سورة األحقاف
تفسير سورة األحقاف
مكية وآياتها خمس وثالثون
بسم هللا الرح َمن الرحيم

اآلية 3-1 :

وويم ا َمووا َخ َ ّللاقتَووا
القوووف يووأو تلويووأ عولوو ت{ووال :
َ اموونَ َ
َحووأم ا ت اَتَيوو ِ ّللاال اك َووا ا
يووَ ّللاال َْ اك ا
حا ّللاال َ{ اَ ا
َ
ِ
ّللا
َ
َ
ّللا
ّللا
َ
ع َمآ أنذ ِاروا ِم ّللا{ ارضِونَ }.
س َم َاوا ا
ال َ
ت َو ّللا
س ًم َوالذاينَ َكفَ ِروا َ
ض َو َما بَ ّللايتَ ِه َمآ اإال ابال َْ َق َوأ َج ٍ َم َ
األر َ
َ بما أغت عن إعادت يو هذا الموضع.
عد تقدَم بيانِتا يو م{ت عول  :حم .ت َ ّللات اَي ِ ال اك ا ا
ض َوما بَ ّللايتَ ِهما إالَ بال َْ َق يقوف ت{وال ككور  :موا أحودثتا السوموات
ت
س َم َوا ا
وعول  :ما َخ َ ّللاقتا ال َ
ّللا
واألر َ
َ
بوالْقو ي{توو :إال عاموة
واألرض يلوجدناهما خ قوا منوتوعاو وموا بيتهموا مون أاوتاف ال{والم إال
َ
الْق وال{دف يو الخ ق.
س َم يقوف :وإالَ بلج لك كلك م{ وم عتد يفتي إكا هو ب غ و وي{دم ب{د أن كان
وعول  :وأ َج ٍ ِم َ
موجودا بإيجاد إيا .
ِ
ع َما أ ّللانذ ِاروا ِم ّللا{ ارضِونَ يقوف ت{وال ككور  :والوذين جْودوا وحدانيوة هللا عون
وعول َ :والَذاينَ َكفَ ِروا َ
إنذار هللا إياهم م{رضونو ال ي {ظون ب و وال ي فكرون يي{ برون.

اآلية 4 :

ض
ِون َ
حا أ َ ِرو انوو َمواكَا َخ َقِوواّللا امونَ ّللا
األر ا
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :عِ ّللا أ َ َرأ َ ّللاي ِ ّللام َما ت َ ّللادعِونَ امن د ا
اا ادعاينَ }.
س َم َاوا ا
أ َ ّللام لَ ِه ّللام اش ّللاركٌ ايو ال َ
ت ائّللا ِو انو اب اك َا ٍ
ار ٍة َم ّللان اع ّللا ٍم اإن ِكت ِ ّللام َ
َ َمن عَ ّللاب ا هَأَذَآ أ َ ّللاو أَث َ َ
يقوووف ت{ووال ككوور  :ع و يووا مْموود لهوواال الموووركين بوواأ موون عومووك :أرأي و م أيهووا القوووم االَلهووة
واألوثان ال و ت{بدون مون دون هللاو أرونوو أ َ شوو خ قووا مون األرضو يوإن ربوو خ وق األرض
ك هاو يدعوتموها من أج خ قها ما خ قت من كلك آلهة وأرباباو ييكون لكم بذلك يو عبوادتكم إياهوا
حجةو يإن من حج و ع عبادتو إلهوو وإيراد ل األلوهةو أن خ ق األرض ياب ودعها مون غيور
أا .
َ
َ
كٌ
ت يقوف ت{ال ككور  :أم اللهو كم ال وو ت{بودونها أيهوا التوا شورك
س َم َوا ا
وعول  :أ ّللام ل ِه ّللام اش ّللار ياو ال َ
مع هللا يوو السوموات السوبعو ييكوون لكوم أيلوا بوذلك حجوة يوو عبادتكموهواو يوإن مون حج وو ع و
إيراد ال{بادة لربوو أن ال شريك ل يو خ قهاو وأن المتفرد بخ قها دون ك َ ما سوا .
َ ام ّللان عَبَ ا َهذَا يقوف ت{ال ككر  :بك اَ جا من عتد هللا مون عبو هوذا القورآن
وعول  :ائّللا ِوناو با اك ا ٍ
وو بولن موا ت{بودون مون االَلهوة واألوثوان خ قووا مون األرض شوي او أو أن لهوم موع هللا
الذ أِنَف ع َ
شركا يو السمواتو ييكون كلك حجة لكم ع عبوادتكم إياهواو ألنهوا إكا او َّ لهوا كلوك اوْت لهوا
الوركة يو التَ{م ال و أن م ييهاو ووجب لها ع يكم الوكرو واس ْقت متكم الخدمةو ألن كلك ال يقدر
أن يخ ق إال هللا.
ّللا
عورا الْجوا وال{ورا ّللاأو
القورا يوو عورا ة كلوكو يقرأتو عاموة َ
وعول ّ :للاأو أثارةٍ ام ّللان اع ٍم اخ فوت َ
و أنو
أثارةٍ من ع م باأللفو بم{ت  :أو ائ ونو ببقية من ع ومِ .
ورو عون أبوو عبود الورحمن السو م َ
كووان يقوورأ « ّللاأو أثَو َورةٍ موون ع ووم»و بم{تو  :أو خااووة موون ع ووم أوتي مووو و وأوثوورتم بو ع و غيووركمو
عرا األمنار ع يها.
أثارةٍ ام ّللان اع ّللا ٍم باأللفو جماع َ
والقرا ة ال و ال أس جيَ غيرها ّللاأو َ
َ
واخ ووف أهو ال لويو يووو تلوي هوواو يقوواف ب{لووهم :م{تووا  :أو ائ ووونو ب{ ووم بوولن آلهو كم َخ قووت موون
َ
الخوّ الوذ تخنونو يوو األرضو يوإنكم م{وور
األرض شي او وأن لها شركا يو السموات من عب
ال{رَ أه عياية و جر وكهانة .ككر من عاف كلك:
24145أ حدثتا بور بن آدمو عاف :حدثتا أبو عاامو عن سفيانو عن اوفوان بون سو يمو عون أبوو
أثارةٍ ام ّللان اع ّللا ٍم عاف :خّ كان يخن ال{رَ يو األرض.
س مةو عن ابن عبا
ّللاأو َ
24146أ حدثتا أبو ِك َريّللابو عاف :عاف أبو بكر :ي{تو ابن عياش :الخّ :هو ال{ياية.
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وعاف آخرون :ب م{ت كلك :أو خااة من ع م .ككر من عاف كلك:
ّللا
ّللا
أثارةٍ امن اع ٍم عاف:
24147أ حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مرو عن ع ادة ّللاأو َ
أو خااة من ع م.
ّللا
أثوارةٍ ام ّللا
ون اع ٍوم عواف :أ خااوة مون
حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع وادة ّللاأو َ
ع م.
حدثتا عبد الوارث بن عبد النمد بون عبود الووارثو عواف :ثتوو أبووو عون الْسوينو عون ع وادة ّللاأو
أثارةٍ ام ّللان اع ّللا ٍم عاف :خااة من ع م.
َ
وعاف آخرون :ب م{ت كلك :أو ع م تِثيرون ي س خرجون  .ككر من عاف كلك:
أثوارةٍ
24148أ حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مرو عن الْسنو يو عولو ّ :للاأو َ
ام ّللان اع ّللا ٍم عاف :أثارة شو يس خرجون يا ّللا
نرة.
وعاف آخرون :ب م{ت كلك :أو تلثرون كلك ع ما عن أحد ممن عب كم؟ ككر من عاف كلك:
 24149أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
أثارةٍ ام ّللا
ون اع ّللا ٍوم عواف:
عاف :حدثتا الْسن عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبو نجيّو عن مجاهد ّللاأو َ
أحد يلثر ع ما.
وعاف آخرون :ب م{ت كلك :أو ببيتة من األمر .ككر من عاف كلك:
24150أ حدثتو مْمد بن س{دو عاف :ثتو أبوو عاف :ثتو عموو عاف :ثتو أبوو عن أبيو و عون ابون
أثارةٍ ام ّللان اع ّللا ٍم يقوف :ببيتة من األمر.
عبا
ّللاأو َ
وعاف آخرون :ب م{ت كلك :ببقية من ع م .ككر من عاف كلك:
ّللا
أثارةٍ ام ّللان اع ٍوم عواف :بقيوة مون
24151أ حدثتا أبو ِكريبو عافِ :
س أبو بكرو ي{تو ابن عياش عن َ
ع م.
وأول األعواف يو كلك بالنواَ عوف من عاف :األثوارة :البقيوة مون ع ومو ألن كلوك هوو الم{وروف
من كالم ال{رَو وهو مندر من عوف القائ  :أثر الوو أثوارةو مثو سومم سوماجةو وعوبّ عباحوةو
كما عاف راعو ا ب :
ت أثارةٍ أ َك َ ّللا
ارا
وكا ا
ت َ
ع َيّللاهانَ َباتا ياو أ اكم ا ا عَفَ َ
ي{تو :وكات بقية من شْمو يلما من عرأ ّللاأو أثَرةٍ يإن ج{ أثرة من األثرو كما عي  :ع رة وغبرة.
وعد كِكر عن ب{لهم أن عرأ « ّللاأو أثّللارةٍ» بسكون الثا و مث الرجفوة والخنفوةو وإكا وجو كلوك إلو
ما ع تا يي من أن بقية من ع مو جا أن تكون ت ك البقية من ع م الخّو ومن ع م اسو ثير مون ِك وب
األولينو ومن خااة ع م كانوا أوثروا ب  .وعد ِرو عن رسوف هللا ا هللا ع ي وسو م يوو كلوك
َ
تلول أن بم{ت الخّو ستذكر إن شا هللا ت{وال و ي لويو الكوالم إكن :ائ وونو أيهوا القووم
بلن
خبر
َ
بك اَ من عب هذا الك اَو ب ْقيق ما سلل كم تْقيق من الْجة ع دعواكم ما تدَعون الَله كمو أو
ببقية من ع م يوا بها إل ع م اْة ما تقولوون مون كلوك ّللا
إن ِك ّللاتو ِ ّللام اوا اد اعين يوو دعوواكم لهوا موا
غن عن المدَعو شي ا.
تدَعونو يإن الدعوى إكا لم يكن م{ها حجة لم ت ِ ا

اآلية 5 :

يب لَو ِ اإلَو َ يَ ّللاوو ام
القوف يأو تلويأ عول ت{ال :
ِون َ
حا َمون الَ يَسّللاو اَج ِ
ضو َ ام َمون يَو ّللاد ِ
َو َم ّللان أ َ َ
عو امون د ا
َ
عآئا اه ّللام غَايا ِونَ }.
عن د ِ َ
ّللاال اقيَا َم اة َو ِه ّللام َ
يقوووف ت{ووال ككوور  :وأ َ عبوود أض و َ موون عبوود يوودعو موون دون هللا آلهووة ال تس و جيب ل و إل و يوووم
القيامة :يقوف :ال تِجيب دعا أبداو ألنها حجر أو خوب أو نْو كلك.
ع ّللان دِعائ اه ّللام غايا ِون يقوف ت{ال ككر  :وآله هم ال و يودعونهم عون دعوائهم إيواهم يوو
وعول  :و ِه ّللام َ
غف ةو ألنها ال تسمع وال تتنقو وال ت{قو  .وإنموا عتو بواوفها بالغف وةو تمثي هوا با نسوان السواهو
عما يقاف ل و إك كانت ال تفهم مما يقاف لها شي او كما ال يفهم الغاي عن الوو ما غفو عتو  .وإنموا
هذا توبيخ من هللا لهاال الموركين لسو رأيهمو وعِبّ اخ يارهم يو عبادتهمو من ال ي{ق شي ا وال
يفه مو وتركهم عبادة من جميع ما بهم من ن{م و ومن بو اسو غاث هم عتودما يتوَف بهوم مون الْووائم
والمنائب .وعي  :من ال يس جيب ل و يلخرج ككر االَلهة وهو جماد مخرج ككر بتو آدمو ومن لو
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االخ يووار وال مييووَو إك كانووت عوود مث هووا عبوودتها بووالم وك واألموورا ال ووو تخوودم يووو خوودم هم إياهوواو
يلجرى الكالم يو كلك ع نْو ما كان جاريا يي عتدهم.

اآلية 7-6 :

َوإاكَا ِحو َار التَا ِ َكانِواّللا لَ ِه ّللام أ َ ّللاعدَآ ً َو َكانِواّللا با ا{بَادَتا اه ّللام َكايا ارينَ ا َوإاكَا
القوف يأو تلويأ عول ت{ال :
َ
ّللا
ّللا
َ
ت عَا َف الَذاينَ َكفَ ِروا ال َْ َق ل َما َجآ َ ِه ّللام هَأَذَا ساّْللا ٌر َمبا ٌ
ع َ ّللاي اه ّللام آيَاتِتَا بَيَتَا ٍ
ين }.
ت ِ ّللا َ َ َ
يقوف ت{ال ككر  :وإكا ِجمع التا يوم القيامة لموعف الْساَو كانت هذ االَلهوة ال وو يودعونها
برأون متهم وكانِوا ب ا{بادات اه ّللام كايا ارين يقووف ت{وال ككور  :وكانوت آلو هم
يو الدنيا لهم أعدا و ألنهم ي َ
ال ووو ي{بوود ونها يووو الوودنيا ب{بووادتهم جاحوودينو ألنهووم يقولووون يوووم القيامووة :مووا أمرنوواهم ب{بادتتوواو وال
ش{رنا ب{بادتهم إياناو تبرأنا إليك متهم يا ربتا.
ع َ ّللاي اه ّللام آياتِتا بَيَتا ٍ
ت يقوف ت{ال ككر  :وإكا يقرأ ع هواال المووركين بواأ مون
وعول َ :وإكَا ت ِ ّللا َ َ
عومك آياتتاو ي{تو حججتا ال و اح ججتاها ع يهمو ييما أنَلتا من ك ابتا ع مْمد ا هللا ع يو
وس م بيَتا ٍ
ت ي{تو واضْات نيرات عا َف الَذاينَ َكفَ ِروا ل ّللا َْ َق لَ َما جا َ ِه ّللام يقوف ت{ال ككر  :عواف الوذين
جْدوا وحدانية هللاو وكذَبوا رسوول ل َ
ْوق لموا جوا هم مون عتود هللاو يولنَف ع و رسوول او هللا
ع ي وس م َهذَا ساّْللا ٌر ِم اب ٌ
ين ي{تون هذا القرآن خداع يخودعتاو ويلخوذ بق ووَ مون سوم{ ي{و السوْر
مبين :يقوف :يِبين لمن تلم ممن سم{ أن سْر مبين.

اآلية 8 :

حا شَو ّللاي ا ً ِه َوو
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :أ َ ّللام َيقِولِونَ ا ّللاي ََرا ِ عِ ّللا اإ ان ا ّللاي ََر ّللاي ِو ِ يَوالَ ت ّللاَم ا ِكوونَ الوو امونَ َ
الر احي ِم }.
أ َ ّللاع َ ِم اب َما ت ِ افيلِونَ ايي ا َكفَ َ اب ا َ
ور َ
ش اهيدا ً َب ّللاي اتو َو َب ّللايتَ ِك ّللام َو ِه َو ّللاالغَفِ ِ
يقوف ت{ال ككر  :أم يقولون هاال الموركون باأ من عريشو اي رى مْمد هذا القرآنو ياخ ق
وتخراو ع و هللا كوذبا يَوال ت ّللاَم ا ِكوونَ لوو يقووف :يوال
وتخرا كذباو ع لهوم يوا مْمود إن اي ري و
َ
َ
وتخراوو ع يو شوي او وال تقودرون أن تودي{وا
و
إيوا
رائوو
اي
و
ع
عواعبتو
إن
هللا
مون
عتو
تغتون
َ
عتو سو ا إن أاابتو ب .
َ
وعول ِ :ه َو أ ّللاع َ ِم با َما ت ِ افيلِونَ ياي يقوف :ربو أع م من ك شوو سووا بموا تقولوون بيوتكم يوو هوذا
القرآن والها من عول  :ت ِ افيلِونَ ياي ا من ككر القرآن.
وبتْو الذ ع تا يو م{ت عول  :ت ِ افيلِونَ ياي ا عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
 24152أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبو نجيّو عن مجاهدو يو عول  :إ ّللاك ت ِ افيلِونَ
ياي ا عاف :تقولون.
و وع يكم بما تقولون من تكذيبكم لو
وعول َ :كفَ با ا َ
ش اهيدا بَ ّللايتاو َوبَ ّللايتَك ّللام يقوف :كف باأ شاهدا ع َ
ييما ج كم ب من عتد هللا الغفور الرحيم لهمو بلن ال ي{ذبهم ع يها ب{د توب هم متها.

اآلية 9 :

سو ا َو َموآ أَد اّللار َموا يِ ّللاف{َو ِ باوو َوالَ با ِكو ّللام إا ّللان
الر ِ
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :عِ ّللا َما ِكتتِ باودّللاعا ً َمونَ َ
اير َمبا ٌ
ين }.
و َو َمآ أَنَا ّللا اإالَ نَذ ٌ
أَتَبا ِع اإالَ َما يِو َح َ اإلَ َ
يقوف ت{ال ككر لتبي مْمد ا هللا ع ي وس م :عو يوا مْمود لمووركو عوموك مون عوريش موا
س ي{تو :ما كتت َأوف رس هللا ال و أرس ها إل خ ق و عد كان من عب و ل رس
الر ِ
ِك ّللاتتِ ابدّللاعا امنَ َ
كثيرة أِرس ت إل أمم عب كم يقاف مت  :هو بودع يوو هوذا األمورو وبوديع ييو و إكا كوان ييو َأوف .ومون
البدع عوف عد َ بن يد.
ع َر ّللا
ع ام ّللان َح َواد َ
سو وأ ّللاس{ِ اد
يَال أنا اب ّللاد ٌ
يرجاالً َ
ت ام ّللان بَ ّللا{ اد بِاّللا َ
اث ت َ ّللا{ اَر ا
ومن البديع عوف األحوص:
ت يقِ ّللاتِ ا ّللان ِ
ت يا ّللان َ َم ّللا
يَخ ََر ّللا
ظ اريتي َ
يس َج ّللاه ٌ أت َ ّللاي ا ا اببَدايعا
بلوفو يقاف :هو بدع من عوم أبداع .وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر مون عواف
ي{تو َ
كلك:
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وو عن ابن عبوا و عولو :
وو عاف :حدثتا أبو االّو عاف :ثتو م{اويةو عن ع َ
24153أ حدثتو ع َ
بلوف الرس .
الر ِ
ما ِك ّللاتتِ بادّللاعا امنَ َ
س ا يقوف :لست َ
حدثتو مْمد بن س{دو عاف :ثتو أبوو عاف :ثتو عموو عاف :ثتو أبووو عون أبيو و عون ابون عبوا و
س ا عاف :يقوف :ما كتت َأوف رسوف أِرس .
الر ِ
عول َ :وما ِك ّللاتتِ بادّللاعا امنَ َ
 24154أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبو نجيّو عن مجاهودو عولو  :موا ِك ّللاتوتِ باودّللاعا
س ا عاف :ما كتت َأولهم.
الر ِ
امنَ َ
24155أ حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا عبد الوهاَ بن م{اويةو عن أبو هبيورةو عواف :سوللت ع وادة
س ا عاف :أ عد كانت عب و رس .
الر ِ
عِ ّللا ما ِك ّللاتتِ بادّللاعا امنَ َ
الر ِ
حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حودثتا سو{يدو عون ع وادةو عولو  :عِو ّللا موا ِك ّللاتوتِ باودّللاعا امونَ َ
سو ا
يقوف :أ إن الرس عد كانت عب و.
الر ِ
حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثوورو عون م{مورو عون ع وادةو يوو عولو  :ابودّللاعا امونَ َ
سو ا
عاف :عد كانت عب رس .
وعول َ :وما أد اّللار موا يِ ّللاف َ{و ِ ابوو َوال اب ِكو ّللام اخ وف أهو ال لويو يوو تلوي و و يقواف ب{لوهم :عتوو بو
رسوووف هللا او هللا ع يو وسو مو وعيو لو  :عو ل مووامتين بووك مووا أدر مووا يف{و بووو وال بكووم يوووم
القيامةو وإالم ننير هتالكو عالوا ثم بين هللا لتبي مْمد ا هللا ع يو وسو م ول موامتين بو حوالهم
يو االَخرةو يقي ل إنَا يَ َّْللا تا لَكَ يَ ّللاْا ِم ابيتا .اليَ ّللاغ اف َر لَكَ َ
حِ ما تَقَد ََم ام ّللان كَ ّللان ابكَ َوما تَول َخ َر وعواف :اليِود اّللاخ َ
ت َجتَا ٍ
سويَ اتا اه ّللام .ككور مون
ت تَجّللا ار ام ّللان تَّْللا اها
ال ِماّللا امتاينَ َوال ِماّللا امتا ا
ِ
األنهار خا الوداينَ يايهوا َويِ َكفَ َور َ
عو ّللات ِه ّللام َ
عاف كلك:
وو عون ابون عبوا و عولو :
وو عاف :حدثتا أبو االّو عاف :ثتو م{اويةو عن ع و َ
24156أ حدثتا ع َ
حِ ما تَقَد ََم ام ّللان كَ ّللان ابكَ َوما ت َل َخ َر.
َوما أد اّللار ما يِ ّللاف َ{ ِ ابو َوال اب ِك ّللام يلنَف هللا ب{د هذا ال َي ّللاغ اف َر لَكَ َ
24157أ حدثتا ابن ِح َميودو عواف :حودثتا يْيو بون واضوّو عون الْسوينو عون يَيودو عون عكرموة
والْسن البنر عاال :عاف يو حم األحقاف َوما أد اّللار ما يِ ّللاف َ{ ِ ابو َوال اب ِكو ّللامو ّللا
إن أت َ ابو ِع إالَ موا يِوو َح
اير ِم اب ٌ
حِ...
ين يتسخ ها االَية ال و يو سورة الف ّ إنَا يَ َّْللا تا لَكَ يَ ّللاْا ِم ابيتا ال َي ّللاغ اف َر لَكَ َ
و َوما أنا إالَ نَذ ٌ
إل َ
و هللا ا هللا ع ي وس م حين نَلت هذ االَيةو يبورهم بلنو غفور لو موا تقودَم مون
االَيةو يخرج نب َ
و هللاو عد ع متا ما يف{ بوكو يمواكا يِف{و
كنب وما تلخرو يقاف ل رجاف من المامتين :هتي ا لك يا نب َ
بتا؟ يلنَف هللا َ
عَ وج َ يو سورة األحَاَو يقوافَ :و َب َ
و اور ال ِمواّللا امتاينَ َ
حا يَلّللاوالً َكبيورا
بولن لَ ِهو ّللام امونَ َ
ت تَجّللا و اور امو ّللا
ت َجتَووا ٍ
ع و ّللات ِه ّللام
وعوواف اليِ ود اّللاخ َ ال ِموواّللا امتاينَ َوال ِماّللا امتووا ا
ون تَّْللا اهووا األنهو ِ
وار خا ال وداينَ اييهوواو َويِ َكفَو َور َ
ت
ت َوال ِم ّللاو اوركينَ َوال ِم ّللاوووركا ا
َ ال ِمتوا ايقاينَ َوال ِمتَا ايقووا ا
سويَ ات اه ّللام وكوان كلووكَ اع ّللاتودَ َ
ع اظيموواو َويِ َ{وذَ َ
حا يَ ّللاوو ا َ
َ
َ
َ
باّللا ...االَيةو يبين هللا ما يف{ ب وبهم.
ن
ا
ظ
ال
ينَ
َ
24158أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادة َوما أد اّللار ما يِفَ َ{ ِ ابو َوال اب ِك ّللام
ثم در أو ع م من هللا ا هللا ع يو وسو م ب{ود كلوك موا يف{و بو و يقووف إنَوا يَ َّْللا توا لَوكَ يَ ّللاْوا ِم ابيتوا
حِ ما تَقَد ََم ام ّللان كَ ّللان ابكَ َوما ت َل َخ َر.
ال َي ّللاغ اف َر لَكَ َ
حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مرو عن ع ادةو يو عولو َ :وموا أد اّللار موا يِ ّللاف{َو ِ
باو َوال با ِك ّللام عاف :عد بين ل أن عد غفر من كنب ما تقدَم وما تلخر.
وعاف آخرون :ب كلك أمر من هللا ج َ ثتاؤ نبيو ع يو النوالة والسوالم أن يقولو ل مووركين مون
عوم و وي{ ووم أن و ال يوودر إالم ينووير أموور وأموورهم يووو الوودنياو أينووير أموور م{هووم أن يق ووو أو
يخرجو من بيتهمو أو يامتوا ب يي ب{و و وأمرهم إل الهالكو كما أه كت األمم المكذَبة رس ها مون
عب هم أو إل ال نديق ل ييما جا هم ب من عتد هللا .ككر من عاف كلك:
وو عون الْسونو
24159أ حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا يْي بن واضّو عاف :حدثتا أبو بكر الهوذل َ
يو عول َ :وما أد اّللار ما يِ ّللاف{َ ِ باو َوال با ِك ّللام يقاف :أما يو االَخرة يم{اك هللاو عد ع م أن يوو الجتوة حوين
أخذ ميثا ع يو الرس و ولكن عاف :وما أدر موا يف{و بوو وال بكوم يوو الودنياو أخورج كموا أخرجوت
األنبيا عب و أو أِع كما عِ ت األنبيا من عب وو وال أدر ما يِ ّللاف{ بوو وال بكومو أم وو المكذَبوةو أم
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أم و المندَعةو أم أم و المرمية بالْجارة من السما عذياو أم مخسوف بهوا خسوفاو ثوم أوحوو إليو :
إن َربَكَ أحا َ
َوإ ّللاك عِ ّللاتا لَكَ َ
ط بالتَا ا يقوف :أحنت لوك بوال{رَ أن ال يق ووكو ي{ورف أنو ال يِق و و ثوم
اين ال َْ َق الي ّللا
أنَف هللا َ
ِظ اه َر ِ ع الدَين ِك َو ا و َو َكفَو
َ
س َ َر ِ
عَ وج َ ِ :ه َو الَ اذ ّللا
بواّللٍ
أر َ
سولَ ِ بال ِهدَى َود ا
َ
ش اهيدا يقوف :أشهد لك ع نفس أن سيِظهر ديتك ع األديانو ثوم عواف لو يوو أم و َ :وموا كوانَ َ
حِ
َ
َ
ّللا
ّللا
حِ ِم{َذبَ ِه ّللام َو ِه ّللام يَ ّللاس َغ اف ِرونَ يلخبر هللا ما ينتع ب و وما ينتع بلم .
اليِ{َذبَ ِه ّللام وأنتَ ياي اه ّللامو َوما كانَ َ
و وع يكمو أو يتَف من حكمو وليس ي{توو
وعاف آخرون :ب م{ت كلك :وما أدر ما يف رض ع َ
َ
ما أدر ما يف{ بو وال بكم غدا يو الم{اد من ثواَ هللا من أطاع و وعقاب من كذب .
وعاف آخرون :إنما أمر أن يقوف هذا يو أمر كان يت ظر من عابَو هللا َ
عوَ وجو َ يوو غيور الثوواَ
وال{قاَ.
وأول األعواف يو كلك بالنْة وأشبهها بما د َف ع ي ال تَي و القوف الذ عال الْسون البنور و
و.
الذ روا عت أبو بكر ال ِهذَل َ
وإنما ع تا كلك أوالها بالنواَ ألن الخناَ من مب دإ هذ السورة إل هوذ االَيوةو والخبور خورج
من هللا َ
عَ وج َ خنابا ل موركين وخبرا عتهمو وتوبيخا لهمو واح جاجا من هللا ت{وال ككور لتبيو
ا هللا ع ي وس م ع يهم .يإكا كان كلك كذلكو يم{ وم أن هذ االَيوة أيلوا سوبي ها سوبي موا عب هوا
وما ب{دها يو أنها اح جاج ع يهمو وتوبيخ لهمو أو خبر عتهم .وإكا كان كلك كذلكو يمْواف أن يقواف
و ا هللا ع ي وس م :ع ل موركين ما أدر ما يِف{ بوو وال بكوم يوو االَخورةو وآيوات ك واَ
ل تب َ
هللا َ
عَ وج َ يو تتَي ووحي إلي م اب{ة بولن المووركين يوو التوار مخ ودونو والمامتوون بو يوو
مرةو ويرغبهم أخورىو ولوو عواف لهوم كلوكو لقوالوا لو  :ي{والم ن ب{وك
الجتان مت{مونو وبذلك يرهبهم َ
إكن وأنت ال تودر إلو أ َ حواف تنوير غودا يوو القياموةو إلو خفوم ودعوةو أم إلو شودَة وعوذاَ
وإنما اتباعتوا إيواك إن اتب{تواكو وتنوديقتا بموا تودعونا إليو و رغبوة يوو نا{موةو وكراموة ننويبهاو أو
رهبة من عقوبةو وعذاَ نهرَ مت و ولكن كلك كما عواف الْسونو ثوم بوين هللا لتبيو او هللا ع يو
وس م ما هو ياع ب و وبمن كذََ بما جا ب من عوم وغيرهم.
وعول ّ :للا
و يقوف ت{ال ككر  :ع لهم ما أتبع ييما آمركم ب و وييما أي{ مون
إن أت َ اب ِع إالَ ما يِو َح إل َ
اير ِم اب ٌ
ين يقوف :وما أنا لكم إال نوذيرو أنوذركم عقواَ
وو َوما أنا إالَ نَذ ٌ
ي{ إال وحو هللا الذ يوحي إل َ
هللا ع كفركم ب مبين :يقوف :عد أبان لكم إنذار و وأظهر لكم دعا إل ما يي ننويْ كمو يقووف:
يكذلك أنا.

اآلية 10 :

القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :عِ ّللا أ َ َرأَيّللاو ِ ّللام إان َكوانَ ام ّللا
وو
ون اعتو اد َ
حا َو َكفَ ّللاورت ِ ّللام باو ا َوشَو اهدَ شَوا اهدٌ َمون بَتا َ
حَ الَ يَ ّللاه اد ّللاالقَ ّللاو َم َ
الظا ال امينَ }.
ع َ َ امثّللا ا ا يَآ َمنَ َوا ّللاس َ ّللاكبَ ّللارت ِ ّللام إا َن َ
إاس َّللارائاي َ َ
يقوف ت{ال ككر  :ع يا مْمد لهاال الموركين القائ ين لهذا القرآن لما جا هم هوذا سوْر مبوين
أرأ ّللاي ِ ّللام أيها القوم ّللا
و و َكفَ ّللارت ِ ّللام أن م با ا يقوف :وكذَب م أن م ب .
إن كانَ هذا القرآن ام ّللان اع ّللات اد َ
حا أنَل ع َ
ع امثّللا ا ا اخ ف أه ال لوي يو تلوي كلكو يقاف ب{لوهم:
وعول َ :و َ
ش اهدَ شا اهدٌ ام ّللان بَتو إسّللارائاي َ َ
م{تا  :وشهد شاهد من بتو إسرائي و وهو موس بون عموران ع يو السوالم ع و مث و و ي{توو ع و
مث القرآنو عالوا :ومث القرآن الذ شهد ع ي موس بال نديق ال وراة .ككر من عاف كلك:
 24160أ حدثتا ابن المثت و عاف :حدثتا عبد الوهاَو عواف :حودثتا داودو عون عوامرو عون مسورو
يو هوذ االَيوة :وشَو اهدَ شوا اهدٌ ام ّللا
ع و امثّللا او ا يخااوم بو الوذين كفوروا مون أهو مكوةو
ون بَتوو إسّللاورائاي َ َ
ال وراة مث القرآنو وموس مث مْمد ا هللا ع ي وس م.
ِ
ِ
سو داودو عون عولو  :عو ّللا أرأيّللاو ّللام ّللا
إن كوانَ
حدثتو مْمد بن المثت و عاف :حدثتا عبد األع و عوافِ :
حا و َكفَ ّللارت ِ ّللام با ا  ...االَيةو عاف داودو عاف عامرو عواف مسورو  :وهللا موا نَلوت يوو عبود هللا بون
ام ّللان ع ّللات اد َ
سالمو ما نَلت إال بمكةو وموا أسو م عبود هللا إال بالمديتوةو ولكتهوا خنوومة خااوم مْمود او هللا
حا و َكفَ ّللاورت ِ ّللام باو ا وشَو اهدَ شوا اهدٌ ام ّللا
إن كوانَ ام ّللا
ع ي وس م بها عوم و عاف :يتَلت عِ ّللا أرأ ّللاي ِ ّللام ّللا
ون بَتوو
ون ع ّللاتو اد َ
ع امثّللا ا ا يآ َمنَ َوا ّللاس َ ّللاكبَ ّللارت ِ ّللام عاف :يال وراة مث القرآنو وموسو مثو مْمود او هللا ع يو
إسّللارائاي َ َ
وراة وبرسولهمو وكفرتم.
وس مو يآمتوا بال َ

This file was downloaded from QuranicThought.com

وو
24161أ حدثتا أبو ِك َريبو عاف :حدثتا ابن إدريسو عاف :سم{ت داود بون أبوو هتودو عون الوو{ب َ
عاف :أنا يَعمون أن شاهدا من بتو إسرائي ع مث عبد هللا بن سالمو وإنما أس م عبود هللا بون
سالم بالمديتة وعود أخبرنوو مسورو أن آف حومو إنموا نَلوت بمكوةو وإنموا كانوت مْاجوة رسووف هللا
ا هللا ع ي وس م عوم و يقاف :أرأ ّللاي ِ ّللام ّللا
حا ي{توو القورآن و َكفَ ّللاورت ِ ّللام باو ا وشَو اهدَ شوا اهدٌ
إن كانَ ام ّللان ع ّللاتو اد َ
ع امثّللا ا ا يآ َمنَ موس ومْمد ع يهما النالة والسالم ع الفرعان.
ام ّللان بَتو إسّللارائاي َ َ
وو عواف :إن ناسوا يَعموون أن
حدثتو أبو السائبو عاف :حدثتا ابن إدريوسو عون داودو عون الوو{ب َ
الواهد ع و مث و  :عبود هللا بون سوالمو وأنوا أع وم بوذلكو وإنموا أسو م عبود هللا بالمديتوةو وعود أخبرنوو
مسرو أن آف حم إنما نَلوت بمكوةو وإنموا كانوت مْاجوة رسووف هللا او هللا ع يو وسو م لقومو و
حا ي{توو الفرعوان وشَو اهدَ شوا اهدٌ ام ّللا
يقاف :عِ ّللا أرأ ّللاي ِ ّللام ّللا
ع و امثّللا او ا يمثو
إن كانَ ام ّللان ع ّللات اد َ
ون بَتوو إسّللاورائاي َ َ
ال وراة الفرعانو ال وراة شهد ع يها موس و ومْمد ع الفرعان ا هللا ع يهما وس م.
ِ
وو عن مسرو و يوو عولو عو ّللا
حدثتو ي{قوَو عاف :حدثتا ابن ع يةو عاف :أخبرنا داودو عن الو{ب َ
أرأ ّللاي ِ ّللام ّللا
حا االَيةو عاف :كان إسالم ابن سالم بالمديتة ونَلوت هوذ السوورة بمكوة إنموا
إن كانَ ام ّللان ع ّللات اد َ
إن كوانَ ام ّللا
كانت خنومة بين مْمد ع ي النالة والسالم وبين عومو و يقواف :عِو ّللا أرأيّللاو ِ ّللام ّللا
ون ع ّللاتو اد َ
حا
ع امثّللا ا ا عاف :ال وراة مث الفرعانو وموسو مثو مْمودو
و َكفَ ّللارت ِ ّللام اب ا و َ
ش اهدَ شا اهدٌ ام ّللان بَتو إ ّللاسرائاي َ َ
َ
يآمن ب واس كبرتمو ثم عاف :آمن هذا الذ من بتو إسورائي بتبيو وك ابو و واسو كبرتم أنو مو يكوذب م
أن م نبيكم وك ابكمو َ
إن هللا ال ي ّللاه اد  ...إل عول  :هَذا إ ّللايكٌ عَداي ٌم.
ّللا
شو اهدَ شووا اهدٌ امو ّللا
ع و امث ا و ا عبوود هللا بوون سووالمو عووالوا:
وعواف آخوورون :عتو بقولو  :و َ
ون بَتوو إ ّللاسوورائاي َ َ
وم{ت الكالم وشهد شاهد من بتو إسرائي ع مثو هوذا القورآن بال نوديق .عوالوا :ومثو القورآن
ال وراة .ككر من عاف كلك:
24162أ حدثتو يونسو عاف :حدثتا عبد هللا بن يوسف ال َتَيسوو عاف :سم{ت مالك بن أنس يْدَث
عن أبو التلرو عن عامر بن س{د بن أبو وعَاصو عن أبي و عاف :ما سوم{ت رسووف هللا او هللا
ع ي وس م يقوف ألحد يموو ع األرض إن من أه الجتة إال ل{بد هللا بن سالم عاف :ويي نَلوت
ع امثّللا ا ا .
و َ
ش اهدَ شا اهدٌ ام ّللان َبتو إسّللارائاي َ َ
ندَائوو عاف :حدثتا أبو داود النيالسوو عاف :حودثتا شو{يب بون
و ال َ
24163أ حدثتا الْسين بن ع َ
افوانو عاف :حدثتا عبد الم ك بن عميرو أن مْمد بن يوسف بن عبد هللا بن سوالمو عواف :عواف عبود
و عِ ّللا أرأ ّللاي ِ ّللام ّللا
حا ....إل عول  :يآ َمن وا ّللاس َ ّللاك َب ّللارتِم.
إن كانَ ام ّللان ع ّللات اد َ
هللا :أنَف ي َ
و بن س{د بن مسرو الكتد َ و عاف :حدثتا أبو مْمد يْيو بون ي{ و و عون عبود الم وك
حدثتو ع َ
و وشَو اهدَ شوا اهدٌ ام ّللا
ون
بن عميرو عن ابن أخو عبد هللا بن سالمو عاف :عاف عبود هللا بون سوالم :نَلوت يو َ
إن هللا ال ي ّللاه اد القَ ّللاوم َ
ع امثّللا ا ا يآ َمن وا ّللاس َ ّللاك َب ّللارت ِ ّللام َ
المينَ .
الظ ا
َبتو إسّللارا ائي َ َ
24164أ حدثتو مْمد بن س{دو عاف :ثتو أبوو عاف :ثتو عموو عاف :ثتو أبوو عن أبيو و عون ابون
عبا و عول  :عِ ّللا أرأ ّللاي ِ ّللام ّللا
حا ...االَيةو عواف :كوان رجو مون أهو الك واَ آمون بمْمود
إن كانَ ام ّللان ع ّللات اد َ
او هللا ع يو وسو مو يقوواف :إنووا نجوود يووو ال وووراةو وكووان أيلو رج و مووتهمو وأع مهووم بالك وواَو
ض ّللاوونَ ّللا
حا ب ِ
ّللاون
عبّللاودِ َ
أن َيّْللا ِكو ّللام َب ّللاي اتوو َو َبيّللاوتَ ِك ّللام َ
و ا هللا ع ي وسو مو يقواف« :أت ّللاَر َ
يخاامت اليهود التب َ
حا َمك ِوبا
سو ِف َ
سالم»؟ «أتِاّللا امتِونَ »؟ عالوا :ن{مو يلرس إل عبد هللا بن سالمو يقاف« :أت َ ّللاو َهدِ أنَو َر ِ
َ
ياو ال َ ّللاو َراةا وا ّللان اجي ا »و عاف :ن{مو يلعرضت اليهودو وأس م عبد هللا بن سالمو يهو الذ عاف هللا جو َ
ع امثّللا ا ا يآ َمنَ َوا ّللاس َ ّللاكبَ ّللارت ِ ّللام يقوف :يآمن عبد هللا بن سالم.
ثتاؤ عت  :و َ
ش اهدَ شا اهدٌ ام ّللان بَتو إسّللارائاي َ َ
24165أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
ش اهدَ شا اهدٌ
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبو نجيّو عن مجاهدو يو عول  :و َ
ع امثّللا ا ا عاف :عبد هللا بن سالم.
ام ّللان بَتو إسّللارائاي َ َ
إن كوانَ ام ّللا
24166أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عواف :حودثتا سو{يدو عون ع وادة عِو ّللا أرأيّللاو ِ ّللام ّللا
ون ع ّللاتو اد
حا ...االَيةو كتا نْدَث أن عبد هللا بن سالم آمون بك واَ هللا وبرسوول وبا سوالمو وكوان مون أحبوار
َ
اليهود.
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ش اهدَ شا اهدٌ ام ّللان بَتو
حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مرو عن ع ادةو يو عول  :و َ
ع امثّللا ا ا ؟ عاف :هو عبد هللا بن سالم.
إسّللارائاي َ َ
24167أ ِحدثت عن الْسوين عواف :سوم{ت أبوا م{واك يقووف :أخبرنوا عبيودو عواف :سوم{ت اللوْاك
شو اهدَ شووا اهدٌ امو ّللا
ع و امثّللا ا و ا الووواهد :عبوود هللا بوون سووالمو وكووان موون
يقوووف يووو عولو  :و َ
ون بَتووو إ ّللاسوورائاي َ َ
األحبار من ع ما بتو إسرائي و وب{ث رسوف هللا ا هللا ع ي وس م إلو اليهوودو يولتو و يسوللهم
حا تجدِونَتاو َم ّللاك ِوبا اع ّللاتد ِك ّللام يو ال َ ّللاوراةا»؟ عالوا :ال ن{ وم موا تقووفو وإنوا
سو ِف َ
يقاف« :أت َ ّللا{ َ ِمون أنَو ر ِ
حا ّللابو ِ
سوالم ع ّللاتودَ ِك ّللام»؟ عوالوا :عالمتووا وخيرنواو عوواف:
عبّللاودِ َ
بموا ج ووت بو كووايرونو يقواف« :أ َ ر ِجو َ
ون َ
ضون ب ا بَ ّللايتاو َوبَ ّللايتَ ِك ّللام» ؟ عالوا :ن{مو يلرس رسووف هللا او هللا ع يو وسو م إلو عبود هللا بون
«أت ّللاَر ّللا
سالم»؟ عاف :أشهد أنك رسوف هللاو وأن ك ابك جوا مون عتود
سالمو يجا يقاف« :ما شَهادَتِكَ يا بّللانَ َ
ّللا
هللاو يآمن وكفرواو يقوف هللا تبارك وت{ال يآ َمنَ َوا ّللاس َكبَ ّللارت ِ ّللام.
24168أ حدثتا مْمد بن بوارو عاف :حدثتا مْمد بن ج{فرو عاف :حدثتا عوفو عن الْسنو عواف:
ب غتو أن لما أراد عبد هللا بن سالم أن يس م عاف :يا رسوف هللاو عد ع مت اليهود أنوو مون ع موائهمو
وأن أبو كان من ع مائهمو وإنو أشهد أنك رسووف هللاو وأنهوم يجودونك مك وبوا عتودهم يوو ال ووراةو
يلرس إل يالن ويالنو ومن سما من اليهودو وأخب تو يو بي وكو وسو هم عتووو وعون أبووو يوإنهم
سيْدَثونك أنو أع مهمو وأن أبو مون أع مهومو وإنوو سولخرج إلويهمو يلشوهد أنوك رسووف هللاو وأنهوم
َ
الْقو عاف :يف{ رسوف هللا ا هللا
يجدونك مك وبا عتدهم يو ال وراةو وأنك بِ{ثت بالهدى ودين
ع ي وس مو يخبل يو بي وأرس إل اليهودو يدخ وا ع ي و يقاف رسووف هللا او هللا ع يو وسو م:
«ما عبد هللا بن سالم ييكم»؟ عالوا :أع متا نفسا .وأع متا أبا .يقاف رسوف هللا ا هللا ع ي وسو م:
«أرأ ّللاي ِ ّللام ّللا
إن أ ّللاس َ َم ت ِ ّللاس ا ِمونَ »؟ عالوا :ال يس مو ثوالث مورارو يودعا يخورجو ثوم عواف :أشوهد أنوك رسووف
َ
الْقو يقالت اليهود :ما كتا
هللاو وأنهم يجدونك مك وبا عتدهم يو ال وراةو وأنك بِ{ثت بالهدى ودين
نخواك ع هذا يا عبد هللا بن سالمو عاف :يخرجوا كفاراو يلنَف هللا َ
عَ وجو َ يوو كلوك عِو ّللا أرأيّللاو ِ ّللام
ّللا
ع امثّللا ا ا و يآ َمنَ وا ّللاس َ ّللاك َب ّللارت ِ ّللام.
حا و َكفَ ّللارت ِ ّللام اب ا و َ
إن كانَ ام ّللان ع ّللات اد َ
ش اهدَ شا اهدٌ ام ّللان َبتو إسّللارائاي َ َ
ش اهدَ شا اهدٌ ام ّللان َبتوو
24169أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابن يدو يو عول  :و َ
ع امثّللا ا ا يآ َمنَ َوا ّللاس َ ّللاك َب ّللارتِم عاف :هذا عبد هللا بن سالمو شوهد أن رسووف هللا او هللا ع يو
إسّللارائاي َ َ
حقو وهو يو ال وراة َ
َ
حقو يآمن واس كبرتم.
وس م وك اب
 24170أ حدثتو أبو شرحبي الْمنوو عاف :حدثتا أبو المغيرةو عاف :حدثتا اوفوان بون عموروو
و
عن عبد الرحمن بن ِجبير بن نفيورو عون أبيو و عون عووف بون مالوك األشوج{وو عواف :انن وق التبو َ
ا هللا ع ي وس م وأنوا م{و و ح و دخ توا كتيسوة اليهوود بالمديتوة يووم عيود لهومو يكرهووا دخولتوا
وو َور َر ِج والً
ع َ
ع وويهمو يقوواف لهووم رسوووف هللا ا و هللا ع ي و وس و م «يووا َم ّللا{ َ
وو َور ال َي ِهووو اد اإ ِرونووو اثّللاتَووو َ
حاو يِّْللا و اب ِ
عو ّللا
َي ّللاوو َهدِونَ إنَو ِ ال إلَو َ إالَ ِهوووو َ
ّ َ
سووو ِف َ
سووما ا
ون ِكو َ َي ِهووو اد َ تَّْللا ووتَ أدايو اوم ال َ
وأن َمْ َموودا َر ِ
حِ َ
ع َ ّللاي ا »و عاف :يلسك وا يما أجاب متهم أحودو ثوم ث َوث ي وم يجبو أحودو ياننورف
َلب َ
ب الَ اذ غ ا
ل َ
الغَ َ
وأنا م{ و ح إكا كدنا أن نخرج نادى رج من خ فتا :كموا أنوت يوا مْمودو عواف :يلعبو و يقواف كلوك
الرج  :أ َ رج ت َ{ مونو ييكم يا م{ور اليهودو عالوا :وهللا ما ن{ م أن كان ييتا رجو أع وم بك واَ
و او هللا
هللاو وال أيق متكو وال من أبيكو وال من جدَك عب أبيكو عواف :يوإنو أشوهد بواأ أنو التبو َ
شراو يقواف
ع ي وس م الذ تجدون يو ال وراة وا نجي و عالوا كذبتو ثم ردَوا ع ي عول وعالوا ل َ
لهم رسوف هللا او هللا ع يو وسو مَ « :كوذَ ّللاب ِ ّللام لَ ّللا
ع َيّللاو ا امونَ ال َخي اّللاور موا
ون نَ ّللاقبَو َ عَ ّللاوولَ ِك ّللامو أموا آنفوا يَ َثّللاتِوونَ َ
أثّللاتَ ّللاي ِمو وأ َما إ ّللاك آ َمنَ َكذَ ّللاب ِ ِمو ِ َوعِ ّللا ِ ّللام ما عِ ّللا ِ ّللامو يَ َ ّللان نَ ّللاقبَ َ عَ ّللاولَ ِكم»و عواف :يخرجتوا ونْون ثالثوة :رسووف هللا
إن كوانَ ام ّللا
ا هللا ع يو وسو مو وأنواو وعبود هللا بون سوالمو يولنَف هللا ييو  :عِو ّللا أرأيّللاو ِ ّللام ّللا
حا...
ون ع ّللاتو اد َ
االَية.
والنواَ من القوف يو كلك عتدنا أن الوذ عالو مسورو يوو تلويو كلوك أشوب بظواهر ال تَيو و
حا و َكفَ ّللاورت ِ ّللام باو ا وشَو اهدَ شوا اهدٌ ام ّللا
ألن عول  :عِ ّللا أرأ ّللاي ِ ّللام ّللا
ع و امثّللا او ا يوو
إن كانَ ام ّللان ع ّللات اد َ
ون بَتوو إسّللاورائاي َ َ
سيا توبيخ هللا ت{ال ككور مووركو عوريشو واح جاجوا ع ويهم لتبيو او هللا ع يو وسو مو وهوذ
االَية نظيرة سائر االَيات عب هاو ولم يجر أله الك اَ وال ل يهوود عبو كلوك ككورو ي وجو هوذ االَيوة
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إل أنها ييهم نَلتو وال د َف ع اننراف الكالم عن عنص الذين تقدَم الخبر عوتهم م{تو و غيور
أن األخبار عد وردت عن جماعة من أاْاَ رسووف هللا او هللا ع يو وسو م بولن كلوك عتو بو
عبد هللا بن سالم وع ي أكثر أه ال لوي و وهم كانوا أع م بم{انو القرآنو والسبب الوذ ييو نوَفو
ومووا أريوود بو و ي لوي و الكووالم إك كووان كلووك كووذلكو وشووهد عبوود هللا بوون سووالمو وهووو الووواهد موون بتووو
إسورائي ع و مث و و ي{توو ع و مثو القوورآنو وهوو ال ووراةو وكلووك شوهادت أن مْموودا مك ووَ يووو
و.
و تجد اليهود مك وبا عتدهم يو ال وراةو كما هو مك وَ يو القرآن أن نب َ
ال وراة أن نب َ
ّللا
وعول  :يآ َمنَ َوا ّللاس َكبَ ّللارت ِ ّللام يقوف :يآمن عبد هللا بن سالمو وادَ بمْمد ا هللا ع ي وسو مو وبموا
جا ب من عتد هللاو واس كبرتم أن م ع ا يمان بما آمن ب عبد هللا بن سوالم م{وور اليهوود َ
إن َ
حَ
ال يَ ّللاه و اد القَو ّللاوو َم َ
الظووا ال امينَ يقوووف :إن هللا ال يويَووق اووابة الْو َ
وقو وهوودى النريووق المس و قيمو القوووم
الكايرين الذين ظ موا أنفسهم بإيجابهم لها سخّ هللا بكفرهم ب .

اآلية 11 :

سوبَقِونَآ اإلَيّللاو ا َو اإ ّللاك لَو ّللام
القوف يأو تلويأ عول ت{ال :
َوعَا َف الَذاينَ َكفَ ِرواّللا ال َذاينَ آ َمتِواّللا لَ ّللاو َكانَ َخيّللارا ً َما َ
َ
سيَقِولِونَ هَأَذَآ اإ ّللايكٌ عَداي ٌم }.
يَ ّللاه َدِواّللا اب ا يَ َ
نبووة مْمود او هللا ع يو وسو م مون يهوود بتوو إسورائي
يقوف ت{ال ككر  :وعاف الذين جْدوا َ
ل ذين آمتوا ب و لو كان تنديقكم مْمودا ع و موا جوا كم بو خيوراو موا سوبق مونا إلو ال نوديق بو و
و بو عبود
لوف عول  :و َ
ش اهدَ شا اهدٌ ام ّللان َبتو إسّللارائاي َ َ
وهذا ال لوي ع مذهب من ت َ
ع امثّللا ا ا أن م{ت َ
عتوو بو مووركو عوريشو يإنو يتبغوو أن يوجو تلويو
تولوف أنو ِ
هللا بن سالمو يلما ع تلويو مون َ
عتاو ب موركو عوريش وكوذلك
س َبقِونا إلَ ّللاي ا أن ِ
عول َ :وعا َف الَذاين َكفَ ِروا ال َذاينَ آ َمتِوا لَ ّللاو كانَ َخيّللارا ما َ
ش اهدَ شوا اهدٌ ام ّللا
عو
لول ع ادةو ويو تلوي إيا كذلك ترك مت تلوي و عول  :و َ
ون َبتوو إسّللاورائاي َ َ
كان ي َ
و ب عبد هللا بن سالم .ككر الرواية عت بذلك:
امثّللا ا ا أن م{ت َ
 24171أ حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابون ثوورو عون م{مورو عون ع وادة َوعوا َف الَوذاينَ َكفَ ِوروا
سو َبقِونا إلَيّللاو ا عواف :عواف كاك أنوا مون المووركين :نْون َ
أعوَو ونْونو
ال َذاينَ آ َمتِوا لَ ّللاوو كوانَ َخيّللاورا موا َ
ص برحم من يوا .
ونْنو ي و كان خيرا ما سبقتا إلي يالن ويالنو يإن هللا يخ َ
حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادة َوعا َف الَذاينَ َكفَ ِوروا ال َوذاينَ آ َمتِووا لَ ّللاوو كوانَ
س َبقِونا إلَ ّللاي ا عاف :عد عاف كلك عائ ون من التا و كانوا َ
أعَ متهم يو الجاه يةو عالوا :وهللا لو
َخيّللارا ما َ
ص هللا برحم من يووا و ويكورم هللا برحم و
كان هذا خيرا ما سبقتا إلي بتو يالن وبتو يالنو يخ َ
من يوا و تبارك وت{ال .
وعول َ :وإ ّللاك لَ ّللام يَ ّللاه َدِوا با ا يقوف ت{ال ككر  :وإك لم يبنروا بمْمود وبموا جوا بو مون عتود هللا مون
سيَقِولِونَ َهذَا إ ّللايكٌ عَداي ٌم يقوف :يسيقولون هذا القرآن الذ جا
الهدىو ييرشدوا ب النريق المس قيم يَ َ
مخبورا عوتهمو
األولوين عديموةو كموا عواف جو ثتواؤ ا
ب مْمد ا هللا ع ي وس م أكاكيب من أخبار َ
وأايالً.
َوعالِوا
ا
أساط ِ
ع َ ّللاي ا بِ ّللاك َرة ً ا
و ت ِ ّللام َ َ َ
ير َ
األولاينَ ا ّللاك َ َبَها يَ اه َ

اآلية 12 :

سوانا ً
القوف يأو تلويأ عول ت{ال :
َو امن عَ ّللاب ا ا اك ِ
نودَ ٌ لَ َ
َاَ ِمو َ
س َ إا َماموا ً َو َرحّللا َموةً َوهَوأَذَا اك َواٌَ َم َ
َ
ّللا
ع َربايَا ً لَيِتذ َار الَذاينَ َ
ى ال ِمّْللا استاينَ }.
َ
ظ َ ِمواّللا َوبِ ّللاو َر َ
يقوف ت{ال ككر  :ومن عب هذا الك اَو ك اَ موس و وهو ال وراةو إماما لبتو إسرائي يولتمون
ب و ورحمة لهم أنَلتا ع يهم .وخرج الكالم مخرج الخبر عن الك اَ بغير ككر تمام الخبور اك فوا ً
بداللة الكالم ع تمام وتمام  :ومن عب ك واَ موسو إماموا ورحموة أنَلتوا ع يو و وهوذا ك واَ
أنَلتا لسانا عربيا.
عربايَووا أه و ال{ربيووةو يقوواف ب{ووم نْووويو
اخ ووف يووو تلوي و كلووكو ويووو الم{ت و التااووب السووانا َ
البنوورة :ننووب ال سووان وال{ربوووو ألن و موون اووفة الك وواَو يان نووب ع و الْووافو أو ع و ي{ و
ملمرو كلن عاف :أعتو لسانا عربيا .عاف :وعاف ب{لهم ع مند ج{ الك اَ مند ال سانو
ي{ عووف مون ج{و ال سوان ننوبا ع و الْوافو وج{ و مون اوفة الك واَو يتبغوو أن يكوون تلويو
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و مندَ ال وراة ك اَ موس و بلن مْمودا أ رسووفو وأن موا جوا
الكالمو وهذا ك اَ ب سان عرب َ
ب من عتد هللا َ
حق .وأما القوف الثانو الذ حكيتا عن ب{لهمو أن ج{و التااوب ل سوان منودَ و
ياوف كذلك إل أن الذ يند القرآن نفسو و وال م{تو ألن
يقوف ال م{ت ل و ألن كلك ينير إكا َ
و
و هوو هوذا الك واَو إال أن يج{و ال سوان ال{ربو َ
يقاف :وهذا ك اَ يندَ نفسو و ألن ال سوان ال{ربو َ
مْمدا ع يو النوالة والسوالمو ويوجو تلوي و إلو  :وهوذا ك واَ وهوو القورآن ينودَ مْموداو وهوو
وو ييكون كلك وجها من ال لوي .
ال سان ال{رب َ
ع َربايَا من ن{ت الك اَو وإنما نِنب ألنو أريود بو  :وهوذا
وعاف ب{م نْويو الكوية :عول  :السانا َ
ك اَ يندَ ال وراة وا نجي لسانا عربياو يخرج لسانا عربيا من ينودَ و ألنو ي{و و كموا تقووف:
و جوا ع و
مررت برج يقووم مْسوتاو وموررت برجو عوائم مْسوتاو عواف :ولوو ريوع لسوان عربو َ
الت{ت ل ك اَ.
وعد كِكر أن كلك يو عرا ة ابن مس{ود «وهذا ك اَ مندَ لما بين يدي لسانا عربيا» ي{ هوذ
ع َر ابيَوا موون وجهوين :أحوودهما ع و مووا بيَتوت موون أن يكووون
القورا ة ي وجو التنوب يووو عولو  :السووانا َ
ندَ ٌ واالَخر :أن يكون عن{ا من الها ال و يو بين يدي .
ال سان خارجا من عول ِم َ
والنواَ من القوف يو كلك عتود أن يكوون متنووبا ع و أنو حواف مموا يوو منودَ مون ككور
الك اَو ألن عول َ :مندَ ٌ ي{ و ي لوي الكالم إك كان كلك كذلك :وهذا القرآن يند ك اَ موسو
بلن مْمدا نبو مرس لسانا عربيا.
وعول  :اليِ ّللاتذ َار الَذاين َ
ظ َ ِموا يقوف :ليتذر هذا الك اَ الذ أنَلتا إلو مْمود ع يو النوالة والسوالم
الذين ظ موا أنفسهم بكفرهم باأ ب{بادتهم غير .
وعول  :وبِ ّللاورى ل ّللا ِمّْللا استاين يقوف :وهو بورى ل ذين أطاعوا هللا يلحستوا يو إيمانهم وطاع هم إيا
يو الدنياو يْسن الجَا من هللا لهم يو االَخرة ع طاع هم إيا  .ويو عول  :وبِ ّللاوورى وجهوان مون
ا عووراَ :الريووع ع و ال{نووف ع و الك وواَ بم{ت و  :وهووذا ك وواَ من ودَ وبو ورى ل مْسووتين.
والتنب ع م{ت  :ليتذر الذين ظ موا ويبورو يإكا ج{ مكان يبور وبِورى أو وبوارةو ننوبت
كموا تقوووف أتي ووك أل ورك وكرامووة لووكو وعلوا ً لْقووكو بم{تو أل ورك وأكرمووكو وأعلووو حقووكو
ي تنب الكرامة والقلا بم{ت ملمر.
عرا الْجا « ال ِ ّللاتذ َار» بال ا بم{ت  :ل تذر أنت يا
القرا يو عرا ة اليِ ّللاتذ َار يقرأ كلك عامة َ
واخ فت َ
عرا ال{را باليا بم{تو  :ليتوذر الك واَو وبول َ القورا تين عورأ كلوك القوارى
مْمدو وعرأت عامة َ
يمنيب.

اآلية 14-13 :

ع َو ّللاي اه ّللام َوالَ ِهو ّللام
القوووف يووأو تلويووأ عولو ت{ووال َ :إا َن الَوذاينَ عَووالِواّللا َربَتَووا َ
حِ ث ِو َم ا ّللاسو َقَا ِمواّللا يَوالَ َخو ّللاوو ٌ
ف َ
اَ ّللاال َجتَ اة خَا الداينَ ياي َها َجََ آ ً با َما َكانِواّللا يَ ّللا{ َم ِونَ }.
ا َْ ِ
يَّْللا ََ نِونَ ا أ ِ ّللاولَأ َ اكَ أ َ ّللا
يقوف ت{ال ككر َ :
حِ الذ ال إل غير ث ِ َم ا ّللاس َقا ِموا ع و تنوديقهم بوذلك ي وم
إن الَذاينَ عالِوا َربَتا َ
ع َ ّللاي اه ّللام من يوَع يووم القياموة وأهوالو َوال
يخ نو بوركو ولم يخالفوا هللا يو أمر ونهي يَال خ ّللاَو ٌ
ف َ
ِه ّللام يَّْللا ََ نِونَ ع ما خ فوا ورا هم ب{د مماتهم.
ْاَ ال َجتَو اة يقووف ت{وال ككور  :هواال الوذين عوالوا هوذا القووفو واسو قاموا أهو
ا ِ
وعول  :أِولَ اكَ أ َ
الجتة وسكانها خا الداينَ يايها يقووف :مواكثين ييهوا أبودا َجوََ ا ً ب َموا كوانِوا يَ ّللا{ َم ِوونَ يقووف :ثوابوا متوا لهوم
آتيتاهم كلك ع أعمالهم النالْة ال و كانوا يو الدنيا ي{م ونها.

اآلية 15 :

ض{َ ّللا ِ ِك ّللارهوا ً
القوف يأو تلويأ عول ت{ال :
َو َو َ
سانا ً َح َم َ ّللا ِ أ ِ َم ِ ِك ّللارها ً َو َو َ
سانَ با َوا الدَ ّللاي ا إاحّللا َ
ا ّللايتَا ا ا ن َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ً
ً
شو ّللاهرا َح َو َ اإكَا بَ َو َو أ ِ
وو أ ّللان أشو ِك َر
نووالِ ِ ثَالَثِووونَ َ
شودَ ِ َوبَ َو َو أ ّللاربَ ا{ووينَ َ
َو َح ّللام ِو ِ َويا َ
سوتَة عَووا َف َرََ أ ّللاو ا ّللاعتاو َ
وو اإنَوو تِبّللاوتِ
ضوا ِ َوأ َ ّللا
اا الْا ً ت ّللاَر َ
و َو َ
و أ َ ّللان َ{ ّللامتَ َ
ع َ َ َوا الدَ َ َوأ َ ّللان أ َ ّللاع َم َ َ
عَ َ
او اّّللا الوو ياوو كِ َريَ ا َ
نا ّللا{ َم َكَ الَ ا َ
اإلَيّللاكَ َو اإنَو امنَ ّللاال ِم ّللاس ا امينَ }.
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والبور بهموا
يقوف ت{ال ككر  :ووايتا ابن آدم بوالدي الْسن يو اوْب إياهموا أيوام حياتهمواو
َ
يو حياتهما وب{د مماتهما.
القرا يو عرا ة عول  :إحسانا يقرأت عامة ع َرا المديتة والبنرة « ِحسّللاوتا» بلو َم الْوا
واخ فت َ
ع و ال لوي و الووذ واووفت .وعوورأ كلووك عامووة عو َورا الكويووة إحّللا سووانا بوواأللفو بم{ت و  :وواوويتا
با حسان إليهماو وبل َ كلوك عورأ القوارى يمنويبو ل قوارَ م{وانو كلوكو واس فاضوة القورا ة بكو
القرا .
واحدة متهما يو َ
ّللا
ِ
ِ
بورا
ض{َ ِ ك ّللارها يقوف ت{ال ككر  :وواويتا ا نسوان بوالديو إحسوانا َ
وعول َ :ح َم َ ّللا ِ أ ِ َم ِ ك ّللارها َو َو َ
بهماو لما كان متهما إلي حمالً ووليدا وناش او ثم واف ج َ ثتاؤ ما لدي من ن{مة أم و وموا العوت
البورو واسو ْقاعها ع يو مون الكراموة
مت يو حاف حم ووض{ و ونبه ع الواجب لها ع ي مون َ
ّللا
ضو{َ ِ ِك ّللارهووا يقوووف:
وجميو النووْبةو يقووافَ :ح َم َ ّللاو ِ أ ِ َمو ِ ي{تووو يووو بنتهووا كرهوواو ي{تووو موووقةو َو َو َ
وولدت كرها ي{تو موقة .كما:
ِ
ضو َ{ ّللا ِ
24172أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عواف :حودثتا سو{يدو عون ع وادة َح َم َ ّللاو ِ أ َمو ِ ِك ّللارهوا َو َو َ
ِك ّللارها يقوف :حم موقةو ووض{ موقة.
 24173أ حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مورو عون ع وادة والْسونو يوو عولو :
ض َ{ ّللا ِ ِك ّللارها عاال :حم يو موقةو ووض{ يو موقة.
َح َم َ ّللا ِ أ ِ َم ِ ِك ّللارها َو َو َ
 24174أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حودثتا ورعوا جمي{واو عون ابون أبوو نجويّو عون مجاهودو عولو َ :ح َم َ ّللاو ِ أ ِ َمو ِ
ِك ّللارها عاف :موقة ع يها.
القرا يو عرا ة عول ِ :ك ّللارها يقرأت عامة عرا المديتة والبنرة « َك ّللارهوا» بفو ّ الكواف.
واخ فت َ
عرا الكوية ِك ّللارها بلمهاو وعد بيَتت اخ الف المخ فين يو كلك عب إكا ي ّ وإكا ض َم
وعرأت عامة َ
يو سورة البقرة بما أغت عن إعادت يو هذا الموضع.
والنووواَ موون القوووف يووو كلووك عتوود أنهمووا عرا تووان م{روي ووانو م قارب ووا الم{تو و يبلي همووا عوورأ
القارى يمنيب.
ش ّللاهرا يقوف ت{ال ككر  :وحم أم إيا جتيتا يو بنتهاو وينالها
وعول  :و َح ّللام ِ ِ ويانالِ ِ ثَالثِونَ َ
إيا من الرضاعو وينمها إيا و شرَ ال بن ثالثون شهرا.
عورا األمنوار غيور الْسون البنور :
نالِ ِو يقرأ كلك عامة َ
واخ فت َ
القرا يو عرا ة عول َ :ويا َ
نالِ ِ بم{ت  :ياا أم يناالً ومفاا ة .وكِكر عون الْسون البنور أنو كوان يقورأ :
و َح ّللام ِ ِ َويا َ
ن ِ ِ» بف ّ الفا بغير ألفو بم{ت  :وين أم إيا .
«و َح ّللام ِ ِ َويَ ّللا
القورا ع يو و
عورا األمنوارو جمواع الْجوة مون َ
والنواَ من القوف يو كلوك عتودناو موا ع يو َ
وشذوك ما خالف .
وعول  :ح إكَا َب َ َو أ ِ
شدَ ِ اخ وف أهو ال لويو يوو مب وو حودَ كلوك مون السوتينو يقواف ب{لوهم :هوو
ثالث وثالثون ستة .ككر من عاف كلك:
24175أ حدثتا أبو ِك َريبو عاف :حدثتا ابن إدريسو عاف :سم{ت عبد هللا بن عثمان بن خثيمو عون
مجاهدو عن ابن عبا و عاف :أشدَ  :ثالث وثالثون ستةو واس واؤ أرب{ون ستةو وال{ذر الذ أعذر
هللا يي إل ابن آدم س ون.
َ
َ
24176أ حدثتا مْمد بن عبد األع و عاف :حودثتا ابون ثوورو عون م{مورو عون ع وادة ح و إكا بَ و َو
أ ِ
شدَ ِ عاف :ثالثا وثالثين.
وعاف آخرون :هو ب وغ الْ م .ككر من عاف كلك:
وو عواف:
24177أ حدثتو ي{قوَ بن إبوراهيمو عواف :حودثتا هوويمو عواف :أخبرنوا مجالودو عون الوو{ب َ
األشدَ :الْ م إكا ك بت ل الْستاتو وك بت ع ي السي ات.
عوت واس وائ  .وإكا كان كلك كذلكو كوان الوثالث
وعد بيَتا ييما مل األشدَ جمع شدَو وأن تتاهو َ
والثالثون ب أشب من الْ مو ألن المر ال يب و يو حاف ِح م كماف عوا و ونهاية شدَت و يإن ال{رَ
إكا ككر ت مث هذا من الكالمو ي{نفوت بوب{م ع و ب{وم ج{ وت كوال الووع ين عريبوا أحودهما مون
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ااحب و كما عاف ج َ ثتاؤ َ :
نو َف ِ وال تكواد تقووف أنوا
إن َربَكَ يَ ّللا{ َ ِم أنَكَ تَقِو ِم أدن ام ّللان ث ِ ِثَوو ال َيّللاو َونا ّللا
أع م أنك تقوم عريبا من ساعة من ال ي وك و وال أخذت ع يالً من ماف أو ك و ولكون تقووف :أخوذت
عامووة مووالو أو ك و و يكووذلك كلووك يووو عولو  :ح و إكَا بَ َو َو أ ِ
سوتَةً ال شو َ
وك أن نسووق
شودَ ِ َوبَ َو َو ّللا
أربَ ا{ووينَ َ
األرب{ين ع الثالث والثالثوين أحسون وأشوب و إك كوان يِوراد بوذلك تقريوب أحودهما مون االَخور مون
التسق ع الخمس عورة أو الثمان عورة.
سوتَةً كلووك حووين تكام ووت حجووة هللا ع يو و وسووير عتو جهالووة شووباب وعوورف
وعولو َ :وبَ َو َو ّللا
أربَ ا{ووينَ َ
َ
بر والدي  .كما:
الواجب أ من
الْق يو َ
ً
َ
سوتَة وعود ملو
24178أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادة َوبَ َو ّللا
أربَ{اوينَ َ
من سو عم .
ً
َ
سوتَةو عوا َف َرََ
حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عون م{مورو عون ع وادة َوبَ و َو ّللا
أربَ{اوينَ َ
ّللاأو ا ّللاعتاو ح ب و امنَ ال ِم ّللاس ا امينَ وعد مل من سو عم ما مل .
وعول  :عا َف َرََ ّللاأو ا ّللاعتاو ّللا
ع َوا الدَ َ يقوف ت{وال ككور  :عواف
و َو َ
أن أ ّللاش ِك َر نا ّللا{ َم َكَ الَ او أ ّللان َ{ ّللامتَ َ
ع َ
بر والديو َرََ ّللاأو ا ّللاعتاوو ّللا
هذا ا نسان الذ هدا هللا لرشد و وعرف َ
أن
حق هللا ع ي ييما ألَم من َ
و يو ت{ريفك إيوا توحيودك وهوداي ك لوو
أ ّللاش ِك َر نا ّللا{ َم َكَ يقوف :أغرنو بوكر ن{م ك ال و أن{مت ع َ
ع َ َوا الدَ َ من عب وو وغير كلك من ن{موك ع يتواو وألهمتوو كلوك.
لإلعرار بذلكو وال{م بناع ك َو َ
وأا من و عت الرج ع كذا :إكا دي{ ع ي  .وكان ابن يد يقوف يو كلك ما:
24179أ حدثتو ب يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابن يدو يو عول ّ :للاأو ا ّللاعتاو ّللا
أن أ ّللاش ِك َر
نا ّللا{ َم َكَ عاف :اج{ تو أشكر ن{م كو وهذا الذ عال ابن يد يو عولو  :رََ ّللاأو ا ّللاعتاوو وإن كوان يواوف
إلي م{ت الك مةو ي يس بم{ت ا يَاع ع النْة.
وعول ّ :للا
ضا ِ يقوف ت{ال ككر  :أو عتو أن أعم االْا من األعمواف ال وو
اا الْا ت ّللاَر َ
وأن أع َم َ َ
ترضاهاو وكلك ال{م بناع وطاعة رسول ا هللا ع ي وس م.
كري وو الوذين وهبو همو بولن تج{ هوم
وعول  :وأ ّللا
ا اّّللا لو يو كِ َريَ او يقوف :وأا ّ لوو أموور يوو َ
بوالبر باالَبوا واألمهوات
هداة لإليمان بوكو واتبواع مرضواتكو وال{مو بناع وكو يواوا جو َ ثتواؤ
َ
والبتين والبتات .وكِكر أن هذ االَية نَلت يو أبو بكر الندَيق رضو هللا عت .
وعول  :إنَو تِبّللاتِ إلَيّللاكَ َوإنَو امنَ ال ِم ّللاس ا امينَ يقوف ت{ال ككر مخبرا عن عي هذا ا نسان :إنَو تِبّللاوتِ
إلَيّللاكَ يقوف :تبت من كنوبو ال و س فت متو يو سالف أيامو إليك َوإنَو امونَ ال ِمسّللاو ا امينَ يقووف :وإنوو
من الخاض{ين لك بالناعةو المس س مين ألمرك ونهيكو المتقادين لْكمك.

اآلية 16 :

سويَ َاتا اه ّللام
واو ِ َ
سونَ َموا َ
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :أ ِ ّللاولَأ َ اكَ الَذاينَ نَ َقَبَ ِ َ
عون َ
ع ّللات ِه ّللام أَحّللا َ
ع ام ِوواّللا َونَ َ َج َ
عدِونَ }.
و أ َ ّللا
َ ّللاال َجتَ اة َو ّللاعدَ ال َ
ا َْا ا
ن ّللاد ا الَ اذ َكانِواّللا يِو َ
يا َ
ِ
يقوف ت{ال ككر  :هاال الذين هذ النفة اوف همو هوم الوذين ي قبو عوتهم أحسون موا عم ووا يوو
سيَ اتا اهم يقووف :وينوفّ لهوم
َجاو ِ َ
ع ّللان َ
الدنيا من االْات األعمافو ييجا يهم ب و ويثيبهم ع ي َويَ َ
َ
َ ال َجتو اة يقووف :نف{و كلوك
عن سي ات أعمالهم ال و عم وها يو الدنياو يال ي{اعبهم ع يها يو أاو َْا ا
بهم ي{ تا مث كلك يو أاْاَ الجتة وأه ها الذين هم أه ها .كما:
 24180أ حدثتو ي{قوَ بن إبراهيمو عاف :حودثتا الم{ مور بون سو يمانو عون الْكوم بون أبوانو عون
و ا هللا ع يو وسو م عون الوروم األموينو
الغنريفو عن جابر بن يدو عن ابن عبا و عن التب َ
ٌ
َ
َ
لها ببَ ّللا{م ّللا
يإن بَقيَ ّللا
حِ ل ِ يو ال َجت اة»
ستا ا
س َع َ
ستة َو َ
َص بَ ّللا{ ِ
سيَ ات و يَيِقِ َ
ت َح َ
ت ال{َبّللاد َو َ
عاف« :يِاّللا ت َ َ با َْ َ
ِ
َ
َ
عاف :يدخ تِ ع يَدادو يْدَث بمث هذا الْديثو عاف :ع ت :يإن كهبت الْستة؟ عاف :أول اكَ الوذاينَ
سيَ اتا اه ّللام ...االَية.
َجاو ِ َ
سنَ ما َ
نَ َقَبَ ِ َ
ع ّللان َ
ع ّللات ِه ّللام أحّللا َ
ع ام ِوا َونَ َ
24181أ ح دثتا ابون حميودو عواف :حودثتا جريورو عون ليوثو عون مجاهودو عواف :دعوا أبوو بكور عمور
رضو هللا عتهماو يقاف ل  :إنو أوايك بواية أن تْفظهوا :إن أ يوو ال يو حقوا ال يقب و بالتهوارو
وبالتهار حقا ال يقب بال ي و إن ليس ألحد ناي ة ح و يوادَ الفريلوةو إنو إنموا ثقِ وت مووا ين مون
َ
َ
وحق لميَان ال يوضع يي إال
الْق يو الدنياو وثقِ كلك ع يهمو
ثقِ َت موا يت يوم القيامة باتباعهم
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َ
الْق أن يثق و وخفَت موا ين من خفَت موا يتو يووم القياموةو التبواعهم الباطو يوو الودنياو وخف و
ع وويهمو وحو َ
وق لميووَان ال يوضووع يي و إال الباطو أن يخووفو ألووم توور أن هللا ككوور أهو الجتووة بلحسوون
أعمالهمو ييقوف عائ  :أيون يب وو عم وو مون عمو هواال و وكلوك أن هللا َ
عوَ وجو َ تجواو عون أسووإ
أعمالهم ي م يبد و ألم تر أن هللا ككر أه التار بلسووإ أعموالهم ح و يقووف عائو  :أنوا خيور عموالً مون
هاال و وكلك بلن هللا ردَ ع يهم أحسون أعموالهمو ألوم تور أن هللا َ
عوَ وجو َ أنوَف آيوة الوودَة عتود آيوة
الرخا و وآية الرخا عتد آية الودَةو ليكوون الموامن راغبوا راهبواو لو ال يِ قوو بيود إلو ال ه كوةو وال
َ
الْق.
ي مت ع هللا أمتية ي مت ع هللا ييها غير
ِ
واو ِ يقوورأ كلووك عامووة عو َورا
سوونَ مووا َ
واخ فووت القو َورا يووو عوورا ة عولو  :نَ َقَبَو ِ َ
عو ّللات ِه ّللام أحّللا َ
ع ام وووا َونَ َجو َ
َجاو ِ » بلم اليا متهماو ع ما لوم يسو َم ياع و و
المديتة والبنرة وب{م َ
عرا الكوية «يِ َقَبَ ِو َويِ َ
َجاو ِ بالتون وي ْهاو وننوب أحسونَ ع و
وريع «أحّللا َ
س ِن» .وعرأ كلك عامة عرا الكوية نَ َقَبَ ِو ونَ َ
اويّللاتا ا ّللانسوانَ
م{ت إخبار هللا ج َ ثتاؤ عن نفس أن يف{و كلوك بهومو وردَا ل كوالم ع و عولو َ :و َو َ
ونْن ن قب متهم أحسن ما عم وا ون جاو و وهموا عرا توان م{روي وان اوْيْ ا الم{تو و يبلي هموا
عرأ القارى يمنيب.
َ
َ
الْق ال شوك ييو أنو
عدِون يقوف :وعدهم هللا هذا الوعدو وعد
وعول َ :و ّللاعدَ ال َ
ن ّللاد ا ال اذ كانِوا يِو َ
نو ّللاد ا ألنو منودر
موف لهم ب و الذ كانوا إيا يو الدنيا ي{دهم هللا ت{وال و وننوب عولو َ :وعّللاودَ ال َ
َ
ِ
ّللا
ع ّللا
َ
َ
ِ
سويَ اتا اهمو وإنموا أخورج مون هوذا الكوالم
ي
و
ووا
م
ع
ما
س
م
ه
ت
ع
ب
ق
ي
:
عول
من
خارج
نَ
َ
أحّللا
ا
َ
َ
َجواو ِ َ
َ
َ
ون َ
َ
ِ
ّللا
َ
َ
ّللا
َ
َ
ِ
َجاو ِ وعد من هللا لهمو يقاف :وعد الند و ع و كلوك
ي
و
م
ه
ت
ع
ب
ق
ي
:
مندر وعد وعداو ألن عول
َ
َ
َ
َ
ِ
َ
ّللا َ
الم{ت .

اآلية 17 :

ت ّللاالقِ ِور ِ
ون
القوف يأو تلويأ عول ت{ال :
و أ َ ّللان أ ِ ّللاخ َر َج َوعَو ّللاد َخ َو ا
َوالَ اذ عَا َف ال َوا الدَ ّللاي ا أ ِ َ
َ
ف لَ ِك َمآ أَت َ ا{دَاناتا َ
األولاينَ }.
حَ َو ّللاي َكَ اآم ّللان اإ َن َو ّللاعدَ َ
ان َ
س ا
اط ِ
ير َ
حا َح َق يَ َيقِو ِف َما هَأَذَآ اإالَ أ َ َ
امن عَ ّللاب او َو ِه َما َي ّللاس َغثا َي ا
وهذا ن{ت من هللا ت{ال ككر ن{ت ضا َف ب كايرو وبوالدي عوا َ و وهموا مج هودان يوو ننويْ
ودعائو إل و هللاو يووال يَيوود دعاؤهمووا إيووا إل و الْو َ
وقو وننوويْ هما ل و إال ع و َووا وتمو َوردا ع و هللاو
وتماديا يو جه و يقوف هللا ج َ ثتاؤ َوالَ اذ عا َف ال َوا الدَ ّللاي ا أن دعوا إل ا يمان باأو وا عرار بب{ث
ف لَ ِكما يقوف :عذرا لكما ون توا أت َ ا{ودَا ان اتو ّللا
أن أ ِ ّللاخ َور َج
هللا خ ق من عبورهمو ومجا ات إياهم بلعمالهم أ ِ َ
يقوف أت{دانتو أن أخرج من عبر من ب{د يتائو وبالئو يي حيا .كما:
24182أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا سو{يدو عون ع وادة أت َ ا{ودَا ان اتو ّللا
أن أ ِ ّللاخ َور َج أن أِب َ{وث
ب{د الموت.
ِ
ّللا
ّللا
َ
حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مرو عن ع ادةو يوو عولو  :أت ا{ودَاناتاو أن أخ َور َج
عاف :ي{تو الب{ث ب{د الموت.
24183أ حدثتو مْمد بن س{دو عاف :ثتو أبوو عاف :ثتو عموو عاف :ثتو أبوو عن أبيو و عون ابون
ف لَ ِكما أت َ ا{دَاناتاو ...إل آخر االَية عاف :الذ عاف هذا ابن ألبو بكر
عبا و عول َوالَ اذ عاف ال َوا الدَ ّللاي ا أ ِ َ
رضو هللا عت و عاف :أت َ ا{دَاناتاو ّللا
أن أ ِ ّللاخ َر َج :أت{دانتو أن أِب{ث ب{د الموت.
24184أ حدثتا ابن بوارو عاف :حدثتا هوكةو عاف :حدثتا عوفو عن الْسنو يو عول َ :والَو اذ عوا َف
ف لَ ِكما أت َ ا{دَاناتاو ّللا
أن أ ِ ّللاخ َر َج عاف :هو الكاير الفاجر ال{ا َ لوالدي و المكذَ بالب{ث.
ال َوا الدَ ّللاي ا أ ِ َ
24185أ حدثتا بورو عاف :حدث تا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادةو عاف :ثم ن{وت عبود سوو عاعوا
األولاينَ .
ف لَ ِكما ...إل عول :
ا
أساط ِ
ير َ
لوالدي ياجرا يقافَ :والَ اذ عا َف ال َوا الدَ ّللاي ا أ ِ َ
ت القِ ِر ِ
ون ام ّللان عَ ّللاب او يقوف :أت{ودانتو أن أب{وثو وعود ملوت عورون مون األموم عب ووو
وعول َ :وعَ ّللاد َخ َ ا
يه كواو ي م يب{ث متهم أحداو ولو كتت مب{وثا ب{د وياتو كما تقوالنو لكان عود بِ{وث مون ه وك عب وو
حا يقوف ت{ال ككر  :ووالودا يس نورخان هللا ع يو و ويسو غيثان ع يو
يثان َ
من القرون و ِه َما يَ ّللاس َ اغ ا
َ
وأعر أنك مب{وث مون ب{ود
أن يامن باأو
ويقر بالب{ث ويقوالن ل  :و ّللاي ك آمنو أ ادَ بوعد هللاو َ
َ
وياتكو إن وعد هللا الذ وعد خ ق أن بواعثهم مون عبوورهمو ومخورجهم متهوا إلو موعوف الْسواَ
لمجووا اتهم بلعمووالهم حو َ
وق ال شو َ
ودو هللا مجيبووا لوالدي و و وردَا ع يهمووا ننوويْ هماو
وك يي و و ييقوووف عو َ
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وتكذيبا بوعد هللا :ما هذا الذ تقوالن لو وتدعوانو إلي من ال نديق بلنو مب{وث من ب{د ويواتو
األولون من التا من األباطي و يك بو و يلاب ما أن ما يندَع ما.
من عبر و إال ما سنر
َ

اآلية 19-18 :

ت امن عَ ّللاب ا اه ّللام َمنَ ا ّللال اج َ
و أ ِ َم ٍم عَ ّللاد َخ َ ّللا
ون
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :أ ِ ّللاولَأ َ اكَ الَذاينَ َح َق َ
ع َ ّللاي اه ِم ّللاالقَ ّللاو ِف يا َ
ع ام ِواّللا َو الي َِويَيَ ِه ّللام أ َ ّللاع َمالَ ِه ّللام َو ِه ّللام الَ ي ّللا
ِظ َ ِمونَ }.
َوا ا ا
نس اإنَ ِه ّللام َكانِواّللا خَا اس ارينَ ا َو ال ِك َ دَ َر َجاتٌ َم َما َ
َ
يقوف ت{ال ككر  :هاال الذين هوذ النوفة اوف همو الوذين وجوب ع ويهم عوذاَ هللاو وح وت بهوم
عقوب وسخن و ييمن ح َ ب عذاَ هللا ع مث الذ حو َ بهواال مون األموم الوذين ملووا عوب هم
َ
الجن وا نسو الذين كذَبوا رس هللاو وع وا عن أمر ربهم.
من
وعولو  :إنَ ِه و ّللام كووانِوا خا اسوورينَ يقوووف ت{ووال ككوور  :إنهووم كووانوا المغبووونين ببووي{هم الهوودى باللووالف
والت{يم بال{قاَ.
24186أو حوودثتا مْموود بوون بوووارو عوواف :حوودثتا م{وواك بوون هوووامو عوواف :حوودثتا أبوووو عوون ع ووادةو عوون
الجن ال يموتونو عاف ع ادة :يق ت أِولَ اوكَ الَوذاينَ َح َ
َ
ع َو ّللاي اه ِم القَ ّللاوو ِف ياوو أ ِ َموم عَو ّللاد َخ َوت...
الْسنو عاف:
وق َ
االَية.
ِ
ع ام ووا يقووف ت{وال ككور  :ولكو َ هواال الفوريقين :يريوق ا يموان بواأ
وعول َ :و ال ِك َ دَ َرجاتٌ ام َما َ
والبر بالوالدينو ويريوق الكفور بواأ واليووم االَخورو وعقوو الوالودين ال وذين واوف
واليوم االَخرو
َ
اف هم ربتا َ
عَ وج َ يو هذ االَيات متا ف ومراتوب عتود هللا يووم القياموةو مموا عم وواو ي{توو مون
عم هم الذ عم و يو الدنيا من االّ وحسن وسي يجا يهم هللا ب  .وعد:
24187أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابن يودو يوو عولو َ :و ال ِكو َ دَ َرجواتٌ ام َموا
ع ام ِوا عاف :درج أه التار يذهب سفاالًو ودرج أه الجتة يذهب ع َوا َو الي َِويَ َي ِه ّللام أعمالَ ِه ّللام يقووف جو َ
َ
ثتاؤ  :ولي{نو جمي{هم أجور أعمالهم ال و عم وها يو الدنياو المْسون موتهم بإحسوان موا وعود هللا
موون الكرامووةو والمسووو مووتهم بإسووا ت مووا أع ودَ موون الجووَا َو ِه و ّللام ال ي ّللا
ِظ َ ِمووونَ يقوووف :وجمووي{هم ال
يظ مون :ال يجا المسو متهم إال عقوبة ع كنب و ال ع موا لوم ي{مو و وال يْمو ع يو كنوب
ثواَ إحسان .
غير و وال يبخس المْسن متهم
َ
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وار أ َ ّللاك َهبّللاو ِ ّللام َ
طيَبَواتا ِك ّللام ياوو َحيَواتا ِك ِم
القوف يأو تلويأ عول ت{ال :
َويَ ّللاو َم يِ ّللا{ َر ِ
ض الَذاينَ َكفَ ِرواّللا َ
ع َ التَ ا
َ
ّللا
ّللا
ّللا
ِ
ِ
َ
َ
ض باغَي اّللاور ال َْوق َوبا َموا
ون با َما كت ّللام ت َ ّللاس َكبا ِرونَ ياوو ّللا
األر ا
عذ َ
الدَ ّللانيَا َوا ّللاس ّللاَم َ ّللا{ ِ ّللام با َها يَ ّللااليَ ّللاو َم تِجّللا ََ ّللاونَ َ
اَ ال ِه ا
سقِونَ }.
ِكت ِ ّللام ت َ ّللاف ِ
ار يقاف لهم :أ ّللاك َه ّللاب ِ ّللام َ
طيَباتا ِك ّللام ياو َحياتا ِك ِم
يقوف ت{ال ككر َ :ويَ ّللاو َم يِ ّللا{ َر ِ
ض الَذاينَ َكفَ ِروا باأ َ
ع التَ ا
الدَ ّللانياو َوا ّللاس ّللاَم َ ّللا{ ِ ّللام باها ييها .كما:
ض الَوذاينَ
24188أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيودو عواف :حودثتا سو{يدو عون ع وادةو عولو َ :ويَ ّللاوو َم يِ ّللا{ َور ِ
سقِونَ ت{ مون وهللا إن أعواما يَسّللاو رطون حسوتاتهم.
ار عرأ يَيد ح ب و َوبا َما ِك ّللات ِ ّللام ت َ ّللاف ِ
َكفَ ِروا ع التَ ا
عوة إال باأ .كِكر أن عمر بون الخنواَ كوان يقووف :لوو شو ت
اس بق رج طيبات إن اس ناعو وال َ
ِ
اوتاع لو
كتت أطيبكم ط{اماو وأليتكم لباساو ولكتوو أسو بقو طيبواتو .وككور لتوا أنو لموا عودم الوولمو ِ
ط{ام لم يور عب و مث و و عواف :هوذا لتواو يموا لفقورا المسو مين الوذين مواتوا وهوم ال يووب{ون مون خبوَ
الو{ير؟ عاف خالد بن الوليد :لهم الجتةو ياغرورعت عيتا عمرو وعاف :لو ن كوان حظتوا يوو ال ِْنوامو
وكهبوا عاف أبو ج{فر :ييما أرى أنا بالجتةو لقد بايتونا بونا ب{يدا.
نفة مكانا يج مع يي يقرا
و هللا ا هللا ع ي وس م دخ ع أه ال َ
24189أ وكِكر لتا .أن نب َ
المس مينو وهم يَ ّللارع{ون ثيابهم باألَدَمو موا يجودون لهوا رعاعواو عواف« :أنو م اليووم خيورو أو يَووم يغودو
أحدكم يو ح ةو ويروم يو أِخرىو ويغد ع ي بجفتةو ويِرام ع ي بلخرىو ويس ر بي كما تس ر
الك{بة» .عالوا :نْن يوم ٍذ خيرو عاف« :ب أن م اليوم خير».
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 24190أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع وادةو عواف :حودثتا اواحب لتوا عون
و ا هللا ع ي وسو م األسوودين :الموا و وال مورو وهللا
أبو هريرةو عاف« :إنما كان ط{امتا مع التب َ
ما كتا نرى سمرا كم هذ و وال ندر ما هو».
24191أ عاف :ثتا س{يدو عن ع ادةو عن أبو بردة بن عبد هللا بن عويس األشو{ر َ و عون أبيو و عواف:
و لو شهدتّللاتا مع رسوف هللا ا هللا ع ي وس م ونْون موع نبيتوا إكا أاواب تا السوما و حسوبت
أ بت َ
أن ريْتا ريّ الللنو إنما كان لباستا النوف.
ّللا
24192أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابن يدو يو عووف هللا َ
عوَ وجو َ أك َهبّللاو ِ ّللام
َ
َ
طيَباتا ِك ّللام ياو َحياتا ِك ِم الدَ ّللانيا ...إل آخر االَيةو ثم عرأ َم ّللا
ف إلو ّللاي اه ّللام
ون كوانَ ي اِريودِ ال َْيواة َ الودَ ّللانيا َو ا يتَ َهوا نِ َوو َ
ث االَ اخ َرةا ن اََ ّللاد لَ ِ ياوو َح ّللارثاو ا و َو َم ّللا
سونَ و وعرأ َم ّللان كانَ ي اِريدِ َح ّللار َ
ون كوانَ
أعمالَ ِه ّللام يايهاو َو ِه ّللام يايها ال يِ ّللاب َخ ِ
ع َج ّللا توا لَو ِ يايهوا موا نَووا ِ ال َم ّللا
ي اِريدِ َح ّللار َ
ث الدَ ّللانيا نِاّللا تا ا ام ّللاتهاو وعرأ َم ّللان كانَ ي اِريودِ
ون نِ اريودِ ...إلو
ال{اج َوةَ َ
ا
آخر االَيةو وعاف :هاال الذين أكهبوا طيَباتهم يو حياتهم الدنيا.
ّللا
القرا يو عرا ة عول  :أ ّللاك َه ّللاب ِ ّللام َ
عرا األمنار أك َه ّللاب ِ ّللام بغير اس فهامو
طيَباتا ِك ّللامو يقرأت عامة َ
واخ فت َ
سوى أبو ج{فر القارى و يإن عرأ باالسو فهامو وال{ورَ تسو فهم بوال وبيخو وت ورك االسو فهام ييو و
و ترك االسو فهام ييو و
ي قوف :أكهبت يف{ ت كذا وكذاو وكهبت يف{ ت وي{ ت .وأعجب القرا تين إل َ
القرا ع ي و وألن أينّ ال غ ين.
جماع الْجة من َ
وعول ّللا
ون يقوف ت{ال ككر  :يقاف لهم :ياليوم أيها الكايرون الذين أكهبوا
عذَ َ
ياليَ ّللاو َم تِجّللا ََ ّللاونَ َ
اَ ال ِه ا
طيباتهم يو حياتهم الدنيا تجَون :أ تثابون عذاَ الهونو ي{تو عذاَ الهوانو وكلك عذاَ التوار
الذ يهيتهم .كما:
24193أ حدثتا مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبو عاامو عاف :حدثتا عيس وحدثتو الْرثو عاف:
وون عواف :الهووان
عوذَ َ
حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبو نجيّو عن مجاهد َ
اَ ال ِه ا
ض بغَي اّللار ال َْ َق يقوف :بما كت م ت كبورون يوو الودنيا ع و ظهور األرض
اب َما ِك ّللات ِ ّللام ت َ ّللاس َ ّللاك اب ِرونَ ياو ّللا
األر ا
َ
الْوقو أ بغيور موا أبوام
ع ربكمو ي لبون أن تخ نوا ل ال{بادةو وأن تذعتوا ألمر ونهيو بغيور
نون .
لكم ربكمو وأكن لكم ب و ابما ِك ّللات ِ ّللام ت َ ّللاف ِ
سقِونَ يقوف :بما كت م ييها تخالفون طاع ي { ِ
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ت التَوذِ ِر امون َبوي اّللان
واف َوعَو ّللاد َخ َو ا
عا ٍد اإ ّللاك أَنذَ َر عَ ّللاو َمو ِ اباألحّللا قَ ا
َوا ّللاك ِك ّللار أَخَا َ
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :
ع اظ ٍيم }.
َيدَ ّللاي ا َو ام ّللان َخ ّللا اف ا أَالَ ت َ ّللا{بِد َِواّللا اإالَ َ
و أَخ ِ
اَ َي ّللاو ٍم َ
عذَ َ
ع َ ّللاي ِك ّللام َ
َاف َ
حَ اإنَ َ
الورادَين ع يوك موا
يقوف ت{ال ككر لتبيو مْمود او هللا ع يو وسو م :واككور يوا مْمود لقوموك َ
َ
يخويهم أن يْ َ بهم مون
ج هم ب من
الْق هود أخا عادو يإن هللا ب{ثك إليهم كالذ ب{ث إل عادو َ
َ
َ
نقمووة هللا ع و كفوورهم مووا ح و بهووم إك ك وذبوا رسووولتا هووودا إلوويهمو إك أنووذر عوم و عووادا باألحقوواف.
واألحقاف :جمع حقف وهو من الرم ما اس نافو ولم يب و أن يكون جبالًو وإيا عت األعو :
أرطاةا اح ّللاقفٍ ت َ ِفَ ِهخ اَر ِ
الوجّللا َ أ ّللاع َما
يَباتَ إل ّللا
يق شَما ٍف يَ ّللا ِركِ َ
واخ ف أه ال لوي يو الموضع الذ ب هذ األحقافو يقاف ب{لهم :هو جب بالوام .ككر مون
عاف كلك:
24194أ حدثتو مْمد بن س{دو عاف :ثتو أبوو عاف :ثتو عموو عاف :ثتو أبوو عن أبيو و عون ابون
قاف عاف :األحقاف :جب بالوام.
عبا َ :وا ّللاك ِك ّللار أخا عا ٍد إ ّللاك أ ّللانذَ َر عَ ّللاو َم ِ باألحّللا ا
24195أ ِحدثت عن الْسينو عاف :سوم{ت أبوا م{واك يقووف :أخبرنوا عبيودو عواف :سوم{ت اللوْاك
قاف جب يسم األحقاف.
يقوف يو عول إ ّللاك أ ّللانذَ َر عَ ّللاو َم ِ باألحّللا ا
وعاف آخرون :ب هو واد ِ
بين عمان و َم ّللاهرة .ككر من عاف كلك:
24196أ حدثتو مْمد بن س{د عاف :ثتو أ بوو عاف :ثتو عموو عاف :ثتوو أبوو عون أبيو و عون ابون
قاف عاف :يقواف :األحقواف الوذ أنوذر هوود عومو واد بوين
عبا َوا ّللاك ِك ّللار أخا عا ٍد إ ّللاك أ ّللانذَ َر عَ ّللاو َم ِ باألحّللا ا
عمان ومهرة.
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24197أ حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا س مةو عن ابن إسْا و عاف :كانت متوا ف عواد وجمواع همو
عمان إل َحل َّللار َم ّللاوتو ياليمن ك و وكوانوا موع
حيث ب{ث هللا إليهم هودا األحقاف :الرم ييما بين ِ
عوتهم ال و آتاهم هللا.
كلك عد يَ ّللاووا يو األرض ك هاو عهروا أه ها بفل َ
وعاف آخرون :هو أرض .ككر من عاف كلك:
24198أ حدثتا ابن بوارو عاف :حدثتا عبد الرحمنو عاف :حدثتا سفيانو عن متنورو عن مجاهدو
عاف :األحقاف :األرض.
 24199أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبو عاامو عاف :حدثتا عيس و عن ابن أبوو نجويّو
عوون مجاهوود إ ّللاك أ َ ّللانووذَ َر عَ ّللاو َموو ِ باألحّللا قوواف عوواف :حووواف أو ك مووة توووبههاو عوواف أبووو موسوو  :يقولووون
مس ْوف.
24200أ حدثتو الْارثو عاف :حدث تا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبوو نجويّو عون
قاف احواف من اح ّللاس َم .
مجاهد إ ّللاك أ َ ّللانذَ َر عَ ّللاو َم ِ باألحّللا ا
وعاف آخرون :هو رماف ِم ّللاورية ع البْر بال َ
وّْللا ر .ككر من عاف كلك:
ّللا
ّللا
24201أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادةو عول َ :واك ِك ّللار أخا عوا ٍد إك أ ّللانوذَ َر
قاف كِكر لتا أن عادا كانوا حيا باليمن أه رم مووريين ع و البْور بولرض يقواف لهوا
عَ ّللاو َم ِ باألحّللا ا
ال َ
وّْللا ر.
ّللا
حدثتا مْمد بن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مرو عن ع ادةو يو عول َواك ِك ّللار أخا عوا ٍد
قاف عاف :ب َغَتوا أنهوم كوانوا ع و أرض يقواف لهوا ال َ
ووْرو مووريين ع و البْورو
إ ّللاك أ ّللانذَ َر عَ ّللاو َم ِ باألحّللا ا
وكانوا أه رم .
حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :أخبرنا عمرو بن الْارثو عن س{يد بون أبوو هوالفو
عن عمرو بن عبد هللاو عن ع ادةو أن عاف :كان مساكن عاد بال َ
وّْللا ر.
وأول األعواف يو كلوك بالنوواَ أن يقواف :إن هللا تبوارك وت{وال أخبور أن عوادا أنوذرهم أخووهم
هود باألحقافو واألحقاف ما وافت من الرماف المس ني ة الموريةو كما عاف ال{ َجاج:
أرطاةا اح ّللاقفٍ أحّللا قَفا
بات إل ّللا
وكما:
24202أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابون يودو يوو عولو َ :وا ّللاك ِك ّللاور أخوا عوا ٍد إ ّللاك
قواف عواف :األحقواف :الرمو الوذ يكوون كهي وة الجبو تودعو ال{ورَ الْقوفو وال
أ ّللانذَ َر عَ ّللاو َم ِ باألحّللا ا
يكون أحقايا إال مون الرمو و عواف :وأخوو عواد هوود .وجوائَ أن يكوون كلوك جوبالً بالوولم .وجوائَ أن
يكون واديا بين عمان وحلرموت .وجائَ أن يكوون الووْر ولويس يوو ال{ وم بو أدا يورضو وال
يو الجه بو تلوييع واجوبو وأيون كوان ينوف موا واوفتا مون أنهوم كوانوا عوموا متوا لهم الرمواف
المس { ية المس ني ة.
حَ يقوف ت{وال ككور  :وعود ملوت
وعول َ :وعَ ّللاد َخ َ ا
ور ام ّللان َبين َيدَ ّللاي ا َو ام ّللان َخ ّللا اف ا أالَ ت َ ّللا{بِدِوا إالَ َ
ت التَذِ ِ
الرس بإنذار أممها ام ّللان َبين َيدَ ّللاي ا ي{تو :من عب هود ومن خ ف و ي{تو :ومن ب{د هود .وعد كِكور أن
ون َبووين َيدَ ّللايو ا َو امو ّللا
ت التَوذِ ِر امو ّللا
حَ يقوووف :ال
كلووك يووو عوورا ة عبوود هللا « َوعَو ّللاد َخ َو ا
ون َب ّللا{و اد ا»و أالَ ت َ ّللا{بِودِوا إالَ َ
توركوا مع هللا شوي ا يوو عبوادتكم إيوا و ولكون أخ نووا لو ال{بوادةو وأيوردوا لو األلوهوةو إنو ال إلو
غير و وكانوا ييما كِكر أه أوثان ي{بدونها من دون هللا .وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي .
ككر من عاف كلك:
24203أ ِحدثت عن الْسينو عاف :سوم{ت أبوا م{واك يقووف :أخبرنوا عبيودو عواف :سوم{ت اللوْاك
حَ عواف :لون يب{وث هللا رسووالً
يقوف يو عول َ :وعَ ّللاد َخ َ ا
ت التَذِ ِر ام ّللان بَين يَدَ ّللاي ا َو ام ّللان َخ ّللا اف ا أالَ ت َ ّللا{بِدِوا إالَ َ
إال بلن ي{بد هللا.
َ
ِ
َ
ويم يقووف ت{وال ككور مخبورا عون عيو هوود لقومو  :إنوو
وعول  :إنَو
ع اظ ٍ
ِ
اَ يَ ّللاوو ٍم َ
عوذ َ
ع ّللايك ّللام َ
أخاف َ
أخاف ع يكم أيها القوم ب{بادتكم غير هللا عذاَ هللا يو يوم عظيم وكلك يوم ي{ظم هولو و وهوو يووم
القيامة.
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نا ادعاينَ
ع ّللان آ ال َه اتَا يَلّللاتاتَا با َما ت َ ا{دِنَآ إان ِكتتَ امنَ ال َ
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :عَالِ َواّللا أ َ اج ّللا َتَا ال َلّللايا َكتَا َ
}.
يقوف ت{ال ككور  :عالوت عواد لهوودو إك عواف لهوم ال ت{بودوا إال هللا :إنوو أخواف ع ويكم عوذاَ يووم
عظيمو أج تا يا هود ل نريتا عن عبادة آله تا إل عبادة ما تدعونا إلي و وإل اتباعك ع و عولوك.
وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
ّللا
ع ّللا
ون آ ال َه اتوا
أج َتَوا ال َليا َكتوا َ
24204أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف ابن يدو يوو عولو  :ا
ّللا
عاف :ل َي تاو وعرأ ّللا
ع َيّللاها عاف :تلو تا وتَي توا وتليكتوا يَلتاتوا
ابَ ّللارنا َ
ِل َتا َ
إن كادَ لَي ا
ع ّللان آ ال َه اتا لَ ّللاوال أن َ
ِ
با َما ت َ ا{دِنا من ال{ذاَ ع عبادتتا ما ن{بد من االَلهة ّللا
إن ك ّللاتتَ من أه الند يو عول وعدَات .

اآلية 23 :

القوف يأو تلويوأ عولو ت{وال َ :عَوا َف اإنَ َموا ّللاال ا{ ّللاو ِم اعتودَ َ
حا َوأِبَ َغِ ِكو ّللام َموآ أ ِ ّللار اسو ّللاتِ ابو ا
و أ َ َرا ِك ّللام عَ ّللاوما ً تَجّللا َه ِونَ }.
َولَأ َ اكتَ َ
ّللا
يقوف ت{ال ككر  :عاف هود لقوم عاد :إنَ َما ال ا{ ِم بوعت مجو ما أ اعدِكم بو مون عوذاَ هللا ع و
كفركم ب عتد هللاو ال أع م من كلك إال ما ع متو وأِبَ َغَ ِك ّللام ما أ ِ ّللار اس ّللاتِ اب ا يقوف :وإنما أنا رسوف إليكم
أرا ِكو ّللام عَ ّللاوموا تَجّللا َه ِوونَ مواضوع حظووظ
من هللاو مب و أب غكم عت ما أرسو تو بو مون الرسوالة َولَ اكتَوو َ
الملرة ب{بادتكم غير هللاو ويو اس {جاف عذاب .
أنفسكمو يال ت{ريون ما ع يها من
َ

اآلية 24 :

ض َم ّللام ان ِرنَا َبو ّللا
ار ٌ
ارضا ً َم ّللاس َ ّللاق اب َ أ َ ّللاو اد َي ا اه ّللام عَالِواّللا هَأَذَا َ
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :يَ َ َما َرأ َ ّللاو ِ َ
ع ا
ع ا
عذَاٌَ أ َ الي ٌم }.
ِه َو َما ا ّللاس َ ّللا{ َج ّللا ِم اب ا اري ٌّ ايي َها َ
يقوف ت{ال ككر  :ي ما جا هم عوذاَ هللا الوذ اسو {ج و و يورأو سوْابا عارضوا يوو ناحيوة مون
نواحو السما ِم ّللاس َ ّللاق اب َ ّللاأو اد َي ا اه ّللام وال{رَ تسمو السْاَ الذ ي َِرى يو ب{م أعنوار السوما عووياو
ثم ينبّ من الغد عد اسو وىو وحبوا ب{لو إلو ب{وم عارضواو وكلوك ل{رضو يوو ب{وم أرجوا
السما حين نولو كما عاف األعو :
أر ِمقِ ِهكلنَ َما ّللاالبَ ّللار ِ يو حاياتا ا ال َ
عارضا عَ ّللاد با َ
و{َ ِ
ت ّللا
يا َم ّللان يَ َرى ا
ض ام ّللام ان ِرنا ظتا متهم برؤي هم إيا أن غيثوا عود أتواهم يَْيوون بو و يقوالوا :هوذا الوذ
عار ٌ
عالِوا َهذَا ا
كان هودٌ ي{دناو وهو الغيث .كما:
َ
َ
َ
عارضوا
24205أ حدثتا بوورو عواف :حودثتا يَيودو عواف :حودثتا سو{يدو عون ع وادةو عولو  :ي َموا رأ ّللاو ِ ا
ِم ّللاس َ ّللاقبا َ ّللاأو اديَ ا اه ّللام ...االَيةو وكِكر لتا أنهم حبس عتهم المنر ماناو ي ما رأوا ال{ذاَ مقبالًو عالِوا هَوذاَ
و هللا ا هللا ع ي وس م
عار ٌ
ا
ض ِم ّللام ان ِرنا .وكِكر لتا أنهم عالوا :كذَ هود كذَ هود ي ما خرج نب َ
ّللا
ِ
عذاٌَ أ الي ٌم.
يوام و عاف :بَ ّللا ِه َو ما ا ّللاس َ ّللا{ َج ّللام با ا اري ٌّ يايها َ
24206أ حدثتا ابن حميدو عاف :حدثتا س مةو عن ابن إسْا و عاف :سا هللا السْابة السودا ال و
اخ ار عَ ّللاي ِ ابن عتَ بما ييها من التقمة إل عوادو ح و تخورج ع ويهم مون واد لهوم يقواف لو المغيوثو
ض ِم ّللام ان ِرنَا :يقوف هللا َ
عَ وج َ  :بَ ّللا ِه َو َما ا ّللاس َ ّللا{ َج ّللا ِ ّللام با ا اري ٌّ
عار ٌ
ي ما رأوها اس بورواو وعَالِوا َهذَا ا
عذَاٌَ أ الي ٌم.
ياي َها َ
ّللا
ِ
وعول  :بَ ّللا ِه َو ما ا ّللاس َ ّللا{ َج ّللام با ا يقوف ت{ال ككر مخبورا عون عيو نبيو او هللا ع يو وسو م هوود
لقوم لما عالو ا ل عتد رؤي هم عوارض ال{وذاَو عود عورض لهوم يوو السوما هوذا عوارض ممنرنوا
نْيا ب و ما هو ب{ارض غيثو ولكت عارض عذاَ لكمو بو هوو موا اسو {ج م بو  :أ هوو ال{وذاَ
الذ اس {ج م ب و يق م :ائّللا اتا با َما ت َ ا{دِنا ّللا
مكررة
إن ِك ّللاتتَ امنَ ال َ
عذاٌَ أ الي ٌم .والريّ َ
نا ادعاينَ اري ٌّ يايها َ
ع ما يو عول ِ :ه َو ما ا ّللاس َ ّللا{ َج ّللا ّللام با ا كلن عي  :ب هو ريّ ييهوا عوذاَ ألويم .وبتْوو الوذ ع توا يوو
كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
24207أ حدثتا مْمد بن المثت و عاف :حدثتا مْمد بن ج{فرو عاف :حدثتا ش{بةو عن أبو إسوْا و
عون عمورو بون ميموونو عواف :كوان هوود ج ودا يوو عومو و وإنو كوان عاعودا يوو عومو و يجوا سووْاَ
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عذاٌَ أ الوي ٌم عواف :يجوا ت
َ
مكفهرو يقالوا هذا عارض ممنرنا يقاف :بَ ّللا ِه َو ما ا ّللاس َ ّللا{ َج ّللا ّللام با ا اري ٌّ يايها َ
ريّ يج{ ت ت قو الفسناطو وتجو بالرج الغائب ي قي .
24208أو حوودثتو يْيو بوون إبووراهيم المسوو{ود َ و عوواف :ثتووو أبوووو عوون أبيو و عوون جودَ و عوواف :عوواف
س يمانو حدثتا أبو إسْا و عون عمورو بون ميموونو عواف :لقود كانوت الوريّ تْمو الظ{يتوة ي ري{هوا
ح تِرى كلنها جرادة.
24209أ حدثتو مْمد بن س{دو عاف :ثتو أبوو عاف :ثتو عموو عاف :ثتو أبوو عن أبيو و عون ابون
عارضووا ِم ّللاسو َ اقب َ ّللاأوديَو ا اه ّللام ...إل و آخوور االَيووةو عوواف :هووو الووريّ إكا أثووارت
عبووا و عولو  :يَ َ َمووا رأ َ ّللاو ِ ا
ض ِم ّللام ان ِرناو يقاف نبيهم :ب ريّ ييها عذاَ أليم.
عار ٌ
سْاباو عَالِوا :هَذا ا

اآلية 25 :

سوا اكتِ ِه ّللام َكوذَلاكَ
َوو ٍ ابول َ ّللام ار َربَ َهوا يَل ّللا ّللا
ى اإالَ َم َ
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :تِدَ َم ِر ِك َ ش ّللا
اوبَ ِْواّللا الَ يِو َر َ
نَجّللا اَ ّللاالقَ ّللاو َم ّللاال ِمجّللا ار امينَ }.
تخورَ كو َ شوو و وترموو ب{لو ع و
وعول تِودَ َم ِر ِكو َ شَوو بول َ ّللام ار َربَ َهوا :يقووف ت{وال ككور :
َ
ب{م ي ه ك و كما عاف جرير:
ِ
ارغا ظ ّللاهرا يَدَ َم َر ِه ّللام دَمارا
وكانَ لَ ِك ّللام َكبَ ّللاك ار ث َ ِمودَ لَ َم َ
ا ّللارع َه َك .
ي{تو بقول  :دمرهم :ألق ب{لهم ع ب{م َ
بلم ار َربها مما أرسو ت بهالكو و ألنهوا لوم تودمر هوودا ومون كوان
شو ٍ ّللا
وإنما عت بقول  :تِدَ َم ِر ِك َ ّللا
آمن ب .
24210أ حدثتا أبو ِك َريبو عاف :حدثتا ط قو عن ائدةو عن األعمشو عن المتهافو عن س{يد بن
جبيرو عن ابن عبا و عاف :ما أرس هللا ع عا ٍد من الريّ إال عدر خاتمو هذاو يتَع خاتم .
ا َب ِْوا ال ي َِورى إالَ َمسوا اكتِ ِه ّللام يقووف :يلاوبّ عووم هوود وعود ه كووا ويتوواو يوال يِورى يوو
وعول  :يَل ّللا
بالدهم شو إال مساكتهم ال و كانوا يسكتونها.
ا و َب ِْوا ال يِو َورى إالَ َمسووا اكتِ ِه ّللام يقوورأ كلووك عامووة عو َورا المديتووة
واخ فووت القو َورا يووو عوورا ة عول و يل ّللا
والبنرة «ال ت ِ َرى إالَ َمسا اكتِ ِه ّللام» بال ا ننباو بم{ت  :يلابْوا ال ترى أنت يا مْمد إال مسواكتهم
وعوورأ كلووك عامووة عو َورا الكويووة ال يِو َورى إالَ َمسووا اكتِ ِه ّللام باليووا يووو يِوورىو وريووع المسوواكنو بم{تو  :مووا
وافت عب أن ال يرى يو بالدهم شو إال مساكتهم .وروى الْسون البنور «ال ت ِ َورى» بال وا و
وبوول َ القوورا تين ال ووين ككوورت موون عوورا ة أهو المديتووة والكويووة عوورأ كلووك القووارى يمنوويب وهووو
القوورا ة بريووع المسوواكن إكا عِوورى عول و يِو َورى باليووا وضوومها وبتنووب المسوواكن إكا عِوورى عول و :
«ت ََرى» بال ا وي ْهاو وأما ال وو ِحكيوت عون الْسونو يهوو عبيْوة يوو ال{ربيوة وإن كانوت جوائَةو
وإنما عبْت ألن ال{رَ تذ َكر األي{واف ال وو عبو إالو وإن كانوت األسوما ال وو ب{ودها أسوما إنواثو
ي قوف :ما عام إال أخ كو ما جا نو إال جاري كو وال يكادون يقولون :ما جا تتو إال جاري كو وكلوك
أن المْذوف عبو إال أحودو أو شوو واحودو وشوو يوذكر ي{ هموا ال{ورَو وإن عتو بهموا المانوثو
َ
الفرا يجيَها ع االسو كرا و
ي قوف :إن جا ك
متهن أحد يلكرم و وال يقولون :إن جا تكو وكان َ
ويذكر أن المفل أنود :
ّللا
ّللا
ع ا َمت كاكَ َم{َدَ أك َر َما
َو ِ
نارنا لَ ّللام ت ِ َر نارا امثّللا ِهاعَ ّللاد َ
يلنث ي{ مث ألن ل تارو عاف :وأجود الكالم أن تقوف :ما رؤ مث ها.
المجرمينَ يقوف ت{ال ككر  :كما جَيتا عادا بكفرهم باأ من ال{قاَ
وعول  :و َكذَلكَ نَجّللا اَ القَ ّللاو َم
ا
يو عاج الدنياو يله كتاهم ب{ذابتاو كذلك نجَ القوم الكايرين باأ من خ قتواو إك تموادوا يوو غويهم
و َ
طغَوا ع ربهم.

