
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 55-54اآلية : 
 َِ ه وُف ك  ُْْ ُ  ط هأط  *ََ َِ تط َُهةُ ُوُُْهْط ه   ُْتُهأَتطوُف اَلَُل   القول فـي تأويـل قوله  تاللهـ :   َُولطوًهلِ ْ َق قُهلُل ل قَُو  

َِ قُههَو.  تَُوُ ـطههوُف    القههول فههـي تأويهه هها نطوف  الب ُلههَن  مُههَل ُُْههْط ُاههلُل ُوههَ ُو ِ    ـل قولهه  تاللههـ :       لُُْههأَتطوُف الأ 

وُف    ُلس  يُُُْط  أط َِ ُْط   ُ ْ َِ ا قَُأيُْ  ط    ًٍ ُواَ آُل لطو اط  َفُُمل ُكلُف ُاُواُب قَُو     ْ ال  ُْف قُللطُواَ َُْخأ 

يقول تاللـ  قكأه: فــِ ي ا لقو. لوً اواب ل , ْق ُ هلمِ ممهل ْ هأه ن مب هع ِ مبه   ها ْتهـعلف    

وُف ممهل َُاـه  الأالل, ْال قـعهـل م هأط هلس  يُُُْط   َِ ُْط ه َِ ُْ  ط هَا قُهَأيُْ  ط    ًٍ هوا آُل لطهو اط اضه ِ لهَا : َْخأ 

 ُـحا  ا ْتـعلف الذكأاف فـي ْنمـلرمِ  كمل:

ـ  دثبل الهـحلا, قهلل: ْخَأُهل مَهد الهأقال, قهلل: لهمان الهـحلا مها مطمهلر  يهذكأ مها 20590  

وُف قهلل:  ها ْتهـعلف الأاهلل والبلهلن الـح ِ, ما  ـولمد, ما اما مَـلس, فـي قول : ْط  هأط ُلس  يُُُْط  

 فـي ْنمـلرما 

ـ  دثبـي  ـحمد ما ممأو, قلل:  دثبل ْمو ملصِ, قلل:  دثبل معل  و دثبـي الـحلرث, 20591  

 َِ ه قلل:  دثبل الـحلا, قلل:  دثبل ورقلن امعال, مها امها ْمهـي ُهـوعن, مها  هـولمد, فهـي قوله : ُْ  ط

لس  يُُُْط  أط   وُف قلل:  ا ْنمـلر الأالل وْنمـلر البللن الْ زان م ِ ُْط

ههُأي , مهها  ههـولمد, قههلل:      ههدثبل القللههِ, قههلل:  ههدثبل الههـحلعا, قههلل: ثبههـي  وههل,, مهها امهها اط

وُف  ا ْنمـلر الأالل والبللن, الْ زان م ِ يقولوف قلك   يُُُْط  أط

ْمو لَـعلف, ما  امأ, ما قْلن  ُْ  تال:  ـ  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل:  دثبل20592  

وُف قلل: ملمومِ مغعأ معب: ْي ُْ ِ يْط أوف  ا ْمملل اللون  لس  يُُُْط  أط َِ ُْط  ُْ  ط

 56اآلية : 
ه وُف ك  ُْْ ُ  ط هأط  *ََ َِ تط َُهةُ ُوُُْهْط ه   ُْتُهأَتطوُف اَلَُل   َِ القول فـي تأويـل قوله  تاللهـ :   َُولطوًهلِ ْ َق قُهلُل ل قَُو  

َِ قُههَو.  تَُوُ ـطههوُف    القههول فههـي تأويههـل قولهه  تاللههـ :        هها نطوف  الب ُلههَن  مُههَل ُُْههْط ُاههلُل ُوههَ ُو ِ    لُُْههأَتطوُف الأ 

وُف    ُلس  يُُُْط  أط َِ ُْط   ُ ْ َِ ا قَُأيُْ  ط    ًٍ ُواَ آُل لطو اط  َفُُمل ُكلُف ُاُواُب قَُو     ْ ال  ُْف قُللطُواَ َُْخأ 

