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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
ال شــريك لـه والصـالة والسالم على املبعوث رمحـة  دهاحلـمد هللا وح

  .للعاملني
الضالني،   غري صراط املغضوب عليهم وال ً،واحلمد هللا الذي هدانا صراطاً مستقيما

، الكتاب واحلكمةهللا الذي أرسل لنا رسوالً منا يتلو علينا آيات اهللا ويزكينا ويعلمنا  واحلمد
وتلقاها تابعوهم من سلف هذه  ،بيضاء نقية ،فأخذ عنه صحابته عقيدة صافية غري مشوبة
  خلفاً عن سلف،وعن صحابته وبلغوها ’ األمة فنقلوا لنا ما أثر عن الرسول 

 ،وقام من أئمة السلف من مجع هذه اآلثار واألقوال السلفية النقية يف مؤلفات عظيمة
جامع (يف كتابه احلافل ‘ اإلمام ابن جرير الطربي : وأحكامه منهمأصول الدين  فيهابينوا لنا 
والصحابة ’ الذي يعد عمدة التفاسري املأثورة عن رسول اهللا  )آي القرآن تأويل عنالبيان 

  .والتابعني
الباحثني يف مجع مرويات السلف وأقواهلم يف عدد من أبواب  لزمالءوقد قام بعض ا
  .وأصول اإلميان واليوم اآلخر وغريها من األبوابية واأللوهية االعتقاد كالربوب

ورد   و هناك جانب مهم وعظيم يف هذا الكتاب احلافل وهو جانب األديان والفرق وما
 ،حيث جاءت آثار كثرية يف بيان حال هؤالء ،عن السلف من آثار يف اليهود وغريهم

  :فاخترت أن أكتب يف هذا املوضوع وهو 
  

  )اردة عن السلف يف اليهود يف تفسري الطربياآلثار الو(
  )ودراسة عقديةمجعاً  (

  
  أس��ب اB(��ر ا����Aع

والرد على املخالفني وحنو  ،أمهية الكتاب ومتيز ه يف مجع آثار السلف يف العقيدة :أوالً
  .ذلك

  .عند أهل العلم وثنائهم عليه‘ مكانة مؤلفه : ثانياً



 للذين آمنوا الذين أمرنا اهللا أن نستعيذ من طريقهم الكتابة عن أشد الناس عداوة:ثالثاً
  6= اْهِ"َن� ا�IJَ�اَط اْ�ُ�ْ�َ(ِ#�7َ  {:فقال آمرا عباده املؤمنني  ،بل يف كل ركعة ،يف كل صالة
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 - ‘- الطربي أورد  الكبري، فقداملادة الغزيرة من آثار السلف يف هذا املصنف : رابعاً
  .اليهودأثر يف سورة البقرة فقط يف شأن ) 500(أكثر من  مثالً

السلف هلذه األديان وتفسريهم لآليات الواردة الكثرية يف كفرهم  بيان فهم :خامساً
واستجالء  ،مكان واحد كالمهم يفومجع ما تفرق من  ،وعنادهم وخمالفتهم لشرع اهللا

  .مناهج السلف وأقواهلم ومواقفهم من اليهود
 ،عرف على أثر اليهود عرب التاريخ يف اإلفساد وعصيان اهللا ونقض العهودالت :سادساً

  .للمسلمني باملنافقني وعداوموعالقتهم 
والوقوف على  ،الفائدة العظيمة اليت جينيها الباحث يف قراءة هذا الكتاب بدقة :سابعاً

  .ومجع ما تفرق منها يف هذا املوضوع املهم ،كنوزه
يف استكمال هذا  - أسعدهم اهللا يف الدارين - األخذ بنصيحة بعض مشاخينا  :ثامناً

  .السابقني ملوضوعام الزمالءاملشروع وخدمة هذا الكتاب العظيم بعد تسجيل 
	
  :��� ا��

  :وفيه: التمهيد
  .ترمجة موجزة لإلمام الطربي

  وقيمته العلمية) القرآن آي جبامع البيان عن تأويل (التعريف 
  حلديث القرآن عن اليهود عرض جممل

  الروايات اإلسرائيلية يف التفسري
  )اآلثار الواردة عن السلف يف حقيقة اليهود  و أبرز صفام: (الباب األول

  :وفيه فصالن
  :مباحث ثالثةوفيه    .اآلثار الواردة يف حقيقة اليهود :الفصل األول



  .يف تسميتهم اآلثار الواردة: املبحث األول
  مرتلتهم ونعم اهللا عليهم اآلثار الواردة يف: املبحث الثاين

  .عقاب اهللا هلميف  اآلثار الواردة: املبحث الثالث
  :مباحث ستة وفيه   .اآلثار الواردة يف أبرز صفات اليهود:الفصل الثاين

  اآلثار الواردة يف قسوة قلوم :املبحث األول
  اآلثار الواردة يف اتباعهم اهلوى: املبحث الثاين

  اآلثار الواردة يف تزكيتهم أنفسهم: الثالث املبحث
  اآلثار الواردة يف نقضهم العهود: الرابع املبحث
  يف كذم وافترائهم اآلثار الواردة: اخلامس املبحث

  يف حسدهم اآلثار الواردة :املبحث السادس
  .اإلميان يف أصول يف عقيدة اليهود اآلثار الواردة عن السلف :الثاين الباب

  :فصول مخسةوفيه 
  اإلميان باهللا يف اآلثار الواردة يف عقيدة اليهود: الفصل األول
  يف اإلميان باملالئكة اآلثار الواردة يف عقيدة اليهود:  الفصل الثاين
  يف اإلميان بالكتب اآلثار الواردة يف عقيدة اليهود: الفصل الثالث
  ميان باألنبياءيف اإل اآلثار الواردة يف عقيدة اليهود :الفصل الرابع
  يف اإلميان باليوم اآلخر اآلثار الواردة يف عقيدة اليهود: الفصل اخلامس 

  اآلثار الواردة عن السلف يف موقف اليهود من النصرانية واإلسالم:الباب الثالث 
  :وفيه فصالن

  :اآلثار الواردة يف موقف اليهود من النصرانية      وفيه ثالثة مباحث :الفصل األول
  - عليها السالم- من مرمي اآلثار الواردة يف موقفهم: املبحث األول

  Àاآلثار الواردة يف موقفهم من عيسى : املبحث الثاين
  اآلثار الواردة يف موقفهم من النصارى: املبحث الثالث

  :وفيه  ثالثة مباحث       الفصل الثاين موقف اليهود من املسلمني 



  ’يف موقفهم من الرسول  اآلثار الواردة: املبحث األول
  اآلثار الواردة يف موقفهم من املسلمني: املبحث الثاين

  املنافقنيبعالقة اليهود  : املبحث الثالث
  وفيها أهم النتائج:اخلامتة 

  املراجع والفهارس املتنوعة
 

 
����Qا�  

  احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده
لإلمام )جامع البيان عن تأويل آي القرآن(- فبعد هذه اجلولة مع هذه املوسوعة العظيمة

سنني عديدة مليئة باملتعة والفائدة والعيش مع كتاب اهللا الكرمي - ‘حممد بن جرير الطربي 
  وأحاديث نبيه الكرمي وآثار القرون املفضلة

 عن اليهود بين إسرائيل يف الواردة عن السلف الصاحل روقد من اهللا علي فجمعت اآلثا
  عن ثالثة آالف أثر ك هوقد زاد ما مجعت، مجيع أحواهلم اليت قصها اهللا علينا يف كتابه ايد 

اجتهدت يف تبويبها وتنسيقها ومن مث مجع املثيل إىل مثيله واملختصر إىل املطول ونبذ 
  حديث يطول اإلسرائيليات الكثرية واليت ال تفارق آثار بين إسرائيل وهذا له

مث حذفت املكرر وهو كثري واالكتفاء باألثر األمشل واألرفع مقدماً أثر الصحايب على 
  من بعده وهكذا

وكان مهي يف البدايات التدقيق يف مجع اآلثار وتصنيفها مث دراستها وكنت اكتفي بإيراد 
  األثر الواضح والتعليق عليه باختصار اكتفاء بوضوحه

 العزيز فيه ما يربو على مخسمائة آية يف اليهود وأحواهلم وخلصت إىل أن كتاب اهللا
وهذا يدعو إىل تأمل ما ورد واالستفادة مما مر عليهم وأخذ العرب حىت ال يقع املسلم فيما 

مل يرد إال أربع مرات ’ إال أن املالحظ أن امسه ’ وقعوا مع أنه كتاب اهللا املرتل على حممد 
  .مرة فتأمل) 134(أكثر من مائة وأربع وثالثني  Àمصرحاً بامسه بينما ذكر موسى 



َی� َأیSَ�� ا�Lِ'یَ	 Rَمُ,�ْا {كثريا ما حيذر مما صنع اليهود وأن أمته ستحذو حذوهم و’ وكان 

  ]4/71سورة النساء [} Bُُ'وْا 2ِْ'َرُآ7ْ 
  :وتبني يل من مجع ودراسة آثار اليهود مايلي

فيناديهم ببين إسرائيل يف معرض تذكريهم بنعمه عليهم وخاصة أيام :أن اهللا خاطبهم يف القرآن الكرمي بعدة أمساء  
مث ملا عصوا رم بعد خروجهم من البحر وجنام من عدوهم مث دعا هلم موسى طالبا املغفرة  υبعث هلم نبيه موسى 

 م على التوبة صار وا ينادون باليهود ألم هادوا أي تابواوحثه

أن نعم اهللا على اليهود كثرية من أعظمها تفضيلهم على عاملي زمام وبينا أم غري مفضلني على أمة حممد خري أمة  
  أخرجت للناس

  فلم يرسل ألمة ما أرسل اليهم من األنبياء  كثرة االنبياء فيهممث نعمة اهللا عليهم ب 
وما صاحبها مث  جنام من عدوهمالنفسهم  بعد عبودية فرعون وبطشه وكان ذلك بعد نعمة  جعلهم ملوكاومن مث  

 متكينهم من االرض املقدسةوقبول توبتهم ومن مث  نعمة  بعثهم بعد املوتالنعم الكثرية اليت أنزلت هلم يف التيه بعد 
  مضاعفة أجر من آمن منهموانتصارهم على عدوهم مث نعمة اهللا عليهم بوعده 

 أن اهللا عاقبهم يوم مل يقدروا هذه النعم فعجل هلم من العقوبات الدنيوية 

  اللعن و املسخيف الصحراء أربعني سنة مث عوقب بعضهم ب  التيهاليت غشيتهم مث   الصاعقة 
 تحرمي بعض الطيباتوب وعوقبوا باخلتم على القلبو طمس الوجوهوالقتل والسيب واملسكنة والذلة و ضربت عليهم  

  وشدد عليهم فيها
  اليت هي مستقرهم اخللود يف النارمث حلجب عن الرؤية والعطش يوم القيامة و اب يف القرببعذ يف اآلخرة ووعدو 
بني لنا اهللا الصفات اليت تنطوي عليها شخصيات اليهود وحتدثت عن بعضها الذي يدل على غريها وإذا هي مجع  

وعنصريتهم  أنفسهم تهماهلوى تزكي واتباع وتغليفها عن قبول احلق قلوبالقسوة  يانة وألوصاف اخلسة والسوء واخل
كذم وافترائهم الدال علىنقض العهود حنن أبناء اهللا وأحباؤه مث اشتهارهم وتلذذهم ب: حىت قالوا  على باقي األمم

 لغريهم خاصة نيب اإلسالم وأمته حسدهمو

يهود باهللا وأم أميل الناس اىل الشرك حىت تشربته قلوم يوم العجل مع وصفهم ويف أصول اإلميان تبني لنا كفر ال 
 هللا بالنقائص من نسبة الولد اليه ورميه بالفقر والبخل والتعب تعاىل اهللا عما يقول الظاملون علواً كبرياً

ألمني وادعوا حمبة غريه من أن اليهود اليوقرون مالئكة اهللا الكرام بل وقفوا من كبريهم موقف العداء وهو الروح ا 
 املالئكة فصاروا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض

أنزل اهللا التوراة على موسى وأمر اليهود بأن حيفظوها ويدرسون ما فيها ولكنهم عمدوا اىل حتريفها ويل اللسان ا  
َ�َ�ْیٌ+ �L�Iِ'یَ	 َیْ<ُ(ُ��َن { بل كتموا مافيها مث جعلها بعض احبارهم بضاعة يتكسب ا ويقولون هذه من عند اهللا

L�I7�ُ مL� +ٌَ�َ�ْی Uً��ِVَ �ً,�َ�َ Wُِ�وْا ِب)َXْ�َ�ِ WِLا�� "ِ,
� َآَ(Pْ�َ اْ�ِ<َ(�َب ِبYَْیِ"یL7�ُ 7ْ�ِ َیُ#�ُ��َن َهَ'ا ِمْ	 ِ
 ]2/79سورة البقرة [} َأْیِ"ی7ْ�ِ َوَوْیٌ+ �7�ُL مI��L َیْ<ِ�ُ��َن 



وكذلك فعلوا مع بقية كتب اهللا املرتلة من تكذيب مبا جاء فيها أو أنكار أا من عند اهللا كما قالوا يف القرآن  

َ�\ َبXٍَ� مI	 0َْ�ٍء {وغريهَ WُL6/91سورة األنعام [} َم� َأنَ[َل ا��[  

 حال اليهود مع أنبياء اهللا الكرام وأن اليهود هم أكثر األمم أنبياء لفساد طبعهم وعدم استقرار اإلميان يف قلوم تنب 
حىت بعث هلم األنبياء الكثريون فيب وقت واحد فهل نفعهم ذلك ؟ ال بل صار أثر صفام لصوقاً م أم قتلة األنبياء 

فقدآذوه يف بدنه  υقا كذبوا وفريقاً قتلوا مت ذلك حىت مع أخص أنبيائهم موسى فهم من أشد األمم أذية ألنبيائهم ففري
 ومسعته ومعاشه فكيف بغريه؟

بناء على ادعاء اليهود للتميز وأم أبناء اهللا وأحباؤه فلم يؤثر عليهم اإلميان باليوم اآلخر  فادعوا أن اهللا لن بعذم  
ون فلن يعدوا أياما بعدد أيام عبادم للعجل وهذه أما نيهم الباطلة بل هم وأن اجنة ما خلقت االاّ هلم ولوكانوا سيعذب

 يف النار خالدون

الذي توه وأمه الصديقة ورموها بالزنا فأتت بعيسى بل تعدى األمر  υومن أنبيائهم الذين مل يسلموا منهم عيسى  
َوَم� Vََ(ُ��ُ)  {اولة قتله وهو ما يدعونه أم قتلوه صلباوأتباعه تشريداً وتعذيباً ةقتالً حىت أنتهى م األمر حمل υألذيته 

LN ا�Iَ��َع َوَم� َ$َ�ُ��ُ) َوَ�ِ<	 WَI�0ُ 7ْ�ُ�َ َوِإنL ا�Lِ'یَ	 اBَْ(َ�ُ��ْا Wِ��ِ َ�ِ�� 0َ̂_ مWُ,ْI َم� 7�ُ�َ ِبWِ ِمْ	 ِ
7ٍ�ْ ِإ
)َVَ َوَم� I	L̀  ]4/157سورة النساء [} َیِ#�,ً� ُ��ُ)ا�

الذي جيدونه مكتوبا عندهم صفته وخمرجه ويعرفونه كما يعرفون أبنائهم االّأنه النيب ’ وقف اليهود من نيب اهللا حممد  
ليس منهم وقفوا موقف العداء  زكتم صغته واحلسد واإليذاء بالقول والسخرية وحتزيب الناس ضده وسحره وحماوالت 

وصار بينه وبينهم ’ و وأمي  عديدة لقتله مل يفلحوا فيها فعمدوا اىل مسه يف طعامه مما أدى اىل مرضه ووفاته بايب ه
 حروب ناجتة عن نقضهم للعهود الدائم انتهت حبمد اهللا بقتل بعضهم وجالء سائرهم

 ومل يؤمن منهم االّ قليل وهذا مل يسلم منهم أيضاً فرموهم بالكفر والكذب واجلهل وهذا معدم فال يستغرب منهم 

ثارة النعرات اجلاهلية بينهم وكادوا ينجحون لوال أن اهللا على بث الفرقة بني املسلمني وإ’ دأب اليهود يف حياته  
 سلم

عرفنا أن النفاق ظهر من رحم اليهود وأم سبب أساس فيه خاصة بعد غزوة بدر فتعاونوا معهم على اإلمث  
 ’والعدوان ومعصية الرسول 
  واحلمد هللا أوالً وآخراً

  

	
��  �����ت ا
كموضوع ، رسالة علمبة ومجع اآلثار من مجيع الكتب اليت تعتين ا اقترح توزيع موضوع اليهود على أكثر من  

 وعالقتهم باملسلمني يف صدراإلسالم مثالً، صفات اليهود  

امتىن من اجلامعة إخراج مثل هذا املشروع الضخم أعين مجع ودراسة آثار الطربي بعد هذه اموعة الطيبة من  
 الرسائل اليت نوقشت يف الطربي

ية التفسري من اإلسرائيليات الكثرية ولو سجل دراسات مبوضوعات تشترط اآلثار الصحيحة لكان البد من تصف 



 أوىل

البد من تفعيل نشر العلم الصحيح يف عالقة املسلمني باليهود انطالقاً من الكتاب والسنة خاصة يف الشبكة  
 العنكبوتيه ألمهيتها يف عاملنا املعاصر



  
  

�ا � أب�ز ����� ا���ر� 

  
صاحل وسط، :   بن املديين  ، املطليب، موالهم، قال عليرأبو بكبن يسار،  بن إسحاق حممد:   هو ،ن إسحاقاب 

سقيم ليس :  ثقة، وليس حبجة، وقال:   ليس بذاك، ضعيف، وقال:  صدوق، وقال:  واختلف قول ابن معني فيه، فقال
: بأس به، وقال ابن حجر ال:   ال ابن عديليس بالقوي، وق:  مدين، ثقة، وقال النسائي:  بالقوي، وقال العجلي

طبقات :  انظر ترمجته يف .، ويقال بعدها159çوالقدر، من صغار اخلامسة، مات سنة  صدوق، يدلس، ورمي بالتشيع
، 9/34/51 ، وذيب التهذيب513/91/ص ، وضعفاء النسائي37/ص ، وعلل ابن املديين7/321 ابن سعد

  .825/5762/ص والتقريب
املكي، ثقة، فقيه، فاضل، وكان يدلس، ويرسل، من السادسة،  بن جريج  بن عبد العزيز  عبد امللك: هو ،ابن جريج 

،  ، 6/357/758ذيب التهذيب5/491  طبقات ابن سعد: انظر ترمجته يف .، أو بعدها150çمات سنة 
 .624/4221/ص تقريبـال

وعبد أسامة،  :، أخواه_بن اخلطاب  موىل عمر املديين، بن أسلم القرشي  بن زيد نهو عبد الرمح: ابن زيد 
ذيب : ترمجته يفانظر  .82ç، مات سنة بن أسلم ضعفاء يف احلديث  كل أبناء زيدووكلهم يروي عن أبيه،   اهللا

  .5/284/922، التاريخ الكبري 17/114/3820 الكمال
لراء والتحتانية، ثقة كثري اإلرسال من ابن مهران أبو العالية الرياحي بكسر ا  -بالتصغري-رفيع : هو ،أبو العالية 

ذيب  2/291/1704أسد الغابة ، 7/112طبقات ابن سعد :  انظر ترمجته يف  وقيل بعدها. 90ç الثانية، مات سنة
  .328/1964/ص، تقريب التهذيب 3/246/539التهذيب 

الفيض واالول اصح  تقريب  ابو علي االزدي عن ايب ذر امسه عبيد بن علي وهو مقبول من الثالثة وقيل فيه ابو 
 659 /1التهذيب  

البختري بن ايب البختري بفتح املوحدة وسكون املعجمة وفتح املثناة وكسر الراء واسم ابيه املختار عبدي بصري  
 120 / 1صدوق من السادسة مات سنة مثان  تقريب التهذيب 

اري، صحايب بن صحايب، مات باملدينة بعد بن عمرو بن حرام األنص هو جابر بن عبد اهللا: _ جابر بن عبد اهللا 
  .1/546/1028، اإلصابة 1/292/290االستيعاب : انظر ترمجته يف . ’السبعني، وكان أحد املكثرين عن النيب 

جعفر بن ايب املغرية اخلزاعي القمي بضم القاف قيل اسم ايب املغرية دينار صدوق يهم من اخلامسة  تقريب التهذيب   
1/ 141 

امسه جابر، وجوِيرب لقب، نزل الكوفة، راوي التفسري، روى عن : األزدي، أبو القاسم البلْخي، يقال سعيدجويرببن  
التهذيب ) 5/167ذيب الكمال : انظر. الضحاك بن مزاحم وأكثر عنه، ضعيف جداً، مات بعد األربعني ومائة

  ).1/136التقريب ) 2/123



بن جابر بن ربيعة بن فروة بن احلارث بن مازن بن قطيعة حسل : حسيل ويقال :واسم اليمان: اليمان حذيفة بن  
شهد اخلندق ’  أمني الوحي لرسول اهللاحليف األنصار صحايب جليل من السابقني، بن عبس املعروف باليمان العبسي، 
االستيعاب : انظر ترمجته يف. 36çسنة _ يف أول خالفة علي الكثري، مات ’  وما بعدها، وروى عن النيب

  .2/39/1652، واإلصابة 1/393/510
بن أيب احلسن البصري، واسم أبيه يسار األنصاري موالهم، ثقة، فقيه، فاضل، هو احلسن : البصري  احلسن 

 طبقات ابن سعد:  انظر ترمجته يف .110ç مشهور، وكان يرسل كثرياً، ويدلس، وهو رأس الطبقة الثالثة، مات سنة
  .236/1237/ص ، تقريب التهذيب ، 2/231/488ذيب التهذيب7/156

ليس به بأس، :   صدوق، وقال النسائي: أبو حامتالبكري أو احلنفي، البصري، مث اخلراساين، قال : الربيع بن أنس 
ه اضطراباً كان من رواية أيب جعفر عنه، ألن يف أحاديثه عن يتقون من حديثه ما وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال الناس

يف : انظر ترمجته .أوقبلها 140çه أوهام، ورمي بالتشيع، من اخلامسة، مات سنةـصدوق ل: كثرياً، وقال ابن حجر
 ، وذيب التهذيب8/491 ثقات ابن حبانو، 3/454/2054 ، واجلرح والتعديل7/369طبقات ابن سعد 

  .318/1892/ص ، والتقريب3/207/461
: قال ابن عديمن الرابعة، حممد، الكويف،  بن أيب كرمية السدي، أبو  نالرمح عبدبن  إمساعيل:  ، هوالسدي 
: انظر ترمجته يف. 127çصدوق يهم، ورمي بالتشيع، مات سنة : بأس به، وقال ابن حجر احلديث صدوق ال مستقيم

 .141/467/ص ، تقريب التهذيب ،1/273/572ذيب التهذيب1/277 الكامل البن عدي
بن حزن بن أيب وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران القرشي املخزومي أبو حممد املدين اإلمام ب سعيد بن املسي 

باملدينة، كان رأس _ العلم الفقيه عامل أهل املدينة وسيد التابعني يف زمانه ولد لسنتني وقيل ألربع مضني من خالفة عمر 
ليس : أفضل التابعني سعيد بن املسيب وقال أبو حامت: لمن باملدينة يف دهره املقدم عليهم يف الفتوى وقال أمحد بن حنب

، وكان ممن برز يف العلم والعمل وقال حيىي بن سعيد كان أحفظ الناس _يف التابعني أنبل منه وهو أثبتهم يف أيب هريرة
ومعرفة  219/88-4/217سري أعالم النبالء : انظر ترمجته يف 94ç وقيل 93çألحكام عمر وأقضيته، مات سنة 
  .37/ 1/25وطبقات احلفاظ  616/ 1/405لثقات ا

