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 ....؛ الحمد هلل كل الحمد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا له عبد

، الحمد هلل كما ينبغي لجاللل وجهاله الحمد هلل على جزيل نعمه، وعظيم فضله

وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم علالى معلالم الآال األ ا ول الآا)الل كميال كم مال  

حسالاأل للالى له وصحبه أجمعي  والتابعي  لهم بإتعلم الآ األ وعلمه(، وعلى ا

 يوم الدي .

 أما بعد:

ينآلهالا  فإأل هذه ا مة هي أمة "اإلسناد"، فكتاب ربها تعالى وسنة نبيهالا 

علماء ا فذاذ جيل بعد جيل، كلما ذهب جيل أساللم ا مانالة لمال  بعالده، وهكالذا حتالى ال

ي ث اهلل تعالالى ا ر  ومال  عليهالا، يحمالل الالدي  مال  كالل ملال  عدولاله، ومال  هنالا 

ضالالبطه وتح يالال ه أنألالالا ا وقالالا  اهالالتم العلمالالاء باإلسالالناد اهتمامالالا بالغالالا، وبالالذلوا فالالي 

 غلى ا عمار. وأ

أسالالانيد الآالال األ أكثالال  والحمالالد هلل، ولكالال  أسالالانيد وأسالالانيد كتالالب السالالنة كثيالال   و

كتب التألسي  م  ا سانيد النادر  واالهتمام بها قليل، وبحكم تخصصي في التألسي  

فآد كنت أبحث وأسأل ع  العلماء الذي  لديهم اعتناء بهذه ا سانيد، ثم علمالت بعالد  

تالب التألسالي  حألظاله اهلل لدياله أسالانيد بجالل ك 1أأل الشيخ السيد محمد سالعيد الحساليني

وكتب أصول التألسي ، فساف   للبحال ي  للآالاء الشاليخ فالي العانال  مال  ناله  ربيال  

الثاني لعام سبعة وثلثي  وأربعما)ة وأل  للهج  ، وجلسالت عنالده ثلثالة أيالام أقال أ 

عليه كتَب أصالول التألسالي  ومآالدما  بعالب كتالب التألسالي  وقال أ  علياله أيضالا َثَبَتاله 

جيز( ويشتمل على أناله  المسلسالل  الحديثيالة كمنحة المجيز وبغية الطالب المست

، وكنالت 2وأط اف الكتب التسعة وثلثيا  البخاري والت مذي واب  ماجه والدارمي

 ال أفارقه لال لصل  أو نوم.

                                      

 



  

وكالاأل مالال  نألالاليا الكتالالب التالي ق أتهالالا علالالى الشالاليخ وأجالاتني بهالالا كتالالاب كفالالت  

رحماله اهلل، الالذي أكمالل  الخبي  فيما البد م  حألظه في علم التألسي ( لإلمالام دهلالوي

به مش وع اإلمام السيوطي في حصال  تألسالي  ابال  عبالاي رضالي اهلل عناله المتنالاث  

بي  كتب الحديث والتألسي ، المتصاص ابال  عبالاي رضالي اهلل عالنهم بالدعو  النبالي 

 )ولم أك  ق أ  كتالاب فالت  الخبيال  قبالل ذلال ، 1حيث قال له كاللهم علمه التأويل ،

تالاله أو ت تيبالاله أو جمعالاله، فآالالد ح شالالي الكتالالاب بنألالالا)ا فالالأعجبني جالالدا، سالالواء فالالي فك 

وكانت الآال اء  مال  نسالخة مصالور  ، الألوا)د، وهو عصار  مجهود عالمي  كبي ي 

حج ية طبعت قبل ق يب م  ما)ة سنة، فكنت مستغ با م  عالدم لعالاد  تحآيالق هالذا 

الكتاب ال ا)  حآا، فآال لي الشاليخ محمالد رفيالق بال  الشاليخ محمالد سالعيد بالأأل عنالده 

نسخة مخطوطة، فنشط عزمي لتحآيالق الكتالاب علالى هالاتي  النسالختي  ولعالاد   منه

فبالدأ  ، لم اجه بص  جديد وتعليق على ما يحتاج، ثم وجد  نسخة ثالثة بعد ذل 

بتحآيق هذا الكتاب على النسخ الثلث، وطباعة المخطوطة على ب نامج الوورد ثم 

لحانالالية، ثالالم تخالال يج المآارنالالة بالالي  المخطوطالالا  ووضالالعت الألالالواري المهمالالة فالالي ا

ا حاديث الم فوعة، ثم قمت بإعاد  ق اءته م  جديد بعد النسخ والص  والمآابلة 

والتخال يج، ووضالالعت تعليآالا  علميالالة علالالى بعالب المواضالال ، ووجالد  أيضالالا بعالالب 

 الألوا)د على ن ط المؤل  ولم يذك ها فوضعتها في الحانية.

يحألال،، ويصالل   أل  فكاأل هذا البحث الذي بي  يدي ، ويصل   أل يكوأل متنالا

 يكوأل بداية لطالب علم التألسي .

 وقد جاء  مطة الكتاب بعد المآدمة على ا بواب التالية:

 ت جمة اإلمام الدهلوي 

 التع ي  بالكتاب 

 وص  المخطوطا  وصورها 

 النص المحآق 

                                      
 



  

 الألهاري 

 وأما منهج التحآيق فكاأل على النحو التالي:

 الكتاب  لحالة اآليا  لموضعها في المصح  في أصل 

 تخ يج ا حاديث الم فوعة وبياأل صحتها 

 ق بها للى الصواب بحسب اجتهادي المآارنة بي  النسخ ولثبا  أ 

 ثبا  التألاو  بي  النسخ والأل ي بينها في الحانيةل 

 حذف ا مطاء في اآليا  وعدم التنبيه لذل  لعدم الحاجة ولوضوح الخطأ. 

 مضها وتوضيحها.التعليق على بعب المواط  المشكلة لكش  غا 

ه، ويمالالال  علينالالالا هالالالوأسالالالأل اهلل العلالالالي العظالالاليم الكالالال يم أأل يجعلالالاله مالصالالالا لوج

نه أك م مسؤول، هو حسبنا ونعالم ل بالآبول، ويآينا فتنة الآول والعلم والعمل

 ..الوكيل

 وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه خير آل وأعظم جيل



  

 اإلمام ولي اهلل الدهلويترمجة 

 :به ونشأتهالتعريف 

ب  عبد ال حيم ب  وجيه الدي  العم ي خ اإلمام الهمام، أحمد ولي اهلل الشي

 .1الدهلوي، العالم الألاضل النح ي 

ولد يوم ا ربعاء  رب  عش   ملوأل م  نوال سنة أرب  عش   وما)ة 

 م(، م  أس   علمية وجيهة، ونشأ في دلهي. 1703هـ/ 1114وأل  ك

، وأمذ العلوم ع  والده الشيخ عبد ال حيم، وحأل، الآ األ وهو اب  سب 

وق أ عليه ال سا)ل المختص   بالألارسية والع بية، ون ع في ن ح "الكافية" 

للعارف الجامي وهو اب  عش  سني ، وتزوج وهو اب  أرب  عش   سنة، وق أ 

"تألسي  البيضاوي". وأجيز بالدري وف غ م  التحصيل وهو في الخامسة عش  

هـ( وهو في السابعة عش ، وانتغل بالدري 1131أبوه سنة كم  سنه، وتوفي 

 مد  اثني عش  عامًا، وفت  اهلل عليه في العلم، وتوس  ودري المذاهب ا م ى.

أبرز شيوخه
2

: 

 والده الشيخ عبد ال حيم. -1

 محمد أفضل السيالكوتي، المحدث في دهلي. -2

                                      
وما بعدها(، وت اجم علماء  155ر كي(، ومشيخة العطا6/410انظ : نزهة الخواط  ك 1

 وما بعدها(. 1/49الحديث في الهند، النونه وي، ت جمة: السيالكوتي ك

ولم أتوس  كثي ًا في ت جمته؛ لشه ته، وكث   الكتابا  المنأل د  عنه وع  جوانب م  حياته 

 وفك ه.

 وله ت جمة ذاتية بعنواأل: الجزء اللطي  في ت جمة العبد الضعي .

   ماله ورفيآه وتلميذه ا كب  محمد عانق الأللتي في: الآول الجلي في مناقب الولي.وت جمه اب

 وأل  أبو الآاسم الهنسوي الألتحبوري في سي ته: س ور المحزوأل.

وم  الكتب المأل د : اإلمام المجدد المحدث الشاه ولي اهلل الدهلوي حياته ودعوته، لمحمد بشي  

 السيالكوتي.

ي وجهود الشاه ولي اهلل في التجديد، للعلمة أبي الخي  محمد لسماعيل وح كة االنطلي الألك 

 السلألي، ع به: الشيخ الدكتور مآتدى حس  ا ته ي. وكلهما مأليد.

والموسوعة التاريخية الأل يد  كرجال الألك  والدعو  في اإلسلم(، لسماحة نخ اإلسلم أبي 

 الحس  الندوي.
 محمد تياد التكلة، موق  ا لوكة.انظ : الشاه ولي اهلل الدهلوي،  2



  

 أبو طاه  محمد ب  لب اهيم الك دي المدني،  -3

 ي المكي.التاج محمد الآلع -4

 عبد ال حم  ب  أحمد النخلي. -5

 محمد ب  أحمد ب  عآيلة. -6

 وفاته:

سنة  62هـ بمدينة دلهي وله 1176يوم السبت نه  اهلل المح م سنة 

 .1رحمه اهلل

 :2مؤلألاته

 "فت  ال حم  في ت جمة الآ األ" بالألارسية. -1

 الألوت الكبي  في أصول التألسي  -2

 لنا تحآيآه واالعتناء به. فت  الخبي  وهو كتابنا هذا الذي يس  اهلل -3

 "المصألى ن ح الموطأ" ب واية يحيى ب  يحيى الليثي. -4

 "النوادر م  أحاديث سيد ا وا)ل وا وام ". -5

 "حجة اهلل البالغة" في علم أس ار الش يعة،  -6

 عآد الجيد في أحكام االجتهاد والتآليد". -7

ي وله مصنألا  أم ى في السلوك وا دب والشع  مما يدل على تبح ه ف

علوم الش يعة وتضلعه فيها ف حمه اهلل رحمة واسعة وأسكب عليه نآبيب 

 ال حمة.

 وصف املخطوط

 اعتمد  في طباعة هذا الكتاب على ثلث نسخ:

نسخة طبعة لكنو، وقد طبعت مستآلة في مجلد لطي ، في  النسخة ا ولى:

                                      
 انظ : الشاه ولي اهلل الدهلوي، محمد تياد التكلة، موق  ا لوكة. 1
اإلعلم بم  في تاريخ الهند م  ا علم، المسمى بـ"نزهة الخواط  وبهجة المسام   2

والنواظ "، عبد الحي ب  فخ  الدي  ب  عبد العلي الحسني الطالبي، دار اب  حزم، بي و ، 

(.865-6/860م، ك1999 -هـ 1420لبناأل، الطبعة: ا ولى،



  

بإدار   المطبعة العالية لكنو، المنسوبة للى ال )يا الكبي  المنشي نول كشور،

( 17( صألحة م  وجه واحد، وفي كل صألحة ك34المنشي ب اك ن اي ، وتآ  في ك

( كلمة تآ يبًا، وطبعت في 17( للى ك12سط ًا بالمتوسط، وفي كل سط  ما بي  ك

هـ. وتمتات هذه الطبعة بأأل مطها كبي ًا وواضحًا، م  1314جمادى الثاني سنة 

  والسور   بذك  اسم السور  تشكيل الكلما  الآ انية، ويألصل بي  السور

والبسملة في سط  بخط كبي ، وفي هذه النسخة أمطاء كثي   . وقد اعتمد  هذه 

 النسخة أصًل، ورمز  لها بالنسخة كأ(.

مخطوطة أم الآ ى في جامعة أم الآ ى مكتبة المل  عبداهلل  النسخة الثانية:

( 44وتآ  في ك( ، 2695ب  عبدالعزيز الجامعية، قسم المخطوطا ، رقم ك 

( سط ًا، وفي كل سط  15لوحة، وكل لوح عبار  ع  وجهي ، وكل وجه فيه ك

( كلما  في المتوسط، ولم يذك  عليها تاريخ وسنة النسخ، وهي ضم  9ك

ـ 2ـ فت  الخبي  في علم التألسي ، 1مجموع يشمل على ممسة رسا)ل، وهي : 

ـ وصيت نامة للشاه 3 فوا)د تألسي  مشكا  ن ي  كمشكا  المصابي  ( با ردو،

ـ بدي  الأل ا)ب م  نآشة تآسي  5ـ جهار باب بالألارسي، 4ولي اهلل بالألارسي، 

بالألارسي. وتمتات بأنها كتبت بخط فارسي جميل، وجمي  الكلما  مشكلة، كما أأل 

العناوي  وأسماء السور كتبت باللوأل ا حم ، ثم كتبت أسماء السور باللوأل 

ا  الآ انية فوقها مط أحم ، وفي ام ها سند ولي اهلل ا حم  على الط ف، والكلم

 الدهلوي في التألسي ، وهي أقل أمطاء م  سابآتها. ورمز  لها بالنسخة كب(.

نسخة المطبعة الوهبية، وقد صورتها م  نيخنا المآ ئ  النسخة الثالثة:

ـ 1محمد سعيد الحسيني، وتآ  ضم  مجموع يشتمل على أرب  رسا)ل، وهي: 

ديثًا نبوية في اداب اللباي واللحية والشوارب وغي  ذل ، أربعوأل ح

ـ وبهامشه الألوت الكبي ، 3ـ سأل  السعاد ، للألي وتابادي أيًضا، 2للألي وتابادي، 

( لوحة 25ـ وام ها فت  الخبي ، ويآ  كتاب فت  الخبي  في ك4لولي اهلل الدهلوي، 

اللوحا  م   ( صألحة؛ لذ فيها ثماأل لوحا  م  وجهي ، وتبدئ هذه33في ك



  

(، وبآية 32( الصألحة ك24(، وتنتهي باللوحة ك17( الصألحة ك17اللوحة ك

( سط ًا، وأما عدد 31لوحاتها م  صألحة واحد ، وعدد ا سط  في كل صألحة ك

الكلما  في كل سط  فتختل  م  صألحة  م ى، وطبعت بالمطبعة الوهبية بالديار 

هـ، 1295في ام  نوال سنة  المص ية، بتصحي  السيد محمد البلبيسي، وطبعت

وتمتات بسلمتها م  ا مطاء، غي  أنها ليست مشكولة الكلما ، وأسماء السور 

 كتبت بي  هللي  . وقد رمز  لهذه النسخة بالنسخة كج(.



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



  



  



  

 



  



  

 



  

 



  

 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل الذي أنزل الآ األ نألاء ورحمة للمؤمني ، وألهم الصحابة 

غ ا)به وبياأل أسباب نزوله؛  (1كوالتابعي  وسا)  علماء الدي  أأل يعتنوا بتألسي 

اليآي ، وصلى اهلل على معالم  (2ك[ولتتض ] ،وتكمل ال حمة /أ[1]ب/ لتتم النعمة

 سيدنا محمد واله وصحبه والتابعي  لهم بإحساأل أجمعي .

 أما بعد:

عاملهما اهلل تعالى بألضله -لضعي  ولي اهلل ب  عبد ال حيم فيآول العبد ا

ب  هذه ا مة عبد اهلل ب  : هذه جملة م  ن ح غ يب الآ األ، م  اثار َح-العظيم

 (6كالضحاك (5ك[م  ط يق وكملتها] ،نهع (4كط يق اب  أبي طلحة (3كعباي م 

كما فعل ذل  نيخ مشايخنا اإلمام الجليل جلل الدي  السيوطي في كتابه ، عنه

  . (8ك-درجته في الجناأل (7كأعلى اهلل -"اإلتآاأل"

ورأيت بعب الغ ا)ب بآي غي  مألس  في تين  الط يآي ، فكملتها بط يق 

                                      
 سآطت م  كب(.  (1

 في كج(: وتتض . (2

 في كج( أواًل كلمة مطموسة بحب  أسود، ثم بعدها: فيها، وسآط منها كلمة: م . (3

علي ب  أبي طلحة: (: »240ال الحاف، صلح الدي  العل)ي في "جام  التحصيل" كص:ق (4

التألسي  م  اب  عباي. وقال أبو حاتم: علي ب  أبي طلحة ع  اب  عباي  قال دحيم: لم يسم 

(، 7/211. وانظ : "الثآا " الب  حباأل ك«م سل، لنما ي وي ع  مجاهد والآاسم ب  محمد

 (.140(، و"الم اسيل" له كص:6/118و"الج ح والتعديل" الب  أبي حاتم ك

 تها بط يق. والمثبت م  كج(. في كأ(: وكملتها بط يق، وفي كب(: وبالزياد  كمل (5

الضحاك ب  مزاحم الهللي صاحب (: »199قال العل)ي في "جام  التحصيل" كص: (6

 التألسي ، كاأل نعبة ينك  أأل يكوأل لآي اب  عباي.

وروي ع  يونا ب  عبيد أنه قال: ما رأى اب  عباي قط. وع  عبد المل  ب  ميس  : أنه لم 

ل ي، فأمذ عنه التألسي . وروى نعبة أيضًا ع  م َشاش أنه قال: يلآه، لنما لآي سعيد ب  جبي  با

سألت الضحاك: لآيت اب  عباي؟ قال: ال. وقال ا ث م: سمعت أحمد ب  حنبل ي سأل: الضحاك 

لآي اب  عباي؟ قال: ما علمت. قيل: فم  سم  التألسي ؟ قال: يآولوأل: سمعه م  سعيد ب  

ع  الضحاك أنه قال:  -وهو ضعي -جناب الكلبي جبي . قلت ]أي: العل)ي[: وقد روى أبو 

 أهـ.«. جاور  اب  عباي سب  سني 

(.6/480(، و"الثآا " الب  حباأل ك2/218وانظ : "الضعألاء الكبي " للعآيلي ك

 في كب( تياد : تعالى.  7)

(.2/6(   االتآاأل في علوم الآ األ للسيوطي ك8



  

، فإنه أص  ما "صحيحه"لبخاري في وبما ذك ه ا ،عنه (1كمسا)ل ناف  ب  ا تري

 م  أهل النآل وقليل ما هو. (3كالثآا الباب، ثم بغي  ذل  مما ذك ه  (2ك[هذا] وى في ي 

منتخبًا له م   ،وجمعت م  ذل  ما يحتاج لليه المألس  م  أسباب النزول

أعلى -البخاري والت مذي والحاكم  سي تأل :أص  تألاسي  المحدثي  الك ام، أعني

 .-اتلهم في دار السلماهلل من

أأل ]فعة لم  أراد   نادَّرسالة مأليد  في بابها، ع  -بحمد اهلل-فجاء  

بد م  حألظه في علم  فت  الخبي  بما ال" :، وسميتهافي عبابها (4ك[يآتحم

 .(5ك[وظاه ًا وباطنًا] ،وام ًا أواًل [1]ج/ والحمد هلل، /ب[1]ب/ .التألسي "

 

                                      
ا تري ي وي ع  اب  عباي، روى عنه  ناف  ب (: »5/469قال اب  حباأل في "الثآا " ك (1

 «.حكيم ب  حكيم والحارث ب  عبد المطلب البص ي، وليا هذا بناف  ب  ا تري الح وري

 ج(. -في كأ(: هذه. والمثبت م  كب (2

هذا اللوح في النسخة كج( عليه مطوط سوداء ع يضة، حجبت بعب الكلما . وت كنا  (3

بهذه الخطوط؛ أواًل: لكث تها، وثانيًا: تحسينًا للظ   التنبيه لكل مواض  الكلما  المحجوبة

ب(، نبهنا -بناسخها، ومصوصًا وهي ليست فيها سوى امتلف طألي  جدًا ع  النسختي  كأ

 عليها في أمكانها. وتنتهي هذه الخطوط السوداء في هذا الموض . 

 سآط تصوي  هذه الكلمتي  م  النسخة كج(. (4

.في كج(: وباطنًا وظاه ًا (5



  

 م  سور  الألاتحة

ٻ ٱ ٻ ٻ

ڀ ) مال  المخلوقا  كلها.(پ پ) الشك  هلل.(پ پ)

(ٿ ٿ) قاضي يوم الجزاء. (ٺ ٺ ٺ) (2كاسماأل م  ال حمة (ڀ

ٹ ).(4ك[نسأل  بمطلب المعونة] (:ٿ ٿ) ونآصدك. (3كنخص 

 (:ڤ ڤ ڤ ڦ) .(6ك[^ وصاحباه رسول اهلل :وقيل]كتاب اهلل. : (5ك[(ٹ

وهم قوم موسى  (7ك[(:ڦ ڦ ڦ) .اءوهم: ا نبياء والصلح]بالهداية، 

 (10ك[واله]ول اهلل صلى اهلل عليه نعم اهلل ، قال رس (9ك[ نهم غي وا] ؛عيسى (8كأو

 [2]أ/ .(11ك(للَّوالنصارى ض  ،اليهود مغضوب عليهمك: وسلم

                                      
 ج(. -سآطت م  كب (1
 ج(: الّ حمية.-في كب(2
 في كج(: نخص  بالعباد . )3
 في كأ(: نسأل  بمطلب المعونة، وفي كب(: من  نطلب المعونة. والمثبت م  كج(. (4

 (ٹ ٹ ٹ)في كأ(: (5

 في كأ(:  وقيل: رسول اهلل وصاحباه، وسآطت م  كب(. والمثبت م  كج(.  (6
 سآطت م  كب(.  (7
 كج(: و.في  (8
 ب(: قيل أأل يغي وا. والمثبت م  كج(. -في كأ (9

 سآطت م  كب(.  )10
روي م  أكث  م  وجه، وكل أسانيده ضعيألة، ولكنه حس  بمجموع ط قه وأما وجوهه  )11

 التي روي بها:

 (7206(، واب  حباأل ك2954، و2953أولها: ع  عدي ب  حاتم ا. أم جه الت مذي ك

(، وعنه أحمد 9496ق عم  سم  النبي ^. أم جه عبد ال تاي كالثاني: ع  عبد اهلل ب  نآي

 (.20736ك

ثالثًا: ع  اب  عباي وع  اب  مسعود وغي هما م  أصحاب النبي ^. أم جه الطب ي في 

(، وفيه أسباط ب  نص ، صدوي كثي  الخطأ، ولسماعيل السدي، صدوي 1/188"التألسي " ك

يهم.



  

 (1كسور  البآ   م 

ٻ ٱ ٻ ٻ

للمؤمني  الذي  يتآوأل الش ك ويعملوأل (ڀ) ال ن  فيه(ٻ پ پ پ)

ال كوع والسجود،  (3ك]يتموأل[(ٺ ٺ) يصدقوأل(ٺ) اعتي.بط

(ڀ ٺ ٺ ٺ) فيها، ويديمونها. (4ك]علينا[ والتلو  والخشوع، واإلقبال

في ]في المنافآي  أظه وا كلمة اإليماأل نزلت (ڤ ڤ ڦ ڦ) طب  اهلل عليها

(ڃ ڃ) (ڄ ڄ ڃ):(6ك، فنألى اهلل عنهم اإليماأل بآوله(5ك[الكأل 

بالكأل  وتعويق الناي ع   (چ چ ڇ ڇ)ي  ما هم عليه.بإظهار غ

(ک) موج . نكال(ژ ڑ) /أ[2نألاي ون . ]ب/(ڌ) اإليماأل.

ۅ )كأل هم،(ۇئ ۇئ) [: الجهال13]البآ  :(ۓ) ويح فوأل. يبدلوأل

نظه  غي  (ى ى ائ ائ)كب ا)هم.(ۉ ې) انص فوا.(ۉ

(ڤ)ويت ددوأل. يلعبوأل :يتمادوأل. وقيل(ۆئ)  (8كما نضم [

هو النار التي (ڦ) هو صو  مل  موكل بالسحاب.(ڦ) كأصحاب مط .

يسدوأل اذانهم بأصابعهم؛ لشد  ما يسمعوأل  (9كأل ند (ڃ ڃ) تخ ج منه.

                                      
ج(، فمثًل: كلما  اآلية الثالثة قبل كلما  -خطوطتي  كأايا  سور  البآ   غي  م تبة في الم (1

اآلية الثانية، وحتى ايا  الكلمة الثالثة نألسها غي  م تبة. لذل  اتبعت الت تيب في اآليا  وفي 

كلما  اآلية الواحد  م  النسخة كب(؛ لذ أأل عدم الت تيب فيها قليل جدًا، بل ال يكاد يذك  بجانب 

ج(؛ لكث   -ج(. ولم أن  المتلف الت تيب في كأ-النسختي  كأ االمتلف في الت تيب في

 االمتلف في الت تيب فيهما.

 ج(. -سآطت م  كب (2

 في كأ(: تمام، وفي كب(: لتمام. والمثبت م  كج(.  (3

 ب(: عليها. والمثبت م  كج(. -في كأ (4

 سآطت م  كب(.  (5

 سآطت م  كب(. (6

(ڇ)كب(:[، وفي 9]البآ  :(ڇ ڇ)في كأ(: (7

 تياد  م  كب(.  (8

كذا. (9



  

حجار  م  كب يت ملآها اهلل عنده (ی جئ حئ)] (1كم  الصو .[

ي قد كاأل في ا ر  قبل أأل يخلق ادم بألأل(: ٻ پ پ پ پ) كي  ناء.

فض بوهم حتى  ،اهلل جنودًا م  المل)كة نو الجاأل، فأفسدوا في ا ر ، فبعثعام ب

كما فعل  ،(ٺ ڀ ڀ ٺ ٺ).فآالت المل)كة:2ألحآوهم بجزا)  البحور

ڤ ڤ ) واسعًا.(ٴۇ) التآديا: التطهي .[: 30]البآ  :(ٹ ٹ) الج ؟

 .3عجابوذل  أبلغ في باب اإل ،بعضًا، ويختل  في الطعم هيشبه بعض(ڦ

ۈئ ) 4[تخلطوا.(گ گ) باقوأل ال يخ جوأل منها.(ڃ)

قيل لبني لس ا)يل: قولوا: حطة، قالوا: حبة (ٺ ٺ) يض وأل.(ۈئ

 .6الحنطة(ے) مالآكم.(ڳ ڱ) نعمة.(ٺ ٺ ٺ)  . في نع

 انآلبوا.(ې) ذليلي .(گ) الطي ،(ى) الصمغة،(ې)

 الذي  بآوا معهم.(ڱ ڱ) م  بعدهم.(ڳ ڱڳ) عآوبة.(ڳ)

بي  البك   10النص (ائ) .8اله مة(ې ې) تذك  .(ڱ)

وال تعمل ](ڤ ڤ) م يذلها العملل(ٹ ٹ) صاف.(حئ) واله مة

(ڇ) ال بيا .(ڦ ڦ) /ب[2]ب/ م  العيوب.(ڦ) .11[الح ث

االسم الذي كاأل (ڭ ۇ) بما أك مكم به.(يئ جب حب خب) (12كامتلألتم

                                      
 تياد  م  كب(.  (1
 في كج(: البح . وهذا الخب  لم ي د في الكتاب أو السنة الصحيحة، واهلل أعلم به. 2
 في كج(: العجب. 3
سآطت م  كب(. فألي كب( موض  كل هذا بيا  بمآدار كلمة أو كلمتي  صغي تي  فآط، ثم  4

 ، وكتب: هذه مختل  كثي   في كثي .أنار بسهم للى الحانية اليس ى
 ب(: ككقولوا((.-في كأ 5
 في كج(: حنطتها. 6
 في كأ(: ككما((.  7
 في كج(: ه مة. 8
 في كب(: وعواأل. 9

 في كج(: نص . 10
 في كج(: تح ثها. 11
أصل الدرء الدف ، والتدارء هو تداف  التهمة، ولنما يكوأل هذا ع  امتلف، فاب  عباي ( 12ك

 تدارء، وهو م  عيق فهمه.فس ها بلتم ال



  

(ٺ ٺ ٺ) يستنص وأل.(ڀ) (1كبه الموتىيحيي  ؛عيسى 

فألات  بهذا الدعاء: اللهم لنا نسأل  بحق  ،هزمنكانت يهود ميب  تآاتل غطألاأل فت

النبي ا مي الذي وعدتنا أأل تخ جه لنا في ام  الزماأل لال نص تنا  2[محمد]

 في غطاء. (ې ى) ا حاديث.: 4[(ٺ ٺ)] .3عليهم. فهزموا غطألاأل

اليسي  م    مباعوا نصيبهم م  اآلم   بط(ڱ ڱ ں ڱ ڱ)

هزار  6دولذا عطا أحدهم:  [2]ج/ قول ا عاجم:(ڃ ڃ ڃ چ) الدنيا.

 م  ال عونة،(ۇ) . (7كسال بزي وهزار سال نوروت ومه جاأل بخور

(پ پ) ل.نبد(ٻ ٻ) حمآوا لنسانًا قالوا: راعنا.لذا أرادوا أأل ي  8]كانوا[

نزلت (ڱ ڱ ڱ) .10[وأل]مآ وقيل:  مطيعوأل.(ڭ) فل نبدلها. 9نت كها

ۀ ہ ہ ) وقيل: في تح ي الآبلة في الليلة المظلمة. في التطوع على الدابة.

 11[ابتله بطهار  مما في ال أي، ومما في الجسد، وهي ]مصال(ہ ہ

 (ڀ) أساي البيت. (ٻ) يثوبوأل لليه ثم ي جعوأل(ۅ) الألط  .

(ڭ) ؟14أتخاصموننا(ہ) /أ[3]ب/ .13[دي  (ڱ) .12]ما)ًل[

                                      
 والمشهور في التألسي  أأل روح الآدي هو جب يل عليه السلم.( 1ك

 ج(. -في كأ(: محمدأل. والمثبت م  كب 2
(، 3024(، والحاكم في "المستدرك" ك978موضوع. أم جه اآلج ي في "الش يعة" ك 3

 عنت  ، كذاب. (. وفيه عبد المل  ب  هاروأل ب 2/76وعنه البيهآي في "دال)ل النبو " ك
 ج(: ا ماني.-في كب 4
 ج(: ككبئسما((.-ب-في كأ 5
 في كب(: وه، وفي كج(: ده. 6
وفي تألسي  اب  ج ي كته هزار سال(، والمآصود بياأل أأل م  صور تمني الناي التعمي ،  (7ك

 دعاء ا عاجم لبعب حي  العطاي، بالبآاء أل  سنة وهو قولهم للعاطا كته هزار سال(.

 كج(.  تياد  م  8
 في كب(: بت كها. 9

 ج(.-في كأ(: مآ بوأل. والمثبت م  كب 10
 ج(. -في كأ(: الخصال. والمثبت م  كب 11
 ب(: حاجًا. والمثبت م  كج(.-في كأ 12

[: دينه.138]البآ  :(ڱ ڱ)في كج(: 13

 في كج(: تخاصموننا. 14



  

المآدي ستة عش   لم للى بيتوس 1[واله]صلى رسول اهلل صلى اهلل عليه  نحوه.

بل البيت، فحولت يعجبه أأل يكوأل قبلته ِق 2[وكاأل]أو سبعة عش  نه ًا،  نه ًا

فأنزل اهلل:ما  قبل أأل تحول رجال لم يدروا ما يآولوأل فيهم،  3[وكاأل]. الآبلة

اهلل صلى اهلل عليه قال رسول (ڦ ڦ) (ک ک گ گ گ)

يدعى بنوح فيآال: هل بلغت؟ فيآول نعم، فيدعى قومه فيآولوأل: ما واله وسلم: ك

. 5، فتشهدوأل(فيؤتى بكم ،آال: م  نهودك؟ فيآول: محمد وأمتهيأتانا م  نذي ، ف

لنما قيل:  .فل ح ج (ک گ) علما ، واحدها: نعي  : 6[(ڈ)] [3]أ/

ولال فهو  ،ًا كانوا يتح جوأل أأل يطوفوا بي  الصألا والم و  أل قوم(ک گ)

 وجدنا.(ڀ) مله.: ع(ۇئ ۆئ) يؤم وأل. (ىئ) واجب.

 8الضي  الذي نزل(ڤ   ڤ) ذب  للطاغو .(گ گ ڳ ڳ)

في  9[وقيل: الجور والميل لثمًا.](ٻ) مااًل.(ۉ ې ې) بالمسلمي 

ڇ ڍ ) .ت ك(ڱ) الم  :10(چ) الألآ .(چ) الوصية.

 محكمة للشيخ الكبي  والم أ  الكبي  .11 وقيل: هي منسومة.(ڍ ڌ

األ كله، وكاأل ال يآ بوأل النساء رمض /ب[3]ب/ نزل صوم رمضاأل كانوا 12[ولما]

ڃ ڃ ) (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ) فنزلت: رجال يخونوأل أنألسهم،

                                      
 سآطت م  كب(.  1
 سآطت م  كب(. 2
 في كج(: و. 3
 (، ع  الب اء ب  عاتب ا.525ومسلم مختص ًا ك (،40أم جه البخاري ك 4
 ( م  حديث أبي سعيد الخدري ا.4487أم جه البخاري ك 5
 ب(: الشعا) . والمثبت م  كج(. -في كأ 6
 ج(: ككاب ((.-ب-في كأ 7
 في كب(: أ نِزل. 8
 في كج(: جورًا وميًل. 9

 مثبت م   كب(: وفي ا صل: ككالض اء((. 10
 .ب( تياد : وهي-في كأ 11
 في كب(: لما. 12

ٺ ٺ ٿ )( م  قول الب اء ب  عاتب ا، بلأل،: فأنزل اهلل: 4508أم جه البخاري ك 13

[.187]البآ  :(ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ



  

كاأل  لذا انأللق. 1[صب ]البيا  النهار م  سواد الليل، وهو (چ چ چ

، فأنزل 2]ميطًا أبيب وميطًا أسود[ وا الصوم ربط أحدهم في رجلهرجال لذا أراد

قال بعب  . (4كوالهلك واحد(ہ) العاك : المآيم. .3(چ ڇ)اهلل تعالى:

فلو  ،5ا نصار لبعب: لأل أموالنا قد ضاعت، ولأل اهلل أعز اإلسلم وكث  ناص وه

موال وت ك إلقامة على ا ا :6(ۀ ۀ ہ ہ ہ)فنزلت: ،أقمنا في أموالنا

 اإلس اف فيها :يعني ،: نزلت في النألآة7[وقيل] الغزوا .

ا أح موا ذكانوا ل ن ك.(چڃ ڃ ) تموهم.دوج[: 191البآ  :(ٻ)

ۆ ۆ ۈ ۈ )فأنزل اهلل تعالى: ،في الجاهلية أتوا البيو  م  ظهورها

كانت .9نزلت في كعب ب  عج  : (ې ې ى ى ائ ائ ەئ) ، اآلية8(ٴۇ

و المجات أسواقًا في الجاهلية، فتأثموا أأل يتج وا في وذ 10[عكاظ ومجنة]

                                      
 ج(. -في كأ(: صب . والمثبت م  كب 1
 ب(: الخيط ا بيب والخيط ا سود. والمثبت م  كج(. -في كأ 2
 -د، كتاب: الصوم، باب: قول اهلل. أم جه البخاري في "صحيحه"، م  حديث سهل ب  سع 3

-:[ 187اآلية]البآ  :چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ(،  وكتاب: التألسي ، باب3/28/1917ك

(، ومسلم في "صحيحه"، كتاب: الصيام. باب: بياأل أأل 6/26/4511[ ك187اآلية ]البآ  :چ 

لوع الألج ، وأأل له ا كل وغي ه حتى يطل  الألج  الدمول في الصوم يحصل بط

 (.2/767/1091ك
 التهلكة والهلك بمعنى واحد.(4ك

  في كج(: ناص يه. 5
 -. أم جه أبو داود في "سننه" م  حديث أبالي أيالوب ا نصالاري،، كتالاب: الجهالاد، بالاب: قولاله 6

نه"، (، والت مالالذي فالالي "سالالن2512/ 3/12ك [195]البآالال  :چۀ  ۀ  ہ ہ   ہچ:-تعالالالى

( وقالالال أبالالو عيسالالى:" حالالديث حسالال  5/212/2972كتالالاب: التألسالالي ، بالالاب: ومالال  سالالور  البآالال   ك

 صحي  غ يب".

 في كج(: أو قيل. 7
 -تعالى –. أم جه البخاري في "صحيحه"، م   حديث الب اء، كتاب: العم  ، باب: قول اهلل  8

تألسي  (، ومسلم في "صحيحه"، كتاب: ال3/8/1803[ك 189]البآ  : (ې  ې  ې  )

 (.4/2319/3026ك
 (.1201(، ومسلم ك1815أم جه البخاري ك 9

 في كب(: عكاظته ومجنته. 10



  

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ )فنزلت: /أ[4]ب/ ،1[المواسم]

 3]يآألوأل[ كانت ق يش وم  داأل دينها في مواسم الحج. 2]أي:[(چ

ک ک گ گ )قوله: 4ذل ف ،بالمزدلألة، وكاأل سا)  الع ب يآألوأل بع فا 

 الباطل. الجدل المخاصم في(ڇ ڇ) نصيب(ۇ) (گ گ

(7كفي أموالكم 6ما ال يتبي (ېئ ېئ) جميعًا. (ڭ) الطاعة(ڭ)

كانت اليهود لذا حاضت الم أ  منهم لم   ح جكم وضيق عليكم.(ڤ) 

فأم وا أأل  (ۀ ۀ ہ)فأنزل اهلل: ،--يؤاكلوها ولم يشاربوها، فسئل النبي

وسلم:  10[واله] عليهقال النبي صلى اهلل .9النكاح [3]ج/ ما مل 8يألعلوا كل نيء

وكانت اليهود تآول: لذا جامعها م   .12(الدب  والحيضة 11[]واتق ،أقبل وأدب ك

 (ٴۇ ۋ) .1 13(ۅ ۉ ۉ ې ې)ورا)ها جاء الولد أحول، فنزلت:

                                      
 ج(. -في كأ(: المواثم. والمثبت م  كب 1
 تياد  م  كج(.  2
 ج(: يأليضوأل. والمثبت م  كب(. -في كأ 3
 في كج(: فنزل. 4
التألسي ، ، كتاب: -رضي اهلل عنها -أم جه البخاري في "صحيحه" ع  حديث عا)شة 5

(، ومسلم في 6/27/4520[ ك 199]البآ  : چگ  گ  گ   گ ک  کچباب

گ  گ  گ    ک  کچ:-تعالى -"صحيحه"، كتاب: الحج، باب: فى الوقوف وقوله

 (..2/893/1219كچگ

 في كج(: يبي . 6
 يعني الزا)د في أموالكم، وال يض  بحآوي وواجبا (7ك

 بيا  في كج(. 8
( بلأل،: كولم 302م  حديث أنا ب  مال  ا. وأم جه مسلم ك (،2977أم جه الت مذي ك 9

يجامعوه  في البيو (، بداًل م : كيشاربوها(. وفيه: كفآال النبي ^: اصنعوا كل نيء لال 

 النكاح(.
 سآطت م  كب(.  10
ج(: اتق. والتصويب م  سن  الت مذي والنسا)ي.-ب-في كأ 11
 (.2703(، وأحمد ك8928الكب ى" ك(، والنسا)ي في "السن  2980أم جه الت مذي ك 12
 .ب(، م  حديث جاب  ب  عبد اهلل 1435(، ومسلم ك4528أم جه البخاري ك 13



  

فت كها حتى انآضت  ،كانت أمت معآل ب  يسار طلآها توجها طاعة اهلل. (ۋ

ڇ ) .3منعوه [: ]أي: ال ت2(ڈ ژ) فنزلت: ،فخطبها، فأبى معآل ،عدتها

الما: : 5[(ھ ہ ہ ہ ھ ھ ھ) . (4كالجماع :الس  (ڇ ڍ

لآوله صلى : صل  العص ؛ 6[(ٻ ٻ) الجماع. والأل يضة: الصداي.

الوسطى حتى غابت  8ع  الصل كحبسونا  /ب[4]ب/ وسلم: 7[واله]اهلل عليه 

 ،10اجتهيكلم أحدنا أماه في ح ،كنا نتكلم في الصل كقال تيد ب  أرقم:  .9(الشما

كانوا (ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ) (پ پ پ) حتى نزلت:

فماتوا، (ۀ ہ ہ ہ) .أربعة االف م جوا م  ديارهم ف ارًا م  الطاعوأل

 (ھ) رحمة.: (ې ې) فم  بهم نبي فسأل اهلل أأل يحييهم فأحياهم.

ى ) عزي  نبي اهلل.(ڱ ڱ ڱ ں ں) ال يثآل عليه. (ېئ ېئ) نعاي

(ی) حج .[: 264]البآ  :(ېئ) .السنوأل 12[غي ه]تلم  (ى

قال عم : : (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ) وقيل: أملا. ليا عليه نيء.

