
 سورة الملك

 سورة الملك  مكية

 وآياتها ثالثون

 بسم هللا الرحَمن الرحيـم
 

 2-1اآلية : 
لاـ ا  َ  ا ِي ي خ ل  الـ  ِاـُ *  لاـلي ُالاـتا ءوـق   لوـوا  ُلـكو وا مي اُلمو َ ِيياـلي ِي

لا الـ  القول فـي  توويـيق لولـع تىالت:بتاراـارا

ُاما  ءوُم أاي كوُم أاُحسانو  ياُرلووا يااةا لي اُلحا ُوتا وا يزو اُلغافوورو {.اُلما لووا اُلىازي  الً وا

ــل يا وا ا ــ ة     ــك ال ل ــلم مو ــكو ِي ُل مي المو ــلي َ ِييا ِي ــ : تىــاّم وتىــالت ال  لا ــارا ــع تىــالت تءــ م: تار يىنــ  ِقول

ي خ يقـول: ولـو ُلـت مـا يلـا* فىلـع تو  ِاـُ *  لاـلي لووا ُلت ءق   وسولطا هما  افِ فيهما أم م ولضاؤم وا

 ع, و  يحول ِينع وِينع ُجز.للرة   يمنىع من فىلع ما 

يـاةا فومـات مـن ِـا* ومـا ِـا*, وأحيـا مـن أراد ومـا أراد  لـت أ ـق    لا ا المـوت واُلحا َ  ا ِي ولولع: ال 

ـالً يقــول: لينظرـ ءم فين ــ  أيكـم لــع أيهـا النــا  أ ـو , و لــت  لــ   ُاما ــنو  ءوُم أي كوـُم أُحسا ياُرلوــوا مىلـو  لي

 رضام أس  . ولل:

لا ا ي حلثن  اِن 26673   َ  ا ِي ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن لظادة, ف  لولع: ال 

ياةا لال: أتل  هللا اِن آد  ِالموت, و ىق الل يا دار حيـاة ودار فنـا*, و ىـق ا ا ـ ة دار  اُلحا ُوتا وا الما

  زا* وِقا*.

ِي26674َ   يـاةا  ي حلثنا ِل , لال: حـلثنا يزيـل, لـال: حـلثنا سـىيل, ُـن لظـادة الـ  اُلحا ـُوتا وا لاـ ا الما  ا

ياُرلووءومو تء  أن  ر   هللا صلت هللا ُليع وسلم ءان يقول:  ُوتي »لي ُِنا آدا ا ِالما ا أتال  ا  «. ن  ّللا 

َ  اللليل ا ظقامع ممن ُصام, و الف أم م الغافوورو ت وب من    يزو يقول: ولو القو لووا الىازي ولولع: وا

 أ اب  ليع وتاب من ت وِع.

 4-3ية : اآل
تي  ن تافااوو ياني مي ُحما ُل ي ال   ىا في   ا ا تا ا راالاً م  ات   ي اوا لا ا ساُرعا ساما َ  ا ِي القول في  تووييق لولع تىالت:بال 

ــوا  لو ـ اً وا اسي ـ و  ا تاُيني ياُنقاليـُ   يلاُيـكا الراصا ــ   ـ ا ءا ـعي الراصا م  ار ي
ــن فوطوـور  ل  ثـو ىا مي ـُق تـا ا ـ ا لا عي اُلراصا فاـاُر ي

سي   ي خ {.حا

رالا  رقا فوق  ر , ِىضها فـوق     ات   ي وا لا ا ساُرعا ساما َ  ا ِي يقول تىالت تء م: منر ا ُن صفظع ال 

 ِىض.

ت يقول  ق  ثناؤم: ما ت ى ف   ل  ال حمن الَِ  ل     ُن تافاوو ني مي ُحما ُل ي ال   ى ف   ا ولولع: ما تا ا

ن  مـن ا ـظال . وِنحـو الـَِ للنـا فـ    ف  سما* و  ف  أرض, و  ف  غي  تلك من تفاوت, يى

 تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

ُلــ ي 26675   ى فيـ   ا يـ حـلثنا ِلـ , لـال: حـلثنا يزيــل, لـال: حـلثنا سـىيل, ُـن لظــادة, لولـع: مـا تـا ا

: ما ت ى فيهم من ا ظال . ت  ُن تافاوو ني مي ُحما  ال  

ت  لـال: مـن  حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن    مىم , ُن لظادة, ف  لولع مـُن تافاـاوو

 ا ظال .

ت     ـُن تافـاوو ا* الملينة والرص ة وِىض الكوفيين: مي ا* ف  ل ا*ة تلك, فق أتع ُامة ل   وا ظلفت الق  

ا* الكوفة:  ت  »ِولف. ول أ تلك ُامة ل   ُن تافاو   ِظلليل الواو ِغي  ألف.« مي

ُ , و  والصواب من القول ف  تلك أ هما ل   ُي ـا  ا*تان مى وفظان ِمىنـت واحـل, ءمـا ليـق: و  توصا

ت. ى   وتىه لت فال ا, وتىاللتع وت ه  ت, وت ال ت وءِلك الظفاوت والظفو   توصا

ُن فوطوور  يقول: ف د الرص , لق ت ى فيع من صولو ؟ ول  من    ى مي عي الراصا ا لاُق تا ا ولولع: فار  ي

اتو يا  وا ــما ــ  لــول هللا: تاكــادو الس  ــور مصــلر فوطي , والفوطو نا ُُ ن ِمىنــت يظلــققن ويظصــل  ــُوليهي ــن فا ــُ نا مي ظافاط 

 فطوورا. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:
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ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن 26676  

ُن فوطوور  لال: ا ى مي ,ُرا  لاُق تا ا ُل و  لفطور: الوا

ـُن فوطوـور 26677   ى مي ـُق تـا ا ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيـل, لـال: حـلثنا سـىيل, ُـن لظـادة, لولـع لا

 يقول: لق ت ى من  لق يا اِن آد .

ُن فوطوور  لال: من  لق.     حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن لظادة مي

ُن فوطوور  لال: من ِقوق.ي حلثنا  اِن حميل, 26678   ى مي  لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان لاُق تا ا

ة ِىـل أ ـ ى,    تين, م   تاُيني يقول  ق  ثناؤم: ثم رد  الرص  يا اِن آد  ء   عي الراصا ا ءا   م  اُر ي
ولولع: ثو

ُن فوطوور  أو تفاوت ياُنقاليُ   لاُيكا الراصا و  اسي ا يقول: ي  ـع   ى مي ليـك ِصـ ل صـاغ ا فا    لاُق تا ا

 . ُىــ   ءــال  ـي خ يقــول: ولـو مو سي ــوا حا لو ُرىاـلا مــن لـولهم للكلــ : ا سـو,  تا  ــ دوم أَ اِىــل صـاغ ا وا مو

 وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن 26679  

لوـوا ُرا  ثو  ـ ا وا ـ و  اسي لقي ياُنقاليُ   ليـكا الراصا تاُين يقول: لق ت ى ف  السما* من  ا عي الراصا ا ءا   م  اُر ي

ي خ ِسواد الليق. سي  حا

, ُـن اِـن ُرـا , فـ  26680   , لال: حلثنا أِو صالح, لال: ثن  مىاويـة, ُـن ُلـ   ي حلثن  ُل  

ي خ يقول: تليالً.. ولولع:  سي لووا حا ي خ يقول: م  ف.لولع  اس ا وا سي لووا حا  وا

ـ و 26681   ي حلثنا ِل , لـال: حـلثنا يزيـل, لـال: حـلثنا سـىيل, ُـن لظـادة, لولـع: ياُنقاليـُ   لاُيـكا الراصا

ُى  . سي خ أَ مو لووا حا   اسي ا أَ حاس ا وا

ــ ا لــال:     حــلثن  اِــن ُرــل األُلــت, لــال: حــلثنا اِــن ثــور, ُــن مىمــ , ُــن لظــادة, فــ  لولــع  اسي

لاالً و  تفاوتا. صاغ ا, ُى   لم ي   ا ي خ يقول: مو سي لووا حا  وا

 ولال ِىضهم: الناست* والحسي  واحل. تء  من لال تلك:  

ـ ا لاـُق 26682   عي الراصا ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِن زيل, فـ  لولـع: فـاُر ي

... ا اية, لـال: الناسـت*, والناسـ  واحـل  ُن فوطوور  ى مي ع أن ياـ ى فيهـا فاُطـً ا, ف  ـع تا ا ساـ    فـو حا

ولو حسي  لرق أن ي ى فيها فاُط ا لال: فإتا  ا* يو  القيامة ا فط ت ثم ا لقت, ثم  ا* أمـ  أءرـ  

 من تلك ا كلطت.

 5اآلية : 
 ً وما ىاُلناالاا رو و اِييحا وا ا صا آ*ا الل ُ ياا ِيما ي ن ا الس ما لاقالُ زا ظاُل اا  القول في  تووييق لولع تىالت:بوا ُُ أا يني وا ل لل ياا ي

ي ي {. ُاِاابا الس ىي ُم   لاهو

ـاِييحا ولـ  النجـو , و ىلهـا مصـاِيح هضـا*تها,     صا ي نا الس ما*ا الل ُ ياا ِيما لاقاُل زا يقول تىالت تء م: وا

يني  وما للل ـيا ي ىُلنالا رو و وءِلك الصرح   ما ليق لع صرح للضو* الَِ يض * للنا  من النهار وا ا

 ول: و ىلنا المصاِيح الظ  زي نا ِها السما* الل يا ر وما للليا ين توُ  م ِها. ولل:يق

ــما*ا الــل ُ يا 26683   ي نــا الس  ــُل زا لاقا يــ حــلثنا ِلــ , لــال: حــلثنا يزيــل, لــال: حــلثنا ســىيل, ُــن لظــادة وا

يني  ن هللا  ق  ثناؤم   ما  لـ  لـِم ال وما للل ا ي ىاُلنالا رو و اِييحا وا ا صا نجـو  لـثالخ  صـال:  لقهـا ِيما

ل منهـا غيـ  تلـك, فقـل لـال  زينة للسما* الل يا, ور وما للليا ين, وُالمات يهظـلَ ِهـا فمـن يظـوو 

 ِ أيع, وأ طو ح ع, وأضا   صيرع, وتكل ف ما   ُلم لع ِع.

ي ي يقول  ق  ثناؤم: وأُظل ا للليا ين فـ  ا ا ـ ة ُـ   ُاِاابا الس ىي ُم  ظاُل ا لاهو ُُ ِاب السـىي , ولولع: وأ

 توُسىا  ُليهم فظوُسجا .

 

 7-6اآلية : 
ـا  واُ فييها ـي و ل   يتاآ أوُلقـو صي ِيـ ُسا اُلما ـن ما وا ها ـِاابو  ا ُا ُم  ِ هي واُ ِيـ ا ينا ءافا و ِي ل  لي القول في  تووييق لولع تىالت:بوا

لي ا تافوورو {. يقاً وا ِاهي ا  ىوواُ لاها  سامي

وا    ينا ءافاـ و ِي للـ  ِيـ ُسا  يقول تىالت تء م: وا ـن ما فـ  ا ا ـ ة وا ها ـِاابو  ا ُا ُم الـَِ  لقهـم فـ  الـل يا  ِ هي ِيـ ا

ي و يقول: وِ س المصي  ُِاب  هنم. صي  الما
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يقا يىنــ     ــهي ِا ــا يىنــ  لجهــنم  ىووا لها ــمي ــوا فييهــا يىنــ   تا ألقــت الكــاف ون فــ   هــنم سا وُلقو ولولــع:  تاا أ

 ار, ءما لال رؤِة ف  صفة حمار:ِاللهي : الصوت الَِ ين ج من الجو  ِلل ة ءصوت الحم

   ُ ِاها يالً أُو  ُو ي ساحي ج ف  الجا ُل ا  حا

   ُ ما  اها  حظ ت يوقالا  الي خ وا

ل ا تافوورو يقول: تاُغلي . وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:    ولولع: وا

ـ  ي حلثنا اِن حميل, لال: حـلثنا مهـ ان, ُـن سـفيان, ُـن م26684   لي يقا وا ـهي ِا ـا  ىووا لاها جالـل ساـمي

 تافوورو يقول: تغل  ءما يغل  القيُلر.

 9-8اآلية : 
آ أالاُم ياوُ  زا اظوها ُم  ا الاهو و ا فاُوجخ سا ُلقي ا فييها

ا أو نا الغاُيظي ءول ما ي زو مي ي خ القول في  تووييق لولع تىالت:بتاكاادو تاما ِي تيكوُم  ا

آ*ا اا  ريي   {.ل  لاالوواُ ِالاتا لاُل  ا الال  ءا ِاُ *   يُن أا ظوُم  ي   في  ضا ن  و مي لا ّللا  ا  از  لوُلناا ما ناا وا ُِ ي خ فاكاِ  ِي   ا

نا الغاُيظي ُلت أللها. وِنحـو الـَِ للنـا     ق وتظقطع مي ي زو يقول: تظف   يقول تىالت تء م: تاكادو  هنم تاما

 ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

, ُن اِن ُرـا , لولـع: ي حلثن26685   , لال: حلثنا أِو صالح, لال: ثن  مىاوية, ُن ُل     ُل  

ق. نا الغاُيظي يقول: تظف   ي زو مي  تاكادو تاما

حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِـ , ُـن أِيـع, ُـن اِـن ُرـا ,    

نا الغاُيظي تكاد يفارق ِىضها  ي زو مي  ِىضا وتنفط .لولع تاكادو تاما

لثت ُـن الحسـين, لـال: سـمىت أِـا مىـات يقـول: حـلثنا ُريـل, لـال: سـمىت الضـحال 26686   ي حو

ق. نا الغاُيظي يقول: تف   ي زو مي  يقول ف  لولع تاكادو تاما

نا الغاـُيظي 26687   ي زو مي ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِن زيل, ف  لولع: تاكادو تاما

ق من الغيظ ُلت ألق مىاص  هللا غضرا هلل, وا ظقاما لع.لال: الظ  ميز: الظف  

زا اظوهـا, ألاـُم    ُم يقول  ق  ثناؤم: ءلما ألق  ف   هنم  ماُـة سـولهم  ا ُلقي ا فييها فاُوجخ سولاهو
ولولع: ءول ما أو

ي خ يقول: سول الفوجا  ز ةو  هنم, فقالوا لهم: ألم يـوتكم فـ  الـل يا  ـِ ِي ي خ ينـِرءم لـِا الىـِاب يوُتيكوُم  ا

و  لا ّللا  لوُلناـا لـع: مـا  اـز  ُِنامو وا ي خ ينِر ا لِا, فاكاِ  ِي الَِ أ ظم فيع؟ فو اِهم المساءين فقالووا ِالت لاُل  ا*ا ا  ا

ريي   يقول: ف  تلاب ُن الح   ِىيل. ِاُ *   ن أُ ظوُم     في  ضاالل  ءا ُن   مي

 11-10اآلية : 
فوواُ القول في  تووييق لولع ت ظا ا ُُ ي ي ل  فاا ابي الس ىي ا ءون ا في ا أاُصحا ُو  اُىقيقو ما

عو أا لاالوواُ لاُو ءون ا  اُسما ىالت:بوا

ي ي {. ابي الس ىي ُم فاسوُحقاً ألُصحا ا ريهي  ِِي

عو أُو  اُىقيـقو مـن     ا فـ  الـل يا  اُسـما زا ة: لاـُو ءونـ  يقول تىالت تء م: ولال الفوج الَِ ألق  ف  النار للنا

ي ي ا ابي الس ـىي ور ما  ا*و ا ِع النصيحة, أو  ىقق ُنهم ما ءا وا يلُو نا  ليع ما ءون ا اليو  في  أصـحا لنِ 

 يىن  ألق النار.

ل الِ  , ولل أضيف  لت الجمع, ألن فيـع مىنـت    وا ِِ رهم ووح  ُم يقول: فول   اُ ريهي فووا ِِي ظا ا ُُ ولولع: فا

اب  فىـق, فــود ى الواحـل ُــن الجمـع, ءمــا يقــال: ــُحقا ألصــحا  ـ ج ُطــا* النـا , وأُطيــة النـا  فاسو

ي ي يقول: فروىلا أللق النار. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:  الس ىي

, لال: حلثنا أِو صالح, لال: ثن  مىاوية, ُن ُل , ُن اِن ُرـا , لولـع: 26688   ي حلثن  ُل  

ي ي يقول اب  الس ىي  : ِوىلا.فاسوُحقا ألصحا

ي حلثنا اِن حميل, لـال: حـلثنا مهـ ان, ُـن سـفيان, ُـن سـلمة ِـن ءهيـق, ُـن سـىيل ِـن 26689  

ي ي لال: سوحقا: واد ف   هنم.   ري  فاسوُحقا ألصاحابي الس ىي

ا* ُلت تنفيف الحا* من الس ُح , ولو الصواب ُنل ا ألن الفصـيح مـن ءـال  الىـ ب تلـك,    والق  

ءها ِ  الضم .ومن الى ب من يح  

 13-12اآلية : 
واُ  ـ   أاسي رييـ خ ل  وا أاُ ـ خ ءا ةخ وا ُغفيـ ا ـم م  ـم ِياُلغاُيـ ي لاهو ِ هو ينا ياُنلاُونا را ِي القول في  تووييق لولع تىالت:ب ين  ال 

لووري {. ااتي الص  ُالييمخ ِِي واُ ِيعي  ي  عو   لاُولاكوُم أاوي اُ ها و
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ةً يقول: لهم ُفو يقول تىالت تء م:  ن الِين ينافون رِهم ِال    ُغفي ا ُم ما ُوم لاها غي : يقول: ولم لم ي ا

ريي خ يقول: وثواب من هللا لهم ُلت  ليظهم  يام ِالغي   زيق.  من هللا ُن ت وِهم وأُ  خ ءا

وا ِيعي يقول  ق  ثناؤم: وأ فوا لولكم وءالمكم أيها النا  أو أُلنوم    وا لاُولاكوُم أو اُ ها و ولولع: وأسي  

لووري يقول:   ع تو ُلم ِضمائ  الصلور الظ  لم يوظاكال م ِها, فكيـف ِمـا وأّه وم  ُالييمخ ِِااتي الص     عو 

 ط  ِع وتكلم ِع, أ فت تلك أو أُلن, ألن من لم تنف ُليع ضمائ  الصلور فغي لا أح ى أن   

 ينف  ُليع.

 15-14اآلية : 
لا  ُن  ا ىاقا لاكومو األُرضا القول في  تووييق لولع تىالت:بأا ا ياُىلامو ما َ  ا ِي ريي و ل  لووا ال  يفو اُلنا لووا الل طي  ا وا

ُزليعي وا يلاُيعي الن لوورو {. ن ر  ءولوواُ مي ا وا ريها نااءي  تالوو ً فااُملوواُ في  ما

لاـ ا مـن  لقـع؟ يقـول: ءيـف ينفـت ُليـع  لقـع     ـُن  ا يقول تىالت تء م: أ  ياُىلامو ال ب   ـق  ثنـاؤم ما

ريي و ِهم وِوُمالهم. الَِ  ل  يفو ِىرادم النا لووا الل طي  وا

و ً    و ً يقـول تىـالت تءـ م: هللا الـَِ  ىـق لكـم األرض تالـو ىاـقا لاكوـمو األُرضا تالـو َ  ا ِي ولولع: لوـوا الـ 

رها. ناءي لها لكم فاُملووا في  ما  ُسهالً, ساه 

رها فقال ِىضهم: مناءرها:  ر   ناءي  الها. تء  من لال تلك:وا ظلف ألق الىلم ف  مىنت ما

, ُن اِن ُرـا , لولـع: 26690   , لال: حلثنا أِو صالح, لال: ثن  مىاوية, ُن ُل   ي حلثن  ُل  

رها يقول:  رالها. ناءي  في  ما

ي حلثنا اِن ِلار, لال: حلثنا ُرـل األُلـت, لـال: حـلثنا سـىيل, ُـن لظـادة, ُـن ِلـي  ِـن 26691  

ة لو ـع ءى  أ ع ل أ لِم ا اية: فاُملووا  ُيت ما مناءورها, فو ت حـ   رها فقال لجارية لع:  ن دارا ناءي في  ما

هللا لالت: فإن مناءرها:  رالها, فكو ما سوفيع ف  و هع, ورغـ  فـ   اريظـع. فسـول, مـنهم مـن أمـ م, 

ُر ما ي يرـك  لـت مـا  ومنهم من  هام, فسول أِا اللردا*, فقال: الني  ف   مو ينة, والل   ف  ريرة, فِا

 يا يرك.  

حلثنا اِن ِلار, لال: حلثنا مىات ِن للا , لال: ثن  أِ , ُن لظادة, ُن ِلـي  ِـن ءىـ , ِمثلـع    

 سوا*.

رها:  رالها.26692   ناءي  ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة فاُملووا ف  ما

رهـا لـال: فـ  حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن     ناءي لظادة, ف  لولع في  ما

  رالها.

رها: أ  افها و واحيها. تء  من لال تلك:   ناءي  ولال آ  ون: ما

ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن 26693  

رها يقول: املوا ف  أ  افها. ناءي  ُرا  لولع: فاُملووا في  ما

حلثن  يىقوب ِن  ِـ اليم, لـال: حـلثنا اِـن ُليـة, ُـن سـىيل, ُـن لظـادة, أن ِلـي  ِـن  ي26694  

ة,  رها فقال لجاريظع:  ن أ ر تن  ما مناءرها, فو ـت حـ   ناءي , ل أ لِم ا اية فاُملووا في  ما  َ ءى  الىلو

ن اللـ   فـ  فقالت:  واحيها فوراد أن يظزو  ها, فسول أِـا الـلردا*, فقـال:  ن النيـ  فـ   مو ينـة, و 

 ريرة, فل  ما ي يرك  لت ما   ي يرك.

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 26695  

لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىـا ُـن اِـن أِـ   جـيح, ُـن مجالـل, لولـع: فاُملوـوا فيـ  

رها لال:   لها وفجا ها. ناءي  ما

قولين ُنل ِالصواب لول من لال: مىنت تلك: فاملـوا فـ   واحيهـا و وا رهـا, وتلـك أن وأولت ال  

  واحيها   ي  مناء  اه سان الظ  ل  من أ  افع.

ُن رُزليعي يقول: وءلـوا مـن رزق هللا الـَِ أ   ـع لكـم مـن مناءـ  األرض, وا لاُيـعي    ولولع: وءولووا مي

  ءم من لرورءم.الن لوورو يقول تىالت تء م: و لت هللا  ل

 17-16اآلية : 
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ـورو ل  أاُ   ـ ا تامو ـفا ِيكوـمو األُرضا فاـإيتاا لي آ*ي أان ياُنسي ن في  الس ـما نظوُم م  القول في  تووييق لولع تىالت:بأاأامي

ي ي {. ِي ونا ءاُيفا  ا ظاُىلامو راً فاسا اصي لاُيكوُم حا ُا قا  آ*ي أان يوُ سي ن في  الس ما نظوُم م   أامي

ـورو يقول تىالت تء    ـ ا تامو ـفا ِيكوـمو األُرضا فـإتا لي ُن فيـ  الس ـما*ي أيهـا الكـاف ون أُن ياُنسي  م: أأامُنظوُم ما

لاـُيكوُم  ُا قا  ُن في  الس ما*ي ولو هللا أُن يوُ سي ُنظوُم ما يقول: فإتا األرض تِل  ِكم وتج * وتضط ب أُ  أمي

ونا ءاُيفا  ظاُىلامو را ولو الظ اب فيع الحصرا* الصغار فاسا ي ي يقول: فسظىلمون أيها الكف ة ءيـف  حاصي ِي  ا

 ُالرة  ِي َ لكم,  ت ءِِظم ِع, ورددتموم ُلت رسول .

 19-18اآلية : 
ُوا  يلاـت الط ُيـ ي  لاـُم ياـ ا ي ي ل  أاوا ُم فاكاُيفا ءاانا  كي ن لاُرليهي ينا مي ِي لاقاُل ءاِ با ال   القول في  تووييق لولع تىالت:بوا

ياقُ  اف ات  وا ُم صا ي خ {.فاُولاهو ِاُ *  ِاصي يانو  ي  عو ِيكوق   ُحما كوهون   ي   ال   ا يوُمسي  ريُضنا ما

يقــول تىــالت تءــ م: ولقــل ءــِ ب الــِين مــن لرــق لــي * الملــ ءين مــن لــ ي  مــن األمــم الناليــة    

ــُولا  ُوا  لــت الط ُيــ ي فا ــُم ياــ ا ُيــفا ءــانا  اكيــ ي يقــول: فكيــف ءــان  كيــ ى تكــِيرهم  يــالم أو لا ُم رســلهم. فاكا هو

ـاف ات  يقـول: أو لـم يـ  لــي * الملـ ءون  لـت الطيـ  فــولهم صـافات أ نحـظهن  وياُقريُضـنا يقــول:  صا

ُوني  ِِلك أ ها تاصوف  أ نحظها أحيا ا, وتقرض أحيا ا. وِنحو الَِ  ويقرضن أ نحظهن  أحيا ا. و  ما 

 للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

ـاف ات  ي حلثنا اِن ُرل ا26696   ألُلت, مقال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن لظـادة, فـ  لولـع: صا

 لال: الطي  يصف   ناحع ءما رأيت, ثم يقرضع.

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لـال: حـلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـ خ, 26697  

ــاف ات  لــال: حــلثنا الحســن, لــال: حــلثنا ورلــا*,  ميىــا ُــن اِــن أِــ   جــيح, ُــن مجالــل,  لولــع: صا

.  وياُقريُضنا ِسطهن  أ نحظهن  ولرضهن 

نو يقول: مـا يمسـك الطيـ  الصـافات فـولكم    الـ حمن يقـول: فلهـم    ُحما كوهون      ال   ولولع: ما يوُمسي

ِاـُ *  عو ِيكوـق   ِِلك مِء   ن تء وا, ومىظر   ن اُظر وا, يىلمون ِع أن رِهـم واحـل   ِـ يك لـع   ـ 

ي خ يقول:    ن هللا ِكق ِ * تو ِص  و ر ة,   يل ق تلِي م  لق, و  ي ى ف   لقع تفاوت.ِاصي

 20اآلية : 
ونا  ياني  يني اُلكاافي و ُحما ن دووني ال   ءوُم م  نلخ ل كوُم يانصو و َ لووا  و ِي اا ال  يِا ُن لا القول في  تووييق لولع تىالت:بأام 

ور  {.   ي   في  غو و

ِــع مــن لــ ي : مــن لــِا الــَِ لــو  نــل لكــم أيهــا الكــاف ون ِــع, يقــول تىــالت تءــ م: للملــ ءين    

ينص ءم من دون ال حمن  ن أراد ِكم سو*ا, فيلفع ُنكم ما أراد ِكم من تلك  ن الكافي ونا     فيـ  

ِهم  لت هللا زلفت,  ور يقول تىالت تء م: ما الكاف ون ِاهلل    ف  غ ور من ّنهم أن آلهظهم تق   غو و

.وأ ها تنفع أو تض    

 21اآلية : 
ُوظوو  وا وفوور  {. واُ في   ُزلاعو ِاق ل ج  لوكوُم  يُن أاُمساكا ري َ ياُ زو ِي اا ال  يِا ُن لا  القول في  تووييق لولع تىالت:بأام 

يقول تىالت تء م: أ  من لِا الَِ يطىمكم ويسقيكم, ويوت  ِـولواتكم  ن أمسـك ِكـم رزلـع الـَِ    

 ي زلع ُنكم.

ُوظو  وا وفوور يقول: ِق تمادوا ف   غيان و فور ُـن الحـ   واسـظكرار. وِنحـو ولولع: ِاُق لاج     وا في  

 الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن 26698  

ُوظوو  وا وفوو وا في    ر  يقول: ف  ضالل.ُرا , لولع: ِاُق لاج 

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 26699  

وا  لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالل, ف  لول هللا: ِاُق لاج 

ُوظوو  وا وفوور لال: ءفور.  في  

 22اآلية : 
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ا    القول في  تووييق لولع ـ ا ُالاـت صي ي اً  ـوي ـ  سا ـن ياُملي ـعي أاُلـلاىا أام  ُ هي ُالاتا وا ر اً  كي ن ياُملي  مو فاما
تىالت:بأا

ُسظاقييم  {.  م 

عي   يرص  ما ِين يليع, وما ُـن يمينـع     ُ هي ر ا ُلت وا كي ُن ياُملي  أيها النا  مو يقول تىالت تء م: أافاما

ُل   ِن  آد  ُلـت للميـع وِمالع أُللاى: أِل  اسظقامة ُلت الط ي , وأل ُن ياُملي  ساوي ا ما لى لع, أُ  ما

ر ا أل ع فىق غي  والع, و تا لم يكـن  كي ُسظاقييم  يقول: ُلت   ي    اُو اج فيع وليق مو ا   مو ُلت صي ا

 والىا أد لوا فيع األلف, فقالوا: أء   فالن ُلت و هع, فهو مك   ومنع لول األُل :

ُولاُيع يحُ   ُالت را كر ا  يقةي أُلياما مو ُوُ يان الط  ي ّاُه   ُالات  ُ لاها ُي  في و 

ِفت منع األلف, فقيـق: ءررـت فال ـا ُلـت و هـع    فقال: مكرا, أل ع فىق غي  والع, فإتا ءان والىا حو

 وءر ع هللا ُلت و هع. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

ن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ث26700  

ُسظاقييم  يقول: من  ا   مو ُن ياُمل  ساوي ا ُلت صي ا عي أُللاى أُ  ما ُ هي ر ا ُلت وا كي ُن ياُمل  مو ُرا , لولع: أفاما

 يمل  ف  الضاللة أللى, أ  من يمل  مهظليا؟.

ال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـ26701  

ا ُلـت  كرـ  لال: حلثنا الحسن, لـال: حـلثنا ورلـا*,  ميىـا ُـن اِـن أِـ   جـيح, ُـن مجالـل, لولـع: مو

ُسظاقييم  لال: ح   مسظقيم. ا   مو ي ا ُلت صي ا ُن ياُمل  ساوي عي لال: ف  الضاللة أُ  ما ُ هي  وا

لثت ُـن الحسـين, لـال: سـمىت أِـا مىـات يقـول:26702   حـلثنا ُريـل, لـال: سـمىت الضـحال  ي حو

ي ا الميمن؟ ض ب  ُن ياُمل  ساوي عي يىن  الكاف  أللى أُ  ما ُ هي ر ا ُلت وا كي ُن ياُملي  مو يقول ف  لولع: أفاما

 هللا مثالً لهما.

ـ     ـُن ياُملي ولال آ  ون: ِـق ُنـت ِـِلك أن الكـاف  يحلـ م هللا يـو  القيامـة ُلـت و هـع, فقـال: أفاما

ر ا ُلت وا  كي . تء  من لال تلك:مو  ِ ُن ياُملي  ساوي ا يوم  عي يو  القيامة أُللاى أُ  ما  ُ هي

ا ُلـت 26703   رـ  كي ـ  مو ُن ياُملي ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة, لولع: أفاما

عي أُللاى:  ُ هي «, و هـع لو الكاف  أء   ُلـت مىاصـ  هللا فـ  الـل يا, حلـ م هللا يـو  القيامـة ُلـت»وا

 ن الَِ أملام ُلت ر ليع لادر أن يحلـ م »فقيق: يا  ر   هللا ءيف يحل  الكاف  ُلت و هع؟ لال: 

 «.يو  القيامة ُلت و هع

ـعي     ُ هي ا ُلـت وا رـ  كي ـ  مو ـُن ياُملي حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن لظادة أفاما

لـال مىمـ : ليـق للنرـ  «. حل م هللا يو  القيامـة ُلـت و هـعلو الكاف  يىمق ِمىصية هللا, في»لال: 

ُالـت »صلت هللا ُليع وسلم: ءيف يملون ُلت و ولهم؟ لال:  رخ  ُم لـادي هي َ أُملالوم ُلت أُللامي ِي  ن  ال 

مُ  هي ولي ُم ُلت وو و ياهو  «.أُن يوُملي

ي ا ُلـت ي حلثنا اِن ُرل األُلت, لـال: حـلثنا اِـن ثـور, ُـن مىمـ , ُـن لظـادة يامُ 26704   ـ  ساـوي لي

ُسظاقييم  لال: الميمن ُمق ِطاُة هللا, فيحل م هللا ُلت  اُظع. ا   مو  صي ا

 23اآلية : 
ـا األُف يـلاةا لاليـيالً م  ـارا وا ُِصا األ ىاقا لاكومو الس ُمعا وا اءوُم وا ا و َا أا لا ِي  القول في  تووييق لولع تىالت:  بلوُق لووا ال 

ونا {.  تاُلكو و

ون ِالرىـا مـن الملـ ءين. هللا الـَِ أ لـوءم فنلقكـم, يقول تىالت تء     م: لق يـا محمـل للـِين يكـِِ 

ونا يقـول:  ارا ترص ون ِها واألُف يلاةا تىقلون ِها لالييالً ما تاُلكو و ُِصا ىاقا لاكومو الس ُمعا تسمىون ِع واأل وا ا

 لليالً ما تلك ون رِكم ُلت لِم النىم الظ  أ ىمها ُليكم.

 25-24اآلية : 
تا ا ظـا ونا ما ياقوولـو ونا ل  وا أاءوـُم فيـ  األُرضي وا يلاُيـعي توُحلاـ و َ تارا ِي لقول في  تووييق لولع تىالت:بلوُق لوـوا الـ 

ليينا {. ادي لو  ين ءونظوُم صا ُُ اا اُلوا يِا  لا

َ تارأءوـُم فيـ  األُرضي     ِي يقول تىالت تء م لنريـع محمـل صـلت هللا ُليـع وسـلم: لـق يـا محمـل, هللا الـ 

ونا يقول: و لت هللا تحل ون, فظجمىون من لرـورءم يقو ل: هللا الَِ  لقكم ف  األرض و لاُيعي توُحلا و
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ليينا يقول  ق  ثناؤم: ويقول المل ءون: مظت  ادي لو  ُن ءوُنظوُم صا ُُ ظت لاِاا الوا ياقوولوونا ما لمولف الحساب وا

  ا ما تىلو نا.يكون ما تىل ا من الحل   لت هللا  ن ءنظم صادلين ف  وُلءم  يا

 27-26اآلية : 
ُلفاـ أاُومو زو ـا را ريـينخ ل  فالام  ي خ م  ِي آ أا ااُ  اـ ي وا ي  ما ُنلا ّللا  ُي ُلمو  ا اُلىي ـي اُت القول في  تووييق لولع تىالت:بلوُق  ي  ما ةً سي

ُوونا {. َ ءونظوم ِيعي تال  ِي اا ال  يِا لييقا لا واُ وا ينا ءافا و ِي ومو ال   وو و

 م لنريـع محمـل صـلت هللا ُليـع وسـلم: لـق يـا محمـل لهـي * المسـظىجليك ِالىـِاب يقول تىالت تء   

ريـين  ي  مو ِي ـا أ ـا  اـ وليا  الساُة:   ما ُلم الساُة, ومظت تقو  القيامة ُنل هللا   يىلم تلـك غيـ م و   ما

: لل أِان لكم   ِارم. رينخ  يقول: وما أ ا     ِي  لكم أ ِرءم ُِاب هللا ُلت ءف ءم ِع مو

وا يقول تىـالت تءـ م: فلمـا رأى لـي * الملـ ءون    ينا ءافا و ِي ومو ال  ي اُت وو و ُلفاة سي ا رأاُومو زو ولولع: فالام 

ُــِاب هللا زلفــة: يقــول: ل يرــا, وُــاينون, ســي ت و ــوم الــِين ءفــ وا يقــول: ســا* هللا ِــِلك و ــوم 

ُلفاة لال ألق الظوويق. تء    من لال تلك:الكاف ين. وِنحو الَِ للنا ف  لولع: زو

ي حلثن  يىقوب ِن  ِ اليم, لال: حلثنا اِن ُلية, ُن أِ  ر ا*, ُن الحسن, ف  لولـع: 26705  

ي اُت لال: لما ُاينوم. ُلفاة سي ا رأاُومو زو  فالام 

حلثنا اِن المثنت, لال: حلثنا يحيت ِن أِ  ِكي , لال: حلثنا ِىرة, ُن أِـ  ر ـا*, لـال: سـولت    

ُلفاة لال: مىاينة.الحسن, ُن لولع: فا  ا رأاُومو زو  لام 

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 26706  

ُلفاـةً  ا رأاُومو زو لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالل, لولع: فالام 

 لال: لل الظ ب.

ـي اُت  ي حلثنا ِل , لال:26707   ُلفاـةا سي ـا رأاُومو زو حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظـادة, لولـع: فالام 

وا لما ُاينت من ُِاب هللا. ينا ءافا و ِي  وو ومو ال 

ُلفاـةً لـال: لمـا رأوا     ـا رأاُومو زو حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن لظـادة فالام 

لفة, يقول: س ا زو  ي ت و ولهم حين ُاينوا من ُِاب هللا و زيع ما ُاينوا.ُِاب ّللا 

ُلفاـةً 26708   ـا رأاُومو زو ي حلثن  يـو س, لـال: أ ر  ـا اِـن ولـ , لـال: لـال اِـن زيـل, فـ  لولـع: فالام 

. ي اُت ليق: الزلفة حاض  لل حض لم ُِاب هللا ُز  و ق   سي

ُوونا يقول: ولا   َ ءوُنظوُم ِيعي تال  ِي لييقا لاِاا ال  ل هللا لهم: لـِا الىـِاب الـَِ ءنـظم ِـع تـِء ون رِكـم أن وا

 يىجلع لكم. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

ُنـظوُم 26709   َ ءو ِي لييقا لاِاا الـ  ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِن زيل, ف  لولع: وا

ُوونا لال: اسظىجالهم ِالىِاب.  ِيعي تال 

ُوونا ِظلـليل    ل  ُنـظوُم ِيـعي تـا َ ءو ِي ـِاا الـ  ا* األمصـار لا ا* ف  لـ ا*ة تلـك, فق أتـع ُامـة لـ   وا ظلفت الق  

 اللال ِمىنت تفظىلون من اللُا*.

ُوونا »وتوء  ُن لظادة والضحال أ هما ل *ا تلك:     ِمىنت تفىلون ف  الل يا.« تاُل

, لال: حلثنا حجاج, ُن لارون, لال: أ ر  ا ي حلثن  أحمل ِن يوسف, لال: حلثنا القاسم26710  

ُو وِة, ُن لظادة أ ـع ل ألـا:  ُوونا »أِان الىطار وسىيل ِن أِ   ُل ُنـظوُم ِيـعي تـا َ ءو ِي  فيفـة ويقـول: « الـ

ةً  جـارا لاُينـا حي ُا   ُ لا فوُمطي نلي ُي ُن  م   ُن ءانا لاِاا لووا اُلحا   مي  ءا وا يلُون ِالىِاب, ثم ل أ: وا ُت لالووا اللهو

. ااب  أليم  نا الس ما*ي أوي ائُظينا ِىِا  مي

ا* ُليع.   ا* األمصار ه ما  الحجة من الق    والصواب من الق ا*ة ف  تلك, ما ُليع ل  

 28اآلية : 
ـافي  يـ و اُلكا ـن يوجي ناـا فاما ما حي ـ ا أاُو را ىي ـن م  ما و وا نيـ ا ّللا  ُللاكا

أاُيظوُم  يُن أا ينا القول في  تووييق لولع تىالت:بلوُق أارا  ي

ُاِااب  أالييم  {. ُن   مي

يقول تىالت تء م لنريع محمل صلت هللا ُليع وسلم: لوُق يا محمل للمل ءين من لومك: أرأاُيظوُم أيها    

ـُن  ينا ِـاهلل مي يـ و الكـافي ي ـُن يوجي ناـا فـو    فـ  آ النـا فاما ما حي ىـ  أُو را ـُن ما ما و فوماتن  وا النا   ُن أُللاكاني ا ّللا 

ميلم, وتلك ُِاب النار. يقول: ليس ينجـت الكفـار مـن ُـِاب هللا موتونـا وحياتنـا, فـال  ُاِااب مو ع
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حا ة ِكم  لت أن تسظىجلوا ليا  الساُة, و زول الىِاب, فإن تلك غي   افىكم, ِق تلك ِال* ُلـيكم 

 ُ يم.

 29اآلية : 
ُالا  ن ا ِيعي وا يانو آما ُحما ـالال  القول في  تووييق لولع تىالت:بلوُق لووا ال   ـُن لوـوا فيـ  ضا ونا ما ظاُىلامو ء ُلناا فاسا ُيعي تاوا

ريين  {.  م 

ا ِيـعي يقـول:     نـ  نو آما ُحما يقول تىالت تء م لنريع محمل صـلت هللا ُليـع وسـلم: لـق يـا محمـل: رِنـا الـ  

ونا  ـظاُىلامو ء ُلنا يقـول: وُليـع اُظمـل ا فـ  أمور ـا, وِـع وثقنـا فيهـا فاسا لاُيعي تاوا ُا ـُن لوـوا فيـ  صل لنا ِع وا ما

, والـَِ لـو ُلـت  ريين  يقول: فسظىلمون أيها المل ءون ِاهلل الَِ لو ف  تلاب ُـن الحـ   ضاالل  مو

 غي    ي  مسظقيم منا ومنكم  تا ص  ا  ليع, وحل  ا  ميىا.

 30اآلية : 
ن يا  ءوُم غاُوراً فاما آؤو أاُيظوُم  يُن أاُصراحا ما ين  {.القول في  تووييق لولع تىالت:بلوُق أارا ىي آ*  م   وُتييكوُم ِيما

ق يـا محمـل لهـي * الملـ ءين: أرأاُيـظوُم أيهـا     يقول تىالت تء م لنريع محمل صلت هللا ُليع وسلم: لـو

ين  يقول:  ىي ا*  ما ن ياوُتييكوُم ِيما ءوُم غاُورا يقول: غائ ا   تنالع الل * فاما القو  الىادلون ِاهلل  ن أُصراحا ماؤو

مىين, يىن  ِالمىين: الَِ ت ام الىيون ّال ا. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق فمن يجي كم ِما* 

 الظوويق. تء  من لال تلك:

ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن 26711  

ين يقول: ِما* ُِب. ىي ُن ياوُتييكوُم ِيما*  ما  ُرا , لولع: فاما

حلثنا اِن ُرل األُلت ِن واصق, لال: ثن  ُريـل ِـن لاسـم الرـزاز, لـال: حـلثنا ِـ يك, ي 26712  

ين   ىي ا*  ما ُن ياوُتييكوُم ِيما ءوُم غاُورا   تنالع الل * فاما ري  ف  لولع:  ُن أُصراحا ماؤو ُن سالم, ُن سىيل ِن  و

 لال: ال ال .

ُق أرأُيـظوُم  ُن أُصـراحا ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لـال: حـلثنا سـىيل26713   , ُـن لظـادة, لولـع: لـو

ين  لال: الما* المىين: الجارَ. ىي ا* ما ُن ياوُتييكوُم ِيما ءوُم غاُورا: أَ تالرا فاما  ماؤو

لثت ُـن الحسـين, لـال: سـمىت أِـا مىـات يقـول: حـلثنا ُريـل, لـال: سـمىت الضـحال 26714   ي حو

ُن  ءوُم غاُورا تالرا فاما .يقول, ف  لولع: ماؤو ين  اري ىي ا*  ما اتييكوُم ِما  ياو

 وليق غورا فوصف الما* ِالمصلر, ءما يقال: ليلة ُم, ي اد: ليلة ُامة.  

 سورة القلم

 سورة القلم مكية

 وآياتها ثنظان و مسون

 بسم هللا الرحَمن الرحيـم
 

 3-1اآلية : 
آ أا  ونا ل  ما ا ياُسطو و ما اُلقالامي وا ون  ل  وا ين  لاـكا القول في  تووييق لولع تىالت:بنا وا ُجنـو كا ِيما ِـ  ـةي را  ـتا ِينيُىما

ُمنوون  {.  ألُ  اً غاُي ا ما

ضوون. تء  من     ا ظلف ألق الظوويق ف  توويق لولع: ن, فقال ِىضهم: لو الحوت الَِ ُليع األرا

 لال تلك:

, ُـن ِـىرة, ُـن سـليمان, ُـن أِـ26715    َ   ي حلثنا محمل ِن المثنت, لـال: حـلثنا اِـن أِـ  ُـل

ل ما  ل  هللا من ِ * القلم, فج ى ِما لـو ءـائن, ثـم رفـع ِنـار »ّاُريان, ُن اِن ُرا , لال:  أو 

ءـت األرض  الما*, فنلقت منع السموات, ثم  لـ  النـون فرسـطت األرض ُلـت ّهـ  النـون, فظح  

.لال: ول أ: ن والقالامي وما ياُسطو «, فمادت, فوثرظت ِالجرال, فإن الجرال لظفن  ُلت األرض ونا   و

حـلثنا تمــيم ِــن المنظصــ , لـال: حــلثنا  ســحاق, ُــن ِــ يك, ُـن األُمــ , ُــن أِــ  ّريــان, أو    

ُنعو السموات.  مجالل ُن اِن ُرا , ِنحوم,    أ ع لال: فافوظيقاُت مي
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يــ حــلثنا اِــن ِلــار, لــال: حــلثنا يحيــت, لــال: حــلثنا ســفيان, لــال: ثنــ  ســليمان, ُــن أِــ  26716  

ل ما  ل  هللا القلم, لال: اءظ , لال: ما أءظـ ؟ لـال: اءظـ  القـلر, », لال: ّريان, ُن اِن ُرا  أو 

لال: فج ى ِما يكون من تلك اليو   لت ليا  الساُة, ثم  ل  النون, ورفع ِنار المـا*, ففوظيقـت منـع 

ــطتا األرض ُلــت ّهــ  النــون, فاضــط ب النــون, فمــادت األرض, فوثرظــت ِالجرــال,  الســما* وِوسي

 «.  ُلت األرضفإ ها لظفن

يق, ُـن األُمـ , ُـن أِـ  ّريـان, ُـن     حلثنا واصق ِن ُرل األُلت, لال: حلثنا محمل ِن فوضا

ل مـا  لـ  هللا مـن ِـ * القلـم, فقـال لـع: اءظـ , فقـال: ومـا أءظـ ؟ لـال: اءظـ  »اِن ُرا  لال:  أو 

لمــا* ففظــ  منــع القــلر, لــال فجــ ى القلــم ِمــا لــو ءــائن مــن تلــك  لــت ليــا  الســاُة, ثــم رفــع ِنــار ا

وثرظـت  السموات, ثم  ل  النون فـلوحيت األرض ُلـت ّهـ م, فاضـط ب النـون, فمـادت األرض, فو

 «.ِالجرال فإ ها لظفن  ُلت األرض

حلثنا واصق ِن ُرل األُلت, لال: حلثنا وءيع, ُن األُم , ُـن أِـ  ّريـان, ُـن اِـن ُرـا     

  حوم.

ِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, ي حلثنا محمل ِن ُمـ و, لـال: حـلثنا أ26717  

لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِـ   جـيح, أن  ِـ اليم ِـن أِـ  ِكـ , أ رـ م 

 ُن مجالل, لال: ءان يقال النون: الحوت الَِ تحت األرض الساِىة.

ألُم , أن اِن ُرا  لـال: حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, لال: لال مىم . حلثنا ا   

ل  القلم, ثم تء   حو حليا واصق ُن اِن فضيق, وزاد فيع: ثم ل أ اِن ُرـا  ن  ل ِ *  و  ُن أو 

. ونا ما ياُسطو و القالم وا  وا

ي حلثنا ِن حميل, لال: حلثنا   ي , ُن ُطا*, ُن أِ  الضـحت مسـلم ِـن صـريح, ُـن 26718  

ل ِـ *  لـ  رِـ  الق لـم, فقـال لـع: اءظـ , فكظـ  مـا لـو ءـائن  لـت أن تقـو  اِن ُرا , لال:  ن أو 

 الساُة, ثم  ل  النون فوق الما*, ثم ءرس األرض ُليع.

 ولال آ  ون: ن ح   من ح و  ال حمن. تء  من لال تلك:  

ي حلثنا ُرل هللا ِن أحمل الم وزَ, لال: حـلثنا ُلـ   ِـن الحسـين, لـال: حـلثنا أِـ , ُـن 26719  

مة, ُن  اِن ُرا  ال , وحم, ون ح و  ال حمن مقطىة. يزيل, ُن ُك ي

حلثن  محمل ِن مىم , لال: حلثنا ُرا  ِن زياد الرالل , لال: حلثنا ِىرة, ُن أِ  ِل , ُن    

ري , ُن اِن ُرا , لولع ال , وحم, ون لال: اسم مقطع.  سىيل ِن  و

 ولال آ  ون: ن: اللواة, والقلم: القلم. تء  من لال تلك:  

حلثنا اِن حميـل, لـال: حـلثنا يىقـوب, لـال: حـلثنا أ ـ  ُيسـت ِـن ُرـل هللا, ُـن ثاِـت ي 26720  

الرنا  , ُن اِن ُرـا  لـال:  ن هللا  لـ  النـون ولـ  الـلواة, و لـ  القلـم, فقـال: اءظـ , فقـال: مـا 

أءظ ؟ لال: اءظ  ما لو ءائن  لـت يـو  القيامـة, مـن ُمـق مىمـول, ِـ   أو فجـور, أو رزق مقسـو  

ح ا , ثم ألز  ءق  ِ * من تلك ِو ع د ولـع فـ  الـل يا ومقامـع فيهـا ءـم, و  و ـع منهـا حالل أو 

ءيف ثم  ىق ُلت الىراد حف ة وللكظاب  زا ا, فالحف ة ينسنون ءـق  يـو  مـن النـزان ُمـق تلـك 

اليـو , فـإتا فنــ  الـ زق وا قطـع األثــ , وا قضـت األ ـق, أتــت الحف ـة النز ـة يطلرــون ُمـق تلــك 

لهم النز ة: ما  جل لصاحركم ُنل ا ِي ا, فظ  ع الحف ة فيجلو هم لل ماتوا لال: فقال  اليو , فظقول

لوونا ولـق يكـون  خو ما ءوُنظوُم تاُىما اِن ُرا : ألسظم لوما ُ ِا تسمىون الحفا ة يقولون:    ا ءون ا  اُسظاُنسي

 ا سظنساخ    من أصق؟.

ثور, ُن مىم , ُن الحسن ولظادة, فـ  لولـع ن ي حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن 26721  

 لال: لو اللواة.

 حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا الحكم ِن ِلي , لال: حلثنا ُم و, ُن لظادة, لال: النون اللواة.   

 ولال آ  ون: ن: لوح من  ورم تء  من لال تلك:  

لجزرَ, ُن ف ات ِن أِـ  ي حلثنا الحسن ِن ِري  المكظ  , لال: حلثنا محمل ِن زياد ا26722  

القالاـمي ومـا  ة, ُـن أِيـع, لـال: لـال رسـول هللا صـلت هللا ُليـع وسـلم: ن وا الف ات, ُن مىاوية ِـن لـ  

 : ونا  «.لوح من  ور يج َ ِما لو ءائن  لت يو  القيامة»ياُسطو و
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 ولال آ  ون: ن: لاسام ألسم هللا ِع. تء  من لال تلك:  

ــا يــ حــلثنا ِلــ , لــال: حــلثن26723   القالاــمي وما ا يزيــل, لــال: حــلثنا ســىيل, ُــن لظــادة, فــ  لولــع: ن وا

م هللا ِما ِا*. ونا يوُقسي  ياُسطو و

ـا 26724   القالاـمي وما ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِـن ولـ , لـال: لـال اِـن زيـل, فـ  لولـع هللا: ن وا

ونا لال: لِا لسم ألسم هللا ِع.  ياُسطو و

 السورة. ولال آ  ون: ل  اسم من أسما*  

ولـال آ ــ ون: لــ  حــ   مــن حـ و  المىجــم ولــل تء  ــا القــول فيمـا  ــا س تلــك مــن حــ و    

 الهجا* الظ  افظظحت ِها أوائق السور, والقول ف  لولع   ي  القول ف  تلك.

   , ا* الكوفــة  ــال الكســائ   ا* فــ  لــ ا*ة: ن, فــوّه  النــون فيهــا وفــ  يــس ُامــة لــ   وا ظلفــت القــ  

ا* الرصـ  ة, أل هـا حــ   لجـا*, والهجـا* مرنـ  ُلــت الولـو  ُليـع و ن اتصـق, وءــان وُامـة لـ  

 الكسائ  يولغم النون ا ا  ة منهما وينفيها ِنا* ُلت ا تصال.

والصواب من القول ف  تلك ُنل ا أ هما ل ا*تان فصيحظان ِويظهما ل أ القارى* أصاب, غي  أن   

. وأما ا لقلم: فهو القلم المى و , غي  أن الَِ ألسم ِع  ّهار النون أفصح وأِه , فهو أُج   ل  

رِنا من األلال : القلم الَِ  لقع هللا تىالت تء م, فوم م فج ى ِكظاِـة  ميـع مـا لـو ءـائن  لـت يـو  

 القيامة.

ا , لال: حلثنا ُرل الواحل ِن 26725   ي حلثن  محمل ِن صالح األغا  , لال حلثنا ُراد ِن الىو 

لال: سولت الوليل ِن ُرادة ِن الصـامت: ءيـف ءا ـت وصـية أِيـك حـين  سليم, لال: سمىت ُطا*,

حل م الموت؟ فقال: دُا   فقـال: أَ ِنـ   اتـ  هللا واُلـم أ ـك لـن تظقـ  هللا, ولـن ترلـت الىلـم حظـت 

م,     سمىت رسول هللا صلت هللا ُليع وسـلم يقـول:  لا »تيمن ِاهلل وحلم, والقلري  ي م وِ    ن  أو 

و  لا ا ّللا  ى القالاـمو ما  ا ـ ا : فاجا , لـالا : اُءظـو ا القاـلارا ا أُءظوُ ؟ لالا ب  وما : يا را , فاقالا لاعو: اُءظوُ , لالا لا ا القالاما   ا

ا لووا ءائينخ  لت األِالي  , وما ا ءانا ُاةي ِيما  «.في  تيُلكا الس ا

لـال: أ ر  ـا ي حلثن  محمل ِن ُرل هللا الطوس , لال: حلثنا ُل   ِن الحسـن ِـن ِـقي , 26726  

ة, ُـن  ُرل هللا ِن المرارل, لال: أ ر  ا رِاح ِن زيل, ُن ُم و ِن حري , ُن القاسم ِن أِ  ِـز 

ري , ُن اِن ُرا  أ ع ءان يحل خ أن رسول هللا صلت هللا ُليع وسلم لال:  ِاـُ *  »سىيل ِن  و لو  أو 

ِاُ *   مو فاكاظا ا ءوق   و القالاما, وأما ا لا ا ّللا   «. ا

ا موست ِن سهق ال مل , لال: حلثنا  ىيم ِـن حمـاد, لـال: حـلثنا اِـن المرـارل ِإسـنادم ُـن حلثن   

 النر   صلت هللا ُليع وسلم,  حوم.

حلثنا موست ِن سهق ال مل , لال: حلثنا  ىيم ِـن حمـاد, لـال: حـلثنا اِـن المرـارل ِإسـنادم ُـن    

 النر   صلت هللا ُليع وسلم,  حوم

ر, لال: حلثنا ُرل ال حمن, لال: حلثنا سفيان, ُن أِ  لاِم, ُن مجالل ي حلثنا اِن ِلا26727  

ون ِكظاب هللا,  ا ِن  ِلاـُى  أحـللم,  ون ِالقلر, فقال:   هم يكِِ  لال: للت  ِن ُرا :  ن  اسا يكِِ 

ل مـا  لـ  هللا القلـم, فجـ ى ِمـا  فال يقص ن ِع,  ن هللا ءان ُلت ُ ِع لرق أن ينل  ِـي ا, فكـان أو 

غ منع. لو  ءائن  لت يو  القيامة, فإ ما يج َ النا  ُلت أم  لل فو ي

حلثنا اِن المثنت, لـال: حـلثنا ُرـل الصـمل, لـال: حـلثنا ِـىرة, لـال: حـلثنا أِـو لاِـم, أ ـع سـمع    

ل مــا  لــ  هللا القلــم,  مجالــلا, لــال: ســمىت ُرــل هللا    ــلرَ اِــن ُمــ  أو اِــن ُرــا  لــال:  ن أو 

غ منع.فج ى القلم ِما لو   ءائن و  ما يىمق النا  اليو  فيما لل فو ي

حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: ثن  مىاوية ِن صالح وحلثن  ُرل هللا ِـن آد , لـال:    

حلثنا أِ , لال: حلثنا الليا ِن سىل ُن مىاوية ِن صالح, ُن أيوب ِن زياد, لال: ثن  ُرـاد ِـن 

ُورـادة ِـن الصـامت: يـا ِنـ   سـمىت الوليل ِن ُرادة ِن الصامت, لال:  أ ر    أِ , لال: لال أِ  

ى فيـ  تيُلـكا »رسول هللا صلت هللا ُليع وسلم يقول:  ـ ا ُ  فاجا , فاقـالا لاـعو: اُءظـو و القالاـما لاـ ا ّللا  لا مـا  ا  ن  أو 

ةي  ا لووا ءائينخ  لت ياُو ي القيياما ُاةي ِيما  «.الس ا

لثنا أِو ُاصم, لال: حلثنا ُيست, ُن اِن أِـ   جـيح, ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: ح26728  

القالامي لال: الَِ ءوظي ا ِع الِء .  ُن مجالل, ف  لولع: ن وا
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حلثن  الحارخ, لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*, ُن اِـن أِـ   جـيح, أ رـ م ُـن  ِـ اليم    

 لِء .ِن أِ  ِك , ُن مجالل, ف  لولع: ن والقالامي لال: الَِ ءظ  ِع ا

عا الظوويق  لت لِا الو ع ءان القسم    ط ون ويكظرون. و تا وو   ون يقول: والَِ ينو ا ياُسطو و ولولع: وما

ِــالنل  وأفىــالهم. ولــل يحظمــق الكــال  مىنــت آ ــ , ولــو أن يكــون مىنــام: وســط لم مــا يســط ون, 

كظـاب, ءو ـع ليـق: ن ِمىنت المصلر. و تا وو ع الظوويق  لت لـِا الو ـع, ءـان القسـم ِال« ما»فظكون 

 والقلم والكظاب. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

ونا لــال: ومــا 26729   مــا ياُســطو و يــ حــلثنا ِلــ , لــال: حــلثنا يزيــل, لــال: حــلثنا ســىيل, ُــن لظــادة وا

ط ون.  يانو

  26730, , لال: حلثنا أِو صالح, لال: ثن  مىاوية, ُن ُل   ُن اِن ُرـا , لولـع:  ي حلثن  ُل  

ونا يقول: يكظرون. ا ياُسطو و  وما

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 26731  

لال: حلثنا ُيست وحـلثن  الحـارخ, لـال: حـلثنا الحسـن لـال: حـلثنا ورلـا*,  ميىـا ُـن اِـن أِـ  

ون لال ا ياُسطو و  : وما يكظرون. جيح, ُن مجالل, لولع: وما

: وما يكظرون.    ونا ا ياُسطو و  حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن لظادة وما

اج:   ؤِة ِن الىج   يقال منع: سط  فالن الكظاب فهو ياُسطو  ساُط ا:  تا ءظرع ومنع لول رو

ا   ُ نا ساُط ا       وأُسطار  سوطي

    ِ ةي را ُجنوون يقول تىالت تء م لنريـع محمـل صـلت هللا ُليـع وسـلم: مـا أ ـت ولولع: ما أُ تا ِينيُىما كا ِيما

ا ِِلك مل ء  ل ي  الِين لالوا لع:   ك مجنون.  ِنىمة رِك ِمجنون, مكِِ 

ُمنوون يقول تىالت تء م: و ن لك يا محمل لثواِا من هللا ُ يمـا ُلـت    ولولع: وا ن  لاكا ألُ  ا غاُي ا ما

ــت أتى الملــ ء ــ ,  تا ءــان صــر ل ُل ــولهم: حرــق مني ــال غيــ  منقــوق و  مقطــو , مــن ل ين  ي

تع. وءان مجالل يقول ف  تلك ما:  ضىيفا, ولل ضىفت من ظع:  تا ضىفت لو 

ي حلثن  ِع محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِو ُاصم, لال: حلثنا ُيست وحلثن  الحارخ, 26732  

ون  لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِـن  ُمنـو ُيـ ا ما أِـ   جـيح, ُـن مجالـل, لولـع: غا

 لال: محسوب.

 7-4اآلية : 
ونو ل   ُفظـو اي كومو اُلما ونا ل  ِيـو يوُرصي و يم  ل  فاساظوُرصي و وا ُا ي لو    القول في  تووييق لولع تىالت:بوا ي  كا لاىالاتا  و

لامو  ُُ لووا أا رييليعي وا ُان سا ق   ن ضا لامو ِيما ُُ ِ كا لووا أا ينا {. ين  را ُهظالي  ِياُلمو

يقول تىالت تء م لنريع محمل صلت هللا ُليع وسلم: و  ك يـا محمـل لىلـت أدب ُ ـيم, وتلـك أدب    

ع هللا ِع, ولو اهسال  وِ ائىع. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  مـن  الق ن الَِ أدِ 

 لال تلك:

, لال: حلثنا أِو صالح, لال:26733   , ُن اِن ُرـا , لولـع:  ي حلثن  ُل   ثن  مىاوية, ُن ُل  

يم  يقول: دين ُ يم. ُا ي لو     وا   كا لاىالت  و

حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِـ , ُـن أِيـع, ُـن اِـن ُرـا ,    

يم  يقول:   ك ُلت دين ُ يم, ولو اهسال . ُا ي لو     لولع: وا   كا لاىالت  و

لثن  محمل ِن ُم و, لـال: حـلثنا أِـو ُاصـم لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, ي ح26734  

ـيم   ُا ي لـو    لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُـن اِـن أِـ   جـيح, ُـن مجالـل, لولـع:  و

 لال: اللين.

ة ي حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىمـ , ُـن لظـادة, لـال: سـولت ُائلـ26735  

لو  رسول هللا صلت هللا ُليع وسلم, فقالت: ءان  لقع الق آن, تقول: ءما لو ف  الق آن.  ُن  و

ـيم  توءـ  لنـا     ُا ي لـو    حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة, لولع: وا   كا لاىالـت  و

لو  رسول هللا صلت هللا ُليع وسلم  فقالت: ألست تق أ الق آن؟ أن سىيل ِن للا  سول ُائلة ُن  و

لو  رسول هللا صلت هللا ُليع وسلم ءان الق آن.  لال: للت: ِلت, لال: فإن  و
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ُوريل ِن آد  ِن أِ   يا , لال: ثن  أِ , لال: حلثنا المرارل ِن فضالة, ُن الحسن, ُـن     حلثنا 

لو  رسول هللا سىيل ِن للا , لال: أتيت ُائلة أ   الميمنين رض  هللا ُنها, فقلت: أ ر ي ن  ُن  و

. ُا يم  لو     صلت هللا ُليع وسلم, فقالت: ءان  لقع الق آن, أما تق أ: و   كا لاىالت  و

حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: أ ر    مىاوية ِـن صـالح, ُـن أِـ  الزال يـة, ُـن    

ري  ِن  وفاي  لال: حججت فل لت ُلت ُائلة, فسولظها ُن  ل  رسول هللا صلت هللا ُليع وسـلم,   و

 فقالت: ءان  ل  رسول هللا صلت هللا ُليع وسلم الق آن.

ي حلثنا ُريل ِن أسرا , لـال: ثنـ  أِـ , ُـن فضـيق ِـن مـ زوق, ُـن ُطيـة, فـ  لولـع: 26736  

يم  لال: أدب الق آن. ُا ي لو    وا   كا لاىالت  و

لـو   ي حلثن  يو س, لـال: أ ر  ـا اِـن ولـ , لـال: لـال اِـن زيـ26737   كا لاىالـت  و ل, فـ  لولـع وا  ـ 

يم  لال: ُلت دين ُ يم.  ُا ي

لثت ُـن الحسـين, لـال: سـمىت أِـا مىـات يقـول: حـلثنا ُريـل, لـال: سـمىت الضـحال 26738   ي حو

يم  يىن  دينع, وأم م الَِ ءان ُليع, مما أم م هللا ِع, ووءلع  ليع. ُا ي لو     يقول, ف  لولع: لاىالت  و

ظورُ    ُفظوون يقول تىـالت تءـ م: فسـظ ى يـا محمـل, ويـ ى ملـ ءو ولولع: فاسا اي كومو المو ونا ِو يوُرصي و صي و وا

. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال  ُفظوونو اي كومو الما لومك الِين يلُو ك مجنو ا ِو

 تلك:

لثت ُـن الحسـين, لـال: سـمىت أِـا مىـات يقـول: حـلثنا ُريـل, لـال: سـ26739   مىت الضـحال ي حو

ونا يقول: ت ى وي ون. يوُرصي و  يقول ف  لولع: فاساظوُرصي و وا

ُفظوونو ا ظلف ألق الظوويـق فـ  توويـق تلـك, فقـال ِىضـهم: توويلـع ِـويكم المجنـون,    اي كومو الما ولولع: ِو

اي كومو  لت مىنت ف . و تا و هت الرا*  لـت مىنـت  ع مىنت الرا* ف  لولع ِو ق ءـان توويـ« فـ »ءو ع و  

َ  الف يقين المجنون ف  ف يقك يا محمل أو ف يقهم, ويكـون المجنـون اسـما  الكال : ويرص ون ف  أ

 م فوُا ِالرا*. تء  من لال مىنت تلك: ِويكم المجنون:

ونو 26740   ُفظـو اي كومو الما ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُـن سـفيان, ُـن ليـا, ُـن مجالـل ِـو

 لال: المجنون.

ُفظوونو لال: ِويكم المجنون.لال: ثن    اي كومو الما  ا مه ان, ُن سفيان, ُن  صيف, ُن مجالل ِو

ولال آ  ون: ِق توويق تلك: ِويكم الجنون وءون الِين لالوا لِا القول و هوا المفظون  لت مىنت   

لك الفظنة أو الفظون, ءما ليق: ليس لع مىقول و  مىقود: أَ ِمىنت ليس لع ُقـق و  ُقـل رأى فكـِ

 وضع المفظون موضع الفوظوون. تء  من لال: المفظون: ِمىنت المصلر, وِمىنت الجنون:

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 26741  

ونو  ُفظـو اي كومو الما  لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالـل, لولـع: ِـو

 لال: الليطان.

لثت ُن الحسين, لـال: سـمىت أِـا مىـات يقـول: حـلثنا ُريـل, لـال: سـمىت الضـحال, 26742   ي حو

ُفظوونو يىن  الجنون. اي كومو الما  يقول ف  لولع: ِو

ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن 26743  

 ُرا  يقول: ِويكم الجنون.

ــا    ــادة د وله ــول لــي * زي ــت ل ــا* ُل ــت ِاللــيطان فالر ــم أول ــك: أيك ــت تل ــق مىن ــال آ ــ ون: ِ ول

 و  و ها سوا*, ومث ق لي * تلك ِقول ال ا ز:

ُج   و ِالفا ا بو ِالس ُيفي وا اُ  و ابو الفالاُجناُض ي ُىلاةا أصجا   اُحنو ِانوو  ا

الموضـع و  و هـا سـوا*. تءـ  مـن ِمىنت:    و الف ج, فل ول الرا* ف  تلك ُنـللم فـ  لـِا   

 لال تلك:

ونا 26744   ـ و يوُرصي ـ و وا ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سـىيل, ُـن لظـادة, لولـع: فاساظوُرصي

ُفظوونو يقول: ِويكم أولت ِالليطان. اي كومو الما  ِو

ونو لـال: حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن لظادة, ف  لولع:     ُفظـو اي كومو الما ِـو

 أيكم أولت ِالليطان.
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ي  الرص ة: مىنت تلـك:    وا ظلف ألق الى ِية ف  تلك  حوا ا ظال  ألق الظوويق, فقال ِىض  حو 

فسظرصــ  ويرصــ ون أي كــم المفظــون. ولــال ِىــض  حــوي  الكوفــة: ِــويكم المفظــون لــا لنــا, ِمىنــت 

ليس لع مىقول و  مىقود لال: و ن ِـ ت  ىلـت ِـويكم الجنون, ولو ف  مِل  الفوظوون, ءما لالوا: 

ِ  اسم ليس ِمصلر. َ  الف يقين المجنون لال: ولو حين   ف  أيكم ف  أ

وأولت األلوال ف  تلك ُنلَ ِالصواب لول من لال: مىنت تلك: ِـويكم الجنـون, وو ـع المفظـون   

و  سـقا  الرـا*, و ىلنـا لـل ولها  لت الفظون ِمىنت المصلر, ألن تلك أّه  مىا   الكال ,  تا لم ينـ

 و ها مفهوما. ولل ِي نا أ ع غي   ائز أن يكون ف  الق آن ِ *   مىنت لع.

رييليعي يقول تىالت تء م:  ن رِك يـا محمـل لـو أُلـم ِمـن    ُاُن سا ق   ُن ضا لامو ِيما ُُ ِ كا لووا أ ولولع:  ن  را

ُهظالينا يقول: ولـو ضق  ُن سريلع, ءضالل ءفار ل ي  ُن دين هللا, و  ي  اله لامو ِالمو ُُ لووا أ لى وا

, ولِا من مىـاريض الكـال .  , وأل   ِع, ءما الظليت أ ت فاترىت الح   أُلم ِمن الظلى, فاترع الح  

و  ما مىنت الكال :  ن رِك لو أُلم يا محمل ِك, وأ ت المهظـلَ وِقومـك مـن ءفـار لـ ي  وأ هـم 

.  الضالون ُن سريق الح  

 11-8اآلية : 
ال    ال ُع ءوق  حا نوونا ل  وا ا توطي نو فايوُللي د واُ لاُو توُللي يينا ل  وا كاِِ  عي اُلمو قول في  تووييق لولع تىالت:بفاالا توطي

يم  {. ل آ*ي ِينامي از  م  ين  ل  لام  هي  م 

يينا ِآيات هللا    كاِِ  ُع يا محمل المو  ورسولع يقول تىالت تء م لنريع محمل صلت هللا ُليع وسلم: فاال توطي

ون  . ا ظلـف ألـق الظوويـق فـ  توويلـع, فقـال ِىضـهم: مىنـت تلـك: ود  المكـِِ  نوونا نو فايوُللي د وا لاُو توُللي وا

 ِآيات هللا لو تكف  ِاهلل يا محمل فيكف ون. تء  من لال تلك:

ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن 26745  

نوونا يقول: ود وا لو تكف  فيكف ون.ُر نو فايوُللي  ا , لولع: لاُوتوُللي

لثت ُن الحسين, فقـال: سـمىت أِـا مىـات يقـول: حـلثنا ُريـل, لـال: سـمىت الضـحال 26746   ي حو

نوونا لال: تكفو  فيكف ون. نو فايوُللي د وا لاُو توُللي  يقول ف  لولع: وا

نوونا لــال: تكفــ  يــ حــلثنا اِــن حميــل, لــال: حــلثنا مهــ ا26747   نو فايوــُللي د وا لاُوتوــُللي ن, ُــن ســفيان وا

 فيكف ون.

ولال آ  ون: ِق مىنـت تلـك: ود وا لـو تـو   م لهـم فيو   صـون, أو تلـين فـ  دينـك فيلينـون فـ    

 دينهم. تء  من لال تلك:

, ُن اِن ُرـا , لو26748   , لال: حلثنا أِو صالح, لال: ثن  مىاوية, ُن ُل   لـع: ي حلثن  ُل  

نوونا يقول: لو ت  م لهم في   صون. نو فايوُللي  لاو توُللي

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 26749  

نو  ُللي د وا لاـُو تـو لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالل, لولـع: وا

نوونا لال: ل  و تاُ ءانو  لت آلهظهم, وتظ ل ما أ ت ُليع من الح   فيما ل و ك.فايوُللي

نوونا 26750   نو فايوُللي د وا لاُو توُللي ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة, لولع: وا

 يقول: ود وا يا محمل لو أدلنت ُن لِا األم , فودلنوا مىك.

نو حلثنا اِن ُرـل األُلـت, لـال: حـلث    ُللي د وا لاـُو تـو نا اِـن ثـور, ُـن مىمـ , ُـن لظـادة, فـ  لولـع: وا

نوونا لال: ود وا لو يوُللن رسول هللا صلت هللا ُليع وسلم فيوُللنون.  فايوُللي

وأولت القولين ف  تلك ِالصواب لول من لال: مىنت تلك: ود  لي * المل ءون يا محمل لو تلين   

 ءـون  لـت آلهـظهم, فيلينـون لـك فـ  ُرادتـك  لهـك, ءمـا لـال  ـق  لهم ف  دينك ِإ اِظك  يالم  لـت ال

ـُىفا ال ضي يـاةي وا ـُىفا اُلحا ُي ا لاليـيالً  تًا ألتاُلناـالا ضي ِا ُم  ُلتا تاُ ءانو  لاُيهي لاُو  أُن ثار ظُنالا لاقاُل ءي مـاتي ثناؤم: وا ما

 و  ما لو مو وت من الل لن ِرع الظليين ف  القول ِظليين الل لن.

ـين: ولـو ولولع   هي ـين  و  تطـع يـا محمـل ءـق  تَ  ءثـار للحلـف ِالرا ـق ما هي ال    ما ُع ءوق  حا : وا  توطي

الضــىيف. وِنحــو الــَِ للنــا فــ  تلــك لــال ألــق الظوويــق. غيــ  أن ِىضــهم و ــع مىنــت المهــين  لــت 

الكِ اب, وأحسرع فىق تلك أل ـع رأى أ ـع  تا وصـف ِالمها ـة فإ مـا وصـف ِهـا لمها ـة  فسـع ءا ـت 

 ُليع, وءِلك صفة الكِوب,   ما يكِب لمها ة  فسع ُليع. تء  من لال تلك:
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ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن 26751  

ين والمهين: الكِ اب. هي ال   ما ُع ءوق  حا  ُرا  وا  توطي

, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم26752  

ـين   هي ـال    ما لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا, ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالـل, لولـع: حا

 لال: ضىيف.

ـال    26753   ـُع ءوـق  حا ي حلثنا ِل , مقال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُـن لظـادة, لولـع: وا  توطي

ين  ولو الكثار ف  ال هي .ما  ل  

ي حلثنا اِن ُرـل األُلـت, لـال: حـلثنا اِـن ثـور, ُـن مىمـ , ُـن الحسـن, فـ  لولـع: ءوـق  26754  

ين  يقول: ءق  مكثار ف  الحلف مهين ضىيف. هي ال    ما  حا

ـُع ءوـق      حلثنا اِن حميـل, لـال: حـلثنا مهـ ان, ُـن سـفيان, ُـن سـىيل, ُـن الحسـن ولظـادة وا  توطي

ين  لال: لو ال هي ال    ما .حا كثار ف  الل    مي

از  يىن : مغظاب للنا  يوءق لحومهم. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألـق الظوويـق. تءـ     ولولع: لام 

 من لال تلك:

ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن 26755  

از  يىن  ا غظياب.  ُرا , لولع: لام 

: يوءق لحو  المسلمين. ي حلثنا26756   از   ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة لام 

ـاز  لـال: الهمـاز: 26757   ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِن زيـل, فـ  لولـع لام 

ة  الـَِ يلمـ ـزا ة  لوما ـزا ُيـقخ ليكوـق  لوما ز النـا  الَِ يهمـز النـا  ِيـلم ويضـ ِهم, ولـيس ِاللسـان ولـ أ: وا

ِلسا ع, والهمز أصلع الغمز, فقيق للمغظاب: لمـاز, أل ـع يطىـن فـ  أُـ اض النـا  ِمـا يك لـون, 

 وتلك غمز ُليهم.

يم  يقول: ملا* ِحليا النا  ِىضهم ف  ِىض, ينقق حليا ِىضهم  لت ِىـض.    ل ا*  ِينامي ولولع: ما

 وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

: يوءـق لحـو  المسـلمين 26758   ـاز  ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حـلثنا سـىل, ُـن لظـادة لام 

: ينقق األحاديا من ِىض النا   لت ِىض. يم  ل ا*  ِينامي  ما

ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن 26759  

: يمل  يم  ل ا*  ِينامي  ِالكِب. ُرا  ما

ل ـا*  26760   ي حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِـن ثـور, ُـن مىمـ , ُـن الكلرـ , فـ  لولـع: ما

ُل ة. يم  لال: لو األ نس ِن ِ ي , وأصلع من ثقيف, وُلادم ف  ِن  زو  ِينامي

 13-12اآلية : 
ُوظوق   ُىظال  أاثييم  ل   ُي ي مو ن ا   ل ُلنا  ِاُىلا تاليكا زا ييم  {. القول في  تووييق لولع تىالت:بم 

. يقول تىالت تء م: ِنيق ِالمال ضنين ِع ُن الحقوق.    ُي ي  ولولع: من ا   ليُلنا

: تَ  ثم ِ ِع. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق.    ُىظال  يقول: مىظل ُلت النا  أثييم  ولولع: مو

 تء  من لال تلك:

ُىظل  ف  ُملـع أثيـيم  ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, 26761   لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة, ف  لولع: مو

 ِ ِع.

َ  فـالى ب تسـمية    : الجاف  اللليل ف  ءفـ م, وءـق  ِـليل لـو , والىظق  ُوظوق  ُوظوق  يقول: ولو  ولولع: 

:  ُوظوال  ومنع لول تَ اهصرع الىاُلوا   

ا   ُِا ُىظاالً  ا  والل ُل و ياُغلوو مي

 تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك: وِنحو الَِ للنا ف   

ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن 26762  

: الىاتق اللليل المناف . ُوظوق  الىظق   ُرا , لولع: 

, لال: حـلثنا زل26763    َ يـ  ِـن ي حلثن   سحاق ِن ول  الواسط , لال: حلثنا أِو ُام  الىاُقلي

, لـال:   َ تركـ  السـما* واألرض »محمل, ُن زيل اِن أسلم, ُن ُطا* ِن يسار, ُن ول  الـِ ماري
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من ر ق أتم  هللا  لقـع, وأرحـ   وفـع, وأُطـام مقضـما مـن الـل يا, ثـم يكـون ّلومـا للنـا , فـِلك 

 «.الىظق  الز يم

يـ , لـال: حـلثنا اِـن  دريـس, ُـن ليـا, ُـن أِـ  ا26764   لزِيـ , ُـن ُريـل ِـن ي حـلثنا أِـو ءو ا

لاـكو  َ  اللليل, يوضع ف  الميزان فال يزن ِىي ة, يلفع الما : األءول الل وب القو ُمي , لال: الىظق 

 من أول ك سرىين ألفا دفىة ف   هنم.

ي , لال: حلثنا اِن يمان, ُن سفيان, ُـن منصـور, ُـن أِـ  رزيـن, فـ  26765   ي حلثنا أِو ءو ا

ُوظوق  ِاُىلا تلكا زا  : اللليل.لولع:    ييم  لال: الىظق 

ق  ِاُىـلا 26766   ُوظـو يـن, فـ  لولـع:  ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا   ي , ُن منصور, ُـن أِـ  رزي

: الصحيح.  تلكا زا ييم  لال: الىظق 

يــ حــلثن  يــو س, لــال: أ ر  ــا اِــن ولــ , لــال: ثنــ  مىاويــة ِــن صــالح, ُــن ءثيــ  ِــن 26767  

ق  الـز يم, الحارخ, ُن القاسم, مولت مىاو ية لـال: سوـ ق رسـول هللا صـلت هللا ُليـع وسـلم ُـن الىوظـو

 «.الفاحي و الل  يمو »لال: 

, ُن موسـت ِـن ُقرـة, ُـن رسـول هللا صـلت هللا      َ لال: مىاوية, وثن  ُياض ِن ُرل هللا الفه 

 ُليع وسلم, ِمثق تلك.

ق  ِاُىـلا ي حلثن  يىقوب, لال: حلثنا اِن ُلية, ُن أِ  ر ـا*, ُـن ال26768   ُوظـو حسـن, فـ  لولـع: 

ل , ل يم الض يرة.  تلك زا ايم  لال: فاح  النو

ُوظوق  ِاُىلا تلكا زا ييم  لال: 26769   ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة, لولع: 

 الحسن ولظادة: لو الفاح  الل يم الض يرة.

ق  لـال: لـو حلثنا اِن ُرل األُلت, لـال: حـلثنا اِـن ثـو    ُوظـو ر, ُـن مىمـ , ُـن الحسـن, فـ  لولـع 

 الفاح  الل يم الض يرة.

ي لال: ثنا اِن ثور, ُـن مىمـ , ُـن زيـل ِـن أسـلم, لـال: لـال رسـول هللا صـلت هللا ُليـع 26770  

قُ »وسلم:  ـنا الـل ُ يا مي ُُطـامو مي ُوفاـعو, وأ ـ ا  ا عو, وأُرحا ُسـما و  ي ـح  ّللا  ُرل  أصا ُا ُن  ـما, فاكـانا تاُرك  الس ما*و مي ضا

لكا الىوظوق  الز  ييمو  ّالووما, فِا  «.للن ا ي 

ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مهـ ان, ُـن سـفيان, ُـن منصـور, ُـن أِـ  رزيـن, لـال: 26771  

: الصحيح اللليل.  الىظق 

ي حلثن   ىف  ِن محمل الرزورَ, لال: حلثنا أِو زء يا, ولـو يحيـت ِـن مصـى , ُـن 26772  

ُوظوق  ِاُىلا تلكا زا ييم  فقال: تلك الكاف  الل يم.ُم  ِن  افع,  مة, ُن   لال: سو ق ُك ي

, لال: حلثنا يحيت, يىن  اِن يمان, ُن أِ  األِه , ُن الحسن      َ حلثن  ُل  ِن الحسن األزد

ُوظوق  ِاُىلا تلكا زا ييمخ لال: الفاح  الل يم الض يرة.  ف  لولع 

: الـز يم الفـاح  حلثنا اِن ِلار, لال: حلثنا مىا    ت ِن للا , لال: ثن  أِ , ُن لظادة, لال: الىظق 

 الل يم الض يرة.

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 26773  

ُوظوق  لال: ِليل  لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالل, لولع: 

ِا    .األ

ـلثت ُـن الحسـن, لـال: سـمىت أِــا مىـات يقـول: حـلثنا ُريـل, لـال: سـمىت الضــحال 26774   يـ حو

: اللليل. ُوظوق  لال: الىظق   يقول: 

: أَ « ِىل»ِاُىلا تلكا زا ييم  ومىنت    ق  ِاُىـلا تلـكا زا يـيم  ُوظـو ف  لِا الموضع مىنت مع, وتوويق الكال : 

 مع الىظق  ز يم.

 ف  ءال  الى ب: الملص  ِالقو  وليس منهم ومنع لول حسان ِن ثاِت: ولولع: ز يم والز يم  

اءي  القالاحو الفاُ دو   ُلفا ال   ا  ييطا  ا كما م  ِي  وأُ تا زا ييمخ  ييطا في  آلي لا

 ولال آ  :  

سا   لا ييم    ن أِوولوراغي   األو   توو حا  زا ييمخ لاُيسا ياُى ي و ما

 لق الظوويق. تء  من لال تلك:وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال أ  
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ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن 26775  

, ويقــال: الـز يم: ر ــق ءا ــت ِـع ز مــة يوىــ   ِهـا, ويقــال: لــو  ُرـا  زا يــيم  لــال: والـز يم: الــلُ  

ُل ة. وزُم  ا   ي  الث قافي   حليف ِن  زو ِا ي لـ ة أن الـز يم لـو: األسـود ِـن األ نس ِن  من ِن  زو

, وليس ِع.  َ ل   ُرل يغوخ الز 

مـة, لـال: لـو 26776   ي , لـال: أ ر  ـا اِـن  دريـس, لـال: حـلثنا للـا , ُـن ُك ي ي حلثنا أِو ءو ا

.  اللُ  

ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: ثن  سليمان ِن ِالل, ُن ُرـل الـ حمن ِـن 26777  

قا ِاُىـلا تلـكا زا يـيم  لـال سـىيل: لـو ح ملة, ُن سىي ُوظـو ل ِن المسي , أ ع سمىع يقول فـ  لـِم ا ايـة: 

 الملص  ِالقو  ليس منهم.

ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان, ُن  اِ , ُن الحسـن, ُـن سـىيل ِـن 26778  

, ءما تى   اللاة ِز مظها الملص .   ري , لال: الز يم الَِ يى   ِالل  

 ولال آ  ون: لو الَِ لع زا امة ءز مة اللاة. تء  من لال تلك:  

مة, ُن اِن ُرـا  أ ـع 26779   ي حلثنا اِن المثنت, لال: حلثنا ُرل األُلت, حلثنا داود, ُن ُك ي

, فلم يى   حظت ليق ز يم. لال: وءا ت لع ز مة ف  ُنقة يوى   ِها. تا  لال ف  الز يم لال:  وىي

 دُي ا.ولال آ  ون: ءان   

ي حلثن  الحسين ِن ُل   الصلائ , لال: حلثنا ُل   ِن ُاصم, لـال حـلثنا داود ِـن أِـ  26780  

مة, ُن اِن ُرا , فـ  لولـع: ِاُىـلا تلـكا زا يـيم  لـال:  ـزل ُلـت النرـ   صـلت هللا ُليـع  لنل, ُن ُك ي

يم  لال: ف ل ا*  ِينامي از  ما ين  لام  هي ال    ما ُع ءوق  حا لم  ى فع حظت  ـزل ُلـت النرـ   صـلت هللا وسلم: وا  توطي

 ُليع وسلم: ِاُىلا تالكا زا يم  لال: فى فنام لع ز مة ءز مة اللاة.

ي , لال: حلثنا اِن  دريس, ُن أصحاب الظفسي , لـالوا: لـو الـَِ يكـون 26781   ي حلثنا أِو ءو ا

 لع ز مة ءز مة اللاة.

لثت ُـن الحسـين, لـال: سـمىت أِـا مىـات ي26782   قـول: حـلثنا ُريـل, لـال: سـمىت الضـحال ي حو

 يقول ف  لولع الز يم: يقول: ءا ت لع ز مة ف  أصق أت ع, يقال: لو الل يم الملص  ف  النس .

 ولال آ  ون: لو الم ي  تء  من لال تلك:  

ي حلثنا تميم ِن المنظص , لال: حلثنا  سحاق, ُن ِ يك, ُن أِ   سحاق, ُن سىيل ِن 26783  

.  ري , ُن اِن ي  الَِ يى   ِالل   ُوظوق  ِاُىلا تلكا زا ييم  لال: ز يم: المو ي  ُرا , ف  لولع: 

ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان, ُن  اِ , ُـن الحسـن ِـن مسـلم, ُـن 26784  

.  سىيل ِن  ري  لال: الز يم: الَِ يى   ِالل  

 ولال آ  ون: لو ال لو . تء  من لال تلك:  

, ُـن اِـن ُرـا , فـ  26785   , لال: حلثنا أِو صالح, لال: ثن  مىاويـة, ُـن ُلـ   ي حلثن  ُل  

.  لولع زا ييم  لال: ّلو  

نة. تء  من لال تلك:   ِو  ولال آ  ون: لو الَِ يوى   ِو

ي حلثنا اِن المثنت, لال: حلثنا محمل ِن  ىف , لال: حلثنا ِىرة, ُـن أِـ   سـحاق, ُـن 26786  

ري , ُ نـة, لـال أِـو  سـحاق: وسـمىت سىيل ِن  و ِو ن اِن ُرا  أ ع لـال فـ  الـز يم: الـَِ يوىـ   ِو

. : اللُ    النا  ف   م ة زياد يقولون: الىظق 

ُلف الجاف . تء  من لال تلك:    ولال آ  ون: لو الجي

ي حلثنا اِن المثنت, لـال: ثنـ  ُرـل األُلـت, لـال: حـلثنا داود ِـن أِـ  لنـل, لـال: سـمىت 26787  

 ُوِ  يقول: لو الجلف الجاف  األءول الل وب من الح ا .ِه  ِن حا 

 ولال آ  ون: لو ُالمة الكف . تء  من لال تلك:  

ي حـلثنا أِـو ء يـ , حـلثنا اِـن يمـان, ُـن سـفيان, ُـن منصـور, ُـن أِـ  رزيـن, لـال: 26788  

 الز يم: ُالمة الكف .

ُـن أِـ  رزيـن, لـال: الـز يم: حلثنا اِن حميـل, لـال: حـلثنا مهـ ان, ُـن سـفيان, ُـن منصـور,    

 ُالمة الكاف .
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ي حلثن  الحارخ, لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*, ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالل, 26789  

 أ ع ءان يقول الز يم يوى   ِهِا الوصف ءما تى   اللاة.

 ولال آ  ون: لو الَِ يى   ِاللي . تء  من لال تلك:  

مــة, لــال: يــ حــلثنا اِــن حميــل, لــ26790   ال: حــلثنا مهــ ان, ُــن ســفيان, ُــن  صــيف, ُــن ُك ي

 الز  يم: الَِ يى   ِاللي , ءما توى   اللاة ِز مظها.

 ولال آ  ون: لو الفا  . تء  من لال تلك:  

ق  ِاُىـلا 26791   ُوظـو ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا   ي , ُن منصور, ُـن أِـ  رزيـن, فـ  لولـع: 

 : الفا  .تلكا زا يم  لال: الز يم

 16-14اآلية : 
ليـينا ل ي و األو  لاُيعي آيااتوناا لاالا أاساـا ي ُا ِانيينا ل   يتاا توظُلاتا  ال  وا ن ءاانا تاا ما

  القول في  تووييق لولع تىالت:بأا

ُ  وو ي {. ُالات اُلنو عو  مو  ساناسي

ا* ف  ل ا*ة لولع: أُن ءانا فق أ تلـك أِـو  ىفـ  المـل    وحمـز    « أأُن ءـانا تاا مـال  »ة: ا ظلفت الق  

ِا سظفها  ِهمزتين, وتظو ـع لـ ا*ة مـن لـ أ تلـك ءـِلك  لـت و هـين: أحـللما أن يكـون مـ ادا ِـع 

لاُيـع آياتونـا  ُا تق يع لِا الحال   المهين, فقيق: أألن ءان لِا الحـال  المهـين تا مـال وِنـين  تاا توظُلاـت 

لــين ولــِا أّهــ  و هيــع. وا ا ــ   أن يكــون مــ ادا ِــع: أألن ءــان تا مــال وِنــين لــالا أســا ي و األو 

ا* الملينة والكوفة والرص ة: أُن ءانا  تطيىع, ُلت و ع الظوِيخ لمن أ اُع. ول أ تلك ِىل سائ  ل  

تا مال ُلت و ع النر  ِغي  اسظفها  ِهمزة وا ـلة ومىنـام  تا لـو ى* ءـِلك: و  تطـع ءـق  حـال  

 يطيىع من أ ق أ ع تو مال وِنين.مهين أن ءان تا مال وِنين ءو ع  هام أن 

ليـينا يقـول:  تا تقـ أ ُليـع آيـات ءظاِنـا, لـال: لـِا ممـا    ي و األو  لاُيعي آياتونا لالا أسـا ي ُا ولولع:  تاا توظُلات 

لون اسظهزا* ِع و  كارا منع أن يكون تلك من ُنل هللا.  ءظرع األو 

ُ  وو ي ا ظلف ألق الظوويق   عو ُلت النو مو ف  توويق تلك, فقال ِىضهم: مىنـام: سـننطمع  ولولع: ساناسي

 ِالسيف, فنجىق تلك ُالمة ِالية, وسمة ثاِظة فيع ما ُاش. تء  من لال تلك:

ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن 26792  

م ِالسي طي ُ  وو ي فقاتق يو  ِلر, فنو عو ُلت النو مو  ف ف  القظال.ُرا  ساناسي

 ولال آ  ون: ِق مىنت تلك سنلينع ِينا ِاليا. تء  من لال تلك:  

ُ  وـو ي 26793   عو ُلـت النو مو ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة, لولع: ساناسي

 ِاُين   يفارلع آ   ما ُليع.

ت ُلت أ فع. تء  من لال تلك:    ولال آ  ون: سيما

عو ُلــت يــ حــ26794   ــمو ــادة ساناسي لثنا اِــن ُرــل األُلــت, لــال: حــلثنا اِــن ثــور, ُــن مىمــ , ُــن لظ

ُ  و ي لال: سنسم ُلت أ فع.  النو

وأولت القولين ِالصواب ف  توويق تلك ُنلَ لول من لال: مىنت تلك: سنرين أم م ِيا ا واضحا   

لظادة: مىنت تلك: ِـين   حظت يى فوم, فال ينفت ُليهم, ءما   تنفت السمة ُلت الن  و . ولال 

يفارلع آ   ما ُليع, ولـل يحظمـق أيضـا أن يكـون  طـم ِالسـيف, فجمـع لـع مـع ِيـان ُيوِـع للنـا  

 النطم ِالسيف.

د    ة ألـق النـار: أَ سنسـو  ـما عو سـنكويع. ولـال ِىضـهم: مىنـت تلـك: سنسـمع سي ـمو ويىن  ِقولع: ساناسي

ع ف  مِل  الو ع, ألن ِىض الو ـع يـيدَ  و هع. ولال:  ن الن  و  و ن ءان  م  ِالسمة, فإ 

 ُن ِىض, والى ب تقول: وهللا ألسمنك وسما   يفارلك, ي يلون األ ف. لال: وأ لل   ِىضهم:

 

زو   يسامي الن جي ُمت المي ز  ِيحا لهوكما يوحا ُسما   يوفاري ن عو وا ُاليطا  ألو

 والنجز: دا* يو ِ اهِق فظوكوى ُلت أ فها.  

 18-17اآلية : 
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ينا القو ُصـريحي ا مو ن ها مو واُ لاياُصـ ي ن ةي  يُت أاُلسامو ابا اُلجا ا ِالاُو اآ أاُصحا  ل في  تووييق لولع تىالت:ب ي  ا ِالاُو االوُم ءاما

 ل  وا ا ياُسظاثُنوونا {.

ـا     يىن  تىالت تء م ِقولع:    ا ِالاُو الوُم: أَ ِلو ا مل ء  ل ي , يقول: امظحنـالم فا ظر  ـالم, ءما

ينا يقـول:  ت ِالاوُ  ُصـريحي ن ها مو مو وا لاياُصـ ي ن ةي يقول: ءما امظحنا أصـحاب الرسـظان  ُت أُلساـمو ابا الجا  ا أصحا

ن  ثم لا  تا أصرحوا. وا  ياسظاثُنون: و  يقولون  ن ِا* هللا. وِنحو الَِ للنا ف  تلك  حلفوا ليص مو

 لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

مة, فـ  لولـع:   ي حلثنا لناد ِن ال26795   , ُن ُك ي , لال: حلثنا أِو األحوق, ُن سمالا  َ س 

ُسكينخ لال: لم  ا  من الحرلة ءا ت ألِيهم  نة, ءان يطىم المسـاءين منهـا,  لاُيكوُم مي ُا لان ها الياُو ا  ياُل و

فلما مات أِولم, لال ِنـوم: وهللا  ن ءـان أِو ـا األحمـ  حـين يوطىـم المسـاءين, فولسـموا ليصـ منها 

 مصرحين, و  يسظثنون, و  يطىمون مسكينا.

ن ها 26796   مو ي حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن لظادة, ف  لولع: لاياُصـ ي

ُصريحينا لال: ءا ت الجنة لليخ, وءان يظصل ق, فكان ِنوم ينهو ع ُن الصللة, وءان يمسك لـوت  مو

.سنظع, وينف  ويظصل ق ِالفضق فلما ما ينخ ُسكي لاُيكوُم مي ُا ا الياُو ا  لان ها  ت أِولم غلوا ُليها فقالوا:   ياُل و

 وتوء  أن أصحاب الجنة ءا وا ألق ءظاب. تء  من لال تلك:  

ي حلثنا محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِـ , ُـن أِيـع, ُـن اِـن 26797  

ا ِالاوُ  وا... ا اية, لال: ءا وا من ألق الكظاب.ُرا , لولع:    ا ِالاُو الوُم ءما ن ةي  ُت أُلسامو ابا الجا   ا أصحا

ل ن  ثم تها ومنع لول ام ى* القيس:   ن ها لاياجو مو  والص  : القطع, و  ما ُنت ِقولع لاياُص ي

ل  ِىضو ما ياُرلوو   ُُ ِالا ليلا لووا ُُ ق  دا اصو ظُكا ِاُىلا تاوا ما  صا ا

 

 20-19اآلية : 
يمي {.القول في  توو ُت ءاالص  ي اُصراحا ونا ل  فاو لوُم  اآئيمو ِ كا وا ن ر  ا  اآئيفخ م  لاُيها ُا  ييق لولع تىالت:بفاطاا ا 

يقــول تىــالت تءــ م: فطــ ق  نــة لــي * القــو  لــيالً  ــارق مــن أمــ  هللا ولــم  ــائمون, و  يكــون    

  هارا.الطائف ف  ءال  الى ب    ليالً, و  يكون  هارا, ولل يقولون: أ فت ِها 

اح أ للم:   ا* أن أِا الج    وتء  الف  

ِ ها  الا و ال   الي    أ اُفتو ِيها  اهارا غاُي ا لاُيل وأُلهات را

وال   ال: ل  أو د الضون اه اخ. وِنحو الَِ للنا ف  مىنت تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال   

 تلك:

مـل ِـن الصـلت, لـال: حـلثنا أِـو ء يـ , ي حلثن  سليمان ِن ُرل الجرار, لـال: حـلثنا مح26798  

كا لـال: لـو  ِـ  ـُن را ُالاُيها  ـائفخ مي فان فاطا ا  ُن لاِو , ُن أِيع, لال: سولت اِن ُرا , ُن الطوا

 أم  من أم  هللا.

حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِـ , ُـن أِيـع, ُـن اِـن ُرـا ,    

ُالاُيها  ائفخ  ونا لال:  ا  ُليها أم  من أم  هللا ولم  ائمون. لولع: فاطا ا  لوُم  ائيمو ِ كا وا ُن را  مي

ُونـ  ِـع    ُونيـ  ِالصـ يم, فقـال ِىضـهم:  يمي ا ظلف ألق الظوويق ف  الَِ  ُت ءالص  ي ولولع: فوُصراحا

الليــق األســود, ولــال ِىضــهم: مىنــت تلــك: فوصــرحت  نــظهم محظ لــة ســودا* ءســواد الليــق الم لــم 

 ء  من لال تلك:الرهيم. ت

ي حلثن  محمـل ِـن سـهق ِـن ُسـك , لـال: حـلثنا ُرـل الـ زاق, لـال: حـلثنا للـيم, لـال: 26799  

يمي  ـ ي ُت ءالص  أ ر  ا ِيخ لنا ُن ِيخ من ءل  يقال لع سليمان ُـن اِـن ُرـا , فـ  لولـع: فوُصـراحا

 لال: الص  يم: الليق. لال: ولال ف  تلك أِو ُم و ِن الىال* رحمع هللا.

يمو  أ   ا اُ كالافا الص  ي لو ي  وما ج  ظوها لاظي  تالوومو ُاتي ُت وا  ِاكا ا

 ولال أيضا:  

ُرح  صا يم   ُاُن صو ا ياُنجابو  فاما يمو ُونو الراهي لا لاُيلوكا الجا  تاطاوا

ياة  غويوو و   ُن ءوق   احي ُت مي   تاا ما لوُلتا أُللاعا أُو تنالاىجا ا
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رض تلُت الص يم مى وفة ِهِا ا سم. تء  مـن لـال ولال آ  ون: ِق مىنت تلك: فوصرحت ءو  

 تلك:

ي حلثنا اِن ُرـل األُلـت, لـال: حـلثنا اِـن ثـور, ُـن مىمـ , لـال: أ ر  ـ   ىـيم ِـن ُرـل 26800  

وان مـن صـنىا* ُلـت سـظة  ـ ا ري  يقول: ل  أرض ِاليمن يقال لها ضا ال حمن أ ع سمع سىيل ِن  و

 أميال.

 25-21اآلية : 
ينا ل  القول فـي  توويـيق ل مي ـاري ـُ ثيكوُم  ين ءونـظوُم صا ُالاـتا حا ني اُغـلوواُ 

ينا ل  أا ُصـريحي ولـع تىالت:بفاظاناـاداُواُ مو

ُ د  لاادي  ُالاتا حا غالاُواُ  ينخ ل  وا ُسكي لاُيكوُم م  ُا ا اُلياُو ا  لان ها ن    ياُل و
افاظوونا ل  أا لوُم ياظانا لاقوواُ وا ينا {.فاا طا  ري

دى لي * القو  ولم أصحاب الجنة. يقول:  ادى ِىضهم ِىضا مصرحين يقول تىالت تء م: فظنا   

ــظم  ينا يقــول:  ن ءن مي ــاري ــظوُم صا ُن ــُ ثيكوُم وتلــك الــزر   ُن ءو يقــول: ِىــل أن أصــرحوا أن اُغــلووا ُلــت حا

ون ِيــنهم أُن    ـوا  لـت حـ ثهم ولـم يظسـار  لوـُم ياظانـافاظوونا يقــول: فمضا لاقووا وا حاصـلَ زرُكـم فـاُ طا

ون يقــول ِىضــهم لــرىض:   يــل لن   نــظكم اليــو  ياـُل و  ين يقــول: ولــم يظسـار  ُســكي لان ها الياــُو ا ُلاــُيكوُم مي

 ُليكم مسكين, ءما:

ينا أن 26801   ُصـريحي ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حـلثنا سـىيل, ُـن لظـادة, لولـع: فاظانـاداُوا مو

ينا  مي ـاري ُ ثيكوُم  ُن ءوُنظوُم صا لان ها الياـُو ا اُغلووا ُلت حا ون أن   ياـُل و ـ   لوـُم ياظانـافاظوونا يقـول: يوسي لاقووا وا فـاُ طا

. ينخ ُسكي لاُيكوُم مي  ُا

ي حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن لظادة لـال: لمـا مـات أِـولم 26802  

. ينخ ُسكي لاُيكوُم مي ُا لان ها الياُو ا   غلوا ُليها, فقالوا:   ياُل و

ُلرة فــ     وا ظلـف ألـق الظوويـق فـ  مىنــت الحـُ د فـ  لـِا الموضـع, فقــال ِىضـهم: مىنـام: ُلـت لـو

 أ فسهم و ل . تء  من لال تلك:

, لال: حلثنا أِو صالح, لال: ثن  مىاوية, ُن ُل   ُـن اِـن ُرـا , لولـع: 26803   ي حلثن  ُل  

ينا لال: توَ للرة. ري ُ د  لادي غالاُوا ُلت حا  وا

  يىقــوب ِــن  ِــ اليم, لــال: حــلثنا للـيم, لــال: أ ر  ــا حجــاج ُمــن حلثــع, ُــن يـ حــلثن26804  

ينا لال: ُلت  ل  لادرين ف  أ فسهم. ري ُ د  لادي  مجالل ف  لول هللا: ُلت حا

ينا لال: 26805   ري ُ د  لادي غالاُوا ُلت حا ُولاية, ُن أِ  ر ا*, ُن الحسن, ف  لولع: وا ي لال: ثنا اِن 

ل .ُلت  هل, أو لال ُلت    ي

ينا غـلا 26806   ري ُ د  لـادي غالاُوا ُلت حا ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة وا

ُح دون  لت  نظهم, لادرون ُليها ف  أ فسهم.  القو  ول  مو

ـُ د  26807   ـلاُوا ُلـت حا غا ي حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حـلثنا اِـن ثـور, ُـن مىمـ , ُـن لظـادة وا

ينا  ري ل  من أم لم. لادي  لال: ُلت  ي

ينا 26808   ري ـُ د  لـادي ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِن زيـل, فـ  لولـع: ُلـت حا

ل  لادرين ف  أ فسهم.  ُلت  ي

وم فـ     وم, وأسـ   ولال آ  ون: ِق مىنت تلك: وغلوا ُلت أم لم لل أ مىوا ُليع ِينهم, واسظس  

 أ فسهم. تء  من لال تلك:

ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان, ُن  ِ اليم ِـن المهـا  , ُـن مجالـل 26809  

ينا لال: ءان ح خ ألِيهم, وءا وا   ـوة, فقـالوا:    طىـم مسـكينا منـع حظـت  ري ُ د  لادي غالاوا ُلت حا وا

ينا ُلت أم  لل أسسوم ِينهم. ري ُ د  لادي غالاُوا ُلت حا   ىلم ما ين ج منع وا

نا محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِو ُاصم, لال: حلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, لـال: حـلثنا حلث   

ُ د  لال: ُلت أم   الحسن لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالل, ف  لولع ُلت حا

 مجمع.

غالاُوا ُلت حا ُ 26810   مة وا ينا ي حلثنا لناد, لال: حلثنا أِو األحوق, ُن سمال, ُن ُك ي ري د  لادي

ع. ُجما  لال: ُلت أم  مو

 ولال آ  ون: ِق مىنت تلك: وغلوا ُلت فالة وحا ة. تء  من لال تلك:  
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ي حلثنا اِن ُرل األُلت, لـال: حـلثنا اِـن ثـور, ُـن مىمـ , لـال: لـال الحسـن, فـ  لولـع: 26811  

ينا لال: ُلت فالة. ري ُ د  لادي غالاُوا ُلت حا  وا

 : ُلت حن . تء  من لال تلك:ولال آ  ون: ِق مىنت تلك  

ـُ د  لـادرينا لـال: ُلـت 26812   ـلاُوا ُلـت حا غا ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مهـ ان, ُـن سـفيان وا

ميلة:  حن , وءون سفيان تل  ف  توويلع لِا  لت مثق لول األِه  ِن رو

دي   ما*ا األساوي ُ د  دي تاسالاُوا ُلت حا ي ة  ِاً ى  لاُت أوسوودا  في  أوسوودو 

ل تلـك: وغـلوا    يىن : ُلت غض . وءان ِىض ألق المى فة ِكال  الى ب من ألق الرص ة يظـوو 

ن لولهم: حارداتي السنة  تا لم يكـن فيهـا مطـ , وحـاردت النالـة  تا لـم  ُلت منع. ويو هع  لت أ ع مي

 يكن لها لرن, ءما لال اللاُ :

داُت أُو ِاكواتُ   ِع فإتا ما حارا

ُاُن حا ي  أوُ  ا  ينوها فوت    ى  ي

ولِا لول    ىلم لع لائالً من مظقل م  الىلم لالع و ن ءان لع و ع, فإتا ءان تلك ءِلك, وءان غي    

 ائز ُنل ا أن يظىل ى ما أ مىت ُليع الحجة, فما صح  من األلـوال فـ  تلـك    أحـل األلـوال الظـ  

ت الحـ د فـ  ءـال  الىـ ب تء  الا ُن ألق الىلم. و تا ءـان تلـك ءـِلك, وءـان المىـ و  مـن مىنـ

ُ د فالن:  تا لصل لصلم ومنع لول ال ا ز:  القصل من لولهم: لل ح د فالن حا

ل ُع   غي ن ةي المو ُ دا الجا دو حا ُن أُم ي الل ُهياُح و  و ا*ا ساُيقخ ءانا مي

ـلاُوا ُلـت    غا يىن : يقصل لصللا, صح  أن الَِ لو أولت ِظوويق ا اية لول من لال: مىنـت لولـع وا

وم ِينهم, لادرين ُليع ف  أ فسهم.حا  غلوا ُلت أم  لل لصلوم واُظملوم, واسظس   ينا وا  ُ د  لادري

 28-26اآلية : 
ُم  ونا ل  لاالا أاُوساطوهو ومو ُح و آل ونا ل  ِاُق  اُحنو ما اُ  ي  ا لاضا أاُولاا لاالووا ا را القول في  تووييق لولع تىالت:بفالام 

ونا {.أالاُم أالوُق ل كوُم لاُو ا   توسار حو

يقول تىالت تء م: فلما صار لي * القو   لت  نظهم, ورأولـا محظ لـا ح ثهـا, أ ك ولـا وِـكوا    

فيها, لق ل   نظهم أ   ؟ فقال ِىضهم ألصحاِع ّنا منع أ هم لل أغفلوا   يـ   نـظهم, وأن الظـ  

هم, وأ هــم لــم ينط ــوا رأوا غي لــا:   ــا أيهــا القــو  لضــالون   يــ   نظنــا, فقــال مــن ُلــم أ هــا  نــظ

منـا منفىـة  نظنـا ِـِلاب ح ثهـا. وِنحـو الـَِ للنـا فـ   الط ي : ِق  حن أيها القو  مح ومون, حو ي

 تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

  26813 : ـآل ونا ا لاضا أاُولا لـالووا   ـ  ا را ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة فالام 

وزينا فحو منا.أَ أضللن  ا الط ي , ِق  حن مح ومون, ِق  و

ـآل ون.     ا لاضا أاُولـا لـالووا   ـ  ا را حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن لظادة فالام 

 يقول لظادة: يقولون أ طو ا الط ي  ما لِم ِجنظنا, فقال ِىضهم: ِق  حن مح ومون ح منا  نظنا.