تاللـ  قكأه: فــِ ي ا لقو. لوً اواب ل , ْق ُ هلمِ ممهل ْ هأه ن مب هع ِ مبه   ها ْتهـعلف يقول    

وُف ممهل َُاـه   هأط هلس  يُُُْط   َِ ُْط ه َِ ُْ  ط هَا قُهَأيُْ  ط    ًٍ هوا آُل لطهو اط الأالل, ْال قـعهـل ماضه ِ لهَا : َْخأ 

 ُـحا  ا ْتـعلف الذكأاف فـي ْنمـلرمِ  كمل:
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قهلل: ْخَأُهل مَهد الهأقال, قهلل: لهمان الهـحلا مها مطمهلر  يهذكأ مها ـ  دثبل الهـحلا, 20590  

وُف قهلل:  ها ْتهـعلف الأاهلل والبلهلن  هأط لس  يُُُْط   الـح ِ, ما  ـولمد, ما اما مَـلس, فـي قول : ُْط

 فـي ْنمـلرما 

ـ  دثبـي  ـحمد ما ممأو, قلل:  دثبل ْمو ملصِ, قلل:  دثبل معل  و دثبـي الـحلرث, 20591  

َِ  قلل: ه  دثبل الـحلا, قلل:  دثبل ورقلن امعال, مها امها ْمهـي ُهـوعن, مها  هـولمد, فهـي قوله : ُْ  ط

وُف قلل:  ا ْنمـلر الأالل وْنمـلر البللن الْ زان م ِ  لس  يُُُْط  أط  ُْط

ههُأي , مهها  ههـولمد, قههلل:      ههدثبل القللههِ, قههلل:  ههدثبل الههـحلعا, قههلل: ثبههـي  وههل,, مهها امهها اط

وُف    ا ْنمـلر الأالل والبللن, الْ زان م ِ يقولوف قلك يُُُْط  أط

ـ  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل:  دثبل ْمو لَـعلف, ما  امأ, ما قْلن  ُْ  تال: 20592  

وُف قلل: ملمومِ مغعأ معب: ْي ُْ ِ يْط أوف  ا ْمملل اللون  لس  يُُُْط  أط َِ ُْط  ُْ  ط

 58- 57اآلية : 
يُا ك  ُوَُْ ُطَأُُهل القول فهـي تأويهـ هُا اَلغُهلم أ  ل قوله  تاللهـ :    َفُأُُُوَعبُهلهط ُوَُْمـُه ط ْ ال  اَ ُأُْتُه ط قُهد َرُُلُمل   

يُا    بذُر  ُطأاِ فُُلَُن ُ ُطأط اَلمط    ِ  ُمـَُع  

يقول تاللـ  قكأه: فأُـوعبل لوًأ وْمـه  لهوا ا أْته   ها مهذامبل  هعا ْ ــبهله م هِ, ثهِ قُهد َرُلمل    

َِ ُ ُطهأا ومهو ي يُا  ا الَـلقـعا وَْ ُطَأُل ُمـُـَع   ُا الغلم أ  قول: فإف ا أْت  قدرُلمل: ااـبلمل مْقديأُل   

يُا يقهول: فلهلن قلهك الهـمطأ  َبذُر  ْ طلر ن مــع ِ  ا اللهملن  وهلر   ها لوعهـل فُلهلُن ُ ُطهأط الهـمط

 ف ِ مأل  مإرللل الألول ْلـع ِ مذلك  طأ القو. الذيا ُْذرمِ ن مقلم  مــ   ا*عْ ِ ْيله, وخو  

 59اآلية : 
هل  ط ُخَعهأ  ُْ   يُا اَصهُطَُُ  ُنآو  ه  ال هذ  َُهلن  القول فـي تأويهـل قوله  تاللهـ :   َقطهل  اَلُحَمهدط و    ُوُلهالُ.  ُمـُهُ  م 