فعمل  ،14ثم بعث اهلل له الشيطاأل ،بطاعة اهلل 13ض بت مثًل ل جل ]غني يعمل[

                                                                                            
لَّك مۡ َفأۡت وْا َح َۡثك مۡ َأنَّىٰ ِنئۡت مۡۖۡ  ِٞٞنَسآؤ ك مۡ َح ۡث)ج(. وال يتم االستدالل لال بتمام اآلية:-ب-كذا في كأ 1

 [. واهلل أعلم.223]البآ  :(لۡم ؤِۡمِنيَ ٱَأنَّك م مَُّلٰآ وه ُۗ َوَبشِِّ   عَۡلم وْٓاٱَو هللََّٱ تَّآ وْاٱَوَقدِّم وْا  َِنأل ِسك مۡۚۡ َو

 (.4529أ م جه البخاري ك 2
في كأ(: وال تعضلوه : وال تآه وه ، وفي كب(: وال تعضلوه : ال تآه وه . والمثبت م   3

 كج(. 
 أي ال تواعدوه  الزواج وه  في حال العد (4ك

(ہ ہ ہ ھ ھ ھ)ب(: -أفي ك 5
 ب(: صل  الوسطى.-في كأ 6
 سآطت م  كب(.  7
 ج(: صل .-في كب 8
 (، م  حديث علي ب  أبي طالب .627(، ومسلم ك4533أم جه البخاري ك 9

 في كب(: حاجة. 10
 ( م  حديث تيد ب  أرقم ا.539(، ومسلم ك1200أم جه البخاري ك 11
ب(: يغي ه. والمثبت م  كج(.-في كأ 12
 (.4538ج(: يعمل. والمثبت م  "صحي  البخاري" ك-سآطت م  كأ(، وفي كب 13
 في كب(: نيطاأل. 14



  

 ب د.(ڦ) 2[ال ي  الشديد ](ڎ) .1بالمعاصي حتى أغ ي أعماله

 عليَّ يآال: ألح [: 273]البآ  :(ۓ)،3[قطعه  ]فضمه (ٹ)

نزلت في رجال كانوا (ڻ ڻ ڻ) يذهبه.(ڌ ڌ ڎ) وأل .

ڇ ڇ ڇ ڍ ) فاعلموا.(ۇ) . (4كيتصدقوأل بالآنو م  الشيص والحش 

(ۓ) (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)نسخت بآوله: (ڍ

./أ[5]ب/ مغأل ت .

                                      
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ    ڄ  چ  أم جه البخاري في "صحيحه"، كتاب: التألسي ، باب قوله: 1

 (.6/31/4538[ ك266]البآ  : چڄ  ڄ  ڃ 

 في كج(: ري  نديد. 2
 ب(: والمثبت م  كج(. -في كأ 3
التم .وهو رديء (4ك



  

 من سورة آل عمران

ٻ ٱ ٻ ٻ

 النص  ا مي  م  ال عم األ في قصة أحد. 2نزل

وقيل:  كصني .(ٿ) .3المتشابها (ے ے) ن . (ہ)

ەئ وئ ) المطهمة الحساأل.(ھ ھ) [4]أ/ بالعدل. (ۅ) حال.

 باللساأل والآلب مطمئ  باإليماأل. 4]بالكأل [ التكلم التآا :(وئ ۇئ ۇئ

 .5[والوحي بال أي اإلنار  باليد](ڳ ڳ) الذي ال يأتي النساء.: ككحصورًا((

(ې ې ې) ت .ممي(ٹ) الذي يولد وهو أعمى.(گ)

وفاطمة وحسنًا  عليًا 6]اهلل[ دعا رسول(ائ ەئ ەئ)لما نزلت: يضم.

العدل  9]السواء:[(ڦ ڦ ڄ) .8(7ليكاللهم هؤالء أهوحسينًا، فآال: 

 :قال ا نعث ب  قيا : علماء فآهاء.11[ي رباني 10جم (ڭ).والآصد

، فآال --ي بللى الن 12فجحدني، فآدمته ،كاأل بيني وبي  رجل م  اليهود أر ك

يحل   ذًال اهلل! . فآلت: يا رسوللليهودي: أحل  قلت: ال. فآال ؟أل  بينةلي: 

(ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ )فيذهب بمالي، فأنزل اهلل تعالى:

لأل لس ا)يل أمذه ع ي النساء فجعل  15]روي:[ ال مي .(ېئ ېئ) .14(13]اآلية[

                                      
 ج(. -سآطت م  كب 1
 في كج(: أنزل. 2
 في كج(: الشبها . 3
 تياد  م  كج(.  4
 في كج(: لال لنار  باليد أو ليماء بال أي. 5
 ج(. -تياد  م  كب 6
 في كج(: أهل بيتي. 7
 (.2404أم جه مسلم ك 8
 تياد  م  كج(.  9

 في كب(: َجم و ع. 10
 في كج(: ككربانيي ((: جم  رباني. 11
 ب(: فآدمه.في ك 12
 تياد  م  كج(.  13
 (.138(، ومسلم ك2416أم جه البخاري ك 14
 تياد  م  كج(.  15



  

/ب[5]ب/ :1فنزلت ،دقال: فح مته اليهو فيه ع ي.لأل نألاه اهلل أال يأكل لحمًا 

رسول  ما السبيل ياكل: قي(ۓ ڭ ڭ ڭ) .، اآلية(ٿ ٿ ٿ ٹ)

  توطِّ(ىئ ی) ها. فح 2[هو](ڎ ڈ) (.قال: الزاد وال احلة !اهلل؟

ڇ ) بنو حارثة وبنو سلمة.(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ) المؤمني .

، ]أي: 4[وم: الذي له سيماء: ]المس3([ڈ)م  غضبهم.(ڇ

وكس   رباعيته،  [4]ج/ وجههنج في  ملسو هيلع هللا ىلصأل رسول اهلل ل 6]روي:[ .5علمة[

ہ ہ ہ )فأنزل اهلل تعالى: ؟(فعلوا هذا بنبيهم 7]قوم[ فجعل يآول: ككي  يألل 

 ،اللهم الع  أبا سألياأل: كيوم أحد ملسو هيلع هللا ىلص وقال اب  عم : قال رسول اهلل(ھ ھ

 ہ ہ ہ):9ت[فنزل]، هشام، اللهم الع  صألواأل ب  أمية اللهم الع  الحارث ب 

(ڇ ڇ) الج اح.(ەئ) ال تضعألوا.(ھ ھ) .10(ھ ھ

پ ) [: واحدها غات.156]ال عم األ:(ەئ) وقيل: تآتلونهم. تستأصلونهم.

ک گ گ گ ) .11قال أبو طلحة: غشينا النعاي ونح  في مصافنا(پ

                                      
 في كج(: فنزل. 1
 ب(: وهو. والمثبت م  كج(. -في كأ 2
 تياد  م  كج(.  3
 في كج(: المستوم الذي له سمية. 4
 ب(: بعلمة. والمثبت م  كج(. -في كأ 5
 تياد  م  كج(.  6
 ثبت م  كج(. ب(: أمة. والم-في كأ 7
(. 4069( م  حديث أنا ب  مال  ا، وأم جه البخاري معلآًا كقبل 1791أم جه مسلم ك 8

كس   رباعيته يوم أحد، ونج في رأسه، فجعل  ملسو هيلع هللا ىلصولأل، مسلم: ع  أنا: كلأل رسول اهلل 

يسلت الدم عنه ويآول: كي  يألل  قوم نجوا نبيهم وكس وا رباعيته وهو يدعوهم للى اهلل؟ 

 [(.128]ال عم األ:(ہ ہ ہ ھ ھ) :  فأنزل اهلل

 ج(. -في كأ(: فنزل. والمثبت م  كب 9
 ( ع  سالم ب  عبد اهلل، م سًل.4070أم جه البخاري ك 10

دوأل التسمية، قال: كاللهم الع  فلنًا وفلنًا وفلنًا(. ب( ع  اب  عم  4069وأم جه ك

]ال چپ  پ  چ  ْوِلِه:أم جه البخاري في "صحيحه"، كتاب: التألسي ، باب: َباب َق 11

 (.6/38/4562ك[ 154عم األ: 



  

 1[ملسو هيلع هللا ىلص]نزلت في قطيألة افتآد  يوم بدر، فآال بعب الناي: لعل رسول اهلل (گ

: (ٹ ٹ ڤ ڤ) سعد ونجا.: (ے ۓ) أجابوا (ې) .2أمذها

.3ع  نيء فكتموه /أ[6]ب/ ملسو هيلع هللا ىلصنزلت في اليهود، سألهم النبي 

 من سورة النساء

ٻ ٱ ٻ ٻ

قالت عا)شة: لأل رجًل كانت له يتيمة فنكحها،  لثمًا عظيمًا.(ڇ ڍ)

ڌ )وكاأل لها عذي، وكاأل يمسكها عليه وليا لها م  نألسه نيء، فنزلت فيه:

 .6مه ًا[(ہ) أجدر أال تميلوا.(ڻ ڻں )(ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

(ۈ) .7[: صلحًا6]النساء:(وئ) ع فتم.(ەئ) امتب وا.(ې)

 10قالت عا)شة: ]مكاأل[(ی جئ حئ مئ ىئ) م  معايشكم. 9]قوامًا[

                                      
 سآطت م  كب(.  1
. ب(، م  ط يق مصي  ع  مآسم ع  اب  عباي 3009(، والت مذي ك3971ضعي . أم جه أبو داود ك 2

(. وهذا 3/528ومصي  ضعأله بعب أهل العلم، وأورد اب  عدي الحديث في ت جمته في "الكامل في الضعألاء" ك

 ديث مما انتآد على مصي .يعني: أأل هذا الح
(، وتكملة النص كما هو لأل،  البخاري بسنده قال: أأل علآمة ب  وقاص 2778(، ومسلم ك4568أم جه البخاري ك 3

أمب ه، أأل م واأل قال لبوابه: اذهب يا راف  للى اب  عباي، فآل: لئ  كاأل كل ام ئ ف ح بما أوتي، وأحب أأل يحمد بما لم 

لنما دعا النبي صلى اهلل عليه وسلم يهود فسألهم ع  »أل، فآال اب  عباي: وما لكم ولهذه يألعل معذبا، لنعذب  أجمعو

[ فأروه أأل قد استحمدوا لليه، بما أمب وه عنه فيما سألهم، وف حوا بما أوتوا 41نيء فكتموه لياه، وأمب وه بغي ه ]ص:

[ كذل  حتى قوله: }يأل حوأل 187تاب{ ]ال عم األ: ، ثم ق أ اب  عباي: }ولذ أمذ اهلل ميثاي الذي  أوتوا الك«م  كتمانهم

 [.188بما أتوا ويحبوأل أأل يحمدوا بما لم يألعلوا{ ]ال عم األ: 

 ج(. -سآطت م  كب 4
(.3018(، ومسلم ك4573أم جه البخاري ك 5

[: مه ًا، وفي كب(: 4]النساء:(ہ)[: أجدر أال تميلوا. 3]النساء:(ں ڻ ڻ)في كأ(: 

 [: أجدر أال تميلوا مه ًا. والمثبت م  كج(.4]النساء:(ہ)[ 3]النساء:(ں ڻ ڻ)

 في كب(: لصلحًا. 7

واب   [،5]النساء:(ۈ) أها ناف  واب  عام : كِقيمًا(، وباقي الستة: ب(: قوامًا. وق-في كأ 8

عم : كِقَوامًا( بكس  الآاف، والحس  وعيسى ب  عم : كَقَواما( بألتحها، وي وى ع  أبي عم . 

( بزنة "ِعَنبًا".وق ئ: كِقَوامًا
 ب(: قوامكم. والمثبت م  كج(. -في كأ 9

 ج(. -في كأ(: فكاأل. والمثبت م  كب 10



  

كانوا لذا ما   م  لم يت ك والدًا وال ولدًا.(ڑ) .1قيامه عليه بمع وف

 2لما(ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ھ)ال جل كاأل أولياؤه أحق بام أته، فنزلت:

في المش كي ، فك هه  رجال، فأنزل 3كاأل يوم أوطاي أصبنا نساء له  أتواج 

كل ذا  (ٻ) (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)اهلل:

عألا)  غي  تواني في الس  (ڻ ڻ ڻ) سعة. (ڎ) توج.

 (ۆ) .5توج (ہ ہ) أملء.(ۀ ۀ ہ) والعلنية.

(ەئ ى ى ائ ائ) عصبة. وقيل: ورثة.(ۉ) الزنا.

/ب[ 6قالت ]ب/ المي اث، وي وصى له. 6م  النص  وال فاد  والوصية، وقد ]نسخ[

أم سلمة: أيغزو ال جال وال نغزو وال نآاتل فنستشهد، ولنما لنا نص  المي اث؟ 

 .9ا م اء(ٻ) .8اآلية(ں ڻ ڻ ڻ ڻ):7فأنزل اهلل تعالى

ہ ) الذي بين  وبينه ق ابة.(ۀ ۀ ہ) مطيعا .(ٺ)

چ ) ال فيق.(ہ ھ) الذي ليا بين  وبينه ق ابة.(ہ

 (ائ) نسويها، طما الكتاب: محاه.(ک گ) .10]تنة ذر [(چ

.سئل 11اية التيمم نزلت في قلد  عا)شة وتوقألهم لها على غي  ماء وجه ا ر .

ں ں ڻ )، وقوله: [4]أ/(ڭ ۓ ۓ ڭ ڭ)اب  عباي ع  قوله تعالى:

                                      
(، بلأل،: كنزلت في والي اليتيم لذا كاأل فآي ًا، أنه يأكل منه، مكاأل 4575أم جه البخاري ك 1

 (3019قيامه عليه بمع وف(. وبنحوه مسلم ك
 في كب(: ما. 2
 في كأ( تياد : ما. 3
( ع  أبي سعيد الخدري ا، بنحوه. وبهذا اللأل، أم جه الت مذي 1456ه مسلم كأ م ج 4

 (، دوأل تياد  "ما". وعنده: "رجاٌل منا".3016ك
 سآطت م  كب(.  5
 ب(: ذهب. والمثبت م  كج(. -في كأ 6
 ج(. -سآطت م  كب 7
 (، ع  مجاهد3195(، والحاكم في "المستدرك" ك3022لسناده صحي . أم جه الت مذي ك 8

 ع  أم سلمة ل، بإسناد صحي . 
 في كج(: أم اء. 9

 سآطت م  كب(.  10
 (.367(، ومسلم ك334أم جه البخاري ك 11



  

الآيامة أنه ال يدمل الجنة لال أهل اإلسلم، قالوا: ، قال: لنهم لما رأوا يوم (ڻ

تعالوا فلنجحد، فختم اهلل على أفواههم فتكلمت أيديهم وأرجلهم، فل يكتموأل اهلل 

ار قبل تح يم الخم ، فحض   صل  نص]قال علي: دعا رجل م  ا  .1حديثًا

ہ )فالتبا عليه، فنزلت:(ٱ ٻ ٻ)المغ ب، فتآدم رجل فآ أ:

 /أ[ النوا .7الذي في نق بط  ]ب/(ې) .3[2(ہ ہ ہ ھ

 تح يألًا بالكذب.(ڤ ڤ) يآولوأل: اسم  ال سمعت. (ٹ ٹ ٹ)

[ ظه  النوا ، 5في ]ج/ 4النآطة التي(ٹ) ككاْلِجْبِت((: الش ك والشيطاأل.

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ): أهل الألآه والدي .5(ی  ی) ومنها: تنبت النخلة.

 . والمعنى: أأل طاعة اهلل وال سول مآدمة.7في عبد اهلل ب  حذافة 6نزلت[(ی

 عصبًا س ايا متأل قي .(ڱ) كافياً (مت) .8]أفشوه[(ک گ)

                                      
( 4/300(. وذك  اب  حج  في "تغليق التعليق" ك4816حس . أم جه البخاري معلآًا كقبل  1

 أنه وق  في أصل سماعه م  ط يق أبي ذر وم  ط يق أبي الوقت متصًل. وأم جه لحاكم في

 (.3198"المستدرك" ك
مضط ب المت . رواه عطاء ب  السا)ب ع  أبي عبد ال حم  السلمي ع  علي ب  أبي طالب  2

(، بلأل، المصن . وأم جه أبو داود 3199ا. وامتل  على عطاء في لألظه. أم جه لحاكم ك

(، وفيه: لأل الذي 11041(، والنسا)ي في "السن  الكب ى" ك3026(، والت مذي ك3671ك

(. وفيه: لأل الذي 7220(، والحاكم ك7/45هم علي.وأم جه الطب ي في "التألسي " كصلى ب

 صلى بهم عبد ال حم  ب  عوف ا.

وعطاء ب  السا)ب امتلط في ام ه، لكني أورد  ال وايا  التي صحت عنه، فآد رواه الثوري 

 عنه با وجه الثلثة، ورواية الثوري عنه صحيحة.
ب  عوف صن  طعامًا ون ابًا فدعا نأل ًا م  ا نصار قبل  في كج(: روي: أأل عبد ال حم  3

تح يم الخم ، فأكلوا ون بوا، فلما ثملوا وجاء وقت صل  المغ ب تآدم رجل ليصلي بهم، فآ أ 

ہ )[، أعبد ما تعبدوأل، وأنتم عابدوأل ما أعبد، فنزلت: 1]الكاف وأل:(ٱ ٻ ٻ)

 [.43]النساء:(ہ ہ ہ ھ

 بيا  في كج(، ثم: تي. 4
 ج(: ككأولي((.-ب-كأفي  5

ېئ ىئ )[: فنزلت، وفي كج(: نزلت 59]النساء:(ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی)في كأ(:  6

 [. والمثبت م  كب(. 59النساء:(ىئ ىئ ی ی

 .ب(، ع  اب  عباي 1834(، ومسلم ك4584أم جه البخاري ك 7
 ج(.-في كأ(: أفشوا. والمثبت م  كب 8



  

م   --رج  ناي م  أصحاب رسول اهلل حأليظًا. وقيل: قادرًا مآتدرًا.(ی)

أحد، فكاأل الناي فيهم ف قتي : ف يق يآول: اقتلهم، وف يق يآول: ال، فنزلت:

أوقعهم. وقيل: حبسهم. وقيل: (ڤ)(ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ)

كاأل رجل في غ نيمة له فلحآه المسلموأل فآال:  ضاقت.(ہ) .2بددهم[

ھ ے ے ۓ )السلم عليكم، فآتلوه وأمذوا الغ نيمة، فأنزل اهلل تعالى: 

ٱ ٻ )لما نزلت:  أهل العذر.(پ پ) (ۓ ڭ ڭ ڭ

م /ب[ أ7]ب/ 4تيدًا فكتبها، فجاء اب  --دعا رسول اهلل (ٻ ٻ ٻ

أأل ناسًا  6]وروي:[(پ پ پ)مكتوم يشكو ض ارته، فأنزل اهلل تعالى: 

 7م  المسلمي  كانوا م  المش كي  يكث وأل سوادهم، ]يأتي السهم ي  مى فيصيب[

ٹ ٹ ڤ ڤ )أحدهم فيآتله، أو ي ض ب فيآتل، فأنزل اهلل تعالى:

(ې) .9]منألسحًا: التحول م  ا ر  للى ا ر [(ۉ) (ڤ

عنها فآال: صدقة  رضي اهلل عنه سئل عم  (يئ جب حب خب) ال تي.10

 مأل وضًا وقته عليهم.(ہ) .11تصدي اهلل بها عليكم، فاقبلوا صدقته

نزل بي  ضجناأل وعسألاأل، فآال المش كوأل: لأل  --أأل رسول اهلل  12]روي:[

لهؤالء صل  هي أحب لليهم م  ابا)هم وأبنا)هم، فميلوا عليهم ميلة واحد ، 

 (ڭ) يضلكم بالعذاب والجهد.(مب ىب يب جت) .13  الخوففنزلت صل

                                      
 ثابت ا.(، ع  تيد ب  2776(، ومسلم ك1884أم جه البخاري ك 1

 [: أوقعهم. وقيل: نكسهم. وقيل: ردهم.88]النساء:(ڤ ڤ)في كج(: 2

 .ب(، ع  اب  عباي 3025(، ومسلم ك4591أم جه البخاري ك 3
 مك ر  في كب(.  4
 (، ع  الب اء ب  عاتب ا.1898(، ومسلم ك2831أم جه البخاري ك 5
 تياد  م  كج(.  6
 في كج(: فيصيب السهم. 7
 .ب( ع  اب  عباي 5964أم جه البخاري ك 8
 في كج(: مهاج اً وط يآاً ي اغم بسلوكه قومه. 9

 في كج( تياد : في. 10
 ( ع  عم  ا م فوعاً.686أم جه مسلم ك 11
 تياد  م  كج(. 12
 ( ع  أبي ه ي   .10765(، وأحمد ك1544(، والنسا)ي في "المجتبى" ك3035لسناده حس . أم جه الت مذي ك 13



  

نزلت في بني أ بي ي، س قوا درعًا لعم  (ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ) توجعوأل.

 (3ك، حج ًا أو مدرًا2يعني: الموا (ں ں) .1قتاد  ب  النعماأل ثم أنك وه

(ۆ ۇ ۆ) /أ[8بتكه: قطعه. ]ب/(ڭ) متم دًا.(ۀ)

ذل  على المسلمي ، فآال  نق(ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ)لما نزلت: دي  اهلل.

: كسددوا وقاربوا، وفي كل ما يصيب المؤم  كألار ، حتى الشوكة ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ) 6.[5. ]وقالت عا)شة: وما يصيبكم في الدنيا4يشاكها(

ي يد أأل يألارقها،  7بغضًا، ال جل يكوأل عنده الم أ  ليا بمستكث  منها (پ

]هواه في الشيء (ٿ ٹ ٿ) .9: أجعل  م  نأني في حل8]فتآول[

(ڦ ڦ) وال هي ذا  توج. 11ال هي ]أيمة[ (ڇ) .10يح ص عليه[

(ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ) عنها.(ڄ ڄ) ألسنتكم بالشهاد .

م وج عيسى (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ): رموها بالزنا.12يعني

.13اب  م يم[

                                      
(، ع  قتاد  ب  النعماأل ا. وفيه 8164(، والحاكم ك3036لت مذي كلسناده ضعي . أم جه ا 1

 عم  ب  قتاد  ب  النعماأل، مجهول.
 في كج(: لال مواتًا. 2
الع ب تعامل الجمادا  في الوص  معاملة المؤنث، فيآولوأل: هذه أصنام، وهذه أحجار ( 3ك

التأنيث، فكي  يكوأل كبي   وهكذا، فاب  عباي يوض  أأل قوله تعالى ك لناثا( أي الموصوف ب

 هذا للًه.

 (. 2574أم جه مسلم ك4 
(، والطب ي في 3565لسناده صحي . أم جه لسحاي كما في "المطالب العالية" الب  حج  ك 5

 (.3203(، والحاكم ك7/516"التألسي " ك
 سآطت م  كج(.  6
 في كج(: بها. 7
 ا في كج(.ب(: فيآول. والمثبت م  كج(. وهو عند البخاري ومسلم كم-في كأ 8
 (، م  حديث عا)شة ل.3021(، ومسلم ك2450أم جه البخاري ك 9

 في كج(: طبعت عليه. 10
ج(. -في كأ(: أ)مة. والمثبت م  كب 11
 في كج(: لذ. 12

[: أي: بخ وج عيسى.159]النساء:(ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ )في كج(: 13

[: أي: مو  الكتابي أو عيسى.159]النساء:(ہ ہ)



  

]من[
1
 سورة األنعام 

ٻ ٱ ٻ ٻ

ككِمالالْدَراًرا((:  ((: تشالالكوأل.كك .3((: يجعلالالوأل لالاله ِعالالداًلكك

ككث المَّ َلالْم َتك الْ  ِفْتَنالت ه ْم((: حجالتهم. وقيالل:  ككَوَلَلَبْسالَنا((: لشالبهنا. يتب  بعضها بعضالًا.

ككَوْقالالً ا((:  هالالي الت هالالا ، واحالالدها أسالالطور  وأسالالطار .4ككَأَسالالاِطي  ((:  معالالذرتهم.

َعْنه  َوَيْنَأْوأَل َعْناله ((: نزلالت فالي أبالي  ككَوه ْم َيْنَهْوأَل صممًا. وأما الِوق : فإنه الحمل.

ككَيْنالالَأْوأَل((:  .5، كالالاأل ينهالالى المشالال كي  أأل يالالؤذوه، وينالالأى عنالاله/ب[ 10]ب/طالالالب

قال أبو جهل: قد نعلم يا محمد! لنال  تصالل الال حم وتصالدي الحالديث، وال  يتباعدوأل.

ب وَنَ  َوَلِكالال َّ نكالالذب ، ولكالال  نكالالذب الالالذي جئالالت بالاله، فالالأنزل اهلل تعالالالى: ككَفالالِإنَّه ْم ال ي َكالالذِّ

ككاْلَبْأَسالاِء((:  ككس لًَّما((: م صعدًا. ككَنأَلًآا((: س بًا. .6الظَّاِلِميَ  ِبآَياِ  اهللَِّ َيْجَحد وأَل((

كَكالضَّالال َّاِء((: ا مالال ا   نالالد  الألآالال . 7مالال  البالالأي، وتكالالوأل مالال  البالالؤي، ]وهالالو[

ككَيْصالِدف وأَل((: يعالدلوأل.  وأل.ككم ْبِلس الوأَل((: ايسال ككَفَلمَّا َنس الوا((: ت كالوا. وا وجاع.

ككَتالالْدع وأَل ِمالالالْ  د وأِل اهللَِّ((:  .ككَأْو َجْهالالَ ً ((: معاينالالالة وقيالالل: يع ضالالالوأل عالال  الحالالالق.

ككق ْل ه الَو اْلَآالاِدر   ككي أَل ِّط وأَل((: يضيعوأل. ككَما َجَ ْحت ْم((: كسبتم م  اإلثم. تعبدوأل.

: كأما لنها كا)نة ولم يأ  تأويلها --اهلل  َعَلى َأأْل َيْبَعَث َعَلْيك ْم َعَذاًبا((: قال رسول

ككِلك الاللِّ َنَبالالإ   ككِنالالَيًعا((: أهالالواء مختلألالالة. وقيالالل: ف قالالًا. ككَيْلِبَسالالك ْم((: يخلطكالالم. .8بعالالد(

                                      
 تياد  م  كب(.  1
 ج(. -طت م  كبسآ 2
 في كب(: عذاًل. 3
 ب( تياد : و.-في كأ 4
(، وعبد ال تاي 874ضعي . أم جه سعيد ب  منصور في "التألسي " كسبب نزول لسناده  5

(، والطب اني في "المعجم 4/1276(، واب  أبي حاتم في "التألسي " ك785في "التألسي " ك
، بثابت عم  سم  اب  عباي (، م  ط يق حبيب ب  أبي 12682، رقم: 12/133الكبي " ك

، بإسناد ضعي  ع  حبيب. بوروي ع  حبيب ب  أبي ثابت ع  سعيد ب  جبي  ع  اب  عباي 
 (. وفيه بك  ب  بكار ضعي .3228أم جه الحاكم ك

(، ع  ناجية ب  كعب ع  علي ا. وسأل 3230(، والحاكم ك3064ضعي . أم جه الت مذي ك 6
ل البخاري: الصحي  ع  أبي لسحاي ع  ناجية ع  النبي الت مذي البخاري ع  هذا الحديث فآا

-- 656م سل. انظ : "علل الت مذي الكبي " ك.) 
 ب(: هو. والمثبت م  كج(. -في كأ 7
(، م  حديث سعد ب  أبي وقاص ا. وفيه أبو بك  1466(، وأحمد ك3066ضعي . أم جه الت مذي ك 8

 اب  أبي م يم، ضعي .



  

ككَوِلأْل  ككَأأْل ت ْبَسَل((: تألض . وقيل: تحالبا. م ْسَتَآ ٌّ((: حآيآة. وقيل: وقت ومكاأل.

ككَفَلمَّالالا َجالال َّ((:  .3ككاْسالالَتْهَوْته ((: أتلتالاله .2حواككأ ْبِسالالل وا((: أفضالال .1َتْعالالِدْل((: تآسالالط

لمالا نزلالت: ككَوَلالْم َيْلِبس الوا ِليَمالاَنه ْم  ككَأَفَلْت((: تالت الشما ع  كبالد السالماء. أظلم.

 .4ِبظ ْلالالالم (( قالالالال الصالالالحابة: وأينالالالا لالالالم يظلالالالم؟ فنزلالالالت: ككِلألَّ الشِّالالالْ َك َلظ ْلالالالٌم َعِظالالاليٌم((

وأصالالحابه، ليسالالت فالالي هالالذه  6فالالي لبالال اهيم ]؛[: هالالذه   قالالال علالالي 5و /أ[ 11]ب/

ككَباِسط وا َأْيِديِهْم((:  ككَوَما َقَدر وا اهللََّ َحقَّ َقْدِرِه((: ما عظموه حق تعظيمه. .7ا مة

ككَموَّْلَنالاك ْم((:  الشالديد. 8ككَعالَذاَب اْله الوأِل((: الالذي يآال  باله الهالواأل البسط: الضال ب.

 ء الشالالالما بالنهالالالار، وضالالالوء الآمالالال  بالليالالالل.ككَفالالالاِلق  اإِلْصالالالَباِح((: ضالالالو أعطينالالالاكم.

 ككح ْسالالَباًنا((: عالالدد ا يالالام والشالالهور والسالالني . وقيالالل: م امالالي ورجومالالًا للشالالياطي .

ككِقْنَواأٌل َداِنَيٌة((: قصار النخالل  ككَوم ْسَتْوَدٌع((: في ال حم. ككم ْسَتَآ ٌّ((: في الصلب.

أل والجماعالالة: قنالالواأل، عالالذوقها بالالا ر . وقيالالل: الآنالالو: العالالذي، واالثنالالا 9]اللصالآة[

ككَوَمَ ق وا َله  َبِنيَ ((: تخ صالوا وافتعلالوا  ككَوَيْنِعِه((: نضجه. مثل: صنو وصنواأل.

ككَوِلَتْصالَغى((:  ككق الب ًل((: معاينالة ومواجهالة. ككَدَرْسالَت((: تعلمالت. ذل  كذبًا وكألال ًا.

ء حسالنة وساليئة وهالو ككت ْم  َف اْلَآْوِل((: كل نالي ككَوِلَيْآَتِ ف وا((: ليكتسبوا. لتميل.

: يالا رسالول اهلل! نأكالل مالا نآتالل 10]فآالالوا[ --أتى أناي النبالي  باطل فهو تم ف.

 .12: ككَفك ل الالوا ِممَّالالا ذ ِكالالَ  اْسالالم  اهللَِّ َعَلْيالالِه((11وال نأكالالل مالالا يآتالالل اهلل؟! فالالأنزل اهلل تعالالالى

ككَعَلالالالى  أل.[ وهالالالوا8ككَصالالالَغاٌر((: مذلالالالة ]ج/ ككَمْيًتالالالا َفَأْحَيْيَنالالالاه ((: ضالالالااًل فهالالالديناه.

                                      
ط، بل بمعنى الألداء، ومثل هذا ال يخألى على اب  عباي ب، والظ  العدل هنا ليا بمعنى الآس 1

 به أنه أدرج م  أحد ال وا  الضعألاء.
 في كج(: فضحوا. 2
 في كج(: أضلته. 3
اهلل ب  مسعود ا، م  غي   (، م  حديث عبد124(، ومسلم ك3360أم جه بنحوه البخاري ك 4

 لأل، كفنزلت(.
 سآطت م  كب(.  5
 ج(. -سآطت م  كب 6
(، واب  أبي حاتم في "التألسي " 9/378ضعي  جدًا. أم جه الطب ي في "التألسي " ك 7

 (. وفي لسناده قيا ب  ال بي  ضعي ، وتياد ب  ح ملة مجهول.4/1333ك
 في كب(: الهوأل. 8
 ج(. -في كأ(: الملصآة. والمثبت م  كب 9

 ب(: قالوا. والمثبت م  كج(. -في كأ 10
 ج(. -سآطت م  كب 11
(، واب  ماجة 4437(، والنسا)ي في "المجتبى" ك3069(، والت مذي ك2819جه أبو داود كحس . أم  12

 .ب(، م  ط ي يآوي بعضها بعضاً ع  اب  عباي 7105(، والحاكم ك3173ك



  

ككَحم وَلالًة((:  ككَوَحْ ٌث ِحْجٌ ((: ح ام. َمَكاَنِتك ْم((: ناحيتكم وحالتكم التي أنتم عليها.

 ككَوَفْ ًنالالا((: الغالالنم. الخيالالل والبغالالال والحميالال ، وكالالل نالاليء يحمالالل عليالاله.1اإلبالالل و

 ككك اللَّ ِذي ظ أل ال  ((: البعيال  والنعامالة وغيال  .2ككَمْع  وَنا   ((: ما يع ش م  الكال وم

((: مالالا علالالق بهالا مالال  الشالالحم. 3ككَمالالا َحَمَلالالْت ظ ه ور ه َمالا ككَمْسالالأل وًحا((: مه اقالًا. ذلال .

 ككِدَراَسالالِتِهْم((: تلوتهالالم. .5ككِلْمالاللي ((: الألآالال  .4ككاْلَحَواَيالالا((: المبغالال  /ب[11]ب/

ذا طلعالالت ككال َينأَلالال   َنأْلًسالالا ِليَمان َهالالا َلالالْم َتك الالْ  اَمَنالالْت ِمالالْ  َقْبالالل ((: ل ككَصالالَدَف((: أعالال  .

  الشما م  مغ بها.

                                      
 سآطت م  كج(.  1
 في كج(: الك م. 2
 (: ظهورها.ب-في كأ 3
 كذا في النسخ الثلث، والصواب: المبع  بالعي  4
 في كج(: فآ . 5



  

]من[
1
 سورة األعراف 

ٻ ٱ ٻ ٻ

ككَوَلَآْد َمَلْآَناك ْم ث مَّ َصوَّْرَناك ْم((: ملآوا في أصلب ال جال وصوروا في 

((: ككَيْخِصأَلاأِل ككَمْذء وًما((: ملومًا.. 3]ككِصَ اَطَ ((: ط يآ [ أرحام النساء.

  5 ]ككِريًشا((: ]وق ئ:[ية ع  ف جيهما. ككَسْوات ه َما((: كنا الوري. 4]يؤلألاأل[

. كانت الم أ  في الجاهلية 7الذي هو منهم[ 6ككَقِبيل ه ((: قبيلته "ريانًا": مااًل.

[ 8؟ ]أ/10 9، ]للى ام ه[ 8ككق ْل َمْ  َح ََّم ِتيَنَة اهللَِّ((تطوف وهي ع يانة، فنزلت: 

النار، وقص    قال حذيألة: أصحاب ا ع اف: قوم تجاوت  بهم حسناتهم ع 

عليهم رب  فيآول:  12هم في ا ع اف لذ ]اطل [ 11سيئاتهم ع  الجنة، فبينا

. ككَغَواش ((: ما َغَشوا به. ككَنِكًدا((: 13كقوموا ادملوا الجنة، فإني قد غأل   لكم(

 قليًل. ككَحِثيًثا((: س يعًا. ككَأَقلَّْت((: حملت. ككَقْوًما َعِميَ ((: كألارًا عميت قلوبهم.

                                      
 ج(. -تياد  م  كب 1
 ج(. -سآطت م  كب 2
 [: ط يق. والمثبت م  كج(. 86ب(: ككِصَ اط ((]ا ع اف:-في كأ 3
  . والمثبت م  كب(.، وفي كج(: يلألاأليؤلألاأل كأ(: في 4
ب(: المال. والمثبت م  كج(. ق أ بها: عثماأل واب  عباي والحس  ومجاهد وقتاد  -في كأ 5

تيد وأبو رجاء وتر ب  حبيش وعاصم في رواية وأبو عم و والسلمي وعلي ب  الحسي  وابنه 

الوجيز،  . المح ر^(. وهي ق اء  ثابتة ع  النبي 5/30في رواية. البح  المحيط،  بي حياألك

 (2/389الب  عطية ك
 في كب(: جيله. 6
 ج( عكا الت تيب بي  اآليتي .-في كب 7
واب  عباي والحس  ومجاهد وقتاد  ب(: المال. والمثبت م  كج(. ق أ بها: عثماأل -في كأ 8

والسلمي وعلي ب  الحسي  وابنه تيد وأبو رجاء وتر ب  حبيش وعاصم في رواية وأبو عم و 

(. وهي ق اء  ثابتة ع  النبي ^.المح ر الوجيز، 5/30في رواية. البح  المحيط،  بي حياألك

 (2/389الب  عطية ك
 ب(: التي. والمثبت م  كج(.  -في كأ 9

 چٻ  ٻ  پ  پ     پ  چ مسلم في صحيحه، كتاب: التألسي ، باب: في قوله تعالى:أم جه  10

 في كج(: بينا. 11
 ب(: طل . والمثبت م  كج(. -في كأ 12
(، واب  أبي حاتم في "التألسي " 10/212ضعي . أم جه الطب ي في "التألسي " ك 13

 ألة ا.(، م  ط يق عام  الشعبي ع  حذي5/1484ك

 «. م سل موقوف»(، وقال: 102وأم جه البيهآي في "البعث والنشور" ك



  

 َبْسَطًة((: ند . ككَتْنِحت وأَل اْلِجَباَل((: تشآآونها. ككال َّْجأَلة ((: الزلزلة الشديد .كك

 ككَجاِثِميَ ((: ميتي . ككال َتْبَخس وا((: ال تظلموا.ككَوَتص دُّوأَل((: تص فوأل.

. ككاْفَتْ ((: اقب. ككَكَأأْل َلْم َيْغَنْوا((: لم يآيموا. ككاَسى((: 1ككِعَوًجا((: ]تيغًا[

  أم ه. ككَتْلَآ  ((: تلآم. ككَوَيَذَرَك ككَعأَلوا((: كث وا. ككَأْرِجِه((: أمِّ أحزأل.

/أ[ ككالطُّوَفاأَل((: المط . كَكاْلآ مََّل((: الج اد 12. ]ب/2َ ((: يت ك عبادت َواِلَهت

ككَيطَّيَّ  وا((: يتشاءموا. ككال ِّْجز ((: السخط. ككَيْعِ ن وأَل((:  الذي ليا له أجنحة.

اهلل.  3بنوأل. ككم َتبٌَّ ((: هال . وقيل: مس األ. ككِميَآا   َربِِّه((: الوقت الذي ]قدره[ي

ككَدكًّا((: مدقوقًا. ككم َواٌر((: صو . ككس ِآَط ِفي َأْيِديِهْم((: كل م  يذم فآد سآط في 

ل ككَواْمَتاَر م وَسى َقْوَمه ((: ]دعا موسى لآومه، فجع .4يده. ككَأِسأًلا((: ]حزينًا[

ككَفَسَأْكت ب َها ِللَِّذيَ  َيتَّآ وأَل((.  6تبعه، ]كما قال:[او --دعاءه لم  ام  بمحمد  5اهلل[

ككِلأْل ِهَي ِلالَّ ِفْتَنت َ ((: لأل هو لال عذاب . ككه ْدَنا((:  ككَفخ ْذَها ِبآ وَّ  ((: بجد وحزم.

حموه ووق وه. رجعنا. ككِلْصَ ه ْم((: ثآل عهدهم ومواثيآهم. ككَوَعزَّر وه ((: 

ككَفاْنَبَجَسْت((: انألج  . ككَيْعد وأَل ِفي السَّْبِت((: ]يتعدوأل ويتجاوتوأل فيه حدود 

ككن  ًَّعا((: ظاه   على  .9ككَنَبَأ الَِّذي اَتْيَناه  اَياِتَنا((: بلعام ب  باعوراء8. 7اهلل له[

ككَنَتْآَنا((:  لمختب .الماء. ككَبِئيا ((: نديد. ككَوَبَلْوَناه ْم((: عاملناهم معاملة ا

                                      
 ب(: الزيغ. والمثبت م  كج(. -في كأ 1
 على ق اء  كلالهت (، وهي ق اء  ناذ ، وق اء  العش   كالهت (. 2
 ج(. -في كأ(: قدر. والمثبت م  كب 3
 ب(: الحزي . والمثبت م  كج(. -في كأ 4
 ، فبعث اهلل سئل، فجعل. والمثبت م  كج(.دعا موسى ب(:-كأ في 5
 تياد  م  كج(.  6
 في كأ(: يتعدوأل له يتجاوتوأل له، وفي كب(: يتعدوأل له تجاوته. والمثبت م  كج(.  7
 في كأ( تياد : و. 8
قاله اب  مسعود، وأم جه عنه النسا)ي في السن  الكب ى، كتاب: التألسي / سور  ا ع اف،  9

[ وذك  االمتلف فيه 175]ا ع اف: چڻ  ں  ڻ  ڻ چقوله تعالى:

(، والحاكم في المستدرك، كتاب: التألسي / تألسي  سور  ا ع اف 10/103/11129ك

( وقال الذهبي: على ن ط البخاري ومسلم. وأورده الهيثمي في مجم  2/355/3258ك

ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  چ  الزوا)د، كتاب: التألسي / تألسي  سور  ا ع اف، قوله تعالى:

 [. وقال: رواه الطب اني، ورجاله رجال الصحي .175]ا ع اف: چڻ

 



  

ثم  ؛رفعنا. ا سباط: قبا)ل بني لس ا)يل. ككَوِلْذ َأَمَذ َربَُّ (( ، اآلية: ملق اهلل ادم 

، فآال: كملآت هؤالء للجنة، وبعمل أهل الجنة 1مس  ]بيده واستخ ج منه ذرية[

، فآال: ملآت هؤالء للنار، وبعمل 2يعملوأل، ثم مس  ظه ه فاستخ ج منه ذريته

ككَأْمَلَد ِلَلى اَ ْرِ ((: قعد ومال للى الدنيا.  . ككَذَرْأَنا((: ملآنا.3النار يعملوأل(أهل 

: نأتيهم م  مأمنهم. ككَأيَّاأَل م ْ َساَها((: متى 4/ب[ ككَسَنْسَتْدِرج ه ْم((: أي12]ب/

 . ككم ِذ اْلَعأْلَو((: أنألق6بها ]ولطي [ 5وقوعها وم وجها؟ ككَحأِليٌّ َعْنَها((: ]عالم[

يع ف حسنه. ككَينَزَغنََّ ((:  8((: بالمع وف الذي7الألضل. ككَوْأم ْ  ِباْلع ْ فِ 

ككَلْوال اْجَتَبْيَتَها((: لوال أحدثتها  يستخألن . ككَطاِ)ٌ ((: لمة. ككَيم دُّوَنه ْم((: يزينوأل.

