
  الثّالث الباب

  البقرة سورة فى الّضمير لتفاتإ

  

 البقرة سورة الّنزول سبابأ .�

 حامد بن اهللا عبد أخربنا: قال براهيمإ بن حمد بن أمحد أخربنا

 الصفري سفيان بن يعقوب ثنا حد:قال يوسف ابن أمحد أخربنا:  قال

 عمار بن هشام حدثنا:  قال الكبري سفيان ابن يعقوب حدثنا:  قال

 عطاء عن زريق، بن ثعيب حدثنا:  قال مسلم بن الوليد حدثنا : قال

  1.البقرة سورة باملدينة أنزلت سورة أّول:  قال عكرمة عن احلراساىن،


�	�ִ �����:( عّزوجل قوله�� 

 بوأ حدثنا: قال الزعفراىن عثمان بوأ خربناأ ) ����������

 خبارناأ: قال الليث بن حمّمد بن جعفر خبارناأ: قال مطر بن عمرو

 ربعأ: قال جماهد عن  جنيح، ىبأ ابن عن سفيان حدثنا: قال بوحذيفةأ

 ىف نزلتا بعدها ياتانأو املؤمنني، ىف نزلت الّسورة هذه ّولأ من ياتأ

 ۰املنافقني ىف نزلت بعدها عشرة وثالثة الكافرين،

 الّسنة ّولأ ىف ينزل بعضه املدينة ىف نزل أية286 البقرة سورة     

 سورة من ياتألا مجيع.الوداء حج ىف مينا ىف ينزل 281 يةأ إّال  هاهلجريّ 

 282 يةأ طويل يةأ فيها غريه من طولأ سور املدنّية، سورة هي البقرة

 اسرئيل بىن ىلإ يأمراهللا البقرة يذبح قّصة يذكر فيها نّ أل البقرة يسّمى

 حكامألا ملئ ألنّ  نأالقر فطاط يسّمى اليهودى طباع يشرح 74 -67

 بلفظ األية ابدأ نّ أل" امل" سورة ايضا يسّمى خرىألا الّسورة ىف وجدت مل

 .امل

                                                      

  
 ص ،)الّسنة بدون الفكر دار ،والتوريع والنشر :والتوريع والنشر للطباعة( ،الّنزول سبابأ ،النيسابورى الواحدي محدأ بن على احلسن ىبأ  1
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