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 رجال مه فارس

 133الٌسبء إِىْ ٗٓشَؤْ ٗٔزِّْجٕىُنٕ أَُّْٗٓب الٌَّبسٔ ٍٓ ٗٓؤْتِ ثِآخَشِٗي •
 
أًْب لوب ًضلت ضشة سسَل اللِّ صلى اللِّ علِ٘ ٍ سلن ث٘ذُ على سٍٕ •

 «اثي فبسسإًْن لَم ّزا ٗشٗذ »: ظْش سلوبى ٍ لبل

92: ، ص4 ، ج(اودلسى ابً حيان محمد به يًسف)البحر المحيط في التفسير  
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إٔ ٗخلك لَهب غ٘شون ساغجي٘ي فيٖ امٗويبى ٍ    : قًَْماً غَيْررَُم ْ يٓسْتَبْدِلْ •
ٍ . «1»ٍٓ ٗٓيؤْتِ ثِخَلْيكج دٓذِٗيذ     : التمَى، غ٘ش هتَل٘ي عٌْوب، ووب ليبل 

تع٘٘ي أٍلئه المَم، ٍ أًْن األًصبس، أٍ التبثعَى، أٍ أّل ال٘وي، أٍ وٌذٓ 
ٍ الخطيبة  . ٍ الٌخع، أٍ العجن، أٍ فبسس ٍ الشٍم، أٍ الوالئىٔ، ألَال

 ٍ. لمشٗش، أٍ ألّل الوذٌٗٔ، لَالى
ريى أبً َريرة أوٍ عليٍ الصرةة ي السرةس سرعن عره َر ا، ي ُران       •

قرًس َر ا ي الر      »: سلمان إلى جىبٍ، فًضع يدٌ على فخ ٌ ي قرال 
 .«رجال مه فارسوفسي بيدٌ لً ُان اإليمان مىًطا بالثريا لتىايلٍ 

453: ص [ .....  38الى  1اآليات (: 47)سًرة محمد]    478    9 البحر المحيط في التفسير    ج  
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• ٍ   ِ : إى صح ّزا الحذٗث، ٍدت الوص٘ش فٖ تع٘٘ي هب اًيجْن هيي لَلي
 .لََٕهبً غَٕ٘شَوُنٕ إلى تع٘٘ي الشسَل

 .إٔ فٖ الخالف ٍ التَلٖ ٍ الجخل: ثُنَّ ال ٗٓىًََُُا أَهٕثبلَىُنٕ•
 

453: ص [ .....  38الى  1اآليات (: 47)سًرة محمد]    478    9 البحر المحيط في التفسير    ج  
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ٍ إى تعشضَا أْٗب العشة عي طبعتِ، ٍ طبعٔ سسَلِ، : إٔ  تَتََٓلََّٕآٍ إِىْ •
ٍ امًفبق فى سج٘لِ ٗٓسٕتَجٕذِلْ لََٕهبً غَٕ٘شَوُنٕ، ٗخلف لَهب خ٘يشا هيٌىن ٍ   
أطَع، ثُنَّ ال ٗٓىًََُُا أَهٕثبلَىُنٕ فى الطبعٔ، ثل أطَع، ساغج٘ي ف٘وب ٗمشة 

ي َ  فارس، ي سعن رسًل اللٍّ صلّى اللٍّ عليرٍ ي  إلى اللِّ ٍ سسَلِ، 
ي ُان سلمان إلى جىبٍ، فضرب علرى فخر ٌ،    -سل  عه َؤالء القًس

َ ا ي قًمٍ، ي ال   وفسى بيدٌ لً ُان اإليمان بالثريا لتىايلٍ »: فقال
 .«1« »رجال مه فارس

380: ، ص5 ، ج(13.ق،محمدابه عجيبٍ احمد به )البحر المديد في تفسير القرآن المجيد   
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سَسٓ سي٘ذًب هحويذ صيلّى اللّيِ      -التفس٘ش) أخشدِ التشهزٕ فى( 1) •
) ٍ الحبون« ّزا حذٗث غشٗت» ٍ لبل( 3261، 3260علِ٘ ٍ سلن ح 

2 /458) « ٖ / 26) ٍ الطجيشٕ فيى  . «ٍ صححِ، ٍ سىت عٌِ اليزّج
) ٍ الجغَٕ فى التفس٘ش( 66/ 11) ٍ عجذ الشّصاق فى الوصٌف( 67 -66
عي أثى ّشٗيشٓ سضيٖ اللّيِ    ( 200/ 14) ٍ فى ششح السٌٔ( 292/ 7

عضٍُ لعجذ ثي حو٘ذ، ٍ اثي أثى ( 55/ 6) عٌِ ٍ صاد السَ٘طٖ فى الذس
/ 6) ٍ الجْ٘مٖ فى اليذالئل ( 8838ح ) حبتن، ٍ الطجشاًٖ فى األٍسط،

334) 

380: ، ص5 ، ج(13.ق،محمدابه عجيبٍ احمد به )البحر المديد في تفسير القرآن المجيد   
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صذق الصبدق الوصذٍق، فىن خشج هٌْن هي دْبثزٓ العلوبء، ٍ : للت•
أوبثش األٍل٘بء، وبلجٌ٘ذ، إهبم الصَف٘ٔ، ٍ الغضالٖ، حجيش ّيزُ األهئ، ٍ    

 أضشاثْوب

380: ، ص5 ، ج(13.ق،محمدابه عجيبٍ احمد به )البحر المديد في تفسير القرآن المجيد   
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الَّزِٗيَ ءٓاهٌَُٓاْ هٓي ٗٓشْتَذَّ هٌِىُنٕ عٓي دٌِِِِٗ فَسٓيَٕفٓ ٗٓيؤْتىِ اللَّئِ ثِمَيَٕمج     ٗٓؤََُّْٗب •
ٗحِٔجُُّْنٕ ٍٓ ٗحِٔجًََُِّٔ أَرِلَّٔج عٓلىٓ الْؤؤْهٌِِ٘يَ أَعِضَّٓج عٓلىٓ الْىَبفِشِٗيَ ٗجَٔبِّذٍٔىَ فىِ 
سٓجِ٘لِ اللَِِّ ٍٓ لَب ٗخََبفَُىَ لََٕهَٓٔ لَبئنج  رَالِهٓ فَضْلُ اللَِِّ ٗٔؤْتِِِ٘ هٓي ٗٓشَيبءٔ  ٍٓ  

 (54)اللَِّٔ ٍٓاسِعٌ عٓلِ٘نٌ
 

 سًرة المائدة



10 

 رجال مه فارس

ٍٓلُِّ٘ىُنٔ اللَِّٔ ٍٓ سٓسَٔلُِٔ ٍٓ الَّزِٗيَ ءٓاهٌَُٓاْ الَّزِٗيَ ٗٔمِ٘ؤَىَ الصَّلَََٓ ٍٓ ٗٔؤْتَُىَ إًَِّوٓب •
 (55)الضَّوَََٓ ٍٓ ّٔنٕ سٓاوِعَٔىَ

ِِ ّٔئن          • ٍٓ الَّيزَِٗي ءٓاهٌُٓيَْا فَيئِىَّ حِيضْٓة اللَّي  ِٔ ٍٓ سٓسٔيََل  ِٓ ٍٓ هٓي ٗٓتَيَٓلَّ اللَّي
 (56)الْغَلِجَٔىَ

 سًرة المائدة
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