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 24اآلية : 
َح  َْ ِكا ْ أْليحيص َح ها ْلا لاتصيص ْْ َْ ُْيح ل لْن النِْسلالءا َا ِ ْ لا ْ أْيح ِص  ا لنْا َْ َح ْص القول في تأويل  ووللت تللال :     اْوالح

ي َا ْسافا نايْن ْغيحْر  ص َا َح َح ِ  ْوالايص َح ُْن تْبح ْغصواح باأْ ح َح ِ ا ْوْراْء ذْلايص ِ  لْيص ُصِن ْوُصحا ِن فْلالتصو نحهص َح باتا  ا ْح ْلح ص ا اسح ْ ْْ ْن فْ

يْضةا َاِن ِكْ ْهاْن ْ أايْاً حْ  ن بْلحدا الحفْرا َح باتا  ا ا تْْراْضيح ص ْْ َح فاي نْاْح ْ أْيحيص يْضةً ْو ْ جص ُصِن فْرا وْر يْاً . ُصجص  يا

 ْاتيَ يلني بذلك جِ  ثناؤه: حِر َ  أييَ الََْناِ  ن النساء, َ   ا  أيَ ُي   

واخ أل  ُُلل  ال أويل  فللي الََْلناِ ال للي  نلاُِن ال فللي ُلذه ا ْيللة, فقلال بلضللهَ: ُللن ذواِ   

األزواج غير الْسبياِ  نهِن  و ألكص اليْلين: السلبايا الألواتي فلِره بيلنهِن وبلين ُزواجهلِن السلباء, 

 ن وال ذلك:فَأأن لْن صرن لت بْأك اليْين  ن غير طاله هان  ن زوجها الَربِي لها  ذهر  

ـ حدثنا  َْد بن بشار, وال: حدثنا  بد اللرحْن, ولال: حلدثنا َسلرا ي ,  لن ُبلي حَلين, 7240  

 َْ   ن سليد بن جبير,  ن ابن  باس, وال: ه  ذاِ زوج َتياتها زتا, َ   ا ْسبْيح

 ـ حدثنا ُبو هريب, وال: حدثنا ابن  طية, وال: حدثنا َسرا ي ,  ن ُبي حَين,  ن سليد7241  

 بن جبير,  ن ابن  باس,  ثأت 

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا  بد ال بن صالح, وال: ثن   لاوية,  ن  أِي بن ُبلي طأَلة, 7242  

. يقول: ه  ا رُة لهلا زوج  َح اتصيص ْْ َْ ُي ْن النِساءا َ ِ  ا ْ أْيح ِص  ا نا َْ َح ْص  ن ابن  باس في وولت: اوال

 وج بأرض الَرَ, فهي لك حالل َذا اس برُتها فهي  أيك حرام َ  ُ ة  أي ها ولها ز

ـ وحدثني الْثن , وال: حدثنا  ْرو بن  ون, وال: ُخبرتا ُشيَ,  ن خالد,  ن ُبي والبلة 7243  

 َْ . ولال:  لا سلبي َ  لن النسلاء, َذا ْسلبْيح َح َح ُيْلاتصيص لْن النِسلاءا َ ِ  لا ْ أْْيل ِص  ا لنا َْ َح ْص فلي ووللت: اوال

 ها, فال بأس ُن تطأُا الْرُة ولها زوج في وو 

لْن 7244   ِص  ا لنا َْ َح ْص ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتلا ابلن وُلب, ولال: ولال ابلن زيلد فلي ووللت: اوال

. وال: ه  ا رُة  ََنة لها زوج فهي  َر ة َ   ا  أيَ يْينلك  لن  َح اتصيص ْْ َح ُي النِساءا َ ِ  ا ْ أْْي

 ان ُبي يقول ذلك السبي وُي  ََنة لها زوج, فال تَرم  أيك بت  وال: ه

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا   بة بن سليد الََْلي, ولال: حلدثنا سلليد,  لن  يَلول فلي 7245  

. وال: السبايا  َح اتصيص ْْ َح ُي ْن النِساءا َ ِ  ا ْ أْْي ِص  ا نا َْ َح ْص  وولت: اوال

ويَ ُن ُذه ا ْيلة تلللَ فليْن سصلبي    طلاس  ذهلر وا  ِ  وا أوا ُذه الْقالة باألخبار ال ي رص  لن ُْوح

 الرواية بذلك:

ـ حدثنا بشر بن  لاذ وال: حدثنا يليد, وال: حدثنا سليد,  لن و لا,ة,  لن ُبلي ال,أيل ,  لن 7246  

ُبي  أقْة الهاشْي,  ن ُبي سليد ال,درِي: ُن تبِي ال صأ  ال  أيت وسأَ يوم حنين بلث جيشا 

 لن الْشلرهين, فيلان الْسلأْون ي لأثِْون  لن َل  ُوطاس, فأقوا  دوا, فأصابوا سبايا لهلِن ُزواج 

. ُي  َح َح ُيْلاتصيص ْن النِساءا َ ِ  لا ْ أْْيل ِص  ا نا َْ َح ْص غشياتهِن, فأتلل ال تبارك وتلال  ُذه ا ْية: اوال

ن  دْ,ُص  ُِن حالل ليَ َذا  ا اتقضَ  ا

ن صلالح ُبلي حدثنا  َْد بلن بشلار, ولال: حلدثنا  بلد األ أل , ولال: حلدثنا سلليد,  لن و لا,ة,  ل   

ال,أي : ُن ُبا  أقْة الهاشْي حدِث, ُن ُبا سليد ال,درِي حدِث: ُن تبلِي ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ 

بلث يوم حنين سرية, فأصابوا حيِا  ن ُحياء اللرَ يوم ُوطلاس, فهل لوَُ وُصلابوا لهلَ سلبايا, 

ن ُجل  ُزواجهلِن, فيان تاس  ن ُصَاَ رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ ي أثْون  ن غشياتهن  ل

َح  نهِن, فَالل ليَ ذلك  اتصيص ْْ َح ُي ْن النِساءا َ ِ  ا ْ أْْي ِص  ا نا َْ َح ْص  فأتلل ال تبارك وتلال : اوال

حدثني  أِي بن سليد اليناتي, وال: حلدثنا  بلد اللرحيَ بلن سلأيْان,  لن ُشللث بلن سلوار,  لن    

: لْلا سلبي رسلول ال صلأ  ال  أيلت  ثْان الب ي,  ن ُبي ال,أي ,  لن ُبلي سلليد ال,لدري, ولال

وسأَ ُُ  ُوطاس, وأنا: يا رسول ال, هيل  تقلع  أل  تسلاء ولد  رفنلا ُتسلابهن وُزواجهلِن  ولال: 

 . َح اتصيص ْْ َح ُي ْن النِساءا َ ِ  ا ْ أْْي ِص  ا نا َْ َح ْص  فنللَ ُذه ا ْية: اوال
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تا الثلوري,  لن  ثْلان الب لي,  لن حدثنا الَسن بن يَيـ , وال: ُخبرتا  بد الرزاه, وال: ُخبر   

ُبي ال,أي   ن ُبي سليد ال,دري, وال: ُصبنا تساء  ن سبي ُوطاس لهِن ُزواج, فيرُنلا ُن تقلع 

لْن النِسلاءا َ ِ  لا  ِص  ا لنا َِ َح ْص  أيهِن ولهن ُزواج, فسألنا النبِي صلأ  ال  أيلت وسلأَ, فنلللَ: اوال

. فاس َأأنا فروجهِن  َح اتصيص ْْ َح ُي  ْ أْْي

حدثنا الَسن بن يَيـ , وال: ُخبرتا  بد الرزاه, وال: ُخبرتا  لْر,  ن و ا,ة,  ن ُبي ال,أي     

 ن ُبي سليد, وال: تللَ في يوم ُوطاس, ُصاَ الْسأْون سبايا لهلن ُزواج فلي الشلرك, فقلال: 

. يقلول: َ   لا ُفلاء ال  أل َح لاتصيص ْْ َح ُي ْن النِساءا َ ِ  لا ْ أْْيل ِص  ا نا َْ َح ْص ييَ, ولال: فاسل َأأنا بهلا اوال

 فروجهِن 

بل  ُلِن هل  ذاِ زوج «  الََْلناِ ذواِ األزواج فلي ُلذا الْوضلع»ووال آخرون  ْن وال:   

 للن النسللاء حللرام  ألل  غيللر ُزواجهللِن, َ  ُن تيللون  ْأوهللة اشلل راُا  شلل ر  للن  و ُللا ف َللِ  

  ن وال ذلك:لْش ريها, ويصبط  بيع سيدُا َياُا النياْح بينها وبين زوجها  ذهر 

ـ حدثني ُبو السا ب سأَ بن جنا,ة, وال: حدثنا ُبو  لاوية,  ن األ ْش,  ن َبراُيَ,  ن 7247  

. ولال: هل  ذاِ زوج  أيلك حلرام  َح اتصيص ْْ َح ُي ْن النِساءا َ ِ  ا ْ أْْي ِص  ا نا َْ َح ْص  بد ال في وولت: اوال

 َ  ُن تش ريها, ُو  ا  أيَ يْينك 

ل: حدثنا  َْد بن جلفلر,  لن شللبة,  لن  غيلرة  لن َبلراُيَ: ُتلت سل    لن حدثني الْثن , وا   

لْن  ِص  ا لنا َْ َح ْص األ ة تباع ولها زوج, وال: هان  بد ال يقول: بيلها طالوها, وي ألو ُلذه ا ْيلة: اوال

 . َح اتصيص ْْ َح ُي  النِساءا َ ِ  ا ْ أْْي

َ,  لللن  بلللد ال فلللي ووللللت: حلللدثنا ابلللن حْيلللد, ولللال: حلللدثنا جريلللر,  لللن  غيلللرة,  لللن َبلللراُي   

. ولال: هل  ذاِ زوج  أيلك حلرام, َ   لا اشل ريَ  َح لاتصيص ْْ َح ُي ْن النِساءا َ ِ  ا ْ أْْيل ِص  ا نا َْ َح ْص اوال

 وهان يقول: بيع األ ة: طالوها  ¹بْالك

ـ حدثنا الَسن بن يَيـ , وال: ُخبرتا  بد الرزاه, وال: ُخبرتا  لْر,  ن اللُري,  لن 7248  

. وللال: ُللِن ذواِ األزواج حللرم ال تيللاحهِن َ   للا ابللن الْسللي للْن النِسللاءا ِص  ا للنا َْ َح ْص ب وولللت: اوال

  أيَ يْينك, فبيلها طالوها  وال  لْر: ووال الَسن  ث  ذلك 

ـ حدثنا ابن بشار, وال: حدثنا  بلد األ أل , ولال: حلدثنا سلليد,  لن و لا,ة,  لن الَسلن فلي 7249  

ْن النِ  ِص  ا نا َْ َح ْص . وال: َذا هان لها زوج فبيلها طالوها وولت: اوال َح اتصيص ْْ َح ُي  ساءا َ ِ  ا ْ أْْي

ـ حدثنا ابن بشار, وال: حدثنا  بد األ أل , ولال: حلدثنا سلليد,  لن و لا,ة ُن ُبلِي بلن هللب 7250  

 وجابر بن  بد ال وُتس بن  الك والوا: بيلها طالوها 

األ أ , وال: حلدثنا سلليد,  لن و لا,ة ُن ُبلِي بلن  ـ حدثنا  َْد بن الْثن , وال: حدثنا  بد7251  

 هلب وجابرا وابن  باس, والوا: بيلها طالوها 

حدثنا ُبو هريب, وال: حلدثنا  ْلر بلن  بيلد,  لن  غيلرة,  لن َبلراُيَ, ولال: ولال  بلد ال: بيلع    

 األ ة طالوها 

َلور و غيلرة واأل ْلش, حدثنا ابن بشار, وال: حدثنا  بد الرحْن, ولال: حلدثنا سلفيان,  لن  ن   

  ن َبراُيَ,  ن  بد ال, وال: بيع األ ة طالوها 

 حدثنا ابن بشار, وال: حدثنا  ؤِ  , وال: حدثنا سليد,  ن حْا,,  ن َبراُيَ,  ن  بد ال   ثأت    

حدثنا ابن الْثن , وال: حدثنا  َْد بن جلفلر, ولال: حلدثنا شللبة,  لن حْلا,,  لن َبلراُيَ,  لن    

   ثأت  بد ال

ـ حدثني يلقوَ بن َبراُيَ, وال: حدثنا ابن  صأْية,  ن خالد,  ن  ير ة,  ن ابن  بلاس, 7252  

: بيلها طالوها, و  قها طالوهلا, وُب هلا طالوهلا, وبراءتهلا طالوهلا, وطلاله  َِ وال: طاله األ ة س

 زوجها طالوها 

ليد,  لن  يسل  بلن ُبلي ـ حلدثني ُحْلد بلن الْغيلرة الََْلي  ولال: حلدثنا  ثْلان بلن سل7253  

 َسَاه,  ن ُشلث,  ن الَسن,  ن ُبِي بن هلب: ُتت وال: بيع األ ة طالوها 

ـ حدثنا ابن بشار, وال: حدثنا  بد األ أ ,  ن  وف,  ن الَسن, وال: بيع األ ة طالوها, 7254  

 وبيلت طالوها 

This file was downloaded from QuranicThought.com



خاللد,  لن ُبلي والبلة,  ـ حدثنا حْيد بن  سلدة, وال: حدثنا بشلر بلن الْفضل , ولال: حلدثنا7255  

ها  يلني: األ ة تباع ولها زوج  لا  وال: وال  بد ال:  ش ريها ُحِق ببصضح

 حدثنا  َْد بن  بد األ أ , وال: حدثنا الْل ْر,  ن ُبيت,  ن الَسن, وال: طاله األ ة بيلها    

ا, ولال: بيلهلا حدثنا حْيد, ولال: حلدثنا سلفيان بلن حبيلب, ولال: حلدثنا يلوتس,  لن الَسلن ُن ُبيِل   

 طالوها 

ـ حدثنا ُحْد, وال: حدثنا سفيان,  ن خالد,  ن ُبي والبة,  ن ابن  سلو,, وال: َذا بيللَ 7256  

 األ ة ولها زوج فسيدُا ُحِق بصبحضلها 

ـ حدثنا حْيد, وال: حدثنا يليد بن زريع, وال: ثن  سليد,  ن و لا,ة,  لن ُبلي  لشلر,  لن 7257  

 وها  وال: فقي  بإبراُيَ: فبيلت  وال: ذلك  ا   تقول فيت شي ا َبراُيَ, وال: بيلها طال

ووال آخرون: ب   لن  الََْناِ فلي ُلذا الْوضلع: اللفلا    ولالوا: وتأويل  ا ْيلة: واللفلا     

 ن النساء حرام ُيضا  أييَ, َ   ا  أيَ ُيْاتيَ  نهِن بنيلاح وصلداه وسلنة وشلهو,  لن واحلدة 

 لك:َل  ُربع  ذهر  ن وال ذ

ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, وال: ثن  حجاج,  ن ُبي جلفر,  ن ُبي اللالية, ولال: 7258  

يقول: اتيَوا  ا طاَ ليَ  ن النساء:  ثْن , وثالْث, ورباع, ثَ حرم  ا حرم  ن النسب والَهر, 

. ولال: فر َح لاتصيص ْْ َح ُي ْن النِسلاءا َ ِ  لا ْ أْْيل ِص  ا نا َْ َح ْص جلع َلل  ُِول السلورة َلل  ُربلع, ثَ وال: اوال

 فقال: ُِن حرام ُيضا, ُ  بَداه وسنِة وشهو, 

ـ حدثنا الَسن بن يَيـ , وال: ُخبرتا  بلد اللرزاه, ولال: ُخبرتلا  لْلر,  لن ُيلوَ,  لن 7259  

ابللن سلليرين  للن  بيللدة, وللال: ُحللِ  ال لللك ُربلللا فللي ُِول السللورة, وحللِرم تيللاح هللِ   ََللنة بلللد 

 أيَ يْينك  وال  لْر: وُخبرتي ابن طاوس  لن ُبيلت: َ   لا  أيلَ يْينلك, ولال:  األربع, َ   ا

 فلوجك  ْا  أيَ يْينك, يقول: حِرم ال اللتا,   يَِ  لك ُن تطأ ا رُة َ   ا  أيَ يْينك 

ـلل حللدثني  أللِي بللن  سللروه الينللدي, وللال: حللدثنا  بللد الللرحيَ بللن سللأيْان,  للن ُشللام بللن 7260  

لْن النِسلاءا َ ِ  لا حسان,  ن ابن سلي ِص  ا لنا َْ َح ْص رين, ولال: سلألَ  بيلدة  لن ولول ال تللال : اوال

. وال: ُربع  َح اتصيص ْْ َح ُي  ْ أْْي

ـ حدثني  أِي بن سليد, وال: حدثنا  بلد اللرحيَ,  لن ُشللث بلن سلوار,  لن ابلن سليرين, 7261  

  ن  بيدة,  ن  ْر بن ال,طاَ,  ثأت 

دثنا ابن يْان,  ن ُشلث,  لن جلفلر,  لن سلليد بلن جبيلر فلي ـ حدثنا ُبو هريب, وال: ح7262  

. وال: األربع, فْابلدُِن حرام  َح اتصيص ْْ َح ُي ْن النِساءا َ ِ  ا ْ أْْي ِص  ا نا َْ َح ْص  وولت: اوال

ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, وال: حدثنا حجاج,  ن ابن جلري,, ولال: سلألَ  طلاء 7263  

. يقلول:  نها, فقال: حِرم ال ذو َح لاتصيص ْْ َح ُي ْن النِساءا َ ِ  ا ْ أْْي ِص  ا نا َْ َح ْص اِ القرابة, ثَ وال: اوال

 حِرم  ا فوه األربع  نهِن 

ـ حدثنا  َْد بن الَسين, وال: حدثنا ُحْد بلن الْفضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: 7264  

. وال: ال,ا سة حرام هَر ة األ ه ْن النِساءا ِص  ا نا َْ َح ْص  اِ واألخواِ اوال

 ذهر  ن وال: ْ نْ  بالََْناِ في ُذا الْوضع اللفا ْ   ن الْسأْين وُُ  الي اَ:  

ـلل حللدثني َسللَاه بللن َبللراُيَ بللن حبيللب بللن الشللهيد, وللال: حللدثنا   للاَ بللن بشللير,  للن 7265  

( وال: اللفيفلة اللاوألة  لن  سلأْة, ُو  ِص نا َْ َح ْص خَي ,  ن  جاُد,  ن ابن  باس في وولت: )وال

  ن ُُ  الي اَ 

ـللل حلللدثنا ُبلللو هريلللب, ولللال: حلللدثنا ابلللن َ,ريلللس,  لللن بلللل  ُصلللَابت,  لللن  جاُلللد: 7266  

. وال: اللفا    َح اتصيص ْْ َح ُي ْن النِساءا َ ِ  ا ْ أْْي ِص  ا نا َْ َح ْص  اوال

ووال آخرون: الََْناِ في ُذا الْوضع ذواِ األزواج, غير ُن الذي حرم ال  نهن فلي ُلذه   

. بالنياح ُو الْأك  ذهر  ن وال ذلك:ا ْية اللتا  َح اتصيص ْْ َح ُي  بهن, وُباحهن بقولت: اَ ِ  ا ْ أْْي

ـ حدثني  َْد بن  ْلرو, ولال: حلدثنا ُبلو  اصلَ,  لن  يسل ,  لن ابلن ُبلي تجليح,  لن 7267  

. وال: ته   ن اللتا  ِص نا َْ َح ْص   جاُد, في وول ال تلال : اوال
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حذيفللة, وللال: حللدثنا شللب ,  للن ابللن ُبللي تجلليح,  للن  جاُللد: حللدثني الْثنلل , وللال: حللدثنا ُبللو    

. وال: ته   ن اللتا ُن تنيح الْرُة زوجين  ْن النِساءا ِص  ا نا َْ َح ْص  اوال

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا  بد ال بن صالح, وال: ثن   لاوية بلن صلالح,  لن  ألي بلن 7268  

لْن ا ِص  ا لنا َْ َح ْص . ولال: هل  ذاِ ُبي طأَة,  ن ابن  باس: وولت: اوال َح لاتصيص ْْ َح ُي لنِسلاءا َ ِ  لا ْ أْْيل

 زوج  أييَ حرام, َ  األربع الالتي ينيَن بالبينة والْهر 

ـ حدثنا ُحْد بن  ثْان, وال: حدثنا وُب بن جرير, وال: حدثنا ُبي, وال: سْلَ النلْلان 7269  

ْصََناِ  ن النساء, وال: ُن  بن راشد يَدث  ن اللُري,  ن سليد بن الْسيب: ُتت س    ن ال

 ذواِ األزواج 

ـ حدثنا ابن بشار, وال: حدثنا  بد الرحْن, وال: حدثنا سفيان,  ن حْا,,  ن َبراُيَ,  ن 7270  

. ولال: ذواِ األزواج  لن الْسلأْين  َح لاتصيص ْْ َح ُي ْن النِسلاءا َ ِ  لا ْ أْْيل ِص  ا نا َْ َح ْص  بد ال, وال: اوال

 زواج  ن الْشرهين والْشرهين  ووال  أي: ذواِ األ

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا الَْلاتي, ولال: حلدثنا شلريك,  لن سلالَ,  لن سلليد,  لن ابلن 7271  

. وال: ه  ذاِ زوج  أييَ حرام  ْن النِساءا ِص  ا نا َْ َح ْص   باس, في وولت: اوال

ل, ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا الَْلاتي, ولال: حلدثنا شلريك,  لن  بلد اليلريَ,  لن  يَلو7272  

 تَوه 

ـلل حللدثني الْثنلل , وللال: حللدثنا الَْللاتي, وللال: حللدثنا شللريك,  للن الَللأب بللن بهللرام,  للن 7273  

 َبراُيَ, تَوه 

ـ حدثني  َْد بن سلد, وال: ثن  ُبي, وال: ثن   ْي, وال: ثنل  ُبلي,  لن ُبيلت,  لن ابلن 7274  

لاتصيص  ْْ َح ُي ْن النِساءا َ ِ  لا ْ أْْيل ِص  ا نا َْ َح ْص .  باس وولت: اوال َح َح  لا ْوْراْء ذْلايصل ل لِ  لْيص .    َلل : اوُصحا َح
يلنلي: ذواِ ابإزواج  للن النسلاء   يَلل  تيلاحهن, يقللول:   ي,ألب و  يلللد ف نشصلل  ألل  زوجهللا, 

وه  ا رُة   تنيح َ  ببينة و هر فهي  ن الََْناِ ال ي حرم ال َ   لا  أيلَ ُيْلاتيَ, يلنلي: 

 ح   ن حرا ر النساء  ثن  وثالث ورباع ال ي ُح  ال  ن النساء, وُو  ا ُ

 ووال آخرون: ب  ُن تساء ُُ  الي اَ  ذهر  ن وال ذلك:  

ـ حدثنا ابن حْيد, وال: حدثنا يَيـ  بن واضح, وال: حدثنا  يس  بن  بيد,  ن ُيوَ بلن 7275  

َح ُ لْن النِسلاءا َ ِ  لا ْ أْْيل ِص  ا نا َْ َح ْص . ولال: تسلاء ُبي اللوجاء  ن ُبي  جأل في وولت: اوال َح لاتصيص ْْ ي

 ُُ  الي اَ 

 ووال آخرون: ب  ُن الَرا ر  ذهر  ن وال ذلك:  

ـ حدثنا ابن بشار, وال: ثن  حْا, بلن  سللدة, ولال: حلدثنا سلأيْان بلن  ر لرة, فلي ووللت: 7276  

. وال: الَرا ر  ْن النِساءا ِص  ا نا َْ َح ْص  اوال

, وحلرام هل   لن الَلنفين َ  بنيلاح ُو ووال آخرون: الََْناِ: ُن اللفا   وذواِ األزواج  

  أك يْين  ذهر  ن وال ذلك:

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا  بد ال بن صالح, وال: ثن  الأيلث, ولال: ثنل   قيل ,  لن ابلن 7277  

.    ا ْية, وال: ترى ُتلت َح اتصيص ْْ َح ُي ْن النِساءا َ ِ  ا ْ أْْي ِص  ا نا َْ َح ْص  شهاَ, وس    ن وول ال: اوال

حرم في ُذه ا ْية الََْناِ  ن النساء ذواِ األزواج ُن ينيَن  لع ُزواجهلن ـ والََْلناِ: 

اللفللا    و  يَأأللن َ  بنيللاح, ُو  أللك يْللين  وابإحَللان َحَللاتان: َحَللان تلللوي,, وَحَللان 

  فاف في الَرا ر والْْأوهاِ, ه  ذلك حِرم ال, َ  بنياح ُو  أك يْين 

ا ْية في تسلاءهِن يهلاجرن َلل  رسلول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ ولهلِن  ووال آخرون: تللَ ُذه  

ُزواج, في لِوجهن بل  الْسلأْين, ثلَ يقلدم ُزواجهلِن  هلاجرين, فنهلي الْسلأْون  لن تيلاحهن  

 ذهر  ن وال ذلك:

ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, وال: ثن  حجاج,  ن ابن جلري,, ولال: ثنل  حبيلب بلن 7278  

يلني وولت:  ¹َ  ن ُبي سليد ال,دري, وال: هان النساء يأتينا ثَ يهاجر ُزواجهِن فْنلناُنِ ُبي ثاب

 . َح اتصيص ْْ َح ُي ْن النِساءا َ ِ  ا ْ أْْي ِص  ا نا َْ َح ْص  اوال

 وود ذهر ابن  باس وجْا ة غيره ُتت هان  أ بسا  أيهَ تأوي  ذلك   
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جلفلر, ولال: حلدثنا شللبة,  لن  ْلرو بلن  ـ حدثنا  َْد بن الْثن , ولال: حلدثنا  َْلد بلن7279  

ِص  لنا َْ َح ْص  رة, وال: وال رج  لسليد بن جبير: ُ ا رُيَ ابن  باس حين س    ن ُذه ا ْية: اوال

. فأَ يق  فيها شي ا  وال: فقال: هان   يلأْها  َح اتصيص ْْ َح ُي ْن النِساءا َ ِ  ا ْ أْْي   ا

ل: حدثنا ُشيَ, وال: ُخبرتا  بد الرحْن بن يَيلـ , ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, وا7280  

ْن  ِص  ا نا َْ َح ْص  ن  جاُد, وال: لو ُ أَ  ن يفسر لي ُذه ا ْية لضربَ َليت ُهبا, ابإب , وولت: اوال

نحهصِن.    َل  آخر ا ْية  َح باتا  ا ْح ْلح ص ا اسح ْ ْْ .    َل  وولت: افْ َح اتصيص ْْ َح ُي  النِساءا َ ِ  ا ْ أْْي

ل ُبو جلفر: فأ ا الََْناِ فإتهِن جْع  ََنة, وُي ال ي ود  نع فرجها بللوج, يقلال  نلت: وا  

لاتْةً: َذا  فِلَ, وُلي  َْ لنص ْح َص َح َح ُلي فهلي تْ نْ َص نها ُحَاتا وْح َا َح ُحَن الرج  ا رُتت فهو يص

 حاصن  ن النساء:  فيفة, هْا وال اللجاج:

لْنا األذْى ْو ْ   أحسا ٍِ  ص نْا نح حاصا ٍن  ا  نح واْرافا الْووحسا وحاصا

ويقال ُيضا َذا ُي  فَ وحفظَ فرجها  ن الفجور: ود ُحَنَ فرجها فيت  ََلنة, هْلا ولال   

ْجهللا. بْلنلل : حفظ للت  للن الريبللة و نل للت  للن  َح فْرح للنْ َْ للْراْن الِ اللي ُحح ْح نْللةْ  ا َْ ابح يْ جللِ  ثنللاؤه: اْوْ للرح

ن ُرا,ُا وُُأها, وحفظها  ا وراءُا الفجور  وَتْا وي  لََون الْدا ن والقرى حَون لْنلها  

 ْن بغاُا  ن ُ دا ها, ولذلك ويل  لألدرع ,رع حَلينة  فلإذا هلان ُصل  ابإحَلان  لا ذهرتلا  لن 

.: والْْنو للاِ  للن النسللاء حللرام  للْن النِسللاءا ِص  ا للنا َْ َح ْص الْنللع والَفللي فبللين ُن  لنلل  وولللت: اوال

.  وَذ هان ذلك   َح اتصيص ْْ َح ُي لناه, وهان ابإحَان ود ييون بالَرية, هْا وال جل   أييَ اَ ِ  ا ْ أْْي

. وييلون بابإسلالم, هْلا ولال تللال  ذهلره:  َح لنح وْلبحأايص َْ  ا يْن ُصوتصوا اليا لا ْن الِذا ِص  ا نا َْ َح ْص ثناؤه: اوال

َا. وييلون ب ْن اللْلذْا ِا  ا نا َْ َح ْص َح ص  ا  أ  ال ِن تا ْشٍة فْلْأْيحها ِن فإنح ُتْيحْن بافاحا َا اللفلة هْلا افإذْا ُصحح

بْلْلةا شصلْهدْاْء. وييلون بلاللوج َح يْلأحتصوا بأرح َِ لْ ِا ثص نا َْ َح ْص ون ال يْن يْرح ص وللَ ييلن  ¹وال ج  ثناؤه: اْوالِذا

. فواجلب ُن ييلون  ْن النِساءا ِص  ا نا َْ َح ْص تبارك وتلال  خِص  ََنة ,ون  ََنة في وولت: اوال

ا سفاحا ُو تياحا, َ   لا  أي لت ُيْاتنلا ه   ََنة بأي  لاتي ابإحَان هان َحَاتها حرا ا  أين

 نهن بشراء, هْا ُباحت لنا ه اَ ال ج  ثناؤه, ُو تياح  أ   ا ُطأقلت لنلا تنليل  ال  فاللذي ُباحلت 

تبارك وتلال  لنا تياحلا  لن الَرا لر األربلع سلوى الألواتي حلر ن  أينلا بالنسلب والَلهر, و لن 

فلق  لنلاُن  لنل   لا حلرم  أينلا  لن الَرا لر بالنسلب ابإ اء  ا سبينا  ن اللدو سلوى الألواتي وا

والَهر, فإتهن والَرا ر فيْا يَ  ويَرم بذلك الْلن    فقاِ الْلاتي, وسوى الأواتي سلبيناُن 

 ن ُُ  الي ابين ولهن ُزواج, فإن السباء يَأهن لْن سباُن بلد ا س براء, وبللد َخلراج حلق ال 

 للنهن  فأ للا الِسللفاح فللإن ال تبللارك وتلللال  حر للت  للن تبللارك وتلللال  الللذي جلأللت ألُلل  ال,ْللس 

جْيلهن, فأَ يَأِت  ن حِرة و  ُ ة و   سأْة و  هافرة  شرهة  وُ ا األ لة ال لي لهلا زوج فإتهلا 

  تَ  لْاليها َ  بلد طلاله زوجهلا َياُلا, ُو وفاتلت واتقضلاء  لدتها  نلت, فأ لا بيلع سليدُا َياُلا 

فراوا و  تَأيالً لْش ريها, لََة ال,بر  ن رسلول ال صلأ  ال  فغير  وجب بينها وبين زوجها

ُتت خير بريرة َذ ُ  ق ها  ا شة بلين الْقلام  لع زوجهلا اللذي هلان سلا,تها زِوجوُلا » أيت وسأَ: 

ولَ يجل  صأ  ال  أيت وسأَ   ق  ا شة َياُا طالوا  وللو هلان «  نت في حال روها, وبين فراوت

شة َياُا لها طالوا لَ يين ل ,يير النبِي صأ  ال  أيت وسأَ َياُا بين الْقام   قها وزوال  أك  ا 

فأْلا خيرُلا  ¹ ع زوجها والفراه  لن , ولوجب بالل ق الفراه, وبلوال  أك  ا شة  نها الطلاله

النبِي صأ  ال  أيت وسأَ بين الذي ذهرتا وبين الْقام  ع زوجها والفراه هان  لأو ا ُتت لَ ي,ير 

ن ذلك َ  والنياح  قده ثابَ, هْا هان وب  زوال  أك  ا شة  نها, فيان تظيرا لأل لق اللذي ُلو بي

زوال  أك  الك الْْأوهة ذاِ اللوج  نها البيع الذي ُو زوال  أك  اليها  نهلا, َذ هلان ُحلدُْا 

 نهْا طلاله زوا ً ببيع وا ْخر بل ق في ُن الفروة   يجب بها بينها وبين زوجها بهْا و  بواحد 

وَن اخ أفا في  لان ُخر,  ن ُن لها في الل ق ال,يار في الْقام  ع زوجها والفلراه, للألة  فارولة 

  لن  البيع, وليس ذلك لها في البيع 

.  ا وراء األربع    ْن النِساءا ِص  ا نا َْ َح ْص فإن وال وا  : وهي  ييون  لنيا با س ثناء  ن وولت: اوال

بالنياح والْنيوحاِ بت غير  ْأوهاِ  وي  للت: َن ال تللال  للَ ي,لِص  ن ال,ْس َل   ا فووهِن 

 َِ . الْْأوهاِ الرواَ ,ون الْْأوك  أيهلا بلقلد النيلاح ُ رُلا, بل   ل َح اتصيص ْْ َح ُْيح بقولت: اَ ِ  ا ْ أْْي
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. هال الْلنيين, ُ ني  أك الروبة و أك ا س ْ اع بالنيلاح َح اتصيص ْْ َح ُي , ألن جْيلع بقولت: اَ ِ  ا ْ أْْي

ذلك  أي ت ُيْاتنا, ُ ا ُذه فْأك اس ْ اع, وُ ا ُذه فْألك اسل ,دام واسل ْ اع وتَلري  فيْلا ُبليح 

.  ََلنة  لْن النِسلاءا ِص  ا لنا َْ َح ْص لْاليها  نها  و ن ا, ل  ُن ال تبلارك وتللال   نلي بقوللت: اوال

َح  اتصيصَ. بْلحْ  ُ الك ُيْاتنلا  وغير  ََنة, سوى  ن ذهرتا ُو ً با س ثناء بقولت: اَ ِ  ا ْ أْْي ْْ ُي

,ون بل , غير الذي ,لأنا  أ  ُتت غير  لني بت, س   البرُان  أ  , لواه  لن ُصل  ُو تظيلر, 

فأن يقول في ذلك وو ً َ  ُللم في ا ْخر  ثأت  فإن ا     ل    نيَ بَديث ُبي سليد ال,لدري ُن 

ا ُوطللاس لللَ يوطللأن بالْأللك والسللباء ,ون ُللذه ا ْيللة تللللَ فللي سللبايا ُوطللاس, ويلل  لللت: َن سللباي

ابإسالم, وذلك ُتهن هن  شرهاِ  ن  بدة األوثان, وولد وا لَ الَجلة بلأن تسلاء  بلدة األوثلان   

يَأأللن بالْأللك ,ون ابإسللالم, وُتهللن َذا ُسللأْن فللره ابإسللالم بيللنهِن وبللين األزواج, سللبايا هللِن ُو 

أْن با سلل براء  فللال حجللة لَْلل , فللي ُن  هللاجراِ, غيللر ُتللتِ َذا هللِن سللبايا حأأللن َذا ُللن ُسلل

. ذواِ األزواج  للن السللبايا ,ون  للْن النِسللاءا ِص  ا للنا َْ َح ْص الََْللناِ الالتللي  نللاُن بقولللت: اوال

ألتت وَن هان فيهن تلل, فأَ ينلل  ¹غيرُن ب,بر ُبي سليد ال,دري ُن ذلك تلل في سبايا ُوطاس

ال ي ذهرتا,  لع ُن ا ْيلة تنللل فلي  لنل   في َباحة وط هن بالسباء خاصة ,ون غيره  ن الْلاتي

َِ  للا تللللَ بللت فيللت وغيللره, فيألللم حيْهللا جْيللع  للا  ْ للت لْللا وللد بينللا  للن القللول فللي اللْللوم  فلل ل

 « ه اَ البيان  ن ُصول األحيام»وال,َوص في ه ابنا 

   . َح َْ ِكا ْ أْيحيص  القول في تأوي  وولت تلال : اها ا

دِرا  ن غير لفظت  وَتْا جاز ذلك ألن  يلني تلال  ذهره: ه ابا  ن   َْ ال  أييَ  فأخرج الي اَ  ص

. بْلنل : ه لب ال تَلريَ  لا  َح َْ ِكا ْ أْليحيص .    َل  وولت: اها ا َح َح ْ أْيحيصَ ُصِ هاتصيص ِرْ  وولت تلال : احص

 حرم  ن ذلك وتَأي   ا حأ   ن ذلك  أييَ ه ابا 

    ذهر  ن وال ذلك:وبْا وأنا في ذلك, وال ُُ  ال أوي  

ـلل حللدثنا  َْللد بللن بشللار, وللال: حللدثنا ُبللو ُحْللد, وللال: حللدثنا سللفيان,  للن  نَللور,  للن 7281  

. وال:  ا حرم  أييَ  َح َْ ِكا ْ أْيحيص  َبراُيَ, وال: اها ا

ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, وال: ثنل  حجلاج,  لن ابلن جلري,, ولال: سلألَ  طلاء 7282  

. وال: ُو الذي ه ب  أييَ األربع ُن   تليدوا  نها فقال: اها  َح َْ ِكا ْ أْيحيص   ْا

ـ حدثني يلقوَ بن َبراُيَ, وال: حدثنا ابن  أية,  لن ابلن  لون,  لن  َْلد بلن سليرين, 7283  

. وُ َح َْ ِكا ْ أْيحيص َح ها ا اتصيص ْْ َح ُي ْن النِساءا َ ِ  ا ْ أْْي ِص  ا نا َْ َح ْص شار ابلن  لون وال: وأَ للبيدة: اوال

 بأصابلت األربع 

حدثني يلقوَ بن َبراُيَ, وال: حدثنا ُشيَ, ولال: ُخبرتلا ُشلام,  لن ابلن سليرين, ولال: سلألَ    

. وال: ُربع  َح َْ ِكا ْ أْيحيص   بيدة,  ن وولت: اها ا

ـ حدثنا  َْد بن الَسين, وال: حدثنا ُحْد بلن الْفضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: 7284  

.: األربع اها  َح َْ ِكا ْ أْيحيص   ا

  7285 . َح َْ ِكا ْ أْليحيص ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابلن وُلب, ولال: ولال ابلن زيلد فلي ووللت: اها لا

َح  لا  ل لِ  لْيص وال: ُذا ُ ر ال  أييَ, وال: يريد  ا حرم  أيهَ  ن ُلؤ ء و لا ُحلِ  لهلَ  وولرُ: اوُصحا

َح ُنح تْبح ْغصلوا  .    َلل  آخلر ا ْيلة  ولال: ه لاَ ال  ألييَ اللذي ه بلت, وُ لره اللذي ْوْراْء ذْلايص َح ْوالايص بلأ ح

ْر ال  .: ُْ ح َح َْ ِكا ْ أْيحيص  ُ رهَ بت  اها ا

.  نَلوَ  أل  وجلت ابإغلراء,    َح َْ ِكا ْ أْليحيص وود هان بلل  ُُل  اللربيلة يلل َ ُن ووللت: اها لا

 َْ َْ ال, الل لوا ه لا ال  واللذي ولال  لن ذللك غيلر  سل في  فلي هلالم الللرَ, بْلن :  أييَ ه ا

وذلك ُتت   )تيا,( تنَب بالَرف الذي تغري بت,   تيلا, تقلول: ُخلاك  أيلك وُبلاك ,وتلك, وَن 

هان جا لا  والذي ُو ُول  بي اَ ال ُن ييون  َْو ً  أ  الْلروف  ن لسان  لن تللل بأسلاتت 

ذللك بْلنل   لا وأنلا, وخلالف  لا وجهلت َليلت  لن ز لَ ُتلت  ُذا  ع  ا ذهرتا  ن تأوي  ُُ  ال أوي 

 تَب  أ  وجت ابإغراء 

   . َح ْوالايص َح ُنح تْبح ْغصوا بأ ح َح  ا ْوْراْء ذْلايص ِ  لْيص  القول في تأوي  وولت تلال : اوُصحا
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اخ أ  ُُ  ال أوي  في تأوي  ذلك, فقال بلضهَ:  لن  ذلك: وُحِ  ليَ  ا ,ون ال,ْس ُن تب غوا   

 بأ واليَ  أ  وجت النياح  ذهر  ن وال ذلك:

ـ حدثنا  َْد بن الَسين, وال: حدثنا ُحْد بلن الْفضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: 7286  

.:  ا ,ون األربع ُن تب غوا بأ واليَ  َح ِ  لْيصَ  ا ْوْراْء ذْلايص  اوُصحا

 لن ابلن سليرين,  لن  بيلدة  ـ حدثنا ابن وهيع, ولال: حلدثنا ُبلي,  لن سلفيان,  لن ُشلام,7287  

. يلني:  ا ,ون األربع  َح َح  ا ْوْراْء ذْلايص ِ  لْيص  السأْاتِي: اوُصحا

ِْ  ليَ تَريْت  ن ُواربيَ  ذهر  ن    ووال آخرون: ب   لن  ذلك: وُحِ  ليَ  ا وراء ذليَ  ن ْس

 وال ذلك:

ري,, ولال: سلألَ  طلاء ـ حدثنا القاسَ, وال حدثنا الَسين, وال: حدثنا حجلاج,  لن ابلن جل7288  

.    ا ْية  َح والايص . وال:  ا وراْء ذاِ القرابة, اُن تْبح ْغصوا بأ ح َح َح  ا ْوْراْء ذْلايص ِ  لْيص   نها, فقال: اوُصحا

.:  لد,  لا ُحل  ليلَ  لن الََْلناِ  لن    َح َح  ا ْوْراْء ذْلايص ِ  لْيص ووال آخرون: ب   لن  ذلك: اوُصحا

   ذهر  ن وال ذلك:النساء الَرا ر و ن ابإ اء

ـ حدثنا  َْد بن بشلار, ولال: حلدثنا  بلد األ أل , ولال: حلدثنا سلليد,  لن و لا,ة فلي ووللت: 7289  

. وال:  ا  أيَ ُيْاتيَ  َح َح  ا ْوْراْء ذْلايص ِ  لْيص  اوُصحا

وُلو ُن ال جلِ  ثنلاؤه بلين  ¹وال ُبو جلفلر: وُولل  األولوال فلي ذللك بالَلواَ,  لا تَلن  بينلوه  

الَِْر اِ بالنسب والَهر, ثَ الَِْر اِ  ن الََْناِ  ن النساء, ثَ ُخبرَُ جِ  ثنلاؤه  للبا,ه

ُتت ود ُحِ  لهَ  ا  دا ُؤ ء الَِْر اِ الْبيناِ في ُاتين ا ْي ين ُن تب غيت بأ والنا تياحلا و ألك 

 يْين   سفاحا 

ساَ واألصهار, فْلا الَْألالِ فإن وال وا  :  رفنا الَْأالِ الأواتي ُِن وراء الَِْر اِ باألت  

 ن الََْناِ والَِْر اِ  نهِن  وي : ُو  ا ,ون ال,ْلس  لن واحلدة َلل  ُربلع  أل   لا ذهرتلا 

  ن  بيدة والسدِي  ن الَرا ر, فأ ا  ا  دا ذواِ األزواج فغير  د,  ََور بْأك اليْين 

َح  ا ْوْراء ذْلا    ِ  لْيص .  لاِم فلي هل   َأِل  لنلا  لن النسلاء وَتْا وأنا َن ذلك هذلك, ألن وولت: اوُصحا َح يص

ُن تب غيها بأ والنا, فأيس توجيت  لن  ذلك َل  بل   نهِن بأول   ن بل , َ  ُن تقوم بأن ذللك 

 هذلك حجة يجب ال سأيَ لها, و  حجة بأن ذلك هذلك 

. فقرُ ذلك بلضه   َح َح  ا ْوْراْء ذْلايص ِ  لْيص َح »َ: واخ أ  القراء في وراءة وولت: اوُصحا بفل ح « وُْْحِ  لْيصل

َح  لا  ل لِ  لْيص األل   ن ُحِ , بْلن : ه ب ال  أييَ وُحلِ  ليلَ  لا وراء ذليلَ  وولرُه آخلرون: اوُصحا

 . َح َح  ا ْوْراء ذْلايص ِ  لْيص َح    وُصحا َح ُِ هاتصيص َح ْ أْيحيص ِرْ   ْوْراء ذْلايصَ. ا  بارا بقولت: احص

تهْا وراءتان  لروف ان  س فيض ان في وراءة ابإسالم غيلر وال ُبو جلفر: والذي تقول في ذلك ُ  

  , أف ي الْلن , فبأِي ذلك ورُ القارىء فَْيب الَِق 

. فإتلت يلنلي:  لا  لدا ُلؤ ء الألواتي حلر  هن  ألييَ ُن تب غلوا    َح وُ ا  لن  وولت: ا ا ْوْراْء ذْلايص

وَ لا تياحلا بَلداه  لألوم, هْلا ولال  بأ واليَ, يقول: ُن تطأبوا وتأ ْسوا بأ واليَ, َ ا شلراء بهلا

ا ْوْراْءهص. يلني: بْا  داه وبْلا سلواه  وُ لا  وضلع  ْْ وْن با فصرص  لن ووللت: اُنح « ُن»جِ  ثناؤه: اوييح

. فرفٌع ترجْةً  ن  َح ْوالايص . فلي ولراءة  لن «  ا»تْبح ْغصوا بأ ح َح َح  ا ْوْراْء ذْلايصل ِ  لْيص ال ي في وولت: اوُصحا

ِ . بض بفل ح األلل   وولد « وُْْحل ِ »َ األل   وتٌَب  أ  ذلك في ولراءة  لن ولرُ ذللك: ورُ: اوُصحا

يَ ْ  النَب في ذلك في القراءتين  أ   لن : وُحِ  ليَ  ا وراء ذليَ ألن تب غلوا, فأْلا حلذفَ 

الالم ال,افضة اتَأَ بالفل  وبأها فنَبَ  وود يَ ْ  ُن تيون في  وضع خف  بهذا الْلن  َذ 

 ُذا الْوضع  لأو ا ُن باليالم َليها الَاجة هاتَ الالم في 

يْن.    َا سافا نايْن غيحْر  ص َا َح  القول في تأوي  وولت تلال : ا ص

نايْن. ُ فاء باب غا يَ  ا وراء  لا حلِرم  ألييَ  لن النسلاء بلأ واليَ    َا َح يلني بقولت جِ  ثناؤه: ا ص

يْن. يقول: غير  لاتين  هْا: َا ْسافا  اْغيحْر  ص

ني  َْد بن  ْلرو, ولال: حلدثنا ُبلو  اصلَ,  لن  يسل ,  لن ابلن ُبلي تجليح,  لن ـ حدث7290  

يْن. وال: زاتين بي  زاتية  َا ْسافا نايْن. وال:   ناهَين  اْغيحْر  ص َا َح   جاُد في وولت ا ص
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حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفلة, ولال: حلدثنا شلب ,  لن ابلن ُبلي تجليح,  لن  جاُلد, ولال:    

نايْن.   َا َح يْن. السفاح: اللتا ا ص َا ْسافا   ناهَين  اغير  ص

ـ حدثنا  َْد بن الَسين, ولال: حلدثنا ُحْلد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: 7291  

يْن. يقول:  ََنين غير زتاة  َا سافا نيْن ْغيحْر  ص َا َح  ا ص

ُصنِ    ِن فْالتصو نهص َح باتا  ا ْح ْلح ص ا اسح ْ ْْ يْضةً.  القول في تأوي  وولت تلال : افْ ُصِن فْرا وْر  ُجص

لنحهصِن. فقلال بلضلهَ:  لنلاه: فْلا تيَل َ    َح بالتا  ا ْح ْلح ص ل ْ اخ أ  ُُ  ال أوي  في تأويل  ووللت: افْْلا اسح

يْضللةً. يلنللي: صللدواتهن فريضللة  ¹ للنهِن فجللا ل ْوُِن, يلنللي  للن النسللاء ُصِن فْرا للوْر ُصِن ُصجص افْللالتصو

  لأو ة  ذهر  ن وال ذلك:

ْثن , وال: حدثنا  بد ال بن صالح, وال: ثن   لاوية بلن صلالح,  لن  ألِي بلن ـ حدثني ال7292  

يْضلةً. يقلول: َذا  ُصِن فْرا لوْر ُصِن ُصجص ِن فْلالتصو لنحهص َح بالتا  ا ْح ْلح ص ل ْ لا اسح ْْ ُي طأَة,  ن ابلن  بلاس, ووللت: افْ

, وُو ووللت: تلِوج الرج   نيَ ثَ تيَها  رة واحدة فقد وجب صداوها هأت  وا س ْ اع ُو النياح

أْةً.  َح ِن تا  اوآتصوا النِساْء ْصدصواتاها

ـ حدثنا الَسن بن يَيـ , وال: ُخبرتا  بد الرزاه, ولال: ُخبرتلا  لْلر,  لن الَسلن, فلي 7293  

نحهصِن. وال: ُو النياح  َح باتا  ا ْح ْلح ص ا اسح ْ ْْ  وولت: افْ

,  ن ابلن ُبلي تجليح,  لن  جاُلد: ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال: حدثنا شب 7294  

نحهصِن.: النياح  َح باتا  ا ْح ْلح ص ا اسح ْ ْْ  افْ

لا     ْْ حدثنا القاسَ, وال: حلدثنا الَسلين, ولال: ثنل  حجلاج,  لن ابلن جلري,,  لن  جاُلد, ووللت: افْ

نحهصِن. وال: النياح ُرا,  َح باتا  ا ْح ْلح ص  اسح ْ

ِن ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب, وال7295   نحهص َح باتا  ا ْح ْلح ص ا اسح ْ ْْ : وال ابن زيد في وولت: افْ

يْضة.    ا ْية, وال: ُذا النياح, و ا في القرآن ابإتياح َذا ُخلذتها واسل ْ لَ  ُصِن فْرا ْوْر ُصِن ُصجص فْالتصو

بهللا, فأ طهللا ُجرُللا الَللداه, فللإن وضلللَ لللك  نللت شللي ا فهللو لللك سللا   فللرض ال  أيهللا اللللدة 

 يراث  وال: وا س ْ اع ُو النياح ُهنا َذا ,خ  بها وفرض لها الْ

ووال آخرون: ب   لن  ذلك: فْلا تْ لل َ بلت  لنهِن بلأجر تْ لع الألذة,   بنيلاح  طألق  أل  وجلت   

 النياح الذي ييون بولِ  وشهو, و هر  ذهر  ن وال ذلك:

اط,  لن السلدِي: ـ حدثنا  َْد بن الَسين, ولال: حلدثنا ُحْلد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلب7296  

َح فايْلا تْْراْضليح » نلاْح ْ أْليحيص يْضلةً ْو  جص ُصِن فْرا وْر ُصِن ُصجص ِْ  فْالتصو ْس ِن َل  ُْجٍ   ص نحهص َح باتا  ا ْح ْلح ص ا اسح ْ ْْ َح فْ  ص

نح بْلحدا الفْريْضةا  فهذه الْ لة الرجل  يلنيح الْلرُة بشلرط َلل  ُجل   سلْ , ويشلهد شلاُدين, «  باتا  ا

وَذا اتقضَ الْدة فأيس لت  أيها سبي  وُي  نت بلرة, و أيهلا ُن تسل برىء  لا  وينيح باذن وليها,

 في رحْها, وليس بينهْا  يراث, ليس يرث واحد  نهْا صاحبت 

ـل حلدثني  َْلد بللن  ْلرو, ولال: حللدثنا ُبلو  اصلَ,  للن  يل ,  لن ابللن ُبلي تجليح,  للن 7297  

نحهصِن. وال: يلن َح باتا  ا ْح ْلح ص ا اسح ْ ْْ  ي تياح الْ لة  جاُد: افْ

ـ حدثنا ُبو هريب, وال: حدثنا يَيـ  بن  يس , وال: حدثنا تَير بلن ُبلي األشللث, ولال: 7298  

ثن  حبيب ابن ُبي ثابَ,  ن ُبيت, وال: ُ طاتي ابن  بلاس  َلَفا, فقلال: ُلذا  أل  ولراءة ُبلِي  

ْح ْلح »وال ُبو هريب, وال يَيـ : فرُيَ الَْلَ   نلد تَلير فيلت:  ل ْ ِن َلل  ُجل  فْْلا اسح لنحهص َح بالتا  ا  ص

 ِْ  «  س

ـ حدثنا حْيد بن  سلدة, وال: حدثنا بشر بن الْفضل , ولال: حلدثنا ,او,,  لن ُبلي تضلرة, 7299  

وال: سألَ ابن  باس  ن   لة النساء, وال: ُ ا تقرُ سورة النساء  وال: وألَ بأل   ولال: فْلا تقلرُ 

 َ:  , لو ورُتها ُيذا  ا سأل ك! وال: فإتها هذا   وأ«فْا اس ْ ل َ بت  نهِن َل  ُج   سْ »فيها: 

حدثنا ابن الْثن , وال: ثن   بد األ أ , وال: ثن  ,او,,  ن ُبي تضرة, وال: سلألَ ابلن  بلاس    

  ن الْ لة, فذهر تَوه 

حدثنا ابن الْثن , وال: حدثنا  َْد بن جلفر, وال: حدثنا شلبة,  ن ُبي سأْة,  ن ُبي تضلرة,    

ِن. وللال ابللن  بللاس: وللال: وللرُ للنحهص َح باللتا  ا ْح ْلح ص لل ْ للا اسح ْْ َللل  ُجلل  »ِ ُللذه ا ْيللة  ألل  ابللن  بللاس: افْ

 وال وأَ:  ا ُورؤُا هذلك! وال: وال ألتللها ال هذلك ثالث  راِ «,  سْ 
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ـ حدثنا ابن الْثن , وال: حدثنا ُبو ,او,, وال: حدثنا شلبة,  ن ُبي َسَاه,  ن  ْير: ُن 7300  

ِْ »اس ورُ: ابن  ب ِن َل  ُج   س نحهص َح باتا  ا ْح ْلح ص ا اسح ْ ْْ  « فْ

حدثنا ابن الْثن , وال: حدثنا ابن ُبي  دِي,  ن شلبة وثنا خال, بن ُسأَ, ولال: ُخبرتلا النضلر,    

 وال: ُخبرتا شلبة,  ن ُبي َسَاه,  ن ابن  باس, بنَوه 

حدثنا سليد,  ن و ا,ة, وال: في وراءة ُبلِي  ـ حدثنا ابن بشار, وال: حدثنا  بد األ أ , وال:7301  

ِن َل  ُج   سْ »بن هلب:  نحهص َح باتا  ا ْح ْلح ص ا اسح ْ ْْ  « فْ

ـ حدثنا  َْد بن الْثن , وال: حدثنا  َْد بن جلفر, وال: حدثنا شللبة,  لن الَيلَ, ولاال: 7302  

َح  للن النِسللاءا َ ِ  للا ْ أْْيلل ِص  ا للنْا َْ َح ْص للا  سلأل ت  للن ُللذه ا ْيللة: اوال ْْ . َللل  ُللذا الْوضللع: افْ َح للاتصيص ْْ ُي

نحهصِن. ُ نسوخة ُلي  ولال:    ولال الَيلَ: ولال  ألِي رضلي ال  نلت: للو  ُن  ْلر  َح باتا  ا ْح ْلح ص اسح ْ

 رضي ال  نت ته   ن الْ لة  ا زت  َ  شقِ  

سلدِي,  لن ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو تليَ, ولال: حلدثنا  يسل  بلن  ْلر القلارىء األ7303  

ُصِن » ْرو بن  رة ُتلت سلْع سلليد بلن جبيلر يقلرُ:  ِْ  فْلالتصو ْسل ِن َلل  ُْجلٍ   ص لنحهص َح بالتا  ا ْح ْلح ص ل ْ لا اسح ْْ فْ

ُصنِ  وْر  « ُصجص

وال ُبو جلفر: وُول  ال أويأين في ذلك بالَواَ تأوي   ن تأولت: فْا تيَ ْوه  نهِن فجا ل ْوه   

   للة النسلاء  أل  غيلر وجلت النيلاح الَلَيح ُو الْألك لقيام الَجة ب َريَ ال ¹فالتوُِن ُجورُنِ 

 الََيح  أ  لسان رسولت اصأ  ال  أيت وسأَ 

ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ُبلي,  لن  بلد اللليلل بلن  ْلر بلن  بلد اللليلل, ولال: ثنل  7304  

ْح ا »الربيع بن سبرة الجهنِي,  ن ُبيت ُن النبِي صأ  ال  أيت وسأَ, وال:  ها النِسلاءا اسح ْ لذا ُْ نح  « لصوا  ا

 وا س ْ اع  ندتا يو  ٍذ ال لوي, 

وود ,لأنا  أ  ُن الْ لة  أل  غيلر النيلاح الَلَيح حلرام فلي غيلر ُلذا الْوضلع  لن ه بنلا بْلا   

وي  ن ُبِي بن هلب وابلن  بلاس  لن وراءتهْلا:  لا »ُغن   ن َ ا,تت في ُذا الْوضع  وُ ا رص ْْ فْ

نحهص  َح باتا  ا ْح ْلص ص ِْ اسح ْ فقراءة ب,الف  ا جاءِ بت  َلاح  الْسلأْين, وغيلر جلا ل « ِن َل  ُج   س

 ألحد ُن يأَق في ه اَ ال تلال  شي ا لَ يأِ بت ال,بر القاطع اللذر  ْن   يجِوز خالفت 

يْضلةا    لدا الفْرا لنح بْلح َح بالتا  ا َح فايْلا تْْراْضليح ص نلاْح ْ أْليحيص َِن ِكْ هلاْن القول في تأوي  وولت تللال : اْو  جص

يْا.   ْ أايْا ْحيا

اخ أ  ُُ  ال أوي  فلي تأويل  ذللك, فقلال بلضلهَ:  لنل  ذللك:   حلرج  ألييَ ُيهلا ابإزواج َن   

ُ,ره يَ  سرة بلد ُن فرض َ لنسا يَ ُجورُِن فريضة فيْلا تراضلي َ بلت,  لن حلِر وبلراءة, بللد 

 :الفرض الذي سأ   نيَ لهن  ا هن َ فرض َ  ذهر  ن وال ذلك

ـلل حللدثنا  َْللد بللن  بللد األ ألل , وللال: حللدثنا الْلْللر بللن سللأيْان,  للن ُبيللت, وللال: ز للَ 7305  

ناْح  حضر ِي ُن رجا ً هاتوا يفرضون الْهر, ثَ  س  ُن يدرك ُحدَُ اللسرة, فقال ال: اْو  جص

يْضةا.  نح بْلحدا الفْرا َح باتا  ا َح فايْا تْْراْضيح ص  ْ أْيحيص

ك: و  جنللاح  أللييَ ُيهللا النللاس فيْللا تراضللي َ ُتلل َ والنسللاء والأللواتي ووللال آخللرون:  لنلل  ذللل  

اس ْ ل َ بهِن َل  ُج   سْ , َذا اتقض  األج  الذي ُجأ ْوه بينيَ وبينهَ في الفراه, ُن يل,تيَ 

 في األج  وتليدوا  ن األجر والفريضة وب  ُن يس بر ن ُرحا هِن  ذهر  ن وال ذلك:

سين, ولال: حلدثنا ُحْلد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: ـ حدثنا  َْد بن ال7306َ  

يْضةا. َن شاء ُرضاُا  لن بللد الفريضلة األولل ,  نح بْلحدا الفْرا َح باتا  ا َح فايْا تْْراْضيح ص ناْح ْ أْيحيص اْو  جص

يلذا يلني: األجرة ال ي ُ طاُا  أ  تْ لت بها وب  اتقضاء األج  بينهْا, فقلال: ُتْ لع  نلك ُيضلا ب

لدا  لنح بْلح َح بالتا  ا وهذا, فاز,ا, وب  ُن يس برىء رحْهلا, ثلَ تنقضلي الْلدة, وُلو ووللت: افايْلا تْْراْضليح ص

يْضةا.   الفْرا

ووال آخرون:  لنل  ذللك: و  جنلاح  ألييَ ُيهلا النلاس فيْلا تراضلي َ بلت ُتل َ وتسلاؤهَ بللد ُن   

 ن وال ذلك:تؤتوُن ُجورَُ  أ  اس ْ ا يَ بهِن  ن  قام وفراه  ذهر  
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ـ حدثنا الْثن , وال: حدثنا  بد ال بن صالح, وال: حدثنا  لاوية بن صلالح,  لن  ألِي بلن 7307  

يْضللةا.  للدا الفْرا للنح بْلح َح باللتا  ا َح فايْللا تْْراْضلليح ص ُبللي طأَللة,  للن ابللن  بللاس, وولللت: اْو  ْجنللاْح ْ أْلليحيص

 وال راضي ُن يوفيها صداوها, ثَ ي,يرُا 

   لن  ذلك: و  جناح  أييَ فيْا وضلَ  نيَ تساؤهَ  ن صلدواتهِن  لن بللد ووال آخرون: ب  

 الفريضة  ذهر  ن وال ذلك:

َح فايْلا 7308   ناْح ْ أْيحيص ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب, وال: وال ابن زيد في وولت: اْو  جص

يْضةا. وال: َن وضلَ لك  نت شي نح بْلحدا الفْرا َح باتا  ا   ا فهو لك سا   تْْراْضيح ص

وال ُبو جلفلر: وُولل  ُلذه األولوال بالَلواَ ولول  لن ولال:  لنل  ذللك: و  حلرج  ألييَ ُيهلا   

الناس فيْا تْراضي َ بت ُتل َ وتسلاؤهَ  لن  لد َ طلا هِن ُجلورُِن  أل  النيلاح اللذي جلرى بيلنيَ 

جلِ  ثنلاؤه:  وبينهِن  لن حلِر  لا وجلب لهلِن  ألييَ, ُو َبلراء ُو تلأخير ووضلع  وذللك تظيلر ووللت

ي ْا.  فأ لا اللذي وا ناي ا ْ را ُْ نحتص تْفحسا فْيصأصوهص  ٍء  ا َح ْ نح ْشيح بحْن لْيص أْةً فإنح طا َح ِن تا للت اوآتصوا النِساْء ْصدصواتاها

 السدي فقول    لن  لت الفسا, القول بإحالل جْاع ا رُة بغير تياح و   أك يْين 

يْا. فإتت يلني: َن ال هان ذا  أَ بْا يَأَيَ ُيهلا النلاس فلي وُ ا وولت: اَِن ِكْ هاْن ْ أايْا ح   يا

 ناهَيَ وغيرُلا  لن ُ لورهَ وُ لور سلا ر خأقلت بْلا يلدبر ليلَ ولهلَ  لن ال لدبير, وفيْلا يلأ رهَ 

   يدخ  حيْ ت خأ  و  زل   ¹وينهاهَ

 25اآلية : 
 القول في تأوي  وولت:

َح ْطوح ً      نيص عح  ا َح يْسح ْطا َص  اْوْ ن لِ لاتصيصَ ِ لن فْ ْيْلاتايص ْْ َح ُْيح لنح ِ لا ْ أْْيل ْا ِا فْ نْلا ؤح ا ْص ِا الح نْا َْ َح ْص ْح الح ُْن يْنيا

ُصنِ  لللوْر ُصِن ُصجص لللِن ْوآتصلللو أاها ُح ُصِن بالللإاذحنا ُْ و َص لللٍ  فْلللاتيا َح ِ لللن بْلح للليص َح بْلحضص لللاتايص ْْ َص باإاي أْللل ِا ْوِكص ُْ ح نْلللا ؤح ا ْص  الح

لْر  ص  ٍِ ْغيح لنْا َْ َح وفا  ص لحرص ْْ ِن باالح ْشلٍة فْلْأْليحها لِن فْلإانح ُْتْليحْن بافْاحا َا لدْاٍن فْلإاذْآ ُصحح ِا ُْخح لذْا ٍِ ْو ْ  ص ِ,ا ا َْ ْسلافا

َح ْوِكص  ل لٌر لِيص واح ْخيح لبارص َح َح ْوُْن تْ لنحيص َْ  ا لْي الحلْنْل لنح ْخشا ْْ لْك لا َا ذْلا لْن الحلْلذْا ِا  ا لنْا َْ َح ْص َح ص ْ ا ْ أْل  الح  تا

  . ٌَ ي  ْغفصوٌر ِرحا

ُُل  ال أويل  فلي  لنلل  الطلول اللذي ذهلره ال تللال  فللي ُلذه ا ْيلة, فقلال بلضلهَ: ُللو اخ أل     

 الفض  والْال والسلة  ذهر  ن وال ذلك:

ـ حدثني  َْد بن  ْلرو, ولال: حلدثنا ُبلو  اصلَ,  لن  يسل ,  لن ابلن ُبلي تجليح,  لن 7309  

َح ْطوح ً. وال: ا نحيص عح  ا َح يْسح ْطا  لغن   جاُد, في وولت: اْوْ نح لْ

 حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال: حدثنا شب ,  ن ابن ُبي تجيح,  ن  جاُد,  ثأت    

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا  بد ال بن صالح, وال: ثن   لاوية بلن صلالح,  لن  ألِي بلن 7310  

َح ْطوح ً. يقول:  نحيص عح  ا   ن لَ يين لت سلة ُبي طأَة,  ن ابن  باس وولت: اْوْ نح لَْ يْسح ْطا

عح 7311   َح يْسح ْطا ـ حدثنا بشر بن  لاذ, وال: حدثنا يليد, وال: حدثنا سليد,  ن و ا,ة, وولت: اْوْ نح لْ

َح ْطوح ً. يقول:  ن لَ يس طع  نيَ سلة  نحيص   ا

ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, وال: حدثنا ُشيَ, وال: حلدثنا ُبلو بشلر,  لن سلليد بلن 7312  

ل: الغن  جب َح ْطوح ً. وال: الِطوح نحيص عح  ا َح يْسح ْطا  ير, وولت: اْوْ نح لْ

حدثني ابن الْثن , وال: حدثنا حبان بن  وسل , ولال: ُخبرتلا ابلن الْبلارك, ولال: ُخبرتلا ُشليَ,    

َح ْطوح ً. وال: الطول: الس نحيص عح  ا َح يْسح ْطا  لة  ن ُبي بشر,  ن سليد بن جبير في وولت: اْوْ نح لْ

ـ حدثنا  َْد بن الَسين, وال: حلدثنا ُحْلد بلن الْضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: 7313  

َح ْطوح ً. ُ ا وولت طو ً: فسلة  ن الْال  نحيص عح  ا َح يْسح ْطا  اْوْ نح لْ

لنح 7314   عح  ا ل ْطا َح يْسح َح ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب, وال: وال ابن زيد في وولت: اْوْ نح لْ يص

 ْطوح ً.    ا ْية, وال: طو ً:   يجد  ا ينيح بت حِرة 

 ووال آخرون:  لن  الطول في ُذا الْوضع: الْهْوى  ذهر  ن وال ذلك:  

ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب, وال: ثن   بد الجبار بن  ْر,  ن ربيللة ُتلت ولال 7315  

لنحيص  عح  ا ل ْطا َح يْسح : الهلوى, ولال: يلنيح األ لة َذا هلان ُلواه في وول ال: اْوْ نح لْ لص َح ْطلوح ً. ولال: الِطلوح
 فيها 
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حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب, وال: وال ابن زيد: هان ربيلة يأين فيت بل  ال أيين, هلان    

يقول: َذا خشي  أ  تفسلت َذا ُحبهلا ـ ُي األ لة  وَن هلان يقلدر  أل  تيلاح غيرُلا فلإتي ُرى ُن 

 ينيَها 

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا حبان بن  وس , وال: ُخبرتا ابن الْبارك, وال: ُخبرتلا حْلا, 7316  

بن سأْة,  ن ُبي اللبير,  ن جابر ُتت س    ن الَِر ي للِوج األ لة, فقلال: َن هلان ذا طلول فلال  

 وي : َن ووع حِب األ ة في تفست  وال: َن خشي اللنَ فأي لِوجها 

, وال: حدثنا جرير,  ن  نَور,  ن  بيدة,  ن الشلبي, وال:   ي لِوج ـ حدثنا ابن حْيد7317  

 الَِر األ ة َ  ُن   يجد  وهان َبراُيَ يقول:   بأس بت 

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا حبان بن  وس , وال: ُخبرتلا ابلن الْبلارك, ولال: ُخبرتلا ابلن 7318  

لْ  بها جري,, وال: سْلَ  طاء يقول:   تيره ُن ينيح ذو   اليسار األ ة َذا خشي ُن يصسح

وال ُبو جلفر: وُول  القولين في ذلك بالَواَ ولول  لن ولال:  لنل  الطلول فلي ُلذا الْوضلع:   

السلة والغن   ن الْال, بإجْاع الجْيع  أ  ُن ال تبارك وتلال  لَ يَِرم شي ا  ن األشياء سوى 

حِرم  ن ذلك  ند غأب ت الَْرم  أيت لت لقضاء لذة  تياح ابإ اء لواجد الطول َل  الَِرة, فأحِ   ا 

فإذ هان ذلك َجْا ا  ن الجْيع فيْا  دا تياح ابإ اء لواجد الطول, فْثأت في ال َريَ تيلاح ابإ لاء 

لواجد الطول:   يَِ  لت  ن ُج  غأبة ُوى سِره فيها, ألن ذلك  ع وجو,ه الطول َل  الَلرة  نلت 

ورة تدفع ترخَت هالْي ة لأْضطر الذي ي,اف ُالك تفسلت وضاء لذة وشهوة وليس بْوضع ضر

في رخص في ُهأها ليَيـ  بها تفست, و ا ُشبت ذللك  لن الَِْر لاِ الألواتي رخلص ال للبلا,ه فلي 

حال الضرورة وال,وف  أ  ُتفسهَ الهالك  نت  لا حلرم  أليهَ  نهلا فيغيرُلا  لن األحلوال  وللَ 

قضاء لذة, وفلي َجْلاع الجْيلع  أل  ُن رجلالً للو غأبلت يرخص ال تبارك وتلال  للبد في حرام ل

ُوى ا رُة حرة ُو ا رُة ُتها   تَِ  لت َ  بنيلاح ُو شلراء  أل   لا ُذن ال بلت,  لا يوضلح فسلا, 

 وول  ن وال:  لن  الطول في ُذا الْوضع: الهوى, وُجاز لواجد الطول لَرة تياح ابإ اء 

صفنا: و ن لَ يجد  نيَ سلة  ن  ال لنياح الَرا ر, فأينيح ف أوي  ا ْية َذ هان األ ر  أ   ا و  

ل: ابإفضال, يقال  نت: طال  أيت يْطصول ْطوح ً في ابإفضال, وطال   ْا  أيَ ُيْاتيَ  وُص  الِطوح

 يْطصول طصو ً في الطول الذي ُو خالف القَر 

ِا    ؤح نلا ْص ِا ال للنا َْ َح ْص ْح ال َص  القلول فللي تأويل  وولللت تلللال : اَنح يْلنحيا للنح فْ ْيللاتايص َح  ا لاتصيص ْْ َح ُي للا ْ أْْيلل ِْ ْا فْ

 . ِا نا ؤح ا ْص  ال

يلني بذلك: و ن لَ يس طع  نيَ ُيها الناس طو ً, يلني:  ن األحرار ُن ينيح الََْناِ وُلِن   

الَرا لر الْؤ نلاِ الأللواتي ولد صلدِون ب وحيللد ال وبْلا جللاء رسلول ال صلأ  ال  أيللت وسلأَ  للن 

 الَِق 

 وأنا في الََْناِ وال ُُ  ال أوي   ذهر  ن وال ذلك: وبنَو  ا  

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا  بد ال بن صالح, وال: ثن   لاوية بلن صلالح,  لن  ألِي بلن 7319  

. يقول: ُن ينيح الَرا ر, فأينيح  ن َ لاء  ِا نا َْ َح ْص ْح ال ُبي طأَة,  ن ابن  باس, وولت: اُنح يْنحيا

 الْؤ نين 

 َْد بن  ْلرو, ولال: حلدثنا ُبلو  اصلَ,  لن  يسل ,  لن ابلن ُبلي تجليح,  لن  ـ حدثني7320  

. وللال: الََْللناِ الَرا للر,  َح للاتصيص ْْ َح ُي للا ْ أْْيلل ِْ ْا ِا فْ نللا ؤح ا ْص ِا ال للنا َْ َح ْص  جاُلد, وولللت: اُنح يْللنحْيْح ال

 فأينيح األ ة الْؤ نة 

 بي تجيح,  ن  جاُد,  ثأت حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال: حدثنا شب ,  ن ابن ُ   

ـ حدثنا  َْد بن الَسين, وال: حدثنا ُحْد بلن الْفضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: 7321  

 ُ ا في اتيَ: فإ اؤهَ 

ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, وال: ُخبرتا ُشيَ, وال: ُخبرتا ُبو بشر,  ن سليد بلن 7322  

ِا  نا َْ َح ْص ْح ال . ولال: ُ لا  لن للَ  جبير: اُنح يْنحيا ِا نلا ؤح ا ْص َص ال نح فْ ْياتايص َح  ا اتصيص ْْ َح ُي ا ْ أْْي ِْ ْا ِا فْ نا ؤح ا ْص ال

 يجد  ا ينيح بت الَِرة في لِوج األ ة 
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ِا 7323   لنا َْ َح ْص ْح ال ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب, وال: وال ابن زيد في وولت: اُنح يْلنحيا

ا ْْ َح ُي ا ْ أْْي ِْ ْا ِا فْ نا ؤح ا ْص . وال:  ن لَ يجلد  لا يلنيح بلت حلرة فيلنيح ُلذه ال ِا نا ؤح ا ْص َح ال نح فْ ْياتايص َح  ا تصيص

األ ة في لف  بها وييفيلت ُُأهلا  ؤت هلا, وللَ يَل  ال ذللك ألحلد َ  لْلن   يجلد  لا يلنيح بلت حلِرة 

 وينفق  أيها, ولَ يَِ  لت ح   ي,ش  اللنَ 

, وال: ُخبرتا ابن الْبارك, وال: ُخبرتا سلفيان, ـ حدثنا الْثن , وال: حدثنا حبان بن  وس 7324  

 ن ُشام الدس وا ي,  ن  ا ر األحول,  ن الَسن: ُن رسول ال صأ  ال  أيلت وسلأَ تهل  ُن 

 تنيح األ ة  أ  الَرة وتنيح الَرة  أ  األ ة, و ن وجد ْطوح ً لَرة فالينيح ُ ة 

ْح واخ أفلللَ القلللراء فلللي ولللراءة ذللللك, فقرُتلللت جْا لللة  لللن وللل   راء اليلللوفيين والْييلللين: اُنح يْلللنحيا

لْن  ِا  ا لنا َْ َح ْص . بيسر الَا,  ع سا ر  ا في القرآن  ن تظلا ر ذللك سلوى ووللت: اوال ِا نا َا َح ْص ال

. فللإتهَ ف َللوا الَللا,  نهللا, ووجهللوا تأويأللت َللل  ُتهللِن  ََللناِ  َح للاتصيص ْْ َح ُيْ النِسللاءا َ ِ  للا ْ أْْيلل

  وُ ا سا ر  ا في القرآن فإتهَ تأِولوا في هسلرَُ الَلا, بأزواجهِن, وُن ُزواجهِن َُ ُحَنوُنِ 

 نت َل  ُن النساءُِن ُحَِن ُتفسهِن باللفة  وورُِ  ا ة وراء الْدينلة والللراه ذللك هألت بلالف ح, 

بْلنلل  ُن بلضللهن ُحَللنِهن ُزواجهللن, وبلضللهن ُحضللهن حللري هن ُو َسللال هن  ووللرُ بللل  

فن وُحَن ُتفسهِن  وذهرِ ُلذه القلراءة ُ نلي بيسلر الْ قد ين ه  ذلك باليسر, بْلن  ُتهن  ف

 الجْيع  ن  أقْة  أ  ا خ الف في الرواية  نت 

وال ُبو جلفر: والَواَ  ندتا  ن القول في ذلك ُتهْا وراءتان  س فيض ان في وراءة األ َار   

 ن سورة   ع اتفاه ذلك في الْلن , فبأي هْا ورُ القارىء فَْيب الَواَ, َ  في الَرف األِول

. فلإتي   ُسل جيل اليسلر فللي  َح للاتصي ْْ َح ُي للْن النِسلاءا َ ِ  لا ْ أْْيل ِص  ا لنا َْ َح ْص النسلاء, وُلو ووللت: اوال

صا,ه  تفاه وراءة األ َار  أ  ف َها  ولو هاتَ القراءة بيسرُا  س فيضة اس فاضل ها بف َهلا 

لقلراءة بهلا هلذلك لْلا ذهرتلا هان صوابا القراءة بيسرُا  س فيضة اس فاض ها بف َها هان صوابا ا

 ن تَِرف ابإحَان في الْلاتي ال ي بيناُلا, فييلون  لنل  ذللك للو هسلر: واللفلا    لن النسلاء 

حرام  أييَ, َ   ا  أيَ ُيْاتيَ, بْلنل  ُتهلِن ُحَلِن ُتفسلهِن باللفلة  وُ لا الف يلاِ فلإتهِن جْلع 

 ُو شابة ف اة, واللبد ف   ف اة, وُِن الشواَ  ن النساء, ثَ يقال لي   ْأوهة ذاِ سِن 

َح    للنح فْ ْيللاتايص ثللَ اخ ألل  ُُلل  اللأللَ فللي تيللاح الف يللاِ غيللر الْؤ نللاِ, وُلل   نلل  ال بقولللت: ا ا

. تَريَ  ا  دا الْؤ ناِ  نهِن, ُم ذلك  ن ال تأ,يب لأْؤ نين  فقال بلضهَ: ذللك  لن  ِا ؤح نا ْص ال

 ين  ذهر  ن وال ذلك:ال تلال  ذهره , لة  أ  تَريَ تياح َ اء الْشره

ـ حدثنا  َْد بن بشار, وال: حدثنا  بد الرحْن, وال: ُخبرتا سفيان,  لن ابلن ُبلي تجليح, 7325  

. وال:   ينبغي ُن ي لِوج  ْأوهة تَراتية  ِا نا ؤح ا ْص َص ال نح فْ ْياتايص   ن  جاُد: ا ا

َص حدثنا ابلن وهيلع, ولال: حلدثنا ُبلي,  لن سلفيان,  لن ابلن ُبلي تجليح,  لن      لنح فْ ْيلاتايص جاُلد: ا ا

. وال:   ينبغي لأَِر الْسأَ ُن ينيح الْْأوهة  ن ُُ  الي اَ  ِا نا ؤح ا ْص  ال

ـ حدثنا  أِي بن سه , وال: حدثنا الوليد بن  سأَ, وال: سْلَ ُبا  ْلرو, وسلليد بلن  بلد 7326  

َلِر  سلأَ و  للبلد اللليل, و الك ابن ُتلس, و اللك بلن  بلد ال بلن ُبلي  لريَ, يقوللون:   يَلِ  ل

. يلني بالنياح  ِا نا ؤح ا ْص َح ال نح فْ ْياتايص   سأَ األ ة النَراتية, ألن ال يقول: ا ا

ووال آخرون: ذلك  ن ال  أل  ابإرشلا, والنلدَ,    أل  ال َلريَ  و ْلن ولال ذللك جْا لة  لن   

 ُُ  اللراه  ذهر  ن وال ذلك:

ن  نَور,  لن  غيلرة, ولال: ولال ُبلو  يسلرة, ُ لا ـ حدثنا ابن حْيد, وال: حدثنا جرير,  7327  

 ُُ  الي اَ بْنللة الَرا ر 

يْن ُصوتصللو    ِص ْوْطلللامص الِللذا َص الِطيِبللا لل للِ  لْيص و للنهَ ُبللو حنيفللة وُصللَابت  وا  أللوا لقللولهَ بقللول ال: اُصحا

ِا ْوال نا ؤح ا ْص ْن ال ِص  ا نا َْ َح ْص َح وال ِ  لْهص َح حا يص َح ْوْطلا ص ِ  لْيص َْ حا َْ اليا ا يْن ُصوتصلوا اليا لا ْن الِذا ِص  ا نا َْ َح ْص
ُصِن. والوا: فقد ُحلِ  ال  ََلناِ ُُل  الي لاَ  ا لا, فأليس ألحلد ُن  وْر ُصِن ُصجص و ْص َح َذْا آتْيح ص نح وْبحأايص  ا

.: غيلر الْشلرهاِ  لن  بلدة  ِا نلا ؤح ا ْص َص ال ي,ِص  نهِن ُ ة و  حلِرة  ولالوا: و لنل  ووللت: افْ ْيلاتايص

 األوثان 
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ل ُبو جلفر: وُول  القولين في ذلك بالَواَ وول  ن وال: ُلو , للة  أل  تَلريَ تيلاح َ لاء وا  

وذلك ُن ال جِ  ثناؤه ُحِ  تياح ابإ لاء بشلروط, فْلا  ¹ُُ  الي اَ فإتهن   يَأأن َ  بْأك اليْين

 لَ تج ْع الشروط ال ي سْاُا فيهِن, فغير جا ل لْسأَ تياحهِن 

 ْية ال ي في الْا دة تدِل  أ  َبلاح هِن بالنيلاح  ويل : َن ال لي فلي الْا لدة ولد فإن وال وا  : فإن ا  

للنح  ُبللان ُن حيْهللا فللي خللاِص  للن  ََللناتهَ, وُتهللا  لنِلل  بهللا حرا للرَُ ,ون َ للا هَ, وولللت: ا ا

. وليسللَ َحللدى ا ْي للين ,افلللة حيْهللا حيللَ األخللرى, بلل  َحللداُْا  بينللة حيللَ  ِا نللا ؤح ا ْص َص ال فْ ْيللاتايص

ى, وَتْا تيون َحداُْا ,افلة حيَ األخرى لو لَ يين جا لا اج ْلاع حيْيهْلا  أل  صلَة, األخر

فأ للا وُْللا جللا ل اج ْللاع حيْهْللا  ألل  الَللَة, فغيللر جللا ل ُن يَيللَ بإحللدُْا بأتهللا ,افلللة حيللَ 

األخرى َ  بَجة ال سأيَ لها  ن خبر ُو وياس, و  خبر بلذلك و  ويلاس, وا ْيلة  َ ْألة  لا وأنلا: 

 ََناِ  ن حرا ر الذين ُوتوا الي اَ  ن وبأيَ ,ون َ ا هَ والْ

نح بْلحٍ .    َح  ا يص َح بْلحضص اتايص ْْ َص بإاي أْ  القول في تأوي  وولت تلال : اْوِكص ُ ح

وُذا  ن الْؤخر الذي  لناه ال قديَ وتأوي  ذلك: و ن لَ يس طع  نيَ طو ً ُن ينيح الََْناِ   

َ  ن ف ياتيَ الْؤ ناِ, فأينيح بلضيَ  ن بل , بْلن : فأينيح ُلذا الْؤ ناِ, فْْا  أيَ ُيْاتي

. في تأويل : « البل »ف اة ُذا  فـ َح اتصيص ْْ َح ُي ا ْ أْْي ِْ ْا  رفوع ب أوي  اليالم, و لناه َذ هان وولت: افْ

َص  أْل  فأينيح  ْا  أيَ ُيْاتيَ, ثلَ ر,ِ بلضليَ  أل  ذللك الْلنل  فرفلع  ثلَ ولال جلِ  ثنلاؤه: اوِكص ُ ح

.: ُي وال ُ أَ بإيْان  ن آ ن  نيَ باهلل ورسولت, و ا جاء بت  ن  نلد ال, فَلده بلذلك  َح اتايص ْْ بإي

هأت  نيَ, يقول: فأينيح  ن لَ يس طع  لنيَ طلو ً لَلرة  لن ف يلاتيَ الْؤ نلاِ, ليلنيح ُلذا الْق لر 

أللوا الللذي   يجللد طللو ً لَللِرة  للن ُللذا الْوسللر ف اتللت الْؤ نللة ال للي وللد ُبللدِ ابإي ْللان فأرهرتللت وها

 سرا رُِن َل  ال, فإن  أَ ذلك َل  ال ,وتيَ, وال ُ أَ بسرا رهَ وسرا رُن 

   . وفا لحرص ْْ ُصِن بال وْر ُصِن ُصجص ِن وآتصو أاها ُح ُصِن بإذحنا ُ و َص  القول في تأوي  وولت تلال : افاتحيا

ُصِن. ف لِوجوُِن, وبقولت: ابإ   و َص أاهِن.: بإذن ُربلابهن وُ لرَُ يلني بقولت ج  ثناؤه: افاتحيا ُح ذحنا ُ

ُصِن.: وُ طوُِن  هورُِن: هْا: وْر ُصِن ُصجص  َياهَ بنياحهِن ورضاَُ ويلني بقولت: اوآتصو

ُصِن. وللال: 7328   للوْر ُصِن ُصجص ـلل حللدثنا يللوتس, وللال: ُخبرتللا ابللن وُللب, وللال: وللال ابللن زيللد: اوآتصللو

 الَداه 

.  أ   ا تراضي   وفا لحرص ْْ  َ بت  ْا ُحلِ  ال ليلَ وُباحلت ليلَ ُن تجلألوه  هلورا ويلني بقولت ابال

 لهن 

دْاٍن.    ِا ُخح ذْا ٍِ ْو   ص ِ,ا ا سافَا ٍِ ْغيحْر  ص نا َْ َح  القول في تأوي  وولت: ا ص

للدْاٍن.    ِا ُخح للذْا . غيللر  لاتيللاِ, او   ص ِ,ا ٍِ ا سللافَا .  فيفللاِ, اغيللْر  ص ٍِ للنا َْ َح يلنللي بقولللت: ا ص

  السفاح  وود ذهر ُن ذلك وي  هذلك, ألن اللواتي هِن في الجاُأية يقول: و    ,ذاِ ُصدواء  أ

في اللرَ الْلأناِ باللتا, والْ ,ذاِ األخدان: الأواتي ود حبسن ُتفسلهِن  أل  ال,أيل  والَلديق 

 لأفجور بها سِرا ,ون ابإ الن بذلك  ذهر  ن وال ذلك:

ثنل   لاويلة بلن صلالح,  لن  ألِي بلن  ـ حدثنا الْثن , وال: حدثنا  بد ال بن صالح, ولال:7329  

للدْاٍن. يلنللي:  ِا ُخح ٍِ ْو   ص ِ,للذْا ا َْ سللافا ٍِ غيللْر  ص للنا َْ َح ُبللي طأَللة,  للن ابللن  بللاس, وولللت: ا ص

دْاٍن. يلني: ُخالِء  ِا ُخح ذْا  تنيَوُِن  فا   غير زواتي في سِر و   التية  اْو   ص ِ,ا

   ْي, وال: ثنل  ُبلي,  لن ُبيلت,  لن ابلن ـ حدثني  َْد بن سلد, وال: ثن  ُبي, وال: ثن7330  

لدْاٍن. ذاِ ال,أيل   ِا ُخح لذْا . الْسافَاِ: الْلالنلاِ باللتلا  اْو ْ  ص ِ,ا ٍِ ا سافَا  باس وولت: اغيْر  ص

الواحد  وال: هان ُُ  الجاُأية يَِر ون  ا رهر  لن اللتلا, ويسل َأون  لا خفلي, يقوللون: ُ لا  لا 

ْش  ا رهر  نت فهو لؤم, وُ ا  ا خفي فال ب أس بذلك  فأتلل ال تبارك وتلال : اْو  تْقحْربصوا الفْْواحا

نحها  ا بْْطْن.   ْرْهْر  ا

ـ حدثني  َْد بن  بد األ أل , ولال: حلدثنا  ل ْلر, ولال: سلْلَ ,او, يَلدِث  لن  لا ر, 7331  

لنا َْ َح ٍِ غيلْر وال: اللتا زتيان: تلتي بال,دن و  تلتي بغيلره, وتيلون الْلرُة شلؤ ا  ثلَ ولرُ: ا ص

دْاٍن.  ِا ُخح ذْا ٍِ ْو   ص ِ,ا ا سافَا   ص
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ـ حدثنا  َْد بن الَسين, وال: حدثنا ُحْد بن  فض , وال: حدثنا ُسباط,  ن السلدِي: ُ لا 7332  

الََْناِ: فاللفا  , فأ لنيح األ لة بلإذن ُُأهلا  ََلنة, والََْلناِ: اللفلا  , غيلر  سلافَة, 

 صديقا والْسافَة: الْلالنة باللتا, و    ,ذة 

ـ حدثني  َْد بن  ْرو, وال: حدثنا ُبو  اصَ, وال: حلدثنا  يسل ,  لن ابلن ُبلي تجليح, 7333  

دْاٍن. وال: ال,يأة ي ,ذُا الرج , والْرُة ت ,ذ ال,أي   ِا ُخح ذْا   ن  جاُد في وولت: اْو   ص ِ,ا

 ن  جاُد,  ثأت حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال: حدثنا شب ,  ن ابن ُبي تجيح,     

ٍِ غيللْر 7334   للنا َْ َح ـلل حللدثنا بشللربن  لللاذ, وللال: حللدثنا يليللد, وللال: حللدثنا سللليد,  للن و للا,ة: ا ص

دْاٍن. الْسافَة: البغِي ال ي تؤاجر تفسها ْ ن  لرض لهلا, وذاِ ال,لدن:  ِا ُخح ذْا ٍِ ْو   ص ِ,ا ا سافَا  ص

 ذاِ ال,أي  الواحد  فنهاَُ ال  ن تياحهْا جْيلا 

دثَ  ن الَسين بن الفرج, وال: سْلَ ُبا  لاذ يقلول: حلدثنا  بيلد بلن سلأيْان, ولال: ـ 7335   حص

لداٍن. ُ لا  ِا ُخح لذْا ٍِ ْو   ص ِ,ا ا َْ سلافا ٍِ غيلر  ص لنا َْ َح سْلَ الضَاك بن  لاحَ يقول في ووللت: ا ص

ا الََْناِ, فهِن الَرا ر, يقلول: تللِوج حلِرة  وُ لا الْسلافَاِ: فهلِن الْلأنلاِ بغيلر  هلر  وُ ل

   ,ذاِ ُخدان: فذاِ ال,أي  الواحد الْس ِرة بت  ته  ال  ن ذلك 

ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, وال: حدثنا ُشيَ, وال: ُخبرتا َسْا ي  بلن سلالَ,  لن 7336  

الشلبي, وال: اللتا وجهان وبيَلان, ُحلدُْا ُخبلث  لن ا ْخلر: فأ لا اللذي ُلو ُخبثهْلا فالْسلافَة 

 ُتاُا, وُ ا ا ْخر فذاِ ال,دن ال ي تفجر بْن 

ٍِ ْغيللْر 7337   لنا َْ َح ـل حلدثني يلوتس, ولال: ُخبرتلا ابلن وُلب, ولال: ولال ابلن زيلد فلي ووللت: ا ص

للر بهلا, ثللَ يلذُب وتللذُب   قْلل  الْلرُة فيفجص للدْاٍن. ولال: الْسللافح: اللذي يْأح ِا ُخح لذْا ٍِ ْو   ص ِ,ا ا سلافَا  ص

 « األخدان»تقيَ  لت, فذاك والْ,ا,ن: الذي يقيَ  لها  أ   لَية ال و

ِن.    َا  القول في تأوي  وولت تلال : افإذْا ُصحح

للنِ »اخ أفللَ القللراء فللي وللراءة ذلللك, فقللرُه بلضللهَ:    َْ بفلل ح األللل , بْلنلل : َذا ُسللأْن « فللإذا ُْحح

 فَرن  ْنو اِ الفروج  ن الَرام بابإسالم 

للِن. بْلنلل : فللإذا تلللوجن فَللرن    َا  ْنو للاِ الفللروج  للن الَللرام ووللرُه آخللرون: افللإذْا ُصحح

 بابإزواج 

وال ُبو جلفر: والَلواَ  لن القلول فلي ذللك  نلدي ُتهْلا وراءتلان  لروف لان  س فيضل ان فلي   

ُ َار ابإسالم, فبأي هْا ورُ القارىء فَْيب في وراءتت الَواَ  فإن رلِن رلاِن ُن  لا وأنلا فلي 

اءة بلالوجهين فيْلا اتفقلَ  أيلت الْللاتي ذلك غير جا ل َذ هات ا  , أف ي الْلن , وَتْا تجلوز القلر

وذللك ُن  لنيلـي ذللك وَن اخ أفلا فغيلر ,افلع ُحلدُْا صلاحبت, ألن ال ولد ُوجلب  أل   ¹فقد ُغفل 

األ ة ذاِ ابإسالم وغير ذاِ ابإسالم  أ  لسلان رسلولت صلأ  ال  أيلت وسلأَ الَلد, فقلال صلأ  

َح فْأحيْ »ال  أيت وسأَ:  هص َح ُْ ةص ُْحدا بحها َذْا ْزتْ لرا ِح فْأحيْضح َِ َنح  لا, َح ْ أْيحهلا, ثصل َْ ِكا ْو  يصثْلِر أادحُا ها لا جح

َح الرِ  َِ َنح زتْل َح ْ أْيحهلا, ثصل َْ ِكا ْو  يصثِْر بحها ها ا را ِح فْأحيْضح َِ َنح  ا,ْ َح ْ أْيحها, ثص َْ ِكا ْو ْ يصثِر ابالْلةْ ها ا

يْبالها ولْوح  َْ ِكا ولح بحها ها ا را نح ْشلحرٍ  فْأحيْضح بحٍ   ا َْ دصو,ْ  أ  »ووال صأ  ال  أيت وسأَ: «  با َص وا ال ْص ُواي

َح  اتصيص ْْ َح ُي فأَ ي,َص بلذلك ذاِ زوج  لنهِن و  غيلر ذاِ زوج, فالَلدو, واجبلة  أل  «   ا ْ أْْي

  والي ابإ اء َوا  ها  أيهِن َذا فجرن بي اَ ال وُ ر رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ 

 وا  : فْا ُتَ وا   فيْا:فإن وال   

ـ حدثيَ بت ابن بشار, وال: حدثنا  بد الرحْن, وال: حدثنا  الك بن ُتس  ن اللُري,  ن 7338  

 بيد ال بن  بد ال,  ن ُبي ُريرة وزيد بن خالد: ُن النبِي صأ  ال  أيت وسأَ سل    لن األ لة 

أادح »تلتي ولَ تََن, وال:  َح فاجح أادحُا, فإنح ْزتْ َح ـ فقال في الثالثلة اجح أادحُا, فإنح ْزتْ َح فاجح ُا, فإنح ْزتْ

 والضفير: الشلر « ُو الرابلة : فْبالحْها ْولْوح باٍضفايرٍ 

حدثنا ُبو هريب, وال: حدثنا ابن  يينة,  ن اللُري,  ن  بيد ال بن  بد ال,  ن ُبلي ُريلرة    

 ذهر تَوه وزيد بن خالد ُن رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ س   ف

فقد بين ُن الَدِ الذي وجب َوا  ت بسنة رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ  أل  ابإ لاء ُلو  لا هلان   

فأ ا  ا وجلب  لن ذللك  أليهِن بالي لاَ, فبللد َحَلاتهِن  ويل  للت: ولد بينلا ُن ُحلد  ¹وب  َحَاتهنِ 
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 أل   للان شل  ,   لاتي ابإحَان: ابإسالم, وُن ا ْخر  نت ال لوي, وُن ابإحَان هأْلة تشل ْ 

وليس في رواية  ن روى  ن النبِي صأ  ال  أيت وسأَ ُتت س    ن األ ة تلت  وب  ُن تََن, 

بيان ُن ال ي س    نها النبِي صأ  ال  أيت وسأَ ُي ال ي تلت  وبل  ال للوي,, فييلون ذللك حجلة 

ُللو ابإسللالم ,ون  لَْلل ِ, فللي ُن ابإحَللان الللذي سللِن صللأ  ال  أيللت وسللأَ حللدِ ابإ للاء فللي اللتللا

ال لوي,, و  ُتت ُو ال لوي, ,ون ابإسالم  وَذ هان   بيان في ذلك, فالَواَ  لن القلول, ُن هل  

 ْأوهة زتَ فواجب  أ   و ُا َوا ة الَدِ  أيها,   لِوجة هاتَ ُو غير   لِوجة, لظاُر ه اَ 

ن جوَ الَدِ  أيت  نهِن بْلا ال والثابَ  ن سنة رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ, َ   ن ُخرجت  

لِن.   َا يجب ال سأيَ لت  وَذ هان ذلك هذلك تبين بت صَة  ا اخ رتا  ن القراءة في وولت: افلإذْا ُصحح

ِا  للنا َْ َح ْص ْح ال َح ْطللوح ً ُنح يْللنحيا للنحيص عح  ا لل ْطا َح يْسح فللإن رللِن رللاِن ُن فللي وللول ال تلللال  ذهللره: اْوْ للنح لْلل

َح  ا ْ أْْي ِْ ْا ِا فْ نا ؤح ا ْص لِن.  لنلاه:  ال َا . , للة  أل  ُن ووللت: افلإذْا ُصحح ِا نلا ؤح ا ْص َص ال لنح فْ ْيلاتايص َح  ا اتصيص ْْ ُي

. وحسلب ُن ذللك    ِا نا ؤح ا ْص َص ال نح فْ ْياتايص تلِوجن, َذ هان ذهر ذلك بلد وصفهِن بابإيْان بقولت: ا ا

وذللك ُتلت  ¹خطلأ يَ ْ   لن  غير  لن  ال لوي,,  ع  ا تقدم ذلك  ن وصفهِن بابإيْان, فقلد رلنِ 

غير  سل َي  فلي اليلالم ُن ييلون  لنل  ذللك: و لن للَ يسل طع  لنيَ طلو ً ُن يلنيح الََْلناِ 

الْؤ ناِ فْْا  أيَ ُيْاتيَ  ن في اتيَ الْؤ ناِ, فإذا ُِن آ ن فإن ُتلين بفاحشلة, فلأليهِن تَل  

ذا ُتلين بفاحشلة بللد  ا  أ  الََْناِ  ن اللذاَ, فييون ال,بر بياتا  ْا يجب  أيهِن  ن الَدِ َ

َيْاتهِن بلد البيان  ْا   يجوز لناهَهِن  ن الْؤ نين  ن تياحهِن, و ْن يجوز تياحت لت  لنهِن  

فإذ هان ذلك غير  س َي  في اليالم فغير جا ل ألحد صرف  لناه َل  ُتت ال لوي, ,ون ابإسلالم, 

ٍِ غيْلْر »ار لْلن ولرُ:  ن ُج   ا تقلدِم  لن وصل  ال َيلاُِن بابإيْلان غيلر ُن اللذي ت, ل لنا َْ َح  ص

 ٍِ ا سافَا ْشلٍة. بضلَ األلل , «  ص لِن فلإنح ُتْليحْن بافاحا َا بف ح الَا, في ُلذا الْوضلع ُن يقلرُ افلإذْا ُصحح

. بيسللر الَللا, فيللت, ُن يقللرُ:  ٍِ للنا َا َح للنِ »ولْللن وللرُ ا ص َْ بفلل ح األللل , ل للأتأ  وللراءة « فللإذْا ُحح

لِن. وللو «  ََلناِ»لت: القارىء  أ   لن  واحد وسياه واحد, لقرَ وو َا  لن ووللت: افلإذْا ُصحح

 خال   ن ذلك لَ يين لَنا, غير ُن وجت القراءة  ا وصفَ 

وود اخ أ  ُُ  ال أوي  في تأوي  ذلك تظير اخ الف القراء في وراءتت, فقال بلضهَ:  لن  وولت   

ِن.: فإذا ُسأْن  ذهر  ن وال ذلك: َا  افإذْا ُصحح

ال بلن بليلع, ولال: حلدثنا بشلر بلن الْفضل ,  لن سلليد,  لن ُبلي  ـ حدثني  َْد بن  بلد7339  

  لشر,  ن َبراُيَ, ُن ابن  سلو,, وال: َسال ها َحَاتها 

ـلل حللدثني يللوتس, وللال: ُخبرتللا ابللن وُللب, وللال: ُخبرتللي جريللر بللن حللازم ُن سللأيْان بللن 7340  

ال بن  قِرن سأل  بد   هران حدثت  ن َبراُيَ بن يليد,  ن ُْام بن الَرث: ُن النلْان بن  بد

ال بللن  سلللو,, فقللال: ُْْ  للي زتللَ  فقللال: اجأللدُا خْسللين جأللدة! وللال: َتهللا لللَ تََللن! فقللال ابللن 

  سلو,: َحَاتها َسال ها 

حدثنا ابن بشار, وال: حدثنا  بد الرحْن, وال: حدثنا سفيان,  ن حْا,,  ن َبراُيَ: ُن النلْان    

 َ وليس لها زوج, فقال: َسال ها َحَاتها بن  قرن سأل ابن  سلو,  ن ُ ة زت

حدثني ابن الْثن , وال: حدثنا  َْلد بلن جلفلر, ولال: حلدثنا شللبة,  لن حْلا,,  لن َبلراُيَ ُن    

النلْان وال: وأَ  بن  سلو,: ُ  ي زتلَ  ولال: اجألدُا, وألَ: فإتهلا للَ تََلن! ولال: َحَلاتها 

 َسال ها 

ير,  ن  غيرة,  ن َبراُيَ,  لن  أقْلة, ولال: هلان  بلد ـ حدثنا ابن حْيد, وال: حدثنا جر7341  

 ال يقول: َحَاتها: َسال ها 

ـ حدثنا ُبو هريب, وال: حدثنا ُشيَ, وال: ُخبرتا َسْا ي  بلن سلالَ,  لن الشللبي ُتلت تلال 7342  

ِن. وال: يقول: َذا ُسأْن  َا  ُذه ا ْية: افإذْا ُصحح

ثنا يَيـ  بن ُبي زا دة,  ن ُشلث,  ن الشلبي, وال: ـ حدثنا ُبو ُشام الرفا ي, وال: حد7343  

 وال  بد ال: األ ة َحَاتها: َسال ها 

ـ حدثني يلقوَ بن َبراُيَ, وال: حلدثنا ُشليَ, ولال  غيلرة: ُخبرتلا  لن َبلراُيَ ُتلت هلان 7344  

 يقول: افإذْا ُصحصَِن. يقول: َذا ُسأْن 
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ا لدة,  لن ُشللث,  لن الشللبي, ولال: ابإحَلان: حدثنا ُبو ُشلام, ولال: حلدثنا يَيلـ  بلن ُبلي ز   

 ابإسالم 

ـ حدثني يلقوَ بن َبراُيَ, وال: حدثنا ابن  أية,  ن بر, بلن سلنان,  لن اللُلري, ولال: 7345  

 جأد  ْر رضي ال  نت و  د ُبيارا  ن و  د ابإ ارة في اللتا 

دثنا ُسلباط,  لن السلدِي: ـ حدثنا  َْد بن الَسين, ولال: حلدثنا ُحْلد بلن  فضل , ولال: حل7346  

ِن. يقول: َذا ُسأْن  َا  افإذْا ُصحح

ـلل حللدثنا ابللن وهيللع, وللال: حللدثنا ُبللي,  للن َسللرا ي ,  للن جللابر,  للن سللالَ والقاسللَ, وللا : 7347  

ِن.  َا  َحَاتها: َسال ها و فافها, في وولت: افإذْا ُصحح

ِن.: فإذا تلِوجن  ذهر  ن    َا  وال ذلك:ووال آخرون:  لن  وولت: افإذا ُصحح

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا  بد ال بن صالح, وال: ثن   لاوية,  ن  أِي بن ُبلي طأَلة, 7348  

ِن. يلني: َذا تلِوجن حِرا  َا   ن ابن  باس, وولت: افإذا ُصحح

حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, وال: حدثنا ُشيَ, وال: ُخبرتا حَين,  لن  ير لة,  لن ابلن    

ِن. يقول: َذا تلِوجن   باس ُتت هان َا  يقرُ: افإذْا ُصحح

حدثنا ابلن وهيلع, ولال: حلدثنا جريلر,  لن  غيلرة,  لن  ير لة ُن ابلن  بلاس هلان يقلرُ: افلإذْا    

ِن. يقول: تلِوجن  َا  ُصحح

ـ حدثنا ُبو هريب, وال: حدثنا ابلن َ,ريلس, ولال: سلْلَ ليثلا,  لن  جاُلد, ولال: َحَلان 7349  

 وَحَان اللبد ُن ينيح الَِرة األ ة ُن ينيَها الَِر, 

ـ حدثنا ابن الْثن , وال: حدثنا  َْد بن جلفر, وال: حدثنا شلبة,  ن  ْرو بن  لرة, ُتلت 7350  

 سْع سليد بن جبير يقول:   تضرَ األ ة َذا زتَ  ا لَ ت لِوج 

الَسلن  ـ حدثنا  َْد بن بشار, وال: حدثنا  بد األ أ , وال: حدثنا سلليد,  لن و لا,ة,  لن7351  

ِن. وال: ُحَن هن البصلصولة  َا  في وولت: افإذْا ُصحح

لِن. ولال: 7352   َا ـ حدثنا بشر بن  لاذ, وال: حدثنا يليد, وال: حدثنا سليد,  لن و لا,ة: افلإذا ُصحح

 ُحَن هن البلولة 

ـ حدثنا يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب, وال: ُخبرتي  ياض بن  بد ال,  ن ُبي اللتا, ُن 7353  

 شلبي ُخبره, ُن ابن  باس ُخبره ُتت ُصاَ جارية لت ود هاتَ زتَ, ووال: ُحَن ها ال

َِ األلل , و أل  تأويل   لن    لِن. بضل َا وال ُبو جلفر: وُذا ال أوي   أ  وراءة  ن ورُ: افلإذْا ُصحح

نِ »ورُ:  َْ  بف َها  وود بينا الَواَ  ن القول والقراءة في ذلك  ندتا « فإذا ُْحح

َا.:القول في تأ   ْن اللْذْا ِا  ا نا َْ َح ْص َح ص  ا  أ  ال ِن تا ْشٍة فْلْأْيحها  وي  وولت تلال : افإنح ُتْيحْن بافاحا

َِن باسالم,    ْشٍة.: فإن ُتَ ف ياتيَ, وُِن َ اؤهَ, بلد  ا ُْحح يلني ج  ثناؤه بقولت: افإنح ُتْيحْن بافاحا

ل ص  َح ِن تا َا. يقلول: ُو ُحَِن بنياح بفاحشلة, وُلي اللتلا, افْلْأْليحها لْن اللْلذْا ِا  ا لنا َْ َح ْص  لا  أل  ال

فلأيهِن تَ   ا  أ  الَرا ر  ن الَدِ َذا ُن زتين وب  ابإحَان باألزواج واللذاَ الذي ذهلره 

ال تبارك وتلال  في ُذا الْوضع ُو الَدِ  وذلك النَ  الذي جلأت ال  ذابا لْن ُت  بالفاحشلة 

فللي سل ة ُشللهر, وذللك تَلل   لام, ألن الواجللب  ألل   لن ازاء َذا ُللِن ُحَلِن خْسللون جألدة, وت

ل, فالنَلل   للن ذلللك  الَللِرة َذا ُللي ُتللَ بفاحشللة وبلل  ابإحَللان بللاللوج: جأللد  ا للة, وتفللي ْحللوح

خْسللون جأللدة, وتفللي تَلل  سللنة, وذلللك الللذي جلأللت ال  للذابا له للاء الََْللناِ َذا ُللن ُتللين 

 بفاحشة  هْا:

 بن صالح, ثن   لاويلة بلن صلالح,  لن  ألِي بلن ُبلي ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا  بد ال7354  

َا.  ْن الْلذْا ِا  ا نا َْ َح ْص َح ص  ا  أ  ال ِن تا  طأَة,  ن ابن  باس: افْلْأْيحها

ْشللٍة 7355   ـلل حللدثنا بشللر, وللال: حللدثنا يليللد, وللال: حللدثنا سللليد,  للن و للا,ة, وولللت: افللإنح ُتْلليحْن بافاحا

نا َْ َح ْص َح ص ْ ا ْ أ  ال ِن تا َا. خْسون جأدة, و  تفي و  رجَ فْلْأْيحها ْن الْلذْا  ِا  ا

َا. وُل  ييلون الجألد  أل     لْن اللْلذْا ِا  ا لنا َْ َح ْص َح ص ْ لا ْ أل  ال ِن تا فإن وال وا  : وهي  افْلْأْيحها

ُحد  وي : َن  لن  ذلك فالزم ُبداتهِن ُن تجأد تَ   ا يألم ُبلدان الََْلناِ, هْلا يقلال:  ألِي 
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 أِي ُن ُصأي صالة يوم, و أِي الَلِ, والَليام  ثل  ذللك, وهلذلك  أيلت  صالة يوم, بْلن :  زم

 الَدِ بْلن   زم لت َ يان تفست  ن الَدِ ليقام  أيت 

   . َح نحيص َْ  ا ْي اللْنْ نح ْخشا ْا  القول في تأوي  وولت تلال : اذْلاْك لْ

الْؤ نللاِ لْللن    يلنللي تلللال  ذهللره بقولللت ذلللك: ُللذا الللذي ُبَللَ ُيهللا النللاس  للن تيللاح ف يللاتيَ  

يس طيع  نيَ طو ً لنياح الََْناِ الْؤ ناِ, ُبَ ت لْن خشي اللنلَ  لنيَ ,ون غيلره  ْلن   

 ي,ش  اللنَ 

 واخ أ  ُُ  ال أوي  في ُذا الْوضع, فقال بلضهَ: ُو اللتا  ذهر  ن وال ذلك:  

لنح ـ حدثنا ُبلو هريلب, ولال: حلدثنا ابلن َ,ريلس, ولال: سلْلَ ليثلا,  لن  جاُل7356   ْْ د, ووللت: الا

. وال: اللتا  َح نحيص َْ  ا ْي اللْنْ  ْخشا

ـ حدثني يلقوَ بن َبراُيَ, وال: حدثنا ُشيَ,  ن اللِوام,  ْن حدثت,  ن ابن  باس ُتلت 7357  

ِ  تاهح األ ة  ن اللتا َ  وأيالً  َْ لْ  وال:  ا ازح

ية بلن صلالح,  لن  ألِي بلن ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا  بد ال بن صالح, وال: ثن   لاو7358  

 ُبي طأَة,  ن ابن  باس, وال: اللنَ: اللتا 

حدثني الْثن , وال: حدثنا َسَاه, وال: حدثنا  بيد بن يَيـ , وال: حدثنا شريك,  ن  طاء بلن    

 السا ب,  ن سليد بن جبير,  ن ابن  باس, وال: اللنَ: اللتا 

برتلا ُبلو بشلر,  لن سلليد بلن جبيلر, ولال:  لا ـ حدثني يلقوَ, وال: حلدثنا ُشليَ, ولال: ُخ7359  

 ازلَِ  تاهح األ ة  ن اللتا َ  وأيالً, ذلك لْن خشي اللنَ  نيَ 

حدثنا ُبو سأْة, وال: حدثنا  َْد بن جلفر, وال: حدثنا شلبة,  ن ُبي بشر,  ن سليد بن جبير    

 تَوه 

ابن الْبارك, وال: ُخبرتا فضي  ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا حبان بن  وس , وال: ُخبرتا 7360  

. وال: اللتا  َح نحيص َْ  ا ْي اللْنْ نح ْخشا ْْ  بن  رزوه,  ن  طية في وولت: اذْلاْك لا

حدثني الْثن , ولال: حلدثنا َسلَاه, ولال: حلدثنا ابلن ُبلي حْلا,, ولال: حلدثنا فضلي ,  لن  طيلة    

 اللوفي,  ثأت 

ثنا ُبو زُير,  ن جلويبر,  لن الضلَاك فلي ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا َسَاه, وال: حد7361  

. وال: اللتا  َح نحيص َْ  ا ْي اللْنْ نح ْخشا ْْ  وولت: الا

ـل حللدثنا القاسللَ, وللال: حللدثنا الَسللين, وللال: حلدثنا ُشلليَ, وللال: ُخبرتللا  بيللد,  للن الشلللبي 7362  

 وجويبر,  ن الضَاك, وا : اللنَ: اللتا 

نح حدثنا ُحْد بن حازم, وال: حدثنا ُبو تليَ    ْْ , وال: حدثنا فضي  بن  رزوه,  ن  طية: اذْلاْك لا

. وال: اللنَ: اللتا  َح نحيص َْ  ا ْي اللْنْ  ْخشا

نا صتص, وُي الَدِ     ووال آخرون:  لن  ذلك: اللقوبة ال ي تصلح

.: ذللك لْلن خلاف  لنيَ ضلررا فلي    َح لنحيص َْ  ا ْي اللْنْ نح ْخشا ْْ والَواَ  ن القول في وولت: اذْلاْك لا

َص ْ ن ا: َذا ُت   ا  ,ينت نْ َْ فالن فهو يْلح وبدتت  وذلك ُن اللنَ ُو  ا ضِر الرج , يقال  نت: ود ْ نا

. ويقال: ود ُ ن نلي فلالن فهلو  َح يضره في ,ين ُو ,تيا, و نت وول ال تبارك وتلال : اْو,ِوا  ا ْ نا ِ

ويل  ذللك َلل  اللتلا, ولالوا: وولد ويل : اللنلَ: الهلالك  فاللذين وجهلوا تأ ¹يلن ني: َذا تالني بْضلِرة

اللتا ضرر في الدين, وُو  ن اللنَ  والذين وجهوه َل  ابإثَ, والوا: ا ْثام هأها ضرر فلي اللدين 

وُي  ن اللنَ  والذين وجهوه َل  اللقوبة ال ي تلن ت في بدتت  ن الَدِ, فإتهَ ولالوا: الَلدِ  ضلِرة 

 َِ . جْيلع   أ  بدن الَْدو, في ,تياه, وُو  ن اللنَ  وولد  ل َح لنحيص َْ  ا لْي اللْنْل لنح ْخشا ْْ ال بقوللت: الا

 لاتي اللنَ, ويجْع جْيع ذلك اللتا, ألتت يوجب اللقوبة  أ  صاحبت في اللدتيا بْلا يلنلَ بدتلت, 

ويي سب بت َثْا و ضِرة في ,ينت و,تياه  وود اتفق ُُ  ال أوي  الذي َُ ُُأت,  أ  ُن ذللك  لنلاه  

ووضاء شهوة فإتت بأ,ا ت َل  اللنَ  نسلوَ َليلت  وصلوف بلت ُن هلان  فهو وَن هان في  ينت لذِة

 لألنَ سببا 

   .ٌَ ي َح ْوِكص ْغفصوٌر ْرحا وا ْخيحٌر لْيص بارص َح  القول في تأوي  وولت تلال : اوُنح تْ
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يلني جِ  ثناؤه بذلك: وُن تَبروا ُيها الناس  ن تيلاح ابإ لاء خيلر ليلَ, وال غفلور ليلَ تيلاح   

ُن تنيَلوُِن  ألل   لا ُحللِ  ليلَ وُذن ليللَ بلت, و للا سلأ   للنيَ فلي ذلللك َن ُصلأَ َ ُ للور ابإ لاء 

 ُتفسيَ فيْا بينيَ وبين ال, رحيَ بيَ, َذ ُذن ليَ في تياحهِن  ند ا ف قاء و دم الطول لأَرة 

 وبنَو  ا وأنا في ذلك وال ُُ  ال أوي   ذهر  ن وال ذلك:  

وال: حدثنا ُشيَ, وال: ُخبرتا ُبو بشر,  ن سلليد بلن جبيلر: ـ حدثني يلقوَ بن َبراُيَ, 7363  

. وال:  ن تياح األ ة  َح وا ْخيحٌر لْيص بارص َح  اوُنح تْ

وا 7364   لبارص َح ـ حدثنا ُبو هريب, وال: حدثنا ابن َ,ريلس, ولال: سلْلَ ليثلا  لن  جاُلد: اوُنح تْ

. وال:  ن تياح ابإ اء  َح  ْخيحٌر لْيص

سين, وال: حدثنا ُحْد بلن الْفضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: ـ حدثنا  َْد بن ال7365َ  

. يقول: وُن تَبْر و  تنيح األ ة فييون ولدك  ْأوهين فهو خير لك  َح وا ْخيحٌر لْيص بارص َح  اوُنح تْ

حدثنا  َْد بن  ْلرو, ولال: حلدثنا ُبلو  اصلَ,  لن  يسل ,  لن ابلن ُبلي تجليح,  لن  جاُلد:    

وا ْخيح  بارص َح . يقول: وُن تَبروا  ن تياح ابإ اء خير ليَ, وُو حِ  اوُنح تْ َح  ٌر لْيص

وا ْخيحلٌر 7366   لبارص َح ـ حدثنا بشر بن  لاذ, وال: حدثنا يليد, وال: حدثنا سلليد,  لن و لا,ة: اوُنح تْ

. يقول: وُن تَبروا  ن تياحهِن, يلني: تياح ابإ اء خير ليَ  َح  لْيص

ن بن  وس , وال: ُخبرتا ابن الْبارك, وال: ُخبرتا فضي  ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا حبا7367  

. وال: ُن تَبروا  ن تياح ابإ اء خيلر  َح وا ْخيحٌر لْيص بارص َح بن  رزوه,  ن  طية في وولت: اوُنح تْ

 ليَ 

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا حبان, وال: حدثنا ابن الْبارك, وال: ُخبرتلا ابلن جلري,, ولال: 7368  

. وال: ُن تَبروا  ن تياح األ ة خير ليَ ُخبرتا ابن طاوس َح وا ْخيحٌر لْيص بارص َح  ,  ن ُبيت: اوُنح تْ

ـ حدثني  أِي بن ,او,, وال: حلدثنا  بلد ال بلن صلالح, ولال: ثنل   لاويلة بلن صلالح,  لن 7369  

. ولال: وُن تَلبروا  لن األ لة خيلر َح وا ْخيحٌر لْيصل برص َح   أِي بن ُبي طأَة,  ن ابن  باس: اوُنح تْ

 ليَ 

وا. في  وضع رفع بـ« ُن»و   برص َح بْلنل : والَلبر  لن تيلاح ابإ لاء «, خير»في وولت: اوُنح تْ

 خير ليَ 

 26اآلية : 
َْ ْ أْل َح ْويْ صلو لن وْلبحأايص يْن  ا َح سصلنْْن الِلذا يْيص لدا َح ْويْهح ل يصبْيِْن لْيص يدص ِكص لا َح القول في تأوي  وولت تلال :     ايصرا يحيص

ٌَ .  ْوِكص ْ أاي ي  ٌَ ْحيا

    . َح لنح وْلبحأايص يْن  ا َح سصلنْْن الِلذا يْيص لدا . حالللت وحرا لت, اْويهح َح يصبْليِْن لْيصل يدص ِكص لا يلني جِ  ثناؤه بقولت: ايصرا

يقول وليسد,هَ سنن الذين  ن وبأيَ, يلني: سب   ن وبأيَ  ن ُُ  ابإيْان باهلل وُتبيا ت و ناُجهَ, 

 هاِ والبناِ واألخواِ, وسا ر  ا حرم  أييَ في ا ْي ين الأ ين بين فيْا حرم  أييَ  ن تياح األ

. يقول: يريد ال ُن يرجع بيلَ َلل  طا  لت فلي ذللك  ْلا  َح َْ ْ أْيحيص فيهْا  ا حرم  ن النساء  اويْ صو

هن َ  يت  ن  لَلي ت فلي فلأيلَ ذللك وبل  ابإسلالم, ووبل  ُن يلوحي  لا ُوحل  َلل  تبيلت  لن ذللك 

ٌَ. يقلول:   أييَ, لي جاوز ليَ ب وب يَ  ْا سأ   نيَ  ن وبيح ذلك وب  َتاب يَ وتوب يَ  اْوِكص ْ أاي

وال ذو  أَ بْا يَأح  با,ه في ُ,ياتهَ و,تياَُ, وغير ذلك  ن ُ ورَُ, وبْا يلأتون ويلذرون  لا 

 ُحِ  ُو حِرم  أيهَ حافي ذلك هأت  أيهَ, حييَ ب دبيره فيهَ في تَريفهَ فيْا صرفهَ فيت 

. فقال بلضهَ:  لن  ذلك, يريد ال ُذا    َح يصبْيِْن لْيص يدص ِكص لا واخ أ  ُُ  اللربية في  لن  وولت: ايصرا

. بيسر الالم, ألن  لناه: ُ لرِ  َح نصيص ْل بْيح دا ْء ح ِص  ا رح  ن ُج  ُن يبين ليَ, ووال: ذلك هْا وال: اْوُص ا

 بهذا  ن ُج  ذلك 

وولالوا:  لن شلأن  ¹ال ُن يبين ليَ, ويهدييَ سنن الذين  لن ولبأيَووال آخرون:  لن  ذلك: يريد   

اللرَ ال لقيب بين هي و م هي وُن, ووضع ه  واحدة  لنهِن  وضلع هل  واحلدة  لن ُخ هلا  لع 

ُر,ِ وُ رِ, فيقولون: ُ رتلك ُن تلذُب ول لذُب, وُر,ِ ُن تلذُب ول لذُب, هْلا ولال ال جلِ  

َْ لارْ  أا نصسح تا لا رح  ا
يْن., ووال في  وضلع آخلر: ثناؤه: اوُص ْا َْ »َِ الحلْالْ لأْ ِص ُنح ُهصلوْن ُِوْل ْ لن ُسح لرح «, وُص ا

فا صوا. وا  ألوا فلي  يدصوْن ُنح يصطح فا صوا تصوْر ِكا., ثَ وال في  وضع آخر: ايصرا يدصوْن لايصطح وهْا وال: ايصرا
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« ُن»لنل   ع ذلك َلل   « هي»وتوجيت « هي»َل   لن  « ُ,ِ»و« ُ رِ» ع « ُن»توجيههَ 

ا س قبال, وُتها   يَأح  لها الْاضي,   يقال: ُ رتلك ُن وْلَ و  « ُ رِ»و« ُر,ِ»لطأب 

ذهروا «, ُ رِ»و« ُر,ِ»ود تيون  ع الْاضي في غير « ُن»ُر,ِ ُن وَْ  والوا: فأْا هاتَ 

نل  واللالم ال لي فلي  ل« هلي»لها  لن  ا س قبال بْا   ييون  لت  اض  لن األفللال بَلال,  لن 

 والوا: وهذلك جْلَ اللرَ بينهِن ُحياتا في الَرف الواحد, فقال وا أهَ في الجْع: ¹«هي»

قْعا  
ْهْها ْشنِا بابْيحدْاْء بْأح بْ ايفْ ْ حرص يْر باقارح ِْ لاْييحْا ُنح تْطا  ُْر,ح

 فجْع بينهِن  تفاه  لاتيهِن واخ الف ُلفارهِن, هْا وال ا ْخر:  

اْل ا  ْْ بص ال ْرافا ودح يْيحسا طا ٍ  و  اصح َح دانص الجافايبغير   ْ   لها

 يللان هللي, وهللي « ُن»وللالوا: وَتْلا يجللوز ُن يجللل   ¹توهيللدا لأنفللي«,  »و« غيللر»فجْلع بللين   

فأ للا  للا  ¹ يلان ُن فللي األ للاهن ال للي   يَللَب جالللب ذلللك  للاض  للن األفلللال ُو غيللر الْسلل قب 

  يجلوز  نلدَُ ُن يقلال: رننلَ ليقلوم,  صَبت  اض  ن األفلال وغير الْس قب  فال يجوز ذللك 

و  ُرِن ليقوم, بْلن : ُرِن ُن يقوم, ألن ال ي تدخ   ع الظن تيون  ع الْاضي  ن الفل , يقال: 

 ُرِن ُن ود وام زيد و ع الْس قب  و ع األسْاء 

يلدص وال ُبو جلفر: وُول  القولين في ذلك بالَواَ  ندي ولول  لن ولال: َن اللالم فلي ووللت: ايصرا   

. بْلن : يريد ال ُن يبين ليَ َح يصبْيِْن لْيص  لْا ذهرِ  ن  أة  ن وال َن ذلك هذلك  ¹ِكص لا

 27اآلية : 
ِا ُْن  يْن يْ ِبالصلوْن الِشللْهْوا يلدص الِللذا َح ْويصرا َْ ْ أْلليحيص يللدص ُْن يْ صلو القلول فللي تأويل  وولللت تللال :      اْوِكص يصرا

يْاً . يأصواح ْ يحالً ْ ظا ْا    تْ

يلني بذلك تلال  ذهره: وال يريد ُتي يراجع بيَ طا  ت, وابإتابة َليت, ليلفو ليَ  ْا سأ   لن    

آثا يَ, وي جلاوز ليلَ  ْلا هلان  لنيَ فلي جلاُأي يَ  لن اسل َالليَ  لا ُلو حلرام  ألييَ  لن تيلاح 

َ َتياتلت  لن حال   آبا يَ وُبنا يَ, وغير ذلك  ْا هنَ تس َأوتت وتأتوتت,  ْا هلان غيلر جلا ل ليل

. يقللول: يريللد الللذين يطأبللون لللذاِ الللدتيا وشللهواِ  ِا يْن يْ ِبالصللوْن الِشللْهوا يللدص الِللذا  لاصللي ال اويصرا

ُتفسهَ فيها, ُن تْيأوا  ن ُ ر ال تبارك وتلال , ف جوروا  نت بإتياتيَ  لا حلِرم  ألييَ ورهلوبيَ 

يْا. جورا و دو ً  نت شديدا    لاصيت اْ يحالً ْ ظا

أ  ُُ  ال أوي  في الذين وصفهَ ال بأتت ي بلون الشهواِ, فقلال بلضلهَ: ُلَ اللتلاة  ذهلر واخ   

  ن وال ذلك:

ـ حدثني  َْد بن  ْلرو, ولال: حلدثنا ُبلو  اصلَ,  لن  يسل ,  لن ابلن ُبلي تجليح,  لن 7370  

يأصللو ْا . وللال: اللتللا  اُنح تْ ِا يْن يْ ِبلصللوْن الِشللْهْوا يللدص الِللذا يْللا. وللال:  جاُللد فللي وولللت: اويصرا ا ْ لليحالً ْ ظا

 يريدون ُن تلتوا 

يلدص     حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال: حدثنا شب ,  ن ابن ُبي تجيح,  لن  جاُلد: اويصرا

يْا. ُن تيوتوا  ثأهَ تلتون هْا يلتون  ِا ُنح تْْيأصوا ْ يحالً ْ ظا يْن يْ ِبلصوْن الِشْهْوا  الِذا

يْن حدثنا القاسَ, وال: حدثنا     يلدص الِلذا الَسين, وال: ثن  حجاج,  ن ابلن جلري,,  لن  جاُلد: اويصرا

يْا. وال: يلتي ُُ  ابإسلالم هْلا يلتلون  ولال:  يأصوا ْ يحالً ْ ظا ْا . وال: اللتا  اُنح تْ ِا يْ ِبالصوْن الِشْهوا

نصوْن.  ُا نص فْيصدح ُا تصدح  ُي ههي ة اْو,ِوا لْوح

ُبي زا دة,  ن ورولاء  لن ابلن ُبلي تجليح,  لن  جاُلد: حدثنا ُبو هريب, وال: حدثنا يَيـ  بن    

يأصوا. وال: ُن تلتوا  ْا . وال: اللتا  اُنح تْ ِا يْن يْ ِبالصوْن الِشْهْوا يدص الِذا  اويصرا

 ووال آخرون: ب  َُ اليهو, والنَارى  ذهر  ن وال ذلك:  

اط,  لن السلدِي: ـ حدثنا  َْد بن الَسين, ولال: حلدثنا ُحْلد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلب7371  

. وال: َُ اليهو, والنَارى ِا يْن يْ ِبلصوْن الِشْهْوا يدص الِذا يْا.  ¹اويصرا يأصوا ْ يحالً ْ ظا ْا  اُنح تْ

ووللال آخللرون: بلل  ُللَ اليهللو, خاصللة, وهاتللَ َرا,تهللَ  للن الْسللأْين اتبللاع شللهواتهَ فللي تيللاح   

تلللال  لأْللؤ نين: ويريللد الللذين األخلواِ  للن األَ, وذلللك ُتهللَ يَأللون تيللاحهِن, فقلال ال تبللارك و

 يَأأون تياح األخواِ  ن األَ, ُن تْيأوا  ن الَِق, ف س َأوُِن هْا اس َأوا 

 ووال آخرون:  لن  ذلك: ه    بع شهوة في ,ينت لغير الذي ُبيح لت  ذهر  ن وال ذلك:  
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ول فلي ـ حدثني يوتس بن  بد األ أل , ولال: ُخبرتلا ابلن وُلب, ولال: سلْلَ ابلن زيلد يقل7372  

.    ا ْية, وال: يريد ُُ  الباطل  وُُل  الشلهواِ فلي ,يلنهَ,  ِا يْن يْ ِبالصوْن الِشْهْوا يدص الِذا وولت: اويصرا

يْا. ت بلون ُ ر ,ينهَ, وت رهون ُ ر ال وُ ر ,ينيَ  يأصوا. في ,ينيَ اْ يحالً ْ ظا ْا  اُنح تْ

:  لنل  ذللك: ويريلد اللذين ي بللون وال ُبو جلفر: وُول  األووال في ذلك بالَواَ وول  ن ولال  

شهواِ ُتفسهَ  ن ُُ  الباط , وطالَ اللتا, وتياح األخواِ  ن ا ْباء, وغيلر ذللك  ْلا حِر لت 

ال ُن تْيأوا  يالً  ظيْا  لن الَلِق, و ْلا ُذن ال ليلَ فيلت, ف جلوروا  لن طا  لت َلل   لَلي ت, 

  وترك طا  ت,  يالً  ظيْا وتيوتوا ُ ثالهَ في اتباع شهواِ ُتفسيَ فيْا حِرم ال

   . ِا يْن يْ ِبلصلوْن الِشلْهْوا يلدص الِلذا َِ بقوللت: اويصرا وَتْا وأنا ذلك ُولل  بالَلواَ, ألن ال  لِل وجلِ   ل

فوصفهَ باتباع شهواِ ُتفسهَ الْذ و ة, و ْهلَ بوصلفهَ بلذلك  لن غيلر وصلفهَ باتبلاع بلل  

اتي با ْيلة  لا ,ِل  أيلت راُرُلا ,ون باطنهلا الشهواِ الْذ و ة  فلإذ هلان ذللك هلذلك, فلأول  الْلل

الذي   شاُد  أيت  ن ُص  ُو وياس  وَذ هان ذلك هذلك هلان ,اخلالً فلي اللذين ي بللون الشلهواِ 

اليهو, والنَارى واللتاة وه    بع باطالً, ألن ه    بلع  لا تهلاه ال  نلت فْ بلع شلهوة تفسلت  فلإذ 

  ا اخ رتا  ن القول في تأوي  ذلك هان ذلك ب أوي  ا ْية ُول , وجبَ صَة 

 28اآلية : 
يفاً .   تْسانص ْضلا أاْق ابإا َح ْوخص يدص ِكص ُْن يصْ,فِْ  ْ نحيص  القول في تأوي  وولت تلال :     ايصرا

.: يريلد ال ُن ييسلر  ألييَ بإذتلت ليلَ فلي تيلاح     َح يدص ال ُن يْ,فِْ  ْ نحيص يلني جِ  ثناُه بقولت: ايصرا

أاْق ابإتحسانص ْضليفا. يقول: يسر ذلك  أييَ َذا  الف ياِ الْؤ ناِ َذا لَ تس طيلوا طو ً لَِرة  اْوخص

هنل َ غيلر  سل طيلي الطلول لأَرا لر, ألتيلَ خأقل َ ضللفاء  جللة  لن تلرك جْلاع النسلاء وأيأللي 

و ً الَبر  نت, فأذن ليَ في تياح ف ياتيَ الْؤ ناِ,  ند خوفيَ اللنَ  أ  ُتفسيَ, ولَ تجدوا طل

 لَرة ل ال تلتوا, لقأة صبرهَ  أ  ترك جْاع النساء 

 وبنَو الذي وأنا في ذلك وال ُُ  ال أوي   ذهر  ن وال ذلك:  

ـ حدثني  َْد بن  ْلرو, ولال: حلدثنا ُبلو  اصلَ,  لن  يسل ,  لن ابلن ُبلي تجليح,  لن 7373  

. في تياح األ ة, وفي ه َح يدص ِكص ُنح يصْ,فِْ  ْ نحيص  ِ  شيء فيت يسر  جاُد: ايصرا

ـ حدثنا  َْد بن بشار, وال: حدثنا ُبو ُحْد اللبيري, وال: حدثنا سفيان,  ن ابن طاوس, 7374  

يفا. وال: في ُ ر الجْاع  أاْق ابإتحسانص ْضلا   ن ُبيت: اوخص

أالْق     حدثنا ابن بشار, وال: حدثنا ُبو  اصَ, وال: حدثنا سلفيان,  لن ابلن طلاوس,  لن ُبيلت: اْوخص

يفا. وال: في ُ ر النساء ابإتح   سانص ْضلا

حدثنا الَسن بن يَيـ , وال: ُخبرتا  بد الرزاه, وال: ُخبرتا  لْر,  ن ابن طاوس,  ن ُبيت:    

يفا. ولال: فلي ُ لور النسلاء, لليس ييلون ابإتسلان فلي شليء ُضلل   نلت فلي  أاْق ابإتحسانص ْضللا اْوخص

 النساء 

يلدص ِكص ُنح يصْ,فِلْ  ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب7375   , وال: ولال ابلن زيلد فلي ووللت: ايصرا

أالْق ابإتحسلانص ْضلليفا.  . وال: رخص ليَ في تيلاح ُلؤ ء ابإ لاء حلين اضلطِروا َلليهِن, اْوخص َح ْ نحيص

 وال: لو لَ يرخص لت فيها لَ يين َ  األ ر األول َذا لَ يجد حِرة 

 29اآلية : 
ل ا َا ِ ُْن تْيصلوْن القول في تأوي  وولت تلال :     ا بْاطا َح باالح لنْيص َح بْيح لْوالْيص يْن آْ نصلواح  ْ تْلأحهصأصْواح ُْ ح يْا ُْيِْها الِلذا

يْاً .   َح ْرحا َح َاِن ِكْ ْهاْن بايص َح ْو ْ تْقح صأصْواح ُْتحفصْسيص  تاْجاْرةً ْ ن تْْراٍض ِ نحيص

يْن آْ نصللوا.    َح  يلنللي بقولللت جللِ  ثنللاؤه: ايللا ُيِهللا الِللذا للنْيص َح بْيح للْوالْيص ْصللدِووا ال ورسللولت, ا  تْللأحهصأصوا ُ ح

. يقول:   يأه  بلضليَ ُ لوال بلل  بْلا حلرم  أيلت  لن الربلا والقْلار, وغيلر ذللك  لن  بالباط ا

 األ ور ال ي تهاهَ ال  نها, َ  ُن تيون تجارة  هْا:

حدثنا ُسباط,  ن السدِي: ايلا  ـ حدثنا  َْد بن الَسين, وال: حدثنا ُحْد بن  فض , وال:7376  

لنيصَ. تهل   لن , َ ِ ُنح تْيصلوْن تاْجلاْرةً ْ لنح تْلْراٍض  ا َح بالباطا ا نْيص َح بْيح ْوالْيص يْن آْ نصوا   تأحهصأصوا ُ ح  ُيِها الِذا
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ُهأهَ ُ والهَ بينهَ بالباط  وبالربا والقْار والب,س والظأَ, َ  ُن تيون تجارة, ليربح في الدرَُ 

 اس طاع  ُلفا َن

ـ حدثني  َْد بن الْثن , وال: حدثنا ُحْلد بلن الْفضل , ولال: حلدثنا خاللد الطَلان, ولال: 7377  

َح  لنْيص َح بْيح لْوالْيص ُخبرتا ,او, بن ُبي ُند,  ن  ير لة,  لن ابلن  بلاس فلي ووللت تللال : ا  تْلأحهصأصوا ُ ح

. وال: الرج  يش ري السألة, فير,ُِا وير,ِ  لها ,رُْا   بالباطا ا

حدثنا  َْد بن الْثن , وال: حدثنا بلد الوُاَ, وال: حلدثنا ,او,,  لن  ير لة,  لن ابلن  بلاس    

في الرج  يش ري  ن الرج  الثوَ, فيقلول: َن رضلي ت ُخذتلت, وَ  ر,,تلت ور,,ِ  للت ,رُْلا, 

 . َح بالباطا ا نْيص َح بْيح ْوالْيص  وال: ُو الذي وال ال: ا  تْأحهصأصوا ُ ح

: ب  تللَ ُذه ا ْية بالنهي  ن ُن يأه  بلضهَ طلام بل  َ  بشراء, فأ لا والًرى ووال آخرون  

ْْ  ْحْرٌج ْو ْ  فإتت هان  َظورا بهذه ا ْية, ح   تسخ ذلك بقولت في سورة النور: الْيحْس  أ  األ ح

َح ُنح تْأحهصأصو يص ي ا ْحْرٌج ْو   أ  ُتحفصسا را ْْ .    ا ْيلة  ذهلر ْ أْ  األ حرجا ْحْرٌج ْو  ْ أْ  ال َح نح بصيصلوتايص ا  ا

  ن وال ذلك:

ـ حدثني  َْد بن حْيلد, ولال: حلدثنا يَيلـ  بلن واضلح,  لن الَسلن بلن واولد,  لن يليلد 7378  

َح بالباطل ا َ ِ ُنح  لنْيص َح بْيح لْوالْيص النَوِي,  لن  ير لة والَسلن البَلرِي, ولا  فلي ووللت: ا  تْلأحهصأصوا ُ ح

.    ا ْية, فيان الرج  ي َِرج ُن يأهل   نلد ُحلد  لن النلاس بللد  لا تْيصوْن تاجاْرةً ْ نح تْ  َح نحيص ْراضا  ا

لنح »تللَ ُذه ا ْية, فنسخ ذلك با ْية ال ي فلي سلورة النلور, فقلال:  نلاٌح ُنح تْلأحهصأصوا  ا َح جص لْليحْس ْ أْليحيص

َح  ِا ُصِ هاتايص َح ُوح بصيصو ِا آبا ايص َح ُوح بصيصو يلا ُوح ُشح اتا. فيان الرج  الغنِي يد و َل  وولت: «    بصيصوتْيص ْا اْج

الرج   ن ُُأت َل  الطلام, فيقول: َتي ألتجنح ـ وال جلنح: ال َلِرج  ويقلول: الْسلاهين ُحلِق  نلي 

 بت  فأحِ   ن ذلك ُن يأهأوا  ْا ذهر اسَ ال  أيت, وُحِ  طلام ُُ  الي اَ 

ولول السلدي: وذللك ُن ال تللال  ذهلره  وال ُبو جلفر: وُولل  ُلذين القلولين بالَلواَ فلي ذللك  

حِرم ُه  ُ والنا بيننا بالباط , و  خالف بين الْسأْين ُن ُه  ذلك حلرام  أينلا, فلإن ال للَ يَلِ  

وِْر ُه  األ لوال بالباطل , وَذا هلان ذللك هلذلك فلال  لنل  لقلول  لن ولال: هلان ذللك تهيلا  لن ُهل  

َ تسلخ ذللك لنقل   أْلاء األ لة جْيللا وجهلا لهلا ُن الرج  طلام ُخيت ورى  أ  وجت  ا ُذن لت, ثل

ورى الضي , وَطلام الطلام هان  ن حْيد ُفلال ُُ  الشرك وابإسالم, ال ي حْد ال ُُأهلا  أيلت 

وتدبهَ َليها, وَن ال لَ يَِرم ذلك في  َر  ن اللَلور, بل  تلدَ ال  بلا,ه, وحلثهَ  أيلت, وَذ 

باط  خارج, و ن ُن ييون تاس,ا ُو  نسلوخا بْلللل, ألن هان ذلك هذلك فهو  ن  لن  األه  بال

النسخ َتْا ييون لْنسوخ, ولَ يثبَ النهي  نت, فيجوز ُن ييلون  نسلوخا بابإباحلة  وَذ هلان ذللك 

هذلك, صِح القول الذي وأناه,  ن ُن الباط  الذي ته  ال  ن ُه  األ وال بت, ُلو  لا وصلفنا  ْلا 

  أ  لسان رسولت صأ  ال  أيت وسأَ, وشذِ  ا خالفت حر ت  أ   با,ه في تنليأت, ُو 

. فقرُُا بلضلهَ: اَ ِ ُنح    َح نحيص واخ أفَ القراء في وراءة وولت: اَ ِ ُنح تْيصوْن تاجاْرةً ْ نح تْْراٍض  ا

تْيصوْن تاجاْرةٌ. رفلا بْلن : َ  ُن توجد تجارة, ُو تقلع تجلارة  لن تلراض  لنيَ, فيَلِ  ليلَ ُهأهلا 

تا لة ُهنلا   حاجلة بهلا َلل  « ُن تيون»ذلك الْلن   و ذُب  ن ورُ ذلك  أ  ُذا الوجت حين ٍذ ب

وبهذه القراءة ورُ ُهثر ُُ  الَجاز وُُ  البَرة  وورُ ذلك آخلرون, وُلَ  ¹خبر  أ   ا وصفَ

ْولص ال ي تأهأ وتها بينيَ  ا ة وراء اليوفيين: اَ ِ ُنح تْيصوْن تاْجاْرةً. تَبا, بْلن : َ  ُن تيون األ ح

تجارة  ن تراض  نيَ, فيَ  ليَ ُنالك ُهأها, ف يون األ وال  ضْرة فلي ووللت: اَ ِ ُنح تْيصلوْن. 

وال جارة  نَوبة  أ  ال,بر  وهأ ا القراءتين  ندتا صواَ جا ل القراءة بهْا,  س فاض هْا فلي 

ءة ذلللك بالنَللب وللراءة األ َللار  للع تقللارَ  لاتيهْللا  غيللر ُن األ للر وَن هللان هللذلك, فللإن وللرا

 ¹ُ جب َلِي  ن وراءتت بالرفع, لقِوة النَب  ن وجهين: ُحدُْا: ُِن في تيلون ذهلرا  لن األ لوال

وا ْخر: ُتلت للو للَ يجلل  فيهلا ذهلر  نهلا ثلَ ُفلر,ِ بال جلارة وُلي تيلرة, هلان فَليَا فلي هلالم 

دة تَبوا ورفلوا, اللرَ النَب, َذ هاتَ  بنية  أ  اسَ وخبر, فإذا لَ يظهر  لها َ  تيرة واح

 هْا وال الشا ر:

نْاوا   َح ْو ا نْهص  َذْا هاْن ْطلحنا بْيح
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ففي ُذه ا ْية َباتة  ن ال تللال  ذهلره  لن تيلذيب ولول الجهألة  لن الْ َلِوفة الْنيلرين طألب   

لْوالْ  يْن آْ نصلوا   تْلأحهصأصوا ُ ح َح األوواِ بال جاراِ والَلنا اِ, وال تللال  يقلول: ايلا ُيِهلا الِلذا لنْيص َح بْيح يص

.: اه سابا ُحِ  ذلك لها  هْا: َح نحيص  بالباط ا َ ِ ُنح تْيصوْن تاْجاْرةً ْ نح تْْراٍض  ا

يْن 7379   ـ حدثنا بشر بن  لاذ, وال: حدثنا يليد, وال: حدثنا سليد,  لن و لا,ة: ووللت: ايلا ُيِهلا الِلذا

َح بالباط ا َ نْيص َح بْيح ْوالْيص . وال: ال جارة رزه  لن آْ نصوا   تْأحهصأصوا ُ ح َح نحيص  ِ ُنح تْيصون تاجاْرةً ْ نح تْراٍض  ا

رزه ال, وحللالل  للن حللالل ال لْللن طأبهللا بَللدوها وبِرُللا, ووللد هنللا تَللدِث ُن ال للاجر األ للين 

 الَدوه  ع السبلة في رِ  اللرش يوم القيا ة 

 وُ ا وولت: اْ نح تْراٍض. فإن  لناه هْا:  

ن  ْلرو, ولال: حلدثنا ُبلو  اصلَ,  لن  يسل ,  لن ابلن ُبلي تجليح,  لن ـ حدثني  َْد ب7380  

. فلي تجلارة ُو بيلع ُو  طلاء يلطيلت ُحلد  َح لنحيص  جاُد في ولول ال تبلارك وتللال : اْ لنح تْلْراٍض  ا

 ُحدا 

حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال: حلدثنا شلي ,  لن ابلن ُبلي تجليح,  لن  جاُلد: اْ لنح    

نحيص  . في تجارة ُو بيع ُو  طاء يلطيت ُحد ُحدا تْْراٍض  ا  َح

ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ُبي,  ن القاسَ,  ن سأيْان الجلفي,  ن ُبيلت,  لن  يْلون 7381  

, ْو  »بن  هران, وال: رسلول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ:  لفحقْةا َِ لدْ ال البْيحلعص ْ لنح تْلراٍض, ْوال,يلارص بْلح

ٍَ ُنح يْغص  أ سح ِ  لْص َا أاْايْ سح  « ِش  ص

ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسلين, ولال: ثنل  حجلاج,  لن ابلن جلري,, ولال: وألَ للطلاء: 7382  

 الْْاسَة بيع ُي  وال:  , ح   ي,يره ال ,يير بلد  ا يجب البيع, َن شاء ُخذ وَن شاء ترك 

هل  واحلد  لن واخ أ  ُُ  اللأَ فلي  لنل  ال راضلي فلي ال جلارة, فقلال بلضلهَ: ُلو ُن ي,يلر   

الْ بللايلين بلللد  قللدُْا البيللع بينهْللا فيْللا تبايلللا فيللت  للن َ ضللاء البيللع ُو تقضللت, ُو ي فِروللا  للن 

 جأسهْا الذي تواجبا فيت البيع بأبداتهْا,  ن تراض  نهْا باللقد الذي تلاوداه بينهْا وب  ال فاسخ  

 ذهر  ن وال ذلك:

م, ولال: ثنل  ُبلي,  للن و لا,ة,  لن  َْلد بللن ـل حلدثنا ابلن بشلار وللال: حلدثنا  للاذ بلن ُشللا7383  

تصسلا, فقلال: َتلي بللَ  لن ُلذا  سيرين,  ن شريح وال: اخ ََ رجالن, باع ُحلدُْا  لن ا ْخلر بصرح

برتسا, فاس رضي ت فأَ يرضني  فقال: ُرضت هْا ُرضاك! وال: َتي ود ُ طي ت ,راَُ ولَ يرض  

 : البيِلان بال,يار  ا لَ ي فِروا وال: ُرضت هْا ُرضاك! وال: ود ُرضي ت فأَ يرض  فقال

حدثنا ابن بشار, وال: حدثنا  ؤ  , وال: حدثنا سفيان,  ن  بد ال بن ُبلي السلفر,  لن الشللبي,    

  ن شريح, وال: البيلان بال,يار  ا لَ ي فِروا 

 حدثنا  َْد بن الْثن , وال: حدثنا  َْد بن جلفر,  ن شلبة,  ن الَيَ,  ن شري,,  ثأت    

ـ حدثنا ابن الْثن , وال: حدثنا  َْد, وال: حدثنا شلبة,  ن جابر, وال: ثن  ُبلو الضلَ , 7384  

 ن شريح ُتت وال: البيلان بال,يلار  لا للَ ي فِرولا  ولال: ولال ُبلو الضلَ : هلان شلريح يَلدِث  لن 

 رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ, بنَوه 

ا َسَاه بن  نَور,  لن  بلد السلالم,  لن ـ وحدثني الَسن بن يليد الطَان, وال: حدثن7385  

ْ ة, فقألَ:  رج ,  ن ُبي حوشب,  ن  يْون, وال: اش ريَ  ن ابن سيرين سابريِا فسام  أِي ْسوح

ُحسن! فقال: َ ا ُن تأخذ وَ ا ُن تدع  فأخذِ  نت, فأْلا زتلَ اللثْن وضلع اللدراَُ, فقلال: اخ لر 

 َ ا الدراَُ وَ ا الْ اع! فاخ رِ الْ اع فأخذتت 

ـ حدثنا ُبو هريب, وال: حدثنا ُشيَ,  ن َسْا ي  بن سالَ,  ن الشلبي ُتت هان يقول في 7386  

 البيلين: َتهْا بال,يار  ا لَ ي فِروا, فإذا تَا,ر فقد وجب البيع 

ـ حدثنا  َْد بن َسْا ي  األحْسلي, ولال: حلدثنا  َْلد بلن  بيلد, ولال: حلدثنا سلفيان بلن 7387  

هنَ في السوه, و أِي رضي ال  نت في السوه, فجاءتت جارية َلل  بْيِلعا  ,ينار,  ن طيسأة, وال:

فاههة بدرَُ, فقالَ: ُ طني ُذا! فأ طاُا َياه  فقالَ:   ُريده ُ طني ,رُْي! فأبي, فأخذه  نت 

  أِي فأ طاُا َياه 
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رى  ن ـ حدثنا ابن حْيد, وال: حدثنا جرير,  ن  غيرة,  ن الشلبي ُتت ُت  في رج  اش 7388  

رج  برذوتا ووجب لت, ثَ َن الْب اع ر,ِه وب  ُن ي فِروا, فقض  ُتت ود وجب  أيت  فشهد  نده ُبو 

 الضَ  ُن شريَا وض  في  ثأت ُن ير,ه  أ  صاحبت, فرجع الشلبي َل  وضاء شريح 

ـ حدثني يلقوَ بن َبلراُيَ, ولال: حلدثنا ُشليَ, ولال: حلدثنا ُشلام,  لن ابلن سليرين,  لن 7389  

ح, ُتت هان يقول في البيلين: َذا ا,   الْش رى ُتت ود ُوجب لت البيع, ووال البا ع: للَ ُوجلب شري

لت, وال شاُدان  د ن ُتيْا اف رو ْا  ن تراض بلد بيع ُو ت,اير, وَ  فيْلين البلا ع: ُتيْلا ) لا( 

 اف رو ْا  ن بيع و  ت,اير 

 َْد, وال: هان شريح يقلول: شلاُدان ذوا حدثني يلقوَ, وال: حدثنا ابن  أية,  ن ُيوَ,  ن    

 دل ُتيْا اف رو ْا  ن تراض بلد بيع وت,اير, وَ  فيْينت باهلل  ا تفِرو ْا  ن تراض بلد بيلع ُو 

 ت,اير 

حللدثنا حْيللد بللن  سلللدة, وللال: حللدثنا بشللر بللن الْفضلل , وللال: حللدثنا ابللن  للون,  للن  َْللد بللن    

  دل ُتهْا تفِروا  ن تراض بلد بيع ُو ت,اير  سيرين,  ن شريح ُتت هان يقول: شاُدان ذوا

 و أة  ن وال ُذه الْقالة  ا:  

ـ حدثنا ابن الْثن , وال: حدثنا يَيـ  بن سليد,  ن  بد ال, ولال: ُخبرتلي تلافع,  لن ابلن 7390  

لْع بْيحنْهصْلا ح ل  يْ ْفْرِ » ْر,  ن النبِي صأ  ال  أيلت وسلأَ, ولال:  ولا َ ِ ُنح يْيصلوْن هصلِ  بْيِلْليحنا فْلال بْيح

يارا  « خا

ـ حدثنا ُبو هريب, وال: حدثنا  روان بن  لاوية, وال: ثن  يَيـ  بن ُيوَ, وال: هان ُبلو 7391  

زر ة َذا بايع رجلالً يقلو للت: خيِرتلي! ثلَ يقلول: ولال ُبلو ُريلرة: ولال رسلول ال صلأ  ال  أيلت 

ضا»وسأَ:  هص اثحنانا َ ِ ْ نح را  «   يْفح ْرا

ـ حدثني يلقوَ بن َبراُيَ, وال: حدثنا ابن  أية, وال: حلدثنا ُيلوَ,  لن ُبلي والبلة ولال: 7392  

ْ  البْقايعا!»وال رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ:  ُح لْ  البْقايلعا!»فسْلوا صلوتت, ثلَ ولال: « يا ُ ُح « يلا ُ

ْ  البْقايعا   يْ ْفْ »فاشرُبوا ينظرون ح    رفوا ُتت صوتت, ثَ وال:  ُح ضايا ُ  « ِروِْن بْيِلانا َ ِ ْ نح را

ـ حدثني ُحْد بن  َْد الطوسِي, وال: حدثنا النبِي صأ  ال  أيت وسأَ بايع رجالً ثَ ولال 7393  

!»لت:   « ُْْيذْا البْيحعص »فقال: ود اخ رِ, فقال: « اخح ْرح

ييلر هل  واحلد والوا: فال جارة  ن تراض ُو  ا هان  أ  بينت النبي صأ  ال  أيت وسلأَ  لن ت,  

 ن الْش رى والبا ع في َ ضاء البيع فيْلا ي بايلاتلت بينهْلا, ُو تقضلت بللد  قلد البيلع بينهْلا ووبل  

ا ف راه, ُو  ا تفِروا  نت بأبداتهْا,  ن تراض  نهْا بلد  واجبة البيع فيت  ن  جأسهْا, فْا هان 

 ب,الف ذلك فأيس  ن ال جارة ال ي هاتَ بينهْا  ن تراض  نهْا 

ووال آخرون: ب  ال راضي في ال جارة تواحب  قد البيع فيْا تبايلت الْ بايلان بينهْا  لن رضلا   

 ن هل  واحلد  نهْلا  لا  ألك  أيلت صلاحبت و ألك صلاحبت  أيلت, اف رولا  لن  جأسلهْا ذللك ُو للَ 

 يف روا, ت,ايرا في الْجأس ُو لَ ي ,ايرا فيت بلد  قده 

َتْا ُلو بلالقول, هْلا ُن النيلاح بلالقول, و  خلالف بلين ُُل  و أة  ن وال ُذه الْقالة: ُن البيع   

اللأَ في ابإجبار في النياح ألحد الْ ناهَين  أ  صاحبت, اف روا ُو لَ يف روا  ن  جأسلهْا, اللذي 

البْيِللانا بال,يلارا »جرى ذلك فيت والوا: فيذلك حيَ البيع  وتأِولوا وول النبِي صلأ  ال  أيلت وسلأَ: 

َح يْ ْفْ   أ  ُتت  ا لَ ي فروا بالقول  وو ن وال ُذه الْقالة  الك بن ُتس, وُبلو حنيفلة, وُبلو « ِروا ا لْ

 يوس  و َْد 

وال ُبو جلفر: وُول  القولين بالَواَ في ذللك  نلدتا ولول  لن ولال: َن ال جلارة ال لي ُلي  لن   

ا  قللدة البيللع تللراض بللين الْ بللايلين:  للا تفللره الْ بايلللان  ألل  الْجأللس الللذي تواجبللا فيللت بينهْلل

لََة  ¹بأبداتهْا,  ن تراض  نهْا باللقد الذي جرى بينهْا, و ن ت,يير ه  واحد  نهْا صاحبت

 ال,بر  ن رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ بْا:

ـ حدثني يلقوَ بن َبراُيَ, وال: حدثنا ابن  أية, ولال: ُخبرتلا ُيلوَ, وحلدثنا ابلن بشلار, 7394  

حدثنا ُيوَ,  ن تافع,  ن ابن  ْر, وال: ولال رسلول ال صلأ  ال  وال: حدثنا  بد الوُاَ, وال:
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يلارٍ » أيلت وسلأَ:  َح يْ ْفِْروللا, ُوح يْيصلوْن بْيحلعص خا يلارا  لا لْل ُصْا »وربْلا ولال: « البْيِللانا بال,ا ُوح يْقصلولص ُْحللدص

 « لالْْخرا اخح ْرح 

و وللول ُحللد الْ بللايلين فللإذ هللان ذلللك  للن رسللول ال صللأ  ال  أيللت وسللأَ صللَيَا, فألليس ي,ألل  

لَاحبت اخ ر,  ن ُن ييون وب   قد البيع, ُو  لت, ُو بلده  فإن يين وبأت, فذلك ال,أ   ن اليلالم 

الذي اخ ر,  ن ُن ييون وب   قد البيع, ُو  للت, ُو بللده  فلإن ييلن وبألت, فلذلك ال,أل   لن اليلالم 

لين  أل  صلاحبت,  لا للَ ييلن للت  اليلا, الذي    لن  لت, ألتت لَ يْأك وبل   قلد البيلع ُحلد الْ بلاي

فييون ل ,ييره صاحبت فيْا يْألك  أيلت وجلت  فهلوم, و  فيهْلا  لن يجهل  ُتلت بال,يلار فلي تْأيلك 

صاحبت  ا ُو لت غير  الك بلوض يل اضت  نت, فيقال للت: ُتلَ بال,يلار فيْلا تريلد ُن تَدثلت  لن 

د  نهْلا صلاحبت  لع  قلد البيلع, و لنل  بيع ُو شراء  ُو ييون َن بط  ُذا الْلن  ت,يير ه  واح

ال ,يير في تأك الَال, تظير  لن  ال ,يير وبأها, ألتها حالة لَ يلل فيها  ن ُحدُْا  ا هان  اليلت 

وبل  ذلللك َللل  صللاحبت, فييللون لأ ,ييللر وجللت  فهلوم  ُو ييللون ذلللك بلللد  قللد البيللع, َذا فسللد ُللذان 

خلر  لن ولول رسلول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ, الْلنيان  وَذا هلان ذللك هلذلك صلِح ُن الْلنل  ا ْ 

َح يْ ْفْْروِا»ُ ني وولت:  َتْا ُو ال فِره بلد  قد البيع, هْلا هلان ال ,ييلر بللده, وَذا صلِح ذللك, «  ا لْ

فسد وول  ن ز َ ُن  لن  ذلك: َتْا ُو ال فِره بالقول الذي بت ييون البيع  وَذا فسد ذلك صِح  ا 

 راه َتْا ُْا  لنيان بهْلا ييلون تْلام البيلع بللد  قلده, وصلِح تأويل   لن وأنا  ن ُن ال ,يير وا ف

. َ  ُن ييلون ُهأيلَ األ لوال ال لي يأهأهلا  َح لنحيص وال:  لن  وولت: اَ ِ ُنح تْيصوْن تاجاْرةً ْ نح تْلْراٍض  ا

بلضيَ لبل   ن  أك  نيَ  ْن  أي ْوُا  أيلت ب جلارة تبايل ْوُلا بيلنيَ, واف لرو َ  نهلا,  لن 

 اض  نيَ بلد  قد بينيَ بأبداتيَ, ُو ي,ير بلضيَ بلضا تر

يْا.    َح ْرحا َح َِن ِكْ هاْن بايص  القول في تأوي  وولت تلال : اْو  تْقح ْأصوا ُتحفصْسيص

. و  يق   بلضيَ بلضا, وُت َ ُُ   أة واحدة, و, وة    َح يلني بقولت جِ  ثناؤه: اْو  تْقح صأصوا ُتحفصْسيص

واحد فجل  جِ  ثناؤه ُُ  ابإسالم هأهَ بلضهَ  ن بلل , وجلل  القاتل   لنهَ و ليالً واحدة و,ين 

في و أت َياه  نهَ بْنللة و أت تفست, َذ هان القات  والْق ول ُُ  يد واحلدة  أل   لن خلال   أ هْلا  

 وبنَو  ا وأنا في ذلك وال ُُ  ال أوي   ذهر  ن وال ذلك:

حلدثنا ُحْلد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: ـ حدثنا  َْد بن الَسين, ولال: 7395  

. يقول: ُُْ   أ يَ  َح  اْو  تْقح ْأصوا ُتحفصْسيص

ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, وال: ثن  حجاج,  لن ابلن جلري,,  لن  طلاء بلن ُبلي 7396  

. وال: و   بلضيَ بلضا  َح  رباح: اْو  تْقح صأصوا ُتحفصْسيص

يْلا. فإتلت يلنلي ُن ال تبلارك وتللال  للَ يللل رحيْلا وُ ا وولت ج  ثنا   َح ْرحا ل ؤه: اَِن ال هلاْن بايص

ب,أقت, و ن رحْ ت بيَ هلِ  بلضليَ  لن و ل  بلل  ُيهلا الْؤ نلون, ب َلريَ , لاء بلضليَ  أل  

بللل  َ  بَقهللا, وحظللر ُهلل   للال بلضلليَ  ألل  بللل  بالباطلل , َ   للن تجللارة يْأللك بهللا  أيللت 

  ذلك ُأي َ وُُأك بلضيَ بلضا و الً وسأبا وغَبا برضاه وطيب تفست, لو 

 30اآلية : 
أايتا تْلاراً ْوْهلاْن ذْلالْك ْ أْل   َح ْف تص القول في تأوي  وولت تلال :   اْوْ ن يْفحلْ ح ذْلاْك  صدحْواتاً ْورصأحْاً فْْسوح

يراً .   ِكا يْسا

 صلدحْواتا. فقلال بلضلهَ:  لنل  ذللك: و لن  اخ أ  ُُ  ال أوي  في تأوي  وولت: اْوْ نح يْفحلْل ح ذْلالكْ    

أايتا تارا.  ذهر  ن وال ذلك: َح ْف تص  يق   تفست, بْلن : و ن يق   ُخاه الْؤ ن  دواتا ورأْا افْْسوح

ـ حدثنا القاسَ, ولال: حلدثنا الَسلين, ولال: ثنل  حجلاج,  لن ابلن جلري,, ولال: وألَ للطلاء 7397  

أايتا تارا. فلي هل  ذللك, ُو فلي ووللت: اْو  ُرُيَ وولت: اْوْ نح يْفحلْ ح ذْلاْك  ص  َح ْف تص دحْواتا ْورصأحْا فْْسوح

 . َح .  وال: ب  في وولت: اْو  تْقح صأصوا ُتحفصْسيص َح  تْقح صأصوا ُتحفصْسيص

ووال آخرون: ب   لن  ذلك: و ن يفل   ا حِر  ت  أيلت  لن ُِول ُلذه السلورة َلل  ووللت: اْوْ لنح   

 لن حِر لَ تياحلت, وتللدِى حلدو,ه, وُهل  ُ لوال األي لام رأْلا, وو ل  اللنفس يْفحلْ ح ذْلْك.  ن تياح 

 الَِْرم و أها رأْا بغير حِق 
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ووال آخرون: ب   لن  ذلك: و ن يأه   ال ُخيت الْسأَ رأْلا بغيلر طيلب تفلس  نلت وو ل  ُخلاه   

 الْؤ ن رأْا, فسوف تَأيت تارا 

يقلال  لنلاه: و لن يفلل   لا حلِرم ال  أيلت  وال ُبو جلفر: والَواَ  ن القول في ذلك  ندي ُن  

ُا.    َلل  ووللت: اْوْ لنح يْفحلْل ح ذْلالْك.  ثصوا النِساْء ْهرح َح ُنح تْرا ِ  لْيص َا يْن آْ نصوا   يْ  ن وولت: ايا ُيِها الِذا

 ن تياح الَِْر اِ, و ض  الَِْرم  ضأها  ن النساء, وُه  الْال بالباطل , وو ل  الَْلِرم و ألت 

 نين, ألن ه  ذلك  ْا و د ال  أيت ُُأت اللقوبة  ن الْؤ 

فإن وال وا  : فْا  نلك ُن تجل  وولت: اذْلاْك.  لنيا بت جْيع  ا ُو د ال  أيت اللقوبة  لن ُول   

َح ْ لذْابا  ل السورة  وي :  نع ذلك ُن ه  فَ   ن ذلك ود ورن بالو يد, َل  ووللت: اُصولْ الْك ُ ح ْلدحتا لْهص

ْف ُلايْللا. و  ذ هللر لألقوبللة  للن بلللد ذلللك  ألل   للا حللِرم ال فللي ا ْي ال للي بلللده, َللل  وولللت: افْْسللوح

أايتا تلارا.  فيلان ووللت: اْوْ لنح يْفحلْل ح ذْلالْك.  لنيلا بلت  لا وأنلا  ْلا للَ يقلرن بالو يلد  لع َجْلاع  َح تص

ت الو يلد الجْيع  أ  ُن ال تلال  ود تو د  أ  ه  ذلك ُول   ن ُن ييلون  لنيلا بلت  لا سلأ  فيل

 بالنهي  قروتا وب  ذلك 

وُ ا وولت: ا صدحْواتا. فإتت يلني بت: تجاوزا لْا ُباح ال لت َل   لا حِر لت  أيلت, اْورصأحْلا. يلنلي:   

لأايتا تْلارا.  َح ْف تص فلالً  نت ذلك بغير  ا ُذن ال بت, ورهوبا  نت  لا ولد تهلاه ال  نلت  وووللت: افْْسلوح

لليرا. يلنللي: وهللان يقللول: فسللوف تللور,ه تللارا يَلل أي بهللا فيَ للره فيهللا  اوهللاْن ذلللْك  ألل  ِكا يْسا

َصالء فا   ذلك النار وَحراوت بها  أ  ال سهالً يسيرا, ألتت   يقدر  أ  ا   ناع  أ  ربت  ْا 

ُرا, بت  ن سوء  وَتْا يَلب الوفاء بالو يد لْن تو ده  أل   لن هلان َذا حلاول الوفلاء بلت ولدر 

  ناع  نت, فأ ا  ن هان في وبضة  و ده فيسير  أيت َ ضاء حيْت فيت والوفلاء للت الْ و د  ن ا 

 بو يده, غير  سير  أيت ُ ر ُرا,ه بت 

 32-31اآلية : 
أحيص  َح ْوتصلدحخا َح ْسليِ ْاتايص لتص تصْيفِلرح ْ لنحيص ْن ْ نح َح القول فلي تأويل  ووللت تللال :    اَان تْجح ْنابصلواح ْهبْلال اْر ْ لا تصنحْهلوح

للا اهح ْْسللبصواح ِ للدح  ِْ لليٌب ِ  َا للٍ  لِأِرْجللالا تْ َح ْ أْللْ  بْلح اح ْ للا فِْضللْ  ِكص باللتا بْلحْضلليص نِللوح ْْ ْ يْللاً    ْو ْ تْ  ْخالً ْهرا

ٍء ْ أايْاً .  أاتا َاِن ِكْ ْهاْن بايصِ  ْشيح ن فْضح أْلصواح ِكْ  ا ا اهح ْْسبحْن ْواسح ِْ يٌب ِ  َا  ْولاأنِْسالءا تْ

وي  في  لن  اليبا ر ال ي و د ال جِ  ثناؤه  با,ه باج نابها تيفير سا ر سي اتهَ اخ أ  ُُ  ال أ   

لتص تصْيفِلرح  ْن ْ نح  نهَ, فقال بلضهَ: اليبا ر ال ي وال ال تبلارك وتللال : اَنح تْجح ْنابصلوا ْهبلا ْر  لا تصنحْهلوح

. ُلي  لا تقلدم ال َلل   بلا,ه بلالنهي  نلت  لن ُِول َح َح ْسيِ اتايص سلورة النسلاء َلل  رُس الثالثلين  ْ نحيص

  نها  ذهر  ن وال ذلك:

ـ حدثنا  َْد بن بشار, وال: حدثنا  بد الرحْن, وال: حدثنا سفيان,  ن األ ْش,  ن ُبي 7398  

 الضَ ,  ن  سروه,  ن  بد ال, وال: اليبا ر  ن ُِول سورة النساء َل  ثالثين  نها 

حْن, وال: حدثنا سفيان,  لن حْلا,,  لن َبلراُيَ,  لن  بلد حدثنا ابن بشار, وال: حدثنا  بد الر   

 ال بْثأت 

 حدثني الْثن , وال: حجاج, وال: حدثنا حْا,,  ن َبراُيَ,  ن ابن  سلو,,  ثأت    

حدثنا ُبو ُشام الرفا ي, وال: حدثنا وهيع, وال: حدثنا األ ْش,  ن َبراُيَ, ولال: ثنل   أقْلة,    

ْن ْ نحتص.   ن  بد ال, وال: اليبا ر   ن ُِول سورة النساء, َل  وولت: اَنح تْجح ْنابصوا ْهبا اْر  ا تصنحْهوح

حدثنا الرفا ي, وال: حدثنا ُبو  لاوية وُبو خالد,  ن األ ْلش,  لن َبلراُيَ,  لن  أقْلة,  لن    

 ْهونح ْ نحتص.  بد ال وال: اليبا ر  ن ُِول سورة النساء, َل  وولت: اَنح تْجح ْنابصوا ْهبا اْر  ا تصنح 

حدثني ُبو السا ب, وال: حدثنا ُبو  لاويلة,  لن األ ْلش,  لن  سلأَ,  لن  سلروه, ولال: سل      

  بد ال  ن اليبا ر, وال:  ا بين فاتَة سورة النساء َل  رُس الثالثين 

حدثنا ابن حْيد, وال: حدثنا جرير,  ن  غيرة,  ن حْا,,  لن َبلراُيَ,  لن ابلن  سللو,, ولال:    

ْن ْ نحتص. الي  با ر:  ا بين فاتَة سورة النساء َل  ثالثين آية  نها: اَنح تْجح ْنابصوا ْهبا اْر  ا تصنحْهوح

حدثني يلقوَ بن َبراُيَ, وال: حدثنا ُشيَ, وال: ُخبرتا  غيرة,  ن َبراُيَ,  لن  بلد ال, ُتلت    

ْن ْ نحتص. وال: اليبا ر  ن ُِول سورة النساء َل  الثالثين  نها: اَنح تْجح ْ   نابصوا ْهبا اْر  ا تصنحْهوح
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ـ حدثني يلقوَ, وال: حدثنا ابن  أية,  ن ابلن  لون,  لن َبلراُيَ, ولال: هلاتوا يلرون ُن 7399  

ْن  اليبا ر فيْا بين ُول ُذه السورة, سورة النساء, َلل  ُلذا الْوضلع: اَنح تْجح ْنابصلوا ْهبلا اْر  لا تصنحْهلوح

 ْ نحتص. 

ل: حدثنا آ,م اللسقالتي, وال: حدثنا شلبة,  ن  اصَ بن ُبي النجلو,,  لن زِر حدثني الْثن , وا   

بن حبيش,  ن ابن  سلو,, وال: اليبا ر  ن ُِول سلورة النسلاء َلل  ثالثلين آيلة  نهلا  ثلَ تلال: اَنح 

دحخْ  َح  ص أحيص َح ْوتصدحخا َح ْسيِ اتايص ْن ْ نحتص تصْيفِرح ْ نحيص يْا. تْجح ْنابصوا ْهبا اْر  ا تصنحْهوح  الً ْهرا

حدثني الْثن , وال: حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا  سلر,  ن  اصَ بن ُبي النجو,,  لن زِر بلن    

 حبيش, وال: وال  بد ال: اليبا ر:  ا بين ُِول سورة النساء َل  رُس الثالثين 

 ووال آخرون: اليبا ر سبع  ذهر  ن وال ذلك:  

حدثنا يليد, وال: ُخبرتا  َْد بن َسَاه,  لن  َْلد بلن  ـ حدثني تْيَ بن الْن َر, وال:7400  

سله  بلن ُبلي حثْلة,  لن ُبيلت, ولال: َتللي لفلي ُلذا الْسلجد  سلجد اليوفلة, و ألِي رضلي ال  نللت 

ي,طللب النللاس  ألل  الْنبللر, فقللال: يللا ُيهللا النللاس َن اليبللا ر سللبع! فأصللاخ النللاس, فأ ا,ُللا ثللالث 

يا ُ ير الْؤ نين  ا ُي  وال: ابإشراك باهلل, وو   اللنفس  ¹ راِ, ثَ وال: ُ  تسألوتي  نها  والوا

ال ي حِرم ال, ووذف الََْنة, وُه   ال الي يَ, وُه  الربا, والفرار يلوم اللحل , وال للِرَ بللد 

الهجرة  فقأَ ألبي: يا ُبَ ال لرَ بلد الهجرة, هي  لَق ُهنا  فقال: يا تبلِي, و لا ُ ظلَ  لن ُن 

ووللع سللهْت فللي الفلليء ووجللب  أيللت الجهللا,, خأللع ذلللك  للن  نقللت فرجللع  يهللاجر الرجلل , ح لل  َذا

 ُ رابيا هْا هان 

ـلل حللدثني  َْللد بللن  بيللد الَْللاربي, وللال: حللدثنا ُبللو األحللوص سللالم بللن سللأيَ,  للن ابللن 7401  

َسللَاه,  للن  بيللد بللن  ْيللر, وللال: اليبللا ر سللبع للليس  للنهِن هبيللرة َ  وفيهللا آيللة  للن ه للاَ ال, 

لْواْل اليْ ْلاْ   ابإشراك باهلل  ن يْن يْلأحهصأصوْن ُ ح . واالِلذا لْن الِسلْاءا لا ْخلِر  ا ْْ هِن: اْوْ لنح يصشلركح بلاِ ا فيأتِ

ي يْ ْْ,بِ  لا يْقصلومص الِلذا ْْ لوْن َ ِ ه يْن يلأحهصأصوْن الِربلا   يْقصو ص َح تلارا. ْواالِلذا ا يْأحهصأصوْن فاي بصطصوتاها ْْ طصلتص رصأحْا َتِ

ِس. وا ْْ ْن ال ., والفلرار  لن اللحل : ايلا الِشيحطانص  ا ِا نا ؤح ا ْص ِا ال ِا الغْافاالْ نا َْ َح ْص وْن ال يْن يْرح ص الِذا

ينْ  َص األ,حباْر., وال لِرَ بلد الهجلرة: اَِن الِلذا ُص فا فاْل تصْولِو وا ْزحح يْن ْهفْرص َص الِذا يص  يْن آْ نصوا َذْا لْقا  ُيِها الِذا

نح بْلحدا  ا تْبْيِ  َح  ا ُ تْدِوا  أ  ُ,حباارا َص الهصدْى., وو   النفس ارح  ْن لْهص

حدثنا ابن حْيد, وال: حدثنا جرير,  ن  نَور,  لن ابلن َسلَاه,  لن  بيلد بلن  ْيلر الأيثلي,    

ى  لوا ْطفصتص الِطيحلرص ُوح تْهح اءا ف ْ,ح ْْ ْن الِس ا ْخِر  ا ْْ كح باِ ا فْيأتِ وال: اليبا ر سبع: ابإشراك باهلل: اْوْ نح يصشحرا

َص.    ا ْيلة, وُهل  باتا الِريحص فاي  ْ  هص ْجْهلنِ دا فْْجْلاؤص ِْ نا  ص ْلْ ؤح ا يٍق., وو   النفس: اْوْ نح يْقح ص ح  ص َا ياٍن ْس

لِس.    ا ْيلة,  ْْ لْن ال ي يْ ْْ,بِطصلتص الِشليحطانص  ا لا يْقصلومص الِلذا ْْ لوْن َ ِ ه يْن يْلأحهصأصوْن الِربلا   يْقصو ص الربا: االِلذا

ي يْن وُه  ُ وال الي ا  : اَِن الِذا ْواْل اليْ اْ   رصأحْا.    ا ْية, ووذف الََْنة: اَِن الِلذا ْن يْأحهصأصوْن ُ ح

ْ  اٍذ ,صبصْرهص َ ِ  َح يْوح ِا الْؤ ناِ.    ا ْية, والفرار  ن اللح : اوْ نح يصْولِها ِا الغْافاالْ نا َْ َح ْص وْن ال يْرح ص

يِلا َل  فا ٍْة.     ا ْي َْ ِرفا لاقا ْاٍل ُوح  ص ْ َْ تْلدِوا  أل   ص ْ يْن ارح ة  والْرتلد ُ رابيلا بللد ُجرتلت: اَِن الِلذا

َص الهصدْى. ا ْية  نح بْلحدا  ا تْبْيِْن لْهص َح  ا ُا  ُ,حبارا

ـ حدثنا يلقوَ بن َبراُيَ, وال: حدثنا ابن  أيلة,  لن ابلن  لون,  لن  َْلد, ولال: سلألَ 7402  

ْحِرْم ال بغير حقها, وفلرار يلوم اللحل ,   بيدة  ن اليبا ر, فقال: ابإشراك باهلل, وو   النفس ال ي

وُه   ال الي يَ بغير حقت, وُه  الربا, والبه ان  وال: ويقولون ُ رابية بلد ُجرة  وال ابن  ون: 

 فقأَ لَْْد فالسَر  وال: َن البه ان يجْع شِرا هثيرا 

ن سليرين,  لن ـ حدثنا ُبو هريب, وال: حدثنا ُشيَ, وال: ُخبرتا  نَلور وُشلام,  لن ابل7403  

 بيدة ُتت وال: اليبا ر: ابإشلراك, وو ل  اللنفس الَلرام, وُهل  الربلا, وولذف الََْلنة, وُهل   لال 

 الي يَ, والفرار  ن اللح , والْرتدِ ُ رابيا بلد ُجرتت 

 حدثني يلقوَ, وال حدثنا ُشيَ, وقال: حدثنا ُشام,  ن ابن سيرين,  ن  بيدة, بنَو   

 ة  ا:و أة  ن وال ُذه الْقال  

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو صالح, وال: ُخبرتي الأيث, وال: ثن  خاللد,  لن سلليد بلن 7404  

ُبي ُالل,  ن تليَ الْجْر, وال: ُخبرتي صهيب  ول  الل واري ُتت سْع  ن ُبلي ُريلرة وُبلي 
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ي تْ»سليد ال,دري يقو ن: خطبنا رسول ال صأ  ال  أيلت وسلأَ يو لا, فقلال:  ها ْوالِلذا لي بايْلدا « فحسا

, ثَ ُهِب, فأهِب ه  رج   نا يبيي   يدري  أ   اذا حأ   ثَ رفع رُست وفي وجهت  ٍِ ثاْلْث ْ ِرا

للومص »البشللر, فيللان ُحللِب َلينللا  للن حْللر الللنلَ, فقللال:  َص للْس, ْويْ ْح ِا الْ, للأْْوا َِ للأِ  ال َْ للٍد يص للنح ْ بح  للا  ا

جص الِلهاةْ, ْويجح ْنابص الْيبا ا  را َِ وايْ : ا,حخص ح باْسالمْرْ ْضاْن, ويص,ح , ثص َص الْجنِةا ْوا َح لْتص ُبح َْ  « ْر الِسبحْع, َ ِ فص ا

ـ حدثنا الَسن بن يَيـ , وال: ُخبرتا  بد الرزاه, وال: ُخبرتا  لْر,  ن شيخ  لن ُُل  7405  

. ولال: هلان النسل َح  أل  بْلحل ا ا ْ ا فِْضْ  ِكص باتا بْلحْضليص نِوح ْْ ْ اء يقألن: لي نلا رجلال  ية, وولت: اْو  تْ 

َح  ا  لا فِْضلْ  ِكص بالتا بْلحْضليص نِلوح ْْ ْ فنجاُد هْا يجاُد الرجلال, وتغللو فلي سلبي  ال! فقلال ال: اْو  تْ 

  أ  بْلح . 