 10يعيش ]لها[ 9أو تلآيتها فأنشأتها. لما حملت حواء طاف بها لبليا، فكاأل ]ال[

[ 9: سميه عبد الحارث فعاش، وكاأل ذل  م  وحي الشيطاأل ]ج/ولد، فآال

ككَتَض ًُّعا  .12، ]وذل  قوله تعالى: ككَفَلمَّا اَتاه َما َصاِلًحا(( ، اآلية[11وأم ه

 َوِميأَلًة((: استكانة وموفًا.

 

 

 

 

                                      
 في كب(: ظه ه فاستخ ج منه ذريته، وفي كج(: ظه ه فاستخ ج منه ذرية. 1
 في كج(: ذرية. 2
(، والنسا)ي في "السن  3075(، والت مذي ك4703لسناد ضعي ، أم جه أبو داود ك3

عًا م  ط يق مال  ب  أنا بإسناده ع  عم  (، رووه جمي311(، وأحمد ك11126الكب ى" ك

(، وفي لسناده مسلم ب  2، رقم: 2/898ا.وأم جه مال  في "الموطأ" رواية يحيى الليثي ك

 يسار، مجهول.
 سآطت م  كج(.  4
 ج(. -في كأ(: فما لم. والمثبت م  كب 5
 في كج(: ومبالغ. 6
 في كب(: بالمع وف. 7
 في كب(: بالذي. 8
 . ج(-تياد  م  كب 9

 ج(. -في كأ(: بها. والمثبت م  كب 10
(، م  4003(، والحاكم ك20117(، وأحمد ك3077لسناده ضعي . أم جه الت مذي ك 11

 ط يق عم  ب  لب اهيم ع  قتاد  وعم  ضعي  في قتاد 
تياد  م  كج(. 12



  

 2سورة األنفال 1]من[

 3[ٻ ٱ ٻ ٻ]

، فنزلت: نزلت ا نألال في بدر. قال سعد: لما كاأل يوم بدر سألت سيألًا

. ككَذاِ  6نافلة: عطية. ككَوِجَلْت((: ف قت 5. ]جم [4ككَيْسَأل وَنَ  َعِ  اَ ْنأَلاِل((

.ككم ْ ِدِفيَ ((: متتابعي  فوجًا بعد فوج. ككك لَّ َبَناأل ((: ا ط اف. 7الشَّْوَكِة((: الحد

ا. ككَتْحأًلا((: وقيل: أط اف ا صاب .ككَناقُّوا اهللََّ َوَرس وَله ((: باينوهما ومالألوهم

العود . ككَأْو م َتَحيًِّزا((:  9ككم َتَح ًِّفا((: متعطألًا مستط دًا يطلب 8متجمعي  متداني .

منضمًا. ككَجاَءك م  اْلأَلْت  ((: المدد.ككِلَما ي ْحِييك ْم((: يصلحكم. ككِلي ْثِبت وَك((: لي وِثآ وك. 

الحق م  عندك، للخ، فنزلت:  ككف ْ َقاًنا((: نص ًا. قال أبو جهل: لأل كاأل هذا هو

.  ككم َكاًء َوَتْصِدَيًة((: المكاء: 10/أ[ َوَأْنَت ِفيِهْم((13ككَوَما َكاأَل اهللَّ  ِلي َعذَِّبه ْم ]ب/

.ككَفَيْ ك َمه ((: يجمعه. ككَيْوَم 11لدمال ا صاب  في أفواههم. والتصدية: الصألي 

الباطل. ككِلْذ َأْنت ْم ِباْلع ْدَوِ  الدُّْنَيا َوه ْم اْلأل ْ َقاأِل((: يوم بدر، ف ي اهلل فيه بي  الحق و

نزول  12ِباْلع ْدَوِ  اْلآ ْصَوى((: نزول بشألي  الوادي ا دنى للى المدينة، ]وعدوكم[

الوادي ا قصى للى مكة. ككَوال َّْكب ((: أصحاب اإلبل، يعني: العي .  13بشألي 

 ْم((: دولتكم وغلبتكم. ككَبَطً ا((: طغيانًا.ككَفَتأْلَشل وا((: تجبنوا. ككَوَتْذَهَب ِريح ك 

. ككَنَكَص َعَلى َعِآَبْيِه((: رج  موليًا. ككَوذ وق وا((: بان وا 14ككَجاٌر َلك ْم((: حاف،

                                      
 تياد  م  كب(.  1
في كب( تياد : والب اء . 2
 ج(. -سآطت م  كب 3
 (.1748أم جه مسلم ك 4
 تياد  م  كج(.  5
 في كج(: فزعت. ومعناهما متآارب، فالأل ي هو الخوف. 6
 في كج(: الحد . 7
 في كب( تياد : بكيد مك  ت دي  نوند ت 8
 في كج(: لطلب. 9

 (، م  حديث أنا ب  مال  ا.2796(، ومسلم ك4648أم جه البخاري ك 10
. تألسي  اب  ج ي  المشهور في التألسي  أأل المكاء: التصألي ، والتصدية: التصأليق 11

 (526-13/522ك
 في كج(: والعدو. 12
 في كب(: بشألي  . 13
 في كب(: حافظًا. 14



  

نكل 2. وليا هذا م  ذوي الألم. ككَفَش ِّْد ِبِهْم َمْ  َمْلأَله ْم((: ]فأل ي و[1]وج بوا[

قب عهد. ككِمَياَنًة((: نآضًا كل نا 4به جم  3بهم م  بعدهم، يعني: ]ف ي[

. ككِلأْل َيك ْ  5للعهد.ككَوِلأْل َجَنح وا((: طلبوا ومالوا. ككَح ِِّ  اْلم ْؤِمِنيَ ((: ]حضهم[

ِمْنك ْم ِعْش  وأَل َصاِب  وأَل َيْغِلب وا ِماَ)َتْيِ ((: لما نزلت كتب عليهم أال يأل  واحد م  

تب أال يأل  ما)ة م  ما)تي . ككَما اْسَتَطْعت ْم عش  ، ثم نزلت: ككاآلأَل َمألََّ  اهللَّ ((. فك

. لما كاأل يوم بدر 6: كأال لأل الآو  ال مي(--[ قال رسول اهلل 9ِمْ  ق وَّ  ((: ]أ/

وقعوا في الغنا)م قبل أأل تحل لهم، فأنزل اهلل تعالى: ككَلْوال ِكَتاٌب ِمَ  اهللَِّ َسَبَق((. 

مناتل: ثلث يآاتل العدو، وثلث يجم   7/ب[ يوم بدر على ثلثة13كاأل الناي ]ب/

، فامتصموا، --المتاع ويأمذ ا سارى، وثلث عند الخيمة يح سوأل رسول اهلل 

على  9، ]فآسمها[: --للى رسول اهلل  8فانتزع اهلل الغنيمة م  أيديهم، ]فجعلها[

 . ككِمْ  َوالَيِتِهْم((: مي اثهم.10السواء

                                      
 في كأ(: وبش وا. والمثبت م  كب(.  1
 تياد  م  كج(.  2
 ب(: تأل ي. والمثبت م  كج(.-في كأ 3
 في كب(: جمي . 4
 ج(. -في كأ(: حضضهم. والمثبت م  كب 5
 ب  عام  ا.م  حديث عآبة  ،(1917أم جه مسلم ك 6
 ج(: ثلث.-في كب 7
 ب(: فجعله. والمثبت م  كج(. -في كأ 8
 ب(: فآسمه. والمثبت م  كج(. -في كأ 9

أم جه الحاكم في المستدرك م  حديث عباد  ب  الصامت، كتاب: التألسي / تألسي  سور   10

( وقال الحاكم: حديث صحي  على ن ط مسلم ولم يخ جاه. ووافآه 2/356/3256ا نألال ك

لذهبي.ا



  

]من سورة براءة[
1

 

. قال عثماأل : ككانت ا نألال م  أوا)ل 2في سور  ]ب اء [ لم يكتبوا البسملة

م  ام  الآ األ، وكانت قصتها نبيهة بآصتها،  3ما نزلت بالمدينة، وكانت ب اء 

ولم يبي  لنا أنها منها، فم  أجل ذل  ق نت --فظننت أنها منها، فآبب النبي 

. 6البسملة أماأل :5. وقال علي ]ا[4بينهما، ولم أكتب: بسم اهلل ال حم  ال حيم(

لما نزل أولها بعث رسول 7]نزلت ل ف  ا م  بالسي ، و[ -ب اء -وهذه السور  

عليًا فنادى بأرب : ذمة اهلل ورسوله ب يئة م  كل مش ك، ككَفِسيح وا ِفي --اهلل 

مش ك، وال يطوف  بالبيت ع ياأل،  8اَ ْرِ  َأْرَبَعَة َأْنه   (( ، وال يحجَّ  بعد ]العام[

((: سي وا. 11.ككَفِسيح وا10. ككَبَ اَءٌ ((: أذاأل ]ولعلم[9دمل الجنة لال مؤم وال ي

ككَمْ َصد ((: ط يق. ككال َيْ ق ب وا((: ال يحألظوا. ككِلالًّ َوال ِذمًَّة((: اآلل: الآ ابة. 

 13.ككِسَآاَيَة اْلَحاجِّ((: سآيهم12والذمة: العهد. ككَوِليَجًة((: أولياء ]وأملء[

أ[ في الموسم. ككَعْيَلًة((: فآ ًا. ككي َضاِهئ وأَل((: يشبهوأل.ككَذِلَ  /14الش اب ]ب/

: الآا)م.كَكَأنَّى ي ْؤَفك وأَل((: كي  يكذبوأل؟! 14الدِّي   اْلَآيِّم ((: الآضاء الآيم ]أي[

[ ي ْطأِلئ وا((: 10وقيل: كي  يص فوأل ع  الحق بعد وضوح الدليل؟!ككَأأْل ]ج/

                                      
 تياد  م  كج(.  1
 ج(. -في كأ(: الب اء . والمثبت م  كب 2
 في كب(: الب اء . 3
(، والنسا)ي في "السن  الكب ى" 3086(، والت مذي ك786ضعي ، أم جه أبو داود ك 4

 (.399(، وأحمد ك7953ك
 تياد  م  كج(.  5
وفيه محمد ب   (.556(، واب  ا ع ابي في "المعجم" ك3273موضوع. أم جه الحاكم ك 6

 تك يا ب  دينار، يض  الحديث.
 تياد  م  كج(.  7
 ج(. -في كأ(: اليوم. والمثبت م  كب 8
(، م  ط يق 3091لسناده ضعي ، وبعب فآ اته ورد  موقوفة صحيحة. أم جه الت مذي ك 9

. والحكم لم يسم  م  مآسم لال ممسة أحاديث، بالحكم ب  عتيبة ع  مآسم ع  اب  عباي 

(، ومسلم 369(. وأم ج البخاري ك2/434ا منها. انظ : "تهذيب التهذيب" كوليا هذ

( ع  أبي ه ي   ا قال: بعثني أبو بك  في تل  الحجة في مؤذني  يوم النح ، نؤذأل 1347ك

 بمنى: أال يحج بعد العام مش ك، وال يطوف بالبيت ع ياأل.
 ب(: لعلم. والمثبت م  كج(. -في كأ 10
 في كب(: ككسيحوا((. 11
 ج(: ودملء.-في كب 12
 في كب(: سآايتهم. 13
 ب(: هو. والمثبت م  كج(.-في كأ 14



  

.ككانأِل  وا((: 1ككِلي َواِطئ وا((: ]يوافآوا ويشبهوا[ يخمدوا. ككَكافًَّة((: جميعًا.

((: غنيمة. ككالشُّآَّة ((: المسي  2ام جوا. ككاثَّاَقْلت ْم((: أحببتم المآام. ككَعَ ًضا

والمسافة. وقيل: السأل . ككَفَثبََّطه ْم((: حبسهم ومذلهم. ككَمَبااًل((: فسادًا. 

كَوَقلَّب وا َلَ  ا  م وَر((: اجتهدوا في الحيلة ككَو ََْوَضع وا((:  س عوا بالنميمة. ك

وال توبخني. ككِلْحَدى اْلح ْسَنَيْيِ ((:  3علي  والكيد ب .ككَوال َتأْلِتنِّي((: ال تخ جني

.ككَمْلَجًأ((: مه بًا. الملجأ: الح ت في الجبل. ككَمَغاَرا  ((: 4]فت  أو نهاد [

ا ر  المخألية. ككم دََّمًل((:  في 6. وقيل: ]الس داب[5الغي األ ]والس اديب[

الس ب والمأوى. ككَيْجَمح وأَل((: يس عوأل.ككَيْلِمز َك((: يعيب  ويطع  علي . 

: يتألألهم بالعطية. ككه َو 7ككَواْلَعاِمِليَ  َعَلْيَها((: السعا . ]ككَواْلم َؤلَّأَلِة ق ل وب ه ْم(([

ه ْم((: ت كوا طاعة اهلل فت كهم م  أ ذ أٌل((: يسم  م  كل واحد. ككَنس وا اهللََّ َفَنِسَي

قوم  9. ككَواْلم ْؤَتأِلَكاِ ((: ]ق ى[8ثوابه وك امته. ككِبَخلِقِهْم((: ]بذنبهم وبنصيبهم[

لوط. ا)تألكت: انآلبت بها ا ر . ككَعْدأل ((: م لد. عدنت بأر : أقمت بها. 

--سول اهلل ككَواْغل ْ،((: أذهب ال فق عنهم. لما توفي عبد اهلل ب  أ بي قام ر

/ب[ككَوَما 14]ب/ 10ليصلي عليه، فأنزل اهلل تعالى: ككَوال ت َصلِّ َعَلى َأَحد  ِمْنه ْم((

َنَآم وا((: وما ك هوا. ككَيْلِمز وأَل((: يعيبوأل ويغتابوأل ويطعنوأل. ككِلالَّ ج ْهَده ْم((: 

وا أعمالهم م  وهو الآليل الذي يتعيش به. ككِلَذا َنَصح وا هللَِِّ َوَرس وِلِه((: أملص

الغش.ككاْلم َعذِّر وأَل((: أهل العذر. ككَوَصَلَواِ  ال َّس وِل((: استغألاره. ككَمَ د وا َعَلى 

، ]لألظاأل 11النِّأَلاِي((: لجوا فيه وأبوا غي ه. ]ككت َطهِّ  ه ْم َوت َزكِّيِهْم ِبَها(([

لَتَ  الطاعة واإلملص. ككِلألَّ َص14كثي . والزكا :  13]ونحوهما[ 12مت ادفاأل،[

                                      
 في كب(: ليوافآوا وليشبهوا. 1
 في كج(: ع  . 2
 في كج(: تخزني. 3
 في كج(: الألت  أو الشهاد . 4
 في كب(: والس ادب. 5
 في كج(: ا س اب. 6
 وب ه ْم((.في كب(: والمؤلألة الآلوب، وفي كج(: ككاْلم َؤلَّأَلِة ق ل  7
 في كج(: بنصيبهم م  الدنيا. 8
 ب(: وهي. والمثبت م  كج(. -في كأ 9

 .ب(، م  حديث اب  عم  2400(، ومسلم ك1269أم جه البخاري ك 10
 ككتطه هم وتزكيهم((. تطه هم بها وتزكيهم، وفي كب(: كأ(: في 11
 تياد  م  كج(.  12
 ب(: ونحوها. والمثبت م  كج(. -في كأ 13
 اد : و.في كب( تي 14



  

َسَكٌ  َله ْم((: رحمة لهم. ككم ْ َجْوأَل  َِْمِ  اهللَِّ((: مؤم وأل ليآضي اهلل فيهم ما هو 

قا . ككِضَ اًرا((: يضاروأل به. ككَوِلْرَصاًدا((: انتظارًا.ككَنأَلا ج   ف ((: على 

. والج ف: ما يج ف م  السيول 1ج ف ]مهوا . والشألاء والشألي  واحد[

 3: لذا تهدمت ]وانهار [2(: ها) ، يآال: تهور  البئ وا ودية. ككَهار (

--مثله.ككِريَبًة((: نكًا. ككِلالَّ َأأْل َتَآطََّ  ق ل وب ه ْم((: يعني: المو . سئل رسول اهلل 

. قال علي ا: سمعت رجًل يستغأل   بويه 4ع  السا)حي  قال: كهم الصا)موأل(

أل؟! فآال: أليا قد استغأل  وهما مش كاأل! فآلت: أتستغأل   بوي  وهما مش كا

[ فنزلت: ككَوَما َكاأَل 10، ]أ/--لب اهيم ؛  بيه وهو مش ك؟ فذك ته للنبي 

. فآال جاب : كلما ما  أبو 5اْسِتْغأَلار  ِلْبَ اِهيَم  َِِبيِه ِلالَّ َعْ  َمْوِعَد   َوَعَدَها ِليَّاه ((

اهلل. فأنزل اهلل: ككَما : ال أتال أستغأل  ل  حتى ينهاني --طالب قال رسول اهلل 

. وقيل: َدعَّاء كثي  8.كك ََوَّاٌه((: المؤم  ]تواب[7(6/أ[ ِللنَِّبيِّ(( ، ]للخ[15َكاأَل ]ب/

البكاء. وقيل: بلساأل الحبشة: ال حيم نألآًا وف قًا. ككَوَعَلى الثَّلَثِة الَِّذيَ  م لِّأل وا((: 

َصٌب((: لعياء م  التعب. ككَوال كعب ب  مال  وصاحبيه. ككَمْخَمَصٌة((: مجاعة.ككَن

َيَطئ وأَل َمْوِطًئا((: وال يآألوأل موقألًا. ككَنْيًل((: أس ًا وقتًل. ككَطاِ)أَلٌة((: عصبة. 

: ما نق ككِغْلَظًة((: ند . ككي أْلَتن وأَل((: ي بتلوأل. ككَعِزيٌز((: نديد.ككَما َعِنتُّْم((

 عليكم.

                                      
في كأ(: مهور . الشألاء والشيأل  وهو حده، وفي كب(: مهوا . الشألاء والشألي  وموحد .  1

 والمثبت م  كج(. 
 سآطت م  كج(.  2
 ج(. -في كأ(: فانهار. والمثبت م  كب 3
(، ع  أبي 3303(، وعنه البيهآي في "نعب اإليماأل" ك3288ضعي . أم جه الحاكم ك 4

 اإلرسال.ه ي   ا. وأعله البيهآي ب
( م  771، وأحمد ك(2036ك (، والنسا)ي في "المجتبى"3101ضعي . أم جه الت مذي ك 5

 ط يق أبي الخليل ع  علي ا. وأبو الخليل مجهول.
 تياد  م  كج(.  6
(، م  ط يق أبي حمة اليماني ع  سألياأل ب  عيينة 3290لسناده ضعي . أم جه الحاكم ك 7

وقال الحاكم: وقال لنا أبو علي على أث ه: ال أعلم أحدًا  .بع  عم و ب  دينار ع  اب  عباي 

 وصل هذا الحديث ع  سألياأل غي  أبي حمة اليماني، وهو ثآة، وقد أرسله أصحاب اب  عيينة.

: ملسو هيلع هللا ىلص(، م  حديث المسيب ب  حزأل ا: قال رسول اهلل 24(، ومسلم ك1360وأم ج البخاري ك

ل اهلل تعالى فيه: ككَما َكاأَل ِللنَِّبيِّ كأما واهلل  ستغأل أل ل  ما لم أ ْنَه عن . فأنز

 [(.113...((]التوبة:
في كأ(: الثواب، وفي كب(: التواب. والمثبت م  كج(.  8



  

]من[
1
سورة يونس ]؛[ 

2
 

ٻ ٱ ٻ ٻ

. وقيل: ملسو هيلع هللا ىلصالسعاد  في الذك . وقيل: محمد  4َقَدَم ِصْدي ((: ]سبق لهم[ككَله ْم 

. ككَدْعَواه ْم((: دعاؤهم. ككَوال َأْدَراك ْم((: ال 5ا عمال الصالحة. وقيل: ]مي [

أعلمكم. ككَوِلَذا َأَذْقَنا النَّاَي َرْحَمًة((: مط ًا.  ككِلَذا َله ْم َمْكٌ ((: قول بالتكذيب، أي: 

بط وا. ككَحتَّى ِلَذا ك ْنت ْم ِفي اْلأل ْلِ  َوَجَ ْيَ  ِبِهْم((: المعنى: بكم.  6وا[لذا ]أمصب

. ككَفاْمَتَلَط ِبِه َنَبا   اَ ْرِ ((: فنبت 7[ الهلكة11ككأ ِحيَط ِبِهْم((: دنوا م  ]ج/

بالماء م  كل لوأل.ككت ْم  َفَها((: تينتها وحسنها. ككَحِصيًدا((: ال نيء فيها. 

َلْم َتْغَ  ِباَ ْمِا((: لم تك  با ما. ككَوال َيْ َهق ((: ال يغشى. ككَقَتٌ ((: سواد  ككَكَأأْل

م  الكآبة. ككَتْ َهآ ه ْم ِذلٌَّة((: يصيبهم ذل ومزي وهواأل. ككَعاِصم ((: مان . 

. ]ككت أِليض وأَل((: 8ككأ ْغِشَيْت((: أ لبست. ككَفَزيَّْلَنا((: ف قنا.ككَتْبل وا((: تختب 

: كهي --. ككَوَما َيْعز ب ((: يغيب.ككَله م  اْلب ْشَ ى((: قال رسول اهلل 9وأل[تألعل

.ككِلالَّ َيْخ  ص وأَل((: يآولوأل ما ال 10ال ؤيا الصالحة ي اها المسلم أو ت ى له(

/ب[ به في حوا)جكم. ككَأْجِمع وا 15يكوأل. ككم ْبِصً ا((: مضيئًا؛ لتهتدوا ]ب/

. ككغ مًَّة((: مخأليًا غي  ظاه . ككث مَّ اْقض وا ِلَليَّ َوال َأْمَ ك ْم((: اعزموا على أم 

                                      
 تياد  م  كب(.  1
 تياد  م  كج(.  2
 ج(. -سآطت م  كب 3
 في كج(: سابآة م . 4
لما جاء في كتب  ا ليق ؛  نه موافق والمثبت م  كب(، وهو .، وفي كج(: الخي في كأ(: مب  5

 التألسي .
 ب(: مصبوا. والمثبت م  كج(. -في كأ 6
 في كج(: التهلكة. 7
 في كج(: تخب . 8
 [: تألعلونه.61في كج(: ككت أِليض وأَل ِفيِه((]يونا: 9

(، ع  أبي الدرداء ا، وأم جه الت مذي 27510(، وأحمد ك2273أم جه الت مذي ك 10

ب  الصامت ا. وأم جه أيضًا اب  ماجة ( ع  أبي سلمة قال: نبئت ع  عباد  2275ك

(. وهو حس  بمجموع ط قه انظ  السلسلة الصحيحة رقم 22687(، وأحمد ك3898ك

 (.1786ك



  

وال تؤم وأل، يعني: امضوا لليَّ بمك وهكم.  1ت ْنِظ  وأِل((: انهضوا ]لليَّ[

ككِلَتْلأِلَتَنا((: لت دنا. ككاْلِكْبِ َياء ((: المل  والعز.ككاْطِمْا َعَلى َأْمَواِلِهْم((: يعني: 

ككَواْند ْد َعَلى ق ل وِبِهْم((: اطب  عليها حتى ال تلي . امسخها وأذهبها ع  صورتها. 

ككَوَعْدًوا((: ظلمًا. ككن َنجِّيَ ((: نلآي  على نجو  م  ا ر ، وهو المكاأل الم تأل . 

: ككاأل جب يل يدي الطي  في ف عوأل؛ مخافة أأل يآول: ال لله --قال رسول اهلل 

 كال ِّْجَا((: العذاب.. ككَحآَّْت((: سبآت. وقيل: وجبت. ك2لال اهلل(

                                      
 ج(. -في كأ(: لي. والمثبت م  كب 1
لسناده حس ، بلأل،: كيامحمد لو رأيتني وأنا امذ م  حال البح  فأدسه في فم ف عوأل مخافة  2

(، والنسا)ي في "السن  الكب ى" 3108مذي كأم جه الت أأل تدركه ال حمة(. 

وصححه الت مذي والحاكم والشوكاني وأحمد (،3303(،والحاكمك2144(،وأحمد ك11174ك

 ناك  وا لباني وغي هم.



  

 سور  هود 1]م [

ٻ ٱ ٻ ٻ

، ]كناية ع  الش  واالمت اء في 3ككف صَِّلْت((: بينت. ككَيْثن وأَل((: يكبوأل

.ككِلَيْسَتْخأل وا ِمْنه ((: ليتواروا م  اهلل لأل استطاعوا. ككَيْسَتْغش وأَل ِثَياَبه ْم((: 4الحق[

م ْسَتَآ ََّها((: يأتيها رتقها حيث كانت.  . ككَيْعَلم 5]يتدث وأل بها ويغطوأل رءوسهم[

ككَوم ْسَتْوَدَعَها((: حيث تمو . ككَما َيْحِبس ه ((: ما يحبا العذاب عنا؟ ككَحاَي((: 

نزل وأحاط. ككال َجَ َم((: بلى. ككَوَأْمَبت وا((: مافوا. وقيل: اطمأنوا. وقيل: تابوا. 

ما ظه  لنا. وقيل: اتبعوك في  7((: ]أي: أول[.ككَباِدَي ال َّْأِي6ككَأَراِذل َنا((: سآَّاطنا

الحق.  9((: مأليت لعنادكم8ظاه  ال أي وباطنهم على ملف ذل . ككَفع مَِّيتْ 

ككَأن ْلِزم ك م وَها((: نضط كم للى مع فتها؟ ككَتْزَدِري((: تستصغ . ككَأأْل ي ْغِوَيك ْم((: 

عني: عآوبة ج مي. /أ[ هو مصدر أج مت، ي16أأل يضلكم. ككِلْجَ اِمي((: ]ب/

هي السألينة. ككَفل َتْبَتِئْا((: ال تحزأل. كَكال ت َخاِطْبِني((: ال ت اجعني. 10ككاْلأل ْلَ ((: 

مصدر أج يت.  11ككَوَفاَر التَّنُّور ((: نب . ككَمْجَ اَها((: مسي ها، ]وهو[

(: . ككَمْعِزل ((: ناحية. ككاْبَلِعي(12ككَوم ْ َساَها((: موقألها. ]أرسيت: حبست[

((: م  ع وته، أي: أصبته، يعني: 13ان بي. ككَأْقِلِعي((: أمسكي. ككاْعَتَ اكَ 

                                      
 تياد  م  كب(.  1
 ج(. -سآطت م  كب 2
 في كج(: يعطألوأل. 3
والمثبت م  في كأ(: وقيل: ن  وامت اء في الحق، وفي كب(: وقيل: ن  وامت اء الحق.  4

 كج(. 
 في كج(: يتدث وأل ويتغطوأل بها. 5
 في كج(: أسآاطنا. 6
 تياد  م  كج(.  7
 في كج(: ككعميت((. 8
 في كب(: بعنادكم. 9

 ب( تياد : و.-في كأ 10
 في كأ(: هوا، وفي كب(: هو. والمثبت م  كج(.  11
 في كج(: مصدر أرسيت. 12
 في كب(: اعت ي . 13



  

 1أصاب  ومس . ككاِمٌذ ِبَناِصَيِتَها((: أي: في ملكه وسلطانه. ككَعِنيد ((: ]وعاند[

التجب . ككاْسَتْعَمَ ك ْم((: جعلكم عمارًا.ككَغْيَ   2وعنود واحد، وهو ]الشديد[

. وقيل: كأأل لم 4التضليل. ككَكَأأْل َلْم َيْغَنْوا((: ]لم يعيشوا[ 3[َتْخِسي  ((: ]التخسي :

[ مما يشوى بالحجار . ككَنِكَ ه ْم((: 11يكونوا. ككِبِعْجل  َحِنيذ ((: نضيج ]أ/

وأنك هم واستنك هم واحد. ككَوَأْوَجَا((: أضم . ككال َّْوع ((: الألزع. ككم ِنيٌب((: 

َء ِبِهْم((: ساء ظنًا بآومه. ككَوَضاَي ِبِهْم((: ككِسي5مآبل للى طاعة اهلل تعالى. 

بأضيافه. ككَذْرًعا((: صدرًا.ككَيْوٌم َعِصيٌب((: نديد. ككي ْهَ ع وأَل ِلَلْيِه((: يس عوأل 

. ككَوال َيْلَتأِلْت((: يتخل . 6ويآبلوأل لليه بالغضب.ككِبِآْط   ِمَ  اللَّْيِل((: ]بسواد[

ل ((: م  طي  طبخ. ككَمْنض ود ((: يتلو بعضهم وقيل: ال ينظ  وراءه.ككِمْ  ِسجِّي

بعضًا. ككم َسوََّمًة((: معلمة.ككَوال َتْعَثْوا((: وال تسعوا. ككال َيْجِ َمنَّك ْم((: ال يكسبنكم. 

.ككَوَراَءك ْم ِظْهِ يًّا((: أي: لم تلتألتوا لليه وألآيتموه مل  7ككَرْهط َ ((: عشي ت 

المدمول. ككال ِّْفد  اْلَمْ ف ود ((:  8[ المدمل12((: ]ج/ظهوركم. ككاْلِوْرد  اْلَمْور ود  

اللعنة بعد اللعنة. وقيل: العوأل المعي ، رفدته: أعنته.ككَتْتِبيب ((: بلء ]وهلك 

/ب[ صو  ضعي . ككَغْيَ  16. ككَتِفيٌ ((: صو  نديد.ككَنِهيٌق((: ]ب/9وتحس [

أأل رجًل  10نوا. وقيل: تميلوا.]ورد:[َمْجذ وذ ((: غي  منآط .ككَوال َتْ َكن وا((: تداه

فذك  ذل ، فأنزلت: ككَوَأِقِم الصَّلَ   ملسو هيلع هللا ىلصأصاب قبلة ح ام م  ام أ ، فأتى رسول اهلل 

: ساعا  بعد ساعا .ككأ ْتِ ف وا((: 12.]ككَوت َلأًلا(([11َطَ ِفِي النََّهاِر َوت َلأًلا ِمَ  اللَّْيِل((

 تميز.أهلكوا. ككأ ْول وا َبِآيَّة ((: دي  وفضل و

                                      
 ج(. -كب في كأ(: وعا)د. والمثبت م  1
 ب(: تأكيد. والمثبت م  كج(. -في كأ 2
 ج(. -تياد  م  كب 3
 طما في كج(، ثم بعدها: ا.  4
 في كأ( تياد : و. 5
 ج(. -في كأ(: سواد. والمثبت م  كب 6
 في كج(: ع  ت . 7
 في كج(: الدمل. أو: الدميل. لم أتبي  ح ف الياء تمامًا؛ بسبب الخلألية السوداء على الكلمة. 8
 كأ(: وقته وتخسي ، وفي كب(: وقه تخسي . والمثبت م  كج(.  في 9

 تياد  م  كج(.  10
 (، ع  عبد اهلل ب  مسعود ا.2763(، ومسلم ك526أم جه البخاري ك 11
 سآطت م  كج(.  12



  

]من[
1
 سورة يوسف 

 2[ٻ ٱ ٻ ٻ]

ككَغَياَبِة اْلج بِّ((: موض  مظلم م  البئ . وقيل: كل نيء غّيب عن  نيئًا 

فهو غيابة. والجب: ال كية التي لم تطو. ككالسَّيَّاَرِ ((: مار  الط يق. ككَسوََّلْت((: 

طلبت منه أأل  ((: قبل أأل يأمذ في النآصاأل. ككَوَراَوَدْته ((:3تينت. ككَأن دَّه  

. ككَهْيَت َلَ ((: تهيأ  ل . وقيل: هلم وتعال. ككَلْوال َأأْل َرَأى ب ْ َهاأَل 4]يواقعها[

. ككَقدَّْ  5َربِِّه((: مثل له يعآوب، فض ب صدره فخ جت نهوته م  أنامله

َقِميَصه ((: قطعته. ككَنَغأَلَها((: غلبها.ككم تََّكًأ((: مجلسًا. وقيل: طعامًا يآط  

. ككَفاْسَتْعَصَم((: امتن  وأبى. 7قيل: هو ا ت ج. ككَأْكَبْ َنه ((: ]أعظمنه[6 . بالسكي

ككَأْصب ((: أميل. ككق ِضَي اَ ْم   الَِّذي ِفيِه َتْسَتأْلِتَياأِل((: لما حكيا ما رأياه وعب  

، فآال: قضي ا م . ككَأْضَغاث  َأْحلم ((: 9فآال ]أحدهما: ما رأينا نيئًا[ 8يوس  ]؛[

وتدم وأل.  10ا ال تأويل له. ككَبْعَد أ مَّة ((: بعد حي .ككت ْحِصن وأَل((: تخزنوألم

/أ[ككَحْصَحَص((: تبي  ووض . ككَوَنِمي   17ككَيْعِص  وأَل((: ا عناب والده . ]ب/

كلكم. ككِلالَّ َحاَجًة  11َأْهَلَنا((: نجلب لليهم الطعام. ككِلالَّ َأأْل ي َحاَط ِبك ْم((: أأل ]تموتوا[

ي َنأْلِا َيْعآ وَب َقَضاَها((: لك  حاجة، يعني: لأل ذل  الدمول قضاء حاجة، وهي ِف

: 13أأل يكوأل دمولهم م  أبواب متأل قة نألآة عليهم. ]ككاَوى ِلَلْيِه(([ 12]لرادته[

                                      
 ج(. -تياد  م  كب 1
 ج(. -سآطت م  كب 2
 ج(: رنده.-في كب 3
 ب(: يوقعها. والمثبت م  كج(. -في كأ 4
 ا)يليا ، المخالألة للش ع، لتنافيها م  عصمة ا نبياء، وضعألها.هذه م  اإلس  5
 في كأ( تياد : و.6
 ج(. -في كأ(: عظمته. والمثبت م  كب 7
 ج(. -سآطت م  كب 8
 ، وفي كب(: أحد: ما رأيناه. والمثبت م  كج(. أحدهما: رأيناهفي كأ(:  9

 في كب(: تح ثوأل. 10
 ج(. -في كأ(: موتوا. والمثبت م  كب 11
 ج(. -. والمثبت م  كبلراد في كأ(:  12
 [.69في كج(: ككاَوى ِلَلْيِه َأَماه ((]يوس : 13



  

 1ضمه لليه. ككاْلِعي  ((: ال فآة. ككص َواَع اْلَمِلِ ((: يعني: السآاية، وهو المكوك

اه، كانت تش ب به ا عاجم.ككَمَلص وا َنِجيًّا((: انأل دوا الألارسي الذي يلتآي ط ف

 2متناجي . ككَتأْلَتأ ((: ال تزال. ككَحَ ًضا((: الدن  الهال  م  ند  الوج : يذيب 

الهم. ككال َتْثِ يَب((: ال تعيي . ككَفَصَلِت((: م جت. ككت أَلنِّد وأِل((: تسألهوني 

مجللة  3ٌة ِمْ  َعَذاِب اهللَِّ((: عآوبة ]عامة[وتجهلوني. ككم ْزَجا  ((: قليلة. ككَغاِنَي

تغشاهم. ككَهِذِه َسِبيِلي((: سنتي ومنهاجي ودعوتي. ككَحتَّى ِلَذا اْسَتْيَئَا ال ُّس ل  

لم  -بالتشديد، وليست بالتخألي -: "ك ذُِّبوا 4عا)شة تَوَظنُّوا َأنَّه ْم َقْد ك ِذب وا((: قال

  أتباع ال سل طال عليهم البلء، حتى ظنت تظ  ذل  ب بها، ولك 5]تك  ال سل[

: هو كآوله: ككَحتَّى َيآ وَل -بالتخألي  -. وقال اب  عباي6ال سل أنهم قد كذبوهم

 .7ال َّس ول  َوالَِّذيَ  اَمن وا َمَعه ((

 

]من[
8
سورة الرعد 

9
 

ٻ ٱ ٻ ٻ

مل  م  المل)كة موكل بالسحاب، معه  11: ك]ال عد[--قال رسول اهلل 

. ككَوَجَعَل ِفيَها 12/ب[ حيث ناء اهلل(17ق م  نار، يسوي السحاب ]ب/مخاري

                                      
 في كب(: مكوك. 1
 في كج(: يذيبه. 2
 ج(. -في كأ(: فامة. والمثبت م  كب 3
 في كج( تياد : ل. 4
 في كأ(: يك  ال سل، وفي كب(: يك  ال سول. والمثبت م  كج(.  5
 (.3389أم جه البخاري ك 6
 (.4524ه البخاري كأم ج 7
 تياد  م  كب(.  8
 في كب(: رعد. 9

 ج(. -سآطت م  كب 10
 في كأ(: وال عد، وفي كب(: في ال عد. والمثبت م  كج(.  11
(، ع  9024(، والنسا)ي في "السن  الكب ى" ك3117لسناده ضعي . أم جه الت مذي ك 12

 . وفي لسناده بكي  ب  نهاب مجهول.باب  عباي 



  

. ككِقَطٌ  م َتَجاِوَراٌ ((: متدانيا  ]بعضها ق يب م  1َرَواِسَي((: أوتدها ]بالجبال[

.ككِصْنَواأٌل((: مجتم . ككَون أَلضِّل  َبْعَضَها َعَلى َبْعب  ِفي ا  ك ِل((: قال 2بعب[

. ككاْلَمث ل  ((: العآوبا . 3ألارسي والحلو والحامب(: كالدقل والملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

[ 12. ]أ/5قيل: ا مثال وا نباه. وقيل: ما أصاب الآ وأل الماضية م  العذاب4و

ككَهاد ((: نبي وداع  للى اهلل. ككَوَما َتِغيب  اَ ْرَحام ((: تنآصه م  مد  

السارب: 6ة. ككَوَساِرٌب ِبالنََّهاِر((: الحمل.ككَعاِلم  اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِ ((: الس  والعلني

[ ككَيْحأَلظ وَنه  ِمْ  َأْمِ  13. ككم َعآَِّباٌ ((: المل)كة. ]ج/7الظاه  المار على ط يق

اهللَِّ((: بإذنه. ككِمْ  َوال ((: يلي أم هم.ككَوي ْنِشئ ((: يخلق.ككَنِديد  

نديد العآوبة.ككِبَآَدِرَها((: الآو . وقيل: نديد المك  والعداو . وقيل: 8اْلِمَحاِل((:

. ككَتَبًدا((: ما يعلو الماء. ككَراِبًيا((: عاليًا، م  9على طاقتها، وبمآدار ما يمألها

((: وهو ما رمي به الوادي، ويآال: أجألأ  10ربا ي بو. ككَفَأمَّا الزََّبد  َفَيْذَهب  ج أَلاًء

منألعة، فكذل  يميز الحق  الآدر: لذا غلت فعلها الزبد، ثم يسك  فيذهب الزبد بل

 11م  الباطل. ككاْلِمَهاد ((: الأل اش. ككَوَيْدَرء وأَل((: يدفعوأل. ككِلالَّ َمَتاٌع((: قليل

ذاهب يتمت  به ثم يألنى. ككط وَبى((: ف ح وق   عي . ككَأَفَلْم َيْيَئِا((: أفلم يعلم. 

. 13أمهلت لهم، م  اإلملء[((: توبتي.ككَقاِرَعٌة((: داهية. ككَفَأْمَلْيت ((: ]12ككَمَتابِ 

/أ[ ككَيْمح وا اهللَّ  َما َيَشاء  َوي ْثِبت ((: يمحو 18ككِمْ  َواي ((: مان  حاجز. ]ب/

بالدعاء ما يشاء م  الآدر ويثبت ما يشاء. ككَنْنآ ص َها((: بمو  علما)ها وفآها)ها. 

 وقيل: بالألتوح على المسلمي .ككال م َعآَِّب((: ال مغي .