كطوُف    أ  ََ  يط

َمدط و    مـهـ  ُامه  مـهـعبل, يقول تاللـ  قكأه لبَـع   ـحمد صـ  ن مـع  ولـِ قطهل يهل  هـحمد الهـحُ    

وتوفـعق  ْيلُل لـمل وف قبل  ا ال داية ُوُلهال.  يقهول: وُْ بهة  به   ها مقلمه  الهذي ملقهب مه  قهو. لهوً, 

وقو. صللـن, مـهـ  الهذيا اصطَهـلمِ, يقهول: الهذيا ااَْهـلمِ لبَهـع   هـحمد صهـ  ن مـعه  ولهـِ, 

مـللدملن ْلـع  نوف الـمَأكعا م , الـول ديا َُو   فواـ ِ ْصحلم  ووقرانه مــ  الد يا الذي ماث  

 َُـع   ومبـحو الذي قـبل فـي تأويـل قلك, قلل ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:

, مها 20593   ـ  دثبل ْمو كطُأيب, قلل:  دثبل ًـق, يابـي امها نبهل., مها امها , عهأ, مها اللهدي 

ه   َـلن  يُا اَصُطَُـ  قلل: ْصحلب  ـحمد اصطَـلمِ ن  ْمـي  للك, ما اما مَـلس ُوُلال.  ُمــ  م  ال ذ 

 لبَـع  

ـ  دثبل مــي  ما ل ل, قهلل:  هدثبل الولهـعد مها  لـهـِ, قهلل: قـهن لاَهد ن مها الـمَهـلر : 20594  

يُا اَصُطَُـ   ها مهءالنف فحدثبهـي مها لَهـ ه  ال ذ  َـلن  علف ْرْين قول ن قطل  الـُحَمدط و    ُوُلال.  ُمــ  م 

 الثوري, قلل: مِ ْصحلب رلول ن صـ  ن مـع  ولـِ 

كطوُف يقول تاللـ  قكأه قل يل  ـحمد ل ءالن الهذيا قي بهل ل هِ ْممهلل ِ  ها    أ  ََ ل يط ط ُخَعأ  ْ   وقول : آو 

ه ل مـهـع ِ فهـي مهذه اللهور ,  قو ك ف ِ يام وف: آهلل الذي ُْاِ مـهـ  ْولهـعل   مهذه الهب اِ الْهـي ق* 

ْمدانه مـللذي ْمـ  ِ م   ا صبوف الاذاب الْـي قكأمل ل ِ فهـع ل خعهأ, ْ هل تَهأكوف  ها  وْمـك

كِ, وال تدفع ما َُْل ل وال ما ْولـعل  ل لونا, وال تـوـب ْلهـع ل  ْوثلُ ِ الْـي ال تبَا ِ وال تضأ 

أكوا وال ْلـع ِ َُالف يقهول: ْف مهذا ار هأ ال يَه ل مـهـ   ها له  مقهل, ف عهو تلْهـوعزوف ْف تَه

, وله  كهل  وهين   مَـلن   ا ال َُع مبده ل ِ, وال نفع ضأ  مب ِ فـي مَـلن   ا مـعده البَهع والضهأ 

ثِ امْدْ تاللـ  قكأه تاديد ُام  مــع ِ, وْيلني  مبدمِ, وتاأيَ ِ مقـة و أمِ ْيله مــ   ل ْوالمِ 

َا ُخــُُق الل ُمُوات  وارَرُض    ا قلك, فقلل: ْ  

 60اآلية : 
ُا الل ُمَن  ُ هَِن فُأََُُُْبُهل القو    َِ َا ُخـُُق الل ُملُوات  ُوارَرُض ُوُُُْزُل لُ ط ل فـي تأويـل قول  تاللـ :    َُْ  

لطوُف   َِ قَُو.  يَُاد  ُع ّللا   مَُل مط َِ ُْف تطبَ ْطواَ ُوُوُأُمل ُْْ لُـُ      ل ُكلُف لُ ط   م    ُ دُآ  ُق قُاُت مَُ ُوٍة   