اآلية 26 :

نارا ً َوأ َ ّللاي ادَة ً
القوف يأو تلويأ عول ت{ال :
َولَقَ ّللاد َم َكتَا ِه ّللام ياي َمآ اإن َم َكتَا ِك ّللام ياي ا َو َج َ{ ّللاتَا لَ ِه ّللام َ
س ّللام{ا ً َوأ َ ّللاب َ
َ
َ
ّللا
ّللا
ّللا
حا َو َحا َ اب َما
َو ٍ اإك َكانِوا يَجّللا َْدِونَ ابآيَا ا
ت َ
ن ِ
يَ َمآ أ َ ّللاغتَ َ َ
ع ّللات ِه ّللام َ
س ّللام{ِ ِه ّللام َوالَ أ َ ّللاب َ
ار ِه ّللام َوالَ أي ادَت ِ ِه ّللام َمن ش ّللا
َكانِواّللا اب ا يَ ّللاس َ ّللاه اَئِونَ }.
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يقوف ت{ال ككر لكفار عريش :ولقد م َكتا أيها القوم عادا الذين أه كتاهم بكفورهم ييموا لوم نمكوتكم
يي من الدنياو وأعنيتاهم متهوا الوذ لوم ن{نكوم موتهم مون كثورة األمووافو وبسونة األجسوامو وشودَة
األبدان .وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
وو عون ابون عبوا و عولو :
وو عاف :ثتو أبو االّو عاف :ثتو م{اويةو عون ع و َ
24211أ حدثتو ع َ
ِ
َولَقَ ّللاد َم َكتَا ِه ّللام يايما ّللا
إن َم َكتَاك ّللام ياي ا يقوف :لم نمكتكم.
24212أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حودثتا سو{يدو عون ع وادةو عولو َ :ولَقَو ّللاد َم َكتَوا ِه ّللام يايموا ّللا
إن
َم َكتَا ِك ّللام ياي ا  :أنبلكم أن أعن القوم ما لم ي{نكم.
س ّللاوم{ا يسوم{ون بو موواع ,ربهومو وأبنوارا يبنورون بهوا حجوم هللاو وأي ودة
وعول َ :و َج{َ ّللاتوا لَ ِهو ّللام َ
ار ِه ّللام َوال أ ّللاي اودَت ِ ِه ّللام ّللا
َوو ٍ يقووف:
ي{ق ون بها ما
َ
ن ِ
يلرهم ويتف{هم يَ َما أ ّللاغتَ َ
ع ّللات ِه ّللام َ
س ّللام{ِ ِه ّللام َوال أ ّللاب َ
مون ش ّللا
ي م يتف{هم ما أعناهم من السمع والبنر والفااد إك لوم يسو {م وها ييموا أعنوهوا لو و ولوم ي{م وهوا
يقربهم مون سوخن إ ّللاك كوانِوا يَجّللا َْودِونَ بآيوا ا
ت َ
ييما يتجيهم من عقاَ هللاو ولكتهم اس {م وها ييما َ
حا
نبوتهم َوحوا َ اب اهو ّللام موا كوانِوا ابو ا يَسّللاو َ ّللاه اَئون
يقوف :إك كانوا يكذَبون بْجم هللا وهم ِرس و ويتكرون َ
يقوف :وعاد ع يهم ما اس هَأوا ب و ونَف بهم ما سخروا ب و ياس {ج وا ب من ال{ذاَو وهذا وعيود
من هللا ج َ ثتاؤ لقريشو يقوف لهم :ياحذروا أن يْو َ بكوم مون ال{وذاَ ع و كفوركم بواأ وتكوذيبكم
رس و ما ح َ ب{ادو وبادروا بال وبة عب التقمة.

اآلية 28-27 :

القوف يأو تلويأ عول ت{ال :
ت لَ َ{ َ ِهو ّللام َي ّللار اج{ِوونَ
ا َر ّللايتَا االَ َيوا ا
ى َو َ
َ
َولَقَ ّللاد أ َ ّللاه َ ّللاكتَا َما َح ّللاولَ ِك ّللام َمنَ ّللاالقِ َر َ
عو ّللات ِه ّللام َوكَ الووكَ اإ ّللاي ِك ِهو ّللام َو َمووا َكووانِواّللا
ِون َ
ضو َواّللا َ
حا عِ ّللار َبانوا ً آ ال َهوةَ َبو ّللا َ
ا يَ َو ّللاووالَ نَ َ
نو َور ِه ِم الَوذاينَ ات َ َخوذِواّللا اموون د ا
َي ّللاف َِرونَ }.
يقوف ت{ال ككر لكفار عريش مْذَرهم بلس وسنوت و أن يْ َ بهم ع كفرهم َولَقَ ّللاد أ ّللاه َ ّللاكتا أيها
كْجّللا و اور ثمووود وأرض سوودوم وموولرَ ونْوهوواو يلنووذرنا أه هووا
القوووم موون القِو َورى م وا حوووف عووري كمو ا
وخربتا ديارهاو يج{ تاها خاوية ع عروشها.
بال َمثِالتو
َ
ت يقوووف :ووعظتوواهم بوولنواع ال{ظوواتو وككرنوواهم بلووروَ موون الووذَ ّللاكر
او َور ّللايتا االَيووا ا
وعول و َ :و َ
والْجمو وبيَتا لهم كلك .كما24213 :أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عواف :عواف ابون يودو
ت عواف بيَتاهوا لَ َ{ َ ِهو ّللام َي ّللار اج{ِوونَ يقووف ليرج{ووا عموا كوانوا ع يو مقيموين مون
ا َر ّللايتا االَيا ا
يو عول َ :و َ
الكفر باأ وآيات  .ويو الكالم م روك ترك ككر اس غتا بداللة الكالم ع ي و وهو :يلبوا إال ا عامة
ع كفرهمو وال ماد يو غيهمو يله كتاهمو ي ن يتنرهم متا ناار يقووف جو َ ثتواؤ  :ي ووال ننور
قربوون
هاال الذين أه كتاهم من األمم الخالية عب هم أوثانهم وآله هم ال وو اتخوذوا عبادتهوا عربانوا ي َ
بها ييما عموا إل ربهم متا إك جا هم بلستاو ي تقذهم من عذابتا إن كانت توفع لهم عتد ربهم كموا
يَعمونو وهذا اح جاج من هللا لتبي مْمد ا هللا ع ي وس م ع ِموركو عوم و يقوف لهم :لوو
كانت آله كم ال و ت{بدون من دون هللا تغتو عتكم شي او أو تتف{كم عتود هللا كموا تَعموون أنكوم إنموا
قربكم إلو هللا لفو و ألغتوت عمون كوان عوب كم مون األموم ال وو أه ك هوا ب{بوادتهم إياهواو
ت{بدونهاو ل َ
يدي{ت عتها ال{ذاَ إكا نَفو أو لوف{ت لهم عتد ربهمو يقد كانوا من عبادتها ع مثو الوذ ع يو
ضرتهم ولم تتف{هم :يقوف ت{ال ككر  :ب ض وا عتهم يقووف :بو تورك هم آلهو هم ال وو
أن مو ولكتها َ
كانوا ي{بدونهاو يلخذت غير طريقهمو ألن عبدتها ه كتو وكانت هو حجارة أو نْاساو ي وم ينوبها
ما أاابها ودعوهاو ي م تجبهمو ولم تغثهمو وكلك ضاللها عتهمو وكلك إيكهومو يقووف َ
عوَ وجو َ هوذ
االَلهة ال و ض َت عن هاال الذين كانوا ي{بدونها من دون هللا عتد نَوف بل هللا بهومو ويوو حواف
طم{هم ييها أن تغيثهمو يخذل همو هو إيكهم :يقوف :هو كذبهم الذ كوانوا يكوذَبونو ويقولوون هواال
تقربتا إل هللا ِ لفو و وهوو
آله تا وما كانوا يف رونو يقوف :وهو الذ كانوا يف رونو ييقولون :هو َ
و
و المف{ووف بو و يقيو  :وكلوك إيكهومو والم{تو َ
شف{اؤنا عتد هللا .وأخرج الكالم مخرج الف{ و والم{تو َ
يي  :المليوك ب ألن ا يك إنما هو ي{ االَيوكو واالَلهوة موليوك بهوا .وعود ملو البيوان عون نظوائر
كلك عب و عاف :وكذلك عول َ :وما كانِوا يَ ّللاف َِرونَ .
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واخ فووت القو َورا يووو عوورا ة عولو َوكَلووك إ ّللاي ِك ِهو ّللام يقرأتو عامووة عو َورا األمنووار :وكلووك إيكهووم بكسوور
ورو عون ابون عبوا رضوو هللا عتهموا يوو
األلف وسكون الفا وضم الكاف بالم{ت الذ بيَتاِ .
كلك ما:
 24214أ حدثتو أحمد بن يوسفو عاف :حدثتا القاسمو عاف :حدثتا هويمو عون عووفو عمون حدثو و
عن ابن عبا و أن كان يقرأها « َوكَلاكَ أ َ ّللاي َك ِه ّللام» ي{تو بف ّ األلوف والكواف وعواف :أضو هم .يمون عورأ
عرا األمنارو يالها والميم يو موضع خفوم .ومون عورأ هوذ القورا ة
القرا ة األول ال و ع يها َ
ال و ككرناها عن ابن عبا يالهوا والمويم يوو موضوع ننوبو وكلوك أن م{تو الكوالم ع و كلوكو
وكلك اريهم عن ا يمان باأ.
والنواَ من القرا ة يو كلك عتدناو القرا ة ال و ع يها عرأة األمنار جماع الْجة ع يها.

اآلية 29 :

ا َر ّللايتَآ اإلَيّللاوكَ نَفَورا ً َمونَ ّللاال اج َ
القوف يأو تلويأ عول ت{ال :
ل ِورو ِ
ون يَسّللاو اَم{ِونَ ّللاالقِ ّللاورآنَ يَ َ َموا َح َ
َو اإ ّللاك َ
َ
و َولَ ّللاواّللا اإلَ َ عَ ّللاو ام اهم َمتذ اارينَ }.
نن ِواّللا يَ َ َما عِ ا
عَالِ َواّللا أ َ ا
ل َ
َ
ا َور ّللايتا إلَيّللاوكَ يوا مْمود نَفَورا
مقرعا كفار عريش بكفرهم بما آمتت ب
يقوف ت{ال ككر
َ
الجون َوإ ّللاك َ
الج َن يَ ّللاس اَم{ِونَ القِ ّللارآنَ ككر أنهوم اوريوا إلو رسووف هللا او هللا ع يو وسو م بالْوادث الوذ
امنَ ا
حدث من َرجّللا مهم بالوهب .ككر من عاف كلك:
24215أ حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا جريورو عون مغيورةو عون يوادو عون سو{يد بون ِجبيورو عواف:
َ
الجن تسو معو ي موا ِر اجمووا عوالوا :إن هوذا الوذ حودث يوو السوما الووو حودث يوو األرضو
كانت
و او هللا ع يو وسو م خارجوا مون سوو عكواظ ينو و بلاوْاب
يذهبوا ين بوون ح و رأوا التبو َ
الفجرو يذهبوا إل عومهم.
24216أ حدثتا مْمد بن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مرو عن أيوَو عون سو{يد بون
و ا هللا ع يو وسو م ِح ارسوت السوما و يقواف الووينان :موا ِح ارسوت إال
ِجبيرو عاف« :لما ب{ث التب َ
و او هللا ع يو وسو م عائموا
ألمور عود حودث يوو األرض يب{وث سورايا يوو األرضو يوجودوا التبو َ
ين و االة الفجر بلاْاب بت ّللاَخ ةو وهو يقرأو ياس م{وا ح إكا يرغ َولَ ّللاوا إل عَ ّللاو ام اه ّللام ِم ّللاتوذ اارينَ ...
إل عول ِم ّللاس َ اق ٍيم».
24217أ حدثتو مْمد بن س{دو عاف :ثتو أبوو عاف :ثتو عموو عاف :ثتو أبوو عن أبيو و عون ابون
الج َ
ون َيسّللاو اَم{ِونَ القِ ّللاورآنَ  ....إلو آخور االَيوةو عواف :لوم تكون
ا َور ّللايتا إلَيّللاوكَ نَفَورا امونَ ا
عبا و عولو َ :وإ ّللاك َ
السما تْر يو الف رة بين عيسو ومْمود او هللا ع يو وسو مو وكوانوا يق{ودون مقاعود ل سومع
ور اجمووت الوووياطينو
ي مووا ب{ووث هللا مْموودا ا و هللا ع ي و وس و م حرسووت السووما حرسووا شووديداو ِ
أرادَ با اه ّللام َربَ ِهو ّللام َرشَودا يقواف إب ويس :لقود
يلنكروا كلكو وعالوا :ال نَد اّللار أَش ََر أ ِ اريدَ با َم ّللان ياو ّللا
األر ا
ض أ ّللام َ
َ
تفرعوا يوو األرضو يولخبرونو موا هوذا الخبور
حدث يو األرض حدثو واج م{ت إلي
الجنو يقافَ :
َ
الذ حدث يوو السوما و وكوان َأوف ب{وث ركوب مون أهو ننويبينو وهوو أشوراف الجون وسواداتهمو
و هللا او هللا ع يو وسو م
يب{ثهم إل تهامةو ياندي{وا ح ب غوا الوواد و واد نخ وةو يوجودوا نبو َ
و هللا
ين و االة الغداة ببنن نخ ةو ياس م{وا ي ما سم{و ي و القرآنو عالوا :أنن واو ولم يكن نبو َ
ا هللا ع ي وس م ع م أنهم اس م{وا إلي وهو يقرأ القرآن ي ما علو ولوا إل عومهم متذرين.
الجو َ
ون يقوواف
او َور ّللايتا إلَ ّللايووكَ نَفَوورا اموونَ ا
واخ ووف أهو ال لويو يووو مب ووو عوودد التفوور الووذين عوواف هللا َوإ ّللاك َ
ب{لهم :كانوا سب{ة نفر .ككر من عاف كلك:
وو عون عكرموةو
24218أ حدثتا أبو ِك َريبو عاف :حدثتا عبد الْميدو عواف :حودثتا التلور بون عربو َ
الج َن يَ ّللاس اَم{ِونَ القِ ّللارآنَ  ...االَيةو عاف :كوانوا سوب{ة نفور مون
ا َر ّللايتا إلَيّللاكَ نَفَرا امنَ ا
عن ابن عبا َوإ ّللاك َ
أه ننيبينو يج{ هم رسوف هللا ا هللا ع ي وس م رسالً إل عومهم.
وعاف آخرون :ب كانوا تس{ة .نفر .ككر من عاف كلك:
ّللا
ّللا
َ
ا َوريتا إليّللاوكَ
24219أ حدثتا ابن بوارو عاف :حدثتا يْي و عن سوفيانو عون عااومو عون ا َر َوإك َ
الج َن عاف :كانوا تس{ة نفر ييهم َ ّللاوب{ة.
نَفَرا امنَ ا
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حدثتا ابن بوارو عاف :حدثتا أبو أحمدو عاف :حدثتا سفيانو عن عااومو عون َر بون حبويشو عواف:
ل ِورو ِ عواف :كوانوا تسو{ة أحودهم
و او هللا ع يو وسو م وهوو بوبنن نخ وةو يَ َ َموا َح َ
أنَف ع و التبو َ
َ ّللاوبَ{َة.
َ
َ
و
ل ِرو ِ يقوف :ي ما حلر هاال التفر من
وعول  :يَ َما َح َ
الجن الذين اوريهم هللا إلو رسوول نبو َ
هللا ا هللا ع ي وس م.
واخ ف أه ال{ م يو افة حلورهم رسوف هللا ا هللا ع يو وسو مو يقواف ب{لوهم :حلوروا
{ريون األمر الذ حدث من عب ما حدث يوو السوما و ورسووف
رسوف هللا ا هللا ع ي وس مو ي َ
هللا ا هللا ع ي وس م ال يو{ر بمكانهمو كما عد ككرنا عن ابن عبا عب  .وكما:
ّللا
ّللا
ا َريتا
24220أ حدثتا ابن بوارو عاف :حدثتا هوكةو عاف :حدثتا عوفو عن الْسنو يو عول َ :وإك َ
الج َن عاف :ما ش{ر بهم رسوف هللا ا هللا ع ي وس م ح و جواؤواو يولوح هللا َ
عوَ
إلَيّللاكَ نَفَرا امنَ ا
وج َ إلي ا ييهمو وأخبر عتهم.
و هللا ا هللا ع ي وس م أن يقرأ ع يهم القرآنو وأنهم جم{وا ل ب{د أن
وعاف آخرون :ب أمر نب َ
تقدَم هللا إلي بإنذارهمو وأمر بقرا ة القرآن ع يهم .ككر من عاف كلك:
ّللا
ا َور ّللايتا إلَيّللاوكَ نَفَورا
24221أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع وادةو عولو َ :وإك َ
و هللا او هللا
امنَ ا
الج َن يَ ّللاس اَم{ِونَ القِ ّللارآنَ عاف :ككر لتا أنهم اوريِوا إليو مون نا ّللايت ََووىو عواف :يوإن نبو َ
َ
الجونو يوليكم ي ب{توو»؟ يولطرعواو ثوم اسو ب{هم
ع ي وس مو عاف« :إنو أمورت أن أعورأ القورآن ع و
يلطرعواو ثم اس ب{هم الثالثة يلطرعواو يقاف رج  :يوا رسووف هللا إنوك لوذو بدئو و ياتب{و عبود هللا بون
َ
و هللا
مس{ودو يدخ رسوف هللا ا هللا ع يو وسو م شو{با يقواف لو شو{ب الْجوون .عواف:
وخوّ نبو َ
او هللا ع يو وسو م ع و عبود هللا خنووا ليثب و بو و عوواف :يج{ وت تهووو بووو وأرى أمثوواف التسووور
و هللا او هللا ع يو وسو مو ثووم تووال
تمووو يووو ديويهواو وسووم{ت لغنوا شووديداو ح و خفووت ع و نبو َ
و يوو ع يو كوان
و هللا ما ال غّ الذ سم{ت؟ عاف« :اج م{وا إل َ
و هللا ع ت :يا نب َ
القرآن ي ما رجع نب َ
شومنا مون َ
َ
بالْق» .وكِكر لتا أن ابن مس{ود لما عَدام الكوية رأى شيوخا ِ
الوَطو
بيتهمو يقِلو بيتهم
و
يراعو و عاف :من هواال ؟ عوالوا :هواال نفور مون األعواجمو عواف :موا رأيوت ل وذين عورأ ع ويهم التبو َ
َ
الجن شبها أدن من هاال .
ا هللا ع ي وس م ا سالم من
و هللا او هللا ع يو
حدثتا ابن عبد األع و عاف :حودثتا ابون ثوورو عون م{مورو عون ع وادةو أن نبو َ
َ
َ
و ا هللا ع ي وس م ع ابن مس{ود خناو ثوم
الجنو
وس م كهب وابن مس{ود لي ة دعا
يخّ التب َ
َ
الجونو يقورأ ع ويهم القورآنو ثوم
و او هللا ع يو وسو م إلو
عاف ل « :ال تخرج مت » .ثوم كهوب التبو َ
َ
الجن تدارأت يوو
رجع إل ابن مس{ود يقاف« :ه رأيت شي ا»؟ عاف :سم{ت لغَنا شديداو عاف :إن
َ
بوالْقو وسوللو الوَادو يقواف« :كو عظوم لكوم عور و وكو َ روث لكوم
لوو بيوتهم
ع ي عِ بيتهاو يقِ ا
و او هللا ع يو وسو م أن يسو تج
ِخلّللارة» .عالوا :يا رسوف هللا تقوذَرها التوا ع يتواو يتهو التبو َ
الوَ َ
طو وهوم عووم طوواف سوودو يوليَعو و يقواف :أ َ
بلحدهما ي ما عدم ابن مس{ود الكوية رأى َ
ظ َه ِوروا؟
الَ َ
يقي ل  :إن هاال عوم من َ
و او هللا ع يو
طو يقاف موا أشوبههم بوالتفر الوذين ِ
ا اوريوا إلو التبو َ
وس م.
24222أ عاف :ثتا ابن ثورو عن م{مر .عن يْي بن أبو كثيرو عن عبد هللا بن عمرو بن غَيالن
َ
الجونو
و أن عاف البن مس{ودِ :حدثت أنك كتت موع رسووف هللا او هللا ع يو وسو م لي وة ويود
الثقف َ
َ
ِ
و ا هللا ع ي وس م خّ ع ي خنوا
عاف :أ َج و عاف :يكيف كان؟ يذكر الْديث ك  .وك اكر أن التب َ
وعاف« :ال تبرم متها»و يذكر أن مثو ال{جاجوة السوودا غوويت رسووف هللا او هللا ع يو وسو مو
مراتو ح إكا كان عريبا مون النوبّو أتوانو رسووف هللا او هللا ع يو وسو مو يقواف:
يذِ اعر ثالث َ
«أنا ّللامووتَ »؟ ع ووت :ال وهللاو ولقوود هممووت موورارا أن أس و غيث بالتووا ح و سووم{ ك تقوورعهم ب{نوواك
تقوف« :اج سوا»و عاف« :لوو خرجوتَ لوم آمون أن يخ نفوك ب{لوهم»و ثوم عواف« :هو رأيوت شوي ا؟»
عاف :ن{م رأيت رجاالً سودا مس وو{ر ثيواَ بويمو عواف« :أول وك َ
جون ننويبينو سوللونو الم واعو
والم اع الَادو يم { هم بك َ عظوم حائو أو ب{ورة أو روثوة»و يق وت :يوا رسووف هللاو وموا يغتوو كلوك
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ع ّللا
ع َ ّللاي ا لَّْللا َم ِ يَ ّللاو َم أ ِ اك و َوال َر ّللاوثَوةً إالَ َو َجودِوا يايهوا َحبَهوا
ظما إالَ َو َجدِوا َ
عتهم؟ عاف« :إنَ ِه ّللام لَ ّللان يَ اجدِوا َ
تو يَال يَ ّللاس َ ّللات اقيَ َن أ َحدٌ ام ّللات ِك ّللام إكَا خ ََر َج امنَ الخَال ا ب{َ ّللا
يَ ّللاو َم أ ِ اك َ ّللا
ظ ٍم َوال بَ ّللا{ َرةٍ َوال َر ّللاوث َ ٍة».
24223أ حدثتو مْمد بن عبد هللا بن عبد الْكمو عاف :أخبرنا أبوو ِ ّللارعوة وهوب بون راشودو عواف:
عاف يونسو عاف ابن شهاَ :أخبرنوو أبوو عثموان بون شوبة الخَاعووو وكوان مون أهو الووام أن ابون
مس{ود عاف :عاف رسوف هللا ا هللا ع ي وس م ألاْاب وهو بمكةَ « :م ّللان أ َ َحبَ مو ّللات ِك ّللام ّللا
ل َور
أن يَّْللا ِ
الجن ال َ ّللاي َةَ يَ ّللايَ ّللاف{َ ّللا » .ي م يْلر متهم أحد غير و عاف :يانن قتا ح إكا كتوا بولع مكوةو َ
َ
خوّ
ّللاأم َر
لو برج خناو ثم أمرنو أن أج س يي و ثوم انن وق ح و عوام يواي ّ القورآنو يغووي أسوودة كبيورة
حالت بيتو وبيت ح ما أسمع اوت و ثم طفقوا ي قن{وون مثو عنوع السوْاَ كاهبوينو ح و بقوو
بور او ثوم أتوانو يقواف« :موا
متهم رهّو يفرغ رسوف هللا ا هللا ع ي وس م مع الفجرو يوانن ق م َ
الر ّللاه ِ
ّ»؟ ع ت :هم أول ك يا رسوف هللاو يلخذ عظما أو روثا أو جمجمة يلعناهم إيوا اداو ثوم
يَ{َ َ َ
نه أن يس نيب أحد ب{ظم أو روث.
حدثتو أحمد بن عبد الرحمن بن وهبو عاف :حدثتا عمو عبد هللا بن وهبو عاف :أخبرنو يونسو
عن ابن شهاَو عن أبو عثمان بون شوبة الخَاعووو وكوان مون أهو الوولمو أن عبود هللا بون مسو{ود
عاف :عاف رسوف هللا ا هللا ع ي وس مو يذكر مث و سووا و إال أنو عواف :يلعنواهم روثوا أو عظموا
اداو ولم يذكر الجمجمة.
 24224أ حودثتو أحمود بون عبود الورحمن بون وهوبو عواف :ثتوو عمووو عواف :أخبرنوو يوونسو عون
الَهر َ و عن عبيد هللا بن عبد هللاو أن ابون مسو{ودو عواف :سوم{ت رسووف هللا او هللا ع يو وسو م
يقوف « :اب َ
ون».
ع
ت ال َ ّللاي َةَ أ ّللاعرأ ِ َ
ا
الج َن ِربِ{ا بال َْ ِج ا
واخ فوا يو الموضع الذ تال ع يهم رسوف هللا ا هللا ع ي وس م يي القرآنو يقاف عبد هللا بن
مس{ود عرأ ع يهم بال َْجونو وعد ككرنا الرواية عت بذلك.
وعاف آخرون :عرأ ع يهم بتخ ةو وعد ككرنا ب{م من عاف كلكو ونذكر من لم نذكر .
24225أ حودثتا أبوو ِك َريوبو عواف :حودثتا خوالدو عون هيور بون م{اويوةو عون جوابر الج{فووو عون
عكرمةو عن ابن عبا أن التفر الذين أتوا رسوف هللا ا هللا ع ي وسو م مون َ
جون ننويبين أتوو
وهو بتخ ة.
24226أ حدثتو مْمد بن عمروو عواف :حودثتا أبوو عااومو عواف حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
ا َر ّللايتا إلَيّللاوكَ نَفَورا
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبو نجيّو عن مجاهد َوإ ّللاك َ
الج َن عاف :لقيهم بتخ ة لي ذ.
امنَ ا
ن ِوا يقوف ت{ال ككر  :ي ما حلروا القورآن ورسووف هللا او هللا
ل ِرو ِ عالِوا أ ّللان ا
وعول  :يَ َ َما َح َ
ع ي وس م يقرأو عاف ب{لهم لب{م :أنن وا لتس مع القرآن .كما:
ل ِرو ِ عوالِوا
24227أ حدثتا ابن بوارو عاف :حدثتا يْي و عن سفيانو عن عاامو عن ا َر يَ َ َما َح َ
ا ّللا.
أ ّللان ا
ن ِوا عالواَ :
عاف :ثتا أبو أحمدو عاف :حدثتا سفيانو عن عاامو عن ا َر بن ِح َبيّللاشو مث .
ل ِورو ِ عوالِوا
24228أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادةو يو عول  :يَ َ َما َح َ
ن ِوا عد ع م القوم أنهم لن ي{ق وا ح يتن وا.
أ ّللان ا
و يقوف :ي ما يورغ رسووف هللا او هللا ع يو وسو م مون القورا ة وتوالوة القورآن.
وعول  :يَ َ َما عِ ا
ل َ
وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
24229أ حدثتو مْمد بن س{دو عاف :ثتو أبوو عاف :ثتو عموو عاف :ثتو أبوو عن أبيو و عون ابون
و يقوف :ي ما يرغ من النالة َولَ ّللاووا إلو عَ ّللاوو ام اه ّللام ِم ّللاتوذ اارينَ  .وعولو َ :ولَ ّللاووا إلو عَ ّللاوو ام اه ّللام
عبا و يَ َ َما عِ ا
ل َ
ِم ّللاتذ اارينَ يقوف :اننريوا متذرين عذاَ هللا ع الكفر ب .
وكِكر عن ابن عبا أن رسوف هللا ا هللا ع ي وس م ج{ هم رسالً إل عومهم.
وو عوواف :حوودثتا التلوورو عوون
24230أ و حوودثتا بووذلك أبووو ِك َريووبو عوواف :حوودثتا عبوود الْميوود ا
الْ َمووان َ
و هللا او
عكرمةو عن ابن عبا  .وهذا القوف خالف القوف الذ ِرو عت أنو عواف :لوم يكون نبو َ
هللا ع ي وس م ع م أنهم اس م{وا إلي وهو يقرأ القرآنو ألنو مْواف أن يرسو هم إلو آخورين إال ب{ود
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ع م بمكانهمو إال أن يقاف :لم ي{ م بمكانهم يو حاف اس ماعهم ل قورآنو ثوم ع وم ب{ود عبو اننورايهم
إل عومهمو يلرس هم رسالً حيت ٍذ إل عومهمو وليس كلك يو الخبر الذ رو .

اآلية 30 :

نودَعا ً لَ َموا بَو ّللاينَ
نَ َف امن بَ ّللا{و اد ِمو َ
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :عَالِواّللا يَقَ ّللاو َمتَآ إانَا َ
سو َ ِم َ
س ام ّللا{تَا اك َابا ً أ ِ ا
يَدَ ّللاي ا يَ ّللاه اد َ اإلَ ّللاال َْ َق َو اإلَ َ َ
ق َم ّللاس َ اق ٍيم }.
ط اري ٍ
اريوا إل رسووف هللا او هللا ع يو وسو م مون
يقوف ت{ال ككر مخبرا عن عي هاال الذين ِ
َ
الجون إنَوا
الجن لقومهم لما اننريوا إليهم مون عتود رسووف هللا او هللا ع يو وسو م :يوا عَ ّللاو َمتوا مون
ندَعا ال َما بَيَنَ يَدَ ّللاي ا يقوف :يندَ ما عب من ك ب هللا ال وو
س ام ّللا{تا اك ابا أ ِ ّللان اَ َف ام ّللان بَ ّللا{ اد ك اَ ِمو َ
َ
س ِم َ
س .
أنَلها ع َر ِ
وق يقوووف :يرشوود إلو النووواَو ويوود َف ع و مووا ييو أ رضووا َوإلو َ
وعولو  :يَ ّللاهو اد إلو ال َْو َ
ق
ط اريو ٍ
ِم ّللاس َ اق ٍيم يقوف :وإل طريق ال اعوجاج يي و وهو ا سالم .وكان ع ادة يقوف يو كلك ما:
ِ
س اوم ّللا{تا اك ابوا أ ّللان اوَ َف ام ّللا
ون
24231أ حدثتا بورو عاف :حدثتا س{يد عن ع ادة أن عرأ عالِوا يا عَ ّللاو َمتوا إنَوا َ
ندَعا ال َما بَينَ يَدَ ّللاي ا يَ ّللاه اد إل ال َْ َق َوإل َ
ق ِم ّللاس َ اق ٍيم يقاف :ما أسرع ما عق القوومو
بَ ّللا{ اد ِمو َ
س ِم َ
ط اري ٍ
ا اريوا إلي من نيتو .
كِكر لتا أنهم ِ

اآلية 32-31 :

حا َو اآمتِواّللا اب ا َي ّللاغ اف ّللاور لَ ِكو ّللام َمون كِنِوو اب ِك ّللام َوي اِج ّللاور ِك ّللام
و َ
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ َ :ي َق ّللاو َمتَآ أ َ اجيبِواّللا دَا اع َ
َمو ّللا
وو َ
ّللاس اب ِم ّللا{ اجو ٍوَ ايووو ّللا
عوذَا ٍ
َ أ َ الو ٍ
ون َ
ّللاس لَو ِ اموون دِو انو ا أ َ ّللاو ال َيووآ ِ
األر َ
ض َولَوي َ
حا يَ َوي َ
ويم ا َو َموون الَ ي اِجووبّللا دَا اعو َ
ين }.
أ ِ ّللاولَأ َ اكَ ايو َ
ضالَ ٍف َم اب ٍ
َ
َ
حا عالوا:
الجن يا عَ ّللاو َمتا من
يقوف ت{ال ككر مخبرا عن عي هاال التفر من
و َ
الجن ا
أجيبِوا دَا اع َ
وآمتِوا اب ا يقوف :وادَعو ييما جا كم ب
أجيبوا رسوف هللا مْمدا إل ما يدعوكم إلي من طاعة هللا ا
وعوم من أمر هللا ونهي و وغير كلك مما دعاكم إل ال نديق ب َي ّللاغ اف ّللار لَ ِك ّللام يقووف :ي غمود لكوم ربكوم
من كنوبكم ييس رها لكم وال يفلْكم بها يو االَخرة ب{قوب إيواكم ع يهوا وي اِج ّللاور ِك ّللام ام ّللا
ويم
عوذَا ٍ
َ إ ال ٍ
ون َ
يقوووف :ويتقووذكم موون عووذاَ موجووع إكا أن و م تب و م موون كنوووبكمو وأنب و م موون كفووركم إل و ا يمووان بوواأ
وبداعي .
َ
ّللا
َ
ض يقوف ت{ال ككر مخبرا عن عي هاال
و َ
ّللاس با ِم ّللا{ اج ٍَ ياو ّللا
األر ا
حا ي ي َ
وعول َ :و َمن ال ي اِجبّللا دَا اع َ
التفر لقومهم :ومن ال يجب أيَها القوم رسوف هللا ا هللا ع ي وس م مْمداو وداعيو إلو موا ب{ثو
ض يقوف :ي يس بم{جَ رب بهرب و
ّللاس با ِم ّللا{ اج ٍَ ياو ّللا
األر ا
بالدعا إلي من توحيد و وال{م بناع يَ َي َ
إكا أراد عقوب ع تكذيب داعي و وترك تنديق وإن كهوب يوو األرض هاربواو ألنو حيوث كوان
ّللاس لَ ِ ام ّللان دِوناو ا ّللاأو اليوا ِ يقووف :ولويس لمون لوم يجوب داعوو هللا مون دون
يهو يو س نان وعبل َولَي َ
رب نِنرا يتنرون من هللا إكا عاعب رب ع كفر ب وتكذيب داعي .
ين يقوف :هاال الذين لم يجيبوا داعوو هللا يينودَعوا بو و وبموا دعواهم
وعول  :أِولَ اكَ ياو َ
ضال ٍف ِمبا ٍ
إلي من توحيد هللاو وال{م بناع و يوو جوور عون عنود السوبي و وأخوذ ع و غيور اسو قامةو مبوين:
يقوف :يبين لمن تلم أن ضالفو وأخذ ع غير عند.

اآلية 33 :

و اب َخ ّللا اق اه َ
ون
س َم َاوا ا
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :أ َ َولَ ّللام يَ َر ّللاواّللا أ َ َن َ
حَ الَ اذ َخ َقَ ال َ
ت َو ّللا
األر ا
ض َولَ ّللام يَ ّللا{ َ
َو ٍ عَداي ٌر }.
أو ّللاال َم ّللاوت َ َ بَ َ َ اإنَ ِ َ
ابقَاد ٍار َ
ع َ َ ِك َ ش ّللا
ع َ َ أَن يِّْللا اي َ
يقوف ت{ال ككر  :أو لم يتظر هاال المتكرون إحيا هللا خ ق من ب{د ويواتهمو وب{ثو إيواهم مون
أف لكموا أت{ودانتو أن أخورج وعود خ َوت القورون مون
عبورهم ب{د بالئهمو القائ ون الَبائهم وأمهواتهم َ
عب ووو ي ووم يب{ثوووا بلبنووار ع وووبهمو ييووروا وي{ موووا أن هللا الووذ خ ووق السووموات السووبع واألرضو
ّللا
َ
َ
َ
َ
أن يِّْللا ايو
وإحداثهن ابقاد ٍار ع
راعهن
بإنوائهنو يي{جَ عن اخ
دعهن من غير شو و ولم ي{و
ياب
ال َم ّللاوت َ ييخرجهم من ب{د بالئهم يو عبورهم أحيا كهي هم عب وياتهم.
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واخ ف أه ال{ربية يو وج دخوف البا يو عول  :باقاد ٍار يقاف ب{م نْويو البنرة :هوذ البوا
كالبا يو عول َ :كفَ
باّللا وهو مث ت َ ّللاتبِتِ بالدَ ّللاه ان وعاف ب{وم نْوويو الكويوة :دخ وت هوذ البوا ل َوم
َ
عاف :وال{رَ تدخ ها مع الجْود إكا كانت راي{ة لما عب هاو وتدخ ها إكا وعع ع يهوا ي{و يْ واج إلو
اسمين مث عولك :ما أظتك بقائمو وما َ
أظن أنك بقائمو وما كتت بقائمو يإكا خ {ت البا ننبت الذ
كانت ت{م يي و بما ت{م يي من الف{ و عاف :ولو ألقيت البا من عادر يو هذا الموضع ريوعو ألنو
خبر ألنو عاف :وأنودنو ب{لهم:
يَ َما َر َج{َ ّللا
ت بخائابَ ٍة اركابٌ َْ اكي ِم ِ
ب ِم ّللات َهاها
بن ال ِمسيَ ا
يلدخ البا يو ي{ لو ألقيت مت ننب بالف{ ال بالبا و يقا ع هذا ما أشبه .
وعاف ب{م من أنكر عوف البنر َ الذ ككرنا عول  :هذ البوا دخ وت ل جْودو ألن المجْوود يوو
ّللا
أن يِّْللا ياو ال َم ّللاوت َ » عافَ :
بلن « َأو لَ ّللام يَ َر ّللاوا َ
الم{ت وإن كان عد حاف بيتهما َ
يولن اسوم
حَ عاد ٌار ع
أن َ
يَ َر ّللاوا وما ب{دها يو ا هاو وال تدخ يي البا و ولكن م{تا جْدو يدخ ت ل م{ت .
و ِحكو عن البنر َ أن كان يلب إدخاف إالَو وأن التْويين من أه الكويوة يجيَونو و ويقولوون:
ما ظتتت أن يدا إال عائماو وما ظتتت أن يدا ب{الم .ويتود:
ع َميَ ٍة إالَ ا يادا
َولَ ّللاستِ ابْالافٍ لَ َولَدّللاتِ ام ّللات ِه ّللام َ{
َ
اّللا»و يهذ لم تدخ إال لم{تو اوْيّو وهوو
عاف :يلدخ إال ب{د جواَ اليمينو عاف :يلما « َكفَ اب َ
ل { َجبو كما تقوف ل َ
ف بَيد .عاف :وأما ت َ ّللاتبِتِ بالودهن يولجم{وا ع و أنهوا او ة .وأشوب األعوواف
ظ ِر َ
يو كلك بالنواَ عوف من عاف :دخ ت البا يو عول بقاد ٍار ل َجّْللا دو لما ككرنا لقائ و كلك من ال ا{ .
عوورا األمنووارو عوون أبووو إسووْا
واخ فووت
القوورا يووو عوورا ة عولوو  :ابقوواد ٍار يقوورأ كلووك عامووة َ
َ
عورا األمنوار ع يهوا .وأموا االَخورون
وال َجّْللا دار َ واألعرج ابقاد ٍار وهو النْيْة عتودنا جمواع َ
الذين ككرتهم يإنهم ييما كِكر عتهم كانوا يقرأون كلك «يقدر» باليا  .وعود كِكور أنو يوو عورا ة عبود
هللا بن مس{ود « َ
ض عَواد ٌار» بغيور بوا و يفوو كلوك حجوة لمون عورأ
سو َموا ا
أن َ
حَ الَ اذ َخ َوقَ ال َ
ت َواأل َ ّللار َ
اير يقووف ت{وال ككور  :ب و و يقودر الوذ
َوو ٍ عَود ٌ
«بقاد ٍار» بالبا واأللف .وعول َ :ب إنَو ِ َ
ع و ِكو َ ش ّللا
خ ق السموات واألرض ع إحيا الموت  :أ الذ خ ق كلوك ع و كو َ شوو شوا خ قو و وأراد
ي{ و كو عدرة ال ي{جَ شو أراد و وال يِ{يي شو أراد ي{ و يي{يي إنوا الخ ق ب{د الفتوا و ألن
من عجَ عن كلك يل{يفو يال يتبغو أن يكون إلها من كان عما أراد ض{يفا.

اآلية 34 :

ّللاس هَوأَذَا اب ّللا
القوف يأو تلويأ عول ت{ال :
َو َي ّللاو َم يِ ّللا{ َر ِ
ض الَذاينَ َكفَ ِرواّللا َ
ع َ َ التَ ا
ار أَلَي َ
َ
وال َْ َق عَوالِواّللا َب َو َ
اَ با َما ِكت ِ ّللام ت َ ّللاكفِ ِرونَ }.
َو َربَتَا عَا َف يَذِوعِواّللا ّللاال{َذَ َ
يقوووف ت{ووال ككوور  :ويوووم ي{وورض هوواال المك وذَبون بالب{ووثو وث وواَ هللا عبوواد ع و أعمووالهم
النالْةو وعقاب إيواهم ع و أعموالهم السوي ةو ع و التوارو نوار جهوتمو يقواف لهوم حيت وذٍ :ألويس هوذا
َ
بالْقو توبيخا مون هللا لهوم ع و تكوذيبهم
ال{ذاَ الذ ت{ذَبون اليومو وعد كت م تكذَبون ب يو الدنيا
ب و كان يو الدنيا عالِوا بَ َو َربَتا يقوف :ييجيب هاال الكفرة من يورهم بذلكو بلن يقولوا ب و هوو
َ
المقرر بوذلك :يوذوعوا عوذاَ التوار
اَ با َما ِك ّللات ِ ّللام ت َ ّللاكفِ ِرونَ يقوف :يقاف لهم
َ
الْق وهللا عاف :يَذِوعِوا ال{َذَ َ
االَن بما كت م تجْدون يو الدنياو وتتكرون و وتلبَون ا عرار إكا دِعي م إل ال نديق ب .

اآلية 35 :

س ا َوالَ تَسّللاو َ ّللا{ اج لَ ِهو ّللام َكولَنَ ِه ّللام
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :يَا ّللا
الر ِ
ابَ َر أ ِ ّللاولِواّللا ّللاال{َ ّللاَ ام امنَ َ
ابا ّللار َك َما َ
ّللا
ّللا
ً
ٌ
َ
َ
ِ
ار بَالَغ يَ َه ّللا يِ ّللاه كِ إاال القَ ّللاو ِم الفَا اسقونَ }.
سا َ
يَ ّللاو َم يَ َر ّللاونَ َما يِو َ
عة َمن نَ َه ٍ
عدِونَ لَ ّللام يَ ّللابَث ِ َواّللا إاالَ َ
َ
و لمووا ع وود موون عووبّللا ا
يقوووف ت{ووال ككوور لتبي و مْموود او هللا ع ي و وس و مو مثب و ع و الملو َ
التبووة او هللا ع يو وسو مو وآمور باالئ سوا يوو ال{وَم ع و التفووك لوذلك
الرسالةو وثقو أحمواف
َ
بلولو ال{َم من عب من رس الذين ابروا ع عظيم ما لَقِوا يي من عومهم من المكار و ونالهم
ا اب ّللار يا مْمد ع و موا أاوابك يوو هللا مون أكى مكوذَبيك مون عوموك
يي متهم من األكى والودائد يا ّللا
ِ
ِ
ابَ َر أولوا ال َ{ ّللاَ ام ع القيام بلمر هللاو واالن هوا إلو طاع و مون
الذين أرس تاك إليهم با نذار ك َما َ
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رس الذين لم يتههم عن التفوك ألمور و موا نوالهم ييو مون شودَة .وعيو  :إن أولوو ال{وَم موتهمو كوانوا
بالم َْنو ي م تَدهم المْن إال جدَا يو أمر هللاو كتووم وإبوراهيم
الذين ام ِ اْتوا يو كات هللا يو الدنيا ا
وموس ومن أشبههم .وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
24232أ و حوودثتو يووونسو عوواف :أخبرنووا ابوون وهووبو عوواف :ثتووو ثوابووة بوون مسوو{ودو عوون عنووا
سو ا نوووم وإبووراهيم وموسو وعيسو
وو أنو عوواف يا ّللا
الر ِ
اوبَ َر أِولِووو ال{َو ّللاوَ ام اموونَ َ
اوبا ّللار ك َمووا َ
ال ِخراسووان َ
ومْمد ا هللا ع ي وس م.
ِ
ِ
اوبَ َر أولوو ال{َ ّللاوَ ام
24233أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادة يا ّللا
ابا ّللار ك َما َ
س ا كتا نْدَث أن إبراهيم كان متهم.
الر ِ
امنَ َ
وكان ابن يد يقوف يو كلك ما:
ابَ َر
24234أ حدثتو ب يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابن يدو يو عول  :يا ّللا
ابا ّللار ك َما َ
س ا عاف :ك َ الرس كانوا أولو عَم لم ي خذ هللا رسوالً إال كان كا عَمو ياابر
الر ِ
أِولِو ال{َ ّللاَ ام امنَ َ
كما ابروا.
24235أ حدثتا ابن ستان َ
القَا و عاف :حدثتا عبد هللا بن رجوا و عواف :حودثتا إسورائي و عون سوالمو
ِ
ِ
سو ا عواف :سوما هللا مون شودَت
عن س{يد بن ِجبيرو يو عول  :يا ّللا
الر ِ
اوبَ َر أولوو ال َ{ ّللاوَ ام امونَ َ
او اب ّللار ك َموا َ
ال{َم.
وعول َ :وال ت َ ّللاس َ ّللا{ اج ّللا لَ ِه ّللام يقوف :وال تس {ج ع يهم بال{وذاَو يقووف :ال ت{جو بمسولل ك ربوك كلوك
عةً ام ّللا
َهوار يقووف:
عودِونَ لَو ّللام يَ ّللابَثِووا إالَ سوا َ
يوم يَ َور ّللاونَ موا يِو َ
ون ن ٍ
لهم يإن كلك نا ف بهم ال مْالة كلنَ ِه ّللام َ
كلنهم يوم يرون عذاَ هللا الذ ي{دهم أن متَل بهمو لم ي بثوا يو الودنيا إال سواعة مون نهوارو ألنو
يتسيهم شدَة ما يتَف بهم من عذاب و عدر ما كانوا يو الدنيا لبثواو ومب وو موا ييهوا مكثووا مون السوتين
وم يَ ّللاوو ٍمو
والوهورو كموا عواف جو َ ثتواؤ  :عوا َف لَ ابثّللاو ِ ّللام ياوو ّللا
األر ا
ض َ
عودَدَ اسوتاينَ ؟ عوالِوا لَ ابثّللاتوا يَ ّللاوموا ّللاأو بَ ّللا{ َ
ياسّللال َ اف ال{ادَينَ .
وعول َ :بال ٌ
غ ياي ا وجهان :أحدهما أن يكوون م{توا  :لوم ي بثووا إال سواعة مون نهوار كلوك لبوث بوالغو
بم{ت  :كلك بالغ لهم يو الدنيا إل أج همو ثم حذيت كلك لبثو وهو مرادة يو الكالم اك فوا بداللوة
ما ككر من الكالم ع يها .واالَخر :أن يكون م{تا  :هذا القرآن وال ذكير بالغ لهم وكفايةو إن ي َكروا
واع بروا ي ذكروا.
وعول  :يَ َه ّللا يِ ّللاه َكِ إالَ القَ ّللاو ِم الفا اسقِونَ يقووف ت{وال ككور  :يهو يه وك هللا ب{ذابو إكا أنَلو إال القووم
الووذين خووالفوا أموور و وخرجوووا عوون طاع و وكفووروا ب و  .وم{ت و الكووالم :ومووا يه ووك هللا إال القوووم
الفاسقين .وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
24236أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادةو يو عول  :يَ َه ّللا يِ ّللاه َوكِ إالَ القَ ّللاوو ِم
ظهور أو متوايق اودَ ب سوان وخوالف
الفا اسقِونَ ت َ َ{ َمووا موا يه وك ع و هللا إال هالوك ولو ا سوالم
َ
ستَ ٍة ِك ا َب ّللا
وت لَو ِ
و هللا ا هللا ع ي وس م كان يقوف« :أيَ َما َ
ع ّللاب ٍد ام ّللان أ ِ َم او َه َم اب َْ َ
ب{م  .كِكر لتا أن نب َ
سيَ َةً
ع َ ّللاي ا و ّللا
َواحدَةٌو َو ّللا
ع ام َها ِك ا َب ّللا
ع ام ها ِك ا َب ّللا
يإن َ
سيَ َ ٍة لَ ّللام ت ِ ّللاك َبّللا َ
ع ّللاو َر ّللاأمثا ال َها .وأيَ َما َ
ت لَ ِ َ
إن َ
ت َ
ع ّللاب ٍد َه َم ب َ
حِ َوال َي ّللاه اكِ إالَ ها الكٌ ».
احدَةًو ث ِ َم كانَ َي ّللا َب{ِهاو و َي ّللام ِْوها َ
َو ا

سورة محمد
مدنية
وآياتها ثمان وثالثون
بسم هللا الرح َمن الرحيم

اآلية 2-1 :
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ض َ أ َ ّللاع َمالَ ِه ّللام ا َوالَذاينَ آ َمتِواّللا
سباي ا َ
حا أ َ َ
ادَواّللا َ
عن َ
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :الَذاينَ َكفَ ِرواّللا َو َ
ع َو َ ِم َْ َمو ٍد َو ِه َوو ّللاال َْ َ
او َ َّ
نا ال َْا ا
سويَ َاتا اه ّللام َوأ َ ّللا
ع ام ِواّللا ال َ
وق امون َربَ اهو ّللام َكفَ َور َ
ت َوآ َمتِواّللا با َما نِ ََ َف َ
َو َ
عو ّللات ِه ّللام َ
بَالَ ِه ّللام }.
عاف أبو ج{فر :يقوف ت{ال ككر  :الذين جْدوا توحيد هللا وعبدوا غير وادَوا من أراد عبادت َ
وا عرار بوحداني و وتنديق نبي مْمد ا هللا ع ي وس م عن الذ أراد من ا سالم وا عورار
ض َ أعمالَه ّللام يقوف :ج{ هللا أعمالهم ضالالً ع غير هدى وغير رشادو ألنها عم ت
وال نديق أ َ
َ
ِ
ت يقووف ت{وال ككور :
نوا الْا ا
يو سبي الوينان وهوو ع و غيور اسو قامة َوالوذاينَ آ َمتِووا َو ا
عم ووا ال َ
والذين ادَعوا هللا وعم وا بناع و واتب{وا أمر ونهي وآ َمتِوا با َما نِ ََ َف ع ِم َْ َم ٍد يقوف :وادَعوا
وق ام ّللا
بالك اَ الذ أنَف هللا ع مْمود َو ِه َوو ال َْ َ
سويَ اتا اه ّللام يقووف :مْوا هللا عوتهم
ون َربَ اهو ّللام َكفَ َور َ
عو ّللات ِه ّللام َ
َ
َ
او َّ بوال ِه ّللام يقووف:
بف{ هم كلك سي ما عم وا من األعمافو ي م يااخوذهم بو و ولوم ي{واعبهم ع يو وأ ّللا
وأا ّ شلنهم وحالهم يو الدنيا عتد أوليائ و ويو االَخرة بلن أورثهم ن{يم األبد والخ ود الودائم يوو
جتان .
َ
َ
ِ
والْاتا ...اآليوةو
ن ا
وكِكر أن عت بقول  :الذاينَ َكفَ ِروا ...اآلية أهو مكوةو َوالوذاينَ آ َمتِووا َو ا
عم ووا ال َ
أه المديتة .ككر من عاف كلك:
 24237أ و حوودثتو إسووْا بوون وهووب الواسوونوو عوواف :حوودثتا عبيوود هللا بوون موس و و عوواف :أخبرنووا
ادَوا
إسرائي و عن أبو يْي الق اتو عن مجاهدو عن عبد هللا بن عبا و يو عول  :الَذاينَ َكفَ ِروا َو َ
ت عاف :األننار.
نا الْا ا
س ابي ا َ
حا عاف :نَلت يو أه مكة َوالَ اذينَ آ َمتِوا َو ا
عم ِوا ال َ
َ
ع ّللان َ
ا َ َّ بالَ ِه ّللام عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
وبتْو الذ ع تا يو م{ت عول  :وأ ّللا
24238أ حدثتو إسْا بن وهب الواسنوو عاف :حدثتا عبيد هللا بن موس و عاف :حدثتا إسرائي و
ا َ َّ بالَ ِه ّللام عاف :أمرهم.
عن أبو يْي الق اتو عن مجاهدو عن عبد هللا بن عبا وأ ّللا
 24239أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
او َ َّ بوالَ ِه ّللام عواف:
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عون ابون أبوو نجويّو عون مجاهود وأ ّللا
شلنهم.
او َ َّ بوالَ ِه ّللام عواف :أاو ّ
24240أ حدثتا بورو عواف :حودثتا يَيودو عواف :حودثتا سو{يدو عون ع وادة وأ ّللا
حالهم.
ا َ َّ بوالَ ِه ّللام عواف:
حدثتا مْمد بن عبد األع و عاف :حدثتا مْمد بن ثورو عن م{مرو عن ع ادة وأ ّللا
حالهم.
او َ َّ بوالَ ِه ّللام عواف
24241أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابون يودو يوو عولو  :وأ ّللا
حالهم .والباف :كالمندر مث الولن ال ي{رف متو ي{و و وال تكواد ال{ورَ تجم{و إال يوو ضورورة
ش{رو يإكا جم{و عالوا باالت.

اآلية 3 :

اط َ َوأ َ َن الَذاينَ آ َمتِوواّللا اتَبَ{ِوواّللا ّللاال َْ َ
وق
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :كَلاكَ بال َ َن الَذاينَ َكفَ ِرواّللا اتَبَ{ِواّللا ّللاالبَ ا
حِ ال تَا ا أ َ ّللامثَالَ ِه ّللام }.
َ َ
امن َربَ اه ّللام َكذَلاكَ يَل اّللار ِ
يقوف ت{ال ككر  :هذا الذ ي{ توا بهوذين الفوريقين مون إضواللتا أعمواف الكوايرينو وتكفيرنوا عون
الووذين آمتوووا وعم وووا النووالْاتو جووَا متووا لك و َ يريووق مووتهم ع و ي{ و  .أمووا الكووايرون يلض و تا
أعمالهمو وج{ تاها ع غير اس قامة وهدىو بلنهم اتب{وا الوينان يلطاعو و وهو الباط  .كما:
 24250حدثتو كريا بن يْي بن أبو ائدةو وعبا بن مْمودو عواال :حودثتا حجواج بون مْمودو
عاف :عاف ابن ِج َريم :أخبرنو خالد أن سمع مجاهدا يقوف كلكَ َ
الباطو َ عواف:
بلن الَذاينَ َكفَ ِروا اتَبَ{ِووا
ا
َ
الْوق
الباط  :الوينان .وأموا المامتوون يكفَرنوا عوتهم سوي اتهمو وأاو ْتا لهوم حوالهم بولنهم اتب{ووا
الذ جا هم من ربهمو وهو مْمود او هللا ع يو وسو مو وموا جوا هم بو مون عتود ربو مون التوور
حِ ل تَا ا ّللاأمثالَ ِه ّللام يقوف َ
عَ وج َ  :كموا بيتوت لكوم أيهوا التوا ي{ وو بفريوق
َ َ
والبرهان َكذَلكَ يَل اّللار ِ
الكفر وا يمانو كذلك نمث ل تا األمثافو ونوب لهم األشبا و يت ْق بك َ عوم من األمثاف أشكاالً.
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اآلية 4 :

وودَواّللا
َ َح َ َ إاكَآ أَثّللاخَت ِ ِموو ِه ّللام يَ ِ
َ َ
الرعَا ا
ل ّللار َ
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :يَإاكَا لَ اقي ِ ِم الَذاينَ َكفَ ِرواّللا يَ َ
ن َور امو ّللات ِه ّللام َولَوأ َ اكن
ارهَا كَلاكَ َولَ ّللاوو يَوَوآ ِ َ
ل َع ّللاال َْ ّللار ِ
ّللاال َوث َا َ يَإ ا َما َمتَا بَ ّللا{دِ َوإا َما يادَآ ً َح َ َ ت َ َ
حِ الَ ّللان َ َ
َ أ َ ّللاو َ َ
ِل َ أ َ ّللاع َمالَ ِه ّللام }.
سباي ا َ
ل ِك ّللام بابَ ّللا{ ٍ
حا يَ َن ي ا
لَيَ ّللاب ِ َو بَ ّللا{ َ
م َوالَذاينَ عِ ا ِواّللا ياو َ
يقوف ت{وال ككور لفريوق ا يموان بو وبرسوول  :يَوإكَا لَ اقيِو ِم الَوذاينَ َكفَ ِوروا بواأ ورسوول مون أهو
الْرَو ياضربوا رعابهم.
وعول  :ح إكَا أثّللا َخ ّللات ِ ِمو ِه ّللام يَ ِ
الوثا َ يقوف :ح إكا غ ب موهم وعهرتم من لم تلوربوا رعب و
ودَوا َ
متهمو يناروا يو أيديكم أسورى يَ ِ
الوثوا َ يقووف :يوودَوهم يوو الوثوا كويال يق ووكمو ييهربووا
وودَوا َ
متكم.
وعول  :يإ َما َمتَا بَ ّللا{دِ وإ َما يادَا ً يقوف :يإكا أسورتموهم ب{ود ا ثخوانو يإموا أن تمتووا ع ويهم ب{ود كلوك
بإطالعكم إياهم من األسرو وتْرروهم بغير عوض وال يديوةو وإموا أن يفوادوكم يودا بولن ي{نووكم
من أنفسهم عوضا ح تن قوهمو وتخ وا لهم السبي .
واخ ووف أهو ال{ ووم يووو عولو  :ح و إكَا أثّللا َخ ّللات ِ ِمووو ِه ّللام يَ ِ
الوثووا َ و يإ َمووا َمتَووا بَ ّللا{ودِ َوإ َمووا ياوودا ً يقوواف
وودَوا َ
ب{لهم :هو متسوخ نسخ عول  :يا ّللاع ِ ِوا ال ِم ّللاو اركينَ َحي ِ
ّللاث َو َج ّللادت ِ ِمو ِهم وعول يإ َما ت َثّللاقَفَتَ ِه ّللام يو ال َْ ّللاورَ
يَو ََر ّللاد اب اه ّللام ام ّللان َخ ّللا اف ِه ّللام .ككر من عاف كلك:
وو عواال :حودثتا ابون المبواركو عون ابون ِج َوريم أنو
24242أ حدثتا ابن ِح َميد وابن عيس الودامغان َ
كان يقوفو يو عول  :يإ َما َمتَا َب ّللا{دِ َوإ َما يادا ً نسخها عول  :يا ّللاع ِ وا الم ّللاو اركاينَ َحي ِ
ّللاث َوج ّللادتِمو ِه ّللام.
24243أ حدثتا ابن بوارو عاف :حدثتا عبد الرحمنو عاف :حدثتا سوفيانو عون السود َ يإ َموا َمتَوا َب ّللا{ودِ
َوإ َما يادا ً عاف :نسخها يا ّللاع ِ ِوا ال ِم ّللاو اركينَ َحي ِ
ّللاث َو َج ّللادت ِ ِمو ِه ّللام.
24244أ حدثتا مْمد بن عبد األع و عاف :حودثتا ابون ثوورو عون م{مورو عون ع وادة يإ َموا َمتَوا َب ّللا{ودِ
َ يَو ََر ّللاد اب اه ّللام َم ّللان َخ ّللافَ ِه ّللام.
َوإ َما يادا ً نسخها عول  :يإ َما ت َثّللاقَفَتَ ِه ّللام ياو ال َْ ّللار ا
حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادةو عول  :يإكَا لَ اقيِ ِم الَذينَ َكفَ ِروا إلو عولو :
َوإ َمووا ايودَا ً كووان المسو مون إكا لقوووا الموووركين عووات وهمو يووإكا أسووروا مووتهم أسوويراو ي وويس لهووم إال أن
َ يَو ََور ّللاد اب اهو ّللام َم ّللا
ون
يِفادو و أو يمتوا ع يو و ثوم يرسو و و يتسوخ كلوك ب{ود عولو  :يإ َموا ت َثّللاقَفَوتَ ِه ّللام ايوو ال َْ ّللاور ا
َخ ّللافَ ِه ّللام :أ ع ,بهم من سواهم من التا ل{ هم يذَكرون.
 24245أ حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مرو عن عبد الكريم الجَر و عواف:
ك ب إل أبو بكر رضو هللا عت يو أسير أِسرو يذكر أنهم ال مسو بفدا كذا وكذاو يقواف أبوو بكور:
و من كذا وكذا.
اع و و لق ِ رج من الموركينو أحبَ إل َ
24246أ حدثتو مْمد بن س{دو عاف :ثتو أبوو عاف :ثتو عموو عاف :ثتو أبوو عن أبيو و عون ابون
َ ...إل آخر اآليةو عاف :الفدا متسوخو نسخ ها:
َ َ
الرعا ا
ل ّللار َ
عبا و عول  :يإكَا لَ اقيِ ِم الَذاينَ َكفَ ِروا يَ َ
ا ٍد عاف :ي م يبق ألحد مون المووركين عهود وال حرموة ب{ود
يإكَا ا ّللان َ
س َ َخ األ ّللاش ِه ِر ال ِْ ِر ِم ...إل ِك َ َم ّللار َ
برا ةو وانسالخ األشهر ال َْرم.
24247أ ِحدثت عن الْسينو عاف :سوم{ت أبوا م{واك يقووف :أخبرنوا عبيودو عواف :سوم{ت اللوْاك
سو َ َخ األ ّللاشو ِه ِر ال ِْ ِور ِم يوا ّللاع ِ ِوا
يقوف يو عول  :يإ َما َمتَا بَ ّللا{دِ َوإ َما يادا ً هذا متسووخو نسوخ عولو  :يوإكَا ا ّللان َ
ال ِم ّللاو اركاينَ َحي ِ
ّللاث َو َج ّللادت ِ ِمو ِه ّللام ي م يبق ألحد من الموركين عهد وال كمة ب{د برا ة.
َ
المن ع ي
وعاف آخرون :هو مْكمة وليست بمتسوخةو وعالوا :ال يجو ع األسيرو وإنما يجو
والفدا  .ككر من عاف كلك:
 24248أ حدثتا ابن المثت و عاف :حدثتا أبو ع اَ سه بن حمادو عاف :حدثتا خالد بن ج{فورو عون
الْسنو عاف :أت الْجاج بلسارىو يديع إل ابن عمر رجالً يق و يقاف ابن عمر :ليس بهذا أِمرناو
عاف هللا َ
عَ وج َ ح إكَا أثّللا َخ ّللات ِ ِمو ِه ّللام يَ ِ
الوثا َ و يإ َما َمتَا بَ ّللا{دِ َوإ َما يادا ً عاف :البكا بين يدي يقواف
ودَوا َ
الْسن :لو كان هذا وأاْاب الب دروا إليهم.
وو عاال :حدثتا ابون المبواركو عون ابون ِج َوريمو عون
24249أ حدثتا ابن حميد وابن عيس الدامغان َ
عنا أن كان يكر ع المورك ابراو عاف :وي و هذ اآلية يإ َما َمتَا بَ ّللا{دِ َوإ َما يادا ً .
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 24250أو حودثتا ابوون عبود األع و و عواف :حوودثتا ابون ثووورو عون م{موورو عون الْسوونو عواف :ال تق و
ال{دو.
األِسارى إال يو الْرَ يهيب بهم
َ
 24251أ عاف :ثتا ابن ثورو عن م{مرو عواف :كوان عمور بون عبود ال{َيوَ يفوديهم الرجو بالرجو و
وكان الْسن يكر أن يفاد بالماف.
 24252أ عاف :ثتا ابن ثورو عن م{مرو عن رج من أه الولم ممن كوان يْور عمور بون عبود
ال{َيَو وهو من بتو أسدو عاف :ما رأيت عمر رحم هللا ع أسيرا إال واحدا من ال رك كان جوو
بلسارى من ال ركو يلمر بهم أن يِس رعواو يقواف رجو ممون جوا بهوم :يوا أميور الموامتينو لوو كتوت
رأيت هذا ألحدهم وهو يق المس مين لكثر بكاؤك ع يهمو يقاف عمر :يدونك ياع و يقام إلي يق .
والنواَ من القوف عتدنا يو كلوك أن هوذ اآليوة مْكموة غيور متسووخةو وكلوك أن اوفة التاسوخ
والمتسوخ ما عد بيَتا يو غير موضع يو ك ابتا إن ما لم يجَ اج ماع حكميهما يوو حواف واحودةو أو
َ
المون والفودا
ما عامت الْجة بلن أحدهما ناسخ االَخورو وغيور مسو تكر أن يكوون ج{و الخيوار يوو
والق إل الرسوف ا هللا ع ي وس مو وإل القائمين ب{د بلمر األمةو وإن لم يكن الق مذكورا
يو هذ اآليةو ألن عد أكن بق هم يو آية أخرىو وكلك عول  :يَا ّللاع ِ ِوا ال ِم ّللاوركاينَ َحي ِ
ّللاوث َو َجو ّللادت ِ ِمو ِه ّللام....
اآليةو ب كلك كذلكو ألن رسوف هللا ا هللا ع ي وس م كذلك كان يف{ ييمن اار أسيرا يو يود
َ
ويمن ع ب{مو مث يووم بودر ع و عقبوة بون أبوو
من أه الْرَو ييق ب{لاو ويفاد بب{مو
ِم َ{يّللاّ وعد أِتو ب أسيراو وع بتو عِ َريظةو وعد نَلوا ع حكم س{دو وااروا يو يد سو اماو وهوو
َ
َ
ومون ع و
والمن ع يهم عادرو ويادى بجماعة أسوارى المووركين الوذين أِسوروا ببودرو
ع يدائهمو
وو وهو أسير يو يد و ولم يَف كلك ثاب ا من سير يو أه الْرَ من لدن أكن
ثمامة بن أثاف الْتف َ
هللا ل بْربهمو إل أن عبل إلي ا هللا ع ي وس م دائما كلك ييهمو وإنما ككر ج َ ثتاؤ يو هذ
اآلية َ
يخص ككرهما ييهاو ألن األمور بق هموا وا كن متو بوذلك عود كوان
المن والفدا يو األسارىو
َ
َ
المون
مكرراو يلع م نبي ا هللا ع ي وسو م بموا ككور يوو هوذ اآليوة مون
تقدم يو سائر آ تتَي
َ
والفدا مال ييهم مع الق .
ارها يقوف ت{ال ككر  :يوإكا لقيو م الوذين كفوروا ياضوربوا رعوابهمو
ل َع ّللاال َْ ّللار ِ
وعول  :ح ت َ َ
َ ّللاأو َ َ
واي{ وا بلسراهم ما بيَتت لكمو ح تلع الْرَ آثامهوا وأثقواف أه هواو المووركين بواأ بولن ي وبووا
إل هللا من شركهمو ييامتوا ب وبرسول و ويني{و يو أمر ونهي و يذلك وضع الْورَ أو ارهواو
ارهوا والم{تو  :ح و ت قوو الْورَ أو ار أه هوا .وعيو  :م{تو كلوك:
ل َع ّللاال َْ ّللار ِ
وعي  :ح ت َ َ
َ ّللاأو َ َ
ح يلع المْارَ أو ار  .وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
24253أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبو عاامو عواف :حودثتا عيسو  :وحودثتو الْوارثو
لو َع
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{واو عون ابون أبوو نجويّو عون مجاهودو عولو  :ح و ت َ َ
و واواحب م وةو
ال َْ ّللار ِ
َ ّللاأو َ َ
ارها عاف :ح يخرج عيس ابون موريمو ييسو م كو َ يهوود َ وننوران َ
وتولمن الوواة مون الوذئبو وال تقوورض يولرة اجرابواو وتوذهب ال{وداوة موون األشويا ك هواو كلوك ظهووور
ا سالم ع الدين ك و ويت{م الرج المس م ح تقنر رج دما إكا وض{ها.
َ
لو َع ّللاال َْ ّللاور ِ
24254أ حدثتا بورو عاف :حودثتا يَيودو عواف :حودثتا سو{يدو عون ع وادةو عولو  :ح و ت َ َ
ارها ح ال يكون شرك.
ّللاأو َ َ
ارهوا
لو َع ّللاال َْ ّللاور ِ
حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مرو عون ع وادة ح و ت َ َ
َ ّللاأو َ َ
عاف :ح ال يكون شرك.
عتاو بالْرَ يو هذا الموضع :المْاربون.
ككر من عافِ :
ّللا
َ
لو َع ال َْ ّللاور ِ
24255أ حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابون ثوور عون م{مورو عون ع وادة ح و ت َ َ
ارها عاف الْرَ :من كان يقات هم سماهم حربا.
ّللاأو َ َ
َ
ّللا
ّللا
ن َر امت ِه ّللام يقوف ت{ال ككر  :هذا الذ أمرتكم ب أيها المامتون من
وعول  :كلكَ َول ّللاو يَوا ِ َ
حِ الن َ َ
َ
ع المووركين إكا لقي مووهم يوو حورَو وشودَهم وثاعوا ب{ود عهورهمو وأسورهمو والمون والفودا ح و
َ
الْوق الوذ ألوَمكم ربكوم ولوو يووا ربكومو ويريود الن نور مون هواال
ارها هو
ل َع ّللاال َْ ّللار ِ
تَ َ
َ ّللاأو َ َ
الموركين الذين بين هذا الْكم ييهم ب{قوبة مت لهوم عاج وةو وكفواكم كلوك ك و و ولكتو ت{وال ككور
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م يقوووف:
ل و ِك ّللام با وبَ ّللا{ ٍ
كوور االن نووار مووتهمو وعقوووب هم عوواجالً إال بليووديكم أيهووا المامتووون اليَ ّللاب ِو َوو بَ ّللا{ َ
ليخ بركم بهومو يوي{ م المجاهودين موتكم والنوابرينو ويب ووهم بكومو يي{اعوب بليوديكم مون شوا موتهمو
َ
الْوق .وبتْوو الوذ ع توا يوو
وي { ,من شا متهم بمن أه ك بليديكم من شا موتهم ح و يتيوب إلو
كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
َ
ّللا
ّللا
ن َر امت ِه ّللام إ
24256أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادة َول ّللاو يَوا ِ َ
حِ الن َ َ
وهللا بجتود الكثيرة ك َ خ ق ل جتدو ولو س ّ أض{ف خ ق لكان جتدا.
عورا الْجوا
سباي ا َ
القورا يوو عورا ة كلوكو يقرأتو عاموة َ
حا» اخ فت َ
وعول َ « :والَذاينَ عات َ ِوا ياو َ
والكوية « َوالَذاينَ عات َ ِوا» بم{ت  :حواربوا المووركينو وجاهودوهمو بواأللف وكوان الْسون البنور
ييمووا كِكوور عتو يقوورأ عِ َ ِوووا بلووم القوواف وتوووديد ال ووا و بم{تو  :أنو عو هم الموووركون ب{لووهم ب{وود
ب{مو غير أن لم يس َم الفاع ون .وكِكر عن الجْدر َ عاام أن كان يقورأ « َوالَوذاينَ عَ َ ِووا» بفو ّ
القاف وتخفيف ال ا و بم{ت  :والذين ع وا الموركون باأ .وكان أبو عمرو يقرأ عِ ا ِوا بلم القاف
وتخفيف ال ا بم{ت  :والذين ع هم الموركونو ثم أسقّ الفاع ينو يج{ هم لم يس َم ياع كلك بهم.
القورا و وإن كوان
وأول القرا ات بالنواَ عرا ة من عورأ « َوالَوذاينَ عوات َ ِوا» التفوا الْجوة مون َ
لجمي{ها وجو مفهومة.
وإك كان كلك أول القرا ات عتدنا بالنواَو ي لويو الكوالم :والوذين عوات وا موتكم أيهوا المامتوون
أعدا هللا من الكفار يو دين هللاو ويو ننرة ما ب{وث بو رسوول مْمودا او هللا ع يو وسو م مون
ِل َ أعمالَ ِه ّللام ي ن يج{ هللا أعمالهم ال و عم وها يو الودنيا ضوالالً
الهدىو يجاهدوهم يو كلك يَ َ ّللان ي ا
ِ
عتاو بها أه أحد .ككر من عاف كلك:
ع يهم كما أض َ أعماف الكايرين .وكِكر أن هذ اآلية ِ
َ
ِ
حا يَ َ ّللا
ون
سو ابي ا َ
24257أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادة َوالذاينَ عِ ا وا ياو َ
ِل َ أعمالَ ِه ّللام كِكر لتا أن هذ اآلية أِنَلت يوم أِحد ورسووف هللا او هللا ع يو وسو م يوو ال َ
وو ّللا{بو
ي ا
ِ
وعد يَوَت ييهم الجراحوات والق و و وعود نوادى المووركون يوم وذٍ :أعّللاو ِ ِه َبو ّللا و يتوادى المسو مون :هللا
ع َوَى لكومو عواف
ع َوَىو وال ِ
أع وأجو َ و يتوادى المووركون :يووم بيوومو إن الْورَ سوجافو إن لتوا ِ
حِ َم ّللاوالنوا َوال َم ّللاوولَ لَ ّللاكو ِمَ .
رسوف هللا ا هللا ع ي وسو مَ « :
إن القَ ّللا َو ِم ّللاخ َ افَوةٌو أ َموا عَ ّللاالنوا يلَحّللا يوا ٌ
ار يِ َ{ذَبِونَ ».
ي ّللاِر َ عِونَ و وأ َما عَ ّللاال ِك ّللام يَ افو التَ ا
حا يَ َ ّللا
ون
سو ابي ا َ
حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مرو عن ع ادة َوالَذاينَ عِ ا ِوا ياوو َ
ِل َ أعمالَ ِه ّللام عاف :الذين عِ وا يوم أِحد.
ي ا

اآلية 7-5 :

ع َريَ َهوا لَ ِهو ّللام ا يَلَيَ َهوا
سويَ ّللاهداي اه ّللام َويِ ّللا
نو ا ِّ بَوالَ ِه ّللام ا َويِود اّللاخ ِ ِه ِم ّللاال َجتَوةَ َ
القوف يأو تلويوأ عولو ت{وال َ َ :
َ
ّللا
َ
ِ
ّللا
ن ّللار ِك ّللام َويِثبَت أعدَا َمك ّللام }.
ن ِرواّللا َ
حَ يَت ِ
الَذاينَ آ َمتِ َواّللا إان ت َت ِ
يقوف ت{وال ككور  :سويويق هللا ت{وال ككور ل {مو بموا يرضوو ويْوبَ و هواال الوذين عوات وا يوو
ع َريَهوا لَ ِهو ّللام يقووف:
سبي و َويِ ّللا
ن ا ِّ بالَ ِه ّللام :وين ّ أمرهم وحالهم يو الدنيا واالَخورة َويِود اّللاخ ِ ِه ِم ال َجتَوةَ َ
عريها وبيَتها لهمو ح إن الرج ليلتو متَل متها إكا دخ ها كموا
ويِدخ هم هللا جت
عريهاو يقوفَ :
َ
ّللا
كان يلتو متَل يو الدنياو ال يِو اك ِ ع ي كلك .كما:
24258أو حودثت ا ابوون عبود األع و و عواف :حوودثتا ابون ثوورو عوون م{مورو عوون ع وادةو عوون أبوو سوو{يد
ص ب{لهم
ال ِخدّللار َ و عاف :إكا ن َج هللا المامتين من التار ِحبسوا ع عتنرة بين الجتة والتارو ياع َ
من ب{م مظالم كثيرة كانت بيتهم يو الدنياو ثم يِاكن لهم بالدخوف يو الجتةو عاف :يما كان المامن
بلد َف بمتَل يو الدنيا مت بمتَل يو الجتة حين يدخ ها.
ِ
َ
َ
َ
ع َريَهوا ل ِهو ّللام عواف:
حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادةو عولو َويِود اّللاخ ِه ِم ال َجتوة َ
أ متا لهم ييها.
 24259أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبوو نجويّو عون مجاهودو يوو عولو َ :ويِود اّللاخ ِ ِه ِم
ع َريَها لَ ِه ّللام عاف :يه د أه ها إل بيووتهم ومسواكتهمو وحيوث عسوم هللا لهوم ال يخن وونو كولنهم
ال َجتَةَ َ
سكانها متذ خ قوا ال يس دلون ع يها أحدا.
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24260أ حودثتو يوونسو عواف :أخبرنوا ابون وهوبو عواف :عواف ابون يودو يوو عولو َ :ويِود اّللاخ ِ ِه ِم ال َجتَوةَ
ع َريَها لَ ِه ّللام عاف :ب غتا عن غير واحد عاف :يدخ أه الجتوة الجتوةو ولهوم أعورف بمتوا لهم ييهوا مون
َ
متا لهم يو الدنيا ال و يخ فون إليها يو عمر الودنيا عواف :ي وك عووف هللا جو َ ثتواؤ َويِود اّللاخ ِ ِه ِم ال َجتَوةَ
ع َريَها لَ ِه ّللام.
َ
َ
ِ
ّللا
ّللا
وعول  :يا أيَها الذاينَ آ َمتِوا ّللا
ن ّللاورك ّللام يقووف ت{وال ككور  :يوا أيهوا الوذين اودَعوا هللا
ن ِروا َ
حَ يَت ِ
إن تَت ِ
ورسول و إن تتنروا هللا يتنركم بتنركم رسول مْمودا او هللا ع يو وسو م ع و أعدائو مون
أه الكفر ب وجهادكم إياهم م{ ل كون ك م و ال{ِ يوا يتنوركم ع ويهمو ويظفوركم بهومو يإنو نااور
ديت وأوليا  .كما:
24261أ و حوودثتا بووورو عوواف :حوودثتا يَيوودو عوواف :حوودثتا سوو{يدو عوون ع ووادةو عول و ّ :للا
نو ِوروا َ
إن ت َ ّللات ِ
حَ
َ
حق ع هللا أن ي{نو من سلل و ويتنر من ننر .
ن ّللارك ّللام ألن
يَ ّللات ِ
ّللا
وعول َ :ويِثَب ّللا
ويجرئكمو ح ال تولوا عتهمو وإن كثر عددهمو وع َ
ويقوكم ع يهمو
َ
َت أعدَا َم ِك ّللام يقوفَ :
عددكم.

اآلية 9-8 :

ض َ أ َ ّللاع َمالَ ِه ّللام ا كَلاوكَ ابولَنَ ِه ّللام َك ار ِهوواّللا َموآ
َوالَذاينَ َكفَ ِرواّللا يَ َ ّللا{سا ً لَ ِه ّللام َوأ َ َ
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :
حِ يَلَحّللا َب َ
ّ أ َ ّللاع َمالَ ِه ّللام }.
أَنََ َف َ
يقوف ت{ال ككر َ :والَذاينَ َكفَ ِروا باأو يجْدوا توحيد يَ َ ّللا{سا لَ ِه ّللام يقوف :يخَيا لهم وشقا وبوال .
كما:
24262أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهب عاف :عاف ابن يدو يو عول َ :والَوذاينَ َكفَ ِوروا يَ َ ّللا{سوا
لَ ِه ّللام عاف :شقا لهم.
ض َ أعمالَ ِه ّللام يقوف وج{ أعمالهم م{مولة ع غير هدى وال اس قامةو ألنها عم ت يو
وعول  :وأ َ
طاعة الوينانو ال يو طاعة الورحمن .وبتْوو الوذ ع توا يوو كلوك عواف أهو ال لويو  .ككور مون عواف
كلك:
ض َ أعمالَ ِه ّللام عاف:
24263أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابن يدو يو عول  :وأ َ
اللاللة ال و أض هم هللا لوم يهودهم كموا هَودى االَخورينو يوإن اللواللة ال وو أخبورك هللا :يلو َ مون
ضو َ أعموالَ ِه ّللام ع و
يوا و ويهد مون يووا عواف :وهواال ممون ج{و عم و ضوالالًو وردَ عولو  :وأ َ
عول  :يَ َ ّللا{سا لَ ِه ّللام وهو ي{ ماضو وال {س اسمو ألن ال {س وإن كان اسما يفو م{ت الف{و لموا ييو
من م{ت الدعا و يهو بم{ت  :أت{سهم هللاو ي ذلك ا ّ ردَ أض َ ع يو و ألن الودعا يجور مجورى
األمر والتهوو وكذلك عول  :ح إكَا أثّللا َخ ّللات ِ ِموو ِه ّللام يَ ِ
الوثوا َ موردودة ع و أمور ملومر نااوب
وودَوا َ
للرَ.
ّللا
َ
ِ
َ
حِ يقوف ت{ال ككر  :هذا الذ ي{ تا بهم من ا ت{ا وإضالف
وعول  :كلكَ بلن ِهم ك ارهوا ما أنََ َف َ
األعماف من أج أنهم كرهوا ك ابتا الذ أنَلتا إلو نبيتوا مْمود او هللا ع يو وسو م وسوخنو و
يكذَبوا ب و وعالوا :هو سْر مبين.
وعول  :يَلَحّللا بَ َ
ّ أعمالَ ِه ّللام يقوف :يلبنو أعموالهم ال وو عم وهوا يوو الودنياو وكلوك عبوادتهم االَلهوةو لوم
يتف{هم هللا بها يو الدنيا وال يو االَخرةو ب أوبقهم بهاو يلاالهم س{يراو وهذا حكوم هللا جو َ جاللو
يو جميع من كفر ب من أجتا األممو كما عاف ع ادة.
َ
24264أ حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مرو عن ع وادة يوو عولو  :يَ َ ّللا{سوا ل ِهو ّللام
عاف :هو عامة ل كفار.

اآلية 10 :

ض يَيَت ِ
عاعابَةِ الَذاينَ امن عَو ّللاب ا اه ّللام
ايرواّللا ياو ّللا
األر ا
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :أَيَ َ ّللام يَس ِ
ّللاف َكانَ َ
ظ ِرواّللا َكي َ
ع َ ّللاي اه ّللام َو ال ّللا َكايا ارينَ أ َ ّللامثَالِ َها }.
دَ َم َر َ
حِ َ
َ
يقوف ت{ال ككر  :أي م يَسار هاال المكذبون مْمدا ا هللا ع ي وس مو المتكرو ما أنَلتا ع ي
من الك اَ يو األرض سفراو وإنموا هوذا تووبيخ مون هللا لهومو ألنهوم عود كوانوا يسوايرون إلو الووامو
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سوبَلو يقواف
ييرون نقمة هللا ال و أح َها بله َحجّللا ار ثمودو ويرون يو سفرهم إلو الويمن موا أحو َ هللا ب َ
لتبي ع ي النالة والسوالم ول موامتين بو  :أي وم يساور هواال المووركون سوفرا يوو الوبالد ييتظوروا
الرادَة ننوائْها ألوم نه كهوا يتود َمر
كيف كان عاعبة تكذيب الذين من عب هم من األمم المكذَبة رس ها َ
ونخربهاو يي {ظوا بذلكو ويْذروا أن يف{ هللا كلك بهم يو تكذيبهم إيا و ييتيبووا إلو
ع يها متا لها
َ
طاعة هللا يو تنديقكو ثوم توعَودهم جو َ ثتواؤ و وأخبورهم إن هوم أعواموا ع و تكوذيبهم رسوول و أنو
ِم اْو َ بهوم مون ال{ووذاَ موا أحو َ بالوذين كووانوا مون عوب هم مون األموومو يقواف :ول ّللاكوايا ارين ّللاأمثال َهوا يقوووف:
ول كايرين من عوريش المكوذبو رسووف هللا او هللا ع يو وسو م مون ال{وذاَ ال{اجو و أمثواف عاعبوة
تكذيب األمم الذين كانوا من عب هم رس هم ع تكذيبهم رسول مْمدا ا هللا ع ي وس م .وبتْوو
الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
 24265أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
كوايرين
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبو نجيّو عن مجاهدو يوو عولو  :ول ّللا ا
ّللاأمثال َها عاف :مث ما دِ َمرت ب القرون األول وعيد من هللا لهم.

اآلية 12-11 :

حَ َم ّللاولَ الَوذاينَ آ َمتِوواّللا َوأ َ َن ّللاال َكوايا ارينَ الَ َم ّللاوولَ َ لَ ِهو ّللام ا اإ َن
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :كَلاكَ ابل َ َن َ
ت َجتَا ٍ
وار َوالَوذاينَ َكفَ ِورواّللا َي َ َم َ{ِوونَ
نا ال َْا ا
َ
ع ام ِواّللا ال َ
ت تَجّللا اور امون تَّْللا ا َهوا األ ّللان َه ِ
حَ يِد اّللاخ ِ الَذاينَ آ َمتِواّللا َو َ
ّللا
ّللا
ار َمثّللا ًوى لَ ِه ّللام }.
َو َيل ِك ِونَ َك َما ت َل ِك ِ األ ّللان َ{ا ِم َوالتَ ِ
يقوووف ت{ووال ككوور  :هووذا الف{و الووذ ي{ تووا بهووذين الفووريقين :يريووق ا يمووانو ويريووق الكفوورو موون
أعدامهمو وتدميرنا ع يريق الكفور َ
بولن هللا َم ّللاوول الَوذاين آ َمتِووا
نِنرتتا يريق ا يمان باأو وتثبي تا
ا
و من آمن ب و وأطاع رسول  .كما:
يقوف :من أج أن هللا ول َ
24266أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
عاف :حدثتا الْسن عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبو نجيّو عن مجاهدو يو عول  :كلك َ
بولن هللا
َم ّللاول الَذاين آ َمتِوا عاف :وليهم.
وعد كِكر لتا أن كلك يو عرا ة عبد هللا «كلوك َ
و الَوذاين آ َمتِووا» و«أن» ال وو يوو المائودة
بولن هللا و الو َ
حِ» يو عرا ت .
سولِ ِ« :إنَ َما َم ّللاوال ِك ِم َ
ال و هو يو مناحفتا إنَ َما و اليَ ِك ِم َ
حِ ور ِ
وعول َ :
و لهمو وال ناار.
وأن الكا اي ارين ال َم ّللاول ل ِه ّللام يقوف :وبلن الكايرين باأ ال ول َ
ت تَجّللا ار ام ّللا
وعول َ :
ت َجتَا ٍ
وار يقووف ت{وال
نا الْا ا
إن هللا يِد اّللاخ ِ الَذاين آ َمتِوا ا
وعم ِوا ال َ
ون تّْللا اهوا األن َه ِ
ككر  :إن هللا ل األلوهة ال و ال تتبغو لغير و يِدخ الذين آمتووا بواأ وبرسوول بسواتين تجور مون
تْت أشجارها األنهارو يف{ كلك بهم تكرمة ع إيمانهم ب وبرسول .
وعول  :والَذاين َكفَ ِروا يَ َ َم َ{ِونَ َويل ّللا ِك ِونَ ك َما ت َل ّللا ِك ِ األ ّللان{ا ِم يقووف جو ثتواؤ  :والوذين جْودوا توحيود
هللاو وكذَبوا رسول ا هللا ع ي وس م ي م {ون يو هذ الدنيا بْنامهوا ورياشوها و يت هوا الفانيوة
الدارسووةو ويوولك ون ييهووا غيوور مف َكوورين يووو الم{ووادو وال م{ بوورين بمووا وضووع هللا لخ قو موون الْجووم
المادَية لهم إل ع م توحيد هللا وم{رية اد رس و يمث هم يو أك هم ما يلك ون ييها من غيور ع وم
متهم بذلكو وغير م{ريةو مث األن{ام من البهائم المسخرة ال و ال هموة لهوا إال يوو االعو الف دون
ار َمثّللا ًوى لَ ِه ّللام يقوف ج َ ثتاؤ  :والتار نار جهوتم مسوكن لهومو ومولوىو إليهوا ينويرون مون
غير والتَ ِ
ب{د مماتهم.

اآلية 13 :

وو أ َ ّللاخ َر َج ّللاوكَ أ َ ّللاه َ ّللاكتَوا ِه ّللام
القوف يأو تلويأ عول ت{ال :
او أ َ َ
َ
شدَ عِ َوة ً َمون عَ ّللاريَ اوكَ الَ ا َ
َو َكلَيَن َمن عَ ّللاريَ ٍة ه َ
َاا َر لَ ِه ّللام }.
يَالَ ن ا
عوة من عري كو يقووف أه هوا أشودَ بلسواو وأكثور
يقوف ت{ال ككر  :وكم يا مْمد من عرية هو أشدَ َ
جم{او وأعدَ عديدا من أه عري كو وهو مكةو وأخرج الخبر عن القريةو والمراد ب أه هوا .وبتْوو
الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
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24267أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا سو{يدو عون ع وادةو عولو  :وكولَي ّللاَن ام ّللا
اوو
ون عَ ّللاريَو ٍة ه َ
شدَ عِ َوة ً ام ّللان عَ ّللاريَ اكَ الَ و ّللا
أخ َر َج ّللاكَ أ ّللاه َ ّللاكتا ِه ّللام عاف :هو مكة.
أ َ
َ
َ
ّللا
ّللا
اوو
حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مرو عن ع ادة يو عول وكوليَن امون ع ّللاريَو ٍة ه َ
شدَ عِ َوة ً ام ّللان عَ ّللاريَ اكَ عاف :عري مكة.
أ َ
24268أو حودثتا ابون عبود األع و و عواف :حودثتا الم{ مور بون سو يمانو عون أبيو و عون حبويشو عون
و هللا ا هللا ع ي وس مو لموا خورج مون مكوة إلو الغوارو أرا عواف:
عكرمةو عن ابن عبا أن نب َ
أن ال ِم ّللاووركاينَ لو ّللامَ
َ
وو يَ ّللاوو َ
حاو وأ ّللانو ا
ال فت إل مكةو يقاف« :أ ّللان ا
ت أ َحوبَ باوال اد َ
حا إل َ
ت أ َحبَ باال اد َ
حا إلو َ
ي ّللاِخ ار ِجونو لَ ّللام ّللا
أخ ِرجّللا ام ّللات اكو يَل ّللاع َ َ األعّللاودا ا َم ّللا
ع وا ع و َ
غيور عاتا او ا و ّللاأو عَ َو َ
حا يوو َح َر امو ا و ّللاأو عَ َو َ
ون َ
َ
شدَ عِ َوة ً ام ّللان عَ ّللاريَ اكَ الَ و ّللا
او أ َ
أخ َر َج ّللاكَ
بذِ ِحو اف الجا اه ايَ اة»و يلنَف هللا تبارك وت{ال  :وكلَي ّللاَن ام ّللان عَ ّللاريَ ٍة ه َ
ناا َر لَ ِه ّللام وعاف ج َ ثتاؤ  :أخرج كو يلخرج الخبور عون القريوةو ي وذلك أنَوثو ثوم عواف:
أ ّللاه َ ّللاكتا ِه ّللام يَال ا
مرة
أه كتاهمو ألن الم{ت يو عول أخرج كو ما وافت من أن أريد ب أه القريةو يلخرج الخبر َ
ومرة ع الم{ت .
ع ال ف,و َ
ناا َر لَ ِه ّللام يي وجهان من ال لوي  :أحدهما أن يكون م{تا و وإن كان عد ننب التاار
وعول  :يَال ا
بال برئةو ي م يكن لهم ناارو وكلك أن ال{رَ عد تلمر كان أحيانا يو مث هذا .واالَخور أن يكوون
م{تا  :يال ناار لهم االَن من عذاَ هللا يتنرهم.

اآلية 14 :

ع َم او ا َوات َ َب{ِ َوواّللا
ع َو َ َبيَتَو ٍة َمون َربَو ا َك َمون ِ يَونَ لَو ِ ِ
س َوو ِ َ
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :أَيَ َمون َكوانَ َ
أ َ ّللاه َوا َ ِه ّللام }.
يقوف ت{ال ككر  :أَيَ َم ّللان َكانَ ع برهان وحجة وبيان ام ّللان أمر َربَ ا وال{ م بوحداني و يهو ي{بود
ع بنيرة مت و بلن ل ربَا يجا ي ع طاع و إيوا الجتوةو وع و إسوا ت وم{نوي إيوا التوارو
سن ل الوينان عبيّ عم و وسوي و يولرا جمويالًو يهوو ع و
ع َم ا ا يقوف :كمن ح َ
ك َم ّللان ِ يَنَ لَ ِ
سو ِ َ
ال{م ب مقيمو وات َ َب{ِوا أ ّللاه َوا َ ِه ّللام واتب{وا ما دع هم إلي أنفسهم من م{نية هللاو وعبادة األوثوان مون
عتوو بقولو  :أي َم ّللا
ون كوانَ
غير أن يكون عتدهم بما ي{م ون مون كلوك برهوان وحجوة .وعيو  :إن الوذ ِ
ع اتوو بقولو  :ك َم ّللا
ع َم او ا هوم
ع َبيَتَ ٍة ام ّللان َربَ ا نبيتا ع ي النالة والسالمو وإن الذ ِ
ون ِ يَونَ لَو ِ ِ
سوو ِ َ
الموركون.

اآلية 15 :

ار َمن َمآ ٍ َ
وار
غي اّللار آ اس ٍن َوأ َ ّللان َه ٌ
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ َ :مث َ ِ ّللاال َجتَ اة الَ او ِو اعدَ ّللاال ِم َقِونَ ياي َهآ أ َ ّللان َه ٌ
َمن لَبَ ٍن لَ ّللام يَ َغَي ّللاَر َ
ار َم ّللان خ ّللاَم ٍر لَذَةٍ لَ َ
نوفَ َولَ ِهو ّللام ياي َهوا امون ِكو َ
ارباينَ َوأ َ ّللان َه ٌ
ط ّللا{ ِم ِ َوأ َ ّللان َه ٌ
ار َم ّللان َ
ع َ
سو ٍ َم َ
و ا
سقِواّللا َمآ ً َح اميما ً يَقَ َ
ن َع أ َ ّللام{َآ َ ِه ّللام }.
الث َ َم َرا ا
ار َو ِ
ت َو َم ّللاغ اف َرة ٌ َمن َربَ اه ّللام َك َم ّللان ِه َو خَا الدٌ ياو التَ ا
يقوووف ت{ووال ككوور  :اووفة الجتووة ال ووو وعوودها الم قووونو وهووم الووذين اتقوووا يووو الوودنيا عقابو بوولدا
ون يقووف ت{وال ككور يوو هوذ الجتوة ال وو:
يرائل و واج تاَ م{ااي ياي َها أن َه ٌ
َيور آ اس ٍ
ار ام ّللان ما ٍ غ ا
َ
ككرها أنهار من ما غير م غير الريّو يقاف متو  :عود أساونَ موا هوذ الب ور :إكا تغيورت ريوّ مائهوا
سن .وأما إكا أ َ َجن
ستاو وكذلك يِقاف ل رج إكا أااب ريّ مت تة :عد أ َ اسن يهو يل ّللا َ
سن أ َ َ
يلن تتو يهو يل ّللا َ
سنو ويل اسون أسووناو وموا آسون .وبتْوو الوذ ع توا يوو م{تو
الما وتغيرو يإن يقاف ل  :أ اسن يهو يل َ
َير آ اس ٍن عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
عول ام ّللان ما ٍ غ ا
وو عون ابون عبوا و يوو
وو عاف :حدثتا أبو االّو عاف :ثتو م{اويوةو عون ع و َ
24269أ حدثتو ع َ
غير آ اس ٍن يقوف :غير م غير.
عول  :يايها
ٌ
أنهار ام ّللان ما ٍ ا
أنهوار ام ّللا
ون
24270أ حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مرو عن ع ادةو يوو عولو :
ٌ
غير آ اس ٍن عاف :من ما غير ِم ّللات ن.
ما ٍ ا
 24271أ حدثتو عيس بن عمروو عاف :أخبرنا إبراهيم بن مْمدو عاف :حدثتا من{ب بون سوالمو
غير آ اس ٍن عاف :سوللت عتهوا الْوارثو يْودثتو
عن س{د بن طريفو عاف :سللت أبا إسْا عن ما ٍ ا
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أن الما الذ غير آسن تستيمو عاف :ب غتو أن ال تمس يدو وأن يجو الموا هكوذا ح و يودخ يوو
يي .
َ
َ
َ
ّللا
بن ل ّللام يَ َغَي ّللاَر ط ّللا{ ِم ِ يقوف ت{ال ككر  :وييها أنهار من لبن لم ي غير ط{م ألن
وعول :
ٌ
وأنهار امن ل ٍ
لم يْ ب من حيوان يي غير ط{م بالخروج من اللروعو ولكت خ قو هللا اب ودا يوو األنهوارو يهوو
بهي لم ي غير عما خ ق ع ي .
َ
وأنهار ام ّللان خ ّللاَم ٍر لَذَةٍ ل َ
ارباينَ يقوف :وييها أنهار من خمور لوذة ل وواربين ي وذون بووربها.
وعول :
ٌ
و ا
كما:
24272أ حدثتو عيس و عاف :حدثتا إبراهيم بن مْمدو عاف :حدثتا من{بو عن س{د بن طريوفو
عاف :سللت عتها الْارثو يقاف :لم تدس المجو و ولم يتفخ يي الوينانو ولم تاكها شمسو ولكتها
ل{كرمة :ما الفوحا  :عاف :النفرا  .وكما:
يَ ّللاوحا و عاف :ع ت
ا
24273أ حدثتو س{د بن عبد هللا بن عبد الْكمو عاف :حدثتا حفص بن عمرو عاف :حدثتا الْكم بن
ون لَوبن لَو ّللام يَ َغَيَو ّللار َ
عكرمةو يو عول  :ام ّللا
ط ّللا{ ِمو ِ عواف :لوم يْ وبو و ِخ افلوت ال وذَة ع و الت{وت
أبانو عن ا
َ
َ
ل خمرو ولو جا ت ري{ا ع الت{ت لألنهار جا و أو ننبا ع و ي وذك بهوا لوذةو كموا يقواف :هوذا لوك
القرا ع يها.
هبة .كان جائَا يلما القرا ة يال أس جيَها ييها إال خفلا جماع الْجة من َ
افَو من القَوذىو وموا يكوون يوو
وعول :
نفَ يقوف :وييها أنهار من عس عد ِ
ٌ
وأنهار ام ّللان َ
ع َ
س ٍ ِم َ
عس أه الدنيا عب ال نفيةو وإنما أع م ت{وال ككور عبواد بواوف كلوك ال{سو بلنو منوف أنو
نف و عد
خ ق يو األنهار اب دا سائالً جاريا سي الما وال بن المخ وعين ييهاو يهو من أج كلك م َ
افا هللا م ن األعذا ال و تكون يو عسو أهو الودنيا الوذ ال ينوفو مون األعوذا إال ب{ود ال نوفيةو
نفو مت .
ألن كان يو شمع ي ِ
َ
وعول  :ولَ ِه ّللام يايها ام ّللا
ت يقووف ت{وال ككور  :ولهواال الم قوين يوو هوذ الجتوة مون هوذ
ون ِكو َ الث َم َورا ا
األنهار ال و ككرنا من جميع الثمرات ال و تكون ع األشجار َو َم ّللاغ اف َرة ٌ ام ّللان َربَ اه ّللام يقوف :وعفو من
ا ّللاف ٌّ مت لهم عن ال{قوبة ع يها.
هللا لهم عن كنوبهم ال و أكنبوها يو الدنياو ثم تابوا متهاو و َ
ار يقوف ت{ال ككر  :أ َمن هو يو هذ الجتة ال وو اوف ها موا واوفتاو
وعول  :ك َم ّللان ِه َو خا الدٌ يو التَ ا
كمن هو خالد يو التار .وابِ دى الكالم بنفة الجتةو يقي  :مث الجتة ال و ِوعد الم قونو ولم يقو :
وار .وإنموا عيو
أ َمن هو يو الجتة .ثم عي ب{د انقلا الخبر عن الجتة واف ها ك َم ّللان ِه َو خا الدٌ يو التَ ا
كلك كذلكو اس غتا بم{رية السامع م{ت الكالمو ولداللة عول  :ك َم ّللان ِه َو خا الدٌ يوو التَوا ار ع و م{تو
عول َ :مث َ ِ ال َجتَ اة ال و ِو اعدَ ال ِم َقِونَ .
سقو هاال الذين هم خ ود يو التار موا عود ان هو
سقِوا ما ً َح اميما يقوف ت{ال ككر  :و ِ
وعول َ :و ِ
حر أم{ا هم .كما:
حر يقنع كلك الما من شدَة َ
َ
ِ
وو عواف :حودثتا
و
من
الْ
وريّ
ش
بون
ّللاووة
ي
ح
حودثتا
عواف:
و
و
ّللاقالن
س
{
ال
ف
خ
بن
مْمد
حدثتو
أ
24274
َ
َ
ا ا َ
َ
بقيةو عن افوان بن عمروو عاف :ثتو عبيد هللا بون بوورو عون أبوو أِماموة البواه وو عون رسووف هللا
َ إلَ ّللاي ا يَ َي َ َك َر ِه ِو يإكَا أ ِ ّللادنَ
ع ِ عاف« :يِقَ َر ِ
اداي ٍد َي َ َج َر ِ
ا هللا ع ي وس م يو عول َ :ويِ ّللاسقَ ام ّللان ما ٍ َ
َ عَ َ
ن َع ّللاأم{ا َ ِ ح و َي ّللاخ ِور َج ام ّللا
ام ّللات ِ ش ََوى َوجّللا َه ِو َو َوعَ َ{ ّللا
ون دِب اِور ا» .عواف :يقووف
ت يَ ّللار َوة ِ رأّللا اس ا و يإكا ش اَر َ
سقِوا ما ً َح اميمواو يَقَ َ
نو َع ّللاأم{وا َ ِه ّللام يقووف هللا َ
س ال َ
اَ َوسوا َ ّللا
ت
عوَ وجو َ يَ ّللاوو او
و َور ِ
هللا َو ِ
ِ
الو ِجوو َو باو ّللا َ
ِم ّللارتَفَقا.