                                      
 ج(. -. والمثبت م  كببأجبالفي كأ(:  1
 سآطت م  كأ(، وفي كب(: ق ى بعضها ق يب م  بعب. والمثبت م  كج(.   2
 (. وفيه سي  الثوري، كذاب. 301(، وأبو يعلى ك3118موضوع. أم جه الت مذي ك 3
 سآطت م  كج(.  4
 في كج(: عذاب اهلل. 5
 في كأ( تياد : و. 6
 في كج(: ط يآه. 7
 ج( تياد : أي.-في كب 8
 ي كج(: يملؤها.ف 9

 في كب(: جألاءا. 10
 في كب(: قيل. 11
 في كب(: المتاب. 12
 في كأ(: أملمت لهم، م  الملّي، وفي كب(: أمللت لهم، م  الملّي. والمثبت م  كج(. 13



  

 لب اهيمسور   1]م [

ٻ ٱ ٻ ٻ

: كالمسلم لذا سئل في الآب : يشهد أأل ال لله لال اهلل وأأل --قال رسول اهلل 

﴿َوِلذۡ َتَأذَّأَل  .3[27﴿ي َثبِّت  اهللَّ  الَِّذيَ  اَمن وا ﴾ ]لب اهيم: محمدًا رسول اهلل، فذل  قوله: 

﴿مِّ  َوَرآِ)ِهۦ﴾ 4ي  يديه. حيث يآيمه اهلل ب﴿و ِلَمْ  َماَف َمَآاِمي ﴾ أعلمكم. َربُّك مۡ ﴾

به. وقيل: عضوا  5: هذا مثل كألوا عما ]أم وا[﴿َفَ دُّوْٓا َأيِۡدَيه مۡ ِفيٓ َأفَۡوِٰهِهمۡ﴾ قدامه

عليها.ككَصِديد ((: قي  ودم. ككَوال َيَكاد  ي ِسيغ ه ((: وال يجيزه في الحلق لال بعد 

ك ْم َتَبًعا((: واحدها تاب . لبطاء.ككِفي َيْوم  َعاِص  ((: نديد هبوب ال ي . ككلَ 

. 6ككم ْغن وأَل((: دافعوأل كِبم ْصِ ِمك ْم((: بمغيثكم. ]استص مني: استغاثني[

((: الهلك. 7يستص مه م  الص اخ.ككاْجت ثَّْت((: استؤصلت وانتزعت. ككاْلَبَواِر

ه ْم َداَر سأل علي ا م  ككالَِّذيَ  َبدَّل وا ِنْعَمَة اهللَِّ ك أْلً ا َوَأَحلُّوا َقْوَم

.ككَوال ِملٌل((: مخالة وق ابة، 8[؟ قال: منافآو ق يش28اْلَبَواِر((]لب اهيم:

ماللته ملاًل. ككَداِ)َبْيِ ((: مآيمي  على طاعة اهلل. ككم ْهِطِعيَ ((:  9]مصدر[

ناظ ي . وقيل: مآبلي  مذعني  مانعي . وقيل: مس عي  للى الداعي.ككم ْآِنِعي 

عي رءوسهم للى السماء. ككَهَواٌء((: مالية. ككم َآ َِّنيَ ((: ر ء وِسِهْم((: راف

/ب[ ككِفي اَ ْصأَلاِد((: الوثاي. وا صألاد: سلسل 18موصولي  بشياطينهم. ]ب/

 َقِطَ األ ((: النحاي المذاب.]ككِمْ  قمصهم.  الحديد وا غلل.ككَسَ اِبيل ه ْم((:

 

                                      
 تياد  م  كب(.  1
 ج(. -سآطت م  كب 2
 (.2871( م  حديث الب اء ب  عاتب ا. وبنحوه أم جه مسلم ك4699أم جه البخاري ك 3
 في كب( تياد : و. 4
 في كأ(: أرواوا به، وفي كب(: راو به. والمثبت م  كج(.  5
 في كج(: استص مه: استغاثه. 6
 ب(: ككَداَر اْلَبَواِر((.-في كأ 7
(. وقد أم جه النسا)ي في "السن  الكب ى" 3342ل سناده حس . أم جه الحاكم ك 8

 ( بإسناد أص  بلأل،: "هم كألار ق يش يوم بدر".11203ك

 كألار ق يش". -واهلل-: "هم ب( ع  اب  عباي 3977أم ج البخاري كو
 ج(. -في كأ(: مصدره. والمثبت م  كب 9



  

]من[
1
 سورة احلجر 

ٻ ٱ ٻ ٻ

َ َمل ((: يشغلهم. ككِكَتاٌب َمْعل وٌم((: أجل ينتهوأل لليه. ككس كَِّ ْ  ككي ْلِهِهم  ا

والآم . ككَمَعاِيَش((:  3َأْبَصار َنا((: أي:سد  وغشيت. ككب   وًجا((: مناتل للشما

م  الثمار والحبوب. ككَلَواِقَ ((: حوامل؛  نها تحمل الماء والت اب والسحاب. 

الألخار. ويآال: منت .  4مل فصلصل ]كما يصلصل[ككِمْ  َصْلَصال ((: طي  ملط ب 

ككِمْ  َحَمإ ((: طي  أسود. وقيل: هو الطي  المتغي ، جماعة: حمأ . ككَمْسن وأل ((: 

. وقيل: متغي  ال ا)حة.ككَهَذا ِصَ اٌط َعَليَّ م ْسَتِآيٌم((: ي ج  للى اهلل 5مصبوب

(: لعياء. وقيل: عناء. ، يعني: هذا ط يق م جعه لليَّ. ككَنَصٌب(6]وعليه ط يآه[

ككَوِجل وأَل((: فزعوأل.ككال َتْوَجْل((: ال تخ .ككَقْوٌم م ْنَك  وأَل((: أنك هم لوط. 

منهم أحد.  8على اثار بنات  وأهل ؛ لئل يتخل  7ككَواتَِّبْ  َأْدَباَره ْم((: ]امش[

((: يتمادوأل. ككَلَعْم  َك((: بعيش  وبحيات . ككَسْكَ ِتِهْم((: في ضللتهم.ككَيْعَمه وأَل

ككالصَّْيَحة ((: الهلكة. ككم ْشِ ِقيَ ((: داملي  في وقت ن وي الشما. 

المتثبتي  في النظ ، حتى  9[ وقيل: للمتأل سي 13ككِلْلم َتَوسِِّميَ ((: للناظ ي . ]أ/

قوم لوط. ككَلِبَسِبيل   10[يع فوا حآيآة سمة الشيء. ككَوِلنََّها((: يعني: مدينة

[ قوم  للى الشام، وهو ط يق ال يندري وال يخألى. 14ط يق ]ج/م ِآيم ((: على 

واهتديت به، يعني: بط يق واض . 11/أ[ ككَلِبِإَمام  م ِبي  ((: كل ما ا)تممت 19]ب/

                                      
 تياد  م  كب(.  1
 ج(. -سآطت م  كب 2
 في كب(: الشما. 3
 ج(. -تياد  م  كب 4
 في كب(: مصوب. 5
 سآطت م  كج(.  6
 تياد  م  كج(.  7
 في كب(: يخل . 8
 ج(: المتأل سي .-في كب 9

ما بي  هذي  الآوسي  في النسخة كج( هناك مطوط سوداء ع يضة، حجبت بعب الكلما .  10

 وت كنا التنبيه لكل مواض  الكلما  المحجوبة بهذه الخطوط لكث تها.
 ب( تياد : به-في كأ 11



  

بغي  فحش. ككاَتْيَناَك َسْبًعا ِمَ  اْلَمَثاِني َواْلآ ْ اأَل  1ككالصَّأْلَ  اْلَجِميَل((: ]لع ا [

ة، وهي سب  ايا ، وتثنى في كل صل ، امت َّ اهلل على اْلَعِظيَم((: يعني: الألاتح

: كأم --رسوله بهذه السور  كما امت َّ عليه بجمي  الآ األ، قال رسول اهلل 

.ككاْلم ْآَتِسِميَ ((: الذي  حلألوا، ومنه: ال أقسم. 3المثاني( 2الآ األ هي ]السب [

اء، فآمنوا ببعضه وكأل وا ككَجَعل وا اْلآ ْ اأَل ِعِضيَ ((: هم أهل الكتب جزؤوه أجز

 .5. وهو قول اب  عباي. ككَفاْصَدْع((: أظه .]ككِبَما ت ْؤَم  ((: اجه  بأم ك[4ببعضه

 

]من[
6
 سورة النحل 

ٻ ٱ ٻ ٻ

. ككِبال ُّوِح((: بالوحي. ككِدْفٌء((: الثياب. وقيل: 8ككَأْم   اهللَِّ((: ]عذاب اهلل[

َماٌل((: تينة. ككت ِ يح وأَل((: ت دونها للى ما استدفأ  به م  ا كسية وا بنية. ككَج

م احها بالعشي. ككِحيَ  َتْسَ ح وأَل((: تخ جونها للى الم عى بالغدا . ككِلالَّ ِبِشقِّ 

اَ نأل ِا((: يعني: المشآة. ككَقْصد  السَِّبيِل((: البياأل. وقيل: اإلسلم والط يق 

 10َها َجاِ)ٌ ((: عادل ما)ل ]للى[اهلل تعالى. ككَوِمنْ  9المستآيم الذي يؤدي للى رضا

ا هواء المختلألة. ككت ِسيم وأَل((: ت عوأل موانيكم. ككَلْحًما َطِ يًّا((: السم . 

. ككَأأْل َتِميَد ِبك ْم((: أي: تتح ك بكم وتكألأ. 11ككَمَواِمَ ((: نواي الماء

 /ب[ بالنهار. ككَأوْ 19ككَوَعلَما  ((: يعني: الجبال، وه  علما  للط ي ]ب/

                                      
 ب(: لع اضًا. والمثبت م  كج(. -في كأ 1
 ب(: سب . والمثبت م  كج(. -في كأ 2
حديث أبي ه ي   ا بلأل،: كأم الآ األ هي السب  المثاني  ( م 4704أم جه البخاري ك 3

 والآ األ العظيم(.
 (.3945أم جه البخاري ك 4
 ب(: ما تؤم  واجه  بأم ك. والمثبت م  كج(. -في كأ 5
 تياد  م  كب(.  6
 ج(. -سآطت م  كب 7
 ج(: عذابه.-في كب 8
 في كب(: رضاء. 9

 تياد  م  كج(.  10
 ي: تشق الماء، أي: تمخ ه.في كج(: للماء. والشواي أ 11



  

َيْأم َذه ْم ِفي َتَآلُِّبِهْم((: امتلفهم للسأل  والتجار . ]ككَفَما ه ْم ِبم ْعِجِزيَ ((: بممتنعي  

ككَيَتأَليَّأ ((: يتميل.ككَوَله   2م  أعمالهم.[ 1على اهلل. ككَعَلى َتَخوُّف ((: ]تنآص[

كم الدِّي  ((: الطاعة. ككَواِصًبا((: دا)مًا. ككَتْجَأر وأَل((: ت فعوأل أصوات

. ككَيد سُّه ((: يخأليه. ككم أْلَ ط وأَل((: 4.ككَوه َو َكِظيٌم((: ]مغموم[3]باالستغاثة[

الخم .  6. ككَساِ)ًغا((: جا)زًا في حلوقهم. ]ككَسَكً ا((: وهو[5منسيوأل ]ومت كوأل[

والسك : ما ح م اهلل م  ثم تها. ككَوِرْتًقا َحَسًنا((: ما أحل اهلل، وهو الخل 

َكَأْوَحى َربَُّ  ِلَلى النَّْحِل((: ألهمها وقذف في أنألسها. ككذ ل ًل((: والزبيب والتم .ك

منآاد  مسخ  .ككَوَحأَلَدً ((: يعني: ولد الولد. وقيل: ا صهار، وهم ا عواأل. 

ككَوه َو َكلٌّ((: ثآيل ووبال.ككَتْسَتِخألُّوَنَها َيْوَم َظْعِنك ْم((: يخ  عليكم حملها في 

أكسية وبسطًا. ككَأْكَناًنا((: يعني: الغي األ 7(: طنافا وأسألاركم. ككَأَثاًثا(

وا س اب. ككَسَ اِبيَل((: قمصًا.ككَتِآيك م  اْلَح َّ((: تمنعكم الح . وأما ككَسَ اِبيَل َتِآيك ْم 

الدروع تمنعكم ند  الطع  والض ب وال مي. ككَوال ه ْم ]َبْأَسك ْم((: فإنها 

ي جعوا للى ما ي ضي اهلل.ككاْلأَلْحَشاِء((: الزنا.  ي ْسَتْعَتب وأَل((: ي طلب منهم أأل

م قاء لذا  9، كانت ]ام أ [8ككَيِعظ ك ْم((: يوصيكم. ككَنَآَضْت َغْزَلَها((: أفسد 

بإم اره وفتله.ككَأنَكاًثا((:  10أب مت غزلها نآضته. ككِمْ  َبْعِد ق وَّ  ((: للغزل

: أي: غشًا ومديعة، وكل نيء لم يص  م قًا. ككَدَمًل َبْيَنك ْم((11/أ[ قطعًا و20]ب/

فهو دمل. ككَأْرَبى ِمْ  أ مَّة ((: أكث  وأعلى م  قوم. ككَفَتِزلَّ َقَدٌم َبْعَد ث ب وِتَها((: 

. ككَينأَلد ((: يألنى وينآط . ككَباي ((: دا)م ال 13ع  اإليماأل بعد المع فة باهلل 12تزل

                                      
 في كأ(: ينآص، وفي كب(: ننآص. والمثبت م  كج(.  1
 في كب( عكا ت تيب اآليتي . 2
 ج(. -في كأ(: باستغاثة. والمثبت م  كب 3
 كلمة غي  واضحة في كأ(؛ لنآص ح وفها. 4
 في كج(: ومت وكوأل. 5
 في كج(: سك : هو. 6
 سآطت م  كج(.  7
 في كج(: أفسدته. 8
 د  م  كج(. تيا 9

 في كب(: الغزل 10
 سآطت م  كج(.  11
 في كب(: تنزل. 12
 في كب( تياد : تعالى. 13



  

ِباهللَِّ((: فإذا أرد  أأل تآ أ الآ األ فاسأل اهلل أأل  ينآط .ككَفِإَذا َقَ ْأَ  اْلآ ْ اأَل َفاْسَتِعْذ

يعيذك. وهذا مآدم ومؤم ؛ وذل  أأل االستعاذ  قبل الآ اء . ومعناها: االعتصام 

باهلل.ككر وِح اْلآ د ِي((: جب ا)يل. ككِلَساأل  الَِّذي ي ْلِحد وأَل ِلَلْيِه((: لغة الذي يميلوأل 

َجِميٌّ((: ال يألص  وال يتكلم بالع بية. قال الآول لليه ويزعموأل أنه يعلم . ككَأْع

الكألار: لنما ي علم محمدًا عبد ب  الحض مي، وهو صاحب الكتاب، فآال اهلل: 

، للخ. ككِمْ  َبْعِد َما ف ِتن وا((: أي: عذبوا. ككأ مًَّة َقاِنًتا((:  1 ككِلَساأل  الَِّذي ي ْلِحد وأَل((

[ ِفي الدُّْنَيا َحَسَنًة((: يعني: الذك  والثناء 15]ج/ 2 [معلم الخي ، م طيعًا. ككَواَتْيَناه 

 [14الحس  في الناي.]أ/

                                      
أم جه البيهآي في نعب اإليماأل/ اإليماأل ب سل اهلل صلوا  اهلل عليهم عامة، ع  مجاهد  1

 (.1/291/135ك
ما بي  هذي  الآوسي  في النسخة كج( هناك مطوط سوداء ع يضة، حجبت بعب الكلما .  2

 ت كنا التنبيه لكل مواض  الكلما  المحجوبة بهذه الخطوط لكث تها.و



  

]من[
1
 سورة بين إسرائيل 

ٻ ٱ ٻ ٻ

 3ككس ْبَحاأَل الَِّذي((: ب اء  له م  السوء. ككَأْسَ ى ِبَعْبِدِه((: ]س ى بمحمد[

لماأل: ككاأل نوح ؛ ، لنار  للى قصة المع اج. ككِلنَّه  َكاأَل َعْبًدا َنك وًرا((: ع  سملسو هيلع هللا ىلص

. ككَوَقَضْيَنا ِلَلى َبِني 5لبا ثوبًا حمد اهلل؛ فسمي عبدًا نكورًا( 4لذا ]طعم طعامًا أو[

لْس اِ)يَل((: أوحينا لليهم وأعلمناهم. ككَوَلَتْعل  َّ((: لتتبع . ككَوْعد  أ واله َما((: 

و  وقومه. الألساد. ككِعَباًدا َلَنا((: يعني: جال 6/ب[ يعني: أولى م تي20]ب/

 8وسط مناتلهم. ككث مَّ ]َرَدْدَنا َلك م [ 7ككَفَجاس وا ِملَل الدَِّياِر((: فمشوا ]وت ددوا[

اْلَك ََّ  َعَلْيِهْم((: رددنا الدولة لكم عليهم بآتل جالو . ككَأْكَثَ  َنأِليً ا((: أكث  عددًا 

ه. ككَحِصيً ا((: ويخ بوا ما غلبوا علي 10. ]ككِلي َتبِّ  وا((: ليدم وا[9م  عدوكم

بالدعاء في الخي .  11سجنًا ومحبسًا. ككَعج واًل((: يعجل بالدعاء في الش ، عجلته

فيها. ككَفصَّْلَناه ((: بيناه. ككَأَمْ َنا م ْتَ ِفيَها((:  12ككم ْبِصَ ً ((: مضيئة ]يبص [

أم ناهم على لساأل رسول  بالطاعة. وعنى بالمت في : الجباري  والمسلطي . 

سلطنا ن ارها. ككَفَحقَّ((: وجب. ككاْلَآْول ((: العذاب. ككَفَدمَّْ َناَها((: وقيل: 

أهلكناها. ككاْلَعاِجَلَة((: الدنيا. ككَوَسَعى َلَها َسْعَيَها((: عمل بأل ا)ب اهلل. ككِمْ  

َعَطاِء َربَِّ ((: يعني: الدنيا، وهي مآسومة بي  الب  والألاج . ككَمْحظ وًرا((: 

                                      
 تياد  م  كب(.  1
 ج(. -سآطت م  كب 2
 ب(: سي  محمدًا. والمثبت م  كج(. -في كأ 3
 في كج(: أطعم طعامًا و. 4
( بإسناد صحي ، 14/452لسناده صحي  للى سلماأل ا. أم جه الطب ي في "التألسي " ك 5

 (..3371والحاكم ك
 سآطت م  كج(.  6
 في كأ(: وت ودا، وفي كب(: وت دوا. والمثبت م  كج(.  7
 في كب(: رددناكم. 8
 في كج(: عددكم. 9

 [: وليدم وا.7في كج(: ككَوِلي َتبِّ  وا((]اإلس اء: 10
 في كب(: عجلة. 11
 ج(. -في كأ(: يصب . والمثبت م  كب 12



  

َتآ ْل َله َما  1دنيا م  المؤمني  والكاف ي . ككَوَقَضى((: أم . ككَفلممنوعًا في ال

م  الكلم، وال تستثآل نيئًا م  أم هما. ككَواْمأِلْب((: أل   2أ فٍّ((: يعني: دنيئًا

ع  معاصي اهلل. ككَوال ت َبذِّْر((: ال تنألق في  3جانب . ككِلأَلوَّاِبيَ ((: لل اجعي 

نًا سهًل. ككَمل وًما((: تلوم ْحَمة ((: انتظار رتي. ككَمْيس وًرا((: ليِّالباطل. ككاْبِتَغاَء َر

نألس  وتلم. ككَمْحس وًرا((: ليا عندك نيء. حس   ال جل بالمسألة: لذا أفنيت 

جمي  ما عنده. ككَمْشَيَة ِلْملي ((: مخافة الألآ  ككِمْطًئا((: لثمًا. ككِلَوِليِِّه((: لوارثه. 

/أ[ عاقبة. ككَوال َتْآ  ((: وال تآل في نيء بما ال تعلم. 21ِويًل((: ]ب/ككَوَأْحَس   َتْأ

. ككَأَفَأْصأَلاك ْم((: أي: 4ككَمَ ًحا((: بالكب  والألخ . ككَلْ  َتْخِ َي اَ ْرَ ((: ل  تنآبها

نا. ككِمْ  ك لِّ َمَثل ((: يوجب االعتبار به هنا وبيَّاث كم وأملص لكم. ككَص َّْفَنا((: وجَّ

فيه. ككِحَجاًبا َمْست وًرا((: معناه: سات ًا. ككَوِلْذ ه ْم َنْجَوى((: مصدر م   5التألك []و

ناجيت، فوصألهم بها. والمعنى: يتناجوأل بالتكذيب واالستهزاء. ككَفَسي ْنِغض وأَل 

كونها تكذيبًا واستهزاًء بهذا الآول. وقيل: يهزءوأل. ِلَلْيَ  ر ء وَسه ْم((: يح ِّ

الحمد. ككَينَزغ ((:  7حي  ال ]ينألعكم[ 6وأَل ِبَحْمِدِه((: ]تجيبوأل بحمده[ككَفَتْسَتِجيب 

يألسد. ككَوال َتْحِويًل((: م  السآم والألآ  للى الصحة والغنى. ككأ ْوَلِئَ  الَِّذيَ  

َيْدع وأَل((: كاأل ناي م  ا نا يعبدوأل ناسًا م  الج ، فأسلم الج ، فتمس  هؤالء 

ب ((: هو أق ب للى رحمة اهلل. ككَوَما َجَعْلَنا ال ُّْؤَيا الَِّتي بدينهم. ككَأيُّه ْم َأْق َ 

. 8ليلة أس ي به: --َأَرْيَناَك((: قال اب  عباي: هي رؤيا عي  أ ريها رسول اهلل 

ككَوالشََّجَ َ  اْلَمْلع وَنَة((: وهي الزقوم. كك ََْحَتِنَك َّ ذ رِّيََّته ((:  ستأصلنهم باإلغواء، 

عليهم. ككَجَزاًء َمْوف وًرا((: واف ًا. ككَواْسَتأْلِزْت((: أتعجه واستخأله. و ستولي  

ككِبَصْوِتَ ((: وهو الغناء والمزامي . ككَوَأْجِلْب َعَلْيِهْم((: وِصْ . ككِبَخْيِلَ  

                                      
 ج(: وال.-في كب 1
 ج(: رديئًا.-في كب 2
 اجعي .في كج(: ال  3
 في كج(: تشآها. 4
 ج(. -في كأ(: التألك . والمثبت م  كب 5
 سآطت م  كأ(، وفي كب(: يجيبوأل بحمده. والمثبت م  كج(.  6
 ب(: ينألعهم. والمثبت م  كج(. -في كأ 7
 (.3888أم جه البخاري ك 8



  

 1/ب[ بالأل ساأل والماني على رجليه. ككي ْزِجي((: يج ي21َوَرِجِلَ ((: ]ب/

ي  العاص . ككَقاِصأًلا ِمَ  ال ِّي ((: ريحًا نديد  تآص  ال 2 . ككَحاِصًبا((: ويَسيِّ 

الألل  وتكس ه.  ككَتِبيًعا((: ثا) ًا وناص ًا. ككَفِتيًل((: وهو الآش   التي تكوأل في 

. 3[ َسِبيًل((: أبعد حجة. ككَلَيأْلِتن وَنَ ((: ]ليستزلون [16نق النوا . ككَوَأَضلُّ ]ج/

َمَماِ ((: عذاب الدنيا وعذاب اآلم  . ككَلَيْسَتأِلزُّوَنَ ((: ككِضْعَ  اْلَحَياِ  َوِضْعَ  اْل

. ككَوِلًذا ال َيْلَبث وأَل ِملَفَ ((: لم يلبثوا حتى ي ستأصلوا ملأل . ككِلد ل وِك 4ليزعجون 

الشَّْمِا((: م  وقت توالها. ككِلَلى َغَسِق اللَّْيِل((: لقباله بظلمه. ككَوق ْ اأَل 

مل)كة الليل ومل)كة النهار.  5ج . ككَمْشه وًدا((: ]تشهده[اْلأَلْجِ ((: صل  الأل

مآام محمود، وهو مآام  6ككَناِفَلًة((: تياد . ككَمَآاًما َمْحم وًدا((: يآيم  رب  ]في[

الش ك. ككَته وًقا((: تا)ًل.  7الشألاعة يوم الآيامة. ككَوَتَهَق اْلَباِطل ((: ]اضمحل[

. ككَيئ وًسا((: قنوطًا يئا م  رحمة اهلل. ككَعَلى [ يزهق: يهل . وقيل: ذاهبًا15]أ/

َناِكَلِتِه((: على مذهبه وط يآه. وقيل: ناحيته. ككق ِل ال ُّوح  ِمْ  َأْمِ  َربِّي((: أي: 

علم ربي. قالت اليهود: يا أبا الآاسم! حدثنا ع  ال وح، فنزلت: ]ككال ُّوح   8م 

ًا. ككَقِبيًل((: عيانًا. ككَمَبْت((: طألئت. . ككِكَسأًلا((: قطع910ِمْ  َأْمِ  َربِّي(([

ككَور َفاًتا((: غبارًا.ككَقت وًرا((: مآت ًا بخيًل. ككَمْثب وًرا((: ملعونًا. وقيل: محبوسًا 

/أ[ ككَيِخ ُّوأَل ِلأَلْذَقاأِل((: للوجوه. 22الخي . ككَفَ ْقَناه ((: فصلناه. ]ب/ 11]ع [

ِفْت ِبَها((: اطلب بي  الجه  واإلعلأل وبي  التخافت ككَوال َتْجَهْ  ِبَصلِتَ  َوال ت َخا

لذا --والخألب ط يآًا، ال جه ًا نديدًا وال مألضًا ال تسم  أذني . كاأل رسول اهلل 

                                      
 سآطت م  كب(.  1
 في كج( تياد : هو. 2
 ج(. -في كأ(: ليستنزلون . والمثبت م  كب 3
 في كب(: ليزعون . 4
 ج(. -في كأ(: تشهد. والمثبت م  كب 5
 ج(. -تياد  م  كب 6
 ج(. -تياد  م  كب 7
 سآطت م  كب(.  8
 سآطت م  كج(.  9

 (، ع  اب  مسعود ا.7297أم جه البخاري ك 10
 ب(: م . والمثبت م  كج(. -في كأ 11



  

ه المش كوأل، وم  أنزله وم  جاء به، فأنزل اهلل: ككَوال رف  صوته بالآ األ سبَّ 

 أحدًا. . ككَوِليٌّ ِمَ  الذُّلِّ((: لم يحال 1َتْجَهْ (( ، للخ

]من[
2
 سورة الكهف 

ٻ ٱ ٻ ٻ

وامتلفًا. ككَقيًِّما((: عداًل. ككَباِمٌ ((: مهل .  4ككِعَوَجا((: ]التباسًا[

ككَأَسأًلا((: ندمًا. ككاْلَكْهِ ((: الألت  في الجبل. ككال َِّقيِم((: الكتاب. وقيل: اللوح م  

ْبَنا َعَلى اَذاِنِهْم((: . ككَفَض َ 5رصاص، كتب عاملهم أسماءهم ثم ط حه في مزانته

فض ب اهلل على اذانهم فناموا. ككث مَّ َبَعْثَناه ْم((: أحييناهم. ككَأَمًدا((: غاية. ككَرَبْطَنا 

 6َعَلى ق ل وِبِهْم((: ألهمناهم صب ًا. ككَنَطًطا((: لف اطًا. ككِم َفًآا((: كل ما ]ارتألآت[

. ككَفْجَو  ((: متس . ككِباْلَوِصيِد((: 7همبه. ككَتَزاَور ((: تميل. ككَتْآِ ض ه ْم((: تذر

للى غي هم.  8بالألناء. ككَأْتَكى((: أكث . ككَوال َتْعد  َعْيَناَك َعْنه ْم((: ال تتعداهم

: الحج   التي تطي  10، ]وهو[9ككف   ًطا((: ندمًا. ككس َ اِدق َها((: مثل الس ادي

َتْظِلْم((: لم تنآص. ككَوَكاأَل َله   . ككَوَلْم12. ككَكاْلم ْهِل((: عك  الزيت11بالألساطيط

، م  المحاور . ككَلِكنَّا ه َو اهللَّ  13َثَمٌ ((: ذهب وفضة. ككي َحاِور ه ((: ]يحادثه[

                                      
 .ب(، ع  اب  عباي 446(، ومسلم ك4722أم جه البخاري ك 1
   كب(. تياد  م 2
 ج(. -سآطت م  كب 3
 ب(: ملتبسًا. والمثبت م  كج(. -في كأ 4
 في كج(: مزانة. 5
 ب(: ر فآت. والمثبت م  كج(. -في كأ 6
 في كج(: تآطعهم. 7
 في كج(: تتعدهم. 8
 وهو: السور. 9

 ج(: و.-في كب 10
 في كب(: بالألساطيطة.  11
 ام ه وبآيته التي تكوأل أثخ  وأقذر. 12
 به، وفي كج(: يألام ه. والمثبت م  كب(.  في كأ(: يحادر 13



  

ثم حذف ا ل  وأدغم لحدى النوني   1/ب[ ]لك  أنا هو اهلل ربي،[22َربِّي((: ]ب/

ككَتَلًآا((: ال يثبت فيه  .2في ا م ى. ككح ْسَباًنا ِمَ  السََّماِء((: ]صواعق م  نار[

. ككع ْآًبا((: عاقبة، وهي اآلم  . ككاْلَباِقَيا   3قدم. ككه َناِلَ  اْلَوالَية ((: مصدر الولي

. 4الصَّاِلَحا  ((: ذك  اهلل. ككَمْوِبًآا((: مهلكًا. ككق ب ًل((: ]عيانًا. وقبًل جم  قبيل

: 7ي ْدِحض وا((: ليزيلوا. ]والدحب[. وقيل: مآابلة. ككِل6: مستآبًل[5وقبًل بألتحتي 

: 8الزلق. ككَمْوِ)ًل((: ملجًأ. ككح آ ًبا((: ده ًا طويًل. ككَسَ ًبا((: مذهبًا. ]يس ب[

يسل . ككَقَصًصا((: رجعا يآصاأل اثارهما. ]ككَعْبًدا ِمْ  ِعَباِدَنا((: مض  عليه 

ً ا((: أأل يحملهما حبه على أأل يتابعاه . ككَفَخِشيَنا َأأْل ي ْ ِهَآه َما ط ْغَياًنا َوك ألْ 9السلم[

. ككَوَأْقَ َب ر ْحًما((: م  ال حم، وهي أند مبالغة م  ال حمة. ككَكاأَل 10على دينه

َتْحَته  َكنٌز َله َما((: ذهب وفضة. ككِمْ  ك لِّ َنْيء  َسَبًبا((: علمًا. ككَعْي   َحِمَئة ((: 

َأأْل َيْظَه  وه ((: يعلوه. ككَجَعَله   11َطاع واحار . ككالصََّدَفْيِ ((: الجبلي . ككَفَما اْس

. ككال َيْسَتِطيع وأَل َسْمًعا((: ال 13، يآال: ]دكه: تلزله[12َدكَّاَء((: ]تلزله[

. قال 14يعآلوأل.ككَيْحَسب وأَل َأنَّه ْم ي ْحِسن وأَل ص ْنًعا((: قال علي ا: منهم الح ورية

. 15تاغوا فأتاغ اهلل قلوبهمسعد: ال، ولكنهم أصحاب الصوام . والح ورية: قوم 

                                      
 سآطت م  كب(.  1
 في كأ(: نارًا، وفي كب(: نار. والمثبت م  كج(.  2
 في كج(: كالتولي. 3
 أي: النوع. 4
 أي: على الباء واللم، وأما الآاف فمكسور ، وهي ق اء  ناف  واب  عام . 5
 لء استئنافًا. والمثبت م  كج(. في كأ(: وقَبًل وِقَبًل استئنافًا، وفي كب(: وق ب  6
 ب(: الدحب. والمثبت م  كج(. -في كأ 7
 ج(. -في كأ(: بس ب. والمثبت م  كب 8
 ب(: الذي اتيناه م  لدنا علمًا: مض . والمثبت م  كج(. -في كأ 9

 في كب(: ذنبه. 10
 في كب(: استطاعوا. 11
 في كأ(: ال فآة، وفي كب(: ألزقه. والمثبت م  كج(.  12
 ج(. -كأ(: دكة: تلزلة. والمثبت م  كب في 13
(، 15/426(، والطب ي في "التألسي " ك2970حس . أم جه عبد ال تاي في "التألسي " ك 14

 (.3342والحاكم ك
(، وفيه: "الخوارج"، بداًل م : "الح ورية"، 3400لسناده صحي . أم جه الحاكم ك 15

 اب الصوام ".( مختص ًا: "هم أصح15/424وأم جه الطب ي في "التألسي " ك



  

/أ[ الذي  ينآضوأل 23الخوارج هم الألاسآوأل ]ب/ 2[ ]ولك [17َأِبي: ]ج/ 1قال

 .3عهد اهلل م  بعد ميثاقه

]من[
4
 سورة مريم 

ٻ ٱ ٻ ٻ

ككَلْم َنْجَعْل َله  ِمْ  َقْبل  َسِميًّا((: مثًل. ككَسِويًّا((: م  غي  م ي. ككَوَحَناًنا 

. ككَجبَّاًرا َنِآيًّا((: 7]؛[ 6حمة م  عندنا. ككَبَشً ا َسِويًّا((: هو ]جب يل[ِمْ  َلد نَّا((: ر

عصيًا. قالت اليهود: ألستم تآ ؤوأل: ككَيا أ ْمَت َهار وأَل((! وقد كاأل بي  موسى 

: كلنهم كانوا يسموأل بأنبيا)هم - ملسو هيلع هللا ىلص -وعيسى ما كاأل؟ فأجاب رسول اهلل 

َمَخا  ((: ألجأها وج  الوالد . ككَسِ يًّا((: ]نه ًا . ككَفَأَجاَءَها اْل8والصالحي  قبلهم(

[ ككانَتَبَذْ ((: اعتزلت. ككَنْيًئا َفِ يًّا((: 16. ككر َطًبا َجِنيًّا((: ط يًا. ]أ/9صغي ًا[

عظيمًا. ككَأْسِمْ  ِبِهْم َوَأْبِصْ ((: الكألار يومئذ أسم  نيء وأبص ه. ككَوَأنِذْره ْم َيْوَم 

نودي: يا أهل الجنة! ملود وال مو ، ويا أهل النار! ملود وال اْلَحْسَ ِ ((: لذا 

. 10مو . كك ََْرج َمنََّ ((:  نتمن . ككِلَساأَل ِصْدي  َعِليًّا((: ]الثناء الحس [

باك.  12. ككَحأِليًّا((: لطيألًا. ككَوب ِكيًّا((: ]جم [11ككَواْهج ْ ِني((: ]واجتنبني[

: 1لجب ا)يل ملسو هيلع هللا ىلصِفيَها َلْغًوا((: باطًل. قال رسول اهلل  ككَغيًّا((: مس انًا. ككال َيْسَمع وأَل

                                      
 الآا)ل هو: مصعب ب  سعد راوي ا ث  السابق ع  سعد ب  أبي وقاص ا. 1
 في كج(: لك . 2
(. وأم جه البخاري 3401(، والحاكم ك11251أم جه النسا)ي في "السن  الكب ى" ك 3

 ( بلأل،: "الح ورية"، بداًل م : "الخوارج".4728ك
 تياد  م  كب(.  4
 ج(. -سآطت م  كب 5
 ج(: عيسى. والصواب ما أثبتناه، وهو موافق لما جاء في كتب التألسي .-ب-في كأ 6
 سآطت م  كج(.  7
 ( ع  المغي   ب  نعبة.2135أم جه مسلم ك 8
 ب(: النه  الصغي . والمثبت م  كج(. -في كأ 9

 في كج(: ثناء حسنًا. 10
 ب(: واجنبني. والمثبت م  كج(. -في كأ 11
 ج(. ب(: جماعة. والمثبت م  ك-في كأ 12



  

: كما يمنع  أأل تزورنا أكث  مما تزورنا؟ فنزلت: ككَوَما َنَتَنزَّل  ِلالَّ ِبَأْمِ  1لجب ا)يل

. ككَهْل َتْعَلم  َله  3/ب[ الحآي 23. ككَوَما َكاأَل َربَُّ  َنِسيًّا((: ]ب/2[(64َربَِّ ((]م يم:

َصِلَي  4حم  غي ه. ككِعِتيًّا((: عصيًا. ككِصِليًّا((: ]م [َسِميًّا((: لم يسم أحد ال 

َيصِلي، يعني: دمواًل واحت اقًا. ككَوِلأْل ِمْنك ْم ِلالَّ َواِرد َها((: ي دونها ثم يصدروأل 

بأعمالهم. ككَحْتًما َمْآِضيًّا((: الحتم: الواجب. ككَأْحَس   َنِديًّا((: النادي: المجلا. 

: الش اب. قال مباب: جئت العاص 5ككَوِرْ)ًيا((: منظ ًا. وقيل: ال يككَأَثاًثا((: مااًل. 

: ال أعطي  حتى تكأل  بمحمد، فآلت: ال، حتى 6ب  وا)ل أتآاضى حآًا لي عنده، فآال

تمو  ثم تبعث، قال: ولني لميت ثم مبعوث؟! قلت: نعم، قال: لأل لي هنال  مااًل 

((: قواًل عظيمًا. ككَتؤ تُّه ْم 8؟ ككِلدًّا7ِبآَياِتَنا(( وولدًا. فنزلت: ككَأَفَ َأْيَت الَِّذي َكأَلَ 

َأتًّا((: تغويهم لغواء. وقيل: تزعجهم لتعاجًا. ككَنع دُّ َله ْم َعدًّا((: نعد أنألاسهم التي 

يتنألسوأل في الدنيا. ككِوْرًدا((: عطانًا. ككَعْهًدا((: نهاد  أأل ال لله لال اهلل. 

 ا((: عوجًا. ككِرْكًزا((: صوتًا. وقيل: حسًا.. ككل د9ًّككَهدًّا((: ]هدمًا[

 

]من[
10
 سورة طه 

ٻ ٱ ٻ ٻ

: المبارك، واسمه طوى. ككَأَكاد  أ ْمأِليَها((: ال أظه  12]ككِباْلَواِد اْلم َآدَِّي(([

عليها أحدًا غي ي. ككِسيَ َتَها((: حالتها.ككَواْحل ْل ع ْآَدً  ِمْ  ِلَساِني((: ]كل ما لم 

                                      
 ج(: لجب يل.-في كب 1
 .ب(، م  حديث اب  عباي 3218أم جه البخاري ك 2
 في كج(: حآي ًا. أي: ما كاأل رب  نسيًا للشيء الحآي . 3
 تياد  م  كج(.  4
 وهي ق اء  قالوأل واب  ذكواأل. 5
 في كج(: قال. 6
 (.2795(، ومسلم ك4732أم جه البخاري ك 7
 في كب(: لذًا. 8
 ج(. -المثبت م  كبفي كأ(: هديًا. و 9

 تياد  م  كب(.  10
 ج(. -سآطت م  كب 11
 في كج(: الواد المآدي. 12



  

. ككَأْتِري((: ظه ي. 1/أ[ أو فيه تمتمة أو فأفأ  فهي عآد [24ينطق بح ف ]ب/

[: أأل يعجل. ككَيْطَغى((: يعتدي. ككَفَأْوَجَا((: أضم  45ككَأأْل َيأْل  َط((]طه:

: امتب ناك امتبارًا. ككَوال َتِنَيا((: وال تضعألا. ككَأْعَطى 2موفًا.]ككَوَفَتنَّاَك ف ت وًنا(([

. ككث مَّ َهَدى((: لمنكحه ومطعمه ومش به 3ق لكل نيء روحهك لَّ َنْيء  َمْلَآه ((: مل

. ككالنَُّهى((: 4ومسكنه. ككال َيِضلُّ((: ال يخطئ. ككِفي ج ذ وِع((: ]على جذوع[

.ككَفي ْسِحَتك ْم((: فيهلككم. ككالسَّْلَوى(( : طا)  ي شبه 5]حالة[:التآىككَتاَرً ((

َفَآْد َهَوى((: نآي. ككِبَمْلِكَنا((: بأم نا. بالسماني. ككَوال َتْطَغْوا((: ال تظلموا.كك

. ككَلَننِسأَلنَّه  ِفي اْلَيمِّ((: لنذرينه في البح .ككَساَء((: 6ككَظْلَت((: أقمت

. ككَقاًعا((: مستويًا. وقيل: ا ملا. وقيل: 8.ككَيَتَخاَفت وأَل((: ]يتسارروأل[7بئا

م   يل: المستويعلوه الماء.ككَصأْلَصأًلا((: الصألص : ال نبا  فيه. وقي

 9ا ر .ككِعَوًجا((: واديًا.ككَأْمًتا((: رابية. ككَمَكاًنا س ًوى((: َمنِصألًا

 .10بينهم.ككَيَبًسا((: يابسًا.ككَعَلى َقَدر ((: موعد. ككَمْطب َ ((: ]ما بال [

ِمَساسًا.ككَمِعيَشًة َضنًكا((: الضن : الشديد.  11ككِمَساَي((: مصدر ماسه

.ككَمَشَعِت 14عذاب الآب ( 13: ك]هو[ملسو هيلع هللا ىلصسول اهلل . قال ر12وقيل: الشآاء

                                      
 في كج(: العآد : عدم النطق بالح ف أو وفيه تمتمة أو فأفأ . 1
 ب(: ككَوَفَتنَّاَك((.-في كأ 2
 ج(: توجه.-في كب 3
 سآطت م  كب(.  4
 ب(: حاجة. والمثبت م  كج(. -في كأ 5
 (.11/242فت اللم ا ولى تخأليألًا. تألسي  الآ طبي كوأصل أظلت: ظللت، حذ 6
 في كب(: بئيا. 7
 ب(: يتشاوروأل. والمثبت م  كج(. -في كأ 8
 ب(: م نص . والمثبت م  كج(. -في كأ 9

 في كأ(: بال ، وفي كب(: ما ل . والمثبت م  كج(.  10
 في كج(: مسه. 11
 في كب(: الشألاء. 12
 تياد  م  كج(.  13
(، م  حديث أبي ه ي   ا، وأم جه الحاكم 3119جه اب  حباأل كلسناده حس . أم  14

 ( م  حديث أبي سعيد الخدري .3439وأم جه الحاكم ك، ( موقوفًا1405ك



  

[ وقيل: ِحا ا قدام 18. ]ج/1اَ ْصَوا  ((: سكنت.ككَهْمًسا((: ]صوتًا مأليًا[

َيَخاف  ظ ْلًما((: أأل  2ككَفل والوطء الخألي والكلم الخألي.ككَوَعَنِت اْلو ج وه ((: ذلت.