بن هشام األسدي، الواليب موالهم، الكويف أبو حممد، احلافظ، املقرئ املفسر، من كبار التابعني، سعيد بن جبري  
التاريخ الكبري : انظر ترمجته يف.  ومل يكمل اخلمسني 59çقتله احلجاج سنة  ،فقيه  ثبت ثقةكان ذا عبادة ودين، 

  . 4/11/14ذيب التهذيبو، 6/256 طبقات ابن سعدو 1/367/261ووفيات األعيان  3/461/1533
اهللا الكويف، ثقة، حافظ، فقيه، عابد، إمام، حجة، من  عبد بن مسروق، أبو  بن سعيد هو سفيان: الثوري  سفيان 

اد الناس بالورع والعلم قال أمري املؤمنني يف احلديث س .161ç رؤوس الطبقة السابعة، وكان رمبا دلس، مات سنة
قبيصة بن عقبة ما جلست مع سفيان جملساً إال ذكرت املوت، وما رأيت أحداً كان أكثر ذكراً للموت منه، ومناقبه 
وفضائله كثرية جداً ، إمام من أئمة املسلمني، وعلم من أعالم الدين، جممع على أمانته، حبيث يستغين عن تزكيته، مع 

ويف ذلك  97çولد يف خالفة سليمان بن عبد امللك سنة : وقال غريه. عرفة والضبط والورع والزهداإلتقان واحلفظ وامل
 طبقات ابن سعد 11/154-165/2407ذيب الكمال  :انظر ترمجته يف.  161çخالف، تويف بالبصرة سنة 



  .394/2458/ص ، التقريب ، 4/99/199ذيب التهذيب6/371
شراحيل الشعيب اهلمداين احلمريي الكويف ثقة مشهور، كان إماماً حافظاً فقيهاً  أبو عمرو، عامر بن: هوالشعيب  

يف  ùابن عباس ’ كان يف الناس ثالثة بعد أصحاب النيب : قال ابن عنبسة_ متفنناً ثبتاً متقناً مولده يف أثناء خالفة عمر 
التاريخ الكبري : نظر ترمجته يفسنة ا 82وبلغ  104çزمانه، والشعيب يف زمانه والثوري يف زمانه مات سنة 

 .7/547/5844، لسان امليزان 76/ 1/79وتذكرة احلفاظ للقيسراين  6/450/2961
شهر بن حوشب االشعري الشامي موىل امساء بنت يزيد بن السكن صدوق كثري االرسال واالوهام من الثالثة مات  

 269 /1سنة اثنيت عشرة تقريب التهذيب  

اخلرساين صدوق كثري اإلرسال، ومل يسمع من ابن عباس،  دأبو حمم، أبو القاسم، أو يلبن مزاحم اهلال الضحاك 
ذيب الكمال  ،6/300طبقات ابن سعد  :انظر ترمجته يف .من اخلامسة، مات بعد املائة

  .459/2995/ص، تقريب التهذيب 13/291/13/291/2928
ومل يسمع منه،  ’رأي النيب :  دأبو داواهللا الكويف، قال  عبد بن عبد مشس، البجلي، األمحسي، أبو بن شهاب طارق 

  .461/3017/ص ، تقريب التهذيب 5/4/5ذيب التهذيب: انظر ترمجته يف .  83çأو  82ç  مات سنة
 292 / 1 تقريب التهذيب  بن عبادة بن الصامت االنصاري ويقال له عبد اهللا ثقة من الرابعة عبادة بن الوليد 

وغريه، وعنه ضرار وآخرون، ثقةٌ،  τالعنزي، أبو املغرية الكويفّ، روى عن عمر بن اخلطّاب  ل عبد اهللا ابن اهلذي 
ري1/543(والتقريب ) 6/58(التهذيب : انظر. توفّي يف خالفة خالد القس.(  

تقريب التهذيب  الكويف ابو املغرية ثقة من الثانية مات يف والية خالد القسري على العراق   عبد اهللا بن ايب اهلذيل 
1/ 327 

بن سالم بن احلارث اإلسرائيلي، مث األنصاري، حليف بين اخلزرج،  هو أبو يوسف عبد اهللا_  بن سالمعبد اهللا  
انظر .  43çمات سنة . ، وهو من املبشرين باجلنة حني أسلم عبد اهللا’ كان امسه يف اجلاهلية احلُصني، فسماه رسول اهللا 

  .4/102/4743، اإلصابة 3/265/2986، وأسد الغابة 5/62/288يل اجلرح والتعد: ترمجته يف
 327 /1االكرب الكويف وثقه العجلي من الثانية  تقريب التهذيب   عبد اهللا بن هانئ ابو الزعراء 

بن سويد اللخمي حليف بين عدي الكويف ويقال له الفرسي بفتح الفاء والراء مث مهملة نسبة  عبد امللك بن عمري 
اىل فرس له سابق كان يقال له القبطي بكسر القاف وسكون املوحدة ورمبا قيل ذلك ايضا لعبد امللك ثقة فصيح عامل 

 364 / 1  تقريب التهذيب تغري حفظه ورمبا دلس من الرابعة مات سنة ست وثالثني وله مائة وثالث سنني

 373/ 1بن مالك االنصاري ثقة من الثالثة تقريب التهذيب  عبيد اهللا بن كعب 

بن قتادة الليثي ابو عاصم املكي ولد على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم قاله مسلم وعده غريه يف  عبيد بن عمري 
 377 / 1مر  تقريب التهذيب كبار التابعني وكان قاص اهل مكة جممع على ثقته مات قبل بن ع

بن خويلد األسدي، أبو عبد اللّه املدينّ، روى عنه أبو األسود وغريه، ثقةٌ فقيه مشهور،  ابن الزبري بن العوام عروة 
التهذيب ) 4/421السري : انظر. على الصحيح) هـ94(ومات سنة ) هـ29وقواه الذّهيب، ويقال ) هـ23ولد سنة 

 ).2/19 التقريب) 7/180



واسم أيب رباح، أسلم القرشي موالهم، املكي، ثقة فقيه، فاضل، لكنه  -بفتح الراء واملوحدة-بن أيب رباح   عطاء 
: انظر ترمجته يف .ومل يكثر ذلك منه.  هـ، على املشهور وقيل إنه تغري بآخرة114 كثري اإلرسال، من الثالثة، مات سنة

 أحكام املراسيل، للحافظ صالح الدين أيب سعيد بن خليل بن كيكلدي جامع التحصيل يف، 2/386 طبقات ابن سعد
 ، ذيب التهذيب237/ص  .1407çمحدي عبد ايد السلفي، عامل الكتب بريوت، ط الثانية : العالَئي، حتقيق

  .677/4623/ص ، تقريب التهذيب7/179/385
كان ثقة إن شاء اهللا، وله أحاديث صاحلة، : بن جنادة، العويف، قال ابن سعد  بن سعد عطية:  هو، عطية العويف 

ضعيف احلديث، : أبو حامتصاحل، وقال : هو ضعيف احلديث، وقال ابن معني: به، وقال أمحد جال حيتومن الناس من 
كثرياً،  خيطئصدوق : قال ابن حجرحديثه إال على وجه التعجب، و ةوال حيل كتاب: يكتب حديثه، وقال ابن حبان

 اجلرح والتعديل ،6/304 طبقات ابن سعد: انظر ترمجته يف .111ç شيعياً مدلساً، من الثالثة، مات سنة وكان
  .680/4649/ص يب التهذيبر، تق3/79/5667 ، ميزان االعتدال2/176 ، اروحني6/382/2125
 ، وال_ ثقة، ثبت، عامل بالتفسري، مل يثبت تكذيبه عن ابن عمر أصله بربري،_ اهللا موىل ابن عباس  عبد أبوعكرمة  

، تقريب  ،7/263ذيب التهذيب5/229 ثقات ابن حبان: انظر ترمجته يف .104ç  تثبت عنه بدعة، مات سنة
  .687/4707/ص التهذيب

عهد النيب صلى اهللا  الليثي املدين ثقة ثبت من الثانية اخطا من زعم ان له صحبة وقيل انه ولد يف علقمة بن وقاص 
 397 / 1عليه وسلم مات يف خالفة عبد امللك  تقريب التهذيب 

) ببة(التيمي البصري، أبو احلسن، أصله حجازي، روى عن عبد اللّه بن احلارث بن نوفل  جدعانعلي بن زيد بن  
) 7/247(التهذيب : انظر .وقيل قبلها) هـ131(وغريه، وعنه جعفر بن سليمان الضبعي وآخرون، ضعيف، ت سنة 

  ).1/694(والتقريب 
الدهين بضم اوله وسكون اهلاء بعدها نون ابو معاوية البجلي الكويف صدوق يتشيع من اخلامسة  عمار بن معاوية 

 مات سنة ثالث وثالثني

يل سنة ، وق120ç  حممد األثرم، اجلمحي موالهم، ثقة، ثبت، من الرابعة، مات سنة أبو بن دينار املكي، عمرو 
126ç. ذيب التهذيب5/167 ، ثقات ابن حبان5/479 طبقات ابن سعد: انظر ترمجته يف ، 8/26/45 تقريب ،

  .734/5059/ص التهذيب
بفتح املوحدة وتشديد الزاي املكي موىل بين خمزوم القارىء ثقة من اخلامسة مات سنة مخس  القاسم بن ايب بزة 

 449 /1عشرة وقيل قبلها  تقريب التهذيب  

ولد أكمه، وهو رأس الطبقة الرابعة،   بن قتادة السدوسي، أبواخلطاب، البصري، ثقة، ثبت، يقال  بن دعامة  قتادة 
  .798/5553/ص، وتقريب التهذيب 8/315/637ذيب التهذيب : انظر ترمجته يف .مات سنة بضع عشر ومائة

اق كان قد قرأ الكتب وأسلم يف خالفة عمر ، هو كعب بن ماتع احلمريي من آل ذي رعني أبو إسحكعب األحبار 
 ù، روى عنه ابن عباس وابن عمر _، روى عن عمر بن اخلطاب _يف خالفة عثمان  34çمات سنة _ بن اخلطاب 

  .1/118/91ومشاهري علماء األمصار  7/161/906اجلرح والتعديل : وسعيد بن املسيب انظر ترمجته يف



أبواحلجاج املخزومي موالهم املكي، ثقة، إمام يف التفسري والعلم،  - املوحدةبفتح اجليم وسكون -بن جبر   مجاهد 
، ذيب التهذيب 5/466  طبقات ابن سعد: انظر ترمجته يف .104çأو  103çأو  102çمن الثالثة، مات سنة 

  .921/6523/ص ، تقريب التهذيب10/38/68
ل حممد بن سعد كان عاملا وقال ابن إسحاق كان من بن الزبري بن العوام القرشي األسدي املدين قاحممد بن جعفر  

فقهاء أهل املدينة وقرائهم وقال الدارقطين مدين ثقة وقال النسائي ثقة وذكره بن حبان يف كتاب الثقات ذكره البخاري 
ذيب الكمال : يف األوسط يف فصل من مات بني عشر ومائة إىل عشرين ومائة وهو من رجال مسلم انظر ترمجته يف

، رجال مسلم، لألصبهاين أمحد 7/221/1221، اجلرح والتعديل  ،9/81/124ذيب التهذيب 24/579/5115
  .1407ç. 2/172عبد اهللا الليثي، دار املعرفة بريوت، ط األوىل : بن علي بن منجويه أيب بكر، حتقيق

لقدر، كان اليرى الرواية األنصاري، أبوبكر ابن أيب عمرة، البصري، ثقة، ثبت، عابد، كبري ابن سريين  حممد 
 ، تقريب التهذيب 9/190/338ذيب التهذيب: انظر ترمجته يف .110ç باملعىن، من الثالثة، مات سنة

  .853/5985/ص
املدين أبو إبراهيم ويقال أبو أيوب ويقال أبو عثمان موىل يعقوب القبطي ويقال موىل آل أيب سفيان  حممد بن قيس 

العزيز ذكره ابن سعد يف الطبقة الرابعة من أهل املدينة قال وا تويف وكان كثري بن حرب وهو قاص عمر بن عبد 
انظر ترمجته . احلديث عاملا وقال يعقوب بن وأبو داود ثقة وذكره بن حبان يف كتاب الثقات تويف أيام الوليد بن يزيد

  .5566/ 26/323، وذيب الكمال 9/367/679ذيب التهذيب : يف
تقريب ) 9/357(التهذيب  خمرمة بن املطلب املطليب يقال له رؤية وقد وثقه ابو داود وغريه  حممد بن قيس بن 

 503 /1التهذيب 

ظي، نسبة إىل بين قريظة، املدين وقد كان نزل الكوفة مدة، ثقة عامل ربن أسد، أبومحزة القُ بن سليم  بن كعب  حممد 
إن أباه كان ممن مل : ، فقد قال البخاري’ولد يف عهد النيب : على الصحيح، ووهم من قال 40çمن الثالثة، ولد سنة 

 التاريخ الكبري للبخاري: انظر ترمجته يف .، وقيل قبل ذلك120ç  ينبت من سيب قريظة فترك، مات سنة
  .891/6297/ص ، تقريب التهذيب ، 9/373/691ذيب التهذيب1/216/679

لك بن أمية بن عبد اهللا بن مر بن سالمان بن معمر بن احلارث بن سعد بن عبد اهللا بن بن مامسروق بن األجدع  
وداعة اهلمداين الوداعي الكويف، أبو عائشة، العابد الفقيه اإلمام القدوة العلم صلى خلف أيب بكر ولقي عمرا وعليا كان 

ادسية وثقه ابن سعد و العجلي وابن معني الذين يقرئون ويفتون شلت يده يوم الق_ أحد أصحاب عبد اهللا بن مسعود 
 62çمات سنة . _وقال علي بن املديين ما أقدم على مسروق أحدا من أصحاب عبد اهللا . وقال عنه ال يسأل عن مثله

وذيب  68/17- 4/63، وسري أعالم النبالء 8/35/2065التاريخ الكبري : سنة انظر ترمجته 63وله  63çوقيل 
  .10/100/206التهذيب 

بن كامل بن سيج بن ذي كبار وهو األسوار اليماين الصنعاين الذماري أبو عبد اهللا األبناوي أخو  وهب بن منبه 
مهام بن منبه ومعقل بن منبه وغيالن بن منبه ذكره خليفة بن خياط يف الطبقة الثانية من أهل اليمن وذكره ابن سعد يف 

فارس قال العجلي تابعي ثقة وكان على قضاء صنعاء وقال أبو زرعة الطبقة الثالثة وقال أمحد بن حنبل كان من أبناء 



بصنعاء وقيل إن  114çمات سنة _ يف خالفة عثمان  34çوالنسائي ثقة وذكره بن حبان يف كتاب الثقات ولد سنة 
  .147/288/ 11، وذيب التهذيب 31/140 /6767ذيب الكمال : انظر ترمجته يف. احلجاج ضربه حىت مات

املدين ابو روح موىل ال الزبري ثقة من اخلامسة مات سنة ثالثني وروايته عن ايب هريرة مرسلة  بن رومان يزيد  
 601 /1قريب اتل

بن زاذي ويقال بن زاذان بن ثابت السلمي أبو خالد الواسطي وكان جده زاذان موىل ألم عاصم  يزيد بن هارون 
ى وكان متعبدا حسن الصالة جدا وكان قد عمي أحد األعالم احلفاظ امرأة عتبة بن فرقد فأعتقته قيل إن أصله من خبار

املشاهري قال أبو طالب عن أمحد بن حنبل كان حافظا متقنا للحديث صحيح احلديث وثقه حيىي بن معني و العجلي 
دوق ال وعلي بن املديين وقال يف موضع آخر ما رأيت رجالً قط أحفظ من يزيد بن هارون وقال أبو حامت ثقة إمام ص

، والكاشف 11/321/612ذيب التهذيب : انظر ترمجته يف 206çيسأل عن مثله مات أول سنة 
 .32/261/7061، وذيب الكمال 3/287/6473
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  رقم الصفحة  رقم اآلية  طرف اآلية  م
      سورة الفاحتة -1  
1  } يمقتساطَ الْمرا الصند6(اه ( هِملَيع تمعأَن يناطَ الَّذر3  7-3  }...ص  
87،91،92،1  7  }...صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم وال {  2

53  
      سورة البقرة -2  
  273  8  }...ختم اهللا علىقُلُوبِهِم وعلَى سمعهِم وعلَى أَبصارِهم غشاوةٌ {  3
  159  10  }في قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اللَّه مرضاً{  4
  464  14  }...وإِذَا لَقُواْ الَّذين آمنواْ قَالُواْ آمنا وإِذَا خلَواْ إِلَى {  5
  202  27  }...الَّذين ينقُضونَ عهد اللَّه من بعد ميثَاقه ويقْطَعونَ ما {  6
  28  35  }والَ تقْربا هذه الشجرةَ{  7
8  } كُملَيع تمعي أَنالَّت يتموا نِعيلَ اذْكُرائرنِي إِساب40  41-40  }...ي  
30،31،56،6  40  .}...الَّتي أَنعمت علَيكُم وأَوفُوا بِعهدي أُوف اذْكُروا نِعمتي {  9

1،183،206  
10  } مأَنتو قواْ الْحمكْتتلِ واطبِالْب قواْ الْحلْبِسالَ ت207  42  }...و  
11  } نيعاكالر عوا مكَعاركَاةَ ووا الزآتالةَ ووا الصيمأَق187  43  })43(و  
161،162،20  44  }...أَتأْمرونَ الناس بِالْبِر وتنسونَ أَنفُسكُم وأَنتم تتلُونَ {  12

9،280  
13  } نيالَملَى الْعع كُملْتي فَضأَن47،52  47  })47(و  
  56،61  49  .}...من  يذَبحونَ أَبناَءكُم ويستحيونَ نِساَءكُم وفي ذَلكُم بالٌء{  14
  65،66  50  }...وإِذْ فَرقْنا بِكُم الْبحر فَأَنجيناكُم وأَغْرقْنا آلَ فرعونَ {  15
      سورة البقرة[} ...سورة  -2  
16  } نلَ مجالْع مذْتخات لَةً ثُملَي نيعبى أَروسا منداعإِذْ و253  51  }...و  
      سورة البقرة -2  
17  }كُمأَنفُس متظَلَم كُممِ إِنا قَوي همقَوى لوسإِذْ قَالَ م96،247  54  }و  
  57،71  55  }...وإِذْ قُلْتم يا موسى لَن نؤمن لَك حتى نرى اللَّه جهرةً {  18
  72  56-55  }...ثُم بعثْناكُم من ) 55(فَأَخذَتكُم الصاعقَةُ وأَنتم تنظُرونَ {  19
73،96،97،9  55  }...وإِذْ قُلْتم يا موسى لَن نؤمن لَك حتى نرى اللَّه جهرةً {  20

9،277  
21  } لَّكُملَع كُمتوم دعب نم اكُمثْنعب ونَ ثُمكُرش56،57،71،7  56  })56(ت

2،277  



  رقم الصفحة  رقم اآلية  طرف اآلية  م
22  } مئْتثُ شيا حهنةَ فَكُلُوا ميالْقَر هذلُوا هخا ادإِذْ قُلْن75،80  58  }...و  
23  }ميلَ لَهي قالَّذ رالً غَيواْ قَوظَلَم ينلَ الَّذد79،80،81،1  59  }فَب

01،137  
24  }داحامٍ وطَع لَىع بِرصى لَن نوسا مي مإِذْ قُلْت108،162،31  61  }و

3  
  83،357  62  }...من آمن بِاللَّه والْيومِ اآلخرِ وعملَ صالحاً وعملَ صالحاً {  25
  196  64-63  }...وإِذْ أَخذْنا ميثَاقَكُم ورفَعنا فَوقَكُم الطُّور خذُواْ ما {  26
27  }يها فواْ ماذْكُر184،196،20  63  }و

3  
28  } كُملَيع لُ اللَّهال فَضفَلَو كذَل دعب نم متلَّيوت 203  64  }...ثُم  
29  } ما لَهفَقُلْن تبي السف كُمنا مودتاع ينالَّذ متملع لَقَد125،126  65  .}...و  
  126  66  }فَجعلْناها نكَاالً{  30
31  } نأَنْ أَكُونَ م وذُ بِاللَّهواً قَالَ أَعزا هذُنخت103  68-67  }...قَالُواْ أَت  
  208  71  }فَذَبحوها وما كَادواْ يفْعلُونَ{  32
33  } دأَش أَو ةارجكَالْح فَهِي كذَل دعب نم كُمقُلُوب تقَس 154،157  74  }...ثُم  
34  } مهو قَلُوها عم دعن بم هفُونرحي ثُم اللَّه ونَ كَالَمعمس208،293  75  }...ي  
35  } حا فَتبِم مهثُوندحضٍ قَالُوا أَتعإِلَى ب مهضعال بإِذَا خ185،280،43  76  }...و

3  
  209  77  })77(أَوال يعلَمونَ أَنَّ اللَّه يعلَم ما يِسرونَ وما يعلنونَ {  36
  210  78  }وإِنْ هم إِالَّ يظُنونَ{  37
38  } ندع نذَا مقُولُونَ هي ثُم يهِمدبِأَي ابتونَ الْكبكْتي ين138،210،29  79  }...لِّلَّذ

6،471  
39  } أَم هدهع اللَّه فلخي داً فَلَنهع اللَّه دنع مذْتخ138،174،18  80  }...قُلْ أَات

1،211،282،
355  

40  } ابحأَص كلَئفَأُو هيئَتطخ بِه اطَتأَحئَةً ويس بن كَسلَى م211  81  }...ب  
  185،186  83  }وإِذْ أَخذْنا ميثَاق بنِي إِسرائيلَ{  41
42  } ونَ إِالَّ اللَّهدبعيلَ الَ تائرنِي إِسب يثَاقا مذْنإِذْ أَخ196  85-83  }...و  
43  } ونَ إِالَّ اللَّهدبعيلَ الَ تائرنِي إِسب يثَاقا مذْنإِذْ أَخ187،203  83  }...و  
  188،203  84  }...وإِذْ أَخذْنا ميثَاقَكُم ال تسفكُونَ دماَءكُم وال تخرِجونَ {  44
  162،204  85  }...ثُم أَنتم هؤالِء تقْتلُونَ أَنفُسكُم وتخرِجونَ فَرِيقاً منكُم من {  45
46  } متركْبتاس كُمى أَنفُسوها الَ تولٌ بِمسر اَءكُما ج166،211،31  87  }...أَفَكُلَّم

0،417  
  94،159،228  88  }...وقَالُوا قُلُوبنا غُلْف بلْ لَعنهم اللَّه بِكُفْرِهم فَقَليالً ما {  47
48  } مهعا ملِّم قدصم اللَّه ندع نم ابتك ماَءها جلَم305،382  89  }...و  
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  87،88،92  90  }فَباُءواْ بِغضبٍ علَى غَضبٍ{  49
  299  91  }...وإِذَا قيلَ لَهم آمنواْ بِما أَنزلَ اللَّه قَالُواْ نؤمن بِمآ {  50
51  }ملَ بِكُفْرِهجالْع ي قُلُوبِهِموا فرِبأُشا ونيصعا ونعم36،164،205  93  }قَالُوا س  
52  } وند نةً مصالخ اللَّه دنةُ عراآلخ ارالد لَكُم ت144،172،17  94  }...قُلْ إِنْ كَان

2  
53  } وند نةً مصالخ اللَّه دنةُ عراآلخ ارالد لَكُم ت177،212  95  }...قُلْ إِنْ كَان  
،263،352  96  }...ولَتجِدنهم أَحرص الناسِ علَى حياة ومن الَّذين أَشركُواْ {  54

359  
55  } بِإِذْن لَى قَلْبِكع لَهزن هرِيلَ فَإِناً لِّجِبودن كَانَ ع198،263،26  97  }...قُلْ م

4  
56  } بِإِذْن لَى قَلْبِكع لَهزن هرِيلَ فَإِنجِباً لودكَانَ ع ن267  98-97  }...قُلْ م  
57  } بِإِذْن لَى قَلْبِكع لَهزن هرِيلَ فَإِنجِباً لودكَانَ ع ن88،89،263  97  }...قُلْ م،