اآلية 16 :

َو امو ّللات ِه ّللام َمون يَسّللاو اَم ِع إالَيّللاوكَ َح َو َ إاكَا خ ََر ِجوواّللا ام ّللا
ون اعتوداكَ عَوالِواّللا ال َوذاينَ
القوف يأو تلويأ عول ت{وال َ :
َ
ِ
ّللا
ِ
َ
َ
َ
ع َ ع وبا اه ّللام َواتبَ{ِ َوا أ ّللاه َوآ َ ِه ّللام }.
أِوتِواّللا ّللاال ا{ ّللا َم َماكَا عَا َف آنافا ً أ ِ ّللاولَأ َ اكَ الَذاينَ طبَ َع َ
حِ َ
يقوف ت{ال ككر  :ومن هاال الكفار يا مْمد من يَ ّللاس اَمع إالَيّللاكَ وهو المتاياقو ييس مع ما تقوف يال
ي{يو وال يفهمو و تهاونووا متو بمووا ت ووو ع يو موون ك وواَ ربوكو وتغووايالً عمووا تقولو و وتوودعو إليو موون
ا يمانو َح َ إاكَا خ ََر َج ِوا ام ّللا
ون اع ّللاتوداكَ عوالوا إعالموا موتهم لمون حلور م{هوم مج سوك مون أهو ال{ وم
نوغوا أسوماعهم لقولوك وتالوتوك
بك اَ هللاو وتالوتك ع يهم ما ت وتو وعاي ك لهم ما ع ت إنهوم لون يِ ّللا
ماكَا عا َف لتا مْمد آنافا؟ وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
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24275أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادةو عول َ :و ام ّللات ِه ّللام َم ّللان يَسّللاو اَم ِع إلَيّللاوكَ
َح َ إاكَا خ ََر ِجوا ام ّللان اع ّللاتداك هاال المتايقونو دخ رجالن :رج ممن عق عن هللا وان فع بما سمع
ورج لم ي{ق عن هللاو ي م يت فع بما سمعو كوان يقواف :التوا ثالثوة :يسوامع عامو و وسوامع غايو و
وسامع تارك.
َ
ّللا
حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مرو عن ع ادة َو امت ِه ّللام َم ّللان يَ ّللاس اَم ِع إليّللاكَ عاف :هم
المتايقون .وكان يقاف :التا ثالثة :سامع ي{ام و وسامع يغاي و وسامع ي ارك.
24276أ حدثتا أبو ِك َريبو عاف :حدثتا يْي بن آدمو عاف :حدثتا شريكو عن عثمان أبو اليقظوانو
َ
الجَارو أو س{يد بن ِجبَيورو عون ابون عبوا و يوو عولو َ :ح َو إاكَا خ ََر ِجووا ام ّللا
عن يْي بن
ون اع ّللاتوداكَ
ّللا
سا .
س ا ت ييمن ِ
عالِوا ل َذاينَ أِوتِوا ال ا{ َم ماكَا عا َف آنافا عاف ابن عبا  :أنا متهمو وعد ِ
24277أ حدثتا يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابن يد يو عول َ :و ام ّللات ِه ّللام َم ّللان يَ ّللاس اَم ِع إلَيّللاكَ
َح َ اإكَا خ ََر ِجوا ام ّللان اع ّللاتداكَ  ...إل آخر اآليةو عاف :هاال المتوايقونو والوذين أِوتِووا ال{ وم :النوْابة
رضو هللا عتهم.
َ
ِ
وعول  :أِولَ اكَ الذاينَ َ
حِ ع عِ و اب اه ّللام يقووف ت{وال ككور  :هواال الوذين هوذ اوف هم هوم القووم
طبَ َع َ
الذين خ م هللا ع ع وبهمو يهم ال يه ودون ل َ
ْوق الوذ ب{وث هللا بو رسوول ع يو النوالة والسوالمو
واتَبَ{ِوا أ ّللاه َوا َ ِه ّللام يقوف :وريلوا أمر هللاو واتب{وا ما دع هم إلي أنفسوهمو يهوم ال يرج{وون مموا هوم
وسوى ج َ ثتاؤ بين اوفة هواال المتوايقين وبوين المووركينو يوو أن
ع ي إل حقيقة وال برهانو َ
جمي{هم إنما ي ب{ون ييما هم ع ي من يراعهم دين هللاو الذ اب {ث ب مْمودا او هللا ع يو وسو م
أهوا همو يقاف يو هاال المتايقين :أِولَ اكَ الَوذاينَ َ
حِ ع و عِ ِوو اب اه ّللام َواتَبَ{ِووا أ ّللاه َووا َ ِه ّللام وعواف يوو
طبَو َع َ
ع َم ا ا و واتَبَ{ِوا أ َ ّللاه َوا َ ِه ّللام.
أه الكفر ب من أه الوركو َك َم ّللان ِ يَنَ لَ ِ ِ
سو ِ َ

اآلية 18-17 :

َوالَوذاينَ ا ّللاه َودَ ّللاواّللا َ ادَ ِهو ّللام ِهودًى َوآتَوا ِه ّللام تَقِ َووا ِه ّللام ا يَ َهو ّللا َيت ِ
ظ ِورونَ اإالَ
القوف يأو تلويأ عول ت{وال :
َ
عةَ أَن ت َل ّللا ات َي ِه ّللام َب ّللاغ َةً يَقَ ّللاد َجآ َ أ َ ّللاش َرا ِ
ط َها يَلَنَ َ لَ ِه ّللام اإكَا َجآ َ تّللا ِه ّللام اك ّللاك َرا ِه ّللام }.
ال َ
سا َ
َ
الْقو وشرم ادورهم لإليمان ب وبرسول مون
يقوف ت{ال ككر  :وأما الذين ويَقهم هللا التباع
ى يقوف :ادهم هللا بوذلك
الذين اس م{وا إليك يا مْمدو يإن ما ت وت ع يهمو وسم{و متك َ ادَ ِه ّللام ِهد ً
إيمانا إل إيمانهمو وبيانا لْقيقة ما ج هم ب من عتد هللا إل البيان الذ كوان عتودهم .وعود كِكور أن
الذ تال ع يهم رسوف هللا ا هللا ع ي وس م مون القورآنو يقواف أهو التفوا موتهم ألهو ا يموانو
ىو كان ب{م ما أنَف هللا من القرآن يتسخ ب{م ما عود
ماكا عاف آنفاو و اد هللا أه الهدى متهم هد ً
كان الْكم مل ب عب  .ككر من عاف كلك:
24278أ حدثتو مْمد بن س{دو عاف :ثتو أبوو عاف :ثتو عموو عاف :ثتو أبوو عن أبيو و عون ابون
ى وآتوا ِه ّللام ت َ ّللاق َووا ِه ّللام عواف :لموا أنوَف هللا القورآن آمتووا بو و يكوان
عبا و عول َ :والَذاينَ ا ّللاه ّللا
َدوا َ ادَ ِه ّللام ِهد ً
هدىو ي ما تبين التاسخ والمتسوخ ادهم هدى.
وعول  :وآتوا ِه ّللام ت َ ّللاق َووا ِه ّللام يقووف ت{وال ككور  :وأعنو هللا هواال المه ودين تقوواهمو وكلوك اسو {مال
إياهم تقواهم إيا .
ّللا
ً
ِ
ِ
َ
َ
ّللا
ّللا
ّللا
َ
َ
عة أن ت َلتايَ ِه ّللام بَغ َة يق ّللاد جا َ أش َوراطها يقووف ت{وال ككور  :يهو يتظور
وعول  :يَ َه ّللا يَ ّللاتظ ِرونَ إال ال َ
سا َ
هاال المكذَبون بآيات هللا مون أهو الكفور والتفوا إال السواعة ال وو وعود هللا خ قو ب{وثهم ييهوا مون
عبووورهم أحيووا و أن تجي و هم يجوولة ال يووو{رون بمجي هووا .والم{ت و  :ه و يتظوورون إال السوواعةو ه و
وأن من عول  :إالَ ّللا
يتظرون إال أن تلتيهم بغ ةّ .للا
أن يو موضع ننب بالردَ ع الساعةو وع يو ّ
األلف من ّللا
أن ت َلّللاتايَ ِه ّللام وننب تلتايَهم بها عرا ة أه الكوية .وعد:
وو عاف :ع وت ألبوو عمورو بون ال{وال :
الفرا و عاف :حدثتو أبو ج{فر َ
24279أ ِحدثت عن َ
الرؤاس َ
ِ
ما هذ الفا ال و يو عول  :يَقَ ّللاد جا َ أ ّللاش َراطها عاف :جواَ الجوَا و عواف :ع وت :إنهوا إن تولتيهمو عواف:
يقاف :م{اك هللاو إنما هو « ّللا
الفرا  :يظتتت أن أخذها عن أهو مكوةو ألنو ع ويهم عورأو
إن ت َلّللاتا اه ّللام» عاف َ
الفرا  :وهو أيلا يو ب{م مناحف الكوييين بستة واحدة «ت َلتا اه ّللام» ولم يقرأ بها أحد متهم.
عاف َ
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وتلوي و الكووالم ع و عوورا ة موون عوورأ كلووك بكسوور ألووف «إن» وجووَم «توولتهم» يه و يتظوورون إال
عةَو ثوم يِ ّللاب ودأ
الساعة؟ ييج{ الخبور عون ان ظوار هواال الكفوار السواعة م تاهيوا عتود عولو  :إالَ ال َ
سوا َ
الكوالم ييقوواف :إن توولتهم السوواعة بغ ووة يقوود جووا أشوراطهاو ي كووون الفووا موون عولو  :يَقَو ّللاد جووا َ بجووواَ
الجَا .
ِ
وعول  :يَقَ ّللاد جا َ أ ّللاش َراطها يقوف :يقد جا هاال الكايرين بواأ السواعة وأدل هوا ومقودَماتهاو وواحود
األشراط :ش ََرطو كما عاف جرير:
ت ََرى ش ََر َ
هور ناسائ اه ّللامويو ِ
ورا
ش َر اط ا
ط ا
الم ّللا{ََ ى ل ِه َن ِم ِه ِ
الم ّللا{ََ ى ِم َ
س  :إكا ع مها ب{المةو كما عواف أو بون
وي َِروى« :ترى عَََ م ا
الم ّللا{ََ ى»و يقاف مت  :أشرط يالن نف َ
حجر:
ّللا
َ
ّللا
َ
َ
َ ل ِ َوت ََوكال
ن ٌموألقَ بلسّللابا ٍ
س ِ َو ّللاه َو ِم ّللا{ ا
يل َ ّللاش َرط يايها نَف َ
وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
24280أ حدثتو مْمد بن س{دو عاف :ثتو أبوو عاف :ثتو عموو عاف :ثتو أبوو عن أبيو و عون ابون
عبا و يَقَ ّللاد جا َ أ ّللاش َرا ِ
طها ي{تو :أشراط الساعة.
24281أو حوودثتا بووورو عوواف :حوودثتا يَيوودو عوواف :حوودثتا سوو{يدو عوون ع ووادةو عولو  :يَ َهو ّللا يَ ّللات ِ
ظو ِورونَ إالَ
عةَ ّللا
أن ت َلّللاتايَ ِه ّللام بَ ّللاغ َةً عد دنت الساعة ودنا من هللا يراغ ال{باد.
ال َ
سا َ
ِ
24282أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابون يودو يوو عولو  :يَقَو ّللاد جوا َ أ ّللاش َوراطها
عاف :أشراطها :آياتها.
وعول  :يلن لَ ِه ّللام إكَا جآ َ تّللا ِه ّللام اك ّللاكرا ِه ّللام يقوف ت{ال ككر  :يمون أ َ وجو لهواال المكوذَبين بآيوات هللا
ويرطوا يي من طاعة هللا إكا جا تهم الساعةو يقووف :لويس كلوك بوعوت يوتف{هم
ككرى ما عد ضيَ{وا َ
ال ذكر والتدمو ألن وع ت مجا اة ال وعت اس { اَ وال اس {ماف .وبتْو الذ ع تا يو كلك عواف أهو
ال لوي  .ككر من عاف كلك:
24283أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حودثتا سو{يدو عون ع وادةو عولو  :يولنَ لَ ِهو ّللام إكَا جوا َ تّللا ِهم
اك ّللاكرا ِه ّللام يقوف :إكا جا تهم الساعة أن لهم أن ي ذكروا وي{ريوا وي{ق وا؟
حدثتا مْمد بن عبد األع و و عواف :حودثتا ابون ثوورو عون م{مورو عون ع وادة يولن لَ ِهو ّللام إكَا جوا َ تّللا ِه ّللام
اك ّللاك َرا ِه ّللام عاف :أن لهم أن ي ذكروا أو ي وبوا إكا جا تهم الساعة.
24284أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابن يدو يو عول  :يلنَ لَ ِه ّللام إكَا جوا َ تّللا ِه ّللام
اك ّللاك َرا ِه ّللام عاف :الساعةو ال يتف{هم عتد السواعة ككوراهمو والوذكرى يوو موضوع ريوع بقولو  :يولنَ لَ ِهو ّللام
ألن تلوي الكالم :يلن لهم ككراهم إكا جا تهم الساعة.

اآلية 19 :

ت
حِ َواسّللاو َ ّللاغ اف ّللار الوذَنباكَ َو ال ّللا ِمواّللا امتاينَ َو ّللاال ِماّللا امتَوا ا
القوف يأو تلويوأ عولو ت{وال َ :يَوا ّللاع َ ّللام أَنَو ِ الَ اإلَوأ َ َ إاال َ
حِ يَ ّللا{ َ ِم ِم َقَ َبَ ِك ّللام َو َمثّللا َوا ِك ّللام }.
َو َ
يقوف ت{ال ككر لتبي مْمد ا هللا ع ي وس م :ياع م يا مْمد أن ال م{بود تتبغوو أو تنو ّ
ل األلوهةو ويجو لك ول خ وق عبادتو و إال هللا الوذ هوو خوالق الخ وقو ومالوك كو َ شوو و يودين لو
بالربوبيووة كو َ مووا دونو َوا ّللاسو َ ّللاغ اف ّللار الوذَ ّللانباكَ وسو ربووك غفووران سووالف كنوبووك وحادثهوواو وكنوووَ أهو
حِ يَ ّللا{ َو ِم ِم َقَ َوبَ ِك ّللام َو َمثّللاو َووا ِكم يقوووف :يووإن هللا ي{ ووم م نو َوريكم ييمووا
ا يمووان بووك موون الرجوواف والتسووا َو َ
ً
نريون يي يو يقظ كم من األعمافو ومثواكم إكا ثوي م يو ملاج{كم ل توم لويالو ال يخفو ع يو
ت َ
شو من كلكو وهو مجا يكم ع جميع كلك .وعد:
24285أ حدثتا أبوو ِكريوبو عواف :حودثتا عثموان بون سو{يدو عواف :حودثتا إبوراهيم بون سو يمانو عون
عاام األحوفو عن عبد هللا بن سورجسو عواف :أك وت موع رسووف هللا او هللا ع يو وسو مو يق وت:
غفر هللا لك يا رسوف هللاو يقاف رج من القوم :أس غفر لك يا رسوف هللاو عاف« :نَ{َ ّللام َولكَ »و ثوم عورأ
َوا ّللاس َ ّللاغ اف ّللار الذَ ّللانباكَ ول ّللا ِماّللا امتاينَ َوال ِماّللا امتاتا.
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اآلية 21-20 :

وورة ٌ َمّْللا َك َموةٌ
نَلَ ّللا
َويَقِو ِف الَوذاينَ آ َمتِوواّللا لَ ّللاووالَ نِ ََلَ ّللا
وت ِ
وت ِ
س َ
وورة ٌ يَوإاكَآ أ ِ ا
س َ
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :
ّللا
ّللا
َ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ع ّللاي ا امنَ ال َم ّللاو ا
َوكِ اك َر ياي َها ّللاال اق َا ِف َرأَيّللاتَ الَذاينَ ياو عِ وبا اه ّللام َم َر ٌ
و َ
ض يَتظ ِرونَ إاليّللاكَ نَظ َر ال َم ّللاغ او َ
ت يَول ّللاول َ
لَ ِه ّللام ا َ
حَ لَ َكانَ َخيّللارا ً لَ ِه ّللام }.
ادَعِواّللا َ
عََ َم ّللا
عةٌ َوعَ ّللاو ٌف َم ّللا{ ِر ٌ
وف يَإاكَا َ
طا َ
األم ِر يَ َ ّللاو َ
يقووف ت{وال ككور  :ويقوووف الوذين اودَعوا هللا ورسووول  :هوال نَلوت سووورة مون هللا تلمرنوا بجهوواد
أعدا هللا من الكفار يإكَا أ ِ ّللان اَلَ ّللا
ورة ٌ ِمّْللا َك َمةٌ ي{تو :أنها مْكمة بالبيان والفرائم .وكِكر أن كلوك
ت ِ
س َ
يو عرا ة عبد هللا «يإكَا أ ِ ّللان اَلَ ّللا
سورة ٌ ِمّْللا دَثَةٌ».
ت ِ
وعول َ :وكِ اك َر يايها ال اق ا ِف يقوف :وكِكر ييها األمر بق اف الموركين .وكان ع ادة يقوف يو كلك ما:
24286أ حدثتو بورو عاف :حدثتا يَيدو عواف :حودثتا سو{يدو عون ع وادةو عولو َ :ويَقِوو ِف الَوذاينَ آ َمتِووا
ورة ٌ يإكَا أ ِ ّللان اَلَ ّللا
لَ ّللاوال نِ ََلَ ّللا
ورة ٌ ِمّْللا َك َمةٌ َوكِ اك َر يايها ال اق ا ِف عاف :ك َ سورة كِكر ييهوا الجهواد يهوو
ت ِ
ت ِ
س َ
س َ
مْكمةو وهو أشدَ القرآن ع المتايقين.
حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثوورو عون م{مورو عون ع وادةَ :وكِ اك َور يايهوا ال اق وا ِف عواف :كو
سورة كِكر ييها الق اف يهو مْكمة.
ض يقووف :رأيوت الوذين يوو ع ووبهم شوك يوو ديون هللا وضو{ف
وعول  :رأيّللاتَ الَذاينَ يو عِ ِوو اب اه ّللام َم َور ٌ
َي ّللات ِ
ظو ِورونَ اإلَ ّللايووكَ يووا مْموودو نَ َ
ع َ ّللايو ا اموونَ ال َمو ّللاووتاو خويووا أن تغووَيهم وتوولمرهم بالجهوواد مووع
و َ
ظو َور ال َم ّللاغ اوو َ
و ع يو الوذ عود
المس مينو يهوم خويوا مون كلوك وتجبتوا عون لقوا
َ
ال{ودو يتظورون إليوك نظور المغوو َ
ت من خوف الموتو وكان هذا ي{ أه التفا  .كالذ :
ارع .وإنما عت بقول  :امنَ ال َم ّللاو ا
24287أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابن يدو يو عولو َ :ي ّللات ِ
ظ ِورونَ إلَيّللاوكَ نَ َ
ظ َور
و
ع َ ّللاي ا امنَ ال َم ّللاو ا
و َ
ت عاف :هواال المتوايقون طبوع هللا ع و ع ووبهمو يوال يفقهوون موا يقووف التبو َ
ال َم ّللاغ او َ
ا هللا ع ي وس م.
وعول  :يَل َ ّللاولَ لَ ِه ّللام يقوف ت{ال ككر  :يلول لهاال الذين يو ع وبهم مرض.
يلولَ لَ ِه ّللام وعيد توعَد هللا ب هاال المتايقين .كما:
وعول ّ :للا
24288أ حدثتا مْمد بن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مرو عن ع ادة يَل َ ّللاولَ لَ ِهو ّللام عواف:
هذ وعيدو يلول لهمو ثم انقنع الكالم يقافَ :
وف.
عةٌ وعَ ّللاو ٌف َم ّللا{ ِر ٌ
طا َ
حوودثتا بووورو عوواف :حوودثتا يَيوودو عوواف :حوودثتا سوو{يدو عوون ع ووادةو عولو  :يَوول َ ّللاولَ لَ ِهو ّللام عوواف :وعيوود كمووا
تسم{ون.
وف وهذا خبر من هللا ت{ال ككر عن عي هاال المتوايقين مون عبو أن
عةٌ َوعَ ّللاو ٌف َم ّللا{ ِر ٌ
وعول  :طا َ
تتَف سورة مْكمةو ويذكر ييهوا الق وافو وأنهوم إكا عيو لهوم :إن هللا مف ورض ع ويكم الجهوادو عوالوا:
سمع وطاعةو يقاف هللا َ
َ
عَ وج َ لهم إكَا أ ّللانَلَ ّللا
يووق كلوك ع ويهمو
ورة ٌ ويِرض الق اف ييها ع يهمو
ت ِ
س َ
َ
وشق ع يكم.
وف عب وجوَ الفرض ع يكمو يإكا عَم األمر كره مو
عةٌ َوعَ ّللاو ٌف َم ّللا{ ِر ٌ
وكرهو طا َ
ٌ
َ
عوةٌ َوعَ ّللاووفٌ
ٌ
عة َوع ّللاوف َم ّللا{ ِر ٌ
وف مريوع بملمرو وهو عولكم عب نوَوف يورض الق واف طا َ
وعول  :طا َ
وف.
َم ّللا{ ِر ٌ
َ
َ
َ
َ
غير مرتل أن عاف :عاف هللا ت{وال  :يول ّللاول ل ِهو ّللام ثوم عواف
24289أ ِ
ورو عن ابن عبا بإستاد ا
ٌ
َ
وف ي{ هذا القوف تمام الوعيود يولول و ثوم يسو لنف ب{ودو ييقواف
عة َوع ّللاو ٌف َم ّللا{ ِر ٌ
ل ذين آمتوا متهم طا َ
وف ي كون الناعة مريوعة بقول  :لهم.
عةٌ َوعَ ّللاو ٌف َم ّللا{ ِر ٌ
لهم طا َ
وكان مجاهد يقوف يو كلك كما:
24290أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
وف
عةٌ َوعَ ّللاو ٌف َم ّللا{ ِور ٌ
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبو نجيّو عن مجاهد طا َ
عاف :أمر هللا بذلك المتايقين.
األم ِر يقوف :يإكا وجب الق اف وجا أمر هللا بفرض كلك كره مو  .وبتْوو الوذ
عََ َم ّللا
وعول  :يإكَا َ
ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
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 24291أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
األم ِور عواف:
عوََ َم ّللا
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبو نجيّو عن مجاهد يوإكَا َ
إكا جدَ األمرو هكذا.
عاف :مْمد بن عمرو يو حديث و عن أبو عاامو وعواف الْوارث يوو حديثو و عون الْسون يقووف:
جدَ األمر.
ِ
َ
َ
َ
حَ لكوانَ َخيّللاورا ل ِهو ّللام يقووف ت{وال ككور  :ي وو اودعوا هللا موا وعودو عبو نوَوف
ادَعوا َ
وعول  :يَ ّللاو َ
َ
السورة بالق اف بقولهم :إك عي لهم :إن هللا سيلمركم بالق اف طاعوةو يَ َويووا لو بوذلكو لكوان خيورا لهوم
يو عاج دنياهمو وآج م{ادهم .كما:
األم ِر يقوف :طواعية
عََ َم ّللا
24292أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادة يإكَا َ
هللا ورسول و وعوف م{روف عتد حقائق األمور خير لهم.
حوودثتا ابوون عبوود األع و و عوواف :حوودثتا ابوون ثووورو عوون م{موورو عوون ع ووادة يقوووف :طاعووة هللا وعوووف
بالم{روف عتد حقائق األمور خير لهم.

اآلية 23-22 :

ض َوتِقَ َ
ن{ِ َواّللا أ َ ّللار َحا َم ِك ّللام ا
س ّللاي ِ ّللام اإن ت ََولَ ّللاي ِ ّللام أَن ت ِ ّللاف اسدِواّللا ياو ّللا
األر ا
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :يَ َه ّللا َ
ع َ
َ
ار ِه ّللام }.
أ َ ّللاولَأ َ اكَ الَذاينَ لَ َ{تَ ِه ِم َ
ا َم ِه ّللام َوأ َ ّللاع َم َ أ ّللاب َ
حِ يَل َ َ
ن َ
يقوف ت{ال ككر لهاال الذين واف أنهوم إكا نَلوت سوورة مْكموةو وكِكور ييهوا الق واف نظوروا
سو ّللاي ِ ّللام أيهوا القوومو يقووف :ي { كوم إن
و ع يو يَ َهو ّللا َ
ع َ
إل رسوف هللا ا هللا ع يو وسو م نظور المغوو َ
تولي م عن تتَي هللا ج َ ثتاؤ و ويارع م أحكام ك اب و وأدبرتم عن مْمد ا هللا ع ي وس م وعما
جووا كم ب و ّللا
ض يقوووف :أن ت{نوووا هللا يووو األرضو ي كفووروا بو و وتسووفكوا ييهووا
أن ت ِ ّللاف اسودِوا ياووو ّللا
األر ا
الوودما َوتِقَ َ
أرحووا َم ِك ّللام وت{ووودوا لمووا كتو م ع يو يووو جوواه ي كم موون ال وو ت وال فو َور ب{وود مووا عوود
ن{ِوووا ّللا
جم{كم هللا با سالمو وألَف ب بين ع وبكم .وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككور مون عواف
كلك:
س ّللاي ِ ّللام ّللا
إن ت ََولَ ّللاي ِ ّللام...
24293أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادةو عول  :يَ َه ّللا َ
ع َ
اآليووة .يقوووف :يهو عسووي م كيووف رأي و م القوووم حووين تولوووا عوون ك وواَ هللاو ألووم يسووفكوا الوودم الْوورامو
َ
نوا الرحمن.
وعن{وا األرحامو و َ
ع َ
س ّللاي ِ ّللام ّللا
إن ت َ َوولَ ّللاي ِ ّللام
24294أ حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مرو عن ع ادة يَ َه ّللا َ
ع َ
ض َوتِقَ َ
ّللا
أرحا َم ِك ّللام عاف :ي{ وا.
ن{ِوا ّللا
أن ت ِ ّللاف اسدِوا ايو ّللا
األر ا
24295أ حدثتو مْمد بن عبد الرحيم البرعوو عاف :حدثتا ابن أبو مريمو عواف :أخبرنوا مْمود بون
المَرد المديتوو عن س{يد بن يسوارو عون أبوو
ج{فر وس يمان بن بالفو عاال :حدثتا م{اوية بن أبو
َ
ّللا
َ
َ
َ
ّللا
َ
َ
َ
َ
الر اح ِم
حِ ال َخ قَ و ي َما يرغ امت ِه ّللام ت{َ ق ا
هريرةو عن رسوف هللا ا هللا ع ي وس م أن عافَ « :خ قَ َ
ت َ
َ
أن أ ّللاع َ
نو َع َمونّللا
ضويّللانَ ّللا
الرحّللا َم ان» يَقا َف َم ّللا :يَقالَ ّللا
با َْ ّللاق او َ
تَ :هذَا َمقا ِم ال{ائا اذ باكَ امونَ القَ اني{َو اةو عوافَ :أي َموا ت ّللاَر َ
عَ َ
ا َ اك؟ عالَ ّللا
ذلك لَ اك.
ت :نَ{َ ّللامو عافَ :يَ ا
ن{َ اكو ا
وأا َ َم ّللان َو َ
إن تَو َوولَ ّللاي ِ ّللام ّللا
سو ّللاي ِ ّللام ّللا
أن ت ِ ّللاف اسودِوا ياووو
عوواف سو يمان يووو حديثو  :عوواف أبووو هريوورة :اعوورأوا إن شو م يَ َهو ّللا َ
ع َ
ض وتِقَ َ
تلولو ب{لوهم :يهو عسوي م إن توولي م أموور التوا أن تفسودوا يوو
ن{ِوا ّللا
ّللا
األر ا
أرحا َم ِك ّللام وعد َ
سي مو وكوان نوايع يكسورها
األرض بم{ت الواليةو وأجم{ت َ
القرا غير نايعٍ ع ي ّ السين من َ
ع َ
عساي م».
« َ
القرا ع يهاو وأن لم يسمع يو الكالم:
والنواَ عتدنا عرا ة كلك بف ّ السين جماع الْجة من َ
وو جوا ت
َ
ع اس َ أخوك يقومو بكسر السين ويو ّ اليوا ولوو كوان اووابا كسورها إكا اتنو بهوا مكتو َ
وو ويو إجمواعهم ع و ي ْهوا موع االسوم الظواهرو الودلي الواضوّ ع و أنهوا
بالكسر مع غير المكت َ
وو وإن ال و ت َ او عسي م مكسورةو وهو حورف جوَا و و«أن» ال وو موع تفسودوا يوو
كذلك مع المكت َ
موضع ننيب ب{سي م.
حِ يقوف ت{ال ككور  :هواال الوذين يف{ وون هوذاو ي{توو الوذين يفسودون
وعول  :أِولَ اكَ الَذاينَ لَ{َتَ ِه ِم َ
ويقن{ون األرحام الذين ل{تهم هللاو يلب{ودهم مون رحم و يلاومهمو يقووف :يسو بهم يَ ّللاه َوم موا يسوم{ون
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ار ِه ّللام يقوف :وس بهم عقوولهمو يوال ي بيَتوون ِحجوم هللاو
بآكانهم من مواع ,هللا يو تتَي وأ ّللاع َم أ ّللاب َ
ن َ
وال ي ذ َكرون ما يرون من عبر وأدل .

اآلية 25-24 :

ارتَودَواّللا
َ أ َ ّللاعفَالِ َهوآ ا إا َن الَوذاينَ ّللا
ع َو َ عِ ِوو ٍ
القوف يأو تلويأ عولو ت{وال َ :أَيَوالَ يَ َودَب َِرونَ ّللاالقِ ّللاورآنَ أ َ ّللام َ
و ّللاي َ
ار اه ّللام َمن بَ ّللا{ اد َما تَبَيَنَ لَ ِه ِم ّللاال ِهدَى ال َ
ن ِ
س َو َف لَ ِه ّللام َوأ َ ّللام َ َ لَ ِه ّللام }.
َ
ان َ
ع َ َ أ َ ّللادبَ ا
يقوف ت{ال ككر  :أيال ي دبر هاال المتايقون موواع ,هللا ال وو ي{ظهوم بهوا يوو آ القورآن الوذ
أنَل ع نبي ع ي النالة والسالمو وي ف َكرون يو ِحجج ال و بيَتها لهوم يوو تتَي و يي{ مووا بهوا
َ أ ّللاعفالِ َها يقوف :أم أعفو هللا ع و ع ووبهم يوال ي{ق وون موا أنوَف
ع عِ ِو ٍ
خنل ما هم ع ي مقيمون أ ّللام َ
هللا يو ك اب من المواع ,وال ا{بَر .وبتْو الذ ع تا يوو كلوك عواف أهو ال لويو  .ككور مون عواف كلوك:
24296أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع وادةو عولو  :أيَوال يَ َودَب َِرونَ القِورآنَ أ ّللام
َ أ ّللاعفالِ َها إكا وهللا يجدون يو القرآن اجرا عن م{نية هللاو لو تدبر القوم ي{ق و و ولكتهم
ع عِ ِو ٍ
َ
أخذوا بالم واب يه كوا عتد كلك.
 24297أ حدثتا إسماعي بن حفص األي وو عاف :حدثتا الوليود بون مسو مو عون ثوور بون يَيودو عون
و إال ولو أربوع أعوين :عيتوان يوو رأسو لودنيا و وموا ينو ْ مون
خالد بن َم{دانو عاف :ما مون آدمو َ
م{يو و وعيتان يو ع بو لديتو و وموا وعود هللا مون الغيوبو يوإكا أراد هللا ب{بو ٍد خيورا أبنورت عيتوا
ال ان يو ع ب و وإكا أراد هللا ب غير كلك َ
َ أ ّللاعفالِ َها.
ع عِ ِو ٍ
ط َمس ع يهماو يذلك عول  :أ ّللام َ
حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حودثتا يْيو بون واضوّو عواف :حودثتا ثوور بون يَيودو عواف :حودثتا خالود بون
م{دانو عاف :ما من التا أحد إال ول أربع أعينو عيتان يو وجه لم{يو و وعيتان يو ع ب و وموا
من أحد إال ول شينان م بنن يقار ظهر و عاطف عتق ع عتق و ياغر يا إلو ثمورة ع بو و يوإكا
أراد هللا ب{ب ٍد خيرا أبنورت عيتوا ال وان يوو ع بو موا وعود هللا مون الغيوبو ي{مو بو و وهموا غيوبو
َ أ ّللاعفالِ َها.
ع عِ ِو ٍ
ي{م بالغيبو وإكا أراد هللا ب{بد َ
شرا ترك و ثم عرأ أ ّللام َ
حدثتا ابن ِحميدو عاف :حدثتا الْكمو عاف :حدثتا عمروو عن ثورو عن خالود بون َم َ{ودان بتْوو و إال
أن عاف :ترك الق ب ع ما يي .
 24298أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا سو{يدو عواف :حودثتا حمواد بون يودو عواف :حودثتا
هوام بن عروةو عن أبي عواف :توال رسووف هللا او هللا ع يو وسو م يوموا أيَوال َي َودَب َِرونَ القِ ّللاورآن أ ّللام
َ أ ّللاعفالِها يقاف شاَ من أه اليمن :ب ع يها أعفالهاو ح و يكوون هللا َ
عوَ وجو َ يف ْهوا أو
ع عِ ِو ٍ
َ
يفرجهاو يما اف الواَ يو نفس عمر رضو هللا عت ح ولو ياس {ان ب .
ون بَ ّللا{و اد موا تَبَويَنَ لَ ِهو ِم ال ِهودَى يقووف هللا َ
ّللابوار اه ّللام ام ّللا
وعول َ :
عوَ وجو َ إن الوذين
إن الَذاينَ ّللا
ارتَدَوا َ
ع و أد ا
َ
الْوق وعنود السوبي و ي{ريووا واضوّ
رج{وا القهقرى ع أعقابهم كفارا باأ من ب{د ما تبين لهم
الْجةو ثم آثروا اللالف ع الهدى عتادا ألمر هللا ت{ال ككر من ب{د ال{ م .كما:
24299أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع وادةو عولو َ :
َ
عو
إن الَوذاينَ ّللا
ارتودَوا َ
و هللا ا هللا
أد ا
ّللابار اه ّللام ام ّللان بَ ّللا{ اد ما تَبَيَنَ لَ ِه ِم ال ِهدَى هم أعدا هللا أه الك اَو ي{ريون ب{ث مْمد نب َ
ع ي وس م وأاْاب عتدهمو ثم يكفرون ب .
َ
ّللا
24300أ حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مرو عن ع ادة امون بَ ّللا{و اد موا تَبَويَنَ ل ِهو ِم
ال ِهدَى إنهم يجدون مك وبا عتدهم.
وعاف آخرون :عت بذلك أه التفا  .ككر من عاف كلك:
24301أ ِحدثت عن الْسينو عاف :سوم{ت أبوا م{واك يقووف :أخبرنوا عبيودو عواف :سوم{ت اللوْاك
ّللابار اه ّللام ...إل عول يلَحّللا بَ َ
يقوف يو عول َ
ّ أعمالَ ِه ّللام هم أه التفا .
إن الَذاينَ ّللا
ارتَدَوا ع أد ا
24302أ حدثتو مْمد بن س{دو عاف :ثتو أبوو عاف :ثتو عموو عاف :ثتو أبوو عن أبيو و عون ابون
عبا و عول َ :
ار ِه ّللام هوم أهو التفوا  .وهوذ النوفة بنوفة
إن الَذاينَ ّللا
ّللاور َ
ّللابار اه ّللام ...إلو إس َ
ارتَدَوا ع أد ا
أه التفا عتدناو أشب متها بنفة أه الك اَو وكلك أن هللا َ
عَ وج َ أخبر أن ردَتهم كانت بقي هم
وم األ َ ّللام اور ولوو كانوت مون اوفة أهو الك واَو لكوان يوو
ال َذاينَ َك ار ِهواو ما ن َََ َف َ
سوتِ اني{ِ ِكم يوو بَ ّللا{ ا
حِ َ
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هللا ع ي وس م الكفاية من الخبر عتهم بلنهم إنما ارتدَوا من أج عي هم

وافهم ب كذيب مْمد ا
ما عالوا.
َ
َ
وعول  :الوي ِ
س َو َف ل ِه ّللام يقوف ت{ال ككر  :الوينان ين لهم ارتودادهم ع و أدبوارهمو مون ب{ود
ّللانان َ
ما تبين لهم الهدى .وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
َ
24303أ حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عون م{مورو عون ع وادة ال َ
ووي ِ
س َوو َف ل ِهو ّللام
ّللانان َ
وأم َ لَ ِه ّللام يقوف :ين لهم.
ّللا
َ
س َو َف ل ِه ّللام يقوف :ين لهم.
حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادة َ
سووف
وعول ّ :للا
وأم َ لَ ِه ّللام يقوف :ومدَ هللا لهم يو آجالهم ِمالوة من الدهرو وم{تو الكوالم :الووينان َ
لهمو وهللا أم لهم.
َ
َ
وأم و ل ِهو ّللام بفو ّ األلوف متهوا
القرا يو عرا ة كلكو يقرأت عامة َ
واخ فت َ
عورا الْجوا والكويوة ّللا
ِ
َ
و ل ِهو ّللام» ع و وجو موا لوم يسو َم
بم{ت  :وأم هللا لهم .وعرأ كلك ب{م أه المديتة والبنرة «وأ ّللام ا َ
ياع  .وعرأ مجاهد ييما كِكر عت «وأ ِ ّللام او» بلم األلف وإرساف اليا ع وج الخبر من هللا جو َ
ثتاؤ عن نفس أن يف{ كلك بهم.
عرا الْجا والكوية مون يو ّ األلوف يوو كلوكو
وأول هذ القرا ات بالنواَو ال و ع يها عامة َ
ألنها القرا ة المس فيلة يو عَ َرأة َ األمنارو وإن كان يجم{ها مذهب ت قارَ م{انيها يي .

اآلية 26 :

وم
القوف يأو تلويوأ عولو ت{وال َ :كَلاوكَ ابولَنَ ِه ّللام عَوالِواّللا ال َوذاينَ َك ار ِهوواّللا َموا ن ََوَ َف َ
سوتِ اني{ِ ِك ّللام ياوو َب ّللا{ ا
حِ َ
ار ِه ّللام }.
األم ار َو َ
ّللا
حِ َي ّللا{ َ ِم اإس َّللار َ
يقوف ت{ال ككر  :أم هللا لهاال المتايقين وتركهمو والوينان سوف لهمو ي م يويقهم ل هدى من
ستِ اني{ِ ِك ّللام يوو
أج أنهم عَالِوا ال َذاينَ َك ار ِهوا ما ن َََ َف َ
حِ من األمر بق اف أه الورك ب من المتايقينَ :
م األ َ ّللام ار الذ هو خالف ألمر هللا تبارك وت{ال و وأمر رسول ا هللا ع ي وس م .كما:
َب ّللا{ ا
24304أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادة كلكَ بولنَ ِه ّللام عوالِوا ل َوذاينَ َك ار ِهووا
ار ِه ّللام يقوف ت{ال ككور  :وهللا
األم ار يهاال المتايقون َو َ
ما ن َََ َف َ
م ّللا
ستِ اني{ِ ِك ّللام ايو َب ّللا{ ا
حِ َ
حِ َي ّللا{ َ ِم إس َّللار َ
ي{ ووم إسوورار هووذين الْووَبين الم ظوواهرين موون أهو التفووا و ع و خووالف أموور هللا وأموور رسووول و إك
سارون ييما بيتهم بالكفر باأ وم{نية الرسوفو وال يخف ع ي كلك وال غير من األمور ك ها.
ي َ
ار ِه ّللام» بف ّ األلوف
القرا يو عرا ة كلكو يقرأت عامة َ
واخ فت َ
عرا أه المديتة والبنرة «أس َّللار ِ
ار ِه ّللام بكسور األلوف ع و أنو
سر .وعرأ كلك عامة َ
من أسرارهم ع وج جماع َ
ّللاور َ
عورا الكويوة إس َ
مندر من أسررت إسرارا.
والنووواَ موون القوووف يووو كلووك عتوودنا أنهمووا عرا تووان م{روي ووان اووْيْ ا الم{تو و يبلي همووا عوورأ
القارى يمنيب.

اآلية 28-27 :

وار ِه ّللام ا كَلاوكَ
ّللاف إاكَا ت َ َوويَ ّللا ِه ِم ّللاال َمالَئا َكوةِ يَل اّللاوربِونَ ِو ِجوو َه ِه ّللام َوأ َ ّللادبَ َ
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :يَ َكي َ
َ
َ
َ
َ
بالَنَ ِه ِم اتَبَ{ِواّللا َمآ أ َ ّللاس َخ َ
حَ َو َك ار ِهواّللا ارض َّللاوانَ ِ يَلحّللا بَّ أ ّللاع َمال ِه ّللام }.
ّ َ
يقوف ت{ال ككر  :وهللا ي{ م إسرار هواال المتوايقينو يكيوف ال ي{ وم حوالهم إكا تووي هم المالئكوةو
وهووم يلووربون وجوووههم وأدبووارهمو يقوووف :يْووالهم أيلووا ال يخف و ع ي و يووو كلووك الوعووت وي{تووو
باألدبار :األعجا و وعد ككرنا الرواية يو كلك ييما مل عب .
وعول  :كَلكَ بلنَ ِه ّللام اتَبَ{ِوا ما أ ّللاس َخ َ
حِ يقوف ت{ال ككر  :تف{ المالئكة هذا الذ واوفت بهواال
ّ َ
المتايقين من أج أنهم اتب{وا ما أسخّ هللاو يلغلب ع يهم من طاعوة الووينان و َك ار ِهووا ارض َّللاووانَ ِ
يقوف :وكرهوا ما يرضي عتهم من ع اف الكفار ب و ب{د ما اي رض ع يهم.
وعول  :يلَحّللا بَ َ
ّ أعمالَ ِه ّللام يقوف :يلبن هللا ثواَ أعمالهم وأكهب و ألنهوا عم وت يوو غيور رضوا وال
مْب و يبن تو ولم تتفع عام ها.

اآلية 30-29 :
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حِ أَضّللاوغَانَ ِه ّللام ا
ض أَن لَون ي ّللاِخ اور َج َ
اوب الَوذاينَ ياوو عِ ِووبا اه ّللام َم َور ٌ
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :أ َ ّللام َحس َ
حِ يَ ّللا{ َ ِم أ َ ّللاع َمالَ ِك ّللام }.
ألر ّللايتَا َك ِه ّللام يَ َ{َ َر ّللاي َ ِهم باساي َما ِه ّللام َولَ َ ّللا{ اريَتَ ِه ّللام ياو لَّْللا ان ّللاالقَ ّللاو اف َو َ
َولَ ّللاو نَوَآ ِ َ
يقوف ت{ال ككر  :أحسب هاال المتايقون الذين يو ع وبهم َ
شك يو ديتهمو وضو{ف يوو يقيوتهمو
َ
الْق أن لن يِخرج هللا موا يوو ع ووبهم مون األضوغان ع و الموامتينو ييبديو
حيارى يو م{رية
يهم
َ
َ
َ
لهم ويظهر و ح ي{ريوا نفاعهمو وحيرتهم يو ديتهم َول ّللاو نَوا ِ أل َريّللاتا َك ِه ّللام يقووف ت{وال ككور  :ولوو
ل{ريتواك هواال المتوايقين ح و ت{وريهم مون عووف القائو  :سولريك موا أاوتعو بم{تو
نوا يا مْمد َ
سلع مك.
ّللا
َ
وعول  :يَ {َ َوري َ ِه ّللام باساويما ِه ّللام يقووف :ي {وريتهم ب{الموات التفوا الظواهرة موتهم يوو يْووى كالمهومو
عري إياهم .وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لويو  .ككور
وظاهر أي{الهمو ثم إن هللا ت{ال ككر َ
من عاف كلك:
24305أ حدثتو مْمد بن س{دو عاف :ثتو أبوو عاف :ثتو عموو عاف :ثتو أبوو عن أبيو و عون ابون
ض ّللا
حِ أضّللاوغانَ ِه ّللام ...إلو آخور اآليوةو عواف:
أن لَ ّللان يِ ّللاخ اور َج َ
اب الَذاينَ ياو عِ ِو اب اه ّللام َم َر ٌ
عبا و عول  :أ ّللام َحس َ
ع أ َح ٍد ام ّللات ِه ّللام مواتَ أبَوداو َوال تَقِو ّللام ع و
هم أه التفا و وعد َ
ن َ َ
عري إياهم يو برا ةو يقافَ :وال ت ِ َ
ِ
عد َِوا.
عَب اّللار او وعاف :عِ ّللا لَ ّللان ت ّللاَخ ِر ِجوا َم{و أبَدا َولَ ّللان تِقاتا وا َم{و َ
24306أ ِحدثت عن الْسينو عاف :سوم{ت أبوا م{واك يقووف :أخبرنوا عبيودو عواف :سوم{ت اللوْاك
ض ...اآليووةو هووم أه و التفووا يَ َ َ{و َور ّللاي َ ِه ّللام اب اسوويما ِه ّللام
وب الَ وذاينَ ياووو عِ ِووو اب اه ّللام َمو َور ٌ
يقوووف يووو عول و  :أ ّللام َح اسو َ
ع و أ َحو ٍد امو ّللات ِه ّللام مواتَ
َولَ َ ّللا{ اريَتَ ِه ّللام ياو لَّْللا ن القَ ّللاو اف َ
نو َ َ
ي{ري هللا إياهم يو سوورة بورا ةو يقوافَ :وال ت ِ َ
ِ
عد َِوا.
{و أبَدا َولَ ّللان تِقاتا وا َم{و َ
أبَداو وعاف عِ ّللا لَ ّللان ت َ ّللاتفِ ِروا َم َ
َ
اوب الوذاينَ ياوو
24307أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابن يدو يوو عولو  :أ ّللام َحس َ
ض ّللا
حِ أضّللاغانَ ِه ّللام عاف :هاال المتايقونو عاف :والذ أسوروا مون التفوا هوو
أن لَ ّللان ي ّللاِخ ار َج َ
عِ ِو اب اه ّللام َم َر ٌ
الكفر.
24308أ عواف :أخبرنوا ابون وهوبو عواف :عواف ابون يودو يوو عولو َ :ولَ ّللاوو نَووا ِ أل َ َريّللاتوا َك ِه ّللام يَ َ َ{ َور ّللاي َ ِه ّللام
ابسيما ِه ّللام عاف :هاال المتايقونو عاف :وعد أرا هللا إيواهمو وأمور بهوم أن يخرجووا مون المسوجدو عواف:
س ِكوا بال إل إال هللا ي موا أبووا إال أن تمسوكوا بوال إلو إال هللا ِح اقتوت دمواؤهمو ونكْووا
يل َبوا إال أن ت َ َم َ
ونوكْوا بها.
َ
{رين هاال المتايقين يو م{ت عولهم ونْو .
وعول َ :ولَ َ ّللا{ اريَتَ ِه ّللام ياو لَّْللا ٍن القَ ّللاو اف يقوف :ول
ون القَ ّللاوو اف عواف
24309أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابن يدو يو عولو  :ياوو لَّْللا ا
وحِ َي ّللا{ َ و ِم أعمووالَ ِك ّللام ال يخف و ع ي و ال{ام و مووتكم بناع و و والمخووالف كلووكو وهووو مجووا
عووولهمَ :
جمي{كم ع يها.

اآلية 32-31 :

وار ِك ّللام
القوف يأو تلويأ عول ت{ال :
َولَتَ ّللاب ِ َونَ ِك ّللام َح َ َ نَ ّللا{ َ َم ّللاال ِم َجا اهداينَ اموت ِك ّللام َوال َ
نوابا ارينَ َونَ ّللاب ِ َوو أ َ ّللاخبَ َ
َ
ّللا
ّللا
ّللا
َ
َ
َ
َ
ل َروا َ
سباي ا َ
ى لن يَ ِ
الر ِ
حا َوشَآعوا َ
ادَواّللا َ
حَ
عن َ
ا إا َن الَذاينَ َكفَ ِرواّللا َو َ
سو َف امن بَ ّللا{ اد َما تبَيَنَ ل ِه ِم ال ِهدَ َ
سيِّْللا با ِ
ّ أ َ ّللاع َمالَ ِه ّللام }.
َ
ش ّللاي ا ً َو َ
ِ
َ
ِ
َ
يقوف ت{ال ككر أله ا يمان ب من أاْاَ رسووف هللا او هللا ع يو وسو م َولتَ ّللاب َوونك ّللام أيهوا
المامتون بالق و وجهاد أعدا هللا ح نَ ّللا{ َ َم ال ِمجا اهداينَ ام ّللات ِك ّللام يقوف :ح ي{ م حَبو وأوليائو أه
الجهاد يو هللا متكمو وأه النبر ع ع اف أعدائ و ييظهر كلوك لهومو وي{ورف كوو البنوائر موتكم
َ
الوك وال َْيرة يي وأه ا يمان من أه التفا ونب و أخباركمو يت{رف النواد
يو ديت من كو
متكم من الكاكَ .وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
وو عاف :حدثتا أبو االّو عاف :ثتو م{اويةو عن ع وو عن ابن عبوا و عولو :
24310أ حدثتو ع َ
ِ
َ
ِ
ِ
َوو ٍ ام ّللا
ون الخ ّللاَووف وال ِجووعا ونْوو هوذا
ح نَ ّللا{ َ َم ال ِمجاهادينَ ام ّللاتك ّللام َوال َ
نوابا ارينَ و وعولو َ :ولتَ ّللاب َوونَك ّللام باو ّللا
عاف :أخبر هللا سبْان المامتين أن الدنيا دار بوال و وأنو مب ويهم ييهواو وأمورهم بالنوبرو وب َ
وورهم
ّللا
يقافَ :وبَ َ
سو ِه ِم
نابا ارينَ و ثم أخبرهم أن هكذا ي{و بلنبيائو و واوفوت ل نيوب أنفسوهمو يقوافَ :م َ
ور ال َ
ّللا
ِ
واللرا  :السقمو و ِ لَلوا بالف ن وأكى التا إياهم.
البلّللاسا ِ َوالل ََرا ِ َو ِ ل اَلواو يالبلسا  :الفقرو
َ
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24311أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابن يد يو عولو َ :ولَتَ ّللاب ِ َوونَ ِك ّللام ح و نَ ّللا{ َ َوم
أن يِ ّللا َر ِكوا ّللا
اب التَا ِ ّللا
أن
ال ِمجا اهداينَ ام ّللات ِك ّللام َوال َ
نابا ارينَ عاف :نخ بركمو الب وى :االخ بار .وعرأ الم أ َحس َ
يَقِولِوا آ َمتَا َو ِه ّللام ال يِ ّللاف َتِونَ عاف :ال يخ برون َولَقَ ّللاد يَ َتَا الَذاينَ ام ّللان عَ ّللاب ا اه ّللام ...اآلية.
نابا ارينَ َونَ ّللاب ِ َو ّللا
بوار ِك ّللامو
القرا يو عرا ة عول َ :ولَتَ ّللاب ِ َونَ ِك ّللام ح نَ ّللا{ َ َم ال ِمجا اهداينَ ام ّللات ِك ّللام َوال َ
واخ فت َ
أخ َ
عرا األمنار بالتون نب وو ون{ ومو ونب وو ع و وجو الخبور مون هللا جو َ جاللو عون
يقرأ كلك عامة َ
لقورا
نفس و سوى عاام يإن عرأ جميع كلك باليا والتون هو القرا ة عتودنا جمواع الْجوة مون ا َ
ع يهاو وإن كان لألخرى وج اْيّ.
عو ّللا
وعولو َ :
حا يقوووف ت{ووال ككوور  :إن الووذين جْوودوا توحيوود هللاو
سوباي ا َ
اودَوا َ
ون َ
إن الَوذاينَ َكفَو ِوروا َو َ
َ
َ
سوو َف ام ّللا
ون بَ ّللا{و اد موا تَبَويَنَ ل ِهو ِم ال ِهودَى يقووف:
الر ِ
وادَوا التا عن ديت الذ اب {ث ب رس َوشواعوا َ
و مب{ووثو
وخالفوا رسول مْمدا ا هللا ع يو وسو مو يْواربو وآكَو مون ب{ود موا ع مووا أنو نبو َ
ورسوف مرس و وعريوا النريق الواضّ بم{ري و وأن أ رسوف.
ش ّللاي ا ألن هللا بالو أمر و وناار رسول و و ِمظهور ع و مون عوادا وخالفو
حَ َ
ل َروا َ
وعول  :لَ ّللان يَ ِ
سيِّْللا اب ِ
ّ أعموالَ ِه ّللام يقووف :وسويذهب أعموالهم ال وو عم وهوا يوو الودنيا يوال يوتف{هم بهوا يوو الودنيا وال
و َ
يلرهم.
االَخرةو ويبن ها إال مما
َ

اآلية 34-33 :

سو َف َوالَ تِب اّللان ِ َواّللا أ َ ّللاع َمالَ ِك ّللام
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ َ :يلَيَ َها الَذاينَ آ َمتِ َواّللا أ َ اطي{ِواّللا َ
الر ِ
حَ َوأ َ اطي{ِواّللا َ
حِ لَ ِه ّللام }.
ار يَ َن َي ّللاغ اف َر َ
س ابي ا َ
حا ث ِ َم َماتِواّللا َو ِه ّللام ِكفَ ٌ
ادَواّللا َ
عن َ
ا اإ َن الَذاينَ َكفَ ِرواّللا َو َ
سوو َف يوو أمرهموا
أطي{ِووا َ
حَ ا
يقوف ت{ال ككور  :يوا أيَهوا الَوذاينَ آ َمتِووا بواأ ورسوول ا
الر ِ
وأطي{ِووا َ
ونهيهما َوال تَب اّللان ِوا أعمالَ ِك ّللام ي قوف :وال تبن وا بم{ني كم إياهماو وكفركم بربكم ثواَ أعمالكم يإن
الكفر باأ يْبّ السالف من ال{م النالّ .وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف
كلك:
24312أ حدثتا بورو عواف :حودثتا يَيودو عواف :حودثتا سو{يدو عون ع وادةو عولو  :يوا أيَهوا الَوذاينَ آ َمتِووا
سووو َف َوال تِب اّللان ِوووا أعمووالَ ِك ّللام ....اآليووةو موون اسو ناع مووتكم أن ال يبنو عموالً
أطي{ِوووا هللا ا
ا
الر ِ
وأطي{ِوووا َ
الوور يتسوخ الخيورو
وإن
و
الوور
يتسخ
الخير
يإن
باأو
إال
ة
عو
وال
و
يف{
ي
سي
ب{م
عم
االْا
َ
َ
َ
وإن مالك األعماف خواتيمها.
ع ّللا
وعول َ :
وار يقووف ت{وال ككور  :إن الوذين
سو ابي ا َ
حا ثِو َم مواتِوا َو ِهو ّللام ِكفَ ٌ
اودَوا َ
ون َ
إن الَذاينَ َكفَ ِوروا َو َ
أنكروا توحيد هللاو وادَوا مون أراد ا يموان بواأ وبرسوول عون كلوكو يف تووهم عتو و وحوالوا بيوتهم
وبين ما أرادوا من كلكو ثم ماتوا وهم كفار :يقوف :ثم ماتوا وهم ع كلك من كفرهم يَ َ ّللان يَ ّللاغ اف َر َ
حِ
لَ ِه ّللام يقوف :ي ن ي{فو هللا عما اتع من كلكو ولكت ي{اعب ع ي و ويفلْ ب ع رؤو األشهاد.

اآلية 35 :

حِ َم{َ ِكو ّللام َولَون يَ او َر ِك ّللام
س ّللا ام َوأَن ِ ِم األ ّللاع َ ّللاونَ َو َ
ع َواّللا إالَ ال َ
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :يَالَ ت َ اهتِواّللا َوت َ ّللاد ِ
أ َ ّللاع َمالَ ِك ّللام }.
يقوف ت{ال ككر  :يال تل{فوا أيها المامتون باأ عن جهاد الموركين وتجبِتوا عن ع الهم .كما:
 24313أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
عاف :حدثتا الْسون عواف :حودثتا ورعوا جمي{واو عون ابون أبوو نجويّو عون مجاهود يَوال ت َ اهتِووا عواف :ال
تل{فوا.
24314أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابن يدو يو عول  :يَال ت َ اهتِوا ال تلو{ف
أنت.
ّللا
س ام وأ ّللان ِ ِم األ ّللاع َ ّللاونَ يقوف :ال تل{فوا عتهم وتدعوهم إل الن ّ والمسالمةو
عوا إل ال َ
وعول َ :وت َ ّللاد ِ
حِ َم َ{ ِك ّللام يقوف :وهللا م{كم بالتنر لكم ع يهم.
وأن م القاهرون لهم وال{الون ع يهم َو َ
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وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي و غير أنهم اخ فوا يو م{ت عولو  :وأ ّللانو ِ ِم األ َ ّللاع َ ّللاوونَ يقواف
ب{لهم :م{تا  :وأن م أول باأ متهم .وعاف ب{لهم :مث الوذ ع توا ييو  .ككور مون عواف كلوكو وعواف
م{ت عول  :وأ ّللان ِ ِم األ ّللاع َ ّللاونَ أن م أول باأ متهم.
24315أ حدثتو أحمد بن المقدامو عاف :حدثتا الم{ مورو عواف :سوم{ت أبوو يْودَثو عون ع وادةو يوو
س ّللا ام عاف :أ ال تكونوا أول النائف ين تنرع.
عوا إل ال َ
عول  :يَال ت َ اهتِوا َوت َ ّللاد ِ
َ
سو ام عواف :ال
عوا إلو ال َ
حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حودثتا سو{يدو عون ع وادة يَوال ت َ اهتِووا َوتَو ّللاد ِ
تكونوا أول النائف ين ارعت لناحب هاو ودع ها إل الموادعةو وأن م أول باأ متهم وهللا م{كم.
سو َ ام
عوا إلو ال َ
حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مورو عون ع وادة يَوال ت َ اهتِووا َوتَو ّللاد ِ
عاف :ال تكونوا أول النائف ين ارعت إل ااحب ها وأ ّللان ِ ِم األ ّللاع َ ّللاوونَ عواف :يقووف :وأنو م أولو بواأ
َ
األعَ متهم.
متهم ككر من عاف م{ت عول  :وأ ّللان ِ ِم األ ّللاع َ ّللاونَ  :أن م الغالبون
 24316أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبو نجيّو عن مجاهدو عول  :وأ ّللانو ِ ِم األ ّللاع َ ّللاوونَ
عاف :الغالبون مث يوم أِحدو تكون ع يهم الدائرة.
عوا إل
24317أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابن يدو يو عول يَال ت َ اهتِوا َوت َ ّللاد ِ
س َ ام وأنِ ِم األ َ ّللاع َ ّللاونَ عاف :هذا متسوخو عاف :نسخ الق اف والجهادو يقوف :ال تل{ف أنوت وتودعوهم
ال َ
أنت إل الس م وأنت األع و عاف :وهذا حين كانت ال{هود والهدنوة ييموا بيتو وبوين المووركين عبو
َ
وأعوَ متو وأ ّللانو ِ ِم
أن يكون الق افو يقوف :ال تهن ي ل{فو ييرى أنك تدعو إل السو م وأنوت يوعو و
األ َ ّللاع َ ّللاونَ أن م َ
أعَ متهمو ثم جا الق اف ب{د يتسوخ هوذا أجموعو يولمر بجهوادهم والغ ظوة ع ويهم .وعود
عي و  :عت و بقول و  :وأ ّللان و ِ ِم األ َ ّللاع َو ّللاوونَ وأن و م الغووالبون آخوور األموورو وإن غ بوووكم يووو ب{ووم األوعوواتو
وعهروكم يو ب{م الْروَ.
عوا وجهان :أحدهما الجَم ع ال{نف ع تهتواو
وعول  :يَال ت َ اهتِوا جَم بالتهوو ويو عول َوت َ ّللاد ِ
ييكون م{ت الكالم :يال تهتوا وال تدعوا إل الس مو واالَخر التنب ع النرف.
وعول َ :ولَ ّللان َي ا َر ِك ّللام أعمالَ ِك ّللام يقوف :ولن يظ مكم أجور أعمالكم ييتقنكم ثوابهاو من عوولهم :وتورت
الرج إكا ع ت ل ع يالًو يلخذت ل ماالً غنبا .وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر من
عاف كلك:
24318أ حدثتو مْمد بن س{دو عاف :ثتو أبوو عاف :ثتو عموو عاف :ثتو أبوو عن أبيو و عون ابون
عبا و عول يقوفَ :ولَ ّللان َي ا َر ِك ّللام أعمالَ ِك ّللام يقوف :لن يظ مكم أجور أعمالكم.
24319أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبو نجيّو عن مجاهدو يو عول َ :ولَ ّللا
ون َي ا َور ِك ّللام
أعمالَ ِك ّللام عاف :لن يتقنكم.
24320أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا سو{يدو عون ع وادة َولَ ّللا
ون َي ا َور ِك ّللام أعموالَ ِك ّللام :أ لون
يظ مكم أعمالكم.
حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مرو عن ع ادةو مث .
24321أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابن يد يوو عولو َ :ولَ ّللا
ون يَ ا َور ِك ّللام أعموالَ ِك ّللام
عاف :لن يظ مكمو أعمالكم كلك ي ركم.
24322أ ِحدثت عن الْسينو عاف :سوم{ت أبوا م{واك يقووف :أخبرنوا عبيودو عواف :سوم{ت اللوْاك
يقوف يو عول َ :ولَ ّللان يَ ا َر ِك ّللام أعمالَ ِك ّللام عاف :لن يظ مكم أعمالكم.

اآلية 37-36 :

ور ِك ّللام َوالَ
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :إانَ َما ّللاال َْيَاة ِ الدَ ّللانيَا لَ{ابٌ َولَ ّللاه ٌو َوإان تِاّللا امتِواّللا َوت َ َقِواّللا يِاّللا تا ِك ّللام أ ِ ِج َ
ضغَانَ ِك ّللام }.
يَسّللال َ ّللال ِك ّللام أ َ ّللام َوالَ ِك ّللام ا إان يَسّللال َ ّللال ِك ِموهَا يَيِّْللا اف ِك ّللام ت َ ّللاب َخ ِواّللا َوي ّللاِخ ارجّللا أ َ ّللا
يقوف ت{ال ككر  :حاضا عباد المامتين ع جهاد أعدائ و والتفقة يو سبي و وبذف مهج هم يو
ع اف أه الكفر ب  :عات وا أيها المامتون أعدا هللا وأعدا كم من أه الكفرو وال تدعكم الرغبوة يوو
الْياة إل ترك ع الهمو يإنما الْياة الدنيا ل{ب ولهوو إال ما كان متها أ من عم يو سبي و وط وب
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ييمورو أو إثوم يبقو ع و
رضا  .يلما ما عدا كلك يإنموا هوو ل{وب ولهووو يلومْ َ ييوذهب ويتودر
َ
ااحب عار وخَي َو ّللا
ور ِك ّللام يقووف :وإن ت{م ووا يوو هوذ الودنيا ال وو موا
إن تِاّللا امتوا َوت َ َقِوا يِاّللا تا ِك ّللام أ ِج َ
كان ييها مما هو لهاو ي {ب ولهوو ي امتوا ب وت قو بلدا يرائل و واج تاَ م{ااي و وهوو الوذ
يي{وضكم متو موا هوو
يبق لكم متهاو وال يبن بنوف ال هو وال {بو ثم ياتكم ربكم ع ي أجوركمو َ
خير لكم مت يوم يقركمو وحاج كم إل أعمالكم َوال يَ ّللا
سلل ِك ّللام ّللاأم َوالَ ِك ّللام يقوف :وال يسللكم ربكم أموالكمو
ولكت يك فكم توحيد و وخ ع ما سوا من األندادو وإيراد األلوهوة والناعوة لو إن يسوللكموها :يقووف
جو َ ثتوواؤ  :إن يسووللكم ربكووم أموووالكم يوويْفكم يقوووف :ييجهوودكم بالمسووللةو وي و َّ ع وويكم بن بهووا مووتكم
يي ْفو تبخ وا :يقوف :تبخ وا بها وتمت{وها إيا و ضتا متكم بهاو ولكت ع م كلوك موتكمو ومون ضويق
أنفسكم ي م يسللكموها.
وعول  :وي ّللاِخ ارجّللا أضّللاغانَ ِك ّللام يقوف :ويخرج ج َ ثتاؤ لو سللكم أموالكم بمسولل كلوك موتكم أضوغانكم
عاف :عد ع م هللا أن يو مسلل الماف خروج األضغان.
ِ
24323أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابن يدو يو عول  :يَويِّْللا اف ِك ّللام ت َ ّللاب َخ ووا عواف:
ا حفا  :أن تلخذ ك َ شو بيديك.

اآلية 38 :

حا يَ امت ِكم َمون َي ّللابخَو ِ َو َمون
س ابي ا َ
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :هَا أَن ِ ّللام هَأَاِ الَ ا ت ِ ّللاد َ
ع ّللاونَ ال ِت افقِواّللا ياو َ
غي َّللاور ِك ّللام ثِو َم الَ َي ِكونِ َوواّللا
و َوأَن ِ ِم ّللاالفِقَ َرآ ِ َو اإن ت َ ََولَ ّللاوواّللا َيسّللاو َ ّللابد ّللااف عَ ّللاوموا ً َ
عن نَ ّللاف اس ا َو َ
َي ّللاب َخ ّللا يَإانَ َما َي ّللاب َخ ِ َ
حِ ّللاالغَتا َ
أ َ ّللامثَالَ ِكم }.
حا يقووف :تودعون
س ابي ا َ
يقوف ت{ال ككر ل مامتين :ها أ ّللان ِ ّللام أيها التا هَاِ ال ا ت ِ ّللاد َ
ع ّللاونَ ال ِ ّللات افقِوا ياو َ
يم و ّللات ِك ّللام َمو ّللا
ون َي ّللاب َخ و ِ بالتفقووة يي و و وأدخ ووت «هووا» يووو
إل و التفقووة يووو جهوواد أعوودا هللا ونِنوورة ديت و ا
و بين «ها» وبين «كا»و يقالوت :هوا أنوت كا
موض{ينو ألن ال{رَ إكا أرادت ال قريب ج{ ت المكت َ
عائموواو ألن ال قريووب جووواَ الكووالمو يربمووا أعووادت «هووا» مووع «كا»و وربمووا اج ووَأت بوواألول و وعوود
ِحذيت الثانيةو وال يقدَمون أن م عب «ها»و ألن ها جواَ يال تقرَ بها ب{د الك مة.
وعاف ب{م نْويو البنرة :ج{ ال تبي يو موض{ين ل وكيد.
ع ّللان نَ ّللاف اس ا يقوف ت{ال ككر  :ومن يبخ بالتفقة يوو سوبي هللاو يإنموا
وعول َ :و َم ّللان َي ّللاب َخ ّللا يإنَ َما َي ّللاب َخ ِ َ
يبخ عن بخ نفس و ألن نفس لو كانت جوادا لم تبخ بالتفقة يو سبي هللاو ولكن كانت تجود بهوا
و وأ ّللان ِ ِم الفِقَ َرا ِ يقوف ت{ال ككر  :وال حاجة أ أيها التوا إلو أمووالكم وال نفقواتكمو ألنو
َو َ
حِ الغَ ات َ
و عن خ ق والخ ق الفقرا إلي و وأن م من خ ق و يلن م الفقرا إلي و وإنما حلكم ع التفقة يو
الغت َ
سبي و ليِكسبكم بذلك الجَي من ثواب  .وبتْو الوذ ع توا يوو كلوك عواف أهو ال لويو  .ككور مون عواف
كلك:
ِ
ّللا
24324أو حودثتو يوونسو عواف :أخبرنوا ابون وهوبو عواف :عواف ابون يودو يوو عولو  :هوا أنو ّللام َهوواِ ال ا
ع ّللا
ون يَ ّللابخَو ِ َو َم ّللا
حا يَ امو ّللات ِك ّللام َم ّللا
و وأ ّللانو ِ ِم
ون نَ ّللافساو ا َو َ
سوباي ا َ
ون يَ ّللابخَو ّللا يإنَ َموا يَ ّللابخَو ِ َ
ت ِ ّللاد َ
ع ّللاونَ لَ ِ ّللات افقِوا ياوو َ
حِ الغَتاو َ
الفِقَ َرا ِ عاف :ليس باأ ت{ال ككر إليكم حاجة وأن م أحوج إلي .
وعول ت{ال ككر َ :و ّللا
إن ت َ ََولَ ّللاوا يَ ّللاس َ ّللابد ّللااف عَ ّللاوما َ
غي َّللار ِك ّللام يقوف ت{ال ككر  :وإن ت ولوا أيها التا عن
هذا الدين الذ جا كم ب مْمد ا هللا ع ي وسو مو ي رتودَوا راج{وين عتو يَسّللاو َ ّللابد ّللااف عَ ّللاوموا َ
غي َّللاور ِك ّللام
يقوف :يه ككم ثم يجو بقوم آخرين غيركم بدالً متكم يندَعون ب و وي{م ون بورائ{ ث ِ َم ال ي ِكونِووا
ّللاأمثالَ ِك ّللام يقوف :ثم ال يبخ وا بما أِمروا ب من التفقة يو سبي هللاو وال يلي{ون شي ا من حدود ديتهمو
ولكتهم يقومون بذلك ك ع ما يِامرون ب  .وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لويو  .ككور مون
عاف كلك:
َ
24325أو حوودثتا بووورو عوواف :حوودثتا يَيوودو عوواف :حوودثتا سوو{يدو عوون ع ووادة َو ّللا
إن ت َ ََولو ّللاووا يَ ّللاسو َ ّللابد ّللااف عَ ّللاومووا
َ
غي َّللار ِك ّللام يقوف :إن تولي م عن ك ابو وطاع و أس بدف عوما غيركم .عادر وهللا ربتا ع كلك ع أن
يه كهمو ويلتو من ب{دهم من هو خير متهم.
َ
حوودثتا ابوون عبوود األع و و عوواف :حوودثتا ابوون ثووورو عوون م{موورو عوون ع ووادة َو ّللا
إن ت َ ََولو ّللاووا يَ ّللاسو َ ّللابد ّللااف عَ ّللاومووا
َ
غي َّللار ِك ّللام عاف :إن تولوا عن طاعة هللا.
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24326أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابن يدو يوو عولو َ :و ّللا
إن ت َ ََولَ ّللاووا يَسّللاو َ ّللابد ّللااف
عَ ّللاوما َ
غي َّللار ِك ّللام.
َير ِك ّللام :ال{جم من عجم يار  .ككر من عاف كلك:
وكِكر أن عت بقول  :يَ ّللاس َ ّللابد ّللااف عَ ّللاوما غ َ
24327أ حدثتا ابن بَ اَيع البغداد أبو س{يدو عاف :حدثتا إسْا بن متنورو عن مس م بن خالودو
عن ال{ال بن عبد الرحمنو عون أبيو و عون أبوو هريورةو عواف :لموا نَلوت َو ّللا
إن ت َ ََولَ ّللاووا يَسّللاو َ ّللابد ّللااف عَ ّللاوموا
َ
س ّللامان إل جتب رسوف هللا ا هللا ع ي وس مو يقالوا :يا رسوف
غي َّللار ِك ّللام ث ِ َم ال ي ِكونِوا ّللاأمثالَ ِك ّللام كان َ
و او هللا ع يو وسو م ع و
هللا من هاال القووم الوذين إن توليتوا اسو ِبدالوا بتواو عواف :يلورَ التبو َ
َ
َ
َ
َ
ّللا
أن الدَينَ تَ{َ وقَ بالث َريَوا لتال و ِ ارجوا ٌف ام ّللا
متكب س مانو يقاف « :ام ّللان َهذَا َوعَ ّللاو ام ا و َوالَ اذ نَ ّللافساو بايَ اد ا لَ ّللاو َ
ون
يار ا ».
أ ّللاه
ا
حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :أخبرنو مس م بن خالدو عن ال{ال بن عبود الورحمنو
عن أبي و عن أبو هريرة أن رسوف هللا ا هللا ع ي وس م تال هذ اآلية َو ّللا
إن ت َ ََولَ ّللاوا يَ ّللاس َ ّللابد ّللااف عَ ّللاوموا
َ
غ ّللايو َور ِك ّللامو ث ِو َم ال ي ِكونِوووا ّللاأمثووالَ ِك ّللام عووالِوا :يووا رسوووف هللا موون هوواال الووذين إن تولَيتووا اسو بدلوا بتوواو ثووم ال
َ
يكونوا أمثالتاو يلرَ ع يخذ س مان عافَ « :هذَا َوعَ ّللاو ِم ِو َولَ ّللاو كانَ الد ِ
َتاولَ ِ ارجا ٌف
َين اع ّللاتدَ الث َريَا لَ َ
امنَ الفِ ّللار ا ».
حدثتا أحمد بن الْسن ال رمذ َ و عاف :حدثتا عبد هللا بن الوليد ال َ{دَنوو عاف :حدثتا مس م بن خالودو
و إل جتوب رسووف هللا
عن ال{ال و عن أبي و عن أبو هريرةو عاف :نَلت هذ اآلية وس مان الفارس َ
تْك ركب ركب َو ّللا
َ
إن ت َ ََولَ ّللاوا يَ ّللاس َ ّللابد ّللااف عَ ّللاوما َ
غ ّللاي َر ِك ّللام ث ِ َم ال يَ ِكونِوا ّللاأمثوالَ ِكم عوالوا:
ا هللا ع ي وس م
يا رسوف هللا ومن الذين إن توليتا اس بدلوا بتا ثم ال يكونوا أمثالتاو عاف :يلرَ يخذ س مان ثم عاف:
« َهذَا َوعَ ّللاو ِم ِ».
 24328أ وعاف :مجاهد يو كلك ما حدثتو مْمد بون عموروو عواف :حودثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا
عيس وحدثتو ا لْارث عواف :حودثتا الْسونو عواف :حودثتا ورعوا جمي{واو عون ابون أبوو نجويّو عون
َير ِك ّللام من شا .
مجاهد َي ّللاس َ ّللابد ّللااف عَ ّللاوما غ َ
وعاف آخرون :هم أه اليمن .ككر من عاف كلك:
وو عاف :حدثتا أبو المغيرةو عاف :حدثتا افوان بن عموروو
24329أ حدثتو مْمد بن عوف النائ َ
عاف :حدثتا راشد بن س{د وعبد الرحمن بن ِجبير وشريّ بون عبيودو يوو عولو َ :و ّللا
إن ت َ ََولَ ّللاووا َيسّللاو َ ّللابد ّللااف
عَ ّللاوما َ
غي َّللار ِك ّللام ث ِ َم ال ي ِكونِوا ّللاأمثالَ ِك ّللام عاف :أه اليمن.

سورة الفتح
مدنية
وآياتها تسع وعورون
بسم هللا الرح َمن الرحيم

اآلية 3-1 :

حِ َموا تَقَود ََم امون كَنباوكَ َو َموا
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :إانَوا يَ َّْللا تَوا لَوكَ يَ ّللاْوا ً َمبايتوا ً ا لَيَ ّللاغ اف َور لَوكَ َ
ع اَيَا ً }.
ن َركَ َ
حِ نَ ّللا
ا َراطا ً َم ّللاس َ اقيما ً ا َويَت ِ
نرا ً َ
ع َيّللاكَ َويَ ّللاه اديَكَ ا
ت َل َ َخ َر َويِ ا َم نا ّللا{ َم َ ِ َ
ي{تو بقول ت{ال ككر لتبي مْمد ا هللا ع ي وس م إنَا يَ َّْللا تا لَكَ يَ ّللاْا ِمبايتا يقوف :إنوا حكمتوا
لك يا مْمد حكما لمن سم{ أو ب غ ع من خالفك وناابك من كفار عومكو وعلويتا لوك ع ويهم
بالتنر والظفرو ل وكر ربكو وتْمد ع ن{م بقلائ لك ع يهمو وي ْ موا يو ّ لوكو ول سوبْ
وتس غفر و ييغفر لك بف{الك كلك ربكو ما تقدَم من كنبك عب ي ْ لك ما ي ّو وموا تول َخر ب{ود ي ْو
لك كلك ما شكرت واس غفرت .
ّللا
َ
َ
حا َوالفَو ّو
ن ِور َ
وإنما اخ رنا هذا القوف يأو تلويأ هذ اآلية لداللة عووف هللا عوَ وجو َ إكا جوا َ نَ ّللا
سبَّّللا با َْ ّللام اد َربَكَ َوا ّللاس َ ّللاغ اف ّللار ِ إنَ ِ كانَ ت ََوابا ع اْ و إك
اين َ
حا أ ّللاي َواجاو يَ َ
ورأيّللاتَ التَا َ يَ ّللاد ِخ ِونَ ياو د ا
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تواَ
أمر ت{ال ككر أن يسبّ بْمد رب إكا جا ننر هللا وي ّ مكةو وأن يس غفر و وأع م أن َ
ع من ي{ كلكو يفو كلك بيان واضّ أن عول ت{ال ككر  :لَيَ ّللاغ اف َر لَكَ هللا موا تَقَود ََم ام ّللا
ون كَ ّللانباوكَ َوموا
ت َل َ َخ َر إنما هو خبر من هللا ج َ ثتاؤ نبي ع ي النالة والسالم عن جَائ ل ع و شوكر لو و ع و
الت{مة ال و أن{م بهوا ع يو مون إظهوار لو موا يو ّو ألن جوَا هللا ت{وال عبواد ع و أعموالهم دون
غيرها.
ترم عدما و يقي ل  :يا رسووف
وب{د يفو اْة الخبر عت ا هللا ع ي وس م أن كان يقوم ح
ا
ِ
ِ
هللا تف{ هذا وعد غفر لك ما تقدَم من كنبك وما تولخر؟ يقواف« :أيَوال أك ِ
عبّللاودا شَوكورا؟»و الداللوة
وون َ
الواضْة ع أن الذ ع تا من كلك هو النْيّ من القوفو وأن هللا تبارك وت{ال و إنما وعد نبيو
مْمدا ا هللا ع ي وس م غفران كنوب الم قدمةو ي ّ ما يو ّ ع يو و وب{ود ع و شوكر لو و ع و
ووَ إلَيّللاو ا ياوو
ن{م ال و أن{مها ع ي  .وكذلك كان يقوف ا هللا ع ي وس م« :إنَو ألَسّللاو َ ّللاغ اف ِر َ
حَ وأت ِ ِ
ِك َ يَ ّللاو ٍم ام َةَ َم َرةٍ» ولو كان القوف يو كلك أن من خبور هللا ت{وال نبيو أنو عود غفور لو موا تقودَم مون
كنب وموا تولخر ع و غيور الوجو الوذ ككرنواو لوم يكون ألمور إيوا باالسو غفار ب{ود هوذ اآليوةو وال
و هللا ا هللا ع ي وس م رب ج َ جاللو مون كنوبو ب{ودها م{تو ي{قو و إك االسو غفار
الس غفار نب َ
َ
عَ وج َ غفوران كنوبو و يوإكا لوم يكون كنووَ تغفور لوم يكون لمسولل إيوا
م{تا  :ط ب ال{بد من رب
تولوف كلوك ب{لوهم
غفرانها م{تو و ألنو مون المْواف أن يقواف :ال هو َم اغفور لوو كنبوا لوم أعم و  .وعود َ
بم{ت  :ليغفر لك ما تقدَم من كنبك عب الرسالةو وما تلخر إل الوعت الذ عاف :إنَوا يَ َّْللا توا لَوكَ يَ ّللاْوا
حِ ما تَقَد ََم ام ّللان كَ ّللان ابكَ َوما ت َل َخ َر .وأموا الفو ّ الوذ وعود هللا جو َ ثتواؤ نبيو او هللا
ِم ابيتا اليَ ّللاغ اف َر لَكَ َ
ع ي وس م هذ ال{دة ع شكر إيا ع ي و يإن ييما كِكر الهدنوة ال وو جورت بوين رسووف هللا او
هللا ع ي وس م وبين موركو عريش بالْديبية.
وكِكر أن هذ السوورة أِنَلوت ع و رسووف هللا او هللا ع يو وسو م متنورية عون الْديبيوة ب{ود
جرت بيت وبين عوم  .وبتْو الذ ع تا يو م{ت عول  :إنَا يَ َّْللا تا لَكَ يَ ّللاْا ِم ابيتا عاف أه
الهدنة ال و َ
ال لوي  .ككر من عاف كلك:
24330أ حدثتا مْمد بن عبد األع و عاف :حدثتا مْمد بن ثورو عن م{مرو عن ع ادةو عولو  :إنَوا
يَ َّْللا تا لَكَ يَ ّللاْا ِم ابيتا عاف :عليتا لك علا ً مبيتا.
حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادةو عول  :إنَا يَ َّْللا توا لَوكَ يَ ّللاْوا ِم ابيتوا والفو ّ:
القلا .
ككر الرواية عمن عاف :هذ السورة نَلت ع رسوف هللا ا هللا ع يو وسو م يوو الوعوت الوذ
ككرت:
24331أ حدثتا حميد بن مس{دةو عاف :حودثتا بوور بون المفلو و عواف :حودثتا داودو عون عوامر إنَوا
يَ َّْللا تا لَكَ يَ ّللاْا ِم ابيتا عاف :الْديبية.
 24332أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبو نجيّو عن مجاهدو يو عوف هللا :إنَا يَ َّْللا تا
نْر بالْديبية و َح ّللاقِ .
لَكَ يَ ّللاْا ِم ابيتا عافِ :
 24333أ حدثتا مْمد بن عبد هللا بن بَيعو عواف :حودثتا أبوو بْورو عواف :حودثتا شو{بةو عواف :حودثتا
جامع بن شدَادو عن عبد الرحمن بن أبو ع قمةو عاف :سوم{ت عبود هللا بون مسو{ود يقووف :لموا أعب توا
من ال ِْديبية أعرستا يتمتاو ي م نس يق ,إال بالومس عد ط {تو ياس يقظتا ورسوف هللا ا هللا ع ي
وسو م نوائمو عوواف :يق توا أيقظووو و ياسو يق ,رسوووف هللا او هللا ع يو وسو م يقواف« :ا ّللاي{َ ِوووا ك َموا ِك ّللاتو ّللامِ
ت َ ّللاف{َ ِونَ و يكذلك من نوام أو نسوو» عواف :ويقودنا ناعوة رسووف هللا او هللا ع يو وسو مو يوجودناها عود
ت{ َق خنامها بوجرةو يلتي بهاو يركب يبيتا نْن نسويرو إك أتوا الووحوو عواف :وكوان إكا أتوا اشو دَ
ع ي ي ما سر عت أخبرنا أن أِنَف ع ي  :إنَا يَ َّْللا تا لَكَ يَ ّللاْا ِمبايتا.
24334أ حدثتا أحمد بن المقدامو عاف :حدثتا الم{ مرو عاف :سم{ت أبو يْدَث عن ع ادةو عن أنس
بن مالكو عاف :لما رج{تا من غَوة الْديبيةو وعد حيو بيتتوا وبوين نسوكتاو عواف :يوتْن بوين الْوَن
والكآبةو عاف :يلنَف هللا َ
حِ ما تَقَد ََم ام ّللان كَ ّللانباكَ َوما تَول َخ َرو
عَ وج َ  :إنَا يَ َّْللا تا لَكَ يَ ّللاْا ِمبايتا اليَ ّللاغ اف َر لَكَ َ
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و هللا او
ع َيّللاكَ و ويَ ّللاه اديَكَ ا
َويِ ا َم نا ّللا{ َم َ ِ َ
ا َراطا ِمسّللاو َ اقيماو أو كموا شوا هللاو يقواف نبو َ
ٌ
ّللا
«لَقَ ّللاد أ ِ ّللان اَلَ ّللا
و امنَ الدَنيا َج امي{ا».
ت َ
و آيَة أ َحبَ إل َ
ع َ
حدثتا ابن بوارو عاف :حدثتا ابن أبو عد َ و عن سو{يد بون أبوو عروبوةو عون ع وادةو عون أنوس بون
و او هللا ع يو وسو م مرج{و مون
مالكو يو عول  :إنَا يَ َّْللا تا لَكَ يَ ّللاْوا ِمبايتوا عواف :نَلوت ع و التبو َ
الْديبيةو وعد حي بيتهم وبين نسكهمو يتْر الهود بالْديبيوةو وأاوْاب مخوالنو الكآبوة والْوَنو
يقاف« :لَقَ ّللاد أ ِ ّللان اَلَ ّللا
و امنَ الدَ ّللانيا َج امي{ا»و يَقَرأ إنَا يَ َّْللا تا لَكَ يَ ّللاْوا ِمبايتوا .اليَ ّللاغ اف َور لَوكَ َ
حِ
ت َ
و آيَةٌ أ َحبَ إل َ
ع َ
ع اَيَا يقاف أاْاب هتي ا لك يا رسووف هللا عود بوين هللا لتوا
ما تَقَد ََم ام ّللان كَ ّللانباكَ َوما ت َل َخ َر ...إل عول َ :
ماكا يف{ بكو يماكا يف{ بتاو يلنَف هللا هذ اآلية ب{دها اليِد اّللاخ َ ال ِماّللا امتاينَ َوال ِماّللا امتوات َجتَوا ٍ
ت تَجّللا اور
ع اظيما.
ام ّللان تَّْللا اها
األنهار خا الداينَ يايها ...إل عول  :وكانَ كلكَ اع ّللاتدَ َ
حا يَ ّللاو ا َ
َ
ِ
حدثتا ابن المثت و عاف :حدثتا أبو داودو عاف :حدثتا همامو عاف :حدثتا ع ادةو عن أنسو عاف :أنَلت
هذ اآليةو يذكر نْو .
حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيودو عواف :حودثتا سو{يدو عون ع وادةو عون أنوس بتْوو و غيور أنو عواف يوو
حديث  :يَقاف رج من القوم :هتي ا لوك مري وا يوا رسووف هللاو وعواف أيلوا :يبوين هللا مواكا يف{و بتبيو
ع ي النالة والسالمو وماكا يف{ بهم.
24335أ حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عون م{مورو عون ع وادةو عواف« :نَلوت ع و
حِ موا تَقَود ََم ام ّللا
ون كَ ّللان ابوكَ َوموا تَول َخ َر مرج{و مون الْديبيوةو يقواف
و ا هللا ع ي وس م اليَ ّللاغ اف َور لَوكَ َ
التب َ
ٌ
و ا هللا ع ي وس م« :لَقَ ّللاد نَََ لَ ّللا
ض»و ثوم عرأهوا ع ويهمو
عو
ّللا
األر ا
و ام َموا َ
وت َ
و آيَوة أ َحوبَ إلو َ
عو َ
التب َ
و هللاو عود بوين هللا ت{وال ككور لوك مواكا يف{و بوكو يمواكا يف{و بتوا؟ يتَلوت
يقالوا :هتي ا مري ا يا نبو َ
ت َجتَا ٍ
ع اظيما».
ت تَجّللا ار ام ّللان تَّْللا اها
ع ي  :اليِد اّللاخ َ ال ِماّللا امتاينَ َوال ِماّللا امتا ا
ِ
األنهار ...إل عول  :يَ ّللاو ا َ
هللا ع يو وسو م:

24336أ حدثتا ابن بوار وابن المثت و عاال :حدثتا مْمد بن ج{فرو عاف :حدثتا شو{بةو عون ع وادةو
حِ موا تَقَود ََم ام ّللا
ون كَ ّللان ابوكَ َوموا
عن عكرمةو عاف :لما نَلت هذ اآلية إنَا يَ َّْللا تا لَكَ يَ ّللاْا ِم ابيتوا ال َي ّللاغ اف َور لَوكَ َ
ا َراطا ِم ّللاس َ اقيما عوالوا :هتي وا مري وا لوك يوا رسووف هللاو يمواكا لتوا؟
ع َيّللاكَ و و َي ّللاه اد َيكَ ا
ت َل َخ َرو َويِ ا َم نا ّللا{ َم َ ِ َ
ت تَجّللا و اور امو ّللا
ت َجتَووا ٍ
عو ّللات ِه ّللام
يتَلووت اليِود اّللاخ َ ال ِموواّللا امتاينَ َوال ِماّللا امتووا ا
ون تَّْللا اهووا األنهو ِ
وار خا الوداينَ يايهوواو َويِ َكفَو َور َ
سيَ اتا اه ّللام.
َ
حدثتا مْمد بن المثت و عاف :حدثتا مْمد بن ج{فرو عاف :حدثتا ش{بةو عواف :سوم{ت ع وادة يْودَث
عن أنس يو هذ اآلية إنَا يَ َّْللا تا لَكَ يَ ّللاْا ِم ابيتا عاف :الْديبية.
24337أ حدثتا ابن المثت و عاف :حدثتا يْي بن حمادو عاف :حدثتا أبو عوانةو عن األعموشو عون
أبو سفيانو عن جابر عاف :ما كتا ن{دَ ي ّ مكة إال يوم الْديبية.
24338أ حدثتا أبو ِك َريبو عاف :حدثتا ي{ بن عبيدو عون عبود ال{َيوَ بون سويا و عون حبيوب بون
أبو ثابتو عن أبو وائ و عاف :تك م سه بن حتيف يوم افَينو يقاف :يا أيها التا اتهمووا أنفسوكمو
لقوود رأي تووا يوووم الْديبيووةو ي{تووو النوو ّ الووذ كووان بووين رسوووف هللا ا و هللا ع يوو وس و م وبووين
الموركينو ولو نرى ع االً لقات تاو يجا عمر إل رسوف هللا ا هللا ع ي وسو مو يقواف :يوا رسووف
َ
حق وهم ع باط ؟ أليس ع النا يو الجتوة وعو الهم يوو التوار؟ عواف« :بَ و »و عواف:
هللاو ألستا ع
َ
يفيم نِ{ َ
َ
سووفِ
َو إنوو َر ِ
ن الدنية يو ديتتاو ونرجع ول َما يْكم هللا بيتتا وبيتهم؟ يقاف« :يا بّللانَ الخَنوا ا
ليَ{َتاو أبَدا»و عاف :يرجع وهو م غوي,و ي وم ينوبر ح و أتو أبوا بكورو يقواف :يوا أبوا بكور
هللاو َولَ ّللان يِ َ
َ
حق وهم ع باطو ؟ ألويس ع النوا يوو الجتوةو وعو الهم يوو التوار؟ عواف :ب و و عواف :يفويم
ألستا ع
ن{ َ
ن الدنية يو ديتتاو ونرجع ول َما يْكم هللا بيتتا وبيتهم؟ يقاف :يا بن الخناَ إنو رسووف هللاو لون
يلي{ هللا أبداو عاف :يتَلت سورة الف ّو يلرس رسوف هللا ا هللا ع ي وس م إل عمورو يولعرأ
إياهاو يقاف :يا رسوف هللاو َأو يَ ّللاّ هو؟ عاف« :نَ{َ ّللام».
حدثتو يْي بن إبراهيم المس{ود َ و عاف :حدثتا أبوو عن أبي و عن جدَ و عن األعمشو عون أبوو
سفيان عن جابرو عاف :ما كتا ن{د الف ّ إال يوم الْديبية.
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 24339أ حودثتا ابون وكيوعو عواف :حودثتا أبووو عون إسورائي و عون أبوو إسوْا و عون البورا و عواف:
ت{دَون أن م الف ّ ي ّ مكةو وعد كان ي ّ مكة ي ْاو ونْن ن{ودَ الفو ّ بي{وة الرضووان يووم الْديبيوةو
كتا مع رسوف هللا ا هللا ع ي وس م خمس عورة ام ةو والْديبية :ب ر.
24340أ حدثتو موس بن سه الرم وو حدثتا مْمد بن عيسو و عواف :حودثتا ِم َجموع بون ي{قووَ
األننار َ و عاف :سم{ت أبو يْدَث عن عمو عبود الورحمن بون يَيودو عون عمو مج َموع بون جاريوة
القورا الوذين عورأوا القورآنو عواف :شوهدنا الْديبيوة موع رسووف هللا او هللا
األننار َ و وكان أحود َ
َ
يهوَون األبواعرو يقواف ب{وم التوا لوب{م :موا ل توا و
ع ي وس مو ي ما اننريتا عتهاو إكا التوا
َ
َ
َ
ّللا
حِ يقواف رجو :
وحو إل رسوف هللا ا هللا ع ي وس م إنَا يَ َّْللا تا لكَ يَ ْا ِمبايتاو ليَ ّللاغ اف َر لوكَ َ
عالوا :أ ِ ا
س َمت خيبر ع و أهو
َأو ي ٌّ هو يا رسوف هللا؟ عاف« :نَ{َ ّللام»و « َوالَ اذ نَ ّللافساو بايَ اد ا إنَ ِ لَفَ ّللا ٌّ»و عاف :يقِ َ
الْديبيةو لم يدخ م{هم ييها أحد إال من شهد الْديبيةو وكان الجيش ألفوا وخموس م وةو يويهم ثوالث
م ووة يووار و يقسوومها رسوووف هللا او هللا ع ي و وس و م ع و ثمانيووة عو ور سووهماو يوولعن الفووار
سهمينو وأعن الراج سهما.
وو عواف :نَلوت إنَوا يَ َّْللا توا لَوكَ
24341أ حدثتا ابن حميدو عاف :حدثتا جريرو عن مغيرةو عون الوو{ب َ
يَ ّللاْووا ِم ابيتووا بالْديبيووةو وأاوواَ يووو ت ووك الغووَوة مووا لووم ينووب يووو غووَوةو أاوواَ أن بِويووع بي{ووة
الرضوانو و ِ
ى َم اْ و و
غفر ل ما تقدَم من كنب وما تولخرو وظهورت الوروم ع و يوار و وب وو ال َهو ّللاد ِ
و او هللا ع يو وسو مو وبظهوور الوروم ع و
وأِط{موا نخ خيبرو ويرم المامتون ب نديق التبو َ
يار .
عودوكو وري{و ككورك يوو الودنياو وغفرانو
ع َيّللاوكَ بإظهوار إيواك ع و
وعول ت{ال َ :ويِو ا َم نا ّللا{ َم َو ِ َ
َ
ا َوراطا ِمسّللاو َ اقيما يقووف :ويرشودك طريقوك مون الودين ال اعوجواج ييو و
كنوبك يو االَخورة ويَ ّللاهو اديَكَ ا
ع اَيوَا يقووف :ويتنورك ع و سوائر أعودائكو ومون
ن َركَ َ
حِ نَ ّللا
يس قيم بك إل رضا ربك َويَ ّللات ِ
نرا َ
ناوأك ننراو ال يغ ب غالبو وال يدي{ دايعو ل بل الذ يايدك هللا ب و وبالظفر الذ يمدَك ب .

اآلية 4 :

َ ّللاال ِمواّللا امتاينَ ال َي ّللاوَدَاد َِواّللا اإي َمانوا ً َمو َع
القوف يأو تلويأ عول ت{وال ِ َ :ه َوو الَو اذ َ أَنوََ َف ال َ
سو اكيتَةَ ايوو عِ ِوو ا
ع ايما ً َح اكيما ً }.
س َم َاوا ا
ض َو َكانَ َ
اإي َما ان اه ّللام َو ا َّللا ِجتِودِ ال َ
ت َو ّللا
األر ا
حِ َ
َ ال ِمواّللا امتاينَ هللا أنوَف السوكون والنملنيتوة
ي{تو ج َ ككر بقول ِ :ه َو الَ اذ أ ّللانََ َف ال َ
س اكيتَةَ ايوو عِ ِوو ا
َ
والْق الذ ب{ثك هللا بو يوا مْمود .وعود ملو ككور
يو ع وَ المامتين باأ ورسول إل ا يمانو
اخ الف أه ال لوي يو م{ت السكيتة عب و والنْيّ مون القووف يوو كلوك بالووواهد المغتيوةو عون
إعادتها يو هذا الموضع.
اليَ ّللاَدَادِوا إيمانا َم َع إيمانا اه ّللام يقوف :ليَدادوا ب نديقهم بما جودَد هللا مون الفورائم ال وو ألَمهموهواو
ال و لم تكن لهم ال مة إيمانوا موع إيموانهمو يقووف :ليوَدادوا إلو أيموانهم بوالفرائم ال وو كانوت لهوم
ال مة عب كلك .وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
وو عون ابون عبوا و يوو
وو عاف :حدثتا أبو االّو عاف :ثتو م{اويوةو عون ع و َ
24342أ حدثتو ع َ
ِ
ِ
َ
ّللا
َ ال ِماّللا امتاينَ عاف :السكيتة :الرحمة اليَوَدَادِوا إي َمانوا َمو َع إيموانا اه ّللام
عول ِ :ه َو الَ اذ أ ّللانََ َف ال َ
س اكيتَة ياو ع و ا
عاف :إن هللا ج َ ثتاؤ ب{ث نبي مْمدا ا هللا ع يو وسو م بووهادة أن ال إلو إال هللاو ي موا اودَعوا
بها ادهم النالةو ي ما ادَعوا بها ادهم النيامو ي ما ادَعوا بو ادهوم الَكواةو ي موا اودَعوا بهوا
ع َ ّللاي ِك ّللام نا ّللا{ َم او عاف ابن عبا :
ادهم الْ َمو ثم أكم لهم ديتهمو يقاف اليَ ّللاو َم أك َم ّللاتِ لَ ِك ّللام ديَتَ ِك ّللام وأتّللا َم ّللامتِ َ
يلوثق إيمان أه األرض وأه السموات وأادع وأكم شهادة أن ال إل إال هللا.
وعول  :ا َ
ض يقووف ت{وال ككور  :وأ جتوود السوموات واألرض أننوار
ت
سو َم َوا ا
وّللا ِجتِوودِ ال َ
ّللا
واألر ا
ع ايما َح اكيما يقوف ت{ال ككر  :ولم يَف هللا كا ع م بما هو
يت قم بهم ممن يوا من أعدائ وكانَ َ
حِ َ
كائن عب كون و وما خ ق عام و و حكيما يو تدبير .

اآلية 5 :
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ت َجتَووا ٍ
وار
القوووف يووأو تلويووأ عولو ت{ووال َ :لَيِود اّللاخ َ ّللاال ِموواّللا امتاينَ َو ّللاال ِماّللا امتَووا ا
ت تَجّللا و اور اموون تَّْللا ا َهووا األ ّللان َهو ِ
ع اظيما ً }.
سيَ َاتا اه ّللام َو َكانَ كَلاكَ اعتدَ َ
حا يَ ّللاو ا ً َ
خَا الداينَ ياي َها َويِ َكفَ َر َ
ع ّللات ِه ّللام َ
يقوف ت{ال ككر  :إنا ي ْتا لك ي ْا مبيتاو ل وكر ربكو وتْمد ع كلكو ييغفر لك ما تقدَم مون
كنبك وما تلخرو وليْمد ربهم المامتون باأو ويوكرو ع إن{ام ع ويهم بموا أن{وم بو ع ويهم مون
ال ف ّ الذ ي ْ و وعلا بيتهم وبين أعدائهم من المووركينو بإظهوار إيواهم ع ويهمو ييودخ هم بوذلك
جتات تجر من تْ ها األنهارو ماكثين ييها إل غير نهاية وليكفر عتهم سي أعمالهم بالْستات
ع اظيما
ال و ي{م ونها شكرا متهم لربهم ع ما عل لهمو وأن{م ع يهم ب وكانَ كلكَ اع ّللاتدَ َ
حا يَ ّللاو ا َ
يقوف ت{ال ككر  :وكان ما وعدهم هللا بو مون هوذ ال{ودةو وكلوك إدخوالهم جتوات تجور مون تْ هوا
ع اظيموا يقووف :ظفورا
األنهارو وتكفير سي اتهم بْسوتات أعموالهم ال وو ي{م ونهوا عتود هللا لهوم يَ ّللاوو ا َ
متهم بما كانوا تل َم و ويس{ون ل و ونجاة مما كانوا يْذرون من عذاَ هللا عظيموا .وعود تقودَم ككور
الرواية أن هذ اآلية نَلت لما عاف المامتون لرسوف هللا او هللا ع يو وسو مو أو توال ع ويهم عووف
هللا َ
حِ ما تَقَد ََم ام ّللان كَ ّللان ابكَ َوما ت َل َخ َر هذا لك يا رسوف هللاو
عَ وج َ إنَا يَ َّْللا تا لَكَ يَ ّللاْا ِم ابيتا .اليَ ّللاغ اف َر لَكَ َ
يماكا لتا؟ تبييتا من هللا لهم ما هو ياع بهم.
وو عون ابون عبوا و يوو
وو عاف :حدثتا أبو اوالّو عواف :ثتوو م{اويوةو عون ع و َ
24343أ حدثتا ع َ
ت تَجّللا و اور امو ّللا
ت َجتَووا ٍ
ع وتِ ِه ّللام
ودخ َ ال ِموواّللا امتاينَ َوال ِماّللا امتووا ا
عول و  :اليِو ا
ون تَّْللا اهووا األنهو ِ
وار ...إل و عول و َ :ويِ َكفَو َور َ
سيَ اتا اه ّللام يلع م هللا سبْان نبي ع ي النالة والسالم.
َ
حِ موا تَقَود ََم ام ّللا
ون كَ ّللان ابوكَ ب لويو
وعول  :اليِد اّللاخ َ ال ِماّللا امتاينَ َوال ِماّللا امتا ا
ت ع الالم مون عولو  :اليَ ّللاغفَ اور لَوكَ َ
حِو إنا ي ْتا لك ليدخ الموامتين والمامتوات جتوات
تكرير الكالم إنَا يَ َّْللا تا لَكَ يَ ّللاْا ِم ابيتا اليَ ّللاغ اف َر لَكَ َ
تجر من تْ ها األنهارو ولذلك لم تودخ الوواو ال وو تودخ يوو الكوالم ل {نوفو ي وم يقو  :وليودخ
المامتين.

اآلية 7-6 :

ت َ
الظوآنَينَ
ت َو ّللاال ِم ّللاو اوركاينَ َو ّللاال ِم ّللاو اور َكا ا
َ ّللاال ِمتَوا ايقاينَ َو ّللاال ِمتَا ايقَوا ا
َويِ َ{وذَ َ
القوف يأو تلويوأ عولو ت{وال َ :
اّللا َ
سوآ َ ّللا
نويرا ً ا
ب َ
اب َ
ع َ ّللاي اه ّللام دَآ ائ َرة ِ ال َ
ظ َن ال َ
ت َم ا
ع َ ّللاي اه ّللام َولَ َ{وتَ ِه ّللام َوأ َ َ
حِ َ
َل َ
س ّللاو ا َوغ ا
س ّللاو ا َ
عودَ لَ ِهو ّللام َج َهوتَ َم َو َ
ع اَيَا ً َح اكيما ً }.
س َم َاوا ا
ض َو َكانَ َ
َو ا َّللا ِجتِودِ ال َ
ت َو ّللا
األر ا
حِ َ
يقوف ت{ال ككر لتبي مْمد ا هللا ع ي وس م :إنا ي ْتا لك ي ْا مبيتا ليغفر لك هللاو وليدخ
المامتين والمامتات جتات تجر من تْ ها األنهارو ولي{ذََ المتايقين والمتايقاتو بف ّ هللا لك يوا
مْمدو ما ي ّ لك من ننرك ع موركو عريشو ييكب وا لذلك ويَْنوواو ويخيوب رجواؤهم الوذ
كانوا يرجون من رؤي هم يو أه ا يمان بك من الل{ف والوهن وال ولو عتك يو عاجو الودنياو
ت يقووف :ولي{وذََ كوذلك أيلوا
و التار والخ ود ييهوا يوو آجو االَخورة َوال ِم ّللاو اوركاينَ َوال ِم ّللاو اوركا ا
وا َ
َ
َ
باّللا أن لن يتنركو وأهو ا يموان بوك ع و أعودائكو ولون يظهور
الموركين والموركات الظانينَ َ
ك م ييج{ ها ال{ يا ع ك مة الكايرين ب و وكلك كان السو من ظتوونهم ال وو ككرهوا هللا يوو هوذا
الموضعو يقوف ت{ال ككر  :ع المتايقين والمتايقواتو والمووركين والمووركات الوذين ظتووا هوذا
َ
الظن دائرة السو و ي{تو دائرة ال{ذاَ تدور ع يهم ب .
س ّللاوو ا بفو ّ السوين .وعورأ ب{وم
عرا الكويوة دائا َورة ِ ال َ
القرا يو عرا ة كلكو يقرأت عامة َ
واخ فت َ
ِ
الفورا يقووف :الفو ّ أيوو يوو السوين عواف :وع موا
عرا البنرة «دائا َرة ال َ
سو ا » بلم السين .وكوان َ
َ
و مون اللومو ألن ال{ورَ تقووف:
تقوف ال{رَ دائرة ال َ
سو بلم السينو والف ّ يو السين أعجب إلو َ
سو .
س ّللاو و بف ّ السين وال تقوف :هو رج ِ
هو رج َ
َ
ع يّللاه ّللام يقوف :ونالهم هللا بغلوب متو و ول{وتهم :يقووف :وأب{ودهم يلعنواهم مون
ب َ
حِ َ
َل َ
وعول َ :وغ ا
عدَ لَ ِه ّللام َج َهتَ َم يقوف :وأعدَ لهم جهتم ين ونها يوم القيامة َوسا َ ّللا
نيرا يقووف :وسوا ت
ت َم ا
رحم وأ َ
ً
جهتم متَال ينير إلي هاال المتايقون والمتايقاتو والموركون والموركات.
ض يقوف ج َ ثتاؤ  :وأ جتود السموات واألرض أننارا ع
ت
س َم َوا ا
وعول َ :و ا َّللا ِجتِودِ ال َ
ّللا
واألر ا
عَيوَا َح اكيموا
أعدائ و إن أمرهم بإهالكهم أه كوهمو وسارعوا إل كلك بالناعة متهم ل وكوانَ َ
حِ َ
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يقوف ت{ال ككر  :ولم يَف هللا كا َ
عَةو ال يغ ب غالبو وال يم تع ع ي مموا أراد بو مم توعو ل{ظوم
س نان وعدرت و حكيم يو تدبير خ ق .

اآلية 9-8 :

شوواهادا ً َو ِمبَ َ
س و ّللاتَاكَ َ
ووورا ً َونَ وذايرا ً ا لَ ِاّللا امتِووواّللا باو َ
سووو ال ا
واّللا َو َر ِ
القوووف يووأو تلويووأ عول و ت{ووال َ :إانَووآ أ َ ّللار َ
ايالً }.
سبَ ِْو ِ بِ ّللاك َرة ً َوأ َ ا
َوتِ{َ ََ ِرو ِ َوت ِ َوعَ ِرو ِ َوت ِ َ
سو ّللاتاكَ يوا مْمود شواهادا ع و أم وك بموا
يقوف ت{ال ككر لتبي مْمد ا هللا ع ي وس م :إنَا ّللا
أر َ
دعوتهم إلي و مما أرس ك ب إليهم من الرسالةو و ِمبَ َ
ورا لهم بالجتة إن أجابوك إلو موا
أجابوك ييما َ
َ
دعوتهم إلي من الدين القيَمو ونذيرا لهم عذاَ هللا إن هم تول ّللاوا عما ج هم ب من عتد ربك.
سوبَ ِْو ا يقورأ جميوع
القرا يو عرا ة عول  :ال ِاّللا امتِوا َ
باّللا َو َر ِ
ثم اخ فت َ
سو ال ا َوت ِ َ{ ََ ِرو ِ َوت ِ َووعَ ِرو ِ َوت ِ َ
عرا األمنار خال أبو ج{فر المدنو وأبو عمرو بن ال{ال و بال ا ال ِاّللا امتِوواو وت ِ َ{ َوَ ِرو ِو
كلك عامة َ
سبَ ِْو ِ بم{ت  :ل امتوا باأ ورسول أن م أيها التا  .وعرأ كلك أبو ج{فر وأبوو عمورو
َوت ِ َوعَ ِرو ِو َوت ِ َ
سبَ ِْو ِ» بم{ت  :إنا أرس تاك شاهدا إل الخ ق ليامتوا
ك باليا « اليِاّللا امتِواو ويِ َ{ ََ ِرو ِو وي َِوعَ ِرو ِو ويِ َ
َ
وي{َرو .
باأ ورسول
والنواَ من القوف يو كلك :إن يقاف :إنهما عرا توان م{روي وان اوْيْ ا الم{تو و يبلي هموا عورأ
القارى يمنيب .وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
ّللا
سو تاكَ شواهادا
24344أ حدثتا بورو عواف :حودثتا يَيودو عواف :حودثتا سو{يدو عون ع وادةو عولو  :إنَوا ّللا
أر َ
َو ِم َب َ
ورا َونَذايرا يقوف :شاهدا ع أم ع أن عد ب غهم ومبورا بالجتة لمن أطاع هللاو ونذيرا مون
التار.
وعول َ :وت ِ َ{ ََ ِرو ِ َوت ِ َوعَ ِرو ِ اخ ف أه ال لوي يو تلوي و يقواف ب{لوهم :تج َوو و وت{ظموو  .ككور
من عاف كلك:
24345أ حدثتو مْمد بن س{دو عاف :ثتو أبوو عاف :ثتو عموو عاف :ثتو أبوو عن أبيو و عون ابون
عبا َويِ َ{ ََ ِرو ِ ي{تو :ا جالف َوي َِوعَ ِرو ِ ي{تو :ال {ظيم.
24346أ ِحدثت عن الْسينو عاف :سوم{ت أبوا م{واك يقووف :أخبرنوا عبيودو عواف :سوم{ت اللوْاك
يقوف يو عول َ :ويِ َ{ ََ ِرو ِ َوي َِوعَ ِرو ِ ك هذا ت{ظيم وإجالف.
وعاف آخرون :م{ت عول َ :ويِ َ{ ََ ِرو ِ :ويتنرو و وم{ت َوي َِوعَ ِرو ِ ويفخمو  .ككر من عاف كلك:
24347أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادة َويِ َ{ ََ ِرو ِ :يتنورو َوي َِووعَ ِرو ِ
أمر هللا ب سويد وتفخيم .
حدثتا ابن عبد األع و و عواف :حودثتا ابون ثوورو عون م{مورو عون ع وادةو يوو عولو َ :ويِ{َ َوَ ِرو ِ عواف:
يتنرو و ويوعرو  :أ لي{ظمو .
وو عن ش{بةو عن أبو بورو ج{فر بن أبو
24348أ حدثتو أبو هريرة ال َ
وو عاف :حدثتا حرم َ
لبَ{ َ
عكرمة َويِ{َ ََ ِرو ِ عاف :يقات ون م{ بالسيف.
وحويةو عن ا
عكرمةو مث .
حدثتو ي{قوَ بن إبراهيمو عاف :ثتو هويمو عن أبو بورو عن ا
عكرموةو
حدثتو أحمد بون الوليودو عواف :حودثتا عثموان بون عمورو عون سو{يدو عون أبوو بوورو عون ا
بتْو .
حودثتا ابوون بوووارو عواف :حوودثتا يْيو ومْمود بوون ج{فوورو عواال :حوودثتا شوو{بةو عون أبووو بووورو عوون
عكرمةو مث .
ا
وعاف آخرون :م{ت كلك :وي{ظمو  .ككر من عاف كلك:
َ
َ
24349أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابن يدو يوو عولو َ :ويِ{َوَ ِرو ِ َوي َِووع ِرو ِ
عاف :الناعة أ.
وهذ األعواف م قاربات الم{ت و وإن اخ فت ألفاظ أه ها بها .وم{تو ال {َيور يوو هوذا الموضوع:
ال قوية بالتَنرة والم{ونةو وال يكون كلك إال بالناعة وال {ظيم وا جالف.
وعد بيَتا م{ت كلك بوواهد ييما مل بما أغت عن إعادت يو هذا الموضع.
يلما ال وعير :يهو ال {ظيم وا جالف وال فخيم.
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وأايالً يقوف :وتن وا ل ي{تو أ بالغدوات وال{ويات .والها يوو عولو :
سبَ ِْو ِ بِ ّللاك َرة ً ا
وعول َ :وت ِ َ
سوبَ ِْوا َ
حَ
سبَ ِْو ِ من ككر هللا وحد دون الرسووف .وعود كِكور أن كلوك يوو ب{وم القورا اتَ « :ويِ َ
َوت ِ َ
وأايالً» .وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
بِ ّللاك َرة ً ا
وأايالً» يو
سبَ ِْو ِ بِ ّللاك َرة ً ا
24350أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادة « َويِ َ
ب{م القرا ة «ويسبَْوا هللا بكرة وأايالً».
سبَ ِْوا
حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مرو عن ع ادة يو ب{م الْروف « َويِ َ
أايالً».
َ
حَ بِ ّللاك َرة ً َو ا
24351أ ِحدثت عن الْسينو عاف :سوم{ت أبوا م{واك يقووف :أخبرنوا عبيودو عواف :سوم{ت اللوْاك
وأايالً» يقوف :يسبْون هللا رجع إل نفس .
سبَ ِْو ِ بِ ّللاك َرة ً ا
يقوف يو عول َ « :ويِ َ

اآلية 10 :

حا يَ ّللاوو َ أَيّللاوداي اه ّللام يَ َمون نَ َك َ
وث
حَ يَودِ َ
القوف يأو تلويأ عول ت{ال  َ :اإ َن الَذاينَ يِبَا اي{ِونَكَ اإنَ َما يِبَوا اي{ِونَ َ
يَإانَ َما يَت ِك ِ
ع اظيما ً }.
ع َ ّللاي ا َ
سيِاّللا تاي ا أَجّللا را ً َ
عا َهدَ َ
ع َ َ نَ ّللاف اس ا َو َم ّللان أ َ ّللاويَ َ اب َما َ
ث َ
حَ يَ َ
َ
يقوف ت{ال ككر لتبي مْمد او هللا ع يو وسو مَ :
إن الوذاينَ يِبا اي{ِونَوكَ بالْديبيوة مون أاوْابك
حَ يقووف :إنموا يبواي{ون ببي{و هم
يفروا عتد لقا
ال{دوو وال يولَوهم األدبار إنَ َما يِبوا اي{ِونَ َ
ع أن ال َ
َ
إياك هللاو ألن هللا ضمن لهم الجتة بويائهم ل بذلك .وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لويو  .ككور
من عاف كلك:
 24352أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
عوواف :حوودثتا الْسوونو عوواف :حودثتا ورعووا جمي{وواو عوون ابوون أبووو نجوويّو عوون مجاهوود عولو َ :
إن الَوذاينَ
يِبا اي{ِونَكَ عاف :يوم الْديبية.
24353أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادةو عول َ :
إن الَذاينَ يِبا اي{ِونَوكَ إنَ َموا
ث يإنَ َما َي ّللات ِك ِ
حا يَ ّللاو َ أ ّللايداي اه ّللام يَ َم ّللان نَ َك َ
ع نَ ّللاف اس ا وهم الذين باي{وا يوم الْديبية.
حَ َيدِ َ
يِبا اي{ِونَ َ
ث َ
حا يَ ّللاو َ أ ّللايداي اه ّللام وجهان من ال لوي  :أحودهما :يود هللا يوو أيوديهم عتود البي{وةو ألنهوم
ويو عول َ :يدِ َ
عوتهم يوو نِنورة رسوول
عوة هللا يو َ
كانوا يباي{ون هللا ببي{ هم نبي ا هللا ع ي وس م واالَخرَ :
ال{دو.
ا هللا ع ي وس مو ألنهم إنما باي{وا رسوف هللا ا هللا ع ي وس م ع نِنرت ع
َ
وث يإنَ َمووا َي ّللات ِكو ِ
وعولو  :يَ َمو ّللا
ون نَ َكو َ
وث ع و نَ ّللاف اسو ا يقوووف ت{ووال ككوور  :يموون نكووث بي{ و إيوواك يووا مْموودو
ونقلها ي م يتنرك ع أعدائكو وخالف ما وعد رب يإنَ َما َي ّللات ِك ِ
ع نَ ّللافساو ا يقووف :يإنموا يوتقم
ث َ
يلور بتكثو غيور نفسو و ولوم
بي{ و ألن بف{ كلك يخرج ممن وعد هللا الجتة بويائو بالبي{وةو ي وم
َ
يتكث إال ع يهاو يلما رسوف هللا ا هللا ع ي وس مو يإن هللا تبوارك وت{وال نااور ع و أعدائو و
نكث التاكث متهمو أو وي ببي{ .
حَ ...اآليةو يقوف ت{وال ككور  :ومون أويو بموا عاهود هللا ع يو
ع َ ّللاي ِ َ
وعول َ :و َم ّللان ّللاأويَ با َما عا َهدَ َ
من النبر عتد لقا
سويِاّللا تاي ا
َ
ال{ودو يوو سوبي هللا ونِنورة نبيو او هللا ع يو وسو م ع و أعدائو يَ َ
ع اظيما يقوف :يسي{ني هللا ثوابا عظيماو وكلك أن يِدخ الجتة جَا ً ل ع ويائ بموا عاهود
أجّللا را َ
ع ي هللاو ووثق لرسول ع النبر م{و عتود البول بالماكودة مون األيموان .وبتْوو الوذ ع توا يوو
كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
َ
ع اظيموا وهوو
سوياّللا تاي ا أجّللا ورا َ
24354أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حودثتا سو{يدو عون ع وادة ي َ
الجتة.