 3/ب[ الذي ]استعاروه[24لي ]ب/يظلم فيزاد في سيئاته.ككِمْ  ِتيَنِة اْلَآْوِم((: الح

ككاْلم ْثَلى((:  .ككَأْلَآى السَّاِمِ يُّ((: صن .5((: ]ألآيناها[4م  ال ف عوأل.ككَفَآَذْفَناَها

ككَهْضًما((: ال  .ككَأْمَثل ه ْم َطِ يَآًة((: أعدلهم.6تأنيث ا مثل، يآول: بدينكم ]العدل[

ْ َتِني َأْعَمى((: ع  م  حسناته.ككم َواٌر((: صياح.ككَحَش 7يظلم فيهضم

ككك نت  َبِصيً ا((: في الدنيا.ككال َتْظَمأ ((: ال تعطش.ككَوال َتْضَحى((: ال 8حجتي.

 يصيب  ح .

]من[
9
 سورة األنبياء 

ٻ ٱ ٻ ٻ

((: توقعوا، م  أحسست.ككَماِمِديَ ((: ميتي .ككَلَعلَّك ْم ت ْسَأل وأَل((: 11ككَأَحسُّوا

: ال 13: واد في جهنم.]ككال َيْسَتْحِس  وأَل(([ككاْلَوْيل (( .12]تستألهموأل[

ككِفي َفَل  ((: دوراأل.ككَيْسَبح وأَل((: يج وأل.  .14[ رضي17يعيوأل.ككاْرَتَضى((: ]أ/

                                      
 ب(: الصو  الخألي. والمثبت م  كج(. -في كأ 1
 ب(: وال.-في كأ 2
 ب(: استعاروا. والمثبت م  كج(. -في كأ 3
 في كب(: فآذفنها. 4
 ي كب(: ألآيتنها. والمثبت م  كج(. في كأ(: ألآيتها، وف 5
 تياد  م  كج(.  6
 في كب(: قهضم. ويهضم بمعنى: ينآص. 7
 ب( تياد : و.-في كأ 8
 تياد  م  كب(.  9

 ج(. -سآطت م  كب 10
 في كج(: ككَفَلمَّا َأَحسُّوا((. 11
 ب(: ت ألَهموأل. والمثبت م  كج(. -في كأ 12
 [.19اء:في كج(: ككَوال َيْسَتْحِس  وأَل((]ا نبي 13
 في كب(: رضًا. 14



  

: ال يجاوروأل.ككَننآ ص َها ِمْ  1وقيل: يدوروأل.]ككَوال ه ْم ِمنَّا ي ْصَحب وأَل(([

(: ا صنام.ككج َذاًذا((: حطامًا.ككث مَّ أهلها وب كتها.ككالتََّماِثيل ( 2َأْطَ اِفَها((: ]ننآص[

: ال عي بالليل. ككَصْنَعَة َلب وي  َلك ْم((: 3وا.ككَنأَلَشْت((: ]النألش[ن ِكس وا((: ر دُّ 

الدروع.ككَأأْل َلْ  َنْآِدَر َعَلْيِه((: ل  نأمذه بالعذاب الذي أصابه. ككأ مَّت ك ْم أ مًَّة 

ع وا َأْمَ ه ْم((: امتلألوا.ككَحَدب ((: َواِحَدً ((: دينكم دي  واحد.ككَوَتَآطَّ

ن ف.ككَينِسل وأَل((: يآبلوأل.ككَحَصب ((: نج . وقيل: حطب. لما نزلت: ككِلنَّك ْم َوَما 

َتْعب د وأَل ِمْ  د وأِل اهللَِّ َحَصب  َجَهنََّم َأْنت ْم َلَها َواِرد وأَل(( ، قال المش كوأل: المل)كة 

/أ[ َله ْم 25فنزلت: ككِلألَّ الَِّذيَ  َسَبَآْت ]ب/ وعيسى وعزي  ي عبدوأل م  دوأل اهلل،

الصو   6: الحسيا والحا واحد، ]وهو[5. ]ككَحِسيَسَها(([4ِمنَّا اْلح ْسَنى((

الخألي.ككالسِِّجلِّ((: الصحيألة. ككَكَطيِّ السِِّجلِّ ِلْلك ت ِب((: كطي الصحيألة على 

حشوروأل للى اهلل ع ا  غ اًل، : كيا أيها الناي! لنكم م- ملسو هيلع هللا ىلص -.قال رسول اهلل 7الكتب

 . ككاَذْنت ك ْم((: أعلمتكم.8ثم ق أ: ككَكَما َبَدْأَنا َأوََّل َمْلق  ن ِعيد ه (((

 

]من[
9
 سورة احلج 

ٻ ٱ ٻ ٻ

: كذل  يوم يآول - ملسو هيلع هللا ىلص -ككِلألَّ َتْلَزَلَة السَّاَعِة َنْيٌء َعِظيٌم((: قال رسول اهلل 

                                      
 ب(: ال يصحبوأل.-في كأ 1
 ج(. -في كأ(: تنآص. والمثبت م  كب 2
 ب(: التنألش. والمثبت م  كج(. -في كأ 3
(، والطب اني في "المعجم الكبي " 988حس . أم جه الطحاوي في "ن ح مشكل اآلثار" ك 4

 .ب(، ع  اب  عباي 12739ك
 ج(. -سآطت م  كب 5
 . والمثبت م  كج(. ب(: هو م -في كأ 6
 ج(: الكتاب.-في كب 7
 .ب(، م  حديث اب  عباي 2860(، ومسلم ك4625أم جه البخاري ك 8
 تياد  م  كب(.  9

 ج(. -سآطت م  كب 10



  

في  1وتسعة وتسعي  في النار ]وواحد[اهلل آلدم: ابعث بعث النار، تسعما)ة 

ككَبِهيج ((: حس .ككَثاِنَي ِعْطأِلِه((: مستكب ًا في  .ككَتْذَهل ((: تشغل.2الجنة(

نألسه.ككي ْصَه  ((: ي ذاب.ككَمْ  َيْعب د  اهللََّ َعَلى َحْ ف ((: ن . وقيل: يآدم ال جل 

ل ، ولأل لم تلد المدينة فإأل ولد  ام أته غلمًا ونتجت ميله قال: هذا دي  صا

.ككَهَذاأِل َمْصَماأِل اْمَتَصم وا ِفي َربِِّهْم((: 3ام أته ولم تنتج ميله قال: هذا دي  سوء

ونيبة  5وعبيد ، ]وعتبة[ 4نزلت في الذي  بارتوا يوم بدر: حمز  ]وعلي[

ى .ككَفْلَيْمد ْد ِبَسَبب  ِلَلى السََّماِء((: بحبل للى سآ  البيت.ككَوه د وا ِلَل6والوليد

/ب[ 25ككَوه د وا ِلَلى ِصَ اِط اْلَحِميِد((: ]ب/ الآ األ. 7الطَّيِِّب((: ألهموا للى

ككاْلَباِ)َا اْلأَلِآيَ ((: الذي ال يجد نيئًا  اإلسلم.ككِمْ  ك لِّ َفجٍّ َعِميق ((: ط يق  بعيد.

م  حلق ال أي، ولبا الثياب،  8م  ند  الحال.ككَتأَلَثه ْم((: ]مواجب حجهم[

: كلنما سمي :- ملسو هيلع هللا ىلص -ظاف ، ونحو ذل .ككِباْلَبْيِت اْلَعِتيِق((: قال رسول اهلل وقص ا 

.ككَمْنَسًكا((: عيدًا.ككاْلم ْخِبِتيَ ((: 9البيت العتيق  نه لم يظه  عليه جبار(

ككاْلَآاِنَ ((: المتعأل  والذي يآن  بما أعطي.ككاْلم ْعَت َّ((: السا)ل.ككأ ِذأَل  المطمئني .

ككَوَقْص   َمِشيد ((: بالجص  َآاَتل وأَل((: هي أول اية نزلت في الآتال.ِللَِّذيَ  ي 

ألآى الشيطاأل في  10واآلج .ككِلَذا َتَمنَّى َأْلَآى الشَّْيَطاأل  ِفي أ ْمِنيَِّتِه((: لذا ]حدث[

حديثه، فيبطل اهلل ما يلآي الشيطاأل، ويحكم اهلل اياته.ككَيْسط وأَل((: يأل طوأل، م  

 [19السطو . ]ج/

                                      
 ب(: وواحدًا. والمثبت م  كج(. -في كأ 1
(، م  حديث أبي سعيد الخدري ا، بلأل،: كأم ج 222(، ومسلم ك3348أم جه البخاري ك 2

 قال: وما بعث النار؟ قال: م  كل أل  تسعما)ة وتسعة وتسعي (. بعث النار،
أم جه البخاري ع  اب  عباي، كتاب التألسي ، سور  الحج، باب ككَوِمَ  النَّاِي َمْ  َيْعب د  اهللََّ  3

 .4742[، رقم: 11َعَلى َحْ ف ((]الحج:
 في كج(: وعليًا. 4
 في كج(: وهم عتبة. 5
 (، م  حديث أبي ذر ا.3033مسلم ك(، و3969أم جه البخاري ك 6
 سآطت م  كج(.  7
ب(: وض  لح امهم. والمثبت م  كج(. والمواجب جم  واجب، أي: ما أوجبه الحج -في كأ 8

 عليهم.
. ب(، م  حديث عبد اهلل ب  الزبي  3465(، والحاكم ك3170معل بالوق ، أم جه الت مذي ك 9

 ( بالوق .810وأعله أبو حاتم في "العلل" ك
 ج(. -في كأ(: أحدث. والمثبت م  كب 10



  

من[]
1
 املؤمنون سورة 

ٻ ٱ ٻ ٻ

[: 2َأْفَلَ  اْلم ْؤِمن وأَل((: فاتوا وسعدوا.ككَماِنع وأَل((]المؤمنوأل: َقْدكك

.ككَسْبَ  َطَ اِ)َق((: سماوا .ككَتْنب ت  4ككِمْ  س لَلة ((: ]نطألة[ ما)ألوأل. 3ساكنوأل

اَ  َهْيَهاَ ((: .ككَهْيَه5ككَوَأْتَ ْفَناه ْم((: ]وسعنا لهم[ ِبالدُّْهِ ((: هو الزيت.

.ككَرْبَو  ((: 7((: ]تبدًا، وهو: ما ارتأل  ع  الماء أو ما ال ينتأل  به[6بعد.ككغ َثاءً 

: كالأل دوي ربو  الجنة وأوسطها - ملسو هيلع هللا ىلص -المكاأل الم تأل .قال رسول اهلل 

.ككَوَمِعي  ((: 10بعضها بعضًا.ككَذاِ  َقَ ار ((: مصب 9.ككَتْتَ ا((: ]يتب [8وأفضلها(

/أ[ ككَوق ل وب ه ْم َوِجَلٌة((: ما)ألي . كسألت 26.ككأ مَّت ك ْم((: دينكم. ]ب/11[ماء ]طاه 

ع  هذه اآلية: ككَوالَِّذيَ  ي ْؤت وأَل َما اَتوا َوق ل وب ه ْم َوِجَلٌة(( ، أهم - ملسو هيلع هللا ىلص -عا)شة النبي 

يا بنت الصديق! ولكنهم الذي   12الذي  يش بوأل الخم  ويس قوأل؟ قال: ]ال[

.ككأ ْوَلِئَ  14ويتصدقوأل، وهم يخافوأل أال يآبل منهم( 13يصوموأل ]ويصلوأل[

                                      
 تياد  م  كب(.  1
 ج(. -سآطت م  كب 2
 في كب(: ساكتوأل. 3
 ب(: النطألة. والمثبت م  كج(. -في كأ 4
 ب(: وسعناهم. والمثبت م  كج(. -في كأ 5
 في كب(: الغثاء. 6
ع  الماء وما في كأ(: الزبد وما ارتأل  ع  الماء وما ال ينتأل  به، وفي كب(: الزبد وما ارتأل   7

 ال ينتأل . والمثبت م  كج(. 
(، والطب ي في 3174الصواب أنه م  قول قتاد  ب  دعامة البص ي. أم جه الت مذي ك 8

(، م  ط يق قتاد  ع  أنا ب  مال  ا. وهي تياد  مدرجة م  قول 15/436"التألسي " ك

 (.13741قتاد ؛ تبي  ذل  م  رواية اإلمام أحمد ك
 هي في "تألسي  الطب ي".ج(. و-تياد  م  كب 9

 (.19/39وقيل: ذا  ق ار: المكاأل المستوي. وقيل: ذا  ثمار. تألسي  اب  ج ي  ك 10
 ج(. -في كأ(: ظاه . والمثبت م  كب 11
 ج(. -تياد  م  كب 12
 سآطت م  كج(.  13
(. وصححه 25263(،وأحمد ك4198(، واب  ماجة ك3175صحي ، أم جه الت مذي ك 14

 (.162(، رقم ك1/304صحيحة كا لباني في السلسلة ال



  

 [ سبآت لهم السعاد .18ي َساِرع وأَل ِفي اْلَخْيَ اِ  َوه ْم َلَها َساِبآ وأَل((: ]أ/

((: يستغيثوأل.ككَساِمً ا َتْهج   وأَل((: حول البيت وتآولوأل هج ًا. 1ككَيْجَأر وألَ 

َلَناِكب وأَل((: ع  الحق عادلوأل. .ككَعِ  الصَِّ اِط 2ككَتنِكص وأَل((: ]تدب وأل[

عباي: لأل في  4. جاء َرج ٌل اب  عباي، فآال: يا ]اب [3ككت ْسَح  وأَل((: تكذبوأل

نألسي م  الآ األ نيئًا، أسم  اهلل يآول: ككَوَكاأَل اهللَّ  َعَلى ك لِّ َنْيء  َقِديً ا(( ، كأأل 

ذ  َوال َيَتَساَءل وأَل(( ، وقال في اية هذا أم  قد كاأل، وقال: ككَفل َأنَساَب َبْيَنه ْم َيْوَمِئ

أم ى: ككَوَأْقَبَل َبْعض ه ْم َعَلى َبْعب  َيَتَساَءل وأَل(( ، قال اب  عباي: أما قوله: 

ككَوَكاأَل اهللَّ  َعَلى ك لِّ َنْيء  َقِديً ا(( فإنه لم يزل وال يزال. وأما قوله: ]ككَوال 

قوله: ككَيَتَساَءل وأَل(( فإذا دملوا  فألي النألخة ا ولى، وأما 5َيَتَساَءل وأَل(([

: 7: ك]ككه ْم ِفيَها َكاِلح وأَل(([ملسو هيلع هللا ىلص.ككَكاِلح وأَل((: عابسوأل. قال رسول اهلل 6الجنة

النار، فتآلص نألته العليا حتى تبلغ وسط رأسه، وتست مي  8]تشوب أحدهم[

 .9/ب[ نألته السأللى حتى تض ب س ته(26]ب/

 

 

 

 

                                      
 في كب(: يجاتوأل. 1
 ج(. -في كأ(: تستدب وأل. والمثبت م  كب 2
 في كج(: تخدعوأل. 3
 ب(: أبا. والمثبت م  كج(. -في كأ 4
 ج(: فل يتساءلوأل.-ب-في كأ 5
( 4/300(، وذك  اب  حج  في "تغليق التعليق" ك4816حس . أم جه البخاري معلآًا كقبل  6

ل سماعه م  ط يق أبي ذر وم  ط يق أبي الوقت متصًل. وأم جه متصًل أنه وق  في أص

 (.3489الحاكم ك
 في كأ(: ككِفيَها َكاِلح وأَل((. 7
 ب(: تشويه. والمثبت م  كج(. -في كأ 8
(، م  حديث أبي سعيد الخدري ا، وفيه 11836(، وأحمد ك2587ضعي . أم جه الت مذي ك 9

 دراج ب  سمعاأل أبو السم ، ضعي .



  

]من[
1
 النور سورة 

ٻ ٱ ٻ ٻ

: أنزلنا فيها ف ا)ب مختلألة. قال 4(([َوَفَ ْضَناَها.]كك3بيناها[نَزْلَناَها((: ]ككَأ

الزَّاِني ال م ثد  : كيا رسول اهلل! أنك  عناقًا؟ وكانت م  البغايا بمكة، فنزلت: كك

((: اَجه ْمَوالَِّذيَ  َيْ م وأَل َأْتَو((: الح ا) .ككَيْ م وأَل اْلم ْحَصَناِ كك .5(((َينِك   لالَّ َتاِنَيًة

. وقيل: 7بش ي  اب  سحماء ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  6نزلت في هلل ب  أمية، قذف ام أته ]عند[

((: ِلْذ َتَلآَّْوَنه .كك9((: نزلت في قصة عا)شة لِلألَّ الَِّذيَ  َجاء وا ِباإِلْفِ .كك8في عويم 

 ككَوال َيْأَتِل((: ال ((: ما اهتدى.َما َتَكابعضكم ع  بعب.كك 10]تآولونه، ي ويه[

َوال ي ْبِديَ  ِتيَنَته  َّ ِلالَّ ((: تستأذنوا.ككَتْسَتْأِنس وا((: حسابهم.ككِديَنه م يآسم.كك

ونح ها ونع ها لال لزوجها.  12يلها ومعضديها[م]مل 11((: ال ]تبدي[ِلب ع وَلِتِه َّ

((: قال: ِلالَّ َما َظَهَ  ِمْنَها.كك14اب  مسعود: ال ملخال وال ق ط وال قلد  13]وقال[

َأِو الطِّأْلِل الَِّذيَ  َلْم ((: المغألل الذي ال يشتهي النساء.ككَغْيِ  أ ْوِلي اإِلْرَبِةلثياب. ككا

((: لأل علمتم ِلأْل َعِلْمت ْم ِفيِهْم َمْيً اكك ؛ لما بهم م  الصغ .15((: لم ]يدروا[َيْظَه  وا

                                      
 تياد  م  كب(.  1
 ج(. -سآطت م  كب 2
 ب(: بينا. والمثبت م  كج(. -في كأ 3
 ب(: وف ضنا.-في كأ 4
(، والنسا)ي في "المجتبى" 3177(، والت مذي ك2051لسناده حس . أم جه أبو داود ك 5

 .ب(، م  حديث عبد اهلل ب  عم و 3288ك
 ج(. -في كأ(: للى. والمثبت م  كب 6
( م  حديث أنا 1496. وأم جه مسلم كب( م  حديث اب  عباي 7474أم جه البخاري ك 7

 مختص ًا، ولم يذك  نزول اآلية.
 (، م  حديث سهل ب  سعد ا.1492(، ومسلم ك5259أم جه البخاري ك 8
 (، م  حديث عا)شة ل.2770(، ومسلم ك2661أم جه البخاري ك 9

 في كب(: يآولونه ي ونه، وفي كج(: تآولونه ب واية. 10
 ج(. -. والمثبت م  كبيبدي (: في كأ 11
 في كج(: ملخالها ومعضدها. والخلميل جم  ملخال، وهو: سوار الآدم، والمعضد: سوار اليد. 12
 في كج(: قال. 13
 (، وفيه أبو لسحاي مدلا.3499(، والحاكم ك17/256أم جه بنحوه الطب ي في "التألسي " ك 14
 ج(. -في كأ(: يدرؤا. والمثبت م  كب 15



  

((: 1السََّمَواِ  ]َواَ ْرِ [ن ور  كك ((: الزنا.اْلِبَغاِء((: لما)كم. ككَفَتَياِتك ْملهم حيلة.كك

((: َكِمْشَكا  ((: هداه في قلب المؤم .ككَمَثل  ن وِرِههادي أهل السماوا  وا ر .كك

 4((: أألَأأْل ت ْ َفَ . كك3]مساجد[ككِفي ب ي و  ((: . وقيل: الكو . 2موض  ]الألتيلة[

((: يصلي. ي َسبِّ  ((: يتلى فيها كتابه. ككَوي ْذَكَ  ِفيَها اْسم ه /أ[ كك27تك م. ]ب/

ِرَجاٌل ال ت ْلِهيِهْم ِتَجاَرٌ  َوال ((: صل  العص . ككَواآلَصاِل((: صل  الغدا . ككِباْلغ د وِّكك

، ولك  لم 6أتج  الناي ]وأبيعهم[ 5((: قال اب  عباي ب: كانواَبْيٌ  َعْ  ِذْكِ  اهللَِّ

((: أر  ِآيَعة ِب. كك7[ ع  ذك  اهلل20تك  تلهيهم تجارتهم وال بيعهم ]ج/

((: م ْذِعِنيَ ((: م  بي  أضعاف السحاب.ككِمْ  ِملِلِه.كك8((: ضوء[َسَنامستوية.]كك

 .9((: ]سلمًا[َتِحيًَّةمطيعي . كك

]من[
10
 سورة الفرقان 

ٻ ٱ ٻ ٻ

((: ويًل. 12ث ب وًرا((: ت آ أ. ككت ْمَلى((: تألاعل م  الب كة. ككَتَباَرَككك

ال ي .  14((: ما ]يس  به[َهَباًء َمْنث وًرا: طغوا. كك13(([َوَعَتْوا((: هلكى. ]ككب وًراكك

((: قيل: كيا نبي اهلل! كي  يحش  الكاف  على الَِّذيَ  ي ْحَش  وأَل َعَلى و ج وِهِهْمكك

                                      
 ج(. -كبسآطت م   1
 في كأ(: فتيله، وفي كب(: الألتنلة. والمثبت م  كج(.  2
 ب(: المساجد. والمثبت م  كج(. -في كأ 3
 ج(. -سآطت م  كب 4
 يعني: الصحابة ي. 5
 ب(: وأبيعه. والمثبت م  كج(، وهي كذل  في "المستدرك" للحاكم.-في كأ 6
 عي .(، وفي لسناده سماك ب  ح ب، ض3506ضعي . أم جه الحاكم ك 7
 [: ضوؤه.43في كج(: ككَسَنا َبْ ِقِه((]النور: 8
 ب(: السلم. والمثبت م  كج(. -في كأ 9

 تياد  م  كب(.  10
 ج(. -سآطت م  كب 11
 في كب(: متبورًا. 12
 ب(: ككَوَعَتْوا((.-في كأ 13
 في كج(: ينس . 14



  

وجهه يوم الآيامة؟ قال: أليا الذي أمشاه على ال جلي  في الدنيا بآادر على أأل 

((: ما بي  طلوع َمدَّ الظِّلَّ((: المعدأل. ككل َّيِّا؟ كك1يمشيه على وجهه يوم الآيامة(

((: ]فلوال الشما ما َعَلْيِه َدِليًل((: دا)مًا. ككَساِكًناالألج  للى طلوع الشما. كك

((: م  فاته َجَعَل اللَّْيَل َوالنََّهاَر ِمْلأَلًة((: س يعًا. ككَقْبًضا َيِسيً ا. كك2ع ف الظل[

َوِعَباد  بالنهار، أو م  النهار أدركه بالليل. ككنيء م  الليل أأل يعمله أدركه 

((: ملتمًا َغَ اًما((: بالطاعة والعألاف والتواض . ككَهْوًنا((: المؤمنوأل. ككال َّْحَمِ 

[ الَِّتي َح ََّم اهللَّ  19النَّأْلَا ]أ/ 4ال َيْآت ل وأَل[الغ يم. وقيل: هلكًا. كك] 3نديدًا ]كلزوم[

/ب[ وقتلنا النألا التي 27ا نزلت قال أهل مكة: فآد عدلنا باهلل ]ب/((: لمِلالَّ ِباْلَحقِّ

 .6(( ، اآليةِلالَّ َمْ  َتاَب َواَمَ  : كك، فأنزل اهلل 5ح م اهلل ]وأتينا الألواحش[

((: في طاعة اهلل. َهْب َلَنا ِمْ  َأْتَواِجَنا َوذ رِّيَّاِتَنا ق  ََّ  َأْعي   . كك7((: ]عآوبة[َأَثاًماكك

: ال 9(([َما َيْعَبأ أأل ي ى حبيبه في طاعة اهلل. ]كك 8يء أق  لعي  ]المؤم  م [وما ن

 ((: هلكة.ِلَزاًمايعتد به، يآال: ما عبأ  به نيئًا. كك

]من[
10
 سورة الشعراء 

ٻ ٱ ٻ ٻ

((: طا)ألة َلِشْ ِذَمٌة((: جمعنا. ككَأْتَلأْلَنا((: كالجبل. ككَكالطَّْوِدكك

. 12((: كل بناء فهو مصنعةَمَصاِنَ ((: ن ف. ككِري   كك جمعوا. ((:َفك ْبِكب واقليلة.كك

                                      
 (، ع  أنا ا.2806(، ومسلم ك4760أم جه البخاري ك 1
 والمثبت م  كج(.  ب(: طلوع الشما.-في كأ 2
 ج(. -في كأ(: كاعزوم. والمثبت م  كب 3
 ب(: وال تآتلوا.-في كأ 4
 في كج(: وتنينا. 5
 .ب(، ع  اب  عباي 2023(، ومسلم ك3855أم جه البخاري ك 6
 ب(: العآوبة. والمثبت م  كج(. -في كأ 7
 ج(: مؤم .-في كب 8
 ب(: ال يعبأ.-في كأ 9

 تياد  م  كب(.  10
 ج(. -سآطت م  كب 11
 في كب(: مضيعة. 12



  

((: دي  ا ولي . م ل ق  اَ وَِّليَ كك ((.َتْخل د وأَل((: كأنكم ككَتْخل د وأَل َلَعلَّك ْمكك

أند الألساد.  1((: ]العثو:[َتْعَثْوا((: حاذقي . وقيل: م حي . ككَفاِرِهيَ كك

لذا  3((: منضم بعضه للى بعب. وقيل: ]يتألتت[َهِضيٌم. كك2((: تبنوألَتْعَبث وأَلكك

 ((: الغيضة. وقيل: هي نج  .اَ ْيَكِةكك ((: مسحوري .4اْلم َسحَِّ ي َ كك م ا.

((: أل  َواْمأِلْب َجَناَحَ ((: لظلل العذاب. ككَيْوِم الظُّلَِّةكك ((: الَخلق.اْلِجِبلََّةكك

 لغو يخوضوأل.((: في كل ِفي ك لِّ َواد  َيِهيم وأَل. كك5جانب 

  

]من[
6
 سورة النمل 

ٻ ٱ ٻ ٻ

منه.  8((: نعلة م  نار يآتبسوألِبِشَهاب  َقَبا ((: قدي. ككب وِركَ كك

ال ((: يعلم كل مألية في السماء وا ر . ككي ْخِ ج  اْلَخْبَءكك ((: اجعلني.َأْوِتْعِنيكك

اتخذ م  الآواري . /أ[ 28]ب/ 9((: كل بلطالصَّْ َحكك ((: ال طاقة لهم.ِقَبَل َله ْم

((: س ي  ك يم. َعْ ٌش َعِظيٌمكك : ص وح.10والص ح: الآص ، ]وجماعته[

ادَّاَرَك ((: مصا)بكم. ككَطاِ)  ك ْم((: غي وا. ككَنكِّ  وا((: طا)عي . ككَيْأت وِني م ْسِلِمي َ كك

. وقيل: 11((: ]ي حبسوأل[ي وَتع وأَل((: ق ب. ككَرِدَف((: غاب علمهم. ككِعْلم ه ْم

((: َداِمِ يَ الطي . كك 12دفعوأل. وقيل: يحبا أولهم على ام هم حتى تمامي 

 ((: أحكم.َأْتَآَ ((: قا)مة. ككَجاِمَدً صاغ ي . كك

                                      
 تياد  م  كج(.  1
والعبث: فعل الشيء بل غاية. وهو مما ال يخألى على مثل اب  عباي ب، ولك  الظاه  أنه  2

 ي يد توضي  نوع هذا العبث.
 في كأ(: تنألتت، وفي كب(: تنألشت. والمثبت م  كج(.  3
 ب(: مسح ي .-في كأ 4
 في كج(: جانبي . 5
 تياد  م  كب(.  6
 ج(. -آطت م  كبس 7
 في كج(: تآتبسوأل. 8
 في كج(: ملط. 9

 في كب(: وجماعة. 10
 ج(. -في كأ(: سيحبسوأل. والمثبت م  كب 11
 ج(: تنام.-في كب 12



  

]من[
1
 سورة القصص 

 2[ٻ ٱ ٻ ٻ]

((: يتشاوروأل. َيْأَتِم  وأَل((: بعد. ككَعْ  ج ن ب أث ه. كك 3((: ]اتبعي[ق صِّيِهكك

م  الخشب ليا فيها لهب. وقيل:  4(: قطعة غليظة(َجْذَو  كك ((: أبص  .اَنْست كك

، العضد: المعي . قال 6((: سنعين َسَنش دُّ َعض َدَككك ((: معينًا.ِرْدًءا. كك5نهاب

لعمه: كقل: ال لله لال اهلل؛ أنهد ل  بها يوم الآيامة. قال: لوال أأل : --رسول اهلل 

ي . فأنزل اهلل تعالى: الجزع  ق ر  بها عين 8ق يش لنما ]حمله عليه[ 7تعي ني

((: َسْ َمًداكك ((: الحجج.َفَعِمَيْت َعَلْيِهْم اَ ْنَباء  . كك9(((ِلنََّ  ال َتْهِدي َمْ  َأْحَبْبَتكك

ك لُّ َنْيء  َهاِلٌ  ِلالَّ ((: للى مكة. ككَلَ ادَُّك ِلَلى َمَعاد ((: تثآل. ككَلَتن وء دا)مًا. كك

 [21: لال ما أريد به وجه اهلل. ]ج/11. ]ويآال[10((: ]لال ملكه[َوْجَهه 

 

]من[
12
 سورة العنكبوت 

 13[ٻ ٱ ٻ ٻ]

((: أوتارًا. قالت أم سعد لسعد: َأْثَآااًل((: تصنعوأل كذبًا. ككَتْخل آ وأَل ِلْفًكاكك

                                      
 تياد  م  كب(.  1
 ج(. -سآطت م  كب 2
 ب(: ابتغي. والمثبت م  كج(. -في كأ 3
 في كب(: غلي،. 4
 في كب(: أنهاب. 5
 في كب(: سنغن . 6
 عي وني، وفي كج(: يعي وني في.في كب(: ي 7
 "صحي  مسلم". والمثبت م  كج(، وهو موافق لما في .عليه ب(: يحمل-في كأ 8
 (، م  حديث أبي ه ي   ا.25أم جه مسلم ك 9

 ج(.-ب-هكذا في كأ 10
 ج(. -في كأ(: يآال. والمثبت م  كب 11
 تياد  م  كب(.  12
 ج(. -سآطت م  كب 13



  

/ب[ حتى 28اهلل بالب ؟ واهلل ال أطعم طعامًا وال أن ب ن ابًا ]ب/ 1أليا قد ]أم [

َنا اإِلْنَساأَل ِبَواِلَدْيِه ح ْسًنا َوِلأْل َجاَهَداَك ِلت ْشِ َك َوَوصَّْيأمو  أو تكأل ، فنزلت: كك

أهل  4كانوا يحذفوأل 3((: ]في مجالسكم[َوَتْأت وأَل ِفي َناِديك م  اْلم نَكَ . كك2(( ، للخِبي

 ويسخ وأل منهم. 5ا ر 

 

]من[
6
 سورة الروم 

 7[ٻ ٱ ٻ ٻ]

(( قاه ي  لل وم، ال ُّوم غ ِلَبِت ( 1ك المكانت فاري يوم نزلت هذه اآلية: كك

وكاأل المسلموأل يحبوأل ظهور ال وم، وكانت ق يش تحب ظهور فاري، فأنزل اهلل 

((: ط ف َأْدَنى اَ ْرِ ال وم على فاري في السنة السابعة. كك8هذه اآلية، فظه   

غي ((: م  أعطى يبتَفل َيْ ب واكك ((: يتأل قوأل.َيصَّدَّع وأَل((: أيس . ككَأْهَوأل الشام. كك

المضاج .  9((: ]يسووأل[َيْمَهد وأَل((: ينعموأل. ككي ْحَب  وأَلأفضل فل أج  له فيها. كك

((: لدي  اهلل. ال َتْبِديَل ِلَخْلِق اهللَِّ: اإلساء . كك10((: أيالسُّوَأى((: المط . ككاْلَوْدَيكك

 [20الألط  : اإلسلم. ]أ/11

 

                                      
 (. ج-في كأ(: أم. والمثبت م  كب 1
 (، واللأل، له.3189(، والت مذي ك1748أم جه مسلم ك 2
 (.20/31ج(. واقتضي تيادتها م  تألسي  اب  ج ي  ك-ب-ليست في كأ 3
 ج(: يخذفوأل.-في كب 4
 ج(. ولعل الصواب: الط يق. واهلل أعلم.-ب-كذا في كأ 5
 تياد  م  كب(.  6
 ج(.-سآطت م  كب 7
 في كج( تياد : غلبة. 8
 وهو موافق لما في الطب ي.والمثبت م  كب(، . ، وفي كج(: يهيؤوألألفي كأ(: يعس و 9

 ج(. -سآطت م  كب 10
 في كج( تياد : و. 11



  

]من[
1
 سورة لقمان 

 2[ٻ ٱ ٻ ٻ]

((: ال تتكب  فتحآ  عباد اهلل، تع   عنهم بوجه  َك ِللنَّاِيَوال ت َصعِّْ  َمدَّكك

((: َمتَّار ((: الشيطاأل. ككاْلَغ  ور : اإلع ا  بالوجه. كك3لذا كلموك. ]والتصع [

 غدار.

 

]من[
4
 سورة ))امل(( السجدة 

 5[ٻ ٱ ٻ ٻ]

((: يَناك ْمَنِس((: نزلت في انتظار الصل . ككَتَتَجاَفى ج ن وب ه ْم َعِ  اْلَمَضاِجِ كك

((: ضعي ، َمِهي  ((: مصا)ب الدنيا وأسآامها وبل)ها. ككاْلَعَذاِب اَ ْدَنىت كناكم. ك

نيئًا.  7((: التي ال تمط  لال مط ًا ال يغني عنهااْلج   ِتكك. نطألة ال جل 6]وهو[

 ؟8((: أولم يبي َأَوَلْم َيْهِدكك

 

 

 

 

 

                                      
 تياد  م  كب(.  1
 ج(. -سآطت م  كب 2
 ب(: التصع  . والمثبت م  كج(. -في كأ 3
 تياد  م  كب(.  4
 ج(. -سآطت م  كب 5
 تياد  م  كج(.  6
 في كج(: عنهم. 7
 في كب(: نبي . 8



  

]من[
1
 /أ[29سورة األحزاب ]ب/ 

 2[ٻ ٱ ٻ ٻ]

الناي يدعوأل تيد ب  حارثة: تيد ب  محمد، حتى نزل الآ األ: كاأل 

قلباأل:  4]وع  اب  عباي: كاأل المنافآوأل يآولوأل: لمحمد[ .3((اْدع وه ْم آِلَباِ)ِهْمكك

َما َجَعَل اهللَّ  ِلَ ج ل  ِمْ  َقْلَبْيِ  ]ِفي : كك5قلب معهم، وقلب معكم؟ فأنزل اهلل تعالى

: كطلحة --: أجله الذي قدر له. قال رسول اهلل 8(([َبه َقَضى َنْح. ]كك7((6َجْوِفِه[

ِبَأْلِسَنة  ((: استآبلوكم. ككَسَلآ وك مْ ((: قصورهم. ككَصَياِصيِهْم. كك9مم  قضى نحبه(

. 11((: ]الألجور والزنا[َفَيْطَمَ  الَِّذي ِفي َقْلِبِه َمَ ٌ . كك10((: ]الطع  باللساأل[ِحَداد 

ال لل جال، وما أرى النساء يذك أل بشيء. فنزلت: قالت ام أ : ما أرى كل نيء ل

((: نزلت في نأأل تينب بنت َوت ْخأِلي ِفي َنأْلِسَ . كك12((ِلألَّ اْلم ْسِلِميَ  َواْلم ْسِلَماِ كك

((: تؤم . بنى رسول اهلل ت ْ ِجي. ككي َصلُّوأَل((: يب كوأل.كك13جحش وتيد ب  حارثة

--ا وم جوا بآي رجلأل يتحدثاأل، فأنزل بزينب، فدعا قومًا للى الطعام، فلما أكلو

َلن ْغِ َينََّ  . كك1(( ، اآليةَيا َأيَُّها الَِّذيَ  اَمن وا ال َتْدم ل وا ب ي وَ  النَِّبيِّ: كك14اهلل تعالى

                                      
 تياد  م  كب(.  1
 ج(. -سآطت م  كب 2
بلأل،: "ما كنا ندعوا  ب(، م  حديث اب  عم  2425(، ومسلم ك4782أم جه البخاري ك 3

 تيد ب  حارثة لال تيد ب  محمد ...".

 . والمثبت م  كج(. فخط  مط ً ، فآال المنافآوأل: أال ت وأل؟ له ملسو هيلع هللا ىلصقام نبي اهلل ب(: -في كأ 4

 سآطت م  كج(.  5
 كب(.  سآطت م  6
(، ع  اب  عباي ب، 3555(، والحاكم ك2410(، وأحمد ك3199ضعي . أم جه الت مذي ك 7

 وفيه قابوي ب  أبي ظبياأل، ضعي .
 [.23في كب(: يآضي نحبه، وفي كج(: ككَفِمْنه ْم َمْ  َقَضى َنْحَبه ((]ا حزاب: 8
حاي ب  يحيى (، وفي لسناده لس126(، واب  ماجة ك3740ضعي  جدًا. أم جه الت مذي ك 9

 ب  طلحة، مت وك.
 في كج(: أي: في الطع . 10
 في كج(: فجور وتنا. 11
 سمى الم أ : أم عمار  ل.و(، 3211لسناده صحي . أم جه الت مذي ك 12
 (، ع  أنا ب  مال  ا.4787أم جه البخاري ك 13
 ج(. -سآطت م  كب 14



  

: كلأل موسى كاأل رجًل حييًَّا :--قال رسول اهلل  ((: لنسلطن  عليهم.ِبِهْم

لال م  عيب، ولنه مل يومًا  3يتست  ، ما ي ى م  جلده نيء، فآالوا: ما2]ستي ًا[

وحده، فوض  ثيابه على حج  واغتسل، ولأل الحج  عدا بثوبه، فطلب موسى 

 5/ب[ حتى انتهى للى مأل م 29]ب/ 4الحج ، يآول: ثوبي حج ، ]ثوبي حج ،[

َفَب ََّأه  اهللَّ  ِممَّا بني لس ا)يل، ف أوه ع يانًا أحس  الناي َملآًا، فذل  قوله: كك

((: غ ًّا َجه واًل((: الأل ا)ب. ككاَ َماَنَة((: قواًل عداًل حآًا. ككَسِديًدا. كك6(((واَقال 

 بأم  اهلل.

 

]من[
7
سورة ]سبأ[ 

8
 

 9[ٻ ٱ ٻ ٻ]

، 11منهم ستة 10: كهو رجل ولد عش   م  الع ب، فتيام ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل 

: الشديد. ((َسْيَل اْلَعِ ِم((: عصاه. ككِمنَسَأَته . كك13منهم أربعة( 12وتشاءم

. 1((: الط فاء15َأْثل كك [22]ج/. 14((: نعاقب[َهْل ن َجاِتي((: ا راك. ]ككَمْمط كك

                                                                                            
 نأل ".(، بلأل،: "ثلثة 4791ع  أنا ا، والبخاري ك ،(1365أم جه مسلم ك 1
 ج(. -تياد  م  كب 2
 في كج(: يستت . 3
 سآطت م  كج(.  4
 سآطت م  كج(.  5
 (، م  حديث أبي ه ي   ا.339(، ومسلم ك3404أم جه البخاري ك 6
 تياد  م  كب(.  7
 (: سور  السبأ.ب-في كأ 8
 ج(. -سآطت م  كب 9

 أي: ذهبوا لليم . 10
 في كب(: ستتة. 11
 أي: ذهبوا للشام. 12
(، م  حديث ف و  ب  مسي  ا، وفيه 3222(، والت مذي ك3988جه أبو داود كضعي . أم  13

 أبو سب   النخعي، مجهول.
 ج(: هل ي جاتى: ي عاقب.-في كب 14
 ج(: اإلثل.-في كب 15



  

َوَأَسْلَنا َله  َعْيَ  ((: المسامي  والحلق. ككَوَقدِّْر ِفي السَّْ ِد((: سبحي. ككَأوِِّبي َمَعه كك

دوأل الآصور. ((: بنياأل ما َمَحاِريَب((: أذبنا له الحديد. وقيل: الصأل . ككاْلِآْطِ 

((: ف زَِّع: الحيا  الواسعة. كك2((: كحيا  اإلبل. ]والجوابي[َوِجأَلاأل  َكاْلَجَواِبكك

]ككِبأَلاِتِنيَ ((: ((: مسابآي . وقيل: مغالبي . م َعاِجِزيَ ((: الآاضي. ككاْلأَلتَّاح كك ج لي.