This file was downloaded from QuranicThought.com



لـ  قكأه لــمَأكعا م   ا قطُأيش: ْمَهـلن   هل تاَهدوف  ها ْوثهلُ ِ الْهـي ال تضهأ  وال يقول تال   

هُا الل هملن   هلن يابهـي  طهأا, وقهد     َِ ه هُزُل لُ ط َُ تبَع خعأ, ْ. مَـلن   ا خــق اللموات واررضف وْ

 ََُْ َُ أمل فـي اررض, رف كل قلك  ا خــق  فُأ بل م ه   يابهـي يووق ْف ي وف  أيدا م  الاعوف الْـي فو 

 ,ً مـللـملن الذي ُْزل  ا اللملن ُ دُا  ُق ومي امهع  ديقهة, والهـحديقة: الَلهْلف مـهـع   هل ّ  هـحو 

وْف لـِ ي ا مــع   ل ّ لـِ ي ا  ديقهة  وقوله : قُاُت مَُ ُوهٍة يقهول: قات  بسهأ  لها  وقـعهـل قات 

َلبُ , وقد مـع بن قلهك فـعهـمل  ضه   ومبهـحو مـللْو عد  وقد قـعـل  دا ق, كمل قلل: ُوو    ارَلملنط الـ حط

 الذي قـبل فـي قلك قلل ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:

ـ  دثبـي  ـحمد ما ممأو, قلل:  دثبل ْمو ملصِ, قلل:  دثبل معل  و دثبـي الـحلرث, 20595  

قوله : ُ هدُا  ُق  قلل:  دثبل الـحلا قلل:  دثبل ورقلن, امعال, ما اما ْمـي ُـوعن, ما  هـولمد, فهـي

 قُاُت مَُ ُوٍة قلل: الَ وة: الَطق لح  ـمل يأكل البلس وارُال. 

ُأي , ما  هـولمد, قوله : ُ هدُا  ُق      دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبـي  ول,, ما اما اط

 قُاُت مَُ ُوٍة قلل:  ا كل  وين تأكـ  البلس وارُال. 

َِ َْف    تطَبَ ْطوا ُوُوُأمل يقول تاللـ  قكأه: َُْْبل مـللـملن الذي ُْزلبله  ا اللملن ل ِ وقول :  ل كلُف لُ ط

مذه الـحدا ق ْقا لـِ ي ا ل هِ, لهوال ُْه  ُْهزل مـهـع ِ الهـملن  ها اللهملن ًلقهة ْف تبَْهوا وهوأ مهذه 

لُ   ُ ُع ّللا   الـحدا ق, ولـِ ت وُوا قلنريا مــ  قملب قلك, رُ  ال ي*ــن قلك ْال مـللـملن  وقول : ْ ن 

يقول تاللـ  قكأه: ْ اَون  ع ن ْي ل الـو ـة خــق قلك, وُْزل  ها اللهملن الهـملن, فأَُهن مه  ل هِ 

لطوُف يقهول اهل  ثبهل ه: مهل  َِ قُهَو.  يَُاهد  ه الـحدا قف فقول : ْنل   أنون مــ  تأويهـل: ْ هع ن ْله   مُهَل مط

, ويوهوروف مـهـع , مـهـ  ممهد  هب ِ لهذلك,  هع مءالن الـمَأكوف قو. ضالل, يادلوف مها الهـحق  

 , مــم ِ مأُ ِ مــ  خطأ وضالل ولـِ يادلوا ما ا ل  ب ِ, مأف  ا ال يقهدر مـهـ  َُهع وال ضهأ 

خعأ  ـما خــق اللموات واررض, وفال مذه ارفالل, ول هب ِ مهدلوا مـهـ  مـهـِ  هب ِ و اأفهة, 