اآلية 11 :

شغَ َ ّللاتَآ أ َ ّللام َوالِتَا َوأ َ ّللاه ِونَا يَا ّللاس َ ّللاغ اف ّللار
َ َ
سيَقِو ِف لَكَ ّللاال ِم َخ َفِونَ امنَ األع َّللارا ا
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ َ :
َ
َ
َ
ً
ً
ِ
ض َرا أ ّللاو أ َرادَ با ِك ّللام
حا َ
ّللاس ياو عِ ِوبا اه ّللام ع ّللا يَ َمن يَ ّللام اكِ لَ ِك ّللام َمنَ َ
ش ّللاي ا اإ ّللان أ َرادَ با ِك ّللام َ
لَتَا يَقِولِونَ بال َ ّللال استَ ا اه ّللام َما لَي َ
حِ اب َما ت َ ّللا{ َم ِونَ َخ ابيرا ً }.
نَ ّللاف{ا ً بَ ّللا َكانَ َ
يقوف ت{وال ككور لتبيو مْمود او هللا ع يو وسو م :سويقوف لوك يوا مْمود الوذين خ فهوم هللا يوو
أه وويهم عوون اووْب كو والخووروج م{ووك يووو سووفرك الووذ سووايرتو ومسوويرك الووذ سوورت إلو مكووة
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م{ مراو ائرا بيت هللا الْرام إكا اننريت إليهمو ي{اتب هم ع ال خ ف عتكو شغ تا عن الخوروج
م{ك م{الجة أموالتاو وإاالم م{ايوتا وأه وناو ياس غفر لتا ربتوا ل خ َفتوا عتوكو عواف هللا جو َ ثتواؤ
مكذَبهم يو عي هم كلك :يقوف هاال األعوراَ المخ َفوون عتوك بللسوت هم موا لويس يوو ع ووبهمو وكلوك
مسلل هم رسوف هللا ا هللا ع يو وسو م االسو غفار لهومو يقووف :يسوللون بغيور توبوة موتهم وال نودم
ع ما س ف متهم من م{نية هللا يو تخ فهم عن اْبة رسوف هللا ا هللا ع ي وس م والمسير
ش ّللاي ا يقوف ت{ال ككر لتبي  :ع لهاال األعوراَ الوذين يسوللونك أن
حا َ
م{ عِ ّللا يَ َم ّللان يَ ّللام اكِ لَ ِك ّللام امنَ َ
تس غفر لهم لو خ فهم عتوك :إن أنوا اسو غفرت لكوم أيهوا القوومو ثوم أراد هللا هالككوم أو هوالك أمووالكم
وأه يكمو أو أراد بكم نف{ا ب ثمير أمووالكم وإاوالح لكوم أه ويكمو يمون كا الوذ يقودر ع و ديوع موا
أراد هللا بكم من خير أو ش َرو وهللا ال ي{ا َ أحدو وال يغالب غالب.
َ
يظون هواال المتوايقون مون
حِ با َما ت َ ّللا{ َم ِونَ خَبيرا يقوف ت{ال ككر  :ما األمر كما
وعول  :ب َ كانَ َ
وشور
األعراَ أن هللا ال ي{ م ما هم ع يها متنوون من التفا و ب لم يَف هللا بما ي{م ون من خيور
َ
سرها وعالني هاو وهو مْنيها ع يهم ح يجوا يهم
خبيراو ال يخف ع ي شو من أعماف خ ق و َ
ِ
بهاو وكان رسوف هللا ا هللا ع ي وس م ييما ككر عت حوين أراد المسوير إلو مكوة عوام ال ِْديبيوة
م{ مرا اس تفر ال{رَ ومن حوف مديت من أه البواد واألعراَ ليخرجوا م{ حذرا من عوم
عريش أن ي{رضوا ل الْورَو أو ينودَو عون البيوتو وأحورم هوو او هللا ع يو وسو م بوال{مرةو
وسا م{ الهد و لي{ م التا أن ال يريد حربواو ي ثاعو عتو كثيور مون األعوراَو وتخ َفووا خاليو
َ شَووغَ َ ّللاتا ّللاأم َوالِتووا
ّللاوورا ا
يهووم الووذين َ
عتَوو هللا تبووارك وت{ووال بقولوو َ :
سوويَقِوف لَووكَ ال ِم َخ َفِووونَ اموونَ األع َ
وأ ّللاه ِونا ...اآلية.
وكالذ ع تا يوو كلوك عواف أهو ال{ وم بساويَر رسووف هللا او هللا ع يو وسو م ومغا يو و موتهم ابون
إسْا .
24355أ حدثتا ابن حميدو عاف :حدثتا س مة عن ابن إسْا بذلك.
24356أ حدثتا مْمد بن عموروو عواف :حودثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
سو َيقِو ِف لَوكَ
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبو نجيّو عن مجاهدو يو عولو َ :
ش وغَ َ ّللاتا ّللاأم َوالِتووا وأ ّللاه ِونووا عوواف :أعووراَ المديتووة :جهيتووة ومَيتووةو اس و ب{هم
ال ِم َخ َفِووونَ اموونَ األ ّللاعو َوراَ َ
لخروج إل مكةو عالوا :نذهب م{ إل عوم عد جاؤو و يق وا أاْاب يتقات هم ياع وا بالوغ .
القرا يو عرا ة عولو ّ :للا
عورا
عورا المديتوة والبنورة وب{وم َ
ض َورا يقرأتو َ
واخ فت َ
أرادَ اب ِكو ّللام َ
إن َ
عورا الكووييين
ض َرا بف ّ اللوادو بم{تو :
اللور الوذ هوو خوالف التفوع .وعورأ كلوك عاموة َ
َ
الكوية َ
سقم.
ض َرا» بلم اللادو بم{ت البا وال َ
« ِ
أرادَ اب ِكو ّللام نَ ّللاف{وواو يم{ وووم أن
و الفو ّ يووو اللوواد يووو هووذا الموضووع بقولو ّ :للاأو َ
وأعجووب القوورا تين إلو َ
اللرو وإن كانت األخرى اْيْا م{تاها.
خالف التفع
َ

اآلية 12 :

القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :بَ ّللا َ
سو ِف َو ّللاال ِماّللا امتِونَ إالَ َ أ َ ّللاه اي اه ّللام أَبَودا ً َو ِ يَونَ
الر ِ
ب َ
ظتَ ّللات ِ ّللام أَن لَن يَتقَ ا َ
ظتَت ِ ّللام َ
كَلاكَ ياو عِ ِوبا ِك ّللام َو َ
س ّللاو ا َو ِكت ِ ّللام عَ ّللاوما ً بِورا ً }.
ظ َن ال َ
متنوري
يقوف ت{ال ككر لهاال األعراَ الم{ ذرين إل رسوف هللا ا هللا ع ي وس م عتد
َ
من سفر إليهم بقولهم :شَوغَ َ ّللاتا ّللاأم َوالِتوا وأ ّللاه ِونوا موا تخ فو م خوالف رسووف هللا او هللا ع يو وسو م
حين شوخص عوتكمو وع{ودتم عون اوْب مون أجو شوغ كم بولموالكم وأه ويكمو بو تخ فو م ب{ود يوو
متووا لكمو ظتووا مووتكم أن رسوووف هللا ا و هللا ع ي و وس و م وموون م{ و موون أاووْاب سوويه كونو يووال
سن الوينان كلوك يوو ع ووبكمو
يرج{ون إليكم أبدا باس ناف
ال{دو إياهم و يَن كلك يو ع وبكمو وح َ
َ
َ
َ
ِ
ّللا
سون عتودكم ال خ وف عتو و يق{ودتم عون اوْب َوظتَتو ّللام ظ َ
س ّللاوو ا يقووف:
ون ال َ
واْْ عتدكم ح ح ِ
ال{ودو
وظتت م أن هللا لن يتنر مْمدا ا هللا ع ي وس م وأاْاب المامتين ع و أعودائهمو وأن
َ
سيقهرونهم ويغ بونهم ييق ونهم .وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
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سويَقِو ِف لَوكَ ال ِم َخ َفِوونَ
24357أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا سو{يدو عون ع وادةو عولو َ :
و هللا ا هللا ع ي وس م وأاْاب أنهم
امنَ األَع َّللارا ا
َ ...إل عول  :و ِك ّللات ِ ّللام عَ ّللاوما بِورا عاف :ظتوا بتب َ
و هللا ا هللا ع ي وس م.
لن يرج{وا من وجههم كلكو وأنهم سيه كونو يذلك الذ خ فهم عن نب َ
وعول  :و ِك ّللات ِ ّللام عَ ّللاوما بِورا يقوف :وكت م عوما َه ّللاك ال ين ْون لووو مون الخبور .وعيو  :إن البوور
يو لغة أكرعات :الفاسد يلما عتد ال{رَ يإن ال شو  .ومت عوف أبوو الودردا  :يلاوبّ موا جم{ووا
سان بن ثابت:
بِورا أ كاهبا عد اار باطالً ال شو مت ومت عوف ح َ
ال يَ ّللاتفَ ِع َ
ِور
النو ِف امن نِوك القِ وَ وع ّللاديَ ّللاه اد ا لَ ِ َ
سباي َ ال َم ّللا{و اَر الب ا
وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادةو عول  :و ِك ّللات ِ ّللام عَ ّللاوما بِورا عاف :ياسدين.
24358أ وحدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابن يودو يوو عولو  :و ِك ّللاتو ِ ّللام عَ ّللاوموا بِوورا
عاف :البور الذ ليس يي من الخير شو .
24359أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{واو عون ابون أبوو نجويّو عون مجاهودو عولو  :و ِك ّللاتو ِ ّللام عَ ّللاوموا
بِورا عاف :هالكين.

اآلية 14-13 :

القوف يأو تلويأ عول ت{ال :
َو َمن لَ ّللام يِواّللا امن اب َ
واّللا َو َر ِ
سو ا{يرا ً ا َو ا َّللا
سوو ال ا يَإانَوآ أ َ ّللاع َو ّللادنَا ال ّللا َكوايا ارينَ َ
َ
حِ َ
غفِورا ً َر احيما ً }.
س َم َاو ا
َ َمن َيوَآ ِ َو َكانَ َ
ض َي ّللاغ اف ِر ال َمن َيوَآ ِ َويِ َ{ذَ ِ
ِم ّللاكِ ال َ
ت َو ّللا
األر ا
يقوف ت{ال ككر لهاال المتايقين من األعراَو ومن لم يامن أيها األعراَ باأ ورسول متكم
َ
الْوق مون عتود ربو و يإنوا أعوددنا لهوم
ويقر بما جا ب مون
ومن غيركمو ييندَع ع ما أخبر ب و
َ
جمي{ا س{يرا من التار تس {ر ع يهم يو جهتم إكا وردوها يوم القيامة يقاف من كلك :س{رت التوار:
حرك هوا .وإنموا عيو ل امسّللاو{ر امسّللاو{رو ألنو
إكا أوعدتهاو يلنا أس{رها س{را ويقاف :سو{رتها أيلوا إكا َ
يْرك ب التارو ومت عولهم :إن المسّللا{ر حرَ :يراد ب موعدها ومهيجها.
َ
ّللا
كِ
َ
ض يقوف ت{ال ككر  :وأ س نان السوموات واألرضو يوال أحود
واألر
ت
ا
و
م
س
ال
م
ّلل
و
:
وعول
ا
ّللا ا
َا ا ِ
َََ
يقدر أيها المتايقون ع دي{ عما أراد بكم من ت{ذيب ع نفاعكم إن أاررتم ع يو أو مت{و مون
َ
حوث لهواال األعوراَ
عفو عتكم إن عفاو إن أن م تب م من نفاعكم وكفركمو وهذا من هللا جو َ ثتواؤ
الم خ فووين عوون رسوووف هللا ا و هللا ع ي و وس و م ع و ال وبووة والمراج{ووة إل و أموور هللا يووو طاعووة
رسول ا هللا ع ي وس مو يقوف لهم :بادروا بال وبوة مون تخ فكوم عون رسووف هللا او هللا ع يو
حِ َ
غفِورا َر احيما يقوف :ولم يَف هللا كا عفو عون عقوبوة ال وائبين
وس مو يإن هللا يغفر ل ائبين وكانَ َ
إلي من كنوبهم وم{اايهم من عباد و وكا رحمة بهم أن ي{اعبهم ع كنوبهم ب{د توب هم متها.

اآلية 15 :

سويَقِو ِف ّللاال ِم َخ َفِوونَ إاكَا ان َ
ن َ ّللاقو ِ ّللام إالَو َ َمغَوانا َم ال َل ّللا ِخوذِوهَا كَ ِرونَوا نَ َوبا ّللا{ ِك ّللام
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ َ :
ِ
ِ
َ
ِ
َ
سدِونَتَا بَ ّللا َكانِواّللا الَ
َ
َ
حا عِ لَن ت َ با{ِونَا َكذ الك ّللام عا َف َ
ي اِريدِونَ أَن يِبَدَلِواّللا َكالَ َم َ
سيَقولونَ بَ ّللا تَّْللا ِ
حِ امن ع ّللاب ِ يَ َ
يَ ّللافقَ ِهونَ إاالَ عَ ايالً }.
يقوف ت{ال ككر لتبي مْمد او هللا ع يو وسو م :سويقوف يوا مْمود المخ فوون يوو أه ويهم عون
اْب ك إكا سرت م{ مرا تريد بيت هللا الْرامو إكا انن قت أنت ومن اْبك يو سوفرك كلوك إلو
ما أيا هللا ع يك وع يهم من الغتيمة ال َل ِخذِوها وكلك ما كان هللا وعد أه الْديبية مون غتوائم خيبور
كَ ِر َونا نَ َبا ّللا{ ِكم إل خيبرو يوهد م{ك ع اف أه ها ي اِريدِونَ ّللا
حا يقوف :يريدون أن يغيروا
الم َ
أن يِبَدَلِوا َك َ
وعد هللا الذ وعود أهو الْديبيوةو وكلوك أن هللا ج{و غتوائم خيبور لهومو ووعودهم كلوك عوضوا مون
غتائم أه مكة إكا اننريوا عتهم ع ا ّو ولم ينيبوا متهم شي ا .وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف
أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
 24360أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{واو عون ابون أبوو نجويّو عون مجاهودو عواف :رجوعو ي{توو
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رسوف هللا ا هللا ع ي وس م عن مكةو يوعد هللا مغانم كثيرةو ي{ج ت ل خيبورو يقواف المخ َفوون
حا وهو المغانم ليلخذوهاو ال و عاف هللا ج َ ثتاؤ  :إكَا ا ّللان َ
ن َ ّللاقو ِ ّللام
الم َ
كَ ِرونا نَ َبا ّللا{ ِكم ي اِريِدونَ أن يِبَدَلِوا َك َ
إل َمغانا َم ال ل ّللا ِخذِوها وعرض ع يهم ع اف عوم أولو بل شديد.
24361أ حدثتا ابن عب د األع و عاف :حدثتا ابن ثوورو عون م{مورو عون رجو مون أاوْاب و عون
مقسم عاف :لما وعدهم هللا أن يف ّ ع يهم خيبرو وكان هللا عد وعدها من شهد الْديبية لوم ي{وّ أحودا
غيرهم متها شي او ي ما ع م المتايقون أنها الغتيمة عوالوا :كَ ِرونوا نَ َوبا ّللا{ ِكم ي اِريِودونَ أن يِبَودَلِوا َكوال َم َ
حا
يقوف :ما وعدهم.
َ
ِ
ِ
سوويَقو ِف ال ِم َخ فووونَ إكَا
24362أوو حوودثتا بووورو عوواف :حوودثتا يَيوودو عوواف :حوودثتا سوو{يدو عوون ع ووادة َ
ِ
ا ّللان َ
ن َ ّللاق ِ ّللام ....اآليةو وهم الذين تخ فوا عن رسوف هللا او هللا ع يو وسو م مون الْديبيوة .ككور لتوا أن
الموركين لما ادَوا رسوف هللا ا هللا ع ي وس م من الْديبية عن المسجد الْرام والهد و عواف
و هللاو إنا وهللا ال نقوف كالمأل من بتو إسرائي إك عالوا لتبيهم :ا ّللاكهَبّللا أ ّللانتَ َو َربَكَ يَقاتاال
المقداد :يا نب َ
إنَا ها ِهتا عا اعدِونَ ولكن نقوف :اكهب أنت وربك يقاتال إنا م{كموا مقوات ون ي موا سومع كلوك أاوْاَ
و هللا ا هللا ع ي وس م اوالّ
و هللا ا هللا ع ي وس م تباي{وا ع ما عاف ي ما رأى كلك نب َ
نب َ
عريواو ورجع من عامة كلك.
ِ
وعاف آخرون :ب عت بقول  :ي اِريدِونَ ّللا
و هللا او هللا
الم َ
حا إرادتهوم الخوروج موع نبو َ
أن يِبَدَلوا َك َ
ِ
عود َِوا.
و أبَدا َولَ ّللان تِقاتا وا َم ا{و َ
ع ي وس م يو غَو و وعد عاف هللا تبارك وت{ال يَقِ ّللا لَ ّللان ت ّللاَخ ِر ِجوا َم ا{ َ
ككر من عاف كلك:
َ
سيَقِو ِف ال ِم َخ فِوونَ إكَا
24363أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابن يدو يو عول َ :
ا ّللان َ
ن َ ّللاق و ِ ّللام إل و َمغووانا َم ال ل ّللا ِخ وذِوها كَ ِرونووا نَ َو اب ّللا{ ِك ّللام ...اآليووةو عوواف هللا عو َوَ وج و َ حووين رجووع موون غووَو و
{وو أبَودا َولَ ّللا
عود َِوا ...اآليوة يريودون أن يبودَلوا
وو َ
ون تِقواتا ِوا َم ا{ َ
يَا ّللاس َلكن َِوكَ ل ِ ِخ ِروجا يق لَ ّللان ت ّللاَخ ِر ِجووا َم َ
كالم هللا :أرادوا أن يغيروا كالم هللا الذ عاف لتبي ا هللا ع ي وسو م ويخرجووا م{و و وأبو هللا
كلك ع يهم ونبي ا هللا ع ي وس م.
ّللا
ّللا
وهذا الوذ عالو ابون يود عووف ال وجو لو و ألن عووف هللا َ
عوَ وجو َ ياسّللاو لكَنِوكَ ل ِخ ِوروجو يَقِو ّللا لَ ّللا
ون
ن َوريَ
{و َ
عد َِوا إنما نََ ف ع رسوف هللا او هللا ع يو وسو م ِم ّللات َ
و أ َبدا ولَ ّللان تِقاتا ِوا َم َ
ت ّللاَخ ِر ِجوا َم ا{ َ
عتاو ب الذين تخ َفوا عت حين توج إل تبوك لغَو الرومو وال اخ الف بين أه ال{ م
من ت َبوكو و ِ
بمغا رسوف هللا ا هللا ع ي وس م أن تبوك كانت ب{د ي ّ خيبر وب{د ي ّ مكوة أيلواو يكيوف
حا وهوو خبور عون
والم َ
يجو أن يكون األمر ع ما واوفتا م{تيوا بقووف هللا :ي اِريِودونَ أن يِ َبودَلِوا َك َ
الم خ فين عن المسير مع رسوف هللا او هللا ع يو وسو مو إك شوخص م{ مورا يريود البيوتو ينودَ
الموركون عن البيتو الذين تخ َفوا عت يو غَوة تبووكو وغوَوة تبووك لوم تكون كانوت يووم نَلوت
و إل رسوف هللا او هللا ع يو وسو م عولو  :ياسّللاو ل ّللاكَنِوكَ ل ّللا ِخ ِوروجا يَقِو ّللا لَ ّللا
ون
هذ اآليةو وال كان أ ِ ا
وح َ
عد َِوا.
و َ
ت ّللاَخ ِر ِجوا َم{و أ َبدا َولَ ّللان تِقا ات ِوا َم ا{ َ
يإك كان كلك كذلكو يالنواَ من القوف يو كلك :ما عال مجاهد وع ادة ع ما عد بيَتا.
عوورا المديتووة
واخ فووت
ووالم َ
حا يقوورأ كلووك عامووة َ
َ
القوورا يووو عوورا ة عولوو  :ي اِريِوودونَ أن يِ َبوودَلِوا َك َ
عورا
عرا الكوية َكالَ َم هللا ع وج المندرو بإثبوات األلوف .وعورأ كلوك عاموة َ
والبنرةو وب{م َ
حا» بغيوور ألووفو بم{ت و جمووع ك مووةو وهمووا عتوودنا عرا تووان مس فيل و ان يووو عوورا ة
الكويووة « َك او َوم َ
األمنارو م قارب ا الم{ت و يبلي هما عرأ القارى يمنيبو وإن كتتِ إل عرا ت باأللف أ َ ّللامي .
حِ ام ّللان عَ ّللاب ِ يقوف ت{ال ككر لتبيو مْمود او هللا ع يو وسو م:
وعول  :عِ ّللا لَ ّللان ت َ َبا{ِونا َكذَ ال ِك ّللام عا َف َ
ع لهاال المخ فين عن المسير م{ك يا مْمد :لن ت ب{ونا إلو خيبور إكا أردنوا السوير إلويهم لق والهم
حِ ام ّللا
ون عَبو ِ يقووف :هكوذا عواف هللا لتوا مون عبو َم ّللار اج{توا إلويكمو إن غتيموة خيبور لمون شوهد
َكذَ ال ِك ّللام عا َف َ
الْديبية م{تاو ولس م ممون شوهدهاو ي ويس لكوم أن ت َ َب{ونوا إلو خيبورو ألن غتيم هوا لغيوركم .وبتْوو
الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:

This file was downloaded from QuranicThought.com

حِ ام ّللا
ون عَبّللاو ِ
24364أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادةو عول َ :كوذَ ال ِك ّللام عوا َف َ
أ إنما ج{ ت الغتيمة أله الجهادو وإنما كانت غتيمة خيبر لمن شوهد الْديبيوة لويس لغيورهم ييهوا
ننيب.
ِ
ِ
سدِونَتا أن ننيب م{كم مغتما إن نْن شوهدنا م{كومو ي وذلك تمت{ونتوا مون
سيَقولونَ بَ ّللا تَّْللا ِ
وعول  :يَ َ
الخروج م{كم .وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
ِ
ِ
سويَقولونَ بَو ّللا
24365أو حوودثتو يووونسو عوواف :أخبرنووا ابوون وهووبو عوواف :عوواف ابوون يوودو يووو عولو  :يَ َ
سدونَتا أن ننيب م{كم غتائم.
تَّْللا ِ
َ
ً
ّللا
وعول  :بَ ّللا كانِوا ال يَفقَ ِهونَ إال عَ ايال يقوف ت{وال ككور لتبيو او هللا ع يو وسو م وأاوْاب  :موا
األمر كما يقوف هاال المتايقون من األعراَ من أنكم إنما تمت{ونهم من اتبواعكم حسودا موتكم لهوم
ال{دو مغتماو ب كانوا ال يفقهون عن هللا موا لهوم وع ويهم مون أمور الودين
ع أن ينيبوا م{كم من
َ
إال ع يالً يسيراو ولوو عق ووا كلوك موا عوالوا لرسووف هللا والموامتين بو و وعود أخبوروهم عون هللا ت{وال
ككر أن حرمهم غتائم خيبرو إنما تمت{ونتا من اْب كم إليها ألنكم تْسدونتا.

اآلية 16 :

ع ّللاونَ اإلَو َ عَ ّللاوو ٍم أ ِ ّللاو الوو بَول ّللا ٍ شَوداي ٍد
ّللاورا ا
سو ِ ّللاد َ
َ َ
القوف يأو تلويأ عولو ت{وال َ :عِو لَ ّللا ِم َخ َفاوينَ امونَ األع َ
عوذَابا ً
تِقَاتا ِونَ ِه ّللام أ َ ّللاو يِ ّللاس ا ِمونَ يَإان ت ِ اني{ِواّللا يِاّللا تا ِك ِم َ
ستا ً َو اإن ت َ ََولَ ّللاواّللا َك َما ت ََولَ ّللاي ِ ّللام َمن عَ ّللاب ِ يِ َ{وذَ ّللاب ِك ّللام َ
حِ أَجّللا را ً َح َ
أ َ اليما ً }.
ّللا
ّللا
َ عون
ّللاورا ا
يقوف ت{ال ككور لتبيو مْمود او هللا ع يو وسو م :عِو ّللا يوا مْمود ل ِم َخ َفاوينَ امونَ األع َ
شدايدٍ.
ع ّللاونَ إلَ ع اف عَ ّللاو ٍم أِولو َبل ّللا ٍ يو الق اف َ
س ِ ّللاد َ
المسير م{كو َ
واخ ف أه ال لوي يو هاال الذين أخبر هللا َ
عَ وج َ عتهم أن هاال المخ فوين مون األعوراَ
ع ّللاون إل ع الهمو يقاف ب{لهم :هم أه يار  .ككر من عاف كلك:
يِ ّللاد َ
24366أ حدثتا اب ن حميدو عاف :حدثتا س مةو عن مْمود بون إسوْا و عون عبود هللا بون أبوو نجويّو
شداي ٍد أه يار .
عن عنا بن أبو ربامو عن ابن عبا أِولو بل ّللا ٍ َ
وو
24367أ حدثتا إسماعي بن موس الفَار َ و عاف :أخبرنا داود بن الَبرعانو عون ثابوت البِتَوان َ
شداي ٍد عاف :يار والروم.
ع ّللاونَ إل عَ ّللاو ٍم أِولو َبل ّللا ٍ َ
س ِ ّللاد َ
عن عبد الرحمن بن أبو لي و يو عول َ :
24368أ عاف :أخبرنا داودو عن س{يدو عن الْسنو مث .
حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مرو عون ع وادةو عواف :عواف الْسونو يوو عولو :
شداي ٍد عاف :هم يار والروم.
ع ّللاونَ إل عَ ّللاو ٍم أِولو َبل ّللا ٍ َ
س ِ ّللاد َ
َ
24369أ حدثتا مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبو عاام عاف :حدثتا عيس وحدثتو الْارثو عاف:
حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عون ابون أبوو نجويّو عون مجاهودو عولو  :أِولوو بَول ّللا ٍ شَوداي ٍد
عاف :هم يار .
ّللا
ِ
ِ
َ
ّللا
شداي ٍد عواف:
ع ّللاونَ إل ع ّللاو ٍم أولو بَل ٍ َ
سد َ
حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادة َ
عوا إل يار والروم.
عاف الْسن :دِ ِ
ِ
َ
ع ّللاونَ إلو ع ّللاوو ٍم
سو ّللاد َ
24370أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابون يودو يوو عولو َ :
شداي ٍد عاف :يار والروم.
أِولو بَل ّللا ٍ َ
وعاف آخرون :هم هَوا ن ب ِْتين .ككر من عاف كلك:
 24371أ حدثتو ي{قوَ بن إبراهيمو عاف :حدثتا هويمو عاف :أخبرنا أبو بورو عن س{يد بن جبيور
شداي ٍد عاف :هوا ن.
ع ّللاونَ إل عَ ّللاو ٍم أِولو بَل ّللا ٍ َ
س ِ ّللاد َ
وعكرمةو يو عول َ :
حدثتا ابن بوارو عاف :حدثتا مْمد بن ج{فرو عاف :حدثتا ش{بةو عن أبو بورو عن س{يد بن ِجبَير
شداي ٍد عاف :هوا ن وثقيف.
ع ّللاونَ إل عَ ّللاو ٍم أِولو بَل ّللا ٍ َ
س ِ ّللاد َ
وعكرمة يو هذ اآلية َ
ا
ّللا
ِ
24372أ حدثتا ابن عبود األع و و عواف :حودثتا ابون ثوورو عون م{مورو عون ع وادة أولوو بَول ٍ شَوداي ٍد
غ َ
تِقاتا ِونَ ِه ّللام ّللاأو يِ ّللاس ا ِمونَ عاف :هو هَوا ن و َ
نفان يوم ِحتين.
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ع ّللاونَ إل
حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادة عِ ّللا ل ّللا ِم َخ َفاينَ امنَ األَع َّللارا ا
س ِ ّللاد َ
َ َ
عوا يووم ِحتوين إلو هووا ن وثقيوف يموتهم مون أحسون ا جابوة ورغوب يوو
عَ ّللاو ٍم أِولو بَل ّللا ٍ شَوداي ٍد يودِ ِ
الجهاد.
وعاف آخرون :ب هم بتو حتيفة .ككر من عاف كلك:
ّللا
ِ
24373أ حدثتا ابن حميدو عاف :حدثتا س مةو عن ابن إسْا و عن الَهر أولوو بَول ٍ شَوداي ٍد عواف
سي مة الكذَاَ.
بتو حتيفة مع ِم َ
 24374أ حدثتا ابن بوارو عاف :حودثتا مْمود بون ج{فورو عواف :حودثتا شو{بةو عون هوويمو عون أبوو
وعكرمة أنهما كانا يي هوا ن وبتو حتيفة.
بورو عن س{يد بن ِجبير
ا
وعاف آخرون :لم تلت هذ اآلية ب{د .ككر من عاف كلك:
24375أ حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مرو عن الَهور و عون أبوو هريورة
شداي ٍد لم تلت هذ اآلية.
ع ّللاونَ إل عَ ّللاو ٍم أِولو بَل ّللا ٍ َ
س ِ ّللاد َ
َ
وعاف آخرون :هم الروم .ككر من عاف كلك:
 24376أ حدثتو مْمد بن عوفو عاف :حدثتا أبو المغيورةو عواف :حودثتا اوفوان بون عموروو عواف:
شداي ٍد عاف :الروم.
حدثتا الفرج بن مْمد الكالعوو عن ك{بو عاف :أِولو بَل ّللا ٍ َ
وأول األعوواف يوو كلوك بالنوواَ أن يقواف :إن هللا ت{وال ككور أخبور عون هواال المخ َفوين مون
األعراَ أنهم سيدعو ن إل ع اف عووم أولوو بول يوو الق وافو ونجودة يوو الْوروَو ولوم يوضوع لتوا
و بوذلك هووا نو وال بتوو حتيفوة وال يوار وال الورومو وال
الدلي من خبر وال عق ع و أن الم{تو َ
عتاووو بهووم
أعيووان بلعيووانهمو وجووائَ أن يكووون عت و بووذلك ب{ووم هووذ األجتووا و وجووائَ أن يكووون ِ
غيرهمو وال عوف يي أا َّ من أن يِقاف كما عاف هللا جو َ ثتواؤ  :إنهوم سويدعون إلو عووم أولوو بول
شديد.
َ
وعولو  :تِقوواتا ِونَ ِه ّللام ّللاأو يِ ّللاسو ا ِمونَ يقوووف ت{ووال ككوور ل مخ فووين موون األعووراَ :تقووات ون هوواال الووذين
تِدعون إل ع الهمو أو يس مون من غير حرَ وال ع اف.
وعد كِكر أن كلك يو ب{م القرا ات «ت ِقاتا ِونَ ِه ّللام ّللاأو يِ ّللاس ِموا»و وع هذ القورا ة وإن كانوت ع و
القرا و وغير جائَ عتد القورا ة بهوا
خالف مناحف أه األمنارو وخاليا لما ع ي الْجة من َ
لذلك تلوي كلك :تقات ونهم أبدا إال أن يس مواو أو ح يس موا.
وعول ّ :للا
سوتا يقووف ت{وال ككور يوإن تني{ووا هللا يوو إجواب كم إيوا إكا
يإن ت ِ اني{ِوا يِاّللا تا ِكم َ
حِ أجّللا را َح َ
دعاكم إل ع اف هاال القوم األولو البل الوديدو ي جيبوا إل ع الهم والجهواد موع الموامتين يِواّللا تا ِكم
سووتا يقوووف :ي{نكووم هللا ع و إجوواب كم إيووا إلو حووربهم الجتووةو وهووو األجوور الْسوون َو ّللا
إن
َ
حِ أجّللا وورا َح َ
ت َ ََولَ ّللاوا ك َما ت ََولَ ّللاي ِ ّللام ام ّللان عَ ّللاب ِ يقوف :وإن ت{نوا ربكم ي دبروا عن طاع وتخالفوا أمر و ي ركوا ع اف
األولو البل الوديد إكا دِعي م إل ع الهم ك َما ت ََولَ ّللاي ِ ّللام ام ّللان عَ ّللاب ِ يقووف :كموا عنوي مو يوو أمور إيواكم
عوا إلو ع واف أولوو البول
بالمسير موع رسووف هللا او هللا ع يو وسو م إلو مكوةو مون عبو أن تِود َ
عذَابا أ اليما ي{تو :وجي{او وكلك عذاَ التار ع عنيانكم إيا و وترككم جهوادهم
الوديد يِ َ{ذَ ّللاب ِك ِم َ
حِ َ
وع الهم مع المامتين.

اآلية 17 :

ع َو
ّللاس َ
القوووف يووأو تلويووأ عول و ت{ووال َ :لَ وي َ
سوولَ ِ يِد اّللاخ ّللاو
يم َح َر ٌج َو َمون ي اِنوعا َ
حَ َو َر ِ
ّللاال َم ار ا
عذَابا ً أ َ اليما ً }.
َ
يقوف ت{ال ككر  :ليس ع األعم متكم أيها التا ضيقو وال ع األعورج ضويقو وال ع و
عودوهمو
المريم ضيق أن ي خ فووا عون الجهواد موع الموامتينو وشوهود الْورَ م{هوم إكا هوم لقووا
َ
ل { ال و بهمو واألسباَ ال و تمت{هم من شهودها .وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر
من عاف كلك:
َ
ّللاس ع و األ ّللاع َمو
24377أ حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثوورو عون م{مورو عون ع وادة لوي َ
يم َح َر ٌج عاف :هذا ك يو الجهاد.
َح َر ٌج َوال ع األع َّللارجا َح َر ٌج َوال ع ال َم ار ا

ع َو
ع َ و األ ّللاعو َورجا َحو َور ٌج َوالَ َ
األ ّللاع َم و َ َحو َور ٌج َوالَ َ
وار َو َمون يَ َ َوو َف يِ{َذَبّللاو ِ
ِ َجتَوا ٍ
ت تَجّللا اور امون تَّْللا ا َهوا األ ّللان َه ِ
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24378أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادةو عواف :ثِو َم عوذر هللا أهو ال{وذر
يم َح َر ٌج.
ّللاس ع األ ّللاع َم َح َر ٌج َوال ع األع َّللارجا َح َر ٌج َوال ع ال َم ار ا
من التا و يقاف :لَي َ
ّللاس ع و األ ّللاع َمو
24379أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابن يدو يوو عولو  :لَوي َ
يم َح َر ٌج عاف :يو الجهاد يو سبي هللا.
َح َر ٌج َوال ع األع َّللارجا َح َر ٌج َوال ع ال َم ار ا
24380أ ِحدثت عن الْسينو عاف :سوم{ت أبوا م{واك يقووف :أخبرنوا عبيودو عواف :سوم{ت اللوْاك
ّللاس ع األ ّللاع َم َح َر ٌج ...اآليةو ي{تو يو الق اف.
يقوف يو عول  :لَي َ
سولَ ِ يِد اّللاخ ّللا ِ َجتَا ٍ
ت تَجّللا ار ام ّللان تَّْللا اها
وعول َ :و َم ّللان ي اِنعا َ
حَ َو َر ِ
ِ
األنهار يقوف ت{ال ككر  :ومن يِنعا
هللا ورسول ييجيب إل حرَ أعدا هللا من أه الوركو وإل الق اف مع المامتين اب غوا وجو هللا
إكا دعو إل كلكو يِدخ هللا يوم القياموة جتَوات تجور مون تْ هوا األنهوار َو َم ّللا
ون يَ َ َوو َف يقووف :ومون
ي{ووص هللا ورسووول و يي خ َووف عوون ع وواف أه و الووورك بوواأ إكا دعووو إلي و و ولووم يس و جب لوودعا هللا
ورسول ي{ذَب عذابا موج{او وكلك عذاَ جهتم يوم القيامة).

اآلية 19-18 :

ع ان ّللاال ِماّللا امتاينَ اإ ّللاك يِبَا اي{ِونَكَ تَّْللا تَ ال َ
و َج َرةا يَ َ{ ا َم َما ياو
و َ
حِ َ
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :لَقَ ّللاد َر ا
ض َ
ع اَيوَا ً َح اكيموا ً
يرة ً يَل ّللا ِخذِونَ َها َو َكوان َ
عِ ِو اب اه ّللام يَلنََ َف ال َ
حِ َ
س اكيتَةَ َ
ع َ ّللاي اه ّللام َوأَثَابَ ِه ّللام يَ ّللاْا ً عَ اريبا ً ا َو َمغَانا َم َكثا َ
}.
يقوف ت{ال ككر  :لقد رضو هللا يوا مْمود عون الموامتين إ ّللاك يِبا اي{ِونَوكَ تّْللا وتَ ال َ
وو َج َرةا ي{توو بي{وة
أاووْاَ رسوووف هللا او هللا ع يو وسو م رسوووف هللا بالْديبيووة حووين بوواي{و ع و متوواجَة عووريش
يفرواو وال يولوهم الدبر تْوت الووجرةو وكانوت بي{و هم إيوا هتالوك ييموا ككور
الْرَو وع أن ال َ
تْت شجرة.
وكان سبب هذ البي{ة ما عي  :إن رسووف هللا او هللا ع يو وسو م كوان أرسو عثموان بون عفوان
َ
يظون أنو عود ع و و
رضو هللا عت برسال إل المإل من عريشو يلبنل عثمان ع يو ب{وم ا بنوا و
يدعا أاْاب إل تجديد البي{ة ع حربهم ع ما وافتو يباي{و ع و كلوكو وهوذ البي{وة ال وو
تسم بي{ة الرضوانو وكان الذين باي{و هذ البي{ة ييموا كِكور يوو عووف ب{لوهم :ألفوا وأربوع م وةو
ويو عوف ب{لهم :ألفا وخمس م ةو ويو عوف ب{لوهم :ألفوا وثوالث م وة .ككور الروايوة بموا واوفتا
من سبب هذ البي{ة:
24381أ حدثتا ابن حميدو عاف :حدثتا س مةو عن مْمد بن إسْا و عاف :ثتو ب{م أهو ال{ وم أن
رسوف هللا ا هللا ع ي وس م دعا خراش بن أمية الخَاعوو يب{ث إل عريش بمكةو وحم ع و
جم ل يقاف ل الث{ بو ليب و أشرايهم عت ما جا ل و وكلك حوين نوَف الْديبيوةو ي{قوروا بو جمو
رسوف هللا ا هللا ع ي وس مو وأرادوا ع و يمت{ األحابيش يخ ووا سوبي و ح و أتو رسووف هللا
ا هللا ع ي وس م.
عكرمة مول ابن عبا :
24382أ عاف :ثتا س مةو عن ابن إسْا و عاف :يْدثتو من ال أتهمو عن ا
أن رسوف هللا ا هللا ع ي وس م دعا عمر بن الخناَ ليب{ث إل مكةو ييب و عت أشراف عريش
ما جا ل و يقاف :يا رسوف هللا إنو أخاف عريوا ع نفسووو ولويس بمكوة مون بتوو عود َ بون ك{وب
أحد يمت{توو وعد عريت عريش عداوتو إياهاو وغ ظ و ع يهمو ولكتو أدلك ع رج هو َ
أعَ بها
متو عثمان بن عفانو يدعا رسوف هللا ا هللا ع ي وس م عثمانو يب{ث إل أبو سفيان وأشوراف
عريش يخبرهم أن لم يلت لْرَو وإنما جا ائرا لهذا البيتو م{ظما لْرم و يخورج عثموان إلو
مكةو ي قي أبان بن س{يد بن ال{اص حين دخ مكة أو عب أن يدخ هاو يتَف عن داب و و يْم و بوين
يدي و ثم ردي وأجار ح ب و رسالة رسوف هللا ا هللا ع ي وس مو يانن ق عثمان ح أت أبوا
سفيان وعظما عريشو يب غهم عن رسوف هللا ا هللا ع ي وس م ما أرس ب و يقالوا ل{ثمان حين
يرغ من رسالة رسوف هللا ا هللا ع ي وس م :إن ش ت أن تنوف بالبيت ينف ب و عاف :ما كتت
ألي{ ح ينوف بو رسووف هللا او هللا ع يو وسو مو ياح بسو عوريش عتودهاو يب وو رسووف هللا
ا هللا ع ي وس م والمس مين أن عثمان عد عِ .
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 24383أ عاف :ثتا س مةو عن مْمد بن إسْا و عاف :يْدثتو عبود هللا بون أبوو بكور أن رسووف هللا
تواجََ القَ ّللاوو َم»و ودعوا التوا
ا هللا ع ي وس م حين ب غ أن عثمان عد ع و عاف« :ال نَب َّللار ِم ح نِ ا
إل البي{ةو يكانت بي{ة الرضوان تْت الوجرةو يكان التا يقولوون :بواي{هم رسووف هللا او هللا
ع ي وس م ع الموت يكان جابر بن عبد هللا يقوف :إن رسوف هللا ا هللا ع ي وسو م لوم يباي{توا
ع الموتو ولكت باي{تا ع أن ال نفرو يبايع رسوف هللا ا هللا ع ي وس م التا و ولوم ي خ وف
عت أحد من المسو مين حلورها إال الجود بون عويس أخوو بتوو سو مةو كوان جوابر بون عبود هللا يقووف:
لكلنو أنظر إلي الاقا بإبّ ناع و عد اخ بل إليهاو يس ر بها من التا و ثم أت رسوف هللا او هللا
ع ي وس م أن الذ كِكر من أمر عثمان باط .
24384أ حدثتا مْمد بن عمارة األسد َ و عاف :حدثتا عبيد هللا بن موس و عاف :أخبرنا موس بون
عبيدةو عن إيا بن س مةو عاف :عاف س مة :بيتما نْون عوائ ون مون الْديبيوةو نوادى متواد رسووف
هللا ا هللا ع ي وس م :أيها التا البي{ة البي{ةو نَف روم القود او وات هللا ع يو و عواف :يثرنوا
إل رسوف هللا ا هللا ع ي وسو مو وهوو تْوت شوجرة سومرةو عواف :يباي{توا و وكلوك عووف هللا :لَقَو ّللاد
ع ان ال ِماّللا امتاينَ إ ّللاك يِبا اي{ِونَكَ تَّْللا تَ ال َ
و َج َرةا.
و َ
حِ َ
َر ا
ض َ
 24385أ حدثتا عبد الْميد بن بيوان اليووكر و عواف :حودثتا مْمود بون يَيودو عون إسوماعي و عون
عامرو عاف :كان َأوف من بايع بي{ة الرضوان رج من بتو أسد يقاف ل أبو ستان بن وهب.
24386أ حدثتا ابن المثت و عاف :حدثتا يْي بن حمادو عاف :حدثتا همامو عن ع ادةو عن س{يد بون
المسيبو عاف :كان جد َ يقاف ل َح ّللاَنو وكان ممون بوايع تْوت الووجرةو يلتيتاهوا مون عابو و ي{ِميَوت
ع يتا.
 24387أ حدثتا ابن المثت و عاف :حدثتا يْي بن حمادو عاف :ثتو يونسو عاف :أخبرنوا ابون وهوبو
عاف :أخبرنو عمرو بن الْارثو عن بِكير بن األش َم أن ب غ أن التا باي{وا رسوف هللا ا هللا
ع َ ما ا ّللاس َ َ
ن ّللا{ ِ ّللام» .والوجرة ال وو
ع ي وس م ع الموتو يقاف رسوف هللا ا هللا ع ي وس مَ « :
مور بوذلك المكوان ب{ود أن
بِويع تْ ها بفم نْو مكةو و عموا أن عمر بن الخنواَ رضوو هللا عتو َ
كهبت الوجرةو يقاف :أين كانتو يج{ ب{لهم يقوف هتاو وب{لهم يقوف :ههتاو ي ما كثر اخو اليهم
سو ِمرة إموا كهوب بهوا سوي و وإموا شوو سووى كلوك.
عاف :سيروا هذا ال ك ف يذهبت الوجرة وكانت َ
ككر عدد الذين باي{وا هذ البي{ة:
وعد ككرنا اخ الف المخ فين يو عددهمو ونذكر الروايات عون عوائ و المقواالت ال وو ككرناهوا إن
شا هللا ت{ال  .ككر من عاف :عددهم ألف وأربع م ة:
24388أ حدثتو يْي بن إبراهيم المس{ود و عاف :حدثتا أبوو عن أبي و عن جد و عن األعموشو
عن أبو سفيان عن جابرو عاف :كتا يوم ال ِْديبية ألفا وأربع م وةو يباي{توا رسووف هللا او هللا ع يو
نفرو ولم نباي{ ع الموتو عاف :يباي{تا ك تا إال الجودَ بون عويس اخ بول تْوت إبوّ
وس م ع أن ال َ
ناع .
24389أ حدثتو ي ونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابن يدو أخبرنو القاسم بن عبد هللا بون
عمروو عن مْمد بن المتكدرو عن جابر بون عبود هللا «أنهوم كوانوا يووم ال ِْديبيوة أربوع عوورة م وةو
يباي{تا رسوف هللا ا هللا ع ي وسو م وعمور آخوذ بيود تْوت الووجرةو وهوو سومرةو يباي{توا غيور
الجدَ بن عيس األننار َ و اخ بل تْت إبّ ب{ير و عاف جابر :باي{تا رسوف هللا او هللا ع يو وسو م
نفر ولم نباي{ ع الموت».
ع أن ال َ
حدثتا يوسف بن موس القنانو عاف :حدثتا هوام بن عبد الم ك وسو{يد بون شورحبي المنور و
عاال :حدثتا ليث بن س{د المنر و عاف :حودثتا أبوو الَبيورو عون جوابرو عواف :كتوا يووم الْديبيوة ألفوا
نفورو ولوم نباي{و
وأربع م ةو يباي{تا وعمر آخذ بيد تْت الوجرة وهو سمرةو يباي{تا ع أن ال َ
و ا هللا ع ي وس م.
ع الموتو ي{تو التب َ
24390أ حدثتا ابن بوار وابن المثت و عاال :حدثتا ابن أبو عد َ و عن س{يدو عن ع ادةو عن س{يد
بن المسيبو أن عي ل  :إن جابر بن عبد هللا يقوف :إن أاْاَ الوجرة كانوا ألفا وخمس م ةو عاف
س{يد :نسو جابر هو عاف لو كانوا ألفا وأربع م ة.
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حدثتا ابن حميدو عاف :حدثتا س مةو عاف :ثتو مْمود بون إسوْا و عون األعموشو عون أبوو سوفيانو
عن جابر عاف :كتا أاْاَ ال ِْديبية أربع عورة م ة.
ككر من عاف :كان عدتهم ألفا وخمس م ة وخمسة وعورين:
 24391أ حدثتا مْمد بن س{دو عاف :ثتو أبوو عاف :ثتو عموو عاف :ثتو أبووو عون أبيو و عون ابون
ع ان ال ِماّللا امتاينَ إ ّللاك يِبايا{ِونَكَ تَّْللا تَ ال َ
و َج َرةا عواف :كوان أهو البي{وة تْوت الووجرة
و َ
حِ َ
عبا لَقَ ّللاد َر ا
ض َ
ألفا وخمس م ة وخمسة وعورين.
24392أ حدثتو بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادةو عاف :الذين باي{وا رسووف هللا
ا هللا ع ي وس م تْت الوجرةو يج{ ت لهم مغانم خيبر كانوا يوم ذ خمس عورة م ةو وبواي{وا
يفروا عت .
ع أن ال َ
ككر من عاف كلك :كانوا ألفا وثالث م ة:
مورةو عواف:
24393أ حدثتا ابن المثتو و عواف :حودثتا أبوو داودو عواف :حودثتا شو{بةو عون عمورو بون َ
سم{ت عبد هللا بون أبوو أويو يقووف :كوانوا يووم الووجرة ألفوا وثوالث م وةو وكانوت أسو م يوم وذ مون
المهاجرين.
ِ
وعولو  :يَ َ{ او َوم مووا يووو عِ ووو اب اهم يقوووف ت{ووال ككوور  :ي{ وم ربووك يووا مْموود مووا يووو ع وووَ المووامتين موون
أاْابك إك يباي{ونك تْت الوجرةو مون اود التيوةو والويوا بموا يباي{ونوك ع يو و والنوبر م{وك
ع َ ّللاي اه ّللام يقوف :يلنَف النملنيتةو والثبات ع ما هم ع ي من ديتهم و ِحسون بنويرتهم
يل َ ّللانََ ف ال َ
س اكيتَةَ َ
َ
بالْق الذ هداهم هللا ل  .وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
ِ
24394أ حدثتا بورو عواف :حودثتا يَيودو عواف :حودثتا سو{يدو عون ع وادةو عولو يَ َ{ ا َوم موا يوو عِ وو اب اهمو
ع َ ّللاي اه ّللام :أ النبر والوعار.
يل ّللانََ َف ال َ
س اكيتَةَ َ
وعوضهم يو ال{اج مما رجووا الظفور بو مون غتوائم أهو مكوة
وعول  :وأثابَ ِه ّللام يَ ّللاْا عَ اريبا يقوفَ :
بق الهم أه ها ي ْا عريباو وكلك ييما عي  :ي ّ خيبر .ككر من عاف كلك:
 24395أ حدثتا ابن المثت و عاف :حدثتا مْمد بن ج{فرو عواف :حودثتا شو{بةو عون الْكومو عون ابون
أبو لي وأثا َب ِه ّللام يَ ّللاْا عَ اريبا عاف :خيبر.
حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادة وأثا َب ِه ّللام يَ ّللاْا عَ اريبا وهو خيبر.
حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مرو عن ع ادةو عول  :وأثا َب ِه ّللام يَ ّللاْا عَ اريبا عواف:
ب غتو أنها خيبر.
ّللا
يرة ً يل ِخذِ َونها يقوف ت{ال ككر  :وأثاَ هللا هاال الذين باي{وا رسوف هللا او
وعول َ :و َمغانا َم َكثا َ
هللا ع ي وس م تْت الوجرةو مع ما أكرمهم بو مون رضوا عوتهمو وإنَالو السوكيتة ع ويهمو وإثاب و
إياهم ي ْا عريباو م{ مغانم كثيرة يلخذونها من أمواف يهود خيبرو يإن هللا ج{ كلك خااوة ألهو
بي{ة الرضوان دون غيرهم.
ع اَيَا َح اكيما يقوف :وكان هللا كا َ
عَة يو ان قام ممون انو قم مون أعدائو و حكيموا
وعول  :وكانَ َ
حِ َ
يو تدبير خ ق وتنريف إياهم ييما شا من علائ .

اآلية 21-20 :

القوف يأو تلويوأ عولو ت{وال :
عودَ ِك ِم َ
يورة ً ت َل ّللا ِخوذِونَ َها يَ{َ َجو َ لَ ِكو ّللام هَوأ َ اذ ا َو َك َ
َو َ
حِ َمغَوانا َم َكثا َ
َ
وف أَيّللاو اد َ
ِ
ّللا
ّللا
ً
ً
ع َ ّللاي َهوا عَو ّللاد أ َ َحواطَ
َ
ِ
ّللا
ى لو ّللام تَقود ِاروا َ
ع ّللات ِك ّللام َو ال َ ِكونَ آيَةً لَ ّللا ِماّللا امتاينَ َويَ ّللاه اديَك ّللام ا
التَا ا َ
ا َراطا َم ّللاس َ اقيما ا َوأخ َور َ
َو ٍ عَدايرا ً }.
حِ با َها َو َكانَ َ
َ
حِ َ
ع َ َ ِك َ ش ّللا
ّللا
ِ
ِ
يرة ً تل ِخذونَها.
عدَك ِم َ
يقوف ت{ال ككر أله بي{ة الرضوانَ :و َ
حِ أيها القوم َمغانا َم َكثا َ
اخ ف أه ال لوي يو هذ المغانم ال وو ككور هللا أنو وعودها هواال القووم أ َ المغوانم هووو يقواف
ب{لهم :هو ك مغتم غتمها هللا المامتين ب من أمواف أه الورك من لدن أنوَف هوذ اآليوة ع و
لسان نبي ا هللا ع ي وس م .ككر من عاف كلك:
 24396أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
عودَ ِك ِم َ
حِ
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حودثتا ورعوا جمي{واو عون ابون أبوو نجويّو عون مجاهودو عولو َ :و َ
ثيرة ً ت َل ّللا ِخذِونَها عاف :المغانم الكثيرة ال و وعدوا :ما يلخذونها إل اليوم.
َمغانا َم َك َ

This file was downloaded from QuranicThought.com

المغانم األول و ويكون م{تا عتود
وع هذا ال لوي يْ م الكالم أن يكون مرادا بالمغانم الثانية
َ
كلكو يلثابهم ي ْا عريباو ومغانم كثيرة يلخذونهاو وعدكم هللا أيها القوم هوذ المغوانم ال وو تلخوذونهاو
وأن م إليها واا ون عدةو يج{ لكوم الفو ّ القريوب مون يو ّ خيبور .ويِْ مو أن تكوون الثانيوة غيور
األولو و وتكووون األولو موون غتووائم خيبوورو والغتووائم الثانيووة ال ووو وعوودهموها موون غتووائم سووائر أهو
الورك سواهم.
وعاف آخرون :هذ المغانم ال و وعد هللا هاال القوم هو مغانم خيبر .ككر من عاف كلك:
حِ َمغوانا َم
عودَ ِك ِم َ
24397أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهوبو عواف :عواف ابون يودو يوو عولو َ :و َ
يرة ً ت َل ّللا ِخذِونَها عاف :يوم خيبرو عاف :كان أبو يقوف كلك.
َكثا َ
َ
وعول و  :يَ{َ َج و َ ل ِك و ّللام َه و اذ ا اخ ووف أه و ال لوي و يووو ال ووو عج ووت لهوومو يقوواف جماعووة :غتووائم خيبوور
والماخرة سائر ي وم المس مين ب{د كلك الوعت إل عيام الساعة .ككر من عاف كلك:
 24398أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبو نجيّو عون مجاهود يَ َ{ َجو َ لَ ِكو ّللام هَو اذ ا عواف:
عج لكم خيبر.
24399أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا سو{يدو عون ع وادةو عولو  :يَ َ{ َجو َ لَ ِكو ّللام هَو اذ ا وهوو
خيبر.
وعاف آخرون :ب عت بذلك الن ّ الذ كان بين رسوف هللا ا هللا ع يو وسو م وبوين عوريش.
ككر من عاف كلك:
24400أ حدثتو مْمد بن س{دو عاف :ثتو أبوو عاف :ثتو عموو عاف :ثتو أبوو عن أبيو و عون ابون
عبا يَ َ{ َج َ لَ ِك ّللام َه اذ ا عاف :الن ّ.
وأول األعواف يو تلوي كلك بالنواَ ما عال مجاهدو وهو أن الذ أثابهم هللا من مسيرهم كلوك
مع الف ّ القريب المغانم الكثيرة من مغانم خيبرو وكلك أن المس مين لم يغتموا ب{د الْديبية غتيموةو
ولم يف ْو ا ي ْا أعرَ مون بي{و هم رسووف هللا او هللا ع يو وسو م بالْديبيوة إليهوا مون يو ّ خيبور
وغتائمها.
حِ َمغووانا َم َكثايو َورة ً يهووو سووائر المغووانم ال ووو غتمهموهووا هللا ب{وود خيبوورو كغتووائم
ع ودَ ِك ِم َ
وأمووا عول و َ :و َ
هوا نو وغنفانو ويار و والروم.
وإنما ع تا كلك كذلك دون غتائم خيبرو ألن هللا أخبر أنو ع َجو لهوم هوذ ال وو أثوابهم مون مسويرهم
الذ سارو مع رسوف هللا ا هللا ع ي وس م إل مكةو ولما ع م من اْة ني هم يو ع اف أه هاو
يفروا عت و وال َ
شك أن ال و ع َج ت لهوم غيور
إك باي{وا رسوف هللا ا هللا ع ي وس مو ع أن ال َ
ال و لم تِ{ َج لهم.
وكف هللا أيد الموركين
ع ّللات ِك ّللام يقوف ت{ال ككر أله بي{ة الرضوان:
َ
وعول  :و َك َ
ف أ ّللاي اد َ التَا ا َ
عتكم.
كوف هللا
ثم اخ ف أهو ال لويو يوو الوذين كفَوت أيوديهم عوتهم مون هوم؟ يقواف ب{لوهم :هوم اليهوود َ
أيديهم عن عياف الذين ساروا من المديتة مع رسوف هللا ا هللا ع ي وس م إل مكة .ككر من عاف
كلك:
ِ
ّللا
َ
َ
عوتك ّللام :عون
24401أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادة وك َ
ف أ ّللاي اد َ التوا ا َ
بيوتهمو وعن عيالهم بالمديتة حين ساروا إل الْديبية وإل خيبرو وكانت خيبر يو كلك الوج .
وف أيّللاو اد التَوا
حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مرو عن ع وادةو يوو عولو  :و َك َ
كف أيد التا عن عيالهم بالمديتة.
ع ّللات ِك ّللام عافَ :
َ
وعاف آخرون :ب عت بذلك أيد عريش إك حبسهم هللا عتهمو ي م يقدروا ل ع مكرو .
كف هللا أيد الموركين من أه مكة
والذ عال ع ادة يو كلك عتد أشب ب لوي اآليةو وكلك أن َ
ِ
ِ
ّللا
ّللا
عوت ِه ّللام
عن أه ال ِْديبية عد ككر هللا ب{د هذ اآلية يو عولو َ :و ِه َوو الَو اذ َك َ
عوتك ّللام وأيّللاو اديَكم َ
وف أيّللاو اديَ ِه ّللام َ
بابَ ّللا
الكوف
عو ّللات ِك ّللام غيور
نن َم َكةَ ي{ م بذلك أن
َ
الكف الذ ككر هللا ت{ال يو عول  :و َك َ
َ
وف أيّللاو اد ا التَوا ا َ
ع ّللات ِه ّللام بابَ ّللا
نن َم َكةَ.
الذ ككر هللا ب{د هذ اآلية يو عول َ :و ِه َو الَ اذ َك َ
ع ّللات ِك ّللامو وأ ّللاي اديَ ِك ّللام َ
ف أ ّللاي اديَ ِهم َ
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وعول و َ :و ال َ ِكووونَ آيَ وةً ل ّللا ِموواّللا امتاينَ يقوووف :وليكووون كف و ت{ووال ككوور أيووديهم عوون عيووالهم آيووة وعبوورة
ل مامتين ب يي{ موا أن هللا هو الم وولو حيواط هم وكال تهوم يوو مووهدهم ومغيوبهمو وي قووا هللا يوو
أنفسهم وأموالهم وأه يهم بالْف ,و ِحسن الواليوة موا كوانوا مقيموين ع و طاع و و مت هوين إلو أمور
ونهي  .وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
ّللا
ً
ِ
24402أ حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مرو عن ع ادة َو ال َكونَ آيَة ال ِمواّللا امتاينَ
ا َوراطا ِمسّللاو َ اقيما يقووف :ويسودَدكم
يقوف :وكلك آية ل مامتينو َ
كف أيد التا عن عيالهم ويَ ّللاه اديَ ِك ّللام ا
أيها المامتون طريقا واضْا ال اعوجاج يي و ييبيتو لكومو وهوو أن تثقووا يوو أمووركم ك هوا بوربكمو
ي وك وا ع ي يو جمي{هاو ليْوطكم حياط إياكم يوو مسويركم إلو مكوة موع رسووف هللا او هللا
ع ي وس م يو أنفسكم وأه يكم وأموالكمو يقد رأي م أثر ي{ هللا بكمو إك وثق م يو مسيركم هذا.
وعول  :وأ ِ ّللاخ َرى لم ت َ ّللاقداروا ع يها عَ ّللاد أحا َ
حِ با َها يقوف ت{ال ككر ووعودكم أيهوا القووم ربكوم يو ّ
ط َ
ب دة أخرى لم تقدروا ع ي ْهاو عد أحاط هللا بها لكم ح يف ْها لكم.
واخ ف أه ال لوي يو هذ الب دة األخرىو والقرية األخرى ال وو وعودهم ي ْهواو ال وو أخبورهم
أن مْيّ بهاو يقاف ب{لهم :هو أرض يوار والورومو وموا يف ْو المسو مون مون الوبالد إلو عيوام
الساعة .ككر من عاف كلك:
24403أو حودثتا ابون المثت وعوواف :حودثتا عبود الوورحمن بون مهود َ و عواف :حوودثتا شو{بةو عون اسووماك
ع َيّللاها يار والروم.
وو عاف :سم{ت ابن عبا يقوف :وأ ِ ّللاخ َرى لم ت َ ّللاقد ِاروا َ
الْتف َ
 24404أ عاف :ثتا مْمد بن ج{فرو عاف :حدثتا ش{بةو عن الْكومو عون ابون أبوو لي و أنو عواف يوو
ع َيّللاها عاف :يار والروم.
هذ اآلية :وأ ِ ّللاخ َرى لَ ّللام ت َ ّللاقد ِاروا َ
حودثتو موسو بون عبوود الورحمن المسووروعوو عواف :حوودثتا يود بوون حبواَو عوواف :حودثتا شوو{بة بوون
ال َْجاجو عن الْكمو عن عبد الرحمن بن أبو لي مث .
ِ
24405أ حدثتا بوورو عواف :حودثتا يَيودو عواف :حودثتا سو{يدو عون ع وادةو عولو  :وأ ّللاخ َورى لَو ّللام ت َ ّللاقود ِاروا
ع َيّللاها عَ ّللاد أحا َ
حِ ابها عافِ :حدَث عن الْسنو عاف :هو يار والروم.
ط َ
َ
 24406أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعوا جمي{واو عون ابون أبوو نجويّو عون مجاهودو عولو  :وأ ِ ّللاخ َورى لَو ّللام
ع َيّللاها ما ي ْوا ح اليوم.
ت َ ّللاقد ِاروا َ
حدثتا ابن حميدو عاف :حدثتا جريرو عن متنورو عن الْكمو عن عبد الرحمن بن أبو لَي و و يوو
ع َيّللاها عاف :يار والروم.
عول  :وأ ِ ّللاخ َرى لَ ّللام ت َ ّللاقد ِاروا َ
وعاف آخرون :ب هو خيبر .ككر من عاف كلك:
24407أ حدثتو مْمد بن س{دو عاف :ثتو أبوو عاف :ثتو عموو عاف :ثتو أبوو عن أبيو و عون ابون
ع َيّللاها ...اآليةو عاف :هو خيبر.
عبا وأ ِ ّللاخ َرى لَ ّللام ت َ ّللاقد ِاروا َ
24408أ ِحدثت عن الْسينو عاف :سم{ت أبا م{اكو يقوف :أخبرنا عبيد بن سو يمانو عواف :سوم{ت
ع َيّللاها عَو ّللاد أحوا َ
حِ ابهوا ي{توو خيبورو ب{وثهم رسووف هللا
ط َ
اللْاكو يقوف يو عول  :وأ ِ ّللاخ َرى لَ ّللام ت َ ّللاقد ِاروا َ
ا هللا ع ي وس م يوم ذٍو يقاف« :ال ت ِ َمث َ ِوا َوال تَغِ َواو َوال ت َ ّللاق ِ ِوا َو اليدا».
24409أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابن يودو يوو عولو  :وأ ِ ّللاخ َورى لَو ّللام ت َ ّللاقود ِاروا
ع َيّللاها عَ ّللاد أحا َ
حِ باها عاف :خيبرو عاف :لم يكونوا يذكرونها وال يرجونها ح أخبرهم هللا بها.
ط َ
َ
ِ
ّللا
َ
َ
ّللا
َ
ع يّللاهوا ي{توو أهو
24410أ حدثتا ابن حميدو عاف :حدثتا س مةو عن ابن إسْا وأخ َرى ل ّللام تقد ِاروا َ
خيبر.
وعاف آخرون :ب هو مكة .ككر من عاف كلك:
ِ
ّللا
َ
ّللا
ع َيّللاهوا عو ّللادَ
24411أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا سو{يدو عون ع وادة وأخ َورى لو ّللام تَقود ِاروا َ
أحا َ
حِ باها كتا نْدَث أنها مكة.
ط َ
ع َيّللاهوا عواف:
حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مرو عن ع ادة وأ ِ ّللاخ َرى لَ ّللام ت َ ّللاقود ِاروا َ
ب غتا أنها مكة.
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وهذا القووف الوذ عالو ع وادة أشوب بموا د َف ع يو ظواهر ال تَيو و وكلوك أن هللا أخبور هواال الوذين
باي{وا رسوف هللا ا هللا ع ي وس م تْت الوجرةو أن مْيّ بقرية لم يقدروا ع يهاو وم{قو ٌف أن
ال يقاف لقوم لم يقودروا ع و هوذ المديتوةو إال أن يكونووا عود راموهوا ي {وذَرت ع ويهمو يلموا وهوم لوم
يروموها ي {ذَر ع يهم يال يقاف :إنهم لم يقدروا ع يها.
يإك كان كلك كذلكو وكوان م{ وموا أن رسووف هللا او هللا ع يو وسو م لوم يقنود عبو نوَوف هوذ
و بقولو  :وأ ِ ّللاخ َورى
اآلية ع ي خيبر لْرَو وال وج إليها لق اف أه ها جيوا وال سريةو ع م أن الم{ت َ
ع َيّللاهوا غيرهواو وأنهوا هوو ال وو عود عالجهوا ورامهواو ي {وذَرت يكانوت مكوة وأه هوا كوذلكو
لَ ّللام ت َ ّللاقد ِاروا َ
وأخبر هللا ت{ال ككور نبيو او هللا ع يو وسو م والموامتين أنو أحواط بهوا وبله هواو وأنو ياتْهوا
ع يهمو وكان هللا ع ك َ ما يوا من األشيا كا عِدرةو ال ي {ذَر ع ي شو شا .

اآلية 23-22 :

َنيرا ً
ار ث ِ َم الَ يَ اجدِونَ َو اليَا ً َوالَ ن ا
َولَ ّللاو عَات َ َ ِك ِم الَذاينَ كفَ ِرواّللا لَ َولَ ِواّللا األ ّللادبَ َ
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :
حا الَ او عَ ّللاد َخ َ ّللا
حا ت َ ّللابدايالً }.
ستَ اة َ
ستَةَ َ
ت امن عَ ّللاب ِ َولَن ت اَجدَ ال ِ
ا ِ
َ
يقوووف ت{ووال ككوور ل مووامتين ب و موون أه و بي{ووة الرضوووانَ :ولَو ّللاوو عووات َ َ ِكم ال وذاينَ َكفَو ِوروا بوواأ أيهووا
ّللابار يقوف :النهَموا عوتكمو يولووكم أعجوا همو وكوذلك يف{و المتهوَم مون
المامتون بمكة لَ َولَ ِوا األد َ
َنويرا يقووف :ثوم ال يجود هواال الكفوار المتهَموون عوتكمو
عرن يو الْرَ ث ِ َم ال َيجدِونَ َو اليَوا َوال ن ا
المولوكم األدبارو وليا يواليهم ع حربكمو وال ننيرا يتنرهم ع يكمو ألن هللا ت{ال ككر م{كمو
ناا ِر ِ .وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
ب اح ّللاٌََ َ
حِ ا
ولن يِ ّللاغ َ َ
24412أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادة عول َ :ولَ ّللاو عوات َ َ ِك ِم الَوذاين َكفَ ِوروا
لَ َولَ ِوا األَدّللابار ي{تو كفار عريشو عاف هللا :ثم ال يجدون وليا وال ننيرا يتنرهم من هللا.
وت ام ّللا
حا ال وو عَو ّللاد َخ َ ّللا
ون عَ ّللابو ِ يقووف ت{وال ككوور  :لوو عوات كم هوواال الكفوار مون عووريشو
سوتَةَ َ
وعولو ِ :
لخذلهم هللا ح يهَمهم عتكم خذالن أمثالهم من أه الكفر ب و الذين عات وا أوليا من األمم الذين
ّللابوار ثِو َم ال
ستَةَ َ
ملوا عب هم .وأخرج عول ِ :
حا ننبا مون غيور لفظو و وكلوك أن يوو عولو  :لَ َولَ ِووا األد َ
حا مندرا من م{ت
ستَةَ َ
َنيرا م{ت ستتت ييهم الهَيمة والخذالنو ي ذلك عي ِ :
َيجدِونَ َو اليَا َوال ن ا
الكالم ال من لفظ و وعد يجو أن تكون تفسيرا لما عب ها من الكالم.
حا ت َ ّللابدايالً يقووف جو َ ثتواؤ لتبيو مْمود او هللا ع يو وسو م :ولون تجود يوا
ستَ اة َ
وعول َ :ولَ ّللان ت اَجدَ ال ِ
مْمد لستة هللا ال و ستها يو خ ق تغييراو بو كلوك دائوم لإلحسوان جوَا مون ا حسوانو ولإلسوا ة
والكفر ال{قاَ والتكاف.

اآلية 24 :

ع ّللات ِهم باوبَ ّللا
ن ان َم َكوةَ امون بَ ّللا{و اد أ َ ّللان
القوف يأو تلويأ عول ت{ال :
َو ِه َو الَ اذ َك َ
عت ِك ّللام َوأ َ ّللاي اديَ ِك ّللام َ
ف أ َ ّللاي اديَ ِه ّللام َ
َ
أ َ ّللا
ِ
ً
نيرا }.
ع َ ّللاي اه ّللام َو َكانَ َ
حِ با َما ت َ ّللا{ َم ونَ بَ ا
ظفَ َر ِك ّللام َ
يقوف ت{ال ككر لرسول ا هللا ع ي وس م :والذين باي{وا الرضوانو وهو الذ كوف أيّللاو اديَ ِه ّللام
كف أيد الموركين الذين كانوا خرجوا ع عسكر رسووف هللا او هللا ع يو
ع ّللات ِك ّللام ي{تو أن هللا َ
َ
وس مو بالْديبية ي مسون اغ َرت َ ِه ّللام لينيبوا موتهمو يب{وث رسووف هللا او هللا ع يو وسو م يولت بهوم
أسرىو يخ عتهم رسوف هللا ا هللا ع ي وس مو ومن ع يهم ولم يق هم يقاف هللا ل مامتين :وهو
وف أيوود هوواال الموووركين عووتكمو وأيووديكم عووتهم بووبنن مكووةو موون ب{وود أن أظفووركم ع وويهم.
الووذ كو َ
وبتْو الذ ع تا يو كلك جا ت االَثار ككر الرواية بذلك:
و بن الْسن بن شقيقو عاف :سم{ت أبو يقووف :أخبرنوا الْسوين بون
24413أ حدثتا مْمد بن ع َ
واعدو عاف :ثتو ثابت البتانوو عن عبد هللا بن مغف و أن رسوف هللا ا هللا ع ي وس م كوان جالسوا
و بون
يو أا شجرة بال ِْدَيبيةو وع ظهر غنن من أغنان الوجرة يري{ ها عن ظهر و وع َ
أبو طالب رضو هللا عت بين يدي وسوهي بون عموروو وهوو اواحب المووركينو يقواف رسووف هللا
سو َهي بيود و يقواف :موا ن{ورف
و« :ا ّللاك ِبّللا ابس اّللام َ
الر اح ايم»و يلمسك ِ
الرحّللا َمن َ
حا َ
ا هللا ع ي وس م ل{ َ
َ
الرحمنو اك ب يو علي تا ما ن{رف .يقاف رسوف هللا ا هللا ع ي وس م« :ا ّللاك ِبّللا باس اّللامكَ ال ِهوم»و
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سهي بيد و يقاف :لقد ظ متاك إن
يك بو يقاف« :هذا ما االّ مْمد رسوف هللا أه مكة»و ويلمسك ِ
كتت رسوالًو اك ب يو علي تا ما ن{رف عاف« :اك ب هذا ما االّ ع ي مْمد بن عبد هللا بن عبود
المن ب وأنا رسوف هللا»و يخرج ع يتا ثالثون شابا ع يهم السالمو يثاروا يو وجوهتاو يدعا ع ويهم
رسوف هللا او هللا ع يو وسو مو يلخوذ هللا بلبنوارهمو يقمتوا إلويهم يلخوذناهمو يقواف لهوم رسووف هللا
ا هللا ع ي وس مَ « :ه ّللا خ ََرجّللا ِ ّللام ياو أموان أ َحود»و عواف :يخ و عوتهمو عواف :يولنَف هللا َو ِه َوو الَو اذ
أن ّللا
ع ّللات ِه ّللام بابَ ّللا
من بَ ّللا{ اد ّللا
ن ان َم َكةَ ّللا
ع َ ّللاي اه ّللام.
َك َ
أظفَ َر ِك ّللام َ
ع ّللات ِك ّللام وأ ّللاي اديَ ِك ّللام َ
ف أ ّللاي اديَ ِهم َ
حدثتا ابن حميدو عاف :حدثتا يْي بن واضّو عاف :حدثتا الْسين بن واعودو عون ثابوتو عون عبود
و ا هللا ع ي وس م بال ِْديبية يو أاو الووجرة ال وو عواف هللا يوو
هللا بن مغف و عاف :كتا مع التب َ
و او هللا ع يو وسو مو يري{ و عون
القرآنو وكان غنن من أغنان ت ك الوجرة ع ظهر التب َ
وو عن أبي .
ظهر و ثم ككر نْو حديث مْمد بن ع َ
 24414أ حدثتا ابن حميدو عواف :حودثتا سو مةو عون مْمود بون إسوْا عواف :ثتوو مون ال أتهوم .عون
عكرمووةو مووول ابوون عبووا و أن عريوووا كووانوا ب{ثوووا أرب{ووين رجوالً مووتهم أو خمسووينو وأمووروهم أن
ا
ِ
ينيفوا ب{سكر رسوف هللا ا هللا ع ي وس مو لينيبوا من أاْاب أحداو يلخذوا أخذاو يولتو بهوم
رسوف هللا ا هللا ع ي وس مو وخ و سوبي همو وعود كوانوا رمووا يوو عسوكر رسووف هللا او هللا
ع ي وس م بالْجارة والتب  .عاف ابن حميدو عاف س مةو عاف ابن إسوْا  :يفوو كلوك عوافَ :و ِه َوو الَو اذ
ع ّللات ِه ّللام ...اآلية.
َك َ
ع ّللات ِك ّللام وأ ّللاي اديَ ِك ّللام َ
ف أ ّللاي اديَ ِه ّللام َ
 24415أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عون ابون أبوو نجويّو عون مجاهودو عواف :أعبو م{ مورا
و او هللا
نبو هللا ا هللا ع ي وس مو يلخذ أاْاب ناسا من أه الْورم غواي ينو يلرسو هم التبو َ
ع ي وس مو يذلك ا ظفار ببنن مكة.
24416أ حدثتا مْمود بون سوتان َ
القوَا و عواف :حودثتا عبيود هللا ابون عائووةو عواف :حودثتا حمواد بون
س مةو عن ثابتو عن أنس بن مالك أن ثمانين رجالً مون أهو مكوةو هبنووا ع و رسووف هللا او
هللا ع ي وس م وأاْاب من جب ال ت{يم عتد االة الفجور ليق ووهمو يلخوذهم رسووف هللا او هللا
ع ّللات ِه ّللام ...إل آخر اآلية.
ع ي وس م يلع قهمو يلنَف هللا َو ِه َو الَ اذ َك َ
ع ّللات ِك ّللام وأ ّللاي اد َي ِك ّللام َ
ف أ ّللاي اد َي ِه ّللام َ
وكان ع ادة يقوف يو كلك ما:
وف
24417أ حدثتا ب بوورو عواف :حودثتا يَيودو عواف :حودثتا سو{يدو عون ع وادةو عولو َ :و ِه َوو الَو اذ َك َ
ع ّللات ِه ّللام ...اآليةو عاف :بنن مكة الْديبية يقاف ل رهم :اط ع الثتية مون الْديبيوةو
ع ّللات ِك ّللام وأ ّللاي اد َي ِك ّللام َ
أ ّللاي اد َي ِه ّللام َ
يرما الموركون بسهم يق و و يب{ث رسوف هللا ا هللا ع ي وس م خيالًو يلتو باثتو عور يارسا
و كموة»و عوالوا:
و عهد؟ ه لكم ع و َ
و هللا ا هللا ع ي وس م« :ه لكم ع َ
من الكفارو يقاف لهم نب َ
عو ّللات ِه ّللام ...إلو عولو  :اب َموا
ال يلرس همو يلنَف هللا يو كلك القرآن َو ِه َو الَ اذ َك َ
عو ّللات ِك ّللام وأيّللاو اد َي ِك ّللام َ
ف أ ّللاي اد َي ِهم َ
نيرا.
ت َ ّللا{ َم ِونَ َب ا
وعاف آخرون يو كلك ما:
وو عن ج{فرو عن ابن أبَ و عاف :لما خرج
24418أ حدثتا ب ابن حميدو عاف :حدثتا ي{قوَ القِ َم َ
و هللاو تودخ ع و
و ا هللا ع ي وس م بالهد و وان ه إل ك الْ يفوةو عواف لو عمور :يوا نبو َ
التب َ
عوم لك حورَ بغيور سوالم وال كوراعو عواف :يب{وث إلو المديتوة ي وم يودع بهوا كراعوا وال سوالحا إال
عكرموة بون
حم ي ما دنا من مكة مت{و أن يدخ و يسار ح أت مت و يتَف بمت و يلتا عيت أن ا
أبو جه عد خرج ع يتا يو خمس م ةو يقاف لخالد بن الوليد« :يا خالود هوذا ابون عموك عود أتواك يوو
سومو سويف هللاو يوا رسووف هللاو ارم بوو
الخي »و يقواف خالود :أنوا سويف هللا وسويف رسوول و ييوم و ٍذ ِ
عكرمة يو ال َ
و{ب يهَم ح أدخ حينان مكوةو ثوم عواد يوو
حيث ش تو يب{ث ع خي و ي قو ا
الثانية يهَم ح أدخ حينان مكةو ثم عاد يو الثالثة ح أدخ و حينوان مكوةو يولنَف هللا َو ِه َوو
و عوتهم مون ب{ود أن
عذَابا أليما عواف:
َ
الَذ َك َ
ع ّللات ِه ّللام ...إل عول َ
ع ّللات ِك ّللام وأ ّللاي اديَ ِك ّللام َ
ف أ ّللاي اديَ ِه ّللام َ
يكوف هللا التبو َ
أظفر ع يهم لبقايا من المس مين كانوا بقوا ييها من ب{د أن أظفر ع ويهم كراهيوة أن تنولهم الخيو
بغير ع م.
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نيرا يقووف ت{وال ككور  :وكوان هللا بلعموالكم وأعموالهم بنويرا ال
وعول  :وكانَ َ
حِ با َما ت َ ّللا{ َم ِونَ بَ ا
يخف ع ي متها شو .

اآلية 25 :

ع ان ّللاال َمس اّللاج اد ّللاال َْ َر اام َو ّللاال َه ّللاد َ َم ّللا{ ِكويوا ً أَن
ادَو ِك ّللام َ
القوف يأو تلويأ عول ت{ال ِ َ :ه ِم الَذاينَ َكفَ ِرواّللا َو َ
سآ ٌ َماّللا امتَاتٌ لَ ّللام ت َ ّللا{ َ ِمو ِه ّللام أَن ت َ َ
نيبَك ّللام َمو ّللات ِه ّللام َم{َ َورة ٌ باغَي اّللاور
ن ِو ِه ّللام يَ ِ ا
يَ ّللاب ِ َو َم اْ َ ِ َولَ ّللاوالَ ار َجا ٌف َماّللا امتِونَ َونا َ
عذَابا ً أ َ اليما ً }.
اع ّللا ٍم لَيِد اّللاخ َ َ
حِ ياو َرحّللا َم ا ا َمن يَوَآ ِ لَ ّللاو ت َََ يَ ِواّللا لَ{َذَ ّللابتَا الَذاينَ َكفَ ِرواّللا ام ّللات ِه ّللام َ
يقوووف ت{ووال ككوور  :هوواال الموووركون موون عووريش هوم الووذين جْوودوا توحيوود هللاو واودَوكم أيهووا
المامتون بواأ عون دخووف المسوجد الْورامو واودَوا ال َهود م{كويوا :يقووف :مْبوسوا عون أن يب وو
َم اْ َو  .يموضووع «أن» ننووب ل { قو إن شو ت بم{كوووفو وإن شو ت بنودَوا .وكووان ب{ووم نْووويو
البنرة يقوف يو كلك :وادَوا الهد م{كويا كراهية أن يب و مْ .
وعت بقول ت{ال ككر ّ :للا
أن يَ ّللاب ِ َو َم اْ َ ِ أن يب و مْ َ نْر و وكلك دخوف الْرمو والموضوع الوذ
إكا اار إلي ح َ نْر و وكان رسوف هللا ا هللا ع ي وس م سا م{و حوين خورج إلو مكوة يوو
سفرت ت ك سب{ين بدنة.
َ
24419أ حدثتا ابن حميدو عواف :حودثتا سو مةو عواف :ثتوو مْمود بون إسوْا و عون مْمود بون مسو م
المس َّللاور بن مخرمة ومروان بن الْكم أنهما حدَثا و عاال :خرج
الَهر و عن عروة بن الَبيرو عن ا
رسوف هللا ا هللا ع ي وس م عام ال ِْديبية يريد يوارة البيوتو ال يريود ع واالًو وسوا ال َهود م{و
سب{ين بدنة وكان التا سب َع م ة رج و يكانت ك َ بدنة عن عورة.
عون ال َمسّللاوج اد ال َْ َورامو َوال َهو ّللاد َ َم ّللا{ ِكويوا
ادَو ِك ّللام َ
وبتْو الذ ع تا يو م{ت عول ِ :ه ِم الَذاينَ َكفَ ِروا َو َ
ّللا
أن َي ّللاب ِ َو َم اْ َ ِ عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
24420أو حوودثتا بووورو عوواف :حوودثتا يَيوودو عوواف :حوودثتا سوو{يدو عوون ع ووادةو عول و ِ :هو ِم الَوذاينَ َكفَو ِوروا
عن ال َمسّللاج اد ّللاال َْ َر اام وال َه ّللاد َ َم ّللا{ ِكويا :أ مْبوسا ّللا
و هللا او هللا
ادو ّللاكم َ
َو َ
أن َي ّللاب ِو َو َم اْ َو ِ وأعبو نبو َ
ع يو وسو م وأاووْاب م{ موورين يووو ك الق{وودةو وم{هووم الهوود و ح و إكا كووانوا بال ِْديبيووةو اودَهم
و ا هللا ع ي وس م ا هللا ع ي وس م ع أن يرجع من عام كلكو
الموركونو ينالْهم نب َ
ثم يرجع من ال{ام المقب و ييكون بمكة ثالث ليافو وال يدخ ها إال بسالم الراكوبو وال يخورج بلحود
و او هللا
من أه هاو يتْروا الهد و وح قوواو وع َ
نورواو ح و إكا كوان مون ال{وام المقبو و أعبو نبو َ
ع ي و وس و م وأاووْاب ح و دخ ووا مكووة م{ موورين يووو ك الق{وودةو يلعووام بهووا ثووالث ليووافو وكووان
الموركون عود يجوروا ع يو حوين ردَو و يلعنو هللا موتهم يلدخ و مكوة يوو كلوك الووهر الوذ كوانوا
و ّللاه ِر ّللاال َْ َرا ِم بال َ
ردَو يي و يلنَف هللا ال َ
اص.
ن ٌ
و ّللاه ار ال َْ َر اام وال ِْ ِرماتِ عا َ
24421أ حدثتو مْمد بن عمارة األسد َ وأحمد بن متنور الرماد و وال ف ,البن عمارةو عاال:
حدثتا عبيد هللا بن موس و عاف :أخبرنا موس بن عبيدةو عن إيا بن س مة بن األكووعو عون أبيو و
و ا هللا
عاف :ب{ثت عريش ِ
س َهي بن عمروو وحوينب بن عبد ال{ِ ََىو وحفص بن يالن إل التب َ
سو َهي بون عموروو عواف« :عود
ع ي وس م لينالْو ي ما رآهم رسوف هللا ا هللا ع ي وسو م يويهم ِ
س َه هللا لكم من أمركمو القوم ماتَون إليكم بلرحوامهم وسوائ وكم النو ّو يواب{ثوا ال َهود و وأظهوروا
ال بيةو ل{ َ كلك ي ين ع وبهم»و ي بووا مون نوواحو ال{سوكر ح و ارت َجوت أاوواتهم بال َ بيوةو يجواؤوا
يسللو الن ّ عاف :يبيتما التا عد توادعوا ويو المس مين نا من المووركينو عواف :يقيو بو أبوو
سووفيان عوواف :وإكا الووواد يسووي بالرجوواف عوواف :عوواف إيووا و عوواف سو مة :يج ووت بسو ة موون الموووركين
و او هللا ع يو وسو مو ي وم
م س ْين أسوعهمو ال يم كون ألنفسهم نف{وا وال
َ
ضوراو يلتيوت بهوم التبو َ
يس ب ولم يق وعفا عاف :يوددنا ع من يو أيد الموركين متاو يما تركتا يو أيوديهم متوا رجوالً
سو َهي بون عموروو وحوينبواو
إال اس تقذنا عاف :وغ بتا ع من يو أيديتا متهم ثوم إن عريووا ب{ثووا ِ
و بيتهم :بسم هللا الرحمن
و ا هللا ع ي وس م ع يا يو ا ْ يك ب ع َ
يولوا ا ْهمو وب{ث التب َ
الرحيمو هذا موا اوالّ ع يو مْمود رسووف هللا او هللا ع يو وسو م عريوواو اوالْهم ع و أنو ال
إهووالف وال ام و الفو وع و أن و موون عَ ودام مكووة موون أاووْاَ مْموود ا و هللا ع ي و وس و م حاجووا أو
م{ مراو أو يب غو من يل هللاو يهو آمن ع دم ومال ومن عَدام المديتة مون عوريش مج وا ا إلو
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منر أو إل الوام يب غو من يل هللاو يهو آمن ع دم ومال وع أن من جوا مْمودا او
هللا ع ي وس م من عريش يهو إليهم َردَو ومن جا هم من أاْاَ مْمد يهو لهوم .ياشو دَ كلوك ع و
حِو َو َمو ّللا
المسو مينو يقوواف رسوووف هللا او هللا ع يو وسو مَ « :مو ّللا
ون جا َ نووا امو ّللات ِه ّللام
ون جووا َ ِه ّللام امتَووا يل َ ّللاب{َودَ ِ َ
ّللاالم ام ّللان نَ ّللاف اس ا و َج{َ َ لَ ِ َم ّللاخ َرجا» .ينالْو ع أن ي{ مر يو عوام عابو
يَ َردَدّللانا إلَ ّللاي اه ّللام يَ{َ ا َم َ
حِ ا س َ
يو هذا الوهرو ال يدخ ع يتا بخي وال سوالمو إال موا يْمو المسواير يوو عارابو و يثوو ييتوا ثوالث
ليافو وع أن هذا ال َه ّللاد حيثما حبستا م َْ ال يقدم ع يتوا .يقواف لهوم رسووف هللا او هللا ع يو
سوعِ ِ وأ ّللان ِ ّللام ت َِردونَ ِو ِجو َه ِ»و يسار رسوف هللا مع الهد وسار التا .
وس م« :نَّْللا ن نَ ِ
 24422أ حدثتو مْمود بون عموارةو عواف :حودثتا عبيود هللا بون موسو و عواف :أخبرنوا موسو و عواف:
أخبرنو أبو ِم َرة مول أ َم هان و عن ابون عمورو عواف« :كوان الهود دون الجبواف ال وو تن وع ع و
و ا هللا ع ي وس م الهد حين
واد الثتية عرض ل الموركونو يردَوا وجوه عاف :يتْر التب َ
سو بو أِنوا حوين رأو ح وقو وتوربَص آخورونو يقوالوا :ل{ توا
حبسو و وهو ال ِْديبيةو وح وقو وتل َ
َ
حِ ال ِم َْ قاوينَ »و عيو  :والمقنوورينو
ننووف بالبيوتو يقواف رسووف هللا او هللا ع يو وسو مَ « :ر اح َوم َ
ن ارينَ ».
عافَ « :ر اح َم َ
حِ ال ِم َْ َقاينَ »و عي  :والمقنرينو عاف« :وال ِمقَ َ
24423أ حدثتا ابن حميدو عواف :حودثتا الْكوم بون بوويرو عواف :حودثتا عمور بون كَ َر الهمودانوو عون
و ا هللا ع ي وس م اع مر ثالث عمورو ك هوا يوو ك الق{ودةو يرجوع يوو ك هوا إلو
مجاهد أن التب َ
المديتةو متها ال{مرة ال و ادَ ييها الهد و يتْر يو مْ و و عتود الووجرةو وشوارطو أن يولتو يوو
ال{ام المقب م{ مراو ييدخ مكةو يينوف بالبيت ثالثة أيامو ثم يخرجو وال يْبسوون عتو أحودا عودم
م{ و وال يخرج من مكة بلحد كان ييها عب عدومو مون المسو مين ي موا كوان مون ال{وام المقبو دخو
مكةو يلعام بها ثالثا ينوف بالبيت ي ما كان اليوم الثالث عريبا من الظهرو أرس وا إلي  :إن عومك عد
آكاهم مقامكو يتِود يو التا  :ال تغرَ الومس وييها أحد من المس مين عَدم مع رسوف هللا او
هللا ع ي وس م.
24424أ حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عون م{مورو عون الَهور َ و عون عوروة بون
و او هللا ع يو وسو م مون ال ِْديبيوة يوو بلوع
الَبيرو عن المسور بن مخرمةو عواف :خورج التبو َ
عورة م ة من أاْاب و ح إكا كانوا بذ ال ِْ َيّللافة ع َد الهد وأش{ر و وأحرم بال{مرةو وب{ث بين
و ا هللا ع ي وسو مو ح و إكا كوان بغودير
يدي عيتا ل من ِخَاعة يخبر عن عريشو وسار التب َ
وو يقاف :إنو تركت ك{ب بون لوا َ وعوامر بون لوا َ
األشناط عريبا من عِ َ{يق{انو أتا عيت الخَاع َ
عد جم{وا لك األحابيشو وجم{وا لك جموعاو وهم مقات وك واوادَوك عون البيوتو يقواف رسووف هللا
وو أت ََر ّللاونَ ّللا
نوي َب ِه ّللامو
ا هللا ع ي وس م« :أ اش ِ
أن ن اَمي َ ع كَ َر اار هَاِ ال ا الَذاينَ أعانِو ِه ّللام يَتِ ا
يروا َ
ع َ
عتِقا عَ َ
حِ؟ أ ّللام ت َ َور ّللاونَ أنَوا نَواِ َم ال َبيّللاوتَ و ي َم ّللا
وإن ل َْوا ت ّللا
ورينَ َمّْللا َِو انين ّللا
ّللا
ون
ن َ{ها َ
َكن ِ
يإن عَ َ{دِوا عَ َ{دِوا َم ّللاوت ِ ا
ع ّللات ِ عات َ ّللاتا ِ؟» يقام أبو بكر رضو هللا عت يقاف :يا رسووف هللا :إنوا لوم نولت لق واف أحودو ولكون
ادَنا َ
َ
َ
رو ِحووا إكًا» وكوان أبوو هريورة
ي
«
م:
وس
ي
ع
هللا
ا
و
التب
يقاف
تا
عات
البيت
وبين
بيتتا
حاف
من
َ
َ
يقوف :ما رأيت أحدا َ
و ا هللا ع ي وسو مو يراحووا ح و
التب
من
ألاْاب
واورة
عّ كان أكثر ِم
َ
و او هللا ع يو وسو مَ « :
الو اليو اد بوالغ اَميم يوو َخيّللاو
إن خا الودَ بونَ َ
إكا كانوا بب{م النريوقو عواف التبو َ
القِ َري ٍّللاش َ
وين»و يووهللا موا شو{ر بهوم خالود ح و إكا هوو بِ ّللاق ورة الجويشو يوانن ق
ط اي{َةًو ي ِخذِوا كَاتَ الي اّللام ا
و او هللا ع يو وسو مو ح و إكا كوان بالثتيوة ال وو يِهوبّللاّ ع ويهم
يركم نذيرا لقوريشو وسوار التبو َ
َ
َ
ّللا
ّللا
و
متهاو بركت ب راح يقاف التا َ :حو َحو و يقواف :موا َحو ؟ يقوالوا :خَوأل ا
ت الق ّللا
نووا و يقواف التبو َ
س ال افي ا »و ثم عاف« :والو اذَ
ا هللا ع ي وس م« :ما َخأل َ ّللا
سها حابا ِ
قو ولَ اكتَها َحبَ َ
ت َوما كَاكَ لَ َها ب ِخ ِ ٍ
نةً يِ{َ َ
نَ ّللافساو بايَ اد ا ال يَسللِوناو ِخ َ
حا إالَ أ ّللاع َ
ن ّللاي ِ ِهم إيَاها»و ثم ِ اجرت يوثبوت ي{ودف
ظ ِمونَ بها ِح ِرما ا
ت َ
تبرضاو ي وم ي بوث التوا
برض التا
َ
عتهم ح نَف بلعن ال ِْديبية ع ثمد ع ي الما و إنما ي َ
أن نَحو و ي ِ
و اكو إل رسوف هللا ا هللا ع ي وس م ال{نشو يتوَع سوهما مون كتان و و ثوم أمورهم
بالر َ ح و اودروا عتو و يبيتموا هوم كوذلك جوا بِودَي بون
أن يج{ و يي و يوهللا ما اف يجيش لهم َ
عيبة ننّ رسوف هللا او هللا ع يو وسو م مون أهو
ورعا الخَاعو يو نفر من ِخَاعةو وكانوا َ
ال{ووك
تهامةو يقاف :إنو تركت ك{ب بن لِ َا َ و وعامر بن لِ َا َ و عد نَلوا أعوداد ميوا ال ِْديبيوة م{هوم ّللا
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ت ال اق واف
و ا هللا ع يو وسو م« :إنَوا لَو ّللام نول ّللا ا
المنايي و وهم مقات وك واادَوك عن البيتو يقاف التب َ
َ
شواؤوا مادَدّللانوا ِه ّللام ِمودَةوً
ّللا
أ َ َحدٍو َولَ اكتَا اج ّللاتا ِم ّللا{ اَم ارينَ و َ
ض َر ّللا
ت باه ّللامو يوإن
وإن عِ َريّللاوا عَ ّللاد نَ َه َك ّللا ِه ِم ال َْ ّللار ِ
َو وأ َ
ِ
يوإن ّللا
أظ َه ّللاور ّللا
وي ّللاِخ ِوا بَ ّللايتاو َوبَينَ التَوا ا و ّللا
يوإن شواؤوا أن يَو ّللاد ِخ ِوا يايموا دَخَو َ يايو ا التَوا ِ يَ{َ ِوواو َوإالَ يَقَو ّللاد
َج َموا َو ّللا
ع و ّللاأم اور هَوذَا ح و ت َ ّللاتفَ اوردَ سوا الفَ اوو ّللاأو لَيِ ّللات افوذَن َ
حِ
إن ِه ّللام أَبَ ّللاوا يَ َوالَذ نَ ّللافسو بايَ اد ا أل َعِواتا َتَ ِه ّللام َ
ّللاأم َر ِ» يقاف بدي  :ستب غهم ما تقوفو يانن ق ح أت عريواو يقاف :إنا ج تاكم من عتد هذا الرجو و
وسم{تا يقوف عوالً يإن ش م أن ن{رض ع يكم ي{ تا عاف سفهاؤهم :ال حاجة لتا يو أن تْدَثتا عتو
بوو و وعاف كوو الرأ متهم هات ما سم{ يقووف :عواف سوم{ يقووف كوذا وكوذاو يْودثهم بموا عواف
عروة بن مس{ود الثقفوو يقاف :أ ّللا عومو ألس م بالولد؟ عالوا :ب أو
و ا هللا ع ي وس مو يقام ِ
التب َ
لست بالوالد؟ عالوا :ب عاف :يه أن م ت هموونو؟ عوالوا :ال عواف :ألسو م ت{ موون أنوو اسو تفرت أهو
و ج و كم بوله و َوولو اد ومون أطواعتو؟ عوالوا :ب و عواف :يوإن هوذا الرجو عود
عكاظو ي ما ب ْوا ع و َ
و او هللا ع يو
عرض ع يكم خنة رشد ياعب وهاو ودعونو آت يقالوا :ائ و يلتا و يج{ يك م التب َ
و او هللا ع يو وسو م نْووا مون مقال و لبِودي يقواف عوروة عتود كلوك :أ مْمودو
وس مو يقواف التبو َ
أرأيت إن اس لا ت عوموكو يهو سوم{ت بلحود مون ال{ورَ اج وام أاو عب وك0وإن تكون األخورى
وص بظور
ن ّللا
يوهللا إنو ألرى وجوها وأوباشا من التا خ يقا أن َ
يفروا ويدعوكو يقاف أبو بكور :ام َ
فور وندعو ؟ يقواف :مون هوذا؟ يقوالوا :أبوو
الالتو والالتِ  :طاغية ثقيف الوذ كوانوا ي{بودونو أنْون ن َ
و
بكرو يقاف :أما والذ نفسو بيد لوال يد كانت لوك عتود لوم أجوَك بهوا ألجب وك وج{و يك وم التبو َ
و او هللا
ا هللا ع ي وس مو يك ما ك م أخوذ ب ْي و و والمغيورة بون شو{بة عوائم ع و رأ التبو َ
ع ي وس م وم{و السويفو وع يو المغفور يك موا أهووى عوروة إلو لْيوة رسووف هللا او هللا ع يو
وس مو ضرَ يد بتن السويفو وعواف :أ َخور يودك عون لْي و و يريوع رأسو يقواف :مون هوذا؟ عوالوا:
المغيرة بن ش{بةو عاف :أ ِ
غدَ ِر أو لست أس{ يو غدرتك .وكان ال ِمغيورة بون شو{بة اوْب عوموا
و ا هللا ع ي وس م« :أ َما ا سّللاال ِم يَقَ ّللاد
يو الجاه يةو يق هم وأخذ أموالهمو ثم جا يلس مو يقاف التب َ
عَ اب ّللاتا ِو وأ َما ال َما ِف يإنَ ما ِف َ
و او هللا
غد ٍّللار ال حا َجةَ لَتا ياي ا » .وإن ِ
عروة ج{ يرمق أاْاَ التب َ
كوف رجو موتهمو
و ا هللا ع ي وس م نخاموة إال وع{وت يوو َ
ع ي وس م ب{يت و يوهللا إن تتخم التب َ
يدلك بها وجه وج د و وإكا أمرهم اب دروا أمر و وإكا توضل كادوا يق ون ع َوضوئ و وإكا تك م
خفلوا أاواتهم عتد و وما يْدَون التظر إليو ت{ظيموا لو و يرجوع عوروة إلو أاوْاب و يقواف :أ
وو وهللا موا رأيوت َم اكوا َ
عوّ
عومو وهللا لقد ويدت ع الم وكو وويدت ع عينر وكسرى والتجاش َ
كف رجو موتهم
ي{ظم أاْاب ما ي{ظم أاْاَ مْمد مْمدا وهللا إن تتخم نخامة إال وع{ت يو َ
يدلك بهوا وجهو وج ود و وإكا أمورهم اب ودروا أمور و وإكا توضول كوادوا يق وون ع و َوضووئ و وإكا
تك موا عتد خفلوا أاواتهمو وما يْدَون التظر إلي ت{ظيما ل و وإن عد عرض ع يكم خنة رشد
ياعب وها.
و ا و هللا ع ي و وس و م
يقوواف رج و موون كتانووة :دعووونو آت و و يقووالوا :ائ و ي مووا أشوورف ع و التب و َ
و ا هللا ع ي وس مَ « :هذَا يِ ٌ
النو وهو من عوم ي{ظمون البدنو ياب{ثوها ل »و
وأاْاب و عاف التب َ
يب{ثوت لو و واسو قب عووم ي بووون ي موا رأى كلوك عواف سوبْان هللاو مووا يتبغوو لهواال أن ينودوا عوون
البيتو يقام رج متهم يقاف ل ام ّللاكر بن حفصو يقواف :دعوونو آتو و يقوالوا ائ و و ي موا أشورف ع و
صو َو ِه َو
و ا هللا ع ي وس مَ « :هذَا ام ّللاك ار ب ِّللان َح ّللاف ٍ
و ا هللا ع ي وس م وأاْاب و عاف التب َ
التب َ
ٌ
سو َهي بوون
و او هللا ع يو وسو مو يبيتمووا هووو يك مو و إك جووا ِ
َر ِجو يو ا
واج ٌر» يجووا يج{و يك ووم التبو َ
و ا هللا ع يو وسو م« :عود سوه لكوم
عكرمة :إن لما جا ِ
عمروو عاف أيوَو عاف ا
س َهي و عاف التب َ
من أمركم» .عاف الَهر  .يجا سهي بن عمروو يقاف :هات نك ب بيتتا وبيتك ك ابوا يودعا الكاتوب
الور اح ايم»و يقواف :موا الورحمن؟ يووهللا موا
و ا هللا ع ي وس م« :ا ّللاك ِبّللا  :باس اّللاوم َ
الورحّللا َم ان َ
حا َ
يقاف التب َ
أدر ما هوو ولكن اك ب :باسمك ال هم كما كتت تك بو يقاف المس مون :وهللا ال نك بهوا إال بسوم هللا
و ا هللا ع ي وس م« :ا ّللاك ِبّللا  :باس اّللامكَ ال َ ِهو َم» ثوم عواف« :ا ّللاك ِوبّللا  :هَوذَا موا
الرحمن الرحيمو يقاف التب َ
ح»و يقوواف سووهي  :وهللا لووو كتووا ن{ ووم أنووك رسوووف هللا مووا اووددناك عوون
سووو ِف َا
ع َ ّللايو ا ِم َْ َمودٌ َر ِ
ضو َ
عا َ
َ
حا إنوو
و او هللا ع يو وسو مَ « :و َ
البيتو وال عات تاكو ولكن اك وب :مْمود بون عبود هللاو يقواف التبو َ
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حا َو ّللا
ون ا ّللاك ِوبّللا ِم َْ َمودِ ب ِ
حا ال
حا» عواف الَهور  :وكلوك لقولو َ « :و َ
عبّللاو اد َ
سو ِف َ
لَ َر ِ
ّللاون َ
إن َكذَ ّللاب ِ ِمونوو ولَ اك ا
نةً يِ{َ َ
يَسلَلِونو ِخ َ
حا إالَ أ ّللاع َ
ع
ظ ِمونَ باها ِح ِرما ا
ت َ
و ا هللا ع ي وس مَ « :
ن ّللاي ِ ِه ّللام إيَاها» يقاف التب َ
أن ت ِ َخ َوا بَ ّللايتَتا َوبَينَ البَ ّللايتاو يَتَ ِ
ّللا
سهي  :وهللا ال ت ْدَث ال{رَ أِنا أ ِ اخذنا ضغنةو ولكون
وف با ا » عاف ِ
ن ِ
لك من ال{ام المقب و يك ب يقاف سهي و وع أن ال يلتيك متا رج وإن كان ع و ديتوك إال رددتو
إليتاو يقاف المس مون :سبْان هللاو وكيف ي َِردَ إل الموركين وعد جوا مسو ما؟ يبيتموا هوم كوذلكو إكا
سف يو عيود و عد خرج من أسف مكة ح رمو بتفسو بوين
سهي بن عمرو يو ِ
جا أبو َج ّللاتدف بن ِ
و او
أظهر المس مينو يقاف سهي  :هذا يا مْمد َأوف من أعاضويك ع يو أن توردَ إليتواو يقواف التبو َ
هللا ع ي وس م« :يَل َ اج ّللار ِ لو»و يقاف :ما أنا بمجير لكو عاف« :ب و ياي{و »و عواف :موا أنوا بفاعو عواف
اواحب ام ّللاكوور ٍ وسوهي إلو جتبو  :عوود أجرنوا لووك يقواف أبووو جتودف أ م{اشوور المسو مينو أأِردَ إلو
عذََ عذابا شديدا يو هللا.
الموركين وعد ج تِ مس ما؟ أال ترون ما عد لقيت؟ كان عد ِ
و او هللا ع يو وسو مو
عاف عمر بن الخناَ :وهللا ما شككت متذ أس مت إال يوم وذٍو يلتيوت التبو َ
وعدونا ع الباط ؟ عواف« :ب و »و ع وت :ي اوم ن{ َ
َ
نو الدنيوة يوو ديتتوا إكن؟
الْق
يق ت :ألستا ع
َ
َ
ناار »و ع ت :ألست تْدَثتا أنا ستلتو البيتو يتنوف
سو ِف َ
عاف« :إنَو َر ِ
ّللاني ا َو ِه َو ا
حاو َولَ ّللاستِ أع ا
ب ؟ عاف« :بَ »و عاف« :يلخبرتك أنك تلتي ال{ام»؟ ع ت :ال عاف« :يإنَكَ آتاي ا َو ِم َ َ
ف ب » عاف :ثم
ن َو ٌ
َ
وعدونا ع و الباطو ؟
الْق
و هللا حقا؟ عاف :ب و ع ت :ألستا ع
َ
أتيت أبا بكرو يق ت :أليس هذا نب َ
عاف :ب و ع ت :ي م ن{ َ
ي{نوو ربو و
ن الدنية يو ديتتا إكا؟ عاف أيها الرجو إنو رسووف هللاو ولويس ا
َ
الْوق ع ووت :أو لوويس كووان يْودثتا أنووا سووتلتو البيووت
ياس مسوك بغوور ح و تمووتو يوووهللا إنو ل{ و
وننوووف ب و ؟ عوواف :ب و و أيوولخبرك أنووك تلتي و ال{ووام؟ عوواف :الو عوواف :يإنووك آتي و وم نو َووف ب و  .عوواف
ِ
و او هللا ع يو وسو م
الَهوور  :عوواف عموور :ي{م ووت لووذلك أعموواالً ي مووا يوورغ موون عنو و عوواف التبو َ
مرات ي موا
ألاْاب « :عِو ِموا يا ّللان َْ ِروا ث ِ َم احّللا اقِوا»و عاف :يوهللا ما عام متا رج ح عاف كلك ثالث َ
لم يقم متهم أحدو عام يدخ ع أ َم س مةو يذكر لها ما لقو من التا و يقالت أ َم س مة :يوا رسووف هللا
تتْر بِ ّللادنَكو وتدعو حالقك ييْ قكو يقوام يخورج
أتْبَ كلك؟ اخرجو ثم ال تك م أحدا متهم ك مة ح
ِ
ي م ي ك م أحدا متهم ك مةو ح نْر بدن و ودعوا حالقو يْ قو ي موا رأوا كلوك عواموا يتْورواو وج{و
ب{لهم يْ ق ب{لاو ح كاد ب{لهم يق ب{لا غما ثم جا نسوة مامتاتو يلنَف هللا َ
عَ وج َ
هاج َرا ٍ
نم ال َك َووايا ار عواف :ين وق عمور
ت ح ب و ب ا{ َ
ع ي  :يا أَيَها الَذاينَ آ َمتِوا إكَا جا َ ِك ِم ال ِماّللا امتاتِ ِم ا
َ
يردوهنو وأمورهم أن يوردَوا النودا حيت و ٍذ عواف
يوم ذ امرأتين كان ا ل يو الورك عاف :يتهاهم أن
وَوج إحوداهما م{اويوة بون أبوو سوفيانو واألخورى
رج ل َهر َ  :أمن أجو الفوروج؟ عواف :ن{ومو ي َ
و او هللا ع يو وسو م إلو المديتوةو يجوا أبوو بنويرو رجو مون
افوان بن أميوةو ثوم رجوع التبو َ
عريشو وهو مسو مو يلرسو يوو ط بو رجوالنو يقواال :ال{هود الوذ ج{ وت لتواو يدي{و إلو الورج ينو
يخرجا ب و ح إكا ب غا كا الْ يفةو يتَلوا يلك ون من تمر لهمو يقاف أبو بنير ألحد الرج ين :وهللا
إنو ألرى سيفك هذا يا يالن جيداو ياس االَخر يقاف :وهللا إن لجيدو لقود جربوت بو وجربوت يقواف
ويور االَخور ح و أتو المديتوةو يودخ
أبو بنير :أرنو أنظر إلي يلمكت مت و يلرب ب ح برد َ
و ا هللا ع ي وس م« :رأى َهذَا كِعّللارا»و يقواف :وهللا ع و اواحبوو وإنوو
المسجد ي{دوو يقاف التب َ
وهللا لمق وفو يجا أبو بنوير يقواف :عود وهللا أويو هللا كم وك ورددتتوو إلويهمو ثوم أغواثتو هللا موتهمو
و ا هللا ع ي وسو مَ « :ويّللاو ِ ا َمو ا امسّللاو{َ ِر َح ّللاورَ لَ ّللاوو كوانَ لَو ِ أ َحودٌ» ي موا سومع عورف أنو
يقاف التب َ
َ
سيردَ إليهم عاف :يخرج ح أت سيف البْرو وتف ت أبو جتدف بن سوهي بون عموروو ي ْوق بولبو
بنيرو يج{ ال يخرج من عريش رج عد أس م إال لْق بلبو بنيرو ح اج م{ت متهم عنوابةو
يوووهللا مووا يسووم{ون ب{يوور خرجووت لقووريش إلو الووولم إال اع رضوووا لهووم يق وووهمو وأخووذوا أموووالهمو
و ا هللا ع ي وس م يتاشدون هللا والرحم لما أرس إليهمو يمون أتوا يهوو
يلرس ت عريش إل التب َ
َ
ِ
ِ
ّللا
ّللا
عت ِه ّللام ح و ب وو حميَوة ال َجا اه يَو اة وكانوت حميو هم
آمن يلنَف هللا َو ِه َو الَ اذ َك َ
عتك ّللام وأ ّللاي اديَك ّللام َ
ف أ ّللاي اديَ ِه ّللام َ
يقروا ببسم هللا الرحمن الرحيمو وحالوا بيتهم وبين البيت.
وو ولم َ
أنهم لم َ
يقروا أن نب َ
24425أ حدثتو ي{قوَ بن إبراهيمو عاف :حدثتا يْي بن س{يدو عاف :حدثتا عبد هللا بن المبواركو
عاف :أخبرنا م{مرو عن الَهر َ و عن عروةو عون المسوور بون مخرموةو وموروان بون الْكومو عواال:
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خرج رسوف هللا ا هللا ع ي وس م من ال ِْديبية يو بلع عورة م ةو ثم ككر نْو و إال أن عاف
يو حديث و عاف الَهر َ و يْدثتو القاسم بن مْمدو أن عمر بن الخناَ رضو هللا عت عاف :يلتيوت
و ا هللا ع ي وس مو يق ت :ألست برسوف هللا ا هللا ع ي وس م؟ عاف« :بَ »و عاف أيلوا:
التب َ
وخرج أبو بنير والذين أس موا من الذين َردَ رسو ِف هللا ا هللا ع ي وس م ح لْقوا بالسواح
ب نفور
ع طريق عير عريشو يق وا من ييها من الكفار وتغتَموها ي ما رأى كلك كفار عريشو رك ٍ
ِ
ونْون نق و وتِتهوب
متهم إل رسوف هللا ا هللا ع ي وس مو يقالوا ل  :إنهوا ال تغتوو مودتك شوي او
أموالِتاو وإنا نسللك أن تدخ هاال يو الذين أس موا متا يو ا ْك وتمت{همو وتْجوَ عتوا ع والهمو
ع ّللات ِه ّللامو ثم
يف{ كلك رسوف هللا ا هللا ع ي وس مو يلنَف هللاَ :و ِه َو الَ اذ َك َ
ع ّللات ِك ّللام وأ ّللاي اديَ ِك ّللام َ
ف أ ّللاي اديَ ِه ّللام َ
سا الْديث إل آخر و نْو حديث ابن عبد األع .
حدثتا ابن حميدو عاف :حدثتا س مةو عن ابن إسْا و عن مْمد بن مس م بن شهاَ الَهر َ و عون
عروة بن الَبيرو عن المسور بن مخرمةو ومروان بن الْكم أنهموا حودَثا و عواال :خورج رسووف هللا
ا هللا ع ي وس م عام ال ِْديبيةو يريد يارة البيتو ال يريد ع االًو وسا م{ هديو سوب{ين بدنوةو
وو يقواف لو  :يوا رسووف هللا هوذ عوريش عود سوم{ت
ح إكا كان ب{سوفان لقيو بوور بون سوفيان الك{بو َ
بمسيركو يخرجوا م{هم ال{وكِ المنايي ِ عد لبسوا ج ود التمورو ونَلوا بذ طوى ي{اهدون هللاو ال
تدخ ها ع يهم أبداو وهذا خالد بن الوليد يو خي همو عد عدموها إل كراع الغميم عواف :يقواف او هللا
ع َيّللاه ّللام لَ ّللاو َخ َووا بَ ّللايتاوو َوبَويَنَ سوائا ار ال َ{ َورَ ّللا
يوإن
ع ي وس م« :يا َو ّللاي َّ عِ َري ٍّللاش لَقَ ّللاد أ ّللاه َ َك ّللا ِه ِم ال َْ ّللار ِ
َو ماكَا َ
إن ّللا
ِ
أرادِواو َو ّللا
اخ اورينَ » ثوم ككور
أظ َه َرناو َ
ّللاوالم دَ ا
حِ َ
ع َ ّللاي اهم دَ َخ ووا يوو ا س ا
ِه ّللام أاابِوناو كانَ كلكَ الَ اذ َ
نْو حديث م{مر بَيادات يي كثيرةو ع حديث م{مر تركت ككرها.
24426أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابن يدو يو عول « :وال َه ّللاد َ َم ّللا{ ِكويا ّللا
أن
مْ َ ِ» عاف :كان الهد بذ طوىو وال ِْديبية خارجة مون الْورمو نَلهوا رسووف هللا او هللا
يَ ّللاب ِ َو ا
ع ي وس م حين غ ََورت عريش ع ي الما .
أن ت َ ِ
وعول َ :ولَ ّللاوال ارجا ٌف ِماّللا امتِونَ َوناسا ٌ ِماّللا امتاتَ لَ ّللام ت َ ّللا{ َ ِموو ِه ّللام ّللا
َيور
ن ِوو ِه ّللام يَ ِ ا
نوي َب ِكم امو ّللات ِه ّللام َم َ{ َورة ٌ بغ ا
اع ّللا ٍم يقوف ت{ال ككر  :ولوال رجاف من أه ا يموان ونسوا موتهم أيهوا المامتوون بواأ أن تن ووهم
بخي كم ورج كم لم ت{ موهم بمكةو وعد حبسهم الموركون بها عوتكمو يوال يسو ني{ون مون أجو كلوك
الخروج إليكم ي ق وهم .كما:
24427أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع وادةو عولو َ :ولَ ّللاووال ارجوا ٌف ِماّللا امتِوونَ
َير اع ّللا ٍم هذا حين ردَ مْمد ا هللا ع ي وس م وأاْاب أن يودخ وا
َوناسا ٌ ِم ا
امتاتٌ  ...ح ب و ابغ ا
مكةو يكان بها رجاف مامتون ونسا مامتاتو يكر هللا أن يواكوا أو يوط ووا بغيور ع ومو ي نويبكم
م{رة بغير ع م.
متهم َ
واخ ف أه ال لوي يو الم{رة ال و عتاها هللا يو هوذا الموضوعو يقواف ب{لوهم :عتو بهوا ا ثوم.
ككر من عاف كلك:
24428أ و حوودثتو يووونسو عوواف :أخبرنووا ابوون وهووبو عوواف :عوواف ابوون يوودو يووو عول و َ :ولَو ّللاووال ارجووا ٌف
أن ت َ َ
ِماّللا امتِونَ َو انسا ٌ ِماّللا امتاتٌ لَ ّللام ت َ ّللا{ َ ِمو ِه ّللام ّللا
َير اع ّللا ٍم عاف :إثم بغير ع م.
ن ِو ِه ّللام يَ ِ ا
ني َب ِك ّللام ام ّللات ِه ّللام َم َ{ َرة ٌ بغ ا
وعاف آخرون :عت بها غرم الدية .ككر من عاف كلك:
َيور اع ٍومّللا
ِ
ِ
ّللا
ٌ
َ
24429أ حودثتا ابون حميودو عواف :حودثتا سو مةو عون ابون إسوْا ي ا
نويبَك ّللام اموت ِه ّللام َم{َ َورة بغ ا
ال{ورو وهوو الجورَ .وإنموا
والم{ورة :هوو المف{ وة مون
ي خرجوا دي و و يلموا إثوم ي وم يْسوب ع ويهم.
َ
َ
َ
ت{رون بهاو ي َمكم من أج ها كفارة ع الخنلو وكلك ع وق رعبوة
م{رة َ
الم{ت  :ي نيبكم من عب هم َ
مامتةو من أطا كلكو ومن لم ينق ينيام شهرين.
وإنما اخ رت هذا القوف دون القوف الذ عال ابن إسْا و ألن هللا إنما أوجوب ع و عاتو الموامن
يو دار الْرَ إكا لم يكن هاجر متهاو ولم يكن عات ع م إيمان الكفارة دون الديةو يقوافّ :للا
وإن كوانَ
ير رعَبَو ٍة ِماّللا امتَو ٍة» لوم يوجوب ع و عات و خنول دي و و ي وذلك ع توا:
عد َِو لَ ِك ّللام و ِه َو ِماّللا ام ٌنو يَ َّْللا ار ِ
ام ّللان عَ ّللاوم َ
أن ت َ َ
والم{رة يووو هووذا الموضووع الكفووارةو وأن موون عول و ّ :للا
ن ِووو ِه ّللام يووو موضووع ريووع ردَا ع و
عت و بو
َ
ً
الرجافو ألن م{ت الكالم :ولوال أن تن وا رجواال موامتين ونسوا مامتوات لوم ت{ مووهمو ي نويبكم
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م{رة بغير ع م ألكن هللا لكم أيها المامتون يو دخوف مكةو ولكت حاف بيتكم وبين كلك اليِد اّللاخ َ
متهم َ
ّللا
حِ يو َرحّللا َم ا ا َمن يَوا ِ يقوف :ليدخ يو ا سالم من أه مكة من يووا عبو أن تودخ وهاو وحوذف
َ
جواَ لوال اس غتا بداللة الكالم ع ي .
وعول  :لَ ّللاو ت َََ يَ وا يقوف :لو تميَ الذين يو موركو مكة من الرجواف الموامتين والتسوا المامتوات
عوذَابا أ اليموا
الذين لم ت{ موهم متهمو يفارعوهم وخرجوا من بين أظهورهم لَ{َوذَبّللاتا الَوذاينَ َكفَ ِوروا امو ّللات ِهم َ
يقوف :لق تا من بقو ييها بالسيفو أو أله كتاهم بب{م ما يالمهم من عوذابتا ال{اجو  .وبتْوو الوذ
ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
ِ
َ
24430أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع وادةو عولو  :ل ّللاوو ت َََ يَ ووا ...اآليوةو إن
هللا يديع بالمامتين عن الكفار.
24431أ ِحدثت عن الْسينو عاف :سوم{ت أبوا م{واك يقووف :أخبرنوا عبيودو عواف :سوم{ت اللوْاك
يقوف يو عول لَ ّللاو ت َََ يَ ِوا لَ{َذَبّللاتا الَذاينَ َكفَ ِروا ام ّللات ِه ّللام ي{تو أهو مكوة كوان يويهم مامتوون مس لو{فون:
يقوف هللا لوال أول ك المس ل{فون لو عد تَيَ واو ل{ذَبتا الذين كفروا متهم عذابا أليما.
تفرعوواو
24432أ حدثتا يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابن يدو يو عول  :لَ ّللاو ت َََ يَ ِووا لوو َ
فر المامن من الكايرو ل{ذَبتا الذين كفروا متهم عذابا أليما.
ي َ