ـ حدثنا بشر بن  للاذ, ولال: حلدثنا يليلد, ولال: حلدثنا سلليد,  لن و لا,ة,  لن الَسلن, ولال: 7406  

 دريك للِ  ُالهت في ذلك الْال ت ْن   ال فالن و ال فالن, و ا ي

ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين وال: حدثنا حجاج,  ن ابن جري,,  ن  ير ة و جاُد 7407  

 ُتهْا وا : تللَ في ُِم سأْة ابنة ُبي ُ ية بن الْغيرة 

ـ وبت وال: ثن  حجاج,  ن ابن جري,,  ن  طاء, ولال: ُلو ابإتسلان يقلول: و,,ِ ُن للي 7408  

 فالن! وال: واسألوا ال  ن فضأت, ووول النساء: لي نا رجال فنغلو, وتبأ   ا يبأ  الرجال   ال

ووال آخرون: ب   لن  ذلك:   ي ِْن بلضيَ  ا خِص ال بلضا  ن  نازل الفض   ذهر  ن وال   

 ذلك:

سلدِي, ـ حدثنا  َْد بن الَسين, ولال: حلدثنا ُحْلد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن ال7409  

َح  أ  بْلحل . فلإن الرجلال ولالوا: تريلد ُن ييلون لنلا  لن  ا  ا فِْضْ  ِكص باتا بْلحْضيص نِوح ْْ ْ وولت: اْو  تْ 

األجر الضل   أ  ُجر النساء, هْا لنا في السهام سهْان, فنريد ُن ييون لنلا فلي األجلر ُجلران, 

طيع ُن تقاتل , وللو ه لب  أينلا الق لال ووال النساء: تريد ُن ييون لنا ُجر  ث  الرجال, فأتا   تسل 

 لقاتأنا  فأتلل ال تلال  ا ْية, ووال لهَ: سأوا ال  ن فضأت, يرزويَ األ ْال, وُو خير ليَ 

ـ حدثني يلقوَ بن َبراُيَ, وال: حدثنا ابن  أية,  ن ُيلوَ,  لن  َْلد, ولال: تهيل َ  لن 7410  

 ال  ن فضأت  األ اتِي, و,صلأ َ  أ   ا ُو خير  نت, واسألوا

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا  ارم, وال: حدثنا حْا, بلن زيلد,  لن ُيلوَ, ولال: هلان  َْلد 7411  

َح  ا  لا فِْضلْ  ِكص بالتا بْلحْضليص نِلوح ْْ ْ َذا سْع الرج  ي ْن  في الدتيا, وال: ود تهلاهَ ال  لن ُلذا, اْو ْ تْ 

 ن فضأت ْ أ  بْلح . و,ليَ  أ  خير  نت, واسألوا ال  

وال ُبو جلفر: ف أوي  اليالم  أ  ُذا ال أوي : و  ت ْنوا ُيها الرجال والنساء الذي فض  ال بلت   

بلضيَ  أ  بل   ن  نازل الفض , و,رجاِ ال,ير وليرض ُحدهَ بْا وسَ ال لت  ن تَليب, 

 ولين سأو ال  ن فضأت 

   ِْ يٌب  ا َا ا اهح ْْسبحْن. القول في تأوي  وولت تلال : الأِرجالا تْ ِْ يٌب  ا َا  ا اهح ْْسبصوا ْولأنِساءا تْ

اخ أ  ُُ  ال أوي  في تأوي  ذلك, فقلال بلضلهَ:  لنل  ذللك: لأرجلال تَليب  ْلا اه سلبوا  لن   

 الثواَ  أ  الطا ة واللقاَ  أ  الْلَية, ولأنساء تَيب  ن ذلك  ث  ذلك  ذهر  ن وال ذلك:

ا  لا ـ حدثنا بشر بن  لاذ, وال: حدث7412   نِلوح ْْ ْ نا يليد, وال: حدثنا سليد,  ن و ا,ة, ووللت: اْو  تْ 

لا اهح ْْسلبحْن. هلان  ِْ ليٌب  ا َا لا اهح ْْسلبصوا ولأنِسلاءا تْ ِْ ليٌب  ا َا َح  أ  بْلحٍ  لأِرجلالا تْ فِْضْ  ِكص باتا بْلحْضيص

يَ لرف وينفلع  ُُ  الجاُأية   يورثون الْرُة شي ا و  الَبِي شي ا, وَتْا يجلأون الْيلراث لْلن

ويدفع, فأْا لَق لأْرُة تَيبها ولأَبِي تَيبت, وجل  لألذهر  ثل  حلِي األتثيلين, ولال النسلاء: للو 

هان جل  ُتَباءتا في الْيراث هأتَباء الرجال! ووال الرجال: َتا لنرجو ُن تفض   أ  النسلاء 

لا اهح ْْسلبصوا, بَسناتنا في ا ْخرة, هْلا فضلأنا  أليهِن فلي الْيلراث! فلأتلل ال: الأِرجل ِْ ليٌب  ا َا الا تْ

ا اهح ْْسبحْن., يقول: الْرُة تجلى بَسن ها  شر ُ ثالهلا هْلا يجللي الرجل , ولال  ِْ يٌب  ا َا ْولأنِساءا تْ

أاتا.  نح فْضح  ال تلال : اواسألصوا ال  ا

ُبلا  ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا  بد الرحْن بن ُبي حْا,, وال: ثن  ُبو ليأ , وال: سْل7413َ  

. والَ النساء: هلذلك  أليهَ تَليبان  لن اللذتوَ,  ثْيْيحنا ثحْ  ْحِي األصتح جرير يقول: لْا تلل: الأذِْهر  ا
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للا  ِْ لليٌب  ا َا للا اهح ْْسللبصوا ْولأنِسللاءا تْ ِْ لليٌب  ا َا هْللا لهللَ تَلليبان  للن الْيللراث! فللأتلل ال: الأِرجللالا تْ

 ء  ن فضأت اهح ْْسبحْن. يلني الذتوَ, واسألوا ال يا  لشر النسا

ووال آخرون: ب   لن  ذلك: لأرجال تَليب  ْلا اه سلبوا  لن  يلراث  وتلاَُ, ولأنسلاء تَليب   

  نهَ  ذهر  ن وال ذلك:

ـ حدثنا الْثن , وال: حدثنا  بد ال بن صالح, ولال: ثنل   لاويلة بلن صلالح,  لن  ألِي بلن 7414  

لا اهح  ِْ ليٌب  ا َا لا اهح ْْسلبحْن. ُبي طأَلة,  لن ابلن  بلاس, ووللت: الأِرجلالا تْ ِْ ليٌب  ا َا  ْْسلبصوا ولأنِسلاءا تْ

 . ثْيحنا ثح ص ْحِي األصتح  يلني:  ا ترك الوالدان واألوربون, يقول: الأذِْهرا  ا

ـ حدثنا ابن حْيد, ولال: حلدثنا جريلر,  لن ُبلي َسلَاه,  لن  ير لة ُو غيلره, فلي ووللت: 7415  

ل َا ا اهح ْْسلبصوا ْولأنِسلاءا تْ ِْ يٌب  ا َا لا اهح ْْسلبحْن. ولال: فلي الْيلراث هلاتوا   يوِرثلون الأِرجالا تْ ِْ يٌب  ا

 النساء 

وال ُبو جلفر: وُول  القولين في ذلك ب أوي  ا ْية وول  ن وال  لناه: لأرجال تَيب  لن ثلواَ   

 ال و قابت  ْا اه سبوا, فلْأوه  ن خير ُو شِر, ولأنساء تَيب  ْا اه سبن  ن ذلك هْا لأرجال 

َن ذلللك ُوللل  ب أويلل  ا ْيللة  للن وللول  للن وللال تأويأللت: لأرجللال تَلليب  للن الْيللراث, وَتْللا وأنللا   

ولأنساء تَيب  نت, ألن ال جِ  ثناؤه ُخبر ُن ليِ  فريق  ن الرجال والنساء تَيبا  ْلا اه سلب, 

وليس الْيراث  ْا اه سبت الوارث, وَتْا ُو  ال ُورثت ال  ن  ي ت بغير اه ساَ, وَتْلا اليسلب 

لا اللْ  ِْ ليٌب  ا َا , والْي سب: الَْ رف, فغير جا ل ُن ييون  لن  ا ْية, وود وال ال: الأِرْجالا تْ

ا اهح ْْسبحْن. لأرجال تَيب  ْا ورثوا, ولأنساء تَليب  ْلا ورثلن ِْ يٌب  ا َا ألن  ¹اهح ْْسبصوا ْولأنِساءا تْ

 ا لَ يي سبن ذلك لو هان هذلك لقي : لأرجال تَيب  ْا لَ يي سبوا, ولأنساء تَيب  ْ

أاتا.    نح فْضح  القول في تأوي  وولت تلال : اواسح ْأصوا ِكْ  ا

يلني بذلك جِ  ثناؤه: واسألوا ال  ن  وتت وتوفيقت لألْ  بْا يرضيت  لنيَ  لن طا  لت, ففضلأت   

 في ُذا الْوضع: توفيقت و لوت ت  هْا:

النفيأي, وال: حدثنا يَيلـ  بلن يْلان,  ـ حدثنا  َْد بن  سأَ الرازي, وال: حدثنا ُبو جلفر7416  

أاتا. وال: اللبا,ة ليسَ  ن ُ ر الدتيا  نح فْضح   ن ُشلث,  ن سليد: اْواسح أصوا ِكْ  ا

ـ حدثنا  َْد بلن  سلأَ, ولال: ثنل  ُبلو جلفلر, ولال: حلدثنا  وسل ,  لن ليلث, ولال: فضلأت 7417  

 اللبا,ة ليس  ن ُ ر الدتيا 

لأاتا. ـ حدثنا ابن حْيد, وا7418   نح فْضح ل: حدثنا ُشام,  ن ليث,  ن  جاُد, في وولت: اْواسح ْأصوا  ا

 وال: ليس بلرض الدتيا 

ـ حدثنا  َْد بن الَسين, ولال: حلدثنا ُحْلد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: 7419  

أاتا. يرزويَ األ ْال, وُو خير ليَ  نح فْضح  اواسح ْأصوا ِكْ  ا

وهيع, وال: حدثنا ُبي, وال: حدثنا َسرا ي ,  ن حييَ بن جبيلر,  لن رجل  للَ  ـ حدثنا ابن7420  

لنح »يسْت, وال: وال رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ:  ِب ُنح يصسأْل, وَِن  ا َا أاتا فإتِتص يص نح فْضح ْسأصوا ِكْ  ا

با,ْةا اتح اظاْر الفْْرج  « ُفحْض ا اللا

ٍء ْ أايْا. القول في تأوي  وولت تلال : اَِن ِكْ      هاْن بايصِ  ْشيح

يلني بذلك جِ  ثناؤه: َن ال هان بْلا يَلأح  بلا,ه فيْلا وسلَ لهلَ  لن خيلر, ورفلع بلضلهَ فلوه   

بل  في الدين والدتيا, وبغير ذلك  ن وضلا ت وُحيا لت فليهَ اْ أايْلا. يقلول: ذا  ألَ, و  ت نْلوا 

 ره, والرضا بقضا ت و س أ ت  ن فضأت غير الذي وض  ليَ, ولين  أييَ بطا  ت وال سأيَ أل 

 33اآلية : 
ِح  يْن ْ قْلدْ ا تْلْرْك الحْوالالدْانا ْواألوحْربصلوْن ْوالِلذا ِْ نْا ْ ْوالاْي  ا القول في تأوي  وولت تلال :      اْولايصِ  ْجلْأح

يداً .   ٍء ْشها َح َاِن ِكْ ْهاْن ْ أْْ  هصِ  ْشيح يبْهص َا َح تْ ُص َح فْالتصو اتصيص ْْ  ُْيح

يلني جِ  ثناؤه بقولت: اْولايصِ  ْجلْأحنا ْ ْوالاْي.: وليأيَ ُيها الناس جلأنلا  لوالي, يقلول: ورثلة  لن    

َِ الْول , و نت وول الشا ر:  بني  ْت وَخوتت وسا ر  َب ت غيرَُ  واللرَ تسْي ابن الل

ِص سص   يا نحدا ْص نا وال ْراضا أٌباأ ح دحغا ُصْو  ص لْتص ْو لً  ْرْ يحنا ْحوح وعص ْوْ وح  رص

َِ ر ينا حولت  و نت وول الفض  بن اللباس:    يلني بذلك: وابن  
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ِن لنْا  ا هاْن ْ دحفصوتا   الً ْ والاينا  تصظحهرا نا ْ هح ِْ الً بانْ  ْ   ْ هح

 وبنَو  ا وأنا في ذلك وال ُُ  ال أوي   ذهر  ن وال ذلك:  

َ,ريللس, وللال: حللدثنا طأَللة بللن ـلل حللدثنا ُبللو هريللب, وللال: حللدثنا ُبللو ُسللا ة, وللال: حللدثنا 7421  

  َرف,  ن سليد بن جبير,  ن ابن  باس, في وولت: اْولايصِ  ْجلْأحنا ْ ْوالاْي. وال: ورثة 

حدثني الْثن , وال: حلدثنا  بلد ال بلن صلالح, ولال: ثنل   لاويلة بلن صلالح,  لن  ألِي بلن ُبلي    

لا تْلْركْ  ِْ . ولال: الْلوالي: اللَلبة, يلنلي:  طأَة,  ن ابلن  بلاس: اْولايصلِ  ْجلْأنلا ْ لْوالاْي  ا الْوالالدْانا

 الورثة 

ـ حدثنا  َْد بن بشار, وال: حدثنا  ؤ  , وال: حلدثنا سلفيان,  لن  نَلور,  لن  جاُلد, 7422  

 في وولت: اْولايصِ  ْجلْأنا ْ ْوالاْي. وال: الْوالي: اللَبة 

الثللوري,  للن  نَللور,  للن حللدثنا الَسللن بللن يَيللـ , وللال: ُخبرتللا  بللد الللرزاه, وللال: ُخبرتللا    

  جاُد وولت: اْولايصِ  ْجلْأنا ْ ْوالاْي. وال: َُ األولياء 

ـ حدثنا بشر بن  لاذ, وال: حدثنا يليد, وال: حدثنا سليد,  ن و ا,ة: اْولايصِ  ْجلْأنا ْ لْوالاْي. 7423  

 يقول:  َبة 

ا  لْلر,  لن و لا,ة, فلي ـ حدثنا الَسن بن يَيلـ , ولال: ُخبرتلا  بلد اللرزاه, ولال: ُخبرتل7424  

نللا ْ للْوالاْي. وللال: الْللوالي: ُوليللاء األَ ُو األخ ُو ابللن األخ ُو غيرُْللا  للن  وولللت: اْولايصللِ  ْجلْأح

 اللَبة 

ـ حدثنا  َْد بن الَسين, ولال: حلدثنا ُحْلد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: 7425  

 الْيراث  اْولايصِ  ْجلْأحنا ْ ْوالاْي. ُ ا  والي: فهَ ُُ 

ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب, وال: وال ابن زيد في وولت: اْولايصلِ  ْجلْأحنلا ْ لْوالاْي. 7426  

وال: الْوالي: اللَبة َُ هاتوا في الجاُأية الْوالي, فأْا ,خأَ اللجَ  أ  الللرَ للَ يجلدوا لهلَ 

ُص  وا آباْء ْص أْ َح تْلح . فسْوا الْوالي  ُسْا, فقال ال تبارك وتلال : افإنح لْ َح َح فاي الدِينا ْوْ ْوالاييص ْواتصيص َح فإخح
وال: والْول  اليوم  وليلان:  لول  يلرث ويلورث فهلؤ ء ذوو األرحلام, و لول  يلورث و  يلرث 

لنح ْوْرا لي.  فلالْوالي ُهنلا:  ¹فهؤ ء اللْ ْاوة ْوالاْي  ا ْْ َص ال فح ووال: ُ  ترون وول زهرياء: اْوَتِي خا

ا تْْرْك الْوالادْانا ْواألوحْربصوْن.:  ْا ترهت والده وُورباؤه  ن الْيراث الورثة ويلني  ِْ  بقولت: ا ا

 ف أوي  اليالم: وليأيَ ُيها الناس جلأنا  َبة يرثون بت  ْا ترك والده وُورباؤه  ن  يراثهَ   

يبْهص    َا َح تْ ُص َح فالتصو اتصيص ْْ ِح ُي يْن ْ قْدْ . القول في تأوي  وولت تلال :اْوالِذا  َح

. بْلنل : واللذين  قلدِ    َح لاتصيص ْْ ِح ُي يْن ْ قْلدْ اخ أفَ القراءة في وراءة ذللك, فقلرُه بلضلهَ: اْوالِلذا

ِح »ُيْاتيَ الَأ  بينيَ وبينهَ, وُي وراءة  ا ة وراء اليوفيين  وورُ ذلك آخلرون:  يْن  اوْلدْ ْوالِلذا

َح  اتصيص ْْ  ينيَ وبينهَ بْلن : والذين  اودِ ُيْاتيَ وُيْاتهَ الَأا  ب« ُي

وال ُبو جلفر: والذي تقول بت في ذلك ُتهْا وراءتلان  لروف لان  س فيضل ان فلي ولراءة ُ َلار   

.  أ  ُتها ُيْان اللاودين والْلقو,  أيهَ الَأ ,  َح اتصيص ْْ الْسأْين بْلن  واحد وفي , لة وولت: اُي

الللذين وللرءوا ذلللك  وذلللك ُن«,  اوللدِ«, » قللدِ» سلل غن   للن الد لللة  ألل  ذلللك بقللراءة وولللت 

والوا:   ييون  قد الَأ  َ   ن فريقين, و  بدِ لنا  ن , لة فلي اليلالم  أل  ُن ذللك «,  اودِ»

 أ  ُن  لن  ذلك: ُيْاتيَ وُيْلان الْلقلو,  أليهَ, «, ُيْاتيَ»هذلك, وُغفأوا  وضع , لة وولت: 

لضللهَ ُن ذلللك َذا وللرىء: وُن اللقللد َتْللا ُللو صللفة لنيْللان ,ون اللاوللدين الَألل , ح لل  ز للَ ب

. فللاليالم  َ للاج َللل  ضللْير صللأة فللي اليللالم ح لل  ييللون اليللالم  لنللاه: والللذين  َح للاتصيص ْْ ِح ُي اْ قْللدْ

 قدِ لهَ ُيْاتيَ ذُابا  نت  ن الوجت الذي وأنا في ذلك  ن ُن األيْان  لنِ  بهلا ُيْلان الفلريقين 

ء ُيْلان ُلؤ ء الَأل , فهْلا   قاربلان فإتت في تأوي :  اودِ ُيْان ُؤ «,  اودِ ُيْاتيَ»وُ ا 

. بغير ُل , ُصِح  لن   لن ولراءة  لن  َح اتصيص ْْ ِح ُي في الْلن , وَن هاتَ وراءة  ن ورُ ذلك: اْ قْدْ

ِح »وللرُه:  لأللذي ذهرتللا  للن الد لللة  ألل  الْلنللِ  فللي صللفة األيْللان باللقللد  ألل  ُتهللا ُيْللان « ْ اوْللدْ

ِح الفللريقين  للن الد لللة  ألل  ذلللك بغيللره  وُ لل . فإتللت وصللأَ وشللدِ َح للاتصيص ْْ ِح ُي ا  لنلل  وولللت: اْ قْللدْ

 ووِهدِ ُيْاتيَ, يلني:  واثيقيَ ال ي واثق بلضهَ بلضا, فالتوَُ تَيبهَ 
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ثَ اخ أ  ُُ  ال أوي  في  لن  النَيب الذي ُ لر ال ُُل  الَأل  ُن يلؤتي بلضلهَ بلضلا فلي   

لجاُأية هاتوا ي وارثون, فأوجلب ال فلي ابإسالم, فقال بلضهَ: ُو تَيبت  ن الْيراث ألتهَ في ا

ابإسالم  ن بلضهَ لبل  بذلك الَأ , وبْثأت في ابإسلالم  لن الْوارثلة  ثل  اللذي هلان لهلَ فلي 

 الجاُأية, ثَ تسخ ذلك بْا فرض  ن الفرا   لذوي األرحام والقراباِ  ذهر  ن وال ذلك:

 لن الَسلن بلن واولد,  لن يليلد ـ حلدثنا  َْلد بلن حْيلد, ولال: حلدثنا يَيلـ  بلن واضلح, 7427  

َح َِن ِكْ  ليبْهص َا َح تْ ُص َح فْلالتصو لاتصيص ْْ ِح ُي يْن ْ اوْدْ النَوِي,  ن  ير ة والَسن البَرِي, في وولت: اْوالِذا

يدا. ولال: هلان الرجل  يَلال  الرجل , لليس بنيهْلا تسلب, فيلرث ُحلدُْا  ٍء ْشلها هاْن  أل  هصلِ  ْشليح

َا ِكا.  ا ْخر, فنسخ ال ذلك في األتفال, لْ  بابْلٍ  في ها ا َح ُوح هص حاما بْلحضص  فقال: اوُصولصوا األرح

ـ حدثنا ابن بشار, وال: حدثنا  َْد بن جلفر, وال: حدثنا شلبة,  ن ُبي بشلر,  لن سلليد 7428  

َح »بن جبير في وول ال:  اتصيص ْْ ِح ُي يْن  اوْدْ و وال: هان الرجلال يلاولد الرجل  فيرثلت, و اولد ُبل« ْوالِذا

 بير رضي ال  نت  ول  فورثت 

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا  بد ال بن صالح, ثني  لاوية,  ن  أي بلن طأَلة,  لن ابلن 7429  

َح » باس, وولت:  يبْهص َا َح تْ ُص َح فالتصو اتصيص ْْ ِح ُي يْن  اوْدْ فيان الرج  يلاود الرج  ُيهْا  اِ ورثلت « ْوالِذا

يْن َ ِ ا ْخر, فأتلل ال: اوُصلصوا األرح  را ْهاجا ْص نيْن ْوال ؤح ا ْص ْن ال َا ِكا  ا لْ  بابْلح ا في ها ْا َص ُوح ْحاما بْلحْضهص

وفا. يقول: َ  ُن يوصوا ألوليا هَ الذين  اودوا وصية فهو لهلَ جلا ل  لايا ايصَ ْ لحرص ُنح تْفحلْأصوا َل  ُوح

 ن ثأث  ال الْيَ, وذلك ُو الْلروف 

ِح »وال: حدثنا يليد, وال: حدثنا سليد,  ن و ا,ة, وولت: ـ حدثنا بشر بن  لاذ, 7430   يْن  اوْدْ ْوالِذا

يدا ٍء ْشها َح َِن ِكْ ْهاْن ْ أْ  هصِ  ْشيح يبْهص َا َح تْ ُص َح فْالتصو اتصيص ْْ هلان الرجل  يلاولد الرجلْ  فلي الجاُأيلة, « ُي

لدْمص, وترثنلي وُرثلك, وتطألب بلي وُطألب بلك  فجلل   ُْ ُْلدْ ي  للت السلدس  لن فيقول: ,   , ك, و

جْيع الْال في ابإسالك, ثَ يقسَ ُُ  الْيلراِ  يلراثهَ, فنسلخ ذللك بللد فلي سلورة األتفلال, فقلال 

َا ِكا.  لْ  بابْلح ا في ها ْا َص ُوح ْحاما بْلحْضهص  ال: اوُولصوا األرح

يْن ْوالِللذا »حللدثنا الَسللن بللن يَيللـ , وللال: ُخبرتللا  بللد الللرزاه, وللال: ُخبرتللا  لْللر,  للن و للا,ة:    

َح  اتصيص ْْ ِح ُي وال: هان الرجل  فلي الجاُأيلة يلاولد الرجل  فيقلول: , ل  , لك, وترثنلي وُرثلك, « ْ اوْدْ

فأْا جاء ابإسالم, بقي  نهَ تاس, فأ روا ُن يؤتوَُ تَيبهَ  ن الْيلراث  ¹وتطأب بي وُطأب بك

لْ  َص ُوح ْحاما بْلحْضهص . وُو السدس, ثَ تسخ ذلك بالْيراث, فقال: اوُولصوا األرح    بابْلح ا

حدثني الْثن , وال: حدثنا الَاجاج بن الْنهال, وال: حلدثنا ُْلام بلن يَيلـ , ولال: سلْلَ و لا,ة    

َح »يقول في وولت:  ليبْهص َا َح تْ ُص َح فلالتصو لاتصيص ْْ ِح ُي يْن  اوْدْ وذللك ُن الرجل  هلان يلاولد الرجل  فلي « ْوالِذا

ك, وتطألب بلي وُطألب بلك  فجلل  للت الجاُأية, فيقول: ُد   ُلد ك, و, لي , لك, وترثنلي وُرثل

السدس  ن جْيع الْال, ثَ يق سلَ ُُل  الْيلراث  يلراثهَ, فنسلخ ذللك بللد األتفلال, فقلال: اوُولصلوا 

َا ِكا. فَارِ الْواريث لذوي األرحام  لْ  بابْلح ا في ها ْا َص ُوح ْحاما بْلحْضهص  األرح

 ن جلابر,  لن  ير لة, ولال: ُلذا حأل  ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ُبي,  ن َسرا ي , 7431  

هلان فلي الجاُأيللة, هلان الرجلل  يقلول لأرجلل : ترثنلي وُرثللك, وتنَلرتي وُتَللرك, وتلقل   نللي 

 وُ ق   نك 

دثَ  ن الَسين بن الفرج, وال: سْلَ ُبا  لاذ يقول: ُخبرتا  بيد بلن سلأيْان, ولال: 7432   ـ حص

ِح ُ»سْلَ الضَاك يقول في وولت:  يْن  اوْدْ َح ْوالِذا اتصيص ْْ َِ « ي هان الرج  ي بع الرج  فيلاوده: َن  ل

 فأك  ث   ا يرث بل  ولدي وُذا  نسوخ 

ـ حدثني  َْد بن سلد, وال: ثن  ُبي, وال: ثن   ْي, وال: ثنل  ُبلي,  لن ُبيلت,  لن ابلن 7433  

للدانا واألوحْربصللوْن ْوالِللذا » بللاس وولللت:  للا تْللْرْك الْوالا ِْ نللا ْ للْوالاْي  ا َح ْولايصللِ  ْجلْأح ُص َح فْللالتصو للاتصيص ْْ ِح ُي يْن  اوْللدْ

َح  فإن الرج  في الجاُأية ود هان يأَلق بلت الرجل , فييلون تابللت, فلإذا  لاِ الرجل  صلار « تَْيبْهص

َح »ألُأللت وُواربللت الْيللراث, وبقللي تابلللت للليس لللت شلليء, فللأتلل ال:  ُص َح فْللالتصو للاتصيص ْْ ِح ُي يْن  اوْللدْ ْوالِللذا

َح  يبْهص َا لْل  بالبْلحٍ  فلي فيان يلْط   ن  ير« تْ َح ُوح لهص حلاٍم بْلحضص اثت, فأتلل ال بلد ذلك: اوُصولصوا األرح

 ها اَ ِكا. 
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ووللال آخللرون: بلل  تللللَ ُللذه ا ْيللة فللي الللذين آخلل  بيللنهَ رسللول ال صللأ  ال  أيللت وسللأَ  للن   

الْهللاجرين واألتَللار, فيللان بلضللهَ يللرث بلضللا ب أللك الْؤاخللاِ ثللَ تسللخ ال ذلللك بللالفرا  , 

ا تْْرْك الْوالادْانا واألوحْربصوْن.  ذهر  ن وال ذلك:وب ِْ  قولت: اْولايصِ  ْجلْأحنا ْ ْوالاْ   

ـ حدثنا ُبو هريب, وال: حدثنا ُبو ُسا ة, وال: حدثنا َ,ريس بن يليد, وال: حدثنا طأَة بن 7434  

اتص » َرف,  ن سليد بن جبير,  ن ابن  باس, في وولت:  ْْ ِح ُي يْن  اوْدْ َح ْوالِذا ليبْهص َا َح تْ ُص َح فْلالتصو « يص

وال: هان الْهلاجرون حلين ولد وا الْدينلة يلرث الْهلاجري األتَلاري ,ون ذوي رحْلت, لنخلِوة 

نللا ْ للْوالاْي.  ال للي آخلل  رسللول ال صللأ  ال  أيللت وسللأَ بيللنهَ, فأْللا تللللَ ُللذه ا ْيللة: اْولايصللِ  ْجلْأح

 تس,َ 

ِح »ل: وللال ابللن زيللد فللي وولللت: ـلل حللدثني يللوتس, وللال: ُخبرتللا ابللن وُللب, وللا7435   يْن  اوْللدْ ْوالِللذا

َ اتصيح ْْ . َذا للَ يلأِ رحلَ يَلول « ُي َح ليبْهص َا َح تْ ُص الذين  قلد رسلول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ, افْلالتصو

بيلنهَ, وللال: وُلو   ييللون اليللوم, َتْلا هللان فلي تفللر آخلل  بيلنهَ رسللول ال صلأ  ال  أيللت وسللأَ, 

حللد َ  لأنبللِي صللأ  ال  أيللت وسللأَ, هللان آخلل  بللين الْهللاجرين واتقطللع ذلللك, و  ييللون ُللذا أل

 واألتَار واليوم   يؤاخي بين ُحد 

ووال آخرون: ب  تللَ ُذه ا ْية في ُُ  اللقد بلالَأ , وليلنهَ ُ لروا ُن يلؤتي بلضلهَ بلضلا   

 ُتَباءَُ  ن النَرة والنَيَة و ا ُشبت ذلك ,ون الْيراث  ذهر  ن وال ذلك:

ثنا ُبو هريب, وال: حدثنا ُبو ُسا ة, وال: حدثنا َ,ريس األو,ي, وال: حدثنا طأَة بن ـ حد7436  

َح » َرف,  ن سليد بن جبير,  ن ابن  باس:  َح تَْيبْهص ُص َح فْالتصو اتصيص ْْ ِح َي ين ْ قْدْ  ن النَر « ْوالِذا

 والنَيَة والرفا,ة, ويوصي لهَ, وود ذُب الْيراث 

ال: حلدثنا  بلد اللرحْن, ولال: حلدثنا سلفيان,  لن  نَلور,  لن ـ حدثنا  َْد بن بشار, ول7437  

أحلٌ  فلي الجاُأيلة, فلأ روا فلي ابإسلالم ُن يلطلوَُ  . ولال: هلان حا َح لاتصيص ْْ ِح ُي يْن ْ قْلدْ  جاُد: اْوالِذا

 تَيبهَ  ن اللق  والنَرة والْشورة, و   يراث 

ة,  لن  نَلور,  لن  جاُلد ُتلت حدثنا ابن الْثن , وال: حدثنا  َْد بن جلفر, وال: حلدثنا شللب   

َح »وال في ُذه ا ْية:  يبْهص َا َح تْ ُص َح فْالتصو اتصيص ْْ ِح ُي يْن  اوْدْ   ن اللون والنَر وال,أ  « ْوالِذا

حللدثنا الَسللن بللن يَيللـ , وللال: ُخبرتللا  بللد الللرزاه, وللال: ُخبرتللا الثللوري,  للن  نَللور,  للن    

اتص » جاُد في وولت ال:  ْْ ِح ُي يْن  اوْدْ َح ْوالِذا وال: هلان ُلذا حأفلا فلي الجاُأيلة, فْلا هلان ابإسلالم « يص

 ُ روا ُن يؤتوَُ تَيبهَ  ن النَر والو ء والْشورة, و   يراث 

يْن »ـل حلدثنا زهريللا بلن يَيلـ  بللن ُبلي زا لدة, وللال: حلدثنا حجلاج, وللال: ابلن جلري,: 7438   ْوالِللذا

َح  اتصيص ْْ ِح ُي جاُدا يقول: ُو الَأل   قلدِ ُيْلاتيَ, ولال: ُخبرتي  بد ال بن هثير ُتت سْع  «  اوْدْ

 وُتوَُ تَيبهَ, وال: النَر 

ـ حدثني زهريا بن يَيـ , وال: حدثنا حجاج, ولال: ابلن جلري,: ُخبرتلي  طلاء, ولال: ُلو 7439  

. وال: اللق  والنَر  َح يبْهص َا َح تْ ُص  الَأ , وال: افْالتصو

 ,  ن ابن ُبلي تجليح  لن  جاُلد فلي حدثني  َْد بن  ْرو, وال: حدثنا ُبو  اصَ,  ن  يس   

َح »وول ال:  اتصيص ْْ ِح ُي يْن  اوْدْ  وال: لهَ تَيبهَ  ن النَر والرفا,ة واللق   « ْوالِذا

 حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال: حدثنا شب ,  ن ابن ُبي تجيح,  ن  جاُد, تَوه    

يْن »نا شلريك,  لن سلالَ,  لن سلليد: ـ حدثنا الْثن , ولال: حلدثنا الَْلاتي, ولال: حلدث7440   ْوالِلذا

َح  اتصيص ْْ ِح ُي  وال: َُ الَأفاء «  اوْدْ

ـ حدثنا الْثن , وال: حدثنا الَْاتي, وال: حدثنا  با, بن اللِوام,  ن خَي ,  ن  ير ة, 7441  

  ثأت 

 ـ حدثنا  َْد بن الَسين, ولال: حلدثنا ُحْلد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي:7442  

َح » يبْهص َا َح تْ ُص َح فْالتصو اتصيص ْْ ِح ُي يْن  اوْدْ ُ ا  اودِ ُيْاتيَ فالَأ  هان الرج  في الجاُأية ينلل « ْوالِذا

في القوم فيَالفوتت  أ  ُتت  نهَ يواسوتت بأتفسهَ, فإذا هان لهَ حِق ُو و ال هان  لثأهَ, وَذا هلان 

بلي ال َ  ُن يشلد,ه, وولال رسلول ال فأْلا جلاء ابإسلالم سلألوا  نلت, وُ ¹للت حلِق ُو تَلرة خلذلوه

دِةً »صأ  ال  أيت وسأَ:  أْفاْء َ ِ شا َص ,ا ابإسحالمص ال َح يْلا  « لْ
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وولال آخللرون: بلل  تللللَ ُللذه ا ْيللة فللي الللذين هللاتوا ي بنللون ُبنللاء غيللرَُ فللي الجاُأيللة, فللأ روا   

 بابإسالم ُن يوصوا لهَ  ند الْوِ وصية  ذهر  ن وال ذلك:

ثني الْثن , وال: حدثنا  بد ال بن صالح, وال: ثن  الأيث,  ن  قي ,  ن ابن شهاَ, ـ حد7443  

يْن »وال: ثن  سليد بن الْسيب, ُن ال وال:  ا تْلْرْك الْوالالدْانا ْواألوحْربصلوْن ْوالِلذا ِْ ْولايصِ  ْجلْأحنا ْ ْوالاْ   ا

َح  يبْهص َا َح تْ ُص َح فْالتصو اتصيص ْْ ِح ُي لْسيب: َتْا تللَ ُذه ا ْية في الذين هاتوا ي بنون وال سليد بن ا«  اوْدْ

رجا ً غير ُبنا هَ ويورثوتهَ, فأتلل ال فيهَ, فجلل  لهلَ تَليبا فلي الوصلية, ور,ِ الْيلراث َلل  

الْوالي في ذوي الرحَ واللَبة, وُبي ال لأْد ين  يراثا  ْلن ا, لاَُ وتبِنلاَُ, وليلن ال جلل  

 لهَ تَيبا في الوصية 

. ولول  لن ولال:  وال   َح ِح ُيْْلاتصيص يْن ْ قْدْ ُبو جلفر: وُول  األووال بالَواَ في تأوي  وولت: اْوالِذا

واللذين  قللدِ ُيْللاتيَ  ألل  الَْالفللة, وُلَ الَأفللاء, وذلللك ُتللت  لأللوم  نلد جْيللع ُُلل  اللأللَ بأيللام 

تَلو  لا ولد اللرَ وُخبارُا ُن  قلد الَأل  بينهلا هلان ييلون باأليْلان واللهلو, والْواثيلق,  أل  

ذهرتا  ن الرواية في ذلك  فإذ هان ال جِ  ثنلاؤه َتْلا وصل  اللذين  قلدِ ُيْلاتهَ  لا  قلدوه بهلا 

بينهَ ,ون  ن لَ يلقد  قد  ا بينهَ ُيْاتهَ, وهاتَ  ؤاخاة النبِي صأ  ال  أيت وسأَ بين  ن آخ  

هللان  لأو للا ُن  ¹ل بنلليبينللت وبينللت  للن الْهللاجرين واألتَللار, لللَ تيللن بيللنهَ بأيْللاتهَ, وهللذلك ا

 الَواَ  ن القول في ذلك وول  ن وال: ُو الَأ  ,ون غيره لْا وصفنا  ن اللأة 

. فإن ُول  ال أويأين بت,  ا  أيت الجْيع  جْلون  ن حيْت الثابلَ,    َح يبْهص َا َح تْ ُص وُ ا وولت: افْالتصو

ا ُتَلباءَُ  لن النَلرة وذلك َي اء ُُ  الَأ  الذي هان في الجاُأية ,ون ابإسالم بلضهَ بلضل

والنَيَة واللرُي ,ون الْيلراث, وذللك لَلَة ال,بلر  لن رسلول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ, ُتلت 

دِةً »وال:  ,حهص ابإسحالمص َ ِ شا َح يْلا يِةا فْأْ أا ُا أحٍ  في الْجا نح حا , و ا ْهاْن  ا أحْ  في ابإسحالما  «   حا

,  ن شريك,  لن سلْاك,  لن  ير لة,  لن ابلن ـ حدثنا بذلك ُبو هريب, وال: حدثنا وهيع7444  

  باس,  ن رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ 

ـ وحدثنا ُبو هريب, وال: حدثنا  َلب بن الْقدام,  ن َسرا ي  بن يوتس,  ن  َْد بلن 7445  

 بد الرحْن  ول  آل طأَلة,  لن  ير لة,  لن ابلن  بلاس, ولال: ولال رسلول ال صلأ  ال  أيلت 

أح ْ »وسأَ:  لدِةً, ْو لا يْسصلِرتي    حا لالمص َ ِ شا ,حهص ابإسح َح يْللا يْلةا فْأْل أا ُا أح  هاْن في الجا , وهصِ  حا في ابإسحالما

ي هاْن فاي ,ْارا النِدحْوةا  أحْ  الِذا َا َص ال َا وُتِ  تْقْضح ْر النِلْ ْح  « ُِن لي حص

ل وُم الضبِي: ُن ـ حدثنا ابن حْيد, وال: حدثنا جرير,  ن  غيرة,  ن ُبيت,  ن شلبة بن ا7446  

, ْولْيلنح »ويس بن  اصَ سأل النبِي صأ  ال  أيلت وسلأَ  لن الَأل , فقلال:  لالما أحلْ  فالي ابإسح   حا

أايِةا  ُا أح ا الجا َا ِسيصوا با ْْ  « تْ

حدثني يلقوَ بن َبراُيَ, وال: حدثنا ُشيَ, وال: ُخبرتا  غيرة,  ن ُبيت,  ن شلبة بلن ال لوُم,    

أحل ا »ل النبِي صأ  ال  أيت وسأَ  ن الَأ  وال: فقال:  ن ويس بن  اصَ ُتت سأ لنح حا  لا هلاْن  ا

أحْ  فاي ابإسحالما  ِسيصوا باتا ْو  حا ْْ يِةا فْ ْ أا ُا  « فاي الجا

ـ حدثنا ُبو هريب, ولال: حلدثنا وهيلع,  لن ,او, بلن ُبلي  بلد ال,  لن ابلن جلد ان,  ْلن 7447  

لنح »أيت وسأَ, ولال: حدثت,  ن ُم سأْة ُن رسول ال صأ  ال   , ْو لا هلاْن  ا لالما أحلْ  فالي ابإسح   حا

دِةً  ,حهص ابإسحالمص َ ِ شا َح يْلا يِةا لْ أا ُا أحٍ  فاي الجا  « حا

ـ حدثنا حْيد بن  سلدة, وال: حدثنا حسين الْلأَ  وحلدثنا  جاُلد بلن  وسل , ولال: حلدثنا 7448  

لضلبِي, ولال: حلدثنا  بلد األ أل ,  لن يليد بن ُارون وال: حسين الْلألَ  وحلدثنا حلاتَ بلن بيلر ا

حسين الْلأَ, وال: حدثنا ُبي,  ن  ْرو بن شليب,  لن ُبيلت,  لن جلده, ُن رسلول ال صلأ  ال 

ثصوا » أيت وسأَ وال في خطب ت يوم ف ح  يلة:  لدا َح لدِةً, ْو  تص لالمص َ ِ شا يلدصهص ابإسح أحلٍ , فإتِلتص   يْلا َا فصلوا با

أحفا في ابإسحالما   « حا

ـ حدثنا ُبو هريب و بدة بن  بد ال الَفار, وا : حدثنا  َْد بن بشر, وال: حدثنا زهريا 7449  

بن ُبي زا دة وال: ثن  سلد بن َبراُيَ,  ن ُبيلت,  لن جبيلر بلن  طللَ: ُن النبلِي صلأ  ال  أيلت 

َح يْ »وسأَ وال:  يِةا فْأْ أا ُا أحٍ  هاْن فاي الجا ا حا ْْ , وُيِ أحْ  فاي ابإسحالما دِةً   حا ,حهص ابإسحالمص َ ِ شا  « لا
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ـ حدثنا حْيد بن  سلدة و َْد بن  بد األ أ , وا : حدثنا بشر بلن الْفضل , ولال: حلدثنا 7450  

 بد الرحْن بن َسَاه, وحدثني يلقوَ بن َبراُيَ, وال: حدثنا ابلن  أيلة,  لن  بلد اللرحْن بلن 

 بلد اللرحْن بلن  لوف, ُن  َسَاه,  ن اللُري,  ن  َْد بن جبيلر بلن  طللَ,  لن ُبيلت,  لن

ِب ُِن »رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ, وال:  ا ُصحا ْْ وْ  اي, فْ ْص ْطيِبايْن وُتا غصالٌم ْ ْع  ص ْص أحْ  ال ِص حا دح ْشها

َا وُْتِي ُتحيصثصتح  ْر النِلْ ْح زا, يلقوَ في حديثت  ن ابن  أيلة, ولال: وولال اللُلري: ولال رسلول « لي حص

لدِةً »ال صأ  ال  أيت وسأَ:  أحفلا َ ِ ْزا,ْهص شا لالمص حا لبا ابإسح َا َح يص لالما »ولال: « لْ أحلْ  فلي ابإسح «, و  حا

 وال: وود ُلِ  رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ بين وريش واألتَار 

حدثنا تْيَ بن الْن َر, وال: حدثنا يليد, وال: حدثنا  َْلد بلن َسلَاه,  لن  ْلرو بلن شلليب    

,خل  رسلول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ  يلة  لام الفل ح, ولام خطيبلا فلي  ن ُبيت  ن جدِه, وال: لْا 

أحلْ  »الناس, فقال:  لدِةً, ْو  حا ,حهص َ ِ شا َح يْللا أايِةا فإِن ابإسحالْم لْل ُا أح  في الجا نح حا يا ُيِها النِاسص  ا هاْن  ا

 « فاي ابإسحالم

بللن َسللَاه,  للن  ْللرو بللن حللدثنا ُبللو هريللب, وللال: حللدثنا يللوتس بللن بييللر, وللال: حللدثنا  َْللد    

 شليب,  ن ُبيت,  ن جده,  ن النبِي صأ  ال  أيت وسأَ, تَوه 

حدثنا ُبو هريب وال: حدثنا خالد بن  ,أد, وال: حدثنا سأيْان بن بالل, وال: حدثنا  بد اللرحْن    

 بن الَرث  ن  ْرو بن شليب,  ن ُبيت,  ن جده,  ن النبِي صأ  ال  أيت وسأَ تَوه 

هللان  للا ذهرتللا  للن رسللول ال صللأ  ال  أيللت وسللأَ صللَيَا, وهاتللَ ا ْيللة َذا اخ ألل  فللي فللإذ   

حيْها  نسوخ ُو ُم غير  نسوخ, غير جا ل القضاء  أيت بأتلت  نسلوخ ـ  لع اخل الف الْ, أفلين 

فيت, ولوجوَ حيْها وتفي النسخ  نت وجت صَيح  َ  بَجة يجب ال سأيَ لها لْا ود بينا في غير 

ه بنا الد لة  أ  صَة القول بذلك, فالواجب ُن ييون الَلَيح  لن القلول فلي تأويل   وضع  ن 

ِح  . ُلو  لا ذهرتلا  لن ال أويل , وُلو ُن ووللت: اْ قْلدْ َح َح تَْيبْهص ُص َح فْالتصو اتصيص ْْ ِح ُي يْن ْ قْدْ وولت: اْوالِذا

.  ن النَرة والْلوت َح َح تَْيبْهص ُص ن الَأ , ووولت: افْالتصو .  ا َح اتصيص ْْ ة والنَليَة واللرُي  أل   لا ُي

ُ ره بت  ن ذلك رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ في األخبار ال ي ذهرتاه  نلت, ,ون ولول  لن ولال: 

حلاما  .  ن الْيراث, وَن ذلك هان حيْا, ثَ تسخ بقولت: اوُصولصلوا األرح َح َح تَْيبْهص ُص  لن  وولت: افالتصو

لْ  بابْلحٍ  فاي ها اَ ِكا.  َح ُوح هص ,ون  ا سوى القول الذي وأناه في تأوي  ذلك  وَذا صِح  ا وأنا بْلحضص

 في ذلك وجب ُن تيون ا ْية  َيْة    نسوخة 

يدا.     القول في تأوي  وولت تلال : اَِن ِكْ هاْن ْ أ  هصِ  ْشِيٍء ْشها

فلإن ال  يلني بذلك جِ  ثناؤه: فالتوا الذين  قدِ ُيْاتيَ تَيبهَ  ن النَرة والنَيَة واللرُي,  

شاُد  أ   ا تفلأون  ن ذلك و أ  غيره  ن ُفلاليَ,  راع لي  ذلك حافي, ح   يجازي جْيليَ 

 أ  جْيع ذلك جلاءه, ُ لا الَْسلن  لنيَ الْ بلع ُ لري وطلا  ي فبالَسلن , وُ لا الْسليء  لنيَ 

يدا.: ذو شها,ة  أ  ذلك   الْ,ال  ُ ري وته  فبالسوُي  و لن  وولت: اْشها

 34اآلية : 
َح ْ أْلْ  بْلحلٍ   لا فِْضلْ  ِكص بْلحْضلهص ْْ لوْن ْ أْل  النِْسلالءا با القول في تأوي  وولت تلال :     االِرْجالص وِْوا ص

ا ْحفاْي ِكص ْوالالِتاي تْْ,لافص  ْْ ٌِ لِأحغْيحبا با ٌِ ْحافاْظا ِص وْاتا ْا ا َْ الا َِ َح فْال ْوالاها نح ُْ ح فْقصواح  ا ال ُْتح ْْ ُصِن ْوبا وْن تصشصلوْز

ِن ْسلبايالً َاِن ِكْ فْ  َح فْلالْ تْبحغصلواح ْ أْليحها لنْيص ُصِن فْلإانح ُْْطلح بصو را عا ْواضح ْضاجا ْْ
ُصِن فاي الح و رص ُحجص ُصِن ْوا ظصو ْهلاْن لا

يِاً ْهبايراً .    ْ أا

وْن  أ  النِساء.: الرجال ُُ  ويام  أ  تسا هَ في تأ,يبهن     يلني بقولت جِ  ثناؤه: االِرجالص وِْوا ص

َح  أ  بْلحٍ .: يلني بْا  ¹خذ  أ  ُيديهن, فيْا يجب  أيهِن هلل وألتفسهَواأل ا فِْضْ  ِكص بْلحْضهص ْْ ابا

فض  ال بت الرجال  أ  ُزواجهَ  ن سووهَ َليهِن  هورُِن, وَتفلاوهَ  أليهِن ُ لوالهَ, وهفلاي هَ 

وِوا لا  أليهِن, تافلذي  َياُن  ؤتهن  وذلك تفضي  ال تبارك وتلال  َياُِن  أليهن, وللذلك صلاروا

 األ ر  أيهِن فيْا جل  ال َليهَ  ن ُ ورُِن 

 وبْا وأنا في ذلك وال ُُ  ال أوي   ذهر  ن وال ذلك:  

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا  بد ال بن صالح, وال: ثني  لاوية بلن صلالح,  لن  ألِي بلن 7451  

لوْن  . يلنلي: ُ لراء  أيهلا ُن تطيللت ُبي طأَة,  ن ابن  باس, ووللت: االِرجلالص وِْوا ص  أل  النِسلاءا

This file was downloaded from QuranicThought.com



فيْا ُ رُا ال بت  ن طا  ت, وطا  ت ُن تيون  َسنة َل  ُُأت حافظة لْالت وفضأت  أيهلا بنفق لت 

 وسليت 

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا َسَاه, وال: حدثنا ُبو زُير,  ن جلويبر,  لن الضلَاك فلي 7452  

وْن  أ  النِ  َح  أل  بْلحل . يقلول: الرجل  ولا َ  أل  وولت: االِرجالص وِْوا ص لا فِْضلْ  ِكص بْلحْضلهص ْْ سلاءا با

الْرُة يأ رُا بطا ة ال, فإن ُبَ, فألت ُن يضلربها ضلربا غيلر  بلِرح, وللت  أيهلا الفضل  بنفق لت 

 وسليت 

ـ حدثنا  َْد بن الَسين, وال: حدثنا ُحْد بلن الْفضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: 7453  

. وال: يأخذون  أ  ُيديهن ويؤ,بوتهِن االِرج  الص وِْوا وْن  أ  النِساءا

ـلل حللدثني الْثنلل , وللال: حللدثنا حبللان بللن  وسلل , وللال: ُخبرتللا ابللن الْبللارك, وللال: سللْلَ 7454  

َح ْ أ  بْلحٍ . وال: ب فضي  ال الرجال  أ  النساء  ا فِْضْ  ِكص بْلحْضهص ْْ  سفيان, يقول: ابا

ية تللَ في رج  لطَ ا رُتت, ف,وصَ َل  النبِي صأ  ال  أيت وسأَ فلي ذللك, وذهر ُن ُذه ا ْ   

 فقض  لها بالقَاص  ذهر  ن وال ذلك:

ـ حدثنا  َْد بن بشار, وال: حدثنا  بد األ أ , ولال: حلدثنا سلليد,  لن و لا,ة, ولال: حلدثنا 7455  

أرا, ُن يقَلها  نلت, فلأتلل ال: الَسن: ُن رجالً لطَ ا رُتت, فأتَ النبِي صأ  ال  أيلت وسلأَ, فل

. فلد اه  َح لْوالاها لنح ُ ح فْقصلوا  ا لا ُتح ْْ َح  أل  بْلحلٍ  وبا لا فِْضلْ  ِكص بْلحْضلهص ْْ وْن  أ  النساءا با االِرجالص وِْوا ص

را وُْرا,ْ ِك ْغيحْرهص »النبِي صأ  ال  أيت وسأَ, ف الُا  أيت ووال:  ِص ُ ح  « ُْر,ح

اذ, وللال: حللدثنا يليللد, وللال: حللدثنا سللليد,  للن و للا,ة, وولللت: االِرجللالص ـلل حللدثنا بشللر بللن  للل7456  

. ذهلر لنلا ُن رجلالً  َح لْوالاها لنح ُ ح فْقصلوا  ا ا ُتح ْْ َح  أ  بْلحٍ  وبا ا فِْضْ  ِكص بْلحْضهص ْْ وْن  أ  النِساءا با وِْوا ص

 لطَ ا رُِه, فأتَ النبِي صأ  ال  أيت وسأَ, ثَ ذهر تَوه 

ن يَيلـ , ولال: ُخبرتلا  بلد الللرزاه, ولال: ُخبرتلا  لْلر,  لن و لا,ة, فلي وولللت: حلدثنا الَسلن بل   

. وال: صِك رج  ا رُتت, فأتَ النبِي صأ  ال  أيت وسأَ, فلأرا, ُن  وْن  أ  النِساءا االِرجالص وِْوا ص

 . وْن  أ  النِساءا  يقيدُْا  نت, فأتلل ال: االِرجالص وِْوا ص

حللدثنا ُبللي,  للن جريللر بللن حللازم,  للن الَسللن, ُن رجللالً  للن  ـلل حللدثنا ابللن وهيللع, وللال:7457  

األتَار لطَ ا رُتت, فجاءِ تأ ْس القَاص, فجل  النبِي صأ  ال  أيت وسأَ بينهْا القَاص, 

لوْن  أل   يصتص. وتللَ: االِرجلالص وِْوا ص نح وْبح  ُنح يصقحْض  َلْيحْك ْوحح فنللَ: وولت: اْو  تْلحْج ح بالقصرآنا  ا

َح  أ  بْلح .  النِساءا  لا فِْضْ  ِكص بْلحْضهص  بْا

ـل حلدثنا القاسلَ, ولال: حلدثنا الَسلين, ولال: ثنلي حجلاج,  لن ابلن جلري,, ولال: لطلَ رجل  7458  

 ا رُتت, فأرا, النبِي صأ  ال  أيت وسأَ القَاص, فبينْا َُ هذلك, تللَ ا ْية 

, وال: حدثنا ُسباط,  ن السدي, ُ ا: ـ حدثنا  َْد بن الَسين, وال: حدثنا ُحْد بن  فض 7459  

. فللإن رجللالً  للن األتَللار هللان بينللت وبللين ا رُتللت هللالم, فأطْهللا,  للوْن  ألل  النِسللاءا االِرجللالص وِْوا ص

    . وْن  أ  النِساءا فاتطأق ُُأها, فذهروا ذلك لأنبِي صأ  ال  أيت وسأَ, فأخبرَُ: االِرجالص وِْوا ص

 ا ْية 

 بين الرج  وا رُتت وَاص فيْا ,ون النفس  وهان اللُري يقول: ليس  

ـ حدثنا الَسن بن يَيـ , وال: ُخبرتا  بد الرزاه, وال: ُخبرتلا  لْلر, سلْلَ اللُلري, 7460  

يقول: لو ُن رجالً شِ, ا رُتت, ُو جرحها, لَ يين  أيت في ذلك وو, وهان  أيت اللق , َ  ُن يلدو 

  أيها فيق أها, فيق   بها 

. فإتت يلني: وبْا ساووا َليهِن  ن صداه, وُتفقوا  أيهن  ن وُ ا وولت:    َح ْوالاها نح ُ ح ا ُتحفْقصوا  ا ْْ اوبا

 تفقة  هْا:

ـ حدثني الْثن , ولال: حلدثنا ُبلو صلالح, ولال: ثنلي  لاويلة بلن صلالح,  لن  ألِي بلن ُبلي 7461  

 طأَة,  ن ابن  باس, وال: فضأت  أها بنفق ت وسليت 

ولال: حلدثنا َسلَاه, ولال: حلدثنا ُبلو زُيلر,  لن جلويبر,  لن الضلَاك, ـ حدثني الْثن , 7462  

  ثأت 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا حبان بن  وس , وال: ُخبرتا ابن الْبارك, وال: سْلَ سفيان 7463  

. بْا ساووا  ن الْهر  َح ْوالاها نح ُ ح ا ُتحفْقصوا  ا ْْ  يقول: اوبا

  تسلا هَ ب فضلي  ال َيلاَُ  أليهِن وبإتفلاوهَ  أليهِن  لن ف أوي  اليالم َذًا: الرجلال وِوا لون  أل  

ا ُتحفْقصوا. في  لن  الَْدر «  ا»ُ والهَ  و ْْ ا فِْضْ  ِكص. وال ي في وولت: اوبا ْْ  ال ي في وولت: ابا

ا ْحفاْي ِكص.    ٌِ لأحغْيحب بْا ٌِ حافاظا ِص واتا ا الاَا َِ  القول في تأوي  وولت تلال : افال

.: الْس قيْاِ الدين, اللا الِ بال,ير  هْا:يلني بقو   ِص الاَا َِ  لت جِ  ثناؤه: افال

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا حبان بن  وس , وال: حدثنا  بد ال بن الْبارك, وال: سلْلَ 7464  

 سفيان, يقول: فالَالَاِ يلْأن بال,ير 

. يلني:  طيلاِ هلل وألزواجهن  هْا:   ٌِ  ووولت: اواتا ا

حدثني  َْد بن  ْلرو, ولال: حلدثنا ُبلو  اصلَ,  لن  يسل ,  لن ابلن ُبلي تجليح,  لن  ـ7465  

. وال:  طيلاِ  ٌِ   جاُد: وولت: اواتا ا

حللدثني الْثنلل , وللال: حللدثنا ُبللو حذيفللة, وللال: حللدثنا شللب ,  للن ابللن ُبللي تجلليح,  للن  جاُللد:    

. وال:  طيلاِ  ٌِ  اواتا ا

صالح, وال: ثني  لاوية بلن صلالح,  لن  ألِي بلن  ـ حدثني  أِي  ن ,او,, وال: حدثنا ُبو7466  

.:  طيلاِ  ٌِ  ُبي طأَة,  ن ابن  باس: اواتا ا

.: ُي  طيلاِ 7467   ٌِ ـ حدثنا الَسن بن  لاذ, وال: ثا يليد, وال: حدثنا سليد,  ن و ا,ة: اواتا ا

 هلل وألزواجهِن 

 لْر,  ن و ا,ة, وال:  طيلاِ حدثنا الَسن بن يَيـ , وال: ُخبرتا  بد الرزاه, وال: ُخبرتا     

ـ حدثنا  َْد بن الَسين, ولال: حلدثنا ُحْلد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: 7468  

 القات اِ: الْطيلاِ 

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا حبان بن  وس , وال: ُخبرتا ابن الْبارك, وال: سْلَ سفيان 7469  

. وال:  طيلاِ ٌِ  ألزواجهن  يقول في وولت: اواتا ا

وود بينا  لن  القنوِ فيْا  ض  وُتت الطا ة, و,لأنا  أ  صَة ذلك  ن الشواُد بْا ُغن   لن   

 َ ا,تت 

ٌِ لأغْيحللب. فإتللت يلنللي: حافظللاِ ألتفسللهِن  نللد غيبللة ُزواجهللِن  للنهِن فللي    وُ للا وولللت: احافاظللا

 فروجهن وُ والهَ, ولأواجب  أيهِن  ن حِق ال في ذلك وغيره  هْا:

ٌِ لأغْيحلبا. 7470   ـ حدثنا بشر بن  لاذ, وال: حدثنا يليلد, ولال: حلدثنا سلليد,  لن و لا,ة: احافاظلا

 يقول: حافاظاِ لْا اس و, هِن ال  ن حقت, وحافظاِ لغيب ُزواجهن 

ـ حدثنا  َْد بن الَسين, ولال: حلدثنا ُحْلد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدي: 7471  

ٌِ لأغْيحبا با  ْلا ْحفاْي ِكص. يقول: تَفي  أ  زوجهلا  اللت وفرجهلا, ح ل  يرجلع هْلا ُ رُلا احافاظا

 ال 

ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, وال: ثني حجاج,  ن ابن جري,, وال: وألَ للطلاء:  لا 7472  

ٌِ لأغْيحبا.  وال: حافظاِ لألوج   وولت: احافاظا

حلدثنا حجلاج, ولال: ولال ابلن جلري,: سلألَ  طلاء, حدثني زهريا بن يَيـ  بن ُبي زا دة, وال:    

ٌِ لأغْيحبا. وال: حافظاِ لنزواج    ناحافاظا

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا حبان بن  وس , وال: ُخبرتا ابن الْبارك, وال: سْلَ سفيان 7473  

ٌِ لأغْيحبا.: حافظاِ ألزواجهن لْا غاَ  ن شأتهِن   يقول: احافاظا

وال: حدثنا ُبو صالح, ولال: حلدثنا ُبلو  لشلر, ولال: حلدثنا سلليد بلن ُبلي  ـ حدثني الْثن ,7474  

لرُةٌ َذْا »سليد الْقبري,  ن ُبي ُريرة, وال: وال رسول ال صأ  ال  أيت وسلأَ:  ْخيحلرص النِسلاءا ا ح

َْ ْ نحها ْحفاْظ حْك فاي تْفح  بح تْها ُطاْ  حْك, ْوَذْا غا ِْ َلْيحها ْسِرتحْك, وَذْا ُْ رح لها ْو الالكْ تْْظرح ولال: ثلَ ولرُ « سا

.    ا ْية  وْن  أ  النِساءا  رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ: االِرجالص وِْوا ص

وال ُبو جلفر: وُذا ال,بر  ن رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ يدِل  أ  صَة  ا وأنا فلي تأويل    

 َ في ُتفسهِن وُ والهَ ذلك, وُن  لناه: صالَاِ في ُ,ياتهِن,  طيلاِ ألزواجهِن, حافظاِ له
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ا ْحفْي ِكص. فإن القِراء اخ أفَ في وراءتت, فقرُتت  ا لة القلراء فلي جْيلع ُ َلار    ْْ وُ ا وولت: ابا

ا ْحفاْي ِكص. برفع اسَ ال  أ   لن : بَفي ال َياُِن َذ صيرُن هذلك  هْا:  ابإسالم: ابْا

ل: حلدثنا حجلاج, ولال: ولال ابلن جلري,: سلألَ ـ حدثني زهريا بن يَيـ  بن ُبي زا دة, ولا7475  

ا ْحفاْي ِكص. وال: يقول: حفظهِن ال  ْْ   طاء,  ن وولت: ابا

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا حبان بن  وس , وال: ُخبرتا ابن الْبارك, وال: سْلَ سفيان 7476  

ا ْحفاْظا ِكص. وال: بَفي ال َياُا ُتت جلأها  ْْ  هذلك يقول في وولت: ابا

لا ْحفالْي ِكْ »وورُ ذلك ُبلو جلفلر يليلد بلن القلقلاع الْلدتي:    ْْ يلنلي: بَفظهلِن ال فلي طا  لت, « با

وُ,اء حقت بْا ُ رُِن  ن حفي غيب ُزواجهِن, هقول الرج  لأرج :  ا حفظَ ال فلي هلذا وهلذا, 

 بْلن : راوب ت و حظ ت 

اءِ بلت ولراءة الْسلأْين  لن القلراءة  جي لا وال ُبو جلفر: والَواَ  ن القراءة فلي ذللك  لا جل  

يقطع  ذر  ن بأغت ويثبَ  أيت حج ت, ,ون  ا اتفر, بت ُبو جلفر فشذِ  لنهَ, وتألك القلراءة ترفلع 

ا ْحفاْي ِكص.  ع صَة ذلك في اللربية وهلالم الللرَ, وولبح تَلبت فلي  ْْ اسَ ال تبارك وتلال : ابا

لرَ  وذلك ُن اللرَ   تَذف الفا    ع الَْلا,ر اللربية ل,روجت  ن الْلروف  ن  نطق ال

 ن ُج  ُن الفا   َذا حلذف  لهلا للَ يِيلن لأفلل  صلاحب  للروف  وفلي اليلالم   لروك اسل غني 

لا ْحفالْي  ْْ ٌِ لأغْيحلب با ٌِ حافاظلا ِص واتا لا لالاَا َِ بد لة الظاُر  ن اليالم  أيلت  لن ذهلره و لنلاه: افال

 هذلك ُو فيْا ذهر في وراءة ابن  سلو, ِكص. فأحسنوا َليهِن وُصأَوا, و

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا َسلَاه, ولال: حلدثنا  بلد اللرحْن بلن ُبلي حْلا,, ولال: حلدثنا 7477  

لا » يس  األ ْي,  ن طأَة بن  َرف, وال: فلي ولراءة  بلد ال:  ْْ ٌِ لأحغْيحلبا با ِص واتا لا لالاَا َِ فال

ُصنِ ْحفاْي ِكص فأصأَوا َليهِن والالِتاي ت  « ,افصوْن تصشصوْز

ـ حدثنا  َْد بن الَسين, ولال: حلدثنا ُحْلد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: 7478  

ا ْحفاْي ِكص. فأحسنوا َليهِن  ْْ ٌِ لأغْيحبا با ٌِ حافاظا ِص واتا ا الاَا َِ  افال

بن ُبي طأَة,  ن  ـ حدثني  أِي بن ,او,, وال: حدثنا  بد ال, وال: ثني  لاوية,  ن  أيِ 7479  

ا ْحفاْي ِكص. فأصأَوا َليهِن  ْْ ٌِ لأغْيحبا با ٌِ حافاظا ِص واتا ا الاَا َِ  ابن  باس, وولت: افال

حدثني  أِي بن ,او,, وال: حدثنا  بد ال بن صالح, وال: ثني  لاوية,  ن  ألِي بلن ُبلي طأَلة,    

ٌِ لأغْ  ٌِ حافاظللا ِص واتا للا للالاَا َِ للْي ِكص. يلنللي َذا هللِن ُيللذا,  للن ابللن  بللاس, وولللت: افال للا ْحفا ْْ يحللبا با

 فأصأَوا َليهِن 

ُصِن.    ُصِن فلظصو  القول في تأوي  وولت: اوالالِتاي ت,افصوْن تصشصوْز

ُصِن. فقلال بلضلهَ:  لنلاه: والالتلي    اخ أ  ُُ  ال أوي  في  لن  وولت: اوالالِتاي ت,لافصوْن تصشصلوْز

ُذا الْوضع َل  اللأَ في ولول ُلؤ ء تظيلر صلرف  تلأْون تشوزُِن  ووجت صرف ال,وف في

الظِن َل  اللأَ ل قارَ  لنييهْا, َذ هان الظِن شيا, وهان ال,وف  قروتا برجاء, وهاتا جْيلا  لن 

 فل  الْرء بقأبت, هْا وال الشا ر:

َِ ُنح   ُذصووصها    ْو  تْدحفانْنِـي فاي الفاْلةا فاتِنايأخافص َذْا  ا  ا

 ي ُ أَ, وهْا وال ا ْخر: لناه: فإتن  

َص يا ْسالِمص ُتِْك  ا ابي   فح ْو ا خا يحب يْقصولصهص َْ  ُتاتاي ْهالٌم ْ نح تص

 بْلن : و ا رننَ   

ووال جْا ة  ن ُُ  ال أوي :  لن  ال,وف في ُذا الْوضع: ال,وف اللذي ُلو خلالف الرجلاء    

 لن تظلر َلل   لا   ينبغلي لهلن ُن  والوا:  لن  ذلك: َذا رُي َ  نهن  ا ت,لافون ُن ينشللن  ألييَ

ينظرن َليت, ويدخأن وي,رجن, واس رب َ بأ رُِن, فلظلوُِن واُجلروُِن  و ْلن ولال ذللك  َْلد 

 بن هلب 

ُصِن. فإتت يلني: اس لالءُِن  أ  ُزواجهِن, وارتفا هِن  ن فرشهَ بالْلَية    وُ ا وولت: اتصشصوْز

, بغضللا  للنهِن وَ راضللا  للنهَ وُصلل  النشللوز  للنهِن, وال,للالف  ألليهَ فيْللا لللل هِن طللا  هَ فيللت

ُصِن. يقلول: ذهللروُِن ال,  ظصلو لل وتْْشلاز  افْلا ا رتفلاع, و نلت ويل  لأْيلان الْرتفلع  لن األرض تْشح

 وخوفوُِن و يده في رهوبها  ا حِرم ال  أيها  ن  لَية زوجها فيْا ُوجب  أيها طا  ت فيت 
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 ذهر  ن وال: النشوز: البغ  و لَية اللوج:وبنَو  ا وأنا في ذلك وال ُُ  ال أوي     

ـ حدثنا  َْد بن الَسين, ولال: حلدثنا ُحْلد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: 7480  

ُصِن. وال: بلضهِن   اوالالِتاي تْ,افصوْن تصشصوْز

ْن ـ حدثني يوتس, ولال: ُخبرتلا ابلن وُلب, ولال: ولال ابلن زيلد فلي ووللت: اوالالِتالي تْ,لافصو7481  

ُصِن. وال: ال ي ت,اف  لَي ها  وال: النشوز:  لَي ت وخالفت   تصشصوْز

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا  بد ال بن صالح, وال: ثني  لاوية,  ن  أي بن ُبلي طأَلة, 7482  

ُصِن. تألك الْلرُة تنشلل وتسل ,ِ  بَلق زوجهلا و    ن ابن  باس, وولت: اوالالِتي تْ,افصوْن تصشصلوْز

 تطيع ُ ره 

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا َسَاه, حدثنا روح, وال: حدثنا ابن جلري,, ولال: ولال  طلاء: 7483  

ُصِن.: ظصو  النشوز: ُن تَب فراوت, والرج  هذلك  ذهر الرواية  ْن وال  ا وأنا في وولت: افْلا

بللي ـل حللدثني الْثنلل , وللال: حللدثنا  بللد ال بللن صللالح, وللال: حللدثنا  لاويللة,  للن  أللي بللن 7484ُ  

ظصوُِن. يلني:  ظوُن بي اَ ال, وال: ُ ره ال َذا تشلِ ُن يلظهلا  طأَة,  ن ابن  باس: افْلا

 ويذهرُا ال ويلظَ حقت  أيها 

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال: حدثنا شب ,  ن ابلن ُبلي تجليح,  لن  جاُلد: 7485  

ُصِن. وا ظصو ُصِن فْلا ل: َذا تشلِ الْرُة  ن فراش زوجها يقول لها: اتقي ال اوالالِتي تْ,افصوْن تصشصوْز

 وارجلي َل  فراشك, فإن ُطا  ت فال سبي  لت  أيها 

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا  ْرو بن  ون, ولال: حلدثنا ُشليَ,  لن يلوتس,  لن الَسلن, 7486  

 ا  ت وال: َذا تشلِ الْرُة  أ  زوجها فأيلظها بأساتت, يقول: يأ رُا ب قوى ال وط

ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ُبلي,  لن  وسل  بلن  بيلدة,  لن  َْلد بلن هللب القررلي, 7487  

وال: َذا رُى الرج  خفِة في بَرُا في  دخأها و ,رجها, وال: يقول لهلا بأسلاتت: ولد رُيلَ  نلك 

َح فال سبي  لت  أيها, وَن ُبَ ُجر  ضجلها   هذا وهذا فات ه ! فإن ُْ  ْب

 , وال: حدثنا حبان بن  وس , وال: حدثنا ابن الْبارك, وال: ُخبرتا شب ,  لن ابلن حدثني الْثن   

ُصِن. وال: َذا تشلِ الْرُة  ن فراش زوجهلا, فإتلت يقلول  طصو ُبي تجيح,  ن  جاُد في وولت: افْلا

 لها: اتقي ال وارجلي 

ُصِن. ولال:  ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ُبي,  ن َسرا ي ,  ن جابر,  ن  طاء:7488   ظصلو افْلا

 باليالم 

ُصِن. 7489   ظصلو ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, وال: حدثنا حجاج,  ن ابن جلري,, ووللت: افْلا

 وال باأللسنة 

ـ حدثنا ابن حْيد, وال: حدثنا حيام,  ن  ْلرو بلن ُبلي وليس,  لن  طلاء,  لن سلليد بلن 7490  

ُصِن. وال:  ظوُن بالأسان  ظصو  جبير: افْلا

ع.    ْضاجا ْْ ُصِن فاي ال رو ُحجص  القول في تأوي  وولت تلال : اوا

اخ أ  ُُ  ال أوي  في تأوي  ذلك, فقال بلضهَ:  لن  ذلك: فلظلوُن فلي تشلوزُن  ألييَ ُيهلا   

األزواج, فإن ُبين  راجللة الَلق فلي ذللك والواجلب  أليهَ ليلَ, فلاُجروُن ب لرك جْلا هن فلي 

  ضاجل يَ َياُن  ذهر  ن وال ذلك:

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا  بد ال بن صالح, وال: ثني  لاوية بلن صلالح,  لن  ألي بلن 7491  

ع. يلنلي:  ظلوُن, فلإن  ْضلاجا ْْ ُصِن فالي ال و لرص جص ُح ُصِن وا ظصلو ُبي طأَة,  لن ابلن  بلاس, ووللت: افْلا

 ُطلنيَ وَ  فاُجروُن 

ثنلي ُبلي,  لن ُبيلت,  لن ابلن ـ حدثني  َْد بن سلد, وال: ثني ُبي, وال: ثني  ْي, وال: 7492  

ع. يلني بالهجران ُن ييون الرج  وا رُتت  أ  فراش واحد    ْضاجا ْْ ُصِن فاي ال و رص ُحجص  باس: اْوا

 يجا لها 

ـ حدثنا ابن حْيد, ولال: حلدثنا جريلر,  لن  طلاء بلن السلا ب,  لن سلليد بلن جبيلر, ولال: 7493  

 الهجر: ُجر الجْاع 
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وال: حدثنا ُحْد بن  فض , وال: حدثنا ُسباط,  ن السلدي: ُ لا ـ حدثنا  َْد بن الَسين, 7494  

ُصِن. فإن  أ  زوجها ُن يلظها, فإن لَ تقب  فأيهجرُا فلي الْضلجع  يقلول: يرولد  اتْ,افصوْن تصشصوْز

 « ويطؤُا و  ييأْها» ندُا ويوليها رهره, ويطؤُا و  ييأْها  ُيذا في ه ابي: 

 ْرو بن  ون, وال: حدثنا ُشيَ,  ن جلويبر,  لن الضلَاك ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا 7495  

ع. وال: يضاجلها ويهجر هال ها ويوليها رهره  ْضاجا ْْ ُصِن فاي ال و رص ُحجص  في وولت: اْوا

حدثني الْثن , وال: حدثنا حبان بن  وس , وال: حلدثنا ابلن الْبلارك, ولال: ُخبرتلا شلريك,  لن    

ع. وللال:    طللاء بللن السللا ب,  للن سللليد بللن جبيللر,  للن ابلل ْضللاجا ْْ ُصِن فاللي ال و للرص جص ُح ن  بللاس: اْوا

 يجا لها 

ووللال آخللرون: بلل   لنلل  ذلللك: واُجللروُن واُجللروا هال هللن فللي تللرههِن  ضللاجل يَ, ح لل    

 يرجلن َل   ضاجل يَ  ذهر  ن وال ذلك:

 ـ حدثنا ُبو هريب وُبو السا ب, وا : حدثنا ابن َ,ريس,  ن الَسن بن  بيد ال,  لن ُبلي7496  

ع. ُتهلا   ت لرك فلي اليلالم, وليلن  ْضلاجا ْْ ُصِن فالي ال و لرص جص ُح الضَ ,  ن ابن  باس فلي ووللت: اْوا

 الهجران في ُ ر الْضجع 

ـ حدثنا ابن حْيلد, ولال: حلدثنا يَيلـ  بلن واضلح, ولال: حلدثنا ُبلو حْللة,  لن  طلاء بلن 7497  

عا. يقو ْضاجا ْْ ُصِن فاي ال و رص ُحجص  ل: ح   يأتين  ضاجليَ السا ب,  ن سليد بن جبير: اْوا

ـلل حللدثنا ابللن حْيللد, وللال: حللدثنا حيللام,  للن  ْللرو,  للن  طللاء,  للن سللليد بللن جبيللر: 7498  

عا.: في الجْاع  ْضاجا ْْ ُصِن فاي ال و رص ُحجص  اْوا

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا  بد ال بن صالح, وال: ثني  لاوية بلن صلالح,  لن  ألِي بلن 7499  

عا. ولال: يلظهلا فلإن ُلي وبألَ وَ  ُجرُلا ُبي طأَة,  ن ابن  باس: اوْ  ْضاجا ْْ ُصِن فاي ال و رص ُحجص ا

 في الْضجع و  ييأْها  ن غير ُن يذر تياحها, وذلك  أيها شديد 

ـلل حللدثني الْثنلل , وللال: حللدثنا حبللان بللن  وسلل , وللال: ُخبرتللا ابللن الْبللارك, وللال: ُخبرتللا 7500  

 ْْ ُصِن فاي ال و رص ُحجص ع. اليالم والَديث شريك,  ن خَي ,  ن  ير ة: اْوا  ْضاجا

      ذهر  ن وال ذلك:  

ـ حدثني الَسن بلن زريلق الطهلوى, ولال: حلدثنا ُبلو بيلر بلن  يلاش,  لن  نَلور,  لن 7501  

ْضاجع. وال:   تضاجلوُِن  ْْ ُصِن فاي ال و رص ُحجص   جاُد في وولت: اْوا

الهجللران ُن  ـلل حللدثنا ابللن حْيللد, وللال: حللدثنا جريللر,  للن  غيللرة,  للن الشلللبي, وللال:7502  

  يضاجلها 

ـ وبت وال حدثنا جرير,  ن  غيرة,  ن  ا ر وَبراُيَ, وا : الهجران في الْضلجع ُن   7503  

 يضاجلها  أ  فراش 

حدثني يلقوَ بن َبراُيَ, وال: حدثنا ُشيَ, وال: ُخبرتلا  غيلرة,  لن َبلراُيَ والشللبي, ُتهْلا    

ْْضاجا  ُصِن في ال و رص ُحجص  عا. وا : يهجر  ضاجل ها ح   ترجع َل   ا يَِب وا  في وولت: اوا

حدثنا  َْد بن الْثن , وال: حدثنا  َْد بن جلفر, وال: حدثنا شللبة,  لن  غيلرة,  لن َبلراُيَ    

عا. وال: يهجرُا في الْضجع  ْْضاجا ُصن في ال و رص ُحجص  والشلبي ُتهْا هاتا يقو ن: اْوا

: حللدثنا ابللن الْبللارك, وللال: حللدثنا شللريك,  للن ـلل حللدثنا الْثنلل , وللال: حللدثنا حبللان, وللال7504  

عا. وال: ُجرُا في  ضجلها: ُن   يقرَ فراشها  ْْضاجا ُصِن في ال رو ُحجص  خَي ,  ن  قسَ: اْوا

ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ُبلي,  لن  وسل  بلن  بيلدة,  لن  َْلد بلن هللب القررلي, 7505  

َح فال سلبي  للت  أيهلا, وَن ُبلَ ُجلر  وال: اُجروُِن في الْضاجع, وال: يلظها بأساتت, فإن ُ  ب

  ضجلها 

ـ حدثنا الَسن بن يَيـ , وال: ُخبرتا  بد الرزاه, وال: ُخبرتا  لْر  لن الَسلن وو لا,ة 7506  

ُصِن. وا : َذا خاف تشوزُا و ظها, فإن وبأَ وَ  ُجر  ضجلها  و رص ُحجص ُصِن وا ظصو  في وولت: افْلا

ُصِن فلي  ـ حدثنا بشر بن  للاذ, ولال:7507   و لرص جص ُح حلدثنا يليلد, ولال: حلدثنا سلليد,  لن و لا,ة: اوا

عا. وال: تبدُ يا ابن آ,م ف لظها, فإن ُبَ  أيك فاُجرُا, يلني بت: فراشها  ْْضاجا  ال
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لرا فلي تلرههِن    ُصجح عا. وولوا لهِن  لن القلول  ْْضاجا ُصِن في ال و رص ُحجص ووال آخرون:  لن  وولت: اوا

  ضاجل يَ  ذهر  ن وال ذلك:

ـ حدثنا الَسن بن يَيـ , وال: ُخبرتا  بد الرزاه, وال: ُخبرتا الثلوري,  لن رجل ,  لن 7508  

عا. وال: يهجرُا بأساتت, ويغأي لها  ْْضاجا ُصِن في ال و رص ُحجص ُبي صالح  ن ابن  باس, في وولت: اوا

 بالقول, و  يدع جْا ها 

َتْلا الهجلران بلالْنطق ُن ـ وبت ولال: ُخبرتلا الثلوري,  لن خَلي ,  لن  ير لة, ولال: 7509  

 يغأي لها, وليس بالجْاع 

ـ حدثني يلقوَ بن َبراُيَ, وال: حدثنا ُشيَ, وال: ُخبرتا  غيرة,  لن ُبلي الضلَ , فلي 7510  

عا. ولال: يهجلر بلالقول, و  يهجلر  ضلاجل ها ح ل  ترجلع َلل   لا  ْْضلاجا ُصِن في ال رص جص ُح وولت: اوا

 يريد 

نا حبلان بلن  وسل , ولال: ُخبرتلا ابلن الْبلارك, ولال: حلدثنا  بلد ـ حدثنا الْثن , وال: حلدث7511  

الوارث بن سليد  ن رج ,  ن الَسن, وال:   يهجرُا َ  في الْبيَ فلي الْضلجع, لليس للت ُن 

 يهجر في هالم و  شيء َ  في الفراش 

ُحجص 7512   ُصِن في ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا َسَاه, وال: ثني يلأ ,  ن سفيان, في وولت: اوا رص

عا. وال: في  جا ل ها, ولين يقول لها: تلالْيح وافلأي! هال ا فيت غأظة, فإذا فلأَ ذلك فال  ْْضاجا ال

 ييأفها ُن تَبت, فإن وأبها ليس في يديها 

و   لنل  لأهجللر فللي هللالم الللرَ َ   ألل  ُحللد ثالثللة ُوجللت: ُحلدُا ُجللر الرجلل  هللالم الرجلل    

رُا ُجرا وُجراتا  وا ْخر: ابإهثار وحديثت, وذلك رفضت وترهت, يقا ل  نت: ُجر فالن ُُأت يهجص

ُْذْي و لدِ,  ر ُجرا َذا   ن اليالم ب ر,يد ههي ة هالم الهازيء, يقال  نت: ُجر فالن في هال ت يهجص

يراه, و نت وول ذي الر ة: ُحجا ِجيراه وَ ُا  اليأْة, و ا زالَ تأك 

لحْن   َْ بْةٌفاتح ْطأ واألوحدارص غالا َص ر   فأخح ر َْ ِجيراهص وال ُا  والْويح ص 

قويها ورسغها, و نت وول    ْجار, وُو حب  يربر في حص ُْْجْر البلير َذا ربطت صاحبت بالها والثالث: 

 ا رىء القيس:

جاْرا   دِ لاذْاك الها ِح تْجص فْيا,ْ ُْأْيا باناْجافا الغْبايطا ِح   رُ

يقال  نت: ُُجر فالن في  نطقت: َذا ولال فأ ا القول الذي فيت الغأظة واألذى فإتْا ُو ابإُجار, و  

لر فلي اليلالم َ  ُحلد  لرا  فلإذ هلان   وجلت لأْهجح ُصجح لرص َُجلارا و جا ْر وُو الفَش  ن اليالم, يصهح الهصجح

الْلاتي الثالثة, وهاتَ الْرُة الْ,وف تشوزُا َتْا ُ ر زوجهلا بو ظهلا ل نيلب َلل  طا  لت فيْلا 

ياُا َل  فراشت, فغير جا ل ُن تيون  ظ ت لذلك, ثلَ تَلير يجب  أيها لت  ن  وافاتت  ند , ا ت َ

الْرُة َل  ُ ر ال وطا ة زوجها في ذلك, ثَ ييون اللوج  أ ورا بهجرُا في األ لر اللذي هاتلَ 

عا.  ْضلاجا ْْ ُصِن فاي ال و رص ُحجص  ظ ت َياُا  أيت  وَذ هان ذلك هذلك بط  وول  ن وال:  لن  وولت: اوا

ون َذ بطلل  ُللذا الْلنلل   بْلنلل : واُجللروا هال هللِن بسللبب ُجللرُِن ْواُجللروا جْللا هِن  ُو ييلل

 ضاجليَ, وذلك ُيضا   وجت لت  فهوم ألن ال تللال  ذهلره ولد ُخبلر  أل  لسلان تبيلت صلأ  ال 

 أيت وسأَ ُتت   يَِ  لْسأَ ُن يهجر ُخاه فوه ثالث   أ  ُن ذلك لو هان حال ً لَ يين لهجرُلا 

تها َذا هاتَ  نت  نَرفة و أيت تاشلا فْن سلرورُا ُن   ييأْهلا و  في اليالم  لن   فهوم, أل

يراُا و  تراه, فيي  يؤ ر الرج  في حال بغ  ا رُتت َياه واتَرافها  نت ب لرك  لا فلي ترهلت 

سرورُا  ن ترك جْا هلا و جاذب هلا وتيأيْهلا, وُلو يلؤ ر بضلربها ل رتلدع  ْلا ُلي  أيلت  لن 

شللت, وغيللر ذلللك  ْللا يأل هللا طا  للت فيللت  ُو ييللون َذ فسللد ُللذان تللرك طا  للت َذا , اُللا َللل  فرا

الوجهان ييون  لناه: واُجروا في ووليَ لهَ, بْلن : ر,ِوا  أيهِن هال يَ َذا هأْ ْوُِن بلال غأيي 

لهِن, فإن هان ذلك  لناه, فال وجت بإ ْال الهجر في هناية ُسْاء النساء الناشلاِ, ُ ني في الهاء 

ُصِن., ألتلت َذا ُريلد بلت ذللك الْلنل , هلان الفلل  غيلر واولع, َتْلا يقلال: والنون  ن وولت اوْ  و رص ُحجص ا

 ُجر فالن في هال ت و  يقال: ُجر فالن فالتا 

فإذا هان في ه  ُذه الْلاتي  ا ذهرتا  لن ال,أل  الالحلق, فلأول  األولوال بالَلواَ فلي ذللك ُن   

ُصِن.  وجها  لناه َل   لن  ا و رص ُحجص لربر بالهجار  أل   لا ذهرتلا  لن ويل  الللرَ ييون وولت: اْو
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را  وَذا هان ذللك  لنلاه هلان  ُْجح ُْْجْره فهو يهجره  لأبلير َذا ربطت صاحبت بَب   أ   ا وصفنا: 

تأوي  اليالم: والالتي ت,افون تشلوُِن, فلظوُِن في تشوزُِن  أييَ, فلإن اتلظلن فلال سلبي  ليلَ 

ثقوا  لنهِن رباطلا فلي  ضلاجلهِن, يلنلي فلي  نلازلهِن  أيهِن, وَن ُبين األوبة  ن تشوزُِن فاس و

 وبيوتهِن ال ي يضطجلن يها ويضاجلن فيها ُزواجهن  هْا:

ـ حدثني  باس بن ُبي طالب, وال: حدثنا يَيـ  بن ُبي بيير,  ن شلب , ولال: سلْلَ ُبلا 7513  

صلأ  ال  ول ة يَدث  ن  ْرو بن ,ينار,  ن حيليَ بلن  لاويلة,  لن ُبيلت: ُتلت جلاء َلل  النبليِ 

لبِحح » أيت وسأَ فقال:  ا حِق زوجة ُحدتا  أيت  وال:  لتْ ْو  يصقح َا الْوجح را ها ْويْيحسصوُا, ْو  يْضح ْص لا يصطح

رح َ ِ فاي البيَ جص  « ْو  يْهح

حدثنا الَسن بن  رفة, وال: حدثنا يليد,  ن شلبة بن الَجلاج,  لن ُبلي ول لة,  لن حيليَ بلن    

 ِي صأ  ال  أيت وسأَ, تَوه  لاوية  ن ُبيت,  ن النب

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا حبان بن  وس , وال: حدثنا ابن الْبارك, وال: ُخبرتا بهل بن 7514  

ثْلْك »حييَ,  ن جده, وال: وأَ: يا رسول ال, تساؤتا  ا تأتي  نها و ا تذر  ولال:  ِا ْحرح ثصلْك فْلأح ْحرح

َْ الْوجح  را , غيْر ُنح   تْضح َْ لسص َذْا ُتِ  شا ح َْ واهح ْح َح َذْا ْطلا لا رح َ ِ فاي البيَ وُطح جص تْ ْو  تصقْبِحح ْو  تْهح

 َْ ا ْحِ  ْ أْيحها  ¹اهح ْْسيح ْْ َح َ  بْلح  َ ِ با يص  « ْهيحْ  ْووْدح ُفحْض  بْلحضص

 وبنَو الذي وأنا في تأوي  ذلك, وال  دة  ن ُُ  ال أوي   ذهر  ن وال ذلك:  

 , ولال: حلدثنا  ْلرو بلن  لون, ولال: ُخبرتلا ُشليَ,  لن الَسلن, ولال: َذا ـ حلدثني الْثنل7515  

تشلِ الْرُة  أ  زوجها, فأيلظها بأساتت, فإن وبألَ فلذاك وَ  ضلربها ضلربا غيلر  بلِرح, فلإن 

 رجلَ فذاك, وَ  فقد حِ  لت ُن يأخذ  نها وي,أيها 

,  لن ُبلي الضلَ ,  لن ابلن ـ حدثنا ابن حْيد, وال: حدثنا جرير,  ن الَسن بن  بيد ال7516  

ُصِن. وال: يفل  بها ذاك ويضربها ح   تطيلت  بصو را عا ْواضح ْضاجا ْْ ُصِن فاي ال رص جص ُح  باس في وولت: اْوا

 في الْضاجع, فإذا ُطا  ت في الْضجع فأيس لت  أيها سبي  َذا ضاجل ت 

ُخبرتا يَيـ  بن بشر ُتت ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا حبان, وال: حدثنا ابن الْبارك, وال: 7517  

ُصِن. ضلربا غيلر  بلِرج, ولال:  بصو لرا عا ْواضح ْضلاجا ْْ ُصِن فالي ال و لرص جص ُح سْع  ير ة يقول في وولت: اْوا

بِْرح»وال رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ:  با غيْر  ص وفا ْضرح لحرص ْْ َح فاي ال نْيص يح َْ ُصِن َذْا ْ  بصو را  « اضح

تا وولهَ لَ يوجبوا لأهجر  لن  غير الضلرَ, وللَ يوجبلوا وال ُبو جلفر: في  ُؤ ء الذين ذهر  

ُجرا َذا هان ُي ة  ن الهي اِ ال ي تيون بها الْضروبة  ند الضرَ  ع , لة ال,بلر اللذي رواه 

 ير ة  ن النبِي صأ  ال  أيت وسأَ ُتت ُ ر بضلربهِن َذا  َلين ُزواجهلِن فلي الْللروف  لن 

 صفنا  ن اللأة غير ُ ر  نت ُزواجهِن بهجرُِن لْا و

فإن رِن راِن ُن الذي وأنا في تأوي  ال,بلر  لن النبلِي صلأ  ال  أيلت وسلأَ اللذي رواه  ير لة,   

ليس هْا وأنا, وصِح ُن ترك النبِي صأ  ال  أيت وسأَ ُ ر الرج  بهجلر زوج لت َذا  َلي ت فلي 

ن  لنل  الهجلر ُلو  لا الْلروف وُ ره بضربها وب  الهجر, لو هان ,ليالً  أ  صَة  ا وأنا  لن ُ

بيناه, لوجب ُن ييون    لن  أل ر ال زوجها ُن يلظها َذا ُي تشلِ, َذ هان   ذهر لألظة في 

وذللك ُن ووللت  ¹خبر  ير ة  ن النبِي صأ  ال  أيت وسلأَ, فلإن األ لر فلي ذللك ب,لالف  لا رلنِ 

لحروفا »صأ  ال  أيت وسأَ:  ْْ َح في ال نْيص ُتت لَ يبح لأرج  ضرَ زوج لت َ  , لة بينة « َذْا ْ َيح

بلللد  ظ هللا  للن تشلللوُا, وذلللك ُتللت   تيللون لللت  اصللية, َ  ووللد تقللدم  نللت لهللا ُ للر ُو  ظللة 

 بالْلروف  أ   ا ُ ر ال تلال  ذهره بت 

ُصِن.    بصو را  القول في تأوي  وولت تلال : اواضح

ُبلين األيلاَ َلل   لا يألل هِن ليلَ يلني بذلك جِ  ثناؤه: فلظوُِن ُيها الرجال في تشللوُِن, فلإن   

فشدِوُِن وثاوا في  نازلهِن, واضربوُِن ليؤبن َل  الواجب  أليهِن  لن طا لة ال فلي اللالزم لهلِن 

 ن حقوويَ  وول ُُ  ال أوي : صفة الضرَ ال ي ُبام ال للوج الناشل ُن يضربها الضرَ غيلر 

 الْبِرح  ذهر  ن وال ذلك:

ال: حللدثنا حيللام,  للن  ْللرو,  للن  طللاء,  للن سللليد بللن جبيللر: ـلل حللدثنا ابللن حْيللد, ولل7518  

ُصِن. وال: ضربا غير  بِرح  بصو را  اْواضح
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حدثنا ابن حْيد, وال: حدثنا يَيـ  بن واضح, ولال: ُخبرتلا ُبلو حْللة,  لن  طلاء بلن السلا ب,    

  ن سليد بن جبير,  ثأت 

 بي, وال: الضرَ غير الْبِرح ـ حدثنا ابن حْيد, وال: حدثنا جرير,  ن  غيرة,  ن الشل7519  

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا حبان بن  وس , وال: حدثنا ابن الْبارك, وال: ُخبرتا شريك, 7520  

ُصِن. ولال: ضلربا غيللر  بصو لرا  لن  طلاء بلن السلا ب,  لن سلليد بلن جبيلر,  لن ابلن  بلاس: اواضح

  بِرح 

لاوية,  ن  أِي بن ُبي طأَلة,  لن ابلن ـ حدثنا الْثن , وال: حدثنا ُبو صالح, وال: ثني  7521  

عا. واضربوُِن, وال: تهجرُا في الْضجع, فإن ُوبألَ وَ  فقلد  ْْضاجا ُصِن في ال و رص ُحجص  باس: اوا

ُذن ال لك ُن تضربها ضربا غير  بِرح, و  تيسر لها  ظْا, فإن ُوبألَ, وَ  فقلد حلِ  للك  نهلا 

 الفدية 

ُخبرتا  بد الرزاه, وال: ُخبرتا  لْر,  ن الَسن وو لا,ة ـ حدثنا الَسن بن يَيـ , وال: 7522  

ُصِن. وال: ضربا غير  بِرح  بصو را  في وولت: اواضح

ُصِن. 7523   بصو لرا ـ وبت وال: ُخبرتا  بد الرزاه, وال: ُخبرتا ابن جري,, وال: وألَ للطلاء: اواضح

 وال: ضربا غير  بِرح 

زريلللع, وللال: حلللدثنا سلللليد,  لللن و لللا,ة: ـلل حلللدثنا بشلللر بلللن  للللاذ, وللال: حلللدثنا يليلللد بلللن 7524  

ُصِن. ولال: تهجرُلا فلي الْضلجع, فلإن ُبلَ  أيلك فاضلربها  بصو لرا عا واضح ْْضاجا ُصِن في ال و رص ُحجص اوا

 ُي غير شا ن  ¹ضربا غير  بِرح

ـ حدثنا الْثن , وال: حدثنا َسَاه, وال: حدثنا ابن  يينة,  ن ابن جرج,  ن  طاء, ولال: 7525  

 الضرَ غير الْبِرح, وال: السواك وشبهت يضربها بت وأَ  بن  باس:  ا 

حدثنا َبراُيَ بن سليد الجوُرِي, وال: حدثنا ابن  يينة,  ن ابن جري,,  ن  طلاء, ولال: وألَ    

  بن  باس:  ا الضرَ غير الْبِرج  وال: بالسواك وتَوه 

ارك, ولال: ُخبرتلا ابلن ـ حدثنا الْثن , وال: حدثنا حبان بلن  وسل , ولال: ُخبرتلا ابلن الْبل7526  

با » يينة,  ن ابن جري,,  ن  طاء, وال: وال رسول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ فلي خطب لت:  ْضلرح

بِْرحٍ   وال: السواك وتَوه « غيْر  ص

ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, وال: ثني حجلاج, ولال: ولال رسلول ال صلأ  ال  أيلت 7527  

وا النِسا»وسأَ:  رص جص بِْرحٍ   تْهح با غيْر  ص ُصِن ْضرح بصو را عا, ْواضح ْضاجا ْْ  يقول: غير  ؤثر « ْء َ ِ فاي ال

ُصِن. 7528   بصو لرا ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ُبي,  ن َسلرا ي ,  لن جلابر,  لن  طلاء: اْواضح

 وال: ضربا غير  بِرح 

دثنا يَيـ  بن بشر,  ن ـ حدثنا الْثن , وال: حدثنا حبان, وال: ُخبرتا ابن الْبارك, وال: ح7529  

  ير ة  ثأت 

ـ حدثنا  َْد بن الَسين, ولال: حلدثنا ُحْلد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: 7530  

ُصِن. وال: َن ُوبأَ في الهجران, وَ  ْضْربها ضربا غير  بِرح  بصو را  اْواضح

بلن هللب, ولال: تهجلر ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ُبي,  ن  وس  بن  بيدة,  ن  َْد 7531  

  ضجلها  ا رُيَ ُن تنلع, فإن لَ تنلع ضربها ضربا غير  بِرح 

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا  ْرو بن  ون, ولال: حلدثنا ُشليَ,  لن يلوتس,  لن الَسلن: 7532  

ُصِن. وال: ضربا غير  بِرح  بصو را  اْواضح

ل: ُخبرتلا  بلد اللوارث بلن سلليد, حدثني الْثن , وال: حدثنا حبان, وال: حدثنا ابلن الْبلارك, ولا   

  ن رج ,  ن الَسن, وال: ضربا غير  بِرح, غير  ؤثر 

ِن ْسبايالً.    َح فاْل تْبحغصوا ْ أْيحها نْيص  القول في تأوي  وولت تلال : افإنح ُْطلح

يلني بذلك جِ  ثناؤه: فإن ُطلنيَ ُيها الناس تساؤهَ الالتي ت,افون تشوزُِن  ند و ظيَ َياُِن   

تهجروُِن في الْضاجع, فإن لَ يطلنيَ فاُجروُِن فلي الْضلاجع واضلربوُِن, فلإن راجللن  فال

طا  يَ  ند ذلك وف ن َل  الواجب  أيهِن, فال تطأبوا طريقا َل  ُذاُِن و يلروُهِن, و  تأ ْسلوا 

ت سبيالً َل   ا   يَِ  ليلَ  لن ُبلداتهِن وُ لوالهِن باللأل , وذللك ُن يقلول ُحلدهَ بإحلداُن وُلي لل
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 طيلة: َتك لسَ تَبيني وُتَ لي  بغضة, فيضربها  أ  ذلك ُو يؤذيها, فقال ال تلال  لأرجال: 

.: ُي  ألل  بغضللهن ليللَ فللال تجنللوا  ألليهِن, و  تيأفللوُِن  َبلل يَ, فللإن ذلللك للليس  َح للنْيص افللإنح ُْطلح

تطأبوا,  لن ولول  بأيديهِن ف ضربوُِن ُو تؤذوُِن  أيت  و لن  وولت: افاْل تْبحغوا.:   تأ ْسوا و 

 القا  : بغيَ الضالة: َذا ال ْس ها, و نت وول الشا ر في صفة الْوِ:

دا   يتا ح   ْوْجدحتْهصيأتِْك ودح ْواْ دحتْتص ُ سا ْ وح ا  بْغاْك ْو ا تْبحغا

 بْلن : طأبك و ا تطأبت   

 وبنَو  ا وأنا في ذلك وال ُُ  ال أوي   ذهر  ن وال ذلك:  

 , وال: حدثنا  بد ال بن صالح, ولال: ثنلي  لاويلة بلن صلالح,  لن  ألِي بلن ـ حدثنا الْثن7533  

َح فاْل تْبحغصوا ْ أْليحهِن ْسلبيالً. ولال: َذا ُطا  لك فلال  نْيص ُبي طأَة,  ن ابن  باس, في وولت: افإنح ُْطلح

 ت جِن  أيها اللأ  

الضلَ ,  لن ابلن  بلاس, حدثنا ابن حْيد, وال: حدثنا جرير,  ن الَسن بن  بيد ال,  ن ُبي    

 وال: َذا ُطا  ت فأيس لت  أيها سبي  َذا ضاجل ت 

ـ حدثنا الَسن بن يَيـ , وال: ُخبرتا  بلد اللرزاه, ولال: ُخبرتلا ابلن جلري,, ووللت: افْلال 7534  

ِن ْسبايالً. وال: اللأ    تْبحغصوا ْ أْيحها

. وللال: َن ُتللَ ـلل ووللال: ُخبرتللا  بللد الللرزاه, وللال: وللال الثللوري فللي وولللت: ا7535   َح للنْيص فللإنح ُْطلح

 الفراش وُي تبغضت 

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا َسَاه, وال: حلدثنا يلألي,  لن سلفيان, ولال: َذا فلألَ ذللك   7536  

 ييأفها ُن تَبت, ألن وأبها ليس في يديها 

 جاُلد, ـ حدثنا الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال: حلدثنا شلب ,  لن ابلن ُبلي تجليح,  لن 7537  

ِن ْسبايالً.  َح فاْل تْبحغصوا ْ أْيحها نْيص  وال: َن ُطا  ت فضاجل ت, فإن ال يقول: افإنح ُْطلح

َح فْلال 7538   لنْيص ـ حدثنا بشر بن  للاذ, ولال: حلدثنا يليلد, ولال: حلدثنا سلليد,  لن و لا,ة: افلإنح ُْطلح

ِن ْسبايالً. يقول: فإن ُطا  ك فال تب   أيها ا  للأ  تْبحغصوا ْ أْيحها

 القول في تأوي  وولت تلال : اَِن ِكْ هاْن ْ أيِا ْهبايرا.   

يقول: َن ال ذو  أِو  أ  هِ  شيء, فال تبغوا ُيها الناس  أ  ُزواجيَ َذا ُطلنيَ فيْلا ُللل هِن   

ال ليَ  ن حِق سبيالً للأِو ُيدييَ  أل  ُيلديهِن, فلإن ال ُ أل   لنيَ و لن هلِ  شليء, وُ أل   لنيَ 

أيهن, وُهبر  نيَ و ن ه  شيء, وُت َ في يده ووبضل ت, فلاتقوا ال ُن تظأْلوُِن وتبغلوا  أليهِن  

سبيالً وُن ليَ  طيلاِ, فين َر لهِن  نيَ ربيَ الذي ُو ُ أ   نيَ و ن ه  شيء, وُهبر  لنيَ 

 و ن هِ  شيء 

 35اآلية : 
قْاْه بْ  َح شا فح ص أاْهال َان القول في تأوي  وولت تلال :     اْوَانح خا ُح أاتا ْوْحْيْاً ِ نح ُْ ُح ا فْابحلْثصواح ْحْيْاً ِ نح ُْ ْْ ناها يح

ال َاِن ِكْ ْهاْن ْ أايْاً ْخبايراً .   ْْ نْهص الْحاً يصْوفِقا ِكص بْيح يدْآ َاصح  يصرا

ْللا. وَن  أْلل َ ُيهللا النللاس شللقاه بينهْللا,     ناها للقاْه بْيح َح شا لل ص فح وذلللك يلنللي بقولللت جللِ  ثنللاؤه: اْوَنح خا

 شاوة ه  واحد  نهْا صلاحبت, وُلو َتياتلت  لا يشلِق  أيلت  لن األ لور, فأ لا  لن الْلرُة فالنشلوز, 

وُ ا  ن اللوج ف رهت َ ساهها بالْلروف, ُو  ¹وترهها ُ,اء حِق ال  أيها الذي ُلل ها ال للوجها

واحلد  نهْلا َلل  تسريَها بإحسان  والشقاه:  َدر  ن وول القا  : شاه فالن فالتا: َذا ُت  هل  

 وذلك ود ييون  داوة, هْا: ¹صاحبت  ا يشِق  أيت  ن األ ور, فهو يشاوت  شاوة وشقاوا

ـ حدثنا  َْد بن الَسن, وال: حدثنا ُحْد بن الْفض , وال: حدثنا ُسباط,  ن السدِي, في 7539  

ْا. وال: َن ضربها فأبَ ُن ترجع وشاوِ  ناها قاْه بْيح َح شا فح ص  ت, يقول:  ا,تت وولت: اْوَنح خا

َح »وَتْا ُضي  الشقاه َل  البين, ألن البين ود ييون اسْا, هْا ولال جلِ  ثنلاؤه:    لنصيص « لْقلدح تقِطلْع بْيح

 في وراءة  ن ورُ ذلك 

أاهلا. فلإن ُُل  ال أويل  اخ أفلوا فلي الْ,لاطبين    ُح لنح ُ أالتا وْحْيْلا  ا ُح نح ُ وُ ا وولت: افابحلْثصوا ْحْيْا  ا

الْأ ور ببلثة الَيْين, فقال بلضهَ: الْأ ور بذلك: السأطان الذي يرفلع ذللك َليلت  بهذه ا ْية  ن 

 ذهر  ن وال ذلك:
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ـ حدثنا  َْد بن بشار, وال: حدثنا  بد الوُاَ, وال: حدثنا ُيوَ,  ن سليد بن جبيلر ُتلت 7540  

هلَ وَ  رفلع وال في الْ, ألة: يلظها, فإن ات هَ وَ  ُجرُلا, فلإن ات هلَ وَ  ضلربها, فلإن ات 

ُ رُا َل  السأطان, فيبلث حيْا  ن ُُأت وحيْا  ن ُُأها, فيقول الَيَ الذي  ن ُُأها: يفل  بهلا 

هذا, ويقول الَيَ الذي  ن ُُأت: تفلل  بلت هلذا, فأيهْلا هلان الظلالَ ر,ِه السلأطان وُخلذ فلوه يديلت, 

 وَن هاتَ تاشلا ُ ره ُن ي,أع 

ل: حلدثنا يليلد, ولال: ُخبرتلا جلويبر,  لن الضلَاك: ْوَنح ـ حدثنا يَيـ  بن ُبي طاللب, ولا7541  

أاها. وال: ب  ذلك َل  السأطان  ُح نح ُ أاتا ْوْحْيْا  ا ُح نح ُ ْا, فابحلْثصوا ْحْيْا  ا ناها قاْه بْيح َح شا فح ص  خا

 ووال آخرون: ب  الْأ ور بذلك الرج  والْرُة  ذهر  ن وال ذلك:  

ثنا ُحْد بلن الْفضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: ـ حدثنا  َْد بن الَسين, وال: حد7542  

أاها. َن ضربها فإن رجلَ فإتت ليس  ُح نح ُ أات ْوْحْيْا  ا ُح نح ُ ْا فابحلْثصوا ْحْيْا  ا ناها قاْه بْيح َح شا فص  اْوَنح خا

 لت  أيها سبي , فإن ُبَ ُن ترجع وشاو ت, فأيبلث حيْا  ن ُُأت وتبلث حيْا  ن ُُأها 

ال أوي  فيْا يبلث لت الَيْان, و ا الذي يجوز لأَيْين  ن الَيلَ بينهْلا, وهيل   ثَ اخ أ  ُُ   

وجت بلثهْا بينهْا  فقال بلضهَ: يبلثهْا اللوجان ب وهي   نهْا َياُْا بالنظر بينهْا, وليس لهْا 

أهْا ُن يلْال شي ا في ُ رُْا َ   ا وهالُْا بت, ُو وهأت ه  واحد  نهْا بْا َليت, فيلْالن بْا وه

بت  ن وهأهْا  ن الرج  والْرُة فيْا يجوز توهيأهْا فيت, ُو توهي   ن وه   نهْا في ذللك  ذهلر 

  ن وال ذلك:

ـ حدثني يلقوَ بن َبراُيَ, وال: حدثنا ابن  أية,  ن ُيوَ,  ن  َْد,  ن  بيلدة, ولال: 7543  

ْا ف ام  ن النلاس, فقلال جاء رج  وا رُتت بينهْا شقاه َل   أِي رضي ال  نت,  ع ه  واحد  نه

 أِي رضي ال  نت: ابلثوا حيْا  ن ُُأت وحيْا  ن ُُأها, ثَ وال لأَيْلين: تلدريان  لا  أييْلا  

 أييْا َن رُي ْا ُن تجْلا ُن تجْلا, وَن رُي ْا ُن تفِروا ُن تفِروا  والَ الْلرُة: رضليَ بي لاَ 

, وال   تنقألب ال بْا  أِي فيت ول   ووال الرج : ُ ا الفروة فال  ف َْ قال  أِي رضي ال  نت: هذب

 ح   تقِر بْث  الذي ُوِرِ بت 

حدثنا  جاُد بن  وس , وال: حدثنا يليد, وال: حدثنا ُشام بن حسلان, و بلد ال بلن  لون,  لن    

 َْد: ُن  أيا رضي ال  نت ُتاه رج  وا رُتت, و ع هل  واحلد  نهْلا ف لام  لن النلاس, فأ رُْلا 

ال  نت ُن يبلثا حيْا  ن ُُأت وحيْا  لن ُُأهلا لينظلرا  فأْلا ,تلا  نلت الَيْلان, ولال  أِي رضي 

لهْا  أِي رضي ال  نت: ُتدريان  اليْا  ليْلا َن رُي ْلا ُن تفِرولا فِرو ْلا, وَن رُي ْلا ُن تجْللا 

الفرولة جْل ْا  وال ُشام في حديثت: فقالَ الْرُة: رضيَ بي اَ ال لي و ألِي فقلال الرجل : ُ لا 

فال  فقال  أِي: هذبَ وال ح   ترض   ث   ا رضيَ بت  ووال ابن  ون في حديثت: هذبَ, وال 

   تبرح ح   ترض  بْث   ا رضيَ بت 

ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, وال: حلدثنا ُشليَ, ولال: ُخبرتلا  نَلور وُشلام,  لن 7544  

   نت, فذهر  ثأت ابن سيرين,  ن  بيدة, وال: شهدِ  أيا رضي ال

ـ حدثنا  َْد بن الَسين, وال: حدثنا ُحْد بلن الْفضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي, 7545  

وال: َذا ُجرُا فلي الْضلجع وضلربها, فأبلَ ُن ترجلع وشلاو ت, فأيبللث حيْلا  لن ُُألت وتبللث 

للَ, وَن فِرولَ تقول الْرُة لَيْها: ود ولي ك ُ ري, فلإن ُ رتنلي ُن ُرجلع رج ¹حيْا  ن ُُأها

تفِرونا  وت,بره بأ رُا َن هاتَ تريد تفقة ُو هرَُ شي ا  ن األشياء, وتأ ره ُن يرفلع ذللك  نهلا 

وترجع, ُو ت,بره ُتها   تريد الطاله  ويبلث الرج  حيْا  ن ُُأت يوليت ُ ره, وي,بره يقلول للت 

ا في النفقة, وَ  ولال للت: خلذ حاج ت َن هان يريدُا, ُو   يريد ُن يطأقها, ُ طاُا  ا سألَ وزا,ُ

لي  نها  الها  أِي وطأقها! فيوليت ُ ره, فإن شاء طأق, وَن شاء ُ سك  ثَ يج ْع الَيْان في,بر 

ه  واحد  نهْا  ا يريد لَاحبت, ويجهد ه  واحد  نهْا  ا يريد لَاحبت, فإن اتفق الَيْان  أل  

أاهلا َنح شيء فهو جا ل, َن طأقا وَن ُ سيا, فهو ولول ال: افلا ُح لنح ُ لتا ْوْحْيْلا  ا أا ُح لنح ُ بحلْثصوا ْحْيْلا  ا

الحا يصْوفِقا ِكص بْيحنْهصْا., فإن بلثَ الْرُة حيْا وُبي الرج  ُن يبلث, فإتت   يقربها ح    يدْا َصح يصرا

 يبلث حيْا 
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 ووللال آخللرون: َن الللذي يبلللث الَيْللين ُللو السللأطان, غيللر ُتللت َتْللا يبلثهْللا ليلرفللا الظللالَ  للن  

الْظأوم  نهْا, ليَْأهْا  أ  الواجب ليلِ  واحلد  نهْلا وابْل  صلاحبت   ال فريلق بينهْلا  ذهلر  لن 

 وال ذلك:

ـ حدثنا  َْد بن بشار, وال: حدثنا  بد األ أ , وال: حدثنا سليد,  ن و لا,ة,  لن الَسلن, 7546  

وُ لا الفرولة  ¹بظأْلت وُو وول و ا,ة, َتهْا وا : َتْلا يبللث الَيْلان ليَلأَا ويشلهدا  أل  الظلالَ

لتا ْوْحْيْلا  أا ُح لنح ُ ْلا فلابحلْثصوا ْحْيْلا  ا ناها لقاْه بْيح َح شا ل ص فح فأيسَ في ُيديهْا, ولَ يْأيا ذلك, يلني: اْوَنح خا

أاها.  ُح نح ُ   ا

ـ حدثنا بشر بن  لاذ, وال: حدثنا يليد بن زريع, وال: حدثنا سليد,  ن و لا,ة, ووللت: اْوَنح 7547  

قاْه  َح شا فح ص أاها.    ا ْيلة, َتْلا يبللث الَيْلان ليَلأَا, خا ُح نح ُ أات ْوْحْيْا  ا ُح نح ُ ْا فابحلْثصوا ْحْيْا  ا ناها بْيح

 فإن ُ ياُْا ُن يَأَا شهدا  أ  الظالَ ولبس بأيديهْا فروة, و  يْأِيان ذلك 

جاُلد, ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال: حدثنا شب ,  ن ابلن ُبلي تجليح,  لن  7548  

 ن ويس بن سلد, وال: سألَ  ن الَيْين, وال: ابلثوا حيْا  ن ُُأت وحيْلا  لن ُُألت, فْلا حيلَ 

لالحا يصْوفِلقا ِكص بْيحنْهصْلا. ولال:  ¹الَيْان  ن شيء فهو جا ل يدا َصح يقول ال تبارك وتلال : اَن يصرا

لَلاحبت: اصلدصوني  لا فلي  ي,أو حيَ الرج  باللوج, وحيَ الْرُة بالْرُة, فيقول ه  واحلد  نهْلا

تفسك! فإذا صده هل  واحلد  نهْلا صلاحبت اج ْلع الَيْلان وُخلذ هل  واحلد  نهْلا  أل  صلاحبت 

 يثاوللا ل َللدوني الللذي وللال لللك صللاحبك, وألصللدونك الللذي وللال لللي صللاحبي! فللذاك حللين ُرا,ا 

ت ليلت, ابإصالح يوفق ال بينهْلا, فلإذا فللال ذللك اطألع هل  واحلد  نهْلا  أل   لا ُفضل  بلت صلاحب

فيلرفان  ند ذلك  ن الظالَ والناشل  نهْلا, فأتيلا  ألت, فَيْلا  أيلت  فلإن هاتلَ الْلرُة ولا : ُتلَ 

الظالْلة اللاصللية,   ينفلق  أيللك ح لل  ترجللي َللل  الَلِق وتطيلللي ال فيللت  وَن هلان الرجلل  ُللو 

الَلِق والللدل  فلإن الظالَ, وا : ُتَ الظالَ الْضاِر   تدخ  لها بي ا ح   تنفق  أيها وترجلع َلل  

هاتَ ُي الظالْة اللاصية ُخذ  نها  الها, وُو لت حالل طيب, وَن هان ُو الظالَ الْسليء َليهلا 

الْضلاِر لهلا طأقهلا, ولللَ يَلِ  للت  لن  الهللا شليء, فلإن ُ سليها ُ سلليها بْلا ُ لر ال وُتفلق  أيهللا 

 وُحسن َليها 

ن  بيلدة,  لن  َْلد بلن هللب القررلي, ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ُبلي,  لن  وسل  بل7549  

وال: هان  أِي بلن ُبلي طاللب رضلي ال  نلت يبللث الَيْلين: حيْلا  لن ُُألت وحيْلا  لن ُُأهلا, 

فيقلول الَيلَ  لن ُُأهلا: يلا فلالن  لا تلنقَ  للن زوج لك  فيقلول: ُتقلَ  نهلا هلذا وهلذا  ولال: فيقللول: 

َح  ْا تيره َل   ا تَِب, ُ  ُتَ   قي ال  فيها و لاشرُا بالذي يَلِق  أيلك فلي ُفرُيَ َن تْْلْ 

تفق ها وهسوتها  فإذا وال تلَ, وال الَيَ  ن ُُأت: يا فالتة  ا تنقْين  ن زوجك فالن  ف قول  ثل  

ذلك, فإن والَ: تلَ, جْع بينهْا  وال: ووال  أِي رضلي ال  نلت: الَيْلان بهْلا يجْلع ال وبهْلا 

 يفِره 

ال: ُخبرتا  بد الرزاه, وال: ُخبرتا  لْر, ولال: ولال الَسلن: ـ حدثنا الَسن بن يَيـ , و7550  

 الَيْان يَيْان في ا ج ْاع, و  يَيْان في الفروة 

ـ حدثني  َْد بن سلد, وال: ثني ُبي, وال: ثن   ْلي, ولال: ثنلي ُبلي  لن ُبيلت,  لن ابلن 7551  

ُصِن. وُي الْ ظصو ُصِن فْلا رُة ال ي تنشل  أ  زوجها, فألوجها  باس, وولت: اوالالِتاي تْ,افصوْن تصشصوْز

ُن ي,ألها حين يأ ر الَيْان بذلك, وُو بلد  ا تقول للوجها: وال   ُبلِر للك وسلْا, و ْذتلِن فلي 

بي ك بغير ُ رك  ويقول السأطان:   تجيل لك خألا  ح   تقول الْرُة للوجها: وال   ُغ س  لك 

 السأطان: اخأع الْرُة   ن جنابة, و  ُويَ لك صالة, فلند ذلك يقول

ـ حدثني يوتس, ولال: ُخبرتلا ابلن وُلب, ولال: ولال ابلن زيلد فلي ووللت: اوالالِتالي تْ,لافصوْن 7552  

ُصِن. وال: تلظها, فإن ُبَ وغأبلَ فاُجرُلا فلي  ضلجلها  فلإن غأبلَ ُلذا ُيضلا  ظصو ُصِن فْلا تصشصوْز

  فلإن غأبلَ ُلذا ُيضلا وُرا,ِ فاضربها  فإن غأبَ ُذا ُيضا, بصلث حيَ  ن ُُأت حيَ  لن ُُأهلا

غيره, فإِن ُبي هان يقول: ليس بيد الَيْين  ن الفروة شيء, َن رُيا الظأَ  ن تاحية الللوج ولا : 

 ُتَ يا فالن رالَ, اتلع! فإن ُب  رفلا ذلك َل  السأطان, ليس َل  الَيْين  ن الفراه شيء 
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هْا  اض  أل  الللوجين فلي الجْلع ووال آخرون: ب  َتْا يبلث الَيْين السأطان  أ  ُن حيْ  

 وال فريق  ذهر  ن وال ذلك:

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا  بد ال بن صالح, وال: ثني  لاوية,  ن  أِي بن ُبلي طأَلة, 7553  

أاهلا. فهللذا  ُح للنح ُ لتا ْوْحْيْلا  ا أا ُح للنح ُ ْلا فللابحلْثصوا ْحْيْلا  ا ناها لقاْه بْيح َح شا لل ص فح  لن ابلن  بللاس, ووللت: اْوَنح خا

الرج  والْرُة َذا تفاسد الذي بينهْلا, فلأ ر ال سلبَاتت ُن يبلثلوا رجلالً صلالَا  لن ُُل  الرجل , 

و ثأت  ن ُُ  الْرُة, فينظران ُيهْلا الْسليء, فلإن هلان الرجل  ُلو الْسليء حجبلوا  نلت ا رُتلت 

ن ووَروه  أ  النفقة, وَن هاتَ الْرُة ُي الْسي ة وَلروُا  أل  زوجهلا, و نلوُلا النفقلة  فلإ

اج ْع رُيهْا  أ  ُن يفِروا ُو يجْلا, فأ رُْا جلا ل  فلإن رُيلا ُن يجْللا فرضلي ُحلد الللوجين 

وهره ذلك ا ْخر ثَ  لاِ ُحلدُْا, فلإن اللذي رضلي يلرث اللذي هلره, و  يلرث اليلاره الراضلي, 

الحا. وال: ُْا الَيْان يوفق ال بينهْا  يدْا َصح  وذلك وولت: اَنح يصرا

بشار, وال: حدثنا روح, وال: حدثنا  وف,  ن  َْد بن سيرين: ُن الَيَ  ن ـ حدثنا ابن 7554  

أاها.  ُح نح ُ أاتا ْوْحْيْا  ا ُح نح ُ  ُُأها والَيَ  ن ُُأت يفِروان ويجْلان َذا رُيا ذلك افابحلْثصوا ْحْيْا  ا

 ـ حدثني  َْد بن الْثن , وال: حدثنا  َْد بن جلفلر: ولال: حلدثنا شللبة,  لن  ْلرو بلن7555  

 ِرة, وال: سألَ سليد بن جبير  ن الَيْين, فقال: لَ ُولد َذ ذاك, فقأَ: َتْا ُ ني حيلَ الشلقاه, 

وال: يقبالن  أ  الذي جاء األذى  ن  نده, فإن فل  وَ  ُوبال  أ  ا ْخلر, فلإن فلل , وَ  حيْلا, 

 فْا حيْا, فْا حيْا  ن شيء فهو جا ل 

: ُخبرتلا  َْلد بلن يليلد,  لن َسلْا ي ,  لن  لا ر فلي ـ حدثنا  بد الَْيد بن بيلان, ولال7556  

أاها. وال:  ا وض  الَيْان  ن شيء فهو جا ل  ُح نح ُ أاتا ْوْحْيْا  ا ُح نح ُ ا  ا ْْ  وولت: افابحلْثصوا ْحْي

ـ حدثنا ابن حْيد, وال: حدثنا جرير,  ن  غيرة,  ن ,او,,  ن َبراُيَ, وال:  ا حيْا  ن 7557  

ينهْلا بلثالث تطأيقلاِ ُو تطأيق لين فهلو جلا ل, وَن فرولا ب طأيقلة فهللو َن فرولا ب ¹شليء فهلو جلا ل

جا ل  وَن حيْا  أيت بهذا  ن  الت فهو جا ل, فإن ُصأَا فهلو جلا ل, وَن وضللا  لن شليء فهلو 

 جا ل 

حدثنا الْثن , وال: حدثنا حبان, وال: ُخبرتا ابن الْبلارك, ولال: حلدثنا ُبلو جلفلر,  لن الْغيلرة,    

أاهلا. ولال:  لا  ن َبراُيَ ف ُح لنح ُ لتا ْوْحْيْلا  ا أا ُح لنح ُ ْا فابحلْثصوا ْحْيْلا  ا ناها قاْه بْيح َح شا فح ص ي وولت: اْوَنح خا

صنع الَيْان  ن شيء فهو جا ل  أيهْا, َن طأقا ثالثلا فهلو جلا ل  أيهْلا, وَن طأقهلا واحلدة ُو 

لح  فهو جا ل, و ا صنلا  ن شيء فهو جا ل   طأقها  أ  جص

الَسن بن يَيـ , وال: ُخبرتا  بد الرزاه, وال: ُخبرتا  لْر,  ن يَيـ  بن ُبي ـ حدثنا 7558  

هثير,  ن ُبي سأْة بن  بلد اللرحْن, ولال: َن شلاء الَيْلان ُن يفِرولا فِرولا, وَن شلاءا ُن يجْللا 

 جْلا 

ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, وال: حدثنا ُشيَ,  ن حَين,  لن الشللبي: ُن ا لرُة 7559  

شلِ  أ  زوجها, فاخ َْوا َل  شريح, فقال شريح: ابلثوا حيْلا  لن ُُألت وحيْلا  لن ُُأهلا! ت

فنظر الَيْان في ُ رُْا, فرُيا ُن يفِروا بينهْا, فيره ذلك الرج , فقلال شلريح: ففليَ هاتلا اليلوم  

 وُجاز وولهْا 

ر,  لن ابلن طلاوس, ـ حدثنا الَسن بن يَيـ , وال: ُخبرتا  بد الرزاه, وال: ُخبرتلا  لْل7560  

 ن  ير ة بن خالد,  ن ابن  باس, وال: بلثَ ُتا و لاوية حيْين  وال  لْر: بأغني ُن  ثْلان 

 رضي ال  نهْا بلثهْا, ووال لهْا: َن رُي ْا ُن تجْلا جْل ْا, وَن رُي ْا ُن تفِروا فِرو ْا 

ولال: حلدثنا ابلن جلري,,  ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا َسلَاه, ولال: حلدثنا روح بلن  بلا,ة,7561  

وال: ثني ابن ُبي  أيية: ُن  قي  بن ُبي طالب تلِوج فاطْة ابنة   بة, فيان بينهْا هالم, فجاءِ 

 ثْان فذهرِ ذلك لت, فأرس  ابن  باس و لاوية, فقال ابن  باس: ألفِروِن بينهْا! ووال  لاوية: 

 اصطأَا  ا هنَ ألفِره بين شي,ين  ن بني  بد  ناف! فأتياُْا وود 

ـ حدثني يَيـ  بن ُبلي طاللب, ولال: حلدثنا يليلد, ولال: ُخبرتلا جلويبر,  لن الضلَاك فلي 7562  

أاهلا. ييوتلان  لدلين  أيهْلا  ُح لنح ُ لتا ْوْحْيْلا  ا أا ُح لنح ُ ْلا فلابحلْثصوا ْحْيْلا  ا ناها لقاْه بْيح َح شا فح ص وولت: اْوَنح خا

سلأطان, جلل   أيهْلا حيْلين: حيْلا  لن وشاُدين  وذلك َذا تدارُ الرج  والْرُة وتناز ا َلل  ال
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ُُ  الرج  وحيْا  ن ُُ  الْرُة, ييوتان ُ ينين  أيهْا جْيلا  وينظران  ن ُيهْا ييون الفسلا,, 

فإن هان  ن وابْل  الْلرُة ُصجبلرِ  أل  طا لة زوجهلا, وُ لر ُن ي قلي ال ويَسلن صلَب ها وينفلق 

وف ُوح تْ  ¹ أيها بقدر  ا آتاه ال لحرص ْْ ساٌك با ساٍن  وَن هاتَ ابإساءة  ن وب  الرج  ُص لر َ ح يٌح بإحح را سح

 بابإحسان َليها, فإن لَ يفل  وي  لت: ُ طها حقها, وخِ  سبيأها! وَتْا يأي ذلك  نهْا السأطان 

أاهلا. ُن    ُح لنح ُ أاتا ْوْحْيْا  ا ُح نح ُ وال ُبو جلفر: وُول  األووال بالَواَ في وولت: افابحلْثصوا ْحْيْا  ا

ب الْسلأْين بللذلك, وُ لرَُ ببلثلة الَيْللين  نلد خللوف الشلقاه بلين اللللوجين لأنظلر فللي ال خاطل

ُ رُْا, ولَ ي,َص باأل ر بذلك بلضهَ ,ون بل   وود ُجْلع الجْيلع  أل  ُن بلثلة الَيْلين 

في ذلك ليسَ لغير اللوجين وغير السأطان, الذي ُو سا س ُ ر الْسأْين, ُو  ن ُوا ت فلي ذللك 

قام تفست    ص

 أفوا في اللوجين والسأطان, وْ ن الْأ ور بالبلثة في ذلك: اللوجان, ُو السأطان  و  , لة واخ  

في ا ْية تدِل  أ  ُن األ ر بذلك  ,َوص بت ُحد اللوجين, و  ُثر بت  ن رسول ال صأ  ال 

  أيت وسأَ, واأل ة فيت  , أفة 

بالَلواَ ُن ييلون  ,َوصلا  لن ا ْيلة وَذ هان األ ر  أ   ا وصفنا, فأول  األووال في ذلك   

 للا ُجْللع الجْيللع  ألل  ُتللت  ,َللوص  نهللا  وَذ هللان ذلللك هللذلك, فالواجللب ُن ييللون اللوجللان 

أاهلا. َذ  ُح لنح ُ لتا ْوْحْيْلا  ا أا ُح لنح ُ والسأطان  ْن ود شْأت حيَ ا ْية, واأل ر بقوللت: افلابحلْثصوا ْحْيْلا  ا

فالواجلب  لن  ¹لك ُم    وهلان رلاُر ا ْيلة ولد  ْهْلاهان  , أفا بينهْا ُ  ُْا  لنيان باأل ر بذ

القول َذ هان صَيَا  ا وصفنا ُن يقال: َن بلث اللوجان ه  واحد  نهْا حيْا  لن وبألت, لينظلر 

في ُ رُْا, وهان لي  واحد  نهْا  ْن بلثت  ن وبأت في ذلك طاوة  أ  صلاحبت ولَلاحبت  أيلت, 

وهأت ببل  ولَ يوهأت بالجْيع, هان  ا فلأت الَيَ  ْا  ف وهيأت بذلك  ن وه  جا ل لت و أيت, وَن

وهأت بت صاحبت  اضيا جا لا  أ   ا وهأت بت وذللك ُن يوهألت ُحلدُْا بْاللت ,ون  لا  أيلت, ُو للَ 

يوه  ه  واحد  لن الللوجين بْاللت و أيلت, ُو بْلا للت, ُو بْلا  أيلت, فأليس لأَيْلين هأيهْلا َ   لا 

حلدُْا  وَن للَ يوهأهْلا واحلدا  نهلا بشليء, وَتْلا بلثاُْلا لأنظلر اج ْلا  أيت ,ون  لا اتفلر, بلت ُ

ليلرفا الظالَ  ن الْظأوم  نهْا ليشهدا  أيهْا  ند السأطان َن اح اجا َل  شها,تهْا, لَ يين لهْلا 

ُن يَدثا بينهْا شي ا غير ذلك  ن طاله ُو ُخذ  لال ُو غيلر ذللك, وللَ يأللم الللوجين و  واحلدا 

  نهْا شيء  ن ذلك 

فإن وال وا  : و ا  لن  الَيْين َذ هان األ ر  أ   ا وصفَ  ويل : ولد اخ أل  فلي ذللك, فقلال   

 بلضهَ:  لن  الَيَ: النظر اللدل, هْا وال الضَاك بن  لاحَ في ال,بر الذي ذهرتاه, الذي:

ـ حدثنا بت يَيـ  بن ُبي طاللب,  لن يليلد,  لن جلويبر,  نلت:  , ُت ْلا واضليان تقضليان 7563  

 ينهْا ب

  أ  السبي  ال ي بينا  ن وولت   

ووال آخرون:  لن  ذلك: ُتهْا القاضيان يقضيان بينها  ا فِوض َليهْا اللوجلان  وُِي األ لرين   

هان فأيس لهْا و  لواحد  نهْا الَيَ بينهْا بالفروة, و  بأخذ  ال َ  برضا الَْيوم  أيت بذلك, 

ا ْخر في حيَ ال, وذلك  ا للم الرج  للوج ت  ن النفقة  وَ   ا للم  ن حِق ألحد اللوجين  أ 

وابإ ساك بْللروف َن هلان ُلو الظلالَ لهلا  فأ لا غيلر ذللك فأليس ذللك لهْلا و  ألحلد  لن النلاس 

وذلك ُن اللوج َن هان ُو الظالَ لأْرُة فأه ام السبي  َل  ُخذه  ¹غيرُْا,   السأطان, و  غيره

وَن هاتَ الْرُة ُي الظالْة زوجها الناشلة  أيت, فقد ُباح ال لت ُخذ بْا يجب لها  أيت  ن حِق, 

الفدية  نها وجل  َليت طالوها  أ   ا ود بيناه في سورة البقرة  وَذ هان األ ر هذلك للَ ييلن ألحلد 

الفروة بين رج  وا لرُة بغيلر رضلا الللوج, و  ُخلذ  لال  لن الْلرُة بغيلر رضلاُا بإ طا لت, َ  

, فلال يجلوز لهْلا ُن يَيْلا بَجة يجب ال  سأَ لها  ن ُص  ُو وياس  وَن بلث الَيْلين السلأطانص

بين اللوجين بفرولة َ  ب وهيل  الللوج َياُْلا بلذلك, و  لهْلا ُن يَيْلا بأخلذ  لال  لن الْلرُة َ  

يدِل  أ  ذلك  لا ولد بينلاه وْبحل ص  لن فلل   ألِي بلن ُبلي طاللب رضلي ال  نلت بلذلك,  ¹برضا الْرُة

أين بقولت  ولين لهْا ُن يَأَا بين اللوجين, وي لِرفا الظالَ  نهْا  ن الْظأوم ليشهدا  أيت والقا 

َن اح اج الْظأوم  نهْا َل  شها,تهْا  وَتْا وأنا: ليس لهْا ال فريق لألأة ال ي ذهرتاُا آتفا, وَتْا 
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ْلا صلاحبت, وُشلي  يبلث السأطان الَيْين َذا بلثهْا َذا ارتفع َلت اللوجان, فشليا هل  واحلد  نه

 أيت الَِْق  نهْا  ن الْبط , ألتت َذا لَ يشي  الَِْق  لن الْبطل , فلال وجلت لبلثلة الَيْلين فلي 

 ُ ر ود  رف الَيَ فيت 

الحا يصْوفِقا ِكص بْيحنْهصْا.    يدْا َصح  القول في تأوي  وولت تلال : اَنح يصرا

الحا.: َ   يدْا َصح ن ير, الَيْان َصالحا بين الرج  والْرُة, ُ نلي يلني بقولت جِ  ثناؤه: اَنح يصرا

بين اللوجين الْ,وف شقاه بينهْا, يقلول: يوفلق ال بلين الَيْلين, في فقلا  أل  ابإصلالح بينهْلا, 

 وذلك َذا صده ه  واحد  نهْا فيْا ُفض  َليت  ن بلث لأنظر في ُ ر اللوجين 

 لك:وبنَو  ا وأنا في ذلك وال ُُ  ال أوي   ذهر  ن وال ذ  

ـ حدثنا ابن بشار, وال: حدثنا يَيـ ,  لن سلفيان,  لن ُبلي ُاشلَ,  لن  جاُلد, فلي ووللت: 7564  

الحا. وال: ُ ا َتت ليس بالرج  والْرُة, ولينت الَيْان  يدا َصح  اَنح يصرا

ـ حدثنا ابن حْيلد, ولال: حلدثنا حيلام,  لن  ْلرو,  لن  طلاء,  لن سلليد بلن جبيلر: اَنح 7565  

الحا  يدْا َصح  يصْوفِقا ِكص بْيحنْهصْا. وال: ُْا الَيْان, َن يريدا َصالحا يوفق ال بينهْا يصرا

ـ حدثنا الْثن , وال: حدثنا  بد ال بن صالح, وال: ثني  لاوية,  لن  ألِي بلن ُبلي طأَلة, 7566  

لالحا يصْوفِلقا ِكص بْيحنْهصْلا. وذللك الَيْلان, وهلذل يلدْا َصح ك هل   َلأح  ن ابلن  بلاس, ووللت: اَنح يصرا

 يوفقت ال لأَِق والَواَ 

ـ حدثنا  َْد بن الَسين, وال: حدثنا ُحْد بلن الْفضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: 7567  

الحا يصْوفِقا ِكص بْيحنْهصْا. يلني بذلك الَيْين  يدْا َصح  اَنح يصرا

يللدْا  حللدثنا ابللن حْيللد, وللال: حللدثنا جريللر,  للن  طللاء بللن السللا ب,  للن سللليد بللن    جبيللر: اَنح يصرا

الحا. وال: َن ير, الَيْان َصالحا ُصأَا   َصح

حدثنا الَسن بن يَيـ , ولال: ُخبرتلا  بلد اللرزاه, ولال: ُخبرتلا الثلوري,  لن ُبلي ُاشلَ,  لن    

الحا يصْوفِقا ِكص بْيحنْهصْا.: يوفق ال بين الَيْين  يدْا َصح   جاُد: اَنح يصرا

طالب, وال: حدثنا يليد, ولال: حلدثنا جلويبر,  لن الضلَاك, ووللت:  ـ حدثني يَيـ  بن ُبي7568  

الحا. وال: ُْا الَيْان َذا تََا الْرُة والرج  جْيلا  يدْا َصح  اَنح يصرا

 القول في تأوي  وولت تلال : اَِن ِكْ هاْن ْ أايْا ْخبايرا.   

ين الللوجين وغيلره, خبيلرا يلني جِ  ثنلاؤه: َن ال هلان  أيْلا بْلا ُرا, الَيْلان  لن َصلالح بل  

بذلك وبغيره  ن ُ ورُْا وُ ور غيرُْا,   ي,ف   أيت شيء  نت, حافي  أيهَ, ح   يجازي هالِ 

  نهَ جلاءه بابإحسان َحساتا, وبابإساءة غفراتا ُو  قابا 

 36اآلية : 
هصواح باتا ْشيح  را بصدصواح ِكْ ْو ْ تصشح بْلْ  القول في تأوي  وولت تلال :     اْوا ح ي الحقصرح ْساتاً ْوباذا اً ْوباالحْوالادْيحنا َاحح

با باالْجنحبا ْوابحنا الِسباي ا ْوْ لا احا َِ نصبا ْوال بْْ  ْوالحْجارا الحجص ي الحقصرح ينا ْوالحْجارا ذا ْساها ْْ يْ ْاْ ْ  ْوالح َح  ْوالح ْ أْْيل

وراً . ,ح ْا ً فْ,ص ِب ْ ن ْهاْن  ص َا َح َاِن ِكْ  ْ يص اتصيص ْْ    ُْيح

يلني بذلك جلِ  ثنلاؤه: وذلِلوا هلل بالطا لة, واخضللوا للت بهلا, وُفلر,وه بالربوبيلة, وُخأَلوا للت    

ال,ضوع والذلة, با ت هلاء َلل  ُ لره, وا تلجلار  لن تهيلت, و  تجلألوا للت فلي الربوبيلة واللبلا,ة 

سلاتا. يقلول: وُ لرهَ بالوالل لدْيحنا َحح دين َحسلاتا, يلنلي بلِرا شرييا تلظْوتت تلظيْيَ َيلاه  اْوبالْوالا

ولللذلك تَللب ابإحسللان, ألتللت ُ للر  نللت جللِ  ثنللاؤه بألللوم ابإحسللان َللل  الللوالين  ألل  وجللت  ¹بهْللا

 ابإغراء  وود وال بلضهَ:  لناه: واس وصوا بالوالدين َحساتا, وُو وريب الْلن   ْا وأناه 

بْ . فإتت يلني: وُ ر ُيضا بلذي القربل , و   ي القصرح ُلَ ذوو ورابلة ُحلدتا  لن وبل  وُ ا وولت: اْوباذا

ُبيلت ُو ُ للت  ْلن وربللَ  نلت وراب للت برحْلت  للن ُحلد الطللرفين َحسلاتا بَللأة رحْلت   وُ للا وولللت: 

. وُللو جْللع  ينا سللاها ْْ اواليْ ْللا  . فللإتهَ جْللع ي لليَ, وُللو الطفلل  الللذي وللد  للاِ والللده وُأللك  اْوال

ل تلال  ذهره: اس وصوا بهؤ ء  سيين, وُو الذي ود رهبت ذِل الفاوة والَاجة, ف ْسين لذلك  يقو

 َحساتا َليهَ, وتلطفوا  أيهَ, والل وا وصي ي في ابإحسان َليهَ 

بْي.    ي القصرح  القول في تأوي  وولت تلال : اوالجارا ذا
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اخ أ  ُُ  ال أوي  في تأوي  ذللك, فقلال بلضلهَ:  لنل  ذللك والجلار ذي القرابلة واللرحَ  نلك    

 ذهر  ن وال ذلك:

ني الْثن , وال: حدثنا  بد ال بن صالح, وال: ثني  لاوية,  ن  أِي بن ُبلي طأَلة, ـ حدث7569  

بْي. يلني: الذي بينك وبينت ورابة  ي القصرح   ن ابن  باس, وولت: اوالجارا ذا

حدثني  َْد بن سلد, وال: ثني ُبي, وال: ثني  ْي, وال: ثني ُبي,  لن ُبيلت,  لن ابلن  بلاس:    

بْ   ي. يلني: ذا الرحَ اوالجارا ذي القصرح

ـ حدثنا الَسن بن يَيـ , وال: ُخبرتا  بد الرزاه, وال: ُخبرتا  لْر,  ن و ا,ة وابن ُبي 7570  

بْي. وال: جارك ُو ذو وراب ك  ي القصرح  تجيح,  ن  جاُد, وولت: اوالجارا ذا

في وولت: ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ُبي,  ن َسرا ي ,  ن جابر,  ن  ير ة و جاُد 7571  

بْي. وا : القرابة  ي القصرح  اوالجارا ذا

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا  ْرو بن  ون, وال: حدثنا ُشيَ,  ن جويبر,  ن الضلَاك, 7572  

بْي. وال: جارك الذي بينك وبينت ورابة  ي القصرح  في وولت: اوالجارا ذا

ابن ُبي تجيح,  ن  جاُد: اوالجارا حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال: حدثنا شب ,  ن    

بْي. جارك ذو القرابة  ي القصرح  ذا

بْي. 7573   ي القصرح ـ حدثنا بشر بن  لاذ, وال: حدثنا يليد, وال: حدثنا سليد,  ن و ا,ة: اوالجارا ذا

 َذا هان لت جار لت رحَ, فأت حقان اثنان: حِق القرابة, وحِق الجار 

بْي. ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا 7574   ي القصرح ابن وُب, وال: وال ابن زيد, في وولت: اوالجارا ذا

 وال: الجار ذو القرب : ذو وراب ك 

 ووال آخرون: ب  ُو جار ذي وراب ك  ذهر  ن وال ذلك:  

ـلل حللدثنا  بللد الللرحْن, وللال: حللدثنا جريللر,  للن ليللث,  للن  يْللون بللن  هللران, فللي وولللت: 7575  

بْي. وال: الرج ي القصرح    ي وس  َليك بجوار ذي وراب ك اوالجارا ذا

وال ُبو جلفر: وُذا القول وول  ,ال  الْلروف  ن هالم اللرَ, وذلك ُن الْوصوف بأتلت ذو   

بْي. الجار ,ون غيره, فجلأت وا   ُذه الْقالة جار ذي القرابلة,  ي القصرح القرابة في وولت: اوالجارا ذا

 : وجلار ذي القربل , وللَ يقل : والجلار ذي ولو هان  لن  اليالم هْلا ولال  يْلون بلن  هلران لقيل

القربي, فيان ييون حين ذً ـ َذا ُضي  الجلار َلل  ذي القرابلة  الوصلية ببلِر جلار ذي القرابلة ,ون 

َ   لن صلفة « ذي القربل »الجار ذي القربي  وُ لا والجلار بلاألل  واللالم فغيلر جلا ل ُن ييلوى 

بْلي. ببلِر الجلار ذي الجار  وَذا هان ذلك هذلك هاتَ الوصلية  لن ال  ي القصرح فلي ووللت: اوالجلارا ذا

 القرب  ,ون جار ذي القرابة, وهان بينا خطأ  ا وال  يْون بن  هران في ذلك 

 ووال آخرون:  لن  ذلك: والجار ذي القربي  نيَ بابإسالم  ذهر  ن وال ذلك:  

وال: حدثنا سلفيان,  لن حدثنا  بيد ال بن  وس ,  ¹ـ حدثني  َْد بن  ْارة األسدي, وال7576  

بْي. الْسأَ  ي القصرح  ُبي َسَاه,  ن توف الشا ي: اوالجارا ذا

وُذا ُيضا  ْا    لن  لت, وذلك ُن تأويل  ه لاَ ال تبلارك وتللال  غيلر جلا ل صلرفت َ  َلل    

األغأب  ن هالم اللرَ, الذين تلل بأساتهَ القلرآن الْللروف فليهَ ,ون األتيلر اللذي   ت لارفلت, 

 ُن يقوم ب,الف ذلك حجة يجب ال سأيَ لهلا  وَذا هلان ذللك هلذلك, وهلان  لأو لا ُن الْ للارف َ 

 ن هالم اللرَ َذا وي  فالن ذو ورابة, َتْا يلني بت: َتت وريب الرحَ  نت ,ون القرَ بالدين, هان 

 صرفت َل  القرابة بالرحَ ُِولْ   ن صرفت َل  القرَ بالدين 

نصبا. القول في تأوي  وولت ت    لال : اوالجارا الجص

اخ أ  ُُ  ال أوي  في تأوي  ذلك, فقال بلضهَ:  لن  ذللك: والجلار البليلد اللذي   ورابلة بينلك   

 وبينت  ذهر  ن وال ذلك:

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو صالح, وال: ثني  لاوية,  ن  أِي بن ُبي طأَة,  ن ابن 7577  

نصبا. الذي   ليس بينك وبينت ورابة  باس: اوالجارا الجص

ـ حدثني  َْد بن سلد, وال: ثني ُبي, وال: ثني  ْي, وال: ثنلي ُبلي,  لن ُبيلت,  لن ابلن 7578  

نصبا. يلني: الجار  ن ووم جنب    باس: اوالجارا الجص
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نصلبا.: 7579   ـ حدثنا بشر بن  لاذ, وال: حلدثنا يليلد, ولال: حلدثنا سلليد,  لن و لا,ة: اوالجلارا الجص

 بينهْا ورابة وُو جار, فأت حِق الجوار الذي ليس 

ـ حدثنا  َْد بن الَسين, وال: حدثنا ُحْد بلن الْفضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: 7580  

نصبا. الجار الغريب ييون  ن القوم   اوالجاره الجص

ُبي  ـ حدثنا الَسن بن يَيـ , وال: ُخبرتا  بد الرزاه, وال: ُخبرتا  لْر,  ن و ا,ة وابن7581  

نصبا. جارك  ن ووم آخرين   تجيح,  ن  جاُد: اوالجارا الجص

حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال: حدثنا شب ,  ن ابن ُبي تجيح,  ن  جاُد: اوالجارا    

نصبا.: جارك   ورابة بينك وبينت, البليد في النسب وُو جار   الجص

سلرا ي ,  لن جلابر,  لن  ير لة و جاُلد, فلي ـ حدثنا ابن وهيلع, ولال: حلدثنا ُبلي,  لن 7582َ  

نصبا. وال: الْجاتب   وولت: اوالجارا الجص

نصلبا.: 7583   ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابلن وُلب, ولال: ولال ابلن زيلد فلي ووللت: اوالجلارا الجص

 الذي ليس بينك وبينت وجت و  ورابة 

رتللا جللويبر,  للن الضللَاك: ـلل حللدثني يَيللـ  بللن ُبللي طالللب, وللال: حللدثنا يليللد, وللال: ُخب7584  

نصبا. وال:  ن ووم آخرين   اوالجارا الجص

 ووال آخرون: ُو الجار الْشرك  ذهر  ن وال ذلك:  

ـ حدثني  َْد بن  ْارة األسدِي, وال: حدثنا  بيد ال بن  وس , وال: حدثنا سلفيان,  لن 7585  

نصبا. وال: اليهو,ي والن  َراتِي ُبي َسَاه,  ن توف الشا ي اوالجارا الجص

وُول  القولين في ذلك بالَواَ وول  ن ولال:  لنل  الجنلب فلي ُلذا الْوضلع: الغريلب البليلد,   

لْلا بينلا وبل  ُن الجلار ذي القربل : ُلو الجلار ذو  ¹ سأْا هان ُو  شرها, يهو,يا هلان ُو تَلراتيا

ة بجْيللع القرابللة والللرحَ, والواجللب ُن ييللون الجللار ذو الجنابللة الجللار البليللد, لييللون ذلللك وصللي

نلب فلي هلالم الللرَ البليلد هْلا ولال ُ شل  بنلي  ُصناف الجيران, وريبهَ وبليدَُ  وبلد فلإن الجص

 ويس:

دْا   ْريحٌث فاي ْ طا ْي جا ا ْريحثا ْزا ارا ْ نح ْجنابٍْةفياْن حص َص حص  ُتْيح

جنبلت  ن بلد وغربة, و نت ويل : اج نلب فلالن فالتلا: َذا بللد  نلت  وت«:  ن جنابة»يلني بقولت:   

نصب,    لالت الَلالة ح ل  يغ سل   فْلنل  ذللك: والجلار  ¹غيره: َذا  نلت َياه و نت وي  لأجنب: جص

 الْجاتب لأقرابة 

ب بالْجنحبا.    احا َِ  القول في تأوي  وولت تلال : اْوال

 اخ أ  ُُ  ال أوي  في الْلنِي بذلك, فقال بلضهَ: ُو رفيق الرج  في سفره  ذهر  ن وال ذلك:  

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا  بد ال بن صالح, وال: ثني  لاوية,  ن  أِي بن ُبلي طأَلة, 7586  

ب بالْجنحبا.: الرفيق في السفر  احا َِ   ن ابن  باس: اْوال

ـ حدثنا ابن بشار, وال: حدثنا يَيـ  و بد الرحْن, وا : حدثنا سفيان,  ن ُبي بيير, وال: 7587  

با بالْجنحبا.: الرفيق في السفر سْلَ سليد ابن جبير, يقول:  احا َِ  اْوال

ـ حدثنا الَسن بن يَيـ , وال: ُخبرتا  بد الرزاه, وال: ُخبرتا  لْر,  ن و ا,ة وابن ُبي 7588  

ب بالْجنحب.: صاحبك في السفر  احا َِ  تجيح,  ن  جاُد في وولت: اْوال

ب بالْجنحب. ـ حدثنا بشر بن  لاذ, وال: حدثنا يليد, وال: حدثنا سليد, 7589   احا َِ  ن و ا,ة: اْوال

 وُو الرفيق في السفر 

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال: حدثنا شب ,  ن ابلن ُبلي تجليح,  لن  جاُلد: 7590  

ب بالْجنحب.: الرفيق في السفر,  نللت  نللك, وطلا ت طلا ك, و سيره  سيرك  احا َِ  اْوال

,  لللن َسلللرا ي ,  لللن جلللابر,  لللن  ير لللة و جاُلللد: ـللل حلللدثنا سلللفيان, ولللال: حلللدثنا ُبلللي7591  

ب بالْجنحب. وا : الرفيق في السفر  احا َِ  اْوال

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا الَْاتي, وال: حدثنا شريك,  ن جلابر,  لن  لا ر,  لن  ألِي 7592  

ب بالْجنحب.: الرفيق الَالح  احا َِ  و بد ال, وال: اال

This file was downloaded from QuranicThought.com



, ولال: ثنلي حجلاج,  لن ابلن جلري,, ولال: ُخبرتلي سلأيَ,  لن حدثنا القاسَ, وال: حلدثنا الَسلين   

ب بالْجنحب.: رفيقك في السفر الذي يأتيك ويده  ع يدك  احا َِ   جاُد, وال: اْوال

حدثني الْثن , وال: حدثنا سويد بن تَر, وال: ُخبرتا ابن الْبارك وراءة  أ  ابن جري,, ولال:    

اح َِ  با بالجنحب. فذهر  ثأت ُخبرتا سأيَ ُتت سْع  جاُدا يقول: اوال

ـ حدثنا  َْد بن الَسين, وال: حدثنا ُحْد بلن الْفضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: 7593  

با بالْجنحبا.: الَاحب في السفر  احا َِ  اْوال

ـ حدثني الْثن , وال: حلدثنا ُبلو ,هلين, ولال: حلدثنا سلفيان,  لن ُبلي بييلر,  لن سلليد بلن 7594  

با ب احا َِ  الْجنحبا.: الرفيق الَالح جبير: اْوال

حدثنا الَسن بن يَيـ , وال: ُخبرتا  بد الرزاه, وال: ُخبرتا الثوري,  ن ُبي بيير,  ن سليد    

 بن جبير,  ثأت 

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا  ْرو بن  ون, وال: ُخبرتا ُشيَ,  ن جويبر,  ن الضَاك 7595  

با بالْجنحبا. وال: الر احا َِ  فيق في السفر في وولت: اْوال

 حدثني يَيـ  بن ُبي طالب, وال: حدثنا يليد, وال: ُخبرتا جويبر,  ن الضَاك,  ثأت    

 ووال آخرون: ب  ُو ا رُة الرج  ال ي تيون  لت َل  جنبت  ذهر  ن وال ذلك:  

ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ُبي,  ن سفيان,  ن جابر,  لن  لا ر ُو القاسلَ,  لن  ألِي 7596  

با بالْجنحبا. وا : ُي الْرُة و ب احا َِ  د ال: اْوال

حدثني الْثن , وال: حدثنا  ْرو بن  ون, ولال: حلدثنا ُشليَ,  لن بلل  ُصلَابت,  لن جلابر,    

  ن  أِي و بد ال,  ثأت 

ـ حدثني  َْد بن سلد, وال: ثني ُبي, وال: ثني  ْلي, ولال: ثنلي ُبلي,  لن بيلت,  لن ابلن 7597  

احا  َِ  با بالْجنحبا. يلني الذي  لك في  نللك  باس: اْوال

ـ حدثنا  َْد بن الْثن , وال: حدثنا  َْلد بلن جلفلر, ولال: حلدثنا شللبة,  لن ُلالل,  لن 7598  

با بالْجنحبا. وال: ُي الْرُة  احا َِ   بد الرحْن بن ُبي ليأ  ُتت وال في ُذه ا ْية: اْوال

ال: ثناسلفيان,  لن ُبلي الهيلثَ,  لن َبلراُيَ: ـ حدثنا ابن بشار, وال: حدثنا  بد الرحْن, ول7599  

با بالْجنحبا. وال: الْرُة  احا َِ  اْوال

حللدثنا الَسللن بللن يَيللـ , وللال: ُخبرتللا  بللد الللرزاه, وللال: وللال الثللوري, وللال ُبللو الهيللثَ,  للن    

 َبراُيَ: ُي الْرُة 

 َبراُيَ,  ثأت  حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو تليَ, وال: حدثنا سفيان,  ن ُبي الهيثَ,  ن   

حدثني الْثن , وال: حدثنا َسَاه, وال: حدثنا ُبو  لاوية,  ن  َْد بن سووة,  لن ُبلي الهيلثَ,    

  ن َبراُيَ,  ثأت 

حدثني  ْرو بن بيذه, وال: حدثنا  روان بن  لاوية,  ن  َْد بن سووة,  ن ُبي الهيثَ,  لن    

 َبراُيَ,  ثأت 

 َبك رجاء تفلك  ذهر  ن وال ذلك:ووال آخرون: ُو الذي يأل ك ويَ  

ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, وال: ثني حجاج,  ن ابن جري,, وال: وال ابن  بلاس: 7600  

با بالْجنحبا.: الْالزم  ووال ُيضا: رفيقك الذي يرافقك  احا َِ  اْوال

با ب7601   لاحا َِ الْجنحلبا.: اللذي ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُلب, ولال: ولال ابلن زيلد: اْوال

 يأَق بك وُو َل  جنبك, وييون  لك َل  جنبك رجاء خيرك وتفلك 

با بالْجنحللبا.: الَللاحب َللل     للاحا َِ والَللواَ  للن القللول فللي تأويلل  ذلللك  نللدي: ُن  لنلل : اْوال

نصبصلتص ْجنحبلا,  الجنب, هْا يقال: فالن بجنب فالن وَل  جنبت, وُو  ن وولهَ: ْجنْب فلالن فالتلا فهلو يْجح

ا هان لجنبت, و ن ذلك: ْجنْْب الْ,يحْ , َذا وا, بلضها َل  جنب بل   وولد يلدخ  فلي ُلذا الرفيلق َذ

في السفر, والْرُة, والْنقطع َل  الرج  الذي يالز ت رجاء تفلت, ألن هأهَ بجنلب اللذي ُلو  للت 

 ووريب  نت, وود ُوص  ال تلال بجْيلهَ لوجوَ حِق الَاحب  أ  الََْوَ  وود:

حدثنا سه  بن  وس  الرازي, وال: حدثنا ابن ُبي فديك,  ن فالن بن  بد ال,  ن الثقة  ـ7602  

 نده: ُن رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ هان  لت رج   لن ُصلَابت وُْلا  أل  راحأ لين, فلدخ  
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النبِي صأ  ال  أيت وسأَ وسأَ في غيضة طرفاء, فقطع فَيأين ُحلدُْا  للوِج وا ْخلر  ل لدل, 

بهْا فأ ط  صلاحبت الْل لدل وُخلذ لنفسلت الْللوِج, فقلال الرجل : يلا رسلول ال بلأبي ُتلَ ف,رج 

ل صوٌل ْ لنح »وُ ي, ُتَ ُحِق بالْل دل  ني! فقال:  با ْ سح بص ْصلاحا َْ ل َح ٍب يْ , َِن هصِ  ْصلاحا ْهالِ يا فصالنص

نح تْهارٍ  ابْ اتا ْولْوح ساْ ةً  ا َْ  « ْص

يد بن تَر, وال: ُخبرتا ابن الْبارك,  ن حيوة, وال: ثني ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا سو7603  

شرحبي  بن شريك,  ن ُبي  بد الرحْن الَبأي,  ن  بد ال بن  ْرو,  ن النبِي صأ  ال  أيت 

نحلدْ كِ »وسأَ, وال:  يلراْن  ا بات, ْوْخيحلرص الجا لاحا َْ َح لا ُص لرص نحدْ ِكا تْبلاْرْك ْوتْللال  ْخيح َا  ا ا َْ  َِن ْخيحْر األص

ه َح لاجارا ُص  « ْخيحرص

وَن هان الَاحب بالجنب  لناه  ا ذهرتاه  ن ُن ييون ,اخالً فيت هل   لن جنلب رجلالً يَلَبت   

في سلفر ُو تيلاح ُو اتقطلاع َليلت واتَلال بلت, وللَ ييلن ال جلِ  ثنلاؤه خلِص بلضلهَ  ْلا اح ْألت 

 ُوص  ال بابإحسان َليت فالَواَ ُن يقال: جْيلهَ  لنيون بذلك, وبيأهَ ود  ¹راُر ال نلي 

   .  القول في تأوي  وولت تلال : اْوابحنا الِسباي ا

اخ أ  ُُ  ال أوي  في تأوي  ذلك, فقال بلضهَ: ابن السبي : ُو الْسافر الذي يج از  اِرا  ذهلر   

  ن وال ذلك:

,ة وابن ُبي ـ حدثنا الَسن بن يَيـ , وال: ُخبرتا  بد الرزاه, وال: ُخبرتا  لْر,  ن و ا7604  

. ُو الذي يِْر  أيك وُو  سافر   تجيح,  ن  جاُد: اْوابحنا الِسباي ا

حدثني الْثن , وال: حدثنا سويد بن تَر, وال: ُخبرتلا ابلن الْبلارك,  لن  لْلر,  لن ابلن ُبلي    

 تجيح,  ن  جاُد وو ا,ة,  ثأت 

 لن ُبيلت,  لن الربيلع فلي  ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا َسَاه, وال: حدثنا ابن ُبي جلفلر,7605  

. وال: ُو الْاِر  أيك وَن هان في األص  غنيِا   وولت: اْوابحنا الِسباي ا

 ووال آخرون: ُو الضي   ذهر  ن وال ذلك:  

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال: حدثنا شب ,  ن ابلن ُبلي تجليح,  لن  جاُلد, 7606  

. وال: ال  ضي  لت حِق في السفر والَضر في وولت: اْوابحنا الْسباي ا

. وُلو 7607   ـ حدثنا بشر بن  لاذ, وال: حدثنا يليد, وال: حدثنا سليد,  ن و ا,ة: اْوابحلنا الِسلباي ا

 الضي  

حدثني الْثن , وال: حدثنا  ْرو بن  ون, وال: ُخبرتا ُشيَ,  ن جويبر,  ن الضَاك: اْوابحنا    

. وال: الضي    الِسباي ا

 بن ُبي طالب, وال: حدثنا يليد, وال: ُخبرتا جويبر,  ن الضَاك,  ثأت  حدثنا يَيـ    

والَواَ  ن القول في ذلك: ُن ابن السبي : ُو صاحب الطريق, والسبي : ُو الطريق, وابنلت:   

صاحبت الضارَ فيت, فأت الَِق  أ   ن  ِر بت  َ اجا  نقطلا بت َذا هان سفره فلي غيلر  لَلية 

 للاج َللل   لوتللة, ويضلليفت َن اح للاج َللل  ضلليافة, وُن يَْأللت َن اح للاج َللل  ال ُن يلينللت َن اح

الن  ْح  حص

   . َح اتصيص ْْ َح ُي  القول في تأوي  وولت تلال : اْو ا ْ أْْي

يلني بذلك جِ  ثناؤه: والذين  أي ْوَُ  ن ُرولا يَ  فأضلاف الْألك َلل  اليْلين, هْلا يقلال: تيألَ   

َْ  غير ُن  ا وصلفَ بلت هل  فوك, و شَ رجأصك, وبطشَ يدصك, بْلن  , وبطش َْ , و شي َْ : تيأْ

 ضو  ن ذلك, فإتْا ُضي  َليلت  لا وصلفَ بلت, ألتلت بلذلك ييلون فلي الْ للارف فلي النلاس ,ون 

ص  بت  لن ذللك الْلنل  الْلرا,  لن  سا ر جوارح الجسد, فيان  لأو ا بوص  ذلك اللضو بْا وص

. َح اتصيص ْْ َح ُي ألن  ْاليك ُحدتا تََ يده, َتْا يْطللَ  لا تناوللت ُيْاتنلا  اليالم, فيذلك وولت: اْوْ ا ْ أْْي

 ويي سي  ا تيسوه وتَِرفت فيْا ُحِب صرفت فيت بها  فأضي   أيهَ َل  األيْان لذلك 

 وبنَو  ا وأنا في ذلك وال ُُ  ال أوي   ذهر  ن وال ذلك:  

ُبلي تجليح,  لن  جاُلد:  ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال: حدثنا شب ,  ن ابلن7608  

.  ْا خِولك ال ه  ُذا ُوص  ال بت  َح اتصيص ْْ َح ُي  اْو ا ْ أْْي
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الوالللدين وذا القربلل  والي للا   والْسللاهين « هلل  ُللذا ُوصلل  ال بللت»وَتْللا يلنللي  جاُللد بقولللت:   

والجللار ذا القربلل , والجللار الجنللب, والَللاحب بالجنللب, وابللن السللبي , فأوصلل  ربنللا جللِ  جاللللت 

ْيع ُؤ ء  با,ه َحساتا َليهَ, وُ ر خأقت بالَْافظة  أ  وصي ت فيهَ, فَلِق  أل   بلا,ه حفلي بج

 وصية ال فيهَ ثَ حفي وصية رسولت صأ  ال  أيت وسأَ 

ورا.    ,ح ا ً فْ,ص ِب ْ نح هاْن  ص َا  القول في تأوي  وولت تلال : اَِن ِكْ   يص

,ح للا ً.: َن ال   يَللِب  للن هللان ذا خلليالء, يلنللي بقولللت جللِ  ثنللاؤه: اَِن ِكْ     للِب ْ للنح هللاْن  ص َا  يص

ول ْخوح ً وْخا ً, و نت وول الشا ر:  والْ, ال الْف ل   ن وولك: خال الرج  فهو يْ,ص

َْ لأ,الا فاذحُبح فْْ, ح   َْ ْسيِدْتا سصدحتْناوَن هصنح  فإنح هصنح

 و نت وول اللجاج:  

َا   نح ثايا ٌَ  ا ِهالح وال,الا ثْوح  الجص

وُ ا الف,ور: فهو الْف ,ر  أ   با, ال بْا ُتلَ ال  أيت  ن آ  ت, وبسر لت  ن فضأت, و  يَد   

  أ   ا ُتاه  ن طولت, ولينت بت  , ال  س يبر, و أ  غيره بت  س طي   ف ,ر  هْا:

ح,  لن  جاُلد: ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال: حدثنا شب ,  ن ابلن ُبلي تجلي7609  

,ح ا ً. وال:   يبرا ف,ورا, وال: يلدِ  ا ُص طي, وُو   يشير ال  ِب ْ نح هاْن  ص َا  اَِن ِكْ   يص

ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, وال: حدثنا  َْد بلن هثيلر,  لن  بلد ال بلن واولد ُبلي 7610  

َح َِن رجاء الهروي, وال:   تجد سيـيء الْأية َ  وجدتت  , ا ً  لاتصيص ْْ َح ُي  ف,ورا, وتال: اْو لا ْ أْْيل

تي ْولحلَ  لدا لورا.  و   اوِلا َ  وجدتلت جبلارا شلقيا, وتلال: اْوبْلِرا باْوالا ,ح لا ً فْ,ص ِب ْ نح هاْن  ص َا ِكْ   يص

لْأحناي ْجبِارا ْشقيِا.   يْجح

 37اآلية : 
يْن يْبحْ,أصوْن ْويْ  لن القول في تأوي  وولت تلال :     االِذا َص ِكص  ا ُص لوْن ْ لال آتْلا ْص وْن النِاْس باالحبص,ح ا ْويْيح ص رص أح ص

يناً .   يْن ْ ذْاباً ِ ها أحْيافارا أاتا ْوُْ ح ْدحتْا لا  فْضح

يلنللي بللذلك جللِ  ثنللاؤه: َن ال   يَللِب الْ, للال الف,للور, الللذي يب,لل  ويللأ ر النللاس بالب,لل   فللـ    

للورا.  لن ذِم, ويَ ْلل  ُن يَ ْل  ُن ييللون فلي  وضللع رفلع ر,ِا « اللذين»  ألل   لا فللي ووللت افْ,ص

والب,  فلي هلالم الللرَ  نلع الرجل  سلا أت  لا لديلت و نلده  لن «  ْ نح »ييون تَبا  أ  النلَ لـ 

 فض   نت  هْا:

ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, وال: ثني حجاج,  ن ابن جري,,  ن ابلن طلاوس  لن 7611  

يْن يْبح,ْ  . وال: الب, : ُن يب,  ابإتسان بْا فلي يديلت, ُبيت في وولت: االِذا وْن النِاْس بالبص,ح ا رص أصوْن ويأح ص

والشِح: ُن يشِح  أ   ا في ُيدي الناس  وال: يَِب ُن ييون لت  ا في ُيدي الناس بالَلِ  والَلرام 

   يقنع 

. فقرُتللت  ا للة وللر   لل ا وْن النِللاْس بالبص,ح رص اء ُُلل  اليوفللة: واخ ألل  القللراء فللي وللراءة وولللت: اويْللأح ص

بفلل ح البللاء وال,للاء  وورُتللت  ا للة وللراء ُُلل  الْدينللة وبللل  البَللريين بضللَ البللاء: « بالبْْ,لل »

.  وُْا لغ ان فَيَ ان بْلن  واحد, ووراءتان  لروف ان غير  , أف ي الْلن , فبأي هْا  ابالبص,ح ا

يْن يْبحْ,أصللوْن وللرُ القللارىء فهللو  َلليب فللي وراءتللت  ووللد ويلل : َن ال جللِ  ثنللاؤه  نلل  بقو لللت: االِللذا

.: اللذين ه ْلوا اسلَ  َْلد صلأ  ال  أيلت وسلأَ وصلف ت  لن اليهلو,, وللَ  وْن النِاْس بالبص,ح ا رص ويأح ص

 يبينوه لأناس, وَُ يجدوتت  ي وبا  ندَُ في ال وراة وابإتجي   ذهر  ن وال ذلك:

,  لن ُبيلت,  لن الَضلر ِي: ـ حدثنا  َْد بن  بد األ أ , وال: حدثنا الْل ْر بن سأيْان7612  

أاتا. وال: َُ اليهو, ب,أوا بْلا  نح فْضح َح ِكص  ا ُص وْن  ا آتا ْص وْن النِاْس بالبص,ح ا ْويْيح ص رص يْن يْبحْ,أصوْن ويأح ص االِذا

  ندَُ  ن اللأَ وه ْوا ذلك 

, ـ حدثني  َْد بن  ْرو, وال: حدثنا ُبو  اصَ, وال: حلدثنا  يسل ,  لن ابلن ُبلي تجليح7613  

َح  لل .    َلل  وولللت: اوهلاْن ِكص باها ل ا وْن النِللاْس بالبص,ح رص يْن يْبحْ,أصللوْن ويلأح ص  لن  جاُلد فللي ولول ال: االِلذا

 ْ أايْا.  ا بين ذلك في يهو, 

 حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال: حدثنا شب ,  ن ابن ُبي تجيح,  ن  جاُد,  ثأت    
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وْن ـ حدثنا بشر, وال: حدثن7614   رص يْن يْبحْ,أصوْن ويأح ص ا يليد, وال: حدثنا سليد,  ن و ا,ة, وولت: االِذا

. وَُ ُ داء ال ُُ  الي اَ, ب,أوا بَلِق ال  أليهَ, وه ْلوا ابإسلالم و َْلدا صلأ   النِاْس بالبص,ح ا

 ال  أيت وسأَ, وَُ يجدوتت  ي وبا  ندَُ في ال وراة وابإتجي  

سين, وال: حدثنا ُحْد بن  فض , وال: حدثنا ُسباط,  ن السدِي, ُ ا: ـ حدثنا  َْد بن ال7615َ  

أاتا. اسَ  َْد  نح فْضح َص ِكص  ا ُص وْن  ا آتا ْص . فهَ اليهو,, اْوييح ص وْن النِاْس بالبص,ح ا رص يْن يْبحْ,أصوْن ويأح ص االِذا

.: يب ل ا وْن النِلاْس بالبص,ح رص ,ألون باسلَ  َْلد صلأ  ال  أيلت صأ  ال  أيت وسأَ  ُو ايْبحْ,أصوْن ويْلأح ص

 وسأَ, ويأ ر بلضهَ بلضا بي ْاتت 

ـ حدثنا  َْد بن  سأَ الرازي, وال: ثني ُبو جلفر الرازي, وال: حدثنا يَيـ ,  ن  ارم, 7616  

 . ل ا وْن النِلاْس بالبص,ح رص يْن يْبحْ,أصلوْن ويلأح ص  ن ُشلث,  ن جلفر,  ن سلليد بلن جبيلر, فلي ووللت: االِلذا

 ألأَ, ليس لأدتيا  نت شيء وال: ُذا ل

يْن يْبحْ,أصللوْن 7617   ـلل حللدثني يللوتس, وللال: ُخبرتللا ابللن وُللب وللال: وللال ابللن زيللد فللي وولللت: االِللذا

أاتا. وال: يب,أون  نح فْضح َح ِكص  ا ُص وْن  ا آتا ْص . وال: ُؤ ء يهو,, وورُ: اويْيح ص وْن النِاْس بالبص,ح ا رص ويأح ص

ْللون  للا آتللاَُ ال  للن الي للب, َذا سلل أوا  للن الشلليء و للا ُتلللل ال بْلا آتللاَُ ال  للن الللرزه, ويي 

تصوْن النِاْس تْقايرا.  ن ب,أهَ  أحكا فإذا   يصؤح ْص ْن ال يٌب  ا َا َح تْ  ه ْوه  وورُ: اُمح لْهص

ـ حدثنا ابن حْيد, وال: حدثنا سأْة,  ن ابن َسَاه,  ن  َْد بن ُبي  َْد,  ن  ير ة 7618  

,  ن ابن  باس, وال: هان هر,م بن زيد حأيل  هللب بلن األشلرف, وُسلا ة ُو  ن سليد بن جبير

بن حبيب, وتافع بن ُبي تافع, وبَري بن  ْرو, وحِي بن ُخطب, ورفا لة بلن زيلد بلن ال لابوِ, 

يأتون رجا ً  ن األتَار, وهلاتوا ي,لالطوتهَ, ي نَلَون لهلَ  لن ُصلَاَ رسلول ال صلأ  ال 

تنفقوا ُ لواليَ فإتلا ت,شل   ألييَ الفقلر فلي ذُابهلا, و  تسلار وا فلي  أيت وسأَ, فيقولون لهَ:   

لوْن  ْص ل ا ْويْيح ص وْن النِلاْس بالبص,ح رص يْن يْبحْ,أصوْن ويلأح ص النفقة فإتيَ   تدرون  ا ييون! فأتلل ال فيهَ: االِذا

أاتا.: ُي  ن النبِوة ال ي فيهلا تَلديق  لا جلاء بلت  َْلد  نح فْضح َص ِكص  ا ُص صلأ  ال  أيلت وسلأَ,  ا آتا

َح ْ أايْا.  ينا.    َل  وولت: اوهاْن ِكص باها ها يْن ْ ذْابا  ص  اوُ ح ْدتحا لأحيافارا

ف أويلل  ا ْيللة  ألل  ال أويلل  األِول: وال   يَللِب ذوي ال,لليالء والف,للر الللذين يب,أللون ب بيللين  للا   

ل لت وصلف ت ال لي ُتللهلا فلي ه بلت ُ رَُ ال ب بيينت لأناس  ن اسَ  َْلد صلأ  ال  أيلت وسلأَ وت

 أ  ُتبيا ت, وَُ بت  الْون, ويأ رون الناس الذين يلأْون ذلك,  ث   أْهَ بي ْان  ا ُ رَُ ال 

 ب بيينت لت, ويي ْون  ا آتاَُ ال  ن  أَ ذلك و لرف ت  ن حرم ال  أيت ه ْاتت َياه 

 ن هان  , ا ً ف,ورا, الذين يب,أون  أل  وُ ا  أ  تأوي  ابن  باس وابن زيد: َن ال   يَِب   

 الناس بفض   ا رزوهَ ال  ن ُ والهَ  ثَ سا ر تأويأهْا وتأوي  غيرُْا سواء 

وُول  األووال بالَواَ في ذلك  ا واللت اللذين ولالوا: َن ال وصل  ُلؤ ء القلوم اللذين وصل    

  أيلت وسلأَ ُتلت حلِق, وُن صف هَ فلي ُلذه ا ْيلة بالب,ل , ب لريل   لن جهل  ُ لر  َْلد صلأ  ال

 َْدا هلل تبِي  بلوث, وغير ذلك  ن الَِق الذي هان ال تلال  ذهره ود بينت فيْا ُوح  َل  ُتبيا ت 

 ن ه بت, فب,  ب بيينت لأناس ُؤ ء, وُ روا  ن هاتَ حالت حالهَ في  للرف هَ بلت ُن يي ْلوه  لن 

 جه  ذلك, و  يبينوه لأناس 

ألن ال جِ  ثناؤه وصلفهَ بلأتهَ يلأ رون النلاس بالب,ل ,  ¹قول ُول  ب أوي  ا ْيةوَتْا وأنا: ُذا ال  

ولَ يبأغنا  ن ُ ة  ن األ َ ُتهلا هاتلَ تلأ ر النلاس بالب,ل  ,ياتلة و  ت,أقلا, بل  تلرى ذللك وبيَلا, 

وَن ُي ت,أقَ بالب,  واسل لْأ ت فلي ُتفسلها, فالسل,اء والجلو, تللدِه  لن  ¹ويصذِم فا أت, و  يْ دح

ولذلك وأنا: َن ب,أهَ الذي وصفهَ ال بت َتْا هلان ب,لالً بلاللأَ اللذي  ¹ يارم األفلال, وتَِث  أيت

هان ال آتاُْوه, فب,أوا ب بيينت لأناس, وه ْوه ,ون الب,  باأل وال  َ  ُن ييون  لن  ذللك اللذين 

ُ  ابإسلالم ب لرك النفقلة يب,أون بأ والهَ ال ي ينفقوتها في حقوه ال وسبأت, ويأ رون الناس  ن ُ

في ذلك, فييون ب,أهَ بأ والهَ وُ رَُ الناس بالب,   فهذا الْلن   أ   ا ذهرتا  ن الروايلة  لن 

 ابن  باس, فييون لذلك وجت  فهوم في وصفهَ بالب,  وُ رَُ بت 

ينا.    ها يْن ْ ذْابا  ص  القول في تأوي  وولت تلال : اوُ ح ْدتحا لأيافارا
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ثنلاؤه اوُ ح ْلدتحا.: وجلأنلا لأجاحلدين تلْلة ال ال لي ُتللَ بهلا  أليهَ  لن الْلرفلة  يلني بذلك ج ِ   

بنبِوة  َْد صأ  ال  أيت وسأَ, الْيذِبين بت بلد  أْهَ بت, الياتْين تل لت وصلف ت ْ لنح ُْْ لْرَُ ال 

ينا. يلني: اللقاَ الْذِل  ن  ذَِ ب,أو,ه فيت   لا ها ,ا للت فلي آخرتلت, ببياتت لت  ن الناس, اْ ذْابا  ص

ْض ال الذي فرض  أيت   َذا ودم  أ  ربت وجده بْا سأ   نت  ن جَو,ه فْرح

 38اآلية : 
يْ  نصلوْن بالاِ ا ْو ْ بالالح َح را ْلـالْء النِلاسا ْو ْ يصؤح ا لْوالْهص يْن يصنحفاقصوْن ُْ ح ما القول في تأوي  وولت تلال :     اْوالِذا وح

را ْوْ ن يْيصنا الِشيحطْ  يناً .  ا ْخا يناً فْْسالْء وارا  انص لْتص وْرا

يلني بذلك جِ  ثناؤه: وُ  لدتا لأيلافرين بلاهلل  لن اليهلو, اللذين وصل  ال صلف هَ  لذابا  هينلا     

 . َح را ْللاْء النِللاسا للْوالْهص قصللوْن ُ ح فا يْن يصنح «  اليللافرين»فللي  وضللع خفلل   طفللا  ألل  « والللذين»اْوالِللذا

. يلني : ينفقت  راءاة الناس في غير طا ة ال ُو غير سبيأت, ولين فلي سلبي  ووولت: ارا ْاْء النِاسا

. يقول: و  يَدِوون بواحدتيلة ال و  بالْيللا, َليلت  را ما ا ْخا نصوْن باِ ا ْو  باليْوح الشيطان  اْو  يصؤح ا

وُو صفة  يوم القيا ة, الذي فيت جلاء األ ْال ُتت ها ن  وود وال  جاُد: َن ُذا  ن صفة اليهو,,

ُُ  النفاه الذين هاتوا ُُ  شرك فأرهروا ابإسالم تقية  ن رسول ال صأ  ال  أيت وسلأَ وُُل  

ألن اليهو, هاتَ توحد ال وتَلدِه  ¹ابإيْان بت, وَُ  أ  هفرَُ  قيْون ُشبت  نهَ بَفة اليهو,

َ  وبلد ففي فَ  ال بين بالبلث والْلا,, وَتْا هان هفرُا تيذيبها بنبِوة  َْد صأ  ال  أيت وسأ

صفة الذين   يؤ نون باهلل و  باليوم ا ْخر, وصفة الفريق ا ْخلر اللذين وصلفهَ فلي ا ْيلة وبأهلا, 

وُخبر ُن لهَ  ذابا  هينا, بالواو الفاصأة بينهَ  ا ينب ء  ن ُتهْا صف ان  لن تلو ين  لن النلاس 

هاتلَ الَلف ان هأ ْاُْلا صلفة تلوع  لن   , أفي الْللاتي, وَن هلان جْليلهَ ُُل  هفلر بلاهلل  وللو

الناس لقي  َن شلاء ال: وُ  لدتا لأيلافرين  لذابا  هينلا, اللذين ينفقلون ُ لوالهَ ر لاء النلاس  وليلن 

 فَ  بينهَ بالواو لْا وصفنا 

فإن رِن راِن ُن ,خول الواو غير  س نير في  ط  صفة  أ  صفة لْوصوف واحد في هلالم   

هذلك, فإن األفَح فلي هلالم الللرَ َذا ُريلد ذللك تلرك َ,خلال اللواو,  اللرَ  وي : ذلك وَن هان

وَذا ُريد بالثاتي وص  آخر غير األِول ُ,خ  اللواو  وتوجيلت هلالم ال َلل  األفَلح األشلهر  لن 

 هالم  ن تلل بأساتت ه ابت ُول  بنا  ن توجيهت َل  األتير  ن هال هَ 

ينا. القول في تأوي  وولت تلال : اْوْ نح يْيص    ينا فْساْء وْرا  نا الِشيحطانص لْتص وْرا

يلني بذلك جِ  ثناؤه: و ن يين الشيطان لت خأيالً وصاحبا يلْ  بطا  ت وي بع ُ ره وي رك ُ لر   

افسلاْء  ¹ال في َتفاوت  الت ر اء الناس في غير طا  ت, وجَو,ه وحداتيلة ال والبللث بللد الْْلاِ

ينا. يقول: فساء الشيطان ورينا ذهلرا  لن الشليطان, هْلا « سلاء»  وَتْا تَب القلرين, ألن فلي ورا

يْن بْدْ ً., وهذلك تفل  اللرَ في ساء وتظا رُا, و نت وول  لدِي بلن  ْا وال جِ  ثناؤه: ابا حْس لأِظالا

 زيد:

ي   نا يْقح ْدا قارا ْص يٍن بال فْيصِ  وْرا يناها ءا   تْسألح ْوْس ح ْ نح وْرا رح ْْ  ْ نا ال

 الَاحب والَديق يريد بالقرين:   

 39اآلية : 
َص  ل لا ْرْزوْهص ِْ فْقصلواح  ا لرا ْوُْتح ما ا ْخا يْلوح َح لْوح آْ نصلواح بالاِ ا ْوالح  ِكص القول في تأوي  وولت تلال :     اْوْ اذْا ْ أْيحها

َ ْ أايْاً .    ْوْهاْن ِكص باها

َ ر لاء النلاس, و  يؤ نلون بلاهلل يلني بذلك جِ  ثناؤه: ُِي شيء  أ  ُؤ ء الذين ينفقون ُ واله   

و  باليوم ا ْخر, لو آ نوا باهلل واليوم ا ْخر, لو صدِووا بلأن ال واحلد   شلريك للت, وُخأَلوا للت 

لا  ِْ ال وحيد, وُيقنوا بالبلث بلد الْْاِ, وصدِووا بأن ال  جازيهَ بأ ْالهَ يوم القيا لة اوُتفقصلوا  

َ ِكص. يقول وُ,ِوا زهاة  ُ والهَ ال ي رزوهَ ال, وُ طاُْوُا طيبة بها ُتفسهَ, وللَ ينفقوُلا رزوهص

ر اء الناس ال ْاس اللذهر والف,لر  نلد ُُل  اليفلر بلاهلل, والَْْلدة بالباطل   نلد النلاس, وهلان ال 

بهؤ ء الذين وص  صف هَ ُتهَ ينفقون ُ والهَ ر اء الناس تفاوا, وَُ باهلل واليوم ا ْخر  يذِبون, 

يقول: ذا  أَ بهَ وبأ ْالهَ و ا يقَدون ويريدون باتفاوهَ, و ا ينفقون  ن ُ والهَ, وُتهَ  أيْا, 
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يريدون بذلك الرياء والسْلة والَْْدة في الناس, وُو حافي  أيهَ ُ ْالهَ,   ي,ف   أيلت شليء 

  نها ح   يجازيهَ بها جلاءَُ  نا  لا,َُ َليت 

 40اآلية : 
ن لِدصتحتص    القول في تأوي  وولت تلال :   ِا  ا فحْها ْويصؤح ثحقْاْل ذِْرةٍ ْوَان تْكص ْحْسنْةً يصْضا ا َص  ا أا اَاِن ِكْ  ْ يْظح

يْاً .   راً ْ ظا  ُْجح

يلني بذلك جِ  ثناؤه: و اذا  أيهَ لو آ نوا باهلل واليوم ا ْخر, وُتفقوا  ْا رزوهَ ال, فإن ال      

 ْا رزوت  ن ثواَ تفق ت في الدتيا و   ن ُجرُا يلوم القيا لة يب,س ُحدا  ن خأقت ُتفق في سبيأت 

ثحقْاْل ذِْرةٍ. ُي  ا يلتها وييون  أ  ودر ثقأها في الوزن, ولينت يجازيت بت, ويثيبت  أيت  هْا:  ا ا

ـ حدثنا الَسن بن يَيـ , وال: ُخبرتا  بد الرزاه, وال: ُخبرتا  لْر,  ن و لا,ة ُتلت تلال: 7619  

فحها. وال: ألن تفضل  حسلناتي  لا يللن ذِرة ُحلِب اَِن ِكْ  ثحقاْل ذِْرةٍ ْوَنح تْكص ْحْسنْةً يصْضا ا َص  ا أا   يْظح

 َلِي  ن الدتيا و ا فيها 

ـ حدثنا بشر بن  لاذ, وال: حدثنا يليد, وال: حدثنا سليد,  ن و ا,ة, ولال: هلان بلل  ُُل  7620  

 ن ذِرة ُحِب َلِي  ن ُن تيون لي الدتيا جْيلا اللأَ يقول: ألن تفض  حسناتي  أ  سي اتي  ا يل

 وُ ا الذِرة, فإتت ذهر  ن ابن  باس ُتت وال فيها, هْا:  

ـ حدثني َسَاه بن وُب الواسطي, وال: حلدثنا ُبلو  اصلَ, ولال: حلدثنا شلبيب بلن بشلر, 7621  

ثحقاْل ذِْرةٍ. وال: رُس تْأة حْراء    ن  ير ة,  ن ابن  باس, في وولت: ا ا

ل لي َسَاه بن وُب: وال يليلد بلن ُلارون: ز ْلوا ُن ُلذه اللدو,ة الَْلراء لليس لهلا وزن  وا  

 وبنَو الذي وأنا في ذلك صََ األخبار  ن رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ 

ـ حدثنا  َْد بن الْثن  و َْد بن بشار, ولا : حلدثنا ُبلو ,او,, ولال: حلدثنا  ْلران,  لن 7622  

َص »ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ, ولال:  و ا,ة,  ن ُتلس: ُن رسلول ْن ْحْسلنْةً, يصثلا لؤح ا ْص َص ال ل أا َِن ِكْ   يْظح

لْرةا  لْلى بهلا فالي ا ْخا يجح ْه فاي الدِتحيا وص مص  ¹ْ أْيحها الِرزح َص بهلا فالي اللدِتحيا, فلإذْا هلاْن يْلوح لْ وُِ لا اليلافارص فْليصطح

َح تْيصنح لْت ْحْسنْةً   « القاياْ ةا لْ

 وس  بن  بد الرحْن الْسرووي, وال: حدثنا جلفر بلن  لون, ولال: حلدثنا ُشلام  ـ حدثنا7623  

ناْشلدْةً »بن سلد, وال: ُخبرتا زيد بن ُسأَ,  ن  طاء بن يسار:  َح باأْشلدِ  ص ها  ا ُْحدصهص ي تْفحسي بايْدا ْوالِذا

ا ُ َح َذْا رُوح لْواتاها نايْن فالي َخح ؤح ا ْص ْن ال ِق يْْراه  صَيبا لْت,  ا َْ لْن النِلار يْقصولصلوْن: ُيح فاي ال لوا  ا َص نح وْلدح ْخأْ

َص النِلارص  دصوْن ْ لْنا, وْدح ُْخلذْتحهص ُا ِجوْن ْ لْنا ويصجا َص وْن ْ لْنا ْوي و ص َص أِوْن ْ لْنا ْويْ َْ ْواتصنا هاتصوا يص ! ْربِنا َخح

ِرمص صو َْ وه! وي جص را َح صوْرتْت فأخح نح ْ ْرفح ص ْْ ُْبصوا فْ : اذح َح لْ  فْيْقصولص ِكص لْهص دوْن الِرجص , فْيْجا َح  أ  النِارا ْرتهص

 َِ نحهللا بْْشللرا ْهثايللرا, ثصلل للوْن  ا جص را , فْيص,ح للتا ْويح للتا وَللل  ْحقح بْ ْيح هح للاف سللاوْيحتا وَللل  رص َْ وْللدح ُْخذْتحللت النِللارص َللل  ُتح

ثحقاْل وايْرا باتا  ا َح فاي وْأح نح ْوْجدحتص ْْ ُْبصوا لا : اذح وْن, فْيْقصولص ْص نحها يْلصو,صوْن فْيْ ْْيأِ وْن  ا جص را وهص! فْيص,ح جص را طا ْخيحٍر فأخح

َح  نح ْوْجدحتص ْْ ُْبصوا, فْ َح ذْلاْك ح   يْقصوْل: اذح وْن, فاْل يْْلالص يْقولص لْهص ْص َِ يْلصو,صوْن فْيْ ْْيأِ بالتا بْْشرا ْهثايرا, ثص فالي وْأح

وهص! جص را ثحقاْل ذِْرةٍ فأخح ن للَ تَلدِووا فلاورءوا: اَِن ـ فيان ُبو سليد َذا حدِث بهذا الَديث, ولال: َ«  ا

لرا  ظيْلا.  فيقوللون:  نح لْدصتحتص ُجح ِا  ا فحها ْويصؤ ثحقاْل ذِْرةٍ ْوَنح تْكص ْحْسنْةً يصْضا ا َص  ا أا ْربِنلا للَ »ِكْ   يْظح

 « تْذْرح فيها ْخيحرا

د وحدثني  َْد بن  بد ال بن  بد الَيَ, وال: ثني ُبي وشليب بلن الأيلث,  لن الأيلث  لن خالل   

بن يليد,  ن ابن ُبي ُالل,  ن زيد بن ُسأَ,  ن  طاء بن يسلار,  لن ُبلي سلليد ال,لدرِي,  لن 

 رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ بنَوه 

 ووال آخرون في ذلك  بْا:  

ـ حدثني بت الْثن , وال: حدثنا  سلأَ بلن َبلراُيَ, ولال: حلدثنا صلدوة بلن ُبلي سله , ولال: 7624  

ن, وال: ُتيلَ ابلن  سللو,, فقلال: َذا هلان يلوم القيا لة جْلع ال األِوللين حدثنا ُبو  ْرو,  ن زاذا

ولال: « ُ   ن هان يطأب  ظأْة, فأيج ءح َل  حقت فأيأخذه!»وا ْخرين, ثَ تا,ى  نا,  ن  ند ال: 

فيفرح وال الَبِي ُن يذوَ لت الَِق  أ  والده ُو ولده ُو زوج ت, فيأخذه  نت وَن هلان صلغيرا  

ْ  اللٍذ ْو   و َللداه َح يْوح للنْهص َْ بْيح للورا فْللال ُتحسللا َِ للْخ فاللي ال ذلللك فللي ه للاَ ال تبللارك وتلللال : افللإذْا تصفا

َِ  ن ُين وود ذُبَ « آِ ُؤ ء حقووهَ»يْ ْساْءلصوْن. فيقال لت:  ُي ُ طهَ حقووهَ  فيقول: ُي ر
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 طلوَُ  نهلا! فلإن بقلي الدتيا  فيقلول ال لْال ي لت: ُي  ال ي لي اتظلروا فلي ُ ْاللت الَلالَة, وُ

 ثقال ذرة  ن حسنة, والَ الْال ية وُو ُ أَ بذلك  نها: يا ربنا ُ طيحنلا هلِ  ذي حلِق حقلت, وبقلي 

لللت  ثقللال ذِرة  للن حسللنة  فيقللول لأْال يللة: ضلللِفوُا للبللدي, وُ,خأللوه بفضلل  رحْ لل  الجنللة! 

ثحقاْل ذِْرةٍ وْ  َص  ا أا لنح لْدصتحلتص و َداه ذلك في ه اَ ال: اَِن ِكْ   يْظح ِا  ا فحها ْويصلؤ َنح تْلكص ْحْسلنْةً يصْضلا ا

يْا.: ُي الجنة يلطيها  وَن فنيَ حسناتت وبقيَ سي اتت, والَ الْال ية وُو ُ أَ بلذلك:  را ْ ظا ُجح

َلهنا فنيَ حسناتت وبقي سي اتت, وبقي طالبون هثير! فيقول ال: ضلوا  أيها  ن ُوزارَُ واه بوا 

 شِك صدوة ُي هْا وال «, ُو صِيا َل  جهنَ»وال صدوة: لت ه ابا َل  النار! 

دثَ  ن  َْد بن  بيد,  ن ُارون بن  ن رة,  ن  بد ال بن السا ب, وال: سْلَ 7625   ـ وحص

زاذان يقول: وال  بد ال بن  سلو,: يأخذ بيد اللبد واأل ة يلوم القيا لة, فينلا,ي  نلاٍ,  أل  رؤوس 

ابن فالن,  ن هان لت حِق فأيأِ َل  حقت! ف فرح الْرُة ُن يذوَ لها األِولين وا ْخرين: ُذا فالن 

 َْ الَِق  أ  ُبيها, ُو  أ  ابنها, ُو  أ  ُخيها, ُو  أل  زوجهلا, ثلَ ولرُ ابلن  سللو,: افْلال ُتحْسلا

ْ  اٍذ ْو  يْ ْساْءلصوْن. فيغفر ال تبارك وتلال   ن حقت  لا شلاء, و  يغفلر  لن حقلوه ال َح يْوح نْهص نلاس بْيح

َِ فنيللَ الللدتيا  للن ُيللن ُوتلليهَ  شللي ا, فينَللب لأنللاس فيقللول: آتللوا َللل  النللاس حقللووهَ! فيقللول: ر

حقووهَ  فيقول: خذوا  ن ُ ْالت الَالَة, فأ طوا ه  ذي حِق حقت بقدر  ظأْ لت, فلإن هلان وليلا 

ثحقلاْل  هلل, ففض  لت  ثقال ذِرة ضا فها لت ح   يدخأت بها الجنة! ـ ثلَ ولرُ  أينلا: اَِن ِكْ  َص  ا ل أا   يْظح

َِ فنيلَ حسلناتت, وبقلي طلالبون هثيلر  فيقلول: خلذوا  لن  ذِْرةٍ.  وَن هان  بدا شقيا ولال الْألك: ر

ِيوا لت ْصِيا َل  النار   سي اتهَ, فأضيفوُا َل  سي اتت, ثَ صص

ال ذِرة وابْل  وال ُبو جلفر: ف أوي  ا ْية  أ  تأوي   بد ال ُذا: َن ال   يظأَ  بدا وجب لت  ثقل  

 بد لت آخر في  لا,ه ويوم لقا ت فْا فووت في رهت  أيت فال يأخذه لأْظأوم  ن رالْلت, ولينلت يأخلذه 

فحها. يقول: وَن توجد للت   نت لت, ويأخذ  ن ه  رالَ لي   ظأوم تْبالْ ْتص وابْأْتص  اْوَنح تْكص ْحْسنْةً يصْضا ا

يْا. يقول: ويلطت حسنة يضا فها, بْلن : يضا   لت ثوابها وُجرُ را ْ ظا نح لْدصتحتص ُجح ِا  ا ا  اْويصؤح

  ن  نده ُجرا  ظيْا  واألجر اللظيَ: الجنة  أ   ا والت  بد ال 

وليال ال أويأين وجت  فهوم, ُ ن  ال أوي  الذي والت ابن  سللو, واللذي واللت و لا,ة  وَتْلا اخ رتلا   

ال  أيلت وسلأَ  لع , للة رلاُر ال نليل   أل   ال أوي  األِول لْوافق لت األثلر  لن رسلول ال صلأ 

صَ ت, َذ هان في سياه ا ْية ال ي وبأها, ال ي حِث ال فيها  أ  النفقة فلي طا  لت, وذِم النفقلة فلي 

ثحقاْل ذِْرةٍ ْوَنح  َص  ا أا طا ة الشيطان, ثَ وص  ذلك بْا و د الْنافقين في طا  ت بقولت: اَِن ِكْ   يْظح

يْا. تْكص ْحْسنْةً  را ْ ظا نح لْدصتحتص ُجح ِا  ا فحها ْويصؤ  يصْضا ا

واخ أفَ القراء فلي ولراءة ووللت: اْوَنح تْلكص ْحْسلنْةً.  فقلرُِ ذللك  ا لة ولِراء الللراه: اْوَنح تْلكص   

ْحْسنْةً. بنَب الَسنة, بْلن : وَن تك زتة الذِرة حسنة يضا فها  وورُ ذلك  ا ة ولراء الْدينلة: 

برفع الَسنة, بْلن : وَن توجد حسنة  أ   لا ذهلرِ  لن  بلد ال بلن  سللو, « ْوَنح تْكص ْحْسنْةٌ »

فحها. فإتت جاء باألل , وللَ يقل :  ألتلت ُريلد بلت فلي «, يضللفها» ن تأوي  ذلك  وُ ا وولت: ايصْضا ا

ولو ُريد بت في وولت يضل  ذلك ضلفين لقيل :  ¹وول بل  ُُ  اللربية: يضا فها ُضلافا هثيرة

 ل شديد با« يضلِفها»

ثَ اخ أ  ُُ  ال أوي  في الذين و دَُ ال بهذه ا ْيلة  لا و لدَُ فيهلا, فقلال بلضلهَ: ُلَ جْيلع   

 ُُ  ابإيْان باهلل وبَْْد صأ  ال  أيت وسأَ  وا  أوا في ذلك بْا:

ـ حدثنا الفض  بن الَباح, وال: حدثنا يليد بن ُارون,  ن  بارك بن فضلالة,  لن  ألِي 7626  

ن ُبي  ثْان النهدي, وال: لقيَ ُبلا ُريلرة فقألَ للت: َتلت بأغنلي ُتلك تقلول: َن الَسلنة بن زيد,  

ل ضا   ُل  ُل  حسنة! وال: و ا ُ جبك  ن ذلك  فوال لقد سْل ت ـ يلني النبِي صأ  ال  أيت 

ْسنْةْ ُلحفْيح ُلح ا ْحْسنْةْ »وسأَ  يقول:  َْ  « َِن ِكْ لْيصْضا ا ص ال

 ذلك الْهاجرون خاصة ,ون ُُ  البوا,ي واأل راَ  وا  أوا في ذلك بْا: ووال آخرون: ب   

ـ حدثني  َْد بن ُارون ُبو تشير, وال: حدثنا يَيـ  بن ُبي بيير, وال: حدثنا فضي  بن 7627  

 رزوه,  ن  طية اللوفي,  ن  بد ال بن  ْر, وال: تللَ ُذه ا ْيلة فلي األ لراَ: اْ لنح جلاْء 

ثالاْها. وال: فقال رج : فْا لأْهاجرين  وال: بالَْسنةا فْأتص  رص ُ ح لنح ذْلالْك: اَِن ِكْ »ْ شح َص  ا ْظ ُصْو ُ ح  ا 
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 ٌَ ي يْا. وَذْا وال ال لشيٍء ْ ظا را ْ ظا نح لْدصتحتص ُجح ِا  ا فحها ْويصؤ ثحقاْل ذِْرةٍ ْوَنح تْكص ْحْسنْةً يصْضا ا َص  ا أا    يْظح

يَ  « فْهوص ْ ظا

ل  القولين في ذلك بالَواَ, وول  ن وال:  ن  بهلذه ا ْيلة الْهلاجرين ,ون وال ُبو جلفر: وُو  

األ راَ  وذلك ُتت غير جلا ل ُن ييلون فلي ُخبلار ال ُو ُخبلار رسلول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ 

شليء يلدفع بلضلت بلضلا, فللإذا هلان صلَيَا و لد ال  لن جللاء  لن  بلا,ه الْلؤ نين بالَسلنة  للن 

و ن جاء بالَسنة  نهَ ُن يضا فها لت, وهان ال,بران الأذان ذهرتاُْا  نلت الجلاء  شر ُ ثالها, 

صأ  ال  أيلت وسلأَ صلَيَين, هلان غيلر جلا ل َ  ُن ييلون ُحلدُْا  جْلالً وا ْخلر  فسلرا, َذ 

هاتَ ُخباره صأ  ال  أيت وسأَ يَلدِه بلضلها بلضلا  وَذا هلان ذللك هلذلك صلِح ُن خبلر ُبلي 

ة ل ضا   لأْهاجرين  ن ُُ  ابإيْان ُلفي ُل  حسلنة, ولن لراَ  لنهَ ُريرة  لناه: َن الَسن

ْسنْةا  ¹ شر ُ ثالها,  أ   ا ْرْوى ابن  ْر  ن النبِي صأ  ال  أيت وسأَ َْ وُن وولت: اْ نح جاْء بال

ثالاْهللا. يلنللي:  للن جللاء بالَسللنة  للن ُ للراَ الْللؤ نين فأللت  شللر ُ ثالهللا, و للن جللاء  للرص ُ ح فْأْللتص ْ شح

ة  ن  هاجريهَ يضا   لت, ويؤتت ال  ن لدتت ُجرا, يلني: يلطت  ن  نلده ُجلرا  ظيْلا, بالَسن

 هْا: ¹يلني:  وضا  ن حسن ت  ظيْا  وذلك اللوض اللظيَ: الجنة

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا  سأَ بن َبراُيَ, وال: حدثنا صدوة بن ُبي سله , ولال: حلدثنا 7628  

يْا.: ُي الجنة يلطها ُبو  ْرو,  ن زاذان,  ن ابن  س را ْ ظا نح لْدصتحتص ُجح ِا  ا  لو,: اْويصؤح

ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, وال: ثني حجاج,  ن ابن جري,, وال: ُخبرتي  با, بن 7629  

يْا. وال: األجر اللظيَ: الجنة  را ْ ظا نح لْدصتحتص ُجح ِا  ا  ُبي صالح,  ن سليد بن جبير, وولت: اْويصؤح

لرا ـ 7630   لتص ُجح نح لْدصتح ِا  ا حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب, وال: وال ابن زيد في وولت: اْويصؤح

يْا. وال: ُجرا  ظيْا: الجنة   ْ ظا

 41اآلية : 
يداً .  آلءا ْشها ُْـْؤص يٍد ْوجا حنْا باْك ْ أْْ   ن هصِ  ُِ ٍة باْشها   القول في تأوي  وولت تلال :    افْْييحْ  َاذْا جا حنْا  ا

لهيٍد.     نح هصلِ  ُصِ لٍة بْشا يلني بذلك جِ  ثناؤه: َن ال   يظأَ  با,ه  ثقال ذِرة, فيي  بهَ اَذا جا حنْا  ا

يدا.  ُْلؤص ءا ْشلها يلني: بْن يشهد  أيها بأ ْالها, وتَلديقها رسلأها, ُو تيلذيبها, اوجا حنْلا بالْك  أل  

 هيدا, يقول: شاُدا  هْا:يقول: ْوجا حنْا بك يا  َْد  أ  ُؤ ء: ُي  أ  ُ  ك ش

ـ حدثنا  َْد بن الَسين, ولال: حلدثنا ُحْلد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: 7631  

يدا. وال: َن النبيين يأتون يوم القيا ة,  ُْؤص ءا ْشها يٍد ْوجا حنْا باْك  أ   نح هصِ  ُصِ ٍة باْشها افْْييحْ  َذْا جا حنْا  ا

لواحد وا ثنان واللشرة وُوِ  وُهثر  ن ذللك, ح ل  يلؤت  بقلوم للوط  نهَ  ن ُسأَ  لت  ن وو ت ا

صأ  ال  أيت وسأَ لَ يلؤ ن  للت َ  ابن لاه, فيقلال لهلَ: ُل  بأغل َ  لا ُرسلأ َ بلت  فيقوللون: تللَ, 

,ْ لوا  فيقال:  ن يشهد  فيقولون: ُ ة  َْد صأ  ال  أيت وسأَ, فيقال لهَ: ُتشهدون ُن الرس  ُوح

فبَ تشهدون  فيقولون: ربنا تشهد ُتهَ ود بأغوا هْا شهدوا في الدتيا بال بأي ! فيقلال:  ندهَ شها,ة, 

 ن يشهد  أ  ذلك  فيقوللون:  َْلد صلأ  ال  أيلت وسلأَ  فيلد    َْلد  أيلت الَلالة والسلالم, 

َح ُصِ لةً ْوْسل طا لا ْيصوتصلوا فيشهد ُن ُ  ت ود صدووا, وُن الرس  ود بأِغلوا  فلذلك ووللت: اْوْهلذْلاْك ْجلْأحنلاهص

يدا.  َح ْشها  شصْهدْاْء  أ  النِاسا ْويْيصوْن الِرسصولص ْ أْيحيص

ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, وال: ثني حجاج, ولال: ولال ابلن جلري,: ووللت: افْْييحلْ  7632  

يٍد. وال: رسولها, فيشهد  أيها ُن ود ُبأغهَ  ا ُرسأ نح هصِ  ُصِ ٍة باْشها اْوجا حنْا  ¹ت ال بت َليهََذْا جا حنْا  ا

يدا. وال: هان النبِي صأ  ال  أيت وسأَ َذا ُت   أيها فاضَ  يناه  ُْؤص ءا ْشها  باْك  أ  

ـ حدثنا ابن حْيد, وال: حدثنا يَيـ  بن واضح, وال: حدثنا الَسن,  ن يليد النَوي,  ن 7633  

لهصوٍ,. ولال: الشلاُد  َ ٍد ْوْ شح ُا ْلد, والْشلهو,: يلوم الجْللة  فلذلك ووللت:  ير ة, فلي ووللت: اْوشلا

يدا.  ُْؤص ءا ْشها يٍد ْوجا حنْا باْك  أ   نح هصِ  ُصِ ٍة باْشها  افْْييحْ  َذْا جا حنْا  ا

ـ حدثني  بد ال بلن  َْلد اللُلري, ولال: حلدثنا سلفيان,  لن الْسللو,ي,  لن جلفلر بلن 7634  

ُْلؤص ءا   ْرو بن حريث,  ن ُبيت,  ن  بد ال: افْْييحْ  َذْا يٍد ْوجا حنْا باْك  أ   نح هصِ  ُصِ ٍة باْشها جا حنْا  ا

يدا. وال: وال رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ:  َْ »ْشها ل لا تْلْوفِيح ْناي هصنح ِْ , فْأْ َح َص فاليها َح  ا ,ص ح يدا ْ أْيحها ْشها

يدٌ  ٍء ْشها َْ  أ  هصِ  ْشيح َح وُتح َْ الِروايْب ْ أْيحها  « ُتح
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ْد بن الْثن , وال: حدثنا َبراُيَ بن ُبي الوزير, وال: حدثنا سلفيان بلن  يينلة, ـ حدثنا  7635َ  

ولال: « اوحلرُح ْ ألِي!» ن الْسلو,ي,  ن القاسَ: ُن النبِي صأ  ال  أيت وسلأَ ولال  بلن  سللو,: 

ي»ُورُ  أيك و أيك ُتلل  وال:  لنح غيلرا لِب ُنح ُْسلْلت  ا  ولال: فقلرُ ابلن  سللو, النسلاء,«  ُتِي ُصحا

يدا. وال: وال اسل لبر النبلِي  ُْؤص ءا ْشها يٍد ْوجا حنْا باْك  أ   نح هصِ  ُصِ ٍة باْشها ح   بأ : افْْييحْ  َذْا جا حنْا  ا

صأ  ال  أيت وسأَ, وهِ  ابن  سلو,  وال الْسلو,ي: فَدثني جلفر بن  ْرو بن حريلث,  لن 

يدا ْ أْل»ُبيت: ُن النبلِي صلأ  ال  أيلت وسلأَ, ولال:  َْ ْشلها ل َْ ُتح ل , فلإذْا تْلْوفِيح ْناي هصنح َح َص فاليها ل َح  لا ,ص ح يحها

يدٌ  ٍء ْشها َْ  أ  هص ح ْشيح َح وُتح  « الِروايْب ْ أْيحها

 42اآلية : 
ضص  َص األرح ل اح الِرسصلوْل لْلوح تصْسلِوْى باها لوص َْ واح ْوْ  يْن ْهفْرص ْ  اٍذ يْْو,ِ الِذا القول في تأوي  وولت تلال :     ايْوح

ْص  يثاً .  ْو ْ يْيح ص  وْن ِكْ ْحدا

يلني بذلك جِ  ثناؤه: يوم تجيء  ن ه  ُ ة بشهيد, وتجيء بك  أ  ُ  ك يا  َْد شهيدا, ايْْو,ِ    

وا. يقول: ي ْن  الذين جَدوا وحداتية ال و َوا رسولت, لو تسِوى بهَ األرض  يْن ْهفْرص  الِذا

َص »الَجلاز و يلة والْدينلة: واخ أ  القراء في وراءة ذلك, فقرُتت  ا ة ولراء ُُل     ل لْلوح تِْسلِوى باها

ضص  ب شديد السين والواو وف ح ال اء, بْلن : لو تْ ْسِوى بهَ األرض, ثَ ُ,غْلَ ال لاء الثاتيلة « األرح

في السين, يرا, بت: ُتهَ يو,ِون لو صاروا ترابلا, فيلاتوا سلواء ُلَ واألرض  وولرُ آخلرون ذللك: 

ضص » َص األرح ح ال اء وت,في  السين, وُي ولراءة  ا لة ولراء ُُل  اليوفلة بلالْلن  بف « لْوح تْْسِوى باها

األِول, غير ُتهَ ترهوا تشديد السين, وا  ألوا بلأن الللرَ   تيلا, تجْلع بلين تشلديدين فلي حلرف 

. بْلن : لو سِواَُ ال واألرض, فَاروا ترابا  ضص َص األرح واحد  وورُ ذلك آخرون: الْوح تصْسِوى باها

َياَُ, هْا يفل  ذلك بْن ذهر ُتت يفلأت بت  ن البها َ  وه  ُذه القراءاِ   قارباِ  ثأها ب َييره 

الْلن , وبأِي ذلك ورُ القارىء فَْيب, ألن  ن تْن   نهَ ُن ييلون يو  لذ ترابلا َتْلا ي ْنل  ُن 

ييون هذلك ب يوين ال َياه هلذلك, وهلذلك  لن تْنل  ُن ييلون ال جلألت هلذلك فقلد تْنل  ُن ييلون 

ضص »ابا   أ  ُن األ ر وَن هان هذلك, فأ جب القراءة َلِي في ذلك: تر َص األرح ل بفل ح « لْوح تْْسلِوى باها

ال اء وت,في  السين, هراُية الجْع بين تشديدين في حرف واحلد, ولأ وفيلق فلي الْلنل  بلين ذللك 

َص تصْرابلا. فلأخبر ال  لنهَ جل ِ  ثنلاؤه ُتهلَ ي ْنلون ُن هلاتوا وبين وولت: اْويْقصولص اليافارص يا لْيح ْناي هصنح

ضص »ترابللا, ولللَ ي,بللر  للنهَ ُتهللَ وللالوا: يللا لي نللي هنللَ ترابللا, فيللذلك وولللت:  َص األرح لل « لْللوح تْْسللِوى باها

َص تصْرابا.   فيسِووا َُ, وُي ُ جب َلِي ليوافق ذلك الْلن  الذي ُخبر  نهَ بقولت: ايا لْيح ْناي هصنح

وْن ِكْ    ْص يثا. فإن ُُ  ال أوي  تأِولوه, بْلن : و  تي َ ال جوارحهَ حديثا وُ ا وولت: اْو  يْيح ص  ْحدا

 وَن جَدِ ذلك ُفواُهَ  ذهر  ن وال ذلك:

ـلل حللدثنا ابللن حْيللد, وللال: حللدثنا حيللام, وللال: حللدثنا  ْللرو  للن  طللرف,  للن الْنهللال بللن 7636  

ل: اْوِكا ْربِنلا  لا هصنِلا  ْرو,  ن سليد بن جبير, وال: ُت  رج  ابن  باس, فقال: سلْلَ ال يقلو

يثا.  فقال ابن  باس: ُ ا وولت: اْوِكا ْربِنا  لا  وْن ِكْ ْحدا ْص يْن. ووال في آية ُخرى: اْو  يْيح ص ها را شح  ص

يْن. فإتهَ لْا رُوا ُتت   يدخ  الجنة َ  ُُ  ابإسالم ولالوا: تللالوا فأنجَلد, فقلالوا: وال  ها را شح هصنِا  ص

  شرهين! ف, َ ال  أ  ُفواُهَ, وتيأَْ ُيديهَ وُرجأهَ, فال يي ْون ال حديثا ربنا  ا هنا 

ـ حدثنا الَسن بن يَيـ , وال: ُخبرتلا  بلد اللرزاه, ولال: ُخبرتلا  لْلر,  لن رجل ,  لن 7637  

الْنهال بن  ْرو,  ن سليد بن جبير, وال: جاء رج  َلل  ابلن  بلاس, فقلال: ُشلياء ت, أل   ألِي 

قال:  ا ُو  ُشِك في القرآن  وال: ليس بالشك, ولينت اخ الف  وال: فهاِ  لا اخ أل  في القرآن  ف

يْن. وولال: اْو   ها لرا شح َح َ ِ ُنح والصوا ْوِكا ْربِنا  ا هصنِا  ص َح تْيصنح فا حنْ صهص َِ لْ  أيك! وال: ُسْع ال يقول: اثص

يثا. وود ه ْوا! فقال ابن  باس: ُ وْن ِكْ ْحدا ْص َح َ ِ ُنح ولالصوا ْوِكا ْربِنلا يْيح ص َح تْيصنح فا حنْل صهص َِ لْ  ا وولت: اثص

يْن. فلإتهَ لْلا رُوا يلوم القيا لة ُن ال يغفلر ألُل  ابإسلالم ويغفلر اللذتوَ و  يغفلر  ها لرا شح  ا هصنِا  ص

شرها و  ي لارْت ذتب ُن يغفلره جَلد الْشلرهون, فقلالوا: وال ربنلا  لا هنلا  شلرهين, رجلاء ُن 

يْن ي غفر لهَ, ف, َ  أ  ُفلواُهَ وتيأْلَ ُيلديهَ وُرجأهلَ بْلا هلاتوا يلْألون, فلنلد ذللك ايْلْو,ِ الِلذا

يثا.  وْن ِكْ ْحدا ْص ضص ْو ْ يْيح ص َص األرح ا الِرسصوْل لْوح تصْسِوى باه وص َْ وا ْوْ   ْهفْرص
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ا اللبيللر,  للن حللدثني الْثنلل , وللال: حللدثنا  سللأَ بللن َبللراُيَ, وللال: حللدثنا القاسللَ, وللال: حللدثن   

ْ  الٍذ  الضَاك: ُن تافع ابن األزره ُت  ابن  باس فقال: يا ابن  باس, وول ال تبارك وتلال : ايْوح

يثا., وووللت: اْوِكا  لوْن ِكْ ْحلدا ْص ضص ْو ْ يْيح ص َص األرح ا الِرسصلوْل لْلوح تصْسلِوى باهل لوص َْ وا ْوْ  يْن ْهفْرص يْْو,ِ الِذا

ي ها را شح ْن.  فقال لت ابن  باس: َتي ُحسبك وْلَ  لن  نلد ُصلَابك فقألَ: ُلقل   ألِي ْربِنا  ا هصنِا  ص

ابن  باس   شابت القرآن, فإذا رجلَ َليهَ فأخبرَُ ُن ال جا ع الناس يوم القيا ة في بقيع واحد, 

فيقللول الْشللرهون َن ال   يقبلل   للن ُحللد شللي ا َ   ْللن وِحللده, فيقولللون: تلللالوا تجَللد! فيسللألهَ, 

: وال ربنا  ا هنا  شرهين, وال: في, َ  أ  ُفواُهَ, ويسل نطق جلوارحهَ, ف شلهد  أليهَ فيقولون

 جوارحهَ ُتهَ هاتوا  شرهين فلند ذلك تْنوا لو ُن األرض سِويَ بهَ, و  يي ْون ال حديثا 

ـ حدثني  َْد بن سلد, وال: ثني ُبي, وال: ثني  ْي, وال: حدثنا ُبي,  ن ُبيلت,  لن ابلن 7638  

يثا.   لوْن ِكْ ْحلدا ْص ضص ْو ْ يْيح ص َص األرح ا الِرسصلوْل لْلوح تصْسلِوى باهل وص َْ وا ْوْ  يْن ْهفْرص ْ  اٍذ يْْو,ِ الِذا باس: ايْوح

 يلني: ُن تصسِوى األرض بالجبال  أيهَ 

لل   َْ وا ْوْ  يْن ْهفْللرص ْ  اللٍذ يْللْو,ِ الِللذا ا ف أويلل  ا ْيللة  ألل  ُللذا القللول الللذي حيينللاه  للن ابللن  بللاس: يْوح وص

يثا  هأتهَ تْنوا ُتهَ سِووا  ع األرض, وُتهلَ للَ  وا ِكْ ْحدا ْص َح يْيح ص ضص ولْ َص األرح الِرسصوْل لْوح تصْسِوى باه

 ييوتوا ه ْوا ال حديثا 

ووللال آخللرون:  لنلل  ذلللك يو  للذ   يي ْللون ال حللديثا, ويللو,ِون لللو تسللِوى بهللَ األرض  وللليس   

للأْت جِ  ذهره بجْيع حديثهَ وُ رَُ, فإتهَ َن ه ْلوه بألسلن هَ بْني َ  ن ال  ن شيء حديثهَ, 

 فجَدوه,   ي,ف   أيت شيء  نت 

 43اآلية : 
و ْص أْ َح سصْياْرْى ْح ِْ  تْلح َِالْةْ ْوُْتح ص يْن آْ نصواح  ْ تْقحْربصواح ال اح ْ ا القول في تأوي  وولت تلال :     ايْا ُْيِْها الِذا

 ً نصبا َح  تْقصولصوْن ْو ْ جص ْضْ  ُْوح ْ أْلْ  ْسلفٍْر ُْوح ْجلالْء ُْْحلدٌ ِ لنحيص َح ِ رح أصواح ْوَانح هصنح ص ي ْسبايٍ  ْح ِْ  تْغح ْسا َا ِ ْ ابارا

َح وْ  يص ُا لو جص واح باوص َص ْس يداً ْطيِباً فْا ح واح ْصلا ْص ِْ دصواح ْ الًء فْ ْيْ َح تْجا َص النِْسالْء فْأْ َح َا ِ ن الحغْال ارا ُْوح  ْْ سح ص يْيص لدا ِن ِكْ ُْيح

 ْهاْن ْ فصِواً ْغفصوراً .  