 اقَْـلن  ب ِ لبة  ا  ض  قَـ ِ  ا آمـل  ِ 

 61ية : اآل
ُي  َُُ لراِ ُوُااُُل لُُ ل ُرُوال  الُلُُ َ ُْ ا ُااُُل ارَرُض قُُأاراِ ُوُااُُل خ  القول فـي تأويـل قول  تاللـ :   َُْ  

وُف    َِ الُ يَُاـُمط مط ُع ن  مَُل َُْكثُأط زاِ ُْْ لُـُ       ُوُااُُل مَُعُا اَلََُحُأَيا  ُ لا 

تَأكوف ْي ل البلس مهأم ِ خعهأ ومهو ال يضهأ  وال يبَهع, ْ. الهذي  يقول تاللـ  قكأه: ْمَـلن   ل   

الُلُ ل ُْ لرا يقهول: مهـعب ل ُْ هلرا  وف مــع ل ال تـمعد م ِ ُوُااُُل ل ِ خ  اال اررض ل ِ قأارا تلْقأ 

زا مهـعا الاهذب والـمـهـن, ْف هُي ومهي ثوامهن الـوَهـلل, ُوُااُهُل مهـعُا الََُحهُأَيا   هلا   واال لُ ل ُرُوال 

لُ   ُ ُع ن لواه فال مذه اروعلن فأوأكْـموه فـي مَـلنت ِ ْيلهف وقوله : مُهَل  يَلد ْ دممل صل َ  ْن 

وُف يقول تاللـ  قكأه: مل ْكثأ مءالن الـمَأكعا ال ياـهـموف قهدر مسمهة ن, و هل  َِ ال يَُاـُـمط مط َْكثُأط

ِ  ا البَهع فهـي ْفهأانمِ ن مهـلرلومة, مــع ِ  ا الضأ  فـي ْوأاك ِ فـي مَـلن  ن نعأه, و ل ل 

 وْخالص ِ ل  الاَـلن , ومأانت ِ  ا كل   اَون لواه 

 62اآلية : 
ـَُُهَُن  َِ  ط ه هوط الل هُوُن ُويَُواُـط ط  َ َضهُطأ  ْ قُا نُُمهلهط ُويَُ  عهبط اَلمط ها يطو  القول فـي تأويـل قوله  تاللهـ :   َُْ  

ـ عالِ  ُع ّللا   قُ وُف    ارَرض  ُْْ لُـُ      ل تُذُك أط    

أكوف مـلهلل خعأ, ْ. الذي يوعب الـمضط أ ْقا نمله, وي َهو اللهون     يقول تاللـ  قكأه: ْ.  ل تَط

 البلقل م  مب ف كمل:

هوط 20596    َ هُأي , قوله : ُويَُ  ـ  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الهـحلعا, قهلل: ثبهـي  وهل,, مها امها اط

 الل وُن قلل: الضأ  

ــَُـلُن ارَرض  يقول: ويلْـخــو ماد ْ أا  ِ فـي اررض  ب ِ خــَهـلن ْ عهلن وقول : ويوَ    َِ خط اُـط ط

لُ    ع ن لهواه يَاهل مهذه اروهعلن م هِ, ويهباِ مـهـع ِ مهذه  لُ   ُ ُع ّللا   يقول: ْن  يخــَوُ ِ  وقول : ْن 

وُف يقول: تذك أا قــعالِ  ا مسمة ـ ـعالِ  ل تُذُك أط ن وْيلني  مبدكِ تذكأوف وتاَْأوف  الباِف وقول : قُ

  و  ن مــع ِ يلعأا, فـذلك ْوأكْـِ مـلهلل نعأه فـي مَـلنت  
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 63اآلية : 
هِأا  ََ يُهلُح مط هلط الأ  َِ ف ي ,طـطُملت  اَلَُأ  ُواَلََُحأ  ُوُ ها يطَأل  ي ط ا يَُ د  القول فـي تأويـل قول  تاللـ :    َُْ  