اآلية 26 :

القوف يأو تلويأ عول ت{ال  َ :اإ ّللاك َج َ{ َ الَذاينَ َكفَ ِرواّللا ياو عِ ِو اب اه ِم ّللاال َْ اميَوةَ َح اميَوةَ ّللاال َجا اه ايَو اة يَولَنََ َف َ
حِ
ى َو َكوانِ َواّللا أ َ َح َ
حِ اب ِكو َ
وق اب َهوا َوأ َ ّللاه َ َهوا َو َكوانَ َ
ع َ َ َر ِ
سو ال ا َو َ
س اكيتَ َ ِ َ
َ
ع َ ّللاال ِماّللا امتاينَ َوأ َ ّللالََ َم ِه ّللام َك ا َمةَ ال َ ّللاق َو َ
ع ايما ً }.
َو
ش
ٍ
ّللا َ
سوهي
ي{تو ت{ال ككر بقول  :إ ّللاك َج َ{ َ الَذاينَ َكفَ ِروا ياو عِ ِو اب اهم ّللاال َْ اميَةَ َح اميَةَ الجا اه ايَ اة حين ج{و ِ
بن عمرو يو ع ب الْميةو يام تع أن يك ب يو ك اَ المقاضاة الذ ك ب بين يد رسوف هللا ا
هللا ع ي وس م والموركين :بسم هللا الرحمن الرحيمو وأن يك ب يي  :مْمد رسووف هللاو وام توع هوو
وعوم من دخوف رسوف هللا ا هللا ع ي وسو م عامو كلوك .وبتْوو الوذ ع توا يوو كلوك عواف أهو
ال لوي  .ككر من عاف كلك:
24433أ حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا مْمد بن ثورو عن م{مرو عن الَهر َ و عواف :كانوت
يقوروا «بسوم
حمي هم ال و ككر هللاو إك ج{ الذين كفروا يو ع وبهم الْميةو حمية الجاه يةو أنهم لوم َ
هللا الرحمن الرحيم» وحالوا بيتهم وبين البيت.
حدثتو ي{قوَ بن إبوراهيمو عواف :حودثتا يْيو بون سو{يدو عواف :حودثتا عبود هللا بون المبواركو عون
م{مرو عن الَهر بتْو .
24434أ حدثتو عمرو بن مْمد ال{ثمانوو عاف :حدثتا إسماعي بن أبوو أويوسو عواف :ثتوو أخووو
عن س يمانو عن يْي بن س{يدو عن ابن شهاَو عن سو{يد بون المسويبو أن أبوا هريورة أخبور أن
حِو يَ َم ّللا
رسوف هللا ا هللا ع ي وس م عاف « :اأم ّللارتِ ّللا
ون عواف ال
أن أِعاتا َ التَا َ ح يَقِولِوا ال إلَ َ إالَ َ
س ِ إالَ با َْقَ ا َو احسابِ ِ ع هللا» .وأنَف هللا يو ك ابو و يوذكر عوموا
إلَ إالَ َ
حِ يَقَ ّللاد َ
ن َم امتَو مالَ ِ َونَ ّللاف َ
ع َ
حِ يَسّللاو َ ّللاكبا ِرون وعواف هللا :إ ّللاك َج{َو َ الَوذاينَ َكفَ ِوروا ياوو
اس كبروا يقاف :إنَ ِه ّللام كانِوا إكَا عاي َ لَ ِه ّللام ال إلَ َ إالَ َ
ع ال ِماّللا امتينَ ّللا
وألََ َم ِه ّللام َك ا َموةَ ال َ ّللاق َووى
عِ ِوبا اه ِم ّللاال َْ اميَةَ َح اميَةَ الجا اه ايَة يل ّللانََ َف َ
س ِو ال ا َو َ
س اكيتَ َ ِ َ
ع ر َ
حِ َ
وكانِوا أ َح َق باها وأ ّللاه َها وهو ال إل إال هللا مْمد رسوف هللاو اس كبر عتها الموركون يوم ال ِْديبيوةو
يوم كاتبهم رسوف هللا ا هللا ع ي وس م ع علية المدَة.
َ
و «إك» من عول  :إ ّللاك َج{َ َ الَذاينَ َكفَ ِروا من ا ة عول  :ل{ذَبتا .وتلوي الكالم :ل{وذبتا الوذين كفوروا
متهم عذابا أليماو حين ج{ الذين كفروا يو ع وبهم الْميوةو والْميوة ي{ي وة مون عووف القائو  :حمو
يالن أنف حمية ومْمية ومت عوف الم مس:
أن يِ َك َ
ض ِه ّللام َكذا الرأ يَّْللا مو أ ّللانفَ ِ ّللا
وما
ضو اع ّللار ِ
أال إنَتاو ام ّللات ِه ّللام َو اع ّللار ا
َ
ي{تو بقول « :يْمو» :يمتع .وعاف َح اميَة الجا اه ايَ اة ألن الذ ي{ وا من كلك كان جمي{ من أخال
أه الكفرو ولم يكن شو مت مما أكن هللا لهم ب و وال أحد من رس .
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سووو ال ا َوع و ال ِموواّللا امتاينَ يقوووف ت{ووال ككوور يوولنَف هللا النووبر
وعول و  :يَوول َ ّللانََ َف َ
ع و َر ِ
س و اكيتَ َ ِ َ
حِ َ
والنملنيتة والوعار ع رسول وع المامتينو إك حمو الوذين كفوروا حميوة الجاه يوةو ومت{ووهم
موون النووواف بالبيووتو وأبوووا أن يك بوووا يووو الك وواَ بيت و وبيووتهم بسووم هللا الوورحمن الوورحيمو ومْموود
رسوف هللا ّللا
وألََ َم ِه ّللام َك ا َمةَ ال َ ّللاق َوى يقاف :ألَمهم عوف ال إل إال هللا ال و ي قون بها التارو وأليم ال{ذاَ.
ورو ب الخبر عون رسووف
وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي ع اخ الف يو كلك متهمو ِ
هللا ا هللا ع ي وس م .ككر عائ و كلك بما ع تا يي و والخبر الذ ككرنا عن رسوف هللا او هللا
ع ي وس م:
24435أ حدثتا الْسن بن عَعة الباه وو عاف :حدثتا سفيان بن حبيبو عاف :حدثتا ش{بةو عن ثور
بن أبو ياخ ةو عن أبي و عن النفي و عن أبي و سمع رسوف هللا ا هللا ع ي وس م يقوفّ :للا
وألََ َم ِه ّللام
حِ».
َك َمةَ ال َ ّللاق َوى عاف« :ال إلَ َ إالَ َ
س َمة بن
وو عاف :سم{ت سالماو سمع ش{بةو سم َع َ
24436أ حدثتو مْمد بن خالد بن خداش ال{َ َ اك َ
ّللا
ّللا
َ
ِك َهي و سمعا عبَايَةو سمع ع يا رضو هللا عت يو عول  :وألََ َم ِه ّللام َك ا َمة ال َق َوى عاف :ال إل إال هللا.
حدثتو ابن بوارو عاف :حدثتا يْي وعبد الرحمنو عاال :حدثتا سفيانو عن سو مةو عون عبايوة بون
و رضو هللا عت و يو عول ّ :للا
وألََ َم ِه ّللام َك ا َمةَ ال َ ّللاق َوى عاف :ال إل إالَ هللاو وهللا أكبر.
رب{وو عن ع َ
حدثتو مْمد بن عيس الدامغانوو عاف :حدثتا ابون المبواركو عون سوفيان وشو{بةو عون سو مة بون
و رضو هللا عت عاف :ال إل إالَ هللاو وهللا أكبر.
كهي و عن رج و عن ع َ
حدثتا ابن المثت و عاف :حدثتا وهب بن جريرو عن ش{بةو عن سو مةو عون عبايو و عون رجو مون
و رضو هللا عت ّللا
وألََ َم ِه ّللام َك ا َمةَ ال َ ّللاق َوى عاف :ال إل إالَ هللا.
بتو تميم عن ع َ
وو عن ابن عبوا و عولو :
وو عاف :حدثتا أبو االّو عاف :ثتو م{اويةو عن ع َ
24437أ حدثتو ع َ
ّللا
وألََ َم ِه ّللام َك ا َمةَ ال َ ّللاق َوى يقوف :شهادة أن ال إل إالَ هللاو يهو ك مة ال قوىو يقوف :يهو رأ ال قوى.
24438أ حدثتا ابن المثت و عاف :حدثتا مْمد بن ج{فرو عاف :حدثتا ش{بةو عاف :سم{ت أبا إسْا
يْدَث عن عمرو بن ميمون أن كان يقوف يو هذ اآلية ّللا
وألََ َم ِهم َك ا َمةَ ال َ ّللاق َوى عاف :ال إل إالَ هللا.
حدثتو مْمد بن عيس و عاف :أخبرنا ابن المباركو عاف :أخبرنوو سوفيانو عون أبوو إسوْا و عون
عمرو بن ميمونو مث .
حدثتا ابن بوارو عاف :حدثتا عبد الرحمنو عواف :حودثتا سوفيانو عون أبوو إسوْا و عون عمورو بون
ميمون وأ َ ّللالََ َم َه ّللام َك ا َمةَ ال َ ّللاق َوى عاف :ال إل إالَ هللا.
24439أ عاف :ثتا سفيانو عن متنورو عن مجاهد ّللا
وألََ َم ِه ّللام َك ا َمةَ ال َ ّللاق َوى وعاف :ال إل إالَ هللا.
24440أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع وادة ّللا
وألوََ َم ِه ّللام َك ا َموةَ ال َ ّللاق َووى وهوو:
شهادة أن ال إل إال هللا.
24441أو حوودثتو يووونسو عوواف :أخبرنووا ابوون وهووبو عوواف :عوواف ابوون يوودو يووو عولو ّ :للا
وألووََ َم ِه ّللام َك ا َموةَ
ال َ ّللاق َوى عاف :هو ال إل إالَ هللا.
24442أ ِحدثت عن الْسينو عاف :سوم{ت أبوا م{واك يقووف :أخبرنوا عبيودو عواف :سوم{ت اللوْاك
يقوف يو عول ّللا
وألََ َم ِه ّللام َك ا َمةَ ال َ ّللاق َوى هو ال إل إالَ هللا.
24443أ حدثتو س{د بن عبد هللا بن عبد الْكمو عاف :حدثتا حفص بن عمرو عاف :حدثتا الْكم بن
أبانو عن عكرمةو يو عول ّ :للا
وألََ َم ِه ّللام َك ا َمةَ ال َ ّللاق َوى عاف :شهادة أن ال إل إالَ هللا.
وو عاف :حدثتا عمورو بون أبوو سو مةو عون سو{يد بون عبود ال{َيوَو عون
24444أ حدثتو ابن البرع َ
و ّللا
َ
ّللا
َ
َ
وألََ َم ِه ّللام َك ا َمة ال ق َوى عاف :ال إل إال هللا مْمد رسوف هللا.
عنا الخراسان َ
24445أ حدثتو النوار َ مْمد بن إسماعي و عاف :حدثتا مْمد بن سوارو عاف :حدثتا سفيان بن
و األ د َ و عواف :كتوت موع ابون عمور بوين مكوة ومتو
عييتةو عن يَيد بن أبو خالد المكوو عون ع و َ
بالموول مينو يسوومع التووا يقولووون :ال إلو إالَ هللاو وهللا أكبوورو يقوواف :هووو هوووو يق ووت :مووا هووو؟ عوواف:
ّللا
وألََ َم ِه ّللام َك ا َمةَ ال َ ّللاق َوى ا خالص و َكانِوا أ َ َح َق باها َوأ َ ّللاه َ َها.
وعاف آخرون :ب  :هو ك مة ال قوىو ا خالص .ككر من عاف كلك:
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و بن الْسين األ د َ و عاف :حدثتا يْي بن يمانو عن ابن ِج َريمو عن مجاهد
24446أ حدثتو ع َ
ّللا
وألََ َم ِه ّللام َك ا َمةً ال َ ّللاق َوى عاف :ا خالص.
حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبو عاامو عاف :حدثتا عيس و وحدثتو الْارثو عاف :حدثتا
الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبو نجيّو عن مجاهد َك ا َمةَ ال َ ّللاق َوى ك مة ا خالص.
وعاف آخرون :هو عول  :بسم هللا الرحمن الرحيم .ككر من عاف كلك:
24447أ حدثتو مْمد بن عيس و عاف :حدثتا ابن المباركو عن م{مورو عون الَهور َ و يوو عولو :
ّللا
وألََ َم ِه ّللام َك ا َمةَ ال َ ّللاق َوى عاف :بسم هللا الرحمن الرحيم.
وعاف آخرون :هو عوف ال إل إالَ هللا وحد ال شريك ل و ل الم ك ولو الْمودو وهوو ع و كو شوو
عدير .ككر من عاف كلك:
24448أ حدثتا أبو ِك َريبو عاف :حودثتا ابون يموانو عواف :أخبرنوا ابون ِج َوريمو عون مجاهود وعنوا
ّللا
وألََ َم ِه ّللام َك ا َمةَ ال َ ّللاق َوى عواف :أحودهما ا خوالصو وعواف االَخور :ك موة ال قووى :ال إلو إالَ هللا وحود ال
شريك ل ل ال ِم ك ول الْمدو وهو ع ك َ شو عدير.
وعول و  :وكووانِوا أ َحو َ
وق ابهووا وأ ّللاه َهووا يقوووف ت{ووال ككوور  :وكووان رسوووف هللا ا و هللا ع ي و وس و م:
والمامتون َ
أحق بك مة ال قوى من الموركين وأه ها :يقوف :وكان رسوف هللا او هللا ع يو وسو م
ِ
والمامتون أه ك مة ال قوى دون الموركين .وككر أنهوا يوو عورا ة عبود هللا «وكوانِوا أ ّللاه َهوا وأ َح َ
وق
ابها» .وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
َ
24449أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادة وكانِوا أ َح َق بهوا وأ ّللاه َهوا وكوان
المس مون َ
أحق بهاو وكانوا أه ها :أ ال وحيدو وشهادة أن ال إل إالَ هللاو وأن مْمدا عبد ورسول .
ع ايما يقوف ت{ال ككر  :ولم يَف هللا بك شو كا ع مو ال يخف ع ي
وعول  :وكانَ َ
َو ٍ َ
حِ ب ِك َ ش ّللا
شو هو كائنو ول{ م أيها التا بما يْدث من دخولكم مكة وبها رجاف مامتونو ونسا مامتات
لم ت{ موهمو لم يلكن لكم بدخولكم مكة يو سفرتكم هذ .

اآلية 27 :

ادَ َ َ
حِ َر ِ
سولَ ِ َ
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :لَقَ ّللاد َ
ام اإن شَآ َ
الرؤّللا َيا اب ّللاال َْ َق لَ َ ّللاد ِخ ِ َن ّللاال َمس اّللاجدَ ّللاال َْ َر َ
ِون كَلاكَ يَ ّللاْوا ً عَ اريبوا ً
َ
س ِك ّللام َو ِمقَ َ
حِ اآمتاينَ ِم َْ َقاينَ ِر ِ و َ
ن ارينَ الَ تَخَايِونَ يَ َ{ ا َم َما لَ ّللام ت َ ّللا{ َ ِمواّللا يَ َج َ{ َ امن د ا
}.
يقوف ت{ال ككر  :لقد اد هللا رسوول مْمودا رؤيوا ال وو أراهوا إيوا أنو يودخ هوو وأاوْاب
نرا ب{لهم رأس و ومْ َقا ب{لهم .وبتْو الذ
بيت هللا الْرام آمتينو ال يخايون أه الوركو مق َ
ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
24450أ حدثتو مْمد بن س{دو عاف :ثتو أبوو عاف :ثتو عموو عاف :ثتو أبوو عن أبيو و عون ابون
ام ّللا
حا اآمتاوينَ عواف هوو دخووف
إن شا َ َ
ادَ َ َ
حِ َر ِ
سولَ ِ َ
عبا لَقَ ّللاد َ
الرؤّللا يا بال َْ َق لَ َ ّللاد ِخ ِ َن ال َمس اّللاجدَ ّللاال َْ َر َ
مْمد ا هللا ع ي وس م البيت والمامتونو مْ قين رؤوسهم ومقنرين.
 24451أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
الرؤّللا يوا
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حودثتا ورعوا جمي{واو عون ابون أبوو نجويّو عون مجاهودو يوو عولو َ :
بال َْ َق عاف :أ ِ ار َ بالْدِيبية أن يدخ مكة وأاْاب مْ قينو يقاف أاْاب حين نْر بال ِْديبية :أين
رؤيا مْمد ا هللا ع ي وس م؟
َ
َ
الرؤّللا يوا
اودَ َ َ
حِ َر ِ
سوول ِ َ
24452أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عون ع وادة لقَو ّللاد َ
بال َْ َق عاف :رأى رسوف هللا ا هللا ع ي وس م أن ينووف بالبيوت وأاوْاب و ينودَ هللا رؤيوا و
س اجدَ ال َْ َرام ّللا
حِ اآمتاينَ  ...ح ب و ال ت َخايِونَ .
إن شا َ َ
يقاف :لَ َ ّللاد ِخ ِ َن ال َم َ
اودَ َ
24453أ حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مرو عن ع ادةو يو عولو  :لَقَو ّللاد َ
الرؤّللا يا بال َْ َق عاف :أ ِ ار َ يو المتوام أنهوم يودخ ون المسوجد الْورامو وأنهوم آمتوون مْ َقوين
َ
حِ َر ِ
سولَ ِ َ
نرين.
رؤوسهم ومق َ
سول َِ
َ
ادَ َ َ
حِ َر ِ
24454أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابن يدو يو عول  :لقَ ّللاد َ
و او هللا ع يو وسو م« :إنَووو عَو ّللاد رأ ّللايووتِ أنَ ِكو ّللام
َ
الرؤّللا يووا بووال َْ َق ..إلو آخوور اآليووة .عوواف :عوواف لهووم التبو َ
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ن ارينَ » ي موا نوَف بال ِْديبيوة ولوم يودخ كلوك ال{وام
س ِك ّللام َو ِمقَ َ
س َ ّللاد ِخ ِونَ ال َمس اّللاجدَ ال َْ َرام ِم َْ َقاينَ ِرؤِ و َ
َ
َ
َ
َ
َ
الرؤّللا يوا بوال َْق يقورأ ح و
ادَ َ َ
حِ َر ِ
سول ِ َ
ط{ن المتايقون يو كلكو يقالوا :أين رؤيا ؟ يقاف هللا لق ّللاد َ
َ
وليكونن كلك.
ن ارينَ ال ت َخايِونَ إنو لم أر يدخ ها هذا ال{امو
ب و َو ِمقَ َ
َ
َ
الرؤّللا يووا
ا ودَ َ َ
حِ َر ِ
سووول ِ َ
24455أ و حوودثتا ابوون حميوودو عوواف :حوودثتا س و مةو عوون ابوون إسووْا لقَ و ّللاد َ
ِ
بال َْ َق ...إل عول ّ :للا
حِ اآمتاينَ لرؤيا رسوف هللا ا هللا ع ي وس م ال و أ اريَهوا أنو سويدخ
إن شا َ َ
مكة آمتا ال يخافو يقوف :مْ قين ومقنرين ال تخايون.
وعول  :يَ{َ ا َم ما لَ ّللام ت َ ّللا{ َ ِموا يقوف ت{ال ككر  :ي{ وم هللا جو َ ثتواؤ موا لوم ت{ موواو وكلوك ع مو ت{وال
ككر بما بمكة من الرجاف والتسا المامتينو الذين لم ي{ مهم المامتونو ولو دخ وها يو كلك ال{ام
م{رة بغير ع مو يردَهم هللا عن مكة من أج كلك وبتْو
لوط وهم بالخي
والرج و يلااب هم متهم َ
َ
الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
َ
24456أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابون يودو يوو عولو  :يَ{َ ا َوم موا لو ّللام ت َ ّللا{ ِمووا
عاف :ردَ لمكان من بين أظهرهم من المامتين والمامتاتو وأخر ليدخ هللا يو رحم و مون يووا
من يريد أن يهدي .
وعولو  :ي َج َ{و َ امو ّللا
ون دِون كلووكَ يَ ّللاْووا عَ اريبووا اخ ووف أهو ال لويو يووو الفو ّ القريووبو الووذ ج{ و هللا
َ
نرينو يقاف ب{لهم :هو الن ّ الذ
ل مامتين دون دخولهم المسجد الْرام مْ قين رؤوسهم ومق َ
جرى بين رسوف هللا ا هللا ع ي وس م وبين موركو عريش .ككر من عاف كلك:
 24457أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبو نجيّو عون مجاهودو عولو  :ام ّللا
ِون كلوكَ
ون د ا
يَ ّللاْا عَ اريبا عاف :التْر بال ِْديبيةو ورج{وا ياي ْوا خَيبرو ثم اع مر ب{د كلوكو يكوان تنوديق رؤيوا
يو الستة القاب ة.
ِون
24458أ حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا س مةو عن ابن إسْا و عن الَهر َ و عول  :يج َ{ َ ام ّللان د ا
كلكَ يَ ّللاْا عَ اريبا ي{تو :ا ّ ال ِْديبيوةو وموا يو ّ يوو ا سوالم يو ّ كوان أعظوم متو و إنموا كوان الق واف
حيوث ال قو التوا ي موا كانوت الهدنوة وضو{ت الْورَو وأمون التوا ك هوم ب{لوهم ب{لواو يوال قوا
ي فاوضوا يو الْديث والمتا عةو ي م يك م أحد با سالم ي{ق شي ا إال دخ يي و ي قد دخ يو تيتك
الست ين يو ا سالم مث من كان يو ا سالم عب كلك وأكثر.
ِون كلكَ يَ ّللاْا عَ اريبا عواف:
24459أ حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا س مةو عن ابن إسْا يج َ{ َ ام ّللان د ا
ا ّ ال ِْديبية.
وعاف آخرون :عت بالف ّ القريب يو هذا الموضع :ي ّ خيبر .ككر من عاف كلك:
24460أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابن يدو يو عول  :يَ َج َ{ َ ام ّللا
ِون كلوكَ
ون د ا
يَ ّللاْا عَ اريبا عاف :خيبر حين رج{وا من ال ِْديبيةو ي ْها هللا ع يهمو يقسومها ع و أهو الْديبيوة ك هوم
إال رجالً واحدا من األننارو يقاف ل  :أبو دجانة سوماك بون خرشوةو كوان عود شوهد ال ِْديبيوة وغواَ
عن خَيبر.
وأول األعواف يو كلك بالنواَ أن يقاف :إن هللا أخبر أن ج{و لرسوول والوذين كوانوا م{و مون
أه بي{ة الرضوان ي ْا عريبا مون دون دخوولهم المسوجد الْورامو ودون تنوديق رؤيوا رسووف هللا
ا هللا ع يو وسو م وكوان او ّ ال ِْديبيوة ويو ّ خيبور دون كلوكو ولوم يخنوص هللا ت{وال ككور
خبر كلك عن ي ّ من كلك دون ي ّو ب ع َم كلكو وكلك ك ي ّ ج{ هللا من دون كلك.
والنواَ أن ي{م كموا عمو و ييقواف :ج{و هللا مون دون تنوديق رؤيوا رسووف هللا او هللا ع يو
نورينو ال يخوايون المووركين او ّ
وس م بدخول وأاْاب المسجد الْرام مْ َقين رؤوسهم ومق َ
ال ِْديبية وي ّ خيبر.

اآلية 29-28 :

وق الي ّللا
ايون ّللاال َْ َ
َين
سو َ َر ِ
ِظ اه َور ِ َ
القوف يأو تلويأ عول ت{ال ِ َ :ه َو الَو اذ َ أ َ ّللار َ
ع َو الود ا
ى َود ا
سوولَ ِ با ّللاال ِهودَ َ
ار ِر َح َمآ ِ بَ ّللايتَ ِه ّللام ت َ َورا ِه ّللام ِر َك{وا ً
اّللا َ
سو ِف َ
ِك َ ا َو َكفَ َ با َ
ش اهيدا ً ا َم َْ َمدٌ َر ِ
حا َوالَذاينَ َم{َ ِ أ َ اشدَآ ِ َ
ع َ ّللاال ِكفَ ا
س َجدا ً يَ ّللاب َغِونَ يَ ّللا
لالً َمنَ َ
حا َو ارض َّللاوانا ً اسي َما ِه ّللام ياو ِو ِجو اه اه ّللام َم ّللان أَث َ ار ال َ
س ِجو اد كَلاكَ َموث َ ِ ِه ّللام ياوو ال َ ّللاوو َراةا
ِ
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نجي ا كَََ ّللارع أ َ ّللاخ َر َج ش ّللا
ع اليَ اغوي َ
َنل َ ِ يَآ َ َر ِ يَا ّللاس َ ّللاغ َ َ
وب َ
,
سووعا ا يِ ّللا{ اج ِ
ع َو َ ِ
الوَ َرا َ
ى َ
َو َمث َ ِ ِه ّللام ياو ا ا ا
 ,يَا ّللاس ََو َ
ٍ
ع اظيما ً }.
نا ال َْا ا
عدَ َ
ع ام ِواّللا ال َ
ت ام ّللات ِهم َم ّللاغ اف َرة ً َوأَجّللا را ً َ
حِ الَذاينَ آ َمتِواّللا َو َ
ار َو َ
با اه ِم ّللاال ِكفَ َ
اين ال َْ َ
وق الوذ أرسو رسوول مْمودا
س َ َر ِ
ي{تو ت{ال ككر بقول ِ :ه َو الَ اذ ّللا
أر َ
سولَ ِ بال ِهدَى َود ا
او هللا ع يو وسو م بالبيووان الواضووّو َودايوون ال َْووقو وهووو ا سووالم الووذ أرسو داعيووا خ قو إلي و
الي ّللا
َين ِك َ ا يقوف :ليبن ب الم ك هاو ح ال يكون دين سوا و وكلك كان كوذلك ح و
ِظ اه َر ِ َ
ع الد ا
يتَف عيس ابن مريمو ييق الدجافو يْيت ٍذ تبن األديان ك هاو غيرو دين هللا الذ ب{ث ب مْمدا
ا هللا ع ي وس مو ويظهر ا سالم ع األديان ك ها.
وعول  :و َكفَ
ش اهيدا يقوف ج َ ثتاؤ لتبي ا هللا ع يو وسو م :أشوهدك يوا مْمود ربوك ع و
باّللا َ
َ
نفس و أن سيظهر الدين الذ ب{ثك ب و َكفَ
ش اهيدا يقوف :وحسبك ب شاهدا .وبتْوو الوذ ع توا
باّللا َ
َ
يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
وو عون الْسون
24461أ حدثتا ابن ِحميدو عاف :حدثتا يْي بن واضّو عاف :حدثتا أبوو بكور ال ِهوذل َ
وق لي ّللا
سولَ ِ بال ِهدَى َوداين ال َْ َ
َين ِك َو ا و َكفَو شَو اهيدا يقووف :أشوهد لوك
س َ َر ِ
ِه َو الَ اذ ّللا
أر َ
ِظ اه َور ِ ع و الود ا
ع نفس أن سي ّللا
ِظ اهر ديتك ع الدين ك و وهذا إعالم مون هللا ت{وال نبيو او هللا ع يو وسو مو
والووذين كرهوووا النو ّ يوووم ال ِْديبيووة موون أاووْاب و أن هللا يوواتّ ع وويهم مكووة وغيرهووا موون الب وودانو
مس يهم بذلك عما نالهم من الكآبوة والْوَنو باننورايهم عون مكوة عبو دخولهموهواو وعبو طووايهم
بالبيتو
َ
وار ِر َحموا ِ بَيّللاوتَ ِه ّللام يقووف ت{وال ككور  :مْمود
سو ِف َ
وعول ِ :م َْ َمدٌ َر ِ
حا َوالذاين َم َ{ ِ أ اشودَا ِ ع و ال ِكفَ ا
رسوف هللا وأتباع من أاْاب الذين هم م{ ع ديت و أشدَا ع الكفارو غ يظة ع ويهم ع ووبهمو
ع ي ة بهم رحم هم ِر َحما ِ بَ ّللايتَ ِه ّللام يقوف :رعيقوة ع ووَ ب{لوهم لوب{مو ليتوة أنفسوهم لهومو هيتوة ع ويهم
لهم .كما:
24462أ حدثتا بورو عواف :حودثتا يَيودو عواف :حودثتا سو{يدو عون ع وادة ِر َحموا ِ َبيّللاوتَ ِه ّللام ألقو هللا يوو
س َجدا يقوف :تراهم رك{ا أحيانوا أ يوو اوالتهم سوجدا
ع وبهم الرحمةو ب{لهم لب{م ت ََرا ِه ّللام ِر َك{ا ِ
حا يقووف :ي مسووون بركووعهم وسوجودهم وشودَتهم ع و الكفوار ورحمووة
أحيانوا يب غِوونَ يَلّللاوالً امونَ َ
ب{لهم ب{لاو يلوالً مون هللاو وكلوك رحم و إيواهمو بولن ي فلو ع ويهمو ييِودخ هم جت و َو ارض َّللاووانا
يقوف :وأن يرض عتهم ربهم.
سو ِجو اد يقووف :عالمو هم يوو وجووههم مون أثور السوجود يوو
وعول  :اسيما ِه ّللام ياو ِو ِجو اه اه ّللام امنَ أث َ ار ال َ
االتهم .ثم اخ وف أهو ال لويو يوو السويما الوذ عتوا هللا يوو هوذا الموضوعو يقواف ب{لوهم :كلوك
عالمة يج{ ها هللا يو وجو المامتين يوم القيامةو ي{ريون بها لما كان من سوجودهم لو يوو الوديتا.
ككر من عاف كلك:
24463أ حدثتو مْمد بن س{دو عاف :ثتو أبوو عاف :ثتو عموو عاف :ثتو أبوو عن أبيو و عون ابون
س ِجو اد عاف :االتهم تبدو يو وجوههم يوم القيامة.
عبا
اسيما ِه ّللام ايو ِو ِجو اه اه ّللام ام ّللان أث َ ار ال َ
24464أ حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا يْي بون واضوّو عواف :حودثتا عبيود هللا ال{ كووو عون خالود
الْتفوو عول  :اسيما ِه ّللام ايو ِو ِجو اه اه ّللام ام ّللان أث َ ار الس ِجو اد عاف :ي{رف كلك يوم القياموة يوو وجووههم مون
ف ياو ِو ِجو اه اه ّللام نَل َّللارة َ التَ ا{ ايم.
أثر سجودهم يو الدنياو وهو كقول  :ت َ ّللا{ ار ِ
24465أ حدثتو عبيد بن أسباط بن مْمدو عاف :حدثتا أبوو عن يلي بون مورو و عون عنيوةو
س ِجو اد عاف :مواضع السجود من وجوههم يوم القياموة أشود
يو عول  :اسيما ِه ّللام ياو ِو ِجو اه اه ّللام ام ّللان أث َ ار ال َ
وجوههم بياضا.
حدثتا مْمد بن عمارةو عاف :حدثتا عبيد هللا بن موس و عاف :أخبرنا ابن يلي و عن يلي و عن
عنيةو بتْو .
حدثتو أبو السائبو عاف :حدثتا ابن يلي و عن يلي و عن عنيةو بتْو .
حدثتا مجاهد بن موس و عاف :حدثتا يَيدو عاف :أخبرنا يلي و عن عنيةو مث .
 24466أ حدثتا ابون عبود األع و و عواف :حودثتا الم{ مورو عواف :سوم{ت شوبيبا يقووف عون مقاتو بون
س ِجو اد عاف :التور يوم القيامة.
حيانو عاف :اسيما ِه ّللام ياو ِو ِجو اه اه ّللام ام ّللان أث َ ار ال َ
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و بون المبوارك:
24467أ حدثتا ابن ستان القَا و عاف :حدثتا هارون بون إسوماعي و عواف :عواف ع و َ
سم{ت غير واحد عن الْسونو يوو عولو  :اسويما ِه ّللام ياوو ِو ِجوو اه اه ّللام ّللا
سو ِجو اد عواف :بياضوا يوو
مون أث َ اور ال َ
وجوههم يوم القيامة.
س ّللام وخووع و وعت بذلك أنو يورى مون كلوك ع ويهم يوو
وعاف آخرون :ب كلك سيما ا سالم و َ
الدنيا ككر من عاف كلك:
وو عون ابون عبوا و يوو
24468أ حدثتا ع وو عاف :حدثتا أبو اوالّو عواف :ثتوو م{اويوةو عون ع و َ
سن.
عول  :اسيما ِه ّللام ياو ِو ِجو اه اه ّللام عاف :ال َ
س ِمت ال َْ َ
عمارةو عن الْكمو عن مجاهدو
24469أ عاف :ثتا مجاهدو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا الْسن بن ِ
عن ابن عبا و يو عول  :اسيما ِه ّللام ياوو ِو ِجوو اه اه ّللام ام ّللا
سو ِجو اد عواف :أموا إنو لويس بالوذ ت َ َور ّللاونو
ون أث َ اور ال َ
س ّللام وخووع .
سّْللا ت و َ
ولكت سيما ا سالم و َ
 24470أ حدثتا ابون بووارو عواف :حودثتا أبوو عوامرو عواف :حودثتا سوفيانو عون حميود األعورجو عون
س ِجو اد عاف :الخووع وال واضع.
مجاهد اسيما ِه ّللام يو ِو ِجو اه اه ّللام ام ّللان أث َ ار ال َ
حدثتا ابن بوارو عاف :حدثتا مام و عاف :حدثتا سفيانو عن حميد األعرجو عن مجاهدو مث .
عاف :ثتا أبو عامرو عاف :حدثتا سفيانو عون متنوورو عون مجاهود اسويما ِه ّللام ياوو ِو ِجوو اه اه ّللام ام ّللا
ون أث َ اور
س ِجو اد عاف :الخووع.
ال َ
24471أ حدثتا مْمد بن المثت و عاف :حدثتا مْمد بن ج{فرو عن ش{بةو عن الْكمو عن مجاهودو
سْ ّللاتة.
س ِجو اد عاف :ال َ
يو هذ اآلية اسيما ِه ّللام ياو ِو ِجو اه اه ّللام ام ّللان أث َ ار ال َ
24472أ حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا جريورو عون متنوورو عون مجاهودو يوو عولو  :اسويما ِه ّللام ياوو
س ِجو اد عاف :هو الخووعو يق ت :هو أثر السجودو يقاف :إن يكون بين عيتي مثو
ِو ِجو اه اه ّللام ام ّللان أث َ ار ال َ
ركبة ال َ{ ّللاتَو وهو كما شا هللا.
سو َهرو الوذ يظهور يوو الوجو مثو
وعاف آخرون :كلك أثر يكون يو وجوو المنو ينو مثو أثور ال َ
ال َك َف وال هيم والنفرةو وما أشب كلك مما يظهر السهر وال {ب يو الوج و ووجهوا ال لويو يوو
كلك إل أن سيما يو الدنيا .ككر من عاف كلك:
24473أ حدثتا أبو ِك َريبو عاف :حدثتا ابن يمانو عن سفيانو عن رج و عون الْسون اسويما ِه ّللام يوو
س ِجو اد عاف :النفرة.
و ِج ِو اه اه ّللام ام ّللان أث َ ار ال َ
يقوص
24474أ حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا الم{ مرو عن أبي و عاف :عم الويخ الذ كوان
َ
س َهر يِرى يو وجوههم.
س ِجو اد يَعم أن ال َ
عسرو وعرأ اسيما ِه ّللام ياو ِو ِجو اه اه ّللام ام ّللان أث َ ار ال َ
يو ِ
عنيوةو يوو عولو :
وو عن حفصو عن ش اَمر بون َ
24475أ حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا ي{قوَ القِ َم َ
اسيما ِه ّللام ايو ِو ِجو اه اه ّللام عاف :تهيَم يو الوج من سهر ال ي .
وعاف آخرون :كلك آثار ترى يو الوج من ث َ َرى األرضو أو نَدَى َ
الن َهور .ككر من عاف كلك:
المتقر و عاف :حودثتا حمواد بون مسو{دة وحودثتا ابون ِح َميودو عواف:
24476أ حدثتا َح ّللاوثرة بن مْمد ا
حدثتا جرير جمي{ا عن ث{ بة بن سهي و عن ج{فر بن أبو ال ِمغيرةو عن س{يد بن ِجبيورو يوو عولو :
س ِجو اد عاف :ثَرى األرضو ونَدى َ
الن ِهور.
اسيما ِه ّللام ايو ِو ِجو اه اه ّللام ام ّللان أث َ ار ال َ
24477أ حدثتا ابن ستان َ
و بون المبواركو
القَا و عاف :حدثتا هارون بن إسماعي و عاف :حدثتا ع و َ
عكرمة يقوف :اسيما ِه ّللام ياو ِو ِجوو اه اه ّللام ام ّللا
سو ِجو اد عواف:
ون أث َ اور ال َ
عاف :حدثتا مالك بن ديتارو عاف :سم{ت ا
هو أثر ال راَ.
وأول األعواف يو كلك بالنواَ أن يقاف :إن هللا ت{ال ككر أخبرنا أن سيما هاال القووم الوذين
يخص كلك ع و وعوت دون وعوت .وإك كوان كلوك
واف اف هم يو وجوههم من أثر السجودو ولم
َ
كذلكو يذلك ع ك َ األوعاتو يكان سيماهم الذ كانوا ي{ريوون بو يوو الودنيا أثور ا سوالمو وكلوك
وتنوع و ويوو االَخورة موا أخبور أنهوم ي{ريوون
خووع وهدي و هد وسم و وآثار أدا يرائل
َ
الغرة يو الوج وال ْجي يو األيد واألرج من أثر الوضو و وبياض الوجو من أثر
ب و وكلك َ
السجود .وبتْو الذ ع تا يو م{ت السيما عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
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24478أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادة اسيما ِه ّللام ياوو ِو ِجوو اه اه ّللام ام ّللا
ون أث َ اور
س ِجو اد يقوف :عالم هم أو أع م هم النالة.
ال َ
َ
َ
َ
وعول  :كلكَ َمث ِه ّللام ياو ال ّللاو َراةا يقوف :هذ النفة ال و وافت لكم من افة أتباع مْمود او هللا
ع ي وس م الذين م{ اف هم يو ال وراة.
ّللا
َ
نجيو ا كَوََ ّللارع ّللا
أخ َور َج شَونل ِ يقووف :واوف هم يوو إنجيو عيسو اوفة رع
وعول َ :و َموث َ ِ ِه ّللام يوو ا ا
يورخ يهوو يوون إشونا و وإنموا موث هم
أخرج شنل و وهو يراخ و يقاف مت  :عد أشونل الوَرع :إكا َ
بالَرع المون و ألنهم اب دأوا يو الودخوف يوو ا سوالمو وهوم عودد ع ي وونو ثوم ج{ ووا ي َايودونو
ويودخ ييو الجماعوة ب{ودهمو ثووم الجماعوة ب{ود الجماعوةو ح و كثوور عوددهمو كموا يْودث يوو أاو
الَرع الفرخ مت و ثم الفرخ ب{د ح يكثر ويتم  .وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر
من عاف كلك:
وو عون ابون عبوا و
وو عواف :حودثتا أبوو اوالّو عواف :حودثتا م{اويوةو عون ع و َ
24479أ حدثتو ع َ
َ
حا َوالذاينَ َم َ{ ِ أاْاب مث همو ي{تو ن{ هم مك وبا يو ال وراة وا نجي عب أن
سو ِف َ
عول ِ :م َْ َمدٌ َر ِ
يخ ق السموات واألرض.
24480أ حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا يْيو بون واضوّو عواف :حودثتا عبيودو عون اللوْاك ِم َْ َمودٌ
ار ...إل عولو  :كلوكَ َموث َ ِ ِه ّللام ياوو ال َ ّللاوو َراةا ثوم عوافَ :و َموث َ ِه ّللام يوو
سو ِف َ
َر ِ
حا َوالَذاينَ َم َ{ ِ أ اشدَا ِ ع ال ِكفَ ا
ّللا
َ
ع ّللا
أخ َر َج شَنل ِ ...اآلية.
ا نجي كَََ ّللار َ
ِ
24481أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادة كلك َمث َ ِه ّللام ياو ال َ ّللاو َراةا :أ هذا
أخ َر َج ش ّللا
نجي ا كَََ ّللارعٍ ّللا
َونل َ ِ يهوذا مثو أاوْاَ رسووف هللا او هللا
المث يو ال وراة َو َمث َ ِ ِه ّللام ياو ا ا
ع ي وس م يو ا نجي .
24482أ حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مرو عن ع ادةو يو عول  :اسيما ِه ّللام ياو
نجي ا كَََ ّللارعٍ ّللا
أخ َر َج شنل َ ِ.
ِو ِجو اه اه ّللام ام ّللان أث َ ار ال َ
س ِجو اد عاف كلكَ َمث َ ِ ِه ّللام ياو ال َ ّللاو َراةا َو َمث َ ِ ِه ّللام ياو ا ا
24483أ ِحدثت عن الْسينو عاف :سوم{ت أبوا م{واك يقووف :أخبرنوا عبيودو عواف :سوم{ت اللوْاك
س ِجو اد كلكَ َمث َ ِ ِه ّللام ياو ال َ ّللاو َراة ي{تو السيما يو الوجو
يقوف يو عول  :سيما ِه ّللام ياو ِو ِجو اه اه ّللام ام ّللان أث َ ار ال َ
نجيو ا كَوََ ّللارعٍ ّللا
مث هم يو ال وراةو وليس ب َمث َ هم يو ا نجي و ثم عاف َ
أخ َور َج
عوَ وجو َ َ :و َموث َ ِ ِه ّللام ياوو ا ا
ش ّللا
َنل ِ ...اآليةو هذا مث هم يو ا نجي .
24484أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابن يدو يو عول  :اسيما ِه ّللام ياو ِو ِجو اه اه ّللام
أخ َر َج ش ّللا
نجي ا كَََ ّللارعٍ ّللا
َنل َ ِ.
ام ّللان أث َ ار ال َ
س ِجو اد كلكَ َمث َ ِ ِه ّللام ياو ال َ ّللاو َرا اة َو َمث َ ِ ِه ّللام ياو ا ا
24485أ حدثتا عمرو بن عبد الْميدو عاف :حدثتا مروان بن م{اويةو عن ِج َوويبرو عون اللوْاك
حا َوالَوذاينَ َم َ{و ِ ...اآليوةو عواف :هوذا موث هم يوو ال ووراةو ومثو آخور يوو
سوو ِف َ
يو عووف هللاِ :م َْ َمودٌ َر ِ
أخ َر َج ش ّللا
ا نجي كَََ ّللارعٍ ّللا
َنل ِ يآ َ َر ِ اآلية.
وعاف آخرون :هذان ال َمثَالن يو ال وراة وا نجي مث هم .ككر من عاف كلك:
24486أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبو نجيّو عن مجاهدو يو عولو  :كلوكَ َموث َ ِ ِه ّللام
ياو ال َ ّللاو َراةا وا نجي واحد.
وأول القولين يو كلك بالنواَ عوف من عاف :موث هم يوو ال ووراةو غيور موث َ هم يوو ا نجيو و وإن
الخبر عن َمث هم يو ال وراة م تا ٍ عتد عول  :كلكَ َمث َ ِ ِه ّللام ياو ال َ ّللاو َراةا وكلك أن القوف لو كوان كموا عواف
مجاهد من أن مث هم يو ال وراة وا نجي واحدو لكان ال تَي  :ومث هم يو ا نجي و وكَرع أخورج
سو ِجو اد ح و يكوون
شنل و يكان تمثي هم بالَرع م{نويا ع عول  :اسيما ِه ّللام ياو ِو ِجو اه اه ّللام ام ّللان أث َ اور ال َ
كلك خبرا عن أن كلك َمث هم يو ال وراة وا نجي و ويو مجوو الكوالم بغيور واو يوو عولو  :كَوََ ّللارعٍ
نجيو ا خبور مب ودأ عون اوف هم ال وو هوو يوو
دلي بَيَن ع اْة ما عِ تاو وأن عولهم َو َمث َ ِ ِه ّللام ياوو ا ا
أخ َر َج ش ّللا
ا نجي دون ما يو ال وراة متها .وبتْو الذ ع تا يو عول ّللا
َنل َ ِ عاف أه ال لوي  .ككور مون
عاف كلك:
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24487أ حدثتو يْي بن إبراهيم المس{ود َ و عاف :حدثتا أبوو عن أبي و عن جدَ و عن األعموشو
مور بهوذ اآليوة كَوََ ّللارعٍ ّللا
أخ َور َج
عن خيثمةو عاف :بيتا عبد هللا يقرى رجوالً عتود غوروَ الوومسو إك َ
ش ّللا
َنل َ ِ عاف :أن م الَرعو وعد دنا حنادكم.
24488أ عاف :ثتا ي{قوَ بن إبراهيمو عاف :حدثتا ابن ع يةو عن ِحميد النوي و عاف :عرأ أنوس بون
أخ َر َج ش ّللا
مالك :كَََ ّللارعٍ ّللا
َنل َ ِ يآ َ َر ِ عاف :تدرون ما شنل ؟ عاف :نبات .
24489أ حدثتو مْمد بن س{دو عاف :ثتو أبوو عاف :ثتو عموو عاف :ثتو أبوو عن أبيو و عون ابون
أخ َر َج ش ّللا
نجي ا كَََ ّللارعٍ ّللا
َنل َ ِ عاف :ستب حين ي سو ع
عبا و عول  :كلكَ َمث َ ِ ِه ّللام ياو ال َ ّللاو َراةا َو َمث َ ِ ِه ّللام ياو ا ا
نبات عن حبات .
ِ
َ
24490أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عواف :حودثتا سو{يدو عون ع وادة َو َموث ِه ّللام ياوو ا نجيو ا كَوََ ّللارعٍ
أخ َر َج ش ّللا
ّللا
َنل ِ عاف :هذا مث أاْاَ مْمد ا هللا ع ي وس م يو ا نجي و عي لهوم :إنو سويخرج
ويتهون عن المتكر.
عوم يتب ون نبات الَرعو متهم عوم يلمرون بالم{روفو
َ
24491أ حدثتا ابن عبد األع و عواف :حودثتا ابون ثوورو عون م{مورو عون ع وادة والَهور َ كَوََ ّللارعٍ
أ َ ّللاخ َر َج ش ّللا
َنل َ ِ عاال :أخرج نبات .
24492أ ِحدثت عن الْسينو عاف :سوم{ت أبوا م{واك يقووف :أخبرنوا عبيودو عواف :سوم{ت اللوْاك
أخ َر َج ش ّللا
يقوف يو عول َ :و َمث َ ِ ِه ّللام ياو ا ّللان اجي ا كَََ ّللارعٍ ّللا
َنل َ ِ ي{تو :أاْاَ مْمد ا هللا ع ي وس مو
يكونون ع يالًو ثم يَدادون ويكثرون ويس غ ظون.
24493أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابن يدو يو عول  :كَََ ّللارع أ َ ّللاخ َور َج ش ّللا
َونل َِ
ٍ
أوالد و ثم كثرت أوالد .
 24494أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعوا جمي{واو عون ابون أبوو نجويّو عون مجاهودو يوو عولو  :كَوََ ّللارعٍ
أ َ ّللاخ َر َج ش ّللا
َنل َ ِ عاف :ما يخرج بجتب الْق ة يي َم ويتم .
ع شوونل وأعان و و وهووو موون الموواا رة ال ووو بم{ت و
وعول و  :يووآ َر ِ يقوووف :يقو َووا  :أ عو َووى الووَر َ
الم{اونووة يا ّللاسو َ ّللاغ َ َ
سوووعا ا والسووو  :جمووع سووا و وسووا الووَرع
 ,يقوووف :يغ وو ,الووَرع يا ّللاسو ََوى ع و ِ
والوجر :حام  .وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
24495أ حدثتو مْمد بن س{دو عاف :ثتو أبوو عاف :ثتو عموو عاف :ثتو أبوو عن أبيو و عون ابون
عبا و يآ َ َر ِ يقوف :نبات مع ال فاي حين يستب كلكَ َمث َ ِ ِه ّللام ياو ال َ ّللاو َرا اة َو َمث َ ِ ِه ّللام ياو ا ّللان اجي ا يهو مث
ضرب أله الك اَ إكا خرج عوم يتب ون كما يتبوت الوَرع ييب وو يويهم رجو يولمرون بوالم{روفو
ويتهون عن المتكرو ثم يغ ظونو يهم أول ك الذين كانوا م{هوم .وهوو َمثو ضورب هللا لمْمود او
هللا ع ي وس م يقوف :ب{ث هللا ا هللا ع ي وس م وحد و ثم اج مع إلي نوا ع يو يامتوون بو و ثوم
يكون الق ي كثيراو ويس غ ظونو ويغي ,هللا بهم الكفار.
 24496أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبو نجيّو عن مجاهدو يو عولو يوآ َ َر ِ عواف:
يودَ وأعان .
سوعا ا عاف :أاول .
ع
ِ
وعول َ :
24497أ حدثتو ابن عبد األع و عاف :حودثتا ابون ثوورو عون م{مورو عون ع وادة والَهور يوآ َ َر ِ
سوعا ا يقوف :ي الحق.
ع
ِ
يا ّللاس َ ّللاغ َ ,يا ّللاس ََوى َ
24498أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابون يودو يوو عولو  :يوآ َ َر ِ اج موع كلوك
ف عاف :وكذلك المامتون خرجوا وهم ع ي ض{فا و ي م يَف هللا يَيد ييهمو ويايودهم با سوالمو
يال َ
ً
كما أيَد هذا الَرع بلوالد و يآ ر و يكان مثال ل مامتين.
24499أ حدثتو عمرو بن عبد الْميدو عاف :حدثتا مروان بن م{اويةو عن ِج َويبرو عن اللْاك
كَََ ّللارع أ َ ّللاخ َر َج ش ّللا
َنل َ ِ يآ َ َر ِ يا ّللاس َ ّللاغ َ َ
فرعاو ي تبوت كو َ حبوة
ع
ِ
بر نِثا َر م َ
سوعا ا يقوف :حبَ َ
 ,يا ّللاس ََوى َ
ٍ
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واحدةو ثم أنب ت ك َ واحدة متهاو ح اس غ  ,ياس وى ع سوع عاف :يقوف :كان أاْاَ مْمود
ا هللا ع ي وس م ع يالًو ثم كثرواو ثم اس غ ظوا اليَ اغي َ
ار.
 ,هللا با اه ِم ال ِكفَ َ
ع اليَ اغووي َ
ع الووذ اسو غ ,
وار يقوووف ت{ووال ككوور  :ي{جووب هووذا الووَر ِ
وعولو  :يِ ّللا{ اجو ِ
وب الو َوَ َرا َ
 ,با اهو ِم ال ِكفَو َ
َ
َ
ِ
ار يقووف:
ياس وى ع سوع يو تمام و ِحسن نبات و وب وغ وان هائ الذين رعو اليَ اغي ,با اه ِم الكف َ
يكووذلك َمثو مْموود او هللا ع يو وسو م وأاووْاب و واج موواع عووددهم ح و كثووروا ونمووواو وغ وو,
أمرهم كهذا الَرع الذ واف ج َ ثتاؤ اف و ثم عاف :اليَ اغي َ
ار يود َف كلوك ع و م وروك
 ,با اه ِم ال ِكفَ ا
من الكالمو وهو أن هللا ت{ال ي{ كلك بمْمود او هللا ع يو وسو م وأاوْاب ليغوي ,بهوم الكفوار.
وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
24500أ حدثتو مْمد بن س{دو عاف :ثتو أبوو عاف :ثتو عموو عاف :ثتو أبوو عن أبيو و عون ابون
عبا  :اليَ اغي َ
ار يقوف هللا :مث هم كمث رع أخرج شنل يوآ َ ر و ياسو غ ,و ياسو وى ع و
 ,با اه ِم ال ِكفَ َ
الَراع من كثرت و و ِحسن نبات .
سوع و ح ب و أحسن التباتو يِ ّللا{ اجب َ
الوَراع عواف:
ب
24501أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابن يدو يو عول  :يِ ّللا{ اج ِ
َ
الَراع ِحست اليَ اغي َ
ار بالمامتينو لكثرتهمو يهذا مث هم يو ا نجي .
ي{جب َ
 ,اب اه ِم ال ِكفَ َ
َ
ِ
ع اظيموا يقووف ت{وال ككور :
نوا الْا ا
عدَ َ
عم ووا ال َ
ت امو ّللات ِه ّللام َم ّللاغ اف َورة ً وأجّللا ورا َ
حِ الوذاينَ آ َمتِووا و َ
وعول َ :و َ
ِ
ت يقوف :وعم وا بما أمرهم هللا ب من يرائل
نا الْا ا
ع ام وا ال َ
وعد هللا الذين ادَعوا هللا ورسول و َ
ال و أوجبها ع يهم.
وعول  :ام ّللات ِه ّللام ي{تو :من الوّ الذ أخرج الَرعو وهم الداخ ون ياوو ا سوالم ب{ود الوَرع الوذ
واف ربتا تبارك وت{ال اف  .والها والميم يوو عولو امو ّللات ِه ّللام عائودة ع و م{تو الووّ ال ع و
لفظ و ولذلك جمع يقي « :متهم»و ولم يق «مت » .وإنما جموع الووّ ألنو أريود بو مون يودخ يوو
دين مْمد ا هللا ع ي وس م إل يوم القيامة ب{د الجماعة الذين واف هللا اف هم بقول َ :والَذاين
س َجدا.
ار ِر َحما ِ َب ّللايتَ ِه ّللام ت ََرا ِهم ِر َك{ا ِ
َم َ{ ِ أ اشدَا ِ َ
ع ال ِكفَ ا
وعولو َو َم ّللاغ افو َورة ً ي{تووو :عفوووا عمووا ملو موون كنوووبهمو وسووي أعمووالهم بْسووتها .وعولو  :وأجّللا وورا
عظيما ي{تو :وثوابا جَيالًو وكلك الجتة.
َ

سورة الحجرات
سورة الْجرات مدنية
وآياتها ثمانو عورة
بسم هللا الرح َمن الرحيم

اآلية 1 :

حَ اإ َن َ
سو ال ا َواتَقِوواّللا َ
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ َ :يلَيَ َها الَذاينَ آ َمتِواّللا الَ تِقَدَ ِمواّللا َبيّللانَ َيدَ ا َ
حا َو َر ِ
حَ
ع اي ٌم }.
س امي ٌع َ
َ
َ
ِ
وبتبووة نبيو مْمود
ي{تو ت{ال ككر بقول  :يا أيَها الذاينَ آ َمتوا :يا أيها الذين أعروا بوحدانيوة هللاو
َ
سو ال ا يقووف :ال ت{ج ووا بقلوا أمور يوو حوروبكم أو
ا هللا ع ي وس م ال تِقَدَ ِموا بَينَ يَدَ َ
حَ َو َر ِ
و عوون
ديووتكمو عبو أن يقلووو هللا لكووم ييو ورسووول و ي قلوووا بخووالف أموور هللا وأموور رسووول و مْكو َ
ال{رَ يالن يقدَم بين يد إمام و بم{ت ي{ج باألمر والتهو دون  .وبتْو الذ ع توا يوو كلوك عواف
أه ال لوي وإن اخ فت ألفاظهم بالبيان عن م{تا ككر من عاف كلك:
وو عون ابون عبوا و عولو :
وو عاف :حدثتا أبو االّو عاف :ثتو م{اويةو عن ع و َ
24502أ حدثتا ع َ
سو ال ا يقوف :ال تقولوا خالف الك اَ والستة.
ال تِقَدَموا بينَ يَدَ َ
حا َو َر ِ
24503أ حدثتو مْمد بن س{دو عاف :ثتو أبوو عاف :ثتو عموو عاف :ثتو أبوو عن أبيو و عون ابون
سوو ال ا  ...االَيوة عواف :نِ ِهووا أن ي ك مووا
عبا و يو عول يا أيَها الَذاينَ آ َمتِوا ال تِقَودَ ِموا بَوينَ يَودَ َ
ور ِ
حا َ
بين يد كالم .
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 24504أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعوا جمي{واو عون ابون أبوو نجويّو عون مجاهودو يوو عولو  :يوا أيَهوا
سوو ال ا عواف :ال تف واتوا ع و رسووف هللا او هللا ع يو وسو م
الَذاينَ آ َمتِوا ال تِقَدَ ِموا بَوينَ يَودَ َ
حا َو َر ِ
بوو ح يقلي هللا ع لسان .
َ
ِ
24505أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع وادة يوا أيَهوا الوذينَ آ َمتِووا ال تقَودَ ِموا
سو ال ا كِكر لتا أن ناسا كانوا يقولون :لو أنَف يو كذا لوضوع كوذا وكوذاو عواف :يكور
بَينَ يَدَ َ
حا َو َر ِ
هللا َ
عَ وج َ كلكو وعدم يي .
24506أ وعاف :الْسن :أنا من المس مين كبْوا عب االة رسوف هللا ا هللا ع ي وس م يوم
و هللا ا هللا ع ي وس م أن ي{يدوا كبْا آخر.
التْرو يلمرهم نب َ
َ
حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مرو عن ع ادةو يو عول يا أيَها الذاينَ آ َمتِووا ال
سو ال ا عاف :إن أِناسا كانوا يقولون :لو أنَف يو كذاو لوو أنوَف يوو كوذاو وعواف
تِقَدَ ِموا بَينَ يَدَ َ
حا َو َر ِ
و او هللا ع يو
و او هللا ع يو وسو مو يولمرهم التبو َ
الْسن :هم عوم نْوروا عبو أن ينو و التبو َ
وس م أن ي{يدوا الذبّ.
24507أ ِحدثت عن الْسينو عاف :سوم{ت أبوا م{واك يقووف :أخبرنوا عبيودو عواف :سوم{ت اللوْاك
سو ال ا ي{تو بذلك يوو الق وافو وكوان مون
يقوف يو عول  :يا أيَها الَذاينَ آ َمتِوا ال تِقَدَ ِموا بَينَ يَدَ ا َ
حا َو َر ِ
ل إال بلمر ما كان من شرائع ديتهم.
أمورهم ال ين ّ أن يِ ّللاق َ
24508أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عواف :عواف ابون يودو يوو عولو جو َ ثتواؤ  :يوا أيَهوا
سو ال ا عاف :ال تقن{وا األمر دون هللا ورسول .
الَذاينَ آ َمتِوا ال تِقَدَ ِموا بَينَ يَدَ َ
حا َو َر ِ
24509أ حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا مهرانو عن سفيان يا أيَهوا الَوذاينَ آ َمتِووا ال تِقَودَ ِموا بَوينَ يَودَ
سووو ال ا عوواف :ال تقلوووا أموورا دون رسوووف هللاو وبلووم ال ووا موون عول و  :ال تِقَ ودَ ِموا عوورأ عو َورا
َ
حا َو َر ِ
القورا ع يهواو وعود
األمنارو وهوو القورا ة ال وو ال أسو جيَ القورا ة بخاليهواو جمواع الْجوة مون َ
حكو عن ال{رَ عدَمت يو كذاو وتقدَمت يو كذاو ي{ هوذ ال غوة لوو كوان عيو « :ال تَقَودَ ِموا» بفو ّ
ال ا كان جائَا.
حَ َ
ع اي ٌم يقوف :وخايوا هللا أيها الذين آمتوا يو عولكمو أن تقولووا موا لوم
إن َ
وعول َ :واتَقِوا َ
س امي ٌع َ
حَ َ
يلكن لكم ب هللا وال رسول و ويو غير كلك مون أمووركمو وراعبوو و إن هللا سوميع لموا تقولوونو ع ويم
بما تريدون بقولكم إكا ع و مو ال يخفو ع يو شوو مون ضومائر اودوركمو وغيور كلوك مون أمووركم
وأمور غيركم.

اآلية 2 :

و َوالَ
او ّللاوو ا
القوووف يووأو تلويووأ عولو ت{ووال َ :يَلَيَ َهووا الَوذاينَ آ َمتِووواّللا الَ ت ّللاَريَ{ِو َوواّللا أ َ ّللا
او َووات َ ِك ّللام يَو ّللاوو َ َ
ت التَباو َ
م أَن تَّْللا بَ َ
ّ أ َ ّللاع َمالِ ِك ّللام َوأَن ِ ّللام الَ ت َ ّللاو{ِ ِرونَ }.
ل ِك ّللام البَ ّللا{ ٍ
تَجّللا َه ِرواّللا لَ ِ با ّللاالقَ ّللاو اف َك َج ّللاه ار بَ ّللا{ ا
يقوف ت{ال ككر  :يا أيها الذين ادَعوا هللا ورسول و ال تري{وا أاواتكم يو اووت رسووف هللا
م يقووف :وال
ل ِك ّللام البَ ّللا{ ٍ
ت جهمو بالكالمو وتغ ظون ل يو الخناَ َوال تجّللا َه ِروا لَ ِ بالقَ ّللاو اف َك َج ّللاه ار بَ ّللا{ ا
و هللاو يوا نبوو هللاو يوا رسووف هللا .وبتْوو
تتادو كما يتاد ب{لكم ب{لا :يا مْمدو يا مْمودو يوا نبو َ
الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
 24510أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبو نجيّو عن مجاهدو يو عول َ :وال تَجّللا َه ِروا
مو عاف ال تتادِو ندا و ولكن عوالً ليتا يا رسوف هللا.
ل ِك ّللام البَ ّللا{ ٍ
لَ ِ بالقَ ّللاو اف َك َج ّللاه ار بَ ّللا{ ا
24511أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادةو عول َ :وال تَجّللا َه ِوروا لَو ِ بوالقَ ّللاو اف
م كوانوا يجهورون لو بوالكالمو ويري{وون أاوواتهمو يووعظهم هللاو ونهواهم عون
ل ِك ّللام البَ ّللا{ ٍ
َك َج ّللاه ار بَ ّللا{ ا
كلك.
حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مرو عن ع ادةو كانوا يري{ونو ويجهرون عتد
و ا هللا ع ي وس مو يوعظواو ونهوا عن كلك.
التب َ
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24512أ ِحدثت عن الْسينو عاف :سوم{ت أبوا م{واك يقووف :أخبرنوا عبيودو عواف :سوم{ت اللوْاك
سوو اف
ا ّللاو ا
يقوف يو عول  :ال ت ّللاَريَ{ِوا أ ّللا
الر ِ
و ...االَيةو هو كقول  :ال تَجّللا {َ ِوا دِعوا َ َ
ا َوات َ ِك ّللام يَ ّللاو َ َ
ت التَبا َ
لو ِك ّللام بَ ّللا{لووا نهوواهم هللا أن يتووادو كمووا يتوواد ب{لووهم ب{لووا وأموورهم أن يوو َوريو
بَ ّللايوتَ ِك ّللام َكودِعا ا بَ ّللا{ ا
َ
التبوة.
وي{ظمو و ويدعو إكا دعو باسم َ
24513أ حدثتا أبو ِك َريبو عاف :حودثتا يود بون حبواَو عواف :حودثتا أبوو ثابوت بون ثابوت عويس بون
الوما و عاف :ثتو عمو إسماعي بن مْمد بن ثابت بن شما و عن أبي و عاف :لما نَلت هذ االَية
و َوال تَجّللا َه ِروا لَ ِ بالقَ ّللاو اف عاف :ع{د ثابت يو النريق يبكوو عاف:
ا ّللاو ا
ال ت ّللاَريَ{ِوا أ ّللا
ا َوات َ ِك ّللام يَ ّللاو َ َ
ت التَبا َ
أتخووف أن
يمر ب عاام بن عد َ من بتو ال{َجوالنو يقواف :موا يِبكيوك يوا ثابوت؟ عواف :لهوذ االَيوةو
َ
َ
وو وأنا ايَت رييع النوت عاف :يمل عاام بون عود َ إلو رسووف هللا او هللا
تكون نَلت ي َ
ِ
و ابون سو وفو يقواف لهوا:
ع ي وس مو عاف :وغ ب البكا و عاف :يلت امرأت جمي ة ابتة عبد هللا بون أبو َ
إكا دخ تِ بيت يرسوو يودَى ع اللبة بمسمارو يلرب بمسمار ح إكا خرج عنف وعاف :ال
أخرج ح ي ويانو هللاو أو يرض عتو رسوف هللا ا هللا ع ي وس م عاف :وأت عاام رسووف
عو ِ لوو» يجوا عااوم إلو المكوانو ي وم
هللا ا هللا ع يو وسو م يولخبر خبور و يقواف« :ا ّللاكهَوبّللا يا ّللاد ِ
يجد و يجا إل أه و يوجد يو بيت الفر و يقاف ل  :إن رسوف هللا ا هللا ع ي وسو م يودعوكو
و هللا او هللا ع يو وسو مو يقواف لو رسووف هللا او هللا
يقاف :اكسر اللَبةو عاف :يخرجا يلتيا نبو َ
و ال
ع يو وسو م« :مووا يِ ّللاب اكيووكَ يووا ثا ابووتِ »؟ يقوواف :أنووا اويَتو وأتخو َووف أن تكووون هووذ االَيووة نَلووت يو َ
و َوال تَجّللا َه ِروا لَ ِ القَو اف يقاف ل رسوف هللا او هللا ع يو وسو م:
ا ّللاو ا
ت ّللاَريَ{وا أ ّللا
ا َوات َ ِك ّللام يَ ّللاو َ َ
ت التَ اب َ
ض ّللا
يش َحميداو وت َ ّللاق َ َ شَهيداو َوت َ ّللاد ِخ َ ال َجتَةَ»؟ يقاف :رضيت ببِورى هللا ورسول و ال
«أما ت ّللاَر َ
أن ت َ ا{ َ
ِ
َ
أريوع اووتو أبودا ع و رسووف هللاو يولنَف هللا َ
إن الوذاينَ يَغِلَوونَ
سوو اف َ
حا أولَ اووكَ
أاووات َ ِه ّللام اع ّللاتودَ َر ِ
َ
حِ عِ ِوبَ ِه ّللام ل َ ّللاق َوى ...االَية.
الَذاينَ ّللاام َ َْنَ َ
 24514أ حدثتا ابن حميدو عاف :حدثتا ي{قوَو عن حفصو عن شومر بون عنيوةو عواف :جوا ثابوت
بن عيس بن الوما إل رسوف هللا ا هللا ع ي وسو م وهوو مْوَونو يقواف« :يوا ثابوت موا الوذ
أرى بك»؟ يقاف :آية عرأتها ال ي ةو يلخو أن يكون عود َحو ابّ عم وو يوا أيَهوا الَوذاين آ َمتِووا ال ت ّللاَريَ{ِووا
او ّللاوو ٍ
و هللا أخوو أن أكووون عوود ري{ووت
أ ّللا
اوووات َ ِك ّللام يَو ّللاوو َ َ
و وكووان يووو أِكنو اووممو يقوواف :يووا نبو َ
ت التَ ابو َ
و او هللا ع يو
اوتوو وجهرت لك بالقوفو وأن أكون عد حبّ عم ووو وأنوا ال أشو{ر :يقواف التبو َ
ض نَواينا يإنَكَ ام ّللان أ ّللاه ا ال َجتَ اة».
وس مّ « :للاام اش ع
ّللا
األر ا
عكرموةو عواف:
24515أ حدثتو ي{قوَ بن إبراهيمو عاف :حدثتا ابن ع ي و عاف :حودثتا أيووَو عون ا
و ...االَيوةو عواف ثابوت بون عويس:
ا ّللاوو ا
لما نَلت :يا أيَها الَذاينَ آ َمتِوا ال ت ّللاَريَ{ِوا أ ّللا
ا َوات َ ِك ّللام يَ ّللاوو َ َ
ت التَ ابو َ
و او هللا ع يو وسو مو وأجهور لو بوالقوفو يلنوا مون أهو
يلنا كتت أريع اوتو يوو اووت التبو َ
التارو يق{د يو بي و ي فقد رسوف هللا او هللا ع يو وسو مو وسولف عتو و يقواف رجو  :إنو لجوار و
ولو ن شو ت ألع مو َ
ون لووك ع مو و يقوواف« :ن{ووم»و يلتووا يقوواف :إن رسوووف هللا او هللا ع يو وسو م عوود
ت
ا ّللاوو ا
تفقدكو وسولف عتوكو يقواف :نَلوت هوذ االَيوة يوا أيَهوا الَوذاينَ آ َمتِووا ال ت ّللاَريَ{ِووا أ ّللا
ا َووات َ ِك ّللام يَ ّللاوو َ َ
و ...االَيووة وأنووا كتووت أريووع اوووتو يووو اوووت رسوووف هللا او هللا ع يو وسو مو وأجهوور لو
التَ ابو َ
بالقوفو يلنا من أه التارو يرجع إل رسوف هللا ا هللا ع ي وسو م يولخبر و يقواف« :بَو ّللا ِه َوو ام ّللا
ون
وأف لهواال وموا
أف لهواال وموا ي{بودونو َ
أ ّللاه ا ال َجتَ اة» ي ما كان يوم اليمامة انهَم التا و يقافَ « :
بْرهوا سواعة عواف :ورجو عوائم ع و
ينت{ون»و يا م{ور األننار خ وا لوو بووو ل{ وو أاو
َ
ث مةو يق وعِ ا .
24516أ حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مرو عن َ
الَهر َ و أن ثابت بن عيس
و هللاو لقود خوويت أن
ا ّللاوو ا
بن شما و عاف :لما نَلت ال ت ّللاَريَ{ِوا أ ّللا
ا َوات َ ِك ّللام يَ ّللاوو َ َ
و عواف :يوا نبو َ
ت التَباو َ
أكون عد ه كوتو نهانوا هللا أن نريوع أاوواتتا يوو اووتكو وإنوو امورؤ جهيور النووتو ونهو هللا
المر أن يْبَ أن يِْمد بما لم يف{ و يلجدنو أحبَ أن أِحمود ونهو هللا عون ال ِخويَال وأجودنو أحوبَ
ض ّللا
َ{يش َح اميوداو َوت ِ ّللاق َو َ
الجماف عاف :يقاف ل رسوف هللا ا هللا ع ي وس م« :يا ثاباتِ أما ت ّللاَر َ
أن ت َ
سي مة.
َ
ش اهيداو َوت َ ّللاد ِخ َ ال َجتَةَ؟» ي{اش حميداو وعِ شهيدا يوم ِم َ
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و بن سه و عاف :حدثتا مام و عاف :حدثتا نايع بون عمور بون ِجميّللاو الجمْووو
24517أ حدثتو ع َ
و او هللا ع يو
عاف :ثتو أبون أبوو م يكوةو عون الَبيورو عواف« :عودم ويود أرا عواف تمويمو ع و التبو َ
و او هللا ع يو وسو م أن يسو {م ع و عومو و
وس مو متهم األعرع بن حابسو يك وم أبوو بكور التبو َ
و او هللا
عاف :يقاف عمر :ال تف{ يا رسووف هللاو عواف :ي ك موا ح و ارتف{وت أاوواتهما عتود التبو َ
ع يو وسو مو عوواف :يقوواف أبووو بكوور ل{موور :مووا أردت إال خاليوووو عوواف :مووا أردت خاليووك .عوواف :ونووَف
ع اظي ٌم عاف :يما
ا ّللاو ا
القرآن :يا أيَها الَذاينَ آ َمتوا ال ت ّللاَريَ{وا أ ّللا
و ...إل عول  :وأَجّللا ٌر َ
ا َوات َ ِك ّللام يَ ّللاو َ َ
ت التَبا َ
و ا هللا ع يو وسو مو عواف :وموا ككور
و ا هللا ع ي وس م ب{د كلكو يَيِس اّللام َع التب َ
حدَث عمر التب َ
ابن الَبير جدَ و ي{تو أبا بكر.
أن تَّْللا بَ َ
وعول ّ :للا
ّ أعمالِ ِك ّللام يقوف :أن ال تْبّ أعمالكم ي ذهب باط ة ال ثواَ لكم ع يهواو وال جوَا
بري{كم أاواتكم يو اوت نبيكمو وجهركم ل بالقوف كجهر ب{لكم لب{م.
نجويو الكوية :م{تا  :ال تْبّ أعمالكم .عواف:
وعد اخ ف أه ال{ربية يو م{ت كلكو يقاف ب{م َ
ّللا
ِ
ويي الجَم والريع إكا وض{ت «ال» مكان «أن» .عاف :وهو يو عرا ة عبد هللا «يَ َّْللا بَّ أعموال ِك ّللام»
وهو دلي ع جوا الجَمو وعاف ب{م نْوويو البنورة :عواف :أن تْوبّ أعموالكم :أ مخايوة أن
تْبّ أعمالكم وعد يقاف :أستد الْائّ أن يمي .
وعول  :وأ ّللان ِ ّللام ال ت َ ّللاو{ِ ِرونَ يقوف :وأن م ال ت{ ً
مون وال تدورن.

اآلية 3 :

حا أ ِ ّللاولَوأ َ اكَ الَوذاينَ ّللاامو َ َْنَ
سوو اف َ
القوف يأو تلويأ عول ت{ال  َ :اإ َن الَذاينَ َيغِلَونَ أ َ ّللا
ا َووات َ ِه ّللام اعتودَ َر ِ
ع اظي ٌم }.
َ
ى لَ ِهم َم ّللاغ اف َرة ٌ َوأَجّللا ٌر َ
حِ عِ ِو َب ِه ّللام ال َ ّللاق َو َ
الكف يو لوين.
الغم:
يقوف ت{ال ككر  :إن الذين يكفون ريع أاواتهم عتد رسوف هللاو وأا
َ
َ
غم البنرو وهو كف عن التظرو كما عاف جرير:
ومت :
َ
م َ
ف إنَكَ ام ّللان نِ َمي ٍّللاريَال َك ّللا{با َب َ ّللاغتَ َوال اكالبا
يَغِ َ
الن ّللار َ
ِ
حِ عِ ِو َب ِه ّللام ل َ ّللاقوى يقوف ت{ال ككور  :هواال الوذين يغلوون أاوواتهم
وعول  :أولَ اكَ الَذاينَ ّللاام َ َْنَ َ
عتوود رسوووف هللاو هووم الووذين اخ بوور هللا ع وووبهم بام ْانو إياهوواو يااوونفاها وأخ نووها ل قوووىو ي{تووو
التقائ بلدا طاع و واج تاَ م{ااي و كما يم ْن الذهب بالتارو يويخ ص جيودهاو ويبنو خبثهوا.
وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
 24518أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
عاف :حدثتا الْسنو عواف :حودثتا ورعوا جمي{واو عون ابون أبوو نجويّو عون مجاهودو عولو ّ :للاامو َ َْنَ َ
حِ
عِ ِوبَ ِه ّللام عاف :أخ ص.
24519أ حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مرو عن ع ادةو يو عولو ّ :للاامو َ َْنَ َ
حِ
عِ ِوبَ ِه ّللام عاف :أخ ص هللا ع وبهم ييما أحبَ .
ع اظوي ٌم
وعول  :لَ ِه ّللام َم ّللاغ اف َرة ٌ يقوف :لهم من هللا عفو عن كنوبهم السالفةو وافّ مت عتهوا لهوم وأَجّللا ٌور َ
يقوف :وثواَ جَي و وهو الجتة.

اآلية 5-4 :

ت أ َ ّللاكث َ ِور ِه ّللام الَ يَ ّللا{ اق ِوونَ ا َولَ ّللاوو
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :إ َ َن الَذاينَ يِتَادِونَكَ امن َو َرآ ا ّللاال ِْ ِج َورا ا
حِ َ
ور َر احي ٌم }.
ابَ ِرواّللا َح َ َ ت ّللاَخ ِر َج إالَ ّللاي اه ّللام لَ َكانَ َخيّللارا ً لَ ِه ّللام َو َ
غف ِ ٌ
أَنَ ِه ّللام َ
يقوووف ت{ووال ككوور لتبي و مْموود ا و هللا ع ي و وس و م :إن الووذين يتادونووك يووا مْموود موون ورا
حجراتكو والْجرات :جمع حجرةو والثالثِ :ح َجورو ثوم تجموع الْجور ييقوافَ :ح ِجورات وحِجّللا وراتو
ا
وعد تجمع ب{م ال{رَ الْجرَ :ح َجرات بف ّ الجيمو وكوذلك كو َ جموع كوان مون ثالثوة إلو عوورة
ع يِ{َ ٍ يجم{ون ع ي{َالت بف ّ ثاني و والريع أينّ وأجود ومت عوف الواعر:
ت ابها ال ِْ ِج َراتِ
عبَادٌ َك افي ا الدَ اارمبَ و َوألبّللايا ٍ
أما كانَ َ
يقوف :ب ولبتو هاشم.
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وعول  :وأ ّللاكث َ ِر ِه ّللام ال يَ ّللا{ اق ِون يقوف :أكثرهم جهاف بدين هللاو والال م لهم من حقك وت{ظيمك .وكِكور
أن هذ االَية وال و ب{ودها نَلوت يوو عووم مون األعوراَ جواؤوا يتوادون رسووف هللا او هللا ع يو
وس م من ورا حجرات  :يا مْمد اخرج إليتا .ككر الرواية بذلك:
24520أ حدثتا أبو عمار ال مرو و والْسن بون الْوارثو عواال :حودثتا الفلو بون موسو و عون
الْسين بن واعدو عن أبو إسْا و عن البرا يو عول َ :
إن الَذاينَ يِتادِونَكَ ام ّللان َو َرا ا ال ِْ ِج َرات عواف:
و ا هللا ع ي وسو مو يقواف :يوا مْمود ّللا
إن حمود يونو وإن ك َموو شوينو يقواف:
جا رج إل التب َ
َباركَ وتَ{َال ».
«كَاكَ َ
حِ ت َ
حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا يْي بن واضّو عاف :حدثتا الْسينو عون أبوو إسوْا و عون البورا
بمث و إال أن عاف :كاكم هللا َ
عَ وج َ .
 24521أو حوودثتا الْسوون بوون عريووةو عوواف :حوودثتا الم{ موور بوون سو يمان ال يموووو عوواف :سووم{ت داود
َ
النفاو يقوف :سم{ت أبا مس م البج و يْدَث عن يد بن أرعومو عواف :جوا أنوا مون ال{ورَ إلو
و ا هللا ع ي وس مو يقاف ب{لهم لب{م :انن قوا بتوا إلو هوذا الرجو و يوإن يكون نبيوا يوتْن
التب َ
و او هللا ع يو وسو مو يلخبرتو
أس{د التا ب و وإن يكن م اكا ن{وش يوو جتاحو عواف :يلتيوت التبو َ
و او هللا ع يو وسو مو يج{ ووا يتادونو  .يوا مْمودو يولنَف هللا
بذلكو عاف :ثم جاؤوا إل حجور التبو َ
ِ
ع نبي ا هللا ع ي وس مَ :
ت أ ّللاكث َ ِر ِه ّللام ال يَ ّللا{ اق ون عاف :يلخوذ
إن الَذاينَ يِتادِونَكَ ام ّللان َو َرا ا ال ِْ ِج َرا ا
حِ عَ ّللاولَكَ يا َ ّللايدِ».
ادَ َ َ
ادَ َ َ
حِ عَ ّللاولَكَ يا َ ّللايدِو عَ ّللاد َ
و هللا بلكنو يمدَهاو يج{ يقوف« :عَ ّللاد َ
نب َ
24522أ حدثتا الْسن بن أبو يْي المقدموو عاف :حدثتا عفانو عواف :حودثتا ِوهَيوبو عواف :حودثتا
و او هللا ع يو
موس بن عقبةو عن أبو َ
و أنو أتو التبو َ
س َمةو عاف :ثتو األعرع بن حابس ال ميم َ
إن مدحو َ يّللانو َ
وس مو يتادا و يقاف :يا مْمد َ
و ا هللا ع ي وس م
وإن ش مو َ
شيّللان يخرج إلي التب َ
َ
حِ» يلنَف هللا َ
إن الذاينَ يِتادِونَكَ ام ّللان َو َرا ال ِْ ِج َراتا ...االَية.
يقافَ « :و ّللاي َكَ كلكَ َ
 24523أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
عواف :حودثتا الْسوونو عوواف :حوودثتا ورعووا جمي{وواو عوون ابوون أبووو نجوويّو عوون مجاهوودو عولو َ :
إن الَوذاينَ
يِتادِونَكَ ام ّللان َو َرا ا ال ِْ ِج َراتا :أعراَ بتو تميم.
24524أ حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابون ثوورو عون م{مورو عون ع وادة أن رجوالً جوا إلو
و ا هللا ع ي وس مو يتادا من ورا ال ِْ َجرو يقاف :يا مْمد ّللا
إن مدحو ينو َ
شيّللان
وإن ش مو َ
التب َ
إن الَذاينَ يِتادِونَوكَ ام ّللا
حِ يلنَف هللا َ
و ا هللا ع ي وس مو يقافَ « :و ّللاي َكَ كلكَ َ
ون َو َرا ا
يخرج إلي التب َ
ت أ ّللاكث َ ِر ِه ّللام ال َي ّللا{ اق ِونَ .
ال ِْ ِج َرا ا
إن الَوذاينَ يِتادِونَوكَ ام ّللا
24525أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا سو{يدو عون ع وادة عولو َ :
ون
و او
و هللا يا مْمدو يخرج إليو التبو َ
َو َرا ا ال ِْ ِج َراتا ...االَيةو كِكر لتا أن رجالً ج{ يتاد يا نب َ
إن حمد لَينو َ
هللا ع ي وس مو يقاف« :ما شلنِكَ »؟ يقاف :وهللا َ
و او هللا
وإن ك َمو لوَويّللانو يقواف نبو َ
حِ»و يلدبر الرج و وكِكر لتا أن الرج كان شاعرا.
ع ي وس م« :كَا ِك ِم َ
 24526أ حدثتا ابن حميدو عاف :حدثتا مهرانو عن سوفيانو عون حبيوب بون أبوو عمورةو عواف :كوان
عنارد ولبيد بون غالوبو وهموا عتود الْجواج جالسوانو
عناردو أو بور بن ِ
بور بن غالب ولَبيد بن ِ
إن الَ وذاينَ يِتادِونَووكَ امو ّللا
يقوووف بووور بوون غالووب ل بيوود بوون عنووارد نَلووت يووو عومووك بتووو تموويم َ
ون َو َرا ا
ع َيّللاوكَ ّللا
أن
ال ِْ ِج َرا ا
ت يذكرت كلك لس{يد بن ِجبَيرو يقاف :أما إنو لوو ع وم بوآخر االَيوةو أجابو  :يَ ِمتَوون َ
أ ّللاس َ ِموا عالوا :أس متاو ولم يقات ك بتو أسد.
24527أ حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا مهرانو عن المبوارك بون يلوالةو عون الْسونو عواف« :أتو
و
و ا هللا ع ي وس م من ورا حجرت و يقاف :يا مْمدو يا مْمد يخرج إلي التب َ
و إل التب َ
أعراب َ
َ
َ
ّللا
و
ا هللا ع ي وس م يقاف« :مالكَ مالكَ »و يقاف :ت{ م أن مدحو لَينو وأن ك َموو لووينو يقواف التبو َ
ت
او ّللاوو ا
او هللا ع يو وسو م« :كَا ِكو ِم َ
حِ»و يتَلووت يووا أيَهووا الَوذاينَ آ َمتِوووا ال ت ّللاَريَ{ِوووا أ ّللا
او َووات َ ِك ّللام يَووو َ َ
و».
التَبا َ
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عرا األمنار بل َم الْا والجيم من
القرا يو عرا ة عول  :ام ّللان َو َرا ا ال ِْ ِج َرا ا
ت يقرأت َ
واخ فت َ
ال ِْ ِجراتو سوى أبو ج{فر القارى و يإن عرأ بلم الْوا ويو ّ الجويم ع و موا واوفت مون جموع
الِْجّللا رة ِح َجرو ثم جمع ال ِْ َجرِ :ح َجرات.
والنواَ من القرا ة عتدنا اللم يو الْريين ك يهما لما وافت عب .
ابَ ِروا ح ت ّللاَخ ِر َج إلَ ّللاي اه ّللام لَكانَ َخيّللارا ل ِه ّللام يقوف ت{ال ككر  :ولو أن هاال الوذين
وعول َ :ولَ ّللاو أنَ ِه ّللام َ
يتادونك يا مْمد من ورا الْجرات ابروا ي م يتادوك ح تخرج إليهم إكا خرجتو لكوان خيورا
لهم عتد هللاو ألن هللا عد أمرهم ب وعيرك وت{ظيمكو يهم ب ركهم ندا ك تاركون ما عد نهاهم هللا عت و
وحِ َ
ور َر احي ٌم يقوف ت{ال ككور  :هللا كو عفوو عمون نواداك مون ورا الْجواَو إن هوو تواَ مون
َ
غف ِ ٌ
م{نية هللا بتدائك كذلكو وراجع أمر هللا يو كلك ويو غير رحيم ب أن ي{اعب ع كنب كلوك مون
ب{د توب مت .

اآلية 6 :

القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :يَلَيَ َها الَوذاينَ آ َمتِ َوواّللا اإن َجوآ َ ِك ّللام يَا اس ِ
نويببِواّللا عَ ّللاو َموا
وق ابتَبَوإ ٍ يَ َبَيَتِ َوواّللا أَن ت ِ ا
ع َ َ َما يَ َ{ ّللا ِ ّللام نَاد اامينَ }.
اب َج َهالَ ٍة يَ ِ ّللا
ن اب ِْواّللا َ
يقوف ت{ال ككر  :يا أيها الذين ادَعوا هللا ورسول ّللا
إن جا َ ِك ّللام يا اس ٌق ابتَبَإ ٍ عن عوم يَ َبَيَتِوا.
عرا أه المديتة «يَ َثَبَ ِووا» بالثوا و وكِكور
القرا يو عرا ة عول  :يَ َ َبيَتِوا يقرأ كلك عامة َ
واخ فت َ
القرا ي بيَتوا بالبا و بم{ت  :أمه وا ح و
أنها يو منْف عبد هللا متقوطة بالثا  .وعرأ كلك ب{م َ
ت{ريوا اْ و ال ت{ج وا بقبول و وكذلك م{ت «يَ َثَبَ ِوا».
والنواَ من القووف يوو كلوك أنهموا عرا توان م{روي وان م قارب وا الم{تو و يبلي هموا عورأ القوارى
يمنيب .وكِكر أن هذ االَية نَلت يو الوليد بن عقبة بون أبوو ِم َ{ويّ .ككور السوبب الوذ مون أج و
عي كلك:
موول أ َم
24528أ حدثتا أبو ِك َريبو عاف :حدثتا ج{فر بن عونو عن موس بن عبيدةو عون ثابوت ّللا
س مةو عن أ َم س مةو عالت :ب{ث رسوف هللا ا هللا ع ي وس م رجالً يو اودعات بتوو المنون ق
ب{د الوع{ةو يسمع بذلك القوومو ي قوو ي{ظموون أمور رسووف هللا او هللا ع يو وسو مو عواف :يْدَثو
الوووينان أنهووم يريوودون ع و و عالووت :يرجووع إل و رسوووف هللا ا و هللا ع ي و وس و مو يقوواف :إن بتووو
المنن ق عد مت{وا ادعاتهمو يغلب رسوف هللا ا هللا ع ي وس م والمس مون عواف :يب وو القووم
رجوع عاف :يلتوا رسوف هللا ا هللا ع ي وس م ينفوا ل حين او الظهور يقوالوا :ن{ووك بواأ
وعرت ب أعيتتاو ثم إن رجوع
من سخّ هللا وسخّ رسول ب{ثت إليتا رجالً مندَعاو يسررنا بذلكو َ
من ب{م النريقو يخويتا أن يكون كلك غلبا من هللا ومن رسول و ي م يَالوا يك مون ح جوا
إن جا َ ِك ّللام يا اس ٌق باتَبَإ ٍ يَ َبَيَتِووا ّللا
بالفو وأكَن بنالة ال{نر عاف :ونَلت يا أيَها الَذاينَ آ َمتِوا ّللا
نويبِوا
أن ت ِ ا
نبا ِْوا ع ما يَ{َ ّللا ِ ّللام ناد اامينَ .
عَ ّللاوما با َجهالَ ٍة يَ ِ ّللا
24529أ حدثتو مْمد بن س{دو عاف :ثتو أبوو عاف :ثتو عموو عاف :ثتو أبوو عن أبيو و عون ابون
عبا و عول  :يا أيَها الَذاينَ آ َمتِوا ّللا
إن جا َ ِك ّللام يا اس ٌق باتَبَإٍ ...االَيةو عاف :كوان رسووف هللا او هللا ع يو
وس م ب{ث الوليد بن عقبة بن أبو م{يّو ثم أحد بتو عمرو بن أميةو ثم أحد بتو أبو م{يّ إل بتو
المنن قو ليلخذ متهم الندعاتو وإن لما أتَاهم الخبر يرحواو وخرجووا اليَ َ قَ ّللاووا رسووف رسووف هللا
ا هللا ع ي وس مو وإنو لموا حودَث الوليود أنهوم خرجووا ي قونو و رجوع إلو رسووف هللا او هللا
ع ي وس مو يقاف :يا رسوف هللا إن بتو المنن ق عد مت{ووا النودعةو يغلوب رسووف هللا او هللا
ع ي وس م غلبا شديداو يبيتما هو يْدَث نفس أن يغَوهمو إك أتا الويدو يقالوا :يوا رسووف هللاو إنوا
حدَثتا أن رسولك رجع من ننف النريقو وإنا خويتا أن يكون إنما ردَ ك اَ جا متوك لغلوب
غلب ع يتاو وإنا ن{وك باأ من غلب وغلوب رسوول و يولنَف هللا عوذرهم يوو الك واَو يقواف يوا
وق باتَبوإ ٍ يَ َبَيَتِوووا ّللا
أيَهووا الَوذاينَ آ َمتِوووا ّللا
إن جووا َ ِك ّللام يا اسو ٌ
نوبا ِْوا ع و مووا يَ{َ ّللا و ِ ّللام
نوويبِوا عَ ّللاومووا با َجهالَ و ٍة يَ ِ ّللا
أن ت ِ ا
ناد اامينَ .
 24530أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبو نجويّو عون مجاهود يوو عولو ّ :للا
إن جوا َ ِك ّللام
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و هللا ا هللا ع ي وس م إل بتو المنن قو
يا اس ٌق باتَبَإ ٍ عاف :الوليد بن عقبة بن أبو م{يّو ب{ث نب َ
ليندَعهمو ي قو بالهدية يرجع إل مْمود او هللا ع يو وسو مو يقواف :إن بتوو المنون ق جم{وت
ل قات ك.
َ
24531أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادةو عولو  :يوا أيَهوا الوذاينَ آ َمتِووا ّللا
إن
و هللا او هللا
جا َ ِك ّللام يا اس ٌق باتَبَإٍ ...ح ب و با َجهالَ ٍة وهو ابون أبوو م{ويّ الوليود بون عقبوةو ب{ثو نبو َ
ع ي وس م مندَعا إل بتوو المنون قو ي موا أبنورو أعب ووا نْوو و يهوابهمو يرجوع إلو رسووف هللا
و هللا ا هللا ع يو وسو م خالود
ا هللا ع ي وس مو يلخبر أنهم عد ارتدَوا عن ا سالمو يب{ث نب َ
بن الوليدو وأمر أن ي ثبَت وال ي{جو و يوانن ق ح و أتواهم لويالًو يب{وث عيونو ي موا جواؤوا أخبوروا
خالدا أنهم مس مسكون با سالمو وسم{وا أكانهم واوالتهمو ي موا أاوبْوا أتواهم خالودو يورأى الوذ
و هللا ا هللا ع ي وس مو يولخبر الخبورو يولنَف هللا َ
عوَ وجو َ موا تسوم{ونو
ي{جب و يرجع إل نب َ
ِ
َ
حاو وال{َ َج ة امنَ ال َ
ّللانان».
و هللا يقوف« :ال َبَي َِن امنَ َ
وي ا
يكان نب َ
َ
حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مرو عن ع ادة يوا أيَهوا الوذاينَ آ َمتِووا ّللا
إن جوا ِك ّللام
يا اس ٌق ابتَبَإ ٍ يذكر نْو .
24532أ حدثتا مْمد بن بوارو عاف :حدثتا عبد الرحمنو عاف :حودثتا سوفيانو عون هوالف الوو َ انو
عن ابن أبو لي و يو عول  :يا أيَها الَذاينَ آ َمتِوا ّللا
إن جا ِك ّللام يا اس ٌق ابتَبَإ يَ َبَيَتِوا عاف :نَلت يو الوليد بن
عقبة بن أبو م{يّ.
حدثتا ابن ِح َميودو عواف :حودثتا مهورانو عون سوفيانو عون ِح َميودو عون هوالف األننوار و عون عبود
ّللا
إن جوا َ ِك ّللام يا اس ٌ
وق ابتَبَوإ ٍ عواف :نَلوت يوو الوليود بون عقبوة حوين أِرسو إلو بتوو
الرحمن ابن أبو لَي
المنن ق.
24533أ عاف :ثتا س مةو عاف :حدثتا مْمد بن إسْا و عن يَيد بن روموانو أن رسووف هللا او
هللا ع ي وس م ب{ث إل بتو المنن ق ب{د إسالمهمو الوليد بن أبو م{يّ ي ما سم{وا ب ركبوا إلي
ي ما سمع بهم خايهم يرجع إل رسووف هللا او هللا ع يو وسو مو يولخبر أن القووم عود ه َمووا بق و و
ومت{وا ما عا َب هم من ادعاتهمو يلكثر المس مون يو ككر غَوهم ح ه َم رسوف هللا ا هللا ع ي
وس م بلن يغَوهمو يبيتما هم يو كلك عَدام ويودهم ع و رسووف هللا او هللا ع يو وسو مو يقوالوا :يوا
رسوف هللا سم{تا برسولك حين ب{ث إليتاو يخرجتا إلي لتكرم و ولتادَ إلي ما عب تا مون النودعةو
مر راج{او يب غتا أن يَعم لرسوف هللا ا هللا ع يو وسو م أنوا خرجتوا إليو لتقات و و ووهللا موا
ياس َ
خرجتا لذلك يلنَف هللا يو الوليد بن عقبة وييهم :يا أيَها الَذاينَ آ َمتِوا ّللا
إن جا َ ِك ّللام يا اس ٌق ابتَ َبإٍ ...االَية.
24534أ عاف :ب{ث رسوف هللا ا هللا ع ي وس م رجالً من أاْاب إل عوم يندعهمو يلتواهم
وأعروا بالَكاةو وأعنوا ما ع يهم
الرج و وكان بيت وبيتهم إحتة يو الجاه ية ي ما أتاهم رحبوا ب و َ
َ
الْقو يرجع الرج إل رسوف هللا او هللا ع يو وسو مو يقواف :يوا رسووف هللاو متوع بتوو يوالن
من
يولتو يقواف:
ورج{وا عن ا سالمو يغلب رسوف هللا او هللا ع يو وسو مو وب{وث إلويهم ّللا
الندعةو َ
الَكاة َو َو َ
«أ َمتَ ّللا{ ِ ِم َ
سولو؟» يقالوا :وهللا ما ي{ تاو وإنا لت{ م أنك رسوف هللاو وال بودَ لتواو وال
ط َردّللات ّللام َر ِ
مت{تووا حو َ
وق هللا يووو أموالتوواو ي ووم ينوودعهم رسوووف هللا ا و هللا ع ي و وس و مو يوولنَف هللا هووذ االَيووةو
ي{ذرهم.
ِ
َ
ِ
َ
ّللا
نيبِوا ع ّللاوما با َجهال ٍة يقوف ت{ال ككور  :ي بيَتووا لو ال تنويبوا عوموا بورآ مموا عوذيوا بو
وعول  :أن ت ا
ّللا
ِ
ِ
َ
َ
نبا ِْوا ع ما ي{َ ّللام ناد اامينَ يقوف :ي تدموا ع إااب كم إياهم بالجتاية ال و
بجتاية بجهالة متكم ي ّللا
تنيبونهم بها.

اآلية 8-7 :

األم اور لَ{َتاو َ ّللام
سو َف َ
َوآ ّللاع َ ِم َواّللا أ َ َن ياي ِك ّللام َر ِ
يور َمونَ ّللا
حا لَ ّللاو ي اِني{ِ ِك ّللام ياوو َكثا ٍ
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :
ِ
ّللا
ّللا
ّللا
ِ
ِ
َ
ّللا
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
نويَانَ أ ّللاولوأ َ اكَ ِهو ِم
َولَأ َ اك َن َ
سوو َ َوال ا{ ّللا
األي َمانَ َو َ يَتَ ِ ياو ع وباك ّللام َو َك َور َ إالو ّللايك ِم الكف َور َوالف ِ
َب إالَ ّللاي ِك ِم ا
حَ َحب َ
ع اي ٌم َح اكي ٌم }.
الرا اشدِونَ ا يَ ّللا
حا َونا ّللا{ َمةً َو َ
لالً َمنَ َ
َ
حِ َ
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و هللا ا هللا ع ي وس م :واع موا أيها المامتون باأ ورسول و
يقوف ت{ال ككر  :ألاْاَ نب َ
َ
وي{ريو
حا ياتقوا هللا أن تقولوا الباطو و وتف وروا الكوذَو يوإن هللا يخبور أخبواركمو
سو َف َ
أن ياي ِك ّللام َر ِ
َ
ويقوم ع النواَ يو أمور .
أنبا كمو َ
َ
َ
ِ
األم ار ل{َتا ّللام يقوف ت{ال ككر  :لو كوان رسووف هللا او هللا ع يو
ير امنَ ّللا
وعول  :لَ ّللاو ي اِني{ِك ّللام ياو َكثا ٍ
وس م ي{م يو األمور بآرائكم ويقب متكم ما تقولون ل يينوي{كم لَ{َتاو َ ّللام يقووف :لتوالكم عتوتو ي{توو
الودَة والموقة يو كثير من األمور بناع إياكم لو أطاعكم ألنو كوان يخنو يوو أي{الو كموا لوو
عب من الوليد بن عقبة عول يو بتو المنن ق :إنهم عد ارتدَواو ومت{وا الندعةو وجم{ووا الجمووع
لغَو المس مينو يغَاهم يق متهمو وأااَ من دمائهم وأموالهم كان عد ع و وع م من ال يْ َ ل
وال لكم ع و وأخذ وأخذتم من الماف ما ال يْ َ ل ولكم أخذ من أمواف عوم مس مينو يتالكم من هللا
َب إلَ ّللاي ِك ِم ا يمانَ باأ ورسول و يلن م تني{ون رسوف هللاو وتلتمون ب ييقيكم
بذلك عتت َولَ اك َن َ
حَ َحب َ
هللا بذلك من ال{تت ما لو لم تني{و وت ب{و و وكان يني{كم لتالكم وأاابكم.
سوو َ
وعول َ :و َ يَتَ ِ ياو عِ ِو اب ِك ّللام يقوف :وحسن ا يمان يو ع وبكم يآمت م و َك َر َ إلَ ّللاي ِك ِم ال ِك ّللاف َر بواأ َوالفِ ِ
ي{تو الكذَو وال ا{نّللايانَ ي{تو ركوَ موا نهو هللا عتو يوو خوالف أمور رسووف هللا او هللا ع يو
الرا اشودِونَ يقوووف :هوواال الووذين حبَووب هللا إلوويهم ا يمووانو
وسو مو وتلووييع مووا أموور هللا بو أِولَ اووكَ ِهو ِم َ
وكور إلويهم الكفور والفسوو وال{نويان أول وك هوم الراشودون السوالكون طريوق
و يَت يو ع ووبهمو
َ
َ
الْق.
ً
حا َونا ّللا{ َمة يقوف :ولكون هللا حبَوب إلويكم ا يموانو وأن{وم ع ويكم هوذ الت{موة ال وو
وعول  :يَ ّللا
لالً امنَ َ
ع اوي ٌم َح اكوي ٌم يقووف :وهللا كو ع وم بالمْسون
عدَها يلالً مت و وإحسانا ون{مة مت أن{مهوا ع ويكم َو َ
حِ َ
متكم من المسو و ومن هو لت{م هللا ويل أه و ومن هو لذلك غير أه و وحكم ٍة يو تدبير خ ق و
واري إياهم ييما شا من علائ  .وبتْو الذ ع تا يو تلوي عول َ :وا ّللاع َ ِموا َ
حا لَ ّللاو
سو َف َ
أن ياي ِك ّللام َر ِ
األم ار لَ َ{تا َ ّللام عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
ير امنَ ّللا
ي اِني{ِ ِكم ياو َكثا ٍ
24535أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادة َوا ّللاع َ ِموا َ
حا...
سوو َف َ
أن ياي ِك ّللام َر ِ
و هللا يو كثير من األمر
و هللا ا هللا ع ي وس مو لو أطاعهم نب َ
ح ب و لَ َ{تا َ ّللام هاال أاْاَ نب َ
ل{ت مو يلن م وهللا أسخف رأياو وأطيش عقوالًو اتهوم رجو رأيو و وان نوّ ك واَ هللاو يوإن ك واَ هللا
ثقة لمن أخذ ب و وان ه إلي و وإن ما سوى ك اَ هللا تغرير.
يور امونَ
حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عاف :عاف م{مرو توال ع وادة لَ ّللاوو ي اِنوي{ِ ِك ّللام ياوو َكثا ٍ
األم ار لَ َ{تا َ ّللام عاف :يلن م أسخف رأيا وأطويش أحالمواوو يواتهم رجو رأيو و وان نوّ ك واَ هللا وكوذلك
ّللا
َ
َ
َب إلَ ّللاي ِك ِم ا ي َمانَ عالوا .ككر من عاف كلك:
ب
ح
هللا
ن
ك
ل
و
:
عول
تلوي
يو
أيلا
تا
ع
كما
َ ا
َ َ
َوب إلَو ّللاي ِك ِم ا ي َموانَ
24536أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابن يدو يو عولو َ :حب َ
ست يو ع وبهم .وبتْو الذ ع توا يوو تلويو عولو و َك َور َ إلَو ّللاي ِك ِم
َو َ يَتَ ِ ايو عِ ِو اب ِك ّللام عاف :حبب إليهم وح َ
حا َو ان ّللا{ َمةً عالوا أيلا .ككر من عاف كلك:
الرا اشدِونَ يَ ّللا
لالً امنَ َ
ال ِك ّللاف َر والفِ ِ
سو َ َوال ا{نّللايانَ أولَ اكَ ِه ِم َ
24537أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عواف ابون يودو يوو عولو  :و َك َور َ الَو ّللاي ِك ِم ال ِك ّللاف َور
الراشودونَ مون
والفِ ِ
و ا هللا ع ي وس م أِولَ اكَ ِهوم َ
سو َ عاف :الكذَ وال{نيان عاف :عنيان التب َ
أين كان هذا؟ عاف :يل مون هللا ون{موة عواف :والمتوايقون سوماهم هللا أجم{وين يوو القورآن الكواكبين
عاف :والفاسق :الكاكَ يو ك اَ هللا ك .