ُم يىن : أُللهم. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:ولولع: لالا أُوسا     طوهو

ي حلثن  محمل ِن سىل, لال ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِـ , ُـن أِيـع, ُـن اِـن 26814  

ىُلنـاءو  ـِالكا  ا ُم لال: أُللهم, ويقال: لال  ي لم, ولال ف  الرقـ ة: وءا ـةً ُرا , لولع: لاالا أُوساطوهو مو أوم 

ساطا لال: الوسط: الىلل.  وا

, ُـن اِـن ُرـا , لولـع لـالا     , لـال: حـلثنا أِـو صـالح, لـال: ثنـ  مىاويـة, ُـن ُلـ   حـلثن  ُلـ  

ُم يقول: أُللهم.  أُوساطوهو

ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا الف ات ِن  الد, ُن سفيان, ُن  ِ اليم ِـن مهـا  , ُـن 26815  

مُ   : أُللهم.مجالل لالا أُوساطوهو

حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِو ُاصم, لال: حلثنا ُيست وحلثن  الحارخ, لـال: حـلثنا    

ُم لال: أُللهم.  الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالل, لولع لالا أُوساطوهو

ي , لال: حلثنا اِن يمان, ُن أِىا, ُن  ىف , 26816ُ   ُم ي حلثنا أِو ءو ا ن سـىيل لـالا أُوساـطوهو

 لال: أُللهم.
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ُم: أَ أُللهم لو ً, 26817   ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة لالا أُوساطوهو

. ونا ُ ىة ألاُم ألوُق لاكوُم لاُو  توسار حو  وءان أس   القو  فزُا, وأحسنهم را

ُم لال: أُللهم.حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور,      ُن مىم , ُن لظادة لالا أُوساطوهو

لثت ُـن الحسـين, لـال: سـمىت أِـا مىـات يقـول: حـلثنا ُريـل, لـال: سـمىت الضـحال 26818   ي حو

ُم يقول: أُللهم.  يقول ف  لولع: لالا أُوساطوهو

مو    ُونا يقول: لال تسظثنون  ت للظم لاناُص ي , فظقولوا  ن ِا* ولولع: ألُم ألوُق لاكوُم لاُو  توسار حو ينا ُصريحي ن ها مو

 هللا. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان, ُن  ِ اليم ِـن المهـا  , ُـن مجالـل 26819  

 لاُو  توسار حونا لال: ِلغن  أ ع ا سظثنا*.

ونا لـال: يقـول: تسـظثنون, فكـان لال: ثنا مه ان, ُن سفيان, ُن     ـر حو ُق لاكوـُم لاـُو  توسا مجالل ألـُم ألـو

 الظسريح فيهم ا سظثنا*.

 31-29اآلية : 
لاــتا ِاُىــض   ُا ُم  ــهو اُلراــقا ِاُىضو ينا ل  فاو ــاليمي ّا ِ ناــآ  ي  ــا ءون ــا  انا را ــُرحا ــالوواُ سو القــول فــي  توويــيق لولــع تىالت:بلا

يُ  ونا ل  لاالوواُ ياوا مو ينا {.ياظاالاوا  لاناا  ي  ا ءون ا  ااغي

ينا ف  ت ءنا ا سظثنا* ف  لسـمنا     ِ نا    ا ءون ا ّاليمي يقول تىالت تء م: لال أصحاب الجنة: سوُرحانا را

 وُزمنا ُلت ت ل   ىا  المساءين من ثم   نظنا.

ــونا يقــول  ــق  ثنــاؤم: فولرــق ِى   مو ُم ُلــت ِاُىــض  ياظاالوا ــهو اُلراــقا ِاُىضو ضــهم ُلــت ِىــض يلــو  ولولــع: فو

ِىضهم ِىضا ُلت تف يطهم فيما ف   وا فيع من ا سظثنا*, وُزمهم ُلت ما ءـا وا ُليـع مـن تـ ل 

   ىا  المساءين من  نهم.

ُرىالين: منالفين أمـ  هللا    ينا يقول: لال أصحاب الجنة: يا ويلنا   ا ءنا مو ُيلانا    ا ءون ا  اغي ولولع: يا وا

 ظسريح.ف  ت ءنا ا سظثنا* وال

 33-32اآلية : 
ــِاليكا  روــونا ل  ءا اغي ــا را ِ نا ــآ  ي  ــآ  يلاــتا را ُنها ُيــ اً م  لاناا  ا ن يوُرــلي

ــآ أا ِ نا ــتا را ُاسا القــول فــي  توويــيق لولــع تىالت:ب

ونا {. ةي أاُءرا و لاُو ءاا وواُ ياُىلامو اابو ا ا ي ا لاىِا اابو وا  اُلىِا

ُنها ِظوِظنا من  طو يقول تىالت تء م منر ا ُن ليق أصحاب الجنة    ُي ا مي لانا  ا ِ نا أُن يوُرلي ُاسات را  :

روونا يقول:   ا  لـت رِنـا راغرـون فـ  أن يرـللنا  اغي ِ نا را فىلنا الَِ سر  منا  ي ا من  نظنا    ا  لت را

 من  نظنا  ت للاكت  ي ا منها.

اابو يقول  ق  ثناؤم: ءفىلنا ِجنة أصحاب    الجنة,  ت أصرحت ءالص يم لولع تىالت تء م ءاِلكا الىِا

ِالَِ أرسلنا ُليها من الرال* وا افة المفسلة, فىلنا ِمن  الف أم  ا وءف  ِ سلنا ف  ُا ق الل يا, 

ة أُءرا و يىن  ُقوِة ا ا  ة ِمن ُصت رِـع وءفـ  ِـع, أءرـ  يـو  القيامـة مـن ُقوِـة  اابو ا ا ي ا لاىِا وا

 ل ألق الظوويق. تء  من لال تلك:الل يا وُِاِها. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لا

ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن 26820  

ونا يىن  ِِلك ُِاب الل يا. ةي أُءرا و لاُو ءا ووا ياُىلامو اابو ا ا ي ا لاىِا اابو وا  ُرا , لولع: ءاِالكا الىِا

: أَ ي حلثنا ِل , لال: حلثنا 26821   ـِالكا الىاـِاابو يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُـن لظـادة, لـال: هللا: ءا

. ونا ةي أُءرا و لاُو ءا ووا ياُىلامو اابو ا ا ي ا لاىِا  ُقوِة الل يا وا

ـِالكا الىاـِاابو لـال: 26822   ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِن زيل, فـ  لولـع: ءا

 ُقوِة اللينا. ُِاب الل يا: لالل أموالهم: أَ

ونا يقول: لو ءان لي * المل ءون يىلمـون أن ُقوِـة هللا أللـق اللـ ل ِـع    ولولع: لاُو ءا ووا ياُىلامو

 أءر  من ُقوِظع لهم ف  الل يا,  رتلُوا وتاِوا وأ اِوا, ولكنهم ِِلك  هال   يىلمون.

 36-34اآلية : 
ظ قيينا  ينا القول في  تووييق لولع تىالت:ب ين  ل ُلمو مي ُج ي ـاُلمو ينا ءا ُسـليمي يمي ل  أافاناُجىاقو اُلمو ن اتي الن ىي ُم  ا ِ هي ُنلا را ُي

ونا {. ا لاكوُم ءاُيفا تاُحكومو  ل  ما
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ـُم     ِ هي ُنـلا را ُي ظ قيينا الِين اتقوا ُقوِة هللا ِودا* ف ائضع, وا ظناب مىاصيع  يقول تىالت تء م:  ن  لُلمو

يمي يىن : ِساتين ال ن اتي الن ىي  نىيم اللائم. ا

ينا يقول تىالت تء م: أفنجىق أيها النـا  فـ  ء امظـ  و ىمظـ     مي ُج ي ينا ءالمو ُسليمي ولولع: أفاناُجىاقو المو

ف  ا ا  ة الِين  ضىوا ل  ِالطاُة, وتلـوا لـ  ِالىروديـة, و لـىوا ألمـ َ و هـ , ءـالمج مين 

 ال  ما هللا ِفاُق تلك.الَِ اءظسروا المآثم, ورءروا المىاص , و الفوا أم َ و ه ؟ ءا 

ىلون المطيع هلل من ُريلم, والىاص  لع منهم ف  ء امظـع سـوا*.    ونا أتجا ولولع: مالاكوُم ءاُيفا تاُحكومو

ــع الك امــة اللائمــة,  ــع ل ــق المطي ــل هللا, ِ وا ِينهمــا فإ همــا   يســظويان ُن ــاؤم:   تســو  يقــول  ــق  ثن

 والىاص  لع الهوان الرال .

 39-37اآلية : 
ونا ل  أاُ  لاكوـُم ال يـ  و ـا تانا سوـونا ل   ين  لاكوـُم فييـعي لاما ابخ فييـعي تاُلرو ظـا قول فـي  توويـيق لولـع تىـالت:بأاُ  لاكوـُم ءي

ونا {. ا تاُحكومو ةي  ين  لاكوُم لاما يااما   يلاتا ياُو ي اُلقي
لاُيناا ِااليغاةخ ُا انخ   أاُيما

هـا القـو  ِظسـويظكم ِـين المسـلمين والمجـ مين يقول تىالت تء م للمل ءين ِع من ل ي : ألكم أي   

ي  ون, فو ظم تلرسـون  ف  ء امة هللا ءظاب  زل من ُنل هللا أتاءم ِع رسول من رسلع ِون لكم ما تانا

 فيع ما تقولون. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

ظـابخ فييـعي ي حلثن  يو س, لـال: أ ر  ـا اِـن ولـ , لـال: لـال ا26823   ِـن زيـل فـ  لولـع: أُ  لاكوـُم ءي

ُنعو...  لـت  ُم ُلت ِاي ناة  مي ظاِا فاهو سوونا لال: فيع الَِ تقولون تق ؤو ع: تلرسو ع, ول أ: أُ  آتاُينالوُم ءي تاُلرو

 آ   ا اية.

ونا يقــول  ــق  ثنــاؤم:  ن لكــم فــ  تلــك الــَِ تنيــ ون مــن ا   ــ و ي  ــا تانا ــُم فييــعي لام  ألمــور ولولــع:  ن  لاكو

أل فسكم, ولِا أم  من هللا, توِيخ لهي * القو  وتق يع لهم فيما ءا وا يقولون من الرا ـق, ويظمـون 

 من األما    الكاتِة.

ةي يقول: لق لكم أيمان ُلينا تنظه  ِكم  لـت يـو     لاُينا ِاليغاةخ  لت ياُو ي القيياما ُا انخ  ولولع: أُ  لاكوُم فيع أيما

لما د ق ف  النرـ  «  ن»حكمون أَ ِون لكم حكمكم, ولكن األلف ءس ت من القيامة, ِون لكم ما ت

 الال : أَ لق لكم أيمان ِون لكم حكمكم.

 41-40اآلية : 
ـا و  ُم  ين ءا ءاآئيهي ءاآ*و فاُلياـوتوواُ ِيلوـ ا ِوـ ا ـُم  يمخ ل  أاُ  لاهو ُي اليكا زا م ِِي ُم أاي هو واُ القول في  تووييق لولع تىالت:بساُلهو

ليينا  ادي  {. صا

يقول تىالت تء م لنريع محمل صلت هللا ُليع وسلم: سق يا محمل لي * الملـ ءين أيهـم ِـون لهـم    

ـيمخ يىنـ : ءفيـق ِـع, والـزُيم ُنـل الىـ ب: الضـامن  ُي ُلينا أيما ا ِالغة ِحكمهم  لـت يـو  القيامـة زا

 والمظكلم ُن القو , ءما:

ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: 26824  

يمخ يقول: أيهم ِِلك ءفيق. ُي ُم ِِالكا زا  ُرا , لولع: أي هو

ـُم ِيـِالكا 26825   ُم أي هو ـُلهو ي حلثنا ِل , لال: حـلثنا يزيـل, لـال: حـلثنا سـىيل, ُـن لظـادة فـ  لولـع: سا

يمخ يقول: أيهم ِِلك ءفيق. ُي  زا

ءا*و فالُ    ِو ا ُم  ليينا يقول تىالت تء م: ألهي * القو  ِ ءا* ولولع: أُ  لاهو ادي ءائيهُم  ُن ءا ووا صا ووا ِيلو ا يوُت

فيما يقولون ويصفون من األمور الظ  يزُمون أ ها لهم, فليوتوا ِل ءائهم فـ  تلـك  ن ءـا وا فيمـا 

ون من الل ءا* صادلين.  يلُ 

 43-42اآلية : 
ــ ُا ــفو  يىوونا ل  القــول فــي  توويــيق لولــع تىــالت:بياُو ا يوُكلا ــظاطي ــالا ياُس ودي فا ــجو ــت الس  ُاُونا  يلا ــُل يو ــاق  وا ن سا

ونا {. لوُم سااليمو ودي وا ُاُونا  يلات الس جو لاُل ءاا وواُ يوُل ل ةخ وا ُم تي لوُم تاُ لاقوهو ارو ُِصا ىاةً أا ِي ا   ا

ُاُن ساق  لال  ماُة من الصحاِة والظاِىين من ألق الظ    وويق: يرلو يقول تىالت تء م ياُو ا يوُكلافو 

 ُن أم  ِليل. تء  من لال تلك:
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, لال: حلثنا ُرل هللا ِن المرـارل, ُـن أوسـامة ِـن زيـل, 26826   ي حلثن  محمل ِن ُريل المحارِ  

ُاُن ساق  لال: لو يو  ح ب وِل ة. مة, ُن اِن ُرا  ياُو ا يوُكلافو   ُن ُك ي

المغيـ ة, ُـن  ِـ اليم, ُـن اِـن  ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مهـ ان, ُـن سـفيان, ُـن26827  

ُاُن ساق  لال: ُن أم  ُ يم ءقول اللاُ :  ُرا  ياُو ا يوُكلافو 

ُ بو ِنا ُلت ساقي   تي الحا  ولاما

ُاـُن سـاق  و  26828   ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا   ي , ُن مغي ة, ُن  ِـ اليم ياـُو ا يوُكلاـفو 

ُ ما واحلا. وءان اِن ُرا  يقـول: يكلـف ُـن  يرقت ميمن    سجل, ويقسو ّه  الكاف  فيكون

 أم  ُ يم,    تسمع الى ب تقول:

ُ بو ِنا ُلت ساق   تي الحا  ولاما

ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: حلثنا أِ , ُن أِيع, ُن اِن 26829  

ُاُن ساق  يقول: حين يكلف األم , وترلو  األُمال, وءلفع: د ول ا ا  ة ُرا , لولع ياُو ا يوُكلافو 

 وءلف األم  ُنع.

, لـال: حـلثنا أِـو صـالح, لـال: حـلثنا مىاويـة, ُـن اِـن ُرـا , لولـع ياـُو ا 26830   يـ حـلثن  ُلـ  

ُان ساق  لو األم  اللليل المف ع من الهول يو  القيامة.  يوُكلافو 

ِن المرارل, ُـن اِـن  ـ ي , ي حلثن  محمل ِن ُريل المحارِ   واِن حميل, لا : حلثنا ا26831  

ُاُن ساق  لال: ِل ة األم  و ل م لال اِـن ُرـا : لـ  أِـل سـاُة فـ   ُن مجالل, لولع: ياُو ا يوُكلافو 

 يو  القيامة.

حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِو ُاصم, لال: حلثنا ُيست وحلثن  الحارخ, لـال: حـلثنا    

ُاُن ساق  لـال: الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أ ِ   جيح, ُن مجالل, لولع: ياُو  يوُكلافو 

ل ساُة تكون ف  يو  القيامة غيـ  أن فـ  حـليا الحـارخ لـال:  ِل ة األم , لال اِن ُرا : ل  أو 

 ولال اِن ُرا : ل  أِل  ساُة تكون ف  يو  القيامة.

 , ُـن سـىيل ِـن ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مهـ ان ُـن سـفيان, ُـن ُاصـم ِـن ءليـ26832  

  ري , لال: ُن ِل ة األم .

ُاـُن 26833   ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لـال: حـلثنا سـىيل, ُـن لظـادة, فـ  لولـع: ياـُو ا يوُكلاـفو 

 ساق  لال: ُن أم  ف يع  ليق.

ُاُن سـ    اق  حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن لظادة, ف  لولع ياُو ا يوُكلافو 

 لال: يو  يكلف ُن ِلة األم .

لثت ُـن الحسـين, لـال: سـمىت أِـا مىـات يقـول: حـلثنا ُريـل, لـال: سـمىت الضـحال 26834   ي حو

ُاُن ساق  وءـان اِـن ُرـا  يقـول: ءـان ألـق الجالليـة يقولـون: ِـم  ت  يقول ف  لولع: ياُو ا يوُكلافو 

 الح ب ُن ساق يىن   لرال ا ا  ة وتلاب الل يا.

ي حلثنا محمل ِن ِلار, لال: حلثنا ُرل ال حمن, لال: حلثنا سفيان, ُن سلمة ِن ءهيـق, 26835  

يظمثق هللا للنل  يو  القيامة حظت يم   المسلمون, لال: »لال: حلثنا أِو الزل ا*, ُن ُرل هللا, لال: 

تين أو ثالثـا,  فيقـول: لـق فيقول: من تىرلون؟ فيقولـون:  ىرـل هللا    لـ ل ِـع ِـي ا, فينظهـزلم مـ  

تى فون رِكم؟ فيقولون: سرحا ع  تا اُظ    لينا ُ فنام, لال: فىنل تلك يكلف ُن ساق, فال يرقت 

ميمن        هلل سا لا, ويرقت المنافقون ّهورلم  ارا خ واحل, ءو ما فيها السفافيل, فيقولون: رِنـا, 

 «.فيقول: لل ءنظم تلُون  لت السجود وأ ظم سالمون

يحيت ِن  لحة الي ِوُ , لـال: حـلثنا ِـ يك, ُـن األُمـ , ُـن المنهـال ِـن  ي حلثن 26836  

ينادَ مناد يو  القيامة: أليس ُـل ً مـن رِكـم الـَِ  لقكـم, »ُم و, ُن ُرل هللا اِن مسىود, لال: 

رءم, ثم رزلكم, ثم توليظم غي م أن يولت ءوق  ُرل منكم ما تولت, فيقولون: ِلـت, لـال: فيمثـق  ثم صو 

آلهــظهم الظــ  ءــا وا يىرــلو ها, فيظرىو هــا حظــت تــوردلم النــار, ويرقــت ألــق الــلُوة, فيقــول  لكــق  لــو 

ِىضــهم لــرىض: مــاتا تنظ ــ ون, تلــ  النــا ؟ فيقولــون:  نظ ــ  أن يونــادَ ِنــا, فيجــ *  لــيهم فــ  

ون ســجلا     صــورة, لــال: فــِء  منهــا مــا ِــا* هللا, فيكلــف ُمــا ِــا* هللا أن يكلــف, لــال: فينــ  
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, فإ ع يصي  فقار أصالِهم ُ ما واحلا مثق صياص  الرق , فيقال لهم: ارفىـوا رؤوسـكم المنافقين

 ثم تء  لصة فيها  ول.«  لت  ورءم

ي , لال: حلثنا أِو ِك , لال: حـلثنا األُمـ , ُـن المنهـال ُـن لـيس ِـن 26837   ي حلثنا أِو ءو ا

ينا لـال: سكن, لال: حل خ ُرل هللا ولو ُنل ُم  ياُو ا ياقوو و الن ا و  ب  الىاالمي  تا ءـان يـو  القيامـة »لي ا

ُوـ اة,  فـاة  لال: يقو  النا  ِين يلَ رب  الىالمين أرِىين ُاما, ِا صة أِصارلم  لـت السـما*, حو

يلجمهم الى ق, و  يكلمهم ِل  أرِىين ُاما, ثم ينادَ منـاد: يـا أيهـا النـا  ألـيس ُـل ً مـن رِكـم 

رءم ورزلكم, ثم ُر لات ءق  لو  ما تولوا؟ لالوا:  ىم؟ لال: في فـع الَِ  لقكم وصو  لتم غي م, أن يو 

لكق لو  ما ءا وا يىرلون من دون هللا لال: ويمثق لكق لو , يىن  آلهظم, فيظرىو ها حظـت تقـِفهم فـ  

النار, فيرقت المسلمون والمنافقون, فيقال: أ  تِلرون فقل تل  النا ؟ فيقولـون: حظـت يوتينـا رِنـا, 

و ــع؟ فقــالوا:  ن اُظــ   لنــا, لــال: فيظجلــت فينــ   مــن ءــان يىرــلم ســا لا, لــال: ويرقــت لــال: وتى ف

المنافقون   يسظطيىون ءون فـ  ّهـورلم السـفافيل. لـال: فيـِل  ِهـم فيسـالون  لـت النـار, فيقـِ  

ِهم, ويل ق لي * الجنة, لال: فيسظقرلون ف  الجنة ِما يسظقرلون ِع من الثواب واألزواج والحـور 

ن, لكق  ر ق منهم ف  الجنة ءِا وءِا, ِين ءق  نة ءِا وءِا, ِين أد الا وألصالا ألف سنة لو الىي

قـرالً حسـ  أ ـع رِـع,  ي ى ألصالا ءما ي ى أد الا لال: ويسظقرلع ر ق حسن الهي ة  تا      ليـع مو

ما ك ُلت ألف ل ية لال: يقول ُمـ : يـا ءىـ  أ   تسـمع مـا فيقول لع:   تفىق   ما أ ا ُرلل ولاُه ا

 ؟.«يحل خ ِع ُرل هللا

رالة, لال: حلثنا يحيت ِن حماد, لال: حلثنا أِـو ُوا ـة, لـال: حـلثنا سـليمان 26838   ي حلثنا اِن  ا

األُم , ُن المنهال اِن ُم و, ُن أِ  ُريـلة ولـيس ِـن سـكن, لـا : لـال ُرـل هللا ولـو يحـل خ 

 تا حلـ  النـا  ُلـت »ا يقـول ُرـل هللا؟ ُم , لال: و ىق ُم  يقول: ويحك يا ءى , أ  تسمع مـ

أر لهم أرِىين ُاما ِا صة أِصارلم  لت السما*,   يكلمهم ِل , واللمس ُلت رؤوسهم حظـت 

يلجمهم الى ق, ءق  ِ   منهم وفا  , ثم ينادَ مناد  من السما*: يا أيها النـا  ألـيس ُـل ً مـن رِكـم 

رءم, ثم توليظم غي م, أن يول  ءق  ر ق منكم ما تولت؟ فيقولون: ِلت ثم  الَِ  لقكم ورزلكم وصو 

ينادَ مناد من السما*: يا أيها النا , فلظنطل  ءق  أمة  لت ما ءا ت تىرل, لال: ويرسط لهم الس اب, 

لال: فيمثق لهم ما ءا وا يىرلون, لـال: فينطلقـون حظـت يلجـوا النـار, فيقـال للمسـلمين: مـا يحرسـكم؟ 

نا رِنا, فيقال لهم: لق تى فو ع  تا رأيظموم؟ فيقولون:  ن اُظـ   لنـا فيقولون: لِا مكا نا حظت يوتي

 «.ُ فنام

حظت  ن أحللم »ي لال: وثن  أِو صالح, ُن أِ  ل ي ة, ُن النر   صلت هللا ُليع وسلم 26839  

ليلظف  فيكلف ُن ساق, فيقىون سجودا, لال: وتوُلما  أصالب المنافقين حظـت تكـون ُ مـا واحـلا, 

ص  الرق , لال: فيقال لهم: ارفىوا رؤوسكم  لت  ورءم ِقلر أُمالكم لال: فظ فـع  ائفـة ءو ها صيا

ون ُلـت الصـ ا  ءطـ   الىـين, ثـم ت فـع أ ـ ى  منهم رؤوسهم  لت مثق الجرال من النور, فيمـ  

ون ُلت الص ا  ءم   ال يح, ثم ي فع آ  ون ِين أيليهم أمثـال  رؤوسهم  لت أمثال القصور, فيم  

ون ءم   النيق ثم ي فع آ  ون  لت  ور دون تلـك, فيلـل ون ِـل ا وآ ـ ون دون تلـك الريوت,  فيم  

ة, ويســظقيم  يملــون ملــيا حظــت يرقــت آ ــ  النــا  ر ــق ُلــت أ ملــة ر لــع مثــق الســ اج, فينــ   مــ  

طـ  أحـل مـا أُطيـت, و  يـلرَ ممـا  أ  ى, وتصيرع النار فظلىا منع حظت ين ج, فيقول: مـا أُو

لا جا, غي  أ   و   وتء  حليثا فيع  ول ا ظص ت لِا منع.« لت مسها, و    و لت ح  

ي حلثن  موست ِن ُرل ال حمن المس ول , لال: حلثنا  ىف  ِن ُون, لال: حلثنا للا  26840  

, لـال: لـال رسـول   َ ـُلر ِن سىل, لال: حلثنا زيل ِن أسلم, ُن ُطا* ِن يسار, ُـن أِـ  سـىيل النو

 تا ءان يو  القيامة  ـادى منـاد: أ  لظلحـ  ءـق  أمـة ِمـا ءا ـت تىرـل, فـال »هللا صلت هللا ُليع وسلم: 

يرقت أحل  ءان يىرل صنما و  وثنا و  صورة    تلروا حظت يظسـالطوا فـ  النـار, ويرقـت مـن ءـان 

يىرل هللا وحلم من ِ   وفا  , وغور  ات ألق الكظـاب ثـم تىـ ض  هـنم ءو هـا سـ اب يحطـم ِىضـها 

يز اِن هللا, فيقول: ءِِظم ما اتنـِ ِىضا, ثم تلُت ا ليهود, فيقال لهم: ما ءنظم تىرلون؟ فيقولون: ُزا

هللا من صاحرة و  ولل, فماتا ت يلون؟ فيقولون: أَ رِنا ّم نا فيقول: أفال ت دون فيِلرون حظـت 

فيقول:  يظسالطوا ف  النار, ثم تلُت النصارى, فيقال: ماتا ءنظم تىرلون؟ فيقولون: المسيح اِن هللا,
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ءِِظم ما اتنِ هللا من صاحرة و  ولل, فماتا ت يلون؟ فيقولون: أَ رِنـا ّم نـا اسـقنا, فيقـول: أفـال 

ت دون, فيِلرون فيظسالطون ف  النار, فيرقت من ءان يىرل هللا من ِ   وفا   لال: ثم يظرـل ى هللا لنـا 

ة, فيقـول: أيهـا ال ل مـ   نـا  لحقـت ءـق  أمـة ِمـا ءا ـت ف  صورة غي  صورتع الظـ  رأينـام فيهـا أو 

ِ     األ ريــا*, فيقولـون: فارلنــا النــا  فـ  الــل يا, و حـن ءنــا  لــت  تىرـل, وِقيــظم أ ـظم فــال يكلمــع يوم ـ

صحرظهم فيها أحوج لحقت ءق  أمة ِمـا ءا ـت تىرـل, و حـن  نظ ـ  رِنـا الـَِ ءنـا  ىرـل, فيقـول: أ ـا 

ِين هللا آية تى فو ع ِها؟ فيقولـون  ىـم, فيكلـف رِكم, فيقولون:  ىوت ِاهلل منك, فيقول: لق ِينكم و

ون سجلا أ مىون, و  يرقت أحل ءان سجل ف  الل يا سمىة و  ريـا* و   فالـا,     ُن ساق, فين  

صار ّه م  رقا واحلا, ءلما أراد أن يسجل     ُلت لفام لال: ثم ي  ـع ي فـع ِ   ـا ومسـي نا, ولـل 

ة, فيقـول: أ ـا رِكـم, فيقولـون:  ىـم أ ـت رِنـا ثـالخ  ُاد لنـا فـ  صـورتع الظـ  رأينـام فيهـا ل مـ   أو 

ار  «.م  

ي حلثن  محمل ِن ُرل هللا ِن ُرل الحكم, لال: ثن  أِ  وسىيل ِن الليا, ُن الليا, لال: 26841  

حــلثنا  الــل اِــن يزيــل, ُــن أِــ  لــالل, ُــن زيــل ِــن أســلم, ُــن ُطــا* ِــن يســار, ُــن أِــ  ســىيل 

ـا ءـا ووا »ت هللا ُليع وسلم لال: النلرَ, أن رسول هللا صل ـُ  ءوـق لاـُو   ِيما ياُلحا : لي يةي فاياقوولو نادي َ مو يونادي

ـة   ابو ءوـق  آليها م, وأصـحا ـعا أُوثـا يهي ابو األُوثاني ما ُم, وأصحا لييريهي عا صا ليي ي ما ابو الص  ُِلا و أصحا ياُىرولوونا فايا

ا  ُن ءانا ياُىرولو ّللا  ُم, حظت ياُرقات ما ظيهي عا آليها ضو ما ن ُم تاُى ي ها ظابي, ثوم  يوُيت  ِيجا اتي أُلق الكي غور  ا فا ي   وا ُن ِاُ  وا  مي

ابخ  ِ نا»ثم تء   حوم, غي  أ ع لال « ءو  ها سا ا فقال:  ن ءان لالـع فيـوتييهم الجرـار, ثـم « فإ  ا  اُنظا ي و را

 حلثنا الحليا  حو حليا المس ول .

ي , لال: حلثنا26842   ,  ي حلثنا أِو ءو ا , ُـن  سـماُيق ِـن رافـع المـل    ُرل الـ حمن المحـارِ  

ُن يزيل ِن أِ  زياد ُن ر ق من األ صار, ُن أِ  ل ي ة أن رسول هللا صـلت هللا ُليـع وسـلم 

ـ»لال:  لاكـا مي و ما ىاـقا ّللا  ـل   ا ُنلي أحا ُي ل   نا ال  اليمي حظت  تاا لاُم ياُر ا تارىةخ ألاحا ُ لوو ي مي و لُلما ِو ّللا  ـةي يوُ و الئيكا نا الما

ــعو  ــت فاظاظُراىو يسا ُي ةي  ــورا ــت صو ــةي ُل الئيكا ــنا الما ــا مي لاك و ما ــقا ّللا  ىا ــودو, وا ا ــعو اليهو , فاناظُراىو ــز  ُي ُوزا ةي  ــورا ــت صو ُل

ا ءا ووا ياىُ  ُم وما ظيهي ُ  ءوق  لاُو   ِيآلاها ياُلحا : أ  لي ُم, فاقالا الئي ا ءول هو عا النا ناد  أسما ى, ثوم   اداى مو ارا ُن الن صا رولوونا مي

ُم  م  لـاداتُهو عو ِاـينا يالاُيـع, ثـو ظـو قا لاـعو آلها ثـ  ي ُِي ا    مو ُن دووني ّللا  لخ ءانا ياُىرولو مي اري دووني هللا, فاال ياُرقات أحا  لـت النـ 

ــ مو: أي هــا الن ــا و تالا ــق  ثانــاؤو و  ا نــافيقوون لــالا ّللا  مو المو نوــون فيــيهي ُيمي ــ ا حظــت  تاا لاــُم ياُرــ ا     المو , تالا  ا الن ــا و

ا ءون ا  اُىرو  و وما ي مالانا  لاعخ     ّللا  ّللا  : وا , فاياقوولوونا ا ءوُنظوُم تاُىرولوونا ظيكوُم وما قووا ِيآليها , اُلحا لووا الن ا و م, وا لو  لاها غاُي ا

ظيكوُم  قووا ِآليها : اُلحا ثُقا تلكا مو الث ا يياةا مي ُم, ثوم  ياقوولو لاهو و ثار ظاهو : ّللا  , فايوقـالو ثُـقا تلـكا , فاياقوولوونا مي ا ءوُنظوُم تاُىرولوونا وما

فو  ظيعي ما ياُى ي ُا اما ُن  ُم مي ل ت لاهو فوو اها؟ فاياقوولوونا  اىاُم, فاياظاجا ُن آياة  تاُى ي ِ كوُم مي ِاينا را ـُم لاُق ِاُيناكوُم وا ِ هو ع را و اعو أ ـ 

ياقاعو  هُم وا ولي لا ُلت وو و ونا لاعو سوج  ياصي  الراقا ي  فاياني   ُم ءاصا و أُصالِاهو نافي   ُلت لافامو, وياُجىاقو ّللا   «.ءوق  مو

ي وحلثن  أِو زيل ُم  ِن ِرة, لال: حلثنا الوليل ِن مسـلم, لـال: حـلثنا أِـو سـىيل روح 26843  

ِن  ناح, ُن مولت لىم  ِن ُرل الىزيز, ُن أِ  ِ دة ِن أِ  موست, ُن أِيع, ُن النر   صـلت 

ُاُن ساق  لال: هللا ُل ون لع سجلا»يع وسلم لال: ياُو ا يوُكلافو   «.ُن  ور ُ يم, ين  

, لال: حلثنا ُريل هللا, ُن أِ   ىفـ , ُـن ال ِيـع فـ  26844    َ ري ي حلثن   ىف  ِن محمل الرُزوا

ُاونا  لت السجود ولم سالم ُاُن ساق  لال: يكلف ُن الغطا*, لال: ويوُل  ون.لولع هللا ياُو ا يوُكلافو 

مة, ف  لولع ياُو ا 26845   سامة ِن زيل, ُن ُك ي
ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا اِن المرارل, ُن أو

ُاُن ساق  لال: لو يو و ء ب  وِل ة.  يوُكلافو 

ُاُن ساق  »وتوء  ُن اِن ُرا  أ ع ءان يق أ تلك:    فو  ِمىنـت تكلـف القيامـة ُـن ِـل ة « ياُو ا تاُكلي

 ف لِا األم و ُن ساق:  تا صار  لت ِل ة ومنع لول اللاُ :ِليلة, والى ب تقول: ءلا 

احو   نا الل    الص  ا ِالاا مي ُاُن ساليهاوا ُم   ءالافاُت لاهو

ودي فاال ياُسظاطيىوونا يقول: ويلُولم الكلـف ُـن السـاق  لـت السـجود هلل    ُاُونا  لت الس جو يوُل ولولع: وا

 تىالت فال يطيقون تلك.

ـىاةً أُِ    ِي ُاُونا  لـت ولولع:  ا ُل لاـُل ءـا ووا يـو ةخ يقـول: تغلـالم تلـة مـن ُـِاب هللا وا لـ  ُم تي ُ لاقوهو لوُم تـا ـارو صا

ونا يقول: ولل ءا وا ف  اللينا يلُو هم  لت السجود لع, ولـم سـالمون,   يمـنىهم  لوُم ساليمو ودي وا الس جو
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ع: الصـالة المكظوِـة. من تلك ما ع, و  يحول ِينع وِينهم حائق. ولل ليق: السجود ف  لـِا الموضـ

 تء  من لال تلك:

لاـُل 26846   ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان, ُن منصور, ُن  ِـ اليم الظيمـ   وا

ونا لال:  لت الصالة المكظوِة. لوُم ساليمو ودي وا ُاُونا  لت الس جو  ءا ووا يوُل

لاُل ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان, ُن 26847   أِ  سنان, ُن سىيل ِن  ري  وا

َا  لت الصالة المكظوِة فال يجيرع. عو المناد ودي لال: ياُسما ُاُونا  لت الس جو  ءا ووا يوُل

ودي لـال:     ُاُونا  لـت الس ـجو ُل لاـُل ءـا ووا يـو لال: ثنا مه ان, ُن سفيان, ُن أِيع, ُن  ِـ اليم الظيمـ   وا

 الصالة المكظوِة.

... ا اية, لال ألق الظوويـق تءـ  مـن وِنحو الَِ للنا ف   يىوونا ودي فاال ياُسظاطي ُاُونا  لت الس جو يوُل   لولع وا

 لال تلك:

, ُن اِن ُرـا , لولـع: 26848   , لال: حلثنا أِو صالح, لال: ثن  مىاوية, ُن ُل   ي حلثن  ُل  

ون لـال: لـم الكفـار ءـا لوُم سـاليمو ودي وا ُاُونا  لت الس جو لاُل ءا ووا يوُل  وا يـلُون فـ  الـل يا ولـم آمنـون, وا

فاليو  يلُولم ولم  ائفون, ثم أ ر  هللا سرحا ع أ ع حال ِين ألق اللـ ل وِـين  اُظـع فـ  الـل يا 

ونا وأمـا فـ  ا ا ـ ة  ـ و ـا ءـا ووا يوُرصي وا ا  ة, فوما ف  الل يا فإ ع لال ما ءا ووا يُسظاطيىوون الس ُمعا وما

يىوونا   لوُم.فإ ع لال: فاال ياُسظاطي ارو ُِصا ىاة أ ِي  ا

ودي 26849   ُاُونا  لـت الس ـجو ُل يـو ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظـادة, لولـع: وا

يىوونا تلكم وهللا يو  القيامة. توء  لنا أن  ر   هللا صـلت هللا ُليـع وسـلم ءـان يقـول:  ُيتانو »فاال ياُسظاطي يـو

ةي ف نينا ياُو ا القيياما ُيمي نـافي ي لُلمو ّاُهـ و المو , فاياُقسوـو  ناف خ ناُيني مو ُيمي ِاينا ءوق  مو , وا نوونا ُيمي لو المو , فاياُسجو ودي   الس جو

ةً  ُس ا حا ةً وا غارا, وا الااما صا تو   وا ُم تاُوِيينا وا لاُيهي ُا نينا  ُيمي ودا المو و سوجو , وياُجىاقو ّللا  ودي  «.ُاُن الس جو

ُاُونا  ل   لاُل ءا ووا يوُل : أَ ف  الل يا.ولولع: وا ونا لوُم ساليمو ودي أَ ف  الل يا وا  ت الس جو

حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن لظادة, لال: ِلغن  أ ع يوُيتان للميمنين    

يو  القيامة ف  السـجود ِـين ءـق مـيمنين منـاف , يسـجل الميمنـون, و  يسـظطيع المنـاف  أن يسـجل 

ُاُونا  لـت وأحسرع لال: تقسو ّ ُل لاـُل ءـا ووا يـو هورلم, ويكون سجود الميمنين توِينـا ُلـيهم, لـال: وا

. ونا لوم ساليمو ودي وا  الس جو

 45-44اآلية : 
ونا ل   ُياو  ا ياُىلامو ُن حا ُم م  هو ناُسظاُلري و ياي سا لي اا اُلحا يِا ن يوكاِ بو ِيها ما اُر ي  وا القول في  تووييق لولع تىالت:بفِا

مُ  أوُملي  لاهو ظيينخ {. وا َ ما   ين  ءاُيلي

ين ِالق آن  ل       يقول تىالت تء م لنريع محمل صلت هللا ُليع وسلم: ءُق يا محمل أم  لي * المكِِ 

ولــِا ءقــول القائــق  ا ــ  غيــ م يظوُــل ر ــالً: دُنــ  و يــام, و ل نــ  و يــام, ِمىنــت: أ ــع مــن ورا* 

ــن»مســا*تع. و  ــِاا « ما ــِ بو ِيها ــُن يوكا ما ياي فــ  موضــع  صــ , ألن مىنــت الكــال  مــا فــ  لولــع: وا ــلي اُلحا

ُءـتا ورأياــك مـا أفلحــت. والىــ ب تنصـ   ألن مىنــت «, ورأيــك»تءـ ت, ولــو   يـ  لــولهم: لــو تو ي

 الكال : لو وءلظك  لت رأيك لم تفلح.

ونا يقـول  ـق  ثنـاؤم: سـنكيللم مـن حيـا   يىلمـون,    ُياو   ياُىلامو ُن حا ُم مي هو ناُسظاُلري ي وتلـك ولولع: سا

ِون يمظىهم ِمظا  الـل يا حظـت ي نـوا أ هـم مظىـوا ِـع ِنيـ  لهـم ُنـل هللا, فيظمـادوا فـ   غيـا هم, ثـم 

 يو ِلم ِغظة ولم   يلى ون.

ظيينخ يقول تىالت تء م: وأ ست* ف  آ الهم مالوة من الزمان, وتلـك    َ ما ُم  ن  ءاُيلي ولولع: وأوُملي  لاهو

دلم ظيـينخ يقـول:  ن  ِ لة من اللل  ُلت ءف لم وتم   َ ما ُيـلي ُلت هللا لظظكامـق حجـ  هللا ُلـيهم  ن  ءا

َ  ِليل.  ءيلَ ِولق الكف  لو

 47-46اآلية : 
ــُم  نــلالومو اُلغاُيــ و فاهو ُي ثُقالوــونا ل  أاُ   ُغــ ا   م  ــن م  ــُم م  ُم أاُ ــ اً فاهو الوهو القــول فــي  توويــيق لولــع تىــالت:بأاُ  تاُســو

 ياُكظوروونا {.
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 م لنريع محمل صلت هللا ُليع وسلم: أتسول يا محمل لي * المل ءين ِاهلل ُلت ما يقول تىالت تء   

ثُقالوون يىن  من غـ    ُغ ا   مو ُن ما ُم مي , ثواِا و زا* فاهو أتيظهم ِع من النصيحة, ودُوتهم  ليع من الح  

 م ما أصـاِهن تلك األ   مثقلون, لل أثقلهم القيا  ِودائع, فظحاموا لِلك لرول  صيحظك, وتجنروا لى

 من ثقق الغ   الَِ سولظهم ُلت تلك الل ول ف  الَِ دُوتهم  ليع من اللين.

ُم يُكظوروونا يقول: أُنللم اللوح المحفوّ الَِ فيع  رو مـا لـو ءـائن, فهـم    ُنلالومو الغاُي و فاهو ُي ولولع: أُ  

منزلـة ُنـل هللا مـن  يكظرون منع ما فيع, ويجادلو ك ِع, ويزُمـون أ هـم ُلـت ءفـ لم ِـ ِهم أفضـق

 ألق األيمان ِع.

 49-48اآلية : 
ُك وـو خ  لوـوا ما ـوتي  يُت  اـاداىا وا احي ي اُلحو ِ كا وا ا تاكون ءاصا ُكمي را القول في  تووييق لولع تىالت:بفااُصريُ  ليحو

و خ {. ُِمو لووا ما آ*ي وا ا ِياُلىا ا ِ عي لانورِي ن ر  ةخ م  ءاعو  يُىما  ل  ل ُو ا أان تالاارا

يقول تىالت تء م لنريع محمل صلت هللا ُليع وسلم: فاصـر  يـا محمـل لقضـا* رِـك وحكمـع فيـك,    

وف  لي * المل ءين ِما أتيظهم ِع من لـِا القـ آن, ولـِا الـلين, وامـض لمـا أمـ ل ِـع رِـك, و  

 يثنيك ُن ترليت ما أم ت ِظرليغع تكِيرهم  يال وأتالم لك.

احي ي ا   ظ ت صلت هللا ُليع وسـلم ولولع: وا  تاكوُن ءاصا وتي الَِ حرسع ف  ِطنع, ولو يو س ِن ما ُلحو

ُك وـو خ يقـول:  ت  لـوا ما فيىالرك رِك ُلت ت ءك ترليت تلـك, ءمـا ُالرـع فحرسـع فـ  ِطنـع.  ُت  ـاداى وا

  ادى ولو مغمو , لل أثقلع الغم  وء مع, ءما:

, لال: حلثنا أِو صالح, لال: ثن  مىاوية26850   , ُن اِن ُرـا , لولـع: ي حلثن  ُل   , ُن ُل  

ُك وو خ يقول: مغمو . لووا ما   ُت  اداى وا

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 26851  

ُك وـو خ  لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىـا ُـن اِـن أِـ   جـيح, ُـن مجالـل, فـ  لولـع: ما

 لال: مغمو .

لة والغض . تء  مـن وءا   :   تكن مثلع ف  الىاجا وتي احي ي اُلحو ن لظادة يقول ف  لولع: وا  تاكوُن ءاصا

 لال تلك:

كا وا  تاكوـُن 26852   ِـ  ُكـمي را ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سـىيل, ُـن لظـادة فاُصـريُ  ليحو

ُك وو خ يقول:   لووا ما وتي  ُت  اداى وا ق, و  تغض  ءما غض . ءاُصاحي ي اُلحو ُاجي  تىجق ءما 

 حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن لظادة, مثلع.   

ِ عي يقول  ق  ثنـاؤم: لـو  أن تـلارل صـاح  الحـوت  ىمـة مـن    ُن را ةخ مي ءاعو  يُىما ولولع: لاُو  أُن تالاارا

ا  ا*ي ولـو الفضـا* مـن األرض: ومنـع لـول  رِع, ف حمع ِها, وتاب ُليع من مغاضرظع رِع لانورِي ِالىا ا

ُىلة:  ِن  ا

ا*ي ثيياِي    ُِتو ِالرالالي الىا ا لاوا ارا ثارا ُي ُ الً   أ ا و  فاُىتو ري را  وا

ليـيم. تءـ     و خ فقال ِىضهم: مىنام ولو مو ُِمو لووا ما و خ ا ظلف ألق الظوويق ف  مىنت لولع: وا ُِمو لووا ما وا

 من لال تلك:

, ُـن اِـن ُرـا , فـ  ي حلث26853   , لال: ثن  أِـو صـالح, لـال: ثنـ  مىاويـة, ُـن ُلـ   ن  ُل  

و خ يقول: ولو مليم. ُِمو لووا ما  لولع: وا

 ولال آ  ون: ِق مىنت تلك: ولو مِ   تء  من لال تلك:  

و خ لـال: لـو 26854   ُِمو ـ لوـوا ما ي حلثنا اِن ُرل األُلت, لـال: حـلثنا المىظمـ , ُـن أِيـع ُـن ِكـ  وا

 .مِ  

 52-50اآلية : 
واُ  فاــ و ينا ءا ِي ـ ــادو الـ  ينا ل  وا ين ياكا ــاليحي ــنا الص  ىالاــعو مي ـعو فاجا ِـ  ــامو را ــيق لولــع تىالت:بفااُ ظارا ــول فــي  تووي الق

ُء خ ل ُلىاالا  ا لووا  ي   تي ما ُجنوونخ ل  وا ياقوولوونا  ي  عو لاما ىوواُ الِ ُء ا وا ا سامي ُم لام  لي اري ُِصا ا  ينا {.مي لايوُزليقوو اكا ِيو

ــعو مــنا     ىالا تــع فاجا ــع, يىنــ  اصــطفام وا ظــارم لنرو  يقــول تىــالت تءــ م: فــا ظرت صــاح ا الحــوت رِ 

ينا يىن  من الم سلين الىاملين ِما أم لم ِع رِهم, المنظهين ُما  هالم ُنع. اليحي  الص 
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ُم يقــول  ــق     لي ــاري ُِصا وا لايوُزليقوو اــكا ِو فاــ و ينا ءا ِي ثنــاؤم: و ن يكــاد الــِين ءفــ وا يــا  ولولــع: وا ُن ياكــادو ال ــ

و ك ِوِصارلم من ِلة ُلاوتهم لك ويزيلو ك في موا ِك ُنل    لم  ليك غي ا ُليك.  محمل ياُنفِو

ُونيــ ا ِــِلك: و ن يكــان الــِين ءفــ وا ممــا ُــا ول ِوِصــارلم لي مــون ِــك يــا محمــل,  ولــل ليــق:   ــع 

م  لـ   لـالوا: و  مـا ءا ـت لـ ي  ويص ُو ك, ءمـا تقـول الىـ ب: ءـاد فـالن يصـ ُن  ِلـل ة   ـ 

ىووا الِ ُء ا  ا سامي ُا وا لمجنون, فقال هللا لنريع ُنل تلك: و ن يكاد الِين ءف وا لي مو ك ِوِصارلم لام 

. وِنحو الَِ للنا ف  مىنت لايوُزليقوو اكا لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك: ُجنوونخ ياقوولوونا    عو لما  وا

ي , لال: حلثنا اِن ُيينة, ُـن ُمـ و, ُـن ُطـا*, ُـن اِـن ُرـا , فـ  ي حلثنا أِو ءو 26855    ا

ِو ك ِوِصـارلم مـن  ىووا الـِ ُء ا يقـول: ياُنفـو ا ساـمي م لام  لي اري ُِصا وا لايوُزليقوو اك ِو ينا ءافا و ِي لولع: وا ُن يكادو ال 

لا  السهم أو زل .  ِل ة الن  , يقول اِن ُرا : يقال للسهم: زا

, لال    , ُن اِن ُرا , لولع: لايوُزليقو اك حلثن  ُل   : حلثنا أِو صالح, لال: ثن  مىاوية, ُن ُل  

و ك ِوِصارلم. ُم يقول: لاياُنفِو لي اري ُِصا  ِو

حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِـ , ُـن أِيـع, ُـن اِـن ُرـا ,    

وا لايوُزليقوو اكا  ينا ءافا و ِي ُم يقول: ليزلقو ك ِوِصارلم. لولع وا ُن يكادو ال  لي اري ُِصا  ِو

ي حلثن  يىقوب ِن  ِ اليم, لال: حـلثنا للـيم, لـال: أ ر  ـا مىاويـة, ُـن  ِـ اليم, ُـن 26856  

قوو اكا »ُرل هللا أ ع ءان يق أ:  وا لايوُزلي ينا ءافا و ِي  «.وا ُن ياكادو ال 

نا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلث26857  

لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِ   جيح, ُـن مجالـل, فـ  لولـع: لايوُزليقوو اـكا 

 لال: لينفِو ك ِوِصارلم.

ي حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىمـ , ُـن لظـادة فـ  لولـع: لايوُزليقوو اـكا 26858  

ُم لال: لي لي اري ُِصا ُو ك.ِو  زلقو ك, ولال الكلر  ليُص ا

ــكا     وا لايوُزليقو ا ــ و فا ينا ءا ِي ــ حــلثنا ِلــ , لــال: حــلثنا يزيــل, لــال: حــلثنا ســىيل, ُــن لظــادة وا ُن ياكــادو ال 

ُم لينفِو ك ِوِصارلم مىاداة لكظاب هللا, ولِء  هللا. لي اري ُِصا  ِو

لثت ُـن الحسـين, لـال: سـمىت أِـا مىـات يقـول: حـلثنا 26859ُ   ريـل, لـال: سـمىت الضـحال ي حو

لُم يقـول: ياُنفـِو ك ِوِصـارلم مـن الىـلاوة  ـاري ُِصا وا لايوُزليقوو اكا ِو ينا ءافا و ِي يقول ف  لولع: وا ُن ياكادو ال 

 والرغضا*.

ا* الملينة    ا* ف  ل ا*ة لولع لايوُزليقوو اكا فق أ تلك ُامة ل   ِفظح اليـا* مـن « لاياُزليقوو اكا »وا ظلفت الق  

ا* الكوفة والرص ة لايوُزليقوو اكا ِضم اليا* من أزلقع يوُزليقع.زلقظع  ُلقا. ول أتع ُامة ل    أزلقع زا

والصــواب مــن القــول فــ  تلــك ُنــل أ همــا ل ا*تــان مى وفظــان, ولغظــان ملــهورتان فــ  الىــ ب   

 صي .مظقارِظا المىنت والى ب تقول للَِ يحلي  ال أ : لل أزلقع وزلقع, فرويظهما ل أ القارى* فم

ُجنوونخ يقـول تىـالت تءـ م:    ياقوولوونا    عو لاما ىووا الِ ُء ا يقول: لما سمىوا ءظاب هللا يظلت وا ا سامي ولولع لما

يقول لي * المل ءون الِين وصف صفظهم  ن محملا لمجنون, ولِا الَِ  ا* ـا ِـع مـن الهـِيان 

ينا  ما لووا     تُء خ لُلىاالمي َ ِع ف   نو ع وا ِي ءـ  تاء ـ  هللا ِـع الىـالاميني الثقلـين  الَِ ياُه وما محمـل    تي

 الجن  واه س.

 سورة الحاقة

 سورة الحالة مكية

 وآياتها ثنظان و مسون

 بسم هللا الرحَمن الرحيـم
 

 4-1اآلية : 
اتُ  ـِِ  ةو ل  ءا الـ  ـا اُلحا الا ما ـآ أاُدرا ما ةو ل  وا آلـ  ا اُلحا ال ةو ل  ما ـادخ  القول في  تووييق لولع تىالت:باُلحا ُا ـودو وا ثامو

ُاةي {.  ِياُلقااري
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يقول تىالت تء م: الساُة اُلحال ةو الظ  تح   فيهـا األمـور, ويجـ  فيهـا الجـزا* ُلـت األُمـال مـا    

َ  ِ * الساُة الحالة. وتوء  ُن الى ب أ ها تقول: لما ُـ   الحالـة مظـت والحقـة  اُلحال ةو يقول: أ

الخ, وتقول: ولل ح   ُليـع اللـ *  تا و ـ , فهـو يحـ   مظت, وِالكس  ِمىنت واحل ف  اللغات الث

حقولا. والحالة األولت م فوُة ِالثا ية, ألن الثا ية ِمنزلـة الكنايـة ُنهـا, ءو ـع ُجـ  منهـا, فقـال: 

الحالة: ما ل  ءما يقال: زيل ما زيل. والحالة الثا ية م فوُة ِما, وما ِمىنت أَ, وما رفع ِالحالة 

ُاةو فما ف  موضـع الثا ية, ومثلع ف  ال ُاةو ما القاري يني و القاري ابو اليامي ين ما أصحا ابو اليامي ق آن وأصحا

رفــع ِالقارُــة الثا يــة واألولــت ِجملــة الكــال  ِىــللا. وِنحــو الــَِ للنــا فــ  لولــع: اُلحال ــةو لــال ألــق 

 الظوويق تء  من لال تلك:

, لال: حلثنا أِو صالح, لال: ثن  مىاويـة26860   , ُـن اِـن ُرـا , فـ  ي حلثن  ُل   , ُـن ُلـ  

 لولع اُلحال ةو لال: من أسما* يو  القيامة, ُ مع هللا, وحِ رم ُرادم.

ةو 26861   مة لـال: اُلحالـ  ي , لال: حلثنا اِن يمان, ُن ِ يك, ُن  اِ , ُن ُك ي ي حلثنا أِو ءو ا

 القيامة.

ةو يىنـ  السـاُة ي حلثنا ِل , لال: حلثنا ِزيل, لال: حـلثنا سـىيل, ُـن لظـادة26862   , لولـع: اُلحالـ 

 أحقت لكق ُامق ُملع.

ةو لـال: أحقـت لكـق  لـو      حلثن  اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن لظـادة اُلحالـ 

 أُمالهم.

لثت ُـن الحسـين, لـال: سـمىت أِـا مىـات يقـول: حـلثنا ُريـل, لـال: سـمىت الضـحال 26863   ي حو

 ىن  القيامة.يقول ف  لولع: اُلحال ةو ي

ةو و 26864   ةو مـا اُلحالـ  ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِن زيل, فـ  لولـع: اُلحالـ 

ة لال: لِا ءلع يو  القيامة الساُة, ول أ لـول هللا:  ا   ة و الص  القاارُةو ما القارُة و الوالىةو و الط ام 

افيىاةخ  ةخ را ِاةخ  افيضا ُلىاظيها ءاتي والنافضة مـن لـي * أيضـا  فضـت ألـق النـار, و   ىلـم أحـلا  لاُيسا ليوا

أ فض من ألق النار, و  أتل  و  أ  ى ورفىت ألق الجنة, و   ىلم أحلا أِ   من ألـق الجنـة 

  َ ةو يقـول تىـالت تءـ م لنريـع محمـل صـلت هللا ُليـع وسـلم: وأ الا ما اُلحالـ  ما أُدرا و  أء  . ولولع: وا

  َ فك أ  ِ * الحالة. ِ * أدرال وُ  

 

فلـم « ومـا يـلريك»ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان لال: مـا فـ  القـ آن 26865  

 فقل أ ر م.«, وما أردال»ينر م, وما ءان 

ةو 26866   الا مـا اُلحالـ  مـا أُدرا ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سـىيل, ُـن لظـادة, لولـع: وا

 ءما تسمىون.تى يما ليو  القيامة 

ت ثمـود لـو  صـالح, وُـاد لـو  لـود    ـةي يقـول تىـالت تءـ م: ءـِِ  ُا ودو وُادخ ِالقاري اُت ثامو ولولع: ءاِِ 

ِالساُة الظـ  تقـ   للـوب الىرـاد فيهـا ِهجومهـا ُلـيهم. والقارُـة أيضـا: اسـم مـن أسـما* القيامـة. 

 وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

ُـادخ 26867   ـودو وا اُت ثامو ـِِ  ي حـلثنا ِلـ , لـال: حـلثنا يزيـل, لـال: حـلثنا سـىيل, ُـن لظـادة, لولـع: ءا

ُاةي أَ ِالساُة.  ِالقاري

ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن 26868  

ُاةي لال: القارُ ودو وُادخ ِالقاري اُت ثامو  ة: يو  القيامة.ُرا , لولع: ءاِِ 

 8-5اآلية : 
ـ    ُ صا يح  صا ُلليكوواُ ِيـ ي

و ـادخ فاـو ُا ـا  أاما ياـةي ل  وا وُلليكوواُ ِيالط اغي ـودو فاـو ـا ثامو ام  القول في  تووييق لولع تىالت:بفاو

ا صا  ى اُلقاُو ا فييها سووماً فاظا ا ا يياةا أاي ا   حو ثاما ُم ساُرعا لاياال  وا لاُيهي ُا لاا  ازو  اُنـق  ُااتيياة  ل  سان  ا جا ُُ ُم أا ا  هو و ُاتا ءا  ُ

ن ِااليياة  {. م م  ىا لاهو ُق تا ا ياة  ل  فاها اوي   ا

ودو لو  صالح, فوللكهم هللا ِالطاغية.    ا ثامو  يقول تىالت تء م: فوم 

وا ظلـف فـ  مىنـت الطاغيــة الظـ  أللـك هللا ِهــا ثمـود ألـق الظوويـق, فقــال ِىضـهم: لـ   غيــا هم   

 ن لال تلك:وءف لم ِاهلل. تء  م
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ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 26869  

لال: حلثنا الحسن, لـال: حـلثنا ورلـا*,  ميىـا ُـن اِـن أِـ   جـيح, ُـن مجالـل, فـ  لـول هللا ُـز  

ياةي لال: ِالِ وب. وُلليكووا ِالط اغي : فو  و ق 

وُلليكووا ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا ا26870   ـودو فـو ـا ثمو ِن ول , لال: لال اِـن زيـل, فـ  لولـع: فوم 

الــا ولــال: لــِم الطاغيــة  غيــا هم وءفــ لم ِآيــات هللا.  ــودو ِطاُغوا اُت ثامو ــِِ  ــةي فقــ أ لــول هللا: ءا يا ِالط اغي

 الطاغية  غيا هم الَِ  غوا ف  مىاص  هللا و ال  ءظاب هللا.

صيحة الظ  لـل  ـاوزت مقـادي  الصـياح و غـت ُليهـا. ولال آ  ون: ِق مىنت تلك: فوللكوا ِال  

 تء  من لال تلك:

وُلليكووا 26871   ـودو فـو ـا ثامو ام  ي حلثنا ِلـ , لـال: حـلثنا يزيـل, لـال: حـلثنا سـىيل, ُـن لظـادة, لولـع: فو

ياةي ِىا هللا ُليهم صيحة فولملتهم.  ِالط اغي

ياةي لال: أرسق هللا ُليهم حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُ    ن لظادة ِالط اغي

 صيحة واحلة فولملتهم.

وللكوا ِالصيحة الطاغية.    وأولت القولين ف  تلك ِالصواب لول من لال: مىنت تلك: فو

و  ما للنا تلك أولت ِالصواب, ألن هللا   ما أ ر  ُـن ثمـود ِـالمىنت الـَِ أللكهـا ِـع, ءمـا أ رـ    

ُ صا   ُاتيياة  ولـو ءـان النرـ  ُـن ثمـود  ُن ُاد ِالَِ أللكها ِع, يح  صا ُلليكووا ِي ي
و ا ُادخ فو فقال: وأم 

ِالسر  الَِ أللكها من أ لع, ءان النر  أيضا ُن ُاد ءِلك,  ت ءـان تلـك فـ  سـياق واحـل, وفـ  

 تراُع تلك ِنر م ُن ُاد ِون لالءها ءان ِال يح اللليق الواضـح ُلـت أن   رـارم ُـن ثمـود   مـا 

 ِينت.لو ما 

ُ صا   ُاتيياة  يقول تىالت تء م: وأما ُاد لـو  لـود فـوللكهم هللا    يح  صا ُلليكووا ِي ي
و ا ُادخ فو ولولع: وأم 

ــة  يقــول: ُظــت ُلــت  زا هــا فــ   ِــ يح ص صــ , ولــ  اللــليلة الىصــو  مــع ِــل ة ِ دلــا ُاتايا

وِنحـو الـَِ للنـا الهروب, فظجاوزت ف  اللل ة والىصو  مقلارلا المى و  فـ  الهرـوب والرـ د. 

 ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُـن أِيـع ُـن اِـن 26872  

ُ صا   ُاتيياة  يقول: ِ يح مهلكـة ِـاردة, ُظـت ُلـيهم ِغيـ   يح  صا ُللاكووا ِا ي
و ا ُادخ فو ُرا , لولع: وأم 

 دائمة   تاُفظو .رحمة و  ِ ءة, 

يح  26873   ــ ي ُلليكووا ِي
و ــا ُــادخ فــو يــ حــلثنا ِلــ , لــال: حــلثنا يزيــل, لــال: حــلثنا ســىيل, ُــن لظــادة وأم 

ُ صا   ُاتيياة  والص ص  الراردة ُظت ُليهم حظت  قرت ُن أف لتهم.  صا

ِـن ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان, ُن موست ِن المسي , ُـن ِـه  26874  

حوِ , ُن اِن ُرا , لال ما أرسق هللا من ريح لـط     ِمكيـال و  أ ـزل لطـ ة لـط     ِمثقـال, 

ا     يو   وح ويو  ُاد, فإن الما* يو   وح  غت ُلت  زا ع, فلم يكن لهم ُليـع سـريق, ثـم لـ أ:   ـ 

ا ها فل ياةي و ن ال يح ُظت ُلت  ز  ُلناءوُم ف  الجاري ما ا  اغات الما*و حا م يكن لهم ُليها سريق, ثم لـ أ: لام 

. ُ صا   ُاتيياة  يح  صا  ِي ي

ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, لال: حلثنا أِو سنان, ُن غي  واحل, ُن ُل   ِـن 26875  

لك فلما ءان يـو   ـوح »أِ   ال  ء    هللا و هع, لال:  لم تنزل لط ة من ما*    ِكيق ُلت يلَ ما

ا ز  ُلنـاءوُم أتن للما* دون النو ما ا  اغات الما*و حا ن, فطغت الما* ُلت الجرال فن ج, فِلك لول هللا:    ا لام 

لــك     يــو  ُــاد, فإ ــع أتن لهــا دون  ياــةي ولــم ينــزل مــن الــ يح ِــ *    ِكيــق ُلــت يــلَ ما فيــ  الجاري

ان ُ صا   ُاتيياة  ُظت ُلت النز  يح  صا ان, فن  ت, وتلك لول هللا: ِي ي  «.النز 

ـ    ي26876   ُ صا يح  صا حلثن  يـو س, لـال: أ ر  ـا اِـن ولـ , لـال: لـال اِـن زيـل, فـ  لولـع: ِيـ ي

 ُاتيياة  لال: الص ص : اللليلة, والىاتية: القال ة الظ  ُظت ُليهم فقه تهم.

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 26877  

ـ   لـال: لال: حلثنا الحسن, لال: ح ُ صا لثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالل, لولع: صا

 ِليلة.
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لثت ُـن الحسـين, لـال: سـمىت أِـا مىـات يقـول: حـلثنا ُريـل, لـال: سـمىت الضـحال 26878   ي حو

ُ صا   يىن : ِاردة ُاتية, ُظت ُليهم ِال رحمة و  ِ ءة. يح  صا  يقول ف  لولع: ِي ي

لاُيهي    ُا لا  سوـوما يقـول تىـالت تءـ م: سـن  تلـك ال يـاح ُلـت ولولع: سان  ا ا   حو ثما يياةا أيـ  ُم ساُرعا لايال  وا

ُونت ِِلك تراُا. تء  من لال تلك:  ُاد سرع ليال وثما ية أيا  حسوما فقال ِىضهم: 

, ُن اِن ُرـا , لولـع: 26879   , لال: حلثنا أِو صالح, لال: ثن  مىاوية, ُن ُل   ي حلثن  ُل  

سووما يقول: تراُا.وثما يياةا   أي ا   حو

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 26880  

سوـوما لـال:  لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِ   جـيح, ُـن مجالـل, لولـع: حو

 مظظاِىة.

ور, ُن مجالل, ُن أِ  مىمـ , ُـن ي حلثنا اِن حميل, لال حكا , ُن ُم و, ُن منص26881  

سووما لال: مظظاِىة. ثاما يياةا أي ا ي حو  اِن مسىود وا

حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا   ي , ُن منصور, ُن مجالـل, ُـن أِـ  مىمـ , ُـن ُرـل هللا ِـن    

 مسىود مثق حليا محمل ِن ُم و.

ن منصور, ُن مجالل, ُن أِـ  حلثنا اِن ِلار, لال: حلثنا ُرل ال حمن, لال: حلثنا سفيان, ُ   

سووما لال: تراُا.  مىم , ُن ُرل هللا حو

مـة, 26882   ي لال: ثنا يحيت ِن سىيل القطان, لال: حلثنا سفيان, ُن سمال ِن حـ ب, ُـن ُك ي

سووما لال: تراُا.  ف  لولع: حو

ُـن حلثنا اِن المثنـت, لـال: حـلثنا محمـل ِـن  ىفـ , لـال: حـلثنا ِـىرة, ُـن سـمال ِـن حـ ب,    

سووما لال: مظظاِىة. ثاما يياةا أي ا   حو مة أ ع لال ف  لِم ا اية وا  ُك ي

ا   26883   ثما يياـةا أيـ  , لال: ثن  أِ , لال: حـلثنا  الـل ِـن لـيس, ُـن لظـادة وا ي حلثنا  ص  ِن ُل  

سووما لال: مظظاِىة ليس لها فظ ة.  حو

سووما لـال: مظظاِىـة حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظ    ثما يياةا أي ا   حو ادة, لولع وا

 ليس فيع تفظي .

سووما لال: دائمات.     حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن لظادة, ف  لولع حو

حــلثنا اِــن حميــل, لــال: حــلثنا مهــ ان, ُــن منصــور, ُــن مجالــل, ُــن أِــ  مىمــ  ُرــل هللا ِــن    

ةا, ُن اِ سووما لال: مظظاِىة.ساُنرا ا  ن مسىود أي ا   حو

سووما لال: تراُا.     حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان لال: لال مجالل: أي ا   حو

ــوما لــال: مظظاِىــة, و أيــا  26884   سو ــا   حو يــ حــلثنا اِــن حميــل, لــال: حــلثنا مهــ ان, ُــن ســفيان أي 

  حسات لال: ملائيم.

سووما ال يح, وأ ها تحسم ءق  ِ *, فـال ترقـت مـن ُـاد أحـلا, و ىـق ولال آ  ون: ُنت ِقولع   : حو

 لِم الحسو  من صفة ال يح. تء  من لال تلك:

سوـوما لـال: 26885   ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِن زيل ف  لولع: وثاما يياة حو

سـم لـِا األمـ  لـال: وءـان فـيهم حسمظهم لم تور  منهم أحلا, لال: تلك الحسـو  مثـق الـَِ يقـول: اح

ثما ية لهم  ل  يـِل  ِهـم فـ  ءـق مـِل  لـال: لـال موسـت ِـن ُقرـة: فلمـا  ـا*لم الىـِاب لـالوا: 

لوموا ِنا   د  لِا الىِاب ُن لومنا لال: فقاموا وصفوا ف  الوادَ, فووحت هللا  لت ملـك الـ يح أن 

لاـيُ  ُا لا  سوـوما حظـت ِلـت: يقلع منهم ءق يو  واحلا, ول أ لول هللا: ساـن  ا ا   حو ثما يياـةا أيـ  ـُرعا لايـال  وا ُم سا هي

 نق  اوية لال: فإن ءا ت ال يح لظم   ِال ىينة فظسظلِ لا وحمولظها, ثم تِل  ِهم ف  السما*, ثـم 

ُمطي و ـا لـا ضخ مو ُم لاِاا ُـاري ياظيهي ُسظاُقريقا أُودي ضا مو ا رأاُومو ُاري ل: تكرهم ُلت ال ؤو , ول أ لول هللا: فالام 

ِ ها لال: وما ءا ت ال يح تقلـع مـن  ِاُ *  ِوُم ي را وءان أمسك ُنهم المط , فق أ حظت ِلت: تولام  و ءوق  

أول ك الثما ية ءق  يـو     واحـلا لـال: فلمـا ُـِ ب هللا لـو  ُـاد, أِقـت هللا واحـلا ينـِر النـا , لـال: 

ُلت الجرق لال: ولل ليق لها ِىـل:  فكا ت ام أة لل رأت لومها, فقالوا لها: أ ت أيضا, لالت: تنحيت

: ليلـة    أ ت لل سـلمت ولـل رأيـت, فكيـف   رأيـت ُـِاب هللا؟ لالـت: مـا أدرى غيـ  أن أاُسـلاما ليلـة 

 ريح.
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ــوما مظظاِىــة, ه مــا      سو ُونيــ  ِقولــع حو وأولــت القــولين فــ  تلــك ُنــلَ ِالصــواب لــول مــن لــال: 

الى ِية يقول: الحسو : الظرا ,  تا تظاِع اللـ *  الحجة من ألق الظوويق ُلت تلك. وءان ِىض ألق

لـع ُـن آ ـ م ليـق فيـع حسـو  لـال: و  مـا أ ـِوا وهللا أُلـم مـن حسـم الـلا*:  تا ءـوى  فلم ينقطـع أو 

 صاحرع, أل ع لحم يكوى ِالمكواة, ثم يظاِع ُليع.

ُات يقول: فظ ى يا محمل لـو  ُـاد فـ  تلـك السـ    ُ رع الليـال  والثما يـة ولولع: فاظا ى القاُو ا فييها صا

ياة  يقول: ءو هم أصول  نق لل  وت, ءما: ُُجازو  اُنق   اوي ُم أ  األيا  الحسو  ص ُت لل للكوا ءو  هو

  26886 : ياـة  ُُجـازو  ُنـق   اوي ُم أ ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيـل, لـال: حـلثنا سـىيل, ُـن لظـادة ءـو  هو

 ول  أصول الننق.

مُ    ى لاهو ُق تا ا ُن ِاليياة يقول تىالت تء م لنريع محمـل صـلت هللا ُليـع وسـلم: فهـق تـ ى يـا  ولولع: فاها مي

ُوني  ِـِلك: فهـق تـ ى مـنهم ِاليـا. وءـان ِىـض ألـق المى فـة  محمل لىاد لو  لود من ِقا*. وليق: 

ِكال  الىـ ب مـن الرصـ يين يقـول: مىنـت تلـك: فهـق تـ ى لهـم مـن ِقيـة, ويقـول: مجازلـا مجـاز 

 الطاغية مصلر.

 12-9ة : اآلي
سوـولا  ـُواُ را ةي ل  فاىاصا ا ي ـا ُيتافيكاـاتو ِياُلنا اُلمو ـن لاُرلاـعو وا ما ُاـُونو وا آ*ا فيُ  القول في  تووييق لولع تىالت:بوا ا

ـا لاكوـمُ  ناُجىالاها ياـةي ل  لي اري ُلناـاءوُم فيـ  اُلجا ما ـآ*و حا ا  اغاا اُلما اِيياةً ل   ي  ا لام  ِالوُم أاُ ِاةً ر  ا ا ُم فاو ِ هي ـآ تـا را ياها تاىي ةً وا ُِءي ا

ياةخ {. ُي ا  أوتونخ وا

ُن لاُرلاعو فق أتـع ُامـة     ما ا* ف  ل ا*ة لولع: وا ُاُونو مص . وا ظلفت الق   يقول تىالت تء م: وا ا*ا فيُ 

ُن لاُرلاعو ِفـظح القـا  وسـكون الرـا*, ِمىنـت: و ـا* مـن  ما : وا ا* الملينة والكوفة ومكة  ال الكسائ   ل  

م المكِِة ِآيـات هللا ءقـو   ـوح وُـاد وثمـود ولـو  لـو  ِالنطي ـة. ولـ أ تلـك لرق ف ُون من األم

ا* الرص ة والكسائ :  ُن ليراليعي »ُامة ل   ما ِكس  القا  وفظح الرا*, ِمىنت: و ا* مع ف ُون مـن « وا

 ألق ِللم مص  من القرط.

رويظهمـا لـ أ والصواب مـن القـول فـ  تلـك ُنـلَ أ همـا ل ا*تـان مى وفظـان صـحيحظا المىنـت, ف   

ةي يقـول: والقـ ى الظـ  ائظفكـت ِوللهـا فصـار ُاليهـا  ُيتافيكاتو ِالنا ي ـا المو القارى* فمصي . ولولع وا

سافلها ِالنا ي ةي يىن  ِالنطي ة. وءا ت  طي ظها:  تيا ها الِء ان ف  أدِارلم. وِنحو الَِ للنا ف  

ُيتافيكاتو لال ألق الظوويق. تء  من لال  المو  تلك:مىنت لولع وا

ُن لاُرلاعو 26887   ما ُاُونو وا ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة, لولع: وا ا*ا فيُ 

ُيتافيكاتو ل ية لو . وف  ِىض الق ا*ة:  المو ىاعو »وا ُن ما ما ُاُونو وا  «.وا ا*ا فيُ 

ـُن  ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِن زيل, ف  لولع:26888   ما ُاـُونو وا وا ـا*ا فيُ 

ـةا  ُيتافيكا المو ُيتافيكاتو ِالنا ي اةي لال: الميتفكـات: لـو  لـو , ومـلينظهم وزرُهـم, وفـ  لولـع: وا المو لاُرلاعو وا

ى لال: ألوالا من السما*: رمت ِها من السما* أوحت هللا  لت  ر يق ُليع السال , فالظلىها من  أُلوا

ِهــا  لــت الســما* ثــم للــرهم  لــت األرض, ثــم أتــرىهم الصــن  األرض, رِضــها ومــلينظها, ثــم لــوى 

ىال ة للىِاب. مة: المو ةً لال: المسو  ما ساو  ود  مو ُنضو يق ما ج  ُن سي ةً مي جارا  حجارة, ول أ لول هللا: حي

ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن 26889  

ين.ُرا , لولع: وا ا*ا في ُ  ُيتافيكاتو ِالنا ي اةا يىن  المكِِ  المو ُن لاُرلاعو وا ما  ُاُونو وا

ُيتافيكـاتو لـم لـو  لـو ,     المو حلثنا اِن ُرل األُلت, لـال: حـلثنا اِـن ثـور, ُـن مىمـ , ُـن لظـادة وا

 ائظفكت ِهم أرضوهم.

 وِما للنا ف  لولع: ِالنا ي اةي لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:  

لثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, ي ح26890  

لــال: حــلثنا الحســن, لــال: حــلثنا ورلــا*,  ميىــا ُــن اِــن أِــ   جــيح, ُــن مجالــل ِالنا ي اــةي لــال: 

 النطايا.

ُم يقول  ق  ثناؤم: فىصت لي * الِين تء لم هللا, ولـم ف ُـون    ِ هي سوولا را ُوا را ومـن ولولع: فاىاصا

 لرلع والميتفكات رسول رِهم.
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اِيياـةً يقـول: فو ـِلم رِهـم ِظكـِيرهم رسـلع أ ـِة, يىنـ  أ ـِة زائـلة ِـليلة    ـِالوُم أُ ـِاةً را ولولع: فو ا

ِـال, والفضـة  ِـا ري  اميـة, مـن لـولهم: أرِيـت:  تا أ ـِ أءثـ  ممـا أُطـت مـن ال ِـا يقـال: أرِيـتا ف ا

ِاوا. وِنحو الَِ للنا ف  تل  ك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:والِل  لل را

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِو ُاصم, لال: ينا ُيست, وحلثن  الحارخ, لال: 26891  

اِيياةً لال: ِليلة.  حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالل أُ ِاةً را

ال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , ل26892  

اِيياةً يىن  أ ِة ِليلة. ِالوُم أُ ِاةً را  ُرا , لولع: فو ا

ـِالوُم أُ ـِاةً 26893   ي حلثن  يو س, لـال: أ ر  ـا اِـن ولـ , لـال: لـال اِـن زيـل فـ  لولـع هللا: فو ا

اِيياةً لال: ءما يكون ف  الني  راِية ءِلك يكون ف  الل   راِية , لال: رِا ُليهم: زاد ُليهم, ول أ را

اابي, ولـ أ لـول هللا  ُاِااِا فاُوقا الىِا ُد الوُم  ي زي رييقي ّللا  ُاُن سا ل وا  صا وا وا ينا ءافا و ِي :  ن  ال  لول هللا ُز  و ق 

الوُم يقول: رِا لهي * الني  ولهي * ا ادالوُم لولًى وآتالوُم تاُقوا ينا اُلظالاُوا زا ِي ال  : وا .ُز  و ق   لل  

ياةي يقول تىالت تء م:   ـا لمـا ءثـ  المـا* فظجـاوز حـل م    ُلناءوُم في  الجاري ما ا*و حا ا  اغات الما ولولع:    ا لام 

 المى و , ءان لع, وتلك زمن الطوفان.

وليق:   ع زاد فىالً فوق ءق  ِـ * ِقـلر  مـس ُلـ ة تراُـا. تءـ  مـن لـال تلـك, ومـن لـال فـ    

 لولع:  اغات مثق لولنا:

ـا*و 26894   ـا  اغاـت الما ا لام  ي حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثـور, ُـن مىمـ , ُـن لظـادة   ـ 

 لال: ِلغنا أ ع  غت فوق ءق  ِ *  مس ُل ة تراُا.

ُلنـاءوُم فـ      ما ـا*و حا ـا  اغاـت الما حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة, لولع:    ا لام 

ياةي   تاءم زمن  وح  غت الما* ُلت ءق   مس ُل ة تراُا ِقلر ءق ِ *.الجاري

, ُـن  ىفـ  ِـن أِـ  المغيـ ة, ُـن سـىيل ِـن 26895   ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا يىقوب القوم  

ياـةي لـال: لـم تنـزل مـن السـما* لطـ ة    ِىلـم  ُلنـاءوُم فـ  الجاري ما ـا*و حا ا  اغات الما ري , ف  لولع:    ا لام   و

ا ن,    حيــا  غــت المــا*, فإ ــع لــل غضــ  لغضــ  هللا, فطغــت ُلــت النــزان, فنــ ج مــا   النــز 

 يىلمون ما لو.

, ُن اِن ُرـا , لولـع: 26896   , لال: حلثنا أِو صالح, لال: ثن  مىاوية, ُن ُل   ي حلثن  ُل  

ياةي   ما يقول: لما ءث . ُلناءوُم في  الجاري ما ا*و حا ا  اغات الما     ا لام 

محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِـ , ُـن أِيـع, ُـن اِـن ُرـا , حلثن     

ق هللا لو   وح. ا*و يىن  ءث  الما* ليال  غ   ا  اغات الما  لولع    ا لام 

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 26897  

ـا  اغاـت  لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ا لم  ورلا*,  ميىا ُن اِن أِ   جـيح, ُـن مجالـل, لولـع:   ـ 

ُلناءوم لال محمل اِن ُم و ف  حليثع:  ما ولال الحارخ: ّه . ما ا*و حا  الما

لثت ُن الحسين ِن الف ج, لال: سمىت أِا مىـات يقـول: حـلثنا ُريـل, ُـن الضـحال, 26898   ي حو

: ءث  وارتفع ا*و ا  اغات الما  .ف  لولع: لام 

ياةي يقول: حملناءم ف  السفينة الظ  تج َ ف  الما*. وِنحو الَِ للنا ف     ُلناءوُم في  الجاري ما ولولع: حا

 تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن 26899  

ُلناءوُم في  ا ما ياةي الجارية: السفينة.ُرا , لولع: حا  لجاري

ياـةي 26900   ُلناءوُم في  الجاري ما ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِن زيل, ف  لولع: حا

 والجارية: سفينة  وح الظ  حملظم فيها.

وليـق: حملنــاءم, فنا ــ  الـِين  ــزل فــيهم القـ آن, و  مــا حمــق أ ـلادلم  وحــا وولــلم, ألن الــِين   

يظهم  و روا ِ ِلك ولل الِين حملوا ف  الجارية, فكان حمق الِين حملوا فيها من األ لاد حمـالً لـِر 

 ُلت ما لل ِي نا من   ائ  تلك ف  أماءن ءثي ة من ءظاِنا لِا.

ةً يقول: لنجىق السفينة الجارية الظ  حملناءم فيها لكم تِء ة, يىن  ُر ة    ُِءي ا ناُجىالاها لاكوُم تا ولولع: لي

 تظى ون ِها. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك: وموُ ة
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ةً 26901   ُِءي ا ناُجىالاهـا لاكوـُم تـا ي حلثنا ِل , لـال: حـلثنا يزيـل, لـال: حـلثنا سـىيل, ُـن لظـادة, لولـع: لي

سـفينة فوِقالا هللا تِء ة وُر ة وآية حظت      ليها أوائق لِم األمة, وءم من سـفينة لـل ءا ـت ِىـل 

  وح لل صارت رمادا.

ياةخ يىن  حاف ة ُقلت ُـن هللا مـا سـمىت. وِنحـو الـَِ للنـا فـ  تلـك لـال    ُي ا يها أوتونخ وا تاىي ولولع: وا

 ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

ياهـا 26902   تاىي , ُن اِن ُرا  وا , لال: حلثنا أِو صالح, لال: ثن  مىاوية, ُن ُل   ي حلثن  ُل  

ياةخ  ُي ا  يقول: حاف ة. أوتونخ وا

ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن 26903  

ياة يقول: سامىة, وتلك اهُالن. تء  من لال تلك: ُي ا يها أوتونخ وا تاىي  ُرا  وا

تا 26904   , لال: حلثنا أِ , لال: حلثنا  الل ِـن لـيس, ُـن لظـادة وا يهـا أوتونخ ي حلثنا  ص  ِن ُل   ىي

ياةخ لال: أتن ُقلت ُن هللا. ُي ا  وا

ياـةخ أتن ُقلـت     ُي ا يهـا أوتونخ وا تاىي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حـلثنا سـىيل, ُـن لظـادة, لولـع: وا

 ُن هللا, فا ظفىت ِما سمىت من ءظاب هللا.

ياـةخ لـال: أتن سـمىت, حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُـن لظـادة أوتونخ     ُي ا وا

 وُقلت ما سمىت.

لثت ُن الحسين, لال: سمىت أِا مىـات يقـول: حـلثنا ُريـل, لـال: الضـحال يقـول فـ  26905   ي حو

ياةخ سمىظها أتن ووُت. ُي ا ياها أوتونخ وا تاىي  لولع: وا

ي حلثنا ُل   ِن سهق, لال: حـلثنا الوليـل ِـن مسـلم, ُـن ُلـ   ِـن حوِـ , لـال: سـمىت 26906  

, فقـال:  ياـةخ ثـم الظفـت  لـت ُلـ   ُي ا يهـا أوتونخ وا تاىي مكحو ً يقول: ل أ رسول هللا صلت هللا ُليع وسـلم: وا

ا أُن ياُجىالاها أوتو اكا » اُلتو ّللا  لال ُل   رض  هللا ُنع: فمـا سـمىت ِـي ا مـن رسـول هللا صـلت هللا «, سو

 ُليع وسلم فنسيظع.

ِل  ِن آد , لال: حلثنا ُرل هللا ِن الزِيـ , لـال: ثنـ  ي حلثن  محمل ِن  لف, لال: ثن  26907  

 : يلة يقول: سمىت رسول هللا صلت هللا ُليع وسلم يقول لىل   يا »ُرل هللا ِن رسظم, لال: سمىت ِو ا

ـ ي أُن تاىي ـ   ُلـت ّللا  , وحا , وأُن تاىـ ا ـكا ما
ُال  و , وأُن أ ـياكا ا أما ا يـ  أُن أوُد يياـكا وا  أوُلصي لـال: «,  ا ُال    ن  ّللا 

ياةخ. ُي ا يها أوتونخ وا تاىي  فنزلت وا

حلثن  محمل ِن  لف, لال: حلثنا الحسن ِن حماد, لال: حلثنا  سماُيق ِـن  ِـ اليم أِـو يحيـت    

, لال: سمىت رسول هللا صلت هللا  يلة األسلم   الظيم   ُن فضيق ِن ُرل هللا, ُن أِ  داود, ُن ِو ا

 : ا »ُليـع وســلم يقــول لىلــ   ــياكا   ن  ّللا  لا وا  أوُلصي ـكا وأُن أوُد يياــكا وا  أُ فوــوا ُال ما و ثــم تءــ  «, أما ا ــ  أُن أ

 مثلع.

ياـةخ 26908   ُي ا يهـا أوتونخ وا تاىي ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِـن زيـل, فـ  لولـع: وا

هم هللا ُليها, ءما ُِ ب من ءان لرلهم  تسمىها فظىيها,   ما لال: واُية يحِرون مىاص  هللا أن يىِِ 

 تى  القلوب ما تسمع ا اتان من الني  والل   من ِاب الوُ .

 15-13اآلية : 
راـالو فاـلوء ظاا  اُلجي لاتي األُرضو وا مي حو لاةخ ل  وا احي ةخ وا وري  اُفنا القول في  تووييق لولع تىالت:بفاإيتاا  وفيخا في  الص 

لاىاتي الُ  ِ  وا لاةً ل  فاياُوما ي احي اليىاةو {.داء ةً وا  وا

لاــتي     مي ــلاةخ ولــ  النفنــة األولــت, وحو احي ــةخ وا ــوري  ســ افيق  اُفنا ــخا فيــ  الص  يقــول تىــالت تءــ م: فــإتاا  وفي

لاةً يقول: فزلزلظا زلزلة واحلة. احي رالو فالوء ظا داء ةً وا  األُرضو والجي

 وءان اِن زيل يقول ف  تلك ما:  

لاـتي األُرضو ي حلثن  ِع يو س, لال: أ ر  ا اِن 26909   مي ول , لال: لال اِن زيل, فـ  لولـع: وحو

لاةً لال: صارت غرارا. احي رالو فالوء ظا داء ةً وا  والجي

وليـق: فاـلوء ظا ولـل تءـ  لرـق الجرـال واألرض, ولــ   مـا , ولـم يقـق: فـلءكن, أل ـع  ىـق الجرــال   

 ءالل * الواحل, ءما لال اللاُ :

ُوماني و   مايا   ي لااني ياُز ا سا ا لوما ُت غانامالوما  سوودا ينا  ُن ياس  ا
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ِ  ولىت    ِ  ولىت الوالىة يقول  ق  ثناؤم: فيوم  تُقا. فيوم  اتي واألُرضا ءا اظا را وا وءما ليق: أن  الس ما

 الصيحة الساُة, ولامت القيامة.

 18-16اآلية : 
يا  الي ِ  وا آ*و فاهي ا ياُوما ي ا لاق تي الس ما ـقو القول في  تووييق لولع تىالت:بوا ياُحمي ـآ وا آئيها ُالاـتا أاُر ا لاـكو  اُلما  ل  وا
ةخ

افيياةخ {. نكوُم  ا ضوونا  ا تاُنفاتا مي ِ  توُى ا ا يياةخ ل  ياُوما ي ِ  ثاما ُم ياُوما ي ِ كا فاُولاهو  ُاُ شا را

ة. وِنحو الَِ للن    ياةخ يقول: منلقة مظصلُ  الي ِ  وا ا يقول تىالت تء م: وا صلُت السما* فاهي ا ياُوما ي

 ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

, لـال: حـلثنا أِـو أسـامة, ُـن األ لـح, لـال: 26910   ي حلثن  موست ِن ُرـل الـ حمن المسـ ول  

 تا ءان يو  القيامة أم  هللا السما* الل يا ِوللها, و زل مـن فيهـا »سمىت الضحال ِن مزاحم, لال: 

ثــم الثا يــة, ثــم الثالثــة, ثــم ال اِىــة, ثــم النامســة, ثــم مــن المالئكــة, فوحــا وا ِــاألرض ومــن ُليهــا, 

السادسة, ثم الساِىة, فصفوا صفا دون صـف  ثـم  ـزل الملـك األُلـت ُلـت مجن رظـع اليسـ ى  هـنم, 

فــإتا رآلــا ألــق األرض  ــل وا, فــال يــوتون لطــ ا مــن ألطــار األرض    و ــلوا ســرىة صــفو  مــن 

لاـُيكوُم ياـُو  الظ نـادي ياـُو ا المالئكة, في  ىون  لت المكان الـَِ ءـا وا ف ُا يـع, فـِلك لولـع هللا:   ـ   أ ـا و 

  ِ ـ *ا ياُوما يـ ـف ا وا ي ـف ا صا لاـكو صا الما كا وا ِـ  م  وتلك لولع: وا ـا*ا را ُن ُاصي ي مي نا ّللا  ينا ما لاكوُم مي ُلِي ي ل ونا مو تووا

ن  واهُ سي  ني اُسظاطاُىظوُم أُن  ُىلا ا الجي ن ما, ولولع: يا ما ها ِووا ِيجا واتي واألُرضي فاُ فـو ُن أُلطاري الس ما ووا مي تاُنفِو

لاك ُلت أُر ائها الما ياةخ وا الي ِ  وا اُ لاق تي الس ما*و فاهي ا ياُوما ي وونا     ِيسوُلطان  وتلك لولع: وا  «.  تاُنفِو

 ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن26911  

لة ضىيفة. ياةخ يىن : مظمز  الي ِ  وا اُ لاق تي الس ما*و فاهي ا ياُوما ي  ُرا , لولع: وا

والملكو ُلت أر ائها يقول تىالت تء م: والملك ُلت أ  ا  السما* حين تلق  وحافاتها. وِنحو   

 الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن26912  

لاكو ُلت أُر ائها يقول: والملك ُلت حافات السما* حين تلق   ويقال: ُلت ِقة,  ُرا , لولع: والما

 ءق  ِ * تلق   ُنع.

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 26913  

لاـكو ُلـت لال: حلثنا الح الما سن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِـ   جـيح, ُـن مجالـل, لولـع: وا

 أُر ائها لال: أ  افها.

لاـكو ُلـت 26914   الما ي حـلثنا اِـن حميـل, لـال: حـلثنا يىقـوب, ُـن  ىفـ , ُـن سـىيل, فـ  لولـع: وا

 أُر ائها لال: ُلت حافات السما*.

ل , لـال: حـلثنا أِـو أوسـامة, ُـن األ لـح, لـال: ي حلثن  موست ِن ُرـل الـ حمن المسـ و26915  

 للت للضحال: ما أر اؤلا, لال: حافاتها.

يـ حــلثنا ِلــ , لــال: حــلثنا يزيــل, لــال ثنــ  ســىيل: ُــن لظــادة والملــكو ُلــت أر ائهــا ُلــت 26916  

 حافاتها.

لاكو ُلت أُر ائها26917   الما لال: ِلغن   ي حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم  وا

 أ ها ألطارلا, لال لظادة: ُلت  واحيها.

لاكو ُلت أُر ائها لال:  واحيها.26918   الما  ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان وا

ي حلثن  الحارخ, لال: حلثنا األِـي , لـال: حـلثنا ورلـا*, ُـن ُطـا* ِـن السـائ , ُـن 26919  

 ا*.سىيل ِن المسي : األر ا* حافات السم

ريـ  26920   ي لال: ثنا األِي , لال: حـلثنا أِـو ُوا ـة, ُـن ُطـا* ِـن السـائ , ُـن سـىيل ِـن  و

لاكو ُلت أُر ائها لال: ُلت ما لم ياعي منها. الما  وا

حلثنا محمل ِن سنان القزاز, لال: حلثنا حسين األِق , لال: حلثنا أِـو ءلينـة, ُـن ُطـا*, ُـن    

ري , ُن اِن ُرا , ف  لاكو ُلت أُر ائها لال: ُلت ما لم ياعي منها. سىيل ِن  و  لولع والما

ِ  ثاما يياةخ ا ظلـف ألـق الظوويـق فـ  الـَِ ُنـت ِقولـع ثاما يياـةخ    ُم ياُوما ي ِ كا فاُولاهو ُاُ شا را قو  يُحمي ولولع: وا

 فقال ِىضهم: ُنت ِع ثما ية صفو  من المالئكة,   يىلم ُل تهن     هللا. تء  من لال تلك:
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, ُـن أِـ  مالـك ُـن اِـن 26921    َ ي حـلثنا أِـو ء يـ , لـال: حـلثنا  لـ  ُـن ّهيـ , ُـن السـل

ا يياةخ لال: ثما ية صفو  من المالئكة   يىلـم ُـلتهم     ِ  ثاما ُم ياُوما ي ِ كا فاُولاهو ُاُ شا را قو  يُحمي ُرا : وا

 هللا.

ُن أِيع, ُن اِن ُرا , ف   حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ين ُم , لال: ثن  أِ ,   

ا يياةخ لال: ل  الصفو  من ورا* الصفو . ِ  ثاما ُم ياُوما ي ِ كا فاُولاهو ُاُ شا را قو  يُحمي  لولع وا

مـة, ُـن     حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا يحيت ِن واضح, لال: حلثنا الحسين, ُـن يزيـل, ُـن ُك ي

ِ كا فاُولاهو  ُاُ شا را قو  يُحمي ا يياةخ لال: ثما ية صفو  من المالئكة.اِن ُرا , ف  لولع وا ِ  ثاما  ُم ياُوما ي

لثت ُـن الحسـين, لـال: سـمىت أِـا مىـات يقـول: حـلثنا ُريـل, لـال: سـمىت الضـحال 26922   ي حو

ا يياةخ لال ِىضهم: ثما ية صفو    يىلم ُـلتهن   ِ  ثاما ُم ياُوما ي ِ كا فاُولاهو ُاُ شا را قو  يُحمي يقول ف  لولع: وا

 ولال ِىضهم: ثما ية أمالل ُلت  ل  الوُلة.   هللا. 

 ولال آ  ون: ِق ُنت ِع ثما ية أمالل. تء  من لال تلك:  

كا 26923   ِـ  ُاـُ شا را ـقو  يُحمي ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِن زيل ف  لولـع: وا

ا يياةً لال: ثما ية أمالل, ولال: لـال رسـول هللا ِ  ثاما ُم ياُوما ي عو الياـُو ا » صـلت هللا ُليـع وسـلم: فاُولاهو لـو ياُحمي

ــةخ  ا ييا ــةي ثاما ــُو  القيياما يا ــةخ, وا ــ  األُرضي »ولــال رســول هللا صــلت هللا ُليــع وســلم: «, أُرِاىا ُم لافي هو  ن  أُلــلاما

لاُيها الىاُ شو  ُا اتي  وا نا الس ما ةخ مي اري ا ُم لنا راهو ناءي , وا ن  ما لـال: ِلغنـا أن لـال اِـن زيـل: األرِىـة, « الس اِيىاةي

ـا »رسول هللا صلت هللا ُليع وسلم لال:  ِ نـا ليما لاُقظانـا را لاُقظوكوُم؟ لـالووا:  ا ونا ليما  ا : تاُلرو و لالا مو ّللا  لاقاهو ا  ا لام 

ا وُم أُ ىاُلها فييكوُم, فاقالا وا ِي ُظ ةي ما  نا القوو  : سالوو   مي ِي , ثوم  لالا ُاُ  لوونا  ُم: تاُحمي , لالا لاهو ُم: لاُل تالا*و ُنهو لخ مي حي

ىاـُق  : ا ا ـ و ـا*ي ولـال آ ا ةا الما و  ىاُلتو فيـكا لـو : لاُل  ا , لالا ا*ي ةا الما ُىُق في   لوو  , فا ا ا*ي ِ نا ُلت الما ُاُ شو را ءانا 

: , لـالا ةا األُرضي و  : اُ ىاـُق فـ   لـو ـ و اتي ولـالا آ ا وا ةا الس ـما و  ىاُلـتو فييـكا لـو : لاُل  ا ات, لالا وا ة الس ما لاـُل  في   لوو 

يـاحي  ةا ال   و  ىاُلـتو فييـكا لـو : لاُل  ا ياح, لالا ةا ال   : اُ ىاُق في   لوو  رالي ولالا آ ا و ةا األُرضي والجي ىاُلتو فييكا لوو   ا

ـمو  هو ُلمو ُي ـا ءـانا  , و   ما ُلمخ آ ا و ُي : فاجا*ا  ولووا لالا ُم, فالاُم يازو ليهي الي ىووا الىاُ ش ُلت ءاوا ضا لووا, فاوا  ثوم  لال: اُحمي

ةا     ِا ُولا وا  لوو  ي, فاقالووا:   حا ةا     ِاّلل  ُولا وا  لوو  ُم: لوولووا:   حا ةا, فاقالا لاهو الوومو القوو  َ سو ِي ىاقا ال  ي, فاجا ّلل 

لووا ما ُم, فاحا هو ُلمو ُي ةي ما لُم ياُرلوُغعو  ُولي والقوو  نا اُلحا ُم مي و فيهي  «.ّللا 

ثنا سلمة, ُن اِن  سحاق, لـال: ِلغنـا أن رسـول هللا صـلت هللا ي حلثنا اِن حميل, لال: حل26924  

و ِوُرِاىاـة  »يىنـ  حملـة الىـ ش «, لومو الياـُو ا أُرِاىاـةخ »ُليع وسلم لال:  لالومو ّللا  ـةي أيـ  وا تاا ءـانا ياـُو و القيياما

مُ  ِ كا فاُولاهو ُاُ شا را قو  يُحمي و: وا لاُل لالا ّللا  ينا فاكا ووا ثاما يياةً وا ا يياةخ  آ ا ي ِ  ثاما  «.ياُوما ي

كا 26925   ِـ  ُاـُ شا را ـقو  يُحمي ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا   ي , ُن ُطا*, ُن ميس ة, لولـع: وا

ِ  ثاما يياةخ لال: أر لهم ف  الظنو    يسظطيىون أن ي فىوا أِصارلم من ِىا  النور: ُم ياُوما ي  فاُولاهو

ضوونا   تانُ    ِ  توُى ا ِ  أيها النا  تى ضون ُلـت ولولع: ياُوما ي ُنكوم  افيياةو يقول تىالت تء م: يوم  فات مي

 رِكم, وليق: تى ضون ثالخ ُ ضات. تء  من لال تلك:

, لال: حلثنا وءيع ِن الج اح, لال: حلثنا ُل   ِـن ُلـ   26926   ي حلثنا الحسن ِن لزُة الرالل  

, ُــن الحســن, ُــن أِــ  موســت األِــى َ, لــال:  ض النــا  ثــالخ ُ ضــات, فومــا توىــ »ال فــاُ  

ُ ضظان فجلال ومىاتي . وأما الثالثة, فىنـل تلـك تطيـ  الصـحف فـ  األيـلَ, فآ ـِخ ِيمينـع, وآ ـِخ 

 «.ِلمالع

ي حلثنا مجالل ِن موست, لال: حـلثنا يزيـل, لـال: حـلثنا سـليمان ِـن حيـان, ُـن مـ وان 26927  

  القيامة ثـالخ ُ ضـات: ُ ضـظان يى ض النا  يو»األصغ , ُن أِ  وائق ُن ُرل هللا, لال: 

 «.مىاتي  و صومات, والى ضة الثالثة تطي   الصحف ف  األيلَ

ـونا   26928   ضو ِ  توُى ا ي حلثنا ِل , لال: حـلثنا يزيـل, لـال: حـلثنا سـىيل, ُـن لظـادة, لولـع: ياُوما يـ

ــةخ توءــ  لنــا أن  رــ   هللا صــلت هللا ُليــع وســلم ءــان يقــول ــُنكوُم  افييا يوىــ ضو النــا  ثــالخ : »تاُنفاــت مي

ُ ضــات يــو  القيامــة, فومــا ُ ضــظان ففيهمــا  صــومات ومىــاتي  و ــلال. وأمــا الى ضــة الثالثــة 

 «.فظطي   الصحف ف  األيلَ

 حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن لظادة, ِنحوم.   
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ُنكوُم  افيياةخ يقول  ق  ثناؤم:   تن   فت ُلـت هللا مـنكم  افيـة, أل ـع ُـالم ِجمـيىكم, ولولع:   تاُنفات مي

 محيط ِكلكم.

 20-19اآلية : 
نانـ ّا ظااِياـُع ل   ي ـ    اُ ءي ؤو ـآؤو و اُلـ ا ينيعي فاياقوولو لا ظااِاعو ِييامي وتي ا ءي

ُن أو ا ما ام  تو القول في  تووييق لولع تىالت:بفاو

سااِيياُع {. الاق  حي  أا    مو

ظااِيياُع, ءما:يقول تىالت تء م: فوما من أُ    ا ءي وو  ط  ءظاب أُمالع ِيمينع, فيقول تىالت اُل *ا

ي حلثن  يو س ِن ُرل األُلت, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لـال اِـن زيـل, فـ  لـول هللا: 26929  

ظاِيياُع لال: تىالوا. وا ءي *و  لاؤو و اُل ا

ال: ءـان ِىـض ألـق الىلـم ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سـىيل, ُـن لظـادة, لـ26930  

ظاِيياُع. وا ءي *و  يقول: و لت أءيس النا  من لال: لاؤو و اُل ا

ساِيياُع يقول: أ   ُلمت أ ـ  مـالق حسـاِيع  تا وردت يـو  القيامـة    ناُنتو أ    موالق  حي ّا ولولع:      

ناُنتو لال ألق الظوويق. تء  من ّا  لال تلك: ُلت رِ . وِنحو الَِ للنا ف  توويق لولع:      

, ُـن اِـن ُرـا , لولـع   ـ   26931   , حلثنا أِو صالح, لال: ثن  مىاوية, ُن ُلـ   ي حلثن  ُل  

ساِيياُع يقول: أيقنت. ناُنت أ    موالق  حي  ّا

سـاِيياُع: 26932   ناُنتو      موالق  حي ّا ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة      

 فنفىع هللا ِ نع.ّن  ّنا يقينا, 

ناُنتو أ    موالق  26933   ّا ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِن زيل, ف  لولع:      

ـنا « ُست»حساِيياُع لال:  ن ال ن  من الميمن يقين, و ن  وا مي مـن هللا وا ـ  فاىاساـت أول يـكا أُن ياكوو ـو

ُفليحي  نا المو هظلينا فاىاسات أُن يكوو ووا مي .المو  ينا

ـالق  26934   ناُنـتو أ ـ   مو ّا ي حلثنا اِن ُرل األُلت, لال حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن لظادة   ـ   

ساِيياُع لال: ما ءان من ّن  ا ا  ة فهو ُلم.  حي

ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان, ُن  اِ , ُـن مجالـل, لـال: ءـق  ّـن  26935  

ناُنتو  ّا  يقول: أَ ُلمت.ف  الق آن      

 24-21اآلية : 
واُ  ـا داا يياـةخ ل  ءولـو ياـة  ل  لوطووفوها ُاالي ة   نـ  ياة  ل  فيـ   ا اضي يلاة  ر  ُي وا في   القول في  تووييق لولع تىالت:بفاهو

ياةي {.   يقول تىالت تء م: فالَِ وصفت أمـ م, ولـو الي آ أاُسلاُفظوُم في  األي ا ي اُلنا نيي ااً ِيما ِوواُ لا ُِ ا ا الـَِ  وا

أوتــ  ءظاِــع ِيمينــع, فــ  ُيلــة م ضــية, أو ُيلــة فيهــا ال ضــا, فوصــفت الىيلــة ِال ضــا ولــ  

م ضية, ألن تلك ملح للىيلة, والى ب تفىق تلك ف  الملح والِ   فظقول: لِا ليق  ائم, وس   ءاتم, 

لال تلك  وما* داف , فيو هون الفىق  ليع, ولو ف  األصق مفىول لما ي اد من الملح أو الِ  , ومن

 لم يجز لع أن يقول للضارب مض وب, و  للمض وب ضارب, أل ع   ملح فيع و  ت  .

ياة  يقول: ف  ِسظان ُال رفيع, و    ن ة  ُالي ة  مـن صـلة ُيلـة. « فـ »ولولع: في   ا نـ  مـن لولـع فـ   ا

 ولولع: لوطووفوها داا يياةخ يقول: ما يقطف من الجنة من ثمارلا دان  ل ي  من لا فع.

وتوء  أن الَِ ي يل ثم لا يظناولع ءيف ِا* لائما ولاُلا,   يمنىع منع ِوىل, و  يحول ِينع وِينع   

 ِول. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

ي حلثنا اِن المثنت, لال: حلثنا محمل ِن  ىف , لال: حلثنا ِىرة, ُن أِ   سـحاق, لـال: 26936  

 يقول ف  لِم ا اية لوطووفوها داا يياةخ لال: يظناول ال  ق من فواءهها ولو  ائم. سمىت الر ا*

ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة, لولع: لوطووفوها داا يياـةخ: د ـت فـال 26937  

 ي د  أيليهم ُنها ِىل و  ِول.

ا أُسلافُ    نيي ا ِيما ِووا لا ُِ ا ا ياةي يقـول لهـم رِهـم  ـق ثنـاؤم: ءلـوا مىلـ  ولولع: وءولووا وا ظوُم في  األي ا  النالي

ِظها,  ـ ي ُِ من رضيت ُنع, فود لظع  نظت من ثمارلا, و ي  مـا فيهـا مـن األ ىمـة, واِـ ِوا مـن أ

ا  نيي ا لاكوُم   تظوتون ِما توءلون, و  ِما تل ِون, و  تحظا ون من أءق تلك  لت غائط و  ِول ِيما لا

ياةي يقول: ءلوا واِ ِوا لني ا:  زا* من هللا لكم, وثواِا ِما أسلفظم, أو ُلت ما  أُسلاُفظومُ  في  األي ا ي النالي
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أسلفظم: أَ ُلت ما لل  مظم ف  د ياءم  ا  تكم مـن الىمـق ِطاُـة هللا فـ  األيـا  الناليـة, يقـول: فـ  

 ق. تء  من لال تلك:أيا  الل يا الظ   لت فمضت. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظووي

ِووا لاني ـا 26938   ـ ا ُِ ا وا وا ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُـن لظـادة, لـال هللا ءولـو

ا أُسلاُفظوُم في  األيا  الناليياة  ن أيامكم لِم أيا   الية: ل  أيا  فا ية, تيدَ  لت أيـا  ِاليـة, فـاُملوا  ِيما

ة    ِاهلل.ف  لِم األيا , ولل موا فيها    ي ا  ن اسظطىظم, و  لو 

ا  26939   ا أسُلفاظوُم فيـ  األيـ  ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِن زيل, ف  لولع: ِيما

ياةي لال: أيا  الل يا ِما ُملوا فيها.  النالي

 27-25اآلية : 
ظااِاعو ِيلي  وتي ا ءي

ُن أو ا ما أام  لاـُم أاُدري القول في  تووييق لولع تىالت:بوا ظااِيياـُع ل  وا اليعي فاياقوولو يالاُيظاني  لاُم أووتا ءي ما

ياةا {. ا ءاا اتي اُلقااضي سااِيياُع ل  يالاُيظاها ا حي  ما

ِ  ءظاب أُمالع ِلمالع, فيقـول: يـا ليظنـ  لـم أُـط ءظاِيـع,     يقول تىالت تء م: وأما من أُطت يوم 

ساِيياُع يقول: ولم أدر لاُم أُدري ما حي َ  ِ * حساِيع. وا  أ

ياةا يقول: يا ليت الموتة الظ  منها ف  الل يا ءا ـت لـ  الفـ اغ مـن ءـق     ولولع: يا لاُيظاها ءا اتي القاضي

ما ِىللا, ولم يكن ِىللا حياة و  ِىا والقضا*: لو الف اغ. وليق:   ع تمن ت المـوت الـَِ يقضـت 

 لق الظوويق. تء  من لال تلك:ُليع, فظن ج منع  فسع وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال أ

ـياةا 26940   ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة, لولع: يا لاُيظاهـا ءا اـتي القاضي

 تمنت الموت, ولم يكن ف  الل يا ِ * أء م ُنلم من الموت.