كطوُف   مَُعُا يُدَُي ُرَ ُمْ    ُْْ   أ  ََ ل يط ط ُمم  ُع ّللا   تُاُللُ  ّللا   لُـُ     

يقههول تاللههـ  قكههأه: ْ.  ههل تَههأكوف مههـلهلل خعههأ, ْ. الههذي ي ههدي ِ فههـي ,ـههـملت الَههأ  والَحههأ ْقا    

 ضــْـِ فـع مل الطأيق, فأ,ــمن مــع ِ اللَل فـع ملف كمل:

َِ ـ  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبـي  20597   ي ط هَا يَُ هد  ُأي , قول : ْ   ول,, ما اما اط

ُملت  اَلَُأ  ُواَلََُحأ  والس ـهـملت فهـي الَهأ, ضهالل  الطأيهق, والَحهأ, ضهالل  ًأيقه  و واه   ي ,طــط فـ 

ََأا مـعُا يُدَُي ُرَ ُمْ    يقول: والهذي يألهل الأيهلح َُهأا  يلُح ُط لط الأ  و ل ي وف فـع   قول : ُوُ َا يطَأل 

لُه   ُ هُع لـموتلف ا ررض مـعا يدي ر مْ , يابـي: قدا. الغعث الذي يحع   هوات اررض  وقوله : ْن 

كطوُف يقههول تاللههـ  قكههأه: ْنلهه   ههع ن لههوا ن يَاههل م ههِ وههع ل  هها قلههك  ههأ  ََ ههل يط ط ُمم  ّللا   تُاللههـ  ّللا 

ط يقهول: هلل الا ـهو  والأفاهة مها وهأك ِ فْاَدوه  ا نوُه , ْو تَهأكوه فهـي مَهـلنت ِ ْيهله تُاُللهـ  ّللا 

 الذي تَأكوف م , ومَـلنت ِ  ا   ل تاَدوف 

 64اآلية : 
هُا الل هُمَن  وارَرض  ُْْ لُهـُ    قط طِ    ِ  يطاعدطهط ُوُ ا يَُأقط ـَُق ثط ط اَلُخ ََدُْ ا يُ القول فـي تأويـل قول  تاللـ :   َُْ  

ق   َِ ُصلن  َِ ْ ف كطبْط ُع ّللا   قطَل ُملتطواَ مطَأُملُُ ط  عُا     

يقول تاللـ  قكأه: ْ.  ل تَأكوف ْي ل القو. خعأ, ْ. الذي يَدْ الـخــق ثِ ياعده, فـعبَ    ا نعأ    

ْصل, ويَْدم  ثِ يَبـع  ْقا ولن, ثِ ياعده ْقا ْران ك ع ْ  قَل ْف يَبـع , والذي يأقق ِ  ها اللهملن 

لُه   ُ هُع ّللا   واررض فـعبزل  ا مهذه الغعهث, ويبَهن  ها مهذه البَهـلت رقهوات ِ , وْقهوات ُْاهل  ِ ْن 

لوا ن يَال قلكف وْف قمموا ْف ْل ل نعأ ن يَاهل قلهك ْو وهع ل  به  فُقطهَل ل هِ يهل  هـحمد مهلتطوا 

ق هـعُا فهـي نمهواكِ  و َِ ُصلن  : ْي  وْ ِ مــ  ْف وع ل لهوا ن يَاهل قلهك َْف كطَبْطهـ َِ «  ها»مَُأملُُ ط

اَ »الْـي فـي  ُا  َْ«  ل»و« ْ      َِ قط ط دْ فـي قول : ْ ل يَأكوف, واالُيلت مادمل ْلـ  قول : ُوُ َا يَُأقط

ال مهههـماب  االلهههَْ ل., وقلهههك ْف االلهههَْ ل. ال يدخهههـل مـهههـ  «, الهههذي»الل هههملن  وارَرض  مهههـماب  

 االلَْ ل. 