اآلية 9 :

َوإان َ
او ا ِْواّللا بَ ّللايتَ ِه َمووا يَوإان بَغَو ّللا
وت
وان اموونَ ّللاال ِموواّللا امتاينَ ا ّللاع َ َ ِووواّللا يَل َ ّللا
طآئافَ َو ا
القوووف يووأو تلويووأ عولو ت{ووال َ :
ّللا
َ
َ
ّللا
َ
َ
حا يَإان يَآ َ ّللا
او ا ِْوا بَ ّللايتَ ِه َموا باال{َو ّللاد اف
و َ إال َ أ ّللام ار َ
ت يَل ّللا
إاحّللا دَا ِه َما َ
ع َ َ االِ ّللاخ َر َ
ى يَقَاتا ِواّللا الَ او ت َ ّللاب اغو َح َ ت َ اف َ
ّللا
َوأ َ ّللاع اس ِ
ّللا
انينَ }.
ن َواّللا إا َن َ
حَ ي اِْبَ ال ِمقس ا
يقوف ت{ال ككر  :وإن طائف ان من أه ا يمان اع واو يلا ْوا أيها المامتون بيتهموا بالودعا
إل حكم ك اَ هللاو والرضوا بموا ييو لهموا وع يهمواو وكلوك هوو ا اوالم بيتهموا بال{ودف ّللا
يوإن بَغ ّللا
َوت
ع األ ِ ّللاخ َرى يقوف :يإن أبَت إحدى هاتين النائف ين ا جابة إل حكم ك اَ هللا لو و وع يو
إحّللا دَا ِهما َ
َ
ِ
ً
وت{دَت ما ج{ هللا عدال بين خ ق و وأجابت األخرى متهموا يَقواتا وا ال اوو ت َ ّللاب اغوو يقووف :يقوات وا ال وو
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حا يقووف :ح و ترجوع إلو حكوم هللا الوذ
ت{ د و وتلب ا جابة إل حكم هللا ح ت َ افوو َ إلو ّللاأم اور َ
ّللا
يإن يا َ ّللا
او ا ِْوا بَ ّللايتَ ِهموا بال{َو ّللاد اف يقووف :يوإن رج{وت الباغيوة ب{ود ع والكم
حكم يو ك اب بين خ ق
ت يل َ ّللا
إياهم إل الرضا بْكوم هللا يوو ك ابو و يلاو ْوا بيتهوا وبوين النائفوة األخورى ال وو عات هوا بال{ودف:
ي{تو با نناف بيتهماو وكلك حكم هللا يو ك اب الذ ج{ عودالً بوين خ قو  .وبتْوو الوذ ع توا يوو
كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
وو عن ابن عبوا و عولو :
وو عاف :حدثتا أبو االّو عاف :ثتو م{اويةو عن ع َ
24538أ حدثتو ع َ
ِ
َ
ِ
ِ
ّللا
او ا ِْوا بَ ّللايتَ ِهموا ّللا
َو ّللا
يوإن بَغَوت إحّللا ودَا ِهما ع و األ ِخ َورى يَقواتا وا ال اوو
ان امنَ ال ِمواّللا امتاينَ اع َ َ ووا يل ّللا
إن طائافَ ا
و ا هللا ع يو وسو م والموامتين إكا اع وت
ت َ ّللاب اغو ح ت َ افو َ إل ّللاأم ار َ
حا يإن هللا سبْان أمر التب َ
طائف ان من المامتين أن يدعوهم إل حكم هللاو ويتنف ب{لهم من ب{مو يإن أجوابوا حكوم يويهم
َ
يْوق ع و إموام
بك اَ هللاو ح يتنف المظ ووم مون الظوالمو يمون أبو موتهم أن يجيوب يهوو بواغٍو
ويقروا بْكم هللا.
المامتين أن يجاهدهم ويقات همو ح يفي وا إل أمر هللاو
َ
24539أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنوا ابون وهوبو عواف :عواف ابون يود يوو عولو َ :و ّللا
وان امونَ
إن طائافَ ا
الوالة كهي وة موا تكوون ال{نوبة بوين
ال ِماّللا امتاينَ ا ّللاع َ َ ِوا ...إل آخر االَيةو عاف :هذا أمر من هللا أمر ب ِ
التووا و وأموورهم أن ينو ْوا بيتهموواو يووإن أبو ّللاووا عات و الف ووة الباغيووةو ح و ترجووع إلو أموور هللاو يووإكا
رج{ت أا ْوا بيتهماو وأخبروهم أن المامتين إخوةو يلا ْوا بين أخوويكم عواف :وال يقاتو الف وة
الباغية إال ا مام.
وكِكر أن هذ االَية نَلت يو طائف ين من األو والخَرج اع ا يو ب{م ما تتا ع ا ييو و مموا
سلككر إن شا هللا ت{ال  .ككر الرواية بذلك:
 24540أ حدثتو مْمد بن عبد األع و عاف :حدثتا م{ مر بن س يمانو عن أبيو و عون أنوسو عواف:
وو عاف :يانن ق إلي وركوب حمواراو وانن وق
و ا هللا ع ي وس م :لو أتيت عبد هللا بن أِب َ
عي ل تب َ
المس مونو وهو أرض سبخة ي ما أتا رسوف هللا ا هللا ع يو وسو م عواف :إليوك عتووو يووهللا لقود
آكانو ن ن حماركو يقاف رج من األننار :وهللا لت ن حمار رسوف هللا ا هللا ع ي وس م أطيب
و رج من عومو عواف :يغلوب لكو واحود متهموا أاوْاب و
ريْا متكو عاف :يغلب ل{بد هللا بن أِب َ
عاف :يكان بيتهم ضرَ بالجريد واأليد والت{افو يب غتا أن نَلت ييهم َو ّللا
ان امونَ ال ِمواّللا امتاينَ
إن طائافَ ا
ا ا ِْوا َب ّللايتَ ِهما.
ا ّللاع َ َ ِوا يل َ ّللا
نين عبد هللا بن أحمد بن يونسو عاف :حدثتا عبثرو عاف :ثتو حنينو عن
24541أ حدثتو أبو ِح َ
أبو مالك يو عول َ :و ّللا
ا ا ِْوا َب ّللايتَ ِه َما عواف :رجوالن اع و ال يغلوب
ان ام ّللان ال ِماّللا امتاينَ ا ّللاع َ َ ِوا يَل َ ّللا
إن طائافَ ا
لذا عوم و ولذا عوم و يواج م{وا ح و اضَوربوا بالت{واف ح و كواد يكوون بيوتهم ع وافو يولنَف هللا هوذ
االَية.
حدثتا أبو ِك َريوبو عواف :حودثتا هوويمو عون حنوينو عون أبوو مالوكو يوو عولو َ :و ّللا
وان امونَ
إن طا ائفَ ا
ال ِماّللا امتاينَ ا ّللاع َ َ ِوا عاف :كان بيتهم ع اف بغير سالم.
24542أ حدثتو ي{قوَو عاف :حدثتا هويمو عاف :أخبرنوا حنوينو عون أبوو مالوكو يوو عولو َ :وإن
ا ا ِْوا َب ّللايتَ ِهما عاف :كانا حيين من أحيا األننارو كان بيتهما تتا ع
ان امنَ ال ِماّللا امتاينَ ا ّللاع َ َ ِوا يل َ ّللا
طا ائفَ ا
بغير سالم.
24543أ حدثتا ابن ِح َميدو عاف :أخبرنا جريرو عن متنورو عن س{يد بن ِجبيرو عن ابن عبوا و
يو عول َ :و ّللا
وو
وان امونَ ال ِمواّللا امتاينَ ا ّللاع َ َ ِووا يل َ ّللا
إن طائافَ ا
او ا ِْوا بَ ّللايتَ ِهموا عواف :كوان ع والهم بالت{واف وال{نو َ
يلمرهم أن ين ْوا بيتهم.
ّللا
َ
َ
ان امونَ ال ِمواّللا امتاين
24544أ عاف :ثتا مهرانو عاف :حدثتا ال ِمبارك بن ي َ
لالةو عن الْسن َوإن طائاف ا
َ
ا ّللاع َ َ ِوا عاف :كانت تكون الخنومة بين الْيينو ييدعوهم إلو الْكومو ييولبّللاون أن يجيبووا يولنَف هللا:
او ا ِْوا بَ ّللايتَ ِهموا ّللا
َو ّللا
يوإن بَغ ّللا
َوت إحّللا ودَا ِهما ع و األ ِ ّللاخ َورى يَقواتا ِوا الَ وو
ان امنَ ال ِمواّللا امتاين ا ّللاع َ َ ِووا يل َ ّللا
إن طائافَ ا
حا يقوف :ادي{وهم إل الْكمو يكان ع الهم الديع.
ت َ ّللاب اغو ح ت َ افو َ إل ّللاأم ار َ
ِ
ّللا
ّللا
وان اموونَ ال ِموواّللا امتاينَ اع َ َ وووا
24545أو عوواف :ثتووا مهوورانو عوواف :حوودثتا سووفيانو عوون السوود َ َوإن طائافَ و ا
او اْوا بَ ّللايتَ ِهمووا عوواف :كانوت اموورأة موون األننووار يقواف لهووا أم يوودو تْووت رجو و يكووان بيتهووا وبووين
يل َ ّللا
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وجها شو و يرعاها إل ع يةو يقاف لهم :احفظواو يب وو كلوك عومهواو يجواؤوا وجوا عومو و يواع وا
و ا هللا ع ي وس مو يجا لين ّ بيتهمو يتَف القرآن َو ّللا
ان
إن طائافَ ا
باأليد والت{اف يب و كلك التب َ
ِ
ّللا
ّللا
ا ا ِْوا بَ ّللايتَ ِهما يإن بَغ ّللا
َت إحّللا دا ِهما ع األخ َرى عاف :تبغو :ال ترض بنو ّ
امنَ ال ِماّللا امتاينَ ا ّللاع َ َ ِوا يل َ ّللا
رسوف هللا ا هللا ع ي وس مو أو بقلا رسوف هللا ا هللا ع ي وس م.
 24546أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبوو نجويّو عون مجاهودو عولو َ :و ّللا
وان
إن طائافَ ا
و بيتهم.
امنَ ال ِماّللا امتاينَ ا ّللاع َ َ ِوا عاف :األو والخَرج اع وا بال{ن َ
24547أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيودو عواف :حودثتا سو{يدو عون ع وادة َو ّللا
وان امونَ ال ِمواّللا امتاينَ
إن طائافَ ا
ا ّللاع َ َ ِوا ...االَيةو االَيوةو كِكور لتوا أنهوا نَلوت يوو رج وين مون األننوار كانوت بيتهموا مودارأة يوو َ
حوق
و او
بيتهماو يقاف أحدهما لالَخر :الَخذن عتوة لكثرة عويرت و وأن االَخر دعا ليْاكم إل نبو َ
هللا ع ي وس مو يلب أن ي ب{ و ي م يَف األمور ح و توداي{واو وح و تتواوف ب{لوهم ب{لوا باأليود
والت{افو ولم يكن ع اف بالسيوفو يلمر هللا أن تِقات ح تفوو إلو أمور هللاو ك واَ هللاو وإلو حكوم
تلولهوا أهو الووبهاتو وأهو البودعو وأهو الفورا ع و هللا
نبي او هللا ع يو وسو م وليسوت كموا َ
َ
وع ك اب و أن المامن يْ َ لك ع و يوهللا لقد عظم هللا ِحرمة المامن ح نهاك أن َ
تظن بلخيوك
إال خيراو يقاف :إنَما ال ِماّللا امتِونَ ّللا
إخ َوةٌ ...االَية.
حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مرو عن الْسنو أن عوما مون المسو مين كوان
بيتهم تتا ع ح اضنربوا بالت{اف واأليد و يلنَف هللا ييهم َو ّللا
ان امنَ ال ِماّللا امتاينَ ا ّللاع َ َ ِوا عاف
إن طائافَ ا
ع ادة :كان رجالن بيتهما َ
حقو ي دارآ يي و يقاف أحدهما :الَخذنَ عتوةو لكثرة عويرت وعاف االَخور:
بيتو وبيتك رسوف هللا ا هللا ع ي وس مو ي تا عا ح كان بيتهما ضرَ بالت{اف واأليد .
24548أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابن يدو عواف :ثتوو عبود هللا بون عبوا و
عوواف :عوواف يوودو يووو عوووف هللا ت{ووال َ :و ّللا
ا و ا ِْوا َب ّللايتَ ِهموواو وكلووك
وان اموونَ ال ِموواّللا امتاينَ ا ّللاع َ َ ِوووا يل َ ّللا
إن طائافَ و ا
الرجالن يق الن من أه ا سوالمو أو التفور والتفورو أو القبيو والقبي وة يولمر هللا أئموة المسو مين أن
بالْق الذ أنَل يو ك اب  :إما القناص والقودو وإ َما ال{ق وال{يرو وإ َما ال{فوو ّللا
َ
يوإن
يقلوا بيتهم
ِ
َبغ ّللا
َت إحّللا دَا ِهما ع األ ّللاخ َرى ب{د كلك كان المس مون مع المظ وم ع الظوالمو ح و يفوو إلو أمور
هللاو ويرض ب .
24549أ حدثتا ابن البرعوو عاف :حدثتا ابن أبو مريمو عاف :أخبرنا نايع بن يَيدو عاف :أخبرنا ابن
ِج َريمو عاف :ثتو ابن شهاَ وغير  :يَيد يو الْديث ب{لوهم ع و ب{ومو عواف :ج وس رسووف هللا
و ابون سو وف :ي موا كهوب
ا هللا ع ي وس م يو مج س ييو عبود هللا بون رواحوةو وعبود هللا بون أِبو َ
و ابون سو وف :لقود آكانوا بووف حموار و وسودَ ع يتوا
رسوف هللا ا هللا ع ي وس م عاف عبد هللا بن أبو َ
الرومو وكان بيت وبين ابن رواحة شو ح و خرجووا بالسوالمو يولت رسووف هللا او هللا ع يو
و:
وس مو يلتاهمو يْجَ بيتهمو ي ذلك يقوف عبد هللا بن أِب َ
ن َمكَ جاهدات ِ َ
ع
ار ِ
ظ َ ّللام َو َي ّللا
َم ما َي ِك ّللان َم ّللاوالكَ َخ ّللا
ن َرعّللاكَ الَذاينَ ت ِ َ
ن ا
عاف :يلنَلت ييهم هذ االَية َو ّللا
ان امنَ ال ِماّللا امتاينَ ا ّللاع َ َ ِوا.
إن طا ائفَ ا
وعول  :وأ َ ّللاع اس ِ
نوا يقوف ت{ال ككر  :واعدلوا أيها المامتون يو حكمكم بين مون حكمو م بيوتهم بولن
ال ت جاو وا يو أحكامكم حكم هللا وحكم رسول َ
انينَ يقوف :إن هللا يْبَ ال{ادلين
إن َ
حَ ي اِْبَ ال ِم ّللاقس ا
يو أحكامهمو القاضين بين خ ق بالقسّ.

اآلية 10 :

حَ لَ{َ َ ِك و ّللام
ا و ا ِْواّللا بَ ويّللانَ أ َ َخو َوو ّللاي ِك ّللام َواتَقِووواّللا َ
القوووف يووأو تلويووأ عول و ت{ووال َ :إانَ َمووا ّللاال ِماّللا امتِووونَ إا ّللاخو َووة ٌ يَل َ ّللا
ت ِ ّللار َح ِمونَ }.
يقوف ت{ال ككر أله ا يمان ب إنَ َما ال ِماّللا امتِونَ ّللا
ا ا ِْوا بَينَ أخ ََوو ّللاي ِك ّللام إكا اع و ال
إخ َوة ٌ يو الدين يل َ ّللا
بلن تْم وهما ع حكم هللا وحكم رسول  .وم{ت األخوين يو هذا الموضع :ك مق ين من أهو
عرا األمنار .وكِكر عن ابون سويرين أنو عورأ «بوين إخووانكم» بوالتون
ا يمانو وبال ثتية عرأ كلك َ
عورا األمنوارو يوال
ع مذهب الجمعو وكلك من جهة ال{ربية اْيّو غير أن خوالف لموا ع يو َ
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حَ لَ{َ َ ِك ّللام ت ِ ّللار َح ِمونَ يقوف ت{ال ككر  :وخايوا هللا أيها التا بولدا يرائلو
أحبَ القرا ة بها َواتَقِوا َ
ع يكم يو ا االم بين المق ين من أه ا يمان بال{ودفو ويوو غيور كلوك مون يرائلو و واج تواَ
م{ااي و ليرحمكم ربكمو يينفّ لكم عن سالف إجورامكم إكا أنو م أط{ موو و واتب{و م أمور ونهيو و
واتقي مو بناع .

اآلية 11 :

سو َ أَن يَ ِكونِوواّللا َخيّللاورا ً
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :يَلَيَ َهوا الَوذاينَ آ َمتِوواّللا الَ يَسّللاوخ ّللاَر عَ ّللاوو ٌم َمون عَ ّللاوو ٍم َ
ع َ
س َ أَن يَ ِك َ
س
سو ِك ّللام َوالَ تَتَوابَ َِواّللا اباأل ّللالقَوا ا
سآ ٍ َ
ون َخيّللاورا ً َمو ّللات ِه َن َوالَ ت َ ّللا ام ِوَ َواّللا أَنفِ َ
ع َ
سآ ٌ َمن نَ َ
َم ّللات ِه ّللام َوالَ نا َ
َ ابو ّللا َ
ِ
َ
َ
ان َو َمن ل ّللام يَ ِبّللا يَل ّللاولَأ َ اكَ ِه ِم الظا ال ِمونَ }.
اال ّللاس ِم ّللاالفِ ِ
سو ِ بَ ّللا{دَ ا َي َم ا
س
يقوف ت{ال ككر  :يا أيها الذين ادَعوا هللا ورسول و ال يهَأ عوم مامتون من عوم مامتين َ
ع َ
أن يَ ِكونِوا َخيّللارا ام ّللات ِه ّللام يقوف :المهَو متهم خير من الهوا ئين َوال ناسوا ٌ ام ّللا
ّللا
ون ناسوا ٍ يقووف :وال يهوَأ
متهن أن ّللا
َ
يكن خيرا من الها ئات.
نسا مامتات من نسا مامتاتو عس المهَو
واخ ف أه ال لوي يو السخرية ال و نه هللا عتها المامتين يو هذ االَيوةو يقواف ب{لوهم :هوو
و من الفقيرو نِ اهو أن يِسخر من الفقير لفقر  .ككر من عاف كلك:
سخرية الغت َ
 24550أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبو نجيّو عن مجاهد ال َي ّللاسخ ّللاَر عَ ّللاو ٌم ام ّللا
ون عَ ّللاوو ٍم
عوواف :ال يهووَأ عوووم بقوووم أن يسوولف رج و يقيوور غتيوواو أو يقيووراو وإن تفل و رج و ع ي و بوووو يووال
يس هَى ب .
وعاف آخرون :ب كلك نهو من هللا من س ر ع ي من أه ا يمان أن يسخر ممن كوف يو الودنيا
س ر متهم ككر من عاف كلك:
24551أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابن يدو يو عول  :يا أيَها الَذاينَ آ َمتِوا ال
س ّللا
س ّللا
أن َي ِك َن َخيّللاورا امو ّللات ِه َن عواف:
أن َي ِكونِوا َخيّللارا ام ّللات ِه ّللام َوال ناسا ٌ ام ّللان ناسا ٍ َ
َي ّللاسخ ّللاَر عَ ّللاو ٌم ام ّللان عَ ّللاو ٍم َ
ع َ
ع َ
ر بما عثر ع المر عتد خني عس أن يكونوا خيرا موتهمو وإن كوان ظهور ع و عثرتو هوذ و
وس رت أنت ع عثرتكو ل{ َ هذ ال و ظهرت خيور لو يوو االَخورة عتود هللاو وهوذ ال وو سو رت
شر لكو ما يدريك ل{ ما يغفر لك عاف :يتِهو الرج عن كلكو يقاف :ال َيسّللاوخ ّللاَر عَ ّللاوو ٌم ام ّللا
ون
أنت ع يها َ
س ّللا
أن َي ِكونِوا َخيّللارا ام ّللات ِه ّللام وعاف يو التسا مث كلك.
عَ ّللاو ٍم َ
ع َ
والنواَ من القوف يو كلك عتد أن يقاف :إن هللا ع َم بتهي المامتين عن أن يسخر ب{لهم من
ب{م جميع م{انو السخريةو يال يْ َ لمامن أن يسخر مون موامن ال لفقور و وال لوذنب ركبو و وال
لغير كلك.
ّللا
ِ
ِ
ّللا
ِ
َ
سك ّللام يقوف ت{ال ككر  :وال يغ ب ب{لكم ب{لا أيها المامتوونو وال ين{ون
وعول َ :وال ت امَوا أنف َ
ّللا
ِ
ِ
ّللا
ِ
َ
سك ّللام يج{ الالموَ أخوا الموَا نفسو و ألن الموامتين كرجو
ب{لكم ع ب{م وعاف :ال ت امَوا أنف َ
واحد ييموا ي وَم ب{لوهم لوب{م مون تْسوين أمور و وط وب اوالح و ومْب و الخيور .ولوذلك ِرو
ّللا
احو اد إكَا ا ّللاشو َ َك امتو ِ
الو ا
الخبور عوون رسوووف هللا او هللا ع يو وسو م أنو عوواف« :ال ِماّللا امتِوونَ كال َج َ
سو اد َ
سو َهر» .وهوذا نظيور عولو  :يوا أيَهوا الَوذاينَ آ َمتِووا ال تَول ّللا ِك ِوا
سو اد ا بوال ِْ َم وال َ
ِ
عل ٌّللاو تَودَا َ
ع لَو ِ سوائا ِر َج َ
ِ
َ
ّللا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّللا
ّللا
ّللا
ً
ّللا
سوك ّللام بم{تو  :وال يق و
عوون تَو َور ٍ
وارة َ
اض اموتك ّللام َوال تَق وووا أنف َ
ّللاأمو َووا الك ّللام بَ ّللايوتَك ِم بالبا اطو ا إال أن تَكووونَ تاجو َ
ب{لكم ب{لا .وبتْو الذ ع تا يو م{ت كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
 24552أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا و جمي{او عن ابن أبو نجيّو عن مجاهدو يو عول َ :وال ت َ ّللا ام َِوا
س ِك ّللام عاف :ال تن{توا.
أ ّللانفِ َ
سو ِك ّللام
24553أ حدثتا بوورو عواف :حودثتا يَيودو عواف :حودثتا سو{يدو عون ع وادةو عولو َ :وال ت َ ّللا ام ِوَوا أ ّللانفِ َ
يقوف :وال ين{ن ب{لكم ع ب{م.
حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مرو عن ع ادةو مث .
24554أ حدثتو مْمد بن س{دو عاف :ثتو أبوو عاف :ثتو عموو عاف :ثتو أبوو عن أبيو و عون ابون
عبا و عول َ :وال ت َ ّللا ِ
س ِك ّللام يقوف :ال ين{ن ب{لكم ع ب{م.
مَوا أ ّللانفِ َ
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عول َ :وال ت َتابَ َِوا ّللا
باأللقاَ يقوف :وال تداعوا باأللقاَ والتبوَ وال قوب بم{تو واحودو يِجموع التبوَ:
أنبا او وال قب :ألقابا.
َ
واخ ف أه ال لوي يو األلقاَ ال و نه هللا عن ال تابَ بها يو هوذ االيوةو يقواف ب{لوهم :عتو
بها األلقاَ ال و يكر التبَ بها الم قَبو وعالوا :إنما نَلت هذ االَيوة يوو عووم كانوت لهوم أسوما يوو
الجاه يةو ي ما أس موا نهوا أن يدعو ب{لهم ب{لوا بموا يكور مون أسومائ ال وو كوان يودع بهوا يوو
الجاه ية .ككر من عاف كلك:
 24555أ حدثتا حميد بن مس{دةو عاف :حدثتا بور بن المفل و عاف :حدثتا داودو عن عوامرو عواف:
عاف أبو جبيرة بون اللوْاك :ييتوا نَلوت هوذ االَيوة يوو بتوو سو مةو عودام رسووف هللا او هللا ع يو
وس مو وما متا رج إال ول اسمان أو ثالثوةو يكوان إكا دعوا الرجو باالسومو ع توا :يوا رسووف هللا إنو
يغلب من هذاو يتَلت هذ االَية َوال ت َتابَ َِوا ّللا
باأللقاَ ...االَية ك ها.
حدثتو مْمد بن المثت و عاف :حدثتا عبد الوهاَو عاف :حودثتا داودو عون عوامرو عون أبوو ِجبَيورة
و او هللا ع يو وسو م
بن اللْاكو عاف :كان أهو الجاه يوة يسومون الرجو باألسوما و يودعا التبو َ
رجوالً باسووم موون ت ووك األسووما و يقووالوا :يووا رسوووف هللا إنو يغلووب موون هووذاو يوولنَف هللا َوال ت َتووابَ َِوا
ّللا
ان.
س اال ّللاس ِم الفِ ِ
باأللقا ا
َ اب ّللا َ
سو ِ بَ ّللا{دَ ا ي َم ا
حدثتا ابن المثت و عاف :حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا داودو عن عامرو عاف :ثتوو أبوو ِجبَيورة
و ا هللا ع ي وس مو نْو .
بن اللْاكو يذكر عن التب َ
وو عواف :ثتوو أبوو جبيورة بون
حدثتو ي{قوَو عاف :حودثتا ابون ِ
ع يَوةو عواف :أخبرنوا داود عون الوو{ب َ
ّللا
َ عاف :عَدام رسووف هللا او هللا ع يو وسو م
اللْاكو عاف :نَلت يو بتو س مة َوال ت َتابَ َِوا باأللقا ا
وليس متا رج إال ول اسمان أو ثالثةو يكان يدعو الرج و ي قوف أم  :إنو يغلوب مون هوذاو عواف:
يتَلت َوال ت َتابَ َِوا ّللا
مرة :كان إكا دعا باسم من هذاو عيو  :يوا رسووف هللا إنو يغلوب
َ .وعاف َ
باأللقا ا
من هذاو يتَلت االَية.
وعاف آخرون :ب كلك عوف الرج المس م ل رج المس م :يا ياسقو يا انو .ككر من عاف كلك:
عكرمةو عون
24556أ حدثتا هتاد بن السر َ و عاف :حدثتا أبو األحوصو عن حنينو عاف :سللت ا
عوف هللا َوال ت َتا َب َِوا ّللا
َ عاف :هو عوف الرج ل رج  :يا متايقو يا كاير.
باأللقا ا
عكرموةو يوو عولو َوال
حدثتا ي{قوَ بون إبوراهيمو عواف :حودثتا هوويمو عواف :أخبرنوا حنوينو عون ا
ت َتا َب َِوا ّللا
َ عاف :هو عوف الرج ل رج  :يا ياسقو يا متايق.
باأللقا ا
عكرموة َوال ت َتوا َب َِوا ّللا
َ
باأللقوا ا
حدثتا ابن حميدو عاف :حدثتا مهرانو عن سفيانو عن حنينو عون ا
عاف :يا ياسقو يا كاير.
عكرموة َوال ت َتوا َب َِوا ّللا
َ
باأللقوا ا
24557أ عاف :ثتا مهرانو عن سفيانو عن خنيفو عن مجاهد أو ا
عاف :يقوف الرج ل رج  :يا ياسقو يا كاير.
 24558أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{واو عون ابون أبوو نجويّو عون مجاهودو عولو َ :وال ت َتوا َب َِوا
ّللا
َ عاف :دِعو رج بالكفر وهو مس م.
باأللقا ا
24559أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حودثتا سو{يدو عون ع وادةو عولو َ :وال ت َتوابَ َِوا ّللا
َ
باأللقوا ا
يقوف ل رج  :ال تق ألخيك المس م :كاك ياسقو كاك متايقو نه هللا المس م عن كلك وعدَم يي .
حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مرو عن ع ادة َوال ت َتوابَ َِوا ّللا
باأللقواَ يقووف :ال
َ
يقولن ألخي المس م :يا ياسقو يا متايق.
َ
24560أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابن يدو يو عول َ :وال ت َتابَ َِوا باأللقا ا
عاف :تسمي باألعماف السي ة ب{د ا سالم ان ياسق.
وعاف آخرون :ب كلك تسمية الرج الرج بالكفر ب{د ا سالمو وبالفسو واألعماف القبيْوة ب{ود
ال وبة ككر من عاف كلك:
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24561أ حدثتو مْمد بن س{دو عاف :ثتو أبوو عاف :ثتو عموو عاف :ثتو أبوو عن أبيو و عون ابون
عبا َوال ت َتابَ َِوا ّللا
ان ...االَيةو عاف :ال تابَ باأللقاَ أن يكوون
س اال ّللاس ِم الفِ ِ
باأللقاَ با ّللا َ
سو ِ بَ ّللا{دَ ا ي َم ا
َ
الْقو يته هللا أن يِ{يَر بما س ف من عم .
الرج عم السي ات ثم تاَ متهاو وراجع
24562أ حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مرو عاف :عاف الْسن :كان اليهوود
و يس مو يي قبو ييقاف ل  :يا يهود َ و يا ننرانوو يتهوا عن كلك.
والتنران َ
والووذ هووو أول و األعووواف يووو تلوي و كلووك عتوود بالنووواَ أن يقوواف :إن هللا ت{ووال ككوور نه و
المامتين أن ي تابَوا باأللقاَ وال تابَ باأللقاَ :هوو دعوا المور اواحب بموا يكرهو مون اسوم أو
اووفةو وع و َم هللا بتهي و كلووكو ولووم يخنووص ب و ب{ووم األلقوواَ دون ب{وومو يغيوور جووائَ ألحوود موون
المس مين أن يتبَ أخا باسوم يكرهو و أو اوفة يكرههوا .وإكا كوان كلوك كوذلك او َْت األعوواف ال وو
عالها أه ال لوي يو كلك ال و ككرناها ك هاو ولم يكن ب{م كلك أولو بالنوواَ مون ب{ومو ألن
ك َ كلك مما نه هللا المس مين أن يتبَ ب{لهم ب{لا.
ان يقووف ت{وال ككور  :ومون ي{و موا نهيتوا عتو و وتقودَم ع و
اال ّللاس ِم الفِ ِ
س ا
وعول  :اب ّللا َ
سو ِ بَ ّللا{دَ ا ي َم ا
س
م{ني تا ب{د إيمانو و يسوخر مون الموامتينو ولموَ أخوا الموامنو ونبوَ باأللقواَو يهوو ياسوق ابو ّللا َ
وان يقوووف :يووال تف{ وووا ي سو ْقوا إن ي{ مووو أن تسووموا يسوواعاو بو س االسووم
اال ّللاسو ّللام الفِ ِ
ا
سووو ِ بَ ّللا{ودَ ا ي َمو ا
سو ِ ع ي .
اال ّللاس ِم الفِ ِ
س ا
الفسو و وترك ككر ما وافتا من الكالمو اك فا بداللة عول  :اب ّللا َ
وكان ابن يديقوف يو كلك ما:
س
24563أ حدثتا ب يونس بن عبد األع و عاف :أخبرنا ابن وهبو عواف :عواف ابون يودو وعورأ ابو ّللا َ
ان عواف :بو س االسوم الفسوو حوين تسومي بالفسوق ب{ود ا سوالمو وهوو ع و
اال ّللاس ِم الفِ ِ
ا
سو ِ بَ ّللا{دَ ا ي َم ا
ا سالم .عاف :وأه هذا الرأ هم الم{ َلةو عالوا :ال نكفور كموا كفور أهو األهووا و وال نقووف لو
مامنو كما عالت الجماعةو ولكتوا نسومي باسوم إن كوان سوارعا يهوو سوار و وإن كوان خائتوا سومو
خائتا وإن كان انيا سومو انيوا عواف :يواع َلوا الفوريقين أهو األهووا وأهو الجماعوةو يوال بقووف
هاال عالواو وال بقوف هاال و يسموا بذلك الم{ َلة.
وان إلو مون دَعوو ياسوقاو وهوو تائوب مون
اال ّللاس ِم الفِ ِ
س ا
يوج ابن يد تلوي عول  :اب ّللا َ
سو ِ َب ّللا{دَ ا ي َم ا
يسق و يب س االسوم كلوك لو مون أسومائ  ..وغيور كلوك مون ال لويو أولو بوالكالمو وكلوك أن هللا تقودَم
بالتهو عما تقدَم بالتهو عت يو َأوف هذ االَيةو يالذ هو أول أن يخ مهوا بالوعيود لمون تقودَم ع و
بغي و أو بقبيّ ركوب ما ركب مما نه عت و ال أن يخبر عن عِبّ ما كان ال ائب أتا عبو توب و و إك
كانت االَية لم تف ّ بالخبر عن ركوب ما كان ركب عب ال وبوة مون القبويّو ييخو م آخرهوا بالوعيود
ع ي أو بالقبيّ.
ِ
وعول َ :و َم ّللان لَ ّللام َي ِبّللا يَلولَ اكَ ِه ِم َ
الظا ال ِمونَ يقوف ت{ال ككر  :ومن لم ي ب مون نبوَ أخوا بموا نهو
هللا عوون نبووَ ب و موون األلقوواَو أو لمووَ إيووا و أو سووخرتي مت و و يلول ووك هووم الووذين ظ موووا أنفسووهمو
يلكسبوها عقاَ هللا بركوبهم ما نهاهم عت .
وكان ابن يد يقوف يو كلك ما:
24564أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابن يدو يو عول َو َم ّللا
ون لَو ّللام َي ِوبّللا يلِولَ اوكَ
ِه ِم َ
الظا ال ِمونَ عاف :ومن لم ي ب من كلك الفسو يلول ك هم الظالمون.

اآلية 12 :

وم َ
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :يَلَيَ َها الَذاينَ آ َمتِواّللا اجّللا َتابِواّللا َكثايرا ً َمنَ َ
ون إاثّللاو ٌم َوالَ
الظ َ
الظ َ
ون إا َن بَ ّللا{ َ
حَ إا َن َ
ل ِكم بَ ّللا{لا ً أَي اِْبَ أ َ َحدِ ِك ّللام أَن يَل ّللا ِك َ لَّْللا َم أ َ اخي ا َم ّللاي ا ً يَ َك ار ّللاه ِ ِموو ِ َواتَقِوواّللا َ
سواّللا َوالَ يَ ّللاغ َب بَ ّللا{ ِ
ت َ َج َ
س ِ
حَ
ت ََواٌَ َر احي ٌم }.
َ
الظن بوالمامتينو وكلوك
يقوف ت{ال ككر  :يا أيها الذين ادَعوا هللا ورسول و ال تقربوا كثيرا من
َ
َ
َ
َ
الظن ك و
مْقو وعاف ج َ ثتاؤ  :اجّللا َتابِوا َكثايرا امنَ الظ َن ولم يق :
الظان غير
أن تظتوا سو او يإن
ّللا
َ
َ
سو اوم ّللا{ ِ ِمو ِ ظو َ
إك كووان عوود أكان ل مووامتين أن يظو َ
ون ال ِماّللا متِووونَ
ون ب{لووهم بووب{م الخيوورو يقوواف :لو ّللاووال إك َ
ّللا
ين يلكن هللا ج َ ثتاؤ ل مامتين أن َ
َوال ِماّللا امتاتَ بِل ّللانفِ اس اه ّللام َخيّللارا َوعالِوا َهذَا إيكٌ ِمبا ٌ
يظن ب{لهم بب{م

This file was downloaded from QuranicThought.com

يقين .وبتْو الذ ع تا يو م{ت كلك عواف أهو

الخير وأن يقولو و وإن لم يكونوا من عي ييهم ع
ال لوي  .ككر من عاف كلك:
وو عن ابن عبا و عول  :يا
وو عاف :ثتو أبو االّو عاف :ثتو م{اويةو عن ع َ
24565أ حدثتو ع َ
َ
أيَها الَذاينَ آ َمتِوا اجّللا َتابِوا َكثايرا امنَ الظ َن يقوف :نه هللا المامن أن َ
شرا.
يظن بالمامن َ
م َ
الظ َن إثّللا ٌم يقوف :إن َ
وعول َ :
الور ال الخير إثمو ألن هللا عد نها عت و
ظن المامن بالمامن
َ
إن بَ ّللا{ َ
يف{ ما نه هللا عت إثم.
سوا يقوف :وال ي بع ب{لكم عورة ب{مو وال يبْوث عون سورائر و يب غوو بوذلك
وعول َ :وال ت َ َج َ
س ِ
الظهور ع عيوبو و ولكون اعت{ووا بموا ظهور لكوم مون أمور و وبو ياحمودوا أو كموواو ال ع و موا ال
ت{ مون من سرائر  .وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
وو عن ابن عبوا و عولو :
وو عاف :حدثتا أبو االّو عاف :ثتو م{اويةو عن ع َ
24566أ حدثتو ع َ
سوا يقوف :نه هللا المامن أن ي بع عورات المامن.
َوال ت َ َج َ
س ِ
 24567أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
سووا
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبوو نجويّو عون مجاهودو عولو َ :وال ت َ َج َ
س ِ
عاف :خذوا ما ظهر لكم ودعوا ما س ر هللا.
َ
24568أ حدثتا بورو عواف :حودثتا يَيودو عواف :حودثتا سو{يدو عون ع وادةو عولو  :يوا أيَهوا الوذاينَ آ َمتِووا
م َ
اجّللا َتابِوا َكثايرا امنَ َ
الظ َن َ
سوا ه تدرون ما ال جسوس أو ال جسويس؟ هوو
الظ َن إثّللا ٌم َوال ت َ َج َ
س ِ
إن بَ ّللا{ َ
سر .
أن ت بعو أو تب غو عيب أخيك ل ن ع ع
َ
سوا عاف :البْث.
24569أ حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا مهرانو عن سفيان َوال ت َ َج َ
س ِ
َ
24570أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابن يدو يوو عولو  :يوا أيَهوا الوذاينَ آ َمتِووا
م َ
اجّللا َتابِوا َكثايرا امنَ َ
الظ َن َ
سوا عاف :ح أنظر يو كلك وأسلف عت و ح و
الظ َن إثّللا ٌم َوال ت َ َج َ
س ِ
إن بَ ّللا{ َ
أعرف َ
حق هوو أم باط ؟ عاف :يسما هللا تجسساو عاف :ي جسس كما ي جسس الكالَو
ل ِك ّللام َب ّللا{لا وعول  :وال يغ ب ب{لوكم ب{لوا يقووف :وال
سوا َوال َي ّللاغ َبّللا َب ّللا{ ِ
وعرأ عوف هللاَ :وال ت َ َج َ
س ِ
يق ب{لكم يو ب{م بظهر الغيب ما يكر المقوف يي كلك أن يقاف ل يو وجه  .وبتْو الذ ع تا
يو كلك جا األثر عن رسوف هللا ا هللا ع ي وس م وعاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلكو واألثر
عن رسوف هللا ا هللا ع ي وس م:
وو عاف :حدثتا خالد بن عبد هللا النْانو عن عبد الورحمن
24571أ حدثتو يَيد بن مخ د الواسن َ
سو رسووف هللا او هللا
بن إسْا و عن ال{ال بن عبد الرحمنو عن أبي و عن أبو هريرةو عافِ :
اواداعا يَقَو اد ا ّللاغ َ ّللاب َو و َو ّللا
ألخيكَ ما اييو ا و ّللا
ع ي وس م عن الغيبةو يقافِ « :ه َو ّللا
إن ِك ّللاتوتَ
أن تَقِو َف ا
يوإن ِك ّللاتوتَ َ
كاكابا يَقَ ّللاد َب َه َ ِ».
حدثتا مْمد بن عبود هللا بون بَيوعو عواف :حودثتا بوور بون المفلو و عواف :حودثتا عبود الورحمن بون
إسْا و عن ال{ال بن عبد الرحمنو عن أبي و عون أبوو هريورةو عون التبوو او هللا ع يو وسو مو
بتْو .
حدثتا ابن المثت و عاف :حدثتا مْمد بن ج{فرو عاف :حدثتا ش{بةو عاف :سم{ت ال{ال يْودَثو عون
و ا هللا ع ي وس م عافَ « :ه ّللا تَد ِّللارونَ موا ّللاالغيَبَوةِ»؟ عواف :عوالوا هللا
أبي و عن أبو هريرةو عن التب َ
َ
ّللاس ياي ا »و عاف :أرأيت إن كان يو أخو ما أعوف ل عاف« :إنّللا
ورسول أع م عاف « :اك ّللاك ِركَ أخاكَ با َما لي َ
كان ياي ا ما تَقِو ِف يَقَد ا ّللاغ َ ّللاب َ ِو َو ّللا
إن لَ ّللام يَ ِك ّللان ياي ا ما تَقِو ِف يَقَ ّللاد بَ َه َ ِ».
24572أ حدثتا ابن المثت و عاف :حدثتا س{يد بن الربيعو عاف :حدثتا ش{بةو عن ال{با و عن رج
سمع ابن عمر يقوف :إكا ككرت الرج بما يي و يقد اغ ب و وإكا ككرت بما ليس يي يقد بَ َه َ  .وعواف
مرة أخرى :وإكا ككرت بما ليس يي و يهو يا ّللارية عاف أبو موس  :هو عبا ال َجرير َ :
ش{بة َ
24573أ حدثتا ابن المثت و عاف :حدثتا ابن أبو عد َ و عون شو{بةو عون سو يمانو عون عبود هللا بون
مرةو عن مسرو عاف :إكا ككورت الرجو بلسووإ موا ييو يقود اغ ب و و وإكا ككرتو بموا لويس ييو يقود
َ
بَه َ .
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حدثتا ابن بوارو عاف :حدثتا عبد الرحمنو عاف :حودثتا سوفيانو عون األعموشو عون أبوو اللوْ و
عن مسرو و عاف :إكا ع ت يو الرج أسوأ ما يي يقد اغ ب و وإكا ع ت ما ليس يي يقد بَه َ .
حدثتا أبو ِك َريبو عاف :حدثتا عمر بن عبيدو عن األعمشو عن أبو اللوْ و عون مسورو و عواف
الغيبة :أن يقوف ل رج أسوأ ما ي{ م يي و والبه ان :أن يقوف ما ليس يي .
 24574أ حدثتا يونس بن عبد األع و عاف :أخبرنا ابن وهبو عواف :أخبرنوو م{اويوة بون اوالّو
عن كثير بن الْارثو عن القاسمو مول م{اويةو عاف :سم{ت ابن أ َم عبد يقوف :موا الو قم أحود لقموة
أشر من اغ ياَ المامنو إن عاف يي ما ي{ م يقد اغ اب و وإن عاف يي ما ال ي{ م يقد بَ َه َ .
َ
حوودثتا أبووو السووائبو عوواف :حوودثتا أبووو م{اويووةو عوون األعمووشو عوون مسو مو عوون مسوورو و عوواف :إكا
ككرت الرج بما يي يقد اغ ب و وإكا ككرت بما ليس يي يذلك البه ان.
24575أ حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا الم{ مرو عاف :سم{ت يونسو عن الْسن أن عاف يوو
الغيبة :أن تذكر من أخيك ما ت{ م يي من مساوى أعمال و يإكا ككرت بما ليس يي يذلك البه ان.
وو
24576أ حدثتا ابن أبو الووارَو عاف :حدثتا عبد الواحد بن يادو عاف :حدثتا سو يمان الوويبان َ
عاف :حدثتا حسان بن المخار أن امرأة دخ ت ع عائوة ي ما عامت ل خرج أشارت عائوة بيدها
و ا هللا ع ي وس م« :ا ّللاغ َ ّللاب ايها».
و ا هللا ع ي وس مو أ أنها عنيرةو يقاف التب َ
إل التب َ
مور
 24577أ حدثتا ابن المثت و عاف :حدثتا أبو داودو عاف :حدثتا ش{بةو عن أبو إسْا و عواف :لوو َ
بك أعنعو يق ت :كاك األعنعو كانت متك غيبة عاف :وسم{ت م{اوية بن عرة يقوف كلك.
24578أ حدثتا ابن المثت و عاف :حدثتا مْمد بن ج{فورو عواف :حودثتا شو{بةو عواف :سوم{ت م{اويوة
مر بك رج أعنعو يق ت ل  :إنو أعنوع كتوت عود اغ ب و و عواف :يوذكرت كلوك ألبوو
بن عِرة يقوف :لو َ
إسْا الهمدانو يقاف :اد .
24579أ حدثتو جابر بن الكرد َ و عاف :حدثتا ابن أبو أويسو عاف :ثتو أخو أبو بكرو عون حمواد
بن أبو حميدو عن موس بن وردانو عن أبو هريرة أن رجالً عام عتود رسووف هللا او هللا ع يو
وس مو يرأوا يو عيام عجَاو يقالوا :يا رسوف هللا ما أعجَ يالنواو يقواف رسووف هللا او هللا ع يو
وس م« :أ َك ّللا ِ ّللام أخا ِك ّللام َوا ّللاغ َ ّللاب ِ ِمو ».
24580أ حدثتا أبو ِك َريبو عاف :حدثتا عثمان بن س{يدو عواف :حودثتا حبوان بون ع وو ال{توَ َ عون
مثت بن ابامو عن عمرو بن ش{يبو عن م{اك بن جب و عاف :كتوا موع رسووف هللا او هللا ع يو
وس مو يذكر القوم رجالًو يقالوا :ما يلك إال ما أط{مو وما يرح إال ما رح لو و وموا أضو{ف يقواف
رسوف هللا ا هللا ع ي وس م« :ا ّللاغ َ ّللاب ِ ّللام أخا ِك ّللام»و يقوالوا يوا رسووف هللا وغيب و أن نْودَث بموا ييو ؟
عاف« :ب َْ ّللاس اب ِك ّللام ّللا
أخي ِك ّللام ما ايي ا ».
ع ّللان ا
أن ت ِ َْدَثِوا َ
حدثتا أبو ِك َريبو عاف :حدثتا خالد بن مْمدو عن مْمد بن ج{فرو عن ال{ال و عن أبي و عن أبوو
هريرة عاف :عاف رسوف هللا ا هللا ع ي وس م« :إكَا كَ َك ّللارتَ أخاكَ اب َما َي ّللاك َر ِ ّللا
يإن كانَ ايي ا موا تَقِوو ِف
يَقَ اد ا ّللاغ َ ّللاب َ ِو َو ّللا
إن لَ ّللام َي ِك ّللان ايي ا ما تَقِو ِف يَقَ ّللاد َب َه َ ِ».
24581أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادةو عاف :كتوا نْودَث أن الغيبوة أن
تذكر أخاك بما يويت و وت{يب بما يي و وإن كذبت ع ي يذلك البه ان.
وعول أَي اِْبَ أ َحدِ ِك ّللام ّللا
أخي ا َم ّللاي ا يَ َك ار ّللاه ِ ِموو ِ يقووف ت{وال ككور ل موامتين أيْوبَ أحودكم
أن يل ّللا ِك َ لَّْللا َم ا
حرم كلك ع يكمو
أيها القوم أن يلك لْم أخي ب{د ممات مي او يإن لم تْبوا كلك وكره مو و ألن هللا َ
حورم
يكذلك ال تْبووا أن تغ وابو يوو حياتو و يواكرهوا غيب و حيواو كموا كوره م لْمو مي واو يوإن هللا َ
حرم أك لْم مي ا .وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
غيب حياو كما َ
وو عن ابن عبوا و عولو :
وو عاف :حدثتا أبو االّو عاف :ثتو م{اويةو عن ع َ
24582أ حدثتو ع َ
ّللا
َ
َ
ِ
ِ
ّللا
حرم هللا ع المامن أن يغ واَ
ل ِك ّللام بَ ّللا{لا أي اِْبَ أ َحدِك ّللام أن يلك َ لّْللا َم ا
َوال يَ ّللاغ َبّللا بَ ّللا{ ِ
أخي ا َم ّللاي ا عافَ :
حرم ال َم ّللاي ة.
المامن بوو و كما َ
 24583أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
عاف :حدثتا الْسن عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبو نجيّو عن مجاهد :أَي اِْبَ أ َحدِ ِك ّللام ّللا
أن يل ّللا ِكو َ
أخي ا َم ّللاي ا عالوا :نكر كلكو عاف :يكذلك ياتقوا هللا.
لَّْللا َم ا
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24584أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حودثتا سو{يدو عون ع وادة :أَي اِْوبَ أ َحودِ ِك ّللام ّللا
أن يل ّللا ِكو َ لَّْللا َوم
مدودة أن تلك متهاو يكذلك يواكر اغيب و
ا
أخي ا َم ّللاي ا يَ َك ار ّللاه ِ ِمو ِ يقوف :كما أنت كار لو وجدت جيفة َ
و.
وهو ح َ
ِ
َ
حَ َ
حَ تَو َوواٌَ َر احووي ٌم يقوووف ت{ووال ككوور  :يوواتقوا هللا أيهووا التووا و يخووايوا عقوب و
إن َ
وعولو َ :واتقوووا َ
ظن أحدكم بلخي المامن َ
بان هائكم عما نهاكم عت من َ
ظن السو و وت بوع عوراتو و وال جسوس عموا
س ر عت من أمر و واغ ياب بما يكره و تريدون ب شيت وعيب و وغير كلك من األمور ال و نهاكم
عتها ربكم َ
حَ ت ََواٌَ َر احي ٌم يقوف :إن هللا راجوع ل{بود إلو موا يْبو إكا رجوع ال{بود لربو إلو موا
إن َ
يْب مت و رحيم ب بلن ي{اعب ع كنب أكنب ب{د توب مت .
عرا المديتة بال ثقي « َميَ وا»و وعرأتو
القرا يو عرا ة عول  :لَّْللا َم ا
أخي ا َم ّللاي ا يقرأت عامة َ
واخ فت َ
عامووة عو َورا الكويووة والبنوورة َم ّللاي ووا بووال خفيفو وهمووا عرا تووان عتوودنا م{روي ووان م قارب ووا الم{ت و و
يبلي هما عرأ القارى يمنيب.
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القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :يَلَيَ َها التَا ِ اإنَا َخ َ ّللاقتَوا ِكم َمون كَ َك ٍور َوأ ِ ّللانثَو َ َو َج َ{ ّللاتَوا ِك ّللام ِ
شو{ِوبا ً َوعَبَآئاو َ
ير }.
حا أَتّللاقَا ِك ّللام اإ َن َ
عتدَ َ
ع اي ٌم َخ اب ٌ
حَ َ
اريِ َواّللا اإ َن أ َ ّللاك َر َم ِك ّللام َ
ال َ َ{ َ
يقوف ت{ال ككر  :يا أيها التا إنا أنولنا خ قكم من ما ككر من الرجافو وما أنث مون التسوا
وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
24585أ حدثتا أبو هوامو عاف :حدثتا عبيد هللا بون موسو و عواف :أخبرنوا عثموان بون األسوودو عون
مجاهدو عاف :خ ق هللا الولد من ما الرج وما المرأةو وعود عواف تبوارك وت{وال يوا أيَهوا التَوا ِ إنَوا
َخ َ ّللاقتا ِك ّللام ام ّللان كَ َك ٍر وأ ِ ّللانث َ .
حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا مهرانو عاف :حدثتا عثمان بن األسودو عن مجاهدو عول  :إنَا َخ َ ّللاقتَا ِك ّللام
ام ّللان كَ َك ٍر وأ ِ ّللانث َ عاف :ما خ ق هللا الولد إال من ننفة الرج والمرأة جمي{او ألن هللا يقوف َخ َ ّللاقتاك ّللام ام ّللان
ك َك ٍر وأ ِ ّللانث َ .
وعول َ :و َج َ{ ّللاتا ِك ّللام ِ
َ{اريِوا يقوف :وج{ تاكم م تاسبينو يب{لكم يتاسوب ب{لوا نسوبا
ش{ِوبا َوعَبا ائ َ ال َ
ب{يداو وب{لكم يتاسب ب{لا نسبا عريبا يالمتاسب التسب الب{يد من لم يتسب أهو الوو{وَو وكلوك
إكا عي ل رج من ال{رَ :من أ َ ش{ب أنت؟ عاف :أنا من ملرو أو من ربي{ة .وأما أه المتاسبة
القريبة أه القبائ و وهم ك ميم من ملرو وبكر من ربي{ةو وأعورَ القبائو األيخواك وهموا كوويبان
من بكر ودارم من تميمو ونْو كلكو ومن ال َ
و ّللا{ب عوف ابن أحمر الباه و:
ايرةا ّللاأوخ ّللاَوالنَ ّللاأو َم ّللاذ احمٍ ها ِجوا لَ ِ َ
ط َربا
امن َ
ش ّللا{ ا
ب ه ّللاَمدانَ ّللاأو َ
س ّللا{ اد ال{َو َ
ّللا
ِ
َ
ِ
وبتْو الذ ع تا يو م{ت عول َ :و َج{َ تاك ّللام ش{ِوبا َوعبائا َ عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
24586أ حدثتا أبو ِك َريوبو عواف :حودثتا بكور بون عيواشو عواف :حودثتا أبوو ِحنوينو عون سو{يد بون
جبيرو عن ابن عبا َو َج{ ّللاتا ِك ّللام ِ
ش{ِوبا َوعَبائا َ عاف :الو{وَ :ال ِج َماعو والقبائ  :البنون.
حدثتا خالد بن أس مو عاف :حدثتا أبو بكر بن عياشو عن أبو حنوينو عون سو{يد بون ِجبَيورو عون
ابن عبا و يوو عولو َ :و َج{َ ّللاتوا ِك ّللام ِ
شو{ِوبا َوعَبائاو َ عواف :الوو{وَ :ال ِج َمواع .عواف خوالدو عواف أبوو بكور:
القبائ ال{ظامو مث بتو تميمو والقبائ  :األيخاك.
24587أ حدثتا أبو ِك َريبو عاف :حودثتا ابون عنيوةو عواف :حودثتا إسورائي و عون أبوو حنوينو عون
س{يد بن ِجبَير َو َج{ ّللاتا ِك ّللام ِ
ش{ِوبا َوعَبائا َ عاف :الو{وَ :الجمهورو والقبائ  :األيخاك.
 24588أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عون ابون أبوو نجويّو عون مجاهودو عولو ِ :
شو{ِوبا عواف:
التسب الب{يدَ .وعَبائا َ دون كلك.
ّللا
ِ
24589أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادة َو َج{َ تاك ّللام ِ
شو{ِوبا َوعَبَائاو َ عواف:
الو{وَ :التسب الب{يدو والقبائ كقول  :يالن من بتو يالنو ويالن من بتو يالن.
حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا مْمد بن ثورو عن م{مرو عن ع ادة َو َج{َ ّللاتا ِك ّللام ِ
ش{ِوبا عاف :هو
التسب الب{يد .عاف :والقبائ  :كما تسم{ يقاف :يالن من بتو يالن.
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24590أ ِحدثت عن الْسينو عاف :سوم{ت أبوا م{واك يقووف :أخبرنوا عبيودو عواف :سوم{ت اللوْاك
يقوف يو عول َ :و َج{َ ّللاتا ِك ّللام ِ
ش{ِوبا عاف :أما الو{وَ :يالتسب الب{يد.
وعاف ب{لهم :الو{وَ :األيخاك .ككر من عاف كلك:
 24591أ حدثتا ابن بوارو عواف :حودثتا عبود الورحمنو عواف :حودثتا سوفيانو عون أبوو حنوينو عون
س{يد بن ِجبير َو َج{َ ّللاتا ِك ّللام ِ
ش{ِوبا َوعَبائا َ عاف :الو{وَ :األيخاكو والقبائ  :القبائ .
وعاف آخرون :الو{وَ :البنونو والقبائ  :األيخاك .ككر من عاف كلك:
24592أ حدثتو يْي بن ط ْةو عاف :حدثتا أبو بكر بن عياشو عن أبو حنوينو عون سو{يد بون
ِجبيرو عن ابن عبا َو َج{َ ّللاتا ِك ّللام ِ
ش{ِوبا َوعَبائا َ عاف :الو{وَ :البنونو والقبائ  :األيخاك الكبار.
وعاف آخرون :الو{وَ :األنساَ .ككر من عاف كلك:
حدثتو مْمد بن س{دو عاف :ثت أبوو عاف :ثتو عموو عاف :ثتو أبوو عون أبيو و عون ابون عبوا :
َو َج{َ ّللاتا ِك ّللام ِ
ش{ِوبا َوعَبائا َ عاف :الو{وَ :األنساَ.
واريِوا يقوووف :لي{وورف ب{لووكم ب{لووا يووو التسووبو يقوووف ت{ووال ككوور  :إنمووا ج{ تووا هووذ
وعولو  :ال َ{و َ
ال و{وَ والقبائ لكم أيها التا و لي{رف ب{لكم ب{لا يو عرَ القرابة مت وب{د و ال لفلي ة لكم
تقوربكم إلو هللاو بو أكورمكم عتوود هللا أتقواكم .وبتْوو الووذ ع توا يوو كلووك عواف أهو
يوو كلوكو وعِربووة َ
ال لوي  .ككر من عاف كلك:
24593أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
َ{واريِوا عواف:
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبو نجيّو عن مجاهد َوعَبائاو َ ال َ
ج{ تا هذا ل {اريواو يالن بن يالن من كذا وكذا.
وعول َ :
حا أتّللاقا ِك ّللام يقوف ت{ال ككر  :إن أكرمكم أيها التا عتد ربكمو أشدَكم اتقا
إن أ ّللاك َر َم ِك ّللام اع ّللاتدَ َ
ل بلدا يرائل واج تاَ م{ااي و ال أعظمكم بي ا وال أكثركم عويرة.
 24594أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :ثتو ابن لهي{ةو عن الْوارث بون يَيودو عون
و بن ربامو عن عقبة بن عامرو عن رسوف هللا ا هللا ع ي وس م عواف« :التَوا ِ الَدَ َم َو َح َووا َ
ع َ
َك َ
ع ّللا
ع ّللا
ناعا لَ ّللام َيمألو و َ
ون أ ّللانسوا اب ِك ّللام َي ّللاوو َم ال اقيا َمو اةو إن أ ّللاك َور َم ِك ّللام
إن َ
ف ال َ
ن َ
ون أحّللا سوا اب ِك ّللام َوال َ
حَ ال يسوللِ ِك ّللام َ
حا أتّللاقا ِك ّللام».
اع ّللاتدَ َ
 24595أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :ثتو ابن لهي{وةو عون الْوارث بون يَيود عون
و بون ربوامو عون عقبوة بون عوامرو أن رسووف هللا او هللا ع يو وسو م عوافَ « :
إن أ ّللانسوا َب ِك ّللام هَو اذ
ع َ
ّللاس أل َ َحو ٍد ع و أ َحود يَلّللاو ٌ إالَ
ع أ َحدٍو وإنَ َما أ ّللان ِ ّللام َولَدِ آدَ َم َ
س ّللا
ف ال َ
ط َ
ت اب َمساََ َ
لَ ّللاي َ
ناعا لَو ّللام تموألو و لَوي َ
الر ِج ّللا
ياحوا َب اذيَا َب اخيالً َجبانا».
أن َي ِكونَ ا
ع َم ٍ اا الٍّ َحس ِ
ّللاب َ
ابدَي ٍّللان ّللاأو َ
24596أ حدثتو ي{قوَ بن إبراهيمو عاف :حدثتا ابون ع يوةو عون ابون ِج َوريمو عواف :سوم{ت عنوا
جْدهن التا  :ا كن ك و وعافَ :
َ
حا أتّللاقا ِك ّللام وعاف
يقوف :عاف ابن عبا  :ثالث آيات
إن أ ّللاك َر َم ِك ّللام اع ّللاتدَ َ
التا أكرمكم :أعظمكم بي ا وعاف عنا  :نسيت الثالثة.
وعول َ :
ير يقوف ت{ال ككور  :إن هللا أيهوا التوا كو ع وم بلتقواكم عتود هللا وأكورمكم
إن َ
ع اي ٌم َخ اب ٌ
حَ َ
عتد و كو خبرة بكم وبمنالْكمو وغير كلك من أموركمو ال تخف ع ي خايية.
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القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :عَالَ ا
ت األع َّللار ِ
اَ آ َمتَا عِ لَ ّللام تِاّللا امتِواّللا َولَوأ َ اكن عِولِ َوواّللا أَسّللاو َ ّللامتَا َولَ َموا يَو ّللاد ِخ ا
ا ا ي َم ِ
حَ َ
ور َر احي ٌم }.
سولَ ِ الَ يَ ا ّللا ِك ّللام َم ّللان أ َ ّللاع َما ال ِك ّللام َ
ش ّللاي ا ً إا َن َ
ان ياو عِ ِوبا ِك ّللام َوإان ت ِ اني{ِواّللا َ
حَ َو َر ِ
غف ِ ٌ
يقوف ت{وال ككور  :عالوت األعوراَ :اودَعتا بواأ ورسوول و يوتْن مامتوونو عواف هللا لتبيو مْمود
ا هللا ع ي وس م :ع يا مْمد لهم لَ ّللام تِاّللا امتِوا ولس م موامتين َولَ اك ّللا
ون عِولِووا أسّللاو َ ّللامتا .وكِكور أن هوذ
االَية نَلت يو أعراَ من بتو أسد .ككر من عاف كلك:
24597أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
ت
عاف :حدثتا الْسنو عواف :حودثتا ورعوا و جمي{واو عون ابون أبوو نجويّو عون مجاهودو يوو عولو  :عالَو ا
اَ آ َمتَا عاف :أعراَ بتو أسد بن ِخَيمة.
األَع َّللار ِ
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و او هللا ع يو وسو م :عو لهوواال
واخ فووت أهو ال لويو يووو السووبب الووذ موون أج و عيو ل تبو َ
و او هللا ع يو وسو م بوذلكو
األعراَ :عولوا أس متاو وال تقولوا آمتاو يقاف ب{لهم :إنما أمور التبو َ
ألن القوم كانوا ادَعوا بللست همو ولم يندَعوا عولهم بف{ هومو يقيو لهوم :عولووا أسو متاو ألن ا سوالم
عوفو وا يمان عوف وعم ككر من عاف كلك:
َ
َ
ّللاوراَ
24598أ حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثوورو عون م{مورو عون الَهور عالو ا
ت األع َ
آ َمتَا عِ ّللا لَ ّللام تِاّللا امتِوا َولَ اك ّللان عِولِوا أ ّللاس َ ّللامتا عاف :إن ا سالم :الك مةو وا يمان :ال{م .
24599أ حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مرو وأخبرنو الَهور َ و عون عوامر
و ا هللا ع ي وس م رجاالًو ولم ي{وّ رجوالً موتهم شوي او يقواف
بن س{دو عن أبي و عاف :أعن التب َ
و ا هللا ع ي
س{د :يا رسوف هللا أعنيت يالنا ويالناو ولم تِ{ّ يالنا شي او وهو مامنو يقاف التب َ
و ا هللا ع ي وس م يقوفّ « :للاأو ِم ّللاس ا ٌم»و ثوم عواف
وس مّ « :للاأو ِم ّللاس ا ٌم»؟ ح أعادها س{د ثالثاو والتب َ
ِ
ّللاني ا شَو ّللاي ا َمخايَوةَ
ّللانو ارجاالً وأَدَ ِ
و ام ّللات ِه ّللامو ال أع ا
و ا هللا ع ي وس م «إنَو أِع ا
ع َم ّللان ِه َو أ َحبَ إل َ
التب َ
ّللا
ع ِو ِجو اه اه ّللام».
ار َ
أن يِ َكبَوا ياو التَ ا
اَ آ َمتَوا
24600أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابن يدو يو عول  :عَالو ا
ّللاور ِ
ت األع َ
ِ
عِو ّللا لَو ّللام تِاّللا امتِوووا عوواف :لووم ينودَعوا إيمووانهم بلعمووالهمو يووردَ هللا كلووك ع ويهم عِو ّللا لَو ّللام تِاّللا امتِوووا َولَ اكو ّللا
ون عِولوووا
أ ّللاس َ ّللامتاو وأخبرهم أن المامتين الذين آمتوا باأ ورسول ثم لم يرتوابواو وجاهودوا بولموالهم وأنفسوهم
يو سبي هللاو أول ك هم النادعونو ادَعوا إيمانهم بلعمالهم يمون عواف موتهم :أنوا موامن يقود اود
عاف :وأما من ان ْ ا يمان بالكالم ولم ي{م يقد كذَو وليس بناد .
ِ
24601أ حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا مهرانو عن سفيانو عون ِمغيورةو عون إبوراهيم َولَ اك ّللا
ون عِولووا
أ ّللاس َ ّللامتا عاف :هو ا سالم.
و ا هللا ع ي وس م بقي كلك لهمو ألنهوم أرادوا أن ي سوموا بلسوما
وعاف آخرون :إنما أمر التب َ
المهاجرين عب أن يهاجرواو يلع مهم هللا أن لهوم أسوما األعوراَو ال أسوما المهواجرين .ككور مون
عاف كلك:
24602أ حدثتو مْمد بن س{دو عاف :ثت أبوو عاف :ثتو عموو عاف :ثتو أبوو عن أبيو و عون ابون
سو َموا
عبا و عول  :عالَ ا
ت األع َّللار ِ
سو َموا باسوم الهجورةو وال ي َ
اَ آ َمتَا ...االَيةو وكلك أنهوم أرادوا أن ي َ
بلسمائهم ال و سماهم هللاو وكان كلك يو َأوف الهجرة عب أن تتَف المواريث لهم.
وعاف آخرون :عي لهم كلك ألنهم متوا ع رسووف هللا او هللا ع يو وسو م بإسوالمهمو يقواف هللا
لتبي ا هللا ع ي وس م :ع لهم لم تامتواو ولكون اس سو م م خووف السوبا والق و  .ككور مون عواف
كلك:
اَ آ َمتَوا عِو ّللا
24603أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادةو عول  :عالَ ا
ت األع َّللار ِ
لَ ّللام تِاّللا امتِوا ول{مر ما عمت هوذ االَيوة األعوراَو إن مون األعوراَ مون يوامن بواأ واليووم االَخورو
و هللا او هللا ع يو وسو مو
و من أحيا األعراَ ام توا بإسالمهم ع و نبو َ
ولكن إنما أِنَلت يو ح َ
يقالوا :أس متاو ولم نقات وكو كموا عات وك بتوو يوالن وبتوو يوالنو يقواف هللا :ال تقولووا آمتواو ولكون عولووا
أس متا ح ب و يو ع وبكم.
حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا مْمد بن ثورو عون م{مورو عون ع وادة لَو ّللام تِاّللا امتِووا َولَ اك ّللا
ون عِولِووا
أ ّللاس َ ّللامتا عاف :لم ت{ َم هذ االَية األعوراَو إن مون األعوراَ مون يوامن بواأ واليووم االَخورو وي خوذ موا
يتفق عربات عتد هللاو ولكتها يو طوائف من األعراَ.
24604أ حدثتا ابن ِح َميودو عواف :حودثتا مهورانو عون سوفيانو عون َربوامو عون أبوو م{وروفو عون
اَ آ َمتَا عِ ّللا لَ ّللام تِاّللا امتِووا َولَ اك ّللا
ون عِولِووا أسّللاو َ ّللامتا عواف :اس سو متا لخووف السوبا
س{يد بن ِجبَير عالَت األع َّللار ِ
والق .
ِ
ِ
َ
24605أ حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا مهرانو عون سوفيانو عون رجو و عون مجاهود عولووا أسّللاو ّللامتا
عاف :اس س متا.
ِ
َ
ِ
ِ
24606أ حدثتا يونسو عاف :أخبرنا ابون وهوبو عواف :عواف ابون يودو وعورأ عووف هللا عو ّللا لو ّللام تاّللا امتووا
َولَ اك ّللان عِولِوا أ ّللاس َ ّللامتا اس س متا :دخ تا يو الس مو وتركتا المْاربة والق اف بقولهم :ال إلو إالَ هللاو وعواف
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عاف رسوف هللا ا هللا ع ي وس م« :أ ِ ام ّللارتِ ّللا
حِو يإكا عالِوا ال
أن أِعاتا َ التَا َ ح يَقِولِوا ال إلَ َ إالَ َ
حا».
وأم َوالَ ِه ّللام إالَ با َْقَها َو احسابِ ِه ّللام ع
َ
إلَ َ إالَ َ
ن ِموا امتَو داما َ ِه ّللام ّللا
حِو َ
ع َ
وأول األعواف بالنواَ يو تلوي كلوك القووف الوذ ككرنوا عون الَهور َ وهوو أن هللا تقودَم إلو
هاال األعراَ الوذين دخ ووا يوو الم وة إعورارا موتهم بوالقوفو ولوم يْققووا عوولهم ب{م هوم أن يقولووا
با طال آمتا دون تقييد عولهم بذلك بلن يقولووا آمتوا بواأ ورسوول و ولكون أمورهم أن يقولووا القووف
َ
مْقو وهو أن يقولووا أسو متاو بم{تو  :دخ توا يوو الم وة
الذ ال يوك ع سام{ي والذ عائ يي
َ
الْق.
واألموافو والوهادة
ِ
ِ
ِ
عول َ :ول َما يَ ّللاد ِخ ا ا ي َم ِ
ان ياو ع وباك ّللام يقوف ت{ال ككر  :ولما يدخ ال{ م بورائع ا يموانو وحقوائق
م{اني يو ع وبكم.
َ
ّللا
وعول َ :و ّللا
سول ِ ال يَ ا ِك ّللام أعما ال ِك ّللام شَوي ا يقووف ت{وال ككور  :لتبيو مْمود او هللا
إن ت ِ اني{ِوا هللا َو َر ِ
ع ي وس م :ع لهاال األعراَ القائ ين آمتا ولما يدخ ا يمان يو ع وبهمو إن تني{وا هللا ورسول
أيها القومو ي لتمروا ألمر وأمور رسوول و وت{م ووا بموا يورض ع ويكمو وتت هووا عموا نهواكم عتو و ال
يَ او ّللا ِك ّللام امو ّللا
شو ّللاي ا يقووف :ال يظ مكووم مون أجووور أعموالكم شووي ا وال يتقنوكم موون ثوابهوا شووي ا.
ون أعموا ال ِك ّللام َ
وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
 24607أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حودثتا ورعوا جمي{واو عون ابون أبوو نجويّو عون مجاهودو عولو  :ال يَ او ّللا ِك ّللام ال
يتقنكم.
24608أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيودو عواف :حودثتا سو{يدو عون ع وادةو عولو ال يَ او ّللا ِك ّللام ام ّللا
ون أعموا ال ِك ّللام
ش ّللاي ا يقوف :لن يظ مكم من أعمالكم شي ا.
َ
24609أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عواف ابون يود يوو َو ّللا
سوولَ ِ
إن ت ِ اني{ِووا َ
حَ َو َر ِ
عرا األمنار ال َي ا ّللا ِك ّللام ام ّللان أعما ال ِكم بغير
عاف :إن تندعوا إيمانكم بلعمالكم يقب كلك متكم .وعرأت َ
همَ وال ألفو سوى أبو عمروو يإن عرأ كلك «ال يلَلَ ّللا ِك ّللام» بوللف اع بوارا متو يوو كلوك بقولو َ :وموا
َو ٍ يمن عاف :ألتو عواف :يللوت .وأموا االَخورون يوإنهم ج{ ووا كلوك مون الت
ألَ ّللاتَا ِه ّللام ام ّللان َ
ع َم اه ّللام ام ّللان ش ّللا
ي يتو كما عاف ِرؤبةِ بن ال{جاج:
س َراها لَيّللاتِ
َولَ ّللاي َ ٍة كَا ا
ع ّللان ِ
س َر ّللاي ِولَ ّللام َي ا ّللاتاو َ
ت نَدًى َ
عرا المديتة والكوية ال َي ا ّللا ِك ّللام بغيور ألوف وال هموَو
والنواَ من القرا ة عتدنا يو كلكو ما ع ي َ
القورا ع يهوا .والثانيوة أنهوا يوو
ع لغة من عاف :الت ي يتو ل{ ين :إحوداهما :إجمواع الْجوة مون َ
المنْف بغير ألوفو وال تسوقّ الهموَة يوو مثو هوذا الموضوعو ألنهوا سواكتةو والهموَة إكا سوكتت
ثب تو كما يقاف :تلمرون وتلك ونو وإنما تسقّ إكا سكن موا عب هواو وال يْمو حورف يوو القورآن إكا
أت ب غة ع آخر جا ب غة خاليها إكا كانوت ال غ وان م{وروي ين يوو كوالم ال{ورَ .وعود ككرنوا أن
ألت والت لغ ان م{روي ان من كالمهم.
وعول َ :
حَ َ
ور َر احي ٌم يقوف ت{وال ككور  :إن هللا كو عفوو أيهوا األعوراَ لمون أطاعو و وتواَ
إن َ
غف ِ ٌ
إلي من سالف كنوب و يلطي{و و وان هوا إل أمر ونهي و يغفر لكم كنوبكمو رحيم بخ ق ال ائبين إلي
أن ي{اعبهم ب{د توب هم من كنوبهم ع ما تابوا مت و ي وبوا إلي يرحمكم .كما:
ِ
24610أ حدثتا بورو عواف :حودثتا يَيودو عواف :حودثتا سو{يدو عون ع وادة َ
حَ َ
وور َر احوي ٌم غفوور
إن َ
غف ٌ
ل ذنوَ الكثيرة أو الكبيرةو َ
شك يَيدو رحيم ب{باد .

اآلية 15 :

سوو ال ا ثِو َم لَو ّللام يَ ّللارتَوابِواّللا َو َجاهَودِواّللا
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :إانَ َما ّللاال ِماّللا امتِونَ الَذاينَ آ َمتِوواّللا با َ
واّللا َو َر ِ
نا ادعِونَ }.
سباي ا َ
حا أ ِ ّللاولَأ َ اكَ ِه ِم ال َ
بال َ ّللام َوا ال اه ّللام َوأَنفِ اس اه ّللام ياو َ
يقوف ت{ال ككر لألعراَ الذين عالوا آمتا ولما يودخ ا يموان يوو ع ووبهم :إنموا المامتوون أيهوا
نبوة نبي
القوم الذين ادَعوا هللا ورسول و ثم لم يرتابواو يقوف :ثم لم يوكوا يو وحدانية هللاو وال يو َ
ا هللا ع ي وس مو وألَم نفس طاعة هللا وطاعة رسوول و وال{مو بموا وجوب ع يو مون يورائم
هللا بغير َ
حا يقووف :جاهودوا
سوباي ا َ
شك مت يوو وجووَ كلوك ع يو َوجاهَودِوا ّللا
بولم َوا ال اه ّللام وأ ّللانفِساو اه ّللام ياوو َ
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الموركين بإنفا أمووالهمو وبوذف ِم َه اجهوم يوو جهوادهمو ع و موا أمورهم هللا بو مون جهوادهمو وكلوك
سبي ل كون ك مة هللا ال{ ياو وك مة الذين كفروا السفَ .
نووا ادعِونَ يقوووف :هوواال الووذين يف{ ووون كلووك هووم النووادعون يووو عووولهم :إنووا
وعول و  :أِولَ اووكَ ِه و ِم ال َ
مامتونو ال من دخ يو الم ة خوف السيف ليْقن دم ومال  .وبتْو الذ ع توا يوو كلوك عواف أهو
ال لوي  .ككر من عاف كلك:
ِ
َ
ناداعونَ
24611أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابن يدو يو عول  :أول اكَ ِه ِم ال َ
عاف :ادَعوا إيمانهم بلعمالهم.

اآلية 16 :

ض
س َم َاوا ا
حَ ابدايتا ِك ّللام َو َ
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :عِ ّللا أَت ِ َ{ َ ِمونَ َ
حِ يَ ّللا{ َ ِم َما ياو ال َ
ت َو َما ياو ّللا
األر ا
ع اي ٌم }.
َو َ
َو ٍ َ
حِ اب ِك َ ش ّللا
يقوف ت{ال ككر لتبي مْمد ا هللا ع ي وسو م :عو يوا مْمود لهواال األعوراَ القوائ ين آمتوا
حِ يَ ّللا{ َ ِم موا يوو
حَ أيها القوم بديتكمو ي{تو بناع كم ربكم َو َ
ول َما يدخ ا يمان يو ع وبهم :أت ِ َ{ َ ِمونَ َ
عوالَم جميوع موا يوو السوموات
س َم َوا ا
ال َ
ت و َما ياو ّللا
األر ا
ض يقووف :وهللا الوذ ت{ َمونو أنكوم مامتوونو َ
السبع واألرضوين السوبعو ال يخفو ع يو متو شوو و يكيوف ت{ مونو بوديتكمو والوذ أنو م ع يو مون
ا يمانو وهو ال يخف ع ي خاييةو يو سما وال أرضو ييخف ع يو موا أنو م ع يو مون الودين َو َ
حِ
ع اي ٌم يقوف :وهللا بك َ ما كانو وما هو كائنو وبما يكون كو ع وم .وإنموا هوذا تقودَم مون هللا
َو ٍ َ
اب ِك َ ش ّللا
إل هاال األعراَ بالتهوو عن أن يكذَبوا ويقولوا غير الذ هم ع ي يو ديتهم .يقووف :هللا مْويّ
بك َ شو عالم ب و ياحذروا أن تقولوا خالف ما ي{ م من ضومائر اودوركمو ييتوالكم عقوب و و يإنو
ال يخف ع ي شو .

اآلية 17 :

حِ َي ِم َ
ون
و اإسّللاوالَ َم ِك ّللام َبو ا َ
ع َيّللاوكَ أ َ ّللان أَسّللاو َ ِمواّللا عِو الَ ت َ ِمتَوواّللا َ
القوف يأو تلويأ عول ت{وال َ َ :ي ِمتَوونَ َ
ع َو َ
اا ادعاينَ }.
َ
ان إا ِن ِك ّللات ِ ّللام َ
إلي َم ا
ع َ ّللاي ِك ّللام أ َ ّللان هَدا ِك ّللام ال ا
َ
يقووف ت{وال ككور لتبيو مْمود او هللا ع يو وسو م :يمون ع يوك هواال األعوراَ يوا مْمود أن
ع َ ّللاي ِك ّللام ّللا
ان يقوف :ب هللا يمن ع يكم أيهوا
و إ ّللاسالَ َم ِك ّللام بَ ا َ
حِ يَ ِم َن َ
أس موا عِ ّللا ال ت َ ِمتَوا َ
أن َهدَا ِك ّللام لإلي َم ا
ع َ
القوم أن ويقكم لإليمان ب وبرسول ّللا
اا ادعاينَ يقوف :إن كت م اوادعين يوو عوولكم آمتواو يوإن
إن ِك ّللات ِ ّللام َ
َ
و بإسالمكم.
هللا هو الذ
من ع يكم بلن هداكم ل و يال تمتوا ع َ
وكِكر أن هاال األعراَ من بتو أسدو ام توا ع رسوف هللا ا هللا ع يو وسو مو يقوالوا :آمتوا
من غير ع افو ولم نقات ك كما عات ك غيرناو يلنَف هللا ييهم هذ االَيات :ككر من عاف كلك:
24612أ حدثتا ابن بوارو عاف :حدثتا مْمد بن ج{فرو عاف :حدثتا ش{بةو عن أبو بورو عن س{يد
ع َيّللاكَ ّللا
أن أّللا ّللاس َ ِموا أهم بتو أسد؟ عاف :عد عي كلك.
بن ِجبَير يو هذ االَية يَ ِمتَونَ َ
حدثتا ابن المثت و عاف :حدثتا سه بن يوسفو عاف :حدثتا ش{بةو عن أبو بورو عاف :ع وت لسو{يد
ع َيّللاكَ ّللا
أن أ ّللاس َ ِموا أهم بتو أسد؟ عاف :يَعمون كاك.
بن ِجبَير ي ِمتَونَ َ
 24613أ حدثتا ابن حميدو عاف :حدثتا مهرانو عن سوفيانو عون حبيوب بون أبوو عمورةو عواف :كوان
بور بن غالب ولبيد بن عناردو أو بور بن عنواردو ولبيود بون غالوب عتود الْجواج جالسوينو يقواف
إن الَوذاينَ يِتادِنَوكَ ام ّللا
بور بن غالب ل بيد بون عنوارد :نَلوت يوو عوموك بتوو تمويم َ
ت
ون َو َرا ا ال ِْ ِج َورا ا
ّللا
َ
ع يَكَ ّللا
أن أ ّللاس ِموا عالوا أس متا
يذكرت كلك لس{يد بن ِجبيرو يقاف :إن لو ع م بآخر االَية أجاب يَ ِمتَونَ َ
ولم نقات ك بتو أسد.
24614أ حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثوورو عون م{مورو عون ع وادة ال ت َ ِمتَووا أنوا أسو متا
بغير ع اف لم نقات ك كما عات ك بتو يالن وبتو يالنو يقاف هللا لتبيو او هللا ع يو وسو م :عِو ّللا لهوم ال
ع َ ّللاي ِك ّللام ّللا
ان.
و إسّللاال َم ِك ّللام بَ ا َ
حِ يَ ِم َن َ
ت َ ِمتَوا َ
أن َهدَا ِك ّللام لإلي َم ا
ع َ
ع َيّللاوكَ ّللا
أن
24615أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنوا ابون وهوبو عواف :عواف ابون يودو يوو عولو  :يَ ِمتَوونَ َ
و إسّللاال َم ِك ّللام عاف :يهذ االَيات نَلت يو األعراَ.
أ ّللاس َ ِموا عِ ّللا ال ت َ ِمتَوا َ
ع َ
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اآلية 18 :

حَ يَ ّللا{ َ ِم َ
ير با َما ت َ ّللا{ َم ِونَ }.
س َم َاوا ا
ض َو َ
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :إا َن َ
ّللاب ال َ
ت َو ّللا
ن ٌ
األر ا
حِ بَ ا
غي َ
يقوف ت{ال ككر  :إن هللا أيها األعراَ ال يخف ع يو النواد موتكم مون الكواكَو ومون الوداخ
متكم يو م ة ا سالم رغبوة ييو و ومون الوداخ ييو رهبوة مون رسوولتا مْمود او هللا ع يو وسو م
وجتد و يال ت{ مونا ديتكم وضمائر ادوركمو يإن هللا ي{ م ما تكت ضمائر ادوركمو وتْدَثون بو
سر يو خبايا السموات واألرضو ال يخفو ع يو شوو مون كلوك
أنفسكمو وي{ م ما غاَ عتكمو ياس َ
سراو طاعة
َ
ير ابما ت َ ّللا{ َم ِونَ يقوف :وهللا كو بنر بلعمالكم ال و ت{م ونهاو أجهرا ت{م ون أم َ
ن ٌ
وحِ بَ ا
يور و ِكفِا .
شرا َ
ت{م ون أو م{نية؟ وهو مجا يكم ع جميع كلكو إن خيرا يخيرو وإن َ
ع َيّللاكَ ّللا
ّللا
أن أ ّللاس َ ّللاموا يو موضع ننوب بوعووع يمتوون ع يهواو وككور أن كلوك يوو
وإن يو عول  :يَ ِمتَوا َ
ع َ ّللايووكَ إ ّللاسووال َم ِه ّللام»و وكلووك دليو ع و اووْة مووا ع توواو ولووو عيو  :هووو ننووب
عوورا ة عبوود هللا «يَ ِمتَووونَ َ
بم{تو  :يمتوون ع يوك ألن أسو مواو لكووان وجهوا ي جو  .وعواف ب{وم أهو ال{ربيوة :هوو يوو موضووع
خفم .بم{ت  :ألن أس موا.
ع َو ّللاي ِك ّللام ّللا
حِ يَ ِم َ
أن هَودَا ِك ّللام يإنهوا يوو موضوع ننوب بسوقوط النو ة ألن
وأما أن ال و يو عول  :بَ ا َ
ون َ
م{ت الكالم :ب هللا َ
يمن ع يكم بلن هداكم لإليمان.

سورة ق
سورة مكية
وآياتها خمس وأرب{ون
ابسم هللا الرح َمن الرحيم

اآلية 2-1 :

ع اجبِو َوواّللا أَن َجووآ َ ِه ّللام َمتوذ ٌار َمو ّللات ِه ّللام يَقَووا َف
آن ّللاال َم اجيو اد ا َبو ّللا َ
القوووف يووأو تلويووأ عولو ت{ووال َ َ َ :و ّللاالقِو ّللاور ا
ع اجيبٌ }.
َو ٌ َ
ّللاال َكا اي ِرونَ هَأَذَا ش ّللا
اخ ف أه ال لوي يو عول  :و يقاف ب{لهم :هوو اسوم مون أسوما هللا ت{وال أِعسوم بو ككور مون
عاف كلك:
وو عون ابون
و بون داودو عواف :حودثتا أبوو اوالّو عواف :ثتوو م{اويوةو عون ع و َ
24616أ حودثتو ع و َ
عبا يو عول  :و ن وأشبا هذاو يإن عسم أعسم هللاو وهو اسم من أسما هللا.
وعاف آخرون :هو اسم من أسما القرآن .ككر من عاف كلك:
24617أ حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مرو عن ع ادةو يو عول عاف :اسوم
من أسما القرآن.
وعاف آخرون :اسم الجب المْيّ باألرضو وعد تقدَم بيانتا يو تلوي حروف الم{جوم ال وو يوو
أوائ سور القرآن بما يي الكفاية عن إعادت يو هذا الموضع.
رآن ال َم اجي اد يقوف :والقرآن الكريم .كما:
وعول َ :والقِ ا
24618أ حدثتا أبو ِك َريبو عاف :حدثتا يْي بن يمانو عن أش{ث بن إسْا و عن ج{فر بون أبوو
المغيرةو عن س{يد بن ِجبَير والقرآن ال َم اجي اد عاف :الكريم.
ِ
رآن ال َم اجي اد
واخ ف أه ال{ربية يو موضع جواَ هذا القسمو يقاف ب{م َ
نْويو البنرة والق ا
نْويو أه الكوية :ييها الم{ت الذ
ص ّللا
األر ِ
ع ا ّللامتا ما ت َ ّللاتقِ ِ
عسم ع عول  :عَ ّللاد َ
ض ام ّللات ِه ّللام وعاف ب{م َ
أعسم ب و وعاف :ككر أنها علو وهللاو وعواف :يقواف :إن عواف جبو مْويّ بواألرضو يوإن يكون كوذلك
يكلن يو موضع ريع :أ هو عاف وهللا عاف :وكان يتبغو لري{ أن يظهر ألنو اسوم ولويس بهجوا
عاف :ول{ َ القاف وحدها ككرت من اسم و كما عاف الواعر:
(عِ ّللات ل َها عا افو لَتَا عالَ ّللا
عاف )
ت ّللا
كِكرت القاف إرادة القاف من الوعف :أ إنو واعفة.
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وهوذا القووف الثوانو عتودنا أولو القوولين بالنوواَو ألنو ال ي{ورف يوو أجوبوة ا يموان عودو وإنمووا
تجاَ األيموان إكا أجيبوت بلحود الْوروف األرب{وة :الوالمو وإنو ومواو والو أو ب ورك جوابهوا ييكوون
ساعنا.
ّللا
ّللا
ع اجبِوا ّللا
أن جا َ ِه ّللام ِمتذ ٌار اموت ِه ّللام يقووف ت{وال ككور لتبيو مْمود او هللا ع يو وسو م موا
وعول  :بَ ّللا َ
َ
َ
مْقو ولكوتهم كوذبوا ت{جبوا مون أن
كذَبك يا مْمد موركو عومك أن ال يكونوا عالمين بلنك ااد
جا هم متذر يتذرهم عقاَ هللا متهمو ي{تو بورا متهم من بتو آدمو ولم يلتهم َم ك برسوالة مون عتود
ع اجيوبٌ يقووف ت{وال ككور  :يقواف المكوذَبون بواأ ورسوول مون
َوو ٌ َ
هللا وعول  :يَقا َف الكايا ِرونَ َهذَا ش ّللا
ع اجيوبٌ  :أ مجوو رجو متوا مون بتوو آدم برسوالة هللا إليتواو
َو ٌ َ
عريش إك جا هم متذر متهم َهذَا ش ّللا
َهالَ أ ِ ّللان اَ َف إلَ ّللاي ا َم َكٌ يَيَ ِكونَ َم{َ ِ نَذايرا.

اآلية 4-3 :

ض
ص ّللا
ع ا ّللامتَا َما تَوتقِ ِ
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :أ َ اإكَا ام ّللاتَا َو ِكتَا ت ِ َرابا ً كَلاكَ َرجّللا ِع بَ ا{يدٌ ا عَ ّللاد َ
األر َ
ام ّللات ِه ّللام َو اعتدَنَا اك َاٌَ َح افي ٌ
.} ,
يقوف القائ  :لم يجر ل ب{ث ككرو ييخبر عن هاال القوم بكفرهم ما دعوا إلي من كلكو يما وجو
الخبر عتهم بإنكارهم ما لم يدعوا إلي و وجوابهم عما لم يِسللوا عتو  .عيو  :عود اخ وف أهو ال{ربيوة
نْوويو
يو كلكو يتذكر ما عالوا يو كلوكو ثوم ن ب{و البيوان إن شوا هللا ت{وال و يقواف يوو كلوك ب{وم َ
البنرة عاف :أئذا ام ّللاتا و ِكتَا ت ِ َرابا كَلكَ َرجّللا ٌع َب ا{يدٌو لم يذكر أن راجعو وكلك وهللا أع م ألن كان ع و
نْوويو
جواَو كلن عي لهم :إنكم ترج{ونو يقالوا :أئاذَا م تا و ِكتَا ت ِ َرابا كَلكَ َرجّللا ٌع َب ا{يدٌ وعاف ب{م َ
الكوية عول  :أئاذَا م ّللاتا و ِكتَا ت ِ َرابا كالم لم يظهر عب و ما يكوون هوذا جوابوا لو و ولكون م{توا ملومرو
إنمووا كووان وهللا أع ووم :والقوورآن المجيوود لَ ِبّللا{و َ
وثن ب{وود الموووتو يقووالوا :أئوذَا كتووا ترابووا بِ{ثتووا؟ جْوودوا
الب{ثو ثم عالوا :كَلاكَ َرجّللا ٌع َب ا{يدٌ جْدو أاالًو عول َ :ب ا{يودٌ كموا تقووف ل رجو يخنو يوو المسوللةو
لقد كهبت مذهبا ب{يدا من النواَ :أ أخنلت .والنواَ من القوف يو كلوك عتودناو أن يوو هوذا
الكالم م روكا اس غتو بداللة موا كِكور ع يو مون ككور و وكلوك أن هللا د َف بخبور عون تكوذيب هواال
الموركين الذين اب دأ هذ السورة بالخبر عن تكذيبهم رسول مْمدا ا هللا ع ي وس م بقول َ :ب ّللا
ع اجبِووا ّللا
ع اجيووبٌ ع و وعيوود إيوواهم ع و تكووذيبهم
أن جووا َ ِه ّللام ِم ّللاتوذ ٌار امو ّللات ِه ّللام يَقووا َف الكووا اي ِرونَ َهوذَا َ
وو ٌ َ
َ
شو ّللا
مْمدا ا هللا ع ي وسو مو يكلنو عواف لهوم :إك عوالوا متكورين رسوالة هللا رسوول مْمودا او هللا
ع اجيوبٌ سو { مون أيهوا القووم إكا أنو م بِ{ثو م يووم القياموة موا يكوون حوالكم يوو
َوو ٌ َ
ع ي وسو م هَوذَا ش ّللا
نبوتو و يقووالوا مجيبووين رسووف هللا او هللا ع يو
تكوذيبكم مْموودا او هللا ع يو وسو مو وإنكوواركم َ
وس م أئاذَا ام ّللاتا و ِكتَا تِرابا ن{ م كلكو ونرى ما ت{دنا ع تكوذيبك كلوكَ َرجّللا و ٌع بَ ا{يودٌ :أ أن كلوك غيور
ع اجبِوا ّللا
أن جا َ ِه ّللام ِم ّللاتذ ٌار امو ّللات ِه ّللام يقواف
كائنو ولستا راج{ين أحيا ب{د مماتتاو ياس غتو بداللة عول  :بَ ّللا َ
عجيبٌ من ككر ما ككرت من الخبر عن وعيدهم .وييما:
َو ٌ َ
الكايرون َهذَا ش ّللا
24619أ ِحدثت عون الْسوينو عواف :سوم{ت أبوا م{واك يقووف :حودثتا عبيودو عواف :سوم{ت اللوْاك
يقوف عو عول  :أئاذَا م ّللاتا و ِكتَا ت ِ َرابا كلكَ َرجّللا ٌع بَ ا{يدٌ عالوا :كيف يْييتا هللاو وعد ارنا عظاما ورياتاو
وض تا يو األرضو داللة ع اْة ما ع تا من أنهم أنكروا الب{ث إكا توعَدوا ب .
ض ام و ّللات ِه ِم يقوووف ت{ووال ككوور  :عوود ع متووا مووا تلك و األرض موون
ص ّللا
األر ِ
ع ا ّللامتووا مووا ت َو ّللاتقِ ِ
وعول و  :عَ و ّللاد َ
أجسامهم ب{د مماتهمو وعتدنا ك اَ بما تلك األرض وتفتو من أجسامهمو ولهم ك واَ مك ووَ موع
ع متا بذلكو حاي ,لذلك ك و وسوما هللا ت{وال حفيظواو ألنو ال يودر موا ك وب ييو و وال ي غيور وال
ي بدف .وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
24620أ حدثتو مْمد بن س{دو عاف :ثتو أبوو عاف :ثتو عموو عاف :ثتو أبوو عن أبيو و عون ابون
ض امو ّللات ِه ّللام يقوووف :مووا تلكو األرض موون لْووومهم وأبوووارهم
ص ّللا
األر ِ
ع ا ّللامتووا مووا ت َو ّللاتقِ ِ
عبووا و عولو  :عَو ّللاد َ
وعظامهم وأش{ارهم.
24621أ حدثتو م ْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
ص
عواف :حودثتا الْسون عواف :حودثتا ورعوا جمي{واو عوون ابون أبوو نجويّو عون مجاهودو عولو  :موا ت َو ّللاتقِ ِ
ض ام ّللات ِه ّللام عاف :من عظامهم.
ّللا
األر ِ
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ص
ع ا ّللامتوا موا تَو ّللاتقِ ِ
24622أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادةو يو عول  :عَ ّللاد َ
ض ام ّللات ِه ِم يقوف :ما تلك األرض متهم.
ّللا
األر ِ
ِ
ّللا
َ
ض
ص ّللا
األر ِ
ع ا ّللامتوا موا تَوتق ِ
حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثوورو عون م{مورو عون ع وادة عو ّللاد َ
ام ّللات ِه ّللام عاف :ي{تو الموتو يقوف :من يموت متهمو أو عاف :ما تلك األرض متهم إكا ماتوا.
24623أ ِحدثت عن الْسينو عاف :سوم{ت أبوا م{واك يقووف :أخبرنوا عبيودو عواف :سوم{ت اللوْاك
ض امو ّللات ِه ّللام يقووف :موا أك وت األرض موتهم ونْون عوالمون بو و
ص ّللا
األر ِ
ع ا ّللامتا ما تَو ّللاتقِ ِ
يقوفو عاف هللا عَ ّللاد َ
وهم عتد مع ع مو ييهم يو ك اَ حفي.,

اآلية 6-5 :

و أ َ ّللام ٍر َم اريمٍ ا أَيَ َ ّللام يَت ِ
ظ ِر َواّللا اإ َل
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :بَ ّللا َكذَبِواّللا اب ّللاال َْ َق لَ َما َجآ َ ِه ّللام يَ ِه ّللام يا َ
ّللاف بَتَ ّللايتَاهَا َو َ يَتَاهَا َو َما لَ َها امن يِ ِروجٍ }.
ال َ
س َمآ ا يَ ّللاوعَ ِه ّللام َكي َ
يقوف ت{ال ككر  :ما أااَ هاال الموركون القائ ون أئاذَا ام ّللاتا و ِكتَا ت ِ َرابوا كَلاوكَ َرجّللا و ٌع بَ ا{يودٌ يوو
عي هم هذا بَ ّللا َكذَبِوا بال َْ َقو وهو القرآن لَ َما َجا َ ِه ّللام من هللا .كالذ :
24624أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادة بَ ّللا َكذَبِوا بال َْ َق لَ َما جا َ ِه ّللام أ
كذَبوا بالقرآن يَ ِه ّللام ياوو ّللاأم ٍور َم اوريمٍ يقووف :يهوم يوو أمور مخو ّ ع ويهم م وبسو ال ي{ريوون حقو مون
باط و (يقاف) عد مرج أمر التا إكا اخ ّ وأهم .
وعوود اخ فووت عبووارات أه و ال لوي و يووو تلوي هوواو وإن كانووت م قاربووات الم{ووانوو يقوواف ب{لووهم:
م{تاها :يهم يو أمر متكر وعاف :المريم :هو الوو المتكر .ككر من عاف كلك:
24625أ حدثتو مْمد بن خالد بن خداشو عاف :ثتو س م بن عِ يبةو عن وهب بون حبيوب االَمود َ و
سو عون عولو ّ :للاأم ٍور َم اوريمٍ عواف :الموريم :الووو المتكور أموا
عن أبو حمَةو عون ابون عبوا أنو ِ
سم{ت عوف الواعر:
ت ّللا
ت ب ا َحواهَايَخ ََر كلنَ ِ ِخو ٌ
س ّللا
يَجالَ ّللا
ط َم اريم
وال َ َم َ
وعاف آخرون :ب م{ت كلك :يو أمر مخ ف .ككر من عاف كلك:
وو عون ابون عبوا و عولو
وو عاف :حدثتا أبو االّو عاف :ثتو م{اويةو عن ع َ
24626أ حدثتو ع َ
ايو ّللاأم ٍر َم اريمٍ يقوف :مخ ف.
وعاف آخرون :ب م{تا  :يو أمر ضاللة.
ككر من عاف كلك:
24627أ حدثتو مْمد بن س{دو عاف :ثتو أبوو عاف :ثتو عموو عاف :ثتو أبوو عن أبيو و عون ابون
عبا يَ ِه ّللام يو ّللاأم ٍر َم اريمٍ عاف :هم يو أمر ضاللة.
وعاف آخرون :ب م{تا  :يو أمر ِم ّللا باس .ككر من عاف كلك:
24628أ حدثتا أبو ِك َريبو عاف :حدثتا يْي بن يمانو عن أش{ث بن إسْا و عن ج{فر بون أبوو
المغيرةو عن س{يد بن ِجبَيرو يو عول  :يَ ِه ّللام ياو ّللاأم ٍر َم اريمٍ عافِ :م ّللا َبا ٍس.
 24629أ حدثتا مْمد بن عموروو عواف :حودثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبو نجيّو عن مجاهدو عول  :أ َ ّللام ٍر َم اريمٍ عاف:
م بس.
َ
24630أ حدثتا بورو عاف :حودثتا يَيودو عواف :حودثتا سو{يدو عون ع وادةو عولو  :ي ِهو ّللام ياوو ّللاأم ٍور َم اوريمٍ
م بس ع يهم أمر .
24631أ حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مرو عاف :وال بس ع ي ديت .
وعاف آخرون :ب هو المخ ّ .ككر من عاف كلك:
24632أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابن يدو يو عول  :ياو ّللاأم ٍور َم اوريمٍ عواف:
المريم :المخ ّ.
وإنما ع ت :هوذ ال{بوارات وإن اخ فوت ألفاظهوا يهوو يوو الم{تو م قاربواتو ألن الووو مخ وف
م ووبسو م{تووا موووك  .وإكا كووان كووذلك كووان متكووراو ألن الم{ووروف واضووّ بووينو وإكا كووان غيوور
م{روف كان ال َ
شك ضاللةو ألن الهدى بيَن ال لبس يي .
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وعول  :أيَ َ ّللام يَت ِ
ّللاف بَتَيّللاتاها يقوف ت{ال ككر  :أي م يتظر هواال المكوذَبون
ظ ِروا إل ال َ
سما يَ ّللاوعَ ِه ّللام َكي َ
سووما ا يَو ّللاووعَ ِه ّللام َك ّللايووف بَتَيّللاتاهووا
بالب{ووث ب{وود الموووت ال ِمتكوورون عِوودرتتا ع و إحيووائهم ب{وود بالئهووم إل و ال َ
يسويتاها سقفا مْفوظاو و يتاها بالتجوم َوموا لَ َهوا ام ّللا
ون يِ ِوروج ي{توو :وموا لهوا مون اودوع ويِ وو .
َ
وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
 24633أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبو نجيّو عن مجاهدو عول  :ام ّللان يِ ِروجٍ عاف:
ش ََق.
َ
ِ
24634أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابن يدو يوو عولو َ :و َموا ل َهوا ام ّللا
ون ي ِوروجٍ
ع ت ل و ي{تو ابن يد :الفروج :الوو الم برى ب{ل من ب{مو عاف :ن{م.

اآلية 8-7 :

القوف يأو تلويأ عول ت{ال :
َو ّللا
األر َ
َ
وو َوأَنبَ ّللاتَوا ياي َهوا امون ِكو َ َ ّللاوجٍ
ض َمدَ ّللادنَاهَا َوأ َ ّللالقَ ّللايتَا ياي َهوا َر َوا اس َ
ب }.
ع ّللاب ٍد َمتاي ٍ
ى ال ِك َ َ
بَ اهيمٍ ا تَب ا
ّللان َرة ً َو اك ّللاك َر َ
ّللا
و يقوف :وج{ تا ييها جبواالً
وعول :
ّللا
واألر َ
ض َمدَدّللاناها يقوف :واألرض بسنتاها وألقَيّللاتا يايها َر َوا اس َ
ثوابتو رست يو األرضو وأ ّللانبَ ّللاتا يايها ام ّللان ِكو َ َ ّللاوجٍ بَ اهويمٍ يقووف ت{وال ككور  :وأنب توا يوو األرض
من ك َ نوع من نبات حسنو وهو البهيم .وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لويو  .ككور مون عواف
كلك:
وو عون ابون
وو عواف :حودثتا أبوو اوالّو عواف :ثتوو م{اويوة بون اوالّو عون ع و َ
24635أ حدثتا ع َ
عبا و عول َ :ب اهيمٍ يقوف :حسن.
وو
24636أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عواف :حودثتا سو{يدو عون ع وادةو عولو  :وأ َ ّللالقَيّللاتوا يايهوا َر َوا اس َ
والرواسو الجباف وأ َ ّللان َب ّللاتا ييها ام ّللان ِك َ َ ّللاوجٍ َب اهيم :أ من ك َ وج حسن.
24637أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :ع ت البن يد البهويم :هوو الْسون المتظور؟
ّللان َرة ً يقوف :ي{ تا كلك تبنرة لكوم أيهوا التوا بتنوركم بهوا عودرة ربكوم ع و موا
عاف ن{م :وعول تَب ا
ب يقوف :وتذكيرا من هللا عظم وس نان و وتتبيها ع و وحداني و ال ِكو َ
ع ّللاب ٍد ِم اتي ٍ
يوا و َو اك ّللاك َرى ال ِك َ َ
ب يقوف :لك عبد رجع إل ا يمان بواأو وال{مو بناع و  .وبتْوو الوذ ع توا يوو كلوك عواف
ع ّللاب ٍد ِم اتي ٍ
َ
أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
ّللان َورة ن{موة مون هللا
24638أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عواف :حودثتا سو{يدو عون ع وادة عولو  :تَب ا
ب :أ مقب بق ب إل هللا.
ع ّللاب ٍد ِم اتي ٍ
يبنرها ال{باد َو اك ّللاك َرى ال ِك َ َ
ّللان َورة ً َو اك ّللاك َورى
حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابون ثوورو عون م{مورو عون ع وادةو يوو عولو  :تَب ا
عاف :تبنرة من هللا.
 24639أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
ّللان َورة ً عواف:
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبوو نجويّو عون مجاهودو عولو  :تَب ا
بنيرة.
ِ
َ
ع ّللاب ٍد
24640أ حدثتا ابن ِح َميد عاف :حدثتا مهرانو عن سفيانو عن جابرو عن عنا ومجاهد الك َ
ب عاال مجيب.
ِمتاي ٍ

اآلية 11-9 :

اركا ً يَلَنبَ ّللاتَوا باو ا َجتَوا ٍ
نوي اد ا
القوف يأو تلويأ عول ت{ال :
َون َََ ّللالتَا امنَ ال َ
ت َو َحوبَ ّللاال َْ ا
س َمآ ا َمآ ً َمبَ َ
َ
ّللا
ّللا
ّللا
َ
َ
ً
ً
ت لَ َها َ
َوالتَ ّللاخ َ بَا اسقَا ٍ
ليدٌ ا َر ّللا عا ل ا{بَا اد َوأحّللا يَ ّللايتَا با ا بَ دَة ً َم ّللاي ا َكذَلاكَ ال ِخ ِرو ِج }.
ط ّللا ٌع نَ ا
ّللا
سما ا ما ً منرا مباركاو يلنب تا ب بساتين أشجاراو وحوبَ الوَرع
يقوف ت{ال ككر َ :ون َََلتا امنَ ال َ
البر والو{يرو وسائر أنواع الْبوَ .كما:
المْنود من َ
نووي اد هووذا البو َور
24641أو حوودثتا بووورو عوواف :حوودثتا يَيوودو عوواف :حوودثتا سوو{يدو عوون ع ووادة َو َحووبَ ال َْ ا
والو{ير.
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البور
ني اد عواف :هوو َ
حدثتو ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مرو عن ع ادة َو َحبَ ّللاال َْ ا
والو{ير.
 24642أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
نوي اد عواف:
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبو نجويّو عون مجاهود َو َحوبَ ال َْ ا
الْتنة.
ا
ّللا
ني اد الْبَ هو الْنيدو وهو مما أضيف إلو
وكان ب{م أه ال{ربية يقوف يو عول  :و َحبَ ال َْ ا
نفس مث عول َ :
ين.
إن َهذَا لَ ِه َو َح َق اليَ اق ا
ً
وعول  :والتَ ّللاخ َ با اسقا ٍ
ت يقوف :وأنب تا بالما الذ أنَلتوا مون السوما التخو طوواالو والباسوق :هوو
النوي يقاف ل جب النوي  :جب باسقو كما عاف أبو نوي البن ِهبَيرة:
سقَ ّللا
يا بّللانَ الَذاينَ بافَ ّللا
ار ّللا
ت َ
ل ا اه ّللامبَ َ
ع عَي ٍّللاس يَََ َ
وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
وو عاف :حدثتا أبو االّ عاف :ثتو م{اويةو عن ع وو عون ابون عبوا و عولو :
24643أ حدثتو ع َ
با اسقا ٍ
ت يقوف :طواف.
حدثتو مْمد بن س{دو عاف :ثتو أبوو عاف :ثتو عموو عاف :ثتو أبووو عون أبيو و عون ابون عبوا و
عول والتَ ّللاخ َ با اسقا ٍ
ت عاف :التخ النواف.
 24644أ حدثتو ي{قوَ بن إبراهيمو عاف :حدثتا هويمو عن إسماعي بون أبوو خالودو عون عبود هللا
بن شدَاد يو عول  :والتَ ّللاخ َ با اسقا ٍ
ت عاف :بِسوعها :طولها يو إعامة.
عكرمووةو يووو عولو  :والتَ ّللاخو َ
24645أو حوودثتا هتووادو عوواف :حوودثتا أبووو األحوووصو عوون سووماكو عوون ا
با اسقا ٍ
ت الباسقات :النواف.
 24646أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبو نجويّو عون مجاهودو عولو  :با اسوقا ٍ
ت عواف:
النواف.
24647أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادة والتَ ّللاخو ا با اسوقا ٍ
ت عواف :بسووعها
طولها.
حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابون ثوورو عون م{مورو عون ع وادة والتَ ّللاخو َ با اسوقا ٍ
ت عواف :ي{توو
طولها.
24648أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابن يدو يو عول والتَ ّللاخ َ با اسوقا ٍ
ت عواف:
البسو  :النوف.
وعولو  :لَ َهووا َ
َلوويدٌ يقوووف :لهووذا التخو الباسووقات ط ووع وهووو ال ِكفِو َور و نلوويد :يقوووف :متلووود
ط ّللا و ٌع ن ا
ب{ل ع ب{م م راكب .وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
24649أ حدثتو مْمد بن س{دو عاف :ثتو أبوو عاف :ثتو عموو عاف :ثتو أبو عون أبيو و عون ابون
عبا لَ َها َ
َليدٌ عاف :يقوف ب{ل ع ب{م.
ط ّللا ٌع ن ا
 24650أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
َلويدٌ عواف:
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{واو عون ابون أبوو نجويّو عون مجاهودو عولو  :ن ا
المتلَد.
ّللا
َ
َ
ٌ
َليد يقووف:
24651أ حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مرو عن ع ادة ل َها ط ٌع ن ا
ب{ل ع ب{م.
ّللا
َ
َ
َلويدٌ يتلود ب{لو ع و
حدثتا بوورو عواف :حودثتا يَيودو عواف :حودثتا سو{يدو عون ع وادة ل َهوا ط و ٌع ن ا
ب{م.
ّللا
ّللا
وعول  :ار عا ل ا{با اد يقوف :أنب تا بهذا الما الذ أنَلتا مون السوما هوذ الجتواتو والْوبَ والتخو
عوتا ل {بادو ب{لها غذا و وب{لها ياكهة وم اعا.
وعول  :وأَحّللا يَيّللاتا با ا بَ ّللادَة ً َم ّللاي ا يقوف ت{ال ككر وأحييتا بهذا الما الذ أنَلتا من السوما ب ودة مي وا
عد أجدبت وعْنتو يال رع ييها وال نبت.
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وعول َ :كذَلكَ ال ِخ ِرو ِج يقوف ت{ال ككر  :كما أنب تا بهوذا الموا هوذ األرض المي وةو يلحييتاهوا بو و
يلخرجتا نباتها و رعهاو كذلك نخرجكم يوم القيامة أحيا من عبوركم من ب{د بالئكم ييها بما يتَف
ع يها من الما .