ُيظاهــا ءا اــتي يــ حــلثن  يــو س, لــال: أ ر  ــا اِــن ولــ , لــال: لــال اِــن زيــل, فــ  لولــع: يــا لا 26941  

ياةا الموت.  القاضي

 33-28اآلية : 
م   ومو ل  ثـو ـِوومو فاغولـ  ُانـ   سوـُلطاا يياُع ل   و ياُع ل  ل لاـكا  الي ُان   ما ُغناتا 

آ أا القول في  تووييق لولع تىالت:  بما

اُاً فااُسلوكوومو ل   ي    را ا ساُرىوونا تي ُوها لاة  تاُر ُلسي ل ومو ل  ثوم  في  سي يما صا حي يمي {.اُلجا ي اُلىا ي نو ِياّلل   عو ءاانا  ا يوُيمي

 

ُان ت مالياُع يىن  أ ع لـم يـلفع     يقول تىالت تء م منر ا ُن ليق الَِ أوت  ءظاِع ِلمالع: ما أُغنات 

ــُلطا يياُع يقـول: تلرــت ُنــت  ن ــت سو ُا ُنـع مالــع الـَِ ءــان يملكــع فـ  الــل يا مــن ُـِاب هللا ِــي ا لالاـكا 

ل  أحظ   ِها. وِنحو الَِ للنا ف  تلـك لـال ألـق الظوويـق. تءـ  مـن لـال حججت, وضلت, فال حجة 

 تلك:

ي حلثن  محمل ِن سىل, مقال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيع, ُن اِن 26942  

ُان ت سوُلطا يياُع يقول: ضلت ُنت ءق  ِينة فلم تغن ُنت ِي ا.  ُرا  لالاكا 

, لال: حلثنا محمل ِـن رِيىـة, ُـن النضـ  ِـن ي حلثن  ُرل ال حمن 26943ِ    َ ن األسود الط فاو

جظ . ُان ت سوُلطا يياُع لال: حو مة يقول: لالاكا   ُ ِ , لال: سمىت ُك ي

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 26944  

ت لال: حـلثنا الحسـن, لـال: حـلثنا ورلـا*,  ميىـا ُـن اِـن أ ُانـ  ِـ   جـيح, ُـن مجالـل, لولـع لالاـكا 

جظ .  سوُلطاا يياُع لال: حو

ت سوـُلطا يياُع أمـا 26945   ُانـ  ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة, لولـع لالاـكا 

وهللا ما ءق  من د ق النار ءان أمي  ل ية يجريها, ولكن هللا  لقهم, وسلطهم ُلت ألـ ا هم, وأمـ لم 

 اُة هللا, و هالم ُن مىصية هللا.ِط

لثت ُن الحسين, لال: سـمىت أِـا مىـات يقـول: أ ر  ـا ُريـل, لـال: سـمىت الضـحال 26946   ي حو

ُان ت سوُلطاا يياُع يقول: ِينظ  ضل ت ُن .  يقول ف  لولع: لالاكا 

 ولال آ  ون: ُنت ِالسلطان ف  لِا الموضع: الملك. تء  من لال تلك:  

ت سوـُلطا يياُع ي حلثن  26947   ُانـ  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِن زيل, ف  لولـع: لالاـكا 

 لال: سلطان الل يا.
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ـل ومو    ـيما صا حي م  الجا ومو ثـو ـِوومو فاغولـ  ان  هـنم:  و ِوومو فاغول ومو يقول تىالت تءـ م لمالئكظـع مـن  ـز  ولولع:  و

ـ ُلسي م  فيـ  سي اُـا فاُسـلوكوومو يقـول: ثـم يقول: ثـم فـ   هـنم أوردوم ليصـلت فيهـا ثـو را ـُرىوونا تي ُوهـا سا لاة  تاُر

و م, ثـم  خ أُلم ِقلر  ولها. وليق:   ها تل ق ف  دِو اسكلوم ف  سلسلة ترُها سرىون تراُا ِِرا   ّللا 

 تن ج من منن يع. ولال ِىضهم: تل ق ف  فيع, وتن ج من دِ م. تء  من لال تلك:

لثنا ُرــل الــ حمن, لــال: حــلثنا ســفيان, ُــن  ســي  ِــن يــ حــلثنا محمــل ِــن ِلــار, لــال: حــ26948  

اُـا لـال: ءـق  ترا  سـرىون ِاُـا,  را ـُرىوونا تي ُوهـا سا ـلاة  تاُر ُلسي دُلوق, لال: سـمىت  اُوفـا يقـول: فيـ  سي

 الرا : أِىل ما ِينك وِين مكة.

ا يقول ف  حلثنا اِن ِلار, لال: حلثنا يحيت, لال: حلثنا سفيان, لال: ثن   سي , لال: سمىت  وف   

اُـا لـال: الـِرا :  را ـُرىوونا تي ُوها سا لاة  تاُر ُلسي رحرة الكوفة ف   مارة مصى  ِن الزِي  ف  لولع في  سي

 سرىون ِاُا, الرا : أِىل ما ِينك وِين مكة.

حلثنا اِن حميل, لال: حـلثنا مهـ ان, ُـن سـفيان, ُـن  سـي  ِـن تُلـوق أِـ   ىمـة, ُـن  ـو     

لاة  تا  ُلسي اُا لال: ءق  ترا  سرىون ِاُا, ءق  ِا  أِىـل ممـا ِينـك وِـين الركال  في  سي را ا ساُرىوونا تي ُوها ُر

ِ  ف  مسجل الكوفة.  مكة ولو يوم 

ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن 26949  

 ُرا .

اُا فاسُ    را ُوها ساُرىوونا تي لاة  تاُر ُلسي ـ م لولع: في  سي لوكوومو لال: ِِرا  الملك فاسـلكوم, لـال: تسـلك فـ  دِو

 حظت تن ج من منن يع, حظت   يقو  ُلت ر ليع.

ي حلثنا ِن المثنت, لال: حلثنا يىمـ  ِـن ِلـي  المنقـ َ, لـال: حـلثنا اِـن المرـارل, لـال: 26950  

ِـن ُمـ و ِـن أ ر  ا سىيل ِن يزيل, ُن أِ  السمح, ُن ُيست ِن لـالل الصـلف , ُـن ُرـل هللا 

مي, وأِار  لت  مجمـة, »الىاق, لال: لال رسول هللا صلت هللا ُليع وسلم:  ِي ثُقا لا ةً مي اصا صا لاُو أن  را

لاـُو أ  هـا  , لارالاغاـتي األُرضا لاُرـق الل ُيـق, وا ـناة  ُمسي مي اةي سا ةو  ا ي ا سي ل ا ما , وا نا الس ما*ي  لت األُرضي أوُرسلاُت مي

ُن رأ ي الس   لاُت مي لا أُو أُصلاهاأوُرسي يفا الل ُيقا والن هارا لاُرقا أ  تاُرلوتا لاُى ا ينا  ا ي ُت أُرِاىي لاةي لاسارا  «.ُلسي

ـوير , ُـن 26951   ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مهـ ان, ُـن اِـن المرـارل, ُـن مجالـل, ُـن  و

 الضحال, فاُسلوكوومو لال: السلك: أن تل ق السلسلة ف  فيع, وتن ج من دِ م.

اُا فاُسلوكوومو و  ما تسلك السلسلة ف  فيع, ءما لالت الى ب: ول   را ُوها ساُرىوونا تي لاة  تاُر ُلسي يق: ثوم  في  سي

 أد لت رأس  ف  القلنسوة, و  ما تل ق القلنسوة ف  ال أ , وءما لال األُل :

ابو اُرتالاى ِاألاءاُم     تاا ما الس  ا

, و  ما ليق تلك ءِلك لمى فة السامىين مىنـام, و  ـع   و  ما ي تلَ األءم ِالس اب وما أِرع تلك  

 يلكق ُلت سامىع ما أراد لائلع.

يمي يقول: افىلوا تلك ِع  زا* لع ُلت ءفـ م ِـاهلل فـ  الـل يا,   ـع    ي الىا ي نو ِاّلل  ولولع:    عو ءانا   يوُيمي

 ءان   يصل ق ِوحلا ية هللا الى يم.

 37-34اآلية : 
ـيمخ ل  القول في  تووييق  مي ـا لوناـا حا يني ل  فالاـُيسا لاـعو اُلياـُو ا لا ُسـكي ُالاتا  اىاا ي اُلمي لولع تىالت: بوا ا ياحوض  

ا ي وونا {. ُسليين  ل     ياوُءولوعو  ي   اُلنا ُن غي  وا ا  اىاا خ  ي   مي

يا   يحـض  يقول تىالت تء م منر ا ُن لِا اللق   الـَِ أوتـ  ءظاِـع ِلـمالع:   ـع ءـان فـ  الـل    

 النا  ُلت   ىا  ألق المسكنة والحا ة.

يمخ يقول  ق  ثناؤم: فليس لع اليو  وتلك يو  القيامة لا لنـا, يىنـ     مي ولولع: فالاُيسا لاعو الياُو ا لاا لونا حا

 ف  اللار ا ا  ة حميم, يىن  ل ي  يلفع ُنع, ويغيثع مما لو فيع من الرال*, ءما:

ال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِن زيل, ف  لولع: فالاُيسا لاعو الياُو ا لا لونا ي حلثن  يو س, ل26952  

ُسليين  يقـول  ـق  ثنـاؤم: و  لـع  ىـا  ءمـا ءـان    ُن غي يمخ الق ي  ف  ءال  الى ب و   اىا خ    ما مي حا

 ار.يحض  ف  الل يا ُلت  ىا  المسكين,     ىا  من غسلين, وتلك ما يسيق من صليل ألق الن
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وءان ِىض ألق الى ِية من ألق الرص ة يقول: ءق    ح غسلظع فن ج منع ِـ * فهـو غسـلين,   

فىلين من الغسق من الج اح واللِ  , وزيل فيع اليـا* والنـون ِمنزلـة ُفـ ين. وِنحـو الـَِ للنـا فـ  

 تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

, لال: حلثنا أِو صالح, لال26953   , ُن اِن ُرـا , لولـع: ي حلثن  ُل   : ثن  مىاوية, ُن ُل  

ُسليين  صليل ألق النار. ُن غي  وا   اىا خ     مي

ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن 26954  

ُسليين  لال: ما ين ج من لحومهم. ُن غي  ُرا , لولع وا   اىا خ     مي

ــُن يــ حــلثن26955   ا ِلــ , لــال: حــلثنا يزيــل, لــال: حــلثنا ســىيل, ُــن لظــادة, لولــع: وا   اىــا خ     مي

ُسليين  ِ   الطىا  وأ رثع وأِلىع.  غي

 وءان اِن زيل يقول ف  تلك ما:  

ـُن 26956   ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ولـ , لـال: لـال اِـن زيـل, فـ  لولـع: وا   اىـا خ     مي

سليين  لال: الغسل  ين والزلو    يىلم أحل ما لو.غي

ولولع:   يوُءولوعو     النا ي وونا يقول:   يوءق الطىا  الَِ من غسلين    النا  ون, ولم المِ رون   

 الِين ت وِهم ءف  ِاهلل.

 42-38اآلية : 
ونا  ـ و ـا  ا توُرصي ما ونا ل  وا ـ و ـا توُرصي ـمو ِيما سوـول   القول في  تووييق لولع تىـالت: بفاـالا أوُلسي عو لاقاـُولو را ل   ي ـ 

ونا {. اء  و ا تِا ن  لالييالً م  نوونا ل  وا ا ِيقاُولي ءاالي ا توُيمي ُي   لالييالً م  ِاا ا لووا ِيقاُولي  ما يم  ل  وا  ءا ي

يقــول تىــالت تءــ م: فــال, مــا األمــ  ءمــا تقولــون مىلــ  ألــق الظكــِي  ِكظــاب هللا ورســلع, ألســم    

منها, والظ    ترص ون. وِنحو الَِ للنا فـ  تلـك لـال ألـق الظوويـق.  ِاألِيا* ءلها الظ  ترص ون

 تء  من لال تلك:

ــمو ِيمــا 26957   ــال أوُلسي يــ حــلثن  يــو س, لــال: أ ر  ــا اِــن ولــ , لــال: لــال اِــن زيــل فــ  لولــع: فا

ونا لال: ألسم ِاألِيا*, حظت ألسم ِما ترص ون وما   ترص ون. ا   توُرصي و ونا وما  توُرصي و

ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن 26958  

ونا يقول: ِما ت ون وِما   ت ون. ما   توُرصي و ونا وا ا توُرصي و مو ِيما  ُرا , ف  لولع: فاال أوُلسي

سوول  ءا يم  يقول تىالت تء م:  ن لِا القـ آن رسـول ءـ    يم, ولـو محمـل صـلت ولولع:    عو لاقاُولو را

 هللا ُليع وسلم يظلوم ُليهم.

نوونا يقـول  ـق  ثنـاؤم: مـا لـِا القـ آن ِقـول ِـاُ  ألن    ُي   لاليـيالً مـاتوُيمي مـا لوـوا ِيقاـُولي ِـا ولولـع: وا

نوونا يقول: تصل لوون لليالً ِع أ ـظم, وتلـك  محملا   يوحسن لول اللى , فظقولوا لو ِى  لالييالً ما توُيمي

ونا يقـول: و  لـو ِقـول ءـالن, ألن   طاب من ِاء  و هللا لمل ء  ل ي  وا  ِيقاُولي ءالين لاليـيالً مـا تـا

ونا يقول: و  لـو ِقـول ءـالن, ألن  اء  و محملا ليس ِكالن, فظقولوا: لو من سجع الكهان للييالً ما تِا

ونا يقول: اء  و تظى ون ِع أ ظم, للـيالً مـا  محملا ليس ِكالن, فظقولوا: لو من سجع الكهان لالييالً ما تِا

 تىظر ون ِع. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

ُي   لاليـيالً مـا 26959   مـا لوـوا ِقاـُولي ِـا ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل لال: حلثنا سىيل, ُن لظـادة وا

ــيالً  ن  لالي ــُولي ءــالي ــ م هللا مــن تلــك وُصــمع وا  ِيقا نــونا  ه  ــ م هللا مــن الكها ــة, توُيمي ونا  ه   مــا تاــِاء  و

 وُصمع منها.

 46-43اآلية : 
يــقي ل   لاُيناــا ِاُىــضا األلااوي ُا لا  ــو  لاــُو تاقا ينا ل  وا ــالامي ب  اُلىا ــن ر  يــقخ م  القــول فــي  توويــيق لولــع تىــالت: بتانزي

تيينا {. ُنعو اُلوا يني ل  ثوم  لاقاطاُىناا مي ُنعو ِياُليامي ُِ اا مي  أل ا

ــا محمــل ِاُىــضا يقــ    لاُين ُا لا  ــو  ــُو تاقا لا ينا  ــزل ُليــع وا يــقخ مــن رب  الىــالامي ول تىــالت تءــ م: ولكنــع تاُنزي

ة منـا والقـلرة, ثـم لقطىنـا  ين يقول: أل ِ ا منع ِالقو  ُنعو ِاليامي ُِ ا مي يقي الرا لة, وتكِب ُلينا ألا ا األلاوي

 ِة, و  يي  م ِها.منع  يا  القل . و  ما يىن  ِِلك أ ع ءان يىا لع ِالىقو
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: أل ِ ا منع ِاليـل اليمنـت مـن يليـع لـالوا: و  مـا تلـك    يني ُنعو ِاليامي ُِ اا مي ولل ليق:  ن مىنت لولع  ا*ا ا

مثق, ومىنام:   ا ءنا  ِلع و هينع, ثم  قطع منع ِىل تلك الوتين لالوا: و  ما تلك ءقـول تَ السـلطان 

ىض أُوا ع,  ِ ِيلم فولمـع, وافىـق ِـع ءـِا وءـِا لـالوا:  تا أراد ا سظنفا  ِرىض من ِين يليع لر

ين: أَ أللنام ءالَِ يفىق ِالَِ وصفنا حالع. وِنحو الَِ للنا  ُنعو ِاليامي ُِ ا مي وءِلك مىنت لولع: ألا ا

تيينا لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:  ف  مىن  لولع الوا

حمل ِن الصلت, لال: حلثنا أِو ءلينة, ُن ي حلثن  سليمان ِن ُرل الجرار, لال: حلثنا م26960  

تيينا لال:  يا  القل . ُنعو الوا ري , ُن اِن ُرا : لاقاطاُىنا مي  ُطا*, ُن سىيل ِن  و

حلثنا اِن المثنت, لال: حلثنا محمل ِن  ىف , لال: حلثنا ِىرة, ُن ُطا*, ُن سىيل ِن  ري ,    

 ُن اِن ُرا  ِمثلع.

نا حكا , ُن ُم و, ُن ُطا*, ُن سىيل ِـن  ريـ , ُـن اِـن ُرـا  حلثنا اِن حميل, لال: حلث   

 ِمثلع.

حلثن  يىقوب, لـال: حـلثنا للـيم, ُـن ُطـا* ِـن السـائ , ُـن سـىيل ِـن  ريـ , لـال: لـال اِـن    

:  ييا  القل . تيينا  ُرا  الوا

سـىيل حلثنا اِن ِلار, لال: حلثنا ُرل ال حمن, لال: حلثنا سفيان, ُن ُطـا* ِـن السـائ , ُـن    

 ِن  ري  ِنحوم.

 حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, لال: حلثنا سفيان, ُن سىيل ِن  ري  ِمثلع.   

م  لاقاطاُىنـا    , ُن اِن ُرـا , لولـع ثـو , لال: حلثنا أِو صالح, لال: ثن  مىاوية, ُن ُل   حلثن  ُل  

تيينا يقول: ُ ق القل . ُنعو الوا  مي

ال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن ي حلثن  محمل ِن سىل, ل26961  

تيينا يىن : ُ لا ف  القل , ويقال: لو حرق ف  القل . ُنعو الوا  ُرا , لولع ثوم  لاقاطاُىنا مي

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 26962  

تيينا لـال: لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا  ورلا*,  ميىا ُن اِـن أِـ   جـيح, ُـن مجالـل, لولـع: الـوا

 حرق القل  الَِ ف  ال ه .

تيينا 26963   ُنـعو الـوا م  لاقاطاُىنـا مي ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظـادة, لولـع: ثـو

 لال: حرق القل .

لثت ُن الحسين, لال: سـمىت أِـا مىـات يقـول: 26964   أ ر  ـا ُريـل, لـال: سـمىت الضـحال ي حو

تيينا وتين القل : ولو ُ ق يكون ف  القل , فإتا لطع مات اه سان. ُنعو الوا  يقول ف  لولع: لاقاطاُىنا مي

تيينا 26965   ُنـعو الـوا ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِن زيل, ف  لولع ثوم  لاقاطاُىنا مي

 َِ القل  مظىل  ِع, و يام ُنت اللماخ ِن ض ار الظغلر  ِقولع:لال: الوتين:  يا  القل  ال

تييني   ل  ِلا ي الوا ُِ ا اِاةا فا ُحليىىا ا ُلتي را ما   تاا ِال ُغظين  وحا

 52-47اآلية : 
ظ قيينا ل ةخ ل ُلمو ُِءي ا ينا ل  وا ي  عو لاظا زي ا ي ُنعو حا ُا ل   ُن أاحا نكوُم م  ا مي وا ي  ا لاناُىلامو   القول في  تووييق لولع تىالت:بفاما

ِ كا  ر ُح ِياُسمي را ينا ل  وا ي  عو لاحا   اُلياقييني ل  فاسا ُالات اُلكاافي ي ةخ  ُس ا يينا ل  وا ي  عو لاحا كاِِ  نكوُم م  يمي {.أان  مي  اُلىا ي

ل ُلينا ِىـض األلاويـق, فو ـِ ا     يقول تىالت تء م: فما منكم أيها النا  من أحل ُن محمل لو تقو 

اليمين, ثم لقطىنا منع الوتين, حا زين يحجزو نا ُن ُقوِظع, وما  فىلع ِع. وليق: حـا زين, منع ِ

فجمع, ولو فىق ألحل, وأحل ف  لفظ واحل رد ا ُلت مىنام, ألن مىنام الجمع, والىـ ب تجىـق أحـلا 

سوليعي وِين:   تقع   ُن رو ل  مي قو ِاينا أحا    ُلت اثنين فصاُلا.للواحل وا ثنين والجمع, ءما ليق    وفا  

ظ قيـينا يقـول تىـالت تءـ م: و ن لـِا القـ آن لظـِء ة, يىنـ  ُ ـة يظـِء  ِـع,    ةخ لُلمو ُِءي ا ولولع: وا   عو لاظـا

ويظىظ ِع للمظقين, ولم الِين يظقون ُقاب هللا ِودا* ف ائضع, وا ظناب مىاصـيع. وِنحـو الـَِ للنـا 

 ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

ظ قيـينا لـال: 26966   ةخ لُلمو ُِءي ا عو لاظـا ي حلثنا ِلـ , لـال: حـلثنا يزيـل, لـال: حـلثنا سـىيل, ُـن لظـادة وا  ـ 

 الق آن.
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ين أيهـا النـا  ِهـِا    يينا يقول تىالت تء م: و  ا لنىلم أن مـنكم مكـِِ  كاِِ  ُنكوُم مو ولولع: وا   ا لاناُىلامو أن  مي

ةخ ُلت الكافي ي  ُس ا ينا يقول  ق  ثناؤم: و ن الظكِي  ِـع لحسـ ة و لامـة ُلـت الكـاف ين الق آن وا   عو لاحا

 ِالق آن يو  القيامة وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

ينا 26967   ةخ ُلـت الكـافي ي ُسـ ا عو لاحا ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حـلثنا سـىيل, ُـن لظـادة وا  ـ 

 تاءم يو  القيامة.

لـع محمـل صـلت    وا   عو لاحا   الي قييني يقول: و  ع للح   اليقين الِين   ِك  فيع أ ع من ُنل هللا, لم يظقو 

ـيمي ِـِء  رِـك وتسـميظع الى ـيم, الـَِ ءـق  ِـ * فـ  ُ مظـع  كا الىا ي ِـ  ـر ُح ِاُسـمي را هللا ُليع وسلم فاسا

 صغي .

 

 سورة المعارج

 سورة المىارج  مكية

 نوآياتها أرِع وأرِىو

 بسم هللا الرحَمن الرحيـم
 

 5-1اآلية : 
 َ ي تي ـنا ّللا  ينا لاـُيسا لاـعو داافيـعخ ل  م  ـافي ي اليـع  ل  ل ُلكا لا ساآئيقخ ِيىاـِااب  وا

ا القول في  تووييق لولع تىالت:  بساو

ـي ُمسي مو  ا ُقـلاارو وحو  يلاُيعي في  ياُو   ءاـانا مي ال   الائيكاةو وا جو اُلما جي ل  تاُى و ىااري ـُر اً اُلما ـناة  ل  فااُصـريُ  صا نا أاُلـفا سا

يالً . مي   ا

ا* الكوفـة والرصـ ة:     الا سـائيقخ فق أتـع ُامـة لـ   ا* ف  ل ا*ة لولـع: سـو لال أِو  ىف : ا ظلفت الق  

الا سائيقخ ِهمز سول سائق, ِمىنت سول سائق من الكفار ُن ُـِاب هللا, ِمـن لـو والـع ولـ أ تلـك  سو

ا* الملينة:   فلم يهمز سول, وو هع  لت أ ع فىق من السيق.« ائيقخ سال س»ِىض ل  

 

ا* ُلـت تلـك,    والَِ لو أولت الق ا*تين ِالصواب ل ا*ة من ل أم ِالهمز ه ما  الحجة من القـ  

ل تلك ءِلك, ولال توويلـع  حـو  لوم. تء  من توو  وأن ُامة ألق الظوويق من السلف ِمىنت الهمز توو 

 لولنا فيع:

مل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن ي حلثن  مح26968  

اليع  لال: تال سيال الكفار ُن ُِاب هللا ولو والع. ااب  وا  ُرا , لولع: سولا سائيقخ ِىِا

ـِاا لوـوا 26969   ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا حكا , ُن ُنرسة, ُـن ليـا, ُـن مجالـل  ُن ءـانا لا

ُن  اليع .اُلحا   مي اابي وا لا سائيقخ ِىِا
ا ... ا اية, لال سو لا ُنلي  ُي

ي حلثنا محمل ِن ُمـ و, لـال: حـلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 26970  

الا سائيقخ  لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  مىا ُن اِن أِ   جيح ُن مجالل, ف  لول هللا: سو

اليع : لا  لال: دُا دا  ِىِاب وا ُنـلي ُي ُن  م   ُن ءانا لاِاا لووا اُلحا   مي يقع ف  ا ا  ة, لال: ولو لولهم: الل هو

. نا الس ما*ي ةً مي جارا لاُينا حي ُا   ُ  فاوُمطي

اليـع  26971   ااب  وا لا سائيقخ ِىِا
ا ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة, لولع: سو

 ن هللا ُلت من يقع ُلت الكاف ين.لال: سول ُِاب هللا ألوا , فري

الا سـائيقخ لـال: سـول     حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىمـ , ُـن لظـادة, لولـع: سـو

. ينا لاُيسا لاعو داافيعخ  ُن ُِاب والع, فقال هللا: لُلكافي ي

 ء  من لال تلك:وأما الِين ل أوا تلك ِغي  لمز, فإ هم لالوا: السائق واد من أودية  هنم. ت  

سـول سـائيقخ »ي حلثن  يو س, لـال: أ ر  ـا اِـن ولـ , لـال: لـال اِـن زيـل, فـ  لولـع هللا: 26972  

اليع   ااب  وا  لال: لال ِىض ألق الىلم: لو واد ف   هنم يقال لع سائق.« ِىِا

ينا يقول: سول ِىِاب للكاف ين وا   لهم يو  القيام   اليع  لُلكافي ي ااب  وا  ة والع ِهم.ولولع: ِيىِا
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ينا ُلت الكاف ين, ءالَِ:    ومىنت لُلكافي ي

لثت ُـن الحسـين, لـال: سـمىت أِـا مىـات يقـول: حـلثنا ُريـل, لـال: سـمىت الضـحال 26973   ي حو

ينا مـن صـلة  ينا يقول: والع ُلت الكـاف ينوالال  فـ  لولـع لُلكـافي ي اليع  لُلكافي ي ااب  وا يقول ف  لولع: ِيىِا

 الوالع.

ج  يقول تىالت تء م: ليس للىِاب الوالع ُلت الكاف ين من ولولع: لا    ىااري َ الما ي تي نا ّللا  ُيسا لاعو داافيعخ مي

 هللا دافع يلفىع ُنهم.

جي يىن : تا الىلو  واللر ات والفواضق والنىم. وِنحـو الـَِ للنـا فـ  تلـك لـال    ىاري َ الما ولولع: تي

 ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

, ُـن اِـن ُرـا , فـ  ي حلثن  26974   , لال: حلثنا أِو صالح, لال: ثن  مىاويـة, ُـن ُلـ   ُل  

ج يقول: الىلو  والفواضق. ىاري َ الما  لولع: تي

جي: تَ 26975   ىـاري َ الما ي تي ـنا ّللا  ي حـلثنا ِلـ , لـال: حـلثنا يزيـل, لـال: حـلثنا سـىيل, ُـن لظـادة مي

 الفواضق والن ىم.

حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ,  ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال:26976  

ي  ـنا ّللا  لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالل, فـ  لـول هللا: مي

جي لال مىارج السما*. ىاري َ الما  تي

ىـاري 26977   َ الما جي لـال: ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِـن زيـل, فـ  لولـع: تي

 هللا تو المىارج.

ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان, ُن األُم , ُن ر ق, ُن سىيل ِن 26978  

جي لال: تَ اللر ات. ىاري َ الما   ري , ُن اِن ُرا  تي

ـناة     ـينا أُلـفا سا ُمسي مو  ا ُقـلاارو وحو  لاُيـعي فيـ  ياـُو   ءـانا مي الـ   الئيكاةو وا جو الما يقـول تىـالت تءـ م:  ولولع: تاُى و

تصىل المالئكة وال وح, ولو  ر يق ُليع السال   ليـع, يىنـ   لـت هللا  ـق  وُـز  والهـا* فـ  لولـع: 

ناة  يقول: ءان مقـلار صـىودلم تلـك فـ   ينا أُلفا سا ُمسي مو  ا ُقلاارو  لاُيعي ُائلة ُلت اسم هللا ف  ياُو   ءانا مي

 هـا تصـىل مـن منظهـت أمـ م مـن أسـفق األرض يو  لغيـ لم مـن النلـ   مسـين ألـف سـنة, وتلـك أ

الساِىة  لت منظهت أم م من فوق السموات السرع. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألـق الظوويـق. تءـ  

 من لال تلك:

ي حلثنا اِـن حميـل, لـال: حـلثنا حكـا  ِـن سـلم, ُـن ُمـ و ِـن مىـ و , ُـن ليـا, ُـن 26979  

ي ُمسي مو  ا ُقلاارو ناة  لال: منظهت أم م من أسفق األرضين  لت منظهت أم م مجالل ف  ياُو   ءانا مي نا أُلفا سا

من فوق السموات مقلار  مسين ألف سنة ويو  ءان مقلارم ألف سنة, يىن  ِـِلك  ـزل األمـ  مـن 

السما*  لت األرض, ومن األرض  لت السما* ف  يـو  واحـل, فـِلك مقـلارم ألـف سـنة, ألن مـا ِـين 

 س م ة ُا .السما*  لت األرض, مسي ة  م

ولال آ  ون: ِق مىنـت تلـك: تىـ ج المالئكـة والـ وح  ليـع فـ  يـو  يفـ غ فيـع مـن القضـا* ِـين   

  لقع, ءان للر تلك اليو  الَِ ف غ فيع من القضا* ِينهم للر  مسين ألف سنة. تء  من لال تلك:

مـة فيـ  ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان, ُن سمال ِن ح ب, ُـن ُك26980    ي

ناة  لال: ف  يو  واحل يف غ ف  تلك اليو  من القضا* ءقلر  مسـين  ينا أُلفا سا ُمسي مو  ا ُقلاارو ياُو  ءانا مي

 ألف سنة.

مـة 26981   ي حلثنا اِن ِلار, لال: حلثنا ُرل ال حمن, لال: حلثنا سـفيان, ُـن سـمال, ُـن ُك ي

ناة  ل ينا أُلفا سا ُمسي مو  ا ُقلاارو  ال: يو  القيامة.في  ياُو  ءانا مي

مة ف  لِم     حلثنا اِن المثنت, لال: حلثنا محمل ِن  ىف , لال: حلثنا ِىرة, ُن سمال, ُن ُك ي

ناة  لال: يو  القيامة. ُمسينا أُلفا سا  ا اية  ا

وحو  لاُيـع 26982   الـ   ـةو وا الئيكا جو الما ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُـن لظـادة تاُىـ و

: تاءم يو  القيامة.في  ناة  ينا أُلفا سا ُمسي مو  ا ُقلاارو    ياُو   ءانا مي
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ي حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالل, 26983  

ناة    يلرَ أحلخ ءم مضـت,  ينا أُلفا سا ُمسي مو  ا مة, ف  لولع: مقلاارو لال مىم : وِلغن  أيضا, ُن ُك ي

 ءم ِق     هللا. و 

, ُـن اِـن ُرـا , فـ  26984   , لال: حلثنا أِو صالح, لال: ثن  مىاويـة, ُـن ُلـ   ي حلثن  ُل  

ناة  فهِا يو  القيامـة,  ىلـع هللا  ينا أُلفا سا ُمسي مو  ا ُقلاارو وحو  لاُيعي في  ياُو   ءانا مي ال   الئيكاةو وا جو الما لولع: تاُى و

 سنة.ُلت الكاف ين مقلار  مسين ألف 

لثت  ُن الحسين, لال: سمىت أِا مىـات يقـول: أ ر  ـا ُريـل, لـال: سـمىت الضـحال 26985   ي حو

ناة  يىن  يو  القيامة. ينا أُلفا سا ُمسي مو  ا ُقلاارو  يقول ف  لولع: في  ياُو   ءانا مي

مو ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِن زيل, ف  لولع: في  ياُو   ءـانا م26986   ُقـلاارو

ناة  لال: لِا يو  القيامة. ينا أُلفا سا ُمسي   ا

ا ـا حل ثـع 26987   ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: أ ر    ُم و ِن الحارخ أن در 

ـينا  ُمسي مو  ا ُقـلاارو ُن أِ  الهيثم ُن سىيل, أ ع لال ل سـول هللا صـلت هللا ُليـع وسـلم: فيـ  ياـُو   ءـانا مي

ـناة  مـا  ُالــت »أ ـول لـِا فقــال النرـ  صـلت هللا ُليـع وسـلم: أُلـفا سا فو  فـ  عو لايونا مي,   ـ  ـ  ِيياـلي َ  اُفسي ِي ال ــ وا

ل يها في  الل ُ يا ُكظووِاةي يوصا نا الص الةي الما لاُيعي مي ُا ف   ني حظت ياكوونا أ ا ُيمي  «.المو

وَ ُن اِن ُرا  ف  تلك غي  القول الَِ تء  ا ُنع, وتلك ما:    ولل رو

لثن  يىقوب ِن  ِ اليم, لـال: حـلثنا اِـن ُليـة, ُـن أيـوب, ُـن اِـن أِـ  مليكـة, أن ي ح26988  

ر الً سول اِن ُرا  ُن يو  ءان مقلارم ألف سنة, فقال: ما يو  ءان مقـلارم  مسـين ألـف سـنة؟ 

لال:   ما سولظك لظنر   , لال: لما يومان تء لما هللا ف  الق آن, هللا أُلم ِهما, فك م أن يقول ف  

 اب هللا ما   يىلم.ءظ

حلثنا اِن ِلار, لال: حلثنا ُرل الولاب, لال: حلثنا أيوب, ُن اِن أِ  مليكة, لال: سـول ر ـق    

اِن ُرا  ُن يو  مقلارم ألف سنة, لال: فاتهمع, فقيق لع فيـع, فقـال: مـا يـو  ءـان مقـلارم  مسـين 

, هللا أُلم ِهما, وأء م ألف سنة؟ فقال:   ما سولظك لظنر   , فقال: لما يومان تء لما  هللا  ق  وُز 

 أن ألول ف  ءظاب هللا ِما   أُلم.

وحو ِالظـا*  ـال الكسـائ , فإ ـع ءـان يقـ أ    ـةو والـ   الئيكا جو الما ا* األمصار لولـع: تاُىـ و ول أت ُامة ل  

 تلك ِاليا* ِنر  ءان ي ويع ُن اِن مسىود أ ع ل أ تلك ءِلك.

ا* والصواب من ل ا*ة تلك ُنل ا م   ا* األمصـار, ولـو ِالظـا* ه مـا  الحجـة مـن القـ   ا ُليـع لـ  

 ُليع.

يالً يقول تىالت تء م: فاصر  صر ا  مـيالً, يىنـ : صـر ا    ـز  فيـع.    ُر ا  مي ولولع فاُصريُ  صا

يقول لع: اصر  ُلت أتى لي * المل ءين لك, و  يثنيك ما تلقت منهم من المكـ وم ُـن ترليـت مـا 

 غهم من ال سالة. وءان اِن زيل يقول ف  تلك ما:أم ل رِك أن ترل

ـُر ا 26989   ي حلثن  ِع يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لـال: لـال اِـن زيـل, فـ  لولـع: فاُصـريُ  صا

ـيالً لـال: لـِا حــين ءـان يـوم م ِـالىفو ُــنهم   يكـاف هم, فلمـا أمـ  ِالجهــاد والغل ـة ُلـيهم أمــ   مي  ا

 لِا.ِاللل ة والقظق حظت يظ ءوا, و سخ 

ولِا الَِ لالع اِن زيل أ ع ءان أم  ِالىفو ِهِم ا اية, ثم  سخ تلك لول   و ع لع, أل ـع   د لـة   

ُلت صحة ما لال من ِىض األو ع الظ  تصح  منهـا الـلُاوَ, ولـيس فـ  أمـ  هللا  ريـع صـلت هللا 

ع لـع ِـع فـ  ُليع وسلم ف  الصـر  الجميـق ُلـت أتى الملـ ءين مـا يو ـ  أن يكـون تلـك أمـ ا منـ

ِىض األحوال, ِق ءان تلك أم ا من هللا لع ِع ف  ءق  األحوال, أل ع لم يزل صـلت هللا ُليـع وسـلم 

من للن ِىثع هللا  لت أن ا ظ مع ف  أتى منهم, ولو ف  ءق  تلك صاِ  ُلت ما يلقت منهم مـن أتًى 

 لرق أن يوتن هللا لع ِح ِهم, وِىل  ت ع لع ِِلك.

 

 10-6اآلية : 
ُهـقي ل   القول آ*و ءااُلمو يرـاً ل  ياـُو ا تاكوـونو الس ـما امو لا ي يـلاً ل  وا اـ ا ُو اـعو ِاىي ُم يا ا في  تووييق لولـع تىـالت:ب ي  هو

يماً {. مي يمخ حا مي الو حا ُهني ل  وا ا ياُسو راالو ءااُلىي تاكوونو اُلجي  وا
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لوالــع ُلــيهم ِىيــلا يقــول تىــالت تءــ م:  ن لــي * الملــ ءين يــ ون الىــِاب الــَِ ســولوا ُنــع, ا   

ولوُع, و  ما أ ر   ق  ثناؤم أ هم ي ون تلك ِىيلا, أل هم ءـا وا   يصـل لون ِـع, وينكـ ون الرىـا 

ِىل الممات, والثواب والىقاب, فقال:   هم ي و ع غي  والع, و حن   ام ل يرا, أل ع ءـائن, وءـق  مـا 

 لو آت ل ي .

ُم من تء  الكا   ُو اعو من تء  الىِاب.والها* والميم من لولع:    هو  ف ين, والها* من لولع: يا ا

ُهقي يقول تىالت تء م: يو  تكون السما* ءالل * المِاب, ولل ِينـت    ولولع: ياُو ا تاكوونو الس ما*و ءالمو

مىنت المهق فيما مضت ِلواللم, وا ظال  المنظلفين فيع, وتء  ا ما لال فيع السـلف, فـوغنت تلـك 

 ضع.ُن  ُادتع ف  لِا المو

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 26990  

لال: حلثنا الحسن, لال: حـلثنا ورلـا*,  ميىـا ُـن اِـن أِـ   جـيح, ُـن مجالـل, لولـع: ياـُو ا تاكوـونو 

ُهقي لال: ءاىاكا ي الزيت.  الس ما*و ءالمو

حـلثنا سـىيل, ُـن لظـادة, لولـع: ياـُو ا تاكوـونو الس ـما*و  ي حـلثنا ِلـ , لـال: حـلثنا يزيـل, لـال:26991  

ِ  لو ا آ    لت الحم ة. ل يوم  ُهقي تظحو   ءالمو

هني يقول: وتكون الجرال ءالصو . وِنحو الَِ للنا ف  تلك لـال ألـق    رالو ءاُلىي تاكوونو الجي ولولع: وا

 الظوويق. تء  من لال تلك:

نا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلث26992  

ــال:  ُهني ل ــن أِــ   جــيح, ُــن مجالــل ءــاُلىي ــا*,  ميىــا ُــن اِ ــال: حــلثنا ورل لــال: حــلثنا الحســن, ل

 ءالصو .

ُهني 26993   ي حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثـور, ُـن مىمـ , ُـن لظـادة, فـ  لولـع: ءـاُلىي

 لال: ءالصو .

ُم يقـول تىـالت تءـ م: و  يسـول ل يـ  ل يرـع ُـن ِـو ع ولولع: وا  ياس   و اهو ـ و يمـا يوراص  مي يمخ حا مي ولو حا

 للغلع ِلون  فسع. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

يمـا 26994   مي ـيمخ حا مي الو حا ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال حلثنا سـىيل, ُـن لظـادة لولـع: وا  ياسـو

 ءق    سان ِنفسع ُن النا .يلغق 

ُم فقـال    و اهو ـ و ُم ا ظلف ألق الظوويـق فـ  الـِين ُنـوا ِالهـا* والمـيم فـ  لولـع يوراص  و اهو ولولع: يوراص  و

فـون أل ِـائهم, ويىـ    ءـق    سـان ل يرـع, فـِلك ترصـي  هللا  ُونت ِِلك األل ِـا* أ هـم يى   ِىضهم: 

  يالم. تء  من لال تلك:

ل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن ي حلثن  محم26995  

ُم لال: يى ا  ِىضهم ِىضا, ويظىارفون ِينهم, ثم يف   ِىضهم مـن ِىـض,  و اهو ُرا , لولع: يوراص  و

ِ  ِوُنخ يوُغنيييعي. ُم ياُوما ي ُنهو ُى مي  يقول: لكوق  اُم ي

فو هم يىلمون, ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال26996   ُم يى   و اهو : حلثنا سىيل, ُن لظادة يوراص  و

فن  لو  لوما, وأ ا  أ اسا.  وهللا ليى  

ُوني  ِِلك الميمنون أ هم يرص ون الكفار. تء  من لال تلك:    ولال آ  ون: ِق 

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 26997  

ُم لال: حل و اهو ـ و ثنا الحسن, لال: حلثنا ورلـا*,  ميىـا ُـن اِـن أِـ   جـيح, ُـن مجالـل, لولـع: يوراص 

 الميمنون يرص ون الكاف ين.

ُوني  ِِلك الكفار الِين ءا وا أتراُا  ا  ين ف  الل يا ُلت الكف , أ هم يى فون    ولال آ  ون: ِق 

 المظروُين ف  النار. تء  من لال تلك:

ُم لـال: ي حلثن  26998   ـ و اهو يو س, لال: أ ر  ا اِـن ولـ , لـال: لـال اِـن زيـل, فـ  لولـع: يوراص 

 يرص ون الِين أضلولم ف  الل يا ف  النار.

وأولت األلوال فـ  تلـك ِالصـحة, لـول مـن لـال: مىنـت تلـك: و  يسـول حمـيم حميمـا ُـن ِـو ع,   

ـُن  ولكنهم يرص و هم فيى فو هم, ثم يف   ِىضهم من ِىض, ءمـا لـال  ـق   ـُ *و مي ثنـاؤم: ياـُو ا يافيـ   الما

. ِ  ِوُنخ يوُغنييعي ِانييعي ليكوق  اُمُ ى*  منهم ياُوما ي راظيعي وا احي صا عي وأِييعي وا يعي وأوم   أ ي
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و  ما للنا تلك أولت الظوويالت ِالصواب, ألن تلك أِرهها ِما دل ُليـع ّـال  الظنزيـق, وتلـك أن   

ُم تال لولع: وا  و اهو ميما فألن تكـون الهـا* والمـيم مـن تءـ لم أِـرع منهـا لولع: يوراص  و ميمخ حا   ياسولو حا

 ِون تكون من تء  غي لم.

ا* األمصــار ســوى أِــ   ىفــ     ا* فــ  لــ ا*ة لولــع: وا  ياســولو فقــ أ تلــك ُامــة لــ   وا ظلفــت القــ  

ِايرة ِفظح اليا* ول أم أِو  ىف  وِيرة:    يقـال لحمـيم ِضـم اليـا*, يىنـ : « وا  يوُسـ اقو »القارى* و

 أين حميمك؟ و  يطل  ِىضهم من ِىض.

والصواب من الق ا*ة ُنل ا فظح اليا*, ِمىنت:   يسول النـا  ِىضـهم ِىضـا ُـن ِـو ع, لصـحة   

ا* ُليع.  مىنت تلك, وه ما  الحجة من الق  

 14-11اآلية : 
ــُو  ُجــ ي و لا د  اُلمو ــوا ُم يا و اهو ــ و ــيق لولــع تىالت:بيوراص  ــول فــي  تووي ِ  ِيرانييــعي ل  الق ــِاابي ياُومي يــ ُا ــُن  َ مي ـلي ياُفظـا

يعي {. يىاً ثوم  يونجي مي ن في  األُرضي  ا ما يعي ل  وا يلاظيعي ال ظي  توُيوي فاصي يعي ل  وا أا ي راظيعي وا احي صا  وا

ِ  ويظمنــت أ ــع يفظــلى مــن ُــِاب هللا  يــام تلــك اليــو  ِرنيــع     ــ يقــول تىــالت تءــ م: يــود  الكــاف  يوم 

و ظع, وأ يع وفصيلظع, ولم ُلي تع الظ  تيويع, يىن  الظ  تضـمع  لـت رحلـع, وصاحرظع, ول  ز

وتنزل فيع ام أتع, لق ِة ما ِينهـا وِينـع, وِمـن فـ  األرض  ميىـا مـن النلـ , ثـم ينجيـع تلـك مـن 

ُِاب هللا  يام تلك اليو . وِلأ  ق  ثناؤم ِِء  الرنـين, ثـم الصـاحرة, ثـم األخ,  ُالمـا منـع ُرـادم أن 

ِ  مـن الـرال* يفظـلى  فسـع, لـو و ـل  لـت تلـك سـريالً ِوحـ   النـا   الكاف  من ُ يم ما ينزل ِع يوم 

 ليع, ءان ف  الل يا, وأل ِهم  ليع  سـرا. وِنحـو الـَِ للنـا فـ  تلـك لـال ألـق الظوويـق. تءـ  مـن لـال 

 تلك:

د  26999   َ ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة, لولـع: ياـوا لي ُجـ ي و لاـُو ياُفظـا المو

, واأللـ ب فـاألل ب  يـع األحـ   فاألحـ   يلاظيعي ال ظيـ  توُيوي فاصي يعي وا راظيعي وأ ي احي صا ِ  ِيرانييعي وا ُاِاابي ياُومي ي ُن  مي

 من أللع وُلي تع لللائل تلك اليو .

خ, ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـار27000  

ـيلاظيعي ال ظيـ   فاصي لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالل, لولـع: وا

يعي لال: لريلظع.  توُيوي

راظيعي لـال: 27001   ـاحي صا ي حلثن  يـو س, لـال: أ ر  ـا اِـن ولـ , لـال: لـال اِـن زيـل, فـ  لولـع: وا

ييعي  يلاظيعي ال ظي  توُيوي فاصي  لال: فصيلظع: ُلي تع. الصاحرة الزو ة وا

 18-15اآلية : 
ـعا  ما تا ل  وا ا

ل  وا تـا ُن أاُدِا ا وا ُوو ما ىا ل  تاُل ُاةً ل لل وا ا ا لا اتا ل   از  القول في  تووييق لولع تىالت:بءاال   ي  ها

ُاتا {. ُو
ا  فاو

أُـل م يقول تىالت تء م: ءال ليس تلك ءِلك, ليس ينجيع من ُِاب هللا ِ *. ثم اِظلأ النر  ُمـا    

.  لع لنالك  ق  ثناؤم, فقال:    ها لا ات ول ت: اسم من أسما*  هنم, ولِلك لم يوُج ا

وا ظلف ألق الى ِية ف  موضىها, فقال ِىض  حوي  الرص ة: موضىها  ص  ُلـت الرـلل مـن   

ــةً ُلــت  ُا ا ــت رفىــا ُلــت  رــ   ن, ورفىــت  از  اُــةً لــال: و ن ِــ ت  ىلــت ل ا الهــا*, و رــ   ن:  از 

ا*. ولال ِىض من أ ك  تلك:   ينرغ  أن يظرع ال ال  المكنت    ف  اللِوت لال: وا  ظيار ا ِظل

ى ل ت: النر , و زاُة: حال لال: ومن رفع اسظو ف, أل ـع مـلح أو ت   لـال:  ُاةً للل وا ا    ها لا ات  از 

 و  تكون اِظلا*    ءِلك.

ــت النرــ ,   اُــةخ اِظــلا*, فــِلك رفــع, و  يجــوز  والصــواب مــن القــول فــ  تلــك ُنــل ا, أن لا ا و  از 

ا* األمصار ُلـت رفىهـا, و  لـارى* لـ أ ءـِلك ِالنصـ  و ن ءـان  النص  ف  الق ا*ة ه ما  ل  

ُمــادا, ول ــت م فوُــة «   هــا»للنصــ  فــ  الى ِيــة و ــع ولــل يجــوز أن تكــون الهــا* مــن لولــع 

اُة ِل ت, ءما يقال:   ها لنل لائمة, و  ع لن اُة, و ز   ل لائمة, فالها* ُماد ف  الو هين.ِنز 
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ى يقول تىالت تء م منر ا ُن ل ات   ها تنـز   لـلة الـ أ  وأ ـ ا  الرـلن    اُةً للل وا ولولع:  از 

ى:  مع ِواة, ول  من  وارح اه سان ما لم يكن مقظالً, يقال: رمت فوِوى:  تا لـم يصـ   والل وا

ُقظالً, ف ِما وصف الواصف ِِلك  للة ال أ  ءما  لال األُلت: ما

اتوُع   ِاوا ُيرا  ِا ل لاُت  قاُل  و  لالاُت لوظاُيلاةو ما لاهو

 ورِما وصف ِِلك الساق ءقولهم ف  صفة الف  :  

م   ارا زا ى  اُهلو الجو  ُُرقو الل وا

يىن  ِِلك: لوائمع, وأصق تلك ءلع ما وصفت. وِنحو الَِ للنا ف  تلـك لـال ألـق الظوويـق. تءـ    

 من لال تلك:

حلثن  سليمان ِن ُرل الجرار, لال: حلثنا محمل ِن الصلت, لال: حلثنا أِو ءلينة, ُن  ي27002  

ى لال: تنز  أ   ال أ . ُاةً للل وا ا  لاِو , ُن أِيع, لال: سولت اِن ُرا  ُن:  از 

ا , لال: حلثنا الحسين ِن الحسن األِق , لال: حلثنا يحيـت ِـن     حلثنا  سحاق ِن  ِ اليم الصو 

ى لال: تنز  ال أ .مهل  أِو  ُاةً للل وا ا  ءلينة, ُن لاِو , ُن أِيع, ُن اِن ُرا , ف  لولع  از 

حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِـ , ُـن أِيـع, ُـن اِـن ُرـا ,    

ىا يىن  الجلود والها . ُاةً للل وا ا  لولع  از 

ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو 27003  

ى  ُاـةً للل ـوا ا لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالل, لولـع:  از 

ى فلـم ينرـ , فسـولت ُنهـا مجالـلا, فقلـت: اللحـم  ُاةً للل ـوا ا لال: سولت سىيل ِن  ري  ُن لولع:  از 

 دون الى م؟ فقال:  ىم.

ى  ي لال:27004   ُاـةً للل ـوا ا ثنا مه ان, ُن سفيان, ُن  سماُيق ِن أِ   الل, ُن أِ  صـالح  از 

 لال: لحم الساق.

, لـال: حـلثنا سـفيان, ُـن     , لال: حلثنا لريصة ِن ُقرـة الس ـوائ    َ ُومارة األسل حلثن  محمل ِن 

ى لال:  زاُة للحم السالين. ُاةً للل وا ا   سماُيق, ُن أِ  صالح ف  لولع  از 

ى 27005   ُاةً للل وا ا ي حلثنا اِن حميل, لال: مه ان, ُن  ار ة, ُن ل ة ِن  الل, ُن الحسن  از 

 لال: للها  تح ق ءق  ِ * منع, ويرقت فيادم  ضيجا.

ى ثـم     ُاـةً للل ـوا ا حلثنا اِن ِلار, لال: حلثنا أِو ُام , لال: حلثنا ل ة, ُن الحسن, ف  لولـع:  از 

 تء   حوم.

ى: أَ  ي حلثنا27006   ُاـةً للل ـوا ا ِل , لـال: حـلثنا يزيـل, لـال: حـلثنا سـىيل, ُـن لظـادة, لولـع:  ز 

ُلقيعي وأ  افع. اُة لهامظع ومكار   ا   ز 

ل ثت ُن الحسين, لال: سـمىت أِـا مىـات يقـول: أ ر  ـا ُريـل, لـال: سـمىت الضـحال 27007   ي حو

ى تر َ اللحم والجلل ُن الى م ُاةً للل وا ا  حظت   تظ ل منع ِي ا. يقول ف  لولع:  از 

ى لـال: 27008   ُاـةً للل ـوا ا ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِن زيل, ف  لولع:  از 

 اللوى: ا اراب الى ا , تال اللوى.

ُاةً لال: تقطع ُ امهم ءما ت ى, ثم يجل د  لقهم, وترل ل  لودلم.   ا  ولولع:  از 

ُن أُدِاـ ا وا    ُوو ما ل ت يقـول: تـلُو ل اـت  لـت  فسـها مـن أدِـ  فـ  الـل يا ُـن  اُـة هللا, ولولع: تاُل وا تـا

 وتولت ُن اهيمان ِكظاِع ورسلع. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

ل ت 27009   وا تـا ـُن أُدِاـ ا وا ُوو ما ُل ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة, لولع: تـا

 ال: ُن  اُة هللا وتولت, لال: ُن ءظاب هللا, وُن حقع.ل

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 27010  

ـُن أُدِاـ ا  ُووا ما لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالل, لولع: تاُل

لات لال: ُن الح . تاوا  وا

ـُن أُدِاـ ا 27011   ُوو ما ُل ي حلثن  يـو س, لـال: أ ر  ـا اِـن ولـ , لـال: لـال اِـن زيـل, فـ  لولـع: تـا

ــُن ءفــ  وتــولت وأدِــ  ُــن هللا, فومــا مــن آمــن ِــاهلل  لات لــال: لــيس لهــا ســلطان    ُلــت لــواني ما تاــوا وا

 ورسولع, فليس لها ُليع سلطان.
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ُات يقول: و مع ما ً فجىل   اُو عا فو ما ل  ولـم ينفـ  ولولع: وا ا زا ع ف  وُا*, ومنع حـ   هللا منـع, فلـم يـو

 فيما أو   هللا ُليع   فالع فيع. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 27012  

ـعا لال: حلثنا الحسن, لال: حـلثنا ورلـا*,   ما ميىـا ُـن اِـن أِـ   جـيح, ُـن مجالـل, فـ  لولـع: وا ا

ُات لال:  مع المال. اُو  فو

ي حلثنا محمل ِن منصور الطوسـت, لـال: حـلثنا أِـو لطـن, لـال: حـلثنا المسـىودَ, ُـن 27013  

ُات. اُو عا فو ما  الحكم, لال: ءان ُرل هللا ِن ُكيم,   ي ِط ءيسع, يقول: سمىت هللا يقول: وا ا

ُات ءـان  موُـا ي حل27014   اُو ـعا فـو ما ثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لـال: حـلثنا سـىيل, ُـن لظـادة وا ا

 لموما للنريا.

 23-19اآلية : 
ــعو  س  وُــاً ل  وا يتاا ما زو ــ    ا ــعو الل  س  ــ ا لالووُــاً ل   يتاا ما لي ــانا  و القــول فــي  توويــيق لولــع تىــالت:ب ين  اهي سا

ل   نووُاً ل   ي   اُلموصا ُي و ما ونا {.اُلنا ُم داآئيمو الاتيهي ُالاتا صا ينا لوُم  ِي
 ينا ل  ال 

ــزا  مــع ِــل ة الحــ ق     ــع: ِــل ة الجا لا ــ ا لالووُــا, والها لي ــول تىــالت تءــ م:  ن  اهُ ســانا الكــاف   و يق

 والضج . وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

ل: ثن  ُم , لال: ثن  أِ  ُـن أِيـع, ُـن اِـن ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لا27015  

ُيـ و  س ـعو النا وُا وا تاا ما س عو الل     زو لي ا لالووُا لال: لو الَِ لال هللا  تاا ما ُرا , لولع:  ن  اهُ سانا  و

و  الح يم, ولِا ف  ألق الل ل. زو لوو : لو الجا نووُا ويقال: الها  ما

يمـان, ُـن أِـىا ِـن  سـحاق, ُـن  ىفـ  ِـن أِـ   ي حـلثنا أِـو ء يـ , لـال: حـلثنا اِـن27016  

وُا. زو لي ا لالووُا لال: ِحيحا  ا  المغي ة, ُن سىيل ِن  ري   ن  اهُ سانا  و

مة 27017   ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان, ُن  سماُيق ِن أِ   الل ُن ُك ي

ورا. جو لي ا لالووُا لال: ضا   ن  اهُ سانا  و

لث27018   ت ُـن الحسـين, لـال: سـمىت أِـا مىـات يقـول: حـلثنا ُريـل, لـال: سـمىت الضـحال ي حو

و   تا  زل ِع الـرال*,  زو نوو  للني ,  ا لي ا لالووُا يقول: لو ِنيق ما يقول:  ن  اهُ سانا يىن  الكاف   و

 فهِا الهلو .

ِـىرة, ُـن ي حلثنا يحيت ِن حري  ِن ُ ِ , لال: حلثنا  الل ِن الحـارخ, لـال: حـلثنا 27019  

ليـ ا لالووُـا فحـلثن  ِـىرة ُـن  حصين, لال يحيت, لال  الل: وسولت ِىرة ُن لولع:  ن  اهُ سانا  و

 حصين أ ع لال: الهلو : الح يم.

, ُـن ِـىرة, لـال: سـولت حصـينا ُـن لـِم ا ايـة:  ن       َ حلثنا اِن المثنت, لال: حلثنا اِن أِ  ُل

لي ا لالووُا لال: ح يصا.  اهُ سانا  و

ليـ ا 27020   ي حلثنا يو س, لـال: أ ر  ـا اِـن ولـ , لـال: لـال اِـن زيـل, فـ  لولـع:  ن  اهُ سـانا  و

 للوُا لال: الهلو : الجزو .

ليـ ا 27021   ي حـلثنا اِـن ُرـل األُلـت, لـال: حـلثنا اِـن ثـور, ُـن مىمـ , ُـن لظـادة, فـ  لولـع:  و

 لالووُا لال:  زوُا.

و   زو س عو الل     ا ُا يقول:  تا لق  مالع و الع الفق  والىل  فهو  ـزو  مـن تلـك   صـر  ولولع:  تاا ما

نووُا يقول: و تا ءث  مالع, و ال الغن  فهو منو  لما ف  يـلم, ِنيـق ِـع,  ُي و ما س عو النا لع ُليع. وا تاا ما

   ينفقع ف   اُة هللا, و  ييدَ  ح   هللا منع.

ينا لوُم ُلت   ِي ل ينا ال  ونا يقول:    الِين يطيىون هللا ِودا* ما افظـ ض  ولولع:     الموصا ُم دائمو صاالتيهي

ُليهم من الصالة, ولم ُلت أدا* تلك مقيمون   يضيىون منها ِي ا, فإن أول ـك غيـ  دا لـين فـ  

 ُلاد من  ل  للوُا, ولو مع تلك ِ ِع ءاف    يصلت هلل.

ل ينا الميمنون الِين ء   ُون  ِقولع:     الموصا ا وا مـع رسـول هللا صـلت هللا ُليـع وسـلم وليـق وليق: 

 ُوني  ِع ءق  من صلت النمس. تء  من لال تلك:

ي حلثنا اِن ِلار, لال: حلثنا ُرل ال حمن وميمق, لا : حلثنا سفيان, ُن منصور, ُن 27022  

ونا لال: المكظوِة. ُم دائمو ينا لوُم ُلت صاالتيهي ِي   ِ اليم ال 
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لال: حلثنا مىاوية ِـن ُمـ و, لـال: حـلثنا زائـلة, ُـن منصـور, ُـن حلثن  زري  ِن السن ,    

ونا لال: الصلوات النمس. ُم دائمو ينا لوُم ُلت صاالتيهي ِي   ِ اليم ال 

ــ ا 27023   لي ــع  ن  اهُ ســانا  و ــادة لول ــال: حــلثنا ســىيل, ُــن لظ ــ حــلثنا ِلــ , لــال: حــلثنا يزيــل, ل ي

ونا توء  لنا أن  دا يال  ىـت أمـة محمـل صـلت هللا ُليـع وسـلم لـال: يصـلون لالووُا...  لت لولع: داائمو

صالة لو صاللا لو   وح ما غ لوا, أو ُـاد مـا أورسـلت ُلـيهم الـ يح الىقـيم, أو ثمـود مـا أ ـِتهم 

لو خ للميمنين حسن.  الصيحة, فىليكم ِالصالة فإ ها  و

ُا     ونا حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان, ُن منصور, ُن  ِ اليم  ُم دائمو لت صاالتهي

 لال: الصالة المكظوِة.

ــُم ُلــت 27024   ينا لو ِي يــ حــلثن  يــو س, لــال: أ ر  ــا اِــن ولــ , لــال: لــال اِــن زيــل فــ  لولــع: ال ــ

ونا لال: لي * الميمنون الِين مع النر   صلت هللا ُليع وسلم ُلت صالتهم دائمون. ُم دائمو  صاالتيهي

ُيوة, ُن يزيل ِن أِ  حري , ُـن أِـ  النيـ  أ ـع ي لال: أ ر  ا اِن ول , ل27025   ال: أ ر  ا حا

ـونا لـال: لـم الـِين  تا صـلوا لـم  ُم دائمو ـالتيهي ينا لوـُم ُلـت صا ِي , ُـن: الـ  نـ   ها سول ُقرـة ِـن ُـام  الجو

ُلفاهم, و  ُن أيما هم, و  ُنت ِمائلهم.  يلظفظوا  ا

ل: حـلثنا األوزاُـ , لـال: ثنـ  يحيـت ِـن ي حلثن  الىرا  ِن الوليل, لال: أ ر  ا أِ , لا27026  

أِ  ءثي , لال: ثن  أِو سلمة ِن ُرل ال حمن, لال: حلثن  ُائلة زوج النر   صلت هللا ُليع وسلم 

ل وا»أن رسول هللا صلت هللا ُليع وسلم, لال:  ق  حظت تاما ا   ياما , فإن  ّللا  يقوونا قي ما توطي نا الىاما ِووا مي «  و

ُمال  لت رسول هللا صلت هللا ُليع وسلم ما دووو  ُليع لال: يقول أِو سـلمة: لالت: وءان أح   األ

. ونا ُم داائمو ُالت صاالتيهي ينا لوُم  ِي   ن هللا يقول: ال 

 28-24اآلية : 
ينا  ِي ــ ال  و ي ل  وا ُحــ و اُلما ــآئيقي وا ُىلوــو خ ل  ل لس  ــ   م  ُم حا اليهي ينا فيــ ا أاُمــوا ِي ــ

ال   القــول فــي  توويــيق لولــع تىالت:بوا

ون  {. وُمو ُم غاُي و ما ِ هي ُاِاابا را ُلفيقوونا ل   ين   م م  ِ هي ُاِاابي را ُن  ينا لوم م  ِي ال  ل لوونا ِيياُو ي الل يني ل  وا  يوصا

يقول تىالت تء م: و   الِين ف  أموالهم ح   ميلت, ولـو الزءـاة للسـائق الـَِ يسـولع مـن مالـع,    

 يسول. والمح و  الَِ لل ح   الغنت, فهو فقي   

وا ظلف ألق الظوويق ف  المىنت  ِالح   المىلو  الـَِ تءـ م هللا فـ  لـِا الموضـع, فقـال ِىضـهم:   

 لو الزءاة. تء  من لال تلك:

ينا 27027   ِي ال  ي حلثن  اِن ِلار, لال: حلثنا ُرل األُلت, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة, ف  لولع: وا

ُىلوو خ للس ائي  ُم حا   ما اليهي و ي لال: الح   المىلو : الزءاة.في  أُموا ُح و الما  قي وا

و خ:     ُىلـو ـ   ما ُم حا اليهي ينا فيـ  أُمـوا ِي الـ  حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة, لولـع وا

 لال: الزءاة المف وضة.

 ولال آ  ون: ِق تلك ح   سوى الزءاة. تء  من لال تلك:  

, ُـن اِـن ُرـا  فـ  ي حلثن  ُل , لال: حلث27028   نا أِو صالح, لـال: ثنـ  مىاويـة, ُـن ُلـ  

و ي يقول: لو سـوى الصـللة يصـق ِهـا رحمـع,  ُح و الما ُىلوو خ للس ائيقي وا ُم حا   ما اليهي ينا في  أُموا ِي ال  لولع: وا

ين ِها مح وما.  أو يق ى ِها ضيفا, أو يحمق ِها ءال , أو يوىي

ُرل ال حمن, ُن ِىرة, ُن أِـ  يـو س, ُـن رِـاح ِـن  ي حلثن  اِن المثنت, لال: حلثنا27029  

و ي ألـ   ُحـ و الما و خ للس ـائيقي وا ُىلـو ـ   ما ُم حا اليهي ُريلة, ُـن لزُـة, أن اِـن ُمـ  سوـ ق ُـن لولـع: فيـ  أُمـوا

 الزءاة؟ فقال:  ن ُليك حقولا سوى تلك.

, لال:  ن ي حلثنا أِو للا  ال فاُ , لال: حلثنا اِن فضيق, لال: حلثنا ِيان, 27030ُ   ن اللىر  

 ف  المال حقا سوى الزءاة.

يــ حــلثنا اِــن ِلــار, لــال: حــلثنا ُرــل الــ حمن, لــال: حــلثنا ســفيان, ُــن األُمــ , ُــن 27031  

  ِ اليم, لال: ف  المال ح   سوى الزءاة.

و خ 27032   ُىلـو ـ   ما م حا اليهي  ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُـن سـفيان, ُـن مجالـل: فيـ  أُمـوا

 لال: سوى الزءاة.
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وأ مىوا ُلت أن السائق لـو الـَِ وصـفت صـفظع. وا ظلفـوا أيضـا فـ  مىنـت المحـ و  فـ  لـِا   

الموضع,  حو ا ظالفهم فيع ف  الِاريات ولل تء  ا ما لالوا فيـع لنالـك, ودللنـا ُلـت الصـحيح منـع 

 محارا .ُنل ا, غي  أن  ِء  ِىض ما لم  ِء  من األ رار لنالك. تء  من لال: لو ال

يــ حــلثن  يىقــوب ِــن  ِــ اليم, لــال: حــلثنا للــيم, لــال: أ ر  ــا الحجــاج, ُــن الوليــل ِــن 27033  

 الىيزار, ُن سىيل ِن  ري , ُن اِن ُرا  أ ع لال: المح و : لو المحارا .

حلثن  يو س, لال: أ ر  ـا اِـن ولـ , لـال: أ ر  ـ  مسـلم ِـن  الـل, ُـن اِـن أِـ   جـيح, ُـن    

 را , لال: المح و : المحارا .مجالل ُن اِن ُ

ي حلثنا سهق ِن موست ال ازَ, لال: حلثنا وءيع, ُـن  سـ ائيق, ُـن أِـ   سـحاق, ُـن 27034  

: المحار  الَِ ليس لع ف  اهسال   صي . و ي ُح و الما  ليس ِن ء ءم, ُن اِن ُرا  لال: الس ائيقي وا

ءم, ُــن اِــن ُرــا  أ ــع لــال: لــال: ثنــا وءيــع, ُــن ســفيان, ُــن أِــ   ســحاق, ُــن لــيس ِــن ءــ    

 المح و  المحارا  الَِ ليس لع ف  اهسال  سهم.

حلثنا حميل ِن مسىلة, لال: حلثنا يزيل ِن زريع, لال: حلثنا ِىرة, ُن أِ   سـحاق, ُـن لـيس    

و ي لـال: السـائق الـَِ يسـول, والمحـ و :  ُحـ و الما ِن ء ءم, ُن اِن ُرـا , فـ  لـِم ا ايـة للس ـائيقي وا

  .المحارا 

حلثنا اِن المثنت, لال: حلثنا محمل ِن  ىف , لال: حلثنا ِىرة, لال: سـمىت أِـا  سـحاق يحـل خ    

و ي لال: السائق: الَِ يسول  ُح و الما ُن ليس ِن ء ءم, ُن اِن ُرا  أ ع لال ف  لِم ا اية للس ائيقي وا

 والمح و : المحارا .

, لـال: حـلثنا ُرـل الـ حمن, لـال    : حـلثنا سـفيان, ُـن أِـ   سـحاق, ُـن لـيس ِـن حلثنا اِن ِلار 

و ي لـال: السـائق: الـَِ يسـول, والمحـ و :  ُحـ و الما ء ءم, لال: سولت اِن ُرا , ُن لولع: للس ـائيقي وا

 المحارا  الَِ ليس لع ف  اهسال  سهم.

ي حلثن  محمل ِن ُم  ِن ُل   المقلم , لال: حلثنا ل ي  ِن أ ـس, ُـن سـليمان, ُـن 27035  

 , ُن سىيل ِن المسي : المح و : المحار .لظادة

حلثنا اِن ِلار واِن المثنت, لا : حلثنا ل ي , ُن سليمان, ُن لظـادة ُـن سـىيل ِـن المسـي ,    

 مثلع.

يــ حــلثن  يىقــوب, لــال: حــلثنا للــيم, ُــن أِــ  ِلــ , لــال: ســولت ســىيل ِــن  ريــ , ُــن 27036  

 المحلود المحار .المح و , فلم يقق فيع ِي ا لال: ولال ُطا*: لو 

حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان ُن سفيان, ُن أِـ   سـحاق, ُـن لـيس ِـن ءـ ءم, ُـن اِـن    

ُرا , لال: السائق: الَِ يسول النا , والمح و : الَِ   سهم لع ف  اهسال , ولو محـار  مـن 

 النا .

 جـيح, ُـن مجالـل, لـال:  ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان, ُن اِن أِـ 27037  

 المح و : الَِ   يوهلاى لع ِ * ولو محار .

, لال: حلثنا أِو صالح, لال: ثن  مىاوية, ُـن ُلـ   ُـن اِـن ُرـا , لـال: 27038   ي حلثن  ُل  

 المح و : لو المحار  الَِ يطل  الل يا وتلِ  ُنع, فال يسول النا .

ِـن  ىفـ , لـال: حـلثنا ِـىرة, ُـن منصـور, ُـن ي حلثنا اِن المثنت, لـال: حـلثنا محمـل 27039  

  ِ اليم, لال: ف  المح و : لو المحار  الَِ ليس لع أحل يىطف ُليع, أو يىطيع ِي ا.

ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا حكا , لال: حلثنا ُم و, ُن منصور, ُـن  ِـ اليم, لـال: 27040  

 ا .المح و . الَِ   ف * لع ف  اهسال , ولو محار  ف  الن

يــ حــلثن  يىقــوب, لــال: حــلثنا اِــن ُليــة, لــال: أ ر  ــا أيــوب, ُــن  ــافع: المحــ و : لــو 27041  

 المحار .

 ولال آ  ون: لو الَِ   سهم لع ف  الغنيمة. تء  من لال تلك:  

ي حلثن  محمل ِن المثنت, لال: حلثنا محمل ِن  ىف , لال: حلثنا ِىرة, ُن الحكم, ُـن 27042  

موا ُلت ُل   رض  هللا ُنع الكوفة ِىل ولىة الجمق, فقال: السـموا لهـم, ولـال:   ِ اليم أن  اسا لالي

 لِا المح و .
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يــ حــلثنا اِــن ِلــار, لــال: حــلثنا ُرــل الــ حمن, لــال: حــلثنا ســفيان, ُــن منصــور, ُــن 27043  

  ِ اليم, لال: المح و : المحار  الَِ ليس لع ف  الغنيمة ِ *.

 نا مه ان, ُن سفيان, ُن منصور, ُن  ِ اليم, مثلع.حلثنا اِن حميل, لال: حلث   

, ُـن الحسـن ِـن محمـل ِـن 27044   ي لـال: ثنـا مهـ ان, ُـن سـفيان, ُـن لـيس ِـن مسـلم الجـلل  

الحنفيــة أن النرــ   صــلت هللا ُليــع وســلم ِىــا ســ ية, فغنمــوا, وفــظح ُلــيهم, فجــا* لــو  لــم يلــهلوا, 

ُىلوو خ للس   ُم حا   ما اليهي و ي يىن  لي *.فنزلت: في  أُموا ُح و الما  ائيقي وا

حلثنا اِن ِلار, لال: حلثنا ُرل ال حمن, لال: حلثنا سفيان, ُن ليس ِن مسلم, ُن الحسـن ِـن    

محمل, أن رسول هللا صلت هللا ُليع وسلم ِىا س ية, فغنموا, فجا* لو  لم يلهلوا الغنائم, فنزلت: 

ُىلوو خ للس ائيقي وا ُم حا   ما اليهي .في  أُموا و ي ُح و  لما

ي , لال: حلثنا يحيت ِن أِ  زائلة, ُـن سـفيان, ُـن لـيس ِـن مسـلم الجـلل , ُـن     حلثنا أِو ءو ا

. و ي ُح و الما  الحسن ِن محمل, لال: ِىثت س ية فغنموا, ثم  ا* لو  من ِىللم, لال: فنزلت للس ائيقي وا

ي , لال: حلثنا أِو  ىيم, ُن سفيان, ُن ليس ِن     مسلم, ُـن الحسـن ِـن محمـل أن حلثنا أِو ءو ا

ـ    ُم حا اليهي لوما ف  زمان النر   صلت هللا ُليع وسلم أصاِوا غنيمة, فجا* لو  ِىـل, فنزلـت: فيـ  أُمـوا

و . ُح و الما ُىلوو  للس ائقي وا  ما

 ولال آ  ون: لو الَِ   ينمي  لع مال. تء  من لال تلك:  

مــة ُــن يــ حــلثن  أِــو الســائ , لــال: حــلثنا اِــن  دريــس27045   , ُــن حصــين, لــال: ســولت ُك ي

 السائق والمح و , لال: السائق: الَِ يسولك, والمح و : الَِ   ينم  لع مال.

 ولال آ  ون: لو الَِ لل ا ظيح مالع. تء  من لال تلك:  

ي حلثنا اِن المثنت, لال: حلثنا ول  ِن   ي , لال: أ ر  ا ِىرة, ُن ُاصم, ُـن أِـ  27046  

* سيق ِاليمامة, فـِل  ِمـال ر ـق, فقـال ر ـق مـن أصـحاب النرـ   صـلت هللا ُليـع لالِة, لال:  ا

 وسلم: لِا المح و .

و ي لـال: 27047   ُحـ و الما ي حلثن  يو س, لـال: أ ر  ـا اِـن ولـ , لـال: لـال اِـن زيـل, فـ  لولـع: وا

ُوو ثوونا أأُ ظوُم تاُزرا ومونا المح و : المصاب ثم م وزرُع, ول أ: أفا أُيظوُم ما تاُح و ُح و  اعو... حظت ِلت ما

 ولال أصحاب الجنة:   ا لضالون, ِق  حن مح ومون.

 ولال اللىر  ما:  

: أُيـا   أن 27048   ي حلثن  ِع يىقوب, لال: حلثنا اِن ُلية, ُـن اِـن ُـون, لـال: لـال اللـىر  

 أُلم ما المح و .

 ولال لظادة, ما:  

األُلـت, لـال: حـلثنا سـىيل, ُـن لظـادة, فـ  لولـع: ي حلثن  ِع اِن ِلار, لال: حـلثنا ُرـل 27049  

و ي لال: السائق: الَِ يسول ِكفع, والمح و : المظىف ف, ولكليهمـا ُليـك حـ   يـا اِـن  ُح و الما للس ائيقي وا

 آد .

و ي ولـو سـائق     ُحـ و الما حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حـلثنا سـىيل, ُـن لظـادة, لولـع: للس ـائيقي وا

.يسولك ف  ءفع  , وفقي  مظىف ف   يسول النا , ولكليهما ُليك ح  

ون ِالرىا يو  الرىا والمجازاة.   ل لوونا ِيياُو ي الل يني يقول: و   الِين يق   ين يوصا ِي ال   ولولع: وا

ُلفيقوونا يقول: والِين لم ف  الل يا من ُِاب رِهم و لون أن    ُم مو ِ هي ُاِاابي را ُن  ينا لوُم مي ِي ال  ولولع: وا

هم ف  ا ا  ة, فهم من  لية تلك   يضيىون لع ف ضا, و  يظىل ون لع حل ا.  يىِِ 

ون  أن ينال من ُصام و الف أم م.   ُم غاي و موُمو ِ هي ُاِاابا را  ولولع:  ن  

 31-29اآلية : 
ا ُالاـتا أاُزوا ـافي وونا ل   ي    ُم حا هي و ي ينا لوـُم ليفـو و ِي

الـ  لاكاـُت القول فـي  توويـيق لولـع تىالت:بوا ـا ما ـُم أاُو ما هي  ي

ُولايا يكا لومو اُلىاادوونا {.
و آ*ا تاليكا فاو را ظاغاتا وا ُِ ني ا ينا ل  فاما لوومي ُم غاُي و ما ُم فاوي  هو ا وهو ُيما

 أا

ُم حــافي وونا يىنـ  ألرـالهم حـاف ون ُـن ءـق  مـا حــ    هللا     هي و ي ينا لوـُم ليفـو و ِي الـ  يقـول تىـالت تءـ م: وا

ُم مـن ُليهم وضىها فيع      ـا وهو لاكاـُت أيما ـم أُو مـا ما هي ا ي  أ هم غي  ملومين فـ  تـ ل حف هـا ُلـت أُزوا

ُم غايـ و  ـُم ولـم يظقـل  تلـك  حـل لل لـة لولـع: فـإ  هو هي ا ي هُم حـافي وونا     ُلـت أُزوا و ي  مائهم. وليق: ليفو و
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ينا ُلــت أن فــ  الكــال  مىنــت  حــل, وتلــك ءقــول القائــق: اُمــق مــا ِــلا لــك   لوــومي   ُلــت ارتكــاب ما

 المىصية, فإ ك مىال  ُليع, ومىنام: اُمق ما ِلا لك    أ ك مىال  ُلت ارتكاب المىصية.

وولا يكا لومو الىادوونا فمن الظمس لف  ع منكحا سوى زو ظع, أو ملـك    ا*ا تالكا فو را ُِظاغات وا ني ا ولولع: فاما

 هم  لت ما ح    ُليهم فهم الملومون.يمينع, ففاُلو تلك لم الىادون, الَِ ُلوا ما أحق  هللا ل

 35-32اآلية : 
م  ادااتيهي ــها ــُم ِيلا ينا لو ِي ــ ال  ــونا ل  وا ُو ا ُم را لي ُاُهــلي ُم وا ــاتيهي ا ا ــُم ألما ينا لو ِي ــ ال  القــول فــي  توويــيق لولــع تىالت:بوا

ن ات   ُولايا يكا في   ا
افي وونا ل  أو ُم يوحا الاتيهي ُالاتا صا ينا لوُم  ِي

ال  ونا ل  وا ونا {.لاائيمو مو ُك ا  م 

يقول تىالت تء م: و   الِين لم ألما ات هللا الظ  ائظمنهم ُليها من ف ائضع وأما ات ُرادم الظ     

ــوا ُليهــا, وُهــودم الظــ  أ ــِلا ُلــيهم ِطاُظــع فيمــا أمــ لم ِــع و هــالم وُهــود ُرــادم الظــ   نو ائظومي

فــال يضــيىو ع, ولكــنهم  أُطـالم ُلــت مــا ُقــلم لهــم ُلــت  فســع راُـون, ي لرــون تلــك, ويحف و ــع

ونا يقول:  ُم لائمو ينا لوُم ِلاهادااتيهي ِي ال  ييد و ها ويظىاللو ها ُلت ما ألزمهم هللا وأو   ُليهم حف ها وا

والِين   يكظمون ما اسظلهلوا ُليع, ولكنهم يقومون ِودائها, حيا يلزمهم أداؤلا غيـ  مغيـ ة و  

ُم يو  ُالت صاالتيهي ينا لوُم  ِي ال  حافي وونا يقول: والِين لم ُلت مواليت صـالتهم الظـ  ف ضـها هللا مرل لة وا

 ُليهم وحلودلا الظ  أو رها ُليهم يحاف ون, و  يضيىون لها ميقاتا و  حل ا.

ونا يقول ُز  و ق: لـي * الـِين يفىلـون لـِم األفىـال فـ  ِسـاتين    مو ُك ا ن ات  مو ولولع: أولا يكا في   ا

 .مك مون يك مهم هللا ِك امظع

 39-36اآلية : 
ينا  ـزي ُي الي  ُاني الل ـما يني وا ُاني اُليامي ينا ل   ىي ُهطي واُ ليرالاكا مو ينا ءافا و ِي الي ال  القول في  تووييق لولع تىالت:بفاما

ونا {. ا ياُىلامو م  لاُقناالوم م  يم  ل  ءاال   ي  ا  ا ن ةا  اىي قا  ا ُم أان يوُل ا ُنهو ى*  م  عو ءوق  اُم ي  ل  أاياُطما

ول تىالت تء م: فما ِون الِين ءف وا ِـاهلل لرلـك يـا محمـل مهطىـين ولـل ِي نـا مىنـت اهلطـا , يق   

وما لال ألق الظوويق فيع فيما مضت ِما أغنت ُن  ُادتع ف  لِا الموضع, غيـ  أ ـا  ـِء  فـ  لـِا 

 الموضع ِىض ما لم يِء م لنالك. فقال لظادة فيع ما:

وا ليرالاـكا ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل27050   ينا ءافاـ و ِي لـ  ـا لي , لال: حلثنا سىيل, ُـن لظـادة, لولـع فاما

ينا يقول: ُاملين. ىي ُهطي  مو

 ولال اِن زيل فيع ما:  

وا ليرالاـكا 27051   ينا ءافاـ و ِي لـ  ي حلثنا يو س, لال: أ ر  ا اِن ولـ , لـال: لـال اِـن زيـل, لولـع: فامـا لي

ينا لال: المهطع: الَِ   يط  . ىي ُهطي  مو

وَ فيـع ُـن    وءان ِىض ألق المى فة ِكال  الى ب من ألق الرص ة يقول: مىنام: مس ُين. ورو

 الحسن ما:

ـا 27052   ي حلثنا ِع اِن ِلار, لال: حلثنا أِو ُام , لـال: حـلثنا لـو ة, ُـن الحسـن, فـ  لولـع: فما

ين لال: منطلقين. ىي ُهطي وا ليرالاكا مو ين ءافا و ِي ل   لي

 : حلثنا حماد ِن مسىلة, لال: حلثنا ل ة, ُن الحسن, مثلع.حلثنا اِن ِلار, لال   

لين حلقـا    ين يقـول: ُـن يمينـك يـا محمـل, وُـن ِـمالك مظفـ   ـزي ُي ُاني الل مالي  يني و ُاني اليامي ولولع: 

ومجــالس,  ماُــة  ماُــة, مى ضــين ُنــك وُــن ءظــاب هللا. وِنحــو الــَِ للنــا فــ  تلــك لــال ألــق 

 الظوويق. تء  من لال تلك:

ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن 27053  

ينا  ـزي ُي ُاـني الل ـمالي  ـيني و ُاـني اليامي ين لـال: لرلـك ين ـ ون  ىي ُهطي وا ليرالاك مو ين ءافا و ِي ل  ا لي ُرا , لولع: فما

 ع.لال: الىزين: الىص  من النا  ُن يمين وِمال, مى ضين ُنع, يسظهزئون ِ

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 27054  

ـيني  ُاـني اليامي لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىـا ُـن اِـن أِـ   جـيح, ُـن مجالـل, لولـع: 

ينا لال: مجالس مجنرين. زي ُي ُاني الل مالي   و
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وا ليرالاـكا ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال27055   ينا ءافاـ و ِي ل  ما لي : حلثنا سىيل, ُن لظادة, لولع: فاما

: أَ ف لـا حـول  رـ   هللا صـلت هللا ُليـع  ينا ـزي ُي ُاـني الل ـمالي  ـيني و ُاـني اليامي ينا يقـول: ُامـلين  ُهطىي مو

 وسلم,   ي غرون ف  ءظاب هللا و  ف   ريع.

ينا لـال: الىـزين: حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثـور, ُـن مى    مـ , ُـن لظـادة, لولـع: ُـزي

 الحل  المجالس.

لثت ُن الحسين, لال: سمىت أِا مىات يقول: حلثنا ُريل لال: سمىت الضحال يقول 27056   ي حو

ينا لال: حلقا ورفقا*. زي ُي  ف  لولع: 

ـيني 27057   ُاـني اليامي ُاـني  ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لـال: لـال اِـن زيـل, فـ  لولـع:  و

ينا لال: الىزين: المجلس الَِ فيع الثالثة واألرِىة, والمجالس الثالثة واألرِىـة أول ـك  زي ُي الل مالي 

 الىزون.

ي حلثنا  سماُيق ِن موست الفزارَ, لال: أ ر  ا أِـو األحـوق, ُـن ُاصـم, ُـن أِـ  27058  

ينا »صالح, ُن أِ  ل ي ة ي فىع لال:  زي ُي اءوُم  لة.والىزين: ا« مال  أرا  لحل  المظف  

حلثنا اِن ِلار, لال: حلثنا ميمق, لال: حلثنا ِقي , ُن ُرل الملك ِـن ُميـ , ُـن أِـ  سـلمة,    

لاـ , فقـال:  لاـ  حي مـال  »ُن أِ  ل ي ة أن النر   صلت هللا ُليع وسلم  ـ ج ُلـت أصـحاِع ولـم حي

ينا  زي ُي اءُم   «.أرا

حلثنا األُم , ُن المسـي  ِـن رافـع, ُـن ي حلثن  أِو حوصين, لال: حلثنا ُرث , لال: 27059  

تميم ِن   فة الطائ , ُن  اِ  ِن سم ة, لال: د ق ُلينا رسول هللا صلت هللا ُليع وسلم و حـن 

لون, فقال:  ينا »مظف   زي ُي  «.مالاكوُم 

حــلثن  ُرــل هللا ِــن محمــل ِــن ُمــ و الغــزوَ, لــال: حــلثنا الف يــاِ , لــال: حــلثنا ســفيان, ُــن    

مسي  ِن رافع, ُن تميم ِن   فة, ُن  اِ  من سم ة, لال:  ا* النر   صلت هللا األُم , ُن ال

لاقا»ُليع وسلم  لت  ا  من أصحاِع ولم  لو , فقال:  ينا حي زي ُي اءوُم   «.مال  أرا

حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان, ُن األُم , ُن المسـي  ِـن رافـع, ُـن تمـيم    

 ة, لال:  ا* النرـ   صـلت هللا ُليـع وسـلم  لـت  ـا  مـن أصـحاِع ولـم ِن   فة, ُن  اِ  ِن سم

لاقا» لو , فقال:  ينا حي زي ُي اءوُم   «.مال  أرا

حلثن  اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان, ُن األُم , ُن المسي  ِن رافع, ُـن تمـيم    

لم   ج ُليهم ولم حل , ِن   فة الطائ , لال: حلثنا  اِ  ِن سم ة أن النر   صلت هللا ُليع وس

ينا »فقال:  زي ُي اءوُم  .« مال  أرا ينا زي ُي ُاني الل مالي  يني و ُاني اليامي  يقول: حلقا, يىن  لولع: 

ُاـني 27060   ي حلثنا اِن ِلـار, لـال: حـلثنا أِـو ُـام , لـال: حـلثنا لـ ة, ُـن الحسـن, فـ  لولـع: 

لين, يو ينا لــال: ُــزين: مظفــ   ــزي ُي ــمالي  ــني الل  ُا ــيني و  ــِون يمينــا وِــما ً, يقولــون: مــا لــال لــِا اليامي

 ال  ق؟

 حلثنا اِن ِلار, لال: حلثنا حماد ِن مسىلة, لال: حلثنا ل ة, ُن الحسن, مثلع.   

زين لول راُ  اهِق:    وواحل الىزين: ُزوة, ءما واحل الث رين ثوراة, وواحل الكو ين ء ة. ومن الىي

تييومسا   ي ا ُالي ني  ن   ُحما لييفاةو ال   ينا فولوو  أ ا زي ُي مو  هو امو  ت ساوا

ـيم  يقـول: أيطمـع ءـق  امـ ى* مـن لـي * الـِين    ةا  اىي نـ  قا  ا ُل ا مو أُن يـو ُنهو ى*  مي عو ءوق  اُم ي ولولع: أياُطما

 ءف وا لرلك مهطىين أن يول لع هللا  نة  ىيم: أَ ِساتين  ىيم ينىم فيها.

ن     قا  ا ا* ف  ل ا*ة لولع: أُن يوُل ا قا ِضـم  وا ظلف الق   ُل ا ا* األمصار: يـو يم  فق أت تلك ُامة ل   ةا  اىي

اليا* ُلت و ع مـا لـم يسـم  فاُلـع, غيـ  الحسـن و لحـة ِـن مصـ  , فإ ـع تءـ  ُنهمـا أ همـا ءا ـا 

 يق آ ع ِفظح اليا*, ِمىنت: أيطمع ءق  ام ى* منهم أن يل ق ءق  ام ى* منهم  نة  ىيم.

ا* والصواب من الق ا*ة ف  تلك ما ُليع ل   ا* األمصار, ول  ضم  اليا* ه ما  الحجة مـن القـ     

 ُليع.

: ليس األم  ءما يطمـع فيـع لـي * الكفـار مـن    ونا يقول ُز  و ق  ا ياُىلامو م  لاُقنالوُم مي ولولع: ءاال     ا  ا

 أن يل ق ءق  ام ى* منهم  نة  ىيم.
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   : ونا يقول  ق  وُز  ا ياُىلامو م  لاُقنالوُم مي   ا  لقنالم من من   لِر, و  مـا يسـظو   د ـول ولولع:    ا  ا

الجنة من يسظو رع منهم ِالطاُـة,   ِو ـع منلـوق, فكيـف يطمىـون فـ  د ـول الجنـة ولـم ُصـاة 

 ءف ة. ولل:

ـا ياُىلامـونا 27061   م  لاُقنالوُم مي ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة لولع:    ا  ا

لقتا من لا   ِر  يا اِن آد , فات  هللا.  ما  و

 42-40اآلية : 
ُالاـتا أان   راـل لا  ونا ل   رو ا لاقاـادي بي  ي ـ  غاـاري اُلما قي وا لاـاري ب  اُلما ـمو ِيـ ا القول في  تووييق لولع تىـالت:بفاالا أوُلسي

ظ تا يوالا  ياُلىاروواُ حا واُ وا وضو اُرلوُم يانو ُسرووليينا ل  فِا ا  اُحنو ِيما ما ُم وا ُنهو ُي اً م  ُالوونا {. ا َ يوو ِي مو ال  هو  لوواُ ياُوما

 

ُيـ ا     ونا ُلـت أُن  وراـل لا  ا رو ا لاقـادي يقول تىالت تءـ م: فـال ألسـم ِـ ب  ملـارق األرض ومغارِهـا   ـ 

ما  ُم يقول:   ا لقادرون ُلت أن  هلكهم, و وت  ِني  منهم من النل  يطيىو ن  و  يىصو ن  وا ُنهو مي

ُسرووليينا يقول تىالت تء م: وما يفوتنا منهم أحل ِوم    يلم منع, فيىجز ا ل ِا. وِنحو الَِ   اُحنو ِيما

 للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

ي حلثن  يىقوب ِن  ِ اليم, لال: حلثنا ُلية, لال: أ ر  ـا ُمـارة ِـن أِـ  حفصـة, ُـن 27062  

ة, تطلـع ءـق  يـو  ُك مة, لال: لال اِن ُرا :  ن اللمس تطلع ءق  سنة ف  ثـال خ م ـة وسـظين ءـو 

ة  لت تلك اليو  من الىا  المقرق, و  تطلع    ولـ  ءارلـة, تقـول:  ة,   ت  ع  لت تلك الكو  ف  ءو 

رب    تطلىن  ُلت ُرادل, فإ   أرالم يىصو ك, يىملون ِمىاصـيك أرالـم, لـال: أو لـم تسـمىوا 

  لت لول أمية ِن أِ  الصلت:

  حظت توجا   وتوُجلالا  

َ   لت الجلل.   ني أِيك,   ما اضط م ال و ُاضاُضتا ِيها  للت: يا مو م وتجلل اللمس؟ فقال: 

قي     لـاري ب  الما مة, ُن اِن ُرا  ف  لـول هللا: را حلثنا اِن المثنت, لال: ثن  اِن ُمارة, ُن ُك ي

بي لال:  ن اللمس تطلع من ثالخ م ة وسظين مطلىا, تطلع ءق  يو  من مط غاري لع   تىـود فيـع والما

مة: فقلت لع: لل لال اللاُ :   لت لاِق, و  تطلع    ول  ءارلة, لال ُك ي

 حظت توجا   وتوُجلال  

  .  َ ضت ِهن أِيك,   ما اضط م ال و  لال: فقال اِن ُرا : ُضي

حلثنا  الد ِن أسلم, لال: أ ر  ا النض , لال: أ ر  ا ِىرة, لال: أ ر  ـا ُمـارة, ُـن ُك مـة,    

ة لم تطلع منها حظـت ُن  ة, فإتا  لىت ف  ءو  اِن ُرا :  ن اللمس تطلع ف  ثالخ م ة وسظين ءو 

 الىا  المقرق, و  تطلع    ول  ءارلة.

ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن 27063  

بي  غاري الما قي وا لارا ب  الما مو ِي ا  لال: لو مطلع اللمس ومغ ِها, ومطلع القم  ومغ ِع. ُرا  فاال أوُلسي

ياُلىارووا يقـول لنريـع محمـل صـلت هللا ُليـع وسـلم: فـِر لـي * الملـ ءين    وا وا وضو اُرلوُم يانو ولولع: فِا

وا  المهطىين ُن اليمين وُن اللمال ُزين, ينوضوا ف  ِا لهم, ويلىروا ف  لِم الل يا حظت يواللـو

َ يو  ِي مو ال  هو ُالوونا يقول: حظت ياللوا ُِاب يو  القيامة الَِ يوُلو ع.ياُوما  و

 44-43اآلية : 
ـونا ل   ـ   يووفيضو ُم  يلاـتا  وصو   هو

ا ـو اُاً ءا ـ ا ـنا األُ ـلااخي سي ـونا مي القول في  تووييق لولع تىـالت:بياُو ا ياُن و و

َ ءاا و  ِي ل ةخ تاليكا اُلياُو و ال  ُم تي لوُم تاُ لاقوهو ارو ُِصا ىاةً أا ِي ا ُالوونا {. ا  واُ يوو

ُالوونا وتوويـق     َ يو ِي مو ال  هو ل الَِ ف  لولع: ياُومو ونا ِيان وتو يع ُن اليو  األو  ولولع: ياُو ا ياُن و و

ـن األ ـلاخ ولـ  القرـور: واحـللا  ـلخ  الكال : حظت ياللوا يومهم الَِ يوُلو ع يو  ين  ون مي

, ءما: ُم  لت  وصو   يووفيضوونا اُا ءو  هو  سي ا

ـنا األُ ـلاخي 27064   ـونا مي ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حـلثنا سـىيل, ُـن لظـادة ياـُو ا ياُن و و

اُا: أَ من القرور س اُا.  سي ا

 حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن لظادة, مثلع.   
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 ولل ِي نا الجلخ فيما مضت لرق ِلواللم, وما لال ألق الىلم فيع.  

ا*    ــ   ــل  وصــ  لهــم يســظرقون. وأ مىــت ل ــم ل لا ُا ــت  ــونا يقــول: ءــو هم  ل ــ   يووفيضو ــت  وصو ــع:  ل ولول

غي  الحسن الرص َ, فإ ع تء  ُنع أ ع ءان يضـمها «  اُص   »األمصار ُلت فظح النون من لولع: 

مع الصاد وءون من فظحها يو ع النصـ   لـت أ ـع مصـلر مـن لـول القائـق:  صـرت اللـ * أ صـرع 

وءان توويلع ُنللم: ءو هم  لت صنم منصوب يسـ ُون سـىيا. وأمـا مـن ضـمها مـع الصـاد   صرا.

 فو ع يو هع  لت أ ع واحل األ صاب, ول  آلهظهم الظ  ءا وا يىرلو ها.

 وأما لولع: يووفيضوونا فإن اهيفاض: لو اهس ا  ومنع لول اللاُ :  

ُ  ا*ا تاُغلو تُطلو   ا ا يفاضا ةً مي ا ألاُ ىاظاُن  اىاما ااضا   و اهضا

 يقول: تطل  ملجوً تلجو  ليع واهيفاض: الس ُة ولال رؤِة:  

ل  ُلت أُوفاض     تاُملي  ِنا الجي

 وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:  

, ُن ُو , ُن 27065    َ ي حلثنا اِن ِلار, لال: حلثنا محمل ِن  ىف , لال: حلثنا اِن أِ  ُل

ُم  لت  وصو   يووفيضوونا لال:  لت ُالمات يسظرقون.أِ  الى  الية, أ ع لال ف  لِم ا اية ءو  هو

ي حلثنا محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِـ , ُـن أِيـع, ُـن اِـن 27066  

ُم  لت  وصو   يووفيضوونا لال:  لت ُلم يسىون.  ُرا , لولع: ءو  هو

ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, ي حلثن  محمل ِن 27067  

لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالل, لولع: يووفيضوونا لـال: 

 يسظرقون.

ـونا 27068   ـ   يووفيضو ُم  لـت  وصو ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُـن لظـادة: ءـو  هو

 :  لت ُلم يسىون.لال

ـونا     ـ   يووفيضو ُم  لـت  وصو حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىمـ , ُـن لظـادة: ءـو  هو

ُالام يوفضون, لال: يسىون.  لال:  لت 

ي حلثنا ُل   ِن سهق, لال: حلثنا الوليل ِـن مسـلم, لـال: سـمىت أِـا ُمـ  يقـول: سـمىت 27069  

ُم  لت  وصو   يووفيضوونا لال:  لت غاية يسظرقون.يحيت ِن أِ  ءثي  يقول: ءو    هو

لثت ُـن الحسـين, لـال: سـمىت أِـا مىـات يقـول: حـلثنا ُريـل, لـال: سـمىت الضـحال 27070   ي حو

 يقول ف  لولع:  لت  وصو   يووفيضوونا  لت ُلم ينطلقون.

ـو27071   ـ   يووفيضو نا لـال:  لـت ُلـم ي حلثنا اِن حميـل, لـال: حـلثنا مهـ ان, ُـن سـفيان  لـت  وصو

 يسظرقون.

ـ   27072   ُم  لـت  وصو ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لـال: لـال اِـن زيـل, فـ  لولـع: ءـو  هو

ـونا  يووفيضوونا لال: النص : حجارة ءا وا يىرلو ها, حجارة  وال يقال لها  ص . وف  لولع يوفيضو

زيـل: واأل صـاب الظـ  ءـان ألـق لال: يوس ُون  ليع ءمـا يوسـ ُون  لـت  صـ  يوفضـون لـال اِـن 

الجاللية يىرلو ها ويوتو ها ويى مو ها, ءان أحللم يحملع مىع, فإتا رأى أحسـن منـع أ ـِم, وألقـت 

ُا  لووا  ُن يوُمو و ِياُلىاُللي وا ما َ لووا وا ُي   لاُق يُسظاوي ُهعو   يوُتي ِينا ُو مو أُيناما يووا   ُالتا ما لتا لِا, فقال لع: ءاق  

ا   مو  .صي ا  ُسظاقييم 

ُم 27073   ة, ُـن الحسـن, فـ  لولـع: ءـو  هو ي حلثنا اِن ِلار, لال: حلثنا أِو ُام , لـال: حـلثنا مـ  

ل.   لت  وصو   يووفيضوونا لال: يرظلرون  لت  صرهم أيهم يسظلمع أو 

ة, ُن الحسن, مثلع.     حلثنا اِن ِلار, لال: حلثنا حماد ِن مسىلة, لال: حلثنا ل  

ِي    ةخ ولولع:  ا لـ  ُم تي ُ لاقوهو لوُم يقول:  اضىة أِصارلم للَِ لم فيع من النزَ والهـوان تـا ارو ُِصا ىاةً أ

: لـِا اليـو  الـَِ وصـفت صـفظع,  لوونا يقول ُز  و ق  ُي َ ءا ووا يوو ِي يقول: تغلالم تلة تالكا الياُو و ال 

ون ولو يو  القيامة الَِ ءان مل ءو ل ي  يوُلونا ف  الل يا أ هم  لوم فـ  ا ا   ـ ة, ءـا وا يوكاـِِ 

 ِع.

  27074 َ ِي ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سـىيل, ُـن لظـادة تالـكا الياـُو  يـو  القيامـة الـ 

. ُالوونا  ءا ووا يوو
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 سورة نوح

 سورة  وح مكية

 وآياتها ثمان وُل ون

 بسم هللا الرحَمن الرحيـم
 

 4-1اآلية : 
ـِاابخ القول في  تووييق لولع تىالت:ب ي    ُا ُم  ـن لاُرـقي أان ياـوُتيياهو ـكا مي ُر لاُوما ِي ـعي أاُن أا ـ ُلناا  ووحاً  يلاتا لاُومي ُرسا

آ أا

ـ ـُ  لاكوـُم م  وني ل  ياُغفي يىـو أا ي ومو وا ات قـو ا وا لوواُ ّللا  ريـينخ ل  أاني اُرـو ي خ م  ِي وِيكوُم أالييمخ ل  لاالا ياقاُو ي  ي    لاكوـُم  اـ ن تو ـو

ُ ءوُم  يلاتا  يويا   ونا {.وا آ*ا  ا يويا   و لاُو ءونظوُم تاُىلامو ي  يتاا  ا قا ّللا  ت  ين  أا ا سام  ق  م   أا ا

ُم     ُن لاُرـقي أُن يـوُتيياهو كا مي ُر لاُوما ِي عي أُن أُ  كا  لت لاُومي يقول تىالت تء م:    ا أُرساُلنا  ووحا ولو  وح ِن لما

فون ف  موضع  ص  ف  لول ِىض ألـق الى ِيـة, ُاِاابخ ألييمخ يقول: أرسلنام  ليهم ِون أ ِر لومك 

لق لكق  ف ي  منهم, والصـواب ُنـل ا مـن القـول  وف  موضع  فض ف  لول ِىضهم. ولل ِي نت الىي

ف  تلك فيما مضت من ءظاِنا لِا, ِما أغنت ُن  ُادتع ف  لِا الموضع, ول  فـ  لـ ا*ة ُرـل هللا 

ـعي »فيما توء :  ـكا   اا أُرساُلنا  ووحا  لت لاُومي ُر لاُوما ِي و ـاز تلـك ألن اهرسـال ِمىنـت «, أن»ِغيـ  « أُ ـ

القـول, فكو ـع ليـق: للنـا لنـوح: أ ـِر لومـك مــن لرـق أن يـوتيهم ُـِاب ألـيم وتلـك الىـِاب األلـيم لــو 

لهم هللا ِع.  الطوفان الَِ غ  

ريينخ يقـول تىـالت تءـ م: لـال  ـوح لقومـع:   ي خ مو ِي يـا لـو    ـ  لكـم  ـِي   ولولع: لالا يا لاُو ي      لاكوُم  ا

مرين, أ ِرءم ُِاب هللا فاحـِروم أن ينـزل ِكـم ُلـت ءفـ ءم ِـع مرـين يقـول: لـل أِنـت لكـم   ـِارَ 

  ياءم.

ي خ    ِي يىووني يقول تىالت تء م منر ا ُن ليق  وح لقومع     لاكُم  اـ أ ي اتاقووم وا ا وا رولووا ّللا  ُُ ولولع: أني ا

ريينخ ِون اُرلوا هللا, يقول:   ـ ومو يقـول: واتقـوا ُقاِـع مو ات قـو   لكـم  ـِي  أ ـِرءم, وآمـ ءم ِىرـادة هللا وا

يىووني يقول: وا ظهوا  لت ما آم ءم ِع, والرلوا  صيحظ  لكم. ولل:  ِاهيمان ِع, والىمق ِطاُظع وأ ي

ا وات  27075   لووا ّللا  رـو ُُ ومو ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سـىيل, ُـن لظـادة, لولـع: أني ا قـو

و وحلم, وأن تظق  محارمع, وأن يوطا  أم م. يىووني لال: أرسق هللا الم سلين ِون يوُىرلا ّللا   وأ ي

ُن تو ووِيكوُم يقول: يغف  لكم ت وِكم.    ولولع: ياُغفيُ  لاكوُم مي

ليســت    دالــة ُلــت الــرىض؟ ليــق:  ن لهــا مىنيــين وموضــىين, فومــا أحــل « مــن»فــإن لــال لائــق: أاوا

فهو الموضع الَِ   يصلح فيع غي لا. و تا ءان تلـك ءـِلك لـم تـلل     ُلـت الـرىض,  الموضىين

ــرىض,  وتلــك ءقولــك: اِــظ يت مــن مماليكــك, فــال يصــلح فــ  لــِا الموضــع غي لــا, ومىنالــا: ال

اِظ يت ِىض مماليكك, ومن مماليكك مملوءا. والموضع ا ا  : لو الَِ يصلح فيـع مكا هـا ُـن 

مظـع, فـإن « ُن»فإتا, صلحت مكا ها  دلت ُلت الجميـع, وتلـك ءقولـك: و ـع ِطنـ  مـن  ىـا   ىي

ُــن, وتلــك أ ــك تضــع موضــىها « مــن»مىنــت تلــك: أو ــع ِطنــ   ىــا   ىمظــع, وتصــلح مكــان 

فيصلح الكال  فظقول: و ع ِطن  ُن  ىا   ىمظع, ومن  ىا   ىمظع, فكِلك لولع: ياُغفيـُ  «, ُن»

ُن تو ووِيكوُم   ما لو: ويص فح لكم, ويىفو لكم ُنهـا ولـل يحظمـق أن يكـون مىنالـا يغفـ  لكـم مـن لاكوُم مي

 ت وِكم ما لل وُلءم الىقوِة ُليع. فوما ما لم يىلءم الىقوِة ُليع فقل تقل   ُفوم لكم ُنها.

ق و     ت يقـول: ويـي    فـ  آ ـالكم فـال يهلككـم ِالىـِاب,   ِغاـ ا ساـم  ـق مو ُ ءوُم  لت أ ا يويا   ولولع: وا

 ــق مســمت يقــول  لــت حــين ءظــ  أ ــع يرقــيكم  ليــع,  ن أ ــظم أ ىظمــوم وُرــلتموم, فــ  أ   غيــ م  لــت أ

 الكظاب. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 27076  

ق لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,   ميىا ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالل, ف  لول هللا:  لت أ ا

ت لال: ما لل  ط  من األ ق, فإتا  ا* أ ق هللا   يي   . سام   مو
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ونا يقول تىالت تء م:  ن أ ق هللا الـَِ لـل ءظرـع    ي  تاا  ا*ا   يويا   و لاُو ءوُنظوُم تاُىلامو قا ّللا  ولولع:  ن  أ ا

تا  ا* ُنلم   يي   ُن ميقاتع, فين   ِىـلم لـو ءنـظم تىلمـون يقـول: لـو ُلت  لقع ف  أ   الكظاب  

 ُلمظم أن تلك ءِلك, أل رظم  لت  اُة رِكم.

 7-5اآلية : 
ـآئي ا  ي    ُا ُدلوُم دو ـاراً ل  فالاـُم ياـزي ُاـُوتو لاـُومي  لاـُيالً وا اها ب   ي ـ   دا القول في  توويـيق لولـع تىالت:بلاـالا را

ــ اراً ل  وا ي   ــ ا واُ في ــ   أاصا ُم وا ــاِاهو ــُواُ ثييا اُسظاُغلا ــُم وا ــ ا آتاا يهي ُم في ــاِيىاهو صا
اُ أا ــوا ىالو ــُم  ا ــ ا لاهو ظاُغفي ُم لي ــُوتوهو ُا ــا دا   ءول ما

واُ اُسظيُكرااراً {. اُسظاُكرا و  وا

يقــول تىــالت تءــ م: لــال  ــوح لمــا ِلــت لومــع رســالة رِــع, أو أ ــِرلم مــا أمــ م ِــع أن ينــِرلموم    

ــُيالً وا هــارا  لــت توحيــلل فىصــوم, ورد وا ُ ــُوم  لا ــُوتو لا ُا ــ  دا ب      ليــع مــا أتــالم ِــع مــن ُنــلم: را

ارا يقول: فلم يزدلم دُائ   يالم  لت  ائ      في ا ُدلوُم دُو وُرادتك, وحِ رتهم ِوسك وسطوتك, فالاُم يازي

ارا يقول:     دِارا ُنع ول ِا منع وأُ اضا  ما دُوتهم  ليع من الح   الَِ أرسلظن  ِع لهم     في ا

 ُنع. ولل:

ي حلثنا محمل ِن ُرل األُلت, لال: حلثنا محمل ِن ثور, ُن مىم , ُن لظادة, ف  لولـع: 27077  

ارا لال: ِلغنا أ هم ءا وا يِل  ال  ق ِاِنـع  لـت  ـوح, فيقـول  ِنـع: احـِر  ائ      في ا ُدلوُم دُو فالاُم يازي

 ليع وأ ا مثلك, فحِر   ءما حِ رتك.لِا  يغوينك, فورا   لل تل  ِ  أِ   

: و  ــ  ءلمــا    ــُم يقــول  ــق  وُــز  ُم فيــ  آتا يهي ــاِيىاهو ىالوــوا أصا ــُم  ا ــ ا لاهو ظاُغفي ُم لي ــُوتوهو ُا ولولــع: و   ــ  ءولامــا دا

دُوتهم  لت اهلـ ار ِوحـلا يظك, والىمـق ِطاُظـك, والرـ ا*ة مـن ُرـادة ءـق  مـا سـوال, لظغفـ  لهـم 

ُم  تالم فىلوا تلك  ىلوا  ـُوا ثييـاِاهو اُسظاُغلا أصـاِىهم فـ  آتا هـم لـ ال يسـمىوا دُـائ   يـالم  لـت تلـك وا

يقـول: وتغلـوا فـ  ثيـاِهم, وتغطـوا ِهــا لـ ال يسـمىوا دُـائ . وِنحـو الــَِ للنـا فـ  تلـك لـال ألــق 

 الظوويق. تء  من لال تلك:

ُم فيـ  ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِن زيل, ف  لولع:  ا 27078   ـاِيىاهو ىالووا أصا

ُم ل ال يسمىوا ءال   وح ُليع السال .  آتاا يهي

وا يقول: وثرظوا ُلت ما لم ُليع من الكف  وألاموا ُليع. وِنحو الَِ للنا فـ  تلـك    ولولع: وأصا  

 لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

وا لــال: يـ حـلثن  يــو س, لـال: أ ر  ــا اِـن ولــ , لـال: لــال اِـن زيــل, فـ27079   ـ     لولــع: وأصا

 اهص ار  لامظهم ُلت الل   والكف .

, ولرول مـا دُـوتهم  ليـع    وا اُسظيُكرارا يقول: وتكر وا فظىاّموا ُن اهتُان للح   اُسظاُكرا و ولولع: وا

 من النصيحة.

 11-8اآلية : 
اراً ل  ثوم   ي   ا  ها ُم  ي ُاُوتوهو اراً ل   القول في  تووييق لولع تىالت:بثوم   ي    دا ُم  يُس ا ُرتو لاهو أاُس ا ُم وا لاُنتو لاهو ُُ أا

اراً {. ُلرا لاُيكوُم م  ُا آ*ا  قي الس ما ِ كوُم  ي  عو ءاانا غاف اراً ل  يوُ سي واُ را  فاقوُلتو اُسظاُغفي و

هارا ّال ا ف  غي   فا*, ءما:    ُم  لت ما أم تن  أن أدُولم  ليع  ي ُاُوتوهو  يقول: ثوم       دا

حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, ي 27080  

ُم  ـُوتوهو ُا لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالل, لولع: ثوم       دا

هارا لال: الجهار الكال  المىلن ِع.   ي

ُرتو لا    ُم وأُس ا لاُنتو لاهو ُُ ارا يقول: ص  ت لهـم, وصـحت ِالـَِ أم تنـ  ِـع ولولع: ثوم       أ ُم  ُس ا هو

 من اه ِار, ءما:

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 27081  

ـُم  لاُنـتو لاهو ُُ لال: حلثنا الحسن لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُـن اِـن أِـ   جـيح, ُـن مجالـل, لولـع: وأ

 لال: صُحت.