 66- 65اآلية : 
ِط ُ هها ف ههي الل ههُملوا ط ُوُ ههل القههول فههـي تأويههـل قولهه  تاللههـ :    َقطههل ال  يَُاـُهه ت  وارَرض  اَلغَُعههُب ْ ال  ّللا 

وفُ  َبُ ل ُممط َبُ ل مَُل مطِ    َِ ف ي ُوك     ُأ   مَُل مط َِ ف ي االُخ  ـَمط ط ََاُثطوُف ك  مُل  ان اُرُ  م  وُف ُْي لُف يط اطأط ََ     يُ

كعا مها يقول تاللـ  قكأه لبَـع   ـحمد صـ  ن مـع  ولـِ: قطَل يل  ـحمد للل ـهـعك  ها الهـمَأ   

ِط ُ ههَا ف ههـي الل ههُمُوات  ُوارَرض  اَلغَُعههُب الههذي قههد الههْأثأ ن ماـههـم ,  اللههلمة  ْههـ  مههي قل مههة ال يَُاـُههـ

وُف يقههول: و ههل يههدري  هها فههـي اللههموات  ههاُأط ََ و وههب مبهه  خههــق  نعههأه واللههلمة  هها قلههك ُو ههل يُ

 واررض  ا خــق   ْـ  مِ  َاوثوف  ا قَورمِ لقـعل. الللمة  وقد:

ـ  دثبـي ياقوب ما ْمأامعـِ, قلل:  دثبل اما مــعة, قلل: ْخَأُل ناون ما ْمهـي مبهد, مها 20598  

, ما  لأول, قلل: قللن مل َة:  ا قمِ ُْ  يخَأ البلس مـمل ي هوف فهـي نهد, فقهد ْمسهِ  الَاَـي 

ي الل ُموات  وارَرض  ال ِط ُ َا فـ  َ َأيُةُ, ون يقول: ال يَُاـُـ ط مــ  ّللا   ال  غَُعُب ْال  ّللا 

واخْـو ْمل الاأمـعة فـي وا  رفع ن, فقلل ما  الَ*أيـعا: مو كمهل تقهول: ْال قــعهـل  هب ِ    

ل, رُههك َُههـعْ  مبهه  وااـْهه  لالُخههأ  وقههلل ماهه   وفههـي  ههأف امهها  لههاون: قـههـعالِ مههدالِ  هها ارو 

مــ : قل ال ياــِ ْ د الغعب الـمـو ول, فْ وف  اطوفة «  ا»ال وفـعـعا: ْف و ن ْف تْومِ فـي 

مـهـع , فهـع وف مطَهـل وال ي هوف « ْال» اأفة, وُزل  ل ماهد «  ا»ْال ن  قلل: ويووق ْف ت وف 

ل  بَـي, والثلُـي  ثَن, فـع وف فهـي البلهق كمهل تقهول: قهل. قيهد ْال ممهأو, فهـع وف  مدالِ, رف ارو 

ل, والْأويـل احد, وال ي  وف ْف ي وف الـخَأ احدا, ْو الـوحد خَأا  قلل: الثلُـي مطَـل مــ  ارو 

ـ ـعـل  وقــعالِ  ا ُُُ*ب, فاــ  االلهْثبلن فهـي مَهـلنت ِ ْيهله, و ها ُرفُهع فاـهـ   وكذلك ُ ل فُاُـطوهط ْال  قُ

 الاطو, وال ي وف مدالِ 
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ان فههـي قههأان  قلههك, فق   ههُأ   اخْـَههن القههأ  َِ ف ههـي االُخ  ههـمط ط ـَ ان ْمههل وقولهه : مُههل  ان اُرُ  م  أْتهه  مل ههة قههأ 

ان ْمل ال وفة: مُل  ان اُرُ  م لأ الال.  ها  وتَهديد الهدال « مهل»الـمديبة لوا ْمـي ااَأ ومل ة قأ 

مـماب : مل تدار  مــم ِ ْي تْلمع مــم ِ مـلالُخأ  مل مي كل بة ْ. ال, ثِ ْننمن «, ان ار » ا 