اآلية 14-12 :

القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ َ :كذَبَ ّللا
ع ّللاوو ِن
ا َْ ِ
ت عَ ّللاب َ ِه ّللام عَ ّللاو ِم نِومٍ َوأ َ ّللا
اَ َ
عوادٌ َويا ّللار َ
الر َ َوث َ ِموودِ ا َو َ
َو اإ ّللاخ َو ِ
س َ يَ َْ َق َو اعي اد }.
ا َْ ِ
ان لِوطٍ ا َوأ َ ّللا
الر ِ
َ َ
اَ األ ّللاي َك اة َوعَ ّللاو ِم تَبَعٍ ِك َ َكذَ َ
َ
َ
يقوف ت{ال ككر كذ ّللا
بت عب هاال الموركين الذين كذبوا مْمدا ا هللا ع ي وس م مون عومو
سووا نبويهم يوو
الر َ وعد مل ككرنا عب أمور أاوْاَ الور َ و وأنهوم عووم ر َ
عَ ّللاو ِم نومٍ وأاّْللا ِ
اَ َ
ب ر.
عكرمة بذلك.
24652أ حدثتا ابن حميدو عاف :حدثتا مهرانو عن سفيانو عن أبو بكرو عن ا
24653أ ِحدثت عن الْسينو عاف :سوم{ت أبوا م{واك يقووف :أخبرنوا عبيودو عواف :سوم{ت اللوْاك
الر َ والر  :ب ر عِ ييها ااحب يس.
ا ِ
يقوف يو عول  :أ ّللا
ْاَ َ
 24654أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
ا ِ
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبو نجيّو عن مجاهدو عول  :أ ّللا
ْاَ َ
الر َ
عاف :ب ر.
 24655أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عواف :أخبرنوا عمورو بون الْوارثو عون سو{يد بون
وفو
أبو هالفو عن عمرو بن عبد هللاو عن ع ادة أن عاف :إن أاْاَ األيكةو واأليكوة :الووجر الم َ
عوادٌ
وأاْاَ َ
الر َ كان ا أم ينو يب{ث هللا إليهم نبيا واحودا شو{يباو وعوذَبهما هللا ب{وذابين وث َ ِموودِ و َ
ع ّللاو ِن َو ّللا
إخ َو ِ
ْاَ األ ّللاي َك اة وهم عوم ش{يبو وعد مل خبرهم عب َوعَ ّللاو ِم تِبَعٍ.
ا ِ
َويا ّللار ِ
ان لِوطٍ وأ ّللا
وكان عوم تِبَعٍ أه أوثان ي{بدونهاو ييما:
24656أ حدثتا ب ابن ِح َميدو عاف :حدثتا س مةو عن ابن إسْا .
وكان من خبر وخبر عوم ما:
24657أ حدثتا ب مجاهد بن موس و عاف :حدثتا يَيدو عاف :أخبرنا عموران بون ِحودَيرو عون أبوو
مج َو عن ابن عبا و أن سلف عبد هللا بن سالمو عن تِبَوع موا كوان؟ يقواف :إن تب{وا كوان رجوالً مون
ال{رَو وإن ظهر ع و التوا و ياخ وار اي يوة مون األخيوار ياسو بنتهم واسو دخ همو ح و أخوذ موتهم
وباي{همو وإن عوم اس كبروا كلك وعالوا :عد ترك ديتكمو وبايع ال اف ية ي ما يوا كلكو عاف ل ف يةو يقاف
الف ية :بيتتا وبيتهم التار تِّْللا ار الكواكَو ويتجوو متهوا النواد و يف{ وواو ي{ وق الف يوة منواحفهم يوو
أعتاع اهمو ثم غدوا إل التارو ي ما كهبوا أن يدخ وهاو سف{ت التار يو وجوههمو يتكنوا عتهاو يقواف
لهم تبَع :ل دخ تها ي ما دخ وهوا أيرجوت عوتهم ح و عن{وهواو وأنو عواف لقومو ادخ وهوا ي موا كهبووا
يدخ ونهاسف{ت التار وجوههمو يتكنوا عتهاو يقاف لهم تِبَع :ل دخ تهاو ي ما دخ وهوا أيرجوت عوتهمو
ح إكا توسنوا أحاطت بهمو يلحرع همو يلس م تِبعو وكان تِبَع رجالً االْا.
24658أ حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا سو مةو عون ابون إسوْا و عون أبوو مالوك بون ث{ بوة بون أبوو
مالك القرظوو عاف :سم{ت إبراهيم بن مْمد القرظوو عاف :سم{ت إبراهيم بن مْمد بن ط ْة بون
عبد هللا يْدَث أن تب{وا لموا دنوا مون الويمن ليودخ هاو حالوت اح ّللاميَور بيتو وبوين كلوكو وعوالوا ال تودخ ها
ع يتاو وعد يارعت ديتتا يدعاهم إل ديت و وعاف :إن دين خير مون ديوتكمو عوالوا :يْاكمتوا إلو التوارو
عاف ن{مو عاف :وكانت يو اليمن ييما يَعم أه اليمن نار تْكم ييما بيوتهم ييموا يخ فوون ييو و تلكو
قربوون بو
الظالم وال
تلر المظ وم ي ما عالوا كلك ل بَعو عاف :أننف مو يخرج عوم بلوثانهمو وموا ي َ
َ
يو ديتهم عاف :خرج الْبران بمناحفهما يو أعتاعهما م ق وديهماو ح و ع{ودوا ل توار عتود مخرجهوا
ال و تخرج مت و يخرجت التار إليهم ي ما أعب ت نْوهم حادوا عتها وهابوهاو يرموهم من حلرهم
عربووا م{هواو ومون
من التا و وأمروهم بالنوبر لهواو ينوبروا ح و غووي هم يلك وت األوثوان وموا َ
تلورهماو
حم كلك من رجاف اح ّللاميَر وخرج الْبران بمناحفهما يو أعتاعهماو ت{ر جباههما لوم
َ
يلطبقت اح ّللاميَرو عتد كلك ع ديت و يمن هتالك وغير كلك كان أا اليهودية باليمن.
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24659أ حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا سو مةو عون ابون إسوْا عون ب{وم أاوْاب أن ال َْبورينو
َ
بالْق يدنا متهم
ومن خرج م{هما من اح ّللاميَرو إنما اتب{وا التار ليردَوهاو وعالوا :من ردَها يهو أول
رجواف مون حميوور بلوثوانهم ليردَوهوواو يودنت مووتهم ل ولك همو يْوادوا ي ووم يسو ني{وا ردَهوواو ودنوا متهووا
الْبران ب{ود كلوك وج{وال ي ووان ال ووراةو وتوتكص ح و ردَاهوا إلو مخرجهوا الوذ خرجوت متو و
يلطبقت عتد كلك ع ديتهمواو وكوان رئوام بي وا لهوم ي{ظمونو و ويتْورون عتود و ويك موون متو و إك
كانوا ع شركهمو يقاف الْبران ل بَع إنما هو شينان ي{يوتهم وي {وب بهومو يخو َ بيتتوا وبيتو و عواف:
يولنكما ب ياس خرجا مت ييما يَعم أه اليمن ك با أسودو يذبْا و ثم هدما كلك البيتو يبقايا اليوم
باليمن كما كِكر لو.
 24660أ و حوودثتو يووونسو عوواف :أخبرنووا ابوون وهووبو عوواف :عوواف ابوون لهي{ووةو عوون عموورو بوون جووابر
وو حدث عاف :سم{ت سه بن س{د الساعد و يْدَث عن التبوو او هللا ع يو وسو م أنو
الْلرم َ
ّللا
َ
عاف« :ال ت َ {َتِوا تِبَ{ا يإنَ ِ كانَ عَ ّللاد أ ّللاس َم».
24661أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :أخبرنو ابن لهي{ةو عن الْارث بن يَيد أن
ش{يب بن رعة الم{اير َ و حدث و عاف :سم{ت عبد هللا بون عمورو بون ال{واص وعواف لو رجو  :إن
اح ّللاميَر تَعم أن تب{ا متهمو يقاف :ن{م والذ نفسو بيد و وإن يوو ال{ورَ كواألنف بوين ال{يتوينو وعود
كان متهم سب{ون م كا.
َ
ع اي اد يقوف ت{ال ككر  :ك َ هاال الوذين ككرنواهم كوذبوا رسو هللا
الر ِ
وعول ِ :ك َ َكذََ َ
س َ يَ َْق َو َ
الذين أرسو هم يَ َْ َ
وق َو اعيود يقووف :يوجوب لهوم الوعيود الوذ وعودناهم ع و كفورهم بواأو وحو بهوم
ال{ذاَ والتقمة .وإنما واف ربتا ج َ ثتاؤ موا واوف يوو هوذ االَيوة مون إحاللو عقوب و بهواال
المكذَبين الرس ترهيبا مت بذلك موركو عوريش وإعالموا متو لهوم أنهوم إن لوم يتيبووا مون تكوذيبهم
رسول مْمدا ا هللا ع ي وس مو أن مْ َ بهم من ال{ذاَو مث الذ أح َ بهم .وبتْو الذ ع توا
يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
 24662أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{واو عون ابون أبوو نجويّو عون مجاهودو عولو  :يَ َْ َ
وق َو اعيو اد
عاف :ما أه كوا ب تخويفا لهاال .

اآلية 16-15 :

ق َجداي ٍد ا َولَقَ ّللاد َخ َ ّللاقتَوا
ق َ
األو اف َب ّللا ِه ّللام ايو لَب ٍّللاس َم ّللان َخ ّللا ٍ
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :أَيَ َ{ اييتَا اب ّللاال َخ ّللا ا
َ اإلَ ّللاي ا ام ّللان َح ّللاب ا ّللاال َو اري اد }.
س ِ َونَّْللا ِن أ َ ّللاع َر ِ
سانَ َونَ ّللا{ َ ِم َما ت ِ َو ّللاس او ِ اب ا نَ ّللاف ِ
ا ان َ
وهذا تقريع من هللا لموركو عريش الذين عالوا :أئاذَا ام ّللاتَا و ِكتَا ت ِ َرابا كَلاكَ َرجّللا ٌع بَ ا{يدٌ يقوف لهم ج َ
األوف الذ خ قتا و ولم يكن شي ا يت{يا بإعادتهم خ قا جديودا ب{ود بالئهوم
ثتاؤ  :أي{ييتا باب داع الخ ق َ
يو ال راَو وب{د يتائهم يقوف :ليس ي{ييتا كلكو ب نْون ع يو عوادرون .وبتْوو الوذ ع توا يوو كلوك
عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
وو عن ابن عبوا و عولو :
وو عاف :حدثتا أبو االّو عاف :ثتو م{اويةو عن ع َ
24663أ حدثتو ع َ
األوف.
األو اف يقوف :لم ي{يتا الخ ق َ
ق َ
أيَ{َيايتا بال َخ ّللا ا
24664أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
ق
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبو نجيّو عن مجاهدو عولو  :أيَ{َيايتوا بوال َخ ّللا ا
األو اف يقوف :أي{يو ع يتا حين أنولناكم خ قا جديداو ي م روا بالب{ث.
َ
24665أ حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا مهرانو عن سفيانو عن عنا بن السائبو عن أبو ميسرة
األو اف عاف :إنا خ قتاكم.
ق َ
أيَ{َيايتا بال َخ ّللا ا
َ
يووك هواال المووركون المكوذَبون
ق َجدايو ٍد يقووف ت{وال ككور  :موا
وعول  :بَ ّللا ِه ّللام ياو لَب ٍّللاس ام ّللان َخ ّللاو ٍ
األوفو ولكتهم يو َ
شك من عِدرتتا ع أن نخ قهم خ قا جديدا ب{ود يتوائهمو
بالب{ث أنا لم ن{و بالخ ق َ
وبَالئهم يو عبورهم .وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
وو عن ابن عبوا و عولو :
وو عاف :حدثتا أبو االّو عاف :ثتو م{اويةو عن ع َ
24666أ حدثتو ع َ
ق َجدايدٍ؟ يقوف :يو ش َك من الب{ث.
بَ ّللا ِه ّللام يو لَب ٍّللاس ام ّللان َخ ّللا ٍ
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24667أ حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا مهرانو عن سفيانو عن عنا بن السائبو عن أبو ميسرة
ق َجداي ٍد عاف :أن يخ قوا من ب{د الموت.
بَ ّللا ِه ّللام ياو لَب ٍّللاس عاف :الكفار ام ّللان َخ ّللا ٍ
24668أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حودثتا سو{يدو عون ع وادةو عولو  :بَو ّللا ِهو ّللام ياوو لَوب ٍّللاس :أ
َ
شك والخ ق الجديد :الب{ث ب{د الموتو ينار التا يي رج ين :مكذََو ومندَ .
ّللا
َ
حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مورو عون ع وادةو يوو عولو ياوو لوب ٍّللاس ام ّللا
ق
ون َخ و ٍ
َجداي ٍد عاف :الب{ث من ب{د الموت.
ّللا
س ِ يقوف ت{ال ككر  :ولقد خ قتا ا نسان ون{ م
وعول َ :ولَقَ ّللاد َخ َ ّللاقتا ا ّللانسانَ َونَ ّللا{ َ ِم ما ت ِ َو ّللاس او ِ با ا نَف ِ
َ إلَيّللاو ا ام ّللا
الو اريو اد يقووف:
ما تْدَث ب نفس و يال يخف ع يتا سرائر وضمائر ع ب ونَّْللا ِن أ ّللاع َر ِ
ون َحبّللاو ا َ
ونْن أعرَ لإلنسان من حب ال{اتق والوريد :عر بين الْ قوم وال{ باوينو والْب  :هو الوريودو
يلضيف إل نفس الخ الف لف ,اسمي  .وبتْو الذ ع توا يوو كلوك عواف أهو ال لويو  .ككور مون عواف
كلك:
وو عن ابن عبوا و عولو :
وو عاف :حدثتا أبو االّو عاف :ثتو م{اويةو عن ع َ
24669أ حدثتو ع َ
الو اري اد يقوف :عر ال{تق.
ونَّْللا ِن أ ّللاع َر ِ
َ إلَ ّللاي ا ام ّللان َح ّللاب ا َ
 24670أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
الو اري اد عاف :الذ
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبو نجيّو عن مجاهد َح ّللاب ا َ
يكون يو الْ ق.
َ إلَ ّللاي ا ام ّللا
الو اريو اد يقواف ب{لوهم :م{توا :
وعد اخ ف أه ال{ربية يو م{ت عول  :ونَّْللا ِن أ ّللاع َر ِ
ون َحبّللاو ٍ َ
َ
َ إلَيّللاو ا ام ّللا
نْن أم ك ب و وأعرَ إلي يو المقدرة ع ي  .وعواف آخورون :بو م{تو كلوك :ونَّْللا ِ
ون
ون أ ّللاع َور ِ
الو اريد بال{ م بما ت ِ َوسّللاو ب نفس .
َح ّللاب ا َ

اآلية 18-17 :

وو َما اف عَ ا{يودٌ ا َموا َي ّللا افو ِ
ون ال َ
 ,امون
وين َو َ
ان َ
ع ا
ع ان ّللاال َي ام ا
القوف يأو تلويأ عول ت{ال  َ :اإ ّللاك َي َ َقَ ّللاال ِم َ َقَ َي ا
ع ايدٌ }.
عَ ّللاو ٍف اإالَ لَدَ ّللاي ا َرعايبٌ َ
يقوف ت{ال ككر  :ونْن أعرَ إل ا نسان من وريد ح ق و حين ي ق الم َكوانو وهموا الم قيوان
ع ان ال َ
وما اف عَ ا{يد وعي  :عت بالق{يد :الراد .ككر من عاف كلك:
ين َو َ
َ
ع ان ال َي ام ا
 24671أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
عاف :حدثتا الْسنو عواف :حودثتا ورعوا جمي{واو عون ابون أبوو نجويّو عون مجاهودو عولو  :عَ ا{يودٌ عواف:
اد.
َر َ
واخ ف أه ال{ربية يو وج توحيد ع{يدو وعد كِكر من عب م قيانو يقاف ب{م نْويو البنرة:
ع ان ال َ
وما اف عَ ا{يدٌ ولم يق  :عون اليموين ع{يودو وعون الووماف ع{يودو أ أحودهماو ثوم
ين َو َ
عي َ :
ع ان اليَ ام ا
ً
َ
ّللا
ِ
ِ
ّللا
ّللا
ّللا
ِ
َوو ٍ
اس غت و كما عاف :نخ ارجّللا ك ّللام اطفال ثم اس غت بالواحد عن الجمعو كما عاف :يإن اطوبّللانَ لكو ّللام َ
عون ش ّللا
ام ّللات ِ نَ ّللافسا .وعاف ب{م نْويو الكوية عَ ا{يدٌ يريد :ع{ودا عن اليمين وعن الومافو يج{ ي{ي جم{واو
كما يج{ الرسوف ل قوم ولالثتينو عاف هللا َ
سو ِف َرََ ال{الَ امينَ لموس وأخي و وعواف
عَ وج َ  :إنا َر ِ
الواعر:
َ
َ
َبر
سو اف أ ّللاع ِم ِه ّللام بات ََواحو الخ ّللا
الر ِ
أ َ ال ّللاكتاو إليّللاها َو َخي ِّللار َ
يج{ الرسوف ل جمعو يهذا وج وإن ش ت ج{ ت الق{يود واحودا اك فوا بو مون اواحب و كموا عواف
الواعر:
ّللا
ّللا
ّللا
ّللا
ف
نَّْللا ِن با َما اعتدَنا وأنتَ با َما اعتدَكَ َر ٍ
اض َ
والرأ ِ ِمخ َ ا ِ
ومت عوف الفَ َر د :
َ
ِ
ّللا
َير َ
ِور
إنَو َ
غد ا
ض ام ّللاتتِ ال َم ّللان أتاناو ما َجتىوأب يَكانَ وكتتِ غ َ
ّللا
ِ
َ
َ
ِوريّللان .وعولو  :مووا يَ افو ,امو ّللا
ولوم يقو َ :
ع ايودٌ يقوووف ت{ووال ككوور  :مووا ي فوو,
ون عَو ّللاوو ٍف إال لدَيّللاو ا َرعايووبٌ َ
غود َ
ع يودو ي{توو حواي ,يْفظو و ع يود
ا نسان من من عوف يي ك م ب و إال عتدما ي ف ,ب من عووف رعيوب َ
ِم{َدَ .وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
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 24672أ حدثتا ابن بوارو عاف :حدثتا عبد الرحمنو عاف :حدثتا سفيانو عن متنورو عون مجاهود
ون ال َ
ووما اف عَ ا{يودٌ عواف :عون اليموين الوذ يك وب الْسوتاتو وعون الووماف الوذ يك وب
عن اليموين َو َ
ع ا
السي ات.
24673أ حدثتا ابن بوارو عاف :حدثتا عبد الرحمنو عاف :حدثتا سفيانو عن األعمشو عن إبراهيم
ع ان ال َ
وما اف عَ ا{يدٌ عاف :ااحب اليمين أمير أو أمين
ين َو َ
يان َ
ع ان اليَ ام ا
وو يو عول  :إ ّللاك يَ َ َقَ ال ِم َ َقَ ا
ال يم َ
ع ااحب الومافو يإكا عم ال{بد سي ة عاف ااحب اليمين لناحب الوماف :أمسك ل{ ي وَ.
حوودثتا ابوون ِح َميوودو عوواف :حوودثتا حكووامو عوواف :حوودثتا عمووروو عوون متنووورو عوون مجاهوود إك يَ َ َقَ و
ع ان ال َ
وما اف عَ ا{يدٌ عاف م ك عن يميت و وآخر عن يسار و يلموا الوذ عون يميتو
ين َو َ
عن اليَ ام ا
يان ا
ال ِم َ َقَ ا
الور.
ييك ب الخيرو وأما الذ عن شمال ييك ب
َ
عاف :ثتا جريرو عن متنورو عن مجاهدو عاف :مع ك إنسان َم كان :م ك عن يميت و وم وك عون
الور.
يسار عاف :يلما الذ عن يميت و ييك ب الخيرو وأما الذ عن يسار ييك ب
َ
24674أ حدثتو مْمد بن س{دو عاف :ثتو أبوو عاف :ثتو عموو عاف :ثتو أبوو عن أبيو و عون ابون
ع ايدٌ عاف :ج{ هللا ع ابون آدم
عبا و عول َ :ولَقَ ّللاد َخ َ ّللاقتا ا ّللانسانَ َونَ ّللا{ َ ِم ما ت ِ َو ّللاس او ِ اب ا نَ ّللاف ِ
س ِ ...إل َ
حايظين يو ال ي و وحايظين يو التهارو يْفظان ع ي عم و ويك بان أثر .
ّللا
ون
يوان َ
ع ا
24675أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادةو عولو  :إك يَ َ َقَو ال ِم َ َقَ ا
ع ايدٌ عاف الْسون وع وادة موا يَ ّللا افو ِ
 ,ام ّللا
ع ان ال َ
ون عَ ّللاوو ٍف أ موا يو ك م بو مون
وما اف عَ ا{يدٌو ح ب و َ
ين َو َ
اليَ ام ا
والور يك بان ع ي .
عكرمة يقوف :إنما كلك يو الخير
َ
شو إال ك ب ع ي  .وكان ا
ون
24676أ حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مرو عن ع ادةو عاف :تال الْسون َ
ع ا
ع ان ال َ
ووما اف عَ ا{يودٌ عواف :يقواف :يوا ابون آدم بِساونت لوك اوْيفةو ووكو بوك م َكوان كريموانو
ين َو َ
اليَ ام ا
أحدهما عن يميتكو واالَخر عن شمالك يلما الذ عن يميتك ييْف ,حستاتك وأما الذ عن شومالك
ييْف ,سي اتكو ياعم بما ش ت أع و أو أكثورو ح و إكا َ
موت طويوت اوْيف كو يج{ وت يوو عتقوك
ّللا
َ
عتِ اقو ا ...
سوان ألََ ّللامتوا ِ طوائا َر ِ ياوو ِ
م{ك يو عبركو ح تخرج يوم القياموةو ي{تود كلوك يقووف :و ِكو َ إ ّللان ٍ
عدَف وهللا ع يك من ج{ ك حسيب نفسك.
ح ب و َحسايبا َ
ون
وين َو َ
حدثتا ابن ِح َميّللاودو عواف :حودثتا مهورانو عون سوفيانو عون متنوورو عون مجاهود َ
ع ا
ون ال َي ام ا
ع ا
ال َ
وما اف عَ ا{يدٌ عاف :كاتب الْستات عن يميت و وكاتب السي ات عن شمال .
 24677أ عاف :ثتا مهرانو عن سفيانو عاف :ب غتو أن كاتب الْسوتات أميور ع و كاتوب السوي اتو
يإكا أكنب عاف ل  :ال ت{ج ل{ يس غفر.
24678أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابن يدو يو عول  :ما َي ّللا اف ِ
ون عَ ّللاوو ٍف إالَ
 ,ام ّللا
ع ايدٌ عاف :ج{ م{ من يك ب ك َ ما لف ,ب و وهو م{ رعيب.
لَدَ ّللاي ا َرعايبٌ َ
 24679أ حودثتو يوونسو عواف :أخبرنوا ابون وهوبو عواف :أخبرنوو عمورو بون الْوارثو عون هووام
الْمنوو أن ب غ أن الرج إكا عم سي ة عواف كاتوب اليموين لنواحب الووماف :اك وبو ييقووف :ال
ب أنت اك بو ييم ت{انو ييتاد متاد :يا ااحب الوماف اك ب ما ترك ااحب اليمين.

اآلية 20-19 :

َو َجا َ ّللا
ت با ّللاال َْ َق كَلاكَ َما ِكتتَ ام ّللاتو ِ ت اَْيودِ ا َونِ افو َخ ياوو
س ّللاك َرة ِ ّللاال َم ّللاو ا
ت َ
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :
ور كَلاكَ يَ ّللاو َم ّللاال َو اعي اد }.
ال َ
ن ا
ّللا
َ
ِ
ويو عول َ :وجوا َ ّللا
ت بوال َْق وجهوان مون ال لويو و أحودهما :وجوا ت سوكرة المووت
سوك َرة ال َم ّللاوو ا
ت َ
َ
َ
بالْق من أمور االخورةو ي بيتو
وهو شدَت وغ ب ع يهم ا نسانو كالسكرة من التوم أو الوراَ
ا نسان ح تثب وعري  .والثانو :وجا ت سكرة الموت بْقيقة الموت.
ّللا
سوك َرة ِ ال َْ َ
وعد كِكر عن أبو بكور النودَيق رضوو هللا عتو أنو كوان يقورأ « َوجوا َ ّللا
ت».
وق بوال َم ّللاو ا
ت َ
ككر الرواية بذلك:
 24680أ حدثتا مْمد بن المثت و عاف :حدثتا مْمد بن ج{فرو عاف :حدثتا ش{بةو عن واا و عون
أبو وائ و عاف :لما كان أبو بكر رضو هللا عت يقلوو عالت عائوة رضو هللا عتها هذاو كموا عواف
الواعر:
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إكَا َح ّللاو َر َج ّللا
ند ِّللار
ضا َ باها ال َ
ت يَ ّللاوما َو َ
يقاف أبو بكر رضو هللا عت  :ال تقولو كلكو ولكت كما عاف هللا َ
عَ وجو َ َ :وجوا َ ّللا
ت
سو ّللاك َرة ِ ال َم ّللاوو ا
ت َ
بال َْ َق كلكَ ما ِك ّللاتتَ ام ّللات ِ ت اَْيدِ .وعد كِكر أن كلك كذلك يو عرا ة ابون مسو{ود .ولقورا ة مون عورأ كلوك
كذلك من ال لوي وجهان::
َ
الْق هو هللا ت{ال ككور  .والثوانو :أن تكوون السوكرة
أحدهما :وجا ت سكرة هللا بالموتو ييكون
َ
إن هوذا ل ِه َوو َح َ
هو الموت أِضيفت إل نفسوهاو كموا عيو َ :
وين .ويكوون تلويو الكوالم :وجوا ت
وق اليَ اق ا
َ
السكرة ِ
الْق بالموت.
ِ
َ
بالْق هو الوو الذ
وعول  :كلكَ ما ك ّللاتتَ ام ّللات ِ ت اَْيدِ يقوف :هذ السكرة ال و جا تك أيها ا نسان
كتت تهرَ مت و وعت تروغ.
نورو وكيف الوتَفخ ييو بوذكر
الو اعي اد عد تقدَم بيانتا عن م{ت ال َ
وعول َ :ونِ اف َخ ياو ال َ
ن ا
ور كلكَ يَ ّللاو ِم َ
اخ الف المخ فين .والذ هو أولو األعوواف عتودنا ييو بالنوواَو بموا أغتو عون إعادتو يوو هوذا
الموضع.
الو اعي اد يقوف :هذا اليوم الذ يتفخ يي هوو يووم الوعيود الوذ وعود هللا الكفوار أن
وعول  :كلكَ يَ ّللاو ِم َ
ي{ذَبهم يي .

اآلية 22-21 :

غ ّللاف َو ٍة َم ّللا
َو َجآ َ ّللا
سوآئا ٌق َوشَو اهيدٌ ا لَقَو ّللاد ِكتوتَ ياوو َ
ون
ت ِكو َ نَ ّللاف ٍ
وس َم َ{ َهوا َ
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :
ّللا
عتكَ اغ َ
ن ِركَ ال َي ّللاو َم َحدايدٌ }.
هَأَذَا يَ َك َ
و ّللافتَا َ
نآ َ كَ يَ َب َ
يقوف ت{ال ككر  :وجوا ت يووم يوتفخ يوو النوور كو َ نفوس ربهواو م{هوا سوائق يسووعها إلو هللاو
شر .وبتْو الذ ع تا يوو كلوك عواف أهو ال لويو  .ككور
وشهيد يوهد ع يها بما يو الدنيا من خير أو َ
من عاف كلك:
24681أ حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا مهرانو عون إسوماعي بون أبوو خالودو عون يْيو بون رايوع
مول لثقيفو عاف :سم{ت عثمان بن عفوان رضوو هللا عتو يخنوبو يقورأ هوذ االَيوة سوا ائ ٌق وشَو اهيدٌ
عاف :سائق يسوعها إل هللاو وشاهد يوهد ع يها بما عم ت.
24682أ عاف :ثتا حكامو عن إسماعي و عن أبو عيس و عاف :سم{ت عثمان بون عفوان رضوو هللا
عت يخنبو يقرأ هذ االَية َوجا َ ّللا
ش اهيدٌ عاف :السائق يسووعها إلو أمور هللاو
ت ِك َ نَ ّللاف ٍس َم َ{ها سا ائ ٌق و َ
والوهيد يوهد ع يها بما عم ت.
24683أ حدثتو مْمد بن س{دو عاف :ثتو أبوو عاف :ثتو عموو عاف :ثتو أبوو عن أبيو و عون ابون
عبا و عول َ :وجا َ ّللا
ش اهيدٌ عاف :السائق من المالئكوةو والووهيد :شواهد ع يو
ت ِك َ نَ ّللاف ٍس َم{َها سائا ٌق َو َ
من نفس .
ٌ
ش اهيدٌ
خنيفو عن مجاهد سائاق و َ
24684أ حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا سفيانو عن مهرانو عن ا
سائق يسوعها إل أمر هللاو وشاهد يوهد ع يها بما عم ت.
حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبو عاامو عاف :حدثتا عيس وحدثتو الْارثو عواف :حودثتا
الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبو نجيّو عن مجاهد سوائا ٌق وشَو اهيدٌ سوائق يسووعها إلو
أمر هللاو وشاهد يوهد ع يها بما عم ت.
 24685أ حدثتو مْمد بن عمروو عواف :حودثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارث
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن نجيّو عن مجاهد يوو عووف هللا سوائا ٌق وشَو اهيدٌ
عاف :ال َم كان :كاتبو وشهيد.
ّللا
ِ
24686أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادةو عول َ :وجا َ ّللا
وس َم{َهوا
ت ك َ نَف ٍ
ش اهيدٌ عاف :سائق يسوعها إل ربهاو وشاهد يوهد ع يها ب{م ها.
سائا ٌق و َ
حدثتا ابن بوارو عاف :حدثتا س يمان بن حرَو عاف :حدثتا أبو هالفو عاف :حدثتا ع ادةو يوو عولو :
َوجا َ ّللا
ش اهيدٌ عاف :سائق يسوعها إل حسابهاو وشاهد يوهد ع يها بما عم ت.
ت ِك َ نَ ّللاف ٍس َم{َها سائا ٌق و َ
24687أ حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مرو عن الْسن َم{َها سوائا ٌق وشَو اهيدٌ
عاف :سائق يسوعهاو وشاهد يوهد ع يها ب{م ها.
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24688أ حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا مهرانو عن أبو ج{فرو عن الربيوع بون أنوس سوائا ٌق وشَو اهيدٌ
عاف :سائق يسوعهاو وشاهد يوهد ع يها ب{م ها.
24689أ و ِحدثت عن الْسينو عاف :سم{ت أبا م{اك يقوف :أخبرنوا عبيودو عواف :سوم{ت اللوْاك
يقوف يو عول َ :وجوا َ ّللا
وس َم{َهوا سوائا ٌق وشَو اهيدٌ السوائق مون المالئكوةو والوواهد مون أنفسوهم:
ت ِكو َ نَ ّللاف ٍ
األيد و واألرج و والمالئكة أيلا شهدا ع يهم.
24690أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عواف ابون يودو يوو عولو سوائا ٌق وشَو اهيدٌ عواف:
َم ك ِو َك ب يْنو ع ي عم و و َم ك يسوع إل مْور ح يوايو مْور يوم القيامة.
و او هللا ع يو وسو م.
و بهذ االَيات يقاف ب{لهم :عت بها التبو َ
واخ ف أه ال لوي يو الم{ت َ
عتاو بها ك َ أحد .ككر من عاف كلك:
وعاف ب{لهم :عت أه الوركو وعاف ب{لهمِ :
24691أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهب عاف :ثتو ي{قوَ بن عبد الورحمن الَهور َ و عواف:
سللت يدبن أس مو عن عول هللاَ :وجوا َ ّللا
ت بوال َْ َق ...االَيوةو إلو عولو  :سوائا ٌق وشَوهيدٌو
سو ّللاك َرة ِ ال َم ّللاوو ا
ت َ
يق ت ل  :من يِراد بهذا؟ يقاف رسوف هللا ا هللا ع ي وس مو يق ت ل رسوف هللا؟ يقواف :موا تتكور؟
عاف هللا َ
ضاالَ يَ َهدَى عاف :ثم سللت االّ بن كيسان عتهاو
يآوى َو َو َجدَكَ َ
عَ وج َ  :ألَ ّللام يَج ّللادكَ يَ ايما َ
يقاف لو :ه سوللت أحودا؟ يق وت :ن{ومو عود سوللت عتهوا يودبن أسو مو يقواف :موا عواف لوك؟ يق وت :بو
تخبرنو ما تقوفو يقاف :ألخبرنك برأيو الذ ع يو رأيووو يولخبرنو موا عواف لوك؟ ع وت :عواف :يِوراد
بهذا رسوف هللا ا هللا ع ي وس مو يقاف :وما ع م يد؟ وهللا ما َ
سن عاليةو وال لسان ينويّو وال
م{رية بكالم ال{رَو إنما يِراد بهذا الكاير .ثم عاف :اعرأ موا ب{ودها يودلك ع و كلوكو عواف :ثوم سوللت
حسين بن عبد هللا بن عبيد هللا بن عبا و يقاف لو مث ما عاف االّ :ه سللت أحدا يلخبرنو بو ؟
ع ت :إنو عد سللت يد بن أس م واالّ بن كيسانو يقاف لو :ما عاال لك؟ ع ت :ب تخبرنوو بقولوكو
البر والفاجرو عاف هللا:
عاف :ألخبرنك بقولوو يلخبرت بالذ عاال لوو عاف :أخالفهما جمي{او يريد بها َ
َوجا َ ّللا
ن ِرك ال َي ّللاو َم َحدايودٌ عواف:
ت بال َْ َق كلكَ ما ِك ّللاتتَ ام ّللات ِ ت اَْيدِ يَ َك َ
س ّللاك َرة ِ ال َم ّللاو ا
و ّللافتا َ
ت َ
ع ّللاتكَ اغنا َ كَ يَ َب َ
البر والفاجرو يرأى ك َ ما ينير إلي .
يانكوف الغنا عن َ
24692أ ِحدثت عن الْسينو عاف :سوم{ت أبوا م{واك يقووف :أخبرنوا عبيودو عواف :سوم{ت اللوْاك
يقوف يو عول َ :وجا َ ّللا
ش اهيدٌ ي{تو الموركين.
ت ِك َ نَ ّللاف ٍس َم َ{ها سائا ٌق و َ
البور والفواجرو ألن هللا أتبوع هوذ
وأول األعواف يو كلك عتد بالنواَ عوف من عواف :عتو بهوا َ
سو وا نسوان يوو هوذا الموضوع بم{تو :
االَيات عول َ :ولَقَ ّللاد َخ َ ّللاقتوا ا ّللانسوانَ َونَ ّللا{ َو ِم موا ت ِ َوسّللاو او ِ ابو ا نَ ّللاف ِ
التا ك همو غير مخنوص متهم ب{وم دون ب{وم .يم{ ووم إكا كوان كلوك كوذلك أن م{تو عولو :
َ
َوجا َ ّللا
بالْق كلكَ ما ِك ّللاتتَ ام ّللات ِ ت اَْيودٌ وإكا
ت بال َْ َق وجا تك أيها ا نسان سكرة الموت
س ّللاك َرة ِ ال َم ّللاو ا
ت َ
كان كلك كذلك كانت بيتةٌ اْة ما ع تا.
وعول  :لَقَ ّللاد ِك ّللاتتَ ايو َ
غ ّللاف َ ٍة ام ّللان َهذَا يقووف ت{وال ككور  :يقواف لو  :لقود كتوت يوو غف وة مون هوذا الوذ
ع ّللاتووكَ غنووا َ كَ يقوووف :يج يتووا كلووك لووكو
عايتووت اليوووم أيهووا األنسووان موون األهووواف والووودائد يَ َك َ
و و ّللافتا َ
وأظهرنوا ل{يتيووكو ح و رأي و وعايت و و يَالووت الغف ووة عتوك .وبتْووو الووذ ع تووا يووو كلووك عوواف أهو
ال لوي و وإن اخ فوا يو المقوف كلك ل و يقاف ب{لوهم :المقووف كلوك لو الكواير .وعواف آخورون :هوو
و هللا ا هللا ع ي وس م .وعاف آخرون :هو جميع الخ ق من ال َ
جن وا نس .ككور مون عواف :هوو
نب َ
الكاير.
وو عن ابن عبوا و عولو :
وو عاف :حدثتا أبو االّو عاف :ثتو م{اويةو عن ع َ
24693أ حدثتو ع َ
ّللا
َ
ّللا
َ
َ
لَقَ ّللاد ِك ّللاتتَ ياو َ
عتكَ اغنا َ كَ وكلك الكاير.
غ ّللاف َ ٍة ام ّللان َهذا يك َ
وفتا َ
24694أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
ع ّللاتوكَ
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبوو نجويّو عون مجاهودو عولو  :يَ َكوَو ّللافتا َ
اغنا َ كَ عاف :ل كاير يوم القيامة.
ّللا
ّللا
َ
عتوك اغنوا َ كَ عواف :يوو الكواير.
24695أ حدثتا ابن ِحميَدو عاف :حدثتا مهرانو عن سفيان ي َك َ
وفتا َ
و هللا ا هللا ع ي وس م.
ككر من عاف :هو نب َ
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24696أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابن يودو يوو عولو  :لَقَو ّللاد ِك ّللاتوتَ ياوو َ
غ ّللاف َو ٍة
ام ّللان َهذَا عاف :هذا رسوف هللا ا هللا ع ي وس مو عاف :لقد كتت يو غف وة مون هوذا األمور يوا مْمودو
ن ِركَ اليَ ّللاو َم َحدايدٌ.
كتت مع القوم يو جاه ي هم يَ َك َ
و ّللافتا َ
ع ّللاتكَ اغنا َ كَ يَبَ َ
وع هذا ال لوي الذ عال ابن يد يجب أن يكون هذا الكوالم خنابوا مون هللا لرسوول او هللا
ع ي وس م أن كان يو غف ة يو الجاه ية من هذا الدين الذ ب{ث ب و يكوف عت غنا الذ كان
تقرر كلك عتد و ينار حادَ البنر ب  .ككر من
ع ي يو الجاه يةو يتفذ بنر با يمان وتبيَت ح
َ
َ
الجن وا نس.
عاف :هو جميع الخ ق من
24697أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :ثتو ي{قوَ بن عبد الرحمن الَهر َ و عواف:
بر والفاجرو يَ َك َ
ع ّللاتكَ
سللت عن كلك الْسين بن عبد هللا بن عبيد هللا بن عبا و يقاف :يريد ب ال َ
و ّللافتا َ
اغ َ
البور والفواجرو يورأى كو َ موا ينوير إليو .
ن ِوركِ اليَ ّللاوو َم َحدايودٌ عواف :و ِكواوف الغنوا عوون َ
نوا َ كَ يَبَ َ
ع ّللاتكَ اغنا َ كَ عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
وبتْو الذ ع تا يو م{ت عول  :يَ َك َ
و ّللافتا َ
24698أ حدثتو مْمد بن س{دو عاف :ثتو أبوو عاف :ثتو عموو عاف :ثتو أبوو عن أبيو و عون ابون
ع ّللاتكَ اغنا َ كَ عاف :الْياة ب{د الموت.
عبا و عول  :يَ َك َ
و ّللافتا َ
غ ّللاف َو ٍة ام ّللا
24699أ حدثتا بور عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع وادةو عولو  :لَقَو ّللاد ِك ّللاتوتَ ياوو َ
ون
ع ّللاتكَ اغنا َ كَ عاف :عاين االَخرة.
َهذَا يَ َك َ
و ّللافتا َ
ن ِركَ اليَ ّللاو َم َحدايدٌ يقوف :يلنت اليوم نايذ البنرو عالم بما كتت عت يو الدنيا يوو غف وةو
وعول  :يَبَ َ
وهو من عولهم :يالن بنير بهذا األمر :إكا كان كا ع م ب و ول بهذا األمر بنر :أ ع م.
ن ِوركَ اليَ ّللاوو َم َح اديودٌ لسوان الميوَانو وأحسوب أراد
وعد ِرو عون اللوْاك إنو عواف :م{تو كلوك يَبَ َ
بذلك أن م{ري وع م بما أسو ف يوو الودنيا شواهد عودف ع يو و يووبَ بنور بوذلك ب سوان الميوَان
َ
الْق يو الو نو وي{رف مب غ الواجب أله و عموا اد ع و كلوك أو نقوصو يكوذلك
الذ ي{دف ب
ع م من واي القيامة بما اك سب يو الدنيا شاهد ع ي ك سان الميَان.

اآلية 25-23 :

ع اتيو ٍد ا
وار َ
َوعَا َف عَ اريتِ ِ هَأَذَا َما لَدَ َ َ
ع ايدٌ ا أ َ ّللال اق َيا ايو َج َهوتَ َم ِكو َ َكفَ ٍ
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :
ب }.
َمتَاعٍ لَ ّللا َخي اّللار ِم ّللا{ َ ٍد َم اري ٍ
يقوف ت{ال ككر  :وعاف عرين هذا ا نسان الذ جا بو يووم القياموة م{و سوائق وشوهيد .وبتْوو
الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
ع ايودٌ
24700أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادة َوعا َف عَ اريتِ ِ هَوذَا موا لَودَ َ َ
الم ك.
َ
َ
َ
ِ
24701أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابن يدو يو عولو  :وعوا َف ع اريتو ِ هَوذا موا
ع ايدٌ ...إلو آخور االَيوةو عواف :هوذا سوائق الوذ ِو َكو بو و وعورأ َوجوا َ ّللا
وس َم{َهوا سوائا ٌق
ت ِكو َ نَ ّللاف ٍ
لَدَ َ َ
َوشَهيدٌ.
َ
َ
َ
رين هذا ا نسان عتد موايات رب ب و
وعول َ :هذا ما لدَ َ َ
ع ايدٌ يقوف ت{ال ككر مخبرا عن عاي ع ا
رََ هذا ما لد َ ع يد :يقوف :هذا الذ هو عتد م{دَ مْفوظ .وبتْو الوذ ع توا يوو كلوك عواف أهو
ال لوي  .ككر من عاف كلك:
َ
َ
ع ايدٌعاف :وال{ يد:
حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابن يدو يو عول َ :هذا ما لدَ َ َ
الذ عد أخذ و وجا ب السائق والْاي ,م{ جمي{ا.
عتاي ٍد يي م روك اس غت بداللة الظاهر ع ي مت و وهو :يقاف ألقيوا
ار َ
وعول  :أ َ ّللال اقيا ياو َج َهتَ َم ِك َ َكفَ ٍ
يو جهتمو أو عاف ت{ال  :ألقياو يلخرج األمر ل قرينو وهو ب ف ,واحد مخورج خنواَ االثتوين .ويوو
كلك وجهان من ال لوي  :أحدهما :أن يكون القرين بم{تو االثتوينو كالرسووفو واالسوم الوذ يكوون
ب ف ,الواحد يو الواحدو وال ثتية والجمعو يردَ عول  :أ َ ّللال اقيا يو َج َهوتَ َم إلو الم{تو  .والثوانو :أن يكوون
كما كان ب{م أهو ال{ربيوة يقووفو وهوو أن ال{ورَ تولمر الواحود والجماعوة بموا تولمر بو االثتوينو
س ام{ها من ال{رَ عاف :وأنودنو ب{لهم:
ي قوف ل رج وي ك أرحالها وا جراهاو وككر أن َ
ّللا
اول ا واجّللا َََ شيْا
احبو ال تَّْللا
ن ا
بسانابتَعا أ ِ ِ
يَقِ ّللاتِ ل َ
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وعاف :وأنودنو أبو ثروان:
َ
ّللا
ّللا
عقَانَ أ ّللانََ اج ّللار َوإن تَدَعاناو أحّللا ام اع ّللارضا ِم َمت{ا
يإن ت ّللاََ ِجراناو يا بّللانَ َ
عاف :ييرو أن كلك متهم أن الرج أدن أعوان يوو إب و وغتمو اثتوانو وكوذلك الريقوة أدنو موا
و يوا
تكون ثالثةو يجرى كالم الواحد ع اواحبي و وعواف :أال تورى الوو{را أكثور عويالً يوا اواحب َ
وو وعاف امرؤ القَيس:
خي َ
ِ
ِ
َ
ِ
َ
م لبانا ا
و ِم َرا باو ع أ َم ِج ّللاتدَباتِقَ َ
ت الف َاا اد ال ِم{َذ ا
َخ اي َ َ
ثم عاف:
َ
َ
َ
ّللا
ِ
ياو َجدّللاتِ باها اطيّللابا َو ّللا
ب
إن ل ّللام تَنيَ ا
ألَ ّللام ت ََر أنَو ك ما اج تِ ط ا
ار َ
وأوف الكالم اثتان عاف :وأنودنو ب{لهم:
يرجع إل الواحدو َ
َ
ِ
ا:أنار ت ِ َرى ام ّللان اك أبانَي اّللان أ ّللام بَ ّللارعا
عنالَةَ يا ّللانظ َر
ٌ
و عِوما يو َ
َخ اي َ َ
وب{لهم يرو  :أنارا نرى.
َ
الْق وسبي الهدى.
عتاي ٍد ي{تو :ك جاحد وحدانية هللا عتيدو وهو ال{اند عن
ار َ
ِك َ َكفَ ٍ
ّللا
وعول َ :متَاعٍ ل َخي اّللار كان ع ادة يقوف يو الخير يو هذا الموضع :هو الَكاة المفروضة.
24702أ حدثتا بذلك بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادة.
والنواَ من القوف يو كلك عتد أنو كو َ َ
حوق وجوب أو أو الَدموو يوو مالو و والخيور يوو هوذا
الموضع هو الماف.
وإنما ع تا كلك هو النواَ من القوفو ألن هللا ت{ال ككور عو َم بقولو متواع ل خيور عتو أنو يمتوع
الخير ولم يخنص مت شي ا دون شو و يذلك ع ك َ خير يمكن مت{ طالب .
وعول ِ :م ّللا{ َ ٍد يقوف :م{ د ع التا ب سان بالبذا والفْش يو المتنقو وبيد بالسونوة والوبنش
ظ ما .كما:
 24703أ حدثتا بورو عواف :حودثتا يَيودو عواف :حودثتا سو{يدو عون ع وادة :م{ ود يوو متنقو وسويرت
وأمر .
ب ي{توَ :
شاك يو وحدانية هللا وعِدرت ع ما يوا  .كما:
وعول ِ :م اري ٍ
َ
شاك.
24704أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادةو عول ِ :م اريبٌ  :أ

اآلية 26 :

َ ال َ
وداي اد }.
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :الَ اذ َج َ{ َ َم َع َ
حا اإ َلأَها ً آخ ََر َيل َ ّللال اق َيا ِ ايو ّللاال َ{ذَا ا
َ ال َ
ووداي اد
يقوف ت{ال ككر  :الذ أشرك بواأ ي{بود م{و م{بوودا آخور مون خ قو يل َ ّللال اقيوا ِ ايوو ال َ{وذَا ا
يقوف :يللقيا يو عذاَ جهتم الوديد.

اآلية 28-27 :

عريتِ ِ َربَتَا َمآ أ َ ّللا
ضوالَ ٍف بَ ا{يو ٍد ا عَوا َف الَ
طغَ ّللاي ِ ِ َولَوأ َ اكن َكوانَ ياوو َ
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :عَا َف ا
َن ِمواّللا لَدَ َ َوعَ ّللاد عَد ّللاَمتِ إالَ ّللاي ِكم با ّللاال َو اعي اد }.
ت ّللاَخ ا
يقوف ت{ال ككر  :عاف عرين هذا ا نسان الكفَار المتَاع ل خيرو وهو شينان الذ كان مووكالً بو
يو الدنيا .كما:
24705أ حدثتو مْمد بن س{دو عاف :ثتو أبوو عاف :ثتو عموو عاف :ثتو أبوو عن أبيو و عون ابون
عبا عول  :عا َف عَ اريتِ ِ َربَتا ما ّللا
أطغَ ّللاي ِ ِ عاف :عريت شينان .
 24706أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبو نجيّو عن مجاهدو عول  :عا َف عَ اريتِ ِ عواف:
الوينان عِيَم ل .
حا إلَهوا
24707أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادةو عول  :الَ اذ َج{َو َ َمو َع َ
آخ ََر هو المورك عا َف عَ اريتِ ِ َربَتا ما ّللا
أطغَ ّللاي ِ ِ عاف :عريت الوينان.
حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مرو عن ع ادة عا َف عَ اريتِ ِ َربَتا ما ّللا
أطغَ ّللاي ِ ِ عواف:
عريت  :الوينان.
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24708أ ِحدثت عن الْسينو عاف :سوم{ت أبوا م{واك يقووف :أخبرنوا عبيودو عواف :سوم{ت اللوْاك
يقوف يو عول  :عا َف عَ اريتِ ِ َربَتا ما ّللا
أطغَ ّللاي ِ ِ عاف :عريت  :شينان .
24709أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابن يودو يوو عولو  :عوا َف عَ اريتِو ِ َربَتوا موا
ّللا
أطغَ ّللاي ِ ِ عاف :عريت من الج َن :ربتا ما أطغي و تبرأ مت .
وعول َ :ربَتا ما ّللا
أطغَ ّللاي ِ ِ يقوف :ما أنا ج{ طاغيا م {دَيا إل ما لويس لو و وإنموا ي{توو بوذلك الكفور
ضال ٍف بَ ا{ي ٍد يقوف :ولكون كوان يوو طريوق جوائر عون سوبي الهودى جوورا ب{يودا.
باأ َولَ اك ّللان كانَ ياو َ
وإنما أخبر ت{ال ككر هذا الخبرو عن عوف عورين الكواير لو يووم القياموةو إعالموا متو عبواد و تبورأ
ب{لهم من ب{م يوم القيامة .كما:
ّللا
24710أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابن يدو يو عول َ :ربَتا ما أطغَ ّللاي ِ ِ عواف:
تبرأ مت .
وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
 24711أ حدثتو عبد هللا بن أبو يادو عاف :حدثتا عبد هللا بن أبوو بكورو عواف :حودثتا ج{فورو عواف:
سم{ت أبا عمران يقوف يو عول َ :ربَتا ما ّللا
أطغَ ّللاي ِ ِ تبرأ مت .
َنو ِموا لَودَ َ يقوووف ت{ووال ككوور  :عواف هللا لهوواال الموووركين الووذين واووف اووف همو
وعولو  :ال ت ّللاَخ ا
َن ِموا لَدَ َ اليوم َوعَ ّللاد عَد ّللاَمتِ إلَ ّللاي ِك ّللام يو الدنيا عب اخ نامكم هذاو
وافة عرنائهم من الوياطين ال ت ّللاَخ ا
بالوعيد لمن كفر بوو وعنانوو وخالف أمر ونهو يو ك بوو وع و ألسون رسو و .وبتْوو الوذ
ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
24712أ حدثتو عبد هللا بن أبو يادو عاف :حدثتا عبد هللا بن أبوو بكورو عواف :حودثتا ج{فورو عواف:
بالو اعي اد عاف :بالقرآن.
سم{ت أبا عمران يقوف يو عول َ :وعَ ّللاد عَد ّللاَمتِ إلَ ّللاي ِك ّللام َ
وو عون ابون عبوا و يوو
وو عاف :حدثتا أبو االّو عاف :ثتو م{اويوةو عون ع و َ
24713أ حدثتو ع َ
َن ِموا لَدَ َ عاف :إنهم اع ذروا بغير عذرو يلبن هللا حج همو وردَ ع يهم عولهم.
عول  :ال ت ّللاَخ ا
24714أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عواف ابون يودو يوو عولو  :ال ت ّللاَخ ا
َنو ِموا لَودَ َ
بالو اعي اد عاف :يقوف :عد أمرتكم ونهي كمو عاف :هذا ابن آدم وعريت من الجن.
َوعَ ّللاد عَد ّللاَمتِ إلَ ّللاي ِك ّللام َ
حوودثتا ابوون ِح َميوودو عوواف :حوودثتا مهوورانو عوون أبووو ج{فوورو عوون الربيووعو عوواف :ع ووت ألبووو ال{اليووة ال
بالو اعي اد عاف أبو ج{فر النبر َ  :أحسب عاف :هم أه الووركو وعواف
ت ّللاَخ ا
َن ِموا لَدَ َ َوعَ ّللاد عَد ّللاَمتِ إلَ ّللاي ِك ّللام َ
َن ِمونَ يهم أه القب ة.
يو آية أخرى ث ِ َم إنَ ِك ّللام َي ّللاو َم ال اقيا َم اة اع ّللاتدَ َربَ ِك ّللام ت ّللاَخ ا
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القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ َ :ما يِبَدَ ِف ّللاالقَ ّللاو ِف لَدَ َ َو َمآ أَنَا ّللا با َ
ظوالَ ٍم لَ ّللا{َبايو اد ا يَ ّللاوو َم نَقِوو ِف ال َج َهوتَ َم هَو ا
ت َوتَقِو ِف َه ّللا امن َم اَي ٍد }.
ّللاام َأل ا
َ
يقوف ت{ال ككر مخبرا عن عي ل موركين وعرنائهم من الجن يوم القيامةو إك تبرأ ب{لوهم مون
الجتَو اة َوالتَوا ا أج َم{اوينَ و
ب{م :ما يغير القوف الذ ع لكم يو الدنياو وهو عول أل َ ّللامأل َ َن َج َهتَ َم امونَ ا
وال علائو الذ علي ييهم ييها .كما:
 24715أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبو نجيّو عن مجاهدو عول  :موا يِبَودَ ِف القَ ّللاوو ِف
لَدَ َ عد عليت ما أنا عاض.
حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا حكامو عن عتبسةو عن مْمد بن عبود الورحمنو عون القاسوم بون أبوو
َ
بَةو عن مجاهدو يو عول  :ما يِبَدَ ِف القَ ّللاو ِف لَدَ َ عاف :عد عليت ما أنا عاض.
وعول َ :وما أنا با َ
ظالَ ٍم ل ّللا{َباي اد يقوف :وال أنوا بم{اعوب أحودا مون خ قوو بجورم غيور و وال حامو ع و
أحد متهم كنب غير يم{ذَب ب .
ت وكلوك يووم
وعول  :يَ ّللاو َم نَقِو ِف ال َج َهتَ َم يقوف :وما أنا بظالم ل {بيود يوو يَ ّللاوو َم نَقِوو ِف ل َج َهوتَ َم هَو ّللا ّللاامو َأل ّللا ا
القيامةو ويوم نقوف من ا ة ظالَم .وعاف ت{ال ككر لجهتم يوم القيامةَ :ه ا ّللاام َألّللاتا؟ لما سوبق مون
الجتَة والتا أجم{ين.
وعد إياها بلن يمألها من ا
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وأما عول َ :ه ّللا ام ّللان َم اَي ٍد يإن أه ال لوي اخ فوا يو تلوي و يقواف ب{لوهم :م{توا  :موا مون مَيود.
عالوا :وإنما يقوف هللا لها :ه ام ألت ب{د أن يلع عدم ييهاو ييتَو ب{لها إلو ب{ومو وتقووف:
عّو من تلايقها يإكا عاف لها وعد اارت كذلك :ه امو ألت؟ عالوت حيت وذ :هو مون مَيود :أ
عّ ا
ا
ما من مَيدو لودَة ام الئهاو وتلايق ب{لها إل ب{م .ككر من عاف كلك:
24716أ حدثتو مْمد بن س{دو عاف :ثتو أبوو عاف :ثتو عموو عاف :ثتو أبوو عن أبيو و عون ابون
ت َوتَقِو ِف َه ّللا ام ّللان َم اَي ٍد عاف ابن عبا  :إن هللا الم ك تبوارك
عبا و عول  :يَ ّللاو َم نَقِو ِف ال َج َهتَ َم َه ا ّللاام َأل ّللا ا
الجتَ اة والتَا ا أ َجم{اينَ ي ما ب{ث التا وأحلرواو وسويق
وت{ال عد سبقت ك م أل َ ّللامأل َ َن َج َهتَ َم امنَ ا
أعدا هللا إل التار مراو ج{ وا يق ْمون يو جهتم يوجا يوجاو ال ي قو يوو جهوتم شوو إال كهوب
الجتَوة والتوا أجم{وين؟ يوضوع عدمو و
ييهاو وال يمألها شو و عالت :ألستَ عد أعسمت ل مألنو مون ا
يقالت حين وضع عدم ييها :ع اد ع ادو يإنو عد ام ألتو ي يس لو مَيودو ولوم يكون يمألهوا شوو و ح و
َو َجدَ ّللا
مس ما ِوضع ع يهاو ي لايقت حين َج{ ع يها ما ج{ و يام ألت يما ييها موضع إبرة.
ت َ
 24717أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبو نجيّو عن مجاهدو عول َ :وتَقِو ِف هَو ّللا ام ّللا
ون
َم اَي ٍد عاف :وعدها هللا ليمألنهاو يقاف :هال ويي اك؟ عالت :وه من َمس كٍ .
ِحدثت عن الْسينو عاف :سم{ت أبا م{اكو يقوف :أخبرنا عبيودو عواف :سوم{ت اللوْاك يقووف يوو
ت وتَقِوو ِف هَو ّللا ام ّللا
ون َم اَيو ٍد كوان ابون عبوا يقووف :إن هللا الم وكو عود
عول  :يَ ّللاو َم نَقِو ِف ال َج َهتَ َم هَو ا ّللاامو َأل ّللا ا
سبقت مت ك مة أل َ ّللامأل َ َن َج َهتَ َم ال ي ق ييها شو إال كهب ييهاو ال يمألها شو و ح إكا لم يبق من
ت
أه ها أحد إال دخ هاو وهو ال يمألها شو و أتاها الرََ يوضع عدم ع يهاو ثم عاف لها :هو امو أل ا
َ
و مَيود عواف ابون عبوا  :ولوم
عّ عد ام ألتو مألتتو من
عّ ا
يا جهتم؟ ي قوف :ا
الجن وا نس ي يس ي َ
مس عدم هللا ت{ال ككر و ي لايقتو يما ييها موضع إبرة.
يكن يمألها شو ح وجدت َ
وعاف آخرون :ب م{ت كلك :دنوو إنما هو ه من مَيدو بم{ت االس َادة .ككر من عاف كلك:
24718أ حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا يْي بن واضّو عاف :حدثتا الْسين بون ثابوتو عون أنوسو
عاف :ي ق يو جهتم وتقوف :ه من مَيد ثالثاو ح يلع عدم ييهاو ييتَو ب{لوها إلو ب{ومو
عّو ثالثا.
عّ ا
ي قوف :ا
24719أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابن يدو يو عول َ :ي ّللاو َم نَقِو ِف ال َج َهتَ َم هَو ا
ت َوتَقِو ِف َه ّللا ام ّللان َم اَي ٍد ألنها عد ام ألتو وه من مَيود :هو بقوو أحود؟ عواف :هوذان الوجهوان
ّللاام َأل ّللا ا
يو هذاو وهللا أع مو عاف :عالوا هذا وهذا.
وأولو القووولين يووو كلووك عتوود بالنووواَ عوووف موون عوواف :هووو بم{تو االسو َادةو ه و موون شووو
أ داد ؟
وإنما ع تا كلك أول القولين بالنواَ لنْة الخبر عن رسوف هللا ا هللا ع ي وس م بما:
24720أ حدثتو أحمد بن المقدام ال{ج وو عاف :حدثتا مْمد بن عبد الرحمن النفاو َ و عاف :حدثتا
أيوَو عن مْمدو عن أبو ِهريرةو أن رسوف هللا ا هللا ع ي وس م عواف« :إكَا كوانَ َي ّللاوو ِم ال اقيا َمو اةو
لَ ّللام َي ّللا
حِ أ َحدا ام ّللان َخ ّللا اق ا َ
ظ ا ام َ
ع َيّللاها عَدَ َم ِو يَ ِهتالكَ
ل َع َ
ارو تَقِو ِف َه ّللا ام ّللان َم اَيدٍو ح َي َ
ش ّللاي او َويِ ّللا اقو ايو التَ ا
ّ عَ ّللا
م َوتَقِوفِ :عَ ّللا
ّ».
يَ ّللامألِهاو َوي ّللاَِ َو بَ ّللا{ ِ
لها إل بَ ّللا{ ٍ
24721أ حدثتا أحمد بن المقدامو عاف :حودثتا الم{ مور بون سو يمانو عواف :سوم{ت أبوو يْودَث عون
ع ادةو عن أنسو عاف :ما تَاف جهتم تقوف :ه من مَيد؟ ح يلع هللا ع يها عدم و ي قوف :ع اد عوداو
وما يَاف يو الجتة يل ح يتو هللا خ قاو ييِسكت يلوف الجتة.
24722أ حدثتو ي{قوَ بن إبراهيمو عاف :حدثتا ابن ع يةو عاف :أخبرنا أيووَ وهووام بون حسوانو
عن مْمد بون سويرينو عون أبوو ِهريورةو عواف :اخ نومت الجتوة والتوارو يقالوت الجتوة :موا لوو إنموا
يدخ تو يقرا التا وسقنهم وعالت التار :ما لو إنما يودخ تو الجبوارون والم كبورونو يقواف :أنوت
رحم و أايب بك من أشا و وأنت عذابو أاويب بوك مون أشوا و ولكو َ واحودة متكموا م اهوا .يلموا
الجتة يإن هللا يتو لها من خ ق ما شا  .وأما التوار ييِ قوون ييهوا وتقووف :هو مون مَيود؟ وي قوون
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يلع ييها عدم و يهتاك تموألو ويوَو ب{لوها إلو ب{ومو وتقووف:

ييها وتقوف ه من مَيدو ح
عّو عّ.
حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مرو عن ثورو عن مْمد بن سيرينو عن أبو
ت ال َجتَةِ :مالو ال يَ ّللاد ِخ ِتاو إال
ارو يَقالَ ا
و ا هللا ع ي وس م عاف« :احّللا َ َج ا
ت ال َجتَةِ والتَ ِ
هريرة أن التب َ
ِ
َ
َ
ّللا
عوذاباو
وار :أنو ا
يِقَ َرا ِ التَوا ا ؟ َوعالو ا
وار :موالو ال يَو ّللاد ِخ تاو إال ال َجب ِ
ت التَ ِ
ت َ
َوارونَ وال ِم َ َكبَو ِرونَ ؟ يَقوا َف ل تَ ا
احودَةٍ ام ّللات ِكموا ام ّللااِ هوا يل َموا
يب با اك َم ّللان أشا ِ َوعا َف ل ّللا َجتَ اة :أ ّللان ا
يب با اك َم ّللان أشا ِ و َو ال ِك َ َو ا
ا ِ
ا ِ
ت َرحّللا َم او أ ِ ا
أِ ا
ال َجتَةِ َ
لو َع
ار يَيِ ّللاقِ ّللاونَ يايها َوتَقِوفَِ :ه ّللا ام ّللان َم اَيدٍو ح يَ َ
يإن هللا َ
ع ََ َو َج َ يِ ّللاتو ِ لَ َها ما شا وأ َما التَ َ
ّو عَ ّللا
مو َوتَقِوفِ :عَ ّللا
عَدَ َم ِ يايهاو ِهتالكَ ت ّللاَم َ ا و َويَ ّللا
ّ».
تَ او بَ ّللا{ ِ
لها إل بَ ّللا{ ٍ
 24723أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عون ع وادةو عون أنوسو عواف :عواف رسووف
لو َع َرََ ال{والَ امينَ
هللا ا هللا ع ي وس م« :ال ت َََ ا ِف َج َهتَ ِم يِ ّللاقَ يايها َوتَقِوفَِ :ه ّللا ام ّللان َمَي ٍد ح و يَ َ
م َوتَقِوفِ :عَدّللاو عَدّللاو با ا{ ََتاك و َك َر اموكَ و َوال يَوََ ا ِف ياوو ال َجتَو اة يَلّللاو ٌ ح و
عَدَ َم ِو ييَ ّللاتََ و بَ ّللا{ ِ
لها إل بَ ّللا{ ٍ
ل َ ال َجتَ اة».
حِ لَ َها َخ ّللاقا يَيِ ّللاس اكتَ ِه ّللام يَ ّللا
يِ ّللاتو َ َ
حدثتا ابن المثت و عاف :حدثتا عبد النمدو عاف :حدثتا أبان ال{نارو عواف :حودثتا ع وادةو عون أنوسو
أن رسوووف هللا ا و هللا ع ي و وس و مو عوواف« :ال تَووََ ا ِف َج َه وتَ ِم تَقِوووف َه و ّللا امو ّللا
ل و َع َرََ
ون َم اَي و ٍد ح و يَ َ
ّو عَ ّللا
لها إل بَ ّللا{مو يَ َقِوفِ :اب ا{ ََتاكَ عَ ّللا
وّ َوموا يَوََ ا ِف ياوو ال َجتَو اة يَلّللاو ٌ
ال{الَ امينَ يايها عَدَ َم و يَيَ ّللاتََ او بَ ّللا{ ِ
ل ا ال َجتَ اة».
حِ َخ ّللاقا يَيِ ّللاس اكتَ يو يَ ّللا
ح يِ ّللات او َ َ
عاف :ثتا عمرو بن عاام الكالبوو عاف :حودثتا الم{ مورو عون أبيو و عواف :حودثتا ع وادةو عون أنوسو
عاف :ما تَاف جهتم تقوف :ه من مَيدو يذكر نْو غير أن عاف :أو كما عاف.
حدثتا ياد بن أيوَو عاف :حدثتا عبد الوهاَ بن عنا الخفافو عن س{يدو عن ع ادةو عن أنسو
وارونَ
وارو يَقالَ و ا
و ا و هللا ع ي و وس و مو عوواف« :احّللا َ َج و ا
وار :يَ و ّللاد ِخ ِتاو ال َجبَو ِ
ت التَو ِ
ت ال َجتَ وةِ والتَو ِ
عوون التب و َ
َ
ِ
ت ال َجتَةَ :ي ّللاد ِخ ِتاو الفِقَ َرا ِ َوال َمسا اك ِ
ت َرحّللا َم او
ع ََ َو َج َ إل ال َجتَة :أ ّللان ا
وال ِم َ َكب َِرونَ َوعالَ ا
ين يل ّللاو َح َ
حِ َ
ِ
ّللا
َ
احودَةٍ ام ّللات ِكموا ام اِ هوا
ار :أ ّللان ا
يب اب اك َمن أشا ِ و َو ال ِك َ َو ا
ا ِ
ا ِ
عذَا ابو أ ا
ت َ
أِ ا
يب اب اك َم ّللان أشا ِ وأ ّللاو َح إل التَ ا
وّ عَ ّللا
ل َع عَدَ َم ِ يايهاو ي َقِوفِ :عَ ّللا
و او هللا
يل َما التَ ِ
ار يَ َقِوفَِ :ه ّللا ام ّللان َم اَيدٍ؟ ح َي َ
وّ» .يفوو عووف التبو َ
ع ي وس م« :ال ت َََ ا ِف َج َهتَ ِم تَقِوو ِف هَو ّللا ام ّللا
ون َم اَيو ٍد» دليو واضوّ ع و أن كلوك بم{تو االسو َادة ال
بم{ت التفوو ألن عول « :ال تَاف» دلي ع اتناف عوف ب{د عوف.
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ت ّللاال َجتَةِ ال ّللا ِم َقاوينَ َ
َ
َوأ ِ ّللا الفَ ا
عودِونَ ال ِكو َ أ َ َوا ٍ
غي َّللاور َب ا{يو ٍد ا هَوأَذَا َموا تِو َ
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :
ب }.
ب َمتاي ٍ
ب َو َجآ َ باقَ ّللا ٍ
او َ
الرحّللا َمأَنَ با ّللاالغَ ّللاي ا
َحفاي ٍ,ا َم ّللان َخو َ
وعربت ل ذين اتقوا ربهمو
ي{تو ت{ال ككر بقول  :وأ ِ ّللا الفَ ا
َير بَ ا{ي ٍد وأِدنيت الجتة َ
ت ال َجتَةِ ل ّللا ِم َ اقينَ غ َ
يخايوا عقوب بلدا يرائل و واج تاَ م{ااي  .وبتْو الذ ع تا يو كلوك عواف أهو ال لويو  .ككور
من عاف كلك:
ِ
ّللا
ِ
َ
ّللا
َ
َ
ت ال َجتوة ل ِم اقوينَ
24724أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادةو عولو  :وأ الفو ا
َير بَ ا{يدٍ.
يقوف :وأدنيت غ َ
عدِونَ يقوف :عاف لهم :هذا الوذ توعودون أيهوا الم قوونو أن تودخ وها وتسوكتوها
وعول َ :هذَا ما تِو َ
َ ي{تو :لك راجع من م{نية هللا إل طاع و تائب من كنوب .
وعول  :ال ِك َ َأوا ٍ
وعد اخ ف أه ال لوي يو م{ت كلكو يقاف ب{لهم :هو المسبّو وعاف ب{لهم :هو ال ائوبو وعود
ككرنا اخ اليهم يو كلك ييما مل بما أغتوو عون إعادتو و غيور أنوا نوذكر يوو هوذا الموضوع موا لوم
نذكر هتالك.
 24725أ حدثتو س يمان بن عبد الجبارو عاف :حدثتا مْمد بن الن تو عاف :حدثتا أبو كديتةو عن
َ عاف :لك َ مسبَّ.
عنا و عن س{يد بن ِجبَيرو عن ابن عبا ال ِك َ َأوا ٍ
24726أ حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا مهرانو عن سفيانو عون مسو م األعوورو عون مجاهودو عواف:
األواَ :المسبّ.
َ
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 24727أ حدثتا الْسن بن عريةو عاف :ثتو يْي بن عبد الم ك بن أبو غتيةو عاف :ثتو أبوو عون
َ َحفاي ٍ,عاف :هو الذاكر هللا يو الخال .
الْكم بن ِ
ع يبة يو عوف هللا :ال ِك َ َأوا ٍ
ِ
24728أ حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا مهرانو عن سفيانو عن يونس بن خباَو عون مجاهود الكو َ
َ َحفاي ٍ,عاف :الذ يذكر كنوب ييس غفر متها.
َأوا ٍ
ِ
ِ
َ
عودِونَ الكو َ
24729أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عون ع وادةو عولو  :هَوذا موا تو َ
َ.
َأوا ٍ
وو عواف :هوو الوذ يوذكر
24730أ عاف :ثتا مهرانو عون خارجوةو عون عيسو الْتواطو عون الوو{ب َ
كنوب يو خال ييس غفر متها َحفاي : ٍ,أ منيع أ كثير النالة.
َ َحفاويٍ,
24731أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابون وهوبو عواف :عواف ابون يودو يوو عولو  :ال ِكو َ َأوا ٍ
األواَ :ال َواَ الذ ياوَ إل طاعة هللا ويرجع إليها.
عافَ :
24732أ حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا جريرو عن متنورو عن يوونس بون خبواَ يوو عولو  :ال ِكو َ
َ َحفاي ٍ,عاف :الرج يذكر كنوب و ييس غفر هللا لها.
َأوا ٍ
وعول َ :حفاي ٍ,اخ ف أه ال لوي يو تلوي و يقاف ب{لهم :حف ,كنوب ح و تواَ متهوا .ككور مون
عاف كلك:
24733أ حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا مهرانو عن أبو ستانو عن أبو إسْا و عن ال ميموو عاف:
األواَ الْفي,و عاف :حف ,كنوب ح رجع عتها.
سللت ابن عبا و عن َ
وعاف آخرون :م{تا  :أن حفي ,ع يرائم هللا وما ائ مت ع ي  .ككر من عاف كلك:
24734أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادة َحفاي ٍ,عاف :حفي ,لما اس ودع
هللا من حق ون{م .
األواَ بلنو
وأول األعواف يوو كلوك بالنوواَ أن يقواف :إن هللا ت{وال ككور واوف هوذا ال ائوب َ
يخص ب ع حف ,نوع من أنواع الناعات دون نووعو يالواجوب أن ي{و َم كموا عو َم جو َ
حفي,و ولم
َ
عر ب إل ربو مون الفورائم والناعوات والوذنوَ ال وو سو َفت متو
ثتاؤ و ييقاف :هو حفي ,لك َ ما َ
ل وبة متها واالس غفار.
ب يقوف :من خاف هللا يو الدنيا من عبو أن ي قوا و يلطاعو و واتبوع
او َ
الرحّللا َمنَ بالغَ ّللاي ا
وعول َ :م ّللان َخو َ
أمر .
َ
او وجهان من ا عراَ :الخفم ع إتباع ك َ يوو عولو  :ال ِكو َ َأوا ٍ
ويو َمن يو عول َ :م ّللان َخو َ
والريع ع االس تافو وهو مراد ب الجَا من خوو الرحمن بالغيبو عي ل ادخ الجتة ييكون
الم جوابا ل جَا أضمر عب القوفو وج{ ي{الً ل جميعو ألن َمون عود تكوون
س ٍ
حيت ذ عول  :ا ّللاد ِخ ِوها اب َ
يو مذهب الجميع.
ب يقووف :وجوا هللا بق وب تائوب مون كنوبو و راجوع مموا يكرهو هللا إلو موا
ب ِم اتيو ٍ
وعول َ :وجا َ ابقَ ّللا ٍ
يرضي  .كما:
ب :أ
ب ِم اتيو ٍ
24735أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادةو عول َ :وجوا َ ابقَ ّللاو ٍ
متيب إل رب ِم ّللاقب .

اآلية 36-34 :

سوالَ ٍم كَلاوكَ يَ ّللاوو ِم الِ ِخ ِوو اد ا لَ ِهوم َموا يَوَوآ ِ ونَ ياي َهوا َولَودَ ّللايتَا
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :ا ّللاد ِخ ِوهَوا با َ
شدَ ام ّللات ِهم بَ ّللا
يص }.
َم اَيدٌ ا َو َك ّللام أ َ ّللاه َ ّللاكتَا عَ ّللاب َ ِه ّللام َمن عَ ّللار ٍن ِه ّللام أ َ َ
نوا ً يَتَقَبِواّللا ياو ّللاالباالَ اد َه ّللا امن َم اْ ٍ
الم ادخ وا هذ الجتة بلمان من اله َم والغلب وال{ذاَو وما
س ٍ
ي{تو ت{ال ككر بقول  :ا ّللاد ِخ ِوها با َ
كت م ت َ قَون يو الدنيا من المكار  .كما:
ِ
والم عواف:
س ٍ
24736أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حودثتا سو{يدو عون ع وادةو عولو  :ا ّللاد ِخ وهوا با َ
س اموا من عذاَ هللاو وس َم ع يهم.
َ
ِ
وعول  :كلوكَ يَ ّللاوو ِم ال ِخ وو اد يقووف :هوذا الوذ واوفت لكوم أيهوا التوا اوف مون إدخوالو الجتوة مون
أدخ و هو يوم دخوف التا الجتةو ماكثين ييها إل غير نهاية .كما:
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24737أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عون ع وادة كلوكَ يَ ّللاوو ِم ال ِخ ِوو اد خ ودوا وهللاو
يال يموتونو وأعاموا يال يَ ّللا
ظ{ِتونو ونَ ا{ ِموا يال يبلسون.
وعول  :لَ ِه ّللام ما يَوا ِ ونَ يايها يقوف :لهاال الم قين ما يريدون يو هوذ الجتوة ال وو أ ِ لفوت لهوم مون
ك ما تو هي نفوسهمو وت ذَ عيونهم.
وعول َ :ولَدَيّللاتا َم اَيدٌ يقوف :وعتدنا لهم ع ما أعنيتاهم من هذ الكراموة ال وو واوف جو َ ثتواؤ
اف ها مَيد يَيدهم إيا  .وعي  :إن كلك المَيد :التظر إل هللا ج َ ثتاؤ  .ككر من عاف كلك:
سوهي الواسونوو عواف :حودثتا عِورة ِ بون عيسو و عواف :حودثتا التلور بون
24738أ حدثتو أحمد بون ِ
و جد و عن أنسو إن هللا َ
عَ وج َ إكا أسكن أه الجتة الجتةو وأه التار التارو هبّ إل َم ّللارج
عرب َ
س ِور ِر
من الجتة أييّو يمدَ بيت وبين خ ق ِح ِجبا من لالاو و ِح ِجبا من نور ثم ِوض{ت متابر التوور و ِ
و التورو ثم أِكان لرج ع هللا َ
عَ وج َ بين يدي أمثاف الجباف من التور يِ ّللاس َمع دَو َ
التور وكراس َ
ِ
ّللا
افق أجتْ هم يمدَ أه الجتة أعتاعهمو يقي  :من هوذا الوذ عود أكان لو ع و
تسبيّ المالئكة م{ و و َ
ِ
َ
هللا؟ يقي  :هذا المج{وف بيد و وال ِم َ{ م األسما و والذ أمرت المالئكة يسجدت ل و والذ ل أبيْت
الجتةو آدم ع ي السالمو عد أِكان ل ع هللا ت{ال عاف :ياكَن لرج آخر بين يدي أمثواف الجبواف مون
اوفِق أجتْو هم يمودَ أهو الجتوة أعتواعهمو يقيو  :مون هوذا
التورو يِسّللامع دَ او َ تسبيّ المالئكة م{و و و َ
الذ عد أِكان ل ع هللا؟ يقي  :هذا الذ اتخذ هللا خ يالًو وج{ ع ي التوار بَ ّللاوردا وسوالماو إبوراهيم
عد أِكان ل ع هللا .عاف :ثم أِكان لرج آخر ع هللاو بين يدي أمثواف الجبواف مون التوور يِسّللاو َمع دَ او َ
ا ّللافق أجتْ هم يمدَ أه الجتة أعتاعهمو يقي  :من هوذا الوذ عود أِكن لو ع و
تسبيّ المالئكة م{ و و َ
ِ
َ
وعرب نجياو وك م (كالموا) موسو ع يو السوالمو عود أكان
هللا؟ يقي  :هذا الذ اانفا هللا برسال
َ
ل ع هللا .عاف :ثم يِاكن لرج آخر م{ مث ِ جميع مواكب التبيين عب و و بوين يديو أمثواف الجبوافو
ا ّللافق أجتْو هم يمودَ أهو الجتوة أعتواعهمو يقيو  :مون
(من التور) يسمع دَ او َ تسبيّ المالئكة م{ و و َ
هذا الذ عد أِكان ل ع هللا؟ يقي  :هذا َأوف شايعو وأ َوف موفَعو وأكثر التا واردةو وسيد ولود آدم
َ
تتوق عن كِؤاب ي األرضو وااحب لوا الْمدو أحمد ا هللا ع يو وسو مو عود أِكان لو
وأوف من
َ
س ِورر التووور والووهدا ع و
ع و هللا .عواف :يج ووس التبيوون ع و متوابر التووورو (والنودَيقون ع و ِ
و التور) وج س سائر التا ع ِكثّللابان المسك األكير األبويمو ثوم نواداهم الورََ ت{وال مون
كراس َ
وار ال ِْجووبَ :م ّللار َحبووا ب{بوواد و َوار وجيرانووو وويوود  .يووا مالئك وووو انهلوووا إلوو عبوواد و
يقربت إليهم من لْوم طيرو كلنها البِخت ال ريش لهوا وال عظومو يولك واو عواف :ثوم
يلط{موهم .عافَ :
ناداهم الرََ من ورا الْجواَ :مرحبوا ب{بواد و َوار وجيرانوو وويود و أك ووا اسوقوهم .عواف:
يتهم إليهم غ مان كلنهم ال الا المكتون بلباريق الذهب والفلة بلشربة مخ فة لذيذةو لوذة آخرهوا
ن ودَعون عتهووا وال يِ ّللاتََ يووون ثووم نوواداهم الوورََ موون ورا ال ِْجووب :مرحبووا ب{بوواد
ك وذَة َأولهوواو ال يِ َ
ييقرَ إليهم ع أطبا مك َ وة باليواعوت
و َوار وجيرانو وويد و أك وا وشربواو يَ َكهوهم .عافَ :
الر َ
سو َم هللاو أشودَ بياضوا مون ال وبنو وأطيوب عذوبوة مون ال{سو  .عواف:
والمرجان ومون َ
طوب الوذ َ
يوولك وا ثووم نوواداهم الوورََ موون ورا ال ِْ ِجووب :مرحبووا ب{بوواد و َوار وجيرانووو وويوود و أك وووا
وشربواو ويِ َكهوا اكسوهم عاف يف ْت لهم ثمار الجتة بْ منقولة بتور الورحمن يلِلبسووها .عواف:
ثم ناداهم الرََ تبارك وت{ال من ورا الْجب :مرحبا ب{بواد و َوار وجيرانوو وويود أك ووا
سوووا َ
طيَبوووهم .عوواف :يهاجووت ع وويهم ريووّ يقوواف لهووا ال ِمثايوورةو بلبوواريق المسووك
وشووربوا ويِ َكهوووا و ِك ِ
غبوار وال عَ وام .عواف :ثوم نواداهم الورََ َ
(األبيم) األكيرو يتفْت ع وجوههم من غير ِ
عوَ وجو َ
موون ورا ال ِْجووب :مرحبووا ب{بوواد و َوار وجيرانووو وويوود و أك وووا وشووربوا ويكهووواو وكسوووا
و ِ
َ
وعَتو ألتج َ
و عاف :يذلك ان ها ال{نا ويل المَيد عاف :ي ج
طيَبواو
ين لهم ح يتظروا إل َ
و يقود رضويت عوتكم .عواف :ي وداعت
لهم الرََ ع ََ وج َ و ثم عاف :السالم ع ويكم عبواد و انظوروا إلو َ
وخر القوم سجدا عاف :يتاداهم الرََ تبوارك وت{وال :
مراتو
َ
عنور الجتة وشجرهاو سبْانك أربع َ
َ
نب إنما هو دار جَا وثواَو وعَتو
عباد اري{وا رؤوسكم يإنها ليست بدار عم و وال دار نَ َ
وجاللو ما خ ق ها إال مون أج كومو وموا مون سواعة ككرتموونو ييهوا يوو دار الودنياو إال ككورتكم يوو
عرشو.
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و بن الْسين بن أبجرو عاف :حدثتا عمر بن يونس اليماموو عاف :حدثتا جهلم
24739أ حدثتا ع َ
وو عن عثمان بن عميرو عن أنس
بن عبد هللا بن أبو النفي عاف :ثتو أبو طيبةو عن م{اوية ال{بس َ
َ
سوال ِم وياوو َكفَو ا ام ّللاورآة ٌ
ع يّللاو ا ال َ
بن مالكو عاف :عواف رسووف هللا او هللا ع يو وسو م« :أتواناو اجب اّللاريو ِ َ
ِ
ّللا
َ
س ّللاودَا ِ يَقِ ّللاتِ  :يا اجب اّللاري ِ ما َه اذ ا؟ عافََ :ه اذ ا ال ِج ِم{َةِو عِ ّللاوتِ  :يَ َموا هَو اذ ا التك َوة ال َ
بَ ّللاي َ
س ّللاوودَا ِ
لا ِ و يايها نِ ّللاك َةٌ َ
َ
ِ
ِ
ّللا
عو ِ ياو االَ اخ َرةا يَ ّللاو َم ال َم اَي اد
سيَدِ األي اَام اعتدَناو ونَّْللا ِن نَ ّللاد ِ
او ال َ
سا َ
عة تَقو ِم يَ ّللاو َم ال ِج ِم{َ اة َو ِه َو َ
يايها؟ عافَ :ه َ
ّللا
َ
َ
َبواركَ َوت َ{وال اتخَوذ ياوو ال َجتَو اة َوادايوا أيويَ َّ ام ّللا
عِ ّللاوتِ َ :و ال َوم تَو ّللادعِونَ يَ ّللاوو َم ال َم اَيو اد عوافََ :
ون امسّللاوكٍ
إن َربَوكَ ت َ
مو يإكَا كانَ يَ ّللاو ِم ال ِج ِم{َ اة نَََ َف ام ّللان اع َيَينَ ع ِك ّللار اسيَ ا و ث ِ َم َح َ
و با َمتابا َر ام ّللان نِ ٍ
أ ّللابيَ َ
ورو ث ِ َم جوا َ
ف ال ِك ّللار اس َ
َ
ِ
ِ
َ
َ
ِ
ع َوَ
ع يّللاها ث َم ت اَجو ِ أ ّللاهو ِ ال َجتَو اة ح و يَجّللا ا ِ
التَبايَونَ ح يَجّللا ا ِ
سووا ع و الكثو ا
ب يَيَ َ َج و ل ِهو ّللام َربَ ِهو ّللام َ
سوا َ
َ
َو َج َ ح يَ ّللات ِ
ّللا
َ
ّللا
ِ
ع و ّللاي ِك ّللام نا ّللا{ َم اووو يَ َهوذَا
ظ ِروا إل َوجّللا اه ا َو ِه َوو يَقووفِ :أنوا الو اذ
اودَع ِ ِك ّللام اعودَتاوو وأت َم ّللاموتِ َ
َ
سو ِوناوو
س ِوناوو يَيَسلَلِونَ ِ َ
ضاو يَيَقِووفِ :ر َ
الر َ
ضوا َ أ َح َ ِكو ّللام دَ اار وأنوا لَ ِكوم َك َرا َم اووو َ
َمْ َ َك َرا َم اوو يَ َ
ِ
َ
ِ
َ
َ
ّللا
س ام{َ ّللا
و َر ّللاغبَ ِ ِه ّللامو يَيِف َ ِّ ل ِه ّللام اع ّللاتدَ كلكَ ما ال عين رأ ّللا
تو َوال َخن َر ع و
تو َوال أك ٌن َ
يَيَسللِونَ ِ ح ت َ ّللات َ اه َ
نودَيقِونَ
ن َر ا
ن َ{دَ ع ِك ّللار اسيَ ا يَيَ ّللا
ف التَا ا امنَ ال ِج ِم{ِة ح يَ ّللا
ن َ{دِ َم َ{و ِ ال َ
عَ ّللا ا
ب بَو ٍَرو إل ام ّللاقدَ اار ِم ّللات َ
لا َ و ال ن ّللا
و َهدَا ِ و َوت ّللاَر اج ِع أ ّللاه ِ ال َجتَ اة إل ِ
وال َ
ن َومو ّللاأو ياعِوتَوةً َح ّللام َورا َ و ّللاأو
َظ َم يايهوا َوال يَ ّللا
غ َريا اه ّللام د َِرة ً بَ ّللاي َ
َ بَ ّللار َجدَة ً َخل َّللارا َ و ام ّللاتها ِ
َوو ٍ أحّللا َوو َج امو ّللات ِه ّللام إلو يَ ّللاوو ام ال ِج ِم َ{و اةو اليَ ّللاوَدَادِوا
غ َر ّللايها وأب َّللاوابِهاو يَ َ ّللاي ِ
سوا إلو ش ّللا
ام ّللات ِ َك َرا َمةًو َو اليَ ّللاَدَادِوا نَ َ
و يَ ّللاو َم ال َم اَي اد».
ظرا إل َوجّللا اه ا و َو الذَلكَ دِ اع َ
حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا جريرو عن ليث بن أبو س يمو عون عثموان بون عميورو عون أنوس بون
و بن الْسين.
و ا هللا ع ي وس مو نْو حديث ع َ
مالكو عن التب َ
حدثتا الربيع بن س يمانو عا ف :حدثتا أسد بن موس و عاف :حدثتا ي{قوَ بون إبوراهيمو عون اوالّ
و ا هللا ع ي وس م بتْو .
بن حيان عن أبو ب َِريدةو عن أنس بن مالكو عن التب َ
 24740أ حدثتو ي{قوَ بن إبراهيمو عواف :حودثتا ابون ع يوةو عواف :أخبرنوا ابون عوونو عون مْمودو
َ
تمونو ويوذ َكر أاوْاب يي متو و
عاف :حدثتاو أو عاف :عالوا :إن أدن أه الجتة متَلةو الذ يقاف لو
ويذكر أاْاب ييقاف ل كلك ومث م{و  .عواف :عواف ابون عمور :كلوك لوك وعوورة أمثالو و وعتود هللا
مَيد.
دراجوا أبوا
24741أ حدثتو يونسو عواف :أخبرنوا ابون وهوبو عواف :أخبرنوا عمورو بون الْوارث أن َ
س ّللامّو حدث عن أبو ال َهيثمو عن أبو س{يد ال ِخدر َ و أن عاف عن رسوف هللا ا هللا ع يو وسو م:
ال َ
ّللا
سوتَةً عَبّللاو َ ّللا
« َ
ّللاورَ ع و َم ّللات اك َبيّللاو ا و
أن َي َ َْ َوو َف ثِو َم ت َلتايو ا ّللاامرأتِو ِ يَ َل ِ
إن َ
سو ّللاب{اينَ َ
الر ِج َ ياو ال َجتَ اة لَ َي َ اكوو ِ َ
يَ َي ّللات ِ
اووفَ ام ّللا
وورآ اةو و َ
وون ا
ظو ِور َوجّللا َهوو ِ ياووو خَوودَها أ ّللا
الم ّللا
إن أ ّللادنَوو لِاّللا لِ َ
ع َيّللاهووا لَ ِ ا
وواةٍ َ
لووو ِ مووا َبووينَ ال َم ّللاو ا
وور ا
والمو َو َيسوللِها َم ّللا
ع َيّللاهوا
يردَ ال َ
ع َ ّللاي ا و يَ ِ
ون أ ّللانوتا؟ يَ َقِووفِ :أنوا امونَ ال َم اَيو اد َوإنَو ِ لَ َي ِكوونَ َ
س َ ِم َ
َوال َم ّللاغ ارَو يَ ِ َ
س َ
مان ام ّللان ِ
ن ِر ِ ح َي َرى ِم َخ سا اعها ام ّللان َو َرا ا كلوكَ و َو َ
إن
َ
طوب يَ َي ّللاتفِذِها َب َ
س ّللاب{ِونَ ث َ ّللاوبا أدّللاناها امثّللا ِ التَ ّللا{ ا
ِ
ِ
َ
َ
َ
ّللا
ِ
ّللا
َ
ّللا
َ».
ر
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وعول  :و َك ّللام أ ّللاه َ ّللاكتا عَو ّللاب َ ِه ّللام ام ّللا
ون عَ ّللاور ٍن يقووف ت{وال ككور  :وكثيورا أه كتوا عبو هواال المووركين مون
شدَ مون عوريش الوذين كوذَبوا مْمودا َب ّللا
نووا يَتَقِبووا يوو الو ابال اد يقووف :يَخ ََرعِووا
عريش من القرونو ِه ّللام أ َ
البالدَ يساروا ييهاو ينايوا وتو َ
غ وا إل األعااو متها عاف امرؤ القَيس:
َ
ضيتِ امنَ الغَتاي َم اة با يا ا
ىر ا
لقَ ّللاد نَقَبّللاتِ ياو االَيا ا ح َ َ
وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
َ
َ
وو عون ابون عبوا يتَقبِووا ياوو
وو عاف :حدثتا أبو االّو ثتو م{اويةو عن ع و َ
24742أ حدثتو ع َ
الباال اد عاف :أثَروا.
 24743أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبو نجيّو عن مجاهودو يوو عولو  :يَتَقَبِووا ياوو
الباال اد عاف :يقوف :عم وا يو البالد كاك الت ّللاقب .ككر من عاف كلك:
يص يقوف ج َ ثتواؤ  :يهو كوان لهوم ب تقوبهم يوو الوبالد مون م{ودف عون المووت
وعول َ :ه ّللا ام ّللان َم اْ ٍ
و َم ّللاتجووو موون الهووالك إك جووا هم أمرنووا .وأضوومرت كووان يووو هووذا الموضووعو كمووا أضوومرت يووو عولو
شدَ عِ َوة ً ام ّللان عَ ّللاريَ اكَ ال و ّللا
ناا َر لَ ِه ّللام بم{ت  :ي م يكون لهوم
او أ َ
أخ َر َج ّللاك أ ّللاه َ ّللاكتا ِه ّللام يَال ا
وكلَي ّللاَن ام ّللان عَ ّللاريَ ٍة ه َ
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القرا عول يَتَقَبِوا بال وديد وي ّ القاف ع وج الخبور عوتهم .وكِكور
ناار عتد إهالكهم .وعرأت َ
َ
طويووا
عن يْي بن ي{مر أن كان يقرأ كلك «يتَ اقبِوا» بكسر القاف ع وج ال هديد والوعيد :أ
َ
يص عاف
يو البالدو وتردَدوا ييهاو يإنكم لن تفوتونا بلنفسكم .وبتْو الذ ع تا يو تلوي عول ام ّللان َم اْ ٍ
أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
َ
ّللا
َ
24744أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادة و َكو ّللام أ ّللاه كتوا عَو ّللاب ِه ّللام ام ّللا
ون عَ ّللاور ٍن...
يص عد حاص الفَجرة يوجدوا أمر هللا ِم َبا{ا.
ح ب و َه ّللا ام ّللان َم اْ ٍ
َ
حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مرو عن ع ادةو عول  :يَتَقبِوا ياو الباال اد َه ّللا ام ّللا
ون
يص عاف :حاص أعدا هللاو يوجدوا أمر هللا لهم ِمد اّللاركا.
َم اْ ٍ
يص عاف:
24745أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابن يدو يو عول َ :ه ّللا ام ّللان َم اْ ٍ
ه من متجو.

اآلية 37 :

ش اهيدٌ }.
س ّللام َع َو ِه َو َ
ى ال َمن َكانَ لَ ِ عَ ّللابٌ أ َ ّللاو أ َ ّللالقَ ال َ
القوف يأو تلويأ عول ت{ال  َ :اإ َن ياو كَلاكَ لَ اذ ّللاك َر َ
يقوف ت{ال ككر  :إن يو إهالكتا القرون ال وو أه كتاهوا مون عبو عوريش لَو اذ ّللاك َرى يِ َوذَ َكر بهوا ال َم ّللا
ون
كانَ لَ ِ عَ ّللابٌ ي{تو :لمن كان ل عق من هذ األمةو ييت هو عن الف{ الذ كانوا يف{ ون من كفرهم
بربهمو خويا من أن يْ َ بهم مث الوذ حو َ بهوم مون ال{وذاَ .وبتْوو الوذ ع توا يوو كلوك عواف أهو
ال لوي  .ككر من عاف كلك24746 :أ حدثتا بوورو عواف :حودثتا يَيودو عواف :حودثتا سو{يدو عون ع وادةو
عول َ :
و.
إن ياو كلكَ لَ اذ ّللاك َرى ال َم ّللان كانَ لَ ِ عَ ّللابٌ  :أ من هذ األمةو ي{تو بذلك الق ب :الق َ
ب الْ َ
حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مرو عن ع ادة ال َم ّللان كانَ لَ ِ عَ ّللابٌ عاف :مون كوان
ل ع ب من هذ األمة.
24747أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عواف :عواف ابون يودو يوو عولو  :ال َم ّللا
ون كوانَ لَو ِ عَ ّللاوبٌ
عاف :ع ب ي{ق ما عد سمع من األحاديث ال و ضرَ هللا بها من عنا من األموم .والق وب يوو هوذا
الموضع :ال{ق  .وهو من عولهم :ما لفالن ع بو وما ع ب م{  :أ ما عق م{  .وأيون كهوب ع بوك؟
ي{تو أين كهب عق ك.
ش اهيدٌ يقوف :أو أاغ خبارنوا إيوا عون هوذ القورون ال وو أه كتاهوا
س ّللام َع َو ِه َو َ
وعول ّ :للاأو ّللاألقَ ال َ
وعنووا رسو َو ِه َوو شَو اهيدٌ يقووف:
بسم{ و ييسمع الخبر عتهمو كيف ي{ تا بهوم حوين كفوروا بوربهمو
ّللا
يخبر ب عتهم شاهد ل بق ب و غير غاي عت وال سا  .وبتْو الذ ع تا يو كلوك عواف
وهو م فهم لما
ِ
أه ال لوي و وإن اخ فت ألفاظهم يي  .ككر من عاف كلك:
24748أ حدثتو مْمد بن س{دو عاف :ثتو أبوو عاف :ثتو عموو عاف :ثتو أبوو عن أبيو و عون ابون
عبا و عول َ :
ش اهيدٌ يقوف :إن اس مع الوذكر
س ّللام َع َو ِه َو َ
إن ياو كلكَ لَ اذ ّللاك َرى ال َم ّللان كانَ لَ ِ عَ ّللابٌ ّللاأو أ َ ّللالقَ ال َ
وشهد أمر و عاف يو كلك :يجَي إن عق .
24749أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبو عاامو عواف :حودثتا عيسو  :وحودثتو الْوارثو
س ّللاوم َع
عاف :حدثتا الْسن عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبو نجيّو عن مجاهودو عولو ّ :للاأو ّللاألقَو ال َ
عاف :وهو ال يْدَث نفس و شاهد الق ب.
24750أ ِحدثت عن الْسينو عاف :سم{ت أبا م{واكو يقووف :أخبرنوا عبيودو عواف :سوم{ت اللوْاك
ش اهيدٌ عاف :ال{ورَ تقووف :ألقو يوالن سوم{  :أ اسو مع بلكنيو و
س ّللام َع َو ِه َو َ
يقوف يو عول ّ :للاأو أ َ ّللالقَ ال َ
وهو شاهدو يقوف :غير غائب.
ّللا
َ
ّللا
َ
َ
َ
24751أ حدثتا ابن حميدو عاف :حدثتا مهرانو عن سفيان َ
إن ياو كلكَ ل اذك َرى ال َم ّللان كانَ لو ِ ع وبٌ ّللاأو
ش اهيدٌ عاف :يسمع ما يقوفو وع ب يو غير ما يسمع.
س ّللام َع َو ِه َو َ
ّللاألقَ ال َ
وعاف آخرون :عت بالوهيد يو هذا الموضع :الوهادة .ككر من عاف كلك:
ّللا
َ
س ّللاوم َع َو ِه َوو شَو اهيدٌ
24752أ حدثتا بورو عاف :حودثتا يَيودو عواف :حودثتا سو{يدو عون ع وادة ّللاأو ألقَو ال َ
ي{تو بذلك أه الك اَو وهو شهيد ع ما يقرأ يو ك اَ هللا من ب{ث مْمد ا هللا ع ي وس م.
ش اهيدٌ ع
س ّللام َع َو ِه َو َ
حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مرو عن ع ادة ّللاأو أ َ ّللالقَ ال َ
ما يو يد من ك اَ هللا أن يجد التبو ا هللا ع ي وس م مك وبا.
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24753أ عاف :ثتا ابن ثورو عاف :عاف م{مرو وعاف الْسن :هو متايق اس مع القوف ولم يت فع.
 24754أ و حوودثتا أحموود بوون هوووامو عوواف :حوودثتا عبيوود هللا بوون موس و و عوواف :أخبرنووا إسوورائي و عوون
ش اهيدٌ عاف :المامن يسومع القورآنو وهوو شوهيد
س ّللام َع َو ِه َو َ
السد َ و عن أبو االّ يو عول ّ :للاأو أ َ ّللالقَ ال َ
ع كلك.
ّللا
َ
س ّللاوم َع َو ِه َوو
24755أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابن يدو يو عول ّ :للاأو ألقَ ال َ
ش اهيدٌ عاف :ألق السمع يسمع ما عد كان مما لم ي{اين من األحاديث عن األمم ال و عد ملوتو كيوف
َ
َ
عنوا رس .
عذبهم هللا واتع بهم حين َ

اآلية 38 :

سوتَا
س َم َاوا ا
َوام َو َموا َم َ
َولَقَ ّللاد َخ َ ّللاقتَا ال َ
ت َو ّللا
ض َو َما بَ ّللايتَ ِه َما ياو اس َ اة أَي ٍ
األر َ
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :
َ }.
امن لَغِو ٍ
يقوف ت{ال ككر  :ولقد خ قتا السموات السبع واألرض وما بيتهما من الخالئق يو س ة أيامو وما
ستا من إعيا  .كما:
م َ
24756أ حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا مهرانو عن أبو ستانو عون أبوو بكورو عواف :جوا ت اليهوود
و ا هللا ع ي وس مو يقالوا :يا مْمد أخبرنا ما خ ق هللا من الخ ق يو هذ األيوام السو ة؟
إل التب َ
ّللا
يقافَ « :خ َقَ َ
الجبا َف َي ّللاوو َم الثَالثوا ا و َو َخ َوقَ ال َمودائانَ واأل َ ّللاع َوواتَ
ض َي ّللاو َم األ َح اد َو ا
حِ ّللا
األر َ
االثتَي اّللانو َو َخ َقَ ا
ث
ت َوال َمالئا َكوةَ َيو ّللاوو َم الخ اَموويس إلو ثَووال ا
سو َم َوا ا
األر اب{ووا ا و َو َخ َووقَ ال َ
وار و ِ
ع ّللامرانهووا َوخ ََرا َبهووا َيو ّللاوو َم ّللا
واألنهو َ
ت االَجوافَو ويوو الثَانا َيو اة االَيَوةو ويوو
سواعا ا
ساعاتٍو ي ّللا{تاو ام ّللان َي ّللاو ام ال ِج ِم َ{ اةو َو َخ َوقَ ياوو َأو اف الوثَال ا
ث ال َ
و ا هللا ع ي وس م ما يريدونو يغلبو يولنَف
الثَا الث َ اة آدَ َمو عالوا :ادعت إن أتممتو ي{رف التب َ
ع ما َيقِولِونَ ».
هللا َوما َم َ
ستا ام ّللان لِغِوَ يا ّللا
ا اب ّللار َ
َ عاف :من سآمة.
24757أ عاف :ثتا مهرانو عن سفيان َوما َم َ
ستا ام ّللان لِغِو ٍ
وو عن ابن عبوا و عولو :
وو عاف :حدثتا أبو االّو عاف :ثتو م{اويةو عن ع َ
24758أ حدثتو ع َ
َ يقوف :من إ حاف.
َوما َم َ
ستا ام ّللان لِغِو ٍ
 24759أ حدثتو مْمد بن س{دو عاف :ثتو أبوو عاف :ثتو عموو عاف :ثتو أبوو عون أبيو عون ابون
نب.
عبا َ :وما َم َ
ستا ام ّللان لِغِو ٍ
َ يقوف :وما مستا من نَ َ
24760أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
سوتا ام ّللا
ون
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبو نجيّو عن مجاهودو عولو َ :وموا َم َ
َ عاف :ننب.
لِغِو ٍ
ت
سو َم َوا ا
24761أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حودثتا سو{يدو عون ع وادةو عولو َ :ولَقَو ّللاد َخ َ ّللاقتوا ال َ
ض ...االَيةو أكذَ هللا اليهود والتنارى وأه الفر ع هللاو وكلك أنهم عالوا :إن هللا خ وق
ّللا
واألر َ
السموات واألرض يو س ة أيامو ثم اس رام يوم السابعو وكلك عتدهم يوم السبتو وهم يسمون يوم
الراحة.
َ
ِ
ّللا
َ عالوت
حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابون ثوورو عون م{مورو عون ع وادةو يوو عولو  :امون لغوو ٍ
اليهود :إن هللا خ ق السموات واألرض يو س ة أيامو يفرغ مون الخ وق يووم الجم{وةو واسو رام يووم
َ.
السبتو يلكذبهم هللاو وعاف :ما َم َ
ستا ام ّللان لِغِو ٍ
24762أ ِحدثت عن الْسينو عاف :سوم{ت أبوا م{واك يقووف :أخبرنوا عبيودو عواف :سوم{ت اللوْاك
ض َوما بَ ّللايتَ ِهما ياو اس َ اة أي ٍَام كان مقدار ك َ ألف سوتة مموا
ت
س َم َوا ا
يقوف يو عول َ :ولَقَ ّللاد َخ َ ّللاقتا ال َ
ّللا
واألر َ
ت{دَون.
ِ
َ
24763أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابن يدو يو عول َ :وما َم َ
ستا من لغِوو ٍ
ستا يو كلك عتا و كلك ال غوَ.
عاف :لم يَ َم َ

اآلية 40-39 :

سبَّّللا اب َْ ّللام اد َربَكَ عَ ّللاب َ ِ
ط ِوعا ال َ
و ّللام اس َوعَ ّللاب َ
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :يَا ّللا
ا اب ّللار َ
ع َ َ َما يَقِولِونَ َو َ
س ِجو اد }.
ار ال َ
ّللاالغِ ِرو ا
َ ا َو امنَ ال َ ّللاي ا يَ َ
سبَّْللا ِ َوأ َ ّللادبَ َ
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يقوف ت{ال ككر لتبي مْمد ا هللا ع ي وس م :ياابر يا مْمد ع ما يقوف هاال اليهوودو
سبَّّللا با َْ ّللامو اد َربَوكَ عَبّللاو َ ِ
ط ِووعا ال َ
و ّللاوم اس
وما يف رون ع هللاو ويكذبون ع ي و يإن هللا لهم ا
بالمرااد َو َ
يقوف :وا َ بْمد ربك االة النبّ عب ط وع الومس واالة ال{نر عب الغروَ .كما:
ِ
ِ
24764أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادة َو َ
سوبَّّللا با َْ ّللامو اد َربَوكَ عَبّللاو َ ط ووعا
ال َ
و ّللام اس لنالة الفجرو وعب غروبها :ال{نر.
سوبَّّللا با َْ ّللامو اد َربَوكَ
24765أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عواف ابون يودو يوو عولو َ :و َ
عب َ ِ
ط ِوعا ال َ
َ عب ط وع الومس :النبّو وعب الغروَ :ال{نر.
و ّللام اس َوعَ ّللاب َ الغِ ِرو ا
سبَّْللا ِ اخ ف أه ال لوي يو ال سبيّ الوذ أِمور بو مون ال يو و يقواف ب{لوهم:
وعول َ :و امنَ ال َ ّللاي يَ َ
عت ب االة ال{َ َمة .ككر من عاف كلك:
َ
24766أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنوا ابون وهوبو عواف :عواف ابون يودو يوو عولو َ :و امونَ ال يّللاو ا عواف:
ال{َ َمة.
وعاف آخرون :هو النالة بال ي يو أ َ وعت ا  .ككر من عاف كلك:
24767أ حدثتو مْمد بن عمارة األسد و عاف :حدثتا عبيد هللا بن موس و عاف :أخبرنا إسورائي و
سبَّْللا ِ عاف :من ال ي ك .
عن أبو يْي و عن مجاهد َو امنَ ال َ ّللاي ا يَ َ
ون ال َيّللاو ا
والقوف الذ عال مجاهود يوو كلوك أعورَ إلو النوواَو وكلوك أن هللا جو َ ثتواؤ عوافَ :و َم ا
سبَّْللا ِ ي م يَ ِْدَ وع ا من ال ي دون وعت .وإكا كان كلوك كوذلك كوان ع و جميوع سواعات ال يو  .وإكا
يَ َ
كان األمر يو كلك ع ما وافتاو يهو بولن يكوون أمورا بنوالة المغورَ وال{ووا و أشوب متو بولن
يكون أمرا بنالة ال َ{ َمةو ألنهما ين َيان ليالً.
س ِجو اد يقوف :يقوف :سبّ بْمد ربك أدبار السجود من االتك.
ّللابار ال َ
وعول  :وأد َ
واخ ف أه ال لوي يو م{ت ال سبيّ الذ أمر هللا نبي أن يسبْ أدبار السجودو يقاف ب{لوهم:
عتاو ب النالةو عالوا :وهما الرك{ ان ال ان ين يان ب{د االة المغرَ .ككر من عاف كلك:
ِ
24768أ حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا حكامو عاف :حدثتا عتبسوةو عون أبوو إسوْا و عون الْوارثو
عاف :سللت ع ياو عن أدبار السجودو يقاف :الرك{ ان ب{د المغرَ.
و رضوو
حدثتو ي{قوَو عاف :حدثتا ابن ِ
ع َيةو عاف :حدثتا ابن ِج َريمو عن مجاهودو عواف :عواف ع و َ
س ِجودا :الرك{ ان ب{د المغرَ.
ّللابار ال َ
هللا عت  :أد َ
حدثتا أبو ِك َريبو عاف :حدثتا من{ب بن سالمو عن األج ّو عن أبو إسْا و عن الْارثو عواف:
س ِجودا :الرك{ ان ب{د المغرَ.
ّللابار ال َ
سم{ت ع يا رضو هللا عت يقوف :أد َ
حدثتا ابن بوارو عاف :حدثتا أبو عاامو عاف :حدثتا سفيانو عن أبوو إسوْا و عون الْوارثو عون
س ِجو اد عاف :الرك{ ان ب{د المغرَ.
ّللابار ال َ
و رضو هللا عت و يو عول  :وأد َ
ع َ
 24769أ عاف :حدثتا ثتا يْي و عاف :حدثتا سفيانو عن أبو إسْا و عن الْارثو عن عااوم بون
س ِجودا :الرك{ ان ب{د المغرَ.
ّللابار ال َ
و رضو هللا عتهماو عاف :أد َ
ضمرةو عن الْسن بن ع َ
و بون يودو
و بن سه و عاف :حدثتا مامو و عواف :حودثتا حموادو عواف :حودثتا ع و َ
24770أ حدثتو ع َ
عن أو بن خالدو عن أبو هريرةو عاف :أدبار السجود :رك{ ان ب{د االة المغرَ.
 24771أ حدثتا ابن بوارو عاف :حدثتا عبد الرحمنو عاف :حدثتا سفيانو عن ع وان بن أبوو مالوكو
س ِجو اد الرك{ ان ب{د المغرَ.
ّللابار ال َ
وو عاف :أد َ
عن الو{ب َ
عكرمةو عن ابن عبا
24772أ حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا مهرانو عن سفيانو عن جابرو عن ا
س ِجودا :الرك{ ان ب{د المغرَ.
ّللابار ال َ
وإبراهيم بن مهاجرو عن مجاهد أد َ
24773أ حدثتا ابن بوارو عاف :حدثتا عبد الرحمنو عاف :حدثتا سوفيانو عون إبوراهيم بون مهواجرو
عن إبراهيمو مث .
 24774أو حوودثتا ابوون المثتو و عوواف :حوودثتا مْموود بوون ج{فوورو عوواف :حوودثتا شوو{بةو عوون إبووراهيم بوون
ووم عواف :الرك{ وان
ّللابار ال َ
وار التَ ِج ا
مهاجرو عن إبراهيم يو هذ االَية َو امنَ ال َ ّللاي ا يَ َ
س ِجو اد َوإ ّللادبَ َ
سبَّْللا ِ وأد َ
عب النبّو والرك{ ان ب{د المغورَو عواف شو{بة :ال أدر أي هموا أدبوار السوجودو وال أدر أي هموا
إدبار التجوم.
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حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبو عاامو عاف :حدثتا عيس وحدثتو الْارثو عواف :حودثتا
سو ِجو اد عواف:
ّللابوار ال َ
الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبو نجيّو عن مجاهودو يوو عولو  :وأد َ
كان مجاهد يقوف :رك{ ان ب{د المغرَ.
24775أ حدثتو مْمد بن س{دو عاف :ثتو أبوو عاف :ثتو عموو عاف :ثتو أبوو عن أبيو و عون ابون
س ِجو اد عاف :هما السجدتان ب{د االة المغرَ.
ّللابار ال َ
عبا و عول  :وأد َ
ِ
ِ
24776أ حدثتا أبو ك َريوبو عواف :حودثتا أبوو يلوي و عون رشودين بون ك َريوبو عون أبيو و عون ابون
ّللابوار
عبا و عاف :عاف لو رسوف هللا ا هللا ع يو وسو م« :يوا ابّللاونَ َ
وان بَ ّللا{ودَ ال َم ّللاغ اورَ أد َ
عبَوا َر ّللاك{َ ا
س ِجود».
ال َ
حدثتو مْمد بن عبد هللا بن عبد الْكمو عاف :أخبرنا أبو رعةو وهبة هللا بن راشدو عاف :أخبرنوا
حيوة بن شريّو عاف :أخبرنا أبو اخرو أن سمع أبا م{اوية البج و من أه الكويوة يقووف :سوم{ت
سو ِجو اد عواف :هموا
ّللابوار ال َ
و بن أبو طالب رضو هللا عتو عون أد َ
أبا النهبا البكر َ يقوف :سللت ع َ
رك{ ان ب{د المغرَ.
24777أ حدثتو س{يد بن عمرو السكونوو عاف :حدثتا بقيةو عاف :حدثتا جريرو عاف :حودثتا حميور
بن يَيد الرحبوو عن ِك َريب بن يَيد الرحبو عاف :وكان جبير بون نفيور يمووو إليو و عواف :كوان إكا
سر إدبار التجومو وأدبار السجود.
ا الرك{ ين عب الفجرو والرك{ ين ب{د المغرَ
أخفو وي َ
َ
حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا مهرانو عن عيس بن يَيدو عن أبو إسْا الهمدانوو عون الْسون
س ِجودا :الرك{ ان ب{د المغرَ.
ّللابار ال َ
وأد َ
حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا حكامو عاف :حدثتا عتبسةو عن المغِيرةو عن إبراهيمو عاف :كان يقواف:
س ِجودا :الرك{ ان ب{د المغرَ.
ّللابار ال َ
أد َ
س ِجودا :الرك{ ان ب{د المغرَ.
ار ال َ
عاف :ثتا عتبسةو عن إبراهيم بن مهاجرو عن مجاهد وأدّللاب َ
و :أدبار السجود :الرك{ ان ب{د المغرَ.
عاف :ثتا جريرو عن عنا و عاف :عاف ع َ
و عن الرك{ ين ب{د
البرو عاف :حدثتا عمرو بن أبو س مةو عافِ :
24778أ حدثتا ابن َ
س األو اع َ
س ِجودا.
ّللابار ال َ
المغرَو عاف :هما يو ك اَ هللا يَ َ
سبَّْللا ِ وأد َ
و رضو هللا عت و يوو
حدثتا ابن بوارو عاف :حدثتا ابن أبو عد َ و عن ِح َميدو عن الْسنو عن ع َ
س ِجو اد عاف :الرك{ ان ب{د المغرَ.
ّللابار ال َ
عول  :وأد َ
سو ِجو اد عواف:
ّللابوار ال َ
24779أ حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مرو عن ع ادة وأد َ
رك{ ان ب{د المغرَ.
س ِجودا :ال سبيّ يوو أدبوار النو وات المك وبواتو دون النوالة
ّللابار ال َ
وعاف آخرون :عت بقول وأد َ
ب{دها .ككر من عاف كلك:
24780أ حدثتو ي{قوَ بن إبراهيمو عاف :حدثتا ابن ع يةو عاف :حدثتا ابن أبو نجيّو عن مجاهدو
س ِجو اد عاف :هو ال سبيّ ب{د النالة.
ّللابار ال َ
عاف :عاف ابن عبا يو يَ َ
سبَّْللا ِ وأد َ
 24781أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
ّللابوار
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعوا جمي{واو عون ابون أبوو نجويّو عون مجاهودو يوو عولو  :وأد َ
س ِجو اد عاف :كان ابن عبا يقوف :ال سوبيّ .عواف ابون عمورو :يوو حديثو يوو إثور النو وات ك هوا.
ال َ
وعاف الْارث يو حديث يو دِبر النالة ك ها.
وعاف آخرون :هو التواي يو أدبار المك وبات .ككر من عاف كلك:
 24782أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يونس بون عبود األع و و عواف :أخبرنوا ابون وهوبو عواف :عواف ابون
س ِجودا :التواي .
ّللابار ال َ
يدو يو عول  :وأد َ
وأول األعواف يو كلك بالنْةو عوف من عواف :هموا الرك{ وان ب{ود المغورَو جمواع الْجوة مون
أه ال لوي ع كلكو ولوال ما ككرت مون إجماعهوا ع يو و لرأيوت أن القووف يوو كلوك موا عالو ابون
يدو ألن هللا ج َ ثتاؤ لم يخنوص بوذلك اوالة دون اوالةو بو عو َم أدبوار النو وات ك هواو يقواف:
و ب  :دبر االة دون االةو حجة يجب ال س يم لهوا مون خبور وال
وأدبار السجودو ولم تقم بلن م{ت َ
عق .
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عرا الْجا والكويةو سوى عااوم
ّللابار ال َ
س ِجو اد يقرأت عامة َ
واخ فت َ
القرا يو عرا ة عول  :وأد َ
س و ِجو اد» بكسوور األلووفو ع و أن و منوودر أدبوور يِ ودبر إدبووارا .وعوورأ عااووم
وار ال َ
و «وإدّللابو َ
والكسووائ َ
ّللابار بف ّ األلف ع مذهب جمع دبر وأدبار.
و وأبو عمرو وأد َ
والكسائ َ
والنواَ عتد الف ّ ع جمع دبر.