ُم يقول: صحت ِهم.ح    لاُنتو لاهو ُُ  لثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان, ُن مجالل أ
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ارا يقول: وأس رت لهم تلك فيما ِينـ  وِيـنهم فـ   فـا*. وِنحـو الـَِ    ُم  ُس ا ُرتو لاهو ولولع: وأُس ا

 للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ,  ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال:27082  

ـُم  ُرتو لاهو لال: حلثنا الحسن لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِ   جيح, ُـن مجالـل, لولـع: وأُسـ ا

ارا لال: فيما ِين  وِينهم.   ُس ا

ِ كوُم    عو ءانا غاف ارا يقول: فقلت لهم: سـلوا رِكـ   وا را م غوُفـ ان ت ـوِكم, وتوِـوا ولولع: فاقوُلتو اُسظاُغفي و

 ليع من ءف ءم, وُرادة ما سوام من ا الهة ووحلوم, وأ لصوا لع الىرادة, يغف  لكم,   ع ءان غفـارا 

 لِ وب من أ اب  ليع, وتاب  ليع من ت وِع.

ارا يقول: يسقيكم رِكـم  ن ترـظم ووحـلتموم وأ لصـظم لـع الىرـا   ُلرا لاُيكوُم مي ُا ق الس ما*ا  دة ولولع: يوُ سي

 الغيا, في سق ِع السما* ُليكم ملرارا مظظاِىا. ولل:

ي حلثن  يـو س ِـن ُرـل األُلـت, لـال: أ ر  ـا سـفيان, ُـن مطـ  , ُـن اللـىر , لـال: 27083  

  ج ُم  ِن النطاب يسظسـق , فمـا زاد ُلـت ا سـظغفار, ثـم ر ـع فقـالوا: يـا أميـ  المـيمنين مـا 

اديح الســما* الظــ  يســظنزل ِهــا المطــ , ثــم لــ أ: رأينــال اسظســقيت, فقــال: لقــل  لرــت المطــ  ِمجــ

ارا, ولـ أ ا ايـة الظـ  فـ  سـورة لـود حظـت  ُلرا لاُيكوم مي ُا ق الس ما*ا  ِ كوُم    ع ءانا غاف ارا يوُ سي وا را اُسظاُغفي و

تيكوُم. ة  لت لوو  ُدءوُم لوو  يازي  ِلت: وا

 14-12اآلية : 
ا  ُدءوُم ِيو يوُملي ـا القول في  تووييق لولع تىالت:بوا ـاراً ل  م  ياُجىاـق ل كوـُم أاُ ها ات  وا نـ  ياُجىاق ل كوُم  ا ِانيينا وا ال  وا ُموا

اراً {. لاقاكوُم أاُ وا لاُل  ا لااراً ل  وا ي وا ونا ّللي   لاكوُم  ا تاُ  و

ِانيينا يقول: ويىطكم مع تلك رِكم أموا ً وِنين, فيك ث لا ُنلءم ويزيـل     ال  وا ُدءوُم ِوُموا ولولع: ويوُملي

ن ات  يقول: ي زلكم ِسـاتين وياُجىاـق لاكوـُم أ هـارا تسـقون منهـا  نـاتكم  فيما ُنلءم منها وياُجىاق لاكوُم  ا

ومزارُكم ولال تلك لهم  وح, أل هم ءا وا فيما توءـ  لـو  يحرـون األمـوال واألو د. تءـ  مـن لـال 

 تلك:

ُم يــ حــلثنا ِلــ , لــال: حــلثنا يزيــل, لــال: حــلثنا ســىيل, ُــن لظــادة27084   ــُوتوهو ُا ــ  دا , لولــع: ثوــم     

ُـت أُنـالهم ح صـا ُلـت الـل يا,  هارا...  لت لولع: وياُجىاُق لاكوُم أ هارا لـال: رأى  ـوح لومـا تجز   ي

 فقال: للموا  لت  اُة هللا, فإن فيها درل الل يا وا ا  ة.

لارا ا ظلف ألق الظوويق ف  توويق ت   ي وا ونا ّللي  لك, فقال ِىضهم: مىنام: ما لكم ولولع: ما لاكوُم   تاُ  و

   ت ون هلل ُ مة. تء  من لال تلك:

, ُن اِـن ُرـا  مـا لاكوـُم 27085   ي حلثن  ُل   لال: حلثنا أِو صالح, لال: ثن  مىاوية, ُن ُل  

لارا يقول: ُ مة. ي وا ونا ّللي     تاُ  و

, ُن منصور, ُـن مجالـل ي حلثنا اِن ِلار, لال: حلثنا ُرل ال حمن, لال: حلثنا سفيان27086  

لارا لال:   ت ون هلل ُ مة. ي وا ونا ّللي   ما لاكوُم   تاُ  و

 ي حلثنا محمل ِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان, مثلع.27087  

حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِو ُاصم, لال: حـلثنا ُيسـت, ُـن اِـن أِـ   جـيح ولـيس,    

و لارا لال:   ترالون هلل ُ مة.ُن مجالل, ف  لولع:   تاُ  و ي وا  نا ّللي 

ي     ـونا ّللي  حلثنا أِو ء ي , لال: حـلثنا ُمـ و ِـن ُريـل, ُـن منصـور, ُـن مجالـل مـا لاكوـُم   تاُ  و

لارا لال: ءا وا   يرالون ُ مة هللا.  وا

لثت ُن الحسين, لـال: سـمىت أِـا مىـات, يقـول: حـلثنا ُريـل, لـال: سـمىت الضـحال 27088   ي حو

لارا يقول: ُ مة.ي ي وا ونا ّللي   قول ف  لولع:   تاُ  و

ــُم   27089   يــ حــلثنا اِــن حميــل, لــال: حــلثنا   يــ , ُــن منصــور, ُــن مجالــل, فــ  لولــع مــا لاكو

لارا لال:   ترالون ُ مة رِكم لال: وال  ا*: الطمع والمنافة. ي وا ونا ّللي   تاُ  و

 ُ مظع. تء  من لال تلك: ولال آ  ون: مىنت تلك:   تى مون هللا ح     
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يــ حــلثن  ســلم ِــن  نــادة, لــال: حــلثنا أِــو مىاويــة, ُــن  ســماُيق ِــن ســميع, ُــن مســلم 27090  

لارا لال: ما لكـم   تى مـون هللا  ي وا ونا ّللي  ري , ُن اِن ُرا  ما لاكوُم   تاُ  و الرطين, ُن سىيل ِن  و

 ح   ُ مظع.

 . تء  من لال تلك:ولال آ  ون: ما لكم   تىلمون هلل ُ مة  

ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن 27091  

لارا يقول: ما لكم   تىلمون هلل ُ مة. ي وا ونا ّللي   ُرا , لولع: ما لاكوُم   تاُ  و

 ولال آ  ون: ِق مىنت تلك ما لكم   ت  ون هلل ُالرة. تء  من لال تلك:  

ي 27092   ـونا ّللي  ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حـلثنا سـىيل, ُـن لظـادة, لولـع: مـا لاكوـُم   تاُ  و

لارا أَ ُالرة.  وا

لـارا     ي وا ـونا ّللي  حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِـن ثـور, ُـن مىمـ , ُـن لظـادة مـا لاكوـُم   تاُ  و

 لال:   ت  ون هلل ُالرة.

 ق مىنت تلك: ما لكم   ت  ون هلل  اُة. تء  من لال تلك:ولال آ  ون: ِ  

ونا 27093   ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِن زيل, ف  لول هللا: ما لاكوُم   تاُ  و

لارا لال: الولار: الطاُة. ي وا  ّللي 

افون هلل ُ مـة, وأولت األلوال ف  تلك ُنل ا ِالصواب لول مـن لـال: مىنـت تلـك: مـا لكـم   تنـ  

 وتلك أن ال  ا* لل تضىع الى ب  تا صحرع الجحل ف  موضع النو , ءما لال أِو توؤي :

قي   اسي ُاوا الافاها ف  ِاُيتي  ووب     تا لاساىاظُعو الن ُحقو لاُم ياُ جو لاُسىاهاو ا

 لم ينف.«: لم ي ج»يىن  ِقولع:   

ارا يقول: ولل  ل   لاقاكوُم أُ وا لاُل  ا ُالاقـة, و ـورا ولولع: وا قكم حـا ً ِىـل حـال,  ـورا  وُطفـة, و ـورا 

 مضغة. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

, ُن اِن ُرـا , لولـع: 27094   , لال: حلثنا أِو صالح, لال: ثن  مىاوية, ُن ُل   ي حلثن  ُل  

ارا يقول:  طفة, ثم ُلقة, ثم مضغة لاقاكوُم أُ وا لاُل  ا  .وا

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 27095  

ارا  لاقاكوـُم أُ ـوا لاـُل  ا لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُـن اِـن أِـ   جـيح, ُـن مجالـل وا

 لال: من ت اب, ثم من  طفة, ثم من ُلقة, ثم ما تء  حظت يظم   لقع.

ارا  ـورا ي حلثنا 27096   لاقاكوـُم أُ ـوا لاـُل  ا ِل , لال: حـلثنا يزيـل, لـال: حـلثنا سـىيل, ُـن لظـادة: وا

 طفة, و ورا ُلقـة, و ـورا ُ امـا, ثـم ءسـا الى ـا  لحمـا, ثـم أ لـوم  لقـا آ ـ , أ رـت ِـع اللـى , 

 فظرارل هللا أحسن النالقين.

ارا لـال:  طفـة, حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن لظادة     لاقاكوُم أُ وا لاُل  ا وا

 ثم ُلقة, ثم  لقا  ورا ِىل  ور.

لثت ُـن الحسـين, لـال: سـمىت أِـا مىـات يقـول: حـلثنا ُريـل, لـال: سـمىت الضـحال 27097   ي حو

ارا يقول: من  طفة, ثم من ُلقة, ثم من مضغة. لاقاكوُم أُ وا  يقول ف  لولع:  ا

ارا ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا ا27098   لاقاكوـُم أُ ـوا لاـُل  ا ِن ول , لال: لال اِن زيل, فـ  لولـع: وا

لال:  ورا النطفة, ثم  ـورا أملـا ا حـين يملـ  النطفـة الـل , ثـم يغلـ  الـل  ُلـت النطفـة, فظكـون 

 ُلقة, ثم تكون مضغة, ثم تكون ُ اما, ثم توكس  الى ا  لحما.

ارا لـال: حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا   ي , ُن منصور, ُن مج    لاقاكوُم أُ ـوا لاُل  ا الل, ف  لولع: وا

  طفة, ثم ُلقة, ِي ا ِىل ِ *.

 18-15اآلية : 
ن   ـ ا فيـيهي ىاـقا اُلقاما راالـاً ل  وا ا ات   ي اوا ـُرعا ساـما و سا لاـ ا ّللا  ُواُ ءاُيـفا  ا القول في  تووييق لولع تىالت:بأالاُم تا ا

و  ّللا  ا اً ل  وا ىاقا الل ُمسا سي ا ا ـاً   ووراً وا ا كوُم  يُ  ا يوُنـ ي و ـا وا يـلوءوُم فييها م  يوىي نا األُرضي  ارااتاً ل  ثـو أا راظاكوُم م 

.} 

يقــول تىــالت تءــ م منرــ ا ُــن ليــق  ــوح صــلوات هللا وســالمع ُليــع, لقومــع الملــ ءين ِــ ِهم,    

لاـ ا  ات  محظجا ُليهم ِحجـ  هللا فـ  وحلا يظـع: أالـُم تـا ُوا أيهـا القـو  فظىظرـ وا ءاُيـفا  ا وا ـُرعا ساـما و سا ّللا 
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رالا ِىضها فوق ِىض والطراق: مصلر مـن لـولهم:  اِقـت مطاِقـة و رالـا. و  مـا ُنـ  ِـِلك:   ي

 ءيف  ل  هللا سرع سموات, سما* فوق سما* مطاِقة.

ىاقا الل ُمسا فـيهن    ن   وورا يقول: و ىق القم  ف  السموات السرع  ورا وا ا ىاقا القاما ا فييهي ولولع: وا ا

  ا ا. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:س

ُوا ءاُيفا 27099   ي حلثنا محمل ِن ِلار, لال: حلثنا مىات ِن للا , لال: ثن  أِ , ُن لظادة ألاُم تا ا

ا ا تو  ىاق الل ُمسا سي ا ن   وورا وا ا م ا فييهي ىاقا القاما رالا وا ا ات   ي و ساُرعا ساموا لا ا ّللا  ء  لنا أن ُرل هللا ِـن  ا

ُم و ِن الىاق ءان يقول:  ن ضـو* اللـمس والقمـ   ورلمـا فـ  السـما*, الـ *وا  ن ِـ ظم: أالـُم 

رالا...  لت آ   ا اية. ات   ي وا و ساُرعا ساما لا ا ّللا  ُوا ءاُيفا  ا  تا ا

ن ُمـ و أ ـع حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُـن مىمـ , ُـن لظـادة, ُـن ُرـل هللا ِـ   

لال:  ن اللمس والقمـ  و ولهمـا ليراـق السـموات, وألفيظهمـا ليراـق األرض, وأ ـا ألـ أ ِـِلك آيـة مـن 

ا ا. ىاقا الل ُمسا سي ا ن   وورا وا ا ىاقا القاما ا فييهي  ءظاب هللا: وا ا

لثت ُـن الحسـين, لـال: سـمىت أِـا مىـات يقـول: حـلثنا ُريـل, لـال: سـمىت الضـحال 27100   ي حو

ن   وورا يقول:  ل  القم  يو   ل  سرع سموات.يقول ف ىاقا القاما ا فييهي    لولع: وا ا

ورا ُلـت المجـاز,    ن   ـو ـ ا فيـيهي ىاقا القاما وءان ِىض ألق الى ِية من ألق الرص ة يقول:   ما ليق وا ا

ـنا األُرض  اراتـا يقـول:  و أُ راـظاكوم مي وهللا أ لـوءم مـن ءما يقال: أتيت ِن  تميم, و  ما أتـت ِىضـهم وّللا 

يــلوءوُم فييهــا يقــول: ثــم يىيــلءم فــ  األرض ءمــا ءنــظم ت اِــا  تــ اب األرض, فنلقكــم منــع   لــا* ثوــم  يوىي

ا ا يقول وينـ  كم منهـا  تا ِـا* أحيـا* ءمـا  كوُم  ُ  ا فيصي ءم ءما ءنظم من لرق أن ينلقكم ويوُن ي و

 ءنظم ِل ا من لرق أن يىيلءم فيها, فيصي ءم ت اِا    ا ا.

 22 -19اآلية : 
ا ـاً ل  لاـالا  ـا سوـروالً فيجا ُنها ىاقا لاكومو األُرضا ِيساا اً ل  ل ظاُسـلوكوواُ مي و  ا ّللا  القول في  تووييق لولع تىالت:بوا

ُك اً ءور   واُ ما كا و ما سااراً ل  وا لالومو  ي    ا وا الوعو وا ُدمو ما ن ل ُم يازي ات راىوواُ ما ُو ي  وا ُاصا ُم  ب   ي  هو  اراً {. ووحخ ر 

ىاـقا لاكوـمو األُرضا ِيسـا ا     و  ا ّللا  يقول تىالت تء م منر ا ُن ليق  وح لقومع, مـِء  لم  يىاـم رِـع: وا

ون ُليها وتمظهلو ها.  تسظق  

   , ُنها سوروالً فيجا ـا يقـول: لظسـلكوا منهـا   لـا صـىاِا مظف لـة والفجـاج:  مـع فـ   ولولع: لظاُسلوكووا مي

 للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك: ولو الط ي . وِنحو الَِ

ُنها سوروالً فيجا ا لال: 27101   ظاُسلوكووا مي ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة لي

   لا وأُالما.

ُنهـا سوـ    ظاُسـلوكووا مي روالً حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُـن لظـادة, فـ  لولـع لي

 فيجا ا لال   لا.

, ُن اِن ُرـا , لولـع: 27102   , لال: حلثنا أِو صالح, لال: ثن  مىاوية, ُن ُل   ي حلثن  ُل  

لا منظلفة. ُنها سوروالً فيجا ا يقول:  و و ظاُسلوكووا مي  لي

ــُو ي  فنــالفوا أمــ َ, ورد وا ُلــ   مــا دُــوتهم  ليــع مــن ال   ُاصا ــُم  ب     هو ــوحخ را هــلى ولولــع: لــالا  و

سـارا يقـول: واترىـوا فـ  مىصـيظهم  يـاَ مـن دُـالم  لالومو      ا وا ُدمو مالوعو وا ُن لاُم يازي وال ِاد وات راىووا ما

 لت تلك, ممـن ءثـ  مالـع وولـلم, فلـم تـزدم ءثـ ة مالـع وولـلم     سـارا, ِوىـلا مـن هللا, وتلاِـا ُـن 

ة الط ي . ج  حا  ما

لا    وا ا* ف  ل ا*ة لولع: وا لالومو ِفظح الواو والال , وءِلك وا ظلفت الق   وا ا* الملينة: وا لومو فق أتع ُامة ل  

ا* الكوفة ِضم الواو وسكون الال , وءـِلك ءـق  مـا  ل *وا تلك ف   ميع الق آن. ول أ تلك ُامة ل  

ءان من تء  الولل من سورة م يم  لت آ ـ  القـ آن. ولـ أ أِـو ُمـ و ءـق  مـا فـ  القـ آن مـن تلـك 

   ف  غي  لِا الح   الواحل ف  سورة  وح, فإ ع ءان يضم  الواو منع.ِفظح الواو والال

والصواب من القول ُنل ا ف  تلك,  ن ءق  لِم الق ا*ات ل ا*ات مى وفات, مظقارِـات المىـا  ,   

 فروَ تلك ل أ القارى* فمصي .

ُكــ ا ءور ــارا يقــول: ومكــ وا مكــ ا ُ يمــا. وِنحــو الــَِ للنــا    وا ما ــ و كا ما فــ  تلــك لــال ألــق ولولـع: وا

 الظوويق. تء  من لال تلك:
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ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِو ُاصم, لـال: حـلثنا ُيسـت: وحـلثن  الحـارخ, 27103  

ارا لـال:  لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلـا*,  ميىـا ُـن اِـن أِـ   جـيح, ُـن مجالـل, لولـع: ءورـ 

 ُ يما.

ارا ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول27104   ُك ا ءورـ  وا ما كا و ما  , لال: لال اِن زيل, ف  لولع: وا

ِ اِا. ىوونا فييها لاُغوا و  ءي  ءثي ا, ءهي ة لولع:   ياُسما

ـاب    ُوج  والكور ار: لو الكري , ءمـا لـال اِـن زيـل, تقـول الىـ ب: أمـ  ُجيـ  وُجـاب ِـالظنفيف, و

الخ ِالظنفيف مال وا م  س ان, و و ساان وحا ار ِـالظنفيف  ِالظلليل ور ق حو والظلليل, وءـِلك ءريـ  وءورـ 

 والظلليل.

 24-23اآلية : 
وقا  ياىـو وخا وا اُاً وا ا ياغـو د اً وا ا سوـوا ن  وا ِارو ظاكوُم وا ا تـا ن  آليها ارو لاالوواُ  ا تِا  القول في  تووييق لولع تىالت:بوا

ينا  ي  دي ال  اليمي ثيي اً وا ا تازي ل واُ ءا لاُل أاضا     ضاالا ً {.وا اُس اً ل  وا

د ا وا      ن  وو ِارو ـظاكوُم وا  تـا ن  آليها ِارو لـالووا   تـا يقول تىالت تء م منر ا ُن   رـار  ـوح, ُـن لومـع: وا

ياىووقا وا اُس ا. ءان لي *  ف ا من ِن  آد  فيما توء  ُن آلهـة القـو  الظـ  ءـا وا  اُا وا  ياغووخا وا سووا

 نا ما:يىرلو ها. وءان من  ر لم فيما ِلغ

ياىووقا 27105   ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان, ُن موست, ُن محمل ِن ليس وا

وا اُس ا لال: ءا وا لوما صالحين من ِن  آد , وءان لهم أترا  يقظلون ِهم, فلما ماتوا لال أصـحاِهم 

ر الم ءـان أِـوق لنـا  لـت الىرـادة  تا تء  رولم, فلمـا الِين ءا وا يقظلون ِهـم: لـو صـو   ـالم, فصـو 

 ماتوا, و ا* آ  ون دب   ليهم  ِليس, فقال:   ما ءا وا يىرلو هم, وِهم يوسقون المط  فىرلولم.

مـة, لـال: ءـان ِـين 27106   ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان, ُن أِيع, ُـن ُك ي

 آد  و وح ُل ة ل ون, ءلهم ُلت اهسال .

 * أصنا  لو   وح. تء  من لال تلك:ولال آ  ون: لِم أسما  

ـظاكوُم وا  27107   ن  آليها ِارو ي حلثنا ِلـ , لـال: حـلثنا يزيـل, لـال: حـلثنا سـىيل, ُـن لظـادة, لولـع   تـا

نـلل,  ياىووقا وا اُسـ ا لـال: ءـان ود  لهـِا الحـ   مـن ءاُلـ  ِلومـة الجا اُا وا  ياغووخا وا د ا وا  سووا ن  وا ارو تِا

ـرو, وءـان يىـوق  وءا ت سووا  لهِيق ُ   مـن سا ـ اد ِـالجو ِ يـا , وءـان يغـوخ لرنـ  غوطايـف مـن مو

ُمي  لال: وءا ت لِم ا الهة يىرللا لو   وح, ثـم اتنـِلا  لهملان ِرلنع, وءان  س  لَِ ءال  من حي

ي ما ُلا  لرة أو  ينة أو حج ا.  الى ب ِىل تلك. وّللا 

د ا حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُ    ن  وا ِارو ـظاكوُم وا  تـا ن  آليها ِارو ن مىم , ُن لظادة   تـا

ياىووقا وا اُس ا لال: ءا ت آلهة يىرللا لو   وح, ثم ُرلتها الىـ ب ِىـل تلـك,  اُا وا  ياغووخا وا وا  سووا

ــِايق, وءــان يغــوخ لرنــ  غطيــف مــن مــ اد  ــوا خ لهو لــال: فكــان ود  لكلــ  ِلومــة الجنــلل, وءــان سو

ُمي .ِالجو  , وءا  ن يىوق لهُملان, وءان  اُس  لَِ الكوال  من حي

, ُـن اِـن ُرـا , لولـع 27108   , لال: حلثنا أِو صالح, لال: ثن  مىاوية, ُن ُل   ي حلثن  ُل  

ياىووقا وا اُس ا لال: لِم أصنا  ءا ت توىرـل فـ   اُا وا  ياغووخا وا د ا وا  سووا ن  وا ارو ظاكوُم وا  تِا ن  آليها ارو   تِا

 ان  وح.زم

لثت ُـن الحسـين, لـال: سـمىت أِـا مىـات يقـول: حـلثنا ُريـل, لـال: سـمىت الضـحال 27109   ي حو

ياىووقا وا اُس ا لال: لِم أصنا , وءا ت توىرل ف  زمان  وح.  يقول ف  لولع: وا  ياغووخا وا

لثت ُـن الحسـين, لـال: سـمىت أِـا مىـات يقـول: حـلثنا ُريـل, لـال: سـمىت الضـحال 27110   ي حو

ياىووقا وا اُس ا ل  آلهة ءا ت تكون ِاليمن.ي  قول ف  لولع: وا  ياغووخا وا

ياىاـوقا 27111   وخا وا ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِن زيـل, فـ  لولـع: وا  ياغـو

 وا اُس ا لال: لِم آلهظهم الظ  يىرلون.

ا*   د ا فق أتع ُامة ل   ا* ف  ل ا*ة لولع وا د ا»الملينـة:  وا ظلفت الق   ِضـم الـواو. ول أتـع ُامـة « وو

د ا ِفظح الواو. ا* الكوفة والرص ة: وا  ل  

ا* األمصـار, فرويظهمـا لـ أ    والصواب من القول فـ  تلـك ُنـل ا أ همـا ل ا*تـان مى وفظـان فـ  لـ  

 القارى* فمصي .
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ل وا ءاثيي ا يقول تىالت تء م منرـ ا ُـن ليـق  ـوح: ولـل ضـق     لاُل أضا ِىرـادة لـِم األصـنا  ولولع: وا

ـالل  ت  ـ  الض  الظ  أوحلثت ُلت صور لي * النف  المسمينا ف  لِا الموضع ءثيـ  مـن النـا  فنوسي

لة. ق  ِها ُاِلولا  لت أ ها الموضي  ضا

ينا     ضاال ً يقول: و  تزد ال المين أ فسهم ِكف لم ِآياتنا    ضال ً,       ولولع: وا  تازدي ال  اليمي

. رىا ُل  ت للرع, حظت   يهظلَ للح  

 26-25اآلية : 
ي  ــن دووني ّللا  ــُم م  ــلوواُ لاهو ــُم ياجي ــاراً فالا لوواُ  ا وُد ي ــو لوــواُ فا ُم أوُغ ي يا اــاتيهي طي ــا  ا م  القــول فــي  توويــيق لولــع تىالت:بم 

ينا داي اراً {. نا اُلكاافي ي ُالات األُرضي مي اُر  ب   ا تِا لاالا  ووحخ ر  اراً ل  وا  أا صا

وا. والىـ ب تجىـق     لـو ُم من  طي ـاتهم أوُغ ي ي اتيهي طي ا  ا م  صـلة فيمـا « مـا»يىن  تىالت تء م ِقولع: مي

 ــوى ِــع مــِل  الجــزا*, ءمــا يقــال: أينمــا تكــن أءــن, وحيثمــا تجلــس أ لــس, ومىنــت الكــال : مــن 

  طي اتهم أوغ لوا. وءان اِن زيل يقول ف  تلك. ما:

ُم لـال: ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا 27112   ي ـاتيهي طي ـا  ا م  اِن ول , لال: لال اِن زيل, ف  لولع: مي

لووا فود لوا  ارا, وءا ت الرا* لهنا فصالً ف  ءال  الى ب.  فرنطي اتهم أوُغ ي

وا لـال: 27113   لـو م أوغو ي ي ـاتيهي طي ـا  ا م  ي حـلثنا اِـن حميـل, لـال: حـلثنا مهـ ان, ُـن سـفيان, لولـع: مي

 ِنطي اتهم أوغ لوا.

ـا وا ظلف   م  ا* األمصـار غيـ  أِـ  ُمـ و مي ُم فق أتع ُامة ل   ي اتيهي طي ا  ا م  ا* ف  ل ا*ة لولع: مي ت الق  

ُم ِالهمز والظا*, ول أ تلك أِو ُم و:  ي اتيهي طي طايالومُ » ا ما  ا  ِاأللف ِغي  لمز.« مي

 والقول ُنل ا أ هما ل ا*تان مى وفظان, فرويظهما ل أ القارى* فهو مصي .  

ودُ    ارا تقظم  لهم ممـن فىـق تلـك ِهـم, و  ولولع: فو ي أُ صا ُن دووني ّللا  ُم مي لووا  ارا  هنم فالاُم ياجلووا لاهو  ي

 تحول ِينهم وِين ما فىق ِهم.

ــارا ويىنــ  ِالــل يار مــن يــلور فــ     ينا داي  ــنا الكــافي ي ب    تاــِاُر ُلــت األُرضي مي لــالا  وــوحخ را ولولــع: وا

ُيىال من اللوران ديوارا, ا ظمىـت اليـا* والـواو, فسـرقت اليـا* األرض, فيِل  ويج * فيها ولو فا 

الواو ول  ساءنة, وأدغمت الواو فيها, وصي تا يا* مللدة, ءما ليق: الح   القيا  مـن لمـت, و  مـا 

, و  صـاف , و   ـافخ ضـ مة, يىنـ    َ لو ليوا : والى ب تقول: ما ِهـا ديـار و  ُ يـ , و  دو

 ِِلك ءلع: ما ِها أحل.

 28-27آلية : ا
ب   ف ــاراً ل  ر  ــا ي اً ءا اُ  ي   فا ــلووا راــادالا وا ا يالي ُي ــل واُ  القــول فــي  توويــيق لولــع تىالت:ب ي  ــكا  ين تاــِاُرلوُم يوضي

ينا  ي  دي ال  اليمي نااتي وا ا تازي ُيمي اُلمو نيينا وا ُيمي ليُلمو ناً وا ُيمي قا ِاُيظي ا مو ن دا ا ليما َ  وا اليلا ليوا     تارااراً {.اُغفيُ  لي  وا

يقول تىالت تء م منر ا ُن ليق  وح ف  دُائـع  يـام ُلـت لومـع:   ـك يـا رب   ن تـِر الكـاف ين    

رادالا الِين لل آمنوا ِك, فيصـل ولم ُـن  ُي ل وا  أحيا* ُلت األرض, ولم تهلكهم ِىِاب من ُنلل يوضي

 سريلك, وا  ياليلووا     فا ي ا ف  دينك ءاف ارا لنىمظك.

ـُن وتو    نا مي ُيمي عو لاـُن يـو ء  أن ليق  وح لِا القول ودُا*م لِا اللُا*, ءان ِىل أن أوح   ليـع رِـع: أ ـ 

. تء  من لال تلك: نا ُن لاُل آما كا     ما  لاُومي

ِاُر ُلـت 27114   ب    تـا ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سـىيل, ُـن لظـادة, فـ  لولـع: را

ينا  نا الكافي ي ـُن  األُرضي مي نا مي ُيمي عو لاـُن يـو داي ارا أما وهللا ما دُا ُليهم حظـت أتـام الـوح  مـن السـما* أ ـ 

ينا  نا الكافي ي اُر ُلت األُرضي مي ب    تِا نا فىنل تلك دُا ُليهم  ر   هللا  وح فقال: را ُن لاُل آما كا     ما لاُومي

رادالا وا  ياليلووا ُي ل وا  اُرلوُم يوضي ـُ   داي ارا    كا  ُن تِا ب  اُغفي     فا ي ا ءاف ارا ثم دُام دُـوة ُامـة فقـال: را

...  لت لولع: تارارا. ناتي ُيمي المو نيينا وا ُيمي لُلمو نا وا ُيمي قا ِاُيظي ا مو ُن دا ا َ  ولما اليلا ليوا  ل  وا

ـنا     ِاُر ُلـت األُرضي مي حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , لال: تـال لظـادة   تـا

ينا داي ارا ثم تء م  حوم.  الكافي ي
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ـُن    َ  وليما َ  يقـول: رب  اُـف ُنـ , واسـظ  ُلـ   ت ـوِ  وُلـت والـل ـلا الي ليوا ب  اُغفيُ  ل  وا ولولع: را

َا مصل يا ميمنا, يقول: مصل لا ِوا   ف ضك  نا يقول: ولمن د ق مسجلَ ومصال ُيمي قا ِاييظ ا مو دا ا

 الظوويق. تء  من لال تلك: ُليع. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق

ي حلثنا ِلـ  ِـن آد , لـال: حـلثنا ُرـل الـ حمن ِـن مهـلَ, لـال: حـلثنا سـفيان, ُـن أِـ  27115  

نا لال: مسجلَ. ُيمي قا ِاُيظي  مو ُن دا ا  سنان, ُن الضحال وليما

حــلثنا اِــن حميــل, لــال: حــلثنا مهــ ان, ُــن ســفيان, ُــن أِــ  ســلمة, ُــن أِــ  ســنان ســىيل, ُــن    

 مثلع. الضحال

ناتي يقول: وللمصل لين ِظوحيلل والمصل لات.   ُيمي المو نيينا وا ُيمي  ولولع: ولُلمو

ينا     تارـارا يقـول: و  تـزد ال ـالمين أ فسـهم ِكفـ لم     سـارا. وِنحـو    ـاليمي دي ال ا زي ولولع: وا  تـا

 الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ,  ي حلثن  محمل ِن27116  

لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِـ   جـيح, ُـن مجالـل, فـ  لولـع:     تارـارا 

 لال:  سارا.

ولل ِينت مىنـت لـول القائـق: ترـ ت, فيمـا مضـت ِلـواللم, وتءـ ت ألـوال ألـق الظوويـق فيـع ِمـا   

 دتع ف  لِا الموضع.أغنت ُن  ُا

يـ حـلثنا اِــن ُرـل األُلــت, لـال: حــلثنا اِـن ثــور, لـال: لــال مىمـ : حــلثنا األُمـ , ُــن 27117  

مجالل, لـال: ءـا وا يضـ ِون  وحـا حظـت يوُغلاـت ُليـع, فـإتا أفـاق لـال: رب  اغفـ  لقـوم  فـإ هم   

 يىلمون.

 

 سورة الجن

 سورة الجن مكية

 وآياتها ثمان وُل ون

 َمن الرحيـمبسم هللا الرح
 

 3- 1اآلية : 
ُا  ُىناا لوُ آ اً  اُ  ي  ا سامي ن  فاقاالووا نا اُلجي عا  افا خ م  وحي ا  يلا   أا  عو اُسظاما

راً ل  القول في  تووييق لولع تىالت:بلوُق أو جا

ـل     عو تاىاالاتا  ا
أا لاً ل  وا ِ ناآ أاحا لا ِي ا لان   ل ي ن ا ِيعي وا لي فاآما ُِ َا  يلات ال   لاـلاً  ياُهلي راةً وا ا وا ـاحي ـِا صا ـا ات نا ِ ناـا ما را

.} 

ـنا     عا  افاـ خ مي عو اُسـظاما يقول  ق  ثناؤم لنريع محمل صلت هللا ُليع وسلم: لق يا محمل أوحـت هللا  لـ   أ ـ 

ـلي يقـول: يـلل   ُِ َ  لـت ال   را ياُهـلي ُاجا ُىنا لوُ آ ا  ن  لِا الق آن فاقالووا لقومهم لما سمىوم    ا سامي ُلـت الجي

لا من  لقع. ِ نا أحا لا ِ ا لان  وُل ي ن ا ِيعي يقول: فصل لنام وا  الح   وسريق الصواب فآما

 وءان سر  اسظما  لي * النف  من الجن  الق آن, ءما:  

ي حلثن  محمل ِن مىم , لال: حلثنا أِو للا , يىن  المنزوم , لال: حلثنا أِـو ُوا ـة, 27118  

ري  , ُـن اِـن ُرـا , لـال: مـا لـ أ رسـول هللا صـلت هللا ُليـع وسـلم ُن أِ  ِل , ُن سىيل ِن  و

ُلت الجن  و  رآلم ا طل  رسول هللا صلت هللا ُليع وسلم ف   ف  من أصحاِع, ُاملين  لت سوق 

يق ِين الليا ين وِين  ر  السما*, وأورسلت ُليهم الله , ف  ىـت اللـيا ين  ُكاّ, لال: ولل حي

فقالوا: حيق ِيننا وِين  ر  السـما*, وأورسـلت ُلينـا اللـه , فقـالوا: مـا  لت لومهم, فقالوا: ما لكم؟ 

حال ِينكم وِين  ر  السما*    ِـ * حـلخ, لـال: فـا طلقوا فاضـ ِوا ملـارق األرض ومغارِهـا 

فا   وا ما لِا الَِ حلخ, لال: فـا طلقوا يضـ ِون ملـارق األرض ومغارِهـا, يظظرىـون مـا لـِا 

المسا* لال: فا طل  النف  الِين تو هوا  حو تهامة  لت رسول هللا صلت الَِ حال ِينهم وِين  ر  

هللا ُليع وسلم ِننلة, ولو ُامل  لت سـوق ُكـاّ, ولـو يصـل  ِوصـحاِع صـالة الفجـ  لـال: فلمـا 
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سمىوا الق آن اسظمىوا لـع فقـالوا: لـِا وهللا الـَِ حـال ِيـنكم وِـين  رـ  السـما* لـال: فهنالـك حـين 

ِ نا ر ىوا  لت لومهم, ف لاُن  وُل لا ِي ا ن ا ِيع وا لي فآما ُِ َ  لت ال   را ياُهلي ُاجا ُىنا ل آ ا  قالوا: يا لومنا   ا سامي

ـن  و  مـا  ـنا الجي عا  افاـ خ مي عو اُسـظاما ُوحي ا  لـ   أ ـ 
لا لال: فو زل هللا ُلت  ريع صلت هللا ُليع وسلم: لوُق أو أحا

.  أوح   ليع لول الجن 

لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان, ُن ُاصم, ُن ورلا*, لال: لل  رلط ي حلثنا اِن حميل, 27119  

زوِىة وأصحاِع مكة ُلت النر   صلت هللا ُليع وسلم, فسمىوا ل ا*ة النرـ   صـلت هللا ُليـع وسـلم, 

وم لــ ــ و ضا ــا حا ىوونا اُلقوــُ آنا فالام  ــن ياُســظامي ــنا الجي ُفنا  لاُيــكا  افاــ ا مي ــ ا الووا ثــم ا صــ فوا, فــِلك لولــع: وا ُت صا

ظووا لال: ءا وا تسىة فيهم زوِىة.  أُ صي

لثت ُـن الحسـين, لـال: سـمىت أِـا مىـات يقـول: حـلثنا ُريـل, لـال: سـمىت الضـحال 27120   ي حو

ـن   ـنا الجي ُفنا  لاُيـكا  افاـ ا مي ن  لو لول هللا و ت صا ا نا الجي عا  افا خ مي ُوحي ا  ل   أ  عو اُسظاما
يقول ف  لولع: لوُق أو

ما* ف  الفظ ة ِين ُيست ومحمل فلما ِىـا هللا محمـلا صـلت هللا ُليـع وسـلم ح سـت لم توح   الس

ميـت اللـيا ين ِاللـه , فقـال  ِلـيس: لقـل حـلخ فـ  األرض حـلخ, فـوم  الجـن   السما* الـل يا, ورو

ـيرين ولـ  أرض  ل مـن ِوىـا  فـ  مـن ألـق  صي لت ف  األرض لظوتيع ِنر  ما حلخ. وءان أو  فظف  

الجن  وسادتهم, فرىثهم  لت تهامـة ومـا يلـ  الـيمن, فمضـت أول ـك النفـ , فـوتوا  ِاليمن, ولم أِ ا 

ُلت الوادَ وادَ  نلة, ولو من الوادَ مسي ة ليلظين, فو ـلوا ِـع  رـ   هللا صـلت هللا ُليـع وسـلم 

غ مـن  , يىنـ  فـو ي ـ ا يصل  صالة الغلاة فسمىوم يظلو الق آن فلما حض وم, لالوا: أ صـظوا, فلمـا لوضي

ل ُوا  لت لومهم منـِرين, يىنـ  مـيمنين, لـم يىلـم ِهـم  رـ   هللا صـلت هللا ُليـع وسـلم, ولـم الصال ة, وا

. ن  نا الجي عا  افا خ مي ُوحي ا  ل   أ  عو اُسظاما
 يلى  أ ع صو ي   ليع, حظت أ زل هللا ُليع: لوُق أو

ِ نا ا ظلف ألق الظوويق ف  مىنت تلك, فقال ِ   ل  را ىضهم: مىنام: فآمنا ِـع ولـن ولولع: وأ  عو تاىالت  ا

  ول ل ِ ِنا أحلا, وآمنا ِو ع تىالت أم  رِنا وسلطا ع ولولرتع. تء  من لال تلك:

, ُن اِـن ُرـا , فـ  27121   , لال: حلثنا أِو صالح, لال: حلثنا مىاوية, ُن ُل   ي حلثن  ُل  

ِ نا يقول: فىلع وأم م ولولرتع. ل  را  لولع: وأ  عو تاىالت  ا

محمل ِن سىل, لال: حلثنا أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيع, ُن اِـن ُرـا , حلثن     

ِ نا يقول: تىالت أم  رِنا. ل  را  لولع وأ  عو تاىالت  ا

ث نت لا : حلثنا محمل ِن  ىف , لـال: حـلثنا ِـىرة, 27122   ي حلثنا محمل ِن ِلار ومحمل ِن المو

ل   ِ نا لال: أم  رِنا. ُن لظادة ف  لِم ا اية: تاىالت  ا  را

  27123 :  َ ي حلثنا اِن ِلار, لال: حلثنا ُرل ال حمن, لال: حلثنا مه ان, ُن سـفيان, ُـن السـل

ِ نا لال: أم  رِنا. ل  را  تاىالت  ا

ِ نـا مـا 27124   ـل  را ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِن زيـل, فـ  لولـع: تاىـالت  ا

راةً وا  ِا صاحي ُق  ات نا لالا لال: تىالت أم م أن يظنِ و  يكون الَِ لالوا: صـاحرة و  ولـلا, ولـ أ: لـو وا

لو لال:   يكون تلك منع. لاُم ياكوُن لاعو ءوفووا أحا لم يوولاُل وا لو لاُم ياليُل وا ما و الص  لخ ّللا  و أحا  لووا ّللا 

 ولال آ  ون: ُن  ِِلك  الل رِنا وتء م. تء  من لال تلك:  

مـة, فـ  27125   ي حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا المىظم  ِن سليمان, ُن أِيع, لال: لال ُك ي

ِ نا لال:  الل رِنا. ل را  لولع:  ا

ي حلثن  محمل ِن ُمارة, لال: ثن   الل ِن يزيل, لال: حلثنا أِو  سـ ائيق, ُـن فضـيق, 27126  

ِ نا لال:  الل ل  را  رِنا. ُن مجالل, ف  لولع: وأ  عو تاىالت  ا

ـل      مـة: تاىـالت  ا حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان ُن سفيان, ُن سليمان الظ ُيمي   لال: لال ُك ي

ِ نا  الل رِنا.  را

ِ نـا: 27127   ـل  را عو تاىـالت  ا ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُـن لظـادة, لولـع: وأ ـ 

 أَ تىالت  اللع وُ مظع وأم م.

ِ نـا لـال: حلثنا     ـل را اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن لظادة, ف  لولع تىـالت  ا

 تىالت: أم  رِنا تىالت ُ مظع.

 ولال آ  ون: ِق مىنت تلك: تىالت غنت رِنا. تء  من لال تلك:  
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تىـالت:  ي حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا المىظم , ُن أِيع, لال: لال الحسن, ف  لولع27128  

ِ نا لال: غنت رِنا. ل  را   ا

ِ نـا     ـل  را حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان, ُن سليمان الظيم , ُن الحسن تاىـالت  ا

 لال: غنت رِنا.

ل     حلثن  يىقوب ِن  ِ اليم, لال: حلثنا اِن ُلية, ُن أِ  ر ا*, ُن الحسن, ف  لولع: تاىالت  ا

نات رِنا ِ نا لال: غي  .را

مـة, فـ  لـول     حلثنا الحسن ِن ُ فة, لال: حلثنا لليم, ُـن سـليمان الظيمـ , ُـن الحسـن وُك ي

ِ نا لال أحللما: غنام, ولال ا ا  : ُ مظع. ل  را  هللا: وأ  عو تاىالت  ا

. تءـ  مـن    ُاني  ِِلك الجل  الَِ لو أِو األب, لالوا: تلك ءان من ءال   هلـة الجـن  ولال آ  ون: 

 لال تلك:

ي حلثن  أِو السائ , لال: ثن  أِو  ىف  محمل ِن ُرل هللا ِن أِ  سـارة, ُـن أِيـع, ُـن 27129  

. ِ نا لال: ءان ءالما من  هلة الجن  ل  را  أِ   ىف : تاىالت  ا

ُء م. تء  من لال تلك:   ُوني  ِِلك: تي  ولال آ  ون: 

ُيسـت وحـلثن  الحـارخ,  ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا27130  

لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِ   جـيح, ُـن مجالـل, فـ  لـول هللا: تاىـالت 

ِ نا لال: تء م. ل  را   ا

ُونيـ  ِـِلك: تىالـت ُ مـة رِنـا ولولرتـع    وأولت األلوال ف  تلـك ُنـل ا ِالصـواب لـول مـن لـال: 

 وسطا ع.

ل  الَِ لو أِو األب, و  ما للنا تلك أولت ِالصواب    ألن للجل  ف  ءال  الى ب مىنيين: أحللما الجا

أو أِو األ , وتلك غي   ائز أن يوصف ِع لي * النف  الِين وصفهم هللا ِهِم الصـفة, وتلـك أ هـم 

لل لالوا: فآمنا ِع ولن  ل ل ِ ِنا أحلا ومن وصف هللا ِون لـع ولـلا أو  ـل ا أو لـو أِـو أب أو أِـو 

ل  الَِ ِمىنت الحظ  يقال: فـالن تو  ـل  فـ  لـِا  أ  , فال ِك   أ ع من المل ءين. والمىنت ا ا  : الجا

ولِا المىنت الَِ لصلم لي * «, الراُنت»األم :  تا ءان لع حظ  فيع, ولو الَِ يوقال لع ِالفارسية 

ُاناوا أن  ِ نا  ن ِا* هللا. و  ما  ل  را لـك والسـلطان النف  من الجن  ِقيلهم: وأ  عو تاىالت  ا ح وتع من المو

والقلرة والى مة ُالية, فال يكون لع صاحرة و  ولـل, ألن الصـاحرة   مـا تكـون للضـىيف الىـا ز 

لـا   م اللهوة الراُثـة  لـت اتناتلـا, وأن الولـل   مـا يكـون ُـن ِـهوة أزُجظـع  لـت الوي الَِ تضط  

لـكو رِنـا وسوـ لطا ع وللرتـع وُ مظـع أن يكـون الَِ يحلخ منع الولل, فقـال النفـ  مـن الجـن: ُـال مو

لا  ِ * يكون منع ولل. لم اللهوة  لت اتنات صاحرة, أو وي  ضىيفا ضىف  لقع الِين تضط  

لوا هللا ُن اتنات الصاحرة والولـل    ولل ِين ُن صحة ما للنا ف  تلك   رار هللا ُنهم أ هم   ما  ز 

راةً  احي ِا صا ِ نا ما ات نا ل  را لالا يقال منع: ر ق  ـلَ  و ليـل ومجـلود: أَ تو  ِقولع: وأ  عو تاىالت  ا وا  وا

 حظ  فيما لو فيع ومنع لول حاتم الطائ :

ُن لوظيال   اِ  وا  تاُركووا ليما وا ىول وا ال   ل ءومو وا ِن  ثوُىق  فالغاُزوو  ا  أوُغزو

 ولال آ  :  

جا    َ سي قاظُني   لاُيكا األُادي سا وخ ل لا      اُم و ف عو  ا  يو ا

لالا.ولو   راةً يىن  زو ة وا  وا احي ِا صا  لع: ما ات نا

ا* ف  ل ا*ة لولع وأ  عو تاىـالت فقـ أم أِـو  ىفـ  القـارى* وسـظة أحـ   أو ـ  ِـالفظح,    وا ظلفت الق  

نا اهُ س وأ  عو  نا وأ  عو ءانا ري ال مي ي وأ  عو ءان ياقوولو سافييهو لا ّللي  سا ي عا  افا خ وأن  الما ا لا ا  منها:    عو اُسظاما لام 

ُق  يقاـةي وءـان  ـافع يكسـ لا    ثالثـة أحـ  : أحـللا: لـو وا ُلـت الط  ي ُوومو وأُن لاـوي اُسـظاقامو ي ياـُل ُرـلو ّللا  ُا
ا* الكوفة غي   ي. وأما ل   لا ّللي  سا ي وا, والثالثة وأن  الما عا  افا خ والثا ية وأُن لاوي اُسظاقامو وحي ا  ل   أ  عو اُسظاما

أو

ُىنا, ُاصم, فإ هم ي ا سـمي ل سـورة الجـن     لولـع فاقـالووا   ـ  فظحون  ميع ما ف  آ   سورة الـنجم وأو 

ـياُىلاما أُن لاـُل  ِ   وما ِىلم  لت آ   السورة, وأ هم يكس ون تلك غيـ  لولـع: لي ُوو را ا أُد ولولع: لالا    ما

ــُم. وأمــا ُاصــم فإ ــع ءــان يكســ   ميىهــا    لولــع: و ِ هي ســا تي را ُِلاغوــوا ري ي فإ ــع ءــان أ لا ّللي  ســا ي أن  الما

يقاـةي فإ ـع ءـان  وا ُلت الط  ي يفظحها, وأما أِو ُم و, فإ ع ءان يكس   ميىها    لولع: وأُن لاوي اُسظاقامو
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ُىنا ولولـع:  ـمي ا    ا سا يفظح لِم وما ِىللا فوما الِين فظحوا  ميىها    ف  موضع القول, ءقولع: فاقالووا

  ِ ُوو را ا أُد و حو تلك, فإ هم ُطفوا أن ف  ءق  السورة ُلت لولع فآمنا ِع, وآمنا ِكق  تلـك,  لالا    ما

ا* يقول:   يمنىنك أن تجل اهيمـان يقـرح فـ  ِىـض تلـك  ففظحولا ِولو  اهيمان ُليها. وءان الف  

من الفظح, وأن الَِ يقرح مع ّهور اهيمان لـل يحسـن فيـع فىـق مضـار  ل,يمـان, فو ـ  فـظح أن  

 الى ب: ءما لالت

ا ي ا والىويوو ا   وا ُجنا اُلحا ُزنا ياُوماوزا     تاا ما الغا يياتو ِا ا

فنص  الىيون  تراُها الحوا  , ول    تز  , و  ما تكحق, فوضم  لها الكحق, ءِلك يضـم    

ــوي  نــا وِــهل ا. لــال: وِقــول النصــ  لولــع: وأُن لا فــ  الموضــع الــَِ   يحســن فيــع آمن ــا صــل لنا وآم 

يقاةي فينرغ  لمن ءسـ  أن يحـِ  اُسظاق وا ُلت الط  ي ففـت لـم تكـن « أن»ألن « لـو»مـن « أن»امو  تا  و

وأما الـِين ءسـ ولا ءلهـم ولـم «. أن»حكاية. أ  ت ى أ ك تقول: ألول لو فىلت لفىلت, و  تل ق 

وا فكو هم أضم وا يمينا مع  ل  ولطىولـا ُـن النسـ  ُلـت« لـو»ف  تلك يقولون: وأُن لاوي اُسظاقامو أو 

ف  لِا الموضع مع اليمين وتحِفها, « أن»الكال , فقالوا: وهللا أن لو اسظقاموا لال: والى ب تل ق 

 لال اللاُ :

ُلفاىا   نا لاُم  اجُل لاكا ما لاكي الا وا وا سوولوهوسي ِاُ *خ أتا ا را مو لاُو  وُلسي  فاو

 لالوا: وأ لل ا آ  :  

ما ِالُ   ا أُن لاُو ءوُنتا ح اوا ّللا  ا وا  حو   أُ تا وا  الىاظيي ي أما

ي فإ ع  م  تلـك ِـالوح , و ىـق وأُن لاـُو « أن»وأد ق    لا ّللي  سا ي من ءس لا ءلها, و ص  وأن  الما

وحي ا  لـ   
مضم ة فيها اليمين ُلت ما وصفت. وأما  افع فإن ما فظح من تلك فإ ع رد م ُلت لولع: أو

. وأح   تلك   ل   أن أل أ ِع الفظح فيما ءـان وحيـا, والكسـ  فيمـا وما ءس م فإ ع  ىلع من لول الجن 

, ألن تلك أفصحها ف  الى ِيـة, وأِينهـا فـ  المىنـت, و ن ءـان للقـ ا*ات األو ـ   ءان من لول الجن 

 و وم غي  ملفوُة صحظها.

 

 

 6-4اآلية : 
 ً ِاـطاطا ي  ُالاـت ّللا  ناا  ـفييهو ولو سا عو ءاـانا ياقـو أا ـ  ولا  القول في  تووييق لولـع تىالت:بوا ن تاقـو آ أان لـ  نانـ  ّا ا  أا ـ  ل  وا

ادولوُم را  ن  فازا نا اُلجي ال  م  نا اهي سي ياىووتوونا ِي ي ا الخ م  أا  عو ءاانا ري ا ِاً ل  وا ِي ي ءا ُالات ّللا  ن   اُلجي لاقـاً اهي سو وا

.} 

ولو     عو ءـانا ياقـو ـفييهنا ولـو يقول ُز  و ق  منر ا ُن ليق النف  من الجن  الِين اسظمىوا الق آن أ ـ  سا

  ِليس. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

نا ُلـت هللا 27131   ـفييهو ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة أ  عو ءانا ياقوولو سا

 ِاطاطا ولو  ِليس.

ن المكيـين, ُـن مجالـل ي حلثنا اِن حميل, لال: حـلثنا مهـ ان, ُـن سـفيان, ُـن ر ـق مـ27132  

ىت أن ال  ـق  تا سـجل  لـس  ِلـيس يركـ   ِاطاطا لال:  ِليس: ثم لـال سـفيان: سـمي ي  نا ُلت ّللا  سافيهو

 يقول: يا ويلع أم  ِالسجود فىصات, فلع النار, وأم  اِن آد  ِالسجود فسجل, فلع الجنة.

ولو ي حلثن  اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , لال27133   : تال لظادة: وأ  عو ءانا ياقـو

ِا فقـال: ُصـام وهللا سـفيع  ِي ـ ي ءا ـن  ُلـت ّللا  نان ا أُن لاُن تاقوولو اهُ ـسو والجي ّا ِاطاطا وأ  ا  ي  نا ُلت ّللا  سافييهو

, ءما ُصام سفيع اه س.  الجن 

يق. تء  من لال وأما الل طط من القول, فإ ع ما ءان تىل يا. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوو  

 تلك:

نا 27134   ي حلثن  يو س, لال: حلثنا اِن ول , لال: لال اِن زيل, ف  لولع: وأ  عو ءانا ياقوولو سافييهو

ِاطاطا لال: ّلما. ي   ُلت ّللا 

ِا يقول: لالوا: وأ ا حسرنا أن لن تقـول ِنـ   ِي ي ءا نان ا أُن لاُن تاقوولا اهُ سو والجن  ُلت ّللا  ّا و ولولع:وأ  ا 

, و  ما أ ك  لـي * النفـ  مـن الجـن  أن  آد  والجن  ُلت هللا ءِِا من القول وال ن  لهنا ِمىنت اللك 
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تكون ُلمت أن أحلا يجظ َ* ُلت الكِب ُلت هللا لما سمىت الق آن, أل هم لرق أن يسـمىوم ولرـق 

ءـا وا يحسـروا أن أن يىلموا تكِي  هللا الزاُمين أن هلل صاحرة ووللا, وغي  تلك من مىا   الكفـ  

 ِليس صادق فيما يلُو ِن  آد   ليع من صنو  الكف  فلما سمىوا الق آن أيقنوا أ ع ءان ءاتِـا فـ  

ِاطاطا فسموم سفيها. ي  نا ُلت ّللا   ءق  تلك, فلِلك لالوا: وأ  عو ءانا ياقوولو سافييهو

ـنا ا   نا اهُ سي ياىووتوونا ِي ي ال  مي ـن  يقـول تىـالت تءـ م منرـ ا ُـن ليـق ولولع: وأ  عو ءانا ري الخ مي لجي

لــي * النفــ : وأ ــع ءــان ر ــال مــن اه ــس يســظجي ون ِ  ــال مــن الجــن  فــ  أســفارلم  تا  زلــوا 

 منازلهم.

 وءان تلك من فىلهم فيما توء  لنا, ءالَِ:  

ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن 27135  

ن  لال: ءان ر ال من اه س يريت ُرا نا الجي نا اهُ سي ياىووتوونا ِي ي ال  مي  , لولع: وأ  عو ءانا ري الخ مي

 أحللم ِالوادَ ف  الجاللية فيقول: أُوت ِىزيز لِا الوادَ, فزادلم تلك  ثما.

عو ءـ27136   انا ي حلثنا الحسن ِن ُ فة, لال: حلثنا لليم, ُن ُو , ُن الحسن, ف  لولـع: وأ ـ 

ن  لال: ءان ال  ـق مـنهم  تا  ـزل الـوادَ فرـات ِـع, لـال:  نا الجي نا اهُ سي ياىووتوونا ِي ي ال  مي ري الخ مي

 أُوت ِىزيز لِا الوادَ من ِ   سفها* لومع.

ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سـفيان, ُـن منصـور, ُـن  ِـ اليم فـ  لولـع: 27137  

نا اه ن ءا وا  تا  زلوا الـوادَ لـالوا:  ىـوت ِسـيل لـِا وأ  عو ءانا ري الخ مي نا الجي ُ سي ياىووتوونا ِي ي ال  مي

ا و   فىا. : ما  ملك لكم و  أل فسنا ض    الوادَ من ِ   ما فيع, فظقول الجن 

نا اهُ سي ياىووتوونا ِي ي ـال      لال: ثنا   ي , ُن منصور, ُن  ِ اليم, ف  لولع: وأ  عو ءانا ري الخ مي

ن  لال: ءا وا ف  الجاللة  تا  زلوا ِالوادَ لـالوا:  ىـوت ِسـيل لـِا الـوادَ, فيقـول الجنيـون: مي  نا الجي

ا و   فىا تون ِنا و   ملك أل فسنا ض    تظىو 

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 27138  

 ميىا ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالل, لولع: ياىووتوونا ِي ي ال  لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*, 

ن  لال: ءا وا يقولون  تا لرطوا واديا:  ىوت ِى ما* لِا الوادَ. نا الجي  مي

ـنا 27139   عو ءـانا ري ـالخ مي ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سـىيل, ُـن لظـادة, لولـع: وأ ـ 

نا  ن  توء  لنا أن لِا الح   من الى ب ءا وا  تا  زلـوا ِـواد لـالوا:  ىـوت  اهُ سي ياىووتوونا ِي ي ال  مي الجي

لاقا: أَ  ثما, وازدادت الجن  ُليهم ِِلك   ا*ة. ادوولوُم را  ِوُز  ألق لِا المكان لال هللا: فازا

نا الجي     ن  ءا وا حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن لظادة ياىووتوونا ِي ي ال  مي

 ف  الجاللية  تا  زلوا منز ً يقولون:  ىوت ِوُز  ألق لِا المكان.

عو ءـانا 27140   ي حلثنا اِن حميـل, لـال: حـلثنا مهـ ان, ُـن أِـ   ىفـ , ُـن ال ِيـع ِـن أ ـس وأ ـ 

ن  لـال: ءـا وا يقولـون: فـالن مـن الجـن  رب  لـِا الـوا نا الجي نا اهُ سي ياىووتوونا ِي ي ال  مي دَ, ري الخ مي

ق.  فكان أحللم  تا د ق الوادَ يىوت ِ ب  الوادَ من دون هللا, لال: فيزيلم ِِلك رلقا, ولو الفا ا

ـنا 27141   ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِن زيل, ف  لولع: وأ  عو ءانا ري ـالخ مي

لاقـا لـال: ءـا ادوولوُم را ـن  فاـزا نا الجي ن ال  ـق فـ  الجالليـة  تا  ـزل ِـواد لرـق اهُ سي ياىووتوونا ِي ي ال  مي

 اهسال  لال:  ن أُوت ِكري  لِا الوادَ, فلما  ا* اهسال  ُاتوا ِاهلل وت ءولم.

لاقا ا ظلف ألق الظوويق ف  مىنت تلك, فقال ِىضـهم: مىنـت تلـك: فـزاد اه ـس    ادوولوُم را ولولع: فازا

 ِِلك  ثما. تء  من لال تلك:ِالجن  ِاسظىاتتهم ِىزيزلم,   ا*ة ُليهم, وازدادوا 

ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن 27142  

لاقا فزادلم تلك  ثما. ادوولوُم را  ُرا  فازا

لاقـا: 27143   ادوولوُم را ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة لال: لـال هللا: فاـزا

  ثما, وازدادت الجن  ُليهم ِِلك   ا*ة. أَ

لاقا يقول:  طي ة.    ادوولوُم را  حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن لظادة فازا

يـ حـلثنا اِـن حميـل, لـال: حـلثنا مهـ ان, لـال: حـلثنا سـفيان, ُـن منصـور, ُـن  ِـ اليم 27144  

لاقا لال: فيزدادون ُليهم ادوولوُم را    ا*ة. فازا
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لاقا لال: ازدادوا ُليهم   ا*ة.    ادوولوُم را  لال: ثنا   ي , ُن منصور, ُن  ِ اليم فازا

ُوني  ِِلك أن الكفار زادوا ِِلك  غيا ا. تء  من لال تلك:    ولال آ  ون: ِق 

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 27145  

لاقـا لال: حلثن ادوولوُم را ا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالـل, لولـع فاـزا

 لال: زاد الكفار  غيا ا.

لا. تء  من لال تلك:   ُوني  ِِلك فزادولم فا ا  ولال آ  ون: ِق 

ادوولوُم را 27146   لاقـا ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن أِ   ىف , ُن ال ِيع ِن أ س فازا

ق.  لال: فيزيللم تلك رلقا, ولو الفا ا

لاقـا لـال: 27147   ادوولوُم را ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِن زيل, فـ  لولـع فاـزا

 زادلم الجن   وفا.

وأولت األلوال ف  تلك ِالصواب لول من لال: مىنـت تلـك: فـزاد اه ـس الجـن  ِفىلهـم تلـك  ثمـا,   

ليان المحار  ومنع لول وتلك زادولم ِع ا سظحال ً لمحار  هللا. وال ل  ف  ءال  الى ب: اهثم وغي

 األُلت:

لاقا   ُ  را امي خ ما لم يوصي ُؤياظيهالُق ياُلظافي  وا ُن دووني رو ِاُ *ا ياُنفاىوني  مي    

 يقول: ما لم يُغ ا مح ما.  

 8-7اآلية : 
ّان واُ  ُم  أا  هو آ*ا  القول في  تووييق لولع تىالت:بوا ُسـناا الس ـما ا لاما أا ـ  ـلاً ل  وا و أاحا ن ياُرىاـاا ّللا  نانـظوُم أان لـ  ّا ا  ءاما

راً {. ِوهو يلاً وا ِالي ساً  لي اُت حا ا ُل االاا مو  فاوا ا

و     ناُنـظوُم أُن لاـُن ياُرىاـاا ّللا  ّا وا ءمـا  ّانـ  ـُم  يقول تىالت تء م منر ا ُن ليق لي * النف  من الجن  وأ  هو

لا يىن  أن ال  ال من الجن  ّنوا ءما ّن  ال  ال من اه س أن لن يرىا هللا أحـلا رسـو ً  لـت  أحا

  لقع, يلُولم  لت توحيلم. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

ناُنـظوُم:27148   ّا ـا  ّان وا ءما ُم  ّـن   ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن الكلر   وأ  هو

 ءفار الجن  ءما ّن  ءف ة اه س أن لن يرىا هللا رسو ً.

ــا الســما*    ــا  لرن ــق لــي * النفــ : وأ  ــ ا ُــن لي ــما*ا يقــول ُــز  و ــق  منر ــنا الس  ُس ــا لاما ــع: و    ولول

را, ولــ   مــع  ــهو ِو ــة و فا ا يلا يىنــ  حا ــلي ِا ســا  لي اــُت يقــول: فو ــل الا مل ــت حا ا ــُل الا مو وأرد الــا, فاوا ا

النجو  الظ  ءا ت تو  م ِها اللـيا ين. وِنحـو الـَِ للنـا فـ  تلـك لـال ألـق الظوويـق.  ِهاب, ول 

 تء  من لال تلك:

ريـ , لـال: 27149   ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا   يـ , ُـن مغيـ ة, ُـن زيـاد, ُـن سـىيل ِـن  و

ض لـال: ءا ت الجن  تسظمع, فلما ر موا لالوا:  ن لِا الَِ حلخ ف  السما* لل * حلخ فـ  األر

ا النرـ   صـلت هللا ُليـع وسـلم  ار ـا مـن سـوق ُكـاّ يصـل  ِوصـحاِع  فِلروا يطلرـون حظـت رأوو

رين.  الفج , فِلروا  لت لومهم منِو

 

 10-9اآلية : 
ا ـها ِي ـُل لاـعو  عي ا انا ياجي ـن ياُسـظامي ـلا ليلس ـُمعي فاما ُي قاا ـا ما ُنها لو مي ا  اُقىـو ا ءونـ   ـ 

أا ِاً القول فـي  توويـيق لولـع تىالت:بوا

ِالاً {. ُم را ِ هو ُم را ادا ِيهي ن في  األُرضي أاُ  أارا يلا ِيما ِا   أوري َا أا أا  ا  ا  اُلري لاً ل  وا صا  ر 

: و  ا ءنا مىل  الجن   قىل من السما* مقاُـل لنسـمع مـا يحـلخ, ومـا يكـون فيهـا,     يقول ُز  و ق 

لا  صا هاِا را ِي ع ا انا فيها منا ياجُل لاعو  ُن ياُسظامي يىن : ِهاب  ـار لـل رصـل لـع ِـع. وِنحـو الـَِ للنـا فاما

 ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

...  لت 27150   ُسنا الس ما*ا ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة, لولع وأ  ا لاما

ـلا ءا ـت الجـن  تسـمع صا ـهاِا را ِي عي ا انا ياجـُل لاـعو  ـُن ياُسـظامي سـمع السـما* فلمـا ِىـا هللا  ريـع,  لولع: فاما

نىوا تلك, فظفق لت الجن  تلك من أ فسها.  حو ست السما*, ومو
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وتوء  لنا أن أِ ا  الجن  ءا وا ِنصيرين, فطلرـوا تلـك, وضـ ِوا لـع حظـت سـقطوا ُلـت  رـ   هللا   

 صلت هللا ُليع وسلم ولو يصل  ِوصحاِع ُاملا  لت ُكاّ.

ُسـنا الس ـما*ا ي حلثن  يو س, لال: أ 27151   ا لاما ر  ا اِن ول , لـال: لـال اِـن زيـل, فـ  لولـع وأ ـ 

ـلا فلمـا و ـلوا تلـك  صا ـهاِا را ِي عي ا انا ياجـُل لاـعو  ـُن ياُسـظامي را... حظت ِلت فاما ِوهو سا و لي اُت حا ا ُل الا مو فاوا ا

ت أحـل أمـ ين: ر ىوا  لت  ِليس, فقالوا: منع منا السمع, فقال لهم:  ن السما* لم توح   لط     ُلـ

 ما لىِاب ي يل هللا أن ينزلع ُلت ألق األرض ِغظة, و مـا  رـ   م ِـل مصـلح لـال: فـِلك لـول هللا: 

ِالا. ُم را ِ هو ُم را اد ِيهي ُن في  األُرض أُ  أرا يلا ِيما ِا   أوري َ أ  وأ  ا    اُلري

ادا ِي    ُن فيـ  األُرض أُ  أرا يلا ِيما ِا   أوري َ أ ِاـلا يقـول ُـز  و ـق  منرـ ا ولولع: وأ  ا    اُلري ـُم را ِ هو ـُم را هي

: وأ ـا    ـلرَ أُـِاِا أراد هللا أن ينزلـع ِولـق األرض, ِمنىـع  يا ـا  ُن ليق لي * النف  من الجـن 

ِاـلا يقـول: أ  أراد ِهـم  ـُم را ِ هو ـُم را ادا ِيهي السمع من السما* ور مع من اسظمع منـا فيهـا ِاللـه  أُ  أرا

. ولـِا الظوويـق ُلـت الظوويـق الـَِ  رِهم الهلى ِون يرىا مـنهم رسـو ً م ِـلا ي ِـللم  لـت الحـ  

 تء  ام ُن اِن زيل لرق.

 وتوء  ُن الكلر  ف  تلك ما:  

ـُن فيـ  27152   يـلا ِيما ِاـ   أوري َ أ ا    اـُلري ي حلثنا ِل , لال: حـلثنا يزيـل, ُـن الكلرـ  فـ  لولـع: وأ ـ 

ِالا أن  ُم را ِ هو ُم را ادا ِيهي  يطيىوا لِا ال سول في ِللم أو يىصوم فيهلكهم.األُرض أُ  أرا

ا    ا ءونـ  ـُن فيـ  األُرض ُقيـ  لولـع: وأ ـ  يـلا ِيما ِا   أوري َ أ ل ألن لولع: وأ  ا    اُلري و  ما للنا القول األو 

لا للس ُمعي... ا اية, فكان تلك ِون يكون من تما  لصـة مـا وليـع ولـ ب منـع أولـت ِـون  ُي قا ُنها ما  اُقىولو مي

 ن من تما   ر  ما ِىل ُنع.يكو

 

 13-11اآلية : 
آ أان  نانـ  ّا ا  أا ـ  آئي ا ليـلاداً ل  وا ن ا دوونا تاليكا ءون ا  ا ا مي ونا وا اليحو ن ا الص  أا  ا مي القول في  تووييق لولع تىالت:بوا

ـلا  ُىناا اُلهو ـمي ـا سا أا  ا لام  ِاً ل  وا مو لا ا زا لان   ُىجي ا في  األُرضي وا زا ّللا  عي فاـالا ل ن   ُىجي ِـ  ن ِي ا ُيمي ـن يـو ا ِيـعي فاما نـ  ىا آما

لاقاً {. ا و ِاُنساً وا ا را  يانا

من ا     ونا ولم المسلمون الىاملون ِطاُة هللا وا اليحو ن ا الص  يقول تىالت تء م منر ا ُن ليلهم: وأ  ا مي

لـا ِـظت, دوونا تلكا يقول: ومنا دون الصالحين ءون ا  ا ائ ا للادا يقـول: وأ ـا ءنـا ألـوا* منظ لفـة, وفي ا

منا الميمن والكاف . والط ائ :  مع   يقة, ول    يقة ال  ق ومِلرع. والقيلد:  مع لل ة, ولـ  

 الض وب واأل نا  المنظلفة. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

ثنا الحسـين, ُـن ي حلثنا محمل ِن حميل ال ازَ, لال: حلثنا يحيـت ِـن واضـح, لـال: حـل27153  

ائ ا ليلادا يقول: ألوا* منظلفة. مة, ف  لولع:  ا ا  يزيل, ُن ُك ي

ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن 27154  

ائيـ ا ليـلادا يقـول: ألـوا* ِـ ا  ا ا ن ا دوونا تالكا ءونـ  مي ونا وا اليحو ن ا الص  ظت, منـا المسـلم, ُرا , لولع: وأ  ا مي

 ومنا المل ل.

ائيـ ا ليـلادا ءـان القـو  27155   ا  ا ا ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سـىيل, ُـن لظـادة: ءونـ 

 ُلت ألوا* ِظ ت.

ائي ا ليلادا لال: ألوا*.     حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن لظادة  ا ا

و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, لـال: ي حلثن  اِن ُم 27156  

ائيـ ا ليـلادا  ا  ا ا حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالل ف  لولـع: ءونـ 

 لال: مسلمين وءاف ين.

ائيـ ا ليـلادا لـال: 27157   ا  ا ا ِـظ ت, مـيمن ي حـلثنا اِـن حميـل, لـال: حـلثنا مهـ ان, ُـن سـفيان ءونـ 

 وءاف .

ائي ا ليلادا لال: 27158   ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِن زيل, ف  لولع: ءون ا  ا ا

. ن ا دوونا تالكا مي ونا وا اليحو ن ا الص   صالح وءاف  ول أ لول هللا: وأ  ا مي
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ا في  األُرضي يقـول: وأ ـ   زا ّللا  نان ا أُن لاُن  وُىجي ّا ا ُلمنـا أن لـن  وىجـز هللا فـ  األرض  ن ولولع: وأ  ا 

ا  ِا  ن  لرنا فنفوتع. و  ما وصفوا هللا ِالقلرة ُلـيهم حيـا ءـا وا. وأ ـ  مو لا ا زا لاُن  وُىجي أراد ِنا سو*ا وا

ن ا ِيعي يقول: لالوا: وأ ا لما سمىنا الق آن الَِ يهـلَ  لـت الط يـ  المسـظقيم آمنـا  ُىنا الهولاى آما ا سامي لام 

لاقـا ِع, يقول:  صـل لنا ِـع, وأل ر ـا أ ـع حـ  مـن ُنـل هللا, فمـن يـيمن ِ ِـع فاـال يانـا و ِاُنسـا وا  را

يقول: فمن يصل ق ِ ِع فال ينا  ِنسا: يقول:   ينا  أن ينقم من حسناتع, فال يجازَ ُليهـا 

لاقا: و   ثما يحمق ُليع من سي ات غي م, أو سي ة يىملها. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لا ل ألق و  را

 الظوويق. تء  من لال تلك:

, ُن اِن ُرـا , لولـع: 27159   , لال: حلثنا أِو صالح, لال: ثن  مىاوية, ُن ُل   ي حلثن  ُل  

لاقا يقول:   ينا   قصا من حسناتع, و  زيادة ف  سي اتع.  فاال ينا و ِاُنسا وا  را

  أِـ , ُـن أِيـع, ُـن اِـن ُرـا , حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن   

لاقا يقول: و  ينا  أن يرنس من ُملع ِ *.  لولع فاال يانا و ِاُنسا وا  را

ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة فاال ينا و ِاُنسا: أَ ّلما, أن 27160  

 لاقا و  موثما.ي لم من حسناتع فينقم منها ِي ا, أو يحمق ُليع ت   غي م وا  را 

ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِن زيل, ف  لولع: فاال يانا و ُِنسـا وا  27161  

لاقا لال:   ينا  أن يرنس من أ  م ِي ا, و  رلقا في لم و  يىطت ِي ا.  را

 

 15-14اآلية : 
مي  ونا وا ُسليمو ن ا اُلمو أا  ا مي ِالاً ل  القول في  تووييق لولع تىالت:بوا ُواُ را ُولايا يكا تاحا  

و ُن أاُسلاما فاو طوونا فاما ن ا اُلقااسي

طاراً {. ن ما حا ها طوونا فاكاا وواُ ليجا ا اُلقااسي أام   وا

ون الــِين لــل  ضــىوا هلل     ُســليمو ــا المو ن  ــا مي يقــول تىــالت تءــ م منرــ ا ُــن ليــق النفــ  مــن الجــن: وأ  

طوونا ولم الجائ  ن ا القاسي مي ون ُن اهسال  ولصل السريق. وِنحو الـَِ للنـا فـ  تلـك لـال ِالطاُة وا

 ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن 27162  

. طوونا لال: الىادلون ُن الح   ن ا القاسي مي ونا وا ُسليمو ن ا المو  ُرا , لولع: وأ  ا مي

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 27163  

طوونا لال:  لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالل, لولع: القاسي

 ال المون.

طوو27164    نا الجائ ون.ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة, لال: القاسي

ـطوونا لـال:     حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حـلثنا اِـن ثـور, ُـن مىمـ , ُـن لظـادة, فـ  لولـع: القاسي

 الجائ ون.

ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِـن ولـ , لـال: لـال اِـن زيـل: المقسـط: الىـادل, والقاسـط: 27165  

 الجائ  وتء  ِيت ِى :

ُاُهلي تو   قاِاها لاساُطنا ُلت األُماللي في   ُي َ الن فو ا  ُن لاُرق ما أُدرا مي وا  ر ى 

ــال:    ــة ل ِا ظُ ا ينا تاا ما ــكي ُس ــ أ: أُو مي ــ ب: المســكين, ول ــال: والظ ــ ب ل ــ ب والمظ ــق الظ ــال: ولــِا مث ول

.  والمظ ب: الغن  

ــلا يقــول: فمــن أســلم و ضــع هلل ِالطاُــة, فوول ــك تىمــلوا    ِا ُوا را ــ   ــكا تاحا وولا ي ــُن أُســلاما فو ولولــع: فاما

طارـا تولـل وت ـن ما حا ها وا رِلا ف  دينهم. وأما القاسطون يقـول: الجـائ ون ُـن اهسـال , فكـا ووا ليجا    

 ِهم.

 17-16اآلية : 
ُم فييعي وا  آً* غالالاً ل  ل ناُفظيناهو يقاةي ألُسقاُيناالوم م  ُالات الط  ي واُ  أال وي اُسظاقاامو ـن القول في  تووييق لولع تىالت:بوا ما

ُان تي  ُض  ىالاً {.يوُى ي ُاِااِاً صا ِ عي ياُسلوُكعو   ُء ي را
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يقول تىالت تء م: وأن لو اسظقا  لي * القاسطون ُلت   يقة الح   وا سظقامة ألاُسـقاُينالوُم مـاً*    

غــلالا يقــول: لــو ســىنا ُلــيهم فــ  الــ زق, وِســطنالم فــ  الــل يا لنفظــنهم فيــع, يقــول لننظرــ لم فيــع. 

 لك, فقال ِىضهم  حو الَِ للنا فيع. تء  من لال تلك:وا ظلف ألق الظوويق ف  توويق ت

ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن 27166  

ـلالا يىنـ  ِا سـظقامة: الطاُـة. فومـا  يقاـةي ألاُسـقاُينالوُم مـاً* غا وا ُلت الط  ي ُرا , لولع: وأُن لاو اُسظاقامو

ُم فييعي يقول: لنرظليهم ِع.الغلق فالما*  ناُفظناهو  الطال  الكثي  لي

ي حلثنا اِن ِلار, لال: حلثنا ميمق, لال: حلثنا سفيان, ُن ُريـل هللا ِـن أِـ  زيـاد, ُـن 27167  

ــ ا,  ــال:  افىــا ءثي ــلالا ل ــقاُينالوُم مــاً* غا ــة اهســال  ألاُس ــةي   يق يقا وا ُلــت الط  ي ــظاقامو ــوي اُس مجالــل وأُن لا

ُم فييعي حظت ي  ىوا لما ءظ  ُليهم من اللقا*.ألُطينالم  ناُفظيناهو  ما ً ءثي ا لي

حلثنا  سحاق ِن زيل النطاِ , لال: حلثنا الف ياِ , ُن سفيان, ُن ُريل هللا ِن أِ  زياد, ُـن    

 مجالل مثلع.

أُن لاـوي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان, ُن ُريل هللا ِن أِـ  زيـاد, ُـن مجالـل وا    

ُم فييـعي لـال:  ناُفظيـناهو ـلالا يقـول مـا ً ءثيـ ا لي يقاةي لـال:   يقـة الحـ   ألاُسـقاُينالوُم مـاً* غا وا ُلت الط  ي اُسظاقامو

 لنرظليهم ِع حظت ي  ىوا  لت ما ءظ  ُليهم من اللقا*.

 حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان, ُن اِن مجالل, ُن أِيع, مثلع.   

يقاـةي ل    وا ُلـت الط  ي أُن لاـوي اُسـظاقامو ال: ثنا مه ان, ُن سفيان, ُـن ُلقمـة ِـن م ثـل, ُـن مجالـل وا

ُم فييعي لال: لنرظليهم ِع. ناُفظيناهو  لال: اهسال  ألاُسقاُينالوُم ماً* غالالا لال الكثي  لي

*. والغـلق: الكثيـ  لال: ثنا مه ان, ُن أِ  سنان, ُن غي  واحل, ُن مجالل ماً* غالالا لال الما   

ُم فييعي حظت ي  ىوا  لت ُلم  فيهم. ناُفظيناهو  لي

حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِو ُاصم, لال: حلثنا ُيست وحـلثن  الحـارخ لـال: حـلثنا    

ـلالا لـال:  الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالل, لولع: ألاُسـقاُينالوُم مـاً* غا

ُم فييعي لال: لنرظليهم. ألُطينالم ناُفظيناهو  ما ً ءثي ا, لولع: لي

ي حلثن  أِو السـائ , لـال: حـلثنا أِـو مىاويـة, ُـن ِىـض أصـحاِع, ُـن األُمـ , ُـن 27168  

يقاـةي لـال: الـلين ألاُسـقاُينالوُم مـاً*  وا ُلـت الط  ي ريـ  فـ  لولـع: وأُن لاـوي اُسـظاقامو المنهال, ُن سىيل ِن  و

ُم فييعي يقول: لنرظليهم ِع. غالالا لال: ما ً  ناُفظيناهو  ءثي ا لي

وا ُلـت 27169   ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة, لولـع: وأُن لاـوي اُسـظاقامو

ُم فييـ ناُفظيـناهو ـلالا لـال: لـو آمنـوا ءلهـم ألوسـىنا ُلـيهم مـن الـل يا. لـال هللا: لي يقاةي ألاُسـقاُينالوُم مـاً* غا عي الط  ي

 يقول: لنرظليهم ِها.

ـلالا لـال: لـو     حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُـن لظـادة ألاُسـقاُينالوُم مـاً* غا

ُم فييعي لال: لنرظليهم فيع. ناُفظيناهو  اتقوا لوسع ُليهم ف  ال زق لي

ـلالا لـال:  ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن أِ   ىف , ُن ال ِيع ِن27170   أ س ماً* غا

غلا.  ُيلا را

وا 27171   ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِـن ولـ , لـال: لـال اِـن زيـل, فـ  لولـع: وأُن لاـوي اُسـظاقامو

ُم فييعي لننظر لم فيع. ناُفظيناهو يقاةي ألاُسقاُينالوُم ماً* غالالا لال: الغلق الكثي : مال ءثي  لي  ُلت الط  ي

رل الحميل ا امل , لال: حلثنا المطل  ِن زياد, ُن الظيم , لال: لـال ي حلثنا ُم و ِن 27172ُ  

ـلالا لـال: أينمـا ءـان  يقاةي ألاُسـقاُينالوُم مـاً* غا وا ُلت الط  ي ُم  رض  هللا ُنع ف  لولع: وأُن لاوي اُسظاقامو

 الما* ءان المال وأينما ءان المال ءا ت الفظنة.

ــظ   ــو اس ــك: وأن ل ــت تل ــق مىن ــال آ ــ ون: ِ ــن الــ زق ول ــالم ســىة م ــت الضــالة ألُطين قاموا ُل

 لنسظلر هم ِها. تء  من لال تلك:

ي حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا المىظم  ِن سليمان, لال: سمىت ُمـ ان ِـن حـلي , 27173  

ل ز, لال: وأن لو اسظقاموا ُلت   يقة الضاللة. جا  ُن أِ  مو

ُلت   يقة الح   وآمنوا لوسىنا ُلـيهم. تءـ  مـن ولال آ  ون: ِق مىنت تلك: وأن لو اسظقاموا   

 لال تلك:
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لثت ُـن الحسـين, لـال: سـمىت أِـا مىـات يقـول: حـلثنا ُريـل, لـال: سـمىت الضـحال 27174   ي حو

وا  ـُم ألـامو لاـُو أ  هو يقاـةي لـال: لـِا مثـق ضـ ِع هللا ءقولـع: وا وا ُلـت الط  ي يقول, ف  لولع وأُن لاـوي اُسـظاقامو

اةا واه ُ  لاـُو الظ ُورا ليهـُم ولولـع تىـالت: وا ُن تاُحتي أُر و مي م وا ُن فاُوليهي ُم ألاءالووا مي ِ هي ُن را ُم مي لا  لاُيهي ما أوُ زي جيقا وا

ءـات  مـن الس ـما*ي واألُرضي والمـا* الغاـلاقا يىنـ : المـا*  لاـُيهُم ِا ا ُا ات قاُوا لافاظاُحنا  نووا وا ى آما أن  أُلقا القو ا

ُم فييعي  ناُفظيناهو  لنرظليهم فيع. الكثي  لي

ـىالا يقـول ُـز  و ـق: ومـن يوىـ ض ُـن تءـ     ـِااِا صا ُا ِ عي ياُسلوُكعو  ُء ي را ُاُن تي ُض  ُن يوُى ي ما ولولع: وا

رِع الَِ تء م ِع, ولو لِا الق آن ومىنام: ومن يى ض ُن اسظما  الق آن واسظىمالع, يسلكع هللا 

و الـَِ للنـا فـ  تلـك لـال ألـق الظوويـق. تءـ  ُِاِا صىلا: يقول: يسلكع هللا ُِاِا ِليلا ِالا. وِنح

 من لال تلك:

ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن 27175  

ىالا يقول: ملقة من الىِاب يصىل فيها. ُاِااِا صا ِ عي ياُسلوُكع  ُء ي را ُاُن تي ُض  ُن يوُى ي ما  ُرا , لولع: وا

محمل ِن ُم و, لال: ثن  أِو ُاصم, لال: حلثنا ُيست وحلثن  الحارخ, لال:  ي حلثن 27176  

ـىالا لـال:  ـِااِا صا ُا حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِ   جـيح, ُـن مجالـل, لولـع: 

 ملقة من الىِاب.

 حلثنا أِو ء ي , لال: حلثنا وءيع, ُن  س ائيق, ُن  اِ , ُن مجالل, مثلع.   

مـة, ُـن اِـن 27177   ي حلثنا أِو ء ي , لال: حـلثنا وءيـع, ُـن  سـ ائيق, ُـن سـمال, ُـن ُك ي

ىالا لال:  رق ف   هنم. ُاِااِا صا  ُرا  

ـىالا 27178   ـِااِا صا ُا ي حلثنا ِل , لال: حـلثنا يزيـل, لـال: حـلثنا سـىيل, ُـن لظـادة, لولـع: ياُسـلوُكعو 

 ُِاِا   راحة فيع.

ـىودا مـن  حلثنا اِن ُرل األُلت, لال:    ىالا لـال: صا ُاِااِا صا حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن لظادة 

 ُِاب هللا   راحة فيع.

ـىالا 27179   ـِااِا صا ُا ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِن زيـل فـ  لولـع: ياُسـلوُكعو 

 لال: الصىل: الىِاب المنص .

ا* ف  ل ا*ة لولع: ياُسلوُكع فق أم   ا* مكة والرص ة:  وا ظلفت الق   ِالنون اُظرارا «  اُسلوُكعو »ِىض ل  

ا* الكوفـة ِاليـا*, ِمىنـت: يسـلكع هللا, رد ا ُلـت الـ ب   ُم أ ها ِالنون. ول أ تلك ُامة ل   ناُفظيناهو ِقولع: لي

. ِ عي ُء ي را ُاُن تي ُض  ُن يوُى ي ما  ف  لولع: وا

 19-18اآلية : 
أان  اُلما  ي القول فـي  توويـيق لولـع تىـالت:بوا ُرـلو ّللا  ُا ـا لاـا ا  عو ل ما أا ـ  ـلاً ل  وا ي أاحا ـعا ّللا  ُوواُ ما ُل ي فاـالا تـا لا ّللي  ساـا ي

رالاً {. لاُيعي لي ُا ُوومو ءاادوواُ ياكوو وونا   ياُل

أن      يقول تىالت تء م لنريع محمل صلت هللا ُليع وسلم: لق أوح   ل   أ ـع اسـظمع  فـ  مـن الجـن  وا

ي فاال تا  لا ّللي  سا ي لا و  تل ءوا ِـع فيهـا ِـي ا, ولكـن أفـ دوا لـع الظوحيـل, الما ي أحا عا ّللا  ُووا أيها النا  ما ُل

 وأ لصوا لع الىرادة. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

ي فاـ27180   لا ّللي  سـا ي ال ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيـل, لـال: حـلثنا سـىيل, ُـن لظـادة, لولـع: وأن  الما

لا ءا ت اليهود والنصارى  تا د لوا ءنائسهم وِيـياىهم أِـ ءوا ِـاهلل, فـوم  هللا  ريـع  ي أحا عا ّللا  ُووا ما تاُل

ل هللا وحلم.  أن يوح 

يــ حــلثنا اِــن حميــل, لــال: حــلثنا مهــ ان, ُــن ســفيان, ُــن  ســماُيق ِــن أِــ   الــل, ُــن 27181  

ي لـا لا ّللي  سـا ي ريـ  وأن  الما ل: لالـت الجـن  لنرـ   هللا: ءيـف لنـا  ـوت  المســجل, محمـود, ُـن سـىيل ِـن  و

ي فاـال  لا ّللي  سـا ي و حن  اؤون ُنك, وءيـف  لـهل مىـك الصـالة و حـن  ـاؤون ُنـك؟ فنزلـت: وأن  الما

لا. ي أحا عا ّللا  ُووا ما  تاُل

ي فاال تـا    لا ّللي  سا ي ـعا حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن لظادة وأن  الما ُووا ما ُل

لا لال: ءا ت اليهـود والنصـارى  تا د لـوا ءنائسـهم وِيـياىهم أِـ ءوا ِـاهلل, فـوم  هللا  ريـع أن  ي أحا ّللا 

 ينلم لع اللُوة  تا د ق المسجل.
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مــة وأن  27182   ــيف, ُــن ُك ي صي ــ حــلثنا اِــن حميــل, لــال: حــلثنا مهــ ان, ُــن ســفيان, ُــن  ا ي

ي لال: المسا ل ءلها. لا ّللي  سا ي  الما

رالا يقـول: وأ ـع لمـا لـا  محمـل رسـول هللا    لاُيعي لي ُا ُوومو ءادووا ياكوو وونا  ي ياُل ُرلو ّللا  ُا ا لا ا  ولولع: وأ  عو لام 

رالا يقول: ءادوا يكو ـون «    لع    هللا»صلت هللا ُليع وسلم يلُو هللا يقول:  لاُيعي لي ُا ءادووا ياكوو وونا 

واحللا: لرلة, وفيها لغظان: ءس  الـال  ليرـلة, ومـن ءسـ لا ُلت محمل  ماُات ِىضها فوق ِىض 

لا,   مىها ليرال وضم الال  لورلة, ومن ضمها  مىها لوراـل ِضـم الـال , أو  ِيـل ومـن  مـع  ِـل لـال: لورـ 

ـن فإ ـع ءـان يصـمها,  ُيصي حا راـل, غيـ  اِـن مو ء ىا, ول ا* األمصار ُلت ءس  الال  من لي ع ورو مثق راءي

, والىـ ب تـلُو الجـ اد  ولما ِمىنت واحـل ا* األمصـار أحـ    لـ   غيـ  أن القـ ا*ة الظـ  ُليهـا لـ  

:  الكثي  الَِ لل رء  ِىضع ِىضا لوُرلاةً ومنع لول ُرل منا  ِن رِى   الهِل  

ُم  اِييا لورالاا   ُِيات  وأُرِاىاة حظت ءون  ُليهي ظ ةي أ اِووا ِسي  صا

 والجاِ : الج اد الَِ يجر  ءق  ِ * يوءلع.  

راـلا فقـال ِىضـهم: ُنـ  ِـِلك    لاُيـعي لي ُا ونا  ُونـوا ِقولـع: ءـادووا ياكوو ـو وا ظلف ألق الظوويق فـ  الـِين 

 الجن  أ هم ءادوا ي ءرون رسول هللا صلت هللا ُليع وسلم لما سمىوا الق آن. تء  من لال تلك:

ن أِيـع, ُـن اِـن ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , 27183ُ  

رالا يقول: لما سمىوا النرـ   صـلت هللا  لاُيعي لي ُا ُوومو ءادووا ياكوو وونا  ي ياُل ُرلو ّللا  ُا ا لا ا  ُرا , لولع: وأ  عو لام 

عو  ـ ا  لـ   أ ـ  وحي
ُق أو ُليع وسلم يظلو الق آن, ود وا منع فلم يىلم ِهم حظت أتام ال سول, فجىق يوق ئـع: لـو

نا  عا  افا خ مي . اُسظاما ن   الجي

لثت ُـن الحسـين, لـال: سـمىت أِـا مىـات يقـول: حـلثنا ُريـل, لـال: سـمىت الضـحال 27184   ي حو

رالا ءادوا ي ءرو ع ح صا ُلت ما سمىوا منع من الق آن. لاُيعي لي ُا  يقول ف  لولع: ءادووا ياكوو وونا 

ي    ُرلو ّللا  ُا ا لا ا   مما أوح   لت النر   صلت هللا لال أِو  ىف : ومن لال لِا القول  ىق لولع: وأ  عو لام 

, وأ ع لما لا  ُرل هللا يلُوم.  ُليع وسلم, فيكون مىنام: لق أوح   ل   أ ع اسظمع  ف  من الجن 

ولال آ  ون: ِق لِا من لول النف  من الجن لما ر ىوا  لت لومهم أ ر ولم ِما رأوا من  اُة   

 هم ِع ف  ال ءو  والسجود. تء  من لال تلك:أصحاب رسول هللا صلت هللا ُليع وسلم لع, وائظمام

ي حلثن  محمل ِن مىم , لال: حلثنا أِو مسلم, ُن أِ  ُوا ة, ُن أِ  ِل , ُـن سـىيل 27185  

راـلا  لاُيـعي لي ُا ونا  ُوومو ءـادووا ياكوو ـو ي ياـُل ُرـلو ّللا  ُا ا لا ا  ِن  ري , ُن اِن ُرا , لال: لول الجن  لقومهم: لام 

  وأصـحاِع ي ءىـون ِ ءوُـع ويسـجلون ِسـجودم, لـال: ُجرـوا مـن  واُيـة لال: لما رأوم يصل

 أصحاِع لع لال: فقال لقومهم لما لا  ُرل هللا يلُوم ءادوا يكو ون ُليع لرلا.

ا     حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا   ي , ُن مغي ة, ُن زياد, ُن سىيل ِن  ري , ف  لولع: وأ  عو لام 

ُوومو  ي ياُل ُرلو ّللا  ُا ن  لا ا  رالا لال: ءان أصحاب  ر   هللا صلت هللا ُليع وسـلم يـوتمو  لاُيعي لي ُا ءادووا ياكوو وونا 

 ِع, في ءىون ِ ءوُع, ويسجلون ِسجودم.

ُطـف ِهـا « وأ ـع»ومن لال لِا القول الَِ تء  ام ُن اِن ُرا  وسىيل فظح األلف مـن لولـع:   

ِ نا مفظوحة, و از ل  را  لع ءس لا ُلت ا ِظلا*. ُلت لولع: وأ  عو تاىالت  ا

ولال آ  ون: ِق تلك مـن  رـ  هللا الـَِ أوحـام  لـت  ريـع صـلت هللا ُليـع وسـلم لىلمـع أن اه ـس   

 والجن  ت ال وا ُليع, ليورطلوا الح   الَِ  ا*لم ِع, فوِت هللا     تمامع. تء  من لال تلك:

ي  ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حـلثنا سـىيل, ُـن27186   ُرـلو ّللا  ُا ـا لـا ا  عو لام  لظـادة, لولـع: وأ ـ 

رالا لال: تلرلت اه س والجن  ُلـت لـِا األمـ  ليطف ـوم, فـوِت هللا    أن  لاُيعي لي ُا ُوومو ءادووا ياكوو وونا  ياُل

 ينص م ويمضيع, وي ه م ُلت من  اوأم.

راـلا لـال: لمـا لـا  حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِـن ثـور, ُـن مىمـ , ُـن لظـادة, فـ      لولـع لي

النر   صلت هللا ُليع وسلم تلر لت الجن  واه ـس, فح صـوا ُلـت أن يطف ـوا لـِا النـور الـَِ أ زلـع 

 هللا.

لاُيـعي 27187   ُا ونا  ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِن زيل ف  لولـع: ءـادووا ياكوو ـو

رالا لال: ت ال وا ُليع ِىضهم ُلت ِىض, ت   ال وا ُلت رسول هللا صلت هللا ُليع وسلم.لي
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وأولت األلوال ِالصواب ف  تلك لول مـن لـال: «. وأ ع»ومن لال لِا القول فظح األلف من لولع   

تلك  ر  من هللا ُن أن رسـولع محمـلا صـلت هللا ُليـع وسـلم لمـا لـا  يـلُوم ءـادت الىـ ب تكـون 

 ُليع  ميىا ف    فا*  ور هللا.

ُوومو ُقيـ  لولـع: وأن  و  ما للنا تل   ي ياـُل ُرـلو ّللا  ُا ا لا ا  ك أولت الظوويالت ِالصواب ألن لولع: وأ  ع لام 

ُوومو وأ  ى أ ع تىالت تء م أترع  ي ياُل ُرلو ّللا  ُا ا لا ا  ي وتلك من  ر  هللا فكِلك لولع: وأ  عو لام  لا ّللي  سا ي الما

لا فمىلو   ي أحا عا ّللا  ُووا ما أن الَِ يظرع تلك النر  ُما لق  المومور ِون   يلُو مع تلك لولع: فاال تاُل

 هللا أحلا ف  تلك,   النر  ُن ءث ة   اِة الملُوين وس ُظهم  لت اه اِة.

عو 27188   ي حلثنا محمل ِن ِلار, لال: حلثنا لوتة, لال: حلثنا ُو , ُن الحسن, فـ  لولـع: وأ ـ 

ُوومو لال: لما  ي ياُل ُرلو ّللا  ُا ويـلُو «    لـع    هللا»لـا  رسـول هللا صـلت هللا ُليـع وسـلم يقـول لاما لا ا 

 النا   لت رِهم ءادت الى ب تكون ُليع  ميىا.

ي حلثنا اِن ِلار, لال: حلثنا يحيت, لال: حلثنا سفيان, ُن  سماُيق ِـن أِـ   الـل, ُـن 27189  

رالا لاُيعي لي ُا ري  ف  لولع: ءادووا ياكوو وونا   لال: ت اءروا ُليع. ر ق, ُن سىيل ِن  و

رالا لال:     لاُيعي لي ُا حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان, ُن سىيل ِن  ري  ءادووا ياكوو وونا 

 ِىضهم ُلت ِىض.

, ُـن اِـن ُرـا , لولـع 27190   , لال: حلثنا أِو صالح, لال: ثن  مىاوية, ُن ُل   ي حلثن  ُل  

رالا لاُيعي لي ُا  يقول: أُوا ا. ءادووا ياكوو وونا 

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 27191  

ونا  لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالل, لولـع: ءـادووا ياكوو ـو

رالا لال  ميىا. لاُيعي لي  ُا

راـلا لـال: ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول 27192   لاُيـعي لي ُا ونا  , لال: لال اِن زيـل ءـادووا ياكوو ـو

  ميىا.

راـلا واللرـل: اللـ *     لاُيـعي لي ُا ونا  حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِن زيل ءادووا ياكوو ـو

 الَِ ِىضع فوق ِىض.

 

 22-20اآلية : 
   ِ ُوو را آ أاُد اً القول في  تووييق لولع تىالت:بلوُق  ي  ما ـ   لاً ل  لوُق  ي     ا أاُمليـكو لاكوـُم ضا لو ِيعي أاحا ُِ ي وا ا أو

لاً {. ُلظاحا ن دوو يعي مو لا مي لاُن أا ي لخ وا ي أاحا نا ّللا  ي ا ي  مي ِالاً ل  لوُق  ي    لان يوجي  وا ا را

ا* الملينـة و    ِـ  فق أتـع ُامـة لـ   ُوـو را ا أُد ا* ف  ل ا*ة لولع: لوُق    ما الرصـ ة وِىـض ا ظلفت الق  

ِاأللف ومن ل أ تلك ءـِلك,  ىلـع  رـ ا مـن هللا ُـن  ريـع محمـل « لال»الكوفيين ُلت و ع النر  

صلت هللا ُليع وسلم أ ع لال, فيكون مىنت الكال : وأ ع لما لا  ُرل هللا يلُوم تلرلوا ُليع, لال لهم: 

ا* الكوفة ُلت و ـع األمـ    ما أدُو رِ , و  أِ ل ِع أحلا. ول أ تلك ِىض المل يين وُامة ل   

من هللا ُز  و ق  لنريع صلت هللا ُليع وسلم: لق يا محمل للنا  الِين ءادوا يكو وا ُليـك لرـلا,   مـا 

 أدُو رِ  و  أِ ل ِع أحلا.

 والصواب من القول ف  تلك أ هما ل ا*تان مى وفظان, فرويظهما ل أ القارى* فمصي .  

ِالا يقول تىـالت تءـ م لنريـع محمـل صـلت هللا ُليـع وسـلم: ولولع: لوُق        أُمليكو    ا وا  را لاكوُم ضا  

ا  لق يا محمل لمل ء  الى ب الِين رد وا ُليك ما   ظهم ِـع مـن النصـيحة:   ـ    أملـك لكـم ضـ  

لك ءق  ِ *.  ف  دينكم و  ف  د ياءم, و  رِلا أرِلءم, ألن الَِ يملك تلك, هللا الَِ لع مو

لخ من  لقع  ن أراد   أم ا, و  ينص    منع  اص .ولولع: لو    ي أحا نا ّللا  ي ا ي  مي  ُق      لاُن يوجي

وتوء  أن لِم ا اية أو زلت ُلت النر   صلت هللا ُليع وسلم, ألن ِىض الجن  لال: أ ا أ يـ م. تءـ    

 من لال تلك:

أِيـع, لـال: زُـم حضـ م    ي حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا المىظم  ِن سليمان, ُـن27193  

أ ع تء  لع أن  نيا من الجن  من أِ افهم تا تاراع, لال:   ما ي يل محمل أن  جي م وأ ا أ يـ م فـو زل 

لخ. ي أحا نا ّللا  ي ا ي  مي  هللا: لوُق      لاُن يوجي
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لا يقول: ولن أ ل من دون هللا ملجوً ألجو  ليع   ُلظاحا ُن دوو يعي مو لا مي لاُن أ ي  , ءما:ولولع: وا

ـلا يقـول: ولـن أ ـل مـن دون هللا ملجـوً 27194   ُلظاحا ُن دوو يعي مو لا مي لاُن أ ي ي حلثنا مه ان, ُن سفيان وا

 ألجو  ليع.

ـُن دوو يـعي 27195   ـلا مي لاـُن أ ي ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة, ف  لولع: وا

لا: أَ ملجوً و صي ا. ُلظاحا  مو

لا لال: ملجوً.حلثنا ا    ُلظاحا  ِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن لظادة مو

لا يقول:  اص ا.    ُلظاحا ُن دوو يعي مو لا مي لاُن أ ي  حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان وا

 24-23اآلية : 
ساـا اتي  ري ي وا ـنا ّللا  سوـولاعو فاـإين  لاـعو  اـارا القول في  تووييق لولع تىالت:  ب ي   ِاالاغـاً م  را ا وا ـن ياُىـمي ّللا  ما عي وا

ُا  أالاق   ُن أاُضىافو  ااصي اً وا ونا ما ياُىلامو ُالوونا فاسا ا يوو أاُواُ ما ظ تا  يتاا را الاً ل  حا
آ أِا ينا فييها اليلي ن ما  ا ها  لاداً {. ا

ا يقول تىالت تء م لنريع محمل صلت هللا ُليع وسلم: لق لمل ء  الى ب:   ـ        أملـك لكـم ضـ  

ســا تيعي يقــول:     أن أِلغكــم مــن هللا مــا أم  ــ  ِظرلــيغكم  يــام, و    ري ي وا ــنا ّللا  و  رِــلا     ِاالغــا مي

رسا تع الظ  أرسلن  ِها  ليكم فوما ال ِل والنِ ن, فريل هللا, لو مالكع دون سائ   لقع يهلى مـن 

 لك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:يلا* وينِل من أراد. وِنحو الَِ للنا ف  ت

ي 27196   ــنا ّللا  يــ حــلثنا ِلــ , لــال: حــلثنا يزيــل, لــال: حــلثنا ســىيل, ُــن لظــادة, لولــع:     ِاالغــا مي

سا تيعي فِلك الَِ أملك ِالغا من هللا ورسا تع. ري  وا

فيكون « ن »منقطىة من «  »ح فين, وتكون «   »ولل يحظمق تلك مىنت آ  , ولو أن تكون   

مىنت الكال : لق     لن يجي    من هللا أحل  ن لم أِلت رسا تع ويكون  ص  الـرالغ مـن  ضـمار 

فىق من الجزا* ءقول القائـق:  ن   ليامـا فقىـودا, و ن    ُطـا* فـ د ا  مـيالً, ِمىنـت:  ن   تفىـق 

 اهُطا* ف د ا  ميالً.

سوولاعو فإن     را ا وا ُن ياُىمي ّللا  ما ـن ما يقـول تىـالت تءـ م: ومـن يىـم هللا فيمـا أمـ م  ولولع: وا ها لاـعو  ـارا  ا

ينا فييهــا أِاــلا يقــول:  ــلي و هــام, ويكــِ ب ِــع ورســولع, فجحــل رســا تع, فــإن لــع  ــار  هــنم يصــاللا  الي

 ماءثين فيها أِلا  لت غي   هاية.

ُالوونا يقول تىالت تء م:  تا ُاينوا ما يىلل   م رِهـم مـن الىـِاب وليـا  ولولع: حظت  تاا رأاُوا ما يوو

ُالادا أ نـل هللا الـَِ أِـ ءوا ِـع, أ  لـي * الملـ ءون  ُن أُضىافو  اصي ا وألاق   ونا ما ياُىلامو الساُة فاسا

 ِع.

 28-25اآلية : 
ــالي  ُا ــلاً ل   ِ ــ ا أاما ُ  ياُجىاــقو لاــعو را

ــلوونا أا ُا ــا توو يــ خ م  َا أالا ي مو القــول فــي  توويــيق لولــع تىالت:بلوــُق  يُن أاُدري

ن ِاُيني يالاُيـعي وا  سوول  فاإي  عو ياُسلوكو مي ن ر  تا مي ني اُرتاضا لاً ل   ي   ما حا
ُيريعي أا ُالاتا غا ـعي اُلغاُي ي فاالا يوُ هي و  ُلفي ـُن  ا مي

ِاُ *   تا ءوق   أاُحصا ُم وا ا لالاُيهي ا ا ِيما أاحا ُم وا ِ هي ساا اتي را ُِلاغوواُ ري لاً ل  ل ياُىلاما أان لاُل أا صا  ُالاداً {.را

يقول تىالت تء م لنريع: لق يا محمل لهي * المل ءين ِاهلل من لومك: ما أدرَ أل ي  ما يىـلءم    

لا يىن : غاية مىلومة تطول ملتها. ِ   أما  رِكم من الىِاب وليا  الساُة أُ  ياُجىاقو لاعو را

ني    لا     ما ُيريعي أحا سوول  يىن  ِىالم الغيـ : ُـالم  ولولع: ُاليمو الغاُي ي فاال يوُ هي و ُلت غا ُن را اُرتاضات مي

ما غاب ُن أِصار  لقع, فلم ي وم فال ي ه  ُلت غيرع أحلا, فيىلمع أو ي يع  يام    مـن ارتضـت 

من رسول, فإ ع ي ه م ُلت ما ِا* من تلك. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألـق الظوويـق. تءـ  مـن 

 لال تلك:

, لال: 27197   , ُن اِن ُرـا , لولـع: ي حلثن  ُل   حلثنا أِو صالح, لال: ثن  مىاوية, ُن ُل  

سوـول  فـوُلم هللا سـرحا ع ال سـق مـن الغيـ  الـوح   ُن را ني اُرتاضات مي لا     ما ُيريعي أحا فاال يوُ هي و ُلت غا

 وأّه لم ُليع ِما أوح   ليهم من غيرع, وما يحكم هللا, فإ ع   يىلم تلك غي م.

ـ و ي حلثنا 27198ِ   ل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة, لولع: ُـاليم الغاُيـ ي فاـال يوُ هي

سوول  فإ ع يصطفيهم, ويطلىهم ُلت ما يلا* من الغي . ُن را ني اُرتاضات مي لا     ما ُيريعي أحا  ُلت غا
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ـني اُرتا     سوـول  حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثـور, ُـن مىمـ , ُـن لظـادة     ما ـُن را ـت مي ضا

 فإ ع ي ه م من الغي  ُلت ما ِا*  تا ارتضام.

ُيريعي 27199   ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِن زيل, ف  لولع: فاال يوُ هي و ُلت غا

سوول  لال: ينـزل مـن غيرـع مـا ِـا* ُلـت األ ريـا* أ ـزل ُلـت رسـول هللا  ُن را ني اُرتاضات مي لا     ما أحا

  ُليع وسلم الغي  الق آن, لال: وحلثنا فيع ِالغي  ِما يكون يو  القيامة.صلت هللا

لا يقول: فإ ـع ي سـق مـن أمامـع ومـن  لفـع ح سـا    صا ُلفيعي را ُن  ا مي ُن ِايني يالاُيعي وا ولولع: فإ  عو ياُسلوكو مي

 وحف ة يحف و ع. تء  من لال تلك:

سفيان, ُن ُلقمة ِن م ثل, ُـن الضـحال      ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن27200  

ـلا لـال: ءـان النرـ   صـلت هللا ُليـع  صا ُلفيـعي را ُن  ا مي ُن ِايني يالاُيعي وا سوول  فإ  عو ياُسلوكو مي ُن را ني اُرتاضات مي ما

وسلم  تا ِىا  ليع الملك ِالوح  ِىا مىـع مالئكـة يح سـو ع مـن ِـين يليـع ومـن  لفـع, أن يظلـر ع 

 ورة الملك.الليطان ُلت ص

ُلفيـعي 27201   ـُن  ا مي ُن ِايني يالاُيعي وا ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن منصور, ُن  ِ اليم مي

لا لال: مالئكة يحف و هم من ِين أيليهم ومن  لفهم. صا  را

ـنُ     مي ـُن ِاـيني يالاُيـعي وا  حلثنا أِو ء ي , لال: حلثنا وءيع, ُـن سـفيان, ُـن منصـور, ُـن  ِـ اليم مي

. لا لال: المالئكة يحف و ع من ِين يليع ومن  لفع من الجن  صا ُلفيعي را   ا

حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا   ي , ُن منصور, ُن  لحة, يىنـ  اِـن مصـ  , ُـن  ِـ اليم,    

لا لال: المالئكة رصل من ِين يليع ومن  لفع يحف و ـع مـن  صا ُلفيعي را ُن  ا مي ُن ِايني يالاُيعي وا ف  لولع: مي

 لجن.ا

ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن 27202  

ــلا لــال: لــ   صا ــعي را ُلفي ــُن  ا مي ــُن ِاــيني يالاُيــعي وا ــول  فإ  ــعو ياُســلوكو مي سو ــُن را ــت مي ــني اُرتاضا ُرــا , لولــع:     ما

اللـيطان حظـت يظرـين الـَِ أرسـق ِـع  مىقرات من المالئكة يحف ون النر   صلت هللا ُليع وسلم من

  ليهم, وتلك حين يقول: ليىلم أن لل أِلغوا رسا ت رِهم.