269  
58  }رِينلْكَافل ودع 265،266،27  98  }فَإِنَّ اللَّه

0  
  306  99  }...ولَقَد أَنزلْنآ إِلَيك آيات بينات وما يكْفُر بِها إِالَّ {  59
  189،202  100  }...أَوكُلَّما عاهدوا عهداً نبذَه فَرِيق منهم بلْ أَكْثَرهم ال {  60
89،263،269  101  }كَأَنهم ال يعلَمونَ{  61

،333  
198،333،34  102  }لَو كَانواْ يعلَمونَ{  62

4،411  
  400  104  }الَ تقُولُواْ راعنا{  63
  223  105  }...ما يود الَّذين كَفَروا من أَهلِ الْكتابِ وال الْمشرِكني أَنْ {  64
65  } نملُ وقَب نى موسلَ مئا سكَم ولَكُمسأَلُوا رسونَ أَنْ ترِيدت 100،393  108  }...أَم  
66  }قالْح ملَه نيبا تم دعن بأَنفُِسهِم م ندع نداً مس31،219،223  109  }كُفَّاراً ح

،383،386  
172،173،17  111  }قَالُواْ لَن يدخلَ الْجنةَ إِالَّ من كَانَ هوداً أَو نصارى{  67

8،181،318  
  298،376  113  }...وقَالَت الْيهود لَيست النصارى علَى شيٍء وقَالَت النصارى {  68
69  } اللَّه هجو لُّواْ فَثَموا تمنفَأَي رِبغالْمو رِقشالْم لّهل402  115  }...و  
  393  118  }...وقَالَ الَّذين ال يعلَمونَ لَوال يكَلِّمنا اللَّه أَو تأْتينا آيةٌ {  70
  169  120  }...ولَن ترضى عنك الْيهود والَ النصارى حتى تتبِع ملَّتهم قُلْ {  71
72  } كلَئأُو هتالوت قح هلُونتي ابتالْك ماهنيآت ين230،282،30  121  }...الَّذ

3،307  
  52  122  }...يابنِي إِسرائيلَ اذْكُروا نِعمتي الَّتي أَنعمت علَيكُم وأَني {  73
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  174،318  135  }وقَالُواْ كُونواْ هوداً أَو نصارى تهتدواْ{  74
75  } ا اللَّهمو اللَّه نم هدنةً عادهش مكَت نمم أَظْلَم نم212،317،31  140  }...و

8  
  80،401،409  142  }سيقُولُ السفَهاء من الناسِ{  76
  402،409  143  }قُلْ للَّه الْمشرِق والْمغرِب يهدي من يشاُء إِلَى صراط مستقيمٍ{  77
  402،408  144  }...قَد نرى تقَلُّب وجهِك في السماء فَلَنولِّينك قبلَةً ترضاها {  78
  372  145  }...ولَئن أَتيت الَّذين أُوتوا الكتاب بِكُلِّ آية ما تبِعوا {  79
80  } هإِنامِ ورالْح جِدسالْم طْرش كهجلِّ وفَو تجرثُ خيح نم402  150  }...و  
  140  171  }...ومثَلُ الَّذين كَفَرواْ كَمثَلِ الَّذي ينعق بِما الَ يسمع إِالَّ {  81
82  } ونَ بِهرتشيابِ وتالْك نم لَ اللَّها أَنزونَ ممكْتي ين140  174  }...إِنَّ الَّذ  
  140  175-174  }فَمآ أَصبرهم علَى النارِ{  83
  357،372  177  }...لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ {  84
85  }توالْم ذَرح أُلُوف مهو مارِهين دواْ مجرخ ينإِلَى الَّذ رت 27  243  }أَلَم  
  244  245  }...من ذَا الَّذي يقْرِض اللَّه قَرضاً حسناً فَيضاعفَه لَه أَضعافاً {  86
  61،336  246  }...أَلَم تر إِلَى الْمٍإل من بنِي إِسرائيلَ من بعد موسى إِذْ قَالُوا {  87
  337  247  }...وقَالَ لَهم نبِيهم إِنَّ اللَّه قَد بعثَ لَكُم طَالُوت ملكًا {  88
89  } كُمبر نةٌ مينكس يهف وتابالت كُميأْتأَنْ ي هلْكةَ م337  248  }...إِنَّ آي  
  337  249  }...فَلَما فَصلَ طَالُوت بِالْجنود قَالَ إِنَّ اللَّه مبتليكُم بِنهرٍ {  90
91  } اللَّه اهآتو الُوتج وداولَ دقَتو اللَّه بِإِذْن موهمز338  251  }...فَه  
92  } كْفُري نفَم يالغ نم دشالر نيبت ينِ قَدي الدف اه426،440  256  }...ال إِكْر  
  235  284  }يغفر لمن يشاُء ويعذِّب من يشاُء{  93
94  }هبر نم ها أُنزِلَ إِلَيولُ بِمسالر ن310  285  }آم  
      سورة آل عمران -3  
95  } بِئْسو منهونَ إِلَى جرشحتونَ ولَبغتوا سكَفَر ينلَّذ176،418  12  }...قُلْ ل  
      سورة آل -3  
  59،313  21  }...ويقْتلُونَ النبِيني بِغيرِ حق ويقْتلُونَ الِّذين يأْمرونَ {  96
      سورة آل عمران -3  
97  }رِيناصن نم ما لَهم313  22  }و  
  259  23  }أَلَم تر إِلَى الَّذين أُوتواْ نصيباً من الْكتابِ{  98
99  }اتوددعاماً مإِالَّ أَي ارا الننسم174،211،23  24  }لَن ت

4  
  365  33  }...إِنَّ اللَّه اصطَفَى آدم ونوحاً وآلَ إِبراهيم وآلَ عمرانَ علَى {  100
  365  36  }وِإِني أُعيذُها بِك وذُريتها من الشيطَان الرجِيمِ{  101
  361  37  }...فَتقَبلَها ربها بِقَبولٍ حسنٍ وأَنبتها نباتاً حسناً {  102
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103  } كرطَهو طَفَاكاص إِنَّ اللَّه ميرا مكَةُ يالئالْم إِذْ قَالَت362  42  }...و  
104  } ةمبِكَل كرشبي إِنَّ اللَّه ميرا مكَةُ يالئالْم 368  45  }...إِذْ قَالَت  
105  }كُمبن رم ةكُم بِآيجِئْت ي قَديلَ أَنائرنِي إِسوالً إِلَى بسر368،374  49  }و  
106  }كُملَيع مري حالَّذ ضعلَّ لَكُم بُألح300،368،36  50  }و

9  
107  }ونيعأَطو قُوا اللَّه369  51  }فَات  
108  } اللَّه ارصأَن نحونَ نارِيوقَالَ الْح ارِي إِلَى اللَّهصأَن ن370  52  }...م  
109  } رِيناكالْم ريخ اللَّهو اللَّه كَرموا وكَرم370  54  })54(و  
370،372،37  55  }...إِني متوفِّيك ورافعك إِلَي ومطَهرك من الَّذين كَفَروا {  110

5  
  367  59  }...إِنَّ مثَلَ عيسى عند اللَّه كَمثَلِ آدم خلَقَه من ترابٍ ثم قَالَ {  111
112  }كُمنيبا وننياء بوس ةاْ إِلَى كَلَمالَوعابِ تتلَ الْكا أَه31،43  64  }قُلْ ي  
113  } زِلَتا أُنمو يماهري إِبونَ فاجحت مابِ لتلَ الْكا أَه32  65   }...ي  
  90،316  67  }...ما كَانَ إِبراهيم يهودياً وال نصرانِياً ولَكن كَانَ حنِيفاً {  114
115  } بِيذَا النهو وهعبات ينلَلَّذ يماهراسِ بِإِبلَى الن316،317،31  68  }...إِنَّ أَو

9  
  43  70  }يا أَهلَ الْكتابِ لم تكْفُرونَ بِآيات اللَّه وأَنتم تشهدونَ{  116
  215  71  }...يا أَهلَ الْكتابِ لم تلْبِسونَ الْحق بِالْباطلِ وتكْتمونَ {  117
  448  72  }...وقَالَت طَّآئفَةٌ من أَهلِ الْكتابِ آمنواْ بِالَّذي أُنزِلَ علَى {  118
119  } أَو ميتا أُوتثْلَ مم دى أَحتؤأَنْ ي ى اللَّهدى هد220  73  }...قُلْ إِنَّ الْه  
216،217،35  75  }ويقُولُونَ علَى اللَّه الْكَذب وهم يعلَمونَ{  120

4  
      سورة آل -3  
  207  76  })75(ويقُولُونَ علَى اللَّه الْكَذب وهم يعلَمونَ {  121
      سورة آل عمران -3  
  138،183  77  }...إِنَّ الَّذين يشترونَ بِعهد اللَّه وأَيمانِهِم ثَمناً قَليالً {  122
123  } وهبسحتابِ لتم بِالْكهتونَ أَلِْسنلْولَفَرِيقاً ي مهنإِنَّ م215  78  }...و  
  83  85  .}...ومن يبتغِ غَير اِإلسالمِ ديناً فَلَن يقْبلَ منه وهو في {  124
125  } مرا حيلَ إِالَّ مائرنِي إِسلِّب الامِ كَانَ ح39  93  }...كُلُّ الطَّع  
126  } هِيدش اللَّهو اللَّه اتونَ بِآيكْفُرت مابِ لتلَ الْكا أَه446  99-98  }...قُلْ ي  
127  } نآم نم بِيلِ اللَّهس نونَ عدصت مابِ لتلَ الْكا أَه220،221،44  99  }...قُلْ ي

7  
  446  100  }...يا أَيها الَّذين آمنواْ إِن تطيعواْ فَرِيقاً من الَّذين أُوتواْ {  128
129  }يمظع ذَابع ملَه كلَئ221  105  }أُو  
130  } وفرعونَ بِالْمرأْماسِ تلنل ترِجأُخ ةأُم ريخ مت47،50،55  110  }...كُن  
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131  } اللَّه نلٍ مبفُواْ إِالَّ بِحا ثُقم نالذِّلَّةُ أَي هِملَيع ترِب312  112  }...ض  
      سورة آل -3  
132  } اتلُونَ آيتةٌ يمةٌ قَآئابِ أُمتلِ الْكأَه ناء موواْ سس32،229،453  113  }...لَي  
      سورة آل عمران -3  
  303  119  }...هاأَنتم أُوالء تحبونهم والَ يحبونكُم وتؤمنونَ بِالْكتابِ {  133
      سورة آل عمرن -3  
  355  133  }وسارعوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموت واألرض{  134
      سورة آل عمران -3  
  294  176  }الَ يحزنك الَّذين يسارِعونَ في الْكُفْرِ{  135
136  } وه هلن فَضم اللَّه ماها آتلُونَ بِمخبي ينالَّذ نبسحالَ ي419  180  }...و  
      سورة آل -3  
137  } نحنو ريفَق قَالُواْ إِنَّ اللَّه ينلَ الَّذقَو اللَّه عمس 144،232،23  181  }...لَّقَد

5،240،243،
244  

      سورة آل عمران -3  
138  }ريفَق قَالُوا إِنَّ اللَّه ينلَ الَّذقَو اللَّه عمس 240  182  }لَقَد  
  216،309  183  }...الَّذين قَالُواْ إِنَّ اللَّه عهِد إِلَينا أَالَّ نؤمن لرسولٍ {  139
      سورة آل -3  
140  } اتنياُءوا بِالْبج كلقَب نلٌ مسر كُذِّب فَقَد وك310  184  }...فَإِنْ كَذَّب  
      سورة آل عمران -3  
141  } ينالَّذ نمو كُملقَب نم ابتوا الْكأُوت ينالَّذ نم نعمس240،418  186  }...لَت  
142  } هننيبلَت ابتوا الْكأُوت ينالَّذ يثَاقم ذَ اللَّهإِذْ أَخ32،183  187  }...و  
  177،440  188  }...ال تحسبن الَّذين يفْرحونَ بِما أَتوا ويحبونَ أَنْ يحمدوا {  143
      سورة آل -3  
144  } كُمزِلَ إِلَيا أُنمو بِاللَّه نمؤي نابِ لَمتلِ الْكأَه نإِنَّ م228،229  199  }...و  
      سورة النساء -4  
  448  37  }...الَّذين يبخلُونَ ويأْمرونَ الناس بِالْبخلِ ويكْتمونَ ما {  145
94،164،213  46  }...من الَّذين هادوا يحرفُونَ الْكَلم عن مواضعه ويقُولُونَ {  146

،
293،399،40

4  
130،306،39  47  }...يا أَيها الَّذين أُوتواْ الْكتاب آمنواْ بِما نزلْنا مصدقاً {  147

0،400  
148  } نكِّي مزي لْ اللَّهب مهكُّونَ أَنفُسزي ينإِلَى الَّذ رت 177،181،18  49  }...أَلَم
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2  

  94  52-51  }...أَلَم تر إِلَى الَّذين أُوتوا نصيباً من الْكتابِ يؤمنونَ {  149
260،378،42  51  }...أَلَم تر إِلَى الَّذين أُوتوا نصيباً من الْكتابِ يؤمنونَ {  150

5  
  259  52  }ومن يلْعنِ اللَّه فَلَن تجِد لَه نصرياً{  151
  378  53  }فَلَن تجِد لَه نصرياً{  152
153  } كا أُنزِلَ إِلَيوا بِمنآم مهونَ أَنمعزي ينإِلَى الَّذ رت 250  60  }...أَلَم  
154  } نييقدالصو نيبِيالن نهِم ملَيع اللَّه معأَن ينالَّذ ع114  69  }...م  
155  } كُمذْرذُواْ حواْ خنآم ينا الَّذها أَي470  71  }ي  
  7  82  }) 82(ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اختالفًا كَثريا {  156
  144  124  }...لَيس بِأَمانِيكُم وال أَمانِي أَهلِ الْكتابِ من يعملْ سوًآ {  157
  229  136  }...يا أَيها الَّذين آمنوا آمنوا بِاللَّه ورسوله والْكتابِ الَّذي {  158
  178  150  })50(انظُر كَيف يفْترونَ علَى اللَّه الْكَذب وكَفَى بِه إِثْماً مبِيناً {  159
72،129،272  153  }فَأَخذَتهم الصاعقَةُ{  160

،362،393  
161  }ما بِكُفْرِههلَيع اللَّه علْ طَب159،311  155  }ب  
  364،366  156  }وقَولهِم علَى مريم بهتاناً عظيماً{  162
163  } ينإِنَّ الَّذو ملَه هبش نلَكو وهلَبا صمو لُوها قَتم370،374،37  157  }...و

5،472  
164  }هتولَ مقَب بِه ننمؤابِ إِالَّ لَيتلِ الْكأَه نإِن م368،375  159  }و  
165  }ملَه لَّتأُح اتبطَي هِملَيا عنمرواْ حاده ينالَّذ ن131  160  }فَبِظُلْمٍ م  
166  } لَّتأُح اتبطَي هِملَيا عنمرواْ حاده ينالَّذ ن135  161-160  }...فَبِظُلْمٍ م  
      سورة املائدة -5  
167  }اثَقَكُم بِهي والَّذ يثَاقَهم195،206  7  }و  
168  } طساَء بِالْقدهش لَّهل نياموا قَووا كُوننآم ينا الَّذها أَي441  8  }...ي  
169  } مإِذْ ه كُملَيع ةَ اللَّهمواْ نِعواْ اذْكُرنآم ينا الَّذها أَي206،425  11  }...ي  
170  } ياثْن منها مثْنعبيلَ وآئرنِي إِسب يثَاقم ذَ اللَّهأَخ لَقَد197  13-12  }...و  
171  } ياثْن مهنا مثْنعبيلَ وائرنِي إِسب يثَاقم ذَ اللَّهأَخ لَقَد206  12  }...و  
157،214،29  13  })13(وجعلْنا قُلُوبهم قَاسيةً {  172

3،426  
  390  15  }...يا أَهلَ الْكتابِ قَد جاَءكُم رسولُنا يبين لَكُم كَثرياً مما {  173
174  }هاؤبأَحو اء اللَّهنأَب نح172،174،17  18  }ن

8،181،234  
175  } نيالَمالْع نداً مأَح تؤي ا لَم48،53،58،6  20  })20(م

1،62  
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  107  21  }...يا قَومِ ادخلُوا اَألرض الْمقَدسةَ الَّتي كَتب اللَّه لَكُم وال {  176
  107  22  }...قَالُوا يا موسى إِنَّ فيها قَوماً جبارِين وإِنا لَن ندخلَها {  177
76،107،130  24  }فَاذْهب أَنت وربك فَقَاتال إِنا هاهنا قَاعدونَ{  178

،206  
،37،76،101  26  }...قَالَ فَإِنها محرمةٌ علَيهِم أَربعني سنةً يتيهونَ في اَألرضِ {  179

107  
158،214،21  41  }...أُولَئك الَّذين لَم يرِد اللَّه أَنْ يطَهر قُلُوبهم لَهم في {  180

4،293  
181  }تحلسبِ أَكَّالُونَ للْكَذونَ لاعم214  42  }س  
  274  44  }...إِنا أَنزلْنا التوراةَ فيها هدى ونور يحكُم بِها النبِيونَ {  182
183  } نيا بقاً لِّمدصم ميرنِ مى ابيسم بِعلَى آثَارِها عنقَفَّي300  46  }...و  
  252  50  }أَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ{  184
185  }نيمالظَّال مي الْقَودهالَ ي 167،419،43  51  }إِنَّ اللَّه

3  
  460  52  }...فَعسى اللَّه أَنْ يأْتي بِالْفَتحِ أَو أَمرٍ من عنده فَيصبِحوا {  186
  252  54  }وكَتبنا علَيهِم فيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ{  187
  420  55  }...إِنما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنوا الَّذين يقيمونَ {  188
189  }ازِيرنالْخةَ ودرالْق مهنلَ معج92،127،130  60  }و  
190  } ودهالْي قَالَتا ووا بِمنلُعو يهِمدأَي لُولَةٌ غُلَّتغم اللَّه د94،240،245  64   }...ي  
191  } نم هِما أُنزِلَ إِلَيميلَ واِإلجناةَ ورووا التأَقَام مهأَن لَو231،307  66  }...و  
  303  68  }...قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ لَستم علَى شيٍء حتى تقيموا التوراةَ {  192
  166،312  70  }...لَقَد أَخذْنا ميثَاق بنِي إِسرائيلَ وأَرسلْنا إِلَيهِم رسالً {  193
  365  75  }وأُمه صديقَةٌ{  194
  235  76  })75(أَنى يؤفَكُونَ {  195
  161،167  77  }...قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ الَ تغلُواْ في دينِكُم غَير الْحق والَ {  196
  54  79-78  }...لُعن الَّذين كَفَروا من بنِي إِسرائيلَ علَى لسان داود وعيسى {  197
،93،95،127  78  }...لُعن الَّذين كَفَروا من بنِي إِسرائيلَ علَى لسان داوود وعيسى {  198

229،332،34
1  

199  }كُمؤست لَكُم دباَء إِنْ تيأَش نأَلُوا عس100  101  }ال ت  
200  } نةً مدآئا منلَيا أَنزِلْ عنبر ماللَّه ميرم نى ابيس193  114  }...قَالَ ع  
      سورة األنعام -6  
201  } مإِالَّ أُم هياحنبِج ريطرٍ يال طَائضِ وي اَألرف ةابد نا مم23  38  }...و  
202  } ا لَمم متلِّمعرياً وفُونَ كَثختا وهوندبت يساطقَر هلُونعج243،272،27  91  }...ت

4،275،284  
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  213  100  }...وخرقُواْ لَه بنِني وبنات بِغيرِ علْمٍ سبحانه وتعالَى عما {  203
204  }ةرلَ مأَو واْ بِهنمؤي ا لَمكَم مهارصأَبو مهتدأَفْئ قَلِّبن160  110  }و  
205  } ابتالْك كُملَ إِلَيي أَنزالَّذ وهكَماً وي حغتأَب اللَّه ري230  114  }...أَفَغ  
131،132،13  146  }وعلَى الَّذين هادواْ حرمنا كُلَّ ذي ظُفُرٍ{  206

3  
  133،134  147  }...وعلَى الَّذين هادواْ حرمنا كُلَّ ذي ظُفُرٍ ومن الْبقَرِ {  207
      سورة األعراف -7  
  389  47  }...وإِذَا صرِفَت أَبصارهم تلْقَاَء أَصحابِ النارِ قَالُوا ربنا ال {  208
209  }دهع نم ما َألكْثَرِهندجا وم195  102  }و  
210  } نظُرضِ فَيي اَألرف فَكُملختسيو كُمودع كلهأَن ي كُمبى رس67،326  129  }...ع  
  326،327  130  }...قَالُوا أُوذينا من قَبلِ أَنْ تأْتينا ومن بعد ما جِئْتنا قَالَ {  211
  253  138  }...وجاوزنا بِبنِي إِسرائيلَ الْبحر فَأَتوا علَى قَومٍ يعكُفُونَ {  212
  247  139  }وجاوزنا بِبنِي إِسرائيلَ الْبحر فَأَتوا علَى قَومٍ يعكُفُونَ {  213
214  }نيالَملَى الْعع لَكُمفَض وها وإِلَه يكُمغأَب اللَّه ر52  140  }قَالَ أَغَي  
وإِذْ أَنجيناكُم من آلِ فرعونَ يسومونكُم سوَء الْعذَابِ يقَتلُونَ أَبناَءكُم ويستحيونَ {  215

اَءكُمنِس{  
141  36  

216  } قَالَ لَن كإِلَي أَرِنِي أَنظُر بقَالَ ر هبر هكَلَّما ونيقَاتمى لوساَء ما جلَم98  143  }...و  
217  } نم كُنو كتيا آتذْ مي فَخبِكَالمي واالتاسِ بِرِسلَى النع كتطَفَيي اصى إِنوسا مي

 رِيناك144(الش({  
144  49  

218  }نيمواْ ظَالكَانو ذُوهخبِيالً اتس يهِمدهالَ يو مهكَلِّمالَ ي هاْ أَنوري 254  148  }أَلَم  
219  }رِيناسالْخ نم نكُونا لَنلَن رفغيا ونبا رنمحري ن لَّملُّواْ قَالُواْ لَئض قَد مهاْ أَنأَور254  149  }و  
220  } مجِلْتي أَعدعن بونِي مملَفْتا خمفاً قَالَ بِئْسانَ أَسبغَض همى إِلَى قَووسم عجا رلَمو

...{  
150  278،327  

  48  154  })154(أَخذَ اَأللْواح وفي نسختها هدى ورحمةٌ للَّذين هم لربهِم يرهبونَ {  221
222  }ايإِيلُ ون قَبم مهلَكْتأَه ئْتش لَو ب57،71،73،9  155  }قَالَ ر

7،105  
      سورة ألعراف -7  
223  }كا إِلَيندا ه30،34،71،1  156  }.)إِن

40  
      سورة األعراف -7  
224  }ياُألم بِيولَ النسونَ الربِعتي ين141،305،38  157  }الَّذ

8  
  183  158  })158(اتبِعوه لَعلَّكُم تهتدونَ {  225
  49،229،371  159  })159(ومن قَومِ موسى أُمةٌ يهدونَ بِالْحق وبِه يعدلُونَ {  226
  121  160  وقَطَّعناهم اثْنتي عشرةَ أَسباطاً أُمماً{  227



  رقم الصفحة  رقم اآلية  طرف اآلية  م
228  }كُميئَاتطخ لَكُم رفغداً نجس ابلُواْ الْبخادطَّةٌ و76،77  161  }قُولُواْ ح  
إِذْ تأْتيهِم حيتانهم يوم سبتهِم شرعاً ويوم ال يسبِتونَ ال تأْتيهِم كَذَلك نبلُوهم بِما {  229

  })163(كَانوا يفْسقُونَ 
163  125  

  129  164  }لم تعظُونَ قَوماً اللَّه مهلكُهم أَو معذِّبهم عذَاباً شديداً{  230
  119  168  }وقَطَّعناهم في اَألرضِ أُمماً{  231
232  }قإِالَّ الْح لَى اللَّهابِ أَالَّ يِقُولُواْ عتالْك يثَاقهِم ملَيذْ عخؤي 180،190،35  169  }أَلَم