 ((: عش .ِمْعَشاَركك: ال يآولوأل.  4. ]ككال ي ْعِجز وأَل((3ككَسَبآ وَنا((: فاتونا[ مضلي .

 وته   . 5((: م  مال  ]وولد[َوَبْيَ  َما َيْشَته وأَلكك ((: بطاعة اهلل.َأِعظ ك ْم ِبَواِحَد  كك

((: فكي  لهم َأنَّى َله م  التََّناو ش ((: فل نجا . ككَفل َفْوَ كك ((: بأمثالهم.ِبَأْنَياِعِهْمكك

 بال د، أي: م  اآلم   للى الدنيا؟

 

]من[
6
املالئكةسورة  

7
  

 8[ٻ ٱ ٻ ٻ]

((: ِقْطِمي  ((: أداء الأل ا)ب. ككَواْلَعَمل  الصَّاِل  ((: ذك  اهلل. ككاْلَكِلم  الطَّيِّب كك

الط ا)ق. 9((: ج َدٌد((: لعياء. ككل غ وٌبالجلد الذي يكوأل على ظه  النوا . كك

هار م  /أ[ وقيل: الح ور بالليل، والسموم بالن30((: بالنهار. ]ب/اْلَح  ور كك

ث مَّ َأْوَرْثَنا ((: نديد السواد. ككَغَ اِبيب  س وٌد. كك10((: ]بالوتر[م ْثَآَلةٌ الشما. كك

 .11: ككلهم في الجنة(:--((: قال رسول اهلل [ الَِّذيَ  اْصَطأَلْيَنا21اْلِكَتاَب ]أ/

                                                                                            
 وهو نوع م  ا نجار المشهور  في الجزي   الع بية. 1
 ب(: جوابي. والمثبت م  كج(.-في كأ 2
 سآطت م  كج(.  3
 جزوأل، وسآطت م  كج(. والمثبت م  كب(. في كأ(: ال ي  4
 في كب(: أو ولد. 5
 تياد  م  كب(.  6
 وهي: سور  فاط . 7
 ج(. -سآطت م  كب 8
 في كج( تياد : هي. 9

 ب(: َمثآلة. والمثبت م  كج(. -في كأ 10
(، م  حديث أبي سعيد الخدري ا، 11745(، وأحمد ك3225ضعي  جدًا. أم جه الت مذي ك 11

 هماأل.وفيه راوياأل مب



  

]من[
1
 سورة يس 

 2[ٻ ٱ ٻ ٻ]

ب المسجد، فنزلت: كانت بنو سلمة في ناحية المدينة، فأرادوا النآلة للى ق 

((: المآم : م ْآَمح وأَل. كك3((ِلنَّا َنْح   ن ْحِي اْلَمْوَتى َوَنْكت ب  َما َقدَّم وا َواَثاَره ْمكك

((: حألظناه. أْحَصْيَناه ((: مصا)بكم. ككَطاِ)  ك ْمالمنكا رأسه.كك5 4الشامخ بأنأله

عليهم؛ الستهزا)هم ((: ]ويل لهم وحس   َيا َحْسَ ً . كك6((: نددناَفَعزَّْتَناكك

 ((: أصل العذي: العتيق. ككاْلَمْشح وأِل((: الممتلئ.َكاْلع ْ ج وأِل اْلَآِديِم. كك7بال سل[

اآلم ، وال ينبغي ذل  لهما.  8((: ال يستضيء أحدهما ]بضوء[َأأْل ت ْدِرَك اْلَآَمَ كك

 9((: ]نخ ج[ه  النََّهاَرَنْسَلخ  ِمْن((: يتطالباأل حثيثي . ككَوال اللَّْيل  َساِبق  النََّهاِركك

ِمْ  ِمْثِلِه َما . كك11واحد منهما ]م  اآلم [ 10أحدهما م  اآلم ، ونج ي كل

((: الآبور. اَ ْجَداِث((: عند الحساب. ككج نٌد م ْحَض  وأَل((: م  ا نعام. ككَيْ َكب وألَ 

                                      
 تياد  م  كب(.  1
 ج(. -سآطت م  كب 2
(، ع  3604(، والحاكم ك3226أما كوأل اآلية نزلت في ذل  فهذا ضعي ، أم جه الت مذي ك 3

(، 785أبي سعيد الخدري ا، وفيه أبو سألياأل ط ي  ب  نهاب، مت وك. وأم جه اب  ماجة ك

ا نصار". وفيه سماك  (، ع  اب  عباي ب، بلأل،: "كانت19/409والطب ي في "التألسي " ك

 ب  ح ب، ضعي .

: كأأل اوقد أم ج ذل  البخاري ع  أنا لك  ثبت الحديث م  دوأل ذك  أأل اآلية نزلت في ذل ، 

--بني سلمة أرادوا أأل يتحولوا ع  مناتلهم فينزلوا ق يبًا م  النبي ^، قال: فك ه رسول اهلل 

البخاري، كتاب ا ذاأل، باب احتساب أأل يع وا المدينة، فآال: أال تحتسبوأل اثاركم(؟ صحي  

، كتاب المساجد ا(. وأم جه مسلم م  حديث جاب  ب  عبد اهلل 656( رقم ك1/132اآلثار ك

 (.665( رقم ك1/462ومواض  الصل ، باب: فضل كث   الخطا للى المساجد ك
 في كب(: بأن . 4
 في كج( تياد : أو. 5
 تد  قوتهما، فهو تأويل بما يؤول لليه المعنى.عزت بمعنى أيد، فإذا تأيد الم سلي  فآد ان 6
حس   عليهم  ، وفي كب(: ويل كاأل أي: حس   عليهم استهزاؤهم بال سلفي كأ(: ويل كاأل،  7

 . والمثبت م  كج(. استهزاؤهم بال سل
 ب(: ضوء. والمثبت م  كج(. -في كأ 8
 ج(. -في كأ(: تخ ج. والمثبت م  كب 9

 في كب(: كا. 10
 (. تياد  م  كج 11



  

 ((: مخ جنا.1َمْ َقِدَنا((: يخ جوأل. ككَينِسل وأَلكك

 

]من[
2
 سورة الصافات 

 3[ٻ ٻ ٻ ٱ]

((: يسخ وأل. َيْسَتْسِخ  وأَل. كك4((: ملتزي التمالِتب ((: دا)م. ككَواِصٌبكك

((: ِلنَّه ْم َمْسئ ول وأَل/ب[ كك30((: احبسوهم. ]ب/َوِقأل وه ْم((: وجهوهم. ككَفاْهد وه ْمكك

((: مسخ وأل. م ْسَتْسِلم وأَل((: تمانعوأل. ككَما َلك ْم ال َتَناَص  وأَلمحاسبوأل. كك

اللؤلؤ 5((: َبْيٌب َمْكن وأٌل((: صداع. وقيل: ال نت  وال ك اهة كخم  الدنيا. ككٌلَغْوكك

((: يخلط طعامهم ويساط 6َلَشْوًبا((: وسط الجحيم. ككَسَواِء اْلَجِحيِمالمكنوأل. كك

: :--((: قال رسول اهلل َوَجَعْلَنا ذ رِّيََّته  ه م  اْلَباِقي َ ((: وجدوا. ككَأْلأَلْوابالحميم. كك

كلهم.  8((: لساأل صدي لألنبياءَوَتَ ْكَنا َعَلْيِه ِفي اآلِمِ يَ . كك7حام وسام ويافث(ك

َبَلَغ َمَعه  في المشي. كك 9((: ]ينسلوأل[َيِزفُّوأَل((: أهل دينه. ككَوِلألَّ ِمْ  ِنيَعِتِهكك

ْلِ  اْلأل ((: في الباقي . ككِفي اْلَغاِبِ يَ ((: ص عه. ككَوَتلَّه ((: العمل. ككالسَّْعَي

. 12((: ]مسيء مذنب[َوه َو م ِليمٌ . كك11الموق   الممتلئة 10((: ]السألينة[اْلَمْشح وأِل

((: م  ِمْ  َيْآِطي  ((: ألآيناه بالساحل. وقيل: وجه ا ر . ككَفَنَبْذَناه  ِباْلَعَ اِءكك

َلَنْح   ]كك ((: مضلي .ِبأَلاِتِنيَ الدباء ونحوه. كك 13غي  ذا  أصل، ]وهو[

 : المل)كة.14(([أَلالصَّافُّو

                                      
 [.52في كج(: ككِمْ  َمْ َقِدَنا((]يا: 1
 تياد  م  كب(.  2
 ج(. -سآطت م  كب 3
 سآطت م  كج(.  4
 في كج( تياد : هو. 5
 في كج(: ككَنْوًبا((. 6
 (، م  حديث سم   ب  جندب ا، وفيه سعيد ب  بشي ، ضعي .3230ضعي . أم جه الت مذي ك 7
 في كب(: ا نبياء. 8
 والمثبت م  كج(.  ب(: النسلأل.-في كأ 9

 ج(. -في كأ(: لسألينة. والمثبت م  كب 10
 في كب(: المملية. 11
 ب(: المسيء المذنب. والمثبت م  كج(. -في كأ 12
 تياد  م  كج(.  13
 [.165في كأ(: ككَوِلنَّا َلَنْح   الصَّافُّوأَل((]الصافا : 14



  

]من[
1
 سورة ص 

 2[ٻ ٱ ٻ ٻ]

 4َوالَ  ِحيَ [((: وهي ملة ق يش. كك]اْلِملَِّة اآلِمَ ِ . كك3((: ]نألار[ِفي ِعزَّ  كك

: الكذب والتخ يص. 6((: عجيب. االمتليع َجاٌب. كك5((: ليا حي  ]ف ار[َمَناص 

ج نٌد َما . كك7سماء ]وأبوابها[((: السماء. وقيل: ط ف الَفْلَيْ َتآ وا ِفي اَ ْسَباِبكك

[ الماضية. 23((: الآ وأل ]ج/أ ْوَلِئَ  اَ ْحَزاب ((: يعني: ق يشًا. ككه َناِلَ  َمْهز وٌم

/أ[ 31((: ]الآط: العذاب. وقيل: الجزاء. ]ب/ِقطََّنا((: رجوع وت داد. ككَفَواي  كك

((: 9اْلخ َلَطاءِ كك غلبني. ((:َوَعزَِّني((: ال تس ف. ككَوال ت ْشِطْط. كك8وقيل: الصحيألة[

لحدى رجليه حتى تكوأل على  10((: صأل  الأل ي: ]رف [الصَّاِفَنا  الش كاء. كك

((: جعل يمس  أع اف الخيل َفَطأِلَق َمْسًحا((: الس اع. ككاْلِجَياد ط ف الحاف . كك

َحْيث  له. كك 12((: ]طيبة مطيعة[ر َماًء((: نيطانًا. ككَجَسًداكك .11]وع اقيبها[

((: اْرك ْب((: اعط. ككَفاْمن ْ . كك13((: الوثاياَ ْصأَلاِدكك ((: حيث أراد.اَبَأَص

. 14((: ]الآو [أ ْوِلي اَ ْيِدي((: حزمة. ككِضْغًثااض ب. ي كضوأل: يعدوأل. كك

َقاِصَ ا   في أم  اهلل. كك 15((: الألآه في الدي . وقيل: ]التبص [َواَ ْبَصاِركك

                                      
 تياد  م  كب(.  1
 ج(. -سآطت م  كب 2
 معادي . والمثبت م  كج(.  في كأ(: مألاّري ، وفي كب(: 3
 ج(: وال تحي .-في كب 4
 ج(. -في كأ(: ق ار. والمثبت م  كب 5
 ج(، ولم يذك  فيه  نص اآلية.-ب-كذا في كأ 6
 ب(: في أبوابها. والمثبت م  كج(. -في كأ 7
 ب(: العذاب. وقيل: الجزاء. وقيل: الآط: الصحيألة. والمثبت م  كج(. -في كأ 8
 في كج(: الخلألاء. 9

 ب(: ي ف . والمثبت م  كج(. -في كأ 10
 في كأ(: وع اقبها، وفي كب(: وع اقيها. والمثبت م  كج(.  11
 ج(. -في كأ(: صيبة مصيعة. والمثبت م  كب 12
 في كج(: الآيود. 13
 ج(. -في كأ(: لآو . والمثبت م  كب 14
 ب(: البص . والمثبت م  كج(. -في كأ 15



  

((: َغسَّاٌي((: مستويا . وقيل: أمثال. ككَأْتَ اٌبك((: ع  غي  أتواجه . كالطَّْ ِف

((: أحطنا ِسْخِ يًّا َأتََّخْذَناه ْم((: ألواأل م  العذاب. ككِمْ  َنْكِلِه َأْتَواٌجالزمه ي . كك

 بهم.

]من[
1
 سورة الزمر 

 2[ٻ ٱ ٻ ٻ]

ا م  ((: ليِكَتاًبا م َتَشاِبًها. كك3((: مصدر ]كآ بى[ت ْلأَلى((: يحمل. ككي َكوِّر  كك

((: ي ج  على َيتَِّآي ِبَوْجِهِهاالنتباه، ولك  يشبه بعضه بعضًا في التصديق. كك

((: الشكا: العس  ال م َتَشاِكس وأَل. كك4((: ]لبا[َغْيَ  ِذي ِعَوج وجهه في النار. كك

: سالمًا صالحًا. 5[ ]يآول[22: مالصًا. ]أ/ككَرج ًل َسَلًما((ي ضى باإلنصاف. 

((: المؤم  يجيء يوم الآيامة، َوَصدََّي ِبِه((: الآ األ. ككِبالصِّْدِي َوالَِّذي َجاَءكك

 ((: ا وثاأل.َوي َخوِّف وَنَ  ِبالَِّذيَ  ِمْ  د وِنِهبما فيه. كك 6يآول: هذا الذي ]وعظني[

أأل ناسًا م  أهل الش ك  7((: أعطيناه. ]ورد:[ث مَّ ِلَذا َموَّْلَناه ((: نأل  . ككاْنَمَأتَّْ كك

فآالوا: لأل الذي  ملسو هيلع هللا ىلص 8/ب[ وأكث وا، وتنوا وأكث و، ]فأتوا محمدًا[31لوا ]ب/قد قت

َيا ِعَباِدَي الَِّذيَ  لما عملنا كألار . فنزل: كك 9تآول وتدعو لليه لحس  لو ]تخب نا أأل[

َوِلأْل ك ْنت  َلِمَ  . كك11((10[َأْسَ ف وا َعَلى َأْنأل ِسِهْم ]ال َتْآَنط وا ِمْ  َرْحَمِة اهللَِّ

((: اْلم ْحِسِنيَ كك ((: رجعة.َلْو َأألَّ ِلي َك ًَّ . كك12((: ]المستهز)ي [اِمِ يَ السَّ

                                      
 تياد  م  كب(.  1
 ج(. -سآطت م  كب 2
 ب(: ق بى. والمثبت م  كج(. -في كأ 3
 والمثبت م  كج(.  (: ليا.ب-في كأ 4
 في كأ(: يآال، وفي كب(: يآال يآال. يعنى: مك ر  في كب(. والمثبت م  كج(.  5
 ب(: أعطيتتني. والمثبت م  كج(. -في كأ 6
 تياد  م  كج(.  7
 في كج(: فأتوه. 8
 في كج(: وجدنا. 9

 ج(: اآلية.-في كب 10
 (، ع  اب  عباي ب.122(، ومسلم ك4810 جه البخاري كأم 11
 ب(: المخوفي . والمثبت م  كج(. -في كأ 12



  

((: قال رسول اهلل َواَ ْر   َجِميًعا َقْبَضت ه ((: م  الألوت. ككِبَمأَلاَتِتِهْمالمهتدي . كك

: كيآبب اهلل ا ر  ويطوي السماوا  بيمينه ثم يآول: أنا المل ، أي  ملوك ملسو هيلع هللا ىلص

 ؟1ا ر (

[: قال أع ابي: كيا رسول اهلل! ما الصور؟ 68((]الزم :ن أِلَخ ِفي الصُّوِرَوكك

 .2قال: ق أل ينألخ فيه(

 : بجوانبه.3((: مطيألي  ]بحوافيه[َحافِّيَ كك

 

]من[
4
سورة املؤمن 

5
 

 6[ ٻ ٱ ٻ ٻ]

((: َتَباب ((: حال. ككَدْأبِ ((: السعة والغناء. وقيل: التألضل. ككِذي الطَّْوِلكك

. 7: كالدعاء هو العباد (ملسو هيلع هللا ىلص((: وحدوني. قال رسول اهلل ع وِنياْدكك مس األ.

((: يعني: الوث . َلْيَا َله  َدْعَوٌ . كك8((: اإليماألالنََّجاِ كك ((: مانعي .َداِمِ يَ كك

 ((: تبط وأل.َتْمَ ح وأَلكك ((: توقد بهم النار.ي ْسَج  وأَلكك

 

]من[
9
سورة ))حم(( السجدة 

10
 

                                      
 (، ع  اب  عباي ب.2787(، ومسلم ك4812أم جه البخاري ك 1
(، والنسا)ي في "السن  الكب ى" 2430(، والت مذي ك4742أم جه أبو داود كصحي ،  2

 (. 6507(، وأحمد ك11250ك
 ه. والمثبت م  كج(. ولعل الصواب: بحوافه.ب(: بحافي-في كأ 3
 تياد  م  كب(.  4
 سور  غاف . 5
 ج(. -سآطت م  كب 6
(، والنسا)ي في "السن  الكب ى" 2969(، والت مذي ك1479أم جه أبو داود كحس ،  7

 (18352(، وأحمد ك3828(، واب  ماجة ك11400ك
 أي: النجا  باإليماأل. 8
 تياد  م  كب(.  9

 ي فصلت، وأما كألم السجد ( فهي سور  السجد .حم السجد  ه 10



  

 1[ٻ ٱ ٻ ٻ]

((: َوَقدََّر ِفيَها َأْقَواَتَها((: محسوب. ككَغْي   َمْمن وأل : بينت. كك((ف صَِّلْتكك

((: َقاَلَتا َأَتْيَنا َطاِ)ِعيَ . كك2((: ]وافآا لرادتي[ِاْ)ِتَيا َطْوًعا َأْو َكْ ًهاأرتاقها. كك

. 5((: مشا)يمَنِحَسا  به. كك 4((: ]مما أ م [ِفي ك لِّ َسَماء  َأْمَ َها. كك3]وافآنا[

/أ[ ثلثة نأل ، قال أحدهم: 32((: بينا لهم. امتصم عند البيت ]ب/َهَدْيَناه ْمَفكك

لأل أمألينا،  6أت وأل اهلل يسم  ما نآول؟ فآال اآلم : يسم  ]لأل جه نا، وال يسم [

: 8لذا جه نا فهو يسم  لأل أمألينا. فأنزل اهلل تعالى 7وقال اآلم : لأل كاأل ]يسم [

َأأْل َيْشَهَد َعَلْيك ْم َسْمع ك ْم َوال َأْبَصار ك ْم َوال ج ل ود ك ْم َوَلِكْ   َوَما ك ْنت ْم َتْسَتِت  وأَلكك

ِلألَّ الَِّذيَ  َقال وا : كك:--((: عيبوه. ق أ رسول اهلل َواْلَغْوا ِفيِه. كك9(( ، اآليةَظَنْنت ْم

ما  عليها فآد  (( قال: كقد قال الناي، ثم كأل  أكث هم، فم َربَُّنا اهللَّ  ث مَّ اْسَتَآام وا

((: الصب  عند الغضب، والعألو عند اإلساء . اْدَفْ  ِبالَِّتي ِهَي َأْحَس  . كك10استآام(

((: اْعَمل وا َما ِنْئت ْمالآ يب. كك11((: َوِليٌّ َحِميٌمككال َيْسَأم وأَل((: ال يألت وأل. كك

. 13((: حاص عنه ]أي: حاد عنه[َما َله ْم ِمْ  َمِحيص . كك12يعني: الوعيد

 [24]ج/ ((: امت اء.ِمْ َية كك

                                      
 ج(. -سآطت م  كب 1
 ب(: أعطيا. والمثبت م  كج(. -في كأ 2
 ب(: أعطينا. والمثبت م  كج(. -في كأ 3
 في كج(: ما أم نا. 4
 جم  نؤم. 5
 سآطت م  كب(.  6
 ب(: سم . والمثبت م  كج(. -في كأ 7
 ج(. -سآطت م  كب 8
(، 2775(، ومسلم ك4817ع  اب  مسعود ا. وأم جه البخاري ك (،3248أم جه الت مذي ك 9

 بلأل،: "اجتم "، بداًل م : "امتصم".
(، م  حديث 11406(، والنسا)ي في "السن  الكب ى"ك3250ضعي . أم جه الت مذي ك 10

أنا ب  مال  ا، وفي لسناده سهيل ب  أبي حزم ضعي . وأورد اب  عدي الحديث في ت جمته 

 (.4/527ضعألاء" كفي "الكامل في ال
 في كج( تياد : هو. 11
 أي: هذا أسلوب تهديد، وليا لباحة أو أم . 12
 في كج(: حاد. 13



  

 سورة الشورى

 1[ٻ ٱ ٻ ٻ]

((: َنَ ع وا((: ال مصومة. ككال ح جََّةبعد نسل. كك 2((: ]نسًل[َيْذَرؤ ك ْم ِفيِهكك

((: قال سعيد ب  جبي : ق بى ال محمد. فآال: اب  ِلالَّ اْلَمَودََّ  ِفي اْلآ ْ َبىكك ابتدعوا.

بط  م  ق يش لال كاأل له فيهم ق ابة، فآال: لم يك   ملسو هيلع هللا ىلصعباي: عجلَت، لأل النبي 

((: قال رسول َفِبَما َكَسَبْت َأْيِديك ْم. كك4ما بيني وبينكم م  الآ ابة( 3كلال أأل ]تصلوا[

. 6(5: كال تصيب عبدًا نكبة فما فوقها لال بذنب، وما يعألو اهلل أكث --اهلل 

في البح .  7فل يتح ك  وال يج ي [((: ]/ب[ َعَلى َظْهِ ِه32َفَيْظَلْلَ  َرَواِكَد ]ب/كك

َأْوَحْيَنا كك ال تلد.8((: َعِآيًما((: ذليل. ككِمْ  َطْ ف  َمأِليٍّ((: يهلكه . ككي وِبْآه  َّكك

 ((: الآ األ.ِلَلْيَ  ر وًحا ِمْ  َأْمِ َنا

 

]من[
9
 سورة الزخرف 

 10[ٻ ٱ ٻ ٻ]

((: عآوبة ا ولي . يَ َمَضى َمَثل  اَ وَِّل((: أصل الكتاب. ككأ مِّ اْلِكَتاِبكك

[ 23((: مطيآي  ضابطي ، يآال: فلأل مآ أل لأللأل: ضابط له. ]أ/م ْآِ ِنيَ كك

َأَوَمْ  ي َنشَّأ  ِفي ((: ممتلئ غمًا. ككَكِظيٌمكك ((: عداًل.َوَجَعل وا َله  ِمْ  ِعَباِدِه ج ْزًءاكك

                                      
 ج(. -سآطت م  كب 1
 والمثبت م  كج(.(: نسل. ب-في كأ 2
 في كأ(: تضلوا، وفي كب(: نصلوا. والمثبت م  كج(.  3
 (.4818أم جه البخاري ك 4
 في كب(: كثي ًا. 5
(. وفيه: عبيد اهلل ب  الواتع ضعي  ع  نيخ م  بني 3252لت مذي كضعي  جدًا. أم جه ا 6

 م   لم يسمه، ع  بلل ب  أبي ب د  مجهول.
 ب(: يتح ك  فل يج ي . والمثبت م  كج(. -في كأ 7
 ب( تياد : التي.-في كأ 8
 تياد  م  كب(.  9

 ج(. -سآطت م  كب 10



  

((: يعنوأل: ا وثاأل. َبْدَناه ْمَلْو َناَء ال َّْحَم   َما َع((: يعني: الجواري. ككاْلِحْلَيِة

َوَمْ  كك الذهب.4((: َوت ْم  ًفاالدرج. كك3((: 2َمَعاِرجَ . كك1((: على لمامَعَلى أ مَّة كك

((: َيِصدُّوأَل((: أسخطونا. ككاَسأل وَنا((: ن ف. ككَوِلنَّه  َلِذْكٌ  َلَ . كك5((: ]َيْعَم[َيْعش 

((: ت ْحَب  وأَل: يخل  بعضهم بعضًا. كك6أل وأَل(([وأل. ]]ككَملِ)َكًة ِفي اَ ْرِ  َيْخل يضجُّ

((: مجمعوأل. َفِإنَّا م ْبِ م وأَل. كك8((: ]أباريق ال م اطيم لها[َوَأْكَواب كك 7تك موأل.[

((: تألسي ه: أيحسبوأل أنا ال نسم  س هم ونجواهم، وال نسم  َوِقيِلِه َيا َربِّكك

 قيلهم؟

 

]من[
9
 سورة الدخان 

 10[ٻ ٱ ٻ ٻ]

َتوَّْجَناه ْم ((: ادفعوه. ككَفاْعِتل وه (: ساكنًا. وقيل: ط يآًا يابسًا. كك(َرْهًواكك

((: ملوك اليم ، َقْوم  ت بَّ   ((: أنكحناهم حورًا عينًا يحار فيها الط ف. ككِبح ور  ِعي  

((: فانتظ . قال اب  مسعود: لأل ق يشًا َفاْرَتِآْبكك منهم يسمى تبعًا. 11]وكل واحد [

                                      
الملة. وهذا هو معنى كلم المألس ي   المشهور في التألسي  أأل معنى أمة في هذا السياي هو: 1

(، وتألسي  اب  7/212الذي  ذهبوا للى أأل المآصود به في اآلية: الكأل . انظ : تألسي  البغوي ك

(. ولنما تأتي أمة بمعنى لمام في غي  هذا السياي، مثل قوله تعالى: ككِلألَّ ِلْبَ اِهيَم 7/208كثي  ك

انتزعت م  هذا السياي ووضعت هنا ظنًا أأل هذا معناها [. وأمشى أنها 120َكاأَل أ مًَّة((]النحل:

 في كل موض .
 ج(: ككَوَمَعاِرَج((.-في كب 2
 في كج( تياد : هي. 3
 في كج( تياد : هو. 4
 والمثبت م  كج(.في كأ(: يعمى، وفي كب(: يعم .  5
 ب(: مل)كة يخلألوأل.-في كأ 6
 ج( عكا الت تيب بينهما.-في كب 7
لتي ال م اطيم لها، وفي كب(: أباريق التي ال م اطيم لها. والمثبت م  في كأ(: ا باريق ا 8

 كج(. 
 تياد  م  كب(.  9

 ج(. -سآطت م  كب 10
 كلو أحد. والمثبت م  كج(.و(: ب-في كأ 11



  

/أ[ دعا عليهم بسني  كسني يوس ، 33]ب/ --ى النبي لما استعصوا عل

فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام، فجعل ال جل ينظ  للى السماء في ى ما 

َفاْرَتِآْب َيْوَم َتْأِتي السََّماء  بينه وبينها كهيئة الدماأل م  الجهد، فأنزل اهلل تعالى: كك

، فاستسآى فسآوا، 1ق اهلل ]لمض  [((. فآيل: يا رسول اهلل! استسِبد َماأل  م ِبي  

َيْوَم ((. ثم أنزل: ككِلنَّك ْم َعاِ)د وأَلفعادوا للى حالهم حي  جاءتهم ال فاهية، فنزلت: كك

 .2((: يوم بدرَنْبِطش  اْلَبْطَشَة اْلك ْبَ ى ِلنَّا م نَتِآم وأَل

 

]من[
3
 سورة اجلاثية 

 4[ٻ ٱ ٻ ٻ]

على  5((: مستوفزي َجاِثَيًةسابق علمه. كك((: في َأَضلَّه  اهللَّ  َعَلى ِعْلم كك

 ((: نكتب.َنْسَتنِسخ ال كب. كك

 

]من[
6
 سورة األحقاف 

 7[ٻ ٱ ٻ ٻ]

َما ك ْنت  ((: بآية م  علم. ككَأَثاَر  ((: ما لم نمك  لكم. ككِفيَما ِلأْل َمكَّنَّاك ْمكك

((: َعاِرًضاموأل؟ كك((: أتعلَأَرَأْيت ْم((: ما كنت بأول ال سل. ككِبْدًعا ِمَ  ال ُّس ِل

ذا  ليلة وهو بمكة، فآلنا: ]اغتيل ..  ملسو هيلع هللا ىلصالسحاب. قال اب  مسعود: كافتآدنا النبي 8

                                      
 في كأ(: لمط  . والمثبت م  كب(، وهو موافق لما في البخاري ومسلم.  1
(، بلأل،: "استغأل  2798 ". ومسلم ك(، بلأل،: "استسق اهلل لمض4821أم جه البخاري ك 2

 اهلل لمض ".
 تياد  م  كب(.  3
 ج(. -سآطت م  كب 4
 في كب(: مستوذن . 5
 تياد  م  كب(.  6
 ج(. -سآطت م  كب 7
 في كج( تياد : هو. 8



  

، حتى لذا أصبحنا لذا نح  2ليلة ]با  بها قوم[ ، ما فعل به؟ فبتنا بش 1ِّاستطي [

 .4عليهم( يجيء م  قبل ح اء، فآال: أتاني داعي الج ، فأتيتهم فآ أ   3]به[

 

]من[
5
[:--حممد ]سورة  

6
 

 7[ٻ ٱ ٻ ٻ]

َمْوَلى الَِّذيَ  نها. كك((: بيََّع ََّفَها((: اثامها. ككَأْوَتاَرَها((: متغي . ككاِس  كك

منكب سليماأل ثم --((: ض ب رسول اهلل َيْسَتْبِدْل َقْوًما َغْيَ ك ْمكك ((: وليهم.اَمن وا

َلْ  ((: حسدهم. ]ككَغاَنه ْمَأْض((: جد ا م . ككَعَزَم اَ ْم  كك .8قال: كهذا وقومه(

 ينآصكم. 9/ب[ ل [33((: ]ب/َيِتَ ك ْم

 

]من[
10
 سورة الفتح 

                                      
 في كج(: اعتل .. استمط . 1
 سلم.وهو موافق ل واية م ، وسآطت م  كج(. والمثبت م  كب(،في كأ(: ما نمنا بها قومًا 2
 ج(. -تياد  م  كب 3
 (.450أم جه مسلم ك 4
 تياد  م  كب(.  5
 سآطت م  كب(.  6
 ج(. -سآطت م  كب 7
(، م  حديث أبي ه ي   ا، وفيه راو مبهم. 3260ضعي  بهذا اللأل،. أم جه الت مذي ك 8

(، م  ط يق عبد العزيز الدراوردي ع  العلء ب  عبد ال حم  ع  3709وأم جه الحاكم ك

(، 2546(، ومسلم ك4898  أبي ه ي   ا. وعبد العزيز يخطئ. وقد أم جه البخاري كأبيه ع

-ع  الدراوردي ع  ثور ب  تيد ع  أبي الغيث ع  أبي ه ي   ا، بلأل،: ككنا جلوسًا عند النبي 

- ::قال  [3لذ نزلت عليه سور  الجمعة، فلما ق أ: ككَواَمِ يَ  ِمْنه ْم َلمَّا َيْلَحآ وا ِبِهْم((]الجمعة

، حتى سأله م   أو م تي  أو ثلثًا، : --رجل: م  هؤالء يا رسول اهلل؟! فلم ي اجعه النبي 

يده على سلماأل، ثم قال: لو كاأل اإليماأل : --قال: وفينا سليماأل الألارسي، قال: فوض  النبي 

 عند الث يا لناله رجال م  هؤالء(.
 [: ال.35َ ك ْم((]محمد:في كب(: ال يأتيكم: ال، وفي كج(: ككَوَلْ  َيِت 9

 تياد  م  كب(.  10



  

 1[ٻ ٱ ٻ ٻ]

: كلآد نزلت عليَّ اية أحب --ككِلَيْغأِلَ  َلَ  اهللَّ  َما َتَآدََّم((: قال رسول اهلل 

؟ لليَّ مما على ا ر ، ثم ق أها، فآالوا: هنيئًا ل  يا رسول اهلل! فماذا يألعل بنا

. ككَداِ)َ    2[ ككِلي ْدِمَل اْلم ْؤِمِنيَ  َواْلم ْؤِمَناِ  َجنَّا  (( ، للخ(25فنزلت: ]ج/

أأل ثماني  هبطوا على رسول  3]روي:[ السَّْوِء((: العذاب. ككت َعزِّر وه ((: تنص وه.

وأصحابه م  جبل التنعيم عند صل  الصب ، وهم ي يدوأل أأل يآتلوه،  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

، فأنزل اهلل: ككَوه َو الَِّذي َك َّ ملسو هيلع هللا ىلصأمذًا، فأعتآهم رسول اهلل  4[ ]فأمذوا[24]أ/

: كال لله لال ملسو هيلع هللا ىلص. ككَكِلَمَة التَّْآَوى((: قال رسول اهلل 6(( ، للخ5َأْيِدَيه ْم َعْنك ْم ]َوَأْيِدَيك ْم[

. ككِسيَماه ْم ِفي و ج وِهِهْم((: التواض . ككَنْطَأه ((: ]ف امه. نطء السنبل: 7اهلل(

بعضه ببعب، ولو كانت واحد   يعش ًا وثمانيًا وسبعًا، فيآو 9تنبت ]الحبة[ 8أأل[

ككَفآَتَره ((: قواه. ككَفاْسَتْغَلَ،((: غل،. ككَعَلى س وِقِه((: الساي:  لم تآم على ساي.

 الشج . 10حاملة

 

                                      
 ج(. -سآطت م  كب 1
(، م  ط يق قتاد  ع  أنا ا. ونصه عند 1786(، ومسلم ك4172أم جه البخاري ك 2

[ قال: 1نعبة، ع  قتاد ، ع  أنا ب  مال  ا: ككِلنَّا َفَتْحَنا َلَ  َفْتًحا م ِبيًنا((]الألت :»البخاري: 

ئًا م يئًا، فما لنا؟ فأنزل اهلل: ككِلي ْدِمَل اْلم ْؤِمِنيَ  َواْلم ْؤِمَناِ  َجنَّا   الحديبية. قال أصحابه: هني

[. قال نعبة: فآدمت الكوفة، فحدثت بهذا كله ع  قتاد ، ثم 5َتْجِ ي ِمْ  َتْحِتَها اَ ْنَهار ((]الألت :

وأما: هنيئًا م يئًا فع  [ فع  أنا، 1رجعت فذك   له، فآال: أما: ككِلنَّا َفَتْحَنا َلَ ((]الألت :

 «.عك مة
 تياد  م  كج(.  3
 في كأ(: فأمذوه، وفي كج(: فأمذوهم. والمثبت م  كب(.  4
 ج(. -سآطت م  كب 5
 (، ع  أنا ا.1808أم جه مسلم ك 6
(، وفيه ثوي  ب  أبي فامتة، 21255(، وأحمد ك3265ضعي  جدًا. أم جه الت مذي ك 7

 مت وك.
 يل، وفي كب(: ف امه. نطو السنبل. والمثبت م  كج(. في كأ(: ف اعة. نطو الن 8
 في كأ(: الجنة. والمثبت م  كب(.  9

 في كج(: حامل. 10



  

]من[
1
 سورة احلجرات 

 2[ٻ ٱ ٻ ٻ]

(: ال تآولوا ملف الكتاب والسنة. (3ككال ت َآدِّم وا َبْيَ  َيَدِي اهللَِّ ]َوَرس وِلِه[

بك : يا  6فآال ]أبو[--ب  حابا قدم على رسول اهلل  5أأل ]ا ق ع[ 4]روي:[

رسول اهلل! استعمله على قومه، فآال عم : ال تستعمله يا رسول اهلل! فتكلما عند 

ع وا حتى ارتألعت أصواتهما، فنزلت: ككَيا َأيَُّها الَِّذيَ  اَمن وا ال َتْ َف--النبي 

ككاْمَتَحَ   /أ[ ككَوال َتَجسَّس وا((: هو أأل يتَّب  عورا  المؤم .34. ]ب/7َأْصَواَتك ْم((

بالكأل  بعد اإلسلم. كاأل ال جل يكوأل له  8اهللَّ ((: أملص. ككَوال َتَناَبز وا((: ]تدعوا[

ال و، فنزلت: ]كك10والثلثة، فيدعى ببعضها، فعسى أأل ]يك هه[ 9]االسماأل[

 . الشعوب: النسب البعيد. والآبا)ل دوأل ذل .12 11وا ِباَ ْلَآاِب(([َتَناَبز  

 

]من[
13
 سورة ق 

                                      
 تياد  م  كب(.  1
 ج(. -سآطت م  كب 2
 في كج(: رسوله. 3
 تياد  م  كج(.  4
 ب(: أق ع. والمثبت م  كج(. -في كأ 5
 ج(. -في كأ(: بو. والمثبت م  كب 6
( ع  اب  أبي مليكة ق يبًا م  اللأل، المذكور. وأم جه البخاري 5484أم جه البخاري ك 7

( م  حديث اب  الزبي  ب، بلأل،: فنزل في ذل : ككَيا َأيَُّها الَِّذيَ  اَمن وا ال 4367ك

 [، حتى انآضت.1ت َآدِّم وا((]الحج ا :
 ب(: يدعى. والمثبت م  كج(. -في كأ 8
 ب(: اسماأل. والمثبت م  كج(. -في كأ 9

 ب(: يك ه . والمثبت م  كج(. -كأ في 10
 سآطت م  كج(.  11
(، والنسا)ي في "السن  3268(، والت مذي ك4962لسناده صحي . أم جه أبو داود ك 12

 (.3741(، واب  ماجة ك11452الكب ى" ك
 تياد  م  كب(.  13



  

 1[ٻ ٱ ٻ ٻ]

. 2ككاْلَمِجيِد((: الك يم. ككَمِ يج ((: مختل  ملتبا. وقيل: ]باطل[

ككَلْبا ((: ن . ككَحْبِل اْلَوِريِد((: ع ي العنق. ككَذِلَ  َرْجٌ   ككَباِسَآا  ((: طوال.

((: م  عظامهم. 3ككَما َتْنآ ص  اَ ْر   ِمْنه مْ  بعيد. ككف   وج ((: فتوي.َبِعيٌد((: رد 

له. ككَتْبِصَ ً ((:  4بككَحبَّ اْلَحِصيِد((: الحنطة. ككَقِ ين ه ((: الشيطاأل الذي قّي

. ككَفَنآَّب وا((: ه بوا. وقيل: ض بوا. ككَأْلَآى السَّْمَ ((: ال يحدث نألسه 5بصي  

ما دام في أكمامه. ومعناه:  8((: الكأل ي7. ككَنِضيدٌ 6: ]نصب[بغي ه. ككل غ وب ((

 منضود بعضه على بعب.

 

]من[
9
 سورة الذاريات 

 10[ٻ ٱ ٻ ٻ]

 

: تأل قه. ككَفاْلَحاِملِ  ِوْقً ا((: السحاب. 12((: ال ياح. ]تذروه[11ككالذَّاِرَياِ 

وحسنها.  والخلق الحس . وقيل: استوا)ها 13ككَذاِ  اْلح ب ِ ((: ذا  ]الط ا)ق[

ككِفي َغْمَ    َساه وأَل((: في ضللتهم  ككق ِتَل اْلَخ َّاص وأَل((: لع  الم تابوأل.

                                      
 ج(. -سآطت م  كب 1
 ب(: الباطل. والمثبت م  كج(. -في كأ 2
 ب(. -سآطت م  كأ 3
 قبب. في كب(: 4
 في كج(: تبصي ًا. 5
 ب(: النصب. والمثبت م  كج(. -في كأ 6
 ب(: النضيد.-في كأ 7
 في كب(: المكأل ي. والكأل ي: وعاء الطل . 8
 تياد  م  كب(.  9

 ج(. -سآطت م  كب 10
 في كج(: ككَوالذَّاِرَياِ ((. 11
 ج(. -والمثبت م  كب في كأ(: تذره. 12
 . ب(: الط يق. والمثبت م  كج(-في كأ 13



  

ككَوِفي َأنأل ِسك ْم َأَفل  يتمادوأل. ككي أْلَتن وأَل((: يعذبوأل. ككَيْهَجع وأَل((: يناموأل.

ككَفَ اَغ ِلَلى  .1ت ْبِص  وأَل((: تأكل وتش ب في مدمل واحد ويخ ج م  موضعي 

ككِب  ْكِنِه((:  /ب[34((: ف ج . ككَص َّ  ((: صيحة. ككَفَصكَّْت((: لطمت. ]ب/َأْهِلِه

ككِلنَّا  ((: نبا  ا ر  لذا ديا ويبا. ككِبَأْييد ((: بآو .2بآوته. ككَكال َِّميمِ 

وا نثى،  4سعة. ككَمَلْآَنا َتْوَجْيِ ((: ]صنألي ، كالذك [ 3َلم وِسع وأَل((: ]لذوو[

، فهما توجاأل. ككَفأِل ُّوا ِلَلى اهللَِّ((: 6حلو وحامب ]مثًل[ 5ى[وامتلف ا لواأل ]لل

َما َمَلْآت  اْلِج َّ َواإِلنَا ِلالَّ ِلَيْعب د وأِل((: أهل السعاد  م  وكك معناه: م  اهلل لليه.