ُن ِايني يالاُيـعي 27203   ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة, لولع: فإ  عو ياُسلوكو مي

لا لال: المالئكة. صا ُلفيعي را ُن  ا مي  وا

ـياُىلاما أُن لاــ   ـياُىلاما فقــال ولولـع: لي ُونيــ  ِقولـع لي ــُم ا ظلـف ألـق الظوويــق فـ  الـَِ  ِ هي سـا تي را وا ري ُِلاغـو ُل أ

ُوني  ِِلك رسول هللا صلت هللا ُليع وسلم, ولـالوا: مىنـت الكـال : لـيىلم رسـول هللا صـلت  ِىضهم: 

 هللا ُليع وسلم أن لل أِلغت ال سق لرلع ُن رِها. تء  من لال تلك:

سـا تي  ي حلثنا ِل ,27204   وا ري ُِلاغـو و ـياُىلاما أُن لاـُل أ لال: حلثنا يزيل, لال: حـلثنا سـىيل, ُـن لظـادة لي

ُم ليىلم رسول هللا صلت هللا ُليع وسلم أن ال سق لرلع لل أِلغت ُن رِها وحف ت. ِ هي  را

ُِلاغـو    و ـياُىلاما أُن لاـُل أ سـا تي حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثـور, ُـن مىمـ , ُـن لظـادة لي وا ري

ُم لال: ليىلم  ر   هللا صلت هللا ُليع وسـلم أن ال سـق لـل أِلغـت ُـن هللا, وأن هللا حف هـا, ودفـع  ِ هي را

 ُنها.

ولال آ  ون: ِق مىنت تلك: ليىلم المل ءون أن ال سق لـل ِلغـوا رسـا ت رِهـم. تءـ  مـن لـال   

 تلك:

ال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـ27205  

ـياُىلاما أُن لاـُل  لال: حلثنا الحسن, لال: حـلثنا ورلـا*,  ميىـا ُـن اِـن أِـ   جـيح, ُـن مجالـل لولـع: لي

ُم لال: ليىلم من ءِب ال سق أن لل أِلغوا رسا ت رِهم. ِ هي سا تي را ُِلاغووا ري و  أ

 ولال آ  ون: ِق مىنت تلك: ليىلم محمل أن لل ِلغت المالئكة رسا ت رِهم. تء  من لال تلك:  

ريـ , ُـن اِـن ُرـا , 27206   ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا يىقوب, ُن  ىف , ُـن سـىيل ِـن  و

سو  ُن را ني اُرتاضات مي لا     ما ُيريعي أحا ُن ِاـيني يالاُيـعي ف  لولع: ُاليمو الغاُي ي فاال يوُ هي و ُلت غا ول  فإ  عو ياُسلوكو مي

سـا تي  وا ري ُِلاغـو ـياُىلام محمـل أُن لاـُل أ لا لال: أرِىة حف ة مـن المالئكـة مـع  ر ائيـق لي صا ُلفيعي را ُن  ا مي وا

ـلادا لـال: ومـا  ـزل  ر يـق ُليـع السـال  ِلـ * مـن  ُا ِاـُ *   ـت ءوـق  ُم وأُحصا ـا لاـلاُيهي ُم وأحـا ا ِيما ِ هي را

 ع أرِىة حف ة.الوح     ومى
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لال أِو  ىف : وأولت لِم األلوال ُنل ا ِالصواب, لول من لـال: لـيىلم ال سـول أن ال سـق لرلـع   

ـعي  ُلفي ـُن  ا مي ـُن ِاـيني يالاُيـعي وا عو ياُسـلوكو مي ـياُىلام مـن سـر  لولـع فإ ـ  لل أِلغوا رسا ت رِهم وتلك أن لولـع: لي

لا وتلك  ر  ُن ال سول, فمىلو  ِِلك أن لو صا  لع ليىلم من سررع  ت ءان تلك  ر ا ُنع.را

ـلادا يقـول: ُلـم ُـلد    ُا ِاـُ *   ـت ءوـق   ُم يقـول: وُلـم ِكـق  مـا ُنـللم وأُحصا ا لالاُيهي ولولع: وأحا ا ِيما

 األِيا* ءلها, فلم ينف ُليع منها ِ *. ولل:

ِل , ُن  ي حلثنا محمل ِن ِلار, لال: حلثنا محمل ِن  ىف , لال: حلثنا ِىرة, ُن أِ 27207  

ِاـُ *   ـت ءوـق   ...  لـت لولـع وأُحصا سوـول  ـُن را ـت مي ـني اُرتاضا ري  أ ع لال ف  لـِم ا ايـة     ما سىيل ِن  و

 ُالاداا لال: ليىلم ال سق أن رِهم أحا  ِهم, فرلغوا رسا تهم.

 سورة المزمل

 سورة المزمق  مكية

 وآياتها ُل ون

 بسم هللا الرحَمن الرحيـم
 

 4-1اآلية : 
ُنـعو لاليـيالً ل   القول ُم مي مي اُلل ُيـقا  ي   لاليـيالً ل    ُصـفاعو أاوي ا قـو قو ل  لـو م  ز  ا اُلمو اي ها في  تووييق لولع تىالت:بياو

ت قي اُلقوُ آنا تاُ تييالً {. را لاُيعي وا ُا ُد   أاُو زي

قو لو الملظف  ِثياِع. و  ما ُن  ِِلك  ر   هللا صلت    م  ز  اي ها المو  هللا ُليع وسلم. يىن  ِقولع: يو

وا ظلف ألق الظوويق ف  المىنت الَِ وصف هللا ِع  ريع صلت هللا ُليـع وسـلم فـ  لـِم ا ايـة مـن   

ظازمق ف  ثياِع, مظول  للصالة. تء  من لال تلك: ق, فقال ِىضهم: وصفع ِو ع مو  الظزم 

اي ها27208   ق: أَ المظزمق ف   ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة ياو م  ز  المو

 ثياِع.

ـق     ـقو لـو الـَِ تزم  م  ز  اي هـا المو حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن لظادة ياو

 ِثياِع.

ة وال سالة. تء  من لال تلك:   ق النرو   ولال آ  ون: وصفع ِو ع مظزم 

مة, فـ  لولـع: ي حلثنا محمل ِن المثنت, لال: ثن  ُرل األُلت, ل27209   ال: حلثنا داود, ُن ُك ي

لت لِا األم  فقم ِع. م  قو لومي الل ُيقا     لالييالً لال: زو مي ز   يوي ها المو

م الل ُيـقا    لال أِو  ىف : والَِ لو أولت القولين ِظوويق تلك, مـا لالـع لظـادة, أل ـع لـل ُقرـع ِقولـع: لـو

ق ِالثياب للص  الة, وأن تلك لو أّه  مىنييع.فكان تلك ِيا ا ُن أن وصفع ِالظزم 

ولولع: لومي الل ُيـقا     لاليـيالً يقـول لنريـع صـلت هللا ُليـع وسـلم: لـم الليـق يـا محمـل ءلـع    للـيالً منـع,   

يـ م هللا تىـالت  لاُيـعي يقـول: أو زد ُليـع  ا ُا ُد  ُنـعو لاليـيالً أُو زي ُم مي  يُصفاعو يقـول: لـم  صـف الليـق أو اُ قـو

َ  تلـك ِـا* فىـق, فكـان رسـول هللا صـلت هللا تء م حين ف ض ُل يع ليا  الليـق ِـين لـِم المنـازل أ

ُليع وسلم وأصحاِع فيما توء  يقومون الليق,  حو ليامهم ف  ِه  رمضـان فيمـا توءـ  حظـت  فـف 

 تلك ُنهم. تء  من لال تلك:

حنفـ , لـال: ي حلثنا أِو ء ي , لال: حلثنا أِـو أوسـامة, ُـن مسـى , لـال: حـلثنا سـمال ال27210  

ل المزمق, ءا وا يقومون  حوا من ليامهم فـ  رمضـان, وءـان  سمىت اِن ُرا  يقول: لما  زل أو 

لها وآ  لا ل ي  من سنة.  ِين أو 

ُسى , لال: حلثنا سمال, أ ع سـمع اِـن ُرـا      حلثنا أِو ء ي , لال: حلثنا محمل ِن ِل , ُن مي

 هم ف  ِه  رمضان.يقول, فِء   حوم.    أ ع لال:  حوا من ليام

ي حلثنا اِن وءيع, لال: حلثنا يزيل ِن حيان, ُن موست ِـن ُريـلة, لـال: ثنـ  محمـل ِـن 27211  

 اُحال* مولت أ   سلمة, ُن أِ  سلمة ِن ُرل ال حمن, ُـن ُائلـة لالـت: ءنـت أ ىـق ل سـول هللا 

ا, فنـــ ج صـــلت هللا ُليـــع وســـلم حصـــي ا يصـــل  ُليـــع مـــن الليـــق, فظســـامع ِـــع النـــا , فـــا ظمىو
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ـنا »ءالمغضا , وءان ِهم رحيما, فنل  أن يوكظ  ُليهم ليـا  الليـق, فقـال:  وا مي ا و اُءلافـو يـا أي هـا النـ 

لاُيعي  ُا مالي ما دوُمظوُم  ُُ ُي و األ قي و ا نا الىاما ل وا مي ابي حظت تاما نا الث وا ق  مي , فإن  هللا   ياما يقوونا ُُمال ما توطي « األ

اي هــا المو  لاُيــعي حظــت ءــان و ــزل القــ آن: يو ُا د  ــيالً أو زي ُنــعو لالي ــيالً  يُصــفاعو أوي اُ قوــُم مي ــقي لوــمي الل ُيــقي     لالي م  ز 

ال  ق ي ِط الحرق ويظىل , فمكثوا ِِلك ثما ية أِه , ف أى هللا ما يرظغـون مـن رضـوا ع فـ حمهم 

 ف د لم  لت الف يضة وت ل ليا  الليق.

ُن موست ِن ُريلة الحمي َ, ُن محمـل ِـن  حـال* ُـن حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان,    

أِــ  ســلمة ِــن ُرــل الــ حمن, ُــن ُائلــة لالــت: ءنــت أِــظ َ ل ســول هللا صــلت هللا ُليــع وســلم 

ل الليق, فظسـمع النـا  ِصـالتع, فا ظمىـت  ماُـة مـن النـا  فلمـا  حصي ا, فكان يقو  ُليع من أو 

الريــت ءالمغضــ , فجىلــوا يظنحنحــون  رأى ا ظمــاُهم ءــ م تلــك, فنلــ  أن يكظــ  ُلــيهم, فــل ق

ل وا يىن  من الثواب فاُءلافووا »ويظسى لون حظت   ج  ليهم, فقال:  ق  حظت تاما ا   ياما يا أي ها الن ا و  ن  ّللا 

عو وا ُن لاق   مو قي أُدوا ُي ا الاىما يقوونا فإن   ا قي ما توطي نا الىاما قو لومي الل ُيـقا « مي م  ز      لاليـيالً و زلت ُليع: يوي ها المو

السورة لال: فكظرت ُليهم, وأ زلت ِمنزلة الف يضة حظت  ن ءـان أحـللم ليـ ِط الحرـق فيظىلـ  ِـع 

كا  ِ كا ياُىلاـمو أ ـ  فلما رأى هللا ما يكلفون مما يرظغون ِع و ع هللا ورضام, وضع تلك ُنهم, فقال:  ن  را

ُا  ـُن ثولثـا ي الل ُيـقي وا يُصـفاعو...  لـت  لاـُيكوُم فـ د لم  لـت الف يضـة, تاقوو و أُد اـت مي ُا ـومو فاظـابا  ـما أُن لاـُن توُحصو لي

ُوا ِع.  ووضع ُنهم النافلة,    ما تطو 

, ُن اِـن ُرـا , فـ  27212   , لال: حلثنا أِو صالح, لال: حلثنا مىاوية, ُن ُل   ي حلثن  ُل  

ُنـعو لاليـيالً  ُم مي ُ تييالً فـوم  هللا  ريـع  لولع: لومي الل ُيقي     لاليـيالً  يُصـفاعو أوي اُ قـو ُ آنا تـا قي القـو تـ  را لاُيـعي وا ُا د  أو زي

ف ُـنهم فـ حمهم, وأ ـزل هللا ِىـل  والميمنين ِقيا  الليق    لليالً, فل   تلك ُلت المـيمنين, ثـم  فـ 

وا  *و ...  لـت لولـع فـاُل ا ِوونا فيـ  األُرضي ونا ياُضـ ي ـ و ُ ضات وآ ا ُنكوُم ما ياكوونو مي ُاليما أُن سا مـا تاياس ـ ا لِا: 

ُنعو فوسع هللا ولع الحمل, ولم يضي .  مي

ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا يىقوب, ُن  ىف , ُن سىيل, لال: لما أ زل هللا ُلت  ريع: 27213  

قو لال: مكا النر   صلت هللا ُليع وسلم ُلت لِا الحال ُل  سنين يقو  الليق ءما أم م  م  ز  يوي ها المو

كا  هللا, وءا ت  ائفة من كا ياُىلاـمو أ ـ  ِـ  أصحاِع يقومون مىـع, فـو زل هللا ُليـع ِىـل ُلـ  سـنين:  ن  را

ـالةا فنـ ـوا الص  ...  لـت لولـع: وألييمو ىاكا ينا ما ِي نا ال  ُن ثولوثا ي الل ُيقي وا يُصفاعو وثولوثاعو وا ائيفاةخ مي ف  تاقوو و أُد ات مي

 هللا ُنهم ِىل ُل  سنين.

مـة ي حـلثنا اِـن حميـل, لـال27214   : حـلثنا يحيـت ِـن واضـح ُـن الحسـين, ُـن يزيـل, ُـن ُك ي

قي  تـ  را لاُيـعي وا ُا د  ُنعو لالييالً أو زي والحسن, لا : لال ف  سورة المزمق لومي الل ُيقي     لالييالً  يُصفاعو أوي اُ قوُم مي

ُالا  ومو فاظابا  ُاليما أُن لاُن توُحصو .القوُ آنا تاُ تييالً  سنظها ا اية الظ  فيها:  نا القوُ آني وا ما تاياس  ا مي *و  ُيكوُم فاُل ا

مي الل ُيـقا     لاليـيالً 27215   ي حلثنا اِن ُرـل األُلـت, لـال: حـلثنا اِـن ثـور, ُـن مىمـ , ُـن لظـادة لـو

 لاموا حو ً أو حولين حظت ا ظفنت سولهم وأللامهم, فو زل هللا تنفيفا ِىل ف  آ   السورة.

ال: حـلثنا مهـ ان, ُـن سـفيان, ُـن لـيس ِـن ولـ , ُـن أِـ  ُرـل ي حلثنا اِن حميل,. لـ27216  

قو لاموا ِها حو ً حظـت ورمـت ألـلامهم وسـولهم حظـت  زلـت:  م  ز  ال حمن, لال: لما  زلت: يوي ها المو

ُنعو فاسظ اح النا . وا ما تاياس  ا مي *و  فاُل ا

ال: الحمـل هلل تطـو   ي لال: ثنا مه ان, ُن سفيان, ُن   ي  ِيا  الموال* ُـن الحسـن, لـ27217  

 ِىل ف يضة.

يــ حــلثنا أِــو ء يــ , لــال: حــلثنا وءيــع, ُــن مرــارل, ُــن الحســن, لــال لمــا  زلــت يوي هــا 27218  

... ا اية, لا  المسلمون حو ً, فمنهم من أ الع, ومنهم من لم يطقع, حظت  زلت ال  صة. قو م  ز   المو

مة,     مق لال: ثنا وءيع, ُن  س ائيق, ُن سمال, ُن ُك ي ل المز  ُن اِن ُرا , لال: لما  زل أو 

لها وآ  لا  حو من سنة.  ءا وا يقومون  حوا من ليامهم ف  ِه  رمضان, وءان ِين أو 

: وِـين القـ آن  تا ل أتـع تريينـا, وت سـق فيـع ت سـالً.    ت قي القوُ آنا تاُ تييالً يقـول  ـق  وُـز  را ولولع: وا

 . تء  من لال تلك:وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق

ي حلثن  يىقوب ِن  ِ اليم, لال: حلثنا اِن ُلرة, لال: حلثنا أِو ر ا*, ُن الحسن, فـ  27219  

ت قي القوُ آنا تاُ تييالً لال: ال أم ل ا*ة ِينة. را  لولع وا
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ي حلثنا اِن ِلار, لال: حلثنا ُرل ال حمن, لال: حلثنا سفيان, ُن منصور, ُـن مجالـل 27220  

ت قي  را  القوُ آنا تاُ تييالً فقال: ِىضع ُلت أث  ِىض. وا

حــلثنا محمــل ِــن ُرــل هللا المنزومــ , لــال: حــلثنا  ىفــ  ِــن ُــون, لــال: أ ر  ــا ســفيان, ُــن    

ت قي القوُ آنا تاُ تييالً فقال: ِىضع ُلت أث  ِىض. ُلت تيدة. را  منصور, ُن مجالل وا

م, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـ27221  

ُ آنا  قي القـو تـ  را لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*, ُن اِن أِـ   جـيح, ُـن مجالـل فـ  لولـع هللا وا

 تاُ تييالً لال: ت سق فيع ت سالً.

ُ تييالً     ُ آنا تـا قي القـو تـ  را  حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان, ُن منصور, ُـن مجالـل وا

 فقال: ِىضع ُلت أث  ِىض.

يـ حــلثن  زء يــا ِــن يحيــت ِـن أِــ  زائــلة, لــال: حــلثنا حجـاج ِــن محمــل, لــال: لــال اِــن 27222  

ت قي القوُ آنا تاُ تييالً لال: الظ تيق الن ُرِ: الط ُ ح. را    ي , ُن ُطا* وا

ت قي القـو27223   را ُ تييالً لـال ِينـع ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة وا ُ آنا تـا

 ِيا ا.

ُقسـم, ُـن اِـن 27224   ي حلثنا أِو ء ي , لال: حلثنا وءيع, ُن اِن أِ  ليلت, ُن الحكـم, ُـن مي

ت قي القوُ آنا تاُ تييالً لال: ِي نع ِيا ا. را  ُرا  وا

ُ آنا     قي القـو تـ  را ُ تييالً  حلثنا أِو ء ي , لال: حلثنا وءيع, ُن سفيان, ُـن منصـور, ُـن مجالـل وا تـا

 لال: ِىضع ُلت أث  ِىض.

 

 7-5اآلية : 
أاُلـوا  ُ ـوً وا ـل  وا ِا ـ ا أا ُيـقي لي

ـ اةا الل  ِي ُالاُيكا لاـُو ً ثاقيـيالً ل   ين   اا نوُلقي    و القول في  تووييق لولع تىالت:ب ي  ا سا

يالً {. اً  اوي اري ساُرحا  لييالً ل   ين  لاكا في  الن ها

ُونـ  ِـع   ـا سـنلق  ا ظلف ألق الظوويق ف      ُالاُيك لاُو ً ثاقييالً فقال ِىضهم:  نوُلقي   توويق لولع:    ا سا

 ُليك لو ً ثقيالً الىمق ِع. تء  من لال تلك:

ي حلثن  يىقوب ِن  ِ اليم, لال: حلثنا اِن ُلية, ُن أِ  ر ا*, ُن الحسن, ف  لولـع: 27225  

ُالاُيكا لاُو ً ثاقييالً لال نوُلقي   ِ  السورة, ولكن  الىمق ِع ثقيق.   ا سا  : الىمق ِع, لال:  ن ال  ق لاياهو

لاُيـكا لاـُو ً 27226   ُا ـنوُلقي   ا سا ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سـىيل, ُـن لظـادة لولـع:   ـ 

 ثاقييالً ثقيق وهللا ف ائضع وحلودم.

م , ُن لظادة, لولع ثاقييالً لـال: ثقيـق ي حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مى27227  

 وهللا ف ائضع وحلودم.

 ولال آ  ون: ِق ُن  ِِلك أن القول ُينع ثقيق محملع. تء  من لال تلك:  

ي حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن للا  ِـن ُـ وة, ُـن أِيـع 27228  

يع ولو ُلت  الظع وضىت   ا هـا, فمـا تسـظطيع أن أن النر   صلت هللا ُليع وسلم ءان  تا أوح   ل

َ ُنع. ل حظت يس    تظح  

لاُيـكا 27229   ُا ـنوُلقي   ا سا ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِن زيل, ف  لـول هللا:   ـ 

 يامة.لاُو ً ثاقييالً لال: لو وهللا ثقيق مرارل الق آن, ءما ثقق ف  الل يا ثاقوق ف  الموازين يو  الق

وأولت األلوال ِالصواب ف  تلك أن يقال:  ن هللا وصفع ِو ع لول ثقيق, فهو ءما وصـفع ِـع ثقيـق   

 محملع ثقيق الىمق ِحلودم وف ائضع.

ُ  ـا يىنـ   ـق  وُـز  ِقولـع:  ن  اِـ ة الليـق:  ن سـاُات الليـق,    ـل  وا ِا ُيقي لي ا أ
ِي اةا الل  ولولع:  ن   ا

 اِ ة من الليق. ولل ا ظلف ألق الظوويق ف  تلك.وءق  ساُة من ساُات الليق  

ي حلثن  يىقوب ِن  ِ اليم, لـال: حـلثنا اِـن ُليـة, لـال: أ ر  ـا حـاتم ِـن أِـ  صـغي ة, 27230  

َ  الليق  اِ ة؟ لال: ُلت الثرت سـقطت, سـولت ُنهـا  لال: للت لىرل هللا ِن أِ  مليكة: أ  تحلثن  أ

 وسولت ُنها اِن الزِي , فو ر    مثق تلك. اِن ُرا , فزُم أن الليق ءلع  اِ ة,
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ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا حكا , لال: حلثنا ُنرسة, ُـن أِـ   سـحاق, ُـن سـىيل ِـن 27231  

ِي اةا الل ُيقي لال: ِلسان الحرلة  تا لا  ال  ق من الليق, لالوا:  لو. ري , ُن اِن ُرا   ن   ا   و

ل حمن, لال: حلثنا  سـ ائيق, ُـن أِـ   سـحاق, ُـن سـىيل ِـن حلثنا اِن ِلار, لال: حلثنا ُرل ا   

ِي اةا الل ُيقي  لو: لا . ري , ُن اِن ُرا   ن   ا   و

ُيسـ ة  ن  27232   ي حلثنا اِـن ِلـار, لـال: حـلثنا ُرـل الـ حمن, لـال: حـلثنا  سـ ائيق, ُـن أِـ  ما

ِي اةا الل ُيقي لال:  لو: لا .   ا

: حلثنا سفيان, ُـن اِـن أِـ   جـيح, لـال:  تا لـا  ال  ـق مـن ي لال: ثنا ُرل ال حمن, لال27233  

 الليق, فهو  اِ ة الليق.

, لال: حلثنا أِو األحوق, ُن سمال, ُن ُك مة, ف  لولـع:  ن  27234    َ ي حلثنا لناد ِن الس 

ِي اةا الل ُيقي لال: لو الليق ءلع.   ا

اِـن أِـ   جـيح, ُـن مجالـل  ن   ي حلثنا اِن حميل, لـال: حـلثنا مهـ ان, ُـن سـفيان, ُـن27235  

ِي اةا الل ُيقي لال:  تا لمت من الليق فهو  اِ ة.   ا

ي لال: ثنا مهـ ان, ُـن سـفيان, ُـن ليـا, ُـن مجالـل, لـال: ءـق  ِـ * ِىـل الىلـا* فهـو 27236  

  اِ ة.

ِي اةا الل ُيـقي 27237   لـال:  ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِن زيل, ف  لولع:  ن   ا

َ  ساُة من الليق لا  فقل  لو.  ليا  الليق لال: وأ

َ  الليـق     حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان, ُن اِن أِ   جـيح, ُـن مجالـل, لـال: أ

 لمت فهو  اِ ة.

لايكـة, لـال:     لال: ثنا مه ان, ُن  ار ة, ُن أِ  يـو س حـاتم ِـن أِـ  صـغي ة, ُـن اِـن أِـ  مو

   واِن الزِي  ُن  اِ ة الليق فقا : ءق  الليق  اِ ة, فإتا  لوت لائما فظلك  اِ ة.سولت اِن ُرا

حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِو ُاصم, لال: حلثنا ُيست وحلثن  الحارخ, لـال: حـلثنا    

ـ اةا الل ُيـقي لـال: ِي َ   الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُـن اِـن أِـ   جـيح, ُـن مجالـل, لولـع  ن   ا أ

لا فيها مظهجل من الليق. ج   ساُة تاها

لثت ُـن الحسـين, لـال: سـمىت أِـا مىـات يقـول: حـلثنا ُريـل, لـال: سـمىت الضـحال 27238   ي حو

ِي اةا الل ُيقي يىن  الليق ءلع.  يقول ف  لولع:  ن   ا

ِـن حلثنا أِو ء ي , لال: حلثنا وءيع, ُن أِ  ُام  النزاز, و ـافع ُـن اِـن أِـ  مليكـة, ُـن ا   

ِي اةا الل ُيقي لال: الليق ءلع.  ُرا  ف  لولع  ن   ا

لال: ثنا وءيع, ُن سفيان, ُن اِن أِـ   جـيح, ُـن مجالـل, لـال: الليـق ءلـع  تا لـا  يصـل  فهـو    

  اِ ة.

ولال آ  ون: ِق تلك ما ءان ِىل الىلا*, فومـا مـا ءـان لرـق الىلـا* فلـيس ِناِـ ة. تءـ  مـن لـال   

 تلك:

ز, ي حلثن  ي27239   لـ  جا , ُـن أِـ  مو ىقوب ِن  ِ اليم, لال: حلثنا اِن ُليـة, ُـن سـليمان الظيمـ  

ِي اةا الل ُيقي لال: ما ِىل الىلا*  اِ ة.  ف  لولع:  ن   ا

ـ اةا الل ُيـقي لـال: مـا ِىـل الىلـا* 27240   ِي ي لال: ثنا اِن ُلية, لال: حلثنا أِو ر ا*, ف  لولع:  ن   ا

 ا ا  ة.

ـ اةا الل ُيـقي لـال: ي حلثنا ِل 27241   ِي , لال: حـلثنا يزيـل, لـال: حـلثنا سـىيل, ُـن لظـادة, لولـع  ن   ا

  اِ ة الليق: ما ءان ِىل الىلا* فهو  اِ ة.

ِي اةا الل ُيقي     حلثنا اِن ِلار, لال: حلثنا سليمان, لال: حلثنا أِو لالل, لال: لال لظادة ف  لولع  ن   ا

 ة.لال: ءق  ِ * ِىل الىلا* فهو  اِ 

ا* مكـة والملينـة    ا* األمصـار فـ  لـ ا*ة تلـك, فق أتـع ُامـة لـ   ُ  ا ا ظلفـت لـ   ِال وا ولولع: لي ا أ

ا* الرصــ ة ومكــة واللــا :  ــ   ــك ِىــض ل ــواو وســكون الطــا*. ولــ أ تل ــظح ال ــا ِف   ُ ــل  وا ِا ــة أ والكوف

وا ــوة ِكســ  الــواو ومــل  األلــف ُلــت أ ــع مصــلر مــن لــول القائــق: وا ــو اللســان القلــ  م« وي ــا*»

 ووي اً*.
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والصــواب مــن القــول فــ  تلــك ُنــل ا أ همــا ل ا*تــان مى وفظــان صــحيحظا المىنــت, فرويظهمــا لــ أ   

 القارى* فمصي .

ُ  ـا  اِـ ة الليـق أِـل  ثراتـا مـن النهـار وأثرـت فـ  القلـ , وتلـك أن الىمـق    ِال  وا ويىن  ِقولع لي ا أ

ك  ُن الى ب: وا ي نا  الليق و و:  تا ساروا فيع. ِالليق أثرت منع ِالنهار. وحو

وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال من ألـق الظوويـق مـن لـ أم ِفـظح الـواو وسـكون الطـا*, و ن ا ظلفـت   

 ُراراتهم ف  تلك. تء  من لال تلك:

ُ  ـا: أَ أثرـت فـ  27242   ـل  وا ِا ـ ا أ ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظـادة لي

 الحفظ.الني , وأحفظ ف  

ُ  ا لال: القيا  ِالليق     ِال  وا حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن لظادة لي ا أ

 أِل  و  ا: يقول: أثرت ف  الني .

ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن 27243  

ِي اةا الل يُ  ـل  ُرا , لولع:  ن   ا ِا ـ ا أ ل الليـق لي ُ  ـا يقـول:  اِـ ة الليـق ءا ـت صـالتهم أو  ِال  وا قي لي ا أ

وا ما ف ض هللا ُليكم مـن القيـا , وتلـك أن اه سـان  تا  ـا  لـم يـلر  ُ  ا يقول: لو أ لر أن توُحصو وا

 مظت يسظيقظ.

ـ ا 27244   ِي ـ ا ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِن زيـل فـ  لولـع:  ن   ا ُيـقي لي
ةا الل 

ضو  ُ  ا لال:  ن مصلت الليق القائم ِالليق أِل  و  ا:  مو ينة أف غ لع للرـا, وتلـك أ ـع   ياُىـ ي ِال  وا أ

 لع حوائ  و  ِ *.

لثت ُـن الحسـين, لـال: سـمىت أِـا مىـات يقـول: حـلثنا ُريـل, لـال: سـمىت الضـحال 27245   ي حو

ُ  ا يقول: ل ا ِال  وا *ة الق آن ِالليق أثرت منع ِالنهار, وأِل  موا وة ِالليق منـع يقول ف  لولع: لي ا أ

 ِالنهار.

ناـُوا ِقـ ا*تهم تلـك ءـِلك. « وي ا*ً »وأما الِين ل أوا:    ُا ِكس  الواو ومل  األلف, فقل تءـ ت الـَِ 

 تء  من لال تلك:

مجالـل ي حلثنا اِن ِلار, لال: حلثنا ُرل ال حمن, لال: حلثنا سفيان, ُن منصور, ُـن 27246  

ا  * للرك وسمىك وِص ل. ُ  ا لال: أن تووا ِال  وا  أ

ـ ا     ُيـقي لي
ـ اةا الل  ِي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سـفيان, ُـن منصـور, ُـن مجالـل  ن   ا

ُ  ا لال: توا  * سمىك وِص ل وللرك. ِال  وا  أ

الحارخ, لـال: حـلثنا  حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِو ُاصم, لال: حلثنا ُيست وحلثن    

ا ـوة  وا ُ  ـا لـال: مو ـل  وا ِا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِـ   جـيح, ُـن مجالـل, لولـع: أ

 للقول, وف اغا للقل .

ي حلثن  يىقوب, لال: حـلثنا اِـن ُليـة, لـال: سـمىت اِـن أِـ   جـيح يقـول فـ  لولـع:  ن  27247  

ُ  ا وألُ  ِال  وا ُيقي لي ا أ
ِي اةا الل   وا و لييالً لال: أ لر أن توا ت* لك سمىك, أن توا  * لك ِص ل. ا

ُ  ا لال: أ لر أن     ِال  وا حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا وءيع, ُن سفيان, ُن منصور, ُن مجالل أ

 توا ت* سمىك وللرك.

ـ    ـ اةا الل ُيـقي لي ِي ـل  حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا   ي , ُن منصور, ُن مجالـل فـ  لولـع  ن   ا ِا  ا أ

ُ  ا وأُلوا و لييالً لال: يوا  * ساُمىوك وِص ل وللرك ِىضع ِىضا.  وا

ولولع: وأُلوا و لييالً يقول: وأصوب ل ا*ة. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لـال   

 تلك:

أ ـس ي حلثن  يحيت ِن داود الواسط , لـال: حـلثنا أِـو أوسـامة, ُـن األُمـ , لـال: لـ أ 27248  

بو لييالً »لِم ا اية:  ُ  ا وأُصوا ِال  وا ُيقي لي ا أ
ِي اةا الل  فقـال لـع ِىـض القـو : يـا أِـا حمـزة   مـا «,  ن   ا

 ل  أُلوا و لييالً لال: ألو  وأصوب وأليو واحل.

حلثن  موست ِن ُرل ال حمن المس ول , لال: حلثنا ُرل الحميـل الحمـا  , ُـن األُمـ  لـال:    

أُلوا و لال أ س: أصـوب وألـو  « وأصوب ليالً »لييالً:  ل أ أ س وأُلوا و  ليق لع: يا أِا حمزة   ما ل  وا

 وأليو واحل.
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ي حلثنا اِن ِلار, لال: حلثنا ُرل ال حمن, لال: حلثنا سفيان, ُن منصور, ُن مجالل, 27249  

 مثلع.

 .حلثنا أِو ء ي , لال: حلثنا وءيع, ُن سفيان, ُن منصور, ُن مجالل, مثلع   

ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن 27250  

 ُرا , لولع: وأُلوا و لييالً يقول: أد ت من أن تفقهوا الق آن.

ي حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حـلثنا اِـن ثـور, ُـن مىمـ , ُـن لظـادة وأُلـوا و ليـيالً: أحفـظ 27251  

 للق ا*ة.

حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِن زيل, ف  لولع: وأُلوا و لييالً لال: ألو   ي27252  

 ل ا*ة لف اغع من الل يا.

يالً يقول تىالت تء م لنريع محمل صلت هللا ُليع وسلم:  ن لـك يـا    لولع:  ن  لاكا في  الن هاري ساُرحا  اوي

  فيع. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  محمل ف  النهار ف اغا  ويالً تظسع ِع, وتظقل  

 من لال تلك:

ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن 27253  

يالً ف اغا  ويالً, يىن  النو .  ُرا  ساُرحا  اوي

ُن منصور, ُن مجالـل, لولـع: ي حلثنا اِن ِلار, لال: حلثنا ميمق, لال: حلثنا سفيان, 27254  

يالً لال: مظاُا  ويالً.   ن  لاكا في  الن هاري ساُرحا  اوي

يالً لـال: 27255   ـُرحا  اـوي ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُـن لظـادة, فـ  لولـع سا

 ف اغا  ويالً.

ع:  ن  لاـكا فيـ  الن هـاري ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لـال: لـال اِـن زيـل, فـ  لولـ27256  

غ للينك الليق, لالوا: ولِا حين ءا ت صالة الليق ف يضـة, ثـم  ن  يالً لال: لحوائجك, فاف و ساُرحا  اوي

ِ كا ياُىلامو  هللا من  ُلت الىراد فنف فها ووضىها, ول أ: لومي الل ُيقا     لاليالً...  لت آ   ا اية, ثم لال:  ن  را

ُنعو الليق  صفع أو ثلثع, ثم  ـا* أمـ  أ  كا تاقوو و أُد ت  وا ما تاياس  ا مي *و ن ثولوثا ي الل ُيقي حظت ِلت لولع: فاُل ا مي

كا  ُاساـت أُن ياُرىاثـا ُل ِيعي  افيلاة لاكا  ج  نا الل ُيقي فاظاها مي ظع, فقال: وا أوسع وأفسح, وضع الف يضة ُنع وُن أم 

ودا. ُحمو قاما ما ِ كا ما  را

لثت ُن الحسي27257   يالً ي حو ن, لال: سمىت أِا مىات يقول ف  لولع:  ن  لاكا في  الن هاري ساُرحا  اـوي

 ف اغا  ويالً. وءان يحيت ِن يىم  يق أ تلك ِالنا*.

ي حـلثنا اِـن حميـل, لـال: حـلثنا يحيـت ِـن واضـح, لـال: حـلثنا ُرـل المـيمن, ُـن غالـ  27258  

يالً » أ ع ءان يق أ:« من  ِيلة ليس»الليث , ُن يحيت ِن يىم    لال: ولو النو .« ساُرنا  اوي

لال أِو  ىف : والظسريخ: توسيع القطن والصو  وتنفيلع, يقال للم أة: سر ن  لطنك: أَ  فلـيع   

 ووسىيع ومنع لول األ طق:

َ سارائخا لوُطن   اُل و أُوتاري   ُِري ايو ابا ءما ينا الظ  ا ُِري  فوُرسالوولون  يو

يالً:  ن لك ف  النهار سىة لقضا* حوائجك ولومـك.  و  ما ُن  ِقولع:  ن  لاكا في    الن هاري ساُرحا  اوي

 والسرح والسرخ ل يرا المىنت ف  لِا الموضع.

 10-8اآلية : 
بي  ا  يلاـ ُغـ ي اُلما قي وا ُل ي ب  اُلما تاراظ ُق  يلاُيعي تاُرظييالً ل  ر  ِ كا وا اُتءو ي اُسما را ياعا القول في  تووييق لولع تىالت:بوا

يالً {.  ي    مي ُ لوُم لاُج اً  ا اُلجو ا ياقوولوونا وا ُالاتا ما اُصريُ   يالً ل  وا ءي ُِمو وا  لووا فاات ني

تاراظ ــُق  لاُيــعي تاُرظيــيالً يقــول: وا قطــع  ليــع     ِ ــكا فادُــع ِــع وا ــُ  يــا محمــل اُســما را اُتءو يقــول تىــالت تءــ م: وا

ن لـولهم: ترظ لـتو لـِا األمـ  ومنـع ليـق ا قطاُا لحوائجك وُرادتك دون سائ  األِيا* غي م ولو مـ

أل   ُيست ِن م يم الرظول,   قطاُها  لت هللا ويقال للىاِل المنقطع ُن الـل يا وأسـراِها  لـت ُرـادة 

وَ ُن النر   صلت هللا ُليع وسلم  ق»هللا: لل ترظق ومنع النر  الَِ رو وِنحـو «. أ ع  هـت ُـن الظرظـ 

 تء  من لال تلك: الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق.

ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن 27259  

تاراظ ُق  لاُيعي تاُرظييالً لال: أ لم لع   الصا.  ُرا , لولع: وا
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ُقسـم, ُـن اِـن ُرـا :     ي , لال: حلثنا يحيت, ُن اِن أِ   جيح, ُن الحكم, ُـن مي حلثنا أِو ءو ا

 تاراظ ُق  لاُيعي تاُرظييالً لال: أ لم لع   الصا.وا 

ُق 27260   تاراظـ  ي حلثنا اِن ِلار, لال: حلثنا ميمق, لال: حلثنا سفيان, ُن منصور, ُـن مجالـل وا

  لاُيعي تاُرظييالً لال: أ لم لع   الصا.

 حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان, ُن منصور, ُن مجالل, مثلع.   

 حلثنا أِو ء ي , لال: حلثنا وءيع, ُن سفيان, ُن مجالل, مثلع,    أ ع لال: أُ ليُم  ليع.   

تاراظ ُق  لاُيعي تاُرظيـيالً لـال: أ لـم  ليـع     حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا   ي , ُن منصور, ُن مجالل وا

   الصا.

ُن أِ  يحيت المك , ف   ي حلثن  يىقوب, لال: حلثنا لليم, ُن  سماُيق ِن أِ   الل,27261  

تاراظ ُق  لاُيعي تاُرظييالً لال: أ لم  ليع   الصا.  لولع وا

حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِو ُاصم, لال: حلثنا ُيست وحلثن  الحارخ, لـال: حـلثنا    

تاراظ ُق  لاُيـعي تارُ  ظيـيالً لـال: الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالل, ف  لولع: وا

 أ لم  ليع المسولة واللُا*.

ُق 27262   تاراظـ  ي حلثنا أِو ء ي , لال: حلثنا اِن أِ  زائلة, ُن أِـىا, ُـن الحسـن, فـ  لولـع: وا

  لاُيعي تاُرظييالً لال: ِاظ ق  فسك وا ظهل.

تاراظ ُق  لا 27263   ُيعي تاُرظييالً يقـول: ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة, لولع: وا

 أ لم لع الىرادة واللُوة.

 حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن لظادة, ِنحوم.   

لثت ُـن الحسـين, لـال: سـمىت أِـا مىـات يقـول: حـلثنا ُريـل, لـال: سـمىت الضـحال 27264   ي حو

تاراظ ُق  لاُيعي تاُرظييالً لال: أ لم  لي  ع   الصا.يقول ف  لولع: وا

تاراظ ُق  لاُيعي تاُرظييالً لال: 27265   ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِن زيل, ف  لولع وا

ــُ  لــال:  تا  ُغــتا فاُ صا غ لىرادتــع, لــال: ترظــق فحرــِا الظرظــق  لــت هللا, ولــ أ لــول هللا: فــإتاا فا ا أَ تفــ  

  ِ  كا فاُرغاُ .ف غت من الجهاد فا ص  ف  ُرادة هللا وا لت را

ا* الملينـة ِـال فع    ا* ف  لـ ا*ة تلـك, فق أتـع ُامـة لـ   بي ا ظلفت الق   ُغ ي الما قي وا ُل ي ب  الما ولولع: را

ا* الكوفـة ِـالنفض ُلـت و ـع  ُلت ا ِظلا*,  ت ءان اِظلا* آية ِىل أ  ى تامة. ول أ تلك ُامـة لـ  

 .النىت, وال د  ُلت الها* الظ  ف  لولع وتاراظ ُق  لاُيعي 

والصواب من القول ف  تلك ُنل ا أ هما ل ا*تان مى وفظان لل ل أ ِكق  واحـلة منهمـا ُلمـا* مـن   

ا*, فرويظهمــا لــ أ القــارى* فمصــي . ومىنــت الكــال : رب  الملــ ق والمغــ ب ومــا ِينهمــا مــن  القــ  

 الىالم.

 رب  المل ق والمغ ب.ولولع:    لاعا     لووا يقول:   ينرغ  أن يوىرل  لع سوى هللا الَِ لو   

ض  ليع أسراِك.   يالً فيما يوم ل وفو  ءي ُِمو وا  ولولع: فات ني

ـيالً يقـول تىـالت تءـ م لنريـع محمـل صـلت هللا    مي ُ لوُم لاُج ا  ا اُلجو اُصريُ  ُلت ما ياقوولوونا وا ولولع: وا

لم فـ  هللا ُليع وسلم: اصر  يا محمل ُلت ما يقول المل ءون من لومك لك, وُلت أتالم, والج 

ينا  ِي ــ ــتا ال  أُي : وا تاا را ــال ُــز  و ــق  ــق: لــو الهجــ  فــ  تات هللا, ءمــا ل لجــ ا  مــيالً. والهجــ  الجمي

مي... ا ايـة, وليـق:  ن تلـك  وسـخ.  ُيـ ي يا  غا ـلي وا في  حا وضو ُم حظت يانو ُنهو ُا ُض  ُُ ي وضوونا في  آياتينا فو يانو

 تء  من لال تلك:

اُصريُ  ُلت ما ياقوولوونا ي حلثنا ِل , لال: حلثنا 27266   يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة, لولع: وا

يالً ِ ا*ة  سنت ما لهنا أم  ِقظالهم حظت يلهلوا أن    لع    هللا وأن محمـلا  مي ُ لم لاُج ا  ا اُلجو وا

 رسول هللا,   يقرق منهم غي لا.

 

 13-11اآلية : 
الُ  تاُر ي  وا ــا ً القــول فــي  توويــيق لولــع تىــالت:بوا ــلاُيناآ أا كا ــيالً ل   ين  لا ــُم لالي ُلهو ه  ما ــةي وا ــ  الن ُىما يينا أوُولي ــِِ  كا مو

ُاِااِاً أالييماً {. ة  وا يماً ل  وا اىااماً تاا غوص  حي  وا ا
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ـةي يىنـ      ين ِآيـات  أوولـت الن ُىما ينا فلُن  يا محمل والمكـِِ  كاِِ  المو تاُر ي  وا يىن  تىالت تء م ِقولع وا

ُم لاليالً يقول: وأ  لم ِالىِاب الَِ ِسطظع لهم للـيالً حظـت يرلـت الكظـاب ألق الظنىم ف ُلهو ه  ما   الل يا وا

 أ لع. وتوء  أن الَِ ءان ِين  زول لِم ا اية وِين ِلر يسي . تء  من لال تلك:

ي حلثن  يىقوب ِن  ِ اليم, لال: حلثنا اِن ُلية, ُن محمل ِن  سـحاق, ُـن اِـن ُرـاد, 27267  

ــ  ُــن أِيــع تاُر ي , ُــن ُرــاد, ُــن ُرــل هللا ِــن الزِيــ , ُــن ُائلــة لالــت: لمــا  زلــت لــِم ا ايــة: وا

يما... ا اية, لالـت: لـم يكـن    يسـي  حظـت  حي ُم لالييالً  ن  لالاُينا أُ كا ً و ا ُلهو ه  ما ة وا يينا أوول  الن ُىما كاِِ  والمو

 ءا ت ولىة ِلر.

يينا ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال27268   ـِِ  كا المو تاُر يـ  وا : حلثنا سـىيل, ُـن لظـادة, لـال هللا: وا

ُم لالييالً يقول:  ن هلل فيهم  اليرة وحا ة. ُلهو ه  ما ةي وا  أوول  الن ُىما

ين  ِآياتنـا أ كـا ً, يىنـ     يما يقول تىالت تء م:  ن ُنـل ا لهـي * المكـِِ  حي ولولع:  ن  لالاُينا أُ كا ً و ا

 ق. وِمثق الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:ليودا, واحللا:  يكُ 

مـة, أن 27269   ي حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا المىظم , ُن أِيع, ُن أِ  ُم و, ُـن ُك ي

يما   ها ليود. حي  ا اية الظ  لال:  ن  لالاُينا أُ كا ً و ا

مـة  حلثن  ُريل ِن أسرا  ِن محمل, لال حلثنا اِن يمان,    ُن سفيان, ُن أِـ  ُمـ و, ُـن ُك ي

  ن  لالاُينا أُ كا ً لال: لويودا.

حلثنا اِن ِلار, لال: حلثنا يحيت وُرل ال حمن, لال: حلثنا سفيان, لال: حلثنا أِو ُمـ و, ُـن    

 ُك مة أاُ كا ً لال: ليودا.

 ن  لالاُينا أُ كا ً لال: حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان, ُن أِ  ُم و, ُن ُك مة    

 ليودا.

ي حلثنا اِن ِلار, لال: حلثنا ُرل ال حمن, لال: حلثنا سـفيان, لـال: وِلغنـ  ُـن مجالـل 27270  

 لال: األ كال: القيود.

 ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا اِن المرارل, ُن سفيان, ُن حماد, لال: األ كال: القيود.27271  

 للامغا  , لال: حلثنا اِن المرارل, ُن سفيان, ُن حماد, مثلع.حلثن  محمل ِن ُيست ا   

حلثنا اِن ِلار, لال: حلثنا ُرل ال حمن, لال: حلثنا سفيان, لـال: سـمىت حمـادا يقـول: األ كـال    

 القيود.

 ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة  ن  لالاُينا أُ كا ً: أَ ليودا.27272  

حلثنا أِو ء ي , لال: حلثنا وءيـع, ُـن مرـارل, ُـن الحسـن, ُـن سـفيان, ُـن أِـ  ُمـ و ِـن    

مة  ن  لالاُينا أُ كا ً لال: ليودا.  الىاق, ُن ُك ي

, ُن حماد,      َ ُميا , لال: حلثنا الثور اِ  محمل ِن حفم, لال: حلثنا اِن حي ص  حلثنا أِو ُريل الوا

يما لال: األ كال: القيود.ف  لولع  ن  لالاُينا أُ كا ً وا ا   حي

حــلثنا ســىيل ِــن ُنرســة الــ ازَ, لــال: مــ رت ِــاِن الســمال, ولــو ياقوــم  ولــو يقــول: ســمىت    

 الثورَ يقول: سمىت حمادا يقول ف  لولع هللا:  ن  لالاُينا أُ كا ً لال: ليودا سودا* من  ار  هنم.

يما يقول: و ارا تسى  وا اىاما تاا غوص     حي ة  يقول: و ىاما ياغام  ِع آءلع, فـال لـو  ـازل ولولع: وا ا

 ُن حلقع, و  لو  ارج منع, ءما:

از لا : حلثنا أِو ُاصم, لال: حلثنا ِري  ِن 27273   ي حلثن   سحاق ِن ول  واِن سنان القز 

ة  لال: ِول يو ـِ ِـالحل , فـال يـل ق  مة, ُن اِن ُرا , ف  لولع: وا اىاما تاا غوص  ِل , ُن ُك ي

 ين ج.و  

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 27274  

لال: حلثنا الحسن, لال: حـلثنا ورلـا*,  ميىـا ُـن اِـن أِـ   جـيح, ُـن مجالـل, لولـع: وا اىامـا تاا 

ة  لال: ِج ة الزلو .  غوص 

ُاِااِا ألييما يقول: وُِاِا ميلما مو ىا.    ولولع: وا

ُمـ ان ِـن أُـين أن النرـ   27275   ي حلثنا أِو ء ي , لال: حلثنا وءيع, ُن حمزة الزيات, ُن حو

ة  فصى  صلت هللا ُليع وسلم. يما وا اىاما تاا غوص  حي  صلت هللا ُليع وسلم ل أ:  ن  لالاُينا أُ كا ً وا ا
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 14اآلية : 
اُلجي  فو األُرضو وا يالً {.القول في  تووييق لولع تىالت:بياُو ا تاُ  و هي ثييراً م  راالو ءا ءاا اتي اُلجي  راالو وا

يقول تىالت تء م:  ن للينا لهي * المل ءين من ل ي  الـِين ييتو ـك يـا محمـل الىقوِـات الظـ     

 وصفها ف  يو  ت  ف األرض والجرال ورو فان تلك: اضط اِع ِمن ُليع, وتلك يو  القيامة.

يالً    هي ثييرا ما  يقول: وءا ت الجرال رمالً سائالً مظناث ا. والمهيق: مفىـول مـن ولولع: وءا اتي الجرالو ءا

ل أسفلع, فا هال ُليع من أُـالم وللىـ ب فـ  تلـك  لول القائق: للت ال مق فو ا أليلع, وتلك  تا حو  

 لغظان, تقول: مهيق ومهيول, ومكيق ومكيول ومنع لول اللاُ :

كا ياُحساروو اكا ساي لاو  الو أ  ُغيوونو لُل ءانا لاُومو ي لخ ما    كا سا

 وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:  

, ُـن اِـن 27276   , لال: حلثنا أِو صـالح, لـال: ثنـ  مىاويـة ِـن صـالح, ُـن ُلـ   ي حلثن  ُل  

يالً يقول: ال مق السائق. هي ثييرا ما رالو ءا  ُرا , لولع: وءا اتي الجي

ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِـ , ُـن أِيـع, ُـن اِـن ُرـا ,  حلثن  محمل ِن سىل, لال:   

يالً لال: الكثي  المهيق: اللين الَِ  تا مسسظع تظاِع. هي ثييرا ما رالو ءا  لولع: وءا اتي الجي

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 27277  

ـيالً لال: حلثنا الحسن, لال: حلثن هي ثييرـا ما ا ورلا*,  ميىـا ُـن اِـن أِـ   جـيح, ُـن مجالـل, لولـع: ءا

 لال: ينهال.

 16-15اآلية : 
ُاُونا را  ُلناآ  يلاتا فيُ  ُرسا

آ أا لاُيكوُم ءاما ُا لاً  ِاالي سوو ً  ُلناآ  يلاُيكوُم را سوـو ً القول في  تووييق لولع تىالت:ب ي  آ أاُرسا

سوولا  ُاُونو ال   تا فيُ  ِييالً {.ل  فاىاصا ُِ اامو أاُ ِاً وا ا ا  فاو

ــُيكوُم ِإ اِــة مــن أ ــاب مــنكم     لا ُا لا  ــو ً ِــالي سو ــُيكوُم أيهــا النــا  را ــُلنا  لا يقــول تىــالت تءــ م:   ــا أُرسا

سوو ً  ُاُونا را ا أُرساُلنا  لت فيُ  دُوت , وامظنا  من امظنع منكم من اه اِة, يو  تلقو   ف  القيامة ءما

سوـولا يقول: مثق  رسالنا  ُاـُونو ال   ت فيُ  , فاىاصا من لرلكم  لت ف ُون مص  رسو ً ِلُائع  لت الح  

ِييالً يقول: فو ِ ام أ ِا ِليلا, فوللكنام ومن مىع  ميىـا ولـو مـن  ُِ امو أُ ِا وا ا ا الَِ أرسلنام  ليع فو

لـال ألـق الظوويـق.  لولهم: ءألخ مسظاُوِق,  تا ءان   يوسظم أ, وءِلك الطىا . وِنحو الَِ للنا ف  تلك

 تء  من لال تلك:

 

, ُن اِن ُرـا , لولـع: 27278   , لال: حلثنا أِو صالح, لال: ثن  مىاوية, ُن ُل   ي حلثن  ُل  

ِييالً لال: ِليلا.  أُ ِا وا

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 27279  

ِيـيالً لال: حلثنا الحسن, لال: حلث نا ورلا*,  ميىا, ُـن اِـن أِـ   جـيح, ُـن مجالـل, لولـع: أُ ـِا وا

 لال: ِليلا.

ِيـيالً أَ 27280   ُِ امو أُ ـِا وا ـ ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظـادة لولـع: فو ا

 ِليلا.

ِيي     الً لال: ِليلا.حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن لظادة أُ ِا وا

ِيـيالً 27281   ُِ امو أُ ـِا وا ـ ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِن زيل, فـ  لولـع: فو ا

ل  : لقل أوِـق ُليـع, وتقـول: أوِلـت ُلـت ِـ   لال: الوِيق: الل   والى ب تقول لمن تظاِع ُليع الل  

ُوِ ب حظت أل   ف  ُِاب مسظ ق و ق   حظت يورىا  لت النـار يـو  القيامـة, لال: ولم ي ض هللا ِون غو  

 ي يل ف ُون.

 18-17اآلية : 
نفاطي خ ِي  آ*و مو يراً ل  الس ما ِي ُللاانا  فاُ توُم ياُوماً ياُجىاقو اُلوي عي القول في  تووييق لولع تىالت:بفاكاُيفا تاظ قوونا  ين ءا

ُفىوو ً {. لومو ما ُُ  ءاانا وا
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تنـافون أيهـا النـا  يومـا يجىـق الولـلان ِـيرا  ن ءفـ تم  يقول تىالت تء م للمل ءين ِـع: فكيـف   

ِاهلل, ولم تصل لوا ِع. وتوء  أن تلك ءِلك ف  ل ا*ة ُرل هللا ِن مسـىود. وِنحـو الـَِ للنـا فـ  تلـك 

 لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

ونا  ُن  ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لـال: حـلثنا سـىيل, ُـن لظـادة, فـ  لولـع: فاكاُيـفا 27282   تاظ قـو

يرا يقول: ءيف تظقون يوما وأ ظم لل ءف تم ِع و  تصل لون ِع. ِي ُللاانا  فاُ توُم ياُوما ياُجىاقو الوي  ءا

ونا  ُن 27283   ي حلثنا اِن ُرل األُلـت, لـال: حـلثنا اِـن ثـور, ُـن مىمـ , ُـن لظـادة: فاكاُيـفا تاظ قـو

 اليو .ءافاُ توُم لال: وهللا   يظق  من ءف  ِاهلل تلك 

يرا يىن  يو  القيامة, و  ما تلي  الوللان من ِل ة لولع وء ِع, ءما:   ِي ُللاانا   ولولع: ياُوما ياُجىاقو الوي

ي حلثت ُـن الحسـين, لـال: سـمىت أِـا مىـات يقـول: حـلثنا ُريـل, لـال: سـمىت الضـحال 27284  

يرا ءان اِن مسىود يقو ِي ُللاانا  ليكو »ل: يقول ف  لولع: ياُوما ياُجىاقو الوي  تا ءان يو و القيامة دُا رِ نا الما

, فيقول: يا آد  لم فاِىا ِىا النار, فيقول آد : أَ رب    ُلم ل      ما ُلمظن , فيقول هللا لـع:  آد ا

ين,  رلـا ءـاليحي أ  ج من ءـق  ألـف تسـع م ـة وتسـىة وتسـىين, فيوسـالون  لـت النـار سوـودا مقـ  ين, زو

 «.فيلي  لنالك ءق  وليل

ُلـلاانا 27285   ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِن زيل, ف  لولـع: ياُومـا ياُجىاـقو الوي

يرا لال: تلي  الصغار من ء ب تلك اليو .  ِي

ة مظلـققة. وِنحـو    ُنفاطي خ ِيعي يقول تىـالت تءـ م: السـما* مثقلـة ِـِلك اليـو  مظصـلُ  ولولع: الس ما*و مو

 الظوويق. تء  من لال تلك: الَِ للنا ف  تلك لال ألق

ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن 27286  

. ُنفاطي خ ِيعي يىن : تلق   السما* حين ينزل ال حمن  ق  وُز   ُرا , لولع: الس ما*و مو

يسـت وحـلثن  الحـارخ, ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا 27287ُ  

ُنفاطي خ ِيعي لـال:  لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالل, لولع: مو

 مثقلة ِع.

ي حلثنا أِو حفم الحي َ, لال: حلثنا ميمق, لـال: حـلثنا أِـو مـودود, ُـن الحسـن, فـ  27288  

ُنفاطي خ ِيعي لال: مثقلة محزو ة  يو  القيامة. لولع: الس ما*و مو

ي حلثن  ُل   ِن سهق, لال: حلثنا ميمق, لال: حلثنا أِـو مـودود ِحـ  ِـن موسـت, لـال: 27289  

 سمىت اِن أِ  ُل   يقول ف  لِم ا اية, ثم تء   حوم.

يـ حـلثنا اِــن حميـل, لــال: حـلثنا يحيــت ِـن واضــح, لـال: حــلثنا الحسـين, ُــن يزيـل, ُــن 27290  

ُنفاطي خ  مة الس ما*و مو  ِيعي لال: مثقلة ِع. ُك ي

ي حلثن  يىقوب ِن  ِ اليم, لال: حلثنا اِن ُلية, لال: حلثنا أِو ر ا*, ُن الحسن, فـ  27291  

ُنفاطي خ ِيعي لال: مول ة مثقلة.  لولع الس ما*و مو

ُنفاطي خ ِيعي يقـول: مثقـق 27292   ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة الس ما*و مو

 ِع تلك اليو .

ـ خ ِيـعي 27293   ُنفاطي ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لـال اِـن زيـل, فـ  لولـع: الس ـما*و مو

ُت ولال: لِا  لال: لِا يو  القيامة, فجىق الوللان ِيرا, ويو  تنفط  السما*, ول أ:  تاا الس ما*و اُ فاطا ا

 ءلع يو  القيامة.

حلثنا وءيع, ُن سفيان, ُن  اِ , ُن ُرـل هللا ِـن يحيـت, ُـن  ي حلثنا أِو ء ي , لال:27294  

ُنفاطي خ ِيعي لال: ممظل ة ِع, ِلسان الحرلة.  ُك مة, ُن اِن ُرا  الس ما*و مو

ـ خ ِيـعي     ُنفاطي مة, ولم يسمىع ُن اِن ُرا  الس ـما*و مو حلثنا مه ان, ُن سفيان, ُن  اِ , ُن ُك ي

 لال: ممظل ة ِع.

  لِا الموضع ألن الىـ ب تـِء لا وتي ثهـا, فمـن تء لـا و ههـا  لـت السـقف, وتوء ت السما* ف  

ءما يقال: لِا سما* الريت: لسـقفع. ولـل يجـوز أن يكـون تـِءي لم  يالـا أل هـا مـن األسـما* الظـ    

 فصق فيها ِين مي ثها ومِء لا ومن الظِءي  لول اللاُ :

فاعا الس ما*و  لاُيعي لاُوما   عا الس حابي لاحُقنا   فالاُو را  ِالس ما*ي ما
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ُفىوو ً يقول تىالت تء م: ءـان مـا وُـل هللا مـن أمـ  أن يفىلـع مفىـو ً, أل ـع      لومو ما ُُ ولولع: ءانا وا

ينلف وُـلم, ومـا وُـل أن يفىلـع تكوينـع يـو  تكـون الولـلان ِـيرا يقـول: فاحـِروا تلـك اليـو  أيهـا 

 النا , فإ ع ءائن   محالة.

 

 20-19اآلية : 
كا الق كا ياُىلاـمو أا ـ  ِـ  ـرييالً ل   ين  را عي سا ِـ  ِا  يلاـتا را ِاآ*ا ات نا ن  ةخ فاما ُِءي ا مي تا ِي يا ول في  تووييق لولع تىالت:ب ين  لا

و يوقاـل رو اُلل ُيـقا وا  ّللا  ىاـكا وا ينا ما ِي ـنا الـ  عو وا اآئيفاـةخ م  ثولوثـا ن ثولوثا ي اُلل ُيـقي وا يُصـفاعو وا ُد اتا مي
ـتاقوو و أا ن الن ها ـما أالـ  لي ُا ارا 

ونا ياُضـ ي  ـ و آ ا تا وا ُ ضا نكوُم م  ياكوونو مي ُاليما أان سا نا اُلقوُ آني  ا تاياس  ا مي واُ ما *و لاُيكوُم فااُل ا ُا ومو فاظاابا  ِوونا توُحصو

ـا تاياس ـ واُ ما *و ي فاـاُل ا ـرييقي ّللا  ونا يوقاـاتيلوونا فيـ  سا ـ و آ ا ي وا ـن فاُضـقي ّللا  ونا مي ـواُ في  األُرضي ياُرظاغـو أالييمو ُنـعو وا  ا مي

ي  نـلا ّللا  ُي ـلوومو  ُيـ   تاجي ـُن  ا ـكوُم م  واُ أل فوسي ـا توقاـل مو ما ـناً وا سا ا لاُ ضاً حا واو ّللا  ضو أاُل ي ءااةا وا آتوواُ الز   لوـوا الص الاةا وا

يمخ {. حي ا غافوورخ ر  ا  ين  ّللا  واُ ّللا  اُسظاُغفي و ُُ اما أاُ  اً وا أا ُي اً وا   ا

تء م ِقولع:  ن لِم ا ايات الظ  تء  فيها أم  القيامة وألوالها, ومـا لـو فاُـق فيهـا يىن  تىالت    

ـرييالً يقـول:  عي سا ِـ  ـِا  لـت را ـُن ِـا*ا ات نا ِولق الكف  تِء ة يقول: ُر ة وُ ة لمن اُظر  ِها واتىظ فاما

نا ف  تلك لال فمن ِا* من النل  اتنِ  لت رِع   يقا ِاهيمان ِع, والىمق ِطاُظع. وِنحو الَِ لل

 ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

ةخ يىنـ  27295   ُِءي ا مي تـا ِي ـ ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لـال: حـلثنا سـىيل, ُـن لظـادة, لولـع:  ن  لا

ِ عي سارييالً ِطاُة هللا. ِا  لت را ُن ِا*ا ات نا  الق آن فاما

ُن ثولو    ِ كا ياُىلامو أ كا تاقوو و أُد ات مي ثا  الل ُيق يقول لنريع محمل صلت هللا ُليع وسلم:  ن رِك ولولع:  ن  را

 يا محمل يىلم أ ك تقو  أل ب من ثلث  الليق مصليا, و صفع وثلثع.

ا* الملينة والرص ة ِالنفض و صفع وثلثـع ِمىنـت:    ا* ف  ل ا*ة تلك, فق أتع ُامة ل   ا ظلف الق  

 ض ُلـيكم مـن ليـا  الليـق, فقومـوا أد ـت مـن وأد ت من  صفع وثلثع,   كم لم تطيقوا الىمق ِما افظـ

ا* الكوفة ِالنصـ , ِمىنـت:   ـك  ا* مكة وُامة ل   ثلث  الليق ومن  صفع وثلثع. ول أ تلك ِىض ل  

 تقو  أد ت من ثلث  الليق وتقو   صفع وثلثع.

والصواب من القول ف  تلك أ همـا ل ا*تـان مى وفظـان صـحيحظا المىنـت, فرويظهمـا لـ أ القـارى*   

 صي .فم

ىاـكا يىنـ  مـن أصـحاب رسـول هللا صـلت هللا ُليـع وسـلم الـِين ءـا وا    ينا ما ِي نا ال  ولولع: وا ائيفاةخ مي

 ميمنين ِاهلل حين ف ض ُليهم ليا  الليق.

و يوقال رو اللُيقا والنهارا ِالساُات واألولات.   ّللا   ولولع: وا

ومو يقول: ُلم رِكم أيه   ُاليما أُن لاُن توُحصو ا القو  الِين ف ض ُليهم ليا  الليق أن لن تطيقـوا ولولع: 

لاُيكوُم  ت ُجزتم وضىفظم ُنـع, ور ـع ِكـم  لـت الظنفيـف ُـنكم. وِنحـو الـَِ للنـا فـ   ُا ليامع فاظابا 

ومو لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:  مىنت لولع أُن لاُن توُحصو

ـومو ي حلثنا أِو ء ي , لال: حلثنا لليم, ُن ُراد ِن را27296   ُاليما أُن لاُن توُحصو ِل, ُن الحسن 

 أن لن تطيقوم.

حلثن  يقىوب, لال: حلثنا لليم, لال: أ ر    ِع ُراد ِن راِل, لال: سمىت الحسـن يقـول فـ     

ومو لال: لن تطيقوم. ُاليما أُن لاُن توُحصو  لولع 

ُاليما أنُ 27297   ومو يقول: أن  ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا يىقوب, ُن  ىف , ُن سىيل  لاُن توُحصو

 لن تطيقوم.

ومو لال: أن لن تطيقوم.27298   ُاليما أُن لاُن توُحصو  ي لال: ثنا مه ان, ُن سفيان 

ي حلثن  يىقوب, لال: حلثنا اِن ُلية, لال: حلثنا ُطا* ِن السائ , ُـن أِيـع, ُـن ُرـل 27299  

ُســلمخ      ا »هللا ِــن ُمــ و, لــال: لــال رســول هللا صــلت هللا ُليــع وســلم:  ــقخ مو ــيهوما را ا ل ظــاني   يوُحصي

ــلومو  ُاُلــ ا, وياُحما ـالة   ـو ي ءوــق  صا ا فيــ  دِو ـر حو ّللا  , يوسا ــُق ِيهمـا لالييــقخ ـُن ياُىما ما , وا ــي خ ـا ياسي نــةا, ولوما لاظـامو الجا  أُد ا

ُاُل ا مو  ر  و فاظيلـكا »ال: لال: فو ا رأيـت رسـول هللا صـلت هللا ُليـع وسـلم يىقـللا ِيـلم, لـ« ُاُل ا, ويوكا

 , ةي ـل وءارـ   مي ـا ما عي سار حا وحا ِي ى  لت في ا اني وا تاا أوا يزا ُمسو مي اة  في  المي , وأُلفخ و ا مي اةخ ِالل ساني سوونا وا مو  ا
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ـي   ةي سا ُمـسا مي ـا ـلي أُلفاـيني و ا احي قو في  الياُو ي الوا , فوي كوُم ياُىما اني يزا , وأُلفخ في  المي ؟لال: فاظيلكا مي اةخ ِالل ساني «  اة 

: اُتءوُ  ءاِاا, اُتءوُ  ءاِاا »لالوا: فكيف    حصيهما؟ لال:  لووا في  صاالتيعي فاياقوولو لاءومو اللُيطانو وا يوتت أحا

عو حظت يانا ا  ما الو يوناو  عي فاال يازا ىي ُضجا لووا في  ما , ويوُتييعي وا لاىالاعو   ياُىقيقو , وا  «.حظت ياُنفاظيقا

حلثنا أِو  ىيم, ُن سفيان, ُن ُطا* ِن السائ , ُن أِيـع, ُـن ُرـل هللا حلثنا أِو ء ي , لال:    

 ِن ُم و, ُن النر   صلت هللا ُليع وسلم  حوم.

ـومو ليـا  الليـق 27300   ُاليما أُن لاُن توُحصو ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة 

نا القوُ آني  وا ما تاياس  ا مي *و  .ءظ  ُليكم فاُل ا

نا القوُ آني يقول: فال أوا من الليق ما تيس  لكم مـن القـ آن فـ  صـالتكم    وا ما تاياس  ا مي *و ولولع: فاُل ا

مي الل ُيـقا     لاليـيالً  ولِا تنفيف من هللا ُز  و ق  ُن ُرادم ف ضع الـَِ ءـان فـ ض ُلـيهم ِقولـع: لـو

ُنعو لالييالً.   يُصفاعو أوي اُ قوُم مي

قوب, لال: حلثنا اِن ُليـة, ُـن أِـ  ر ـا* محمـل, لـال: للـت للحسـن: يـا أِـا ي حلثن  يى27301  

سىيل ما تقول ف  ر ق لل اسظ ه  الق آن ءلع ُن ّه  للرع, فـال يقـو  ِـع,   مـا يصـل  المكظوِـة, 

ُول ُمــظومُ  ل ُمنــامو و ُا ــا  ُلــمي لما ُي مــا لاــُم  لـال: يظوســل القــ آن, لىــن هللا تال لــال هللا للىرــل الصــالح: وا   ــعو لاــِوو 

نا القوُ آني لال:  ىم, ولو  مسين  وا ما تاياس  ا مي *و ءوُم للت: يا أِا سىيل لال هللا: فاُل ا وا أُ ظوُم وا  آِاؤو تاُىلامو

 آية.

وا 27302   *و , ف  لولع: فاُل ا  َ ي حلثنا أِو ء ي , لال: حلثنا وءيع, ُن ُثمان الهملا  , ُن السل

نا القوُ آني لال  : م ة آية.ما تاياس  ا مي

 ي لال: ثنا وءيع, ُن رِيع, ُن الحسن, لال: من ل أ م ة آية ف  ليلة لم يحا ع الق آن.27303  

ي لال: ثنا وءيع, ُن األُم , ُن أِ  صالح, ُن ءى , لال: من ل أ ف  ليلة م ة ءوظـ  27304  

 من الىاِلين.

ونا يا    ُ ضات وآ ا و ُنكوُم ما ياكوونو مي ُاليما أُن سا ي يقـول ولولع:  ـُن فاُضـقي ّللا  ُض ِوونا في  األُرض ياُرظاغوونا مي

تىالت تء م: ُلم رِكم أيها الميمنـون أن سـيكون مـنكم ألـق مـ ض لـل أضـىفع المـ ض ُـن ليـا  

ي فـ  تجـارة لـل سـاف وا لطلـ   ـُن فاُضـقي ّللا  ونا مي ونا ياُض ِوونا في  األُرضي ف  سـف  ياُرظاغـو الليق وآ ا و

ي يقـول: وآ ـ ون المىاش فوُجزلم, فوض ـرييقي ّللا  ونا يوقـاتيلوونا فيـ  سا ـ و ىفهم أيضا ُن ليا  الليـق وآ ا

أيضا منكم يجاللون الىلو  فيقاتلو هم ف   وص ة دين هللا, ف حمكم هللا فنفـف ُـنكم, ووضـع ُـنكم 

ُنعو يقول: فال *وا ا ان  ت  فف تلك ُنكم من الليق  وا ما تاياس  ا مي *و ف  صالتكم ف ض ليا  الليق فاُل ا

مـن تءـ  القـ آن. وِنحـو الـَِ للنـا فـ  تلـك لـال ألـق « منـع»ما تيس   من الق آن. والها* ف  لولع 

 الظوويق. تء  من لال تلك:

ــو ِنصــال 27305   ــال: ثــم أ ر ــادة, ل ــال: حــلثنا ســىيل, ُــن لظ ــال: حــلثنا يزيــل, ل ــ حــلثنا ِلــ , ل ي

ـ ُ ضا ُنكوُم ما ياكوونو مي ُاليما أُن سا ـُن فاُضـقي الميمنين, فقال:  ونا مي ونا ياُضـ ِوونا فيـ  األُرض ياُرظاغـو ـ و ت وآ ا

ل لــِم  ُنــعو لــال: افظــ ض هللا القيــا  فــ  أو  ــ ا مي وا مــا تاياس  *و ي, فــاُل ا ــرييقي ّللا  ونا يوقــاتيلوونا فيــ  سا ــ و ي, وآ ا ّللا 

هللا الســورة, فقــا   رــ   هللا صــلت هللا ُليــع وســلم وأصــحاِع حــو ً حظــت ا ظفنــت ألــلامهم, وأمســك 

ُـا ِىـل   اتمظها اثن  ُل  ِه ا ف  السـما*, ثـم أ ـزل الظنفيـف فـ  آ  لـا فصـار ليـا  الليـق تطو 

 ف يضة.

ءـاةا    وا الز  وا الص الةا يقول: وأليموا المف وضة ول  الصلوات النمـس فـ  اليـو  والليـق وآتـو وألييمو

تلك لال ألق الظوويق. تء   يقول: وأُطوا الزءاة المف وضة ف  أموالكم أللها. وِنحو الَِ للنا ف 

 من لال تلك:

ءـاةا 27306   وا الز  وا الص الةا وآتـو ي حلثن  ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة وألييمو

 فهما ف يضظان وا رظان,   ر صة ألحل فيهما, فود ولما  لت هللا تىالت تء م.

سانا يقول: و   ا لاُ ضا حا وا ّللا  ضو  ا فقوا ف  سريق هللا من أموالكم.ولولع: وأُل ي

 وءان اِن زيل يقول ف  تلك ما:  

ا 27307   ـوا ّللا  ضو ي حلثن  ِع يـو س, لـال: أ ر  ـا اِـن ولـ , لـال: لـال اِـن زيـل فـ  لولـع: وأُل ي

سانا لال: الق ض: النوافق سوى الزءاة. ا حا  لاُ ضا
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لوو   ُي   تاجي ُن  ا كوُم مي وا ألُ فوسي ما توقال مو ُُ اما أُ  ا يقول: وما تقـل موا أيهـا ولولع: وا ُي ا وأ ي لووا  ا ُنلا ّللا  ُي مو 

الميمنون أل فسكم ف  دار الل يا من صللة أو  فقة تنفقو ها ف  سريق هللا, أو غي  تلك من  فقـة فـ  

, أو غيـ  تلـك مـن أُمـال النيـ  فـ   و وم الني , أو ُمق ِطاُـة هللا مـن صـالة أو صـيا  أو حـ  

, تجلوم ُنل هللا يو  القيامة ف  مىادءم, لو  ي ا لكم مما لل مظم فـ  الـل يا, وأُ ـم  ل  ما ُنل هللا

ا يقـول تىـالت  وا ّللا  اُسـظاُغفي و منع ثواِا: أَ ثواِع أُ م من تلك الَِ لل مظموم لو لم تكو وا لل مظموم وا

يمخ يقو حي ا غافوورخ را ل:  ن هللا تو مغف ة لِ وب تء م: وسلوا هللا غف ان ت وِكم يصفح لكم ُنها  ن ّللا 

 من تاب من ُرادم من ت وِع, وتو رحمة أن يىالرهم ُليها من ِىل توِظهم منها.

 سورة المدثر

 سورة الملث  مكية

 وآياتها ست و مسون

 بسم هللا الرحَمن الرحيـم
 

 7-1اآلية : 
ُر ل  وا  ِي ــ ا  ــُم فاو ــل ث  و ل  لو ــا اُلمو اي ها ــع تىالت:بياو ــيق لول ــي  تووي ــول ف ــُ  ل  الق ــكا فاطاه  ثييااِا ــُ  ل  وا ر  ــكا فاكا  ِ را

ِ كا فااُصريُ  {. لي ا ُ  ل  وا ا تاُمنون تاُسظاُكثي و ل  وا ُ زا فااُلجو ال    وا

: يا أيها المظلث  ِثياِع ُنل  ومع.    ل ث  و  يقول  ق  ثناؤم: يا أي ها المو

 ِقطيفة. تء  من لال تلك: وتوء  أن  ر   هللا صلت هللا ُليع وسلم ليق لع تلك, ولو مظلث   

يــ حــلثنا محمــل ِــن المثنــت, لــال: حــلثنا يحيــت ِــن ســىيل, ُــن ِــىرة, ُــن المغيــ ة, ُــن 27308  

ل ث  و لال: ءان مظلث ا ف  لطيفة.   ِ اليم يا أي ها المو

ل ِ *  زل من الق آن ُلت رسول هللا صلت هللا ُليع وسلم, وأ ع ليـق لـع:    وتوء  أن لِم ا اية أو 

, ءما:يا أي   ل ث  و  ها المو

ي حلثنا يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: أ ر  ا يو س, ُن اِن ِهاب, لـال: أ ر  ـ  27309  

أِو سلمة ِن ُرـل الـ حمن, أن  ـاِ  ِـن ُرـل هللا األ صـارَ لـال: لـال رسـول هللا صـلت هللا ُليـع 

ـُوتا »وسلم ولو يحل خ ُن فظ ة الوح :  ُىت صا ـ , فـإتاا ِاُينا أ ا أُملي  سامي فاُىـتو رأسي ـنا الس ـما*ي فا ا مي

ا*ا  اليسخ ُلت ءوُ سي   ِاينا الس ما*ي واألُرضي  َ  ا*ا ي  ِيحي ا ِي لاك ال  لال رسول هللا صلت هللا ُليع « الما

و ي »وســلم:  لوــو  , فــلاث  و م  لوــو ي  زا م  : زا لــا, و ي ُــتو أُللــ  فاقوُلــتو ُنــعو فا ا ثيثُــتو مي  فــو زل هللا: يــا أي هــا« فاجو

ُ  لال: ثم تظاِع الوح . ُ زا فاُلجو ال   ر ُ ...  لت لولع: وا ِ كا فاكا را ُر وا ِي ل ث  و لوُم فوُ   المو

حلثنا اِن المثنت, لال: حلثنا الوليـل ِـن مسـلم, لـال: حـلثنا األوزاُـ , لـال: ثنـ  يحيـت ِـن أِـ     

ل, فقال: يا أي ها المو  َ  الق آن أو زل أو  ِ كا ءثي , لال: سولت أِا سلمة: أ ل ث  و فقلت: يقولون اُل أ ِاُسمي را

 , ـل ث  و ل؟ فقـال: يـا أي هـا المو َ  القـ آن أ ـزل أو  , فقال أِو سـلمة: سـولت  ـاِ  ِـن ُرـل هللا: أ لا ا َ  ا الِ 

لا ا فقال:   أ ر ل    مـا حـلثنا النرـ   صـلت هللا ُليـع وسـلم,  َ  ا ِي ِ كا ال  فقلت يقولون: اُل أ ِاُسمي را

  حي ا* فلما لضـيت  ـوارَ لرطـت, فاسـظرطنت الـوادَ, فنوديـت, فن ـ ت ُـن  اورت ف»لال: 

يمين  وُن ِمال  و لف  ولل ام , فلم أر ِي ا, فن  ت فـوق رأسـ  فـإتا لـو  ـالس ُلـت ُـ ش 

فجثثـت منـع, ولقيـت »لكِا لـال ُثمـان ِـن ُمـ و,   مـا لـو: « ِين السما* واألرض, فنليت منع

ُر. ليجة, فقلت: دث و  , فلث و  , و ل ث  و لوُم فوُ لي : يا أي ها المو  صروا ُل   ماً*, فو زل هللا ُل  

حلثنا أِو ء ي , لال: حلثنا وءيع, ُن ُل   ِن مرارل, ُن يحيت ِن أِ  ءثي , لال: سـولت أِـا    

ل لال: للت:   هم يقولـون اُلـ أ ِاُسـمي  ل ث  و أو  ل ما  زل من الق آن, لال:  زلت يا أي ها المو  سلمة ُن أو 

, فقال: سولت  اِ  ِن ُرـل هللا, فقـال:   أحـل ثك    مـا حـلثنا رسـول هللا صـلت هللا  لا ا َ  ا ِي ِ كا ال  را

يينـ  »ُليع وسلم لال:  ـُن يامي ُا ُوتا, فانا اُ تو  ُىتو صا , فاسامي َ لاراُطتو اري وا ُيتو  ي ا لاضا اً* فلم  ُرتو ِيحي ا  اوا

ُلفي  فالا  ُي ا, وا ا اُ تو  ا ِا و يـ  فالاُم أرا  : داث  و ـةا, فاقوُلـتو يجا لي ُي ا, فوتاُيتو  ا ِا فاُىتو رأس  ف أُيتو  ُي ا, فا ا ِا ُم أرا 

. ل ث  و دا, فنزلت يا أي ها المو ُال   ما* ِاري صر وا   وا
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, لال: فظـ  الـوح  27310    َ ي حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن الزل 

سـلم فظـ ة, فحـزن حز ـا, فجىـق يىـلو  لـت ِـوال  رؤو  الجرـال ُن رسول هللا صلت هللا ُليع و

ليظ دَ  منها, فكلمـا أوفـ  ِـِروة  رـق ترـل ى لـع  ر يـق ُليـع السـال  فيقـول:   ـك  رـ   هللا, فيسـكن 

ِاُيناما أ ا أُملي  ياُوما  ُت » وِع, وتسكن  فسع فكان النر   صلت هللا ُليع وسلم يحل خ ُن تلك, لال: 

لاكا  ُىـتو  رأُيتو الما را, فا ا ا ُُ ُنعو رو ثيثُتو مي , فاجو ا*ا ُلت ءوُ سي   ِاينا الس ما*ي واألُرضي َ ءان يوتيين  ِيح ا ِي ال 

لنام لوو ي , فزم  م  : زا ةا فاقوُلتو يجا لي ُ , «:  لت  ا رـ  كا فاكا ِـ  را ُر, وا ِي , لوُم فوُ ـ ل ث  و أَ فلث  ام, فو زل هللا يا أي ها المو

ُ  لال ال ثيياِاكا فاطاه  ... حظت ِلت ما لاُم وا لا ا َ  ا ِي ِ كا ال  ل ِ * أ زل ُليع: اُل أ ِاُسمي را زل َ: فكان أو 

 ياُىلاُم.

, فقـال ِىضـهم: مىنـت تلـك: يـا أيهـا النـائم فـ     ل ث  و وا ظلف ألق الظوويق ف  مىنت لولع: يا أي ها المو

 ثياِع. تء  من لال تلك:

ال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , ل27311  

ل ث  و لال: يا أيها النائم.  ُرا , لولع: يا أي ها المو

ـل ث  و يقـول: 27312   ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سـىيل, ُـن لظـادة, لولـع: يـا أي هـا المو

 المظلث  ف  ثياِع.

ة وأثقالها. تء  من لال تلك:ولال آ  ون: ِق مىنت تلك: يا أيها المظلث  الن    رو 

ــ ق داود ُـن لـِم ا ايــة: يـا أي هــا 27313   يـ حـلثنا اِــن المثنـت, لــال: حـلثنا ُرـل األُلــت, لـال: وسو

ل ث  و فحلثنا ُن ُك مة أ ع لال: دث  ت لِا األم  فقم ِع.  المو

ر يقول تىالت تء م لنريع محمل صلت هللا ُليع وسلم: لم من    ِي  ومك فو ِر ُـِاب هللا ولولع: لوُم فوُ 

لومك الِين أِ ءوا ِاهلل, وُرلوا غي م. وِنحو الَِ للنا ف  تلـك لـال ألـق الظوويـق. تءـ  مـن لـال 

 تلك:

ُر: أَ أ ـِر ُـِاب هللا 27314   ِي ُم فوُ ـ ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظـادة لـو

 وولائىع ف  األمم, وِل ة  قمظع.

    ِ را ر ُ  يقول تىالت تء م: ورِك يا محمـل فى ـم ِىرادتـع, وال غرـة  ليـع فـ  حا اتـك ولولع: وا كا فاكا

 دون غي م من ا الهة واأل لاد.

ُ  ا ظلف ألق الظوويق ف  توويق تلك, فقال ِىضهم: مىنت تلك:   تلرس ثياِك    ثيياِاكا فاطاه  ولولع: وا

 ُلت مىصية, و  ُلت غلرة. تء  من لال تلك:

حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن  ي27315  

ُ  لال: أما سمىت لول غايالن ِن سالامة: ثيياِاكا فاطاه   ُرا  وا

ة  أتاقان عو   ُن غاُلرا لاريُستو وا  مي ي   ثاُوبا فا ي   ُملي ّللا   و   ت ِيحا

ُصىا  ِ    مة, ُـن اِـن ُرـا , لـال: حلثنا أِو ء ي , لال: حلثنا مو ن سال , ُن األ لح, ُن ُك ي

ـُ  لـال:   تلرسـها ُلـت مىصـية و  ُلـت  ثيياِاـكا فاطاه  أتام ر ق وأ ا  الس فقال: أرأيـت لـول هللا: وا

:  غلرة, ثم لال: أما سمىت لول غيالن ِن سلمة الثقف  

ُن غاُلرا   لاريُستو وا  مي ي   ثاُوبا فا ي   ُملي ّللا   ة  أتاقان عو و   ت ِيحا

مـة, لولـع: 27316   ي حلثنا سىيل ِن يحيت, لال: حـلثنا حفـم ِـن غيـاخ, ُـن األ لـح, ُـن ُك ي

ُ  لال:   تلرسها ُلت غلرة, و  ُلت فج ة, ثم تمث ق ِلى  غيالن ِن سلمة لِا. ثيياِاكا فاطاه   وا

رـل هللا الكنـلَ, ُـن حلثنا اِن حميل, لـال: حـلثنا مهـ ان, لـال: حـلثنا سـفيان, ُـن األ لـح ِـن ُ   

ةا الثقف  : ُ  لال:   تلرس ثياِك ُلت مىصية, ألم تسمع لول غيالن ِن سالاما ثيياِاكا فاطاه  مة وا  ُك ي

ة  أتاقان عو   ُن غاُلرا لاريُستو وا  مي ي   ثاُوبا فا ي   ُملي ّللا   و   ت ِيحا

ل اِـن  ـ ي , أ ر  ـ  ي حلثن  زء يـا ِـن يحيـت ِـن أِـ  زائـلة, لـال: حـلثنا حجـاج, لـا27317  

ــُ  لــال: مــن اهثــم, ثــم لــال:  قــ   الثيــاب فــ  ءــال   ثيياِاــكا فاطاه  ُطــا*, أ ــع ســمع اِــن ُرــا  يقــول: وا

 الى ب.

ي , ُن ُطا*, ُن اِن     حلثنا سىيل ِن يحيت, لال: حلثنا حفم ِن غياخ القاض , ُن اِن  و ا

ُ  لال: ف  ءال  الى ب:  ق ثيياِاكا فاطاه      الثياب.ُرا , لولع وا
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يـ حـلثنا اِـن المثنـت, لــال: حـلثنا يحيـت ِـن سـىيل, ُــن ِـىرة, ُـن مغيـ ة, ُـن  ِــ اليم 27318  

ُ  لال: من الِ وب. ثيياِاكا فاطاه   وا

ثيياِاـكا     حلثنا أِو ء ي , لال: حلثنا يحيت ِن سىيل, ُن اِن   ي , ُن ُطا*, ُن اِن ُرـا  وا

ُ  لال: من الِ وب.  فاطاه 

ُ  لال: ل  ي حلثن27319   ثيياِاكا فاطاه  ا اِن ُرل األُلت, لال حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن لظادة وا

 ءلمة من الى ِية ءا ت الى ب تقولها:  ه  ثياِك: أَ من الِ وب.

ـُ  يقـول: 27320   ثيياِاـكا فاطاه  ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سـىيل, ُـن لظـادة, لولـع: وا

, فكا ت الى ب تسـمت ال  ـق  تا  كـا ولـم يـف ِىهـل أ ـع دا يـس الثيـاب, و تا  ه  لا من المىاص 

 وفت وأصلح لالوا: مطه   الثياب.

حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سـفيان, ُـن اِـن  ـ ي , ُـن ُطـا*, ُـن اِـن ُرـا :    

ُ  لال: من اهثم. ثيياِاكا فاطاه   وا

ُ  لال: من اهثم.لال: ثنا مه ان, ُن سفيان, ُن مغي ة, ُ    ثيياِاكا فاطاه   ن  ِ اليم وا

لثت ُـن الحسـين, لـال: سـمىت أِـا مىـات يقـول: حـلثنا ُريـل, لـال: سـمىت الضـحال 27321   ي حو

ُ  يقول:   تلرس ثياِك ُلت مىصية. ثيياِاكا فاطاه   يقول ف  لولع: وا

ـ ي , ُـن ُطـا    *, ُـن اِـن ُرـا  حلثنا أِو ء ي , لـال: حـلثنا وءيـع, ُـن سـفيان, ُـن اِـن  و

ُ  لال: من اهثم. ثيياِاكا فاطاه   وا

 لال: ثنا وءيع, ُن سفيان, ُن مغي ة, ُن  ِ اليم, لال: من اهثم.   

 ي لال: ثنا وءيع, ُن سفيان, ُن األ لح, سمع ُك مة لال:   تلرس ثياِك ُلت مىصية.27322  

 لا : من النطايا. ي لال: ثنا وءيع, ُن سفيان, ُن  اِ , ُن ُام  وُطا*27323  

 ولال آ  ون: ِق مىنت تلك:   تلرس ثياِك من مكس  غي   ي . تء  من لال تلك:  

ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن 27324  

ُ  لال:   تكن ثياِك الظ  تلرس من مكسـ  غيـ   ائـ , ويقـال: ثيياِاكا فاطاه    تلـرس ثياِـك  ُرا  وا

 ُلت مىصية.

 ولال آ  ون: ِق مىنت تلك: أصلح ُملك. تء  من لال تلك:  

ي حلثن  يحيت ِن  لحة الي ِـوُ , لـال: حـلثنا فضـيق ِـن ُيـاض, ُـن منصـور, ُـن 27325  

ُ  لال: ُملك فوصلح. ثيياِاكا فاطاه   مجالل, ف  لولع: وا

ثيياِاـكا ي حلثنا اِـن حميـل, لـال: حـلثنا   يـ , ُـن من27326   يـن فـ  لولـع: وا زي صـور, ُـن أِـ  را

ُ  لال: ُملك فوصلحع, وءان ال  ق  تا ءان  ريا الىمق, لالوا: فالن  ريا الثياب, و تا ءـان  فاطاه 

 حسن الىمق لالوا: فالن  ال  الثياب.

 ولال آ  ون ف  تلك ما.  

وحلثن  الحارخ لال: ي حلثنا محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِو ُاصم, لال: حلثنا ُيست 27327  

ـُ  لـال:  ثيياِاـكا فاطاه  حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالل, لولـع: وا

 لست ِكالن و  ساح , فوُ ض ُما لالوا.

 ولال آ  ون: ِق مىنت تلك: اغسلها ِالما*, و ه لا من النجاسة. تء  من لال تلك:  

الـ , لـال: حـلثنا ُلـ   ِـن ُرـل هللا ِـن  ىفـ , ُـن أحمـل ِـن ي حـلثن  ُرـا  ِـن أِـ   27328  

ـُ   ثيياِاـكا فاطاه  موست ِن أِ  م يم صاح  الليلي, لال: أ ر  ا اِـن ُـون, ُـن محمـل ِـن سـي ين وا

 لال: اغسلها ِالما*.

ـُ  لـال: 27329   ثيياِاـكا فاطاه  ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِن زيل, ف  لولـع: وا

 ان المل ءون   يظطه ون, فوم م أن يظطه , ويطه   ثياِع.ء

مة    ولِا القول الَِ لالع اِن سي ين واِن زيل ف  تلك أّه  مىا يع, والَِ لالع اِن ُرا  وُك ي

ُوني ا ِـع:  سـمك فطهـ  مـن الـِ وب, وهللا أُلـم ِمـ ادم  واِن زء يا لول ُليع أءث  السلف من أ ع 

 من تلك.
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ُ زا فالُ    ال   ا* الكوفـة: وا ا* الملينـة وُامـة لـ   ا* فـ  لـ ا*ة تلـك, فقـ أم ِىـض لـ   ُ  ا ظلفـت القـ   جو

ُ ــز» ُ ــزا ِضــم الــ ا*, فمــن ضــم  الــ ا* « وال   ِكســ  الــ ا*, ولــ أم ِىــض المكيــين والمــل يين وال  

و هع  لت األوثان, ولال: مىنت الكال : واألوثان فالج  ُرادتها, وات ل  لمظها, ومن ءس  ال ا* 

 هع  لت الىِاب, ولال: مىنام: والىِاب فالج , أَ ما أو   لك الىِاب من األُمال فالج .و   

والصواب من القول ف  تلك أ همـا ل ا*تـان مى وفظـان, فرويظهمـا لـ أ القـارى* فمصـي , والضـم    

ق ِـين توويـق  والكس  ف  تلك لغظان ِمىنت واحل, ولـم  جـل أحـلا مـن مـن مظقـل م  ألـق الظوويـق فـ  

.تل ق ِين تلك فيما ِلغنا الكسائ    ك, و  ما ف  

ُ زا ف  لِا الموضع, فقال ِىضهم: لو األصنا . تء  من لـال    وا ظلف ألق الظوويق ف  مىنت ال  

 تلك:

, ُـن اِـن ُرـا , فـ  27330   , لال: حلثنا أِو صالح, لال: ثن  مىاويـة, ُـن ُلـ   ي حلثن  ُل  

ُ  يقول: السن ُ زا فاُلجو ال    ط ولو األصنا .لولع: وا

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 27331  

  ُ ُ زا فاُلجو ال   لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالل, لولع: وا

 لال: األوثان.

ي , لال: حلثنا وءيع, ُن  س ا27332   ئيق لـال أِـو  ىفـ : أحسـرع أ ـا ُـن  ـاِ   ي حلثنا أِو ءو ا

ُ  لال: األوثان. ُ زا فاُلجو ال   مة وا  ُن مجالل وُك ي

ُ :  سا  و ائلة, 27333   ُ زا فاُلجو ال   ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة وا

عو  صـلت هللا ُليـع وسـلم ولما صنمان ءا ا ُنل الريت يمسح و ولهما من أتت ُليهما, فوم  هللا  ريـ 

 أن يجظنرهما ويىظزلهما.

  27334  ُ ُ ـزا فـاُلجو ال   َ  وا ي حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُـن مىمـ , ُـن الزلـ 

 لال: ل  األوثان.

ُ  لال: 27335   ُ زا فاُلجو ال   ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِن زيل, ف  لولع: وا

 م الظ  ءا وا يىرلون أم م أن يهج لا, فال يوتيها, و  يق ِها.ال  ز: آلهظه

 ولال آ  ون: ِق مىنت تلك: والمىصية واهثم فالج . تء  من لال تلك:  

ُ ــزا 27336   ال   يـ حــلثنا اِـن حميــل, لـال: حــلثنا مهــ ان, ُـن ســفيان, ُـن مغيــ ة, ُـن  ِــ اليم وا

ُ  لال اهثم.  فاُلجو

لثت ُـن الحسـين,27337   لـال: سـمىت أِـا مىـات يقـول: حـلثنا ُريـل, لـال: سـمىت الضـحال  ي حو

ُ  يقول: الج  المىصية. ُ زا فاُلجو ال    يقول ف  لولع: وا

 ولل ِي نا مىنت ال  ز فيما مضت ِلواللم المغنية ُن  ُادتها ف  لِا الموضع.  

ِىضهم: مىنت تلك: و  توىطي يا ولولع: وا  تاُمنوُن تاُسظاُكثي و ا ظلف ألق الظوويق ف  توويق تلك, فقال   

 محمل ُطية لظىطات أءث  منها. تء  من لال تلك:

ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن 27338  

 ُرا , لولع: وا  تاُمنوُن تاُسظاُكثي و لال:   توىط ُطية تلظمس ِها أفضق منها.

ــل  يــ حــلثنا أِــو27339   غيــ ة, لــال: ثنــ  أِــو حيــوة ِــ يح ِــن يزي حميــل الحمصــ  أحمــل ِــن المو

, لال: ثن  أر اة ُن ضم ة ِن حري  وأِ  األحوق ف  لولع: وا  تاُمنوُن تاُسظاُكثي و لال:  الحض م  

   تىط ِي ا, لظوُىط  أءث  منع.

مـة, فـ 27340   لولـع: وا  تاُمـنوُن  ي حلثن  يىقوب, لال: حلثنا اِن ُلية, ُن أِ  ر ا*, ُن ُك ي

 تاُسظاُكثي و لال:   تىطي ِي ا لظوُىطا  أءث  منع.

مـة     حلثنا اِن المثنت, لال: حلثنا محمل ِن  ىف , لال: حلثنا ِىرة, لال: أ ر    مـن سـمع ُك ي

 يقول: وا  تاُمنوُن تاُسظاُكثي و لال:   تىط الىطية لظ يل أن تو ِ أءث  منها.

ِن  لحة الي ِوُ , لـال: حـلثنا فضـيق, ُـن منصـور, ُـن  ِـ اليم وا   ي حلثن  يحيت27341  

 تاُمنوُن تاُسظاُكثي و لال:   تىط ءيما تازداد.
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غي ة, ُن  ِ اليم, ف  لولع وا      حلثنا اِن ِلار, لال: حلثنا أِو ُاصم, لال: حلثنا سفيان, ُن مو

 .تاُمنوُن تاُسظاُكثي و لال:   تىط ِي ا لظو ِ أءث  منع

ي , لال: حلثنا وءيع, ُن سلمة, ُن الضـحال وا  تاُمـنوُن تاُسـظاُكثي و لـال:   27342   ي حلثنا أِو ءو ا

 تىطي لظوُىطا  أءث  منع.

لال: ثنا وءيع, ُـن سـفيان, ُـن مغيـ ة, ُـن  ِـ اليم, فـ  لولـع وا  تاُمـنوُن تاُسـظاُكثي و لـال:   تىـطي    

 لظوُىطات أءث  منع.

يل, لال: حلثنا   ي , ُن منصور, ُن  ِ اليم, ف  لولع وا  تاُمنوُن تاُسظاُكثي و لال:   حلثنا اِن حم   

 تىط ِي ا لظزداد.

اد, ُـن الضـحال, لـال: لـو ال ِـا 27343   ُي   لال: حـلثنا وءيـع, ُـن اِـن أِـ  رو  ي حلثنا أِو ءو ا

ة.  الحالل, ءان للنر   صلت هللا ُليع وسلم  اص 

ان: حـالل, ي حلثنا أِو ءو 27344   ِاوا ُي  , لال: حلثنا وءيع, ُن أِ  حجي ة, ُن الضحال, لما ري  ا

 وح ا  فوما الحالل: فالهلايا, والح ا : فال ِا.

ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة, لولع: وا  تاُمنوُن تاُسظاُكثي و يقول: 27345  

 مىارضها.  تىط ِي ا,   ما ِك مجازاة الل يا و

ي حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن لظادة وا  تاُمنوُن تاُسظاُكثي و لال: 27346  

   تىط ِي ا لظثاب أفضق منع, ولالع أيضا  او .

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 27347  

ل: حــلثنا ورلــا*,  ميىــا ُــن اِــن أِــ   جــيح, ُــن مجالــل, لولــع وا  تاُمــنوُن لــال: حــلثنا الحســن, لــا

 تاُسظاُكثي و لال: تىط  ما ً مصا ىة ر ا* أفضق منع من الثواب ف  الل يا.

حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان, ُن مغيـ ة, ُـن  ِـ اليم, لـال:   تىـط لظوُىطـ     

 أءث  منع.

 ُن سفيان, ُن منصور, ُن  ِ اليم وا  تاُمنوُن تاُسظاُكثي و لال:   تىط لظزداد. لال: ثنا مه ان,   

لال: ثنا مه ان, ُـن سـفيان, ُـن ر ـق, ُـن الضـحال ِـن مـزاحم وا  تاُمـنوُن تاُسـظاُكثي و لـال: لـ     

س ع ُليهم. وا ة مو ة, وللنا  ُام   للنر   صلت هللا ُليع وسلم  اص 

 : و  تمنن ُملك ُلت رِك تسظكث . تء  من لال تلك:ولال آ  ون: ِق مىنت تلك  

ي حلثنا مجالل ِن موست, لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سفيان ِن حسين, ُن الحسن, ف  27348  

 لولع: وا  تاُمنوُن تاُسظاُكثي و لال:   تمنن ُملك تسظكث م ُلت رِك.

, ُن الحسن وا  تاُمنوُن تاُسظاُكثي و لـال:   حلثنا محمل ِن ِلار, لال: حلثنا لوتة, لال: حلثنا ُو    

 تمنن تسظكث  ُملك.

حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا يحيت ِن واضح, لال: حلثنا يو س ِن  افع أِو غا م, ُن أِ  سهق,    

 ءثي  ِن زياد, ُن الحسن وا  تاُمنوُن تاُسظاُكثي و يقول:   تمنن تسظكث  ُملك الصالح.

ميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سـفيان, ُـن أِـ   ىفـ , ُـن ال ِيـع ِـن أ ـس  ي حلثنا اِن27349   حو

 وا  تاُمنوُن تاُسظاُكثي و لال:   يكث  ُملك ف  ُينك, فإ ع فيما أ ىم هللا ُليك وأُطال لليق.

هوا مىنت لولع: وا  تاُمنوُن أَ    ولال آ  ون: ِق مىنت تلك:   تضىف أن تسظكث  من الني . وو  

 , من لولهم: حرق منين:  تا ءان ضىيفا. تء  من لال تلك:  تضىف

ي حلثنا أِو حميل ِن المغي ة الحمص , لال: حلثنا ُرل هللا ِن ُم و, لـال: حـلثنا محمـل 27350  

ـيف ُـن مجالـل, فـ  لولـع: وا  تاُمـنوُن تاُسـظاُكثي و لـال:   تضـىف أن تسـظكث  مـن  صي ِن سلمة, ُن  ا

 الى ب: تضىف. الني , لال: تمنن ف  ءال 

ة ُلت النا , تو ِ ُليع منهم أ  ا. تء  من لال تلك:    ولال آ  ون ف  تلك:   تمنن ِالنرو 

ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لـال: لـال اِـن زيـل, فـ  لولـع: وا  تاُمـنوُن تاُسـظاُكثي و 27351  

ة والق آن الَِ أرسلنال ِع تسظكث لم ِع, ت  و ِ ُليع ُوضا من الل يا.لال:   تمنن ِالنرو 

وأولت لِم األلوال ُنلَ ِالصواب ف  تلك لول من لال: مىنت تلك: و  تمنن ُلت رِك من أن   

 تسظكث  ُملك الصالح.
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و  ما للت تلك أولت ِالصواب, ألن تلك ف  سياق آيـات تقـل   فـيهن  أمـ  هللا  ريـع صـلت هللا ُليـع   

ُلت ما ياُلقات مـن األتى فيـع, فهـِم ِـون تكـون مـن أ ـوا  تلـك, وسلم ِالجل  ف  اللُا*  ليع, والصر  

وا  تاُمـنوُن أُن »أِرع منها ِون تكون من غي لا. وتوء  ُن ُرل هللا ِن مسـىود أن تلـك فـ  ل ا*تـع: 

 «.تاُسظاُكثي و 

ِاكا فاُصريُ  يقول تىالت تء م: ول ِك فاصر  ُلت مـا لقيـت فيـع مـن المكـ وم. وِنحـو   لي ا  ولولع: وا

الَِ للنا ف  تلك لال  ماُة مـن ألـق الظوويـق ُلـت ا ـظال  فيـع ِـين ألـق الظوويـق. تءـ  مـن لـال 

 تلك:

ي حلثنا محمل ِن ُمـ و, لـال: حـلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 27352  

ِ كا  لي ا فاُصـريُ   لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالل, لولع: وا

 لال: ُلت ما أوتيت.

ِ كا فاُصـريُ  لـال: 27353   لي ا ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِن زيل, ف  لولع: وا

 حمق أم ا ُ يما محارِة الى ب, ثم الىجم من ِىل الى ب ف  هللا.

 ولال آ  ون: ِق مىنت تلك: ول ِك فاصر  ُلت ُطيظك. تء  من لال تلك:  

ِ كا فاُصـريُ  27354   لي ا ي , لال: حلثنا وءيع, ُن سفيان, ُن مغي ة, ُن  ِ اليم وا ي حلثنا أِو ءو ا

 لال: اصر  ُلت ُطيظك.

حلثنا اِـن حميـل, لـال: حـلثنا مهـ ان, ُـن سـفيان, ُـن مغيـ ة, ُـن  ِـ اليم, لـال: اصـر  ُلـت    

 ُطيظك هلل.

فيان, ُـن مغيـ ة, ُـن  ِـ اليم, فـ  لولـع: حلثنا اِن ِلار, لال: حلثنا أِو ُاصم, لال: حلثنا س   

ِ كا فاُصريُ  لال: ُطيظك اصر  ُليها. لي ا  وا

 

 12-8اآلية : 
ينا  ـافي ي ُالاـت اُلكا ـي خ ل   ُاسي ِ  ياـُو خ  الووري ل  فاـِاليكا ياُوما يـ القول في  تووييق لولع تىالت:بفاـإيتاا  وقيـ ا فيـ  النـ 

لاُقتو  ُن  ا ما ي   ل  تاُر ي  وا ُملووداً {.غاُي و ياسي ا ً م  ىاُلتو لاعو ما يلاً ل  وا ا حي  وا

, فِلك يوم ِ يو  ِليل. وِنحو الَِ للنا فـ  تلـك لـال     يىن   ق  ثناؤم ِقولع: فاإتاا  وفيخا في  الص وري

 ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

ي , لال: حلثنا اِن فضيق وأسرا , ُن مط   , ُن ُطية الىـوف27355   , ُـن ي حلثنا أِو ءو ا   

ـي خ لـال رسـول هللا صـلت هللا ُليـع  ُاسي ِ  ياـُو خ  الووري فاـِلكا ياُوما يـ اِن ُرا , ف  لولـع فـإتاا  وقيـ ا فيـ  النـ 

ظت يوُيما و ياـُنفوخو فييـعي »وسلم:  ظاعو ياُسظامعو ما ُرها نت  ا حا اح و القاُ ني لالي اُلظاقاما القاُ نا وا صا فقـال «, ءاُيفا أُ ىامو وا

, » صـلت هللا ُليـع وسـلم: ءيـف  قـول؟ فقـال: أصحابو رسول هللا يـقو ءي و وا يُىـما الوا ُسـرونا ّللا  تقولـون: حا

ء ُلنا ي تاوا  «.ُالت ّللا 

مة, ف  لولع: فإتاا 27356   ي حلثن  يىقوب, لال: حلثنا اِن ُلية, لال: أ ر  ا أِو ر ا*, ُن ُك ي

  وقي ا في  الن الووري لال:  تا  وفخ ف  الصور.

حمل ِن المثنت, لال: حلثنا أِـو النىمـان الحكـم ِـن ُرـل هللا, لـال: حـلثنا ِـىرة, ُـن أِـ  حلثنا م   

مة, ف  لولع فإتاا  وقي ا في  الن الووري مثلع.  ر ا*, ُن ُك ي

ي , لـال: حـلثنا وءيـع, ُـن ِـ يك, ُـن  ـاِ , ُـن مجالـل فـإتاا  وقيـ ا فيـ  27357   ي حلثنا أِو ءو ا

 الصور.الن الووري لال:  تا  وفخ ف  

حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِو ُاصم, لال: حلثنا ُيست وحلثن  الحارخ, لـال: حـلثنا    

الووري لـال:  الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالـل, لولـع فـإتاا  وقيـ ا فيـ  النـ 

 ف  الصور, لال: ل  ِ * ءهي ة الروق.

ِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِـ , ُـن أِيـع, ُـن اِـن ُرـا , حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أ   

لولع: فإتاا  وقي ا في  الن الووري لال: لو يو  يونفخ ف  الصور الَِ ينفخ فيع لـال اِـن ُرـا :  ن  رـ   هللا 

,»صلت هللا ُليع وسلم   ج  لت أصحاِع, فقال:  احي و القاُ ني لاـلي اُلـظاقاما القاـُ نا صا نـت  ءاُيفا أُ ىامو وا حا وا
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ة ـُيحا ُيما و ِالص  ظـت يـو عو ما وتو يعي ياُسظامي ظاعو, ثوم  أُلراقا ِو ُرها فاِـظل  تلـك ُلـت أصـحاِع, فـوم لم أن يقولـوا: «  ا

ء ُلنا» ي تاوا , ُلت ّللا  يقو ءي و وا يُىما الوا ُسرونا ّللا   «.حا

, لال: حلثنا أِو صالح, لال: ثن  مىاوية, ُن ُل , ُـن اِـن 27358   ُرـا , لولـع ي حلثن  ُل  

 فإتاا  وقي ا في  الن الووري يقول: الصور.

ــ ا فيــ  27359   يــ حــلثنا اِــن ُرــل األُلــت, لــال: حــلثنا اِــن ثــور, ُــن مىمــ , لــال الحســن: فــإتاا  وقي

 الن الووري لال:  تا  وفخ ف  الص ور.

الووري ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة, ف  لولع: فإتاا  و 27360   قي ا في  النـ 

 والنالور: الصور, والصور: النل .

لثت ُـن الحسـين, لـال: سـمىت أِـا مىـات يقـول: حـلثنا ُريـل, لـال: سـمىت الضـحال 27361   ي حو

 يقول, ف  لولع: فإتاا  وقي ا في  الن الووري يىن : الص ور.

لولـع: فـإتاا  وقيـ ا فيــ  يـ حـلثنا اِـن حميـل, لـال: حـلثنا حكـا , ُــن أِـ   ىفـ , ُـن ال ِيـع, 27362  

 الن الووري لال: النالور: الصور.

 حلثنا مه ان, ُن أِ   ىف , ُن ال ِيع مثلع.   

الووري 27363   ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِن زيل, ف  لولع: فإتاا  وقيـ ا فيـ  النـ 

 لال: الصور.