َِالةْ.:   تَلأوا     يْن آْ نصوا. صدِووا ال ورسولت ا  تْقحْربصوا ال يلني بقولت جِ  ثناؤه: ايا ُيِها الِذا

لوا  لا تْقصولصلوْن. فلي صلالتيَ, وتقلرءون فيهلا  ْلا  ْص أْ َح سصْياْرى. وُو جْع سيران, اْح ِ  تْلح اوُْتح ص

 , ُو تدبيَ َل  ويأت فيها  ْا تهاهَ  نت وزجرهَ ُ رهَ ال بت

َح سصلياْرى. فقلال    ل ص لالةْ وُتح َِ ثَ اخ أ  ُُ  ال أوي  في السير اللذي  نلاه ال بقوللت: ا  تْقحْربصلوا ال

 بلضهَ:  ن  بذلك: السير  ن الشراَ  ذهر  ن وال ذلك:

ثنا سفيان,  ن  طاء بن السا ب, ـ حدثنا  َْد بن بشار, وال: حدثنا  بد الرحْن, وال: حد7639  

 ن ُبي  بد الرحْن,  ن  أي: ُتت هان ُو و بد الرحْن ورج  آخر شربوا ال,ْر, فَلأ  بهلَ 

ونْ » بد الرحْن, فقرُ:  َح سصياْرى. « وص ح يا ُيِها اليافارص َِالةْ وُتح ص  ف,أر فيها, فنللَ: ا  تْقحْربصوا ال

ج بن الْنهال, وال: حدثنا حْا,,  ن  طلاء بلن السلا ب, ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا الَجا7640  

 ن  بد ال بن حبيب: ُن  بد اللرحْن بلن  لوف صلنع طلا لا وشلرابا, فلد ا تفلرا  لن ُصلَاَ 

النبِي صأ  ال  أيت وسأَ, فأهأوا وشربوا ح   ثْأوا, فقدِ وا  أيِا يَأي بهَ الْغرَ, فقرُ: و  يا 

ُت َ  ابدون  ا ُ بد, وُتلا  ابلد  لا  بلدتَ, ليلَ ,يلنيَ وللي ,يلن  ُيها اليافرون, ُ بد  ا تلبدون, و

وا  ا تْقصولصوْن.  ْص أْ َح سصياْرى ح   تْلح َِالةْ وُتح ص  فأتلل ال تبارك وتلال  ُذه ا ْية: ا  تْقحْربصوا ال

ـ حدثني  َْد بن سلد, وال: ثني ُبي, وال: ثني  ْي, وال: ثنلي ُبلي,  لن ُبيلت,  لن ابلن 7641  

َح سصلياْرى. وبل  ُن تَلرم ال,ْلر, فقلال ال: ايلا  با ل ص َِالةْ وُتح يْن آْ نصوا   تْقحْربصوا ال س: ايا ُيِْها الِذا

َح سصياْرى.    ا ْية  َِالةْ وُتح ص يْن آْ نصوا   تْقحْربصوا ال  ُيِْها الِذا

يْن ـ حدثنا ابن حْيد, وال: حدثنا جرير,  ن  غيرة,  ن ُبي رزين فلي ووللت: ايل7642   ا ُيِْهلا الِلذا

َح سصياْرى. وال: تلل ُذا وَُ يشربون ال,ْر, فقال: وهان ُذا وبل  ُن  َِالةْ وُتح ص آْ نصوا   تْقحْربصوا ال

 ينلل تَريَ ال,ْر 

ـ حدثنا ابن حْيد, وال: حدثنا جرير,  ن  غيرة,  ن ُبي رزين, وال: هلاتوا يشلربون بللد 7643  

  ي في النساء, فأْا ُتللَ ال ي في الْا دة ترهوُا  ا ُتللَ ال ي في البقرة, وبلد ال
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ـ حدثني  َْد بن  ْلرو, ولال: حلدثنا ُبلو  اصلَ,  لن  يسل ,  لن ابلن ُبلي تجليح,  لن 7644  

لوا  لا تْقصولصلوْن. ولال: تهلوا ُن يَلأوا وُلَ سليارى, ثلَ  ْص أْ َح سصياْرى ح   تْلح  جاُد في وولت: اوُتح ص

 تس,ها تَريَ ال,ْر 

  , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال: حدثنا شب ,  ن ابن ُبي تجيح,  ن  جاُد,  ثأت حدثني الْثن   

ـ حدثنا الَسن بن يَيـ , وال: ُخبرتا  بد الرزاه, وال: ُخبرتا  لْر,  ن و ا,ة في وولت: 7645  

َح سصلياْرى. ولال: هلاتوا يج نبلون السلير  نلد حضلور الَلأواِ, ثلَ تسلخ  ل ص لالةْ وُتح َِ ا  تْقحْربصوا ال

 ب َريَ ال,ْر 

ـ حدثنا ابن حْيد, وال: حدثنا جرير,  ن  غيرة,  ن ُبي وا   وُبلي رزيلن وَبلراُيَ فلي 7646  

لرا وصل ح  يحسا ْْ لرا ْوال ْح ل ْأصوتْْك ْ لنا الْ, َح سصلياْرى. وايْسح ل ص لالةْ وُتح َِ يْن آْ نصوا   تْقحْربصوا ال وولت: ايا ُيِْها الِذا

ٌَ ْهبايٌر ْوْ نافاعص ل ا َث ْْ وا ْحْسنا. فايها زح نحتص ْسْيرا ْورا ذصوْن  ا ْا., ووولت: اتْ ِ,ا ها نح تْفحلا بْرص  ا هصْا ُهح ْص أنِاسا وَث

 والوا: هان ُذا وب  ُن ينلل تَريَ ال,ْر 

َح سصياْرى  ن النوم  ذهر  ن وال ذلك:   َِالةْ وُتح ص  ووال آخرون:  لن  ذلك:   تْقحْربصوا ال

لالةْ ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حدث7647   َِ نا ُبي,  ن سأْة بن تبلير,  لن الضلَاك: ا  تْقحْربصلوا ال

َح سصياْرى. وال: سير النوم   وُتح ص

حدثنا ُحْد بن حازم الغفارِي, وال: حدثنا ُبلو تلليَ, ولال: حلدثنا سلأْة,  لن الضلَاك: ايلا ُيِْهلا    

َح سصياْرى. وال: للَ يللن  َِالةْ وُتح ص يْن آْ نصوا   تْقحْربصوا ال بهلا سلير ال,ْلر, وَتْلا  نل  بهلا سلير الِذا

 النوم 

وال ُبو جلفر: وُول  القولين في ذلك ب أويل  ا ْيلة, تأويل   لن ولال ذللك: تهل   لن ال الْلؤ نين   

 للن ُن يقربللوا الَللالة وُللَ سلليارى  للن الشللراَ وبلل  تَللريَ ال,ْللر, لنخبللار الْ ظللاُرة  للن 

تهلي  لن ال, وُن ُلذه ا ْيلة تلللَ فليْن  ُصَاَ رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ بلأن ذللك هلذلك

 ذهرِ ُتها تللَ فيت 

فإن وال لنا وا  : وهي  ييون ذلك  لناه, والسيران في حال زوال  قأت تظير الْجنون في حال   

ي  تيأي  الْجاتين لفقدَُ الفهَ بْا يؤ ر وينهل   ويل  للت: َن السليران  َا زوال  قأت, وُتَ  ْن تص

ون ليلان غيلر جلا ل ُ لره وتهيلت, وليلن السليران ُلو اللذي يفهلَ  لا يلأتي لو هان في  لن  الْجنل

ويللذر, غيللر ُن الشللراَ وللد ُثقلل  لسللاتت وُحللِر جسللْت وُخللدره, ح لل   جللل  للن َوا للة وراءتللت فللي 

لَ,  صالتت وحدو,ُا الواجبة  أيت فيها  ن غير زوال  قأت, فهو بْا ُ لر بلت وتهلي  نلت  لارف فها

 ن الشراَ  وُ ا  ن صار َلل  حلدِ   يلقل   لا يلأتي ويلذر,  و ن ُ,اء بلضت  اجل ب,در جسْت

فللذلك  ن قلل   للن السللير َللل  ال,بلل , و لللدو, فللي الْجللاتين, وللليس ذلللك الللذي خوطللب بقولللت: ا  

َِالةْ. ألن ذلك  جنون, وَتْا خوطب بت السيران, والسيران  ا وصفنا صف ت   تْقحْربصوا ال

نص    أصوا. القول في تأوي  وولت تلال : اْو  جص ي ْسبايٍ  ح   تْغح ْسا  با َ ِ  ابارا

اخ أ  ُُ  ال أوي  في تأويل  ذللك, فقلال بلضلهَ:  لنل  ذللك:   تقربلوا الَلالة وُتل َ سليارى   

ح   تلأْوا  ا تقولون, و  تقربوُا جنبا َ   ابري سبي , يلني: َ  ُن تيوتلوا  ج لازى طريلق: 

 ُي  سافرين ح   تغ سأوا  ذهر  ن وال ذلك:

ـ حدثنا  َْد بن بشار و َْد بن الْثن , وال: حدثنا  َْد بلن جلفلر, ولال: حلدثنا شللبة, 7648  

ي ْسلبايٍ . ولال: الْسلافر   نصبلا َ ِ  لابارا  ن و ا,ة,  ن ُبي  جأل,  ن ابن  باس, فلي ووللت: اْو  جص

 ووال ابن الْثن : لفي السفر 

ني  ْي, وال: ثنلي ُبلي,  لن ُبيلت,  لن ابلن ـ حدثني  َْد بن سلد, وال: ثني ُبي, وال: ث7649  

ي ْسبايٍ . يقلول:   تقربلوا الَلالة وُتل َ جنلب, َذا وجلدتَ الْلاء,  نصبا َ ِ  ابارا  باس وولت: اْو  جص

 فإن لَ تجدوا الْاء, فقد ُحأأَ ليَ ُن تِْسَوا باألرض 

 لن  بلا, بلن  بلد ال,  ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ُبي,  ن ابن ُبي ليأ ,  ن الْنهلال,7650  

ي ْسبايٍ . وال: َ  ُن تيوتوا  سافرين فال  نصبا َ ِ  ابارا ُو  ن زِر,  ن  أِي رضي ال  نت:اْو  جص

 تجدوا الْاء ف يْْوا 
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ـ حدثنا ابن بشار, ولال: حلدثنا  بلد اللرحْن, ولال: حلدثنا سلفيان,  لن سلالَ األفطلس,  لن 7651  

نص  ي ْسبايٍ . وال: الْسافر سليد بن جبير في وولت: اْو  جص  با َ ِ  ابارا

حدثنا ابن بشار, وال: حدثنا  بد الرحْن, وال: حدثنا ُشام,  ن و ا,ة,  ن ُبلي  جألل,  لن ابلن    

  باس, بْثأت 

حدثنا ابن حْيد, وال: حدثنا ُارون بن الْغيرة,  ن  نبسة,  ن ابن ُبي ليأ ,  لن الْنهلال بلن    

نصبللا َ ِ  ْللرو,  للن  بللا, بللن  بللد ال ,  للن  أللِي رضللي ال  نللت, وللال: تللللَ فللي السللفر: اْو  جص

ي ْسبايٍ . و ابر السبي : الْسافر َذا لَ يجد  اء تيَْ    ابارا

ي 7652   نصبلا َ ِ  لابارا ـ حدثنا ابن الْثن , وال: حدثنا ُارون,  لن ابلن  جاُلد,  لن ُبيلت: اْو  جص

 تت ي يَْ فيَأي ْسبايٍ . وال: الْسافر َذا لَ يجد الْاء فإ

حدثنا الَسن بن يَيـ , وال: ُخبرتا  بد الرزاه, وال: ُخبرتلا  لْلر,  لن و لا,ة,  لن ابلن ُبلي    

ي ْسبايٍ . وال: ُو الرج  ييون في السلفر ف َليبت  نصبا َ ِ  ابارا تجيح  ن  جاُد, في وولت: اْو  جص

 الجنابة في يَْ ويَأي 

ة, ولال: حلدثنا شلب ,  لن ابلن ُبلي تجليح,  لن  جاُلد: اْو  حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيف   

ي ْسلبايٍ . ولال:  سلافرين   يجلدون  لاء في يْْلون صلليدا طيبلا, ح ل  يجلدوا الْلاء  نصبا َ ِ  ابارا جص

 فيغ سأوا 

حدثني  َْد بن  ْرو, وال: حدثنا ُبو  اصَ,  ن  يس ,  ن ابن ُبي تجيح,  ن  جاُد, فلي    

نصبا  ي ْسبايٍ . وال:  سافرين   يجدون  اء وولت: اْو  جص  َ ِ  ابارا

ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ُبي,  ن  سلر,  ن بيير بن األخنس,  ن الَسن بن  سأَ, 7653  

ي ْسبايٍ . وال: َ  ُن ييوتوا  سافرين, فال يجدوا الْاء في يْْوا  نصبا َ ِ  ابارا  في وولت: اْو  جص

نصبلا َ ِ  ـ حدثنا ابن حْيد,7654   وال: حدثنا حيلام  لن  ْلرو,  لن  نَلور,  لن الَيلَ: اْو  جص

ي ْسبايٍ . وال: الْسافر تَيبت الجنابة, فال يجد  اء في يَْ    ابارا

حلدثني الْثنل , ولال: حلدثنا سللويد بلن تَلر, ولال: ُخبرتلا ابللن الْبلارك,  لن سلفيان,  لن سللالَ    

ي ْسلبايٍ .  األفطس  ن سليد بلن جبيلر, و لن  نَلور,  لن الَيلَ نصبلا َ ِ  لابارا فلي ووللت: اْو  جص

 وا : الْسافر الجنب   يجد الْاء في يَْ فيَأي 

نصبلا     حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو تليَ, وال: حدثنا سفيان,  ن سالَ,  ن سليد بن جبير: اْو  جص

ي ْسبايٍ . َ  ُن ييون  سافرا   َ ِ  ابارا

 ُبو تليَ, وال: حدثنا سفيان,  ن  نَور,  ن الَيَ, تَوه  حدثنا الْثن , وال: حدثنا   

ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, وال: ثني حجاج,  ن ابن جري,,  ن  بد ال بن هثير, 7655  

 وال: هنا تسْع ُتت في السفر 

نصبلا َ ِ 7656   ي ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب, وال: وال ابن زيد, في وولت: اْو  جص   لابارا

ْسبايٍ . وال: ُو الْسافر الذي   يجد الْاء فال بدِ لت  ن ُن ي يَْ ويَأي, فهو ي يَْ ويَأي  وال: 

 هان ُبي يقول ُذا 

ووال آخرون:  لن  ذلك:   تقربوا الَْأ  لأَالة وُت َ سليارى ح ل  تلأْلوا  لا تقوللون, و    

َ   ج لازين فيلت لأ,لروج  نلت  فقلال ُُل  ُلذه تقربوه جنبا ح   تغ سأوا َ   ابري سبي , يلنلي: 

الْقالة: ُويَْ الَالة  قلام الَْلأِ  والْسلجد, َذ هاتلَ صلالة الْسلأْين فلي  سلاجدَُ ُيا  لذ   

ي ,أفللون  للن ال جْيللع فيهللا, فيللان فللي النهللي  للن ُن يقربللوا الَللالة هفايللة  للن ذهللر الْسللاجد 

 والَْأِ  الذي يَأون فيت  ذهر  ن وال ذلك:

حدثنا الَسن بن يَيـ , وال: ُخبرتا  بد اللرزاه, ولال: ُخبرتلا  لْلر,  لن  بلد اليلريَ  ـ7657  

ي ْسلبايٍ . ولال: ُلو  نصبلا َ ِ  لابارا الجلري  ن ُبلي  بيلدة بلن  بلد ال,  لن ُبيلت فلي ووللت: اْو  جص

 الِْْر في الْسجد 

لفلر اللرازي,  لن زيلد ـ حدثنا ُحْد بن حازم, وال: حدثنا  بيد ال بن  وس ,  لن ُبلي ج7658  

ي ْسبايٍ . وال:   تقرَ الْسجد َ  ُن  نصبا َ ِ  ابارا بن ُسأَ,  ن ابن يسار,  ن ابن  باس: اْو  جص

 ييون طريقك فيت, ف ِْر  ِرا و  تجأس 
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ـ حدثنا ابن بشار, وال: حدثنا  للاذ بلن ُشلام, ولال: حلدثنا ُبلي,  لن و لا,ة,  لن سلليد فلي 7659  

نصبا َ ِ الجنب يِْر في الْ سجد  ج ازا وُو وا َ   يجأس وليس بْ وض ء, وتال ُذه ا ْية: اْو  جص

ي ْسبايٍ .    ابارا

ـ حدثنا ابن حْيد, وال: حدثنا ُارون,  ن تهش ,  ن الضلَاك,  لن ابلن  بلاس, ولال:   7660  

 بأس لأَا   والجنب ُن يِْرا في الْسجد  ا لَ يجأسا فيت 

براُيَ, وال: حلدثنا ُشليَ, ولال: ُخبرتلا ُبلو اللبيلر, ولال: هلان ُحلدتا ـ حدثني يلقوَ بن 7661َ  

 يِْر في الْسجد وُو جنب  ج ازا 

ـ حدثنا ابن بشار, وال: حدثنا ابن ُبي  دِي,  ن سلليد,  لن و لا,ة,  لن الَسلن فلي ووللت: 7662  

ي ْسبايٍ . وال: الجنب يِْر في الْسجد و  يقلد فيت  نصبا َ ِ  ابارا  اْو  جص

ـ حدثنا ابن بشار, وال: حدثنا ُبو ُحْد, وحدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو تلليَ, ولا  جْيللا: 7663  

ي ْسلبايٍ . ولال: َذا للَ يجلد  نصبلا َ ِ  لابارا حدثنا سفيان,  ن  نَور,  ن َبراُيَ, فلي ووللت: اْو  جص

 طريقا َ  الْسجد يِْر فيت 

بن َسْا ي , وال: حدثنا َسرا ي ,  ن  نَلور,  لن  حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو غسان  الك   

أصوا. وال:   بلأس ُن يْلِر الجنلب فلي  ي ْسبايٍ  ح   تْغح ْسا نصبا َ ِ  ابارا َبراُيَ في ُذه ا ْية: اْو  جص

 الْسجد َذا لَ يين لت طريق غيره 

 حدثنا ابن حْيد, وال: حدثنا جرير,  ن  نَور,  ن َبراُيَ,  ثأت    

ثني الْثن , وال: حدثنا شريك,  ن سلالَ,  لن سلليد بلن جبيلر, ولال: الجنلب يْلِر فلي ـ حد7664  

ي ْسبايٍ .  نصبا َ ِ  ابارا  الْسجد و  يجأس فيت, ثَ ورُ: اْو  جص

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا الَْاتي, وال: حدثنا شريك,  ن  بد اليريَ,  لن ُبلي  بيلدة, 7665  

  ثأت 

 ال: حدثنا الَْاتي, وال: حدثنا شريك,  ن سْاك,  ن  ير ة,  ثأت ـ حدثني الْثن , و7666  

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا الَْاتي, وال: حدثنا شريك,  ن الَسن بن  بيد ال,  ن ُبلي 7667  

 الضَ   ثأت 

حدثنا ابن حْيد, وال: حدثنا ُارون,  ن َسْا ي ,  ن الَسن, ولال:   بلأس لأَلا   والجنلب    

 في الْسجد و  يقلدا فيت ُن يِْرا 

ـ حدثنا ابن حْيد, وال: حدثنا ُارون,  ن  ْرو,  ن سلليد,  لن اللُلري, ولال: رخلص 7668  

 لأجنب ُن يِْر في الْسجد 

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو صالح, وال: ثني الأيث, وال: ثني يليد بن ُبي حبيب,  لن 7669  

ي سْ  نصبا َ ِ  ابارا بايٍ . ُن رجا ً  لن األتَلار هاتلَ ُبلوابهَ فلي الْسلجد تَليبهَ وول ال: اْو  جص

جنابة و   اء  ندَُ, فيريدون الْاء و  يجدون  ِْرا َ  فلي الْسلجد, فلأتلل ال تبلارك وتللال : 

ي ْسبايٍ .  نصبا َ ِ  ابارا  اْو  جص

لبة,  لن حْلا,,  لن حدثني الْثن , وال: حدثنا سويد بن تَر, وال: ُخبرتا ابن الْبارك,  ن ش   

ي ْسبايٍ . وال:   يج از في الْسجد َ  ُن   يجد طريقا غيره  نصبا َ ِ  ابارا  َبراُيَ: اْو  جص

ـ حدثنا ابن حْيد, وال: حدثنا ُارون,  ن ابن  جاُد,  ن ُبيت,   يِْر الجنب في الْسجد 7670  

 ي ,ذه طريقا 

ي ْسلبايٍ .: َ   وال ُبو جلفر: وُول  القولين بال أوي  لذلك   نصبلا َ ِ  لابارا تأويل   لن تأِوللت: اْو  جص

َح  ل ص  ج ازي طريق فيت  وذلك ُتت ود بين حيَ الْسافر َذا  دم الْاء وُلو جنلب فلي ووللت: اْوَنح هصنح

دصوا  لاًء فْ  َح تْجا َص النِساء فْأْ ْن الغا ارا ُوح  ْ سح ص َح  ا نحيص ْض  ُوح  أ  ْسفٍْر ُوح جاْء ُْحدٌ  ا يدا ْ رح لوا ْصللا ْص ِْ  ْيْ

لأصوا. للو هلان  لنيِلا بلت  ي ْسلبايٍ  ح ل  تْغح ْسا نصبلا َ ِ  لابارا ْطيِبا., فيان  لأو ا بذلك ُن وولت: اْو  جص

ْض  ُوح  أ  ْسفٍْر.  لن   فهوم, وود  ضل   َح ْ رح الْسافر لَ يين بإ ا,ة ذهره في وولت: اْوَنح هصنح ص

ف أويلل  ا ْيللة: يللا ُيهللا الللذين آ نللوا   تقربللوا الْسللاجد ذهللر حيْللت وبلل  ذلللك  وَذ هللان ذلللك هللذلك, 

لأَالة  َأين فيها وُت َ سيارى ح   تلأْوا  ا تقوللون, و  تقربوُلا ُيضلا جنبلا ح ل  تغ سلأوا 

َ   ابري سبي   واللابر السبي : الْج ازه  ِرا ووطلا, يقال  نت:  بلرِ ُلذا الطريلق فأتلا ُ بلره 
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فالن النهر: َذا وطلت وجازه, و نت ويل  لأناولة القويلة  أل  األسلفار  برا و بورا, و نت وي :  بر 

 لقوتها: وُي  بحرص ُسفار لقوتها  أ  األسفار 

   . ْن الغا ارا َح  ا نحيص ْض  ُوح  أ  ْسفٍْر ُوح جاْء ُْحدٌ  ا َح ْ رح  القول في تأوي  وولت تلال : اْوَنح هصنح ص

َح  ْ    ْض .:  ن جرح ُو جدري وُت َ جنب  هْا:يلني بقولت جِ  ثناؤه: اوَنح هصنح ص  رح

ـ حدثنا ابن حْيد, وال: حدثنا يَيـ  بن واضح, وال: حدثنا ُبو الْنبت الفض  بن سأيَ,  ن 7671  

ْضلل  ُوح  ألل  ْسللفٍْر. وللال: الْللري  الللذي وللد  َح ْ رح لل ص الضللَاك,  للن ابللن  سلللو,, وولللت: اوَنح هصنح

ا ُصابَ الجنابلة اليسلير اغ سل , والجلريح   يَلِ  ُرخص لت في ال يَْ ُو اليسير والجريح, فإذ

 جراح ت َ  جراحة   ي,ش   أيها 

ـلل حللدثنا تْلليَ بللن الْن َللر, وللال: حللدثنا َسللَاه بللن يوسلل  األزره,  للن شللريك,  للن 7672  

ْضل  ُوح  أل  ْسلفٍْر. ولال: ُلي  َح ْ رح ل ص َسْا ي  السدِي,  ن ُبي  الك, وال فلي ُلذه ا ْيلة: اوَنح هصنح

 الذي بت الجراحة ال ي ي,اف  نها ُن يغ س  فال يغ س , فرخص لت في ال يَْ لأْري  

ـ حدثنا  َْد بن الَسين, وال: حدثنا ُحْد بلن الْفضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: 7673  

ْض . والْلرض: ُلو الجلراح والجراحلة ال لي ي ,لِوف  أيهلا  لن الْلاء َن ُصلابت  َح ْ رح اوَنح هصنح ص

 ذلك ي يَْ صليدا طيبا ْضِر صاحبت, ف

ـ حدثنا  َْد بن بشار, وال: حدثنا ابن ُبي  دِي,  ن سلليد,  لن و لا,ة,  لن  للرة,  لن 7674  

ْض . وال: َذا هان بت جروح ُو وروح ي يَْ  َح ْ رح  سليد بن جبير في وولت: اوَنح هصنح ص

َح ـ حدثنا ابن حْيد, وال: حلدثنا حيلام,  لن  ْلرو,  لن  نَلور,  لن َبلرا7675ُ   ل ص يَ: اوَنح هصنح

ْض . وال:  ن القروح تيون في الذرا ين   ْ رح

َح     لل ص حللدثنا ابللن حْيللد, وللال: حللدثنا ُللارون,  للن  ْللرو,  للن  نَللور,  للن َبللراُيَ: اوَنح هصنح

ْض . وال: القروح في الذرا ين   ْ رح

ـلل حللدثنا ابللن حْيللد, وللال: حللدثنا ُللارون,  للن  ْللرو,  للن جللويبر,  للن الضللَاك, وللال: 7676  

ْض  ُوح  أ  ْسفٍْر. ص َح ْ رح  احب الجراحة ال ي ي,ِوف  أيت  نها ي يَْ  ثَ ورُ: اوَنح هصنح ص

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال: حدثنا شب ,  ن ابلن ُبلي تجليح,  لن  جاُلد: 7677  

ْض . والْرض: ُن يَيب الرج  الجرح ُو القرح ُو الجدري, في,اف  أ  َح ْ رح تفسلت  اوَنح هصنح ص

  ن بر, الْاء وُذاه, ي يَْ بالَليد هْا ي يَْ الْسافر الذي   يجد الْاء 

ـ حدثنا ابن بشار, وال: حدثنا  لاذ بن ُشام, وال: ثني ُبي,  لن و لا,ة,  لن  اصلَ, يلنلي 7678  

 األحول,  ن الشلبي, ُتت س    ن الْجدور تَيبت الجنابة  وال: ذُب فرسان ُذه ا ْية 

 في ذلك  ا: ووال آخرون  

ْضل  7679   َح ْ رح ل ص ـ حدثني بت يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب, وال: وال ابن زيد في وولت: اوَنح هصنح

وا. وال: الْري  الذي   يجد ُحدا يأتيلت بالْلاء و  يقلدر  أيلت,  ْص ِْ دصوا  اًء فْ ْيْ َح تْجا ُوح  أ  ْسفٍْر فْأْ

ول الْاء وليس  نده  ن يأتيت بلت, و  يَبلوا َليلت, وليس لت خا,م, و   ون, فإذا لَ يس طع ُن ي نا

تيَْ وصأ  َذا حأَ الَالة  وال: ُذا هألت ولول ُبلي: َذا هلان   يسل طيع ُن ي نلاول الْلاء ولليس 

  نده  ن يأتيت بت   ي رك الَالة, وُو ُ ذر  ن الْسافر 

رون  لهلا  أل  ا غ سلال ف أوي  ا ْية َذا: وَذ هن َ جرح  ُو بيَ وروح ُو هسر ُو  أة   تقلد  

  ن الجنابة, وُت َ  قيْون غير  سافرين, ف يْْوا صليدا طيبا 

وُ ا ووللت: اُوح  أل  ْسلفٍْر. َو َن هنل َ  سلافرين وُتل َ ُصلَاء جنلب, ف يْْلوا صلليدا  وهلذلك   

. يقول: ُو جاء ُحد  نيَ  لن الغلا ر ولد وضل  حاج ل ْن الغا ارا َح  ا نحيص ت وُلو تأوي  وولت: اُوح جاْء  ا

 سافر صَيح, فأي يَْ صلليدا طيبلا  والغلا ر:  لا اتسلع  لن األو,يلة وتَلِوَ, وجلل  هنايلة  لن 

وضاء حاجة ابإتسان, ألن الللرَ هاتلَ ت, لار وضلاء حاج هلا فلي الغيطلان فيثلر ذللك  نهلا ح ل  

غأب  أليهَ ذللك, فقيل  ليل   لن وضل  حاج لت ال لي هاتلَ تصقحضل  فلي الغيطلان حيلث وضلاُا  لن 

غِوط, جاء فالن  ن الغا ر يلني بلت: وضل  حاج لت ال لي هاتلَ تقضل  فلي الغلا ر  لن األرض:   

 األرض  وذهر  ن  جاُد ُتت وال في الغا ر: الوا,ي 
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ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال: حدثنا شب ,  ن ابلن ُبلي تجليح,  لن  جاُلد: 7680  

. وال: الغا ْن الغا ارا َح  ا نحيص   ر: الوا,ي اُوح جاْء ُْحدٌ  ا

َص النِساْء.     القول في تأوي  وولت تلال : اُوح  ْ سح ص

 يلني بذلك جِ  ثناؤه: ُو باشرتَ النساء بأيدييَ   

َص النِسلاْء. فقلال بلضلهَ: ْ نْل     ل ص ثَ اخ أ  ُُ  ال أوي  في الأْس الذي  نلاه ال بقوللت: اُوح  ْ سح

 بذلك: الجْاع  ذهر  ن وال ذلك:

نا حْيد بن  سلدة, وال: حدثنا يليد بن زريع, وال: حدثنا شلبة,  لن ُبلي بشلر,  لن ـ حدث7681  

سليد بن جبير, وال: ذهروا الأْس, فقال تاس  ن الْوالي: ليس بالجْلاع, وولال تلاس  لن الللرَ: 

الأْس: الجْاع  وال: فأتيَ ابن  بلاس, فقألَ: َن تاسلا  لن الْلوالي والللرَ اخ أفلوا فلي الأْلس, 

الي: ليس بالجْاع, ووالَ اللرَ: الجْاع  وال:  ن ُِي الفريقين هنلَ  وألَ: هنلَ  لن فقالَ الْو

الْوالي, وال: غأب فريق الْوالي, َن الِْس والأْس, والْباشرة: الجْلاع, وليلن ال يينلي  لا شلاء 

 بْا شاء 

بلن  حدثنا ابن بشار, وال: حدثنا  َْلد بلن جلفلر, ولال: حلدثنا شللبة,  لن ُبلي وليس,  لن سلليد   

 جبير,  ن ابن  باس,  ثأت 

ـ حدثنا  َْد بن الْثن , وال: حدثنا  َْد بن جلفر, وال: حلدثنا شللبة,  لن ُبلي َسلَاه, 7682  

َص النِساْء. وال: ُو الجْاع   وال: سْلَ سليد بن جبير يَدِث  ن ابن  باس ُتت وال: اُوح  ْ سح ص

دثنا ُبلي,  لن و لا,ة,  لن سلليد بلن جبيلر, حدثنا ابن بشار, وال: حدثنا وُب بن جريلر, ولال: حل   

َص النِسلاْء. فقلال  بيلد بلن  ْيلر: ُلو  ل ص وال: اخ أفَ ُتا و طاء و بيد بن  ْير في وولت: اُوح  ْ سح

الجْاع, ووأَ ُتلا و طلاء: ُلو الأْلس  ولال: فلدخأنا  أل  ابلن  بلاس, فسلألناه, فقلال: غألب فريلق 

 يلِ  وييني  الْوالي وُصابَ اللرَ, ُو الجْاع, ولين ال

حدثنا ابن الْثن , وال: حدثنا  بد األ أ , وال: حدثنا سليد,  لن و لا,ة,  لن  ير لة وسلليد بلن    

جبير و طاء بن ُبي رباح و بيد بن  ْير: اخ أفوا في الْال سلة, فقلال سلليد بلن جبيلر و طلاء: 

لوه, فقلال: ُخطلأ الْال سة  ا ,ون الجْاع  ووال  بيد: ُو النيلاح  ف,لرج  أليهَ ابلن  بلاس, فسلأ

 الْوليان وُصاَ اللربِي: الْال سة: النياح, ولين ال ييني ويلِ  

حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا  َْد بن بشلر,  لن سلليد,  لن و لا,ة, ولال: اج ْلع سلليد بلن جبيلر    

 و طاء و بيد بن  ْير, فذهر تَوه 

ليد بلن بشلير,  لن و لا,ة, ولال: ولال: حدثنا ابن الْثن , وال: حدثنا  َْد بن  ثْة, وال: حدثنا سل   

سليد بن جبير و طاء في ال ْاس: الغْل باليد, ووال  بيلد بلن  ْيلر: الجْلاع  ف,لرج  أليهَ ابلن 

  باس فقال: ُخطأ الْوليان, وُصاَ اللربِي, ولينت يلِ  وييني 

 حدثنا ُبو هريب ويلقوَ بن َبراُيَ, وا : وال ابن  باس: الأْس: الجْاع    

ا ابن وهيع, وال: حلدثنا ابلن  أيلة و بلد الوُلاَ,  لن خاللد,  لن  ير لة,  لن ابلن  بلاس حدثن   

  ثأت 

حدثني يلقوَ بن َبراُيَ وال: حدثنا ُشيَ, وال: حدثنا ُبو بشر,  لن سلليد بلن جبيلر,  لن ابلن    

  باس وال: الأْس والِْس والْباشرة: الجْاع, ولين ال ييني بْا شاء 

ن بيان, وال: حدثنا َسَاه األزره,  ن سفيان,  ن  اصَ األحول,  ن بير حدثنا  بد الَْيد ب   

 بن  بد ال,  ن ابن  باس, وال: الْال سة: الجْاع, ولين ال هريَ ييني  ْا شاء 

حدثني  َْد بن  بد ال بن  بد الَيَ, وال: حدثنا ُيوَ بن سويد,  ن سفيان,  ن  اصَ,  ن    

 باس,  ثأت بير بن  بد ال,  ن ابن  

حدثنا ابن الْثن , وال: حدثنا ابن ُبي  دِي,  ن ,او,,  ن جلفر بن ُبي وحشية,  ن سلليد بلن    

جبير, وال: اخ أفلَ الللرَ والْلوالي فلي الْال سلة  أل  بلاَ ابلن  بلاس واللَ الللرَ: الجْلاع, 

 : الجْاع ووالَ الْوالي: باليد  وال: ف,رج ابن  باس, فقال: غصأب فريق الْوالي, الْال سة

حدثنا ابن الْثن , وال: حدثنا  بد الوُاَ, وال: حدثنا ,او,,  ن رج ,  ن سليد بن جبير, وال:    

 هنا  أ  باَ ابن  باس, فذهر تَوه 
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حدثنا ابن الْثن , وال: حدثنا يليد بن ُارون, وال: ُخبرتا ,او,,  ن سلليد بلن جبيلر, ولال: وللد    

  ووم  أ  باَ ابن  باس, فذهر تَوه

حدثني الْثن , وال: حلدثنا  بلد ال بلن صلالح, ولال: ثنلي  لاويلة بلن صلالح,  لن  ألِي بلن ُبلي    

َص النِساْء. الْال سة: ُو النياح   طأَة,  ن ابن  باس في وولت: اُوح  ْ سح ص

حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ابن تْير,  ن األ ْش,  لن  بلد الْألك بلن  يسلرة,  لن سلليد بلن    

لفِة, فاج ْللَ الْلوالي  أل  جبير, وال َِ : اج ْلَ الْوالي واللرَ في الْسجد وابن  باس في ال

ُتت الأْس ,ون الجْاع, واج ْلَ اللرَ  أ  ُتت الجْاع, فقال ابن  باس:  ن ُِي الفريقين ُتَ  

 وأَ:  ن الْوالي, وال: غصأبَ 

ليد بلن جبيلر,  لن ابلن حدثنا ابن وهيع, وال: حلدثنا ُبلي,  لن سلفيان,  لن ُبلي َسلَاه,  لن سل   

  باس وال: الأْس: الجْاع 

 وبت  ن سفيان,  ن  اصَ,  ن بير,  ن ابن  باس,  ثأت    

حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا حفص,  ن األ ْش,  ن حبيب,  ن سلليد,  لن ابلن  بلاس, ولال:    

 ُو الجْاع 

 ن ابن  باس,  ثأت حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا  الك,  ن زُير,  ن خَي ,  ن  ير ة,     

حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا حفص,  ن ,او,,  ن جلفر بن َياس,  ن سليد بن جبير,  ن ابلن    

َص النِساْء. وال: الجْاع    باس: اُوح  ْ سح ص

ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ُبي,  ن سفيان,  ن ُشلث,  ن الشللبي,  لن  ألِي رضلي 7683  

 ال  نت, وال: الجْاع 

 ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا  بد األ أ ,  ن يوتس,  ن الَسن, وال: الجْاع 7684  

 ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا  الك,  ن خَي , وال: سألَ  جاُدا, فقال ذلك 7685  

ـ حدثنا بشر بن  لاذ, وال: حدثنا يليد, وال: حدثنا سليد,  ن و ا,ة والَسن, ولا : غشليان 7686  

 النساء 

ال آخرون:  ن  ال بذلك هل  لْلس بيلد هلان ُو بغيرُلا  لن ُ ضلاء جسلد ابإتسلان  وُوجبلوا وو  

 الوضوء  أ   ن  ِس بشيء  ن جسده شي ا  ن جسدُا  فضيا َليت  ذهر  ن وال ذلك:

ـ حدثنا  َْد بن الْثن , وال: حدثنا  َْد بن جلفر, وال: حدثنا شلبة,  لن  ,لاره,  لن 7687  

 د ال, ُتت وال شي ا ُذا  لناه: الْال سة:  ا ,ون الجْاع طاره بن شهاَ,  ن  ب

ـ حدثنا ابن الْثن , وال: حدثنا  َْد بن جلفر, وال: حدثنا شلبة,  ن  نَور,  ن ُالل, 7688  

  ن ُبي  بيدة,  ن  بد ال ـ ُو  ن ُبي  بيدة  نَور الذي شِك  وال: القبأة  ن الِْس 

 بد الرحْن, وال: حدثنا سفيان,  ن  ,اره,  ن طلاره,  لن  بلد حدثنا ابن بشار, وال: حدثنا    

 ال, وال: الأْس:  ا ,ون الجْاع 

حدثني يلقوَ بن َبراُيَ, وال: حدثنا ابن  أية,  ن شلبة,  ن الْغيرة,  ن َبراُيَ, ولال: ولال    

 ابن  سلو,: الأْس:  ا ,ون الجْاع 

 لن األ ْلش,  لن َبلراُيَ,  لن ُبلي  بيلدة,  لن  حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ُبي,  ن سفيان,   

  بد ال, وال: القبأة  ن الأْس 

حللدثنا ُبللو السللا ب, وللال: حللدثنا ُبللو  لاويللة, وحللدثنا ابللن وهيللع, وللال: حللدثنا ابللن فضللي ,  للن    

األ ْللش,  للن َبللراُيَ,  للن ُبللي  بيللدة,  للن  بللد ال بللن  سلللو,, وللال القبأللة  للن الأْللس, وفيهللا 

 الوضوء 

ا تْيَ بن الْن َر, وال: ُخبرتا َسَاه,  ن شريك,  ن األ ْلش,  لن َبلراُيَ,  لن ُبلي حدثن   

  بيدة,  ن  بد ال بن  سلو,,  ثأت 

ـ حدثنا ُحْد بن  بدة الضبي, وال: ُخبرتا سأيَ بلن ُخضلر, ولال: ُخبرتلا ابلن  لون,  لن 7689  

َص النِسللاْء. وللا لل ص ل: فأشللار بيللده ُيللذا ـ وحيللاه سللأيَ   َْللد, وللال: سللألَ  بيللدة,  للن وولللت: اُوح  ْ سح

َِ ُصابلت   وُراتاه ُبو  بد ال, فض
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حدثني يلقوَ وابن وهيع, وا : حدثنا ابن  أية,  لن سلأْة بلن  أقْلة,  لن  َْلد, ولال: سلألَ    

َص النِساْء. وال بيده, فظننَ  ا  ن  فأَ ُسألت    بيدة,  ن وولت: اُوح  ْ سح ص

دثنا ابن  أية,  ن ابن  ون, وال: ذهروا  نلد  َْلد  لِس الفلرج, ـ حدثني يلقوَ, وال: ح7690  

َص النِسلاْء. فقلال  ل ص وُرنهَ ذهروا  ا وال ابن  ْر في ذلك, فقال  َْد: وأَ للبيلدة, ووللت: اُوح  ْ سح

 بيده  وال ابن  ون: بيده هأتت ي ناول شي ا يقب   أيت 

 الد,  ن  َْد, وال: وال  بيدة: الأْس باليد حدثني يلقوَ, وال: حدثنا ابن  أية, وال: ُخبرتا خ   

َص     لل ص ولال: حللدثنا ابللن  أيللة,  للن ُشلام,  للن  َْللد, وللال: سللألَ  بيلدة,  للن ُللذه ا ْيللة: اُوح  ْ سح

َِ ُصابلت, ح    رفَ الذي ُرا,   النِساْء. فقال بيده, وض

يلد ال بلن  ْلر, ـ حدثني يوتس بن  بد األ أ , وال: ُخبرتا ابلن وُلب, ولال: ُخبرتلي  ب7691  

  ن تافع: ُن ابن  ْر هان ي وضأ  ن وبأة الْرُة, ويرى فيها الوضوء, ويقول: ُي  ن الأِْاس 

ـ حدثنا  بد الَْيد بن بيان, وال: ُخبرتا  َْد بن يليلد,  لن َسلْا ي ,  لن  لا ر, ولال: 7692  

 الْال سة:  ا ,ون الجْاع 

ِ  بن  َرز,  لن َبلراُيَ,  ـ حدثنا ابن حْيد, وال: حدثنا يَيـ  بن7693   َا واضح, وال: حدثنا  ص

 وال: الأْس  ن شهوة ينق  الوضوء 

ـ حدثني يلقوَ بن َبراُيَ, ولال: حلدثنا ابلن  أيلة, ولال: حلدثنا شللبة,  لن الَيلَ وحْلا, 7694  

 ُتهْا وا : الأْس  ا ,ون الجْاع 

سليد,  ن و ا,ة,  لن  طلاء, ولال: ـ حدثنا ابن الْثن , وال: حدثنا  بد األ أ , وال: حدثنا 7695  

 الْال سة:  ا ,ون الجْاع 

حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا حفص,  ن ُشلث,  ن الشلبِي,  ن ُصَاَ  بد ال,  ن  بد ال,    

 وال: الْال سة:  ا ,ون الجْاع 

ا ,ون حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا جرير,  ن بيان,  ن  ا ر,  لن  بلد ال, ولال: الْال سلة:  ل   

 الجْاع 

 وال: حدثنا جرير,  ن  غيرة,  ن َبراُيَ,  ن  بد ال,  ثأت    

 حدثنا ابن وهيع, وال: ثني ُبي,  ن سفيان,  ن  غيرة,  ن َبراُيَ,  ن  بد ال,  ثأت    

حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا  َْد بن بشر,  ن سليد,  لن ُبلي  لشلر,  لن َبلراُيَ, ولال: ولال    

دصوا  اًء.  بد ال: ا َح تْجا َص النِساْء فْأْ  لْال سة:  ا ,ون الجْاع, ثَ ورُ: اُوح  ْ سح ص

حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا جريلر,  لن ُشلام,  لن ابلن سليرين, ولال: سلألَ  بيلدة,  لن: اُوح    

َص النِساْء. فقال بيده ُيذا, فلرفَ  ا يلني    ْ سح ص

 ن ُبيت وحسن بن صالح,  ن  نَور,  ن ُلالل بلن  ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ُبي,7696  

 يساف,  ن ُبي  بيدة, وال: القبأة  ن الأْس 

ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا  الك بن َسْا ي ,  ن زُير,  ن خَي ,  ن ُبي  بيدة: 7697  

 القبأة والشيء 

َص وللال ُبللو جلفللر: وُوللل  القللولين فللي ذلللك بالَللواَ وللول  للن وللال:  نلل  ال بقولللت   لل ص : اُوح  ْ سح

النِساْء. الجْاع ,ون غيره  ن  لاتي الأْس, لَلَة ال,بلر  لن رسلول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ 

 ُتت وبِ  بل  تسا ت ثَ صأ  ولَ ي وضأ 

ـ حدثني بذلك َسْا ي  بن  وس  السدِي, وال: ُخبرتا ُبو بير بلن  يلاش,  لن األ ْلش, 7698  

هان النبِي صأ  ال  أيت وسأَ ي وضأ ثَ » ا شة, والَ:  ن حبيب بن ُبي ثابَ,  ن  روة,  ن 

 « يقبِ , ثَ يَأي و  ي وضأ

حدثنا ُبو هريب, ولال: حلدثنا وهيلع,  لن األ ْلش,  لن حبيلب بلن ُبلي ثابلَ,  لن  لروة,  لن    

وألَ: «, ُن النبِي صأ  ال  أيت وسأَ وبِ  بل  تسا ت ثَ خرج َل  الَالة وللَ ي وضلأ» ا شة: 

َا  فضَيَ   ن ُي َ   ُت

ـ حدثنا ُبو هريب, وال: حدثنا حفص بن غيلاث,  لن حجلاج,  لن  ْلرو بلن شلليب,  لن 7699  

 « ُتت هان يقب , ثَ يَأي و  ي وضأ»زينب السهْية,  ن النبي صأ  ال  أيت وسأَ: 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حدثنا ُبو زيد  ْر بن شبة, وال: حدثنا شهاَ بن  با,, وال: حدثنا  ندل,  ن ليث,  ن  طلاء,   

هلان رسلول ال صلأ  ال » ن  ا شة  و ن ُبي روه,  لن َبلراُيَ ال يْلي,  لن  ا شلة, واللَ: 

 «  أيت وسأَ ينال  ني القبأة بلد الوضوء, ثَ   يليد الوضوء

ـلل حللدثنا سللليد بللن يَيللـ  األ للوي, وللال: حللدثنا ُبللي, وللال: ثنللي يليللد بللن سللنان,  للن  بللد 7700  

ُن رسلول ال صلأ  »هثير,  ن ُبلي سلأْة,  لن ُِم سلأْة: الرحْن األوزا ي,  ن يَيـ  بن ُبي 

 « ال  أيت وسأَ هان يقبأها وُو صا َ, ثَ   يفطر, و  يَدث وضوءا

ففي صَة ال,بر فيْا ذهرتا  ن رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ الد لة الواضَة  أ  ُن الأْس   

 الشا ر: في ُذا الْوضع لْس الجْاع   جْيع  لاتي الأْس, هْا وال

يسا   ْا دصها الِطيرص تْناْك لْ َح يْساَنح ت ْا ُْ يْن بانا  شا ْح ُصِن يْ  و

 يلني بذلك: تنك لْاسا   

وذهر ُن ُذه ا ْية تللَ في ووم  لن ُصلَاَ رسلول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ ُصلاب هَ جنابلة   

 وَُ جراح 

الْبارك,  ن  َْد بن جابر, ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا سويد بن تَر, وال: ُخبرتا ابن 7701  

 ن حْلا,,  لن َبراُْلي فلي الْلري    يسل طيع الغسل   لن الجنابلة ُو الَلا  , ولال: يجلليهَ 

ال لليَْ, وتللال ُصللَاَ رسللول ال صللأ  ال  أيللت وسللأَ جراحللة, ففشللَ فلليهَ, ثللَ اب أللوا بالجنابللة, 

َح  ل ص ْضل  ُوح  أل  ْسلفٍْر ُوح جلاْء ُْحلدٌ فشيوا ذلك َل  النبِي صأ  ال  أيت وسأَ, فنللَ: اْوَنح هصنح ْ رح

.    ا ْية هأها  ْن الغا ارا َح  ا نحيص   ا

ووال آخرون: تللَ في ووم  ن ُصَاَ النبِي صأ  ال  أيت وسأَ ُ وزَُ الْاء فأَ يجدوه في   

 سفر لهَ  ذهر  ن وال ذلك:

ْلَ  بيلد ال بلن  ْلر, ـ حدثنا ابن  بد األ أ , وال: حدثنا الْل ْر بن سلأيْان, ولال: سل7702  

 ن  بد الرحْن بن القاسَ,  ن  ا شة ُتها واللَ: هنلَ فلي  سلير  لع رسلول ال صلأ  ال  أيلت 

وسأَ, ح ل  َذا هنلا بلذاِ الجليش, ْضلِ   قلدي, فلأخبرِ بلذلك النبلِي صلأ  ال  أيلت وسلأَ, فلأ ر 

فقلال  ¹الناس, فباتوا ليأ هَ تألك بال ْاست, فال ْس فأَ يوجد  فأتاخ النبِي صأ  ال  أيت وسأَ, وُتاخ

الناس: حبسَ  ا شة النبِي صأ  ال  أيت وسأَ! والَ: فجاء َلِي ُبو بير, ورُس النبلِي صلأ  ال 

 أيت وسأَ في حجري وُو تا َ, فجل  يهْلتي ويقرصني ويقلول:  لن ُجل   قلدك حبسلَ النبلِي 

لنبِي صأ  ال  أيت وسأَ, وود ُوجلنلي صأ  ال  أيت وسأَ! والَ: فال ُتَِرك  ,افة ُن يس يقي ا

فأْا اس يقي النبِي صأ  ال  أيت وسأَ وُرا,  ¹فال ُ,ري هي  ُصنع  فأْا رآتي   ُحير َليت اتطأق

الَالة فأَ يجد  اء  والَ: فأتلل ال تلال  آية ال يَْ  والَ: فقال ابن حضير:  ا ُذا بأِول بره يَ 

 يا آل ُبي بير 

لقوَ بن َبراُيَ, وال: حدثنا ابن  أية,  ن ُيوَ,  ن ابن ُبي  أيية: ُن النبِي ـ حدثني ي7703  

صأ  ال  أيت وسأَ هان فلي سلفر, ففقلدِ  ا شلة ولال,ة لهلا, فلأ ر النلاس بلالنلول, فنلللوا ولليس 

 لهَ  اء, فأت  ُبو بير  أ   ا شة, فقال لها: شققَ  أل  النلاس! وولال ُيلوَ بيلده ـ يَل  ُتلت 

: وتللَ آية ال يَْ, ووجدِ القال,ة في  ناخ البلير, فقال الناس:  ا رُينا ا رُة ُ ظَ ورصها  وال

 برهة  نها 

ـ حدثني  َْد بن  بد ال الهاللي, وال: ثني  ْران بن  َْد الَدا,, وال: ثني الربيع بلن 7704  

هنَ ُخدم النبِي صأ   بدر, وال: ثني ُبي,  ن ُبيت,  ن رج   نا  ن بْأْلحْرج يقال لت: األسأع, وال:

ْحلل ص لللت, فقللال لللي ذاِ ليأللة:  ْحلل ح لللي!»ال  أيللت وسللأَ, وُرح َح فارح للأْعح وصلل وأللَ: يللا رسللول ال « يللا ُسح

ُصللاب ني جنابللة  فسلليَ سللا ة, ثللَ , للاتي وُتللاه جبريلل   أيللت السللالم باليللة الَللليد, ووصلل  لنللا 

 ضرب ين 

ا  ْلرو بلن خاللد, ولال: ثنلي الربيلع بلن ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب, وال: حلدثن7705  

بدر, وال: ثني ُبي,  ن ُبيت,  ن رج   نا يقال لت األسلأع, ولال: هنلَ ُخلدم النبلِي صلأ  ال  أيلت 

وسأَ, فذهر  ثأت, َ  ُتت وال: فسيَ رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ شي ا ـ ُو وال سا ة الشِك  ن 

َح يلا »الَليد, فقال رسلول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ:   ْرو  وال: وُتاه جبري   أيت السالم بالية وصل
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! َح ِْ أْعص فْ ْيْ لأْعص ْ لِس ـ ُو »وال: ف يَْْ ثَ رحأَ لت  وال: فسلرتا ح ل   ررتلا بْلاء فقلال: « ُسح يلا ُسح

ِس  بهذا جأدك!  وال: وُراتي ال يَْ هْا ُراه ُبوه: ضربة لأوجت وضربة لأيدين َل  الْرفقين « ُ ا

ُبو هريب, وال: حدثنا حفص بن تفي , ولال: حلدثنا زُيلر بلن  لاويلة, ولال: حلدثنا  ـ حدثنا7706  

 بد ال بن  ثْان بن خثيَ, وال: ثني  بد ال بن  بيد ال بن ُبي  أيية ُتت حدثت ذهوان ُبو  ْرو 

حاجب  ا شة: ُن ابن  باس ,خ   أيها فلي  رضلها, فقلال: ُبشلري هنلَ ُحلِب تسلاء رسلول ال 

 أيت وسأَ َل  رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ, ولَ يين رسول ال صأ  ال  أيلت وسلأَ  صأ  ال

يَِب َ  طيبا, وسقطَ وال,تك ليأة األبواء, فأصبح رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ يأ قطها, ح ل  

وا ْصليدا طيِبا. فيلان ذ ْص ِْ للك  لن ُصبح في الْنلل, فأصبح الناس ليس  لهَ  اء, فأتلل ال: اتي

 سببك, و ا ُذن ال لهذه األ ة  ن الرخَة 

ـل حللدثنا سلفيان بللن وهيللع, ولال: حللدثنا ابللن تْيلر,  للن ُشلام,  للن ُبيللت,  لن  ا شللة: ُتهللا 7707  

اسلل لارِ  للن ُسللْاء وللال,ة, فهأيللَ, فبلللث رسللول ال صللأ  ال  أيللت وسللأَ رجللا ً فللي طأبهللا, 

وا بغيلر وضلوء, فشليوا ذللك َلل  رسلول ال فوجدوُا  وُ,ره هَ الَالة, وليس  لهلَ  لاء, فَلأ

فقال ُسيد بن حضير للا شة: جلاك ال خيرا, فلوال  لا  ¹صأ  ال  أيت وسأَ, فأتلل ال آية ال يَْ

 تلل بك ُ ر تيرُينت َ  جل  ال لك ولأْسأْين فيت خيرا 

ل: ُخبرتي  ْرو بن حدثنا ُحْد بن  بد الرحْن بن وُب, وال: ثني  ْي  بد ال بن وُب, وا   

الَرث ُن  بد الرحْن بن القاسَ حدثت  ن ُبيت,  ن  ا شة زوج النبِي صأ  ال  أيت وسأَ, ُتها 

والَ: سقطَ وال,ة لي بالبيداء وتَن ,اخأون َل  الْدينلة, فأتلاخ رسلول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ 

ُبلي, فأيلتلي ليللة, ثلَ ولال: وتلل, فبينا رسول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ فلي حجلري راولد, ُوبل  

حبسَ الناس  ثَ َن رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ اس يقي, وحضرِ الَبح, فلال ْس الْلاء فألَ 

َِالةا.    ا ْية  وال ُسيد بلن حضلير: لقلد بلارك  َح َل  ال ْح ص يْن آْ نصوا َذْا وص يوجد, وتللَ: ايا ُيِها الِذا

 َ  برهة ال لأناس فييَ يا آل ُبي بير,  ا ُت َ 

ـ حدثني الَسن بن شبيب, وال: حدثنا ابن  يينة, وال: حدثنا  بد ال بلن  ثْلان بلن خثليَ, 7708  

 ن  بد ال بن ُبي  أيية, وال: ,خ  ابلن  بلاس  أل   ا شلة, فقلال: هنلَ ُ ظلَ الْسلأْين برهلة 

  أ  الْسأْين سقطَ وال,تك باألبواء, فأتلل ال فيك آية ال يَْ 

َص النِساْء.  فقلرُ ذللك  ا لة ولِراء ُُل  الْدينلة وبلل  واخ أ  ال   قراء في وراءة وولت: اُوح  ْ سح ص

َص. بْلنلل : ُو لْسلل َ تسللاءهَ ولْسلل يَ  ووللرُ ذلللك  ا للة وللراء  لل ص البَللريين واليللوفيين: اُوح  ْ سح

َص النِساءْ »اليوفيين:  اءتلان   قارب لا بْلن : ُو لْس َ ُت َ ُيها الرجال تسلاءهَ  وُْلا ور« ُوح  ْ سح ص

الْلنلل , ألتللت   ييللون الرجلل    سللا ا رُتللت َ  وُللي   سلل ت, فللالأْس فللي ذلللك يللدِل  ألل   لنلل  

الأْاس, والأْاس  أ   لن  الأْس  ن ه  واحد  نهْا صاحبت, فبأِي القراءتين ورُ ذللك القلارىء 

 فَْيب,  تفاه  لنييهْا 

وا ْصليدا ْطيِبا.  القول في تأوي  وولت تلال : افْأحَ تْجدوا  اءً    ْص ِْ  فْ ْيْ

دصوا ْ اًء. ُو لْس َ النسلاء, فطأبل َ الْلاء ل  طهلروا بلت, فألَ تجلدوه    يلني بقولت جِ  ثناؤه: افأَ تْجا

وا. يقول: ف لْدوا, وُو تفلأوا  ن وول القا  : تيَْْ هذا: َذا وَلدتت  ْص ِْ بثْن و  غير ثْن, افْ ْيْ

ت: يْْلت فلالن فهلو ييْْلت, وُيْْ لت ُتلا وُ ْ لت خفيفلة, وتيْْلَ وتلْدتت فأتلا ُتيْْلت, وولد يقلال  نل

 وتأ َْ, ولَ يسْع فيها يَْْ خفيفة  و نت وول ُ ش  بني ثلأبة:

ت ذي ْشْلنح   ْْ ضا  نح ْ هح َح ,صوتْهصْْن األرح َص وْيحسا وْه ْح ِْ  تْيْ

صِ و»يلني بقولت: تيَْْ: تلْدِ ووَدِ, وود ذهر ُتها في وراءة  بد ال:     « ا صليدافأ

 وبنَو  ا وأنا في ذلك وال ُُ  ال أوي   ذهر  ن وال ذلك:  

ـ حلدثني  بلد ال بلن  َْلد, ولال: حلدثنا  بلدان, ولال: ُخبرتلا ابلن الْبلارك, ولال: سلْلَ 7709  

وا ْصليدا ْطيِبا. وال: تَِروا وتلْدوا صليدا طيبا  ْص ِْ  سفيان يقول في وولت: افْ يْ

 أوي  اخ أفوا فيت, فقال بلضهَ: ُو األرض الْأسلاء ال لي   تبلاِ فيهلا وُ ا الَليد, فإن ُُ  ال  

 و  غراس ذهر  ن وال ذلك:
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يدا 7710   ـ حدثنا بشر بن  لاذ, وال: حدثنا يليلد بلن زريلع, ولال: حلدثنا سلليد,  لن و لا,ة: اْصللا

 ْطيِبا. وال: ال ي ليس فيها شجر و  تباِ 

 ذهر  ن وال ذلك:ووال آخرون: ب  ُو األرض الْس وية    

 ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب, وال: وال ابن زيد: الَليد: الْس وي 7711  

 ووال آخرون: ب  الَليد: ال راَ  ذهر  ن وال ذلك:  

ـ حدثنا ابن حْيد, وال: حدثنا الَيَ بن بشلير, ولال: حلدثنا  ْلرو بلن وليس الْال لي, ولال: 7712  

 الَليد: ال راَ 

 : الَليد: وجت األرض ووال آخرون  

 ووال آخرون: ب  ُو وجت األرض ذاِ ال راَ والغبار   

وُوللل  ذلللك بالَللواَ وللول  للن وللال: ُللو وجللت األرض ال,اليللة  للن النبللاِ والغللروس والبنللاء   

 الْس وية, و نت وول ذي الر ة:

طصومص   رح ظاما الرُسا خص دْبِابْةٌ فاي  ا يدْ بها لا َِ َْ  يْرح ي ال  هأتِتص بالِض

 يلني: يضرَ بت وجت األرض   

 وُ ا وولت طيبا, فإتت يلني بت: طاُرا  ن األوذار والنجاساِ   

 واخ أ  ُُ  ال أوي  في  لن  وولت: اْطيِبا. فقال بلضهَ: حال ً  ذهر  ن وال ذلك:  

ـ حدثني  بد ال بن  َْد, وال: حدثنا  بد الرزاه, وال: ُخبرتا ابن الْبارك, وال: سْلَ 7713  

 سفيان يقول في وولت: اْصليدا ْطيِبا. وال: وال بلضهَ: حال ً 

 ووال بلضهَ بْا:  

ـ حدثني  بد  ال, وال: حدثنا  بدان, وال: ُخبرتا ابن الْبارك,  ن ابن جري, وراءة, وال: 7714  

,ٌ غير ُبطح, ُي وا ْصليدا طيِبا. وال: الطيب:  ا حولك  وأَ:  يان ْجرح ْص ِْ جللىء وأَ للطاء: اف ي

  ني  وال: تلَ 

و لن  اليالم: فإن لَ تجدوا  اء ُيها الناس, وهن َ  رض , ُو  أ  سفر, ُو جاء ُحلد  لنيَ  لن   

الغلللا ر, ُو لْسللل َ النسلللاء, فلللأر,تَ ُن تَلللأوا ف يْْلللوا, يقلللول: ف لْلللدوا وجلللت األرض الطلللاُرة, 

 فا سَوا بوجوُيَ وُيدييَ 

وا   َص ْس .  يلني بذلك جِ  ثنلاؤه: فا سلَوا  نلت  القول في تأوي  وولت تلال : افا ح َح ييص َح وُيحدا يص ُا و جص بوص

اه فللاء بد لللة اليللالم  أيللت  والْسللح  نللت بالوجللت ُن «  نللت»بوجللوُيَ وُيللدييَ, ولينللت تللرك ذهللر 

يضلرَ الْ ليَْ بيديلت  أل  وجللت األرض الطلاُر, ُو  لا ولام  قا لت, فيْسللح بْلا  ألق  لن الغبللار 

غبار هثيرا, فنفخ  ن يديت ُو تفضت, فهو جا ل  وَن للَ يلألق بيديلت وجهت, فإن هان الذي  أق بت ال

 ن الغبار شيء, وود ضلرَ بيديلت ُو َحلداُْا الَلليد, ثلَ  سلح بهْلا ُو بهلا وجهلت ُجللُه ذللك, 

بإجْاع جْيع الَجة  أ  ُن الْ يَْ لو ضرَ بيديت الَليد وُو ُرض ر   فأَ يلأق بيديت  نها 

للَ ي,لال  ذللك  لن يجلوز ُن يل لدِ ب,الفلت  فأْلا هلان ذللك َجْا لا  شيء ف يَْ بت ُن ذلك  جل ت,

 نهَ هان  لأو ا ُن الذي يرا, بت  ن ضرَ الَليد باليدين  باشلرة الَلليد بهْلا بلالْلن  اللذي 

ُ ر ال بْباشرتت بهْا,   ألخذ تراَ  نت  وُ ا الْسح باليدين, فإن ُُل  ال أويل  اخ أفلوا فلي الَلدِ 

سَت  ن اليدين, فقلال بلضلهَ: حلدِ ذللك اليفلان َلل  اللتلدين, ولليس  أل  الْ ليَْ الذي ُ ر ال بْ

  سح  ا وراء ذلك  ن السا دين  ذهر  ن وال ذلك:

ـ حدثني ُبو السا ب سأَ بن جنا,ة, وال: حدثنا ابلن َ,ريلس,  لن حَلين,  لن ُبلي  اللك, 7715  

بيديلت واحلدة  أل  األخلرى, ثلَ وال: تيَْ  ْار فضرَ بيديت َل  ال راَ ضربة واحلدة, ثلَ  سلح 

  سح وجهت, ثَ ضرَ بيديت ُخرى, فجل  يأوي يده  أ  األخرى ولَ يْسح الذراع 

ـ حدثنا ُبو السا ب, وال: حدثنا ابن َ,ريس,  ن ابن ُبي خالد, وال: رُيَ الشللبي وصل  7716  

فجلل   لنا ال يَْ: فضرَ بيديت َل  األرض ضربة, ثَ تفضلهْا و سلح وجهلت, ثلَ ضلرَ ُخلرى,

 يأوي هفيت َحداُْا  أ  األخرى, ولَ يذهر ُتت  سح الذراع 

ـ حدثنا ُنا,, وال: حدثنا ُبو األحوص,  ن حَين,  ن ُبي  الك, ولال: وضلع  ْلار بلن 7717  

 ياسر هفيت لفي ال راَ, ثَ رفلهْا فنف,هْا, فْسح وجهت وهفيت, ثَ وال: ُيذا ال يَْ 
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ُبللو تْيأللة, وللال: حللدثنا سللالم  للول  حفللص, وللال: سللْلَ  ـلل حللدثنا ابللن حْيللد, وللال: حللدثنا7718  

  ير ة, يقول: ال يَْ ضرب ان: ضربة لأوجت, وضربة لأيفين 

ـ حدثنا  أِي بن سه , وال: حدثنا الوليد بن  سأَ,  ن األوزا لي,  لن سلليد وابلن جلابر, 7719  

َلول القلرآن فلي ذللك: ُن  يَو ً هان يقول: ال يَْ ضربة لأوجت واليفين َلل  اليلوع, وي لأِول  ي

. وللَ  َح ييص لدا َح وُيح يص ُا لو جص وا بوص َص ْسل ْرافالقا. وووللت فلي ال ليَْ: افا ح ْْ َح َلل  ال يْيص لدا َح وُْيح ُْيص و جص أصوا وص سا افاغح

وْةص  هص ْوالِسللارا يسلل ثن فيللت هْللا اسلل ثن  فللي الوضللوء َللل  الْرافللق  وللال  يَللول: وللال ال: اْوالِسللارا

 طع يد الساره  ن  فَ  اليوع فاوحْطلصوا ُيحدْيهصْا. فإتْا تق

ـ حدثني  َْد بن  بد ال بن  بد الَيَ, وال: حدثنا بشر بن بير ال نيسي,  ن ابن جلابر: 7720  

 ُتت رُى  يَو ً ي يَْ يضرَ بيديت  أ  الَليد, ثَ يْسح بهْا وجهت وهفيت بواحدة 

 لن الشللبي, ولال: ال ليَْ: ـ حدثني يلقوَ بلن َبلراُيَ, ولال: حلدثنا ابلن  أيلة,  لن ,او,, 7721  

 ضربة لأوجت واليفين 

 و أة  ن وال ُذه الْقالة  ن األثر  ا:  

ـ حدثنا ُبو هريب, وال: حدثنا  بدة و َْد بن بشر,  ن ابن ُبي  روبلة,  لن و لا,ة,  لن 7722  

سليد بن  بد الرحْن بن ُبلى,  ن ُبيت,  ن  ْار بن ياسر: ُتت سأل رسلول ال صلأ  ال  أيلت 

تا »أَ  ن ال يَْ, فقال: وس وفي حديث ابلن بشلر: ُن  ْلارا سلأل النبلِي صلأ  «  ْ ِرةً لأْيفِيحنا والْوجح

 ال  أيت وسأَ  ن ال يَْ 

ـ حدثنا ُبو هريب, وال: حدثنا  بيلدة بلن سلليد القرشلي,  لن شللبة,  لن الَيلَ,  لن ابلن 7723  

ْلاء, فقلال  ْلر:   تَلِ ! فقلال للت ُبلى, وال: جاء رج  َل   ْر, فقلال: َتلي ُجنبلَ فألَ ُجلد ال

 ْار: ُ ا تذهر ُتا في  سير  أ   هد رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ فأجنبَ ُتا وُتَ, فأ ا ُتَ 

فأَ تَِ , وُ ا ُتا ف ْلِيَ في ال لراَ وصلأيَ, فأتيلَ رسلول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ, فلذهرِ 

للا ْهللاْن يْيفحيللكْ »ذلللك لللت, فقللال:  ْْ األرض وتفللخ فيهْللا و سللح وجهللت وهفيللت  للِرة وضللرَ هفيللت « َتِ

 واحدة 

ووالوا: ُ ر ال في ال يَْ بْسح الوجت واليدين, فْا  سح  ن وجهت ويديت في ال يَْ ُجلُه, َ  ُن   

 يْنع  ن ذلك  ا يجب ال سأيَ لت  ن ُص  ُو وياس 

واليدين َل  الْلرفقين  ووال آخرون: حدِ الْسح الذي ُ ر ال بت في ال يَْ ُن يْسح جْيع الوجت   

 ذهر  ن وال ذلك:

ـ حدثنا  ْران بن  وس  القلاز, وال: حدثنا  بد الوراث بن سليد, وال: حدثنا ُيوَ,  ن 7724  

تافع: ُن ابن  ْر تيَْ بْربد النلَ, فضرَ ضربة فْسح وجهت, وضرَ ضربة فْسح يديلت َلل  

 الْرفقين 

ْلر, ولال: سلْلَ  بيلد ال,  لن تلافع,  لن  بلد ال ُتلت حدثنا ابن  بد األ أ , وال: حلدثنا الْل    

وال: ال يَْ  سَ ان, يضرَ الرج  بيديت األرض, يْسح بهْا وجهت, ثَ يضرَ بهْا  رة ُخرى 

 فيْسح يديت َل  الْرفقين 

حدثني ابن الْثن , وال: حدثنا يَيـ  بن  بيد ال, وال: ُخبرتي تافع,  لن ابلن  ْلر فلي ال ليَْ,    

 بة لأوجت, وضربة لأيفين َل  الْرفقين وال: ضر

حدثنا ُبو هريب وُبو السا ب, وا : حدثنا ابن َ,ريس,  لن  بيلد ال,  لن تلافع,  لن ابلن  ْلر,    

 وال: هان يقول في الْسح في ال يَْ َل  الْرفقين 

َ ـ حدثنا حْيد بن  سلدة, وال: حدثنا بشر بن الْفضل , ولال: حلدثنا ابلن  لون, ولال: سلأل7725  

الَسللن,  للن ال لليَْ, فضللرَ بيديللت  ألل  األرض فْسللح بهْللا وجهللت, وضللرَ بيديللت فْسللح بهْللا 

 ذرا يت راُرُْا وباطنهْا 

ـ حدثنا ابن الْثن , وال: حدثنا  بد الوُاَ, وال: حدثنا ,او,,  لن  لا ر ُتلت ولال فلي ُلذه 7726  

ْرافاقا ْوا ْْ َح َل  ال ييص َح وُيحدا يص ُا و جص وا بوص َص ْس . وولال ا ْية: افا ح بْليحنا َح َلل  الْيلح ل أْيص جص َح وُرح ليص سا ؤص وا بارص َص ْسل  ح

نحتص. وال: ُ لر ُن يْسلح فلي ال ليَْ  لا ُ لر ُن يغسل   َح  ا ييص َح وُيحدا يص ُا و جص وا بوص َص ْس في ُذه ا ْية: افا ح

 في الوضوء وُبط   ا ُ ر ُن يْسح في الوضوء الرُس والرجالن 
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ة, وحدثنا ابن الْثنل , ولال: ثنلي  َْلد بلن ُبلي  لدِي ـ حدثني يلقوَ, وال: حدثنا ابن  أي7727  

 جْيلا,  ن ,او,,  ن الشلبي في ال يَْ, وال: ضربة لأوجت, وضربة لأيدين َل  الْرفقين 

ـ حدثنا ابن حْيد, وال: حدثنا جرير,  ن  غيرة,  ن الشللبي, ولال: ُ لر بلال يَْ فيْلا ُ لر 7728  

 بالغس  

ابن  أية,  ن ُيوَ, وال: سألَ سالَ بن  بد ال  لن ال ليَْ,  ـ حدثني يلقوَ, وال: حدثنا7729  

فضرَ بيديت  أ  األرض ضربة فْسح بهْا وجهت, ثَ ضرَ بيديت  أ  األرض ضربة ُخلرى 

 فْسح بهْا يديت َل  الْرفقين 

ـ حدثني يلقوَ, وال: حدثنا ابن  أية, وال: وُخبرتا حبيب بن الشهيد,  ن الَسن ُتت س   7730  

 يَْ, فقال: ضربة يْسح بها وجهت, ثَ ضربة ُخرى يْسح بها يديت َل  الْرفقين  ن ال 

و أة  ن وال ُذه الْقاللة ُن ال ليَْ بلدل  لن الوضلوء  أل  الْ ليَْ ُن يبأل  بلال راَ  لن وجهلت   

 ويديت  ا هان  أيت ُن يبأغت بالْاء  نهْا في الوضوء  وا  أوا  ن األثر بْا:

سله  الر ألي, ولال: حلدثنا تلليَ بلن حْلا,, ولال: حلدثنا خارجلة بلن ـ حدثني بت  وس  بلن 7731  

 َلب,  ن  بد ال بن  طاء,  ن  وسل  بلن  قبلة,  لن األ لرج,  لن ُبلي جهليَ, ولال: رُيلَ 

رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ يبول فسأَْ  أيت فأَ ير,ِ  أِي, فأْا فرغ ولام َلل  حلا ر, فضلرَ 

َ بيديت َل  الَا ر, فْسلح بهْلا يديلت َلل  الْلرفقين, ثلَ ر, بيديت  أيت, فْسح بهْا وجهت, ثَ ضر

  أِي السالم 

 ووال آخرون: الَدِ الذي ُ ر ال ُن يبأ  بال راَ َليت في ال يَْ ا ْباط  ذهر  ن وال ذلك:  

ـلل حللدثني ُحْللد بللن  بللد الللرحيَ البروللي, وللال: حللدثنا  ْللر بللن ُبللي سللأْة ال نيسللي,  للن 7732  

 ي وال: ال يَْ َل  ا ْباط األوزا ي,  ن اللُر

و أة  ن وال ذلك ُن ال ُ ر بْسح اليد في ال يَْ هْا ُ ر بْسح الوجت, وود ُجْلوا ُن  أيلت ُن   

 يْسح جْيع الوجت, فيذلك  أيت جْيع اليد, و ن طرف الي  َل  ابإبر يد  وا  أوا  ن ال,بر بْا:

 ن ابن ُبي ذ ب,  ن اللُري,  ن  بيد ـ حدثنا ُبو هريب, وال: حدثنا صيفي بن ربلي, 7733  

ال بن  بد ال,  ن ُبي اليقظان, وال: هنا  ع رسول ال صأ  ال  أيلت وسلأَ, فهألك  قلد للا شلة, 

فأوام رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ ح   ُضاء الَبح, ف غيي ُبو بير  أ   ا شة, فنلللَ  أيلت 

ها: َتك لْبارهة, تلل فيك رخَة! فضربنا بأيلدينا الرخَة الْسح بالَليد, فدخ  ُبو بير فقال ل

 ضربة لوجهنا, وضربة بأيدينا َل  الْناهب وا ْباط 

وال ُبو جلفر: والَواَ  ن القول في ذلك ُن الَدِ الذي   يجلىء الْ ليَْ ُن يقَلر  نلت فلي   

ك غير جلا ل,  سَت بال راَ  ن يديت, اليفان َل  اللتدين بإجْاع الجْيع  أ  ُن ال قَير  ن ذل

ثَ ُو فيْا جاوز ذلك  ,ير َن شاء بأ  بْسَت الْرفقين, وَن شاء ا ْباط  واللألة ال لي  لن ُجأهلا 

جلأنللاه  ,يللرا فيْللا جللاوز اليفللين ُن ال لللَ يَللدِ فللي  سللح ذلللك بللال راَ فللي ال لليَْ حللدِا   يجللوز 

ا لَ الَجلة بأتلت   يجل لت ال قَير  نت, فْا  سح الْ يَْ  ن يديت ُجلُه, َ   ا ُجْلع  أيلت, ُو و

ال قَير  نت, وود ُجْع الجْيع  أ  ُن ال قَلير  لن اليفلين غيلر  جللىء, ف,لرج ذللك بالسلنة, 

و ا  دا ذلك فْ, أل  فيلت, وَذ هلان  , أفلا فيلت, وهلان الْاسلح بيفيلت ,اخلالً فلي  ْلوم ا ْيلة هلان 

 خارجا  ْا لل ت  ن فرض ذلك 

و  ْن ,خ  في رخَة ال يَْ َذا لَ يجد الْاء ُم    فقلال واخ أ  ُُ  ال أوي  في الجنب, ُ  ُ  

جْا ة  ن ُُ  ال أوي   ن الََابة وال ابلين و ن بلدَُ  ن ال,الفين حيَ الجنب فيْا لل ت  لن 

ال يَْ َذا لَ يجد الْاء حيلَ  لن جلاء  لن الغلا ر, وسلا ر  لن ُحلدث  ْلن جلل  ال ليَْ للت طهلورا 

َص النِسلاْء. ُو جلا ل ْوُِن, وترهنلا لَالتت, وود ذهرِ وول بلل   لن تلأوِ  ل ص ل ولول ال: اُوح  ْ سح

ذهر الباوين ليثرة  ن وال ذلك  وا  ِ  وا أو ُذه الْقالة بأن لأجنب ال يَْ َذا لَ يجد الْاء في سفره 

بإجْاع الَجة  أ  ذلك تقالً  ن تبيها صأ  ال  أيت وسأَ الذي يقطع اللذر, ويلي  الشلِك  وولال 

الْ قد ين:   يجلىء الجنب غير ا غ سال بالْاء, وليس لت ُن يَأي بال يَْ, وال يَْ  جْا ة  ن

ي  نصبلا َ ِ  لابارا   يطهره  والوا: وَتْا جل  ال ليَْ رخَلة لغيلر الجنلب, وتلأِولوا ولول ال: اْو  جص

سلل , ولللَ ْسللبايٍ . وللالوا: ووللد تهلل  ال الجنللب ُن يقللرَ  َللأ  الْسللأْين َ   ج للازا فيللت ح لل  يغ 
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َص النِسللاْء.: ُو   سلل ْوُِن باليللد ,ون الفللرج  لل ص يللرخص لللت بللال يَْ  وللالوا: وتأويلل  وولللت: اُوح  ْ سح

و,ون الجْاع  والوا: فأَ تجد ال رخص لأجنب في ال يَْ, ب  ُ ره بالغس , وُن   يقلرَ الَلالة 

 َ   غ سالً  والوا: وال يَْ   يطهره لَالتت  ذهر  ن وال ذلك:

ـ حدثنا ُبو هريب وُبو السا ب, ولا : حلدثنا ُبلو  لاويلة,  لن األ ْلش,  لن شلقيق, ولال: 7734  

هنَ  ع  بد ال بن  سلو, وُبي  وسل  األشللري, فقلال ُبلو  وسل : يلا ُبلا  بلد اللرحْن ُرُيلَ 

و رجالً ُجنب فأَ يجد الْاء شهرا ُي يَْ  فقال  بد ال:   ي ليَْ وَن للَ يجلد الْلاء شلهرا  فقلال ُبل

لوا ْصلليدا ْطيِبلا.  فقلال  بلد ال: َن  ْص ِْ  وس : فيي  تَنلون بهذه ا ْية فلي سلورة الْا لدة: افْ ْيْ

رخص لهَ في ُذا ألوشليوا َذا بلر,  أليهَ الْلاء ُن ي يْْلوا بالَلليد  فقلال للت ُبلو  وسل : َتْلا 

ل ال صلأ  ال هرُ َ ُذا لهذا  وال: تلَ  وال ُبو  وس : ُلَ تسْع وول  ْار للْر: بلثنلي رسلو

 أيت وسأَ في حاجة, فأجنبَ, فأَ ُجد الْاء, ف ِْرغَ في الَليد هْا تِْرغ الدابلة, ولال: فلذهرِ 

ُْْيذا»ذلك لأنبِي صأ  ال  أيت وسأَ, فقال:  نْْع  َح فايْك ُنح تْ ا يْيح ْْ وضرَ بيفيلت ضلربة واحلدة «, َتِ

 لَ يقنع لقول  ْار و سح بهْا وجهت, و سح هفيت  وال  بد ال: ُلَ تر  ْر 

ـ حدثنا ابن بشار, وال: حدثنا  بد الرحْن, وال: حلدثنا سلفيان,  لن سلأْة,  لن ُبلي  اللك 7735  

و ن  بد ال بلن  بلد اللرحْن بلن ُبللى, ولال: هنلا  نلد  ْلر بلن ال,طلاَ رضلي ال  نلت, فأتلاه 

ال  ْلر: ُ لا ُتلا فألو للَ رج , فقال: يا ُ ير الْؤ نين َتا تْيث الشهر والشهرين   تجد الْلاء! فقل

ُجد الْاء لَ ُهن ألصأي ح   ُجد الْاء  وال  ْلار بلن ياسلر: ُتلذهر يلا ُ يلر الْلؤ نين حيلث هنلا 

بْيان هذا وهذا, وتَن تر   ابإب , ف لأَ ُتلا ُجنبنلا  ـ ولال: تللَ  فأ لا ُتلا ف ِْرغلَ فلي ال لراَ, 

لا »فأتينا النبِي صأ  ال  أيت وسأَ, وال:  َِ وضلرَ بيفيلت األرض, ثلَ تفلخ «, يدص لْيافايكْ َنح هاْن ال

فيهْا, ثَ  سح وجهت وبل  ذرا يت  فقال: اتق ال يا  ْار! فقال: يا ُ ير الْلؤ نين َن شل َ للَ 

 ُذهره, فقال:  , ولين توليك  ن ذلك  ا توليَ 

: سلْلَ ـ حدثنا ابن الْثن , وال: حدثنا  َْد بن جلفر, وال: حدثنا شلبة,  ن الَيَ, وال7736  

 َبراُيَ في ,هان  سأَ األ ور, فقأَ: ُرُيَ َن لَ تجد الْاء وُتَ جنب  وال:   ُصأي 

وال ُبو جلفر: والَواَ  ن القلول فلي ذللك, ُن الجنلب  ْلن ُ لره ال بلال يَْ َذا للَ يجلد الْلاء   

لوا ْصلليد ْص ِْ لدصوا  لاًء فْ ْيْ َح تْجا َص النِسلاْء فْأْل ل ص ا ْطيِبلا.  وولد بينلا ثلَ ُن  لنل  والَالة بقولت: اُوح  ْ سح

الْال سة في ُذا الْوضع: الجْاع بنق  الَجلة ال لي   يجلوز ال,طلأ فيْلا تقأ لت  جْللة  أيلت و  

السللهو و  ال واطللؤ وال ضللافر, بللأن حيللَ الجنللب فللي ذلللك حيللَ سللا ر  للن ُحللدث فأل للت ال طهللر 

 لن األخبلار ال لي ولد ذهرتلا  لَالتت,  ع  ا ود روي في ذلك  ن رسول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ

بلضها وترهنا ذهر هثير  نها اسل غناء بْلا ذهرتلا  نهلا  ْلا للَ تلذهر, وهراُلة  نلا َطاللة الي لاَ 

 باس قَاء جْيلت 

وا. ُ  ذلك ُ لر  لن ال بلال يَْ هأْلا    ْص ِْ دصوا  اًء فْ ْيْ َح تْجا واخ أ  ُُ  ال أوي  في تأوي  وولت: افْأْ

 للر  نللت بللال يَْ هأْللا لل للت الطأللب وُللو  َللدث حللدثا يجللب  أيللت  نللت لل للت طأللب الْللاء ُم ذلللك ُ

الوضوء بالْاء لو هان لأْاء واجدا  فقال بلضهَ: ذلك ُ ر  ن ال بال يَْ هأْا لل ت فرض الطأب 

 بلد الطأب  َدثا هان ُو غير  َدث  ذهر  ن وال ذلك:

اه,  لن الَلرث,  لن  ألِي ـ حدثني يلقوَ, وال: حدثنا ُشيَ,  ن الَجاج,  ن ُبي َس7737َ  

 رضي ال  نت ُتت هان يقول: ال يَْ لي  صالة 

حدثني الْثن , وال: حدثنا سويد بن تَر, ولال: ُخبرتلا ابلن الْبلارك, ولال: ُخبرتلا ُشليَ, ولال:    

 ُخبرتا الَجاج,  ن ُبي َسَاه,  ن الَرث,  ن  أِي,  ثأت 

ن الْلروزي, ولال: ُخبرتلا ابلن الْبلارك, ولال: ـ حدثني  بد ال بن  َْد, وال: حدثنا  بلدا7738  

 ُخبرتا  بد الوراث, وال: ُخبرتا  ا ر األحول,  ن تافع ُتت حدثت,  ن ابن  ْر  ث  ذلك 

ـ حدثنا ُبو هريب, ولال: حلدثنا جلابر بلن تلوح, ولال: ُخبرتلا  جاللد,  لن الشللبي, ولال:   7739  

 يَأي بال يَْ َ  صالة واحدة 

ن , وال: حدثنا سلويد, ولال: ُخبرتلا ابلن الْبلارك,  لن سلليد,  لن و لا,ة, ولال: ـ حدثنا الْث7740  

دصوا  اًء.  َح تْجا  ي يَْ لي  صالة  وي أول ُذه ا ْية: افْأْ
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ـ ولال: ُخبرتلا ابلن الْبلارك, ولال: حلدثنا الفريلابي,  لن األوزا لي,  لن يَيلـ  بلن سلليد 7741  

 وا: ال يَْ لي  صالة و بد اليريَ بن ربيلة بن ُبي  بد الرحْن, وال

ـ حدثنا  َْد بن بشار, وال: حدثنا ُبلو ,او,, ولال: حلدثنا  ْلران القطلان,  لن و لا,ة,  لن 7742  

 الن,لي, وال: ي يَْ لي  صالة 

ووال آخرون: ب  ذلك ُ ر  ن ال بال يَْ بلد طأب الْاء  ن لل ت فرض الطألب َذا هلان  َلدثا,   

ال راَ فأل ت فرض الطألب, فأليس  أيلت تجديلد تيْْلت, وللت ُن فأ ا  ن لَ يين ُحدث بلد تطهره ب

 يَأي ب يْْت األِول  ذهر  ن وال ذلك:

ـ حدثنا حْيد بن  سلدة, وال: حدثنا سفيان بن حبيب,  ن يوتس,  ن الَسن, ولال: ال ليَْ 7743  

 بْنللة الوضوء 

الَسلن, ولال: يَلأي ـ حدثنا َسْا ي  بن  وس  السدِي, وال: حدثنا  ْر بلن شلاهر,  لن 7744  

 الْ يَْ ب يْْت  ا لَ يَدث, فإن وجد الْاء فأي وضأ 

حدثنا ُبلو هريلب, ولال: حلدثنا ابلن َ,ريلس, ولال: ُخبرتلا ُشلام,  لن الَسلن, ولال: هلان الرجل     

 يَأي الَأواِ هأها بوضوء واحد  ا لَ يَدث, وهذلك ال يَْ 

تلا ُشلام,  لن الَسلن, ولال: هلان الرجل  حدثنا ُبلو هريلب, ولال: حلدثنا ابلن َ,ريلس, ولال: ُخبر   

 يَأي الَأواِ هأها بوضوء واحد 

حللدثنا ابللن بشللار, وللال: حللدثنا ُبللو ,او,, وللال: حللدثنا ُبللي,  للن و للا,ة,  للن الَسللن, وللال: يَللأي    

 الَأواِ بال يَْ  ا لَ يَدث 

ال: ـ حدثنا حْيد بن  سلدة, وال: حدثنا سلفيان بلن حبيلب,  لن ابلن جلري,,  لن  طلاء, ول7745  

 ال يَْ بْنللة الوضوء 

وال ُبو جلفر: وُول  القولين في ذلك  ندتا بالَواَ ولول  لن ولال: ي ليَْ الَْلأ  ليل  صلالة   

لل ت طأب الْاء لأ طهر لها فرضا ألن ال جِ  ثناؤه ُ ر ه  وا َ َل  الَالة بال طهر بالْاء, فلإن 

ان ولد تقلدم ويا لت َليهلا الوضلوء بالْلاء سلنة لَ يجد الْاء فال يَْ, ثَ ُخرج القا َ َل  الَالة  ن ه

رسللول ال صللأ  ال  أيللت وسللأَ, َ  ُن ييللون وللد ُحللدث حللدثا يللنق  طهارتللت, فيسللقر فللرض 

الوضوء  نت بالسنة  وُ ا القا َ َليها وود تقلدم ويا لت َليهلا بلال يَْ لَلالة وبأهلا, ففلرض ال ليَْ للت 

   زم بظاُر ال نلي  بلد طأبت الْاء َذا ُ وزه

 القول في تأوي  وولت تلال : اَِن ِكْ هاْن ْ فصِوا ْغفصورا.   

يلني بذلك جِ  ثناؤه: َن ال لَ يلل  فِوا  ن ذتوَ  با,ه وترهت اللقوبة  أ  هثيلر  نهلا  لا للَ   

يشرهوا بت, هْا  فا  نيَ ُيها الْؤ نون  ن ويا يَ َل  الَالة ال ي فرضها  أييَ فلي  سلاجدهَ 

  اْغفصللورا. يقللول: فأللَ يلللل يسلل ر  ألليهَ ذتللوبهَ ب رهللت  لللاجأ هَ اللللذاَ  ألل  وُتلل َ سلليارى

خطاياَُ, هْا سل ر  ألييَ ُيهلا الْؤ نلون ب رهلت  للاجأ يَ  أل  صلالتيَ فلي  سلاجدهَ سليارى  

 يقول: فال تلو,وا لْثأها فينا ليَ بلو,هَ لْا ود تهي يَ  نت  ن ذلك ْ نحْيأة 

 45-44اآلية : 
وْن الِضللالْلْةْ القللول فللي تأويلل  و لل ْرص َا يْشح لليباً ِ للْن الحيا ْللا َا يْن ُصوتصللواح تْ َح تْللْر َالْلل  الِللذا ولللت تلللال :     اُْلْلل

ير َا يِاً ْوْهفْْ  بااِ ا تْ َح ْوْهفْْ  بااِ ا ْولا دْا ايص َص باأْ ح أْ أِواح الِسبايْ     ْوِكص ُْ ح يدصوْن ُْن تْضا  اً .  ْويصرا

يْن. فقلال ولوم:  لنلاه: ُللَ ت,بلر   اخ أ  ُُ  ال أوي  في    َح تْلْر َلل  الِلذا  لن  وولت جِ  ثناؤه: اُلْل

ووال آخرون:  لناه: ُلَ تلأَ  والَواَ  ن القول في ذلك: ُلَ تر بقأبك يا  َْلد  أْلا َلل  اللذين 

  ُوتوا تَيبا  وذلك ُن ال,بر واللأَ   يجأيان رؤية, ولينت رؤية القأب باللأَ لذلك هْا وأنا فيت

َا. فإتلت يلنلي: َلل  اللذين ُص طلوا حِظلا  لن    لْن اليا ْلا ليبا  ا َا يْن ُصوتصلوا تْ وُ ا تأوي  وولت: اَلْ  الِذا

ه اَ ال, فلأْوه  وذهر ُن ال  ن  بذلك طا فة  ن اليهو, الذين هلاتوا حلوالي  هلاجر رسلول ال 

 صأ  ال  أيت وسأَ  ذهر  ن وال ذلك:

َح تْلْر َلل  ـ حدثنا بشر بن  لاذ7746   , وال: حدثنا يليلد, ولال: حلدثنا سلليد,  لن و لا,ة, ووللت: اُلْل

أِوا الِسبايْ . فهَ ُ داء ال اليهو,,  يدصوْن ُنح تْضا َا يْشح ْروْن الِضاللْةْ ويصرا ْن اليا ا يبا  ا َا يْن ُصوتصوا تْ الِذا

 اش روا الضاللة 
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َح تْْر ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, وال: ثني حج7747   اج,  ن ابن جري,,  ن  ير ة: اُلْ

تا. وللال: تلللَ فللي  للا َْ ْ للنح ْ ْواضا ل ِرفصللوْن الْيأا َْ َا. َللل  ووللت: اي للْن اليا لا ليبا  ا َا يْن ُوتصللوا تْ َلل  الِلذا

 رفا ة بن زيد بن السا ب اليهو,ي 

ُبلي ـ حدثنا ُبو هريب, وال: حدثنا يوتس بن بيير,  لن ابلن َسلَاه, ولال: ثنلي  َْلد بلن 7748  

 َْد  ول  زيد بن ثابَ, وال: ثني سليد بن جبير ُو  ير ة,  لن ابلن  بلاس, ولال: هلان رفا لة 

بن زيد بن ال ابوِ  لن  ظْلا هَ ـ يلنلي:  لن  ظْلاء اليهلو,  َذا هألَ رسلول ال صلأ  ال  أيلت 

: وسأَ لوى لساتت ووال: را نا سْلك يا  َْد ح   تفهْك! ثَ طلن في ابإسالم و ابت, فأتلل ال

نصوْن َ ِ وْأايالً.  وْن الِضاللْةْ.    َل  وولت: افاْل يصؤح ا َا يْشح ْرص ْن اليا ا يبا  ا َا يْن ُوتصوا تْ َح تْْر َل  الِذا  اُلْ

 حدثنا ابن حْيد, وال: حدثنا سأْة,  ن ابن َسَاه بإسنا,ه  ن ابن  باس,  ثأت    

َح  القول في تأوي  وولت تلال : ايْشح ْروْن الِضاللْةْ    لدْا ايص َص بأ ح أْل لأِوا الِسلبايْ  وِكص ُ ح يلدوْن ُنح تْضا ويصرا

يرا.  َا  وْهفْ  باِ ا ْولايِا وْهفْ  باِ ا تْ

وْن الِضللاللْةْ.: اليهللو, الللذين ُوتللوا تَلليبا  للن الي للاَ ي, للارون    لل ْرص يلنللي جللِ  ثنللاؤه بقولللت: ايْشح

بي  الرشد والَواَ,  ع اللألَ  لنهَ الضاللة, وذلك األخذ  أ  غير طريق الَق ورهوَ غير س

بقَد السبي  و نهَ الَِق  وَتْا  ن  ال بوصفهَ باش را هَ الضاللة  قا هَ  أ  ال يذيب بَْْد 

صأ  ال  أيت وسأَ وترههَ ابإيْان بت, وَُ  الْون ُن السبي  الَِق ابإيْان بت وتَديقت بْا ولد 

 وجدوا  ن صف ت في ه بهَ ال ي  ندَُ 

لأِوا الِسلبايْ . يلنلي بلذلك تللال  ذهلره: ويريلد ُلؤ ء اليهلو, اللذين وُ ا    يلدصوْن ُنح تْضا وولت: اويصرا

وصفهَ جِ  ثناؤه بأتهَ ُوتوا تَيبا  ن الي اَ ُن تضأوا ُت َ يا  لشلر ُصلَاَ  َْلد صلأ  ال 

ِق,  أيت وسأَ الَْدِوين بت ُن تضأوا السلبي , يقلول: ُن تلوللوا  لن وَلد الطريلق, و َجلة الَل

ف يذبوا بَْْد, وتيوتلوا ضلال ً  لثأهَ  وُلذا  لن ال تللال  ذهلره تَلذير  نلت  بلا,ه الْلؤ نين ُن 

يس نََوا ُحدا  ن ُ داء ابإسلالم فلي شليء  لن ُ لر ,يلنهَ, ُو ُن يسلْلوا شلي ا  لن طللنهَ فلي 

َُ فلي الَِق  ثَ ُخبر ال جِ  ثنلاؤه  لن  لداوة ُلؤ ء اليهلو, اللذين تهل  الْلؤ نين ُن يس نَلَو

. يلني بذلك تلال  ذهره: وال ُ ألَ  لنيَ بللداوة  َح دْا ايص َص بأ ح أْ ,ينهَ َياَُ, فقال جِ  ثناؤه: اْوِكص ُ ح

ُللؤ ء اليهللو, ُيهللا الْؤ نللون, يقللول: فللات هوا َللل  طللا  ي  ْللا تهيلل يَ  نللت  للن اس نَللاحهَ فللي 

ُتهللَ َتْللا يبغللوتيَ الغوا لل , ,يللنيَْ, فللإتي ُ أللَ بْللا ُللَ  أيللت ليللَ  للن الغللِش واللللداوة والَسللد و

 ويطأبون ُن تضأوا  ن  َجة الَِق ف هأيوا 

ليرا. فإتلت يقلول: فبلاهلل ُيهلا الْؤ نلون فثقلوا, و أيلت    َا وُ ا وولت: اوْهفْ  باِ ا ْوليِلا وْهفْل  بلاِ ا تْ

ليِا. يقول: ف وهأوا, وَليت فارغبوا ,ون غيره, ييفيَ  هْيَ وينَرهَ  أ  ُ دا يَ  اوْهفْ  باِ ا وْ 

وهفللاهَ وحسللبيَ بللاهلل ربيللَ وليللا يأللييَ ويأللي ُ للورهَ بالَياطللة ليللَ والَراسللة  للن ُن يسلل فِلهَ 

يرا. يقول: وحسلبيَ بلاهلل تاصلرا  َا ُ داؤهَ  ن ,ينيَ ُو يَدِوهَ  ن اتباع تبييَ  اوْهفْ  باِ ا تْ

 للوج ليَ  أ  ُ دا يَ وُ داء ,ينيَ, و أ   ن بغاهَ الغوا  , وبغي ,ينيَ ا

 46اآلية : 
نْا  لح ْا تا ْويْقصولصلوْن ْسل للا َْ ْ لن ِ ْواضا ل ِرفصلوْن الحْيأا َْ لا,صواح يص ُْ يْن  القول في تأوي  ووللت تللال :     اِ لْن الِلذا

ْا  َح وْلالصواح ْسل ل َح ْوْطلحنلاً فالي اللدِينا ْولْلوح ُْتِهص لنْ اها نْلا لْيِلاً باأْلحسا عٍ ْوْرا ا ْْ سح عح ْغيحْر  ص ْْ نْا ْواسح يح َْ نْلا ْوْ  نْا ْوُْْطلح لح

نصوْن َا ِ وْأاي َح فاْلْ يصؤح ا ُا َص ِكص بايصفحرا ن لِلْنْهص َح ْوُْوحْوْم ْولْيا تْا لْْياْن ْخيحراً لِهص عح ْواتحظصرح ْْ  الً .  ْواسح

َْ. وجهللان  للن ال أويلل : ُحللدُْا: ُن ييللون     لل ِرفصللوْن الْيأا َْ يْن ُللا,صوا يص للْن الِللذا ولقولللت جللِ  ثنللاؤه: ا ا

لْن  لناه : ُلَ تر َل  الذين ُوتوا تَيبا  ن الي اَ  ن الذين ُا,وا يَِرفون اليأَ  فييلون ووللت: ا ا

يْن ُللا,صوا.  للن صللأة  وَللل  ُللذا القللول هاتللَ  ا للة ُُلل  اللربيللة  للن ُُلل  اليوفللة «  الللذين»الِللذا

ِرفصوْن.  وا ْخر  نهْا: ُن ييون  لناه:  لن  َْ يْن ُا,صوا يص ْن الِذا اللذين ُلا,وا  لن يوجهون  وولت: ا ا

يْن «  للن»يَللِرف اليأللَ  للن  واضلللت  ف يللون  للْن الِللذا  َذوفللة  للن اليللالم اه فللاء بد لللة وولللت: ا ا

ن»ُا,صوا.  أيها, وذلك ُن  لنح »فلاه ف  بد للة «, ْ لنح »لو ذهرِ في اليالم هاتلَ بلضلا للـ «  ا «  ا

يقلول ذاك, و نلا  لن    أيها, واللرَ تقول:  نا  لن يقلول ذللك, و نلا   يقوللت, بْلنل :  نلا  لن 

 اه فاء بد لة  ن  أيت, هْا وال ذو الر ة:«  ن»يقولت, ف َذف 
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هح ا   ْْ لْةْ اللحينا بال ي ,ْ ح لصتص ساباٌق لْهصوآْخرص يصذحرا َح ,ْ ح نحهص  فْْظأِوا ْو ا

نِلا َ ِ لْلتص ْ قلاٌم ْ لحأصلوٌم.,    وَلل  ُلذا يلني: و نهَ  ن , لت  وهْلا ولال ال تبلارك وتللال : اْو لا  ا

ِرفصلوْن  َْ يْن ُلا,صوا يص ْن الِلذا الْلن  هاتَ  ا ة ُُ  اللربية  ن ُُ  البَرة يوجهون تأوي  وولت: ا ا

َْ. غير ُتهَ هاتوا يقولون: الْضْر في ذلك  هأن  لناه  ندَُ:  ن اللذين ُلا,وا ولوم «, القوم»الْيأا

 يَِرفون اليأَ, ويقولون: تظير وول النابغة:

ْا  نح جا أْيتا باْشِن هأتِْك  ا جح  لا بني ُصوْيحٍشيصقْلحقْعص ْخأحْ  را

 يلني: هأتك جْ   ن جْال ُويٍش   

ن»فأ ا تَويو اليوفة, فينيرون ُن ييون الْضْر  ع     ُو  ا ُشبهها »ْ ن»َ  «  ا

يْن ُلا,صوا.  لن صلأة    ْن اللذا والقول الذي ُو ُول  بالَواَ  ندي في ذلك وول  ن وال وولت: ا ا

وا تَيبا  ن الي اَ, ألن ال,برين جْيلا والَف ين  ن صفة توع واحد  ن النلاس, وُلَ الذين ُوت

َا.  وبلذلك جلاء  ْن اليا لا يبا  ا َا يْن ُصوتصوا تْ َح تْْر َل  الِذا اليهو, الذين وص  ال صف هَ في وولت: اُلْ

  تأوي  ُُ  ال أوي , فال حاجة باليالم َذ هان األ ر هذلك َل  ُن ييون فيت   روك

تا. فإتت يقول: يبدِلون  لناُا ويغيروتها  ن تأويأت,    لا َْ ْ نح ْ ْواضا ِرفصوْن الْيأا َْ وُ ا تأوي  وولت: ايص

 واليأَ جْاع هأْة  وهان  جاُد يقول:  ن  باليأَ: ال وراة 

ـ حدثني  َْد بن  ْلرو, ولال: حلدثنا ُبلو  اصلَ,  لن  يسل ,  لن ابلن ُبلي تجليح,  لن 7749  

تا.: تبدي  اليهو, ال وراة   جاُد في وولت: لا َْ ْ نح ْ ْواضا ِرفصوْن الْيأا َْ  ايص

 حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال: حدثنا شب ,  ن ابن ُبي تجيح,  ن  جاُد,  ثأت    

تا. فإتت يلني:  ن ُ اهنت ووجوُت ال ي ُي وجوُت    لا  وُ ا وولت: اْ نح ْ ْواضا

يحنا. وُ ا تأوي  وولت: اْويْقصولص    َْ لحنا ْوْ  ْا  وْن ْس

 يلني بذلك جِ  ثناؤه:  ن الذين ُا,وا يقولون: سْلنا يا  َْد وولك, و َينا ُ رك  هْا:  

ـ حدثنا ابن حْيد, وال: حدثنا حيام,  ن  نبسة,  ن  َْد بن  بد الرحْن,  ن القاسَ بن 7750  

يحنا. وال: والَ  َْ لحنا ْوْ  ْا  اليهو,: سْلنا  ا تقول, و  تطيلك ُبي بلة  ن  جاُد, في وولت: اْس

حدثني  َْد بن  ْرو, وال: حدثنا ُبلو  اصلَ,  لن  يسل ,  لن ابلن ُبلي تجليح,  لن  جاُلد,    

  ثأت 

 حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال: حدثنا شب ,  ن ابن ُبي تجيح,  ن  جاُد,  ثأت    

ليحنا. ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابلن وُلب, ولال: ولا7751   َْ ل ابلن زيلد فلي ووللت: اْسلْلنا ْوْ 

 والوا: ود سْلنا, ولين   تطيلك 

عٍ.    ْْ سح عح غيْر  ص ْْ  القول في تأوي  وولت تلال : اْواس

وُذا خبر  ن ال جِ  ثناؤه  ن اليهو, الذين هاتوا حوال   هاْجر رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ   

أ  ال  أيت وسأَ ويؤذوتت بالقبيح  ن القول, ويقولون في  َره, ُتهَ هاتوا يسبون رسول ال ص

 لت: اسْع  نا غير  سْع, هقول القا   لأرج  يسبت: اسْع   ُسْلك ال  هْا:

عٍ. 7752   ْْ ل سح عح غيلْر  ص ْْ ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب, وال: وال ابن زيد في وولت: اْواس

قول ابإتسان: اسْع  سْلَ, ُذى لرسول ال صأ  ال وال: ُذا وول ُُ  الي اَ يهو,, ههي ة  ا ي

  أيت وسأَ, وش ْا لت واس هلاء 

دثَ  ن الْنجاَ, وال: حدثنا بشر بن  ْارة,  ن ُبي روه,  لن الضلَاك,  لن ابلن 7753   ـ حص

عٍ. وال: يقولون لك: واسْع  سْلَ  ْْ سح عح غيْر  ص ْْ   باس: اْواس

وي  ن  جاُد والَسن ُتهْا ه   اتا ي أِو ن في ذلك بْلن : واسلْع غيلر  قبلول  نلك  وللو وود رص

هان ذلك  لناه لقي : واسْع غير  سْوع, ولين  لناه: واسْع  تسْع, ولين وال ال تلال  ذهره: 

. فوصفهَ ب َري  اليلالم بألسلن هَ والطللن فلي اللدين بسلِب النبلِي  َح ْوْطلحنا فاي الدِينا نْ اها الْيِا بألحسا

 وسأَ  صأ  ال  أيت

عٍ. يقول: غير  قبول  ا تقول, فهو هْا:   ْْ سح عح غيْر  ص ْْ  وُ ا القول الذي ذهرتت  ن  جاُد: اْواس
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عح 7754   ْْ ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, وال: ثني حجاج,  ن ابن جري,,  ن  جاُد: اْواس

عٍ. وال: غير  س ْع  وال ابن جري,  ن القاسَ بن ُبي بلة,  ل ْْ سح عح غيلْر غيْر  ص ْْ ن  جاُلد: اْواسل

عٍ.: غير  قبول  ا تقول  ْْ سح   ص

 حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال: حدثنا شب ,  ن ابن ُبي تجيح,  ن  جاُد,  ثأت    

ـ حدثنا الَسن بن يَيـ , وال: ُخبرتا  بد الرزاه, ولال: ُخبرتلا  لْلر,  لن الَسلن, فلي 7755  

عٍ  ْْ سح عح غيْر  ص ْْ  . وال: هْا تقول: اسْع غير  سْوع  نك وولت: اْواس

ـ وحدثنا  وس  بن ُارون, وال: حدثنا  ْرو, وال: حدثنا ُسلباط,  لن السلدِي, ولال: هلان 7756  

عٍ. هقولك: اسْع غير صاغ  ْْ سح عح غيْر  ص ْْ  تاس  نهَ يقولون: اْواس

َح ْوْطلحنا فا    نْ اها نا لْيِا بألحسا . القول في تأوي  وولت تلال : اْوْرا ا  ي الدِينا

نا.: ُي را نا سْلك, افهَ  نا وُفهْنا  وود بينا تأوي  ذلك في سلورة البقلرة    يلني بقولت: اْوْرا ا

 بأ,ل ت بْا فيت اليفاية  ن َ ا,تت 

   . َح لنْ اها ثَ ُخبر ال جِ  ثناؤه  نهَ ُتهلَ يقوللون ذللك لرسلول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ: الْيِلا بألحسا

هَ بألسن هَ ب َري   نهَ لْلناه َل  الْيلروه  لن  لنييلت, واسل ,فافا  لنهَ بَلِق يلني: تَرييا  ن

 النبِي صأ  ال  أيت وسأَ اْوْطلحنا فاي الدِين.  هْا:

ـ حدثني الَسن بن يَيـ , وال: ُخبرتا  بد الرزاه, وال: ُخبرتلا  لْلر, ولال: ولال و لا,ة: 7757  

وسلأَ: را نلا سلْلك! يسل هل ون بلذلك, فياتلَ اليهلو, هاتَ اليهو, يقولون لأنبلِي صلأ  ال  أيلت 

.  ¹وبيَة, فقال: را نا سْلك ليِا بألسن هَ  والأِي: تَرييهَ ُلسن هَ بذلك, اوْطلحنا في الدِينا

دثَ  ن الَسين بن الفرج, وال: سْلَ ُبا  لاذ يقلول: حلدثنا  بيلد بلن سلأيْان, ولال: 7758   ـ حص

نل . هلان الرجل   لن الْشلرهين يقلول: ُر نلي سْلَ الضَاك يقول في وولت: اْرا ا َح لنْ اها ا لْيِلا بألحسا

 سْلك! يأوي بذلك لساتت, يلني: يَِرف  لناه 

ـ حدثنا  َْد بن سلد, وال: ثني ُبي, وال: ثنلي  ْلي, ولال: ثنلي ُبلي,  لن ُبيلت,  لن ابلن 7759  

تا.    َ للا َْ ْ لنح ْ ْواضا ل ِرفصلوْن الْيأا َْ يْن ُا,صوا يص ْن الِذا . فلإتهَ هلاتوا  باس: ا ا لل : اْوْطلحنلا فالي اللدِينا

 يس هل ون ويأوون ُلسن هَ برسول ال صأ  ال  أيت وسأَ ويطلنون في الدين 

َح ْوْطلحنا فاي 7760   نْ اها نا لْيِا بألحسا ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب, وال: وال ابن زيد: اْوْرا ا

. وال:  هَ بألسن هَ ليبطأوه وييذبوه  وال: والرا ن: ال,طأ  ن طلنهَ في الدين, ولي« را نا»الدِينا

 اليالم 

دثَ  ن الْنجاَ, وال: حدثنا بشر, ُبو روه,  ن الضَاك,  ن ابن  باس في ووللت: 7761   ـ حص

. وال: تَريفا باليذَ  َح نْ اها  الْيِا بألحسا

لحنا وُْطلحنللا    ْا َح وللالصوا ْسلل لل َح القللول فللي تأويلل  وولللت تلللال : اْولْللوح ُتِهص لل للرا لْهص تللا لْيللاْن ْخيح عح ْواتحظصرح ْْ ْواسلل

 وُوصْوْم. 

يلني بلذلك جلِ  ثنلاؤه: وللو ُن ُلؤ ء اليهلو, اللذين وصل  ال صلف هَ ولالوا لنبلِي هلل: سلْلنا يلا   

 َْد وولك, وُطلنا ُ رك, ووبأنا  ا ج  نا بت  ن  ند ال, واسْع  نا, واتظرتا  ا تقول, وات ظرتلا 

َح وُْوحْوْم. يقلول: ليلان ذللك خيلرا لهلَ  نلد ال وُولوم, يقلول: تفهَ  نك  ا تقول لنا , الْْياْن ْخيحرا لْهص

وُ دل وُصوَ في القول  وُو  ن ا س قا ة  ن وول ال: اْوُوحْوْم واليالً. بْلنل : وُصلوَ وليالً  

 هْا:

لحنا ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب, وال: وال ابن زيد في وولت: اْولْوح ُتِ 7762   ْا َح والصوا ْسل هص

. وال: يقولون: اسْع  نا فإتا ود سْلنا وُطلنا, واتظرتا فال  َح تا لْياْن ْخيحرا لْهص عح ْواتحظصرح ْْ وُْطلحنا ْواس

 تلج   أينا 

ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, وال: حدثنا ُبو تْيأة,  لن ُبلي حْللة,  لن جلابر,  لن 7763  

تا. وال: اسْع  نا  ير ة و جاُد, وولت: اْواتظص   رح

تلا. 7764   ـ حدثنا القاسَ, حدثنا الَسين, وال: ثني حجاج,  ن ابلن جلري,,  لن  جاُلد: اْواتحظصرح

 وال: ُفهْنا 
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حدثني  َْد بن  ْلرو, ولال: حلدثنا ُبلو  اصلَ, ولال: حلدثنا  يسل ,  لن ابلن ُبلي تجليح,  لن    

تا. وال: ُفهْنا    جاُد: اْواتحظصرح

تا. َل : اسْع  نلا, وال ُبو جلفر: وُذ   ا الذي والت  جاُد و ير ة  ن توجيههْا  لن : اْواتحظصرح

وتوجيت  جاُد ذلك َل : ُفهْنا,  ا   تلرف في هالم اللرَ, َ  ُن ييون ُرا, بذلك  لن توجيهلت 

َل  ُفهْنا: ات ظرتا تفهَ  ا تقول, ُو ات ظرتا تق  ح   تسلْع  نلا, فييلون ذللك  لنل   فهو لا وَن 

فلي هلالم الللرَ َ  بْلنل : ات ظرتلا « اتظرتلا»تأوي  اليأْة و  تفسير لها, فلال تللرف  هان غير

 بْلن  ات ظرتا, فْنت وول الَطي ة:« اتظرتا»واتظر َلينا, فأ ا 

ي   ي ْوَبحساسا َا يءص باها ْ سح يْوح ا يْجا ْح ِرتْيص َح لْوح ُِن ,ا تصيص  ْووْدح تْْظرح

 ت وول  بد ال بن ويس الروياِ:وُ ا اتظرتا بْلن : اتظر َلينا, فْن  

ا يْنحظصرص األْراْك الِظباءص   ْْ ْن ه نا يْنحظصرح سح َص ِص الْجْالا وال ْرا ُا  را

 بْلن  هْا ينظر َل  األراك الظباء   

نصوْن َ ِ وْأايالً.    َح فاْل يصؤح ا ُا َص ِكص بايصفحرا نح لْلْنْهص  القول في تأوي  وولت تلال : اْولْيا

وليلن ال تبلارك وتللال  ُخللى ُلؤ ء اليهلو, اللذين وصل  صلف هَ فلي ُلذه ا ْيلة  يلني بلذلك:  

فأوَاَُ وُبلدَُ  ن الرشد, واتباع الَِق بيفرَُ, يلني بجَو,َُ تبِوة تبيت  َْد صأ  ال  أيلت 

نصوْن َ ِ وْأايالً. يقول: فال يَدِ  وون وسأَ, و ا جاءَُ بت  ن  ند ربهَ  ن الهدى والبيناِ افال يصؤح ا

بَْْد صأ  ال  أيت وسأَ, و ا جلاءَُ بلت  لن  نلد ربهلَ, و  يقلِرون بنبِوتلت َ  وأليالً, يقلول:   

 يَدِوون بالَِق الذي ج  هَ بت يا  َْد َ  َيْاتا وأيالً  هْا:

ـ حدثنا الَسن بن يَيـ , وال: ُخبرتا  بد الرزاه, وال: ُخبرتا  لْر,  ن و ا,ة في وولت: 7765  

نصوْن َ ِ وْأايالً. وال:   يؤ نون َُ َ  وأيالً افاْل يص   ؤح ا

 وود بينا وجت ذلك بلأأت في سورة البقرة   

 47اآلية : 
َح ِ ل ل لا ْ لْيص ْْ لدِواً لِ َْ نْلا  ص لا تِْللح ْْ نصلواح با َْ آ ا يْن ُصوتصواح الحيا ْلا ن القول في تأوي  وولت تلال :     ايْا ُْيِْهال الِذا

للْس وص  ْا لل ا ُْن تِطح للرص ِكا وْبح َا ْوْهللاْن ُْ ح َْ الِسللبح ا َْ لل للا لْلْنِللال ُْصح ْْ َح ْه للال ُْوح تْأحلْللنْهص ُْ للا ْ أْللْ  ُْ,حبْارا ُْ ِ, وُللاً فْنْرص جص

 ْ فحلصو ً .  

.: اليهو,  ن بني َسرا ي  الذين هاتوا حلوالي     َْ يْن ُصوتصوا اليا ا يلني جِ  ثناؤه بقولت: ايا ُيِها الِذا

أيت وسأَ, وال ال لهَ: يا ُيها الذين ُتلل َليهَ الي لاَ فلأ طوا اللألَ  هاجر رسول ال صأ  ال  

. يلني:  َققا لأذي  َح دِوا لْا ْ لْيص َْ نصوا. يقول: صدِووا بْا ُتللنا َل   َْد  ن الفروان, ا ص بت, اآ ا

وُلا فْنْرص  جص لْس وص ْا لنح وْبحل ا ُنح تْطح ,ُِلا  أل   ليَ  ن ال وراة ال ي ُتلل ها َلل   وسل  بلن  ْلران, ا ا

ُا.   ُ,حبارا

واخ ألل  ُُلل  ال أويلل  فللي تأويلل  ذلللك, فقللال بلضللهَ: طْسللت َيللاه:  َللوه آثارُللا ح لل  تَللير   

هاألوفاء   ووال آخرون:  لن  ذلك: ُن تطْس ُبَارُا فنَيرُا  ْياء, ولين ال,بر خرج بذهر 

ُْا.: فنجل  ُبَارُا  ن و ب  ُوفا هلا  ذهلر  لن ولال الوجت, والْرا, بت بَره  افْنصر,ُِا  أ  ُ,حبْارا

 ذلك:

ـ حدثني  َْد بن سلد, وال: ثني ُبي, وال: حدثنا  ْي, وال: ثني ُبي,  ن ُبيلت,  لن ابلن 7766  

وُللا.  جص للْس وص ْا لل ا ُنح تْطح للنح وْبح نصللوا.    َللل  وولللت: ا ا َْ آ ا يْن ُصوتصللوا اليا للا  بللاس, وولللت: ايللا ُيِهللا الِللذا

يقول: ُن تجل  وجوُهَ  ن وب  ُوفي هَ فيْشون القهقري وطْسها ُن تلْ  فنر,ُِا  أ  ُ,بارُا, 

 وتجل  ألحدَُ  ينين في وفاه 

ـلل حللدثني ُبللو اللاليللة َسللْا ي  بللن الهيللثَ اللبللدِي, وللال: حللدثنا ُبللو و يبللة,  للن فضللي  بللن 7767  

ُلا.  ,ُِلا  أل  ُ,حبارا وُلا فْنْرص جص لْس وص ْا لنح وْبحل ا ُنح تْطح ولال:  رزوه,  ن  طيلة الللوفي فلي ووللت: ا ا

 تجلأها في ُوفا ها ف ْشي  أ  ُ قابها القهقرى 

حدثني  َْد بن  ْارة األسدي, وال: حدثنا  بيد ال بن  وس , وال: حدثنا فضلي  بلن  لرزوه    

  ن  طية بنَوه, َ  ُتت وال: طْسها ُن ير,ُِا  أ  ُوفا ها 
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تللا  لْللر,  للن و للا,ة: ـلل حللدثنا الَسللن بللن يَيللـ , وللال: ُخبرتللا  بللد الللرزاه, وللال: ُخبر7768  

ُا. وال: تَِول وجوُها وب  رهورُا  ,ُِا ْ أ  ُ,حبارا  افْنْرص

ووال آخرون:  لن  ذلك  لن وبل  ُن تلْلي وو لا  لن الَلِق, فنر,ُِلا  أل  ُ,بارُلا فلي الضلاللة   

 واليفر  ذهر  ن وال ذلك:

يح,  لن ـ حدثني  َْد بن  ْلرو, ولال: حلدثنا ُبلو  اصلَ,  لن  يسل ,  لن ابلن ُبلي تجل7769  

,ُِلا  ُا.: فنر,ُِا  ن الَلراط الَلِق, افْنْرص ,ُِا  أ  ُ,حبارا وُا فْنْرص جص ْس وص ْا  جاُد في وولت: اُنح تْطح

ُا. وال: في الضاللة   ْ أ  ُ,حبارا

حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبلو حذيفلة, ولال: حلدثنا شلب ,  لن ابلن ُبلي تجليح,  لن  جاُلد: اُنح    

وُا.  ن صراط ال جص ْس وص ْا ُْا. في الضاللة تْطح ,ُِا ْ أ  ُ,حبارا  َِق, افْنْرص

حدثني الْثن , وال: حدثنا سويد, وال: ُخبرتا ابلن الْبلارك ولراءة  لن ابلن جلري,,  لن  جاُلد,    

  ثأت 

ـلل حللدثنا الَسللن بللن يَيللـ , وللال: ُخبرتللا  بللد الللرزاه, وللال: ُخبرتللا  لْللر, وللال الَسللن: 7770  

وُا. يقول: تطْسها  ن جص ْس وص ْا ُا.:  أ  ضالل ها  اتْطح ,ُِا ْ أ  ُ,حبارا  الَِق, افْنْرص

ـ حدثنا  َْد بن الَسين, وال: حدثنا ُحْد بن  فض , وال: حدثنا ُسباط,  ن السدِي: ايلا 7771  

. وال: تللَ في  الك بن الَليِ   َا َْ الِسبح ا َْ ا لْلْنِا ُص ْْ .    َل  وولت: اه َْ يْن ُصوتصوا اليا ا ُيِها الِذا

ُلا. يقلول: ورفا ة بن زي ,ُِلا  أل  ُ,حبارا وُلا فْنْرص جص ْس وص ْا د بن ال ابوِ  ن بني وينقاع  ُ ا اُنح تْطح

 فنلْيها  ن الَِق, وترجلها هفارا 

دثَ  ن الَسين بن الفرج, وال: سْلَ ُبا  لاذ يقول: ُخبرتا  بيد بلن سلأيْان, ولال: 7772   ـ حص

للسْ  ْا لل ا ُنح تْطح للنح وْبح ُللا. يلنللي: ُن  سللْلَ الضللَاك يقللول فللي وولللت: ا ا ,ُِللا  ألل  ُ,حبارا وُللا فْنْرص جص وص

تر,َُِ  ن الهدى والبَيرة, فقد ر,َُِ  أ  ُ,بارَُ فيفروا بَْْد صأ  ال  أيت وسأَ و لا جلاء 

 بت 

ووال آخرون:  لن  ذلك:  ن وب  ُن تَْو آثارَُ  ن وجوُهَ ال لي ُلَ بهلا وتلاحي هَ ال لي ُلَ   

 ءوا  نت بدءا  ن الشام  ذهر  ن وال ذلك:بها, فنر,ُِا  أ  ُ,بارُا  ن حيث جا

لْس 7773   ْا لنح وْبحل ا ُنح تْطح ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب, وال: وال ابلن زيلد فلي ووللت: ا ا

ُا. وال: هان ُبي يقول: َل  الشام  ,ُِا  أ  ُ,حبارا وُا فْنْرص جص  وص

سللِويها, فنر,ُِللا  ألل  ووللال آخللرون:  لنلل  ذلللك:  للن وبلل  ُن تطْللس وجوُللا فنَْللو آثارُللا وت  

ُ,بارُا بأن تجل  الوجوه  نابَ الشلر, هْا وجوه القلر,ة  نابلَ لأشللر, ألن شللور بنلي آ,م فلي 

ُ,بار وجوُهَ, فقالوا: َذا ُتبَ الشلر في وجوُهَ, فقد ر,ُِا  أ  ُ,بارُا ب َييره َياُا هاألوفاء 

 وُ,بار الوجوه 

لْس وال ُبو جلفر: وُول  األووال في ذلك بالَو   ْا لنح وْبحل ا ُنح تْطح اَ وول  ن وال:  لن  ووللت: ا ا

وُللا.:  للن وبلل  ُن تطْللس ُبَللارُا وتَْللو آثارُللا فنسللِويها هاألوفللاء, فنر,ُِللا  ألل  ُ,بارُللا,  جص وص

فنجل  ُبَارُا في ُ,بارُا, يلني بذلك: فنجل  الوجوه فلي ُ,بلار الوجلوه, فييلون  لنلاه: فنَلِول 

 يْشون القهقري, هْا وال ابن  باس و طية و ن وال ذلك الوجوه ُوفاء, واألوفاء وجوُا, ف

وَتْا وأنا ذلك ُول  بالَواَ, ألن ال جِ  ثناؤه خاطب بهذه ا ْيلة اليهلو, اللذين وصل  صلف هَ   

وْن الِضلاللْةْ. ثلَ حلذِرَُ جلِ  ثنلاؤه بقوللت:  َا يْشح ْرص ْن اليا ا يبا  ا َا يْن ُصوتصوا تْ َح تْْر َلْ  الِذا بقولت: اُلْ

,ُِا ا وُا فْنْرص جص ْس وص ْا نح وْبح ا ُنح تْطح َح  ا ا ْ لْيص ْْ دِوا لا َْ ا تِْللحنا  ص ْْ نصوا ب َْ آ ا يْن ُصوتصوا اليا ا  أ  يا ُيِها الِذا

ُا.    ا ْية, بأْست وسطْوتْت, وتلجي   قابت لهَ َن َُ لَ يؤ نوا بْلا ُ لرَُ بابإيْلان بلت, و   ُ,حبارا

يْان بت يو  ذ هفلارا  وَذ هلان ذللك هلذلك, فبِلين فسلا, ولول  لن ولال: شِك ُتهَ هاتوا لْا ُ رَُ بابإ

تأوي  ذلك ُن تلْيها  ن الَِق فنر,ُِا في الضاللة, فْا وجت ر,ِ  ن ُو فلي الضلاللة فيهلا  وَتْلا 

ير, في الشيء  ن هان خارجا  نت, فأ ا  ن ُلو فيلت فلال وجلت ألن يقلال: يلر,ِه فيلت  وَذ هلان ذللك 

ُن ال ود تهدِ, الذين ذهرَُ في ُذه ا ْية بر,ِه وجلوُهَ  أل  ُ,بلارَُ, هلان هذلك, وهان صَيَا 

 بينا فسا, تأوي   ن وال:  لن  ذلك يهدِ,َُ بر,َُِ في ضالل هَ 
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وُ ا الذين والوا:  لن  ذلك:  ن وب  ُن تجل  الوجلوه  نابلَ الشللر ههي لة وجلوه القلر,ة, فقلول   

 ن وول ُُ  اللأَ  لن الَلَابة وال لابلين فْلن بللدَُ  لقول ُُ  ال أوي   ,ال , وهف  ب,روجت

  ن ال,الفين  أ  خط ت شاُدا 

وُ للا وللول  للن وللال:  لنللاه:  للن وبلل  ُن تطْللس وجللوُهَ ال للي ُللَ فيهللا فنللر,َُِ َللل  الشللام  للن   

 ساهنهَ بالَجاز وتجد, فإتت وَن هان وو ً لت وجلتٌ هْلا يلدِل  أيلت رلاُر ال نليل  بليلد, وذللك ُن 

 ن الوجوه في هالم اللرَ ال ي ُي خالف األوفاء, وه اَ ال يوجت تأويأت َل  األغأب  الْلروف

في هالم  ن تلل بأساتت ح   يدِل  أ  ُتت  لنِي بت غير ذلك  ن الوجلوه ال لي ذهلرِ ,ليل  يجلب 

لسص  ¹ال سأيَ لت  وُ ا الطْس: فهو اللفو والدثور في اس واء ْا  و نت يقال: طْسَ ُ الم الطريق تْطح

وسا, َذا ,ثرِ وتلفَ فاتدفنَ واس وِ باألرض, هْا وال هلب بن زُير: ْص  طص

هصولص   سص األ حالما ْ جح ْض صها طا ا   نح هصِ  تِْضاْخةا الذِفحْرى َذْا ْ روْ حلصرح

يلني بطا س األ الم: ,اثر األ الم  ندفنها  و ن ذللك ويل  لن ْل  اللذي ولد تلفلِي ْغلِر  لا بلين   

للنا  ألل  جفنللي  ينيللت فللدثر:  سح ْْ ُ ْلل   طْللوس وطْلليس, هْللا وللال ال جللِ  ثنللاؤه: اْولْللوح تْشللاءص لْْط

 . َح يصنها  ُ ح

 وال ُبو جلفر: الغِْر: الشِق الذي بين الجفنين   

فإن وال وا  : فإن هان األ ر هْا وصفَ  ن تأوي  ا ْية, فه  هان  ا تو دَُ بت  ويل : للَ ييلن   

 بن سالم, وثلأبلة بلن سللية, وُسلد بلن سللية, وُسلد بلن  بيلد, ألتت آ ن  نهَ جْا ة,  نهَ  بد ال

 و ,يره, وجْا ة غيرَُ, فدفع  نهَ بإيْاتهَ 

 و ْا يبين  ن ُن ُذه ا ْية تللَ في اليهو, الذين ذهرتا صف هَ,  ا:  

ـ حدثنا ُبو هريب, وال: حدثنا يوتس بن بيير, وحدثنا ابن حْيد, وال: حدثنا سلأْة جْيللا, 7774  

ابن َسَاه, وال: ثني  َْد بن ُبي  َْد,  ول  زيد بن ثابلَ, ولال: ثنلي سلليد بلن جبيلر, ُو  ن 

 ير ة,  ن ابن  باس, وال: هأَ رسول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ رؤسلاء  لن ُحبلار يهلو,,  لنهَ 

وا! فللوال» بللد ال بللن صللوريا وهلللب بللن ُسللد, فقللال لهللَ:  ْص للأا َتيللَ  يللا ْ لحْشللْر يهللو, اتِقصللوا ال وُسح

َح بت لَقِ  وْن ُِن الِذي جا ح صيص ْص أْ فقلالوا:  لا تللرف ذللك يلا  َْلد  وجَلدوا  لا  رفلوا, وُصلِروا « لْ ْلح

نح وْبح ا ُنح  َح  ا ا ْ لْيص ْْ دِوا ل َْ ا تِْللحنا  ص ْْ نصوا ب َْ آ ا  أ  اليفر, فأتلل ال فيهَ: ايا ُيِها الِذيْن ُصوتصوا اليا ا

,ُِا  وُا فْنْرص جص ْس وص ْا ُا.    ا ْية تْطح   أ  ُ,حبارا

ـ حدثنا ُبو هريب, وال: حدثنا جابر بلن تلوح,  لن  يسل  بلن الْغيلرة, ولال: تلذاهرتا  نلد 7775  

َبراُيَ َسلالم هللب, فقلال: ُسلأَ هللب فلي ز لان  ْلر ُوبل  وُلو يريلد بيلَ الْقلدس, فْلِر  أل  

أصلوا الْدينة, ف,رج َليت  ْر, فقال: يا هلب ُسأَ! وال: ُلس َ تقلرءون فلي  ِْ يْن حص ه لابيَ: اْ ثْل ص الِلذا

فارا.  وُتلا ولد حْألَ ال لوراة  ولال: ف رهلت ثلَ خلرج  ْا ص ُسح َح ثْ  الَْارا يْ ْْ أوُا ه ْا َح َح يْ َِ لْ ْراةْ ثص ال ِوح

 َْ يْن ُصوتصوا اليا لا ح   ات ه  َل  حْص, وال: فسْع رجالً  ن ُُأها حلينا, وُو يقول: ايا ُيِها الِذا

ا تْلِ  ْْ نصوا با ُلا.    ا ْيلة, فقلال آ ا ,ُِلا  أل  ُ,حبارا وُلا فْنْرص جص لْس وص ْا لنح وْبحل ا ُنح تْطح َح  ا ا ْ لْيص ْْ دِوا لا َْ لحنا  ص

َِ ُسأَْ!  ,افة ُن تَيبت ا ْية, ثَ رجع فأت  ُُأت باليْن, ثَ جاء بهَ  سأْين   هلب: يا ر

   َْ ا َْ ا لْلْنِا ُص ْْ َح ه رص ِكا ْ فحلصو ً.  القول في تأوي  وولت تلال : اُوح تْأحلْنْهص َا وهاْن ُ ح  الِسبح

   َْ ا َْ لل .: ُو تألللنيَ, فن,لللييَ, وتجلأيللَ وللر,ة, اهْللا لْلْنِللا ُصح َح يلنللي بقولللت جللِ  ثنللاؤه: اُوح تْأحلْللنْهص

. يقول: هْا ُخلينا الذين ا  دوا في السبَ  ن ُسلالفيَ, ويل  ذللك  أل  وجلت ال,طلاَ فلي  َا الِسبح

ا تِْللح  ْْ نصوا ب َح باريحٍ ْطيِبٍْة وولت: اآ ا َح في الفصأحكا ْوْجْريحْن باه . هْا وال: اح   َذْا هصنح ص َح ا ْ لْيص ْْ دِوا ل َْ نا  ص

وا بها.  وود يَ ْ  ُن ييون  لناه:  ن وب  ُن تطْس وجوُا فنر,ُِا  أ  ُ,بارُا ُو تأللن  حص ْوفْرا

.  ن ذه َح ر ُصلَاَ الوجلوه, َذ هلان فلي ُصَاَ الوجوه, فجل  الهاء والْيَ في وولت: اُوح تْأحلْنْهص

 اليالم , لة  أ  ذلك 

 وبنَو  ا وأنا في ذلك وال ُُ  ال أوي   ذهر  ن وال ذلك:  

يْن 7776   ـ حدثنا بشر بن  لاذ, وال: حدثنا يليد, وال: حدثنا سليد,  لن و لا,ة, ووللت: ايلا ُيِهلا الِلذا

ا لْ  ْْ َح ه .    َل  وولت: اُوح تْأحلْنْهص َْ . ُي تَِولهَ ور,ة ُصوتصوا اليا ا َا َْ الِسبح ا َْ  لْنِا ُص
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ـ حدثنا الَسن بن يَيـ , وال: ُخبرتا  بد الرزاه, وال: ُخبرتلا  لْلر,  لن الَسلن: اُوح 7777  

. يقول: ُو تجلأهَ ور,ة  َا َْ الِسبح ا َْ ا لْلْنِا ُص ْْ َح ه  تْأحلْنْهص

ثنا ُسباط,  ن السدِي: اُوح ـ حدثنا  َْد بن الَسين, وال: حدثنا ُحْد بن  فض , وال: حد7778  

. َو تجلأهَ ور,ة  َا َْ الِسبح ا َْ ا لْلْنِا ُص ْْ َح ه  تْأحلْنْهص

لا لْلْنِلا 7779   ْْ َح ه ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب, وال: ولال ابلن زيلد فلي ووللت: اُوح تْأحلْلنْهص

. وال: َُ يهو, جْيلا, تألن ُؤ ء هْا للنا الذين للنا  ن َا َْ الِسبح ا َْ  هَ  ن ُصَاَ السبَ ُص

لر ال ْ فحلصلو ً. فإتلت يلنلي: وهلان جْيلع  لا ُ لر ال ُن ييلون ها نلا  ,أوولا    وُ ا وولت: اوهاْن ُ ح

 وجو,ا,   يْ نع  أيت خأق شيء شاء خأقت  واأل ر في ُذا الْوضع: الْأ ور, سْي ُ ر ال ألتت 

   ن ُ ره هان وبأ ره, والْلن : وهان  ا ُ ر ال  فلو ً 

 48اآلية : 
لن يْْشلالءص ْوْ لن  ْْ لْك لا ْرْك باتا ْويْغحفالرص ْ لا ,صوْن ذْلا القول في تأوي  وولت تلال :     اَاِن ِكْ  ْ يْغحفارص ُْن يصشح

يْاً .   اً ْ ظا كح بااِ ا فْقْدا افح ْْرْى َاثْح  يصشحرا

لا  ليلَ, وَن ال   يلني بذلك جِ  ثناؤه: يلا ُيهلا اللذين ُوتلوا الي لاَ آ نلوا بْلا تلِ     ْا لنلا  َلدِوا ل

يغفر ُن يشرك بت, فإن ال   يغفر الشرك بلت واليفلر, ويغفلر  لا ,ون ذللك الشلرك لْلن يشلاء  لن 

للرْك بللتا. فلي  وضللع تَللب  ُُل  الللذتوَ وا ْثلام  وَذ هللان ذلللك  لنل  اليللالم, فللإن ووللت: اُنح يصشح

ضلها للو هلان رلاُرا, وذللك ُن يوجلت بوووع يغفلر  أيهلا وَن شل َ بفقلد ال,لاف  اللذي هلان ي,ف

 لناه: َل  ُن ال   يغفر بأن يشرك بت  أ  تأوي  الجلاء, هأتت وي : َن ال   يغفر ذتبا  ع شرك 

فلي  وضلع خفل  فلي ولول بلل  ُُل  « ُن»و أ  ُلذا ال أويل  ي وجلت ُن تيلون  ¹ُو  ن شرك

ْي  اللربية  وذهر ُن ُذه ا ْية تلللَ فلي ُولوام ارتلابوا فلي ُ لر بلا,ا الْشلرهين حلين تلللَ: ايلا  ا

ُصللْو الغْفصللو يلللا َتِللتص  ْا َْ ج للرص الللذِتصو فا للةا ِكا َِن ِكْ يْغح ْْ للنح ْرحح َح   تْقحنْطصللوا  ا للها للْرفصوا  ألل  ُتحفصسا يْن ُسح رص الِللذا

َص.  ذهر ال,بر بذلك: ي  الِرحا

ُبيت,  ن الربيع, ولال:  ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا َسَاه, وال: حدثنا ابن ُبي جلفر,  ن7780  

    . َح لْرفصوا  أل  ُتحفصسلها يْن ُسح ْي الِلذا بلا,ا ثني  َبر,  ن  بد ال بن  ْر, ُتت ولال: لْلا تلللَ: ايلا  ا

ا ْية, وام رج  فقال: والشرك يا تبِي ال  فيره ذللك النبلِي صلأ  ال  أيلت وسلأَ, فقلال: اَِن ِكا   

ْرْك باتا ْويْغح  يْا. يْغحفارص ُنح يصشح كح باِ ا فْقْدا افح ْْرى َثْا ْ ظا نح يْشاءص ْوْ نح يصشحرا ْْ  فارص  ا ,صوْن ذْلاْك لا

دثَ  ن  ْار, وال: حدثنا ابن ُبي جلفر,  ن ُبيت,  ن الربيع, في وولت: اَِن ِكْ   يْغحفالرص ُنح     حص

نح يْشاءص. وال: ُخبرت ْْ ْرْك باتا ْويْغحفارص  ا ,صوْن ذْلاْك لا ي  َبلر,  لن  بلد ال بلن  ْلر ُتلت ولال: لْلا يصشح

.    ا ْية, ولام رجل  فقلال: والشلرك يلا تبلِي  َح ها ْرفصوا  أ  ُتحفصسا يْن ُسح ْي الِذا با,ا تللَ ُذه ا ْية: ايا  ا

نح يْشاءص  ْْ ْرْك باتا ْويْغحفارص  ا ,صوْن ذْلاْك لا  . ال  فيره ذلك النبِي, فقال: اَِن ِكْ   يْغحفارص ُنح يصشح

ـ حدثني  َْد بن خأ  اللسقالتي, وال: حدثنا آ,م, وال: حدثنا الهيثَ بن حْا,, وال: حدثنا 7781  

بير بن  بد ال الْلتي,  ن ابن  ْر, وال: هنا  لشر ُصَاَ النبِي صأ  ال  أيت وسأَ   تشِك 

ا ْيلة: اَِن ِكْ   في وات  النفس, وُه   ال الي يَ, وشاُد اللور, وولاطع اللرحَ, ح ل  تلللَ ُلذه 

نح يْشاءص. فأ سينا  ن الشها,ة  ْْ ْرْك باتا ْويْغحفارص  ا ,صوْن ذْلاْك لا  يْغحفارص ُنح يصشح

وود ُباتَ ُذه ا ْية ُن ه  صاحب هبيرة ففي  شي ة ال, َن شاء  فا  نت, وَن شاء  اوبت  أيلت   

  ا لَ تين هبيرة شرها باهلل 

يْا. القول في تأوي  وولت تلا   كص باِ ا فْقْدا افح ْْرى َثْا ْ ظا  ل : اْوْ نح يصشحرا

يلني بذلك جِ  ثناؤه: و ن يشرك باهلل في  با,تت غيره  ن خأقت, فقد اف رى َثْلا  ظيْلا, يقلول:   

فقد اخ أق َثْا  ظيْا  وَتْا جلأت ال تلال  ذهره  ف ريلا, ألتلت ولال زورا وَفيلا بجَلو,ه وحداتيلة 

أن هلل شرييا  ن خأقت وصاحبة ُو ولدا, فقا   ذلك  ف ر, وهذلك هِ  هاذَ فهلو  ف لر ال وَوراره ب

 في هذبت  , أق لت 

 49اآلية : 
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َح بْلل ا ِكص يصْلِهللي ْ للن يْْشللالءص ْو ْ  فصْسللهص يْن يصْلِهللوْن ُْتح َح تْللْر َالْلل  الِللذا القللول فللي تأويلل  وولللت تلللال :     اُْلْلل

وْن فْ ايالً .   ْص أْ  يصظح

نللي بللذلك جللِ  ثنللاؤه: ُلللَ تللر يللا  َْللد بقأبللك الللذين يلهللون ُتفسللهَ  للن اليهللو, فيبِر وتهللا  للن يل   

 الذتوَ, ويطروتها 

واخ أ  ُُ  ال أوي  في الْلن  الذي هاتَ اليهو, تلهي بت ُتفسها, فقال بلضهَ: هاتَ تلهي هَ   

ه.  ذهر  ن وال ذلك: بِاؤص نص ُبحناءص ِكا وُحا َح  ُتفسهَ وولهَ: اتْ

َح تْلْر َلل  7782   ـ حدثنا بشر بن  لاذ, وال: حدثنا يليلد, ولال: حلدثنا سلليد,  لن و لا,ة, ووللت: اُلْل

وْن فْ يالً. وَُ ُ داء ال اليهو, زهوا ُتفسلهَ  ْص أْ َح بْ ا ِكص يصْلِهي ْ نح يْشاءص ْو  يصظح يْن يصْلِهوْن ُتحفصْسهص الِذا

 ُحباؤه, ووالوا:   ذتوَ لنا بأ ر لَ يبأغوه, فقالوا: تَن ُبناء ال و

ـ حدثنا الَسن بن يَيـ , وال: ُخبرتا  بلد اللرزاه, ولال: ُخبرتلا  لْلر,  لن الَسلن فلي 7783  

للنص ُبحنللاءص ِكا  َح . وللال: ُللَ اليهللو, والنَللارى, وللالوا: اتْ َح فصْسللهص يْن يصْلِهللوْن ُتح َح تْللْر َللل  الِللذا وولللت: اُلْلل

هص. ووالوا: الْنح يْدحخص ْ  بِاؤص اْرى.  وُحا َْ ُصو,ا ُوح تْ  الْجنِةْ َ ِ ْ نح هاتع 

ـ وحلدثنا القاسلَ, ولال: حلدثنا الَسلين, ولال: حلدثنا ُبلو تْيألة,  لن  بيلد بلن سلأيْان,  لن 7784  

الضَاك, وال: والَ يهو,: ليسَ لنا ذتوَ َ  هذتوَ ُو ,تلا يلوم يوللدون, فلإن هلاِ لهلَ ذتلوَ, 

َْ وْهفْ  بالتا فإن لنا ذتوبا, فإتْا تَن  ثأهَ, وال ال وْن  أ  ِكا الْيذا  تلال  ذهره: ااتحظصرح ْهيحْ  يْفح ْرص

باينا.   َثْا  ص

يْن 7785   َح تْلْر َلل  الِلذا ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابلن وُلب, ولال: ولال ابلن زيلد فلي ووللت: اُلْل

ْ  الْجنِلةْ َ ِ ْ ل . وال: وال ُُل  الي لاَ: الْلنح يْلدحخص َح لاْرى. وولالوا: يصلِهوْن ُتحفصْسهص َْ ُصلو,ا ُوح تْ ن هلاْن 

يْن  َح تْْر َلل  الِلذا هص. ووالوا: تَن  أ  الذي يَِب ال  فقال تبارك وتلال : اُلْ بِاؤص نص ُبحناءص ِكا وُحا َح اتْ

َح بْ ا ِكص يصْلِهي ْ نح يْشاءص. حين ز ْلوا ُتهلَ يلدخأون الجنلة, وُتهلَ ُبنلاء ال وُحبلاؤه  يصْلِهوْن ُتحفصْسهص

 وُُ  طا  ت 

ـ حدثنا  َْد بن الَسين, ولال: حلدثنا ُحْلد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: 7786  

لوْن فْ اليالً. تلللَ فلي اليهلو,,  ْص أْ َ بْل ا ِكص يصْلِهلي ْ لنح يْشلاءص ْو  يصظح يْن يصلِهلوْن ُتحفصْسلهص َح تْْر َل  الِلذا اُلْ

فلال تيلون لهلَ ذتلوَ, وذتوبنلا  ثل  ذتلوَ ُبنا نلا,  لا  ْأنلا والوا: َتا تلِأَ ُبناءتلا ال لوراة صلغارا 

 بالنهار هصفِر  نا بالأي  

ووال آخرون: ب  هاتَ تلهي هَ ُتفسهَ تقديْهَ ُطفالهَ بإ اتهَ في صالتهَ ز ْلا  نهلا ُتهلَ     

 ذتوَ لهَ  ذهر  ن وال ذلك:

ابلن ُبلي تجليح,  لن ـ حدثني  َْد بن  ْلرو, ولال: حلدثنا ُبلو  اصلَ,  لن  يسل ,  لن 7787  

. وللال: يهللو, هللاتوا يقللدِ ون صللبياتهَ فللي الَللالة فيؤ للوتهَ,  َح فصْسللهص  جاُللد فللي وولللت: ايصْلِهللوْن ُتح

 يل ْون ُتهَ   ذتوَ لهَ  ف أك ال لهية 

 حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال: حدثنا شب ,  ن ابن ُبي تجيح,  ن  جاُد,  ثأت    

حدثنا الَسين, وال: ثني حجاج,  لن ابلن جلري,,  لن األ لرج,  لن  جاُلد,  حدثنا القاسَ, وال:   

وال: هاتوا يقد ون الَلبيان ُ لا هَ فلي اللد اء والَلالة يؤ لوتهَ ويل ْلون ُتهلَ   ذتلوَ لهلَ, 

 ف أك تلهية  وال ابن جري,: َُ اليهو, والنَارى 

َح  ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ُبي,  ن سفيان,  ن حَين,  ن7788   ُبي  اللك فلي ووللت: اُلْل

. ولال: تلللَ فلي اليهلو, هلاتوا يقلدِ ون صلبياتهَ يقوللون: ليسلَ لهلَ  َح يْن يصْلهصوْن ُتحفصْسهص تْْر َل  الِذا

 ذتوَ 

َح تْلْر َلل  7789   ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حلدثنا ُبلي,  لن ُبلي  يلين,  لن  ير لة, فلي ووللت: اُلْل

. وال: َح يْن يصْلِهوْن ُتحفصْسهص هان ُُ  الي اَ يقد ون الغأْان اللذين للَ يبأغلوا الَنلث يَلأون بهلَ,  الِذا

.    ا ْية  َح يْن يصْلهصوْن ُتحفصْسهص َح تْرع َل  الِذا  يقولون ليس لهَ ذتوَ, فأتلل ال: اُلْ

ووال آخرون: ب  تلهي هَ ُتفسهَ هاِ ولولهَ: َن ُبناءتلا سيشلفلون لنلا ويلهوتنلا  ذهلر  لن ولال   

 ذلك:
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حدثني  َْد بن سلد, وال: ثني ُبي, وال, وال: ثني  ْي, وال: ثني ُبلي,  لن ُبيلت,  لن ـ 7790  

. وذلك ُن اليهو, والوا: َن ُبناءتا ود توفوا وَُ  َح يْن يصْلِهوْن ُتحفصْسهص َح تْْر َل  الِذا ابن  باس, وولت: اُلْ

َح تْْر َ .    َلل  لنا وربة  ند ال, وسيشفلون ويلهوتنا  فقال ال لَْْد: اُلْ َح يْن يصْلِهوْن ُتحفصْسلهص ل  الِذا

وْن فْ ايالً.  ْص أْ  اْو  يصظح

 ووال آخرون: ب  ذلك هان  نهَ تلهية  ن بلضهَ لبل   ذهر  ن وال ذلك:  

ـ حدثني فيَيـ  بن َبراُيَ الْسلو,ي, وال: حدثنا ُبي,  ن ُبيت,  ن األ ْش,  لن وليس 7791  

ل  بد ال: َن الرج  ليغدو بدينلت, ثلَ يرجلع و لا  للت  نلت بن  سأَ,  ن طاره بن شهاَ, وال: وا

شيء! يأق  الرج  ليس يْأك لت تفلا و  ضِرا, فيقول: وال َتك لذيَ وذيَ, وللأِت ُن يرجع, ولَ 

.    ا ْية  َح يْن يصْلِهوْن ُتحفصْسهص َح تْْر َل  الِذا  يَ   ن حاج ت بشيء, وود ُس,ر ال  أيت  ثَ ورُ: اُلْ

ُبو جلفر: وُول  ُذه األووال بالَواَ وول  ن وال:  لنل  تلهيلة القلوم اللذين وصلفهَ ال  وال  

بأتهَ يلهون ُتفسهَ وصفهَ َياُا بأتها   ذتوَ لها و  خطايا, وُتهَ هلل ُبنلاء وُحبلاء, هْلا ُخبلر 

هلاتوا يلهلون  ال  نهَ ُتهَ هاتوا يقولوتت, ألتت ذلك ُلو ُرهلر  لاتيلت بإخبلار ال  لنهَ ُتهلا َتْلا

 ُتفسهَ ,ون غيرُا 

وُ ا الذين ولالوا:  لنل  ذللك: تقلديْهَ ُطفلالهَ لأَلالة, ف أويل    تلدرك صلَ ت َ  ب,بلر حجلة   

يوجب اللأَ  وُ ا وولت جِ  ثناؤه: ابْ ا ِكص يصْلِهي ْ لنح يْشلاءص. فإتلت تيلذيب  لن ال الْللهين ُتفسلهَ 

وَ, يقول ال لهَ:  ا األ ر هْا ز ْل َ ُتلت   ذتلوَ ليلَ  ن اليهو, والنَارى, الْبر يها  ن الذت

و  خطايا, وَتيَ برآء  ْا ييرُت ال, ولينيَ ُُ  فرية وهذَ  أ  ال, وليس الْلهلي  لن زهل  

تفست, ولينت الذي يلهيت ال, وال يلهي  ن يشلاء  لن خأقلت, فيطهلره ويبر لت  لن اللذتوَ ب وفيقلت 

 يت َل   ا يرضاه  ن طا  ت  ج ناَ  ا ييرُت  ن  لَاص

. وُخبللر ُتهللَ    َْ وْن  ألل  ِكا الْيللذا للْ  يْفح ْللرص وَتْللا وأنللا َن ذلللك هللذلك لقولللت جللِ  ثنللاؤه: ااتحظصللرح ْهيح

 يف رون  أ  ال اليذَ بد واَُ ُتهَ ُبناء ال وُحباؤه, وُن ال ود طهرَُ  ن الذتوَ 

و   ْص أْ  ْن فْ ايالً. القول في تأوي  وولت تلال : اْو  يصظح

يلني بذلك جِ  ثناؤه: و  يظأَ ال ُؤ ء الذين ُخبر  نهَ ُتهلَ يلهلون ُتفسلهَ و  غيلرَُ  لن   

خأقت, فيب,سهَ في ترهت تلهي هَ, وتلهية  ن ترك تلهي لت, وفلي تلهيلة  لن زهل   لن خأقلت شلي ا 

قلت, وي,لذل  لن  ن حقووهَ و  يضع شي ا في غير  وضلت, ولينت يلهي  ن يشاء  ن خأقلت, فيوف

ه  ذلك َليت وبيده, وُو في ه  ذلك غير رالَ ُحدا  ْن زهاه ُو لَ يلهلت  ¹يشاء  ن ُُ   لاصيت

 ف يالً 

فقال بلضهَ: ُو  ا خرج  ن بلين ابإصلبلين واليفلين «, الف ي »واخ أ  ُُ  ال أوي  في  لن    

  ن الوسخ َذا ف أَ َحداُْا باألخرى  ذهر  ن وال ذلك:

ي سأيْان بلن  بلد الجبلار, ولال: حلدثنا ُبلو هدينلة,  لن ولابوس,  لن ُبيلت,  لن ابلن ـ حدثن7792  

  باس, وال: الف ي :  ا خرج  ن بين ُصبليك 

حدثنا ابن حْيلد, ولال: حلدثنا حيلام,  لن  نبسلة,  لن ُبلي َسلَاه الهْلداتي,  لن ال يْلي, ولال:    

وْن فْ ايالً. وال:   ْص أْ  ا ف أَ بين ُصبليك سألَ ابن  باس,  ن وولت: اْو  يصظح

حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ُبي,  ن زيد بن ,رَُ ُبي اللالء, وال: سْلَ ُبا اللالية,  لن ابلن    

وْن فْ ايالً. وال: الف ي : ُو الذي ي,رج  ن بين َصبلي الرج   ْص أْ   باس: اْو  يصظح

ن ُبيلت,  لن ابلن  بلاس: حدثني  َْد بن سلد, وال: ثني ُبي, وال: ثني  ْي, وال: ثني ُبي,  ل   

وْن فْ ايالً. والف ي : ُو ُن تدلك بين ُصبليك, فْا خرج بينهْا فهو ذلك  ْص أْ  اْو  يصظح

ـ حدثني يلقوَ بن َبلراُيَ, ولال: حلدثنا ُشليَ, ولال: خبرتلا حَلين,  لن ُبلي  اللك, فلي 7793  

وْن فْ ايالً. وال: الف ي : الوسخ الذي ي,رج  ن بين ْص أْ  اليفين  وولت: اْو  يصظح

ـ حدثنا  َْد بن الَسين, ولال: حلدثنا ُحْلد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي, 7794  

 وال: الف ي :  ا ف أَ بت يديك ف,رج وسخ 

حدثنا ابن حْيد, وال: حدثنا جرير,  ن  نَور,  لن  جاُلد,  لن ابلن  بلاس, فلي ووللت: اْو     

وْن فْ ايالً. وال:  ا تدليت في ي ْص أْ  ديك في,رج بينهْا يصظح
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 وُتاس يقولون: الذي ييون في بطن النواة  ذهر  ن وال ذلك:  

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا  بد ال بن صالح, وال: ثني  لاوية بلن صلالح,  لن  ألِي بلن 7795  

 ُبي طأَة  ن ابن  باس, وولت: افْ ايالً. وال: الذي في بطن النواة 

دثنا ُبي,  ن طأَة بن  ْرو,  ن  طاء, وال: الف ي : الذي فلي ـ حدثنا ابن وهيع, وال: ح7796  

 بطن النواة 

حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب, وال: ثني طأَة بن  ْرو, ُتت سْع  طلاء بلن ُبلي ربلاح    

 يقول, فذهر  ثأت 

ال ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, وال: ثني حجاج, وال: وال ابن جري,: ُخبرتي  بلد 7797  

 بن هثير, ُتت سْع  جاُدا يقول: الف ي : الذي في شِق النواة 

ـل حلدثنا  َْلد بلن بشلار, ولال: حلدثنا  َْللد بلن سلليد, ولال: حلدثنا سلفيان بلن سلليد,  للن 7798  

  نَور,  ن  جاُد, وال: الف ي : في النوى 

 لن و لا,ة, فلي  ـ حدثنا الَسن بن يَيلـ , ولال: ُخبرتلا  بلد اللرزاه, ولال: ُخبرتلا  لْلر,7799  

وْن فْ ايالً. وال: الف ي : الذي في شِق النواة  ْص أْ  وولت: اْو  يصظح

دثَ  ن الَسين بن الفرج, وال: سْلَ ُبا  لاذ يقلول: حلدثنا  بيلد بلن سلأيْان, ولال: 7800   ـ حص

ِق النواة   سْلَ الضَاك يقول: الف ي : شا

 ابن زيد: الف ي : الذي في بطن النواة ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب, وال: وال 7801  

ـ حدثني يَيـ  بن ُبي طالب, وال: ُخبرتا يليد, وال: ُخبرتا جويبر,  لن الضلَاك, ولال: 7802  

 الف ي : الذي ييون في شِق النواة 

حدثنا الْثن , وال: حلدثنا ُبلو حذيفلة, ولال: حلدثنا شلب ,  لن ابلن ُبلي تجليح,  لن  جاُلد: اْو     

وْن  ْص أْ  فْ ايالً.: ف ي  النواة يصظح

ـ حدثنا ابن بشار, وال: حدثنا ُبو  ا ر, وال: حدثنا وِرة,  ن  طية, وال: الف ي : الذي فلي 7803  

 بطن النواة 

وال ُبو جلفر: وُص  الف ي : الْف ول, صرف  ن فْفللول َلل  فليل , هْلا ويل : صلريع و,ُلين   

لوْن  ن  َروع و دُون  وَذ هلان ذللك هلذلك, وهلان ال جل ْص أْ ِ  ثنلاؤه َتْلا وَلد بقوللت: اْو  يصظح

فْ ايالً. ال,بر  ن ُتت   يظأَ  با,ه ُوِ  األشياء ال ي   خطر لها, فيي  بْا لت خطر, وهان الوسخ 

الذي ي,رج  ن بين ُصبلي الرج  ُو  ن بين هفيت َذا ف   َحداُْا  أ  األخرى, هاللذي ُلو فلي 

األشياء ال ي ُي  ف وللة,  ْلا   خطلر للت و  ويْلة, فواجلب  شِق النواة وبطنها, و ا ُشبت ذلك  ن

ُن ييون ه  ذلك ,اخالً في  لن  الف ي , َ  ُن ي,لرج شلي ا  لن ذللك  لا يجلب ال سلأيَ للت  ْلا ,ِل 

  أيت راُر ال نلي  

 50اآلية : 
َْ ْوهْ  وْن ْ أْ  ِكا الْيذا اً ِ بايناً .  القول في تأوي  وولت تلال :     ااتظصرح ْهيْ  يْفح ْرص  فْْ  باتا َاثْح

يلني بذلك جِ  ثناؤه: اتظر يا  َْد هي  يف ري ُلؤ ء اللذين يلهلون ُتفسلهَ  لن ُُل  الي لاَ    

القا أون: تَن ُبناء ال وُحباؤه, وَتت لن يدخ  الجنة َ   ن هان ُو,ا ُو تَارى, اللا ْلون ُتلت 

  ال  اوْهفْ  باتا. يقول: وحسبهَ بقيأهَ ذللك   ذتوَ لهَ اليذَ واللور  ن القول, في, أفوتت  أ

باينا. يلني: َتت يبين هذبهَ لسا ليت, ويوضح لهَ ُتهَ ُفيلة فجلرة   ا  ص اليذَ واللور  أ  ال اَثْح

 هْا:

يْن 7804   َح تْلْر َلل  الِلذا ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, وال: ثني حجلاج,  لن ابلن جلري,: اُلْل

. يصْلِهوْن ُتحفصسْ  َْ وْن  أ  ِكا الْيذا . وال: َُ اليهو, والنَارى ااتحظصرح ْهيحْ  يْفح ْرص َح  هص

 

 تابع : سورة  النساء
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 51اآلية : 
َا  لل بح نصللوْن باالحجا َا يصؤح ا لليباً ِ للْن الحيا ْللا َا يْن ُصوتصللواح تْ َح تْللْر َالْلل  الِللذا القللول فللي تأويلل  وولللت تلللال :     اُْلْلل

يْن آْ نصواح ْسبايالً .  ْوالِطاغص  ْن الِذا دْْى  ا ُح ُْؤص ءا ُْ واح  يْن ْهفْرص ِا ْويْقصولصوْن لاأِذا  و

يلني بذلك ج  ثناؤه: ُلَ تر بقأبك يا  َْد َل  الذين ُ طوا حظا  ن ه لاَ ال فلأْلوه يؤ نلون    

ُن ابإيْلان بالجبَ والطاغوِ, يلني: يَدِوون بالجبَ والطاغوِ وييفلرون بلاهلل, وُلَ يلأْلون 

 بهْا هفر وال َديق بهْا شرك 

ثَ اخ أ  ُُ  ال أوي  في  لن  الجبَ والطاغوِ, فقال بلضلهَ: ُْلا صلنْان هلان الْشلرهون   

 يلبدوتهْا  ن ,ون ال  ذهر  ن وال ذلك:

ـ حلدثنا الَسلن بلن يَيلـ , ولال: ُخبرتلا  بلد اللرزاه, ولال: ُخبرتلا  لْلر, ولال: ُخبرتلي 7805  

  ة ُتت وال: الجبَ والطاغوِ: صنْان ُيوَ,  ن  ير

 ووال آخرون: الجبَ: األصنام, والطاغوِ: تراجْة األصنام  ذهر  ن وال ذلك:  

ـ حدثني  َْد بن سلد, وال: ثني ُبي, وال: ثني  ْي, وال: ثنلي ُبلي,  لن ُبيلت,  لن ابلن 7806  

َا  لن اليا لا ليبا  ا َا يْن ُصوتصلو تْ َح تْلْر َلْل  الِلذا . الجبلَ:   باس, ووللت: اُلْل ِا َا ْوالِطلاغصو ل بح نصلوْن بالجا يصؤ ا

 األصنام, والطاغوِ: الذين ييوتون بين ُيدي األصنام يلبرون  نها اليذَ ليضأوا الناس 

وز َ رجال ُن الجبَ: الياُن والطاغوِ: رجل   لن اليهلو, يلد   هللب بلن األشلرف, وهلان   

 سيد اليهو, 

 يطان  ذهر  ن وال ذلك:ووال آخرون: الجبَ: السَر, والطاغوِ: الش  

ـ حدثنا  َْد بن الْثن , وال: حدثنا  َْد بن ُبي  دِي,  ن شلبة,  ن ُبي َسلَاه,  لن 7807  

 حسان بن فا د, وال: وال  ْر رضي ال  نت: الجبَ: السَر, والطاغوِ: الشيطان 

اللنسلي,  لن حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ابي,  ن سفيان,  ن ُبي َسَاه,  ن حسان بلن فا لد    

  ْر  ثأت 

ـ حدثني يلقوَ بن َبراُيَ, وال: حدثنا ُشليَ, ولال: ُخبرتلا  بلد الْألك,  ْلن حدثلت,  لن 7808  

  جاُد, وال: الجبَ: السَر, والطاغوِ: الشيطان 

ـلل حللدثني يلقللوَ, وللال: ُخبرتللا ُشلليَ, وللال: ُخبرتللا زهريللا,  للن الشلللبي, وللال: الجبللَ: 7809  

  السَر, والطاغوِ: الشيطان

حدثني  َْد بن  ْرو, وال: حدثنا ُبو  اصَ,  ن  يس ,  ن ابن ُبي تجيح,  ن  جاُد, فلي    

. وال: الجبَ: السَر, والطاغوِ: الشيطان في صورة َتسان  ِا َا ْوالِطاغصو بح نصوْن بالجا وولت: ايصؤح ا

 ي َاهْون َليت, وُو صاحب ُ رَُ 

أك,  ن ويس,  ن  جاُد, وال: الجبلَ: السلَر, حدثنا ابن حْيد, وال: حدثنا جرير,  ن  بد الْ   

 والطاغوِ: الشيطاِ والياُن 

 ووال آخرون: الجبَ: الساحر, والطاغوِ: الشيطان  ذهر  ن وال ذلك:  

ـ حدثنا يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب, وال: وال ابن زيد: هان ُبي يقول: الجبلَ: السلاحر, 7810  

 والطاغوِ: الشيطان 

 بَ: الساحر, والطاغوِ: الياُن  ذهر  ن وال ذلك:ووال آخرون: الج  

ـ حدثنا ابن بشار, وال: حدثنا  َْد بن جلفر, وال: حدثنا شلبة,  ن ُبي بشلر,  لن سلليد 7811  

ولال: الجبلَ: السلاحر بأسلان الَبشلة, والطلاغوِ: «, بن جبير في ُذه ا ْية: االجبَ والطلاغوِ

 الياُن 

بد األ أ , وال: حلدثنا ,او,,  لن رفيلع, ولال: الجبلَ: السلاحر, ـ حدثنا ابن الْثن , وال:  7812  

 والطاغوِ: الياُن 

ـ حلدثنا ابلن الْثنل , ولال: ثنلي  بلد األ أل , ولال: حلدثنا ,او,,  لن ُبلي اللاليلة, ُتلت ولال: 7813  

 الطاغوِ: الساحر, والجبَ: الياُن 
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 لن ,او,,  لن ُبلي اللاليلة فلي حدثني الْثن , وال: حدثنا  ْرو بلن  لون, ولال: ُخبرتلا ُشليَ,    

. وال: ُحدُْا السَر, وا ْخر الشيطان  ِا َا ْوالِطاغصو بح  وولت: االجا

 ووال آخرون: الجبَ: الشيطان, والطاغوِ: الياُن  ذهر  ن وال ذلك:  

ـل حللدثنا بشلر بللن  لللاذ, ولال: حللدثنا يليللد بلن زريللع, ولال: حللدثنا سللليد,  لن و للا,ة: وولللت: 7814  

نصوْن ب . هنا تَدِث ُن الجبَ شيطان, والطاغوِ الياُن ايصؤح ا ِا َا ْوالِطاغصو بح  الجا

 حدثنا الَسن بن يَيـ , وال: ُخبرتا  بد الرزاه, وال: ُخبرتا  لْر,  ن و ا,ة,  ثأت    

ـ حدثنا  َْد بن الَسين, ولال: حلدثنا ُحْلد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي, 7815  

 لطاغوِ: الياُن وال: الجبَ: الشيطان, وا

 ووال آخرون: الجبَ: الياُن, والطاغوِ: الشيطان  ذهر  ن وال ذلك:  

ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ُبي,  ن سفيان,  ن رج ,  ن سليد بن جبير, وال: الجبَ: 7816  

 الياُن: والطاغوِ: الساحر 

ف,  لن  َْلد, ولال فلي ـ حدثنا ابلن بشلار, ولال: حلدثنا حْلا, بلن  سللدة, ولال: حلدثنا  لو7817  

 الجبَ والطاغوِ, وال: الجبَ: الياُن, وا ْخر: الساحر 

 ووال آخرون: الجبَ: حيـي بن ُخطب, والطاغوِ: هلب بن األشرف  ذهر  ن وال ذلك:  

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا  بد ال بن صالح, وال: ثني  لاوية بن صالح,  ن  أِي,  لن 7818  

. الطاغوِ: هلب بن األشرف, والجبَ: حيـي بلن ابن  باس وولت: ايصؤح  ِا َا ْوالِطاغصو بح نصوْن بالجا  ا

 ُخطب 

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا َسَاه, وال: حدثنا ُبو زُير,  ن جويبر,  ن الضَاك, وال: 7819  

 الجبَ: حيـي بن ُخطب, والطاغوِ: هلب بن األشرف 

ولال: ُخبرتلا جلويبر,  لن الضلَاك فلي ووللت:  حدثني يَيـ  بن ُبي طاللب, ولال: ُخبرتلا يليلد,   

. وال: الجبَ: حيـي بن ُخطب, والطاغوِ  هلب بن األشرف  ِا َا والِطاغصو بح  االجا

 ووال آخرون: الجبَ: هلب بن األشرف, والطاغوِ: الشيطان  ذهر  ن وال ذلك:  

ب بن األشرف, ـ حدثنا ابن حْيد, وال: حدثنا جرير,  ن ليث,  ن  جاُد, وال: الجبَ هل7820  

 والطاغوِ: الشيطان هان في صورة َتسان 

. ُن يقال: يَدِوون    ِا َا ْوالِطاغصو نصوْن بالجبح وال ُبو جلفر: والَواَ  ن القول في تأوي : ايصؤح ا

بْلبللو,ين  للن ,ون ال يلبللدوتهْا  للن ,ون ال, وي ,للذوتهْا َلهللين  وذلللك ُن الجبللَ والطللاغوِ 

,ون ال, ُو طا ة ُو خضوع لت, ها نا  ا هان ذلك الْلظَ  لن حجلر اسْان لي   لظَ بلبا,ة  ن 

 ُو َتسان ُو شيطان 

وَذ هان ذلك هذلك وهاتَ األصنام ال ي هاتَ الجاُأية تلبدُا هاتَ  لظْة باللبا,ة  ن ,ون ال   

فقد هاتَ جبوتا وطواغيَ, وهلذلك الشلياطين ال لي هاتلَ اليفلار تطيلهلا فلي  لَلية ال, وهلذلك 

لساحر والياُن الأذان هان  قبو ً  نهْا  ا ولا  فلي ُُل  الشلرك بلاهلل, وهلذلك حيلـي بلن ُخطلب, ا

وهلب بن األشلرف, ألتهْلا هاتلا  طلا ين فلي ُُل   أ هْلا  لن اليهلو, فلي  لَلية ال واليفلر بلت 

وبرسولت, فياتا جب ين وطاغوتين  وود بينَ األص  الذي  نت ويل  لأطلاغوِ طلاغوِ, بْلا ُغنلي 

 َ ا,تت في ُذا الْوضع  ن 

يْن آْ نصوا ْسبايالً.    ن الِذا دْى  ا ُح ُْؤص ءا ُ وا  يْن ْهفْرص  القول في تأوي  وولت تلال : اْويْقصولصوْن لأِذا

يلني بذلك جِ  ثناؤه: ويقولون لأذين جَلدوا وحداتيلة ال ورسلالة رسلولت  َْلد صلأ  ال  أيلت   

ُْلؤ ء. يلنلي بلذلك: ُلؤ ء اللذين لْن  وسأَ: ا لدْى. يلنلي ُولوم وُ لدل ا ا ُح وصلفهَ ال بلاليفر اُ

يْن آْ نصوا. يلني  ن الذين صدِووا ال ورسولت وُوِروا بْا جاءَُ بت تبيهَ  َْلد صلأ  ال  أيلت  الِذا

وسأَ اْسبايالً. يلني: طريقا  وَتْا ذلك  ث , و لن  اليالم: َن ال وص  الذين ُوتلوا تَليبا  لن 

 لظلليْهَ غيللر ال باللبللا,ة وابإذ للان لللت بالطا للة فللي اليفللر بللاهلل ورسللولت الي للاَ  للن اليهللو, ب

و لَللي هْا, وُتهللَ وللالوا: َن ُُلل  اليفللر بللاهلل ُوللل  بللالَق  للن ُُلل  ابإيْللان بللت, وَن ,يللن ُُلل  

ال يذيب هلل ولرسولت ُ دل وُصوَ  ن ,ين ُُ  ال َديق هلل ولرسلولت, وذهلر ُن ذللك  لن صلفة 

 ا   ذلك  ذهر ا ْثار الوار,ة بْا وأنا:هلب بن األشرف, وُتت و

This file was downloaded from QuranicThought.com



ـلل حللدثنا  َْللد بللن الْثنلل , وللال: حللدثنا ابللن ُبللي  للدِي,  للن ,او,,  للن  ير للة,  للن ابللن 7821  

 باس, وال: لْا ودم هلب بن األشرف  ية, والَ لت وريش: ُتَ خير ُُل  الْدينلة وسليدَُ  ولال: 

يلل َ ُتلت خيلر  نلا, وتَلن ُُل  الَجلي,  تلَ  والوا: ُ  ترى َل  ُلذا الَلنبور الْنب لر  لن وو لت

., وُتلللَ:  ُصلْو األبح ْلرص وُُ  السداتة وُُ  السقاية  وال: ُت َ خير  نت  ولال: فأتلللَ: اَِن شلاتا ْْك 

لدْ لْلتص  .    َل  وولت: افْأْنح تْجا ِا َا والِطاغصو نصوْن بالجبح َا يصؤح ا ْن اليا ا يبا  ا َا يْن ُصوتصوا تْ َح تْْر َل  الِذا اُلْ

يرا. تْ  َا

ـ حدثنا ابن الْثن , وال: حدثنا  بد الوُاَ, وال: حدثنا ,او,,  لن  ير لة فلي ُلذه ا ْيلة: 7822  

ْن اليا اَ. ثَ ذهر تَوه  يْن ُصوتصوا تَْيبا  ا َح تْْر َل  الِذا  اُلْ

وحدثني َسَاه بن شاُين, وال: ُخبرتا خالد الواسطي,  ن ,او,,  ن  ير لة, ولال: ولدم هللب    

شرف  ية, فقلال للت الْشلرهون: احيلَ بيننلا وبلين ُلذا الَلنبور األب لر, فأتلَ سليدتا وسليد بن األ

ْن  َح تْْر َل  الِذيْن ُصوتصوا تَْيبا  ا وو ك  فقال هلب: ُت َ وال خير  نت  فأتلل ال تبارك وتلال : اُلْ

 اليا اَ.    َل  آخر ا ْية 

زاه, وال: ُخبرتلا  لْلر, ولال: ُخبرتلا ُيلوَ,  لن حدثنا الَسن بن يَيـ , وال: ُخبرتا  بد الر   

 ير ة: ُن هلب بن األشرف اتطأق َل  الْشرهين  ن هفار وريش, فاس جاشهَ  أ  النبِي صلأ  

ال  أيت وسأَ, وُ رَُ ُن يغللوه, وولال: َتلا  للك تقاتألت, فقلالوا: َتيلَ ُُل  ه لاَ, وُلو صلاحب 

ر,ِ ُن ت,رج  لك فاسجد لهلذين الَلنْين وآ لن ه اَ, و  تأ ن ُن ييون ُذا  يرا  نيَ, فإن ُ

بهْا! ففل   ثَ والوا: تَن ُُدى ُم  َْد  فنَن تنَر اليو اء, وتسلقي الألبن  أل  الْلاء, وتَل  

الرحَ, وتقري الضي , وتطوف بهذا البيَ, و َْلد وطلع رحْلت, وخلرج  لن بألده  ولال: بل  ُتل َ 

يْن  َح تْْر َل  الِذا ِا خير وُُدى! فنللَ فيت: اُلْ َا والِطلاغصو ل بح نصلوْن بالجا لْن اليا لاَ يصؤح ا ليبا  ا َا ُصوتصلو تْ

يْن آْ نصوا ْسبايالً.  ْن الِذا دْى  ا ُح ُْؤص ءا ُ وا  يْن ْهفْرص  ْويْقصولصوْن لأِذا

ـ حدثنا  َْد بن الَسين, ولال: حلدثنا ُحْلد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي, 7823  

صلأ  ال  أيلت وسلأَ واليهلو, بنلي النضلير  لا هلان حلين ُتلاَُ وال: لْا هلان  لن ُ لر رسلول ال 

لوا بلت  لن ذللك,  ِْ وا بت وبأصَابت, فلأطأع ال ورسلولت  أل   لا ُ ِْ يس لينهَ في ,ية اللا ريين, فه

ورجللع رسللول ال صللأ  ال  أيللت وسللأَ َللل  الْدينللة, فهللرَ هلللب بللن األشللرف ح لل  ُتلل   يللة, 

ان: يا ُبا سلد, َتيَ ووم تقرءون الي اَ, وتلأْون, وتَن ووم فلاُدَُ  أ   َْد, فقال لت ُبو سفي

  تلأَ, فأخبرتا: ,يننا خير ُم ,ين  َْد  وال هلب: ا رضوا  أِي ,ينيَ! فقلال ُبلو سلفيان: تَلن 

ووم تنَر اليو اء, وتسقي الَجي, الْاء, وتقري الضي , وتلْر بيَ ربنا, وتلبد آله نا ال ي هلان 

أ رتا ُن ت رك ُذا وت بلت  وال: ,ينيَ خير  لن ,يلن  َْلد, فلاثب وا  أيلت! ُ  يلبد آباؤتا, و َْد ي

ترون ُن  َْدا يل َ ُتت بلث بال واضع, وُو ينيح  ن النساء  ا شاء  و ا تلأَ  أيلا ُ ظلَ  لن 

نللوْن بالجبلل َا يصؤح ا للْن اليا للا لليبا  ا َا يْن ُصوتصللوا تْ َح تْللْر َللل  الِللذا َا  أللك النسللاء! فللذلك حللين يقللول: اُلْلل
يْن آْ نصوا ْسبايالً.  ْن الِذا دْى  ا ُح ُْؤص ءا ُ وا  يْن ْهفْرص ِا ْويْقصولصوْن لاأِذا  ْوالِطاغصو

ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسلين, ولال: ثنلي حجلاج,  لن ابلن جلري,,  لن  جاُلد, ولال: 7824  

لسلالم  تللَ في هلب بن األشرف وهفار وريش وال: هفار وريش ُُدى  ن  َْد  أيت الَالة وا

وللال ابللن جللري,: وللدم هلللب بللن األشللرف, فجاءتللت وللريش فسللأل ت  للن  َْللد فَللغر ُ للره ويسللره 

وُخبرَُ ُتت ضاِل  وال: ثَ والوا لت: تنشدك ال تَن ُُدى ُم ُو  فإتك ود  أَْ ُتلا تنَلر اليلوم, 

 وتسقي الَجي,, وتلْر البيَ, وتطلَ  ا ُبَِ الريح! وال: ُت َ ُُدى 

ُللذه الَللفة جْا للة  للن اليهللو,  للنهَ حيللـي بللن ُخطللب, وُللَ الللذين وللالوا ووللال آخللرون: بلل    

 لأْشرهين  ا ُخبر ال  نهَ ُتهَ والوه لهَ  ذهر األخبار بذلك:

ـ حدثنا ابن حْيد, وال: حدثنا سأْة,  ن ابن َسَاه  ْن والت, وال: ُخبرتي  َْد بن ُبي 7825  

س ولال: هلان اللذين حِلبلوا األحللاَ  لن  َْد,  ن  ير ة, ُو  ن سليد بن جبير,  ن ابلن  بلا

قْيق, وُبو رافع, والربيلع بلن ُبلي  َص يْـِي بن ُخطب, وسالم بن ُي ال وريش وغطفان وبني وريظة حص

ذة بن ويس ُْوح وح بن  ا ر, و قْقيق, وُبو  ا ر, ووحح َص فأ ا وحوح, وُبو  ا ر, وُوذة فْن بني  ¹ال

 أ  وريش, والوا: ُؤ ء ُحبار يهو, وُُ  اللألَ  وا  , وهان سا رَُ  ن بني النضير  فأْا ود وا
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بالي ب األول, فاسألوَُ ُ,ينيَ خير, ُم ,ين  َْد  فسألوَُ, فقالوا: ب  ,ينيَ خير  ن ,ينت, وُتل َ 

َا  ل بح نصوْن بالجا َا يصؤح ا ْن اليا ا يبا  ا َا يْن ُصوتصوا تْ َح تْْر َل  الِذا ُُدى  نت و ْن اتبلت! فأتلل ال فيهَ: اُلْ

يْا. وا أحيا ْ ظا َح  ص ُص نا .    َل  وولت: اوآتْيح ِا  لِطاغصو

َح تْلْر َلل  7826   ـ حدثنا بشر بن  لاذ, وال: حدثنا يليلد, ولال: حلدثنا سلليد,  لن و لا,ة, ووللت: اُلْل

.    ا ْيلة, ولال: ذهلر لنلا ُن ُلذه ا ْ  ِا َا والِطلاغصو ل بح نصلوْن بالجا َا يصؤح ا ْن اليا لا يبا  ا َا يْن ُصوتصوا تْ يلة الِذا

ُتللَ في هلب بن األشرف وحيـي بلن ُخطلب ورجألين  لن اليهلو,  لن بنلي النضلير لقيلا وريشلا 

بْوسَ, فقلال لهلَ الْشلرهون: ُتَلن ُُلدى ُم  َْلد وُصلَابت  فإتلا ُُل  السلداتة والسلقاية وُُل  

الَرم  فقا :  , ب  ُُدى  ن  َْد وُصَابت! وُْا يلأْان ُتهْا هاذبان, َتْا حْأهْلا  أل  ذللك 

 حسد  َْد وُصَابت 

وا    يْن ْهفْلرص ووال آخرون: ب  ُذه صفة حيـي بلن ُخطلب وحلده, وَيلاه  نلي بقوللت: اْويقصولصلوْن لأِلذا

يْن آْ نصوا ْسبايالً.  ذهر  ن وال ذلك: ْن الِذا دْى  ا ُح  ُْؤص ءا ُ

َح تْلْر َلل7827   يْن ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابلن وُلب, ولال: ولال ابلن زيلد فلي ووللت: اُلْل   الِلذا

َا.    َل  آخر ا ْية, وال: جلاء حيلـي بلن ُخطلب َلل  الْشلرهين, فقلالوا: يلا  ْن اليا ا يبا  ا َا ُصوتصوا تْ

َح  حيـي َتيَ ُصَاَ ه ب, فنَن خير ُم  َْد وُصَابت  تَن وُت َ خيلر  لنهَ! فلذلك ووللت: اُلْل

َا.    َل  وولت: ا ْن اليا ا يبا  ا َا يْن ُصوتصوا تْ يرا. تْْر َل  الِذا َا دْ لْتص تْ  ْوْ نح يْأحلْنا ِكص فْأْنح تْجا

وُول  األووال بالََة في ذلك وول  ن وال: َن ذلك خبر  ن ال جِ  ثناؤه  ن جْا ة  ن ُُل    

الي اَ  ن اليهو,, وجا ل ُن ييون هاتَ الجْا ة اللذين سلْاَُ ابلن  بلاس فلي ال,بلر اللذي رواه 

 ُو ييون حييا وآخر  لت, َ ا هلبا وَ ا غيره   َْد بن ُبي  َْد  ن  ير ة ُو سلد

 52اآلية : 
يراً .   َا دْ لْتص تْ َص ِكص ْوْ ن يْأحلْنا ِكص فْأْن تْجا يْن لْلْنْهص لْـْ اْك الِذا  القول في تأوي  وولت تلال :     اُصوح

 لاَ وُلَ يلني جِ  ثنلاؤه بقوللت: ُول لك ُلؤ ء اللذين وصل  صلف هَ ُتهلَ ُوتلوا تَليبا  لن الي   

يؤ نون بالجبَ والطاغوِ, َُ اللذين لللنهَ ال, يقلول: ُخللاَُ ال فأبللدَُ  لن رحْ لت بإيْلاتهَ 

ُْلؤص ءا  وا  يْن ْهفْرص بالجبَ والطاغوِ وهفرَُ باهلل ورسولت,  نا,ا  نهَ هلل ولرسولت, وبقولهَ: الأِذا

يْن آْ نصوا ْسبايالً.  اْوْ نح يْأحلْنا ِكص  ْن الِذا دْى  ا ُح لدْ ُ . يقول: و ن ي,له ال فيبلده  ن رحْ ت, افْأْنح تْجا

يرا. يقول: فأن تجد لت يا  َْد تاصرا ينَره  ن  قوبة ال وللن ت ال ي تَِ  بت فيدفع ذلك  َا لْتص تْ

 هْا: ¹ نت

ـ حدثنا بشر بن  لاذ, وال: حدثنا يليلد, ولال: حلدثنا سلليد,  لن و لا,ة, ولال: ولال هللب بلن 7828  

وُْلا «, ُؤ ء ُُدى  ن الذين آ نوا سبيالً »حيـي بن ُخطب  ا وا , يلني  ن وولهْا: األشرف و

يرا.  َا دْ لْتص تْ َص ِكص ْوْ نح يْأحلْنا ِكص فْأْنح تْجا يْن لْلْنْهص  يلأْان ُتهْا هاذبان, فأتلل ال: اُصولْ اْك الِذا

 53اآلية : 
َح  تصوْن النِاْس تْقايراً .   القول في تأوي  وولت تلال :     اُْمح لْهص أحكا فْإاذاً  ِ يصؤح ْص يٌب ِ ْن الح َا  تْ

. ُم لهَ حِي  ن الْأك, يقول: ليس لهَ حلِي  لن     أحكا ْص ْن ال يٌب  ا َا َح تْ يلني بذلك جِ  ثناؤه: اُمح لْهص

 الْأك  هْا:

السدي: اُمح ـ حدثنا  َْد بن الَسين, وال: حدثنا ُحْد بن  فض , وال: حدثنا ُسباط,  ن 7829  

. يقول: لو هان لهَ تَيب  ن الْأك َذا لَ يؤتوا  َْدا تقيرا  أحكا ْص ْن ال يٌب  ا َا َح تْ  لْهص

ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, وال: حدثنا حجاج, ولال: ولال ابلن جلري,: ولال ال: اُمح 7830  

. وال: فأيس لهَ تَيب  ن الْأك, افإذًا أحكا ْص ْن ال يٌب  ا َا َح تْ تصوْن النِاْس تْقايرا. ولو هان لهَ  لْهص   يصؤح

 تَيب وحِي  ن الْأك, لَ ييوتوا َذًا يلطون الناس تقيرا  ن ب,أهَ 

واخ أ  ُُ  ال أوي  في  لن  النقير, فقال بلضهَ: ُو النقطة ال ي في رهر النواة  ذهر  ن وال   

 ذلك:

ة بن صلالح,  لن  ألِي بلن ُبلي طأَلة, ـ حدثني الْثن , وال: ثني  بد ال, وال: ثني  لاوي7831  

  ن ابن  باس, وولت: اتْقايرا. يقول: النقطة ال ي في رهر النواة 
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حدثني سأيْان بن  بد الجبار, وال: حدثنا  َْد بن الَأَ, وال: حدثنا ُبو هدينة,  لن ولابوس,    

  ن ُبيت,  ن ابن  باس, وال: النقير الذي في رهر النواة 

ْد اليوفي الْروزي, وال: حدثنا  بيد ال,  ن َسلرا ي ,  لن خَلي   لن حدثني جلفر بن  َ   

  ير ة  ن ابن  باس, وال: النقير: وسر النواة 

حدثني  َْد بن سلد, وال: ثني ُبي, وال: ثني  ْي, وال: ثني ُبي,  لن ُبيلت,  لن ابلن  بلاس:    

تصوْن النِاْس تْقايرا. النقير: تقير النواة: وسطه  ا افإذًا   يصؤح

ـ حدثنا  َْد بن الَسين, ولال: حلدثنا ُحْلد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدي, 7832  

أحك فإذًا   يصؤتصوْن النِاس تْقايرا. يقول: لو هان لهَ تَيب  ن الْأك َذًا  ْص ْن ال َح تَْيٌب  ا وولت: اُمح لْهص

 لَ يؤتوا  َْدا تقيرا, والنقير: النقطة ال ي في وسر النواة 

ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب, وال: ثني طأَة بن  ْرو ُتت سْع  طلاء بلن ُبلي 7833  

 رباح, يقول: النقير: الذي في رهر النواة 

ـ حدثني يَيـ  بن ُبي طالب, وال: ُخبرتا يليد, وال: ُخبرتا جويبر,  لن الضلَاك, ولال: 7834  

 النقير: النقرة ال ي تيون في رهر النواة 

ني يلقوَ بن َبراُيَ, وال: حدثنا ُشيَ, وال: ُخبرتلا حَلين,  لن ُبلي  اللك, ولال: ـ حدث7835  

 النقير: الذي في رهر النواة 

 ووال آخرون: النقير: الَبة ال ي تيون في وسر النواة  ذهر  ن وال ذلك:  

ـ حدثني  َْد بن  ْلرو, ولال: حلدثنا ُبلو  اصلَ,  لن  يسل ,  لن ابلن ُبلي تجليح,  لن 7836  

 ي وول ال: اتْقايرا. وال: النقير: حبة النواة ال ي في وسطها  جاُد ف

حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال: حدثنا شب ,  ن ابن ُبي تجيح,  لن  جاُلد: افلإذًا      

توْن النِاْس تْقايرا. وال: النقير: حبة النواة ال ي في وسطها   يصؤح

  بن سليد, وال: حدثنا سفيان بن سليد,  ن  نَور,  ن حدثنا  َْد بن بشار, وال: حدثنا يَيـ   

  جاُد وال: النقير في النوي 

حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, ولال: ثنلي حجلاج, ولال: ولال ابلن جلري,: ُخبرتلي  بلد ال بلن    

 هثير ُتت سْع  جاُدا يقول: النقير: تقير النواة الذي في وسطها 

دثَ  ن الَسين بن ا7837   لفرج, وال: سْلَ ُبا  لاذ يقول: ُخبرتا  بيد بلن سلأيْان, ولال: ـ حص

 سْلَ الضَاك بن  لاحَ يقول: النقير: تقر النواة الذي ييون في وسر النواة 

 ووال آخرون:  لن  ذلك: تقر الرج  الشيء بطرف ُصابلت  ذهر  ن وال ذلك:  

بي اللالء, وال: سلْلَ ُبلا اللاليلة, ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ُبي,  ن يليد بن ,رَُ 7838ُ  

 ووضع ابن  باس طرف ابإبهام  أ  رهر السبابة ثَ رفلهْا ووال: ُذا النقير 

وُول  األووال في ذلك بالَواَ ُن يقال: َن ال وصل  ُلؤ ء الفرولة  لن ُُل  الي لاَ بالب,ل    

شياء الجأيألة األولدار  فلإذ باليسير  ن الشيء الذي   خطر لت, ولو هاتوا  أوها وُُ  ودرة  أ  األ

هان ذلك هذلك, فالذي ُو ُول  بْلن  النقيلر ُن ييلون ُصلغر  لا ييلون  لن النقلر, وَذا هلان ذللك 

ُول  بت, فالنقرة ال ي في رهر النواة  ن صغار النقر, وود يدخ  في ذلك ه   ا شلاهأها  لن النقلر  

تصوْن النِاْس. ولَ ينَب بـ حيْهلا ُن تنَلب األفللال الْسل قبأة َذا  و لن«, َذا»ورفع وولت: ا  يصؤح

ألن  لها فاء, و ن حيْها َذا ,خل  فيهلا بلل  حلروف اللطل  ُن توجلت َلل   ¹اب دىء اليالم بها

ا ب داء بها  ِرة وَل  النق   نها َل  غيرُا ُخرى, وُذا الْوضع  ْلا ُريلد بالفلاء فيلت النقل   لن 

 هَ تَيب فال يؤتون الناس تقيرا َذًا َذًا َل   ا بلدُا, وُن ييون  لن  اليالم: ُم ل

 54اآلية : 
نْللال آْل  للأاتا فْقْللدح آتْيح للن فْضح َص ِكص  ا ُص سصللدصوْن النِللاْس ْ أْللْ  ْ للال آتْللا َح القللول فللي تأويلل  وولللت تلللال :     اُْمح يْ

يْاً .   َح ِ أحياً ْ ظا ُص نْا ةْ ْوآتْيح ْْ يح َا َْ ْوالح َْ الحيا ْا ي ُا  َابحْرا

سصدصوْن النِاْس. ُم يَسد ُؤ ء اللذين ُوتلوا تَليبا  لن الي لاَ  لن يلني بقولت جِ      َح ثناؤه: اُمح يْ

 اليهو,  هْا:
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ـ حدثني  َْد بن  ْلرو, ولال: حلدثنا ُبلو  اصلَ,  لن  يسل ,  لن ابلن ُبلي تجليح,  لن 7839  

سصدصوْن النِاْس. وال: اليهو,  َح   جاُد في وول ال: اُمح يْ

 بو حذيفة, وال: حدثنا شب ,  ن ابن ُبي تجيح,  ن  جاُد,  ثأت حدثني الْثن , وال: حدثنا ُ   

 ـ حدثنا بشر بن  لاذ, وال: حدثنا يليد, وال: حدثنا سليد,  ن و ا,ة  ثأت 7840  

وُ ا ووللت: االنِلاْس. فلإن ُُل  ال أويل  اخ أفلوا فليْن  نل  ال بلت, فقلال بلضلهَ:  نل  ال بلذلك   

 ذهر  ن وال ذلك:  َْدا صأ  ال  أيت وسأَ خاصة 

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا  ْرو, وال: حدثنا ُسباط, وال: ُخبرتلا ُشليَ,  لن خاللد,  لن 7841  

أاتا. ولال: النلاس فلي ُلذا الْوضلع:  نح فْضح َص ِكص  ا ُص سصدصوْن النِاْس  أ   ا آتا َح  ير ة في وولت: اُمح يْ

 النبِي صأ  ال  أيت وسأَ خاصة 

د بن الَسين, وال: ثني ُحْد بن  فض , وال: حدثنا ُسباط,  ن السلدِي: اُمح ـ حدثني  7842َْ  

أاتا. يلني:  َْدا صأ  ال  أيت وسأَ  نح فْضح َص ِكص  ا ُص سصدوْن النِاْس  أ   ا آتا َح  يْ

ـ حدثني  َْد بن سلد, وال: ثني ُبي, وال: ثني  ْي, ثني ُبي,  ن ُبيت,  ن ابلن  بلاس 7843  

  ثأت 

حدثنا القاسلَ, ولال: حلدثنا الَسلين, ولال: ثنلي حجلاج,  لن ابلن جلري,,  لن  جاُلد: اُمح  ـ7844  

أاتا. وال: الناس:  َْد صأ  ال  أيت وسأَ  نح فْضح َص ِكص  ا ُص سصدصوْن النِاْس  أ   ا آتا َح  يْ

دثَ  ن الَسين بن الفرج, وال: سْلَ ُبا  لاذ يقول: ُخبرتا  بيد بلن سلأيْان, ولال7845   : ـ حص

 سْلَ الضَاك يقول: فذهر تَوه 

َْ  ذهر  ن وال ذلك:    ووال آخرون: ب  ْ نْ  ال بت اللر

سصلدصوْن 7846   َح ـ حدثنا بشر بن  لاذ, وال: حدثنا يليد, ولال: حلدثنا سلليد,  لن و لا,ة, ووللت: اُمح يْ

أاتا. ُول ك اليهو, حسدوا ُذا الَِي  ن نح فْضح َص ِكص  ا ُص اللرَ  أ   ا آتاَُ ال  ن  النِاْس  أ   ا آتا

 فضأت 

وُول  األووال فلي ذللك بالَلواَ ُن يقلال: َن ال  اتلب اليهلو, اللذين وصل  صلف هَ فلي ُلذه   

ا ْياِ, فقال لهَ في ويأهَ لأْشرهين  ن  بدة األوثان َتهَ ُُدى  ن  َْد وُصلَابت سلبيالً  أل  

 َسدون  َْدا  أ  آتاَُ ال  ن فضأت  أَ  نهَ بأتهَ في ويأهَ  ا والوا  ن ذلك هذبة: ُم ي

للنح    َص ِكص  ا ُص سصللدصوْن النِللاْس  ألل   للا آتللا َح وَتْللا وأنللا ذلللك ُوللل  بالَللواَ, ألن  للا وبلل  وولللت: اُم يْ

يْن آْ نصلوا ْسلبايالً., فإلَلاه  ْن الِذا دْى  ا ُح ُْؤص ء ُ أاتا.  ض  بذِم القا أين  ن اليهو, لأذين هفروا: ا فْضح

َح  أاتا. بذ هَ  أ  ذلك, وتقريي الذين آ نوا اللذين وولت: اُمح يْ نح فْضح َص ِكص  ا ُص سصدصوْن النِاْس  أ   ا آتا

 وي  فيهَ  ا وي  ُشبت وُول ,  ا لَ يأِ , لة  أ  اتَراف  لناه  ن  لن  ذلك 

واخ ألل  ُُلل  ال أويلل  فللي تأويلل  الفضلل  الللذي ُخبللر ال ُتللت آتلل  الللذين ذهللرَُ فللي وولللت: اُمح   

َح  أاتا. فقال بلضلهَ: ذللك الفضل  ُلو النبلِوة  ذهلر  لن ولال يْ نح فْضح َص ِكص  ا ُص سصدصوْن النِاْس  أ   ا آتا

 ذلك:

سصلدصوْن النِلاْس 7847   َح ـ حدثنا بشر بن  لاذ, وال: حدثنا يليد, وال: حلدثنا سلليد,  لن و لا,ة: اُم يْ

أاتا.: حسدوا ُذا الَِي  ن  نح فْضح َص ِكص  ا ُص اللرَ  أل   لا آتلاَُ ال  لن فضلأت, بللث ال  أ   ا آتا

  نهَ تبيا فَسدوَُ  أ  ذلك 

َص 7848   ُص ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, وال: ثني حجاج, وال: وال ابن جري,: اْ أل   لا آتلا

أاتا. وال: النبِوة  نح فْضح  ِكص  ا

اح ت  ا ُباح لنبيت  َْلد صلأ  ال ووال آخرون: ب  ذلك الفض  الذي ذهر ال ُتت آتاُْوه: ُو َب  

 أيت وسأَ  ن النساء, ينيح  نهِن  ا شاء بغير  لد,  ولالوا: وَتْلا يلنلي بالنلاس:  َْلدا صلأ  ال 

  أيت وسأَ  أ   ا ذهرِ وب   ذهر  ن وال ذلك:

ـ حدثني  َْد بن سلد,وال: ثني ُبي, وال: ثني  ْلي, ولال: ثنلي ُبلي,  لن ُبيلت,  لن ابلن 7849  

أاتا.    ا ْية, وذلك ُن ُُ  الي اَ والوا: ز َ  باس:  نح فْضح َص ِكص  ا ُص سصدصوْن النِاْس  أ   ا آتا َح اُمح يْ

 َْد ُتت ُصوتي  ا ُصوتي في تواضع ولت تسع تسوة, ليس ُْت َ  النياح, فأِي  أك ُفض   ن ُلذا  

نح فْ  َص ِكص  ا ُص سصدصوْن النِاْس  أ   ا آتا َح أاتا. فقال ال: اُمح يْ  ضح
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ـ حدثني  َْد بن الَسين, وال: حدثنا ُحْد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: 7850  

أاتا. يلني  َْدا ُن ينيح  ا شاء  ن النساء  نح فْضح َص ِكص  ا ُص سصدصوْن النِاس  أ   ا آتا َح  اُمح يْ

دثَ  ن الَسين بن الفرج, وال: سْلَ الضَاك يقول في وولت:7851   سصلدصوْن النِلاْس  ـ حص َح اُمح يص

أاتا. وذلك ُن اليهو, ولالوا:  لا شلأن  َْلد ُ طلي النبلِوة هْلا يلل َ وُلو  نح فْضح َص ِكص  ا ُص  أ   ا آتا

َِ َ  تياح النساء  فَسدوه  أ  تلوي, األزواج, وُحِ  ال لَْْلد ُن يلنيح  جا ع  ار, وليس لت ُ

  نهِن  ا شاء ُن ينيح 

ري, الذي ذهرتلاه وبل ص ُن  لنل  الفضل  فلي وُول  ال أويأين في    ذلك بالَواَ وول و ا,ة وابن جص

ُذا الْوضع النبِوة ال ي فض  ال بها  َْدا, وشِرف بها اللرَ َذ آتاُا رجالً  نهَ ,ون غيلرَُ, 

لْا ذهرتا  ن ُن , لة راُر ُذه ا ْية تدِل  أ  ُتها تقريي لأنبِي صلأ  ال  أيلت وسلأَ وُصلَابت 

  نهَ,  أ   ا ود بينلا وبل , ولليس النيلاح وتللوي, النسلاء, وَن هلان  لن فضل  ال جلِ  رضي ال

 ثناؤه الذي آتاه  با,ه ب قريي لهَ و دح 

يْا.    أحيا ْ ظا َح  ص ُص نا ةْ وآتْيح ْْ يح َا َْ وال َْ اليا ا ي ُا  القول في تأوي  وولت تلال : افْقْدح آتْيحنا آْل َبحْرا

م يَسد ُؤ ء اليهو, الذين وص  صلف هَ فلي ُلذه ا ْيلاِ, النلاْس  أل  يلني: بذلك جِ  ثناؤه: ُ  

 للا آتللاَُ ال  للن فضللأت,  للن ُجلل  ُتهللَ ليسللوا  للنهَ, فييلل    يَسللدون آل َبللراُيَ, فقللد آتينللاَُ 

َْ.: فقلد ُ طينلا آل َبلراُيَ, يلنلي: ُُألت وُتبا لت  أل   ي ُا بالي اَ  ويلني بقولت: افْقْدح آتْيحنا آْل َبحْرا

. يلني: ه اَ ال الذي ُوحاه َليهَ, وذلك هََ  َبراُيَ و وس  واللبور, وسا ر ,ينت  َْ االيا ْا

أحيللا  َح  ص ُص نللا  للا آتللاَُ  للن الي للب  وُ للا الَيْللة, فْللا ُوحلل  َللليهَ  ْللا لللَ ييللن ه ابللا  قللروءا  اوآتْيح

يْا.   ْ ظا

أحلكا اللظلليَ اللذي  نللاه ال فلي ُللذه ا   ْص  ْيلة, فقللال بلضلهَ: ُللو واخ أل  ُُل  ال أويلل  فلي  لنلل  ال

 النبِوة  ذهر  ن وال ذلك:

ـ حدثنا الْثن , وال: حدثنا ُبو  اصَ,  ن  يس ,  ن ابن ُبي تجيح,  ن  جاُد في وول 7852  

لأاتا. فقلد آتينلا آل آبلراُيَ الي لاَ  لنح فْضح َص ِكص  ا ُص سصدصوْن النِاْس. وال: يهو,, ا أ   لا آتلا َح ال: اُمح يْ

يْا. وال: النبِوة وليسوا  نهَ, وا أحيا ْ ظا َح  ص ُص نْا  لَيْة, اوآتْيح

حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال: حدثنا شب ,  ن ابن ُبي تجيح,  ن  جاُلد,  ثألت, َ     

أحيا.: النبِوة   ُتت وال: ا ص

ا ُحلِ  والوا: وَتْا  ن  ال بذلك: ُم يَسدون  َْدا  أ   ل ¹ووال آخرون: ب  ذلك تَأي  النساء  

ال لت  ن النساء, فقد ُحِ  ال  ث  الذي ُحأت لت  نهِن لداو, وسأيْان وغيلرَُ  لن األتبيلاء, فييل  

 لَ يَسدوَُ  أ  ذلك وحسدوا  َْدا  أيت الَالة والسالم  ذهر  ن وال ذلك:

ـ حدثنا  َْد بن الَسين, ولال: حلدثنا ُحْلد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: 7853  

ْيا. في النساء, ا أحْيا ْ ظا َح  ص ُص نْا ةْ. يلني: النبِوة  اوآتْيح ْْ يح َا َْ.: سأيْان و,او, اال فقدح آتيحنا آْل َبراُي

فْا بالت حِ  ألول ك وَُ ُتبياء ُن ينيح ,او, تسللا وتسللين ا لرُة, ويلنيح سلأيْان  ا لة, و  يَلِ  

 لَْْد ُن ينيح هْا تيَوا! 