؟ ككاْلَمِتي  ((: الشديد. 7]ككَأَتَواَصْوا((: أتواطؤوا[ الأل يآي  لال ليوحدوأل.

 .ككَذن وًبا((: دلوًا

 

]من[
8
 سورة الطور 

 9[ٻ ٱ ٻ ٻ]

ككالطُّوِر((: الجبل. ككَمْسط ور ((: مكتوب. ككَريٍّ َمْنش ور ((: صحيألة. 

، فل يبآى 10وقيل: الموقود. تسج  حتى ]يذهب ماؤه[. ككاْلَمْسج وِر((: المحبوي

 ككي َدعُّوأَل((: ي دفعوأل. ككَفاِكِهيَ ((: وتدور. 11فيها قط  . ككَتم ور ((: ]تتح ك[

. ككَيَتَناَتع وأَل((: يتعاطوأل. ككَتْأِثيٌم((: كذب. 12معجبي . ]ككَأَلْتَناه ْم((: نآصناهم[

                                      
 وهنا يض ب اب  عباي مثًل بإحدى اآليا  في ا نألا. 1
 ب(: ال ميم.-في كأ 2
 والمثبت م  كج(.لذو. (: ب-في كأ 3
 ب(: الذك . والمثبت م  كج(. -في كأ 4
 تياد  م  كج(.  5
 تياد  م  كج(.  6
 في كب(: تواصوا: تواطؤوا، وفي كج(: ككَأَتَواَصْوا((: تواطؤوا. 7
 تياد  م  كب(.  8
 ج(. -سآطت م  كب 9

 في كأ(: يذهب ماؤها، في كب(: تذهب ماؤها. والمثبت م  كج(.  10
 ب(: تح ك. والمثبت م  كج(. -في كأ 11
 [: ما نآصناهم.21ج(: ككَما َأَلْتَناه ْم((]الطور:-في كب 12



  

 ككِكْسأًلا((: قطعًا. ((: المسلطوأل.1ككَرْيَب اْلَمن وأِل((: المو . ككاْلم َصْيِط  وألَ 

 

]من[
2
 سورة النجم 

 3[ٻ ٱ ٻ ٻ]

ذو ند  وقو  في أم  ككِلَذا َهَوى((: غاب. ككذ و ِم َّ  ((: منظ  حس . وقيل: 

[ 25. ككَأَفت َمار وَنه ((: ]أ/4ككَقاَب َقْوَسْيِ ((: حيث الَوَت  م  الآوي [26اهلل. ]ج/

أفتجادلونه؟ قال اب  عباي: رأى محمد ربه. وأورد عليه ككال ت ْدِرك ه  اَ ْبَصار (( ، 

 . وقالت عا)شة: لنما هو6لذا تجلى بنوره الذي هو نوره 5فآال: ويح ! ذاك

/أ[ وم   35جب يل، لم ي ه في صورته لال م تي ، م   عند سدر  المنتهى، ]ب/

ككَوَما  .--محمد  9. ككَما َتاَغ اْلَبَص  ((: ]بص [8، له ستما)ة جناح7عند ]أجياد[

َطَغى((: وال جاوت ما رأى. ككِقْسَمٌة ِضيَزى((: جا)  . وقيل: عوجاء. ككَأْكَدى((: 

قط  عطاءه. ككالَِّذي َوفَّى((: وفى ما ف   عليه. ككَأْغَنى بَمنه. وقيل:  10]كدََّره[

الجوتاء. ككَأِتَفِت  12. ككَربُّ الشِّْعَ ى((: هو ]م تم[11َوَأْقَنى((: ]أعطى وأرضى[

                                      
 ج(: المسيط وأل.-ب-في كأ 1
 تياد  م  كب(.  2
 ج(. -سآطت م  كب 3
 في كج(: الآوسي . 4
 ج(: ذل .-في كب 5
 (.11473(، والنسا)ي مختص ًا في "السن  الكب ى" ك3279حس . أم جه الت مذي ك 6
 في كأ(: جهاد، وفي كب(: جياد. والمثبت م  كج(.  7
(، بلأل،: "ِجياد"، بداًل م : "جهاد". وفيه مجالد 3278ضعي  بهذا اللأل،. أم جه الت مذي ك 8

عا)شة ل: "رأى جب يل ؛ في صورته ( ع  4855ب  سعيد، ضعي ، وأم جه البخاري ك

( م فوعًا: كلنما هو جب يل، لم أره على صورته التي ملق عليها 177م تي ".وأم جه مسلم ك

 غي  هاتي  الم تي ، رأيته منهبطًا م  السماء سادًا عظم ملآه ما بي  السماء للى ا ر (.
 ج(. -تياد  م  كب 9

 ه بآطعه ، الم  الآط .ج(. أي كدر-في كأ(: كداه. والمثبت م  كب 10
 ج(. -والمثبت م  كب أرضى. :في كأ(: أغنى 11
 والمثبت م  كج(.  في كأ(: م ام، وفي كب(: مزرم. 12



  

: يوم الآيامة. 2: م  ]أسماء[1ككاآلِتَفة (([ اآلِتَفة ((: ]اقت بت الساعة.

 : اللهو.3ككَساِمد وأَل((: الهوأل. ]والسمود[

 

                                      
 سآطت م  كب(.  1
 ج(: السماء. والمثبت م  كب(. -في كأ 2
 ب(: السمود. والمثبت م  كج(. -في كأ 3



  

من[]
1
 سورة القمر 

 2[ٻ ٱ ٻ ٻ]

ف قتي : ف قة فوي الجبل، وف قة --كانشق الآم  على عهد رسول اهلل 

. ككَعَذاٌب م ْسَتِآ ٌّ((: 4. ككم ْسَتِم ٌّ((: ]دا)م[3: انهدوا(--دونه، فآال رسول اهلل 

 .  ككم ْزَدَجٌ ((: متناهي.5حق

به  7الذي تح ت 6  دسار[ككَواْتد ِجَ ((: افتعل م  تج  . ككَود س   ((: ]جم

. ككِنْ ب  م ْحَتَضٌ ((: 8السألينة. وقيل: أضلع السألينة. ككَأِنٌ ((: ]م ح[

بيده فعآ ها. ككاْلم ْحَتِظِ ((: ]كحظار  10الماء. ككَفَتَعاَطى((: ]تعاطاها[ 9]يحض وأل[

نا ق اءته. ((: هو13َّككَيسَّْ َنا اْلآ ْ اأَل 12. ]والهشيم: المحت ي.[11م  الشج [

يوم --كَفَتَماَرْوا((: كذبوا. ككَسي ْهَزم  اْلَجْم   َوي َولُّوأَل الدُّب َ ((: تلها رسول اهلل ك

-، يعني: هذا مصداي هذا الوعد. جاء مش كو ق يش يخاصموأل رسول اهلل 14بدر

-  َفي الآدر، فنزلت: ككَيْوَم ي ْسَحب وأَل ِفي النَّاِر َعَلى و ج وِهِهْم ذ وق وا َماَّ َسَآ

 .15( ِلنَّا ك لَّ َنْيء  َمَلْآَناه  ِبَآَدر ((48ك

                                      
 تياد  م  كب(.  1
 ج(. -سآطت م  كب 2
 (، ع  عبد اهلل ب  مسعود ا. وهو حديث متوات .2800(، ومسلم ك4486أم جه البخاري ك 3
 ب(: ذاهب. والمثبت م  كج(. -في كأ 4
 كذا في النسخ الثلث قدمت هذه اآلية. 5
 تياد  م  كج(.  6
 في كج(: تح  . 7
 في كأ(: الم ح والتبخت ، وفي كب(: الم ح والتجب . والمثبت م  كج(.  8
 ج(. -ت م  كبفي كأ(: تحض وأل. والمثب 9

 سآطت م  كأ(، وفي كب(: تعاطها. والمثبت م  كج(.  10
 في كأ(: لحظار م  الشج ، وفي كج(: الذي يجعل لغنمه حظي  . والمثبت م  كب(.  11
 تياد  م  كج(.  12
 ب(. -سآطت م  كأ 13
: والآميص في --أم جه البخاري، كتاب الجهاد والسي ، باب: ما قيل في درع النبي  14

 (.2915( رقم ك4/41كالح ب 
 ( ع  أبي ه ي   .2656أم جه مسلم ك 15



  

 

]من[ 
1
 سورة الرمحن 

 2[ٻ ٱ ٻ ٻ]

 4/ب[ على ا ر . ككَوالشََّج  ((: ]الآا)م[35]ب/ 3ككالنَّْجم ((: ما ]ينبسط[

ككاْلَوْتأَل((: ي يد: لساأل الميزاأل. ا نام: الخلق. ككاْلَعْصِ ((: التب .  على ساي.

((: مض   الزرع 5: وري الحنطة والتب . ككَوال َّْيَحاأل وقيل: بآل الزرع. وقيل

وورقه. ككَواْلَحبُّ((: الذي يؤكل منه. ككَفِبَأيِّ االِء َربِّك َما((: بأي نعمة اهلل؟ 

]ككَماِرج ((: لهب  ككَصْلَصال ((: طي  ملط ب مل. ككَكاْلأَلخَّاِر((: كما يصن  الألخار.

ككال َيْبِغَياأِل((:  (: أرسل. ككَبْ َتٌخ((: حاجز.. وقيل: مالص النار. ككَمَ َج(6أصأل [

م  السأل . ككذ و اْلَجلِل((: ذو  7ال يختلطاأل. ككاْلم نَشآ  ((: ما رف  ]ن اعه[

والكب ياء. ككَسَنأْل  غ  َلك ْم((: هذا وعيد م  اهلل لعباده، وليا باهلل نغل.  8العظمة

أل م  سلطاني. ككن َواٌظ((: لهب .  ككال َتنأل ذ وأَل((: ال تخ جو9يعني: ]سنحاسبكم[

النار. وقيل: اللهب الذي ال دماأل له. ككَون َحاٌي((: دماأل النار. وقيل: الدماأل الذي 

ال لهب له. وقيل: الصأل  يصب على رءوسهم، يعذبوأل به. ككَوِلَمْ  َماَف َمَآاَم َربِِّه 

أغصاأل. ككَوَجَنى اْلَجنََّتْيِ  َجنََّتاأِل((: يهم بالمعصية فيذك  اهلل فيت كها. ككَأْفَناأل ((: 

. 11غي  ]أتواجه [ 10َداأل ((: ما يجتنى ق يب. ككَقاِصَ ا   الطَّْ ِف((: ال ]يعاي [

                                      
 تياد  م  كب(.  1
 ج(. -سآطت م  كب 2
 ج(. -في كأ(: يبسط. والمثبت م  كب 3
 تياد  م  كج(.  4
 ج(: ككال َّْيَحاأل ((.-في كب 5
ت [: اللهب ا صأل ، وفي كب(: المارج: اللهب ا صأل . والمثب15في كأ(: ككَماِرج ((]ال حم : 6

 م  كج(. 
 ب(: قلعه. والمثبت م  كج(. -في كأ 7
 في كج(: العز . 8
 في كأ(: نحاسبكم، وفي كج(: يحاسبكم. والمثبت م  كب(.  9

 ب(: يبغي . والمثبت م  كج(. -في كأ 10
 ج(. -والمثبت م  كب في كأ(: أتواجكم. 11



  

ككَنضَّاَمَتاأِل((:  ككَلْم َيْطِمْثه  َّ((: لم يدأل منه . ككم ْدَهامََّتاأِل((: سوداواأل م  ال ي.

/أ[ ط فه  36ِص  ]ب/الحور. وقيل: محبوسا . ق 2. ككَمْآص وَراٌ ((: 1فايضتاأل

 .3وأنألسه  على أتواجه . ككَرْفَ ف  م ْض  ((: ]مجالا[

 

 سورة الواقعة

 4[ٻ ٱ ٻ ٻ]

للى الجنة. ككر جَِّت((:  6للى النار. ككَراِفَعٌة((: ]آلم ي [ 5ككَماِفَضٌة((: لآوم

. 7تلزلت. ككَوب سَِّت((: فتتت. ككث لٌَّة((: أمة. ككَمْوض وَنة ((: ]منسوجة[

. ككَوَأَباِريَق((: ذوا  الع ى 9((: ]الكوب: لناء ال أذأل له وال ع و [8َأْكَواب  ككِب

ككَلْغًوا((: باطًل.  ال يسك وأل. 10واآلذاأل. ككَوال ي نِزف وأَل((: ال ]يآيئوأل و[

ليا له نوك. ويآال: المخضود: 11ككَتْأِثيًما((: كذبًا. ككِفي ِسْدر  َمْخض ود ((: 

. ككَوَماء  َمْسك وب ((: جار. 13ككَوَطْل   َمْنض ود ((: الموت حمًل. 12[ ]الموق [27]ج/

ككم ْتَ ِفيَ ((: متمتعي  ومتنعمي . ككَيْحم وم ((: دماأل أسود. ككِلنَّا َأنَشْأَناه  َّ 

: كم  المنشآ  اللتي ك  في الدنيا عجا)ز عمشًا --ِلنَشاًء((: قال رسول اهلل 

                                      
 . وا ليق: فيَّاضتاأل.، وفي كج(: فا)ضتاأل(ب-كذا في كأ 1
 اد : هي.في كج( تي 2
 ب(: المجالا. والمثبت م  كج(. -في كأ 3
 ج(. -سآطت م  كب 4
 في كب(: بآوم. 5
 تياد  م  كج(.  6
 ج(. -والمثبت م  كب في كأ(: منسومة. 7
 ب(: ككوأكواب((.-في كأ 8
 في كأ(: ال اذاأل له وال ع  و ، وفي كب(: الكوب: ال اذاأل له وال ع  و . والمثبت م  كج(.  9

 يضيئوأل أو، وفي كب(: يأليئوأل أو. والمثبت م  كج(. في كأ(:  10
 ب( تياد : الذي.-في كأ 11
 ج(. -في كأ(: الموف . والمثبت م  كب 12
الطل : نج  مختل  ع  الموت، وهذا مما ال يخألى على اب  عباي ب، ولك  لعله أراد  13

 التمثيل لكلمة كمنضود(. واهلل أعلم.



  

ككاْلِحنِث اْلَعِظيِم((: الش ك. ككاْلِهيِم((: اإلبل  .2. ككي ِص ُّوأَل((: يديموأل1ر مصًا(

[ يعني: في أرحام النساء. 26م  النط ، ]أ/ 3الظماء. ككَما ت ْمن وأَل((: ]ت يآوأل[

 ككِلنَّا َلم ْغَ م وأَل((: لملزموأل. ككت ور وأَل((: ت سِج وأل. أوريت: أوقد .

الآ األ. ككم ْدِهن وأَل((:  4((: بمحكمككِلْلم ْآِويَ ((: المساف ي . ككِبَمَواِقِ  النُّج وِم

: --قال رسول اهلل  5ككَوَتْجَعل وأَل ِرْتَقك ْم((: ]نك ه.ككَأنَّك ْم ت َكذِّب وأَل((:[ مكذبوأل.

. ككَغْيَ  َمِديِنيَ ((: محاسبي . 7: مط نا بنوء كذا وكذا(6كنك كم تآولوأل

 8لٌم َلَ ((: أي: ]مسلم ل  أن  م [ككَفَس ككَفَ ْوٌح((: راحة. ككَوَجنَّة  َنِعيم ((: رماء.

 /ب[36أصحاب اليمي . ]ب/

 

 سورة احلديد

 9[ٻ ٱ ٻ ٻ]

ككَنْبَ َأَها((: نخلآها. ككم ْسَتْخَلأِليَ ((: معم ي . ككِفيِه َبْأٌي َنِديٌد((: جنة 

 .10ككَمْوالك ْم((: أولى ]بكم[ وسلح.

                                      
يث أنا ب  مال  ا، وفيه موسى ب  عبيد ، (، م  حد3296ضعي . أم جه الت مذي ك 1

 ضعي .
 في كج(: يدوموأل. 2
 تياد  م  كج(.  3
 في كج(: بحكم. 4
 تياد  م  كج(.  5
 ب(: يآولوأل. والمثبت م  كج(.-في كأ 6
(، م  حديث علي ب  أبي طالب ا، وفيه 849(، وأحمد ك3295ضعي ، أم جه الت مذي ك 7

 عبد ا على ب  عام  الثعلبي، ضعي .
 في كج(: يسلم علي  لموان . 8
 ج(. -سآطت م  كب 9

 ج(. -في كأ(: لكم. والمثبت م  كب 10



  

 سورة اجملادلة

 1[ٻ ٱ ٻ ٻ]

 4وس  سمعه كل نيء، لني  سم  ]قول[ الذي3: تبارك 2قالت عا)شة ]ل[

، ملسو هيلع هللا ىلصعليَّ بعضه، وهي تشتكي توجها للى رسول اهلل  5مولة ب  ثعلبة ]ويخألى[

سني وانآط  7له بطني، حتى لذا كب    6تآول: يا رسول اهلل! أكل نبابي ]ونث  [

، اللهم لني أنكو للي . قالت عا)شة: فما ب حت حتى نزل 8له ولدي ]ظاه  مني[

. ككي َحادُّوأَل 10بهؤالء اآليا : ككَقْد َسِمَ  اهللَّ  َقْوَل الَِّتي(( ، اآليا  9جب يل ]؛[

. ككك ِبت وا((: أمزوا، م  الخزي. قال علي ا: كنزلت ككَيا َأيَُّها 11اهللََّ((: ]يشاقوأل[

؟ 13[: ما ت ى؟ دينارملسو هيلع هللا ىلصقال النبي ] 12الَِّذيَ  اَمن وا ِلَذا َناَجْيت م  ال َّس وَل(( ]اآلية[

: قلت: 14قلت: ال يطيآونه. قال: فنص  دينار؟ قلت: ال يطيآونه. قال: فكم؟ قال

 16؟ ]قال: فبي مأل  اهلل[15نعي  . قال: لن  لزهيد. فنزلت: ككَأَأْنأَلْآت ْم(( ]اآلية[

                                      
 ج(. -سآطت م  كب 1
 تياد  م  كج(.  2
 في كب( تياد : اهلل. 3
 تياد  م  كج(.  4
 ب(: وت خألي. والمثبت م  كج(. -في كأ 5
 ج(: ونش  .-في كب 6
 في كج( تياد : له. 7
 ج(. -م  كب في كأ(: ظاه ني. والمثبت 8
 ج(. -في كأ(: عليه. والمثبت م  كب 9

(، واب  ماجة 3460(، والنسا)ي ك7386لسناد صحي . أم جه البخاري معلآًا كقبل  10

 (.3791(، والحاكم ك24195(، وأحمد ك188ك
 ب(: يشاقوأل. والمثبت م  كج(. -في كأ 11
 تياد  م  كج(.  12
 في كج(: أدينار. 13
 سآطت م  كج(.  14
   كج(. تياد  م 15
 في كج(: قال النبي ^: مأل  اهلل بي. 16



  

 . ككاْسَتْحَوَذ((: غلب.1ع  هذه ا مة(

 سورة احلشر

 2[ٻ ٱ ٻ ٻ]

اب  عباي: نزلت في بني  ككاْلَجلَء((: اإلم اج م  أر  للى أر . قال

: قد قطعنا 3النضي ، ]أم  المسلموأل بآط  النخل، فحاك في صدورهم، فآالوا:[

، فأنزل اهلل ككَما َقَطْعت ْم ِمْ  ، فلنسأل  رسول اهلل 4بعضًا ]وت كنا بعضًا[

م  سبط  لم يصبهم جلء  6. قالت عا)شة: ]وكانوا[5/أ[ ِليَنة (( ، للخ37]ب/

 كِليَنة ((: نخلة ما لم تك  عجو  أو ب نية. ككَحاَجًة((: حسدًا.. ك8مل 7]فيما[

أأل رجًل م  ا نصار با  به ضي ، فلم يك  عنده  9ككَمَصاَصٌة((: فاقة. ]روي:[

لال قوته وقو  صبيانه، فآال الم أته: نومي الصبية وأطألئي الس اج، وق بي 

. 11ِسِهْم َوَلْو َكاأَل ِبِهْم َمَصاَصٌة((ما عندك، فنزلت: ككَوي ْؤِث  وأَل َعَلى َأْنأل  10للضي 

بالخلود. والأللح: البآاء. ككاْلم َهْيِم  ((: الشاهد  12ككاْلم أْلِلح وأَل((: ]الألا)زوأل[

 ككاْلَعِزيز ((: المآتدر على ما يشاء. ككاْلَحِكيم ((: المحكم لما أراد.

 

                                      
 (، وفيه علي ب  علآمة ا نماري، مجهول. 3300ضعي . أم جه الت مذي ك 1
 ج(. -سآطت م  كب 2
 ب(: أ م وا بآط  النخل، فح  في صدورهم، فآال المسلموأل. والمثبت م  كج(. -في كأ 3
 ج(. -تياد  م  كب 4
(، صححه ا لباني في 8556ي في "السن  الكب ى" ك(، والنسا)3303أم جه الت مذي ك 5

 (.3303صحي  الت مذي ك
 ب(: وكاأل. والمثبت م  كج(. -في كأ 6
 ج(، وهو موافق لما في"المستدرك".-في كأ(: فما. والمثبت م  كب 7
(، وقال: 3/178(، وعنه البيهآي في "دال)ل النبو " ك3797م عل باإلرسال، أم جه الحاكم ك 8

 «.فيه غي  محألوظ ذك  عا)شة»
 تياد  م  كج(.  9

 في كب(: الضي . 10
(، والنسا)ي في 3304(، والت مذي ك2054(، ومسلم ك3798أم جه البخاري بنحوه ك 11

 (، ع  أبي ه ي   ا.11518"السن  الكب ى" ك
 ب(: فا)زوأل. والمثبت م  كج(. -في كأ 12



  

 سورة املمتحنة

 1[ٻ ٱ ٻ ٻ]

المش كي  يخب هم ببعب أم  النبي نزلت في كتاب حاطب ب  أبي بلتعة للى 

]فيألتنونا. قدمت أم أسماء  2. ككال َتْجَعْلَنا ِفْتَنًة ِللَِّذيَ  َكأَل  وا((: ال تسلطهم ]علينا

وتدملها، فأنزل اهلل تعالى: ككال  3بنت أبي بك  الصديق بهدايا، فأبت أأل ]تآبلها[

 7. ككَوال َيْأِتيَ  ِبب ْهَتاأل  6 5(( ، ]اآلية[4]ِفي الدِّيِ [ َيْنَهاك م  اهللَّ  َعِ  الَِّذيَ  َلْم ي َآاِتل وك ْم

 غي  أوالدهم. 8َيأْلَتِ يَنه ((: ال يلحآ  ]بأتواجه [

 سورة الصف

 9[ٻ ٱ ٻ ٻ]

، فآلنا: لو 10فتذاك نا قال عبد اهلل ب  سلم: قعدنا نأل ًا م  أصحاب النبي 

: ككَسبََّ  هللَِِّ 12هلل تعالى، فأنزل ا11نعلم أي ا عمال أحب للى اهلل ]لعملناه[

((: 14. ككَمْ ص وصٌ 13/ب[ َما ِفي السََّمَواِ  َوَما ِفي اَ ْرِ (( ، السور 37]ب/

                                      
 ج(. -سآطت م  كب 1
 ج(. -في كأ(: للينا. والمثبت م  كب 2
 ب(: تصل منها. والمثبت م  كج(.-في كأ 3
 ج(. -سآطت م  كب 4
 ج(. -في كأ(: للخ. والمثبت م  كب 5
(، ع  عبد اهلل ب  الزبي  ب، 3804(، والحاكم ك16111ضعي  بهذا اللأل،، أم جه أحمد ك 6

 (.1003(، ومسلم ك2620وفي لسناده مصعب ب  ثابت ضعي ، والحديث أم جه البخاري ك
 بهتاأل.] يحذف وهكذا في كل نسخة فيها مطأ بآية.في كب(: به  7
 ب(: بأتواجهم. والمثبت م  كج(. -في كأ 8
 ج(. -سآطت م  كب 9

 في كج(: وتذاك نا. 10
 في كأ(: لعلمناه، وفي كب(: نعملتاه. والمثبت م  كج(.  11
 ج(. -سآطت م  كب 12
 (.2387، و2384(، والحاكم ك3309لسناده صحي . أم جه الت مذي ك 13
 في كب(: م صو . 14



  

 [27. ]أ/1[ بعضه ببعب. ككَمْ  َأنَصاِري ِلَلى اهللَِّ((: م  ]يتبعني[28ملصق ]ج/

 

 سورة اجلمعة

 2[ٻ ٱ ٻ ٻ]

((: قيل: كم  هم يا رسول اهلل؟! فوض  ككَواَمِ يَ  ِمْنه ْم َلمَّا َيْلَحآ وا ِبِهْم

عند الث يا لناله رجال م   3يده على سلماأل ثم قال: لو كاأل ]اإليماأل[ رسول اهلل 

الناي لال  6، ]فثار[يوم الجمعة وهم م  رسول اهلل  5. أقبلت ]عي [4هؤالء(

 .9 8، ]اآلية[عش  رجًل، فأنزل اهلل: ككَوِلَذا َرَأْوا ِتَجاَرً  َأْو َلْهًوا((  7اثني

 

 سورة املنافقني

 10[ٻ ٱ ٻ ٻ]

على عبد اهلل ب  أ بي المنافق فيما قال، ولتصديق تيد ب  أرقم  11نزلت ردًا

ككَقاَتَله م  اهللَّ ((: لعنهم اهلل. وكل ]قتل في الآ األ مضاف للى  .12فيما حكاه عنه

                                      
ج(. أي أنه ضم  معنى كأنصاري( كأتباعي(؛ بدليل التعدية -في كأ(: يبتغي. والمثبت م  كب 1

 بـكللى(.
 ج(. -سآطت م  كب 2
 ج(، هو الموافق لما في الصحيحي .-في كأ(: العلم. والمثبت م  كب 3
 (، ع  أبي ه ي   ا.2546(، ومسلم ك4897أم جه البخاري ك 4
 ج(. -. والمثبت م  كبفي كأ(: غي  5
 ج(: فتبادر. والمثبت م  كب(، وهو أولى؛  نه الموافق لما في البخاري.-في كأ 6
 في كب(: اثنتي. 7
 تياد  م  كج(.  8
 (، ع  جاب  ب  عبد اهلل ب.863(، ومسلم ك936أم جه البخاري ك 9

 ج(. -سآطت م  كب 10
 ج(: في ال د.-في كب 11
 (، ع  تيد ب  أرقم ا.2772م ك(، ومسل4900أم جه البخاري ك 12



  

وا رجااًل أجمل نيء. . وقيل: كان2فهو: َلع . ككم ش ٌب م َسنََّدٌ ((: نخل ]قيام[ 1اهلل[

 ككَيْنأَلضُّوا((: يتأل قوا. .استهزاًء بالنبي  3ككَلوَّْوا ر ء وَسه ْم((: ]ح كوها[

 

 سورة التغابن

 4[ٻ ٱ ٻ ٻ]

ككَيْوم  التََّغاب ِ ((: َغْب  أهل الجنة أهل النار. ككَوَمْ  ي ْؤِمْ  ِباهللَِّ َيْهِد َقْلَبه ((: 

وع ف أنها م  عند اهلل. ككِلألَّ ِمْ  َأْتَواِجك ْم  5هو الذي لذا أصابته مصيبة ]رضي[

/أ[ 38: هؤالء رجال ]ب/6[: قال اب  عباي ]ب[14َوَأْوالِدك ْم َعد وًّا َلك ْم((]التغاب :

. 7، فأبى أتواجهم وأوالدهمأسلموا في أهل مكة، وأرادوا أأل يأتوا النبي 

 .9((: تصدقوا[8]ككَأنأِلآ وا

 

 سورة الطالق

 10[ٻ ٱ ٻ ٻ]

ككَوَمْ  َيتَِّق اهللََّ َيْجَعْل َله  َمْخَ ًجا((: ينجيه م  كل ك ب في الدنيا واآلم  . 

: 11ككِلأِل اْرَتْبت ْم((: لأل لم تعلموا.ككَوَباَل َأْمِ َها((: جزاءها. ]ككأ ْوال   اَ ْحَماِل(([

                                      
 ب(: نيء في الآ األ "َقتل". والمثبت م  كج(. -في كأ 1
 في كأ(: وقيام، وسآطت م  كج(. والمثبت م  كب(.  2
 ب(: ح كوا. والمثبت م  كج(. -في كأ 3
 ج(. -سآطت م  كب 4
 ج(. -في كأ(: رني. والمثبت م  كب 5
 تياد  م  كج(.  6
 (، وفيه سماك ب  ح ب، ضعي .3814(، والحاكم ك3317 مذي كلسناده ضعي . أم جه الت 7
 [.16ب(: ككَوَأنأِلآ وا((]التغاب :-في كأ 8
 ج( وضعت هذه اآلية في أول سور  الطلي.-ب-في كأ 9

 ج(. -سآطت م  كب 10
 ج(: ككَوأ ْوال   اَ ْحَماِل((.-في كب 11



  

لذا وضعت بعد وفا  توجها ]بآ يب  1أأل الحبلى واحدتها ذا  حمل. بيَّ  النبي 

مخصص لحكم المتوفى عنها  4. فحكم أوال  ]الحمل[3انآضت عدتها 2آد[ف

 .5توجها. ]ككَعَتْت((: أبت[

 

 سورة التحريم

 6[ٻ ٱ ٻ ٻ]

يش ب عسًل عند تينب ويمكث عندها، فتواطأ  أتواجه  كاأل رسول اهلل 

: نجد من  ري  المغافي ، فحل  أال يعود، فنزلت. اللتاأل تظاه تا على 7]وقل [

، فلم 10أمة ]َيطؤها[ .وقيل: كانت ل سول اهلل 9عا)شة وحألصة 8[هلل ]رسول ا

حألصة حتى جعلها على نألسه ح امًا، فأنزل اهلل: ككَيا َأيَُّها النَِّبيُّ ِلَم  11تزل ]به[

ككَظِهيٌ ((:  .14. ]ككِلَتْصَغى((: لتميل[13. ككَصَغْت ق ل وب ك َما((: ]مالت[12ت َح ِّم ((

 ْم َوَأْهِليك ْم((: أوصوا أهليكم بتآوى اهلل وأدبوهم.عوأل. ككق وا َأنأل َسك 

 

                                      
 في كج(: الحامل. 1
 ت م  كج(. في كأ(: بآ ب، وفي كب(: بآ يب. والمثب 2
 (، ع  أم سلمة ل.1485(، ومسلم ك3909أم جه البخاري ك 3

(، ع  س َبيعة بنت الحارث ل، بلأل،: 1484(، ومسلم ك3991وأيضًا أم جه البخاري معلآًا ك

 "فأفتاني بأني قد حللت حي  وضعت حملي، وأم ني بالتزوج لأل بدا لي".
 ب(: الحبل. والمثبت م  كج(. -في كأ 4
 [: أبته.8َعَتْت َعْ  َأْمِ  َربَِّها((]الطلي:في كج(: كك 5
 ج(. -سآطت م  كب 6
 ج(. -في كأ(: وقلنا. والمثبت م  كب 7
 ج(. -تياد  م  كب 8
 (، ع  عا)شة ل.1474(، ومسلم ك5267أم جه البخاري ك 9

 في كأ(: يصئها، وفي كب(: َيطأها. والمثبت م  كج(.  10
 ج(. -تياد  م  كب 11
 (، ع  أنا .3824(، والحاكم ك3959م جه النسا)ي في "المجتبى" كلسناده صحي . أ 12
 تياد  م  كج(.  13
 سآطت م  كج(.  14



  

 سورة امللك

 1[ٻ ٱ ٻ ٻ]

. ككَحِسيٌ ((: كليل ضعي . ككِفي 2ككَفس ْحًآا((: بعدًا. ككِمْ  ف ط ور ((: ]نآوي[

. ككَتَميَّز ((: تآط . 3/ب[ امتلف[38غ   ور ((: في باطل. ]ككَتأَلاو   ((: ]ب/

 5]ككن أل ور ((: الكألور.[ 4]ككَتأل ور ((: تغلي.[ ا.ككَمَناِكِبَها((: جوانبه

 سورة )ن(

 6[ٻ ٱ ٻ ٻ]

. 7ككَلْو ت ْدِه   َفي ْدِهن وأَل((: لو ت مص لهم في مصوأل. ككع ت لٍّ((: متكب 

الزنا. ويآال: ظلوم. ككَكالصَِّ يِم((: كالصب  انص م م  الليل،  8ككَتِنيم ((: ولد

: الذاهب. ككَيَتَخاَفت وأَل((: يتناجوأل. ككَعَلى 9والليل انص م م  النهار. ]والص يم[

. ككَقاَل َأْوَسط ه ْم((: أعدلهم. ككَيْوَم ي ْكَش   َعْ  10َحْ د ((: ]على جد في أنألسهم[

م  الهول يوم الآيامة. قال اب   11َساي ((: ]كناية ع  ا م  الشديد المألظ [

[ كيكش  ربنا 82: ]أ/. قال رسول اهلل 13 12مسعود: هذا يوم ك ب ]وند [

                                      
 ج(. -سآطت م  كب 1
 ب(: تشآق. والمثبت م  كج(. -في كأ 2
 ب(: التألاو : االمتلف. والمثبت م  كج(. -في كأ 3
 تياد  م  كج(.  4
 سآطت م  كج(.  5
 ج(. -سآطت م  كب 6
 تكب .في كب(: لم 7
 في كب(: وله. 8
 ب(: الص يم. والمثبت م  كج(. -في كأ 9

 في كج(: من  للألآ اء. 10
 ب(: هو ا م  الشديد الـم َآطِّ . والمثبت م  كج(. -في كأ 11
 سآطت م  كج(.  12
. وقد روي ع  اب  عباي ب، فأم جه اب  المبارك في ا لم أق  عليه ع  اب  مسعود  13

(، وقال: هذا حديث صحي  3845حاكم م  ط يق اب  المبارك ك(، ورواه ال2/105"الزهد" ك

اإلسناد. ولنما لم يض  اب  عباي ب الساي للى لل ب سبحانه وتعالى،  أل اآلية منآطعة 

 اإلضافة كساي( ولك  ثبت لضافة الساي لل ب جل جلله في حديث أبي سعيد الخدري المتآدم.



  

ساقه فيسجد له كل مؤم  ومؤمنة، ويبآى م  كاأل يسجد في الدنيا رياًء  1ع 

. ككَوه َو َمْكظ وٌم((: مغموم. 3، فيعود ظه ه طبآًا واحدًا(2وسمعة، ]فيذهب ليسجد[

 .5. ككَلي ْزِلآ وَنَ ((: ]ينألذون [4ككَوه َو َمْذم وٌم((: ]ملوم[

 

 سورة احلاقة

 6[ٻ ٱ ٻ ٻ]

  ((: نديد . ككَعاِتَية ((: عتت على الخزاأل. ككح س وًما((: متتابعة. ككَصْ َص

. ككَواِعَيٌة((: حافظة. 7ككَماِوَية ((: سآط أعلها على أسأللها. ككَطَغى اْلَماء ((: كث 

. ككَكاَنِت اْلَآاِضَيَة((: الموتة ا ولى التي 8ككَداِنَيٌة((: ق يبة ككِلنِّي َظَننت ((: أيآنت.

أ حيا بعدها. ككِغْسِلي  ((: صديد أهل النار. ككاْلَوِتيَ ((: نياط الآلب.  9[متها ]ال

 [29]ج/

 

 /أ[ املعارج39سورة ]ب/

 10[ٻ ٱ ٻ ٻ]

ب  الحارث، قال: اللهم لأل كاأل هذا هو  11ككَسَأَل َساِ)ٌل((: هو ]النض [

                                      
 سآطت م  كج(.  1
كب(: فذهب ليسجد. والمثبت م  كج(، وهو موافق ل واية  في كأ(: فذهب فيسجد، وفي 2

 البخاري.
 .ا(، م  حديث أبي سعيد الخدري 183(، ومسلم بنحوه ك4919أم جه البخاري ك 3
 ج(. -في كأ(: نلموم. والمثبت م  كب 4
 والمثبت م  كب(.  .، وفي كج(: ينآصون في كأ(: ينآذون  5
 ج(. -سآطت م  كب 6
 في كب(: كثي . 7
 في كب(: ق ينه. 8
 ب(: ل . والمثبت م  كج(. -في كأ 9

 ج(. -سآطت م  كب 10
 ب(: نض . والمثبت م  كج(. -في كأ 11



  

هو كآوله . ككَكاْلم ْهِل((: ]3ككاْلَمَعاِرِج((: العلو ]والألواضل[ .2 1الحق، ]للخ[

 5قال رسول اهلل ^: ككعك  الزيت، فإذا ]ق به[ 4تعالى: ككي َغاث وا ِبَماء  َكاْلم ْهِل((.[

. 7. ]ككَفِصيَلِتِه((: أق ب ابا)ه الذي لليه ينتمي[6للى وجهه سآطت ف و  وجهه(

وا ط اف. وجلده ال أي يآال لها: نوا .  8ككَنزَّاَعًة ِللشََّوى((: ]اليدي  وال جلي [

 .10وجماعا ، واحدتها ]ِعز [ 9ِعِزيَ ((: ]ِحَلآًا[كك

 

سورة نوح ]؛[
11

 

 12[ٻ ٱ ٻ ٻ]

بعضًا. ككال َتْ ج وأَل هللَِِّ َوَقاًرا((: ال تخشوأل ]هلل  13ككِمْدَراًرا((: يتب  ]بعضه[

((: أند م  الِكَبار. 16. ككِفَجاًجا((: مختلألة. ككك بَّاًرا15. ككس ب ًل((: ط  قًا14عظمة[

 س َواًعا(( ، اآلية: قال اب  عباي: أسماء رجال صالحي  م  قوم نوح ككَودًّا َوال

                                      
 سآطت م  كأ(، وفي كب( كلمة غي  مألهومة؛ لوقوعها في ط ف الصألحة. والمثبت م  كج(.  1
 (.11556لسناده حس . أم جه النسا)ي في "المجتبى" ك 2
 في كج(: والألضل. 3
 م  كج(. تياد   4
 ب(: َق  ب. والمثبت م  كج(. -في كأ 5
. ا(، م  حديث أبي سعيد الخدري 7473(، واب  حباأل ك2581ضعي . أم جه الت مذي ك 6

 وفيه دراج أبو السم ، ضعي .
في كأ(: الألصيلة: أصغ  ابان ه الآ بى، لليه ينتمي م  انتمى، وفي كب(: الألصيلة: أصغ  ابا)ه  7

   انتمى. والمثبت م  كج(. الآ بى، لليه ينتمي م
 والمثبت م  كج(.(: اليداأل وال جلأل. ب-في كأ 8
 والمثبت م  كج(.(: حلق. ب-في كأ 9

 ج(. وعز  على وتأل فئة-في كأ(: غز . والمثبت م  كب 10
 تياد  م  كج(.  11
 ج(. -سآطت م  كب 12
 ب(: بعض ها. والمثبت م  كج(. -في كأ 13
 ج(. -م  كبفي كأ(: اهلل عظمته. والمثبت  14
 في كج(: ف قًا. 15
 في كب(: الكبار، وفي كج(: والكبار. 16



  

، فلما هلكوا أوحى الشيطاأل للى قومهم أأل انصبوا للى مجالسهم التي كانوا 1]؛[

تعبد، حتى لذا هل   4بأسما)هم، فألعلوا، فلم 3أنصابًا، ]وسموها[ 2يجلسوأل ]فيها[

 لكًا.. ككَتَباًرا((: ه6العلم ع بد  5أولئ  ]ونسخ[

 

 سورة اجلن

 7[ٻ ٱ ٻ ٻ]

في طا)ألة  م  أصحابه عامدي  للى سوي عكاظ، وقد  انطلق رسول اهلل 

حيل بي  الشياطي  وبي  مب  السماء وأرسلت عليهم الشهب، ف جعت الشياطي  

ا م  الذي حال ]بيننا  8فآالوا: اض بوا مشاري ا ر  ومغاربها، فانظ وا ما هذا

لسماء، فانطلق الذي  توجهوا نحو تهامة للى رسول اهلل ا 9/ب[ وبي  مب [39]ب/

  بنخلة وهو يصلي بأصحابه الألج ، فلما سمعوا الآ األ قالوا: هذا الذي حال

، ((بينكم وبي  مب  السماء، فهنال  رجعوا للى قومهم فآالوا: ككَيا َقْوَمَنا ِلنَّا َسِمْعَنا

وقدرته. ككَفل َيَخاف  َبْخًسا((:  11ته[. ككَجدُّ َربَِّنا((: فعله وأم ه ]وعظم10اآليا 

 12نآصًا م  حسناته. ككَوال َرَهًآا((: تياد  م  سيئاته. ككَطَ اِ)َق ِقَدًدا((: ]منآطعة[

 .13ككِلَبًدا((: أعوانًا في كل وجه.