0  
233  }و ةبِقُو اكُمنيا آتذُوا مخ بِهِم عاقو هوا أَنظَنظُلَّةٌ و هكَأَن مقَهلَ فَوبا الْجقْنتإِذْ نوا واذْكُر

  })171(ما فيه لَعلَّكُم تتقُونَ 
171  190،278  

234  }و ةبِقُو اكُمنيا آتذُوا مخ بِهِم عاقو هوا أَنظَنظُلَّةٌ و هكَأَن مقَهلَ فَوبا الْجقْنتإِذْ نوا واذْكُر
  })171(ما فيه لَعلَّكُم تتقُونَ 

172  277  

164،165،16  176  }فَاقْصصِ الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ{  235

8،169  
  352  187  }يسأَلُونك عنِ الساعة أَيانَ مرساها{  236
      سورة األنفال -8  
237  } اكُمفَآو اسالن طَّفَكُمختافُونَ أَن يخضِ تي اَألرفُونَ فعضتسيلٌ مقَل مواْ إِذْ أَنتاذْكُرو

  })26(وأَيدكُم بِنصرِه ورزقَكُم من الطَّيبات لَعلَّكُم تشكُرونَ 
26  70  

  433  56  }الَّذين عاهدت منهم ثُم ينقُضونَ عهدهم في كُلِّ مرة وهم ال يتقُونَ{  238
239  }نِنياخلَائ بحالَ ي اء إِنَّ اللَّهولَى سع هِمةً فَانبِذْ إِلَيانيمٍ خن قَوم افَنخا تإِم422  58  }و  
      سورة التوبة -9  
240  } كذَل اللَّه ناب ِسيحى الْمارصالن قَالَتو اللَّه ناب ريزع ودهالْي قَالَت232،239  30  }و  
241  } اللَّه ناب ِسيحى الْمارصالن قَالَتو اللَّه ناب ريزع ودهالْي قَالَت235،249،37  31  }و

2  
  434  102  }وآخرونَ اعترفُوا بِذُنوبِهِم خلَطُوا عمالً صالحاً وآخر سيئاً{  242
243  }ِسهِمساً إِلَى رِجرِج مهتادفَز ضري قُلُوبِهِم مف ينا الَّذأَم160  125  }و  
244  } يمحر وفؤر نِنيمؤكُم بِالْملَيع رِيصح منِتا عم هلَيع زِيز331  128  })128(ع  
      سورة يونس -10  
245  } كا إِلَيلْنزا أَنمم كي شف ت230  94  }فَإِنْ كُن  
      سورة هود -11  
246  } هنم ةيري مف كفَالَ ت هدعوم ارابِ فَالنزاَألح نم بِه كْفُرن يم143،144،26  17  }و

3  
      سورة يوسف -12  
  33  35  })35(ثُم بدا لَهم من بعد ما رأَوا اآليات لَيسجننه حتى حنيٍ {  247
248  }نيأَم نيكا منيلَد موالْي كقَالَ إِن ها كَلَّمفِْسي فَلَمنل هصلختأَس ونِي بِهائْت كلقَالَ الْم320  54  }و  
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  99  101  }رب قَد آتيتنِي من الْملْك وعلَّمتنِي من تأْوِيلِ اَألحاديث فَاطر السموات واَألرضِ{  249
      سورة الرعد -13  
  195  19  }إِنما يتذَكَّر أُولُواْ اَأللْبابِ{  250
251  }يثَاقونَ الْمالَ يِنقُضو اللَّه دهوفُونَ بِعي ين195  20  }الَّذ  
252  }هضعب رنكن يابِ مزاَألح نم144  36  }و  
253  } لْمع هدنع نمو كُمنيبنِي ويهِيداً بش الً قُلْ كَفَى بِاللَّهسرم توا لَسكَفَر ينقُولُ الَّذيو

  })43(الْكتابِ 
43  302،305  

      سورة إبراهيم -14  
254  }اتومالسضِ واَألر رغَي ضلُ اَألردبت مو397  48  }ي  
      سورة احلجر -15  
255  }بِنيالْم يرذا الني أَنقُلْ إِن303  89  }و  
256  } نيِسملَى املُقْتا علْنا أَنز90(كَم ( نيضآنَ علُوا الْقُرعج ينالَّذ)303  91-90  })91  
      سورة النحل -16  
  270  50  })50(يخافُونَ ربهم من فَوقهِم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ {  257
258  } مهواْ أَنفُسن كَانلَكو ماهنا ظَلَمملُ ون قَبم كلَيا عنصا قَصا منمرواْ حاده ينلَى الَّذعو

  }يظْلمونَ
118  132  

259  } نيحالالص نلَم ةري اآلخف هإِنةً ونسا حيني الْدف اهنيآت316  122  })122(و  
      سورة اإلسراء -17  
  326  3  }وجعلْناه هدى لبنِي إِسرائيلَ أَالَّ تتخذُوا من دونِي وكيالً{  260
  309  6-4  }...فَإِذَا ) 4(لَتفِْسدنَّ في اَألرضِ مرتينِ ولَتعلُن علُواً كَبِرياً {  261
وقَضينا إِلَى بنِي إسرائيلَ في الْكتابِ لَتفِْسدنَّ في اَألرضِ مرتينِ ولَتعلُن علُواً كَبِرياً {  262

)4({  
4  310  

263  }طسا كُلَّ الْبطْهسبالَ تو كقنلُولَةً إِلَى عغم كدلْ يعجالَ ت244  29  }و  
  195  34  })34(وأَوفُواْ بِالْعهد إِنَّ الْعهد كَانَ مسؤوالً {  264
  262،267  40  })40(أَفَأَصفَاكُم ربكُم بِالْبنِني واتخذَ من الْمالئكَة إِناثاً إِنكُم لَتقُولُونَ قَوالً عظيماً {  265
266  }يآتضٍ وعلَى بع نيبِيالن ضعا بلْنفَض لَقَدضِ واَألرو اتاومي السف نبِم لَمأَع كبرا ون

  }داوود زبورا
55  336  

  394  85  })85(ويسأَلُونك عن الروحِ قُلْ الروح من أَمرِ ربي وما أُوتيتم من الْعلْمِ إِالَّ قَليالً {  267
 قُل لَّئنِ اجتمعت اِإلنس والْجِن علَى أَن يأْتواْ بِمثْلِ هذَا الْقُرآن الَ يأْتونَ بِمثْله ولَو كَانَ{  268

  }بعضهم لبعضٍ ظَهِرياً
88  302،306  

 قُلْ لَئن اجتمعت اِإلنس والْجِن علَى أَنْ يأْتوا بِمثْلِ هذَا الْقُرآن ال يأْتونَ بِمثْله ولَو كَانَ{  269
  })88(بعضهم لبعضٍ ظَهِرياً 

89  302  

  230  109-107  }...لَألذْقَان  إِنَّ الَّذين أُوتواْ الْعلْم من قَبله إِذَا يتلَى علَيهِم يخرونَ{  270
      سورة الكهف -18  
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271  }ابتالْك هدبلَى علَ عي أَنزالَّذ لَّهل دم379  1  }الْح  
سيقُولُونَ ثَالثَةٌ رابِعهم كَلْبهم ويقُولُونَ خمسةٌ سادسهم كَلْبهم رجماً بِالْغيبِ {  272

 مهنثَامةٌ وعبقُولُونَ سيو...{  
22  25  

  167  28  }وال تطع من أَغْفَلْنا قَلْبه عن ذكْرِنا واتبع هواه وكَانَ أَمره فُرطاً{  273
274  } هطَانُ أَنْ أَذْكُريإِالَّ الش انِيها أَنسمو وتالْح ِسيتي نفَإِن ةرخا إِلَى الصنيإِذْ أَو تأَيأَر

  }واتخذَ سبِيلَه في الْبحرِ عجباً
63  111  

  111  64  }ذَلك ما كُنا نبغِ فَارتدا علَى آثَارِهما قَصصاً{  275
وكَيف تصبِر علَى ما لَم تحطْ بِه خبراً ) 67(قَالَ إِنك لَن تستطيع معي صبراً {  276

)68({  
67-68  111  

قَالَ ال تؤاخذْنِي بِما نِسيت وال ) 72(قَالَ أَلَم أَقُلْ إِنك لَن تستطيع معي صبراً {  277
  })73(ترهقْنِي من أَمرِي عسراً 

72-73  111  

  112  77-74  }... 74(أَقَتلْت نفْساً زكيةً بِغيرِ نفْسٍ لَّقَد جِئْت شيئاً نكْراً {  278
  112  78  }قَالَ هذَا فراق بينِي وبينِك سأُنبئُك بِتأْوِيلِ ما لَم تستطع علَيه صبراً{  279
  249  100  })100(وعرضنا جهنم يومئذ لِّلْكَافرِين عرضاً {  280
      سورة مرمي -19  
  366  23-16  }( ...واذْكُر في الْكتابِ مريم إِذ انتبذَت من أَهلها مكَاناً شرقياً {  281
  363  22  })22(فَحملَته فَانتبذَت بِه مكَاناً قَصياً {  282
  363،366  27  }فَأَتت بِه قَومها تحملُه قَالُوا يا مريم لَقَد جِئْت شيئاً فَرِياً{  283
  364،366  28  }يا أُخت هارونَ{  284
  364  29  }قَالُوا كَيف نكَلِّم من كَانَ في الْمهد صبِياً{  285
  366  30  }آتانِي الْكتاب وجعلَنِي نبِياً{  286
  145،321  53  }ووهبنا لَه من رحمتنا أَخاه هارونَ نبِياً{  287
      سورة طه -20  
  241  39-38  }فَاصبِر علَى ما يقُولُونَ) 38(وما مسنا من لُّغوبٍ {  288
  357  55  })55(منها خلَقْناكُم وفيها نعيدكُم ومنها نخرِجكُم تارةً أُخرى {  289
  349  73  })73( إِنا آمنا بِربنا ليغفر لَنا خطَايانا وما أَكْرهتنا علَيه من السحرِ واللَّه خير وأَبقَى{  290
  349  75  }ومن يأْته مؤمناً قَد عملَ الصالحات فَأُولَئك لَهم الدرجات الْعلَى{  291
292  } افخساً ال تبرِ يحي الْبطَرِيقاً ف ملَه رِبي فَاضادبرِ بِعى أَنْ أَسوسا إِلَى منيحأَو لَقَدو

  })77(دركاً وال تخشى 
77  65  

      سورة طـه -20  
  253  98-83  }...وما أَعجلَك عن قَومك يا موسى قَالَ هم أُوالء علَى أَثَرِي {  293
      سورة طه -20  
294  }ِسيى فَنوسم إِلَهو كُمذَا إِلَهفَقَالُوا ه اروخ داً لَهسالً ججع ملَه جر248،254  89  فَأَخ  
295  }م بِهنتا فُتممِ إِنا قَو255  90  }ي  
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296  }لَن ثُم هقَنرحفاً لَّناكع هلَيع ي ظَلْتالَّذ إِلَى إِلَهِك انظُرو لَفَهخت داً لَّنعوم إِنَّ لَكو هنِسفَن

  }في الْيم نسفاً
97  255  

      سورة األنبياء -21  
  262،267  26  })26(وقَالُوا اتخذَ الرحمن ولَداً سبحانه بلْ عباد مكْرمونَ {  297
  343  79  }فَفَهمناها سلَيمانَ وكُال آتينا حكْماً وعلْماً{  298
299  } نيالَمةً لِّلْعا آيهنابا واهلْنعجا ونوحن را ميها فنفَخا فَنهجفَر تنصي أَحالَّت367  91  })91(و  
      سورة احلج -22  
300  } نم بصارٍ ين نم ابيث ملَه توا قُطِّعكَفَر ينفَالَّذ هِمبي روا فمصتاخ انمصخ ذَانه

 يممالْح هِمُءوسقِ ر19(فَو({  
19  222  

      سورة املؤمنون -23  
  328  117  }إِنه ال يفْلح الْكَافرونَ{  301
      سورة الفرقان -25  
  167  43  }أَرأَيت منِ اتخذَ إِلَهه هواه أَفَأَنت تكُونُ علَيه وكيالً{  302
      سورة الشعراء -26  
  66  52  })52(وأَوحينا إِلَى موسى أَنْ أَسرِ بِعبادي إِنكُم متبعونَ {  303
وإِنا لَجميع حاذرونَ ) 55(وإِنهم لَنا لَغائظُونَ ) 54(إِنَّ هؤالء لَشرذمةٌ قَليلُونَ {  304

)56({  
54-56  67  

  326  61  })61(فَلَما تراءى الْجمعان قَالَ أَصحاب موسى إِنا لَمدركُونَ {  305
  65  63  }أَن اضرِب بعصاك الْبحر فَانفَلَق فَكَانَ كُلُّ فرقٍ كَالطَّود الْعظيمِ{  306
307  } رِيني اآلخقٍ فدانَ صسي للْ لعاج316  85  })84(و  
  40،305  197  })197(أَولَم يكُن لَّهم آيةً أَن يعلَمه علَماء بنِي إِسرائيلَ {  308
      سورة النمل -27  
309  } نِنيمؤالْم هادبع نريٍ ملَى كَثا علَني فَضالَّذ لَّهل دم342  15  })15(الْح  
وورِثَ سلَيمانُ داوود وقَالَ يا أَيها الناس علِّمنا منطق الطَّيرِ وأُوتينا من كُلِّ شيٍء إِنَّ {  310

بِنيلُ الْمالْفَض وذَا لَهه{  
16  342  

  344  17  })17(نَ وحشر لسلَيمانَ جنوده من الْجِن واِإلنسِ والطَّيرِ فَهم يوزعو{  311
312  } نيملسونِي مأْتلَ أَن يا قَبهشرينِي بِعأْتي كُما املَأل أَيها أَي105  38  })38(قَالَ ي  
313  }كَرِمي ي غَنِيب105  40  }إِنَّ ر  
  390  76  })76(إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يقُص علَى بنِي إِسرائيلَ أَكْثَر الَّذي هم فيه يختلفُونَ {  314
      سورة القصص -28  
  36،145  7  }...وأَوحينا إِلَى أُم موسى أَنْ أَرضعيه فَإِذَا خفْت علَيه فَأَلْقيه في الْيم وال {  315
316  } نكُونَ متا للَى قَلْبِها عطْنبال أَنْ رلَو ي بِهدبلَت تى فَارِغاً إِنْ كَادوسم أُم ادفُؤ حبأَصو

 نِنيمؤ10(الْم({  
10  145  

317  } بِنيلٌّ مضم ودع هإِن طَانيلِ الشمع نذَا م147  15  })15(ه  
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318  } يمحالر فُورالْغ وه هإِن لَه فَري فَغل رفِْسي فَاغْفن تي ظَلَمإِن ب147  16  })16(ر  
فَأَصبح في الْمدينة خائفاً يترقَّب فَإِذَا الَّذي استنصره بِاَألمسِ يستصرِخه قَالَ لَه موسى {  319

بِنيم وِيلَغ ك18( إِن({  
18  147  

يا موسى أَترِيد أَنْ تقْتلَنِي كَما قَتلْت نفْساً بِاَألمسِ إِنْ ترِيد إِالَّ أَنْ تكُونَ جباراً في {  320
 نيحلصالْم نكُونَ مأَنْ ت رِيدا تمضِ واَألر{  

19  147  

ولَما ورد ماء مدين وجد علَيه أُمةً من ) 22(عسى ربي أَن يهدينِي سواء السبِيلِ {  321
انذُودنِ تيأترام ونِهِمن دم دجوقُونَ وساسِ يالن{  

22-23  147  

322  } ريرٍ فَقيخ نم إِلَي لْتا أَنزمي لإِن ب148  24  })24(ر  
323  }نيممِ الظَّالالْقَو نم توجن فخ148  25  }ال ت  
324  } نراً فَمشع تممجٍ فَإِنْ أَتجح انِينِي ثَمرأْجلَى أَن تنِ عياته يتنى ابدإِح كحأَنْ أُنك

 نيحالالص نم اء اللَّهنِي إِن شجِدتس كلَيع قأَنْ أَش ا أُرِيدمو كند27(ع({  
27  148  

325  }ا بِكُلٍّ كَافقَالُوا إِنونَو284،298  48  }ر  
هدى فَإِن لَّم يستجِيبوا لَك فَاعلَم أَنما يتبِعونَ أَهواءهم ومن أَضلُّ ممنِ اتبع هواه بِغيرِ {  326

نيمالظَّال مي الْقَودهال ي إِنَّ اللَّه اللَّه نم{  
50  167  

  83،165  51  }ولَقَد وصلْنا لَهم الْقَولَ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ{  327
  84،85  52  }الَّذين آتيناهم الْكتاب من قَبله هم بِه يؤمنونَ{  328
  229  54-52  }) ...52(الَّذين آتيناهم الْكتاب من قَبله هم بِه يؤمنونَ {  329
330  }نيملسم هلن قَبا ما كُن165  53  }إِن  
  85،86  54  }أُولَئك يؤتونَ أَجرهم مرتينِ{  331
332  }هِملَيى عغى فَبوسمِ من قَوونَ كَانَ م105  76  }إِنَّ قَار  
  105  78  }قَالَ إِنما أُوتيته علَى علْمٍ عندي{  333
334  }ضاَألر ارِهبِدو ا بِهفْنس113،328  81  }فَخ  
تلْك الدار اآلخرةُ نجعلُها للَّذين ال يرِيدونَ علُواً في اَألرضِ وال فَساداً والْعاقبةُ {  335

نيقتلْمل{  
83  328  

      سورة العنكبوت -29  
336  } نيحالالص نلَم ةري اآلخف هإِنا ويني الدف هرأَج اهنيآت316  27  })27(و  
وقَارونَ وفرعونَ وهامانَ ولَقَد جاَءهم موسى بِالْبينات فَاستكْبروا في اَألرضِ وما {  337

...{  
39-40  113  

      سورة األحزاب -33  
 يا أَيها الَّذين آمنوا اذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ جاَءتكُم جنود فَأَرسلْنا علَيهِم رِحياً{  338

  })9(وجنوداً لَم تروها وكَانَ اللَّه بِما تعملُونَ بصرياً 
9  434  

339  }نكُمفَلَ مأَس نمو كُمقن فَووكُم ماؤ190،434  10  }إِذْ ج  
  423  12  }وإِذْ يقُولُ الْمنافقُونَ والَّذين في قُلُوبِهِم مرض ما وعدنا اللَّه ورسولُه إِالَّ غُروراً{  340
  192  26وأَنزلَ الَّذين ظَاهروهم من أَهلِ الْكتابِ من صياصيهِم وقَذَف في قُلُوبِهِم الرعب فَرِيقاً {  341
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  }تقْتلُونَ وتأْسرونَ فَرِيقاً

للَّه علَى كُلِّ شيٍء وأَورثَكُم أَرضهم وديارهم وأَموالَهم وأَرضاً لَم تطَئُوها وكَانَ ا{  342
  })27(قَديراً 

27  441  

327،329،33  69  }ال تكُونوا كَالَّذين آذَوا موسى{  343
0  

  327  70  }يا أَيها الَّذين آمنوا ال تكُونوا كَالَّذين آذَوا موسى {  344
      سورة الصافات -37  
  248  25  }وقفُوهم إِنهم مسئُولُونَ{  345
  320  108  })107(وفَديناه بِذبحٍ عظيمٍ {  346
347  } نيحالالص ناً مبِين قحبِإِس اهنرشب321،324  112  })112(و  
  66  115  }ونجيناهما وقَومهما من الْكَربِ الْعظيمِ{  348
  249،257  125  })124(إِذْ قَالَ لقَومه أَال تتقُونَ {  349
350  } نيقالالْخ نسونَ أَحذَرتالً وعونَ بعد249  126  })125(أَت  
  258  127  })127(فَكَذَّبوه فَإِنهم لَمحضرونَ {  351
  262،267  158  }وجعلُوا بينه وبين الْجِنة نسباً{  352
  237  159  })158(وجعلُوا بينه وبين الْجِنة نسباً ولَقَد علمت الْجِنةُ إِنهم لَمحضرونَ {  353
      سورة ص -38  
  332  22  }خصمان بغى بعضنا علَى بعضٍ{  354
  333،339  23  }إِنَّ هذَا أَخي{  355
356  }اجِهإِلَى نِع كتجعالِ نؤبِس كظَلَم 332،339  24  }قَالَ لَقَد  
357  } ابأَو هإِن دبالْع مانَ نِعملَيس داودا لنبهو342  30  })30(و  
358  } ابأَن داً ثُمسج هيسلَى كُرا عنأَلْقَي347  34  })34(و  
359  } ابهالْو أَنت كي إِندعب نم دي َألحغنبلْكاً الَّ يي مل بهي ول راغْف ب347  35  })35(ر  
360  } ابثُ أَصياء حخر رِهرِي بِأَمجت يحالر ا لَهنرخاصٍ ) 36(فَسغَواء ونكُلَّ ب نياطيالشو

  })38(ني في اَألصفَاد وآخرِين مقَرنِ) 37(
36-38  344  

      سورة غافر -40  
إِلَى فرعونَ وهامانَ وقَارونَ فَقَالُوا ) 23(ولَقَد أَرسلْنا موسى بِآياتنا وسلْطَان مبِنيٍ {  361

 كَذَّاب راح24(س({  
23-24  113  

362  } صقْصن لَم نم مهنمو كلَيا عنصقَص نم مهنم كلقَب نالً مسا رلْنسأَر لَقَد58  78  }...و  
      سورة فصلت -41  
363  }ةني أَكا فنقَالُوا قُلُوب156  5  }و  
364  }بِه متكَفَر ثُم اللَّه دنع نإِنْ كَانَ م متأَي452  52  })قُلْ أَر  
365  } بِه متكَفَر ثُم اللَّه دنع نإِنْ كَانَ م متأَي388  53  }قُلْ أَر  
      سورة الزخرف -43  
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366  }ةلَى أُما عاءنا آبندجا و239  23  }إِن  
367  } رِنِنيقْتكَةُ مالئالْم هعاَء مج بٍ أَوذَه نةٌ موِرأَس هلَيع يال أُلْق267  53  })53(فَلَو  
  371  60  })59(مثَالً لبنِي إِسرائيلَ {  368
      سورة الدخان -44  
369  } نيالَملَى الْعلْمٍ علَى عع ماهنرتاخ لَقَد32(و ( بِنيالٌء مب يها فم اتاآلي نم ماهنيآتو

)33({  
32-33  54  

370  } نيالَملَى الْعلْمٍ علَى عع ماهنرتاخ لَقَد47،48  32  })32(و  
      سورة اجلاثية -45  
  52  16  }ولَقَد آتينا بنِي إِسرائيلَ الْكتاب والْحكْم والنبوةَ {  371
  153،166  23  }وختم علَى سمعه وقَلْبِه وجعلَ علَى بصرِه غشاوةً {  372
      سورة األحقاف -46  
373  } م بِهتكَفَرو اللَّه ندع نإِن كَانَ م متأَي40،452  10  }قُلْ أَر  
374  } بِه متكَفَرو اللَّه دنع نإِنْ كَانَ م متأَي388  11  }قُلْ أَر  
375  } ضاَألرو اتومالس لَقي خالَّذ ا أَنَّ اللَّهوري لَم246  33  }أَو  
  331  35  }فَاصبِر كَما صبر أُولُوا الْعزمِ من الرسلِ{  376
      سورة الفتح -48  
377  } هذه لَ لَكُمجا فَعهذُونأْخةً تريكَث انِمغم اللَّه كُمدع440،441  20  }و  
      سورة احلجرات -49  
378  }قَاكُمأَت اللَّه دنع كُمم54  13  }إِنَّ أَكْر  
379  } كُمالمإِس لَيوا عنموا قُلْ ال تلَمأَنْ أَس كلَيونَ عنم56،61  17  }ي  
      سورة ق -50  
  241،246  38  })38(ولَقَد خلَقْنا السموات واَألرض وما بينهما في ستة أَيامٍ وما مسنا من لُغوبٍ {  380
      سورة احلديد -57  
381  } قالْح نلَ مـزا نمو كْرِ اللَّهذل مهقُلُوب عشخوا أَنْ تنآم ينلَّذل أْني 158  16  }...أَلَم  
382  } هولسوا بِرنآمو قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذها أَي83،86  28  }ي  
383  }لِ اللَّهن فَضٍء ميلَى شونَ عرقْدابِ أَالَّ يتلُ الْكأَه لَمعئَالَّ ي221  29  }ل  
      سورة اادلة -58  
384  } اللَّه بِه كيحي ا لَمبِم كويح اُءوكإِذَا ج400،401،40  8  }و