 ن لال تلك:وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  م  

, ُن اِن ُرـا , لولـع: 27364   , لال: حلثنا أِو صالح, لال: ثن  مىاوية, ُن ُل   ي حلثن  ُل  

ي خ يقول: ِليل. ُاسي ِ  ياُو خ  الكا ياُوما ي  فِا

ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لـال: حـلثنا سـىيل, ُـن لظـادة, لـال هللا تىـالت تءـ م: فاـِلكا 27365  

ُا  ِ  ياُو خ  ي خ فرين هللا ُلت من يقع ُلت الكاف ين غي  يسي .ياُوما ي  سي

يلا يقول تىالت تء م لنريع محمل صلت هللا ُليع وسلم: ءـق يـا محمـل    حي لاُقتو وا ُن  ا ما ولولع: تاُر ي  وا

ُونيـ  ِـِلك: الوليـل  . وتوء  أ ـع  أم  الَِ  لقظع ف  ِطن أمع وحيلا,   ِ * لع من مال و  ولل  ل  

 نزوم . تء  من لال تلك:ِن المغي ة الم

ي حلثنا سفيان, لال: حلثنا وءيع, لال: حلثنا يو وس ِن ِكي , ُن محمل ِـن  سـحاق, ُـن 27366  

مة, ُن اِن ُرـا , لـال: أ ـزل هللا فـ   ري  أو ُك ي محمل ِن أِ  محمل مولت زيل, ُن سىيل ِن  و

يلا ولولع حي لاُقتو وا ُن  ا ما ...  لت آ  لا.الوليل ِن المغي ة لولع: تاُر ي  وا ينا مىي ُم أ ا ِ كا لاناسولان هو را  : فاوا

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 27367  

لاُقـتو  ـُن  ا ما لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىـا ُـن اِـن أِـ   جـيح, ُـن مجالـل تاُر يـ  وا

يلا لال:  لقظع وحلم ليس مىع حي  مال و  ولل. وا

يـ , لـال: حـلثنا وءيـع, ُـن محمـل ِـن ِـ يك, ُـن اِـن أِـ   جـيح, ُـن 27368   ي حلثنا أِـو ءو ا

يلا لال:  زلت ف  الوليل ِن المغي ة, وءِلك النل  ءلهم. حي لاُقتو وا ُن  ا ما  مجالل تاُر ي  وا

لاُقـتو ي حلثنا ِلـ , لـال: حـلثنا يزيـل, لـال: حـلثنا سـىيل, ُـن لظـادة, لولـع: تارُ 27369   ـُن  ا ما  يـ  وا

يلا ولو الوليل ِن المغي ة, أ   ع هللا من ِطن أمع وحيلا   مال لـع و  ولـل, ف زلـع هللا المـال  حي وا

 والولل, والث وة والنما*.

لاُقـتو 27370   ـُن  ا ما ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِـن زيـل, فـ  لولـع: تاُر يـ  وا

يلا...  لت لولع:   حي وُصلييعي ساقا ا لال: لِم ا اية أو زلت ف  الوليل وا ... حظت ِلت سو ُح خ يوُيثا و ُن لاِاا     سي

غي ة.  ِن المو

لثت ُن الحسين, لال: سـمىت أِـا مىـات يقـول: أ ر  ـا ُريـل, لـال: سـمىت الضـحال 27371   ي حو

يلا يىن  الوليل ِن المغي ة. حي لاُقتو وا ُن  ا ما  يقول ف  لولع: تاُر ي  وا

ُملوودا. ا ظلف ألق الظوويق ف  لِا المال الَِ تء م هللا, وأ ر  أ ع  ىلع للوحيل    ىاُلتو لاعو ما ً ما وا ا

 ما لو, وما مرلغع؟ فقال ِىضهم: ءان تلك د ا ي , ومرلغها ألف دينار. تء  من لال تلك:

ي , لال: حلثنا وءيع, ُـن  سـماُيق ِـن  ِـ اليم, ُـن أ27372   ِيـع, ُـن مجالـل: ي حلثنا أِو ءو ا

ُملوودا لال: ءان مالع ألف دينار. ىاُلتو لاعو ما ً ما  وا ا
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, لـال: حـلثنا 27373   ي حلثنا صالح ِن مسمار الم وزَ, لال: حلثنا الحارخ ِن ُم ان الكـوف  

ُملوودا لال: ألف دينار. ىاُلتو لاعو ما ً ما ري , ف  لولع: وا ا  محمل ِن سولة, ُن سىيل ِن  و

 ون: ءان مالع أرِىة آ   دينار. تء  من لال تلك:ولال آ    

ُملوودا لـال: ِلغنـ  أ ـع 27374   ىاُلتو لاعو ما ً ما ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان وا ا

 أرِىة آ   دينار.

 ولال آ  ون: ءان مالع أرضا. تء  من لال تلك:  

  ي , لال: حـلثنا ِـىرة, ُـن النىمـان ِـن ي حلثن  محمل ِن المثنت, لال: ثن  ول  ِن 27375  

ُملوودا لال: األرض. ىاُلتو لاعو ما ً ما  سالم, ف  لولع: وا ا

حلثنا أحمل ِن  سحاق األلوازَ, لال: حلثنا ول  ِن   ي , لال: حلثنا ِىرة, ُن النىمان ِن    

 سالم مثلع.

 ولال آ  ون: ءان تلك غلة ِه  ِله . تء  من لال تلك:  

حلثنا زء يا ِن يحيت ِن أِ  زائلة, لال: حلثنا حلرس  ما  مسـجل اِـن ُليـة, ُـن اِـن ي 27376  

ُمـلوودا لـال: غلـة ِـه   ىاُلـتو لاـعو مـا ً ما   ي , ُن ُطا*, ُن ُمـ  رضـ  هللا ُنـع, فـ  لولـع: وا ا

 ِله .

راى , ُن اِن   ي , ُن ُطا* مثلع, ولم ي    قق حلثن  أِو حفم الحي َ, لال: حلثنا حلرس الض 

 ُن ُم .

حلثنا أحمل ِن الوليل ال مل , لال: حلثنا غال  ِن حلرس, لال: حلثنا أِ , ُن اِـن  ـ ي , ُـن    

 ُطا* مثلع, ولم يقق ُن ُم .

حلثنا أحمل ِن الوليل, لال: حلثنا أِو ِك  ِن ُياش, لال: حـلثنا حلـرس ِـن محمـل الىجلـ , ُـن    

 اِن   ي  ُن ُطا*, ُن ُم  مثلع.

ُمـلوودا ولـو الكثيـ . الممـلود والصواب    ىاُلتو لاعو مـا ً ما من القول ف  تلك أن يقال ءما لال هللا: وا ا

 ُلدم أو مساحظع.

 17-13اآلية : 
عو  يـلا ل  ءاـال   ي ـ  عو أاُن أازي يلاً ل  ثوم  ياُطما ه لت  لاعو تاُمهي ما ِوهووداً ل  وا ِانيينا  القول في  تووييق لولع تىالت:بوا

ىووداً {.ءان  ايااتينا قوعو صا وُرلي و نييلاً ل  سا ُا  ا 

 يقول تىالت تء م: و ىلت لع ِنين ِهودا, توء  أ هم ءا وا ُل ة. تء  من لال تلك:   

يـ , لـال: حـلثنا وءيـع ُـن  سـماُيق ِـن  ِـ اليم, ُـن أِيـع, ُـن مجالـل 27377   ي حلثنا أِو ءو ا

ِوهوودا لال: ءان ِنوم ُل ة. ِانيينا   وا

ه     ما يلا يقول تىالت تء م: وِسطت لع ف  الىي  ِسطا, ءما:ولولع: وا  ُلتو لاعو تاُمهي

يلا لال: ِسط لع.27378   ه ُلتو لاعو تاُمهي  ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان وما

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 27379  

ـلاتو لاـعو لال: حلثنا الحسن, ل ه  ما ال: حلثنا ورلـا*,  ميىـا ُـن اِـن أِـ   جـيح, ُـن مجالـل, لولـع: وا

يلا لال: من المال والولل.  تاُمهي

يلا يقول تىالت تء م: ثم يومـق وي  ـو أن أزيـلم مـن المـال والولـل ُلـت مـا    عو أُن أزي ولولع: ثوم  ياُطما

عو ءـانا أُطيظع ءاال  يقول: ليس تلك ءما يومق وي  و من أن أزيلم م ا ً ووللا, وتمهيـلا فـ  الـل يا   ـ 

نييلا يقـول:  ن لـِا الـَِ  لقظـع وحيـلا ءـان  اياتنـا, ولـ  حجـ  هللا ُلـت  لقـع مـن الكظـ   ُا  اياتينا 

 وال سق ُنيلا, يىن  مىا لا للح   مجا را لع, ءالرىي  الىنود ومنع لول القائق:

ريي خ    ساطا     ءا ُلتو فاُ ىاال ي  وا ي و الىون لاا  تاا  ازا   أو ي

 وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:  

, ُن اِن ُرـا , لولـع: 27380   , لال: حلثنا أِو صالح, لال: ثن  مىاوية, ُن ُل   ي حلثن  ُل  

ُانيلا لال:  حودا.     عو ءانا  اياتينا 
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لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, 27381  

لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالل, لولع:    عو ءـانا  اياتينـا 

نييلا لال محمل ِن ُم و: مىا لا لها. ولال الحارخ: مىا لا ُنها, مجا را لها.  ُا

ي , لال: حلثنا وءيع, ُن  س ائيق, ُن     نييلا لال: مىا ـلا حلثنا أِو ءو ا ُا  اِ , ُن مجالل, لولع 

 للح   مجا را.

نييـلا ءفـورا 27382   ُا عو ءـانا  اياتينـا  ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُـن لظـادة   ـ 

 ِآيات هللا  حودا ِها.

وليـق: ُنيـلا, ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان  اياتينا ُنييلا لـال: ملـالا, 27383  

 ولو من ُا ل مىا لة فهو مىا ل, ءما ليق: ُا  لاِق, و  ما لو مقرق.

ىوودا يقول تىالت تء م: سوءلفع ملقة من الىـِاب   راحـة لـع منهـا. وليـق:  ن    قوعو صا وُرلي ولولع: سو

 الصىود  رق ف  النار يكل فو ألقو النار صىودم. تء  ال واية ِِلك:

ُمـارة األسـلَ, لـال: حـلثنا محمـل ِـن سـىيل ِـن زائـلة, لـال: حـلثنا  ي حـلثن  محمـل ِـن27384  

ـىوودا  قوعو صا وُرلي ِ يك, ُن ُمارة, ُن ُطية, ُن أِـ  سـىيل, ُـن النرـ   صـلت هللا ُليـع وسـلم سـو

لو  رق ف  النار من  ار, يكل فون أن يصىلوم, فإتا وضع يلم تاِت, فإتا رفىها ُادت, فـإتا »لال: 

 «.وضع ر لع ءِلك

اج, ُن أِ  27385   ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: ثن  ُم و ِن الحارخ, ُن در 

, ُن رسول هللا صلت هللا ُليـع وسـلم لـال:   َ ـُن  ـار  »الهيثم, ُن أِ  سىيل النلر راـقخ مي ـىوودو  ا الص 

ُنعو أِالا َ ءاِلكا مي يفا ثوم  ياُهوي ينا  ا ي ُرىي  «.يوُصىالو فييعي سا

  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِو ُاصم, لال: حلثنا ُيست, ُن اِن أِـ   جـيح, ي حلثن27386  

ىوودا لال: ملقة من الىِاب. قوعو صا وُرلي  ُن مجالل سو

 حلثن  الحارخ, لال: حلثنا ورلا*, ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالل, مثلع.   

ـىوودا: أَ ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سـىيل, ُـن لظـادة, لولـ27387   قوعو صا وُرلي ع: سـو

 ُِاِا   راحة منع.

ـىوودا لـال: ملـقة     قوعو صا وُرلي حلثنا اِن ِلار, لال: حلثنا سليمان لال: حلثنا أِو لالل, ُن لظادة سو

 من الىِاب.

ىوودا لـال: 27388   قوعو صا وُرلي ي حلثنا يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِن زيل, ف  لولع: سو

 الىِاب.تىرا من 

 

 25-18اآلية : 
م   ا اـ ا ل   لال را ل  فاقوظيقا ءاُيفا لال را ل  ثوم  لوظيقا ءاُيـفا لاـل را ل  ثـو القول في  تووييق لولع تىالت:ب ي  عو فاك  ا وا

ُح خ يوُيثا و ل   يُن لا  اآ  ي   سي يِا اُسظاُكرا ا ل  فاقاالا  يُن لا ِاسا ا ل  ثوم  أاُدِا ا وا ُاراسا وا اآ  ي   لاُولو اُلرالا ي {.ثوم    يِا

يقول تىالت تء م:  ن لِا الَِ  لقظـع وحيـلا, فك ـ  فيمـا أ ـزل ُلـت ُرـلم محمـل صـلت هللا ُليـع    

م   ا اـ ا  وسلم من الق آن, ولل ر فيما يقول فيع فاقوظيقا ءاُيفا لال را يقول: ثـم لىـن ءيـف لـل ر النـازل فيـع ثـو

ُاراس  َ ف  تلك ثوم   ِاساـ ا يقـول: ءلـح و هـع ومنـع لـول يقول: ثم رو  يقول: ثم لرض ما ِين ُينيع وا

ي  : ما  توِة ِن الحو

لا   ظي  وِوسوورو ُاُن حا ا ها  ُُ اضو لوودخ رأيظوهوو  ُنها صو اِاني  مي لاُل را  وا

وِنحو الَِ للنا ف  تلك لـال ألـق الظوويـق, و ـا*ت األ رـار ُـن الوحيـل أ ـع فىـق. تءـ  ال وايـة   

 ِِلك:

لثنا اِن ُرـل األُلـت, لـال: حـلثنا اِـن ثـور, ُـن مىمـ  ُـن ُرـاد ِـن منصـور, ُـن ي ح27389  

غي ة  ا*  لت النر  صلت هللا ُليع وسلم, فق أ ُليع الق آن, فكو ع رق  لـع,  مة, أن الوليل ِن المو ُك ي

؟ لـال: يىطو كـع  ـما فرلت تلك أِا  هق, فقـال: أَ ُـم   ن لومـك ي يـلون أن يجمىـوا لـك مـا ً, لـال: لي

ض لما ليرالع لال: لل ُلمت ل ي  أ   أءث لا ما ً, لـال: فقـق فيـع لـو ً يىلـم  فإ ك أتيت محملا تظى  

نك  لما لال, وأ ك ءارم لع لال: فما ألول فيع, فوهللا ما منكم ر ق أُلم ِاألِىار منـ ,  لومك أ  ك مو
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, وهللا ما يلرع الِ َ يقول ِي ا من لـِا, ووهللا و  أُلم ِ  زم من , و  ِقصيلم, و  ِوِىار الجن 

 ن لقولع لحالوة, و  ع ليحطم ما تحظع, و  ع ليىلو و  يىلت لال: وهللا   ي ضت لومـك حظـت تقـول 

لاُقـتو  ـُن  ا ما فيع, لال: فلُن  حظت أفك  فيع فلما فك   لال: لِا سح  يوث م ُن غي م, فنزلت تاُر ي  وا

يلا. لال لظادة:   ج من ِطن أمع وحيلا,  حي  فنزلت لِم ا اية حظت ِلت تسىة ُل .وا

ي حلثن  محمل ِن سىيل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيع, ُن اِـن 27390  

ِاسا ا لال: د ـق الوليـل ِـن المغيـ ة ُلـت أِـ  ِكـ  ِـن  ُاراسا وا ...  لت ثوم   لال را ُرا , لولع:    عو فاك  ا وا

ُن الق آن فلما أ ر م   ج ُلت لـ ي  فقـال: يـا ُجرـا لمـا يقـول أِ  لوحافة رض  هللا ُنع يسولع 

اِن أِ  ءرلة, فوهللا ما لو ِلى , و  ِسح , و  ِهَِ من الجنون, و ن لولـع لمـن ءـال  هللا فلمـا 

سمع ِِلك النف  من ل ي  ائظم وا ولالوا: وهللا ل ن صرو الوليل لظصرون ل ي , فلما سمع ِِلك أِو 

 أءفيكم ِو ع فا طل  حظت د ق ُليع ِيظع, فقال للوليل: ألم ت  لومك لل  مىوا لك  ىق لال: أ ا وهللا

الصللة؟ لال: ألستو أءث لم ما ً ووللا؟ فقال لع أِو  هق: يظحل ثون أ ك   مـا تـل ق ُلـت اِـن أِـ  

لوحافة لظصي  من  ىامع لال الوليل: ألل تحلثت ِـع ُلـي ت  فـال يقصـ  ُـن سـائ  ِنـ  لوصـ     

أِا ِك  و  ُم  و  اِن أِ  ءرلة, وما لولع    سح  يـيث  فـو زل هللا ُلـت  ريـع صـلت هللا  أل ب

. ارو يلا...  لت   توُرقي  وا  تِا حي لاُقتو وا ن  ا ما  ُليع وسلم: تاُر ي  وا

عو فاك ـ ا ولـل ر زُمـوا 27391   ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة, لولـع:   ـ 

ع لال: وهللا لقل    ت فيما لال لـِا ال  ـق, فـإتا لـو لـيس لـع ِلـى , و ن لـع لحـالوة, و ن ُليـع أ 

ـراسا  ُا م   ... ا ايـة ثـو لطالوة, و  ع ليىلو وما يىلت, وما أِك  أ ع سح , فو زل هللا فيع: فاقوظيقا ءاُيـفا لاـل را

: لرض ما ِين ُينيع وءلح. ِاسا ا  وا

لـال: حـلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ  ي حلثن  محمل ِن ُم و,27392  

لال را لال:  لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالل, لولع: فاك  ا وا

 الوليل ِن المغي ة يو  دار النلوة.

لثت ُن الحسين, لال: سـمىت أِـا مىـات يقـول: أ ر  ـا ُريـل, لـال: سـمىت 27393   الضـحال ي حو

يل ا يىن  الوليل ِن المغي ة دُام  ر  هللا صلت هللا ُليـع وسـلم  حي لاُقتو وا ن  ا ما يقول ف  لولع: تاُر ي  وا

ُح خ  اُسظاُكرا  فاقالا  ُن لاِاا     سي ِاسا ا ثوم  أُدِا ا وا ُاراسا وا  لت اهسال , فقال: حظت أ   , ففك  ثوم   ا ا ا ثوم  

 .يوُيثا و فجىق هللا لع سق 

لاُقـتو 27394   ـُن  ا ما ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لـال اِـن زيـل فـ  لولـع: تاُر يـ  وا

ُح خ يوُيثا و لال: لِا الوليـل ِـن المغيـ ة لـال:  ُملوودا...  لت لولع:  ُن لاِاا     سي ىاُلتو لاعو ما ً ما يلا وا ا حي وا

 ُليع وسلم, فو لم لائما يصل  ويقظ َ*, وأتالم سوِظار لكم لِا ال  ق الليلة, فوتت النر   صلت هللا

ُع؟ لال: سمىت لو ً حلوا أ ض  مثم ا يو ِ ِالقلوب, فقالوا: لـو ِـى , فقـال:   وهللا مـا  فقالوا: ما

لم  اِغـة وفـالن  ضـُت ُلـ   اللـى ا* ِـى ا لو ِاللى , لـيس أحـل أُلـم ِاللـى  منـ , ألـيس لـل ُ ا

 وهللا ما لو ِكالن, لل ُ ضت ُلـ   الكها ـة, لـالوا: فهـِا سـح  وفالن؟ لالوا: فهو ءالن, فقال:  

م  لوظيـقا  لين اءظظرع, لال:   أدرَ  ن ءان ِي ا فىست لو  تا سح  ييث , فقـ أ: فاقوظيـقا ءاُيـفا لاـل را ثـو األو 

 ءاُيفا لال را لال: لظق ءيف لل ر حين لال: ليس ِلى , ثم لظق ءيف لل ر حين لال: ليس ِكها ة.

اُسظاُكرا ا يقول تىالت تء م: ثم ولت ُن اهيمان والظصلي  ِما أ زل هللا من ءظاِع, ول   ولع: ثوم  أُدِا ا وا

ُح خ يوُيثا و لال: يوث م ُن غي م. وِنحو الَِ للنـا فـ   واسظكر  ُن اهل ار ِالح   فقال  ُن لاِاا     سي

 تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان, ُن  سماُيق ِن سميع, ُن أِ  رزين  ي حلثنا اِن27395  

ُح خ يوُيثا و لال: يو ِم ُن غي م.   ُن لاِاا     سي

ـُح خ     ـِاا     سي ي , لال: حلثنا وءيع, ُن سفيان, ُن  سماُيق, ُـن أِـ  رزيـن  ُن لا حلثنا أِو ءو ا

 يوُيثا و لال: يوث م ُن غي م.

ـِاا     لاـُولو ولولع:  ُن لا    ِاا     لاُولو الرالا ي يقول تىالت تء م منر ا ُن ليق الوحيل ف  الق آن  ُن لا

 الرالا ي ما لِا الَِ يظلوم محمل    لول الرل , يقول: ما لو    ءال  اِن آد , وما لو ِكال  هللا.

 31-26اآلية : 
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وُصلييعي ساقا ا ل  وا  ـةخ القول في  تووييق لولع تىالت:بساو احا ِارو ل  لاو  ـقا و ل   ا توُرقيـ  وا ا تـا ا سا الا ما آ أاُدرا ما

ُم  ي    ل تاهو ُي ىاُلناا  ا  ا ما الائيكاةً وا ابا الن اري  ي   ما ىاُلناآ أاُصحا ا  ا ما ُالا ا ل  وا ا تيُسىاةا  لاُيها ُا ينا ل ُلرالا ي ل   ِي  فيظُناةً ل لـ 

ــواُ  ينا أووتو ِي ــ ــظاُيقينا ال  ياُس واُ لي ــ و فا ــابا ءا ظا ــواُ اُلكي ينا أووتو ِي ــ ــابا ال  ــاً وا ا ياُ تا ا  اُ  ييما ــوا نو ينا آما ِي ــ ــُزداادا ال  يا ــابا وا ظا اُلكي

ـِاليكا  ثاالً ءا اا ما يِا و ِيها ادا ّللا  اتاآ أارا ونا ما اُلكاافي و ضخ وا م م  ا ينا في  لولووِيهي ِي ياقوولا ال  لي نوونا وا ُيمي اُلمو ـن وا و ما ـق  ّللا  يوضي

ياُهلي  ُلرالا ي {.يالاآ*و وا ىا لي ُء ا ا لي ا  ي   تي ما ِ كا  ي   لووا وا نوودا را ا ياُىلامو  و ما ن يالاآ*و وا  َ ما

وُصلييعي ساقا ا سووردم ِاِا مـن أِـواب  هـنم اسـمع سـق  ولـم يوجـ   سـق      يىن  تىالت تء م ِقولع: سو

  َ ـقا و يقـول تىـالت تءـ م: وأ الا مـا سا ما أُدرا ِـ * أدرال يـا محمـل, أَ,  أل ع اسم من أسما*  هنم وا

ِارو مـن فيهـا  ِ * سق . ثم ِين هللا تىالت تء م ما سق , فقال: لـ   ـار   توُرقـت مـن فيهـا حيـا وا  تـا

 ميظا, ولكنها تح لهم ءلما  ل د  لقهم. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

ُاصم, لال: حلثنا ُيست, ُن اِن أِـ   جـيح, ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِو 27396  

ارو لال:   تميت و  تح .  ُن مجالل, لولع:   توُرقت وا  تِا

 حلثن  الحارخ, لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*, ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالل, مثلع.   

: أ ر  ا أِو ليلـت, ي حلثن  محمل ِن ُمارة األسلَ, لال: حلثنا ُريل هللا ِن موست, لال27397  

ارو لـال:   ترقـت مـنهم ِـي ا أن تـوءلهم, فـإتا  لقـوا لهـا   تـِرلم  ُن م ثل, ف  لولع:   توُرقت وا  تِا

 حظت تو ِلم فظوءلهم.

احـة مـن  ىـت سـق , وِـال د  ُليهـا    ةخ للرالا  يىن   ـق  ثنـاؤم مغيـ  ة لرلـ  أللهـا واللو  احا ولولع: لاو 

فىت, وحسون ال فع فيها , ول   ك ة, وسق  مى فة, لما فيهـا مـن مىنـت المـلح. وِنحـو الـَِ للنـا رو

 ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

ي حلثنا محمل ِن ُمـ و, لـال: حـلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 27398  

ـةخ لُلرالاـ  لـال: لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىـا ُـن اِـن أِـ   جـيح, ُـن مجالـل لاو   احا

 الجلل.

ـةخ لُلرالاـ  27399   احا ي حلثن  أِو السائ , لال: حلثنا أِو مىاوية, ُن  سماُيق, ُن أِ  رزين لاو 

 لال: تلفح الجلل لفحة, فظلُع أِل  سوادا من الليق.

ن ي حلثن  محمل ِن ُرل هللا ِن ُرل الحكم, لال: حلثنا أِ  وِىي  ِن الليا, ُن  الل 27400ِ  

ح أ سادلم ُليها. ةخ لُلرالا : أَ تلو  احا  يزيل, ُن اِن أِ  لالل, لال: لال زيل ِن أسلم لاو 

الة 27401   ةخ لُلرالا  أَ ح   احا ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة, لولع: لاو 

 للجلل.

ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن  ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال:27402  

ةخ لُلرالا  يقول: تح ق ِل ة اه سان. احا  ُرا : لاو 

ـةخ لُلرالاـ  لـال: 27403   احا ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِـن زيـل, فـ  لولـع: لاو 

 تغي  الرل , تح ق الرل  يقال: لل  حع اسظقرالع السما*, ثم لال: النار تغي  ألوا هم.

ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان, ُن  سماُيق ِن سميع, ُن أِ  رزين 27404  

ةخ ليُلرالا  غي ت  لودلم فاسود ت. احا  لاو 

 حلثنا أِو ء ي , لال: حلثنا وءيع, ُن سفيان, ُن  سماُيق ِن سميع, ُن أِ  رزين مثلع.   

لثت ُن الحسين, لال: سـمىت أِـا مىـات يقـول: 27405   أ ر  ـا ُريـل, لـال: سـمىت الضـحال ي حو

ةخ لُلرالا  يىن  ِل  اه سان, يقول: تح ق ِل م. احا  يقول ف  لولع: لاو 

وَ ُن اِن ُرا  ف  تلك ما:    ورو

, ُـن اِـن ُرـا , فـ  27406   , لال: حلثنا أِو صالح, لال: ثن  مىاويـة, ُـن ُلـ   ي حلثن  ُل  

ضة. ةخ لُلرالا  يقول: مى   احا  لولع لاو 

ضة وأ    لت أن يكون  ر  ُل   ِن أِ   لحة, ُن اِن ُرا  لِا غلطا, وأن يكون موضع مى  

 مغي  ة, لكن صح ف فيع.

ُالا ا يقول تىالت تء م: ُلت سق  تسىة ُل  من النزا ة.   لاُيها تيُسىاةا  ُا  ولولع: 

 وتوء  أن تلك لما أ زل ُلت رسول هللا صلت هللا ُليع وسلم, لال أِو  هق ما:  
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ي حلثن  ِع محمل ِن سىل لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُمـ , لـال: ثنـ  أِـ , ُـن أِيـع, ُـن 27407  

ا ـا فلمـا سـمع أِـو  هـق ِـِلك لـال  نووا  يما ينا آما ِي ياُزدادا ال  ...  لت لولع: وا ُالا ا لاُيها تيُسىاةا  ُا اِن ُرا  

ُلــ  وأ ــظم الــل لم,  لقــ ي : ثكلــظكم أمهــاتكم, أســمع اِــن أِــ  ءرلــة ينرــ ءم أن  زا ــة النــار تســىة

أفيىجز ءق ُل ة منكم أن يرطلوا ِ  ق من  ز ة  هنم؟ فووح   لـت رسـول هللا صـلت هللا ُليـع 

اُولت  وسلم أن يوت  أِا  هق, فيو ِم ِيلم ف  ِطحا* مكة فيقول لـع: أاُولـت لاـكا فـوُولت ثـم  أُولـت لاـكا فـو

ق: وهللا   تفىــق أ ــت ورِــك ِــي ا فلمــا فىــق تلــك ِــع رســول هللا صــلت هللا ُليــع وســلم لــال أِــو  هــ

 فو زام هللا يو  ِلر.

ُالاـ ا توءـ  لنـا أن 27408   لاُيها تيُسىاةا  ُا ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة 

أِا  هق حين أو زلت لِم ا اية لال: يا مىل  لـ ي  مـا يسـظطيع ءـق  ُلـ ة مـنكم أن يغلرـوا واحـلا 

 أ ظم الل لم؟ فصاحركم يحلثكم أن ُليها تسىة ُل .من  زا ة النار و

حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن لظـادة, لـال: لـال أِـو  هـق: ينرـ ءم    

 محمل أن  زا ة النار تسىة ُل , وأ ظم الل لم ليجظمع ءق  ُل ة ُلت واحل.

ُالاـ ا ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال 27409   لاُيهـا تيُسـىاةا  ُا اِـن زيـل, فـ  لولـع: 

 لال:  ز ظها تسىة ُل .

الئيكاةً يقول تىالت تء م: وما  ىلنا  زا ـة النـار    مالئكـة.    ابا الن اري     ما ىاُلنا أصحا ما  ا ولولع: وا

 يقول ألِ   هق ف  لولع لق ي : أما يسظطيع ءق  ُل ة منكم أن تغل  منها واحـلا؟ فمـن تا يغلـ 

  ز ة النار ولم المالئكة. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

ىاُلنــا 27410   مــا  ا يــ حــلثن  يــو س, لــال: أ ر  ــا اِــن ولــ , لــال: حــلثنا اِــن زيــل, فــ  لولــع: وا

الئيكاةً لال: ما  ىلنالم ر ا ً, فيو ِ ءق  ر ق ر الً ءما لال لِا. ابا الن اري     ما  أصحا

وا يقول: وما  ىلنا ُل ة لـي * النز ـة    فظنـة للـِين    ينا ءافا و ِي ُم     فيظُناةً لل  ل تاهو ُي ىاُلنا  ما  ا ولولع: وا

 ءف وا ِاهلل من مول ء  ل ي . وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

ُم     فيظُناـةً ي حلثنا ِل , لـال: حـلثنا يزيـل, لـال: حـلثنا سـىيل, ُـن 27411   ـل تاهو ُي ىاُلنـا  مـا  ا لظـادة وا

وا:    ِال*. ينا ءافا و ِي  لل 

و  مــا  ىــق هللا النرــ  ُــن ُــل ة  ز ــة  هــنم فظنــة للــِين ءفــ وا, لظكــِيرهم ِــِلك, ولــول ِىضــهم   

 ألصحاِع: أ ا أءفيكمولم. تء  النر  ُمن لال تلك:

لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, 27412  

ُالاـ ا  لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُـن اِـن أِـ   جـيح, ُـن مجالـل, لولـع: تيُسـىاةا 

 لال:  ىلوا فظنة, لال أِو األِل  ِن الجمح :   يرلغون رتوت  حظت أ هضهم ُن  هنم.

ظابا يقول    ينا أووتووا الكي ِي ياُسظاُيقينا ال  تىالت تء م: ليسظيقن ألق الظوراة واه جيق حقيقة ما ف  ولولع: لي

ءظرهم من النر  ُن ُل ة  زا ـة  هـنم,  ت وافـ  تلـك مـا أ ـزل هللا فـ  ءظاِـع ُلـت محمـل صـلت هللا 

 ُليع وسلم. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن27413  

ا ا لال: و  ها ف  الظوراة واه جيق  نووا  يما ينا آما ِي ياُزداادا ال  ظابا وا ينا أووتووا الكي ِي ياُسظاُيقينا ال  ُرا , لولع: لي

 تسىة ُل ة, فوراد هللا أن يسظيقن ألق الكظاب, ويزداد الِين آمنوا  يما ا.

, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, ي حلثن  محمل ِن ُم و27414  

ينا  ِي ياُسـظاُيقينا الـ  لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالل, لولـع: لي

ظابا لال: يجلو ع مكظوِا ُنللم ُل ة  زا ة ألق النار.  أووتووا الكي

ظـابا ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لا27415   وا الكي ينا أووتـو ِي ياُسـظاُيقينا الـ  ل: حلثنا سـىيل, ُـن لظـادة لي

 يصل ق الق آن الكظ  الظ  ءا ت لرلع فيها ءلها, الظوراة واه جيق أن  ز ة النار تسىة ُل .

وا     ينا أووتـو ِي ياُسظاُيقينا ال  حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن لظادة, ف  لولع: لي

ظابا لال: ليسظيقن ألق الكظاب حين واف  ُل ة  ز ة النار ما ف  ءظرهم.  الكي

لثت ُـن الحسـين, لـال: سـمىت أِـا مىـات يقـول: حـلثنا ُريـل, لـال: سـمىت الضـحال 27416   ي حو

ظابا لال: ُل ة  ز ة  هنم تسىة ُل  ف  الظوراة واه جيق. ينا أووتووا الكي ِي ياُسظاُيقينا ال   يقول ف  لولع: لي
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 وءان اِن زيل يقول ف  تلك ما:  

وا 27417   ينا أووتـو ِي ياُسـظاُيقينا الـ  ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِن زيل ف  لولـع: لي

ظابا أ ك رسول هللا.  الكي

ــت    ــاهلل تصــليقا  ل ــوا ِ ــِين آمن ــزداد ال ــا يقــول تىــالت تءــ م: ولي ا  ــوا  يما نو ينا آما ِي ــ ــُزداادا ال  يا ــع: وا ولول

 صليقهم ِاهلل وِ سولع ِظصليقهم ِىل ة  ز ة  هنم.ت

نوــونا يقــول: و  يلــك  ألــق الظــوراة واه جيــق فــ     ُيمي المو ظــابا وا ينا أووتوــوا الكي ِي ولولــع: وا  ياُ تــابا ال ــ

 حقيقة تلك والميمنون ِاهلل من أمة محمل صلت هللا ُليع وسلم.

ُم ما    ينا في  لولووِيهي ِي لياقوولا ال  ونا يقـول تىـالت تءـ م: وليقـول الـِين فـ  للـوِهم ولولع: وا ضخ والكـافي و  ا

ثاالً, ءما: ِاا ما و ِيها ادا ّللا   م ض النفاق, والكاف ون ِاهلل من مل ء  ل ي  ماتاا أرا

ُم 27418   ينا فيـ  لولوــوِيهي ِي ولا الـ  ياقـو لي يـ حـلثنا ِلـ , لـال: حــلثنا يزيـل, لـال: حـلثنا سـىيل, ُــن لظـادة وا

: أَ  فا ضخ  ق.ما ا

ينا فيـ  27419   ِي ولا الـ  ياقـو لي ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لـال: لـال اِـن زيـل, فـ  لولـع: وا

فنا ِهي * الظسىة ُل . ثاالً يقول: حظت ينو  ِاا ما و ِيها ادا ّللا  ونا ماتاا أرا ضخ والكافي و ُم ما ا  لولووِيهي

ــ   َ ما ــلي ــُن يالــا*و وياُه و ما ــق  ّللا  ــِالكا يوضي ُن يالــا*و يقــول تىــالت تءــ م: ءمــا أضــق هللا لــي * ولولــع: ءا

َ  ِـ * أراد هللا ِهـِا النرـ  مـن  المنافقين والمل ءين القائلين ف   ر  هللا ُن ُل ة  ز ة  هـنم: أ

فنا ِِء  ُلتهم, ويهظلَ ِع الميمنون, فازدادوا ِظصليقهم  لت  يما هم  يما ـا ءاـِلكا  المثق حظت ينو 

ــُن يالــا*و  و ما ــق ّللا  ــُن يالــا*و مــنهم, فيوفقــع هصــاِة  يوضي َ ما ــعي فينِلــع ُــن  صــاِة الحــ   وياُهــلي ُلقي ــُن  ا مي

: يىن  هللا, ءما: ِ كا من ءث تهم     لووا نوودا را ما ياُىلامو  و  الصواب وا

ِ كا     لووا أَ 27420   نوودا را ما ياُىلامو  و ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة وا

 من ءث تهم.

ى لُلرالا ي يقول تىالت تءـ م: ومـا النـار الظـ  وصـفظها    تـِء ة تءـ  ِهـا    ُء ا ما لي ا     تي ولولع: وا

 الرل , ولم ِنو آد . وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

ى ي حلثنا ِل , لال: حـلثنا يزيـل, لـال: حـلثنا سـىيل, ُـن لظـادة, لولـع: 27421   ُءـ ا ـ ا     تي مـا لي وا

 لُلرالا  يىن  النار.

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 27422  

ـ ا      مـا لي لال: حـلثنا الحسـن, لـال لـال: حـلثنا ورلـا*,  ميىـا ُـن اِـن أِـ   جـيح, ُـن مجالـل وا

ى لُلرالا  لال: النار. ُء ا  تي

 37-32اآلية : 
ُحـلاى ا ـا هي ـُرحي  يتاآ أاُسـفا ا ل   ي  ها الص  الل ُيقي  يُت أاُدِاـ ا ل  وا اُلقاما ي ل  وا لقول في  تووييق لولع تىالت:بءاال  وا

نكوُم أان ياظاقال  ا أاُو ياظاوا   ا {. ِاآ*ا مي ن  ي اً ل ُلرالا ي ل  ليما ِي  اُلكورا ي ل   ا

ما يقول من زُم أ ع يكفـ  أصـحاِاع الملـ ءين  ز ـةو يىن  تىالت تء م ِقولع ءاال : ليس القول ء   

ت  الل ُيـق  ُت أُدِاـ ا يقـول: والليـق  ت ولـ  ـ ي وا القاما  هنم حظت يجهضهم ُنها ثم ألسـم رِنـا تىـالت فقـال: وا

 تالرا. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

:  ت ول ت.ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثن27423   الل ُيق  ُت أُدِا ا  ا سىيل, ُن لظادة وا

 ولال آ  ون ف  تلك ما:  

ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ  ُـن أِيـع, ُـن اِـن 27424  

 ُرا : والليق  ُت أُدِا ا دِورم:  ّالمع.

ا* الملينـة    ا* ف  ل ا*ة تلك, فق أتع ُامـة لـ   ا* مكـة وا ظلفت الق   , وِىـض لـ   والرصـ ة  ُت أُدِاـ ا

ا ا »والكوفة:   «. تا دِا

والصـواب مــن القــول فـ  تلــك ُنــل ا, أ همـا ل ا*تــان مى وفظــان صـحيحظا المىنــت, فرويظهمــا لــ أ   

 القارى* فمصي .

ولل ا ظلف ألق الىلم ِكال  الى ب ف  تلك, فقال ِىـض الكـوفيين: لمـا لغظـان, يقـال: دِـ  النهـار   

ِ  الصيف وأدِ  لـال: وءـِلك لارـق وألرـق فـإتا لـالوا: ألرـق ال اءـ  وأدِـ  لـم يقولـوم    وأدِ , ود
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ا ا »ِاأللف. ولال ِىض الرص يين:  يىن :  تا دِ  النهار وءان ف  آ  م لال: ويقال: « والل ُيق  تاا دِا

 دِ   :  تا  ا*  لف , وأدِ :  تا ول ت.

ن ِمىنت, وتلك أ ع محك   ُن الىـ ب: لـرح هللا مـا والصواب من القول ف  تلك ُنلَ أ هما لغظا  

لاريق منع وما دِ . وأ  ى أن ألق الظفسي  لم يميزوا ف  تفسي لم ِين القـ ا*تين, وتلـك دليـق ُلـت 

 أ هم فىلوا تلك ءِلك, أل هما ِمىنت واحل.

ُرح  تاا أُسفا ا يقول تىالت تء م: والصرح  تا أضا*, ءما:    ولولع: والص 

:  تا أضـا* ي ح27425   ـُرح  تاا أُسـفا ا لثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظـادة والص 

 وألرق.

   ها هاُحلاى الكورا ي يقول تىالت تء م:  ن  هنم هحـلى الكرـ , يىنـ  األمـور الى ـا . وِنحـو الـَِ   

 للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

م و, لال: حلثنا أِو ُاصم, لال: ثن  ُيست وحلثن  الحارخ, لال: ي حلثن  محمل ِن 27426ُ  

حلثنا الحسن, لال: حلثنا ولا*,  ميىـا ُـن اِـن أِـ   جـيح, ُـن مجالـل    هـا هاُحـلاى الكوراـ ي يىنـ : 

  هنم.

ي حلثنا أِو السائ , لال: حلثنا أِو مىاوية, ُن  سماُيق ِن سميع, ُن أِـ  رزيـن    هـا 27427  

 لكورا ي لال:  هنم.هاُحلاى ا

ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِـن زيـل, فـ  لولـع:    هـا هاُحـلاى الكوراـ ي 27428  

 لال: لِم النار.

ي حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حـلثنا اِـن ثـور, ُـن مىمـ , ُـن لظـادة    هـا هاُحـلاى الكوراـ ي 27429  

 لال: ل  النار.

لثت ُـن ال27430   حسـين, لـال: سـمىت أِـا مىـات يقـول: حـلثنا ُريـل, لـال: سـمىت الضـحال ي حو

 يقول ف  لولع:    ها هاُحلاى الكورا ي يىن :  هنم.

ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن 27431  

: يىن   هنم.  ُرا     ها هاُحلاى الكورا ي

ي ا للُ    ِي  رالا ي يقول تىالت تء م:  ن النار هحلى الكر ,  ِي ا لرن  آد .ولولع:  ا

ُوني ا ِـِلك    ي ا لُلرالا , وما الموصو  ِِلك, فقال ِىضهم:  ِي وا ظلف ألق الظوويق ف  مىنت لولع  ا

ولـالوا: لـ  النـِي  فىلـت لـول لـي * النـِي  «   هـا»النار, ولالوا: ل  صـفة للهـا* الظـ  فـ  لولـع 

ي ا  كـ ة, والكـال  لـل يحسوـن  ص  ُلت الق ِي طع من  حلى الكر , ألن  حلى الكر  مى فة, ولولع  ا

 الولو  ُليع دو ع. تء  من لال تلك:

ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيـل, لـال: حـلثنا سـىيل, ُـن لظـادة, لـال: لـال الحسـن: وهللا مـا 27432  

 أو ِر النا و ِل * أدل  منها, أو ِلالية ل  أدل  منها.

لال آ  ون: ِق تلك من صفة هللا تىالت, ولو  ر  من هللا ُن  فسع, أ ع  ِي  لنلقع وُلت لـِا و  

ي ا ُلت الن وج من  ملة الكال  المظقل  , فيكون مىنت الكال :  ِي القول يج  أن يكون  ص  لولع  ا

ي  ِي ا ِمىنـت   ـِارا وما  ىلنا أصحاب النار    مالئكة  ِي ا للرل  يىن :   ِارا لهم فيكون لولع:  اـ

ي ي »لهم ءما لال:  ِي ِمىنـت   ـِارَ ويكـون أيضـا ِمىنـت:   هـا هحـلى الكوراـ  صـي  ا « فاكاُيفا ءانا  ا

تلك ءِلك  ِي ا, فيكون لولع:    ها هاُحلاى الكورا ي ميد يا ُن مىنت صي  ا تلـك ءـِلك, ولـِا المىنـت 

 لصل من لال تلك  ن ِا* هللا. تء  من لال تلك:

حلثن  أِو السائ , لال: حلثنا أِو مىاوية, ُن  سماُيق, ُـن أِـ  رزيـن    هـا هاُحـلاى ي 27433  

ي ا لُلرالا ي يقول هللا: أ ا لكم منها  ِي  فاتقولا. ِي  الكورا ي لال:  هنم  ا

ولال آ  ون: ِق تلك من صفة رسول هللا صلت هللا ُليع وسلم, ولالوا:  ص   ِي ا ُلت الحـال   

 ولالوا: مىنت الكال : لم  ِي ا للرل  فو ِر. تء  من لال تلك:«, لم»مما ف  لولع 

ي ا لُلرالاـ ي لـال: 27434   ِي ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لـال اِـن زيـل, فـ  لولـع:  اـ

 النل , لال: ِنو آد  الرل , فقيق لع: محمل النِي ؟ لال:  ىم ينِرلم.
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ُنكوُم أُن يا    ُن ِا*ا مي ظاقال  ا أُو ياظوا   ا يقول تىالت تء م:  ِي ا للرل  لمن ِا* منكم أيها النا  ولولع: ليما

أن يظقل   ف   اُة هللا, أو يظو   ف  مىصية هللا. وِنحو الَِ للنا فـ  تلـك لـال ألـق الظوويـق. تءـ  

 من لال تلك:

ع, ُـن اِـن ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـ27435  

ُنكوُم أُن ياظاقل  ا أُو ياظوا   ا لال: من ِا* اترع  اُة هللا, ومن ِا* تو   ُنها. ُن ِا*ا مي  ُرا , لولع: ليما

ـُنكوُم أُن ياظاقاـل  ا أُو 27436   ـُن ِـا*ا مي ي حلثن  ِل , لال: حـلثنا يزيـل لـال: حـلثنا سـىيل ُـن لظـادة ليما

: يظقل   ف   اُة هللا, أو يظ  و   ف  مىصيظع.ياظوا   ا

 

 45-38اآلية : 
ات   نـ  ـيني ل  فيـ   ا ابا اُليامي يناـةخ ل   ي   أاُصـحا لي ـراُت را ـا ءاسا القول فـي  توويـيق لولـع تىالت:بءوـق   اُفـس  ِيما

لاـمُ  ـل ينا ل  وا ـنا اُلموصا ا سالاكاكوُم في  ساقا ا ل  لاالوواُ لاـُم  اـكو مي ينا ل  ما مي ُج ي ُاني اُلمو لوونا ل   ـمو  ياظاساآ*ا  اـكو  وُطىي

ينا {. آئيضي عا الونا وضو ما ءون ا  انو ينا ل  وا ُسكي  اُلمي

يقول تىالت تء م: ءق   فس مومورة منهية ِما ُملت من مىصية هللا ف  الل يا, رلينـة فـ   هـنم    

لوونا ُـن المجـ مين. وِنحـو الـِ ن ات  ياظاسـا*ا يني فإ هم غي  م تهنين, ولكنهم في   ا ابا اليامي َ     أصحا

 للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن 27437  

يناةخ يقول: مو وتة ِىملها. لي ا ءاساراُت را  ُرا : ءوق   اُفس  ِيما

ـراُت ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حـلثنا سـىيل, ُـن لظـ27438   ـا ءاسا ادة, لولـع: ءوـق   اُفـس  ِيما

يني لال: غالي ا النا  ءلهم    أصحاب اليمين. ابا اليامي يناةخ     أصحا لي  را

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 27439  

ـا لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِ   جـيح, ُـن م جالـل, لولـع: ءوـق   اُفـس  ِيما

يني لال:   يحاسرون. ابا اليامي يناةخ     أصحا لي  ءاساراُت را

ـا 27440   ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ـا اِـن ولـ , لـال: لـال اِـن زيـل, فـ  لـول هللا: ءـق   اُفـس  ِيما

: أصحابو اليمين   ي تهنون ِِ وِهم,  يني ابا اليامي يناةخ     أصحا لي ولكن يغف لا هللا لهـم ولـ أ ءاساراُت را

ــم,  ــالهم, ولكــن يغف لــا هللا له ــال:   ييا ــِلم هللا ِســيت* أُم ــينا ل ُنلاصي ي المو ــادا ّللا  را ُي ــول هللا:      ل

 ويظجاوز ُنهم ءما وُللم.

لثت ُـن الحسـين, لـال: سـمىت أِـا مىـات يقـول: حـلثنا ُريـل, لـال: سـمىت الضـحال 27441   ي حو

يناـةخ لـال: ءـق  فـس سـرقت لـع ءلمـة الىـِاب ي تهنـع هللا فـ   يقول ف  لولع: ءق   اُفـس   لي ـراُت را ـا ءاسا ِيما

ابا  يناـةخ     أصـحا لي ـراُت را ـا ءاسا النار,   ي تهن هللا أحلا من ألق الجنة, ألم تسمع أ ع لال: ءق   اُفس  ِيما

. لوونا ن ات  ياظاساا*ا يني يقول: ليسوا رلينة في   ا  اليامي

ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن ي حلثن  محمل 27442  

ىـقا منزلـع فـ   ابا اليامـيني لـال:  ن ءـان أحـللم سـرقت لـع ءلمـة الىـِاب  و ُرا , ف  لولع     أصحا

 النار يكون فيها رلنا, وليس ي تهن أحل من ألق الجنة لم ف   نات يظسا*لون.

اليمـين الـِين تءـ لم هللا فـ  لـِا الموضـع, فقـال ِىضـهم: لـم وا ظلف ألق الظوويق ف  أصحاب   

 أ فال المسلمين. تء  من لال تلك:

ي حلثن  واصق ِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن فضيق, ُـن األُمـ , ُـن ُثمـان, ُـن 27443  

ابا  يناةخ     أصحا لي ا ءاساراُت را ـيني لـال:  زاتان, ُن ُل   رض  هللا ُنع ف  لِم ا اية: ءق   اُفس  ِيما اليامي

 لم الوللان.

حلثنا محمل ِن ِلار, لال: حلثنا ميمق, لال: حلثنا سفيان, ُن ُثمان أِ  اليق ان, ُـن زاتان    

ـيني لـال:  ابا اليامي يناـةخ     أصـحا لي ـراُت را ـا ءاسا أِ  ُم  ُن ُل   رض  هللا ُنع فـ  لولـع ءـق   اُفـس  ِيما

 أ فال المسلمين.

ل: حــلثنا مهــ ان, ُــن ســفيان, ُــن األُمــ , ُــن ُثمــان ِــن ُميــ  أِــ  حــلثنا اِــن حميــل, لــا   

ين لال: أو د المسلمين. ابا اليامي  اليق ان, ُن زاتان أِ  ُم , ُن ُل   رض  هللا ُنع     أصحا
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حلثنا أِو ء ي , لال: حلثنا وءيع, ُن سفيان, ُن أِـ  اليق ـان, ُـن زاتان, ُـن ُلـ   رضـ     

ابا ا ين لال: لم الوللان.هللا ُنع     أصحا  ليامي

 ولال آ  ون: لم المالئكة. تء  من لال تلك:  

ي حلثنا أِو ء ي , لال: حلثنا وءيع, ُن ِ يك, ُن األُم , ُن أِ  ّريان, ُن اِـن 27444  

 ُرا , لال: لم المالئكة.

ل: لـم و  ما لال من لال: أصحاب اليمين ف  لِا الموضع: لم الوللان وأ فال المسلمين ومن لـا  

ـقا ا     ـلاكاكوُم فيـ  سا المالئكة, ألن لي * لم يكن لهم ت وب, ولالوا: لم يكو وا ليسولوا المج مين ما سا

أ هم لم يقظ فوا ف  الل يا مآثم, ولو ءا وا الظ فولـا وُ فولـا لـم يكو ـوا ليسـولولم ُمـا سـلكهم فـ  

مع فـ ض األمـ  والنهـ , لـل ُلـم أن  سق , ألن ءق  من د ق من ِن  آد  ممن ِلت حل  الظكليف, ولزي

 أحلا   يىال     ُلت المىصية.

ينا ما سالاكاكوُم في  ساقا ا يقول: أصـحاب اليمـين فـ  ِسـاتين    مي ُج ي ُان المو لوونا  ن ات  ياظاسا*ا ولولع: في   ا

نا المو  َ  ِ * سلككم ف  سق ؟ لالووا لاُم  اك مي ل ينا يظسا*لون ُن المج مين الِين سولكوا ف  سق , أ صا

لهم  ينا ِنالً ِمـا  ـو  ُسكي مو المي لُم  اكو  وُطىي يقول: لال المج مون لهم: لم  ك ف  الل يا من المصلين هلل وا

 هللا, ومنىا لع من حقع.

ينا يقول: وءنا  نوض ف  الرا ق وفيما يك لع هللا مع من ينوض فيـع,    عا النائيضي وضو ما وءون ا  انو

 ءما:

ـينا ي حلثنا ِل , لال27445   ـعا النائيضي ـوضو ما ا  انو : حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُـن لظـادة وءونـ 

 لال: ءلما غوى غاو  غوينا مىع.

ــعا     ــوضو ما حــلثنا اِــن ُرــل األُلــت, لــال: حــلثنا اِــن ثــور, ُــن مىمــ , ُــن لظــادة, لولــع وءون ــا  انو

ينا لال: يقولون: ءلما غوى غاو غوينا مىع.  النائيضي

 

 49-46اآلية : 
ُاةو ا ـفاا ِا ُم  نفاىوهو ـا تـا تا أاتاا اـا اُلياقيـينو ل  فاما ظـ  ا  وكاـِ بو ِيياـُو ي الـل يني ل  حا ءونـ  لقول في  تووييق لولع تىالت:بوا

ينا {. ضي ُى ي ةي مو ُِءي ا ُاني الظ  ُم  ا لاهو ينا ل  فاما  الل افيىي

ــِ بو ِيياــُو  الــل ين يقــول تىــالت تءــ م: لــالوا: وءنــا      كــِ ب ِيــو  المجــازاة والثــواب ولولــع: وءون ــا  وكا

والىِاب, و   صل ق ِثواب و  ُقاب و  حساب حظت أتا ا الياقيينو يقول: لـالوا: حظـت أتا ـا المـوت 

ينا يقول: فمـا يلـفع لهـم الـِين ِـفىهم هللا فـ  ألـق الـِ وب مـن  ُاةو الل افيىي ِافا ُم  ا تاُنفاىوهو المولن ِع فاما

لِم ا اية د لة واضحة ُلت أن هللا تىالت تء م ملـفعخ ِىـضا  ألق الظوحيل, فظنفىهم ِفاُظهم. وف 

  لقع ف  ِىض. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

ي حلثنا اِن ِلار, لال: حلثنا ُرل ال حمن, لال: حلثنا سفيان, ُن سلمة ِـن ءهيـق, لـال: 27446  

لـا فـ  اللـفاُة, لـال: ثـم تلـفع المالئكـة والنريـون حلثنا أِو الزُ ا*, ُـن ُرـل هللا فـ  لصـة تء 

واللهلا* والصالحون والميمنون, ويلفىهم هللا فيقول: أ ا أرحم ال احمين, فين ج من النـار أءثـ  

مما أ  ج من  ميع النل  من النار ثم يقول: أ ا أرحم ال احمين ثم ل أ ُرل هللا: يا أيهـا الكفـار مـا 

ا  سالاكاكوُم ف  ساقا ا لالووا ـينا وءونـ  ـعا النائيضي ـوضو ما ينا وءون ا  انو ُسكي مو المي ل ينا ولاُم  اكو  وُطىي نا الموصا لاُم  اكو مي

 وكاِ بو ِيياُو  الل ين وُقل ِيلم أرِىا, ثم لال: لق ت ون ف  لي * من  ي , أ  ما يوظ ل فيها أحل فيـع 

  ي .

ي , لال: حلثنا اِن  دريس, لال27447   : سـمىت ُمـ  و سـماُيق ِـن أِـ   الـل, ي حلثنا أِو ءو ا

ُــن ســلمة ِــن ءهيــق, ُــن أِــ  الزُــ ا*, لــال: لــال ُرــل هللا:   يرقــت فــ  النــار    أرِىــة أو تو 

ل ينا ولاـُم  اـكو  نا الموصا األرِىة. اللك  من أِ   ىف  الطر َ ثم يظلو: ما سالاكاكوُم ف  ساقا ا لالووا لاُم  اكو مي

ينا وءون   ُسكي مو المي . وُطىي ينا وءون ا  وكاِ بو ِيياُو  الل يني عا النائيضي وضو ما  ا  انو

ينا 27448   ُاةو الل ـافيىي ـفا ِا ُم  ُنفاىوهو ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سـىيل, ُـن لظـادة فامـا تـا

 ن  »تىلمن أن هللا يلفع الميمنين يو  القيامة. توء  لنا أن  ر   هللا صلت هللا ُليـع وسـلم ءـان يقـول: 
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يم   ُن ِاني  تامي ن ةا أُءثا ا مي ظيعي الجا ُا و ِيلافا قو ّللا  الً يوُل ي ظي  ر و ُن أوم  لال الحسن: أءث  من رِيىة ومضـ , «. مي

 ءنا  حل خ أن اللهيل يلفع ف  سرىين من ألق ِيظع.

ُا     ـفا ِا ُم  ُنفاىوهو ـا تـا ينا حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِـن ثـور ُـن مىمـ , ُـن لظـادة فاما ةو الل ـافيىي

 لال: تىلمن أن هللا يلفع ِىضهم ف  ِىض.

ي لال: ثنا أِو ثور, لال مىم : وأ ر    من سمع أ س ِن مالك يقـول:  ن ال  ـق ليلـفع 27449  

 لل  لين والثالثة وال  ق.

ي لال: ثنا أِو ثور, ُن مىم , ُن أيوب, ُـن أِـ  لالِـة, لـال: يـل ق هللا ِلـفاُة ر ـق 27450  

 األمة الجنة مثق ِن  تميم, أو لال: أءث  من ِن  تميم, ولال الحسن: مثق رِيىة ومض .من لِم 

ـينا يقــول: فمـا لهـي * الملـ ءين ُـن تـِء ة هللا  يـالم ِهــِا    ضي ُى ي ةي مو ُِءي ا ُاـن الظـ  ـُم  ـا لاهو ولولـع: فاما

ألـق الظوويـق.  الق آن مى ضين,   يسظمىون لها فيظى وا ويىظر وا. وِنحو الَِ للنـا فـ  تلـك لـال

 تء  من لال تلك:

ينا 27451   ضي ُى ي ةي مو ُِءي ا ُاني الظ  ُم  ا لاهو ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة فاما

 أَ ُن لِا الق آن.

 53-50اآلية : 
ة  ل  را ـن لاُسـوا ُت مي ةخ ل  فاـ   ُسـظانفي ا مو خ م  ُم حو ا  هو و ى*   القول في  تووييق لولع تىالت:بءا يـلو ءوـق  اُمـ ي ِاـُق يو ي

ةا {. افوونا ا ا ي ا ةً ل  ءاال  ِاق    يانا نال  ا فاً م  حو ن يوُيتاتا صو
ُم أا ُنهو  م 

ـ      مو ضـين, مـول ين ُنهـا توليـة الحو ة مى ي يقول تىالت تء م: فما لهي * المل ءين ِاهلل ُن الظـِء ي

ة . را ُن لاُسوا ُت مي  المسظنف ة فا  

ا* ف   ا* الكوفة والرص ة ِكس  الفـا*, وفـ  وا ظلف الق   ةخ, فق أ تلك ُامة ل   ُسظاُنفي ا   ل ا*ة لولع: مو

 ل ا*ة ِىض المكيين أيضا ِمىنت  اف ة.

والصواب من القـول فـ  تلـك ُنـل ا, أ همـا ل ا*تـان مى وفظـان, صـحيحظا المىنـت, فرويظهمـا لـ أ   

ا* يقول: الفظح والكس  ف  تلك   ءثي ان ف  ءال  الى ب وأ لل:القارى* فمصي . وءان الف  

ب   ُلنا ليغو   ُاما ة   في   ثُ ي أُحمي ا ُسظاُنفي خ لا    عو مو مارا ُك حي  أُمسي

ة  ا ظلف ألق الظوويق فـ  مىنـت القسـورة, فقـال ِىضـهم: لـم ال مـاة. تءـ     را ُن لاُسوا ُت مي ولولع: فا  

 من لال تلك:

خ, ُـن حجـاج, ُـن ُطـا*, ُـن اِـن ي حـلثن  أِـو السـائ , لـال: حـلثنا حفـم ِـن غيـا27452  

ة  لال: ال ماة. را ُن لاُسوا ُت مي  ُرا , ف  لولع: فا  

ي حلثن  اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان وحـلثنا أِـو ء يـ , لـال: حـلثنا وءيـع 27453  

ة  لال: ال ماة. را ُن لاُسوا ُت مي  ُن سفيان, ُن األُم , ُن أِ  ّريان, ُن أِ  موست فا  

ـُن ي 27454   ُت مي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مهـ ان, ُـن سـفيان, ُـن منصـور, ُـن مجالـل فاـ  

ة  لال: ل  ال ماة. را  لاُسوا

 لال: ثنا وءيع, ُن سفيان, ُن منصور, ُن مجالل, مثلع.   

 حلثنا أِو ء ي , لال: حلثنا وءيع, ُن سفيان, ُن منصور, ُن مجالل, مثلع.   

 ا ُرل ال حمن, لال: حلثنا سفيان, ُن منصور, ُن مجالل, مثلع.حلثنا اِن ِلار, لال: حلثن   

ي حلثنا محمل ِن ُمـ و, لـال: حـلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 27455  

ة  لـال:  را لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُـن اِـن أِـ   جـيح, ُـن مجالـل لولـع: لاُسـوا

ـرة لنـاق مـن ال مــاة. زاد ا لحـارخ فـ  حليثــع. لـال: ولـال ِىضـهم فــ  القسـورة: لـو األســل, ُصا

 وِىضهم: ال ماة.

مـة, فـ  لولـع: 27456   ـمال, ُـن ُك ي , لال: حلثنا أِـو األحـوق, ُـن سي  َ ي حلثنا لناد ِن الس 

مة:  مة: لو األسل ِلسان الحرلة, فقال ُك ي ة  لال: القسورة: ال ماة, فقال ر ق لىك ي را ُن لاُسوا ُت مي فا  

 األسل ِلسان الحرلة ُنرسة. اسم

مـة, فـ  لولـع     حلثن  يىقوب ِن  ِ اليم, لال: حلثنا اِن ُلية, لال: أ ر  ا أِـو ر ـا*, ُـن ُك ي

ة  لال: ال ماة. را ُن لاُسوا ُت مي  فا  

This file was downloaded from QuranicThought.com



حلثنا أِـو ء يـ , لـال: حـلثنا وءيـع, ُـن  سـ ائيق, ُـن أِـ   سـحاق, ُـن سـليمان ِـن ُرـل هللا    

 , لال: ل  ال ماة.السلول , ُن اِن ُرا 

ة  ولـم ال مـاة 27457   را ـُن لاُسـوا ُت مي ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة فا  

 القناق.

ة      را ـُن لاُسـوا ُت مي حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِـن ثـور, ُـن مىمـ , ُـن لظـادة, فـ  لولـع فاـ  

 لال: لسورة النر ق.

 قون اق. تء  من لال تلك:ولال آ  ون: لم ال  

ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن 27458  

ة  يىن : ر ال القاُنم. را ُن لاُسوا ُت مي  ُرا , فا  

ي حلثنا اِن ِلار, لال: حلثنا محمل ِن  ىف , لال: حلثنا ِىرة, ُن أِ  ِل , ُن سىيل 27459  

ري  ف ة  لال: لم القناق.ِن  و را ُن لاُسوا ُت مي    لِم ا اية فا  

ريـ  لــال: لــم     حـلثنا أِــو ء يـ , لــال: حـلثنا وءيــع, ُـن ِــىرة, ُـن أِــ  ِلـ , ُــن سـىيل ِــن  و

 القناق.

 ولال آ  ون: لم  ماُة ال  ال. تء  من لال تلك:  

وحلثنا أِو ء ي , لال:  ي حلثنا اِن المثنت, لال: حلثنا محمل ِن  ىف , لال: حلثنا ِىرة27460  

حلثنا وءيع, ُن ِىرة, ُن أِ  حمزة, لال: سولت اِن ُرا  ُن القسـورة, فقـال: مـا أُلمـع ِلغـة 

 أحل من الى ب: األسل ل  ُص  ال  ال.

ي حلثنا اِن المثنت, لال: حلثنا ُرل الصمل ِن ُرل الوارخ, لال: ما أُلمع ِلغـة أحـل مـن 27461  

ُيص  ال    ال.الى ب األسل ل  

ي حلثنا اِن المثنت, لال: حـلثنا ُرـل الصـمل ِـن ُرـل الـوارخ, لـال: سـمىت أِـ  يحـل خ, 27462  

لــال: حــلثنا داود, لــال: ثنــ  ُرــاد ِــن ُرــل الــ حمن مــولت ِنــ  لاِــم, لــال: ســ ق اِــن ُرــا  ُــن 

 القسورة, لال:  مع ال  ال, ألم تسمع ما لالت فال ة ف  الجاللية:

ةً   ُي ا َ   ا ُم  يا ِيُنتا لويا را ثقو القاُسوا الوها ف  الحا   مي لوُحوا ُي ا  لنا

 ولال آ  ون: ل  أصوات ال  ال. تء  من لال تلك:  

ُت 27463   ي حلثنا أِو ء ي , لال: حلثنا اِن ُيينة, ُن ُم و, ُـن ُطـا*, ُـن اِـن ُرـا  فاـ  

ة  لال: رءز النا  أصواتهم. را ُن لاُسوا  مي

ُءزا.لال أِو ء ي , لال سفيان: لاُق تو    ُم ري عو لاهو ل  أُو تاُسما ُن أحا ُم مي ُنهو س  مي  حي

 ولال آ  ون: ِق لو األسل. تء  من لال تلك:  

ي حلثنا أِو ء ي , لـال: حـلثنا وءيـع, ُـن للـا  ِـن سـىل, ُـن زيـل ِـن أسـلم, ُـن أِـ  27464  

ة  لال: لو األسل. را ُن لاُسوا ُت مي  ل ي ة فا  

لال: أ ر    للا  ِن سـىل, ُـن زيـل ِـن أسـلم, ُـن اِـن  حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول ,   

ة  لال: لو األسل. را ُن لاُسوا ُت مي  سيالن, أن أِا ل ي ة ءان يقول ف  لول هللا: فا  

ـُن 27465   ُت مي ي حلثن  محمل ِن مىم , لـال: حـلثنا للـا , ُـن زيـل ِـن أسـلم, فـ  لـول هللا: فاـ  

ة  لال: األسل. را  لاُسوا

ل: أ ر  ا اِن ول , لال: أ ر    داود ِن ليس ُن زيل ِن أسلم, ف  لول هللا: حلثن  يو س, لا   

ة  لال: لو األسل. را ُن لاُسوا ُت مي  فا  

ي حلثن  محمل ِن  الل ِن  لاش, لال ثن  سلم ِن لظيرة, لال: حلثنا حماد ِن سلمة, ُن 27466  

ة  لـال: لـو  ُل   ِن زيل, ُن يوسف ِن مه ان ُن اِن ُرا  أ ع سو ق ُن لولع: را ـُن لاُسـوا ُت مي فاـ  

 ِالى ِية: األسل, وِالفارسية: ِار, وِالنرطية: أريا, وِالحرلية: لسورة.

ـُن     ُت مي , ُن اِن ُرا , لولـع فاـ   , لال: حلثنا أِو صالح, لال: ثن  مىاوية, ُن ُل   حلثن  ُل  

ة  يقول: األسل. را  لاُسوا

غياخ, ُن للا  ِن سىل, ُن زيل ِن أسـلم, ُـن أِـ  حلثن  أِو السائ , لال: حلثنا حفم ِن    

 ل ي ة لال: األسل.
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ة  27467   را ـُن لاُسـوا ُت مي ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لـال: لـال اِـن زيـل, فـ  لولـع: فاـ  

 لال: القسورة: األسل.

ةً يقول ت   نال  ا فا ما حو تت صو ُم أُن يويا ُنهو ى*  مي يلو ءوق  اُم ي ىالت تء م: ما ِهـي * الملـ ءين ولولع: ِاُق يو ي

ف   ُ اضهم ُن لِا الق آن أ هم   يىلمون أ ع من ُنل هللا, ولكن ءق  ر ـق مـنهم ي يـل أن يـيت  

 ءظاِا من السما* ينزل ُليع. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

ى*  ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سـىيل, ُـ27468   يـلو ءوـق  اُمـ ي ن لظـادة, لولـع: ِاـُق يو ي

ل أن  ظرىك فوتنا ِكظاب  ةً لال: لل لال لائلون من النا : يا محمل  ن س   نال  ا فا مو حو ُم أُن يوُيتا  صو ُنهو مي

  اصة  لت فالن وفالن,  يم  فيع ِاتراُك, لال لظادة: ي يلون أن ييتوا ِ ا*ة ِغي  ُمق.

, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, ي حلثن  محمل ِن ُم و27469  

يـلو ءوـق   لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِـ   جـيح, ُـن مجالـل, لولـع: ِاـُق يو ي

ةً لال:  لت فالن من رب  الىالمين. نال  ا فا مو حو ُم أُن يوُيتا  صو ُنهو ى*  مي  اُم ي

ةا يقـول تىـالت تءـ م: مـا األمـ  ءمـا يزُمـون مـن أ هـم لـو أوتـوا ولولع: ءاال  ِاُق   يانافوو   نا ا ا ي ا

ــ ة صــل لوا, ِــق   ينــافون ا ا ــ ة, يقــول: لكــنهم   ينــافون ُقــاب هللا, و  يصــل لون  صــحفا منل 

ن ُلــيهم تــ ل  ِالرىــا والثــواب والىقــاب فــِلك الــَِ دُــالم  لــت اهُــ اض ُــن تــِء ة هللا, ولــو 

 يلع. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:ا سظما  لوحيع وتنز

يـ حـلثنا ِلــ , لـال: حـلثنا يزيــل, لـال: حـلثنا ســىيل, ُـن لظـادة لولــع: ءاـال  ِاـُق   ينــافوونا 27470  

ةا   ما أفسللم أ هم ءا وا   يصل لون ِا ا  ة, و  ينافو ها, لو الَِ أفسللم.  ا ا ي ا

 56-54اآلية : 
و القو ونا  ي   أان يالاـآ*ا ّللا  ُِءو و ـا ياـ ما مو ل  وا ـآ*ا تاءاـ ا ِا ـن  ةخ ل  فاما ُِءي ا ل في  تووييق لولع تىالت:بءاال   ي  عو تـا

ةي {. ُغفي ا أاُلقو اُلما ىا وا  لووا أاُلقو الظ ُقوا

ةخ ليس األم  ءما يقول لي * المل ءون ف  لـِا    ُِءي ا القـ آن مـن  يىن   ق  ثناؤم ِقولع: ءاال     عو تا

أ ع سح  ييث , وأ ع لول الرل , ولكنع تِء ة من هللا لنلقع, تء لم ِـع. وِنحـو الـَِ للنـا فـ  تلـك 

 لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

ةخ أَ 27471   ُِءي ا عو تـا ي حـلثنا ِلـ , لـال: حـلثنا يزيـل, لـال: حـلثنا سـىيل, ُـن لظـادة, لولـع: ءاـال    ـ 

 الق آن.

ن ِا*ا    م يقـول تىـالت تءـ م: فمـن ِـا* مـن ُرـاد هللا الـِين تءـ لم هللا ِهـِا القـ آن  ولولع: فاما تاءاـ ا

و يقول تىالت تء م: وما  ونا     أُن يالا*ا ّللا  ُِءو و ما يا تء م, فاتىظ فاسظىمق ما فيع من أم  هللا و هيع وا

م, أل ع   أحـل يقـلر يِء ون لِا الق آن فيظى ون ِع, ويظسىملون ما فيع,    أن يلا* هللا أن يِء و

 ُلت ِ *    ِون يلا* هللا يقلرم ُليع, ويىطيع القلرة ُليع.

ةي يقــول تىــالت تءــ م: هللا ألــق أن يظقــ  ُرــادوم ُقاِــعا ُلــت    ــ ا ُغفي ى وأُلــقو الما ــوا أُلــقو الظ ُقــوا ولولــع: لو

ق أن يغفـ  مىصيظهم  يام, فيجظنروا مىاصيع, ويوسارُوا  لـت  اُظـع, وألـق المغفـ ة يقـول: لـو ألـ

ت وِهم  تا لم فىلوا تلك, و  يىـالرهم ُليهـا مـع تـوِظهم منهـا. وِنحـو الـَِ للنـا فـ  تلـك لـال ألـق 

 الظوويق. تء  من لال تلك:

ةي 27472   ُغفيـ ا ى وأُلقو الما ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة لووا أُلقو الظ ُقوا

 ولو ألق المغف ة يغف  الِ وب.رِنا محقوق أن تظق  محارمع, 

ى وأُلقو     حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن لظادة, ف  لولع لووا أُلقو الظ ُقوا

ةي لال: ألق أن تظق  محارمع, وألق المغف ة: ألق أن يغف  الِ وب. ُغفي ا  الما

 سورة القيامة

 سورة القيامة مكية

 وآياتها أرِىون

 الرحَمن الرحيـمبسم هللا 
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 4-1اآلية : 
ـ ةي ل  أاياُحسا و اهي سا اما مو ِيالن ُفسي الل و  ةي ل  وا ا أوُلسي يااما مو ِيياُو ي اُلقي انو القول في  تووييق لولع تىالت:ب ا أوُلسي

َا ِاناا اعو {. ُالاتا أان   ساو  ينا  ري عو ل  ِالاتا لاادي ُي ااما عا  ن   ُجما
 أال 

ا*     ـمو ا ظلفت الق   ا* األمصـار:  ا أوُلسي ـةي فقـ أت تلـك ُامـة لـ   ـمو ِيياـُو ي القيياما ف  ل ا*ة لولع:   أوُلسي

ـمو ») ( مفصولة من ألسم, سوى الحسن واألُـ ج, فإ ـع تءـ  ُنهمـا أ همـا ءا ـا يقـ آن تلـك:  ألوُلسي

ةي   ِمىنت: ألسم ِيو  القيامة, ثم أد لت ُليها    القسم.« ِيياُو ي القيياما

ا* «  »ق ا*ة الظ    أسظجيز غي لا ف  لِا الموضع وال   مفصولة, ألسم مرظلأم ُلت مـا ُليـع لـ  

ا* ُليع.  األمصار, ه ما  الحجة من الق  

صـلة, «  »ولل ا ظلف الِين ل أوا تلك ُلت الو ع الَِ ا ظ  ا ل ا*تع ف  توويلع, فقال ِىضهم   

 لال تلك: و  ما مىنت الكال : ألسم ِيو  القيامة. تء  من

ي حلثنا أِو للا  ال فاُ , لال: حلثنا اِن يمان, لال: حلثنا سفيان, ُن اِن  ـ ي , ُـن 27473  

ةي لال: ألسم ِيو  القيامة. مو ِيياُو  القاياما ري    أوُلسي  الحسن ِن مسلم ِن يناق, ُن سىيل ِن  و

الحسن ِن مسلم, ُن سىيل حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان, ُن اِن   ي , ُن    

مو لال: ألسم. ري    أوُلسي  ِن  و

 توءيلا للكال . تء  من لال تلك:«  »ولال آ  ون منهم: ِق د لت   

ـمو توءيـل 27474   ي سمىت أِا للا  ال فاُ  يقول: سمىت أِا ِك  ِـن ُيـاش يقـول: لولـع:   أوُلسي

 للقسم ءقولع:   وهللا.

رد  لكال  لل مضت من ءال  المل ءين الِين ءـا وا ينكـ ون الجنـة  ولال ِىض  حوي  الكوفة,    

والنار, ثم اِظلى* القسم, فقيق: ألسم ِيو  القيامة, وءان يقول: ءق  يمين لرلها رد  لكـال , فـال ِـل  مـن 

لرلها, ليف ق ِِلك ِين اليمين الظ  تكون  حلا, واليمين الظ  تسظو ف, ويقول: أ  تـ ى «  »تقليم 

ول مرظــلئا: وهللا  ن ال ســول لحــ   و تا للــت:   وهللا  ن ال ســول لحــ   فكو ــك أءــِِت لومــا أ ــك تقــ

 أ ك وم.

وا ظلفــوا أيضــا فــ  تلــك, لــق لــو لســم أ   ؟ فقــال ِىضــهم: لــو لســم ألســم رِنــا ِيــو  القيامــة,   

امة. تء  من لال تلك:  وِالنفس اللو 

ي ة, ُن أِ  الني  ِـن تمـيم, ُـن سـىيل ِـن ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا   ي , ُن مغ27475  

 ري , لال: لال ل  اِن ُرا : ممن أ ت؟ فقلت: من ألق الى اق, فقال: أيهم؟ فقلت: من ِنـ  أسـل, 

فقال: من ح يرهم, أو ممن أ ىم هللا ُليهم؟ فقلت:   ِق ممن أ ىم هللا ُليهم, فقال لـ : سـق, فقلـت: 

 ِما ِا* من  لقع.  ألسم ِيو  القيامة, فقال: يقسم رِك 

ةي وا  27476   مو ِيياُو  القيياما ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة, لولع:   أُلسي

ةي لال: ألسم ِهما  ميىا. اما مو ِالن ُفس الل وا  أوُلسي

امة. ولال: مىنت لولع: وا    مو ِالن ُفسي ولال آ  ون: ِق ألسم ِيو  القيامة, ولم يقسم ِالنفس اللو   أوُلسي

امة. تء  من لال تلك: ةي ولست ألسم ِالنفس اللو  اما  الل و 

ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة, لال: لـال الحسـن: ألسـم ِيـو  27477  

امة.  القيامة, ولم يقسم ِالنفس اللو 

امـة,  وأولت األلوال ف  تلك ُنلَ ِالصواب لول من لال:  ن هللا   ألسم ِيو  القيامة, وِالنفس اللو 

 رد ا لكال  لل ءان تقل مع من لو , و واِا لهم.«  »و ىق 

و  ما للنا تلـك أولـت األلـوال ِالصـواب, ألن المىـ و  مـن ءـال  النـا  فـ  محـاوراتهم  تا لـال   

يمين, وءِلك لـولهم:   أحللم:   وهللا,   فىلت ءِا, أ ع يقصل ِال رد  الكال , وِقولع: وهللا, اِظلا* 

ألسم ِاهلل   فىلت ءِا فإتا ءان المى و  من مىنـت تلـك مـا وصـفنا, فالوا ـ  أن يكـون سـائ  مـا 

 ا* من   ائ م  اريا مج ام, ما لم ين ج ِ * من تلك ُن المى و  ِما يج  الظسليم لع. وِىل, 

ـمو ِيياـُو ي ا ـمو فإن الجميع مـن الحجـة مجمىـون ُلـت أن لولـع:   أوُلسي ـةي لسـم فكـِلك لولـع: وا  أوُلسي لقيياما

ةي    أن توت  حجة تلل  ُلت أن أحللما لسـم وا ا ـ   رـ . ولـل دللنـا ُلـت أن لـ ا*ة  اما ِالن ُفس الل و 
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ل أللسم ِوصق الال  ِولسم ل ا*ة غي   ائزة ِنالفها ما ُليع الحجـة مجمىـة,  من ل أ الح   األو 

ما تقولون أيها النا  من أن هللا   يرىا ُرـادم ِىـل ممـاتهم أحيـا*, فظوويق الكال   تا:   ما األم  ء

 ألسم ِيو  القيامة. وءا ت  ماُة تقول: ليامة ءق  فس موتها. تء  من لال تلك:

يــ حــلثنا أِــو ء يــ , لــال: حــلثنا وءيــع, ُــن ســفيان ومســى , ُــن زيــاد ِــن ُاللــة, ُــن 27478  

 قيامة, و  ما ليامة أحللم: موتع.المغي ة ِن ِىرة, لال: يقولون: القيامة ال

ي لال: ثنا وءيع, ُن مسى  وسفيان, ُن أِ  لريس, لال: ِهلت  نازة فيها ُلقمـة, فلمـا 27479  

 دفن لال: أما لِا فقل لامت ليامظع.

ةي فقال ِىضـهم: مى   اما ةي ا ظلف ألق الظوويق ف  توويق لولع: الل و  اما مو ِالن ُفسي الل و  نـام: ولولع: وا  أوُلسي

. تء  من لال تلك:  و  ألسم ِالنفس الظ  تلو  ُلت الني  والل  

ي حلثنا محمل ِن ِلار, لال: حلثنا ميمق, لال: حلثنا سفيان, ُن اِن   ي , ُن الحسن 27480  

. ةي لال: تلو  ُلت الني  والل   اما مو ِالن ُفسي الل و   ِن مسلم, ُن سىيل ِن  ري , ف  لولع: وا  أوُلسي

ـمو 27481   مـة وا  أوُلسي ـمال, ُـن ُك ي ي حلثنا أِو ء ي , لـال: حـلثنا وءيـع, ُـن  سـ ائيق, ُـن سي

. ةي لال: تلو  ُلت الني  والل   اما  ِالن ُفسي الل و 

ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا   ي , ُن مغي ة, ُن أِ  الني  ِـن تمـيم, ُـن سـىيل ِـن 27482  

مو  ري , لال: للت  ِن ُرا  وا  أوُلسي ةي لال: ل  النفس الل يو .  و اما  ِالن ُفسي الل و 

 ولال آ  ون: ِق مىنت تلك: أ ها تلو  ُلت ما فات وتنل . تء  من لال تلك:  

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 27483  

ـةي  لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِ   جيح, اما ُن مجالل, لولع: ِالن ُفسي الل و 

 لال: تنل  ُلت ما فات وتلو  ُليع.

امة: الفا  ة. تء  من لال تلك:    ولال آ  ون: ِق اللو 

: أَ 27484   ـةي اما ـمو ِـالن ُفسي الل و  ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظـادة وا  أوُلسي

 الفا  ة.

 المِمومة. تء  من لال تلك:ولال آ  ون: ِق ل    

, ُـن اِـن ُرـا , فـ  27485   , لال: حلثنا أِو صالح, لال: ثن  مىاويـة, ُـن ُلـ   ي حلثن  ُل  

ةي يقول: المِمومة. اما مو ِالن ُفسي الل و   لولع: وا  أوُلسي

ا  , ولِم األلوال الظ  تء  الا ُمن تء  الا ُنع و ن ا ظلفت ِها ألفاّ لائليها, فمظقارِات المىـ  

, وتنـل  ُلـت مـا فـات,  وأِرع القول ف  تلك ِ ال  الظنزيق أ هـا تلـو  صـاحرها ُلـت النيـ  واللـ  

ا* ءلهم مجمىون ُلت ل ا*ة لِم ِفصق   من ألسم.«  »والق  

عو يقول تىالت تء م: أي ن  اِن آد  أن لن  قلر ُلت  مع    ُي اما عا  ولولع: أياُحسا و اهُ سانو أال ُن  اُجما

َا ِنا ـع, ولـ  أصـاِع يليـع ور ليـع, ُ امع ِ لها, ِلت لادرين ُلت أُ م من تلك, أن  سـو ىل تف  

فنجىلها ِي ا واحلا ءنف  الرىي , أو حاف  الحمار, فكـان   يو ـِ مـا يوءـق    ِفيـع ءسـائ  الرهـائم, 

نـا ولكنع ف ق أصاِع يليع يو ِ ِها, ويظناول ويقرض  تا ِا* ويرسط, فحسـن  لقـع. وِنحـو الـَِ لل

 ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا   ي , ُن مغي ة, ُن أِ  الني  ِـن تمـيم, ُـن سـىيل ِـن 27486  

ينا ُلـت أُن  ري عو ِالت لـادي ُي اما عا  ري , لال: لال ل  اِن ُرا : سق, فقلت: أياُحسا و اهُ سانو أال ُن  اُجما  و

َا ِانا اعو لال  : لو ِا* لجىلع  فا أو حاف ا. وساو 

حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِـ , ُـن أِيـع, ُـن اِـن ُرـا ,    

َا ِانا اعو لال: أ ا لادر ُلت أن أ ىق ءفع مجم  ة مثق  ف  الرىي . ينا ُلت أُن  وساو  ري  لولع ِالت لادي

 سـ ائيق, ُـن مغيـ ة, ُمـن حلثـع, ُـن سـىيل ِـن  حلثنا أِو ء ي , لال: حلثنا اِن ُطيـة, ُـن   

َا ِانا اعو لال:  جىلع  فا أو حاف ا. ينا ُلت أُن  وساو  ري ري  ُن اِن ُرا  ِالت لادي   و

َا ِانا اعو لـال: ُلـت أن  جىلـع مثـق 27487   مة ُلت أُن  وساو  ي لال: ثنا وءيع, ُن النض , ُن ُك ي

ف  الرىي , أو حاف  الحمار.   و
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ينا ي ح27488   ري لثن  يىقوب, لال: حلثنا اِن ُلية, ُن أِ  ر ا*, ُن الحسن, ف  لولع: ِالت لادي

, فاتقيت  , ولو ِا* لجمىهن  َا ِانا اعو لال:  ىلها يلا, و ىلها أصاِع يقرضهن  ويرسطهن  ُلت أُن  وساو 

مـة فقـال: لـو ِـا* لجىلهـ ال  لقا حسنا. لال أِو ر ا*: وسو ق ُك ي ا ءنـف  األرض ِفيك, ولكن سو 

 الرىي .

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 27489  

َا  ـو  لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالل, لولع: ُلت أُن  وسا

 ِانا اعو ر ليع, لال: ءنف  الرىي  فال يىمق ِهما ِي ا.

ينا ُلـت أُن ي حلثنا 27490   ري ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حـلثنا سـىيل, ُـن لظـادة, لولـع: ِالـت لـادي

َا ِانا اعو لادر وهللا ُلت أن يجىق ِنا ع ءحاف  اللاِـة, أو ءنـف  الرىيـ , ولـو ِـا* لجىلـع ءـِلك,   وساو 

 فإ ما ينق   ىامع ِفيع.

َا ِانا اـعو حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن ل    ـو  ظادة, ف  لولع ُلت أُن  وسا

 لال: لو ِا*  ىق ِنا ع مثق  ف  الرىي , أو حاف  اللاِة.

لثت ُـن الحسـين, لـال: سـمىت أِـا مىـات يقـول: حـلثنا ُريـل, لـال: سـمىت الضـحال 27491   ي حو

َا ِانا اعو لال: الرنان: األصاِع, يقول:  حن لادرون ُلت  أن  جىـق ِنا ـع يقول ف  لولع ُلت أُن  وساو 

 مثق  ف  الرىي .

ينا فقال ِىضهم:  ص  أل ع والع مولع  فىـق, فلمـا رد     ري وا ظلف ألق الى ِية ف  و ع  ص  لادي

 لت فاُـق  صـ , ولـالوا: مىنـت الكـال : أيحسـ  اه سـان أن لـن  جمـع ُ امـع ِـق  قـلر ُلـت أن 

َ ِنا ع ثم ص    قلر  لت لادرين. وءان ِىـض  حـوي  الكوفـة يقـول:  صـ  ُلـت النـ وج   سو 

ى ُليع؟ ِق لادرين ُلت ألـوى منـك. ي يـل: ِلـت  من  جمع, ءو ع ليق ف  الكال : أيحس  أن لن  قوا

 قوى مقظلرين ُلت أءث  من تا. ولال: لول النا  ِق  قلر, فلما ص فت  لت لادرين  صرت  طو, 

لظهـا  لـت ألن الفىق   ينص  ِظحويلع من يفىق  لت فاُق. أ  ت ى أ ك تقـول:  أتقـو   لينـا, فـإن حو 

 فاُق للت: ألائم, وءان  طو أن تقول لائما لال: ولل ءا وا يحظجون ِقول الف زدق:

ورو ءاال    ُن في   زو ُسليماوا   اري ا مي ظومو الل ُل ا مو ُِ  ُالات لاسام    أ

  أل ــع أراد: فقـالوا:   مــا أراد:   أِــظم و  ينــ ج, فلمـا صــ فها  لــت  ــارج  صـرها, و  مــا  صــ  

ُاللت رِ   ِاتما أحلا, و   ار ا من ف   زور ءال  ولولع:   أِظم, ف  موضع  ص . وءان 

َ ِنا ع, ولـِا  ِىض  حوي  الرص ة يقول:  ص  ُلت  جمع: أَ ِق  جمىها لادرين ُلت أن  سو 

 القول الثا   أِرع ِالصحة ُلت مِل  ألق الى ِية.

 12-5اآلية : 
قا القول في  تووييق  ةي ل  فاإيتاا ِاـ ي يااما الو أاي انا ياُو و اُلقي عو ل  ياُسو اما ياُفجو ا أاما يلو اهي ساانو لي لولع تىالت:بِاُق يو ي

فاـ   ل  ءاـال   ا  ِ  أاُيـنا اُلما ولو اهي ساـانو ياُوما يـ ـ و ل  ياقـو اُلقاما ـعا الل ـُمسو وا مي ـ و ل  وا و سافا اُلقاما  اُلراصا و ل  وا ا

را ل   يلا  زا ُسظاقا   {.وا ِ  اُلمو ِ كا ياُوما ي  تا را

يقول تىالت تء م: ما يجهق اِن آد  أن رِع لادر ُلت أن يجمع ُ امـع, ولكنـع ي يـل أن يمضـ     

أمامع لولوما ف  مىاص  هللا,   يثنيع ُنها ِ *, و  يظوب منها أِلا, ويسـو   الظوِـة. وِنحـو الـَِ 

 ل تلك:للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لا

ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا   ي , ُن مغيـ ة, ُـن أِـ  النيـ  ِـن تمـيم الضـر , ُـن 27492  

عو لال: يمض  لولوما. ياُفجو ا أماما يلو اهُ سانو لي ري , ُن اِن ُرا , ف  لولع: ِاُق يو ي  سىيل ِن  و

ُن أِيـع, ُـن اِـن  ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ ,27493  

ـعو يىنـ  األمـق, يقـول اه سـان: أُمـق ثـم أتـوب لرـق يـو   ـ ا أماما ياُفجو يلو اهُ سـانو لي ُرا , لولع ِاُق يو ي

 القيامة, ويقال: لو الكف  ِالح   ِين يلَ القيامة.

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 27494  

ـعو لال: حلثن ـ ا أماما ياُفجو ا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِـ   جـيح, ُـن مجالـل, لولـع: لي

 لال: يمض  أمامع راءرا رأسع.
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ـ ا 27495   ياُفجو يلو اهُ سانو لي ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة, لولع: ِاُق يو ي

عو لال: لال الحسن:   تلقت اِن آد  لوما,    مـن لـل ُصـم  أماما    تنز   فسع  لت مىصية هللا لولوما لـو

 هللا.

ـ ا 27496   ياُفجو ي حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُـن مىمـ , ُـن الحسـن, فـ  لولـع: لي

عو لال: لولوما ف  المىاص .  أماما

يـلو اهُ سـانو ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا سلمة, ُن ُم و, ُـن  سـماُيق السـلَ ِاـ27497   ُق يو ي

عو لال: لولوما. ياُفجو ا أماما  لي

ـ ا 27498   ياُفجو يـلو اهُ سـانو لي مـة ِاـُق يو ي ي , لال: حلثنا وءيع, ُـن النضـ , ُـن ُك ي ي حلثنا أِو ءو ا

عو لال: للما   ينز  ُن فجور.  أماما

ريـ  ي حلثنا أِو ء يـ , لـال: حـلثنا وءيـع, ُـن أِيـع, ُـن أِـ   سـحاق, ُـن سـ27499   ىيل ِـن  و

عو لال: سو  أتوب. ياُفجو ا أماما  لي

ولال آ  ون: ِق مىنت تلك أ ع ي ء  رأسع ف   ل  الل يا دائرا و  يِء  الموت. تء  مـن لـال   

 تلك:

لثت ُـن الحسـين, لـال: سـمىت أِـا مىـات يقـول: حـلثنا ُريـل, لـال: سـمىت الضـحال 27500   ي حو

يلو اهُ سانو  عو لو األمـق ييمـق اه سـان, أُـي  وأصـي  مـن الـل يا يقول ف  لولع: ِاُق يو ي لياُفجو ا أماما

 ءِا, وأصي  ءِا, و  يِء  الموت.

 ولال آ  ون: ِق مىنت تلك: ِق ي يل اه سان الكاف  ليكِب ِيو  القيامة. تء  من لال تلك:  

, ُن اِن 27501ُ   , لال: حلثنا أِو صالح, لال: ثن  مىاوية, ُن ُل   رـا , لولـع: ي حلثن  ُل  

عو يقول: الكاف  يكِ ب ِالحساب. يلو اهُ سانو لياُفجو ا أماما  ِاُق يو ي

يـلو اهُ سـانو 27502   ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِـن ولـ , لـال: لـال اِـن زيـل فـ  لولـع: ِاـُق يو ي

عو لال: يكِ ب ِما أمامع يو  القيامة والحساب.  لياُفجو ا أماما

: ِق ي يـل اه سـان ليكفـ  ِـالح   ِـين يـلَ القيامـة, والهـا* ُلـت لـِا ولال آ  ون: ِق مىنت تلك  

عو من تء  القيامة, ولل تء  ا ال واية ِِلك لرق.  القول ف  لولع: أماما

لوما:    ةي يقول تىالت تء م: يسول اِن آد  السائ  دائرـا فـ  مىصـية هللا لـو ولولع: ياسولو أي انا ياُو و القياما

ـعا مظت يو  القيامة؟ تسوي مي ـ و و و ساـفا القاما ـ و و ا قا الراصا فا منع للظوِة, فرين هللا لع تلك فقال: فـإتاا ِاـ ي

... ا اية. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:  الل ُمسو والقاما و

ي , لال: حلثنا اِن ُطية, ُن  س ائيق, ُن أِـ   سـحاق, ُـن سـىيل ِـن 27503   ي حلثنا أِو ءو ا

ةي يقول: مظت يو  القيامة لـال: ولـال ُمـ  ِـن النطـاب  ري , ُن لظادة, لولع: ياسولو أي انا ياُو و القيياما  و

 رض  هللا ُنع: من سو ق ُن يو  القيامة فليق أ لِم السورة.

انا ياـُو ا 27504   ي حلثن  يـو س, لـال: أ ر  ـا اِـن ولـ , لـال: لـال اِـن زيـل, فـ  لولـع: ياسـولو أيـ 

ةي  معا الل ُمسو والقاما و لال: فكِلك يكون يو  القيامة. القيياما  مظت يكون تلك, فق أ: و و

ا* ف  ل ا*ة تلك, فق أم أِو  ىف  القـارى* و ـافع واِـن أِـ     قا الراصا و ا ظلفت الق   ولولع: فإتاا ِا ي

قا » سحاق:  ظيح ُنـل المـوت ولـ أ تلـك ِـيرة وأِـو ُ« فإتاا ِاـ ا مـ و ِفـظح الـ ا*, ِمىنـت ِـنم وفـو

. ولل: قا ِكس  ال ا*, ِمىنت: فز  وِ   ا* الكوفة ِا ي  وُامة ل  

ي حلثن  أحمل ِن يوسف, لال: حلثنا القاسم, لال: ثن  حجـاج, ُـن لـارون, لـال: سـولت 27505  

قا ِالكسـ  ِمىنـت حـار. لـال: وسـولت ُنهـا ُرـل هللا ِـن أِـ   أِا ُمـ و ِـن الىـال* ُنهـا, فقـال: ِاـ ي

قا » سحاق فقال:  ِـالفظح,   مـا ِـ ق النيطـق والنـار والرـ ق. وأمـا الرصـ  فرـ ق ُنـل المـوت. « ِا ا

لال: وأ ر ت ِِلك اِن أِ   سحاق, فقال: أ ِت ل ا*ت  ُن األِياخ  ص  ِن ُاصم وأصـحاِع, 

فِء ت ألِ  ُمـ و, فقـال: لكـن   آ ـِ ُـن  صـ  و  ُـن أصـحاِع, فكو ـع يقـول: آ ـِ ُـن ألـق 

 الحجاز.

قا ِمىنت: فز  فلو   وفوظيح مـن لـول وأولت الق ا*تين ف     تلك ُنل ا ِالصواب ءس  ال ا* فإتاا ِا ي

ُوريلة الكالِ :  القيامة وفز  الموت. وِِلك  ا*ت أِىار الى ب. أ لل   ِىض ال واة ُن أِ  

ُق   ُنها فار ا ُاُيسا* مي ُيظوعو  طا ُُ راأ اغي راُيح  را ُِنو صو  لاما أتا ي  ا

This file was downloaded from QuranicThought.com



ا   لثت ُن أِ  زء يا الف    * لال: أ لل   ِىض الى ب:وحو

ُل قي   نا اُلىي نا اةو  وُوِالاةًتاساف  يارييسا مي   اىا ي  حا

قي    فناُفساكا فاُ عا وا  تاُنىانييودااوي اُلكولو ا وا ا تاُر ا

ق الرصـ  يـو     ِفظح ال ا*, وفس  م أ ع يقول:   تفز  من لول الج اح الظـ  ِـك لـال: وءـِلك ُيرـ و

 القيامة.

 الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:وِنحو   

ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن 27506  

قا الراصا و يىن  ير ق الرص : الموت, وِ وق الرص : ل  الساُة.  ُرا , لولع: فإتاا ِا ي

ا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثن27507  

ـ و  قا الراصا لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِـ   جـيح, ُـن مجالـل, لولـع: ِاـ ي

 لال: ُنل الموت.

ــ و 27508   قا الراصا يــ حــلثنا ِلــ , لــال: حــلثنا يزيــل, لــال: حــلثنا ســىيل, ُــن لظــادة, لولــع: فــإتاا ِاــ ي

 ِنم الرص .

سافا القاما و يقول: تل  ضو* القم . وِنحو الَِ للنا فـ  تلـك لـال ألـق الظوويـق. تءـ  و   لولع: وا ا

 من لال تلك:

: تلـ  27509   ـ و ساـفا القاما ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُـن لظـادة, لولـع: وا ا

 ضو*م فال ضو* لع.

ساـفا  ي حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن27510   ثور, ُن مىم , ُن لظادة, ُن الحسـن وا ا

 القاما و لو ضو*م, يقول: تل  ضو*م.

عا الل ُمسو والقاما و يقول تىالت تء م: و مع ِين اللمس والقم  ف  تلاب الضو*, فال    مي ولولع: و و

عا ِاينا الل ُمسي والقاما ي »ضو* لواحل منهما ول  ف  ل ا*ة ُرل هللا فيما توء  ل :  مي وليق:   هما « و و

ـ و لمـا  ـعا الل ـُمسو والقاما مي ُت و  مـا ليـق: و و را ران, ءما لال  ق  ثناؤم:  تا الل ـُمسو ءوـو  يجمىان ثم يكو 

مـع ُلـت مـِل   تء ت من أن مىنام  مع ِينهما. وءان ِىض  حوي  الكوفـة يقـول:   مـا ليـق: و و

ِنحو الَِ للنا ف  تلك لـال ألـق و مع النوران, ءو ع ليق: و مع الضيا*ان, ولِا لول الكسائ . و

 الظوويق. تء  من لال تلك:

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 27511  

ـ و  عا الل ُمسو والقاما مي لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالل و و

را يو  القيامة.  لال: ءوو 

ـعا الل ـُمسو 27512   مي ي حـلثن  يـو س, لـال: أ ر  ـا اِـن ولـ , لـال: لـال اِـن زيـل, فـ  لولـع: و و

رت فـ  األرض  ُت لـال: ءـو  را مـ  ِهمـا فـ  األرض. ولولـع:  تاا الل ـُمسو ءوـو  مىـا ف و والقاما و لـال:  و

 والقم  مىها.

, ُـن ي لال: أ ر  ا اِن ول , لال: أ ر    سىيل ِن أِـ  أيـوب, ُـن أِـ27513     ِـيرة الكـوف  

ـ و لـال: يجمىـان يـو   ـعا الل ـُمسو والقاما مي زيل ِن أسلم ُن ُطا* ِن يسار أ ع تال لِم ا اية يوما: و و

 القيامة, ثم يقِفان ف  الرح , فيكون  ار هللا الكر ى.

ا* األمصـار, أل   فا   ِفظح الفـا*, لـ أ تلـك لـ   ِ  أُينا الما ن الىـين فـ  الفىـق ولولع: ياقوولو اهُ سانو ياُوما ي

منع مكسورة, و تا ءا ت الىين من يفىق مكسورة, فإن الىـ ب تفظحهـا فـ  المصـلر منـع  تا  طقـت 

ا, ءما لال اللاُ : ا, يىن  ف   فا   فىاق, فظقول: ف   يف   ما  ِع ُلت ما

ارو   وا ل  ءولاُيرايا لاراُك   أُينا أُينا اُلفي ا  يا لاراُك   أاُ لي و

, ءمـا لـال  تا أريل لِا ا   لمىنت من مفىق لالوا: أين المف   ِفظح الفـا*, وءـِلك المـلب  مـن دب  يـلب 

 ِىضهم:

ح   ُلوا ساري ات فاُوقا الن قا وا لاب  اللِ  ظوو يهما  ءون  ِاقايا األاثُ ي فاُوقا مو

ولل يونلل ِكس  اللال, والفظح فيها أءث , ولل تنط  الى ب ِِلك, ولو مصلر ِكس  الىين. وزُم   

ــلب  الســيق, ومــا فــ  لميصــع ماصــح  ال ــلب  الســيق, ومي ــمع:  ــا* ُلــت ما ا* أ همــا لغظــان, وأ ــع سو فــ  
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ق, و  ما  ُفىاق  تا ءان الفىق ُلت يافىي . فوما الرص يون فإ هم ف  المصلر يفظحون الىين من ما صح  ومي

َ يض ب فيع يوجيزون ءس لا  تا أريل ِالمفىق المكان الَِ يف    ليع, وءِلك المض ب: المكان الِ

: مفـ   َ ُن اِن ُرا  أ ـع ءـان يقـ أ تلـك ِكسـ  الفـا*, ويقـول:   مـا المفـ   وي  تا ءوس ت ال ا*. ورو

.  اللاِة حيا تف  

ا* ُليهـا, وأ هـا    , ه ما  الحجة من الق   ف   والق ا*ة الظ    أسظجيز غي لا الفظح ف  الفا* من الما

, ولو ف  لِا الموضع الف ار. وتوويـق الكـال : يقـول اللغة المى وفة ف  الى ب  تا أريل ِها الف ار

 اه سان يو  يىاين ألوال يو  القيامة: أين المف   من لول لِا الَِ لل  زل, و  ف ار.

را يقـول  ـق  ثنـاؤم: لـيس لنـال فـ ار ينفـع صـاحرع, أل ـع   ينجيـع    زا يقول تىـالت تءـ م: ءاـال    وا

 رق و  مىقق, من أم  هللا الَِ لل حض , ولو الـوزر.  ف ارم, و  ِ * يلجو  ليع من حصن و 

 وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

, ُن اِن ُرـا , لولـع: 27514   , لال: حلثنا أِو صالح, لال: ثن  مىاوية, ُن ُل   ي حلثن  ُل  

را يقول:   ح ز. زا  ءاال    وا

ِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِـ , ُـن أِيـع, ُـن اِـن ُرـا , حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أ   

را يىن :   حصن, و  ملجو. زا  لولع ءاال    وا

ُولايــة, لــال: حــلثنا  ِــ اليم ِــن   يــف, لــال: ســمىت 27515   يــ حــلثن  يىقــوب, لــال: حــلثنا اِــن 

ةي فلما أتت ُل : ءاال   طا    ِن الل ني   يق أ:   أوُلسمو ِيياُو ي القيياما را لال: لو الجرق,  ن النا  مو زا    وا

ر. زا وا لالوا ُليك ِالوا   تا ف  

فـا     طا   , ُـن ِـىرة, ُـن أدلـم, لـال: سـمىت مو  َ هل حلثنا اِن ِلار, لال: حلثنا ُرل ال حمن ِن ما

راق. را لال: ءال    ا زا  يقول: ءاال    وا

ِـن لـيس, ُـن لظـادة, ُـن ي حلثنا  صـ  ِـن ُلـ   الجهضـم , لـال: ثنـ  أِـ , ُـن  الـل 27516  

را لال:    رق. زا  الحسن, لال: ءاال    وا

را لـال:     زا حلثن  يىقوب, لال: حلثنا اِـن ُليـة, ُـن أِـ  ر ـا*, ُـن الحسـن, فـ  لولـع ءاـال    وا

ءا ت الى ب تنيف ِىضها ِىضا, لال: ءان الـ  الن يكو ـان فـ  ماِـيظهما, فـال يلـى ان ِلـ * 

راق. حظت توتيهما النيق, فيقول راق الجا ر, الجا زا ر الوا زا  أحللما لصاحرع: يا فالن الوا

, لال: حلثنا ميمق, لال: حلثنا أِو مودود, ُن الحسـن, فـ  لولـع ءاـال       َ حلثن  أِو حفم الحي 

زرا لال:    رق.    وا

 حلثنا محمل ِن ِلار, لال: حلثنا ُرل ال حمن, لال: حلثنا سفيان, ُن أِ  مودود, لـال: سـمىت   

 الحسن فِء   حوم.

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِو ُاصم, لـال: حـلثنا ُيسـت: وحـلثن  الحـارخ, 27517  

و  را   مُلجا زا لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالل, لولع:   وا

 و   رق.

ـُ ز ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل27518   را    رـق و  حي زا , ُن لظادة ءاال    وا

ا لـالوا: ُلـيكم الـوزر: أَ ُلـيكم  و  منجت. لال الحسن: ءا ت الى ب ف  الجاللية  تا  لوا ُـلو 

 الجرق.

ي حلثنا محمل ِن ُريـل, لـال: حـلثنا اِـن المرـارل, ُـن سـفيان ُـن سـليمان الظيمـ , ُـن 27519  

را لال:   حصن.ِري , ُن أِ  لالِة ف  لولع: ءاال   زا    وا

حلثنا أحمل ِن للا , لال: حلثنا ُريل هللا, لال: أ ر  ا سفيان, ُن سـليمان الظيمـ , ُـن ِـري ,    

 ُن أِ  لالِة ِمثلع.

حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان, ُن سليمان الظيم , ُن ِـري , ُـن أِـ  لالِـة    

 مثلع.

را يقـول:   لال: ثنا يحيت ِن واضـح, لـال    زا : حـلثنا مسـلم ِـن  همـان, ُـن لظـادة, فـ  لولـع   وا

 حصن.

را لال:    رق.    زا  حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن لظادة   وا
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ريـ    27520   ي حلثنا أِو ء ي , لال: حلثنا وءيع, ُن أِيع, ُن مولت للحسن, ُن سـىيل ِـن  و

:   حصن. را زا  وا

 ي لال: ثنا وءيع, ُن أِ  حجي , ُن الضحال,   حصن.27521  

لثت ُن الحسين, لال: سمىت أِا مىات يقول حلثنا ُريل, لال: سمىت الضحال يقـول 27522   ي حو

ُمي . را يىن : الجرق ِلغة حي زا  ف  لولع: ءاال    وا

را لـال:   ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِن زيل, ف  لولع: 27523   زا ءاـال    وا

ظاغاي   يوظاغي  فيع من تلك األم ,   منجًت لع منع.  مو

ُسظاقا و يقول تىالت تء م:  لت رِك أيها اه سان يوم ـِ ا سـظق ار, ولـو    ِ  المو ِ كا ياُوما ي ولولع:  لت را

لم.  الَِ يق    ميع  لقع مق  

 و الَِ للنا فيع. تء  من لال تلك:وا ظلف ألق الظوويق ف  توويق تلك, فقال ِىضهم  ح  

  27524  ِ كا ياُوما يـ ِـ  ي حـلثنا يـو س, لـال: أ ر  ـا اِـن ولـ , لـال: لـال اِـن زيـل, فـ  لولـع:  لـت را

ةا  ـ ا ُسظاقا   لال: اسظق   ألق الجنة ف  الجنة, وألـق النـار فـ  النـار. ولـ أ لـول هللا: وا ن  الـل ارا ا ا ي المو

انو لاُو ء ياوا .لاهي ا اُلحا ونا  ا ووا ياُىلامو

 ولال آ  ون: ُنت ِِلك  لت رِك المنظهت. تء  من لال تلك:  

: أَ 27525   ُسـظاقا   ِ  المو كا ياُوما يـ ِـ  ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة  لـت را

 المنظهت.

 15-13اآلية : 
و اهي ساانو ياُوما ي  ةخ القول في  تووييق لولع تىالت:بيونار و ـي ا ـعي ِاصي ُالاـتا  اُفسي    ا ل  ِاقي اهي ساـانو 

أا ا لال  ا وا ِي ِيما
مو {. ي ا ىااتي ُلقاتا ما

لاُو أا  ل  وا

ران ِما لل   وأ   .    ع اللمس والقم  فيكو  , يىن  يو  ياُجما  ِ  يقول تىالت تء م: يوُنرا  اه سان يوم 

ا لال  ا وأ      ا فقال ِىضـهم: مىنـت تلـك: ِمـا لـل   مـن ُمـق وا ظلف ألق الظوويق ف  توويق لولع: ِيما

 ي , أو ِ   أمامع, مما ُملع ف  الل يا لرق مماتع, وما أ    ِىل مماتـع مـن سـي ة وحسـنة, أو سـي ة 

 يىمق ِها من ِىلم. تء  من لال تلك:

, ُن اِن ُرـا , لولـع: 27526   , لال: حلثنا أِو صالح, لال: ثن  مىاوية, ُن ُل   ي حلثن  ُل  

ق ِع ِىل موتع.يو  ا لال  ا وأ   ا يقول: ما ُمق لرق موتع, وما سان  فىومي ِ  ِيما  اهُ سانو ياُوما ي
و  نار و

ي حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن ُرل الكـ يم الجـزرَ, ُـن 27527  

ا لال  ا من ُملع وأ   ا من سنة  ُمق ِها من ِىلم من  ي  زياد ِن أِ  م يم ُن اِن مسىود لال: ِيما

.  أو ِ  

و اه سان ِما لل  من المىصية, وأ   من الطاُة. تءـ  مـن لـال    ولال آ  ون: ِق مىنت تلك: يونارو

 تلك:

ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن 27528  

ِ  ِي  و اهُ سانو ياُوما ي ـ  مـن الطاُـة, ُرا , لولع: يونار و ـ ا يقـول: ِمـا لـل   مـن المىصـية, وأ   ـا لاـل  ا وأ   ما

 فينرو ِِلك.

ل ُملع وآ  م. تء  من لال تلك:    ولال آ  ون: ِق مىنت تلك: ينرو ِوو 

و 27529   و ي حلثنا اِن ِلـار, لـال حـلثنا ميمـق, لـال: حـلثنا سـفيان, ُـن منصـور ُـن مجالـل يونارـ 

ا لال   ِ  ِيما ل ُملع وآ  م.اهُ سانو ياُوما ي   ا وأ   ا لال: ِوو 

 حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان, ُن مجالل, مثلع.   