يْا. اللذي آتل  سلأيْان بلن ,او,  ذهلر  لن ولال ووال آخرون: ب   لن  وولت:    أحيا ْ ظا َح  ص ُص نْا اوآتْيح

 ذلك:

ـ حدثني  َْد بن سلد, وال: ثني ُبي, وال: ثني  ْي, وال: ثنلي ُبلي,  لن ُبيلت,  لن ابلن 7854  

يْا. يلني:  أك سأيْان  أحيا ْ ظا َح  ص ُص نْا   باس: اوآتْيح

 هر  ن وال ذلك:ووال آخرون: ب  هاتوا ُصيِدصوا بالْال ية  ذ  

ـلل حللدثنا ُحْللد بللن حللازم الغفللاري, وللال: حللدثنا ُبللو تللليَ, وللال: حللدثنا َسللرا ي ,  للن ُبللي 7855  

يْا. وال: ُصيدوا بالْال ية والجنو,  أحيا ْ ظا َح  ص ُص نا  َسَاه,  ن ُْام بن الَارث: اوآتْيح

ي   أحيا ْ ظا َح  ص ُص نا وي  لن ابلن وُول  ُذه األووال ب أوي  ا ْي, وُي وولت: اوآتْيح ْلا. القلول اللذي رص

ألن ذلك ُلو الْللروف فلي هلالم الللرَ, ,ون اللذي ولال: َتلت  ¹ باس ُتت وال: يلني:  أك سأيْان

 أك النصبِوة, و,ون وول  ن ولال: َتلت تَأيل  النسلاء والْألك  أليهِن  ألن هلالم ال اللذي خوطلب بلت 
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 لاتيلت, َ  ُن تلأتي , للة ُو تقلوم اللرَ غير جا ل توجيهت َ  َل  الْلروف الْس لْ  فيهَ  ن 

 حجة  أ  ُن ذلك ب,الف ذلك يجب ال سأيَ لها 

 55اآلية : 
يراً .   َْ ْسلا َح ِ ن ْصدِ ْ نحتص ْوْهفْْ  باْجْهنِ نحهص َح ِ نح آْ ْن باتا ْو ا نحهص ْا  القول في تأوي  وولت تلال :     افْ

يهو, بنلي َسلرا ي  اللذين ولال لهلَ جلِ  ثنلاؤه: يلني بذلك جِ  ثناؤه: فْن الذين ُوتوا الي اَ  ن    

ُلا اْ لنح آْ لْن بالتا.  ,ُِلا  أل  ُ,حبارا وُلا فنرص جص ْس وص ْا نح وْبح ا ُنح تْطح َح  ا ا ْ لْيص ْْ دِوا ل َْ ا تِْللحنا  ص ْْ نوا با اآ ا

َح ْ لنح ْصلدِ  لنحهص يقول:  ن صدِه بْا ُتللنا  أ   َْلد صلأ  ال  أيلت وسلأَ  َلدِوا لْلا  لهلَ  او ا

 تص. و نهَ  ن ُ رض  ن ال َديق بت  هْا:ْ نح 

ـ حدثني  َْد بن  ْلرو, ولال: حلدثنا ُبلو  اصلَ,  لن  يسل ,  لن ابلن ُبلي تجليح,  لن 7856  

َح ْ نح ْصدِ ْ نحتص.  نحهص َح ْ نح آْ ْن باتا. وال: بْا ُتلل  أ   َْد  ن يهو, او ا نحهص ْا   جاُد: افْ

 : حدثنا شب ,  ن ابن ُبي تجيح,  ن  جاُد,  ثأت حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال   

وفي ُذه ا ْية , لة  أ  ُن الذين صدِوا  ْا ُتلل ال  أ   َْد صأ  ال  أيت وسأَ  ن يهو,   

بني َسرا ي  الذين هاتوا حوالي  هاْجرا رسول ال صأ  ال  أيلت وسلأَ َتْلا رفلع  لنهَ و يلد ال 

,ُِلا الذي تو دَُ بت, في وولت: اآ وُلا فْنرص جص لْس وص ْا لنح وْبحل ا ُنح تْطح َح  ا ل لدِوا لاْلا ْ لْيص َْ ا تِْللحنا  ص ْْ نصوا با  ا

رص ِكا ْ فحلصو ً. في الدتا, وُخرِ  قلوب هَ  َا وهاْن ُ ح َْ الِسبح ا َْ ا لْلْنِا ُص ْْ َح ه ُا ُوح تْأحلْنْهص  أ  ُ,حبارا

 لن ال ب لجيل  اللقوبلة فلي اللدتيا َتْلا هلان َل  يوم القيا ة, بإيْان  ن آ ن  نهَ  وَن الو يد لهَ 

 أ   قام جْيلهَ  أ  اليفر بْا ُتلل  أ  تبيت صلأ  ال  أيلت وسلأَ, فأْلا آ لن بلضلهَ خرجلوا 

 ن الو يد الذي تو ده في  اج  الدتيا, وُِخرِ  قوبة الْقيْين  أل  ال يلذيب َلل  ا ْخلرة, فقلال 

 لهَ: هفاهَ بجهنَ سليرا 

يرا.: وحسللبيَ ُيهللا الْيللذِبون بْللا ُتللللَ  ألل   َْللد تبيللـي ويلنللي وولللت: او   َْ ْسلللا ْهفْلل  باْجْهللنِ

ورسولي بجهنَ سليرا, يلنلي: بنلار جهلنَ تصْسللِر  ألييَ: ُي توولد  ألييَ  وويل : اسلليرا. ُصلأت 

. ولينها صرفَ َل   ِح َص سصلِْر ي َا  سلورا,  ن سلرِ تسلر فهي  سلورة, هْا وال ال: اْوَذْا الْج

 هْا وي : هِ  خضيب ولَية ,ُين, بْلن   ,ضوبة و دُوتة, والسلير: الووو, فلي , 

 56اآلية : 
َح  ُص أصلو,ص َح جص لْج لا تْضا ْْ َح تْاراً هصأِ أايها َح ْف تص واح بااليْاتانْا ْسوح يْن ْهفْرص القول في تأوي  وولت تلال :     اَاِن الِذا

ُْا لايْذصووصواح الحلْذْ  أصو,اً ْغيحْر َح جص ُص نْا يْاً .  بْدِلح يلاً ْحيا َْ َاِن ِكْ ْهاْن ْ لا  ا

ُذا و يد  ن ال جِ  ثنلاؤه لألذين ُولا وا  أل  تيلذيبهَ بْلا ُتللل ال  أل   َْلد  لن يهلو, بنلي    

َسرا ي  وغيرَُ  ن سا ر اليفار برسولت  يقول ال لهَ: َن الذين جَدوا  ا ُتلللَ  أل  رسلولي 

لني  ن آيلاِ تنليألت ووحلي ه ابلت, وُلي ,  تلت وحججلت  َْد صأ  ال  أيت وسأَ  ن آياتي, ي

 أ  صده  َْد صأ  ال  أيت وسأَ, فأَ يَدِووا بت  ن يهلو, بنلي َسلرا ي  وغيلرَُ  لن سلا ر 

ن فيها: ُي يشوون فيها   ¹ُُ  اليفر بت أصوح َح َح تارا. يقول: سوف تنضجهَ في تار يْ أايها َح ْف تص اْسوح

. َح ُص أصو,ص َح جص ْج أو,ا غيْرُا. يلني:  اهصأِْا تْضا َح جص ُص ِح بها جأو,َُ فاح روَ, ابْدِلحنا يقول: هأْا اتحْشْو

 غير الجأو, ال ي ود تضجَ فاتشوِ  هْا:

ـلل حللدثنا ابللن حْيللد, وللال: حللدثنا جريللر,  للن األ ْللش,  للن ثللوير,  للن ابللن  ْللر: اهصأِْللا 7857  

أصللو,ا غيْرُللا. وللال: َذا اح َح جص ُص نا َح بْللدِلح ُص أصللو,ص َح جص للْج  روللَ جأللو,َُ بللدلناَُ جأللو,ا بيضللا ُ ثللال تْضا

 القراطيس 

يْن 7858   ـ حلدثنا بشلر بلن  للاذ, ولال: حلدثنا يليلد, ولال: حلدثنا سلليد,  لن و لا,ة, ووللت: اَِن الِلذا

أصو,ا غيْرُا. يقول: هأْا اح رولَ  َح جص ُص َح بْدِلحنا ُص أصو,ص َح جص ْج َح تارا هصأِْا تْضا أايها َح ْف تص وا بالياتانا ْسوح ْهفْرص

 أو,َُ بدلناَُ جأو,ا غيرُا ج

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا َسَاه, وال: حدثنا ابن ُبي جلفر,  لن ُبيلت,  لن الربيلع, فلي 7859  

. وال: سلْلنا ُتلت  ي لوَ فلي الي لاَ األِول ُن جألد ُحلدَُ ُربللون  َح ُص أصو,ص َح جص ْج وولت: اهصأِْا تْضا
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لْتص, فإذا ُهأَ النار جأو,َُ بصدِلوا جأو,ا ذرا ا, وسنِت سبلون ذرا ا, وبطنت لو وضع فيت جب   لْوسا

 غيرُا 

ـ حدثني الْثن , وال: حلدثنا سلويد بلن تَلر, ولال: ُخبرتلا ابلن الْبلارك, ولال: بأغنلي  لن 7860  

أصو,ا غيْرُا. وال: تصنضجهَ في اليوم سبلين ُل   ِرة  َح جص ُص َح بْدِلحنا ُص أصو,ص َح جص ْج  الَسن: اهصأِْا تْضا

سللَ, وللال: حللدثنا الَسللين, وللال: حللدثنا ُبللو  بيللدة الَللدا,,  للن ُشللام بللن حسللان,  للن حللدثنا القا   

أصو,ا غيْرُا. وال: تنض, النار ه  يوم سبلين ُلل   َح جص ُص َح بْدِلحنا ُص أصو,ص َح جص ْج الَسن, وولت: اهصأِْا تْضا

 جأد, وغأي جأد اليافر ُربلون ذرا ا, وال ُ أَ بأِي ذراع 

ألو,ا غيْرُلا.  فإن سأل سا  , فقال: و   َح جص ُص َح بْلدِلحنا ُص أصو,ص َح جص ْج  ا  لن  وولت جِ  ثناؤه: اهصأِْا تْضا

وُ  يجوز ُن يبدِلوا جألو,ا غيلر جألو,َُ ال لي هلاِ لهلَ فلي اللدتيا, فيللذِبوا فيهلا  فلإن جلاز ذللك 

َ!  ندك, فأجل ُن يبدِلوا ُجسا ا وُرواحا غير ُجسا هَ وُوراحهَ ال ي هاتَ لهَ في اللدتيا ف للذِ 

وَن ُجلِ ذلك, لل ك ُن ييون الْلذِبون في ا ْخرة بالنلار غيلر اللذين ُو لدَُ ال اللقلاَ  أل  

هفرَُ بت و لَي هَ َياه, وُن ييلون اليفلار ولد ارتفلع  لنهَ الللذاَ! ويل : َن النلاس اخ أفلوا فلي 

َتْلا يَلره  لن  ذلك, فقال بلضهَ: اللذاَ َتْا يَ  َل  ابإتسان الذي ُو غير الجألد والأَلَ, و

الجأد ليَ  َل  ابإتسان ُلَ اللذاَ, وُ ا الجأد والأََ فال يألْان  ولالوا: فسلواء ُ يلد  أل  اليلافر 

جأللده الللذي هللان لللت فللي الللدتيا, ُو جأللد غيللره, َذ هاتللَ الجأللو, غيللر آلْللة و   لذِبللة, وَتْللا ا ْلْللة 

هلان ذللك هلذلك, فغيلر  سل َي  ُن  الْلذِبة النفس ال ي تَِس األلَ, ويَ  َليها الوجع  والوا: وَذا

َْ   لد,ه, ويَلره ذللك  أيلت,  َح ي,أق لي  هافر في النار في ه  لَظة وسا ة  ن الجأو,  ا   يص

 ليَ  َل  تفست ُلَ اللذاَ, َذ هاتَ الجأو,   تألَ 

ما بني آ,م, وَذا ُحلره جألده ُو غيلره  لن   رح  ووال آخرون: ب  الجأو, تألَ, والأََ وسا ر ُجلاء جا

أصلو,ا  ُصَ جص ُصَ بْدِلحنا أصو,ص َح جص ْج ُجلاء جسده, وص  ُلَ ذلك َل  جْيلت  والوا: و لن  وولت: اهصأِْا تْضا

غيْرُا.: بدلناَُ جأو,ا غير  َ روة, وذلك ُتها تلا, جديلدة, واألولل  هاتلَ ولد اح رولَ فأ يلدِ 

تيا ال لي  َلوا ال وُلي غير  َ روة, فأذلك وي  غيرُا, ألتها غير الجأو, ال ي هاتَ لهَ فلي اللد

لهَ  والوا: وذلك تظير وول اللرَ لأَلا   َذا اس َلاغ ت خاتْلا  لن خلاتَ  َلوغ, ب َويألت  لن 

صياغ ت ال ي ُو بها َل  صياغة ُخرى: ص  لي  ن ُذا ال,اتَ خاتْا غيره! فييسره ويَوغ للت 

ُ يد بلد هسره خاتْا ويل    نت خاتْا غيره وال,اتَ الَْوغ بالَياغة الثاتية ُو األِول, ولينت لْا

أصلو,ا غيْرُلا. لْلا اح رولَ  َح جص ُص نا َح بلدِلح ُص أصلو,ص َح جص لْج ُو غيره  والوا: فيذلك  لن  ووللت: اهصأِْلا تْضا

 الجأو, ثَ ُ يدِ جديدة بلد ا ح راه, وي  ُي غيرُا  أ  ذلك الْلن  

. سرابيأهَ, ب   َح ُص أصو,ص َح جص ْج دلناَُ سرابي   ن وطران غيرُا  ووال آخرون:  لن  ذلك: اهصأِْا تْضا

فجلأَ السرابي  القطران لهَ جأو,ا, هْا يقال لأشليء ال,لاِص بابإتسلان: ُلو جألدة  لا بلين  ينيلت 

للنح  َح  ا ووجهللت ل,َوصللت بللت  وللالوا: فيللذلك سللرابي  القطللران ال للي وللال ال فللي ه ابللت: اْسللْرابايأصهص

. لْا صارِ َح النِارص ُْهص و جص ْراٍن ْوتْغحْش  وص لألَ لهلَ جألو,ا, فقيل :  وْطا لهَ لباسا   تفاره ُجسا هَ جص

هأْا اش ل  القطران في ُجسا هَ واح ره بدِلوا سرابي   ن وطلران آخلر  ولالوا: ُو لا جألو, ُُل  

اليفر  ن ُُ  النار فإتها   تَره, ألن في اح راوها َل  حال َ ا,تها فناءُا, وفي فنا هلا راح هلا  

ل  ذهره  نها ُتهَ   يْوتون و  ي,ف   نهَ  لن  لذابها  ولالوا: وجألو, والوا: وود ُخبرتا ال تلا

اليفار ُحد ُجلاء ُجسا هَ, ولو جاز ُن يَ ره  نها شيء فيفن  ثَ يلا, بلد الفناء في النار, جلاز 

ذلك في جْيع ُجلا ها, وَذا جاز ذلك وجلب ُن ييلون جلا لا  أليهَ الفنلاء ثلَ ابإ لا,ة والْلوِ ثلَ 

ُخبر ال  نهَ ُتهَ   يْوتون  والوا: وفي خبلره  لنهَ ُتهلَ   يْوتلون ,ليل  واضلح ابإحياء, وود 

 ُتت   يْوِ شيء  ن ُجلاء ُجسا هَ, والجأو, ُحد تأك األجلاء 

. فإتت يقول: فلأنا ذلك بهَ ليجدوا ُلَ اللذاَ وهربت وشدِتت بْا    َْ وُ ا  لن  وولت: الايْذصووصوا اللْذْا

 ذِبون آياِ ال ويجَدوتها هاتوا في الدتيا يي

يْا.    يلا ْحيا  القول في تأوي  وولت تلال : اَِن ِكْ هاْن ْ لا

يقول: َن ال لَ يلل  ليلا في ات قا ت  ْن ات قَ  نت  ن خأقلت,   يقلدر  أل  ا   نلاع  نلت ُحلد   

 ُرا,ه بضِر, و  ا ت َار  نت ُحد ُحِ  بت  قوبة, حييْا في تدبيره ووضا ت 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 57آلية : ا
َح اْها  ن تْ ي  ا را ٍِ تْجح َح ْجنِا أصهص ِا ْسنصدحخا ا َْ الا َِ أصواح ال ْا يْن آْ نصواح ْوْ  القول في تأوي  وولت تلال :     اْوالِذا

ـالِ ْرأايالً .   َح را أصهص ْواٌج ِ ْطِهْرةٌ ْوتصدحخا َح فايْهال ُْزح يْن فايْهال ُْبْداً لِهص  األتحْهارص ْخالادا

.: واللذين آ نلوا بلاهلل ورسلولت  َْلد  يلني بقولت ج ِ     ِا لالاَا َِ أصلوا ال ْا يْن آْ نصلوا ْوْ  ثنلاؤه: اْوالِلذا

صأ  ال  أيت وسأَ, وصدِووا بْا ُتلل ال  أل   َْلد  َلدِوا لْلا  لهلَ  لن يهلو, بنلي َسلرا ي  

. يقول: وُ,ِوا  ا ُ رَُ ال بت  ن فرا ضت, ِا ا َْ الا َِ أصوا ال ْا واج نبوا  ا  وسا ر األ َ غيرَُ  اْوْ 

َح اهلا  لنح تْ ي  ا لرا ٍِ تْجح َح ْجنِلا أصهص حِرم ال  أيهَ  ن  لاصيت, وذلك ُلو الَلالح  لن ُ ْلالهَ  اْسلنصدحخا

 . َح اهلا األْتحْهلارص لنح تْ ي  ا لرا , يلنلي: بسلاتين اتْجح ٍِ . يقول: سوف يدخأهَ ال يلوم القيا لة جنلا األتهارص

يْن فايها ُبْدا. يقلول: بلاوين فيهلا ُبلدا بغيلر تهايلة يقول: تجري  ن تََ تأك الجناِ األتهار  اخالا  دا

ْواٌج. يقلول: لهلَ فلي تألك الجنلاِ ال لي وصل   َح فايهلا ُزح ل و  اتقطاع, ,ا َ ذللك لهلَ فيهلا ُبلدا  الْهص

ْطِهللْرةٌ. يلنللي: بري للاِ  للن األ,تللاس والريللب الَللي  والغللا ر والبللول والَبلل   ْواٌج  ص صللف ها اُزح

 ي تساء ُُ  الدتيا والبَاه, وسا ر  ا ييون ف

َح    أصهص وود ذهرتا  ا في ذلك  ن األثار فيْا  ض  وب , وُغن  ذلك  ن َ ا,تها  وُ لا ووللت: اْوتصلدحخا

دصوٍ,.  وهْا: ْح  ْ  ِ الِ ْرأايالً. فإتت يقول: وتدخأهَ رالِ هنينا, هْا وال جِ  ثناؤه: اْورا  را

بن الْثن , ولال: حلدثنا  َْلد بلن جلفلر, ولا  حدثنا ابن بشار, وال: حدثنا  بد الرحْن, وحدثنا ا   

جْيلا, حدثنا شلبة, وال: سْلَ ُبلا الضلَاك يَلدِث  لن ُبلي ُريلرة,  لن النبلِي صلأ  ال  أيلت 

أحدا »وسأَ, وال:  أِها  ا ْةْ  اٍم   يْقحْطلصها, ْشْجْرةص ال,ص بص فاي را يرص الِراها  « َِن فاي الْجنِةا لْْشْجْرةً يْسا

 58اآلية : 
َح بْلليحْن القللو لل ص ْح أاْهللا ْوَاذْا ْحْي ُح ِا َالْللْ  ُْ َح ُْن تصللؤ,ِواح األْ اتْللا هص رص ل فللي تأويلل  وولللت تلللال :     اَاِن ِكْ يْللأح ص

يراً .   َا يلاً بْ ْا َح باتا َاِن ِكْ ْهاْن ْس ظصيص ا يْلا ِْ واح باالحلْدحلا َاِن ِكْ تالا ْص يص َح  النِاسا ُْن تْ

ْن  صني بهذه ا ْية, فقال بلضهَ:  صني بها: و ةص ُ ور الْسأْين  ذهر  ن اخ أ  ُُ  ال أوي  في   

 وال ذلك:

ـ حدثني  وس  بن  بد الرحْن الْسلرووي, ولال: حلدثنا ُبلو ُسلا ة,  لن ُبلي  يلين,  لن 7861  

أاها.  ُح ِا َل  ُ َح ُنح تصْؤ,ِوا األ اتْا هص رص  في و ة األ ر زيد بن ُسأَ, وال: تللَ ُذه ا ْية: اَِن ِكْ يأ ح

ـل حلدثنا ُبلو هريللب, ولال: حلدثنا ابلن َ,يللس, ولال: حلدثنا ليلث,  للن شلهر, ولال: تلللَ فللي 7862  

للوا  ْص يص َح َح بْلليحْن النِللاسا ُنح تْ لل ص ْح أاهللا ْوَذْا ْحْي ُح ِا َللل  ُ َح ُنح تصللْؤ,ِوا األ اتللا هص رص األ للرء خاصللة اَِن ِكْ يْللأح ص

 .  بالحلْدحلا

حدثنا َ,ريس, وال: حدثنا َسْا ي ,  ن  َلب بن سلد, ولال: ولال حدثنا ُبو هريب, وال:  8777

 أللِي رضللي ال  نللت: هأْللاِ ُصللاَ فلليهِن حللِق  ألل  ابإ للام ُن يَيللَ بْللا ُتلللل ال, وُن يللؤ,ِى 

 األ اتة, وَذا فل  ذلك فَِق  أ  الناس ُن يسْلوا وُن يطيلوا وُن يجيبوا َذا , وا 

بن توح, وال: حدثنا َسْا ي   ن  َلب بن سلد,  ن  أِي حدثنا ُبو هريب, وال: حدثنا جابر    

 بنَوه 

ـ حدثني  َْد بن  بيد الَْاربي, وال: حدثنا  وس  بن  ْير,  ن  يَول, في وول ال: 7863  

ِا َللل   َح ُن تصللْؤ,ِوا األ اتللا هص رص . وللال: ُللَ ُُلل  ا ْيللة ال للي وبأهللا: اَِن ِكْ يْللأح ص َح للنحيص للرا  ا اوُصولاللي األ ح

أا  ُح  ها.    َل  آخر ا ْية ُ

ُخبرتا ابن وُب, ولال: ُخبرتلا ابلن زيلد, ولال: ولال ُبلي: ُلَ اللو ة,  ¹ـ حدثني يوتس, وال7864  

 ُ رَُ ُن يؤ,ِوا األ اتاِ َل  ُُأها 

 ووال آخرون: ُ ر السأطان بذلك ُن يلطوا الناس  ذهر  ن وال ذلك:  

الح, وال: ثني  لاوية,  ن  أِي بن ُبلي طأَلة, ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا  بد ال بن ص7865  

أاها. وال: يلنلي: السلأطان يلطلون  ُح ِا َل  ُ َح ُنح تصْؤ,ِوا األ اتا هص رص  ن ابن  باس, وولت: اَِن ِكْ يأح ص

 الناس 
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لْر بر,ُِلا  أل     ْب بذلك النبِي صأ  ال  أيت وسأَ فلي  فلاتيح اليلبلة ُص ا وطا ووال آخرون: الذي خص

 طأَة  ذهر  ن وال ذلك: ثْان بن 

َح 7866   هص رص ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, وال: ثني حجاج,  ن ابن جري,, وولت: اَِن ِكْ يأح ص

أاها. ولال: تلللَ فلي  ثْلان بلن طأَلة بلن ُبلي طأَلة, ولب   نلت النبلِي  ُح ِا َل  ُ ُنح تصْؤ,ِوا األ اتا

لبيَ يوم الفل ح, ف,لرج وُلو ي ألو ُلذه ا ْيلة, فلد ا صأ  ال  أيت وسأَ  فاتيح اليلبة, و,خ  بها ا

 ثْان فدفع َليت الْف اح  وال: ووال  ْر بلن ال,طلاَ لْلا خلرج رسلول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ 

 وُو ي أو ُذه ا ْية: فداؤه ُبي وُ ي!  ا سْل ت ي أوُا وب  ذلك 

خالد,  ن اللُلري, ولال: ,فللت  ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, وال: حدثنا اللتجي بن7867  

 َليت ووال: ُ ينوه 

وُوللل  ُللذه األوللوال بالَللوااَ فللي ذلللك  نللدي وللول  للن وللال: ُللو خطللاَ  للن ال و ة ُ للور   

الْسأْين بأ,اء األ اتة َل   ن ولِوا في في هَ وحقووهَ, و ا ا  ْنوا  أيت  ن ُ ورَُ باللدل بيلنهَ 

يلصلوا  في القضية  والقسَ بينهَ بالسوية, يدلِ  يلصلوا ِكْ وُطا  أل  ذللك  لا و لي بلت الر يلة فلي: اُطا

. فللأ رَُ بطللا  هَ, وُوصلل  الرا للي بالر يللة, وُوصلل  الر يللة  َح للنحيص للرا  ا الِرسصللوْل وُصولللي األ ح

 بالطا ة  هْا:

يْن آْ نصلوا 7868   ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب, وال: وال ابلن زيلد فلي ووللت: ايلا ُيِهلا الِلذا

ي . ولال: ولال ُبلي: ُلَ السلالطين  وولرُ ابلن زيلد: ُطا َح لنحيص لرا  ا يلصلوا الِرسصلوْل وُصوللي األ ح لصوا ِكْ وُطا

َح ُنح تصلْؤ,ِوا  هص رص نح تْشاءص. ُ  ترى ُتت ُ لر فقلال: اَِن ِكْ يْلأح ص ِْ أحْك  ا ْص عص ال أحْك ْ نح تْشاءص ْوتْنحلا ْص تي ال اتصؤح

أاها.  واأل اتاِ: ُح ِا َل  ُ ُي الفيء اللذي اسل أ نهَ  أل  جْللت ووسلْت, والَلدواِ ال لي  األ اتا

وا باللْدحل.    ا ْية هأها فأ ر بهلذا  ْص يص َح َح بْيحْن النِاسا ُنح تْ ْح ص اس أ نهَ  أ  جْلها ووسْها  اْوَذْا ْحْي

يلصلوا الِرسصل يلصلوا ِكْ وُطا يْن آْ نصلوا ُطا لرا الو ة, ثَ ُوب   أينا تَن, فقال: ايلا ُيِهلا الِلذا ول وُصوللي األ ح

 . َح نحيص   ا

وُ ا الذي وال ابن جري,  ن ُن ُذه ا ْية تللَ في  ثْان بن طأَة فإتلت جلا ل ُن تيلون تلللَ   

فيت, وُريد بت هِ   ؤتْن  أ  ُ اتة فدخ  فيت و ة ُ ور الْسأْين وه   ؤتْن  أ  ُ اتة في ,ين 

 حقوه الناس  هالذي:ُو ,تيا, ولذلك وال  ن وال:  ني بت وضاء الدين ور,ِ 

ـ حدثني  َْد بن سلد, وال: ثني ُبي, وال: ثني  ْي, وال: ثنلي ُبلي,  لن ُبيلت,  لن ابلن 7869  

أاها. فإتت لَ يرخص لْوسلر و   لسلر ُن  ُح ِا َل  ُ َح ُنح تصْؤ,ِوا األ اتا هص رص  باس, وولت: اَِن ِكْ يْأح ص

 يْسيها 

َح ـ حدثنا بشر بن  لاذ, وال: حدثنا يل7870   هص رص يد, وال: حدثنا سليد,  ن و ا,ة, ووللت: اَِن ِكْ يْلأح ص

أاها.  ن الَسن: ُن تبِي ال صأ  ال  أيت وسأَ هان يقول:  ُح ِا َل  ُ ُ,ِ األ اتلةْ »ُنح تصْؤ,ِوا األ اتا

نح ْ نح خاتْكْ  نْْك, ْو  تْ,ص ْْ  « َل  ْ نا ا ح ْ

فنا: َن ال يلأ رهَ يلا  لشلر و ة ُ لور الْسلأْين ُن ف أوي  ا ْية َذًا, َذ هان األ ر  أ   ا وصل  

تؤ,ِوا  ا ا  ْن يَ  أيت ر ي يَ  ن في هَ وحقووهَ وُ لوالهَ وصلدواتهَ َلليهَ  أل   لا ُ لرهَ ال, 

بأ,اء هِ  شيء  ن ذلك َل   ن ُلو للت بللد ُن تَلير فلي ُيلدييَ,   تظأْوُلا ُُأهلا و  تسل أثروا 

ا في غير  وضلت, و  تأخذوُا َ   ْلن ُذن ال ليلَ بأخلذُا  نلت بشيء  نها و  تضلوا شي ا  نه

ويلأ رهَ َذا حيْل َ بلين ر يل يَ ُن تَيْلوا بيلنهَ بالللدل وابإتَلاف,  ¹وب  ُن تَير في ُيلدييَ

 وذلك حيَ ال الذي ُتللت في ه ابت وبينت  أ  لسان رسولت,   تْلحدوا ذلك ف جوروا  أيهَ 

يرا. القول في تأوي  وولت تلا   َا يلا بْ ْا َح باتا َِن ِكْ هاْن ْس ظصيص ا يْلا ِْ  ل : اَِن ِكْ تالا

لَ اللظلة    ِْ َِ الشيء يلظيَ بلت, وتالا يلني بذلك جِ  ثناؤه: يا  لشر و ة ُ ور الْسأْين َِن ال تْلا

ِكْ  يلظيَ بها في ُ لره َيلاهَ, ُن تلؤ,ِوا األ اتلاِ َلل  ُُأهلا, وُن تَيْلوا بلين النلاس بالللدل انِ 

يلا. يقول: َن ال لَ يلل سْيلا بْا تقولون وتنطقلون, وُلو سلْيع للذلك  لنيَ َذا حيْل َ  ْا ْهاتع ْس

لليرا. بْللا تفلأللون فيْللا ا  ْنلل يَ  أيللت  للن حقللوه ر يلل يَ  َا بللين النللاس ولللَ تَللاوروَُ بللت, ابْ

يء  ن ذلك, وُ والهَ, و ا تقضون بت بينهَ  ن ُحيا يَ بلدل تَيْون ُو جور,   ي,ف   أيت ش

 حافي ذلك هأت, ح   يجازي  َسنيَ بإحساتت و سي يَ بإساءتت, ُو يلفو بفضأت 
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 59اآلية : 
لرا  لالي األ ح يلصلواح الِرسصلوْل ْوُصوح يلصلواح ِكْ ْوُْطا يْن آْ نصلواح ُْطا القول في تأوي  ووللت تللال :     ايْلا ُْيِْهلا الِلذا

ٍء فْ  َح فاي ْشيح َح فْإان تْنْاْز ح ص نحيص لٌر  ا لرا ذْلالْك ْخيح ما ا ْخا يْلوح نصوْن بالاِ ا ْوالح َح تصؤح ا ,ِوهص َالْ  ِكا ْوالِرسصولا َان هصنح ص رص

يالً .   وا
ْسنص تْأح  ْوُْحح

يلنللي بللذلك جللِ  ثنللاؤه: يللا ُيهللا الللذين آ نللوا ُطيلللوا ال ربيللَ فيْللا ُ للرهَ بللت وفيْللا تهللاهَ  نللت,    

أَ, فللإن فللي طللا  يَ َيللاه لللربيَ طا للة, وذلللك ُتيللَ وُطيلللوا رسللولت  َْللدا صللأ  ال  أيللت وسلل

 تطيلوتت أل ر ال َياهَ بطا  ت  هْا:

ـ حدثنا ابن حْيد, وال: حدثنا جرير,  ن األ ْش,  ن ُبي صالح,  ن ُبلي ُريلرة, ولال: 7871  

يلري فْ »وال رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ:  قْلدح ُطلاْ ناي, ْ نح ُطاْ ناي فْقْدح ُطلاْع ِكْ ْوْ لنح ُطلاْع ُ ا

اتاي َْ ي فْقْدح ْ  يرا ا ُ ا َْ َْ  ِكْ ْوْ نح ْ  اتاي فْقْدح ْ  َْ  « ْوْ نح ْ 

يلصوا الِرسصوْل. فقال بلضهَ: ذلك ُ لر  لن    يلصوا ِكْ وُطا واخ أ  ُُ  ال أوي  في  لن  وولت: اُطا

 ال باتباع سنِ ت  ذهر  ن وال ذلك:

ْرو, وال: حدثنا ُشيَ,  ن  بد الْأك,  ن  طاء, في ووللت: ـ حدثنا الْثن , وال: حدثنا  7872  

يلصوا الِرسصوْل. وال: طا ة الرسول: اتِباع سن ت  يلصوا ِكْ وُطا  اُطا

حللدثني الْثنلل , وللال: حللدثنا َسللَاه, وللال: حللدثنا يلألل  بللن  بيللد,  للن  بللد الْأللك,  للن  طللاء:    

يلصوا الِرسصوْل. وال: طا ة ال يلصوا ِكْ وُطا  رسول: اتباع الي اَ والسنة اُطا

 وحدثني الْثن , وال: حدثنا سويد, وال: ُخبرتا ابن الْبارك,  ن  بد الْأك,  ن  طاء,  ثأت    

 ووال آخرون: ذلك ُ ر  ن ال بطا ة الرسول في حياتت  ذهر  ن وال ذلك:  

يلصلوا ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب, وال: وال ابن زيد فلي ووللت: اُطا 7873   يلصلوا ِكْ وُطا

 الِرسصوْل. َن هان حيِا 

والَواَ  ن القول في ذلك ُن يقال: ُو ُ ر  ن ال بطا ة رسولت فلي حياتلت فيْلا ُ لر وتهل ,   

َِ باأل ر بطا  ت ولَ ي,َص ذلك فلي حلال ,ون حلال,  ¹وبلد وفاتت في اتباع سن ت وذلك ُن ال  

  سأيَ لت فهو  أ  اللْوم ح   ي,ِص ذلك  ا يجب ال

واخ أ  ُُ  ال أوي  في ُولي األ ر الذين ُ ر ال  با,ه بطا  هَ في ُذه ا ْية, فقال بلضهَ َُ   

 األ راء  ذهر  ن وال ذلك:

ـ حدثني ُبو السا ب سأَ بن جنا,ة, وال: حدثنا ُبو  لاوية,  ن األ ْش,  لن ُبلي صلالح, 7874  

يلصوا ِكْ وُطا  . وال: َُ األ راء  ن ُبي ُريرة في وولت: اُطا َح نحيص را  ا  يلصوا الِرسصوْل وُصول  األ ح

ـ حلدثنا الَسلن بلن الَلباح البللار, ولال: حلدثنا حجلاج بلن  َْلد,  لن ابلن جلري,, ولال: 7875  

يلصلوا  يْن آْ نصلوا ُطا ُخبرتي يلأ  بن  سأَ,  ن سليد بن جبير,  ن ابن  باس, ُتت وال: ايلا ُيِهلا الِلذا

يلصوا الرِ  ., تلللَ فلي رجل  بلثلت النبلِي صلأ  ال  أيلت وسلأَ  أل  ِكْ وُطا َح نحيص را  ا سصوْل وُصولي األ ح

 سرية 

حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, وال: ثني حجاج,  لن ابلن جلري,,  لن  بيلد ال بلن  سلأَ بلن    

 ُر ل,  ن سليد بن جبير,  لن ابلن  بلاس: ُن ُلذه ا ْيلة تلللَ فلي  بلد ال بلن حذافلة بلن وليس

 السهْي َذ بلثت النبِي صأ  ال  أيت وسأَ في السرية 

ـ حدثنا ابن حْيد, وال: حدثنا حيام,  لن  نبسلة,  لن ليلث, ولال: سلأل  سلأْة  يْلون بلن 7876  

. وال: ُصَاَ السلرايا  أل   َح نحيص ره  ا يلصوا الِرسصوْل وُصول  األ ح يلصوا ِكْ وُطا  هران,  ن وولت: اُطا

  أيت وسأَ   هد النبِي صأ  ال

يْن آْ نصلوا 7877   ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب, وال: وال ابلن زيلد فلي ووللت: ايلا ُيِهلا الِلذا

. وال: وال ُبي: َُ السالطين  وال: وولال ابلن زيلد  َح نحيص ر  ا يلصوا الِرسصوْل وُصولي األ ح يلصوا ِكْ وُطا ُطا

. وال ُبي: و َح نحيص را  ا الِطاْ لة الِطا لة! »ال رسلول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ: في وولت: اوُصولي األ ح

بايْاءا »ووال: «  وفي الِطاْ ةا بالءٌ  ْر في األتح يلني: لقد جل  َليهَ واألتبيلاء «, ولو ْشاء ِك لْْجلْْ  األْ ح

  لهَ, ُ  ترى حين حيْوا في و   يَيـ  بن زهريا  
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يلصوا ـ حدثنا  َْد بن الَسين, وال: حدثنا ُحْد 7878   بن  فض , حدثنا ُسباط,  ن السدِي: اُطا

. وال: بلث رسلول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ سلرية  أيهلا  َح نحيص را  ا يلصوا الِرسصوْل وُصول  األ ح ِكْ وُطا

خالد ابن الوليلد, وفيهلا  ْلار بلن ياسلر, فسلاروا وْبالْ  القلوم اللذين يريلدون, فأْلا بأغلوا وريبلا  لنهَ 

الليين ين, فأخبرَُ فأصبَوا وود ُربوا غير رج  ُ ر ُُأت, فجْللوا   لا هَ  ْ ِرسوا, وُتاَُ ذو 

ثَ ُوب  يْشي في رأْة الأي , ح   ُت   سير خالد, فسأل  ن  ْلار بلن ياسلر فأتلاه, فقلال: يلا ُبلا 

اليقظان, َتي ود ُسأَْ وشهدِ ُن   َلت َ  ال وُن  َْدا  بده ورسولت, وَن وو ي لْلا سلْلوا 

, وَتي بقيَ فه  َسال ي تافلي غدا وَ  ُربَ  وال  ْار: ب  ُو ينفلك, فلأوَ! فأولام  بيَ ُربوا

فأْا ُصبَوا ُغار خالد, فأَ يجد ُحدا غير الرج , فأخذه وُخذ  الت, فبأ   ْارا ال,بر, فأت  خالدا 

وارتفللا  فقال: خِ   ن الرج  فإتت ود ُسأَ, وُو في ُ ان  ني! فقال خالد: وفيَ ُتَ تجير  فاس ِبا

َل  النبِي صأ  ال  أيت وسلأَ, فأحلاز ُ لان  ْلار وتهلاه ُن يجيلر الثاتيلة  أل  ُ يلر  فاسل ِبا  نلد 

رسول ال صأ  ال  أيت وسلأَ, فقلال خاللد: يلا رسلول ال ُت لرك ُلذا اللبلد األجلدع يسلبني  فقلال 

للارا, فإتِللتص »رسللول ال صللأ  ال  أيللت وسللأَ:  ِْ للدص   تْسصللِب ْ  للارا ْسللبِتص ِكص, ْوْ للنح يللا خالا ِْ ْ للنح ْسللِب ْ 

لارا لْلْنْلتص ِكص  ِْ ارا ُبحغْْضتص ِكص, ْوْ نح لْلْلْن ْ  ِْ فغضلب  ْلار, فقلام ف بللت خاللد ح ل  ُخلذ «  ُبحغْْ  ْ 

را  يلصوا الِرسصوْل وُصول  األ ح يلصوا ِكْ وُطا بثوبت فا  ذر َليت, فرضي  نت, فأتلل ال تلال  وولت: اُطا

نح  .  ا َح  يص

 ووال آخرون: َُ ُُ  اللأَ والفقت  ذهر  ن وال ذلك:  

ـ حدثني سفيان بن وهيع, وال: حدثنا ُبي,  ن  أِي بن صلالح,  لن  بلد ال بلن  َْلد بلن 7879  

 قي ,  ن جابر بلن  بلد ال    ولال: حلدثنا جلابر بلن تلوح,  لن األ ْلش,  لن  جاُلد, فلي ووللت: 

يلصوا ال يلصوا ِكْ وُطا . وال: ُولي الفقت  نيَ اُطا َح نحيص را  ا  ِرسصوْل ْوُصول  األ ح

يلصلوا ِكْ     حدثنا ُبو هريب, وال: حدثنا ابن َ,ريس, وال: ُخبرتا ليث,  لن  جاُلد, فلي ووللت: اُطا

. وال: ُولي الفقت واللأَ  َح نحيص ر  ا يلصوا الِرسصوْل وُصولي األ ح  وُطا

ُبو  اصَ,  ن  يس ,  ن ابن ُبي تجيح: اوُصوللي  ـ حدثني  َْد بن  ْرو, وال: حدثنا7880  

. وال: ُولي الفقت في الدين واللق   َح نحيص ر  ا  األ ح

 حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال: حدثنا شب ,  ن ابن ُبي تجيح,  ن  جاُد,  ثأت    

ح,  لن  ألِي بلن ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا  بد ال بن صالح, وال: ثني  لاوية بلن صلال7881  

. يلنلي: ُُل   َح لنحيص لرا  ا يلصلوا الِرسصلوْل وُصوللي األ ح يلصوا ِكْ وُطا ُبي طأَة,  ن ابن  باس, وولت: اُطا

 الفقت والدين 

حللدثني ُحْللد بللن حللازم, وللال: حللدثنا ُبللو تللليَ, وللال: حللدثنا سللفيان,  للن حَللين,  للن  جاُللد:    

. وال: ُُ  اللأَ  َح نحيص را  ا  اوُصولي األ ح

ـ حدثني يلقلوَ بلن َبلراُيَ, ولال: حلدثنا ُشليَ, ولال: ُخبرتلا  بلد الْألك,  لن  طلاء بلن 7882  

. وال: ُولي اللأَ والفقت  َح نحيص را  ا يلصوا الِرسصوْل وُصولي األ ح يلصوا ِكْ وُطا  السا ب في وولت: اُطا

 طللاء: حللدثني الْثنلل , وللال: حللدثنا  ْللرو بللن  للون, وللال: حللدثنا ُشلليَ,  للن  بللد الْأللك,  للن    

. وال: الفقهاء واللأْاء  َح نحيص ر  ا  اوُصولي األ ح

ـ حدثنا الَسن بن يَيـ , وال: ُخبرتا  بد الرزاه, ُخبرتا  لْر,  لن الَسلن, فلي ووللت: 7883  

. وال: َُ اللأْاء  َح نحيص را  ا  اوُصولي األ ح

ِي,  ن ابن ُبلي تجليح,  لن  جاُلد7884   را ووللت: اْوُصوللي  ـ وال: وُخبرتا  بد الرزاه,  ن الثِوح

. وال: َُ ُُ  الفقت واللأَ  َح نحيص را  ا  األ ح

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا َسَاه, وال: حدثنا ابن ُبي جلفر,  ن ُبيت,  لن الربيلع,  لن 7885  

. وال: َُ ُُ  اللأَ, ُ  ترى ُتلت يقلول: اْولْلوح ْر,ِوهص َلل   َح نحيص ر  ا ُبي اللالية في وولت: اوُولي األ ح

.  الِرسص  َح نحهص يْن يْسح ْنحبطصوتْتص  ا تص الِذا ْْ َح لْلْأا نحهص ر  ا  ولا ْوَل  ُصولاي األ ح

 ووال آخرون: َُ ُصَاَ  َْد صأ  ال  أيت وسأَ  ذهر  ن وال ذلك:  
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ـ حدثني يلقوَ بن َبراُيَ, وال: حدثنا ابن  أية, وال: حدثنا ابن ُبلي تجليح,  لن  جاُلد, 7886  

يلصوا ِكْ  . ولال: هلان  جاُلد يقلول: ُصلَاَ في وولت: ااُطا َح لنحيص لر  ا  وُطيلصوا الِرسصلوْل ْوُصوللي األ ح

  َْد  وال: وربْا وال: ُولي الفض  والفقت و,ين ال 

 ووال آخرون: َُ ُبو بير و ْر رضي ال  نت  ذهر  ن وال ذلك:  

حدثنا الَيَ بن  ـ حدثنا ُحْد بن  ْرو البَري, وال: حدثنا حفص بن  ْر اللدتي, وال:7887  

. وال: ُبو بير و ْر  َح نحيص را  ا يلصوا الِرسصوْل ْوُصولي األ ح يلصوا ِكْ وُطا  ُبان,  ن  ير ة: اُطا

لْي األووال في ذلك بالَواَ وول  ن وال: َُ األ راء واللو ة, لَلَة األخبلار  لن رسلول    وُوح

 هان طا ة ولأْسأْين  َأَة  هالذي: ال صأ  ال  أيت وسأَ باأل ر بطا ة األ ْة والو ة فيْا

ـ حدثني  أِي بن  سأَ الطوسي وال: حدثنا ابن ُبي فديك, وال: ثني  بد ال بلن  َْلد بلن 7888  

 روة,  ن ُشام بلن  لروة,  لن ُبلي صلالح السلْان,  لن ُبلي ُريلرة, ُن النبلِي صلأ  ال  أيلت 

َح البْلِر با »وسأَ:  لييص ي وص ةٌ, فْيْأا َح بْلحدا يلصلوا فالي هلِ   لا سيْأييص َح وُطا ل لصوا لْهص ْْ لوره, فاسل را بافصجص بلِرة والفْلاجا

َح  َح ْوْ أْيحها , ْوَنح ُساءوا فْأْيص َح َح ْولْهص ْسنصوا فْأْيص َح فإنح ُحح ُص ِق, ْوْصأِوا ْوْراْء َْ  « ْوافْْق ال

ال,  لن ـ حدثنا ابن الْثن , وال: حدثنا يَيـ   ن  بيد ال, وال: ُخبرتلي تلافع,  لن  بلد 7889  

ْ ْر »النبللِي صللأ  ال  أيللت وسللأَ, وللال:  للأاَ الِطاْ للةص فايْللا ُْحللِب وْهللرهْ, َ ِ ُنح يصللؤح سح ْص ء ال للرح ْْ  ألل  ال

يْةا فاْل طاْ ةْ  َا لح ْْ نح ُص ْر با ْْ يٍْة فْ َْ لح ْْ  « با

حدثني ابن الْثن , وال: ثني خالد  ن  بيلد ال,  لن تلافع,  لن ابلن  ْلر,  لن النبلِي صلأ  ال    

 يت وسأَ, تَوه  أ

فإذا هان  لأو لا ُتلت   طا لة واجبلة ألحلد غيلر ال ُو رسلولت ُو َ لام  لا,ل, وهلان ال ولد ُ لر   

. بطا لة ذوي ُ رتلا, هلان  لأو لا ُن اللذين ُ لر  َح نحيص لصوا الِرسصوْل وُولي  ا يلصوا ِكْ وُطا بقولت: اُطا

الْسلأْون ,ون غيلرَُ  لن النلاس, وَن  بطا  هَ تلال  ذهره  ن ذوي ُ رتا َُ األ ْة و لن و ِه

هان فرضا القبول  ن هل   لن ُ لر ب لرك  لَلية ال, و, لا َلل  طا لة ال, وُتلت   طا لة تجلب 

ألحد فيْا ُ ر وته  فيْا لَ تقَ حجة وجوبت َ  لن ْة الذين ُللم ال  با,ه طا  هَ فيْا ُ روا بلت 

ن ُ لروه بلذلك طلا  هَ, وهلذلك فلي هل   لا للَ ر ي هَ  ْا ُو  َأَة للا ة الر ية, فإِن  أل   ل

 يين هلل  لَية  وَذ هان ذلك هذلك هان  لأو ا بذلك صَة  ا اخ رتا  ن ال أوي  ,ون غيره 

نصلوْن    َح تصؤح ا ل ص ,ِوهص َلل  ِكا ْوالِرسصلولا َنح هصنح ٍء فْلرص َح فالي ْشليح القول في تأوي  وولت تلال : افإنح تْنلاْز ح 

م  . باِ ا ْواليْوح را  ا ْخا

يلني بذلك جِ  ثناؤه: فإن اخ أف َ يها الْؤ نون فلي شليء  لن ُ لر ,يلنيَ ُتل َ فيْلا بيلنيَ ُو ُتل َ   

وو ة ُ رهَ فاش جرتَ فيت, افْر,ِوهص َلْ  ِك. يلني بذلك: فارتا,وا  لرفة حيَ الذي اش جرتَ ُتل َ 

ال, فلاتبلوا  لا وجلدتَ  وُ لا ووللت:  بينيَ ُو ات َ وُولو ُ رهَ  ن  ند ال, يلنلي بلذلك:  لن ه لاَ

اْوالِرسولا فإتت يقول: فإن تجدوا َل   أَ ذلك في ه اَ ال سبيالً, فارتا,وا  لرفة ذللك ُيضلا  لن 

لر. يقلول:  م ا ْخا نصلوْن بلاِ ا ْواليْلوح َح تصؤح ا ل ص  ند الرسول َن هان حيِا وَن هان  ي ا, فْن سلن ت: اَنح هصنح

دِوون باهلل واليوم ا ْخر  يلني: بالْلا, الذي فيت الثلواَ واللقلاَ, فلإتيَ َن افلأوا ذلك َن هن َ تَ

فلأ َ  لا ُ لرتَ بلت  لن ذللك فأيلَ  لن ال الجليل   لن الثلواَ, وَن للَ تفلألوا ذللك فأيلَ األلليَ  لن 

 اللقاَ 

 وبنَو الذي وأنا في ذلك وال جْا ة  ن ُُ  ال أوي   ذهر  ن وال ذلك:  

هريب, وال: حدثنا ابن َ,ريس, وال: ُخبرتا ليلث  لن  جاُلد, فلي ووللت: افلإنح  ـ حدثنا ُبو7890  

. وال: فإن تنازع اللأْاء ر,ِوه َلل  ال والرسلول  ولال:  ,صوهص َل  ِكا ْوالِرسصولا ٍء فْرص َح فاي ْشيح تْناْز ح ص

وه َلل  الِرسلولا وَلْل  يقول: فر,ِوه َل  ه اَ ال وسنة رسولت  ثَ ورُ  جاُد ُذه ا ْيلة: اْولْلوح ْر,ِ 

 . َح نحهص يْن يْسح ْنحباطصوتْت  ا ت الِذا ْْ َح لْلْأا نحهص را  ا  ُصولي األ ح

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا سويد, ولال: ُخبرتلا ابلن الْبلارك,  لن سلفيان,  لن ليلث,  لن 7891  

,ِوهص َل  ال ْوالِرسصول. وال: ه اَ ال وسنة تبيت صأ  ال    أيت وسأَ  جاُد في وولت: افْرص

حدثنا الَسن بن يَيـ , وال: ُخبرتا  بد الرزاه, ولال: ُخبرتلا الثلوري,  لن ليلث,  لن  جاُلد    

. وال: َل  ال َل  ه ابت, وَل  الرسول: َل  سنة تبيت  ,ِوهص َل  ال ْوالِرسصولا  في وولت: افْرص
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سلأل  سلأْة  يْلون بلن  ـ حدثنا ابن حْيد, وال: حدثنا حيام,  لن  نبسلة,  لن ليلث, ولال:7892  

,ِوه َلللل  ال والِرسصلللول. ولللال:  ٍء فْلللرص َح فالللي ْشللليح ه ابلللت «: ال» هلللران  لللن ووللللت: افلللإنح تْنلللاْز ح ص

 سن ت  فيأتْا ُلقْت حجرا «: رسولت»و

ـ حدثنا ُحْد بن حازم, وال: حدثنا ُبو تليَ, وال: ُخبرتا جلفر بن  روان,  ن  يْون بلن 7893  

. وال: الر,ِ َل  ال: الر,ِ َل  ه ابت, والر,ِ  هران: افإنح تْناْز ح  ,ِوهص َل  ِكا ْوالِرسصولا ٍء فْرص َح فاي ْشيح  ص

 َل  رسولت َن هان حيِا, فإن وبضت ال َليت فالر,ِ َل  السنة 

َح 7894   ـ حدثنا بشر بن  لاذ, وال: حدثنا يليد, وال: حدثنا سلليد,  لن و لا,ة, ووللت: افلإنح تْنلاْز ح ص

نصوْن بلاِ ا فاي  َح تصؤح ا . يقول: ر,ِوه َل  ه اَ ال وسنة رسولت اَنح هصنح ص ,ِوهص َل  ِكا والِرسصولا ٍء فْرص ْشيح

 . را ما ا ْخا  ْواليْوح

ـ حدثنا  َْد بن الَسين, ولال: حلدثنا ُحْلد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: 7895  

,ِوهص  ٍء فْللرص َح فاللي ْشلليح . َن هللان الرسللول حيِللا, واَلْلل  ال. وللال: َللل   افللإنح تْنللاْز ح ص َللل  ِكا ْوالِرسصللولا

 ه ابت 

يالً.    وا
ْسنص تْأح  القول في تأوي  وولت تلال : اذْلاْك ْخيحٌر وُحح

يلني بقولت جِ  ثناؤه: اذْلاْك. فر,ِ  ا تناز  َ فيت  ن شيء َلل  ال والرسلول, خيلر ليلَ  نلد ال   

ْسلنص في  لا,هَ, وُصأح ليَ  في ,تياهَ, ألن ذلك يد وهَ َل  األلفة, وترك ال نازع والفرولة  اوُحح

تْأحويالً. يلني: وُحْدص  لو الً و غبلة, وُجْل   اوبلة  وولد بينلا فيْلا  ضل  ُن ال أويل : ال فليل   لن 

بْللا ُغنلل   للن  ¹تللأِول, وُن وللول القا لل  تللأِول: تفلِلل ,  للن وللولهَ آل ُللذا األ للر َللل  هللذا: ُي رجللع

 َ ا,تت 

 وبنَو  ا وأنا في ذلك وال ُُ  ال أوي   ذهر  ن وال ذلك:  

ـ حدثني  َْد بن  ْرو, وال: حدثنا ُبو  اصَ, وال: حلدثنا  يسل ,  لن ابلن ُبلي تجليح, 7896  

يالً. وال: حسن جلاء  وا
ْسنص تْأح   ن  جاُد: اوُحح

 ح,  ن  جاُد,  ثأت حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال: حدثنا شب ,  ن ابن ُبي تجي   

ْسلنص 7897   ـ حدثنا بشر بن  لاذ, ولال: حلدثنا يليلد, ولال: حلدثنا سلليد,  لن و ا,ة:اذْلالْك ْخيحلٌر وُحح

يالً. يقول: ذلك ُحسن ثوابا وخير  اوبت  وا
 تْأح

ـ حدثنا  َْد بن الَسين, ولال: حلدثنا ُحْلد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: 7898  

ص  ْسنص تْأ  ويالً. وال:  اوبة اوُحح

ْسلنص 7899   ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب, ولال: ولال ابلن زيلد فلي ووللت: اذْلالْك ْخيحلٌر وُحح

 تْأحويالً. وال: وُحسن  اوبة  وال: وال أوي : ال َديق 

 60اآلية : 
َح آ ْ  وْن ُْتِهص ْص يْن يْلح ص َح تْْر َالْ  الِذا لن القول في تأوي  وولت تلال :     اُْلْ ْل  ا ْل َالْيحْك ْوْ ال ُصتلا ال ُصتحلا ْْ نصواح با

لل يللدص الِشلليحْطانص ُْن يصضا واح باللتا ْويصرا فصللرص ْواح ُْن يْيح للرص ِا ْووْللدح ُص ا ْواح َالْلل  الِطللاغصو ْص للاْه َْ يللدصوْن ُْن يْ ْ للْك يصرا أا َح وْبح أِهص

يداً .    ْضالْ ً بْلا

ل  الذين يل ْون ُتهَ صدِووا بْا ُتللل َليلك يلني بذلك جِ  ثناؤه: ُلَ تر يا  َْد بقأبك ف لأَ َ   

وا.  ْص يلدصوْن ُنح يْ َْلاْْه  ن الي اَ, وَل  الذين يل ْون ُتهَ آ نوا بْا ُتلل  ن وأبك  ن الي ب: ايصرا

. يلني: َل   ن يلظْوتت, ويَدرون  ن وولت, ويرضلون بَيْلت  ِا في خَو  هَ اَل  الِطاغصو

وا ُنح  للرص وا باللتا. يقللول: ووللد ُ للرَُ ال ُن ييللذِبوا بْللا جللاءَُ بللت   للن ,ون حيللَ ال  اْووْللدح ُص ا فصللرص يْيح

َح  لأِهص الطاغوِ الذي ي َاهون َليت, ف رهوا ُ ر ال, واتبلوا ُ ر الشيطان  اْويصريلدص الِشليحطانص ُنح يصضا

يدا. يلني ُن الشيطان يريد ُن يَدِ ُؤ ء الْ َاهْين َلل  الطلاغوِ  لن سلبي  الَلق  ْضال ً بْلا

هدى, فيضأهَ  نها ضال ً بليدا, يلني: فيجوز بهَ  نهلا جلورا شلديدا  وولد ذهلر ُن ُلذه ا ْيلة وال

تللَ في رج   ن الْنافقين , ا رجلالً  لن اليهلو, فلي خَلو ة هاتلَ بينهْلا َلل  بلل  اليهلان 

 ليَيَ بينهَ ورسول ال صأ  ال  أيت وسأَ بين ُرهرَُ  ذهر  ن وال ذلك:

بن الْثن , وال: حدثنا  بلد الوُلاَ, ولال: حلدثنا ,او,,  لن  لا ر فلي ُلذه ـ حدثني  َْد 7900  

يدصوْن ُنح  نح وْبحأاْك يصرا ْل  ا ْل َلْيحْك ْو ا ُصتحلا ا ُصتحلا ْْ َح آْ نصوا با وْن ُتِهص ْص يْن يْلح ص َح تْْر َل  الِذا وا ا ْية: اُلْ ْص  يْ َْاْه
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. وال: هان بين رج   ن اليهو, ورج   ن ِا الْنافقين خَلو ة, فيلان الْنلافق يلد و  َل  الِطاغصو

َل  اليهو, ألتلت يلألَ ُتهلَ يقبألون الرشلوة, وهلان اليهلو,ي يلد و َلل  الْسلأْين ألتلت يلألَ ُتهلَ   

َح تْلْر َلل   هينة, فأتلل ال فيت ُلذه ا ْيلة: اُلْل يقبأون الرشوة, فاصطأَا ُن ي َاهْا َل  هاُن  ن جص

َح آْ نص  وْن ُتِهص ْص يْن يْلح ص أايْا. الِذا وا تْسح ْص ْل َلْيحْك.    ح   بأ : اْويصِسأ ا ُصتحلا ْْ  وا با

َح 7901   ـ حدثنا ابن الْثن , وال: حدثنا  بد األ أ , وال: حدثنا ,او,,  ن  ا ر في ُذه ا ْية: اُلْ

ْل َلْيحلْك. فلذهر تَلوه, وزا, فيلت: فلأتلل لا ُصتحللا ْْ َح آْ نصوا با وْن ُتِهص ْص يْن يْْل  َح تْلْر َلل   تْْر َل  الِذا ال اُلْل

للْك. يلنللي اليهللو,  أا للنح وْبح ْل  ا لللا للْك. يلنللي الْنللافقين اْو للا ُصتح ْل َلْيح لللا للا ُصتح ْْ َح آْ نصللوا با لل للوْن ُتِهص ْص  ْ يْن يْلح الِللذا

وا باتا. ُ لر ُلذا فلي  فصرص وا ُنح يْيح رص . يقول: َل  الياُن اْووْدح ُص ا ِا وا َل  الِطاغصو ْص يدصوْن ُنح يْ َْاْه ايصرا

 , وُ ر ُذا في ه ابت ُن ييفر بالياُن ه ابت

حدثني يلقوَ بن َبراُيَ, وال: حدثنا ابن  أية,  لن ,او,,  لن الشللبي, ولال: هاتلَ بلين رجل     

 ْن يل َ ُتت  سأَ, وبين رج   ن اليهو, خَلو ة, فقلال اليهلو,ي: ُحاهْلك َلل  ُُل  ,ينلك, ُو 

 أيت وسأَ   يأخذ الرشوة في الَيلَ  فاخ أفلا,  ألتت ود  أَ ُن رسول ال صأ  ال ¹وال: َل  النبيِ 

ْل  لا ُصتحللا ْْ َح آْ نصلوا با ل وْن ُتِهص ْص يْن يْلح ص َح تْْر َل  الِذا فاتفقا  أ  ُن يأتيا هاُنا في جهينة, وال: فنللَ: اُلْ

يلدصوْن ُنح يْ ْ  نح وْبحأاْك. يلني: اليهلو,ي ايصرا ْل  ا وا َلل  َلْيحْك. يلني: الذي  ن األتَار اْو ا ُصتحلا ْص َلاه

وا باتا. يلني: ُ ر ُذا في ه ابت, وُ لر ُلذا فلي ه ابلت   فصرص وا ُنح يْيح رص . َل  الياُن اْووْدح ُص ا ِا الِطاغصو

وْك فايْلا  ْص ِي َْ نصوْن ح   يص يدا., وورُ: افاْلْ ْوْربِْك   يصؤح ا َح ْضال ً بْلا أِهص يدص الِشيحطانص ُنح يصضا وتال: اويصرا

. َل َح نْهص أايْا. ْشْجْر بْيح نا تْسح ْص   : اْويصْسأِ

ـ حدثنا  َْد بن األ أ , وال: حدثنا الْل ْر بن سلأيْان,  لن ُبيلت, ولال: ز لَ حضلر ِي 7902  

ُن رجالً  ن اليهو, هان ود ُسأَ, فياتَ بينت وبين رج   ن اليهو,  دارُة في حلِق, فقلال اليهلو,ي 

فأب , فاتطأقا َل  رج   ن اليهان, ف َاهْا لت: اتطأق َل  تبِي ال! فلرف ُتت سيقضي  أيت  وال: 

يل أالْك يصرا لنح وْبح ْل  ا ْل َلْيحْك ْو ا ُصتحللا ا ُصتحلا ْْ َح آْ نصوا با وْن ُتِهص ْص يْن يْلح ص َْ تْْر َل  الِذا دوْن ُنح َليت  وال ال: اُلْ

 . ِا وا َل  الِطاغصو ْص  يْ َْاْه

َح تْلْر َلل  ـ حدثنا بشر بن  لاذ, وال: حدثنا يليلد, ولال: حلد7903   ثنا سلليد,  لن و لا,ة, ووللت: اُلْل

يلدا لنح وْبحأالْك.    ا ْيلة, ح ل  بأل : اْضلال ً بْلا ْل  ا ْل َلْيحْك ْو ا ُصتحلا ا ُصتحلا ْْ َح آْ نصوا با وْن ُتِهص ْص  ْ يْن يْلح . الِذا

ذهر لنا ُن ُذه ا ْية تللَ في رجأين: رج   ن األتَار يقال لت بشر, وفي رج   لن اليهلو, فلي 

دارُة هان بيهْا في حِق, ف دارءا بينهْا فيت, ف نافرا َل  هلاُن بالْدينلة يَيلَ بينهْلا, وترهلا تبلِي  

ال صأ  ال  أيلت وسلأَ  فللاَ ال  لِل وجلِ  ذللك  وذصهلر لنلا ُن اليهلو,ي هلان يلد وه َلل  النبلِي 

َ لن يجور  أيلت, فجلل  صأ  ال  أيت وسأَ ليَيَ بينهْا, وود  أَ ُن تبِي ال صأ  ال  أيت وسأ

األتَللاري يللأبي  أيللت وُللو يللل َ ُتللت  سللأَ ويللد وه َللل  اليللاُن, فللأتلل ال تبللارك وتلللال   للا 

تسْلون, فلاَ ذلك  أ  الذي ز َ ُتلت  سلأَ, و أل  اليهلو,ي اللذي ُلو  لن ُُل  الي لاَ, فقلال: 

ْل َلْ  ا ُصتحلا ْْ َح آْ نصوا با وْن ُتِهص ْص يْن يْلح ص َح تْْر َل  الِذا دصو,ا. اُلْ  يحْك.    َل  وولت: اصص

ـ حدثنا  َْد بن السَين, ولال: حلدثنا ُحْلد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: 7904  

يلدصوْن ُنح يْ َْلا أالْك يصرا نح وْبح ْل  ا ْل َلْيحْك ْو ا ُصتحلا ا ُصتحلا ْْ َح آْ نصوا با وْن ُتِهص ْص يْن يْلح ص َح تْْر َل  الِذا وا َلل  اُلْ ْص ه

. وللال: هللان تللاس  للن اليهللو, وللد ُسللأْوا وتللافق بلضللهَ, وهاتللَ وريظللة والنضللير فللي الِطللاغص  ِا و

الجاُأية َذا وص   الرج   ن بني النضير و أ ت بنو وريظة و ألوا بلت  لنهَ, فلإذا وص ل  الرجل   لن بنلي 

قا  ن تْلر  فأْلا ُسلأَ تلاس  لن بنلي وريظلة والنضلير,  وريظة و أ ت النضير, ُ طوا ,ينت س ين ْوسح

  رج   ن بني النضير رجالً  ن بني وريظة, ف َلاهْوا َلل  النبلِي صلأ  ال  أيلت وسلأَ, فقلال و 

النضيري: يا رسول ال َتا هنا تلطيهَ في الجاُأية الدية, فنَن تلطيهَ اليوم ذلك  فقاللَ وريظلة: 

الجاُأيلة, فقلد  , ولينا َخواتيَ في النسب والدين, و, اؤتا  ث  , لا يَ, وليلنيَ هنل َ تغأبوتنلا فلي 

. فليرَُ,  َح فايها ُِن النِفحْس بالنِفحسا نْا ْ أْيحها جاء ال بابإسالم فأتلل ال يليرَُ بْا فلأوا  فقال: اوْه ْبح

 َْ ل يح َص ثَ ذهر وول النضيري: هنا تلطيهَ في الجاُأية س ين وسقا وتق    نهَ و  يق أون, فقلال: اُف

أيِةا يْبحغصوْن.  وُخذ النضير ُا ِي فق أت بَاحبت  ف فاخرِ النضير ووريظة, فقالَ النضير: تَلن الْجا

ُهرم  نيَ, ووالَ وريظة: تَن ُهرم  نيَ, و,خأوا الْدينلة َلل  ُبلي بلرزة اليلاُن األسلأِْي, فقلال 

This file was downloaded from QuranicThought.com



الْنللافق  للن وريظللة والنضللير: اتطأقللوا َللل  ُبللي بللرزة ينفِللر بيننللا! ووللال الْسللأْون  للن وريظللة 

ال  أيت وسأَ ينفر بيننلا, ف للالوا َليلت! فلأبي الْنلافقون, واتطأقلا َلل  والنضير:  , ب  النبي صأ  

ُبي برزة فسألوه, فقال: ُ ظْوا الأقْة! يقول: ُ ظْوا ال,طر  فقالوا: لك  شرة ُوسلاه, ولال:  , 

ب   ا ة وسق ,ي ي, فإتي ُخاف ُن ُتفر النضلير تق أنلي وريظلة, ُو ُتفلر وريظلة ف ق أنلي النضلير  

يللدصوْن ُنح فللأبوا ُن ي لطللوه فللوه  شللرة ُوسللاه, وُبللي ُن يَيللَ بيللنهَ, فللأتلل ال  للِل وجللِ : ايصرا

أايْا.  وا تْسح ْص . وُو ُبو برزة, وود ُ روا ُن ييفروا بت, َل  وولت: اْويصْسأِ ِا وا َل  الِطاغصو ْص  يْ َْاْه

 ووال آخرون: الطاغوِ في ُذا الْوضع: ُو هلب بن األشرف  ذهر  ن وال ذلك:  

ـ حدثني  َْد بن سلد, وال: ثني ُبي, وال: ثني  ْي, وال: ثنلي ُبلي,  لن ُبيلت,  لن ابلن 7905  

وا بالتا. والطلاغوِ: رجل   فصلرص وا ُنح يْيح لرص وا َل  الِطاغصوِ ْووْلدح ُص ا ْص  باس, وولت: ايصريدصوْن ُنح يْ َْاْه

 وَل  الرسول ليَيَ  ن اليهو, هان يقال لت هلب بن األشرف, وهاتوا َذا  ا , وا َل   ا ُتلل ال

وا َل  الِطاغصوِ.    ا ْية  ¹بينهَ والوا: ب  تَاهْيَ َل  هلب ْص يدصوْن ُنح يْ َْاْه  فذلك وولت: ايصرا

ـ حدثني  َْد بن  ْلرو, ولال: حلدثنا ُبلو  اصلَ,  لن  يسل ,  لن ابلن ُبلي تجليح,  لن 7906  

وْن ُتِ  ْص يْن يْلح ص َح تْْر َل  الِذا نح وْبحأاْك. ولال:  جاُد في وول ال: اُلْ ْل  ا ْل َلْيحْك ْو ا ُصتحلا ا ُصتحلا ْْ َح آْ نصوا با هص

تنازع رج   ن الْنافقين ورج   ن اليهو,, فقال الْنافق: اذُب بنا َل  هلب بلن األشلرف! وولال 

يْن  َح تْلْر َلل  الِلذا اليهو,ي: اذُب بنا َلل  النبلِي صلأ  ال  أيلت وسلأَ! فقلال ال تبلارك وتللال : اُلْل

وْن.    ا ْية وال ي تأيها فيهَ ُيضا يْ  ْص  لح ص

َح تْلْر     حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال: حدثنا شب ,  ن ابن ُبي تجيح,  ن  جاُلد: اُلْل

ْل َلْيحْك. فذهر  ثأت, َ  ُتت وال: ووال اليهو,ي: اذُب بنا َل   ا ُصتحلا ْْ َح آْ نصوا با وْن ُتِهص ْص يْن يْلح ص َل  الِذا

 َْد  

ـ حدثنا الْثن , وال: حدثنا َسَاه, حدثنا ابن ُبي جلفر,  ن ُبيت,  ن الربيع بن ُتس فلي 7907  

لنح وْبحأالْك.    َلل  ووللت:  ْل  ا ْل َلْيحلْك ْو لا ُصتحللا لا ُصتحللا ْْ َح آْ نصلوا با ل لوْن ُتِهص ْص يْن يْلح ص َح تْلْر َلل  الِلذا وولت: اُلْل

يدا. وال: هان رجالن  ن ُص َاَ النبِي صأ  ال  أيت وسأَ بينهْلا خَلو ة, ُحلدَُ اْضال ً بْلا

 ؤ ن, وا ْخر  نافق  فد اه الْؤ ن َل  النبِي صأ  ال  أيت وسأَ, و, اه الْنلافق َلل  هللب بلن 

لدِو َص نلافاقايْن يْ ْص َص ال ل ا َل   ا ُتحْلْل ِكص ْوَل  الِرسصلولا رُيح َح تْلالصوح ْن األشرف, فأتلل ال: اْوَذا وايْ  لْهص

دصو,ا.   ْ نحْك صص

ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, وال: ثنلي حجلاج,  لن ابلن جلري,,  لن  جاُلد, ووللت: 7908  

وا ْص يلدصوْن ُنح يْ َْلاْه أالْك يصرا لنح وْبح ْل  ا ْل َلْيحلْك ْو لا ُصتحللا َح آْ نصلوا ُصتحللا ل لوْن ُتِهص ْص يْن يْلح ص َح تْْر َل  الِلذا َلل   اُلْ

. وال: تناز ِا ع رج   ن الْؤ نين ورج   ن اليهو,, فقال اليهلو,ي: اذُلب بنلا َلل  هللب الِطاغصو

يْن  َح تْلْر َلل  الِلذا بن األشرف, ووال الْؤ ن: اذُب بنا َل  النبِي صأ  ال  أيت وسأَ, فقال ال: اُلْل

دصو,ا.  وال ابلن جلري,: ي ْل َلْيحْك.    َل  وولت: اصص ا ُصتحلا ْْ َح آْ نصوا با وْن ُتِهص ْص ل ْلون ُتهلَ آ نلوا يْلح ص

بْا ُتلل َليك, وال: القلرآن, و لا ُتللل  لن وبألك, ولال: ال لوراة  ولال: ييلون بلين الْسلأَ والْنلافق 

الَللِق, فيللد وه الْسللأَ َللل  النبللِي صللأ  ال  أيللت وسللأَ ليَاهْللت َليللت, فيللأبي الْنللافق ويللد وه َللل  

 الطاغوِ  وال ابن جري,: وال  جاُد: الطاغوِ: هلب بن األشرف 

دثَ  ن الَسين بن الفرج, وال: سْلَ ُبا  لاذ يقول: ُخبرتا  بيد بلن سلأيْان, ولال: 7909   ـ حص

. ُو هلب بن األشرف  ِا وا َل  الِطاغصو ْص يدصوْن ُنح يْ َْاْه  سْلَ الضَاك يقول في وولت: ايصرا

 وود بينا  لن  الطاغوِ في غير ُذا الْوضع, فيرُنا َ ا,تت   

 61اآلية : 
نْافاقايْن القول في تأو ْص َْ الح اح َالْْ  ْ ال ُْتْلْل ِكص ْوَالْ  الِرسصولا ْرُْيح َح تْلْالْوح ي  وولت تلال :     اْوَاذْا وايْ  لْهص

دصو,اً .   دِوْن ْ نْك صص َص  يْ

يلني بذلك جِ  ثناؤه: ُلَ تر يا  َْد َل  الذين يل ْون ُتهَ آ نوا بْا ُتلل َليك  ن الْنلافقين,    

يل ْللون ُتهللَ آ نللوا بْللا ُتلللل  للن وبأللك  للن ُُلل  الي للاَ, يريللدون ُن ي َللاهْوا َللل  وَللل  الللذي 

ا َل   ا ُْتحْلْل ال. يلني بذلك: وَذا وي  لهَ: تلالوا ُأْوا َلل  حيلَ  الِطاغوِ, اوَذْا وايْ  لهَ تْلْالوح
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نْلافاقاي ْص َْ ال ل . لليَيَ بيننلا, اْرُْيح لدِوْن ْ نحلْك. يلنلي ال اللذي ُتلللت فلي ه ابلت, اوَلل  الِرسصلولا َص ْن يْ

 بذلك: يْ نلون  ن الَْير َليك ل َيَ بينهَ, ويْنلون  ن الَْير َليك هذلك غيرَُ صدو,ا 

 ووال ابن جري, في ذلك بْا:  

ا 7910   َح تْللالْوح ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, وال: ثني حجاج,  ن ابن جري,: اْوَذْا وايْ  لْهص

للْلْل ِكص  . وللال: , للا الْسللأَ الْنللافق َللل  رسللول ال صللأ  ال  أيللت وسللأَ َللل   للا ُتح  ْوَللل  الِرسصللولا

 ليَيَ, وال: رُيَ الْنافقين يَدِون  نك صدو,ا 

وُ ا  أ  تأوي  ولول  لن جلل  اللدا ي َلل  النبلِي صلأ  ال  أيلت وسلأَ اليهلو,ِي والْلد و َليلت   

َح الْنافق  أ   ا ذهرِ  ن ُووال  ن وال ذللك فلي تأويل ل لوْن ُتِهص ْص يْن يْلح ص َح تْلْر َلل  الِلذا   ووللت: اُلْل

ْل َلْيحْك. فإتت  أ   ا بينَ وب   ا ُصتحلا ْْ  آْ نصوا با

 62اآلية : 
أافصلوْن  َح وْك يْ َِ ْجلالءص َح ثصل يها لدا َح ُْيح لا وْلدِْ  ْْ يبْةٌ با َا َح ِ  القول في تأوي  وولت تلال :     افْْييحْ  َاذْآ ُْْصابْ حهص

فايقاً .  بااِ ا َانح  ْساتاً ْوتْوح  ُْْر,حتْال َا ِ َاحح

يلني بذلك جِ  ثناؤه: فيي  بهلؤ ء اللذين يريلدون ُن ي َلاهْوا َلل  الطلاغوِ, وُلَ يل ْلون    

يبْةٌ. يلنلي: َذا تلللَ بهلَ تقْلة  لن  َا َح  ص ُتهَ آ نوا بْا ُتلل َليك و ا ُتلل  ن وبأك اَذْا ُْصابْ حهص

ي لدا َح ُيح ا وْلدِْ  ْْ أافصلوْن بلاهلل. يقلول: ثلَ ال, ابا َح وْك يْ َِ ْجلاءص . يلنلي: بلذتوبهَ ال لي سلأفَ  لنهَ, اثصل َح ها

فايقلا.  وُلذا خبلر  لن ال تللال  ذهلره  ْسلاتا ْوتْوح ورا, اَنح ُْْر,حتا َ ِ َحح جاءوك يَأفون باهلل هذبا وزص

قوبلة  لن ال  أل   ن ُؤ ء الْنافقين ُتهَ   ير, هَ  ن النفاه اللبر والنقَ, وُتهَ وَن تلأتهَ  

تَاهْهَ َل  الطاغوِ, لَ يصنيبوا ولَ ي وبلوا, وليلنهَ يَأفلون بلاهلل هلذبا وجلرُة  أل  ال  لا ُر,تلا 

 باح يا نا َليت َ  ابإحسان  ن بلضنا َل  بل , والَواَ فيْا اح يْنا فيت َليت 

 63اآلية : 
يْن يْلحأْ  َح ْووصل  القول في تأوي  وولت تلال :     اُصولْـْ اْك الِذا ل هص ظح َح ْو ا ضح ْ لنحهص َح فْلأْ حرا َص ِكص ْ ا فاي وصأصلوباها

َح وْوح ً بْأايغاً .   ها َح فاْي ُْتحفصسا  لِهص

يلني جِ  ثناؤه بقولت: اُول ك. ُؤ ء الْنافقون الذين وصفَ لك يا  َْد صلف هَ, يلألَ ال ِ لا    

م َليللك, وصللدو,َُ  نللك   للن النفللاه فللي وأللوبهَ ـ فللي اح يللا هَ َللل  الطللاغوِ, وتللرههَ ا ح يللا

. يقلول: فلد هَ فلال  َح ل هص ظح َح و ا ضح ْ لنحهص واللي , وَن حأفوا باهلل  ا ُر,تا َ  َحساتا وتوفيقا, افلأ حرا

تلاوبهَ في ُبداتهَ وُجسا هَ, ولين  ظهَ ب ,ويفك َياَُ بأس ال ُن يَِ  بهَ, و قوب ت ُن تنلل 

َح  ن  يروه  ا َُ  ُص َح بدارَُ, وْحذِرح َح فلي ُْتحفصْسلها ل  أت  ن الشِك في ُ ر ال وُ ر رسولت  اووصل ح لْهص

 وْوح ً بْأايغا. يقول:  رَُ باتقاء ال وال َديق بت وبرسولت وو ده وو يده 

 64اآلية : 
يصْطلاْع بالإاذحنا ِكا ْولْلوح    لن ِرسصلوٍل ُا ِ لا نْا  ا ْسأح القول في تأوي  وولت تلال :     اْوْ ال ُْرح

 ُْ ً َص الِرسصولص لْْوْجدصواح ِكْ تِْوابا واح ِكْ ْواسح ْغحفْْر لْهص وْك فْاسح ْغحفْرص َح ْجالءص ْواح ُْتحفصْسهص ْص َح َاذ ِرأْ يْاً .  تِهص   ِرحا

يلني بذلك جِ  ثناؤه: لَ ترس  يا  َْد رسو ً َ  فرضَ طا  ت  أل   لن ُرسلأ ت َليلت, يقلول    

الرس  الذين فرضَ طا  هَ  أ   ن ُرسأ ت َليلت  وَتْلا ُلذا  لن تلال  ذهره: فأتَ يا  َْد  ن 

ال توبيخ لأَْ يْين  ن الْنافقين الذين هاتوا يل ْون ُتهَ يؤ نون بْا ُتلل َل  النبلِي صلأ  ال 

 أيت وسأَ فيْا اخ َْوا فيت َل  الطاغوِ, صلدو,ا  لن رسلول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ  يقلول 

سأَ رسو ً َ  فرضَ طا  ت  أ   ن ُرسأ ت َليت, فَْْد صأ  ال  أيلت لهَ تلال  ذهره:  ا ُر

وسأَ  ن ُول ك الرس , فْن ترك طا  ت والرضا بَيْت واح يَ َل  الطاغوِ, فقد خلال  ُ لري 

وضيع فرضلي  ثلَ ُخبلر جلِ  ثنلاؤه ُن  لن ُطلاع رسلأت, فإتْلا يطليلهَ بإذتلت, يلنلي ب قلديره ذللك 

 ي  ت  هْا:ووضا ت السابق في  أْت و ش

ـ حدثني  َْلد بلن  ْلرو, ولال: حلدثنا ُبلو  اصلَ,  لن  يسل ,  لن ابلن ُبلي تجليح  لن 7911  

 جاُد, في وول ال: اَ ِ لايصطاْع بإذحنا ِكا. واجب لهَ ُن يطيلت  لن شلاء ال, و  يطليلهَ ُحلد َ  

 بإذن ال 
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 ابن ُبي تجيح,  ن  جاُد,  ثأت  حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال: حدثنا شب ,  ن   

حدثني الْثن , وال: حدثنا سويد بلن تَلر, ولال: ُخبرتلا ابلن الْبلارك,  لن شلب ,  لن ابلن ُبلي    

 تجيح,  ن  جاُد  ثأت 

وَتْا ُلذا تللري   لن ال تللال  ذهلره لهلؤ ء الْنلافقين بلأن تلرههَ طا لة ال وطا لة رسلولت   

 ن خذ تت وغأبة الشقاء  أيهَ, ولو  ذلك لياتوا  ْن ُذن لت والرضا بَيْت, َتْا ُو لأسابق لهَ 

 في الرضا بَيْت والْسار ة َل  طا  ت 

َح    ل ل ْغحفْْر لْهص وا ِكْ ْواسح ل ْغحفْرص وْك فاسح َح جلاءص لوا ُتحفصْسلهص ْص َح َذح ْرأْ ل القول فلي تأويل  ووللت تللال : اْولْلوح ُتِهص

ي  ْا. الِرسصولص لْْوْجدصوا ِكْ تِْوابا ْرحا

يلني بذلك جِ  ثناؤه: ولو ُن ُؤ ء الْنافقين الذين وص  صلف هَ فلي ُلاتين ا ْي لين, اللذين َذا   

, وا َل  حيَ ال وحيَ رسولت صدِوا صدو,ا, َذ رأْوا ُتفسهَ باه سابهَ َياُلا اللظليَ  لن ابإثلَ 

ا جاءوك يا  َْد في اح يا هَ َل  الطاغوِ وصدو,َُ  ن ه اَ ال وسنة رسولت, َذا , وا َليه

حللين فلأللوا  للا فلأللوا  للن  َلليرَُ َللل  الطللاغوِ راضللين بَيْللت ,ون حيْللك, جللاءوك تللا بين 

 نيبين, فسألوا ال ُن يَفح لهَ  ن  قوبة ذتبهَ ب غطي ت  أيهَ, وسلأل لهلَ ال رسلولت صلأ  ال 

وا ِكْ ْواسح ْغحفْرْ  .   أيت وسأَ  ث  ذلك  وذلك ُو  لن  وولت: افاسح ْغحفْرص َص الِرسصولص  لْهص

يْا. فإتت يقول: لو هاتوا فلأوا ذلك ف ابوا  ن ذتوبهَ لوجدوا ال    وُ ا وولت: الْْوْجدصوا ِكْ تِْوابا ْرحا

تِوابا, يقول: راجلا لهَ  ْا ييرُون َل   ا يَبون, رحيْا بهَ في ترهت  قوب هَ  أ  ذتبهَ الذي 

 و,ي والْسأَ الأذان تَاهْا َل  هلب بن األشرف تابوا  نت  ووال  جاُد:  ني بذلك: اليه

ـ حدثني  َْد بن  ْلرو, ولال: حلدثنا ُبلو  اصلَ,  لن  يسل ,  لن ابلن ُبلي تجليح,  لن 7912  

للأايْا. وللال: َن ُللذا فللي الرجلل   وا تْسح ْص .    َللل  وولللت: اْويصْسللأِ َح للوا ُتحفصْسللهص ْص  جاُللد فللي وللول ال: اْرأْ

 هْا َل  هلب بن األشرف اليهو,ي والرج  الْسأَ الأذين تَا

 65اآلية : 
لدصواح  َِ  ْ يْجا َح ثصل نْهص ا ْشْجْر بْيح ْْ وْك فاي ْص ِي َْ نصوْن ْح ِْ  يص  القول في تأوي  وولت تلال :     افاْلْ ْوْربِْك  ْ يصؤح ا

أايْاً .   واح تْسح ْص َْ ْويصْسأِ ا وْْضيح ِْ َح ْحْرجاً ِ  ها  فاْي ُْتحفصسا

فللال. فألليس األ للر هْللا يل ْللون ُتهللَ يؤ نللون بْللا ُتلللل َليللك, وُللَ يلنللي جللِ  ثنللاؤه بقولللت: ا   

َْ جلِ  ذهلره, فقلال:  ي َاهْون َل  الطاغوِ, ويَدِون  نك َذا , و َليك يا  َْد  واس أت  القْسل

لوْك فيْلا  ْص ِي َْ نصوْن. ُي   يَدِوون بي وبلك, وبْلا ُتللل َليلك, اْح ِل  يص اْوربِْك. يا  َْد ا  يصؤح ا

. يقول: ح   يجلأوك حيْا بينهَ فيْا اخ أر بينهَ  ن ُ لورَُ, فلال بس  أليهَ حيْلت, ْشْجْر بْيحنْ َح هص

لْجارا  را, وتشاجر القوم َذا اخ أفوا في اليلالم واأل لر  شلاجرة وشا ورا وْشجح ر شصجص يقال: ْشْجْر يشجص

. يقول:   يجدوا في ُتفسلهَ ضلي َْ َح ْحْرجا  ْا وْْضيح ها دصوا في ُْتحفصسا قا  ْلا وضليَ, وَتْلا اثَص   يْجا

 لناه: ثَ   تَرج ُتفسهَ  ْا وضيَ: ُي   تأثَ بإتيارُا  ا وضيَ وشيها في طا  ك وُن الذي 

 وضيَ بت بينهَ حق   يجوز لهَ خالفت  هْا:

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال: حدثنا شب ,  ن ابلن ُبلي تجليح,  لن  جاُلد: 7913  

 . َْ  وال: شِيا اْحْرجا  ْا وْْضيح

حدثنا ابن حْيد, وال: حدثنا حيام,  ن  نبسة,  ن  َْد بن  بلد اللرحْن,  لن القاسلَ بلن ُبلي    

. يقول: ْشِيا  َْ  بلة,  ن  جاُد في وولت: اْحْرجا  ْا وْْضيح

حدثني  َْد بن  ْلرو, ولال: حلدثنا ُبلو  اصلَ, ولال: حلدثنا  يسل ,  لن ابلن ُبلي تجليح,  لن    

  جاُد  ثأت 

حدثنا يَيـ  بن ُبي طالب, ولال: ُخبرتلا يليلد, ولال: ُخبرتلا جلويبر,  لن الضلَاك, فلي ـ 7914  

لأايْا. يقلول: ويسلأْوا  وا تْسح ْص . ولال: َثْلا اْويصْسلأِ َْ لا وْْضليح ِْ َح ْحْرجلا  ا دصوا فاي ُتحفصسها َِ   يْجا وولت: اثص

 لقضا ك وحيْك, َذ اتا  نهَ بالطا ة, وَورارا لك بالنبِوة تسأيْا 

أ  ُُل  ال أويل  فليْن  نلي بهلذه ا ْيلة وفليْن تلللَ, فقلال بلضلهَ: تلللَ فلي اللبيلر بلن واخ   

اللِوام وخََ لت  ن األتَار, اخ َْا َلل  النبلِي صلأ  ال  أيلت وسلأَ فلي بلل  األ لور  ذهلر 

 الرواية بذلك:
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ن ـ حدثني يوتس بن  بد األ أل , ولال: ُخبرتلا ابلن وُلب, ولال: ُخبرتلي يلوتس والأيلث بل7915  

سلللد,  للن ابللن شللهاَ, ُن  للروة بللن اللبيللر حدثللت, ُن  بللد ال بللن اللبيللر حدثللت,  للن اللبيللر بللن 

اللِوام: ُتت خاصَ رجالً  ن األتَار ود شهد بدرا  ع رسول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ فلي شلراج 

قال رسول  ن الَِرة هاتا يسقيان بت هالُْا الن, , فقال األتَارِي: سِرح الْاء يِْر! فأبي  أيت, ف

اْء َل  جارْك!»ال صأ  ال  أيت وسأَ:  ْْ سا  ال َِ ُرح بْيحرص ثص فغضب األتَلارِي وولال: يلا « اسحق يا زص

بْيحلرص »رسول ال, ُن هان ابن  ْ ك  ف أِون وجت رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ, ثَ وال:  اسحق يا زص

ُ َِ ْع َل  الْجدحرا ثص جا اْء ح   يْرح ْْ باسا ال َِ احح ْك!ثص اْء َل  جارا ْْ سا ا ال واس و   رسلول ال صلأ  ال « رح

وهلان رسلول ال صلأ  ال  أيلت «  اسل و ب» أيت وسأَ لألبير حقت وال ُبو جلفلر: والَلواَ: 

وسأَ وب  ذلك ُشار  أ  اللبير برُي ُرا, فيت الشفقة لت ولنتَارِي, فأْا ُحفي رسول ال صلأ  

ب لألبير حقت في صريح الَيَ  وال: فقال اللبير:  ا ُحسب ُذه ال  أيت وسأَ األتَاري اس و 

.    ا ْية  َح نْهص وْك فايْا ْشْجْر بْيح ْص ِي َْ نصوْن ح   يص  ا ْية تللَ َ  في ذلك: افاْل ْوْربِْك   يصؤح ا

ـلل حللدثني يلقللوَ, وللال: حللدثنا َسللْا ي  بللن َبللراُيَ,  للن  بللد الللرحْن بللن َسللَاه,  للن 7916  

وة, ولال: خاصلَ اللبيلر رجل   لن األتَلار فلي شلرج  لن شلراج الَلِرة, فقلال اللُري,  لن  لر

!»رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ:  لاءا ْْ َِ ْخِ  ْسلبايْ  ال َح ثص ْر , اشح بْيحرص فقلال اللذي  لن األتَلار: « يا زص

ا دل يا تبِي ال وَن هان ابن  ْ ك! وال: ف غير وجت رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ ح ل   لرف 

اء!»ود ساءه  ا وال, ثَ وال:  ُن ْْ َِ ْخِ  ْسبايْ  ال بْيحن, ثص دصر ُوح َل  الْيلح اْء َل  الجص ْْ باس ال بْيحرص احح «, يا زص

 . َح نْهص وْك فايْا ْشْجْر بْيح ْص ِي َْ نصوْن ح   يص  وال: وتللَ: افاْل ْوْربِْك   يصؤح ا

بن اللبير, وال: حدثنا سفيان, ولال:  ـ حدثني  بد ال بن  ْير الرازي, وال: حدثنا  بد ال7917  

حدثنا  ْرو بن ,ينار,  ن سأْة رج   ن ولد ُِم سأْة,  ن ُِم سأْة: ُن اللبير خاصَ رجالً َلل  

النبللِي صللأ  ال  أيللت وسللأَ, فقضلل  النبللي صللأ  ال  أيللت وسللأَ لألبيللر, فقللال الرجلل  لْللا وضلل  

َِ   لألبير: ُن هان ابن  ْ ك  فأتلل ال: افاْل ْوْربِ  َح ثصل نْهص وْك فايْا ْشْجْر بْيح ْص ِي َْ نصوْن ح   يص ْك   يصؤح ا

أايْا.  وا تْسح ْص َْ ْويصْسأِ ا وْْضيح ِْ َح ْحْرجا   دصوا فاي ُتحفصسها  يْجا

َح    ووال آخرون: ب  تللَ ُذه ا ْية في الْنافق واليهو,ي الأذين وص  ال صف هْا في وولت: اُلْ

لونْ  ْص يْن يْلح ص وا َلل   تْْر َل  الِذا ْص يلدصوْن ُنح يْ َْلاْه لنح وْبحأايلع يصرا ْل  ا ْل َلْيحلْك ْو لا ُصتحللا لا ُصتحللا ْْ َح آْ نصلوا با ل ُتِهص

.  ذهر  ن وال ذلك: ِا  الِطاغصو

ـ حدثني  َْد بن  ْلرو, ولال: حلدثنا ُبلو  اصلَ,  لن  يسل ,  لن ابلن ُبلي تجليح,  لن 7918  

نصوْن ح ل َح  جاُد, في وولت: افاْل ْوْربِْك   يصؤح ا لها لدصوا فالي ُتحفصسا َِ   يْجا َح ثصل لنْهص لوْك فايْلا ْشلْجْر بْيح ْص ِي َْ   يص

أايْا. وال: ُلذا الرجل  اليهلو,ي والرجل  الْسلأَ الألذان تَاهْلا َلل   وا تْسح ْص َْ ْويصْسأِ ا وْْضيح ِْ ْحْرجا  ا

 هلب بن األشرف 

 ح,  ن  جاُد,  ثأت حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال: حدثنا شب ,  ن ابن ُبي تجي   

ـ حلدثني يلقلوَ, ولال: حلدثنا ابلن  أيلة,  لن ,او,,  لن الشللبي بنَلوه, َ  ُتلت ولال: َلل  7919  

 الياُن 

وال ُبو جلفر: وُذا القول ـ ُ ني وول  ن وال:  ني بت الَْ يْان َل  الطاغوِ الألذان وصل    

لوْن  ْص يْن يْلح ص َح تْْر َلل  الِلذا لنح وْبحأالْك.  ال شأتهْا في وولت: اُلْ ْل  ا ْل َلْيحلْك ْو لا ُتحللا لا ُصتحللا ْْ َح آْ نصلوا با ل ُتِهص

. في سياه وَلة  ¹ُول  بالَواَ, ألن وولت َح نْهص وْك فايْا ْشْجْر بْيح ْص ِي َْ نصوْن ح   يص افاْل ْوْربِْك   يصؤح ا

َح  وْن ُتِهص ْص يْن يْلح ص َح تْْر َل  الِذا ْل َلْيحلْك., و  , للة الذين اب دُ ِك ال,بر  نهَ بقولت: اُلْ ا ُصتحلا ْْ آْ نصوا با

لْ    تدِل  أ  اتقطاع وَ هَ, فإلَاه بل  ذلك ببل   ا لَ تأِ , لة  أ  اتقطا ت ُْوح

وي  ن اللبير وابن اللبير  ن وَ ت ووَة األتَلاري فلي شلراج    فإن رِن راِن ُن في الذي رص

.  الَِرة, ووول  ن وال في خبرُْا, فنللَ: افاْل وْربِكْ  َح لنْهص وْك فايْا ْشْجْر بْيح ْص ِي َْ نصوْن ح   يص   يصؤح ا

 ا ينبيء  ن اتقطاع حيَ ُذه ا ْية ووَ ها  ن وَة ا ْيلاِ وبأهلا, فإتلت غيلر  سل َي  ُن تيلون 

ا ْية تللَ في حَة الَْ يْين َل  الطاغوِ, وييون فيهلا بيلان  لا احل يَ فيلت اللبيلر وصلاحبت 

,الة  أ  ذك  وَذ هان ذلك غير  س َي , هان َلَاه  لنل  بلل  ذللك األتَارِي, َذ هاتَ ا ْية 

ببل  ُول   ا ,ام اليالم   سقة  لاتيلت  أل  سلياه واحلد, َ  ُن تلأتي , للة  أل  اتقطلاع بلل  

This file was downloaded from QuranicThought.com



وا. فإتلت  نَلوَ  طفلا  أل   ْص ذلك  ن بل , فيلدل بت  ن  لنل   لا وبألت  ـ وُ لا ووللت: اْويصْسلأِ

دصوا فا  َِ   يْجا . تَلب  طفلا  أل  ووللت: اح ل  وولت: اثص َح ها دصوا فاي ُتحفصسا َِ   يْجا .  وولت: اثص َح ها ي ُتحفصسا

 . َح وْك فايْا ْشْجْر بْيحنْه ْص ِي  يَص

 66اآلية : 
هص  يْلارا لن ,ا لواح  ا جص رص َح ُْوا اخح َح ُْنا اوح صأصلْواح ُْتحفصْسليص نْلا ْ أْليحها ِ لا  َح القول في تأوي  وولت تلال :     اْولْوح ُْتِا ْه ْبح

َح ْوُْْشدِ تْثحباي اً .   َح فْلْأصواح ْ ا يصوْ ظصوْن باتا لْْياْن ْخيحراً لِهص َح ْولْوح ُْتِهص  فْلْأصوهص َا ِ وْأايٌ  ِ نحهص

.: ولو ُتا فرضنا  أ  ُؤ ء اللذين     َح َح ُن اوح صأصوا ُتحفصْسيص يلني جِ  ثناؤه بقولت: اْولْوح ُتِا ْه ْبحنا ْ أْيحيص

َ آ نوا بْا ُتلل َليك الَْ يْين َل  الطاغوِ ُن يق ألوا ُتفسلهَ, وُ رتلاَُ بلذلك, ُو يل ْون ُته

ُن ي,رجوا  لن ,يلارَُ  هلاجرين  نهلا َلل  ,ار ُخلرى سلواُا  لا فلألوه, يقلول:  لا و ألوا ُتفسلهَ 

 بأيديهَ, و  ُاجروا  ن ,يارَُ في,رجوا  نها َل  ال ورسولت طا ة هلل ولرسولت, َ  وأي   نهَ 

 وبنَو  ا وأنا في ذلك وال ُُ  ال أوي   ذهر  ن وال ذلك:  

ـ حدثني  َْد بن  ْلرو, ولال: حلدثنا ُبلو  اصلَ,  لن  يسل ,  لن ابلن ُبلي تجليح,  لن 7920  

. َُ يهلو, ـ يلنلي: والللرَ  هْلا  َح َح ُنا اوح صأصوا ُتحفصْسيص  جاُد في وول ال تلال : اْولْوح ُتِا ْه ْبحنا ْ أْيحها

  وس   أيت السالم  ُ ر ُصَاَ

حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال: حدثنا شب ,  ن ابن ُبي تجيح,  ن  جاُد: اْولْوح ُتِلا    

. هْلا ُ لر ُصلَاَ  وسل  ُن يق ل  بلضلهَ  َح هص يلارا لنح ,ا لوا  ا جص رص َح ُوا اخح َح ُنا اوح صأصوا ُتحفصْسيص ْه ْبحنا ْ أْيحها

  نهَ  بلضا بال,ناجر لَ يفلأوا َ  وأي 

ـ حدثنا  َْد بن الَسين, ولال: حلدثنا ُحْلد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: 7921  

 . َح لنحهص َح  ا فْلْأصوهص َ ِ وْأايلٌ   ا يارهص نح ,ا وا  ا جص رص َح ُوا اخح َح ُنا اوح صأصوا ُتحفصْسيص نْا ْ أْيحها اف ,لر ثابلَ اْولْوح ُتِا ْه ْبح

فقال اليهو,ي: وال لقد ه ب ال  أينا ُن او أوا ُتفسليَ, فق أنلا بن ويس بن شْاس ورج   ن يهو,, 

َح  ل ُتفسنا! فقال ثابَ: وال لو ه ب  أينا ُن او أوا ُتفسيَ لق أنا ُتفسنا! فأتلل ال في ُلذا: اْولْلوح ُتِهص

َح وُْشدِ تْثحباي ا.   فْلْأصوا  ا يصوْ ظصوْن باتا لْياْن ْخيحرا لْهص

 , وال: حدثنا َسَاه, وال: حدثنا ُبو زُير,  ن َسْا ي ,  ن ُبلي َسلَاه ـ حدثني الْثن7922  

َح  ا فْلْأصوهص  هص يارا نح ,ا وا  ا جص رص َح ُوا اخح َح ُنا اوح صأصوا ُتحفصْسيص َ ِ  السبيلي, وال: لْا تللَ: اْولْوح ُتِا ْه ْبحنا ْ أْيحها

. وال رج : لو ُ رتا لفلأنا, والَْد هلل الذ َح نحهص ي  افاتا! فبأ  ذلك النبِي صأ  ال  أيت وسأَ, وْأايٌ   ا

ي»فقال:  بالا الِرْواسا ْن الجا َح  ا َص فاي وصأصوباها انص ُثحبْ ْْ جا ً ابإي نح ُصِ  اي لْرا  « َِن  ا

. فيلان بلل  تَويلـي البَلرة    َح لنحهص واخ أ  ُُ  اللربيلة فلي وجلت الرفلع فلي ووللت: اَ ِ وْأايلٌ   ا

جل  بد ً  ن األسْاء الْضْرة في وولت: ا لا فْلْأصلوهص. ألن الفلل  لهلَ  ألتت « وأي »يل َ ُتت رفع 

ووال بل  تَويـي اليوفة: َتْا رفع  أ  تية ال يرير, هأن  لناه:  ا فلأوه  ا فلأت َ  وأي   نهَ, 

 هْا وال  ْرو بن  لد ييرَ:

وْدْاْن   رص ُبيْك َ ِ الفْرح ْح ُصأْلْ و وصتص ُخص فارا  وهصِ  ُخٍ  ص

بالْلن  الذي ,ِل  أيت وولت: ا ا فْلْأصلوهص « القأي »  األووال في ذلك بالَواَ ُن يقال: رفع وُول  

. وذلك ُن  لن  اليالم: ولو ُتا ه بنا  أيهَ ُن او أوا ُتفسيَ ُو اخرجلوا  لن ,يلارهَ  َح نحهص َ ِ وْأايٌ   ا

َح تْْر َل   أ  ال,بر  ن الذين  ض  ذهر«  ا فلأوه» ا فلأت َ  وأي   نهَ  فقي :  َُ في وولت: اُلْ

فع بالْلن  الذ نح وْبحأاْك., ثَ اس ثن  القأي , فرص ْل  ا ْل َلْيحْك ْو ا ُصتحلا ا ُصتحلا ْْ َح آْ نصوا با وْن ُتِهص ْص يْن يْلح ص ي الِذا

َح »ذهرتا, َذ هان الفل   نفيِلا  نلت  وُلي فلي  َلاح  ُُل  الشلام:  لنحهص وَذا «   لا فْلْأصلوهص َ ِ وْأاليالً  ا

رىء هذلك, فال  ر,ِ بت  أل  وار لت فلي َ رابلت, ألتلت الْللروف فلي هلالم الللرَ, َذ هلان الفلل  و

  شغو ً بْا فيت هناية  ن ود جرى ذهره, ثَ اس ثني  نهَ القأي  

َح وُْشدِ تْثحباي ا.   َح فْلْأصوا  ا يصوْ ظصوْن باتا لْياْن ْخيحرا لْهص   القول في تأوي  وولت تلال : اْولْوح ُتِهص

يلني جلِ  ثنلاؤه بلذلك: وللو ُن ُلؤ ء الْنلافقين اللذين يل ْلون ُتهلَ آ نلوا بْلا ُتللل َليلك وُلَ   

ي َاهْون َل  الطاغوِ, ويَدِون  نك صدو,ا, افْلْأصوا  ا يصوْ ظصوْن بالتا. يلنلي:  لا يلذهرون بلت 

للرا لهللَ. فللي  اجلل  ,تيللاَُ وآجلل   للل ا,َُ, اوُْشللدِ  للن طا للة ال وا ت هللاء َللل  ُ للره, الْْيللاْن ْخيح

تْثحباي ا. وُثبَ لهَ في ُ ورَُ, وُووم لهلَ  أيهلا  وذللك ُن الْنلافق يلْل   أل  شلِك, فلْألت يلذُب 
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باطالً, وغناؤه يضَِْ  فيَير ُباء, وُو بشيت يلْ   أ  وتاء وضل , ولو  ْ   أ  بَيرة 

نفسلت وُشلدِ تثبي لا  ه سب بلْأت ُجرا وليان لت  ند ال ذخرا وهان  أ   ْأت اللذي يلْل  ُولوى ل

بإيْاتت بو د ال  أ  طا  ت و ْأت الذي يلْأت  ولذلك وال  ن وال:  لنل  ووللت: اوُْشلدِ تْثحباي لا.: 

 تَديقا  هْا:

ـ حدثني  َْد بن الَسين, وال: حدثنا ُحْد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: 7923  

َح وُْشدِ تْثحباي ا. وال: ت َديقا, ألتت َذا هان  َدِوا هان لنفست ُشلدِ تثبي لا وللل لت فيلت الْياْن ْخيحرا لْهص

 ُشدِ تََيَا 

  . َح لها لنح ُتحفصسا ْضلاةا ِكا ْوتْثحباي لا  ا َص ابح اغلاْء ْ رح لْوالْهص يْن يصنحفاقصوْن ُ ح  وُو تظير وولت جِ  ثناؤه: اْوْ ثْ ص الِذا

  وود ُتينا  أ  بيان ذلك في  وضلت بْا فيت هفاية  ن َ ا,تت

 68-67اآلية : 
ْراطاً ِ سح ْقايْ َح صا ُص نْا يْاً    ْولْْهدْيح راً ْ ظا َح ِ ن لِدصتِـال ُْجح ُص نْا اً القول في تأوي  وولت تلال :     اْوَاذاً  ْتْيح

  . 

. بإي ا نا َياَُ  أل      َح َح فْلْأصوا  ا يصوْ ظصوْن باتا لْياْن ْخيحرا لْهص فلأهلَ يلني بذلك جِ  ثناؤه: اولْوح ُتِهص

لرا. يلنلي: جللاء وثوابلا  ظيْلا, وُشلدِ تثبي لا   ا و ظوا بت  لن طا  نلا وا ت هلاء َلل  ُ رتلا اُْجح

لللللا ْهَ وآرا هللَ, وُوللوى لهللَ  ألل  ُ ْللالهَ لهللداي نا َيللاَُ صللراطا  سلل قيْا, يلنللي: طريقللا   

و لنل  ووللت: ا وجاج فيت, وُو ,ين ال القويَ اللذي اخ لاره للبلا,ه وشلر ت لهلَ, وذللك ابإسلالم  

. ولوفقناَُ لأَراط الْس قيَ  ثَ ذهر جِ  ثناؤه  لا و لد ُُل  طا  لت وطا لة رسلولت  َح ُص اْولْْهدْيحنا

للعا ِكْ   أيللت الَللالة والسللالم  للن اليرا للة الدا ْللة لديللت والْنللازل الرفيلللة  نللده  فقللال: ْوْ للنح يصطا

َْ ِكص ْ أْيح  يْن ُتحلْ ولْ ْك ْ ْع الِذا
ص الاَيْن.    ا ْية ْوالِرسصوْل فْأ َِ دِيقايْن والِشْهداءا ْوال َِ نح النِبايِيْن ْوال َح  ا  ها

 70-69اآلية : 
َ ِ لْن  َْ ِكص ْ أْليحها يْن ُْتحلْل لْلـْ اْك ْ لْع الِلذا وح

ص لعا ِكْ ْوالِرسصلوْل فْأ القول في تأويل  ووللت تللال :     اْوْ لن يصطا

دِيقايْن ْوالِشْهدْآءا وْ  َِ لْن ِكا ْوْهفْلْ  بالاِ ا النِبايِيْن ْوال ل ص  ا لْك الحفْضح يْن ْوْحسصلْن ُصولْلـْ اْك ْرفايقلاً    ذْلا َا الا َِ ال

 ْ أايْاً .  

يلني بذلك جلِ  ثنلاؤه: و لن يطلع ال والرسلول بال سلأيَ أل رُْلا, وَخلالص الرضلا بَيْهْلا,    

ع اللذين ُتللَ ال  أليهَ وا ت هاء َلل  ُ رُْلا, وا تلجلار  ْلا تهيلا  نلت  لن  لَلية ال, فهلو  ل

دِيقايْن. وَُ جْع  َِ بهداي ت وال وفيق لطا  ت في الدتيا  ن ُتبيا ت وفي ا ْخرة َذا ,خ  الجنة  اوال

 صدِيق 

واخ أ  فلي  لنل  الَلدِيقين, فقلال بلضلهَ: الَلدِيقون: تصبِلاعص األتبيلاء اللذين صلدِووَُ واتبللوا   

 أ   ذُب وا أي ُذه الْقالة  لن الَلده, « يق فلي الَدِ » نهاجهَ بلدَُ ح   لَقوا بهَ  فيأن 

ير  ِْ ِريب وخا  هْا يقال رج  سِيير  ن السير, َذا هان  د نا  أ  ذلك, وشا

وي  لن رسلول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ بنَلو    ووال آخرون: بل  ُلو فليل   لن الَلدوة  وولد رص

 وُو  ا: ¹تأوي   ن وال ذلك

وللال: حللدثنا خالللد بللن  ,أللد,  للن  وسلل  بللن يلقللوَ, وللال: ـلل حللدثنا بللت سللفيان بللن وهيللع, 7924  

ُخبرتني  ْ ي وريبة بنَ  بد ال بن وُب بن ز لة,  ن ُ ها هريْلة بنلَ الْقلدا,,  لن ضلبا ة 

بنَ اللبير, وهاتَ تََ الْقدا,  ن الْقدا,, وال: وأَ لأنبلِي صلأ  ال  أيلت وسلأَ: شليء سلْل ت 

را فْأحيْسأْلحني  نت!َذْا ْشِك ُْْحدص » نكح شييَ فيت! وال:  َح فاي األ ح وال: وأَ وولك في ُزواجك: َتي « هص

للدِيقين »ألرجللو لهللِن  للن بلللدي الَللدِيقين  وللال:  َِ نصللوْن ال وأللَ: ُو ,تللا الللذين يهأيللون « ْ للنح تْلح

دِوصونْ »صغارا  وال:  َْ ْص َص ال ُص دِيقين  َِ  «  , ْولاينا ال

تلدوه َلل  غيلره, وللو هلان فلي َسلنا,ه بلل   لا  وُذا خبر لو هان َسنا,ه صَيَا لَ تس جل ُن  

فيت  فإذ هلان ذللك هلذلك, فاللذي ُلو ُولل  بالَلدِيق ُن ييلون  لنلاه الَْلدِه ووللت بفلألت, َذ هلان 

الفلي  في هالم اللرَ َتْا يأتي َذا هان  أخوذا  ن الفل  بْلن  الْبالغة, َ ا فلي الْلدح وَ لا فلي 

لدِيقْةٌ.  وَذا هلان  لنل  ذللك  لا وصلفنا, هلان الذِم, و نت وولت جِ  ثناؤه في صفة   ريَ: اوُِ لتص صا
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. وُلَ جْلع شلهيد:  ¹,اخالً  ن هان  وصوفا بْا وأنا في صفة الْ َدِوين والَْلدِوين اوالِشلْهدْاءا

يْن.  َا لالا َِ وُو الْق ول في سبي  ال, سْي بذلك لقيا ت بشها,ة الَِق في جنلب ال ح ل  و ل   اوال

 هِ   ن صأََ سريرتت و الت يت وَُ جْع صالح: وُو 

وُ ا ووللت جلِ  ثنلاؤه: اْوْحسصلْن ُصولْ الْك ْرفايقلا. فإتلت يلنلي: وحسلن ُلؤ ء اللذين تلل هَ ووصلفهَ   

 رفقاء في الجنة  والرفيق في لفي الواحد بْلن  الجْيع, هْا وال الشا ر:

ُصن  دْاٍء ْو َا ُ ح هص يحْن وصأوبْنابأسح ْْ تْ َِ ارح بحْن الْهْوى ثص َْ يقص  تْ  ْصدا

فإن ُُ  اللربية  , أفون فيت, فيان بل  تَويـي « الرفيق»بْلن : وُِن صدا ق  وُ ا تَيب   

البَرة يرى ُتت  نَوَ  أ  الَال, ويقول: ُو هقول الرج : هلرم زيلد رجلالً, ويللدل بلت  لن 

ن بلل   لن : تلَ الرج , ويقول: َِن تلَ   تقع َل   أ  اسَ فيلت ُلل  و م ُو  أل  تيلرة  وهلا

تَويـي اليوفلة يلرى ُتلت  نَلوَ  أل  ال فسلير وينيلر ُن ييلون حلا ً, ويس شلهد  أل  ذللك بلأن 

للن»وُن ,خللول  ¹اللللرَ تقللول: هللرم زيللد  للن رجلل , وحسللن ُول للك  للن رفقللاء , لللة  ألل  ُن «  ا

الرفيق  فسره  وال: وود حيي  ن اللرَ: تلْل َ رجلا ً, فلدِل  أل  ُن ذللك تظيلر ووللت: وْحسلنص َ 

  وُذا القول ُول  بالَواَ لألأة ال ي ذهرتا لقا أيت  وود ذهر ُن ُلذه ا ْيلة تلللَ ألن وو لا رفقاء

 حلتوا  أ  فقد رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ حذرا ُن   يروه في ا ْخرة  ذهر الرواية بذلك:

بلن  ـ حدثنا ابن حْيد, ولال: حلدثنا يلقلوَ القْلي,  لن جلفلر بلن ُبلي الْغيلرة,  لن سلليد7925  

جبير, وال: جاء رج   ن األتَار َلل  النبلِي صلأ  ال  أيلت وسلأَ وُلو  َللون, فقلال للت النبلِي 

وتا»صأ  ال  أيت وسأَ:  لص َح  لا »  وال: يا تبِي ال شيء فيرِ فيلت  فقلال: «يا فصالنص  الي ُْراْك ْ 

نبيلين فلال تَل  وال: تَن تغدو  أيك وتروح, تنظر في وجهك وتجالسلك, غلدا ترفلع  لع ال« ُصْو 

لعا ِكْ  َليك! فأَ ير,ِ النبِي صأ  ال  أيت وسأَ شي ا  فأتاه جبري   أيت السالم بهذه ا ْية: اْوْ نح يصطا

لالاَيْن وْ  َِ لديقايْن ْوالِشلْهدْاءا ْوال َِ لْن النِبايِليْن ْوال َح  ا َْ ِكص ْ أْليحها يْن ُتحلْل ولْ اْك ْ لْع الِلذا
ص ْحسصلْن ْوالِرسصوْل فْأ

  اْك ْرفايقا وال: فبلث َليت النبِي صأ  ال  أيت وسأَ فبِشره ُصولْ 

ـ حدثنا ابن حْيد, وال: حدثنا جرير,  ن  نَور,  ن ُبلي الضلَ ,  لن  سلروه, ولال: 7926  

وال ُصَاَ رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ: يا رسول ال  ا ينبغي لنا ُن تفاروك في الدتيا, فإتلك 

فلَ فوونا َِ رص عا ِكْ ْوالِرسصوْل.    ا ْية  لو ود    فأَ ترك! فأتلل ال: اْوْ نح يصطا

لعا ِك 7927   ـ حدثنا بشر بن  لاذ, وال: حدثنا يليد, وال: حدثنا سليد,  ن و ا,ة, ووللت: اْوْ لنح يصطا

ْن النِبايِيْن. ذهر لنا ُ َح  ا َْ ِكص ْ أْيحها يْن ُتحلْ ولْ اْك ْ ْع الِذا
ص ن رجا ً والوا: ُذا تبِي ال تلراه فلي ْوالِرسصْ  فْأ

عا ِكْ ْوالِرسصوْل.    َل  وولت: اْرفايقا.   الدتيا, فأ ا في ا ْخرة فيرفع فال تراه! فأتلل ال: اْوْ نح يصطا

ـ حدثنا  َْد بن الَسين, ولال: حلدثنا ُحْلد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: 7928  

عا ِكْ وْ  .    ا ْية, وال: وال تاس  ن األتَار: يلا اْوْ نح يصطا َح َْ ِكص ْ أْيحها يْن ُتحلْ ولْ اْك ْ ْع الِذا
ص الِرسصوْل فْأ

رسللول ال, َذا ُ,خأللك ال الجنللة فينللَ فللي ُ الُللا وتَللن تشلل اه َليللك, فييلل  تَللنع  فللأتلل ال: 

عا ِكْ ْوالِرسصوْل.   اْوْ نح يصطا

نا َسَاه, وال: حدثنا ابن ُبي جلفر,  ن ُبيت,  ن الربيع, وولت: ـ حدثني الْثن , وال: حدث7929  

عا ِكْ والِرسصوْل.    ا ْية, وال: َن ُصَاَ النبِي صأ  ال  أيت وسأَ والوا: ود  أْنلا ُن  اْوْ نح يصطا

النبِي صأ  ال  أيت وسأَ لت فض   أ   ن آ ن بت في ,رجاِ الجنلة  ْلن اتبللت وصلدِوت, فييل  

ا اج ْلوا في الجنة ُن يرى بلضهَ بلضا  فلأتلل ال فلي ذللك فقلال: َن األ ألين ينَلدرون لهَ َذ

َل   ن َُ ُسف  فيج ْلون في رياضلها, فيلذهرون  لا ُتللَ ال  أليهَ, ويصثحنلون  أيلت, وينللل لهلَ 

 ُُ  الدرجاِ, فيسلون  أيهَ بْا يش هون و ا يدِ ون بت, فهَ في روضة يَبرون وي نلْون فيت 

لْن ِكْ. فإتلت يقلول: هلون  لن ُطلاع ال والرسلول  لع اللذين ُتلللَ ال    ل ص  ا وُ لا ووللت: اذْلالْك الفْضح

لْن ال. يقلول ذللك  طلاء ال َيلاَُ   أيهَ  ن النبيين والَدِيقين والشهداء والَالَين, االفْضح ص  ا

 وفضأت  أيهَ,   باس جابهَ ذلك لسابقة سبقَ لهَ 

ليس بالطا ة وصأوا َل   ا وصأوا َليت  ن فضأت  وي  لت: َتهَ لَ يطيلوه فلي فإن وال وا  : ُو   

 الدتيا َ  بفضأت الذي تفض  بت  أيهَ فهداَُ بت لطا  ت, في  ذلك فض   نت تلال  ذهره 
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ووولت: اوْهفْل  بلاِ ا ْ أايْلا. يقلول: وحسلب اللبلا, بلاهلل اللذي خأقهلَ  أيْلا بطا لة الْطيلع  لنهَ   

فْ   أيت شيء  ن ذلك ولينلت يََليت  أليهَ ويَفظلت ح ل  يجلازي و لَية الل اصي, فإتت   يْ,ح

جْليلهَ, فيجللي الَْسلن  لنهَ بابإحسلان, والْسليء  لنهَ بابإسلاءة, ويلفلو  ْلن شلاء  لن ُُل  

 ال وحيد 

 71اآلية : 
َح فْلا لذحْرهص لذصواح حا يْن آْ نصلواح خص يللاً القول في تأوي  وولت تلال :     ايْا ُْيِْها الِذا ْا واح ْج ٍِ ُْوا اتحفالرص واح ثصبْلا تفارص

  . 

نل يَ     .: خلذوا جص َح ذحْرهص ذصوا حا يلني بقولت جِ  ثناؤه: ايا ُيِها الذين آْ نصوا. صدِووا ال ورسولت, اخص

. وُلي جْلع ثبلة,  ٍِ وا. َلليهَ اثصبلا وُسأَ يَ ال ي ت قون بها  ن  دِوهَ لغلوَُ وحربهَ  افلاتحفارص

 لن  اليالم: فاتفروا َل   دِوهَ جْا ة بلد جْا لة   سلأَين, و لن الثِبلة ولول و ¹والثبة: اللَبة

 زُير:

ا تْشاءص   ْْ ديْن لا ْراٍ نْشاْوى ْواجا دصوا  أ  ثصبٍْة ها  ْوودح ُغح

 وود تجْع الثبة  أ  ثصباين   

يلا. يقول: ُو اتفروا جْيلا  ع تبييَ صأ  ال  أيت وسأَ لق الهَ    ْا وا ْج  اُوا اتحفارص

 وبنَو الذي وأنا في ذلك وال ُُ  ال أوي   ذهر  ن وال ذلك:  

ـ حدثني الْثنل , ولال: حلدثنا  بلد ال بلن صلالح, ولال: حلدثني  لاويلة,  لن  ألِي بلن ُبلي 7930  

. يقول:  َلبا, يلنلي: سلرايا   فلِروين,  ٍِ وا ثصبا َح فاتحفارص ذحْرهص ذصوا حا طأَة,  ن ابن  باس, وولت: اخص

وا  يلا يلني هأيَ اُوا اتحفارص ْا  ْج

ـ حدثني  َْد بن  ْلرو, ولال: حلدثنا ُبلو  اصلَ,  لن  يسل ,  لن ابلن ُبلي تجليح,  لن 7931  

. وال: فروا وأيالً وأيالً  ٍِ وا ثصبا   جاُد في وول ال: افاتحفارص

  7932 ٍِ وا ثصبا . ـ حدثنا بشر بن  لاذ, وال: حدثنا يليد, وال: حدثنا سليد,  ن و ا,ة, وولت: افاتحفارص

 وال: الثباِ: الفره 

 حدثنا الَسين بن يَيـ , وال: ُخبرتا  بد الرزاه, وال: ُخبرتا  لْر,  ن و ا,ة,  ثأت    

ـ حدثني  َْد بن الَسين, وال: حدثنا ُحْد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: 7933  

يلا. ْا وا ْج . فهي اللَبة, وُي الثبة  اُوا اتحفارص ٍِ وا ثصبا   ع النبِي صأ  ال  أيت وسأَ  افاتحفارص

دثَ  ن الَسين بن الفرج, وال: سْلَ ُبا  لاذ, يقول: ُخبرتا  بيد بن سأيْان, ولال: 7934   ـ حص

. يلني:  َبا   فِروين  ٍِ وا ثصبا  سْلَ الضَاك يقول في وولت: افاتحفارص

 72اآلية : 
ن لِيصبْ  ْْ َح لْ نحيص َْ ِكص ْ أْلِي القول في تأوي  وولت تلال :     اْوَاِن  ا يبْةٌ وْاْل وْلدح ُْتحلْل َا َح ِ  ِط ِْن فْإانح ُْْصابْ حيص

يداً .   َح ْشها َح ُْهصنح ِ لْهص  َاذح لْ

وُذا تلَ  ن ال تلال  ذهره لأْنافقين, تلل هَ لنبيلت صلأ  ال  أيلت وسلأَ وُصلَابت ووصلفهَ    

. ُيها الْؤ نون, يلني:  ن  د َح نحيص ا,هَ ووو يَ و ن ي شبت بيَ ويظهر ُتلت بَف هَ, فقال: اوَِن  ا

 ن ُُ  , وتيَ و أ يَ, وُو  نلافق يبطل ء  لن ُطا لت  لنيَ  لن جهلا,  لدِوهَ وو لالهَ َذا ُتل َ 

لليْبةٌ. يقللول: فللإن ُصللاب يَ ُليْللة, ُو تللاليَ و لل  ُو جللراح  للن  َا َح  ص تفللرتَ َللليهَ  افللإنح ُْصللابْ حيص

َ شهيدا, فيَليبني جلراح ُو ُللَ ُو و ل , وسلِره ت,أفلت  دِوهَ, وال: ود ُتلَ ال  أِي َذ لَ ُهن  له

 نيَ شْاتة بيَ, ألتت  ن ُُ  الشِك في و د ال الذي و د الْؤ نين  أ   لا تلالهَ فلي سلبيأت  لن 

 األجر والثواَ وفي و يده, فهو غير راج ثوابا و  خا    قابا 

 وبنَو الذي وأنا في ذلك وال ُُ  ال أوي   ذهر  ن وال ذلك:  

ـ حدثني  َْد بن  ْلرو, ولال: حلدثنا ُبلو  اصلَ,  لن  يسل ,  لن ابلن ُبلي تجليح,  لن 7935  

لرا  تايلتا ُجح ْف تصؤح يبْةٌ.    َل  ووللت: افْْسلوح َا َح  ص نح لْيصبِْط ِْن فْإنح ُْصابْ حيص ْْ َح لْ نحيص  جاُد في وولت: اْوَِن  ا

يْا.  ا بين ذلك في الْنافقين   ْ ظا

 نا ُبو حذيفة, وال: حدثنا شب ,  ن ابن ُبي تجيح,  ن  جاُد,  ثأت حدثني الْثن , وال: حدث   
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للنح 7936   ْْ َح لْ للنحيص ـل حللدثنا بشلر بللن  لللاذ, ولال: حللدثنا يليلد, وللال: حللدثنا سلليد,  للن و لا,ة: اْوَِن  ا

َْ ِكص  ليبْةٌ ولال وْلدح ُتحلْل َا َح  ص َح ُهصلنح لْيصبِْط ِْن.  ن الجها, والغلو في سبي  ال  افْإنح ُْصلابْ حيص  ألِي َذح لْل

 ٍَ يدا. وال: ُذا وول  يذِ َح ْشها  ْ لْهص

ـلل حللدثنا القاسللَ, وللال: حللدثنا الَسللين, وللال: حللدثنا حجللاج, وللال: وللال ابللن جللري,: الْنللافق 7937  

ليبْةٌ. ولال: بق ل  الللدِو  لن  َا َح  ص يبط ء الْسأْين  ن الجها, في سبي  ال, وال ال: افْلإنح ُْصلابْ حيص

يدا. وال: ُذا وول الشا َ الْسأْين, اوْ  َح ْشها َح ُهصنح ْ لْهص َْ ِكص ْ أِي َذح لْ  اْل وْدح ُتحلْ

َح 7938   ـلل حللدثني يللوتس, وللال: ُخبرتللا ابللن وُللب, وللال: وللال ابللن زيللد فللي وولللت: افْللإنح ُْصللابْ حيص

يبْةٌ. وال: ُليْة  َا   ص

. وف َللَ ألتهللا الللالم ال للي تللدخ  تو   للنح ْْ هقللول «, َن»هيللدا لأ,بللر  للع و,خأللَ الللالم فللي وولللت الْ

القا  : َن في الدار لْن يير ك, وُ ا الالم الثاتية ال ي في: الْيصبِْطـْ ِْن. فدخأَ لجواَ القسلَ, هلأن 

  لن  اليالم: وَن  نيَ ُيها القوم لْن وال لبط ن 

 73اآلية : 
ْن ال لْ  ٌ   ا َح فْضح نْلتص ْ لْو,ِةٌ القول في تأوي  وولت تلال :     اْولْ انح ُْْصابْيص َح ْوبْيح لنْيص َح تْيصلنح بْيح يْقصولِْن ْهأْن لِ

يْاً .   زاً ْ ظا َح فْأْفصوْز فْوح َص ْ لْهص  يْأْي ْناي هصن

ْن ِكا.: ول ن ُرفرهَ ال بلدِوهَ, فأصب َ  لنهَ غنيْلة    ٌ   ا َح فْضح  ¹يقول جِ  ثناؤه: اْولْ انح ُْصابْيص

نْلتص الْيْقصولِْن. ُذا الْبط ء الْسأْي َح ْوبْيح لنْيص َح تْيصلنح بْيح ن  ن الجها,  ليَ في سبي  ال الْنافق اهأنح لْ

يْلا.  وُلذا خبلر  لن ال  زا ْ ظا َح فْأفصوْز. بْا ُصيب  لهَ  ن الغنيْة افْلوح َص ْ لْهص ْ و,ِةٌ يا لْيح ْناي هصنح

ب الغنيْلة, وَن تلال  ذهره  ن ُؤ ء الْنافقين ُن شهو,َُ الَرَ  ع الْسأْين َن شهدوُا لطأ

ت,أفوا  نها فأأشِك الذي في ووبأهَ, وُتهَ   يرجون لَضورُا ثوابلا و  ي,لافون بلال ,أ   نهلا 

 للن ال  قابللا  وهللان و للا,ة وابللن جللري, يقللو ن: َتْللا وللال  للن وللال  للن الْنللافقين َذا هللان الظفللر 

 لأْسأْين: يا لي ني هنَ  لهَ, حسدا  نهَ لهَ 

َح ـ حدثنا بشر بن  7939   لاذ, وال: حدثنا يليد, وال: حدثنا سليد,  ن و ا,ة, ووللت: اْولْل انح ُْصلابْيص

زا  ْ  َح فلأفصوْز فْلوح ل َص ْ لْهص ل نْتص ْ ْو,ِةٌ يلا لْيح ْنالي هصنح َح ْوبْيح نْيص َح تْيصنح بْيح ْن ِكا لْيْقصولِْن هأنح لْ ٌ   ا يْلا. ولال: فْضح ظا

 وول حاسد 

َح ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا 7940   الَسين, وال: ثني حجاج,  ن ابن جري,, وولت: اْولْ انح ُْصابْيص

َح  َص ْ لْهص ْن ِكا. وال: رهور الْسأْين  أ   دِوَُ, فأصابوا الغنيْة الْيْقصولِْن. ايا لْيح ْناي هصنح ٌ   ا فْضح

يْا. وال: وول الَاسد  زا ْ ظا  فْأفصوْز فْوح

 74اآلية : 
ْرةا ْوْ لن   القول في تأوي  ووللت تللال :    يْا بالا ْخا يْلاةْ اللدِتح َْ وْن الح لرص يْن يْشح يصقْاتال ح فالي ْسلباي ا ِكا الِلذا افْأح

يْاً .   راً ْ ظا تايتا ُْجح ْف تصؤح  يصقْاتا ح فاي ْسباي ا ِكا فْيصقح ْ ح ُْو يْغحأابح فْْسوح

ينهَ غلالبين هلاتوا ُو وُذا حِ   ن ال الْؤ نين  أ  جها,  دِوه  ن ُُ  اليفلر بلت  أل  ُحلاي   

 غأللوبين, وال هللاون بللأحوال الْنللافقين فللي جهللا,  للن جاُللدوا  للن الْشللرهين, ووللع جهللا,َُ َيللاَُ 

يصقاتال ح فالي ْسلباي ا ِكا.  ¹ غأوبين هاتوا ُو غالبين  نللة  لن ال رفيللة  يقلول ال لهلَ جلِ  ثنلاؤه: افْأح

يلاةْ اللدِتحيا  يلني: في ,ين ال والد اء َليت والدخول فيْا ُ لر َْ وْن ال لرص يْن يْشح بلت ُُل  اليفلر بلت, االِلذا

ْرةا. يلني: الذين يبيلون حياتهَ الدتيا بثواَ ا ْخرة و لا و لد ال ُُل  طا  لت فيهلا  وبليلهَ  با ْخا

َياُلا بهللا, َتفلاوهَ ُ للوالهَ فلي طأللب رضلا ال, هجهللا,  لن ُ للر بجهلا,ه  للن ُ دا لت وُ للداء ,ينللت, 

ي ذلك  ُخبر جِ  ثناؤه بْا لهَ في ذلك َذا فلأوه, فقلال: اْوْ لنح يصقاتال ح فالي ْسلباي ا وبذلهَ  هجهَ لت ف

يْا. يقلول: و لن يقاتل  فلي طألب َوا لة ,يلن ال وَ لالء  را ْ ظا تايتا ُجح ْف تصؤح ِكا فْيحقح ْ ح ُوح يْغحأابح فْْسوح

للرا  ¹فيظفللر بهللَ هأْللة ال ُ للداء ال, فيق لل , يقللول: فيق أللت ُ للداء ال ُو يغأللبهَ, تايللتا ُجح ْف تصؤح افْْسللوح

يْا. يقول: فسوف تلطيت في ا ْخرة ثوابلا وُجلرا  ظيْلا  ولليس لْلا سلْي جلِ  ثنلاؤه  ظيْلا  ْ ظا

فلي هلالم الللرَ « شلريَ» قدار يلرف  بأغلت  بلا, ال  وولد ,لأنلا  أل  ُن األغألب  أل   لنل  

 بْا ُغن   وود:« بلَ»
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ولال: حلدثنا ُحْلد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: ـ حدثنا  َْد بن الَسين, 7941  

ْرةا. يقول: يبيلون الَياة الدتيا با ْخرة  ياةْ الدِتحيا با ْخا َْ وْن ال رص يْن يْشح يصقاتا ح فاي ْسباي ا ِكا الِذا  افْأح

يْاةْ ال7942   َْ وْن ال رص ْرةا. ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب, وال: وال ابن زيد: ايْشح يْا با ْخا دِتح

 فيشري: يبيع, ويشري: يأخذ, وَن الَْق  با وا الدتيا با ْخرة 

 75اآلية : 
للْن الِرْجللالا  لللْفايْن  ا سح ْضح ْص َح  ْ تصقْللاتاأصوْن فاللي ْسللباي ا ِكا ْوالح لل القللول فللي تأويلل  وولللت تلللال :     اْوْ للا لْيص

يْن يْقصولصوْن  لحدْانا الِذا يِلاً ْوالنِْسالءا ْوالحوا لن لِلدصتحْك ْولا لْ ح لِنْلا  ا أصْها ْواجح ُح َا ُْ يْةا الِظالا ها الحقْرح ُْـْذا نح  نْا  ا جح را ْربِنْال ُْخح

يراً .   َا ن لِدصتحْك تْ لْ ح لِنْا  ا  ْواجح

يلني بذلك جِ  ثناؤه: و ا ليَ ُيها الْؤ نون   تقاتأون في سبي  ال, وفي الْس ضللفين, يقلول:    

َ  ن الرجال والنساء والولدان  فأ ا  ن الرجال فإتهَ هاتوا ود ُسأْوا بْيلة,  ن الْس ضلفين  ني

فغأب هَ  شا رَُ  أ  ُتفسهَ بالقهر لهَ وآذوَُ وتالوَُ باللذاَ والْيلاره فلي ُبلداتهَ, ليف نلوَُ 

 ن ,ينهَ  فَِ  ال الْؤ نين  أ  اس نقاذَُ  ن ُيدي  ن ود غأبهَ  أ  ُتفسهَ  ن اليفار, فقال 

َ: و ا شأتيَ   تقاتأون في سبي  ال و لن  س ضللفي ُُل  ,يلنيَ و أل يَ اللذين ولد اس ضللفهَ له

اليفار فاس ذلوَُ اب غاء ف ن هَ وصدَُِ  ن ,ينهَ  ن الرجلال والنسلاء  والوللدان جْلع وللد: وُلَ 

أصهللا ُح َا ُ يْللةا الِظللالا للْن ُللذها القْرح نللا  ا جح را يْن يْقصولللوْن ْربِنللا ُخح . يلنللي بللذلك ُن ُللؤ ء الَللبيان  االِللذا

الْس ضلفين  ن الرجال والنساء والولدان يقولون فلي , لا هَ ربهلَ بلأن ينجليهَ  لن ف نلة  لن ولد 

اس ضلفهَ  ن الْشرهين: يا ربنا ُخرجنا  ن ُذه القرية الظالَ ُُأها ـ والللرَ تسلْي هلِ   دينلة 

يْلا فسلر ُُل  ال أويل   يلة ورية  يلني: ال ي ود رأْ نلا وُتفسلها وُُأهلا  وُلي فلي ُلذا الْوضلع ف

وخف  الظالَ, ألتت  ن صفة األُ , وود  ا,ِ الهاء واألل  الأ ان فيت  أ  القرية, وهلذلك تفلل  

اللرَ َذا تقد َ صفة ا سَ الذي  لت  ا د  سَ وبأها ُتبللَ َ رابهلا َ لراَ ا سلَ اللذي وبأهلا 

لْ ح  نح لْدصتحْك ْولايِلا. يلنلي ُتهلَ يقوللون  هأتها صفة لت, ف قول:  ررِ بالرج  اليريَ ُبوه  اْواجح لْنا  ا

ُيضا في , ا هَ: يا ربنا واجل  لنا  ن  ندك وليِا, يأي ُ رتا باليفاية  ْا تَلن فيلت  لن ف نلة ُُل  

نح لْدصتحْك تَْيرا. يقولون: واجل  لنا  ن  ندك  ن ينَرتا  أ   ن رأْنا  لْ ح لْنا  ا اليفر بك  اْواجح

 الَ ُُأها, بَدَُِ َياتا  ن سبيأك, ح   تظفرتا بهَ وتصلأي ,ينك  ن ُُ  ُذه القرية الظ

 وبنَو الذي وأنا في ذلك وال ُُ  ال أوي   ذهر  ن وال ذلك:  

ـ حدثني  َْد بن  ْلرو, ولال: حلدثنا ُبلو  اصلَ,  لن  يسل ,  لن ابلن ُبلي تجليح,  لن 7943  

لحلدانا ا لْن الِرجلالا والنِسلاءا ْوالوا يْلةا  جاُد فلي ولول ال: ا ا ها القْرح لذا ُْ لنح  نلا  ا جح را يْن يْقصولصلوْن ْربِنلا ُخح لِلذا

أصها. وال: ُ ر الْؤ نين ُن يقاتأوا  ن  س ضلفي الْؤ نين هاتوا بْية  ُح َا ُ  الِظالا

حللدثني الْثنلل , وللال: حللدثنا ُبللو حذيفللة, وللال: حللدثنا شللب ,  للن ابللن ُبللي تجلليح,  للن  جاُللد:    

للْن الِرجللالا وْ  للفايْن  ا سح ْضح ْح ها اْوال للذا ُْ للنح  نللا  ا جح را يْن يْقصولصللوْن ْربِنللا ُخح . الَللبيان االِلذا للدانا لح النِسللاءا والوا

أصها.  ية, ُ ر الْؤ نين ُن يقاتأوا  ن  س ضلفين  ؤ نين هاتوا بْية  ُح َا ُ يْةا الِظالا  القْرح

ـ حدثنا  َْد بن الَسين, ولال: حلدثنا ُحْلد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: 7944  

يْن يْقصولصلوْن رْ ا لحلدانا الِلذا ْن الِرجالا والنِسلاءا ْوالوا لْفايْن  ا سح ْضح ْص َح   تصقاتاأصوْن فاي ْسباي ا ِكا ْوال بِنلا ْو ا لْيص

أصها. يقلول: و لا ليلَ   تقلاتأون فلي سلبي  ال وفلي الْس ضللفين,  ُح َا ُ يْةا الِظالا ها القْرح ُْذا نح  نا  ا جح را ُخح

 وُ ا القرية: فْية 

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا سويد بن تَر, وال: ُخبرتا الْبلارك,  لن  ثْلان بلن  طلاء, 7945  

للْفايْن. ولال: وفلي  سح ْضح ْص َح   تصقلاتاأصوْن فالي ْسلباي ا ِكا وال  ن ُبيت,  ن ابن  باس, في وولت: اْو ا لْيصل

 الْس ضلفين 

ج,  ن ابن جري,, وال: ُخبرتي  بد ال ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, وال: ثني حجا7946  

َح   تصقلللاتاأصوْن فالللي ْسلللباي ا ِكا  للل بلللن هثيلللر, ُتلللت سلللْع  َْلللد بلللن  سلللأَ بلللن شلللهاَ يقلللول: اْو لللا لْيص

. وال: في سبي  ال وسبي  الْس ضلفين  لحدْانا ْن الِرجال ْوالنِساءا ْوالوا لْفايْن  ا سح ْضح ْص  وال

ُخبرتا  بد الرزاه, وال: ُخبرتا  لْر,  ن الَسن وو ا,ة,  ـ حدثنا الَسن بن يَيـ , وال:7947  

أصها. ولا : خلرج رجل   لن القريلة الظالْلة َلل  القريلة  ُح َا ُ يْةا الِظالا ها القْرح ُْذا نح  نا  ا جح را في وولت: اُْخح
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الَلالَة, فأ,رهلت الْلوِ فلي الطريللق, فنلأي بَلدره َلل  القريللة الَلالَة, فاح ِجلَ فيلت  ال يللة 

ية اللذاَ, فأ روا ُن يقدِروا ُورَ القري ين َليت, فوجدوه ُورَ َل  القرية الَالَة الرحْة و ال 

 بشبر  ووال بلضهَ: وِرَ ال َليت القرية الَالَة, ف وف ت  ال ية الرحْة 

ـ حدثني  َْد بن سلد, وال: ثني ُبي, وال: ثني  ْي, وال: ثنلي ُبلي,  لن ُبيلت,  لن ابلن 7948  

سح  . ُلَ ُتلاس  سلأْون هلاتوا بْيللة    بلاس, ووللت: اْوالْص لحلدانا لْن الِرجلالا ْوالنِسلاءا ْوالوا للْفايْن  ا  ْضح

يْةا  ها القْرح ُْذا نح  نا  ا جح را يس طيلون ُن ي,رجوا  نها ليهاجروا, فلذرَُ ال, وفيهَ تلل وولت: اْربِنا ُخح

أصها. فهي  ية  ُح َا ُ  الِظالا

َح   تصقلاتاأصوْن ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب, وا7949   ل: وال ابلن زيلد فلي ووللت: اْو لا لْيصل

ها  للذا ُْ للنح  نللا  ا جح را يْن يْقصولصللوْن ْربِنللا ُخح للدانا الِللذا لح للْن الِرجللالا والنِسللاءا ْوالوا لللْفايْن  ا سح ْضح ْص فاللي ْسللباي ا ِكا وال

أصها. وال: و ا ليَ   تفلأون, تقاتأون لهؤ ء الضللفاء الْ ُح َا ُ يْةا الِظالا سلاهين اللذين يلد ون ال القْرح

بأن ي,رجهَ  ن ُذه القرية الظالَ ُُأها, فهَ ليس لهَ وِوة  فْا ليَ   تقاتأون ح   يسأَ هلل ُؤ ء 

 و,ينهَ  وال: والقرية الظالَ ُُأها:  ية 

 76اآلية : 
يْن آْ نصواح يصقْاتاأصوْن فاي ْسباي ا ِكا ْوالِ  واح يصقْاتاأصوْن فالي ْسلباي ا القول في تأوي  وولت تلال :     االِذا يْن ْهفْرص ذا

يفاً .   يْاْء الِشيحْطانا َاِن ْهيحدْ الِشيحْطانا ْهاْن ْضلا لا ِا فْقْاتاأصْواح ُْوح  الِطاغصو

يلني تلال  ذهره: الذين صدِووا ال ورسولت وُيقنوا بْو و, ال ألُ  ابإيْان بت, ايقلاتأوْن فالي    

وا يصقلاتاأصوْن  سبي ا ِكا. يقول: في طا ة يْن ْهفْلرص ال و نهاج ,ينت وشريل ت ال ي شر ها للبا,ه  اْوالِذا

. يقلول: واللذين جَلدوا وحداتيلة ال وهلذِبوا رسلولت و لا جلاءَُ بلت  لن  نلد  ِا فاي ْسلبي ا الِطلاغصو

. يلنلي: فلي طا لة الشليطان وطريقلت و نهاجلت اللذي شلر ت ِا  ربهَ, ايصقْاتاأصوْن في ْسلباي ا الِطلاغصو

ألوليا ت  ن ُُ  اليفر باهلل  يقلول ال  قِويلا  للم الْلؤ نين بلت  لن ُصلَاَ رسلول ال صلأ  ال 

 أيت وسأَ, و َِرضلهَ  أل  ُ دا لت وُ لداء ,ينلت  لن ُُل  الشلرك بلت  افْقلاتاأصوا. ُيهلا الْؤ نلون 

. يلني بذلك: الذين ي ولوتلت ويطيللون ُ لره فلي خلالف طا لة ال يْاْء الِشيحْطانا لا  وال يلذيب بلت, اُوح

يفا. يلني بييده:  ا ها, بت الْلؤ نين  لن تَليبلت ُوليلاءه  وينَروتت  اوَِن هيدْ الِشيحْطانا هاْن ضلا

 ن اليفار باهلل  أ  رسولت وُوليا ت ُُ  ابإيْان بلت  يقلول: فلال تهلابوا ُوليلاء الشليطان, فإتْلا ُلَ 

جِ  ثنلاؤه بالضلل , ألتهلَ    حلبت وُتَاره, وحلَ الشيطان ُُ  وُن وضل   وَتْا وصفهَ

يقاتأون رجاء ثواَ, و  ي رهون الق ال خوف  قاَ, وَتْا يقاتأون حْية ُو حسدا لأْلؤ نين  أل  

 ا آتاَُ ال  ن فضأت, والْؤ نون يقات   ن وات   نهَ رجاء اللظليَ  لن ثلواَ ال, وي لرك الق لال 

  بَيرة بْا لت  ند ال َن و  , وبْا للت َن ترهت  أ  خوف  ن و يد ال في ترهت, فهو يقات   أ

 ن الغنيْة والظفر َن سأَ  واليافر يقات   أ  حلذر  لن الق ل , وَيلاس  لن  للا,, فهلو ذو ضلل  

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا  بد ال بن صلالح, ولال: 7950وخوف  القول في تأوي  وولت تلال :   

. يقول: حدثني  لاوية,  ن  أِي بن ُبي طأَة,  ن ابن   ٍِ وا ثصبا َح فاتحفارص ذحْرهص ذصوا حا باس, وولت: اخص

يلا يلني هأيَ  ْا وا ْج   َبا, يلني: سرايا   فِروين, اُوا اتحفارص

ـ حدثني  َْد بن  ْلرو, ولال: حلدثنا ُبلو  اصلَ,  لن  يسل ,  لن ابلن ُبلي تجليح,  لن 7951  

. وال: فروا وأيالً وأيالً  ٍِ وا ثصبا    جاُد في وول ال: افاتحفارص

  7952 . ٍِ وا ثصبا ـ حدثنا بشر بن  لاذ, وال: حدثنا يليد, وال: حدثنا سليد,  ن و ا,ة, وولت: افاتحفارص

 وال: الثباِ: الفره 

 حدثنا الَسين بن يَيـ , وال: ُخبرتا  بد الرزاه, وال: ُخبرتا  لْر,  ن و ا,ة,  ثأت    

 , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: ـ حدثني  َْد بن الَسين, وال: حدثنا ُحْد بلن  فضل7953  

يلا.  ع النبِي صأ  ال  أيت وسأَ  ْا وا ْج . فهي اللَبة, وُي الثبة  اُوا اتحفارص ٍِ وا ثصبا  افاتحفارص

دثَ  ن الَسين بن الفرج, وال: سْلَ ُبا  لاذ, يقول: ُخبرتا  بيد بن سأيْان, ولال: 7954   ـ حص

وا ثص  . يلني:  َبا   فِروين سْلَ الضَاك يقول في وولت: افاتحفارص ٍِ  با

 77اآلية : 
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َِالْةْ ْوآتصواح  واح ال ْص َح ْوُْواي يْيص َح هصفِْواح ُْيحدا يْن وايْ  لْهص َح تْْر َالْ  الِذا الِلْهاةْ  القول في تأوي  وولت تلال :     اُْلْ

ْن النِاْس هْ  ْشوح َح يْ,ح يٌق ِ نحهص َص الحقا ْالص َاذْا فْرا ا هص اْب ْ أْيحها ِْ َْ فْأْ ل َْ ْه ْبح ل يْةً ْووْالصواح ْربِنْلا لا يْةا ِكا ُْوح ُْْشدِ ْخشح ْ,شح

لنا اتِقْل ْْ لٌر لِ لْرةص ْخيح يْا وْأايلٌ  ْوا ْخا يٍب وص ح ْ  ْاعص اللدِتح تْنْا َالْْ  ُْْجٍ  وْرا آل ُِْخرح قا ْاْل لْوح نْا الح لوْن ْ أْيح ْص أْ ْ  ْو ْ تصظح

 فْ ايالً .  

ي ووم  ن ُصَاَ رسول ال صأ  ال  أيت وسلأَ هلاتوا ولد آ نلوا بلت ذهر ُن ُذه ا ْية تللَ ف   

وصدِووه وب  ُن يفرض  أيهَ الجها,, وولد فلرض  أليهَ الَلالة واللهلاة, وهلاتوا يسلألون ال ُن 

 يفرض  أيهَ الق ال, فأْا فرض  أيهَ الق ال شِق  أيهَ ذلك ووالوا  ا ُخبر  نهَ في ه ابت 

َح تْ    .: ُلَ تر بقأبك يا  َْلد فل لأَ َلل  اللذين ويل  ف أوي  وولت: اُلْ َح يْيص َح هصفِوا ُيحدا يْن وايْ  لْهص ْر َل  الِذا

لهَ  ن ُصَابك حين سألوك ُن تسأل ربك ُن يفرض  أيهَ الق لال: هفلوا ُيلدييَ, فأ سليوُا  لن 

َِالةْ. يقول: وُ,وا الَالة ال ي فرضها ال  أ وا ال ْص ييَ بَدو,ُا  و ال الْشرهين وحربهَ  اْوُواي

اوآتصوا الِلهلاةْ. يقلول: وُ طلوا اللهلاة ُُأهلا, اللذين جلأهلا ال لهلَ  لن ُ لواليَ, تطهيلرا ألبلداتيَ 

لا هص الْب  ¹وُ واليَ ِْ هرُوا  ا ُ روا بت  ن هِ  األيدي  ن و ال الْشلرهين, وشلِق ذللك  أليهَ  افْأْ

. يقول: فأْا فرض  أيهَ الق ال الذي هات َص القا الص . ْ أْيحها َح نحهص يٌق  ا وا سألوا ُن يفرض  أيهَ, اَذْا فرا

لليْةا ِكا ُوح ُْشللدِ  ْن النِللاْس. يقللول: ي,للافون النللاس ُن يقللاتأوَُ, اهْ,شح ْشللوح يلنللي: جْا للة  للنهَ ايْ,ح

َْ ْ أْيحنلا القا لاْل.:  ل َْ ْه ْبح ل يْةً. ُو ُشدِ خوفا  اْووْالصوا. جل ا  ن الق ال الذي فرض ال  أليهَ: الا ْخشح

رضَ  أينلا الق لال, رهوتلا  لنهَ َلل  اللدتيا, وَيثلارا لأد لة فيهلا والْ,فحلْ ,  أل   يلروه لقلاء لَ ف

يلٍب.  تْنلا. ي,بلر  لنهَ, ولالوا: ُلال ُخرتنلا اَلل  ُْجلٍ  وْرا اللدِو, و شقة حربهَ وو الهَ  الْوح  ُِخرح

 يلني: َل  ُن يْوتوا  أ  فرشهَ وفي  نازلهَ 

 ة تللَ فيت وال ُُ  ال أوي   ذهر ا ْثار بذلك, والرواية  ْن والت:وبنَو الذي وأنا َن ُذه ا ْي  

ـ حدثنا  َْد بن  أِي بلن الَسلن بلن شلقيق, ولال: سلْلَ ُبلي, ولال: ُخبرتلا الَسلين بلن 7955  

واود,  ن  ْرو بن ,ينار,  ن  ير ة,  ن ابن  بلاس: ُن  بلد اللرحْن بلن  لوف وُصلَابا للت 

, فقالوا: يا رسول ال, هنا في  ِل وتَن  شرهون, فأْا آ نلا صلرتا ُتوا النبِي صأ  ال  أيت وسأَ

ِص باللْفحوا فاْل تصقاتاأصوا»ُذلة! فقال:  رح فأْا حِولت ال َل  الْدينة ُ ر بالق لال فيفلوا, فلأتلل ال « َتِ  ُص ا

.    ا ْية َح يْيص َح هصفِوا ُيحدا يْن وايْ  لْهص َح تْْر َل  الِذا   تبارك وتلال : اُلْ

َح تْْر 7956   ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, وال: ثني حجاج,  ن ابن جري,,  ن  ير ة: اُلْ

. تلللَ فلي  َح لنحهص يلٌق  ا َص القا لالص َذْا فْرا لا هص الْب ْ أْليحها ِْ .  لن النلاس, افْأْ َح يْيص لدا َح هصفِلوا ُيح يْن وايْ  لْهص َل  الِذا

َْ ُتاس  ن ُصَاَ رسول ال صأ  ال  أيت وس ل َْ ْه ْبح ل أَ  وال ابن جري,: وووللت: اْوولالصوا ْربِنلا لا

يٍب. وال: َل  ُن تْوِ  وتا ُو األج  القريب  تْنا َل  ُْجٍ  وْرا  ْ أْيحنا القا اْل لْوح  ُِخرح

َح تْلْر َلل  7957   ـ حدثنا بشر بن  لاذ, وال: حدثنا يليلد, ولال: حلدثنا سلليد,  لن و لا,ة: ووللت: اُلْل

يْن واي ْ  يلٍب. ولال: هلان ُتلاس  لن  الِذا َِالةْ. فقرُ ح   بأ : اَل  ُْجٍ  وْرا وا ال ْص َح وُواي يْيص َح هصفِوا ُيحدا لْهص

ُصَاَ رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ, وُو يو  ذ بْية وب  الهجرة, تسر وا َل  الق لال, فقلالوا 

ية! فنهلاَُ تبلِي ال صلأ  لنبِي ال صأ  ال  أيت وسأَ: ذرتا ت ,ذ  لاول فنقات  بها الْشرهين بْ

فأْلا هاتلَ الهجلرة وُ لر بالق لال, هلره القلوم ذللك, «  لَ ُؤْ رح بذْلاكْ »ال  أيت وسأَ  ن ذلك, وال: 

نا اتِقْل  ْو   ْْ ْرةص ْخيحٌر لا فَنلوا فيت  ا تسْلون, فقال ال تبارك وتلال : اوص ح ْ  اعص الدِتحيا وْأايٌ  وا ْخا

وْن فْ ايالً.  ْص أْ  تصظح

ـ حدثنا  َْد بن الَسين, ولال: حلدثنا ُحْلد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: 7958  

َِالةْ وآتصوا الِلهلاةْ. ولال: ُلَ ولوم ُسلأْوا وبل  ُن  وا ال ْص َح وُواي يْيص َح هصفِوا ُيحدا يْن وايْ  لْهص َح تْْر َل  الِذا اُلْ

لا  ¹فسألوا ال ُن يفرض  أيهَ الق ال يفرض  أيهَ الق ال, ولَ يين  أيهَ َ  الَالة واللهاة, ِْ افْأْ

يْةً.    ا ْية, َل : اُل  يْةا ِكا ُوح ُْشدِ ْخشح ْن النِاْس هْ,شح ْشوح َح يْ,ح نحهص يٌق  ا َص القا الص َذْا فْرا ُْجٍ   هص اْب ْ أْيحها

ْرةص ْخيحٌر لا  يٍب. وُو الْوِ, وال ال: اوص ح ْ  اعص الدِتحيا وْأايٌ  وا ْخا ن اتِقْ . وْرا ْْ 

 ووال آخرون: تللَ ُذه وآياِ بلدُا في اليهو,  ذهر  ن وال ذلك:  
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ـ حدثنا الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال: حلدثنا شلب ,  لن ابلن ُبلي تجليح,  لن  جاُلد: 7959  

َِالةْ.    َلل  ووللت: ا  وا ال ْص َح وُواي يْيص َح هصفِوا ُيحدا يْن وايْ  لْهص َح تْْر َل  الِذا َص الِشليحطاْن َ ِ وْأاليالً. اُلْ ل ص تِبْلح

  ا بين ذلك في اليهو, 

ـ حدثني  َْد بن سلد, وال: ثني ُبي, وال: ثني  ْي, وال: ثنلي ُبلي,  لن ُبيلت,  لن ابلن 7960  

َْ ْ أْيحنلا القا لاْل.:  ل َْ ْه ْبح ل .    َلل  ووللت: الا َح يلٌق  لنحهص َص القا لالص َذْا فْرا ا هص اْب ْ أْليحها ِْ تهل  ال  باس: افْأْ

 تبارك وتلال  ُذه األ ة ُن يَنلوا صنيلهَ 

وْن فْ ايالً.    ْص أْ نا اتِقْ  ْو  تصظح ْْ ْرةص ْخيحٌر لا  القول في تأوي  وولت تلال : اوص ح ْ  اعص الدِتحيا وْأايٌ  وا ْخا

َْ يلني بقولت جِ  ثناؤه: اوص ح ْ  اعص الدِتحيا وْأايٌ .: و  يا  َْد لهؤ ء القوم الذين    َْ ْه ْبح والوا اْربِنا لا

يٍب.  يشيَ في الدتيا وتْ ليَ بها وأي , ألتهلا فاتيلة, و لا فيهلا  تْنا َل  ُْجٍ  وْرا ْ أْيحنا القا اْل لْوح  ُِخرح

ْرةص ْخيحٌر. يلني: وتليَ ا ْخرة خير, ألتها باوية, وتليْها باه ,ا َ  وَتْا وي : وا ْخرة  فان, اوا ْخا

 ا وصفَ  ن ُتت  لن  بت تليْهلا, لد للة ذهلر ا ْخلرة باللذي ذهلرِ بلت  أل   خير و لن  اليالم

الْلن  الْرا,  نت الْن اتِقْ . يلني: لْن اتق  ال بأ,اء فرا ضت واج نلاَ  لاصليت, فأطا لت فلي 

وْن فْ ايالً. يلني: و  ينقَيَ ال  ن ُجور ُ ْاليَ ف يالً  ْص أْ لف ي  وود بينا  لن  ا ¹ه  ذلك  اْو  تصظح

 فيْا  ض  بْا ُغن   ن َ ا,تت ُهنا 

 78اآلية : 
وجٍ ِ ْشلليِدْةٍ ْوَان  َح فاللي بصللرص ِص ْولْللوح هصنلل ص للوح ْْ َص الح هِي للا تْيصوتصللواح يصللدحرا ْْ نْ القللول فللي تأويلل  وولللت تلللال :     اُْيح

َح ْسيِ ْةٌ يْ  بحهص َا ندا ِكا ْوَان تص نح  ا ها  ا ُْـْذا َح ْحْسنْةٌ يْقصولصواح  بحهص َا نلدا ِكا تص ْك وصل ح هصلِ  ِ لنح  ا ندا نح  ا ها  ا ُْـْذا قصولصواح 

يثاً .   ما  ْ يْْيا,صوْن يْفحقْهصوْن ْحدا آلءا الحقْوح ا لاْهـْؤص ْْ  فْ

ْشيِدْةٍ. يقول:       وجٍ  ص َح في بصرص يلني بذلك جِ  ثناؤه: حيثْا تيوتوا ينأيَ الْوِ ف ْوتوا, اولْوح هصنح ص

ربوا  ن الق ال وتضلفوا  ن لقاء  دِوهَ حلذرا  أل  ُتفسليَ  لن الق ل  تجل وا  ن الْوِ و  ته

والْوِ, فإن الْوِ بإزا يَ ُين هن َ, وواص  َل  ُتفسيَ حيث هن َ ولو تََن َ  نت بالََلون 

 الْنيلة 

نْلل  بللت:   ْشلليِدْةٍ. فقللال بلضللهَ: يصلح وجٍ  ص َح فاللي بصللرص لل ص  واخ ألل  ُُلل  ال أويلل  فللي  لنلل  وولللت: اْولْللوح هصنح

 وَور  ََنة  ذهر  ن وال ذلك:

وجٍ 7961   َح فالي بصلرص ل ص ـ حدثنا بشر بن  لاذ, وال: حدثنا يليد, وال: حدثنا سليد,  ن و ا,ة: اْولْلوح هصنح

ْشيِدْةٍ. يقول: في وَور  ََنة    ص

ـ حدثني  أِي بن سه ,وال: حدثنا  ؤ   بلن َسلْا ي , ولال: حلدثنا ُبلو ُْلام, ولال: حلدثنا 7962  

الفض ,  ن  جاُد, وال: هلان فليْن ولبأيَ ا لرُة, وهلان لهلا ُجيلر, فوللدِ جاريلة فقاللَ  هثير ُبو

ألجيرُا: او بس لنا تارا! ف,رج فوجد بالباَ رجالً, فقلال للت الرجل :  لا وللدِ ُلذه الْلرُة  ولال: 

جاريلة, ولال: ُ للا َن ُلذه الجاريللة   تْلوِ ح لل  تبغلي بْا للة, وي لِوجهلا ُجيرُللا, وييلون  وتهللا 

نيبوِ  وال: فقال األجير في تفست: فأتا ُريد ُذه بلد ُن تفجر بْا لة  فأخلذ شلفرة فلدخ , فشلِق بالل

بطن الَبية  و ولجَ فبر َ, فشبَ, وهاتَ تبغي, فأتَ ساحالً  ن سواح  البَر, فأوا َ  أيت 

اح : تبغي  ولبث الرج   ا شاء ال, ثَ ودم ذلك الساح  و لت  ال هثير, فقال   رُة  ن ُُل  السل

ُبغيني ا رُة  لن ُجْل  ا لرُة فلي القريلة ُتلِوجهلا! فقاللَ: ُهنلا ا لرُة  لن ُجْل  النلاس, ولينهلا 

تبغي  وال: ا  اني بها! فأت ها فقالَ: ود ودم رج  لت  ال هثير, وود وال لي هذا, فقأَ لت هذا  فقالَ: 

 ووللا, فبينلا ُلو يو لا َتي ولد ترهلَ البغلاء, وليلن َن ُرا, تلِوج لت  ولال: ف لِوجهلا, فووللَ  نلت 

 ندُا, َذ ُخبرُا بأ ره, فقاللَ: ُتلا تألك الجاريلة ـ وُرتلت الشلِق فلي بطنهلا  وولد هنلَ ُبغلي, فْلا 

وللال: فإتللت وللال لللي: ييللون  وتهللا بللاللنيبوِ  وللال: فبنللي لهللا برجللا  ¹ُ,ري بْا للة ُو ُوللِ  ُو ُهثللر

السلق  فقاللَ: ُلذا يق أنلي     بالََراء وشيده  فبينْا ُْا يو ا في ذلك البرج, َذا  نيبلوِ فلي

يق أت ُحد غيري! فَره ت فسقر, فأت ت فوضلَ َبهام رجأها  أيت فشدخ ت, وساح سْت بين رفرُا 

وجٍ  َح فاي بصرص ِص ْولْوح هصنح ص وح ْْ َص ال يص هح والأََ, فاسو,ِِ رجأها فْاتَ, فنللَ ُذه ا ْية: اَيحنْْا تْيصوتصوا يصدحرا

ْشيِدْةٍ.    ص
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وجٍ  ـ حدثنا7963   َح فاي بصلرص القاسَ, وال: حدثنا الَسين, وال: ثني حجاج,  ن ابن جري,: اْولْوح هصنح ص

ْشيِدْةٍ. وال: وَور  شيدة    ص

 ووال آخرون:  لن  ذلك: وَور بأ ياتها في السْاء  ذهر  ن وال ذلك:  

لسلدِي: ـ حدثنا  َْد بن الَسين, ولال: حلدثنا ُحْلد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن ا7964  

ْشيِدْةٍ. وُي وَور بي  في سْاء الدتيا  بنية  وجٍ  ص َح فاي بصرص ِص ْولْوح هصنح ص وح ْْ َص ال يص هح  اَيحنْْا تْيصوتصوا يصدحرا

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا َسلَاه, ولال: حلدثنا  بلد اللرحْن بلن سللد, ولال: ُخبرتلا ُبلو 7965  

ْشليِدْةٍ. يقلول: وللو جلفر,  ن الربيع في وولت: اَيحنْْا تْيصوتصوا يصدح  وجٍ  ص َح فالي بصلرص ِص ْولْوح هصنح ص وح ْْ َص ال يص هح را

 هن َ في وَور في السْاء 

واخ أ  ُُ  اللربية في  لن  الْشيدة, فقال بل  ُُل  البَلرة  لنهَ: الْشليدة: الطويألة  ولال:   

شيد بال ,في , فإتت الْلين  ْْ  وُ ا ال

شليد بلال ,في : الْلْلول بالِشليد, والِشليد:  ووال آخرون  نهَ تَلو ذللك القلول, غيلر ُتلت   ْْ ولال: ال

شيِد ُصلأهْا واحلد, غيلر ُن  لا شلدِ,  نلت فإتْلا يشلدِ,  ْص يد وال شا ْْ الجِص  ووال بل  ُُ  اليوفة: ال

ل ر,, الفل  فيت في جْع  ث  وولهَ: ُذه ثياَ  َبغة, وغنَ  ذبَة, فشد, ألتهلا جْلع يفلِره فيهلا 

شيِ  دة, ألن القَور هثيرة تر,ِ, فيها ال شييد, ولذلك وي : بروج  شليدة, الفل , وهذلك  ثأت وَور  ص

. وهْلا يقلال: هِسلرِ الللو,: َذا جلأ لت وطللا, ُي وطللة بللد وطللة   َْ َا األبحْوا و نت وولت: اْوْغأِقْ

وود يجوز في ذلك ال ,في , فإذا ُفر,  ن ذلك الواحد, فيان الفل  ي ر,ِ, فيت وييثر تر,ِ,ه في جْع 

از ال شلديد  نلدَُ وال ,فيل , فيقلال  نلت: ُلذا ثلوَ  ِ,لره وجألد  قِطلع, ل لر,ِ, الفلل  فيلت  نت, ج

وهثرتت بالقطع وال,ره  وَن هان الفل    ييثر فيت و  ي ر,ِ, لَ يجيلوه َ  بال ,في , وذلك تَو 

,لِره فلي ألن اللذبح   ي لر,ِ, فيلت تلر,ِ, ال «,  لذبَِا»وولهَ: رُيَ هبشا  ذبوحا, و  يجيلون فيت 

الثوَ  ووالوا: فأهذا وي : وَر ْ شيد, ألتت واحد, فجل  بْنللة وولهَ: هبش  ذبوح  ووالوا: جلا ل 

شلليِد بال شللديد, ل للر,ِ, البنللاء فيللت وال شللييد, و  يجللوز ذلللك فللي  هللبش »فللي القَللر ُن يقللال وَللر  ص

 لْا ذهرتا «  ذبوح

َح ْحْسنْ   بحهص َا َح ْسيِ ْةٌ يْقصولصلوا القول في تأوي  وولت تلال : اْوَنح تص بحهص َا نحدا ِكا ْوَنح تص نح  ا ها  ا ُْذا ةٌ يْقصولصوا 

ْك.  نادا نح  ح ها  ا  ُْذا

نحدا ِكا.: وَن ينأهَ رخاء ورفر وف ح    نح  ا ها  ا ُْذا َح ْحْسنْةٌ يْقصولصوا  بحهص َا يلني بقولت جِ  ثناؤه: اْوَنح تص

 ن وابْ  ال و ن تقلديره, وَنح تَلبهَ سلي ة, يقلول:  ويَيبوا غنيْة يقولوا ُذه  ن  ند ال, يلني:

وَن تنأهَ شدِة  ن  يش وُليْة  ن  دِو وجراح وُلَ, يقولوا لك يا  َْد: ُذه  ن  ندك ب,ط ك 

َح  ل يْن وايلْ  لْهص َح تْلْر َلل  الِلذا ال دبير  وَتْا ُذا خبر  ن ال تلال  ذهره  ن اللذين ولال فليهَ لنبيلت: اُلْل

يْيص  . هصفِوا ُيحدا  َح

 وبنَو  ا وأنا في ذلك وال ُُ  ال أوي   ذهر  ن وال ذلك:  

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا َسَاه, وال: حدثنا  بد الرحْن بن سلد وابن ُبي جلفر وا : 7966  

نح  نح  ا ها  ا ُْذا َح ْحْسنْةٌ يْقصولصوا  بحهص َا دا ِكا حدثنا ُبو جلفر,  ن الربيع,  ن ُبي اللالية, في وولت: اْوَنح تص

ْك. وال: ُذه في السِراء والضِراء  نحدا نح  ا ها  ا ُْذا َح ْسيِ ْةٌ يْقصولصوا  بحهص  ْوَنح تَص

حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, وال: ثني حجاج,  ن ُبي جلفر,  ن الربيلع,  لن ُبلي اللاليلة    

  ثأت 

َح ْحْسلنْةٌ ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب, وال: ولال ابلن زيلد فلي وو7967   لبحهص َا ص للت: اْوَنح ت

ْسلأحناْك لأنِل ْك. فقرُ ح   بأل : اوُرح نحدا نح  ا ها  ا ُْذا َح ْسيِ ْةٌ يْقصولصوا  بحهص نحدا ِكا ْوَنح تَص نح  ا ها  ا ُْذا اسا يْقصولصوا 

للذحْرهص  للذصوا حا يْن آْ نصللوا خص َح ْرسصلو ً. وللال: َن ُللذه ا ْيللاِ تللللَ فللي شللأن الَللرَ  فقللرُ: ايللا ُيِهللا الِللذا
ها.  ن  ند  َْد  أيت  ُْذا َح ْسيِ ْةٌ يْقصولصوا  بحهص يلا. فقرُ ح   بأ : اْوَنح تَص ْا وا ْج ٍِ ُوا اتحفارص وا ثصبا فاتحفارص

 الَالة والسالم, ُساء ال دبير وُساء النظر,  ا ُحسن ال دبير و  النظر 

نحدا ِكا.    نح  ا  القول في تأوي  وولت تلال : اوص ح هصِ   ا
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نحدا ِكا. و  يا  َْد لهؤ ء القلا أين َذا ُصلاب هَ حسلنة ُلذه  يلني   نح  ا جِ  ثناؤه بقولت: اوص ح هصِ   ا

 ن  ند ال, وَذا ُصاب هَ سي ة ُذه  ن  ندك: ه  ذلك  ن  ند ال ,وتي و,ون غيري,  لن  نلده 

 الرخاء والشدِة, و نت النَر والظفر, و ن  نده الق   والهليْة  هْا:

لدا ِكا.  ـ7968   نح لنح  ا حدثني الْثن , وال: حلدثنا  بلد اللرزاه,  لن  لْلر,  لن و لا,ة: اوصل ح هصلِ   ا

 النلَ والَْا ب 

لدا ِكا. 7969   نح نح  ا ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب, وال: وال ابن زيد, في وولت: اوص ح هصِ   ا

 النَر والهليْة 

ال بن صالح, وال: ثني  لاوية بلن صلالح,  لن  ألِي بلن ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا  بد 7970  

يثا.  ما   يْيا,صوْن يْفحقْهصوْن ْحدا ُْؤص ءا القْوح الا  ْْ نحدا ِكا فْ نح  ا ُبي طأَة,  ن ابن  باس, وولت: اوص ح هصِ   ا

 يقول: الَسنة والسي ة  ن  ند ال, ُ ا الَسنة فأتلَ بها  أيك, وُ ا السي ة فاب الك بها 

يثا.    ما   يْيا,صوْن يْفحقْهصوْن ْحدا ُْؤص ءا القْوح الا  ْْ  القول في تأوي  وولت تلال : افْ

. فْا شأن ُؤ ء القلوم اللذين َن تَلبهَ حسلنة يقوللوا    ما ُْؤص ءا القْوح الا  ْْ يلني جِ  ثناؤه بقولت: افْ

يثا. يقلول:   ُذه  ن  ند ال, وَن تَلبهَ سلي ة يقوللوا ُلذه  لن  نلدك, ا  يْيلا,صوْن يْ  لوْن ْحلدا فحقْهص

ييلا,ون يلأْللون حقيقللة  لا ت,بللرَُ بللت  للن ُن هلِ   للا ُصللابهَ  للن خيلر ُو شللِر ُو ضللِر وشللدة ُو 

رخاء, فْن  ند ال,   يقلدر  أل  ذللك غيلره, و  يَليب ُحلدا سلي ة َ  ب قلديره, و  ينلال رخلاء 

ياء هأهلا بيلده,   يْألك شلي ا  نهلا ُحلد وتلْة َ  بْشي  ت  وُذا َ الم  ن ال  با,ه ُن  فلاتح األشل

 غيره 

 79اآلية : 
لْك  لن تِفحسا ْا لن ْسليِ ٍْة فْ لْن ِكا ْوْ لال ُْْصلابْْك  ا ْا نح ْحْسلنٍْة فْ القول في تأوي  وولت تلال :     اِ ال ُْْصابْْك  ا

يداً .   نْاْك لاأنِاسا ْرسصو ً ْوْهفْْ  بااِ ا ْشها ْسأح  ْوُْرح

لْك.:  لا يلني جِ  ثناؤه ب    لنح تْفحسا ْا لنح ْسليِ ٍْة فْ لْن ِكا ْو لا ُْصلابْْك  ا ْا لنح ْحْسلنٍْة فْ قولت: ا لا ُْصلابْْك  ا

يَيبك يا  َْد  ن رخاء وتلْة و افية وسال ة, فْلن فضل  ال  أيلك ي فضل  بلت  أيلك َحسلاتا 

ْك. يلني: و ا ُ نح تْفحسا ْا نح ْسيِ ٍْة فْ صابك  ن شلدِة و شلقة وُذى  نت َليك  وُ ا وولت: اْو ا ُْصابْْك  ا

 و يروه, فْن تفسك, يلني: بذتب اس وجب ها بت اه سب ت تفسك  هْا:

ـ حدثنا  َْد بن الَسين, وال: حدثنا ُحْد بلن الْفضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: 7971  

ْك. نح تْفحسا ْا نح ْسيِ ٍْة فْ ْن ِكا ْو ا ُْصابْْك  ا ْا نح ْحْسنٍْة فْ  ُ ا  ن تفسك, فيقول:  ن ذتبك  ا ا ُْصابْْك  ا

نح ْحْسنٍْة 7972   ـ حدثنا بشر بن  لاذ, وال: حدثنا يليد, وال: حدثنا سليد,  ن و ا,ة: ا ا ُْصابْْك  ا

ْك.  قوبة يا ابن آ,م بذتبك  وال: وذهر لنا ُن تبِي ال صأ   نح تْفحسا ْا نح ْسيِ ٍْة فْ ْن ِكا ْو ا ُْصابْْك  ا ْا فْ

ٍه َ ِ بالذْتحٍب, »هان يقول:  ال  أيت وسأَ لرح الً ْخدحشص  صوٍ, ْو  ْ ثحْرةص وْدٍْم ْو  اخح االجص  ا يبص ْرجص َا   يص

ثْرص   « ْو ا يْلحفصوا ِكص ُهح

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا  بد ال, وال: ثني  لاوية,  لن  ألِي بلن ُبلي طأَلة,  لن ابلن 7973  

نح ْحْسنْ لْك. يقلول: الَسلنة:  لا  باس, وولت: ا ا ُْصابْْك  ا نح تْفحسا ْا نح ْسيِ ٍْة فْ ْن ِكا ْو ا ُْصابْْك  ا ْا ٍة فْ

ف ح ال  أيت يوم بدر و ا ُصابت  ن الغنيْة والف ح, والسي ة:  ا ُصابت يوم ُصحد ُن شِ, في وجهلت 

 وهسرِ ربا ي ت 

ُخبرتلا  لْلر,  لن ـ حلدثني الْثنل , ولال: حلدثنا َسلَاه, ولال: حلدثنا  بلد اللرزاه, ولال: 7974  

ْك. يقول: بذتبك  ثَ وال: اهصلِ   نح تْفحسا ْا نح ْسيِ ٍْة فْ ْن ِكا ْو ا ُْصابْْك  ا ْا نح ْحْسنٍْة فْ و ا,ة: ا ا ُْصابْْك  ا

نحدا ِكا. النلَ والَْيباِ  نح  ا   ا

 ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا َسلَاه, ولال: حلدثنا  بلد اللرحْن بلن سللد وابلن ُبلي جلفلر,7975  

لْن ِكا ْو للا  ْا لنح ْحْسلنٍْة فْ ولا : حلدثنا ُبلو جلفلر,  لن الربيللع,  لن ُبلي اللاليلة, ووللت: ا للا ُْصلابْْك  ا

ْك. وال: ُذه في الَسناِ والسي اِ  نح تْفحسا ْا نح ْسيِ ٍْة فْ  ُْصابْْك  ا

لاليلة حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, وال: ثني حجاج,  ن ُبي جلفر,  ن الربيلع,  لن ُبلي ال   

  ثأت 
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لنح 7976   ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, ولال: ثنلي حجلاج,  لن ابلن جلري,: اْو لا ُْصلابْْك  ا

ْك.وال:  قوبة بذتبك  نح تْفحسا ْا  ْسيِ ٍْة فْ

لنح ْحْسلنٍْة 7977   ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب, وال: وال ابن زيد في وولت: ا ا ُْصابْْك  ا

ْن ِكا ْو ا ْا ليْبةٌ وْلدح  فْ َا َح  ص لا ُْصلابْ حيص ِْ ْك. بذتبك, هْا وال ألُ  ُصحد: اُْو لْ نح تْفحسا ْا نح ْسيِ ٍْة فْ ُْصابْْك  ا

. بذتوبيَ  َح يص نحدا ُتحفصسا نح  ا ُصْو  ا ُْذْا وص ح  َح ُتِ   ثحأْيحها وصأح ص َح  ا  ُْصبح ص

ُبلي صلالح, فلي ووللت: ـ حدثني يوتس, وال: حدثنا سفيان,  ن َسْا ي  بن ُبي خالد,  ن 7978  

ْك. وال: بذتبك, وُتا ودرتها  أيك  نح تْفحسا ْا نح ْسيِ ٍْة فْ  ا اُْصابْْك  ا

حلدثنا  َْللد بلن بشللار, وللال: حلدثنا يَيللـ ,  للن سلفيان,  للن َسلْا ي  بللن ُبللي خاللد,  للن ُبللي    

لنح ْسليِ ْةٍ  لْن ِكا ْو لا ُْصلابْْك  ا ْا لنح ْحْسلنٍْة فْ لْك. وُتلا اللذي  صالح, فلي ووللت: ا لا ُْصلابْْك  ا لنح تْفحسا ْا فْ

 ودرتها  أيك 

حدثني  وس  بن  بد الرحْن الْسرووي, وال: حدثنا  َْد بن بشر, وال: حدثنيت َسلْا ي  بلن    

 ُبي خالد  ن ُبي صالح, بْثأت 

لنح «  ن»وال ُبو جلفر: فإن وال وا  : و ا وجت ,خول    لنح ْحْسلنٍْة. وا ا فلي ووللت: ا لا ُْصلابْْك  ا

«  لن»ألن «,  لن».  وي : اخ أ  في ذلك ُُ  اللربية, فقال بل  تَويي البَرة: ُ,خأَ ْسيِ ْةٍ 

وولال «  ْ لنح »تَسن  ع النفي,  ث :  ا جاءتي  ن ُحد  ولال: و,خلول ال,بلر بالفلاء  ز لا بْنلللة 

لنح »بل  تَويي اليوفلة: ُ,خألَ  فلي الجللاء ألتهْلا حرفلا « َن»هْلا تلدخ   أل  «,  لا» لع «  ا

لنح ُحلد ف ير لت, هْلا « ْ ن»تدخ   ع  جلاء, وهذلك َذا هاتَ جللاء, ف قلول الللرَ: ْ لنح يللرك  ا

نح ُحد ف ير ت  ولال: وُ,خأوُلا  لع  لليلأَ بلدخولها  لهْلا ُتهْلا «, ْ لنح »و«  لا»تقول: َنح يلرك  ا

جلللاء  وللالوا: وَذا ,خأللَ  لهْللا لللَ تَللذف, ألتهللا َذا حللذفَ صللار الفللل  رافلللا شللي ين, وذلللك ُن 

للنح ْحْسللنٍْة. رفللع بقولللت: اُْصللابْْك. فأللو حللذفَ فللي و«  للا» للنح »ولللت: ا للا ُْصللابْْك  ا رفللع وولللت: «  ا

للذلك, ألن الفلل  اللذي ُلو «  لن»اُْصابْْك. السي ة, ألن  لناه: َن تَلبك سلي ة, فألَ يجلل حلذف 

ألتها تشل بت بالَلفاِ, وُلي فلي  وضلع «, ْ نح » أ  فلْ  ُو يْفل    يرفع شي ين, وجاز ذلك  ع 

ألتهلا تللرَ فيبلين فيهلا « ُيِ »تلدخ   لهلا وت,لرج, و  ت,لرج  لع «  لن»فلإن «, َن»فأ ا  اسَ,

 ألن ابإ راَ   يظهر فيها «  ا»ابإ راَ, و,خأَ  ع 

ْسأحناْك لأنِاسا ْرسصو ً وْهفْ  باِ ا ْشهيدا.     القول في تأوي  وولت تلال : اوُرح

ْسأحناْك لأنِاسا ْرسصو ً.: َتْا جلأناك يا  َْد رسو ً بيننا وبين ال,ألق    يلني بقولت ج  ثناؤه: اوُرح

تبأغهَ  ا ُرسأناك بت  ن رسالة, وليس  أيك غير البالغ وُ,اء الرسالة َل   ن ُرسأَ, فإن وبألوا 

يدا. يقلول: حسلبك ال  ا ُرسأَ بت فنتفسهَ, وَن ر,وا فلأيها  اوْهفْ  باهلل.  أيك و أليهَ  اْشلها

تلال  ذهره شاُدا  أيك في بالغك  ا ُ رتك ببالغت  ن رسلال ت ووحيلت, و أل   لن ُرسلأَ َليلت 

في وبولهَ  نك  ا ُرسأَ بت َليهَ, فإتت   ي,فل   أيلت ُ لرك وُ لرَُ, وُلو  جازيلك ببالغلك  لا 

 ء بإساءتت و دك, و جازيهَ  ا  ْأوا  ن خير وشر جلاء الَْسن بإحساتت, والْسي

 80اآلية : 
َح  نْاْك ْ أْليحها ْسلأح لال ُْرح ْْ لعا الِرسصلوْل فْقْلدح ُْْطلاْع ِكْ ْوْ لن تْلْولِْ  فْ القول في تأوي  وولت تلال :     اِ نح يصطا

 ْحفايظاً .  