اآلية 42-41 :

نو ّللاي َْةَ
القوف يأو تلويأ عول ت{ال :
ب ا يَ ّللاو َم يَ ّللاس َم{ِونَ ال َ
ان عَ اري ٍ
َوا ّللاس اَم ّللاع يَ ّللاو َم يِتَا اد ّللاال ِمتَا اد امن َم َك ٍ
َ
اب ّللاال َْ َق كَلاكَ يَ ّللاو ِم ّللاال ِخ ِروجا }.
يقوف ت{ال ككر لتبي مْمد او هللا ع يو وسو م :واسو مع يوا مْمود اويْة يووم القياموةو يووم
يتاد بها متاديتا من موضع عريب .وكِكر أن يتواد بهوا مون اوخرة بيوت المقود  .ككور مون عواف
كلك:
و بن سه و عاف :حدثتا الوليد بن مسو مو عون سو{يد بون بوورو عون ع وادةو عون
24783أ حدثتو ع َ
ب عواف َم وك عوائم ع و اوخرة بيوت المقود
كوان عَ اريو ٍ
ك{بو عافَ :وا ّللاس اَم ّللاع يَ ّللاو َم يِتا اد ال ِمتا اد ام ّللان َم ٍ
يتا اد  :أي ها ال{ظام البالية واألوااف الم قن{ة إن هللا يلمركن أن تج م{ن لفن القلا .
24784أ حدثتا بور عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يد عن ع ادة َوا ّللاس اَم ّللاع يَ ّللاو َم يِتا اد ال ِمتوا اد ام ّللا
ون
كان عَ اريب عاف :كتا نْدَث أن يتاد من بيت المقد من النخرةو وهو أوسّ األرض.
َم ٍ
24785أ و ِحدَثتا أن ك{با عاف :هو أعرَ األرض إل السما بثمانية عور ميالً.
حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مرو عن ع ادة َي ّللاوو َم يِتوا اد ال ِمتوا اد ام ّللا
كوان
ون َم ٍ
عَ اريب عاف :ب غتو أن يتاد من النخرة ال و يو بيت المقد .
24786أ حدثتو مْمد بن س{دو عاف :ثتو أبوو عاف :ثتو عموو عاف :ثتو أبوو عن أبيو و عون ابون
كان عَ اريب عاف :هو النيْة.
عبا و عول َ :وا ّللاس اَم ّللاع َي ّللاو َم يِتا اد ال ِمتا اد ام ّللان َم ٍ
األغرو
و بن سه و عاف :حدثتا الوليد بن مس مو عاف :ثتو ب{م أاْابتاو عن
َ
24787أ حدثتو ع َ
عن مس م بون حيوانو عون ابون بِريودةو عون أبيو بريودةو عوافَ :م وك عوائم ع و اوخرة بيوت المقود و
واضووع أاووب{ي يووو أِكنيو يتوواد و عوواف :ع ووتِ  :بموواكا يتوواد ؟ عوواف :يقوووف يووا أيهووا التووا ه موووا إل و
الْساَ عاف :ييقب ون كما عاف هللا كلنَ ِه ّللام َج َرادٌ ِم ّللات َو ٌار.
نو ّللاي َْةَ بوال َْ َق يقووف ت{وال ككور  :يووم يسومع الخالئوق اويْة الب{وث مون
وعول َ :ي ّللاو َم َي ّللاس َم{ِونَ ال َ
َ
بالْقو ي{تو باألمر با جابة أ إل موعف الْساَ.
القبور
وعول  :كلكَ َي ّللاو ِم ال ِخ ِروجا يقوف ت{ال ككر  :يوم خروج أه القبور من عبورهم.

اآلية 44-43 :

ع ّللات ِه ّللام
ير ا يَ ّللاو َم ت َ َ
وقَ ِق ّللا
األر ِ
ن ِ
ض َ
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :إانَا نَّْللا ِن نِّْللا ياأو َونِ اميتِ َوإالَ ّللايتَا ّللاال َم ا
اير }.
ع َ ّللايتَا يَس ٌ
اس َراعا ً كَلاكَ َح ّللاو ٌر َ
يقوف ت{ال ككر  :إنا نْن نِْيو الموت ونميت األحيا و وإليتا منير جمي{هم يووم القياموة يَ ّللاوو َم
ع ّللات ِه ّللام اس َراعا يقوف ج َ ثتواؤ وإليتوا منويرهم يووم تووقَق األرضو يواليوم مون او ة
تَ َ
وقَ ِق ّللا
األر ِ
ض َ
منير.
َ
عو ّللات ِه ّللام يقووف :تنودَع األرض عوتهم .وعولو اس َوراعا ونِنوبت سوراعا ع و
وعول  :تَوَوق ِق ّللا
األر ِ
ض َ
َ
الْاف من الها والميم يو عول عتهم .والم{ت  :يوم توقق األرض عوتهم ييخرجوون متهوا سوراعاو
ع ّللات ِه ّللام ع كلك من ككر .
ياك ف بداللة عول  :يَ ّللاو َم ت َ َ
وقَ ِق ّللا
األر ِ
ض َ
اير يقوف :جم{هم كلك جمع يو موعف الْساَو ع يتا يسير سه .
ع َيّللاتا يَس ٌ
وعول  :كلكَ َح ّللاو ٌر َ

اآلية 45 :

َوار يَوذَ َك ّللار اب ّللا
آن َمون
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :نَّْللا ِن أ َ ّللاع َ ِم اب َموا يَقِولِوونَ َو َموآ أَنوتَ َ
ع َو ّللاي اه ّللام اب َجب ٍ
والقِ ّللار ا
َاف َو اعي اد }.
يَخ ِ
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يقوف ت{ال ككور  :نْون يوا مْمود أع وم بموا يقووف هواال المووركون بواأ مون ياوري هم ع و هللاو
َوار يقووف :وموا أنوت
وتكذيبهم بآيات و وإنكارهم عِدرة هللا ع الب{ث ب{د الموت َوما أ ّللانوتَ َ
ع َو ّللاي اه ّللام با َجب ٍ
ع يهم بمس ّ .كما:
 24788أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
َوار
عاف :حدثتا الْسن عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبو نجيّو عن مجاهد َوما أ ّللانوتَ َ
ع َو ّللاي اه ّللام با َجب ٍ
عاف :ال ت جبر ع يهم.
َ
َوار
24789أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادةو عول َ :وموا أ ّللانوتَ َ
ع و ّللاي اه ّللام با َجب ٍ
يإن هللا َ
الفورا  :وضوع الجبوار يوو موضوع
عَ وج َ كور الجبريوةو ونهو عتهواو وعودَم ييهوا .وعواف َ
الس نان من الجبرية وعاف :أنودنو المفل :
ودَ ّللا
ت َم{َدَوكانَ التَا ِ إال نَّْللا ِن دايتا
َويَ ّللاو َم ال َْ ّللاَ ان إ ّللاك َح َ
ف ّللاألفا ِم ّللا{ َ اميتا
نيّللاتا َ
َ
َار َح َى َ
ع َ
ع ّللاَ َمةَ ال َجب ا
نبَّْللا تا ال َج ّللاو َ
ويروى« :الجوف» وعاف :أراد بالجبار :المتذر َلوالي .
َوار لوم تِب{وث ل جّللا ب َِورهم ع و ا سوالمو إنموا ب{ثوت
عاف :وعي  :إن م{ت عولو َ :وموا أ ّللانوتَ َ
ع َو ّللاي اه ّللام اب َجب ٍ
مذ َكراو يذ َكر .وعاف :ال{رَ ال تقوف ي{اف من أي{ تو ال يقولون :هذا خراجو يريودونِ :م ّللاخ اورجو وال
يقولووون :د َخووافو يريوودونِ :م ود اّللاخ و إنمووا يقولووون :ي{ووافو موون ي{ ووت ويقولووون :خووراجو موون خرجووت
دراكو مون أدركوتو
ودخاف :من دخ ت وع َافو من ع ت .عاف :وعد عالوت ال{ورَ يوو حورف واحودَ :
وهو شاكَ.
عاف :يإن ع ت الجبار ع هذا الم{تو و يهوو وجو  .عواف :وعود سوم{ت ب{وم ال{ورَ يقووف :جبور
ع األمرو يريد :أجبر و يالجبار من هذ ال غة اْيّو يراد ب  :يقهرهم ويجبرهم.
خاف َو اعي اد يقوف ت{ال ككر  :يذكر يا مْمود بهوذا القورآن الوذ أنَل و
رآن َم ّللان يَ ِ
وعول  :يَذَ َك ّللار بالقِ ا
إلي من يخاف الوعيد الذ أوعدت من عنانو وخالف أمر .
24790أ حدثتو ننر بن عبد الرحمن األود َ و عاف :حدثتا حكام الرا و عن أيوَو عن عمرو
خاف َو اعيدا.
آن َم ّللان َي ِ
المالئوو عن ابن عبا و عاف :عالوا يا رسوف هللا لو َ
خوي تا؟ يتَلت يَذَ َك ّللار بالقِ ّللار ا
24791أ حدثتا ابن ِحميدو عاف :حدثتا حكامو عن أيوَ بن سيار أبو عبد الرحمنو عن عمرو بن
عيسو عاف :عالوا :يا رسوف هللاو لو ك َكرتتاو يذكر مث .

سورة الذاريات
سورة الذاريات مكية
وآياتها س ون
بسم هللا الرح َمن الرحيم

اآلية 6-1 :

ت يِ ّللاسوورا ً ا
اريَووا ا
وامالَ ا
َوال وذَ ااريَا ا
ت كَ ّللاروا ً ا يَ ّللاال َْو ا
ت او ّللاعوورا ً ا يَ ّللاال َج ا
القوووف يووأو تلويووأ عول و ت{ووال َ :
َ
َ
ٌ
َ
نا اد ا َوإان الدينَ ل َواعا ٌع }.
س َما ا
يَ ّللاال ِمقَ َ
ت أ َ ّللامرا ً ا إانَ َما تِو َ
عدِونَ لَ َ
ت كَ ّللاروا يقووف :والريوام ال وو توذرو ال وراَ كرواو يقواف :كرت الوريّ
يقوف ت{ال ككر َوالوذَ ااريا ا
ال راَ وأكرت .وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
عرعورةو
سر َ و عواف :حودثتا أبوو األحووصو عون سوماكو عون خالود بون ِ
24792أ حدثتا هتَاد بن ال َ
و رضو هللا عت و يقاف :ما الذاريات كرواو يقاف :هو الريّ.
عاف :عام رج إل ع َ
حدثتا ابن المثت و عاف :حدثتا مْمد بن ج{فرو عاف :حدثتا شو{بةو عون اسوماكو عواف :سوم{ت خالود
بن عرعرةو عاف :سم{ت ع يا رضو هللا عت وعد خرج إلو الرحّللا بوةو وع يو ب ّللاِوردانو يقوالوا :لوو أن
الكوا و يقاف :ما الذاريات كَ ّللاروا؟ يقاف :هو الريام.
رجالً سلف وسمع القومو عاف :يقام ابن َ
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حدثتو مْمد بن عبد هللا بن عبيد الهاللو ومْمد بن بوارو عاال :حدثتا مْمد بن خالد بن عثموةو
عاف :حدثتا موس بن ي{قوَ الَم{وو عاف :حدثتا أبوو الْوويرثو عون مْمود بون ِجبَيور بون من{ومو
الكووا و يقواف :يوا أميوور
أخبور و عواف :سوم{ت ع يوا رضووو هللا عتو يخنوب التوا و يقوام عبوود هللا بون َ
ت كَ ّللاروا عاف :هو الريام.
المامتينو أخبرنو عن عوف هللا تبارك وت{ال َ :والذَ ااريا ا
حدثتا ابن بوارو عاف :حدثتا يْي و عن سفيانو عن حبيب بن أبو ثابوتو عون أبوو النفيو و عواف:
و بن أبو طالبو رضو هللا عت و عن الذاريات كَ ّللارواو يقاف :الريّ.
ِ
س ع َ
َ
حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا مهرانو عن سفيانو عن حبيب بن أبو ثابتو عون أبوو النفيو و عون
ت كَ ّللاروا عاف :الريّ.
و َوالذَ ااريا ا
ع َ
عوواف :مهوورانو ِحودَثتا عوون سووماكو عوون خالوود بوون عرعوورةو عوواف :سووللت ع يووا رضووو هللا عتو عوون
ت كَ ّللاروا يقاف :الريّ.
َوالذَ ااريا ا
حدثتا ابن المثت و عاف :حدثتا مْمد بن ج{فرو عاف :حودثتا شو{بةو عون القاسوم بون أبوو بَ َوَةو عواف:
سم{ت أبا النفي و عاف :سم{ت ع يا رضو هللا عت عتو يقووف :ال تسوللونو عون ك واَ نواطقو وال
الكوا عن الذارياتو يقاف :هو الريام.
ستة ماضيةو إال حدَث كمو يسلل ابن َ
و بون ربي{وةو عواف :سولف ابون
حدثتا أبو ِك َريبو عاف :حدثتا ط قو عن ائدةو عن عاامو عون ع و َ
ت كَ ّللاروا عاف :هو الريّ.
الكوا ع يا رضو هللا عت و يقافَ :والذَ ااريا ا
َ
الكووا
حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا جريرو عن عبد هللا بن رييعو عن أبو النفي و عاف :عواف ابون َ
ل{ و رضو هللا عت  :ما الذاريات كَ ّللاروا؟ عاف :الريّ.
حدثتو يونسو عواف :أخبرنوا ابون وهوبو عواف :ثتوو يْيو بون أيووَو عون أبوو اوخرةو عون أبوو
و بن أبو طالب رضو هللا عت و عاف :وهو ع و
وو عن أبو النهبا البكر َ و عن ع َ
م{اوية البج َ
الكووا و وأراد أن يسولل عموا سولف
المتبر ال يسللتو أحد عن آية من ك اَ هللا إال أخبرت و يقوام ابون َ
و :الريام.
عت ابي ٌو عمر بن الخناَ رضو هللا عت و يقاف :ما الذاريات كروا؟ عاف ع َ
حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيودو عواف :حودثتا سو{يدو عون ع وادةو أن رجوالً سولف ع يوا عون الوذارياتو
يقاف :هو الريام.
حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مرو عن وهب بن عبد هللاو عون أبوو النفيو و
الكوا ع ياو يقاف :ما الذاريات كروا؟ عاف :الريام.
عاف سلف ابن َ
ت كَ ّللاروا عواف:
24793أ حدثتا يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابن يدو يو عول َ :والذَ ااريا ا
كان ابن عبا يقوف :هو الريام.
 24794أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
ت
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبو نجيّو عن مجاهدو يو عولو َ :والوذَ ااريا ا
عاف :الريام.
وعول ّ :للا
ت او ّللاعرا يقوف :يالسْاَ ال و تْم وعرها من الما .
ْامال ا
يال ا
ت ّللاأمرا يقوف:
وعول :
سما ا
يالجاريا ا
ت يِسّللارا يقوف :يالسفن ال و تجر يو البْار سهالً يسيرا يال ِمقَ َ
ا
يالمالئكة ال و تقسم أمر هللا يو خ ق  .وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
24795أ حدثتا ه تادو عاف :حدثتا أبو األحوصو عن سماكو عن خالد بن عرعرةو عاف :عوام رجو
و رضو هللا عت و يقاف :ما الجاريات يسرا؟ عاف :هو السفن عاف :يما الْامالت وعرا؟ عواف:
إل ع َ
هو السْاَ عاف :يما المقسمات أمرا؟ عاف :هم المالئكة.
حدثتا ابن المثت و عاف :حدثتا مْمد بن ج{فرو عاف :حدثتا شو{بةو عون اسوماكو عواف :سوم{ت خالود
بن عرعرةو عاف :سم{ت ع يا رضو هللا عت  .وعي ل  :ما الْامالت وعرا؟ عاف :هو السْاَ عاف:
سمات أمرا؟ عاف :هو المالئكة.
يما الجاريات يِسرا؟ عاف :هو السفن عاف :يما المق َ
و
حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا مهرانو عون سوفيانو عون سوماكو عون خالود بون عرعورةو عون ع و َ
بتْو .
حدثتو مْمد بن عبد هللا بن عبيد هللا الهاللو ومْمود بون بووارو عواال :حودثتا مْمود بون خالود بون
عثمةو عاف :حدثتا موس الَم{وو عاف :ثتو أبو ال ِْ َويرثو عون مْمود بون ِجبَيور بون من{وم أخبور و
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الكوا يقاف :يا أمير الموامتينو أخبرنوو عون عووف
عاف :سم{ت ع يا يخنب التا و يقام عبد هللا بن َ
هللا تبارك وت{ال ّ :للا
َ
سومات
ت او ّللاعرا عاف :هو السْاَ
يالجاريا ا
ْامال ا
ت يِسّللارا عاف :هو السفن يال ِمق َ
يال ا
ا
ّللاأمرا عاف :المالئكة.
َ
حدثتا ابن المثت و عاف :حدثتا مْمد بن ج{فرو عاف :حودثتا شو{بةو عون القاسوم بون أبوو بوَةو عواف:
سم{ت أبا النفي و عاف :سم{ت ع يا رضو هللا عت و يذكر نْو .
حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا جريرو عن عبود ال{َيوَ بون رييوعو عون أبوو النفيو و عواف :عواف ابون
وو يذكر نْو .
َ
الكوا ل{ َ
َ
حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مرو عن وهب بن عبد هللاو عون أبوو النفيو و
الكوا و يذكر نْو .
عاف :شهدت ع يا رضو هللا عت و وعام إلي ابن َ
حدثتا أبو ِك َريبو عاف :حدثتا َ
و بون ربي{وةو عواف:
ط ّللاق بن غتامو عن ائودةو عون عااومو عون ع و َ
الكوا ع ياو يذكر نْو .
سلف ابن َ
حوودثتو يووونسو عوواف :أخبرنووا ابوون وهووبو عوواف :ثتووو يْيو بوون أيوووَو عوون أبووو اووخرو عوون أبووو
و بن أبو طالب رضو هللا عت و نْو .
وو عن أبو النهبا البكر َ و عن ع َ
م{اوية البج َ
حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادةو أن رجالً سلف ع ياو يذكر نْو .
حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا مهرانو عن سفيانو عن حبيب بن أبو ثابتو عون أبوو النفيو و عون
و مث .
ع َ
حدثتا ابن بوارو عاف :حدثتا يْي و عن سفيانو عن حبيب بن أبو ثابوتو عون أبوو النفيو و عواف:
س يذكر مث .
ِ
24796أ حدثتو مْمد بن س{دو عاف :ثتو أبوو عاف :ثتو عموو عاف :ثتو أبوو عن أبيو و عون ابون
عبا و عول ّ :للا
ت ّللاأمرا عاف :المالئكة.
سما ا
ْامال ا
ت او ّللاعرا عاف :السْاَو عول  :يال ِمقَ َ
يال ا
 24797أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبو نجيّو عن مجاهد ّللا
ت او ّللاعورا عواف:
ْامال ا
يال ا
ت ّللاأمورا عواف :المالئكوة يتَلهوا بولمر
السْاَ تْم المنرو
سوما ا
يالجاريا ا
ت يِسّللارا عواف :السوفن يال ِمقَ َ
ا
ع من يوا .
نوا اد ٌ يقووف ت{وال ككور  :إن الوذ توعودون أيهوا التوا مون عيوام السواعةو
عول  :أنَ َما تِو َ
عودِونَ لَ َ
وب{ث المووت مون عبوورهم لنواد و يقووف :لكوائن َ
حوق يقوين .وبتْوو الوذ ع توا يوو كلوك عواف أهو
ال لوي  .ككر من عاف كلك:
 24798أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
عودِونَ
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبو نجيّو عون مجاهودو عولو  :إنَ َموا تِو َ
نووا اد ٌ والم{ت و  :لنوود و يوضووع االسووم مكووان المنوودر َو َ
إن ال ودَينَ لَ َوا اع و ٌع يقوووف :وإن الْسوواَ
لَ َ
والثواَ وال{قاَ لواجبو وهللا مجا ٍ عباد بلعمالهم.
وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبو عاامو عاف :حدثتا عيس وحدثتو الْارثو عواف :حودثتا
الْسنو عاف :حدثتا ورعوا جمي{واو عون ابون أبوو نجويّو عون مجاهودو عولو َ :و َ
إن الودَينَ لَ َواعاو ٌع عواف:
الْساَ.
َ
ِ
َ
نوا اد ٌ
24799أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع وادةو عولو  :إن َموا تو َ
عودِونَ ل َ
َو َ
إن الدَينَ لَ َواعا ٌع وكلك يوم القيامةو يوم يِدان التا يي بلعمالهم.
حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابون ثوورو عون م{مورو عون ع وادةَ :و َ
إن الودَينَ لَ َواعاو ٌع عواف :يووم
يدين هللا ال{باد بلعمالهم.
َ
َ
24800أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابون وهوبو عواف :عواف ابون يودو يوو عولو َ :وإن الودَينَ ل َواعاو ٌع
عاف :لكائن.

اآلية 9-7 :
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ع ّللاتو ِ َم ّللا
ون
س َمآ ا كَا ا
َوال َ
ت ّللاال ِْب اِك ا إانَ ِك ّللام لَ افو عَ ّللاوو ٍف َم ّللاخ َ اوفٍ ا يِاّللا يَوكِ َ
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :
أِياكَ }.
ِووك :كات النرائووقو
يقوووف ت{ووال ككوور  :والسووما كات ال َخ ّللاووق الْسوون .وعتوو بقولوو  :كَا ا
ت ال ِْب ا
وتكسير ك شو ِ :حبِ ِك و وهو جمع احباك و َحبيكة يقاف ل كسير الوو{رة الج{ودةِ :حبوك ول رم وة إكا
مرت بها الريّ الساكتةو والما القائمو والدرع من الْديد لهاِ :حبِك ومت عوف الراجَ:
َ
َ
ً
َ
ِ
سة ياو َو ّللاشياها احباكِ
كلنَ َما َج َها ال َْ َواك ان ّللات اف َ
(أ ّللاكهَبها ال ِخفِو ِ والد ََراكِ )
وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي و وإن اخ فت ألفاظ عائ ي يي  .ككر من عاف كلك:
عبَثّللاورو عواف :حودثتا حنوينو
24801أ حدثتو أبو حنين عبد هللا بن أحمد بن يونسو عواف :حودثتا َ
ت ال ِْب اِك عاف :كات ال َخ ّللاق الْسن.
سما ا كَا ا
عكرمةو عن ابن عبا و عول  :وال َ
عن ا
حدثتا ابن بوارو عاف :حدثتا عبد الرحمنو عاف :حدثتا سفيانو عن عنوا بون السوائبو عون سو{يد
ت ال ِْب اِك عافِ :حستها واس واؤها.
سما ا كَا ا
بن ِجبير عن ابن عبا َوال َ
سوما ا
24802أ حدثتا ابن حميدو عاف :حدثتا حكامو عن عمروو عن عنا و عن س{يد بن ِجبَير وال َ
ت ال ِْب اِك عاف :حبكها :حستها واس واؤها.
كَا ا
24803أ عاف :ثتا حكامو عاف :حودثتا عموروو عون عمور بون سو{يد بون مسورو أخوو سوفيانو عون
ت ال ِْب اِك عاف :كات الَيتة.
سما ا كَا ا
خنيفو عن س{يد بن ِجبَير وال َ
24804أ حدثتا مْمد بن عبد هللا بن بَيعو عاف :حدثتا بور بن المفل و عن عوفو عن الْسنو
ت ال ِْب اِك عاف :حبكت بالخ ق الْسنو حبكت بالتجوم.
سما ا كَا ا
عول  :وال َ
ِوك
سما ا كَا ا
ت ال ِْب ا
حدثتا ابن بوارو عاف :حدثتا هوكةو عاف :حدثتا عوفو عن الْسنو يو عول  :وال َ
عاف :حبكت بالخ ق الْسنو حبكت بالتجوم.
سوما ا
حدثتا ابن بوارو عاف :حدثتا عثمان بن الهيثمو عاف :حدثتا عوفو عن الْسنو يو عولو  :وال َ
سنو ِح اب َكت بالتجوم.
كَا ا
ت ال ِْب اِك عاف :كات ال َخ ّللاق ال َْ َ
عكرموةو
سو
24805أ حدثتو ي{قوَو عاف :حدثتا ابن ع يةو عاف :حدثتا عمران بن ِحودَيرو عوافِ :
ا
ت ال ِْب اِك عاف :كات الخ ّللاق الْسنو ألم تر إل التساج إكا نسوم الثووَ عواف :موا
سما ا كَا ا
عن عول  :وال َ
أحسن ما حبك .
ع َيةو عاف :حدثتا أيوَو عن أبو عاالبوةو عون
24806أ حدثتو ي{قوَ بن إبراهيمو عاف :حدثتا ابن ِ
و ا هللا ع ي وس م عن التبو ا هللا ع ي وس م عافَ « :
إن ام ّللان َو َرائا ِكو ّللام
رج من أاْاَ التب َ
ل َ و َو َ
س ِ ام ّللان َو َرائ ا ِحبِكٌ ِحبِكٌ » ي{تو بالْبك :الج{ودة.
ال َكذَاََ ال ِم ا
إن رأ َ
حدثتا ابن حميدو عاف :حدثتا مهرانو عن سفيانو عن عنا بن السائبو عن س{يد بن ِج َبيرو عون
ت ال ِْب اِك عاف :اس واؤها :حستها.
سما ا كَا ا
ابن عبا وال َ
ت ال ِْب اِك عاف :كات
سما ا كَا ا
و بن ج{فرو عن الربيع بن أنس وال َ
24807أ عاف :ثتا مهرانو عن ع َ
الخ ّللاق الْسن.
24808أ عاف :ثتا مهرانو عون سو{يدو عون ع وادةو عوافِ :حبِكهوا نجومهوا .وكوان ابون عبوا يقووف:
ّللاال ِْب اِك كات ال َخ ّللاق ال َْسن.
ِوك:
سوما ا كَا ا
ت ال ِْب ا
24809أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عون ع وادةو عولو  :وال َ
أ كات ال َخ ّللاق الْسن .وكان الْسن يقوف :حبكها :نجومها.
ت ّللاال ِْبِوك عواف :كات
حدثتا ابن عبود األع و و عواف :حودثتا مْمود بون ثوور عون م{مور عون ع وادة كَا ا
سن.
ال َخ ّللاق ال َْ َ
 24810أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
ت
سوما ا كَا ا
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبو نجيّو عون مجاهودو عولو  :وال َ
ال ِْب اِك عاف :الم قن البتيان.
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24811أ ِحدثت عن الْسينو عاف :سوم{ت أبوا م{واك يقووف :أخبرنوا عبيودو عواف :سوم{ت اللوْاك
ت ال ِْب اِك يقوف :كات الَيتةو ويقاف أيلا :حبكها مث حبك الرم و ومث
سما ا كَا ا
يقوف يو عول  :وال َ
حبك الدرعو ومث حبك الما إكا ضرب الريّو يتسج طرائق.
ّللا
َ
ِوك عواف:
24812أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابون وهوبو عواف :عواف ابون يودو يوو عولو  :كا ا
ت ال ِْب ا
الودة ِحبا َكت ِ
سبّللا{ا اشدَادا.
شدَت .وعرأ عوف هللا تبارك وت{ال َ :وبَتَيّللاتا يَ ّللاوعَ ِك ّللام َ
سوما ا
وو عن ابن عبا و عولو  :وال َ
وو عاف :حدثتا أبو االّو عاف :ثتو م{اويةو عن ع َ
حدثتو ع َ
ّللا
ت ّللاال ِْب اِك عاف :كات ال َخ ق الْسن ويقاف :كات الَيتة.
كَا ا
وعي  :عت بذلك السما الساب{ة .ككر من عاف كلك:
 24813أ حودثتا ابون بووارو عواف :حودثتا عبود الورحمن بون مهود وأبوو داودو عواال :حودثتا عموران
وو عن عبود
القنانو عن ع ادةو عن سالم بن أبو الج{دو عن م{دان بن أبو ط ْةو عن عمرو البكال َ
ت ّللاال ِْب اِك عاف :السما الساب{ة.
سما ا كَا ا
هللا بن عمرو وال َ
حدثتو القاسم بن بوير بن م{روفو عاف :حدثتا أبو داودو عاف :حدثتا عمران القنانو عون ع وادةو
وو هكذا عواف القاسومو عون عبود هللا بون عمورو
عن سالم بن أبو الج{دو عن م{دانو عن عمرو البكال َ
نْو .
وعول  :إنَ ِك ّللام لَ افو عَ ّللاو ٍف ِم ّللاخ َ افٍ يقوف :إنكم أيها التا لفو عوف مخ ف يو هذا القرآنو يمن مندَ
ب ومكذََ .كما:
24814أ حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مرو عن ع ادة إنَ ِك ّللام لَ افو عَ ّللاو ٍف ِم ّللاخ َ افٍ
عاف :مندَ بهذا القرآن ومكذََ.
24815أو حوودثتو يووونسو عوواف :أخبرنووا ابوون وهووبو عوواف :عوواف ابوون يوودو يووو عولو  :إنَ ِكو ّللام لَ افووو عَو ّللاوو ٍف
خراووون يقولووون :هووذا سووْرو ويقولووون :هووذا أسوواطيرو يبوول َ عووولهم ياخووذو ع و
ِم ّللاخ َ اووفٍ عوواف :ي َ
الخرااون هذا الرج و ال بدَ ل من أن يكون يي أحد هاال و يما لكم ال تلخوذون أحود هواال و وعود
َ
رمي مو بلعاوي ش و يبل َ هذا القوف تلخذونو هذا الرج االَن يهو عوف مخ وف .عواف :يوذكر أنو
تخرص متهم ليس لهم بذلك ع م عالوا :يما متع هذا القرآن أن يتَف بال سان الوذ نَلوت بو الك وب
َ
و؟ لو ج{ توا هوذا القورآن أعجميوا لق و م نْون عورَ وهوذا القورآن
و وعرب َ
من عب كو يقاف هللا :أعجم َ
وو يكيف يج م{ان.
أأعجم َ
ع ّللات ِ َم ّللان أَياكَ يقوف :ينرف عون ا يموان بهوذا القورآن مون اورفو ويوديع عتو مون
وعول  :يِاّللا يَكِ َ
يِدّللايعو ييِّْللا َرم  .وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
 24816أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
ع ّللاتو ِ َم ّللا
ون
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبو نجيّو عن مجاهدو عول  :يِاّللا يَوكِ َ
أِياكَ عاف ابن عمرو يو حديث  :يوي و أو يِاّللا يَنو أو ك مة توبهها .وعاف الْارث :يِاّللا يَنو بغير شك.
24817أ حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثوورو عون م{مورو عون ع وادةو عون الْسون يِاّللا يَوكِ
ارف.
ع ّللات ِ َم ّللان أِياكَ عاف :يِنرف عت من ِ
َ
ع ّللاتو ِ َم ّللا
َوكِ
اّللا
ون أِياوكَ يالموليوك
ي
ي
ادة
ع
عن
س{يدو
حدثتا
عاف:
يَيدو
حدثتا
عاف:
بورو
حدثتا
أ
24818
ِ
َ
اَ هللا.
عت اليومو ي{تو ك َ
ِ
ّللا
ّللا
َوكِ
عتو ِ َمون أياوكَ
24819أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابن يدو يو عولو  :يِاّللا ي َ
عاف :يِاّللا يَك عت الموركون.

اآلية 13-10 :

سوا ِهونَ ا يَسّللاولَلِونَ أَيَوانَ
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :عِ ا َ ّللاالخ ََرا ِ
اونَ ا الَذاينَ ِه ّللام ياوو غ ّللاَم َورةٍ َ
ار يِ ّللاف َتِونَ }.
َين ا يَ ّللاو َم ِه ّللام َ
ع َ التَ ا
يَ ّللاو ِم الد ا
ِ
خراون الكذَ والباط يي ظتتون .
يقوف ت{ال ككر  :ل ا{ن الم كهتون الذين ي َ
عتَو ب المرتابون .ككر
اونَ يقاف ب{لهمِ :
واخ ف أه ال لوي يو الذين ِ
عتِوا بقول عِ ا َ الخ ََرا ِ
من عاف كلك:
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وو عن ابن عبوا و عولو :
وو عاف :حدثتا أبو االّو عاف :ثتو م{اويةو عن ع َ
24820أ حدثتو ع َ
اونَ يقوف :ل{ن ال ِمرتابون.
عِ ا َ الخ ََرا ِ
وعاف آخرون يو كلك بالذ ع تا يي  .ككر من عاف كلك:
24821أ حدثتو مْمد بن س{دو عاف :ثتو أبوو عاف :ثتو عموو عاف :ثتو أبوو عن أبيو و عون ابون
اونَ عاف :الكهتة.
عبا و عول  :عِ ا َ الخ ََرا ِ
 24822أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
اوونَ عواف:
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبو نجيّو عن مجاهد عِ ا َ الخ ََرا ِ
خراون الكذَ كقول يو عبس عِ ا َ ا ّللان ِ
سانو وعود حودثتو كو واحود متهموا با سوتاد الوذ
الذين ي َ
ِ
اونَ عاف :الذين يقولون :ال نِ ّللاب{َث وال يِوعاتون.
ككرت عت و عن مجاهدو عول  :ع ا َ الخ ََرا ِ
ِ
اونَ  :أه الظتون.
24823أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادة ع ا َ الخ ََرا ِ
ِ
اوونَ
24824أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنوا ابون وهوبو عواف :عواف ابون يودو يوو عولو  :ع او َ الخ ََرا ِ
خراون الكذَ ع رسوف هللا او هللا ع يو وسو مو عالوت طائفوة :إنموا
عاف :القوم الذين كانوا ي َ
هو ساحرو والذ جا ب سْر .وعالت طائفة :إنما هو شاعرو والذ جا بو شو{ر وعالوت طائفوة:
ع َيّللاو ا بِ ّللاك َورة ً
إنما هو كاهنو والذ جا ب كهانوة وعالوت طائفوة
ا
أسواط ِ
وو ت ِ ّللام َو َ
ير َ
األولاوينَ ا ّللاك َ َبَهوا يَ اه َ
خراون ع رسوف هللا ا هللا ع ي وس م.
وأايالً ي َ
ا
َ
وعول َ :والذاينَ ِه ّللام ياوو غ ّللاَم َورةٍ سوا ِهونَ يقووف ت{وال ككور  :الوذين هوم يوو غمورة اللواللة و َ
غ َب هوا
َ
الْق الذ ب{ث هللا ب مْمودا او هللا ع يو وسو م سواهونو عود لَ ِهووا عتو .
ع يهم م مادونو وعن
وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي وإن اخ فت ألفاظهم يو البيان عت  .ككر من عاف كلك:
وو عن ابن عبوا و عولو :
وو عاف :حدثتا أبو االّو عاف :ثتو م{اويةو عن ع َ
24825أ حدثتو ع َ
الَذاينَ ِه ّللام ياو غ ّللاَم َرةٍ سا ِهونَ يقوف :يو ضالل هم ي مادَون.
24826أ حدثتو مْمد بن س{دو عاف :ثتو أبوو عاف :ثتو عموو عاف :ثتو أبوو عن أبيو و عون ابون
عبا و عول  :الَذاينَ ِه ّللام ياو غ ّللاَم َرةٍ سا ِهونَ عاف :يو غف ة الهون.
24827أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عون ع وادة الَوذاينَ ِهو ّللام ياوو غ ّللاَم َورةٍ سوا ِهونَ
يقوف :يو غمرة و ِ
شبهة.
24828أ حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا مهرانو عن سفيان غ ّللاَم َرةٍ سا ِهونَ عاف :يو غف ة.
24829أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابون يودو يوو عولو  :ياوو غ ّللاَم َورةٍ سوا ِهونَ
عاف :ساهون عما أتاهمو وعما نَف ع يهمو وعما أمرهم هللا تبارك وت{ال و وعرأ عوف هللا ج َ ثتواؤ
َب ّللا عِ ِوبِ ِه ّللام ايو غ ّللاَم َرةٍ ام ّللان َهذَا ...االَيةو وعاف :أال ترى الوو إكا أخذت ثم غمرت يو الما .
24830أ حدثتو الْارثو عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبوو نجويّو عون
مجاهد ايو غ ّللاَم َر ٍة سا ِهونَ  :ع ب يو اكتانة.
الخرااون الذين واف اوف هم
َين؟ يقوف ت{ال ككر  :يسلف هاال
َ
وعول َ :يسلَلِونَ أيَانَ َي ّللاو ِم الد ا
م يوم المجا اة والْساَو ويوم يِد ِ
اين هللا ال{باد بلعمالهم .كما:
َين عواف:
24831أ حدثتا يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابن يدو يو عولو  :أيَوانَ َي ّللاوو ِم الود ا
الذين كانوا يجْدون أنهم يِدانونو أو يِب{ثون.
 24832أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبوو نجويّو عون مجاهودو عولو  :يَسولَلِونَ أيَوانَ
َين عاف :يقولون :م يوم الدينو أو يكون يوم الدين.
يَ ّللاو ِم الد ا
ّللا
َ
ِ
ِ
ار يِف َتونَ يقوف ت{ال ككر  :يوم هم ع نار جهتم يف تون.
وعول  :يَ ّللاو َم ه ّللام ع الت ا
َ
ّللا
ِ
واخ ف أه ال لوي يو م{ت عول يِف َتونَ يو هذا الموضعو يقاف ب{لهم :عت ب أنهم ي{وذبون
با حرا بالتار .ككر من عاف كلك:
وو عون ابون عبوا و يوو
وو عاف :حدثتا أبو االّو عاف :ثتو م{اويوةو عون ع و َ
24833أ حدثتو ع َ
َ
ّللا
ِ
ار يِف َتونَ يقوف :ي{ذبون.
عول  :يَ ّللاو َم ِه ّللام ع التَ ا
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24834أ حدثتو مْمد بن س{دو عاف :ثتو أبوو عاف :ثتو عموو عاف :ثتو أبوو عن أبيو و عون ابون
ار يِ ّللاف َتِونَ عاف :ي ت هم أنهم سللوا عن يوم الدين
َين يَ ّللاو َم ِه ّللام ع التَ ا
عبا و عول  :يَسلَلِونَ أيَانَ يَ ّللاو ِم الد ا
وهم موعويون ع التار كِوعِوا يا ّللاتَ َ ِك ّللام َهذَا الَ اذ ِك ّللات ِ ّللام با ا ت َ ّللاس َ ّللا{ اج ِونَ يقالوا حين وعفوا :يَوا َو ّللاي َتَوا هَوذَا
ن ا الَ اذ ِك ّللات ِ ّللام با ا ت ِ َكذَبِونَ .
َينو وعاف هللا تبارك وت{ال َهذَا يَ ّللاو ِم الفَ ّللا
يَ ّللاو ِم الد ا
 24835أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبو نجيّو عن مجاهد عول  :يِ ّللاف َتِونَ عاف :كما
يف ن الذهب يو التار.
عكرموةو يوو عولو  :يَ ّللاوو َم ِهو ّللام
24836أ حدثتو ي{قوَو عاف :ثتو هويمو عاف :أخبرنوا حنوينو عون ا
ار يِ ّللاف َتِونَ عاف :ي{ذَبون يو التار يْرعون ييهاو ألم تر أن الذهب إكا ألقو يو التار عي ي ن.
َ
ع التَ ا
حدثتو س يمان بن عبد الجبارو عاف :حدثتا مْمد بن الن تو عاف :حدثتا أبو كديتةو عن حنوينو
ار يِ ّللاف َتِونَ عاف :ي{ذَبون.
عكرمة يَ ّللاو َم ِه ّللام ع التَ ا
عن ا
حدثتا يْي بن ط ْة اليربوعوو عاف :حدثتا يلي بن عيواضو عون متنوورو عون مجاهود يَ ّللاوو َم
لجون بالتار.
ار يِ ّللاف َتِونَ يقوف :يِ ّللات َ
ِه ّللام ع التَ ا
وار
عكرموة يَ ّللاوو َم ِهو ّللام ع و التَ ا
حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا مهرانو عن سفيانو عن الْنوينو عون ا
يِ ّللاف َتِونَ عاف :يْرعون.
وار يِ ّللاف َتِووونَ يقوووف:
24837أو حوودثتا ابوون ِح َميوودو عوواف :حوودثتا مهوورانو عوون سووفيان يَو ّللاوو َم ِهو ّللام ع و التَو ا
يْرعون.
24838أ ِحدثت عن الْسينو عاف :سوم{ت أبوا م{واك يقووف :أخبرنوا عبيودو عواف :سوم{ت اللوْاك
ار يِ ّللاف َتِونَ عاف :ينبخونو كما يف ن الذهب بالتار.
يقوف يو يَ ّللاو َم ِه ّللام ع التَ ا
وار
24839أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابن يدو يوو عولو  :يَ ّللاوو َم ِهو ّللام ع و التَ ا
يِ ّللاف َتِونَ عاف :يْرعون بالتار.
وار يِ ّللاف َتِوونَ عواف:
حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا جريورو عون متنوورو عون مجاهود َي ّللاوو َم ِهو ّللام ع و التَ ا
يْرعون.
وعاف آخرون :ب عت بذلك أنهم يكذبون .ككر من عاف كلك:
24840أ ِحدثت عن الْسينو عاف :سوم{ت أبوا م{واك يقووف :أخبرنوا عبيودو عواف :سوم{ت اللوْاك
ار يِ ّللاف َتِونَ يقوف :ينبخونو ويقاف أيلا يِ ّللاف َتِونَ يكذَبون ك هذا يقاف.
يقوف يو عول َ :ي ّللاو َم ِه ّللام ع التَ ا
ار يِ ّللاف َتِونَ يقاف ب{م نْويو
واخ ف أه ال{ربية يو وج ننب اليوم يو عول َ :ي ّللاو َم ِه ّللام ع التَ ا
َين :أ م يوم الدينو يقي لهم :يو َي ّللاو َم ِهو ّللام
البنرة :ننبت ع الوعت والم{ت يو أيَانَ َي ّللاو ِم الد ا
ار يِ ّللاف َتِونَ و ألن كلك اليوم يوم طوي يي الْساَو ويي ي ت هم ع التار.
ع التَ ا
وعاف ب{م نْويو الكوية :إنما ننبت َي ّللاو َم ِه ّللام ألنك أضف إل شي ينو وإكا أضيف اليوم وال ي ة
إل اسم ل ي{ و وارتف{ا ننب اليومو وإن كان يو موضع خفم أو ريوع إكا أضويف إلو يَ َ{و أو
َي ّللاف َ{ ِ أو إكا كان كذلكو وري{ يو موضع الريعو وخفل يو موضع الخفم يجو  :ي وو عيو َي ّللاوو َم
القرا .
ار يِ ّللاف َتِونَ يريع يو ِمو لكان وجهاو ولم يقرأ ب أحد من َ
ِه ّللام ع التَ ا
ار يِ ّللاف َتِونَ ألن إضاية غير مْلة يتنوبَ و وال لويو
وعاف آخر متهم :إنها ننب يَ ّللاو َم ِه ّللام ع التَ ا
ريعو ولو ريع لجا ألنك تقوف :م يومك؟ ي قووف :يووم الخمويسو ويووم الجم{وةو والريوع الوجو و
ألن اسم عاب اسما يهذا الوج .
َ
ّللا
َ
ِ
ِ
َ
وار يِف تووونَ عوووف موون عوواف :ي{ وذبون
وأول و القووولين بالنووواَ يووو تلوي و عول و  :يَو ّللاوو َم ه و ّللام ع و التو ا
بووا حرا و ألن الف تووة أاو ها االخ بووارو وإنمووا يقوواف :ي تووت الووذهب بالتووار :إكا طبخ هووا بهووا ل {وورف
ار يِ ّللاف َتِونَ يْرعون بها كموا يْور الوذهب بهواو وأموا التنوب
جودتهاو يكذلك عول  :يَ ّللاو َم ِه ّللام ع التَ ا
يو اليوم يألنها إضاية غير مْلة ع ما وافتا من عوف عائ كلك.

اآلية 16-14 :

القوف يوأو تلويوأ عولو ت{وال َ :كِوعِوواّللا يا ّللاتَو َ ِك ّللام هَوأَذَا الَو اذ ِكتو ِ ّللام باو ا تَسّللاو َ ّللا{ اج ِونَ ا إا َن ّللاال ِم َقاوينَ ياوو
َجتَا ٍ
آخذاينَ َمآ آت َا ِه ّللام َربَ ِه ّللام إانَ ِه ّللام َكانِواّللا عَ ّللاب َ كَلاكَ ِمّْللا استاينَ }.
ِون ا ا
ت َو ِ
عي ٍ
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ي{تو ت{ال ككر بقول  :كِوعِوا يا ّللاتَ َ ِك ّللام يقاف لهم :كوعوا ي ت كم وترك يقاف لهم لداللة الكالم ع يها.
وي{تو بقول  :يا ّللاتَ َ ِك ّللام :عذابكم وحريقكم .واخ ف أهو ال لويو يوو كلوكو يقواف ب{لوهم بالوذ ع توا
يي  .ككر من عاف كلك:
24841أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عون ابون أبوو نجويّو عون مجاهودو عولو  :يا ّللاتَو َ ِك ّللام عواف:
حريقكم.
ِ
ِ
ّللا
ِ
24842أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عون ع وادة كوعووا يا تَو َك ّللام :كوعووا عوذابكم
َهذَا الَ اذ ِك ّللات ِ ّللام با ا ت َ ّللاس َ ّللا{ اج ِونَ .
حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مرو عن ع ادةو يو عول  :كِوعِوا يا ّللاتَو َ ِك ّللام يقووف:
يوم ي{ذَبونو ييقوف :كوعوا عذابكم.
24843أ ِحدثت عن الْسينو عاف :سوم{ت أبوا م{واك يقووف :أخبرنوا عبيودو عواف :سوم{ت اللوْاك
يقوف يو عول  :كِوعِوا يا ّللاتَ َ ِك ّللام يقوف :حريقكم.
24844أ حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا مهرانو عن سفيان كِوعِوا يا ّللاتَ َ ِك ّللام يقوف :اح راعكم.
24845أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابون يودو يوو عولو  :كِوعِووا يا ّللاتَو َ ِك ّللام عواف:
كوعوا عذابكم.
وعاف آخرون :عت بذلك :كوعوا ت{ذيبكم أو كذبكم .ككر من عاف كلك:
24846أ حدثتو مْمد بن س{دو عاف :ثتو أبوو عاف :ثتو عموو عاف :ثتو أبوو عن أبيو و عون ابون
عبا و عول  :كِوعِوا يا ّللاتَ َ ِك ّللام يقوف :تكذيبكم.
24847أ ِحدثت عن الْسينو عاف :سوم{ت أبوا م{واك يقووف :أخبرنوا عبيودو عواف :سوم{ت اللوْاك
يقوف يو عول  :كِوعِوا يا ّللاتَ َ ِك ّللام يقوف :حريقكمو ويقاف :كذبكم.
وعول َ :هذَا الَ اذ ِك ّللات ِ ّللام اب ا ت َ ّللاس َ ّللا{ اج ِونَ يقوف ت{ال ككر  :يقاف لهم :هذا ال{وذاَ الوذ تِويَ ّللاونَو ِ اليوومو
هو ال{ذاَ الذ كت م ب تس {ج ون يو الدنيا.
وعولو َ :
إن ال ِم َ اقووينَ ياووو َجتَووا ٍ
وون يقوووف ت{ووال ككوور  :إن الووذين اتقوووا هللا بناع و و واج توواَ
ت َو ِ
عيِو ٍ
م{ااي يو الدنيا يو بساتين وعيون ما ٍ يو االَخرة.
آخوذاينَ موا آتوا ِه ّللام َربَ ِهو ّللام يقووف ت{وال ككور  :عوام ين مووا أمورهم بو ربهوم موادَين يرائلو .
وعولو  :ا
وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
24848أ حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا مهرانو عن سفيانو عن أبو عمرو عن مسو م البنوينو عون
آخذاينَ ما آتا ِه ّللام َربَ ِه ّللام عاف :الفرائم.
ابن عبا و يو عول  :ا
وعول  :إنَ ِه ّللام كانِوا عَ ّللاب َ كلكَ ِمّْللا استاينَ يقوف :إنهم كوانوا عبو أن يفورض ع ويهم الفورائم مْسوتينو
يقوف :كانوا أ عب كلك مني{ين .وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
24849أ حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا مهرانو عن سفيانو عن أبو عمرو عن مسو م البنوينو عون
ابن عبا إنَ ِه ّللام كانِوا عَ ّللاب َ كلكَ ِمّْللا استاينَ عاف :عب الفرائم مْستين ي{م ون.

اآلية 19-17 :

ار ِهو ّللام يَسّللاو َ ّللاغ اف ِرونَ ا
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ َ :كانِواّللا عَ ايالً َمن ال َ ّللاي ا َما يَ ّللاه َج{ِونَ ا َوبااألسّللاو َْ ا
وم }.
و أ َ ّللام َوا ال اه ّللام َح َق لَ َ
سآئا ا َو ّللاال َمّْللا ِر ا
َويا َ
َ
ً
َ
اخ ف أه ال لوي يو تلوي عول  :كانِوا ع ايال امنَ ال يّللاو ا موا يَ ّللاه َج{ِوونَ عواف ب{لوهم :م{توا كوانوا
ع يال من ال ي ال يهج{ونو وعالوا« :ما» بم{ت الجْد .ككر من عاف كلك:
 24850أ حدثتا ابن بوار وابن المثت و عاال :حدثتا يْي بن س{يد وابن أبو عد و عون سو{يد بون
أبو عروبةو عن ع ادةو عن أنس بن مالك كانِوا عَ ايالً امنَ ال َ ّللاي ا موا يَ ّللاه َج{ِوونَ عواف :ي يقظوون ينو ون
ما بين هاتين النالتينو ما بين المغرَ وال{وا .
حدثتو ريق بن الوْبو عاف :حدثتا عبد الوهاَ بن عنا و عواف :حودثتا سو{يدو عون ع وادةو عون
أنسو بتْو .
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 24851أ حدثتا ابن بوار وابن المثت و عاال :حدثتا أبو داودو عاف :حدثتا بكير بن أبو السمّو عن
وو يو عول  :كانِوا عَ اويالً امونَ ال َيّللاو ا موا يَ ّللاه َج{ِوونَ عواف :كوانوا ال يتوامون ح و
ع ادةو عن مْمد بن ع َ
ين وا ال{ مة.
24852أ عاال :ثتا مْمد بن ج{فورو عواف :حودثتا شو{بةو عون ع وادةو عون منورفو يوو عولو  :كوانِوا
عَ ايالً امنَ ال َ ّللاي ا ما يَ ّللاه َج{ِونَ عاف :ع َ لي ة أتت ع يهم إال ا وا ييها.
حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادةو عاف :عاف منرف بن عبد هللا يو عولو :
كانِوا عَ ايالً امنَ ال َ ّللاي ا ما يَ ّللاه َج{ِونَ ع َ لي وة تولتو ع ويهم ال ينو ون ييهوا هللا .إموا مون َأولهواو وإموا مون
وسنها.
24853أ حدثتا أبو ِك َريبو عواف :حودثتا ابون يموانو عواف :حودثتا ابون أبوو لي و و عون المتهوافو عون
س{يد بن ِجبَيرو عن ابن عبا كانِوا عَ ايالً امنَ ال َ ّللاي ا ما يَ ّللاه َج{ِونَ عاف لم يكون يملوو ع ويهم لي وة إال
يلخذون متها ولو شي ا.
24854أ عاف :ثتا ابن يمانو عن أبو ج{فر الرا و عن الربيع بون أنوسو عون أبوو ال{اليوةو عواف:
كانوا ينيبون ييها حظا.
و بن س{يد الكتد َ و عاف :حدثتا حفص بن عاامو عن أبو ال{اليوةو يوو عولو :
24855أ حدثتو ع َ
كانِوا عَ ايالً امنَ ال َ ّللاي ا ما يَ ّللاه َج{ِونَ عاف :ال يتامون بين المغرَ وال{وا .
24856أ حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا حكام ومهرانو عن أبو ج{فرو عن الربيوع كوانِوا عَ اويالً امونَ
ال َ ّللاي ا ما يَ ّللاه َج{ِونَ عاف :كانوا ينيبون من ال ي حظا.
منورفو يوو عولو  :كوانِوا
حدثتو ي{قوَو عاف :حدثتا ابن ع يةو عن سو{يد بون أبوو عروبوةو عون
َ
عَ ايالً امنَ ال َ ّللاي ا ما يَ ّللاه َج{ِونَ عاف :ع َ لي ة أتت ع يهم هج{وها ك ها.
24857أ حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مرو عن ع ادة كوانِوا عَ اويالً امونَ ال َيّللاو ا
ما َي ّللاه َج{ِونَ عاف :كان لهم ع ي من ال ي ما يهج{ونو كانوا ين ون .
24858أ حدثتو ي{قوَو عاف :حدثتا ابن ع يةو عاف :سم{ت ابن أبو نجيّو يقوف يوو عولو  :كوانِوا
عَ ايالً امنَ ال َ ّللاي ا ما َي ّللاه َج{ِونَ عاف :كانوا ع يالً ما يتامون لي ة ح النبام.
 24859أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبو نجيّو عن مجاهدو يو عول  :كوانِوا عَ اويالً
امنَ ال َ ّللاي ا ما َي ّللاه َج{ِونَ عاف :ع ي ما يرعدون لي ة ح النبام ال ي هجدون.
وعوواف آخوورون :بو م{تو كلووك :كووانوا ع وويالً موون ال يو يهج{ووونو ووجهوووا مووا ال ووو يووو عولو  :مووا
َي ّللاه َج{ِونَ إل أنها ا ة .ككر من عاف كلك:
24860أ حدثتا ابن المثت و عاف :حدثتا مْمد بن ج{فرو عواف :حودثتا شو{بةو عون ع وادةو يوو عولو :
كانِوا عَ ايالً امنَ ال َ ّللاي ا ما َي ّللاه َج{ِونَ عاف :عاف الْسن :كابدوا عيام ال ي .
حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادةو عاف :كان الْسن يقوف :ال يتامون متو
إال ع يالً.
حدثتو ي{قوَ بن إبراهيمو عاف :حودثتا ابون ع يوةو عون ب{وم أاوْابتاو عون الْسونو يوو عولو :
كانِوا عَ ايالً امنَ ال َ ّللاي ا ما يَ ّللاه َج{ِونَ عاف :ال يتامون من ال ي إال أع .
 24861أ حدثتا ابن بوارو عاف :حدثتا عبد الوهاَو عاف :حدثتا عوفو عن س{يد بن أبوو الْسونو
يو عول  :كانِوا عَ ايالً امنَ ال َ ّللاي ا ما يَ ّللاه َج{ِونَ عاف :ع َ لي ة أتت ع يهم هجوعا.
 24862أ حدثتا ابن بوارو عاف :حدثتا أبو عاامو عاف :حدثتا س{يدو عن ع ادةو عواف :عواف األحتوف
بن عيسو يو عول  :كانِوا عَ ايالً امنَ ال َ ّللاي ا ما يَ ّللاه َج{ِونَ عاف :كانوا ال يتامون إال ع يالً.
 24863أ حدثتا ابن بوارو عاف :حدثتا أبو داودو عاف :حدثتا الْكم بن عنيةو عن ع وادةو عواف :عواف
األحتف بن عَيسو وعرأ هذ االَية كانِوا عَ ايالً امنَ ال َ ّللاي ا ما يَ ّللاه َج{ِونَ عاف :لست من أه هذ االَية.
حدثتا ابن بوارو عاف :حدثتا ابن أبو عد َ و عون سو{يدو عون ع وادةو عون الْسونو يوو عولو  :كوانِوا
عَ ايالً امنَ ال َ ّللاي ا ما يَ ّللاه َج{ِونَ عاف :عيام ال ي .
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24864أو حوودثتا أبووو ِك َريووبو عوواف :حوودثتا ابوون يمووانو عوون سووفيانو عوون يووونسو عوون الْسوونو عوواف:
نونوا يمدَوا إل السْر.
حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا مهرانو عن سفيانو عن يونس بن عبيدو عن الْسنو عاف :مودَوا يوو
النالة ونونواو ح كان االس غفار بسْر.
عاف :ثتا مهرانو عن س{يد بن أبو عروبةو عن ع ادةو عن الْسن عاف :كانوا ال يتامون من ال يو
إال ع يالً.
24865أ حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مرو يو عول  :كوانِوا عَ اويالً امونَ ال َيّللاو ا
ما يَ ّللاه َج{ِونَ عاف :كان الْسن والَهر يقوالن :كوانوا كثيورا مون ال يو موا ينو ون .وعود يجوو أن
تكون ما ع هذا ال لوي يو موضع ريوعو ويكوون تلويو الكوالم :كوانوا ع ويالً مون ال يو هجووعهم
وأما من ج{ ما ا ةو يإن ال موضع لهوا ويكوون تلويو الكوالم ع و مذهبو كوانوا يهج{وون ع يو
ال ي و وإكا كانت ما ا ة كان الق ي متنوبا بيهج{ون.
َ
ً
24866أ حدثتا ابن ِح َميّللادو عاف :حدثتا جريرو عن متنور عون إبوراهيم كوانِوا عَ اويال امونَ ال يّللاو ا موا
يَ ّللاه َج{ِونَ عاف :ما يتامون.
وعاف آخرون :ب م{ت كلك :كانوا ين ون ال{ مةو وع هذا ال لوي ما يوو م{تو الجْود .ككور
من عاف كلك:
24867أ حدثتا ابن بوار وابن المثت و عاال :حدثتا مْمد بن ج{فرو عاف :حدثتا شو{بةو عون ع وادةو
يو عول  :كانِوا عَ ايالً امنَ ال َ ّللاي ا ما يَ ّللاه َج{ِونَ عواف :عواف رجو مون أهو مكوة :سوما ع وادةو عواف :اوالة
ال{ مة.
وعاف آخرون :ب م{ت كلوك :كوان هواال المْسوتون عبو أن تفورض ع ويهم الفورائم ع ويالً مون
التا و وعالوا الكالم ب{د عول إنَ ِه ّللام كانِوا عَ ّللاب َ كلكَ ِمّْللا استاين كانوا ع يالً مس لنف بقولو  :امونَ ال َيّللاو ا موا
َي ّللاه َج{ِونَ يالواجب أن تكون ما ع هذا ال لوي بم{ت الجْد .ككر من عاف كلك:
24868أ حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا يْي بن واضّو عاف :حدثتا عبيدو عن اللْاكو يو عول :
كانِوا عَ اويالً امونَ ال َيّللاو ا موا َي ّللاه َج{ِوونَ يقووف :إن المْسوتين كوانوا ع ويالًو ثوم اب ودى يقيو امونَ ال َيّللاو ا موا
ندَيقِونَ ثم عاف:
ّللاْار ِه ّللام َي ّللاس َ ّللاغ اف ِرونَ كما عافَ :والَذاينَ آ َمتِوا ب َ
س ا ا أِولَ اكَ ِه ِم ال َ
اّللا َو ِر ِ
َي ّللاه َج{ِونَ وباألس ا
وال َ
ور ِه ّللام.
و َهدَا ِ اع ّللاتدَ َربَ اه ّللام لَ ِه ّللام أجّللا ِر ِه ّللام َونِ ِ
حدثتا ابون بووارو عواف :حودثتا عبود الورحمنو عواف :حودثتا سوفيانو عون الَبيورو عون اللوْاك بون
مَاحم كانِوا عَ ايالً امنَ ال َ ّللاي ا ما َي ّللاه َج{ِونَ عاف :كانوا من التا ع يالً.
حدثتا أبوو ِك َريوبو عواف :حودثتا ابون يموانو عون سوفيانو عون الَبيور بون عود َ و عون اللوْاك بون
مَاحمو يو عول  :كانِوا عَ ايالً امنَ ال َ ّللاي ا ما َي ّللاه َج{ِونَ عاف :كانوا ع يالً من التا من يف{ كلك.
حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا مهرانو عن سفيانو عن الَبير بن عود َ و عون اللوْاك بون موَاحم
كانِوا عَ ايالً امنَ ال َ ّللاي ا ما َي ّللاه َج{ِونَ عاف :كانوا ع يالً من التا إك كاك.
ِحدثت عن الْسينو عاف :سم{ت أبا م{اك يقووف :أخبرنوا عبيودو عواف :سوم{ت اللوْاك يقووف يوو
عول  :كانِوا عَ ايالً امنَ ال َ ّللاي ا ما َي ّللاه َج{ِونَ عاف هللا :إن ال ِم َقاينَ ايو َجتَا ٍ
ِون ...إل ِمّْللا ساوتاينَ كوانوا
ت َو ِ
عي ٍ
ع يالًو يقوف :المْستون كانوا ع يالًو هذ مفنولةو ثم اس لنف يقاف :امنَ ال َ ّللاي ا ما يَ ّللاه َج{ِونَ .
وأموا عولو  :يَ ّللاه َج{ِوونَ يإنو ي{توو :يتوامونو والهجووع :التوووم .وبتْوو الوذ ع توا يوو كلوك عواف أهو
ال لوي  .ككر من عاف كلك:
ِ
وو عون ابون عبوا كوانوا
وو عاف :حدثتا أبو االّو عاف :ثتو م{اويةو عن ع َ
24869أ حدثتو ع َ
عَ ايالً امنَ ال َ ّللاي ا ما يَ ّللاه َج{ِونَ يقوف :يتامون.
 24870أ حدثتا ابن بوارو عاف :حدثتا عبد الرحمنو عاف :حدثتا سفيانو عن متنورو عن إبراهيم
كانِوا عَ ايالً امنَ ال َ ّللاي ا ما يَ ّللاه َج{ِونَ عاف :يتامون.
حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا مهرانو عن سفيانو عن متنورو عن إبراهيمو مث .
24871أ ِحدثت عن الْسينو عواف :سوم{ت أبوا م{واكو يقووف :حودثتا عبيودو عواف :سوم{ت اللوْاك
يقوف يو عول  :امنَ ال َ ّللاي ا ما يَ ّللاه َج{ِونَ الهجوع :التوم.
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24872أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عاف ابن يدو يو عول  :كانِوا عَ ايالً امونَ ال َيّللاو ا
ما يَ ّللاه َج{ِونَ عاف :كانوا ع يالً ما يتامون من ال ي و عاف :كاك الهجع .عاف :وال{رَ تقوف :إكا سوايرت
اهجع بتا ع يالً .عاف :وعاف رج من بتو تميم ألبو :يا أبا أِسامة افة ال أجدها ييتاو ككر هللا تبارك
وت{ال عوما يقاف :كانِوا عَ ايالً امنَ ال َ ّللاي ا ما يَ ّللاه َج{ِونَ ونْون وهللا ع ويالً مون ال يو موا نقووم عواف :يقواف
أبو ِ
ط َوب لمن رعد إكا ن{س وأتق هللا إكا اس يق.,
وأول األعواف بالنْة يو تلوي عول  :كانِوا عَ ايالً امنَ ال َ ّللاي ا ما يَ ّللاه َج{ِونَ عوف من عاف :كانوا ع يالً
من ال ي هجوعهمو ألن هللا تبارك وت{ال وافهم بذلك مدحا لهمو وأثت ع يهم ب و يوافهم بكثرة
يقوربهم متو ويرضوي عوتهم أولو وأشوب مون واوفهم مون ع وة
ال{م و وسهر ال ي و ومكابدتو ييموا َ
ال{م و وكثرة التومو مع أن الذ اخ رنا يو كلك هو أغ ب الم{انو ع ظاهر ال تَي .
ّللاْار ِه ّللام يَ ّللاس َ ّللاغ اف ِرونَ اخ ف أه ال لوي يو تلوي و يقاف ب{لهم :م{تا  :وباألسْار
وعول َ :وباألس ا
ين ون .ككر من عاف كلك:
24873أ ِحدثت عن الْسينو عاف :سوم{ت أبوا م{واك يقووف :أخبرنوا عبيودو عواف :سوم{ت اللوْاك
ّللاْار ِه ّللام يَ ّللاس َ ّللاغ اف ِرونَ يقوف :يقومون يين ونو يقوف :كوانوا يقوموون ويتوامونو
يقوف يو عول َ :وباألس ا
َ
ِ
ِ
إن َربَكَ يَ ّللا{ َ ِم أنَكَ تَقِوو ِم أ ّللادنَو ام ّللا
كما عاف هللا لمْمد ا هللا ع ي وس مَ :
نوفَ ِ يهوذا
ون ث ثَوو ا ال يّللاو ا َونا ّللا
نومو وهذا عيام َوطائافَةٌ امنَ الَذاينَ َم َ{كَ كذلك يقومون ث ثا وننفا وث ثين :يقوف :يتامون ويقومون.
24874أ حدثتا ابن َحميدو عاف :حدثتا مهرانو عون سوفيانو عون جب وة بون سوْيمو عون ابون عمورو
ْار ِه ّللام يَ ّللاس َ ّللاغ اف ِرونَ عاف :ين ون.
عول َ :وباأل َ
س ا
24875أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
وْار ِه و ّللام
عوواف :حوودثتا الْسوونو عوواف :حوودثتا ورعووا جمي{وواو عوون ابوون أبووو نجوويّو عوون مجاهوود َوباأل َ
سو ا
يَ ّللاس َ ّللاغ اف ِرونَ عاف :ين ون.
وعاف آخرون :ب عت بذلك أنهم أخروا االس غفار من كنوبهم إل السْر .ككر من عاف كلك:
24876أ حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا مهرانو عن سفيانو عن يونس بن عبيدو عن الْسونو عواف:
مدَوا يو النالة ونَوانواو ح كان االس غفار بسْر.
وْار ِهو ّللام
24877أو حوودثتا يووونسو عوواف :أخبرنووا ابوون وهووبو عوواف :عوواف ابوون يوودو يووو عولو َ :وباأل َ
سو ا
و هللا ا هللا ع ي وسو م ي{قووَ حوين سوللو أن
َي ّللاس َ ّللاغ اف ِرونَ عاف :هم المامتونو عاف :وب غتا أن نب َ
ف أ ّللاس َ ّللاغ اف ِر لَ ِك ّللام َربَو عواف :عواف ب{وم أهو ال{ وم:
يس غفر لهم عالوا يا أبانا اس ّللاغَ اف ّللار لَتا كِنِو َبتا عا َف َ
س ّللاو َ
أخر االس غفار إل السْر .عاف :وككر ب{م أه ال{ م أن الساعة ال و تف ّ ييها أبواَ الجتوة:
إن
َ
السْر.
24878أ حدثتو ي ونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :سم{ت ابن يد يقووف :السوْر :هوو السود
األخير من ال ي .
وم يقوف ت{ال ككر  :ويو أمواف هاال المْستين الوذين
وعول  :و ايو ّللاأم َوا ال اه ّللام َح َق ل َ
سا ائ ا وال َمّْللا ِر ا
واووف اووف هم حو َ
وق لسووائ هم المْ وواج إلو مووا يووو أيووديهم والمْووروم .وبتْووو الووذ ع تووا يووو م{تو
المْارف الذ لويس لو
السائ و عاف أه ال لوي و وهم يو م{ت المْروم مخ فونو يمن عائ  :هو
َ
يو ا سالم سهم .ككر من عاف كلك:
24879أ حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا مهرانو عن سفيانو عن أبو إسْا و عون عويس بون كوركمو
عن ابن عبا سلل عن السائ والمْرومو عاف :السائ  :الذ يسلف التا و والمْروم :الذ ليس
مْارف.
ل يو ا سالم سهم وهو
َ
حدثتو مْمد بن س{دو عاف :ثتو أبوو عاف :ثتو عموو عواف :ثتوو أبووو عون أبيو عون ابون عبوا و
وم عاف :المْروم :المْارف.
عول  :وياو ّللاأم َواله ّللام َح َق ل َ
سائا ا وال َمّْللا ِر ا
حدثتا سه بن موس الرا و عاف :حدثتا وكيعو عن إسورائي و عون أبوو إسوْا و عون عويس بون
كركمو عن ابن عبا و عاف :السائ  :السائ  .والمْروم :المْارف الذ ليس ل يو ا سالم سهم.
حدثتا سه بن موس و عاف :حدثتا وكيعو عن سفيانو عن أبو إسْا و عن عويس بون كوركمو عون
ابن عبا و عاف :المْروم :المْارف الذ ليس ل يو ا سالم سهم.
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حدثتا ِح َميد بن مس{دةو عاف :حدثتا يَيد بن ريعو عاف :حدثتا ش{بة عون أبوو إسوْا و عون عويس
وم عواف :السوائ  :الوذ يسولفو والمْوروم:
بن كركمو عن ابن عبا يوو هوذ االَيوة ل َ
سوا ائ ا وال َمّْللا ِور ا
المْارف.
َ
حدثتا ابن المثت و عاف :حدثتا مْمد بن ج{فرو عاف :حدثتا ش{بةو عاف :سوم{ت أبوا إسوْا يْودَث
عن عيس بن كركمو عن ابن عبا و بتْو .
 24880أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبو عاامو عاف :حدثتا عيس و عن ابن أبوو نجويّو
عن مجاهدو يو عوف :هللا تبارك وت{ال  :المْرومو عاف :المْارف.
وحدثتو الْارثو عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا و عن ابن أبو نجيّو عن مجاهدو مث .
24881أ ِحدثت عن الْسينو عاف :سوم{ت أبوا م{واك يقووف :أخبرنوا عبيودو عواف :سوم{ت اللوْاك
وم :هو الرج المْارف الذ ال يكون ل ماف إال كهبو عل هللا ل كلك.
يقوف يو عول َ :وال َمّْللا ِر ا
حدثتا ابن بوا رو عواف :حودثتا عبود الورحمنو عواف :حودثتا سوفيانو عون أبوو إسوْا و عون عويس بون
وم عواف :السوائ  :الوذ يسولفو والمْوروم:
كركمو عاف :سللت ابن عبا عون عولو  :ل سوائ َوال َمّْللا ِور ا
المْارف الذ ليس ل يو ا سالم سهم.
24882أ حدثتو مْمد بن عمرو المقدموو عاف :حدثتا عوريش بون أنوسو عون سو يمانو عون ع وادةو
المْارف.
عن س{يد بن المسيب :المْروم:
َ
 24883أ حدثتا ابن المثت و عواف :حودثتا مْمود بون ج{فورو عواف :حودثتا شو{بةو عون متنوورو عون
إبراهيمو عاف يو المْروم :هو المْارف الذ ليس ل أحد ي{نف ع ي و أو ي{ني شي ا.
24884أ حدثتو ابن المثت و عاف :ثتو وهب بن جريرو عاف :حودثتا شو{بةو عون عااومو عون أبوو
و او هللا ع يو
عاالبةو عاف :جا سي باليمامةو يوذهب بمواف رجو و يقواف رجو مون أاوْاَ التبو َ
وس م :هذا المْروم.
 24885أ حودثتو ي{قووَو عواف :حودثتا ابون ع يوةو عواف :أخبرنوا أيووَو عون نوايعو عواف :المْوروم:
المْارف.
حدثتو يونسو ع اف :أخبرنا ابن وهبو عاف :ثتو مس م بن خالدو عن ابن أبوو نجويّو عون مجاهودو
عن ابن عبا و عاف :المْروم :المْارف.
حدثتو ي{قوَ بن إبراهيمو عاف :حودثتا هوويمو عواف :أخبرنوا حجواجو عون الوليود بون ال{يوَار عون
س{يد بن ِج َبيرو عن ابن عبا أن عاف :المْروم :هو المْارف.
24886أ حدثتو ي{قوَ بن إبراهيمو عاف :حدثتا هويمو عن أبو بورو عاف :سللت س{يد بن ِج َبيرو
عن المْرومو ي م يق يي شي او يقاف عنا  :هو المْدود المْارف.
ومن عائ  :هو الم {فف الذ ال يسلف التا شي ا .ككر من عاف كلك:
حدثتا يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :أخبرنو نايع بون يَيودو عون عمورو بون الْوارثو عون
س عن المْروم يقاف :المْارف.
بكير بن األش َمو عن س{يد بن المسيبو أن ِ
24887أ حودثتا بوورو عواف :حودثتا يَيودو عواف :حودثتا سو{يدو عون ع وادةو عولو  :ويوو ّللاأم َووا اله ّللام َح َ
وق
وم هذان يقيرا أه ا سالمو سائ يسلف يو كفَ و ويقير م {فَفو ولك يهما ع يك َ
حوق
سائ َوال َمّْللا ِر ا
ل َ
يا ابن آدم.
24888أ حدثتا ابون عبود األع و و عواف :حودثتا مْمود بون ثوورو عون م{مورو عون الَهور ل َ
سوائ ا
وم عاف :السائ  :الذ يسلفو والمْروم :الم {فف الذ ال يسلف.
َوال َمّْللا ِر ا
24889أ حدثتا ابون عبود األع و و عواف :حودثتا ابون ثوورو عواف :عواف م{مورو وحودثتو الَهور َ و أن
المس ِ
وان»و
ّللاس ا
و ا هللا ع ي وس م عاف« :لَي َ
توان واأل ّللاك َوةِ واأل ّللاك َ ا
ّللاكين الَ اذ ت َ ِوردَ ِ ال َ ّللام َورة ِ وال َ ّللام َر ا
التب َ
َ
َ
َ
َ
َ
ً
ِ
ع يّللاو ا يوذلكَ
نودَ َ
عالوا يمن المسكين يا رسوف هللا؟ عاف« :ال اذ ال يَ اجودِ اغتو و َوال يِ ّللا{ و ِم باْا َج او ا ييِ َ َ
ال َمّْللا ِرو ِم».
 24890أ حدثتا ابن بوارو عاف :حدثتا ابون عبود األع و و عواف :حودثتا سو{يدو عون ع وادةو يوو عولو :
وم عاف :السائ الذ يسلف بكفو و والمْوروم :الم {فوفو ولك يهموا ع يوك َ
حوق يوا ابون
ل َ
سائا وال َمّْللا ِر ا
آدم.
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وعائ  :هو الذ ال سهم ل يو الغتيمة .ككر من عاف كلك:
 24891أ حدثتا ابن بوارو عاف :حدثتا عبد الرحمنو عاف :حدثتا سوفيانو عون عويس بون مسو مو عون
الْسوون بوون مْموودو إن رسوووف هللا او هللا ع يو وس و م ب{ووث سووريةو يغتمووواو يجووا عوووم يوووهدون
وم.
الغتيمةو يتَلت هذ االَية :وياو ّللاأم َوا ال اه ّللام َح َق ل َ
سائا ا َوال َمّْللا ِر ا
حدثتا أبو ِك َريبو عاف :حدثتا ابن أبو ائدةو عن سفيانو عن عيس بن مس م الجودلوو عون الْسون
وم.
بن مْمدو عاف :ب{ثت سرية يغتمواو ثم جا عوم من ب{دهمو عاف :يتَلت ل َ
سائا َوال َمّْللا ِر ا
 24892أو حوودثتا ابوون المثتو و عوواف :حوودثتا مْموود بوون ج{فوورو عوواف :حوودثتا شوو{بةو عوون الْكوومو عوون
و رضو هللا عت الكوية ب{د وع{ة الجم و يقواف :اعسوموا لهومو عواف:
إبراهيم أن أِناسا عدموا ع ع َ
هذا المْروم.
حدثتا أبو ِك َريبو عاف :حدثتا أبو ن{يمو عن سفيانو عن عيس بن مس مو عون الْسون بون مْمود أن
و ا هللا ع ي وس م أاابوا غتيمةو يجا عوم ب{دو يتَلوت وياوو ّللاأم َووا ال اه ّللام َح َ
وق
عوما يو مان التب َ
وم.
ل َ
سائا ا َوال َمّْللا ِر ا
24893أ حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا حكامو عاف :حدثتا عمروو عن متنورو عون إبوراهيمو عواف:
المْروم :الذ ال يو ل يو ا سالمو وهو مْارف من التا .
وم عوواف :المْووروم :الووذ ال
عوواف :ثتووا جريوورو عوون متنووورو عوون إبووراهيمو عولو  :ل َسووائا ا َوال َمّْللا و ِور ا
يجر ع ي شو من الفو و وهو مْارف من التا .
وعائ  :هو الذ ال يتم ل ماف .ككر من عاف كلك:
عكرموةو عوون
24894أو حودثتو أبوو السوائبو عوواف :حودثتا ابون إدريوسو عون حنووينو عواف :سوللت ا
السائ والمْروم؟ عاف :السائ  :الذ يسللكو والمْروم :الذ ال يتم ل ماف.
وعائ  :هو الذ عد كهب ثمر و رع  .ككر من عاف كلك:
24895أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :عواف ابون يودو يوو عولو  :وياوو ّللاأم َووا ال اه ّللام َح َ
وق
عونَو ِ
وم عاف :المْروم :المناَ ثمر و رع و وعرأ أيرأ ّللاي ِ ّللام ما تَّْللا ِرثِون أأ ّللانو ِم ت ّللاََ َر ِ
ل َ
سائا ا وال َمّْللا ِر ا
لالَونَ َب ّللا نَّْللا ِن َمّْللا ِرو ِمونَ .
ح ب و َب ّللا نَّْللا ِن َمّْللا ِرو ِمونَ وعاف أاْاَ الجتة :إنَا لَ َ
24896أ حدثتا يونسو عاف :أخبرنا ابن وهبو عاف :أخبرنو عبد هللا بن عياشو عاف :عاف يود بون
وم عاف :ليس كلوك بالَكواةو ولكون كلوك مموا يتفقوون
أس م يو عول َ :وياو ّللاأم َوا ال اه ّللام َح َق ل َ
سائا ا َوال َمّْللا ِر ا
من أموالهم ب{د إخراج الَكاةو والمْروم :الذ يِناَ رع أو ثمر أو نس ماشوي و ييكوون لو
َ
حق ع من لم ينب كلك من المس مينو كما عاف ألاْاَ الجتة حين أه ك جت هم عالِوا َبو ّللا نَّْللا ِ
ون
َمّْللا ِرو ِمونَ وعاف أيلا :لَ ّللاو نَوا ِ ل َج َ{ ّللاتا ِ ِحناما يَ َ
ظ ّللا ِ ّللام تَفَ َك ِهونَ إنَا لَ َم ّللاغ َر ِمونَ َب ّللا نَّْللا ِن َمّْللا ِرو ِمونَ .
و يقوف يو كلك ما.
وكان الو{ب َ
و :أعيوانو أن أع وم
24897أ حدثتو ي{قوَو عاف :حدثتا ابن ع يةو عن ابن عونو عاف :عاف الو{ب َ
ما المْروم.
والنواَ من القوف يو كلك عتد أن الذ عد ِحرم الر واح اجو وعد يكون كلك بذهاَ مالو
وثمر و ينار ممن حرم هللا كلكو وعد يكون بسبب ت{فف وترك المسللةو ويكوون بلنو ال سوهم لو
يو الغتيمة لغيب عن الوع{ةو يال عوف يو كلك أول بالنواَ من أن ت{ َمو كما عاف ج َ ثتاؤ  :ويو
وم.
ّللاأم َوا ال اه ّللام َح َق ل َ
سائا ا َوال َمّْللا ِر ا

اآلية 22-20 :

ّللان ِورونَ ا
َوياوو ّللا
األر ا
وو أَنفِساو ِك ّللام أَيَوالَ تِب ا
القوف يوأو تلويوأ عولو ت{وال َ :
ض آيَواتٌ لَ ّللا ِمووعاتاينَ ا َويا َ
عدِونَ }.
َوياو ال َ
س َمآ ا ار ّللا عِ ِك ّللام َو َما تِو َ
يقوف ت{ال ككر  :ويو األرض اعبور وعظوات ألهو اليقوين بْقيقوة موا عوايتوا ورأوا إكا سواروا
ييها .وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
 24898أ حودثتا ابون عبود األع و و عواف :حودثتا ابون ثوورو عون م{مورو عون ع وادةو يوو عولو  :ويوو
ض آياتٌ ل ّللا ِموعاتاينَ عاف :يقوف :م{ بر لمن اع بر.
ّللا
األر ا

This file was downloaded from QuranicThought.com

ض آيواتٌ
24899أ حدثتا بورو عواف :حودثتا يَيودو عواف :حودثتا سو{يدو عون ع وادةو عولو  :ويوو ّللا
األر ا
ل ّللا ِموعاتاينَ إكا سار يو أرض هللا رأى اعبرا وآيات عظاما.
ّللان ِرونَ اخ ف أه ال لوي يو تلوي كلكو يقواف ب{لوهم :م{تو كلوك:
وعول  :ويو أ ّللانفِ اس ِك ّللام أيَال تِب ا
ويو سبي الخال والبووف يوو أنفسوكم اعبورة لكومو ودليو لكوم ع و ربكومو أيوال تبنورون إلو كلوك
متكم .ككر من عاف كلك:
ِ
24900أ حدثتا أحمد بن عبد النمد األننار َ و عاف :حدثتا أبو أسامةو عن ابن ِج َوريمو عون ابون
المرتفعو عاف :سم{ت ابن َ
ّللان ِرونَ عاف :سبي الغائّ والبوف.
الَبير يقوف :ويو أ ّللانفِ اس ِك ّللام أيَال تِب ا
حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا مهرانو عن سفيانو عن ابن ِج َريمو عن مْمد بن المرتفعو عن عبد
هللا بن َ
ّللان ِرونَ عاف :سبي الخال والبوف.
الَبير ويو أ ّللانفِ اس ِك ّللام أيَال تِب ا
وعاف آخرون :ب م{ت كلك :ويو تسوية هللا تبارك وت{ال مفاا أبدانكم وجوارحكم داللة لكم
ع أن خ ق م ل{بادت  .ككر من عاف كلك:
24901أ حدثتو يونسو عاف :أخبرنا ابن وهوبو عواف :عواف ابون يودو يوو عولو  :ويوو أ ّللانفِساو ِك ّللام أيَوال
أن َخ َقَ ِكو ّللام ام ّللا
ون آياتاو ا ّللا
ّللان ِرونَ و وعرأ عوف هللا تبارك وت{ال َو ام ّللا
اورونَ
ون ت ِ َورا ٍ
َ ثِو َم إكَا أ ّللانو ِ ّللام بَو ٌَور ت َ ّللات َو ِ
تِب ا
عاف :وييتا آيات كثيرةو هذا السمع والبنر وال سان والق وبو ال يودر أحود موا هوو أسوود أو أحمورو
وهذا الكالم الذ ي ج م ب و وهذا الق وب أ َ شوو هووو إنموا هوو ملوغة يوو جويو و يج{و هللا ييو
ال{ق و أييدر أحد ما كاك ال{ق و وما اف و وكيف هو؟.
َ
والنواَ من القوف يو كلك أن يقاف :م{ت كلك :ويو أنفسكم أيلا أيها التا آيات و اعبر تدلكم
ع وحدانية اان{كمو وأن ال إل لكم سوا و إك كان ال شو يقودر ع و أن يخ وق مثو خ قو إيواكم
ّللان ِرونَ يقوف :أيال تتظرون يو كلك ي فكروا يي و ي { موا حقيقة وحدانية خالقكم.
أيَال تِب ا
سوما ا ار ّللا عِ ِكو ّللام يقووف ت{وال ككور  :ويوو السوما  :المنور والوث م ال وذان بهموا تخورج
وعول  :ويوو ال َ
األرض ر عكمو وعوتكم من الن{ام والثمار وغير كلك .وبتْو الذ ع توا يوو كلوك عواف ب{وم أهو
ال لوي  .ككر من عاف كلك:
24902أ و حوودثتو مْموود بوون عبوود هللا بوون بَيووعو عوواف :حوودثتا التلوورو عوواف :حوودثتا ِجو َوويبرو عوون
سما ا ار ّللا عِ ِك ّللام عاف :المنر.
اللْاكو يو عول  :ويو ال َ
24903أ حدثتا أبو ِك َريبو عاف :حدثتا ابن يموانو عون أشو{ثو عون ج{فورو عون سو{يدو يوو عولو :
عدِونَ عاف :الث مو وك َ عين كائبة من الث م ال تتقص.
ويو السما ا ار ّللا عِ ِك ّللام َوما تِو َ
24904أ حدثتا يونس بن عبد األع و عاف :حدثتا سفيانو عن عبد الكريمو عن الْسونو عواف :يوو
السْاَ يي وهللا ر عكمو ولكتكم تِّْللا َرمون بخناياكم وأعمالكم.
24905أ عاف :أخبرنا سفيانو عن إسماعي بون أميوةو عواف :أحسوب أو غيور أن رسووف هللا او
هللا ع ي وس م سمع رجالً ومنرواو يقوف :ومنرنوا بوب{م عثوانين األسودو يقوافَ « :كوذَبّللاتَ و َبو ّللا ِه َوو
حا».
ار ّللا ِ َ
سوما ا ار ّللا عِ ِكو ّللام َوموا
24906أ حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا مهرانو عن سوفيانو عون مجاهود ويوو ال َ
عدِونَ عاف :ر عكم المنر.
تِو َ
سما ا ار ّللا عِ ِك ّللام عاف :ر عكم المنر.
24907أ عاف :ثتا مهرانو عن سفيان ويو ال َ
تلولو كوذلك وااو
وعاف آخرون :ب م{ت كلك :ومن عتود هللا الوذ يوو السوما ر عكومو وممون َ
األحدَ.
24908أ حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا هارون بون ال ِمغيورة مون أهو الورأ و عون سوفيان الثوور و
عدِونَ يقاف :أال إن ر عو يو السما
عاف :عرأ واا األحدَ هذ االَية ويو ال َ
سما ا ار ّللا عِ ِك ّللام َوما تِو َ
خربوة يمكووث ثالثووا ال ينويب شووي او ي موا كووان اليووم الثالووث إكا هووو
وأنوا أط بو يوو األرضو يوودخ
ا
َ
دوخ َة رطبو وكان ل أخ أحسن نية مت و يدخ م{ و ينارتا دوخ ينو ي م يَف كلك دأبهموا ح و
ير الموت بيتهما.
َ
ِ
عدِونَ يقاف ب{لهم :م{تو كلوك :وموا توعودون مون
واخ ف أه ال لوي يو تلوي و عول َ :وما تو َ
شر .ككر من عاف كلك:
خيرو أو َ
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عودِونَ عواف :وموا
24909أ حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حودثتا مهورانو عون سوفيانو عون مجاهود َوموا تِو َ
شر.
توعدون من خير أو َ
حدثتو الْارثو عاف :حودثتا الْسونو عواف :حودثتا ورعوا و عون ابون أبوو نجويّو عون مجاهود ويوو
شر.
ال َ
عدِونَ يقوف :الجتة يو السما و وما توعدون من خير أو َ
سما ا ار ّللا عِ ِك ّللام َوما تِو َ
وعاف آخرون :ب م{ت كلك :وما توعدون من الجتة والتار .ككر من عاف كلك:
 24910أ و حوودثتو مْموود بوون عبوود هللا بوون بَيووعو عوواف :حوودثتا التلوورو عوواف :أخبرنووا جووويبرو عوون
عدِونَ عاف :الجتة والتار.
اللْاكو يو عول َ :وما تِو َ
عدِونَ من الجتة.
24911أ حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا مهرانو عن سفيان َوما تِو َ
وأول القولين بالنواَ يو كلك عتد و القوف الوذ عالو مجاهودو ألن هللا عو َم الخبور بقولو َ :وموا
عودِونَ عوون كو َ مووا وعوودنا موون خيوور أو شو َورو ولووم يخنووص بووذلك ب{لووا دون ب{وومو يهووو ع و
تِو َ
عموم كما عم هللا ج َ ثتاؤ .

اآلية 23 :

َتنقِونَ }.
ض اإنَ ِ لَ َْ َق َمثّللا َ َمآ أَنَ ِك ّللام ت ا
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :يَ َو َرََ ال َ
س َمآ ا َو ّللا
األر ا
يقوف ت{ال ككر مقسما لخ ق بتفس  :يورََ السما واألرضو إن الذ ع ت لكم أيها التوا  :إن
لْقو كما َ
يو السما ر عكم وما توعدون َ
حق أنكم تتنقون .وعد:
24912أ حدثتا مْمد بن بوارو عواف :حودثتا ابون أبوو عود َ و عون عووفو عون الْسونو يوو عولو :
ض إنَ ِ لَ َْ َ
وق امثّللاو َ موا أنَ ِكو ّللام ت َ ّللات انقِوونَ عواف :ب غتوو أن رسووف هللا او هللا ع يو
سما ا
يَ َو َرََ ال َ
ّللا
واألر ا
الفورا  :ل جموع بوين «موا»
وس م عاف« :عاتو هللا أعواموا أعسوم لهوم ربهوم بتفسو ي وم ينودَعو » وعواف َ
و« َ
إن» يووو هووذا الموضووع وجهووان :أحوودهما :أن يكووون كلووك نظيوور جمووع ال{وورَ بووين الوووي ين موون
األسما واألدواتو كقوف الواعر يو األسما :
هاَ ال َ ا ِم َح ّللاقَةَ الباَ عَ ّللا{قَ{ِوا
امنَ التَفَ ار الالَئاو الَذاينَ إكَا ِه ِم َي ِ
يجمع بين الالئو والذينو وأحدهما مجَ من االَخر وكقوف االَخر يو األدوات:
س ام ّللا{تِ اب اه ّللا
ما ّللا
َ
ق ِج ّللار ا
إن رأيّللاتِ َوال َ
و أ َ ّللايتِ ٍ
كال َي ّللاو ام طا ال َ
يجمع بين «ما» وبين «إن»و وهما جْدان يجَ أحدهما مون االَخور .وأموا االَخور :يهوو لوو أن
َ
َ
لْوق كموا
و ب  .وإنما أِريود بو  :إنو
كلك أيرد بماو لكان خبرا عن أن
حق ال كذَو وليس كلك الم{ت َ
َ
و ناطق .أال ترى أن عولكَ :
َ
أحوق هوو أم كوذَو وأن عولوك أحوق
أحق متنقوكو م{توا :
حق أن االَدم َ
ليفور بهوا بوين الم{تيوينو عواف :يهوذا أعجوب
أنك تتنوق م{توا لالسو ثبات ال لغيور و يلدخ وت «أن» َ
و.
الوجهين إل َ
ّللا
ّللا
ِ
َ
عرا المديتة والبنرة امثو َ موا ننوبا
القرا يو عرا ة عول  :امث َ ما أنك ّللام يقرأ كلك عامة َ
واخ فت َ
َ
بم{ت  :إن لْق حقا يقيتا كلنهم وجهوها إل مذهب المندر .وعد يجو أن يكون ننبها من أجو
أن ال{رَ تتنبها إكا ري{ت بها االسمو ي قوف :مث من عبد هللاو وعبد هللا مث كو وأنت مث ِ و ومث َِ
َ
لْق كوتنقكم .وعورأ كلوك عاموة
ري{ا وننبا .وعد يجو أن يكون ننبها ع مذهب المندرو إن
عرا الكويةو وب{م أه البنرة ري{ا « امثّللا ِ ما أنَ ِك ّللام» ع وج الت{ت ل ْقَ.
َ
والنووواَ موون القوووف يووو كلووك عتوود أنهمووا عرا تووان مس فيلو ان يووو عوورأة األمنووارو م قارب ووا
الم{ت و يبلي هما عرأ القارى يمنيب.

اآلية 26-24 :

ع َ ّللاي ا يَقَوالِواّللا
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ َ :ه ّللا أَتَاكَ َحد ِ
ضي ا
ايم ّللاال ِم ّللاك َر امينَ ا إا ّللاك دَ َخ ِواّللا َ
ايث َ
ّللاف إاب َّللاراه َ
سالَ ٌم عَ ّللاو ٌم َمت َك ِرونَ ا يَ َرا َ
ين }.
غ إالَ َ أ َ ّللاه ا ا يَ َجآ َ با{اجّللا ٍ َ
سالَما ً عَا َف َ
َ
س ام ٍ
وأاور
يقوف ت{ال ككر لتبي مْمد ا هللا ع ي وس مو يخبر أن مْ َ بمن تمادى يوو غيو و
َ
ع كفر و ي م ي ب مت من كفار عومو و موا أحو َ بمون عوب هم مون األموم الخاليوةو وموذكرا عومو مون
عريش بإخبار إياهم أخبارهم وعننهمو وما ي{ بهمو هو أتواك يوا مْمود حوديث ضويف إبوراهيم
خ ي الرحمن المكرمين.
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وسارة خدماهم بلنفسهما.
ي{تو بقول  :ال ِم ّللاك َر امينَ أن إبراهيم ع ي السالم
َ
وعي  :إنما عي ال ِم ّللاك َر امينَ كما:
24913أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
ايم
ضي ِ
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبو نجيّو عن مجاهدو عول َ :
ّللاف إب َّللاوراه َ
ال ِم ّللاك َر امينَ عاف :أكرمهم إبراهيمو وأمر أه لهم بال{ج حيت ذ.
ع َ ّللاي ا يقوف :حين دخ ضيف إبراهيم ع ي و يقالوا ل سوالما :أ أسو موا إسوالماو
وعول  :إ ّللاك دَ َخ ِوا َ
عاف سالم.
سوال ٌم بواأللف بم{تو
القرا يو عرا ة كلكو يقرأتو عاموة َ
واخ فت َ
عورا المديتوة والبنورةو عوافَ :
ّللا
عورا الكويوة « اسو ٌم» بغيور ألوفو بم{تو و عواف :أنو م
عاف :إبراهيم لهم سالم ع يكم .وعرأ كلوك عاموة َ
س م.
وعول  :عَ ّللاو ٌم ِم ّللات َك ِرونَ يقوف :عوم ال ن{ريكمو وريع «عوم متكرون» باضمار أن م.
وعول  :يَ َرا َ
الفرا يقوف :الروغ وإن كان ع هوذا
غ إل أ ّللاه ا ا يقوف :عدف إل أه ورجع .وكان َ
الم{ت يإن ال يتنق ب ح يكون اواحب مخفيوا كهابو أو مجي و و وعواف :أال تورى أنوك تقووف عود
راغ أه مكة وأنت تريد رج{وا أو ادرواو ي و أخف راجع رجوع حستت يي راغ ويروغ.
ين يقوف :يجا ضيفَ ب{ج سمين عد أنلج شيَا.
وعول  :يَجا َ اب{اجّللا ٍ َ
س ام ٍ
24914أ حدثتا بورو عاف :حدثتا يَيدو عاف :حدثتا سو{يدو عون ع وادةو عولو  :يَ َورا َ
غ إلو أ ّللاه او ا يَجوا َ
و هللا إبراهيم ع ي السالم البقر.
اب{اجّللا ٍ َ
س ام ٍ
ين عاف :كان عامة ماف نب َ

اآلية 29-27 :

ف
س امو ّللات ِه ّللام اخيفَوةً عَوالِواّللا الَ تَخَو ّللا
القوف يأو تلويأ عول ت{ال َ :يَقَ َر َب ِ اإلَ ّللاي اه ّللام عَا َف أَالَ ت َل ّللا ِك ِونَ ا يَول َ ّللاو َج َ
َو َب َ
ت َوجّللا َه َها َوعَالَ ّللا
ن َك ّللا
ع اقي ٌم }.
ع َ ٍيم ا يَل َ ّللاع َب َ ا
ع ِجو ٌ َ
ت َ
و ِرو ِ ابغِالَ ٍم َ
ا َرةٍ يَ َ
ت ّللاام َرأَت ِ ِ ياو َ
ّللا
وعول  :يَقَ َرب ِ إلَ ّللاي اه ّللام عا َف أال ت َل ِك ِونَ ؟ ويوو الكوالم م وروك اسو غتو بداللوة الظواهر ع يو متو وهوو
يقرب إليهمو يلمسكوا عن أك و يقاف :أال تلك ون؟ يلوجس موتهمو يقووف :يولوجس يوو نفسو إبوراهيم
َ
ِ
ِ
َ
ويم ي{توو :بإسوْا و وعواف :ع ويم بم{تو
ع
والم
غ
ب
و
ور
ب
و
َف
خ
ت
ال
وا
ل
عا
وأضمرها
خيفة
ضيف
من
ٍ َا ٍ
ّللا َ َ ِ ِ
عالم إكا كبرو وككر الفرا أن ب{م المويخة كان يقوف :إكا كان ل { م مت ظورا عيو  :إنو ل{والم عون
و
ع ي وغايةو ويو السيد سائدو والكريم كارم .عاف :والذ عاف حسون .عواف :وهوذا أيلوا كوالم عربو َ
الم ع ٍيم ما:
حسن عد عال هللا يو ع يم وحكيم وميت .ورو عن مجاهد يو عول  :بغِ ٍ
 24915أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
ويم
عا ٍ
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبو نجيّو عن مجاهدو يو عول  :باغِ ٍ
والم َ
عاف :إسماعي .
لسارة.
لهاجر ال
سارةو وإسماعي
َ
وإنما ع ت :عت ب إسْا و ألن البوارة كانت بالولد من َ
َ
سارةو ولويس كلوك إعبواف نق وة مون موضوع إلو موضوعو وال
عول  :يل َ ّللاعبَ َ ا
ا َرةٍ ي{توَ :
ت ّللاامرأت ِ ِ ياو َ
تْوف من مكان إل مكانو وإنما هو كقوف القائ  :أعب يو متوو بم{ت  :أخذ يو ش مو .وعول  :ياو
َ
ا َرةٍ ي{تو :يو ايْة .وبتْو الذ ع تا يو كلك عاف أه ال لوي  .ككر من عاف كلك:
َ
وو عن ابن عبوا و عولو :
وو عاف :حدثتا أبو االّو عاف :ثتو م{اويةو عن ع َ
24916أ حدثتو ع َ
ا َرةٍ يقوف :يو ايْة.
ياو َ
حدثتو مْمد بن س{دو عاف :ثتو أبوو عاف :ثتو عموو عاف :ثتو أبووو عون أبيو و عون ابون عبوا و
ن َك ّللا
بالنرة :النيْة.
ت َوجّللا َهها ي{تو
عول  :يل َ ّللاعبَ َ ا
َ
ا َرةٍ يَ َ
ت ّللاامرأت ِ ِ ياو َ
 24917أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
او َورةٍ عوواف:
عوواف :حوودثتا الْسوونو عوواف :حوودثتا ورعووا جمي{وواو عوون ابوون أبووو نجويّو عوون مجاهوود ياووو َ
ايْة.
َ
ّللا
َ
ت ّللاامرأتِو ِ ياوو
24918أ حودثتا بوورو عواف :حودثتا يَيودو عواف :حودثتا سو{يدو عون ع وادةو عولو  :يلعبَ و ا
ا َرةٍ :أ أعب ت يو رنة.
َ
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ا َورةٍ عواف :أعب وت
حدثتا ابن عبد األع و عاف :حدثتا ابن ثورو عن م{مرو عون ع وادةو يوو عولو َ :
ترنَ .
24919أ حدثتا ابن ِح َميدو عاف :حدثتا مهرانو عن سفيانو عن ال{ال بن عبد الكريم الياموو عون
ا َرةٍ عاف :يو ايْة.
ابن سابَّو عول  :يل َ ّللاعبَ َ ا
ت ّللاامرأت ِ ِ ياو َ
ت ّللاامرأتِو ِ ياوو
24920أ حدثتا يونسوعاف :أخبرنوا ابون وهوبو عواف :عواف ابون يودو يوو عولو  :يل َ ّللاعبَ َو ا
النرة :النيْة.
ا َرةٍ عاف:
َ
َ
24921أ ِحدثت عن الْسوينو عواف :سوم{ت أبوا م{واك يقووف :أخبرنوا عبيودو عواف سوم{ت اللوْاك
ا َرةٍ ي{تو :ايْة .وعد عاف ب{لهمَ :
إن ت ك النيْة َأو مقنورة األلف.
يقوف يو عول  :ياو َ
ن َك ّللا
ت َوجّللا َهها اخ ف أه ال لوي يو م{ت اكهاو والموضع الذ ضرب من وجههواو
وعول  :يَ َ
ّللا
َ
يقاف ب{لهم :م{ت اكها وجهها :لن امها إيا  .ككر من عاف كلك:
وو عن ابن عبوا و عولو :
وو عاف :حدثتا أبو االّو عاف :ثتو م{اويةو عن ع َ
24922أ حدثتو ع َ
ت َوجّللا َهها يقوف :لَ َ
ن َك ّللا
نمت.
يَ َ
وعاف آخرون :ب ضربت بيدها جبه ها ت{جبا .ككر من عاف كلك:
24923أ حدثتو موس بن هارونو عاف :حدثتا عمرو بن حمادو عاف :حدثتا أسوباطو عون السود َ و
عاف :لما بَ َ
سارة بإسْا و ومن ورا إسْا ي{قوَو ضربت جبه ها عجباو يذلك عولو :
ور جبري
َ
ن َك ّللا
ت َوجّللا َهها.
يَ َ
 24924أ حدثتو مْمد بن عمروو عاف :حدثتا أبوو عااومو عواف :حودثتا عيسو وحودثتو الْوارثو
ن َك ّللا
ت َوجّللا َهها
عاف :حدثتا الْسنو عاف :حدثتا ورعا جمي{او عن ابن أبو نجيّو عن مجاهدو عول  :يَ َ
عاف :جبه ها.
وو عن
24925أ حدثتو ابن ِح َميدو عاف :حدثتا مهرانو عن سفيانو عن ال{ال بن عبد الكريم اليام َ
ن َك ّللا
ت َوجّللا َهها عاف :عالت هكذا وضرَ سفيان بيد ع جبه .
ابن سا َبّو عول  :يَ َ
ن َك ّللا
َ
والنوك
ت َوجّللا َهها وضو{ت يودها ع و جبه هوا ت{جبواو
24926أ عاف :ثتا مهران عن سفيان يَ َ
عتد ال{رَ :هو اللرَ .وعد عي  :إن اوكها وجههواو أن جم{وت أاواب{هاو يلوربت بهوا جبه هوا
َوعالَ ّللا
ع اقي ٌم يقوف :وعالت :أت د وحذيت أت د لداللة الكالم ع ي و وبلمير أت د ري{وت عجوو
ع ِجو ٌ َ
ت َ
عقيمو وعت بال{قيم :ال و ال ت د .ككر من عاف كلك:
 24927أ حدثتا ابن المثت و عاف :حودثتا سو يمانو أبوو داودو عواف :حودثتا شو{بةو عون موواشو عواف:
ع اقي ٌم عاف :ال ت د.
ع ِجو ٌ َ
سم{ت اللْاك يقوف يو عول َ :
حدثتو ي{قوَ بن إبراهيمو عواف :حودثتا هوويمو عواف :أخبرنوا رجو مون أهو خراسوان مون األ دو
ع اقي ٌم عاف :ال و ليس لها ولد.
يكت أبا ساسانو عاف :سللت اللْاكو عن عول َ :
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