ي , لال: حلثنا وءيع, ُن سفيان, ُن منصور, ُن مجالل, مثلع.     حلثنا أِو ءو ا

 ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا   ي , ُن منصور, ُن مجالل و ِ اليم, مثلع.27530  

  ون: ِق مىنت تلك: ِيما لال  ا من  اُة وأ   ا من حقـوق هللا الظـ  ضـي ىها. تءـ  مـن لـال ولال آ  

 تلك:

ـا 27531   ِ  ِيما و اهُ سـانو ياُوما يـ ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة, لولع: يونار و

 لال  ا من  اُة هللا وأ   ا مما ضيع من ح   هللا.
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ا لال  ا وأ   ا لال: ِما لل   مـن حلثنا اِن ُ    رل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن لظادة ِيما

  اُظع, وأ    من حقوق هللا.

ـ  ممـا تـ ل ُملـع مـن    ولال آ  ون: ِق مىنت تلك: ِما لل   مـن  يـ  أو ِـ   ممـا ُملـع, ومـا أ  

  اُة هللا. تء  من لال تلك:

ِ  ي حلثن  يو س, لال: أ ر  27532   و اهُ سـانو ياُوما يـ و ا اِن ول , لال: لال اِن زيل, فـ  لولـع: يونارـ 

ِيما لال  ا وأ   ا لال: ما أ   ما ت ل من الىمق لم يىملع, ما ت ل من  اُة هللا لم يىمق ِع, وما لـل : 

.  ما ُمق من  ي  أو ِ  

ِكـق  مـا لـل   أمامـع ممـا والصواب من القول ف  تلك ُنل ا, أن تلك  ر  مـن هللا أن اه سـان ينرـو   

ُمق من  ي  أو ِ   ف  حياتع, وأ    ِىلم من سنة حسنة أو سي ة مما لل   وأ   , ءِلك ما لل   من 

ـ , ولـم  , وأ    ِىلم من ُمق ءان ُليع فضي ىع, فلم يىملـع ممـا لـل   وأ   ُمق ُملع من  ي  أو ِ  

 ه سان يو  القيامة.ينصم هللا من تلك ِىضا دون ِىض, فكق  تلك مما ينرو ِع ا

ةخ يقول تىالت تء م: ِق ل, سان ُلـت  فسـع مـن  فسـع رلرـا*    ي ا ع ِاصي ولولع: ِاق اهُ سانو ُلت  اُفسي

 ي لرو ع ِىملع, ويلهلون ُليع ِع. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

, لال: حلثنا أِو صالح, لال: ثن  م27533   , ُن اِن ُرـا , لولـع: ي حلثن  ُل   ىاوية, ُن ُل  

ةخ يقول: سمىع وِص م ويلام ور الم و وارحع. ي ا عي ِاصي  ِاقي اهُ سانو ُلت  اُفسي

ُالـت    والرصي ة ُلت لِا الظوويق ما تء م اِـن ُرـا  مـن  ـوارح اِـن آد  ولـ  م فوُـة ِقولـع 

, واه سان م فو  ِالىائل من تء م ف  لولع:  فسع. عي   اُفسي

ل آ ــ ون: ِــق مىنــت تلــك: ِــق اه ســان ِــالل ُلــت  فســع وحــلم ومــن لــال لــِا القــول  ىــق ولــا  

 الرصي ة  ر ا ل, سان, ورفع اه سان ِها. تء  من لال تلك:

ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن 27534  

ي ا  عي ِاصي  ةخ يقول: اه سان ِالل ُلت  فسع وحلم.ُرا  ِاقي اهُ سانو ُلت  اُفسي

ي حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثـور, ُـن مىمـ , ُـن لظـادة, لولـع: ِاـقي اهُ سـانو 27535  

ةخ لال: ِالل ُليها ِىملها. ي ا عي ِاصي  ُلت  اُفسي

ـعي ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة, لولـع ِاـقي اهُ سـا27536   نو ُلـت  اُفسي

ةخ  تا ِ ت وهللا رأيظع ِصي ا ِىيوب النا  وت وِهم, غـافالً ُـن ت وِـع لـال: وءـان يقـال:  ن  ي ا ِاصي

 ف  اه جيق مكظوِا: يا اِن آد  ترص  القِاة ف  ُين أ يك, و  ترص  الجِ  المىظ ض ف  ُينك.

  لولـع: ِاـقي اهُ سـانو ُلـت ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لـال: لـال اِـن زيـل, فـ27537  

يرا. سي ُالاُيكا حا كا اُلياُو ا  ظاِاكا ءافات ِيناُفسي ةخ لال: لو ِالل ُلت  فسع, ول أ: اُل أُ ءي ي ا عي ِاصي   اُفسي

ةخ ولـ   رـ  ل, سـان, ءمـا يقـال لل  ـق:    ي ا ومن لال لِم المقالة يقول: أد لت الها* ف  لولع ِاصي

ض  حوي  الرص ة. وءان ِىضهم يقول: أد لت لِم الها* فـ  أ ت حجة ُلت  فسك, ولِا لول ِى

 ِصي ة ول  صفة للِء , ءما أد لت ف  راوية وُالمة.

مو ا ظلف ألق ال واية فـ  مىنـت تلـك, فقـال ِىضـهم: مىنـام: ِـق ل, سـان    ي ا ىاتي ولولع: ولاُو أُلقات ما

ورء  من المىاصـ , و ـادل  ُلت  فسع ِهود من  فسع, ولو اُظِر ِالقول مما لل أتت من المآثم,

 ِالرا ق. تء  من لال تلك:

ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن 27538  

ُم, ولـال هللا:  توهو را ِي ُىـ ينا ما مو يىن  ا ُظِار, ألم تسمع أ ـع لـال:   ياُنفاـعو ال  ـاليمي ي ا ىاتي لاُو أُلقات ما ُرا  وا

ِ  الس لام ما ءنا  ىمق من سو*وألق» .« وا  لت هللا يوم  ينا ءي ُل ي ِ نا ما ءون ا مو ي را ّللا   ولولهم: وا

ي حلثنا اِن ِلار, لال: حلثنا أِو أحمل, لال: حـلثنا سـفيان, ُـن موسـت ِـن أِـ  ُائلـة, 27539  

ةو لال: ِالل ُ ي ا عي ِاصي ري , ف  لولع : ِاقي اهُ سانو ُلت  اُفسي  لت  فسع ولو اُظِر.ُن سىيل ِن  و

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 27540  

ـعي  ُالـت  اُفسي لال: حلثنا الحسن, لال: حـلثنا ورلـا*,  ميىـا ُـن اِـن أِـ   جـيح, ُـن مجالـل, لولـع: 

مو ولو  ادل ُنها, فهو ِصي ة ُليها. ي ا ىاتي لاو أُلقات ما ةخ وا ي ا  ِاصي
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ي حلثن  يىقوب, لال: حلثنا اِن ُلية, ُن ُمـ ان ِـن حـلي , لـال: سـولت ُك مـة, ُـن 27541  

مو لال: فسكت, فقلت لع:  ن الحسن يقول: اِـن  ىاتي ا لاُو أُلقات ما ةخ وا عي ِاصي ا لولع: ِاقي اهُ سانو ُلت  اُفسي

 آد  ُملك أولت ِك, لال: صلق.

مو ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول 27542   ي ا ىـاتي لاـُو أُلقاـت ما , لال: لال اِـن زيـل, فـ  لولـع: وا

لال: مىاتي لم الظ  يىظِرون ِها ِـو  القيامـة فـال ينظفىـون ِهـا, لـال: يـو    يـيتن لهـم فيىظـِرون 

 ويو  ييتن لهم فيىظِرون فال تنفىهم, ويىظِرون ِالكِب.

د. تءـ  مـن لـال ولال آ  ون: ِق مىنت تلك: ِق ل, سان ُلت  فسع مـن  فسـع ِصـي    ة ولـو تجـ  

 تلك:

ي حلثن   ص  ِن ُل   الجهضـم , لـال: ثنـ  أِـ , ُـن  الـل ِـن لـيس, ُـن لظـادة, ُـن 27543  

د. مو لال: لو تج   ي ا ىاتي لاُو أُلقات ما  زرارة ِن أوفت, ُن اِن ُرا , ف  لولع: وا

 لك:ولال آ  ون: ِق مىنت تلك: ولو أر ت السظور وأغل  األِواب. تء  من لال ت  

, فـ  27544    َ اد, ُـن أِـ  حمـزة, ُـن السـل و  ي حلثن  محمل ِن  لف الىسقال  , لال: حـلثنا را

مو ولو أر ت السظور, وأغل  األِواب. ي ا ىاتي لاُو أُلقات ما  لولع: وا

مو لم تقرق. تء  من لال تلك:   ي ا ىاتي لاُو أُلقات ما  ولال آ  ون: ِق مىنت تلك: وا

لاـُو ي حلثن   ص  ِن ُل   27545   , لال: ثن  أِ , ُن  الـل ِـن لـيس, ُـن لظـادة, ُـن الحسـن: وا

مو لم توقرق مىاتي م. ي ا ىاتي  أُلقات ما

وأولت األلوال ف  تلك ُنل ا ِالصواب لول من لـال: مىنـام: ولـو اُظـِر ألن تلـك أِـرع المىـا     

ع ِقولع ِاقي اهُ سانو ِ ال  الظنزيق وتلك أن هللا  ق  ثناؤم أ ر  ُن اه سان أن ُليع ِاللا من  فس

 , ةخ فكان الَِ لو أولت أن يظرع تلك, ولو  ادل ُنها ِالرا ق, واُظِر ِغيـ  الحـ   ي ا عي ِاصي ُلت  اُفسي

 فلهادة  فسع ُليع ِع أح   وأولت من اُظِارم ِالرا ق.

 19-16اآلية : 
قا ِيعي ل ظاُىجا ُل ِيعي ليساا اكا لي أُ اامو   القول ف  توويق لولع تىالت:ب ا توحا   لوُ آ اعو ل  فاإيتاا لا ا ُمىاعو وا لاُيناا  ا ُا  ين  

لاُيناا ِاياا اعو {. ُا  فاات ريُع لوُ آ اعو ل  ثوم   ين  

ل يا محمل ِالق آن لسا ك لظىجق ِع.     يقول تىالت تء م لنريع محمل صلت هللا ُليع وسلم:   تح  

ــعي فقــال وا ظلــف ألــق الظوويــق فــ  الســر  الــَِ مــن أ لــع ليــق لــ   ــقا ِي ظاُىجا ــعي ليســا اكا لي ُل ِي ــ   ع:   توحا

ِىضهم: ليق لع تلك, أل ع ءان  تا  زل ُليع منع ِ * ُجق ِع, ي يل حف ع من حرع  يام, فقيق لـع: 

   تىجق ِع فإ  ا سانحف وع ُليك. تء  من لال تلك:

ي , لال: حلثنا سفيان ِن ُيينة, ُن ُم و ِن دينا27546   ري , ي حلثنا أِو ءو ا ر, ُن سىيل ِن  و

ق ي يل حف ع, فقال هللا  ُن اِن ُرا , أن النر   صلت هللا ُليع وسلم ءان  تا  زل ُليع الق آن تىج 

ل  لو آ اعو ولـال اِـن ُرـا : لكـِا, وحـ   لاُيناا  ُمىاعو وا ُا قا ِيعي  ن   ظاُىجا ُل ِيعي ليسا اكا لي تىالت تء م:   توحا  

 ِفظيع.

ريـ , حلثن  ُريل ِن  سما    َ  ويو س لا : حلثنا سفيان, ُـن ُمـ و, ُـن سـىيل ِـن  و ُيق الهر ار

ل  ق ِع ي يـل حف ـع ولـال يـو س: يحـ   أن النر   صلت هللا ُليع وسلم ءان  تا  زل ُليع الق آن تىج 

ُمىاعو ولو آ اعو. لاُينا  ا ُا قا ِيع  ن   ُل ِيع لساا اكا لظاُىجا  ِفظيع ليحف ع, فو زل هللا:   توحا  

ريـ ,     حلثن  ُريل ِن  سماُيق الهرارَ, لال: حلثنا سفيان, ُن اِن أِ  ُائلة, سمع سىيل ِن  و

ل سفيان فام. ُل ِيعي ليسا اكا لال: لكِا, وح    ُن اِن ُرا  مثلع, ولال:   توحا  

ي حلثنا سفيان ِن وءيع, لـال: حـلثنا   يـ , ُـن موسـت ِـن أِـ  ُائلـة, ُـن سـىيل ِـن 27547  

ري , ُن اِ قا ِيعي لال: ءان النر   صلت هللا ُليع وسـلم  و ظاُىجا ُل ِيعي ليسا اكا لي ن ُرا , ف  لولع:   توحا  

ل ِـع لسـا ع وِـفظيع, فيلـظل  ُليـع, فكـان يىـ   تلـك فيـع,   تا  زل ُليع  ر يق ِـالوح , ءـان يحـ  

ُل ِيــعي ليســا اكا لي «:   ألســم ِيــو  القيامــة»فــو زل هللا لــِم ا ايــة فــ   ــ   ُمىاــعو   توحا لاُينــا  ا ُا ــقا ِيــعي  ن   ظاُىجا

 ولو آ اعو.
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ريـ ,     حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان, ُن موست ِن أِ  ُائلة, ُن سىيل ِن  و

ل ِـفظيع, فيىـ    ُن اِن ُرا , لال: ءان النر   صلت هللا ُليـع وسـلم  تا  ـزل ُليـع القـ آن, حـ  

قا ِيعي لال: لظىجق ِو ِم.ِِلك, فحاءام سىيل, فقال:   توحا    ظاُىجا  ُل ِيعي ليسا اكا لي

حلثنا محمل ِن ِلار, لال: حلثنا ُرل ال حمن, لال: حلثنا سـفيان, ُـن موسـت ِـن أِـ  ُائلـة,    

. لال: ءان  ر يق ُليع السال  ينزل  قا ِيعي ظاُىجا ُل ِيعي ليسا اكا لي ري  يقول:   توحا   لال سمىت سىيل ِن  و

ل . ِالق آن, فيح   قا ِيعي ظاُىجا ُل ِع لسا اكا لي  ِع لسا ع, يسظىجق ِع, فقال:   توحا  

ي حلثنا اِن المثنت, لال: حلثنا رِىت ِن ُلية, لال: حلثنا داود ِن أِ  لنل, ُن اللـىر   27548  

ق يظكلم  ُاجي قا ِيعي لال: ءان  تا  زل ُليع الوح   ظاُىجا ُل ِيعي ليسا اكا لي ِـع مـن حرـع ف  لِم ا اية:   توحا  

ُمىاعو ولو آ اعو. لاُيناا  ا ُا قا ِيعي  ن   ظاُىجا ُل ِيعي ليسا اكا لي   يام, فنزل.   توحا  

ُل ِيـعي ليسـا اك 27549   ـ   ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِن زيل, ف  لولـع:   توحا

قا ِيعي لال:   تكلم ِالَِ أوحينا  ليك حظت يقض   ليك وحي ظاُىجا  ع, فإتا لضينا  ليك وحيع, فظكلم ِع.لي

لثت ُـن الحسـين, لـال: سـمىت أِـا مىـات يقـول: حـلثنا ُريـل, لـال: سـمىت الضـحال 27550   ي حو

ُل ِيعي ليسا اكا لـال: ءـان  رـ   صـلت هللا ُليـع وسـلم  تا  ـزل ُليـع الـوح  مـن  يقول ف  لولع:   توحا  

ل ِع لسا ع منافة أن ينسام.  الق آن ح  

 ون: ِق السر  الَِ من أ لع ليق لـع تلـك, أ ـع ءـان يوكثـ  تـالوة القـ آن منافـة  سـيا ع, ولال آ   

قا ِيـعي  ن ُلينـا أن  جمىـع لـك, و ق ئكـع فـال تنسـت. تءـ  مـن لـال  ظاُىجا ُل ِيعي ليسا اكا لي فقيق لع:   توحا  

 تلك:

ُن أِيـع, ُـن اِـن  ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ ,27551  

قا ِيعي لال: ءان   يفظ  من القـ آن منافـة أن ينسـام, فقـال  ظاُىجا ُل ِيعي ليسا اكا لي ُرا , ف  لولع:   توحا  

قا ِيعي  ن ُلينا أن  جمىع لك, ول آ ع: أن  ق ئك فال تنست. ظاُىجا ُل ِيعي ليسا اكا لي  هللا:   توحا  

نا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلث27552  

ُل ِيـعي  ـ   لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِـ   جـيح, ُـن مجالـل, لولـع:   توحا

 ليسا اكا لال: ءان يسظِء  الق آن منافة النسيان, فقال لع: ءفيناءع يا محمل.

ُولاي ة, لال: حلثنا أِو ر ا*, ُن الحسن, فـ   ي حلثن  يىقوب ِن  ِ اليم, لال: حلثنا اِن27553  
ل ِـع لسـا ع  ـقا ِيـعي لـال: ءـان رسـول هللا صـلت هللا ُليـع وسـلم يحـ   ظاُىجا ُل ِيـعي ليسـا اكا لي ـ   لولع:   توحا

قا ِيعي   ا سنحف ع ُليك. ظاُىجا ُل ِيعي ليسا اكا لي  ليسظِء م, فقال هللا:   توحا  

ُل ِيـعي ليسـا اكا ي حلثنا ِل , لال: حلثنا 27554   ـ   يزيـل, لـال: حـلثنا سـىيل, ُـن لظـادة, لولـع:   توحا

ل ِع لسا ع منافة النسيان, فو زل هللا ما تسمع. قا ِيعي ءان  ر   هللا صلت هللا ُليع وسلم يح   ظاُىجا  لي

ُل ِيـعي ليسـا ا27555   ـ   كا ي حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىمـ , ُـن لظـادة   توحا

 لال: ءان رسول هللا صلت هللا ُليع وسلم يق أ الق آن فيكث  منافة أن ينست.

ريـ , ُـن اِـن ُرـا ,    وأِرع القولين ِما دل  ُليع ّال  الظنزيق, القول الَِ توء  ُن سىيل ِن  و

ُمىاعو ولو آ اعو ينرت* أ ع   ما  هت ُـن تح يـك اللسـان ِـع مـظىجالً ف ُالُينا  ا يـع لرـق وتلك أن لولع:  ن  

 مىع ومىلو  أن دراسظع للظِء    ما ءا ت تكون من النر   صلت هللا ُليع وسـلم مـن ِىـل  مـع هللا 

 لع ما يلر  من تلك.

لو آ اعو يقول تىالت تء م:  ن ُلينا  مع لِا الق آن فـ  صـلرل يـا محمـل    ُمىاعو وا لاُينا  ا ُا ولولع:  ن  

ق أم ِىـل أن  مىنـام فـ  صـلرل. وِنحـو الـَِ للنـا فـ  حظت  ثرظع فيع ولو آ اعو يقول: ول آ ع حظت ت

 تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان, ُن موست ِن أِـ  ُائلـة, ُـن سـىيل 27556  

لو آ اعو لال: تق ؤم ِىل. ُمىاعو لال: ف  صلرل وا لاُينا  ا ُا  ِن  ري , ُن اِن ُرا   ن  

ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن 27557  

لو آ اعو أن  جمىع لك, ول آ ع: أن  وق ئك فال تنست. ُمىاعو وا لاُينا  ا ُا  ُرا   ن  

لثت ُـن الحسـين, لـال: سـمىت أِـا مىـات يقـول: حـلثنا ُريـل, لـال: سـمىت الضـحال 27558   ي حو

لو آ اعو يقول:  ن ُلينا أن  جمىع لك حظت  ثرظع ف  للرك.يقول ف  لولع  ن   ُمىاعو وا لاُيناا  ا  ُا
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لو آ اعو وتوليفع. وءان مىنت الكال  ُنللم:  ن ُلينا  مىـع فـ  للرـك    لون لولع: وا وءان آ  ون يظوو 

 حظت تحف ع, وتوليفع. تء  من لال تلك:

ُمىاـعو ولو آ اـعو ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سى27559   لاُينا  ا ُا يل, ُن لظادة, لولع:  ن  

 يقول حف ع وتوليفع.

ُمىاـعو ولو آ اـعو لـال: حف ـع     حلثنا اِن ُرل األُلـت, لـال: حـلثنا اِـن ثـور, ُـن مىمـ , ُـن لظـادة  ا

 وتوليفع.

ِي النالةو ف   أاُت ل ع مىنت الق آن  لت أ ع مصلر من لول القائق: لل لا ا نينـا, وءون  لظادة و     ِطنها  ا

  تا ضمت رحمها ُلت ولل, ءما لال ُم و ِن ءلثو :

نيينا   ليجاني الل ُوني لُم تاق أ  ا ُاُيطاق  أُدما*ا ِيُك   ُاُ   ا را  تي

لم تضم  رحما ُلت ولل. وأما اِن ُرا  والضحال فإ ما و هـا تلـك  لـت «: لم تق أ»يىن  ِقولع:   

  ا ول ا*ة.أ ع مصلر من لول القائق: ل أت أل أ ل آ

ولولع: فإتاا لا أ امو فات ريُع لو آ اعو ا ظلف ألق الظوويـق فـ  توويلـع, فقـال ِىضـهم: توويلـع: فـإتا أ زلنـام   

  ليك فاسظمع ل آ ع. تء  من لال تلك:

ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مهـ ان, ُـن سـفيان, ُـن منصـور واِـن أِـ  ُائلـة, ُـن 27560  

ري , ُن اِن ُرا    فإتاا لا أ امو: فإتا أ زلنام  ليك فات ريُع لو آ اعو لال: فاسظمع ل آ ع.سىيل ِن  و

حلثنا سفيان ِن وءيع, لال: حلثنا   ي , ُن موست ِن أِ  ُائلـة, ُـن سـىيل ِـن  ريـ , ُـن    

 اِن ُرا  فإتاا ل أ امو فات ريُع لو آ اعو: فإتا أ زلنام  ليك فاسظمع لع.

 ا تول  ُليك فاترع ما فيع من الل ائع واألحكا . تء  من لال تلك:ولال آ  ون: ِق مىنت تلك:  ت  

ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن 27561  

 ُرا  فإتاا لا أ امو فات ريُع لو آ اعو يقول:  تا تل  ُليك فاترع ما فيع.

لال: حلثنا سىيل, ُن لظـادة فـإتا لا أ ـامو فـات ريُع لو آ اـعو يقـول ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, 27562  

 اترع حاللاع وا ظن  ح امع.

أ ـامو فـات ريُع لو آ اـعو يقـول:     حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن لظادة فـإتاا لا ا

 فاترع حاللع, وا ظن  ح امع.

لثت ُـن الحسـين, لـال: سـمىت أ27563   ِـا مىـات يقـول: حـلثنا ُريـل, لـال: سـمىت الضـحال ي حو

 يقول ف  لولع: فات ريُع لو آ اعو يقول: اترع ما فيع.

 ولال آ  ون: ِق مىنام: فإتا ِي نام فاُمق ِع. تء  من لال تلك:  

, لال: حلثنا أِو صالح, لال: ثن  مىاوية, ُن ُلـ , ُـن اِـن ُرـا , لولـع: 27564   ي حلثنا ُل  

 فات ريُع لو آ اعو يقول: اُمق ِع. فإتاا لا أ امو 

وأولت لِم األلوال ِالصواب ف  تلك لول من لال: فإتا تول  ُليك فاُمـق ِـع مـن األمـ  والنهـ ,   

واترع ما أوم ت ِع فيع, أل ع ليق لع:  ن ُلينا  مىع ف  صلرل ول آ ع ودللنا ُلت أن مىنـت لولـع: 

لاُينا ِايا اعو يقول تىالت ولو آ اعو: ول ا*تع, فقل ِين تلك ُن مىنت لولع ُا : فإتاا لا أ امو فات ريُع لو آ اعو ثوم   ن  

 تء م: ثم  ن ُلينا ِيان ما فيع من حاللع وح امع, وأحكامع لك مفصلة.

 وا ظلف ألق الظوويق ف  مىنت تلك, فقال ِىضهم:  حو الَِ للنا فيع. تء  من لال تلك:  

أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  27565  

لاُينا ِايا اعو يقول: حاللع وح امع, فِلك ِيا ع. ُا  ُرا  ثوم   ن  

لاُينا ِايا اـعو ِيـان حاللـع, 27566   ُا ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة ثوم   ن  

 وا ظناب ح امع, ومىصيظع و اُظع.

 ون: ِق مىنت تلك: ثم  ن ُلينا تريا ع ِلسا ك. تء  من لال تلك:ولال آ    

ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان, ُن موست ِن أِـ  ُائلـة, ُـن سـىيل 27567  

لاُينا ِايا اعو لال: تريا ع ِلسا ك. ُا  ِن  ري , ُن اِن ُرا  ثوم   ن  
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ةخ ل  القول ف  توويق لولع تىالت:بءاال   ـ ا ِ    اضي ومخ ياُوما ي ةا ل  وو و ونا ا ا ي ا ارو تِا لاةا ل  وا ر ونا اُلىاا ي  ِاُق توحي

ةخ {. ا فاالي ا ةخ ل  تا ون  أان يوُفىاقا ِيها ِ  ِااسي ا ومخ ياُوما ي وو و ةخ ل  وا ّي ا ا  اا ِ ها   يلاتا را

لحيـاة الـل يا ُلـت ا ا ـ ة: لـيس يقول تىالت تء م لىرادم المنا رين ِهِا الق آن الميث ين زينـة ا   

األم  ءما تقولـون أيهـا النـا  مـن أ كـم   ترىثـون ِىـل ممـاتكم, و  تجـازون ِوُمـالكم, لكـن الـَِ 

دُـاءم  لـت ليـق تلـك محرـظكم الـل يا الىا لـة, و يثـارءم ِـهواتها ُلـت آ ـق ا ا ـ ة و ىيمهـا, فـو ظم 

ون ِا ا لة, ءما:  تيمنون ِالىا لة, وتكِِ 

لاـةا  ي27568   ونا الىا ي رـ  حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة, لولع: ءاال  ِاُق توحي

ةا ا ظار أءث  النا  الىا لة,     من رحم هللا وُصم. ونا ا ا ي ا ارو تِا  وا

, يىنـ  يـو  القيامـة  اضـ ة:    ِ ةخ يقـول تىـالت تءـ م: و ـوم يوم ـ ـ ا ِ   اضي ـومخ ياُوما يـ يقـول  ولولع: وو و

ـ  هللا و هـع:  تا  سون من النىمة, و ض  حسنة  ميلة من النىيم يقال من تلك:  اضو  و ع فالن:  تا حا

 حس نع ءِلك.

 وا ظلف ألق الظوويق ف  تلك, فقال ِىضهم ِالَِ للنا فيع. تء  من لال تلك:  

, ُـن الحسـن ي حلثن  محمل ِن  سماُيق الرنارَ, لال: حـلثنا آد , لـال: حـلثنا المرـارل27569  

ةخ لال: حسنة. ِ   اضي ا ومخ ياُوم ي  وو و

  27570  ِ ـومخ ياُوما يـ ي حلثنا أِو ء ي , لال: حلثنا وءيع, ُن سفيان, ُن منصور, ُن مجالـل وو و

سنها. ةخ لال:  وض ة الو وم: حو   اضي ا

 حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان, ُن منصور, ُن مجالل, مثلع.   

ةخ  ي27571   ـ ا ِ   اضي ومخ ياُوما ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِن زيل, ف  لولع: وو و

 لال: الناض ة: الناُمة.

     ِ ـومخ ياُوما يـ حلثنا اِن ِلار, لال: حلثنا ُرل ال حمن, لـال: سـفيان, ُـن منصـور, ُـن مجالـل وو و

ةخ لال: الو وم الحسنة.   اضي ا

ةخ لـال: ي حلثنا اِن حميل27572   ِ   اضي ا ومخ ياُوما ي , لال: حلثنا   ي , ُن منصور, ُن مجالل وو و

 من الس ور والنىيم والغرطة.

 ولال آ  ون: ِق مىنت تلك أ ها مس ورة. تء  من لال تلك:  

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 27573  

ـومخ  لال: حلثنا الحسن, لـال: حـلثنا ورلـا*,  ميىـا ُـن اِـن أِـ   جـيح, ُـن مجالـل, فـ  لولـع: وو و

ةخ لال: مس ورة. ِ   اضي ا  ياُوما ي

ة ا ظلف ألـق الظوويـق فـ  توويـق تلـك, فقـال ِىضـهم: مىنـت تلـك: أ هـا تن ـ   لـت    ّي ا ِها  ا  لت را

 رِها. تء  من لال تلك:

سـىيل الجـول َ لـا : حـلثنا ُلـ   ِـن ي حلثنا محمل ِن منصور الطوس , و ِـ اليم ِـن 27574  

ةخ  ـ ا ِ   اضي ومخ ياُوما يـ مة وو و , ُن ُك ي  َ الحسن ِن ِقي , لال: حلثنا الحسين ِن والل, ُن يزيل النحو

ةخ لال: تن    لت رِها    ا. ّي ا ِ ها  ا   لت را

 ي حلثنا محمل ِن ُل  ِن الحسن ِن ِقي , لال: سمىت أِ  يقول: أ ر  ـ  الحسـين ِـن27575  

ةخ لـال: أ ر  ـ  يزيـل النحـوَ, ُـن  ّي ا ِ هـا  ـا ةخ مـن النىـيم  لـت را ـ ا ِ   اضي ـومخ ياُوما يـ والل ف  لولـع وو و

مة و سماُيق ِن أِ   الل, وأِياخ من ألق الكوفة, لال: تن    لت رِها    ا.  ُك ي

حسن, ف  ي حلثنا محمل ِن  سماُيق الرنارَ, لال: حلثنا آد  لال: حلثنا المرارل, ُن ال27576  

ـ   لهـا أن تنضـ   ةخ لال: تن    لت النال , وحو ّي ا ِ ها  ا ةخ لال: حسنة  لت را ِ   اضي ا ومخ ياُوما ي لولع: وو و

 ول  تن    لت النال .

ي حلثن  سىل ِن ُرل هللا ِن ُرل الحكم, لال: حلثنا  الل ِن ُرل ال حمن, لال: حلثنا أِو 27577  

ةخ لـال: لـم ين ـ ون  لـت ُ فجة, ُن ُطية الىوف , ف  لولع:  ّي ا ِ ها  ا ةخ  لت را ِ   اضي ا ومخ ياُوما ي وو و

لوـوا  ـارو وا ُِصا ءوـعو األ هللا   تحيط أِصـارلم ِـع مـن ُ مظـع, وِصـ م محـيط ِهـم, فـِلك لولـع:   توُلري

. ارا ُِصا لو األ  يوُلري

 ولال آ  ون: ِق مىنت تلك: أ ها تنظ   الثواب من رِها. تء  من لال تلك:  
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  27578  ِ ـومخ ياُوما يـ ي حلثنا أِو ء يـ , لـال: حـلثنا ُمـ  ِـن ُريـل, ُـن منصـور, ُـن مجالـل وو و

ةخ لال: تنظ   منع الثواب. ّي ا ِ ها  ا ةخ  لت را   اضي ا

ةخ لـال: تنظ ـ  الثـواب مـن     ّي ا ِ هـا  ـا لال: ثنا وءيع, ُن سفيان, ُن منصـور, ُـن مجالـل  لـت را

 رِها.

ِ هـا حلثنا اِن ِلار, لال: حلثن    ا ُرل ال حمن, لال: حلثنا سفيان, ُن منصور, ُن مجالل  لت را

ةخ لال: تنظ   الثواب. ّي ا   ا

ةخ لـال:     ّي ا ِ هـا  ـا حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان, ُن منصور ُن مجالل  لـت را

 تنظ   الثواب من رِها,   ي ام من  لقع ِ *.

مسىودَ, لال: حلثنا أِ , ُن أِيع, ُن  ل م, ُن األُمـ , ي حلثن  يحيت ِن  ِ اليم ال27579  

ةً لال: تنظ   رزلع وفضلع. ّي ا ِ ها  ا ةخ لال:  ض ة من النىيم  لت را ِ   اضي ا ومخ ياُوما ي  ُن مجالل وو و

ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا   ي , ُن منصور, ُن مجالـل, لـال: ءـان أ ـا  يقولـون 27580  

ى, لال: يا ى و  ي ام ِ *.« في ون رِهم»ف  حليا,   فقلت لمجالل:  ن  اسا يقولون   ع يو ا

ةخ لـال: تنظ ـ  مـن 27581   ّي ا ِ هـا  ـا ي لال: ثنا   ي , ُن منصور, ُـن مجالـل, فـ  لولـع  لـت را

 رِها ما أم  لها.

ي حلثن  أِو النطاب الحسا  , لال: حـلثنا مالـك, ُـن سـفيان, لـال: حـلثنا  سـماُيق ِـن 27582  

ةخ لال: تنظ   الثواب.أِ   ّي ا ِ ها  ا ةخ  لت را ِ   اضي ا ومخ ياُوما ي   الل, ُن أِ  صالح, ف  لولع: وو و

ي , لال: حلثنا األِـجى , ُـن سـفيان, ُـن ثـوي , ُـن مجالـل, ُـن اِـن 27583   ي حلثنا أِو ءو ا

م و لمع مسي ة ألف»ُم , لال:  ري لكع وسو و سـنة, يـ ى   ن أد ت ألق الجنة منزلة لمن ين    لت مو

 «.ألصام ءما ي ى أد ام, و ن أرفع ألق الجنة منزلة لمن ين    لت و ع هللا ِوك ة وُلية

 ن أد ـت ألـق »ي لال: ثنا اِن يمان, لال: حلثنا أِجع, ُن أِ  الصهرا* الموصل , لال: 27584  

لكاعو ف  مسي ة ألف سنة, في ى ألصام ءمـا يـ ى  أد ـام و ن الجنة منزلة, من ي ى س رم و لمع ومو

 «.أفضلهم منزلة, من ين    لت و ع هللا غلوة وُلية

مـة, مـن أن مىنـت    وأولت القولين ف  تلك ُنل ا ِالصواب القول الـَِ تء  ـام ُـن الحسـن وُك ي

 تلك تن    لت  القها, وِِلك  ا* األث  ُن رسول هللا صلت هللا ُليع وسلم:

صى  ِن المقلا , لال: حلثنا  س ائيق ِـن يـو س, حلثن  ُل   ِن الحسين ِن أِج , لال حلثنا م   

لاـةً, »ُن ثوي , ُن اِن ُم , لال: لال رسول هللا صـلت هللا ُليـع وسـلم:  ُنزي ةي ما نـ   ن  أُد ـت أُلـقي الجا

ي ءوـق  ياـ ُ عي ّللا  ن ياُن و و ف  وا لاةً لاما ُنزي ُم ما لاهو ناة  لال: و ن  أفضا عي أُلفاُ  سا ُلكي ُن ياُن و و في  مو تايني لـال: لاما ـ   ُو  ما

ةخ لـال:  ّي ا ِ هـا  ـا ةخ لـال: ِالريـاض والصـفا*, لـال:  لـت را ّي ا ِ ها  ا ةخ  لت را ِ   ااضي ا ومخ ياُوما ي حو ثم تال: وو

 «.تن   ءق  يو  ف  و ع هللا ُز  و ق  

ِ  مظغي ة األلوان, مسود ة   ةخ يقول تىالت تء م: وو وم يوم  ِ  ِاسي ا ومخ ياُوما ي وو و ءالحة يقال:  ولولع: وا

ِس ت و هع أِس م ِس ا:  تا فىلت تلك, وِس  و هع فهو ِاس  ِي ن الرسور. وِنحو الَِ للنا فـ  

 تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 27585  

ةخ لـال: لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  م ـ ا يىا ُـن اِـن أِـ   جـيح, ُـن مجالـل, لولـع: ِاسي

 ءاِ ة.

ةخ: أَ 27586   ـ ا ِ  ِاسي ـومخ ياُوما يـ وو و ي حلثنا ِلـ , لـال: حـلثنا يزيـل, لـال: حـلثنا سـىيل, ُـن لظـادة وا

 ءالحة.

ةخ لال: ُاِسة.27587    ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِن زيل, ف  لولع: ِاسي ا

ةخ لال: ُاِسة.27588    ي حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن لظادة ِاسي ا

ةخ يقـول تىــالت تءـ م: تىلــم أ ــع يفىـق ِهــا داليـة والفــال ة: اللاليــة.    ــن  أُن يوُفىاـقا ِيهــا فــالي ا ولولـع تا و

 وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:
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ن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِو ُاصم لال: حلثنا ُيست وحلثن  الحارخ لال: ي حلث27589  

حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِ   جـيح, ُـن مجالـل, لولـع: تا وـن  أُن يوُفىاـقا ِيهـا 

ةخ لال: دالية.  فالي ا

ةخ أَ  ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حـلثنا سـىيل, ُـن لظـادة تا وـن  27590   أُن يوُفىاـقا ِيهـا فـالي ا

.   ِ 

ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول  لـال: لـال اِـن زيـل, فـ  لولـع: تا وـن  أُن يوُفىاـقا ِيهـا 27591  

ةخ لال: ت ن  أ هـا سـظل ق النـار, لـال: تلـك الفـال ة, وأصـق الفـال ة: الوسـم الـَِ يوُفقاـ  ِـع ُلـت  فالي ا

 األ ف.

 

 30-26اآلية : 
اقو ل  القــول فــ   ــ ا ــعو اُلفي ــن  أا   ّا اق  ل  وا ــُن را لييــقا ما ــ ا ل  وا الي ــتي الظ  ا ــع تىــالت:بءاال   يتاا ِالاغا ــق لول تووي

سااقو {. ِ  اُلما ِ كا ياُوما ي اُلظاف تي الس اقو ِيالس اقي ل   يلاتا را  وا

هم يقول تىـالت تءـ م: لـيس األمـ  ءمـا ي ـن  لـي * الملـ ءون مـن أ هـم   يىـالرون ُلـت ِـ ء   

 ومىصيظهم رِهم ِق  تا ِلغت  فس أحللم الظ ال  ُنل مماتع وحل ج ِها.

 ولال اِن زيل ف  لولع هللا: ءاال   تاا ِالاغاتي الظا ال  لال: الظ ال :  فسع.  

اق  يقـول 27592   ـُن را لييـقا ما ي حلثن  ِِلك يو س, لـال: أ ر  ـا اِـن ولـ , لـال: لـال اِـن زيـل: وا

: مـن تا ي ليـع ليلـفيع ممـا لـل  ـزل ِـع, و لرـوا لـع األ رـا* والمـلاوين, فلـم تىالت تء م: ولال أللع

 يغنوا ُنع من أم  هللا الَِ لل  زل ِع ِي ا.

اق  فقال ِىضهم  حو الَِ للنا ف  تلـك. تءـ  مـن لـال    ُن را وا ظلف ألق الظوويق ف  مىنت لولع: ما

 تلك:

مـة ي حلثنا أِو ء ي  وأِو للا , لا : حلثنا وء27593   يع, ُن  سـ ائيق, ُـن سـمال, ُـن ُك ي

اق  لال: لق من راق  ي ل ؟ ُن را لييقا ما  وا

ي  وأِو للا , لـا : حـلثنا وءيـع, ُـن سـفيان, ُـن سـليمان الظيمـ , ُـن 27594   ي حلثنا أِو ءو ا

اق  لال: لق من  ري  ِا . ُن را لييقا ما  ِري , ُن أِ  لالِة وا

ُن سفيان, ُن سليمان الظيم , ُن ِـري , ُـن أِـ  لالِـة,  حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان   

 مثلع.

ي حلثنا الحسن ِن ُ فة, لال: حلثنا م وان ِن مىاوية, ُن أِـ  ِسـطا , ُـن الضـحال 27595  

اق  لال: لو الطري . ُن را لييقا ما  ِن مزاحم ف  لول هللا تىالت تء م: وا

اق  لـال: لـق حلثنا أِو ء ي , لال: حلثنا اِن  دريس, ُن  وير    ـُن را لييقا ما  , ُن الضحال ف  وا

.  من ملاو 

: أَ الظمسوا لـع 27596   اق  ُن را لييقا ما ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة وا

 األ را* فلم يوُغنوا ُنع من لضا* هللا ِي ا.

اق  لـال: ي حلثنا يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِن يزيـل فـ  27597   ـُن را لييـقا ما لولـع: وا

لاة: من ي ليع من الموت.  أين األ را*, وال  

ولال آ  ون: ِق لِا من لول المالئكة ِىضهم لـرىض, يقـول ِىضـهم لـرىض: مـن يا لـت ِنفسـع   

 فيصىل ِها. تء  من لال تلك:

الك, ُن أِ  ي حلثنا أِو للا , لال: حلثنا مىات ِن للا , لال: ثن  أِ , ُن ُم و ِن م27598  

اق  لال:  تا ِلغت  فسع ي لـت ِهـا, لالـت  ُن را لييقا ما الجوزا*, ُن اِن ُرا  ءاال   تاا ِالاغاتي الظ  الي ا وا

 المالئكة: من يصىل ِها, مالئكة ال حمة, أو مالئكة الىِاب؟.

ـُن 27599   لييـقا ما اق  لـال: ي حلثنا اِن ُرل األُلـت, لـال: حـلثنا المىظمـ , ُـن أِيـع, فـ  لولـع: وا را

ِلغن  ُن أِ  لالِة لال: لق من  ري ؟ لال: وِلغنـ  ُـن أِـ  الجـوزا* أ ـع لـال: لالـت المالئكـة 

 ِىضهم لرىض: من ي لات: مالئكة ال حمة, أو مالئكة الىِاب؟.
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اقو يقول تىالت تء م: وأيقن الـَِ لـل  ـزل تلـك ِـع أ ـع فـ اق الـل يا واأللـق    ّان  أ  ع الفي ا ولولع: وا

 والولل. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:والمال 

: أَ اسـظيقن 27600   اقو عو الفيـ ا ّاـن  أ ـ  ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة وا

 أ ع الف اق.

عو ال27601   ّاـن  أ ـ  فيـ اقو ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ولـ , لـال: لـال اِـن زيـل, فـ  لولـع: و

لال: ليس أحل من  ل  هللا يلفع الموت, و  ينك م, ولكن   يلرَ يموت من تلـك المـ ض أو مـن 

 غي م؟ فال ن  ءما لهنا لِا.

ــاقي ا ظلــف ألــق الظوويــق فــ  توويــق تلــك, فقــال ِىضــهم: مىنــت تلــك:    ــاقو ِالس  اُلظاف ــتي الس  ولولــع: وا

   من لال تلك:والظف ت ِل ة أم  الل يا ِلل ة أم  ا ا  ة. تء

ي حلثنا أِو للـا  ال فـاُ , لـال: حـلثنا مىـات ِـن للـا , لـال: ثنـ  أِـ , ُـن ُمـ و ِـن 27602  

اُلظاف تي الس اقي لال: الل يا ِا ا  ة ِل ة.  مالك, ُن أِ  الجوزا* ُن اِن ُرا  وا

, ُـن اِـن ُرـا , لولـع    , لال: حلثنا أِو صالح, لال: ثن  مىاوية, ُن ُل   تي حلثن  ُل   اُلظافـ  : وا

ل يو  من ا ا ـ ة, فظلظقـ  اللـل ة ِاللـل ة,    مـن رحـم  الس اقو ِالس اقي يقول: آ   يو  من الل يا, وأو 

 هللا.

حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِـ , ُـن أِيـع, ُـن اِـن ُرـا ,    

اُلظاف تي الس اقو ِالس اقي يقول: والظف ت الل  يا ِا ا  ة, وتلك سـاق الـل يا وا ا ـ ة, ألـم تسـمع أ ـع لولع وا

. ساقو ِ  الما ِ كا ياُوما ي  يقول:  لت را

ي حلثن  محمل ِن ُمـ و, لـال: حـلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثنا الحـارخ, 27603  

تي  اُلظافـ  الس ـاقو  لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِ   جيح, ُـن مجالـل لولـع: وا

 ِالس اقي لال: الظف  أم  الل يا ِوم  ا ا  ة ُنل الموت.

حلثنا أِو ء ي  وأِو للا , لا : حلثنا وءيع, ُن سفيان, ُن ر ق, ُن مجالل, لال: آ   يو     

 من الل يا, وأول يو  من ا ا  ة.

اُلظاف  27604   تي الس اقو ِالس اقي لال: لال ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة وا

 الحسن: ساق الل يا ِا ا  ة.

حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان, ُـن اِـن مجالـل, لـال: لـو أمـ  الـل يا وا ا ـ ة    

 ُنل الموت.

ي حلثن  ُل   ِن الحسين, لال: حلثنا يحيت ِن يمان, ُن أِ  سنان الليرا  , ُن ثاِت, 27605  

ــاقي لــال: ألــق الــل يا يجهــزون الجســل, وألــق ا ا ــ ة  ُــن الضــحال فــ  ــاقو ِالس  اُلظاف ــتي الس  لولــع: وا

 يجهزون ال وح.

 حلثنا أِو للا , لال: حلثنا وءيع, ُن سفيان, ُن أِ  سنان, ُن الضحال, مثلع.   

حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان, ُن الضحال, لال: ا ظمـع ُليـع أمـ ان: النـا     

 يجه زون  سلم, والمالئكة يجهزون روحع.

ي حلثنا أِـو للـا , لـال: حـلثنا المحـارِ , ُـن  ـوير , ُـن الضـحال, لـال: سـاق الـل يا 27606  

 ِساق ا ا  ة.

ي حلثنا أِو للا , لال: حلثنا  ىف  ِـن ُـون, ُـن أِـ   ىفـ , ُـن ال ِيـع, مثلـع وزاد: 27607  

 ويقال: الظفافهما ُنل الموت.

لثنا أِو للا , لال: حلثنا اِن يمان, ُن فضـيق ِـن مـ زوق, ُـن ُطيـة لـال: الـل يا ي ح27608  

 وا ا  ة.

 ي لال: ثنا اِن يمان, ُن ُرل الولاب ِن مجالل, ُن أِيع, لال: أم  الل يا ِوم  ا ا  ة.27609  

اُلظاف تي الس اقو     ِالس اقي لال: أم   حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن لظادة وا

 الل يا ِوم  ا ا  ة.

تي الس ـاقو ِالس ـاقي لـال:     حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِـن ثـور, ُـن مىمـ , ُـن لظـادة واُلظافـ 

 اللل ة ِاللل ة, ساق الل يا ِساق ا ا  ة.
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 سـماُيق  ي حلثنا اِن المثنت, لال: حلثنا محمل ِن  ىف , لال: حـلثنا ِـىرة, لـال: سـولت27610  

 ِن أِ   الل, فقال: ُمق الل يا ِىمق ا ا  ة.

 حلثنا أِو ء ي , لال: حلثنا وءيع, ُن سلمة, ُن الضحال, لال: لما الل يا وا ا  ة.   

ــاقو 27611   اُلظاف ــتي الس  يــ حــلثن  يــو س, لــال: أ ر  ــا اِــن ولــ , لــال: لــال اِــن زيــل, فــ  لولــع: وا

لولين: منهم من يقول: ساق ا ا  ة ِساق الل يا. ولال آ  ون: لق   ِالس اقي لال: الىلما* يقولون فيع

ميت يموت    الظف ت  حلى ساليع ِاأل  ى. لال اِن زيل: غي  أ  ا    لك  أ ها ساق ا ا  ة, ول أ: 

ساقو لال: لما الظف ت ا ا  ة ِالل يا, ءان المساق  لت هللا, لال: ولو أءث  ل ِ  الما ِ ك ياُوما ي ول من  لت را

 يقول تلك.

 ولال آ  ون: ِق مىنت تلك: الظف ت سالا الميت  تا لفظا ف  الكفن. تء  من لال تلك:  

ي حلثنا أِو ء ي , لال: حلثنا اِن يمان, لال: حلثنا ِلي  ِن المهـا  , ُـن الحسـن, فـ  27612  

 لولع: واُلظاف تي الس اقو ِالس اقي لال: لف هما ف  الكفن.

, لال: حلثنا وءيع واِن اليمـان, ُـن ِلـي  ِـن المهـا  , ُـن الحسـن, لـال: لمـا حلثنا أِو للا    

 سالال  تا لف ظا ف  الكفن.

 حلثنا أِو ء ي , لال: حلثنا وءيع ُن ِلي  ِن المها  , ُن الحسن, مثلع.   

 ولال آ  ون: ِق مىنت تلك: الظفا  سال  الميت ُنل الموت. تء  من لال تلك:  

يــل ِــن مســىلة, لــال: حــلثنا ِلــ  ِــن المفضــق, لــال: حــلثنا داود, ُــن ُــام  يــ حــلثنا حم27613  

اُلظاف تي الس اقو ِالس اقي لال: سالا الميت.  وا

حلثنا اِن المثنت, لال: حلثنا ُرل الولاب وُرل األُلت, لا : حلثنا داود, ُن ُام , لال: الظف ُت    

 سالام ُنل الموت.

, مثلع.ي حلثنا اِن المثنت, لال: ث27614   , ُن داود, ُن اللىر    َ  ن  اِن أِ  ُل

 حلثن   سحاق ِن ِالين, لال: حلثنا  الل, ُن داود, ُن ُام , ِنحوم.   

ي حلثنا أِو ء ي  وأِو للا  لا : حلثنا وءيع, ُن سـفيان, ُـن حصـين ُـن أِـ  مالـك 27615  

اُلظاف تي الس اقو ِالس اقي لال: ُنل الموت.  وا

ت  حلثنا أِـو للـا ,    , ُـن أِـ  مالـك, لـال: الظفـ   َ لـال: حـلثنا ُريـل هللا, ُـن  سـ ائيق, ُـن السـل

 سالال ُنل الموت.

تي 27616   اُلظافـ  ي حلثن  يىقوب, لال: حلثنا اِـن ُليـة, ُـن أِـ  ر ـا*, ُـن الحسـن, فـ  لولـع: وا

: لف هما أم  هللا.  الس اقو ِالس اقي

ن مىمـ  لـال: لـال الحسـن: سـالا اِـن آد  ُنــل حـلثنا اِـن ُرـل األُلـت, لـال: حـلثنا اِـن ثــور, ُـ   

 الموت.

تي     اُلظافـ  , ُـن أِـ  مالـك وا  َ حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مهـ ان, ُـن سـفيان, ُـن  سـماُيق السـل

 الس اقو ِالس اقي لال: لما سالام  تا ضمت  حلالما ِاأل  ى.

لـال: حـلثنا ِـىرة, ُـن لظـادة  ي حلثنا اِن ِلار واِن المثنت, لا : حلثنا محمل ِن  ىف ,27617  

اُلظاف تي الس اقو ِالس اقي لال لظادة: أما رأيظع  تا ض ب ِ  لع ر لع األ  ى.  وا

: ماتـت 27618   تي الس ـاقو ِالس ـاقي اُلظافـ  ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة وا

ا ً.  ر الم فال يحمال ع  لت ِ *, فقل ءان ُليهما  و 

تي     اُلظافـ  , ُن أِـ  مالـك وا  َ حلثنا اِن ِلار, لال: حلثنا ُرل ال حمن, لال: حلثنا سفيان, ُن السل

 الس اقو ِالس اقي لال: سالام ُنل الموت.

ُوني ا ِِلك يرسهما ُنل الموت. تء  من لال تلك:    ولال آ  ون: 

  27619  َ تي ي حلثنا أِو ء ي , لال: حلثنا اِن يمان, ُن سفيان, ُن السل اُلظافـ  , ُـن أِـ  مالـك وا

 الس اقو ِالس اقي لال: يرسهما ُنل الموت.

, مثلع.27620    َ  ي حلثنا أِو للا , لال: حلثنا اِن يمان, ُن سفيان, ُن السل

 ولال آ  ون: مىنت تلك: والظف  أم  ِوم . تء  من لال تلك:  
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نا اِن أِ   الل, ُن أِ  ُيست ي حلثنا أِو ء ي  وأِو للا  لا : حلثنا وءيع, لال: حلث27621  

اُلظاف تي الس اقو ِالس اقي لال: األم  ِاألم .  وا

 ولال آ  ون: ِق ُنت ِِلك: والظف  ِال* ِرال*. تء  من لال تلك:  

ي حلثنا أِو للا , لال: حلثنا ُريل هللا, لال: حلثنا  س ائيق, ُن أِ  يحيت, ُـن مجالـل, 27622  

 لال: ِال* ِرال*.

لــوال فــ  تلــك ِالصــحة ُنــلَ لــول مــن لــال: مىنــت تلــك: والظف ــت ســاق الــل يا ِســاق وأولــت األ  

كا  ِـ  ا ا  ة, وتلك ِل ة ء ب الموت ِلل ة لول المطلع والَِ يل ل ُلت أن تلك توويلع, لولع:  لت را

ســاقو والىــ ب تقــول لكــق  أمــ  اِــظل : لــل ِــم   ُــن ســالع, وءلــف ُــن ســالع ومنــع لــول  ِ  الما ــ ياُوما ي

  :اللاُ

ُاُن سالها    ُت لاكا  ِام  ا ا    تاا  ِييعو وا  تاسو ُ ها را  فا ي

: الظصقت  حلى الل ل تين ِاأل  ى, ءما يقال للمـ أة  تا الظصـقت    ُنت ِقولع: اُلظاف تي الس اقو ِالس اقي

  حلى فنِيها ِاأل  ى: لف ا*.

ساقو يقول:  لت رِك يا محمل ي   ِ  الما ِ كا ياُوما ي  و  الظفا  الساق ِالساق مسالع.ولولع:  لت را

 36-31اآلية : 
ـعي  م  تالاـ ا  يلاـتا أاُللي تا ل  ثـو

ل  وا تـا ن ءاـِ با وا لاـياكي تا ل  وا
ـل  ـل قا وا ا صا القول ف  توويـق لولـع تىـالت:بفاالا صا

ُولاتا ل  أاياُحسا و اهي ساانو 
ا ُولاتا لاكا فاو

ُولاتا ل  ثوم  أا
ا ُولاتا لاكا فاو

تا ل  أا
ط  لا سولًى {.ياظاما  أان يوظُ ا

يقول تىالت تء م: فلـم يصـل ق ِكظـاب هللا, ولـم يصـق  لـع صـالة, ولكنـع ءـِ ب ِكظـاب هللا, وتـولت    

 فودِ  ُن  اُة هللا. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

ل ت   صـل ق ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة فال صا 27623   ل قا وا ا صا

ل ت ءِ ب ِكظاب هللا, وتولت ُن  اُة هللا. ُن ءاِ با وتاوا لاكي  ِكظاب هللا, و  صلت هلل, وا

ط ت يقول تىالت تء م: ثم مضت  لت أللع منص فا  لـيهم, يظرنظـ  فـ     ولولع ثوم  تالا ا  لت أُلليعي ياظاما

يظع. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظووي  ق. تء  من لال تلك:ملي

ط ـت: أَ 27624   ـعي ياظاما ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة ثوم  تالا ا  لت أُللي

 يظرنظ .

ي حلثن  سىيل ِن ُم و السكو  , لال: حلثنا ِقية ِن الوليل, ُن ميسـ ة ِـن ُريـل, ُـن 27625  

ط ت لال: يظرنظ , لال: ل  ملية ِن  منزو .زيل ِن أسلم, ف  لولع: ثوم  تالا ا  لت أُللي   عي ياظاما

ي حلثنا أِو ء ي , لال: حلثنا وءيع, ُن موست ِن ُريلة, ُـن  سـماُيق ِـن أميـة, ُـن 27626  

ط ت لال: رأى ر الً من ل ي  يمل , فقال: لكِا ءان يمل  ءمـا يملـ   مجالل تالا ا  لت أُلليعي ياظاما

 لِا, ءان يظرنظ .

ط ت لال: ي حلثن27627   ا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن لظادة, ف  لولع ياظاما

ليظع.  يظرنظ  ولو أِو  هق ِن للا , ءا ت مي

 وليق:  ن لِم ا ا ية  زلت ف  أِ   هق. تء  من لال تلك:  

خ, ي حلثن   محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِو ُاصم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـار27628  

ط ـت لـال:  لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِـ   جـيح, ُـن مجالـل, لولـع: ياظاما

 أِو  هق.

ـل ت 27629   ل قا وا  صا ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِن زيل, ف  لولع: فاال صا

ط ت لا ل ت ثوم  تالا ا  لت أُلليعي ياظاما تاوا ُن ءاِ با وا لاكي  ل: لِا ف  أِ   هق مظرنظ ا.وا

ط ـت يلـوَ مطـام ترنظـ ا, والمطـا: لـو ال هـ , ومنـع النرـ  ُـن رسـول هللا    ُون  ِقولـع ياظاما و  ما 

طايطاا*ا »صلت هللا ُليع وسلم:  ظي  المو لاُت أوم   وتلك أن يلق  ال  ق ِيليع ويظكفو.«  تاا ما

اُولا    اُولات ثوم  أُولات لاكا فو  ت لِا وُيل من هللا ُلت وُيل ألِ   هق, ءما:ولولع أُولات لاكا فو

م  أُولاـت لاـكا 27630   اُولات ثـو ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظـادة أُولاـت لاـكا فـو

اُولات وُيل ُلت وُيل, ءما تسمىون, زُم أن لِا أ زل ف  ُلو  هللا أِ   هق. توء  لنا أن  ر   هللا  فو
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اُولات فقـال ُـلو  هللا أِـو صلت هللا ُليع و اُولت ثوم  أاُولاـت لاـكا فـو سلم أ ِ ِمجامع ثياِع فقال: أاُولات لاكا فو

  هق: أيوُل   محمل وهللا ما تسظطيع ل  أ ت و  رِك ِي ا وهللا أل ا أُز  من ملت ِين  رليها..

ل: أ ِ النر   صلت ي حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن لظادة, لا27631  

اُولات فقال: يـا محمـل مـا  اُولات ثوم  أُولات لكا فو هللا ُليع وسلم ِيلم, يىن  ِيل أِ   هق, فقال: أُولات لاكا فو

تسظطيع أ ت ورِك ف   ِي ا,     ألُز  من ملت ِين  رليها فلما ءان يو  ِلر أِ   ُليهم فقـال: 

 ع, ولظلع ِ   ليظلة.  يوىرل هللا ِىل لِا اليو , وض ب هللا ُنق

م  27632   اُولات ثـو ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِن زيل, فـ  لولـع: أُولاـت لاـكا فـو

اُولت لال: لال أِو  هق:  ن محملا ليوُل  , وأ ا أُز  ألق مكـة والرطحـا*, ولـ أ فاُلياـُل و  أُولات لاكا فو

ِا يياةا ءاال    تو  ناُل و الز  ياعو سا ُب. ادي ُل واُلظا ي اُسجو ُىعو وا  طي

ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان, ُن موست ِن أِـ  ُائلـة, لـال: للـت 27633  

ري : أِ * لالع رسول هللا صلت هللا ُليع وسلم من ليراق  فسع, أ  أم  أم م هللا ِع؟ لال:  لسىيل ِن  و

اُولات.ِق لالع من ليراق  فسع, ثم أ زل هللا: أُولات لا  اُولات ثوم  أُولات لاكا فو  كا فو

لا سولًى يقول تىالت تء م: أي ن  لِا اه سان الكاف  ِاهلل أن يظ ل    ولولع: أياُحسا و اهُ سانو أُن يوظُ ا

لمالً, أن   ييم  و  ينهت, و  يظىرل ِىرادة. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألـق الظوويـق. تءـ  مـن 

 لال تلك:

, ُـن اِـن ُرـا  لولـع: ي حل27634   , لال: حلثنا أِو صالح, لال: ثن  مىاوية, ُن ُل   ثن  ُل  

لا سولًى يقول: لمالً.  أياُحسا و اهُ سانو أُن يوظُ ا

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 27635  

أِ   جيح, ُن مجالل, لولع: أياُحسا و اهُ ساني لال: حلثنا الحسن لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن 

لا سولًى لال:   يويم , و  يوُنهت.  أُن يوظُ ا

ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِن زيل, ف  لولع: أياُحساـ و اهُ سـانو أُن 27636  

: الَِ   يفظ ض ُليع ُمق و  يىمق.  َ لا سولًى لال: السل  يوظُ ا

 

 40-73اآلية : 
ىاـقا  ىا ل  فاجا لاـ ا فاساـو  لاقاـةً فانا ُا م  ءاـانا  نيـ   يوُمناـتا ل  ثـو ن م  لاُم ياكو  وُطفاةً م 

القول ف  توويق لولع تىالت:بأا

ُوتاتا {. ن يوُحييي ا اُلما
ُالاتا أا ر   ا و ثاتا ل  أالاُيسا تاليكا ِيقاادي ُيني الِ ءا ا وا ُو ا ُنعو الز   مي

يك لِا المنك  للرة هللا ُلت  حيائع من ِىل مماتع, و يجـادم مـن ِىـل فنائـع يقول تىالت تء م: ألم    

.   وُطفاةً يىن : ما* لليالً ف  صل  ال  ق من من  

ا* الملينـة والكوفـة:    ا* ف  ل ا*ة لولع: يوُمنات فق أم ُامة ل   ِالظـا* ِمىنـت: « توُمناـت»وا ظلفت الق  

ا* مكة وال .تمنت النطفة, ول أ تلك ِىض ل    رص ة: يوُمنات ِاليا*, ِمىنت: يمنت المن  

 والصواب من القول أ هما ل ا*تان مى وفظان صحيحظا المىنت, فرويظهما ل أ القارى* فمصي .  

ام ِلـ ا    لاقاةً يقول تىالت تء م: ثم ءان دما من ِىل ما ءان  طفة, ثم ُلقـة, ثـم سـو  ُا ولولع: ثوم  ءانا 

ىا  ت يقـول تىـالت تءـ م: فجىـق مـن لـِا سويا,  ا قا سميىا ِصي ا فاجا يني الـِ ءا ا واألوُ ثـا ُو ا ُنعو الـز  قا مي

ُوتات يقول  ر  ُلت أُن يوُحيي ا الما ام  لقا سويا أو دا لع, تءورا و  اثا ألاُيسا تلكا ِقادي اه سان ِىل ما سو 

 ا سويا, لع تىالت تء م: أليس الَِ فىق تلك فنل  لِا اه سان من  طفة, ثم ُلقة حظت صي م   سا

أو د تءور و  اخ, ِقادر ُلت أن يوحي ا الموتت من مماتهم, فيو ـللم ءمـا ءـا وا مـن لرـق ممـاتهم. 

ل  اه سان من  طفة من من   يمنت, حظت صـي م ِلـ ا سـويا,    ر ُلت  ا يقول: مىلو  أن الَِ لالي

 «.ِلت»ل أ تلك لال:  يوىجزم  حيا* ميت من ِىل مماتع وءان رسول هللا صلت هللا ُليع وسلم  تا

ر  ُلـت 27637   ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة, لولـع: ألاـُيسا تلـكا ِقـادي

ُوتات توء  لنا أن  ر   هللا صلت هللا ُليع وسلم ءان  تا ل ألا لال:   «.سرحا ك وِلات»أن يوُحيي ا الما

 سورة اإلنسان

 سورة اه سان مل ية
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 لى وثالثونوآياتها  ح

 بسم هللا الرحَمن الرحيـم
 

 2-1اآلية : 
ا  ُِءووراً ل   ي ـ  ـ ـُي اً م  ِا ـنا الـل ُل ي لاـُم ياكوـن  ـينخ م  ُالاـت اهي ساـاني حي تا  تـا

ـُق أا القول ف  توويق لولع تىالت:بلا

ي اً {. يىاً ِاصي ىاُلناامو سامي ُملااج    ُرظالييعي فاجا
ن   ُطفاة  أا لاُقناا اهي ساانا مي   ا

ُالت اهُ ساني لل أتت ُلت اه سان ولق ف  لـِا الموضـع  رـ        يىن   ق  ثناؤم ِقولع: لاُق أتت 

رم: لق أء مظك؟ ولل أء مع أو لق زرتك؟ ولل زارم ولل تكون   حل, وتلك ءقول القائق  ا   يق  

 ـع   يفىـق  حلا ف  غي  لِا الموضع, وتلك ءقول القائق  ا  : لق يفىق مثق لِا أحل؟ ِمىنت: أ

: لـو  نا الل ُل ي ينخ مي ُالت اهُ ساني حي تلك أحل. واه سان الَِ لال  ق  ثناؤم ف  لِا الموضع لاق أتات 

 آد  صلت هللا ُليع وسلم ءِلك:

ُالـت اهُ سـاني 27638   ـُق أتـت  ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة, لولع: لا

نا  ينخ مي ُِءوورا   ما  ل  اه سان لا لنا حليثا ما يىلم من  ليقـة  آد  أتت ُليع حي ُي ا ما ِا الل ُل ي لاُم ياكوُن 

 هللا ) ليقةخ( ءا ت ِىل اه سان.

ُالـت اهُ سـاني     ـُق أتـت  حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن لظادة, لولـع: لا

ُِءو  ُي ا ما ِا نا الل ُل ي لاُم ياكوُن  ينخ مي  ورا لال: ءان آد  صلت هللا ُليع وسلم آ   ما  ل  من النل .حي

ـنا الـل ُل ي 27639   ـينخ مي ُالـت اهُ سـاني حي ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان لاُق أتـت 

 لال: آد .

نا الل ُل ي ا ظلف ألق الظوويق ف  لـلر لـِا الحـين الـَِ تءـ م هللا فـ  لـِا الموضـع   ينخ مي , ولولع: حي

وح أرِىـين ُامـا,  رة   تنفخ فيهـا الـ   فقال ِىضهم: لو أرِىون سنة ولالوا: مكثت  ينة آد  مصو 

ـنا  ـينخ مي ُالـت اهُ سـاني حي فِلك للر الحين الَِ تء م هللا ف  لِا الموضع لالوا: ولِلك ليق: لاُق أتت 

ر لم  ُِءوورا أل ع أتت ُليع ولو  سم مصو  ُي ا ما ِا تنفخ فيع ال وح أرِىون ُاما, فكان الل ُل ي لاُم ياكوُن 

ُِءوورا: لم يكن ِـي ا لـع  رالـة  ُي ا ما ِا ِي ا, غي  أ ع لم يكن ِي ا مِءورا لالوا: ومىنت لولع: لاُم ياكوُن 

 و  رفىة, و  ِ  ,   ما ءان  ينا  زِا وحمو مسنو ا.

 أ راـ  أ ـع أتـت ُلـت ولال آ  ون:   حل  للحين ف  لِا الموضع ولل يل ق لِا القـول مـن أن هللا  

اه سان حين من اللل , وغي  مفهو  فـ  الكـال  أن يقـال: أتـت ُلـت اه سـان حـين لرـق أن يو ـل, 

ولرق أن يكون ِي ا, و تا أوريل تلك ليق: أتت حين لرق أن يونل , ولم يقق أتت ُليع. وأما الـلل  فـ  

 لِا الموضع, فال حل  لع يولف ُليع.

لاُقنا    يـة آد  مـن  طفـة, ولولع:    ا  ا ُن  وُطفاة  أُملاج   اُرظالييع يقول تىالت تء م:   ـا  لقنـا تر  اهُ سانا مي

يىن : من ما* ال  ق وما* الم أة, والنطفـة: ءـق  مـا* لليـق فـ  وُـا* ءـان تلـك رءيـة أو ل ِـة, أو 

 غي  تلك, ءما لال ُرل هللا ِن رواحة:

ن ُع   ِا  لاُق أُ تي      وُطفاةخ ف  

: أُملــاج  يىنــ : أ ــال , واحــللا: ملــ  وملــي , مثــق  ــلن و ــلين ومنــع لــول رؤِــة ِــن ولولــع  

 الىجاج:

ُللا ف  دا   أُملاجي   ق   ال ا لاُم يوُكسا  ي ُىجا ُحنا ءوق  مو  ياُط ا

يقال منع: ملجت لِا ِهِا:  تا  لطظع ِع, ولو مملوج ِع وملي : أَ منلو  ِع, ءمال لال أِـو   

 تؤي :

ي ا   ي و ءون  ال   لي يطا ِيعي ما اللا الن ُصق سي ُنهني  والفوولاُين مي

وا ظلــف ألــق الظوويــق فــ  مىنــت األملــاج الــَِ ُنــت ِهــا فــ  لــِا الموضــع, فقــال ِىضــهم: لــو   

 ا ظال  ما* ال  ق ِما* الم أة. تء  من لال تلك:

يــ حــلثنا أِــو ء يــ  وأِــو للــا  ال فــاُ  لــا : حــلثنا وءيــع, ُــن ســفيان, ُــن اِــن 27640  

مة أُملاج   اُرظالييعي لال: ما* ال  ق وما* الم أة يمل  أحللما ِا ا  .ا  ألصرها  , ُن ُك ي
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مـة لـال: مـا*     حلثنا أِو للا , لال: حلثنا اِن يمان, ُن سـفيان, ُـن اِـن األصـرها  , ُـن ُك ي

 ال  ق وما* الم أة ينظلطان.

ة, ُـن اِـن ُرـا , لـال: مـا* المـ أة ي لال: ثنا أِو أوسامة, لـال: حـلثنا زء يـا, ُـن ُطيـ27641  

 وما* ال  ق يملجان.

, ُمن حل ثع, ُن اِن ُرا , لال: ما* الم أة      َ لال: ثنا ُريل هللا, لال: أ ر  ا  س ائيق, ُن السل

 وما* ال  ق ينظلطان.

 ق ي لال: ثنا ُرل هللا, لال: أ ر  ا أِو  ىف , ُن ال ِيع ِن أ س, لال:  تا ا ظمع ما* ال 27642  

 وما* الم أة فهو أملاج.

لـ  مـا* المـ أة مـع مـا* 27643   ي لال: ثنا أِو أوسامة, لـال: حـلثنا المرـارل, ُـن الحسـن, لـال: مو

 ال  ق.

ي لال: ثنا ُريل هللا, لال: أ ر  ا ُثمان ِن األسود, ُـن مجالـل, لـال:  لـ  هللا الولـل مـن 27644  

ُن تاءا   وأُ ثات.ما* ال  ق وما* الم أة, ولل لال هللا: يا أي ه لاُقناءوُم مي  ا الن ا و    ا  ا

لال: ثنا ُريل هللا, لال: أ ر  ا  س ائيق, ُن أِ  يحيت, ُـن مجالـل, لـال:  لـ  مـن تـارات مـا*    

 ال  ق وما* الم أة.

ُون  ِِلك:   ا  لقنا اه سان من  طفة ألوان ينظقق  ليها, يكون  طفة, ثم يصي     ولال آ  ون:   ما 

 ثم مضغة, ثم ُ ما, ثم ءس  لحما. تء  من لال تلك: ُلقة,

ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن 27645  

ُن  وُطفاة  أُملاج   اُرظالييعي األملاج:  ل  من ألوان,  ل  من ت اب, ثم  لاُقنا اهُ سانا مي ُرا , لولع:    ا  ا

 وال حم, ول  النطفة, ثم ُلقة, ثم مضغة, ثم ُ ما, ثم أ لوم  لقا آ   فهو تلك.من ما* الف ج 

يــ حــلثنا اِــن المثنــت, لــال: حــلثنا محمــل ِــن  ىفــ , لــال: حــلثنا ِــىرة, ُــن ســمال, ُــن 27646  

مة, ف  لِم ا اية أُملاج  لال:  طفة, ثم ُلقة, ثم مضغة, ثم ُ ما.  ُك ي

, ُـن ِـىرة, ُـن سـمال, ُـن  حلثنا  ال فاُ , لال: حلثنا ول     م   ِن   يـ  ويىقـوب الحُضـ ا

مة, لال:  طفة, ثم ُلقمة.  ُك ي

ـُن 27647   لاُقنـا اهُ سـانا مي ا  ا ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظـادة, لولـع:   ـ 

م ءست هللا  وُطفاة  أُملاج  أ وار النل ,  ورا  طفة, و ورا ُلقة, و ورا مضغة, و ورا ُ اما, ث

 الى ا  لحما, ثم أ لوم  لقا آ  , أ رت لع اللى .

ي حلثنا اِن ُرل األُلـت, لـال: حـلثنا اِـن ثـور, ُـن مىمـ , ُـن لظـادة, فـ  لولـع أُملـاج  27648  

  اُرظاليعي لال: األملاج: ا ظلط الما* والل , ثم ءان ُلقة, ثم ءان مضغة.

ُون  ِِلك ا ظال  ألوان النطف    ة. تء  من لال تلك:ولال آ  ون: 

, ُـن اِـن ُرـا , فـ  27649   ي حلثن  ُل   لال: حلثنا أِو صالح, لـال: ثنـ  مىاويـة, ُـن ُلـ  

 لولع أُملاج   اُرظالييعي يقول: منظلفة األلوان.

ي حلثنا أِو للا , لال: حلثنا يحيت ِن يمان, لال: حلثنا سفيان, ُن اِن أِ   جـيح, ُـن 27650  

 لنطفة.مجالل, لال: ألوان ا

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 27651  

َ  الما*ين سر   لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالل, لال: أ

 أِرع ُليع أُمامع وأ والع.

ن مجالـل أُملـاج   اُرظالييـعي لـال: ألـوان ي لال: ثنا وءيع, ُن سـفيان, ُـن اِـن أِـ   جـيح, ُـ27652  

 النطفة  طفة ال  ق ِيضا* وحم ا*, و طفة الم أة حم ا* و ض ا*.

 حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان, ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالل, مثلع.   

 ولال آ  ون: ِق ل  الى وق الظ  تكون ف  النطفة. تء  من لال تلك:  

أِو ء ي  وأِو للا , لا : حلثنا وءيع, لال: حلثنا المسىودَ, ُـن ُرـل هللا ِـن  ي حلثنا27653  

 المنارق ُن أِيع, ُن ُرل هللا, لال: أملا ها: ُ ولها.
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ي حلثنا أِو للا , لال: حلثنا يحيت ِن يمان, لال: حلثنا أوسـامة ِـن زيـل, ُـن أِيـع, لـال: 27654  

 ل  الى وق الظ  تكون ف  النطفة.

ـُن  وُطفاـة  أُملـاج   طفـة ال  ـق و طفـة وأِرع    لـِم األلـوال ِالصـواب لـول مـن لـال: مىنـت تلـك مي

الم أة, ألن هللا وصف النطفة ِو ها أملاج, ول   تا ا ظقلت فصارت ُلقة, فقل اسظحالت ُن مىنت 

النطفة فكيف تكون  طفة أملا ا ول  ُلقة؟ وأما الـِين لـالوا:  ن  طفـة ال  ـق ِيضـا* وحمـ ا*, 

المى و  من  طفة ال  ق أ ها سـح ا* ُلـت لـون واحـل, ولـ  ِيضـا* تضـ ب  لـت الحمـ ة,  فإن

و تا ءا ت لو ا واحلا لم تكن ألوا ا منظلفة, وأحس  أن الِين لـالوا: لـ  الىـ وق الظـ  فـ  النطفـة 

 لصلوا لِا المىنت. ولل:

ِـ  رِـاح, ُـن اِـن ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا سلمة, ُن اِن  سحاق, ُن ُطا* ِن أ27655  

ُرا , لال:   ما  ل  اه سان من الل * القليق مـن النطفـة. أ  تـ ى أن الولـل  تا أسـكت تـ ى لـع 

ل  اِن آد  من مثق تلك من النطفة أملاج  رظليع. ُي ؟ و  ما  و  مثق ال  

رظليـع, فهـ  ولولع:  اُرظالييعي  نظر م. وءان ِىض ألق الى ِية يقول: المىنت:  ىلنام سميىا ِصي ا لن  

مقل مة مىنالا الظو ي ,   ما المىنت  لقنام و ىلنـام سـميىا ِصـي ا لنرظليـع, و  و ـع ُنـلَ لمـا لـال 

ــلي ا الســمع  ُو ــات, و ُن  ــق مــن ا اف ــظال*   مــا لــو ِصــحة ا ا ت وســالمة الىق ــك أن ا ِ , وتل يصــح 

, فظـِءي  منـع لنـا ِنىمـع, والرص . وأمـا   رـارم  يا ـا أ ـع  ىـق لنـا أسـماُا وأِصـارا فـ  لـِم ا ايـة

وتنريع ُلت موضع اللك  فوما ا ِظال* فرالنل  مـع صـحة الفطـ ة, وسـالمة الىقـق مـن ا افـة, ءمـا 

ن  واهُ سا     ليياىرولون. لاُقتو الجي ا  ا  لال: وما

ي ا يقول تىالت تء م: فجىلنام تا سمع يسـمع ِـع, وتا ِصـ  يرصـ  ِـع   يىا ِاصي ىاُلنامو سمي , ولولع: فاجا

   ىاما من هللا ُلت ُرادم ِِلك, ورأفة منع لهم, وحجة لع ُليهم.

 4-3اآلية : 
ينا  ــافي ي ظاــُل اا ليُلكا ُُ ــآ أا ــا ءافوــوراً ل   ي   ــاءي اً وا يم  ِا ــا  ــرييقا  يم  ــلاُيناامو الس  ــا لا القــول فــ  توويــق لولــع تىالت:ب ي  

ي اً {. ساىي أاُغالا ً وا قا وا  ساالاسي

فنـام سـريلع,  ن ِـك , أو يىن   ق  ثناؤم ِقو    ـلاُينامو الس ـرييقا   ـا ِينـا لـع   يـ  الجنـة, وُ   لع:    ا لا

ع الكال   لت لِا المىنت, ءا ت  ما و مـا فـ  مىنـت الجـزا*. ولـل يجـوز أن تكـون  مـا  ءف . و تا وو  

ُم فيكون لولع:  ما لاُيهي ُا ا ياظووبو  ُم وا م  وهو  ِ ا يوىِا ورا حـا ً  و ما ِمىنت واحل, ءما لال:  م  ـا ءافـو ِـاءي ا وا م 

من الها* الظ  ف  للينام فيكون مىنت الكال   تا وو ع تلك  لت لـِا الظوويـق:   ـا لـلينام السـريق,  مـا 

ءو ـك «  ما الىِاب و ما الساُة»ِقيا و ما سىيلا. وءان ِىض  حوي  الرص ة يقول تلك ءما لال: 

ظـع. وِنحـو الـَِ للنـا فـ  تلـك لـال ألـق الظوويـق. لم تِء   ما لال: و ن ِ ت اِظلأت ما ِىـللا ف فى

 تء  من لال تلك:

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 27656  

ـلاُينامو  ا لا لال: حلثنا الحسـن, لـال: حـلثنا ورلـا*,  ميىـا ُـن اِـن أِـ   جـيح, ُـن مجالـل, لولـع:   ـ 

 لس ىادة.الس رييقا لال: اللقوة وا

ـا 27657   ـلاُينامو الس ـرييقا  م  ا لا ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُـن لظـادة, لولـع:   ـ 

ا ءافوورا. لها.  ِاءي ا للنىم و م 

ـُن  وُطفاـة  أُملـاج  27658   ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ولـ , لـال: لـال اِـن زيـل, فـ  لولـع: مي

...  لت      َ  األم ين يو ـِ,  اُرظالييعي َ  الط يقين يسلك, وأ َ  ِ * يصنع, أ ا لالاُينامو الس رييقا لال:  ن   أ

 لال: ولِا ا  ظرار.

قا يقول تىـالت تءـ م:   ـا أُظـل ا لمـن ءفـ   ىمظنـا و ـالف أم  ـا    ظاُل ا لُلكافي ينا ساالسي ُُ ولولع:    ا ا

 يقول: وتلل  ِاألغالل فيها أيليهم  لت أُنالهم. سالسق يوُسظاُوثا  ِها منهم ِل ا ف  الجحيم وأُغال ً 

ساىاي ا يقول: و ارا توُسى  ُليهم فظظولل.    ولولع وا

 

 6-5اآلية : 
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ا  بو ِيها ُيناً ياُل ا ُا ا ءاافووراً ل   ها ا و زا ن ءاوُ   ءاانا مي ِوونا مي ارا ياُل ا ُِ ا القول ف  توويق لولع تىالت:ب ين  األ

و ا ي يوفاج  و راادو ّللا  ي اً {.ُي ا تاُفجي  ها

وا ِطاُظهم رِهم ف  أدا* ف ائضـع, وا ظنـاب مىاصـيع, يلـ ِون     يقول تىالت تء م:  ن الِين ِ  

ها يقول: ءان مزاج ما فيها مـن اللـ اب ءـافوورا  ا و زا من ءو , ولو ءق   ا* ءان فيع ِ اب ءانا مي

* فـ  الجنـة فمـن لـال تلـك, يىن : ف   ي  رائحظها ءالكافور. ولـل ليـق:  ن الكـافور اسـم لىـين مـا

 ىق  ص  الىين ُلت ال د  ُلت الكافور, تريا ـا ُنـع, ومـن  ىـق الكـافور صـفة لللـ اب  صـرها, 

أُن  الىين ُلت الحال, و ىق  ر  ءان لولع ءافوورا ولل يجوز  ص  الىين من و ع ثالـا, ولـو 

ا يلـ ب ِهـا ُرـاد هللا,  صرها ِإُمال يل ِون فيها فيكون مىنت الكـال :  ن األِـ ار يلـ ِون ُينـ

من ءو  ءان مزا ها ءافورا. ولل يجوز أيضا  صرها ُلـت المـلح, فومـا ُامـة ألـق الظوويـق فـإ هم 

 لالوا: الكافور صفة للل اب ُلت ما تء ت. تء  من لال تلك:

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 27659  

ها ءافوورا لال: حلثنا ال ا و زا حسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالل, لولع: مي

 لال: تمزج.

ُن 27660   ِوونا مي ارا ياُل ا ُِ ا ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة, لولع:  ن  األ

ها ءافوورا لال: لو  تمزج لهم ِالكافور, وتنظم ل ا و زا  هم ِالمسك.ءو   ءانا مي

ي يقـول تىـالت تءـ م: ءـان مـزاج الكـو  الظـ  يلـ ب ِهـا لـي *    رـادو ّللا  ُي بو ِيهـا  ُينا ياُل ا ُا ولولع: 

األِ ار ءالكافور ف   ي  رائحظع من ُين يل ب ِها ُراد هللا الِين يـل لهم الجنـة. والىـين ُلـت 

ي ويىنـ  ِقو« مزا هـا»لِا الظوويـق  صـ  ُلـت الحـال مـن الهـا* الظـ  فـ   رـادو ّللا  ُي بو ِيهـا  لـع ياُلـ ا

ا* أن ِىضهم أ للم: ى ِها ويونظفع. وليق: يل ب ِها ويل ِها ِمىنت واحل. وتء  الف    يوُ وا

ُض   لاهون   ا يي و   ظت لوجا    و ف ىاظُما ا*ي اُلراُح ي ثوم  تا ا ُِنا ِيما  ِا ي

 ءالما حسنا. من, ومثلع:   ع يظكلم ِكال  حسن, ويظكلم« مظت لج »وُنت ِقولع:   

ي ا يقـول تىـالت تءـ م يفجـ ون تلـك الىـين الظـ  يلـ ِون ِهـا ءيـف ِـاؤوا    و اها تاُفجي ولولع: يوفاج  و

وحيا ِاؤوا من منازلهم ولصورلم تفجي ا, ويىن  ِالظفجي : اهسالة واه  ا*. وِنحو الَِ للنا 

 ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, ي حلثن  محمل ِن 27661  

و اهـا  لال: حلثنا الحسن لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِ   جـيح, ُـن مجالـل, فـ  لولـع: يوفاج  و

ي ا لال: يل لو ها حيا ِاؤوا.  تاُفجي

يح, ُن مجالل, ي حلثن  الحارخ, لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*, ُن اِن أِ   ج27662  

ي ا لال: يقودو ها حيا ِاؤوا. و اها تاُفجي  لولع: يوفاج  و

ي ا لال: مسـظقيل 27663   و اها تاُفجي ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة يوفاج  و

 ماؤلا لهم يفج و ها حيا ِاؤوا.

ي ا لال: يص فو ها حيا ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان يوفاج  27664    وو اها تاُفجي

 ِاؤوا.

 9-7اآلية : 
ونا الط ىاا ا  مو يوُطىي ي اً ل  وا ُسظاطي مو مو ِا   افوونا ياُوماً ءاانا  يانا ُِري وا القول ف  توويق لولع تىالت:بيووفوونا ِيالن 

ُ عي  كوُم ليوا مو ا  وُطىي ي اً ل   ي  ما أاسي ياظييماً وا يناً وا ُسكي ر عي مي ِوكووراً {.ُالاتا حو آً* وا ا  زا نكوُم  ا يلو مي ي  ا  و ي  ّللا 

وا ِوفـائهم هلل     يقول تىالت تء م:  ن األِـ ار الـِين يلـ ِون مـن ءـو  ءـان مزا هـا ءـافورا, ِـ  

ِالنِور الظ  ءا وا ينِرو ها ف   اُة هللا. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  مـن لـال 

 تلك:

مل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, ي حلثن  مح27665  

ُِري  ونا ِالنـ  لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالـل, لولـع: يووفـو

 لال:  تا  ِروا ف  ح  هللا.
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ُِري لـال: ي حلثنا ِل , لـال: حـلثنا يزيـل, لـال: حـلثنا سـىيل, ُـن لظـادة, لولـع: يو 27666   ونا ِالنـ  وفـو

ءا وا ينِرون  اُة هللا من الصالة والزءاة, والح   والىم ة, وما افظ ض ُليهم, فسمالم هللا ِِلك 

ي ا. ُسظاطي مو مو ِا   ُِري ويانافوونا ياُوما ءانا   األِ ار, فقال: يووفوونا ِالن 

ُِري لال: ِطاُة هللا, حلثنا  اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن لظادة     يووفوونو ِالن 

, وِالىم ة.  وِالصالة, وِالح  

ُِري لـال: فـ  غيـ  27667   ونا ِالنـ  ي حلثنا اِـن حميـل, لـال: حـلثنا مهـ ان, ُـن سـفيان, لولـع: يووفـو

 مىصية.

وف  الكال  محِو  ا ظزى* ِل لة الكال  ُليع منع, ولو ءـان تلـك. وتلـك أن مىنـت الكـال :  ن   

يل ِون من ءو  ءان مزا ها ءافورا, ءا وا يوفون ِالنِر, فظ ل تء  ءا وا لل لـة الكـال   األِ ار

 ُليها والنِر: لو ءق  ما أو رع اه سان ُلت  فسع من فىق ومنع لول ُنظ ة:

ُينا  تا لاُم أُلقاهوما دام    را ظوُمهوماوالن اتي ُِ لُم أ ُ ضي  وا ُي   ُ  الل اتيما

ينافوونا ياُوم   ي ا يقول تىالت تءـ م: وينـافون ُقـاب هللا ِظـ ءهم الوفـا* ولولع: وا ُسظاطي مو مو ِا   ا ءانا 

م مسظطي ا, ممظل ا  ويالً فاِيا. وِنحو الَِ للنـا فـ  تلـك لـال  ِما  ِروا هلل من ِ   ف  يو  ءان ِ  

 ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

مو ي حـلثنا ِلـ , لـال: حـلثنا يزيـل, لـال: حـلثنا سـىيل, ُـن ل27668   ِاـ   ينـافوونا ياُومـا ءـانا  ظـادة وا

ي ا اسظطاروا هللا ِ   تلك اليو  حظت مأل السموات واألرض. ُسظاطي  مو

وأما ر ق يقـول ُليـع  ـِر أن   يصـق رحمـا, و  يظصـل ق, و  يصـنع  يـ ا, فإ ـع   ينرغـ  أن   

ظل , و  يقال تلـك يكف  ُنع, ويوت  تلك, ومنع لولهم: اسظطار الصل  ف  الز ا ة واسظطال:  تا ام

 ف  الحائط ومنع لول األُلت:

ا   ي ا ُسظاطي اييها مو ُالت  او ُلُا  ادي صا ُت في  الفويا لل أثورا  فارا اُت وا

 يىن : ممظل ا فاِيا.  

ُســكينا يقــول تىــالت تءــ م: ءــان لــي * األِــ ار يطىمــون    ر ــعي مي ــونا الط ىــا ا ُلــت حو يوُطىمو ولولــع: وا

 هوتهم لع. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:الطىا  ُلت حرهم  يام, وِ

ي حلثنا يحيـت ِـن  لحـة الي ِـوُ , لـال: حـلثنا فضـيق ِـن ُيـاض, ُـن منصـور, ُـن 27669  

ر عي لال: ولم يلظهو ع. ُالت حو ونا الط ىا ا  يوُطىمو  مجالل, ف  لولع: وا

ضـح, لـال: حـلثنا أِـو الى يـان, لـال: سـولت ي حلثنا اِـن حميـل, لـال: حـلثنا يحيـت ِـن وا27670  

ينا لـال: ُلـت  ُسـكي عي مي رـ  ُالـت حو ـونا الط ىـا ا  مو يوُطىي سليمان ِن ليس أِا مقاتق ِن سـليمان, ُـن لولـع: وا

 حرهم للطىا .

ياظييمـا: ولـو    ينا يىن   ق  ثناؤم ِقولع مسكينا: توَ الحا ة الِين لـل أتلـظهم الحا ـة, وا ُسكي ولولع: مي

ــي ا: ولــو الح ِــ   مــن ألــق دار الحــ ب يوي ــِ لهــ ا الطفــق الــِ َ لــل مــات أِــوم و  ِــ * لــع وأسي

ِـا  ِالغلرة, أو من ألق القرلة يوي ِ فيوحرس ِح   فوثنت هللا ُلت لي * األِـ ار ِإ ىـامهم لـي * تق  

 ِِلك  لت هللا و ل  رضام, ورحمة منهم لهم.

 لِا الموضع, فقال ِىضهم: ِما: وا ظلف ألق الىلم ف  األسي  الَِ تء م هللا ف   

ـونا الط ىـا ا 27671   مو يوُطىي ي حلثنا ِع ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سـىيل, ُـن لظـادة, لولـع: وا

  ِ ـي ا لـال: لقـل أمـ  هللا ِاألوسـ ا* أن يحسـن  لـيهم, و ن أسـ الم يوم ـ ياظييمـا وأسي ينا وا ُسـكي ر عي مي ُالت حو
 أللق الل ل.

ـي ا لـال: ءـان ي حلثنا ا27672ِ   ن ُرل األُلت, لـال: حـلثنا اِـن ثـور, ُـن مىمـ , ُـن لظـادة وأسي

ِ  المل ل, وأ ول المسلم أح   أن تطىمع.  أس الم يوم 

ـونا الط ىـا ا 27673   مو يوُطىي مة لال ف  لولـع: وا ي لال: ثنا المىظم , ُن أِيع, ُن أِ  ُم و أن ُك ي

ي ا زُم ياظييما وأسي ينا وا ُسكي ر عي مي  أ ع لال: ءان األس ى ف  تلك الزمان المل ل. ُالت حو

ياظييمـا 27674   ي حلثنا اِن ِلار, لـال: حـلثنا حمـاد ِـن مسـىلة, لـال: حـلثنا أِـىا, ُـن الحسـن وا

ي ا لال: ما ءان أس الم    المل ءين.  وأسي

ُون  ِِلك: المسجون من ألق القرلة. تء  من لال تلك:    ولال آ  ون: 
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ار, لال: حلثنا ُرل ال حمن, لال: حلثنا سـفيان, ُـن اِـن أِـ   جـيح, ُـن ي حلثنا اِن ِل27675  

 مجالل, لال: األسي : المسجون.

ي حلثن  أِو ِيرة ِن أِ  ِيرة, لال: حلثنا ُم  ِـن حفـم, لـال: ثنـ  أِـ  ُـن حجـاج, 27676  

ياظييمـا وأسـي ا ينا وا ُسـكي ريـ  فـ  لولـع هللا: مي ة, ُـن سـىيل ِـن  و من ألـق القرلـة لال: ثن  ُم و ِن مـ  

 وغي لم, فسولت ُطا*, فقال مثق تلك.

حلثن  ُل  ِن سهق ال مل , لال: حلثنا يحيت يىن  اِن ُيست, ُن سفيان, ُن اِن أِ   جيح,    

 ُن مجالل وأسي ا لال: األسي : لو المحرو .

 حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان, ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالل, مثلع.   

ــل يا    ــو هم ءــا وا فــ  ال ــ ار ِ ــال:  ن هللا وصــف لــي * األِ ــك أن يق ــول فــ  تل والصــواب مــن الق

يطىمون األسي , واألسي  الَِ لل وصفت صفظع واسم األسي  لـل يلـظمق ُلـت الفـ يقين, ولـل ُـم  

النر  ُنهم أ هم يطىمو هم, فالنر  ُلت ُمومع حظت ينصـع مـا يجـ  الظسـليم لـع. وأمـا لـول مـن 

ِ     ألــق اللــ ل, فــإن تلــك و ن ءــان ءــِلك, فلــم ينصــم ِــالنر   لــال: لــم يكــن لهــم أســي  يوم ــ

ِ  وِىـلم  لـت يـو   , و  ما لو  ر  من هللا ُن ءـق  مـن ءا ـت لـِم صـفظع يوم ـ  ِ الموفون ِالنِر يوم 

, وِىل تلك  لت ليا  الساُة.  ِ  القيامة, وءِلك األسي  مىن   ِع أسي  المل ءين والمسلمين يوم 

ي يقول تىالت تء م: يقولون:   ما  طىمكم  تا لم أ ىمولم لو ع هللا, ول   ُ عي ّللا  كوُم ليوا مو ا  وُطىي ولع:   ما

ا يقولـون للـِين يطىمـو هم تلـك  ِوـكوورا اً* وا   ـزا ـُنكوُم  ا يلو مي يىنون  ل  رضا هللا, والقو ِة  ليع    و ي

 و  ِكورا. الطىا :     يل منكم أيها النا  ُلت   ىامناءم ثواِا

ِوكوورا و هان من المىنت: أحللما أن يكون  مع اللك  ءما الفولو   مـع فالـس,    وف  لولع: وا  

والكفور  مع ءوُف . وا ا  : أن يكون مصلرا واحلا ف  مىنت  مع, ءما يقال: لىل لىـودا, و ـ ج 

   و ا. ولل:

كوـُم ي حلثنا أِو ء ي , لـال: حـلثنا وءيـع, ُـن سـفيان, ُـن سـ27677   مو ـا  وُطىي الم, ُـن مجالـل    ما

ِوكوورا لال: أمـا   هـم مـا تكلمـوا ِـع, ولكـن ُلمـع هللا مـن للـوِهم,  اً* وا   زا ُنكوُم  ا يلو مي ي    و ي ُ عي ّللا  ليوا

 فوثنت ِع ُليهم لي غ  ف  تلك راغ .

مـل ِـن ي حلثنا محمل ِن سـنان القـزاز, لـال: حـلثنا موسـت ِـن  سـماُيق, لـال: حـلثنا مح27678  

اً* وا   زا ُنكوُم  ا يلو مي ي    و ي ُ عي ّللا  كوُم ليوا مو ري     ما  وُطىي مسلم ِن أِ  الوضاح, ُن سالم, ُن سىيل ِن  و

ِوكوورا لال: أما وهللا ما لالوم ِولسنظهم, ولكن ُلمـع هللا مـن للـوِهم, فـوثنت ُلـيهم لي غـ  فـ  تلـك 

 راغ .

 11-10اآلية : 
ِا   تاليكا اُلياو ي القول ف  توويق لولع تىا و  لاالومو ّللا  ي اً ل  فاوا ُارووساً لاُمطا ي ِ ناا ياُوماً  ن ر  ا و مي لت:ب ي  ا  انا

وراً {. سو و ةً وا لاق الوُم  اُض ا  وا

يقول تىالت تء م منر ا ُن لي * القـو  الـِين وصـف صـفظهم أ هـم يقولـون لمـن أ ىمـوم مـن    

 طلـ  مـنكم ُوضـا ُلـت   ىامنـاءم  ـزا* و  ِـكورا, ألق الفالـة والحا ـة: مـا  طىمكـم  ىامـا 

ولكنا  طىمكم ر ا* منا أن ييمننا رِنـا مـن ُقوِظـع فـ  يـو  ِـليل لولـع, ُ ـيم أمـ م, تىـريس فيـع 

ــع, ويلــظل . والقمط يــ : لــو اللــليل, يقــال: لــو يــو   الو ــوم مــن ِــل ة مكارلــع, ويطــول ِــال* ألل

لـل المطـ   اليـو  يقمطـ   المطـ ارا, وتلـك لمط ي , أو يو  لما  , ويو  ُصـي . وُصرصـ , و

 أِل  األيا  وأ ولع ف  الرال* واللل ة ومنع لول ِىضهم.

ونا ِاال* ااُليكوُم  تا ما ءانا ياُو خ لوما ي و   ُِءو و نا لاُق تا ُام   ِن  

وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق ُلت ا ظال  منهم ف  الىرارة ُن مىنام, فقال ِىضهم:   

 و أن يىريس أحللم, فيقرض ِين ُينيع حظت يسيق من ِين ُينيع مثق القط ان. تء  من لال تلك:ل

مـة, ُـن 27679   ي حلثنا أِو ء ي , لال: حلثنا مصى  ِن سـال  الظميمـ , ُـن سـىيل, ُـن ُك ي

ِ  حظـت يسـيق مـن ِـين ُينيـع ُـ ق  ي ا لال: يىـرس الكـاف  يوم ـ ُارووسا لاُمطا ي اِن ُرا , ف  لولع: 

 ثق القط ان.م
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حلثن  ُل   ِن سهق, لال: حلثنا ميمق, لال: حلثنا سفيان, ُن لارون ِن ُنظ ة, ُن أِيع, ُن    

قار ض ِين ُينيع. ي ا لال: القمط ي : المو ُارووسا لاُمطا ي  اِن ُرا , ف  لولع ياُوما 

نة, ُـن لـاِو , حلثن  سليمان ِن ُرل الجرار, لال: حلثنا محمل ِن الصلت, لال: حلثنا أِو ءلي   

ي ا لال: يوقار ض ما ِين الىينين.  ُن أِيع, لال: سولت اِن ُرا , ُن لولع لاُمطا ي

حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان, ُن لارون ِن ُنظ ة, ُن أِيع, ُن اِن ُرا     

ي ا لال: يقر ض ما ِين الىينين. ُارووسا لاُمطا ي  ياُوما 

ال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِـ , ُـن أِيـع, ُـن اِـن ُرـا , حلثن  محمل ِن سىل, ل   

ي ا لال: يو  يقر ض فيع ال  ق ما ِين ُينيع وو هع. ُارووسا لاُمطا ي ِ نا ياُوما  ُن را  لولع    ا  انا و مي

ِ نا27680   ُن را ياُوما  ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة, لولع:    ا  نا و مي

ي ا ُرست فيع الو وم, ولرضت ما ِين أُينها ء الية تلك اليو .  ُارووسا لاُمطا ي

يـ ا لـال: توُقـر ض فيـع     حلثنا اِن ُرل األُلـت, لـال: حـلثنا اِـن ثـور, ُـن مىمـ , ُـن لظـادة لاُمطا ي

 الجرام ولو  يقولون: القمط ي : اللليل.

ن, ُن لارون ِن ُنظ ة, ُن أِيع, ُن اِن ُرا , حلثنا أِو ء ي , لال: حلثنا وءيع, ُن سفيا   

 لال: المقر ض ما ِين الىينين.

, ُن مجالل, لال: لو المقرض ما ِين ُينيع.27681    ي لال: ثنا وءيع, ُن ُم  ِن تر 

مـة, 27682   ي حلثنا اِن ُرل األُلت, لـال: حـلثنا المىظمـ , ُـن أِيـع, ُـن أِـ  ُمـ و, ُـن ُك ي

 ج من  رالهم مثق القط ان, فيسيق ُلت و ولم.لال: القمط ي : ما ين 

حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِو ُاصم, لال: حلثنا ُيست وحلثن  الحارخ, لـال: حـلثنا    

يـ ا لـال: يوُقـر ض  الحسن, لال: حلثنا ورلـا*,  ميىـا ُـن اِـن أِـ   جـيح, ُـن مجالـل, لولـع: لاُمطا ي

 الو ع ِالرسور.

 ضي , والقمط ي : الطويق. تء  من لال تلك:ولال آ  ون: الىرو : ال  

, ُن اِن ُرـا , لولـع: 27683   , لال: حلثنا أِو صالح, لال: ثن  مىاوية, ُن ُل   ي حلثن  ُل  

ي ا يقول:  ويالً.  ُارووسا يقول: ضيقا. ولولع: لاُمطا ي

 ولال آ  ون: القمط ي : اللليل. تء  من لال تلك:  

ِ نـا ياُومـا ي حلثن  يو س, لال: أ 27684   ـُن را ا  انـا و مي ر  ا اِن ول , لال: لال اِن زيـل فـ :   ـ 

, والقاُمطا ي : اللليل. ي ا لال: الىارو : الل    ُارووسا لاُمطا ي

ورا يقول  ق  ثناؤم: فلفع هللا ُـنهم مـا ءـا وا    سو و ةً وا لاق الوُم  اُض ا ِا   تلكا الياُو ي وا و  لالومو ّللا  ولولع: فاوا

يحِرون من ِ   اليو  الىرو  القمط ي  ِما ءا وا فـ  الـل يا يىملـون ممـا ي ضـت ُـنهم ف  الل يا 

رِهم, لق الم  ض ة ف  و ولهم, وس ورا ف  للوِهم. وِنحو الَِ للنـا فـ  تلـك لـال ألـق الظوويـق. 

 تء  من لال تلك:

الوُم ي حلثن   يىقوب, لال: حلثنا اِن ُليـة, ُـن أِـ  ر ـا*, ُـن الحسـن, فـ  لولـع: 27685   لاقـ  وا

ورا لال:  اُض ة ف  الو وم, وس ورا ف  القلوب. ةً وسو و   اُض ا

ورا 27686   سو و ةً وا لاق الوُم  اُض ا ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة, لولع: وا

  ض ة ف  و ولهم, وس ورا ف  للوِهم.

ةً  يــ حــلثن  يــو س, لــال: أ ر  ــا اِــن ولــ , لــال: لــال27687   لاق ــالوُم  اُضــ ا اِــن زيــل, فــ  لولــع: وا

ورا لال:  ىمة وس ورا. سو و  وا

 13-12اآلية : 
ائيـكي  ا  ُالاـتا األرا ـا  ظ كي يـينا فييها يـ اً ل  م  حا ي ةً وا نـ  واُ  ا ـرا و ـا صا الوُم ِيما زا القول ف  توويق لولع تىالت:بوا ا

ي اً {. ُمها ي ِاُمساً وا ا زا ا  ُونا فييها  يا ا

لت تء م: وأثاِهم هللا ِما صر وا ف  الل يا ُلت  اُظع, والىمق ِما ي ضـيع ُـنهم  نـة يقول تىا   

 وح ي ا. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:
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ةً 27688   نـ  وا  ا ـر و ـا صا الومو ِيما ـزا ي حلثنا ِل , لـال: حـلثنا يزيـل, لـال: حـلثنا سـىيل, ُـن لظـادة وا ا

ــ ا يقــول: و ي حا ي ــة وا ــت  اُــة هللا, وصــر وا ُــن مىصــيظع ومحارمــع,  ن  ــزالم ِمــا صــر وا ُل

 وح ي ا.

ائيكي يقول: مظك ين ف  الجنة ُلت الس  ر ف  الحجال, ولـ  األرائـك    ُالت األرا ظ كي يينا فييها  ولولع: ما

واحلتها أريكة. ولل ِي نا تلك ِلواللم, وما فيع مـن ألـوال ألـق الظوويـق فيمـا مضـت ِمـا أغنـت ُـن 

  ُادتع, غي  أ ا  ِء  ف  لِا الموضع من ال واية ِىض ما لم  ِء م  ن ِا* هللا تىالت لرق.

ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن 27689  

جال. ائيكي يىن : الحي ُالت األرا ظ كي يينا فييها   ُرا , لولع: مو

ائيـكا ءنـا  ي حلثنا ِل , لال:27690   ُالت األرا ظ كي يينا فييها  حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة مو

ة.   وحل خ أ ها الحجال فيها األس  

ظ كي يينا فييهـا 27691   ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان, ُن الحصين, ُن مجالل مو

ر ف  الحجال. ائيكي لال: الس  و  ُالت األرا

ظ كي ي    يـ ا يقـول و ص  مو ُمها ي ِاُمسـا وا  زا ُونا فييهـا  ينا فيها ُلت الحال من الها* والميم. ولولع   يا ا

لا, و  زمه ي ا, ولو الر د اللليل, فيـيتيهم ِ دلـا.  ُون فيها ِمسا فييتيهم ح   تىالت تء م:   ي ا

 وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

د ِن ُرل هللا الحسا  , لال: حلثنا مالك ِن سىي , لـال: حـلثنا األُمـ , ُـن ي حلثنا زيا27692  

 مجالل, لال: الزمه ي : الر د المف ع.

ِاُمسـا 27693   ُونا فيهـا  ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة, لال هللا:   ياـ ا

ُمها ي ا يىلم أن ِل ة الح   تيتَ, وِل ة الق     تيتَ, فولالم هللا أتالما. وا  زا

, ُـن 27694    َ ي حلثنا محمل ِن المثنت, لال: حلثنا ول  ِن   ي , لال: حلثنا ِىرة, ُن الس ـل 

اِا. ِا ا وولوون فييها ِاُ دا وا   ة ِن ُرل هللا لال ف  الزمه ي :   ع لون من الىِاب, لال هللا:   يِا  م  

, ُـن أِـ  سـلمة, ي حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حل27695    َ ثنا اِن ثور, ُن مىم , ُـن الزلـ 

ب  أءاـقا »ُن أِ  ل ي ة, ُن النر   صـلت هللا ُليـع وسـلم, لـال:  ِ هـا, فاقالاـُت را ارو  لـت را ـظاكاتي النـ  ُِ ا

مُ  ـنا زا ـنا الراـُ دي مي لوونا مي ِال  ما تاجي ا في  ءوق  ُا   ِنافاسايني فو نا لاها ـن م ِاُىضي  ِاُىضا, فاناف ُسني , فوتي ها يـ ي  ا ها ي

ن ما  ها ُن حا    ا نا الحا   مي لونا مي ِال  ما تاجي  «.وأ

 15-14اآلية : 
ُم ِيآ ييا  لاُيهي ُا يوطاا و  ُِلييالً ل  وا ا تا تول لاُت لوطووفوها ا وا الالوها ّي ُم  لاُيهي ُا داا يياةً  ن القول ف  توويق لولع تىالت:بوا ة  م 

اُ {. ي ا اري أاُءواب  ءاا اُت لاوا ة  وا  فيض 

ِت منهم ّالل أِجارلا.    ا ولا و اللوها ّي ُم  لاُيهي ُا داا يياةً   يىن  تىالت تء م ِقولع: وا

ظ كي يين فييها. والثا  : الىطف ِع ُلـت موضـع    ولنص  دا ية أو ع: أحللا: الىطف ِع ُلت لولع مو

ِاُمسا ألن موضىع  صـ , وتلـك أن مىنـام: مظك ـين فيهـا األرائـك ُونا فييها  , غيـ  رائـين لولع   يا ا

فيها ِمسا. والثالا:  صرع ُلت المـلح, ءو ـع ليـق: مظك ـين فيهـا ُلـت األرائـك, ودا يـة ِىـل ُلـيهم 

ّاللها, ءما يقال: ُنل فالن  اريـة  ميلـة, وِـاِة ِىـل   يـة, تضـم  مـع لـِم الـواو فىـالً  اصـرا 

ُت دا يـةً ألن ا د ِـع الن ساـ  وأو  ثـا ل ـالل  مـع. وتوءـ  أن تلـك فـ  لللاِة,  تا أريـل ِـع المـلح, ولـم يـو ا

اللوها»ل ا*ة ُرل هللا ِالظِءي :  ّي ُم  لاُيهي ُا داا ييا  و  مـا تءـ  أل ـع فىـق مظقـل  , ولـ  فـ  لـ ا*ة فيمـا « وا

داان  »ِلغن :   رفع ُلت ا سظ نا .« وا

ُِلييالً يقـول: وتول ــق لهـم ا ظنـا* ثمــ  ِـج لا, ءيـف ِــاؤوا لىـودا   تول لاـُت لوطووفوهــا تـا وليامــا  ولولـع: وا

 ومظك ين. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 27696  

تول لاُت لوطووفوهـا  لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالل, لولع: وا

ُِلي  يالً لال:  تا لا  ارتفىت ِقلرم, و ن لىل تلل ت حظت ينالها, و ن اضطجع تلل ت حظت ينالهـا, فـِلك تا

 تِليلها.
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تل لاـُت ُلطووفوهـا 27697   ـا وا اللوها ّي ُم  لاـُيهي ُا داا يياـةً  ي حلثنا ِلـ , لـال: حـلثنا سـىيل, ُـن لظـادة, لولـع: وا

ُِلييالً لال:   ي د  أيلياهم ُنها ِوىل و  ِول.  تا

ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِن زيل, فـ  لولـع: لوطووفوهـا داا يياـةخ لـال: 27698  

 اللا ية: الظ  لل د ت ُليهم ثمارلا.

ُِلييالً لال: يظناولع ءيـف 27699   تول لاُت لوطووفوها تا ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان وا

 ِا*  السا ومظك ا.

ي ا يقـول تىـالت تءـ م: ويوطـا  ُلـت ولولع   اري اب  ءا اـُت لاـوا ـة  وأُءـوا ـُن فيض  ُم ِيآ يياة  مي لاُيهي ُا يوطا و  : وا

لي * األِ ار ِآ ية من األوا   الظ  يل ِون فيها ِ اِهم, لـ  مـن فضـة ءا ـت لـواري , فجىلهـا 

نـا فـ  تلـك لـال فضة, ول  ف  صفا* القواري , فلها ِياض الفضة وصفا* الز اج. وِنحو الَِ لل

 ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن 27700  

ي ا يقول: آ ية من فضة, وصـفاؤلا  اري ة  وأُءواب  ءا اُت لاوا ُن فيض  ُم ِآ يياة  مي لاُيهي ُا يوطا و  ُرا , لولع: وا

 ي .وتهييلا ءصفا* القوار

ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان, ُن مجالـل مـن فضـة, لـال: فيهـا رلـة 27701  

 القواري  ف  صفا* الفضة.

حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِو ُاصم, لال: حلثنا ُيست وحلثن  الحارخ, لـال: حـلثنا    

ـة  لـال: الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِـن أِـ   جـيح, ُـن مجالـل,  ـُن فيض  ي ا مي اري لولـع: لاـوا

 صفا* القواري  ول  من فضة.

ُن 27702   ُم ِآ يياة  مي لاُيهي ُا يوطا و  ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة, لولع: وا

ة  أَ صفا* القواري  ف  ِياض الفضة.  فيض 

ـنا    ة ضـنمة    ولولع: وأُءواب  يقـول: ويوطـا  مـع األوا ـ  ِجـ ار ضي فيهـا اللـ اب, وءـق   ـ  

 ُ وة لها فه  ءوب, ءما:

اب  لال: 27703   ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان, ُن منصور, ُن مجالل وأُءوا

 ليس لها آتان. ولل:

حلثنا اِن حميل, لـال: حـلثنا مهـ ان, ُـن سـفيان ِهـِا الحـليا ِهـِا اهسـناد ُـن مجالـل, فقـال:    

 األللاح. األءواب:

لهـا هللا فضـة. وليـق:   مـا    ي ا يقول: ءا ت لِم األوا   واألءـواب لـواري , فحو  اري ولولع: ءا اُت لاوا

ليق: ويطا  ُليهم ِآ ية من فضة, ليلل  ِِلك ُلت أن أرض الجنة فضة, ألن ءق آ ية توظ نِ, فإ مـا 

ية مظت يطا  ِها ُلت ألق الجنـة أ هـا توظ نِ من توُ ِة األرض الظ  فيها, فلل   ق  ثناؤم ِوصفة ا ا 

 من فضة, ليىلم ُرادم أن ت ِة أرض الجنة فضة.

ا* ف  ل ا*ة لولع    ا* الملينـة والكوفـة غيـ  «, لواري , وسالسق»وا ظلفت الق   فق أ تلك ُامة لـ  

ي ا ِإثرات األلف والظنوين وءِلك لـ  فـ  مصـاحفهم وءـان حمـزة  حمزة: سالسالً, ولواري ا لاواري

ُسـقط األليفـات مــن تلـك ءلـع, و  يجــ َ ِـي ا منــع وءـان أِـو ُمــ و يوثرـت األلـف فــ  األولـت مــن يو 

ــ ت ُــن أِــ  ُمــ و  لــواري , و  يثرظهــا فــ  الثا يــة, وءــق  تلــك ُنــل ا صــواب, غيــ  أن الــَِ تاءا

ل من القواري  رأ  آية, والظوفي  ِـين تلـك وِـين سـائ  رؤو  آيـات  , وتلك أن األو  أُجرهما  ل  

 ورة أُج   ل    ت ءان تلك ِإثرات األلفات ف  أءث لا.الس

 18-16اآلية : 
ـا  ها ا و زا ا ءاوُسـاً ءاـانا مي يوُسقاُونا فييها ي اً ل  وا ولاا تاُقلي ة  لال رو ن فيض  اُ مي ي ا اري القول ف  توويق لولع تىالت:بلاوا

تا ساُلسارييالً {. ا توسام  ُيناً فييها ُا رييالً ل    زا جا

ي ا ف  صفا* الصفا* من فضة الفضة من الرياض, ءما:يقول تىالت ت    اري  ء م: لاوا

ي حلثن  يىقوب, لال: حلثنا اِن ُلية, ُن أِ  ر ا*, لال: لال الحسن, فـ  لولـع: ءا اـُت 27704  

ة  لال: صفا* القواري  ف  ِياض الفضة. ُن فيض  ي ا مي اري ي ا لاوا اري  لاوا
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ءثي , لال: حلثنا ِىرة, ُن أِ  ر ا*, ُـن الحسـن, فـ  حلثنا اِن المثنت, لال: حلثنا يحيت ِن    

ة  لال: ِياض الفضة ف  صفا* القواري . ُن فيض  ي ا مي اري  لولع هللا: لاوا

ي حلثن  يىقـوب, لـال: حـلثنا مـ وان ِـن مىاويـة, لـال: أ ر  ـا اِـن أِـ   الـل, ُـن أِـ  27705  

ة   ُن فيض  ي ا مي اري ي ا لاوا اري  لال: ءان ت اِها من فضة.صالح, ف  لولع: ءا اُت لاوا

ة  لال: صفا* الز اج ف  ِياض الفضة.   ُن فيض  ي ا مي اري  ولولع: لاوا

ي ا 27706   اري ي حلثنا اِن ِلار, لال: حلثنا سليمان, لال: حلثنا أِو لالل, ُن لظادة, ف  لولـع: لاـوا

ة  لال: لو احظاج ألق الرا ق أن يىملوا   ـا* مـن فضـة يـ ى  ن فيض  ي ا مي اري مـا فيـع مـن  لفـع, ءمـا لاوا

 ي ى ما ف  القواري  ما للروا ُليع.

ة  لال: 27707   ُن فيض  ي ا مي اري ي حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن لظادة لاوا

 ل  من فضة, وصفاؤلا: صفا* القواري  ف  ِياض الفضة.

ي ا ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان, ُن 27708   اري اِن أِ   جيح, ُن مجالل لاوا

ة لال: ُلت صفا* القواري , وِياض الفضة. ُن فيض   مي

ي هـم      ي ا يقول: لل روا تلـك ا ا يـة الظـ  يوطـا  ُلـيهم ِهـا تقـلي ا ُلـت لاـُلر ري ولا تاُقلي ولولع: لال رو

 تلك: تزيل و  تنقم ُن تلك. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال

ولا 27709   ي حلثن  يىقوب, لال: حلثنا اِن ُليـة, ُـن أِـ  ر ـا*, ُـن الحسـن, فـ  لولـع: لـل رو

َ  القو . ي ا لال: لول رت ل   تاُقلي

ي حلثنا أِو ء ي , لال: حلثنا اِن يمـان, ُـن أِـىا, ُـن  ىفـ , ُـن سـىيل, فـ  لولـع: 27710  

ي هم. ا لال: للر ري ي ا ولا تاُقلي  لال رو

ي ا ي حلث27711   اري نا أِو ء ي , لال: حلثنا ُم  ِن ُريل, ُن منصور, ُن مجالل, ف  لولع: لاوا

ي ا لال:   تنقم و  تفيض. ولا تاُقلي ة  لال رو ُن فيض   مي

حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِو ُاصم, لال: حلثنا ُيست وحلثن  الحارخ, لـال: حـلثنا    

ي ا لـال:   تظُـ ا  الحسن, لال: حلثنا ورلـا*,  ميىـا ُـن اِـن  ولا تاُقـلي أِـ   جـيح, ُـن مجالـل لاـل رو

 فظوها اق, و  ينقصون من مائها فظنقم فه  مألى.

ي ا ل ي هم.27712   ولا تاُقلي  ي حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن لظادة لال رو

َ  القو .حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة لا     ي ا للرت ُلت ر ولا تاُقلي  ل رو

ولا 27713   ـة  لاـل رو ـُن فيض  ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لـال: لـال اِـن زيـل فـ  لولـع: مي

 تاُقلي ا لال: لل رولا ل يهم ُلت للر ِ ِهم ألق الجنة.

ولا تا     ُقـلي ا لـال: حلثنا اِن حميـل, لـال: حـلثنا   يـ , ُـن منصـور, ُـن مجالـل, فـ  لولـع لاـل رو

 ممظل ة   توها اق, وليست ِنالصة.

. تء  من لال تلك:    ولال آ  ون: ِق مىنت تلك: لل رولا ُلت للر الكف 

ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: حلثنا أِ , ُن أِيع, ُن اِن 27714  

. ي ا لال: للرت للكف  ولا تاُقلي  ُرا , لال رو

ولا ِفـظح وا ظلفت القـ   ا* األمصـار: لاـل رو ي ا, فقـ أ تلـك ُامـة لـ   ولا تاُقـلي ا* فـ  لـ ا*ة لولـع لاـل رو   

ــن  ــ م م وَ ُــن اللــىر   وغي ــيهم. ورو ــا ُل ــون ِه ــِين يطوف ــقاة ال ــم الس  ــل رلا له ــت: ل ــا , ِمىن الق

 المظقلمين أ هم ل أوا تلك ِضم  القا , ِمىنت: لول رت ُليهم, فال زيادة فيها و   قصان.

ا* ُليع.وال    ق ا*ة الظ    أسظجيز الق ا*ة ِغي لا فظح القا , ه ما  الحجة من الق  

رييالً يقول تىالت تءـ م: ويوُسـقات لـي * القـو  األِـ ار    ُ جا ها زا ا و زا يوُسقاُونا فييها ءوسا ءانا مي ولولع: وا

لـع ءـو , و  مـا  ف  الجنة ءوسا, ول  ءق    ا* ءان فيع ِ اب, فـإتا ءـان فارغـا مـن النمـ  لـم يقـق

ُهـلاى مقصـورا مـا دامـت ُليـع الهليـة فـإتا  يقال لع   ا*, ءما يقال للطر  الـَِ تهـلَ فيـع الهليـة المي

ريـيالً يقـول: ءـان مـزاج ِـ اب  ُ جا هـا زا ا و زا ُهلًى ءانا مي ا ا, ولم يكن مي وا ف غ مما ُليع ءان  رقا أو  ي

 الكو  الظ  يوسقون منها ز جريالً.

يق ف  توويق تلك, فقال ِىضـهم: يمـزج لهـم ِـ اِهم ِالز جريـق. تءـ  مـن لـال وا ظلف ألق الظوو  

 تلك:
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هـا 27715   ا و زا ي حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثـور, ُـن مىمـ , ُـن لظـادة, فـ  لولـع: مي

ج ِالز جريق. رييالً لال: توُمزا ُ جا  زا

نا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلث27716  

هـا  ا و زا لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِـ   جـيح, ُـن مجالـل, لولـع: ءـانا مي

ر روعو  ليهم. رييالً لال: يوثو و لهم ما ءا وا يل ِون ف  الل يا. زاد الحارخ ف  حليثع: فايوحا ُ جا  زا

 اج ِ اب األِ ار. تء  من لال تلك:ولال ِىضهم: الز جريق: اسم للىين الظ  منها مز  

يوُسقاُونا فييها ءوسا ءانا 27717   ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة, لولع: وا

ــُ فا, وتمــزج لســائ   ألــق  ِــون صي ــرييالً رليقــة يلــ ِها المق   ت ساُلسا ــم  ُينــا فييهــا توسا ُا ريــيالً  ُ جا هــا زا ا و زا مي

 الجنة.

ُايُ    ُونيـ  ولولع:  ـرييالً يقـول تىـالت تءـ م: ُينـا فـ  الجنـة تسـمت سلسـريالً. ليـق:  ت ساُلسا نا فييها توسام 

نقادا ماؤلا. تء  من لال تلك:  ِقولع سلسريالً: سلسة مو

ــم ت 27718   ُينــا فييهــا توسا ُا يــ حــلثنا ِلــ , لــال: حــلثنا يزيــل, لــال: حــلثنا ســىيل, ُــن لظــادة, لولــع: 

 سظقيلا ماؤلا.ساُلسارييالً: ُينا سلسة م

ـرييالً لـال: سلسـة     ت ساُلسا حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِـن ثـور, ُـن مىمـ , ُـن لظـادة توساـم 

 يص فو ها حيا ِاؤوا.

. تء  من لال تلك:   ُ ياةي ُون  ِِلك أ ها ِليلة الجي  ولال آ  ون: 

ُـن اِـن أِـ   جـيح, ُـن  ي حلثنا اِن ِلار, لال: حلثنا ُرل ال حمن, لال: حلثنا سـفيان,27719  

ُ ية. ت ساُلسارييالً لال: حليلة الجي ُينا فييها توسام  ُا  مجالل 

 حلثنا أِو ء ي , لال: حلثنا األِجى , ُن سفيان, ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالل, مثلع.   

 لال: ثنا أِو أوسامة, ُن ِرق, ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالل, لال: سلسة الج ية.   

ت حلثنا اِن حم    ُينا فييهـا توساـم  ُا يل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان, ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالل 

ُ ية.  ساُلساريالً حليلة الجي

 حلثنا أِو ء ي , لال: حلثنا وءيع, ُن سفيان, ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالل, مثلع.   

ة, لـال ِىضـهم: وا ظلف ألق الى ِية ف  مىنت السلسريق وف   ُ اِع, فقال ِىض  حوي  الرص   

 ن سلســريق صــفة للىــين ِالظسلســق. ولــال ِىضــهم:   مــا أراد ُينــا تســمت سلســريالً: أَ تســمت مــن 

َ  مـن اهِـق, وءمـا   يرها السلسريق: أَ توصـف للنـا , ءمـا تقـول: األُـو    واألرحرـ   والمهـ 

مت, ألن تنس  النيـق  تا وصـفت  لـت النيـق المى وفـة المنسـوِة ءـِلك تنسـ  الىـين  لـت أ هـا تسـ

 الق آن  زل ُلت ءال  الى ب, لال: وأ لل   يو س:

ي  و   يوودي الص  ُن  وولي ما صا ا ا الص  هامي ت ساُهمو ُن  اُرع  يوسام  ا*و مي ُف ا  صا

ــي  مــن صــفة ا ســم والســهم. ولولــع:    ــي ,   مــا الص  ــي  و أل ــع لــم يــ د أن يســمت ِالص  ف فــع الص 

ِىضهم:  , ِـق لـو اسـم الىـين, ولـو مى فـة, ولكنـع  أَ يِء  سهمها. لال: ولال« يسمت سهمها»

لما ءان رأ  آية, وءان مفظوحا, زيلت فيع األلف, ءمـا لـال: ءا ـت لـواري ا. ولـال ِىـض  حـوي  

َ  أن تسمت ِسالسظها.  الكوفة: السلسريق:  ىت أراد ِع سلس ف  الحل , فلِلك حا ي

ا أ ـع صـفة للمـا* لسلسـع وُِوِظـع لـال: ولال آ   منهم: تء وا أن السلسـريق اسـم للىـين, وتءـ و  

و  ى أ ع لو ءان اسما للىين لكان ت ل اه  ا* فيع أءث , ولم    أحلا تـ ل    ا*لـا و لـو  ـائز 

 ف  الى ِية, ألن الى ب توج َ ما   يج ى ف  اللى , ءما لال مظمم ِن  وي ة:

ار    وا ُن حو ا مي ائم  أُينا من   وا آر  ثاالخ  را ُّ ُ لو أ ا وا ُا  فاما ُص ا  وما

ى.    فو  ى روائم, ول  مما   يوج ا

ت ساُلسارييالً صـفة للىـين, وصـفت ِالسالسـة فـ     والصواب من القول ف  تلك ُنلَ أن لولع: توسام 

فو ها حيـا ِـاؤوا, ءمـا لـال مجالـل ولظـادة.  الحل , وف  حال الج َ, وا قيادلا أللق الجنـة يصـ  

ت: توصف.  و  ما ُنت ِقولع توسام 

  ما للت تلك أولت ِالصواب ه ما  ألق الظوويق ُلت أن لولع: ساُلسارييالً صفة   اسم.و   

 20-19اآلية : 
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وراً ل   نثـو ياً م  ُم لوُيلـو ـُرظاهو سي ُم حا أاُيـظاهو لوونا  يتاا را لـ  نا ُلـلاانخ م  ُم وي لاـُيهي ُا ياطوو و  القول ف  توويق لولـع تىـالت:بوا

أاُيتا  اىي  أاُيتا ثام  را ُلكاً ءاريي اً {.وا يتاا را مو  يماً وا

 يقول تىالت تء م: ويطو  ُلت لي * األِ ار وللان, ولم الوصفا*, منل لون.   

ل لوونا فقال ِىضهم: مىنت تلك: أ هـم   يموتـون. تءـ  مـن لـال    نا ا ظلف ألق الظوويق ف  مىنت: مو

 تلك:

ُلـلاانخ ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظاد27720   ُم وي لاـُيهي ُا ياطوـو   ة, لولـع: وا

ل لوونا أَ   يموتون. نا  مو

 حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن لظادة, مثلع.   

رون.   ساو  : مو ل لوونا نا ُللاانخ مو  ولال آ  ون: ُنت ِِلك وي

ِهم,   يظغيـ ون ُـن تلـك ولال آ  ون: ِق ُنت ِع أ هم مق   ون. وليق: ُنت ِع أ هـم دائـم ِـرا  

.  السن 

ل وءـِلك  تا ءرـ  وثرظـت    وتء  ُن الى ب أ ها تقول لل  ق  تا ءر  وثرت سواد ِى م:   ـع لمنلـ 

أض اسع وأسنا ع ليـق:   ـع لمنلـل, يـ اد ِـع أ ـع ثاِـت الحـال, ولـِا تصـحيح لمـا لـال لظـادة مـن أن 

ظغيــ وا ِهــ   و  ِــي  و  مــوت, فهــم مىنــام:   يموتــون, أل هــم  تا ثرظــوا ُلــت حــال واحــلة فلــم ي

ُمي  وينلل لرىض ِى ائهم: رون ِلغة حي ساو  ل لوونا مو نا  منل لون. وليق:  ن مىنت لولع: مو

زو اُلكوثُراني   لون  ألاوي ُُجازو اأ ُيني ءو  ما ل لااتخ ِالل جا نا  ومو

ُنثوــورا يقــول تىــالت تءــ م:    ُم لوُيلوــيا ما ــُرظاهو سي ُم حا  تا رأيــت يــا محمــل لــي * الولــلان ولولـع:  تاا رأُيــظاهو

ــل دا, أو  ــيا مر ــ تهم, ليل ــا* ِيــاض و ــولهم, وءث ســنهم, و ق ــ لين, تحســرهم فــ  حو مجظمىــين أو مفظ

ىا مصروِا. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:  مجظامي

ُنثوورا لال: من ي حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن لظادة 27721   لوُيليا ما

ُم. ُسنيهي  ءث تهم وحو

ُم مـن 27722   ـُرظاهو سي ُم حا ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظـادة, لولـع  تاا رأُيـظاهو

ُنثوورا ولال لظادة ُن أِ  أيوب, ُن ُرل هللا ِن ُمـ و, لـال: مـا مـن ألـق  حسنهم وءث تهم لويلويا ما

 ويسىت ُليع ألف غال , ءق  غال  ُلت ُمق  ما ُليع صاحرع.الجنة من أحل    

ورا لـال: فـ  27723   ُنثـو يا ما ُم لوُيلـو ـُرظاهو سي ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُـن سـفيان, لـال: حا

 ءث ة الليلي وِياض الليلي.

يما يقول تىالت تء م لنريع محمل صـلت هللا ُل   يـع وسـلم: و تا   ـ ت ولولع:  تاا رأُيتا ثم  رأُيتا  اىي

ُون  ِقولع:  ِرص ل يا محمل, ورميت ِط فك فيما أُطيتو لي * األِ ار ف  الجنة من الك امة. و

لكع فيما ليق ف  مسي ة ألف  ُا , يو ى  يما, وتلك أن أد الم منزلة من ين   ف  مو ثام  الجنة رأُيتا  اىي

 ألصام, ءما ي ى أد ام.

ر  الــَِ مــن أ لــع لــم يــِء  مفىــول رأيــت األول, فقــال ِىــض ولــل ا ظلــف ألــق الى ِيــة فــ  الســ  

 حوي  الرص ة:   ما فىق تلك أل ع ي يل رؤية   تظىلى, ءما تقول: ّننت فـ  الـلار, أ رـ  ِمكـان 

ّنع, فو ر  ِمكان رؤيظع. ولال ِىض  حوي  الكوفة:   ما فىـق تلـك ألن مىنـام: و تا رأيـت مـا ثـم 

ءما ليق: لقل تقطع ِينكم, ي يل: ما ِينكم لال: ويقـال:  تا رأيـت رأيت  ىيما لال: وصلح  ضمار ما 

 ثم ي يل:  تا    ت ثم, أَ  تا رميت ِرص ل لنال رأيت  ىيما.

ُلكـا ءريـ ا. وليـق:  ن تلـك الملـك    م  مو ُلكا ءاريي ا يقول: ورأيت مـع النىـيم الـَِ تـ ى لهـم ثـا ولولع: مو

 ُليهم. تء  من لال تلك:الكري : تسليم المالئكة ُليهم, واسظ ِا هم 

ي حلثنا اِن ِلار, لال: حلثنا ميمق, لال: حلثنا سفيان, لال: ثن  من سمع مجاللا يقول: 27724  

ُلكا ءاريي ا لال: تسليم المالئكة. مو يما وا  وا تاا رأُيتا ثام  رأُيتا  اىي

رييـ27725   ُلكـا ءا  ا لـال: ِلغنـا أ ـع ي لال: ثنا ُرـل الـ حمن, لـال: سـمىت سـفيان يقـول فـ  لولـع: مو

 تسليم المالئكة.

ُلكا ءاريي ا 27726   مو يما وا , ف  لولع: وا تاا رأُيتا ثام  رأُيتا  اىي ي حلثنا أِو ء ي , لال: حلثنا األِجى  

 لال: فس  لا سفيان لال: تسظوتن المالئكة ُليهم.
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م  رأُيــتا     رييـ ا لــال  حـلثنا اِـن حميــل, لـال: حــلثنا مهـ ان, ُــن سـفيان وا تاا رأُيــتا ثـا ُلكــا ءا مو يمـا وا  اىي

 اسظ ِان المالئكة ُليهم.

 21اآلية : 
ـقاالوُم  سا ة  وا ن فيض  را مي اُ أاسااوي ل وا حو قخ وا ُض خ وا يُسظاُر ا ُم ثيياابو سونلو    و ياهو ُاالي القول ف  توويق لولع تىالت:ب

اِاً  اهووراً {. ِا ا ُم  ِ هو  را

. وءـان ِىـض ألـق الظوويــق يقـول تىـالت تءـ م: فـولهم, يىنـ  فـوق لـي     * األِـ ار ثيـاب سوـُنلو  

الهم المثرظة ُليهم ثييابو سوـُنلو   ولـيس تلـك ِـالقول المـلفو , ألن تلـك  جا ُم فوق حي ياهو ل لولع: ُالي يظوو 

  تا ءان فوق حجال  لم فيها, فقل ُاللم فهو ُاليهم.

ا* الملي   ا* مكـة: ولل ا ظلف ألـق القـ ا*ة فـ  لـ ا*ة تلـك فق أتـع ُامـة لـ   نـة والكوفـة وِىـض لـ  

مُ » ُيهي ِظسكين اليا*. وءان ُاصم وأِو ُم و واِن ءثي  يق *و ع ِفظح اليا*, فمن فظحهـا  ىـق « ُاالي

ُم اسما م افىا للثياب, مثق لول القائق: ّال لم ثياب سنل . ياهو  لولع ُالي

نــت, فرويظهمــا لــ أ والصــواب مــن القــول فــ  تلــك ُنــلَ أ همــا ل ا*تــان مى وفظــان مظقارِظــا المى  

القارى* فمصي . ولولع: ثييابو سوُنلو   يىن : ثياب ديراج رليـ  حسـن, والسـنل : لـو مـا رق  مـن 

 الليراج.

ُضـ خ    ا* ف  ل ا*ة تلك, فقـ أم أِـو  ىفـ  القـارى* وأِـو ُمـ و ِ فـع  و ُض خ ا ظلف الق   ولولع:  و

ق  »ُلت أ ها  ىت للثياب, و فض  سـنل , ِمىنـت: وثيـاب  سـظر ق. ولـ أ ُطفا ِع ُلـت ال« اُسظاُر ا

ُض   »تلك ُاصم واِن ءثي :  قخ رفىـا, ُطفـا ِا سـظر ق ُلـت الثيـاب, ِمىنـت: «  و  فضـا واُسـظاُر ا

ُض خ رفىا ُلت أ ها  ىت للثياب  ُاليهم اسظر ق, وتصيي ا للنض   ىظا للسنل . ول أ  افع تلك:  و

قخ رفىا ُطفـا ِـع ُلـت الثيـاب. ولـ أ تلـك ُ ا* الكوفـة: واُسظاُر ا ق  »امـة لـ   ُضـ   واُسـظاُر ا  فضـا «  و

ــ ل   ــ ا* ا ســظر ق:  ــن محيصــن ِظ ــك اِ ــ أ تل قا »ءاللمــا. ول ــظاُر ا ــاب « واُس ــت: وثي ــالفظح ِمىن ِ

. ولكــق  لــِم القــ ا*ات الظــ  تء  الــا و ــع  هــع  لــت أ ــع اســم أُجمــ   ــظاحا تلــك أل ــع و   اســظر ق, وفا

إ ها ِىيلة من مىـ و  ءـال  الىـ ب, وتلـك أن ومِل , غي  الَِ سر  تء  ا ُن اِن محيصن, ف

ظ مـن  ا سظر ق  ك ة, والى ب تج َ األسما* النك ة و ن ءا ت أُجميـة, وا سـظر ق: لـو مـا غالـو

 الليراج. ولل تء  ا ألوال ألق الظوويق ف  تلك فيما مضت لرق, فوغنت تلك ُن  ُادتع لا لنا.

نا ســىيل, ُـن لظــادة, لـال: ا ســظر ق: الــليراج يـ حــلثنا ِلـ , لــال: حـلثنا يزيــل, لــال: حـلث27727  

 الغليظ.

ة  يقول: وحاللم رِهم أساور, ول   مع أسورة من فضة.   ُن فيض  را مي ل وا أساوي حو  ولولع: وا

اِا  اهوورا يقول تىالت تء م: وسقت لي * األِ ار رِ هوم ِ اِا  هورا,    ِا ا ُم  ِ هو ساقالوُم را ولولع: وا

 ِو ً  جسا, ولكنع يصي  رِحا من أِلا هم ء ِح المسك, ءالَِ: ومن  ه م أ ع   يصي 

ي حلثنا محمل ِن ِلار, لال: حلثنا يحيت ِن سىيل وُرل ال حمن, لا : حلثنا سفيان, ُن 27728  

ـورا لـال: ُـ ق يفـيض مـن أُ اضـهم مثـق  اِا  اهو ِاـ ا ـُم  ِ هو ساقالوُم را منصور, ُن  ِ اليم الظيم  وا

 ريح المسك.

 اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن منصور, ُن  ِ اليم الظيم , مثلع. حلثنا   

ـمو لـع 27729   ي لال: ثنا   ي , ُن مغي ة, ُن  ِ اليم الظيم , لال:  ن ال  ق من ألق الجنة يقسا

ِهوة م ة ر ق من ألق الل يا, وأءلهم ولمظهم, فإتا أءق سق  ِ اِا  هورا, فيصي  رِحا ين ج 

 من المسك األتف , ثم تىود ِهوتع. من  للم أ ي  رِحا

ي حلثنا محمل ِن ُمـ و, لـال: حـلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 27730  

ـورا  اِا  اهو ِاـ ا لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالل, لولـع: 

 لال: ما تء  هللا من األِ ِة.

األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُـن مىمـ , ُـن أِـان, ُـن أِـ  ليالِـة:  ن  ي حلثنا اِن ُرل27731  

ُاـوا ِاللـ اب الطهـور فيلـ ِو ع, فظطهـ  ِـِلك ِطـو هم  ألق الجنـة  تا أءلـوا وِـ ِوا مـا ِـا*وا دا

ُِحا وريحا مسك, فظضم  لِلك ِطو هم.  ويكون ما أءلوا وِ ِوا را
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ال: حلثنا أِو  ىفـ  الـ ازَ, ُـن ال ِيـع ِـن ي حلثنا ُل   ِن سهق, لال: حلثنا حجاج, ل27732  

لـال: صـىل « ِـك  أِـو  ىفـ  الـ ازَ»أ س, ُن أِ  الىاليـة ال يـاح , ُـن أِـ  ل يـ ة أو غيـ م 

َا ِع  لت السما* الساِىة, فاسظفظاح, فقيق لع: من لـِا؟  س 
 ر ائيق ِالنر   صلت هللا ُليع وسلم ليلة أو

لالوا: أاوا لاُل أورسق  ليع؟ لال:  ىـم, لـالوا: حيـام هللا مـن  فقال:  ر ائيق ليق: ومن مىك؟ لال: محمل,

أخ و ليفة, فنىم األخ و ىم النليفـة, و ىـم المجـ *و  ـا* لـال: فـل ق فـإتا لـو ِ  ـق أِـمط  ـالس 

ُلت ء س   ُنل ِاب الجنة, وُنلم لو   لو  ِـيض الو ـوم أمثـال القـ ا يس, ولـو  فـ  ألـوا هم 

لاـم مـن ألـوا هم ِ *, فقا  الـِين فـ  ألـوا هم ِـ  *, فـل لوا  هـ ا فاغظسـلوا فيـع, فن  ـوا ولـل  ا

ــوان  ــق أل ــوا هم, فصــارت مث لاصــت أل ــل  ا ــع, فن  ــوا ول ــوا  هــ ا آ ــ  فاغظســلوا في ــم د ل ِــ * ث

أصحاِهم, فجا*وا فجلسوا  لت أصـحاِهم, فقـال: يـا  ر يـق مـن لـِا األِـمط, ومـن لـي * الرـيض 

*, وما لِم األ هار الظ  اغظسلوا فيها, فجا*وا ولل صفت الو وم, ومن لي * الِين ف  ألوا هم ِ 

ط ُلت األرض, وأما لي * الريض الو ـوم, فقـو  لـم  ِامي ل من  ألوا هم؟ لال: لِا أِول  ِ اليم, أو 

ياُلريسوا  يما هم ِ لـم. وأمـا لـي * الـِين فـ  ألـوا هم ِـ * فقـو   لطـوا ُمـالً صـالحا وآ ـ  سـي ا 

لهــا رحمــة هللا, والثــا    ىمــة هللا, والثالــا ســقالم رِهــم  فظــاِوا, فظــاب هللا ُلــيهم. وأمــا األ هــار, فوو 

 ِ اِا  هورا.

 24-22اآلية : 
لاُيـكا  ُا ُلناـا  ُلكووراً ل   ي  ا  اُحـنو  از  ءاانا ساُىيوكوم م  آً* وا زا اا ءاانا لاكوُم  ا يِا القول ف  توويق لولع تىالت:ب ين  لا

يالً ل  فااُصري ُ  ُم آثيماً أاُو ءافووراً {. اُلقوُ آنا تانزي ُنهو ُع مي ِ كا وا ا توطي ُكمي را  ليحو

يقول تىالت تء م: يقال لهي * األِ ار حين ِ:  ن لِا الَِ أُطيناءم من الك امة ءان لكـم ثواِـا    

ُلــكوورا يقــول: ءــان ُملكــم فيهــا  ــُىيوكوُم ما ُلــت مــا ءنــظم فــ  الــل يا تىملــون مــن الصــالحات وءــانا سا

 لءم ُليع رِكم, ورضيع لكم, فوثاِكم ِما أثاِكم ِع من الك امة ُليع.ملكورا, حم

اً* 27733   ـزا ـِاا ءـانا لاكوـُم  ا ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة, لولع:  ن  لا

ُلكوورا غف  لهم الِ  , وِك  لهم الحسن.  وءانا ساُىيوكوُم ما

ل: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن لظادة, لال: تـال لظـادة وءـانا ي حلثنا اِن ُرل األُلت, لا27734  

ِاك  هللا سىيا لليالً. ُلكوورا لال: لقل   ساُىيوكوم ما

يالً يقول تىالت تء م لنريع محمل صـلت هللا ُليـع وسـلم:   ـا    ُالاُيكا القو آنا تاُنزي ُلنا  ولولع:    ا  اُحنو  از 

لنا ُليك يا محمل لِا الق آن ت كا يقـول: اصـر   حن  ز  ِـ  كوـمي را نزيالً, اِظال* منا وا ظرـارا فاُصـريُ  ليحو

لما امظحنك ِع ر ِك مـن ف ائضـع, وترليـت رسـا تع, والقيـا  ِمـا ألزمـك القيـا  ِـع فـ  تنزيلـع الـَِ 

ُم آثيما أو ءافوورا يقول: و  تطع ف  مىصية هللا من مل ء  لومك آثمـا ي يـل  ُنهو ُع مي لظوطي أوحام  ليك وا

 ِع مىاصيع, أو ءفورا: يىن   حودا لنىمع ُنلم, وآ ئع ليرلاع, فهو يكف  ِع, ويىرل غي م.ِ ءو

 وليق:  ن الَِ ُن  ِهِا القول أِو  هق. تء  من لال تلك:  

ُم آثيمـا أُو 27735   ـُنهو ـُع مي ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة, لولـع: وا  توطي

 لت ف  ُلو  هللا أِ   هق.ءافوورا لال:  ز

ي حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن لظادة أ ـع ِلغـع أن أِـا  هـق 27736  

ُم آثيما أُو ءافوورا. ُنهو ُع مي  لال: ل ن رأيت محملا يصل  أل ون  ُنقع, فو زل هللا: وا  توطي

ُم آثيمـا ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال ا27737   ـُنهو ـُع مي ِن زيل, فـ  لولـع: وا  توطي

 أُو ءافوورا لال: ا اثيم: المِ   ال الم والكفور, لِا ءلع واحل.

ا*:    فوـــورا والمىنـــت: و  ءفـــورا. لـــال الفـــ   لهنـــا ِمنزلـــة الـــواو, وفـــ  الجحـــل « أو»وليـــق: أُو ءا

 لول اللاُ :فهِا من تلك مع الجحل ومنع «,  »وا سظفها  والجزا* تكون ِمىنت 

ُلتو   ُ لو ثاُكلات ءما وا ا ِاعو    وا ل ها رو ول  أضا ُاجو ُ لو   وا  وا

ق   الاظاع   ِاُيخ  أضا ُ لو  ي و فاُ لافاىووا  أُو وا جي افات اُلحا ياُو ا تاوا  ُو

أراد: و  و لو ِيخ, لال: ولل يكون ف  الى ِية:   تطيىن  منهم مـن أثـم أو ءفـ , فيكـون المىنـت   

, مىنـام: ألُطينـك ُلـت ءـق  ف  أو ل  يرا من مىنت الواو, ءقولك لل  ق: ألُطينك سولت أو سـكت 

 حال.
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 27-25اآلية : 
ـر ُحعو لاـُيالً  سا ُل لاـعو وا ـنا الل ُيـقي فااُسـجو مي يالً ل  وا أاصي ةً وا ِ كا ِوُك ا اُتءو ي اُسما را القول ف  توويق لولع تىالت:بوا

ر ونا  يالً ل   ين  لايايو ا*ي يوحي لوُم ياُوماً ثاقييالً {.  اوي آ*ا را ونا وا ارو يِا لاةا وا  اُلىاا ي

ِ كا فادُع ِع ِك ة ف  صالة الصرح, وُلـيا فـ  صـالة     اُتءوُ  يا محمل اُسما را يقول تىالت تء م: وا

ُل لاعو يقول: ومن الليق فاسجل لـع فـ  صـالتك, فسـرحع لـيالً  ـويالً,  نا الل ُيقي فاُسجو مي ال ه  والىص  وا

.  يىنـ : لاُيــعي ُا ُد  ــيالً أو زي ُنـعو لالي ــيالً  يُصـفاعو أوي اُ قوــُم مي مي الل ُيــقا     لالي أءثــ  الليـق, ءمــا لــال  ـق  ثنــاؤم: لـو

 وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

 ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن27738  

يالً يىن : الصالة والظسريح. ر ُحعو لاُيالً  اوي سا ُل لاعو وا نا الل ُيقي فاُسجو مي  ُرا , لولع: وا

كا 27739   ِـ  اُتءوـُ  اُسـما را ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ولـ , لـال: لـال اِـن زيـل, فـ  لولـع: وا

يالً لال: ِك ة: صالة الصرح وأصيالً صالة ال ه  األصيق. أصي ةً وا  ِوُك ا

ل ِـ * ف يضـة. ولـ أ: يـا أي هـا    يالً لـال: ءـان لـِا أو  ر ُحعو لاُيالً  اوي سا ُل لاعو وا نا الل ُيقي فاُسجو ولولع: ومي

ُن ثولوثا ي الل ُيقي وا ي  ِ كا ياُىلامو أ  كا تاقوو و أُد ات مي قو لومي الل ُيقا     لالييالً  يُصفاعو, ثم لال:  ن  را م  ز  ثولوثاعو... المو ُصفاعو وا

ي  لِا ُن رسول هللا صلت هللا  ل حي ...  لت آ   ا اية, ثم لال: مو نا القو آني وا ما تاياس  ا مي *و ت لولع فاُل ا

ُل ِيعي  افيلاةً لاكا لال: فجىلها  افلة. ج  نا الل ُيقي فاظاها مي  ُليع وسلم وُن النا , و ىلع  افلة فقال: وا

لاـةا يقـول    ر ونا الىا ي تىـالت تءـ م:  ن لـي * الملـ ءين ِـاهلل يحرـون الىا لـة, ولولع:  ن  لايو *ي يوحي

يىن  الل يا, يقول: يحرون الرقا* فيها وتىجرهم زينظها ويِرونا ورا*لوُم يومـا ثاقيـيالً يقـول: ويـلُون 

لـع ِىضـهم ِمىنـت:   لف ّهورلم الىمق لالا  ة, وما لهم فيع النجاة مـن ُـِاب هللا يوم ـِ ولـل توو 

يالً وليس تلك لو ً ملفوُا, غي  أن الَِ للنام أِرع ِمىنـت الكلمـة. وِنحـو ويِرون أمامهم يوما ثق

 الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

ــيالً لــال: 27740   ــُم ياُومــا ثاقي لو ا*ا را ونا وا ياــِارو يــ حــلثنا اِــن حميــل, لــال: حــلثنا مهــ ان, ُــن ســفيان وا

 ا ا  ة.

 29-28اآلية : 
مي القول ف  توويق  ِي ـيا يالً ل   ين  لا ُم تاُرلي ِي ُناا ِال ُلناآ أاُمثاالاهو لوُم وا يتاا  ِالاُد اآ أاُس ا لاُقناالوُم وا لولع تىالت:ب  ُحنو  ا

ِ عي سارييالً {. ِا  يلاتا را ِاآ*ا ات نا ن  ةخ فاما ُِءي ا  تا

ــ    ِا لوُم: يقــول تىــالت تءــ م:  حــن  لقنــا لــي * الملــ ءين ِــاهلل المنــالفين أمــ م و هيــع وا لاُد ا أُســ ا

ُلقع. ن  ا وحسي لي ا فو ن أس م, ِمىنت: لل  و وحسي  وِلد ا  لقهم, من لولهم: لل أوسي  لِا ال  ق فو

 وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:  

ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن 27741  

لوُم يقول: ِلد ا  لقهم.ُرا ِالاُد ا أُس ا لاُقنالوُم وا   , لولع:  اُحنو  ا

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 27742  

لوُم  ـلاُد ا أُسـ ا ِا لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالل لولـع: وا

ُلقه  م.لال:  ا

ُلقهم.27743   لوُم:  ا ِالاُد ا أُس ا  ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة وا

 حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن لظادة, مثلع.   

 ولال آ  ون: األاُس : المفاصق. تء  من لال تلك:  

لـال: لـال اِـن زيـل, سـمىظع, يىنـ   ـالدا يقـول:  ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ولـ ,27744  

سمىت أِا سىيل, وءان ل أ الق آن ُلت أِ  ل ي ة لال: ما ل أت الق آن    ُلت أِـ  ل يـ ة, لـو 

لوُم لال: ل  المفاصق. ِالاُد ا أُس ا  أل أ  , ولال ف  لِم ا اية وا

ة. تء  من لال تلك:    ولال آ  ون: ِق لو القو 

لوُم لـال: ي حلثن  يو27745   ِالاُد ا أُس ا  س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِن زيل, ف  لولع: وا

ة.  األس : القو 
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وأولت األلوال ف  تلك ِالصواب القول الَِ ا ظ  ام, وتلك أن األس , لو ما تء ت ُنل الى ب   

 ومنع لول األ طق:

لساليسي اُلقييادي تانالوعو   يل  أُس و ِالي ُجظانا    ُن ءق  مو ُنظا ا  مي  مو

 ومنع لول الىامة:  ِم ِوس م: أَ لو لك ءلع.  

يالً يقول: و تا  حن ِ نا أللكنا لي * و  نا ِآ  ين سوالم من    ُم تاُرلي ِي ُنا ِال ُلنا أُمثالاهو ولولع: وا تاا 

  نسهم أمثالهم من النل , منالفين لهم ف  الىمق. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لـال ألـق الظوويـق. تءـ 

 من لال تلك:

يالً 27746   ُم تاُرـلي ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: لال اِن زيل, فـ  لولـع: ِاـل ُلنا أُمثـالاهو

 لال: ِن  آد  الِين  الفوا  اُة هللا, لال: وأمثالهم من ِن  آد .

ةخ يقول:  ن لِم السورة تِء ة لمن تِء  واتىظ واُظر .   ُِءي ا مي تا ِي وِنحو الَِ للنا فـ   ولولع:  ن  لا

 تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

مي 27747   ِي ـ ي حلثنا اِن ُرل األُلت, لـال: حـلثنا اِـن ثـور, ُـن مىمـ , ُـن لظـادة فـ  لولـع:  ن  لا

ةخ لال:  ن لِم السورة تِء ة. ُِءي ا  تا

ـرييالً يقـول: فمـن ِـا* أيهـا النـا    عي سا ِـ  ـِا  لـت را ُن ِا*ا ات نا اتنـِ  لـت رضـا رِـع ِالىمـق  ولولع: فاما

 ِطاُظع, وا  ظها*  لت أم م و هيع, سريالً.

 31-30اآلية : 
ـن  قو ما ُل ي يمـاً ل  يـو كي ُالييمـاً حا ا ءاـانا  و  ين  ّللا  ا تالاـآ*وونا  ي   أان يالاـآ*ا ّللا  ما القول ف  توويق لولع تىالت:بوا

ُا  ُم  ُال  لاهو ينا أا ال  اليمي ظيعي وا ُحما  ِااِاً أالييماً {.يالاآ*و في  را

و تلـك لكـم ألن     ما تالا*وونا اتنات السريق  لت رِكم أيهـا النـا      أُن يالـا*ا ّللا  يقول تىالت تء م: وا

و »األم   ليع    ليكم ولو ف  ل ا*ة ُرل هللا فيما توء :  ما تالا*وونا     ما ِا*ا ّللا   «.وا

يما فلن   كي ُالييما حا ا ءانا   يىلو منكم أحل ما سر  لع ف  ُلمع ِظلِي ءم. ولولع  ن  ّللا 

ظيعي يقول: يل ق رِكم من يلا* منكم ف  رحمظع, فيظوب ُليع حظت    ُحما ُن يالا*و في  را قو ما ولولع: يوُل ي

ـِااِا ألييمـا يقـول: الـِين  ُا ُم  ُال  لاهو يينا أ يموت تائرا من ضاللظع, فيغف  لع ت وِع, ويول لع  نظع وال  الامي

فسهم, فماتوا ُلت ِ ءهم, أُـل  لهـم فـ  ا ا ـ ة ُـِاِا ميلمـا مو ىـا, ولـو ُـِاب  هـنم. ّلموا أ 

ينا ألن الواو ّـ   ألُـل , والمىنـت: وأُـل  لل ـالمين ُـِاِا أليمـا. وتوءـ  أن  و ص  لولع: وال  المي

ــل هللا:  ــ ا*ة ُر ــ  ل ــك ف ــمُ »تل ــل  لاهو ُا ينا أ ــاليمي ــك, « وليل   ــل تفىــق الىــ ب تل ــال , ول ــ  ال وينلــل ِظك ي

 لرىضهم:

ا  تا سولاُت  االلا   ال ؟  ألولو لها ينا  لت في ا ُي     ا توساري

 و ا  :  

ا ِيعي   ُاُن ِيما الاُنعو  ِا؟  فوُصراُحنا   يسو و  ى أُ  تاصا وا َ الها ى ل في  غاوي  أصا

 ِظك ي  الرا*, و  ما الكال    يسولنع ُما ِع.  

 سورة المرسالت

 

 بسم هللا الرحَمن الرحيـم
 

 6-1اآلية : 
اتي  اُلــ اً ل   ــ ا ِي ُاُصــفاً ل  والن ا ــفااتي  ُوُ فــاً ل  فااُلىااصي ــالاتي  ُ سا اُلمو القــول فــ  توويــق لولــع تىالت:بوا

ُِراً {. ُِراً أاُو  و ُو ُء اً ل   ُلقييااتي تي لااتي فاُ لاً ل  فااُلمو  فااُلفااري

ُو     ُ ساـالتي  المو ُ فـا فقـال ِىضـهم: مىنـت تلـك: وال يـاح ا ظلف ألق الظوويق فـ  مىنـت لـول هللا: وا

 الم سالت يظرع ِىضها ِىضا, لالوا: والم ساالت: ل  ال ياح. تء  من لال تلك:
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ي حلثنا أِو ء ي , لال: حلثنا المحارِ , ُن المسىودَ, ُن سالامة ِـن ءاهياـق, ُـن أِـ  27748  

ُوُ فا لال: ال ُ ساالتي    يح.الىوريلين أ ع سول اِن مسىود فقال: والمو

ـلامة ِـن ءهيـق,     حلثنا  الد ِن أسلم, لال: حلثنا النض  ِن ِميق, لال: أ ر  ا المسىودَ, ُن سا

 ُن أِ  الىوريلين أ ع سول ُرل هللا ِن مسىود, فِء   حوم.

حــلثنا اِــن حميــل, لــال: حــلثنا مهــ ان, ُــن ســفيان, ُــن ســلمة ِــن ءهيــق, ُــن مســلم, ُــن أِــ     

  ِن مسىود, فِء   حوم.الىوريلين, لال: سولت ُرل هللا

ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن 27749  

ُوُ فا يىن  ال يح. ُ ساالتي   ُرا , لولع والمو

ي حلثنا محمل ِن المثنت, لال: حلثنا ُريـل هللا ِـن مىـات, لـال: ثنـ  أِـ , ُـن ِـىرة, ُـن 27750  

  َ ُوُ فا لال: ل  ال ياح. سماُيق السل ُ ساالتي  المو  , ُن أِ  صالح صاح  الكلر  ف  لولع وا

يــ حــلثنا اِــن حميــل, لــال: حــلثنا مهــ ان, ُــن ســفيان, ُــن اِــن أِــ   جــيح, ُــن مجالــل 27751  

ُوُ فا لال: ال يح. ُ ساالتي  المو  وا

 , مثلع.حلثنا أِو ء ي , لال: حلثنا وءيع, ُن سفيان, ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالل   

ة ِن ءهيق, ُن مسلم الرطين, ُن أِ  الىوريلين, لـال: سـولت     لال: ثنا وءيع, ُن سفيان, ُن سالاما

ُوُ فا لال: ال يح. ُ ساالتي   ُرل هللا ُن المو

ُوُ فا لـال: 27752   ُ ساالتي  المو ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة, لولع: وا

 ل  ال يح.

 ثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن لظادة, مثلع.حل   

 ولال آ  ون: ِق مىنت تلك: والمالئكة الظ  تو ساق ِالى  . تء  من لال تلك:  

ي حلثن  أِو السائ , لال: حلثنا أِو مىاوية, ُن األُم , ُن مسلم, لال: ءان مسـ وق 27753  

 يقول ف  الم سالت: ل  المالئكة.

ي حلثنا  س ائيق ِن أِ   س ائيق, لال: أ ر  ا النض  ِن ِـميق, لـال: حـلثنا ِـىرة, ُـن 27754  

ُوُ فـا لـال:  ُ ساـالتي  المو سليمان, لال: سـمىت أِـا الضـحت, ُـن مسـ وق, ُـن ُرـل هللا فـ  لولـع: وا

 المالئكة.

لح فـ  ي حلثنا أِو ء ي , لال: حلثنا  اِ  ِن  وح ووءيـع ُـن  سـماُيق, ُـن أِـ  صـا27755  

ُوُ فا لال: ل  ال سق ت سق ِالىو  . ُ ساالتي  المو  لولع: وا

حلثنا ُرل الحميل ِن ِيان السك َ, لـال: حـلثنا محمـل ِـن يزيـل, ُـن  سـماُيق, لـال: سـولت أِـا    

ُوُ فا لال: ل  ال سق ت سق ِالمى و . ُ ساالتي  المو  صالح ُن لولع وا

ِـوم  هللا و هيـع, وتلـك لـو الىـ  . ولـال ِىضـهم:  لالوا: فظوويق الكـال  والمالئكـة الظـ  أرسـلت  

ُوُ فــا: مظظاِىــا ءىــ   الفــ  , ءمــا لالــت الىــ ب: النــا   لــت فــالن ُــ   واحــل,  تا  ُونــ  ِقولــع 
 تو هوا  ليع فوءث وا. تء  من لال تلك:

ُوُ فـا لـال: يظرـع ِىضـها 27756   لثت ُن داود ِن الزِ لان, ُن صالح ِن ِ يلة, ف  لولـع:  ي حو

 .ِىضا

والصـواب مـن القــول فـ  تلـك ُنــل ا أن يقـال:  ن هللا تىــالت تءـ م ألسـم ِالم ســالت ُ فـا, ولــل   

ـُزِين دون  ُوُ فا المالئكة, وت سق ءِلك ال ياح, و  د لة تلل  ُلت أن المىن   ِِلك أحل الحي ت سق 

ءـِلك, فـلا ق ا ا   ولل ُم   ق  ثناؤم ِإلسامع ِكق ما ءا ت صفظع ما وصف, فكق  من ءان صفظع 

لاكا أو ريحا أو رسو ً من ِن  آد  م سالً.  ف  لسمع تلك ما

ُاُصفا يقول  ق  تءـ م: فال يـاح الىاصـفات ُصـفا, يىنـ  اللـليلات الهرـوب    فاتي  ولولع: فاُلىاصي

. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:  الس يىات المم  

ُوُ ُـ ة أن ر ـالً لـا  ي حلثنا لناد, لال: ح27757   لثنا أِو األحوق, ُن سمال, ُن  الل, ُن 

  لت ُل   رض  هللا ُنع, فقال: ما الىاصفات ُصفا؟ لال: ال يح.

ة ِـن ءهيـق, ُـن أِـ  27758   ي حلثنا أِو ء ي , لال: حلثنا المحارِ , ُن المسىودَ, ُن سالاما

 ات ُصفا؟ لال: ال يح.الىوريلين أ ع سول ُرل هللا ِن مسىود, فقال: ما الىاصف
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حلثنا  الد ِن أسلم, لال: أ ر  ا النض  ِن ِميق, لال: أ ر  ا المسىودَ, ُن سلمة ِن ءهيق,    

 ُن أِ  الىوريلين, ُن ُرل هللا, مثلع.

حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان, ُن سلمة ِن ءهيق, ُن مسلم الرطين, ُـن أِـ     

 ل هللا ِن مسىود, فِء  مثلع.الىوريلين لال: سولت ُر

حلثنا أِو ء ي , لال: حلثنا وءيع, ُن سفيان, ُن سلمة ِن ءهيق, ُن مسـلم الرطـين, ُـن أِـ     

 الىوريلين, لال: سولت ُرل هللا, فِء  مثلع.

ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن 27759  

ُاُصفا لال: ال يح.ُرا , لال: فالُ  فاتي   ىاصي

 ي حلثنا أِو ء ي , لال: حلثنا وءيع, ُن سفيان, ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالل, مثلع.27760  

ـفاتي 27761   ي حلثنا أِو ء ي , لال: حلثنا  اِ  ِن  وح, ُن  سماُيق, ُن أِـ  صـالح فاُلىاصي

 ُاُصفا لال: ل  ال ياح.

ل: أ ر  ا محمل ِن يزيل, ُن  سماُيق لال: سـولت أِـا صـالح ُـن حلثنا ُرل الحميل ِن ِاياان, لا   

ُاُصفا لال: ل  ال ياح. فاتي   لولع: فاُلىاصي

حلثنا محمل ِن المثنت, لال: حلثنا ُريل هللا ِن مىـات, لـال: ثنـ  أِـ , ُـن ِـىرة, ُـن  سـماُيق    

ُاُصفا لال: ل   فاتي  َ  ُن أِ  صالح صاح  الكلر , ف  لولع فاُلىاصي  ال ياح.السل

حــلثنا  ِــ اليم ِــن ســىيل الجــول َ, لــال: حــلثنا أِــو مىاويــة الضــ ي  وســىيل ِــن محمــل, ُــن    

ُاُصفا لال: ل  ال يح. فاتي    سماُيق ِن أِ   الل, ُن أِ  صالح, ف  لولع فاُلىاصي

 حلثنا أِو ء ي , لال: حلثنا وءيع, ُن  سماُيق, ُن أِ  صالح, مثلع.   

ُوُ ُــ ة, ُــن ُلــ   رضــ  هللا ُنــع لــال: ثنــا وءيــع, ُــن  ســ     ائيق, ُــن ســمال, ُــن  الــل ِــن 

ُاُصفا لال: ال يح. فاتي   فاُلىاصي

ُاُصفا لال: 27762   فاتي  ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة, لولع: فاُلىاصي

 ال ياح.

 مثلع.حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن لظادة,    

ُون  ِالناِ ات  اُل ا:    اتي  اُل ا ا ظلف ألق الظوويق ف  توويق تلك, فقال ِىضهم:  ِي ا ولولع: والن ا

 ال يح. تء  من لال تلك:

ة ِـن ءهيـق, ُـن أِـ  27763   ي حلثنا أِو ء ي , لال: حلثنا المحارِ , ُن المسىودَ, ُن سالاما

اتي  ِي ا   اُل ا لال: ال يح.الىوريلين أ ع سول اِن مسىود ُن الن ا

حلثنا  الد ِن أسلم, لال: أ ر  ا النض  ِن ِميق, لال: أ ر  ا المسىودَ, ُن سالامة ِن ءهيق,    

 ُن أِ  الىوريلين, ُن اِن مسىود, مثلع.

حــلثنا اِــن حميــل, لــال: حــلثنا مهــ ان, ُــن ســفيان, ُــن ســلمة ِــن ءهيــق, ُــن مســلم, ُــن أِــ     

  ِن مسىود, فِء  مثلع.الىوريلين, لال: سولت ُرل هللا

حلثنا أِو ء ي , لال: حلثنا وءيع, ُن سفيان, ُن سالامة ِن ءهيق, ُن مسـلم الرطـين, ُـن أِـ     

 الىوريلين, لال: سولت ُرل هللا, فِء  مثلع.

اتي  اُل ا لال: ال يح.27764   ِي ا  ي لال: ثنا وءيع, ُن سفيان, ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالل والن ا

 ِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان, ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالل, مثلع.حلثنا ا   

يــ حــلثنا اِــن المثنــت, لــال: حــلثنا ُريــل هللا ِــن مىــات, لــال: حــلثنا أِــ , ُــن ِــىرة, ُــن 27765  

اتي  اُل ا لال: ل  ال ياح. ِي ا , ُن أِ  صالح صاح  الكلر , ف  لولع: والن ا  َ   سماُيق السل

اتي  اُل ا لال:  ي حلثنا27766   ِي ا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن لظادة والن ا

 ال ياح.

 ولال آ  ون: ل  المط . تء  من لال تلك:  

ي حلثنا ُرل الحميل ِن ِيان, لـال: حـلثنا محمـل ِـن يزيـل, ُـن  سـماُيق, لـال: سـولت أِـا 27767  

اتي  اُل ا: لال ا ِي ا  لمط .صالح, ُن لولع والن ا
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اتي  اُل ا لال:     ِي ا حلثنا أِو ء ي  , لال: حلثنا  اِ  ِن  وح, ُن  سماُيق, ُن أِ  صالح والن ا

 ل  المط .

 لال: ثنا وءيع, ُن  سماُيق, ُن أِ  صالح, مثلع.   

 ولال آ  ون: ِق ل  المالئكة الظ  تنلو  الكظ . تء  من لال تلك:  

, ُـن ي حلثنا أحمل ِن للا , لال: 27768    َ حلثنا ُريل هللا ِـن موسـت, ُـن  سـ ائيق, ُـن السـل

اتي  اُل ا لال: المالئكة تنلو  الكظ . ِي ا  أِ  صالح والن ا

وأولت األلوال ف  تلك ُنل ا ِالصواب أن يقال:  ن هللا تىـالت تءـ م ألسـم ِالناِـ ات  لـ ا, ولـم   

ل  األرض, والمالئكـة تنلـ  ياُنصوم ِي ا من تلك دون ِ *, فال يح تنل  السحاب, والمط  ين

الكظ , و  د لة من و ع يج  الظسليم لع ُلت أن المـ اد مـن تلـك ِىـض دون ِىـض, فـِلك ُلـت 

 ءق ما ءان  اِ ا.

ُونيـ  ِـِلك: المالئكـة الظـ     لاتي فاُ لا ا ظلف ألـق الظوويـق فـ  مىنـام, فقـال ِىضـهم:  ولولع: فاُلفاري

 ك:تف ق ِين الح   والرا ق. تء  من لال تل

لـاتي 27769   ي حلثنا أِو ء ي , لال: حلثنا  اِ  ِن  ـوح, ُـن  سـماُيق, ُـن أِـ  صـالح فاُلفاري

 فاُ لا لال: المالئكة.

لاتي فاُ لا لال: المالئكة.     لال: ثنا وءيع, ُن  سماُيق, ُن أِ  صالح فاُلفاري

 ي لال: ثنا وءيع, ُن  سماُيق, مثلع.27770  

, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن ي حلثن  محمل ِن سىل27771  

لاتي فاُ لا لال: المالئكة.  ُرا  فاُلفاري

ُوني  ِِلك الق آن. تء  من لال تلك:    ولال آ  ون: ِق 

لاتي فاُ لا يىن  الق آن ما 27772   ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة فاُلفاري

  فيع ِين الح   والرا ق.ف ق هللا

والصواب من القول ف  تلك أن يقال: ألسم رِنا  ق  ثناؤم ِالفارلات, ول  الفاصالت ِـين الحـ     

والرا ق, ولم ينصم ِِلك مـنهن  ِىضـا دون ِىـض, فـِلك لاساـم ِكـق  فارلـة ِـين الحـ   والرا ـق, 

لاكا ءان أو ل آ ا, أو غي  تلك.  ما

ُلقيياتي تي    ُء ا يقول: فالمرل غات وح  هللا رسلع, ول  المالئكة. وِنحو الَِ للنا فـ  تلـك ولولع: فالمو

 لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

ي حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن 27773  

ُء ا يىن : المالئكة. ُلقيياتي تي  ُرا  فالمو

ُءـ ا لـال: لـ  ي حـلثنا ِلـ , 27774   ُلقييـاتي تي لـال: حـلثنا يزيـل, لـال: حـلثنا سـىيل, ُـن لظـادة فالمو

 المالئكة, تلق  الِء  ُلت ال سق وترلغع.

ُءـ ا لـال: المالئكـة     ُلقييـاتي تي حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن لظادة فالمو

 تلق  الق آن.

ُء ا لال: المالئكة.ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثن27775   ُلقيياتي تي  ا مه ان, ُن سفيان فالمو

ُِرا يقـول تىـالت تءـ م: فالملقيـات تءـ ا  لـت ال سـق  ُـِارا مـن هللا  لـت  لقـع,    ُِرا أُو  ـو ُو ولولع: 

 و  ِارا منع لهم. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

ُِرا لـال:  ي حلثنا اِن ُرل األُلت, لال:27776   ُِرا أُو  ـو ُوـ حلثنا اِن ثور, ُـن مىمـ , ُـن لظـادة 

ُِرا منع  لت  لقع.  ُِرا من هللا, و و

ُِرا: ُـِرا هلل ُلـت     ُِرا أُو  ـو ُوـ حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيـل, لـال: حـلثنا سـىيل, ُـن لظـادة, لولـع 

  لقع, و ِرا للميمنين ينظفىون ِع, ويو ِون ِع.

سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن ي حلثن  محمل ِن 27777  

ُِرا يىن : المالئكة. ُِرا أُو  و ُو  ُرا  

ــين وِىــض    ــة واللــا  وِىــض المكي ا* الملين ــ   ــع ُامــة ل ــك, فق أت ا* فــ  لــ ا*ة تل ــ   وا ظلفــت الق

ا* الكو ــ   ــك ُامــة ل ــ أ تل ــق. ول ُِرا ِالظثقي ــ ــالظنفيف, أو  و ُِرا ِ ــ ُو فــة وِىــض الرصــ يين الكــوفيين: 
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ِظنفيفهما, ول أم آ  ون من ألق الرص ة ِظثقيلهما والظنفيف فيهما أُج   ل   و ن لم أدفع صـحة 

 الظثقيق أل هما مصلران ِمىنت اهُِار واه ِار.

 

 15-7اآلية : 
ساـُت ل  وا  و و  ومي اليعخ ل  فاإيتاا الن جو ُالوونا لاوا ا توو ـُت ل  القول ف  توويق لولع تىالت:ب ي  ما آ*و فو ي ا  يتاا الس ـما

ـا الا ما ـآ أاُدرا ما ياـُو ي اُلفاُصـقي ل  وا لاـُت ل  لي َ  ياـُو   أو   ُت ل  أل سوقو أول ظـا فاُت ل  وا يتاا ال   راالو  وسي ياـُو و  وا يتاا اُلجي

يينا {. كاِِ  ِ  ل ُلمو ُيقخ ياُوما ي  اُلفاُصقي ل  وا

وُلون أيها النا  من األمور لوالع, ولو ءـائن يقول تىالت تء م: والم سالت ُ فا,  ن الَِ ت   

   محالة, يىن  ِِلك يو  القيامة, وما تء  هللا أ ع أُل  لنلقع يوم ِ من الثواب والىِاب.

ساُت يقـول: فـإتا النجـو  تلـ  ضـياؤلا, فلـم يكـن لهـا  ـور و  ضـو* وا تاا    و و  ومي ولولع: فإتاا الن جو

ُت يقول: و تا الس فاُت يقول: و تا الجرال  سـفت مـن الس ما*و فو ي ا رالو  وسي ت وا تاا الجي ما* ِق قت وصلُ 

سوقو أول ظاُت يقول تىالت تءـ م: و تا ال سـق أ لـت لال ظمـا  لولظهـا  أصلها, فكا ت لرا* منرثا وا تاا ال  

 يو  القيامة. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

ن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن ي حلثن  محمل 27778ِ  

سوقو أول ظاُت يقول:  مىت.  ُرا , لولع: وا تاا ال  

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 27779  

ُت  لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِـن أِـ   جـيح, ُـن مجالـل, فـ  لـول هللا: أول ظـا

لاُت.  لال: أو  

سوقي أول ظاُت لال: أ لت.     حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان, لال: لال مجالل وا تاا ال  

ي حلثنا أِو ء ي , لال: حلثنا وءيـع وحـلثنا اِـن حميـل, لـال: حـلثنا مهـ ان,  ميىـا ُـن 27780  

لات.سفيان, ُن منصور ُن  ِ اليم وا  ُي سوقو أول ظاُت لال: أوو   تاا ال  

ُت 27781   سوـقو أول ظـا ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لـال: لـال اِـن زيـل, فـ  لولـع: وا تاا ال  

ُاـني  سوـقا لـال: واأل ـق: الميقـات, ولـ أ: يُسـ الو اك  و ال   ـعو ّللا  لال: ألظت ليو  القيامة, ولـ أ: ياـُو ا ياُجما

ل ةي لوُق لي  ُىلوو   لـال:  لـت يـو  القيامـة, لـال: لهـم األلي يقاتي ياُو   ما , ول أ:  لت مي الحا   الييتو للن ا ي وا وا  ا ما

 أ ق  لت تلك اليو  حظت يرلغوم.

سوـقو 27782   ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا   ي , ُـن منصـور, ُـن  ِـ اليم, فـ  لولـع: وا تاا ال  

 أول ظاُت لال: وُلت.

ا* ف   ا* الكوفـة: وا ظلفت الق   ا* الملينة غيـ  أِـ   ىفـ , وُامـة لـ     ل ا*ة تلك, فق أتع ُامة ل  

ا* الرص ة ِالواو وتلـليل القـا :  تُ »أول ظاُت ِاأللف وتلليل القا , ول أم ِىض ل   ل ظـا ولـ أم أِـو « وو

ليظاتُ » ىف :   ِالواو وتنفيف القا .« وو

ت مى وفـات ولغـات ملـهورات ِمىنـت والصواب من القول ف  تلك أن يقال:  ن ءق تلـك لـ ا*ا  

واحل, فرويظها ل أ القارى* فمصي , و  ما لـو فوى لاـُت مـن الولـت, غيـ  أن مـن الىـ ب مـن يسـظثقق 

ل الحـ   فيهمزلـا, فيقـول: لـِم أ ـوم حسـان ِـالهمزة,  ضمة الواو, ءما يسظثقق ءس ة اليا* ف  أو 

 وينلل ِىضهم:

ثُقو تا   يلامو ويوقالو ِاُىلخومي ق أحي ُنعو اُفظيقارو ياحو ل  مي و   ما

لـت    َ  يـو  أ   را ُرادم من لول تلك اليو  وِل تع: أل ىاج  لاُت يقول تىالت تء م مو َ  ياُو   أو   ولولع: ألي

ياُو ي الفاُصـقي يقـول: ليـو   َ  يو  لو؟ فقال: أ لت لي ال سق وول ظت, ما أُ مع وألولع ثم ِين تلك: وأ

 ِ للم لـو  مـن ال ـالم, ويجـزَ المحسـن ِإحسـا ع, والمسـ * يفصق هللا فيع ِين  لقع القضا*, فيو

 ِإسا*تع. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:

ياـُو ي اُلفاُصـقي 27783   لاـُت لي َ  ياـُو   أو   ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سـىيل, ُـن لظـادة ألا

 الجنة و لت النار. يو  يفصق فيع ِين النا  ِوُمالهم  لت

َ  ِـ *    الا ما ياُو و الفاُصقي يقول تىالت تء م لنريع محمل صـلت هللا ُليـع وسـلم: وأ ما أُدرا ولولع: وا

 أدرال يا محمل ما يو  الفصق, مى ما ِِلك أم م, وِل ة لولع, ءما:
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الا 27784   مـا أُدرا مـا ياـُو و اُلفاُصـقي ي حلثن  ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حـلثنا سـىيل, ُـن لظـادة وا

 تى يما لِلك اليو .

يينا يقـول تىـالت تءـ م: الـوادَ الـَِ يسـيق فـ   هـنم مـن صـليل أللهـا    ـِِ  كا ِ  لُلمو ُيـقخ ياُوما يـ ولولع: وا

ين ِيو  الفصق.  للمكِِ 

يينا و27785   كاِِ  ِ  لُلمو ُيقخ ياُوما ي يـق وهللا ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة وا

  ويق.

 19-16اآلية : 
ينا  مي ُج ي ـِاليكا  اُفىاـقو ِيـاُلمو ينا ل  ءا مو ا ا ي ي ليينا ل  ثوم   وظُريىوهو ل  القول ف  توويق لولع تىالت:بأالاُم  وُهليكي األو 

يينا {. كاِِ  ِ  ل ُلمو ُيقخ ياُوما ي  وا

وا رسل ,     و حلوا آيات  من لو   وح وُاد يقول تىالت تء م: ألم  هلك األمم الماضين الِين ءِِ 

وثمود, ثم  ظرىهم ا ا  ين ِىللم, ممن سلك سريلهم ف  الكفـ  ِـ  وِ سـول , ءقـو   ِـ اليم ولـو  

ينا يقـول: ءمـا أللكنـا  مي ُج ي لين لرلهم, ءاِالك  اُفىاقو ِـالمو لو , وأصحاب ملين, فنهلكهم ءما أللكنا األو 

ن ظ  ف  أمثـالهم مـن األمـم الكـاف ة, فنهلـك المجـ مين لي * ِكف لم ِ , وتكِيرهم ِ سل , ءِلك سو 

يينا ِو رـار هللا الظـ  تء  الـا فـ  لـِم ا ايـة, الجاحـلين  ـِِ  كا ِ  لُلمو ُيقخ ياُوما ي ِإ  امهم  تا  غوا وِغوا وا

 لولرتع ُلت ما يلا*.

 24-20اآلية : 
ـين  ل   هي ـآ*  م  ـن م  ـين  ل   يلاـتا لاـلار  القول فـ  توويـق لولـع تىـالت:بأالاُم  اُنلوقك ـم م  كي ار  م  ىاُلناـامو فيـ  لاـ ا فاجا

يينا {. كاِِ  ِ  ل ُلمو ُيقخ ياُوما ي ونا ل  وا رو ُىلوو   ل  فاقالاُر اا فانيُىما اُلقاادي  م 

ين  يىن  من  طفة ضىيفة, ءما:    هي ُن ما*  م   يقول تىالت تء م: أالُم  اُنلوُقكوُم أيها النا  مي

ىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن ي حلثن  محمل ِن س27786  

ين  يىن  ِالمهين: الضىيف. هي ُن ما*  ما  ُرا , لولع: أالُم  اُنلوُقكوُم مي

ـين فـ  رحـم  اسـظق   فيهـا فـظمكن. وِنحـو    هي ـين  يقـول: فجىلنـا المـا* الما كي ار  ما ىاُلنامو في  لا ا ولولع: فاجا

 ألق الظوويق. تء  من لال تلك: الَِ للنا ف  تلك لال

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 27787  

ـين   كي ار  ما لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالل, لولع: في  لا ا

 لال: ال حم.

ُىلوو   يقول:  ل   ونا ولولع:  لت لالار  ما رو ت ولت مىلو  لن و ع من ال حم ُنل هللا, فاقاـلاُر ا فاـنيُىما اُلقـادي

ا* الملينة:  ا* ف  ل ا*ة تلك, فق أتع ُامة ل   ا* « فاقال ُر ا»ا ظلفت الق   ِالظلليل. ول أ تلك ُامـة لـ  

 الكوفة والرص ة ِالظنفيف.

أ القارى* فمصـي , و ن ءنـت والصواب من القول ف  تلك أ هما ل ا*تان مى وفظان, فرويظهما ل   

ينا  ه قي اُلكافي ي ,  ت ءا ت الى ب لل تجمع ِين اللغظين, ءما لال: فاما ونا رو أوث  الظنفيف لقولع: فانيُىما القادي

ُيلا فجمع ِين الظلليل والظنفيف, ءما لال األُلت: وا ُم رو ُلهو  أُمهي

خي    ادي وا نا اُلحا تُمي َ  اكي ا ِي ما ءانا ال  تُني  وا لاىا وأُ كا ا     الل ُي ا والص 

ر ُليــع    ولـل يجــوز أن يكــون المىنــت فـ  الظلــليل والظنفيــف واحــلا. فإ ــع محكـ   ُــن الىــ ب, لوــلي

ونا ما: رو  الموت, ولول ر ِالظنفيف والظلليل. وُنت ِقولع: فاقالاُر ا فانيُىما اُلقادي

وير , ُـن الضـحال ي حلثنا ِع اِن حميـل, لـال: حـلثنا مهـ ان, ُـن اِـن المرـارل ُـن  ـ27788  

ونا لال: فملكنا فنىم المالكون. رو  فاقالاُر ا فانيُىما اُلقادي

ين ِون هللا  لقهم من ما* مهين.   يينا يقول  ق  ثناؤم: ويق يوم ِ للمكِِ  كاِِ  ِ  لُلمو ُيقخ ياُوما    ولولع: وا

 

 28-25اآلية : 
 ً فااتـا ـ ا  القول فـ  توويـق لولـع تىـالت:بأالاُم  اُجىاـقي األُرضا ءي اسي وا ـا را ىاُلناـا فييها ُمواتـاً ل  وا ا

أا ل  أاُحياـآً* وا

يينا {. كاِِ  ِ  ل ُلمو ُيقخ ياُوما ي اتاً ل  وا آً* فو ا أاُسقاُينااءوم م  ات  وا نا  ِاامي
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فاتـا يقـول:     يقول تىالت تء م منرها ُرادم ُلت  ىمع ُلـيهم: أالـُم  اُجىاـقي أيهـا النـا  األُرضا لكـم ءي

فـاتا وُا* تقول: لِا ءف ت لـِا وءفيظـع,  تا ءـان وُـا*م. و  مـا مىنـت الكـال : ألـم  جىـق األرض ءي

أحيائكم وأمواتكم, تاُكفيـت أحيـا*ءم فـ  المسـاءن والمنـازل, فظضـمهم فيهـا وتجمىهـم, وأمـواتاكم فـ  

 ِطو ها ف  القرور, فيولفانون فيها.

اتــا تكفــت أتالــم   فاتــا أُحيــا*ا وأُموا ُونــ  ِقولــع: ءي فــ  حــال حيــاتهم, و ــيفهم ِىــل  و ــائز أن يكــون 

 مماتهم.

 وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق. تء  من لال تلك:  

, ُـن اِـن ُرـا , فـ  27789   , لال: حلثنا أِو صالح, لال: ثن  مىاويـة, ُـن ُلـ   ي حلثن  ُل  

ن ا. فاتا يقول: ءي  لولع: أالُم  اُجىاقي األُرضا ءي

يـان, لـال: أ ر  ـا  الـل, ُـن مسـلم, ُـن زاتان أِـ  ُمـ , ُـن ي حلثنا ُرل الحميـل ِـن 27790ِ  

ال ِيع ِن  يثم, ُن ُرل هللا ِن مسـىود, أ ـع و ـل لملـة فـ  ثوِـع, فـلفنها فـ  المسـجل ثـم لـال: أالـُم 

اتا. فاتا أُحياً* وأُموا   اُجىاقي األُرضا ءي

زاتان, ُـن رِيـع ِـن حلثنا أِو ء ي , لال: حلثنا أِـو مىاويـة, لـال: حـلثنا مسـلم األُـور, ُـن    

  يثم, ُن ُرل هللا, مثلع.

ي حلثن  يىقوب, لال: حلثنا اِن ُلية, ُن ليا, لـال: لـال مجالـل فـ  الـَِ يـ ى القملـة 27791  

ف  ثوِع ولو ف  المسـجل, و  أدرَ لـال فـ  صـالة أ   ,  ن ِـ ت فولقهـا, و ن ِـ ت فوارلـا أالـُم 

اتا فاتا أُحياً* وأُموا  . اُجىاقي األُرضا ءي

يــ حــلثنا أِــو ء يــ , لــال: حــلثنا وءيــع, ُــن ِــ يك, ُــن ِيــان, ُــن اللــىر   أالــُم  اُجىاــقي 27792  

اتا لال: ِطنها ألمواتكم, وّه لا ألحيائكم. فاتا أُحياً* وأُموا  األُرضا ءي

يـ حـلثنا اِـن حميـل, لـال: حـلثنا مهـ ان, ُــن ُثمـان ِـن األسـود, ُـن مجالـل أالـُم  اُجىاــقي 27793  

اتا يلفنون: تكفظهم. ولل:األُرضا ءي   فاتا لال: تكفت أتالم أُحياً* تواريع وأُموا

ة أ  ى, فقال: حلثنا مهـ ان, ُـن سـفيان, ُـن ُثمـان ِـن األسـود, ُـن     حلثن  ِع اِن حميل م  

اتـا لـال: تكفـظهم فـ   فاتا لال: تكفـت أتالـم ومـا ينـ ج مـنهم أُحيـاً* وأُموا مجالل أالُم  اُجىاقي األُرضا ءي

 * واألموات.األحيا

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 27794  

لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلـا*,  ميىـا ُـن اِـن أِـ   جـيح, ُـن مجالـل أالـُم  اُجىاـقي األُرضا 

اتا لال: أحيا* يكو ـون فيهـا. لـال محمـل ِـن ُمـ و: يغيرـو فاتا أُحياً* وأُموا ن فيهـا مـا أرادوا ولـال ءي

اتا لال: يلفنون فيها.  الحارخ: ويغيرون فيها ما أرادوا. ولولع: أُحياً* وأُموا

فاتا 27795   ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة, لولع: أالُم  اُجىاقي األُرضا ءي

اتا يسكن فيها حيهم, ويلفن فيها ميظهم.  أُحياً* وأُموا

اتا لال: أحيا* فولها حلثن    ا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن لظادة أُحياً* وأُموا

 ُلت ّه لا, وأمواتا يوقر ون فيها.

اتـا فقـال ِىـض  حـوي  الرصـ ة:  صـ  ُلـت    وا ظلف ألق الى ِيـة فـ  الـَِ  صـ  أُحيـاً* وأُموا

فــات ُليــع, ءو ــك للــت: ألــم  جىــق الحــال. ولــال ِىــض  حــوي  الكوفــة: ِــق  صــ  تلــك ِولــو  الك

ُسـغاراة   َ ما األرض ءفات أحيا* وأموات, فإتا  و  ت  صرت ءما يق أ مـن يقـ أ: أُو  ُ ىـا خ فيـ  ياـُو   تي

ِاة  ولِا القول أِرع ُنلَ ِالصواب. ُق ا  ياظييما تاا ما

نات  يقول تىالت تءـ م: و ىلنـا فـ  األرض   اسي ا ِامي وا ىاُلنا فييها را  رـا ً ثاِظـات فيهـا,  ولولع: وا ا

 ِات ات ِالقات, ءما:

ــ ا 27796   اسي وا ــا فييهــا را ىاُلن ــادة وا ا ــال: حــلثنا ســىيل, ُــن لظ ــل, ل ــال: حــلثنا يزي ــ حــلثن  ِلــ , ل ي

نات  يىن  الجرال.  ِامي

, ُن اِن ُرـا , لولـع: 27797   , لال: حلثنا أِو صالح, لال: ثن  مىاوية, ُن ُل   ي حلثن  ُل  

نا اسي ا ِامي وا  ت  يقول:  را ً مل فات.را
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اتا يقول: وأسقيناءم ما* ُِِا. وِنحو الَِ للنا ف  تلك لال ألق الظوويق.    ولولع: وأُسقاُيناءوُم ماً* فو ا

 تء  من لال تلك:

, ُــن اِــن ُرــا  27798   , لــال: حــلثنا أِــو صــالح, لــال: ثنــ  مىاويــة, ُــن ُلــ   يــ حــلثن  ُلــ  

اتا يقول:  ُِِا. وأُسقاُيناءوُم ماً* فو ا

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: ثن  أِو ُاصم, لال: حلثنا ُيست وحلثن  الحارخ, لال: 27799  

اتا لال: ُِِا.  حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالل, لولع: ماً* فو ا

اتـا: أَ مـا* ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة وأُسـقايُ 27800   ناءوُم مـاً* فو ا

 ُِِا.

مـة, ُـن اِـن 27801   از, لال: حلثنا أِو ُاصم, ُن ِري , ُن ُك ي ي حلثنا محمل ِن سنان القز 

, وءـق مـا*  , و يحـان, والنيـق, والفـ اتي اتا لال: من أرِىة أ هار: سـيحانا ُرا : وأُسقاُيناءوُم ماً* فو ا

نـ ج مـن تحـت صـن ة مـن ُنـل ِيـت المقـل . وأمـا يل ِع اِن آد , فهو من لِم األ هار, ولـ  ت

 سيحان فهو ِيراُلخ, وأما  يحان فل لة, وأما الف ات فف ات الكوفة, وأما النيق فهو ِمص .

ين ِهِم الـنىم الظـ  أ ىمظهـا ُلـيكم مـن  لقـ     يينا يقول: ويق يوم ِ للمكِِ  كاِِ  ِ  لُلمو ُيقخ ياُوما ي ولولع: وا

 الكاف ين ِها.

 43-29اآلية : 
ِوىا   ل  َ ثاالاخي  ق  تي ّي اُ  يلاتا  ليقووا وونا ل  ا طا ا ءونظوُم ِيعي توكاِِ  اُ  يلاتا ما ليقووا  القول ف  توويق لولع تىالت:با طا

ُيـقخ ياُوما  ـُف خ ل  وا الاـةخ صو ما عو  ي ا ـ  و ر  ءااُلقاُصـ ي ل  ءا ـ  ِيلاـ ا ـا تاُ مي ـ ي ل   ي  ها ـنا الل ها ّالييق  وا ا يوُغني  مي      ِ   يـ

يينا {. كاِِ   ل ُلمو

وا     ليقـو ين ِهِم الن ىم والحج  الظ  احظ   ِها ُليهم يـو  القيامـة: اُ طا يقول تىالت تء م لهي * المكِِ 

ِوـىا    الخي  َ ثـا ـق  تي ّي وا  لـت  ليقـو وونا مـن ُـِاب هللا أللـق الكفـ  ِـع اُ طا ـِِ   لت ما ءوُنظوُم ِيعي ف  الـل يا توكا

, وتلـك أ ـع ي تفـع مـن ولودلـا الـل ان يىن  تىالت تء م:  لت ّق   ّالييـق  د ان تَ ثـالخ ِـى    

ِوىا  . َ ثاالخي  ق ِىرا ثالثا, فِلك لولع: تي  فيما توء , فإتا تصاُل تف  

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 27802  

َ  لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن ـق  تي ّي اِن أِـ   جـيح, ُـن مجالـل, لولـع:  لـت 

ِوىا   لال: د ان  هنم.  ثاالخي 

ِوـىا   27803   الخي  َ ثـا ـق  تي ّي ي حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىم , ُن لظادة 

لوها لــال: والسـ ادق: د ـان النـار, فوحـا  ِهـم سـ ادلها, ادي ـُم سوـ ا ثــم  لـال: لـو ءقولـع:  ـارا أحـا ا ِيهي

ق, فكان ثالخ ِى , فقال: ا طلقوا  لت ّق  تَ ثالخ ِى : ِىرة لهنا, وِىرة لهنـا, وِـىرة  تف  

نا الل ها ي. ّالييق  وا  يوُغني  مي  لهنا   

ن هم من لهرها.   نا الل ها ي و  يوكي لا وا  يوُغني  مي ّالييق  يقول:   لو ي لهم من ح    ولولع:   

ر  ءالقاُص ي يقول تىالت تءـ م:  ن  هـنم ت مـ  ِلـ ر ءالقصـ , فقـ أ تلـك ولولع:    ها تاُ مي  ِي    لا ا

ا* األمصار: ءاُلقاُص ي ِجز  الصاد.  ل  

 وا ظلف الِين ل أوا تلك ءِلك ف  مىنام, فقال ِىضهم: لو واحل القصور. تء  من لال تلك:  

, لال حلثنا أِو صالح, لال: ثن  مىاوية, ُن ُل   27804   , ُـن اِـن ُرـا , لولـع: ي حلثن  ُل  

ر  ءاُلقاُص ي يقول: ءالقص  الى يم.     ها تاُ م  ِيلا ا

ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان, ُـن  صـيف, ُـن مجالـل    هـا تاُ مـ  27805  

ر  ءاُلقاُص ي لال: تء  القص .  ِيلا ا

يو س, ُن أِ  صن  ف   ي حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ول , لال: أ ر    يزيل ِن27806  

ر  ءاُلقاُص ي لال: ءان الق ّ  يقـول:  ن ُلـت  هـنم سـورا, فمـا  ـ ج مـن  لول هللا:    ها تاُ م  ِيلا ا

 ورا* السور مما ي  ع فيها ف  ُ م القص , ولون القار.

 ولال آ  ون: ِق لو الغليظ من النل , ءوصول الننق وما أِرع تلك. تء  من لال تلك:  
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ثنا وءيع, ُن سفيان, ُن ُرل ال حمن ِن ُاِس, لال: سولت اِن ُرـا  ُـن لولـع: ي حل27807  

ر  ءاُلقاُص ي لال: القص :  لـ  ءنـا  ـل   م لللـظا* ثـالخ أتر , وفـوق تلـك, ودون     ها تاُ م  ِيلا ا

 تلك ءنا  سميع القص .

حمن ِن ُاِس, لال: حلثنا اِن ِلار, لال: حلثنا ميمق, لال: حلثنا سفيان, لال: سمىت ُرل ال    

ر  ءاُلقاُصـ ي لـال: القصـ :  لـ  ءـان يوُقطـع فـ   سمىت اِن ُرا  يقول ف  لولع:    ها تاُ مـ  ِيلاـ ا

ل ِع.  الجاللية تراُا وألق  أو أءث , يوُىما

حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان, ُن ُرل الـ حمن ِـن ُـاِس, لـال: سـمىت اِـن    

ر  ءاُلقاُصـ ي لـال: ءنـا فـ  الجالليـة  قصـ  تراُـين أو ثـالخ ُرا  يقول ف  لولع:      ها تاُ مـ  ِيلاـ ا

 أتر , وفوق تلك ودون تلك  سميع القص .

حلثن  محمل ِن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِـ , ُـن أِيـع, ُـن اِـن ُرـا ,    

ر  ءاُلقاُص ي فالقص : اللج  المقطع, وي  قال: القص : الننق المقطو .لولع    ها تاُ م  ِلا ا

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِو ُاصم, لـال: حـلثنا ُيسـت: وحـلثن  الحـارخ, 27808  

لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالـل, لولـع: ءاُلقاُصـ ي لـال: 

 حز  اللج , يىن  الحزمة.

, ُن ِىرة, ُن أِ  ِل , حلثنا اِن ِلار, لال: حلثنا مح     َ مل ِن  ىف , لال: حلثنا اِن أِ  ُل

ر  ءاُلقاُص ي لال: مثق لاُص  الننلة. ري , ُن اِن ُرا  ف  لِم ا اية    ها تاُ م  ِيلا ا  ُن سىيل ِن  و

ر  27809   ــ ا يـ حـلثنا ِلـ , لـال: حــلثنا يزيـل, لـال: حـلثنا سـىيل, ُــن لظـادة, لولـع:    هـا تاُ مـ  ِيلا

 ُص ي أصول اللج , وأصول الننق.ءاُلقا 

ر  ءاُلقاُصـ ي لـال: ءوصـق     حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىمـ , ُـن لظـادة ِيلاـ ا

 اللج .

لثت ُـن الحسـين, لـال: سـمىت أِـا مىـات يقـول: حـلثنا ُريـل, لـال: سـمىت الضـحال 27810   ي حو

ر  ءاُلقاُص ي القص : أصول  اللج  الى ا , ءو ها أ واز اهِق الصف  وسـط ءـق يقول ف  لولع: ِيلا ا

م, ول  األ واز.  ِ *  وزو

ي حلثنا أحمل ِن يوسف, لال: حلثنا القاسم, لال: حلثنا حجاج, ُـن لـارون, لـال: ل ألـا 27811  

الحسن: ءاُلقاُص ي ولال: لو الجزل من النل  لال: واحلتـع: لصـ ة ولصـ , مثلـع:  مـ ة و مـ , 

 وتم ة وتم .

 ِظح يك الصاد.« ءاُلقاصا ي »  ُن اِن ُرا  أ ع ل أ تلك: وتوء  

يــ حــلثن  أحمــل ِــن يوســف, لــال: حــلثنا القاســم, لــال: حــلثنا حجــاج, ُــن لــارون, لــال: 27812  

ريـ , ُـن اِـن ُرـا  أ ـع ل ألـا:  ـ ي »أ ر    حسين المىلم, ُن أِ  ِل , ُن سىيل ِن  و « ءالقاصا

 ِفظح القا  والصاد.

ـ ي »لارون: أ ر    أِو ُم و أن اِن ُرـا  ل ألـا:  ي لال: ولال27813   ولـال: لصـ  « ءاُلقاصا

 الننق, يىن  األُناق.

ا* األمصـار, ولـو سـكون الصـاد, وأولـت    وأولت الق ا*تين ِالصواب ف  تلك ُنـل ا مـا ُليـع لـ  

ُف خ ُلت صحظع, و ما تخ صو الى ب الظوويالت ِع أ ع القص  من القصور, وتلك لل لة لولع: ءو عو  ي

 تلرع اهِق ِالقصور المرنية, ءما لال األ طق ف  صفة  الة:

ي لوللوز  ِيجم  وآ و ا وأُحجاري   وم ا يولا  ءو ها ِوُ جو رو

و ا    ونا الـلِ  لـ  يووا ُمعو وا يوُهزا و الجا :  ما , ءما ليق: سا ر  ءالقاُص ي ولم يقق ءالقصور, والل ري وليق: ِيلا ا

ِمىنـت األدِـار, وفىـق تلـك توفيقـا ِـين رؤو  ا ايـات ومقـا ع الكـال , ولم يقق األدِار, ألن اللِ  

ألن الى ب تفىق تلك ءِلك, وِلسا ها  زل الق آن. وليق: ءالقص , ومىنـت الكـال : ءى ـم القصـ , 

نا الموتي ولم يقق: ءىيون الَِ يغلت ُليع, ألن الم اد  ُويونهم ءالَِ يوُغلات ُليع مي ر أ ءما ليق: تالوو

 ع الفىق   الىين.ف  الظلري

ي حلثنا محمل ِن المثنت, لال: حلثنا محمل ِن  ىفـ , لـال: حـلثنا ِـىرة, ُـن ُطـا* ِـن 27814  

ر  ءاُلقاُص ي فقال: مثق القص .  السائ , أ ع سول األسود ُن لِم ا اية: تاُ م  ِيلا ا
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ُف خ ا ظلف ألق الظوويق ف  توويق تلك, فقال ِىضهم: مىنـ   ما تخ صو ت تلـك: ءـون اللـ ر ولولع:  ي

ما ت سود: أَ أين  سود ولالوا: الصف  ف  لِا الموضع, ِمىنـت  الَِ ت م  ِع  هنم ءالقص   ي

السود. لالوا: و  ما ليق لها صف  ولي  سود, ألن ألوان اهِق سود تض ب  لت الصف ة, ولِلك ليق 

ُف , ءما سميت ال را* أدما, لما يىلولا ف  ِياضها من ال لمة.   تء  من لال تلك:لها صو

يـ حـلثن  أحمـل ِـن ُمـ و الرصـ َ, لـال: حـلثنا ِـلل ِـن المحرـ  , لـال: حـلثنا ُرـاد ِــن 27815  

ُف خ لال: األين  السود. مالاةخ صو  راِل, ُن داود ِن أِ  لنل, ُن الحسن ءو  عو  ي

ـ27816   مـا تخ صو عو  ي ُف خ ءـالن وق ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سـىيل, ُـن لظـادة ءو ـ 

 السود الَِ رأيظم.

مـا تخ 27817   ي حلثنا اِن ُرل األُلت, لال: حلثنا اِن ثور, ُن مىمـ , ُـن لظـادة, فـ  لولـع:  ي

ُف خ لال:  وق سود.  صو

ي حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مهـ ان وحـلثنا أِـو ء يـ , لـال: حـلثنا وءيـع,  ميىـا ُـن 27818  

ُف خ لال: ل  اهِق. سفيان, ُن  صيف, ُن مجالل ءو  عو  ما تخ صو   ي

ُف خ لال: ءالنوق السود الَِ رأيظم.    ما تخ صو  لال: ثنا مه ان, ُن سىيل, ُن لظادة ءو  عو  ي

ُون  ِِلك: لولوو  السفن, ِر ع ِها الل ر. تء  من لال تلك:    ولال آ  ون: ِق 

: ثن  أِ , ُن أِيع, ُن اِـن ي حلثن  محمل ِن سىيل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال27819  

ما ت الصف : للو  السفن الظ  تجمع فظوث  ِها السفن. ُف خ فالجي ما ت صو  ُرا  ءو  عو  ي

حلثنا أِو ء ي , لـال: حـلثنا وءيـع, ُـن سـىيل, ُـن ُرـل الـ حمن ِـن ُـاِس, لـال: سـولت اِـن    

ُف خ لال: لولوو  سفن الرح  يجمق  ما تخ صو ِىضها ُلت ِىض, حظت تكون ُرا  ُن لولع: ءو  عو  ي

 ءووسا  ال  ال.

حلثنا اِن حميل, لال: حلثنا مه ان, ُن سفيان, ُن ُرل الـ حمن ِـن ُـاِس, لـال: سـمىت اِـن    

ُف خ فقـال: حرـال السـفن يجمـع ِىضـها  لـت ِىـض حظـت تكـون ءووسـا   ما تخ صو ُرا  سو ق ُن  ي

 ال  ال.

ل: حـلثنا سـفيان, لـال: سـمىت ُرـل الـ حمن ِـن ي حلثنا اِن ِلار, لال: حلثنا ميمـق, لـا27820  

ريـ , فـ   ُاِس, لال: حلثنا ُرل الملك ِـن ُرـل هللا, لـال: حـلثنا لـالل ِـن  رـاب, ُـن سـىيل ِـن  و

س . ُف خ لال: لولو  الجي ما تخ صا  لولع:  ي

نا حلثن  محمل ِن حوي ة ِن محمل المنق َ, لال: حلثنا ُرل الملك ِن ُرل هللا القطان, لال: حلث   

ري , مثلع. ر اب, ُن سىيل ِن  و  لالل ِن  ا

, ُن ِىرة, ُن أِ  ِل , ُن سىيل      َ حلثنا اِن ِلار, لال: حلثنا محمل ِن  ىف  واِن أِ  ُل

ُف خ لال: الحرال. ما ت صو ري  ءو  عو  ي  ِن  و

ُـن  حلثنا أِو ء ي , لال: حلثنا وءيع, ُن سفيان, ُن أِـ   سـحاق, ُـن سـليمان ِـن ُرـل هللا,   

ُف خ لال: للو  سفن الرح . ما تخ صو  اِن ُرا  ءو  عو  ي

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 27821  

مـا تخ  عو  ي لال: حلثنا الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِ   جيح, ُن مجالـل, لولـع: ءو ـ 

ُف خ لال: حرال الجسور.  صو

 ولال آ  ون: ِق مىنت تلك: ءو ع لطع الن حا . تء  من لال تلك:  

, ُن اِن ُرـا , لولـع: 27822   , لال: حلثنا أِو صالح, لال: ثن  مىاوية, ُن ُل   ي حلثن  ُل  

ُف خ يقول: لطع النحا . ما تخ صو  ءو  عو  ي

ُوني  ِالجما ت الصف : اهِق   السود, ألن تلك لـو  وأولت األلوال ُنلَ ِالصواب لول من لال: 

مال,   ي  ري ال وري ا ت, وِويوت وِويوتات. ما ت  مع  ي  المى و  من ءال  الى ب, وأن الجي

ــوفيين:    ــة والرصــ ة وِىــض الك ا* الملين ــ   ــة ل ــع ُام ــك, فق أت ــ ا*ة تل ــ  ل ا* ف ــ   ــف الق ــل ا ظل ول

ما ت  » مـال ولـل يجـوز أن يكـون أريـ«  ي مالـة, ِكس  الجيم والظا* ُلـت أ هـا  مـع  ي ل ِهـا  مـع  ي

ا* الكـوفيين:  جا , والِ ءارة  مع تاءا . ول أ تلك ُامـة لـ   ق ءما الحجارة  مع حا ما والجمالة  مع  ا

جـارة.  ـ  حي ن  مـع حجا مع ُلت  مالة, ءما تء ت مي مالاةخ ِكس  الجيم ُلت أ ها  مع  مق  و ءو ع  ي
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وَ ُن اِن ُرا  أ ع ءان يق أ:  مـا تخ »ورو مالـة مـن اللـ * ِالظـا* وضـم  ال«  و جـيم ءو ـع  مـع  و

 المجمق.

ي حلثنا أحمل ِن يوسف, لال: حلثنا القاسم, لال: حلثنا حجاج, ُن لارون, ُن الحسـين 27823  

ري , ُن اِن ُرا .  المىلم, ُن أِ  ِل , ُن سىيل ِن  و

َ  الق ا*تين ِا* من ءس  الجيم ول    ا*تها والصواب من القول ف  تلك, أن لقارى* تلك ا ظيارا أ

ِالظا* وءس  الجيم, ول ا*تها ِالها* الظ  تصي  ف  الوصق تـا*, أل همـا الق ا*تـان المى وفظـان فـ  

ا* ُلت  الفع. ا* األمصار فوما ضم الجيم فال أسظجيزم ه ما  الحجة من الق    ل  

ين   يينا يقول تىالت تء م: ويق يو  القيامة للمكـِِ  كاِِ  ِ  ليُلمو ُيقخ ياُوما ي لـِا الوُيـل الـَِ توُـل  ولولع: وا

ين من ُرادم.  هللا ِع المكِِ 

 

 

 40-35اآلية : 
  ِ ــ ُيــقخ ياُوما ي ونا ل  وا رو ِي ــُم فاياُىظاــ قوــونا ل  وا ا يوــُيتانو لاهو اا ياــُو و  ا يانطي ــيِا القــول فــ  توويــق لولــع تىــالت: بلا

ــينا  لي األو  ــاءوُم وا ُىنا ما ــُو و اُلفاُصــقي  ا اا يا ــيِا يينا ل  لا ــِِ  كا ِ   ل ُلمو ــ ــقخ ياُوما ي ُي ــلووني ل  وا ي ــلخ فاكي ُي ــانا لاكــمو ءا ــإين ءا ل  فا

يينا {. كاِِ   ل ُلمو

قوونا ألق الظكِي  ِثواب هللا     ين ِثواب هللا وُقاِع: لاِاا ياُو و   ياُنطي يقول تىالت تء م لهي * المكِِ 

ونا مما ا ظ موا ف  الل يا من ا رو ِي ُم فاُيُىظا  لِ وب.وُقاِع وا  يوُيتانو لاهو

ِ نــا    ونا ولــل ُلمــت ِنرــ  هللا ُــنهم أ هــم يقولــون: را قـو ــِاا ياــُو و   ياُنطي فـإن لــال لائــق: وءيــف ليــق: لا

ظ نا اثُناظايني وأُحياُيظانا اثُناظاين ف    ائ  تلك ممـا أ رـ  هللا ورسـولع  ِ نا أاما ُنها وأ هم يقولون: را ُ نا مي أُ  ي

 ض األحوال دون ِىض.ُنهم أ هم يقولو ع؟ ليق:  ن تلك ف  ِى

قوونا ينرـ  ُـنهم أ هـم   ينطقـون فـ  ِىـض أحـوال تلـك اليـو ,   أ هـم      ولولع: لاِاا ياُو و   ياُنطي

 ينطقون تلك اليو  ءلع.

ونا    قـو فإن لال: فهق من ِو لان يىلم ِع حقيقة تلك؟ ليـق:  ىـم, وتلـك  ضـافة يـو   لـت لولـع:   ياُنطي

ت فىق يفىق,     تا أرادت الساُة من اليو  والولت منع, وتلك ءقولهم: والى ب   توضيف اليو   ل

آتيك يو ا يقل و فالن, وأتيظك يو  زارل أ ول, فمىلو  أن مىنـت تلـك: أتيظـك سـاُة زارل, أو آتيـك 

ساُة يقلو , وأ ع لم يكن  تيا ع  يام اليو  ءلع, ألن تلك لـو ءـان أ ـِ اليـو  ءلـع لـم يضـف اليـو   لـت 

 ىق, ولكن فىق تلك  ت ءان اليو  ِمىنت  ت و تا اللظين يطلران األفىال دون األسما*.فىق ويف

ُم و  ما ا ظي  تلك ُلت النص  ولرلع  حل,    ونا رفىا ُطفا ُلت لولع: وا  يوُيتانا لاهو رو ِي ولولع: فاياُىظا

ءـان  ـائزا, ءمـا أل ع رأ  آية ل ن ِينع وِين سائ  رؤو  ا ايات الظ  لرلها, ولو ءان  ا*  صرا 

 َ ِي ـُن تاا الـ  لال:   يقضت ُليهم فيموتوا, وءق  تلـك  ـائز فيـع, أُنـ  ال فـع والنصـ , ءمـا ليـق: ما

فاعو لاعو رفىا و صرا. ُي ا سانا فايوضا ا لاُ ضا حا ضو ّللا   يوُق ي

ين ِنرـ  هللا   يينا يقول تىالت تء م: ويـق يوم ـِ للمكـِِ  كوِِ  ِ  ليُلمو ُيقخ ياُوما ي ُـن لـي * القـو ,  ولولع: وا

 وما لو فاُق ِهم يو  القيامة.

ين ِالرىا يو  يرىثون:    ليينا يقول تىالت تء م لهي * المكِِ  ُىناءوُم واألو  ما ولولع: لاِاا ياُو و الفاُصقي  ا

ــينا يقــول:  مىنــاءم فيــع  لي ُىنــاءوُم واألو  ما لــِا يــو  الفصــق الــَِ ياُفصــق هللا فيــع ِــالح   ِــين ُرــادم  ا

الَِ ءنا  ىلءم ف  الل يا الجمع فيع ِينكم وِين سائ  من ءان لرلكم من األمم الهالكـة, فقـل  لموُلءم

يلووني يقول: وهللا منجز لكم ما وُلءم ف  الل يا من الىقـاب ُلـت  ُيلخ فاكي وف ينا لكم ِِلك فإُن ءانا لاكوُم ءا

فـ  الـظنلم مـن ُقاِـع اليـو   تكِيركم  يام ِو كم مرىوثون لهِا اليو   ن ءا ـت لكـم حيلـة تحظالو هـا

 فاحظالوا.

ين ِهِا النر .   يينا يقول: ويق يوم ِ للمكِِ  كاِِ  ِ  لُلمو ُيقخ ياُوما ي  ولولع: وا

 45-41اآلية : 
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ــواُ  ــا ياُلــظاهوونا ل  ءولو م  ــعا مي اءي فاوا ــون  ل  وا ُويو ــالال  وا ّي ــ   ــينا في ظ قي القــول فــ  توويــق لولــع تىــالت: ب ين  اُلمو

ِوواُ لا  ُِ ا ا يينا {.وا كاِِ  ِ  ل ُلمو ُيقخ ياُوما ي نيينا ل  وا ُحسي َ اُلمو لوونا ل   ي  ا ءاِاليكا  اُجزي ا ءونظوُم تاُىما  نيييا اً ِيما

الل      ّي يقول تىالت تء م:  ن الِين اتقوا ُقاب هللا ِودا* ف ائضع ف  الل يا, وا ظناب مىاصيع في  

ن  ءانيين,   يصيرهم أتى ح   و  ل ,  ت ءان الكاف ون ِـاهلل فـ  ّـق  تَ ثـالخ ِـى ,   ّليلة, وءي   

ـا ياُلـظاهوونا يـوءلون  م  ـعا مي اءي فاوا ُويوون  أ هار تج َ  الل أِجار  نـاتهم وا ّليق و  يغن  من الله  و

لا, و  ُالرة مك ولها.  منها ءلما اِظهوا   ينافون ض  

لو    نيي ا ِما ءوُنظوُم تاُىما ِووا لا ُِ ا ا ونا يقول تىالت تء م: يقال لهم: ءلوا أيها القـو  مـن لـِم ولولع: ءولووا وا

الفواءــع, واِــ ِوا مــن لــِم الىيــون ءلمــا اِــظهيظم لني ــا يقــول:   تكــلي  ُلــيكم, و  تنغــيم فيمــا 

 توءلو ع وتل ِون منع, ولكنع لكم دائم   يزول, وم َ*   يورثكم أتى ف  أِلا كم.

لوونا ي   ا ءوُنظوُم تاُىما قول  ق  ثناؤم يقال لهم: لِا  زا* ِما ءنظم ف  الل يا تىملون مـن  اُـة ولولع: ِيما

ِكم منع.  هللا, وتجظهلون فيما يق  

نيينا يقول:   ا ءما  زينا لي * المظقين ِما وصفنا من الجزا* ُلت    ُحسي َ المو ولولع:    ا ءاِالكا  اُجزي

 اُظهم  يا ا, وُرادتهم لنا فـ  الـل يا   اُظهم  يا ا ف  الل يا, ءِلك  جزَ و ثي  ألق اهحسان ف 

 ُلت  حسا هم    ضيع ف  ا ا  ة أ  لم.

ون  ر  هللا ُما أ ر لم ِع من تك يمـع لـي *    يينا يقول: ويق للِين يكِِ  كاِِ  ِ  ليُلمو ُيقخ ياُوما ي ولولع: وا

 المظقين ِما أء مهم ِع يو  القيامة.

 

 49-46اآلية : 
يينا ل  وا تاا القول ف  توويق لولع تىال ـِِ  كا ِ  ل ُلمو ُيـقخ ياُوما يـ ـونا ل  وا مو ُج ي واُ لاليـيالً  ي  كوـُم م  ظ ىـو تاما واُ وا ت: بءولـو

يينا {. كاِِ  ِ  ل ُلمو ُيقخ ياُوما ي مو اُرءاىوواُ  ا ياُ ءاىوونا ل  وا  لييقا لاهو

ين ِالرىــا: ءلــوا فــ  ِقيــة آ ــالك    م, وتمظىــوا ِرقيــة يقــول تىــالت تءــ م تهــل دا ووُيــلا منــع للمكــِِ 

ُسنوونخ ِكم سنة من لرلكم من مج م  األمم النالية الظ  مظىـت ِوُمارلـا  ونا ما مو ُج ي أُمارءم    كوُم مو

  لت ِلوغ ءظرها آ الها, ثم ا ظقم هللا منها ِكف لا, وتكِيرها رسلها.

وا وتاما 2    وا لاليـيالً    كوـم حلثن  يو س, لال: أ ر  ا اِن ولـ , لـال: لـال اِـن زيـل, فـ  لولـع: ءولـو ظ ىـو

ُون  ِع ألق الكف . ونا لال:  مو ُج ي  مو

وا  رـ  هللا الـَِ    يينا يقـول تىـالت تءـ م: ويـق يوم ـِ للمكـِِين الـِين ءـِِ  كاِِ  ِ  ليُلمو ُيقخ ياُوما ي ولولع: وا

 أ ر لم ِع ُما لو فاُق ِهم ف  لِم ا اية.

مو اُرءاىووا   ياُ ءاىوو   ين ولولع: وا تاا لييقا لهو نا يقول تىالت تءـ م: و تا ليـق لهـي * المجـ مين المكـِِ 

 ِوُيل هللا ألق الظكِي  ِع: ارءىوا,   ي ءىون.

وا ظلـف ألـق الظوويـق فـ  الحـين الـَِ يقـال لهــم فيـع, فقـال ِىضـهم: يقـال تلـك فـ  ا ا ـ ة حــين   

 يوُلُون  لت السجود فال يسظطيىون. تء  من لال تلك:

ن سىل, لال: ثن  أِ , لال: ثن  ُم , لال: ثن  أِ , ُن أِيـع, ُـن اِـن ي حلثن  محمل 27824ِ  

مو اُرءاىووا   ياُ ءاىوونا يقول: يوُلُون يو  القيامة  لت السجود فال يسظطيىون  ُرا  لولع: وا تاا لييقا لاهو

 السجود من أ ق أ هم لم يكو وا يسجلون هلل ف  الل يا.

 ل يا. تء  من لال تلك:ولال آ  ون: ِق ليق تلك لهم ف  ال  

وا   27825   مو اُرءاىـو ي حلثنا ِل , لال: حلثنا يزيل, لال: حلثنا سىيل, ُن لظادة, لولع: وا تاا لييقا لاهو

ياُ ءاىوونا ُليكم ِحسن ال ءو , فإن الصالة مـن هللا ِمكـان. ولـال لظـادة ُـن اِـن مسـىود, أ ـع رأى 

ك, لـالوا: مـا يوضـحكك؟ لـال: أضـحكن  ر ـالن, ر الً يصل  و  ي ءع, وآ   يج    زارم, فضـح

 أما أحللما فال يقرق هللا صالتع, وأما ا ا   فال ين   هللا  ليع.

ُوني  ِال ءو  ف  لِا الموضع الصالة. تء  من لال تلك:    وليق: 

ي حلثن  محمل ِن ُم و, لال: حلثنا أِـو ُاصـم, لـال: حـلثنا ُيسـت وحـلثن  الحـارخ, 27826  

ـُم لال: حلثنا  الحسن, لال: حلثنا ورلا*,  ميىا ُن اِن أِـ   جـيح, ُـن مجالـل, لولـع: وا تاا لييـقا لاهو

ل وا.  اُرءاىووا   ياُ ءاىوونا لال: صا
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وأولت األلوال ف  تلك أن يقال:  ن تلك  ر  من هللا تىالت تء م ُن لي * القو  المج مين أ هم   

 ِوم م, و  ينظهون ُما  هالم ُنع.ءا وا لع منالفين ف  أم م و هيع,   يوتم ون 

وا رسق هللا, ف د وا ُلـيهم مـا ِلغـوا مـن أمـ  هللا    يينا يقول: ويق للِين ءِِ  كاِِ  ِ  لُلمو ُيقخ ياُوما ي ولولع: وا

  يالم, و هيع لهم.

 50اآلية : 
نوونا {. يا  ِاُىلامو يوُيمي لي َ  حا ا  القول ف  توويق لولع تىالت: بفاريو

ظم ِـع مـع وضـوح ِ لا ـع, يقول تىالت تء    َ  حليا ِىل لِا الق آن, أَ أ ظم أيها القو  ءِِ   م: فرو

 وصحة د ئلع, أ ع ح   من ُنل هللا تيمنون, يقول: تصل لون.

و  ما أُلمهم تىالت تء م أ هم  ن لم يصل لوا ِهِم األ رـار الظـ  أ رـ لم ِهـا فـ  لـِا القـ آن مـع   

لـ ار ِحقيقـة ِـ * مـن األ رـار الظـ  لـم يلـاللوا المنرـ ا صحة حججع ُلت حقيقظع لـم يمكـنهم اه

ُنع, ولم يىاينوم, وأ هم  ن صل لوا ِل * مما غاب ُنهم للليق لا  ُليع لزمهم مثق تلك ف  أ رار 

 لِا الق آن, وهللا أُلم.
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