وُذا َ ذار  ن ال َل  خأقت في تبيت  َْد صأ  ال  أيت وسأَ, يقول ال تلال  ذهره لهلَ:  لن    

يَ ُيها الناس  َْدا, فقد ُطلا ني بطا  لت َيلاه, فاسلْلوا ووللت, وُطيللوا ُ لره, فإتلت  هْلا يطع  ن

يأ رهَ بت  ن شيء فْن ُ ري يأ رهَ, و ا تهلاهَ  نلت  لن شليء فْلن تهيلـي, فلال يقلولن ُحلدهَ: 

َتْا  َْد بشر  ثأنلا يريلد ُن ي فضل   أينلا! ثلَ ولال جل  ثنلاؤه لنبيلت: و لن تلول   لن طا  لك يلا 

فللأ رض  نللت, فإتللا لللَ ترسللأك  ألليهَ حفيظللا, يلنللي حافظللا لْللا يلْأللون  َاسللبا, بلل  َتْللا   َْللد,

ُرسأناك ل بين لهَ  ا تلل َليهَ, وهف  بنلا حلافظين أل ْلالهَ ولهلَ  أيهلا  َاسلبين  وتلللَ ُلذه 

 ا ْية فيْا ذهر وب  ُن يؤ ر بالجها,  هْا:
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ْسلأحناْك  ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب, وال: سلأل7979َ   لا ُرح ْْ ابلن زيلد  لن ولول ال: افْ

َح ْحفايظا. ولال: ُلذا ُول  لا بلثلت, ولال: اَنح ْ أْيحلْك َ ِ اللباْلغص., ولال: ثلَ جلاء بللد ُلذا يلأ ره  ْ أْيحها

 بجها,َُ والغأظة ح   يسأْوا 

 81اآلية : 
واح  ا  ي القول في تأوي  وولت تلال :     اْويْقصولصوْن ْطاْ ةٌ فْإاذْا بْْرزص لْر الِلذا َح ْغيح َْ ْطال افْةٌ ِ نحهص ْك بْيِ ندا نح  ا

يالً .   َح ْوتْْوِه ح ْ أْ  ِكا ْوْهفْْ  بااِ ا ْوها ضح ْ نحهص  تْقصولص ْوِكص يْيح صبص ْ ا يصبْيِ صوْن فْأْ حرا

َ لْلا ه لب يلني بذلك جِ  ثناؤه بقولت: اْويْقصولصوْن طاْ ةٌ. يلني: الفريق الذي ُخبر ال  نهَ ُتهل   

 أيهَ الق ال, خشوا الناس ه,شية ال وُشدِ خشية, يقولون لنبِي ال صأ  ال  أيت وسأَ َذا ُ لرَُ 

ْك. يقول: فإذا  نحدا نح  ا وا  ا بأ ر: ُ رك طا ة, ولك  نا طا ة فيْا تأ رتا بت وتنهاتا  نت! افْإذْا بْرزص

َح غيْر الذا  َْ طا فةٌ  نه . يلني بذلك جِ  ثناؤه: غيِلر جْا لة خرجوا  ن  ندك يا  َْد ابيِ ي تقولص

َْ اللدِو وُو الوووع بهَ لليالً,   نهَ ليالً الذي تقول لهَ  وهِ  ْ ْ   صْ  ليالً فقد بصيَِ, و ن ذلك بْيِ

 و نت وول  بيدة ابن ُْام:

 

ٍء تصيصرح   تاي باْشيح ْض  ا بْيِ صواوهاتصوا ُتْوح َح ُرح تاي فْأْ  ُتْوح

َح   هص ْْ ْح ُيِ تحيا ِر   ا َص ِر لا حص اللْبحدْ حص راْوُ ح يصنحيا نحذا   ص

ُي  لا ُبر لوه لليالً و ل لوا  أيلت  و نلت ولول النْلر بلن «: فأَ ُرض  ا بي وا ليالً »يلني بقولت:   

 تولب الليأِي:

ُحْجلي!   ال ةص فا ْْ عا!ْسفْها تصبْيِ صكا ال ْْ لْناي بأْيحٍ  اسح
َح لا ْلحذص بِ ُْ 

صلوْن. يلنلي بلذلك جلِ  ثنلاؤه: وال يي لب  لا يغيلرون  لن يقول ال جِ  ثناؤه: اْوكِ     يْيح صبص  لا يصبْيِ 

 وولك ليالً في ه ب ُ ْالهَ ال ي تي بها حفظ ت 

 وبنَو الذي وأنا في ذلك وال ُُ  ال أوي   ذهر  ن وال ذلك:  

يْقصولصلوْن ـ حلدثنا بشلر بلن  للاذ, ولال: حلدثنا يليلد, ولال: حلدثنا سلليد,  لن و لا,ة, ووللت: اوْ 7980  

. وال: يغيرون  ا  هد تبِي ال صلأ   ي تْقصولص نحهصَ غيْر الِذا َْ طا افْةٌ  ا ْك بْيِ نحدا نح  ا وا  ا طاْ ةٌ فإذْا بْْرزص

 ال  أيت وسأَ 

ـ حدثني  َْد بن  بد ال بن بليع, وال: حدثنا يوس  بن خالد, وال: حدثنا تافع بن  اللك, 7981  

. وال: غيِر ُول ك  لا ولال   ن  ير ة,  ن ابن  باس في ي تْقصولص نحهصَ غيْر الِذا َْ طا افْةٌ  ا وولت: ابْيِ

 النبِي صأ  ال  أيت وسأَ 

ـ حلدثنا  َْلد بلن الَسلين, ولال: ثنلي ُحْلد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: 7982  

نحهص  َْ طا افْةٌ  ا ْك بْيِ نحدا نح  ا وا  ا . وال: غيِلر ُول لك  لا ولال اْويْقصولصوْن طاْ ةٌ فإذْا بْْرزص ي تْقصولص َ غيْر الِذا

 النبِي صأ  ال  أيت وسأَ 

حللدثنا  َْللد بللن الَسللين, وللال: حللدثنا ُحْللد بللن الْفضلل , وللال: حللدثنا ُسللباط,  للن السللدِي:    

ي تْقصلولص ْوِكص  لنحهصَ غيلْر الِلذا َْ طا افْلةٌ  ا ْك بْيِل لدا نح نح  ا وا  ا صلوْن.  اْويْقصولصوْن طاْ ةٌ فإذْا بْْرزص يْيح صلبص  لا يصبْيِ 

وال: ُؤ ء الْنافقون اللذين يقوللون َذا حضلروا النبلِي صلأ  ال  أيلت وسلأَ فلأ رَُ بلأ ر ولالوا: 

طا ة, فإذا خرجوا  ن  نده غيِرِ طا فة  نهَ  ا يقول النبِي صلأ  ال  أيلت وسلأَ  اْوِكص يْيح صلبص 

  ا يصبْيِ صوْن. يقول:  ا يقولون 

قاسَ, وال: حدثنا الَسين, وال: ثني حجاج,  ن ابن جري,, وال: ولال ابلن  بلاس: ووللت: حدثنا ال   

. ولال: يغيِلرون  لا ولال  ي تْقصلولص لنحهصَ غيلْر الِلذا َْ طا افْلةٌ  ا ْك بْيِل لدا نح نح  ا وا  ا اْويْقصولصوْن طاْ ةٌ فإذْا بْْرزص

 رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ 

ني ُبي, وال: ثني  ْي, وال: ثنلي ُبلي,  لن ُبيلت,  لن ابلن ـ حدثني  َْد بن سلد, وال: ث7983  

. وُلَ تلاس  ي تْقصلولص لنحهصَ غيلْر الِلذا َْ طا افْةٌ  ا ْك بْيِ نحدا نح  ا وا  ا  باس وولت: اْويْقصولصوْن طاْ ةٌ فإذْا بْْرزص

َ, هاتوا يقولون  ند رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ آ نا باهلل ورسولت ليأ نوا  أ  , لا هَ وُ لواله

فللابهَ ال,  ¹فإذا برزوا  ن  نلد رسلول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ خلالفوا َلل  غيلر  لا ولالوا  نلده

. يقول: يغيِرون  ا وال النبِي صأ  ال  أيت وسأَ  ي تْقصولص نحهصَ غيْر الِذا َْ طا افْةٌ  ا  فقال: ابْيِ
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دثَ  ن الَسين بن الفرج, وال: سْلَ ُبا  لاذ, يقول: ُخب7984   رتا  بيد بن سأيْان, ولال: ـ حص

.: َُ ُُ  النفاه  ي تْقصولص نحهصَ غيْر الِذا َْ طا افْةٌ  ا  سْلَ الضَاك يقول في وولت: ابْيِ

فإتت بالْ روك الذي ,ِل  أيت الظلاُر  لن القلول, وُلو: ُ لرك طا لة, ُو  نلا « طا ة»وُ ا رفع   

َْ طا افْلةٌ. فلإن ال لاء  لن بيِلَ تَره هلا بلالف ح  ا لة ولراء الْدينلة والللراه طا ة  وُ ا وولت: ابْيِل

وسا ر القراء, ألتها  م فل   وهان بل  وراء اللراه يسينها ثَ يدغْها فلي الطلاء لْقارب هلا فلي 

 الْ,رج 

وال ُبو جلفر: والَلواَ  لن القلراءة فلي ذللك, تلرك ابإ,غلام, ألتهلا ـ ُ نلي ال لاء والطلاء   لن   

ابإ,غلام ُفَلح الأغ لين  نلد الللرَ, والأغلة األخلرى وَذا هلان هلذلك هلان تلرك  ¹حرفين  , أفلين

 جا لة ـ ُ ني ابإ,غام في ذلك   َيية 

يالً.    َح ْوتْْوِه ح  أ  ِكا وْهفْ  باِ ا ْوها ضح ْ نحهص  القول في تأوي  وولت تلال : افأ حرا

ذين يقولون يقول جِ  ثناؤه لَْْد صأ  ال  أيت وسأَ: فأ رض يا  َْد  ن ُؤ ء الْنافقين ال  

لك فيْا تأ رَُ: ُ رك طا ة, فإذا برزوا  ن  ندك خالفوا  لا ُ لرتهَ بلت وغيِلروه َلل   لا تهيل هَ 

 نت, وخأِهَ و ا َُ  أيت  ن الضاللة, وارض لهَ بي  ن قْا  نهَ, وتوه  ُتَ يا  َْد  أل  ال  

 تاصرا يقول: ُي وحسبك باهلل وهيالً: ُي فيْا يأ رك, ووليِا لها, و,افلا  نك و

 82اآلية : 
للرا ِكا لْْوْجللدصواح فايللتا  نللدا ْغيح للنح  ا آْن ْولْللوح ْهللاْن  ا قصللرح وْن الح القللول فللي تأويلل  وولللت تلللال :     اُْفْللالْ يْ ْللدْبِرص

 اخح االْفاً ْهثايراً .  

وْن القصرآْن. ُفال ي دبر الْبي ون غير الذي تقلول لهل    َ يلا  َْلد يلني جِ  ثناؤه بقولت: اُفاْل يْ ْدْبِرص

ه اَ ال, فيلأْوا حجة ال  أيهَ في طا  ك واتبلاع ُ لرك, وُن اللذي ُتيل هَ بلت  لن ال نليل   لن 

 ند ربهَ,  تساه  لاتيت وا  الف ُحيا ت وتأييد بلضت بلضا بال َلديق, وشلها,ة بلضلت للبل  

بلان بلضلت  لن فإن ذلك لو هان  ن  ند ْغير ال  خ أفَ ُحيا لت وتناوضلَ  لاتيلت وُ ¹بال َقيق

 فسا, بل   هْا:

وْن 7985   ـ حدثنا بشر بن  لاذ, وال: حدثنا يليد, وال: حدثنا سليد,  ن و لا,ة, ووللت: اُفْلال يْ ْلدْبِرص

نحدا غيرا ِكا لْْوْجدصوا فايتا اخح االفا ْهثايرا.: ُي وول ال   ي, أ , وُو حِق ليس  نح  ا القصرآْن ْولْوح هاْن  ا

 ول الناس ي, أ  فيت باط , وَن و

ـلل حللدثني يوتس,وللال: ُخبرتللا ابللن وُللب, وللال: وللال ابللن زيللد: َن القللرآن   ييللذَِ بلضللت 7986  

بلضا, و  ينق  بلضت بلضا,  ا جه  الناس  ن ُ ره فإتْا ُلو  لن تقَلير  قلولهَ وجهلال هَ  

نحدا غيرا ِكا لْْوْجدصوا فايتا اخح االفا ْهثاير نح  ا ا. وال: فَِق  أ  الْؤ ن ُن يقول: هلِ  وورُ: اْولْوح هاْن  ا

وَذا جهل  ُ لرا وللَ يللرف ُن يقلول:  ¹ ن  ند ال, ويؤ ن بالْ شابت, و  يضلرَ بلضلت بلبل 

الذي وال ال حِق, ويلرف ُن ال تلال  لَ يق  ولو ً وينقضلت, ينبغلي ُن يلؤ ن بَقيلة  لا جلاء  لن 

 ال 

نا يليد, وال: ُخبرتا جويبر,  لن الضلَاك, ووللت: ـ حدثني يَيـ  بن ُبي طالب, وال: حدث7987  

 اُفال يْ دبِرون القرآن. وال: ي دبرون النظر فيت 

 83اآلية : 
فا ُْذْا صلواح بالتا ْولْلوح ْر,ِوهص َالْل   لنا ُْوا الحْ,لوح ٌر ِ لْن األ ح َح ُْ ح ُص القول في تأوي  وولت تلال :     اْوَاذْا ْجالْء

لاي األ َص الِرسصولا ْوَالْْ  ُصوح ْْ صتص  ْتِبْلح ص َح ْوْرحح َح ْولْوح ْ فْضح ص ِكا ْ أْيحيص نحهص يْن يْسح ْنحباطصوتْتص  ا تص الِذا ْْ َح لْلْأا نحهص را  ا  ح

 الِشيحْطاْن َا ِ وْأايالً .  

فا َذْا صوا بات. وَذا جلاء ُلذه ال    نا ُو الْ,وح ْن األ ح ٌر  ا َح ُ ح ُص طا فلة يلني جِ  ثناؤه بقولت: اْوَذْا جاْء

الْبي ة غير الذي يقلول رسلول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ ُ لر  لن األ لن  فالهلاء والْليَ فلي ووللت: 

.  لن ذهلر الطا فلة الْبي لة  يقلول جلِ  ثنلاؤه: وَذا جلاءَُ خبلر  لن سلرية لأْسلأْين  َح ُص اْوَذْا جاْء

. يقول: ُو تِ,و فا فهَ  ن  لدِوَُ بإصلابة غازية بأتهَ ود ُ نوا  ن  دِوَُ بغأب هَ َياَُ اُو الْ,وح

 دِوَُ  نهَ اُذْا صوا باتا. يقول: ُفشوه وبثوه في الناس وب  رسول ال صأ  ال  أيلت وسلأَ ووبل  
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ُ للراء سللرايا رسللول ال صللأ  ال  أيللت وسللأَ  والهللاء فللي وولللت: اُذْا صللوا باللتا.  للن ذهللر األ للر 

ال:  نت ُذاع فالن بهذا ال,بر وُذا لت, وتأويأت: ُذا وا باأل ر  ن األ ن ُو ال,وف الذي جاءَُ, يق

 و نت وول ُبي األسو,:

َا   ِح بثْقصو بلْأحياْء تاٌر ُصووادْ  ُذْاْع بات في النِاسا ح   هأتِهص

 وبنَو الذي وأنا في ذلك وال ُُ  ال أوي   ذهر  ن وال ذلك:  

و لا,ة, ووللت: اْوَذْا ـ حدثنا بشر بن  لاذ, وال: حدثنا يليد بن زريع, وال: حدثنا سليد,  ن 7988  

فا َذْا صوا باتا. يقول: سار وا بت وُفشوه  نا ُو الْ,وح ْن األ ح ٌر  ا َح ُ ح ُص  جاْء

ـ حدثنا  َْد بن الَسين, ولال: حلدثنا ُحْلد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: 7989  

فا َذْا صوا باتا. يقول: َذا نا ُو الْ,وح ْن األ ح ٌر  ا َح ُ ح ُص جاءَُ ُ ر ُتهَ ود ُ نوا  ن  لدِوَُ,  اْوَذْا جاْء

 ُو ُتهَ خا فون  نهَ, ُذا وا بالَديث ح   يبأ   دِوَُ ُ رَُ 

ـ حدثني  َْد بن سلد, وال: ثني ُبي, وال: ثني  ْي, وال: ثنلي ُبلي,  لن ُبيلت,  لن ابلن 7990  

فا َذْا صوا باتا. ي نا ُو الْ,وح ْن األ ح ٌر  ا َح ُ ح ُص  قول: ُفشوه وشنلوا بت  باس, وولت: اْوَذْا جاْء

ْن 7991   ٌر  ا َح ُ ح ُص ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, وال: ثني حجاج,  ن ابن جري,: اْوَذْا جاْء

بِر النلاس  نهلا,  فا َذْا صوا باتا. وال: ُذا في األخبار َذا غلِ سرية  ن الْسأْين خص نا ُو الْ,وح األ ح

ا, وُصاَ اللدِو  ن الْسأْين هذا وهذا  فأفشوه بينهَ فقالوا: ُصاَ الْسأْون  ن  دِوَُ هذا وهذ

 ن غير ُن ييون النبِي صأ  ال  أيت وسأَ ُو الذي ي,برَُ بت  وال ابن جري,: وال ابن  بلاس: 

 وولت اُذْ صوا باتا. وال: ُ أنوه وُفشوه 

بالتا. ولال: ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتلا ابلن وُلب, ولال: ولال ابلن زيلد فلي ووللت: اُذْا صلوا 7992  

 تشروه  وال: والذين ُذا وا بت ووم, َ ا  نافقون, وَ ا آخرون ضلفاء 

ه وشلنلوا بلت, وُلَ ُُل  7993   دثَ  ن الَسين بن الفرج, وال: سْلَ ُبا  للاذ يقلول: ُفحْشلوح ـ حص

 النفاه 

َح    للنحهص للرا  ا يْن  القللول فللي تأويلل  وولللت تلللال : اْولْللوح ْر,ِوهص َللل  الِرسصللولا وَللل  ُصولللي األ ح للتص الِللذا ْْ لْلْأا

 . َح نحهص  يْسح ْنحباطصوتْتص  ا

يلني جِ  ثناؤه بقولت: ولو ر,ِوه: األ ر الذي تالهَ  ن  لدِوَُ والْسلأْين َلل  رسلول ال صلأ    

ال  أيت وسأَ, وَل  ُولي ُ رَُ, يلني: وَل  ُ را هَ, وسي وا فألَ يلذيلوا  لا جلاءَُ  لن ال,بلر, 

  أيت وسأَ ُو ذوو ُ رَُ َُ الذين يقولون ال,بر  ن ذلك, بلد ُن ح   ييون رسول ال صأ  ال

يْن  تص الِذا ْْ ثب َ  ندَُ صَ ت ُو بصطصولت, فيَََوه َن هان صَيَا, ُو يبطأوه َن هان باطالً  الْلْأا

. يقول: للأَ حقيقة ذلك ال,بر الذي جاءَُ بلت اللذين يبَثلون  نلت, ويسل ,رجوتت َح نحهص  يْسح ْنحباطصوتْتص  ا

.  ن ذهر ُولي األ ر  يقول: للأَ ذلك  ن  َح نحهص  نهَ, يلني: ُولي األ ر  والهاء والْيَ في وولت: ا ا

ُولي األ لر  لن يسل نبطت  وهل   سل ,رج شلي ا هلان  سل  را  لن ُبَلار الليلون ُو  لن  للارف 

والنلبر: القأوَ, فهو لت  س نبر, يقال: اسل نبطَ الرهيلة: َذا اسل ,رجَ  اءُلا, وتْبْط هلا ُتبطهلا, 

 الْاء الْس نبر  ن األرض, و نت وول الشا ر:

َص   ُصأْتص تْبْطا آبي الْهْوانا وْطصو يٌب ثراهص  ا يْنالص ْ دصِو  وْرا

 يلني بالنبر: الْاء الْس نبر   

 وبنَو الذي وأنا في ذلك وال ُُ  ال أوي   ذهر  ن وال ذلك:  

 فضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: ـ حدثني  َْد بن الَسين, وال: حدثنا ُحْد بلن 7994  

. يقول: ولو سي وا ور,ِوا الَديث َل  النبِي صلأ   َح نحهص را  ا اْولْوح ْر,ِوهص َل  الِرسصولا وَل  ُصولي األ ح

ل ْنحباطصوتْتص. يلنلي  لن األخبلار,  يْن يْسح تص الِذا ْْ ال  أيت وسأَ وَل  ُول  ُ رَُ ح   ي يأَ ُو بت, الْلْأا

 قِرون  ن األخبار وَُ الذين ين

ـلل حللدثنا بشللر بللن  لللاذ, وللال: حللدثنا يليللد, وللال: حللدثنا سللليد,  للن و للا,ة: اْولْللوح ْر,ِوهص َللل  7995  

. للأْلت اللذين  َح لنحهص ل ْنحباطصوتْتص  ا يْن يْسح تص الِذا ْْ . يقول: َل   أْا هَ, الْلْأا َح نحهص را  ا الِرسصولا وَل  ُصولي األ ح

َصون  نت, ويهْهَ ذلك   يْفحَ
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ـ حلدثنا القاسلَ, ولال: حلدثنا الَسلين, ولال: ثنلي حجلاج,  لن ابلن جلري,: اْولْلوح ْر,ِوهص َلل  7996  

.: ُولي الفقت في الدين واللق   َح نحهص را  ا . ح   ييون ُو الذي ي,برَُ, اوَل  ُصولي األ ح  الِرسصولا

لربيلع,  لن ُبلي ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, وال: ثني حجاج,  ن ُبي جلفر,  ن ا7997  

.: ي  بلوتلت  َح لنحهص ل ْنحباطصوتْتص  ا يْن يْسح لتص الِلذا ْْ َح لْلْأا لنحهص لرا  ا اللالية: اْولْوح ْر,ِوهص َل  الِرسصولا وَل  ُصوللي األ ح

 وي َسسوتت 

يْن 7998   لتص الِلذا ْْ ـ حدثنا ُبو هريب, وال: حدثنا ابن َ,ريلس, ولال: ُخبرتلا ليلث,  لن  جاُلد: الْلْأا

. وال: الذين يسألون  نت وي َسسوتت يْسح ْنحباطص  َح نحهص  وتْتص  ا

ـ حدثني  َْد بن  ْلرو, ولال: حلدثنا ُبلو  اصلَ,  لن  يسل ,  لن ابلن ُبلي تجليح,  لن 7999  

  جاُد, وولت: ايْسح ْنحباطصوتْتص. وال: وولهَ:  ا هان   اذا سْل َ 

 ي تجيح,  ن  جاُد,  ثأت حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال: حدثنا شب ,  ن ابن ُب   

يْن     حللدثنا ابللن وهيللع, وللال: حللدثنا ُبللي,  للن ُبللي جلفللر,  للن الربيللع,  للن ُبللي اللاليللة: االِللذا

 يسح ْنباطوتْتص. وال: ي َسسوتت 

ـ حدثني  َْد بن سيلد, وال: ثني ُبي, وال: ثني  ْي, وال: حدثني ُبي,  ن ُبيت  ن ابن 8000  

يْن يْ  تص الِذا ْْ . يقول: للأْت الذين ي َسسوتت  نهَ  باس: الْلْأا َح نحهص  سح ْنحباطصوتْتص  ا

دثَ  ن الَسين بن الفرج, وال: سْلَ ُبا  لاذ يقول: ُخبرتا  بيد بلن سلأيْان, ولال: 8001   ـ حص

. وال: ي  بلوتت  َح نحهص  سْلَ الضَاك يقول في وولت: ايْسح ْنحباطصوتْتص  ا

لْن  ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب,8002   لٌر  ا َح ُ ح ُص وال: وال ابن زيد في وولت: اْوَذْا جلاْء

. وال: اللو ة اللذين ييوتلون فلي  َح نحهص را  ا فا ُذْا صوا بات.    ح   بأ : اوَل  ُصولي األ ح نا ُو الْ,وح األ ح

الَرَ  أيهَ الذين ي فيرون فينظرون لْا جاءَُ  ن ال,بر ُصده ُم هذَ  ُباطل  فيبطأوتلت, ُو 

. فلألوا غيلر ُلذا واْر,ِوهص. َلل  ال  حِق فيَقوتت  وال: وُذا فلي الَلرَ, وولرُ: اُذْا صلوا بالتا ْولْلوح

.    ا ْية  َح نحهص را  ا  واَل  الِرسصولا وَل  ُصولي األ ح

َح الِشيحطاْن َ ِ وْأايالً.    ْْ صتص  تِبْلح ص َح ْوْرحح  القول في تأوي  وولت تلال : اْولْوح  فْضح ص ِكا ْ أْيحيص

يلني بذلك جِ  ثناؤه: ولو  َتلام ال  أييَ ُيها الْؤ نون بفضأت وتوفيقت ورحْ لت, فأتقلذهَ  ْلا   

اب أ  ُؤ ء الْنافقين بت, الذين يقولون لرسلول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ َذا ُ لرَُ بلأ ر: طا لة, 

الشليطان َ  وأليالً, هْلا  فإذا برزوا  ن  نده بيَِ طا فة  نهَ غير الذي تقول, لين َ  لثأهَ, فلاتبل َ

َح  ل ص ْْ صلتص  تِبْلح َح ْوْرحح ل ص ِكا ْ أْليحيص اتبلت الذين وص  صف هَ  وخاطب بقولت تلال  ذهره: اْولْلوح  فْضح

وا  ٍِ ُوا اتحفارص وا ثصبا َح فاتحفارص ذحْرهص ذصوا حا يْن آْ نصوا خص الِشيحطاْن. الذين خاطبهَ بقولت جِ  ثناؤه: ايا ُيِها الِذا

ْا   يلا. ْج

ثَ اخ أ  ُُ  ال أوي  في القأي  الذي اس ثناَُ في ُذه ا ْية,  ن َُ, و ن ُِي شيء  ن الَفاِ   

يْن  للتص الِللذا ْْ اسلل ثناَُ  فقللال بلضللهَ: ُللَ الْسلل نبطون  للن ُولللي األ للر, اسلل ثناَُ  للن وولللت: الْلْأا

. وتفي  نهَ ُن يلأْوا با س نباط  ا يلأَ بلت َح نحهص غيلرَُ  لن الْسل نبطين  لن ال,بلر  يْسح ْنحباطصوتْتص  ا

 الوار,  أيهَ  ن األ ن ُو ال,وف  ذهر  ن وال ذلك:

ـ حدثنا بشر بن  لاذ, وال: حدثنا يليد, وال: حلدثنا سلليد,  لن و لا,ة, ولال: َتْلا ُلو للأْلت 8003  

 الذين يس نبطوتت  نهَ, َ  وأيالً  نهَ, ولو  فض  ال  أييَ ورحْ ت  تبل َ الشيطان 

ـ حدثنا الَسن بن يَيـ , وال: ُخبرتا  بد الرزاه, وال: ُخبرتا  لْر,  ن و ا,ة في وولت: 8004  

َح الِشليحطاْن َ ِ وْأاليالً. يقلول:  تبلل َ الشليطان هأيلَ  وُ لا  ل ص ْْ صلتص  تِبْلح َح ْوْرحح ل ص ِكا ْ أْليحيص اْولْوح  فْضح

تص الِذا  ْْ . َ  وأيالً وولت: اَ ِ وْأايالً. فهو هقولت: الْلْأا َح نحهص  يْن يْسح ْنحباطصوتْتص  ا

حدثني الْثن , وال: حدثنا سويد بن تَر, وال: ُخبرتا ابن الْبارك وراءة  ن سليد,  لن و لا,ة:    

َح الِشليحطاْن َ ِ وْأاليالً. ولال: يقلول:  تبلل َ الشليطان هأيلَ ل ص ْْ صلتص  تِبْلح َح ْوْرحح  ¹اْولْوح  فْضح ص ِكا ْ أْليحيص

َح    َ ِ وْأايالً. وُ نحهص يْن يْسح ْنحباطصوتْتص  ا تص الِذا ْْ   ا اَ ِ وْأايالً. فهو هقولت: الْلْأا

ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, ولال: حلدثنا حجلاج,  لن ابلن جلري, تَلوه, يلنلي تَلو 8005  

 وول و ا,ة, ووال: للأْوه َ  وأيالً 

This file was downloaded from QuranicThought.com



َ ال ُتهلَ يقوللون لرسلول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ ووال آخلرون: بل  ُلَ الطا فلة اللذين وصلفه  

طا ة, فإذا برزوا  ن  نده بي وا غيلر اللذي ولالوا  و لنل  اليلالم: وَذا جلاءَُ ُ لر  لن األ لن ُو 

 ال,وف ُذا وا بت, َ  وأيالً  نهَ  ذهر  ن وال ذلك:

ن  أِي بن ُبلي طأَلة, ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا  بد ال بن صالح, وال: ثني  لاوية,  8006  

َح الِشليحطاْن. فلاتقطع اليلالم, وووللت:  ل ص ْْ صلتص  تِبْلح َح ْوْرحح  ن ابن  باس, وولت: اْولْوح  فْضح ص ِكا ْ أْليحيص

فا  لنا ُوا الْ,لوح لْن األ ح لٌر  ا َح ُ ح ُص اَ ِ وْأايالً. فهو في ُِول ا ْيلة ي,بلر  لن الْنلافقين, ولال: اْوَذْا جلاْء

َْ  د ً وايْا, ولَ يجل   ُذْا صوا باتا. ي ُتحْلْل اليا ْا دص هلل الِذا ْح َْ َ  وأيالً, يلني بالقأي  الْؤ نين, يقول ال

 لت  وجا 

ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب, وال: وال ابن زيد: ُذه ا ْية  قد لة و لؤخرة, َتْلا 8007  

 ت لَ ين, وأي  و  هثير ُي: ُذا وا بت َ  وأيالً  نهَ, ولو  فض  ال  أييَ ورحْ 

َص الِشليحطاْن. وولالوا: اللذين اسل ثنوا ُلَ ولوم للَ    ل ص ووال آخرون: ب  ذللك اسل ثناء  لن ووللت: ا تِبْلح

وا بت  ن اتباع الشيطان, فلِرف ال الذين ُتقذَُ  لن ذللك  وولع  ِْ وا بْا هان ا ْخرون ُ ِْ ييوتوا ُ

 نهَ في ذلك  ا هان  ن ا ْخرين  ذهر  ن وال ذلك:تلْ ت  نهَ, واس ثن  ا ْخرين الذين لَ يين  

دثَ  ن الَسين بن الفرج, وال: سْلَ ُبا  لاذ يقول: ُخبرتلا  بيلد بلن سلأْان, ولال: 8008   ـ حص

َح الِشليحطاْن َ ِ  ل ص ْْ صلتص  تِبْلح َح ْوْرحح ل ص ِكا ْ أْليحيص سْلَ الضَاك بن  لاحَ يقول في وولت: اْولْلوح  فْضح

ال: َُ ُصَاَ النبِي صأ  ال  أيت وسأَ, هاتوا حدثوا ُتفسهَ بأ ور  ن ُ ور الشليطان, وْأايالً. و

 َ  طا فة  نهَ 

ووال آخرون:  لن  ذلك: ولو  فض  ال  أييَ ورحْ ت  تبل َ الشيطان جْيللا  ولالوا: وووللت:   

حاطة, وُتت لو  فض  ال اَ ِ وْأايالً. خرج  ,رج ا س ثناء في الأفي, وُو ,لي   أ  الجْيع وابإ

 أيهَ ورحْ ت لَ ين, ُحد  ن الضاللة, فجل  وولت: اَ ِ وْأليالً. ,لليالً  أل  ابإحاطلة  واس شلهدوا 

  أ  ذلك بقول الطر اح بن حييَ في  دح يليد بن الْهأب:

ْحتح   ثالابا والقا,ا ْْ ِي النِوالاقأي ص ال َِ هثيرص يْدا  ُش

لْْلدوح بلأن فيلت الْثاللب والْلايلب, و لألوم ُن  لنلاه: ُتلت   والوا: فظاُر ُلذا القلول وصل  ا  

ألن  ن وص  رجالً بأن فيت  لايب وَن وص  الذي فيلت الْلايلب بالقألة,  ¹ ثالب فيت و   لايب

فإتْا ذ ت ولَ يْدحت, ولين ذلك  أ   ا وصفنا  ن تفلي جْيلع الْلايلب  نلت  ولالوا: فيلذلك ووللت: 

َح الِشيحطاْن َ ِ    وْأايالً. َتْا  لناه:  تبل َ جْيليَ الشيطان ا تِبْلح ص

 ¹وُول  ُذه األووال بالَلواَ فلي ذللك  نلدي ولول  لن ولال:  نل  باسل ثناء القأيل   لن ابإذا لة  

ووللال:  لنلل  اليللالم: وَذا جللاءَُ ُ للر  للن األ للن ُو ال,للوف ُذا للوا بللت َ  وألليالً, ولللو ر,ِوه َللل  

 الرسول 

الَواَ ألتت   ي,أو القول في ذلك  ن ُحد األووال ال ي ذهرتا, وغيلر وَتْا وأنا: َن ذلك ُول  ب  

َص الِشيحطاْن. ألن  ن تفضل  ال  أيلت بفضلأت ورحْ لت فغيلر جلا ل  جا ل ُن ييون  ن وول: ا تِبْلح ص

ُن ييلون  لن تبلاع الشليطان, وغيلر جلا ل ُن تَْلل   للاتي ه لاَ ال  أل  غيلر األغألب الْفهللوم 

في هلالم الللرَ, ولنلا َلل  حْل  ذللك  أل  األغألب  لن هلالم الللرَ سلبي   بالظاُر  ن ال,طاَ

فنوِجهت َل  الْلن  الذي وجهت َليت القا أون:  لن  ذلك:  تبل َ الشيطان جْيلا, ثَ ز َ ُن وولت: 

اَ ِ وْأايالً. ,لي   أ  ابإحاطة بالجْيع  ُذا  ع خروجت  ن تأوي  ُُ  ال أوي    وجت لت, وهلذلك 

. ألن  ألَ ذللك َذا ر,ِ   وجت  َح لنحهص ل ْنحباطصوتْتص  ا يْن يْسح لتص الِلذا ْْ ل وجيت ذلك َل  ا س ثناء  ن ووللت: الْلْأا

َل  الرسول وَل  ُولي األ ر  نهَ, فبينت رسول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ وُوللو األ لر  لنهَ بللد 

  الْسل نبطين  لنهَ وضوحت لهَ, اس وى في  أَ ذلك ه   س نبر حقيقة, فلال وجلت  سل ثناء بلل

وخَوص بلضهَ بلأْت  ع اس واء جْيلهَ في  أْت  وَذ هان   وول في ذلك َ   ا وأنا, و,خل  

ُذه األووال الثالثة  ا بينا  ن ال,أ , فبِين ُن الََيح  ن القول فلي ذللك ُلو الرابلع, وُلو القلول 

 الذي وضينا لت بالَواَ  ن ا س ثناء  ن ابإذا ة 

 84اآلية : 
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نايْن ْ ْسل   القول لؤح ا ْص في تأوي  وولت تلال :     افْقْاتا ح فالي ْسلباي ا ِكا  ْ تصْيأِل ص َا ِ تْفحْسلْك ْوْحلِرضا الح

يالً .   واح ْوِكص ُْْشدِ بْأحساً ْوُْْشدِ تْنيا يْن ْهفْرص  ِكص ُْن يْيصِ  بْأحْس الِذا

  تصْيأِل ص َ ِ تْفحْسلْك.: فجاُلد يلا  َْلد ُ لداء ال  لن يلني بقولت جِ  ثناؤه: افقْاتا ح في ْسباي ا ال    

ُُ  الشرك بت في سبي  ال, يلني: في ,ينلت اللذي شلر ت للك, وُلو ابإسلالم, وولاتأهَ فيلت بنفسلك  

فأ ا وولت: ا  تصْيأِ ص َ ِ تْفحْسْك. فإتت يلني:   ييأفك ال فيْا فرض  أيك  ن جها,  دِوه و دِوك, 

ن ذلللك ,ون  للا حْلل  غيللرك  نللت: ُي َتللك َتْللا ت بللع بْللا اه سللب ت ,ون  للا اه سللبت َ   للا حْأللك  لل

نايْن. يلنلي: وحضلهَ  ؤح ا ْص غيرك, وَتْا  أيك  ا هأف ت ,ون  ا هأفت غيرك  ثَ وال لت: اْوْحِرضا ال

وا. يقلول: لللِ  ال يْن ْهفْرص  ُن ييلِ   أ  و ال  ن ُ رتك بق الهَ  لك  اْ ْس  ِكص ُنح يْيصِ  بْأحْس الِذا

و ال  ن هفر باهلل وجَد وحداتي ت, وُتير رسال ك  نك و لنهَ وتيلاي هَ  وولد بينلا فيْلا  ضل  ُن 

يالً. يقول: «  س »  ن ال واجبة بْا ُغن   ن َ ا,تت في ُذا الْوضع  اوِكص ُْشدِ بْأحسا وُْشدِ تْنحيا

ْد وفي ُصَابك, فال تنيصأِْن  لن و لالهَ, وال ُشدِ تياية في  دِوه  ن ُُ  اليفر بت  نهَ فيك يا  َ

فلإتي راصللدَُ بالبلأس والنيايللة وال نييل  واللقوبللة, ألوُللن هيلدَُ وُضللل  بأسلهَ وُ أللي الَللِق 

  أيهَ  وال نيي   َدر  ن وول القا  : تيأَ بفالن, فأتا ُتِي  بت تنييالً: ُذا ُوجل ت  قوبة  هْا:

يد بن زريع, وال: حدثنا سليد,  ن و ا,ة, وولت: اوُْشدِ ـ حدثنا بشر بن  لاذ, وال: حدثنا يل8009  

يالً.: ُي  قوبة   تْنحيا

 85اآلية : 
لفْعح ْشلفْاْ ةً  ليٌب ِ نحْهلا ْوْ لن يْشح َا فْعح ْشفْاْ ةً ْحْسلنْةً يْيصلنح لِلتص تْ القول في تأوي  وولت تلال :     اِ ن يْشح

فحٌ  ِ نحْها ْوْهاْن ِكص  ْ  ٍء ِ قاي اً .  ْسيِ ْةً يْيصنح لِتص ها  أْْ  هصِ  ْشيح

لرح يلا  َْلد شلفلا     َا نحهلا.  لن يْ ليٌب  ا َا فْعح ْشفاْ ةً ْحْسنْةً يْيصنح لْتص تْ يلني بقولت جِ  ثناؤه: اْ نح يْشح

وُلو الشلفا ة الَسلنة ايْيصلنح للت  ¹لوتر ُصَابك, فيشفلهَ في جهلا,  لدِوَُ وو لالهَ فلي سلبي  ال

نحها. يقولت: يين ل يٌب  ا َا ت  ن شفا  ت تألك تَليب, وُلو الَلِي  لن ثلواَ ال, وجليل  هرا  لت  تْ

فْعح ْشفاْ ةً ْسيِ ْةً. يقول: و ن يشفع وتر ُُ  اليفر باهلل  أ  الْؤ نين بت, فيقلاتأهَ  لهلَ,  اْوْ نح يْشح

نحها. يلني: باليف  النَيب والَِي  ن الوزر وابإثَ   فحٌ   ا وُو وذلك ُو الشفا ة السي ة ايْيصنح لت ها

فح  البلير والْرهب, وُو اليساء ُو الشيء يهيأ  أيت شبيت بالسلرج  أل  الدابلة, يقلال   أخوذ  ن ها

ِط ْء لت  أ   ا بينلا لرهوبلت  وولد ويل : َتلت  نل    نت: جاء فالن  ي فالً: َذا جاء  أ   رهب ود وص

نحها.     يٌب  ا َا فْعح ْشفاْ ةً ْحْسنْةً يْيصنح لْتص تْ ا ْية, شفا ة الناس بلضهَ لبل   وغير بقولت: اْ نح يْشح

َِ بذلك ه  شافع ب,ير ُو شِر    س نير ُن تيون ا ْية تللَ فيْا ذهرتا, ثَ  

وَتْا اخ رتا  ا وأنا  ن القول في ذلك ألتت في سياه ا ْية ال ي ُ ر ال تبيت صأ  ال  أيلت وسلأَ   

ُجلاَ رسلول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ,  فيها بَِ  الْؤ نين  أ  الق لال, فيلان ذللك بالو لد لْلن

والو يد لْن ُب  َجاب ت ُشبت  نت  ن الَِث  أل  شلفا ة النلاس بلضلهَ للبل  ال لي للَ يجلر لهلا 

 ذهر وب  و  لها ذهر بلد  ذهر  ن وال ذلك في شفا ة الناس بلضهَ لبل :

تجليح,  لن ـ حدثني  َْد بن  ْلرو, ولال: حلدثنا ُبلو  اصلَ,  لن  يسل ,  لن ابلن ُبلي 8010  

لفْعح ْشلفاْ ةً ْسليِ ْةً. ولال:  نحهلا ْوْ لنح يْشح ليٌب  ا َا لفْعح ْشلفاْ ةً ْحْسلنْةً يْيصلنح لْلتص تْ  جاُد, في وولت: اْ لنح يْشح

 شفا ة بل  الناس لبل  

 حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال: حدثنا شب ,  ن ابن ُبي تجيح,  ن  جاُد,  ثأت    

دثَ  ن ابن 8011    هدي,  ن حْا, بن سأْة,  ن حْيد,  ن الَسن, وال:  ن يصْشفِع شلفا ة ـ حص

نحها. ولَ يقل :  يٌب  ا َا فْعح ْشفاْ ةً ْحْسنْةً يْيصنح لْتص تْ حسنة هان لت فيها ُجران, وألن ال يقول: اْ نح يْشح

 يصْشفِع 

 لن يشلفع ـ حدثنا ابن وهيلع, ولال: حلدثنا ُبلي,  لن سلفيان,  لن رجل ,  لن الَسلن, ولال: 8012  

 شفا ة حسنة ه ب لت ُجرُا  ا جرِ  نفل ها 

فْعح ْشلفاْ ةً 8013   ـ حدثنا يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب, وال: س   ابن زيد,  ن وول ال: اْ نح يْشح

نحها. وال: الشفا ة الَالَة ال ي يشفع فيها و ْ  بها ُلي بينلك وبينلت ُْلا  يٌب  ا َا ْحْسنْةً يْيصنح لْتص تْ
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نحهلا. ولال: ُْلا شلرييان فيهلا هْلا هلان ُُأهلا  فيها شرييان  لٌ   ا فح فْعح ْشفاْ ةً ْسيِ ْةً يْيصنح لْلتص ها اْ نح يْشح

 شرييين  ذهر  ن وال ذلك: اليف  النَيب:

لفْعح 8014   ـ حدثنا بشر بلن  للاذ, ولال: حلدثنا يليلد, ولال: حلدثنا سلليد,  لن و لا,ة, ووللت: اْ لنح يْشح

نحهلا. ْشفاْ ةً ْحْسنْةً يْيصلنح لْلتص  لٌ   ا فح لفْعح ْشلفاْ ةً ْسليِ ْةً يْيصلنح لْلتص ها نحهلا.: ُي حلِي  نهلا  اْ لنح يْشح ليٌب  ا َا تْ

 واليف : ُو ابإثَ 

ـ حدثنا  َْد بن الَسين, ولال: حلدثنا ُحْلد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي, 8015  

نحها. ُ ا اليف : فالَِي  فحٌ   ا  وولت: ايْيصنح لْتص ها

ني الْثنل , ولال: حلدثنا َسلَاه, ولال: حلدثنا  بلد ال بلن ُبلي جلفلر,  لن ُبيلت,  لن ـ حلدث8016  

نحها. وال: حِي  نها, فب س الَِي  فحٌ   ا  الربيع: ايْيصنح لْتص ها

ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب, وال: وال ابلن زيلد: اليفل  والنَليب واحلد  وولرُ: 8017  

 ْْ نح ْرحح أْيحنا  ا فح َح ها تايص   اتا. ايصؤح

قاي ا.    ٍء  ص  القول في تأوي  وولت تلال : اوهاْن ِكص  أ  هصِ  ْشيح

قاي ا. فقال بلضهَ: تأويأت: وهلان    ٍء  ص اخ أ  ُُ  ال أوي  في تأوي  وولت: اوهاْن ِكص  أ  هصِ  ْشيح

 ال  أ  ه  شيء حفيظا وشهيدا  ذهر  ن وال ذلك:

د ال بللن صللالح, وللال: ثنللي  لاويللة,  للن  أللِي,  للن ابللن ـلل حللدثني الْثنلل , وللال: حللدثنا  بلل8018  

قاي ا. يقول: حفيظا  ٍء  ص   باس: اوهاْن ِكص  أ  هصِ  ْشيح

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال: حدثنا شب ,  ن ابلن ُبلي تجليح,  لن  جاُلد: 8019  

قاي ا. شهيدا   ا ص

  ن رج  اسْت  جاُد,  ن  جاُد,  ثأت حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ُبي,  ن سفيان,    

ـلل حللدثنا القاسللَ, وللال: حللدثنا الَسللين, وللال: حللدثنا حجللاج,  للن ابللن جللري,,  للن  جاُللد: 8020  

قاي ا. وال: شهيدا, حسيبا, حفيظا   ا ص

ـ حدثني ُحْد بن  ثْان بن حييَ, وال: حلدثنا  بلد اللرحْن بلن شلريك, ولال: حلدثنا ُبلي, 8021  

قاي ا. وال: الْقيَ: الَسيب  ن خَي ,  ن  جاُد ُب ٍء  ص  ي الَجاج: اوهاْن ِكص  أ  هصِ  ْشيح

 ووال آخرون:  لن  ذلك: القا َ  أ  ه  شيء بال دبير  ذهر  ن وال ذلك:  

ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, وال: ثني حجاج,  ن ابن جري,, وال: ولال  بلد ال بلن 8022  

قاي ا. وال: الْقيَ: الواصب  هثير: اوهاْن ِكص  أ  هص ِ  ٍء  ص  ْشيح

 ووال آخرون: ُو القدير  ذهر  ن وال ذلك:  

ـ حدثنا  َْد بن الَسين, ولال: حلدثنا ُحْلد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: 8023  

قاي ا. ُ ا الْقيَ: فالقدير  ٍء  ص  اوهاْن ِكص  أ  هصِ  ْشيح

بن وُب, وال: ولال ابلن زيلد فلي ووللت: اوهلاْن ِكص  أل  هصلِ  ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ا8024  

قاي ا. وال:  أ  ه  شيء وديرا  الْقيَ: القدير  ٍء  ص  ْشيح

وال ُبو جلفر: والَواَ  ن ُلذه األولوال, ولول  لن ولال:  لنل  الْقيلَ: القلدير, وذللك ُن ذللك   

َِ رس  ول ال صأ  ال  أيت وسأَ:فيْا يذهر هذلك بأغة وريش, وينشد لألبير بن  بد الْطأب  

قي ا   َص  أ  ْ ساْءتاتا  ص َص النِفْس  نحهصوهصنح غحٍن ْهفْفح ي ضا  ْوذا

لا ُنح يصْضليِْع ْ لنح »ُي وديرا  وود ويل : َن  نلت ولول النبلِي صلأ  ال  أيلت وسلأَ:    ءا َثْح رح ْْ ْهفْل  بلال

َص  ي أطاتت  ن ُُأت و يالت, فيقلدر يلني  ن ُو تََ يديت في س«: يصقيَ»في رواية  ن رواُا: « يصقا

لت ووتت  يقال  نلت: ُولاِ فلالن الشليء يق يلت َواتلة, وواتلت يقوتلت وياتلة ووصوتلا, والقلوِ ا سلَ  وُ لا 

َص في بيَ اليهو,ي الذي يقول فيت: قاي ْص  ال

َص   ي لصْرِن َذْا ْ اوِْربصوُا ْ نحشصوْرةً ْو,ص ا ي وُشح لحرا َْ شا  لْيح

َص ُلاْي الفْضح ص ُمح ْ أِي َ  ي قا َا  ص سا َا َص َتِي  أ  ال بح وسا  ذْا حص

 فإن  لناه: فإتي  أ  الَساَ  وووف, وُو  ن غير ُذا الْلن    

 86اآلية : 
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لال َاِن ِكْ ْهلاْن ْ أْل ُْ ,ِو نحْهلال ُْوح رص ْسلْن  ا يِواح باأْحح َْ يٍِة فْ َا يِي َص با ْ ْ  القول في تأوي  وولت تلال :     اْوَاذْا حص

ي ٍء ْحسا  باً .  هصِ  ْشيح

يِلوا     َْ يٍِة.: َذا , ي ليَ بطول الَياة والبقاء والسال ة  افْ َا َح با ْ يِيص  يلني جِ  ثناؤه بقولت: اْوَذْا حص

,ِوُلا. يقلول:  رص ,ِوُا. يقول: فا, وا لْن , ا ليَ بذلك بأحسلن  ْلا , لا ليلَ, اُوح رص نحها ُوح ْسْن  ا بأحح

 ُور,ِوا ال َية 

ة ال َية ال لي ُلي ُحسلن  ْلا حيلا بلت الَْيلـ , وال لي ُلي  ثأهلا, ثَ اخ أ  ُُ  ال أوي  في صف  

و ألييَ السلالم «: السالم  أييَ»فقال بلضهَ: ال ي ُي ُحسن  نها ُن يقول الْسأَِ  أيت َذا وي : 

والللر,ِ ُن يقلول: السللالم  ألييَ  ثأهللا, هْلا ويلل  لللت, ُو  ¹ورحْلة ال, ويليللد  أل  , للاء اللدا ي لللت

 , فيد و لأدا ي لت  ث  الذي , ا لت  ذهر  ن وال ذلك:يقول: و أييَ السالم

ـ حدثني  َْد بن الَسين, وال: حدثنا ُحْد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: 8025  

,ِوُلا. يقلول: َذا سلأَ  أيلك ُحلد, فقل  ُتلَ:  نحهلا ُوح رص ْسلْن  ا يِلوا بأحح َْ يٍِة فْ َا َح با ْ يِيص  و أيلك »اْوَذْا حص

 هْا وال لك «, السالم  أيك»ُو تقطع َل  «, السالم ورحْة ال

ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, ولال: ثنلي حجلاج,  لن ابلن جلري,,  لن  طلاء, ووللت: 8026  

,ِوُا. وال: في ُُ  ابإسالم  نحها ُوح رص ْسْن  ا يِوا بأحح َْ يٍِة فْ َا َح با ْ يِيص   اْوَذْا حص

وال: ُخبرتلا ابلن الْبلارك,  لن ابلن جلري, فيْلا ولرىء ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا سويد, 8027  

  أيت,  ن  طاء, وال: في ُُ  ابإسالم 

ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ُبي,  ن سفيان,  ن ُبي َسَاه,  ن شريح, ُتلت هلان يلر,ِ: 8028  

 هْا يسأَ  أيت «, السالم  أييَ»

ا ي  بن ُبي خالد,  ن َبراُيَ, ُتت ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ُبي,  ن ابن  ون وَس8029ْ  

 هان ير,ِ: السالم  أييَ ورحْة ال 

ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ُبلي,  لن سلفيان,  لن  طيلة,  لن ابلن  ْلر ُتلت هلان يلر,ِ: 8030  

 و أييَ 

ووال آخرون: ب   لن  ذلك: فَيوا بأحسن  نها ُُل  ابإسلالم, ُو ر,ِوُلا  أل  ُُل  اليفلر  ذهلر   

 ك: ن وال ذل

ـ حدثني َسَاه بن َبراُيَ بن حبيب بن الشهيد, وال: حلدثنا حْيلد بلن  بلد اللرحْن,  لن 8031  

الَسن بن صالح,  ن سْاك,  ن  ير ة,  ن ابن  باس, وال:  ن سأَ  أيك  ن خأق ال, فار,, 

ْسْن  ا  يِوا بأحح َْ يٍِة فْ َا َح با ْ يِيص  ,ِوُا.  أيت وَن هان  جوسيِا, فإن ال يقول: اْوَذْا حص  نحها ُوح رص

ـ حدثنا  َْد بن بشار, وال: حدثنا سالَ بن تلوح, ولال: حلدثنا سلليد بلن ُبلي  روبلة,  لن 8032  

,ِوُا.  أ  ُُ  الي اَ  نحها. لأْسأْين, اُوح رص ْسْن  ا يِوا بأحح َْ يٍِة فْ َا َح با ْ يِيص   و ا,ة, في وولت: اْوَذْا حص

يِلٍة حدثنا بشر بن  لاذ, وال: حدثنا يليد, وا    َا َح با ْ يِيصل  ل: حدثنا سليد,  لن و لا,ة فلي ووللت: اْوَذْا حص

,ِوُا.  أ  ُُ  الي اَ  نحها. لأْسأْين, اُوح رص ْسْن  ا يِوا بأحح َْ  فْ

يِلٍة     َا َح با ْ يِيصل  حدثنا بشر بلن  للاذ, ولال: حلدثنا يليلد, ولال: حلدثنا سلليد,  لن و لا,ة, ووللت: اْوَذْا حص

نحهللا. ي ْسللْن  ا يِللوا بأحح َْ ,ِوُللا. ُي  ألل  ُُلل  فْ قللول: حيللوا ُحسللن  نهللا: ُي  ألل  الْسللأْين اُوح رص

 الي اَ 

يِلوا 8033   َْ يِلٍة فْ َا َح با ْ يِيصل  ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب, ولال ابلن زيلد فلي ووللت: اْوَذْا حص

يِـي ب َية ُن يَيـي بأحسن ,ِوُا. وال: وال ُبي: حِق  أ  ه   سأَ حص نحها ُوح رص ْسْن  ا  نها, وَذا  بأحح

 حياه غير ُُ  ابإسالم ُن ير,ِ  أيت  ث   ا وال 

وال ُبو جلفر: وُول  ال أويأين ب أوي  ا ْية وول  ن وال ذلك في ُُ  ابإسالم, ووجلت  لنلاه َلل    

ُتت ير,ِ السالم  أ  الْسأَ َذا حياه تَية ُحسن  ن تَي ت ُو  ثأهلا  وذللك ُن الَلَاح  لن ا ْثلار 

  ال  أيت وسأَ ُتت واجب  أ  ه   سأَ ر,ِ تَية ه  هافر ُحسلن  لن تَي لت,  ن رسول ال صأ

والْث  في ُذه ا ْية  ن غير تْييل  نت بين الْس وجب ر,ِ األحسن  لن  ¹وود ُ ر ال بر,ِ األحسن

تَي ت  أيت والْر,و,  أيت  ثأها بد لة يلألَ بهلا صلَة ولول  لن ولال:  نل  بلر,ِ األحسلن الْسلأَ, 

 ْث : ُُ  اليفر وبر,ِ ال
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والَواَ َذح لَ يين في ا ْية , لة  أ  صَة ذلك و  بََ ت ُثر  زم  ن الرسول صلأ  ال   

 أيت وسأَ, ُن ييون ال,يار في ذللك َلل  الْسلأَِ  أيلت بلين ر,ِ األحسلن ُو الْثل  َ  فلي الْوضلع 

سلأْا لهلا  وولد خَلَ الذي خِص شي ا  ن ذلك سنة  ن رسول ال صأ  ال  أيت وسلأَ, فييلون  

فلال «, و ألييَ»السنة ُُ  اليفر بالنهي  ن ر,ِ األحسن  ن تَي هَ  أيهَ ُو  ثأها, َ  بلأن يقلال: 

ينبغي ألحد ُن ي لدِى  ا حدِ في ذلك رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ  فأ لا ُُل  ابإسلالم, فلإن لْلن 

وي  ن رسول ال صأ  ال  أيت سأَ  أيت  نهَ في الر,ِ  ن ال,يار  ا جل  ال لت  ن ذلك   وود رص

 وذلك  ا: ¹وسأَ في تأوي  ذلك بنَو الذي وأنا خبر

ـ حدثني  وس  بلن سله  الر ألي, ولال: حلدثنا  بلد ال بلن السلرِي األتطلاهي, ولال: حلدثنا 8034  

ُشام بن  حق,  ن  اصَ األحول,  ن ُبي  ثْان النهدِي,  ن سأْان الفارسي, وال: جاء رجل  

ةص ِكا!»لنبِي صأ  ال  أيت وسأَ, فقال: السالم  أيك يا رسول ال! فقال: َل  ا ْْ ثلَ «  ْوْ أْيحْك ْوْرحح

لةص ِكا »جاء آخر فقال: السالم  أيلك يلا رسلول ال ورحْلة ال! فقلال للت رسلول ال:  ْْ ْوْ أْيحلْك ْوْرحح

 ورحْلللة ال وبرهاتلللت! فقلللال للللت: ثلللَ جلللاء آخلللر فقلللال: السلللالم  أيلللك يلللا رسلللول ال«  ْوبْْرهاتصلللتص!

فقلال للت الرجل : يلا تبلِي ال بلأبي ُتلَ وُ لي, ُتلاك فلالن وفلالن فسلأْا  أيلك فلر,,ِ « ْوْ أْيحْك!»

ْسْن » أيهْا ُهثر  ْا ر,,ِ  أِي  فقال:  يِوا بأحح َْ يٍِة فْ َا َح با ْ يِيص  َح تْدْعح لْنا ْشيح ا, وال ال اْوَذْا حص ُتِْك لْ

 ِ, نحها ُوح رص  « وُا. فر,,تاُا ْ أْيحكْ  ا

فإِ وال وا  : ُفواجب ر,ِ ال َية  أ   ا ُ ر ال بت في ه ابت  وي : تلَ, وبت هلان يقلول جْا لة   

  ن الْ قد ين  ذهر  ن وال ذلك:

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا سويد, وال: ُخبرتا ابن الْبارك,  ن ابن جري,, وال: ُخبرتلي 8035  

يِلوا ُبو اللبير ُتت سْع  َْ يِلٍة فْ َا َح با ْ يِيصل  جلابر بلن  بلد ال يقلول:  لا رُي لت َ  يوجبلت ووللت: اْوَذْا حص

,ِوُا.  نحها ُوح رص ْسْن  ا  بأحح

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا سويد بلن تَلر, ولال: ُخبرتلا ابلن الْبلارك,  لن سلفيان,  لن 8036  

 رج ,  ن الَسن, وال: السالم: تطِوع, والر,ِ فريضة 

يبا.  القول   ٍء ْحسا  في تأوي  وولت تلال : اُِن ِكْ هاْن  أ  هصِ  ْشيح

يلني بذلك جِ  ثناؤه: َن ال هان  أ  ه  شيء  ْا تلْأون ُيهلا النلاس  لن األ ْلال  لن طا لة   

 و لَية حفيظا  أييَ, ح   يجازييَ بها جلاءه  هْا:

ثنا  يسل ,  لن ابلن ُبلي تجليح, ـ حدثني  َْد بن  ْرو, وال: حدثنا ُبو  اصَ, وال: حلد8037  

  ن  جاُد: حسيبا, وال: حفيظا 

 حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال: حدثنا شب ,  ن ابن ُبي تجيح,  ن  جاُد,  ثأت    

يل   لن الَسلاَ اللذي ُلو فلي  لنل  ابإحَلاء, يقلال    وُص  الَسيب في ُذا الْوضع  نلدي فْلا

فلالن حاسلبت  أل  هلذا وُلو حسليبت, وذللك َذا هلان صلاحب  نت: حاسلبَ فالتلا  أل  هلذا وهلذا, و

حسابت  وود ز َ بل  ُُ  البَرة  ن ُُل  الأغلة ُن  لنل  الَسليب فلي ُلذا الْوضلع: اليلافي, 

سبني ُحسابا, بْلن : هفاتي,  ن وولهَ: حسبي هذا وهلذا  وُلذا غألر  يقال  نت: ُحسبني الشيء يَص

الشليء: ُحسلبَ  أل  الشليء فهلو حسليب  أيلت,   ن القول وخطأ, وذللك ُتلت   يقلال فلي ُحسلبَ

يبا.  ٍء ْحسا  وَتْا يقال: ُو حسبت وحسيبت, وال يقول: اَِن ِكْ هاْن  أ  هصِ  ْشيح

 87اآلية : 
يْاْ لةا  ْ ْريحلْب فايلتا  قا ما الح َح َالْلْ  يْلوح لْلنِيص ْْ ُصلْو لْيْجح ْوْ لنح القول في تأويل  ووللت تللال :     اِكص آل َالْلـْتْ َا ِ 

يثاً .   ْن ِكا ْحدا دْهص  ا  ُْصح

. الْلبلو, اللذي   تنبغلي اللبلو,ة َ  للت ُلو,     َح لْلنِيص ْْ ُصْو لْيْجح يلني جِ  ثناؤه بقولت: اِكص   َلْتْ َ ِ 

ما القاياْ ةا. يقلول: ليبلثلنيَ  لن  َح َل  يْوح لْنِيص ْْ الذي لت  با,ة ه  شيء وطا ة ه  طا ع  ووولت: الْيْْج

د  ْاتيَ, وليَشرتيَ جْيلا َل   وو  الَساَ الذي يجازي الناس فيت بأ ْلالهَ, ويقضلي فيلت بل

بين ُُ  طا  ت و لَي ت وُُل  ابإيْلان بلت واليفلر  ا  ْريحلْب فايلتا. يقلول:   شلِك فلي حقيقلة  لا 

لْن ُوول ليَ  ن ذلك وُخبرهَ  ن خبري: ُتِي جا ليَ َل  يوم القيا ة بلد  ْاتيَ  اْوْ نح ُصح  دْهص  ا

يثا. يلني بذلك: وا أْوا حقيقة  ا ُخبرهَ  ن ال,بر, فإتي جا ليَ َل  يلوم القيا لة لأجللاء  ِكا ْحدا
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واللرض والَساَ والثواَ واللقاَ يقينا, فال تشيوا في صَ ت, و  تْ روا في حقي ت, فإن وولي 

لدْ  يثا. يقلول: الَده الذي   هذَ فيت, وو دى الَده الذي   خأ  للت  اْوْ لنح ُصح لْن ِكا ْحلدا هص  ا

وُِي تاطق ُصده  ن ال حديثا  وذلك ُن الياذَ َتْا ييذَ ليج أب بيذبت َل  تفسلت تفللا ُو يلدفع 

بت  نها ضِرا, وال تلال  ذهره خالق الضِر والنفع, فغير جا ل ُن ييون  نت هذَ, ألتلت   يلد وه 

ه تللال  ذهلره, فيجلوز ُن ييلون للت فلي اسل َالة َل  اج الَ تفع َل  تفست, ُو ,فع ضِر  نها سلوا

 اليذَ  نت تظيرا, و ن ُصده  ن ال حديثا وخبرا 

 88اآلية : 
يلدصو صرا لا ْهْسلبصْواح ُْت ْْ َح با ْهْسلهص نْافاقايْن فا ْ ْليحنا ْوِكص ُْرح ْص َح فاي الح ا لْيص ْْ ْن ُْن القول في تأوي  وولت تلال :     افْ

دصواح ْ نح ُْْضِ  ِكص  دْ لْتص ْسبايالً .  تْهح أا ا ِكص فْأْن تْجا   ْوْ ن يصضح

.: فْلا شلأتيَ ُيهلا الْؤ نلون فلي ُُل  النفلاه     نافاقايْن فا ْ ْيحنا ْص َح فاي ال ا لْيص ْْ يلني جِ  ثناؤه بقولت: افْ

للا ْهْسلبصوا. يلنلي بللذلك: وال ر,ُِلَ َلل  ُحيللام ُُل  ْْ َح با ْهْسلهص الشلرك فللي  ف  لين  , أف لين, اْوِكص ُرح

 َباحة , ا هَ وسبي ذراريهَ  وابإرهاس: الر,ِ, و نت وول ُ ية بن ُبي الَأَ:

اةً ووالوا ابإفحْك ْوالِلوْرا   َْ ياتصوا  ص ْص َا النِارا َتِهص ي ْا سصوا فاي ْح ها صرح  فأ

 بغير ُل  « وال رهسهَ»يقال  نت: ُرهسهَ ورهسهَ  وود ذصهر ُتها في وراءة  بد ال وُبِي:   

واخ أ  ُُ  ال أوي  في الذين تللَ فيهَ ُذه ا ْية, فقلال بلضلهَ: تلللَ فلي اخل الف ُصلَاَ   

رسول ال صأ  ال  أيلت وسلأَ فلي اللذين ت,أفلوا  لن رسلول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ يلوم ُصحلد, 

َص وا  أْلل  ْللا ً واتَللرفوا َللل  الْدينللة, ووللالوا لرسللول ال  أيللت الَللالة والسللالم وألصللَابت: الْللوح تْلح

.  ذهر  ن وال ذلك: َح نْاهص   تِبْلح

ـ حدثني الفض  بن زيا, الواسطي, وال: حدثنا ُبو ,او,,  لن شللبة,  لن  لدِي بلن ثابلَ, 8038  

وال: سْلَ  بد ال بن يليد األتَارِي يَدِث  ن زيد بلن ثابلَ: ُن النبلِي صلأ  ال  أيلت وسلأَ 

فيلان ُصلَاَ النبلِي صلأ  ال  أيلت وسلأَ فليهَ لْا خرج َل  ُصحد, رجلَ طا فة  ْن هلان  للت, 

نلافاقايْن فا ْ ْليحنا ْوِكص  ْص َح فالي ال ل لا لْيص ْْ فرو ين, فروة تقول: تق أهَ, وفروة تقول:    فنللَ ُلذه ا ْيلة: افْ

دصوا.    ا ْية, فقال رسول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ فلي  يدصوْن ُنح تْهح ا ْهْسبصوا ُتصرا ْْ َح با ْهْسهص الْدينلة: ُرح

ا تْنحفاي النِارص ْخبْْث الفاِضةا » ْْ  « ُتِها ْطيِبْةٌ وَتِها تْنحفاي ْخبْْشها ه

حدثنا ُبو هريب, وال: حدثنا ُبو ُسا ة, وال: حدثنا شلبة,  ن  لدِي بلن ثابلَ,  لن  بلد ال بلن    

 يليد,  ن زيد بن ثابَ, وال: خرج رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ فذهر تَوه 

ي زريق بن الس,َ, وال: حدثنا شبابة,  ن  دِي بن ثابَ,  ن  بد ال بن يليلد,  لن زيلد حدثن   

بن ثابَ, وال: ذهروا الْنافقين  ند النبِي صأ  ال  أيت وسأَ, فقال فريق: تق أهَ, وولال فريلق:   

.    َل  نافاقايْن فا ْ ْيحنا ْص َح فاي ال ا لْيص ْْ  آخر ا ْية  تق أهَ فأتلل ال تبارك وتلال : افْ

ووال آخرون: ب  تللَ في اخ الف هان بين ُصلَاَ رسلول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ فلي ولوم   

هاتوا ود وا الْدينة  ن  ية, فأرهروا لأْسأْين ُتهَ  سلأْون, ثلَ رجللوا َلل   يلة وُرهلروا لهلَ 

 الشرك  ذهر  ن وال ذلك:

 يسل ,  لن ابلن ُبلي تجليح,  لن  ـ حدثنا  َْلد بلن  ْلرو, ولال: حلدثنا ُبلو  اصلَ,  لن8039  

نافاقايْن فا ْ ْيحن. وال: ووم خرجوا  لن  يلة ح ل  ُتلوا الْدينلة يل ْلون ُتهلَ  ْص َح فاي ال ا لْيص ْْ  جاُد: افْ

 هاجرون, ثَ ارتدِوا بلد ذلك, فاس أذتوا النبلِي صلأ  ال  أيلت وسلأَ َلل   يلة ليلأتوا ببضلا ع لهلَ 

ا   يقول: َُ  نافقون, ووا   يقول: َُ  ؤ نون  فبين ال ي جرون فيها  فاخ أ  فيهَ الْؤ نون, فق

تفاوهَ, فأ ر بق الهَ  فجاءوا ببضا لهَ يريلدون الْدينلة, فأقليهَ ُلالل بلن  لويْر األسلأْي, وبينلت 

ر صدره ُن يقات  الْؤ نين ُو يقاتل  وو لت,  َا وبين النبِي صأ  ال  أيت وسأَ حأ , وُو الذي ح

 ُال ً, وبينت وبين النبِي صأ  ال  أيت وسأَ  هد فدفع  نهَ بأتهَ يؤ نون 

حدثني الْثن , وال: حلدثنا ُبلو حذيفلة, ولال: حلدثنا شلب ,  لن ابلن ُبلي تجليح,  لن  جاُلد  ثألت    

بنَوه, غير ُتت وال: فبلين ال تفلاوهَ, وُ لر بق لالهَ فألَ يقلاتأوا يو  لذ, فجلاءوا ببضلا لهَ يريلدون 

 ت وبين رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ حأ  ُالل بن  ويْر األسأْي, وبين
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ووال آخرون: ب  هلان اخل الفهَ فلي ولوم  لن ُُل  الشلرك هلاتوا ُرهلروا ابإسلالم بْيلة, وهلاتوا   

 يلينون الْشرهين  أ  الْسأْين  ذهر  ن وال ذلك:

ـ حدثني  َْد بن سلد, وال: ثني ُبي, وال: ثني  ْي, وال: ثنلي ُبلي,  لن ُبيلت,  لن ابلن 8040  

نافاقايْن فا ْ ْيحن. وذلك ُن وو لا هلاتوا بْيلة ولد تيأْلوا بابإسلالم, وهلاتوا  ْص َح فاي ال ا لْيص ْْ  باس وولت: افْ

يظاُرون الْشرهين, ف,رجوا  ن  يلة يطأبلون حاجلة لهلَ, فقلالوا: َن لقينلا ُصلَاَ  َْلد  أيلت 

خرجلوا  لن  يلة, واللَ الَالة والسالم, فأيس  أينا  نهَ بأس! وُن الْؤ نين لْا ُخبروا ُتهَ ولد 

ف ة  ن الْؤ نين: ارهبوا َل  ال,بثاء فاو أوَُ, فإتهَ يظاُرون  ألييَ  لدِوهَ! وواللَ ف لة ُخلرى 

 ن الْؤ نين: سبَان ال ـ ُو هْا والوا  ُتق أون وو ا ود تيأْوا بْث   ا تيأْ َ بت   ن ُج  ُتهَ لَ 

فيللاتوا هللذلك ف  للين, والرسللول  أيللت  يهللاجروا وي رهللوا ,يللارَُ تسلل َِ  , للاؤَُ وُ للوالهَ لللذلك!

نافاقايْن فا ْ ْيحنا  ¹الَالة والسالم  ندَُ   ينه  واحدا  ن الفريقين  ن شيء ْص َح فاي ال ا لْيص ْْ فنللَ: افْ

دصوا ْ نح ُْضِ  ِكص.    ا ْية  يدصوْن ُنح تْهح ا ْهْسبصوا ُتصرا ْْ َح با ْهْسهص  ْوِكص ُرح

َح فالي ـ حدثنا بشر بن  لاذ, 8041   ل لا لْيص ْْ وال: حدثنا يليد, ولال: حلدثنا سلليد,  لن و لا,ة, ووللت: افْ

نافاقايْن فا ْ ْيحن.    ا ْية, ذهر لنا ُتهْا هاتا رجأين  ن ولريش هاتلا  لع الْشلرهين بْيلة, وهاتلا ولد  ْص ال

 وُْلا تيأْا بابإسالم, ولَ يهاجرا َل  النبِي صأ  ال  أيت وسأَ  فأقيهْا تاس  ن ُصَاَ تبِي ال

 قبالن َل   ية, فقال بلضهَ: َن , اءُْا وُ والهْا حالل, ووال بلضهَ:   تَِ  ليَ  ف شاجروا 

لا ْهْسلبصوا. ح ل  بأل : اْولْلوح  ْْ َح با ْهْسلهص نافاقايْن فا ْ ْيحنا وِكص ُرح ْص َح فاي ال ا لْيص ْْ فيهْا, فأتلل ال في ذلك: افْ

َح فْ  َح ْ أْيحيص  أْقاتْأصوهصَ. شاْء ِكص لْْسأِْطهص

ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا ُبو سفيان,  ن  لْلر بلن راشلد, ولال: بأغنلي ُن تاسلا  لن ُُل  8042  

 ية ه بوا َل  النبِي صأ  ال  أيت وسأَ ُتهَ ولد ُسلأْوا, وهلان ذللك  لنهَ هلذبا  فأقلوَُ, فلاخ أ  

َح فالي  ¹امفيهَ الْسأْون, فقالَ طا فة: , اؤَُ حالل, ووالَ طا فة: , اؤَُ حر ا لْيص ْْ فأتلل ال: افْ

ا ْهْسبصوا.  ْْ َح با ْهْسهص نافاقايْن فا ْ ْيحنا ْوِكص ُرح ْص  ال

دثَ  ن الَسين بن الفرج, وال: سْلَ ُبا  لاذ, يقول: ُخبرتا  بيد بلن سلأْان, ولال: 8043   ـ حص

نافاقايْن فا ْ ْيحن. َُ  ْص َح فاي ال ا لْيص ْْ تلاس ت,أفلوا  لن تبلِي ال صلأ  سْلَ الضَاك يقول في وولت: افْ

ال  أيت وسأَ, وُولا وا بْيلة, وُ أنلوا ابإيْلان, وللَ يهلاجروا  فلاخ أ  فليهَ ُصلَاَ رسلول ال 

صأ  ال  أيت وسأَ, ف و َُ تاس  ن ُصَاَ رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ, وتبرُ  ن و ي هَ 

َ وللَ يهلاجروا  فسلْاَُ ال  نلافقين, آخرون, ووالوا: ت,أفلوا  لن رسلول ال صلأ  ال  أيلت وسلأ

 وبرُ الْؤ نين  ن و ي هَ, وُ رَُ ُن   ي ولوَُ ح   يهاجروا 

ووال آخرون: ب  هان اخ الفهَ في ووم هاتوا بالْدينلة ُرا,وا ال,لروج  نهلا تفاولا  ذهلر  لن ولال   

 ذلك:

ُسلباط,  لن السلدِي: ـ حدثنا  َْد بن الَسين, ولال: حلدثنا ُحْلد بلن  فضل , ولال: حلدثنا 8044  

للا ْهْسللبصوا. وللال: هللان تللاس  للن الْنللافقين ُرا,وا ُن  ْْ َح با ْهْسللهص نللافاقايْن فا ْ ْلليحنا ْوِكص ُرح ْص َح فاللي ال لل للا لْيص ْْ افْ

ناُلا, فألأنلا ُن ت,لرج  ْح ي,رجوا  ن الْدينة, فقالوا لأْؤ نين: َتا ود ُصابنا ُوجاع في الْدينة واتِْ,

ر ح   ت ْاث  ثَ  واخ أل  فليهَ ُصلَاَ النبلِي  ¹ترجع, فإتا هنلا ُصلَاَ بريلة  فلاتطأقواَل  الِظهح

صأ  ال  أيت وسأَ, فقالَ طا فة: ُ داء ال الْنافقون, و,,تا ُن رسلول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ 

ُذن لنللا فقاتأنللاَُ! ووالللَ طا فللة:  , بلل  َخواتنللا ت,ْلل هَ الْدينللة فاتِ,ْوُللا  ف,رجللوا َللل  الظهللر 

. يقلول:  لا ليلَ تيوتلون فليهَ ي نِلُون, ف نافاقايْن فا ْ ْليحنا ْص َح فاي ال ا لْيص ْْ إذا برءوا رجلوا  فقال ال: افْ

ا ْهسبوا.  ْْ َح ب ْهْسهص  ف  ين اوال ُرح

ووال آخرون: ب  تللَ ُذه ا ْية في اخ الف ُصَاَ رسول ال صأ  ال  أيلت وسلأَ فلي ُ لر   

 ُُ  ابإفك  ذهر  ن وال ذلك:

نلافاقايْن ـ 8045   ْص َح فالي ال ا لْيص ْْ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب, وال: وال ابن زيد في وولت: افْ

وا فالي ْسلباي ا ِكا  رص لايلاْء ح ل  يصهلاجا َح ُوح لنحهص لذصوا  ا ا ْهْسبصوا. ح   بأ : افاْل تْ ِ,ا ْْ َح با ْهْسهص . فا ْ ْيحنا ْوِكص ُرح

 ا شة بْا تيأَ  فقال سلد بن  لاذ: فإت  ُبرُ َل  ال وَل  وال: ُذا في شأن ابن ُبِي حين تيأَ في 

 رسولت  نت! يريد  بد ال بن ُبِي ابن سأول 
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وال ُبو جلفر: وُول  ُذه األووال بالَواَ في ذلك وول  ن وال: تللَ ُلذه ا ْيلة فلي اخل الف   

للد َسلال هَ  لن ُُل  ُصَاَ رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ في ووم هاتوا ارتلدِوا  لن ابإسلالم ب

ألن اخلل الف ُُلل  ذلللك َتْللا ُللو  ألل  وللولين: ال أويلل  فللي  ¹ يللة  وَتْللا وأنللا ذلللك ُوللل  بالَللواَ

ُحدُْا ُتهَ ووم هاتوا  ن ُُ   ية  أ   ا ولد ذهرتلا الروايلة  لنهَ, وا ْخلر ُتهلَ ولوم هلاتوا  لن 

َح ُوح  لنحهص لذصوا  ا وا. ُوضلح اللدلي  ُُ  الْدينة, وفي وول ال تللال  ذهلره: افْلال تْ ِ,ا رص لايلاْء ح ل  يصهلاجا

 أ  ُتهَ هاتوا  ن غير ُُ  الْدينة ألن الهجرة هاتَ  أ   هد رسلول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ 

َل  ,اره و دين ت  ن سا ر ُرض اليفر, فأ ا  ن هان بالْدينة في ,ار الهجرة  قيْلا  لن الْنلافقين 

 ,ار الهجرة هان وطنت و قا ت وُُ  الشرك, فأَ يين  أيت فرض ُجرة, ألتت في 

. فقللال بلضلهَ: ُللو  نَلوَ  ألل  الَلال, هْللا    واخ أل  ُُلل  اللربيلة فللي تَلب وولللت: افا ْ ْليحنا

وولال بلل  تَلويي  ¹تقول:  ا لك وا ْا, يلني  ا لك في حلال القيلام  وُلذا ولول بلل  البَلريين

وَ فلي  اللك  لرفلة ُو ولال: و  يصبلالْ  هلان الْنَل«,  لا للك»اليوفيين: ُو  نَلوَ  أل  فلل  

تيرة  وال: ويجوز في اليالم ُن يقول:  ا لك السا ر  لنا, ألتلت هالفلل  اللذي ينَلب بيلان وُرلِن 

 ن الْنَوَ جلاز تَلب الْلرفلة « يفل »و« فل »و ا ُشبههْا  وال: وه   وضع صأََ فيت 

ا اِ  وُذا القول  نت والنيرة, هْا ينَب هان وُرِن ألتهِن تواوص في الْلن  وَن رننَ ُتهِن ت

القيلام, فهلو فلي  لذُب هلان «  ا لك وا ْا»ُول  بالَواَ في ذلك, ألن الْطأوَ في وول القا  : 

 وُخواتها وُرِن وصواحباتها 

ا ْهْسبصوا.    ْْ َح با ْهْسهص  القول في تأوي  وولت  ِل وجِ : اْوِكص ُرح

َح    ْهْسهص هْلا وأنلا  ذهلر  ¹. فقال بلضلهَ:  لنلاه: ر,ُِلَاخ أ  ُُ  ال أوي  في تأوي  وولت: اْوِكص ُرح

  ن وال ذلك:

ـ حدثنا الَسن, وال: ثني حجاج,  ن ابن جري,,  ن  طاء ال,راسلاتي,  لن ابلن  بلاس: 8046  

ا ْهْسبصوا. ر,َُِ  ْْ َح با ْهْسهص  اْوِكص ُرح

 ووال آخرون:  لن  ذلك: وال ُوولهَ  ذهر  ن وال ذلك:  

وال: ثني  بد ال, ولال: ثنلي  لاويلة,  لن  ألِي بلن ُبلي طأَلة,  لن ابلن  ـ حدثني الْثن ,8047  

ا ْهْسبصوا. يقول: ُوولهَ  ْْ َح با ْهْسهص   باس: اْوِكص ُرح

 ووال آخرون:  لن  ذلك: ُضأِهَ وُُأيهَ  ذهر  ن وال ذلك:  

ا,ة: اْوِكص ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسلين, ولال: حلدثنا ُبلو سلفيان,  لن  لْلر,  لن و ل8048  

. وال: ُُأيهَ  َح ْهْسهص  ُرح

َح     ْهْسهص حدثني الْثن , وال: حدثنا َسَاه, وال: حدثنا  بد الرزاه,  ن  لْر,  ن و ا,ة: اْوِكص ُرح

ا ْهْسبصوا.: ُُأيهَ بْا  ْأوا  ْْ  با

: ـ حدثنا  َْد بن الَسين, ولال: حلدثنا ُحْلد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلديِ 8049  

ا ْهْسبصوا.: ُُأيهَ  ْْ َح با ْهْسهص  اْوِكص ُرح

 وود ُتينا  أ  البيان  ن  لن  ذلك وب  بْا ُغن   ن َ ا,تت   

للدْ لْللتص    للأا ا ِكص فْأْللنح تْجا للدصوا ْ للنح ُْضللِ  ِكص ْوْ للنح يصضح يللدصوْن ُنح تْهح القللول فللي تأويلل  وولللت تلللال : اُتصرا

 ْسبايالً. 

دصوا ْ نح ُْضِ  ِكص. ُتريلدون ُيهلا الْؤ نلون ُن تهلدوا َلل  يلني جِ  ثناؤه بقول   يدصوْن ُنح تْهح ت: اُتصرا

ابإسالم, ف وفقوا لهورار بلت واللدخول فيلت  لن ُضلأت ال  نلت, يلنلي بلذلك:  لن خذللت ال  نلت فألَ 

فقين الذين يوفقت لهورار بت  وَتْا ُذا خطاَ  ن ال تلال  ذهره لأف ة ال ي ,افلَ  ن ُؤ ء الْنا

وص  ال صف هَ في ُذه ا ْية, يقول لهَ جِ  ثناؤه: ُتبغون ُداية ُؤ ء الذين ُضأهَ ال ف,ذلهَ 

لأا ا ِكص فْأْلنح   ن الَِق واتباع ابإسالم بْدافل يَ  ن و الهَ  ن ُرا, و الهَ  ن الْؤ نين  اْوْ نح يصضح

دْ لْتص ْسبايالً. يقولت: و ن خذلت  ن ,ينت وات باع  ا ُ ره بت  ن ابإورار بت وبنبيت  َْلد صلأ  ال تْجا

 أيت وسأَ و ا جاء بت  ن  نده, فأضأت  نت, فأن تجد لت يا  َْد سبيالً, يقول: فأن تجد للت طريقلا 

تهديت فيها َل  َ,راك  ا خذلت ال ) نت(, و   نهجا يَ   نت َل  األ ر الذي ولد حر لت الوصلول 

 َليت 
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 89اآلية : 
َح القول فلي  لنحهص لذصواح  ا واح فْ ْيصوتصلوْن ْسلْوآًء فْلالْ تْ ِ,ا لا ْهفْلرص ْْ وْن ْه فصلرص تأويل  ووللت تللال :     اْو,ِواح لْلوح تْيح

َح ْو ْ تْ  ُص و ْص َح ْحيحلثص ْوْجلدتِ ُص َح ْواوح صأصلو ُص لذصو اح فْ,ص واح فاي ْسباي ا ِكا فْإانح تْْولِوح رص يْالْء ْح ِْ  يصْهاجا لا َح ُْوح لنحهص لذصواح  ا   ِ,ا

يراً .   َا  ْولايِاً ْو ْ تْ

وا.: تْنل  ُلؤ ء الْنلافقون اللذين ُتل َ ُيهلا     لا ْهفْلرص ْْ وْن ه فصلرص يلني جِ  ثناؤه بقولت: اْو,ِوا لْلوح تْيح

الْؤ نون فيهَ ف  ان ُن تيفروا ف جَدوا وحداتية ربيَ وتَديق تبييَ  َْد صأ  ال  أيت وسأَ, 

وا. يقولت: هْا جَدوا َُ  ذلك  افْ ْيصوتصوْن ْسْواًء. يقول: ف يوتون هفارا  ثأهَ, وتس وون اهْا ْهفْرص

وا فاللي ْسللباي ا ِكا. يقللول: ح لل   رص لايللاْء ح لل  يصهللاجا َح ُوح للنحهص للذصوا  ا ُتلل َ وُللَ فللي الشللرك بللاهلل  افْللال تْ ِ,ا

ي  ي,رجوا  ن ,ار الشرك ويفارووا ُُأها الذين َُ باهلل  شرهون َل  ,ار ابإسالم وُُأها افي ْسلبا 

 ال. يلني في اب غاء ,ين ال, وُو سبيأت, فيَيروا  ند ذلك  ثأيَ, وييون لهَ حين ذ حيْيَ  هْا:

ـ حدثني  َْد بن سلد, وال: ثني ُبي, وال: ثني  ْي, وال: ثنلي ُبلي,  لن ُبيلت,  لن ابلن 8050  

 ِ وا فْ ْيصوتصوْن ْسْواًء فاْل تْ  ا ْهفْرص ْْ وْن ه فصرص وا. يقول:  باس: اْو,ِوا لْوح تْيح رص لاياْء ح   يصهاجا َح ُوح نحهص ذصوا  ا ,ا

 ح   يَنلوا هْا صنل َ, يلني: الهجرة في سبي  ال 

َح ْولايِلا ْو     لنحهص لذصوا  ا َح ْو  تْ ِ,ا ُص و ْص َح ْحيحلثص ْوْجلدحتص ُص َح ْواوح صأصلو ُص ذصو ا فْ,ص القول في تأوي  وولت: افإنح تْْولِوح

يرا.  َا  تْ

: فإن ُ,بر ُؤ ء الْنافقون  ن ابإولرار بلاهلل ورسلولت, وتوللوا  لن الهجلرة يلني بذلك جِ  ثناؤه  

 ن ,ار الشرك َل  ,ار ابإسالم, و ن اليفر َل  ابإسالم, ف,لذوَُ ُيهلا الْؤ نلون, واو ألوَُ حيلث 

َح ْولايِا. يقولت:  نحهص ذصوا  ا وجدتْوَُ  ن بال,َُ وغير بال,َُ, ُين ُصب ْوَُ  ن ُرض ال  او  تْ ِ,ا

و  ت ,ذوا  لنهَ خأليالً يلوالييَ  أل  ُ لورهَ, و  تاصلرا ينَلرهَ  أل  ُ لدا يَ, فلإتهَ هفلار   

يألوتيَ خبلا ً, و,ِوا  لا  نل َِ  وُلذا ال,بلر  لن ال جلِ  ثنلاؤه َباتلة  لن صلَة تفلاه اللذين اخ أل  

 الْؤ نون في ُ رَُ, وتَذير لْن ,افع  نهَ  ن الْدافلة  نهَ 

 ذلك وال ُُ  ال أوي   ذهر  ن وال ذلك: وبنَو الذي وأنا في  

ـ حدثني  َْد بن سلد, وال: ثني ُبي, وال: ثني  ْي, وال: ثنلي ُبلي,  لن ُبيلت,  لن ابلن 8051  

.: فإن تولوا  ن الهجرة ف,ذوَُ واو أوَُ  َح ُص َح ْواوح صأصو ُص ذصو ا ف,ص   باس: افإنح تْْولِوح

بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: ـ حدثنا  َْد بن الَسين, ولال: حلدثنا ُحْلد 8052  

. يقلللول: َذا ُرهلللروا هفلللرَُ فلللاو أوَُ حيلللث  َح ُص و ْص لللثص ْوْجلللدحتص َح ْحيح ُص َح ْواوح صأصلللو ُص لللذصو ا فْ,ص افلللإنح تْْولِلللوح

 وجدتْوَُ 

 90اآلية : 
َح  للنْهص َح ْوبْيح للنْيص ٍم بْيح للأصوْن َالْللْ  وْللوح َا يْن يْ َح  القللول فللي تأويلل  وولللت تلللال :     اَا ِ الِللذا وهص ِ يثْللاٌه ُْوح ْجللالءص

َح فْأْقْللاتْأص  َح ْ أْلليحيص َح ْولْللوح ْشللالْء ِكص لْْسللأِْطهص ْ هص َح ُْوح يصقْللاتاأصواح وْللوح َح ُْن يصقْللاتاأصوتْيص ُص للدصورص ِح صص للْر َا َح فْللإانا ْح وهص

ا ْجلْْ  ِكص لْ  ْْ َْ فْ َص الِسأْ اح َالْيحيص َح ْوُْلحقْوح َح يصقْاتاأصوهص َح فْأْ َح ْسبايالً .  ا ح ْْللصوهص َح ْ أْيحها  يص

يثللاٌه.: فللإن تللولِ  ُللؤ ء     َح  ا للنْهص َح ْوبْيح للنْيص ٍم بْيح للأصوْن َللل  وْللوح َا يْن يْ يلنللي جللِ  ثنللاؤه بقولللت: اَ ِ الِللذا

الْنافقون الذين اخ أف َ فيهَ  ن ابإيْان باهلل ورسولت, وُبلوا الهجلرة, فألَ يهلاجروا فلي سلبي  ال, 

جدتْوَُ, سلوى  لن وصل   لنهَ َلل  ولوم بيلنيَ وبيلنهَ  وا, لة و هلد ف,ذوَُ واو أوَُ حيث و

و يثاه, فدخأوا فيهَ وصاروا  نهَ ورضوا بَيْهلَ, فلإن لْلن وصل  َلليهَ فلدخ  فليهَ  لن ُُل  

الشرك راضليا بَيْهلَ فلي حقلن , لا هَ بدخوللت فليهَ, ُن   تسلب  تسلاؤَُ وذراريهلَ, و  تصغلنَ 

 ُ والهَ  هْا:

بن الَسين, ولال: حلدثنا ُحْلد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: ـ حدثنا  َْد 8053  

يثللاٌه. يقللول: َذا ُرهللروا هفللرَُ فللاو أوَُ حيللث  َح  ا للنْهص َح ْوبْيح للنْيص ٍم بْيح للأصوْن َللل  وْللوح َا يْن يْ اَ ِ الِللذا

 وجدتْوَُ, فإن ُحد  نهَ ,خ  في ووم بينيَ وبينهَ  يثاه, فأجروا  أيت  ث   ا تجرون  أ  ُُ 

 الذ ة 
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ٍم 8054   لأصوْن َلل  وْلوح َا يْن يْ ـ حدثني يوتس,  ن ابن وُب, وال: ولال ابلن زيلد فلي ووللت: اَ ِ الِلذا

يثاٌه. يَأون َل  ُؤ ء الذين بينيَ وبينهَ  يثاه  ن القوم, لهَ  ن األ ان  ث   لا  َح  ا نْهص َح ْوبْيح نْيص بْيح

 لهؤ ء 

وال: ثني حجاج,  لن ابلن جلري,,  لن  ير لة, ووللت: ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, 8055  

يثاٌه. وال: تللَ في ُالل بن  ويْر األسأْي وسلراوة  َح  ا نْهص َح ْوبْيح نْيص ٍم بْيح أصوْن َل  وْوح َا يْن يْ اَ ِ الِذا

 بن  الك بن جلشَ وخليْة بن  ا ر بن  بد  ناف 

يْن يْ    ٍم.: َ  الذين ي َأون في وود ز َ بل  ُُ  اللربية, ُن  لن  وولت: اَ ِ الِذا أصوْن َل  وْوح َا
 للن وللولهَ: اتَِلل  الرجلل , بْلنلل : ات ْلل  وات سللب, هْللا وللال  ¹ُتسللابهَ لقللوم بيللنيَ وبيللنهَ  يثللاه

 األ ش  في صفة ا رُة ات سبَ َل  ووم:

َص   ٌر ْسبْ حها واألصتصوفص ْرْواغا ْر بحْن ْوا اٍأْوبْيح َح ُبْيح َح والْ أْ َْ ِ  َذا ات

ت: اتَأَ: ات سبَ  و  وجت لهذا ال أوي  في ُذا الْوضع, ألن ا ت ساَ َل  ووم  لن يلني بقول  

ُُ  الْوا, ة ُو اللهد لو هان يوجب لأْن سبين َليهَ  ا لهَ َذا لَ يين لهلَ  لن اللهلد واأل لان  لا 

وألُل  لهَ, لْا هان رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ ليقاتل  وريشلا, وُلَ ُتسلباء السلابقين األِوللين  

ابإيْان  ن الَِق بإيْاتهَ ُهثر  ْا ألُ  اللهد بلهدَُ, وفي و ال رسول ال صأ  ال  أيلت وسلأَ 

 شلرهي وللريش ب رههلا الللدخول فيْللا ,خل  فيللت ُُل  ابإيْللان  للنهَ,  لع وللرَ ُتسلابهَ  للن ُتسللاَ 

 وجبا للت  لن الْؤ نين  نهَ, الدلي  الواضح ُن ات ساَ  ن    هد لت َل  ذي اللهد  نهَ, لَ يين 

 اللهد  ا لذي اللهد  ن ات سابت 

فإن رِن ذو غفأة ُن و ال النبِي صأ  ال  أيت وسأَ  ن واتل   لن ُتسلباء الْلؤ نين  لن  شلرهي   

يثاٌه. فإن ُُ  ال أوي   َح  ا نْهص َح ْوبْيح نْيص ٍم بْيح أصوْن َل  وْوح َا يْن يْ وريش َتْا هان بلد  ا تسخ وولت: اَ ِ الِذا

   ُن ذلك تسخ وراءة تللَ بلد ف ح  ية و,خول وريش في ابإسالم ُجْلوا  أ

   . َح ْ هص َح ُوح يصقاتاأصوا وْوح َح ُنح يصقاتاأصوهص ُص دصورص ِح صص ْر َا َح ْح وهص  القول في تأوي  وولت تلال : اُوح جاءص

َح ُوح يصقا   َح ُنح يصقاتاأصوهص ُص دصورص ِح صص ْر َا َح ْح وهص . فلإن توللوا يلني جِ  ثناؤه بقولت: اُوح جاءص َح ْ هص تاأصوا وْلوح

ف,ذوَُ واو أوَُ حيث وجدتْوَُ, َ  اللذين يَلأون َلل  ولوم بيلنيَ وبيلنهَ  يثلاه, ُو: َ  اللذين 

جاءوهَ  نهَ ود حَرِ صدورَُ  ن ُن يقاتأوهَ ُو يقاتأوا ولو هَ فلدخأوا فلييَ  ويلنلي بقوللت: 

َح. ضاوَ صدورَُ  ن ُن يقاتأوهَ ُو ُ ُص دصورص ِح صص ْر َا ن يقاتأوا ولو هَ, والللرَ تقلول ليل  اْح

  ن ضاوَ تفست  ن شيء  ن فل  ُو هالم ود حَر, و نت الََر في القراءة 

 وبنَو الذي وأنا في ذلك وال ُُ  ال أوي   ذهر  ن وال ذلك:  

ـ حدثنا  َْد بن الَسين, وال: حدثنا ُحْد بن  فض , وال: حدثنا ُسباط,  ن السدِي: اُوح 8056  

َح  وهص . يقللول: ضللاوَ صللدورَُ ُن يقللاتأوهَ ُو جللاءص َح ُص للدصورص ِح صص للْر َا . اْح َح ُص للدصورص ِح صص للْر َا ْح

 يقاتأوا وو هَ 

.   لروك تلرك ذهلره    َح ْ هص َح ُوح يصقلاتاأصوا وْلوح َح ُنح يصقلاتاأصوهص ُص لدصورص ِح صص لْر َا َح ْح وهص وفي وولت: اُوح جلاءص

ألن  لن « ولد»ورَُ, ف لرك ذهلر لد لة اليالم  أيت, وذلك ُن  لناه: ُو جاءوهَ ولد حَلرِ صلد

و سلْوع  لنهَ:  ¹شأن اللرَ فل   ث  ذلك, تقول: ُتاتي فالن ذُب  قأت, بْلنل : ولد ذُلب  قألت

 لع الْاضلي جلاز وضلع « ولد»ُصَبَ تظرِ َل  ذاِ ال نلاتير, بْلنل : ولد تظلرِ  وبإضلْار 

شلبت األسلْاء  الْاضي  لن األفللال فلي  وضلع الَلال, ألن ولد َذا ,خألَ  للت ُ,ت لت  لن الَلال وُ

. ورُ القلِراء فلي جْيلع األ َلار, وبهلا يقلرُ بإجْلاع الَجلة  ِح ْر َا و أ  ُذه القراءة, ُ ني: اْح

َح » أيها  وود ذهر  ن الَسن البَري ُتت هان يقرُ ذلك:  ُص لدصورص ِح صص لْر َا َح ْح وهص تَلبا, « ُوح جاءص

ذوذُا وخروجهلا  لن وُي صَيَة في اللربية فَيَة, غير ُتت غير جا ل القراءة بها  ندي لشل

 وراءة وراء ابإسالم 

َح يصقلاتاأصوهص    َح فْأْل َح فلإنا ا ح ْْللصلوهص َح فْأْقلاتْأصوهص َح ْ أْليحيص َح القول في تأوي  وولت تلال : اْولْوح شلاْء ِكص لْْسلأِْطهص
َح ْسبايالً.  َح ْ أْيحها ا ْجلْْ  ِكص لْيص ْْ َْ فْ َص الِسأْ ا َلْيحيص  وُلحقْوح

.: ولو شاء ال لسأر ُؤ ء الذين يَأون يلني جِ     َح َح فْأْقْاتْأصوهص َح ْ أْيحيص ثناؤه: اولو ْشاْء ال لْسأِطصه

َل  ووم بينيَ وبينهَ  يثاه, فيدخأون في جوارَُ وذ  هَ, والذين يجي وتيَ ود حَرِ صدورَُ 
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هين, وليلن ال تللال   ن و اليَ وو ال وو هَ  أييَ ُيها الْؤ نون, فقاتأوهَ  ع ُ دا يَ  ن الْشر

ذهره هفهَ  نيَ  يقول جِ  ثناؤه: فأطيلوا الذي ُتلَ  أييَ بيفهَ  نيَ  ع سا ر  ا ُتلَ بت  ألييَ 

فيْللا ُ للرهَ بللت  للن اليللِ   للنهَ َذا وصللأوا َللل  وللوم بيللنيَ وبيللنهَ  يثللاه, ُو جللاءوهَ حَللرِ 

. يقول: فلإن ا  للليَ ُلؤ ء صدورَُ  ن و اليَ وو ال وو هَ  ثَ وال جِ  ثناؤه: افإنا ا ح ْْللص  َح وهص

الذين ُ رتيَ باليِ   ن و الهَ  ن الْنافقين بدخولهَ في ُُ   هدهَ ُو  َيرَُ َللييَ, حَلرِ 

َْ. يقلول: وصلالَوهَ  والسلأَ:  َح الِسلأْ ا َلْيحيص صدورَُ  ن و اليَ وو ال وو هَ, فأَ يقاتأوهَ, اوُْلحقْوح

لرجل  لأرجل : ُ طي لك ويلا,ي وُلقيلَ َليلك خطلا ي, َذا ُو ا س سالم, وَتْا ُذا  ث  هْا يقول ا

َْ. َتْلا ُلو: ُلقلوا َللييَ ويلا,َُ واس سلأْوا  َح الِسأْ ا َلْيحيص اس سأَ لت واتقا, أل ره, فيذلك وولت: اوُلحقْوح

 ليَ صأَا  نهَ ليَ وسأْا  و ن السأَ وول الطر اح:

انٍ   َْ دا هصِ  ْح ِح ْسأْْالنصسح يْا غا,ْْر ْا ثْةا الأِبْدا  ْوذاْك ُِن تْ  ْو ح

 يلني بقولت سأْا: اس سال ا   

 وبنَو الذي وأنا في ذلك وال ُُ  ال أوي   ذهر  ن وال ذلك:  

َح 8057   َح فْأْل ـ حدثني الْثنل , ولال: حلدثنا ابلن ُبلي جلفلر,  لن ُبيلت,  لن الربيلع: افلإنا ا ح ْْللصلوهص

َْ. وال: الَأ َص الِسأْ ا َلْيحيص َح وُلحقْوح  ح يصقاتاأصوهص

َح ْسلبايالً. فإتلت يقلول: َذا اس سلأَ ليلَ ُلؤ ء الْنلافقون اللذين    َح ْ أْليحها ل ا ْجلْلْ  ِكص لْيص ْْ وُ ا وولت: افْ

وص  صف هَ صأَا  نهَ ليَ, فْا جل  ال ليَ  أيهَ سلبيالً: ُي فألَ يجلل  ال ليلَ  أل  ُتفسلهَ 

ة, بإباحلة  نلت ذللك ليلَ و  َذن, فلال وُ والهَ وذراريهَ وتسا هَ طريقا َل  و   ُو سلباء ُو غنيْل

تلرضوا لهَ في ذلك َ  سبي  خيلر  ثلَ تسلخ ال جْيلع حيلَ ُلذه ا ْيلة وال لي بللدُا بقوللت تللال  

َح  .    َل  وولت: افْْ,أِلوا ْسلبايأْهص َح ُص و ْص يْن ْحيحثص ْوْجدحتص ها را شح ْص مص فاوح صأصوا ال رص َص هصرص ال  ذهره: افإذْا اتحْسأْْخ األشح

ٌَ.  ذهر  ن وال في ذلك  ث  الذي وأنا:َِن ِكْ  ي   ْغفصوٌر ْرحا

ـ حلدثنا ابلن حْيلد, ولال: حلدثنا يَيلـ  بلن واضلح,  لن الَسلين,  لن يليلد,  لن  ير لة 8058  

يِللا ْو  َح ْولا للنحهص للذصوا  ا َح ْو  تْ ِ,ا ُص و ْص َح ْحيحللثص ْوْجللدحت ُص َح ْواوص صأصللو ُص للذصو ا فْ,ص  والَسللن, وللا : وللال: افْللإنح تْْولِللوح

َح ْ أْليحها  ل َح ْجلْأحنلا لْيص يثلاٌه.    َلل  ووللت: اوُصولْل ايص َح  ا لنْهص َح ْوبْيح لنْيص لأصوْن َلل  وْلوٍم بْيح َا يْن يْ يرا َ ِ الِذا َا َح تْ
َح  ا  وهص جص را َح يص,ح َح فاي الدِينا ْول َح يصقاتاأصوهص يْن لْ َص ِكص ْ نا الِذا باينا.  ووال في الْْ َنة: ا  يْنحهاهص نح سصأحطاتا  ص

َص ِكص ْ نلت  لا يْنحْهلاهص ْْ يْن. ووال فيها: اَتِ طا قحسا ْص ِب ال َا َح َِن ِكْ يص طصوا َلْيحها َح وتصقحسا ُص َح ُنح تْبِْرو هص يارا يْن ,ا الِلذا

وْن.  فنسلخ ُلؤ ء ا ْيلاِ  ْص َص الِظلالا ل ُص صولْ الْك  .    َلل : افْأ َح يلارهص لنح ,ا َح  ا وهص ْرجص َح فاي الدِينا وُخح واتْأصوهص

هيْن األرب للرا شح ْص للْن ال َح  ا للدحتص ُْ يْن  ا للْن ِكا ْوْرسصللولاتا َللل  الِللذا لللة فللي شللأن الْشللرهين, فقللال: ابْللْراْءةٌ  ا

يْن. فجلل   ي اليلافارا للا ,ح ي ِكا وُِن ِكْ  ص لحجللا َح غيرص  ص وا ُتِيص ْص أْ ٍر ْواح ح هص بْلْةْ ُشح ضا ُرح وا فاي األرح َص ي فْسا

ُبط   ا هان وب  ذلك  وولال فلي ال لي تأيهلا: افلإذا اتحْسلأْْخ لهَ ُربلة ُشهر يسيَون في األرض, و

صلد. َح هصلِ  ْ رح ل َح ْواوحلصدصوا لْهص ُص و رص َص َح ْواحح ُص ذصو َح ْوخص ُص و ْص يْن ْحيحثص ْوْجدحتص ها را شح ْص مص فاوح صأصوا ال رص َص هصرص ال  األشح

ا الِلهاةْ.     َِالةْ وآتْوح وا ال َِ ُبحأاغحتص  أحْ نْتص. ثَ تسخ واس ثن  فقال: افإنح تابصوا وُوا ص  َل  وولت: اثص

ـ حدثنا الَسن بن يَيـ , وال: ُخبرتا  بد الرزاه, وال: ُخبرتا  لْر,  ن و ا,ة في وولت: 8059  

 . َح ُص و ْص يْن ْحيحثص ْوْجدحت ها را شح ْص . وال: تس, ها: افاوح صأصوا ال َح  افإنا ا ح ْْللصوهص

الْنهال, وال: حدثنا ُْام بلن يَيلـ , ولال: سلْلَ ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا الَجاج بن 8060  

لا ْجلْلْ  ِكص  ْْ يثلاٌه.    َلل  ووللت: افْ َح  ا لنْهص َح ْوبْيح نْيص ٍم بْيح أصوْن َل  وْوح َا يْن يْ و ا,ة يقول في وولت: اَ ِ الِذا

َح ْسبايالً. ثَ تسخ ذلك بلد في براءة, وُ ر تبيت صلأ  ال  أيلت وسلأَ ُن يقا َح ْ أْيحها تل  الْشلرهين لْيص

ْصٍد.  َح هصِ  ْ رح َح ْواوحلصدصوا لْهص ُص و رص َص َح ْواحح ُص ذصو َح ْوخص ُص و ْص يْن ْحيحثص ْوْجدحتص ها را شح ْص  بقولت: ااوح صأصوا ال

لأصوْن َلل  8061   َا يْن يْ ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب, وال:وال ابن زيد في وولت: اَ ِ الِذا

َح  ا  نْهص َح ْوبْيح نْيص ٍم بْيح يثاٌه.    ا ْية, وال: تصسخ ُذا هأت ُجْع, تس,ت الجهلا,, ضلرَ لهلَ ُجل  ُربللة وْوح

 ُشهر, َ ا ُن يسأْوا وَ ا ُن ييون الجها, 
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,ِْواح  َح هصلِ  ْ لا رص ْ هص َح ْويْأحْ نصواح وْوح يدصوْن ُْن يْأحْ نصوهص يْن يصرا دصوْن آْخرا القول في تأوي  وولت تلال :     اْس ْجا

لذصو َالْ  َح فْ,ص يْهص لدا َْ ْويْيصفِلْواح ُْيح َص الِسلأْ قصْواح َالْليحيص َح ْويصأح لصوهص َح يْلح ْلا سصواح فاياْها فْإان لِ ها رح
فا حناةا ُص َح ْحيحلثص الح ُص َح ْواوح صأصلو ُص

َح سصأحْطاتاً ِ بايناً .   َح ْ أْيحها نْا لْيص َح ْجلْأح لْـْ ايص َح ْوُصوح ُص و ْص فح ص  ثاقا

 للن الْنللافقين هللاتوا يظهللرون ابإسللالم لرسللول الأهَللأ  ال  أيللت وسللأَ  وُللؤ ء فريللق آخللر   

وُصَابت ليأ نوا بت  ندَُ  ن الق   والسباء وُخذ األ وال وَُ هفلار, يلألَ ذللك  لنهَ ولو هَ, َذا 

لقللوَُ هللاتوا  لهللَ و بللدوا  للا يبلدوتللت  للن ,ون ال ليللأ نوَُ  ألل  ُتفسللهَ وُ للوالهَ وتسللا هَ 

سصللوا فايْهللا. يلنللي: هأْللا , للاَُ َللل  الشللرك بللاهلل وذراريهللَ, يقللول ال ها ,ِوا َللل  الفا حنْللةا ُصرح : اهصأِْللا رص

 ارتدوا فَاروا  شرهين  ثأهَ 

واخ أ  ُُ  ال أوي  في الذين  نوا بهذه ا ْية, فقال بلضهَ: َُ تاس هاتوا  ن ُُ   ية ُسلأْوا   

ُتفسهَ وُ والهَ وذراريهَ وتسا هَ, يقول   أ   ا وصفهَ ال بت  ن ال قية وَُ هفار, ليأ نوا  أ 

سصللوا فايْهللا. يلنللي: هأْللا , للاَُ َللل  الشللرك بللاهلل ارتللدوا, فَللاروا  ها ,ِوا َللل  الفا حنْللةا ُصرح ال: اهصأِْللا رص

  شرهين  ثأهَ ليأ نوا  ند ُؤ ء وُؤ ء  ذهر  ن وال ذلك:

 لن ابلن ُبلي تجليح,  لن ـ حدثني  َْد بن  ْلرو, ولال: حلدثنا ُبلو  اصلَ,  لن  يسل , 8062  

. ولال تلاس هلاتوا يلأتون النبلِي صلأ  ال  أيلت وسلأَ,  َح ْ هص َح ويْأحْ نصوا وْوح يدوْن ُنح يأحْ نصوهص  جاُد: ايصرا

فيسأْون رياء, ثَ يرجو ن َل  وريش فيرتيسون في األوثان, يب غون بذلك ُن يأ نوا ُهنا وُهنا, 

 فأ ر بق الهَ َن لَ يل للوا ويَأَوا 

 ني الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال: حدثنا شب ,  ن ابن ُبي تجيح,  ن  جاُد,  ثأت حدث   

ـ حدثني  َْد بن سلد, وال: ثني ُبي, وال: ثني  ْي, وال: ثنلي ُبلي,  لن ُبيلت,  لن ابلن 8063  

َح هصأِْلا رص  ْ هص َح ويْأحْ نصوا وْوح يدصوْن ُنح يْأحْ نصوهص يْن يصرا دصوْن آْخرا سصلوا فايهلا.  باس: اْس ْجا ها ,ِوا َلل  الفا حنْلةا ُصرح

يقول: هأْا ُرا,وا ُن ي,رجوا  ن ف نة ُرهسوا فيها  وذلك ُن الرج  هان يوحد ولد تيألَ بابإسلالم, 

فيقِرَ َل  اللو, والجَر وَل  اللقرَ وال,نفساء, فيقلول الْشلرهون للذلك الْل يأَ بابإسلالم: ول  

 ُذا ربي, لأ,نفساء واللقرَ 

ب  َُ ووم  ن ُُ  الشرك هاتوا طأبوا األ ان  ن رسول ال صأ  ال  أيت وسلأَ  ووال آخرون:  

 ليأ نوا  نده و ند ُصَابت و ند الْشرهين  ذهر  ن وال ذلك:

دصوْن 8064   ـ حدثنا بشلر بلن  للاذ, ولال: حلدثنا يليلد, ولال: حلدثنا سلليد,  لن و لا,ة, ووللت: اْسل ْجا

َح  . وال: حِي هاتوا ب ها ة, والوا: يلا تبلِي ال   تقاتألك و   آْخريْن يصريدصوْن ُنح يْأحْ نصوهص َح ْ هص ويْأحْ نصوا وْوح

,ِوا َلل   تقات  وو نا, وُر,اوا ُن يأ نوا تبِي ال ويأ نوا وو هَ  فأبي ال ذلك  أيهَ, فقلال: اهصأِْلا رص

سصوا فايها. يقول: هأْا  رض لهَ بالء ُأيوا فيت  ها  الفا حنْة ُصرح

 رون: تللَ ُذه ا ْية في تليَ بن  سلو, األشجلي  ذهر  ن وال ذلك:ووال آخ  

ـ حدثنا  َْد بن الَسين, ولال: حلدثنا ُحْلد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي, 8065  

وال: ثَ ذهر تليَ بن  سلو, األشجلي, وهلان يلأ ن فلي الْسلأْين والْشلرهين, ينقل  الَلديث بلين 

,ِوا النبِي صأ  ال  أيت وسأَ َح هصأِْلا رص ْ هص َح ْويْلأحْ نصوا وْلوح يْن يصريدصوْن ُنح يْأحْ نصوهص دصوْن آْخرا   فقال: اْس ْجا

 َل  الفا حنْة. يقول: َل  الشرك 

سصوا فايْها. فإتهَ هْا:   ها ,ِوا َل  الفا حنْة ُصرح  وُ ا تأوي  وولت: اهصأِْا رص

ابن ُبي جلفر,  لن ُبيلت,  لن الربيلع,  لن ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا َسَاه وال: حدثنا 8066  

سصوا فايْها. وال: هأْا اب أوا بها  ْوا فيها  ها ,ِوا َل  الفا حنْةا ُصرح  ُبي اللالية في وولت: اهصأِْا رص

ـ حدثنا بشر بن  لاذ, وال: حدثنا يليد, وال: حدثنا سليد,  ن و ا,ة: هأْا  رض لهلَ بلالء 8067  

 ُأيوا فيت 

 ا ود بينَ وب , وذلك ُن الف نة في هالم اللرَ: ا خ بار, وابإرهاس: الرجوع والقول في ذلك    

 ف أوي  اليالم: هأْا ر,وا َل  ا خ بار ليرجلوا َل  اليفر والشرك رجلوا َليت   

َح    َْ ويْيصفِوا ُيحديْهص َح الِسأْ َح ْويصأحقصوا َلْيحيص َح يْلح ْللصوهص َح القول في تأوي  وولت تلال : افإنح لْ ُص َح ْواوح صأصو ُص ذصو فْ,ص

بينا.  َح سصأحطاتا  ص َح ْ أْيحها َح ْجلْأحنا لْيص َح وُصولْ ايص ُص و ْص فح ص  ْحيحثص ثْقا
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يلني بذلك جِ  ثناؤه: فإن لَ يل للوهَ ُيها الْؤ نلون ُلؤ ء اللذين يريلدون ُن يلأ نوهَ ويلأ نوا   

السلأَ, وللَ يس سلأْوا َللييَ فيلطلوهَ وو هَ, وُي هأْا , وا َل  الشرك ُجابوا َليت, ويأقلوا َللييَ 

 الْقا, ويَالَوهَ  هْا:

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا َسَاه, وال: حدثنا ابن ُبي جلفر,  ن ُبيت,  ن الربيع: افإنح 8068  

َْ. وال: الَأح  َص الِسأْ َح ْويصأحقصوا َلْيحيص َح يْلح ْللصوهص  لْ

. يقول: وييفوا ُيديه   َح يْهص . يقلول جلِ  اْويْيصفِوا ُيحدا َح ُص لو ْص فح ص َح ْحيحثص ثْقا ُص َح ْواوح صأصو ُص ذصو َ  ن و اليَ, افْ,ص

ثناؤه: فإن لَ يفلأوا ف,ذوَُ ُين ُصب ْوَُ  ن األرض ولقي ْوَُ فيها فاو أوَُ, فإن , لاءَُ ليلَ 

باينا. يقول جلِ  ثنلاؤه: وُلؤ  َح سصأحطاتا  ص َح ْ أْيحها َح ْجلْأحنا لْيص ء اللذين يريلدون ُن حين ٍذ حالل  اوُصولْ ايص

يأ نوهَ ويأ نوا وو هَ وَُ  أ   ا َُ  أيت  ن اليفر, َن لَ يل للوهَ ويأقلوا َللييَ السلأَ وييفلوا 

ُيديهَ, جلأنا ليَ حجة في و أهَ ُينْا لقي ْوَُ, بْقا هَ  أل  هفلرَُ وتلرههَ ُجلرة ,ار الشلرك  

باينا. يلني ُتها تبين  ن اس َقاوهَ ذلك  نيَ وَصاب يَ ا لَِق فلي ول أهَ, وذللك ووللت: اسصلأحطاتا ا ص

باينا.  والسأطان: ُو الَجة  هْا:   ص

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا وبيَة, وال: حلدثنا سلفيان,  لن رجل ,  لن  ير لة, ولال:  لا 8069  

 هان في القرآن  ن سأطان فهو حجة 

اط,  لن السلدِي: ـ حدثنا  َْد بن الَسين, ولال: حلدثنا ُحْلد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلب8070  

باينا. ُ ا السأطان الْبين: فهو الَجة   وولت: اسصأحطاتا  ص

 92اآلية : 
نلاً ْخْط لاً  ؤح ا نلاً َا ِ ْخْط لاً ْوْ لن وْ ْلْ   ص ؤح ا ٍن ُْن يْقح صْ   ص ؤح ا ْص القول في تأوي  وولت تلال :     اْوْ ا ْهاْن لا

ةٌ  ْْ يْةٌ ِ ْسأِ نٍْة ْو,ا يرص ْروْبٍْة ِ ؤح ا را َح ٌن  فْ ْ لؤح ا ُصلْو  ح َح ْو ل ٍم ْ لدصِو لِيص لن وْلوح دِوصواح فْلإان ْهلاْن  ا َِ أاتا َا ِ ُْن يْ ُح َالْْ  ُْ

لتا وْ  أا ُح ةٌ َالْلْ  ُْ ْْ يْلةٌ ِ ْسلأِ َح ِ يثْلاٌه فْدا لنْهص َح ْوبْيح لنْيص ٍم بْيح لن وْلوح نْلٍة ْوَان ْهلاْن  ا يرص ْروْبْلٍة ِ ؤح ا را َح يلرص ْروْبْلٍة فْ ْ را َح تْ

ن لِ  ْْ نْةً فْ يْاً .  ِ ؤح ا بْةً ِ ْن ِكا ْوْهاْن ِكص ْ أايْاً ْحيا ْريحنا  ص ْ ْابالْيحنا تْوح يْامص ْشهح َا دح فْ  َح يْجا

نا َ ِ ْخطلأً.: و لا ُذن ال لْلؤ ن و  ُبلاح     ؤح ا ٍن ُنح يْقح صْ   ص ؤح ا ْص يلني جِ  ثناؤه بقولت: اْو ا هاْن لا

 ا جل  لت ربت وُذن لت فيت  ن األشياء الب ة  هْا:لت ُن يق    ؤ نا  يقول:  ا هان ذلك لت فيْ

ـ حلدثنا بشلر بلن  للاذ, ولال: حلدثنا يليلد, ولال: حلدثنا سلليد,  لن و لا,ة, ووللت: اْو لا هلاْن 8071  

نا َ ِ ْخطأً. يقول:  ا هان لت ذلك فيْا ُتاه  ن ربت  ن  هد ال الذي  هد َليت  ؤح ا ٍن ُنح يْقح صْ   ص ؤ ا ْص  لا

اَ ِ ْخطأً. فإتت يقول: َ  ُن الْؤ ن ود يق   الْؤ ن خطأ, وليس لت  ْا جل  لت ربلت  وُ ا وولت:  

فأباحت لت  وُلذا  لن ا سل نثاء اللذي تسلْيت ُُل  اللربيلة: ا سل ثناء الْنقطلع, هْلا ولال جريلر بلن 

  طية:

رْ   ٍ,  ص ضا َ  ْريحْر بصرح َح تْطأح أ  األرح يدا ول لْنح بْلا َح تْظح ْن الباي ا لْ  ِح ا  ا

 يلني: لَ تطأ  أ  األرض َ  ُن تطأ ذي  البر,, وليس ذي  البر,  ن األرض   

يلرص    را َح نلا ْخْطلأً فْ ْ ؤح ا ثَ ُخبر جِ  ثناؤه  با,ه بَيَ  ن و    ن الْؤ نين خطأ, فقال: اْوْ نح وْ ْلْ   ص

للل  ُُأللت: اَ ِ ُْن ْروْبْللٍة. يقللول: فلأيللت تَريللر روبللة  ؤ نللة  للن  الللت و,يللة  سللأْة يؤ,ِيهللا  اوأ للت َ

دِوصوا. يقول: َ  ُن يَدِه ُُ  الق ي  خطأ  أ   ن لل  ت ,ية و ليأهَ, فيلفلوا  نلت وي جلاوزوا  َِ يْ

دِوصوا. تَب, ألن  لناه: فلأيت ذلك َ  « ُن» ن ذتبت, فيسقر  نت  و وضع  َِ  ن وولت: اَ ِ ُنح يْ

يللة الْ,لو لي, وهلان ولد و ل  رجلالً ُن يَدِووا  وذهر ُن ُذه ا ْية تللَ في  يلاش بلن ُبلي رب

  سأْا بلد َسال ت وُو   يلأَ بإسال ت  ذهر ا ْثار بذلك:

ـ حدثني  َْد بن  ْلرو, ولال: حلدثنا ُبلو  اصلَ,  لن  يسل ,  لن ابلن ُبلي تجليح,  لن 8072  

نا َ ِ ْخْطأً. وال:  ياش بن ُب ؤح ا ٍن ُنح يْقح صْ   ص ؤح ا ْص ي ربيلة و   رجلالً جاُد في وول ال: اْو ا هاْن لا

 ؤ نا هان يلذِبت  ع ُبي جه , وُو ُخوه أل ت, فاتِبع النبِي صلأ  ال  أيلت وسلأَ وُلو يَسلب ُن 

ذلك الرج  هان هْا ُو  وهان  ياش ُاجر َل  النبِي صأ  ال  أيت وسأَ  ؤ نا, فجاء ُبلو جهل  

وُلي ُسلْاء ابنلة  ,ر لة  وُو ُخوه أل ت, فقال: َن ُ ك تناشدك رحْهلا وحقهلا ُن ترجلع َليهلا! 

فأْا رآه اليفار زا,َُ ذلك هفرا واف  اتلا, وولالوا: َن ُبلا  ¹فأوب   لت, فربطت ُبو جه  ح   ودم  ية

 جه  ليقدر  ن  َْد  أ   ا يشاء ويأخذ ُصَابت 
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حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال: حدثنا شب ,  ن ابن ُبي تجيح,  ن  جاُد بنَوه, َ     

وال في حديثت: فاتِبع النبِي صأ  ال  أيت وسأَ ذلك الرج  و يلاش يَسلبت ُتلت هلافر هْلا ُلو, ُتت 

وهان  ياش ُاجر َل  الْدينة  ؤ نا, فجاءه ُبو جه  وُلو ُخلوه أل لت, فقلال: َن ُ لك, ك تنشلدك 

 برحْها وحقها َ  رجلَ َليها! ووال ُيضا: فيأخذ ُصَابت فيربطهَ 

ال: حدثنا الَسين, وال: ثني حجاج,  لن ابلن جلري,,  لن  جاُلد بنَلوه  ـ حدثنا القاسَ, و8073  

وال ابن جري,,  ن  ير ة, وال: هان الَارث بن يليد بلن تبيشلة  لن بنلي  لا ر بلن للؤِي يللذَِ 

 ياش بن ُبي ربيلة  ع ُبي جه   ثَ خلرج الَلارث بلن يليلد  هلاجرا َلل  النبلِي صلأ  ال  أيلت 

اله بالسي  ح   سيَ, وُو يَسب ُتت هافر  ثَ جاء َل  النبِي صأ  وسأَ, فأقيت  ياش بالَِرة فل

نا َ  ْخْطأً.    ا ْية, فقرُُا  أيت, ثَ  ؤح ا ٍن ُنح يْقح صْ   ص ؤح ا ْص ال  أيت وسأَ فأخبره, وتللَ: اْو ا هاْن لا

ِررح »وال لت:  َْ َح فْ  « وص

ل: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: ـ حدثنا  َْد بن الَسين, ولال: حلدثنا ُحْلد بلن  فضل , ولا8074  

نا َ ِ ْخْطأً. وال: تللَ في  ياش بن ُبلي ربيللة الْ,لو لي, فيلان  ؤح ا ٍن ُنح يْقح صْ   ص ؤح ا ْص اْو ا هاْن لا

ُخا ألبي جه  بن ُشام أل ت  وَتت ُسأَ وُاجر في الْهاجرين األولين وب  ودوم رسول ال صلأ  

ن ُشلام و لهْلا رجل   لن بنلي  لا ر بلن للؤِي, فلأتوه ال  أيت وسأَ, فطأبت ُبو جه  والَارث بل

بالْدينة, وهان  ياش ُحِب َخوتت َل  ُ ت, فيأْوه ووالوا: َن ُ ك ود حأفَ ُن   يظأها بيَ ح ل  

تراك وُي  ضطجلة في الشْس, فأت ها ل نظر َليك ثَ ارجع! وُ طوه  وثقا  ن ال   يَجلوتت 

ابت بليلرا للت تجيبلا, وولال: َن خفلَ  لنهَ شلي ا فاوللد ح   يرجع َل  الْدينة  فأ طاه بل  ُصلَ

 أ  النجيب  فأْا ُخرجوه  ن الْدينة ُخذوه فأوثقوه, وجأده اللا رِي, فَأ  ليق أِن اللا رِي  فألَ 

يلل  َبوسا بْيلة ح ل  خلرج يلوم الفل ح, فاسل قبأت الللا رِي وولد ُسلأَ و  يلألَ  يلاش بإسلال ت, 

نا َ ِ ْخْطأً. يقول: وُو  يلألَ ُتلت  لؤ ن, فضربت فق أت, فأتلل ال: اْو  ؤح ا ٍن ُنح يْقح صْ   ص ؤح ا ْص ا هاْن لا

دِوصوا. في رهوا ا َِ أاتا َ ِ ُنح يْ ُح ةٌ َل  ُ ْْ ْسأِ يْةٌ  ص نٍْة ْو,ا ؤح ا يرص ْروْبٍْة  ص را َح نا ْخْطأً فْ ْ ؤح ا  لدية اْوْ نح وْ ْْ   ص

 ذهر  ن وال ذلك: ووال آخرون: تللَ ُذه ا ْية في ُبي الدر,اء   

ٍن ُنح 8075   لؤح ا ْص ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب, وال: وال ابن زيد فلي ووللت: اْو لا هلاْن لا

نا َ ِ ْخْطأً.    ا ْية  وال: تلل ُذا في رج  و أت ُبو الدر,اء هلاتوا فلي سلرية, فللدل ُبلو  ؤح ا يْقح صْ   ص

لحٍب يريد حاجة لت, فوجد رجالً   ن القوم في غنَ للت, فَْل   أيلت بالسلي , فقلال:    الدر,اء َل  شا

َلت َ  ال, وال: فضربت ثَ جاء بغنْت َل  القوم  ثَ وجد في تفست شي ا, فأت  النبِي صلأ  ال  أيلت 

بالتا »وسأَ, فذهر ذللك للت, فقلال للت رسلول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ:  َح ْ لنح وْأح فقلال:  لا « ُ  ْشلقْقْ

دِوت»يا رسول ال َ  ,م ُو  اء  وال:   سيَ ُجدص! ُ  ُو َْ ولال: هيل  «, فْقْدح ُْْخبْْرْك بأْساتت فأَ تص

فْْييحل  بالال َلْلتْ »وال: فيي  بي يا رسلول ال  ولال: «فْْييحْ  باال َلْتْ َ ِ ِكص »بي يا رسول ال  وال: 

ٍن ُنح يْقح صلْ  ح   تْنيَ ُن ييون ذلك  ب دُ َسال ي  وال: وتللل القل«  َ ِ ِكص  لؤح ا ْص رآن: اْو لا هلاْن لا

دِوصوا. وال: َ  ُن يضلوُا  َِ نا َ ِ ْخْطأً.    ح   بأ : اَ ِ ُنح يْ ؤح ا   ص

وال ُبو جلفر: والَواَ  ن القول في ذلك ُن يقال: َن ال  ِرف  با,ه بهذه ا ْية  لا  أل   لن   

تللَ في  ياش بن ُبي ربيلة وو يأت, وفلي و    ؤ نا خطأ  ن هفارة و,ية  وجا ل ُن تيون ا ْية 

ُبي الدر,اء وصلاحبت  وُِي ذللك هلان فاللذي  نلي ال تللال  با ْيلة تلريل   بلا,ه  لا ذهرتلا, وولد 

  رف ذلك  ن  ق   نت  ن  با,ه تنليأت, وغير ضا رَُ جهأهَ بْن تللَ فيت 

هَ:   تيلون الروبلة  ؤ نلة وُ ا الروبة الْؤ نة فلإن ُُل  اللألَ  , أفلون فلي صلف ها, فقلال بلضل  

ح   تيون ود اخ ارِ ابإيْان بلد بأوغها وصأَ وصا َ, و  يس َِق الطفل  ُلذه الَلفة  ذهلر 

  ن وال ذلك:

ـ حدثني يلقوَ بن َبراُيَ, وال: حدثنا ابن  أية,  ن ُبي حيان, وال: سلألَ الشللبي  لن 8076  

نٍْة. وال: ود صأَِ ؤح ا يرص ْروْبٍة  ص را َح  و رفَ ابإيْان  وولت: افْ ْ

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو صالح, وال: ثني  لاوية,  ن  أِي بن ُبي طأَة,  ن ابن 8077  

نٍْة. يلني بالْؤ نة:  ن  ق  ابإيْان وصام وصأ   ؤح ا يرص ْروْبٍْة  ص را َح   باس, وولت: افْ ْ
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ال:  لا هلان فلي القلرآن ـ حدثنا ُبو هريب, وال: حدثنا وهيع,  ن األ ْش,  ن َبلراُيَ, ول8078  

 للن روبللة  ؤ نللة فللال يجلللي َ   للن صللام وصللأ , و للا هللان فللي القللرآن  للن روبللة ليسللَ  ؤ نللة, 

 فالَبِي يجليء 

دثَ  ن يليد بن ُارون,  ن ُشام بن حسان,  ن الَسن, وال: هل  شليء فلي ه لاَ 8079   ـ حص

نٍْة. فْن صام وصأ  و ق , وَذا  ؤح ا يرص ْروْبٍْة  ص را َح  فْا شاء «: ف َرير روبة»وال: ال افْ ْ

ـ حدثنا الَسن بن يَيـ , وال: ُخبرتا  بلد اللرزاه, ولال: ُخبرتلا الثلورِي,  لن األ ْلش, 8080  

نْللٍة. فالللذي وللد صللأِ , و للا لللَ تيللن  ؤح ا يللرص ْروْبْللٍة  ص را َح  للن َبللراُيَ وللال: هللِ  شلليء فللي القللرآن افْ ْ

 ف َرير  ن لَ يَِ  «,  ؤ نة»

يللرص ْروْبْللٍة ـلل حللدثنا بشللر بلل8081   را َح ن  لللاذ, وللال: حللدثنا يليللد, وللال: حللدثنا سللليد,  للن و للا,ة: افْ ْ

نٍْة. والروبة الْؤ نة  ند و ا,ة:  ن ود صأ   وهان ييره ُن يل ق في ُذا الطف  الذي لَ يَِ   ؤح ا  ص

 ولَ يبأ  ذلك 

 للن ـلل حللدثني يَيللـ  بللن طأَللة اليربللو ِي, وللال: حللدثنا فضللي  بللن  يللاض,  للن  غيللرة, 8082  

نٍْة. وال: َذا  ق  ,ينت  ؤح ا يرص ْروْبٍْة  ص را َح  َبراُيَ في وولت: افْ ْ

ـ حدثنا الْثن , وال: حدثنا َسَاه, وال: حدثنا  بد الرزاه,  ن  لْر,  ن و ا,ة, وال في: 8083  

نٍْة.:   يجليء فيها صبِي  ؤح ا يرص ْروْبٍْة  ص را َح  افْ ْ

 بن صالح, وال: ثني  لاوية,  ن  أِي بن ُبلي طأَلة, ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا  بد ال8084  

نٍْة. يلني بالْؤ نة:  ن ود  ق  ابإيْان وصام وصأ , فإن للَ  ؤح ا يرح ْروْبٍة  ص را َح  ن ابن  باس: افْ ْ

 يجد روبة فَيام شهرين    ابلين, و أيت ,ية  سأْة َل  ُُأت, َ  ُن يَدِووا بها  أيت 

 ,ا بين ُبوين  سأْين فهو  ؤ ن وَن هان طفالً  ذهر  ن وال ذلك:ووال آخرون: َذا هان  ولو  

ـ حدثنا ُبو هريب, وال: حدثنا وهيع,  ن سفيان,  ن ابن جري,,  ن  طا, وال: هلِ  روبلة 8085  

 ولدِ في ابإسالم فهي تجلي 

وال ُبو جلفر: وُول  القولين بالَواَ فلي ذللك, ولول  لن ولال:   يجلليء فلي و ل  ال,طلأ  لن   

لرواَ َ   ن ود آ ن وُو يلق  ابإيْان  ن الرجال والنساء َذا هان  ْن هان ُبواه  أل   ألة  لن ا

الْأل  سلوى ابإسلالم ووللد ي يْلا وُلو هلذلك, ثلَ للَ يسلأْا و  واحلد  نهْلا ح ل  ُ  لق فلي هفللارة 

ا خ يار  ال,طأ  وُ ا  ن ولد بين ُبوين  سأْين فقد ُجْع الجْيع  ن ُُ  اللأَ ُتت وَن لَ يبأ  حدِ 

وال ْييل ولَ يدرك الَأَ فَْيوم لت بَيَ ُُ  ابإيْان في الْوارثلة والَلالة  أيلت َن  لاِ, و لا 

ني  أيلت, وفلي الْناهَلة  فلإذا هلان ذللك  لن جْلليهَ َجْا لا,  يجب  أيت َن جن , ويجب لت َن جص

َ ُُلل  فواجللب ُن ييللون لللت  للن الَيللَ فيْللا يجللليء فيللت  للن هفللاره ال,طللأ َن ُ  للق فيهللا  للن حيلل

ابإيْان  ث  اللذي للت  لن حيلَ ابإيْلان فلي سلا ر الْللاتي ال لي ذهرتاُلا وغيرُلا  و لن ُبلي ذللك 

 يس  أيت األ ر فيت, ثَ س   الفره بين ذلك  ن ُص  ُو وياس, فأن يقول في شيء  ن ذلك ولو ً 

 َ  ُللم في غيره  ثأت 

أل   لا وجلب لهلَ  لوفرة غيلر  ن قَلة وُ ا الدية الْسأِْة َل  ُُ  الق ي  فهي الْدفو ة َلليهَ    

 حقوه ُُأهَ  نها  وذهر  ن ابن  باس ُتت هان يقول: ُي الْوفِرة 

ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين وال: ثني حجاج,  ن ابن جري,, وال: ولال ابلن  بلاس, 8086  

أاتا. وال:  وفِرة  ُح ةٌ َل  ُ ْْ ْسأِ يْةٌ  ص  وولت: اْو,ا

دِوصوا. فإتت يلني بت: َ  ُن ي َلدِووا بالديلة  أل  القاتل  ُو  أل  الق لال ُو وُ ا وولت: اَ ِ ُنح يْ    َِ
في الَلا, فَلارتا صلا,ا  وولد ذهلر ُن ذللك فلي « ي َدِووا»فأ,غَْ ال اء  ن وولت  ¹ أ   اوأ ت

دِوصوا»وراءة ُبِي:  َْ  « َ ِ ُنح يْ ْ

لشروط: فلي حلرف ُبلِي: اَ ِ ُنح ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا َسَاه, وال: حدثنا بير بن ا8087  

دِوصوا َْ  « يْ ْ

نٍْة.    ؤح ا يرص ْروْبٍة  ص را َح ٌن فْ ْ ؤح ا ُصْو  ص َح ْو ٍم ْ دصِو لْيص نح وْوح  القول في تأوي  وولت: افإنح هاْن  ا

ٌن. فلإن هلان ُلذا الق يل  اللذي    لؤح ا ُصلْو  ص َح ْو ل ٍم ْ لدصِو لْيص لنح وْلوح و ألت يلني جِ  ثناؤا بقولت: افإنح هاْن  ا

الْؤ ن خطأ  ن ولوم  لدِو ليلَ, يلنلي:  لن  لدا, ولوم ُ لداء ليلَ فلي اللدين  شلرهين, للَ يلأ نوهَ 
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نٍْة. يقول: فإذا و   الْسأَ خطلأ  ؤح ا يرص ْروْبٍة  ص را َح الَرَ  أ  خالفيَ  أ  ابإسالم, وُو  ؤ ن افْ ْ

تَريللر روبللة  رجللالً  للن  للدا, الْشللرهين والْق للول  للؤ ن والقاتلل  يَسللب ُتللت  ألل  هفللره, فلأيللت

  ؤ نة 

واخ أ  ُُ  ال أوي  في  لن  ذلك, فقال بلضهَ:  لناه: وَن هان الْق ول  ن ووم ُلَ  لدِو ليلَ   

ُي بين ُرهرهَ لَ يهاجر, فق أت  ؤ ن, فال ,ية  أيت و أيت تَرير روبة  ؤ نلة  ذهلر  ¹وُو  ؤ ن

  ن وال ذلك:

يد,  ن سلفيان,  لن سلْاك,  لن  ير لة ـ حدثنا  َْد بن بشار, وال: حدثنا يَيـ  بن سل8088  

ٌن. وال: ُو الرج  يسأَ في  ؤح ا ُصْو  ص َح ْو ٍم ْ دصِو لْيص نح وْوح والْغيرة,  ن َبراُيَ في وولت: افإنح هاْن  ا

 ,ار الَرَ, فيق    وال: ليس فيت ,ية, وفيت اليفارة 

ة فلي ووللت: افلإنح ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ُبي,  ن َسرا ي ,  ن سْاك,  لن  ير ل8089  

ٌن. وال: يلنلي: الْق لول ييلون  ؤ نلا ووو لت هفلار, ولال: فأليس للت  ؤح ا ُصْو  ص َح ْو ٍم ْ دصِو لْيص نح وْوح هاْن  ا

 ,ية, ولين تَرير روبة  ؤ نة 

ـ حدثنا الْثن , وال: حدثنا ُبو غسان, وال: حدثنا َسرا ي ,  لن سلْاك,  لن  ير لة,  لن 8090  

ٌن. ولال: ييلون الرجل   ؤ نلا ووو لت  ابن  باس في وولت: افإنح  لؤح ا ُصلوع  ص َح ْو ٍم ْ دصِو لْيص نح وْوح هاْن  ا

 هفار, فال ,ية لت, ولين تَرير روبة  ؤ نة 

ـ حدثنا  َْد بن الَسين, ولال: حلدثنا ُحْلد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: 8091  

ٌن.  ؤح ا ُصْو  ص َح ْو ٍم ْ دصِو لْيص نح وْوح نْلٍة. ولليس للت افإنح هاْن  ا ؤح ا يلرص ْروْبلٍة  ص را َح فلي ,ار اليفلر, يقلول: افْ ْ

 ,ية 

ٍم 8092   لنح وْلوح ـ حدثنا بشر بن  لاذ, وال: حدثنا يليد, ولال: حلدثنا سلليد,  لن و لا,ة: افلإنح هلاْن  ا

نٍْة. و  ,ية ألُأت  ن ُج  ُتهَ هفار, ول ؤح ا يرص ْروْبٍة  ص را َح ٌن فْ ْ ؤح ا ُصْو  ص َح ْو يس بينهَ وبلين ال ْ دصِو لْيص

  هد و  ذ ة 

حدثني الْثن , وال: حدثنا الَجاج, وال: حدثنا حْلا,, ولال: ُخبرتلا  طلاء بلن السلا ب,  لن ابلن    

ٌن.    َلل  آخلر ا ْيلة, ولال: هلان  ؤح ا ُصْو  ص َح ْو ٍم ْ دصِو لْيص نح وْوح  باس ُتت وال في وول ال: اْوَنح هاْن  ا

قيَ فيهَ وَُ  شرهون, فيِْر بهلَ الجليش لرسلول ال صلأ  ال  أيلت الرج  يسأَ, ثَ يأتي وو ت في

 وسأَ, فيق   فيْن يق  , فيل ق وا أت روبة و  ,ية لت 

َح 8093   ٍم ْ دصِو لْيصل نح وْوح ـ حدثنا ابن حْيد, وال: حدثنا جرير,  ن  غيرة,  ن َبراُيَ: افإنح هاْن  ا

يرص ْروْبٍة. وال:  را َح ٌن فْ ْ ؤح ا ُصْو  ص ُذا َذا هلان الرجل  الْسلأَ  لن ولوم  لدِو ليلَ: ُي لليس لهلَ  هلد ْو

 يصق   خطأ, فإن  أ   ن و أت تَرير روبة  ؤ نة 

نح     حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو صالح, وال: ثني  لاوية,  ن  أِي,  ن ابن  باس: افإنح هاْن  ا

ٌن. فإن هان في ُُ  الَرَ وُل ؤح ا ُصْو  ص َح ْو ٍم ْ دصِو لْيص و  لؤ ن, فق ألت خطلأ, فلأل  واتألت ُن ييفلر وْوح

 ب َرير روبة  ؤ نة, ُو صيام شهرين    ابلين, و  ,ية  أيت 

ٍم ْ دصِو 8094   نح وْوح ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب, وال: وال ابن زيد في وولت: افإنح هاْن  ا

ريرص ْروْ  َح ٌن. الق ي   سأَ ووو ت هفار, افْ ْ ؤح ا ُصْو  ص َح ْو نْلٍة. و  يلؤ,ِي َلليهَ الديلة في قلِوون لْيص ؤح ا بٍْة  ص

 بها  أييَ 

وولال آخلرون: بل   نللي بلت الرجل   لن ُُلل  الَلرَ يقلدم ,ار ابإسلالم فيسللأَ ثلَ يرجلع َللل  ,ار   

الَللرَ, فللإذا  للِر بهللَ الجلليش  للن ُُلل  ابإسللالم ُللرَ وو للت, وُوللام ذلللك الْسللأَ  للنهَ فيهللا, فق أللت 

 ر  ن وال ذلك:الْسأْون وَُ يَسبوتت هافرا  ذه

ـ حدثني  َْد بن سلد, وال: ثني ُبي, وال: ثني  ْي, وال: ثنلي ُبلي,  لن ُبيلت,  لن ابلن 8095  

نٍْة. فهو الْؤ ن ييون فلي الللدِو  ؤح ا يرص ْروْبٍْة  ص را َح ٌن فْ ْ ؤح ا ُصْو  ص َح ْو ٍم ْ دصِو لْيص نح وْوح  باس: افْإنح هاْن  ا

ْد صأ  ال  أيلت وسلأَ, فيفلِرون ويثبلَ الْلؤ ن  ن الْشرهين يسْلون بالسرية  ن ُصَاَ  َ

 فيق  , ففيت تَرير روبة  ؤ نة 

يرص    را َح أاتا ْوتْ ُح ةٌ َل  ُ ْْ يةٌ ْ ْسأِ يثاٌه فْدا َح  ا نْهص َح ْوبْيح نْيص ٍم بْيح نح وْوح  القول في تأوي  وولت تلال : اْوَنح هاْن  ا

نٍْة.  ؤح ا  ْروْبٍْة  ص
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يثاٌه. وَن هان الق ي  الذي و ألت الْلؤ ن يلني جِ  ثناؤه بقولت: اْوَنح ه   َح  ا نْهص َح ْوبْيح نْيص ٍم بْيح نح وْوح اْن  ا

خطأ  ن ووم بينيَ ُيهلا الْؤ نلون وبيلنهَ  يثلاه: ُي  هلد وذ لة, وليسلوا ُُل  حلرَ ليلَ, افادْيلةٌ 

أاتا. يقول: فلأ  واتأت ,ية  سأِْة َل  ُُأت ي َْأها  اوأ ت, وتَرير روب ُح ةٌ َل  ُْ ْْ ْسأِ ة  ؤ نة هفارة  ص

 لق أت 

ثَ اخ أ  ُُ  ال أوي  في صفة ُلذا الق يل  اللذي ُلو  لن ولوم بيننلا وبيلنهَ  يثلاه ُُلو  لؤ ن ُو   

ألن لت ولقو ت  هدا, فواجب ُ,اء ,ي ت َلل   ¹هافر  فقال بلضهَ: ُو هافر, َ  ُتت لل َ واتأت ,ي ت

َ, و  يَِ  لأْؤ نين شيء  ن ُ والهَ وو ت لألهد الذي بينهَ وبين الْؤ نين, وُتها  ال  ن ُ واله

 بغير طيب ُتفسهَ  ذهر  ن وال ذلك:

ـلل حللدثني الْثنلل , وللال: حللدثنا  بللد ال بللن صللالح, وللال: ثنللي  لاويللة,  للن  أللِي,  للن ابللن 8096  

يثاٌه. يقلول: َذا هلان هلافرا فلي ذ ل يَ فق ل , فلأل   َح  ا نْهص َح ْوبْيح نْيص ٍم بْيح نح وْوح واتألت  باس: اْوَنح هاْن  ا

 الدية  سأِْة َل  ُُأت, وتَرير روبة  ؤ نة, ُو صيام شهرين    ابلين 

ـ حدثني يلقوَ بن َبراُيَ, وال: حدثنا ابن  أية,  ن ُيوَ, وال: سْلَ اللُلري يقلول: 8097  

يثْلاٌه فْدا  َح  ا لنْهص َح وبْيح لنْيص ٍم بْيح لنح وْلوح ةٌ َلل  ,ية الذ ي ,ية الْسأَ  وال: وهان ي أِول: اوَنح ْهاْن  ا ْْ ْسلأِ يْلةٌ  ص

أاتا.  ُح ُ 

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا َسَاه, ولال: حلدثنا  بلد ال بلن َ,ريلس,  لن  يسل  بلن ُبلي 8098  

أاتا. وال:  ن ُُ   ُح ةٌ َل  ُ ْْ ْسأِ يْةٌ  ص يثاٌه فْدا َح  ا نْيص ٍم بْيح نح وْوح الْغيرة,  ن الشلبي في وولت: اْوَنح هاْن  ا

 اللهد, وليس بْؤ ن 

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا َسَاه, ولال: حلدثنا ابلن  هلدي,  لن ُشليَ,  لن  غيلرة,  لن 8099  

يثاٌه. وليس بْؤ ن  َح  ا نْهص َح ْوبْيح نْيص ٍم بْيح نح وْوح  َبراُيَ: اْوَنح هاْن  ا

ٍم 8100   لنح وْلوح ـ حدثنا بشر بن  لاذ, وال: حدثنا يليد, ولال: حلدثنا سلليد,  لن و لا,ة: اْوَنح هلاْن  ا

نْ نْلٍة. بق ألت: ُي باللذي ُصلاَ  لن ُُل  بْيح ؤح ا يلرص ْروْبْلٍة  ص را َح أات ْوتْ ُح ةٌ َل  ُ ْْ ْسأِ يْةٌ  ص يثْاٌه فْدا َح  ا نْهص َح ْوبْيح يص

ْن ِكا.    ا ْية  ¹ذ  ت و هده بْةً  ا ْريحن  ص ْ ْابالْيحنا تْوح دح فَْيامص ْشهح َح يْجا نح لْ ْْ  افْ

ٍم ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن و8101   لنح وْلوح ُلب, ولال: ولال ابلن زيلد فلي ووللت: اْوَنح هلاْن  ا

للتا. يقللول: فللأ,ِوا َللليهَ الديللة بالْيثللاه  وللال: وُُلل  الذ للة  أا ُح ةٌ َللل  ُ ْْ ْسللأِ يْللةٌ  ص يثْللاٌه فْدا َح  ا للنْهص َح ْوبْيح للنْيص بْيح

 يدخأون في ُذا, وتَرير روبة  ؤ نة, فْن لَ يجد فَيام شهرين    ابلين 

و  ؤ ن, فلأ  واتأت ,ية يؤ,ِيها َل  وو ت  ن الْشرهين, ألتهَ ُُ  ذ ة  ذهر ووال آخرون: ب  ُ  

  ن وال ذلك:

َح 8102   لنْيص ٍم بْيح لنح وْلوح ـ حدثني ابن حْيد, وال: حدثنا جرير,  ن  غيرة,  ن َبلراُيَ: اْوَنح هلاْن  ا

ؤح  يرص ْروْبٍة  ص را َح أاتا وتْ ُح ةٌ َل  ُ ْْ ْسأِ يةٌ  ص يثاٌه فْدا َح  ا نْهص نٍْة. وال: ُذا الرج  الْسأَ ووو ت  شلرهون ْوبْيح  ا

 لهَ  قد, ف يون ,ي ت لقو ت و يراثت لأْسأْين, ويلق   نت وو ت ولهَ ,ي ت 

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا سويد, وال: ُخبرتا ابن الْبارك,  لن ُشليَ,  لن ُبلي َسلَاه 8103  

ٍم  نح وْوح يثاٌه. وال: وُو  ؤ ن اليوفي,  ن جابر بن زيد في وولت: اْوَنح هاْن  ا َح  ا نْهص َح ْوبْيح نْيص  بْيح

ـلل حللدثني الْثنلل , وللال: حللدثنا َسللَاه, وللال: حللدثنا ابللن  هللدي,  للن حْللا, بللن سللأْة,  للن 8104  

يثاٌه. وال: ُو هافر  َح  ا َح ْوبْيحنهص نْيص ٍم بْيح نح وْوح  يوتس,  ن الَسن, في وولت: اْوَنح هاْن  ا

ذللك ب أويل  ا ْيلة ولول  لن ولال:  نلي بلذلك الْق لول  لن ُُل   وال ُبو جلفر: وُول  القولين في  

. ولَ يق :  َح نْهص َح ْوبْيح نْيص ٍم بْيح نح وْوح هْلا ولال « وُلو  لؤ ن»اللهد, ألن ال ُبهَ ذلك, فقال: اْوَنح هاْن  ا

ُو  ني الْلؤ ن  لنهَ وُلو  لؤ ن  فيلان فلي ترهلت وصلفت  ¹في الق ي   ن الْؤ نين وُُ  الَرَ

 ذي وص  بت الق يأين الْاضي ذهرُْا وب , الدلي  الواضح  أ  صَة  ا وأنا في ذلك بابإيْان ال

أاتا. ,ليالً  أ  ُتت  ن ُُ  ابإيْان,    ُح ةٌ َل  ُ ْْ ْسأِ يْةٌ  ص فإن رِن راِن ُن في وولت تبارك وتلال : افْدا

م سللواء, وذلللك ُن ,يللة الللذ ي وُُلل  ابإسللال ¹ألن الديللة  نللده   تيللون َ  لْللؤ ن, فقللد رللِن خطللأ

بإجْاع جْيلهَ  أ  ُن ,ياِ  بيدَُ اليفار و بيد الْؤ نين  ن ُُ  ابإيْان سلواء, فيلذلك حيلَ 

,ياِ ُحرارَُ سواء,  ع ُن ,ياتهَ لو هاتَ  أ   ا وال  ن خالفنا في ذلك, فجلأها  أ  النَل  

لنح  ن ,ياِ ُُ  ابإيْان ُو  أ  الثأث, لَ يين في ذللك ,ليل   أل  ُن الْلنلِ  بقوللت:  اْوَنح هلاْن  ا
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يثاٌه.  ن ُُ  ابإيْان, ألن ,يلة الْؤِ نلة   خلالف بلين الجْيلع, َ   لن   يللدِ  َح  ا نْهص َح ْوبْيح نْيص ٍم بْيح وْوح

خالفا ُتها  أ  النَ   ن ,ية الْؤ ن, وذلك غير  ,رجها  ن ُن تيون ,يلة, فيلذلك حيلَ ,يلاِ 

,رجهلا ذللك  لن ُن تيلون ,يلاِ, فييل  ُُ  الذ ة لو هاتلَ  قَلرة  لن ,يلاِ ُُل  ابإيْلان للَ ي

 واأل ر في ذلك ب,الفت و,ياتهَ و,ياِ الْؤ نين سواء  

وُ ا الْيثاه: فإتت اللهد والذ ة, وود بينا في غير ُذا الْوضع ُن ذلك هلذلك واألصل  اللذي  نلت   

 ُخذ بْا ُغن   ن َ ا,تت في ُذا الْوضع  ذهر  ن وال ذلك:

وال: حدثنا ُحْد بن  فض , وال: حدثنا ُسباط,  ن السدِي فلي  ـ حدثني  َْد بن الَسين,8105  

يثاٌه. يقول:  هد  َح  ا نْهص َح ْوبْيح نْيص ٍم بْيح نح وْوح  وولت: اْوَنح هاْن  ا

ـ حدثنا الَسن بن يَيـ , وال: ُخبرتا  بد الرزاه, وال: ُخبرتلا  لْلر,  لن اللُلري فلي 8106  

َح  نْيص ٍم بْيح نح وْوح يثاٌه. وال: ُو الْلاُدة  وولت: اْوَنح هاْن  ا َح  ا نْهص  ْوبْيح

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو غسان, وال: حدثنا َسرا ي ,  ن سْاك,  ن  ير لة,  لن 8107  

يثاٌه.:  هد  َح  ا نْهص َح ْوبْيح نْيص ٍم بْيح نح وْوح  ابن  باس: اْوَنح هاْن  ا

 اك,  ن  ير ة,  ثأت ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ُبي,  ن َسرا ي ,  ن س8108ْ  

ُْلد لل  لت ,ي لت واليفلارة     فإن وال وا  : و ا صلفة ال,طلأ اللذي َذا و ل  الْلؤ ن الْلؤ ن ُو الْلا

 وي : ُو  ا وال النِْ,لي في ذلك  وذلك  ا:

ـ حدثنا ابن بشار, وال: حدثنا  بد الرحْن بن  هدي, وال: حدثنا سفيان,  ن الْغيرة,  لن 8109  

 أ ُن يريد الشيء فيَيب غيره َبراُيَ وال: ال,ط

ـ حدثنا ُبو هريب ويلقوَ بن َبراُيَ, وا : حدثنا ُشيَ,  لن  غيلرة,  لن َبلراُيَ, ولال: 8110  

 ال,طأ ُن ير ي الشيء فيَيب َتساتا وُو   يريده, فهو خطأ, وُو  أ  اللاوأة 

ابإبل  َن هلان  لن ُُل   فإن وال: فْا الدية الواجبة في ذلك  ويل : ُ لا فلي و ل  الْلؤ ن فْا لة  لن  

ابإب   أ   اوأة واتأت,   خالف بين الجْيع في ذلك, وَن هان في  بأ  ُسناتها اخل الف بلين ُُل  

اللأَ, فْنهَ  ن يقول: ُي ُرباع: خْس و شرون  نها حقلت, وخْلس و شلرون جذ لة, وخْلس 

 و شرون بناِ  ,اض, وخْس و شرون بناِ لبون  ذهر  ن وال ذلك:

ابن بشار, وال: حدثنا  بد الرحْن, وال: حدثنا سفيان,  ن  نَور,  لن َبلراُيَ,  ـ حدثنا8111  

 ن  أِي رضي ال  نت: في ال,طأ شبت اللْد ثالث وثالثون حقة, وثالث وثالثون جذ ة, وُربلع 

وفللي ال,طللأ: خْللس و شللرون حقللة, وخْللس و شللرون جذ للة,  ¹وثالثللون ثنيللة َللل  بللازل  ا هللا

 وخْس و شرون بناِ لبون وخْس و شرون بناِ  ,اض, 

حدثنا ابن بشار, وال: حدثنا  بد الرحْن, وال: حدثنا سفيان,  ن فراس والشيباتي,  ن الشلبي,    

  ن  أِي بن ُبي طالب, بْثأت 

حدثنا ابن بشار, وال: حدثنا  بد الرحْن, وال: حلدثنا سلفيان,  لن ُبلي َسلَاه,  لن  اصلَ بلن    

 َوه ضْرة,  ن  أِي رضي ال  نت, بن

حدثني واص  بن  بد األ أ , وال: حدثنا ابن فضي ,  لن ُشللث بلن سلواء,  لن الشللبي,  لن    

  أِي رضي ال  نت ُتت وال: في و   ال,طأ الدية  ا ة ُربا ا, ثَ ذهر  ثأت 

ووال آخرون: ُي ُخْاس:  شلرون حقلة, و شلرون جذ لة, و شلرون بنلاِ لبلون, و شلرون   

 ض  ذهر  ن وال ذلك:بني لبون, و شرون بناِ  ,ا

ـ حدثنا  َْد بن بشار, وال: حدثنا ابن ُبي  دِي,  ن سليد,  ن و ا,ة  ن ُبي  جأل,  ن 8112  

ُبللي  بيللدة  للن ُبيللت,  للن  بللد ال بللن  سلللو, وللال: فللي ال,طللأ  شللرون حقللة, و شللرون جذ للة, 

 و شرون بناِ لبون, و شرون بني لبون, و شرون بناِ  ,اض 

د األ أ , وال: حدثنا ابن فضي ,  لن ُشللث,  لن  لا ر,  لن  بلد ال بلن حدثني واص  بن  ب   

ْلس بنلاِ لبلون,  ْلس حقلاه, وخص ْلس جلذاع, وخص  سلو,: في و   ال,طأ  ا ة  ن ابإب  ُخْاسلا: خص

ْس بنو  ,اض  ْس بناِ  ,اض, وخص  وخص
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ألل,  لن ُبلي حدثنا  جاُد بن  وس , وال: حدثنا يليد, وال: ُخبرتا سأيْان ال يْي,  ن ُبلي  ج   

ْس  ْس بناِ لبون, وخص ْس بناِ  ,اض, وخص  بيدة  ن  بد ال, وال: الدية ُخْاس ,ية ال,طأ: خص

ْس بنو  ,اض  ْس جذاع, وخص  حقاه, وخص

 وا  ِ  وا   ُذه الْقالة بَديث:  

ـ حدثنا بت ُبو ُشلام الرفلا ي, ولال: حلدثنا يَيلـ  بلن ُبلي زا لدة وُبلو خاللد األحْلر,  لن 8113  

 ن زيد بن جبير,  ن ال,ش  بن  الك,  ن  بد ال بن  سلو,: ُن النبلِي صلأ  ال  أيلت حجاج, 

وسللأَ وضلل  فللي الديللة فللي ال,طللأ ُخْاسللا  وللال ُبللو ُشللام: وللال ابللن ُبللي زا للدة:  شللرون حقللة, 

 و شرون جذ ة, و شرون ابنة لبون, و شرون ابنة  ,اض, و شرون بني  ,اض 

َيـ ,  ن ُبيت,  ن ُبي َسَاه,  ن  أقْة,  ن  بد ال ُتت وض  حدثنا ُبو ُشام, وال: حدثنا ي   

 بذلك 

ووال آخرون: ُي ُرباع, غير ُتها ثالثون حقة, وثالثلون بنلاِ لبلون, و شلرون بنلَ  ,لاض,   

 و شرون بنو لبون ذهور  ذهر  ن وال ذلك:

 ن  بد ربلت,  لن  ـ حدثنا ابن بشار, وال: ثني  َْد بن بير, وال: حدثنا سليد,  ن و ا,ة,8114  

ُبي  ياض,  ن  ثْان وزيد بن ثابَ وا : في ال,طأ شبت اللْلد: ُربللون جذ لة ْخأافلة, وثالثلون 

وفي ال,طأ: ثالثون حقة, وثالثون جذ ة, و شلرون بنلاِ  ,لاض,  ¹حقة, وثالثون بناِ  ,اض

 و شرون بنو لبون ذهور 

ليد,  ن و ا,ة,  لن سلليد بلن الْسليب, ـ حدثنا ابن بشار, وال: حدثنا ابن ُبي  دِي,  ن س8115  

 لن زيلد بللن ثابلَ فلي ,يللة ال,طلأ: ثالثلون حقللة, وثالثلون بنلاِ لبللون, و شلرون بنلاِ  ,للاض, 

 و شرن بنو لبون ذهور 

حدثنا ابن بشار, وال: حدثنا ابن  ثْة, وال: حدثنا سليد بن بشير,  ن و ا,ة,  ن  بلد ربلت,  لن    

  نلت, ولال: وحلدثنا سلليد,  لن و لا,ة,  لن سلليد بلن ُبي  ياض,  ن  ثْلان بلن  فلان رضلي ال

 الْسيب  ن زيد بن ثابَ,  ثأت 

وال ُبو جلفر: والَواَ  ن القول في ذلك ُن الجْيع  جْلون ُن في ال,طأ الَْ   أ  ُُ    

ابإب   ا ة  ن ابإب   ثَ اخ أفوا في  بال  ُسناتها, وُجْلوا  أ  ُتت   يقَر بها في اللذي وجبلَ 

سنان  ن ُوِ   ا ذهرتا  ن ُسناتها ال ي حدُِا الذين ذهرتا اخ الفهَ فيهلا, وُتلت   يجلاوز بهلا لت األ

الذي وجبَ  ن ُ الُا  وَذ هان ذلك  ن جْليلهَ َجْا لا, فالواجلب ُن ييلون  جليلا  لن لل  لت 

تللال  ,ية و   خطأ: ُي ُذه األسنان ال ي اخ أ  الْ, أفون فيها ُ,اُا َل   لن وجبلَ للت, ألن ال 

لَ يَدِ ذلك بَدِ   يجاوز بت و  يقَر  نت و  رسلولت َ   لا ذهلرِ  لن َجْلا هَ فيْلا ُجْللوا 

 أيت, فإتت ليس له ام  جاوزة ذلك فلي الَيلَ ب قَلير و  زيلا,ة, وللت ال ,ييلر فيْلا بلين ذللك بْلا 

يل   أليهَ  نلدتا رُى الَالح فيت لأفريقين, وَن هاتَ  اوأة القات   ن ُُ  الذُب فلإن لورثلة الق 

ُل  ,ينار, و أيت  أْاء األ َار  ووال بلضهَ: ذلك تقويَ  ن  ْلر رضلي ال  نلت لهبل   أل  

ُُ  الذُب في  َره, والواجب ُن يقِوم في هِ  ز ان ويْ ها َذا  دم ابإب   اوأة القات   وا  أِلوا 

 بْا:

يان,  ن ُيلوَ بلن  وسل ,  لن ـ حدثنا ابن بشار, وال: حدثنا  بد الرحْن, وال: حدثنا سف8116  

 يَول, وال: هاتَ الدية ترتفع وتن,ف , ف وفي رسلول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ وُلي ثْاتْا لة 

 ,ينار, ف,شي  ْر  ن بلده, فجلأها اثني  شر ُل  ,رَُ ُو ُل  ,ينار 

ضلها وُ ا الذين ُوجبوُا في ه  ز ان  أ  ُُ  الذُب ذُبا ُل  ,ينار, فقلالوا: ذللك فريضلة فر  

ال  أ  لسان رسولت, هْا فرض ابإب   أ  ُُ  ابإب   والوا: وفي َجْاع  أْاء األ َار في ه  

 َر وز ان َ   ن شذِ  نهَ,  أ  ُتها   تلا,  أ  ُل  ,ينار و  تلنقص  نهلا, ُوضلح اللدلي  

ة  لن  أ  ُتها الواجبة  أ  ُُ  الذُب وجلوَ ابإبل   أل  ُُل  ابإبل , ألتهلا للو هاتلَ ويْلة لْا ل

ابإب   خ أ  ذلك بالليا,ة والنقَان ل غير ُسلار ابإب   وُذا القول ُو الَِق فلي ذللك لْلا ذهرتلا 

  ن َجْاع الَجة  أيت 
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ه  ندتا, فاثنا  شر ُل  ,رَُ, وود بينا اللأل  فلي ذللك فلي ه ابنلا    ه  أ  ُُ  الورا وُ ا  ن الْورا

 « ه اَ لطي  القول في ُحيام شرا ع ابإسالم»

ه  شرة آ ف ,رَُ ووا   ه  ن الورا  ل آخرون: َتْا  أ  ُُ  الورا

وُ ا ,ية الْلاُد الذي بيننا وبين وو ت  يثاه, فلإن ُُل  اللألَ اخ أفلوا فلي  بأغهلا, فقلال بلضلهَ:   

 ,ي ت و,ية الَِر الْسأَ سواء  ذهر  ن وال ذلك:

,  ن َبراُيَ بن سلد,  ن ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا َسَاه, وال: حدثنا بشر بن السريِ 8117  

اللُرِي: ُن ُبا بير و ثْان رضوان ال  أيهْلا هاتلا يجللالن ,يلة اليهلو,ي والنَلراتي َذا هاتلا 

  لاُدين هدية الْسأَ 

ـ حلدثني الْثنل , ولال: حلدثنا َسلَاه, ولال: حلدثنا بشلر بلن السلرِي,  لن الدسل وا ي,  لن 8118  

ابن  سلو, هان يجل  ,ية ُُ  الي اَ َذا هاتوا ُُل   يَيـ  بن ُبي هثير,  ن الَيَ بن  يينة: ُن

 ذ ة هدية الْسأْين 

ـ حدثنا  َْد بن الْثن , وال: حدثنا  َْد بن جلفلر, ولال: حلدثنا شللبة,  لن حْلا,, ولال: 8119  

 سألني  بد الَْيد  ن ,ية ُُ  الي اَ, فأخبرتت ُن َبراُيَ وال: َن ,ي هَ و,ي نا سواء 

ْثن , وال: حدثنا ُبو الوليد, وال: حدثنا حْا,,  ن َبراُيَ و,او,  ن الشلبِي ـ حدثنا ابن ال8120  

 ُتهْا وا : ,ية اليهو,ي والنَراتي والْجوسي  ث  ,ية الَِر الْسأَ 

ـ حدثني يلقوَ بن َبراُيَ, وال: حدثنا ُشيَ,  لن  غيلرة,  لن َبلراُيَ, ولال: هلان يقلال: 8121  

 هدية الْسأَ َذا هاتَ لت ذ ة ,ية اليهو,ي والنَراتي والْجوسي 

ـ حدثني يلقوَ, وال: حدثنا ابن  أية, وال: حدثنا ابن ُبي تجيح,  ن  جاُد و طاء ُتهْا 8122  

ُْد ,ية الْسأَ   وا : ,ية الْلا

حدثنا سوار بلن  بلد ال, ولا: حلدثنا بشلر بلن الْفضل , ولال: حلدثنا الْسللو,ي,  لن حْلا,,  لن    

 لْسأَ والْلاُد سواء َبراُيَ, ُتت وال: ,ية ا

ـ حدثني يلقوَ, وال: حدثنا ابن  أية,  ن ُيوَ, وال: سْلَ اللُلري يقلول: ,يلة اللذ ي 8123  

 ,ية الْسأَ 

ـ حدثنا ُبو هريب, وال: حدثنا ابن ُبي زا دة,  ن ُشلث,  ن  لا ر ولال: ,يلة اللذ ي  ثل  8124  

 ,ية الْسأَ 

دة,  لن سلليد بلن ُبلي  روبلة,  لن ُبلي  لشلر,  لن حدثنا ُبو هريب, وال: حلدثنا ابلن ُبلي زا ل   

 َبراُيَ  ثأت 

 حدثني ُبو السا ب, وال: حدثنا ُبو  لاوية,  ن األ ْش,  ن َبراُيَ  ثأت    

ثنا  بد الَْيد بن بيان, وال: ُخبرتا  َْد بن يليد,  ن َسْا ي ,  لن  لا ر, وبأغلت ُن الَسلن   

 و,ي والنَراتي ُربلة آ ف, فقال: ,ي هَ واحدة هان يقول: ,ية الْجوسي ثْاتْا ة و,ية اليه

حدثنا ابن بشار, وال: حدثنا  بد الرحْن, وال: حدثنا سلفيان,  لن وليس بلن  سلأَ,  لن الشللبي,    

 وال: ,ية الْلاُد والْسأَ في هفارتهْا سواء 

ولال:  حدثنا ابن بشار, وال: حدثنا  بد الرحْن, ولال: حلدثنا سلفيان,  لن  نَلور,  لن َبلراُيَ,   

 ,ية الْلاُد والْسأَ سواء 

 ووال آخرون: ب  ,ي ت  أ  النَ   ن ,ية الْسأَ  ذهر  ن وال ذلك:  

ـ حدثنا ابن الْثن , وال: حدثنا  بد األ أ , وال: حدثنا ,او,,  ن  ْرو بن شليب في ,ية 8125  

و,يللة اليهللو,ي والنَللراتي وللال: جلأهللا  ْللر بللن ال,طللاَ رضللي ال  نللت تَلل  ,يللة الْسللأَ, 

الْجوسي ثْاتْا ة  فقأَ للْرو بن شليب: َن الَسن يقول: ُربلة آ ف, وال: للأت هان ذلك وب , 

 ووال: َتْا جل  ,ية الْجوسي بْنللة اللبد 

ـ حدثنا ُبو هريب, وال: حدثنا  بد ال األشجلي,  ن سفيان,  ن ُبي اللتا,,  ن  ْر بن 8126  

 نَ   ن ,ية الْسأَ  بد اللليل وال: ,ية الْلاُد  أ  ال

 ووال آخرون: ب  ,ي ت  أ  الثأث  ن ,ية الْسأَ  ذهر  ن وال ذلك:  
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ـ حدثني واص  بن  بد األ أ , وال: حلدثنا ابلن فضلي ,  لن  طلرف,  لن ُبلي  ثْلان ـ 8127  

وال: هان واضيا ألُ   رو  وال: جل   ْر رضي ال  نت ,ية اليهلو,ي والنَلراتي ُربللة آ ف 

 ُربلة آ ف 

ـ حدثنا  ْار بن خالد الواسطي, وال: حدثنا يَيـ  بن سليد,  ن األ ْش,  ن ثابَ,  ن 8128  

 سليد بن الْسيب, وال: وال  ْر: ,ية النَراتي ُربلة آ ف, والْجوسي ثْاتْا ة 

حدثنا  َْد بن الْثن , وال: حدثنا  بد الَْد, وال: حدثنا شلبة,  ن ثابلَ, ولال: سلْلَ سلليد    

 ب يقول: وال  ْر: ,ية ُُ  الي اَ ُربلة آ ف, و,ية الْجوسي ثْاتْا ة بن الْسي

حدثنا ابن بشار, وال: حدثنا  بد الرحْن, وال: حدثنا سفيان,  ن ثابلَ,  لن سلليد بلن الْسليب,    

 ُن  ْر بن ال,طاَ رضي ال  نت وال, فذهر  ثأت 

ن و لا,ة,  لن ُبلي الْأليح: ُن رجلالً ـ حدثنا ابن بشار, وال: حدثنا ُبي  دِي,  ن سلليد,  ل8129  

 ن وو لت ر ل  يهو,يلا ُو تَلراتيا بسلهَ فق ألت, فرفلع ذللك َلل   ْلر بلن ال,طلاَ, فأغر لت ,ي لت 

 ُربلة آ ف 

وبت  ن و ا,ة,  ن سلليد بلن الْسليب, ولال: ولال  ْلر: ,يلة اليهلو,ي والنَلراتي ُربللة آ ف,    

 ُربلة آ ف 

دثنا ُشلليَ, وللال: ُخبرتللا بللل  ُصللَابنا,  للن سللليد بللن حللدثني يلقللوَ بللن َبللراُيَ, وللال: حلل   

 الْسيب,  ن  ْر  ثأت 

 ـ وال: حدثنا ُشيَ,  ن ابن ُبي ليأ ,  ن  طاء,  ن  ْر  ثأت 8130  

ـل ولال: حلدثنا ُشلليَ, ولال: ُخبرتلا يَيلـ  بللن سلليد,  لن سلأيْان بللن يسلار, ُتلت ولال: ,يللة 8131  

 ْاتْا ة اليهو,ي والنَراتي ُربلة آ ف, والْجوسي ث

ـ حدثنا سوار بن  بد ال, وال: حدثنا خالد بن الَرث, وال: حدثنا  بد الْألك,  لن  طلاء, 8132  

  ثأت 

للدثَ  للن الَسللين بللن الفللرج, وللال: سللْلَ ُبللا  لللاذ, وللال: حللدثنا  بيللد, وللال: سللْلَ 8133   ـلل حص

 . ْريحنا  ص ْ لابالْيحنا دح فَْليامص ْشلهح َح يْجا نح لْ ْْ الَليام لْلن   يجلد روبلة, وُ لا الديلة الضَاك في وولت: افْ

 فواجبة   يبطأها شيء 

لْن ِكا وهلاْن ِكص ْ أايْلا    بْلةً  ا ْريحنا  ص ْ لابالْيحنا تْوح يامص ْشهح َا دح فْ َح يْجا نح لْ ْْ القول في تأوي  وولت تلال : افْ

يْا.   حيا

ْريحنا    يامص ْشهح َا دح فْ َح يْجا نح لْ ْْ . فْن لَ يجد روبة  ؤ نة يَِررُلا  يلني تلال  ذهره بقولت: افْ  ص ْابالْيحنا

 . ْريحنا  ص ْ ْلابالْيحنا ليْامص ْشلهح َا هفارة ل,ط ت فلي و ألت  لن و ل   لن  لؤ ن ُو  لاُلد للسلرتت بثْنهلا, افْ

 يقول: فلأيت صيام شهرين    ابلين 

 واخ أ  ُُ  ال أوي  في تأوي  ذلك, فقال بلضهَ فيت بنَو  ا وأنا  ذهر  ن وال ذلك:  

ـ حدثني  َْد بن  ْلرو, ولال: حلدثنا ُبلو  اصلَ,  لن  يسل ,  لن ابلن ُبلي تجليح,  لن 8134  

. وال:  ن لَ يجد   قلا ـ ُو   اولة, شلِك  ْريحنا  ص ْ ابالْيحنا يامص ْشهح َا دح فْ َح يْجا نح لْ ْْ  جاُد في وول ال: افْ

 نا خطأ ُبو  اصَ  في و    ؤ ن خطأ, وال: وُتللَ في  ياش بن ُي ربيلة و    ؤ 

ووال آخرون: صوم الشهرين  ن الدية والروبة والوا: وتأوي  ا ْية: فْن لَ يجد روبة  ؤ نلة و    

 ,ية يسأْها َل  ُُأها فلأيت صوم شهرين    ابلين  ذهر  ن وال ذلك:

ـ حدثني الْثن , ولال: حلدثنا سلويد بلن تَلر, ولال: حلدثنا ابلن الْبلارك,  لن زهريلا,  لن 8135  

. الشلبي,  ن  ليامص  ص ْلابالْيحنا َا لدح فْ َح يْجا لنح لْل ْْ  سروه: ُتت س    ن ا ْية ال ي فلي سلورة النسلاء: افْ

 صيام الشهرين  ن الروبة وحدُا, ُو  ن الدية والروبة  فقال:  ن لَ يجد فهو  ن الدية والروبة 

 حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ُبي,  ن زهريا,  ن  ا ر,  ن  سروه بنَوه    

بو جلفر: والَواَ  لن القلول فلي ذللك ُن الَلوم  لن الروبلة ,ون الديلة, ألن ,يلة ال,طلأ وال ُ  

 أ   اوأة القات , واليفلارة  أل  القاتل  بإجْلاع الَجلة  أل  ذللك, تقلالً  لن تبينلا صلأ  ال  أيلت 

وسللأَ, فللال يقضللي صللوم صللا َ  ْللا للللم غيللره فللي  الللت  والْ ابلللة صللوم الشللهرين, و  يقطلللت 

لْن ِكا وهلاْن ِكص بإفطار بل   بْلةً  ا ُيا ت لغير  أة حا أة بينت وبين صو ت  ثلَ ولال جلِ  ثنلاؤه: اتْوح
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يْا. يلني: تجاوزا  ن ال ليَ َل  ال يسير  أيت ب ,فيفت  نيَ  ا خف   لنيَ  لن فلرض  ْ أايْا ْحيا

ِكص ْ أايْلا  تَرير الروبلة الْؤ نلة َذا ُ سلرتَ بهلا بإيجابلت  ألييَ صلوم شلهرين    لابلين  اوهلانْ 

يْا. يقول: ولَ يلل ال  أيْا بْا يَأح  با,ه فيْا ييأفهَ  ن فرا ضت وغيلر ذللك, حييْلا بْلا  ْحيا

 يقضي فيهَ ويريد 

 93اآلية : 
لْب ِكص  لداً فايْهلا ْوْغضا َص ْخالا هص ْجْهلنِ لداً فْْجلْلآؤص ِْ نلاً ِ  ْلْ ؤح ا  القول في تأوي  وولت تللال :     اْوْ لن يْقح صل ح  ص

يْاً .    ْ أْيحتا ْولْلْنْتص ْوُْْ دِ لْتص ْ ذْاباً ْ ظا

َص. يقلول:     هص ْجْهلنِ يلني بذلك جِ  ثناؤه: و ن يق    ؤ نا  ا دا و أت,  ريلدا َتلالف تفسلت, افْْجلْلاؤص

فثوابت  ن و أت َياه جهنَ, يلني:  ذاَ جهلنَ, اْخاللدا فيهلا. يلنلي: باويلا فيهلا  والهلاء واأللل  فلي 

 ن ذهر جهنَ  اْوْغضْب ِكا ْ أْيحتا. يقول: وغضلب ال بق ألت َيلاه   لْلدا, اْولْلْنْلتص. « يهاف»وولت: 

يقول: وُبلده  ن رحْ ت وُخلاه وُ دِ لت  لذابا  ظيْلا, وذللك  لا   يلألَ ولدر  بأغلت سلواه تللال  

 ذهره 

ِْ    لْلدا بلل   د َجْلاع جْليلهَ واخ أ  ُُ  ال أوي  في صفة الق   الذي يس َِق صلاحبت ُن يسل

 أ  ُتت َذا ضرَ رج  رجالً بَدِ حديد يجرح بَدِه, ُو يْبحْضع ويقطلع, فألَ يقألع  نلت ضلربا بلت, 

ح   ُتأ  تفست, وُو في حال ضربت َياه بت واصد ضربت ُتت  ا د و أت  ثَ اخ أفوا فيْا  دا ذلك, 

 وال ذلك:فقال بلضهَ:    ْد َ   ا هان هذلك  أ  الَفة ال ي وصفنا  ذهر  ن 

ـ حدثنا ُبو هريب, وال: حدثنا ابلن ُبلي زا لدة, ولال: ُخبرتلا ابلن جلري,, ولال: ولال  طلاء: 8136  

 اللْد: السالح ـ ُو وال: الَديد  وال: ووال سليد بن الْسيب: ُو السالح 

ـ حدثنا ُبو هريب ويلقوَ بن َبراُيَ, وا : حدثنا ُشيَ,  لن  غيلرة,  لن َبلراُيَ, ولال: 8137  

 د  ا هان بَديدة, و ا هان بدون حديدة فهو شبت اللْد,   وو, فيت اللْ

حدثنا ابن بشار, وال: حدثنا  بد اللرحْن, ولال: حلدثنا سلفيان,  لن الْغيلرة,  لن َبلراُيَ, ولال:    

 اللْد  ا هان بَديدة, وشبت اللْد:  ا هان ب,شبة, وشبت اللْد   ييون َ  في النفس 

ا, الدو بي, وال: حدثنا سفيان,  ن  ْرو,  ن طاوس, وال:  ن و   ـ حدثني ُحْد بن ح8138ْ  

في  َبية في ر ي ييون  نهَ بَجارة ُو جألد بالسلياط ُو ضلرَ باللَلِي فهلو خطلأ ,ي لت ,يلة 

 ال,طأ, و ن و    ْدا فهو وو, يديت 

ـ حدثنا ابن حْيد, وال: حدثنا جرير و غيرة,  لن الَلارث وُصلَابت فلي الرجل  يضلرَ 8139  

لرج  فييون  ريضا ح   يْلوِ, ولال: ُسلأل الشلهو, ُتلت ضلربت, فألَ يللل  ريضلا  لن ضلرب ت ا

 ح    اِ, فإن هان بسالح فهو وو,, وَن هان بغير ذلك فهو شبت اللْد 

ووال آخرون: ه   ا  ْد الضارَ َتالف تفس الْضلروَ فهلو  ْلد, َذا هلان اللذي ضلرَ بلت   

 األغأب  نت ُتت يق    ذهر  ن وال ذلك:

ـ حدثني يلقوَ بن َبراُيَ, وال: حدثنا ُشيَ, وال: ُخبرتلا  بلد اللرحْن بلن يَيلـ ,  لن 8140  

حبان بن ُبي جبأة  ن  بيد بن  ْير, ُتت وال: وُِي  ْد ُو ُ ْد  ن ُن يضرَ رجالً بلَا ثلَ 

   يقأع  نت ح   يْوِ 

 ن ُبي ُاشَ,  ن َبراُيَ,  ـ حدثنا ابن بشار, وال: حدثنا  بد الرحْن, وال: حدثنا سفيان,8141  

 وال: َذا خنقت بَب  ح   يْوِ ُو ضربت ب,شبة ح   يْوِ فهو القو, 

 و أة  ن وال هِ   ا  دا الَديد خطأ,  ا:  

ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ُبي,  ن سفيان,  ن جابر,  ن ُبي  ازَ,  ن النلْان بن 8142  

شٌ » بشير, وال: وال النبِي صأ  ال  أيت وسأَ: ٍء ْخْطأٌ َ ِ الِسيحْ , ْولايصِ  ْخْطٍأ ُرح  « هصِ  ْشيح

و أة  ن وال: حيَ هِ   ا و   الْضروَ بت  ن شيء حيَ السي   ن ُن  ن و   بت و ي   ْلد,   

  ا:

ـ حدثنا بت ابن بشار, وال: حدثنا ُبو الوليد, وا: حدثنا ُْام,  ن و ا,ة,  لن ُتلس بلن  اللك: 8143  

ارية  أ  ُوضاح لها بين حجرين, فأت  بت النبِي صأ  ال  أيت وسلأَ, فق ألت بلين ُن يهو,يِا و   ج

 حجرين 

This file was downloaded from QuranicThought.com



والوا: فأوا, النبِي صأ  ال  أيت وسأَ  ن وات  بَجر وذلك غير حديد  والوا: وهذلك حيَ هِ   ن   

ة بلين و   رجالً بشيء األغأب  نلت ُتلت يق ل   ثل  الْق لول بلت, تظيلر حيلَ اليهلو,ي القاتل  الجاريل

 الَجرين 

وال ُبو جلفر: والَواَ  ن القول في ذللك  نلدتا ولول  لن ولال: هل   لن ضلرَ َتسلاتا بشليء   

األغأب  نت ُتت ي أفت, فأَ يقأع  نت ح ل  ُتأل  تفسلت بلت ُتلت واتل   ْلد  لا هلان الْضلروَ بلت  لن 

 لأذي ذهرتا  ن ال,بر  ن رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ  ¹شيء

َص خالادا فايها. فإن ُُ  ال أوي  اخ أفلوا فلي  لنلاه, فقلال بلضلهَ:  لنلاه: وُ ا وولت: افْجْ    هص ْجْهنِ ْلاؤص

 فجلاؤه جهنَ َن جازاه  ذهر  ن وال ذلك:

ـ حدثني يلقوَ بن َبراُيَ, وال: حدثنا ابن  أية,  ن سأيْان ال يْي,  لن ُبلي  جألل فلي 8144  

دا فْجْ  ِْ نا  ص ْلْ ؤح ا َص. وال: ُو جلاؤه, وَن شاء تجاوز  نت وولت: اْوْ نح يْقح ص ح  ص هص ْجْهنِ  ْلاؤص

ـ حدثنا  َْد بن الْثن , وال: حدثنا ُبو النلْان الَيَ بن  بد ال, وال: حلدثنا شللبة,  لن 8145  

َص. وال: جلاؤه جهنَ َن جازاه  هص ْجْهنِ دا فْْجْلاؤص ِْ نا  ص ْلْ ؤح ا  يسار,  ن ُبي صالح: اْوْ نح يْقح ص ح  ص

ولالوا:  ¹خلرون:  صنلي بلذلك رجل  بلينلت هلان ُسلأَ, فارتلدِ  لن َسلال ت وو ل  رجلالً  ؤ نلاووال آ  

 فْلن  ا ْية: و ن يق    ؤ نا   لْدا  س َالِ و أت, فجلاؤه جهنَ خالدا فيها  ذهر  ن وال ذلك:

ـ حدثنا القاسلَ, ولال: حلدثنا الَسلين, ولال: ثنلي حجلاج,  لن ابلن جلري,,  لن  ير لة: ُن 8146  

 ن األتَار و   ُخا  قيس بلن ضلبابة, فأ طلاه النبلِي صلأ  ال  أيلت وسلأَ الديلة وبأهلا, ثلَ رجالً 

وثب  أ  وات  ُخيت فق أت  وال ابن جري, ووال غيره: ضرَ النبِي صأ  ال  أيت وسأَ ,ي ت  أ  

قحيْسا وبلث  لت رجالً  لن بنلي فهلر فلي حاجلة لأنبلِي صلأ  ال  أيلت وسل أَ, بني النجار, ثَ بلث  ا

 فاح ْ   قيس الفهري وهان ُيِدا, فضرَ بت األرض, ورضخ رُست بين حجرين, ثَ ُصلفي ي غن :

َا فارعا   با ْسْراةْ بني النِِجار ُرح أْهص
َص ْ قح أح ِْ را ْوْح َص باتا فاهح  وْ ْأح

دْْث ْحدْثا, ُْ لا ْوِكا لْل انح هلاْن فْ »فقال النبِي صأ  ال  أيت وسأَ:    لِ  ُرصنِتص وْدح ُحح لْلْ    ُصْؤِ نصلتص فالي حا

 ٍَ ٍَ ْو  ْحرح أح وال ابن جري,: وفيلت تلللَ ُلذه ا ْيلة اْوْ لنح يْقح صل ح  ¹فق   يوم الف ح« ْو  ْحْرٍم, ْو  سا

دا.    ا ْية  ِْ نا  ص ْلْ ؤح ا   ص

 ووال آخرون:  لن  ذلك: َ   ن تاَ  ذهر  ن وال ذلك:  

ر,  لن  نَلور, ولال: ثنلي سلليد بلن جبيلر, ُو حلدثني ـ حدثنا ابن حْيد, وال: حدثنا جريل8147  

هص  لدا فْْجلْلاؤص ِْ نلا  ص ْلْ ؤح ا الَيَ,  ن سليد بن جبير, ولال: سلألَ ابلن  بلاس  لن ووللت: اْوْ لنح يْقح صل ح  ص

َص. وال: َن الرج  َذا  رف ابإسالم وشرا ع ابإسالم ثَ و    ؤ نا   لْدا فجللاؤه جهلنَ, و   ْجْهنِ

 لْجاُد, فقال: َ   ن تدم  توبة لت  فذهرِ ذلك

ووال آخلرون: ذللك َيجلاَ  لن ال الو يلد لقاتل  الْلؤ ن   لْلدا ها نلا  لن هلان القاتل ,  أل   لا   

وصفت في ه ابت, ولَ يجل  لت توبة  لن فلألت  ولالوا: فيلِ  واتل   لؤ ن  ْلدا فألت  لا ُو لده ال  لن 

ه ا ْيلة بللد ال لي فلي سلورة الفرولان  ذهلر اللذاَ وال,أو, في النار, و  توبة لت  ووالوا: تللَ ُذ

  ن وال ذلك:

ـ حدثنا ابن حْيد وابن وهيع, ولا : حلدثنا جريلر,  لن يَيلـ  الجلاري,  لن سلالَ بلن ُبلي 8148  

الجلد, وال: هنا  ند ابن  باس بلد  ا هِ  بَره, فأتاه رج  فنا,اه: يا  بد ال بن  باس  لا تلرى 

جلاؤه جهنَ خالدا فيها, وغضب ال  أيت وللنت, وُ دِ لت  ذابا  في رج  و    ؤ نا   لْدا  فقال:

 ظيْا  وال: ُفرُيَ َن تاَ وآ ن و ْ  صالَا ثَ اُ دى  ولال ابلن  بلاس: ثيأ لت ُ لت, وُتلي للت 

لٌ  »ال وبة والهدي, فوالذي تفسي بيده لقد سْلَ تبييَ صأ  ال  أيت وسلأَ يقلول:  أْ حلتص ُصِ لتص! ْرجص ثْيا

ل شا وْ ْلْ  ْرجص لتص ,ْ لا, فاللي وصبصل ا ْ للرح ,ْاجص بص ُوح لل,ص , تْشح لْالاتا يناللت ُوح باشا ْا لذا بايْ ْم القاياْ لة آخا للدا, جلاْء يْللوح ِْ الً  ص ْلْ

َْ وْ ْأْ ْناي ُْذْا فاي : ْس ح  ْرى يقولص خح
ها األص , يْأحْلمص واتاأْتص بايْدا نا ْْ والذي تفسي  بلد ال بيلده لقلد ُتلللَ «  الِرحح

 ها  ن آية ح   وصبا  تبييَ صأ  ال  أيت وسأَ, و ا تلل بلدُْا  ن برُان ُذه ا ْية فْا تس, 

ـلل حللدثنا ابللن وهيللع, وللال: حللدثنا ُبللو خالللد,  للن  ْللرو بللن ولليس,  للن يَيللـ  بللن الَللارث 8149  

ال يْي,  ن سالَ بن ُبي الجلد,  ن ابن  باس,  ن رسول ال صأ  ال  أيت وسلأَ: اْوْ لنح يْقح صل ح 
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نا  ص ْ  ؤح ا يْلا. فقيل  للت:  ص لتا ْولْلْنْلتص وُْ لدِ لْلتص ْ لذْابا ْ ظا لْب ِكص ْ أْيح َص خالادا فايها ْوْغضا هص ْجْهنِ دا فْْجْلاؤص ِْ لْ

 وَن تاَ وآ ن و ْ  صالَا  فقال: وُتِ  لت ال وبة! 

حدثنا ُبو هريب, وال: حدثنا  وس  بن ,او,, وال: حدثنا ُْام  ن يَيـ ,  ن رج ,  لن سلالَ,    

هنَ جالسا  ع ابن  باس, فسألت رج  فقال: ُرُيَ رجالً و    ؤ نا   لْدا ُيلن  نلللت  ولال: وال 

جهنَ خالدا فيها, وغضب ال  أيت وللنت, وُ دِ لت  لذابا  ظيْلا  ولال: ُفرُيلَ َن ُلو تلاَ وآ لن 

نلي و ْ  صالَا ثَ اُ دى  وال: وُتِي لت الهدى ثيأ ت ُ لت! واللذي تفسلي بيلده لسلْل ت يقلول ـ يل

, »النبِي صأ  ال  أيت وسأَ :  الاتا ْْ ل ينالتا ُوح باشا ْا , َِ لا بايْ لتا لدْى يْدْيح لْأِقلا رُسصلتص باحح ْم القاياْ لةا  ص ليءص يْلوح يْجا

ُْذْا ْ لالْم  َِ ْس ح ْ بحدْْك  : يا ْر نا يْقصولص ْْ ضا الِرحح ياْل ْ رح تص حا ,ْاجص بص ُوح ْرى تْشح,ص ها األصخح بْتص بايْدا ذا ْصاحا آخا

 فْا جاء تبِي بلد تبييَ, و  تلل ه اَ بلد ه ابيَ « ناي وْ ْأْ 

حدثنا ُبو هريب, وال: حدثنا وبيَة, وال: حدثنا  ْان بن زريق,  لن  ْلار اللدُني,  لن سلالَ    

بن ُبي الجلد,  ن ابلن  بلاس بنَلوه, َ  ُتلت ولال فلي حديثلت: فلوال لقلد ُتلللَ  أل  تبلييَ ثلَ  لا 

ها ثلَ ذهلر  تس,ها شيء, ولقد سْل ت يقول: لذا رُْسلتص بايْلدا ْم القاياْ لة آخا ليءص يْلوح , يْجا نا لؤح ا ْص اْويحٌ  لاقاتا ا ال

 الَديث تَوه 

ـ حدثنا ابن بشار, وال: حدثنا ابن ُي  دِي,  ن سليد,  ن ُبي بشر,  ن سليد بلن جبيلر, 8150  

هص وال: وال لي  بد الرحْن بن ُبلي: س   ابن  باس  ن وولت: اْوْ لنح يْقح صل ح  ص  لدا فْْجلْلاؤص ِْ نلا  ص ْلْ ؤح ا

يْن   يْدح صوْن ْ ْع ِكا َلهلا آْخلْر ْو  يْقح صأصلوْن  َص. فقال: لَ ينس,ها شيء  ووال في ُذه ا ْية: اْوالِذا ْجْهنِ

تصوْن ْوْ نح يْفحلْ ح ذْلاْك يْأحْق ُثا ا. وال: تللَ في ُُ ِق ْو  يْلح َْ    الشرك النِفحْس الِ اي ْحِرْم ِكص َ ِ بال

حدثنا  َْد بن الْثن , وال: حدثنا  َْد بن جلفر, وال: حلدثنا شللبة,  لن  نَلور,  لن سلليد    

 بن جبير وال: ُ رتي  بد الرحْن بن ُبلي ُن ُسأل ابن  باس  ن ُاتين ا ْي ين, فذهر تَوه 

ي سلليد ـ حدثنا ُبو هريب, وال: حدثنا طأق بن غنام,  ن زا دة,  لن  نَلور, ولال: حلدثن8151  

دثَ  ن سليد بن جبير, ُن  بد الرحْن بلن ُبللي ُ لره ُن يسلأل ابلن  بلاس  لن  بن جبير, ُو حص

َص.     َلل  آخلر ا ْيلة, وال لي  هص ْجْهلنِ دا فْْجْلاؤص ِْ نا  ص ْلْ ؤح ا ُاتين ا ْي ين ال ي في النساء: اْوْ نح يْقح ص ح  ص

للْق ُثا لا.   للْك يْأح هاتللا. وللال ابلن  بللاس: َذا ,خلل  فلي الفروللان: اْوْ للنح يْفحلْل ح ذْلا أصللدح فايلتا  ص   َللل : اْوي,ح

الرج  في ابإسالم و أَ شرا لت وُ ره ثَ و    ؤ نا   لْدا فلال توبلة للت  وُ لا ال لي فلي الفرولان, 

فإتها لْا ُتللَ وال الْشرهون  ن ُُ   ية: فقد  دلنا باهلل وو أنا النفس ال ي حلِرم ال بغيلر الَلِق 

.    ا ْية وُتينا الفواحش,  َْ  فْا ينفلنا ابإسالم  وال: فنللَ اَ ِ ْ نح تا

ـ حدثنا ابن بشار, وال: حدثنا  بد اللرحْن, ولال: حلدثنا سلفيان,  لن الْغيلرة بلن النلْلان, 8152  

َص. ولال:  لا  هص ْجْهلنِ لدا فْْجلْلاؤص ِْ نلا  ص ْلْ ؤح ا  ن سليد بن جبير,  ن ابن  باس فلي ووللت: اْوْ لنح يْقح صل ح  ص

 ا شيء تس,ه

حدثنا ابن بشار, وال: حدثنا  بد الرحْن, وال: حدثنا شللبة,  لن الْغيلرة,  لن سلليد بلن جبيلر,    

  ن ابن  باس, وال: ُي  ن آخر  ا تللَ  ا تس,ها شيء 

حدثنا ابن الْثن , وال: حدثنا  َْد بن جلفر, وال: حلدثنا شللبة,  لن الْغيلرة بلن النلْلان,  لن    

أ  ُُ  اليوفة في و   الْؤ ن, فدخأَ َل  ابلن  بلاس فسلأل ت, فقلال: لقلد سليد بن جبير, وال: اخ 

 تللَ في آخر  ا تلل  ن القرآن و ا تس,ها شيء 

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا آ,م اللسقالتي, وال: حدثنا شلبة, وال: حدثنا ُبو َيلاس  لاويلة 8153  

قول: تللَ ُذه ا ْية: اْوْ نح يْقح ص ح بن وِرة, وال: ُخبرتي شهر بن حوشب, وال: سْلَ ابن  باس ي

الً ْصالاَا. بسنة  ْْ  ْ  ْ ْا َْ وآْ ْن وْ  هص ْجْهنَِ. بلد وولت: اَ ِ ْ نح تا دا فْْجْلاؤص ِْ نا  ص ْلْ ؤح ا   ص

حدثنا ابن الْثن , ولال: حلدثنا سلأَ بلن و يبلة, ولال: حلدثنا شللبة,  لن  لاويلة بلن ولِرة,  لن ابلن    

. بسنة  باس, وال: اْوْ نح يْقح  َْ َص. وال: تللَ بلد: اَ ِ ْ نح تْا هص ْجْهنِ دا فْْجْلاؤص ِْ نا  ص ْلْ ؤح ا   ص ح  ص

حدثنا ابن الْثن , وال: حلدثنا  بلد الَلْد بلن  بلد اللوارث, ولال: حلدثنا شللبة, ولال: حلدثنا ُبلو    

َياس: َياس, وال: ثني  ن سْع ابن  باس يقول: في وات  الْؤ ن تللَ بلد ذلك بسنة, فقأَ ألبي 

  ن ُخبرك  فقال: شهر بن حوشب 
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ـ حدثنا الَسن بن يَيـ , وال: ُخبرتا  بد الرزاه, وال: ُخبرتا الثورِي,  ن ُبي حَين, 8154  

دا. وال: ليس لقات  توبة َ  ُن يس غفر  ِْ نا  ص ْلْ ؤح ا  ن سليد,  ن ابن  باس في وولت: اْوْ نح يْقح ص ح  ص

 ال 

, وال: ثني ُبي, وال: ثني  ْي, وال: ثني  ْي,  ن ُبيلت,  لن ابلن ـ حدثني  َْد بن سلد8155  

دا.    ا ْية, وال  طيلة: وسل    نهلا ابلن  بلاس, فلل َ ُتهلا  ِْ نا  ص ْلْ ؤح ا  باس, وولت: اْوْ نح يْقح ص ح  ص

يْن   يْلدح صوْن ْ لْع ِكا  َلهلا  تللَ بلد ا ْية ال ي فلي سلورة الفرولان بثْلان سلنين, وُلو ووللت: اْوالِلذا

يْا.   آْخْر.    َل  وولت: اْغفصورا ْرحا

ـ حدثنا ابن وهيع,وال: حدثنا ُبي,  ن سفيان,  ن  طرف,  ن ُبي السفر,  ن تاجية,  ن 8156  

 ابن  باس, وال: ُْا الْبهْ ان: الشرك, والق   

ي طأَلة, ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا  بد ال بن صالح, وال: ثني  لاوية,  ن  أِي بن ُبل8157  

ألن ال سلبَاتت يقلول:  ¹ ن ابن  باس وال: ُهبر اليبا ر: ابإشراك باهلل وو   النفس ال ي حلِرم ال

يْا.  ْب ِكص ْ أْيحتا ْولْلْنْتص وُْ دِ لْتص ْ ذْابا ْ ظا َص خالادا فايها ْوْغضا هص ْجْهنِ  افْْجْلاؤص

برتللا ُشلليَ,  للن بللل  ُشللياخت ـلل حللدثني الْثنلل , وللال: حللدثنا  ْللرو بللن  للون, وللال: ُخ8158  

هص  لدا فْْجلْلاؤص ِْ نلا  ص ْلْ ؤح ا اليوفيين,  ن الشلبي,  ن  سروه,  ن ابن  سلو, في وولت: اْوْ نح يْقح صل ح  ص

َص. وال: َتها لَْيْة, و ا تل,ا, َ  شدة   ْجْهنِ

بلن ـ حدثنا ُبو هريب, وال: حدثنا  ثْان بن سليد, وال: ثني ُياج بلن بسلطام,  لن  َْلد 8159  

 ْرو,  ن  وس  بن  قبة,  ن ُبي اللتا,,  ن خارجة بن زيلد,  لن زيلد بلن ثابلَ, ولال: تلللَ 

 سورة النساء بلد سورة الفروان بس ة ُشهر 

ـ حدثنا ابن البروي ولال: حلدثنا ابلن ُبلي  لريَ, ولال: ُخبرتلا تلافع بلن يليلد, ولال: ثنلي ُبلو 8160  

وا: وال ابن  باس: يلأتي الْق لول يلوم القيا لة  ص,ر,  ن ُبي  لاوية البجأي,  ن سليد بن جبير,

َِ , للي  نللد فللالن! فيؤخللذان فيسللندان َللل   آخللذا رُسللت بيْينللت وُو,اجللت تشلل,ب , للا, يقللول: يللا ر

َص  هص ْجْهلنِ لدا فْْجلْلاؤص ِْ نلا  ص ْلْ ؤح ا اللرش, فْا ُ,ري  ا يقضي بينهْا  ثَ تلع بهلذه ا ْيلة: اْوْ لنح يْقح صل ح  ص

ية  وال ابلن  بلاس: واللذي تفسلي بيلده  لا تسل,ها ال جلِ  و لِل  نلذ ُتللهلا  أل  خالادا فايها.    ا ْ 

 تبييَ  أيت الَالة والسالم 

ـ حدثنا ُبو هريب, وال: حدثنا يَيـ  بن آ,م,  ن ابن  يينة,  ن ُبي اللتلا,, ولال: سلْلَ 8161  

ل: تلللَ الشلديدة رجالً يَدِث خارجة بن زيد بن ثابَ,  ن زيد بن ثابلَ, ولال: سلْلَ ُبلاك يقلو

يْن    لدا.    َلل  آخلر ا ْيلة, بللد ووللت: اْوالِلذا ِْ نا  ص ْلْ ؤح ا بلد الهينة بسنة ُشهر, وولت: اْوْ نح يْقح ص ح  ص

 يْدح صوْن ْ ْع ِكا َلها آْخْر.    َل  آخر ا ْية 

ي اللتلا,, ولال: حدثنا الَسن بن يَيـ , وال: ُخبرتا  بد الرزاه, وال: ُخبرتا ابن  يينة,  ن ُبل   

سْلَ رجالً يَدِث خارجة بن زيد, وال: سْلَ ُباك في ُذا الْيلان بْنلي يقلول: تلللَ الشلديدة 

ْرْك  دا. بلد: اَِن ِكْ   يْغحفارص ُنح يصشح ِْ نا  ص ْلْ ؤح ا بلد الهينة, وال: ُراه بس ة ُشهر, يلني: اْوْ نح يْقح ص ح  ص

 باتا. 