                                      
 ج(. -سآطت م  كب 1
 تياد  م  كج(.  2
 في كب(: وسمُّوا ها. 3
 في كج(: ولم. 4
 في كأ(: وتنسخ، وفي كب(: ون نسخ. والمثبت م  كج(.  5
 (.4920أم جه البخاري ك 6
 ج(. -سآطت م  كب 7
 في كب(: بذ. 8
 هم وبي  مي ، وفي كب(: بينهم وبي  مب . والمثبت م  كج(. في كأ(: بين 9

 (، ع  اب  عباي ب.449(، ومسلم ك773أم جه البخاري ك 10
 في كب(: وعظمة. 11
 ب(: المنآطعة. والمثبت م  كج(. -في كأ 12
؛ وذل  أأل أصل كلمة كِلَبد( هو االجتماع واالتدحام، وهذا االجتماع لأل كاأل ملسو هيلع هللا ىلصأي: على النبي  13

 فهم أعواأل، ولأل كاأل مناوء  فهم أعداء. تأييدًا



  

 سورة املزمل

 1[ٻ ٱ ٻ ٻ]

اهلل لما نزلت ككَيا َأيَُّها اْلم زَّمِّل (( قاموا سنة حتى تورمت أقدامهم، فأنزل 

. 5. ككَأنَكااًل((: ]قيودًا[4. ككَوَتَبتَّْل((: ]أملص[3َما َتَيسََّ  ِمْنه (( 2تعالى: ككَفاْقَ ء وا

ككَأْمًذا َوِبيًل((: نديدًا ليا له ملجأ.ككم ْنأَلِطٌ   ال مل السا)ل.6ككَكِثيًبا َمِهيًل((: 

 [29م  موف يوم الآيامة. ]أ/ 7ِبِه((: م ثآلة به. ]ويآال: متصدع[

 

 سورة املدثر

 8[ٻ ٱ ٻ ٻ]

: ككال ُّْجَز((: ا وثاأل. ككَيْوٌم َعِسيٌ ((: نديد. ككَصع وًدا((: قال رسول اهلل 

. 10سبعي  م يألًا ثم يهوي به كذل  أبدًا( 9كالصعود: جبٌل يتصعد فيه ]الكاف [

/أ[ ناف   40]ب/ككَأَتاَنا اْلَيِآي  ((: المو . ككم ْسَتْنأِلَ ٌ ((:  .11ككَلوَّاَحٌة((: م ح قة

                                      
 ج(. -سآطت م  كب 1
 في كب(: اق ءوا. 2
أم جه مسلم بنحوه ع  عا)شة ل، كتاب صل  المساف ي  وقص ها، باب جام  صل  الليل،  3

(. وروى البخاري معلآًا ع  اب  عباي ب: 746( رقم ك513-1/512وم  نام عنه أو م   ك

[: قال: مواطأ  الآ األ، أند موافآة لسمعه وبص ه 6ًئا((]المزمل:نشأ: قام بالحبشية. ككَوْط

 ملسو هيلع هللا ىلص[: ليوافآوا. صحي  البخاري، كتاب التهجد، باب قيام النبي 37وقلبه. ككِلي َواِطئ وا((]التوبة:

 (.2/52بالليل م  نومه وما نسخ م  قيام الليل ك
 ج(. -في كأ(: أيتخلص. والمثبت م  كب 4
 ج(. -تياد  م  كب 5
 ي كج( تياد : هو.ف 6
 في كج(: يآول: متصدعة. 7
 ج(. -سآطت م  كب 8
 والمثبت م  كج(.  9

. وفيه دراج أبو السم ، ا(، م  حديث أبي سعيد الخدري 2576ضعي . أم جه الت مذي ك 10

 ضعي .
 في كب(: محت قة. 11



  

 .1مذعور . ]ككَقْسَوَر  ((: هي ا سد. ويآال: قسور : أي: ِرْكز  الناي وأصواتهم[

 سورة القيامة

 2[ٻ ٱ ٻ ٻ]

سوف أتوب وسوف أعمل. ككال َوَتَر((: ال  3ككِلَيأْلج َ  َأَماَمه ((: ]يآول:[

ال ت َح ِّْك ِبِه : كك4لذا نزل عليه الوحي ح ك به لسانه، فأنزل اهلل ملجأ. كاأل النبي 

((: اعمل به. ككَباِسَ ٌ ((: كالحة. ككَواْلَتألَِّت 6.ككَفِإَذا َقَ ْأَناه  َفاتَِّبْ  ق ْ اَنه  5ِلَساَنَ ((

 8أول يوم م  أيام اآلم  ، ]فيلآى[7السَّاي  ِبالسَّاِي((: ام  يوم م  أيام الدنيا و

 ككس ًدى((: مهمًل. َلى((: توعد.. ككَأْوَلى َلَ  َفَأْو9الشد . ككَيَتَمطَّى((: يختال

 

 سورة الدهر

 10[ٻ ٱ ٻ ٻ]

ماء ال جل وماء الم أ  لذا  11ككَأْمَشاج ((: مختلألة ا لواأل. ويآال: ]امتلط[

 12ككم ْسَتِطيً ا((: فانيًا. ]ككَعب وًسا((: ضيآًا. وقيل: ممتد البلء.[ وق  في ال حم.

. وقيل: قمط ي ًا: 14هه م  ند  الوج وج 13ككَعب وًسا َقْمَطِ يً ا((: ]الذي ينآبب[

الج ية. ]ككَأْسَ ه ْم((: ند   15طويًل. وقيل: نديدًا. ككَسْلَسِبيًل((: ]نديد [

                                      
 كج(.ب(: الآسور : ا سد. ويآال: قسور : ِرْكز  الناي وأصواتهم. والمثبت م  -في كأ 1
 ج(. -سآطت م  كب 2
 تياد  م  كج(.  3
 في كج( تياد : تعالى. 4
 (، ع  اب  عباي ب.448(، ومسلم ك5أم جه البخاري ك 5
 في كب(: ق اءته. 6
 سآطت م  كب(.  7
 ب(: فيلتآي. والمثبت م  كج(. -في كأ 8
 في كب(: يخيال. 9

 ج(. -سآطت م  كب 10
 ج(. -في كأ(: امتلط. والمثبت م  كب 11
 سآطت م  كأ(، وفي كج(: ضيآًا. وقيل: ممتد البلء. والمثبت م  كب(. 12
 في كج(: هو الذي يتآبب. 13
 يعني: هذه معنى عبوي. 14
 (: حديد . والصواب ما أثبتناه.ج-ب-في كأ 15



  

 [30. ]ج/1الخلق[

 سورة املرسالت

 2[ٻ ٱ ٻ ٻ]

مش فا  .  4. ككَرَواِسَي َناِمَخا  ((: ]جبااًل[3ككِكأَلاًتا((: ]كافتة ضامة[

حتى تكوأل كأوساط  6كص أْلٌ ((: ]حبال السأل  تجم [جماال  ك5ككف َ اًتا((: عذبًا.

 ال جال.

 

 سورة النبأ

 7[ٻ ٱ ٻ ٻ]

. ككاْلم ْعِصَ اِ ((: السحاب يعص  بعضها بعضًا، 8ككِسَ اًجا َوهَّاًجا((: م ضيئاً 

/ب[ 40. ككَثجَّاًجا((: منصبًا. ككَأْلأَلاًفا((: ]ب/9فيخ ج الماء م  بي  السحابتي 

. ككَجَزاًء ِوَفاًقا((: 10: غسآت ]عينه وغسق الج ح: سال[مجتمعة. ككَغسَّاًقا((

. 13. ككَمأَلاًتا((: منتزهاً 12أعمالهم. ككال َيْ ج وأَل ِحَساًبا((: ال يخافوأل 11]وافق[

                                      
 [: أحكمنا ربط مألاصلهم با عصاب.28في كج(: ككَنَدْدَنا َأْسَ ه ْم((]اإلنساأل: 1
 ج(. -سآطت م  كب 2
 كنًَّا. والمثبت م  كج(.، وفي كب(: ًا: َكألَّ في كأ( 3
 (: جبال. والمثبت م  كج(.ب-في كأ 4
 [. وكلهما ق اء  متوات  .33في كأ( تياد : ككِجَماَلٌة((]الم سل : 5
 ج(. -في كأ(: بمال السأل  تجمي . والمثبت م  كب 6
 ج(. -سآطت م  كب 7
 في كج(: مضيأ. 8
 في كج(: السحابي . 9

ويغسق الج ح: يسيل. والمثبت م  وتغسيق الج ح: يسيل، وفي كب(: عينه  غيبةفي كأ(:  10

 (. جك
 ب(: وافآت. والمثبت م  كج(. -في كأ 11
 في كج(: يخافونه. 12
 في كب(: متنزهًا. 13



  

ككَوَكْأًسا  ككَوَكَواِعَب((: نواهد. ككَأْتَ اًبا((: في س  واحد ثلث  وثلثي  سنة.

((: جزاء كافيًا. ككال َيْمِلك وأَل ِمْنه  ِمَطاًبا((: ال . ككَعَطاًء ِحَساًبا1ِدَهاًقا((: ممتلئاً 

يكلمونه لال أأل يأذأل لهم. ككال ُّوح ((: مل  م  أعظم المل)كة ملآًا. ككَوَقاَل 

 َصَواًبا((: حآًا. وقيل: ال لله لال اهلل.

 سورة النازعات

 2[ٻ ٱ ٻ ٻ]

((: للى أم نا 3كاْلَحاِفَ  ِ ككال َّاِجأَلة ((: النألخة الثانية. ككَواِجأَلٌة((: ما)ألة. ك

. ككِبالسَّاِهَ ِ ((: وجه ا ر . ككَمَتاًعا 5]ككَنِخَ ً ((: بالية[ الحيا . 4ا ول، ]أي:[

 ككَوَأْغَطَش((: أظلم.ككم ْ َساَها((: منتهاها. .6َلك ْم((: منألعة. ككَسْمَكَها((: ]بناءها[

 

 سورة عبس

 7[ٻ ٱ ٻ ٻ]

 في اب  أم مكتوم ا عمى، أتى رسول اهلل  ككَعَبَا َوَتَولَّى(( 8]أنزلت[

[ رجل م  عظماء 30]أ/ فجعل يآول: يا رسول اهلل! أرندني، وعند رسول اهلل 

. ككَتَصدَّى((: 9المش كي ، فجعل رسول اهلل ^ يع   عنه ويآبل على اآلم 

آب ككَلمَّا َيْآِب((: ]لم ي عنه. ككَتَلهَّى((: تشاغل. ككَسأَلَ   ((: كتبة. 10تغافل

                                      
 ب( تياد : ومليء.-في كأ 1
 ج(. -سآطت م  كب 2
 في كج(: ككِفي اْلَحاِفَ ِ ((. 3
  ب(: للى. والمثبت م  كج(.-في كأ 4
 ب(: النخ  : البالية. والمثبت م  كج(. -في كأ 5
 والمثبت م  كج(.  ب(: بناها.-في كأ 6
 ج(. -سآطت م  كب 7
 ب(: أنزل. والمثبت م  كج(. -في كأ 8
 (، وصححه ا لباني ومصطألى العدوي.3331لسناده ضعي ، أم جه الت مذي ك 9

 في كب(: نغافل. 10



  

. 3.ككَحَداِ)َق((: ]بساتي [2ما أم  به. ككَوَقْضًبا((: الآّت ]ال طب[ 1اإلنساأل[

 /أ[ منه الدواب.41]ب/ 5الثمار ال طبة. ككَوَأبًّا((: ]ما تعل [4ككَوَفاِكَهًة((: 

 ((: تغشاها ند .6ككم ْسأِلَ ٌ ((: مش قة. ككَتْ َهآ َها َقَتَ  ٌ 

 

 سورة كورت

 7[ٻ ٱ ٻ ٻ]

 9. ككس جَِّ ْ ((: ]ذهب[8: أظلمت. ككانَكَدَرْ ((: تغي   ]وانتث  [ككك وَِّرْ ((

ماؤها. وقيل: المسجور: المملوء. ككَوِلَذا النُّأل وي  ت وَِّجْت((: ]ق نت بنظا) ها م  

((: ت ج  وتكنا 11( ]اْلَجَواِر اْلك نَِّا[15ككاْلخ نَِّا ك .10أهل الجنة أو أهل النار[

ككَوالصُّْبِ  ِلَذا َتَنألََّا((: ارتأل  النهار.  ((: أدب .كما يكنا الظبي. ككَعْسَعَا

 .14. أو ككِبَضِني  (( أي: متهم[13((: ]بخيل12ككِبَضِني   

 

 

                                      
 آضي أحد. والمثبت م  كج(.في كأ(: ال يآب أحد، وفي كب(: ال ي 1
 تياد  م  كج(.  2
 ب(: البساتي . والمثبت م  كج(. -في كأ 3
 في كب( تياد : هي. 4
 في كأ(: تعّلألت، وفي كب(: ما تعّلألت. والمثبت م  كج(.  5
 ب(. -سآطت م  كأ 6
 ج(. -سآطت م  كب 7
 ج(. -في كأ(: انتث  . والمثبت م  كب 8
   كج(. ب(: يذهب. والمثبت م-في كأ 9

 ب(: توج نظي ه في أهل الجنة والنار. والمثبت م  كج(. -في كأ 10
 ب(. -سآطت م  كأ 11
 في كب(: الضني . 12
 وهذه على ق اء  كبظني ( بالظاء، وهي ق اء  متوات  . 13
في كأ(: يضّ  به، والضئي : المتهم، وفي كب(: يضّ  به، والضني : المتهم. والمثبت م   14

 كج(. 



  

 سورة انفطرت

 1[ٻ ٱ ٻ ٻ]

بعضها في بعب. وقيل: فاضت. ككب ْعِثَ ْ ((: ب حثت.  2ككف جَِّ ْ ((: ]فت [

 معتدل الخلق. 3ككَفَعَدَلَ ((: ]جعل [

 

 نيسورة املطفف

 4[ٻ ٱ ٻ ٻ]

. ككَيْوَم َيآ وم  النَّاي ((. قال رسول 5المطأل : ]الذي ال يوفي الكيل والميزاأل[

 7. ككَبْل َراأَل((: ]ثبتت[6: كيآوم أحدهم في ال ن  للى أنصاف أذنيه(اهلل 

 . ككِمَتام ه ((:8الخطايا. ككِعلِّيِّيَ ((: الجنة. ككاَ َراِ)ِ ((: الس ر. ]ككَرِحيق ((: مم [

 ككث وَِّب((: ج وتي. ((: يعلو ن اب أهل الجنة.9طينه. ككَتْسِنيم  

 

 سورة انشقت

 10[ٻ ٱ ٻ ٻ]

ككَأِذَنْت((: سمعت وأطاعت. ككَوَأْلَآْت((: أم جت ما فيها م  الموتى. 

                                      
 ج(. -سآطت م  كب 1
 تياد  م  كج(.  2
 ب(: أراد. والمثبت م  كج(. -في كأ 3
 ج(. -سآطت م  كب 4
 ب(: ال يوفي. والمثبت م  كج(. -في كأ 5
 (، م  حديث اب  عم  ب.2862(، ومسلم ك6531أم جه البخاري ك 6
 ب(: ثبت. والمثبت م  كج(. -في كأ 7
 في كب(: ال حيق: الخم . 8
 : ككِمْ  َتْسِنيم ((.في كب(: التسنيم، وفي كج( 9

 ج(. -سآطت م  كب 10



  

، يعني: 1: كذل  الع  (ككِحَساًبا َيِسيً ا((. قال رسول اهلل  ككَوَتَخلَّْت((: عنها.

َيح وَر((: ل  ي ج  ويبعث. ككَوَما َوَسَق((: جم  م  دابة.  بغي  مناقشة. ككَلْ 

ككَلَتْ َكب  َّ َطَبًآا َعْ  َطَبق ((: حااًل بعد  .2ككَواْلَآَمِ  ِلَذا اتََّسَق((: ]اتساقه: اجتماعه[

 /ب[ َمْمن وأل ((: غي  منآوص.41حال . ككَأْجٌ  َغْي   ]ب/

 

 سورة الربوج

 3[ٻ ٱ ٻ ٻ]

د وِد((: ا مدود: الشق في ا ر . أسلم غلم كانوا أم وه ككَأْصَحاب  ا  ْم

بتعلم السح  على يد راهب، فعلموا بذل  فأمذوه، وظه   على يده الك امة، فآم  

. ككَفَتن وا((: 6فيها 5م  لم ي ج  م  دينه ]ألآوه[ 4الناي فآتلوه، ومّدوا ]أماديَد[

 عذَّبوا. ككاْلَود ود ((: الحبيب.

 

 سورة الطارق

 7[ٻ ٱ ٻ ٻ]

ي ج   8ككالتََّ اِ)ِب((: هو موض  الآلد  م  الم أ . ككَذاِ  ال َّْجِ ((: سحاب

ككَواَ ْرِ  َذاِ  الصَّْدِع((: تتصدع بالنبا . ككَلَآْوٌل َفْصٌل((:  [ بالمط .31]ج/

 حق. ككَوَما ه َو ِباْلَهْزِل((: بالباطل.

 

                                      
 (، م  حديث عا)شة ل.2876(، ومسلم ك103أم جه البخاري ك 1
 ج(. -في كأ(: انساقه واجتماعه. والمثبت م  كب 2
 ج(. -سآطت م  كب 3
 ب(: أمدودًا، وفي كج(: مدودًا. وما أثبتناه هو الموافق لما في صحي  مسلم.-في كأ 4
 ج(. -لمثبت م  كبفي كأ(: للآو . وا 5
 (، م  حديث صهيب ال ومي ا.3005آصة كاملة مسلم كالأم ج  6
 ج(. -سآطت م  كب 7
 في كج(: السحاب. 8



  

]من[
1
 سورة األعلى 

 2[ٻ ٱ ٻ ٻ]

. ككَمْ  َتَزكَّى((: م  الش ك. 3شيمًا. ككَأْحَوى((: ]متغي ًا[ككغ َثاًء((: ه

 [31الخما. ]أ/ 4ككَوَذَكَ  اْسَم َربِِّه((: وّحد اهلل. ككَفَصلَّى((: ]الصلوا [

 

]من[
5
 سورة الغاشية 

 6[ٻ ٱ ٻ ٻ]

ككاْلَغاِنَيِة(( والطامة والصامة والحاقة والآارعة م  أسماء يوم الآيامة. 

وحاأل ن بها.  8النصارى. ككَعْي   اِنَية ((: ]بلغت لناها[ 7اِصَبٌة((: ]هم[ككَعاِمَلٌة َن

نار. ككال َتْسَم   ِفيَها  11. وقيل: نجٌ  ]م [10((: نبٌت يآال له: ]الشب ي[9ككَضِ ي   

 .13. ككِبم َصْيِط  ((: ]بجبار ومسلط[12الِغَيًة((: نتمًا. ككَوَنَماِري ((: ]م افق[

 

 

                                      
 تياد  م  كب(.  1
 ج(. -سآطت م  كب 2
 ب(: متغي . والمثبت م  كج(. -في كأ 3
 ب(: الصل . والمثبت م  كج(. -في كأ 4
 تياد  م  كب(.  5
 ج(. -سآطت م  كب 6
 د  م  كج(. تيا 7
 في كأ(: بلغ لناءها، وفي كب(: بلغ لناها. والمثبت م  كج(.  8
 ب(: الض ي .-في كأ 9

 (.ج-في كأ(: الش ي. والمثبت م  كب 10
 ج(. -في كأ(: في. والمثبت م  كب 11
 ب(: الم افق. والمثبت م  كج(. -في كأ 12
 م  كج(.  في كأ(: الجبار والمتسلط، وفي كب(: الجبار والمسلط. والمثبت 13



  

]من[
1
 سورة الفجر 

 2[ٻ ٻ ٻٱ ]

/أ[ كهي الصل ، بعضها 42ع  الشأل  والوت ، قال: ]ب/ سئل رسول اهلل 

. وقيل: الوت : اهلل. ]ككِلَرَم َذاِ  اْلِعَماِد((: ذا  البناء 4وت (3]نأل  وبعضها[

ككَجاب وا الصَّْخَ ((: نآبوا ]الحجار   6. ]والعماد: أهل عمود ي آيموأل.[5ال في [

نوع  8ًا. ككَسْوَط َعَذاب ((: ]كلمة تألس ها الع ب بكل[الجبال فاتخذوها بيوت 7في[

م  العذاب. ككَلِباْلِمْ َصاِد((: يسم  وي ى. وقيل: لليه المصي . ككَوال َتَحاضُّوأَل 

. ككح بًّا َجمًّا((: 9َعَلى َطَعاِم اْلِمْسِكيِ ((: تأم وأل بإطعامه.ككَأْكًل َلمًّا((: ]جامعًا[

 .11؟ ككاْلم ْطَمِئنَّة ((: ]المصدقة بالثواب[10َله ((: كي  ]له[نديدًا كثي ًا. ككَوَأنَّى 

 

 سورة البلد

 12[ٻ ٱ ٻ ٻ]

. ككَمااًل ل َبًدا((: كثي ًا. ككالنَّْجَدْيِ ((: 13ككِفي َكَبد ((: في اعتدال واستآامة

الخي  والش . وقيل: الضللة والهدى. ككَفل اْقَتَحَم اْلَعَآَبَة((: فلم يآتحم العآبة في 

                                      
 تياد  م  كب(.  1
 ج(. -سآطت م  كب 2
 سآطت م  كج(.  3
 (19919(، وأحمد ك3342ضعي . أم جه الت مذي ك 4
 [: الآديمة. والمثبت م  كج(. 7ب(: ككَذاِ  اْلِعَماِد((]الألج :-في كأ 5
 سآطت م  كج(.  6
 في كأ(: الحجار  قي، وفي كب(: الحجار في. والمثبت م  كج(.  7
 (: كلمته تآ فه الع ب لكل، وفي كب(: كلمة تآ أها الع ب لكل. والمثبت م  كج(. في كأ 8
 ب(: الّس . والمثبت م  كج(. -في كأ 9

 ج(. -تياد  م  كب 10
 في كج(: المؤمنة. 11
 ج(. -سآطت م  كب 12
وهذا أحد ا قوال في تألسي  اآلية، وأم ج اب  ج ي  في تألسي ه ع  اب  عباي أيضًا قال:  13

 (.24/433[: في نصب. تألسي  اب  ج ي  ك4َكَبد ((]البلد:ككِفي 



  

: ككَوَما َأْدَراَك(( ، للخ. ككِذي َمْسَغَبة ((: مجاعة. ككَذا 1لدنيا، ثم فس ها ]بآوله[ا

 .3الساقط في الت اب. وقيل: ذا حاجة وجهد. ككم ْؤَصَدٌ ((: ]مطبآة[2َمْتَ َبة ((: 

 سورة الشمس

 4[ٻ ٱ ٻ ٻ]

ا َوَتْآَواَها((: ككَوض َحاَها((: ضو)ها. ككَطَحاَها((: قسمها. ككَفَأْلَهَمَها ف ج وَرَه

. ككِلْذ اْنَبَعَث َأْنَآاَها((: ]رجٌل 6الخي  والش . ككِبَطْغَواَها((: ]بمعاصيها[ 5بيَّ  ]لها[

 .7عزيٌز عارم منيٌ  في رهطه[

 .8ككَوال َيَخاف  ع ْآَباَها((: ال يخاف ]تبعتها[

 

]من[
9
 سورة الليل 

 10[ٻ ٱ ٻ ٻ]

 دى في النار. ككِباْلح ْسَنى((: /ب[ وت42ككِلَذا َتَ دَّى((: لذا ما  ]ب/

 . ككَتَلظَّى((: توهج.11]بالخل [

 

                                      
 تياد  م  كج(.  1
 في كج( تياد : هو. 2
 ج(. -في كأ(: مطبق. والمثبت م  كب 3
 ج(. -سآطت م  كب 4
 تياد  م  كج(.  5
 ج(. -في كأ(: معاصيها. والمثبت م  كب 6
متألق عليه م  حديث ب( -أوما في ك في كج(: رجل جبار اسمه قدار، وكاأل منيعًا في رهطه. 7

 (.2855(، ومسلم ك4942عبد اهلل ب  تمعة  . أم جه البخاري، ك
 (: م  أحد تابعة. والمثبت م  كج(.ب-في كأ 8
 تياد  م  كب(.  9

 ج(. -سآطت م  كب 10
 ج(: بالحل . والمثبت م  كب(. -في كأ 11



  

 سورة الضحى

 1[ٻ ٱ ٻ ٻ]

ككَسَجى((: أظلم وسك . وقيل: ذهب. ككَما َودََّعَ  َربَُّ  َوَما َقَلى((: ما ت ك  

المش كوأل: قد و دِّع محمد، فأنزل اهلل: ككَما  2وما أبغض . ]أبطأ جب ا)يل، فآال[

 عيال. 4. ككَعاِ)ًل((: ]ذا[3َ (( ، للخَودََّعَ  َربُّ

 

 سورة أمل نشرح

 5[ٻ ٱ ٻ ٻ]

 ككَأنَآَب((: أثآل. ككَفانَصْب((: في الدعاء.

 سورة التني

 6[ٻ ٱ ٻ ٻ]

 ككِفي َأْحَسِ  َتْآِويم ((: في أحس  َمْلق .

 

 

 

 

                                      
 ج(. -سآطت م  كب 1
 في كج(: ولما أبطأ جب يل قال. 2
(، 1125(، ع  جندب ب  عبد اهلل البجلي ا.وأم جه بنحوه البخاري ك1797كأم جه مسلم  3

(، وفي هذه ال واية "ام أ "، بداًل م : "المش كوأل، وبلأل،: كلني أرى رب  1797ومسلم ك

.)... 
 ب(: ذو. والمثبت م  كج(. -في كأ 4
 ج(. -سآطت م  كب 5
 ج(. -سآطت م  كب 6



  

سورة اقرأ
1

 

 2[ٻ ٱ ٻ ٻ]

اِدَيه((: عشي ته. قال أبو ككال ُّْجَعى((: الم ج . ككَلَنْسأَلًعا((: لنأمذأل. ككَن

[ لو 32: ]أ/يصلي  طأأل على عنآه، فآال النبي  جهل: كلئ  رأيت محمدًا 

وفي رواية: قال أبو جهل: لن  لتعلم ما بها م  ناد   .3فعل  مذته المل)كة عيانًا(

 .5 4)كة[( َسَنْدع  الزََّباِنَيَة((: ]المل17أكث  مني، فأنزل اهلل: ككَفْلَيْدع  َناِدَيه ك

 

]من[
6
 سورة مل يكن 

 7[ٻ ٱ ٻ ٻ]

 ككم نأَلكِّيَ ((: تا)لي .

 

                                      
 ج(: الآلم.-في كب 1
  ج(.-سآطت م  كب 2
 (، ع  اب  عباي ب.4598أم جه البخاري ك 3
 ب(: المل . والمثبت م  كج(. -في كأ 4
(، واب  أبي 11620(، والنسا)ي في "السن  الكب ى" ك3349حس . أم جه الت مذي ك 5

 (.2321(، وأحمد ك36562نيبة ك
 تياد  م  كب(.  6
 ج(. -سآطت م  كب 7



  

]من[
1
 سورة زلزلت 

 2[ٻ ٱ ٻ ٻ]

: كأمبارها أأل تشهد على كل عبد  ككت َحدِّث  َأْمَباَرَها((: قال رسول اهلل 

 .3وأمة  بما عمل على ظه ها(

 

]من[
4
 سورة العاديات 

 5[ٻ ٱ ٻ ٻ]

 

. ككِلح بِّ اْلَخْيِ  7: رفع  به غ بارًا. ]ككَلَكن وٌد((: لكألور[ككَفَأَثْ أَل ِبِه َنْآًعا((6

 .9. ككح صَِّل((: م يِّز8/أ[ ]لبخيل[43َلَشِديٌد((: ]ب/

 

 

 

 

                                      
 تياد  م  كب(.  1
 ج(. -سآطت م  كب 2
(، وأحمد 11629(، والنسا)ي في "السن  الكب ى" ك2429أم جه الت مذي ك ضعي . 3

 (، وفي لسناده يحيى ب  أبي سليماأل، وهو ضعي .8867ك
 تياد  م  كب(.  4
 ج(. -سآطت م  كب 5
[: هي الخيل. وقال: يص  الضب : َأح أ ح. انظ : تألسي  اب  1ككَواْلَعاِدَياِ  َضْبًحا((]العاديا : 6

 (.24/560ج ي  ك
 ب(: الكنود: الكألور. والمثبت م  كج(. والكألور هنا المآصود به: كأل  النعمة.-في كأ 7
 ب(: البخيل. والمثبت م  كج(. -في كأ 8
 (.24/569وورد عنه أيضًا في تألسي ها: أب ت. تألسي  اب  ج ي  ك 9



  

]من[
1
 سورة القارعة 

 2[ٻ ٱ ٻ ٻ]

ككَكاْلأَلَ اِش اْلَمْبث وِث((: كغوغاء الج اد ي كب بعضه بعضًا، كذل  الناي 

ْهِ ((: كألواأل العه . وق أ عبد اهلل: بعضهم في بعب. ككَكاْلِع 3]يجول[

 ككالصوف(.

 

]من[ 
4
 سورة التكاثر 

 5[ٻ ٱ ٻ ٻ]

 .6]ككَأْلَهاك م  التََّكاث   ((: أي م  ا موال وا والد[

]من[
7
سورة العصر 

8
 

 9[ٻ ٱ ٻ ٻ]

 ككم ْس  ((: ضلل. ككاْلَعْصِ ((: الده .

 

 

 

 

                                      
 تياد  م  كب(.  1
 ج(. -سآطت م  كب 2
 كج(.  في كأ(: يحول، وفي كب(: بحول. والمثبت م  3
 تياد  م  كب(.  4
 ج(. -سآطت م  كب 5
 [: م  ا موال وا والد. والمثبت م  كج(. 1ب(: ككالتََّكاث   ((]التكاث :-في كأ 6
 تياد  م  كب(.  7
 في كج(: والعص . 8
 ج(. -سآطت م  كب 9



  

]من[
1
 سورة اهلمزة 

 2[ٻ ٱ ٻ ٻ]

 اسم النار، مثل: سآ  ولظى.((: 3ككاْلح َطَمةِ 

]من[
4
 سورة الفيل 

 5[ٻ ٱ ٻ ٻ]

 6ككَأَلْم َتَ ((: ألم تعلم؟ ككَطْيً ا َأَباِبيَل((: متتابعة. وقيل: ذاهبة وجا)ية ]تنآل[

[ وأرجلها، فتبلبل عليهم فوي رءوسهم. ككِمْ  32الحجار  بمناقي ها ]ج/

 .7ِسجِّيل ((: ]م  طي  مطبوخ[

]من[
8
 سورة قريش 

 9[ٻ ٻ ٱ ٻ]

ككإلِِيلِف ق َ ْيش ((: لنعمتي على ق يش. ككِليلِفِهْم((: ]لزومهم. وقيل: ألألوا 

. ككَواَمَنه ْم((: ]م  كل عدو في 10ال حلة، فل تشق عليهم في الشتاء والصي [

 .11ح مهم[

                                      
 تياد  م  كب(.  1
 ج(. -سآطت م  كب 2
 في كب(: حطمة. 3
 تياد  م  كب(.  4
 (. ج-سآطت م  كب 5
 في كأ(: بنآل، وفي كب(: ي نآل. والمثبت م  كج(.  6
 في كب(: م  سن  وكل، وفي كج(: مع َّب م  سن  كل. 7
 تياد  م  كب(.  8
 ج(. -سآطت م  كب 9

في كأ(: قيل: ألألوا، فل يشق عليهم في الشتاء والصي ، وفي كب(: لزومهم. وقيل: ألألوا،  10

 مثبت م  كج(. فل يشق عليهم في الشتاء والصي . وال
في ح مهم، وفي كج(: م  عدوهم. وا ليق ما أثبتناه، وهو  عدوهمم  كل (: ب-في كأ 11

 الموافق لتألسي  مجاهد.



  

]من[
1
 سورة املاعون 

 2[ٻ ٱ ٻ ٻ]

ككاْلَماع وأَل((:  ككَيد عُّ اْلَيِتيَم((: يدفعه ع  حآه. ككَساه وأَل((: الهوأل.

المأل وضة،  3المع وف كله. وقال بعب الع ب: الماء. قيل: ]أعله: الزكا [

 : عارية المتاع.4]وأدناه[

]من[
5
 سورة الكوثر 

 6[ٻ ٱ ٻ ٻ]

 . ككَناِنَئَ ((: عدوك.7: كهو نه  في الجنة(قال رسول اهلل 

]من[
8
 سورة النصر 

 9[ٻ ٱ ٻ ٻ]

لياه.  10أعلمه ]اهلل[ أجل رسول اهلل  /ب[ عباي: لنما هو43قال اب  ]ب/

                                      
 تياد  م  كب(.  1
 ج(. -سآطت م  كب 2
 في كأ(: أعلها: الزكا ، وفي كب(: أعل: بالزكا . والمثبت م  كج(.  3
 ب(: وأدناها. والمثبت م  كج(. -في كأ 4
 ياد  م  كب(. ت 5
 ج(. -سآطت م  كب 6
(، وأحمد 11469(، والنسا)ي في "السن  الكب ى" ك3359أم جه بهذا اللأل، الت مذي ك 7

(، ع  أنا ا، بلأل،: كلما 4964(، م  حديث أنا ب  مال  ا. وأم جه البخاري ك12657ك

آلت: ما هذا يا للى السماء قال: أتيت على نه ، حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفًا، ف ع ج بالنبي 

(، ع  أنا ا، بلأل،: كأتدروأل ما الكوث ؟ 400جب يل؟! قال: هذا الكوث (. وأم جه مسلم ك

، عليه مي  كثي ، هو حو  ت د عليه  فآلنا: اهلل ورسوله أعلم، قال: فإنه نه  وعدنيه ربي 

 أمتي يوم الآيامة ...(، الحديث.
 تياد  م  كب(.  8
 ج(. -سآطت م  كب 9

 كج(. تياد  م   10



  

 .2 1فصدقه ]عم  ا[

 

]من[
3
 سورة تبت 

 4[ٻ ٱ ٻ ٻ]

! فاجتمعت لليه ق يش، فآال: 5الصألا فنادى: يا صباحاه كصعد رسول اهلل 

؟ تبًّا ل ، فأنزل 6لني نذي  لكم بي  يدي عذاب نديد. فآال: أبو لهب: ألهذا ]جمعتنا[

، وهي: 9. ككِمْ  َمَسد ((: لي  الـم ْآِل8(((7َأِبي َلَهب  ]َوَتبَّ[ اهلل تعالى: ككَتبَّْت َيَدا

 السلسلة التي في النار.

 

]من[
10
 سورة اإلخالص 

 11[ ٻ ٱ ٻ ٻ]

. 13لنا رب ، فأنزل اهلل: ككق ْل ه َو اهللَّ  َأَحٌد(( 12قال المش كوأل: ]انسب[

                                      
 سآطت م  كج(.  1
 (.3627أم جه البخاري ك 2
 تياد  م  كب(.  3
 ج(. -سآطت م  كب 4
 في كج(: صباح. 5
 ب(: أجمعتنا. والمثبت م  كج(. -في كأ 6
 في كأ(: وتب به، وسآطت م  كج(. والمثبت م  كب(.  7
 (، ع  اب  عباي ب.208(، ومسلم ك4801أم جه البخاري ك 8
 .  ينبت في الصح اء.المآل ثم  الدوم،   9

 تياد  م  كب(.  10
 ج(. -سآطت م  كب 11
 ج(. -في كأ(: ص . والمثبت م  كب 12
(، ع  اب  عباي ب، وفيه عبد اهلل 606ضعي . أم جه البيهآي في "ا سماء والصألا " ك 13

ب  عيسى الخزات، ضعي . وأم ج اب  عدي الحديث في ت جمته في "الكامل في الضعألاء" 

 (.5/415ك



  

 .2[ الذي َكم ل ]سؤدده[33((: ]أ/1ككالصََّمد 

 

]من[
3
 لقسورة الف 

 4[ٻ ٱ ٻ ٻ]

ككاْلأَلَلِق((: الصب  لذا انأللق م  ظلمة الليل. وقيل: الخلق. ككَغاِسق ((: 

: الليل. ]ككِلَذا َوَقَب((: لذا دمل ظلمه في كل نيء بغ وب 5]نديد الظلمة. وقيل[

. نظ  رسول اهلل ^ للى الآم  فآال: كيا عا)شة! استعيذي باهلل م  ن ِّ 6الشما[

 .7اسق لذا وقب(هذا؛ فإألَّ هذا الغ

 

]من[
8
 سورة الناس 

 9[ٻ ٱ ٻ ٻ]

]ككاْلَوْسَواِي اْلَخنَّاِي((: لذا ولد المولود حض ه الشيطاأل، فإذا ذك  اهلل 

 ، ولذا لم يذك  اهلل ثبت في قلبه.10منا وتأم [

                                      
 كأ(: ككاهللَّ  الصََّمد ((. في 1
 ج(. -تياد  م  كب 2
 تياد  م  كب(.  3
 ج(. -سآطت م  كب 4
 ب(: الظلمة. وقيل: غاسق. والمثبت م  كج(. -في كأ 5
[: ذا دمل في كل نيء 3[: غ وب الشما. ككِلَذا َوَقَب((]الأللق:3في كأ(: ككِلَذا َوَقَب((]الأللق: 6

[: لذا دمل في 3[: غ وب الشما. ككِلَذا َوَقَب((]الأللق:3(]الأللق:وأظلم. وفي كب(: ككِلَذا َوَقَب(

 كل نيء وأظلم. والمثبت م  كج(. 
(، وأحمد 10064(، والنسا)ي في "السن  الكب ى" ك3366حس . أم جه الت مذي ك 7

 (، 24323ك
 تياد  م  كب(.  8
 ج(. -سآطت م  كب 9

سه الشيطاأل، فإذا ذك  اهلل ذهب، وفي كب(: [: لذا ولد من4في كأ(: ككاْلَوْسَواِي((]الناي: 10

 [: لذا ولد منبه الشيطاأل، فإذا ذك  اهلل ذهب. والمثبت م  كج(. 4ككاْلَوْسَواِي((]الناي:



  

 

في ال سالة المسما  بـ"فت  الخبي  مما ال بد منه  1وهذا ]ام  ما أوردناه[

، وصلى 3ظاه ًا وباطنًا[2/أ[ ]و44د هلل أواًل وام ًا ]ب/في علم التألسي ". والحم

 محمد  واله وصحبه أجمعي . 5على سيدنا ]وموالنا[ 4اهلل

 .7 6]تمت هذه ال سالة.[

                                      
 في كأ(: ما أوردنا، وفي كب(: ام  ما أوردنا. والمثبت م  كج(.  1
 مك ر  في كب(.  2
 في كج(: باطنًا وظاه ًا. 3
 ج( تياد : تعالى.-في كب 4
 ج(. -سآطت م  كب 5
 ج(. -سآطت م  كب 6
ِمَ  اْلِجنَِّة »ككفي كأ( تياد  بعد هذه الخاتمة مكملة لتألسي  سور  الناي، وهي:  7

[: بياأل  الشيطاأل الموسوي أنه جّني ولنسي، كآوله تعالى: ككَنَياِطيَ  6َوالنَّاِي((]الناي:

[ 6[ بياأٌل له، ككَوالنَّاِي((]الناي:6((]الناي:[، أو ككِمَ  اْلِجنَِّة112اإِلنِا َواْلِج ِّ((]ا نعام:

 [. وعلى كلٍّ َنِمَل ن  لبيد وبناته.4عط  على ككاْلَوْسَواِي((]الناي:

واعت   بأأل الناي ال يوسوسوأل في صدور الناي، لنما يوسوي في صدورهم الج . وأجيب 

كأ(، والصواب: ثم  بأأل الناي يوسوسوأل أيضًا بمعنى يليق بهم في الظاه ، ثم اتصل ]كذا في

هكذا جاء في «. تصل[ وسوستهم للى الآلب وتثبت فيه بالط يق المؤدي للى ذل . واهلل أعلم

 النسخة كأ(.

قلت: وقد ورد هذا الكلم نألسه في تألسي  الجللي  بنألا المعنى واللأل، سوى امتلف في لأل، 

 ل  أوردته في الحانية.أرب  كلما  أو مما، مما يؤكد أنه منآول م  تألسي  الجللي ؛ ولذ

بياأل للشيطاأل الموسوي أنه جني ولنسي، كآوله تعالى: »ونص تألسي  الجللي  هو: 

[ بياأٌل له، 6[، أو ككِمَ  اْلِجنَِّة((]الناي:112ككَنَياِطيَ  اإِلنِا َواْلِج ِّ((]ا نعام:

شتمل ن  لبيد وبناته [. وعلى ك لٍّ ي4[ عط  على ككاْلَوْسَواِي((]الناي:6ككَوالنَّاِي((]الناي:

 المذكوري .

واعت   ا ول بأأل الناي ال يوسوي في صدورهم الناي، لنما يوسوي في صدورهم الج . 

وأجيب بأأل الناي يوسوسوأل أيضًا بمعنى يليق بهم في الظاه ، ثم تصل وسوستهم للى الآلب 

 «.وتثبت فيه بالط يق المؤدي للى ذل . واهلل تعالى أعلم

 ماتمة الطب :»ة لسور  الناي جاء في النسخة كأ( أيضًا: وبعد تل  التكمل

الحمد لوليه، والصل  والسلم على رسوله، قد طبعت هذه ال سالة النبيلة المسما  بـ"فت  

الخبي "، م  تصاني  أجل العلماء، المحآق حض   ناه ولي اهلل الدهلوي في الشه  المبارك 

( أربعة عش  بعد ا ل  وثلثما)ة 1314انية[ سنة كجمادى الثاني ]كذا في كأ(، والصواب: الث

م  هج   النبي ^، في المطبعة العالية المنسوبة للى ال )يا المنشئ نول كشور، بإدار  

 المنشئ پ اك ن ا)  م   ثانية في بلد  الكهنؤر ]كذا في كأ(، والصواب: الكهنور[.
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