7  
  89،460  14  }أَلَم تر إِلَى الَّذين تولَّوا قَوماً غَضب اللَّه علَيهِم{  385
      سورة احلشر -59  
426،431،46  2  }...هو الَّذي أَخرج الَّذين كَفَروا من أَهلِ الْكتابِ من ديارِهم َألولِ الْحشرِ ما {  386

0  
119،140،42  3  }ولَوال أَن كَتب اللَّه علَيهِم الْجالء لَعذَّبهم في الدنيا ولَهم في اآلخرة عذَاب النارِ{  387
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7  

  428  5  }ما قَطَعتم من لينة أَو تركْتموها قَائمةً علَى أُصولها{  388
  428،442  6  }فَما أَوجفْتم علَيه من خيلٍ وال رِكَابٍ{  389
  429،442  7  }ما أَفَاء اللَّه علَى رسوله من أَهلِ الْقُرى {  390
  429  9  }...والَّذين تبوُءوا الدار واِإلميانَ من قَبلهِم يحبونَ من هاجر إِلَيهِم وال يجِدونَ في {  391
  460،461  11  }أَلَم تر إِلَى الَّذين نافَقُوا يقُولُونَ ِإلخوانِهِم الَّذين كَفَروا من أَهلِ الْكتابِ{  392
  461،468  12  }يقُولُونَ ِإلخوانِهِم الَّذين كَفَروا من أَهلِ الْكتابِ {  393
  460  13  })13(في صدورِهم من اللَّه ذَلك بِأَنهم قَوم ال يفْقَهونَ {  394
  460  14  }أَو من وراِء جدرٍ بأْسهم بينهم شديد تحسبهم جميعاً وقُلُوبهم شتى {  395
396  } يمأَل ذَابع ملَهو مرِهالَ أَمبقَرِيباً ذَاقُوا و هِملقَب نم ينثَلِ الَّذ420،461  15  })15(كَم  
      سورة املمتحنة -60  
397  } ةراآلخ نوا مسئي قَد هِملَيع اللَّه بماً غَضا قَولَّووتوا ال تنآم ينا الَّذها أَي89،140  13  }ي  
      سورة الصف -61  
398  }مهقُلُوب اغَ اللَّهاغُوا أَزا ز159  5  }فَلَم  
399  } مهودلَى عوا عنَآم ينا الَّذندفَةٌ فَأَيطَائ تكَفَريلَ وائرنِي إِسب نفَةٌ مطَائ تنفََآم

 رِينوا ظَاهحبفَأَص({  
14  370  

      سورة اجلمعة -62  
  306  5  }مثَلُ الَّذين حملُوا التوراةَ ثُم لَم يحملُوها كَمثَلِ الْحمارِ يحملُ أَسفَاراً{  400
401  } وند نم لَّهاُء ليلأَو كُمأَن متمعوا إِنْ زاده ينا الَّذهاأَي54  7-6  }...قُلْ ي  
      سورة التحرمي -66  
يا أَيها الَّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم ناراً وقُودها الناس والْحجارةُ علَيها مالئكَةٌ {  402

  })6(غالظٌ شداد ال يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ 
6  270  

ومريم ابنةَ عمرانَ الَّتي أَحصنت فَرجها فَنفَخنا فيه من روحنا وصدقَت بِكَلمات ربها {  403
 نيالْقَانِت نم تكَانو بِهكُت12(و({  

12  367  

      سورة اجلن -72  
  247  19  })18(وأَنَّ الْمساجِد للَّه فَال تدعوا مع اللَّه أَحداً {  404
      سورة الربوج -85  
405  }ودداُألخ ابحلَ أَص373  4  }قُت  
406  } ودداُألخ ابحلَ أَص4(قُت ( قُودالْو ارِ ذَاتالن)376  8-4  }... 5  
      سورة الكوثر -108  
407  }رتاَألب وه انِئَك378  3  }إِنَّ ش  
      سورة اإلخالص -112  
408  } دأَح اللَّه و394  1  })1(قُلْ ه  
      سورة الناس -114  
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409  } دسإِذَا ح داسح رش نم222  5  })5(و  
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  200  .................................................................. ))أبشروا يا معشر املسلمني((  
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  423  ....................................................................................  ))اتركين(( 
  452  ...............................................  ))أتشهد أين رسول اهللا مكتوباً يف التوراة واإلجنيل(( 
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  458  ..................................................................  .))اعزبوا هذه الشيطانة عين(( 
  407  ........................................................................  ))أقلت سام عليكم؟ (( 
  50  .......................................................................  أال إنكم وفيتم سبعني أمة(( 
  200  ....................................  ...))أال ترضون أن حيكم فيهم رجلٌ منكم، فذاك إىل سعد  (( 
  438  ........................................  ))أال ترضون يا معشر األوس أن حيكم فيهم رجل منكم؟(( 
  400  ..............................................  ))يكمألست ترينين أرد عليهم ما يقولون؟ أقول عل(( 
  258  ..................................  ...))أليس حيرمون ما أحل اهللا فتحرمونه، وحيلون ما حرم اهللا  (( 
  413  ......................................................................  .))أما أنا فقد شفاين اهللا(( 
  437  ..........................................  ...))أما إذ فعل  . أما إنه لو كان جاءين الستغفرت له(( 
  338  ....................................  ...))، وأحب الصالة  Àإن أحب الصيام إىل اهللا صيام داود (( 
  110  ...................................  ...))أين متوىف هارون   Àران إن اهللا أوحى إىل موسى بن عم(( 
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  115  .............................................  ...))طوله ستون ذراعاً، مث مل   Àإن اهللا خلق آدم (( 
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  130  ......................................  ...))جعل هلم  مل يهلك قوماً أو يعذب قوماً في Œإن اهللا (( 
  92  ....................................................................  ))إن املغضوب عليهم اليهود(( 
  225  ..................................  ...))إن اليهود قوم سئموا دينهم وهم قوم حسد، ومل حيسدوا  (( 
  144  ........................................  .))إن اليهود لو متنوا املوت ملاتوا ورأوا مقاعدهم من النار(( 
  415  ...............................  ...))وأصحاباً لـه على شاة مصلية ’ أن امرأة يهودية دعت النيب (( 
  341، 95  ...........................  ...))دخل النقص على بين إسرائيل كان الرجل يلقى  إن أول ما (( 
  289  ............................................  .))إن بين إسرائيل كتبوا كتاباً واتبعوه وتركوا التوراة(( 
  408  ....................................  ...))صلى إىل بيت املقدس ستة عشر شهراً  ’ أن رسول اهللا (( 
  343  ...................................... ))أن سليمان ملا بىن بيت املقدس سأل اهللا تعاىل خالالً ثالثاً(( 
  469  ...................................  ...))قال يزعم حممد أنه يأتيه خرب السماء وال يدري  إن قائالً (( 
  330  ........................................))كان رجالً حيياً سترياً ال يرى من جلده   Àإن موسى (( 
  111  ..................................  ...))أن موسى قام خطيباً يف بين إسرائيل فسئل أي الناس أعلم (( 
  82  .........................................  ))إن هذا الوجع والسقم رجز عذب به بعض األمم قبلكم(( 
  407  .........................................))ء شفاء من كل داء إال من السام  إن هذه احلبة السودا(( 
  414  ..............................  .))إن يكن نبياً فسيخرب، وإال فسيذهله هذا السحر حىت يذهب عقله(( 
  245  ..........................................  ...))سحاء الليل  ، ال يغيضها نفقة، إن ميني اهللا مألى(( 
  444  .........................................................  .))إنا إذا شئنا أن خنرجكم أخرجناكم(( 
  458  .........................................  !))مهاأنزعت الرمحة من قلبك حني متر باملرأتني على قتال(( 
  274  .................................  ...))أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، أما جتد يف التوراة  (( 
  139  ..........................  ...))أنشدكم باهللا وبالتوراة اليت أنـزهلا اهللا على موسى يوم طور سيناء (( 
  263  ..........................  ...))أنشدكم باهللا وبأيامه عند بين إسرائيل هل تعلمون أنه جربيل وهو  (( 
  224  .....................................  ...))من األمم كما بني صالة  إمنا أجلكم يف أجل من خال (( 
  110  ...................................  ...))إمنا مسي اخلضر أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تز  (( 
  51  ........................  ...))إمنا مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عماالً فقال من يعمل يل  (( 
  221  ........................  ...))إمنا مثلنا ومثل أهل الكتابني قبلنا كمثل رجل استأجر أجراء يعملون  (( 
  81  ................................  ...))قالوا هطاً مسعاناً أزبة مزبا فهي بالعربية حبة حنطة محراء  إم (( 
  410  .............................  ...))إم ال حيسدونا على شيء كما حيسدونا على يوم اجلمعة اليت  (( 
  414  .......................................................  .))إين أوعك كما يوعك الرجالن منكم(( 
  294  ....................................  ...))قال فأنشدك  . أهكذا جتدون حد الزاين فيكم؟ قال نعم(( 
  407  ................................  ...))ت رددت عليهم فيستجاب يل فيهم وال  أو مل تسمعي ما قل(( 



  455  ....................................................................  ))أي رجل عبد اهللا فيكم؟(( 
  463  .........................................  ...))يريد عبد   -أي سعد أمل تسمع ما قال أبو حباب (( 
  225  .......................  ...))إياكم واحلسد فإن احلسد يأكل احلسنات كما تأكل النار احلطب أو  (( 
  218  .................................  ...))الناس لو  أيها الناس أظلتكم الفنت كقطع الليل املظلم، أيها (( 
  391  ...................................  ...))بني  ’ بسم اهللا الرمحن الرحيم هذا كتاب من حممد النيب (( 
  258  ......................................................  .))بطاعتهم يف حترمي احلالل وحتليل احلرام(( 
  139  ....................................................  ))بل أنتم فيها خالدون ال خيلفكم فيها أحد(( 
  407  ......................................................  ))بل قال سام عليكم، أي تسأمون دينكم(( 
  170  ............................ ...))إعجاب املرء بنفسه  ثالث مهلكات شح مطاع، وهوى متبع، و(( 
  85  ................................  ...))ثالثة هلم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن مبحمد  (( 
  264  ....................................................................................  ))جربيل(( 
  458  .................................................................  ))خذ جارية من السيب غريها(( 
  365  .............................................  .))خري نسائها مرمي ابنة عمران وخري نسائها خدجية(( 
  225  ..........................  ...))قة دب إليكم داء األمم قبلكم؛ احلسد والبغضاء والبغضاء هي احلال(( 
  80  ........................  ...))دخلوا الباب الذي أمروا أن يدخلوا فيه سجداً يزحفون على أستاههم  (( 
  436  .............................  ...))ذاك جربائيل بعث إىل بين قريظة يزلزل م حصوم، ويقذف  (( 
  438  ....................................................................  ))ذاك رجل جناه اهللا بوفائه(( 
  244  ....................................  .))رب خنلة مدالة عروقها در وياقوت أليب الدحداح يف اجلنة(( 
  59  ...........................................))تل نبياً، أو رجل أمر باملنكر و ى عن املعروفرجل ق(( 
  313  ........................................  .))رجل قتل نبياً، أو رجل أمر باملنكر وى عن املعروف(( 
  214  ....................................................................................  ))الرجم(( 
  331  ..........................................  .))رمحة اهللا على موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصرب(( 
  411  .....................................................................))سحرتين يهود بين زريق(( 
  198  .................................  ...))أخذ يعقوب  سلوا عما شئتم ولكن اجعلوا يل ذمة اهللا وما (( 
  268  .......................................  ...))سلوا عما شئتم، ولكن اجعلوا يل ذمة اهللا وما أخذ  (( 
  387  .........................................  ...))وهو يف  ’ مسع عبد اهللا بن سالم بقدوم رسول اهللا (( 
  226  ..........................................  ...))سيصيب أميت داء األمم، قالوا يا نيب اهللا وما داء  (( 
  137  ..................................  .))..الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بين إسرائيل، أو على  (( 
  81  ...............................................  ))الطاعون رجز أو عذاب عذب به من كان قبلكم(( 
  263  ..................................  ))عليكم بذلك عهد اهللا وميثاقه لئن أنا أخربتكم بذلك لتصدقين(( 



  34  ...............................................................................  .))فأبواه يهودانه(( 
  263  .......................................  ...))قالوا فأخربنا عن الروح  -وفيه-فاسألوا عما بدا لكم(( 
  271  ..........................................  .))وليهفإن وليي جربيل ومل يبعث اهللا نبياً قط إال وهو (( 
  438  .....................................................................  ))فذاك إىل سعد بن معاذ(( 
  114  ...............................  .))فلو كنت مثّ ألريتكم قربه إىل جانب الطريق عند الكثيب األمحر(( 
  134  ...................................  ...))إن اهللا ملا حرم عليهم شحومها مجلوها  . قاتل اهللا اليهود(( 
  79  ....................................  ...))ادخلوا الباب سجداً، وقولوا حطة  ((قال اهللا لبين إسرائيل(( 
  80  .........................  )) إسرائيل ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكمقال اهللا لبين(( 
  469  ......................................................  ))قد مات اليوم عظيم من عظماء املنافقني(( 
  438  ..........................................................................  ))قوموا إىل سيدكم(( 
  79  .................................  ...))قيل لبين إسرائيل ادخلوا الباب سجداً، وقولوا حطة، فدخلوا  (( 
  59  ...............................  ...)) كانت بنوا إسرائيل تسوسهم األنبياء، كلما هلك نيب خلفه نيب(( 
  217  .............................................................................  .))كذبت يهود(( 
  217  .........................................  ...))كذبت يهود، كذبت يهود، لو أراد اهللا خلقها مل  (( 
  388  ....................................  ...))كذبتم لن نقبل قولكم أما آنفا فتثنون عليه من اخلري ما  (( 
  453  .....................................  ...))كذبتم لن نقبل قولكم، أما آنفا فتثنون عليه من اخلري  (( 
  139  ............................................................  ))ال خنلفكم فيها أبداً! كذبتم واهللا(( 
  365  .................................  ...))كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان حبضنيه اال ما كان من  (( 
  35  ............................  .))كلُّ مولُود يولَد علـى الفطْرة حتـى يكون أَبواه يهودانِه أَو ينصرانِه(( 
  38  ..................................  ))كل مولود يولد على الفطرة حىت يكون أبواه يهودانه أو ينصرانه(( 
  244  ................................................... ))يب الدحداحكم من عذق رداح يف اجلنة أل(( 
  365  ................................  ...))كمل من الرجال كثري ومل يكمل من النساء إال آسية امرأة  (( 
  218  ...............................  .))كيف بك إذا أخرجت من خيرب تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة(( 
  459  .....................................................................  ))كيف رأيت يا عائشة؟(( 
  408  ................................  ...))ال أحد أصرب على األذى من اهللا يدعون له الصاحبة والولد  (( 
  426  ...............................  ...))فمن خرج عليك من أصحايب فسألك عين  ال تربح مقامك، (( 
  469  ...........................................  .))ال ختافوا، فإمنا هبت ملوت عظيم من عظماء الكفار(( 
  285  ................................  ...))ال تشركوا باهللا شيئاً وال تسرقوا وال تزنوا وال تقتلوا النفس  (( 
  33  .........................  ...))ال تصدقوا أهل الكتاب وال تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنـزل إلينا  (( 
  418  ............................................................  .))تفتاتن علي بشيء حىت ترجعال (( 



  459  ................................................  .))ال تقويل ذلك، فإا أسلمت وحسن إسالمها(( 
  124  .........................  ...))ال تقوم الساعة حىت يقاتل املسلمون اليهود، فيقتلهم املسلمون حىت  (( 
  225  ............................  ...))ال حسدونا على شيء كما حيسدونا على اجلمعة اليت هدانا اهللا  (( 
  217  ..............................................................................  ))ال وعم ذاك؟(( 
  331  ....................................  ...)) أحد عن أحد من أصحايب شيئاً فإين أحب أن  ال يبلغين(( 
  123  .............................................................  ))ال جيتمع دينان يف جزيرة العرب(( 
  144  ...................................  ...))ال يسمع يب أحد من هذه األمة وال يهودي وال نصراين  (( 
  436  .......................................................  .))ال يصلني أحد العصر إال يف بين قريظة(( 
  134  ............................................................................. .))هو حرام. ال(( 
  134  .....................................  ...))رم عليهم الشحوم  إن اهللا ح -ثالثاً  -لعن اهللا اليهود (( 
  95  .......................................  .))لعن اهللا اليهود؛ حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها(( 
  95  ................................  ...))لعنة اهللا على اليهود والنصارى؛ اختذوا قبور أنبيائهم مساجد،  (( 
  200  ............................................  ))لقد حكمت فيهم حبكم اهللا من فوق سبع مساوات(( 
  434  ..............................................  ))لقد حكمت فيهم حبكم اهللا من فوق سبعة أرقعة(( 
  Œ((  ............................................................  200لقد حكمت فيهم حبكم اهللا (( 
  397  ....................................  ...))لقد سألين هذا عن الذي سألين عنه، ومايل علم بشيء  (( 
  319  ...................................  ...))لكل نيب والة من النبيني وإن وليي منهم أيب وخليل ريب  (( 
  436  .............................................................  .))مل؟ أظنك مسعت يل منهم أذى(( 
  114  ...................................  ...))ملا أسري يب مررت مبوسى وهو قائم يصلي يف قربه عند  (( 
  424  ................................  ))اللهم اكفين بن األشرف مبا شئت يف إعالنه الشر وقوله األشعار(( 
  436  .........................................................  ))لو قد رأوين مل يقولوا من ذلك شيئاً(( 
  255  ....................................  ...))ليس اخلرب كاملعاينة إن اهللا خرب موسى مبا صنع قومه يف  (( 
  416  .....................................  .))ما أصابين شيء منها إال وهو مكتوب علي وآدم يف طينته(( 
  225  .........................  ...))على شيء ما حسدتكم على آمني فأكثروا من   ما حسدتكم اليهود(( 
  416  ......................................  ...))ما زالت أكلة خيرب تعاودين كل عام، حىت كان هذا  (( 
  80  .......................................  ...))ما مثل هذه الثنية الليلة إال كمثل الباب الذي قال اهللا  (( 
  365  .................................  ...))ما من بين آدم مولود إال ميسه الشيطان حني يولد فيستهل  (( 
  458  .........................................................................  .))هودخمرييق سابق ي(( 
  413  ...........................  .))وأخذ عن النساء والطعام والشراب، فهبط عليه ملكان’ مرض النيب (( 
  459  ..................................................................................))مضمضن(( 



  85  ..........................................  ...))من أسلم من أهل الكتابني فله أجره مرتني، وله ما  (( 
  405  ...................................................................  .))من تشبه بقوم فهو منهم(( 
  459  ..........................................................  .))من تغامزكن ا، واهللا إا لصادقة(( 
  113  ..................................  ...))وبرهاناً، وجناة يوم القيامة   من حافظ عليها كانت له نوراً(( 
  256  .........................  ...))نعم هل تضارون يف رؤية الشمس بالظهرية ضوء ليس فيها سحاب  (( 
  439، 436، 276  .........................................................................  ))نعم(( 
  142  ...................................  ...))نعم، هل تضارون يف رؤية الشمس بالظهرية، ضوء ليس  (( 
  443  ..............................................................  .))هؤالء املغضوب عليهم اليهود(( 
  445  ....................................  ...))ه بسم اهللا الرمحن الرحيم  هذا كتابه اىل أهل أذرح و في(( 
  407  .......................................................................  ))هل تدرون ما قال؟ (( 
  416  ...............................................................  ))هل جعلتم يف هذه الشاة مساً؟(( 
  436  ..........................................................................  ))هل مر بكم أحد؟(( 
  357  ..................................................................  .))هم يف الظلمة دون اجلسر(( 
  423  ....................................................  ))…خذهم ال بارك اهللا فيهم … هم لك (( 
  144  .......................................  ...))ال يسمع يب أحد من هذه  ، والذي نفسي حممد بيده(( 
  416  ...................................................  .))ا ال أم غريها هذا أوان انقطاع أريوأن(( 
  308  .....................................  ...))وكيف  ، وذاك عند ذهاب العلم قال قلنا يا رسول اهللا(( 
  è((... .....................................  347وقد روِيت هذه القصة مطولة عن مجاعة من السلف (( 
  275، 273  .......................................................................  ))وال على أحد(( 
  420  .......................................  ...))يا أبا احلباب ما خبلت به من والية يهود على عبادة  (( 
  313  ..................................  ...))يا أبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل ثالثة وأربعني نبياً من أول  (( 
  60  .......................................  ...))يا أبا عبيدة، قتلت بنو إسرائيل ثالثة وأربعني نبياً أول  (( 
  264  ........................................................  ))يا ابن اخلطاب أال أقرئك آيات نزلن؟(( 
  436  ............................................  .))يا إخوان القردة هل أخزاكم اهللا وأنزل بكم نقمته(( 
  433  ........................................  ))ويا إخوان اخلنازير ويا عبدة الطاغوتيا إخوان القردة (( 
  417  ......................................  ...))ما أزال أجد أمل الطعام الذي أكلت خبيرب ~ يا عائشة (( 
  412  ...............................  ...))يا عائشة أشعرت أن اهللا أفتاين فيما استفتيته فيه أتاين رجالن  (( 
  400  .............................................................  ))يا عائشة إن اهللا ال حيب الفحش(( 
  258  .........................................................  .))يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك(( 
  422  .....................................................  ))-أي أصحايب- يا حممد أحسن اىل موايل (( 



  221  ...........................  ...))يا معشر املسلمني اهللا اهللا أبدعوى اجلاهلية وأنا بني أظهركم بعد  (( 
  388  ..................................  ...))يا معشر اليهود أروين اثىن عشر رجال يشهدون إنه ال إله  (( 
  453  ..................................  ...))يا معشر اليهود أروين اثىن عشر رجالً يشهدون أنه ال إله  (( 
  91  .........................................  ...))معشر اليهود، أروىن اثىن عشر رجالً يشهد أن ال   يا(( 
  421، 418  .............................  ...))يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب  (( 
  381  ...................................... ...))يا يهودي من كل خيلق، من نطفة الرجل ومن نطفة  (( 
  297  .................................  ...))يا يهودي، نشدتك بالذي أنزل التوراة على موسى، وفلق  (( 
  142  .....................................................................  .))قبورهايهود تعذب يف (( 

  



  