ثنا ُبي,  ن سأْة بن تبلير,  لن الضلَاك بلن  للاحَ, ولال:  لا ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حد8162  

 تس,ها شيء  نذ تللَ, وليس لت توبة 

وال ُبو جلفر: وُول  القلول فلي ذللك بالَلواَ ولول  لن ولال:  لنلاه: و لن يق ل   ؤ نلا   لْلدا   

 فجلللاؤه َنح جلللاه جهللنَ خالللدا فيهللا, ولينللت يلفللو ُو ي فضلل   ألل  ُُلل  ابإيْللان بللت وبرسللولت, فللال

يجازيهَ بال,أو, فيها, ولينت  ِل ذهره َ ا ُن يلفو بفضأت فال يدخأت النار, وَ ا ُن يدخألت َياُلا ثلَ 

لْرفصوا  يْن ُسح ْي الِلذا بلا,ا ي,رجت  نها بفض  رحْ ت لْا سأ   لن و لده  بلا,ه الْلؤ نين بقوللت: ايلا  ا

ةا ِكا َِن ِكْ يْغحفا  ْْ نح ْرحح َح   تْقحنْطصوا  ا ها يلا.  أ  ُتحفصسا ْا َْ ْج  رص الذِتصو

فإن رِن راِن ُن القات  َن وجب ُن ييون ,اخالً في ُذه ا ْية, فقد يجب ُن ييون الْشرك ,اخالً   

فيت, ألن الشرك  ن الذتوَ, فإن ال  ِل ذهره ود ُخبر ُتت غير غافر الشرك ألحلد بقوللت: اَِن ِكْ 

ْرْك باتا ْويْغحفارص  ا ,ص  نح يْشاءص. والق   ,ون الشرك   يْغحفارص ُنح يصشح ْْ  وْن ذْلاْك لا
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 94اآلية : 
َح فاي ْسباي ا ِكا فْ ْبْيِنصواح ْو ْ تْقصولص  يْن آْ نصواح َاذْا ْضْربح ص نح القول في تأوي  وولت تلال :     ايْا ُْيِْها الِذا ْْ واح لا

ناً تْبح ْغصوْن ْ ْرضْ  ؤح ا َْ  ص َص الِسالْْم لْسح َح ِ لن وْبحل ص  ُْلحقْْ  َالْيحيص ل ص َص ْهثايْرةٌ ْهلذْلاْك هصنح نحدْ ِكا ْ غْاتا يْا فْلا يْاةا الدِتح َْ الح

أصوْن ْخبايراً .   ْْ ا تْلح ْْ َح فْ ْبْيِنصواح َاِن ِكْ ْهاْن با ِن ِكص ْ أْيحيص ْْ  فْ

يْن آْ نصللوا.: يللا ُيهللا الللذين صللدِووا ال     صللدِووا رسللولت, فيْللا يلنللي جللِ  ثنللاؤه بقولللت: ايللا ُيِهللا الِللذا

َح فاي سباي  ِكا. يقول: َذا سلرتَ  سليرا هلل فلي جهلا, ُ لدا يَ  ¹جاءَُ بت  ن  ند ربهَ اَذا ْضْربح ص

افْ ْبْيِنصوا. يقلول: ف لأتوا فلي و ل   لن ُشلي   ألييَ ُ لره, فألَ تلأْلوا حقيقلة َسلال ت و  هفلره, و  

 أل  و ل  ُحلد َ   أل  و ل   لن  أْ ْلوه يقينلا  تلجأوا ف ق أوا  ن ال بس  ألييَ ُ لره, و  ت قلد وا

َح الِسلالْم. يقلول: و  تقوللوا لْلن اس سلأَ ليلَ فألَ  نح ُلحقْ  َلْليحيص ْْ حربا ليَ وهلل ولرسولت  اْوتْقصولصوا لْ

نا. ف ق أوه اب غاء  رض الَياة اللدتيا,  ؤح ا َْ  ص يقاتأيَ,  ظهرا ليَ ُتت  ن ُُ   أ يَ و, وتيَ, الْسح

 اع الَياة الدتيا, فإن  ند ال  غاتَ هثيرة  ن رزوت وفواض  تلْت, فهي خير ليَ َن يقول: طأب  

ُطل َ ال فيْا ُ رهَ بت وتهاهَ  نت فأثابيَ بها  أ  طا  يَ َياه, فال ْسوا ذللك  لن  نلده اْهلذْلاْك 

. يقول: هْا هان ُذا الذي ُلق  َلييَ السالم فقأَ لت لسَ  ؤ نلا نح وْبح ص َح  ا فق أ ْلوه, هلذلك ُتل َ  هصنح ص

 ن وب , يلني:  ن وب  َ لاز ال ,ينت ب با ت وُتَاره, تسل ,فون بلدينيَ هْلا اسل ,ف  ُلذا اللذي 

و أ ْوه, وُخذتَ  الت بدينت  ن وو ت ُن يظهره لهَ حذرا  أ  تفست  نهَ  وود وي : َن  لن  وولت: 

لنِ  ْْ . هن َ هفارا  لثأهَ  افْ نح وْبح ص َح  ا . يقلول: ف فضل  ال  ألييَ بلا لاز ,ينلت  اْهذْلاْك هصنح ص َح ِكص ْ أْليحيص

بأتَاره وهثرة تبا ت  وود وي : فِْن ال  أييَ بال وبة  ن و أيَ ُذا الذي و أ ْوه, وُخذتَ  الت بلد 

 للا ُلقلل  َلللييَ السللالم  افْ ْبْيِنصللوا. يقللول: فللال تلجأللوا بق لل   للن ُر,تللَ و أللت  ْللن ال للبس  أللييَ ُ للر 

لِ  ُهلل ُن ييون ولد  لِن  أيلت  لن ابإسلالم بْثل  اللذي  لِن بلت  ألييَ, وُلداه لْثل  اللذي َسال ت, فأ

أصوْن ْخبايرا. يقول: َن ال هان بق أيَ  لن تق ألون وهفيلَ  ْْ ا تْلح ْْ ُداهَ لت  ن ابإيْان  اَِن ِكْ هاْن با

َ اْخبايللرا.  ْلن تيفللون  للن و أللت  لن ُ للداء ال وُ للدا يَ وغيللر ذلللك  لن ُ للورهَ وُ للور غيللره

يلني: ذا خبرة و أَ بت, يَفظت  أييَ و أيهَ, ح   يجازي جيْليَ بت يوم القيا ة جلاء الَْسن 

 بإحساتت والْسيء باساءتت 

وذهر ُن ُذه ا ْية تللَ في سبي  و ي  و أ ت سرية لرسول ال صأ  ال  أيت وسأَ بلد  لا ولال:   

بلد  لا سلأَ  أليهَ, لغنيْلة هاتلَ  للت ُو غيلر ذللك  لن َتي  سأَ, ُو بلد  ا شهد شها,ة الَِق, ُو 

  أيت, فأخذوه  نت  ذهر الرواية وا ْثار بذلك:

ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا جرير,  ن  َْد بن َسَاه,  لن تلافع, ُن ابلن  ْلر, ولال: 8163  

َُ ب َيلة بلث النبِي صأ  ال  أيت وسأَ  َألَ بلن جثا لة  بلثلا, فأقليهَ  لا ر بلن األضلبر, فَيلا

ابإسالم, وهاتَ بينهَ َحنة في الجاُأية, فر اه  َأَ بسهَ فق أت  فجاء ال,بر َل  رسول ال صلأ  

ال  أيت وسأَ, ف يأَ فيت  يينة واألورع, فقلال األولرع: يلا رسلول ال سصلِن اليلوم وغيِلر غلدا! فقلال 

َ في بلر,ين, فجألس بلين يلدي  يينة:   وال ح   تذوه تساؤه  ن الثي   ا ذاه تسا ي! فجاء  َأ

فقام وُو ي أق  , و ت «  ْغفْْر ِكص لْكْ »رسول ال ليس غفر لت, فقال لت النبِي صأ  ال  أيت وسأَ: 

ببر,يت, فْا  ضَ بت سابلة ح    اِ و,فنوه, فأفظ ت األرض  فجاءوا َلل  النبلِي صلأ  ال  أيلت 

ْض تْقح »وسأَ, فذهروا ذلك لت, فقال:  لِن ِكْ ْجلِ  ْوْ لِل ُْرا,ْ َِن األرح , ْولْيا َح بايص نح ْصاحا ُصْو ْشٌر  ا بْ ص ْ نح 

َح  ْظيص يْن آْ نصلوا «  ُنح يْلا ثَ طرحوه بين ْصدْفْيح جب , وُلقوا  أيت  ن الَجارة, وتلللَ: ايلا ُيِهلا الِلذا

َح فاي ْسباي  ِكا فْ ْبْيِنصوا.    ا ْية   َذْا ْضْربح ص

د, وال: حدثنا سأْة,  ن  َْد بن َسَاه,  ن يليد بن  بد ال بن وسلير, ـ حدثنا ابن حْي8164  

 ن القلقاع بن  بد ال بن ُبي حدر, األسأْي,  ن ُبيت  بد ال بن ُبي حلدر,, ولال: بلثنلا رسلول 

ال صأ  ال  أيت وسأَ َل  َضَ, ف,رجَ في تفر  ن الْسأْين فيهَ ُبو و ا,ة الَارث بن ربللي 

ا لة بللن وليس الأيثللي  ف,رجنلا ح لل  َذا هنلا بللبطن َضلَ,  للِر بنلا  للا ر بلن األضللبر و َألَ بللن جث

األشجلي  أ  وْلصو, لت  لت  ص ْيِع لت وْوطحب  ن لبن  فأْا  ِر بنا سأَ  أينا ب َية ابإسالم, فأ سلينا 

ا  نت, وحْ   أيت  َأَ بن جثا ة الأيثلي لشليء هلان وبينلت وبينلت, فق ألت وُخلذ بليلره و  يِللت, فأْل

This file was downloaded from QuranicThought.com



يْن آْ نصلوا  ود نا  أ  رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ وُخبرتاه ال,بر, تلل فينا القلرآن: ايلا ُيِهلا الِلذا

نا.    ا ْية  ؤح ا َْ  ص َح الِسالْم لْسح نح ُلحقْ  َلْيحيص ْْ َح فاي ْسباي  ِكا فْ ْبْيِنصوا ْو  تْقصولصوا لْ  َذْا ْضْربح ص

    ,َِ وال: حدثنا الَْاربي  بد اللرحْن بلن  َْلد,  لن  َْلد بلن حدثني ُارون بن َ,ريس األص

 َسَاه,  ن يليد بن  بد ال بن وسير,  ن ُبي حدر, األسأْي,  ن ُبيت بنَوه 

ـ حدثنا ُبو هريب, وال: حدثنا ابن  يينلة,  لن  ْلرو,  لن  طلاء,  لن ابلن  بلاس, ولال: 8165  

الم  أللييَ! فق أللوه وُخللذوا تأللك الغنيْللة, لَللق تللاس  للن الْسللأْين رجللالً فللي غصنْيحْللة لللت, فقللال: السلل

ياةا الدِتحيا. تألك  َْ نا تْبح ْغصوْن ْ ْرض ال ؤح ا َْ  ص َح الِسالْم لْسح نح ُلحقْ  َلْيحيص ْْ فنللَ ُذه ا ْية: اْو  تْقولصوا لا

 الغصنيحْة 

ينلار, حدثنا الَسن بن يَيـ , وال: ُخبرتا  بد الرزاه, وال: ُخبرتا ابن  يينة,  ن  ْرو بلن ,   

  ن  طاء,  ن ابن  باس, بنَوه 

حدثني سليد بن الربيع, وال: حدثنا سفيان,  ن  ْرو سْع  طلاء,  لن ابلن  بلاس, ولال: لَلق    

 الْسأْون رجالً, ثَ ذهر  ثأت 

ـ حلدثنا ُبلو هريلب, ولال: حلدثنا  بلد اللرحيَ بلن سلأيْان,  لن َسلرا ي ,  لن سلْاك,  لن 8166  

رج   ن بني سأيَ  أل  تفلر  لن ُصلَاَ رسلول ال صلأ  ال   ير ة,  ن ابن  باس, وال:  رِ 

 أيت وسأَ وُو في غنَ لت, فسأَ  أيهَ, فقالوا:  ا سأَ  أييَ َ  لي للِوذ  لنيَ! فلْلدوا َليلت فق ألوه 

يْن آْ نصلوا  وُخذوا غنْت, فأتوا بها رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ, فأتلل ال  ِل وجِ : ايلا ُيِهلا الِلذا

َح فاي ْسباي ا ال فْ ْبْيِنصوا.    َل  آخر ا ْية َذْا ضْ   ْربح ص

حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا  بيد ال,  ن َسلرا ي ,  لن سلْاك,  لن  ير لة,  لن ابلن  بلاس,    

  ن النبِي صأ  ال  أيت وسأَ,  ثأت 

,  لن ابلن ـ حدثني  َْد بن سلد, وال: ثني ُبي, وال: ثني  ْي, وال: ثنلي ُبلي,  لن ُبيلت8167  

 باس وال: هان الرج  ي يأَ بابإسالم ويؤ ن باهلل والرسول, وييون في وو لت, فلإذا جلاءِ سلِرية 

 َْد صأ  ال  أيت وسأَ ُخبر بها حيت ـ يلني وو ت  ففِروا, وُوام الرج    ي,اف الْلؤ نين  لن 

 ؤ نللا! ووللد ُلقلل  ُجلل  ُتللت  ألل  ,يللنهَ ح لل  يأقللاَُ, فيأقلل  َللليهَ السللالم, فيقللول الْؤ نللون: لسللَ 

َح فاي ْسباي  ِكا فْ ْبْيِنصلوا.     َلل :  يْن آْ نصوا َذْا ْضْربح ص السالم, فيق أوتت, فقال ال جِ  و ِل: ايا ُيِها الِذا

يللاةا الللدِتحيا. يلنللي: تق أوتللت َرا,ة ُن يَللِ  ليللَ  الللت الللذي وجللدتَ  لللت, وذلللك  َْ اتْبح ْغصللوْن ْ للْرْض ال

ن  ندي  غاتَ هثيرة, فال ْسوا  ن فض  ال  وُو رج  اسْت  ر,اس جلال  رض الَياة الدتيا, فإ

وو ت ُاربين  ن خي  بلثها رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ  أيها رج   ن بني ليلث اسلْت وأيلب, 

ولَ يجا لهَ َذا لقيهَ  ر,اس, فسأَ  أيهَ فق أوه, فأ ر رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ ألُأت بدي ت 

  الت وته  الْؤ نين  ن  ث  ذلك ور,ِ َليهَ 

يْن 8168   ـ حدثنا بشر بن  لاذ, وال: حدثنا يليد, وال: حدثنا سليد,  لن و لا,ة, ووللت: ايلا ُيِهلا الِلذا

َح فاللي ْسللباي ا ِكا فْ ْبْيِنصللوا.    ا ْيللة, وللال: ُللذا الَللديث فللي شللأن  للر,اس رجلل   للن  آْ نصللوا َذا ْضللْربح ص

 صأ  ال  أيت وسأَ بلث جيشا  أيهَ غالب الأيثي َل  ُُ  فدك, وبلت ذهر لنا ُن تبِي ال ¹غطفان

تاس  ن غطفان وهان  ر,اس  نهَ, ففِر ُصَابت, فقلال  لر,اس: َتلي  لؤ ن وَتلي غيلر   لبليَ! 

بَ ت ال,ي  غدوة, فأْا لقوه سأَ  أيهَ  ر,اس, ف أقوه ُصَاَ رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ  َِ ف

َح  فق أوه, وُخذوا  ا هان لنح ُلحقْل  َلْليحيص ْْ  لت  ن   اع, فلأتلل ال جلِ  و لِل فلي شلأتت: اْو  تْقصولصلوا لا

نا. ألن تَية الْسأْين السالم, بها ي لارفون, وبها يَيـ  بلضهَ بلضا  ؤح ا َْ  ص  الِسالْم لْسح

: ـ حدثنا  َْد بن الَسين, وال: حدثنا ُحْد بلن الْفضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلديِ 8169  

َح الِسلالْم لْ  نح ُلحقْل  َلْليحيص ْْ َح فاي ْسباي ا ِكا فْ ْبْيِنصوا ْو  تْقصولصوا لا يْن آْ نصوا َذْا ْضْربح ص نلا ايا ُيِها الِذا ؤح ا َْ  ص ل سح

تْبح ْغصوْن ْ ْرْض الَياةا الدِتحيا.    ا ْية  وال: بلث رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ سرية  أيها ُسا ة 

بني ضْرة, فأقوا رجالً  نهَ يصد    ر,اس بن تهيك  لت غنيْة لت وجْ  ُحْر, فأْا ابن زيد َل  

رآَُ ُوى َل  هه  جب , واتبلت ُسا ة, فأْا بأ   ر,اس اليهل  وضلع فيلت غنْلت, ثلَ ُوبل  َلليهَ 

فقال: السالم  أييَ, ُشهد ُن   َلت َ  ال وُن  َْدا رسول ال! فشلدِ  أيلت ُسلا ة فق ألت  لن ُجل  

ْأت وغنيْ ت  وهان النبِي صأ  ال  أيت وسأَ َذا بلث ُسا ة ُحِب ُن يثنلي  أيلت خيلرا, ويسلأل ج
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 نللت ُصللَابت, فأْللا رجلللوا لللَ يسللألهَ  نللت, فجللل  القللوم يَللدِثون النبللِي صللأ  ال  أيللت وسللأَ 

, ويقولون: يا رسول ال لو رُيلَ ُسلا ة ولقيلت رجل  فقلال الرجل :   َللت َ  ال  َْلد رسلول ال

َْ ْو  »فشدِ  أيت فق أت! وُو  لرض  نهَ  فأْا ُهثروا  أيت, رفع رُست َل  ُسا ة فقال:  ل ْهيحْ  ُتح

  ولال: يللا رسلول ال َتْلا والهللا   للِوذا, تللِوذ بهللا  فقلال للت رسللول ال صلأ  ال  أيللت «َلْلتْ َ ِ ِكص 

ِْ َلْيحتا »وسأَ:  باتا فْنْْظرح َح ْ نح وْأح لْة  ن جسده  فأتلل ال و« ُْال شقْقْ ال: يا رسول ال َتْا وأبت بْضح

 ِل وجِ  خبر ُذا, وُخبره َتْلا و ألت  لن ُجل  جْألت وغنْلت, فلذلك حلين يقلول: اتْبح ْغصلوْن ْ لْرْض 

. يقلول: ف لاَ ال  ألييَ, فَأل  ُسلا ة ُن   يقاتل  رجلالً  َح لِن ِكص ْ أْليحيص ْْ ياةا الدِتيحا. فأْا بأ : افْ َْ ال

   َلت َ  ال, بلد ذلك الرج  و ا لقي  ن رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ فيت  يقول

ـ حدثنا الَسن بن يَيـ , وال: ُخبرتا  بد الرزاه, وال: ُخبرتا  لْر,  ن و ا,ة في وولت: 8170  

نا. وال: بأغني ُن رجالً  ن الْسأْي ؤح ا َْ  ص َص الِسالْم لْسح نح َلْيحيص ْْ ن ُغار  أ  رج   لن اْو  تْقصولصوا لا

الْشرهين, فَْ   أيت, فقال للت الْشلرك: َتلي  سلأَ, ُشلهد ُن   َللت َ  ال! فق ألت الْسلأَ بللد ُن 

فقلال « ُْوْ ْأح ْلتص ْووْلدح وْلاْل   َللت َ  ال »والها, فبأ  ذلك النبِي صأ  ال  أيت وسأَ, فقلال لألذي و ألت: 

َْ »لِوذا وليس هذلك  فقال النبِي صأ  ال  أيت وسأَ: وُو يل ذر: يا تبِي ال َتْا والها    فْْهالِ ْشقْقح

باللتا  ثللَ  للاِ واتلل  الرجلل  فقبللر, فأفظ للت األرض, فللذهر ذلللك لأنبللِي صللأ  ال  أيللت وسللأَ, « ْ للنح وْأح

فأ رَُ ُن يقبروه, ثَ لفظ ت األرض, ح   فلل  بلت ذللك ثلالث  لِراِ, فقلال النبلِي صلأ  ال  أيلت 

يللْرانا َِن ا»وسللأَ:  للْن الغا بْأْللتص فْللألحقوهص فاللي غللاٍر  ا َح ُنح تْقح ْض ُبْلل وللال  لْللر: ووللال بلضللهَ: َن «  ألرح

 األرض تقب   ن ُو شِر  نت, ولين ال جلأت ليَ  برة 

ـ حدثنا  َْد بن بشار, وال: حدثنا ُبلو ُحْلد, ولال: حلدثنا سلفيان,  لن  نَلور,  لن ُبلي 8171  

سأْين لقوا رجالً  ن الْشرهين في غصنْيحْة لت, فقال: السلالم الضَ ,  ن  سروه: ُن وو ا  ن الْ

 أييَ َتي  ؤ ن! فظنوا ُتت ي لِوذ بذلك, فق أوه, وُخذوا غنيْ لت  ولال: فلأتلل ال جلِ  و لِل: اْو  

يلاةا اللدِتيحا. تألك الغ َْ نا تْبح ْغصوْن ْ لْرْض ال ؤح ا َْ  ص َص الِسالْم لْسح نح ُلحقْ  َلْيحيص ْْ َح  ¹نيْلةتْقصولصوا لا ل ص اْهلذْلاْك هصنح

َح فْ ْبْيِنصوا.  ِن ِكص ْ أْيحيص ْْ نح وْبح ص فْ   ا

ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ُبي,  لن سلفيان,  لن حبيلب بلن ُبلي  ْلرة,  لن سلليد بلن 8172  

َح فاي ْسباي ا ِكا فْ ْبْيِنصوا. وال: خرج  يْن آْ نصوا َذْا ْضْربح ص الْقدا, بن األسو, في جبير, وولت: ايا ُيِها الِذا

سرية بلثت رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ, وال: فِْروا برج  في غصنْيْة لت, فقال: ُتي  سأَ! فق أت 

لنح ُلحقْل   ْْ الْقدا,  فأْا ود وا ذهروا ذلك لأنبِي صأ  ال  أيت وسأَ, فنللَ ُذه ا ْية: اْو  تْقصولصوا لا

نا تْ  ؤح ا َْ  ص َص الِسالْم لْسح ياةا الدِتحيا. وال: الغنيْة َلْيحيص َْ  بح ْغصوْن ْ ْرْض ال

ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُلب, ولال: ولال ابلن زيلد: تللل ذللك فلي رجل  و ألت ُبلو 8173  

الدر,اء ـ فذهر  ن وَة ُبي الدر,اء تَو القَة ال ي ذهرِ  ن ُسلا ة بلن زيلد, وولد ذهلرِ فلي 

ٍن ُنح يْ  ؤح ا ْص نا َ ِ ْخطأً., ثَ وال في ال,بر ـ : وتللل الفرولان: اْو لا تأوي  وولت: اْو ا هاْن لا ؤح ا قح صْ   ص

يلاةا اللدِتيحا.  َْ نلا تْبح ْغصلوْن ْ لْرض ال ؤح ا َْ  ص ل نا َ ِ ْخطأً. فقلرُ ح ل  بأل : الْسح ؤح ا ٍن ُنح يْقح صْ   ص ؤح ا ْص هاْن لا

َص ْهثايرةٌ  نحدْ ِكْ ْ غاتا . خيلر  لن تألك الغلنَ, َلل  ووللت: اَِن غنْت ال ي هاتَ  رض الَياة الدتيا, افْلا

أصوْن ْخبايرا.  ْْ ا تْلح ْْ  ِكْ هاْن با

ـ حدثني  َْد بن  ْلرو, ولال: حلدثنا ُبلو  اصلَ,  لن  يسل ,  لن ابلن ُبلي تجليح,  لن 8174  

نلا. ولال: را لي غلنَ, لقيلت تفل ؤح ا َْ  ص ل َح الِسلالْم لْسح نح ُلحقْ  َلْيحيص ْْ ر  لن  جاُد في وولت: اْو  تْقصولصوا لا

 « السالم  أييَ, فإتي  ؤ ن»الْؤ نين, فق أوه وُخذوا  ا  لت, ولَ يقبأوا  نت: 

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو صالح, وال: ثني  لاوية,  ن  أِي بن ُبي طأَة,  ن ابن 8175  

نللا. وللال: حللِرم ال ؤح ا َْ  ص لل َح الِسللالْم لْسح قْلل  َلْلليحيص للنح ُلح ْْ   ألل  الْللؤ نين ُن  بلاس وولللت: اْو  تْقصولصللوا لا

يقولوا لْن شهد ُن   َلت َ  ال لسَ  ؤ نا, هْا حِرم  أيهَ الْي ة, فهو آ ن  أ   الت و, لت, و  

 تر,ِوا  أيت وولت 

واخ أفللَ القللِراء فللي وللراءة وولللت: افْ ْبْيِنصللوا. فقللرُ ذلللك  ا للة وللراء الْييللين والْللدتيين وبللل    

. بالباء والنون  ن ال بين, بْلن : ال أتي والنظر واليش   نت ح   اليوفيين والبَريين: افْ ْبْيِنصوا

صلوا»ي ضح  وورُ ذلك  ظَ وِراء اليوفيين:  بْلنل  ال ثبلَ اللذي ُلو خلالف اللجألة  والقلول « فْ ْثْبِ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ندتا في ذلك ُتهْا وراءتان  لروف ان  س فيض ان في وراءة الْسأْين بْلنل  واحلد وَن اخ أفلَ 

ن الْ ثبَ   بين, والْ بين   ثبلَ, فبلأِي القلراءتين ولرُ القلارىء فَْليب صلواَ بهْا األلفار, أل

 القراءة في ذلك 

نح ُلحقْ  َلْيحيصَ الِسالم. فقرُ ذلك  ا ة وِراء الْييين    ْْ واخ أفَ القِراء في وراءة وولت: او  تْقصولصوا لا

َْ »والْدتيين واليوفيين  رُه بلل  اليلوفيين والبَلريين: بغيلر ُلل , بْلنل  ا س سلالم, وول« الِسلأْ

 االِسالْم. بأل , بْلن  ال َية 

َْ »والَواَ  ن القراءة في ذلك  ندتا:    َص الِسلأْ نح ُلحقْ  َلْيحيص ْْ بْلنل :  لن اس سلأَ ليلَ  لذ نا هلل « لا

بال وحيد  قِرا ليَ بْأ يَ  وَتْا اخ رتا ذلك  خ الف الرواية في ذللك, فْلن راٍو روى ُتلت اس سلأَ 

و للن راو روى ُتللت وللال: السللالم  أللييَ, فَيللاَُ تَيللة  ¹شللهد شللها,ة الَللِق ووللال: َتللي  سللأَبللأن 

ابإسللالم, و للن راو روى ُتللت هللان  سللأْا بإسللالم وللد تقللدم  نللت وبلل  ولل أهَ َيللاه  وهلل  ُللذه الْلللاتي 

يللـي ب َيللة ابإسللالم  س سللأَ, والْ شللهد شللها,ة الَللِق  َِ يجْلهللا السللأَ, ألن الْسللأَ  س سللأَ, والْ

َ ألُ  ابإسالم, فْلن  الِسأَ جا ع جْيع الْلاتي ال ي رويَ فلي ُ لر الْق لول اللذي تلللَ  س سأ

في شأتت ُذه ا ْيلة, ولليس هلذلك فلي السلالم, ألن السلالم   وجلت للت فلي ُلذا الْوضلع َ  ال َيلة, 

 فأذلك وصفنا الِسأَ بالَواَ 

لنح    َح  ا ل ص . فقلال بلضلهَ:  لنلاه: هْلا هلان ُلذا  واخ أ  ُُ  ال أوي  في تأوي  وولت: اْهذْلاْك هصنح وْبحل ص

الذي و أ ْوه بلد  ا ُلقل  َللييَ السلالم  سل ,فيا فلي وو لت بدينلت خوفلا  أل  تفسلت  لنهَ, هنل َ ُتل َ 

  س ,فين بأ,ياتيَ  ن وو يَ حذرا  أ  ُتفسيَ  نهَ, فِْن ال  أييَ  ذهر  ن وال ذلك:

د الرزاه, وال: ُخبرتا ابن جري,, ولال: ُخبرتلي ـ حدثنا الَسن بن يَيـ , وال: ُخبرتا  ب8176  

. تسلل ,فون بإيْللاتيَ هْللا  لل ص للنح وْبح َح  ا لل ص  بللد ال بللن هثيللر,  للن سللليد بللن جبيللر فللي وولللت: اْهللذْلاْك هصنح

 اس ,ف  ُذا الرا ي بإيْاتت 

حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ُبلي,  لن سلفيان,  لن حبيلب بلن ُبلي  ْلرة,  لن سلليد بلن جبيلر:    

لا  . تي ْون َيْاتيَ في الْشرهين اْهذا نح وْبح ص َح  ا  ْك هصنح ص

ووال آخرون:  لن  ذلك: هْا هان ُذا الذي و أ ْلوه بللد  لا ُلقل  َللييَ السلأَ هلافرا هنل َ هفلارا,   

 فهداه هْا ُداهَ  ذهر  ن وال ذلك:

لنح وْبحل ص ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب, وال: وال ابن زيلد فلي ووللت: اْهلذْلاْك هص 8177   َح  ا ل ص نح

. هفارا  ثأت, افْ ْبْيِنصوا.  َح ِن ِكص ْ أْيحيص ْْ  فْ

وُول  ُذين القولين ب أوي  ا ْية القول األِول, وُو وول  ن وال: هذلك هنل َ ت,فلون َيْلاتيَ فلي   

وو يَ  ن الْشرهين وُت َ  قيْين بين ُرهرَُ, هْا هان ُذا الذي و أ ْوه  قيْا بلين ُرهلر وو لت 

 الْشرهين,  س ,فيا بدينت  نهَ   ن

وَتْا وأنا ُذا ال أوي  ُول  بالَواَ, ألن ال  ِل ذهره َتْا  اتب اللذين و ألوه  لن ُُل  ابإيْلان   

بلد َلقا ت َليهَ السالم, ولَ يقلد بلت ولاتأوه لألبس اللذي هلان ,خل  فلي ُ لره  أل  واتأيلت بْقا لت بلين 

سلالم َلل  الْلؤ نين تللِوذا  لنهَ, وللَ يللاتبهَ  أل  ُرهر وو ت  ن الْشرهين, ورلنهَ ُتلت ُلقل  ال

ب    وجلت للذلك, ألن ال جلِ  ثنلاؤه للَ يلاتلب  ¹و أهَ َياه  شرها, فيقال: هْا هان هافرا هن َ هفارا

 ُحدا  ن خأقت  أ  و    َارَ هلل ولرسولت  ن ُُ  الشرك بلد َذتت لت بق أت 

. فقلال بلضلهَ:  لنل  ذللك: فْلِن ال واخ أ  ُيضا ُُ  ال أوي  في تأوي  وولت: افْ    َح ِن ِكص ْ أْيحيص ْْ
 أييَ بإرهار ,ينت وَ لاز ُُأت, ح   ُرهروا ابإسالم بلد  ا هاتوا يي ْوتت  ن ُُ  الشرك  ذهر 

  ن وال ذلك:

ـ حدثنا ابن وهيلع, ولال: ثنلي ُبلي,  لن سلفيان,  لن حبيلب بلن ُبلي  ْلرة,  لن سلليد بلن 8178  

ِن ِكص  ْْ . فأرهر ابإسالم جبير: افْ َح   ْ أْيحيص

ووال آخرون:  لن  ذلك: فِْن ال  أييَ ُيها القاتأون الذي ُلق  َلييَ السالم طأب  رض الَياة   

 الدتيا بال وبة  ن و أيَ َياه  ذهر  ن وال ذلك:

ـ حدثنا  َْد بن الَسين, وال: حدثنا ُحْد بلن الْفضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: 8179  

. يقول: تاَ ال  أييَ افْ  َح ِن ِكص ْ أْيحيص ْْ 
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وُول  ال أويأين في ذلك بالَواَ ال أوي  الذي ذهرتت  ن سليد بن جبير, لْا ذهرتا  لن الد للة   

ِن ِكص  ْْ .  ا وصفنا وب , فالواجب ُن ييون  قيب ذلك: افْ نح وْبح ص َح  ا  أ  ُن  لن  وولت: اْهذْلاْك هصنح ص

. فر َح فع  ا هن َ فيت  ن ال,وف  ن ُ لدا يَ  لنيَ بإرهلار ,ينلت وَ للاز ُُألت, ح ل  ُ يلنيَ ْ أْيحيص

 َرهار  ا هن َ تس ,فون بت,  ن توحيده و با,تت, حذرا  ن ُُ  الشرك 

 95اآلية : 
لللي الِضلللْررا  لا لللرص ُصوح نايْن ْغيح لللؤح ا ْص لللْن الح لللدصوْن  ا ي الحقْا ا للل ْوا القلللول فلللي تأويللل  ووللللت تللللال :     ا ِ يْسح

َح وْ  لها َح ْوُْتحفصسا ْوالاها يْن بالأْ ح دا ُا ْجا ْص َح فِْضْ  ِكص الح ها َح ْوُْتحفصسا ْوالاها دصوْن فاي ْسباي ا ِكا باأْ ح ُا ْجا ْص يْن الح لدا  ْ أْل  الحقْا ا

راً ْ ظا  يْن ُْجح دا يْن ْ أْ  الحقْا ا دا ُا ْجا ْص نْْ  ْوفِْضْ  ِكص الح سح َص  يْاً .  ,ْْرْجةً ْوهصـالِ ْوْ دْ ِكص الح

لدصوْن.:       ُا جا ْص نايْن غيرص ُصولل  الِضلْررا ْوال ؤح ا ْص ْن ال دصوْن  ا ي القْا ا يلني جِ  ثناؤه بقولت: ا  يْسح ْوا

يل للدل الْ ,أفللون  للن الجهللا, فللي سللبي  ال  للن ُُلل  ابإيْللان بللاهلل وبرسللولت, الْللؤثرون الد للة 

والسللير فللي األرض و شللقة  الوللاة وال,فلل  والقلللو, فللي  نللازلهَ  ألل   قاسللاة حلوتللة األسللفار 

ُ داء ال بجها,َُ في ذاِ ال وو الهَ في طا ة ال, َ  ُُ  اللذر  نهَ بذُاَ ُبَلارَُ, وغيلر 

ذلك  ن اللأ  ال ي   سبي  ألُأها لأضرر الذي بهَ َل  و الهَ وجها,َُ في سبي  ال والْجاُدون 

ي اللأيلا, الْسل فرغون طلاو هَ فلي و لال ُ لداء ال في سبي  ال, و نهلاج ,ينلت, ل يلون هأْلة ال ُل

وُ داء ,ينهَ بأ والهَ, َتفاولا لهلا فيْلا ُوُلن هيلد ُ لداء ُُل  ابإيْلان بلاهلل وبأتفسلهَ,  باشلرة بهلا 

 و الهَ, بْا تيون بت هأْة ال اللالية, وهأْة الذين هفروا السافأة 

.واخ أفَ القراء في وراءة وولت: اغيْر ُصولي الِضرْ    فقلرُ ذللك  ا لة ولِراء ُُل  الْدينلة و يلة  ¹را

. تَبا, بْلن : َ  ُولي الضرر  وورُ ذللك  ا لة ولِراء ُُل  الللراه »والشام:  غيْر ُصولي الِضْررا

. برفع    أ   ذُب النلَ لأقا دين « غيرص »واليوفة والبَرة: اغيرص ُصولي الِضْررا

بنَب غيلْر, ألن األخبلار   ظلاُرة « لِضْررا غيْر ُصولي ا»والَواَ  ن القراءة في ذلك  ندتا:   

لدصوْن « ْغيحْر ُصولي الِضْررا »بأن وولت:  ُا جا ْص نايْن وال لؤح ا ْص لْن ال لدصوْن  ا ي القْا ا ل ْوا تلل بلد ووللت: ا  يْسح

ناينْ  لللؤح ا ْص لللْن ال لللدصوْن  ا ي القا ا للل ْوا . اسللل ثناء  لللن ووللللت: ا  يْسح َح لللها َح وُتحفصسا ْوالاها  فالللي ْسلللباي ا ِكا بلللأ ح

دصوْن.  ذهر بل  األخبار الوار,ة بذلك: ُا جا ْص  ْوال

ـ حلدثنا تَلر بلن  ألِي الجهضلْي, ولال: حلدثنا الْل ْلر بلن سلأيْان,  لن ُبيلت,  لن ُبلي 8180  

حا »َسَاه,  ن البراء: ُن رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ وال:  فْْي ْب: ا  «! ا ح صوتاي بالْي ا ا ْوالأِوح

دصوْن  ا  ي القا ا دصوْن. و ْرو بن ُِم  ي وم خأ  رهره, فقال: ُ  للي  لن يْسح ْوا ُا جا ْص نايْن ْوال ؤح ا ْص ْن ال

 « ْغيحْر ُصولي الِضْررا »رخَة يا رسول ال  فنللَ: 

حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ُبو هبر بن  ياش,  ن ُبي َسَاه,  ن البراء, وال: لْا تللَ: ا     

لؤح ا  ْص لْن ال دصوْن  ا ي القا ا نايْن. جلاء ابلن ُِم  ي لوم وهلان ُ ْل , فقلال: يلا رسلول ال هيل  وُتلا يْسح ْوا

 « ْغيحْر ُصولي الِضْررا »ُ ْ   فْا برح ح   تللَ: 

حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ُبي,  ن سفيان,  ن ُبي َسَاه,  لن البلراء بلن  لازَ فلي ووللت:    

نايْن ْغيحْر ُصولي» ؤح ا ْص ْن ال دصوْن  ا ي القا ا ولال: لْلا تلللَ جلاء  ْلرو بلن ُِم  ي لوم « الِضلْررا    يْسح ْوا

َل  النبِي صأ  ال  أيت وسأَ, وهان ضرير البَر, فقال: يا رسول ال  ا تلأ رتي, فلإتي ضلرير 

حا ْوالدِْواةا »البَر  فأتلل ال ُذه ا ْية, فقال:   « ا  صوتاي بالْي  ا والدِْواةا, ُوا الأِوح

َسرا ي  الد ل الر أي, وال: حدثنا  بد ال بن  َْد بلن الْغيلرة,  حدثني  َْد بن َسْا ي  بن   

نايْن.  لؤح ا ْص ْن ال دصوْن  ا ي القا ا وال: حدثنا  سلر,  ن ُبي َسَاه,  ن البراء ُتت لْا تللَ: ا  يْسح ْوا

 « ْغيحْر ُصولي الِضْررا »هأْت ابن ُِم  ي وم, فأتللَ: 

ْد بن جلفر, وال: حدثنا شلبة,  ن ُبلو َسلَاه ُتلت سلْع حدثنا  َْد بن الْثن , وال: حدثنا  َ   

لدصوْن فالي ْسلباي ا ِكا. ولال:  ُا جا ْص نايْن وال لؤح ا ْص لْن ال لدصوْن  ا ي القا ا ل ْوا البراء يقول في ُذه ا ْيلة: ا  يْسح

فللأ ر رسللول ال صللأ  ال  أيللت وسللأَ زيللدا, فجللاء بي لل  في بهللا, وللال: فشللي  َليللت ابللن ُِم  ي للوم 

نايْن ْغيحْر ُصولاي الِضْررا »تْتص, فنللَ: ْضْرارْ  ؤح ا ْص ْن ال دصوْن  ا ي القا ا  «   يْسح ْوا

ي    ل ْوا وال شلبة: وُخبرتي سلد بن َبراُيَ,  ن ُبيت,  ن رجل ,  لن زيلد فلي ُلذه ا ْيلة: ا  يْسح

دصوْن.  ث  حديث البراء   القا ا
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ُبللي سللنان الشلليباتي,  للن ابللن  ـلل حللدثنا ُبللو هريللب, وللال: حللدثنا َسللَاه بللن سللأيْان,  للن8181  

لدصوْن فالي  ُا جا ْص نايْن ْوال لؤح ا ْص لْن ال لدصوْن  ا ي القا ا ل ْوا َسَاه,  ن زيد بن ُروَ, ولال: لْلا تلللَ: ا  يْسح

َِ « »ْسباي ا ِكا. جاء ابن ُِم  ي وم, فقال: يا رسول ال  الي رخَة  وال:  وال: ابن ُِم  ي وم: الأه

للْر ُصولللي الِضللْررا »: َتللي ضللرير فللرِخص! فللأتلل ال وُ للر رسللول ال صللأ  ال  أيللت وسللأَ «, ْغيح

 في بها, يلني الياتب 

ـ حدثني  َْد بن  بد ال بن بليع ويلقوَ بن َبراُيَ, وا : حدثنا بشر بن الْفض ,  ن 8182  

 بد الرحْن بن َسَاه,  ن اللُري,  لن سله  بلن سللد, ولال: رُيلَ  لروان بلن الَيلَ جالسلا, 

   جأسَ َليت, فَدثنا  ن زيد بن ثابَ: ُن رسول ال صأ  ال  أيلت وسلأَ ُتللل  أيلت: فج َ ح

دصوْن فاي ْسباي ا ِكا. وال: فجاء ابن ُِم  ي وم وُو يْأيها  ُا جا ْا نايْن وال ؤح ا ْص ْن ال دصوْن  ا ي القا ا ا  يْسح ْوا

 أيت وف,ذه  أل  ف,لذي, فثقألَ,  أِي, فقال: يا رسول ال لو ُس طيع الجها, لجاُدِ! وال: فأتلل 

 « ْغيحْر ُصولي الِضْررا »فظننَ ُن ترِض ف,ذي, ثَ سصِري  نت, فقال: 

ـ حدثنا الَسن بن يَيـ , وال: ُخبرتا  بد الرزاه, وال: ُخبرتا  لْر,  ن اللُري,  لن 8183  

فقلال: وبيَة ابلن ذؤيلب,  لن زيلد بلن ثابلَ, ولال: هنلَ ُه لب لرسلول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ, 

ُادوْن فاي ْسباي ا ِكا » جا ْص نايْن وال ؤح ا ْص ْن ال دصوْن  ا ي القا ا :   يْسح ْوا فجاء  بد ال بن ُِم  ي وم, «! اهح صبح

فقللال: يللا رسللول ال َتللي ُحللِب الجهللا, فللي سللب  ال, وليللن بللي  للن الل اتللة  للا وللد تللرى, وللد ذُللب 

وسأَ  أ  ف,ذي ح   خشيَ ُن يرضلها,  بَري  وال زيد: فثقأَ ف,ذ رسول ال صأ  ال  أيت

دصوْن فاي ْسباي ا ِكا »ثَ وال:  ُا جا ْص نايْن ْغيحْر ُصولي الِضْررا وال ؤح ا ْص ْن ال دصوْن  ا ي القا ا :   يْسح ْوا  « اهح صبح

ـ حدثنا الَسن بن يَيـ , وال: ُخبرتا  بد الرزاه, وال: ُخبرتا ابن جري,, ولال: ُخبرتلي 8184  

ي   بد اليريَ: ُن ل ْوا  قسْا  لول   بلد ال بلن الَلارث ُخبلره ُن ابلن  بلاس ُخبلره, ولال: ا  يْسح

نايْن.  ن بدر وال,ارجون َل  بدر  ؤح ا ْص ْن ال دصوْن  ا  القا ا

ـ حدثنا القاسَ, ولال: حلدثنا حسلين, ولال: ثنلي حجلاج, ولال: ُخبرتلي  بلد اليلريَ ُتلت سلْع 8185  

نايْن.  للن بللدر   قسللْا يَللدِث  للن ابللن  بللاس ُتللت سللْلت يقللول: للؤح ا ْص للْن ال للدصوْن  ا ي القا ا لل ْوا ا  يْسح

وال,ارجون َل  بدر  لْا تللَ غلوة بدر, وال  بد ال بن ُم  ي وم وُبو ُحْد بن جَش بن ويس 

نايْن »األسدي: يا رسول ال, َتنا ُ ْيان, فه  لنا رخَة  فنلللَ:  لؤح ا ْص لْن ال لدصوْن  ا ي القا ا ل ْوا   يْسح

للْر ُصولللي ا َح ْغيح ْوالاها يْن بللأ ح للدا ُا جا ْص َح فِْضلل  ِكص ال َح وُتحفصسللها ْوالاها للدصوْن فاللي ْسللباي ا ِكا بللأ ح ُا جا ْص لِضللْرْر وال

يْن ,ْْرْجةً  دا َح  أ  القا ا ها  « ْوُتحفصسا

ـ حدثني  َْد بن سلد, وال: ثني ُبي, وال: ثني  ْي, وال: ثنلي ُبلي,  لن ُبيلت,  لن ابلن 8186  

ي ا . فسلْع  باس: ا  يْسح ْوا َح َح وُتحفصسلها ْوالاها لدصوْن فالي ْسلباي ا ِكا بلأ ح ُا جا ْص نايْن وال لؤح ا ْص لْن ال دصوْن  ا لقا ا

بذلك  بد ال بن ُِم  ي وم األ ْ , فأت  رسول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ, فقلال: يلا رسلول ال, ولد 

, فهل  للي  لن رخَلة ُتلل ال في الجها,  ا ود  أَْ وُتا رج  ضرير البَر   ُس طيع الجها,

ِص فاي شأحتاْك باْشليٍء ْو لا ُ,حري » ند ال َن ولدِ  فقال لت رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ:  رح  ا ُص ا

ٍة! َْ خح نح رص اباْك  ا َْ َِ َتلي ُتشلدك بَلري! فلأتلل ال « ُْ ح يْيصونص لْْك وألص فقال ابن ُِم  ي لوم: الأهل

لْر ُصولل  »قلال: بلد ذلك  أ  رسولت صأ  ال  أيت وسلأَ, ف نايْن ْغيح لؤح ا ْص لْن ال لدصوْن  ا ي القا ا ل ْوا   يْسح

دصوْن فاي ْسباي  ِكا  ُا جا ْص يْن ,ْْرْجةً. «    الِضْررا ْوال دا  َل  وولت: ا أ  القا ا

ـ حدثنا ابن حْيد, وال: حدثنا حيام,  ن  ْلرو,  لن  طلاء,  لن سلليد, ولال: تلللَ: ا  8187  

دصوْن  ا  ي القْا ا دصوْن فاي ْسباي ا ِكا. فقال رج  ُ ْ : يا تبلِي ال فأتلا ُحلِب يْسح ْوا ُا جا ْص نايْن وال ؤح ا ْص ْن ال

 « ْغيحْر ُصولي الِضْررْ »الجها, و  ُس طيع ُن ُجاُد! فنللَ: 

ـ حدثني يلقوَ بن َبراُيَ, وال: حدثنا ُشيَ, وال: ُخبرتا حَين,  ن  بد ال بن شلدا,, 8188  

نايْن. وللال  بللد ال بللن ُِم وللال: لْللا تللللَ ُللذه  للؤح ا ْص للْن ال للدصوْن  ا ي القا ا لل ْوا ا ْيللة فللي الجهللا,: ا  يْسح

 « ْغيحْر ُصولي الِضْرر» ي وم: يا رسول ال َتي ضرير هْا ترى! فنللَ: 

ي 8189   ل ْوا ـ حدثنا بشر بن  للاذ, ولال: حلدثنا يليلد, ولال: حلدثنا سلليد,  لن و لا,ة, ووللت: ا  يْسح

لدصوْن  نايْن ْغيللرص ُصوللي الِضلْرر.  للذر ال ُُل  الللذر  لن النللاس, فقلال: القا ا لؤح ا ْص لْن ال لْر ُصولللي » ا ْغيح

. « الِضْرر َح ها َح وُتحفصسا ْوالاها دصوْن فاي ْسباي  ال بأ ح ُا  هان  نهَ ابن ُِم  ي وم, اْوالْجا
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 ن السدِي: ا  ـ حدثنا  َْد بن الَسين, وال: حدثنا ُحْد بن  فض , وال: حدثنا ُسباط, 8190  

دصوْن فاي ْسبي ا ِكا.    َل  ووللت: اوهصلالِ  ُا جا ْص نايْن ْغيرص ُصولي الِضْرر ْوال ؤح ا ْص ْن ال دصوْن  ا ي القا ا يْسح ْوا

نْ . لْا ذهلر فضل  الجهلا,, ولال ابلن ُِم  ي لوم: يلا رسلول ال َتلي ُ ْل  و  ُطيلق  سح َص ْوْ دْ ِكص ال

 « ْر ُصولي الِضْررْغيح »الجها,! فأتلل ال فيت: 

ـ حدثني الْثن , وثال: حدثنا  َْد بن  بد الأهالنفيأي, وال: حدثنا زُير بلن  لاويلة, ولال: 8191  

ا,حعص لي ْزيحلدا »حدثنا ُبو َسَاه,  ن البراء, وال: هنَ  ند رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ, فقال: 

يـ ءص  بالْي ا  والدِوْ  ي ْووص ح لْتص يْأحتاي ـ ُوح يْجا ل ْوا ح والدِواة, الشِك  لن زُيلر  اه لب: ا  يْسح اة ـ ُو الأِوح

دصوْن فالي ْسلبي ا ِكا. ُا جا ْص نايْن ْوال ؤح ا ْص ْن ال دصوْن  ا فقلال ابلن ُِم  ي لوم: يلا رسلول ال َن بلينلِي « القا ا

 « ْغيحْر ُصولي الِضْرر»ضررا! فنللَ وب  ُن يبرح 

بلن رجلاء البَلري, ولال: حلدثنا َسلرا ي ,  لن ُبلي َسلَاه,  حدثني الْثن , وال: حدثنا  بد ال   

ا,حعص للي ْزيحلدا ْولحيْجا حنلي ْ لْلتص » ن البراء بنَوه, َ  ُتت وال: وال رسلول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ: 

حٍ ْو,ْْواةٍ   « باْي ٍ  ْو,ْْواةٍ, ُو لْوح

 وسل ,  لن َسلرا ي ,  لن  ـ حدثني الْثن , وال: حلدثنا َسلَاه, ولال: حلدثنا  بيلد ال بلن8192  

لدصوْن. ولال  ْلرو بلن ُِم  ي القا ا ل ْوا زيا, بن فياض,  ن ُبي  بد الرحْن, ولال: لْلا تلللَ: ا  يْسح

َِ اب أي ني فيي  ُصنع  فنللَ:   « ْغيحْر ُصولي الِضْرر» ي وم: يا ر

 تَوا  ْا وأنا « ْغيحْر ُصولي الِضْرر»وهان ابن  باس يقول في  لن :   

ثني الْثن , وال: حدثنا ُبو صالح, وا: ثني  لاويلة,  لن  ألِي  لن ابلن  بلاس, ووللت: ـ حد8193  

 وال: ُُ  الضرر « ْغيحْر ُصولي الِضْرر»

يْن ,ْْرْجةً.    دا َح  أ  القا ا ها َح وُتحفصسا ْوالاها ديْن بأ ح ُا جا ْص  القول في تأوي  وولت تلال : افِْضْ  ِكص ال

يْن ,ْْرْجلةً. فضل  ال  يلني بقولت جِ  ثناؤه: افِْض ْ    لدا َح  أل  القا ا لها َح وُتحفصسا ْوالاها يْن بأ ح دا ُا جا ْص ِكص ال

الْجاُدين بأ والهَ وُتفسهَ  أ  القا دين  ن ُوللي الضلرر ,رجلة واحلدة, يلنلي فضليأة واحلدة, 

 وذلك بفض  جها, بنفست, فأ ا فيْا سوى ذلك فهْا  س ويان  هْا:

دثنا سويد, وال: ُخبرتا ابن الْبارك ُتت سْع ابن جري, يقول فلي: ـ حدثني الْثن , وال: ح8194  

يْن ,ْْرْجةً. وال:  أ  ُُ  الضرر  دا َح  أ  القا ا ها َح وُتحفصسا ْوالاها يْن بأ ح دا ُا جا ْص  افِْضْ  ِكص ال

يْن  ألل  القا   للدا ُا جا ْص للنْ  ْوفِْضللْ  ِكص ال سح َص للرا القللول فللي تأويلل  وولللت: اوهصللالِ ْوْ للدْ ِكص ال يْن ُجح  للدا

 ْ ظيْا. 

نْ .: و د ال اليِ   ن الْجاُدين بأ والهَ وُتفسلهَ,    سح َص يلني بقولت جِ  ثناؤه: اوهصالِ ْوْ دْ ِكص ال

 هْا: ¹والقا دين  ن ُُ  الضرر الَسن   ويلني جِ  ثناؤه بالَسن : الجنة

ن و للا,ة: اوهصللالِ ْوْ للدْ ِكص ـلل حللدثنا بشللر بللن  لللاذ, وللال: حللدثنا يليللد, وللال: حللدثنا سللليد,  لل8195  

نْ . وُي الجنة, وال يؤتي هِ  ذي فض  فضأت  سح َص  ال

ـ حدثنا  َْد بن الَسين, ولال: حلدثنا ُحْلد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: 8196  

 وال: الَسن : الجنة 

ي   را ْ ظا يْن ُجح دا يْن  أ  القا ا دا ُا جا ْص ْا. فإتت يلني: وفض  ال الْجاُدين وُ ا وولت: اْوفِْضْ  ِكص ال

 بأ والهَ وُتفسهَ  أ  القا دين  ن غير ُولي الضرر ُجرا  ظيْا  هْا:

ـلل حللدثني القاسللَ, وللال: حللدثنا الَسللين, وللال: ثنللي حجللاج,  للن ابللن جللري,: اْوفِْضللْ  ِكص 8197  

نحت ْوْ غحفاْرةً  ٍِ  ا يْا ,ْْرجا را ْ ظا يْن ُجح دا يْن  أ  القا ا دا ُا جا ْص . وال:  أ  القا دين  ن الْؤ نين غير ال

 ُولي الضرر 

 96اآلية : 
يْاً .   ةً ْوْهاْن ِكص ْغفصوراً ِرحا ْْ ٍِ ِ نحتص ْوْ غحفاْرةً ْوْرحح  القول في تأوي  وولت تلال :     ا,ْْرْجا

نحتص.: فضا    نت و نازل  ن  نازل اليرا ة     ٍِ  ا  يلني بقولت جِ  ثناؤه: ا,ْْرجا

نحتص.  فقال بلضهَ بْا:واخ أ   ٍِ  ا    ُُ  ال أوي  في  لن  الدرجاِ ال ي وال جِ  ثناؤه ا,ْْرجا
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نحتص ْوْ غحفاْرةً 8198   ٍِ  ا ـ حدثنا بشر بن  لاذ, وال: حدثنا يليد, وال: حدثنا سليد,  ن و ا,ة: ا,ْْرجا

ةً. هان يقال: ابإسالم ,رجة, والهجرة في ابإسالم ,رجة, والجها, فلي ا ْْ لهجلرة ,رجلة, والق ل  ْوْح

 في الجها, ,رجة 

 ووال آخرون بْا:  

ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب, وال: سألَ ابن زيد  لن ولول ال تللال : اْوفِْضلْ  8199  

للت. اللدرجاِ: ُلي السللبع ال لي ذهرُلا فللي  نح ٍِ  ا يْلا ,ْْرجلا للرا ْ ظا يْن ُجح لدا يْن  أل  القا ا لدا ُا جا ْص ِك ال

للْن األ للراَ ُنح ي ْ,أِفصللوا  للنح رسصللولا ِكا و  سللورة بللراءة: ا للا هلل َح  ا له اْن ألُلل ا الْدينللةا وْ للنح ْحللوح

ْسلْن  لا هلاتصوا  َح ْرْأٌ و  تٌَْب. فقرُ ح   بأل : اُحح يبصهص َا َح   يص تا ذلك بْأْته َح  نح تْفسا غبصوا بأتفصسها يْرح

أصوْن.  وال ُذه السبع الدرجاِ  وال: وهان ُِول شيء, فيات ْْ َ ,رجة الجها,  جْأة, فيلان اللذي يْلح

جاُد بْالت لت اسَ في ُذه, فأْا جاءِ ُذه اللدرجاِ بال فضلي  ُخلرج  نهلا, فألَ ييلن للت  نهلا َ  

ٌب. وولال: لليس ُلذا لَلاحب النفقلة  ثلَ ولرُ: او ْ يصنفاقصلوْن  َْ َح ْرْأٌ ْو  تْ يبصهص النفقة  فقرُ: ا  يَص

 تفقةً. وال: وُذه تفقة القا د 

 آخرون:  صني بذلك ,رجاِ الجنة  ذهر  ن وال ذلك: ووال  

ـ حدثنا  أِي بن الَسن األز,ي, وال: حدثنا األشجلي,  ن سلفيان,  لن ُشلام بلن حسلان, 8200  

ديْن.    َل  ووللت:  ديْن  أ  القا ا ُا جا ْص  ن جبأة بن سصَيَ,  ن ابن  َيريل في وولت: افِْضْ  ِك ال

. وال: الدرجاِ: سبلو ٍِ ر سلبلين ا,ْْرجا ِْ رص الفرس الجوا, الْضل ضح ن ,رجة,  ا بين الدرج ين حص

 سنة 

نحلت. ُن ييلون  لنيِلا بلت ,رجلاِ الجنلة, هْلا ولال ابلن  ¹وُول  ال أويالِ ب أوي  ووللت   ٍِ  ا ا,ْْرجلا

يْلا., و لألوم  ¹ َيريل لرا ْ ظا نحتص. ترجْة وبيان  ن وولت: اُجح ٍِ  ا ألن وولت تلال  ذهره: ا,ْْرجا

تْللا ُللو الثللواَ والجلللاء, وَذا هللان ذلللك هللذلك, وهاتللَ الللدرجاِ والْغفللرة والرحْللة ُن األجللر َ

للت. َللل  األ ْللال  نح ٍِ  ا ترجْللة  نللت, هللان  لأو للا ُن   وجللت لقللول  للن وجللت  لنلل  وولللت: ا,ْْرجللا

وزيا,تها  أ  ُ ْال القا لدين  لن الجهلا, هْلا ولال و لا,ة وابلن زيلد  وَذا هلان ذللك هلذلك, وهلان 

ي  ذلك  ا ذهرتا, فبيِن ُن  لن  اليالم: وفض  ال الْجاُلدين فلي سلبي  ال  أل  الََيح  ن تأو

القا دين  ن غير ُولي الضرر ُجرا  ظيْا وثوابا جليالً, وُو ,رجلاِ ُ طاُْوُلا فلي ا ْخلرة 

 ن ,رجاِ الجنة, رفلهَ بها  أ  القا دين بْلا ُبألوا فلي ذاِ ال  اْو غفلرةً. يقلول: وصلفح لهلَ 

َ, ف فض   أيهَ ب رك  قوب هَ  أيها  اورحْةً. يقول: ورُفة بهلَ  اوهلاتع ِكص ْغفصلورا  ن ذتوبه

يْللا. يقللول: ولللَ يلللل ال غفللورا لللذتوَ  بللا,ه الْللؤ نين, فيَللفح لهللَ  للن اللقوبللة  أيهللا  ْرحا

يْا. بهَ, ي فض   أيهَ بنلْت,  ع خالفهَ ُ ره وتهيت ورهوبهَ  لاصيت   اْرحا

 99-97اآلية : 
َح وْلالصواح هصنِل القول َْ هصنل ص َح وْلالصواح فالي ها ْي ُْتحفصسا ْا آل اْيةص ْرالا ْْ َص الح ُص يْن تْْوفِا ا في تأوي  وولت تلال :     اَاِن الِذا

َح  ُص لْللـْ اْك ْ للأحْوا صوح واح فايْهللا فْأ رص لللْةً فْ صْهللاجا ضص ِكا ْواسا َح تْيصللنح ُْرح ْواح ُْلْلل ضا وْللالح لللْفايْن فاللي األرح سح ْضح َص ْجْهلل ص نِ

يأْلةً ْو ْ يْهح  يلصوْن حا لحدْانا  ْ يْسح ْطا ْن الِرْجالا ْوالنِْسالءا ْوالحوا لْفايْن  ا سح ْضح ْص يراً    َا ِ الح َا ِح ْ   ْلدصوْن ْوْسالْء

َح ْوْهاْن ِكص ْ فصِواً ْغفصوراً .   لْـْ اْك ْ ْس  ِكص ُْن يْلحفصْو ْ نحهص صوح  ْسبايالً    فْأ

ي  يلني جِ  ثناؤه    ْا ال اْيةص.: َن الذين تقب  ُرواحهَ الْال يلة ارلالا ْْ َص ال ُص يْن تْْوفِا بقولت: اَِن الِذا

. يلني:  يسبي ُتفسهَ غضب ال وس,طت  وود بينلا  لنل  الظألَ فيْلا  ضل  وبل   اوْلالصوا  َح ها ُتحفصسا

. يقول: والَ الْال ية لهَ: فيَ هن َ, في ُِي شيء هن َ  ن ,يلنيَ  َح َْ هصنح ص للْفايْن  فاي سح ْضح اولالصوا هصنِلا  ص

ض. يلنللي: وللال الللذين توفللاَُ الْال يللة رللالْي ُتفسللهَ: هنللا  س ضلللفين فللي األرض,  فاللي األرح

يس ضلفنا ُُ  الشرك بلاهلل فلي ُرضلنا وبال,تلا بيثلرة  لد,َُ وولِوتهَ, فيْنلوتلا  لن ابإيْلان بلاهلل 

للْةً واتباع رسولت صأ  ال  أيت وسأَ,  لذرةٌ ضليفة وحجةٌ واُ ضص ال ْواسا َح تْيصنح ُرح ية  اوْالصوا ُلْ

وا فايها. يقول: ف ,رجوا  ن ُرضيَ و,ورهلَ, وتفلارووا  لن يْلنليَ بهلا  لن ابإيْلان بلاهلل  رص فْ صهاجا

واتباع رسولت صأ  ال  أيت وسأَ َل  األرض ال ي يْلنليَ ُُأهلا  لن سلأطان ُُل  الشلرك بلاهلل, 

َص.: ُي فهلؤ ء ف وحدوا ال فيها وتلبدوه, وت بل َح ْجْهلنِ ُص صولْ الْك ْ لأحْوا وا تبيت  يقول ال جِ  ثنلاؤه: افأ

الذين وصفَ ليَ صف هَ, الذين توفاَُ الْال ية رالْي ُتفسهَ,  أواَُ جهنَ, يقول:  َيرَُ في 
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ِح ْ َيرا. يلني: وسلاءِ جهلنَ ألُأهلا اللذين صلاروا َليهلا  ا ْخرة جهنَ, وُي  سينهَ  اْوساْء

سللينا و للأوى  ثللَ اسلل ثن  جللِ  ثنللاؤه الْس ضلللفين الللذين اس ضلللفهَ الْشللرهون  للن  َلليرا و 

الرجال والنساء والولدان, وَُ اللجلة  ن الهجرة باللسلرة ووألة الَيألة وسلوء البَلر والْلرفلة 

بالطريق  ن ُرضهَ ُرض الشرك َل  ُرض ابإسالم  ن القوم الذين ُخبلر جلِ  ثنلاؤه ُن  لأواَُ 

 أواَُ, لألذر الذي َُ فيت,  أ   ا بينلت تللال  ذهلره  وتَلب الْس ضللفين  جهنَ ُن تيون جهنَ

َص., يقللول ال جللِ  ثنللاؤه:  َح ْجْهللنِ ُص صولْ اللْك ْ للأحْوا  ألل  ا سلل ثناء  للن الهللاء والْلليَ الأ للين فللي وولللت: افأ

. يلني: ُؤ ء الْس ضلفين, يقول: للِ  ال َح صولْ اْك ْ ْس  ِكص ُنح يْلحفصْو ْ نحهص  ُن يلفو  لنهَ لأللذر افْأ

الذي َُ فيت وَُ  ؤ نون, في فض   أيهَ بالَفح  نهَ في ترههَ الهجرة, َذ لَ ي رهوُا اخ يلارا 

و  َيثارا  نهَ لدار اليفر  أ  ,ار ابإسالم, ولين لألجل الذي َُ فيت  ن النقأة  نها  اوهلاْن ِكص 

ا صلفح بفضلأت  لن ذتلوَ  بلا,ه ب رهلت اللقوبلة ْ فصِوا ْغفصلورا. يقلول: وللَ يللل ال  فلِوا, يلنلي ذ

 أيها, غفورا ساترا  أيهَ ذتوبهَ بلفوه لهَ  نها  وذهر ُن ُاتين ا ْي ين وال ي بلدُْا تللَ في 

ُووام  ن ُُ   ية هاتوا ود ُسأْوا وآ نوا باهلل وبرسولت, وت,أفوا  ن الهجرة  ع رسول ال صأ  

هَ  ألل  الف نللة فللاف  ن, وشللهد  للع الْشللرهين حللرَ ال  أيللت وسللأَ حللين ُللاجر, و صللرض بلضلل

الْسأْين, فأب  ال وبول  لذرتهَ ال ي ا  ذروا بهلا, ال لي بينهلا فلي ووللت خبلرا  لنهَ: اولالصوا هصنِلا 

 . ضا لْفايْن فاي األرح سح ْضح   ص

 ذهر األخبار الوار,ة بََة  ا ذهرتا  ن تلول ا ْية في الذين ذهرتا ُتها تللَ فيهَ:  

ـ حدثنا ُبو ُشام الرفا ي, وال: حدثنا ابلن فضلي , ولال: حلدثنا ُشللث,  لن  ير لة: اَِن 8201  

. ولال: هلان تلاس  لن ُُل   يلة ُسلأْوا, فْلن  لاِ  لنهَ بهلا  َح ي ُتحفصسها ْا ال اْيةص رالا ْْ َص ال ُص يْن تْْوفِا الِذا

سح  ْص ِح ْ َلليرا َ ِ ال َص ْوسللاْء َح ْجْهللنِ ُص صولْ اللْك ْ للأحْوا للْن الِرجللالا ْوالنِْسللاء ُأللك, وللال ال: افأ لللْفايْن  ا  ْضح

. َل  وولت: اْ فصِوا ْغفصلورا. ولال ابلن  بلاس: فأتلا  لنهَ وُ لي  لنهَ, ولال  ير لة: وهلان  لحدانا ْوالوا

 اللباس  نهَ 

ـ حدثنا ُحْد بن  نَور الر ا,ي, وال: حلدثنا ُبلو ُحْلد اللبيلري, ولال: حلدثنا  َْلد بلن 8202  

 ير لة,  لن ابلن  بلاس, ولال: هلان ولوم  لن ُُل   يلة ُسلأْوا, شريك,  ن  ْرو بن ,ينار,  ن 

وهاتوا يس ,فون بابإسالم, فأخرجهَ الْشرهون يوم بدر  لهَ, فأصيب بلضهَ, فقلال الْسلأْون: 

ي  ْا ال اْيلةص رلالا ْْ َص ال ُص يْن تْْوفِا هان ُصَابنا ُؤ ء  سأْين وُهرُوا, فاس غفروا لهَ  فنللَ: اَِن الِذا

َح والصوا .    ا ْية, وال: في ب َل   ن بقي بْية  ن الْسأْين بهذه ا ْية, وُتت    ذر  ُتحفصسها َح َْ هصنح ص فاي

لْن النِلاسا ْ لنح يْقصلولص آْ نِلا  لهَ  وال: ف,رجوا, فأَقهَ الْشرهون, فأ طوَُ الف نة, فنللَ فيهَ: اْو ا

ْي فاي ِكا.    َل  آخر ا ْية, في ب الْسأْون َليهَ بذلك, فَلتوا وُيسوا  ن هِ  خير,  باِ ا فإذْا ُصوذا

ُا  لدا لنح بْلح لدصوا ْوْصلبصروا َِن ْربِلْك  ا ُْ َِ جا لدا  لا فص انصلوا ثصل لنح بْلح يْن ُاْجروا  ا َِ ْربِْك لأِذا ثَ تللَ فيهَ: اثص

ٌَ. في بللوا َللليهَ بللذلك: َن ال وللد جللل  ليللَ  ,رجللا  ف,رجللوا, فللأ,رههَ الْشللرهون,  للي لْغْفصللوٌر ْرحا

    تجا  ن تجا ووص    ن و   فقاتأوَُ ح

ـ حدثني يوتس بن  بد األ أ , وال: ُخبرتا ابن وُب, وال: ُخبرتي حيوة ـ ُو ابن لهيللة, 8203  

الشللِك  للن يللوتس   للن ُبللي األسللو,, ُتللت سللْع  للول   بللن  بللاس يقللول  للن ابللن  بللاس: َن تاسللا 

ال  أيت وسأَ, فيأت  السهَ  سأْين هاتوا  ع الْشرهين ييثرون سوا, الْشرهين  أ  النبِي صأ  

ال اْيللةص  ْْ َص ال ُص يْن تْْوفِلا ْ ل  بللت, فيَليب ُحللدَُ فيق ألت, ُو يضللرَ فيق ل , فللأتلل ال فليهَ: اَِن الِللذا يصرح

وا فايْها.  رص ., ح   بأ : افْ صهاجا َح ي ُتحفصسها ْا  رالا

لْقلرىء وللال: ـل حلدثني  َْلد بلن  بلد ال بلن  بلد الَيللَ, ولال: حلدثنا ُبلو  بلد اللرحْن ا8204  

ُخبرتا حيوة, وال: ُخبرتا  َْد بن  بد اللرحْن بلن توفل  األسلدِي, ولال: وصطلع  أل  ُُل  الْدينلة 

َص فيت, فأقيَ  ير ة  ول  ابن  باس, فنهاتي  لن ذللك ُشلدِ النهلي  ثلَ ولال: ُخبرتلي  بلث, فاه  ب

 وُب  ثَ ذهر  ث  حديث يوتس  ن ابن ¹ابن  باس ُن تاسا  سأْين هاتوا  ع الْشرهين

ـ حدثني  َْد بن سلد, وال: ثني ُبي, وال: ثني  ْلي, ولال: ثنلي ُبلي  لن ُبيلت,  لن ابلن 8205  

. َُ ووم ت,أفوا بللد النبلِي صلأ  ال  أيلت  َح ي ُتحفصسها ْا ال اْيةص رالا ْْ َص ال ُص يْن تْْوفِا  باس, وولت: اَِن الِذا
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بِي صلأ  ال  أيلت وسلأَ ضلربَ وسأَ وترهوا ُن ي,رجوا  لت, فْن  اِ  نهَ وب  ُن يأَق بلالن

 الْال ية وجهت و,صبصره 

ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, وال: ثني حجاج,  لن ابلن جلري,,  لن  ير لة, ووللت: 8206  

ِح ْ َليرا. ولال:  .    َلل  ووللت: اْوسلاْء َح ل ص َْ هصنح َح ولالصوا فالي ي ُتحفصسلها ْا ال اْيةص رلالا ْْ َص ال ُص يْن تْْوفِا اَِن الِذا

َ في ويس بن الفاهت بن الْغيرة والَارث بن ز للة بلن األسلو, ووليس بلن الوليلد بلن الْغيلرة تلل

وُبي اللاص بن  نبت بن الَجاج و أِي بن ُ ية بن خأل   ولال: لْلا خلرج الْشلرهون  لن ولريش 

وُتبا هَ لْنع ُبي سفيان بن حرَ وغير ولريش  لن رسلول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ وُصلَابت, 

 ا تايْ   نهَ يوم ت,أة, خرجوا  لهلَ بشلبان هلارُين هلاتوا ولد ُسلأْوا واج ْللوا ببلدر وُن يطأبوا 

 أ  غير  و د, فق أوا ببلدر هفلارا, ورجللوا  لن ابإسلالم, وُلَ ُلؤ ء اللذين سلْيناَُ  ولال ابلن 

جري, ووال  جاُد: تللَ ُلذه ا ْيلة فليْن و ل  يلوم بلدر  لن الضللفاء  لن هفلار ولريش  ولال ابلن 

لْفايْن جري, ووال  سح ْضح ْص ِح ْ َيرا َ ِ ال  ير ة: لْا تلل القرآن في ُؤ ء النفر, َل  وولت: اْوساْء

. وال: يلني: الشيخ اليبير, واللجوز والجواري والَغار والغأْان  لحدْانا ْن الِرجالا ْوالنِساءا ْوالوا   ا

باط,  لن السلدِي: ـ حدثنا  َْد بن الَسين, ولال: حلدثنا ُحْلد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسل8207  

ِح ْ َيرا. ولال: لْلا ُسلر اللبلاس  .    َل  وولت: اْوساْء َح ي ُتحفصسها ْا ال اْيةص رالا ْْ َص ال ُص يْن تْْوفِا اَِن الِذا

لدا تفسلْك وابلْن ُخيلْك!»و قي  وتوف , وال: رسلول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ لألبلاس:  ولال: يلا « افح

َح »وال: رسول ال ُلَ تَِ  وبأ ك, وتشهد شها,تك   ْح ص ل َا َح فْ,ص ْح ص َح خاْص ثلَ تلال ُلذه «, يا ْ بِاسص ُتِيص

ِح ْ َيرا. فيوم تللَ  َص ْوساْء َح ْجْهنِ ُص وا فايها فأولْ اْك ْ أحْوا رص لْةً فْ صهاجا ضص ِكا ْواسا َح تْيصنح ُرح ا ْية: اُلْ

ن   يسل طيلون ُذه ا ْية هان  ن ُسلأَ وللَ يهلاجر فهلو هلافر ح ل  يهلاجر, َ  الْس ضللفين اللذي

حيأة و  يه لدون سلبيالً, حيألة فلي الْلال, والسلبي : الطريلق  ولال ابلن  بلاس: هنلَ ُتلا  لنهَ  لن 

 الولدان 

ـ حدثنا الَسن بن يَيـ , وال: ُخبرتا  بد الرزاه, وال: ُخبرتا ابن  يينة,  ن  ْرو بلن 8208  

ت َ  ال, فأْا خلرج الْشلرهون ,ينار, وال: سْلَ  ير ة يقول: هان تاس بْية ود شهدوا ُن   َل

.    َلل  ووللت:  َح ي ُتحفصسلها ْا ال اْيةص رلالا ْْ َص ال ُص يْن تْْوفِا َل  بدر ُخرجوَُ  لهَ, فق أوا, فنللَ: اَِن الِذا

َح وهلاْن ِكص ْ فصلِوا ْغفصلورا. في لب بهلا الْسلأْون اللذين بالْدينلة َلل   اُصولْ اْك ْ ْس  ِكص ُنح يْلحفصْو ْ نحهص

أْين الللذين بْيللة  وللال: ف,للرج تللاس  للن الْسللأْين ح لل  َذا هللاتوا بللبل  الطريللق طأللبهَ الْسلل

لص آْ نِا باِ ا فإذْا  ْن النِاسا ْ نح يْقصوح الْشرهون فأ,رهوَُ, فْنهَ  ن ُ ط  الف نة, فأتلل ال فيهَ: اْو ا

َا ِكا.  في ب بها ا ْي فاي ِكا ْجلْْ  فا حنْةْ النِاسا ْهلْذْا لْسأْون الذين بالْدينة َل  الْسأْين بْيلة, ُصوذا

ُْدصوا.     نح بْلحد  ا فص انصوا ثَِ جا يْن ُاْجروا  ا َِ َِن ْربِْك لأِذا وُتلل ال في ُول ك الذين ُ طوا الف نة: اثص

 .ٌَ ي  َل  اْغفصوٌر ْرحا

ال   ْْ َص ال ُص يْن تْْوفِلا  اْيلةص. ولال: ُلَ خْسلة وال ابن  يينة: ُخبرتي  َْد بن َسَاه في ووللت اَِن الِلذا

ف ية  ن وريش:  أِي بن ُ يلة, وُبلو وليس بلن الفاهلت, وز للة بلن األسلو,, وُبلو الللاص بلن  نبلت, 

 وتسيَ ال,ا س 

يْن 8209   ـ حلدثنا بشلر بلن  للاذ, ولال: حلدثنا يليلد, ولال: حلدثنا سلليد,  لن و لا,ة, ووللت: اَِن الِلذا

. َح ي ُتحفصسها ْا ال اْيةص رالا ْْ َص ال ُص دِثنا ُن ُذه ا ْية ُتللَ في ُتلاس تيأْلوا بابإسلالم  لن تْْوفِا     ا ْية, حح

ُُ   ية, ف,رجوا  ع  دِو ال ُبي جه , فق أوا يوم بلدر, فا  لذروا بغيلر  لذر, فلأب  ال ُن يقبل  

يلصوْن حيأْللةٌ  لل ْطا للدْانا   يْسح لح للْن الِرجللالا ْوالنِسللاءا ْوالوا لللْفايْن  ا سح ْضح ْص ْو  يْهح ْللدصوْن   للنهَ  ووولللت اَ ِ ال

َح وهلاْن ِكص  فصلْو ْ لنحهص ْسبيالً. ُتاس  ن ُُ   ية  ذرَُ ال, فاس ثناَُ فقال: اُولْ اْك ْ ْسل  ال ُنح يْلح

ْ فصِوا ْغفصورا. وال: وهان ابن  باس يقول: هنَ ُتا وُ ي  ن الذين   يس طيلون حيأة و  يه دون 

 سبيالً 

دثَ  ن الَسين بن ا8210   لفرج, وال: سلْلَ ُبلا  للاذ, ولال: حلدثنا  بيلد بلن سلأْان, ولال: ـ حص

.    ا ْية, وال: ُتاس  ن  َح ي ُتحفصسها ْا ال اْيةص رالا ْْ َص ال ُص يْن تْْوفِا سْلَ الضَاك يقول في وولت: اَِن الِذا

الْنافقين ت,أفوا  ن رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ, فأَ ي,رجلوا  للت َلل  الْدينلة, وخرجلوا  لع 

 رهي وريش َل  بدر, فأصيبوا يو  ذ فيْن ُصيب, فأتلل ال فيهَ ُذه ا ْية  ش
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يْن 8211   ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب وال: سأل ت, يلني ابن زيد,  ن وول ال: اَِن الِلذا

ْن الِرجل لْفيْن  ا سح ْضح ْص . فقرُ ح   بأ : اَ ِ ال َح ي ُتحفصسها ْا ال اْيةص رالا ْْ َص ال ُص لحلدْان. تْْوفِا الا ْوالنِسلاءا والوا

فقال: لْا بلث النبِي صأ  ال  أيت وسأَ ورهر وتْبْع ابإيْان تْبْع النفاه  نت, فأت  َلل  رسلول ال 

صأ  ال  أيت وسأَ رجاٌل, فقلالوا: يلا رسلول ال, للو  ُتِلا ت,لاف ُلؤ ء القلوم يللذبوتنا ويفلألون 

  ال, وُتك رسول ال! فيلاتوا يقوللون ذللك للت  فأْلا هلان ويفلأون ألسأْنا, ولينا تشهد ُن   َلت َ

يوم بدر ولام الْشلرهون, فقلالوا:   ي ,أل   نلا ُحلد َ  ُلد نا ,اره واسل بَنا  اللت! ف,لرج ُول لك 

الذين هاتوا يقولون ذلك القول لأنبِي صأ  ال  أيت وسأَ  لهَ, فق أَ طا فة  نهَ وُسلرِ طا فلة  

.    ا ْيلة  وال: فأ ا الذين و أوا َح ي ُتحفصسلها ْا ال اْيلةص رلالا ْْ َص ال ُص يْن تْْوفِلا فهَ الذين وال ال فليهَ: اَِن الِلذا

وا فيْهللا. وت رهللوا ُللؤ ء الللذين يس ضلللفوتيَ اُول للْك  َح تيصللن ُرضص ِكا واسلللةً ف هللاجرص هأهللا اُللل

ِح ْ َيرا.  وال: ثَ  ذر ال ُُ  الَده فقال: اَ ِ  َص وساْء ُصَ ْجْهن ْن الِرجلالا ْ أوا لْفايْن  ا سح ْضح ْص  ال

يأْةً ْو  يْهح ْدصوْن ْسبايالً. ي وجهلون للت للو خرجلوا لهأيلوا, فأول لك  يلصوْن حا ْوالنِساءا ْوالولحدْانا   يْسح ْطا

 س  ال ُن يلفو  نهَ َوا  هَ بين رهري الْشرهين  ووال الذين ُسروا: يلا رسلول ال َتلك تلألَ 

ُن   َلت َ  ال وُتلك رسلول ال, وُن ُلؤ ء القلوم خرجنلا  لهلَ خوفلا! فقلال ُتا هنا تأتيك فنشهد 

َح ْخيحرا تايص َح ْخيحرا يصؤح َا ِكص فاي وصأصوبايص أْ ْن األسحْرى َن يْلح َح  ا ييص نح فاي ُيحدا ْْ لذْ  ال: ايا ُيِها النِباِي وص ح لا ا ُصخا ِْ  

. صنيليَ الذي صنل َ َح َح ْويْغحفارص لْيص نحيص ب,روجيَ  ع الْشرهين  أ  النبلِي صلأ  ال  أيلت وسلأَ   ا

 .ٌَ ٌَ ْحيي نهصَ وِكص ْ أي يْن  ا . خرجوا  ع الْشرهين افأ ح نح وْبح ص ياتْ ْْك فْقْدح خاتصوا ِكْ  ا  اْوَنح يصريدصوا خا

ـ حدثني  َْد بن خالد بن خداش, وال: ثني ُبي,  ن حْا, بن زيلد,  لن ُيلوَ,  لن  بلد 8212  

بللن ُبللي  أييللة  للن ابللن  بللاس: ُتللت وللال: هنللَ ُتللا وُ للي  ْللن  للذر ال َ  الْس ضلللفين  للن  ال

 الرجال والنساء والولدان   يس طيلون حيأة و  يه دون سبيالً 

ـ حدثنا ُبو هريب, وال: حدثنا يَيـ  بن آ,م,  ن شريك,  ن  طاء بن السا ب,  ن سليد 8213  

. ولال ابللن بلن جبيلر,  لن ابلن  بللاس فلي ووللت: ا لْن الِرجللالا ْوالنِسلاءا ْوالولحلدْانا للْفايْن  ا سح ْضح َ ِ الْص

  باس: ُتا  ن الْس ضلفين 

ـ حدثني  َْد بن  ْرو, وال: حدثنا ُبو  اصَ, وال: حلدثنا  يسل ,  لن ابلن ُبلي تجليح, 8214  

. ولال:  لن و ل   لن ضلل َح ل ص َْ هصنح َح والصوا فالي ي ُتحفصسها ْا فاء هفلار ولريش يلوم  ن  جاُد في وولت: ارالا

 بدر 

 حدثنا الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال: حدثنا شب ,  ن ابن ُبي تجيح,  ن  جاُد, تَوه    

حدثنا الَسن بن يَيـ , وال: ُخبرتا  بد الرزاه, وال: ُخبرتا ابلن  يينلة,  لن  بلد ال بلن ُبلي    

 فين  ن النساء والولدان يليد, وال: سْلَ ابن  باس يقول: هنَ ُتا وُ ي  ن الْس ضل

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا حجاج, وال: حلدثنا حْلا,,  لن  ألِي بلن زيلد,  لن  بلد ال ُو 8215  

َبراُيَ بن  بد ال القرشي,  ن ُبي ُريرة: ُن رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ هان يد و في ,بر 

ةْ بحْن »صالة الظهر:  ْْ َِ ْخأِصا الْولايدْ ْوْسأْ لنح الأِهص يْن  ا ْا لأا سح ْص لْن ُبلي ْربايلْلةْ ْوْضللْفْةْ ال ُاشاٍم ْوْ يِاْش بح
يأْةً ْو  يْهح ْدصوْن ْسبايالً  يلصوْن حا يْن   يْسح ْطا يْن الِذا ها را شح ْص ي ال  « ُيحدا

ـ حدثنا  َْلد بلن  ْلرو, ولال: حلدثنا ُبلو  اصلَ,  لن  يسل ,  لن ابلن ُبلي تجليح,  لن 8216  

ي يأْةً ْو  يْهح ْدصوْن ْسلبايالً. ولال:  ؤ نلون  س ضللفون بْيلة, فقلال  جاُد في وولت: ا  يْسح ْطا لصوْن حا

فيهَ ُصَاَ  َْلد صلأ  ال  أيلت وسلأَ: ُلَ بْنلللة ُلؤ ء اللذين و ألوا ببلدر ضللفاء  لع هفلار 

يأْةً ْو  يْهح ْدصوْن ْسبايالً.    ا ْية  يلصوْن حا  وريش  فأتلل ال فيهَ: ا  يْسح ْطا

 ثن , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال: حدثنا شب ,  ن ابن ُبي تجيح,  ن  جاُد تَوه حدثني الْ   

يأْةً. فإن  لناه هْا:   يلصوْن حا  وُ ا وولت: ا  يْسح ْطا

ـ حدثنا الَسن بن يَيـ , وال: ُخبرتا  بد اللرزاه, ولال: ُخبرتلا ابلن  يينلة,  لن  ْلرو, 8217  

يلصوْن حا  لل ْطا اْو  يْهح ْللدصوْن ْسللبايالً.:  ¹يأْللةً. وللال: تهوضللا َللل  الْدينللة للن  ير للة فللي وولللت: ا  يْسح

 طريقا َل  الْدينة 

ـ حدثني  َْد بن  ْلرو, ولال: حلدثنا ُبلو  اصلَ,  لن  يسل ,  لن ابلن ُبلي تجليح,  لن 8218  

  جاُد: اْو  يْهح ْدصوْن ْسبايالً.: طريقا َل  الْدينة 
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 حدثنا شب ,  ن ابن ُبي تجيح,  ن  جاُد,  ثأت حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال:    

ـ حدثنا  َْد بلن الَسلن, ولال: حلدثنا ُحْلد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: 8219  

 الَيأة: الْال, والسبي : الطريق َل  الْدينة 

ال اْيلةص. ففيلت وجهلان: ُحلدُْا ُن ييلون    ْْ َص ال ُص يْن تْْوفِلا فلي  وضلع « َُتوفلا»وُ ا ووللت: اَِن الِلذا

 نَوبة في هِ  حال  وا ْخر ُن ييون في  وضع رفع بْلن  « فْلْ ْ »تَب بْلن  الْضِي, ألن 

ا س قبال, يرا, بت: َن اللذين ت وفلاَُ الْال يلة  ف يلون َحلدى ال لاءين  لن توفلاَُ  َذوفلة, وُلي 

حلذفَ َحلداُْا   را,ة في اليأْلة, ألن الللرَ تفلل  ذللك َذا اج ْللَ تلاءان فلي ُِول اليأْلة ربْلا

 وُثب َ األخرى, وربْا ُثب  هْا جْيلا 

 100اآلية : 
ْراْغْلاً ْهثايلراً ْوْسللْةً  ضا  ص لدح فالي األرح رح فاي ْسباي ا ِكا يْجا القول في تأوي  وولت تلال :     اْوْ ن يصْهاجا

لتص  هح َِ يصدحرا راً َالْ  ِكا ْوْرسصلولاتا ثصل ْهاجا ن بْيح اتا  ص جح  ا رص هص ْ ألْ  ِكا ْوْهلاْن ِكص  ْوْ ن يْ,ح لرص ِص فْقْلدح ْووْلْع ُْجح لوح ْْ الح

يْاً .    ْغفصوراً ِرحا

رح فاي ْسباي ا ِكا.: و ن يفاره ُرض الشرك وُُأها ُربا بدينت     يلني جِ  ثناؤه بقولت: اْوْ نح يصهاجا

 نهاج ,يلن ال وطريقلت  نها و نهَ َل  ُرض ابإسالم وُُأها الْؤ نين, افي ْسباي ا ال. يلني في 

ْراْغْلا ْهثايلرا. يقلول: يجلد ُلذا الْهلاجر  ضا  ص دح فلي األرح الذي شر ت ل,أقت, وذلك الدين القيَ  ايْجا

في سلبي  ال  راغْلا هثيلرا, وُلو الْضلطرَ فلي اللبال, والْلذُب, يقلال  نلت: راغلَ فلالن وو لت 

راْغْا و راغْة  َدران, و نت وول تابغة بني جلدة:   ص

َا ْهْطوح   ْر هح ْْ َا وال ْراْغ ْص يلا ال لْلا هاتاها  ٍ, يصالذص بأرح

ووولت: اْوْسللْةً. فإتلت يَ ْل  السللة فلي ُ لر ,يلنهَ بْيلة, وذللك  لنلهَ َيلاَُ  لن َرهلار ,يلنهَ   

و با,ة ربهَ  التية ثَ ُخبر جِ  ثناؤه  ْلن خلرج  هلاجرا  لن ُرض الشلرك فلاِرا بدينلت َلل  ال 

ب  بأوغت ُرض ابإسالم و,ار الهجرة, فقال:  ن هان هذلك فقد ووع وَل  رسولت َن ُ,ره ت  ني ت و

ُجره  أ  ال, وذلك ثواَ  ْأت وجللاء ُجرتلت وفلراه وطنلت و شليرتت َلل  ,ار ابإسلالم وُُل  

,ينلت  يقللول جللِ  ثنللاؤه: و للن ي,للرج  هللاجرا  للن ,اره َللل  ال وَللل  رسللولت, فقللد اسلل وجب ثللواَ 

رام الْنيلة َيلاه وبل  بأوغلت َياُلا  أل  ربلت  اوهلاْن ِكص ْغفصلورا ُجرتت َن لَ يبأ  ,ار ُجرتت بلاخ 

يْا. يقول: ولَ يلل ال تلال  ذهره غفورا, يلني: ساترا ذتوَ  با,ه الْؤ نين باللفو لهَ  لن  ْرحا

اللقوبة  أيها رحيْا بهَ رفيقا  وذهر ُن ُذه ا ْية تللَ بسلبب بلل   لن هلان  قيْلا بْيلة وُلو 

ي  سأَ, ف,رج لْا  ْا ال اْيلةص رلالا ْْ َص ال ُص يْن تْْوفِلا بأغلت ُن ال ُتللل ا ْي لين وبأهلا, وذللك ووللت: اَِن الِلذا

.    َل  وولت: اوهاْن ِكص ْ فصِوا ْغفصورا. فْاِ في طريقت وبل  بأوغلت الْدينلة  ذهلر ا ْخبلار  َح ُتحفصسها

 الوار,ة بذلك:

 ن ُبي بشر,  ن سليد بن جبير في وولت:  ـ حدثني يلقوَ بن َبراُيَ, وال: حدثنا ُشيَ,8220  

را َل  ِكا ْوْرسصلولاتا. ولال: هلان رجل   لن خلا لة يقلال للت ضلْرة بلن  هاجا نح بْيح اتا  ص جح  ا رص اْوْ نح يْ,ح

الللليص ُو الللليص بللن ضللْرة بللن زتبللاع, وللال: فأْللا ُ للروا بللالهجرة هللان  ريضللا, فللأ ر ُُأللت ُن 

ل ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ, ولال: ففلألوا, فأتلاه الْلوِ يفرشوا لت  أ  سريره ويَْألوه َلل  رسلو

 وُو بال نليَ, فنللَ ُذه ا ْية 

حدثنا  َْد بن بشار, وال: حدثنا  َْد بن جلفر, وال: حدثنا شلبة,  ن ُبي بشر,  ن سليد بن    

را َلل  ِكا وْ  ْهلاجا نح بْيح التا  ص جح  ا رص ِص جبير ُتت وال: تللَ ُذه ا ْية: اْوْ نح يْ,ح لوح ْْ لتص ال هح َِ يصدحرا ْرسصلولاتا ثصل

ه  أل  ِكا. فلي ضلْرة بلن اللليص بلن اللتبلاع, ُو فلالن بلن ضلْرة بلن اللليص بلن  رص فْقْدح ْووْْع ُجح

 اللتباع, حين بأ  ال نليَ  اِ فنللَ فيت 

حدثني الْثن , وال: حدثنا  ْرو بلن  لون, ولال: حلدثنا ُشليَ,  لن الللوام ال يْلي بنَلو حلديث    

 ,  ن ُشيَ, وال: وهان رجالً  ن خلا ة يلقوَ

رح فلي 8221   ـ حدثنا بشر بن  للاذ, ولال: حلدثنا يليلد, ولال: حلدثنا سلليد,  لن و لا,ة: اْوْ لنح يصهلاجا

ْراْغْا ْهثايرا ْوْسلْةً.    ا ْية, وال: لْلا ُتللل ال ُلؤ ء ا ْيلاِ ورجل   ضا  ص دح فاي األرح ْسباي ا ِكا يْجا

لت ضْرة بْية, وال: وال َن لي  ن الْال  لا يبأغنلي الْدينلة وُبللد  نهلا وَتلي  ن الْؤ نين يقال 
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ألُ للدي, ُخرجللوتي! وُللو  للري  حين للذ  فأْللا جللاوز الَللرم وبضللت ال فْللاِ, فللأتلل ال تبللارك 

را َل  ِكا.    ا ْية  ْهاجا نح بْيح اتا  ص جح  ا رص  وتلال : اْوْ نح يْ,ح

: ُخبرتا  بد الرزاه, وال: ُخبرتا  لْر,  ن و ا,ة, وال: لْا تللَ: حدثنا الَسن بن يَيـ , وال   

. وال رج   ن الْسأْين يو  ذ وُو  ري : وال  لالي  َح ي ُتحفصسها ْا ال اْيةص رالا ْْ َص ال ُص يْن تْْوفِا اَِن الِذا

 ن  ذر َتي لدلي  بالطريق, وَتلي لْوسلر, فلاحْأوتي! فَْألوه فأ,رهلت الْلوِ بلالطريق, فنلللَ 

را َل  ِكا ْوْرسصولاتا. فيت ْهاجا نح بْيح اتا  ص جح  ا رص  : اْوْ نح يْ,ح

ـ حدثنا الَسن بن يَيـ , وال: ُخبرتا  بد الرزاه, وال: ُخبرتا ابن  يينة,  ن  ْرو بلن 8222  

َح  ي ُتحفصسللها ْا ال اْيللةص رللالا ْْ َص ال ُص يْن تْْوفِللا .    ,ينللار, وللال: سللْلَ  ير للة يقللول: لْللا ُتلللل ال: اَِن الِللذا

ح! فلأخرجوه, ح ل  َذا هلان  ا ْي ين, وال رج   ن بني ضْرة وهان  ريضا: ُخرجوتي َلل  اللِروح

را َل  ِكا ْوْرسصولاتا.    ا ْية  ْهاجا نح بْيح اتا  ص جح  ا رص اص  اِ, فنلل فيت: اْوْ نح يْ,ح َْ َح َْ  بال

أبلاء بلن ُحْلر اليشليري, ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حلدثنا ُبلي  لن الْنلذر بلن ثلأبلة,  لن  8223  

ه  أل  ِكا  لرص ِص فْقْلدح ْووْلْع ُجح لوح ْْ لتص ال هح َِ يصدحرا را َلل  ِكا ْوْرسصلولاتا ثصل ْهلاجا نح بْيح اتا  ص جح  ا رص . وولت: اْوْ نح يْ,ح

 وال: تللَ في رج   ن خلا ة 

ولول ال ـ حدثنا  َْد بن بشار, وال: حدثنا ُبو  ا ر, وال: حلدثنا ولِرة,  لن الضلَاك فلي 8224  

ه  أل   لرص ِص فْقْلدح ْووْلْع ُجح لوح ْْ لتص ال هح َِ يصدحرا را َلل  ِكا ْوْرسصلولاتا ثصل ْهلاجا نح بْيح اتا  ص جح  ا رص جِ  و ِل: اْوْ نح يْ,ح

ُْهَ وُ,بلاْرَُ الْال يلةص ولال  ِكا. وال: لْا سْع رج   ن ُُ   ية ُن بنلي هناتلة ولد ضلربَ وجلو

ل: فاح ْ  ح   ات ه  َل  ْ قْبلة ولد سلْاُا, ف لوفي, فلأتلل ألُأت: ُخرجوتي! وود ُ,ت  لأْوِ  وا

را َل  ِكا ْوْرسصولاتا.    ا ْية  ْهاجا نح بْيح اتا  ص جح  ا رص  ال: اْوْ نح يْ,ح

ـ حدثنا  َْد بن الَسين, ولال: حلدثنا ُحْلد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِِي, 8225  

.    َلل  ووللت: اوهلاْن  وال: لْا سْع بهذه ـ يلني بقولت: اَنِ  َح ي ُتحفصسلها ْا ال اْيةص رلالا ْْ َص ال ُص يْن تْْوفِا الِذا

ِكص ْ فصللِوا ْغفصللورا.  ضللْرةص بللن جنللدَ الضللْري وللال ألُأللت وهللان وجلللا: ُرحأللوا راحأ للي, فللإن 

األخشبين ود غْاتي ـ يلني: جبأي  ية  للأي ُن ُخرج فيَيبني روح! فقلد  أ  راحأ ت ثَ توجت 

لتص تَو الْد هح َِ يصدحرا را َلل  ِكا ْوْرسصلولاتا ثصل ْهلاجا نح بْيح اتا  ص جح  ا رص ينة فْاِ بالطريق, فأتلل ال: اْوْ نح يْ,ح

َِ  هلاجر َليلك وَلل   ه  أ  ِكا.  وُ ا حلين توجلت َلل  الْدينلة, فإتلت ولال: الأهل رص ِص فْقْدح ْووْْع ُجح وح ْْ ال

 رسولك 

سين, وال: ثني حجاج,  ن ابن جري,,  ن  ير ة, وال: لْا ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا ال8226َ  

 َِ ال اْيلةص. ولال جنلدَ بلن ضلْرة الجنلد ي: الأهل ْْ َص ال ُص يْن تْْوفِلا تللَ ُذه ا ْية, يلني وولت: اَِن الِلذا

ُبأغَ في الْلذرة والَجة, و   لذرة لي و  حجة  وال: ثَ خلرج وُلو شليخ هبيلر فْلاِ بلبل  

ول ال صأ  ال  أيت وسأَ:  اِ وب  ُن يهاجر, فال تدري ُ أ  و ية الطريق, فقال ُصَاَ رس

ه   لرص ِص فْقْدح ْووْْع ُجح وح ْْ تص ال هح َِ يصدحرا را َل  ِكا ْوْرسصولاتا ثص ْهاجا نح بْيح اتا  ص جح  ا رص أل  ُم    فنللَ: اْوْ نح يْ,ح

 ِكا. 

دثَ  ن الَسين بن الفرج, وال: سْلَ ُبلا  للاذ, ولال:    حلدثنا  بيلد بلن سلأْان, ولال: سلْلَ  حص

ال اْيلةص  ْْ َص ال ُص يْن تْْوفِلا الضَاك يقول: لْا ُتلل ال في الذين و أوا  لع  شلرهي ولريش ببلدر: اَِن الِلذا

.    ا ْية, سْع بْا ُتلل ال فيهَ رج   ن بني ليث هان  أل  ,يلن النبلِي صلأ  ال  َح ي ُتحفصسها ْا رالا

 ْن  ذر ال هان شي,ا هبيرا وضي ا, فقال ألُأت:  ا ُتا ببا َ الأيألة   أيت وسأَ  قيْا بْية, وهان

بْية! ف,رجوا بت  ريضا ح   َذا بأ  ال نليَ  ن طريق الْدينة ُ,رهت الْلوِ, فنللل فيلت: اْوْ لنح 

را َل  ِكا.    ا ْية  ْهاجا نح بْيح اتا  ص جح  ا رص  يْ,ح

رح فاي ْسباي ا ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب, وا8227   ل: وال ابن زيد في وولت: اْوْ نح يصهاجا

ْراْغْا ْهثايرا ْوْسلْةً. ولال: ُلاجر رجل   لن بنلي هناتلة يريلد النبلِي صلأ  ال  ضا  ص دح فاي األرح ِكا يْجا

 أيت وسأَ, فْاِ في الطريق  فس,ر بت وو ت واسل هلءوا بلت, وولالوا:   ُلو بأل  اللذي يريلد, و  

را َلل  ِكا ُو ُوام في ُُأ ْهلاجا لنح بْيح التا  ص جح  ا لرص ت يقو ون  أيت ويدفن! وال: فنللَ القرآن: اْوْ نح يْ,ح

ه  أ  ِكا.  رص ِص فْقْدح ْووْْع ُجح وح ْْ تص ال هح َِ يصدحرا  ْوْرسصولاتا ثص
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ـ حدثنا ُحْد بن  نَور الر ا,ي, وال: حدثنا ُبو ُحْد اللبيري, وال: حدثنا شلريك,  لن 8228  

ال اْيلةص   ْرو بن ْْ َص ال ُص يْن تْْوفِلا ,ينار,  ن  ير ة  لن ابلن  بلاس, ولال: تلللَ ُلذه ا ْيلة: اَِن الِلذا

. وهللان بْيللة رجلل  يقللال لللت ضللْرة  للن بنللي بيللر وهللان  ريضللا, فقللال ألُأللت:  َح ي ُتحفصسللها ْا رللالا

ه ُخرجوتي  ن  ية, فلإتي ُجلد الَلِر! فقلالوا: ُيلن ت,رجلك  فأشلار بيلده تَلو الْدينلة  فنلللَ ُلذ

را َل  ِكا ْوْرسصولاتا.    َل  آخر ا ْية  ْهاجا نح بْيح اتا  ص جح  ا رص  ا ْية: اْوْ نح يْ,ح

ـ حدثني الَارث بن ُبي ُسا ة, وال: حلدثنا  بلد اللليلل بلن ُبلان, ولال: حلدثنا وليس,  لن 8229  

لدص  ى القا ا ل ْوا نايْن سالَ األفطس,  ن سليد بن جبير, وال: لْا تللَ ُلذه ا ْيلة: ا  يْسح لؤح ا ْص لْن ال وْن  ا

. ولال: رخلص فيهلا ولوم  لن الْسلأْين  ْلن هلان بْيلة  لن ُُل  الضلرر ح ل   غيرص ُصولي الِضْررا

تللللَ فضلليأة الْجاُللدين  ألل  القا للدين, فقللالوا: وللد بللين ال فضلليأة الْجاُللدين  ألل  القا للدين 

ال اْيللةص رلل ْْ َص ال ُص يْن تْْوفِللا .    َللل  وولللت: ورخللص ألُلل  الضللرر  ح لل  تللللَ: اَِن الِللذا َح ي ُتحفصسللها ْا الا

لحدْانا  ْن الِرجالا ْوالنِساءا ْوالوا لْفايْن  ا سح ْضح ْص ِح ْ َيرا. والوا: ُذه  وجبة  ح   تللَ: اَ ِ ال اْوساْء

يأْللةً ْو  يْهح ْللدصوْن ْسللبايالً., فقللال ضللْرة بللن الللليص اللروللي ُحللد بنللي ليللث, وهللان  يلصوْن حا لل ْطا   يْسح

ذو حيأة لي  ال ولي رويق, فاحْأوتي! ف,رج وُو  لري , فأ,رهلت الْلوِ  َاَ البَر: َتي ل

را َلل  ِكا  ْهلاجا لنح بْيح التا  ص جح  ا لرص  ند ال نليَ, فدفن  ند  سجد ال نليَ, فنللَ فيت ُذه ا ْية: اْوْ نح يْ,ح

.    ا ْية  ِص وح ْْ تص ال هح َِ يصدحرا  ْوْرسصولاتا ثص

اْغَ, فقلال بلضلهَ: ُلو ال َلِول  لن ُرض َلل  ُرض  ذهلر واخ أ  ُُ  ال أوي  في تأوي  الْلر  

  ن وال ذلك:

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو صالح, وال: ثني  لاوية,  ن  أِي بن ُبي طأَة,  ن ابن 8230  

ْراْغْا ْهثايرا. وال: الْراغَ: ال َِول  ن األرض َل  األرض    باس, وولت: ا ص

دثَ  ن الَسين بن الفرج,8231   وال: سْلَ ُبا  لاذ, وال: ُخبرتا  بيلد بلن سلأيْان, ولال:  ـ حص

ْراْغْا ْهثايرا. يقول:   َِو ً   سْلَ الضَاك, يقول في وولت: ا ص

ـ حلدثني الْثنل , ولال: حلدثنا َسلَاه, ولال: حلدثنا  بلد ال بلن ُبلي جلفلر,  لن ُبيلت,  لن 8232  

ْراْغْا ْهثايرا. ضا  ص دح فاي األرح  وال:   َِو ً  الربيع في وولت: ايْجا

ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, وال: ثنلي حجلاج, ولال: حلدثنا ُبلو سلفيان,  لن  لْلر, 8233  

ْراْغْا ْهثايرا. وال:   َِو ً    ن الَسن ُو و ا,ة: ا ص

ـ حدثني  َْد بن  ْلرو, ولال: حلدثنا ُبلو  اصلَ,  لن  يسل ,  لن ابلن ُبلي تجليح,  لن 8234  

ْراْغْا ْهثايرا. وال:  ندوحةً  ْا ييره   جاُد في وول ال  لِ  ضا  ص دح فاي األرح  وجِ : ايْجا

حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفلة, ولال: حلدثنا شلب ,  لن ابلن ُبلي تجليح,  لن  جاُلد, ولال:    

ْراْغْا ْهثايرا. وال:  لحلحا  ْا ييره   ا ص

ْراْغْلا حدثنا القاسَ, ولال: حلدثنا الَسلين, ولال: حلدثنا حجلاج,  لن ابل    ن جلري,,  لن  جاُلد: ا ص

 ْهثيرا. وال:   لحلحا  ْا ييره 

 ووال آخرون:  ب غْ   ليشٍة  ذهر  ن وال ذلك:  

ـ حدثنا  َْد بن الَسين, وال: حدثنا ُحْد بلن الْفضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: 8235  

ْراْغْا ْهثايرا. يقول:  ب غ  لأْليشة  ض  ص دح فاي األرح  ايْجا

 آخرون: الْراغَ: الْهاجر  ذهر  ن وال ذلك: ووال  

ْراْغْلا. الْلراغَ: 8236   ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب, وال: وال ابلن زيلد فلي ووللت: ا ص

 الْهاجر 

 وال ُبو جلفر: وود بينا ُول  األووال في ذلك بالَواَ فيْا  ض  وب    

فقلال بلضلهَ:  ¹ُذا الْوضلع فقلال: اْوْسللْة. واخ أفوا ُيضا في  لن  الِسلْة ال ي ذهرُا ال في  

 ُي السلة في الرزه  ذهر  ن وال ذلك:

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا  بد ال بن صالح, وال: ثني  لاوية,  ن  أِي بن ُبلي طأَلة, 8237  

ْراْغْا ْهثايرا ْوْسلْةً. وال: الِسلة في الرزه    ن ابن  باس: ا ص
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حلدثنا َسلَاه, ولال: حلدثنا  بلد ال بلن ُبلي جلفلر,  لن ُبيلت,  لن ـ حلدثني الْثنل , ولال: 8238  

ْراْغْا ْهثايرا ْوْسلْةً. وال: السلة في الرزه   الربيع, في وولت: ا ص

دثَ  ن الَسين بن الفرج, وال: سْلَ ُبا  لاذ يقول: ُخبرتلا  بيلد بلن سلأْان, ولال: 8239   ـ حص

 ة في الرزه سْلَ الضَاك يقول في وولت: اْوْسلْةْ. يقول: سل

 ووال آخرون في ذلك  ا:  

ض 8240   لدح فالي األرح ـ حدثني بشر بن  لاذ, وال: حدثنا يليد, ولال: حلدثنا سلليد,  لن و لا,ة: ايْجا

ْراْغْا ْهثايرا ْوْسلْةً.: ُي وال  ن الضاللة َل  الهدى, و ن الليأة َل  الغن     ص

يقلال: َن ال ُخبلر ُن  لن ُلاجر فلي سلبيأت وال ُبو جلفر: وُول  األووال في ذللك بالَلواَ ُن   

 ¹وولد يلدخ  فلي الِسللة, السللة فلي اللرزه, والغنل   لن الفقلر ¹يجد في األرض  ضطربا و  سللا

َِ, واليلرَ اللذي هلان فيلت ُُل  ابإيْلان بلاهلل  لن الْشلرهين بْيلة,  ويدخ  فيت السلة  ن ضيق اله

ح وال فللرج  للن  يللروه  للا هللره ال لأْللؤ نين وغيللر ذلللك  للن  لللاتي الِسلللة ال للي ُللي بْلنلل  الللِروح

« وسللة»بْقا هَ بين رهري الْشرهين وفي سأطاتهَ  ولَ يضع ال , للة  أل  ُتلت  نل  بقوللت: 

بل   لاتي السلة ال ي وصفنا, في   لاتي الِسلة ُي ال ي بْلن  اللروح والفلرج  ْلا هلاتوا فيلت 

َِ جلوار ُُل  الشلرك وضليق الَلدر, ب للذِر  َرهلار ابإيْلان بلاهلل وَخلالص  ن ضيق اللليش وغل

 توحيده وفراه األتدا, وا ْلهة, ,اخ  في ذلك 

را َللل  ِكا    هللاجا للنح بْيح اللتا  ص جح  ا للرص ووللد تللأِول وللوم  للن ُُلل  اللأللَ ُللذه ا ْيللة, ُ نللي وولللت: اْوْ للنح يْ,ح

هص  أل  ِكا. ُتهلا فلي حيلَ لرص ِص فْقْلدح ْووْلْع ُجح لوح ْْ لتص ال هح َِ يصدحرا الغلازي ي,لرج لأغللو فيدرهلت  ْوْرسصولاتا ثصل

الْوِ بلد  ا ي,رج  ن  نللت فاصالً فيْوِ, ُن للت سلهْت  لن الْغلنَ وَن للَ ييلن شلهد الووللة  

 هْا:

حدثني الْثن , وال: حدثنا يوس  بن  دِي, وال: ُخبرتا ابن الْبارك,  ن ابن لهيلة,  ن  3518  

وتلأِولوا ووللت تبلارك  ¹الً وجلب سلهْتيليد ابن ُبي حببب, ُن ُُ  الْدينة يقولون:  ن خرج فاصل

را َل  ِكا ْوْرسصولاتا.  ْهاجا نح بْيح اتا  ص جح  ا رص  وتلال : اْوْ نح يْ,ح

 101اآلية : 
للْن  واح  ا للرص َص نْللاٌح ُْن تْقح َح جص ضا فْأْلليحْس ْ أْلليحيص َح فاللي األرح القللول فللي تأويلل  وولللت تلللال :     اْوَاذْا ْضللْربح ص

َح  فح ص َِالْةا َانح خا َح ْ دصِواً ِ بايناً .  ال يْن ْهاتصواح لْيص ْواح َاِن الحْيافارا يْن ْهفْرص َص الِذا  ُْن يْفح انْيص

.: وَذا سللرتَ ُيهللا الْؤ نللون فللي األرض,     ضا َح فاللي األرح يلنللي جللِ  ثنللاؤه بقولللت: اْوَذْا ْضللْربح ص

لل َص نللاٌح. يقللول: فألليس  أللييَ حللرج و  َثللَ, اُنح تْقح َح جص للالةا.: يلنللي ُن افْأْلليحْس ْ أْلليحيص َِ للْن ال وا  ا رص

تقَروا  ن  د,ُا, ف َأوا  ا هان ليَ  د,ه  نهلا فلي الَضلر وُتل َ  قيْلون ُربللا, اثن لين, فلي 

وول بلضهَ  ووي :  لناه:   جناح  أييَ ُن تقَروا  ن الَالة َل  ُوِ   د,ُا في حال ضربيَ 

 في األرض, ُشار َل  واحدة في وول آخرين 

  ذلك   جناح  أييَ ُن تقَروا  ن حدو, الَلالة َن خفل َ ُن يف لنيَ اللذين ووال آخرون:  لن  

هفروا  يلني: َن خشي َ ُن يف نيَ الذين هفروا في صالتيَ وف ن هَ َيلاَُ فيْلا حْأهلَ  أليهَ وُلَ 

فيها ساجدون, ح   يق أوَُ ُو يأسروَُ, فيْنلوَُ  ن َوا  ها وُ,ا ها, ويَولوا بينهَ وبين  بلا,ة 

خالص ال وحيد لت  ثَ ُخبرَُ جِ  ثناؤه  ْا  أيت ُُ  اليفر لهلَ فقلال: اَِن اليلافاريْن هلاتصوا ال وَ

باينلا. يلنلي: الجاحلدون وحداتيلة ال هلاتوا ليلَ  لدِوا  بينلا, يقلول:  لدِوا ولد ُبلاتوا ليلَ  َح ْ دصِوا  ص لْيص

,ة  ا يلبدون  ن األوثان  داوتهَ, بْناصب هَ ليَ الَرَ  أ  َيْاتيَ باهلل وبرسولت, وترهيَ  با

 واألصنام, و ,الف يَ  ا َُ  أيت  ن الضاللة 

واخ أ  ُُ  ال أوي  في  لن  القَر الذي وضع ال الجنلاح فيلت  لن فا ألت, فقلال بلضلهَ: فلي   

السفر  ن الَالة ال ي هان واجبا تْا ها في الَضلر ُربلع رهللاِ, وُذن فلي وَلرُا فلي السلفر 

 ذلك: َل  اثن ين  ذهر  ن وال

ـ حدثني  بيد بن َسْا ي  الهباري, وال: حدثنا  بد ال بن َ,ريلس,  لن ابلن جلري,,  لن 8241  

ابن ُبي  ْار,  ن  بد ال بن بابيت,  ن يلأل  بلن ُ يلة, ولال: وألَ للْلر بلن ال,طلاَ رضلي ال 

. وولد  َح ل ص فح لالة َنح خا َِ لْن ال وا  ا لرص َص نلاٌح ُنح تْقح َح جص ُ لن النلاس! فقلال:  جبلَ  ْلا  نت: افْأْيحْس ْ أْيحيص

This file was downloaded from QuranicThought.com



َح » جبَ  نت ح   سألَ النبِي صأ  ال  أيت وسلأَ  لن ذللك, فقلال:  لدِْه ِكص بهلا ْ أْليحيص َْ ْصلدْوْةٌ تْ

بْأصوا ْصدْوْ ْتص   « فاوح

حدثنا ُبو هريب, وال: حدثنا ابن َ,ريس,  ن ابن جلري,,  لن ابلن ُبلي  ْلار,  لن  بلد ال بلن    

 ,  ن  ْر,  ن النبِي صأ  ال  أيت وسأَ,  ثأت بابيت  ن يلأ  بن ُ ية

حدثنا سليد بن يَيـ  األ وي, وال: حدثنا  َْد بن ُبي  دِي,  ن ابن جري,, وال: سْلَ  بد    

الرحْن بن  بد ال بن ُبي  ْار يَدِث  ن  بد ال بن بابيت, يَدث  ن يلأ  بن ُ ية, وال: وألَ 

الَلالة وولد ُ نلوا, وولد ولال ال تبلارك وتللال : اُنح للْلر بلن ال,طلاَ ُ جلب  لن وَلر النلاس 

َْ  نت, فلذهرِ  وا.! فقال  ْر:  جبَ  ْا  جب يْن ْهفْرص َص الِذا َح ُنح يْفح انْيص فح ص َِالةا َنح حا ْن ال وا  ا رص َص تْقح

بْأصوا صْ »ذلك لرسول ال صأ  ال  أيت وسأَ, فقال:  َح فاوح دِْه ِكص بها ْ أْيحيص َْ  « دْوْ ْتص ْصدْوْةٌ تْ

ـ حدثنا ابن بشار, وال: حدثنا ُشام بن  بد الْأك, وال: حلدثنا ُبلو  واتلة,  لن و لا,ة,  لن 8242  

ُبي اللالية, وال: سافرِ َل   ية, فينَ ُصأي رهل ين, فأقيني وِراء  ن ُُ  ُذه الناحيلة, فقلالوا: 

ن, وألَ: صلأ  رسلول هي  تَأي  وأَ: رهل ين, والوا: ُسنة ُو ورآن  وأَ: ه  ذللك سلنة وولرآ

ال صأ  ال  أيت وسأَ رهل ين, والوا: َتت هان في حلرَ! وألَ: ولال ال: الْقْلدح ْصلدْْه ِكص ْرسصلولْتص 

لريْن   ت,لافوْن.  َِ قْ َح ْو ح وْسليص ءص ليْن رص أِقا َْ ناليْن  ص لْراْم َنح شلاْء ِكص آ ا َْ دْ ال جا سح ْْ أصِن ال ِق لْ ْدحخص َْ يا بال الِرؤح

َِالةا. فقرُ ح   بأ : افلإذْا ووال: اْوَذْ  ْن ال وا  ا رص َص ناٌح ُنح تْقح َح جص ضا فْأْيحْس ْ أْيحيص َح فاي األرح ا ْضْربح ص

 . َح ْأحتْنح ص  اطح

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا َسَاه, وال: حدثنا  بد ال بن ُاشَ, وال: ُخبرتا يوس ,  ن 8243  

ال جلار رسلول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ,  ُبي روه,  ن ُبي ُيوَ,  ن  أِي, ولال: سلأل ولوم  لن

ضا  َح فالي األرح فقالوا: يا رسول ال َتِا تضرَ في األرض, فيي  تَلأي  فلأتلل ال: اْوَذْا ْضلْربح ص

ل, غللا النبلِي  لوح َْ َِالةا. ثَ اتقطع الوحي  فأْا هان بلد ذلك ب ْن ال وا  ا رص َص ناٌح ُنح تْقح َح جص فْأْيحْس ْ أْيحيص

وسأَ, فَأ  الظهر, فقلال الْشلرهون: لقلد ُ يلنيَ  َْلد وُصلَابت  لن رهلورَُ صأ  ال  أيت 

ُالِ شد,تَ  أيهَ! فقال وا    لنهَ: َن لهلَ ُخلرى  ثأهلا فلي ُثرُلا  فلأتلل ال تبلارك وتللال  بلين 

با  َح ْ للدصِوا  ص لل يْن هللاتصوا لْيص وا َِن اليللافارا يْن ْهفْللرص َص الِللذا َح ُنح يْفح اللنْيص لل ص َح الَللالتين: اَنح خفح َْ فالليها لل ينللا وَذْا هصنح

ينا. فنل ها َح ْ لْْك.    َل  وولت: اَِن ِكْ ُْ دِ لأيافاريْن ْ ذْابا  ص نحهص َح طا افْةٌ  ا َِالةْ فْأح ْقص َص ال َْ لْهص ْح للَ فْأوْ

 صالة ال,وف 

ا وَذا تلؤذن باتقطلاع  لا بللدُ«, َذا»وال ُبو جلفر: وُذا تأوي  لالْية حسن لو لَ يين في اليالم   

هلان  لنل  اليلالم  أل  ُلذا ال أويل  اللذي رواه « َذا» ن  لن   ا وبأها, وللو للَ ييلن فلي اليلالم 

سي ,  ن ُبي روه: َن خف َ ُيها الْؤ نون ُن يف لنيَ اللذين هفلروا فلي صلالتيَ, وهنلَ فليهَ يلا 

اءة ُبِي بن  َْد, فأوَْ لهَ الَالة, فأ قَ طا فة  نهَ  لك, ا ْية  وبلد, فإن ذلك فيْا ذهر في ور

يْن »هلللب:  َص الِللذا للالة ُنح يْفح اللنْيص َِ وا  للن ال للرص َص نْللاٌح ُن تْقح وَذا ْضللْربح َص فللي األرض فألليس  أللييَ جص

وا  « ْهفْرص

ـ حدثني بذلك الَارث, وال: حدثنا  بد اللليل, وال: حدثنا الثوري,  ن واص  بن حيلان, 8244  

لْن »ُبِي بن هلب ُتت هان يقرُ:  ن  بد ال بن  بد الرحْن بن ُبلي,  ن ُبيت,  ن  وا  ا رص َص ُنح تْقح

وا َص الذين ْهفْرص َِالة ُن يْفح انْيص فح َص»و  يقرُ: «, ال  « َنح خا

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا َسَاه, وال: حدثنا بير بن شلرو,,  لن الثلورِي,  لن واصل  8245  

ُن تقَلروا  لن »ُتلت ولرُ: األحدَ,  ن  بلد ال بلن  بلد اللرحْن,  لن ُبيلت,  لن ُبلِي بلن هللب 

َص «, الَلالة ُن يف للنيَ َح ُنح يْفح اللنْيص لل ص فح وللال بيللر: وُلي فللي ابإ للام  َللَ   ثْلان رحْللت ال: اَنح خا

وا.  يْن ْهفْرص  الِذا

وا.  واصلل  وولللت: افْأْلليحْس    يْن ْهفْللرص َص الِللذا َح ُنح يْفح اللنْيص لل ص فح وُللذه القللراءة تنبلل ء  ألل  ُن وولللت: اَنح خا

َح جص  لالةا. وُن  لنل  اليلالم: وَذا ضلرب َ فلي األرض فلإن خفل َ ُن ْ أْيحيص َِ لْن ال وا  ا لرص َص نلاٌح ُنح تْقح

. وَلة  َح َْ فاليها ل يف نيَ الذين هفروا فأيس  أييَ جناح ُن تقَروا  ن الَالة, وُن وولت: اْوَذْا هصنح

ذا ضلرب َ فلي وَ» ب دُة غير وَة ُذه ا ْية  وذلك ُن تأوي  وراءة ُبلِي ُلذه ال لي ذهرتاُلا  نلت: 

لد لة «  »فَذفَ «, األرض فأيس  أييَ جناح ُن تقَروا  ن الَالة ُن   يف نيَ الذين هفروا
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لأِوا. بْلنل : ُن   تضلأوا  ففيْلا وصلفنا  َح ُنح تْضا ل اليالم  أيهلا, هْلا ولال جلِ  ثنلاؤه: ايصبْليِنص ِكص لْيص

 , لة بينة  أ  فسا, ال أوي  الذي رواه سي ,  ن ُبي روه 

ووال آخرون: ب  ُو القَر في السفر, غير ُتت َتْا ُذن جِ  ثناؤه بت لأْسافر في حال خوفت  ن   

  دِو ي,ش  ُن يف نت في صالتت  ذهر  ن وال ذلك:

ـ حدثني ُبو  اصَ  ْران بن  َْد األتَاري, وال: حدثنا  بلد اليبيلر بلن  بلد الْجيلد, 8246  

بد الرحْن بن ُبي بير الَديق, وال: سْلَ ُبي, يقول: وال: ثني  ْر بن  بد ال بن  َْد بن  

سْلَ  ا شة تقول في السفر: ُتِْوا صالتيَ! فقلالوا: َن رسلول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ يَلأي 

في السفر رهل ين  فقالَ: َن رسلول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ هلان فلي حلرَ وهلان ي,لاف, ُل  

 ت,افون ُت َ  

ال بن  بد الَيَ, وال: حلدثنا ابلن ُبلي فلديك, ولال: حلدثنا ابلن ُبلي  ـ حدثني  َْد بن  بد8247  

ذ ب,  ن ابن شهاَ,  ن ُ ية بن  بد ال بن خالد بن ُسيد, ُتت وال للبد ال بن  ْر: َتِا تجلد فلي 

ه اَ ال وَر الَالة في ال,وف, و  تجد وَر صلالة الْسلافر  فقلال  بلد ال: َتلا وجلدتا تبينلا 

 يت وسأَ يلْ   ْالً  ْأنا بت صأ  ال  أ

ـ حدثنا  أِي بن سه  الر أي, وال: حدثنا  ؤ  , وال: حدثنا سفيان,  لن ُشلام بلن  لروة, 8248  

  ن ُبيت: ُن  ا شة هاتَ تَأي في السفر رهل ين 

ـلل حللدثنا سللليد بللن يَيللـ , وللال: ثنللي ُبللي, وللال: حللدثنا ابللن جللري,, وللال: وأللَ للطللاء: ُِي 8249  

َِ الَلالة فلي السلفر  ولال:  ا شلة وسللد بلن ُبلي ُصَاَ رسول ال  صأ  ال  أيت وسأَ هلان يل 

 وواص 

ووال آخرون: ب   ن  بهذه ا ْية: وَر صالة ال,وف في غير حال الْسايفة, والوا: وفيها تللل    

 ذهر  ن وال ذلك:

ي تجليح, ـ حدثني  َْد بن  ْرو, وال: حدثنا ُبو  اصلَ, ولال: حلدثنا  يسل ,  لن ابلن ُبل8250 

َِالةا. ولال: يلوم هلان النبلِي صلأ  ال  ْن ال وا  ا رص َص ناٌح ُنح تْقح َح جص  ن  جاُد في وولت: افْأْيحْس ْ أْيحيص

 أيت وسأَ وُصَابت بصلحسفان والْشرهون بْضْجنْان, ف واوفلوا, فَلأ  النبلِي صلأ  ال  أيلت وسلأَ 

َ وسجو,َُ وويا هَ  للا جْيللا  بأصَابت صالة الظهر رهل ين ُو ُربلا, شِك ُبو  اصَ رهو ه

َح ْ لْلْك.  لنحهص َح طا افْلةٌ  ا ل ْقص َِ بهَ الْشرهون ُن يغيروا  أل  ُ  لل هَ وُثقلالهَ, فلأتلل ال  أيلت: افْأح فه

فَأ  اللَر, فَِ  ُصَابت صفين, ثَ هبر بهَ جْيلا, ثَ سجد األِولون سجدة وا ْخرون ويام, 

  أيلت وسلأَ ثلَ هبلر بهلَ ورهللوا جْيللا, ف قلدم الَلِ  ثَ سجد ا ْخرون حين وام النبِي صلأ  ال

 ا ْخر, واس أخر األِول, ف لاوبوا السجو, هْا فلأوا ُِول  ِرة ووَر اللَر َل  رهل ين 

حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال: حدثنا شب ,  ن ابن ُبلي تجليح,  لن  جاُلد: افْأْليحْس    

و للرص َص نللاٌح ُنح تْقح َح جص للفان ْ أْليحيص لالةا. وللال: هللان النبللِي صلأ  ال  أيللت وسللأَ وُصللَابت بلصسح َِ للْن ال ا  ا

والْشرهون بْضْجنْان, ف واوفوا, فَأ  النبِي صأ  ال  أيت وسأَ وُصَابت صالة الظهر رهل ين 

َِ بهَ الْشلرهون ُن يغيلروا  أل  ُ  لل هَ وُثقلالهَ, فلأتلل  رهو هَ وسجو,َُ وويا هَ جْيلا, فه

َح ْ لْْك. فَأ  بهَ صالة اللَر, فَِ  ُصَابت صلفين, ثلَ ال تبارك وت نحهص َح طا افْةٌ  ا لال : افْأح ْقص

هبر بهَ بهَ جْيلا, ثَ سجد األِولون بسجو,ه وا ْخرون ويام لَ يسجدوا, ح   وام النبلِي صلأ  ال 

ف لللاوبوا  أيللت وسللأَ, ثللَ هبللر بهللَ ورهلللوا جْيلللا, فقللدِم الَللِ  ا ْخللر واسلل أخر الَللِ  الْقللدِم, 

 السجو, هْا ,خأوا ُِول  ِرة, ووَرِ صالة اللَر َل  رهل ين 

ـ حدثنا ابن حْيد, وال: حدثنا جرير,  ن  نَور,  لن  جاُلد,  لن ُبلي  يلاش اللرولي, 8251  

فان, و أ  الْشرهين خالد بن الوليد  وال: فَأينا  وال: هنا  ع رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ بلصسح

ِرة, ألصبنا غفألة  فأتلللَ آيلة القَلر الظهر, فقال الْش رهون: هاتوا  أ  حال لو ُر,تا ألصبنا غا

بين الظهر واللَر, فأخذ الناس السالح, وصفِوا خأ  رسلول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ  سل قبأي 

, فيبر رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ وهبروا جْيلا, ثَ رهع ورهللوا  َح بْأْهص سح ْقح القبأة والْشرهون  ص

ْيلا, ثَ رفع رُست فرفلوا جْيلا, ثَ سجد وسجد الَلِ  اللذي يأيلت وولام ا ْخلرون يَرسلوتهَ, ج

فأْا فرغ ُؤ ء  ن سجو,َُ سجد ُؤ ء  ثَ تيص الَِ  الذي يأيلت وتقلدِم ا ْخلرون فقلا وا فلي 
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د  قا هَ, فرهع رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ فرهلوا جْيلا, ثَ رفع رُست فرفلوا جْيلا, ثَ سج

وسجد الَِ  الذي يأيت, ووام ا ْخرون يَرسلوتهَ  فأْلا فلرغ ُلؤ ء  لن سلجو,َُ, سلجد ُلؤ ء 

ا ْخرون, ثَ اس ووا  لت, فقلدوا جْيلا, ثَ سأَ  أيهَ جْيلا, فَالُا بلسفان, وصالُا يوم بنلي 

 سصأْيحَ 

ر,  ن  جاُلد, حدثنا ُبو هريب, وال: حدثنا  بيد ال بن  وس ,  ن شيبان النَوِي,  ن  نَو   

 لن ُبلي  يلاش اللرولي  و لن َسلرا ي ,  لن  نَللور,  لن  جاُلد,  لن ُبلي  يلاش, ولال: هللان 

 رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ بلسفان, ثَ ذهر تَوه 

ـ حلدثنا ابلن بشلار, ولال: حلدثنا  للاذ بلن ُشلام, ولال: حلدثنا ُبلي,  لن و لا,ة,  لن سلأيْان 8252  

 ن َوَار الَالة, ُِي يوم ُتلل  ُو ُِي يوم ُو  فقال جابر:  اليشيري, ُتت سأل جابر بن  بد ال

ل , جلاء رجل   لن القلوم َلل  رسلول ال  اتطأقنا ت أق   ير وريش آتية  ن الشلأم, ح ل  َذا هنلا بنْ,ح

َح »صأ  ال  أيت وسأَ فقال: يا  َْد! وال:  ولال: فْلن يْنللك «,  »وال: ُ  ت,لافني  ولال: «, تْلْ

نحكْ ِكص » ني  وال:  نْلصناي  ا ْح ذا السلالح, «  يْ وال: فسِ  السي  ثَ ُدِ,ه وُو ده  ثَ تا,ى بالرحي  وُْخح

ثللَ تصللو,ي بالَللالة, فَللأ  رسللول ال صللأ  ال  أيللت وسللأَ بطا فللة  للن القللوم, وطا فللة ُخللرى 

يَرسوتهَ, فَأ  بالذين يأوتت رهل لين, ثلَ تلأخر اللذين يأوتلت  أل  ُ قلابهَ, فقلا وا فلي  َلاِف 

بهَ, ثَ جاء ا ْخرون فَأ  بهَ رهل ين وا ْخرون يَرسوتهَ, ثَ سأَ, فياتَ لأنبِي صأ  ُصَا

ال  أيت وسأَ ُربع رهلاِ, ولأقوم رهل ين رهل ين, فيو  لذ ُتللل ال فلي َوَلار الَلالة, وُ لر 

 الْؤ نين بأخذ السالح 

 ُتت  ن  بت القَر ووال آخرون: ب   ن  بها وَر صالة ال,وف في حال غير شدة ال,وف, َ   

في صالة السفر,   في صالة ابإوا ة  والوا: وذلك ُن صالة السفر في غيلر حلال ال,لوف رهل لان 

تْام غير وَر, هْا ُن صالة ابإوا ة ُربع رهلاِ في حال ابإوا ة, والوا: فقَرِ في السفر فلي 

لسلفر, ثلَ وَلرِ حال األ ن غير ال,وف  ن صالة الْقيَ, فجلأَ  أ  النَ , وُي تْام في ا

 في حال ال,وف في السفر  ن صالة األ ن فيت, فجلأَ  أ  النَ  رهلة  ذهر  ن وال ذلك:

ـ حدثنا  َْد بن الَسين, وال: حدثنا ُحْد بلن الْفضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: 8253  

وا.     َصرص ناٌح ُنح تْقح َح جص ضا فْأْيحْس ْ أْيحيص َح فاي األرح باينلا. َن الَلالة اْوَذْا ْضْربح ص َل  ووللت: اْ لدصِوا  ص

َذا صأيَ رهل ين في السفر فهي تْام, وال قَير   يَِ  َ  ُن ت,اف  ن الذين هفروا ُن يف نوك 

 ن الَالة وال قَير رهلة, يقوم ابإ ام, ويقوم جنده جندين, طا فة خأفت, وطا فة يوازون الللدِو, 

ارَُ ح   يقو وا في  قام ُصلَابهَ, وتألك الْشلية فيَأي بْن  لت رهلة ويْشون َليهَ  أ  ُ,ب

القهقللرى, ثللَ تللأت  الطا فللة األخللرى, ف َللأ   للع ابإ للام رهلللة ُخللرى, ثللَ يجأللس ابإ للام فيسللأَ, 

فيقو ون فيَأون ألتفسهَ رهلة ثَ يرجلون َل  صفهَ, ويقلوم ا ْخلرون فيضليفون َلل  رهلل هَ 

َأ  ُحد  نهَ َل  رهل ت شي ا, تجل ت رهلة رهلة, والناس يقولون:  , ب  ُي رهلة واحدة,   ي

لالةْ.     َِ َص ال ل َْ لْهص ل ْح َح فْأوْ َْ فاليها ابإ ام, فييون له ام رهل ان, ولهَ رهلة, فذلك وول ال: اْوَذْا هصنح

 . َح ذحْرهص ذصوا حا  َل  وولت: اْوخص

بة,  ن سْاك ـ حدثني ُحْد بن الوليد القرشي, وال: حدثنا  َْد بن جلفر, وال: حدثنا شل8254  

الَنفي, وال: سألَ ابن  ْر  ن صالة السفر  فقال: رهل ان تْام غيلر وَلر َتْلا القَلر صلالة 

الْ,افة  فقأَ: و ا صالة الْ,افة  وال: يَأي ابإ ام بطا فة رهلة, ثَ يجيء ُؤ ء  يان ُلؤ ء 

 لة رهلة ويجيء ُؤ ء  يان ُؤ ء, فيَأي بهَ رهلة, فييون له ام رهل ان ولي  طا فة ره

ـ حدثنا ابن بشار, وال: حدثنا يَيـ , وال: حدثنا سفيان,  ن سالَ األفطلس,  لن سلليد بلن 8255  

 جبير, وال: هي  تيون وَرا وَُ يَأون رهل ين  َتْا ُي رهلة 

ـ حدثني سليد بن  ْرو السيوتي, وال: حدثنا بقية, وال: حدثنا الْسلو,ي, وال: ثنلي يليلد 8256  

 بن  بد ال, وال: صالة ال,وف رهلة  الفقير,  ن جابر

ـ حدثني ُحْد بن  بد الرحْن, وال: ثني  ْي  بد ال بن وُب, وال: ُخبرتي  ْلرو بلن 8257  

الَرث, وال: ثني بير بن سوا,ة ُن زيا, بن تافع حدثت,  ن هلب ـ وهان  ن ُصلَاَ رسلول ال 

 ,وف لي  طا فة رهلة وسجدتان صأ  ال  أيت وسأَ وطلَ يده يوم اليْا ة : ُن صالة ال
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 وا  ِ  وا أو ُذه الْقالة  ن ا ْثار بْا:  

ـ حدثنا  َْد بن بشار, وال: حدثنا يَيـ  بن سليد, وال: حدثنا سفيان, وال: ثني ُشلث بن 8258  

ُبي الشلثاء,  ن األسو, بن ُالل,  ن ثلأبة بن زُدم اليربو ي, ولال: هنلا  لع سلليد بلن الللاص 

قال: ُييَ يَفي صالة رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ فلي ال,لوف  فقلال حذيفلة: ُتلا  بطبرس ان, ف

فأوا نا خأفت صفِا وصِ   وازي اللدِو, فَلأ  باللذين يأوتلت رهللة, ثلَ ذُلب ُلؤ ء َلل   َلاِف 

 ُول ك, وجاء ُول ك فَأ  بهَ رهلة 

نا سلفيان,  لن اللرهين بلن ـ حدثنا ابن بشار, وال: حلدثنا يَيلـ  و بلد اللرحْن, ولا : حلدث8259  

 الربيع,  ن القاسَ بن حسان, وال: سألَ زيد بن ثابَ  نت, فَدثني بنَوه 

حدثنا ابن بشار, وال: حدثنا  بد الرحْن, وال: حدثنا سفيان,  ن األشلث,  ن األسو, بن ُالل,    

  ن ثلأبة بن زُدم اليربو ي,  ن حذيفة بنَوه 

يَيـ , وال: حدثنا سفيان, وال: حدثنا ُبو بيلر بلن ُبلي الجهلَ,  ـ حدثنا ابن بشار, وال: ثني8260  

 لن  بيلد ال بلن  بللد ال,  لن ابلن  بللاس: ُن رسلول ال صلأ  ال  أيلت وسللأَ صلأ  بلذي وْللْر,, 

فَأ  بالذين خأفت رهلة, ثَ اتَرف  ¹فَِ  الناس خأفت صفين: صفِا خأفت, وصفِا  وازي اللدوِ 

 ُول ك فَأ  بهَ رهلة, ولَ يقضوا  ُؤ ء َل   يان ُؤ ء, وجاء

حدثنا تْيَ بن الْن َر, وال: ُخبرتا َسَاه األزره,  ن شريك,  ن ُبي بير بن ص,ير,  لن    

  بيد ال بن  بد ال,  ن ابن  باس,  ثأت 

ـ حدثنا بشر بن  لاذ, وال: حدثنا ُبو  واتة,  ن بيير بن األخلنس,  لن  جاُلد,  لن ابلن 8261  

رض ال الَلالة  أل  لسلان تبلييَ  أيلت الَلالة والسلالم فلي الَضلر ُربللا, وفلي  باس, وال: فل

 السفر رهل ين, وفي ال,وف رهلة 

حدثنا ابن بشار, وال: حلدثنا  بلد اللرحْن, ولال: حلدثنا ُبلو  واتلة,  لن بييلر بلن األخلنس,  لن    

  جاُد,  ن ابن  باس,  ثأت 

ا الَْلاربي,  لن ُيلوَ بلن  ا لذ الطلا ي,  لن حدثنا تَر بن  بد اللرحْن األو,ي, ولال: حلدثن   

 بيير بن األخنس,  ن  جاُد,  ن ابن  باس,  ثأت 

حدثنا يلقوَ بن  اُان, وال: حدثنا القاسَ بن  الك,  ن ُيلوَ بلن  ا لذ الطلا ي,  لن بييلر بلن    

 األخنس,  ن  جاُد,  ن ابن  باس,  ثأت 

جلفلر, ولال: حلدثنا شللبة,  لن الَيلَ,  لن  ـ حدثنا  َْد بن الْثن , وال: حدثنا  َْد بلن8262  

يليد الفقير,  ن جابر بن  بد ال: ُن رسلول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ صلأ  بهلَ صلالة ال,لوف, 

فقام صِ  بين يديت وصِ  خأفت, فَأ  بالذين خأفت رهلة وسلجدتين, ثلَ تقلدم ُلؤ ء ح ل  ولا وا 

  بهلَ رسلول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ  قام ُصَابهَ وجاء ُول ك ح ل  ولا وا  قلام ُلؤ ء, فَلأ

 رهلة وسجدتين ثَ سأَ, فياتَ لأنبِي صأ  ال  أيت وسأَ رهل ين ولهَ رهلة 

ـ حدثنا ُحْد بن  بد الرحْن بن وُب, وال: ثنلي  ْلي  بلد ال بلن وُلب, ولال: ُخبرتلي 8263  

 وس , ُن جلابر بلن  ْرو بن الَارث ُن بير بن سوا,ة, حدثت  ن زيا,ة بن تافع, حدثت  ن ُبي 

 بد ال حدثهَ: ُن رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ صأ  بهَ صلالة ال,لوف يلوم  َلارَ وثلأبلة, 

 لي  طا فة رهلة وسجدتين 

ـلل حللدثني ُحْللد بللن  َْللد الطوسللي, وللال: حللدثنا  بللد الَللْد, وللال: حللدثنا سللليد بللن  بللد 8264  

بلو ُريلرة: ُن رسلول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ الهنا ي, وال: حدثنا  بد ال بن شقيق, وال: حدثنا ُ

تلللل بللين ضللجنان و سللفان, فقللال الْشللرهون: َن لهللؤ ء صللالة ُللي ُحللِب َللليهَ  للن ُبنللا هَ 

وُبيارَُ, وُي اللَر, فأجْلوا ُ رهَ, فْيأوا  أيهَ  يأة واحلدة! وَن جبريل  ُتل  النبلِي صلأ  

ضللهَ وتقللوم طا فللة ُخللرى وراءُللَ ال  أيللت وسللأَ وُ للره ُن يقسللَ ُصللَابت شللطرين, فيَللأي بل

فيأخذوا حذرَُ وُسأَ هَ, ثَ يأ ر األخرى فيَأوا  لت ويأخذ ُلؤ ء حلذرَُ وُسلأَ هَ, ف يلون 

 لهَ رهلة رهلة  ع رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ, ولرسول ال صأ  ال  أيت وسأَ رهل ين 

ر في السفْر, َ  ُتت  ن  بت ال   َح ر في شدِة الَلرَ و نلد الْسلايفة, ووال آخرون: ْ ن  بت القْ َح ق

فأبيح  ند ال َام الَلرَ لأَْلأ  ُن يرهلع رهللة َيْلاء برُسلت حيلث توجلت بوجهلت  ولالوا: فلذلك 
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وا.  ذهلر  لن  يْن ْهفْرص َص الِذا َح ُنح يْفح انْيص فح ص َِالةا َنح خا ْن ال وا  ا رص َص ناٌح ُنح تْقح َح جص  لن  وولت: الْيحْس ْ أْيحيص

 وال ذلك:

حدثني  َْد بن سلد, وال: ثني ُبي, وال: ثني  ْي, وال: ثنلي ُبلي,  لن ُبيلت,  لن ابلن  ـ8265  

.    ا ْيلة, وَلر الَلالة َن لقيلَ الللدِو وولد حاتلَ الَلالة ُن  ضا َح فاي األرح  باس: اْوَذْا ْضْربح ص

 تيبر ال وت,ف  رُسك َيْاء راهبا هنَ ُو  اشيا 

ي ذهرتاُلا ب أويل  ا ْيلة ولول  لن ولال: ْ نْل  بالقحَلر فيهلا وال ُبو جلفر: وُول  ُذه األووال ال ل  

القَر  ن حدو,ُا, وذلك ترك َتْام رهو ها وسجو,ُا, وَباحة ُ,ا ها هي  ُ ين ُ,اؤُا  سل قب  

القبأة فيها و س دبرُا وراهبا و اشيا, وذلك في حال الشلبية والْسلايفة وال َلام الَلرَ وتلاحل  

هبحاتلا. وُذن بالَلالة الَفوف, وُي الَالة ال ي وال ال جلا ً ُوح رص َح فْرا ل ص فح  تبارك وتللال : افلإنح خا

 الْي وبة فيها راهبا َيْاء بالرهوع والسجو,  أ  تَو  ا روي  ن ابن  باس  ن تأويأت ذلك 

نلاٌح ُنح تْ    َح جص ضا فْأْليحْس ْ أْليحيص َح فالي األرح وا وَتْا وأنا ذلك ُول  ال أويالِ بقولت: اْوَذْا ْضلْربح ص لرص َص قح

لال َِ وا ال ْص َح فْأواي ْأحتْنح ص وا. لد لة وول ال تلال : افإذْا اطح يْن ْهفْرص َص الِذا َح ُنح يْفح انْيص فح ص َِالةا َنح خا ْن ال ةْ.  ا

ألن َوا  ها َتْام حدو,ُا  ن الرهوع والسلجو, وسلا ر فروضلها ,ون الليلا,ة  ¹ أ  ُن ذلك هذلك

 ل ال,وف في  د,ُا ال ي لَ تين واجبة في حا

فإن رِن راِن ُن ذلك ُ ر  ن ال باتْام  د,ُا الواجب  أيت فلي حلال األ لن بللد زوال ال,لوف,   

فقد يجب ُن ييون الْسافر في حال وَره صالتت  ن صالة الْقيَ غير  قيَ صلالتت للنقص  لد, 

ا ل   ,لال  صالتت  ن األربع الالز ة هاتَ لت في حال َوا  ت َل  الرهل ين, فلذلك ولول َن واللت و

لْللا  أيللت األ للة  جْلللة  للن ُن الْسللافر   يسلل َِق ُن يقللال لللت: َذا ُتلل  بَللالتت بيْللال حللدو,ُا 

الْفروضة  أيت فيهلا, ووَلر  لد,ُا  لن ُربلع َلل  اثن لين ُتلت غيلر  قليَ صلالتت  وَذا هلان ذللك 

, ُن يقليَ هذلك, وهان ال تلال  ولد ُ لر اللذي ُبلاح للت ُن يقَلر صلالتت خوفلا  لن  لدِوه ُن يف نلت

صللالتت َذا اطْللأِن وزال ال,للوف, هللان  لأو للا ُن الللذي فللرض  أيللت  للن َوا للة ذلللك فللي حللال 

الطْأتينة,  ين الذي هان ُسقر  نت في حال ال,وف, وَذ هان الذي فرض  أيت في حال الطْأتينة 

َوا للة صللالتت, فالللذي ُسللقر  نللت فللي غيللر حللال الطْأتينللة تللرك َوا  هللا  ووللد ,لأنللا  ألل  ُن تللرك 

 َوا  ها, َتْا ُو ترك حدو,ُا  أ   ا بينا 

 102اآلية : 
َح ِ لْللْك  َح ْطال افْللةٌ ِ للنحهص لل ْقص للالْةْ فْأح َِ َص ال لل َْ لْهص لل ْح َح فْأْوْ َْ فالليها القللول فللي تأويلل  وولللت تلللال :     اْوَاذْا هصنلل

َح ْولح  ل ن ْوْرآ ايص َح فْإاذْا ْسْجدصواح فْأحيْيصوتصواح  ا َْ ْهص أا ذصْواح ُْسح يْأحخص لأِواح ْ لْلْك ْولح َْ يص لأِواح فْأح َْ َح يص لْرْى لْل ِا ْطال افْلةٌ ُصخح  ْلأح

َح فْيْ  َح ْوُْ ح الْ ايص َْ ايص أا فصأصوْن ْ نح ُْسح واح لْوح تْغح يْن ْهفْرص َح ْو,ِ الِذا َْ ْهص أا َح ْوُْسح ُص ذحْر ذصواح حا يْأحخص أْلةً ْولح َح ِ يح يأصلوْن ْ أْليحيص ْا
َح َان نْللاْح ْ أْلليحيص للدْةً ْو ْ جص للذصواح  ْواحا َح ْوخص َْ ْيص للأا ْضللْ  ُْن تْْضلللصْواح ُْسح َح ِ رح َح ُْذًى ِ للن ِ ْطللٍر ُْوح هصنلل ص لل ْهللاْن بايص

يناً .   يْن ْ ذْاباً ِ ها أحْيافارا َح َاِن ِكْ ُْْ دِ لا ذحْرهص  حا

يلنللي بللذلك جللِ  ثنللاؤه: وَذا هنللَ فللي الضللاربين فللي األرض  للن ُصللَابك يللا  َْللد ال,للا فين    

َِالةْ. يقول: فأوَْ لهَ الَلالة بَلدو,ُا ورهو هلا وسلجو,ُا,  دِوَُ ُن يف نه َص ال َْ لْهص ْح َ, افأْوْ

ولَ تقَرُا القَلر اللذي ُبَلَ لهلَ ُن يقَلروُا فلي حلال تالوليهَ و لدِوَُ وتلاحل  بلضلهَ 

َح  للنحهص َح طا افْلةٌ  ا ل ْقص  أل  بلل ,  لن تلرك َوا لة حلدو,ُا ورهو هللا وسلجو,ُا وسلا ر فروضلها, افْأح

ني: فأ قَ فروة  ن ُصَابك الذين تيون ُتَ فيهَ  لك فلي صلالتك, ولليين سلا رَُ فلي ْ لْْك. يل

وجوه اللدِو  وترك ذهر  ا ينبغي لسا ر الطوا   غير الَْأية  ع النبِي صأ  ال  أيلت وسلأَ ُن 

للذصوا  يْأحخص يفلأللت لد لللة اليللالم الْللذهور  ألل  الْللرا, بللت وا سلل غناء بْللا ذهللر  ْللا تللرك ذهللره  اْولح

ُ . َح َْ ْهص أا  سح

واخ أ  ُُ  ال أوي  في الطا فة الْلأ ورة بأخلذ السلالح, فقلال بلضلهَ: ُلي الطا فلة ال لي هاتلَ   

ذصوا. يقول: ول أخلذ الطا فلة  تَأي  ع رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ, وال: و لن  اليالم: اولْيحأحخص

., والسالح الذي ُ لروا ب َح َْ ْهص أا أخلذه  نلدَُ فلي صلالتهَ هالسلي  الَْأية  لك  ن طوا فهَ اُسح

 ي قأده ُحدَُ والسيين وال,نجر يشدِه َل  ,ر ت وثيابت ال ي ُي  أيت وتَو ذلك  ن سالحت 
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ووال آخلرون: بل  الطا فلة الْلأ ورة بأخلذ السلالح  لنهَ, الطا فلة ال لي هاتلَ بلازاء الللدِو و,ون   

 س وذلك وول ابن  با ¹الَْأية  ع رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ

ـ حدثني بذلك الْثن , وال: حدثنا ُبو صالح, ثني  لاوية,  ن  أِي بن ُبي طأَة,  ن ابن 8266  

 باس: افإذْا ْسْجدصوا. يقول: فإذا سلجدِ الطا فلة ال لي وا لَ  للك فلي صلالتك تَلأي بَلالتك, 

 ففرغَ  ن سجو,ُا 

. يقللول: فأيَلليروا بلللد فللراغهَ  للن سللج   َح للنح ْوْرا ايصلل و,َُ خأفيللَ  َللافي اللللدِو فللي افأحيْيصوتصللوا  ا

 الْيان الذي فيت سا ر الطوا   ال ي لَ تَِ   لك ولَ تدخ   لك في صالتك 

. فقلال بلضلهَ: تأويألت:    َح نح ْوْرا ايص ثَ اخ أ  ُُ  ال أوي  في تأوي  وولت: افإذْا ْسْجدصوا فْأحيْيصوتصوا  ا

 فإذا صأوا ففرغوا  ن صالتهَ فأييوتوا  ن ورا يَ 

 ألل  ُُلل  ُللذه الْقالللة, فقللال بلضللهَ: َذا صللأَ ُللذه الطا فللة  للع ابإ للام رهلللة, سللأَْ ثللَ اخ  

واتَرفَ  ن صالتها ح   تأتي  قام ُصَابها بلازاء الللدِو و  وضلاء  أيهلا, وُلَ اللذين ولالوا: 

لالةا.: ُن تجلأوُلا َذا خفل َ ا َِ لْن ال وا  ا رص َص ناٌح ُنح تْقح َح جص للذين هفلروا  ن  ال بقولت: افْأْيحْس ْ أْيحيص

ُن يف نوهَ رهلة  ورووا  ن النبِي صأ  ال  أيت وسأَ ُتت صأ  بطا فة صالة ال,وف رهلة ولَ 

يقضوا, وبطا فة ُخرى رهلة ولَ يقضوا  وود ذهرتا بل  ذلك فيْا  ض  وفيْا ذهرتا هفاية  ن 

 اس يلاَ ذهر جْيع  ا فيت 

ال لي ُ رُلا ال بالقيلام  لع تبيهلا َذا ُرا, ووال آخرون  نهَ: ب  الواجلب هلان  أل  ُلذه الطا فلة   

َوا ة الَالة بهَ في حال خوف اللدِو َذا فرغَ  ن رهل ها ال لي ُ رُلا ال ُن تَلأي  لع النبلِي 

صأ  ال  أيت وسأَ  أ   ا ُ رُا بت في ه ابت ُن تقوم في  قا ها الذي صأَ فيلت  لع رسلول ال 

صلالتها وتسلأَ, وتلأتي  َلاِف ُصلَابها, وهلان  أل   صأ  ال  أيت وسأَ, ف َأ  ألتفسها بقيلة

النبِي صأ  ال  أيت وسأَ ُن يثبلَ وا ْلا فلي  قا لت ح ل  تفلرغ الطا فلة ال لي صلأَ  للت الرهللة 

األول   ن بقية صالتها, َذا هاتَ صالتها ال ي صأَ  لت  ْلا يجلوز وَلر  لد,ُا  لن الواجلب 

َابها, وتلأتي الطا فلة األخلرى ال لي هاتلَ الذي  أ  الْقيْين فلي ُ لن, وتلذُب َلل   َلاِف ُصل

  َافة  دِوُا, فيَأي بها رهلة ُخرى  ن صالتها 

ثَ َُ في حيَ ُذه الطا فة الثاتيلة  , أفلون, فقاللَ فرولة  لن ُُل  ُلذه الْقاللة: هلان  أل  النبلِي   

 شهد, صأ  ال  أيت وسأَ َذا فرغ  ن رهل يت ورفع رُست  ن سجو,ه  ن رهل ت الثاتية ُن يقلد لأ

و أ  الطا فة ال ي صأَ  لت الرهلة الثاتية ولَ تلدرك  للت الرهللة األولل   شل غالها بللدِوُا ُن 

تقللوم ف قضلل  رهل هللا الفا  للة  للع النبللِي صللأ  ال  أيللت وسللأَ, و ألل  النبللِي صللأ  ال  أيللت وسللأَ 

 يسأَ بهَ ات ظارُا وا دا في تشهده ح   تفرغ ُذه الطا فة  ن رهل ها الفا  ة وت شهد, ثَ 

ووالَ فروة ُخرى  نهَ: ب  هان الواجب  أ  الطا فة ال ي لَ تدرك  لت الرهلة األولل  َذا وللد   

النبِي صأ  ال  أيت وسأَ لأ شهد ُن تقللد  للت لأ شلهد ف  شلهد ب شلهده, فلإذا فلرغ النبلِي صلأ  ال 

يلة حين لذ, فقضلَ رهل هلا  أيت وسأَ  ن تشهده سأَ, ثَ وا َ الطا فة ال ي صأَ  لت الرهلة الثات

الفا  ة  وهِ  وا    ن الذين ذهرتا وولهَ روى  ن رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ ُخبارا هْلا ولال 

 فل  

ذهر  ن وال: ات ظر النبِي صأ  ال  أيت وسأَ الطلا ف ين ح ل  وضلَ صلالتهْا وللَ ي,لرج  لن   

 صالتت َ  بلد فراغ الطا ف ين  ن صالتهْا:

يوتس بن  بد األ أ , وال: ُخبرتا ابلن وُلب, ولال: ُخبرتلا  اللك,  لن يليلد بلن  ـ حدثني8267  

رو ان,  ن صالح بن خِواِ,  ْن صأ   ع النبِي صأ  ال  أيت وسلأَ صلالة ال,لوف يلوم ذاِ 

الرواع: ُن طا فة صفَ  ع رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ وطا فة وجاه اللدِو, فَأ  بالذين  لت 

 ْا فأتْوا ألتفسهَ, ثَ جاءِ الطا فة األخرى فَلأ  بهلَ, ثلَ ثبلَ جالسلا, فلأتْوا رهلة, ثَ ثبَ وا

 ألتفسهَ, ثَ سأَ بهَ 

ـ حدثني  َْد بن الْثن , وال: ثني  بيد ال بن  لاذ, وال: حلدثنا ُبلي, ولال: حلدثنا شللبة, 8268  

, ولال: صلأ   ن  بد الرحْن بن القاسَ,  ن ُبيت,  ن صالح بن خِواِ,  ن سله  بلن ُبلي حثْلة

النبِي صأ  ال  أيت وسأَ بأصَابت في خوف, فجلأهَ خأفت صفين, فَأ  بالذين يأوتت رهلة, ثلَ 
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وام فأَ يلل وا ْا ح   صأ  اللذين خأفلت رهللة, ثلَ تقلدم وت,أل  اللذين هلاتوا ولدا هَ, فَلأ  بهلَ 

 رهلة, ثَ جأس ح   صأ  الذين ت,أفوا رهلة, ثَ سأَ 

وال: حدثنا روح, وال: حدثنا شلبة,  ن  بد الرحْن بن القاسَ,  ن ُبيت, حدثنا سفيان بن وهيع,    

 ن صالح بن خِواِ,  ن سه  بلن ُبلي حثْلة,  لن رسلول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ ُتلت ولال فلي 

لْةً »صالة ال,وف:  يْن ْخأْفْتص ْرهح أِي بالِذا َْ َِ  تْقصومص طا افْةٌ بيْن يْدْيا ابإ اما ْوطا افْةٌ ْخأحفْتص, فْيص دْتْيحنا ثصل ْوْسلجح

لِولص ُصولْ الْك  َْ َِ يْ ْ , ثصل َح اباها َْ ِولصلوْن َلل  ْ يلانا ُصل َْ َِ يْ ْ , ثص دْتْيحنا لْةً ْوْسجح وا ْرهح َلل  يْقحلصدص ْ ياتْتص ح   يْقحضص

لْةً ْوسْ  أِوا ْرهح َْ َِ يْقحلصدص ْ ياتْتص ح   يص , ثص دْتْيحنا لْةً ْوْسجح َح رهح أِي باها َْ , فْيص ُْؤص ءا َص ْ يانا  َِ يصْسأِ دْتْيحنا ثص  « جح

ذهر  ن وال: هاتَ الطا فة الثاتية تقلد  ع النبِي صأ  ال  أيت وسأَ ح   يفرغ النبلِي صلأ  ال   

  أيت وسأَ  ن صالتت, ثَ تقضي  ا بقي  أيها بلد:

ـ حدثنا ابن بشلار, ولال: حلدثنا  بلد الوُلاَ, ولال: سلْلَ يَيلـ  بلن سلليد, ولال: سلْلَ 8269  

, وال: ثني صالح بن خِواِ بن جبير ُن سه  بن ُبي حثْة حدثت: ُن صالة ال,وف ُن يقوم القاسَ

ابإ ام َل  القبأة يَأي و لت طا فلة  لن ُصلَابت, وطا فلة ُخلرى  واجهلة الللدِو فيَلأي, فيرهلع 

ابإ ام بالذين  لت, ويسجد ثَ يقوم, فإذا اس وى وا ْا رهع الذين وراءه ألتفسهَ رهلة وسجدتين, ثَ 

سأْوا فاتَرفوا وابإ ام وا َ فقا وا َزاء اللدِو, وُوبل  ا ْخلرون فيبلروا  يلان ابإ لام, فرهلع بهلَ 

 ابإ ام وسجد ثَ سأَ, فقا وا فرهلوا ألتفسهَ رهلة وسجدتين ثَ سأْوا 

حدثنا ابن بشار, وال: حدثنا يليد بن ُارون, وال: ُخبرتا يَيـ  بن سليد,  ن القاسَ بلن  َْلد    

 ن خِواِ ُخبره  ن سه  بن ُبي حثْة في صالة ال,وف, ثَ ذهر تَوه ُن صالح ب

حدثنا ابن بشار, وال: حدثنا يَيـ  بن سليد وسألت, وال: حدثنا يَيـ  بن سليد األتَلارِي,  لن    

القاسَ بن  َْد,  ن صالح,  ن سه  بن ُبي حثْة في صالة ال,لوف, ولال: يقلوم ابإ لام  سل قب  

هَ  للت وطا فلة  لن وبل  الللدِو وجلوُهَ َلل  الللدِو, فيرهلع بهلَ رهللة, ثلَ القبأة, وتقوم طا فة  لن

يرهلون ألتفسهَ ويسجدون سجدتين في  ياتهَ, ويذُبون َلل   قلام ُول لك ويجليء ُول لك فيرهلع 

 فهي لت رهل ان ولهَ واحدة, ثَ يرهلون رهلة ويسجدون سجدتين  ¹بهَ رهلة ويسجد سجدتين

سلليد  لن ُلذا الَلديث, فَلدثني  لن شللبة,  لن  بلد اللرحْن بلن وال بندار: سألَ يَيـ  بلن    

القاسَ,  ن ُبيت,  ن صالح بن خِواِ,  ن سله  بلن ُبلي حثْلة,  لن النبلِي صلأ  ال  أيلت وسلأَ 

بْث  حديث يَيـ  بن سليد, ووال لي: اه بت َل  جنبت, فأسَ ُحفظت, ولينت  ث  حديث يَيلـ  بلن 

 سليد 

وال: حدثنا  بد األ أ , وال: حدثنا  بيد ال,  لن القاسلَ بلن  َْلد ـ حدثنا تَر بن  أِي, 8270  

بن ُبي بير,  ن صالح بن خِواِ: ُن ابإ ام يقوم فيَل  صلفين, طا فلة  واجهلة الللدِو, وطا فلة 

خأ  ابإ ام, فيَأي ابإ ام بالذين خأفت رهلة, ثَ يقو ون فيَأون ألتفسهَ رهلة, ثَ يسلأْون, ثلَ 

ا ْخللرون فيَللأي بهللَ رهلللة, ثللَ يسللأَ فيقو للون, فيَللأون ألتفسللهَ  ينطأقللون فيَللفون, ويجلليء

 رهلة 

ـ حدثنا  َْد بن  بد األ أ , وال: حدثنا  ل ْلر بلن سلأيْان, ولال: سلْلَ  بيلد ال,  لن 8271  

القاسَ بن  َْد  ن صالح بن خِواِ,  ن رج   ن ُصَاَ النبِي صأ  ال  أيت وسلأَ ُتلت ولال: 

فلة  لن خأل  ابإ لام, وطا فلة يألون الللدِو, فيَلأي ابإ لام باللذين خأفلت صالة ال,وف ُن تقلوم طا 

رهلة, ويقوم وا ْا فيَأي القوم َليها رهلة ُخرى, ثَ يسلأْون فينطأقلون َلل  ُصلَابهَ, ويجليء 

ُصللَابهَ وابإ للام وللا َ, فيَللأي بهللَ رهلللة فيسللأَ, ثللَ يقو للون فيَللأون َليهللا رهلللة ُخللرى, ثللَ 

 سْلَ فيْا تذهره في صالة ال,وف شي ا ُو ُحسن  ندي  ن ُذا  ينَرفون  وال  بيد ال: فْا

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو صالح, وال: ثني  لاوية,  ن  أِي بن ُبي طأَة,  ن ابن 8272  

َح ْ لْلْك. فهلذا  نلد الَلال لنحهص َح طا فْلةٌ  ا ل ْقص لالةْ فْأح َِ َص ال ل َْ لْهص ل ْح َح فْأوْ َْ فايها ة فلي  باس, وولت: اْوَذْا هصنح

ال,وف يقوم ابإ ام وتقوم  لت طا فة  نهَ, وطا فة يأخذون ُسأَ هَ, ويقفون بازاء اللدِو, فيَأي 

ابإ ام بْن  لت رهلة, ثَ يجأس  أ  ُي  ت, فيقوم القلوم فيَلأون ألتفسلهَ الرهللة الثاتيلة وابإ لام 

أي بهلَ ابإ لام جالس, ثَ ينَرفون ح   يأتوا ُصَابهَ, فيقفلون  لووفهَ, ثلَ يقبل  ا ْخلرون فيَل
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فهيلذا صلأ  رسلول ال صلأ   ¹الرهلة الثاتية, ثَ يسأَ فيقوم القوم فيَأون ألتفسهَ الرهلة الثاتية

 ال  أيت وسأَ يوم بطن ت,أة 

. فإذا سجدِ الطا فة ال ي وا لَ    َح نح ْوْرا ايص ووال آخرون: ب  تأوي  وولت: افإذْا ْسْجدصوا فْأحيْيصوتصوا  ا

 أيلت وسلأَ حلين ,خل  فلي صلالتت, فلدخأَ  للت فلي صلالتت السلجدة الثاتيلة  لن   ع النبيَِلأ  ال

رهل ها األول  فأييوتوا  ن ورا يَ, يلني:  ن ورا ك يلا  َْلد ووراء ُصلَابك اللذين للَ يَلأوا 

بإزاء اللدِو  والوا: وهاتَ ُذه الطا فة   تسأَ  ن رهل ها َذا ُي فرغَ  ن سجدتي رهل ها ال ي 

أ  ال  أيت وسأَ, ولينها تْضي َل   وو  ُصَابها بازاء اللدِو و أيهلا بقيلة صأَ  ع النبِي ص

صالتها  والوا: وهاتَ تأتي الطا فة األخرى ال ي هاتَ بازاء اللدِو ح   تدخ   ع النبِي صأ  ال 

 أيت وسأَ في بقية صالتت, فيَلأي بهلَ النبلِي صلأ  ال  أيلت وسلأَ الرهللة ال لي هاتلَ ولد بقيلَ 

للأِوا ْ لْللْك   أيللت  َْ يص للأِوا فْأح َْ َح يص للْرى لْلل ِا طا فْللةٌ ُصخح وللالوا: وذلللك  لنلل  وللول ال  للِل ذهللره: اْولح ْللأح

 . َح َْ ْهص أا َح وُسح ُص ذحْر ذصوا حا يْأحخص  ْولح

ثَ اخ أ  ُُ  ُذه الْقالة في صفة وضاء  ا هان يبق   أ  ه  طا فلة  لن ُلاتين الطلا ف ين  لن   

  أيت وسأَ  ن صالتت وسال ت  ن صالتت  أل  ولول ولا أي ُلذه صالتها بلد فراغ النبِي صأ  ال

فقلال بلضلهَ: هاتلَ الطا فلة الثاتيلة ال لي صلأَ  لع النبلِي صلأ  ال  ¹الْقالة و  أِولي ُذا ال أوي 

 أيت وسأَ الرهلة الثاتية  ن صالتها َذا سأَ النبِي صأ  ال  أيت وسأَ  ن صالتت فقا َ فقضَ 

 ع النبِي صأ  ال  أيت وسأَ في  قا ها بلد فراغ النبِي صأ  ال  أيت وسلأَ  ا فاتها  ن صالتها 

 ن صالتت, والطا فة ال ي صأَ  ع النبِي صأ  ال  أيت وسأَ الرهلة األول  بإزاء الللدِو بللد للَ 

ت َ صالتها, فإذا ُي فرغَ  ن بقية صالتها ال ي فات ها  ع النبِي صأ  ال  أيت وسأَ  ضَ َل  

اِف ُصَابها بإزاء اللدِو, وجاءِ الطا فة األولل  ال لي صلأَ  لع رسلول ال صلأ  ال  أيلت  َ

وسأَ الرهلة األول  َل   قا ها ال ي هاتَ صأَ فيت خأ  رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ فقضَ 

 بقية صالتها  ذهر الرواية بذلك:

نا  بد الواحد بن زيا,, وال: حلدثنا ـ حدثنا  َْد بن  بد الْأك بن ُبي الشوارَ, وال: حدث8273  

خَي , وال: حدثنا ُبو  بيدة بن  بد ال, وال: وال  بد ال: صلأ  بنلا رسلول ال صلأ  ال  أيلت 

وسأَ صالة ال,وف فقا َ طا فة  نا خأفت, وطا فة بإزاء ـ ُو  س قبأي  اللدِو  فَأ  النبِي صلأ  

فلذُبوا َلل   قلام ُصلَابهَ, وجلاء ا ْخلرون فقلا وا ال  أيت وسأَ بالذين خأفت رهللة, ثلَ تيَلوا 

خأ  النبِي صأ  ال  أيت وسأَ, فَأ  بهَ رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ رهلة, ثَ سلأَ رسلول 

ال, ثَ وام ُؤ ء فَأوا ألتفسلهَ رهللة, ثلَ ذُبلوا فقلا وا  قلام ُصلَابهَ  سل قبأي الللدِو, ورجلع 

 رهلة ا ْخرون َل   قا هَ فَأوا ألتفسهَ 

حدثنا ابن الْثن , وال: حدثنا ابن فضي , وال: حدثنا خَي ,  ن ُبي  بيدة,  ن  بد ال, ولال:    

 صأ  بنا رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ صالة ال,وف, فذهر تَوه 

حدثنا تْيَ بن الْن َر, وال: ُخبرتا َسَاه, وال: ُخبرتا شريك,  ن خَي ,  ن ُبلي  بيلدة,    

 لنبِي صأ  ال  أيت وسأَ, تَوه  ن ُبيت,  ن ا

ووال آخرون: ب  هاتَ الطا فة الثاتيلة ال لي صلأَ  لع رسلول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ الرهللة   

الثاتية   تقضي بقية صالتها بلد  ا يسأَ رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ  ن صالتت, ولينها هاتَ 

اللذين صلأوا  لع رسلول ال صلأ  ال  تْضي وب  ُن تقضي بقية صالتها, ف ق   وول  ُصلَابها

 أيت وسأَ الرهلة األول , وتجيء الطا فة األول  َل   ووفها الذي صلأَ فيلت رهل هلا األولل   لع 

رسول ال ف قضي رهل ها ال ي هاتَ بقيلَ  أيهلا  لن صلالتها, فقلال بلضلهَ: هاتلَ تقضلي تألك 

 الرهلة بغير وراءة 

فلإذا وضلَ رهل هلا الباويلة  أيهلا ُناللك وسلأَْ  ضلَ ووال آخرون: ب  هاتَ تقضي بقلراءة,   

َل   َاف ُصَابها بإزاء اللدِو, وُوبأَ الطا فة ال ي صأَ  ع رسول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ 

الرهلة الثاتية َل   قا ها الذي صأَ فيلت  لع رسلول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ الرهللة الثاتيلة  لن 

فقضللَ الرهللة الثاتيللة  للن صللالتها بقللراءة, فللإذا فرغللَ  صلالة رسللول ال صللأ  ال  أيللت وسللأَ,

 وسأَْ اتَرفَ َل  ُصَابها  ذهر  ن وال ذلك:
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ـ حدثني الَارث, وال: حدثنا  بد اللليل, وال: حدثنا سفيان,  لن حْلا,,  لن َبلراُيَ فلي 8274  

ذي صالة ال,وف, وال: يَ  صفِا خأفت وصفِا بازاء اللدِو فلي غيلر  َلاله, فيَلأي بالَلِ  الل

خأفت رهلة, ثَ يذُبون َل   َاف ُول ك, وجاء ُول ك اللذين بلازاء الللدِو فيَلأي بهلَ رهللة, ثلَ 

يسأَ  أيهَ, وود صأ  ُو رهل ين, وصأ  هِ  صِ  رهللة, ثلَ ولام ُلؤ ء اللذين سلأَ  أليهَ َلل  

قلام  َاف ُول ك اللذين بلإزاء الللدِو, فقلا وا  قلا هَ, وجلاءوا فقضلوا الرهللة, ثلَ ذُبلوا فقلا وا  

ُول للك الللذين بللازاء اللللدِو, وجللاء ُول للك فَللأوا رهلللة  وللال سللفيان: فييللون ليلل  َتسللان رهل للان 

 رهل ان 

حدثنا ابن حْيد, وال: حدثنا  هران, وحدثني  أِي, وال: حدثنا زيد جْيلا,  ن سفيان, وال: هلان    

 َبراُيَ يقول في صالة ال,وف, فذهر تَوه 

 بد اللليل, وال: حلدثنا سلفيان,  لن  نَلور,  لن  ْلر بلن  ـ حدثني الَرث, وال: حدثنا8275  

 ال,طاَ,  ث  ذلك 

ووال آخرون: ب  هِ  طا فة  ن الطا ف ين تقضي صالتها  أ   ا ُ ينهلا  لن غيلر تضلييع  لنهَ   

 بلضها  ذهر  ن وال ذلك:

ُبلا  ـ حدثني يلقوَ بن َبراُيَ وال: حدثنا ابن  أية,  ن يوتس بن  بيد,  لن الَسلن: ُن8276  

 وس  األشلري صأ  بأصَابت صالة ال,وف بأصبهان َذ غلاُا, وال: فَأ  بطا فلة  لن القلوم 

رهلة, وطا فة تَرس, فلنيص ُلؤ ء اللذين صلأ  بهلَ رهللة وخأفهلَ ا ْخلرون, فقلا وا  قلا هَ, 

 فَأ  بهَ رهلة, ثَ سأَ, فقا َ هِ  طا فة فَأَ رهلة 

نا  بلد اللوارث, ولال: حلدثنا يلوتس,  لن الَسلن,  لن حدثنا  ْران بن  وس  القِلاز, وال: حدث   

 ُبي  وس , بنَوه 

ـ حدثنا  َْد بن بشار, وال: حدثنا  للاذ بلن ُشلام, ولال: حلدثنا ُبلي,  لن و لا,ة,  لن ُبلي 8277  

اللالية ويلوتس بلن جبيلر, ولا : صلأ  ُبلو  وسل  األشللري بأصلَابت بأصلبهان, و لا بهلَ يو  لذ 

التهَ, فَلفهَ صلفين, صلفِا خأفلت وصلفِا  واجهلة الللدِو  قبألين خوف, ولينت ُحِب ُن يلأْهلَ صل

 أ   دِوَُ, فَلأ  باللذين يأوتلت رهللة, ثلَ ذُبلوا َلل   َلاِف ُصلَابهَ, وجلاء ُول لك فَلفهَ 

خأفت, فَأ  بهَ رهلة, ثَ سأَ فقض  ُؤ ء رهلة وُلؤ ء رهللة, ثلَ سلأَ بلضلهَ  أل  بلل , 

 هلة فياتَ له ام رهل ين في جْا ة ولهَ رهلة ر

حدثنا ابن بشار, وال: حدثنا ابن ُبي  دِي,  ن سليد,  ن و ا,ة,  ن ُبي اللالية,  ن ُبي  وس     

  ثأت 

ـ حدثنا يلقوَ بن َبراُيَ, وال: حدثنا ابن  أية,  ن ُيوَ,  لن تلافع,  لن ابلن  ْلر ُتلت 8278  

ؤ ء الذين صأ  وال في صالة ال,وف: يَأي طا فة  ن القوم رهلة, وطا فة تَرس, ثَ ينطأق ُ

بهَ رهلة ح   يقو وا  قام ُصَابهَ, ثَ يجيء ُول ك فيَأي بهَ رهلة, ثَ يسأَ ف قوم ه  طا فلة 

 ف َأي رهلة 

حدثنا تَر بلن  ألِي, ولال: حلدثنا  بلد األ أل , ولال: حلدثنا  بيلد ال,  لن تلافع,  لن ابلن  ْلر    

 بنَوه 

بلن صلالح, ولال: حلدثنا ابلن  يلاش, ولال:  حدثني  ْران بن بيلار اليال لي, ولال: حلدثنا يَيلـ    

حللدثنا  بيللد ال  للن تللافع,  للن ابللن  ْللر,  للن رسللول ال صللأ  ال  أيللت وسللأَ ُتللت صللأ  صللالة 

 ال,وف, فذهر تَوه 

حدثنا سليد بن يَيـ  األ وي, وال: حدثنا ُبي, وال: حلدثنا ابلن جلري,, ولال: ُخبرتلي اللُلري,    

ث: ُتلت صلأ   لع رسلول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ, ثلَ ذهلر  ن سالَ,  ن ابن  ْر ُتت هلان يَلدِ 

 تَوه 

حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ابن  بد األ أ ,  ن  لْر,  ن اللُري,  ن سالَ,  لن ابلن  ْلر    

  ن النبِي صأ  ال  أيت وسأَ, بنَوه 
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, وال: وال النبِي حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا جرير,  ن  بد ال بن تافع,  ن تافع,  ن ابن  ْر   

لدْةً, »صأ  ال  أيت وسأَ في صالة ال,وف:  دْةً ْواحا دصوْن ْسلجح لجص لْن النِلاسا فْيْسح يرص ْوطا افْةٌ  ا يْقصومص األ ا

َح وبيْن اللْدحوِ  نْهص َح بْيح نحهص  ثَ ذهر تَوه « ْوتْيصونص طا افْةٌ  ا

, ولال: حلدثنا األوزا لي,  لن حدثنا  َْد بن ُارون الَربي, وال: حدثنا ُبو الْغيلرة الََْلي   

ُيوَ بن  وسل ,  لن تلافع,  لن ابلن  ْلر, ُن النبلِي صلأ  ال  أيلت وسلأَ صلأ  صلالة ال,لوف 

 بإحدى الطا ف ين رهلة, ثَ ذهر تَوه 

ـ حدثني  َْد بن سلد, وال: ثني ُبي, وال: ثني  ْي, وال: ثنلي ُبلي,  لن ُبيلت,  لن ابلن 8279  

َْ فايها  لأِوا ْ لْلْك. فإتلت هاتلَ تأخلذ  باس, وولت: اْوَذْا هصنح َْ يص َِالةْ.    َل  وولت: افْأح َص ال َْ لْهص ْح َح فْأوْ
طا فة  نهَ السالح فيقبألون  أل  الللدِو, والطا فلة األخلرى يَلأون  لع ابإ لام رهللة ثلَ يأخلذون 

ُسللأَ هَ, فيسلل قبأون اللللدِو, ويرجللع ُصللَابهَ فيَللأون  للع ابإ للام رهلللة فييللون له للام رهل للان 

 الناس رهلة واحدة, ثَ يقضون رهلة ُخرى, وُذا تْام الَالة ولسا ر 

ووال آخرون: ب  تللَ ُذه ا ْية في صالة ال,وف, واللدِو يو  ذ في رهر القبألة بلين الْسلأْين   

وبين القبأة, فياتَ الَالة ال ي صأ  بهَ يو  ذ النبِي صأ  ال  أيت وسأَ صالة ال,وف, َذ هلان 

 قبأة  ذهر األخبار الْنقولة بذلك:اللدِو بين ابإ ام وال

ـ حدثنا ُبو هريب, وال: ثني يوتس بن بيير,  ن النضر ُبي  ْر,  لن  ير لة,  لن ابلن 8280  

 باس, وال: خرج رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ في غلاة, فأقلي الْشلرهين بلسلفان, فأْلا صلأ  

هلان فرصلة ليلَ للو ُغلرتَ الظهر فرُوه يرهع ويسجد ُو وُصَابت, ولال بلضلهَ للبل  يو  لذ: 

 أيهَ  ا  أْوا بيَ ح   تواولوَُ, وال وا    نهَ: فإن لهَ صالة ُخرى ُي ُحِب َليهَ  ن ُُأهَ 

وُ والهَ, فاس لدِوا ح   تغيروا  أيهَ فيها! فأتلل ال  ِل وجِ   أ  تبيت  أيلت الَلالة والسلالم: 

َِالةْ.    َص ال َْ لْهص ْح َح فْأوْ َْ فايها َل  آخر ا ْية, وُ أْت  ا ا  ْر بت الْشلرهون  فأْلا صلأ   اْوَذْا هصنح

رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ اللَر وهاتوا وبال ت في القبأة فجلل  الْسلأْين خأفلت صلفين فيبلر 

فأْلا سلجد سلجد  للت  ¹رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ فيبروا جْيلا, ثَ رهع ورهللوا  للت جْيللا

فأْلا فلرغ رسلول ال صلأ  ال  ¹اللذين خفأهلَ  قبألين  أل  الللدوِ  الَِ  الذين يأوتت, ووام الَل ِ 

 أيت وسأَ  ن سجو,ه ووام, سجد الَِ  الثاتي, ثَ وا وا وتأخر اللذين يألون رسلول ال صلأ  ال 

 أيت وسأَ وتقدِم ا ْخرون, فيلاتوا يألون رسلول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ, فأْلا رهلع رهللوا  للت 

ا  لت, ثَ سجد فسجد  لت الذين يأوتت, ووام الَِ  الثاتي  قبأين  أ  الللدِو, جْيلا, ثَ رفع فرفلو

فأْا فرغ رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ  ن سلجو,ه, ووللد اللذين يأوتلت سلجد الَلِ  الْلؤخر ثلَ 

ولدوا, ف شلهدوا  لع رسلول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ جْيللا, فأْلا سلأَ رسلول ال صلأ  ال  أيلت 

يهَ جْيلا, فأْا تظر َليهَ الْشرهون يسجد بلضهَ ويقوم بلضهَ ينظر َليهَ, ولالوا: وسأَ سأَ  أ

 لقد ُخبروا بْا ُر,تا!

ـ حدثنا ابن حْيد, وال: حدثنا الَيَ بن بشير, وال: حلدثنا  ْلر بلن ذِر, ولال: ثنلي  جاُلد, 8281  

ء اللذي يألي  يلة, فأْلا وال: هان النبِي صأ  ال  أيت وسلأَ بلصسلفان, والْشلرهون بْضلجنان, بالْلا

صأ  النبِي صأ  ال  أيت وسأَ الظهر فرُوه سجد وسجد الناس, ولالوا: َذا صلأ  صلالة بللد ُلذه 

ُغرتا  أيت! فَذِره ال ذلك, فقام النبِي صأ  ال  أيت وسلأَ فلي الَلالة, فيبلر وهبلر النلاس  للت, 

 فذهر تَوه 

بللن صللالح, وللال: حللدثنا ابللن  يللاش, وللال: ـلل حللدثني  ْللران بللن بيللار, وللال: حللدثنا يَيللـ  8282  

ُخبرتي  بيد ال بن  ْر,  ن ُبي اللبير,  ن جابر بن  بد ال, وال: هنلَ  لع رسلول ال صلأ  

لل , فيلاتوا بيننللا وبلين القبألة, فأْللا حضلرِ الظهللر صلأ  بنللا  ال  أيلت وسلأَ, فأقينللا الْشلرهين بنْ,ح

فرغنلا تلذا ر الْشلرهون فقلالوا: للو هنلا حْأنلا  رسول ال صأ  ال  أيت وسلأَ وتَلن جْيلع, فأْلا

 أيهَ وَُ يَأون, فقال بلضهَ: فإن لهَ صالة ين ظروتها تأتي ا ْن ُي ُحِب َليهَ  ن ُبنلا هَ, 

فإذا صأوا فْيأوا  أيهَ! وال: فجاء جبري  َل  رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ بال,بر و أْت هي  

 صأ  ال  أيت وسأَ  ْا يألي الللدِو, ووْنلا خأفلت صلفين, يَأي, فأْا حضرِ اللَر وام تبِي ال

 فيبر تبِي ال وهبرتا  لت جْيلا, ثَ ذهر تَوه 
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حدثني  َْد بن  لْر, وال: حدثنا حْا, بن  سلدة,  ن ُشام بن ُبي  بد ال,  ن ُبي اللبيلر,    

  ن جابر,  ن رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ بنَوه 

ام, وال: حدثنا َسْا ي  بن َبراُيَ,  ن ُشام,  ن ُبلي اللبيلر,  لن جلابر, حدثنا  ؤ   بن ُش   

 وال: هنا  ع رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ, فذهر تَوه 

ـ حدثنا  ْرو بن  بد الَْيد, وال: حدثنا  بد اللليل بن  بلد الَلْد,  لن  نَلور,  لن 8283  

أ  ال  أيلت وسلأَ بلصسلفان, فَلأي بنلا  جاُد,  ن ُبي  ياش الِلْروي, وال: هنا  ع رسول ال صل

رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ صالة الظهر و أ  الْشرهين خالد بن الوليد, فقال الْشرهون: لقد 

ُصبنا  نهَ غِرة! ولقد ُصبنا  نهَ غفأة! فأتلل ال صالة ال,وف بين الظهر واللَر, فَأ  بنلا 

ني فرو ين: فروة تَأ   ع النبِي صأ  ال  أيلت رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ صالة اللَر, يل

وسأَ, وفروة تَأ  خأفهَ يَرسوتهَ, ثَ هبر فيبروا جْيلا ورهلوا جْيلا, ثَ سجد باللذين يألون 

رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ, ثَ وام ف قدم ا ْخرون فسجدوا, ثَ ولام فرهلع بهلَ جْيللا, ثلَ سلجد 

فلي  َلاِف ُصلَابهَ, ثلَ تقلدم ا ْخلرون فسلجدوا, ثلَ سلأَ بالذين يأوتت ح   تأخر ُلؤ ء فقلا وا 

 فياتَ ليأهَ رهل ين  ع َ ا هَ  وصأ   ِرة ُخرى في ُرض بني سأيَ  ¹ أيهَ

وال ُبو جلفر: ف أوي  ا ْية  أ  ولول ُلؤ ء اللذين ولالوا ُلذه الْقاللة, ورووا ُلذه الروايلة: وَذا   

يلنلي  ¹َ لهلَ الَلالة, فأل قَ طا فلة  لنهَ  للكهنَ يا  َْد فيهَ, يلني في ُصلَابك خا فلا, فأوْل

 ْن ,خ   لك في صلالتك, افلإذْا ْسلْجدصوا., يقلول: فلإذا سلجدِ ُلذه الطا فلة بسلجو,ك, ورفللَ 

. يقول: فأيَر  ن خأفك, خأ  الطا فة ال ي حرسل ك  َح نح ْوْرا ايص رءوسها  ن سجو,ُا افْأحيْيصوتصوا  ا

أِوا. يلني الطا فة الَارسة ال ي وَياَُ َذا سجدِ بهَ وسجدوا  لك  اولح ْأح  َْ ْرى لَ يص ِا ْطا افْةٌ ُصخح
أِوا.  أل   لذُب ُلؤ ء: للَ يسلجدوا  َْ صأَ  لت غير ُتها لَ تسجد بسجو,ه, فْلن  وولت: الَْ يص

أِوا ْ لْْك. يقول: فأيسجدوا بسجو,ك َذا سجدِ, ويَرسلك وَيلاَُ اللذين سلجدوا  َْ يص بسجو,ك: افْأح

. يلني الَارسة بسجو,ك في الرهلة األو َح َْ ْهص أا َح وُسح ُص ذحْر ذصوا حا  ل   اْولحيأحخص

وُول  األووال ال ي ذهرتاُا ب أوي  ا ْية وول  ن وال  لن  ذلك: فإذا سجدِ الطا فة ال ي وا لَ   

. يلني  ن خأفلك وخأل   لن يلدخ  فلي صلالتك  ْلن للَ  َح نح ْوْرا ايص  لك في صالتها, افْأحيْيصوتصوا  ا

لْرى. وُلي يَِ   لك الرهل ِا ْطا افلةٌ ُصخح ح ة األول  بإزاء اللدِو بلد فراغها  ن بقية صالتها, اولح ْأ

لأِوا ْ لْلْك.  َْ يص الطا فة ال ي هاتَ بازاء اللدِو لَ يَأوا, يقول: لَ يَلأوا  للك الرهللة األولل  افأح

َْ ْهص  أا َح وُْسح ُص ذحْر ذصوا حا يْأحخص . لق ال  لدِوَُ بللد  لا يقول: فأيَأوا  لك الرهلة ال ي بقيَ  أيك  اولح َح
وي  ن رسول ال صأ  ال  أيلت وسلأَ ُتلت فلألت  ¹يفرغون  ن صالتهَ وذلك تظير ال,بر الذي رص

 يوم ذاِ الرواع, وال,بر الذي ْرْوى سه  بن ُبي حثْة 

َْ لْ    ل ْح َح فْأوْ َْ فاليها ل لالةْ. وَتْا وأنا ذلك ُول  ب أوي  ا ْيلة, ألن ال  لِل ذهلره ولال: اْوَذْا هصنح َِ َص ال ل هص

َح  وود ,لأنا  أ  ُن َوا  ها َتْا ها برهو ها وسجو,ُا, و,لأنا  ع ذلك  أل  ُن ووللت: افْأْليحْس ْ أْليحيص

وا. َتْلا ُلو َذن بالقَلر  لن رهو هلا  يْن ْهفْرص َص الِذا َح ُنح يْفح انْيص فح ص َِالةا َنح خا ْن ال وا  ا رص َص ناٌح ُنح تْقح جص

ا صِح ذلك هان بينا ُن   وجت ل أوي   ن تأِول ذلك ُن الطا فة وسجو,ُا في حال شدة ال,وف  فإذ

 . َح للنح ْوْرا ايصلل األوللل  َذا سللجدِ  للع ابإ للام فقللد اتقضللَ صللالتها, لقولللت: افللإذْا ْسللْجدصوا فْأحيْيصوتصللوا  ا

 ح ْال ذلك  ن الْلاتي  ا ذهرِ وبل , وألتلت   , للة فلي ا ْيلة  أل  ُن القَلر اللذي ذهلر فلي 

ا  ن  بلت القَلر  لن  لد, الرهللاِ  وَذ هلان   وجلت للذلك, فقلول  لن ولال: ُريلد بلذلك ا ْية وبأه

ال قدم وال أخر في الَالة  أ  تَو صالة النبِي صلأ  ال  أيلت وسلأَ بلسلفان ُبللد, وذللك ُن ال 

أِوا ْ لْْك. وهأ ا الطا  َْ يص أِوا فْأح َْ َح يص ْرى لْ ِا طا افْةٌ ُصخح ح ف ين ود هاتَ صأَ  ع جِ  ثناؤه يقول: اْولح ْأ

النبِي صأ  ال  أيت وسلأَ رهل لت األولل  فلي صلالتت بلسلفان, و َلال ُن تيلون ال لي صلأَ  لع 

 النبِي صأ  ال  أيت وسأَ ُي ال ي لَ تَ   لت 

أِوا.: لَ يسجدوا, فإن ذلك غير الظاُر الْفهوم  لن  للاتي    َْ َح يص فإن رِن راِن ُتت ُريد بقولت: الْ

توجت  لاتي هالم ال جِ  ثناؤه َل  األرهر واألشهر  ن وجوُهْا  لا للَ يْنلع  لن  الَالة, وَتْا

ذلك  ا يجب ال سأيَ لت  وَذ هان ذلك هذلك ولَ يين في ا ْية ُ ر  ن ال  ِل ذهره لأطا فة األولل  

ين ب أخير وضاء  ا بقي  أيها  ن صالتها َل  فراغ ابإ ام  ن بقية صالتت, و   أ  الْسأْين اللذ
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بازاء اللدِو في اش غالها بقضلاء ذللك ضلرر, للَ ييلن أل رُلا ب لأخير ذللك واتَلرافها وبل  وضلاء 

باوي صالتها  لن  وضللها  لنل   غيلر ُن األ لر وَن هلان هلذلك, فإتلا تلرى ُن  لن صلالُا  لن 

األ ْة فوافقَ صالتت بل  الوجوه ال ي ذهرتاُا  ن رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ ُتت صالُا, 

تت  جل ة  نت تا ة لََة األخبار بيِ  ذلك  ن رسلول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ, وُتلت  لن فَال

األ ور ال ي  أَ رسول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ ُ  لت ثلَ ُبلاح لهلَ اللْل  بلأِي ذللك شلاءوا  وُ لا 

. فإت َح َح وُ ح الْ ايص َْ ايص أا فصأصوْن ْ نح ُسح وا لْوح تْغح يْن ْهفْرص ت يلني: تْنل  اللذين هفلروا بلاهلل, للو وولت: اْو,ِ الِذا

تغفأون  ن ُسأَ يَ وُ  ل يَ, يقول: لو تش غأون بَالتيَ  ن ُسأَ يَ ال ي تقاتأوتهَ بها, و لن 

دْةً. يقول: فيَْألون  َح ْ يحأْةً ْواحا يصأوْن ْ أْيحيص ْا ُ  ل يَ ال ي بها بالغيَ في ُسفارهَ ف سهون  نها  افْيْ

 لن ُسللأَ يَ وُ  لل يَ جْأللة واحلدة, فيَليبون  للنيَ غلِرة بللذلك   ألييَ وُتل َ  شللاغي  بَلالتيَ

فيق أللوتيَ, ويسلل بيَون  سلليرهَ  يقللول جللِ  ثنللاؤه: فللال تفلأللوا ذلللك بلللد ُللذا, ف شلل غأوا جْلليليَ 

بَالتيَ َذا حضرتيَ صالتيَ وُت َ  واوفو اللدِو, ف ْينوا  دِوهَ  ن ُتفسيَ وُسأَ يَ وُ  ل يَ 

 بينَ ليَ, وخذوا  ن  دِوهَ حذرهَ وُسأَ يَ  ولين ُويْوا الَالة  أ   ا

ْضل  ُنح    َح ْ رح ل ص لنح ْ ْطلٍر ُوح هصنح َح ُذًى  ا ل َح َنح هلاْن بايص نلاْح ْ أْليحيص القول في تأوي  ووللت تللال : اْو  جص

ينا.  ها يْن ْ ذْابا  ص َح َِن ِكْ ُْ دِ لأيافارا ذحْرهص ذصوا حا َح ْوخص َْ ْيص أا  تْْضلصوا ُسح

نح ْ ْطلٍر. يلني جِ  ث   َح ُذًى  ا . ْو  حرج  أييَ و  َثَ, اَنح هاْن بايص َح ناْح ْ أْيحيص ناؤه بقولت: اْو  جص

ْضلل . يقللول: جرحلل  ُوح  َح ْ رح لل ص يقللول: َن تللاليَ  للن  طللر تْطروتللت وُتلل َ  واوفللو  للدِوهَ  اُوح هصنح

. َن ضلف َ  ن حْأها, ولين َن وضل َ َح َْ ْيص أا الِء  اُنح تْْضلصوا ُسح ُسلأَ يَ  لن ُذى  طلر ُو  ُْ ا

 للرض, ف,للذوا  للن  للدِوهَ حللذرهَ, يقللول: اح رسللوا  للنهَ ُن يْيأللوا  أللييَ وُتلل َ  للنهَ غللافأون 

ينللا. يلنلي بللذلك: ُ لدِ لهلَ  للذابا  لذ ً يبقللون فيلت ُبللدا    ها يْن ْ لذْابا  ص غلاِرون  اَِن ِكْ ُْ لدِ لأيللافارا

ْض . تلل في  بلد اللرحْن  ي,رجون  نت, وذلك ُو  ذاَ جهنَ  وود ذهر ُن وولت: َح ْ رح اُوح هصنح ص

 بن  وف, وهان جريَا  ذهر  ن وال ذلك:

ـ حدثنا اللباس بن  َْد, وال: حدثنا حجاج, وال: وال ابن جري,: ُخبرتي يلأ  بن  سلأَ, 8284  

ْض .  بد ا َح ْ رح نح ْ ْطٍر ُوح هصنح ص َح ُذًى  ا لرحْن بن  ن سليد بن جبير,  ن ابن  باس: اَنح هاْن بايص

  وف هان جريَا 

 103اآلية : 
َح فْلإا  نصلوبايص واح ِكْ وايْا اً ْووصلصلو,اً ْوْ أْلْ  جص َِالْةْ فْاذحهصرص َص ال ذْا القول في تأوي  وولت تلال :     افْإاذْا وْْضيح ص

 ً نايْن ها ْابا ؤح ا ْص َح ْ أْ  الح َِالْةْ ْهاتْ َِالْةْ َاِن ال واح ال ْص َح فْأْواي أحتْن ص ْْ وصوتاً .   اطح  ِ وح

يلني بذلك جِ  ثناؤه: فإذا فرغ َ ُيها الْؤ نون  ن صلالتيَ, وُتل َ  واوفلو  لدِوهَ ال لي بيناُلا    

ليَ, فاذهروا ال  أ  هِ  ُحواليَ ويا ا وولو,ا, و ضطجلين  أل  جنلوبيَ بلال لظيَ للت, واللد اء 

َ  وذللك تظيلر ووللت: ايلا ُيِهلا ألتفسيَ بالظفر  أل   لدِوهَ, لللِ  ال ُن يظفلرهَ وينَلرهَ  أليه

وْن.  وهْا: َص أا َح تصفح وا ِكْ ْهثايرا لْلْأِيص َح فا ْةً فاثحبص صوا ْواذحهصرص يص  يْن آْ نصوا َذْا لْقا  الِذا

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو صالح, وال: ثني  لاوية,  ن  أِي بن ُبي طأَة,  ن ابن 8285  

وا ِكْ وا  يا للا. يقللول:   يفللرض ال  ألل   بللا,ه فريضللة َ  جللل  لهللا جلللاءا  بللاس وولللت: افللاذحهصرص

 لأو ا  ثَ  ذر ُُأها في حال  ذر غير الذهر, فإن ال لَ يجل  لت حدِا ين هي َليت, ولَ يلذر ُحدا 

في ترهت َ   غأوبا  أ   قأت, فقال: فاذهروا ال ويا ا وولو,ا و أ  جنلوبيَ, بالأيل  والنهلار, فلي 

بَر, وفي السفر والَضر, والغن  والفقر, والسقَ والَلَة, والسلِر واللالتيلة, و أل  هلِ  البِر وال

 حال 

لالةْ. فلإن ُُل  ال أويل  اخ أفلوا فلي تأويألت, فقلال بلضلهَ:    َِ وا ال ْص َح فْلأواي أحتْنح ص ْْ وُ ا وولت: افإذْا اطح

.: فإذا اس قررتَ في ُوطلاتيَ وُوْل َ َح أحتْنح ص ْْ وا. يلنلي:   لن  وولت: افإذْا اطح ْص فلي ُ َلارهَ, افلأواي

َِالةْ. ال ي ُذن ليَ بقَرُا فلي حلال خلوفيَ فلي سلفرهَ وضلربيَ فلي األرض  ذهلر  فأتْوا اال

  ن وال ذلك:

ـ حدثنا ابن وهيلع, ولال: حلدثنا ُبلي,  لن سلفيان,  لن رجل ,  لن  جاُلد فلي ووللت: افلإذْا 8286  

. وال: ال,روج  ن ,ار السفر َل  ,ار َح أحتْنح ص ْْ  ابإوا ة  اطح
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ـ حدثنا الَسن بن يَيلـ , ولال: ُخبرتلا  بلد اللرزاه, ولال: ُخبرتلا  لْلر,  لن و لا,ة, فلي 8287  

. يقول: َذا اطْأتن َ في ُ َارهَ فأتْوا الَالة  َح أحتْنح ص ْْ  وولت: افإذْا اطح

  ووال آخرون:  لن  ذلك: فإذا اس قررتَ فأويْوا الَالة, ُي فأتْوا حدو,ُا برهو ها وسجو,ُا  

 ذهر  ن وال ذلك:

ـ حدثنا  َْد بن الَسين, ولال: حلدثنا ُحْلد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: 8288  

. وال: فإذا اطْأتن َ بلد ال,وف  َح أحتْنح ص ْْ  افإذْا اطح

َح 8289   للأحتْنح ص ْْ ـلل وحللدثني يللوتس, وللال: ُخبرتللا ابللن وُللب, وللال: وللال ابللن زيللد فللي وولللت: افللإذْا اطح

و ْص َِالةْ. وال: فإذا اطْأتن َ فَأوا الَالة   تَأِها راهبا و   اشيا و  وا دا فْأواي  ا ال

ـ حدثنا  َْلد بلن  ْلرو, ولال: حلدثنا ُبلو  اصلَ,  لن  يسل ,  لن ابلن ُبلي تجليح,  لن 8290  

َِالةْ. وال: ُتْوُا  وا ال ْص َح فْأواي أحتْنح ص ْْ   جاُد في وولت: افإذْا اطح

 نا ُبو حذيفة, وال: حدثنا شب ,  ن ابن ُبي تجيح,  ن  جاُد,  ثأت حدثني الْثن , وال: حدث   

وال ُبو جلفر: وُول  ال أويأين ب أوي  ا ْية, تأوي   ن تأِولت: فإذا زال خوفيَ  ن  دِوهَ وُ نل َ   

ُيها الْؤ نون واطْأتَ ُتفسيَ باأل ن, فأويْوا الَالة, فأتْوُا بَدو,ُا الْفروضة  أييَ, غيلر 

  ن شيء  ن حدو,ُا واصريها 

وُتْا وأنا ذلك ُول  ال أويأين با ْية, ألن ال تللال  ذهلره  لِرف  بلا,ه الْلؤ نين الواجلب  أليهَ   

 ن فرض صالتهَ بهاتين ا ْي ين في حالين: َحداُْا شدة حال خوف ُذن لهَ فيها بقَر الَالة, 

ال,لوف ُ لرَُ فيهلا بإوا لة  أ   ا بينَ  ن وَر حدو,ُا  ن ال ْلام, واألخلرى حلال غيلر شلدِة 

حدو,ُا, وَتْا ها  أ   ا وصفت لهَ جِ  ثناؤه  ن  لاوبة بلضهَ بلضا في الَالة خأ  ُ ْ هَ, 

وحراسة بلضهَ بلضا  ن  دِوَُ وُي حالة   وَر فيها, ألتلت يقلول جلِ  ثنلاؤه لنبيلت صلأ  ال 

َح  أيت وسأَ في ُذه الَال: وَذا هنَ فيهَ فأوَْ لهَ الَالة  فْلأو لأحتْنح ص ْْ م بذلك ُن وولت: افإذْا اطح

َِالةْ. َتْا ُو: فإذا اطْأتن َ  ن الَالة ال ي للَ تيوتلوا  قيْلين فيهلا صلالتيَ فأويْوُلا,  وا ال ْص فْأواي

َح  َْ فاليها ل وتأك حالة شدة ال,وف, ألتت ود ُ رَُ باوا  ها في حال غير شدة ال,لوف بقوللت: اْوَذْا هصنح

َِالةْ  َص ال َْ لْهص ْح  .    ا ْية فْأوْ

وصوتا.    نايْن ها ابا ْ وح ؤح ا ْص َح  أ  ال َِالةْ هاتْ  القول في تأوي  وولت تلال : اَِن ال

اخ أ  ُُ  ال أوي  في تأوي  ذلك, فقال بلضهَ:  لناه: َن الَالة هاتَ  أ  الْؤ نين فريضلة   

  فروضة  ذهر  ن وال ذلك:

 ,  لن فضلي  بلن  لرزوه,  لن  طيلة الللوفي ـ حدثني ُبو السا ب, وال: حدثنا ابن فضي8291  

وصوتا. وال: فريضة  فروضة  نايْن ها ابا ْ وح ؤح ا ْص َح  أ  ال َِالةْ هاتْ  في وولت: اَِن ال

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا  بد ال بن صالح, وال: ثني  لاوية, ولال: ثنلي  ألِي  لن ابلن 8292  

نايْن ها  ؤح ا ْص َح  أ  ال َِالةْ هاتْ وصوتا. وال:  فروضا, الْوووِ: الْفروض  باس: اَِن ال   ابا ْ وح

ـ حدثنا  َْد بن الَسين, ولال: حلدثنا ُحْلد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي, 8293  

 وال: ُ ا ه ابا  وووتا: فْفروضا 

ـ حدثني الْثن , ولال: حلدثنا ُبلو تلليَ, ولال: حلدثنا سلفيان,  لن ليلث,  لن  جاُلد: اها ابلا 8294  

وص   وتا. وال:  فروضا ْ وح

 ووال آخرون:  لن  ذلك: َن الَالة هاتَ  أ  الْؤ نين فرضا واجبا  ذهر  ن وال ذلك:  

ـ حدثني يلقوَ بن َبراُيَ, وال: حدثنا ابن  أية,  لن ُبلي رجلاء,  لن الَسلن فلي ووللت: 8295  

وصوتا. وال: ه ابا واجبا نايْن ها ابا ْ وح ؤح ا ْص َح  أ  ال َِالةْ هاتْ   اَِن ال

ـ حدثني  َْد بن  ْلرو, ولال: حلدثنا ُبلو  اصلَ,  لن  يسل ,  لن ابلن ُبلي تجليح,  لن 8296  

وصوتا. وال: واجبا    جاُد في وولت: اها ابا ْ وح

 حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال: حدثنا شب ,  ن ابن ُبي تجيح,  ن  جاُد,  ثأت    

 لْلر بلن سلام,  لن ُبلي جلفلر فلي ووللت: اها ابلا  ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ُبلي,  لن8297  

وْجبا  وصوتا. وال:  ص  ْ وح
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ـ حدثني  َْد بن سلد, وال: ثني ُبي, وال: ثني  ْي, وال: ثنلي ُبلي,  لن ُبيلت,  لن ابلن 8298  

وصوتا. والْوووِ: الواجب  نايْن ها ابا ْ وح ؤح ا ْص َح ْ أْ  ال َِالةْ هاتْ   باس, وولت: اَِن ال

بن حازم, وال: حدثنا ُبو تليَ, وال: حدثنا  لْر بن يَيـ , ولال: سلْلَ ُبلا جلفلر حدثني ُحْد    

وصوتا. وال: وجوبها  نايْن ها ابا ْ وح ؤح ا ْص َح  أ  ال َِالةْ هاتْ  يقول: اَِن ال

ووللال آخللرون:  لنلل  ذلللك: َن الَللالة هاتللَ  ألل  الْللؤ نين ه ابللا  وووتللا  نجْللا يؤ,وتهللا فللي   

 ُتجْها  ذهر  ن وال ذلك:

ـ حدثنا الَسن بن يَيـ , وال: ُخبرتا  بد الرزاه, وال: ُخبرتا  لْر,  ن و ا,ة في وولت: 8299  

وصوتللا. وللال: وللال ابللن  سلللو,: َن لأَللالة وو للا هووللَ  نايْن ها ابللا ْ وح للؤح ا ْص َح  ألل  ال للالةْ هاتْلل َِ اَِن ال

 الَِ, 

فر,  ن ُبيت,  ن زيد بن ُسلأَ ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا َسَاه, وال: حدثنا ابن ُبي جل8300  

وصوتا. ولال:  نِْجْلا, هأْلا  ْضل  تْجلَ جلاء تجلَ  نايْن ها ابا ْ وح ؤ ا ْص َح  أ  ال َِالةْ هاتْ في وولت: اَِن ال

 آخر, يقول: هأْا  ض  ووَ جاء ووَ آخر 

حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, وال: ثني حجلاج,  لن ُبلي جلفلر اللرازي,  لن زيلد بلن ُسلأَ    

 أت بْث

وال ُبو جلفر: وُذه األووال وريب  لن  بلضها  ن بل , ألن  ا هلان  فروضلا فواجلب, و لا   

هان واجبا ُ,اؤه في ووَ بلد ووَ فْنجَ  غير ُن ُول  الْللاتي ب أويل  اليأْلة ولول  لن ولال: َن 

 َْ ِك  الَالة هاتَ  أ  الْؤ نين فرضا  نجْا, ألن الْوووِ َتْا ُو  فلول  ن وول القا ل : ْووْل

 أيك فرضت فهو يْقا صتص, ففرضصت  أيك  وووِ, َذا ُخبر ُتت ْجل  لت وو ا يجلب  أيلك ُ,اؤه  فيلذلك 

ووتا. َتْلا ُلو هاتلَ  أل  الْلؤ نين فرضلا  نايْن ها ابا ْ وح ؤح ا ْص َح  أ  ال َِالةْ هاتْ  لن  وولت: اَِن ال

 ووَ لهَ ووَ وجوَ ُ,ا ت, فبِين ذلك لهَ 

 104اآلية : 
لا  القول في ْْ وْن ْه ْص َح يْلأحلْ وْن فْلإاتِهص ْص ما َان تْيصوتصلواح تْلأحلْ قْلوح نصلواح فالي ابح اغْلالءا الح تأوي  وولت تلال :     اْو ْ تْها

يْاً .   وْن ْوْهاْن ِكص ْ أايْاً ْحيا جص ْن ِكا ْ ا  ْ يْرح وْن  ا جص  تْأحلْْوْن ْوتْرح

نصوا.: و      ُصنا يلني ج  ثناؤه بقولت: اْو  تْها نص ْو ُْْن فالن في ُذا األ ر يْها تضلفوا,  ن وولهَ: ْو

.: يلني في ال ْاس القوم وطألبهَ, والقلوم ُلَ ُ لداء ال وُ لداء  ما ُوتا  ووولت: افاي ابح اغاءا القْوح ووص

وْن. يقول: َن تيوتوا ُيها الْؤ نون تْيحْجلون  ْا ْص حلْ  الْؤ نين  ن ُُ  الشرك بالأهك اَنح تْيصوتصوا تْأ

ون. يقلول: فلإن الْشلرهين ييجللون  ْلا  ْص حلْ ا تْأ ْْ وْن ْه ْص َح يْأحلْ يناليَ  ن الجراح  نهَ في الدتيا  افإتِهص

جلون. ُتل َ  ينالهَ  نيَ  ن الجراح واألذى,  ث   ا تيجلون ُتل َ  لن جلراحهَ وُذاُلَ فيهلا  اوتْرح

ْن ِكا.  ن الثواَ  أ   ا يناليَ  نهَ, ا ا   وْن. َُ  أ   ا ينالهَ  لنيَ   ُيها الْؤ نون ا ا جص يْرح

يقول: فأت َ َذ هن َ  لوونين  لن ثلواَ ال ليلَ  أل   لا يَليبيَ  لنهَ بْلا ُلَ بلت  يلذِبون, وُولل  

وُحللرى ُن تَللبروا  ألل  حللربهَ وو للالهَ  للنهَ  ألل  و للاليَ وحللربيَ, وُن تجللدِوا  للن طأللبهَ 

  أ   ا ْجدِوا فيت ولَ يهنوا  واب غا هَ لق الهَ  أ   ا يهنون َُ فيت و  يجدِون, فيي  

 وبنَو الذي وأنا في ذلك وال ُُ  ال أوي   ذهر  ن وال ذلك:  

ما َنح 8301   نصوا فاي ابح اغلاءا القْلوح ـ حدثنا بشر, وال: حدثنا يليد, وال: حدثنا سليد,  ن و ا,ة: اْو  تْها

ونْ  ْص لا تْلأحل ْْ وْن ه َح يْلأحلْص وْن.  لنهَ, افلإتِهص حلْص . يقلول:   تضللفوا فلي طألب القلوم, فلإتيَ َن تْيصوتصوا تْأ

 تيوتوا تيجلون, فإتهَ ييجلون هْا تيجلون, وترجون  ن ال  ن األجر والثواَ  ا   يرجون 

ـ حدثنا  َْد بن الَسين, ولال: حلدثنا ُحْلد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: 8302  

ما َنح تْيص  نصوا في ابح اغْاءا القْوح وْن. وال: يقول:   تضلفوا في اْو  تْها حلْص ا تْأ ْْ وْن ه ْص َح يْأحلْ وْن فإتِهص حلْص وتصوا تْأ

 طأب القوم, فإن تيوتوا تيجلون  ن الجراحاِ, فإتهَ ييجلون هْا تيجلون 

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال: حدثنا شب ,  ن ابلن ُبلي تجليح,  لن  جاُلد: 8303  

نصوا فاي ابح  .:   تضلفوا اْو  تْها ما   اغْاءا القْوح

ـ حلدثني الْثنل , ولال: حلدثنا َسلَاه, ولال: حلدثنا  بلد ال بلن ُبلي جلفلر,  لن ُبيلت,  لن 8304  

نصوا. يقول:   تضلفوا   الربيع, وولت: اْو  تْها
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نصلوا فالي ابح اغْلا8305   ءا ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب, وال: وال ابن زيد في ووللت: اْو  تْها

للا  ْْ وْن ه ْص َح يْللأحل وْن. الق للال, افللإتِهص . وللال: يقللول:   تضلللفوا  للن اب غللا هَ, اَنح تْيصوتصللوا تْللأحلْص ما القْللوح

وْن. وال: وُلذا وبل  ُن تَليبهَ الجلراح َن هنل َ تيرُلون الق لال ف ألْوتلت فلإتهَ يلألْون هْلا  ْص حل تْأ

وْن. يقول: ف جص ْن ِكا  ا   يْرح وْن  ا جص  ال تضلفوا في اب غا هَ  يان الق ال تألْون, اْوتْرح

ـلل حللدثني الْثنلل , وللال: حللدثنا  بللد ال بللن صللالح, وللال: ثنللي  لاويللة,  للن  أللِي,  للن ابللن 8306  

وْن.: توجلون  ْص حل   باس, وولت: اَنح تْيصوتصوا تْأ

حلْ 8307   وْن. ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, وال: ثني حجاج,  ن ابن جري,: اَنح تْيصوتصوا تْأ ْص
لوْن. ُتل َ  لن الثلواَ فيْلا  جص وال: توجلون لْا يَيبيَ  نهَ, فإتهَ يوجللون هْلا توجللون  اوتْرح

وْن.  جص  يَيبيَ ا ا  ْ يْرح

ـ حدثني الْثن , ولال: حلدثنا َسلَاه, ولال: حلدثنا حفلص بلن  ْلر, ولال: حلدثنا الَيلَ بلن 8308  

, وُصلاَ الْسلأْين  لا ُصلاَ, صللد ُبان,  ن  ير ة,  ن ابن  باس, ولال: لْلا هلان و لال ُصحلد

النبللِي صللأ  ال  أيللت وسللأَ الجبلل , فجللاء ُبللو سللفيان فقللال: يللا  َْللد   جللرح َ  بجللرح, الَللرَ 

يبصلوهص »سجال, يوم لنا ويوم ليلَ! فقلال رسلول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ ألصلَابت:  فقلالوا:   «! ُجا

سفيان:  ِلى لنا و   ِلى ليَ  فقال رسول ال سواء, و التا في الجنة, وو الهَ في النار  فقال ُبو 

َح »صأ  ال  أيت وسأَ:  لْ  لْيص ل ص ُبل ! «  وصولصوا لْتص: ِكص ْ وح تا ْو  ْ وح وال ُبو سفيان: ُص ح ص ُبل ! ُص ح

أْلل  وُْجلل ِ »فقللال رسللول ال صللأ  ال  أيللت وسللأَ:  :  و للدتا «  وصولصللوا لْللتص: ِكص ُ ح فقللال ُبللو سللفيانص

َح و  ليص ْسسح ْح و دهَ بدر الَغرى  وتلام الْسلأْون وبهلَ اليألوم  ولال  ير لة: وفيهلا ُتلللَ: اَنح يْ

و ْص لصْها بليْن النِلاس., وفليهَ ُتلللَ: اَنح تْيصوتصلوا تْلأحلْ ثأصتص ْوتاأحْك األيِامص تصدْاوا ٌح  ا ْم وْرح ٌح فْقْدح ْ ِس القْوح ْن وْرح

وْن ْوتْ  ْص حلْ ا تْأ ْْ وْن ه ْص َح يْأحلْ يْا. فإتِهص وْن وهاْن ِكص ْ أايْا ْحيا جص ْن ِكا  ا   يْرح وْن  ا جص  رح

ـ حدثني يَيـ  بن ُبي طالب, وال: ُخبرتلا يليلد, ولال: ُخبرتلا جلويبر,  لن الضلَاك فلي 8309  

وْن. وال: ييجلون هْا تيجلون  حلْص ا تْأ ْْ وْن ه َح يْأحلْص وْن فإتِهص حلْص  وولت: اَنح تْيصوتصوا تْأ

لوْن.: وت,لافون  لن ال وود ذهرتا    جص ْن ِكا  ا   يْرح وْن  ا جص  ن بلضهَ ُتت هان ي أِول وولت: اْوتْرح

لوْن ُيِلاْم ِكا. بْلنل :   ي,لافون  جص يْن   يْرح وا لأِلذا يْن آْ نصوا يْغحفارص  ا   ي,افون,  ن وول ال: اوص ح لأِذا

الم اللرَ, َ   لع جَلد سلابق للت, ُيام ال  وغير  لروف صرف الرجاء َل   لن  ال,وف في ه

ا ْووارا. بْلن :   ت,لافون هلل  ظْلة, وهْلا ولال الشلا ر  ِ وْن  ا جص َح   تْرح هْا وال جِ  ثناؤه: ا ا لْيص

 الهذلي:

دْا   َح ْ لا ُمح ْواحا يْن تصالوي الذِا ادْاُْسبحلْةً  وْ ي حا تجا    تْرح

 وهْا وال ُبو ذؤيب:  

َح ص   ٍَ ْ ْواسا ا  َذا لْْسلْ حتص النِ َا تصْو لْهاوخالْفْها في بْيح جص لْسح  لَ يْرح

 وُي فيْا بأغنا لغة ُُ  الَجاز, يقولوتها بْلن :  ا ُبالي و ا ُحف    

يْا.:    القول في تأوي  وولت تلال : اوهاْن ِكص ْ أايْا ْحيا

ه وتقلديره, و لن  أْلت يلني بذلك جِ  ثناؤه: ولَ يلل ال  أيْا بَْلالح خأقلت, حييْلا فلي تلدبير  

ُيها الْؤ نون بَْالَيَ  ِرفيَ  ند حضلور صلالتيَ, وواجلب فلرض ال  ألييَ, وُتل َ  واوفلو 

 دِوهَ  ا ييون بت وصوليَ َل  ُ,اء فرض ال  أييَ, والسال ة  ن  دِوهَ و ن حيْ ت بَلرهَ 

 بْا فيت تأييدهَ, وتوُين هيد  دِوهَ 

 106-105اآلية : 
لال ُْْراْك ِكص ْو ْ القول في تأوي  وو ْْ َْ بْليحْن النِلاسا با يص َح ل ْ ِق لا َْ َْ بالالح نْا َالْيحْك الحيا ْلا لت تلال :     اَاتاِل ُْتحْللح

يْاً .   يْاً    ْواسح ْغحفارا ِكا َاِن ِكْ ْهاْن ْغفصوراً ِرحا َا  تْيصنح لِأحْ,ال انايْن ْخ

لا ُْراْك ِكص.: َتلا ُتللنلا يلني جِ  ثناؤه بقولت: اَتِا ُتحْللحنا َلْيح     ْْ َْ بيْن النِلاسا با يص َح ِق لا ْ َْ َْ بال ْك اليا ا

لا  . ل قضلي بلين النلاس, ف فَل  بينهْلا ابْا َْ بْليحْن النْلاسا يص َح َليك يا  َْد الي اَ, يلني القرآن, ال ْ

. يقلول: و  تيلن لْلن ُْراْك ِك. يلني: بْا ُتلل ال َليلك  لن ه ابلت  اْو  تْيصلنح لأح,لا انايْن ْخَليْا

خان  سأْا ُو  لاُدا في تفسلت ُو  اللت, خَليْا ت,اصلَ  نلت, وتلدفع  نلت  لن طالبلت بَقلت اللذي 

خاتت فيت  اواسح ْغحفارا ِكْ. يا  َْدص وسأت ُن يَفح لك  ن  قوبة ذتبك في  ,اصْ ك  ن ال,لا ن 
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يْلا. يقلول: َ ن ال للَ يللل يَلفح  لن ذتلوَ  بلا,ه  ن خان  ا ً لغيره  اَِن ِكْ هلاْن ْغفصلورا ْرحا

الْؤ نن ب رهت  قوب هَ  أيها, َذا اس غفروه  نها, رحيْا بهَ, فافل  ذلك ُتلَ يلا  َْلد, يغفلر ال 

لك  ا سأ   ن خَو  ك  ن ُذا ال,ا ن  وود وي  َن النبِي صأ  ال  أيلت وسلأَ للَ ييلن خاصلَ 

َِ بلذلك, فلأ ره ال با سل غفا َِ بلت  لن ذللك  وذهلر ُن ال,لا نين اللذين  ن ال,ا ن, ولينت ُل ر  ْلا ُل

ه    اتب ال جِ  ثناؤه تبيت صأ  ال  أيت وسأَ في خَو  ت  نهَ بنو ُصبْيحرا

واخ ألل  ُُلل  ال أويلل  فللي خيات للت ال للي هاتللَ  نللت فوصللفت ال بهللا, فقللال بلضللهَ: هاتللَ سللروة   

 سروها  ذهر  ن وال ذلك:

حلدثنا ُبلو  اصلَ,  لن  يسل ,  لن ابلن ُبلي تجليح,  لن  ـ حدثني  َْد بن  ْلرو, ولال:8310  

لا ُْراْك ِكص.    َلل  ووللت:  ْْ َح بليْن النِلاسا با يص َح ل ْ ِق لا َْ َْ بلال  جاُد في وول ال: اَتِا ُتحْللحنلا َلْيحلْك اليا لا

ِا ِكا. فيْا بلين ذللك فلي طلْلة بلن ُبيلره و,ر لت  لن حد ضا يلد ال لي اْوْ نح يْفحلْ ح ذْلاْك ابح اغاْء ْ رح

سره, ووال ُصَابت  ن الْؤ نين لأنبِي: ا ذره في الناس بأساتك! ورْ وا بالدرع رجالً  لن يهلو, 

 بري ا 

 حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال: حدثنا شب ,  ن ابن ُبي تجيح,  ن  جاُد, تَوه    

ثنا  َْد بن سأْة, وال: ـ حدثنا الَسن بن ُحْد بن ُبي شليب ُبو  سأَ الَراتي, وال: حد8311  

حدثنا  َْد بن َسَاه,  ن  اصَ بن  ْر بن و ا,ة,  ن ُبيلت,  لن جلده و لا,ة بلن النلْلان, ولال: 

هان ُُ  بيَ  نا يقال لهَ بنو ُبيلره: باشلر وبصْشلير  بِشلر, وهلان بشلير رجلالً  نافقلا, وهلان يقلول 

َل  بل  اللرَ, ثَ يقول: ولال الشلر يهجو بت ُصَاَ رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ ثَ ينَأت 

فالن هذا, ووال فالن هذا, فإذا سلْع ُصلَاَ رسلول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ ذللك الشللر, ولالوا: 

 وال  ا يقول ُذا الشلر َ  ُذا ال,بيث, فقال:

ها والْْها   وا ووالصوا ابنص األبْيحرا ْص يدْةًُضا َا  ُْو هصأِْا واْل الِرجالص وْ

بيَ فاوة وحاجة في الجاُأية وابإسالم, وهان الناس َتْا طلا هَ بالْدينة ال ْر وال: وهاتوا ُُ    

والشلير, وهان الرج  َذا هان للت يسلار فقلد َ ضلافطة  لن الشلام باللدِر ك, اب لاع الرجل   لنهَ, 

ف,ِص بت تفست, فأ ا الليال: فإتْا طلا هَ ال ْر والشلير  فقد َ ضافطة  لن الشلام, فاب لاع  ْلي 

زيد حْالً  ن الدر ك, فجلأت في  شْربة لت, وفي الْشربة سلالح للت: ,ر لان وسليفاُْا  رفا ة بن

و ا يَأَهْا  فْلصلدي  أيلت  لن تَلَ الأيل , فنقبلَ الْشلربة, وُخلذ الطللام والسلالح  فأْلا ُصلبح 

ي  أينا فلي ليأ نلا ُلذه, فنقبلَ  شلرب نا, فلذُب َح ُتت ود  صدا  ُتاتي  ْي رفا ة فقال: يا ابن ُخي تلِأ

بسالحنا وطلا نا  وال: ف جسسنا في الدار وسألنا, فقي  لنا: ود رُينا بنلي ُبيلره اسل وودوا فلي ُلذه 

الأيأة, و  ترى فيْا تراه َ   أ  بل  طلا يَ  وال: وود هلان بنلو ُبيلره ولالوا وتَلن تسلأل فلي 

ع بلذلك لبيلد الدار: وال  ا ترى صاحبيَ َ  لبيد بلن سلهَ! رجل   نلا للت صلالح وَسلالم  فأْلا سلْ

اخ رط سيفت, ثَ ُت  بني ُبيره فقال: وال لي,الطنيَ ُذا السي  ُو ل بينِن ُذه السروة! والوا: َليك 

 نا ُيها الرج , فوال  ا ُتَ بَاحبها! فسألنا في الدار ح   لَ تشِك ُتهلَ ُصلَابها, فقلال  ْلي: 

ك للت  ولال و لا,ة: فأتيلَ رسلول ال يا ابن ُخي, لو ُتيَ رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ فذهرِ ذل

صأ  ال  أيت وسأَ فذهرِ ذلك لت, فقأَ: يا رسول ال, َن ُُ  بيَ  نلا ُُل  جفلاء,  ْلدوا َلل  

 ْي رفا ة فنقبلوا  شلربة للت, وُخلذوا سلالحت وطلا لت, فأيلر,ِوا  أينلا سلالحنا, فأ لا الطللام فلال 

فأْلا سلْع ذللك بنلو ُبيلره «  سأتحظصرص في ذلك» حاجة لنا فيت  فقال رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ:

ُتوا رجالً  نهَ يقال لت ُسير بن  روة, فيأْوه فلي ذللك, واج ْلع َليلت تلاس  لن ُُل  اللدار, فلأتوا 

رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ, فقالوا: يا رسول ال, َن و ا,ة بلن النلْلان و ْلت  ْلدوا َلل  ُُل  

السروة  ن غير بينة و  ثْبَْ  ولال و لا,ة: فأتيلَ رسلول ال بيَ  نا ُُ  َسالم وصالح ير وتهَ ب

َح »صللأ  ال  أيللت وسللأَ فيأْ للت, فقللال:  يها للالٌم ْوْصللالٌح تْللرح ا َح َسح للنحهص للْر  ا ٍَ ذصها لل لل ا بْيح ُح ِْ َللل  ُ للدح ْْ  ْ

! ٍَ وْةا  أ  غيرا بْيِنٍْة ْو  ثْبْ وال: فرجلَ ولو,,ِ ُتلي خرجلَ  لن بلل   لالي وللَ ُهألَ «  بالِسرا

سللول ال صللأ  ال  أيللت وسللأَ فللي ذلللك  فأتيللَ  ْللي رفا للة, فقللال: يللا ابللن ُخللي  للا صللنلَ  ر

فأخبرتت بْا وال لي رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ, فقال: ال الْس لان  فأَ تأبث ُن تللل القلرآن: 

ا ُْراْك ِكص  ْْ َْ بيْن النِاسا با يص َح ِق لا ْ َْ َْ بال يْا. يلني: بني  اَتِا ُتحْللحنا َلْيحْك اليا ا َا ْو  تْيصنح لأ,ا انايْن ْخ
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يْن  لح ْ للنا الِللذا يْللا ْو  تصْجللا,ا لل ْغحفار ِكْ. ُي  ْللا وأللَ لق للا,ة, اَِن ِكْ هللاْن ْغفصللورا ْرحا ُبيللره, اْواسح

فصوْن  ا  ِب ْ نح هاْن ْخِواتا ُثايْا  يْسح ْ,ح َا . ُي بني ُبيره اَِن ِكْ   يص َح .    َل  يْ,ح اتصوْن ُتحفصْسهص ْن النِاسا

لبح  سا يْا.: ُي ُتهَ َن يس غفروا ال يغفلر لهلَ, اْوْ لنح يْيح دا ِكْ ْغفصورا ْرحا َِ يْسح ْغحفارا ِكْ, يْجا وولت: اثص

ما بالتا  َِ يْلرح لا ثصل ي ْةً ُوح َثْح بح ْخطا يْا ْوْ نح يْيحسا تا وهاْن ِكص ْ أايْا ْحيا بصتص  أ  تْفحسا سا ا يْيح ْْ ا فإت ي لا فْقْلدا َثْح بْرا

َح ُنح  للنحهص َح طا افْللةٌ  ا لل ِْ ْْ صللتص لْْه للْك ْوْرحح لل ص ِكا ْ أْيح باينللا. وللولهَ لأبيللد: اْولْللوح  فْضح للا  ص للْ  بصهح اتللا ْوَثْح ْْ  احح ْ

للْلْل ِكص  ٍء وُتح للنح ْشلليح للِروتْْك  ا َح ْو للا يْضص فصْسللهص للأِوْن َ ِ ُتح للأِوْك. يلنللي ُسلليرا وُصللَابت  اْو للا يصضا يصضا

يْا., فأْا تلل القرآن ُتاْي رسول ال ْ أْيح  را ْ ظا تايتا ُجح ْف تصؤح ةْ.    َل  وولت: افْْسوح ْْ يح َا َْ وال ْك اليا ا

صأ  ال  أيت وسأَ بالسالح, فر,ِه َل  رفا ة  وال و ا,ة: فأْا ُتيَ  ْي بالسالح وهلان شلي,ا ولد 

ح, وال: يا ابن ُخي, ُو فلي سلبي  فأْا ُتي ت بالسال ¹ سا في الجاُأية, وهنَ ُرى َسال ت  دخو ً 

ال  وللال: فلرفللَ ُن َسللال ت هللان صللَيَا  فأْللا تلللل القللرآن لَللق بشللير بالْشللرهين فنلللل  ألل  

لدْى ْويْ ِبالعح  لدا  لا تْبْليِْن لْلتص الهص لنح بْلح سالفة بنَ سلد بن سه , فأتلل الأهفيت: اْوْ نح يصشلاواقا الِرسصلوْل  ا

نايْن.     ؤح ا ْص يدا.  فأْا تلل  أ  سالفة غيْر ْسباي ا ال كح باِ ا فْقْدح ْضِ  ْضال ً بْلا َل  وولت: اْوْ نح يصشحرا

ر اُا حسان بلن ثابلَ بأبيلاِ  لن شللر  فأخلذِ رحألت فوضلل ت  أل  رُسلها ثلَ خرجلَ فر  لت 

 باألبطح, ثَ والَ: ُُديَ َلِي شلر حسان!  ا هنَ تأتيني ب,ير 

للْك  ـل حلدثنا بشللر بلن  لللاذ, ولال: حللدثنا8312   يليلد, ولال: حللدثنا سلليد,  للن و لا,ة: اَتِللا ُتحْللحنلا َلْيح

للا ُتلللل ال  أيللك وبلليِن لللك, اْو  تْيصللنح  ْْ للا ُْراْك ِكص. يقللول: با ْْ َْ بلليْن النِللاسا با يص َح لل ْ ِق لا َْ َْ بللال اليا للا

ِب ْ نح هاْن ْخِواتا ُثايْا.   َا يْا. فقرُ َل  وولت: اَِن ِكْ   يص َا ذهر لنا ُن ُؤ ء ا ْيلاِ لأح,ا انايْن ْخ

َِ بت تبِي ال صأ  ال  أيت وسأَ  ن  ذره, وبين ال شأن  ُتللَ في شأن طلْة بن ُبيره وفيْا ُ

طلْة بن ُبيره, وو ي تبيت صأ  ال  أيت وسأَ وحذِره ُن ييون لأ,ا نين خَيْا  وهان طلْلة 

للْت هاتَ و,يلة  نده, ثَ وذفها  أل  بن ُبيره رجالً  ن األتَار, ثَ ُحد بني ْرفْر, سره ,ر ا 

يهو,ِي هلان يغشلاَُ, يقلال للت زيلد بلن السلْين, فجلاء اليهلو,ي َلل  تبلِي ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ 

يه  , فأْا رُى ذلك وو ت بنو رفلر جلاءوا َلل  تبلِي ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ ليللذروا صلاحبهَ, 

َِ بلصلذ ره, ح ل  ُتللل ال فلي شلأتت  لا ُتللل, فقلال: اْو  وهان تبِي ال  أيت الَالة والسلالم ولد ُل

لنح  ْْ يلاةا اللدِتيحا فْ َْ َح فالي ال َح ْ لنحهص َح ُلؤ ءا جلا,ْلح ص ل ص . َل  وولت: اُلا ُتح َح يْن يْ,ح اتصوْن ُتحفصْسهص لح ْ نا الِذا  تصجا,ا

ي ْل لبح ْخطا سا ْم القاياْ ةا. يلني بذلك وو ت, اْوْ لنح يْيح َح يْوح لص ِكْ ْ نحهص م بالتا بْري لا فْقْلد يصجا,ا َِ يْلرح لا ثصل ةً ُوح َثْح

باينللا., وهللان طلْللة وللذف بهللا بري للا  فأْللا بللين ال شللأن طلْللة, تللافق ولَللق  للا  ص للْ  بصهح اتللا وَثْح ْْ احح ْ

لدْى ْويْ ِبالعح غيلْر  نح بْلحد  ا تْبْيِْن لْلتص الهص بالْشرهين بْية, فأتلل ال في شأتت: اْوْ نح يصشاواق الِرسصوْل  ا

يرا. ْسبا  َا ِح ْ  َْ ْوساْء أاتا ْجْهنِ َح نايْن تصْولِت  ا تْْولِ  ْوتص ؤح ا ْص  ي  ال

ـ حدثني  َْد بن سلد, وال: ثني ُبي, وال: ثني  ْي, وال: ثنلي ُبلي,  لن ُبيلت,  لن ابلن 8313  

للا ُْراْك ِكص وْ  ْْ َْ بلليْن النِللاس با يص َح لل ْ ِق لا َْ َْ بللال للْك اليا للا نللا َلْيح   تْيصللنح لأ,للا انايْن  بللاس وولللت: اَتِللا ُتحْللح

يْا. وذللك ُن تفلرا  لن األتَلار غللوا  لع النبلِي صلأ  ال  أيلت وسلأَ فلي بلل  غلواتلت,  َا ْخ

فسروَ ,رع ألحدَُ, فأْْرِن بها رجالً  ن األتَار, فأت  صاحب الدرع رسول ال صأ  ال  أيت 

صتي بت رسول ال صلأ  ال   أيلت وسلأَ, فأْلا رُى وسأَ, فقال: َن طلْة بن ُبيره سره ,ر ي  فأ

الساره ذلك,  ْد َليها فألقاُا في بيَ رج  بريء, ووال لنفر  ن  شيرتت: َتلي ولد غيبلَ اللدرع 

وُلقي ها في بيَ فالن, وس وجد  نده  فاتطأقوا َل  تبِي ال صأ  ال  أيت وسأَ ليالً, فقالوا: يا تبِي 

ُصحطنا بذلك  أْا, فا ذر صاحبنا  أ  رؤوس ال َن صاحبنا بريء, وَن ساره الدرع فالن, وود 

الناس وجا,ل  نت, فإتلت َن للَ يلَلْت ال بلك يهألك! فقلام رسلول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ فبلرُه 

لا ُْراْك  ْْ َْ بليْن النِلاسا با يص َح ل ْ ِق لا َْ َْ بلال و ذره  أ  رؤوس الناس, فأتلل ال: اَتِا ُتحْللحنا َلْيحْك اليا لا

ل ْغحفارا ِكْ َِن ِكص ْو  تْيص  يْا. يقول: احيَ بينهَ بْلا ُتللل ال َليلك فلي الي لاَ, اواسح َا نح لأ,ا انايْن ْخ

.     ا ْية, ثَ وال لأذين ُتوا رسول ال  َح يْن يْ,ح اتصوْن ُتحفصْسهص لح ْ نا الِذا يْا ْو  تصجا,ا ِكْ هاْن ْغفصورا ْرحا

فصونْ  ْن ِكا.     َل  وولت: اُم ِ نح يْيصونص  صأ  ال  أيت وسأَ ليالً: ايْسح ْ,ح فصوْن  ا ْن النِاسا ْو  يْسح ْ,ح  ا

يالً. يلني الذين ُتوا رسول ال صأ  ال  أيلت وسلأَ  سل ,فين باليلذَ  ثلَ ولال: اْوْ لنح  َح ْوها ْ أْيحها
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ْ  بصهح اتا  ْْ ي ا فْقْدا احح ْ ما باتا بْرا َِ يْرح ا ثص ي ْةً ُوح َثْح بح ْخطا باينا. يلني: الساره والذين يجا,لون يْيحسا ا  ص وَثْح

  ن الساره 

  8314 َْ ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب, وال: وال ابن زيد في وولت: اَتِا ُتحْللحنا َلْيحْك اليا ا

ا ُْراْك ِكص.    ا ْيلة  ولال: هلان رجل  سلره ,ر لا  لن حديلد فلي ز لان ْْ َْ بيْن النِاسا با يص َح ِق لا ْ َْ  بال

النبِي صأ  ال  أيت وسأَ وطرحت  أ  يهو,ِي, فقال اليهو,ِي: وال  ا سرو ها يا ُبا القاسَ, ولين 

طرحَ  أِي! وهان لأرجل  اللذي سلره جيلران يبِر وتلت ويطرحوتلت  أل  اليهلو,ِي ويقوللون: يلا 

ِي صلأ  ال رسول ال, َن ُذا اليهو,ِي ال,بيث ييفر باهلل وبْا ج َ بت! وال: ح ل   لال  أيلت النبل

 َْ يص َح ل ْ ِق لا َْ َْ بلال  أيت وسأَ ببل  القول, فلاتبت ال  ِل وجِ  في ذلك, فقال: اَتِا ُتحْللحنا َلْيحلْك اليا لا

ل اغحفارا ِكا. بْلا وألَ لهلذا اليهلو,ِي, اَِن ِكْ  ليْا واسح َا ا ُْراْك ِكص ْو  تْيصلنح لأ,لا انايْن ْخ ْْ بيْن النِاسا با

َح في الَياةا الدِتيْا. فقرُ هاْن ْغفورا رْ  َح  نهص َح ُؤص ءا جا,ْلص  يْا.  ثَ ُوب   أ  جيراتت فقال: اُا ُتص  حا

َح تْفحْستص  أا ْْ ح سصوءا ُوح يْظح يالً.  وال: ثَ  رض ال وبة فقال: اْوْ نح يْلح َح ْوها ح   بأ : اُِ نح يْيصونص ْ أْيحها

د ِكْ ْغفصورا  َِ يْسح ْغحفار ِكْ يْجا تا. فْا ُ,خأيَ ُتل َ ُيهلا ثص بصتص  أ  تْفحسا سا ا يْيح ْْ ا فإتِ بح َثْح يْا ْوْ نح يْيحسا ْرحا

م باتا  َِ يْرح ا ثص ي ْةً ُوح َثْح بح ْخطا يْا ْوْ نح يْيحسا الناس  أ  خطي ة ُذا تيأْون ,وتت  اوهاْن ِكص ْ أايْا ْحيا

لا ْ  بصهح اتلا وَثْح ْْ ي ا. وَن هان  شرها  افْقْدا احح ْ باينلا. فقلرُ ح ل  بأل  َلل  ووللت: اْوْ لنح يصشلاواق  بْرا  ص

للدْى. وللال: ُبلل  ُن يقبلل  ال وبللة ال للي  للرض ال لللت  وخللرج َللل   للدا  للا تْبْلليِْن لْللتص الهص للنح بْلح الِرسصللوْل  ا

لنح  ¹الْشرهين بْية, فنقب بي ا ليسروت, فهد ت ال  أيلت فق ألت فلذلك ووللت: اْوْ لنح يصشلاواق الِرسلوْل  ا

دا  ا تْ  يرا.  ويقال: ُو طلْة بن ُبيره, وهان تاز ً بْلا َا ِح ْ  بايِْن لْتص الهصدْي. فقرُ ح   بأ : اْوساْء

 في بني رفر 

ووال آخرون: بل  ال,ياتلة ال لي وصل  ال بهلا  لن وصلفت بقوللت: اْو  تْيصلنح لأ,لا انايْن ْخَليْا.   

ْ ها  ذهر  ن وال ذلك:  جَو,ه و,يلة هان ُصو,ا

د بن الَسين, وال: حدثنا ُحْد بن  فض , وال: حدثنا ُسباط,  ن السدِي: اَتِا ـ حدثنا  8315َْ  

ليْا. ولال: ُِ لا  َا ا ُْراْك ِكص ْو  تْيصلنح لأ,لا انايْن ْخ ْْ َْ بيْن النِاسا با يص َح ِق لا ْ َْ َْ بال  لا »ُتحْللحنا َلْيحْك اليا ا

ه, واس و, ت رج   ن اليهو, ,ر ا, وال: تللَ في طلْة بن ُبير ¹فْا ُوحي ال َليك«: ُراك ال

فاتطأق بها َل  ,اره, فَفر لها اليهو,ي ثَ ,فنها, ف,ال  َليهلا طلْلة, فلاح فر  نهلا, فأخلذُا  فأْلا 

جاء اليهو,ِي يطأب ,ر ت ْهافْْرهص  نها, فلاتطأق َلل  تلاس  لن اليهلو,  لن  شليرتت, فقلال: اتطأقلوا 

للٍ   لللي, فللإتي ُ للرف وضللع الللدرع! فأْللا  أللَ بهللَ طلْللة أْيح , ُخللذ الللدرع فألقاُللا فللي ,ار ُبللي  ص

األتَلاري, فأْلا جلاءِ اليهللو, تطألب اللدرع فأْلا تقللدر  أيهلا, وولع بلت طلْللة وُتلاس  لن وو للت, 

فسللبوه, ووللال: ُت,ِوتللوتني  فللاتطأقوا يطأبوتهللا فللي ,اره, فأشللرفوا  ألل  بيللَ ُبللي  أيلل , فللإذا ُللَ 

ر ,ون طلْة, ووال لهلَ: اتطأقلوا  للي َلل  بالدرع, ووال طلْة: ُخذُا ُبو  أي   وجا,لَ األتَا

رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ فقولوا لت ينضح  ني وييذَ حجة اليهو,ي, فلإتي َن ُصِهلذَ هلذَ 

لذاَ   أ  ُُ  الْدينة اليهو,ي  فأتاه ُتاس  ن األتَار فقالوا: يلا رسلول ال جلا,ل  لن طلْلة وُْهح

َِ رسللول ال صللأ  ال  أيللت وسللأَ ُن يفللل , فللأتلل ال  أيللت: اْو  تْيصللنح لأ,للا انايْن  اليهللو,ي! فهلل

َح  يْن يْ,ح اتصوْن ُتحفصْسلهص لح ْ نا الِذا يْا ْو  تصجا,ا يْا ْواسح ْغحفار ِكْ.  ْا ُر,ِ اَِن ِكْ هاْن ْغفصورا ْرحا َا ْخ

ِب ْ نح هاْن ْخِواتا ُثايْا.  ثَ ذهر األتَار و جا,ل هَ  نت, فقا َا ْن النِاسا َِن ِكْ   يص فصوْن  ا ل: ايْسح ْ,ح

. يقلول: يقوللون  لا   يرضل   لا لْن القْلوح ضل   ا َح َذح يصبْيِ صوْن  ا   يْرح ُصْو ْ لْهص ْن ِكا ْو فصوْن  ا ْو  يْسح ْ,ح

َح يوْم القيا لةا.  ثلَ , ل لص ِكص ْ نه َح في الَياة الدِتيحا فْنح يجا,ا َح ْ نه َح ُؤ ء ْجا,ل  ا  ن القول, اُا ُتص 

يْلا.  ثلَ ذهلر لدا ِكْ ْغفصلورا ْرحا َِ يْسح ْغحفار ِكْ يْجا َح تْفحْستص ثص أا ْْ ح سصوءا ُوح يْظح  َل  ال وبة, فقال: اْوْ نح يْلح

لبح  سا لتا    ْوْ لنح يْيح لبصتص  أل  تْفحسا سا لا يْيح ْْ لا فإتِ لبح َثْح سا ووللت حلين ولال ُخلذُا ُبلو  أيل  فقلال: اْوْ لنح يْيح

ا  ي ْةً ُوح َثْح باينلا.  ثلَ ذهلر األتَلار وَتيلاتهَ َيلاه ُن ْخطا لا  ص لْ  بصهح اتلا وَثْح ْْ ي لا فْقْلدا احح ْ ما بالتا بْرا َِ يْرح ثص

َح  لأِوْن َ ِ ُتحفصْسلهص لأِوْك ْو لا يصضا َح ُنح يصضا لنحهص َح طا افْلةٌ  ا ل ِْ ينضح  ن صاحبهَ ويجا,ل  نت فقولت: الْْه

لْلْل ِكص ْ أْيحل ٍء وُتح نح ْشيح ِروتْك  ا لةْ. يقلول: النبلِوة  ثلَ ذهلر  ناجلاتهَ فيْلا ْو ا يْضص ْْ يح َا َْ وال ْك اليا لا

وٍف  لدْوٍْة ُوح ْ لحلرص َْ َح َ ِ ْ نح ُْ ْر با ُص ْوا نح تْجح يريدون ُن ييذبوا  ن طلْة, فقال: ا  ْخيحْر فاي ْهثايٍر  ا

الحٍ بليْن النِلاس.  فأْلا فضلح ال طلْلة بالْدينلة بلالقرآن, ُلرَ ح ل  ُتل   يلة, ف يفلر بللد ُوح َصح
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َسال ت  وتلل  أ  الَجاج بن  الط السأْي, فنقب بيَ الَجاج فأرا, ُن يسروت, فسلْع الَجلاج 

خش,شة في بي ت وولقة جأو, هاتَ  نده, فنظر فإذا ُو بطلْة, فقلال: ضليفي وابلن  ْلي وُر,ِ 

لنح بْلحلد ُن تسروني ! فأخرجت فْاِ بَِرة بني سأيَ هافرا, وُتلل ال فيت: اْوْ نح يصشاواق الرِ  سصلوْل  ا

يرا.  َا ِح ْ  ناْن تصْولِت  ا تْْول .    َل : اْوساْء ؤح ا ْص   ا تْبيِْن لْتص الهصدْى ْويْ ِباعح غيْر ْسباي  ال

ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, وال: ثنلي حجلاج,  لن ابلن جلري,,  لن  ير لة, ولال: 8316  

بت لللت في هللا ,رع, وخللرج فغللاَ  فأْللا وللدم اسلل و,ع رجلل   للن األتَللار طلْللة بللن ُبيللره  شللرص

األتَارِي ف ح  شرب ت فأَ يجد الدرع, فسأل  نها طلْة بلن ُبيلره, فر لي بهلا رجلالً  لن اليهلو, 

فأْلا رُى ذللك وو لت ُتلوا النبلِي  ¹يقال لت زيد بن السْين  ف لأق صلاحب اللدرع بطلْلة فلي ,ر لت

َْ  صأ  ال  أيت وسأَ, فيأْوه ليدرُ  نت فهَ بذلك, فأتلل ال تبارك وتلال : اَتِا ُتحْللحنا َلْيحْك اليا ْا

ل ْغحفارا ِكْ َِن ِكْ هلاْن ْغفصل ليْا ْواسح َا لا ُْراْك ِكص ْو  تْيصلنح لأ,لا انايْن ْخ ْْ َح بليْن النِلاسا با يص َح ل ْ ِق لا َْ ورا بال

. يلنللي طلْللة بللن ُبيللره َح يْن يْ,ح للاتصوْن ُتحفصْسللهص لح ْ للنا الِللذا للؤص ءا  ْرحيْلا ْو  تصجللا,ا ُْ َح  لل ص ووو للت, اُللا ُتح

َح ْوهيالً. ْم القاياْ ةا ُِ نح يْيصوْن ْ أْيحها َح يْوح لص ِكْ ْ نحهص نح ياجا,ا ْْ ياةا الدِتيحا فْ َْ َح فاي ال َح ْ نحهص  َْد صأ   جا,ْلح ص

َِ يْسح ْغحفرا ِكْ  َح تْفحْستص ثص أا ْْ ح سصوءا ُوح يْظح يْا. ال  أيت وسأَ وووم طلْة  اْوْ نح يْلح دا ِكْ ْغفصورا ْرحا  يْجا

لتا.    ا ْيلة, طلْلة  اْوْ لنح  لبصتص  أل  تْفحسا سا لا يْيح ْْ لا فإتِ لبح َثْح سا  َْد وطلْلة ووو لت, ولال: اْوْ لنح يْيح

باينلا لا  ص لْ  بصهح اتلا ْوَثْح ْْ ي لا. يلنلي: زيلد بلن السلْين, افْقْلدا احح ْ ما بالتا بْرا َِ يْلرح ا ثص ي ْةً ُوح َثْح بح ْخطا . يْيحسا

لأِوْك ْو لا  َح ُنح يصضا لنحهص َح طا افْلةٌ  ا ِْ ْ صتص. يا  َْد, الْْه طلْة بن ُبيره  اْولْوح ْ فْضح ص ِكا ْ أْيحْك ْوْرحح

 َْ للْك اليا للا للْلْل ِكص ْ أْيح ٍء. ولوم طلْللة ابللن ُبيلره  اوُتح للنح ْشلليح لِروتْْك  ا َح ْو للا يْضص فصْسللهص لأِوْن َ ِ ُتح يصضا

ْك   ْْ ةْ ْوْ أِ ْْ يح َا يْلا.  َْلد صلأ  ال  أيلت وسلأَ  ا  وال ل ص ِكا ْ أْيحلْك ْ ظا َص وهلاْن فْضح أْ َح تْيصنح تْلح ا لْ

وٍف. ح   تنقضي ا ْية لأناس  ا لة  اْوْ لنح  دْوٍْة ُوح ْ لحرص َْ َح َ ِ ْ نح ُْ ْر با ُص ْوا نح تْجح ْخيحْر فاي ْهثيٍر  ا

دْ  نح بْلحدا  ا تْبْيِْن لْتص الهص نايْن.    ا ْية  وال: لْا تلل القرآن يصشاوقا الِرسصوْل  ا ؤح ا ْص ي ْويْ ِباعح غيْر ْسباي ا ال

في طلْة بن ُبيره لَق بقريش ورجع في ,ينت, ثَ  دا  أ   شربة لأَجاج بن  الط البهلِي ثَ 

السأْي حأي  لبني  بد الدار, فنقبها, فسقر  أيت حجر فْأاَْ,  فأْا ُصبح ُخرجوه  ن  ية, ف,رج 

 ن بهراء  ن وضا ة, فلرض لهلَ, فقلال: ابلن سلبي   نقطلع بلت! فَْألوه ح ل  َذا جلِن فأقي رهبا 

 أيت الأي   دا  أيهَ فسروهَ, ثَ اتطأق فرجلوا في طأبلت فلأ,رهوه, فقلذفوه بالَجلارة ح ل   لاِ  

ْرْك باتا ْويْ  غحفالرص  لا ,صوْن وال ابن جري,: فهذه ا ْياِ هأها فيت تللَ َل  وولت: اَِن ِكْ   يْغحفارص ُنح يصشح

نح يْشاءص. ُتللَ في طلْة بن ُبيره, يقولون: َتت ْر   بالدرع في ,ار ُبي  أي  بن  بد ال  ْْ ذْلاْك لا

 ال,لرجي, فأْا تلل القرآن لَق بقريش, فيان  ن ُ ره  ا هان 

دثَ  ن الَسين بن الفرج, وال: سْلَ ُبا  لاذ, حدثنا  بيد بن سلأْان, ولال: سلْل8317َ    ـ حص

ا ُْراْك ِكص. يقول: بْا ُتلل  أيك وُراهت في ه ابلت   ْْ َْ بيْن النِاسا با يص َح الضَاك يقول في وولت: الا ْ

وتللَ ُذه ا ْية في رج   ن األتَار اس و,ع ,ر ا فجَد صاحبها, ف,ِوتت رجلال  لن ُصلَاَ 

أيلت وسلأَ, وولالوا: خِوتلوا تبِي ال صأ  ال  أيت وسأَ, فغضب لت وو ت, وُتوا تبِي ال صأ  ال  

صاحبنا وُو ُ ين  سأَ, فا ذره يا تبِي ال وازجر  نت! فقام تبِي ال فلذره وهذَ  نت وُو يرى 

َْ بليْن  يص َح ل ْ ِق لا َْ َْ بلال ُتت بريء وُتت  يذوَ  أيت, فأتلل ال بيان ذلك فقال: اَتِا ُتحْللحنلا َلْيحلْك اليا لا

ا ُْراْك ِكص.    ْْ ليالً. فبلين ال خيات لت  فأَلق بالْشلرهين  النِاسا با َح ْوها َل  وولت: اُم ِ نح يْيصونص ْ أْيحها

لدْى. َلل   نح بْلحدا  ا تْبْيِْن لْتص الهص  ن ُُ   ية, وارتدِ  ن ابإسالم, فنلل فيت: اْوْ نح يصشاواقا الِرسصوْل  ا

يرا.  َا ِح ْ   وولت: ْوساْء

بْا ,ِل  أيت راُر ا ْية وول  ن وال: هاتَ خيات لت ال لي وال ُبو جلفر: وُول  ال أويأين في ذلك   

وصفت ال بها في ُذه ا ْية جَو,ه  ا ُو,ع, ألن ذلك ُو الْلروف  ن  لاتي ال,ياتلاِ فلي هلالم 

وتوجيت تأوي  القرآن َلل  األشلهر  لن  للاتي هلالم الللرَ  لا وجلد َليلت سلبي  ُولل   لن  ¹اللرَ

 غيره 

 107اآلية : 
لِب ْ لن ْهلاْن القول في تأوي َا َح َاِن ِكْ  ْ يص يْن يْ,ح ْلاتصوْن ُْتحفصْسلهص لح ْ لنا الِلذا   وولت تللال :     اْو ْ تصْجلا,ا

 ْخِواتاً ُْثايْاً .  
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. يلنللي:     َح يْن يْ,ح للاتصوْن ُتحفصْسللهص . يللا  َْللد ف ,اصللَ اْ للنا الِللذا لح يلنللي بللذلك جللِ  ثنللاؤه: اْو  تصجللا,ا

خوتلة ب,يلات هَ  لا خلاتوا  لن ُ لوال  لن خلاتوه  اللت وُلَ بنلو ُبيلره, ي,ِوتون ُتفسهَ, يجلأوتهلا 

ِب ْ لنح هلاْن  َا يقول:   ت,اصَ  نهَ  ن يطالبهَ بَقووهَ, و ا خاتوه فيت  ن ُ والهَ  اَِن ِكْ   يص

ْخِواتا ُثايْا. يقول: َن ال   يَِب  ن هان  ن صف ت خياتة الناس في ُ لوالهَ, ورهلوَ ابإثلَ فلي 

 غيره,  ْا حِر ت ال  أيت ذلك و

 وبنَو الذي وأنا في ذلك وال ُُ  ال أوي , وود تقدِم ذهر الرواية  نهَ   

ـ حدثنا الَسن بن يَيـ , وال: ُخبرتا  بد اللرزاه, ولال: ُخبرتلا  لْلر,  لن و لا,ة: اْو  8318  

ا لت ,ر ِْ . وال: اخ ان رج    َح يْن يْ,ح اتصوْن ُتحفصْسهص  ا, فقذف بها يهو,يا هلان يغشلاَُ, تصجا,لح ْ ن الِذا

َِ الرج  وو ت, فيان النبِي صلأ  ال  أيلت وسلأَ  لذره, ثلَ لَلق بلأرض الشلرك, فنلللَ  فجا,ل  

 فيت: اْوْ نح يصشاواقا الِرسصوْل ْ نح بْلحدا  ا تْبْيِْن لْتص الهصدْى.    ا ْية 

 108اآلية : 
فصوْن  ا  َح َاذح يصبْيِ صوْن ْ ا القول في تأوي  وولت تلال :     ايْسح ْ,ح ُصْو ْ لْهص ْن ِكا ْو فصوْن  ا ْن النِاسا ْو ْ يْسح ْ,ح

يطاً .   َا أصوْن  ص ْْ ا يْلح ْْ لا ْوْهاْن ِكص با ْن الحقْوح ْضْ   ا   ْ يْرح

. يس ,ف  ُؤ ء الذين ي, اتون ُتفسهَ  ا ُوتوا  ن     ْن النِاسا فصوْن  ا يلني جِ  ثناؤه بقولت: ايْسح ْ,ح

ل,ياتة, ورهبوا  ن اللار والْلَية  ن الناس الذي   يقدرون لهَ  أ  شيء َ  ذهرَُ بقبيح  ا ا

ُوتللوا  للن فلأهللَ وشللنيع  للا رهبللوا  للن جللر هَ َذا اطألللوا  أيللت حيللاء  للنهَ, وحللذرا  للن وبلليح 

ْن ِكا. الذي ُو  طأع  أيهَ,   ي,ف   أيت شليء  لن ُ ْلا فصوْن  ا لهَ, وبيلده األحدوثة  اْو ْ يْسح ْ,ح

اللقاَ والنيال وتلجي  اللذاَ, وُو ُحِق ُن يس َيا  نت  ن غيره, وُول  ُن يلظَ بأن   يراَُ 

ْض   . يلني: وال شاُدَُ, اَذح يصبْيِنصوْن  ا   يْرح َح ُصْو ْ لْهص حيث ييرُون ُن يراَُ ُحد  ن خأقت او

. يقول حين يسِوون ليالً  ا   يرض   ن القول لا ْن القْوح فيغيروتت  ن وجهت, وييذبون فيت  وولد   ا

بينا  لن  ال بييَ في غير ُذا الْوضع, وُتت هِ  هلالم ُو ُ لر ُصلأح لليالً  وولد حيلي  لن بلل  

ْوين الطا ي في  لاتبة رج :  الطا يين ُن ال بييَ في لغ هَ ال بدي , وُتشد لنسو, بن  ا ر بن جص

أايــكا واتْأْ   ْْ لاْي ْ بحدْ ال َْ وْوح  ْك ِكص ْ بحدا ْهنصو,ْا ْوبْيِ

وي  ن ُبي رزين ُتت هان يقول في  لن  وولت:     يؤلفون «: يبي ون»بْلن : بدلَ وولي  ورص

ـ حدثنا  َْد بن بشار, وال: حدثنا  بد الرحْن, وال: حدثنا سفيان,  ن األ ْش,  ن ُبي 8319  

. وال: يؤ لا ْن القْوح ْض   ا ْض   ن القول رزين: اَذح يصبْيِ صوْن  ا   يْرح  لفون  ا   يْرح

حدثنا ُحْد بن سنان الواسطي, وال: حدثنا ُبو يَيـ  الَْلاتي,  لن سلفيان,  لن األ ْلش,  لن    

 ُبي رزين, بنَوه 

حدثنا الَسن بن يَيـ , وال: ُخبرتا  بد الرزاه, وال: ُخبرتا الثوري,  لن األ ْلش,  لن ُبلي    

 رزين,  ثأت 

شبيت الْلن  بالذي وأناه, وذلك ُن ال لألي  ُلو ال سلوية وال غييلر  ْلا  وال ُبو جلفر: وُذا القول  

 ُو بت وتَويأت  ن  لناه َل  غيره 

ْن ِكا.: الرُر الذين  شوا َل  رسول ¹وود وي :  ني بقولت   فصوْن  ا ْن النِاسا ْو  يْسح ْ,ح فصوْن  ا ايْسح ْ,ح

ُبيره والجلدال  نلت  أل   لا ذهرتلا وبل  فيْلا ال صأ  ال  أيت وسأَ في  سألة الْدافلة  ن بني 

يطا. يلني جِ  ثناؤه: وهان ال بْا يلْل   َا أصوْن  ص ْْ ا يْلح ْْ  ض   ن ابن  باس وغيره  اوهاْن ِكص با

ُؤ ء الْس ,فون  ن الناس فيْا ُوتوا  ن جر هَ حياء  نهَ  ن تبيي هَ  ا   يرضل   لن القلول 

 ي,فلي  أيلت شليء  نلت, حافظلا للذلك  أليهَ, ح ل  يجلازيهَ وغيره  ن ُفلالهَ  َيطا  ََليا,  

  أيت جلاءَُ 

 109اآلية : 
لص ِكْ  ن يصْجا,ا ْْ يْا فْ يْاةا الدِتح َْ َح فاي الح َح ْ نحهص آلءا ْجا,ْلح ص ُْـْؤص َح  ُْا ُْتح ص َح القول في تأوي  وولت تلال :     ا ْ لنحهص

َح  يْاْ ةا ُْمح ِ ن يْيصونص ْ أْيحها قا ْم الح يالً .   يْوح  ْوها
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يلاةا اللدِتحيا. ُلا ُتل َ اللذين جلا,ل َ يلا     َْ َح فالي ال َح ْ لنحهص ُْلؤص ءا جلا,ْلح ص َح  يلني جِ  ثناؤه بقولت: اُا ُتح ص

.  للن ذهللر  َح  لشللر  للن جللا,ل  للن بنللي ُبيللره فللي الَيللاة الللدتيا  والهللاء والْلليَ فللي وولللت: اْ للنحهص

. َح لص ِكْ ْ نحهص نح يصجا,ا ْْ يقول: فْن ذا ي,اصَ ال  نهَ يوم القيا لة: ُي يلوم يقلوم النلاس  ال,ا نين  افْ

 ن وبلورَُ لَْشلرَُ, فيلدافع  لنهَ  لا ال فا ل  بهلَ, و للاوبهَ بلت  وَتْلا يلنلي بلذلك ُتيلَ ُيهلا 

الْدافلون  ن ُؤ ء ال,لا نين ُتفسلهَ, وَن ,افلل َ  لنهَ فلي  اجل  اللدتيا, فلإتهَ سيَليرون فلي 

يدافع  نهَ  نلده ُحلد فيْلا يَلِ  بهلَ  لن ُلليَ الللذاَ وتيلال اللقلاَ  وُ لا آج  ا ْخرة َل   ن   

يالً. فإتت يلني: و لن ذا اللذي ييلون  أل  ُلؤ ء ال,لا نين وهليالً يلوم  َح ْوها وولت: اُِ نح يْيصونص ْ أْيحها

, القيا ة: ُي و ن ي وه  لهَ في خَو ة ربهَ  نهَ يوم القيا ة  وود بينا  لن  الوهالة فيْا  ض 

 وُتها القيام بأ ر  ن توه  لت 

 110اآلية : 
لدا ِكْ ْغفصلوراً  ل ْغحفارا ِكْ يْجا َِ يْسح َح تْفحْسلتص ثصل ل أا ل ح سصلْوءاً ُْوح يْظح ْْ  القول في تأوي  ووللت تللال :     اْوْ لن يْلح

يْاً .    ِرحا

اُلا  لا يسل َِق بلت يلني بذلك جِ  ثناؤه: و ن يلْ  ذتبا, وُلو السلوء, ُو يظألَ تفسلت بإهسلابت َي   

لل ْغحفارا ِكْ. يقللول: ثللَ ي للوَ َللل  ال باتاب للت  ْللا  ْلل   للن السللوء ورأللَ تفسللت  َِ يْسح  قوبللة ال, اثصلل

لدا ِكْ ْغفصللورا  ر للت, ايْجا و راجل لت  لا يَبللت ال  لن األ ْلال الَللالَة ال لي تَْللو ذتبلت وتلذُب جص

يْا. يقول: يجد ربت ساترا  أيت ذتبت بَفَت لت  ن   قوب ت جر ت, رحيْا بت  ْرحا

واخ أ  ُُ  ال أوي  فيْن  صنلي بهلذه ا ْيلة, فقلال بلضلهَ:  نلي بهلا اللذين وصلفهَ ال بال,ياتلة   

 . َح يْن يْ,ح اتصوْن ُتحفصْسهص لح ْ نا الِذا  بقولت: اْو  تصجا,ا

َح ووال آخرون: ب   ني بها الذين يجا,لون  ن ال,ا نين, الذين وال ال لهَ: اُا ُتح ص    ُْؤص ءا جا,ْلح ص َح 
ياةا الدِتحيا. وود ذهرتا وا أي القولين هأيهْا فيْا  ض   َْ َح فاي ال  ْ نحهص

وال ُبو جلفر: والَواَ  ن القول في ذلك  ندتا ُتت  ن  بها ه   ن  ْ  سوءا ُو رألَ تفسلت,   

 ياِ وبأها وَن هاتَ تللَ في ُ ر ال,ا نين والْجا,لين  نهَ الذين ذهر ال ُ رَُ في ا ْ 

 وبنَو  ا وأنا في ذلك وال جْا ة  ن ُُ  ال أوي   ذهر  ن وال ذلك:  

ـ حدثني  َْد بن الْثن , وال: حدثنا ابن ُبي  دِي,  ن شلبة,  ن  اصَ,  ن ُبي وا   8320  

وال: وال  بد ال: هاتَ بنو َسرا ي  َذا ُصاَ ُحدَُ ذتبا ُصبح ود ه لب هفلارة ذللك اللذتب  أل  

وَذا ُصاَ البول شي ا  نت ورضلت بلالْقراض, فقلال رجل : لقلد ُتل  ال بنلي َسلرا ي  خيلرا  بابت, 

يْن َذْا فْلْأصلوا  فقال  بد ال:  ا آتلاهَ ال خيلرا  ْلا ُتلاَُ, جلل  ال الْلاء ليلَ طهلورا, وولال: واالِلذا

وا لاذصتصوبا  وا ِكْ فاسح ْغحفْرص َح ذْْهرص وا ُتحفصْسهص ْص ْشةً ُوح ْرأْ َِ فاحا َح تْفحْسلتص ثصل ل أا ْْ ح سصوءا ُوح يْظح . ووال: اْوْ نح يْلح َح ها

يْا.  دا ِكْ ْغفصورا ْرحا  يْسح ْغحفارا ِكْ يْجا

ـ حدثني يلقوَ, وال: حدثنا ُشيَ, وال: حدثنا ابن  لون,  لن حبيلب بلن ُبلي ثابلَ, ولال: 8321  

أَ, فأْا وللدِ و ألَ وللدُا, فقلال جاءِ ا رُة َل   بد ال بن  غف , فسأل ت  ن ا رُة فجرِ فَب

ابن  غف :  ا لها  لها النار! فاتَرفَ وُي تبيي, فد اُا, ثَ وال:  ا ُرى ُ رك َ  ُحد ُ لرين: 

يْلا. ولال: فْسلََ  ينهلا ثلَ  لدا ِكْ ْغفصلورا ْرحا ل ْغحفارا ِكْ يْجا َِ يْسح َح تْفحْسلتص ثصل ل أا ْْ ح سصوءا ُوح يْظح اْوْ نح يْلح

  ضَ 

دثني الْثنلل , وللال: حللدثنا  بللد ال بللن صللالح, وللال: ثنللي  لاويللة,  للن  أللِي,  للن ابللن ـلل حلل8322  

يْا. وال: ُخبر ال دا ِكْ ْغفصورا ْرحا َِ يْسح ْغحفارا ِكْ يْجا َح تْفحْستص ثص أا ْْ ح سصوءا ُوح يْظح   باس, وولت: اْوْ نح يْلح

صغيرا هلان ُو هبيلرا, ثلَ يسل غفر   با,ه بَأْت و فوه وهر ت, وسلة رحْ ت و غفرتت, فْن ُذتب

 ال, يجد ال غفورا رحيْا, ولو هاتَ ذتوبت ُ ظَ  ن السْواِ واألرض والجبال 

 111اآلية : 

يْلاً  لتا ْوْهلاْن ِكص ْ أايْلاً ْحيا لبصتص ْ أْلْ  تْفحسا سا لا يْيح ْْ اً فْإاتِ بح َاثْح القول في تأوي  وولت تلال :     اْوْ ن يْيحسا

  . 
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ذلك جِ  ثناؤه: و ن يأِ ذتبا  أ   ْد  نت لت و لرفة بت, فإتْا يج رح وبال ذللك اللذتب يلني ب   

وضللِره وخليللت و للاره  ألل  تفسللت ,ون غيللره  للن سللا ر خأللق ال, يقللول: فللال تجللا,لوا ُيهللا الللذين 

تجا,لون  ن ُؤ ء ال,وتة, فاتيَ وَن هن َ لهَ  شيرة وورابة وجيراتا بلرآء  ْلا ُتلوه  لن اللذتب 

ال بلة ال ي يص حبْلون بها, فإتيَ     ,افلل َ  لنهَ ُو خاصلْ َ بسلببهَ هنل َ  لثأهَ, فلال تلدافلوا و ن 

  نهَ, و  ت,اصْوا 

يْا. فإتت يلني: وهان ال  الْلا بْلا تفلألون ُيهلا الْجلا,لون  لن    وُ ا وولت: اوهاْن ِكص ْ أايْا ْحيا

ُفلاليَ وُفلال غيرهَ, وُو يََيها  ألييَ  الذين ي, اتون ُتفسهَ في جداليَ  نهَ وغير ذلك  ن

يْا. يقول: وُو حييَ بسياسل يَ وتلدبيرهَ, وتلدبير جْيلع  و أيهَ, ح   يجازي جْيليَ بها  اْحيا

 خأقت  ووي : تللَ ُذه ا ْية في بني ُبيره, وود ذهرتا  ن وال ذلك فيْا  ض  وب  

 112اآلية : 

اً القول في تأوي  وولت تلال :     اْوْ ن يْيح  ْ  بصهح ْاتاً ْوَاثْح ْْ ي اً فْقْدا احح ْ ما باتا بْرا َِ يْرح اً ثص يْ ْةً ُْوح َاثْح بح ْخطا سا

 ِ بايناً .  

يلني بذلك جِ  ثناؤه: و ن يلْ  خطي ة, وُلي اللذتب, ُو َثْلا, وُلو  لا   يَلِ   لن الْلَلية     

د وغيلر اللْلد, وابإثلَ   ييلون وَتْا فِره بين ال,طي ة وابإثَ, ألن ال,طي ة ود تيون  ن وب  اللْل

َ   ن اللْد, ففَ  جِ  ثناؤه لذلك بينهْا, فقال: و ن يأِ خطي ة  أ  غير  ْد  نت لها, ُو َثْلا 

 أ   ْد  نت ثَ يرم بت بري ا, يلني بالذي تلْده بري ا, يلني ثَ يَ   ا ُتل   لن خط لت ُو َثْلت 

باينا. يقول: فقد تَْ  بفلألت افْقْ  ¹الذي تلْده بري ا  ْا ُضافت َليت وتَأت َياه ا  ص ْ  بصهح اتا وَثْح ْْ دا احح ْ

ذلك فريلة وهلذبا وَثْلا  ظيْلا, يلنلي وجر لا  ظيْلا  أل   ألَ  نلت و ْلد لْلا ُتل   لن  لَلي ت 

 وذتبت 

ي للا. بلللد َجْللاع جْلليلهَ  ألل  ُن الللذي ر لل     واخ ألل  ُُلل  ال أويلل  فلليْن  نلل  ال بقولللت: ابْرا

ُتاه ابن ُبيره الذي وصفنا شأتت وب   فقال بلضهَ:  ن  ال  ِل وجلِ   البريء  ن ابإثَ الذي هان

 بالبريء رجالً  ن الْسأْين يقال لت لبيد بن سه  

ووال آخرون: ب   ن  رجالً  ن اليهو, يقال لت زيد بن السْين, وود ذهرتا الرواية  ْن وال ذلك   

 فيْا  ض   و ْن وال هان يهو,يا, ابن سيرين 

ثني  َْد بن  ْرو, وال: حدثنا غندر,  ن شلبة,  ن خالد الَذاء,  ن ابن سليرين: ـ حد8323  

ي ا. وال: يهو,يا  ما باتا بْرا َِ يْرح  اثص

حدثنا  َْد بن الْثن , وال: حدثنا بدل بن الَْبر, وال: حدثنا شلبة,  ن خالد,  ن ابن سيرين,    

  ثأت 

ي ا. بْلن : ثَ يرم ب   ما باتا بْرا ابإثَ اللذي ُتل  ُلذا ال,لا ن  لن ُلو بلريء  ْلا ر لاه بلت, ووي : ايْرح

 ا دة  أ  ابإثَ, ولو جلأَ هناية  ن ذهلر ابإثلَ وال,طي لة هلان جلا لا, ألن « بت»فالهاء في وولت 

 األفلال وَن اخ أفَ اللباراِ  نها فراجلة َل   لن  واحد بأتها فل  

باي   لا  ص لْ  بصهح اتلا وَثْح ْْ نلا. فلإن  لنلاه: فقلد تَْل  ُلذا اللذي ر لي بْلا ُتل   لن وُ ا وولت: افْقْلدا احح ْ

الْلَللية ورهللب  للن ابإثللَ وال,طي للة  للن ُللو بللريء  ْللا ر للاه بللت  للن ذلللك به اتللا, وُللو الفريللة 

واليذَ, وَثْا  بينا, يلني وزرا  بينا, يلني ُتت يبلين  لن ُ لر  ْألت وجراءتلت  أل  ربلت وتقد لت 

  أ  خالفت فيْا تهاه  نت لْن يلرف ُ ره 

 113ية : اآل

أِوْك ْوْ ا َح ُْن يصضا َح ِطال افْةٌ ِ نحهص ِْ ْْ صتص لْْه  القول في تأوي  وولت تلال :     اْولْوح ْ فْضح ص ِكا ْ أْيحْك ْوْرحح

لْك  ْْ لةْ ْوْ أِ ْْ يح َا َْ ْوالح لْك الحيا ْلا ٍء ْوُْتلْلْل ِكص ْ أْيح ن ْشليح ِروتْْك  ا َح ْوْ ا يْضص أِوْن َا ِ ُْتحفصْسهص َح تْيصلنح يصضا ْ لا لْل

يْاً .   َص ْوْهاْن فْضح ص ِكا ْ أْيحْك ْ ظا أْ  تْلح

ْْ صلتص. وللو  ُن ال تفضل   أيلك يلا  َْلد     ل ص ِكا ْ أْيحلْك ْوْرحح يلني بقوللت جلِ  ثنلاؤه: اْولْلوح  فْضح

 لن  فلَْك ب وفيقت وتبياتت لك ُ ر ُذا ال,ا ن, فيففَ لذلك  ن الجدال  نت, و دافلة ُُ  الَلقِ 

. يقول: لهَْ فروة  نهَ, يلني  ن ُلؤ ء اللذين ي, لاتون ُتفسلهَ,  ¹حقهَ وبأت َح نحهص َح طا افْةٌ  ا ِْ الْْه
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أِوْك. يقول: يلللوك  لن طريلق الَلق, وذللك ل أبيسلهَ ُ لر ال,لا ن  أيلت صلأ  ال  أيلت  اُنح يصضا

ن يللذره ويقلوم بْلذرتلت وسأَ وشها,تهَ لأ,ا ن  نده بأتت بريء  ْا ا,ِ    أيت, و سلأل هَ َيلاه ُ

في ُصَابت, فقال ال تبارك وتلال : و ا يضِ  ُؤ ء اللذين ُْلوا بلأن يضلأوك  لن الواجلب  لن 

 الَيَ في ُ ر ُذا ال,ا ن ,رع جاره, َ  ُتفسهَ 

فإن وال وا  :  ا هان وجت َضاللهَ ُتفسهَ  وي : وجت َضاللهَ ُتفسهَ: ُخذَُ بهلا فلي غيلر  لا   

خذ بها فيت  ن سبأت, وذلك ُن ال جِ  ثناؤه ولد هلان تقلدم َلليهَ فيْلا تقلدم فلي ه ابلت ُباح ال لهَ األ

 أ  لسان رسولت َل  خأقلت بلالنهي  لن ُن ي للاوتوا  أل  ابإثلَ والللدوان واأل لر بال للاون  أل  

 الَِق, فيان  ن الواجب هلل فيْن سل  في ُ ر ال,ا نين الذين وصل  ال ُ لرَُ بقوللت: اْو  تْيصلنح 

يْا.  لاوتة  ن رأْوه ,ون  ن خاصلْهَ َلل  رسلول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ فلي  َا لأ,ا انايْن ْخ

طأب حقت  نهَ, فيان سليهَ في  لوت هَ ,ون  لوتلة  لن رأْلوه, ُخلذا  لنهَ فلي غيلر سلبي  ال, 

َح ْو للا  فصْسللهص للأِوْن َ ِ ُتح للنح وذلللك ُللو َضللاللهَ ُتفسللهَ, الللذي وصللفت ال فقللال: اْو للا يصضا للِروتْْك  ا يْضص

ٍء. و للا يضللِرك ُلؤ ء الللذين ُْللوا للك ُن يللللوك  للن الَلِق فللي ُ للر ُلذا ال,للا ن  للن وو للت  ْشليح

و شيرتت  ن شيء, ألن ال  ثب ك و سدِ,ك في ُ ورك و بين لك ُ ر  ن سلوا فلي ضلاللك  لن 

 الَِق في ُ ره وُ رَُ, ففاضَت وَياَُ 

لةْ. يقلول: و لن فضل  ال  أيلك يلا  َْلد  لع سلا ر  لا ووولت: اوُتحْلْل ِكص ْ أْيحْك اليا    ْْ يح َا َْ وال  لا

تفض  بت  أيك  ن تلْت, ُتلت ُتللل  أيلك الي لاَ, وُلو القلرآن اللذي فيلت بيلان هل  شليء, وُلدى 

ةْ.: يلني وُتللل  أيلك  لع الي لاَ الَيْلة, وُلي  لا هلان فلي الي لاَ  جْلالً  ْْ يح َا و و ظة, اوال

َص.  لن  ذهره,  ن حاللت وحرا ت, وُ ره أْل َح تْيصلنح تْلح ْك  ا لْل ْْ وتهيت وُحيا ت, وو ده وو يده  اْوْ أِ

خبر األِولين وا ْخرين, و ا هان, و ا ُو ها ن وب , ذلك  ن فضل  ال  أيلك يلا  َْلد  لذ خأقلك, 

فاشيره  أ   ا ُو ك  ن َحساتت َليك بال ْسك بطا  ت, والْسار ة َلل  رضلاه و َب لت, ولللوم 

َليك في ه ابت وحيْ ت, و ,الفة  ن حاول َضاللك  ن طريقت و نهاج ,ينلت, فلإن  اللْ  بْا ُتلل

ال ُو الذي ي و ك بفضأت, وييفيك غا أة  لن ُرا,ك بسلوء وحلاول صلدِك  لن سلبيأت, هْلا هفلاك 

ُ ر الطا فة ال ي َُْ ُن تضأك  ن سبيأت في ُ ر ُذا ال,ا ن, و  ُحد  ن ,وتت ينقذك  لن سلوء 

ُتَ خالف ت في شيء  لن ُ لره وتهيلت واتبللَ ُلوى  لن حلاول صلدِك  لن سلبيأت  َن ُرا, بك َن 

وُذه ا ْية تنبيت  ن ال تبيت  َْدا صأ  ال  أيت وسأَ  أ   وضع حظت, وتذهير  نت لت الواجب 

  أيت  ن حقت 

 114اآلية : 

َح َا ِ  ُص لْوا وٍف ُْوح القول في تأوي  وولت تلال :     ا ِ ْخيحْر فاي ْهثايٍر ِ ن تِجح لدْوٍْة ُْوح ْ لحلرص َْ  ْ لنح ُْْ لْر با

يْاً .   راً ْ ظا تايتا ُْجح ْف تصؤح ِا ِكا فْْسوح ْضا الْحٍ بْيحْن النِاسا ْوْ ن يْفحلْ ح ذْلاْك ابح ْغْالْء ْ رح  َاصح

.:   خيللر فللي هثيللر  للن تجللوى النللاس     َح ُص للْوا للنح تْجح للْر فاللي ْهثيللٍر  ا يلنللي جللِ  ثنللاؤه بقولللت: ا  ْخيح

وٍف. والْلللروف: ُللو هلل   للا ُ للر ال بللت ُو تللدَ َليللت  للن  للرص للدْوٍْة ُوح ْ لح َْ جْيلللا  اَ ِ ْ للنح ُْ للْر ب

. وُو ابإصالح بين الْ باينين ُو الْ, َْين بْا ُباح  الحٍ بيْن النِاسا ُ ْال البِر وال,ير  اُوح َصح

 لا ُذن ال وُ لر بلت  ثلَ ُخبلر  ال ابإصالح بينهْا لي راجلا َل   ا فيت األلفة واج ْاع اليأْة  أ 

لرا  تايلتا ُجح ْف تصؤح ِا ِكا فْْسلوح ْضلا جِ  ثناؤه بْا و د  ن فل  ذللك, فقلال: اْوْ لنح يْفحلْل ح ذْلالْك ابح اغلاْء ْ رح

يْا. يقول: و ن يأ ر بَدوة ُو  لروف  ن األ ر, ُو يَلأح بلين النلاس اب غلاء  رضلاة ال,  ْ ظا

يْا. يقول: فسوف تلطيت جللاء لْلا فلل   ¹يلني طأب رضا ال بفلأت ذلك را ْ ظا تايتا ُجح ْف تصؤح افْْسوح

  ن ذلك  ظيْا, و  حدِ لْبأ   ا سْ  ال  ظيْا يلأْت سواه 

لدْوٍْة. فقلال    َْ َح َ ِ ْ لنح ُْ لْر با ُص لْوا لنح تْجح واخ أ  ُُ  اللربية في  لن  وولت: ا  ْخيحْر فالي ْهثيلٍر  ا

ك:   خير فلي هثيلر  لن تجلواَُ َ  فلي تجلوى  لن ُ لر بَلدوة  بل  تَويي البَرة:  لن  ذل

وذللك خطلأ  نلد ُُل  اللربيلة ألن َ    «  تجواَُ» أ  الهاء والْيَ ال ي في «  ن»هأتت  ط  

تلط   أ  الهاء والْيَ في  ثل  ُلذا الْوضلع  لن ُجل  ُتلت للَ ينألت الجَلد  وولال بلل  تَلويي 

نح  ¹َبفي  وضع خف  وت« ْ ن»اليوفة: ود تيون  وُ ا ال,ف  فل  وولك: ا  ْخيحْر فاي ْهثيٍر  ا

. َ  فيْن ُ ر بَدوة, ف يون النجوى  أ  ُذا ال أوي  َُ الرجال الْناجون, هْا وال جِ   َح ُص ْوا تْجح
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ْوى.  وُ ا النَب, فل َح تْجح ُص . وهْا وال: اْوَذح  َح ُصْو ْرابالصهص ْوى ثاْلثٍْة َ ِ  نح تْجح أ  ثناؤه: ا ا يْيصونص  ا

ُن تجل  النجوى فلالً فييون تَبا, ألتت حين لذ ييلون اسل ثناء  نقطللا, ألتلت  لن خلالف النجلوى, 

 فييون ذلك تظير وول الشا ر:

نح ُْحدا                    ْو ا بالِربحعا  ا

يا ْ ا ُصبْيِنصها             ِي  ْءح  َ ِ ُصْوارا

 هْا وال الشا ر:  أ  ُذا ال أوي  ُن ييون رفلا,«  ن»وود يَ ْ    

يسص    ْوبْأحدْةٍ لْيحْس باها ُتايسصإ ِ اليْلافايرص ْوَ ِ اللا

فلي  وضلع خفل  بلالر,ِ «  ن»وال ُبو جلفر: وُول  ُذه األووال بالَواَ في ذلك, ُن تجل    

 أ  النجوى, وتيون النجوى بْلن  جْع الْ ناجين, خرج  ,رج السيرى والجرح  والْرض , 

ر  لاتيلت, فييللون تأويل  اليلالم:   خيلر فلي هثيللر  لن الْ نلاجين يلا  َْلد  للن وذللك ُن ذللك ُرهل

 الناس, َ  فيْن ُ ر بَدوة ُو  لروف, ُو َصالح بين الناس, فإن ُول ك فيهَ ال,ير 

 115اآلية : 

لدْْى  ن بْلحدا ْ ا تْبْيِْن لْتص الحهص لْر ْسلباي ا القول في تأوي  وولت تلال :     اْوْ ن يصْشاواقا الِرسصوْل  ا ْويْ ِبالعح ْغيح

يراً .   َا ِح ْ  َْ ْوْسالْء أاتا ْجْهنِ َح نايْن تصْولِتا ْ ا تْْولِْ  ْوتص ؤح ا ْص  الح

يلني جِ  ثناؤه بقولت: اْوْ نح يصشاواق الِرسصوْل.: و ن يباين الرسول  َْدا صأ  ال  أيلت وسلأَ    

لدا  لا تْبْل ¹ لا,يا لت, فيفارولت  أل  الللداوة للت لنح بْلح لدْى. يلنلي:  لن بللد  لا تبلين للت ُن ا ا يِْن لْلتص الهص

رسول ال, وُن  ا جاء بت  ن  ند ال يهدى َلل  الَلِق, وَلل  طريلق  سل قيَ  اْويْ ِبالعح غيلْر ْسلباي ا 

نايْن. يقول: وي بع طريقا غير طريق ُُ  ال َديق, ويسأك  نهاجا غير  نهاجهَ, وذلك ُلو  ؤح ا ْص ال

هلل ورسولت غير سبي  الْلؤ نين وغيلر  نهلاجهَ  اتصْولِلتا  لا تْلْولِ . يقلول: اليفر باهلل, ألن اليفر با

تجل  تاصره  ا اس نَره واسل لان بلت  لن األوثلان واألصلنام, وُلي   تغنيلت و  تلدفع  نلت  لن 

  ذاَ ال شي ا و  تنفلت  هْا:

يح,  لن ـ حدثني  َْد بن  ْلرو, ولال: حلدثنا ُبلو  اصلَ,  لن  يسل ,  لن ابلن ُبلي تجل8324  

  جاُد في وولت: اتصْولِتا  ا تْْول . وال:  ن آلهة الباط  

حدثني ابن الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال: حدثنا شب ,  ن ابن ُبي تجيح,  ن  جاُد,  ثأت     

أْ  فيْا  ض   َِ ن تار جهنَ, يلني تَروت بها, وود بينا  لن  ال َْ. يقولت: وتجلأت صا أاتا ْجْهنِ َح اْوتص

ِح ْ َليرا. يقلول: وسلاءِ جهلنَ  َلليرا: وبل   بْلا ُغنل   لن َ ا,تلت فلي ُلذا الْوضلع  اْوسلاْء

 وضلا يَير َليت  ن صار َليت  وتللَ ُذه ا ْية في ال,لا نين اللذين ذهلرَُ ال فلي ووللت: اْو  

يْا. لْا ُب  ال وبة  ن ُب   نهَ, وُو طلْة بن األبيره, ولَق بالْشر َا هين  ن تْيصنح لأ,ا انايْن ْخ

  بدة األوثان بْية  رتدِا  فاروا لرسول ال صأ  ال  أيت وسأَ و,ينت 

 116اآلية : 

لن يْْشلالءص ْوْ لن  ْْ لْك لا ْرْك باتا ْويْغحفالرص ْ لا ,صوْن ذْلا القول في تأوي  وولت تلال :     اَاِن ِكْ  ْ يْغحفارص ُْن يصشح

يد كح بااِ ا فْقْدح ْضِ  ْضالْ ً بْلا  اً .  يصشحرا

يلني بذلك جِ  ثناؤه: َن ال   يغفر لطلْة َذ ُشرك و اِ  أ  شرهت باهلل و  لغيره  ن خأقت    

للنح يْشللاءص. يقللول: ويغفللر  للا ,ون الشللرك بللاهلل  للن  ¹بشللرههَ وهفللرَُ بللت ْْ للْك لا للرص  للا ,صوْن ذْلا فا اْويْغح

هلل و اِ  أ  شرهت ليلان فلي الذتوَ لْن يشاء, يلني بذلك جِ  ثناؤه: ُن طلْة لو  ُتت ُشرك با

 شي ة ال  أ   ا سأ   ن خيات ت و لَي ت, وهان َلل  ال ُ لره فلي  ذابلت واللفلو  نلت  وهلذلك 

حيَ ه   ن اج رم جر ا, فإل  ال ُ ره, َ  ُن ييون جر ت شرها باهلل وهفرا, فإتت  ْن ح َ  أيت 

, فقلد حلِرم ال  أيلت الجنلة, و لأواه ُتت  ن ُُ  النلار َذا  لاِ  أل  شلرهت, فلإذا  لاِ  أل  شلرهت

 النار 

 ووال السدِي في ذلك بْا:  

This file was downloaded from QuranicThought.com



ـ حدثنا  َْد بن الَسين, ولال: حلدثنا ُحْلد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: 8325  

للنح يْشللاءص. يقللول:  للن يج نللب اليبللا  ْا للْك لْ للرص  للا ,صوْن ذْلا فا للرص ُنح يصْشللْرْك باللت ْويْغح فا ر  للن اُِن ِكْ   يْغح

 الْسأْين 

يللدا. فإتللت يلنللي: و للن يجللل  هلل فللي  با,تللت    كح بللاِ ا فْقْللدح ْضللِ  ْضللال ً بْلا للرا وُ للا وولللت: اْوْ للنح يصشح

شرييا, فقد ذُب  ن طريق الَلِق, وزال  لن وَلد السلبي  ذُابلا بليلدا وزوا ً شلديدا  وذللك ُتلت 

رك طا ة ال و نهاج ,ينت, فذاك ُلو باشراهت باهلل في  با,تت, فقد ُطاع الشيطان وسأك طريقت وت

 الضالل البليد وال,سران الْبين 

 117اآلية : 

يداً .   ن ,صوتاتا َا ِ َاتْاثاً ْوَان يْدح صوْن َا ِ ْشيحْطاتاً ِ را  القول في تأوي  وولت تلال :     اَان يْدح صوْن  ا

يلد ون  لن ,وتلت َ  اللالِ اخ أ  ُُ  ال أويل  فلي تأويل  ذللك, فقلال بلضلهَ:  لنل  ذللك: َن    

 واللِلى و ناة, فسْاُِن ال َتاثا ب سْية الْشرهين َياُِن ب سْية ابإتاث  ذهر  ن وال ذلك:

ـ حدثني يلقوَ بن َبلراُيَ, ولال: حلدثنا ُشليَ, ولال: ُخبرتلا حَلين,  لن ُبلي  اللك فلي 8326  

نح ,صوتاتا َ ِ َتاثا. وال: الالِ والللِ   ى و ناة, هأها  ؤتث وولت: اَنح يْدح صوْن  ا

حدثني الْثن , وال: حدثنا  ْرو بن  ون, وال: حدثنا ُشيَ,  ن حَين,  ن ُبي  الك بنَوه,    

 َ  ُتت وال: هأهِن  ؤتث 

ـ حدثنا  َْد بن الَسين, وال: حدثنا ُحْد بن  فض , وال: حدثنا ُسباط  ن السدِي: اَنح 8327  

نح ,صوتاتا َ ِ َتاثا. ي  قول: يسْوتهَ َتاثا:  ِ, و ناة, و صِلى يْدح صوْن  ا

لنح ,صوتالتا 8328   ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب, وال: وال ابن زيد في ووللت: اَنح يْلدح صوْن  ا

َ ِ َتاثللا. وللال: آلهلل هَ: الللالِ, واللصللِلى, وياسللاف, وتا أللة, ُللَ َتللاث يللد وتهَ  للن ,ون ال  ووللرُ: 

يدا. اْوَنح يْدح صوْن َ ِ ْشيحطا  تا ْ را

 ووال آصخرون:  لن  ذلك: َن يد ون  ن ,وتت َ   واتا   روح فيت  ذهر  ن وال ذلك:  

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا  بد ال بن صالح, وال: ثني  لاوية بلن صلالح,  لن  ألِي بلن 8329  

نح ,صوتاتا َ ِ َتاثا. يقول:  ْ   يح ا ُبي طأَة,  ن ابن  باس, وولت: اَنح يْدح صوْن  ا

لنح ,صوتالتا 8330   ـ حدثنا بشر بن  لاذ, وال: حدثنا يليد, وال: حدثنا سليد,  ن و ا,ة: اَنح يْدح صوْن  ا

 َ ِ َتاثا.: ُي َ  ْ يح ا   روح فيت 

ـلل حللدثني الْثنلل , وللال: حللدثنا الَجللاج, وللال: حللدثنا  بللارك بللن فضللالة,  للن الَسللن: اَنح 8331  

لنح ,صوتالتا َ ِ  َتاثلا. ولال: وابإتلاث: هل  شليء  يلَ لليس فيلت روح خشلبة يابسلة, ُو حجلر يْدح صوْن  ا

 . يدا.    َل  وولت: افْأْيصبْ ِيصِن آذْاْن األتحلاما  يابس, وال ال تلال : اْوَنح يْدح صوْن َ ِ ْشيحطاتا ْ را

 ذلك:ووال آخرون:  ن  بذلك ُن الْشرهين هاتوا يقولون: َن الْال ية بناِ ال  ذهر  ن وال   

ـ حدثني يَيـ  بن ُبي طالب, وال: ُخبرتلا يليلد, ولال: ُخبرتلا جلويبر,  لن الضلَاك فلي 8332  

نح ,صوتاتا َ ِ َتاثا. وال: الْال ية يل ْون ُتهَ بناِ ال   وولت: اَنح يْدح صوْن  ا

  ذهلر ووال آخرون:  لن  ذلك: َن ُُ  األوثان هاتوا يسْون ُوثاتهَ َتاثا, فأتلل ال ذللك هلذلك  

  ن وال ذلك:

ـ حدثنا سفيان بن وهيع, وال: حدثنا يليد بن ُارون,  لن تلوح بلن وليس,  لن ُبلي رجلاء, 8333  

 ن الَسن وال: هان ليِ  حلِي  لن ُحيلاء الللرَ صلنَ يسلْوتها ُتثل  بنلي فلالن, فلأتلل ال: اَنح 

نح ,صوتاتا َ ِ َتاثا.   يْدح صوْن  ا

بلن َبلراُيَ, ولال: حلدثنا تلوح بلن وليس, ولال: حلدثنا  َْلد بلن حدثني الْثن , وال: حلدثنا  سلأَ    

دِاتي, وال: سْلَ الَسن يقول: هان لي  حِي  ن اللرَ, فذهر تَوه  َا  سي  ُبو رجاء ال

 ووال آخرون: ابإتاث في ُذا الْوضع: األوثان  ذهر  ن وال ذلك:  

بلن ُبلي تجليح,  لن ـ حدثني  َْد بن  ْلرو, ولال: حلدثنا ُبلو  اصلَ,  لن  يسل ,  لن ا8334  

  جاُا, في وولت: اَتاثا. وال: ُوثاتا 

 حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال: حدثنا شب ,  ن ابن ُبي تجيح,  ن  جاُد,  ثأت    
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ـ حدثنا سفيان, وال: حدثنا ُبو ُسا ة,  ن ُشام بن  روة,  ن ُبيت, وال: هان في  ََ  8335  

نح ,ص » ا شة:   « وتاتا َ ِ َتاثاَنح يْدح صوْن  ا

وي  ن ابن  باس ُتت هان يقرؤُا:    بْلن  جْع «, ُن يد ون  ن ,وتت َ  ُصثصنا»وال ُبو جلفر: رص

ثصنا, ثَ وأب الواو ُْلة  ضْو ة, هْا ويل :  لا ُحسلن ُلذه األجلوه, بْلنل   وثن, فيأتت جْع ْوثْنْا وص

وِ  . بْلن : وص َح ْ َن » َ  وذهر  ن بلضهَ ُتت هلان يقلرُ ذللك: الوجوه, وهْا وي : اْوَذْا الِرسص ص ُصوِ 

لرا  والقلراءة «, يد ون  ن ,وتت َ  ُصتصثا ْص هأتت ُرا, جْع ابإتلاث, فجْلهلا ُصتصثلا, هْلا تصجْلع الثْلار ثص

لنح ,صوتالتا َ ِ َتاثلا. بْلنل  جْلع ُتثل ,  ال ي   ُس جيل القراءة بغيرُا وراءة  ن ورُ: اَنح يْدح صوْن  ا

 ح  الْسأْين, وبإجْاع الَجة  أ  وراءة ذلك هذلك ألتها هذلك في  َا

وُول  ال أويالِ ال ي ذهرِ ب أوي  ذلك َذ هان الَلواَ  نلدتا  لن القلراءة  لا وصلفَ, تأويل    

 ن وال:  ن  بذلك ا ْلهة ال ي هان  شرهو اللرَ يلبلدوتها  لن ,ون ال, ويسلْوتها بابإتلاث  لن 

 و ا ُشبت ذلك  األسْاء هالالِ واللِلى وتا أة و ناة,

وَتْللا وأنللا ذلللك ُوللل  ب أويلل  ا ْيللة, ألن األرهللر  للن  لللاتي ابإتللاث فللي هللالم اللللرَ  للا  للرف   

بال أتيث ,ون غيره  فإذ هان ذلك هذلك, فالواجب توجيلت تأويألت َلل  األشلهر  لن  لاتيلت, وَذ هلان 

 بع غير سبي  الْؤ نين, ذلك هذلك ف أوي  ا ْية: و ن يشاوق الرسول  ن بلد  ا تبين لت الهدى, وي

تولِت  ا تولِ  وتَأت جهنَ وساءِ  َليرا, َن يلد ون  لن ,وتلت َ  َتاثلا, يقلول:  لا يلد و اللذين 

يشاوون الرسول وي بلون غير سبي  الْؤ نين شي ا  ن ,ون ال بلد ال وسواه, َ ِ َتاثا, يلنلي: َ  

يقلول جلِ  ثنلاؤه: فَسلب ُلؤ ء الللذين  لا سلْوه بأسلْاء ابإتلاث هلالالِ والللِلى و لا ُشللبت ذللك  

ُشرهوا باهلل و بدوا  ا  بدوا  ن ,وتلت  لن األوثلان واألتلدا,, حجلة  أليهَ فلي ضلالل هَ وهفلرَُ 

 ¹وذُابهَ  ن وَد السبي , ُتهَ يلبدون َتاثا ويد وتها آلهة وُربابا  وابإتاث  ن هلِ  شليء ُِخسلت

 للنهَ ب,ساسلل ت, ويْ نلللون  للن َخللالص فهللَ يقللِرون لأ,سلليس  للن األشللياء باللبو,يللة  ألل   أللَ 

 اللبو,ية لأذي لت  أك ه  شيء وبيده ال,أق واأل ر 

يدا.     القول في تأوي  وولت تلال : اْوَنح يْدح صوْن َ ِ ْشيحطاتا ْ را

يللدا.: و للا يلد و ُللؤ ء الللذين يللد ون ُللذه    يلنلي جللِ  ثنللاؤه بقولللت: اْوَنح يْلدح صوْن َ ِ ْشلليحطاتا ْ را

تاث  ن ,ون ال بد ا هَ َياُا َ  شيطاتا  ريدا, يلني   ِْر,ا  أل  ال فلي خالفلت فيْلا األوثان ابإ

 ُ ره بت وفيْا تهاه  نت  هْا:

ـ حلدثنا بشلر بلن  للاذ, ولال: حلدثنا يليلد, ولال: حلدثنا سلليد,  لن و لا,ة: اْوَنح يْلدح صوْن َ ِ 8336  

يدا. وال: تِْر,  أ   لاصي ال   ْشيحطاتا ْ را

 118ة : اآلي

وضاً .   يباً ِ فحرص َا ْك تْ بْا,ا نح  ا ذِْن  ا  القول في تأوي  وولت تلال :     الِلْنْتص ِكص ْووْاْل ألتِ,ا

يلني جِ  ثناؤه بقولت: الْلْنْتص ِكص.: ُخلاه وُوَاه وُبلده  و لن  اليالم: وَن يد ون َ  شيطاتا    

ذِْن. يلني بذلك ُن الشيطان الْريلد ولال لربلت   ريدا ود للنت ال وُبلده  ن ه  خير  ووال: ا ْْءتِ,ا

وضا. يلني بالْفروض: الْلأوم يبا ْ فحرص َا ْك تْ با,ا نح  ا ذِْن  ا  هْا: ¹َذ للنت: األْتِ,ا

ـلل حللدثني الْثنلل , وللال: حللدثنا ُبللو تللليَ, وللال: حللدثنا سللفيان,  للن جللويبر,  للن الضللَاك: 8337  

وضا. وال:  لأو ا  يبا ْ فحرص َا  اتْ

إن وال وا  : وهي  ي ,ذ الشيطان  ن  با, ال تَيبا  فروضا  وي : ي ,لذ  لنهَ ذللك النَليب ف  

باغوا لت َيللاَُ  لن وَللد السللبي , و, ا لت َيللاَُ َللل  طا  لت, وتليينللت لهللَ الضلالل واليفللر, ح لل  

فْلن ُجلاَ , لاءه واتبلع  لا زينلت للت, فهلو  لن تَليبت الْلألوم وحظلت  ¹يليأهَ  ن  نه, الطريق

لنح الْقسو لذِْن  ا م  وَتْا ُخبر جِ  ثناؤه في ُذه ا ْيلة بْلا ُخبلر بلت  لن الشليطان  لن ويألت: ا ْْءتِ,ا

وضا. ليلأَ الذين شاووا الرسلول  لن بللد  لا تبلين لهلَ الهلدى ُتهلَ  لن تَليب  يبا ْ فحرص َا ْك تْ با,ا  ا

الألنلة فيْلا الشيطان الذي للنت ال الْفروض, وُتت  ْن صده  أليهَ رنلت  وولد ,لأنلا  أل   لنل  

  ض , فيرُنا َ ا,تت 

 120-119اآلية : 

This file was downloaded from QuranicThought.com



لْرتِ  َح فْأْيصبْل ِيصِن آذْاْن األتحلْلاما ْوألْ ص لْرتِهص َح ْوأل ص َح ْو صْ نِيْلنِهص لأِنِهص َح القول في تأوي  ووللت تللال :     اْو صضا هص

يِاً ِ لن ,صونا ِكا  ذا الِشيحْطاْن ْولا ِن ْخأحْق ِكا ْوْ ن يْ ِ,ا َح فْأْيصغْيِرص نِليها ْْ َح ْويص ُص لدص لْراتاً ِ باينلاً    يْلا سح لْر خص  فْقْلدح ْخسا

وراً .   َح الِشيحْطانص َا ِ غصرص ُص دص  ْوْ ا يْلا

ريللد, الللذي وصلل  صللف ت فللي ُللذه ا ْيللة:     ْْ يلنللي بقولللت جللِ  ثنللاؤه  ,بللرا  للن ويلل  الشلليطان ال

الهلدى َلل  الضلالل, وألضأهَ وألصدِن النَليب الْفلروض اللذي ُت,لذه  لن  بلا,ك  لن  َجلة 

. يقللول: ألزيغللنهَ بْللا ُجللل  فللي تفوسللهَ  للن األ للاتي  للن  َح و للن ابإسللالم َللل  اليفللر  اوألصْ نِيْللنِهص

. يقللول: و ْ للرِن  َح فْأْيصبْلل ِيصِن آذْاْن األتحلللاما للْرتِهص طا  للك وتوحيللدك َللل  طللا  ي, والشللرك بللك  اْو ْ ص

ر لوا, النَيب الْفروض لي  ن  با,ك بلبا,ة غيرك  ن األوث َِ ان واألتدا,, ح ل  يْنحسصليوا للت, وي

ويَأأوا لت, ويشر وا غير الذي شلر  ت لهلَ في بللوتي وي,الفوتلك  والبْ حلك: القطلع, وُلو فلي ُلذا 

يلرة لليلأَ ُتهلا بَيلرة  وَتْلا ُرا, بلذلك ال,بيلث ُتلت يلد وَُ َلل  البَْيلرة  َا الْوضع: وطلع ُذن البْ

 فيس جيبون لت ويلْأون بها طا ة لت 

 بنَو  ا وأنا في ذلك وال ُُ  ال أوي   ذهر  ن وال ذلك:و  

ـ حدثنا الَسن بن يَيـ , وال: ُخبرتا  بد الرزاه, وال: ُخبرتا  لْر,  ن و ا,ة في وولت: 8338  

. وال: البْ حك في البَْيرة والسا بة, هاتوا يصبْ ِيون آذاتها لطواغي هَ   افْأْيصبْ ِيصِن آذْاْن األتحلاما

ثنا  َْد بن الَسين, ولال: حلدثنا ُحْلد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي, ـ حد8339  

. ُ ا يب يِن آذان األتلام: فيشقوتها فيجلأوتها بَيرة  َح فْأْيصبْ ِيصِن آذْاْن األتحلاما ْرتِهص  وولت: او ْ ص

برتلي القاسلَ ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, وال: ثني حجاج,  ن ابن جري,, ولال: ُخ8340  

. وللال: ,يللن شللر ت لهللَ َبألليس ههي للة البَللا ر  بللن ُبللي بللِلة,  للن  ير للة: افْأْيصبْلل ِيصِن آذْاْن األتحلللاما

 والسوا ب 

ِن ْخأحْق ِكا.    َح فْأْيصغْيِرص ْرتِهص  القول في تأوي  وولت تلال : اْو ْ ص

ِن ْخأحلْق ِكا    . فقلال بلضلهَ:  لنل  ذللك: و ْ لرتهَ اخ أ  ُُ  ال أويل  فلي  لنل  ووللت: افْأْيصغْيِلرص

 فأيغيرِن خأق ال  ن البها َ باخَا هَ َياُا  ذهر  ن وال ذلك:

ـ حدثنا  َْد بن بشار, وال: حدثنا  بد الرحْن, وال: حدثنا حْا, بن سأْة,  ن  ْار بلن 8341  

َح فْ  ْرتِهص ِن ْخأحْق ِكا. ُبي  ْار,  ن ابن  باس, ُتت هره ابإخَاء, ووال: فيت تللَ اْو ْ ص  أْيصغْيِرص

ـ حدثنا ابن بشار, وال: حدثنا  بد ال بن ,او,, وال: حدثنا ُبلو جلفلر اللرازي,  لن الربيلع 8342  

ِن ْخأحْق ِكا.  َح فْأْيصغْيِرص ْرتِهص  بن ُتس,  ن ُتس, ُتت هره ابإخَاء, ووال: فيت تللَ اْو ْ ص

بي جلفر,  ن الربيع بن ُتلس,  لن ُتلس بلن  اللك, ولال: حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ُبي,  ن ُ   

ِن ْخأحْق ِكا.  َح فْأْيصغْيِرص ْرتِهص  ُو ابإخَاء, يلني وول ال: اْو ْ ص

حدثنا ابن وهيع, ولال: حلدثنا ابلن فضلي ,  لن  طلرف, ولال: ثنلي رجل ,  لن ابلن  بلاس, ولال:    

َح فْ  ْرتِهص ثحأْهةٌ, ثَ ورُ: اْو ْ ص ِن ْخأحْق ِكا. َخَاء البها َ  ص  أْيصغْيِرص

ـ حدثنا الَسن بن يَيـ , وال: ُخبرتا  بد الرزاه, ولال: ُخبرتلا ُبلو جلفلر اللرازي,  لن 8343  

 الربيع بن ُتس, وال:  ن تغيير خأق ال ابإخَاء 

ـ حدثنا الَسن بن يَيـ , وال: ُخبرتا  بد الرزاه, ولال: ُخبرتلا جلفلر بلن سلأيْان, ولال: 8344  

لاء, ولال: ُخبرتي  َْ ِن ْخأحلْق ِكا. ولال: ال,ا شب , ُتت سْع شهر بن حوشب ولرُ ُلذه ا ْيلة: افْأْيصغْيِلرص

 فأ رِ ُبا ال ياح, فسأل الَسن  ن خَاء الغنَ, فقال:   بأس بت 

ـ حدثنا الَسن, وال: ُخبرتا  بد الرزاه, وال: حدثنا  ْي وُب بلن تلافع,  لن القاسلَ بلن 8345  

ِن ْخأحلْق ِكا. فسلأل ت, فقلال: ُلو ُبي بِلة, وال: ُ  رتلي  جاُلد ُن ُسلأل  ير لة  لن ووللت: افْأْيصغْيِلرص

 ال,َاء 

ـ حدثنا ابن وهيع, وال: ثني ُبي,  ن  بد الجبلار بلن ور,,  لن القاسلَ بلن ُبلي بللة, ولال: 8346  

ِن ْخأحلْق ِكا. فسلأ َح فْأْيصغْيِلرص لْرتِهص ل ت, فقلال: ابإخَلاء  ولال وال لي  جاُد: سه   نها  ير لة: اْو ْ ص

 جاُد:  الت للنت ال! فوال لقد  ألَ ُتلت غيلر ابإخَلاء  ثلَ ولال: سلأت! فسلأل ت, فقلال  ير لة: ُللَ 

يْ  لاْ,أحلقا ِكا.  ولال:  لدا لْرةْ ِكا الِ الي فْْطلْر النِلاْس ْ أْيحهلا   تْبح تسْع َل  ولول ال تبلارك وتللال : افاطح

 دا فقال:  ا لت ُخلاه ال!لدين ال  فَدثَ بت  جاُ
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للْق ِكا. وللال:     ِن ْخأح حللدثنا ابللن وهيللع, وللال: حللدثنا حفللص,  للن ليللث, وللال: وللال  ير للة:افْأْيصغْيِرص

 ابإخَاء 

حللدثني الْثنلل , وللال: حللدثنا  سللأَ بللن َبللراُيَ, وللال: حللدثنا ُللارون النَللوي, وللال: حللدثنا  طللر    

ِن ْخأحْق ِكا. وال: ُو ابإخَاء الوِراه, وال: س    ير ة,  ن وولت: اْو ْ ص  َح فْأْيصغْيِرص  ْرتِهص

ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا يَيـ  بن يْان,  ن سفيان,  ن َسْا ي  بن ُبي خالد,  لن 8347  

 ُبي صالح, وال: ابإخَاء 

ل: حدثنا  ْرو بن  أِي, وال: حدثنا وهيع, وال: حدثنا ُبو جلفر الرازي,  ن الربيع بن ُتس, وا   

ِن ْخأحْق ِكا. وال:  نت ال,َاء  َح فْأْيصغْيِرص ْرتِهص  سْلَ ُتس بن  الك يقول في وولت: اْو ْ ص

حدثنا  ْرو, وال: حلدثنا  بلد اللرحْن بلن  هلدي, ولال: حلدثنا حْلا, بلن سلأْة,  لن و لا,ة,  لن    

  ير ة,  ن ابن  باس  ثأت 

 اس, بْثأت حدثنا ابن سأْة,  ن  ْار بن ُبي  ْار,  ن ابن  ب   

حلدثنا ابلن بشلار, ولال: حلدثنا  للاذ بلن ُشلام, وللال: ثنلي ُبلي,  لن و لا,ة,  لن  ير لة ُتلت هللره    

ِن ْخأحْق ِكا.  َح فْأْيصغْيِرص ْرتِهص  ابإخَاء, وال: وفيت تللَ: اْو ْ ص

 ووال آخرون:  لن  ذلك: و ْ رتهَ فأيغيرِن ,ين ال  ذهر  ن وال ذلك:  

نلل , وللال: حللدثنا  بللد ال بللن صللالح, وللال: ثنللي  لاويللة,  للن  أللِي,  للن ابللن ـلل حللدثني الْث8348  

ِن ْخأحْق ِكا. وال: ,ين ال  َح فْأْيصغْيِرص ْرتِهص   باس, وولت: اْو ْ ص

ـ حدثنا ابن بشار, وال: حدثنا  بلد اللرحْن وُبلو ُحْلد, ولا : حلدثنا سلفيان,  لن وليس بلن 8349  

ْرتِ  ِن ْخأحْق ِكا. وال: ,ين ال  سأَ,  ن َبراُيَ: اْو ْ ص َح فْأْيصغْيِرص  هص

حدثنا ابن بشار, وال: حدثنا يَيـ  بن سليد, وال: حلدثنا سلفيان, ولال: ثنلي وليس بلن  سلأَ,  لن    

 َبراُيَ  ثأت 

 حدثنا ُبو هريب, وال: حدثنا ُبو تليَ,  ن سفيان,  ن ويس بن  سأَ,  ن َبراُيَ,  ثأت    

 ال: حدثنا جرير,  ن  غيرة,  ن َبراُيَ,  ثأت حدثنا ابن حْيد, و   

ـ حدثنا الَسن بن يَيـ , وال: ُخبرتا  بد الرزاه, وال: حدثنا  ْلي,  لن القاسلَ بلن ُبلي 8350  

ِن ْخأحْق ِكا. وال: ,ين ال   بلة, وال: ُخبرِ  جاُدا بقولت  ير ة في وولت: افْأْيصغْيِرص

أَ بلن َبلراُيَ, ولال: حلدثنا ُلارون النَلوي, ولال: حلدثنا ـ حدثني الْثنل , ولال: حلدثنا  سل8351  

للْق ِكا., فقللال: هللذَ اللبللد  ِن ْخأح الللوراه, وللال: ذهللرِ لْجاُللد وللول  ير للة فللي وولللت: افْأْيصغْيِللرص

ِن ْخأحْق ِكا. وال: ,ين ال  َح فْأْيصغْيِرص ْرتِهص  اْو ْ ص

بو  لاوية,  ن ابن جري,,  ن القاسلَ بلن ـ حدثنا ابن وهيع و ْرو بن  أِي, وا : حدثنا 8352ُ  

 ُبي بِْلة,  ن  جاُد و ير ة, وا : ,ين ال 

ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا الَْاربي وحفص,  ن ليث,  لن  جاُلد, ولال: ,يلن ال, ثلَ 8353  

َص.   ورُ: اذْلاْك الدِينص القْيِ

,  ن  يس ,  ن ابن ُبلي تجليح, حدثنا  َْد بن  ْرو و ْرو بن  أِي, وا : حدثنا ُبو  اصَ   

ِن ْخأحْق ِكا. وال: الفطرة ,ين ال    ن  جاُد في وولت: افْأْيصغْيِرص

حللدثني الْثنلل , وللال: حللدثنا ُبللو حذيفللة, وللال: حللدثنا شللب ,  للن ابللن ُبللي تجلليح,  للن  جاُللد:    

ِن ْخأحْق ِكا. وال: الفطرة: الدين   افْأْيصغْيِرص

ثنا الَسين, ولال: ثنلي حجلاج, ولال: ولال ابلن جلري,: ُخبرتلي  بلد ال بلن حدثنا القاسَ, وال: حد   

ِن ْخأحْق ِكا. وال: ,ين ال  َح فْأْيصغْيِرص ْرتِهص  هثير, ُتت سْع  جاُدا يقول: اْو ْ ص

نِ 8354   َح فْأْيصغْيِلرص لْرتِهص  ـ حدثنا بشر بن  لاذ, وال: حدثنا يليد, وال: حدثنا سلليد,  لن و لا,ة: اْو ْ ص

 ْخأحْق ِكا. ُي ,ين ال, في وول الَسن وو ا,ة 

حللدثنا الَسللن بللن يَيللـ , وللال: ُخبرتللا  بللد الللرزاه, وللال: ُخبرتللا  لْللر,  للن و للا,ة فللي وولللت:    

ِن ْخأحْق ِكا. وال: ,ين ال   افْأْيصغْيِرص

 ثْلان بلن  ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا َسَاه, وال: حلدثنا َسلْا ي  بلن  بلد الْألك,  لن8355  

ِن ْخأحْق ِكا. وال: ,ين ال   األسو,,  ن القاسَ ابن بْلة في وولت: افْأْيصغْيِرص
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ـ حدثنا  َْد بن الَسين, ولال: حلدثنا ُحْلد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: 8356  

ِن ْخأحْق ِكا. وال: ُ ا خأق ال: فدين ال  َح فْأْيصغْيِرص ْرتِهص  اْو ْ ص

دثَ  ن الَسين بن الفرج, وال: سلْلَ ُبلا  للاذ, ولال: حلدثنا  بيلد بلن سلأْان, ولال: 8357   ـ حص

لْرةْ ِكا الِ الي  ِن ْخأحْق ِكا. وال: ,ين ال, وُو ولول ال: افاطح سْلَ الضَاك يقول في وولت: افْأْيصغْيِرص

يْ  لاْ,أحقا ِكا. يقول: لدين  ال  فْْطْر النِاْس ْ أْيحها   تْبحدا

َح 8358   لْرتِهص ـ حدثنا يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُلب, ولال: سلْلَ ابلن زيلد يقلول فلي ووللت: اْو ْ ص

يْ  لاْ,أحقا ِكا. وال: لدين ال  ِن ْخأحْق ِكا. وال: ,ين ال, وورُ: ا  تْبحدا  فْأْيصغْيِرص

يان, وال: حدثنا ويس بن  سلأَ, حدثنا  ْرو بن  أي, وال: حدثنا يَيـ  بن سليد, وال: حدثنا سف   

ِن ْخأحْق ِكا. وال: ,ين ال  َح فْأْيصغْيِرص ْرتِهص   ن َبراُيَ: اْو ْ ص

دْير,  ن  يس  بن ُالل, ولال:     حدثنا  ْرو بن  أِي, وال: حدثنا  لاذ, وال: حدثنا  ْران بن حص

ِن ْخأحْق ِكا. ه ب هثير  ول  ابن سْرة َل  الضَاك بن  لاحَ يسألت  ن وولت: اْو ْ  َح فْأْيصغْيِرص ْرتِهص  ص

 في ب: َتت ,ين ال 

َ  ذهر  ن وال ذلك:   ِن خأق ال بالوشح  ووال آخرون:  لن  ذلك: و ْ رتهَ فأيغيرص

ـ حدثنا  ْرو بن  أِي, وال: حدثنا  بد الرحْن بن  هدي, وال: حدثنا حْا, بن سأْة,  ن 8359  

ِن ْخأحْق ِكا. وال: الوشَ يوتس,  ن الَسن في وولت: اْو ْ  َح فْأْيصغْيِرص ْرتِهص   ص

ِن     حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا يليد بن توح,  ن ويس,  ن خالد بن ويس,  لن الَسلن: افْأْيصغْيِلرص

 ْخأحْق ِكا. وال: الوشَ 

ه,  لن حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, ولال: ثنلي ُشليَ, ولال: ُخبرتلا يلوتس بلن  بيلد ُو غيلر   

ِن ْخأحْق ِكا. وال: الوشَ   الَسن: افْأْيصغْيِرص

ـ حدثنا ُحْد بن حلازم, ولال: حلدثنا ُبلو تلليَ, ولال: حلدثنا ُبلو ُلالل الراسلبِي, ولال: سلأل 8360  

 رج  الَسن:  ا تقول في ا رُة وشرِ وجهها  وال:  ا لها للنها ال! ْغيِرِ خأق ال 

حدثنا ُبو  لاوية,  ن األ ْش,  ن َبراُيَ, وال: وال  بد ال: ـ حدثني ُبو السا ب, وال: 8361  

َِْاِ والْس وشْاِ الْغيِراِ خأق ال   للن ال الْ فأِجاِ والْ ن

حدثنا  َْد بن بشار, وال: حدثنا  بد الرحْن, وال: حلدثنا سلفيان,  لن  نَلور,  لن َبلراُيَ,    

َِْلاِ والْ فأِجلاِ لأَسلن  ن  أقْة,  ن  بد ال, وال: للن ال الواشراِ  والْس وشْاِ والْ ن

 الْغيِراِ خأق ال 

حدثنا ابن الْثن , وال: حدثنا  َْد بن جلفر, وال: حدثنا شلبة,  ن  نَور,  ن َبراُيَ,  لن    

َِْلاِ والْ فأِجلاِ ـ ولال شللبة: وُحسلبت ولال : الْغيلراِ   أقْة  ن  بد ال, وال: لللن ال الْ ن

 خأق ال 

ُبو جلفر: وُول  األووال بالَواَ في تأوي  ذلك وول  لن ولال:  لنلاه: و ْ لرتهَ فأيغيلرِن وال   

لْرةْ ِكا الِ الي  خأق ال, وال: ,ين ال, وذلك لد لة ا ْية األخرى  أ  ُن ذلك  لناه, وُي وولت: افاطح

يْ  لاْ,أحقا ِكا ذْلاْك الدِينص ال َص.  وَذا هان ذلك  لناه ,خ  في ذلك فل  ه   ا فْْطْر النِاْس ْ أْيحها   تْبحدا قْيِ

لره, وغيلر ذللك  لن  ته  ال  نت  ن خَاء  ا   يجوز خَاؤه, ووشلَ  لا تهل   لن وشلْت وْوشح

الْلاصي, و,خ  فيت ترك هِ   ا ُ لر ال بلت, ألن الشليطان   شلِك ُتلت يلد و َلل  جْيلع  لاصلي 

تَيبت الْفروض  لن  بلا, ال ب غييلر  لا خألق ال ال, وينه   ن جْيع طا  ت, فذلك  لن  ُ ره 

للْق ِكا. َللل  ُتللت و للد األ للر  ¹ لن ,ينللت ِن ْخأح َح فْأْيصغْيِللرص للْرتِهص و   لنلل  ل وجيللت  للن وجللت وولللت: اْو ْ ص

ب غيير بل   لا تهل  ال  نلت ,ون بلل , ُو بلل   لا ُ لر بلت ,ون بلل   فلإذ هلان اللذي وجلت 

ون غيره, َتْا فل  ذلك ألن  لناه: هان  نلده ُتلت  نل  بلت تغييلر  لن  ذلك َل  ال,َاء والوشَ ,

ِن ْخأحْق ِكا.  ا ينبل ء  َح فْأْيصغْيِرص ْرتِهص األجسام, فإِن في وولت جِ  ثناؤه َخبارا  ن واي  الشيطان: اْو ْ ص

ُجسلام  ُن  لن  ذلك غير غير  ا ذُب َليت, ألن تْبح يك آذان األتلام  ن تغيير خألق ال, اللذي ُلو 

وود  ض  ال,بر  نت ُتت و د األ ر ب غيير خأق ال  لن األجسلام  فسلرا, فلال وجلت بإ لا,ة ال,بلر 

 نللت بللت  جْللالً, َذ هللان الفَلليح فللي هللالم اللللرَ ُن ي للرجَ  للن الْجْلل   للن اليللالم بالْفسللر 
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 وبال,اِص  ن اللاِم ,ون ال رجْة  ن الْفسلر بالْجْل , وبالللاِم  لن ال,لاص, وتوجيلت ه لاَ ال

 َل  األفَح  ن اليالم وُول   ن توجيت َل  غيره  ا وجد َليت السبي  

َح    ُص دص باينا يْلا ْراتا  ص سح ْر خص نح ,صونا ِكا فْقْدح ْخسا ذا الِشيحطاْن ْولايِا  ا القول في تأوي  وولت تلال : اْوْ نح يْ ِ,ا

ورا.  َص الِشيحطانص َ ِ غصرص ُص دص َح ْو ا يْلا نِيها ْْ  ويص

خبر  ن ال جِ  ثناؤه  ن حال تَيب الشيطان الْفروض  ن الذين شاوِوا ال ورسولت  ن  وُذا  

بلللد  للا تبللين لهللَ الهللدى, يقللول ال: و للن ي بللع الشلليطان فيطيلللت فللي  لَللية ال, وخللالف ُ للره, 

باينلا. يقللول: فقللد ُ للْراتا  ص سح للْر خص أللك ُالهللا, ويواليلت في ,للذه وليِللا لنفسللت وتَليرا ,ون ال, افْقْللدح ْخسا

سا  بينا يبين  ن  طبت وُالهت, ألن الشيطان   يْأك لت تَرا  ن  ْوبْ,س تفست حظها فأوبقها بْ,ح

ال َذا  اوبت  أ   لَي ت َياه في خالفت ُْ ره, ب  ي,ذلت  ند حاج ت َليت  وَتْلا حاللت  للت  لا ,ام 

ُص  للدص َص الِشلليحطانص َ ِ حيِللا  ْهللالً باللقوبللة, هْللا وصللفت ال جللِ  ثنللاؤه بقولللت: ايْلا ُص للدص َح وْ للا يْلا نِلليها ْْ َح ويص
ريدص ُولياءه, الذين َُ تَليبت الْفلروض ُن ييلون  ْْ د الشيطان ال ورا. يلني بذلك جِ  ثناؤه: يْلا غصرص

لهَ تَيرا  ْن ُرا,َُ بسوء, ورهيرا لهَ  أيت, يْلنلهَ  نلت ويلدافع  لنهَ, ويْيلنهَ الظفلر  أل  

ورا. يقللول: و للا يلللد   للن حللاول  يللروُهَ والفألل,  ألليهَ  َص الِشلليحطانص َ ِ غصللرص ُص للدص ثللَ وللال: اْو للا يْلا

الشيطان ُولياءه الذين ُت,ذوه وليا  ن ,ون ال َ  غرورا, يلني: َ  باطالً  وَتْا جل   دِتت َياَُ 

جِ  ثناؤه  ا و دَُ غرورا, ألتهَ هاتوا يَسبون ُتهَ في ات,اذَُ َياه وليا  أ  حقيق ت  ن  دْاتت 

ياذبة وُ اتيت الباطأة, ح   َذا حََص الَِق وصاروا َل  الَاجة َليت, وال لهلَ  لدِو ال: اَِن ال

َح فا تصيص لنح سصلأحطاٍن َ ِ ُنح ,ْْ لوح َح  ا َح ْو ا هاْن لالي ْ أْليحيص أْفح صيص َح فأخح ِق ْوْوْ دحتصيص َْ دْ ال َح ْو ح َح ِكْ ْوْ دْهص ل ْْجبح ص سح

و وتاي ْولصو ص نح لي فاْل تْأصو ص ونا  ا ْص ْرهص ص ا ُشح ْْ ِص با ِي َتِي ْهفْرح خا را َح ْص َح با َح ْو ا ُتح ص يص خا را َح ْص َح  ا ُتا با ا ُتحفصْسي

لْن النِلاس ْوَتِل  جلاٌر  ْم  ا َص اليْوح وْبح ., وهْا وال لأْشرهين ببدر, وود زين لهَ ُ ْالهَ: ا  غالاْب لْيص

. وحَلَص الَلق, و ل ِا الفا ْ لانا ا تْلْراْء ِْ َح فْأْ اين حلدِ األ لر, وتللول  لذاَ ال بَلبلت اتْْيلْس لْيص

َا., فَارِ  قا يدص اللا ْن َتِ  ُخافص ِكْ ْوِكص ْشدا َح َتِ  ُْرى  ا   تْْروح نحيص يٌء  ا بْيحتا ووْاْل َتِ  بْرا ْ أ  ْ قا

النص ْ ا ْح ْسبصتص الِظ َح ٍَ باقايْلٍة يْ َح  داتت  دِو ال َياَُ  ند حاج هَ َليت غرورا اْهْسْرا ًء ْح ِ  َاذْا ْجاْءهص لْل

ْسابْتص.  نحدْهص فْْوفِاهص حا دحهص ْشيح ا ْوْوْجد ِكْ  ا  يْجا

 121اآلية : 

يَاً .   َا دصوْن ْ نحْها ْ  َص ْو ْ يْجا َح ْجْهنِ ُص لْـْ اْك ْ أحْوا  القول في تأوي  وولت تلال :     اُصوح

َص. يلني جِ  ثناؤه بقولت: اُصولْ اْك.: ُؤ ء الذين ا    َح ْجْهنِ ُص ت,ذوا الشيطان وليا  ن ,ون ال, اْ أحْوا

َيَا. يقول:   يجدون  ن جهنَ  دصوْن ْ نحها  ح يلني:  َيرَُ الذي يَيرون َليت جهنَ, اْو  يْجا

ليص  َا َذا صيرَُ ال َليها يوم القيا ة,  لد ً يلدلون َليت, يقال  نت: حاص فالن  لن ُلذا األ لر يْ

يصوصا: َ ذا  دل  نت, و نت خبر ابن  ْر ُتت وال: بلثنا رسول ال صأ  ال  أيلت وسلأَ ْحيحَا وحص

للةً  َْ للنا ْحيح َح َا ووللال بلضللهَ: فجاضللوا جيضللة, والَلليص  ¹سللرية هنللَ فلليهَ, فأقينللا الْشللرهين ف

 والجي    قاربا الْلن  

 122اآلية : 

 َِ أصواح ال ْا يْن آْ نصواح ْوْ  َح اْها القول في تأوي  وولت تلال :     اْوالِذا ن تْ ي  ا را ٍِ تْجح َح ْجنِا أصهص ِا ْسنصدحخا ا َْ الا

ْن ِكا وايالً .   دْهص  ا دْ ِكا ْحقِاً ْوْ نح ُْصح يْن فايْهال ُْبْداً ْو ح  األتحْهارص ْخالادا

.: والذين ِصلدووا ال ورسلولت, وُوِلروا     ِا الاَا َِ أصوا ال ْا يْن آْ نصوا ْو  يلني جِ  ثناؤه بقولت: اْوالِذا

لت بالواحداتية ولرسولت صأ  ال  أيت وسأَ بالنبِوة و ْألوا الَلالَاِ, يقلول: وُ,ِوا فلرا   ال 

. يقولت: سوف تلدخأهَ يلوم القيا لة  َح اها األتحهارص نح ت ي  ا را ٍِ تْجح َح ْجنِا أصهص ال ي فرضها  أيهَ  اْسنصدحخا

: يلني بساتين تجري  ن تَ هلا َذا صاروا َل  ال جلاء بْا  ْأوا في الدتيا  ن الَالَاِ جناِ

لدْ ِكا  يْن فيها ُبْدا. يقول: باوين في ُذه الجناِ ال ي وصلفها ُبلدا ,ا ْلا  وووللت اْو ح األتهار  اخالدا

لدْة الشليطان الياذبلة ال لي ُلي  ْحقِا. يلين:  دة  ن ال لهَ ذللك فلي اللدتيا حقلا, يقينلا صلا,وا,   ْهلا

لدة  ْلن   ييلذَ و  ييلون  نلت اليلذَ و  ي,أل  و لده  غرور  ن و دُا  ن ُوليا لت, وليلن   ا

وَتْا وص  جلِ  ثنلاؤه و لده بالَلده والَلِق فلي ُلذه لْلا سلبق  لن خبلره جلِ  ثنلاؤه,  لن ولول 
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َح  َح ْوألصْ نِيْلنِهص لأِنِهص وضلا ْوألصضا ليبا ْ فحرص َا ْك تْ بلا,ا لنح  ا ذِْن  ا الشيطان الذي وَت في وولت, ووال: ا ْْءتِ,ا

للْرتِ  َص الِشلليحطانص َ ِ وْو ْ ص ُص للدص َح ْو للا يْلا نِلليها ْْ َح ويص ُص للدص . ثللَ وللال جللِ  ثنللاؤه: ايْلا َح فْأْيصبْلل ِيصِن آذْاْن األتحلللاما هص

ٍِ تجري  ن تَ ها األتهار  ورا. ولين ال يلد الذين آ نوا و ْأوا الَالَاِ ُتت سيدخأهَ جنا غصرص

وص  صف ت  فوص  جِ  ثناؤه الو دين  خالدين فيها ُبدا, و دا  نت حقا,   هو د الشيطان الذي

والوا دين وُخبلر بَيلَ ُُل  هل  و لد  نهْلا تنبيهلا  نلت جلِ  ثنلاؤه خأقلت  أل   لا فيلت  َلأَ هَ 

وخالصهَ  ن الهأية واللطب, لينلجروا  ن  لَي ت ويلْأوا بطا  ت, فيفوزوا بْا ُ لدِ لهلَ فلي 

دْهص  ْن ِكا واليالً. يقلول: و لن ُصلده ُيهلا النلاس جناتت  ن ثوابت  ثَ وال لهَ جِ  ثناؤه: اْوْ نح ُصح  ا

 ن ال ويالً: ُي   ُحلد ُصلده  نلت وليالً, فييل  ت رهلون اللْل  بْلا و لدهَ  أل  اللْل  بلت ربيلَ 

جناِ تجري  ن تَ ها األتهار خالدين فيها ُبدا, وتيفرون بت, وت,الفون ُ ره, وُت َ تلأْون ُن   

داتلت الياذبلة ُحد ُصده  نت ويالً, وتلْأون بْا  يأ رهَ بت الشيطان, رجاء بإ,راك  لا يللدهَ  لن  ا

وُ اتيت الباطأة, وود  أْ َ ُن  داتت غلرور   صلَة لهلا و  حقيقلة, وت ,ذوتلت وليلا  لن ,ون ال 

وت رهون ُن تطيلوا ال فيْلا يلأ رهَ بلت وينهلاهَ  نلت, ف يوتلوا للت ُوليلاء  و لنل  القايل  والقلول: 

 واحد 

 123اآلية : 

لْل بالتا ْو ْ  ْْ ح سصلْوًءا يصجح َا ْ ن يْلح ُح ا الحيا ْا َح ْوآل ُْْ اتاِي ُْ  القول في تأوي  وولت تلال :     الِيحْس باأْْ اتايِيص

يراً .   َا ن ,صونا ِكا ْولايِاً ْو ْ تْ دح لْتص  ا  يْجا

َح ْو  ُ     َا. فقلال بلضلهَ: اخ أ  ُُ  ال أوي  في الذين  صنصوا بقولت: الْيحْس بأ اتايِيص ُح ا اليا لا اتاِي ُ

. ُُ  ابإسالم  ذهر  ن وال ذلك:   َح ـ حدثنا  َْد بن الْثنل , ولال: 8362 صني بقولت الْيحْس بأ اتايِيص

حدثنا  َْد بن جلفر, وال: حدثنا شلبة,  ن  نَور,  ن ُبي الضَ ,  ن  سروه, وال: تفاخر 

ولال:  ¹نيَ, وولال ُلؤ ء: تَلن ُفضل   لنيَالنَارى وُُ  ابإسلالم, فقلال ُلؤ ء: تَلن ُفضل   ل

َا.  ُح ا اليا ا َح ْو  ُ اتاِي ُ  فأتلل ال: الْيحْس بأ اتايِيص

حدثنا ابن بشار, وال: حدثنا  بد الرحْن, وال: حلدثنا سلفيان,  لن األ ْلش,  لن ُبلي الضلَ ,    

ُح ا اليا ا َح ْو  ُ اتاِي ُ َا. وال ُُ  الي لاَ: تَلن وُتل َ  ن  سروه, وال: لْا تللَ: الْيحْس بأ اتايِيص
ٌن.  ؤح ا ُصْو  ص نح ذْْهٍر ُوح ُصتحث  ْو ِا  ا الَا َِ ْن ال ْْ ح  ا  سواء, فنللَ ُذه ا ْية: اْوْ نح يْلح

حدثني ُبو السا ب وابن وهيع, وا : حدثنا ُبو  لاوية,  ن األ ْش,  ن  سأَ,  ن  سروه في    

َح ْو  ُ اتاِي ُ َا.وال: اح ِ, الْسلأْون وُُل  الي لاَ, فقلال الْسلأْون: وولت: الْيحْس بأ اتايِيص ُح ا اليا ا

ل ا  ُح َح ْو  ُ لاتاِي ُ تَن ُُدى  نيَ, ووال ُُ  الي اَ: تَلن ُُلدى  لنيَ, فلأتلل ال: الْليحْس بأ لاتايِيص

نح ذْْهلٍر ُ ِا  ا الاَا َِ ْن ال ْْ ح  ا َا. وال: ففأ,  أيهَ الْسأْون بهذه ا ْية: اْوْ نح يْلح ُصلْو اليا ا وح ُصتحثْل  ْو

ٌن.    َل  آخر ا ْي ين  ؤح ا   ص

ـ حلدثنا بشلر بلن  للاذ, ولال: حلدثنا يليلد, ولال: حلدثنا سلليد,  لن و لا,ة, ولال: ذصهلر لنلا ُن 8363  

الْسأْين وُُ  الي اَ اف ,روا, فقال ُُ  الي اَ: تبينا وب  تبييَ, وه ابنا وب  ه ابيَ, وتَن ُولل  

: تَن ُول  باهلل  نيَ, تبيِنا خاتَ النبيين, وه ابنا يقض   أ  الي ب ال ي باهلل  نيَ  ووال الْسأْون

ْل باتا.    َل  وولت:  ْْ ح سصوءا يصجح َا, ْ نح يْلح ُح ا اليا ا َح ْو  ُ اتاِي ُ هاتَ وبأت  فأتلل ال: الْيحْس بأ اتايِيص

لل سا َح ُصللْو  ص ا ْو ِ ْهللتص  ا َْ ْوجح للأْ للنح ُسح ِْ ينللا  ا ْسللنص ,ا َْ ْحنايفللا. فللأفأ, ال حجللة اْوْ للنح ُحح ي ُا للْرا أِللةْ َبح ٌن ْواتِبْللْع  ا

 الْسأْين  أ   ن تاوَُُ  ن ُُ  األ,يان 

ـ حدثنا  َْد بن الَسين, ولال: حلدثنا ُحْلد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: 8364  

للْل  لل ح سصللوءا يصجح ْْ َا ْ للنح يْلح لل ا اليا للا ُح َح ْو  ُ للاتاِي ُ باللتا. وللال: ال قلل  تللاس  للن اليهللو, الْلليحْس بأ للاتايِيص

والنَارى, فقالَ اليهو, لأْسأْين: تَن خير  نيَ, ,يننا وب  ,ينيَ, وه ابنا وب  ه ابيَ, وتبينا وب  

تبييَ, وتَن  أ  ,ين َبراُيَ, ولن يدخ  الجنة َ   ن هان ُو,ا  ووالَ النَارى  ث  ذلك  فقال 

بلييَ, وولد ُ لرتَ ُن ت بلوتلا وت رهلوا ُ لرهَ, فلنَن خيلر الْسأْون: ه ابنا بلد ه ابيَ, وتبينا بلد ت

 نيَ, تَن  أ  ,ين َبراُيَ وَسْا ي  وَسَاه, ولن يدخ  الجنة َ   ن هان  أ  ,يننلا  فلر,ِ ال 

لْل بالتا. ثلَ فضل  ال  ل ح سصلوءا يصجح ْْ َا ْ لنح يْلح ل ا اليا لا ُح َح ْو  ُ اتاِي ُ  أيهَ وولهَ, فقال: الْيحْس بأ اتايِيص
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َْ ال ي ُا للْرا أِللةْ َبح للٌن ْواتِبْللْع  ا سا َح ُصللْو  ص ا ْو ِ ْهللتص  ا َْ ْوجح للأْ للنح ُسح ِْ ينللا   ْسللنص ,ا ْللؤ نين  ألليهَ, فقللال: اْوْ للنح ُحح

 ْحنايفا. 

دثَ  ن الَسين بن الفرج, وال: سْلَ ُبا  لاذ يقول: ُخبرتلا  بيلد بلن سلأْان, ولال: 8365   ـ حص

لْل بالتا. سْلَ الضَاك يقول في وولت: الْيحْس بأ اتايِيص  ل ح سصلوءا يصجح ْْ َا ْ لنح يْلح ل ا اليا لا ُح َح ْو  ُ لاتاِي ُ
ت,اصَ ُُ  األ,يان, فقال ُُ  ال وراة: ه ابصنا ُِول ه اَ وخيرُا, وتبينلا خيلر األتبيلاء  وولال ُُل  

ابإتجي  تَوا  ن ذلك  ووال ُُ  ابإسالم:   ,ين َ  ,ين ابإسلالم, وه ابنلا تسلخ هل  ه لاَ, وتبينلا 

َح ْو  خاتَ ال نبيين, وُص رتا ُن تلْ  بي ابنا وتلؤ ن بي لابيَ  فقضل  ال بيلنهَ, فقلال: الْليحْس بأ لاتايِيص

ْل باتا.  ثَ خير بين ُُل  األ,يلان, ففضل  ُُل  الفضل , فقلال:  ْْ ح سصوءا يصجح َا ْ نح يْلح ُح ا اليا ا ُ اتاِي ُ

ُصوْ  ا ْو ِ ْهتص  ا َْ ْوجح أْ نح ُسح ِْ ينا  ا ْسنص ,ا َْ ْخأايالً.  اْوْ نح ُحح ي ُا ٌن.    َل  وولت: اْواتِْ,ذْ ِكص َبحْرا سا َح   ص

ـ حدثني  َْد بن سلد, وال: ثني ُبي, وال: ثني  ْي, وال: ثنلي ُبلي,  لن ُبيلت,  لن ابلن 8366  

ليرا. تَلاهَ ُُل  األ,يلان,  َا َا.    َلل : اْو  تْ ل ا اليا لا ُح َح ْو  ُ لاتاِي ُ  باس, وولت: الْيحْس بأ اتايِيص

قال ُُ  ال وراة: ه ابنا خير  ن الي ب, ُتلل وب  ه ابيَ, وتبيِنا خير األتبيلاء  وولال ُُل  ابإتجيل  ف

 ث  ذلك  ووال ُُ  ابإسالم:   ,ين َ  ابإسالم, ه ابنا تسخ ه  ه اَ, وتبينا خاتَ النبيين, وُ لرتَ 

لل ا وُص رتللا ُن تللؤ ن بي للابيَ, وتلْلل  بي ابنللا  فقضلل  ال بيللنهَ فقللال: الْلليح  ُح َح ْو  ُ للاتاِي ُ ْس بأ للاتايِيص

ْهلتص  َْ ْوجح لأْ لنح ُسح ِْ ينلا  ا ْسلنص ,ا ْل باتا. وخير بين ُُ  األ,يان فقال: اْوْ نح ُحح ْْ ح سصوءا يصجح َا ْ نح يْلح اليا ا

َْ ْخأايالً.  ي ُا َْ ْحنايفا واتِْ,ذْ ِكص َبحْرا ي ُا أِةْ َبحْرا ٌن ْواتِبْْع  ا سا َح ُصْو  ص ا ْو ِ   ا

حدثني الْثن , وال: حدثنا َسَاه, وال: حدثنا يلأ  بن  بيلد وُبلو زُيلر,  لن َسلْا ي   ـ8367  

بن ُبي خالد,  ن ُبي صالح, وال: جأس تاس  ن ُُ  ال وراة وُُل  ابإتجيل  وُُل  ابإيْلان, فقلال 

ل ا  ُح َح ْو  ُ لاتاِي ُ َا ُؤ ء: تَن ُفض , ووال ُؤ ء: تَن ُفضل   فلأتلل ال: الْليحْس بأ لاتايِيص اليا لا

لنح ذْْهلٍر ُوح  ِا  ا لالاَا َِ لْن ال ْْ ح  ا ْل باتا., ثَ خِص ال ُُ  ابإيْان فقال: اْوْ نح يْلح ْْ ح سصوءا يصجح ْ نح يْلح

ٌن.  ؤح ا ُصْو  ص  ُصتحثْ  ْو

ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ُبو ُسا ة,  ن َسلْا ي ,  لن ُبلي صلالح, ولال: جألس ُُل  8368  

ُ  اللبور وُُ  ابإيْان, ف فاخروا, فقلال ُلؤ ء: تَلن ُفضل , وُلؤ ء: ال وراة وُُ  ابإتجي  وُ

أصوْن  صولْ الْك يْلدحخص ٌن فْأ لؤح ا ُصلْو  ص نح ذْْهلٍر ُوح ُصتحثْل  ْو ِا  ا الاَا َِ ْن ال ْْ ح  ا تَن ُفض   فأتلل ال: اْوْ نح يْلح

وْن تْقايرا.  ْص أْ  الْجنِةْ ْو  يصظح

: حدثنا يليد, وال: ُخبرتا جويبر,  ن الضَاك في وولت: ـ حدثنا يَيـ  بن ُبي طالب, وال8369  

َا. وال: اف ,ر ُُ  األ,يلان, فقاللَ اليهلو,: ه ابنلا خيلر الي لب  ُح ا اليا ا َح ْو  ُ اتاِي ُ الْيحْس بأ اتايِيص

وُهر ها  أ  ال, وتبينا ُهرم األتبياء  أ  ال  وس , هأْلت ال وْلياْلً, وخلال بلت تجيِلا, و,يننلا خيلر 

األ,يان  ووالَ النَارى:  يس  بلن  لريَ خلاتَ الرسل , وآتلاه ال ال لوراة وابإتجيل , وللو ُ,رهلت 

 وس   تِبْلْتص, و,يننلا خيلر األ,يلان  وواللَ الْجلوس وهفلار الللرَ: ,يننلا ُولدم األ,يلان وخيرُلا  

الي ب  لن  نلد  ووال الْسأْون:  َْد تبينا خاتَ النبيين, وسيد األتبياء, والفروان آخر  ا ُتلل  ن

َح ْو   ال, وُو ُ ين  أ  هِ  ه اَ, وابإسلالم خيلر األ,يلان  ف,يلر ال بيلنهَ, فقلال: الْليحْس بأ لاتايِيص

َا.  ُح ا اليا ا  ُ اتاِي ُ

َا.: ُُل  الشلرك بلت  لن    ل ا اليا لا ُح َح ْو  ُ لاتاِي ُ ووال آخرون: ب   ن  ال بقوللت: الْليحْس بأ لاتايِيص

  ن وال ذلك:  بدة األوثان  ذهر

ـ حدثني  َْد بن  ْلرو, ولال: حلدثنا ُبلو  اصلَ,  لن  يسل ,  لن ابلن ُبلي تجليح,  لن 8370  

َا. وال: وريش والَ: لن تصبلث ولن تصلذَِ  ُح ا اليا ا َح ْو  ُ اتاِي ُ   جاُد, في وولت: الْيحْس بأ اتايِيص

ُبلي تجليح,  لن  جاُلد: الْليحْس حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال: حدثنا شب ,  لن ابلن    

ْل باتا.  ْْ ح سصوءا يصجح . وال: والَ وريش: لن تصبلث ولن تصلذَِ, فأتلل ال: اْ نح يْلح َح  بأ اتايِيص

ـ حدثني يلقوَ ابن َبراُيَ, وال: حدثنا ابن  صأْية, وال: حدثنا ابن ُبلي تجليح,  لن  جاُلد 8371  

َح ْو  ُ اتا  لْل بالتا. ولال: واللَ الللرَ: للن في وولت: الْيحْس بأ اتايِيص ل ح سصلوءا يصجح ْْ َا ْ لنح يْلح ُح ا اليا ا ِي ُ

لاْرى., ُو  ¹تبلث ولن تلذَِ َْ ُصلو,ا ُو تْ ْ  الْجنِلةْ َ ِ ْ لنح هلاْن  ووالَ اليهو, والنَارى: الْنح يْدخص

ِسنا النِارص َ ِ ُيِا ا ْ لحدصو,ْةً. شِك ُبو بشر  ْْ  والوا الْنح ت
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َ, وال: حدثنا الَسين, وال: ثني حجاج,  لن ابلن جلري,,  لن  جاُلد: الْليحْس ـ حدثنا القاس8372  

َا. وال: وريش وهلب بن األشرف ُح ا اليا ا َح ْو  ُ اتاِي ُ ْل باتا.  ¹بأ اتايِيص ْْ ح سصوءا يصجح  اْ نح يْلح

َح تْلْر 8373َ   لل  ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب, وال: سْلَ ابن زيلد يقلول فلي ووللت اُلْل

َا.    َل  آخر ا ْية, وال: جاء حيـ  بن ُخطب َل  الْشلرهين, فقلالوا  ْن اليا ا يْن ُصوتصوا تَْيبا  ا الِذا

يْـِي َتيَ ُصَاَ ه ب, فنَن خير ُم  َْلد وُصلَابت  فقلال: ُتل َ خيلر  نلت  فلذلك ووللت:  لت: يا حص

َا.    َل   ْن اليا ا يبا  ا َا يْن ُصوتصوا تْ َح تْْر َْل  الِذا لدْ لْلتص تَْليرا.  ثلَ اُلْ وولت: اْوْ نح يْأحلْلنا ِكص فْأْلنح تْجا

ِا  لالاَا َِ ْن ال ْْ ح  ا َا. فقرُ ح   بأ : اْوْ نح يْلح ُح ا اليا ا َح ْو  ُ اتاِي ُ وال لأْشرهين: الْيحْس بأ اتايِيص

ص  ٌن. رسولص ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ وُصلَابت افْأ ؤح ا ُصْو  ص نح ذْْهٍر ُوح ُصتحثْ  ْو أصوْن الْجنِلةْ  ا ولْ الْك يْلدحخص

للد ُول للك, ووللرُ:  للوْن تْقايللرا.  وللال: وو للد ال الْللؤ نين ُن ييفِللر  للنهَ سللي اتهَ, ولللَ يْلا ْص أْ ْو  يصظح

أص  ْْ ي هاتصوا يْلح ْسْن الِذا َح ُحح يْنِهص لا َح ْولْنْجح َح ْسيِ اتاها ِا لْنصْيفِْرِن ْ نحهص الاَا َِ أصوا ال ْا ين آْ نصوا ْو    وْن.اْوالِذا

حدثنا ُبو هريب, وال: حدثنا حيام,  ن  نبسة,  ن  َْد بن  بد الرحْن,  لن القاسلَ بلن ُبلي    

لْل بالتا. ولال:  ل ح سصلوءا يصجح ْْ َا ْ لنح يْلح ل ا اليا لا ُح َح ْو  ُ لاتاِي ُ بِْلة,  ن  جاُد في وولت: الْيحْس بأ لاتايِيص

 والَ وريش: لن تصبلث ولن تصلذَِ 

   الي اَ خاصة  ذهر  ن وال ذلك:ووال آخرون:  صني بت ُُ  

ـ حلدثنا ابلن وهيلع, ولال: حلدثنا ُبلي,  لن ُبلي ُسليد, ولال: سلْلَ الضلَاك يقلول: الْليحْس 8374  

َا.    ا ْية, وال: تللَ في ُُل  الي لاَ حلين خلالفوا النبلِي صلأ  ال  ُح ا اليا ا َح ْو  ُ اتاِي ُ بأ اتايِيص

  أيت وسأَ 

ويأين بالَلواَ فلي ذللك,  لا ولال  جاُلد  لن ُتلت  نل  بقوللت: الْليحْس وال ُبو جلفر: وُولل  ال لأ  

.  شرهي وريش  وَتْا وأنا ذلك ُول  بالَواَ, ألن الْسأْين لَ يجر أل اتيهَ ذهلر فيْلا  َح بأ اتايِيص

. وَتْلا جلرى ذهلر ُ لاتِي تَليب الشليطان الْفلروض,  َح  ض   ن ا ْي وب  وولت: الْيحْس بأ لاتايِيص

. فإلَاه  لن  وذلك في وولت:  َح نِيها ْْ َح ويص ُص دص . ووولت: ايْلا َح فْأْيصبْ ِيصِن آذْاْن األتحلاما ْرتِهص َح ْو ْ ص اْوألصْ نِيْنِهص

. بْا ود جري ذهره وب  ُحِق وُول   ن ا,ِ اء تأويل  فيلت,   , للة  أيلت  لن  َح وولت: الْيحْس بأ اتايِيص

وسلأَ, و  ُجْلاع  لن ُُل  ال أويل   وَذ هلان راُر ال نلي , و  ُثر  ن الرسول صلأ  ال  أيلت 

ذلك هذلك, ف أوي  ا ْية َذن: ليس األ ر بأ اتييَ يا  لشر ُولياء الشيطان وحلبت ال لي يْنييْوُلا 

ولللييَ  للدِوا هلل  للن َتقللاذهَ  ْللن ُرا,هللَ بسللوء, وتَللرتيَ  أيللت, وَرفللارهَ بللت, و  ُ للاتي ُُلل  

 نهَ: لن تْسنا النار َ  ُيا ا  لدو,ة, ولن يدخ  الجنة َ   الي اَ الذين والوا اغ رارا باهلل وبَأْت

 ن هان ُو,ا ُو تَارى, فإن ال  جازي ه   ا    لنيَ جللاء  ْألت,  لن يلْل   لنيَ سلوء, ُو 

 ن غيرهَ يجل بت, و  يجد لت  ن ,ون ال وليا و  تَيرا, و ن يلْ   ن الَالَاِ  ن ذهر ُو 

 الجنة ُتث  وُو  ؤ ن فأول ك يدخأون 

.  شلرهو    َح و ْا يدِل ُيضا  أ  صَة  لا وأنلا فلي تأويل  ذللك, وُتلت  صنلي بقوللت: الْليحْس بأ لاتايِيص

اللرَ هْا وال  جاُد: َن ال وص  و د الشيطان  ا و د ُولياءه, وُخبر بَال و لده, الَلا,ه 

 ٍِ َح ْجنِا أصهص ِا ْسنصدح خا الاَا َِ أصوا ال ْا يْن آْ نصوا ْو  يْن فايها ُبْدا  بقولت: اْوالِذا َح اها األتهارص خالادا نح تْ ري  ا تْجح

دْ ِكا ْحقِا. وود ذهر جِ  ثناؤه  ع وصفت و لد الشليطان ُوليلاءه, وتْني لت َيلاَُ األ لاتي بقوللت:  ْو ح

. هْا ذهر و د َياَُ, فالذي ُو ُشبت ُن ي بع تْني ت َياَُ  ن الَفة, بْثل  اللذي  َح نِيها ْْ َح ويص ُص دص ايْلا

ل ا ُتبع   ُح َح ْو  ُ لاتاِي ُ دِتت َياَُ بت  ن الَفة  وَذ هلان ذللك هلذلك صلِح ُن ووللت: الْليحْس بأ لاتايِيص

ْل باتا.    ا ْية, َتْا ُو خبر  ن ال  ن ُ اتِي ُولياء الشيطان و لا َليلت  ْْ ح سصوءا يصجح َا, ْ نح يْلح اليا ا

صلا رة ُ ْلال ُوليلاء ال  لن حسلن  صا رة ُ اتيهَ  ع سيـ ء ُ ْالهَ  ن سوء الجلاء, و ا َليلت

ل ا  ُح َح ْو  ُ لاتاِي ُ َِ جِ  ثناؤه ُُ  الي اَ َل  الْشلرهين فلي ووللت: الْليحْس بأ لاتايِيص الجلاء  وَتْا ض

َا. ألن ُ لللاتي الفلللريقين  لللن تْنيلللة الشللليطان َيلللاَُ ال لللي و لللدَُ ُن يْنيهْوُلللا بقوللللت:  اليا لللا

َح و ْ ص  َح ْوألصْ نِيْنِهص أِنِهص . اْوألصضا َح تِهص  رح

ْل باتا.    ْْ ح سصوءا يصجح  القول في تأوي  وولت تلال : اْ نح يْلح
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اخ أ  ُُ  ال أويل  فلي تأويل  ذللك, فقلال بلضلهَ:  نل  بالسلوء هلِ   لَلية هلل, وولالوا:  لنل    

ا ْية:  ن يرتيب صغيرة ُو هبيرة  ن  ؤ ن ُو هافر  ن  لاصي ال, يجازه ال بها  ذهر  ن وال 

 ذلك:

ـ حدثنا بشر بن  لاذ, وال: حدثنا يليلد, ولال: حلدثنا سلليد,  لن و لا,ة: ُن زيلا, بلن الربيلع 8375  

ْل باتا. فقال:  ا هنَ ُراك َ  ُفقت  ْا ُرى!  ْْ ح سصوءا يصجح سأل ُبِي بن هلب  ن ُذه ا ْية: اْ نح يْلح

 النيبة واللو, وال,دش 

الدس وا ي, وال: حدثنا و ا,ة,  ن الربيلع بلن زيلا,, حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا غندر,  ن ُشام    

لْل بالتا. وال َن هلان هل   لا  ل ح سصلوءا يصجح ْْ وال: وأَ ألبِي بن هلب, وول ال تبارك وتلال : اْ نح يْلح

 ْأنا جلينا بت ُأينا! وال: وال َن هنَ ألراك ُفقلت  ْلا ُرى!   يَليب رجلالً خلدش و   ثلرة 

   نت ُهثر, ح   الأدغة والنفَة َ  بذتب, و ا يلفو ال

ـ حدثنا القاسَ بن بشر بن  لرور, وال: حدثنا سأيْان بن حرَ, وال: حدثنا حْا, بن زيد, 8376  

 ن حجاج الَِواف,  ن ُيوَ,  لن ُبلي والبلة,  لن ُبلي الْهألب, ولال: ,خألَ  أل   ا شلة هلي 

ُح  َح ْو  ُ اتاِي ُ ْل باتا. والَ: ذاك  ا ُسألها  ن ُذه ا ْية: الْيحْس بأ اتايِيص ْْ ح سصوءا يصجح َا ْ نح يْلح  ا اليا ا

 يَيبيَ في الدتيا 

ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, وال: حدثنا حجاج,  ن ابن جري,, ولال: ُخبرتلي خاللد 8377  

ْل باتا. وال: يجل بت في الدتيا, ولال:  ْْ ح سصوءا يصجح وألَ: و لا ُتت سْع  جاُدا يقول في وولت: اْ نح يْلح

 تبأ  الَْيباِ  وال:  ا تيره 

 ووال آخرون:  لن  ذلك:  ن يلْ  سوءا  ن ُُ  اليفر يجل بت  ذهر  ن وال ذلك:  

ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا يليد بن ُارون,  ن حْا, بن سأْة,  ن حْيد,  ن الَسن: 8378  

ْل باتا. وال: اليافر  ثَ ورُ: اوْ  ْْ ح سصوءا يصجح . وال:  ن اليفار اْ نح يْلح  ُْ ح تصجازي َ ِ الْيفصورص

 حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا سه ,  ن حْيد,  ن الَسن,  ثأت    

حدثني الْثن , وال: حدثنا َسلَاه, ولال: حلدثنا ُبلو ُْلام األُلوازِي,  لن يلوتس بلن  بيلد,  لن    

ُْ ح تصج ْل باتا. واو ْْ ح سصوءا يصجح . يلني بذلك: اليفلار, الَسن, ُتت هان يقول: اْ نح يْلح ازي َ ِ الْيفصورص

   يلني بذلك ُُ  الَالة 

ـ حدثني الَارث, وال: حدثنا  بد اللليل, وال: حدثنا  بارك,  ن الَسن, في ووللت: اْ لنح 8379  

ْي الِلذا  للا ْل باتا. ولال: وال  لا جلازى ال  بلدا بلال,ير والشلِر َ   ذِبلت, ولال: الايْجح ْْ ح سصوءا يصجح يْن يْلح

للنْ . وللال: ُ للا وال لقللد هاتللَ لهللَ ذتللوَ, ولينللت  سح َص ْسللنصوا باال يْن ُحح ْي الِللذا لللا أصللوا ْويجح ْا للا ْ  ْْ وا با ُْْسللاءص

 غفرُا لهَ, ولَ يجازَُ بها, َن ال   يجازي  بده الْؤ ن بذتب, َذًا توبقت ذتوبت 

ل ح ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب, وال: سْلَ ابلن زيلد يقلول فل8380   ْْ ي ووللت: اْ لنح يْلح

ْل باتا. وال: و د ال الْؤ نين ُن ييفر  نهَ سي اتهَ, ولَ يلد ُول ك, يلني الْشرهين   سصوءا يصجح

لْل 8381   ْْ ح سصلوءا يصجح ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ُبو  لاوية,  ن  اصَ,  ن الَسن: اْ نح يْلح

لدحها  فأ لا ¹باتا. وال: َتْا ذلك لْلن ُرا, ال ُواتلت َِ لدْ ال  لن ُرا, هرا  لت فإتلت  لن ُُل  الجنلة اْو ح

ي هاتوا يصوْ دصوْن.   الِذا

ـ حدثني يَيـ  بن ُبي طالب, وال: ُخبرتا يليد, وال: ُخبرتا جويبر,  ن الضَاك: اْ لنح 8382  

ْل باتا. يلني بذلك: اليهو, والنَارى والْجوس وهفار اللرَ, و  يجدون لهلَ  لن ْْ ح سصوءا يصجح  يْلح

 ,ون ال وليا و  تَيرا 

لْل    ْْ ح سصلوءا يصجح ووال آخرون:  لن  السوء في ُذا الْوضع: الشرك  والوا: وتأوي  وولت: اْ نح يْلح

 باتا.:  ن يشرك باهلل يجل بشرهت و  يجد لت  ن ,ون ال وليا و  تَيرا  ذهر  ن وال ذلك:

, وللال: ثنللي  لاويللة,  للن  أللِي,  للن ابللن ـلل حللدثني الْثنلل , وللال: حللدثنا  بللد ال بللن صللالح8383  

لنح  لدح للت  ا ْل باتا. يقول:  ن يشرك يجل بت, وُلو السلوء, او  يْجا ْْ ح سصوءا يصجح  باس, وولت: اْ نح يْلح

يرا. َ  ُن ي وَ وب   وتت, في وَ ال  أيت  َا  ,صونا ال ْولايِا و  تْ

 ن ابن ُبي ليأ ,  ن الْنهال بن  ْرو, ـ حدثنا ابن حْيد, وال: حدثنا حيام,  ن  نبسة, 8384  

ْل باتا. وال: الشرك  ْْ ح سصوءا يصجح   ن سليد بن جبير: اْ نح يْلح
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وال ُبو جلفر: وُول  ال لأويالِ ال لي ذهرتاُلا ب أويل  ا ْيلة, ال أويل  اللذي ذهرتلاه  لن ُبلِي بلن   

جلوزي بلت  وَتْلا  هلب و ا شة, وُو ُن ه   ن  ْ  سوءا صغيرا ُو هبيرا  ن  ؤ ن ُو هلافر,

وأنا ذلك ُول  ب أوي  ا ْية, للْوم ا ْية ه   ا   سوء,  ن غيلر ُن ي,لص ُو يسل ثن   لنهَ ُحلد, 

فهي  أ   ْو ها َذ لَ يين في ا ْية , للة  أل  خَوصلها و  وا لَ حجلة بلذلك  لن خبلر  لن 

 الرسول صأ  ال  أيت وسأَ 

. فإن وال وا  : وُيلن ذللك  لن ولول ال: اَنح تْ    َح َح ْسليِ اتايص لتص تصْيفِلرح ْ لنحيص ْن ْ نح جح ْنابصلوا ْهبلا اْر  لا تصنحْهلوح

. ترك  َح َح ْسيِ اتايص وهي  يجوز ُن يجازي  أ   ا ود و د تيفيره  وي : َتت لَ يلد بقولت: اتصْيفِرح ْ نحيص

  الشلرك الْجازاة  أيها, وَتْا ْوْ د ال يفير ب رك الفضيَة  نت ألُأها في  للا,َُ, هْلا فضلح ُُل

والنفللاه  فأ للا َذا جللازاَُ فللي الللدتيا  أيهللا بالَْللا ب لييفرُللا  للنهَ بهللا ليوافللوه و  ذتللب لهللَ, 

. وُتجلل لهلَ  لا  َح َح ْسليِ اتايص يس َقون الْجازاة  أيت, فإتْا وفي لهَ بْلا و لدَُ بقوللت: اتصْيفِلرح ْ لنحيص

ِا ْسنح  الاَا َِ أصوا ال ْا يْن آْ نصوا ْوْ  . ضْن لهَ بقولت: اوالِذا َح اها األتهارص نح تْ ي  ا را ٍِ تجح َح ْجنِا أصهص  دحخا

وبنَو الذي وأنا في ذلك, تظاُرِ األخبلار  لن رسلول ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ  ذهلر األخبلار   

 الوار,ة بذلك:

ـ حدثنا ُبو هريب, وسلفيان بلن وهيلع وتَلر بلن  ألِي و بلد ال بلن ُبلي زيلا, القْْطلواتي, 8385  

بن  يينة,  ن ابن  َيَن,  ن  َْد بن ويس بلن  ,ر لة,  لن ُبلي ُريلرة,  والوا: حدثنا سفيان

ْل باتا. شقَِ  أ  الْسأْين, وبأغَ  نهَ  ا شلاء ال  ْْ ح سصوءا يصجح وال: لْا تللَ ُذه ا ْية: اْ نح يْلح

وْللاربوا وْسللدِ,صوا, ففللي هلل   للا »ُن تبألل , فشللْيوا ذلللك َللل  رسللول ال صللأ  ال  أيللت وسللأَ, فقللال: 

بْة يصنحْيبصها, ُو الشوهة يصْشاِهها َص بت الْسأَ ْهفِاْرةٌ, ح ِ  النِيح ا َْ  « يص

ـ حدثني  بد ال بن ُبي زيا, وُحْد بن  نَور الر ا,ي, وا : حدثنا يليد بن حيان, وا : 8386  

 حدثنا  بد الْأك بن الَسن الَارثي, وال: حدثنا  َْد بن زيد بن ونفذ,  ن  ا شة,  ن ُبلي بيلر,

لْل بالتا. ولال ُبلو بيلر: يلا رسلول ال, هلِ   لا تلْل  تؤاخلذ بلت   ْْ ح سصوءا يصجح وال: لْا تللَ: اْ نح يْلح

ْو ْهفِارتصتص »فقال:  يبصك ْهذْا وْهذْا  فْهص َا ٍر ُلْيحس يص  « يا ُبا بْيح

ـلل حللدثني َبللراُيَ بللن سللليد الجللوُرِي, وللال: حللدثنا  بللد الوُللاَ بللن  طللاء,  للن زيللا, 8387  

 ن  أِي بلن زيلد,  لن  جاُلد, ولال: ثنلي  بلد ال بلن  ْلر, ُتلت سلْع ُبلا بيلر يقلول:  الجَاص,

ْل باتا في الدِتحيا»سْلَ النبِي صأ  ال  أيت وسأَ يقول  ْْ ح سصوءا يصجح  « ْ نح يْلح

ـ حدثنا ابن حْيد, وال: حدثنا حيام,  ن َسْا ي ,  ن ُبلي بيلر بلن ُبلي زُيلر,  لن ُبلي 8388  

وال: يا تبِي ال هيل  الَلالح بللد ُلذه ا ْيلة  فقلال النبلِي صلأ  ال  أيلت وسلأَ:  بير الَديق ُتت

لْل بالتا. فْلا « ُيِةص آيٍْة » ل ح سصلوءا يصجح ْْ َا ْ لنح يْلح ل ا اليا لا ُح َح ْو  ُ لاتاِي ُ وال: يقلول ال: الْليحْس بأ لاتايِيص

َْ  ْغفْر ِكص » ْأناه جلينا بت  فقال النبِي صأ  ال  أيت وسأَ:  ل , ُلْسح لْرضص ْح َْ تْ ل لٍر! ُلْسح لْك يا ُبا بْيح

يبصْك الِنحْواءص  َا َْ تص , ُلْسح ْلنص َح ْن بتا »وال: « تْ ْلوح ْو  ا تصجح  « فْهص

حدثنا يوتس, وال: حدثنا سفيان,  ن َسْا ي  بن ُبي خالد, وال: ُرنت  ن ُبي بير الثقفلي,  لن    

 ْْ ْل باتا. وال ُبو بير: هي  الَالح  ثلَ ذهلر ُبي بير وال: لْا تللَ ُذه ا ْية: اْ نح يْلح  ح سصوءا يصجح

َْ تصنحْيبص »تَوه, َ  ُتت زا, فيت   « ُلْسح

حدثني يلقوَ بن َبراُيَ, وال: حدثنا ُشيَ, وال: حدثنا َسْا ي  بن ُبي خالد,  ن ُبي بير بن    

 تَوه  ُبي زُير, ُن ُبا بير وال لأنبِي صأ  ال  أيت وسأَ: هي  الَالح  فذهر

حدثني  َْد بن  بيد الَْاربي, وال: حدثنا ُبو الجنبلِي,  لن َسلْا ي  بلن ُبلي خاللد,  لن ُبلي    

بير ابن ُبي زُير الثقفي, ولال: ولال ُبلو بيلر: يلا رسلول ال, فلذهر تَلوه, َ  ُتلت ولال: فيلِ  سلوء 

لل» ْأنللاه جلينللا بللت  ووللال ُيضللا:  َح َْ تْ لل للب, ُلْسح َْ , ُلْسللَ تن للْرضص ْح َْ تْ لل لليبصْك ُلْسح َا ص , ُلْلليحْس ت ْلنص

ْن بتا »وال: بأ   وال: « الِنحْواءص  ْلوح  « ُصْو  ا تصجح

حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ُبي,  ن ابن ُبي خالد,  ن ُبي بير بن ُبي زُير الثقفي, ولال: لْلا    

ْْ ح سصوءا َا ْ نح يْلح ُح ا اليا ا َح ْو  ُ اتاِي ُ ْل باتا. وال: وال ُبو بير:  تللَ ُذه ا ْية: الْيحْس بأ اتايِيص يصجح

َْ »يا رسول ال, وَتا لنجلى بيِ  شيء تلْأت  وال:  ل , ُلْسح لْلنص َح َْ تْ ل , ُلْسح لبص َْ َْ تْنح ل لٍر ُلْسح يا ُبا بْيح

ْن باتا  ْلوح ا تصجح ِْ يبصْك الِنحْواءص  فْْهذْا  ا َا  « تص
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خالد, وال: ثني ُبو بير بن ُبلي حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا يَيـ  بن سليد, وال: حدثنا ابن ُبي    

 زُير الثقفي,  ن ُبي بير, فذهر  ث  ذلك 

ـ حدثنا ُبو السا ب وسفيان بن وهيلع, ولا : حلدثنا ُبلو  لاويلة,  لن األ ْلش,  لن  سلأَ, 8389  

ْل باتا.! وال:  ْْ ح سصوءا يصجح ٍر َِن يا ُبا بْ »وال: وال ُبو بير: يا رسول ال,  ا ُشدِ ُذه ا ْية: اْ نح يْلح يح

يبْةْ فاي الدِتحيا ْجْلاءص  َا ْص  « ال

ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا روح بن  با,ة, وال: حدثنا ُبو  لا ر ال,لراز,  لن ابلن ُبلي 8390  

 أيية,  ن  ا شة والَ: وأَ: َتي أل أَ ُِي آية في ه اَ ال ُشلدِ! فقلال للي النبلِي صلأ  ال  أيلت 

لْل بالتا. ولال: فقأَ: اْ نح يْ « ُِي آية »وسأَ:  ل ح سصلوءا يصجح ْْ لتا فلي »لح أا ْْ لْوَ ْ  ْن ليصْجلاْزى بأْسح َِن الْلؤ ا

ي  ْل  »ثَ ذهر ُشياء  نهِن الْلرض والنَلب, فيلان آخلره ُن ذهلر النيبلة, فقلال: «, الدِتحيا هصلِ  ذا

َص  ْم القاياْ للةا َ ِ يصلْللذِ اْسللبص يْللوح للتا يللا  ا اْشللةص, َتِللتص لْلليحْس ُْحللدٌ يَص أا ْْ للْلى بالْ فقأللَ: ُللليس يقللول ال: «  يصجح

يرا.  فقاْل:  سابا يْسا اْسبص حا ْف يَص َْ »افْْسوح َْ  صلذِ سلا َا لنح تصلوواْش ال ض, َتِتص  ا نحدْ اللْرح وولال «, ذْاكا  ا

 بيده  أ  َصبلت هأتت ينيَ 

ـ حدثني القاسَ بن بشر بن  لرور, ولال: حلدثنا سلأيْان بلن حلرَ, ولال: حلدثنا حْلا, بلن 8391  

َح ُوح سأْة,  ن  أِي  يص بن زيد,  ن ُ ية, والَ: سألَ  ا شة  ن ُذه ا ْية: اْوَنح تصبحدصوا  ا فاي ُتحفصسا

لْل بالتا. واللَ:  لا  ْْ ح سصوءا يصجح َا ْ نح يْلح ُح ا اليا ا َح ْو  ُ اتاِي ُ َح باتا ال, والْيحْس بأ اتايِيص بحيص اسا فصوه يَص تص,ح

يلا  ا اْشلةص ذْاكا ْ ثابْلةص ِكا » أيت وسلأَ  نهلا, فقلال: سألني  نها ُحد  نذ سألَ رسول ال صأ  ال 

ا فا  دُص ا, فْيْفحْلعص لْْها فْيْجا ت فْيْفحقادُص ِْ , ْوالباْضاْ ةا يْْضلصها فاي هص بْرا ِْ  واليا َص ْن ال يبصتص  ا َا ا يص ْْ , اللْبحدْ ب تا ِْ ي هص

جص ال ِبح  رص ا يْ,ح ْْ نح ذصتصوباتا ه جص  ا رص ْن لْيْ,ح ؤ ا ْص يرا ح   َِن ال ْن اليا رص  ا ْْ  « رص األحح

حدثني يلقوَ بن َبراُيَ, وال: حدثنا ُشيَ, وال: ُخبرتا ُبو  ا ر ال,راز, وال: حدثنا ابن ُبلي    

لْي يلا » أيية  لن  ا شلة, واللَ: وألَ: يلا رسلول ال, َتلي أل ألَ ُشلدِ آيلة فلي القلرآن, فقلال:  ُا  لا 

ْل باتا. فقال: وأَ: ُي ُذه ا ْية يا رسول ال: اْ نح «  ا شة  ْْ ح سصوءا يصجح يبص اللْبحلدْ »يْلح َا ُصْو  ا يص

بْةْ يصنحْيبصها ْن, ح   النِيح ؤح ا ْص  « ال

ـ حدثني يلقوَ بن َبراُيَ, وال: حدثنا ابن  أية,  ن الربيع بن صلبح,  لن  طلاء, ولال: 8392  

ْْ ح  َا ْ نح يْلح ُح ا اليا ا َح ْو  ُ اتاِي ُ ْل بالتا. ولال ُبلو بيلر: يلا رسلول  لْا تللَ الْيحْس بأ اتايِيص سصوءا يصجح

يبصْك ُذًى, فْذْاْك بذْاكْ »ال,  ا ُشدِ ُذه ا ْية! وال:  َا , ْوَتِْك يص ْلنص َح , ْوَتِْك تْ ْرضص ْح ٍر ُتِْك تْ  « يا ُبا بْيح

ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, وال: ثني حجاج,  ن ابن جري,, ولال: ُخبرتلي  طلاء 8393  

باح, وال: لْا تللَ, وال ُبو بير: جاءِ واصْة الظهر, فقلال رسلول ال صلأ  ال  أيلت بن ُبي ر

ِص فاي الدِتحيا»وسأَ:  يبا َا ْص ْي ال ُا ا  ْْ  « َتِ

يرا.    َْ نح ,صونا ِكا ْولايِا ْو  تْ دح لْتص  ا  القول في تأوي  وولت تلال : اْو  يْجا

. الذي    دا لنح يلني بذلك جِ  ثناؤه: اْو  يْجا يلْ  سلوءا  لن  لاصلي ال وخلالف  لا ُ لره بلت, ا ا

,صونا ِكا. يلني:  ن بللد ال وسلواه, اْولايِلا. يألي ُ لره, ويَْلي  نلت  لا ينللل بلت  لن  قوبلة ال, 

يرا. يلني: و  تاصرا ينَره  ْا يَِ  بت  ن  قوبة ال وُليَ تيالت  َا  اْو  تْ
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لْلـْ اْك القول في تأوي  وولت تلال  صوح ٌن فْأ لؤح ا ُصلْو  ص ن ذْْهلٍر ُْوح ُصتحثْلْ  ْو ِْ  ا ا َْ الا َِ ْن ال ْْ ح  ا :     اْوْ ن يْلح

وْن تْقايراً .   ْص أْ أصوْن الحْجنِةْ ْو ْ يصظح  يْدحخص

َا. يقلول ال لهلَ: َتْل    ُح ا اليا لا َح ْو  ُ اتاِي ُ ا يلني بذلك جِ  ثناؤه: الذين وال لهَ: الْيحْس بأ اتايِيص

يدخ  الجنة وينلَ فيها في ا ْخرة,  ن يلْ   ن الَالَاِ  لن ذهلورهَ وَتلاثيَ, وذهلور  بلا,ي 

وَتاثهَ وُو  لؤ ن بلي وبرسلولي  َْلد,  َلدِه بوحلداتي ي, وتبلِوة  َْلد صلأ  ال  أيلت وسلأَ 

َ وبْا جاء بت  ن  ندي,   ُت َ ُيها الْشرهون بي الْيذِبون رسلولي, فلال تطْللوا ُن تَألوا وُتل 

 هفار  َِ  الْؤ نين بي وتدخأوا  داخأهَ في القيا ة وُت َ  يذِبون برسولي  هْا:

ـ حدثنا  َْد بن الَسين, ولال: حلدثنا ُحْلد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي, 8394  

ٌن. ولال: ُبل  ُن يق لؤح ا ُصلْو  ص لنح ذْْهلٍر ُوح اتحثْل  ْو ِا  ا لالاَا َِ لْن ال ل ح  ا ْْ بل  ابإيْلان َ  وولت: اْوْ لنح يْلح

 باللْ  الَالح, وُب  ُن يقب  ابإسالم َ  بابإحسان 
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لوْن تْقايلرا. فإتلت يلنلي: و  يظألَ ال ُلؤ ء اللذين يلْألون الَلالَاِ  لن    ْص أْ وُ ا وولت: اْو  يصظح

ثواَ  ْأهَ  قدار النقرة ال ي تيون في رهر النواة في القأة, فيي  بْا ُو ُ ظَ  ن ذلك وُهثلر  

ي,بر بذلك جِ  ثناؤه  با,ه ُتت   يب,سهَ  لن جللاء ُ ْلالهَ وأليالً و  هثيلرا, وليلن يلوفيهَ وَتْا 

 ذلك هْا و دَُ 

 وبالذي وأنا في  لن  النقير وال ُُ  ال أوي   ذهر  ن وال ذلك:  

وْن تْقايرا. وال: 8395   ْص أْ ـ حدثنا ابن حْيد, وال: حدثنا جرير,  ن  نَور,  ن  جاُد: اْو  يصظح

 النقير: الذي ييون في رهر النواة 

ـ حدثنا ابن بشار, وال: حدثنا ُبو  ا ر, وال: حدثنا ورة,  ن  طية, وال: النقير: اللذي فلي 8396  

 وسر النواة 

., وللَ يقل : و لن « ْ نح »فإن وال لنا وا  : و ا وجت ,خول    ِا الاَا َِ ْن ال ْْ ح  ا في وولت: اْوْ نح يْلح

خولها وجهان: ُحدُْا ُن ييون ال ود  أَ ُن  با,ه الْؤ نين لن يطيقوا يلْ  الَالَاِ  وي : لد

ُن يلْأوا جْيع األ ْال الَالَاِ, فأوجب و ده لْن  ْ   ا ُطاه  نها ولَ يَر ت  لن فضلأت 

بسلبب  للا  جلللِ  للن  ْأللت  نهلا وللواه  وا ْخللر  نهْللا ُن ييللون تللال  ذهللره ُوجللب و للده لْللن 

 , وَن وَللر فللي بللل  الواجللب لللت  أيللت, تفضللالً  نللت  ألل   بللا,ه اج نللب اليبللا ر وُ,ِى الفللرا 

الْؤ نين, َذ هان الفض  بت ُول , والَلفح  لن ُُل  ابإيْلان بلت ُحلرى  وولد تقلِول ولوم  لن ُُل  

اللربية ُتها ُ,خأَ في ُذا الْوضع بْلن  الَلذف, وي أِوللت: و لن يلْل  الَلالَاِ  لن ذهلر ُو 

 , ألن ,خولها الْلن , فغير جا ل ُن ييون  لناُا الَذف ُتث  وُو  ؤ ن  وذلك  ندي غير جا ل
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أِللةْ  للٌن واتِبْلْع  ا سا َح ُصلْو  ص ْهللتص هلل ْو َْ ْوجح لأْ للنح ُْسح ِْ ينلاً  ا ْسللنص ,ا القلول فلي تأويلل  ووللت تلللال :     اْوْ لنح ُْحح

َْ ْخأايالً .   ي ُا َْ ْحنايفاً ْواتِْ,ذْ ِكص َابحْرا ي ُا  َابحْرا

اء  ن ال جِ  ثناؤه لهسالم وُُأت بالفضل   أل  سلا ر الْأل  غيلره وُُأهلا, يقلول ال: وُذا وض   

ينا. ُيها الناس, وُصوَ طريقا وُُدى سبيالً  ْسنص ,ا ا. يقلول:  ْلن  ¹اْوْ نح ُحح ِ ْهلتص  ا َْ ْوجح أْ نح ُسح ِْ ا ا

أَ فيْا جاء بت  ن  نلد اس سأَ وجهت هلل, فاتقا, لت بالطا هة,  َدِوا تبيت  َْدا صأ  ال  أيت وس

أِلةْ  ٌن. يلني: وُو  ا   بْا ُ ره بت ربت,  َِرم حرا ت, و َأ  حاللت  اْواتِبْْع  ا سا َح ُصْو  ص ربت  اْو

َْ ْحنايفا. يلني بذلك: واتبع الدين الذي هان  أيلت َبلراُيَ خأيل  اللرحْن, وُ لر بلت تبيلت  لن  ي ُا َبحْرا

   نهاجلت وسلبيأت  وولد بينلا اخل الف الْ, أفلين فيْلا حنيفا, يلني:  سل قيْا  أل ¹بلده وُوصاَُ بت

  ض  وب  في  لن  الَني  والدلي   أ  الََيح  ن القول في ذلك بْا ُغن   ن َ ا,تت 

 وبنَو  ا وأنا في ذلك وال ُُ  ال أوي   و ْن وال ذلك ُيضا الضَاك   

يبر  لن الضلَاك, ولال: ـ حدثني يَيـ  بن ُبي طالب, وال: ُخبرتا يليد ولال: ُخبرتلا جلو8397  

لٌن.    َلل   سا َح ُصلْو  ص ا ْو ِ ْهلتص  ا َْ ْوجح لأْ نح ُسح ِْ ينا  ا ْسنص ,ا فض  ال ابإسالم  أ  هِ  ,ين, فقال: اْوْ نح ُحح

َْ ْخأيالً. وليس يقب  فيت  ْ  غير ابإسالم, وُي الَنيفية   وولت: اْواتِْ,ذْ ِكص َبحْراُي

َْ ْخأيالً. القول في تأوي  وولت تلال : اْواتِ     ْ,ذْ ِكص َبحْراُي

 يلني بذلك جِ  ثناؤه: وات,ذ ال َبراُيَ وليِا   

أة ال ي ُ طيها َبراُيَ  وي : ذللك  لن َبلراُيَ  أيلت السلالم الللداوة    فإن وال وا  : و ا  لن  ال,ص

 لا  لن ال في ال والبغ  فيت, والو ية في ال والَِب فيلت,  أل   لا يصللرف  لن  للاتي ال,ألة  وُ

بإبراُيَ, فنَرتت  أ   ن حاولت بسوء, هالذي فل  بت َذا ُرا,ه تْروذ بْا ُرا,ه بت  ن ابإحلراه 

بالنار, فأتقذه  نها, وُ أ  حج ت  أيت َذ حاجت, وهْا فل   أك  َلر َذ ُرا,ه  لن ُُألت, وتْيينلت 

 با,تلت, فلذلك  لنل   ْا ُحِب, وتَييره َ ا ا لْن بلده  ن  بلا,ه وولدوة لْلن خأقلت فلي طا  لت و

 ,الِ ت َياه  وود وي : سْاه ال خأيالً  ن ُج  ُتت ُصاَ ُُ  تاحي لت جلدَ, فارتَل  َلل  خأيل  للت 

 ن ُُ  الْوص  ـ ووال بلضهَ:  ن ُُ   َر  في ا  يار طلام ألُأت  لن وبأْلت فألَ يَلب  نلده 

َِ  حاج ت, فأْا ورَ  ن ُُأت  ِر بْفازة ذاِ ر  , فقال: لو  نِ غرا ري  ن ُذا الر ل  لل ال ُغل

ُُأي برجلو ي َلليهَ بغيلر  يلرة, وليظنلوا ُتلي ولد ُتيل هَ بْلا يَبلون! ففلل  ذللك, ف َلِول  لا فلي 

غرا ره  ن الر   ,ويقا, فأْا صار َل   نللت تام ووام ُُأت, فف َوا الغرا ر فوجدوا ,ويقلا, فلجنلوا 
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قالوا:  ن الدويق الذي ج َ بت  ن  ند  نت وخبلوا, فاس يقي فسألهَ  ن الدويق الذي  نت خبلوا, ف

 خأيأك, فلأَ, فقال: تلَ ُو  ن خأيأي ال  والوا: فسْاه ال بذلك خأيالً 
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يطاً  َا ٍء ِ  ضا ْوْهاْن ِكص بايصِ  ْشيح ِا ْوْ ا فاي األرح اْوا ْْ القول في تأوي  وولت تلال :     اْوِ ا ْ ا فاي الِس

  . 