��س ا���ر  

  
  ÿ  ((...  ................................  39ومل يكن من األنبياء من لـه امسان إال إسرائيل وعيسى ((..  
  81  ................................  ...))فقالوا حنطة حبة محراء فيها شعرية، فأنـزل  } وقُولُواْ حطَّةٌ{(( 
  358  .........................................  ...))حرب من اليهود، وقال أرأيت إذ يقول  ’ أتى النيب (( 
  306  ...........................................  ...))عامة من يهود مساهم،   ابن مشكم يف’أتى النيب (( 
  302  ................................  ...))حممود بن سيحان وعمر بن أصان وحبري  ’ أتى رسول اهللا (( 
  258  ................................................  ))ويف عنقي صليب من ذهب’ أتيت رسول اهللا (( 
  296  ............................  ...))مكتوباً يف التوراة أكحل أعني ’ أحبار اليهود وجدوا صفة حممد (( 
  114  ...............................  ...))جع إىل  فلما جاءه صكه فر Àأرسل ملك املوت إىل موسى (( 
  463  .....................................  ...))اعف عنه يا رسول اهللا واصفح، فواهللا لقد أعطاك اهللا  (( 
  290  ......................................  ...))أال تعطون هذه حقها فقالوا ال جند هلا حقاً يف كتابنا  (( 
  405  ..............................  ...))الراعن من القول السخري منه اهم اهللا أن يسخروا من قول  (( 
  81  ...............................................................................  ))الرجز الغضب(( 
  81  .................................................................  ))ما الربدالرجز إما الطاعون، وإ(( 
  81  ....................................................................................  ))الطاعون(( 
  160  .........................  ...))القلوب أربعة قلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب مصفح فذلك  (( 
  80  .........................................  ...)){ قال ركعاً } ادخلُواْ الْباب سجداً{اليهود قيل هلم (( 
  258  .........................................  ...))أما إم مل يكونوا يصومون هلم، وال يصلون هلم،  (( 
  78  ..................................................  ))دخوهلم أمروا أن يسجدوا على وجوههم حال(( 
  170  .................................  ...))إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع اهلوى وطول األمل؛ أما  (( 
  456  .......................................  ...))إن اهللا تبارك وتعاىل ملا أراد هدى زيد بن سعية قال  (( 
  217  ...............................................  .))إن اليهود تقول إن العزل هو املوؤودة الصغرى(( 
  256  ...........................................  ...))قالوا يا رسول اهللا هل  ’ أن أناساً يف زمن النيب (( 
  218  ..................................  ...))كان عامل يهود خيرب على أمواهلم وقال  ’ رسول اهللا إن (( 
  269  ...................................  ...))أن  ، أن نبيهم أخربهم Àأن سبب عداوة اليهود جلربيل (( 
  259  ...............................  ...))أن كعب بن األشرف انطلق إىل املشركني من كفار قريش،  (( 
  110  ............................  ...))إن نوفاً البكايل يزعم أن موسى صاحب اخلضر ليس هو موسى  (( 



  217  ..........................  ...))هودية كانت ختدمها فال تصنع عائشة إليها شيئاً من املعروف  أن ي(( 
  91  ..................................  ...))وأنا معه حىت دخلنا كنيسة اليهود باملدينة يوم  ’ انطلق النيب (( 
  259  ...............................  ...))انطلقوا إىل حالل اهللا فجعلوه حراماً، وانطلقوا إىل حرام اهللا  (( 
  133  .............................  ...))عليهم بذلك وما  إمنا حرم اهللا ذلك عليهم عقوبة ببغيهم فشدد (( 
  166  ...............................................  .))إمنا مسيت األهواء ألا وي بصاحبها يف النار(( 
  406  ........................................  ...))بلسان الفارسية األمنة فإن  ) مترس(إنه ذكر يل أن (( 
  290  ..................................  ...))إين كنت أريد أن اكتب السنن، وإين ذكرت قوماً كانوا  (( 
  85  ..................................  .))ناً مجيالًيوم الفتح فقال قوالً حس’ إين لتحت راحلة رسول اهللا (( 
  459  ..............................................  ...))إين واهللا يا نيب اهللا لوددت أن الذي بك يب،  (( 
  407  .......................................................................  ))أو مل تسمع ما قالوا؟(( 
  79  .......................................................................  ))أي احطط عنا خطايانا(( 
  313  ............................................................  ))أي الناس أشد عذاباً يوم القيامة؟(( 
  303  .........................  ...))أي بكتابكم وكتام ومبا مضى من الكتب قبل ذلك وهم يكفرون  (( 
  78  ....................................................................................  ))أي ركعاً(( 
  55  .......................................  ...))يف حجة حجها رأى من  _ بلغنا أن عمر بن اخلطاب (( 
  397  ......................................  ...))يف حرث وهو متكىء على عسيب  ’ بينا أنا مع النيب (( 
  384  .............................  ...))جئت بين عبد األشهل يوماً ألحتدث فيهم وحنن يومئذ يف هدنة  (( 
  268  ................................  ...))فقالوا يا أبا القاسم  ’ حضرت عصابة من اليهود رسول اهللا (( 
  296  .................................  ...))بني أيب بكر وعمر  ’ ت إىل املدينة فتلقاين رسول اهللا خرج(( 
  224  ..................................  ...))فقالوا السام عليك يا حممد ’ دخل اليهود على رسول اهللا (( 
  416  ..................................  ...))يف وجعه الذي قبض فيه فقلت  ’ دخلت على رسول اهللا (( 
  244  ..................................................................  .))ربح بيعك يا أبا الدحداح(( 
  81  ............................  ...))تاههم وقالوا حنطة فذلك  ركعاً من باب صغري فدخلوا من قبل أس(( 
  78  .........................................................................  ))ركعاً من باب صغري(( 
  412  .....................................  ...))رجل من بين زريق يقال لـه لبيد  ’ سحر رسول اهللا (( 
  80  ...........................................  ...))حىت إذا كان من آخر الليل  ’ سرنا مع رسول اهللا (( 
  454  .........................................  ...))وهو يف  ’ مسع عبد اهللا بن سالم بقدوم رسول اهللا (( 
  171  ........................  ...))فجعل يشتري من كان  () ين رأس اجلالوت شهدت فتح اوند فجاء(( 
  466  ...................................  ...))فجئت حىت خلوت بأيب فقلت أحق ما تقول؟ فقال إي  (( 
  144  .............................  ...))فجعلت أقول أين تصديقها يف كتاب اهللا، وقلما مسعت حديثاً  (( 



  79  .............................................................................  ))فدخلوا على شق(( 
  95  ...............................................................  ))’قاتل اهللا فالناً أمل يعلم أن النيب (( 
  445  ....................  ...))فغلب على النخل واألرض وأجلأهم إىل قصرهم فصاحلوه  قاتل أهل خيرب (( 
  306  ....................................  ...))يا حممد ما جئتنا  ’ قال ابن صوريا الفطيوين لرسول اهللا (( 
  313  ................................  ...))قتلت بنو إسرائيل ثالمثائة نيب من أول النهار مث أقاموا سوق  (( 
  331  ..................................  ...))ذات يوم قسماً فقال رجل من األنصار  ’ قسم رسول اهللا (( 
  79  ...........................................................................  ))قولوا ال إله إال اهللا(( 
  79  .............................................................  ))قولوا هذا األمر حق كما قيل لكم(( 
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  99  ..........................................))، فعند ذلك  Àكان علم اهللا وحكمته يف ذرية إبراهيم (( 
  358  .....................................  ...))كان لنا جار من يهود يف بين عبد األشهل قال فخرج  (( 
  97  .....................................  .))املوت ليستوفوا آجاهلم كان موم عقوبة هلم فبعثوا من بعد(( 
  59  .................................  ...))نوح وهود وصاحل  . كانت األنبياء من بين إسرائيل إال عشرة(( 
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  415  .............................................  ))شاة فيها سم’ ملا فتحت خيرب أهديت لرسول اهللا (( 
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  107  ......................................  ...))يا رسول اهللا إنا ال نقول لك كما قالت بنو إسرائيل  (( 
  59  ..................................................  ))يا رسول اهللا أي الناس أشد عذاباً يوم القيامة؟(( 
  416  .....................................  ...))زال يصيبك كل عام وجع من الشاة  يا رسول اهللا ال ي(( 
  217  ................................................  .))يا رسول اهللا هل للقرب عذاب قبل يوم القيامة(( 
  142  ............................................  ...))قال  ) يا رسول اهللا، هل نرى ربنا يوم القيامة؟(( 
  466  ............................. ...))يا قوم أذكّركم اهللا أال ختذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر من  (( 
  306  ......................................  ...))مثَلُ  {تابكم قال ألستم تقرؤون يف ك! يا كعب أسلم(( 
  457  ...................................  ...))يا معشر يهود واهللا لقد علمتم أن نصر حممد عليكم حلق (( 
  458  ..............................  ...))يا نيب اهللا أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضري  (( 
  134  ..............................  ...))وتطلي  . يارسول اهللا أرأيت شحوم امليتة فإا يدهن ا اجللود(( 
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  122  ......................... ................................ ................................   املؤرخون
  206،217،223،229،231،313،391،404،406،463،465  .....................   املؤمنون
  346، 5  ..................... ................................ ................................   املتأخرون
  346  ......................... ................................ ................................   املتقدمون
  6  ............................... ................................ ................................   احملققون
  343  ......................... ................................ ................................   مردة اجلن
  325  .......................... ................................ ................................   املرسلون

  44  ...................... ................................ ................................   املزارعني اليهود
  196  ......................... ................................ ................................   املساكون
  469، 467، 463، 450، 409، 202، 124  ............. ................................   املسلمون
  319  .......................... ................................ ................................   مسلمون
، 405، 396، 391، 386، 384، 337، 217، 216، 122، 100، 51، 45، 42  ....   املسلمون

408 ،422 ،451 ،454 ،463 ،464 ،465 ،466 ،467 ،468  
  275  ..................... ................................ ................................   مشركو قريش
  134،223،259،275،406،408،423،456،463  . ................................   املشركون
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  122، 43  .................... ................................ ................................   أورشليم
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  123، 44  ...................... ................................ ................................   فرنسا
  336، 323، 291، 114، 108، 51، 45، 44، 41  ...... ................................   فلسطني
  431، 386، 385  ............... ................................ ................................   قباء

  43  ...................... ................................ ................................   كنيسة صهيون
  171، 13، 12، 11  ........... ................................ ................................   الكوفة
  289  ............................. ................................ ................................   لندن
  123  .............................. ................................ ................................   ار

  122  ...................... ................................ ................................   املدينة املنورة
  43  .......................... ................................ ................................   مدينة داود

، 386، 384، 308، 306، 296، 294، 200، 199، 197، 196، 112، 91، 86، 74  املدينة
391 ،421 ،423 ،430 ،431 ،436 ،438 ،445 ،450 ،454 ،463 ،465 ،466 ،

467 ،468 ،469  



  408  .................... ................................ ................................   املسجد األقصى
  408  ..................... ................................ ................................   حلراماملسجد ا
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  430  ............................... ................................ ................................   جند
  377، 376  ..................... ................................ ................................   جنران
  123  ............................ ................................ ................................   النمسا
     ................................ ................................ ............................  171اوند
  124  ............................ ................................ ................................   هولندا

  445  ....................... ................................ ................................   وادي القرى
  41  ........................ ................................ ................................   الوطن العريب

  40  ............................... ................................ ................................   يبوق
  465، 391، 384، 380  ...... ................................ ................................   يثرب
  385، 342، 257  .............. ................................ ................................   اليمن



  

�ص ا�)�راةوا�)'&�دوا%$#"���س +$  

  
  175  ..............   إن ما بني طريف جهنم مسرية أربعني سنة إىل أن ينتهوا إىل شجرة الزقوم نابتة يف أصل اجلحيم

وقد ميزتكم من الشعوب . وتكونون يل قديسني ألين قدوس أنا الرب... أنا الرب إهلكم الذي ميزكم من الشعوب
  182  ..................... ................................ ................................   ا يللتكونو

انظروا إين تالٍ عليكم اليوم بركة ولعنة الربكة إن مسعتم لوصايا الرب إهلكم، وزغتم عن الطريق اليت أنا سانها لكم 
  55  .............................. ................................ اليوم إىل اتباع آهلة غريبة مل تعرفوها

  201  ............................... ................................   .إنهم جيلٌ متقلّب أوالد ال أمانة فيهم
وإذا دفعها الرب إهلك إىل يدك . عملت معك حرباً فحاصرهامل تساملك بل ..و...حني تقترب من مدينة لكي حتارا

.وأما النساء واألطفال والبهائم وكل ما يف املدينة كل غنيمتها فتغنمها لنفسك. فاضرب مجيع ذكورها حبد السيف
   ................................ ................................ ...............................  439  

  201  ...... ................................   خيوطُهم ال تصري ثوباً، وال يكتسون بأعماهلم، أعماهلم أعمالُ إمث،
.اء، وال من أهل األرض، فإن كل ذلك خلقي وال حتلف بامسي كاذباً، ووقر والديكال تشرك يب شيئاً من أهل السم

   ................................ ................................ ...............................  285  
ال تقتل ال تزن ال تسرق ال تشهد على صاحبك شهادة زور ال تشته زوجة صاحبك وال تشته بيته وال حقله وال 

  53  ............. ................................   .عبده وال أمته وال ثوره وال محاره وال شيئاً مما لصاحبك
تشهد على قريبك شهادة زور التشته بيت قريبك التشته امرأة قريبك وال عبده وال أمته وال التقتل التزن التسرق ال

  53  ................................ ................................   .ثوره وال محاره وال شيئاً مما لقريبك
وقد اختارك الرب لكي تكون له شعباً خاصاً فوق مجيع الشعوب الذين على وجه . ألنك شعب مقدس للرب إهلك

  182  ......................... ................................ ................................   األرض
وإياك اصطفى الرب إهلك أن تكون له أمة خاصة من مجيع األمم اليت على وجه ألنك شعب مقدس للرب إهلك، 

  52  .......................... ................................ ................................   .األرض
  41  ........................... .لن يدعى امسك يعقوب من بعد، بل إسرائيل، ألنك صارعت اهللا والناس وغلبت

  55  ........................... ................................   ...واآلن إن امتثلتم أوامري وحفظتم عهدي 
يع الشعوب، ألن مجيع األرض يل، وأنتم واآلن إن امتثلتم أوامري وحفظتم عهدي، فإنكم تكونون يل خاصة من مج

  51  ............................... ................................   تكونون يل مملكة أحبار وشعباً مقدساً
وإن نسيت الرب إهلك، واتبعت آهلة غريبة وعبدا، وسجدت هلا، فأنا شاهد عليكم اليوم بأنكم لكون هالكاً 

  55  .................   كاألمم اليت أبادها الرب من أمامكم، لكون ألجل أنكم مل تسمعوا لصوت الرب إهلكم



  201  ................... ................................   ...يا أورشليم يا قاتلة األنبياء ورامجة املرسلني إليها 
  201  ....   يا أوالد األفاعي كيف تقدرون أن تتكلموا، بالصاحلات، وأنتم أشرار فإنه من فضلة القلب يتكلم اللسان
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  14  ....................... ................................ ................................   إثبات الرسالة

  13  ..................... ................................ ................................   اإلمجاع يف الفقه
  14  ...................... ................................ ................................   األصول األكرب
  14  ..................... ................................ ................................   وسطاألصول األ
  14  ........................ ................................ ................................   أصول الكالم

  195  .......................... ................................ ................................   التهذيب
  13  .......................... ................................ ................................   جامع الفقه

  14  ...... ................................ ................................   اخلفيف يف أحكام شرائع اإلسالم
  13  ............................. ................................ ................................  الرسالة

  6  ..... ................................ ................................   الصحيح املسبور من التفسري باملأثور
  14  ............................ ................................ ................................   القراءات

  13  ............. ................................ ................................   الكامل يف ضعفاء الرجال
  13  ............................... ................................   املدخل إىل مذهب الطربي ونصرة مذهبه
  13  ................................ ................................   املعاجم الثالثة الكبري واألوسط والصغري

  13  ........................ ................................ ................................   دباءمعجم األ
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  الصفحة  الشطر الثاين  الشطر األول  م

      ا  

  أبينا أن نقر اخلسف فينا  1
  

  أبينا أن نقر اخلسف فينا
  

69  

  الصواعق فاستدارا أصابته  2
  

  أصابته الصواعق فاستدارا
  

98  

  فاستنجد الصرب أو فاستشعر احلوبا  2
  

  لن تستطيع ألمر اهللا تعقيباً
  

21  

      ف  

  صاح القسيات يف أيدي الصياريف  3
  

  صاح القسيات يف أيدي الصياريف
  

157  

      ل  

  دق عن مثله اصطبار الصبور  4
  

  حدث مفظع وخطب جليل
  

20  

  ولكنه من خيذل اهللا خيذل  5
  

  ولكنه من خيذل اهللا خيذل
  

435  

      م  

  إين أمرؤ صرعي عليك حرام  6
  

  إين أمرؤ صرعي عليك حرام
  

109  

      ن  

  العجاج ذكرى فادعيتقد رفع   7
  

  بامسي إذا األنساب طالت يكفن
  

9  
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  320  ..................... ................................ ................................   ابن أيب اهلذيل
  265  ....................... ................................ ................................   ابن أيب ليلى
  467، 466، 416، 391، 385، 362، 349، 333، 209، 102  ...................   ابن إسحاق
  118  ........................ ................................ ................................   ابن املسيب
  127،153،164،184،186،190،228،234،281،349،353،394،453  ......   ابن جريج
  362  ......................... ................................ ................................   ابن جريح

ابن زيد
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  443  ........................ ................................ ................................   ابن شهاب
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،302،303  
ابن عباس
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،400،401  
  418،420،428،448،452،453،461  ............... ................................   ابن عباس

  442،449  .................. ................................ ................................   عباس ابن
  327  ........................ ................................ ................................   أبو الدرداء
  248  ........................ ................................ ................................   أبو الزعراء

  140  ..................... ................................ ................................   أبو بكر اهلذيل
  250  ....................... ................................ ................................   أيب البختري



  219،248،250،283،299،355  ...................... ................................   أيب العالية
  277  ................ ................................ ................................   أيب بكر بن عبد اهللا

  296، 241  ................... ................................ ................................   أيب بكر
  187  ......................... ................................ ................................   أيب جعفر

  193  ................ ................................ ................................   إسحاق بن عبد اهللا
  155  .......................... ................................ ................................   األعمش
  441  ............................. ................................ ................................   جابر

  279  ................ ................................ ................................   جعفر بن أيب املغرية
  364  ............................ ................................ ................................   جويرب
  �c2   ................................ ................................ ...........................  247ج
  314، 258، 250، 155  ..... ................................ ................................   حذيفة

  179  ............... ................................ ................................   حصني عن أيب مالك
  101،107،172،173،186،196،209،213،219،309،334،355  .................   الربيع
  462، 442، 427، 419، 346، 219، 119  .............. ................................   الزهري
  220،446  ............... ................................ ................................   أسلم زيد بن

  165  .................... ................................ ................................   سامل أيب النضر
السدي

   ................................ ................................ ................................ .....  
233،234،236،241،250،251،265،272،280،282،326،333،334،350،354

،355،361،364  
  364،368،370،372،399،402،425،447،448  ... ................................   السدي
  394، 327، 131، 118  ...... ................................ ................................   سعيد

  186  ..................... ................................ ................................   سفيان الثوري
  263  .......... ................................ ................................   شهر بن حوشب األشعري
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  املراجع
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بريوت، ط الثانية صحيح اجلامع الصغري وزيادته الفتح الكبري، حممد ناصر الدين األلباين، املكتب اإلسالمي   63
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عبد اهللا اجلبوري، مطبعة العاين بغداد، ط األوىل . د: اهللا بن مسلم الدينوري، حتقيقغريب احلديث، ابن قتيبة عبد   76
1397ç.  

غريب احلديث، أليب عبيد القاسم بن سالم اهلروي، دار الكتاب العريب بريوت، طبعة مصورة عن دائرة املعارف   77



  .1396çالعثمانية 

أمحد بن عبد الرزاق الدويش، دار العاصمة الرياض، : وترتيب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، مجع  78
  .1411çط األوىل 

  .1407çفتح الباري بشرح صحيح البخاري، أمحد بن علي بن حجر العسقالين، دار الريان القاهرة، ط الثانية،   79

  .الرياض فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري، الشوكاين، مكتبة املعارف  80

السسعيد بن بسيوين زغلول، : الفردوس مبأثور اخلطاب، أليب شجاع شربويه بن شهردار بن شريويه الديلمي، حتقيق  81
  .1406çدار الكتب العلمية بريوت، ط األوىل 

احلميد،  حممد حميي الدين عبد: الفرق بني الفرق، لعبد القاهر بن طاهر بن حممد البغدادي اإلسفرائيين التميمي، حتقيق  82
  .دار املعرفة بريوت

حممد إبراهيم نصر . د: الفصل يف امللل وواألهواء والنحل، البن حزم أيب حممد علي بن أمحد الظاهري، حتقيق  83
  .1405çعبد الرمحن عمرية، دار اجليل بريوت ، .ود

  .الفهرست، البن الندمي، دار املعرفة بريوت  84

  .1407çنور الدين علي بن أيب بكر، دار الريان القاهرة، جممع الزوائد ومنبع الفوائد، اهليثمي   85

  .1398çجمموع الفتاوى، مجع وترتيب عبد الرمحن بن قاسم العاصمي، ط األوىل   86

جمموعة، قطر ط األوىل : احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، أيب حممد عبد احلق بن عطية األندلسي، حتقيق  87
1402ç.  

  .أمحد شاكر، دار اآلفاق اجلديدة بريوت: صحيحاحمللى، ابن حزم، ت  88

املستدرك على الصحيحني، احلاكم أيب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا النيسابوري، دار الكتب العلمية بريوت، ط األوىل   89
1411ç.  

  .1406çاملستدرك على معجم املؤلفني، عمر رضا كحالة ، مؤسسة الرسالة بريوت، ط األوىل   90

عبد اهللا التركي، مؤسسة الرسالة بريوت، ط األوىل، . جمموعة بإشراف د: أمحد بن حنبل، حتقيقمسند اإلمام   91
1413ç.  

حممد عبد : املصنف يف األحاديث واآلثار، أليب بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة الكويف العبسي، ضبطه وصححه  92
  .1416çالسالم شاهني، دار الكتب العلمية بريوت، ط األوىل 

  .1405çامل الترتيل يف التفسري والتأويل، البغوي أبو حممد احلسني بن مسعود الفراء، دار الفكر بريوت، ط مع  93

  معجم األدباء، لشهاب الدين أيب عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا احلموي، دار إحياء التراث بريوت  94



بن عوض اهللا وعبد احملسن احلسيين، دار طارق : املعجم األوسط، أليب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين، حتقيق  95
  .احلرمني االهرة

معجم البلدان، أليب عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا احلموي الرومي البغدادي، دار إحياء التراث العريب بريوت،   96
1399ç.  