ثناؤه: وات,ذ ال َبلراُيَ خأليالً لطا  لت ربلت, وَخالصلت اللبلا,ة للت, والْسلار ة  يلني بذلك ج ِ    

َل  رضاه و َب لت,    لن حاجلة بلت َليلت وَلل  خأ لت, وهيل  يَ لاج َليلت وَلل  خأ لت, وللت  لا فلي 

السْواِ و ا في األرض  ن وأي  وهثيلر  أيلا, والْاللك اللذي َليلت حاجلة  أيلت ,ون حاج لت َليلت, 

َبراُيَ َليت,   حاج لت َليلت, في ,لذه  لن ُجل  حاج لت َليلت خأليالً, ولينلت ات,لذه خأليالً  فيذلك حاجة

لْسار  ت َل  رضاه و َب ت  يقلول: فيلذلك فسلار وا َلل  رضلاي و َب لي ألت,لذهَ للي ُوليلاء  

يطا. ولَ يلل ال  ََيا لي   ا ُو فا ألت  بلا,ه  لن خيلر وشلِر,  ا َا ٍء  ص لْلا اوهاْن ِكص بايصِ  ْشيح

 بذلك,   ي,ف   أيت شيء  نت, و  يللَ  نت  ثقال ذِرة 
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َح فالي ِن ْوْ لا يص حأْلْ  ْ أْليحيص َح فاليها ل ْفح صوتْْك فالي النِْسلالءا وصل ا ِكص يصفح الييص  القول في تأوي  وولت تللال :     اْويْسح

ِن  تصوتْهص َا فاي يْ ْاْ   النِْسالءا الاِلتاي  ْ تصؤح ْن الحيا ْا لْفايْن  ا سح ْضح ْص ُصِن ْوالح و َص ْغبصوْن ُْن تْنيا ِن ْوتْرح ْ ا هص اْب لْهص

نح ْخيحٍر فْإاِن ِكْ ْهاْن باتا ْ أايْاً .   يْ ْاْ ْ  باالحقاسحرا ْوْ ا تْفحلْأصواح  ا أح واح لا لحدْانا ْوُْن تْقصو ص  الحوا

   . ويسلألك يلا  َْلد ُصلَابك ُن تف ليهَ فلي ُ لر  يلني جِ  ثناؤه بقولت: اْويْسح ْفح صوتْْك فالي النِسلاءا

النساء, والواجب لهِن و أيهِن  فاه ف  بذهر النساء  ن ذهر شأتهِن, لد لة  ا رهر  ن اليالم  أ  

ِن. و  لهَ يا  َْد: ال يف لييَ فليهِن, يلنلي فلي النسلاء  اْو لا يص حأْل   َح فايها الْرا,  نت  اوص ا ِكص يصفح اييص

َح فا  ِن. ْ أْيحيص ِن  ا هص اْب لْهص تصوتْهص َا فاي يْ اْ   النِساءا الاِلتاي   تصؤح  ي اليا ا

َا. فقلال بلضلهَ: يلنلي بقوللت:    َح فالي اليا لا واخ أ  ُُ  ال أوي  في تأوي  وولت: اْو ا يص حأْ  ْ أْليحيص

. ولل  ال يف للييَ فلليهِن, وفيْللا ي ألل   أللييَ, وللالوا: والللذي ي َح  ألل   ألليهَ ُللو آيللاِ اْو للا يص حأْلل  ْ أْلليحيص

 الفرا  , ال ي في ُِول ُذه السورة  ذهر  ن وال ذلك:

ـ حدثنا ابن حْيد, وال: حدثنا حيام بن سأَ,  ن  ْرو بن ُبي ويس,  ن  طاء,  ن سليد 8398  

ِن ْو ا يص حأْ  ْ أْ  َح فايها , وص ا ِكص يصفح اييص َا. بن جبير,  ن ابن  باس: اْويْسح ْفح صوتْْك فاي النِساءا َح فاي اليا ا يحيص

فأْا هلان ابإسلالم ولال:  ¹وال: هان ُُ  الجاُأية   يورثون الْولو, ح   ييبر, و  يورثون الْرُة

َا. فللي ُِول السللورة فللي  َح فاللي اليا للا ِن ْو للا يص حأْلل  ْ أْلليحيص َح فالليها , وصلل ا ِكص يصفح اللييص لل ْفح صوتْْك فاللي النِسللاءا اْويْسح

 تهِن  ا ه ب ال لهن الفرا   الالتي   تؤتو

ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ُبي,  ن ُشام بن  روة,  ن ُبيت,  لن  ا شلة: اْو لا يص حأْل  8399  

ُصِن. واللَ: و َص ْغبصوْن ُنح تْنحيا ِن ْوتْرح ِن  ا هص اْب لْهص تصوتْهص َا في يْ اْ   النِساءا الالِتاي   تصؤح َح فاي اليا ا  ْ أْيحيص

ن  نلد الرجلل  للأهلَ ُن تيللون شللريي ت, فلي  الللت, وُلو ُوللل  بهلا  للن غيللره, ُلذا فللي الي يْلة تيللو

 فيرغب  نها ُن ينيَها ويلضأها لْالها و  ينيَها غيره هراُية ُن يشرهت ُحد في  الها 

ـ حدثنا ابن وهيع وابلن حْيلد, ولا : حلدثنا جريلر,  لن  طلاء بلن السلا ب,  لن سلليد بلن 8400  

ل ْفح صوتْْك فالي  جبير, وال: هاتوا   يوِرثون في الجاُأية النساء والَبِي ح   يَ أَ, فأتلل ال: اْويْسح

. في ُِول سورة النسلاء  لن  َا فاي يْ اْ   النِساءا َح فاي اليا ا ِن ْو ا يص حأْ  ْ أْيحيص َح فايها , وص ا ِكص يصفح اييص النِساءا

 الفرا   

 لن جلفلر,  لن شللبة, ولال: هلاتوا فلي  ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا جريلر,  لن ُشللث,8401  

, وصل ا ِكص  ل ْفح صوتْْك فالي النِسلاءا الجاُأية   يورثون الي يْة و  ينيَوتها ويلضأوتها, فأتلل ال: اْويْسح

ِن.    َل  آخر ا ْية  َح فايها  يصفح اييص

ال: ُخبرتلي ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, وال: ُخبرتي الَجلاج,  لن ابلن جلري,, ول8402  

َح  , وصل ا ِكص يصفح الييص ل ْفح صوتْْك فالي النِسلاءا  بد ال بن هثير ُتت سْع سلليد بلن جبيلر يقلول فلي ووللت: اْويْسح

تصوتْهص  َا في يْ اْ   النِساءا الالِتاي   تصؤح َح فاي اليا ا َا ْو ا يص حأْ  ْ أْيحيص َح فاي اليا ا ِن ْو ا يص حأْ  ْ أْيحيص ِن  لا فايها
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ُصِن.    ا ْيلة, ولال: هلان   يلرث َ  الرجل  اللذي ولد بأل ,   يلرث  هص ابْ  لو َص ْغبصلوْن ُنح تْنحيا لِن ْوتْرح لْهص

فأْللا تلللَ آيلة الْواريللث فلي سلورة النسلاء, شللِق ذللك  أل  النللاس,  ¹الرجل  الَلغير, و  الْلرُة

رثلان هْلا يلرث ووالوا: يرث الَغير الذي   يلْ  في الْلال و  يقلوم فيلت, والْلرُة ُلي هلذلك في

الرج  الذي يلْ  في الْال! فرجوا ُن يأتي في ذلك حدث  ن السلْاء, فلات ظروا فأْلا رُوا ُتلت   

َِ ُذا َتت لواجب  لا  نلت بلدِ, ثلَ ولالوا: سلأوا! فسلألوا النبلِي صلأ  ال  أيلت  يأتي حدث, والوا: ل ن ت

, وص ا ِكص  َا. فلي ُِول وسأَ, فأتلل ال: اْويْسح ْفح صوتْْك فاي النِساءا َح فاي اليا ا ِن ْو ا يص حأْ  ْ أْيحيص َح فايها  يصفح اييص

ُصِن.  وال سليد بن  و َص ْغبصوْن ُنح تْنحيا ِن ْوتْرح ِن  ا هص اْب لْهص تصوتْهص السورة: افي يْ اْ   النِساءا الالِتاي   تصؤح

ر بهلا, وَذا للَ تيلن جبير: وهان الولي َذا هاتَ الْرُة ذاِ جْال و ال رغب فيها وتيَها واسل أث

ها  َح  ذاِ جْال و ال ُتيَها ولَ يْنحيا

ـ حدثنا ابن حْيد وابن وهيع, وا : حدثنا جرير,  ن  غيرة,  ن َبراُيَ: اْويْسح ْفح صوتْْك فاي 8403  

َح  َا ْو ا يص حأْ  ْ أْيحيص َح فاي اليا ا ِن ْو ا يص حأْ  ْ أْيحيص َح فايها , وص ا ِكص يصفح اييص َا في يْ لاْ   النِسلاءا النِساءا فاي اليا ا

ُصِن. وال: هاتوا َذا هاتَ الجارية ي يْة , يْلة  و َص ْغبصوْن ُنح تْنحيا ِن ْوتْرح ِن  ا هص اْب لْهص تصوتْهص الالِتاي   تصؤح

 لَ يلطوُا  يراثها وحبسوُا  ن ال لوي, ح   تْوِ, فيرثوُا, فأتلل ال ُذا 

نا ُشلليَ, وللال: ُخبرتللا  غيللرة,  للن َبللراُيَ فللي وولللت: حللدثني يلقللوَ بللن َبللراُيَ, وللال: حللدث   

ِن. وال: هلان الرجل   لنهَ تيلون للت الي يْلة بهلا الد ا لة  َح فايها , وص ا ِكص يصفح اييص اْويْسح ْفح صوتْْك فاي النِساءا

واأل ر الذي يرغب  نها فيت ولها  ال, وال: فلال ي لِوجهلا و  يلِوجهلا ح ل  تْلوِ فيرثهلا, ولال: 

 ال  ن ذلك  فنهاَُ

ـ حدثنا سفيان بن وهيع, ولال: حلدثنا  بلد ال,  لن َسلرا ي ,  لن السلدِي,  لن ُبلي  اللك: 8404  

ْغبصللوْن ُنح  للِن ْوتْرح ِن  للا هص اللْب لْهص تصللوتْهص َا فللي يْ للاْ   النِسللاءا الالِتاللي   تصؤح َح فاللي اليا للا اْو للا يص حأْلل  ْ أْلليحيص

ُصِن. وال: هاتَ الْرُة َذا ه و َص اتَ  ند ولِي يرغب  نها حبسها ُن لَ ي لِوجها وللَ يلدع ُحلدا تْنحيا

 ي لِوجها 

ـ حدثني  َْد بن  ْرو, وال: حدثنا ُبو  اصَ, وال: حلدثنا  يسل ,  لن ابلن ُبلي تجليح, 8405  

ِن  ا هص اْب لْهصِن. وال: هان ُُ  الجاُأية   تصوتْهص   ن  جاُد في وولت: افي يْ اْ   النِساءا الالِتاي   تصؤح

يورثون النسلاء و  الَلبيان شلي ا, هلاتوا يقوللون:   يغللون و  يغنْلون خيلرا, ففلرض ال لهلِن 

 الْيراث حقا واجبا, لي نالفس ُو لينفس الرج  في  ال ي يْ ت َن لَ تين حسنة 

 حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال: حدثنا شب ,  ن ابن ُبي تجيح,  ن  جاُد, بنَوه    

ـ حدثني  َْد بن سلد, وال: حدثنا ُبي, وال: حلدثنا  ْلي, ولال: ثنلي ُبلي,  لن ُبيلت,  لن 8406  

َا. يلنللي  َح فاللي اليا للا ِن ْو للا يص حأْلل  ْ أْلليحيص َح فالليها , وصلل ا ِكص يصفح اللييص لل ْفح صوتْْك فاللي النِسللاءا ابللن  بللاس: اْويْسح

ُصِن.  الفرا   ال ي اف رض في ُ ر النساء الالتي   تؤتوتهِن  ا ه ب لو َص ْغبصلوْن ُنح تْنحيا لهن, اوتْرح

وال: هاتَ الي يْة تيون في حجر الرج , فيرغب ُن ينيَها, ُو يجا لها و  يلطيها  الها, رجاء 

ُن تْوِ فيرثها, وَن  اِ لها حْيَ لَ تلر  ن الْيراث شلي ا, وهلان ذللك فلي الجاُأيلة, فبلين ال 

 لهَ ذلك 

حدثنا يليد, وال: حدثنا سليد,  ن و ا,ة, وولت: اْويْسح ْفح صوتْْك فاي  ـ حدثنا بشر بن  لاذ, وال:8407  

ُصِن. فيلان الرجل  تيلون فلي حجلره  لو َص ْغبصلوْن ُنح تْنحيا ِن. ح ل  بأل : اْوتْرح َح فايها , وص ا ِكص يصفح اييص النِساءا

ال فيللت  للا الي يْللة بهللا , ا للة ولهللا  للال, فيللان يرغللب  نهللا ُن ي لِوجهللا ويَبسللها لْالهللا, فللأتلل 

 تسْلون 

حللدثنا الَسللن بللن يَيللـ , وللال: ُخبرتللا  بللد الللرزاه, وللال: ُخبرتللا  لْللر,  للن و للا,ة فللي وولللت:    

ِن. وال: هاتَ الي يْة تيون في حجر الرج  فيها , ا لة,  َح فايها , وص ا ِكص يصفح اييص اْويْسح ْفح صوتْْك فاي النِساءا

 ة في  الها فيرغب  نها ُن ينيَها, و  يصنيَها رغب

ـ حدثنا  َْد بن الَسين, ولال: حلدثنا ُحْلد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي, 8408  

ْغبصلوْن ُنح  لِن ْوتْرح ِن  لا هص الْب لْهص تصوتْهص َا في يْ اْ   النِساءا الالِتاي   تصؤح َح فاي اليا ا وولت: اْو ا يص حأْ  ْ أْيحيص

ُصِن.    َل  وولت: ابالقاسح  و َص َِ تْنحيا . وال: هان جابر بلن  بلد ال األتَلارِي ثلَ السلأِْي للت ابنلة  ل را

 ْياء, وهاتَ , يْة, وهاتَ ود ورثَ  ن ُبيها  ا ً, فيان جابر يرغب  لن تياحهلا و  ينيَهلا 
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رُبة ُن يذُب اللوج بْالها, فسأل النبِي صأ  ال  أيت وسأَ  ن ذلك  وهان تلاس فلي حجلورَُ 

ل  جابر يسأل النبِي صأ  ال  أيت وسأَ, ُترث الجارية َذا هاتَ وبيَلة جوار ُيضا  ث  ذلك, فج

 فأتلل ال فيهِن ُذا «, تلَ» يْاء  فجل  النبِي صأ  ال  أيت وسأَ يقول 

ووللال آخللرون:  لنلل  ذلللك: ويسلل ف وتك فللي النسللاء, ولل  ال يف للييَ فلليهِن, وفيْللا ي ألل   أللييَ فللي   

َح فاللي الْياللْللة.    َللل  آخللر الي للاَ فللي آخللر سللورة النسللاء, وذ لل ْفح صوتْْك وصلل ا ِكص يصفح اللييص لللك وولللت: ايْسح

 السورة  ذهر  ن وال ذلك:

ـلل حللدثني الَللارث, وللال: حللدثنا  بللد اللليللل, وللال: حللدثنا سللالم بللن سللأيَ,  للن  طللاء بللن 8409  

, فلأتلل ال: السا ب,  ن سليد بن حبير وال: هان ُُ  الجاُأيلة   يورثلون الوللدان ح ل  يَ أْلوا

ٌؤ  لرص . َل  ووللت: افْلأِن ِكْ هلاْن بالتا ْ أايْلا. ولال: وتلللَ ُلذه ا ْيلة: اَنا ا ح اْويْسح ْفح صوتْْك فاي النِساءا

 ُْأْْك لْيحْس لْتص ْولْدٌ.    ا ْية هأها 

ي ووال آخرون: ب   لن  ذلك: ويسل ف وتك فلي النسلاء, ول  ال يف لييَ فليهِن وفيْلا ي أل   ألييَ فل  

وا  لا  َص لطصوا فالي اليْ لاْ   فلاتحيا َح ُ ِ تصقحسا ل ص فح الي اَ, يلنلي فلي ُِول ُلذه السلورة, وذللك ووللت: اْوَنح خا

.  ذهر  ن وال ذلك: ْن النِساءا َح  ا َْ لْيص  طا

ـ حدثني يوتس بن  بد األ أ , وال: ُخبرتا ابن وُب, وال: ُخبرتي يوتس بلن يليلد,  لن 8410  

 روة بن اللبير ُتت سلأل  ا شلة زوج النبلِي صلأ  ال  أيلت وسلأَ,  لن ابن شهاَ, وال: ُخبرتي 

. واللَ: يلا ابلن ُخ لي  ْن النِسلاءا َح  ا َْ لْيص وا  ا طا َص طصوا فاي اليح ْاْ   فاتحيا َح ُ ِ تصقحسا فح ص وول ال: اْوَنح خا

يها ُن ي لِوجها ُيح الي يْة تيون في حجر وليها, تشارهت في  الت, فيلجبت  الها وجْالها, فيريد ول

بغير ُن يقسر في صداوها, فيلطيها  ث   ا يلطيها غيره, فنهوا ُن ينيَلوُِن َ  ُن يقسلطوا لهلِن 

ويبأغوا بهِن ُ أ  سن هِن  ن الَلداه, وُ لروا ُن ينيَلوا  لا طلاَ لهلَ  لن النسلاء سلواُِن  ولال 

َ بللد ُلذه ا ْيلة فليهِن,  روة: والَ  ا شلة: ثلَ َن النلاس اسل ف وا رسلول ال صلأ  ال  أيلت وسلأ

َا في يْ اْ    َح فاي اليا ا ِن ْو ا يص حأْ  ْ أْيحيص َح فايها , وص ا ِكص يصفح اييص النِساءا فأتلل ال: اْويْسح ْفح صوتْْك فاي النِساءا

ُصِن. والَ: والذي ذهر ال ُ و َص ْغبصوْن ُنح تْنحيا ِن ْوتْرح ِن  ا هص اْب لْهص تصوتْهص َا الالِتاي   تصؤح تت ي أ  في الي ا

 . ْن النِساءا َح  ا َْ لْيص وا  ا طا َص طصوا فاي اليح ْاْ   فاتحيا َح ُ ِ تصقحسا فح ص  ا ْية األول  ال ي وال فيها: اْوَنح خا

حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو صلالح, ولال: ثنلي الأيلث, ولال: ثنلي يلوتس,  لن ابلن شلهاَ,  لن    

  روة,  ن  ا شة,  ثأت 

. في  وضع خف  «  ا»ألووال الثالثة ال ي ذهرتاُا فلأ  ُذه ا   َح ال ي في وولت: اْو ا يص حأْ  ْ أْيحيص

ِن. فيأتهَ وجهوا تأويل  ا ْيلة: ول  ال  َح فايها بْلن  اللط   أ  الهاء والنون ال ي في وولت: ايصفح اييص

 يف ييَ ُيها الناس في النساء, وفيْا ي أ   أييَ في الي اَ 

تللَ ُذه ا ْية  أ  رسول ال صأ  ال  أيت وسلأَ فلي ولوم  لن ُصلَابت سلألوه ووال آخرون:   

 ن ُشياء  ن ُ ر النساء, وترهوا الْسألة  لن ُشلياء ُخلر هلاتوا يفلأوتهلا, فأف لاَُ ال فيْلا سلألوا 

  نت وفيْا ترهوا الْسألة  نت  ذهر  ن وال ذلك:

ل سللفيان: حللدثنا  بللد األ ألل , ووللال ابللن ـلل حللدثنا  َْللد بللن الْثنلل  وسللفيان بللن وهيللع, وللا8411  

الْثن : ثني  بد األ أ  وال: حدثنا ,او,,  ن  َْد بن ُبي  وس  في ُذه ا ْية: اْويْسح ْفح صوتْْك فاي 

. وال: اس ف وا تبِي ال صأ  ال  أيلت وسلأَ فلي النسلاء, وسلي وا  لن شليء هلاتوا يفلأوتلت,  النِساءا

َا. ويف ييَ فيْا للَ  فأتلل ال: اْويْسح ْفح صوتْكْ  َح فاي اليا ا ِن ْو ا يص حأْ  ْ أْيحيص َح فايها , وص ا ِكص يصفح اييص فاي النِساءا

تسللألوا  نللت  وللال: هللاتوا   ي لوجللون الي يْللة َذا هللان بهللا , ا للة, و  يللدفلون َليهللا  الهللا ف نفللق, 

َح فاي النِساءا ْو ا يص حأْ  ْ أْيح  ِن فنللَ: اوص ا ِكص يصفح اييص تصلوتْهص َا فلي يْ لاْ   النِسلاءا الالِتالي   تصؤح َح فاي اليا ا يص

ُصِن. وال: والْس ضلفين  ن الولدان  وال: هاتوا يورثون األهابر  و َص ْغبصوْن ُنح تْنحيا ِن ْوتْرح  ا هص اْب لْهص

لنح بْلحأاهلا َح  ا لرُةٌ خافْل تصشصلوزا ُوح  و  يورثون األصاغر, ثَ ُف اَُ فيْلا سلي وا  نلت, فقلال: اْوَنا ا ح

أححص ْخيحٌر., ولفي الَديث  بن الْثن   َِ أحَا ْوال أاَا بْيحنْهصْا صص َح ْا ُنح يص ناْح ْ أْيحها ْراضا فاْل جص  ُ ح

َح    وال ُبو جلفر: فلأ  ُذا القول الذي ي أ   أينا في الي اَ الذي وال ال ج  ثناؤه: اوص ا ِكص يصفح ييص

َح  ِن ْو ا يص حأْل  ْ أْليحيص ْراضلا.    ا ْيلة, واللذي سلأل فايها لنح بْلحأاهلا تصشصلوزا ُوح َ ح َح  ا لرُةٌ خافْل .: اْوَنا ا ح
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القوم فأجيبوا  نت في ي ا   النساء الالتلي هلاتوا   يؤتلوتهِن  لا ه لب ال لهلِن  لن الْيلراث  ْلن 

 ورثنت  نت 

 نليل  ولول  لن وُول  ُذه األووال ال ي ذهرتا  ْلن ذهرتاُلا  نلت بالَلواَ وُشلبهها بظلاُر ال  

َا.: و ا ي أ   ألييَ  لن آيلاِ الفلرا   فلي ُِول ُلذه  َح فاي اليا ا وال:  لن  وولت: اْو ا يص حأْ  ْ أْيحيص

 السورة وآخرُا 

وَتْا وأنا ذلك ُول  بالَواَ, ألن الَداه لليس  ْلا ه لب لأنسلاء َ  بالنيلاح, فْلا للَ تلنيح فلال   

ها وابْ  ُحد لَ يين  ْا ه ب لها, وَذا لَ يين  ْا ه ب لها, لَ صداه لها وابْْ  ُْحد, وَذا لَ يين ذلك ل

َا.: ابإوساط في صدواِ ي ا   النساء وجت,  َح فاي اليا ا يين لقول وا    ني بقولت: اْو ا يص حأْ  ْ أْيحيص

ألن ال وللال فللي سللياه ا ْيللة  بينللا  للن الف يللا ال للي و للدتا ُن يف يناُللا فللي ي للا   النسللاء الالتللي   

توتهِن  ا ه ب لهِن, فأخبر ُن بل  الذي يف ينلا فيلت  لن ُ لر النسلاء ُ لر الي يْلة الَْلول بينهلا تؤ

وبين  ا ه ب ال لها, والَداه وب   قد النياح ليس  ْا ه ب ال لها  أ  ُحد, فيان  لأو ا بلذلك 

نلا فلي ه لاَ ال  ُن ال ي  نيَ بهذه ا ْية ُي ال ي ود حي  بينها وبين الذي ه ب لها  ْلا ي أل   أي

فإذا هان ذلك هذلك, هان  لأو ا ُن ذلك ُو الْيراث الذي يوجبت ال لهن في ه ابت  فأ ا الذي ذهلر 

 للن  َْللد بللن ُبللي  وسلل , فإتللت  للع خروجللت  للن وللول ُُلل  ال أويلل , بليللد  ْللا يللدِل  أيللت رللاُر 

لرُةٌ ال نلي , وذلك ُتت ز َ ُن اللذي  نل  ال بقوللت: اْو لا يص حأْل  ْ أْليحيص  َا. ُلو اْوَنا ا ح َح فالي اليا لا
ْراضا., وَذا وجت اليلالم َلل  الْلنل  اللذي تأِوللت صلار اليلالم  ب لدُ  نح بْلحأاها تصشصوزا ُوح َ ح َح  ا خافْ

ِن.  لِن. ترجْلة بلذلك  لن ووللت افاليها ِن  لا هص الْب لْهص تصلوتْهص  ن ووللت: افلي يْ لاْ   النِسلاءا الالِتالي   تصؤح

و  ال يف ييَ فيهن في ي ا   النساء الالتلي   تؤتلوتهِن, و  , للة فلي ا ْيلة  ويَير  لن  اليالم:

 أ   ا والت, و  ُثر  ْن يلأَ بقولت صَة ذللك  وَذا هلان ذللك هلذلك, هلان وصل   للاتي اليلالم 

 . بلضت ببل  ُول   ا وجد َليت سبي   فإذا هان األ ر  أ   ا وصفنا, فقولت: افاي يْ لاْ   النِسلاءا

َح بأ . ُولل   لن ُن ييلون ترجْلة  لن ووللت: اوصل ا ِكص يصفح الييص َح ن ييون صأة لقوللت: اْو لا يص حأْل  ْ أْليحيص

ِن.  وَذ  َح فاليها َا., واتقطا لت  لن ووللت: ايصفح الييص َح فالي اليا لا ِن. لقربت  ن وولت: اْو ا يص حأْ  ْ أْليحيص فايها

ء, ول  ال يف لييَ فليهِن, وفيْلا ي أل   ألييَ فالي هان ذلك هذلك, ف أويل  ا ْيلة: ويسل ف وتك فلي النسلا

َا ال الذي ُتللت  أ  تبيت في ُ ر ي لا   النسلاء الالتلي   تلطلوتهِن  لا ه لب لهلِن, يلنلي:  لا  ه ا

 فرض ال لهِن  ن الْيراث  ْن ورثنت  هْا:

تصلوتْهصِن 8412   لِن. ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابلن وُلب, ولال: ولال ابلن زيلد: ا  تصؤح  لا هص الْب لْهص

 وال:   تورثوتهن 

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا  ْرو بن  ون, وال: ُخبرتا ُشيَ,  ن  غيلرة,  لن َبلراُيَ, 8413  

ِن  ا هص اْب لْهصِن. وال:  ن الْيلراث, ولال: هلاتوا   يورثلون النسلاء, وترغبلون ُن  تصوتْهص وولت: ا ْ تصؤح

 تنيَوُن 

ُصِن. فقللال بلضللهَ:  لنلل  ذلللك: واخ ألل  ُُلل  ال أويلل  فللي     للو َص ْغبصللوْن ُنح تْنحيا لنلل  وولللت: اْوتْرح

 وترغبون  ن تياحهِن  وود  ض  ذهر جْا ة  ْن وال ذلك, وسنذهر وول آخرين لَ تذهرَُ 

ـ حدثنا حْيد بلن  سللدة السلا ِي, ولال: حلدثنا بشلر بلن الْفضل , ولال: حلدثنا  بيلد ال بلن 8414  

غْ  ُصِن. وال: ترغبون  نهِن  ون,  ن الَسن: اْوتْرح و َص  بصوْن ُنح تْنحيا

 حدثنا يلقوَ وابن وهيع, وا : حدثنا ابن  أية,  ن ابن  ون,  ن الَسن,  ثأت    

ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب, وال: ُخبرتي يوتس بن يليد,  ن ابن شهاَ,  لن 8415  

ْغبصلوْن ُنح  ُصِن.: رغبلة ُحلدهَ  لن ي يْ لت ال لي   روة, وال: والَ  ا شة في ووللت ال: اْوتْرح لو َص تْنحيا

تيون في حجره حين تيون وأيأة الْال والجْال, فنهوا ُن ينيَوا  ن رغبوا في  الها وجْالها  ن 

 ي ا   النساء َ  بالقسر  ن ُج  رغب هَ  نهن 

تس,  لن ابلن حدثني الْثن , وال: حدثنا  بد ال, يلني ابن صالح, وال: ثني الأيث, وال: ثنلي يلو   

 شهاَ, وال: وال  روة, والَ  ا شة, فذهر  ثأت 

ووال آخرون:  لن  ذلك: وترغبلون فلي تيلاحهِن  وولد  ضل  ذهلر جْا لة  ْلن ولال ذللك وبل ,   

 وتَن ذاهرو وول  ن لَ تذهر  نهَ 
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ـ حدثنا حْيد بن  سلدة, وال: حدثنا بشلر بلن الْفضل , ولال: حلدثنا ابلن  لون  لن  َْلد, 8416  

ُصِن. وال: وترغبون فيهن  ن  بيد و َص ْغبصوْن ُنح تْنحيا  ة: اْوتْرح

حدثني يلقوَ بن َبراُيَ وابن وهيع, وا : حدثنا ابن  أية,  ن ابن  ون,  ن  َْد, وال: وأَ    

ُصِن. وال: ترغبون فيهِن  و َص ْغبصوْن ُنح تْنحيا  للبيدة: اْوتْرح

ي  لاويلة,  لن  ألِي,  لن ابلن  بلاس فلي ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو صالح, ولال: ثنل8417  

ُصِن. فيان الرج  فلي  و َص ْغبصوْن ُنح تْنحيا ِن ْوتْرح ِن  ا هص اْب لْهص تصوتْهص وولت: افاي يْ اْ   النِساءا الالِتاي   تصؤح

الجاُأية تيون  نده الي يْة فيأق   أيها ثوبت, فإذا فل  بها ذلك لَ يقدر ُحلد ُن ي لِوجهلا ُبلدا, فلإن 

ألة وُويهلا تلِوجهلا وُهل   الهلا, وَن هاتلَ , يْلة  نلهلا الرجل  ُبلدا ح ل  تْلوِ فلإذا هاتَ جْي

  اتَ ورثها, فَِرم ال ذلك وته   نت 

ُصِن,    و َص ْغبصوْن ْ نح ُنح تْنحيا وال ُبو جلفر: وُول  القولين ب أوي  ا ْية وول  ن وال:  لن  ذلك: وتْرح

َتْا هان ليرثوا ُ والهن ,ون زوج َن تلِوجن  ولو  ألن حبسهَ ُ والهن  نهِن,  ع  ضأهَ َياُنِ 

هان الذين حبسوا  نهِن ُ والهِن َتْا حبسوُا  نهِن رغبة في تياحهِن, لَ يين لأَبس  نهِن وجت 

 لروف, ألتهَ هاتوا ُولياءُن, ولَ يين يْنلهَ  ن تياحهِن  اتع فييون بت حاجة َل  حبس  الهلا 

 َتياحها تفسها  نت  نها لي ,ذ حبسها  نها سببا َل  

   . وا لأيْ اْ   بالقاسحرا لحدْانا وُنح تْقصو ص ْن الوا لْفايْن  ا سح ْضح ْص  القول في تأوي  وولت: اْوال

يلني بذلك جِ  ثناؤه: ويس ف وتك في النساء, ول  ال يف لييَ فليهِن وفيْلا ي أل   ألييَ فلي الي لاَ,   

   بالقسر  وود ذهرتا الرواية بلذلك  ْلن واللت وفي الْس ضلفين  ن الولدان, وفي ُن تقو وا لأي ا

 ن الََابة وال لابلين فيْلا  ضل , واللذي ُف لاَُ فلي ُ لر الْس ضللفين  لن الوللدان ُن يؤتلوَُ 

حقووهَ  ن الْيراث ألتهَ هلاتوا   يورثلون الَلغار  لن ُو , الْيلَ, وُ لرَُ ُن يقسلطوا فليهَ 

 ي ه ابت  هْا:فيلدلوا ويلطوَُ فرا ضهَ  أ   ا وسَ ال لهَ ف

ـ حدثنا  َْد بن السَين, وال: حدثنا ُحْد بلن الْفضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي, 8418  

. هللاتوا   يورثلون جاريلة و  غال للا صلغيرا, فللأ رَُ ال ُن  لحلدْانا للْن الوا للْفايْن  ا سح ْضح ْص ووللت: اوال

, ذهلرا هلان ُو ُتثل , الَلغير يقو وا لأي ا   بالقسلر  والقسلر: ُن يلطل  هلِ  ذي حلِق  لنهَ حقلت

  نهَ بْنللة اليبير 

لل ْفح صوتْْك فاللي 8419   ـل حللدثني يللوتس, وللال: ُخبرتللا ابللن وُللب, وللال: وللال ابللن زيللد فللي وولللت: اْويْسح

تصوتْ َا في يْ اْ   النِساءا الالِتاي   تصؤح َح فاي اليا ا ِن ْو ا يص حأْ  ْ أْيحيص َح فايها , وص ا ِكص يصفح اييص ِن  لا هص الْب النِساءا هص

. وال: فدخ  النسلاء والَلغير واليبيلر  يْ اْ   بالقاسحرا وا لأح لْهصِن. وال:   تورثوتهِن  ا ً, اوُنح تْقصو ص

 في الْواريث, وتس,َ الْواريث ذلك األِول 

ـ حدثني  َْد بن  ْلرو, ولال: حلدثنا ُبلو  اصلَ,  لن  يسل ,  لن ابلن ُبلي تجليح,  لن 8420  

. ُ روا لأي ا   بالقسر: باللدل  جاُد: اوُنح تْقصو يْ اْ   بالقاسحرا وا لأح   ص

 حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال: حدثنا شب ,  ن ابن ُبي تجيح,  ن  جاُد,  ثأت    

ـلل حللدثنا ابللن وهيللع, وللال: حللدثنا  بيللد ال,  للن َسللرا ي ,  للن السللدِي,  للن ُبللي  الللك: 8421  

ْن الاو لْفايْن  ا سح ْضح ْص . وال: هاتوا   يورثون َ  األهبر فاألهبر اوال يْ اْ   بالقاسحرا وا لأح  لحدْانا وُنح تْقصو ص

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو صالح, وال: ثني  لاوية,  ن  أِي,  ن ابن  باس, ووللت: 8422  

. فياتوا في الجاُأية   يوِرثون الَلغار و  البنل لحدانا ْن الوا لْفايْن  ا سح ْضح ْص اِ, فلذلك ووللت: ا  اوال

ثحلل ص ْحللِي  للِن. فنهلل  ال  للن ذلللك, وبللين ليلل  ذي سللهَ سللهْت, فقللال: الأللذِْهرا  ا ِن  للا هص اللْب لْهص تصللْوتْهص تصؤح

. صغيرا هان ُو هبيرا   األصتحثْيينا

حدثني  َْد بن سلد, وال: ثني ُبي, وال: ثني  ْي, وال: ثني ُبلي,  لن ُبيلت,  لن ابلن  بلاس,    

لل سح ْضح ْص . وذلللك ُتهللَ هللاتوا   يوِرثللون وللال: اوال للرا يْ للاْ   بالقاسح للوا لأح , وُنح تْقصو ص للدْانا لح للْن الوا لْفايْن  ا

 الَغير والضلي , شي ا, فأ ر ال ُن يلطيت تَيبت  ن الْيراث 

ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, وال: حدثنا ُشيَ, وال: ُخبرتا  غيلرة  لن َبلراُيَ: ُن 8423  

ان َذا جاءه ولِي الي يْلة فلإن هاتلَ حسلنة غنيلة ولال للت  ْلر: زِوجهلا غيلرك,  ْر بن ال,طاَ ه

 وال ْس لها ْ ن ُو خير  نك! وَذا هاتَ بها ,ْ ا ة و   ال لها, وال: تلِوجها فأتَ ُحِق بها! 
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ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسلين, ولال: حلدثنا ُشليَ, ولال: ُخبرتلا يلوتس بلن  بيلد,  لن 8424  

: جاء رج  َل   أِي بن ُبي طالب, فقال: يا ُ ير الْؤ نين  ا ُ ري, و ا ُ ر ي يْ ي  الَسن, وال

! وال: ف لِوجهلا  وال: في ُِي بالصيْا  وال: ثَ وال  أي: ُ  لِوجها ُتَ غنية جْيأة  وال: تلَ وابإلتا

لَقهللا , يْلة    للال لهللا! ثللَ وللال  أللِي: تلِوجهللا َن هنللَ خيلرا لهللا, فللإن هللان غيللرك خيللرا لهللا فأ

 بال,ير 

 وال ُبو جلفر: فقيا هَ لأي ا ي بالقسر هان اللدل فيْا ُ ر ال فيهَ   

نح ْخيحٍر فإِن ِكْ هاْن باتا ْ أايْا.     القول في تأوي  وولت: اْو ا تْفحلْأصوا  ا

 يلني بذلك جِ  ثناؤه: و هْا يين  نيَ ُيها الْؤ نون  ن  دل في ُ وال الي ا   ال لي ُ لرهَ ال  

ُن تقو وا فيهَ بالقسر, وا ت هاء َل  ُ ر ال في ذلك, وفلي غيلره, وَلل  طا  لت, فلإن ال هلان بلت 

 أيْا لَ يلل  الْا بْا ُو ها ن  نيَ, وُو  َلٍص ذللك هألت  ألييَ, حلافي للت, ح ل  يجلازيْيَ بلت 

 جلاءهَ يوم القيا ة 

 128اآلية : 

رْ  لال القول في تأوي  وولت تلال :     اْوَانا ا ح ْْ نْلاحْح ْ أْيحها ْراضلاً فْلالْ جص أاْها تصشصلوزاً ُْوح َا ح ن بْلح َح  ا ُْةٌ ْخافْ

نصواح ْوتْ ِقصواح فْإاِن ِكْ  سا َح ِا األتحفصسص الِشِح ْوَان تص ْر ضا أححص ْخيحٌر ْوُصحح َِ أحَاً ْوال ا صص ْْ نْهص ا بْيح َْ أا َح ا  ُْن يص ْْ ْهاْن با

أصوْن ْخبايراً .   ْْ  تْلح

نح بْلحأاهلا. يقلول:  أْلَ  لن زوجهلا اتصشصلوزا. يلنلي يلني بذلك     َح  ا رُةٌ خافْ جِ  ثناؤه: اْوَنا ا ح

اس لالء بنفست  نهلا َلل  غيرُلا, ُْثْلْرة  أيهلا, وارتفا لا بهلا  نهلا, َ لا لبغضلة, وَ لا ليراُلة  نلت 

ْراضل بْرُا, ُو غير ذلك  لن ُ ورُلا  اُوح َ ح ا. يلنلي: بل  ُشياء بها, َ ا , ا  ها, وَ ا سنها وها

لأاَا بْيحنْهصْلا  َح ْلا ُنح يص نلاْح ْ أْيحها اتَرافا  نها بوجهت ُو ببل   نافلت, ال ي هاتلَ لهلا  نلت افْلال جص

للأحَا. يقللول فللال حللرج  أيهْللا, يلنللي:  ألل  الْللرُة ال,ا فللة تشللوز بلأهللا ُو َ راْضللت  نهللا, ُن  صص

ب لهلا  لن حلِق  أيلت, يَأَا بينهْا صلأَا, وُلو ُن ت لرك للت يو هلا, ُو تضلع  نلت بلل  الواجل

قللام فللي حبالللت, وال ْسللك باللقللد الللذي بينهللا وبينللت  للن النيللاح, يقللول:  ْص تسلل لطفت بللذلك, وتسلل ديَ ال

أححص ْخيحٌر. يلني: والَأح ب رك بل  الَِق اس دا ة لأَر ة, وتْاسيا بلقد النياح, خير  ن  َِ اوال

 طأب الفروة والطاله 

    ذهر  ن وال ذلك:وبنَو  ا وأنا في ذلك وال ُُ  ال أوي  

ـ حدثنا ُنِا, بن السرِي, وال: حدثنا ُبو األحوص,  لن سلْاك,  لن خاللد بلن  صرح صلرة: ُن 8425  

رجالً ُت   أيلا رضلي ال  نلت يسل ف يت فلي ا لرُة خافلَ  لن بلأهلا تشلوزا ُو َ راضلا, فقلال: ولد 

ء خأقهلا ُو فقرُلا, ف يلره تيون الْرُة  ند الرج , ف نبو  يناه  نهلا  لن , ا  هلا ُو هبرُلا ُو سلو

 فراوت, فإن وضلَ لت  ن  هرُا شي ا حِ  لت, وَن جلأَ لت  ن ُيا ها شي ا فال حرج 

حدثنا ابن الْثن , وال: حدثنا  َْد بن جلفر, وال: حدثنا شلبة,  ن سْاك بن حرَ,  ن خالد,    

لنح  َح  ا رُةٌ خافْ ْراضلا فْلال  ن  صرح رة, وال: س    أِي رضي ال  نت: اْوَنا ا ح بْلحأاهلا تصشصلوزا ُوح َ ح

للأحَا. ولللال: الْللرُة اليبيللرة ُو الد يْلللة ُو   يَبهللا زوجهلللا  لللأاَا بْيحنْهصْللا صص َح ْللا ُنح يص نللاْح ْ أْيحها جص

 فيَطأَان 

حدثنا ابن الْثن , وال: حدثنا ُبو ,او,, وال: حدثنا شلبة وحْا, بلن سلأْة وُبلو األحلوص, هأهلَ    

 د بن  صرح رة,  ن  أِي رضي ال  نت بنَوه  ن سْاك بن حرَ,  ن خال

حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ُبي  ن َسرا ي ,  ن سْاك,  ن خالد بن  ر لرة: ُن رجلالً سلأل    

أحَا. وال: تيون الْلرُة  نلد  أاَا بْيحنْهصْا صص َح ْا ُنح يص ناْح ْ أْيحها  أيِا رضي ال  نت  ن وولت: افاْلْ جص

 ن , ا  ها ُو هبرُا, فإن جلأَ لت  ن ُيا هلا ُو  الهلا شلي ا فأليس  أيلت  الرج  , يْة ف نبو  ينت

 جناح 

ـ حدثنا ابن حْيد وابن وهيع, وا : حدثنا جرير,  لن ُشللث,  لن ابلن سليرين, ولال: جلاء 8426  

لرُةٌ  رج  َل   ْر, فسألت  ن آية, فيره ذلك وضربت بالدِرة, فسلألت آخلر  لن ُلذه ا ْيلة: اْوَنا ا ح

َح  ْراضلا. فقلال:  لن  ثل  ُلذا فسلأوا! ثلَ ولال: ُلذه الْلرُة تيلون  نلد خافْ نح بْلحأاهلا تصشصلوزا ُوح َ ح  ا
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لنِها, في للِوج الْلرُة الشلابة يأل ْس وللدُا, فْلا اصلطأَا  أيلت  لن شليء فهلو  الرج  ود خال  ن سا

 جا ل 

سلا ب,  لن ـ حدثنا  ْرو بن  أِي, وال: حدثنا  ْران بن  يينة, ولال: حلدثنا  طلاء بلن ال8427  

ْراضلا. ولال:  لنح بْلحأاهلا تصشصلوزا ُوح َ ح َح  ا لرُةٌ خافْل سليد بن جبير,  ن ابن  باس في ووللت: اوَنا ا ح

ُي الْرُة تيون  ند الرج  ح   تيبر, فيريد ُن ي للِوج  أيهلا, في َلالَا بينهْلا صلأَا,  لن ُن 

 لها يو ا ولهذه يو ان ُو ثالثة 

ان,  ن  طاء,  ن سليد,  ن ابلن  بلاس بنَلوه, َ  ُتلت ولال: حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا  ْر   

 ح   تأد ُو تيبر, ووال ُيضا: فال جناح  أيهْا ُن يَالَا  أ  ليأة, واألخرى ليأ ين 

ـ حدثنا ابن وهيع وابن حْيد, وا : حدثنا جرير,  ن  طاء,  ن سليد بن جبير, وال: ُلي 8428  

وهبرِ, فيريد ُن يس بدل بها ف يره ُن تفاروت, في لِوج  الْرُة تيون  ند الرج  ود طالَ صَب ها

  أيها, فيَالَا  أ  ُن يجل  لها ُيا ا, ولنخرى األيام والشهر 

حدثنا ابن حْيد, وال: حلدثنا حيلام,  لن  ْلرو بلن ُبلي وليس,  لن  طلاء,  لن سلليد,  لن ابلن    

ْراضا نح بْلحأها تصشصوزا ُوح َ ح َح  ا رُةٌ خافْ . وال: ُي الْرُة تيون  ند الرجل , فيريلد  باس: اْوَنا ا ح

ُن يفاروها, ف يره ُن يفاروها, ويريد ُن ي لِوج, فيقول: َتي   ُس طيع ُن ُوسلَ للكا بْثل   لا ُوسلَ 

لها, ف َالَت  أ  ُن ييون لها في األيام يوم, في راضليان  أل  ذللك, فييوتلان  أل   لا اصلطأَا 

  أيت 

لرُةٌ ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حدثن8429   ا ُبي,  ن ُشام بن  روة,  ن ُبيت,  ن  ا شة: اْوَنا ا ح

أححص ْخيحلٌر. واللَ  َِ أحَا ْوال أاَا بْيحنْهصْا صص َح ْا ُنح يص ناْح ْ أْيحها ْراضا فاْل جص نح بْلحأاها تصشصوزا ُوح َ ح َح  ا خافْ

صلَبة,  ُلذا فلي الْلرُة تيلون  نلد الرجل , فألألت   ييلون يسل يثر  نهلا, و  ييلون لهلا وللد ولهلا

 ف قول:   تطأقني وُتَ في حِ   ن شأتي 

حدثني الْثن , وال: حدثنا حجاج بن الْنهال, وال: حدثنا حْا, بلن سلأْة,  لن ُشلام بلن  لروة,    

ْراضا. وال: ُذا الرج   نح بْلحأاها تصشصوزا ُوح َ ح َح  ا رُةٌ خافْ  ن  روة,  ن  ا شة في وولت: اْوَنا ا ح

ود  جلِ, ُو ُي , يْة   يس يثر  نها, ف قلول:   تطأقنلي وُتلَ فلي  ييون لت ا رُتان: َحداُْا

 حِ   ن شأتي 

حدثني الْثن , وال: حدثنا حبان بن  وس , ُخبرتا ابن الْبارك,  ن ُشام بن  روة,  لن ُبيلت,    

  ن  ا شة, بنَوه, غير ُتت وال: ف قول: ُجلأك  ن شأتي في حِ , فنللَ ُذه ا ْية في ذلك 

حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو صالح, وال: ثني  لاوية,  ن  أِي بن ُبي طأَة,  ن ابن ـ 8430  

نح بْلحأاها تصشصوزا ُوح َ حراضا. ف أك الْرُة تيون  ند الرجل     َح  ا رُةٌ خافْ  باس في وولت: اْوَنا ا ح

ال َذا هلان ذللك  يرى  نها هثير  ا يَِب, ولت ا رُة غيرُا ُحِب َليت  نها, فيؤثرُلا  أيهلا, فلأ ره

ُن يقول لها: يا ُذه َن ش َ ُن تقيْي  أ   ا ترين  ن األثرة فأواسيك وُتفق  أيك فلأويْي, وَن 

هرُللَ خأيللَ سللبيأك  فللإن ُللي رضلليَ ُن تقلليَ بلللد ُن ي,يرُللا فللال جنللاح  أيللت, وُللو وولللت: 

أححص ْخيحٌر. وُو ال ,يير  َِ  اوال

ر, وا : حدثنا ابن وُب, وال: ثني ابن ُبي اللتلا,, ـ حدثنا الربيع بن سأيْان وبَر بن ت8431َ  

 ن ُشام ابن  لروة,  لن ُبيلت,  لن  ا شلة, واللَ: ُتللل ال ُلذه ا ْيلة فلي الْلرُة َذا ,خألَ فلي 

ا بْيحنْهصْلا  َا لأح َح ْلا ُنح يص نلاْح ْ أْيحها السِن, ف جل  يو ها   رُة ُخرى, واللَ: ففلي ذللك ُتلللَ: افْلال جص

أحَا.   صص

ثني يلقوَ بن َبراُيَ, وال: حدثنا ُشليَ, ولال: ُخبرتلا ُشلام,  لن ابلن سليرين,  لن ـ حد8432  

ْراضلا. ولال: ُلي الْلرُة  نح بْلحأاها تصشصوزا ُوح َ ح َح  ا رُةٌ خافْ  بيدة, وال: سأل ت  ن وول ال: اْوَنا ا ح

ا تيللون  للع زوجهللا, فيريللد ُن ي لللِوج  أيهللا ف َللالَت  للن يو هللا  ألل  صللأح  وللال: فهْللا  ألل   لل

 اصطأَا  أيت, فإن ات قضَ بت فلأيت ُن يلدل  أيها ُو يفاروها 

ـ حدثني يلقوَ بن َبراُيَ, وال: حدثنا ُشيَ, ولال: ُخبرتلا  غيلرة,  لن َبلراُيَ ُتلت هلان 8433  

 يقول ذلك 

 ـ حدثني يلقوَ, وال: حدثنا ُشيَ, وال: ُخبرتا حجاج,  ن  جاُد ُتت هان يقول ذلك 8434  

This file was downloaded from QuranicThought.com



بن َبراُيَ, ولال: حلدثنا ابلن  أيلة,  لن ُيلوَ,  لن ابلن سليرين,  لن  بيلدة فلي حدثني يلقوَ    

ْراضا.    َلل  آخلر ا ْيلة, ولال: يَلالَها  أل   لا  نح بْلحأاها تصشصوزا ُوح َ ح َح  ا رُةٌ خافْ وولت: اْوَنا ا ح

رضلليَ ,ون حقهللا, فأللت ذلللك  للا رضلليَ, فللإذا ُتيللرِ ُو والللَ: غللرِ, فأهللا ُن يلللدل  أيهللا ُو 

 ُو يطأقها  يرضيها

حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا  بد الوُاَ,  ن ُيوَ,  ن  َْد, وال: سألَ  بيدة  ن ولول ال:    

لنها,  ْراضا. وال: ُو الرج  تيون لت ا رُة ود خال  لن سا نح بْلحأاها تصشصوزا ُوح َ ح َح  ا رُةٌ خافْ اوَنا ا ح

أها ُن يلدل  أيها ُو يرضيها  ن ف َالَت  ن حقها  أ  شيء, فهو لت  ا رضيَ, فإذا هرَُ, ف

 حقها, ُو يطأقها 

حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا جريلر,  لن ُشلام,  لن ابلن سليرين, ولال: سلألَ  بيلدة  لن ووللت:    

نح بْلحأاها تصشصوزا. فذهر تَو ذلك, َ  ُتت وال: فإن سل,طَ فألت ُن يرضليها, ُو  َح  ا رُةٌ خافْ اْوَنا ا ح

 ا يوفيها حقها هأت, ُو يطأقه

ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا جرير,  ن  غيرة, وال: وال َبلراُيَ: َذا شلاءِ هاتلَ  أل  8435  

 حقها, وَن شاءِ ُبَ, فر,ِِ الَأح فذاك بيدُا, فإن شاء طأقها, وَن شاء ُ سيها  أ  حقها 

رُةٌ خافْ 8436   نح بْلحأاها ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا جرير,  ن  غيرة,  ن َبراُيَ: اْوَنا ا ح َح  ا

نلاْح ْ أحياهْلا. ولال: ولال  ألِي: تيلون الْلرُة  نلد الرجل  الل لان اليثيلر,  ْراضلا فْلال جص تصشصوزا ُوح َ ح

ف ,اف ُن يطأقها, ف َلالَت  أل  صلأح  لا شلاء وشلاءِ, يبيلَ  نلدُا فلي هلذا وهلذا ليألة, و نلد 

 أيت  ن شيء فهو جا ل و ا صالَ ت   ¹ُخرى  ا تراضيا  أيت, وُن تيون تفق ها ,ون  ا هاتَ

لرُةٌ 8437   ـ حدثنا ابلن وهيلع, ولال: حلدثنا يَيلـ  بلن  بلد الْألك,  لن ُبيلت,  لن الَيلَ: اْوَنا ا ح

ْراضا. ولال: ُلي الْلرُة تيلون  نلد الرجل , فيريلد ُن ي,ألي سلبيأها,  نح بْلحأاها تصشصوزا ُوح َ ح َح  ا خافْ

 صأَا, تدع  ن ُيا ها َذا تلِوج فإذا خافَ ذلك  نت فال جناح  أيهْا ُن يَأَا بينهْا 

حدثني  َْد بن سلد, وال: ثني ُبي, وال: ثني  ْي, ولال: ثنلي ُبلي,  لن ُبيلت,  لن ابلن  بلاس    

لأححص ْخيحلٌر. ُلو الرجل   َِ ْراضا.    َلل  ووللت: اْوال نح بْلحأاها تصشصوزا ُوح َ ح َح  ا رُةٌ خافْ وولت: اْوَن ا ح

هلا الْلرُة الشلابة, فييلره ُن يفلاره ُم وللده, فيَلالَها  أل  تيون تَ ت الْرُة اليبيلرة, فيلنيح  أي

  طية  ن  الت وتفست, فيطيب لت ذلك الَأح 

َح  لنح 8438   لرُةٌ خافْل ـ حدثنا بشر, وال: حدثنا يليد, وال: حدثنا سليد,  لن و لا,ة, ووللت: اْوَنا ا ح

 ْْ ْراضا. فقرُ ح   بأ  افإِن ِكْ هاْن با أصوْن ْخبيرا. وُلذا فلي الرجل  تيلون بْلحأاها تصشصوزا ُوح َ ح ْْ ا تْلح

َا راضلية  لن تفسلي و لالي  نها وُان  أيت بل  ُ رُلا, فيقلول: َن هنل  نده الْرُة ود خال  ن سا

بدون  ا هنَ ترضين بت وب  اليوم, فإن اصطأَا  لن ذللك  أل  ُ لر ال فقلد ُحلِ  لهْلا ذللك, وَن 

 ُبَ فإتت   يَأح لت ُنح يَبسها  أ  الْ,سح  

دثَ  ن الَسن بن يَيـ , وال: ُخبرتا  بد الرزاه, وال: ُخبرتا  لْر,  ن اللُري, 8439   ـ حص

 ن سليد بن الْسيب وسأيْان بلن يسلار: ُن رافلع بلن خلدي, هلان تَ لت ا لرُة ولد خلال  لن سلنِها, 

ح ل   ف لِوج  أيها شابة, فالثر الشابة  أيها, فأبَ ا رُتت األول  ُن تقيَ  أ  ذلك, فطأقها تطأيقلة,

َذا بقي  ن ُجأها يسير, وال: َن ش َ راجل ك وصبرِ  أ  األثرة, وَن ش َ تره ك ح   ي,أو 

ُجأك  والَ: ب  راجلني وُصبر  أ  األثرة! فراجلها  ثَ آثر  أيها فأَ تَبر  أ  األثرة فطأقها 

ل لنح ُخرى, وآثر  أيها الشابة  وال: فذلك الَلأح اللذي بأغنلا ُن ال ُتللل فيلت: اْوَنا ا ح َح  ا رُةٌ خافْل

أحَا.  وال الَسن: وال  بد الرزاه:  أَا بْيحنْهصْا صص َح ْا ُنح يص ناْح ْ أْيحها ْراضا فاْل جص بْلحأاها تصشصوزا ُوح َ ح

وال  لْر: وُخبرتي ُيوَ  ن ابن سيرين,  ن  بيدة بْث  حديث اللُري, وزا, فيلت, فلإن ُضلِر 

 قها بها الثالثة فإن  أيت ُن يوفيها حقها, ُو يطأ

ـ حدثني  َْد بن  ْرو, وال: حدثنا ُبو  اصَ, وال: حلدثنا  يسل ,  لن ابلن ُبلي تجليح, 8440  

ْراضا. وال: ولول الرجل    رُتلت: ُتلَ هبيلرة, وُتلا ُريلد ُن  نح بْلحأاها تصشصوزا ُوح َ ح  ن  جاُد: ا ا

لَلأح بينهْلا, ُس بدل ا رُة شابة وضي ة, فقِري  أ  ولدك, فلال ُوسلَ للك  لن تفسلي شلي ا  فلذلك ا

 وُو ُبو السناب  بن بليك 
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لنح بْلحأاهلا 8441   ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال: حلدثنا شلب ,  لن ابلن ُبلي تجليح: ا ا

ْراضا. ثَ ذهر تَوه, وال شب : فقألَ للت: فلإن هاتلَ للك ا لرُة ف قسلَ لهلا, وللَ تقسلَ  تصشصوزا ُوح َ ح

  أيت شيء لهذه  وال: َذا صالَ ت  أ  ذلك فأيس 

ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ُبي,  ن َسرا ي ,  ن جبار, وال: سألَ  ا را  لن الرجل  8442  

تيون  نده الْرُة يريد ُن يطأقها ف قول:   تطأقني, واوسَ لي يو ا, ولأ ي تلِوج يلو ين! ولال:   

 بأس بت ُو صأح 

, ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: ـ حدثنا  َْد بن الَسين, ولال: حلدثنا ُحْلد بلن  فضل 8443  

لأححص  َِ أحَا وال أاَا بْيحنْهصْا صص َح ْا ُنح يص ناْح ْ أْيحها ْراضا فاْل جص نح بْلحأاها تصشصوزا ُوح َ ح َح  ا رُةٌ خافْ اْوَنا ا ح

ْخيحٌر. وال: الْرُة تلرى  لن زوجهلا بلل  الجفلاء وتيلون ولد هبلرِ, ُو   تألد, فيريلد زوجهلا ُن 

فيقول: َتي ُريد ُن ُتيح ا رُة شابة ُتسب  نك, للأها ُن تأد لي وُوثرُا فلي  ينيح غيرُا فيأتيها,

 األيام والنفقة  فإن رضيَ بذلك وَ  طأقها, فيَطأَان  أ   ا ُحبِا 

لنح 8444   َح  ا رُةٌ خافْ ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب, وال: وال ابن زيد في وولت: اْوَنا ا ح

ْض بهلا الرجل  تيلون للت الْرُتلان ـ ُو َ راضلا بْلحأاها تصشصوزا ُوح َ ح  ْراضا. وال: تشوزا  نها, ْ لرا

لأحَا. َ لا ُن يرضليها ف َأأهلا, وَ لا ُن ترضلليت  للا صص ْْ نْهص لأاَا بْيح َح ْلا ُنح يص نلاْح ْ أْيحها ب رههلا  افْلال جص

 ف لطفت  أ  تفسها 

,  لن  ألِي بلن ُبلي ـ حدثني الْثن , ولال: حلدثنا ُبلو صلالح, ولال: ثنلي  لاويلة بلن صلالح8445  

ْراضا. يلني: البغ   نح بْلحأاها تصشصوزا ُوح َ ح َح  ا رُةٌ خافْ  طأَة,  ن ابن  باس, وولت: اْوَنا ا ح

دثَ  ن الَسين بن الفرج, وال: سْلَ ُبا  لاذ يقول: ُخبرتلا  بيلد بلن سلأْان, ولال: 8446   ـ حص

لنح بْلح  َح  ا لرُةٌ خافْل ْراضلا. فهلو الجللرل سلْلَ الضلَاك يقلول فلي وولللت: اْوَنا ا ح أاهللا تصشصلوزا ُوح َ ح

تيللون تَ للت الْللرُة اليبيللرة, في لللِوج  أيهللا الْللرُة الشللابة, فيْيلل  َليهللا, وتيللون ُ جللب َليللت  للن 

 اليبيرة, فيَالح اليبيرة  أ  ُن يلطيها  ن  الت, ويقسَ لها  ن تفست تَيبا  لأو ا 

ُبو ,او,, وال: حلدثنا سلأيْان بلن  للاذ, ـ حدثنا  ْرو بن  أِي وزيد بن ُخرم, وا : حدثنا 8447  

 ن سْاك بن حرَ,  ن  ير ة,  ن ابن  باس, وال: خشيَ سو,ة ُن يطأقهلا رسلول ال صلأ  

لنح  َح  ا رُةٌ خافْل ال  أيت وسأَ, فقالَ:   تطأقني  أ  تسا ك, و  تقسَ لي! ففل , فنللَ: اْوَنا ا ح

ْراضا.   بْلحأاها تصشصوزا ُوح َ ح

لأحَا»قراء في وراءة وولت: واخ أفَ ال   الَْا بْيحنْهصْلا صص َِ فقلرُ ذللك  ا لة ولِراء ُُل  الْدينلة « ُنح يْ

وبل  ُُ  البَرة بف ح الياء وتشديد الَا,, بْلن : ُن ي َالَا بينهْا صأَا, ثلَ ُ,غْلَ ال لاء 

لأاَا بْيحنْهصْل َح لأحَا. في الَا, فَيرتا صا,ا  شلد,ة  وولرُ ذللك  ا لة ولِراء ُُل  اليوفلة: اُنح يص ا صص

بضَ الياء وت,في  الَا,, بْلن : اصأح اللوج والْلرُة بينهلا  وُ جلب القلراءتين فلي ذللك َللِي, 

لأحَا»وراءة  ن ورُ:  الَْا بْيحنْهصْا صص َِ بفل ح اليلاء وتشلديد الَلا,, بْلنل : ي َلالَا, ألن «  َ ِ ُنح يْ

للرَ  لن ابإصلالح, ال َالح في ُذا الْوضع ُشهر وُوضح  لنل  وُفَلح وُهثلر  أل  ُلسلن ال

لأحَا.  وابإصالح في خالف ابإفسا, ُشهر  نت في  لن  ال َالح  فإن رِن رلاِن ُن فلي ووللت: اصص

َِ الياء ُول  بالَواَ, فإن األ ر في ذلك ب,الف  أاَا. بض َح , لة  أ  ُن وراءة  ن ورُ ذلك: ايص

بالَلواَ فلي ووللت:   ا رِن, وذللك ُن الَلأح اسلَ ولليس بفلل  في سلدِل بلت  أل  ُولل  القلراءتين

أحَا.  أاَا بْيحنْهصْا صص َح  ايص

للا    ْْ للنصوا ْوتْ ِقصللوا فللإِن ِكْ هللاْن با سا َح ِا األتحفصللسص الِشللِح وَنح تص للْر ضا القللول فللي تأويلل  وولللت تلللال : اوُصحح

أصوْن ْخبايرا.  ْْ  تْلح

 أل   اخ أ  ُُل  ال أويل  فلي تأويل  ذللك, فقلال بلضلهَ:  لنلاه: وُحضلرِ ُتفلس النسلاء الشلحِ   

 ُتَبا هن  ن ُتفس ُزواجهن وُ والهن  ذهر  ن وال ذلك:

ـ حدثنا ابن وهيلع, ولال: حلدثنا  ْلران بلن  يينلة,  لن  طلاء بلن السلا ب,  لن سلليد بلن 8448  

ِا األتحفصسص الِشِح. وال: تَيبها  نها  ْر ضا  جبير,  ن ابن  باس: اوُصحح
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دثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ابن يْان, وا : ـ حدثنا  َْد بن بشار, وال: حدثنا ُبو ُحْد, وح8449  

ِا األتحفصلسص الِشلِح. ولال:  لْر ضا جْيلا حدثنا سفيان,  ن  طاء بن السا ب,  ن سليد بن جبير: اوُصحح

 في األيام 

ـ حدثنا ابن بشار, وال: حدثنا  بد الرحْن, وال: حدثنا سفيان,  ن ابن جري,,  ن  طلاء: 8450  

ِا األتحفصسص الشِ  ر ضا  ِح. وال: في األيام والنفقة اوُصحح

حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ابن  هدي وابن يْان,  ن سفيان,  ن ابن جري,,  ن  طلاء, ولال:    

 في النفقة 

ح,  ن ابن جري,,  ن  طا, وال: في النفقة      حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ْروح

ِا األتحفصلسص وحدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ُبي,  ن سفيان,  ن ابن جر    لْر ضا ي,,  ن  طاء: اوُصحح

 الِشِح. وال: في األيام 

ـ حدثنا ابن بشار, وال: حدثنا  َْد بن جلفر, وال: حدثنا شلبة,  ن ُبي بشلر,  لن سلليد 8451  

ِا األتحفصسص الِشِح. وال: تفس الْرُة  أ  تَيبها  لن زوجهلا  لن  ْر ضا بن جبير في ُذه ا ْية: اوُحح

 تفست و الت 

 نا ابن وهيع, وال: حدثنا ُبي,  ن شلبة,  ن ُبي بشر,  ن سليد بن جبير, بْثأت حدث   

حدثني الْثن , وال: حدثنا حبان بن  وس , وال: ُخبرتا ابن الْبارك, وال: حدثنا شلبة,  ن ُبي    

 بشر  ن سليد بن جبير,  ثأت 

 بن جبير: في النفقة  حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ابن يْان  ن سفيان,  ن رج ,  ن سليد   

حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ابن  هدِي,  ن سلفيان,  لن الشليباتِي,  لن بييلر بلن األخلنس,  لن    

 سليد بن جبير, وال: في األيام والنفقة 

حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ابن  هدِي,  ن سفيان,  ن الشيباتِي,  ن سليد بن جبيلر, ولال: فلي    

 األيام والنفقة 

دثني الْثن , وال: حدثنا  سأَ بن َبراُيَ, وال: حدثنا شلبة,  ن ُبي بشر,  ن سليد بن جبير ح   

ِا األتحفصسص الِشِح. وال: الْرُة تاشِح  أ   ال زوجها وتفست  ْر ضا  في وولت: اوُصحح

ـ حدثنا الْثن , وال: ُخبرتا حبان بن  وس , وال: ُخبرتلا ابلن الْبلارك,  لن شلريك,  لن 8452  

لنح بْلحأاهلا سالَ,  َح  ا لرُةٌ خافْل  ن سليد بن جبير, وال: جاءِ الْرُة حين تلللَ ُلذه ا ْيلة: اْوَنا ا ح

ْراضللا. والللَ: َتللي ُريللد ُن تقسللَ لللي  للن تفسللك! ووللد هاتللَ رضلليَ ُن يللد ها فللال  تصشصللوزا ُوح َ ح

ِا األتصفسص الِشِح.  ¹يطأقها و  يأتيها ْر ضا  فأتلل ال: اوُصحح

بن الَسين, ولال: حلدثنا ُحْلد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: ـ حدثنا  َْد 8453  

ِا األتحفصسص الِشِح. وال: تطأع تفسها َل  زوجهلا وَلل  تفق لت  ولال: وز لَ ُتهلا تلللَ فلي  ْر ضا اوُصحح

رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ, وفي سدوة بنَ ز لة هاتَ ود هبرِ, فأرا, رسلول ال صلأ  ال 

يطأقها, فاصطأَا  أ  ُن يْسيها ويجل  يو ها للا شة, فشََ بْياتها  ن رسول   أيت وسأَ ُن

 ال صأ  ال  أيت وسأَ 

ووال آخرون:  لن  ذلك: وُحضرِ تفس ه  واحد  ن الرج  والْرُة الشِح بَقت وبْل  صلاحبت    

 ذهر  ن وال ذلك:

ِا ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب, وال: سْلَ ابن زيد ي8454   لْر ضا قول فلي ووللت: اوُصحح

األتصفسص الِشِح. وال:   تطيب تفسلت ُن يلطيهلا شلي ا ف َأألت, و  تطيلب تفسلها ُن تلطيلت شلي ا  لن 

  الها, ف لطفت  أيها 

ولال ُبلو جلفلر: وُولل  القلولين فلي ذللك بالَلواَ, ولول  لن ولال:  نلي بلذلك: ُحضلرِ ُتفلس   

يام والنفقة  والشِح: ابإفراط في الَرص  أ  الشيء, النساء الشِح بأتَبا هن  ن ُزواجهن في األ

 وُو في ُذا الْوضع: َفراط حرص الْرُة  أ  تَيبها  ن ُيا ها  ن زوجها وتفق ها 

ف أوي  اليالم: وُحضرِ ُتفس النساء ُُواءُن  ن فرط الَرص  أ  حقلووهِن  لن ُزواجهلِن,   

 والشِح بذلك  أ  ضرا رُن 

 لشِح, ذهر  ن ابن  باس ُتت هان يقول وبنَو  ا وأنا في  لن  ا  
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ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو صالح, وال: ثني  لاوية,  ن  أِي,  ن ابن  باس, ووللت: 8455  

ِا األتحفصسص الِشِح. والشِح: ُواه في الشيء يَرص  أيت  ْر ضا  اوُصحح

ُتفلس الرجللال وَتْلا وأنلا ُلذا القلول ُوللل  بالَلواَ  لن ولول  لن وللال:  نلي بلذلك: وُحضلرِ   

والنساء الشِح,  أ   ا والت ابن زيد, ألن  َالَة الرج  ا رُتت با طا ت َياُا  ن  الت جلالً  أ  

ُن تَفح لت  ن القسَ لها غير جا لة, وذللك ُتلت غيلر  ل لاض  وضلا  لن جلألت اللذي بذللت لهلا, 

لحلالً  أل  ُن والجل    يَِح َ   أ   وض: َ ا  ين, وَ ا  نفلة  والرجل    ل  ْجلْل  لأْلر ُة جص

تَفح لت  ن يو هلا وليأ هلا فألَ يْألك  أيهلا  ينلا و   نفللة  وَذا هلان ذللك هلذلك, هلان ذللك  لن 

 للاتي ُهل  الْللال بالباطل   وَذا هللان ذللك هلذلك, فْلأللوم ُتلت   وجللت لقلول  لن وللال:  نلي بللذلك: 

بلت, فأأرجل  اف لداؤه  نهلا  الرج  والْرُة  فإن رِن راِن ُن ذلك َذ هان حقلا لأْلرُة, ولهلا الْطالبلة

بجل , فإن شفلة الْس شفع في حَة  ن ,ار اش راُا رل  ن شريك لت فيها حِق, لت الْطالبة بها, 

فقد يجب ُن ييون لأْطأوَ اف داء ذلك  نلت بجلل , وفلي َجْلاع الجْيلع  أل  ُن الَلأح فلي ذللك 

و  تفلا,  لا يلدِل  أل   أ   وض غير جا ل, َذ هان غير  ل اض  نت الْطأوَ في الشفلة  ينا 

بطول صأح الرج  ا رُتت  أ   وض,  أل  ُن تَلفح  لن  طالب هلا َيلاه بالقسلْة لهلا  وَذ فسلد 

ذلك صِح ُن تأوي  ا ْية  ا وأنا  وود ُبان ال,بر اللذي ترهنلاه  لن سلليد بلن الْسليب وسلأيْان بلن 

نح بْلحأاها تصشصوزا ُوح َ َح  ا رُةٌ خافْ ْراضا.    ا ْية, تللَ فلي ُ لر رافلع بلن يسار, ُن وولت: اْوَنا ا ح  ح

خدي, وزوج ت, َذ تلِوج  أيها شابة, فالثر الشابة  أيها, فأبَ اليبيرة ُن تقلِر  أل  األثلرة, فطأقهلا 

تطأيقللة وترههللا, فأْللا وللارَ اتقضللاء  للدتها, خيرُللا بللين الفللراه والرجلللة والَللبر  ألل  األثللرة, 

ا وآثلر  أيهلا, فألَ تَلبر فطأقهلا  ففلي ذللك ,ليل  فاخ ارِ الرجلة والَلبر  أل  األثلرة, فراجلهل

ِا األتحفصلسص الِشلِح. َتْلا  نلي بلت: وُحضلرِ ُتفلس النسلاء الشلِح  لْر ضا واضح  أل  ُن ووللت: اوُصحح

 بَقووهِن  ن ُزواجهن  أ   ا وصفنا 

نصوا ْوتْ ِقصوا. فإتت يلني: وَن تَسنوا ُيها الرجال في ُفلاليَ َلل    سا َح تسلا يَ َذا  وُ ا وولت: اْوَنح تص

أصقللا, ُو بللل   للا تيرُللون  للنهِن بالَللبر  ألليهِن, وُيفللا هِن حقللووهِن,  هللرُ َ  للنهِن , ا للة ُو خص

و شرتهِن بالْلروف اوتْ ِقصوا. يقول: وت قوا ال فيهِن ب لرك الجلور  لنيَ  أليهِن فيْلا يجلب لْلن 

أصوْن ْخبايرا. هرُ ْوه  نهِن  أييَ  ن القسْة لت والنفقة واللشرة بالْلروف  افإِن ِكْ  ْْ ا تْلح ْْ  هاْن با

يقللول: فللإن ال هللان بْللا تلأْللون فللي ُ للور تسللا يَ ُيهللا الرجللال  للن ابإحسللان َللليهِن, واللشللرة 

بالْلروف, والجور  أيهِن فيْا يأل يَ لهِن ويجب اْخبايرا. يلني  الْا خابرا,   ي,في  أيت  نت 

جلاء ذلك الَْسن  نيَ بإحسلاتت والْسليء  شيء, ب  ُو بت  الَ, ولت  َص  أييَ, ح   يوفييَ

 بإساءتت 

 129اآلية : 

يأصلواح هصل ِ  ْا َح فْلالْ تْ ل ص لصواح بْيحْن النِْسالءا ْولْوح ْحْرصح يلصْواح ُْن تْلحدا  القول في تأوي  وولت تلال :     اْولْن تْسح ْطا

واح ْوتْ ِقصواح فْ  َص أا َح ص لْأِقْةا ْوَان ت ْص ُْا ْهالح و يح ا فْ ْذْرص ْْ يْاً .  الح  إاِن ِكْ ْهاْن ْغفصوراً ِرحا

.: لن تطيقوا ُيها الرجال ُن تسِووا     لصوا بيْن النِساءا يلصوا ُنح تْلحدا يلني جِ  ثناؤه بقولت: اْولْنح تْسح ْطا

بين تسا يَ وُزواجيَ في حبهن بقأوبيَ ح   تلدلوا بينهن في ذلك,  ْلا   تْأيوتلت  ولليس َللييَ  

. يقول: ولو حرص َ في تسوي يَ بينهِن في ذلك  هْا:اْولْوح ْحْرصح ص   َح

ـ حدثني  َْد بن  ْرو, وال: حدثنا ُبو  اصَ, وال: حلدثنا  يسل ,  لن ابلن ُبلي تجليح, 8456  

. ولال: واجلب ُن    َح ل ص لصوا بليْن النِسلاءا ْولْلوح ْحْرصح لدا يلصوا ُنح تْلح ل ْطا  ن  جاُد فلي ووللت: اْولْلنح تْسح

 هن تس طيلوا اللدل بين

. يقول: فال تْيأوا بأُوا يَ َل   ن لَ تْأيوا  َب ت  نهِن هلِ  الْيل , ح ل     يح ا ْْ يأصوا هصِ  ال ْا افاْلْ تْ

يَْأيَ ذلك  أ  ُن تجوروا  أ  صواحبها في ترك ُ,اء الواجب لهلِن  ألييَ  لن حلِق فلي القسلَ 

لْأِقْةا  ْص ُا هال , واللشرة بالْلروف  افْ ْذْرص . يقلول: ف لذروا ال لي ُلي سلوى ال لي لهِن, والنفقة  أيهنح

  أ َ بأُوا يَ َليها هالْلأقة, يلني: هال ي   ُي ذاِ زوج, و  ُي ُيَ 

يلصوا ُنح    ل ْطا وبنَو الذي وأنا في ذللك ولال ُُل  ال أويل   ذهلر  لن ولال  لا وأنلا فلي ووللت: اْولْلنح تْسح

:. َح لصوا بيْن النِساءا ْولْوح ْحْرصح ص  تْلحدا
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 َْد بن بشار, وال: حدثنا  بد الرحْن, وال: حدثنا سفيان,  ن ُشلام بلن حسلان, ـ حدثنا 8457  

. وال: بنفست  َح لصوا بيْن النِساءه ْولْوح ْحْرصح ص يلصوا ُنح تْلحدا  ن  َْد بن سيرين,  ن  بيدة: اْولْنح تْسح ْطا

 في الَِب والجْاع 

سلفيان,  لن يلوتس,  لن  َْلد بلن حدثنا  َْد بن بشار, وال: حدثنا  بلد اللرحْن, ولال: حلدثنا    

. وال بنفست  َح لصوا بيْن النِساءا ْولْوح ْحْرصح ص يلصوا ُنح تْلحدا  سيرين,  ن  بيدة: اْولْنح تْسح ْطا

حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا حفص,  ن ُشلث, وُشام,  ن ابن سيرين,  ن  بيدة, وال: سلأل ت    

لصوا يلصوا ُنح تْلحدا . فقال: في الجْاع   ن وولت: اْولْنح تْسح ْطا َح  بيْن النِساءا ْولْوح ْحْرصح ص

حللدثنا ابللن وهيللع, وللال: حللدثنا جريللر,  للن ُشللام,  للن ابللن سلليرين,  للن  بيللدة,وال: فللي الَللِب    

 والجْاع 

 ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا سه ,  ن  ْرو,  ن الَسن: في الَِب 8458  

 ن ُشام,  لن ابلن سليرين,  لن  بيلدة, ولال: فلي حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ُبي,  ن سفيان,    

 الَِب والجْاع 

حدثنا الَسن بن يَيـ , وال: وال ُخبرتا  بد الرزاه, وال: ُخبرتلا  لْلر,  لن ُيلوَ,  لن ابلن    

. وللال: فللي  َح لل ص لصوا بلليْن النِسللاءا ْولْللوح ْحْرصح للدا يلصوا ُن تْلح لل ْطا سلليرين,  للن  بيللدة,  للن وولللت: اْولْللنح تْسح

 تت يلني الَِب الْو,ة, هأ

ـلل حللدثني الْثنلل , وللال: حللدثنا  بللد ال بللن صللالح, وللال: ثنللي  لاويللة,  للن  أللِي,  للن ابللن 8459  

. يقلول:   تسل طيع ُن تللدل بالشلهوة  َح ل ص لصوا بيْن النِسلاءا ْولْلوح ْحْرصح يلصوا ُنح تْلحدا  باس: اْولْنح تْسح ْطا

 فيْا بينهِن ولو حرصَ 

نا يليد, وال: حدثنا سليد,  ن و ا,ة, وحلدثنا ابلن بشلار, ولال: حلدثنا ـ حدثنا بشر, وال: حدث8460  

َِ ُ لا   بد األ أ , وال: حدثنا سليد,  ن و ا,ة, وال: ذهر لنا ُن  ْلر بلن ال,طلاَ هلان يقلول: الأهل

 وأبي فال ُ أك, وُ ا سوى ذلك فأرجو ُن ُ دل 

 ن  أِي,  ن ابن  باس, ووللت:  ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو صالح, وال: ثني  لاوية,8461  

. يلني: في الَِب والجْاع  َح لصوا بيْن النِساءا ْولْوح ْحْرصح ص يلصوا ُنح تْلحدا  اْولْنح تْسح ْطا

ـل حلدثني يلقللوَ بلن َبللراُيَ, ولال: حللدثنا ابلن  أيللة, وحلدثنا ابللن بشلار, وللال: حلدثنا  بللد 8462  

رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ هان يقسَ بين  الوُاَ, وا  جْيلا: حدثنا ُيوَ,  ن ُبي والبة: ُن

أاكص »تسا ت فيلدل, ثَ يقول:  أاكص ْو  ُ ح ْح ناي فايْا تْ ْح , فاْل تْأص أاكص ي فايْا ُ ح ْا ُْذْا وْسح  َِ  « الأِهص

ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا حسين بن  أِي,  ن زا دة,  لن  بلد اللليلل بلن رفيلع,  لن 8463  

. ابن ُبي  أيية وال: تلل لصوا بيْن النِساءا يلصوا ُنح تْلحدا  َ ُذه ا ْية في  ا شة: اْولْنح تْسح ْطا

ـ حدثنا ابن وهيلع, ولال: حلدثنا ُبلو  لاويلة,  لن جلويبر,  لن الضلَاك, ولال: فلي الشلهوة 8464  

 والجْاع 

 حدثنا ابن وهيع, حدثنا الَْاربي,  ن جويبر,  ن الضَاك, وال: في الجْاع    

ِي بن سه , وال: حدثنا زيد بن ُبلي اللرولاء, ولال: ولال سلفيان فلي ووللت: اْولْلنح ـ حدثنا  أ8465  

. وال: في الَِب والجْاع  َح لصوا بيْن النِساءا ْولْوح ْحْرصح ص يلصوا ُنح تْلحدا  تْسح ْطا

يلصوا ُنح 8466   ل ْطا ـ حدثنا يوتس, وال: ُخبرتلا ابلن وُلب, ولال: ولال ابلن زيلد فلي ووللت: اْولْلنح تْسح

. وال:  ا ييون  ن بدتت ووأبت, فذلك شيء   يس طيع يْأيت تْلح  َح لصوا بيْن النِساءا ْولْوح ْحْرصح ص  دا

يح .:   ْْ يأصوا هصِ  ال ْا  ذهر  ن وال  ا وأنا في تأوي  وولت: افاْل تْ

ـ حدثنا يلقوَ بن َبراُيَ, وال: حدثنا ابن  أية, ولال: حلدثنا ابلن  لون,  لن  َْلد, ولال: 8467  

. وال: بنفست وأَ للبي يح ا ْْ يأصوا هصِ  ال ْا  دة: افاْلْ تْ

 حدثنا سفيان, وال: حدثنا ابن  أية,  ن ابن  ون,  ن  َْد,  ن  بيدة,  ثأت    

ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حلدثنا ُبلو ُسلا ة,  لن ُشلام,  لن ابلن سليرين,  لن  بيلدة: افْلالْ 8468  

. وال ُشام: ُرنت وال: في  يح ا ْْ يأصوا هصِ  ال ْا  الَِب والجْاع تْ

حدثني الْثن , وال: حدثنا حبان بن  وس , وال: ُخبرتلا ابلن الْبلارك, ولال: ُخبرتلا ُشلام,  لن    

. وال: بنفست  يح ا ْْ  ابن سيرين,  ن  بيدة في وولت: اهصِ  ال
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حللدثنا بَللر بللن تَللر ال,للو تي, وللال: حللدثنا بشللر بللن بيللر, وللال: ُخبرتللا األوزا للي,  للن ابللن    

. وال: بنفست سيرين, وال: سأ يح ا ْْ يأصوا هصِ  ال ْا  لَ  بيدة  ن وول ال: افاْلْ تْ

يأصلوا هصلِ  8469   ْا ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا سه  بن يوس ,  لن  ْلرو,  لن الَسلن: افْلال تْ

. وال: في الغشيان والقسَ  يح ا ْْ  ال

ابلن ُبلي تجليح,  ـ حدثني  َْد بن  ْرو, وال: حدثنا ُبو  اصَ, وال: حلدثنا  يسل ,  لن8470  

دوا ابإساءة  ِْ .:   تْلْ يح ا ْْ يأصوا هصِ  ال ْا   ن  جاُد: افاْل تْ

 حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال: حدثنا شب ,  ن ابن ُبي تجيح,  ن  جاُد,  ثأت    

يأصل    ْا وا حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا  َْد بن بير,  ن ابن جري,, وال: بأغني  ن  جاُلد: افْلال تْ

. وال: ي لْد ُن يسيء ويظأَ  يح ا ْْ  هصِ  ال

حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ُبو  اصَ,  ن  يس  بن  يْون,  ن ابن ُبي تجليح,  لن  جاُلد,    

  ثأت 

يح . 8471   ْْ يأصوا هصِ  ال ْا ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب, وال: وال ابن زيد في وولت: افاْل تْ

 ي ت  ندُا, وفيْا تَيب  ن خيره وال: ُذا في اللْ  في  ب

ـ حدثنا  َْد بن الَسين, ولال: حلدثنا ُحْلد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: 8472  

يح . يقول: يْي   أيها فال ينفق  أيها, و  يقسَ لها يو ا  ْْ يأصوا هصِ  ال ْا  افاْل تْ

ابلن جلري,, ولال: ولال  جاُلد: ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسلين, ولال: ثنلي حجلاج,  لن 8473  

يح . وال: ي لْد ابإساءة, يقول:   تْيأوا ه  الْي , وال: بأغني ُتت الجْاع  ْْ يأصوا هصِ  ال ْا  افاْل تْ

ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ُبي,  ن حْا, بن زيد,  ن ُيوَ,  ن ُبي والبة, ولال: هلان 8474  

نالي »يلدل ويقول: النبِي صأ  ال  أيت وسأَ يقسَ بين تسا ت, ف ْح , فْلال تْأص أاكص ْْ اي فايْا ُ ح ُْذها واسح  َِ الأِهص

أاكص  أاكص ْو  ُ ح ْح  « فايْا تْ

حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا  بد الوُاَ,  ن ُيوَ,  ن ُبي والبة,  لن  بلد ال بلن يليلد,  لن    

  ا شة,  ن النبِي صأ  ال  أيت وسأَ, بْثأت 

ال: حدثنا ُبي,  ن ُْام بلن يَيلـ ,  لن و لا,ة,  لن النضلر بلن ُتلس, ـ حدثنا ابن وهيع, و8475  

رُتلانا » ن بشير بن تهيك,  ن ُبي ُريرة,  ن النبِي صأ  ال  أيت وسأَ, ولال:  َح لْلتص ا ح ْ لنح هاتْل

قِيحتا ساوارٌ  ْم القاياْ ةا ُْحدص شا ْرى جاْء يْوح ا  أ  األصخح ْْ ُص دْا ي ص ْ ْع َحح ْا  « يْ

لْأِقْةا.:ذهر  ن وال  ا    ْص وُا هال  وأنا في تأوي  وولت: افْ ْذْرص

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا  بد ال بن صالح, وال: ثني  لاوية,  ن  أِي بن ُبلي طأَلة, 8476  

لْأِقْةا. وال: تذروُا   ُي ُيَِ, و  ذاِ زوج  ْص وُا هال   ن ابن  باس: افْ ْذْرص

بن يْان,  ن ُشلث,  ن جلفر,  ن سليد بن جبيلر:  ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا يَيـ 8477  

لْأِقْةا. وال:   ُيْا و  ذاِ بل   ْص وُا هال  افْ ْذْرص

لْأِقْلةا.  ¹ـ حدثنا ابن وهيع, ولال: حلدثنا ابلن يْلان,  لن  بلارك,  لن الَسلن8478   ْص وُا هال افْ ْلذْرص

 وال:    طأقة, و  ذاِ بل  

 يوس ,  ن  ْرو,  ن الَسن,  ثأت  حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا سه  بن   

لْأِقْلةا.: 8479   ْص وُا هال ـ حدثنا بشر بن  لاذ, وال: حدثنا يليد, وال: حدثنا سليد,  ن و ا,ة: افْ ْذْرص

 ُي هالَْبوسة ُو هالْسجوتة 

حللدثنا الَسللن بللن يَيللـ , وللال: ُخبرتللا  بللد الللرزاه, وللال: ُخبرتللا  لْللر,  للن و للا,ة فللي وولللت:    

وُا لْأِقْةا. وال: هالْسجوتة  افْ ْذْرص ْص  هال

ـلل حللدثنا ابللن حْيللد, وللال: حللدثنا حيللام بللن سللأَ,  للن ُبللي جلفللر,  للن الربيللع فللي وولللت: 8480  

لْأِقْةا. يقول:    طأقة, و  ذاِ بل   ْص وُا هال  افْ ْذْرص

 حدثني الْثن , وال: ثني َسَاه, وال: حدثنا  بد الرحْن بن سلد, وال: ُخبرتلا ُبلو جلفلر,  لن   

لْأِقْةا.    طأقة, و  ذاِ بل   ْص وُا هال يح ا فْ ْذْرص ْْ يأصوا هصِ  ال ْا  الربيع بن ُتس في وولت: افاْل تْ

ـ حدثنا ابن وهيلع, ولال: حلدثنا  َْلد بلن بيلر,  لن ابلن جلري,, ولال: بأغنلي  لن  جاُلد: 8481  

لْأِقْةا. وال:   ُيْا, و  ذاِ بل   ْص ُا هال  افْ ْذْرص
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وُا ـ حدثني ال8482   ْثن , وال: حدثنا ُبلو حذيفلة, ولال: حلدثنا شلب ,  لن ابلن ُبلي تجليح: افْ ْلذْرص

لْأِقْةا. ليس بأيَ, و  ذاِ زوج  ْص  هال

ـلل حللدثنا ابللن وهيللع, وللال: حللدثنا الَْللاربي وُبللو خالللد وُبللو  لاويللة,  للن جللويبر,  للن 8483  

 الضَاك, وال:   تد ها, هأتها ليس لها زوج 

الَسين, ولال: حلدثنا ُحْلد بلن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدي: ـ حدثنا  َْد بن 8484  

لْأِقةا. وال:   ُيِْا, و  ذاِ بل   ْص وُا هال  افْ ْذْرص

لْأِقْلةا. 8485   ْص وُا هال ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب, وال: وال ابن زيلد فلي ووللت: افْ ْلذْرص

لهلا, وليسلَ   هي لة ههي لة الْلرُة  لن زوجهلا,    وال: الْلأقة: ال ي ليسَ بْ,الِة وتفسها ف ب غلي

 ُي  ند زوجها و   فاروة ف ب غي لنفسها, ف أك الْلأقة 

لْأِقْلةا. الرجلال    ْص وُا هال يحل ا فْ ْلذْرص ْْ وال ُبو جلفر: وَتْا ُ ر ال جِ  ثناؤه بقولت: افاْل تْْيأصوا هصلِ  ال

ِن  ن القسلْة بيلنهِن والنفقلة, وتلرك الجلور فلي باللدل بين ُزواجهن فيْا اس طا وا فيت اللدل بينه

ذلك بإيثار ُحداُِن  أ  األخرى فيْا فرض  أيهَ اللدل بينهن فيلت, َذ هلان ولد صلفح لهلَ  ْلا   

 يطيقون اللدل فيت بينهن,  ْا في القأوَ  ن الَْبة والهوى 

وا ْوتْ ِقصوا فإِن ِكْ    َص أا َح ص يْا. القول في تأوي  وولت تلال : اْوَنح ت  هاْن ْغفصورا ْرحا

يلني بذلك جِ  ثنلاؤه: وَن تَلأَوا ُ ْلاليَ ُيهلا النلاس, ف للدلوا فلي وسلْيَ بلين ُزواجيلَ و لا   

فرض ال لهِن  أييَ  ن النفقة واللشرة بالْلروف, فال تجوروا في ذلك  اوتْ ِقصوا. يقلول: وت قلوا 

األخرى, ف ظأْوُا حقها  ْا ُوجبها ال لت ال في الْي  الذي تهاهَ  نت, بأن تْيأوا بإحداُِن  أ  

 أييَ  افإِن ِكْ هاْن ْغفصورا. يقول: فإن ال يس ر  أييَ  ا سأ   نيَ  ن  ليأيَ وجلورهَ  أليهِن 

وبلل  ذلللك ب رهللت  قللوب يَ  أيللت, ويغطللي ذلللك  أللييَ بلفللوه  للنيَ  للا  ضلل   للنيَ فللي ذلللك وبلل   

يْا. يقول: وهان رحيْا بيَ َذا تاَ  أ ييَ, فقب  توب يَ  ن الذي سأ   نيَ  ن جورتيَ في اْرحا

ذلك  أيهِن, وفي ترخيَت ليَ الَأح بينيَ وبينهن, بَفَهن  ن حقووهِن ليَ  ن القسَ  أ  ُن 

 يطأقن 

 130اآلية : 

 ً لا يْاً .   القول في تأوي  وولت تلال :     اْوَان يْ ْفِْروْا يصغحنا ِكص هصالِ ِ ن ْسلْ اتا ْوْهاْن ِكص ْواسا  ْحيا

يلني بذلك جِ  ثناؤه: فإن ُبَ الْرُة ال ي ود تشل  أيهلا زوجهلا, ُو ُ لرض  نهلا بالْيل   نهلا    

َل  ضرتها لجْالها ُو شبابها, ُو غير ذللك  ْلا تْيل  النفلوس بلت َليهلا الَلأح, لَلفَها للوجهلا 

ا  أيت, وُبلي الللوج األخلذ  ن يو ها وليأ ها, وطأبَ حقها  نت  ن القسَ والنفقة و ا ُوجب ال له

أصللوْن ْخبايللرا.  ْْ لا تْلح ْْ لنصوا ْوتْ ِقللوا فلإِن ِكْ هللاْن با سا َح  أيهلا بابإحسللان اللذي تدبللت ال َليلت بقولللت: ْوَنح تص

ايصغحنا ِكْ  ¹وَلَاوها في القسَ لها والنفقة واللشرة بال ي ُو َليها,  ا  , ف فِروا بطاله اللواج َياُا

نح ْسلْ   اتا. يقول يغن ال اللوج والْرُة الْطأقة  ن سلة فضأت, ُ ا ُذه فبلوج ُو ُصأح لها هصالِ  ا

وُ لا ُلذا فبلرزه واسلع وزوجلة ُلي ُصلأح للت  لن  ¹ ن الْطأق األِول, ُو برزه واسع و َلْة

للا. يلنلي: وهلان ال واسللا لهْلا فلي رزولت َياُْلا وغيرُْلا  لن  الْطأقة ُو  فة  اوهاْن ِكص ْواسا

يْا. فيْا وض  بينت وبينها  ن الفروة والطاله, وسا ر الْلاتي ال ي  رفناُا  ن الَيَ  خأقت  اْحيا

 بينهْا في ُذه ا ْياِ وغيرُا وفي غير ذلك  ن ُحيا ت وتدبيره ووضاياه في خأقت 

 وبنَو الذي وأنا في ذلك وال ُُ  ال أوي   ذهر  ن وال ذلك:  

ثنا ُبلو  اصلَ,  لن  يسل ,  لن ابلن ُبلي تجليح,  لن ـ حدثني  َْد بن  ْلرو, ولال: حلد8486  

نح ْسلْ اتا. وال: الطاله يغني ال هالِ  ن سل ت    جاُد في وول ال: اْوَنح يْ ْفِْروا يصغحنا ِكص هصالِ  ا

 حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال: حدثنا شب ,  ن ابن ُبي تجيح,  ن  جاُد,  ثأت    

 131اآلية : 

يْن ُصوتصلواح  القول نْا الِلذا ضا ْولْقْلدح ْوِصليح ِا ْوْ لا فالي األرح اْوا ْْ في تأوي  وولت تلال :     اْوِ ا ْ ا فاي الِسل

ِا ْوْ ا فاي األرح  اْوا ْْ واح فْإاِن ِ ا ْ ا فاي الِس فصرص َح ُْنا اتِقصواح ِكْ ْوَان تْيح َح ْوَايِاهص ن وْبحأايص َْ  ا ضا ْوْهاْن ِكص الحيا ْا

يداً .  غْ  ْا  نايِاً ْح
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يلني بذلك جِ  ثناؤه: وهلل  أك جْيع  لا حوتلت السلْواِ السلبع واألرضلون السلبع  لن األشلياء    

لنح ْسللْ ت. تنبيهلا  نلت خأقلت  هأها  وَتْا ذهر جِ  ثناؤه بلقب ذلك وولت: اْوَنح يْ ْفِْرولا يصغحلن ِكص هصلالِ  ا

 للوا َليللت  نللد الجلللع  للن الَاجللة والفاوللة  ألل   وضللع الرغبللة  نللد فللراه ُحللدَُ زوج للت, ليفل

والوحشة بفراه سينت وزوج ت, وتلذهيرا  نلت للت ُتلت اللذي للت األشلياء هأهلا وُن  لن هلان للت  ألك 

جْيع األشياء فغير   لذِر  أيت ُن يغنيت, وه  ذي فاوة وحاجة, ويلؤتس هل  ذي وحشلة  ثلَ رجلع 

وو يلد  لن فلل   لا فلل  الْرتلدِ  لنهَ,  جِ  ثناؤه َل   ذل  ن سلي في ُ ر بني ُبيره وتلوبي,هَ

. يقول: ولقد ُ رتلا ُُل  الي لاَ وُلَ ُُل   َح َح ْوَيِاهص نح وْبحأايص َْ  ا يْن ُصوتصوا اليا ا فقال: اْولْقْدح ْوِصيحنا الِذا

ال وراة وابإتجي  وَياهَ, يقلول: وُ رتلاهَ ووأنلا ليلَ ولهلَ: ااتِقصلو ِكْ. يقلول: احلذروا ُن تلَلوه 

وا. يقول: وَن تجَلدوا وصلي ت َيلاهَ ُيهلا الْؤ نلون ف ,الفوُلا, وت,الفوا ُ ر فصرص ه وتهيت, اوَنح تْيح

. يقول: فإتيَ   تضرون ب,الفيَ وصلي ت غيلر ُتفسليَ,  ضا ِا ْو ا فاي األرح ْوا ْْ ا  ا فاي الِس ِ افإِن  ا

ل غضبت و  تلدون في هفرهَ ذلك ُن تيوتوا ُ ثال اليهو, والنَارى في تلول  قوب ت بيَ وحأو

 أييَ هْا حِ  بهَ, َذ بدلوا  هده وتقضوا  يثاوت, فغير بهَ  ا هاتوا فيلت  لن خفل  اللليش وُ لن 

َ, وجل   لنهَ القلر,ة وال,نلازير وذللك ُن للت  ألك جْيلع  لا حوتلت السلْواِ واألرض    ¹الِسرح

ذ للت يْ نع  أيلت شليء ُرا,ه بجْيللت وبشليء  نلت  لن َ للاز  لن ُرا, َ للازه وَذ ل  لن ُرا, َ

وغير ذلك  ن األ ور هأها, ألن ال,أق خأقت بهَ َليت الفاوة والَاجة, وبت ووا هَ وبقاؤَُ وُالههَ 

وفناؤَُ, وُو الغنِي الذي   حاجة تَِ  بت َل  شيء و  فاوة تنللل بلت تضلطره َللييَ ُيهلا النلاس 

ْيلدة َللييَ وآ  لت و  َل  غيلرهَ, والَْيلد اللذي اسل وجب  ألييَ ُيهلا ال,ألق الَْلد بَلنا لت الَ

الجْيأة لدييَ, فاس ديْوا ذلك يها النلاس باتقا لت, والْسلار ة َلل  طا  لت فيْلا يلأ رهَ بلت وينهلاهَ 

  نت  هْا:

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا َسَاه, وال: حدثنا  بد ال بن ُاشَ, وال: ُخبرتلا سلي ,  لن 8487  

يلدا. ولال: ُبي روه  ن  أِي رضي ال  نلت: اوهلاْن ِكص ْغنا  ْا يِلا ْحْيلدا. ولال: غنيِلا  لن خأقلت اْح

  س َْدا َليهَ 

 132اآلية : 

يالً .   ضا ْوْهفْْ  بااِ ا ْوها ِا ْوْ ا فاي األرح اْوا ْْ  القول في تأوي  وولت تلال :     اْوِ ا ْ ا فاي الِس

جْيللت, والَلافي يلني بذلك جِ  ثناؤه: وهلل  أك جْيع  ا حوتت السْواِ واألرض, وُلَ القليَ ب   

 لذلك هأت,   يللَ  نت  أَ شيء  نت, و  ي و,ه حفظت وتدبيره  هْا:

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا َسَاه, وال: حدثنا ُشام,  ن  ْلرو,  لن سلليد,  لن و لا,ة: 8488  

 اوْهفْ  باِ ا ْوهيالً. وال: حفيظا 

ا  ا فاي السِ    ِ . فلي آي لين َحلداُْا فإن وال وا  : و ا وجت تيرار وولت: او ا ضا ِا و لا فالي األرح ْوا ْْ
في َثر األخرى  وي : هِرر ذلك  خ الف  لن  ال,برين  ْا في السْواِ واألرض فلي ا ْي لين, 

وذلك ُن ال,بر  نت في َحدى ا ْي ين ذهر حاج ت َل  بار ت وغن  بار ت  نت, وفي األخلرى حفلي 

فال وي : وهان ال غنيا حْيدا وهف  باهلل وهيالً  وي : َن بار ت َياه بت و أْت بت وتدبيره  فإن وال: ُ

يدا.  ْا صأح ُن ي, َ  ا خ َ بلت  لن وصل  ال  ْا الذي في ا ْية ال ي وال فيها: اوهاْن ِكص ْغنايِا ْح

بالغني وُتت  َْو, ولَ يلذهر فيهلا  لا يَلأح ُن ي,ل َ بوصلفت  للت بلالَفي وال لدبير, فألذلك هلِرر 

ا  ِ .  وولت: او ا ضا ِا ْو ا فاي األرح ْوا ْْ   ا فاي الِس

 133اآلية : 

يْن ْوْهاْن ِكص ْ أْْ  ذْلاْك وْدا  ِا باالْخرا َح ُْيِْها النِاسص ْويْأح بحيص ُا يراً القول في تأوي  وولت تلال :     اَان يْْشأح يصذح

  . 

. ُي     َح بحيص ُا ِا يلني بذلك جِ  ثناؤه: اَنح يْْشأح. ال ُيها الناس ايصذح يذُبيَ باُالهيَ وَفنا يَ  اْويلأح

ين. يْقول: ويأِ بناس آخرين غيرهَ, لْلؤازرة تبيلت  َْلد صلأ  ال  أيلت وسلأَ وتَلرتت   بالْخرا

يرا. يقول: وهان ال  أ  َُالهيَ وَفنا يَ, واسل بدال آخلرين غيلرهَ بيلَ  اوهاْن ِكص  أ  ذْلاْك وْدا

جِ  ثناؤه بهذه ا ْياِ ال,ا نين الذين خلاتوا اللدرع ال لي  وديرا, يلني: ذا ودرة  أ  ذلك  وَتْا وبخ
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يْا. وحذِر ُصَاَ  َْد صأ   َا وصفنا شأتها, الذين ذهرَُ ال في وولت: اْو  تْيصنح لأ,ا انايْن ْخ

ال  أيللت وسللأَ ُن ييوتللوا  للثأهَ, وُن يفلأللوا فللل  الْرتللدِ  للنهَ فللي ارتللدا,ه ولَاوللت بالْشللرهين, 

فلأت  نهَ فأن يضِر َ  تفست ولن يوبلق بر,ِتلت غيلر تفسلت, ألتلت الَْ لاج  لع  و ِرفهَ ُن  ن فل 

جْيع  ا في السْواِ و ا في األرض َلل  ال, وال الغنلِي  لنهَ  ثلَ تو لدَُ فلي ووللت: اَنح يْْشلأح 

ِا بالْخريْن. بالهالك وا س  َال َن َُ فلأوا فل  ابن ُبيره طلْ َح ُيِها النِاسص ْويأح بحيص ُا ة الْرتدِ, يصذح

وباس بدال آخرين غيرَُ بهَ لنَرة تبيلت  َْلد صلأ  ال  أيلت وسلأَ وصلَب ت و ؤازرتلت  أل  

 . َح ثالْيص َِ   يْيصوتصوا ُ ح َح ثص ا يْسح ْبحدحل وْوح ا ْغيحْرهص  ,ينت, هْا وال في ا ْية األخرى: اْوَنح تْ ْْولِوح

وي  ن النبِي صأ  ال  أيت وسأَ ُتهلا لْلا تل   للَ, ضلرَ بيلده  أل  رهلر سلأْان, فقلال: وود رص

ُْذْا» مص  َح وْوح  هذلك  ¹يلني  جَ الفرس« ُص

دثَ  ن  بد اللليل بن  َْد,  ن سهي  بن ُبي صلالح,  لن ُبيلت,  لن ُبلي ُريلرة, 8489   ـ حص

  ن النبِي صأ  ال  أيت وسأَ 

 ووال و ا,ة في ذلك بْا:  

ولال: حلدثنا سلليد,  لن و لا,ة فلي ووللت: اَنح يشلأح ـ حدثنا بشر بن  للاذ, ولال: حلدثنا يليلد, 8490  

يرا. وا,ر وال ربنا  أ  ذلك, ُن يهأك  لن  يْن وهاْن ِكص  أ  ذْلاْك وْدا ِا بالْخرا َح ُيِها النِاسص ْويأح بحيص ُا يصذح

 يشاء  ن خأقت, ويأتي بالخرين  ن بلدَُ 

 134اآلية : 

يدص  لْرةا ْوْهلاْن ِكص  القول في تأوي  وولت تلال :     اِ ن ْهاْن يصرا يْا ْوا ْخا َص الدِتح ندْ ِكا ثْْوا يْا فْلا َْ الدِتح ثْْوا

يراً .   َا يلاً بْ ْا  ْس

يدص.  ْن ُرهر ابإيْان لَْْد صأ  ال  أيت وسلأَ  لن ُُل      يلني بذلك جِ  ثناؤه: اْ نح هاْن يصرا

َْ اللدِتيحا. يلنلي:  لرض اللدتيا, النفاه الذين يس بطنون اليفر وَُ  ع ذلك يظهرون ابإيْان  اثْوْ  ا

َص اللدِتيحا. يلنلي: جللاؤه فلي اللدتيا  نهلا وثوابلت  نحدْ ِكا ثْْوا بإرهار  ا ُرهر  ن ابإيْان بأساتت  افْلا

فيها, ُو  ا يَيب  ن الْغنَ َذا شهد  ع النبِي  شهدا, وُ نت  أ  تفست وذِري ت و اللت, و لا ُشلبت 

ر جهنَ  فْلن  ا ْية:  ن هان  ن الللا أين فلي اللدتيا  لن الْنلافقين ذلك  وُ ا ثوابت في ا ْخرة فنا

يريد بلْأت ثواَ الدتيا وجلاءُا  ن  ْأت, فإن ال  جازيت جلاءه في الدتيا  ن الدتيا, وجلاءه في 

ا ْخرة  ن اللقاَ والنيال وذلك ُن ال وا,ر  أ  ذلك هأت, وُو  اللك جْيللت, هْلا ولال فلي ا ْيلة 

َح فايهلا   يصبحْ,سصلوْن ُصولْ الْك األخرى:  ُص َح فايها ْو ْالْهص َح ُ ح ينْ ْها تصْوِف َلْيحها ياةْ الدِتيحا ْوزا َْ يدص ال اْ نح هاْن يصرا

أصلوْن.  وَتْلا  نل   ْْ لٌ   لا هلاتصوا يْلح ْرة َ ِ النِارص ْوحباْر  لا ْصلنْلصوا فايهلا ْوباطا َح فاي ا ْخا يْن لْيحْس لْهص الِذا

يْن بذلك جِ  ثناؤه  لح ْ لنا الِلذا الذين سلوا في ُ ر بني ُبيلره, واللذين وصلفهَ فلي ووللت: اْو  تصجلا,ا

ْن ِكا  فصوْن  ا ْن النِاس ْو  يْسح ْ,ح فصوْن  ا ِب ْ نح هاْن ْخِواتا ُثايْا يْسح ْ,ح َا َح َِن ِكْ   يص ُصْو يْ,ح اتصوْن ُتحفصْسهص  ْو

نْ  ْض   ا َح َذح يصبْيِنصوْن  ا   يْرح . و ن هان  ن تظرا هَ في ُفلالهَ وتفاوهَ  ْ لْهص لا ْن القْوح ل  ا  القْوح

يرا. يلني: وهان ال سْيلا لْا يقول ُؤ ء الْنافقون الذين يريلدون    َا يلا بْ ْا ووولت: اهاْن ِكص ْس

ثواَ اللدتيا بأ ْلالهَ, وَرهلارَُ لأْلؤ نين  لا يظهلرون لهلَ َذا لقلوا الْلؤ نين وولولهَ لهلَ آ نلا  

َا  يرا.: يلني: وهان ذا بَر بهَ وبْا َُ  أيت  نطوون لأْؤ نين فيْا يي ْوتت و  يبدوتت لهَ ابْ

  ن الغِش والغِ  الذي في صدورَُ 

 135اآلية : 

لرا شصلْهدْآءا ِ ا ْولْلوح ْ أْلْ   يْن باالحقاسح يْن آْ نصلواح هصوتصلواح وْلِوا ا القول في تأويل  ووللت تللال :     ايْلا ُْيِْهلا الِلذا

ا فاْلْ تْ ِبالصواح اُْ  ْْ لْْ  باها َح ُْوا الحْوالادْيحنا ْواألوحْربايْن َان يْيصنح ْغنايِاً ُْوح فْقْيراً فْاِ ص ُْوح يص لصواح ْوَان تحفصسا لحْهْوْى ُْن تْلحدا

أصوْن ْخبايراً .   ْْ ا تْلح ْْ واح فْإاِن ِكْ ْهاْن با ضص واح ُْوح تصلحرا  تْأحوص

تلال  ذهره َل   با,ه الْؤ نين بلت وبرسلولت ُن يفلألوا فلل  اللذين ْسللْوا َلل   وُذا تقدٌِم  ن ال   

رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ في ُ ر بني ُبيره, ُن يقوم بالللذر لهلَ فلي ُصلَابت وذبهلَ  لنهَ 

يْن  ¹وتَسينهَ ُ رَُ بأتهَ ُُ  فاوة وفقر . يقول ال لهَ: ايا ُيِها الِلذيْن آْ نصلوا هصوتصلوا وْلِوا ا لرا بالقاسح

ا. والشهداء: جْع شلهيد,  ِ يقول: ليين  ن ُخالويَ وصفاتيَ القيام بالقسر, يلني باللدل  اشصْهدْاْء  ا
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 ن ذهر الذين آ نوا, و لناه: وو وا بالقسر «, وِوا ين»وتَبَ الشهداء  أ  القطع  ْا في وولت: 

. ي َح يص قول: ولو هاتَ شها,تيَ  أل  ُتفسليَ, ُو هلل  ند شها,تيَ, ُو حين شها,تيَ  اْولْوح  أ  ُتحفصسا

 أ  والدييَ ُو ُوربييَ, فقو وا فيها بالقسر واللدل, وُويْوُا  أ  صَ ها بأن تقولوا فيها الَِق, 

و  تْيأوا فيها لغني لغناه  أ  فقير, و  لفقير لفقره  أ  غنِي ف جوروا, فلإن ال اللذي سلِوى بلين 

يها الناس  لن َوا لة الشلها,ة ليل  واحلد  نهْلا بالللدل ُولل  بهْلا, حيَ الغنِي والفقير فيْا ُلل يَ ُ

وُحِق  نيَ, ألتت  اليهْا وُول  بهْا ,وتيَ, فهو ُ أَ بْلا فيلت  َلأَة هل  واحلد  نهْلا فلي ذللك 

وفي غيلره  لن األ لور هأهلا  لنيَ, فألذلك ُ لرهَ بال سلوية بينهْلا فلي الشلها,ة لهْلا و أيهلا  افْلال 

لصوا. يقول: فال ت بلوا ُُواء ُتفسيَ في الْيل  فلي شلها,تيَ َذا وْل َ بهلا لغنلِي  تْ ِبالصوا الْهْوى ُنح  تْلحدا

 أ  فقير ُو لفقير  أ  غنِي َ  ُحد الفريقين ف قوللوا غيلر الَلِق, وليلن وو لوا فيلت بالقسلر وُ,ِوا 

 الشها,ة  أ   ا ُ رهَ ال بأ,ا ها باللدل لْن شهدتَ  أيت ولت 

 ¹يقوم بالشها,ة  أ  تفست الشاُد بالقسر, وُ  يشهد الشاُد  أ  تفست  وي  فإن وال وا  : وهي   

تلَ, وذلك ُن ييون  أيت حِق لغيره, فيقِر لت بت, فذلك ويام  نت لت بالشها,ة  أ  تفسلت  وُلذه ا ْيلة 

 نلدي تأ,يللب  للن ال جللِ  ثنللاؤه  بللا,ه الْللؤ نين ُن يفلأللوا  للا فلأللت الللذين  للذروا بنللي ُبيللره فللي 

هَ  للا سللرووا وخيللات هَ  للا خللاتوا  للن ذهللر  للا ويلل   نللد رسللول ال صللأ  ال  أيللت وسللأَ سللرو 

وشها,تهَ لهَ  نده بالَالح, فقال لهَ: َذا وْ َ بالشها,ة بإتسان ُو  أيت, فقو وا فيها بالللدل وللو 

ره ُو هاتَ شها,تيَ  أ  ُتفسيَ وآبا يَ وُ هاتيَ وُوربا يَ, فال يَْأنيَ غني  ن شهدتَ لت ُو فقل

وراب ت ورحْة  نيَ  أ  الشها,ة لت باللور و   أ  ترك الشها,ة  أيت بالَِق وه ْاتها  وود وي : 

 َتها تللَ تأ,يبا لرسول ال صأ  ال  أيت وسأَ  ذهر  ن وال ذلك:

ـ حدثنا  َْد بن حسين, وال: حدثنا ُحْد بن  فضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي فلي 8491  

ا. ولال: تلللَ فلي النبلِي صلأ  ال  أيلت وولت: ايا ُ ِ لرا شصلْهدْاْء  ا يْن بالقاسح يْن آْ نصوا هصوتصوا وِْوا ا يِها الِذا

وسأَ, واخ ََ َليت رجالن غنِي وفقيلر, وهلان ضلألت  لع الفقيلر, يلرى ُن الفقيلر   يظألَ الغنلِي, 

ْلا فْلال فأبي ال َ  ُن يقوم بالقسر في الغنلِي والفقيلر, فقلال: اَنح يْيصلنح  لْل  باها ْغنايِلا ُو فْقايلرا فلاِ ص ُوح

لصوا.    ا ْية   تْ ِبالصوا الْهْوى ُنح تْلحدا

وولال آخللرون فللي ذلللك تَللو وولنللا َتهللا تلللَ فللي الشللها,ة ُ للرا  للن ال الْللؤ نين ُن يسللِووا فللي   

 ويا هَ بشها,اتهَ لْن وا وا بها بين الغني والفقير  ذهر  ن وال ذلك:

ي الْثنلل , وللال: حللدثنا  بللد ال بللن صللالح, وللال: ثنللي  لاويللة,  للن  أللِي,  للن ابللن ـلل حللدثن8492  

لْربايْن. ولال: ُ لر  َح ُو الْوالادْيحنا واألوح يص ا ْولْوح  أ  ُتحفصسا ِ يْن بالقاسحر شصْهدْاْء  ا  باس, وولت: اهصوتصوا وِْوا ا

 هَ, و  يَللابوا غنيللا لغنللاه, و  ال الْللؤ نين ُن يقولللوا الَللِق ولللو  ألل  ُتفسللهَ ُو آبللا هَ ُو ُبنللا

لا فْلال تْ ِبالصلوا الْهلْوى ُن  ْْ لل  باها يرحْوا  سيينا لْسين ت, وذلك وولت: اَنح يْيصنح ْغنايِا ُوح فْقايرا فاِ ص ُوح

وا  لوا. ف ذروا الَِق ف جورص  تْلحدا

وتس,  ن ابن ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا سويد بن تَر, وال: ُخبرتا ابن الْبارك,  ن ي8493  

شهاَ في شها,ة الوالد لولده وذي القرابة, وال: هان ذلك فيْا  ض   ن السنة في سأ  الْسأْين, 

ا ْولْلوح  أل   ِ لرا شصلْهدْاْء  ا يْن بالقاسح وهاتوا ي أِولون في ذلك وول ال: ايا ُيِهلا الِلذين آْ نصلوا هوتصلوا وْلِوا ا

َح ُوا الْوالادْيحنا واألوحْرباينْ  يص ْلا.    ا ْيلة, فألَ ييلن يصل هَ سلأ   ُتحفصسا لل  باها َنح يْيصنح ْغنيِا ُوح فْقايرا فاِ ص ُوح

الْسأْين الَالح في شها,ة الوالد لولده, و  الولد لوالده, و  األخ ألخيت, و  الرجل    رُتلت, ثلَ 

ْ  الناس بلد ذلك فظهرِ  نهَ ُ لور حْألَ اللو ة  أل  اتهلا هَ, ف رهلَ شلها,ة  لن يل  هَ َذا ,ْخا

هاتَ  ن ُوربا هَ وصار ذلك  ن الولد والوالد واألخ واللوج والْرُة لَ ي هَ َ  ُلؤ ء فلي آخلر 

 الل ان 

يْن آْ نصلوا 8494   ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب, وال: وال ابلن زيلد فلي ووللت: ايلا ُيِهلا الِلذا

ا.    َل  آخر ِ يْن بالقاسحرا شصْهدْاْء  ا ا ْية, وال:   يَْأك فقر ُذا  أ  ُن ترحْت فال تقيَ  هصوتصوا وِْوا ا

  أيت الشها,ة, وال: يقول ُذا لأشاُد 

ـ حدثنا بشر بن  لاذ, وال: حلدثنا يليلد بلن زريلع, ولال: حلدثنا سلليد,  لن و لا,ة: ايلا ُيِهلا 8495  

ا.    ا ْية, ُذا ِ يْن بالقاسحرا شصْهدْاْء  ا يْن آْ نصوا هصوتصوا وِْوا ا في الشها,ة, فأوَ الشها,ة يلا ابلن آ,م وللو  الِذا
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 أ  تفسك, ُو الوالدين, ُو  أ  ذوي وراب ك, ُو ُشراف وو لك, فإتْلا الشلها,ة هلل وليسلَ لأنلاس, 

وابإوساط واللدل  يلان ال في األرض, بت يلر,ِ ال  لن الشلديد  أل   ¹وَن ال رضي اللدل لنفست

بط   أ  الَِْق, وبالللدل يَلده الَلا,ه, وييلذَ الضلي ,  ن الياذَ  أ  الَا,ه, و ن الْ

الياذَ, وير,ِ الْل دي, ويوب,ت تلال  ربنا وتبارك, وباللدل يَأح الناس  يا ابن آ,م َن يين غنيا 

ُو فقيللرا, فللاهلل ُوللل  بهْللا, يقللول: ُوللل  بغنللييَ وفقيللرهَ  وللال: وذهللر لنللا ُن تبللِي ال  وسلل   أيللت 

َِ ُِي شيء وضل الللدل ُولِ   لا وضللَ فلي األرض, »َ في األرض ُوِ   وال: السالم وال: يا ر

وولال جلِ  «  فال يْنلك غني  نِي و  فقر فقير ُن تشهد  أيت بْا تلألَ, فلإن ذللك  أيلك  لن الَلق

ْا.  ل  باها  ثناؤه: افاِ ص ُوح

قر الفقير, ألن ذلك  نت وود وي : اَنح يْيصنح ْغنايِا ُوح فْقايرا.    ا ْية, ُريد: فاهلل ُول  بغني الغنِي وف  

 « بت»ولَ يق  «, بهْا»   ن غيره, فأذلك وال 

ألتت وال: اَنح يْيصنح ْغنيِا ُوح فْقايرا. فأَ يقَد فقيرا بلينت و  غنيلا « بهْا»ووال آخرون: َتْا وي    

ُلذا  بلينت, وُو  جهول, وَذا هان  جهو ً جاز الر,ِ  أيت بال وحيد وال ثنيلة والجْلع  وذهلر ولا أوا

َح »القول ُتت في وراءة ُبِي:  ل  باها  « فاِ ص ُوح

 بْلن  الواو في ُذا الْوضع « ُو»ووال آخرون:   

لٍد «, بهْلا»ووال آخرون: جاز تثنية ووللت    ٌَ فاأصيصلِ  ْواحا ل ألتهْلا ولد ذهلرا هْلا ويل : اولْلتص ٌُخ ُوح ُصخح

ا.  ووي : جاز ألتت ُضْر فيت  ْْ نحهص ييلن  لن خاصلَ غنيلا ُو فقيلرا, بْلنل : هأتلت ويل : َن « ْ لنح » ا

 غنيين ُو فقيرين, فاهلل ُول  بهْا 

لصوا. ُي  ن الَِق, ف جوروا ب رك َوا ة الشلها,ة بلالَِق   ¹وتأوي  وولت   افاْل تْ ِبلصوا الْهْوى ُنح تْلحدا

ِجت َل  ُن  لناه: فال ت بلوا ُُواء ُتفسيَ ُربلا  لن ُن تللدلوا  لن الَلِق فلي َوا لة ا لشلها,ة ولو وص

بالقسر هان وجها  وود وي :  لن  ذلك: فال ت بلوا الهوى ل لدلوا, هْا يقال:   ت بع ُواك ل رضي 

 ربك, بْلن : ُتهاك  نت هْا ترضي ربك ب رهت 

أصوْن ْخبايرا.    ْْ ا تْلح ْْ وا فإِن ِكْ هاْن با ضص وا ُوح تصلحرا  القول في تأوي  وولت تلال : اْوَنح تْأحوص

ال أوي  في تأوي  ذلك, فقلال بلضلهَ:  نلي: وَن تألووا ُيهلا الَيلام فلي الَيلَ ألحلد  اخ أ  ُُ   

ال,َْين  أ  ا ْخر ُو تلرضوا, فإن ال هان بْا تلْأون خبيرا  ووجهوا  لن  ا ْية َتها تللَ 

في الَيام  أ  تَو القول الذي ذهرتا  ن السدِي  لن ووللت: َن ا ْيلة تلللَ فلي رسلول ال صلأ  

  أيت وسأَ,  أ   ا ذهرتا وب   ذهر  ن وال ذلك: ال

ـ حدثنا ابن حْيد وابن وهيع, وا : حدثنا جرير,  ن وابوس بن ُبي ربيان,  ن ُبيلت,  لن 8496  

وا. ولال: ُْلا اللرجالن يجأسلان بلين يلدي القاضلي,  ضص وا ُوح تصلحرا ابن  باس في وول ال: اْوَنح تْأحوص

 دُْا  أ  ا ْخر فييون لِْي القاضي وَ راضت ألح

ووللال آخللرون:  لنلل  ذلللك: وَن تأللووا ُيهللا الشللهداء فللي شللها,اتيَ ف َِرفوُللا و  تقيْوُللا, ُو   

 تلرضوا  نها ف  رهوُا  ذهر  ن وال ذلك:

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا  بد ال بن صالح, وال: ثني  لاوية,  ن  أِي بن ُبلي طأَلة, 8497  

لوا. يقلول: َن تألووا بألسلن يَ بالشلها,ة ُو تلرضلوا  ن ابلن  بلاس, ووللت: اْوَنح تْ  ضص وا ُوح تصلحرا أحلوص

  نها 

حدثني  َْد بن سلد, وال: ثني ُبي, وال: ثني  ْي, وال: ثني ُبلي,  لن ُبيلت,  لن ابلن  بلاس,    

ا.    َل  وولت: اْوَ ِ يْن بالقاسحرا شصْهدْاْء  ا يْن آْ نصوا هصوتصوا وِْوا ا لوا. وولت: ايا ُيِها الِذا ضص وا ُوح تصلحرا نح تْأحوص

 يقول: تأوي لساتك بغير الَِق, وُي الأجأجة, فال تقيَ الشها,ة  أ  وجهها  وابإ راض ال رك 

ـ حدثني  َْد بن  ْرو, وال: حدثنا ُبو  اصَ, وال: حلدثنا  يسل ,  لن ابلن ُبلي تجليح, 8498  

وا.: ُي تبدلِوا الشها,ة وا. وال: تي ْوُا  اُوح  ¹ ن  جاُد في وولت: اْوَنح تْأحوص ضص  تصلحرا

حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال: حلدثنا شلب ,  لن ابلن ُبلي تجليح,  لن  جاُلد: اْوَنح    

وا. وال: ب بدي  الشها,ة, وابإ راض: ه ْاتها   تْأحوص

وا ُ    وح حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ُبي,  لن سلفيان,  لن ابلن ُبلي تجليح,  لن  جاُلد: اْوَنح تْأحلوص

وا. وال: َن تَِرفوا, ُو ت رهوا   تصلحرضص
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وا. وال: 8499   ضص وا ُوح تصلحرا ـ حدثنا بشر, وال: حدثنا يليد, وال: حدثنا سليد,  ن و ا,ة: اْوَنح تْأحوص

 وُذا في الشها,ة  ¹تأجأجوا ُو تي ْوا

السلدي: ـ حدثنا  َْد بن الَسين, وال: حدثنا ُحْد بلن الْفضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن 8500  

وا. ُ لا تألووا: ف ألوي لأشلها,ة ف َِرفهلا ح ل    تقيْهلا ضص وا ُوح تصلحرا «: تلرضلوا»وُ لا  ¹اْوَنح تْأحوص

 ف لرض  نها ف ي ْها وتقول: ليس  ندي شها,ة 

وا. ف ي ْلوا الشلها,ة, 8501   ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب, وال: وال ابن زيد: اْوَنح تْأحلوص

و تللرض  نهلا ف ي ْهلا ف لأبي ُن تشلهد  أيلت, تقلول: ُهل َ  نلت ألتلت  سليين تأوي: تنق   نها, ُ

ُرحْت ف قول:   ُويَ الشها,ة  أيت, وتقول: ُذا غنلِي ُبقيلت وُرجلو  لا وْباألت فلال ُشلهد  أيلت, فلذلك 

 وولت: اَنح يْيصنح ْغنايِا ُوح فْقايرا. 

ن,  لن ابلن ُبلي تجليح,  لن  جاُلد: حدثنا ابن بشار, وال: حدثنا  بد الرحْن, وال: حلدثنا سلفيا   

وا.: ت رهوا  ضص وا. تَِرفوا اُوح تصلحرا  اوَنح تْأحوص

ـ حدثنا  َْد بن  ْارة, وال: حدثنا حسن بن  طية, وال: حدثنا فضلي  بلن  لرزوه,  لن 8502  

للوا. وللال:  ضص وا. وللال: َن تأجأجللوا فللي الشللها,ة ف فسللدوُا, اُوح تصلحرا للوص  طيللة فللي وولللت: اْوَنح تْأح

 هوُا ف  ر

ـ حدثنا الْثن , وال: حدثنا  ْرو بن  ون, وال: ُخبرتا ُشيَ,  ن جويبر,  ن الضلَاك, 8503  

للوا. وللال: َن تألووا فللي الشللها,ة, ُن   تقيْوُلا  ألل  وجههللا اُوح  ضص وا ُوح تصلحرا فلي وولللت: اْوَنح تْأحلوص

وا. وال: تي ْوا الشها,ة  ضص  تصلحرا

ال: حدثنا  بد الرحْن بن ُبي حْا,, وال: حدثنا شيبان,  ن حدثني الْثن , وال: حدثنا َسَاه, و   

وا. وال: تد ها فال تشهد  ضص وا. يلني: تأجأجوا اُوح تصلحرا ضص وا ُوح تصلحرا  و ا,ة ُتت هان يقول: اْوَنح تْأحوص

دثَ  ن الَسين بن الفرج, وال: سْلَ ُبلا  للاذ, ولال: حلدثنا  بيلد بلن سلأْان, ولال: سلْلَ     حص

لوا. ُ لا تألووا: فهلو ُن يألوي الرجل  لسلاتت بغيلر الضَاك يقلول  ضص وا ُوح تصلحرا فلي ووللت: اْوَنح تْأحلوص

 الَِق, يلني في الشها,ة 

وال ُبو جلفر: وُول  ال أويأين بالَواَ في ذلك تأويل   لن تأِوللت: َتلت للِي الشلاُد شلها,تت لْلن   

لك شلها,تت لْلن شلهد للت و ْلن وذلك تَريفت َياُا لساتت وترهت َوا  ها ليبطل  بلذ ¹يشهد لت و أيت

شهد  أيت  وُ ا َ راضت  نها, فإتت ترهت ُ,اءُا والقيام بها فلال يشلهد بهلا  وَتْلا وأنلا ُلذا ال أويل  

ا. فلأ رَُ بالقيلام بالللدل  ِ لرا شصلْهدْاْء  ا ُول  بالَواَ, ألن ال جِ  ثناؤه وال: اهصوتصوا وِْوا يْن بالقاسح

 ذهرتا  ن وصفهَ بالشها,ة  شهداء, وُرهر  لاتي الشهداء  ا

وا. فقرُ ذلك  ا ة وِراء األ َلار سلوى اليوفلة اْوَنح    واخ أفَ القِراء في وراءة وولت: اْوَنح تْأحوص

وا. بواوين  ن: لو ُتي الرجل  حقلي, والقلوم يألووتني ,ْيحنلي, وذللك َذا ْ ْطألوه, لْيِلا  وولرُ ذللك  تْأحوص

ولقراءة  ن ورُ ذلك هذلك وجهان: ُحلدُْا  ¹بواو واحدة« واْوَنح تْأص »جْا ة  ن وِراء ُُ  اليوفة: 

ُن ييون وار هلا ُرا, ُْلل اللواو  تضلْا ها, ثلَ ُسلقر الهْلل, فَلار َ لراَ الهْلل فلي اللالم َذ 

ُسقطت, وبقيَ واو واحدة, هأتت ُرا,: تأوؤا, ثَ حذف الهْل  وَذا  ني ُذا الوجت هان  لناه  لن  

وا. بو اوين غير ُتت خال  الْلروف  ن هالم اللرَ, وذلك ُن الواو الثاتية  ن  ن ورُ: اْوَنح تْأحوص

وا. واو جْع, وُي  ألَ لْلنل , فلال يَلِح ُْلُلا ثلَ حلذفها بللد ُْلُلا, فيبطل   ألَ  وولت: اتْأحوص

الْلن  الذي لت ُ,خأَ الواو الَْذوفة  والوجت ا ْخر: ُن ييلون وار هلا هلذلك, ُرا,: َن تألوا,  لن 

ن  لناه: وَن تأوا ُ ور الناس, ُو ت رهوا  وُذا  لن  َذا وجت القارىء وراءتلت  أل  الو ية, فييو

 ا وصفنا َليت, خارج  ن  لاتي ُُل  ال أويل  و لا وجلت َليلت ُصلَاَ رسلول ال صلأ  ال  أيلت 

وسأَ وال ابلون تأوي  ا ْية  فلإذا هلان فسلا, ذللك واضلَا  لن هلال وجهيلت, فالَلواَ  لن القلراءة 

لوا. بْلنل  الألِي: اللذي ُلو  طل , الذي    ضص وا ُوح تصلحرا يَلأح غيلره ُن يقلرُ بلت  نلدتا: اْوَنح تْأحلوص

فييون تأوي  اليالم: وَن تدفلوا القيام بالشها,ة  أل  وجههلا لْلن للل يَ القيلام للت بهلا, ف غيروُلا, 

افللت بأ,ا لت َليلت وتبدِلوا, ُو تلرضوا  نها, ف  رهوا القيام لت بها, هْا يأوي الرج  ,ين الرجل , فيد

  أ   ا ُوجب  أيت لت  طالً  نت لت, هْا وال األ ش :

يدْيحناي َذا ْووْذْ النصلِاسص الِروِدْا   ينْناي ,ْيحناي النِهاْر وُوح ْضا  يْأحوا
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أصوْن ْخبايرا. فإتت ُرا,: فإن ال هان بْا تلْأون  ن َوا  يَ   ْْ ا تْلح ْْ  وُ ا تأوي  وولت: افإِن ِكْ هاْن با

الشها,ة وتَريفيَ َياُا وَ راضيَ  نها بي ْاتيْوُا, خبيرا, يلني: ذا خبرة و أَ بت, يَفي ذللك 

 للنيَ  أللييَ ح لل  يجللازييَ بللت جلللاءهَ فللي ا ْخللرة, الَْسللن  للنيَ بإحسللاتت, والْسلليء باسللاءتت, 

 يقول: فاتقوا ربيَ في ذلك 

 136اآلية : 

ي تْلِلْل ْ أْلْ  القول في تأوي  وولت تلال :     ايْا ُْيِْها ا َا الِلذا نصلواح بالاِ ا ْوْرسصلولاتا ْوالحيا ْلا يْن آْ نصواح آ ا لِذا

ما ا يْوح سصأاتا ْوالح فصرح بااِ ا ْوْ الْ اْي اتا ْوهص صباتا ْورص ن وْبح ص ْوْ ن يْيح ْي ُْتْلْل  ا َا الِذا لرا فْقْلدح ْضلِ  ْرسصولاتا ْوالحيا ْا  ْخا

يداً .    ْضالْ ً بْلا

يْن آْ نصوا.: بْن وْب   َْلد  لن األتبيلاء والرسل , وصلدِووا بْلا يلني     بذلك جِ  ثناؤه: ايا ُيِها الِذا

نصوا باِ ا ْوْرسصولاتا. يقول: صدِووا باهلل, وبَْْلد رسلولت, ُتلت هلل رسلول  جاءوَُ بت  ن  ند ال  اآ ا

ي تِْلْل  أ  رْ  َا الِذا سصولاتا. يقول: وصدِووا بْلا جلاءهَ  رس  َلييَ وَل  سا ر األ َ وبأيَ  اواليا ا

. يقللول:  لنح وْبحل ص للْلْل  ا ي ُْتح َا الِلذا بلت  َْلد  للن الي لاَ اللذي تللللت ال  أيلت, وذللك القللرآن  اْواليا لا

وآ نوا بالي اَ الذي ُتللل ال  لن وبل  الي لاَ اللذي تِلللت  أل   َْلد صلأ  ال  أيلت وسلأَ وُلو 

 ال وراة وابإتجي  

وجت , اء ُؤ ء َل  ابإيْان باهلل ورسولت وه بلت وولد سلْاَُ  لؤ نين  ويل :  فإن وال وا  : و ا  

َتللت جللِ  ثنللاؤه لللَ يسللْهَ  للؤ نين, وَتْللا وصللفهَ بللأتهَ آ نللوا, وذلللك وصلل  لهللَ ب,َللوص  للن 

ال َديق, وذلك ُتهَ هاتوا صنفين: ُُ  توراة  َدِوين بها وبْن جاء بها, وَُ  يذِبون بابإتجيل  

وصللن  ُُلل  َتجيلل  وُللَ  َللدِوون بللت وبللال وراة  ¹صللأواِ ال  أيهْللا والقللرآن و يسلل  و َْللد

يْن  وسا ر الي ب,  يذِبون بَْْد صأ  ال  أيت وسأَ والفروان  فقلال جلِ  ثنلاؤه لهلَ: ايلا ُيِهلا الِلذا

نصوا بلاِ ا ْوْرسصلولاتا.  َْلد صلأ  ال  أيلت  آْ نصوا. يلني: بْا َُ بت  ؤ نون  ن الي ب والرس , اآ ا

ين تِْلْل  أ  ْرسصولاتا. فإتيَ ود  أْل َ ُن  َْلدا رسلول ال تجلدون صلف ت فلي وسأ َا الِذا َ, اواليا ا

. الذي تل ْون ُتيَ بت  ؤ نون, فإتيَ لن تيوتوا بت  ؤ نين  نح وْبح ص ين ُْتحْلْل  ا َا الِذا ه بيَ, اْوباليا ا

َ بت, فلال نوا بي لابيَ فلي اتبلا يَ وُت َ بَْْد  يذِبون, ألن ه ابيَ يأ رهَ بال َديق بت وبْا جاءه

 َْدا, وَ  فأت َ بت هافرون  فهذا وجت ُ رَُ بابإيْان بْا ُ رَُ بابإيْان بت, بلد ُن وصفهَ بْا 

يْن آْ نصوا.   وصفهَ بقولت: ايا ُيِها الِذا

ما ا ْ    سصأاتا ْواليْوح فصرح باِ ا ْوْ ال اْي اتا وهص صباتا ْورص . فإن  لناه: و لن ييفلر بَْْلد وُ ا وولت: اْوْ نح يْيح را خا

صأ  ال  أيت وسأَ فيجَد تبِوتت, فهو ييفر باهلل و ال ي ت وه بت ورسأت واليوم ا ْخر, ألن جَو, 

وذلك ألتلت   يَلِح َيْلان ُحلد  لن ال,ألق َ  بابإيْلان بْلا  ¹الشيء  ن ذلك بْلن  جَو,ه جْيلت

فصرح بلاِ ا ْوْ ال اْي التا وهص صبالتا ُ ره ال بابإيْان بت, واليفر بشيء  نت هفر بج ْيلت, فأذلك وال: اْوْ نح يْيح

. بلقب خطابت ُُ  الي اَ, وُ ره َياَُ بابإيْان بَْْد صأ  ال  أيت وسأَ  را ما ا ْخا سصأاتا ْواليْوح ْورص

تهديدا  نت لهَ, وُلَ  قلِرون بوحداتيلة ال والْال يلة والي لب والرسل  واليلوم ا ْخلر سلوى  َْلد 

يلدا. فإتلت يلنلي: فقلد  صأ  ال  أيت وسأَ و ا جاء بت  ن الفروان  وُ ا وولت: افْقْدح ْضِ  ْضلال ً بْلا

ذُب  ن وَد السبي , وجار  ن  َجة الطريلق َلل  الْهاللك ذُابلا وجلورا بليلدا, ألن هفلر  لن 

للذي فيلت هفر بذلك خروج  نت  لن ,يلن ال اللذي شلر ت للبلا,ه, وال,لروج  لن ,يلن ال: الهلالك ا

 البوار, والضالل  ن الهدى ُو الضالل 

 137اآلية : 

,ْا,صواح هصفحلراً لِل َِ ازح واح ثصل َِ ْهفْلرص َِ آْ نصلواح ثصل واح ثصل َِ ْهفْلرص يْن آْ نصواح ثصل َح القول في تأوي  وولت تلال :     اَاِن الِذا
َح ْسبايالً .   يْهص دا َح ْو ْ لايْهح يْغحفاْر لْهص  يْيصنح ِكص لا

وا. اخ    َِ ْهفْلرص يْن آْ نصوا. بْوس  اثص  أ  ُُ  ال أوي  في تأوي  ذلك, فقال بلضهَ: تأويأت: اَِن الِذا

َح يْيصلنا ِكص  ا. بَْْلد, الْل َِ از,ا,وا هصفصلرح وا. بلت اثصل َِ ْهفْلرص َِ آْ نصوا. يلني النَلارى بليسل , اثصل بت اثص

َح ْسبياالً.  ذهر   يْهص دا َح ْو  لايْهح يْغحفاْر لْهص  ن وال ذلك:لا
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ـ حدثنا بشر بن  لاذ, وال: حدثنا يليد, وال: حدثنا سليد,  ن و ا,ة, وولت: اَِن الِذيْن آْ نصلوا 8504  

,ْا,صوا هصفحلرا. وُلَ اليهلو, والنَلارى, آ نلَ اليهلو, بلال وراة, ثلَ  َِ ازح وا ثل َِ هفْرص َِ آ نصوا ث َِ ْهفْروا ث ث

َُ بلت: تلرههَ َيلاه, ثلَ از,ا,وا هفلرا بالفرولان وهفر ¹وآ نَ النَارى بابإتجي , ثَ هفرِ ¹هفرِ

َح ْسلبايالً. يقلول: للَ ييلن  لدْيهص يْهح َح ْو  لا ل لْر لْهص فا يْغح َح يْيصنا ِكص لا وبَْْد صأ  ال  أيت وسأَ, فقال ال: الْ

 ال ليغفر لهَ و  ليهديهَ طريق ُدى, وود هفروا بي اَ ال وبرسولت  َْد صأ  ال  أيت وسأَ 

ـ حدثنا الَسن بن يَيـ , وال: ُخبرتا  بد الرزاه, وال: ُخبرتا  لْر,  ن و ا,ة في وولت: 8505  

َِ ْهفْروا. وال: ُؤ ء اليهو, آ نوا بال وراة, ثَ هفروا  ثَ ذهر النَاري, ثَ وال: » يْن آْ نصوا ث َِن الِذا

,ْا,صوا هصفحرا. يقول: آ نوا بابإ َِ ازح وا ثص َِ ْهفْرص َِ آْ نصوا ثص تجيل  ثلَ هفلروا بلت, ثلَ از,ا,وا هفلرا بَْْلد اث

 صأ  ال  أيت وسأَ 

ووال آخرون: ب   ني بذلك: ُُل  النفلاه ُتهلَ آ نلوا ثلَ ارتلدِوا, ثلَ آ نلوا ثلَ ارتلدِوا, ثلَ از,ا,وا   

 هفرا بْوتهَ  أ  هفرَُ  ذهر  ن وال ذلك:

جلري,,  لن  جاُلد, ووللت: ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, وال: ثنلي حجلاج,  لن ابلن 8506  

,ْا,صوا هصفحرا. وال: هنلا تَسلبهَ الْنلافقين, ويلدخ   َِ ازح وا ثص َِ ْهفْرص َِ آْ نصوا ثص وا ثص َِ ْهفْرص يْن آْ نصوا ثص اَِن الِذا

وا  أ  هفرَُ ح    اتوا  ِْ ,ْا,صوا هصفحرا. وال: ثْ َِ ازح  في ذلك  ن هان  ثأهَ  اثص

ثنا  بد الرحْن, ولال: حلدثنا سلفيان,  لن ابلن ُبلي تجليح, ـ حدثنا  َْد بن بشار, وال: حد8507  

,ْا,صوا هصفحرا. وال:  اتوا  َِ ازح   ن  جاُد: اثص

حدثنا ابن بشار, وال: حدثنا ُبو  اصَ, وال: حدثنا سفيان,  لن ابلن ُبلي تجليح,  لن  جاُلد فلي    

,ْا,صوا هصفحرا. وال: ح    اتوا  َِ ازح  وولت: اثص

َِ  ـ حدثنا يوتس, ولال:8508   يْن آْ نصلوا ثصل ُخبرتلا ابلن وُلب, ولال: ولال ابلن زيلد فلي ووللت: اَِن الِلذا

وا.    ا ْية, وال: ُؤ ء الْنافقون آ نوا  ِرتين, وهفروا  ِرتين, ثَ از,ا,وا هفرا بلد ذلك   ْهفْرص

نهَ ووال آخرون: ب  َُ ُُ  الي ابين: ال وراة وابإتجي , ُتوا ذتوبا في هفرَُ ف ابوا, فألَ تقبل   ل  

 ال وبة فيها  ع َوا  هَ  أ  هفرَُ  ذهر  ن وال ذلك:

يْن 8509   ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ُبو خالد,  ن ,او, بن ُبي ُند,  لن ُبلي اللاليلة: اَِن الِلذا

,ْا,صوا هصفحرا. وال: َُ اليهو, والنَلارى ُذتبلوا فلي شل َِ ازح وا ثص َِ ْهفْرص َِ آْ نصوا ثص وا ثص َِ ْهفْرص رههَ, آ نصوا ثص

 ثَ تابوا فأَ تقب  توب هَ, ولو تابوا  ن الشرك لقب   نهَ 

وال ُبو جلفر: وُول  ُذه األووال ب أوي  ا ْية وول  ن وال:  ني بذلك ُُ  الي لاَ اللذين ُولِروا   

بَيَ ال وراة, ثَ هذبوا ب,الفهَ َياه, ثَ ُوِر  ن ُوِر  نهَ بليس  وابإتجي , ثَ هذَ بت ب,الفت َياه, 

 ذَِ بَْْد صأ  ال  أيت وسأَ والفروان, فاز,ا, ب يذيبت بت هفرا  أ  هفره ثَ ه

وَتْا وأنا: ذلك ُول  بالَواَ فلي تأويل  ُلذه ا ْيلة, ألن ا ْيلة وبأهلا فلي وَلص ُُل  الي لابين,   

نصوا باِ ا ْوْرسصولاتا. و  , لة تدِل  أ  ُن وولت: يْن آْ نصوا آ ا يْن آْ نصلوا  ُ ني وولت: ايا ُيِها الِذا اَِن الِلذا

لْ  ح   تأِي , لة ,الة  أ  اتقطا لت  وا.  نقطع  لناه  ن  لن   ا وبأت, فإلَاوت بْا وبأت ُْوح َِ ْهفْرص ثص

  نت 

. فإتت يلني: لَ يين ال ليس ر  أيهَ هفرَُ وذتوبهَ بلفوه  لن    َح يْغحفاْر لْهص َح يْيصنا ِكص لا وُ ا وولت: الْ

َح ْسللبايالً. يقللول: ولللَ ييللن  اللقوبللة لهللَ  أيللت, يْهص للدا يْهح ولينللت يفضللَهَ  ألل  رءوس األشللها,  اْو  لا

ليسلدِ,َُ بإصللابة طريللق الَلِق فيللوفقهَ لهللا, ولينللت ي,لذلهَ  نهللا  قوبللة لهلَ  ألل   ظلليَ جللر هَ 

وجراءتهَ  أ  ربهَ  وود ذُب ووم َل  ُن الْرتدِ يس  اَ ثالثا ات لا ا  نهَ بهذه ا ْية, وخلالفهَ 

 ذلك آخرون  ذهر  ن وال يس  اَ ثالثا:  أ 

ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا حفص,  ن ُشلث,  ن الشلبِي,  ن  أِي  أيت السالم, وال: 8510  

وا.  َِ ْهفْرص َِ آْ نصوا ثص  َن هنَ لْس  يب الْرتدِ ثالثا  ثَ ورُ ُذه ا ْية: اَِن الِذيْن آْ نصوا ثص

,  ن سفيان,  ن جلابر,  لن  لا ر,  لن  ألِي رضلي ال  نلت: حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ُبي   

,ا,اوا هصفحرا.  َِ ازح وا ثص َِ ْهفْرص َِ آْ نصوا ثص وا ثص َِ ْهفْرص يْن آْ نصوا ثص  يس  اَ الْرتدِ ثالثا, ثَ ورُ: اَِن الِذا

ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ُبي,  ن سفيان,  ن  بد اليريَ,  ن رج ,  لن ابلن  ْلر, 8511  

 ل: يس  اَ الْرتدِ ثالثا وا
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 ووال آخرون: يس  اَ هأْا ارتدِ  ذهر  ن وال ذلك:  

ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ُبي,  ن سفيان,  لن  ْلرو بلن وليس,  ْلن سلْع َبلراُيَ, 8512  

 وال: يس  اَ الْرتدِ هأْا ارتد 

ي  الواضلح  أل  ُن الَيلَ وال ُبو جلفر: وفي ويام الَجة بأن الْرتدِ يس  اَ الْرة األول , اللدل  

 ¹ه   ِرة ارتدِ فيها  ن ابإسالم حيَ الِْرة األول  في ُن توب لت  قبوللة, وُن َسلال ت حقلن للت , لت

ألن اللأة ال ي حقنَ , ت في الْرة األول  َسال ت, فغير جا ل ُن توجد اللأة ال لي  لن ُجأهلا هلان 

,ُا, َ  ُن يفره بين حيَ الِْرة األولل  , ت  َقوتا في الَالة األول  ثَ ييون , ت  باحا  ع وجو

 وسا ر الِْراِ غيرُا  ا يجب ال سأيَ لت  ن ُص   َيَ, في,رج  ن حيَ القياس حين ٍذ 

 138اآلية : 

َح ْ ذْاباً ُْلايْاً .   نْافاقايْن باأِْن لْهص ْص  القول في تأوي  وولت تلال :     ابِْشرا الح

نافاقايْن.: ُخبر الْنافقين, وود بينا  لن  ال بشير فيْا  ضل  بْلا يلني بذلك جِ  ثناؤه: اْوبِْشرا ا    ْص ل

َح ْ ذْابا ُليْا. يلني: بأن لهَ يوم القيا ة  ن ال  أ  تفاوهَ,  ذابا ُليْا,  ُغني  ن َ ا,تت  ابأِن لْهص

 وُو الْوجع, وذلك  ذاَ جهنَ 

 139اآلية : 

يْن يْ ِ,ا  َص القول في تأوي  وولت تلال :     االِذا ُص نلدْ نايْن ُْيْبح ْغصلوْن  ا ؤح ا ْص ن ,صونا الح يْالْء  ا لا يْن ُْوح ذصوْن الحْيافارا

يلاً .   ْا ِلةْ ِ ا ْج ِلةْ فْإاِن اللا  الحلا

نايْن. فْلن صلفة الْنلافقين      لؤح ا ْص لنح ,صونا ال لايلاْء  ا يْن ُوح يْن يْ ِ,لذصوْن اليلافارا ُ ا وولت جِ  ثناؤه: االِلذا

 َْلد, بشلر الْنلافقين اللذين ي ,لذون ُُل  اليفلر بلي وابإلَلا, فلي ,ينلي ُوليلاء:  يقول ال لنبيت: يا

َص اللِلةْ. يقول:  ُص نحدْ يلني ُتَارا وُخالء  ن ,ون الْؤ نين, يلني:  ن غير الْؤ نين  اُيْبح ْغصوْن  ا

لللِ  ا ُيطأبللون  نللدَُ الْنلللة والقللِوة بات,للاذَُ َيللاَُ ُوليللاء  للن ,ون ُُلل  ابإيْللان بللي  افللإِن اللا ِ ةا  ا

ْجْيلا. يقول: فإن الذين ات,ذوَُ  ن اليافرين ُولياء اب غاء اللِلة  ندَُ, َُ األذ ء األوالِء, فهالِ 

ات,للذوا األوليللاء  للن الْللؤ نين, فيأ ْسللوا اللللِلة والْنلللة والنَللرة  للن  نللد ال, الللذي لللت اللللِلة 

و نلت ويل   ¹  وُصل  الللِلة: الشلدِةوالْنلة, الذي يلِل  ن يشلاء, ويلذِل  لن يشلاء فيللِلَُ ويْلنلهَ

لفاي,  ل الِل  أل  الْلري : َذا اشل دِ  رضلت وهلا, يصشح لنرض الَلأبة الشلديدة:  للاز, وويل : ولد اسح

 و نت وي :  ِل  أِي ُن ييون هذا وهذا, بْلن : اش دِ  أِي  ¹ويقال: تلِلز الأََ: َذا اش دِ 

 140اآلية : 

ِا ِكا يصْيفْللرص باْهللا  القللول فللي تأويلل  وولللت تلللال :     اْووْللدح  َح آيْللا لح ص ْا َا ُْنح َاذْا ْسلل َح فاللي الحيا ْللا تْللِلْل ْ أْلليحيص

َح َاِن ِكْ  َح َاذاً ِ لثحأصهص ها َاتِيص يٍث ْغيحرا واح فاي ْحدا وضص َح ْح ِْ  يْ,ص ْلُص باْها فاْلْ تْقحلصدصواح ْ لْهص نْلافاقايْن ْويصسح ْهح ْص عص الح ْجلا ا

يْن فاي جْ  يلاً .  ْوالحْيافارا ْا َْ ْج  ْهنِ

يلني بذلك جِ  ثنلاؤه: بشلر الْنلافقين اللذين ي ,لذون اليلافرين ُوليلاء  لن ,ون الْلؤ نين  اْووْلدح    

َا. يقول: ُخبر  ن ات,ذ  ن ُلؤ ء الْنلافقين اليفلار ُتَلارا وُوليلاء بللد  لا  َح فاي الي ا تِْلْل ْ أْيحيص

ِا  َح آيللا لح ص ْا َح ح لل   تلللل  ألليهَ  للن القللرآن  اُنح َذْا ْسلل لل ْلُص باهللا فْللال تْقحلصللدصوا ْ لْهص لل ْهح فْللرص باهللا, ْويصسح ِكا يصيح

ه. يلني: بلد  ا  أْوا ته  ال  ن  جالسة اليفار اللذين ييفلرون بَجل,  يٍث ْغيارا وا فاي ْحدا يْ,وضص

وضللوا. ها. يلنللي بقولللت: ايْ,ص للرا للوا فللي ْحللديٍث ْغيح وضص : ال وآي ه ابللت, ويسلل هل ون بهللا, اْح ِلل  يْ,ص

. يلنلي: وولد تللل  ألييَ ُتيلَ َن  َح لثحأصهص َح َذا  ا ل ي َدِثوا حديثا غيره بأن لهَ  ذابا ُليْا  وووللت: اَتِيص

جالس َ  ن ييفر بالياِ ال, ويسل هلىء بهلا وُتل َ تسلْلون فلأت َ  ثألت, يلنلي: فلأت َ َن للَ تقو لوا 

لهَ, وُتل َ تسلْلون آيلاِ ال  نهَ في تأك الَال  ثأهَ في فلأهَ, ألتيَ ود  َي َ ال بجأوسيَ  

ييفر بها ويس هلُ بها, هْا  َوه باس هلا هَ بالياِ ال, فقد ُتي َ  ن  لَلية ال تَلو اللذي ُتلوه 

 نها, فأت َ َذا  لثأهَ فلي رهلوبيَ  لَلية ال, وَتيلاتيَ  لا تهلاهَ ال  نلت  وفلي ُلذه ا ْيلة الد للة 

هِ  توع  ن الْب د ة والفسقة  ند خوضلهَ فلي  الواضَة  أ  النهي  ن  جالسة ُُ  الباط   ن

 باطأهَ 
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وبنَو ذلك هان جْا ة  ن األ ة الْاضية يقولون تأِو ً  نهَ ُذه ا ْية, َتت  را, بهلا النهلي  لن   

  شاُدة هِ  باط   ند خوض ُُأت فيت  ذهر  ن وال ذلك:

ن,  لن الللوام بلن حوشلب, ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا َسَاه, وال: حدثنا يليد بن ُلارو8513  

 ن َبراُيَ ال يْي,  ن ُبي وا  , وال: َن الرج  لي يأَ باليأْة فلي الْجألس  لن اليلذَ ليضلَك 

بها جأساءه, فيس,ر ال  أيهَ  وال: فذهرِ ذلك بإبراُيَ الن,لي, فقال: صده ُبو وا  ! ُو لليس 

ِا ِكا يصيفْرص  َح آيا لح ص ْا لوا  ذلك في ه اَ ال: اُنح َذْا ْس َح ْح ِل  يْ,وضص ل ْلُص باها فْلال تْقحلصلدصوا ْ لْهص باها ويصسح ْهح

 . َح ثحأصهص َح َذا  ا ها َتِيص يٍث غيرا  فاي ْحدا

ـلل حللدثني الْثنلل , وللال: حللدثنا َسللَاه, وللال: حللدثنا  بللد ال بللن َ,ريللس,  للن اللللالء بللن 8514  

اَ, فضلربهَ وفليهَ الْنهال,  ن ُشام بن  روة, وال: ُخلذ  ْلر بلن  بلد اللليلل وو لا  أل  شلر

َح َذا  لل ه َتِيص يٍث غيللرا وضللوا فاللي ْحللدا َح ح لل  يْ,ص لل صللا َ, فقللالوا: َن ُللذا صللا َ! فلل ال: افْللالْ تْقحلصللدصوا ْ لْهص

 . َح ثحأصهص   ا

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا  بد ال بن صالح, وال: ثني  لاوية,  ن  أِي بن ُبلي طأَلة, 8515  

لح  ْا ْلُص باهلا. وولول: اْو  تْ ِبالصلوا الِسلبصْ   ن ابن  باس, وولت: اُنح َذْا ْس ل ْهح فْرص باهلا ويصسح ِا ِكا يصيح َح آيا  ص

وا الدِيْن و  تْ ْفِْروصوا فايتا., وتَو ُذا  ن القرآن, وال: ُ ر ال  ْص َح ْ نح ْسبايأاتا., ووولت: اُواي فْ ْفِْرْه بايص

َُ: َتْلا ُألك  لن هلان ولبأيَ بلالْراء الْؤ نين بالجْا ة, وتهاَُ  لن ا خل الف والفرولة, وُخبلر

 وال,َو اِ في ,ين ال 

َْ. يقول: َن ال جا ع الفريقين  ن ُُل  اليفلر    نافقيْن ْواليافريْن فاي ْجْهنِ ْص عص ال ووولت: اَِن ِكْ ْجا ا

 والنفاه في القيا ة في النار, فْوفلق بيلنهَ فلي  قابلت فلي جهلنَ وُلليَ  ذابلت, هْلا اتفقلوا فلي اللدتيا

فاج ْلوا  أ   داوة الْؤ نين وتوازروا  أ  ال ,ذي   ن ,يلن ال و لن اللذي ارتضلاه وُ لر بلت 

 ُُأت 

َا »واخ أفَ القِراء في وراءة وولت:    َح فاي اليا ا َِ النلون « ْووْدح تصِلْل ْ أْيحيص فقرُ ذلك  ا ة القِراء بضل

يوفين بف ح النون وتشلديد الللاي وتثقي  اللاي وتشديدُا  أ  وجت  ا لَ يسَ فا أت  وورُ بل  ال

َح » أ   لن : وود تِلل ال  أييَ  وورُ ذلك بل  الْييين:  بفل ح النلون وت,فيل  « ْووْدح تْْلْل ْ أْيحيص

 اللاي, بْلن : وود جاءهَ  ن ال ُن َذا سْل َ 

ُن اللذي  وال ُبو جلفر: وليس في ُذه القراءاِ الثالثة وجت يبلد  لناه  ْا يَ ْألت اليلالم, غيلر  

َِ « ْووْلدح تصلِللْ »ُخ ار القراءة بلت ولراءة  لن ولرُ:  َِ النلون وتشلديد الللاي,  أل  وجلت  لا للَ يسل بضل

ألن  لن  اليالم فيت: ال قديَ  أ   ا وصأَ وب ,  أ   لن  الذين ي ,ذون اليافرين ُولياء  ¹فا أت

َا ُنح َذْا » ¹ ن ,ون الْؤ نين َح فالي اليا لا فْلرص باهلاْووْلدح تصلِلْل ْ أْليحيص ِا ِكا يصيح َح آيلا َلل  ووللت: «    ْسلْلح ص

ِلةْ ِ ا ْجْيلا. يلنلي ال لأخير, فألذلك هلان  ِلةْ.  فقولت: افإِن اللا َص اللا ُص نحدْ ه. اُيْبح ْغصوْن  ا يٍث ْغيحرا اْحدا

َِ النللون  للن وولللت:  ُصللوَ  نللدتا فللي ُللذا الْوضللع  وهللذا اخ أفللوا فللي وللراءة وولللت: « تصللِللْ »ضلل

َا  . فقرُه بفل ح  اوالي ا نح وْبح ص ي ُتحْلْل  ا َا الِذا ي تِْلْل  أ  ْرسصولات واليا ا ُهثلر القلراء, « وُتحلْللْ »الِذا

بْلن : والي اَ الذي تِلل ال  أ  رسولت, والي لاَ اللذي ُتللل  لن وبل   وولرُ ذللك بلل  ولِراء 

َِ فا أت  وُْا   قارب ا الْلن , غير ُن الفل ح  البَرة بضْت في الَرفين هالُْا, بْلن :  ا لَ يس

نصوا باِ ا ْوْرسصولاتا.  َِ, ألن ذهر ال ود جرى وب  ذلك في وولت: اآ ا  في ذلك ُ جب َلِي  ن الض

 141اآلية : 

َح تْيصلنح  ِ  َح فْ حٌح ِ ْن ِكا وْالصْواح ُْلْ َح فْإان ْهاْن لْيص وْن بايص َص يْن يْ ْْربِ َح لْ القول في تأوي  وولت تلال :     االِذا ل يص

يصل َح نايْن فْللاِ ص يْ لؤح ا ْص َح ِ للْن الح لنْلحيص ْح َح ْوتْ ذح ْ أْلليحيص وا َح لل ْ َح تْسح ليٌب وْللالصْواح ُْلْل َا يْن تْ أحْيللافارا ْم ْوَان ْهلاْن لا َح يْللوح للنْيص َص بْيح
نايْن ْسبايالً .   ؤح ا ْص يْن ْ أْ  الح أحْيافارا لْْ  ِكص لا يْاْ ةا ْولْن يْجح قا  الح

َح يلني جِ  ثناؤه ب    . الِذيْن ين ظرون ُيها الْؤ نون بيَ  افإنح ْهاْن لْيص َح وْن بايص َص يْن يْ ْْربِ قولت: االِذا

ْن ِكا. يلني: فإن ف ح ال  أييَ ف َا  ن  دِوهَ, فأفاء  أييَ في لا  لن الْغلاتَ  اوْلالصوا. ليلَ  فْ حٌح  ا

. تجاُد  دِوهَ, وتغلوَُ  ليَ, فأ طوتا  َح َح تْيصنح ْ لْيص تَيبا  ن الغنيْة, فإتلا ولد شلهدتا الق لال اُلْ

 ليَ  اْوَنح هاْن لأيافريْن تَْليٌب. يلنلي: وَن هلان أل لدا يَ  لن اليلافرين حلِي  لنيَ بإصلاب هَ 

.: ُلَ تغألب  َح ذح ْ أْيحيص وا َح َح تسح ْ . يلني: وال ُؤ ء الْنافقون لأيافرين: اُلْ َح َح تْيصنح ْ لْيص  نيَ  اوالصوا ُلْ
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َ الْلؤ نين, وتْلنليَ  لنهَ ب ,لذيأنا َيلاَُ, ح ل  ا  نللوا  لنيَ فاتَلرفوا  افلاِ ص  أييَ ح   وهرت

ْم القاياْ للةا. يلنللي: فللاهلل يَيللَ بللين الْللؤ نين والْنللافقين يللوم القيا للة, فيفَلل  بيللنيَ  َح يْللوح للنْيص َص بْيح لل يص َح يْ

لْلْ  بالقضاء الفاص  بإ,خال ُُ  ابإيْان جن ت وُُ  النفاه  ع ُوليا هَ  ن اليفلار تل اْره  اْولْلنح يْجح

نايْن ْسبايالً. يلني: حجلة يلوم القيا لة, وذللك و لد  لن ال الْلؤ نين ُتلت للن  ؤح ا ْص يْن  أ  ال ِكص لأيافارا

يللدخ  الْنللافقين  للدخأهَ  للن الجنللة و  الْللؤ نين  للدخ  الْنللافقين, فييللون بللذلك لأيللافرين  ألل  

, ُا ُت َ هن َ في الدتيا ُ داءتا, وهلان الْنلافقون الْؤ نين حجة, بأن يقولوا لهَ: ُن ا,خأوا  دخأهَ

ُولياءتا, وود اج ْل َ في النار فيجْع بينيَ وبين ُوليا نا, فأين اللذين هنل َ تل ْلون ُتيلَ تقاتأوتنلا 

  ن ُجأت في الدتيا  فذلك ُو السبي  الذي و د ال الْؤ نين ُن   يجلأها  أيهَ لأيافرين 

 وال ُُ  ال أوي   ذهر  ن وال ذلك:وبنَو الذي وأنا في ذلك   

َح 8516   ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, وال: ثني حجاج,  ن ابن جري,, وولت: افلإنح هلاْن لْيصل

ْن ِكا. وال: الْنافقون ي ربَون بالْسأْين, فإن هان ليَ ف ح وال: َن ُصاَ الْسلأْون  لن  فْ حٌح  ا

ن  ليَ  ود هنلا  ليلَ فأ طوتلا غنيْلة  ثل   لا تأخلذون! وَن  دِوَُ غنيْة, وال الْنافقون: ُلَ تي

هان لأيافرين تَيب يَيبوتت  ن الْسأْين, وال الْنافقون لأيافرين: ُلَ تس َوذ  أييَ, وتْلنليَ 

  ن الْؤ نين  ود هنا تثبطهَ  نيَ! 

. فقال بلضهَ:     َح ذح ْ أْيحيص وا َح َح تْسح ْ لناه: ُللَ تغألب  ألييَ  واخ أ  ُُ  ال أوي  في تأول وولت: اُلْ

 ذهر  ن وال ذلك:

ـ حدثنا  َْد بن الَسين, وال: حدثنا ُحْد بن  فض , وال: حدثنا ُسلباط,  لن السلدِي فلي 8517  

. وال: تغأب  أييَ  َح ذح ْ أْيحيص وا َح َح تْسح ح  وولت: اُلْ

 لك:ووال آخرون:  لن  ذلك: ُلَ تبين ليَ ُتِا  ليَ  أ   ا ُت َ  أيت  ذهر  ن وال ذ  

  8518 . َح ذح ْ أْيحيص وا َح َح تْسح ْ ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, وال: ثني حجاج,  ن ابن جري,: اُلْ

 ُلَ تبين ليَ ُتِا  ليَ  أ   ا ُت َ  أيت 

وال ُبو جلفر: وُذان القو ن   قاربا الْلن , وذلك ُن  ن تأِولت بْلن : ُللَ تبلين ليلَ َتْلا ُرا,   

تغأب  أييَ بْا هان  نا  ن البيان ليَ ُتِا  ليَ  وُص  ا س َواذ في هلالم الللرَ َن شاء ال ُلَ 

ْر ِكا. بْلن  غألب  هح َح ذا ُص َح الِشيحطانص فْأتحسا ْوذْ ْ أْيحها َح فيْا بأغنا الغأبة, و نت وول ال جِ  ثناؤه: ااسح ْ

ن لغلة  لن ولال حلاذ, ولول  أيهَ, يقال  نلت: حلاذ  أيلت, واسل َاذ يَيلذ ويسل َيذ, وُحلاذ يَيلذ  و ل

 اللجاج في صفة ثور وهأب:

ِي   ـوذا ُصـِن ْولْـتص حص ـوذص َص  يْ

 وود ُتشد بلضهَ:  

ي   ـوزا ُصـِن ْولْـتص حص ـوز َص  يْ

 وُْا   قاربا الْلن   و ن لغة  ن وال ُحاذ, وول لبيد في صفة ْ يحر وُصتصن:  

ْر,ُْا  أ   صوجٍ   َح وُحوذْ جاتابْيحهاوُوح لح ْْ ْوالا  َذْا اجح ْ  طا

يلني بقولت: وُحوذ جاتبيها: غأبها ووهرُا ح   حاذ هال جاتبيت فأَ يشذِ  نها شيء  وهان القياس   

. ُن يأتي اس َاذ  أيهَ, ألن الواو َذا هاتَ  ين الفل  وهاتَ  َص الِشيحطانص ْوذْ ْ أْيحها َح في وولت: ااسح ْ

فلاء الفلل  وبأهلا, وحِولوُلا ُلفلا   بللة   َرهة بالف ح و ا وبأها ساهن, جلألَ الللرَ حره هلا فلي 

حرهة  ا وبأها, هقولهَ: اس َال ُذا الشيء  ْا هان  أيت  ن حال يَول, واس نار فلالن بنلور ال 

وللَ «, وُحلوذ» ن النور, واس لاذ باهلل  ن  اذ يلوذ  وربْا ترهوا ذلك  أ  ُصأت, هْا وال لبيد: 

. وبهذه الأغة جاء القرآن في «, وُحاذ»يق :  َص الِشيحطانص ْوذْ ْ أْيحها َح  وولت: ااسح ْ

نايْن ْسبايالً. فال خ   ؤ ا ْص يْن  أ  ال لْْ  ِكص لأيافارا ْم القاياْ ةا ْولْنح يْجح َح يْوح نْيص َص بْيح يص َح الف وُ ا وولت: افاِ ص يْ

 ن وال ذلك:بينهَ في ُن  لناه: ولن يجل  ال لأيافرين يو  ٍذ  أ  الْؤ نين سبيالً  ذهر ال,بر  ْ

ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا جرير,  لن األ ْلش,  لن ذِر,  لن يصْشليحع الَضلر ِي, ولال: 8519  

هنَ  ند  أِي بن ُبي طالب رضي ال  نت, فقال رج : يا ُ ير الْلؤ نين ُرُيلَ ولول ال: اْولْلنح 

نايْن ْسبايالً. وَُ يقاتأوتنا ؤح ا ْص يْن  أ  ال لْْ  ِكص لأيافارا فيظهرون ويق أون  وال لت  ألِي: ا,تلت! ثلَ  يْجح

نايْن ْسبايالً. يوم القيا  ؤح ا ْص يْن  أ  ال لْْ  ِكص لأيافارا ْم القاياْ ةا ْولْنح يْجح َح يْوح نْيص َص بْيح يص َح  ة وال: افاِ ص يْ
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حدثنا الَسن بن يَيـ , وال: ُخبرتا  بد الرزاه, ُخبرتا الثلورِي,  لن األ ْلش,  لن ذِر,  لن    

نايْن ْسلبايالً. ولال: جلاء رجل  َلل   ألِي يص  ؤح ا ْص يْن  أ  ال لْْ  ِكص لأيافارا ْسيحع اليندي في وولت: اْولْنح يْجح

نايْن ْسبايالً.  فقلال  ألِي:  ؤ ا ْص يْن  أ  ال لْْ  ِكص لأيافارا بن ُبي طالب, فقال: هي  ُذه ا ْية: اْولْنح يْجح

َح يْ  نْيص َص بْيح يص َح نايْن ْسبايالً. ا,تت! افاِ ص يْ ؤح ا ْص يْن  أ  ال لْْ  ِكص. يوم القيا ة الأيافارا ْم القاياْ ةا ْولْنح يْجح  وح

حدثنا ابن بشار وال: حدثنا  بد الرحْن, ولال: حلدثنا سلفيان,  لن األ ْلش,  لن ذِر,  لن بصْسليحع    

 الَضر ِي,  ن  أِي بنَوه 

: سلْلَ سلأيْان يَلدِث  لن ذِر,  لن رجل , حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا غندر,  ن شلبة, ولال   

نايْن ْسلبايالً.  لؤ ا ْص يْن  أل  ال لْلْ  ِكص لأيلافارا  ن  أِي رضي ال  نت ُتت وال فلي ُلذه ا ْيلة: اْولْلنح يْجح

 وال: في ا ْخرة 

ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا  بيد ال,  لن َسلرا ي ,  لن السلدِي,  لن ُبلي  اللك: اْولْلنح 8520  

لْ  نايْن ْسبايالً. يوم القيا ة يْجح ؤ ا ْص يْن  أ  ال  ْ  ِكص لأيافارا

ـلل حللدثنا القاسللَ, وللال: حللدثنا الَسللين, وللال: ثنللي حجللاج,  للن ابللن جللري,,  للن  طللاء 8521  

نايْن ْسبايالً. وال: ذاك يوم القيا ة  ؤح ا ْص يْن  أ  ال لْْ  ِكص لأيافارا  ال,راساتِي,  ن ابن  باس: اْولْنح يْجح

 السبي  في ُذا الْوضع فالَجة  هْا: وُ ا  

ـ حدثنا  َْد بن الَسين, وال: حدثنا ُحْد بن  فض , وال: حدثنا ُسلباط,  لن السلدِي فلي 8522  

نايْن ْسبايالً. وال: حجة  ؤ ا ْص يْن  أ  ال لْْ  ِكص لأيافارا  وولت: اْولْنح يْجح

 142اآلية : 

نْ ْص لالْةا القول في تأوي  وولت تلال :     اَاِن الح َِ ْواح َالْل  ال َح ْوَاذْا وْلا ص ُصلْو ْخلا,ا صهص افاقايْن يصْ,لا,ا صوْن ِكْ ْو

وْن ِكْ َا ِ وْأايالً .   وْن النِاْس ْو ْ يْذحهصرص واح هصْسالْْ  يصْرآءص  وْا ص

ود ,لأنا فيْلا  ضل  وبل   أل   لنل  خلداع الْنلافق ربلت ووجلت خلداع ال َيلاَُ, بْلا ُغنلي  لن    

 في ُذا الْوضع,  ع اخ الف الْ, أفين في ذلك َ ا,تت 

ف أويل  ذلللك: َن الْنللافقين ي,لا, ون ال بللاحرازَُ بنفللاوهَ , لاءَُ وُ للوالهَ, وال خللا, هَ بْللا   

حيَ فيهَ  ن  نع , ا هَ بْا ُرهروا بألسن هَ  ن ابإيْان,  ع  أْت بباطن ضْا رَُ, وا  قلا,َُ 

ح   يأقلوه فلي ا ْخلرة, فيلور,َُ بْلا اسل نبطنوا  لن اليفلر تلار اليفر, اس دراجا  نت لهَ في الدتيا 

 جهنَ  هْا:

ـ حدثنا  َْد بن الَسين, وال: حدثنا ُحْد بلن الْفضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: 8523  

. وال: يلطيهَ يوم القيا ة تورا يْشون بت  لع الْسل َح ُصْو خا,ا صهص نافاقايْن يص,ا,ا صوْن ِكْ ْو ْص أْين اَِن ال

هْللا هللاتوا  لهللَ فللي الللدتيا, ثللَ يسللأبهَ ذلللك النللور فيطف للت, فيقو للون فللي رأْلل هَ ويضللرَ بيللنهَ 

 بالسور 

نلافاقايْن 8524   ْص ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, وال: ثني حجلاج, ولال: ولال ابلن جلري,: اَِن ال

. وللال: تللللَ فللي  بللد ال بللن ُبلل َح ُصللْو خللا,ا صهص ِي, وُبللي  للا ر بللن النلْللان, وفللي يص,للا,ا صوْن ِكْ ْو

يْن آْ نصلوا ْو لا  ¹الْنافقين ي,ا, ون ال وُو خا, هَ, وال:  ث  وولت في البقرة: ايص,ا,ا صوْن ِكْ ْوالِلذا

. فيقلول: فلي النلور اللذي يلطلي الْنلافقون  َح ُصْو خا,ا صهص .  وال: وُ ا وولت: اْو َح يص,ا,ا صوْن َ ِ ُتحفصْسهص

لنح  ع الْؤ نين, فيلطو وتلا تْقح ْلباسح  ا ن النور, فإذا بأغوا السور سأب, و ا ذهرا هلل  ن وولت: ااتحظصرص

 . َح ُصْو خا,ا صهص . وال: وولت: اْو َح هص  تصورا

ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا يليد بن ُارون,  ن سفيان بن حسين,  ن الَسن, ُتت هلان 8525  

نافاقايْن يص,ا,ا صوْن ِكْ  ْص . وال: يصأحقْ   أ  هِ   ؤ ن و نافق تور يْشلون  َذا ورُ: اَِن ال َح ُصْو خا,ا صهص ْو

بللت, ح لل  َذا ات هللوا َللل  الَللراط طفلليء تللور الْنللافقين, و ضللي الْللؤ نين بنللورَُ, فينللا,وتهَ: 

. ولال الَسلن: ف ألك خديلل َح َح ُتحفصْسليص ل ص َح فْ ْنح لنِيص .    َلل  ووللت: اْولْيا َح هص لنح تصلورا وتا تْقح ْباسح  ا ة ال ااتحظصرص

 َياَُ 

وْن النِللاْس. فإتللت يلنللي: ُن الْنللافقين      وا هصْسللال  يصللْراءص للالةا وللا ص َِ وا َللل  ال وُ للا وولللت: اْوَذْا وللا ص

يلْأون شي ا  ن األ ْال ال ي فرضها ال  أ  الْؤ نين  أ  وجت ال قرَ بها َل  ال, ألتهَ غير 

 ْأوا  ن األ ْال الظاُرة بقاء  أ  ُتفسلهَ  وونين بْلا, و  ثواَ و   قاَ, وَتْا يلْأون  ا 
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وحذارا  ن الْؤ نين  أيها ُن يق ألوا ُو يسلأبوا ُ لوالهَ, فهلَ َذا ولا وا َلل  الَلالة ال لي ُلي  لن 

ألتهلَ غيلر  ¹الفرا   الظاُرة, وا وا هسال  َليها, رياًء لأْلؤ نين, ليَسلبوَُ  لنهَ وليسلوا  لنهَ

 يا هَ َليها هسالي  هْا: ل قدي فرضها ووجوبها  أيهَ, فهَ في و

وا َلل  8526   ـ حدثنا بشر بن  لاذ, وال: حدثنا يليد, وال: حدثنا سليد,  ن و ا,ة, وولت: اْوَذْا وا ص

وا هصْسال . وال: وال لو  الناس  ا صأ  الْنافق و  يَأي َ  رياء وسْلة  َِالةا وا ص  ال

وا َللل   ـلل حللدثني يللوتس, وللال: ُخبرتللا ابللن وُللب, وللال: وللال8527   ابللن زيللد فللي وولللت: اْوَذْا وللا ص

وا هصْسال  يصْراءوْن النِاْس. وال: َُ الْنافقون, لو  الرياء  ا صأوا  َِالةا وا ص  ال

وُ ا وولت: اْو  يْذحهصروْن ِكْ َ ِ وْأايالً. فألِ  وا الً ُن يقول: وُ   ن ذهر ال شيء وأي   وي  لت:   

بلَ, َتْلا  لنلاه: و  يلذهرون ال َ  ذهلرا ريلاء, ليلدفلوا بلت  لن َن  لن  ذلك ب,الف  ا َليلت ذُ

ُتفسهَ الق   والسباء وسأب األ وال,   ذهر  وون  َدِه ب وحيد ال  ,ألص للت الربوبيلة, فألذلك 

بح ْغْي بت ال قِرَ َل  ال, و   را,ا بت ثلواَ ال, و لا  سْاه ال وأيالً, ألتت غير  قَو, بت ال و   ص

َْب  ا أت, وذاهره فلي  لنل  السلراَ اللذي للت رلاُر بغيلر حقيقلة  ن ده فهو وَن هثر  ن وجت تْ

  اء 

 وبنَو  ا وأنا في ذلك وال ُُ  ال أوي   ذهر  ن وال ذلك:  

ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ُبو ُسا ة,  ن ُبي األشهب, وال: ورُ الَسن: اْو  يْذحهصروْن 8528  

 . وال: َتْا وِ  ألتت هان لغير ال ِكْ َ ِ وْأايالً 

ـ حدثنا بشر بن  لاذ, وال: حدثنا يليد, وال: حدثنا سليد,  لن و لا,ة: اْو  يْلذحهصروْن ِكْ َ ِ 8529  

 وْأايالً. وال: َتْا وِ  ذهر الْنافق ألن ال لَ يقبأت, وهِ   ا ر,ِ ال وأي  وهِ   ا وب  ال هثير 
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لأا ا ِكص  القول في آلءا ْوْ لن يصضح لـْؤص ُْ آلءا ْو ْ َالْل   لـْؤص ُْ تأوي  وولت تلال :     اِ ذْبحذْبايْن بْيحْن ذْلاْك  ْ َالْْ  

دْ لْتص ْسبايالً .    فْأْن تْجا

ذْبحذْبايْن.:  ر,ِ,ين, وُصل  ال ذبلذَ: ال َلِرك وا ضلطراَ, هْلا ولال,     يلني جِ  ثناؤه بقولت: ا ص

 النابغة:

َص ُلْ   ْطاْك سصوْرةًتْرى هصِ  ْ أحٍك ,صْوتها يْ ْذبحذْ  َح تْْر ُنح ِكْ ُ ح

وَتا  ن  بذلك: ُن الْنافقين   َيرون في ,ينهَ,   يرجلون َل  ا  قلا, شليء  أل  صلٍَة فهلَ   

  ع الْؤ نين  أ  بَيرة, و   ع الْشرهين  أ  جهالة, ولينهَ حيارى بين ذلك, فْلثأهَ الْثل  

 هَ رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ, الذي:الذي ضرَ ل

ـ حدثنا بت  َْد بن الْثن , وال: حدثنا  بد الوُبا, وال: حدثنا  بيد ال  ن تافع,  لن ابلن 8530  

يلرص » ْر,  ن النبِي صأ  ال  أيت وسأَ, وال:  , تْلا ليحنا ْْ ثْألت الِشلاةا الللا ارةا بْليْْن الغْنْ ْْ نلافاقا ْه ْص ْ ثْل ص ال

ها  ُْذا ي ُيِ ْهصْا تْ حبْعص  َل   ها ْ ِرةً,   تْدحرا ُْذا  « ْ ِرةً ْوَل  

وحدثنا بت  َْد بن الْثن   ِرة ُخرى  ن  بد الوُاَ, فووفت  أ  ابن  ْلر وللَ يرفللت, ولال:    

تين هذلك   حدثنا  بد الوُاَ  رح

د ال بن  ْر, ثني  ْران بن بيار, وال: حدثنا ُبو روح, وال: حدثنا ابن  باس, وال: حدثنا  بي   

  ن تافع,  ن ابن  ْر,  ن رسول ال صأ  ال  أيت وسأَ,  ثأت 

 وبنَو الذي وأنا في تأوي  ذلك وال ُُ  ال أوي   ذهر  ن وال ذلك:  

ـ حدثنا  َْد بن الَسين, وال: حدثنا ُحْد بلن الْفضل , ولال: حلدثنا ُسلباط,  لن السلدِي: 8531  

ذْبحذْبايْن بيْن ذْلاْك   َ . يقول: ليسوا بْشرهين فيظهروا الشلرك, وليسلوا ا ص ُْؤص ءا ُْؤ ءا ْو  َل   ل  

 بْؤ نين 

ذْبحلذْبيْن بليْن ذْلالْك   َلل  8532   ـ حدثنا بشلر, ولال: حلدثنا يليلد, ولال: حلدثنا سلليد,  لن و لا,ة: ا ص

. يقلول: ليسلوا بْلؤ نين  ,أَلين و   شلرهين  َلِرحين بالشلر ُْلؤص ءا ك  وللال: ُْلؤص ءا ْو  َلل  

وذهر لنا ُن تبِي ال  أيت الَالة والسالم هان يضرَ  ثالً لأْؤ ن والْنافق واليافر, هْث  رُلر 

ثالثة ,فلوا َل  تهر, فووع الْلؤ ن فقطلع, ثلَ وولع الْنلافق ح ل  َذا هلا, يَل  َلل  الْلؤ ن, تلا,اه 

َِ َلِي فلإن  َِ َلِي فإتي ُخش   أيك! وتا,اه الْؤ ن: ُن ُأ  نلدي و نلدي! يََلي للت اليافر: ُن ُأ
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 ا  نده  فْا زال الْنافق ي ر,ِ, بينهْا ح   ُتلي  أيلت الْلاء فغِرولت, وَن الْنلافق للَ يللل فلي شلِك 

وشبهة ح ل  ُتل   أيلت الْلوِ وُلو هلذلك  ولال: وذهلر لنلا ُن تبلِي ال صلأ  ال  أيلت وسلأَ هلان 

يحنا »يقول:  ْْ يٍْة بيْن ْغنْ ثْ ا ثاغا ْْ نافاقا ْه ْص ِح ْغنْلا ْ ثْ ص ال َِ رُ , ثل َح تصلحْرفح ِح ْغنْْا ْ أ  تْْشٍل, فْأتْ حها فْأْ رُ

َح تصلحْرفح   «  أ  تْْشٍل فْأتْ حها ْوشاِ  حها فْأْ

ـ حدثني  َْد بن  ْلرو, ولال: حلدثنا ُبلو  اصلَ,  لن  يسل ,  لن ابلن ُبلي تجليح,  لن 8533  

ذْبحذْبايْن. وال: الْنافقون    جاُد في وولت: ا ص

الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال: حدثنا شب ,  ن ابلن ُبلي تجليح,  لن  جاُلد: ـ حدثني 8534  

. يقلول:   َللل  ُصلَاَ  َْلد صلأ  ال  أيللت  ُصلؤ ءا للؤص ءا ْو  َلل   ُْ ذْبحلذْبيْن بليْن ذْلالْك   َلل   ا ص

 وسأَ, و  َل  ُؤ ء اليهو, 

ذْبحذْبايْن بيْن  ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, وال: حدثنا حجاج,8535    ن ابن جري,, وولت: ا ص

 ذْلاْك. وال: لَ ي,أَوا ابإيْان فييوتوا  ع الْؤ نين, وليسوا  ع ُُ  الشرك 

لذْبايْن بليْن ذْللْك.: 8536   ـ حدثني يوتس, وال: ُخبرتا ابن وُب, وال: وال ابن زيد فلي ووللت: ا ذْبح

ُْؤ  ُْؤص ءا ْو  َل   . بين ابإسالم واليفر ا  َل    ءا

لدْ لْلتص ْسلبايالً. فإتلت يلنلي:  لن ي,لذ للت ال  لن طريلق الرشلا,    أا ا ِكص فْأْلنح تْجا وُ ا وولت: اْوْ نح يصضح

وذلك ُو ابإ م الذي , ا ال َليت  با,ه, يقلول:  لن ي,لذ للت ال  نلت فألَ يوفقلت للت, فألن تجلد للت يلا 

سبي  ييون لت َل  الَِق غير ابإسلالم  وولد   َْد سبيالً: يلني طريقا يسأيت َل  الَِق غيره  وُيِ 

ُخبر ال ج  ثناؤه: ُتت  ن ي بع غيره ,ينا فأن يصقب   نت, و ن ُضأت ال  نت فقلد غلوى, فلال ُلا,ي 

 لت غيره 
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يْل لا يْن ُْوح لذصواح الحْيلافارا يْن آْ نصواح  ْ تْ ِ,ا نايْن القول في تأوي  وولت تلال :     ايْا ُْيِْها الِذا لؤح ا ْص لن ,صونا الح الْء  ا

َح سصأحْطاتاً ِ بايناً .   لْأصواح ِ ا ْ أْيحيص يدصوْن ُْن تْجح صرا  ُْت

وُذا تهي  ن ال  با,ه الْؤ نين ُن ي ,أقوا بأخاله الْنافقين الذين ي ,ذون اليافرين ُولياء  ن    

ا ت  يقلول لهلَ جلِ  ثنلاؤه: يلا ,ون الْؤ نين, فييوتوا  ثأهَ في رهوَ  ا تهاَُ  نت  ن  وا ة ُ د

ُيهللا الللذين آ نللوا بللاهلل ورسللولت,   توالللوا اليفللار ف للوازروَُ  للن ,ون ُُلل   ألل يَ و,يللنيَ  للن 

الْؤ نين, ف يوتلوا هْلن ُوجلب للت النلار  لن الْنلافقين  ثلَ ولال جلِ  ثنلاؤه   و لدا  لن ات,لذ  لنهَ 

ت وينجر  ن  ,ال ت ُن يأَقلت بأُل  اليافرين ُولياء  ن ,ون الْؤ نين َن ُو لَ يرتدع  ن  وا ت

و ي هَ  ن الْنافقين الذين ُ ر تبيت صأ  ال  أيت وسأَ ب بشيرَُ بلأن لهلَ  لذابا ُليْلا: ُتريلدون 

ُيها الْ ,ذون اليافرين ُولياء  ن ,ون الْؤ نين,  ْن ود آ ن بلي وبرسلولي ُن تجلألوا هلل  ألييَ 

ُولياء  ن ,ون الْؤ نين, ف س وجبوا  نت  ا اسل وجبت سأطاتا  بينا, يقول: حجة بات,اذهَ اليافرين 

باينلا. يلنلي:  لن صلَ ها وحقي هلا,  ُُ  النفاه الذين وص  ليَ صف هَ وُخبرهَ بَْأهَ  نده ا ص

يقول:   تلرضوا لغضلب ال بإيجلابيَ الَجلة  أل  ُتفسليَ فلي تقلد يَ  أل   لا تهلاهَ ربيلَ  لن 

  وا ة ُ دا ت وُُ  اليفر بت 

 ذي وأنا في ذلك وال ُُ  ال أوي   ذهر  ن وال ذلك:وبْث  ال  

يْن آْ نصوا   8537   ـ حدثنا بشر بن  لاذ, وال: حدثنا يليد, وال: حدثنا سليد,  ن و ا,ة: ايا ُيِها الِذا

َح سصلأح  ا ْ أْليحيص ِ لْأصوا  ا يدصوْن ُنح تْجح نايْن ُتصرا ؤح ا ْص نح ,صونا ال لاياْء  ا يْن ُوح ذصوا اليافارا باينلا. ولال: َن هلل تْ ِ,ا طاتا  ص

السأطان  أ  خأقت, ولينت يقول  لذرا  بينلا. ولال: َن هلل السلأطان  أل  خأقلت, ولينلت يقلول  لذرا 

  بينا 

ـ حدثني الْثن , وال: حدثنا وبيَة بن  قبة, وال: حدثنا سلفيان,  لن رجل ,  لن  ير لة, 8538  

 وال:  ا هان في القرآن  ن سأطان فهو حجة 

ي  َْد بن  ْلرو, ولال: حلدثنا ُبلو  اصلَ,  لن  يسل ,  لن ابلن ُبلي تجليح,  لن ـ حدثن8539  

باينا. وال: حجة    جاُد في وولت: اسصأحطاتا  ص

 حدثني الْثن , وال: حدثنا ُبو حذيفة, وال: حدثنا شب ,  ن ابن ُبي تجيح,  ن  جاُد,  ثأت    
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نْافا  ْص يراً .  القول في تأوي  وولت تلال :     اَاِن الح َا َح تْ دْ لْهص ْن النِارا ْولْن تْجا فْ ا  ا كا األسح  قايْن فاي الدِرح

.: َن الْنللافقين فللي الطبللق     نللع النِللارا للفْ ا  ا كا األسح نللافاقايْن فاللي الللدِرح ْص يلنللي جللِ  ثنللاؤه بقولللت: اَِن ال

فْلن فل ح  األسف   ن ُطباه جهنَ  وه  طبق  ن ُطبلاه جهلنَ ,ِرك, وفيلت لغ لان: ,ْرك ب سليينها,

ك,  الراء جْلت في القأة ُ,راك, وَن شاء جْلت في اليثرة الدروك, و ن سين الراء وال: ثالثة ُ,رص

فالي »ولأيثير: الدروك  وود اخ أفَ القلِراء فلي ولراءة ذللك, فقرُتلت  ا لة ولِراء الْدينلة والبَلرة: 

راءتلان  لروف لان, فبأي هْلا بف ح الراء  وورُتت  ا ة ولِراء اليوفلة ب سليين اللراء  وُْلا و« الدِْركا 

ورُ القارىء فَْيب,  تفاه  لن  ذلك واس فاضة القراءة بيلِ  واحلدة  نهْلا فلي ولراءة ابإسلالم  

غيرُتللي رُيللَ ُُلل  اللأللَ باللربيللة يللذهرون ُن فلل ح الللراء  نللت فللي اللللرَ ُشللهر  للن تسلليينها, 

َ  بت حبأت اللذي ولد  جلل وحيْوا سْا ا  نهَ: ُ طني ,ْْرها ُص  بت حبأي, وذلك َذا سأل  ا ي

  ن بأوغ الرهيِة 

 وبنَو الذي وأنا في تأوي  ذلك وال ُُ  ال أوي   ذهر  ن وال ذلك:  

ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا ُبي,  ن سفيان,  ن سأْة بلن ههيل ,  لن خيثْلة,  لن  بلد 8540  

. وال: ف ْن النِارا فْ ا  ا كا األسح نافاقايْن فاي الدِرح ْص  ي توابيَ  ن حديد  بهْة  أيهَ ال: اَِن ال

حدثنا  َْد بن الْثن , وال: حدثنا وُب بن جرير,  ن شلبة,  ن سأْة,  لن خيثْلة,  لن  بلد    

 ال وال: َِن الْنافقين في توابيَ  ن حديد  قفأة  أيهَ في النار 

 لن  ـ حدثنا ابن وهيع, وال: حدثنا يَيـ  بن يْلان,  لن سلفيان,  لن  اصلَ,  لن ذهلوان,8541  

ت,ص  أيهَ  . وال: في توابيَ تصرح ْن النِارا فْ ا  ا كا األسح  ُبي ُريرة: اَِن الْنافاقايْن فاي الدِرح

ـ حدثنا ابن الْثن , وال: حدثنا  بد ال بن صالح, وال: حدثنا  لاوية بن صلالح,  لن  ألِي 8542  

كا األ نافاقايْن فاي الدِرح ْص . يلنلي: فلي ُسلف  بن ُبي طأَة,  ن ابن  باس, وولت: اَِن ال لْن النِلارا فْ ا  ا سح

 النار 

ـ حدثنا القاسَ, وال: حدثنا الَسين, وال: ثني حجاج,  ن ابن جري,, وال: وال للي  بلد ال 8543  

. وال: سْلنا ُن جهنَ ُ,حراك,  نازل  ْن النِارا فْ ا  ا كا األسح  بن هثير, وولت: افاي الدِرح

رحْن, وال: حلدثنا سلفيان,  لن سلأْة بلن ههيل ,  لن خيثْلة, حدثنا ابن بشار, وال: حدثنا  بد ال   

. وال: توابيَ  ن تار تطبق  أيهَ  ْن النِارا فْ ا  ا كا األسح نافاقايْن فاي الدِرح ْص   ن  بد ال: اَِن ال

ليرا. فإتلت يلنلي: وللن تجلد لهلؤ ء الْنلافقين يلا  َْلد  لن ال َذا    َا َح تْ ل لدْ لْهص وُ ا وولت: اْولْلنح تْجا

فللي الللدِرك األسللف   للن النللار تاصللرا ينَللرَُ  نللت, فينقللذَُ  للن  ذابللت, ويللدفع  للنهَ ُللليَ  جلأهلَ

  قابت 
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َح ِ ا  يللنْهص لواح ,ا َص أْ واح بالاِ ا ْوُْخح ْص ل َْ واح ْوا ح ْ َص للأْ يْن تْلابصواح ْوُْصح القلول فلي تأويل  وولللت تللال :     اَا ِ الِلذا

ناينْ  ؤح ا ْص لْـْ اْك ْ ْع الح صوح يْاً .   فْأ راً ْ ظا نايْن ُْجح ؤح ا ْص ِا ِكص الح ْف يصؤح  ْوْسوح

وُذا اس ثناء  ن ال ج  ثناؤه, اس ثن  ال ا بين  ن تفاوهَ َذا ُصأَوا وُخأَلوا اللدين هلل وحلده    

وتبِرءوا  ن ا ْلهة واألتدا,, وصدِووا رسولت, ُن ييوتوا  لع الَْلِرين  أل  تفلاوهَ, ح ل  يلوفيهَ 

أهلَ  لع الْلؤ نين  ناياَُ فاي  ا ْخرة, وُن يدخأوا  داخأهَ  ن جهلنَ  بل  و لدَُ جلِ  ثنلاؤه ُن يَص

 َِ  اليرا ة, ويسينهَ  لهَ  ساهنهَ فلي الجنلة, وو لدَُ  لن الجللاء  أل  تلوب هَ الجليل   لن 

يْا.  را ْ ظا نايْن ُجح ؤ ا ْص تاي ِكص ال ْف يصؤح  اللطاء, فقال: ْوْسوح

يْن تْابصوا. ُي راجلوا الَِق, وُبوا َ  ابإورار بوحداتية ال وتَديق رسولت ف أوي  ا ْية: اَ ِ الِذا   

وا.: يلني وُصأَوا ُ ْالهَ, فلْأوا بْلا ُ لرَُ ال  َص أْ و ا جاء بت  ن  ند ربت,  ن تفاوهَ  اوُْصح

وا بللاهلل. يقللول:  ْص بلت وُ,ِوا فرا ضللت, وات هللوا  ْللا تهللاَُ  نللت واتلجلروا  للن  لاصلليت  اوا ح َْلل

ْسيوا بلهد ال  وود ,لأنا فيْا  ض  وب ,  أ  ُن ا   َام: ال ْسك وال لأق, فا   َام باهلل: وت

َح  يلنْهص أَْلوا ,ا ال ْسك بلهده و يثاوت الذي  هد في ه ابت َل  خأقت  ن طا  ت وترك  لَلي ت  اوُخح

ا. يقول: وُخأَوا طا  هَ وُ ْالهَ ال ي يلْأوتها هلل, فأرا,وه بها, ولَ  ِ يلْأوُا ر اء الناس و   ا
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 ألل  شللِك  للنهَ فللي ,يللنهَ وا  للراء  للنهَ, فللي ُن ال  َللٍص  ألليهَ  للا  ْأللوا, فيجللازي الَْسللن 

ولينهَ  ْأوُا  أ  يقين  نهَ في ثواَ الَْسن  أ  َحساتت وجلاء  ¹بإحساتت والْسيء بإساءتت

فلذلك  ¹ ريلدين بهلا وجلت الالْسيء  أ  َساءتت, ُو ي فض   أيت ربت فيلفو,   قِربين بها َل  ال 

نايْن. يقلول: فهلؤ ء اللذين وصل   لؤح ا ْص صولْ الْك ْ لْع ال  لن  َخالصهَ هلل ,ينهَ  ثَ وال جِ  ثناؤه: افْأ

صلف هَ  للن الْنللافقين بللد تللوب هَ وَصللالحهَ وا  َلا هَ بللاهلل وَخالصللهَ للت  للع الْللؤ نين فللي 

ْك األسلف   لن النلار  ثلَ ولال:  الجنة,    لع الْنلافقين اللذي  لاتوا  أل  تفلاوهَ, اللذي ُو لدَُ اللدِرح

يْا. يقول: وسوف يلطي ال ُؤ ء الذين ُذه صف هَ  أل   را ْ ظا نايْن ُجح ؤح ا ْص تاي ِكص ال ْف يصؤح اْوْسوح

توب هَ وَصالحهَ وا  َا هَ باهلل وَخالصهَ ,ينهَ لت  أ  َيْاتهَ, ثوابا  ظيْا, وذلك ,رجاِ 

ألن ال جِ  ثناؤه  ¹اتوا  أ  النفاه  نازل في النار, وُي السفأ   نهافي الجنة, هْا ُ ط  الذين  

و د  با,ه الْؤ نين ُن يؤتيهَ  أ  َيْاتهَ ذلك, هْا ُو د الْنافقين  أ  تفاوهَ  ا ذهر في ه ابت  

 وُذا القول, ُو  لن  وول حذيفة بن اليْان الذي:

جرير,  ن  غيلرة,  لن َبلراُيَ, ولال حذيفلة: ـ حدثنا بت ابن حْيد وابن وهيع, وا : حدثنا 8544  

َِ   فأْا  ليدخأِن الجنة ووم هاتوا  نافقين! فقال  بد ال: و ا  أْك بذلك  فغضب حذيفة, ثَ وام ف ن

وا  َص أْ يْن تابصوا وُصح تفِرووا  ِر بت  أقْة فد اه, فقال: ُ ا َِن صاحبك يلأَ الذي وأَ! ثَ ورُ اَ ِ الِذا

وا باِ ا  ْص َْ يْا. ْوا ح ْ را ْ ظا نايْن ُجح ؤ ا ْص ْف يصؤتاي ِكص ال نايْن ْوْسوح ؤح ا ْص صولْ اْك ْ ْع ال ا فْأ ِ َح  ا ينْهص وا ,ا َص أْ   وُخح

 147اآلية : 

 ً راً ْ أايْا َح ْوْهاْن ِكص ْشاها َح ْوآْ نح ص تص َح َان ْشْيرح  .   القول في تأوي  وولت تلال :     اِ ا يْفحلْ ص ِكص بالْذْابايص

.:  لا يَلنع ال ُيهلا الْنلافقون     َح ل ص َح وآْ نح تص َح َنح ْشلْيرح يلني جِ  ثنلاؤه بقوللت: ا لا يْفحلْل ص ِكص بْلْلذْابايص

بلذابيَ, َن ُت َ تب َ َل  ال ورجل َ َل  الَِق الواجب هلل  ألييَ, فشليرتْوه  أل   لا ُتللَ  ألييَ 

  توحيلده وا   َلام بلت, وَخالصليَ ُ ْلاليَ  ن تلْت في ُتفسيَ وُُالييَ وُو ,هَ, بابإتابة َلل

لوجهت, وترك رياء الناس بها, وآ ن َ برسولت  َْد صأ  ال  أيت وسأَ فَلدِو ْوه وُولررتَ بْلا 

جاءهَ بت  ن  نده فلْأ َ بت  يقول:   حاجة باهلل ُن يجلأيَ فلي اللدرك األسلف   لن النلار َن ُتل َ 

ألتلت   يج ألب بللذابيَ َلل   ¹هَ بلت وتلرك  لا تهلاهَ  نلتُتب َ َل  طا  ت وراجل َ اللْ  بْلا ُ لر

تفست تفلا و  يدفع  نها ضِرا, وَتْا  قوب ت  ن  اوب  ن خأقت جلاء  نت للت  أل  جراءتلت  أيلت 

و أ  خالفت ُ ره وتهيت وهفراتت شير تلْت  أيلت  فلإن ُتل َ شليرتَ للت  أل  تلْلة وُطل ْلوه فلي 

َ, ب  يشير ليَ  ا ييون  نيَ  ن طا ة لت وشير, بْجازاتيَ ُ ره وتهيت, فال حاجة بت َل  تلذيبي

را. ليَ وللبا,ه  أ  طا  هَ َياه   أ  ذلك بْا تقَر  نت ُ اتييَ فأَ تبأغت آ اليَ  اوْهاْن ِكْ ْشاها

باجلالللت لهللَ الثللواَ  أيهللا, وَ ظا للت لهللَ اللللوض  نهللا  اْ أايْللا. بْللا تلْأللون ُيهللا الْنللافقون 

ِر وصللالح وطللالح,  َللٍص ذلللك هأللت  أللييَ  َللير بجْيلللت, ح لل  يجللازييَ وغيللرهَ  للن خيللر وشلل

 جلاءهَ يوم القيا ة, الَْسن بإحساتت والْسيء باساءتت  وود:

َح 8545   ـ حدثنا بشر بن  لاذ, وال: حدثنا يليد, وال: حدثنا سليد,  ن و ا,ة: ا لا يْفحلْل ص ِكص بالْلذْابايص

َح وهاْن ِكص  َح وآْ نح ص تص را ْ أايْا. وال: َن ال جِ  ثناؤه   يلذَِ شاهرا و   ؤ نا َنح ْشْيرح   شاها
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