ة األوقاف العراقية، محدي عبد ايد السلفي، نشر وزار: املعجم الكبري، أليب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين، حتقيق  97
  .1400çط األوىل 

أمري علي مهنا، وعلي حسن فاعور، دار املعرفة : امللل والنحل، حممد بن عبد الكرمي بن أيب بكر الشهرستاين، حتقيق  98
  .1417çبريوت، ط السادسة 

ومصطفى عبد القادر عطا، حممد : املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم، عبد الرمحن بن علي بن حممد ابن اجلوزي، حتقيق  99
  .1412çدار الكتب العلمية بريوت، ط األوىل 

طاهر الزاوي وحمود الطناحي، : النهاية يف غريب احلديث، البن األثري أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري، حتقيق  100
  .املكتبة اإلسالمية

أمحد حجازي : بكر بن قيم اجلوزية، حتقيق هداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى، لشمس الدين حممد بن أيب  101
  .1407çالسقا، املكتبة القيمة مصر، ط الرابعة 

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أليب العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر بن خلكان، دار إحياء التراث   102
  .1417çالعريب بريوت، ط األوىل 

حممد أبو الفضل إبراهيم ، املكتبة العصرية ، : جالل الدين السيوطي ، حتقيق  للحافظ -اإلتقان يف علوم القرآن   103
  .هـ  1407بريوت ، / صيدا 

حممد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ، : ، حتقيق ) أبو بكر حممد بن عبد اهللا ( البن العريب  -أحكام القرآن   104
  .هـ  1408بريوت ، الطبعة األوىل ، 

  1405اليب بكر اجلصاص  حتقيق حممد الصادق قمحاوي دار احياء التراث بريوت أحكام القرآن   105

  هـ1422اساليب ارمني يف التصدي لدعوة املرسلني حممد املسند مؤسسة الرسالة دمشق  106

  1404اسباب الرتول للواحدي حتقيق سيد امحد دار القبلة جدة صقر   107

  للدكتور حممد السيد حسني الذهيب ، -اإلسرائيليات يف التفسري واحلديث   108

  ،.هـ  1390للدكتور رمزي نعناعة دار القلم ، دمشق ، الطبعة األوىل ،  -اإلسرائيليات وأثرها يف كتب التفسري   109

لسنة ، القاهرة ، الطبعة الدكتور حممد بن حممد أبو شهبة ، مكتبة ا -اإلسرائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري   110
  .هـ  1408الرابعة ، 

للعالمة حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي  دار الفكر للطباعة  -أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن   111



  1415.بريوت.والنشر

  إظهار احلق، رمحة اهللا اهلندي  حتقيق عمر الدسوقي املكتبة العصري صيدا  112

  1400خلري الدين الزركلي ، دار العلم للماليني ، بريوت ، الطبعة اخلامسة ،  - األعالم   113

  هـ 1410للدكتور حممد الزحيلي ، دار القلم ، دمشق ، الطبعة األوىل ،  -اإلمام الطربي   114

ادل عبد الشيخ ع: هـ ، حتقيق  745ت ) أيب حيان األندلسي ( حملمد بن يوسف الشهري بـ  -البحر احمليط   115
  هـ 1413املوجود و الشيخ علي حممد معوض ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة األوىل 

  بريوت.     مكتبة املعارف) ابن كثري( أليب الفداء إمساعيل بن كثري الشهري بـ  -البداية والنهاية   116

  .هـ  1414البشري ، مصر ، الطبعة األوىل ، للدكتور فتحي حممد الزغيب ، دار  -تأثر اليهودية باألديان الوثنية   117

  هـ1393إبراهيم الترزي : تاج العروس للزبيدي،، حتقيق  118

حممد أبو الفضل إبراهيم ، دار : أليب جعفر حممد بن جرير الطربي ، حتقيق  -) تاريخ الطربي ( تاريخ األمم وامللوك   119
  .سويدان ، بريوت 

  .م،بريوت1980سون الطبعة األوىل،دارالقلمتاريخ اللغات السامية، إسرائيل ولفن  120

  ،.هـ دار الكتب العلمية ، بريوت  463ت ) أبو بكر أمحد بن علي ( للخطيب البغدادي  -تاريخ بغداد   121

  هـ1389تاريخ بين إسرائيل من اسفارهم  حممد عزة دروزةاملكتبة العصريةصيدا   122

  .هـ  1407دار الفكر بريوت، ) ابن عساكر ( املعروف بـ للحافظ أيب القاسم علي بن احلسن  -تاريخ دمشق   123

الشيخ علي بن عبد العزيز الشبل ، دار العاصمة ، : لإلمام حممد بن جرير الطربي ،  حتقيق  -التبصري يف معامل الدين   124
  .هـ  1416الرياض ، الطبعة األوىل ، 

  1421يان الطائف تذكري النفس حبديث القدس  د سيد حسن العفاين مكتبة دار الب  125

  تفسري ابن ايب حامت حتقيق اسعد الطيب املكتبة العصرية صيدا  126

  .هـ  1973للشيخ حممد الطاهر بن عاشور ، الدار التونسية ،  -تفسري التحرير والتنوير   127

  تفسري احلسن البصري  128

د حكمت بشري ياسني  دار املآثر املدينة النبوية ) موسوعة الصحيح املسبور من التفسري باملاثور(التفسري الصحيح  129
1419  

الدكتور مصطفى مسلم حممد ، : هـ ، حتقيق  211لإلمام عبد الرزاق بن مهام الصنعاين ، ت  -تفسري القرآن   130
  .هـ  1410مكتبة الرشد ، الرياض ، الطبعة األوىل ، 



  .تفسري القرآن احلكيم الشهري بتفسري املنار، حملمد رشيد رضا، دار املعرفة بريوت، ط الثانية   131

  تفسري القرآن حممود شلتوت  حلقات يف جملة رسالة اإلسالم  132

  1418التفسري املنري د وهبة الزحيلي دار الفكر دمشق   133

  .هـ  1396الكتب احلديثة ، الطبعة الثانية ، للدكتور حممد حسني الذهيب ، دار  -التفسري واملفسرون   134

  .هـ  1411حممد عوامة ، دار القلم ، دمشق ، الطبعة الثالثة ، : للحافظ ابن حجر ، حتقيق  -تقريب التهذيب   135

  1401التلمود تارخيه وتعاليمه ـ ظفر اإلسالم خان دار النفائس بريوت   136

سعيد أمحد عراب، وزارة األوقاف : أليب عمر يوسف بن عبد الرب، حتقيق التمهيد ملا يف املوطأ م املعاين واألسانيد،  137
  املغربية

  1409ذيب األمساء واللغات للنووي دار الفكر بريوت   138

  هـ 1404للحافظ ابن حجر ، دار الفكر ، الطبعة األوىل ،  -ذيب التهذيب   139

الدكتور : هـ ، حتقيق  742اج يوسف املزي ، تللحافظ مجال الدين أيب احلج -ذيب الكمال يف أمساء الرجال   140
  .هـ  1415بشار عواد معروف ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، الطبعة السادسة ، 

  هـ1406التوراة تارخيها وغاياا ترمجة سهيل ديب  دار النفائس بريوت  141

  1404حممد شليب شتيوي مكتبة الفالح الكويت . التوراة دراسة وحتليل د  142

هـ ،  1376للعالمة الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي، ت  -الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان تيسري   143
  .هـ  1417مؤسسة الرسالة ، بريوت ، الطبعة الثالثة ، 

أمحد وحممد : هـ ، حتقيق  310أليب جعفر حممد بن جرير الطربي ، ت  -جامع البيان عن تأويل آي القرآن   144
ونسخة أخرى ؛ غري . د شاكر ، دار املعارف القاهرة دار املعارف ، مصر ، الطبعة الثانية شاكر ، و حممود حمم

    1405ونسخة دار الفكر   . هـ  1388مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده ، مصر ، الطبعة الثالثة ، : حمققة 
  بريوت

،  القاهرة      دار الشعب  )القرطيب ( الشهري بـ  أليب عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري ، -اجلامع ألحكام القرآن   145
.  

  1399جذور البالء عبد اهللا التالملكتب االسالمي بريوت   146

مسرية عبد اهللا بكر بناين ،معهد البحوث  -جهود اإلمامني ابن تيمية وابن قيم اجلوزية يف دحض مفتريات اليهود   147
  .هـ  1418أم القرى ، مكة املكرمة ، العلمية وإحياء التراث اإلسالمي ، مطابع جامعة 

  هـ 1383لشيخ اإلسالم ابن تيمية ، مطبعة املدين ، القاهرة ،  -اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح   148



  هـ1420حقيقة العالقة بني اليهود والنصارى واثرها على العامل اإلسالمي د امحد زايد دار املعايل عمان  149

هـ ، دار الكتب  430للحافظ أيب نعيم أمحد بن عبد اهللا األصفهاين ، ت  -فياء حلية األولياء وطبقات األص  150
  هـ 1409العلمية ، بريوت ، الطبعة األوىل ، 

  1421اخلطاب اليهودي بني املاضي واحلاضر  دزياد عليان دار الشهاب دمشق   151

  1419مكتبه التوبه  خطر التوراه على الكتاب  العرب  احملدثني فضل بن عمار العماري الرياض     152

  م، دار احلرية للطباعة،1981أمحد سوسه، مفصل العرب واليهود يف التاريخ، الطبعة اخلامسة، .د  153

  .هـ  1405دار اإلميان ، دمشق ، الطبعة الثانية ،   154

  .هـ  1403للسيوطي ، دار الفكر ، الطبعة األوىل ،  -الدر املنثور يف التفسري املأثور   155

الدكتور عبد املعطي قلعجي ، دار الريان للتراث ، : للبيهقي ، حتقيق  -ومعرفة أحوال صاحب الشريعة  دالئل النبوة  156
  .هـ  1408القاهرة ، الطبعة األوىل ، 

ويهود املدينة دفارس اجلميل من اصدارات مؤسسة امللك فيصل للبحوث والدراسات ’ الرسول   157
  هـ1422اإلسالمية

  هـ1417اليهودية والنصرانية واالسالم د عمر الداعوق دار البشائر الروح القدس جربيل يف   158

 1408روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ، للعالمة حممود شكري األلوسي ، دار الفكر ، بريوت ،   159
  .هـ 

اإلسالمي ، الطبعة األوىل ، لإلمام أيب الفرج عبد الرمحن بن علي اجلوزي ، املكتب  -زاد املسري يف علم التفسري   160
  .هـ  1385

شعيب وعبد القادر األرنؤوط، مؤسسة الرسالة ، الطبعة : البن قيم اجلوزية ، حتقيق  - زاد املعاد يف هدي خري العباد   161
  .هـ  1418الثانية ، 

اإلسالمي ، الطبعة للشيخ العالمة حممد ناصر الدين األلباين ، املكتب  - ) الصحيحة والضعيفة( سلسلة األحاديث  162
  هـ 1405الرابعة ، 

حممد فؤاد عبد : هـ، حتقيق  275للحافظ أيب عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين ابن ماجه ، ت  -سنن ابن ماجه   163
  .الباقي ، دار احلديث ، القاهرة 

ي الدين عبد حممد حم: هـ ، ضبط  275للحافظ أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين ، ت  -سنن أيب داود   164
  .احلميد ، املكتبة اإلسالمية ، إستانبول ، تركيا 

أمحد حممد شاكر ، دار : هـ ، حتقيق  279للحافظ أيب عيسى حممد بن عيسى بن سورة ، ت  -سنن الترمذي   165
  الكتب العلمية ، بريوت



ر حديث اكادمي باكستان، عبد اهللا هاشم، نش: سنن الدارمي،أبو حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن الدارمي، حتقيق  166
1404ç.  

  هـ 1413للبيهقي ، دار املعرفة ، بريوت ،  -السنن الكربى   167

سعد بن عبد اهللا آل محيد ، دار الصميعي ، الرياض . د : للحافظ سعيد بن منصور حتقيق  -سنن سعيد بن منصور   168
  .هـ  1417، الطبعة األوىل 

  .مجاعة من العلماء ، باشراف شعيب االرناوؤط مؤسسة الرسالة: حتقيق للحافظ الذهيب ،  - سري أعالم النبالء   169

عامل الكتب    . مصطفى السقا ، و إبراهيم األبياري ، و عبد احلفيظ شليب : حتقيق : السرية النبوية البن هشام   170
  بريوت    1403

  هـ1419الشخصية اليهودية يف القران د صالح اخلالدي دار القلم  دمشق   171

للحافظ هبة اهللا  -أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة من الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة والتابعني من بعدهم  شرح  172
  .أمحد سعد محدان ، دار طيبة ، الرياض . د: بن احلسن الاللكائي ، ، حتقيق 

ة ، بريوت ، الطبعة األوىل حممد السعيد بسيوين زغلول ، دار الكتب العلمي: لإلمام البيهقي ، حتقيق  -شعب اإلميان   173
  .هـ  1410، 

: ، حتقيق ) أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصيب ( للقاضي عياض  -الشفا بتعريف حقوق املصطفى   174
  علي حممد البجاوي ، دار الكتاب العريب ، بريوت

  .ب اإلسالمي بريوتمصطفى األعظمي، املكت: صحيح ابن خزمية، أليب بكر حممد بن إسحاق بن خزمية، حتقيق  175

حممد فؤاد عبد الباقي ، مطبعة : لإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري حتقيق  -صحيح مسلم   176
  دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة

بدر بن يوسف املعتوق مطابع القبس التجارية ، الطبعة األوىل ، : البن جرير الطربي ، حتقيق  -صريح السنة   177
  .هـ  1405

  هـ1411الصهيونية بني الدين والسياسة، عبدالسميع اهلراوي اهليئة املصرية العامة للكتاب  178

  .، مطبعة مصر )  13( للدكتور أمحد حممد احلويف ، من سلسلة أعالم العرب ، رقم  -الطربي   179

  1421الطربي للدكتور حممد الزحيلي من سلسلة أعالم املسلمني دار القلم دمشق   180

  .هـ  1404للدكتور حممود بن الشريف ، دار عكاظ ، جدة ، الطبعة األوىل ،  -الطربي ومنهجه يف التفسري   181

حممود حممد : لتاج الدين أيب نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف السبكي حتقيق  -طبقات الشافعية الكربى   182
  هـ 1384احلليب وشركاه ، الطناحي و عبد الفتاح حممد احللو ، مطبعة عيسى ألبايب 

علي حممد عمر ، مطبعة اإلستقالل : للحافظ مشس الدين حممد بن علي بن أمحد الداودي حتقيق  -طبقات املفسرين   183



  .هـ  1392الكربى ، الطبعة األوىل ، 

دمام ، ال-عبد احلكيم حممد األنيس ، دار ابن اجلوزي : حتقيق . للحافظ ابن حجر -العجاب يف بيان األسباب   184
  .هـ  1418الطبعة األوىل ، 

رضاء اهللا بن حممد : ، حتقيق )أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن جعفر بن حيان ( أليب الشيخ األصبهاين  -العظمة   185
  .هـ  1408إدريس املباركفوري ، دار العاصمة ، الرياض ، الطبعة األوىل ، 

  هـ1410لدين صاحل  دار الصفا القاهرة  د سعد ا  العقيدة اليهودية، وخطرها على اإلنسانية  186

  عمدة القاري شرح صحيح الباري  بدر الدين العيين العيين  دار احياء التراث بريوت  187

  هـ1408العنصرية اليهوديةوآثارها يف اتمع اإلسالمي واملوقف منها أمحد الزغييب مكتبة العبيكان  الرياض   188

  .1402çط الثالثة  ،بريوت  دار الكتب العلمية البن اجلزري، ،غاية النهاية يف طبقات القراء  189

  البن قتيبة غريب القرآن  190

حمب الدين اخلطيب ، دار الريان للتراث ، : للحافظ ابن حجر ، حتقيق  -فتح الباري بشرح صحيح اإلمام البخاري   191
  .هـ  1409القاهرة ، الطبعة الثانية ، 

الثانية  للعالمة حممد بن علي بن حممد الشوكاين ، مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده ، مصر ، الطبعة -فتح القدير   192
  هـ 1383، 

حممد نصر ، و عبد : ، حتقيق) ابن حزم ( للعالمة علي بن أمحد ، الشهري بـ  -الفصل يف امللل واألهواء والنحل   193
  هـ 1405الرمحن عمرية ، دار اجليل ، بريوت ، 

علوي السقاف : صنعه  -فهارس رجال تفسري إمام املفسرين ابن جرير الطربي الذين ترجم هلم أمحد وحممود شاكر  194
  .هـ  1411، دار اهلجرة ، الرياض ، الطبعة األوىل ، 

  .البن الندمي ، مكتبة خياط ، بريوت  -الفهرست   195

  قاموس الكتاب املقدس  196

  د الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي ، دار اجليل ، بريوت - القاموس احمليط   197

  1414لعلوي بلفقيه  دار املهاجر املدينة النبوية القراءات العشر املتواترة على هامش املصحف   198

 1420دار قتيبه  :  القرآن والتوراه اين يتفقان واين يفترقاحنسن الباش دمشق   199

  ، دار املطبوعات الدولية،/هـ1400قصة األديان، دراسة تارخيية مقارنة، ،   200

  1419القصص القرآين د صالح اخلالدي دار القلم دمشق   201



  هـ1423النبياء البن كثري حتقيق سليم اهلاليل  دار النبالء عمانقصص   202

دار الكتاب العريب ، بريوت ، الطبعة ) علي بن حممد بن عبد الكرمي اجلزري ( البن األثري  -الكامل يف التاريخ   203
  .هـ  1406السادسة ، 

  هـ1415الكامل يف التاريخ البن األثري دار الكتب العلمية بريوت   204

  .1409çحيىي خمتار غزاوي، دار الفكر بريوت، ط الثالثة : الكامل يف ضعفاء الرجال، عبد اهللا بن عدي ، حتقيق  205

  كرت العمال للمتقي اهلندي دار الكتب العلمية  206

هـ  1408يوسف نصر اهللا ، دار القلم ، دمشق ، الطبعة األوىل ، . د : ترمجة  -الكرت املرصود يف قواعد التلمود   207
.  

لعالء الدين عليالبغدادي الشهري باخلازن ، ، مطبعة احلليب ،  -) تفسري اخلازن ( لباب التأويل يف معاين الترتيل   208
  هـ 1375القاهرة ، ، 

  هـ1498لباب النقول للسيوطي دار احياء العلوم بريوت   209

  ملصري ، دار صادر ، بريوتللعالمة أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي ا -لسان العرب   210

  .هـ  1390للحافظ ابن حجر ، شركة عالء الدين للطباعة والتجليد ، الطبعة الثانية ،  -لسان امليزان   211

عادل عبد املوجود وعلي حممد معوض، دار الكتب العلمية : لسان امليزان، أمحد بن علي بن حجر العسقالين، حتقيق  212
  .1416çبريوت، ط األوىل 

  هـ1415لعن اليهود ؟ أمحد احلاج دار ابن حزم بريوت ملاذا   213

للدكتور حممد علي البار دار القلم ، دمشق ،  -اهللا جل جالله واألنبياء عليهم السالم يف التوراة والعهد القدمي   214
  هـ 1410الطبعة األوىل ، 

  جملة البالغ من  خالل موقعها على  الشبكة العنكبوتية  215

  موقع الة على االنترنت 27ددجملة رسالة اإلسالم ع  216

  .للحافظ اهليثمي ، دار الكتاب العريب ، بريوت  -جممع الزوائد ومنبع الفوائد   217

عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي احلنبلي مكتبة : مجع وترتيب  -جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية   218
  1404املعارف املغرب 

حممد فؤاد عبد الباقي ، دار الفكر ، بريوت ، : حممد مجال الدين القامسي ، تصحيح وتعليق  للعالمة -حماسن التأويل   219
  هـ 1398الطبعة الثانية ، 

  تأليف  الشيخ حممد اخلضري بك" الدولة العباسية"حماضرات تاريخ األمم اإلسالمية   220



ابن ( غالب بن عطية األندلسي ، الشهري بـ  للقاضي أيب حممد عبد احلق بن -احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز   221
  .هـ  1413عبد السالم عبد الشايف حممد ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة األوىل ، : ، ، حتقيق ) عطية 

  هـ1415خمتار الصحاح حممد بن ايب بكر الرازي  حتقيق حممود خاطر مكتبة لبنان بريوت   222

هـ  1410للدكتور حممد علي البار ،دار القلم ، دمشق ، الطبعة األوىل ،  -القدمي املدخل لدراسة التوراة والعهد   223
.  

) احلاكم النيسابوري ( للحافظ أيب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا ، الشهري بـ  -املستدرك على الصحيحني يف احلديث   224
  .، دار الكتب العلمية ، بريوت 

ونسخة . هـ  1377أمحد حممد شاكر ، دار املعارف ، مصر ، : حتقيق لإلمام أمحد بن حممد بن حنبل ،  -املسند   225
  هـ 1416دار احلديث ، القاهرة ، الطبعة األوىل ، 

  مسند ايب يعلى  226

  هـ1418مسند عبد بن محيد حتقيق صبحي السامرائي مكتبة السنة القاهرة   227

  مشكل اآلثار الطحاوي  228

عبد اخلالق األفغاين ، الدار السلفية ، اهلند ، الطبعة . أ : شيبة ، حتقيق البن أيب  -املصنف يف األحاديث واآلثار   229
  .هـ  1399الثانية ، 

  .لياقوت احلموي ، دار إحياء التراث العريب ، لبنان  -معجم األدباء   230

  .هـ  1399ياقوت بن عبد اهللا احلموي ، دار إحياء التراث العريب ، بريوت ،  - معجم البلدان   231

  .محدي عبد ايد السلفي ، مطبعة الزهراء احلديثة ، الطبعة الثانية : للحافظ الطرباين ، حتقيق  - الكبري املعجم   232

  هـ1421معجم شيوخ الطربي  اكرم زيادة     عمان   233

  هـ1400معركة الوجود بني القرآن والتلمود د عبالستار السعيد دار النصر القاهرة  234

  .هـ  1410للعالمة حممد بن عمر فخر الدين الرازي دار الفكر ، بريوت ،  -)  التفسري الكبري( مفاتيح الغيب   235

  .هـ  1398مقدمة العالمة ابن خلدون ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة الرابعة ،   236

الكرمي ، ، ، دار القرآن ) تقي الدين أمحد بن عبد احلليم ( لشيخ اإلسالم ابن تيمية  -مقدمة يف أصول التفسري   237
  .هـ  1399بريوت ، الطبعة الثالثة ، 

  هـ1398دار القلم دمشق   عبد الرمحن امليداين  يهودية عرب التاريخ، مكايد  238

-هـ1410امللل والنحل، الشهرستاين،  دار املعرفة، بريوت، حتقيق عبداألمري مهنا، على فاعور، الطبعة األوىل   239
  م،1990



  ة الرياض احلديثة  الرياضمنهاج السنة البن تيمية  مكتب  240

  ناصر القفاري وناصر العقل دار الوطن الرياض: املوجز يف األديان واملذاهب املعاصرة، للشيخني  241

  .1984املوسوعة الفلسطينية، الد الثاين،   242

وموسوعة . 1975موسوعة املفاهيم واملصطلحات الصهيونية، القاهرة، مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية   243
  عبد الوهاب املسريي،. داليهود واليهودية والصهيونة 

  هـ1418املوسوعة امليسرة يف االديان واملذاهب املعاصرة   للندوة العاملية للشباب االسالمي ط الثالثة   244

، دار املعرفة علي حممد البجاوي: ميزان االعتدال يف نقد الرجال، للذهيب أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان، حتقيق  245
  .بريوت

  إبراهيم على سامل ، دار الشعب، القاهرة، ، εواملنافقون يف عهد رسول اهللا  النفاق  246

ابن األثري ( لإلمام جمد الدين أيب السعادات املبارك بن حممد اجلزري ، الشهري بـ  -النهاية يف غريب احلديث واألثر   247
  .الطناحي ، املكتبة العلمية ، بريوت طاهر أمحد الزاوي ، و حممود حممد : ، حتقيق 

  المطهر بن طاهر املقدسي  مكتبة الثقافة الدينية بورسعيد مصر)  البدأ والتاريخ(نوابغ الرواة يف رابعة املئات  248

  .مؤسسة مكة للطباعة . للعالمة حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية ، ت -هداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى   249

  هـ1416كر الديين اليهودي حسن ظاظا دار القلم دمشقوالف  250

  دار االرشاد  دمشق  الوثائق السياسية يف العهد النبوي   حممد محيد اهللا  251

إحسان عباس ، . د: أليب العباس أمحد بن حممد بن أيب بكر بن خلكان ، حتقيق  -وفيات األعيان وأنباء ابناء الزمان   252
  .هـ  1397دار صادر ، بريوت ، 

  هـ1408اليهود تاريخ وعقيدة د كامل سعفان دار االعتصام القاهرة   253

  اليهود يف القرآن  صالح ابو امساغيل دار الصحوة القاهرة  254

  هـ1400اليهود يف القرآن  فيف عبد الفتح طبارةدار العلم للماليني بريوت   255

  1402اليهود يف موكب التاريخ، صابر طعيمه، مكتبة القاهرة احلديثة،  256

  على عبد الواحدوايف  دار ضة مصر للطباعة القاهرة- اليهود واليهودية   257

 
 

  



  
  
  



  

  ا�&6)�ى ��س
  

  2  .....................................................................  أسباب اختيار املوضوع

  3  ........................................................................  :خطة البحث

  .Error! Bookmark not defined........  :منهج البحث

  .Error! Bookmark not defined..................  :وفيه: التمهيد

  .Error! Bookmark not defined.............  ترمجة الطربي 

  .Error! Bookmark not defined.......  :نسبــه -1

 Error! Bookmark  .  :احلالة السياسية والعلمية يف عصره -2

not defined.  
 Error! Bookmark not  ......... :حياته العلمية ونبوغه -3

defined.  
 Error! Bookmark not  ..............  :شيوخه وتالميذه -4

defined.  
  .Error! Bookmark not defined......  :شيوخه -أ

  .Error! Bookmark not defined....  :تالميذه -ب

 Error! Bookmark  .. :مكانته العملية وثناء العلماء عليه -5

not defined.  
 Error! Bookmark not  .....  :عقيدته ومذهبه الفقهي  -6

defined.  
  .Error! Bookmark not defined.........  :مؤلفاته  -7

  .Error! Bookmark not defined.............:وفاته -8



:وقيمته العلمية»جامع البيان عن تأويل آي القرآن«التعريف 
  .....................Error! Bookmark not defined.  

 !Error  ....................  :عرض جممل حلديث القرآن عن اليهود

Bookmark not defined.  
 Error! Bookmark not:الروايات اإلسرائيلية يف التفسري

defined.  
 Error! Bookmark  ...  :الطربي من اإلسرائيليات  موقف

not defined.  
 !Errorاآلثار الواردة عن السلف يف حقيقة اليهود و أبرز صفام: الباب األول

Bookmark not defined.  
 Error! Bookmark  ....  اآلثار الواردة يف حقيقة اليهود: الفصل األول

not defined.  
 Error! Bookmark  ..  .اآلثار الواردة يف تسميتهم: املبحث األول

not defined.  
  .Error! Bookmark not defined.....  :اآلثــــار

 Error! Bookmark notتسميتهم بين إسرائيل: املطلب األول

defined.  
 Error! Bookmark not  ..  :تسميتهم باليهود: املطلب الثاين

defined.  
 Error! Bookmark  .  :تسميتهم أهل الكتاب: املطلب الثالث

not defined.  
 Error! Bookmark not:تسميتهم بالعربانيني: طلب الرابعامل

defined.  
  .Error! Bookmark not defined..  :الدراســــة



  .Error! Bookmark not defined...........  :نشأـــم 

 Error! Bookmark not  ..............  األمساء اليت اشتهروا ا

defined.  
  .Error! Bookmark not defined...  :ـوداليهـ: أوالً

  .Error! Bookmark not defined....  :العربانيون : ثانياً

  .Error! Bookmark not defined..  :بنو إسرائيل : ثالثاً

  .Error! Bookmark not defined:أهل الكتاب : رابعاً

  .Error! Bookmark not defined:بنو صهيون : خامساً

 !Error  ....  .هللا عليهماآلثار الواردة يف منـزلتهم ونعم ا: املبحث الثاين

Bookmark not defined.  
 Error! Bookmark  ....  :تفضيلهم على العاملني:املطلب األول

not defined.  
  .Error! Bookmark not defined..  :اآلثـــــار

  .Error! Bookmark not defined..  :الدراســــة

 Error! Bookmark not  ..........  :منطلق اليهود يف دعواهم

defined.  
 Error! Bookmark not:االدعاء باالصطفاء والتفضيل : أوالً

defined.  
 Error! Bookmark not  .............  :الرد علي هذا اإلدعاء 

defined.  
 Error! Bookmark not  ...  كثرة االنبياء فيهم:املطلب الثاين

defined.  



 Error! Bookmark not  .............  :اآلثـــــــار

defined.  
  .Error! Bookmark not defined..  :الدراســــة

 Error! Bookmark  ...  :جعلهم ملوكـــا:املطلب الثالث

not defined.  
  .Error! Bookmark not defined..  :ـاراآلثــــ

  .Error! Bookmark not defined..  :الدراســــة

 !Error  .................  جنام من عدوهم وما صاحبها:املطلب الرابع

Bookmark not defined.  
  .Error! Bookmark not defined..........  اآلثـــار

  .Error! Bookmark not defined..  :الدراســــة

 Error! Bookmark not  .  بعثهم بعد املوت:املطلب اخلامس

defined.  
  .Error! Bookmark not defined..................  :اآلثار

  .Error! Bookmark not defined..  :الدراســــة

 !Error  ...................  األرض املقدسة متكينهم من:املطلب السادس

Bookmark not defined.  
  .Error! Bookmark not defined.....  :اآلثــــار

  .Error! Bookmark not defined..  :الدراســــة

 Error! Bookmarkمضاعفة أجر من آمن منهم:املطلب السابع

not defined.  
  .Error! Bookmark not defined.....  :اآلثــــار

  .Error! Bookmark not defined..  :الدراســــة



 !Error  ...................  :اآلثار الواردة يف عقاب اهللا هلم: املبحث الثالث

Bookmark not defined.  
 Error! Bookmark  :عقاب اهللا هلم يف الدنيا: املطلب األول 

not defined.  
 Error! Bookmark notغضب اهللا عليهم: املسألة األوىل

defined.  
  .Error! Bookmark not defined.....  :اآلثــــار

  .Error! Bookmark not defined..  :الدراســــة

 Error! Bookmark not  .............. اللعن:املسألة الثانية

defined.  
  .Error! Bookmark not defined.....  :اآلثــــار

  .Error! Bookmark not defined..  :الدراســــة

 Error! Bookmark not  .........  الصاعقة: املسألة الثالثة

defined.  
  .Error! Bookmark not defined..................  :اآلثار

  .Error! Bookmark not defined..  :الدراســــة

 !Error  .................  )وأبرز ما حصل فيه(التيه : املسألة الرابعة

Bookmark not defined.  
  .Error! Bookmark not defined..................  :اآلثار

  .Error! Bookmark not defined........  قصة البقرة

  .Error! Bookmark not defined......  وفاة هارون

  .Error! Bookmark not defined.....  :قصة قارون

  .Error! Bookmark not defined..  :الدراســــة



  .Error! Bookmark not defined  ...............   املراد باألرض املقدسة

  .Error! Bookmark not defined...  :مما حصل يف التيه

 Error! Bookmark not  ..............  :وفاة هارون: أوالً

defined.  
 Error! Bookmark not  .....  اخلضرقصة موسى و: ثانياً

defined.  
 Error! Bookmark not  .......  :بقرة بين إسرائيل : ثالثاً

defined.  
  .Error! Bookmark not definedقصة قارون: رابعاً

 À  ........  Error! Bookmark notوفاة موسى : خامساً

defined.  
 !Error  غري ذلك من اإلسرائيليات فيما حصل يف التيه: سادساً 

Bookmark not defined.  
 !Error  .  تسليط عليهم و تشريدهم يف االرضال:املسألة اخلامسة

Bookmark not defined.  
  .Error! Bookmark not defined..................  :اآلثار

  .Error! Bookmark not defined..  :الدراســــة

 Error! Bookmarkردة وخنازيراملسخ ق: السادسة املسألة

not defined.  
  .Error! Bookmark not defined..................  :اآلثار

  .Error! Bookmark not defined..  :الدراســــة

 Error! Bookmark  عض الطيباتحترمي ب:املسألة السابعة 

not defined.  



  .Error! Bookmark not defined..................  :اآلثار

  .Error! Bookmark not defined..  :الدراســــة

 Error! Bookmark not  .............  الرجز:املسألة الثامنة

defined.  
  .Error! Bookmark not defined..................  :اآلثار

  .Error! Bookmark not defined..  :الدراســــة

 !Error  ....  :وفيه مسألتان. عقاب اهللا هلم يف اآلخرة: املطلب الثاين

Bookmark not defined.  
 Error! Bookmark notال ينظر اهللا إليهم: املسألة األوىل

defined.  
  .Error! Bookmark not defined..................  :ثاراآل

 Error! Bookmarkعذاب النار واخللود فيها:املسألة الثانية

not defined.  
  .Error! Bookmark not defined...............  :الدراسة

 !Error: حديث الفتون الطويل وفيه جامع الحوال بين إسرائيل

Bookmark not defined.  
 Error! Bookmarkاآلثار الواردة يف أبرز صفات اليهود: الفصل الثاين

not defined.  
 Error! Bookmark:قسوة قلوم اآلثار الواردة يف : املبحث األول

not defined.  
  .Error! Bookmark not defined..................  :اآلثار

  .Error! Bookmark not defined..  :الدراســــة



 Error! Bookmarkاتباعهم اهلوىواردة  يف اآلثار ال: املبحث الثاين

not defined.  
  .Error! Bookmark not defined..................  :اآلثار

  .Error! Bookmark not defined..  :الدراســــة

 !Error  ................  اآلثار الواردة يف تزكيتهم أنفسهم: املبحث الثالث

Bookmark not defined.  
  .Error! Bookmark not defined..................  :اآلثار

 Error! Bookmark not  ..  قصر اجلنة عليهم:املطلب األول 

defined.  
 Error! Bookmark not  ..  قصر اهلدى عليهم:املطلب الثاين

defined.  
 Error! Bookmark notزعمهم حمبة اهللا هلم:املطلب الثالث

defined.  
 Error! Bookmark  ..  زعمهم النجاة من النار:طلب الرابع امل

not defined.  
 !Error  ...  :زعمهم براءم واوالدهم من الذنوب: املطلب اخلامس

Bookmark not defined.  
  .Error! Bookmark not defined..  :الدراســــة

 !Error  ...  اآلثار الواردة يف نقضهم العهود واملواثيق: املبحث الرابع

Bookmark not defined.  
  .Error! Bookmark not defined..................  :اآلثار

  .Error! Bookmark not defined..  :الدراســــة



 Error! Bookmark not  ........  :شهادة التوراة واإلجنيل

defined.  
 !Error  .....  املبحث اخلامس ــ اآلثار الواردةيف كذم وافترائهم

Bookmark not defined.  
  .Error! Bookmark not defined..................  :اآلثار

  .Error! Bookmark not defined...............  :الدراسة

 !Error  ...................  اآلثار الواردة يف حسدهم: املبحث السادس

Bookmark not defined.  
  .Error! Bookmark not defined..................  :اآلثار

  .Error! Bookmark not defined..  :الدراســــة

اآلثار الواردة عن السلف يف عقيدة اليهود يف أصول اإلميان:  الباب الثاين 
  .........................................Error! Bookmark not defined.  

 !Error  ........  اآلثار الواردة يف عقيدة اليهود يف اإلميان باهللا: الفصل األول 

Bookmark not defined.  
 !Error  ................ اآلثار الواردة يف إميان بعضهم باهللا: املبحث األول

Bookmark not defined.  
  .Error! Bookmark not defined..................  :اآلثار

  .Error! Bookmark not defined...............  :الدراسة

 !Error  ...........  اهللا بالنقائصاآلثار الواردة يف وصفهم : املبحث الثاين 

Bookmark not defined.  
  .Error! Bookmark not defined  :وفيه أربعة مطالب 

 Error! Bookmark not:نسبة الولد اىل اهللا: :املطلب األول 

defined.  



  .Error! Bookmark not defined..................  :اآلثار

 Error! Bookmark not  ..............  :وفيه ثالث مسائل

defined.  
 Error! Bookmark  ..  قوهلم العزير ابن اهللا: املسألة األوىل

not defined.  
 Error! Bookmark  ...  :قوهلم حنن ابناء اهللا: املسألة الثانية

not defined.  
 Error! Bookmarkنسبة اجلن واملالئكة اليه: املسالة الثالثة

not defined.  
  .Error! Bookmark not defined...............  :الدراسة

 !Error  ...........  نسبة الفقر والبخل والتعب اىل اهللا: املطلب الثاين 

Bookmark not defined.  
  .Error! Bookmark not defined....................  اآلثار

 Error! Bookmark  ....  نسبة الفقر اىل اهللا: املسألة األوىل

not defined.  
 Error! Bookmark  .  :نسبة البخل اىل اهللا : املسألةالثانية 

not defined.  
 Error! Bookmark  ..  نسبة التعب اىل اهللا: املسألة الثالثة 

not defined.  
  .Error! Bookmark not defined...............  :الدراسة

 !Error  ...................  :اآلثار الواردة يف شركهم باهللا : املبحث الرابع 

Bookmark not defined.  
  .Error! Bookmark not defined..................  :اآلثار



 Error! Bookmark not  ..  عبادة العجل: املسألة األوىل 

defined.  
 Error! Bookmark not  ..  :عبادة العزير: الثانية املسألة 

defined.  
:وهم قوم الياس من بين بين إسراثيل ) بعل( عبادة: املسألة الثالثة 

  .....................Error! Bookmark not defined.  
 Error! Bookmarkعباد األحبار والرهبان: املسألة الرابعة 

not defined.  
 !Error  ........  التحاكم اىل اجلبت والطاغوت: املسألة اخلامسة 

Bookmark not defined.  
  .Error! Bookmark not defined...............  :الدراسة

 !Error  :اآلثار الواردة يف عقيدة اليهود يف اإلميان باملالئكة : الفصل الثاين 

Bookmark not defined.  
  .Error! Bookmark not defined..................  :اآلثار

 !Error  ..................  :اآلثار الواردةيف اإلميان م مطلقا:املبحث األول

Bookmark not defined.  
 !Error  ............  اآلثار الواردة يف جربيل وميكال خاصة:املبحث الثاين

Bookmark not defined.  
  .Error! Bookmark not defined...............  :الدراسة

 !Error  .  اآلثار الواردة يف عقيدة اليهود يف اإلميان باالكتب: الفصل الثالث 

Bookmark not defined.  
اآلثار الواردة يف موقفهم من اإلميان بالكتب مطلقاً: املبحث األول 

  ...............................Error! Bookmark not defined.  



  .Error! Bookmark not defined..................  :اآلثار

  .Error! Bookmark not defined...............  :الدراسة

 !Error  ...............  اآلثار الواردة يف موقفهم من التوراة: املبحث الثاين

Bookmark not defined.  
  .Error! Bookmark not defined..................  :اآلثار

 !Error  ........  راةو كيف أخذوها ؟مم تتكون التو: املطلب األول 

Bookmark not defined.  
 !Error  ...............  اآلثار الواردة يف حتريفهم للتوراة:املطلب الثاين 

Bookmark not defined.  
 Error! Bookmarkالزيادة واملتاجرة بالتوراة: املطلب الثالث 

not defined.  
  .Error! Bookmark not defined..................  :اآلثار

  .Error! Bookmark not defined...............  :الدراسة

 !Error  ................  :مم تتكون التوراة وكيف أخذوها: املطلب األول

Bookmark not defined.  
  .Error! Bookmark not defined.....  :العهد القدمي

  .Error! Bookmark not defined....  :ترمجة التوراة

  .Error! Bookmark not defined...........  :التلمود

 Error! Bookmarkحتريف التــوراة واالجتار ا: املطلب الثاين

not defined.  
 !Error  .............  االثار الواردة يف موقفهم من االجنيل: املبحث الثالث

Bookmark not defined.  
  .Error! Bookmark not defined..................  :اآلثار



  .Error! Bookmark not defined...............  :الدراسة

 !Error  ...............  اآلثار الواردة يف موقفهم من القرآن:املبحث الرابع 

Bookmark not defined.  
  .Error! Bookmark not defined..................  :اآلثار

  .Error! Bookmark not defined...............  :الدراسة

 !Error  ...  اآلثار الواردة يف عقيدة اليهود يف اإلميان باألنبياء: الفصل الرابع 

Bookmark not defined.  
 Error! Bookmark  ..  األنبياء مطلقاً موقفهم من: املبحث األول 

not defined.  
  .Error! Bookmark not defined..................  :اآلثار

  .Error! Bookmark not definedالقتل: املطلب األول 

 Error! Bookmark not  ..............  التكذيب:املطلب الثاين

defined.  
  .Error! Bookmark not defined...............  :الدراسة

 Error! Bookmark  ..  افتراؤهم على بعض األنبياء: املبحث الثاين

not defined.  
 !Errorافتراؤهم على إبراهيم وبنيه بنسبتهم لليهودية: املطلب األول

Bookmark not defined.  
  .Error! Bookmark not defined..................  :اآلثار

  .Error! Bookmark not defined...............  :الدراسة

 Error! Bookmark  افتراؤهم يف تعيني الذبيح: املطلب الثاين 

not defined.  
  .Error! Bookmark not defined..................  :اآلثار



  .Error! Bookmark not defined...............  :الدراسة

 !Error  ...............  واذيته Àافتراؤهم على موسى : املطلب الثالث

Bookmark not defined.  
  .Error! Bookmark not defined..................  :اآلثار

  .Error! Bookmark not defined...............  :الدراسة

 !ÿ  ..............  Errorأفتراؤهم على داود وسليمان : املطلب الرابع 

Bookmark not defined.  
  .Error! Bookmark not defined....................  اآلثار

  .À  ...........Error! Bookmark not definedداود 

  .ÿ  ........Error! Bookmark not definedسليمان 

  .Error! Bookmark not defined................  الدراسة

  .À:  .........Error! Bookmark not definedداود 

  .À:  ......Error! Bookmark not definedسليمان 

  .Error! Bookmark not defined  .............  ما ورد يف فتنة سليمان

  .Error! Bookmark not defined................  تنبيه

.اآلثار الواردة يف عقيدة اليهود يف اإلميان باليوم اآلخر: الفصل اخلامس 
  ....................................Error! Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined..................  :اآلثار

 Error! Bookmark not  .  : شريعتهموروده يف: املبحث األول 

defined.  
 !Error  ...............  زعمهم أن ذنوم مغفورة يف اآلخرة:املبحث الثاين

Bookmark not defined.  



 Error! Bookmark notإميام باملوت والبعث: املبحث الثالث 

defined.  
 Error! Bookmark not  .......  إميام باحلساب: املبحث الرابع 

defined.  
 Error! Bookmark not  .  إميام باجلنة والنار: املبحث اخلامس 

defined.  
  .Error! Bookmark not defined...............  :الدراسة

من النصرانية واإلسالماآلثار الواردة عن السلف يف موقف اليهود :الباب الثالث 
  .........................................Error! Bookmark not defined.  

 !Error  ..........  اآلثار الواردة يف موقف اليهود من النصرانية: الفصل األول

Bookmark not defined.  
 !Error  ..................  -عليها السالم-موقفهم من مرمي: املبحث األول

Bookmark not defined.  
  .Error! Bookmark not defined..................  :اآلثار

  .Error! Bookmark not defined......  :مكانة مرمي

  .Error! Bookmark not defined......  اامها بالزنا

  .Error! Bookmark not defined...............  :الدراسة

 !Error  ...............  :والنصارى  ’Àموقفهم من عيسى : املبحث الثاين

Bookmark not defined.  
  .Error! Bookmark not defined..................  :اآلثار

 Error! Bookmark not:موقفهم من النصارى : املبحث الثالث

defined.  
  .Error! Bookmark not defined..................  :اآلثار



  .Error! Bookmark not defined................  الدراسة

 Error! Bookmark  ..  :وأمه Àموقف اليهود من عيسى 

not defined.  
 Error! Bookmark not  ..  :موقف اليهود من النصارى

defined.  
 !Errorواملسلمني’ اآلثار الواردة يف موقف اليهود من الرسول : الفصل الثاين

Bookmark not defined.  
 !Error  .......... ’اآلثار الواردة يف موقفهم من الرسول : املبحث األول

Bookmark not defined.  
 !Error  ..  اهلجرةاآلثار الواردة يف موقف اليهود قبل : املطلب األول

Bookmark not defined.  
  .Error! Bookmark not definedتعاوم مع قريش

  .Error! Bookmark not defined..................  :اآلثار

  .Error! Bookmark not defined...............  :الدراسة

بعد اهلجرة’ االثار الواردة يف موقف اليهود من الرسول : املطلب الثاين 
  ..........................Error! Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark not  سوء االستقبال: املسألة األوىل

defined.  
  .Error! Bookmark not defined..................  :اآلثار

  .Error! Bookmark not defined...............  :الدراسة

 !Error  .............  :لليهود ومعاهدته هلم ’دعوته : املسألة الثانية

Bookmark not defined.  
  .Error! Bookmark not defined...............  :الدراسة



.’دة يف أسئلة اليهود التعنتية للرسول اآلثار الوار: املطلب الثالث 
  ..........................Error! Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined..................  :االثار

 Error! Bookmarkطلبهم ان يكلمهم اهللا: املسألة األوىل

not defined.  
 Error! Bookmarkطلبهم كتاباً خاصا م: املسألة الثانية

not defined.  
 Error! Bookmark notسؤاله عن الروح: املسألة الثالثة

defined.  
 Error! Bookmark not  سؤاهلم عن اهللا: املسألة الرابعة

defined.  
  .Error! Bookmark not defined................  الدراسة

 Error! Bookmarkبالقول السيء ’إيذاء النيب : املطلب الرابع 

not defined.  
  .Error! Bookmark not defined..................  :اآلثار

 !Error  ............. امسع غري مسمع وراعنا:قوهلم: املسألة األوىل

Bookmark not defined.  
 Error! Bookmark  ..  السام عليكم: قوهلم: املسألة الثانية

not defined.  
 Error! Bookmarkعند حتويل القبلة:قوهلم : املسألة الثالثة

not defined.  
  .Error! Bookmark not defined...............  :الدراسة



 Error! Bookmark  ....  بالقول السيء’ إيذاؤهم الرسول 

not defined.  
  .Error! Bookmark not defined......  حتويل القبلة

 !Error:بالسحر والسم’ لبدين للرسول اإليذاء ا: املطلب اخلامس

Bookmark not defined.  
  .Error! Bookmark not defined..................  :اآلثار

  .Error! Bookmark not defined...............  :الدراسة

  .Error! Bookmark not defined......  :إيذاؤه بالسحر

  .Error! Bookmark not defined.........  :إيذاؤه بالسم

 !Error  ..  :واليهود ’ة القتالية بني الرسول املواجه: املطلب السادس

Bookmark not defined.  
  .Error! Bookmark not defined..................  :اآلثار

  .Error! Bookmark not defined......  :بنو قينقاع 

  .Error! Bookmark not defined...............  :الدراسة

  .Error! Bookmark not defined:غزوة بين قينقاع 

 Error! Bookmark not  .......  تل كعب بن األشرفمق

defined.  
  .Error! Bookmark not defined......  :بنوا النضري

  .Error! Bookmark not defined..................  :اآلثار

  .Error! Bookmark not defined...............  :الدراسة

  .Error! Bookmark not defined.......  :بنو النضري

  .Error! Bookmark not defined........  :بنو قريظة



  .Error! Bookmark not defined..................  :اآلثار

  .Error! Bookmark not defined...............  :الدراسة

  .Error! Bookmark not defined.......  :بنوا قريظة

  .Error! Bookmark not defined.......  :يهود خيرب

  .Error! Bookmark not defined..................  :اآلثار

 Error! Bookmark  .  يهود فدك وتيماء ووادي القرى وأذرح

not defined.  
  .Error! Bookmark not defined...............  :الدراسة

  .Error! Bookmark not defined..............  :خيرب

 !Error  ....  :اآلثار الواردة يف موقف اليهود من املسلمني: املبحث الثاين

Bookmark not defined.  
 Error! Bookmark not  .  :إثارة الفتنة بينهم: املطلب األول

defined.  
  .Error! Bookmark not defined..................  :اآلثار

 Error! Bookmark not  ...  تشكيك املسلمني: املطب الثاين

defined.  
  .Error! Bookmark not defined...............  :الدراسة

 Error! Bookmark not  ...  :من أسلم منهم: املطلب الثالث

defined.  
  .Error! Bookmark not defined..................  :اآلثار

  .Error! Bookmark not defined...............  :الدراسة

 !Error  ..  :اآلثار الواردة يف عالقة اليهود باملنافقني : املبحث الثالث

Bookmark not defined.  



  .Error! Bookmark not defined..................  :اآلثار

  .Error! Bookmark not defined...............  :الدراسة

 Error! Bookmark not  ...........  :بداية عداوة املنافقني

defined.  
 !Error  ..............  :ظهور النفاق على يد اليهود وبعض صوره

Bookmark not defined.  
 Error! Bookmark  ...  :يف غزوة بدر الكربى : أوالً -1

not defined.  
 Error! Bookmark not  ....  :يف غزوة أحد : ثانياً  -2

defined.  
 Error! Bookmark  ..  :روؤس املنافقون من أحبار اليهود

not defined.  
  5  ............................................................................................  اخلامتة

  7  ..............................................................  توصيات الباحث

  9  ......................................................  تراجم أبرز قائلي اآلثار

  15  ............................................................................................  الفهارس

  16  .....................................................................................  فهرس اآليات

  35  .................................................................................  فهرس األحاديث
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