َِ ْلُهـ  اررَ  ْطهـ ـَ ض  وقهد مهـع بل قلهك فـعهـمل  ضه  مهـمل فهـع  ال َهـلية  ها الْلن فـي الدال كمل قـعهـل: ْث لقُ

 ْملنت  

ان ْمل   ة:    ُأ   »وقأْت  مل ة قأ  ي االُخ  َِ فـ  ـَـمط ط مل وف الدال وفْـن ارلو, مهـماب  « مَُل َْنُرُ  م 

مل ْنر  مــم ِ مــِ االُخأ   وكلف ْمو ممهأو مها الاهالن يطب هأ فـعهـمل قكهأ مبه  قهأان   ها قهأْ: 

ْيوههلب وااللههَْ ل. فههـي مههذا الههـموضع ُْ ههلر  و ابهه  ال ههال.: ْقا « مههل»ويقههول: ْف « َْنُر ُ  مُههلَ »

لـِ ي ها قلهك لهـِ يهدر  مـهـم ِ فهـي االُخهأ , ومهـلاللَْ ل. قهأْ قلهك امها « مَُل َْنُر ُ »قأان كذلك 

  ـحع*ا مــ  الوا  الذي قكأت ْف ْمـل ممأو ُْ أه 

 ِ قأنوه قطكأ ما  ـولمد ُْ  قأْه, نعهأ ُْه  كهلف يقهأْ فهـي ومبـحو الذي قكأت ما الـم عـعا ُْ  

  وضع مل: ْ. 

ـ  دثبل اما الـمثب , قلل:  دثبل مَد ن مها  وله , قهلل:  هدثبل مثمهلف مها ارلهون, مها 20599  

َِ » ـولمد, ُْ  قأْ  ـَـمط ط  وكلف اما مَـلس فـعـمل قطكأ مب  يقأْ مإثَـلت يهلن فهـي مهل, ثهِ« َْ. َْنُرُ  م 

 يَْدان ْن ار  مَْـن ْلَ ل مــ  وا  االلَْ ل. وتَديد الدال 

ـهه  ههدثبل  معههد مهها  لههاد , قههلل:  ههدثبل مَههأ مهها الههـمَضل, قههلل:  ههدثبل وههاَة, مهها ْمههـي 20600  

ُأ   » مز , ما اما مَـلس فـي مذه االُية:  ي االُخ  َِ فـ  ـَـمط ط  ْي لـِ يدر  «: مُــ  ْن اُرُ  م 

ـمثب , قلل:  دثبل  ـحمد ما ااَأ, قهلل:  هدثبل وهاَة, مها ْمهـي  مهز , قهلل:  دثبل  ـحمد ما ال   

ُأ   ُْـمل مو الَْ ل. ُْه  لهـِ يهدر   وكهأف امها  ي االُخ  ِ  فـ  ـَـمط ط لمان اما مَـلس يقأْ مُــ  ْن ُراُ  م 

 مَـلس وا  قلك ْلـ  ْف  خأا   خأ, االلْ زان مـللـم ذ مـعا مـللَاث 

نات مبههدُل فههـي قلههك القأانتههلف الـْههلف قكههأت ْ ههداممل مهها قُههأُْ  ْمههل   ههة وال*ههواب  هها القههأا  

َِ »والَ*أ , ومي  ـَـمط ط مل وف ال. مهل وفْهـن ْلهو ْنر  وتـخَهـعو نال هل, وارخهأا « مَُل َْنُرُ  م 

 ب مههل مهها قههأْ  ال وفههة, ومههي مُههل  ان ُرُ  م لههأ الههال. وتَههديد الههدال  هها ْن ار , رُ مههل القأانتههلف 

ان ار *لر, فَأيْ مل قهأْ القهلران فم*هعب مبهدُل  فأ هل القهأان  الْهـي قطكهأت الـماأو فْلف فـي قأ 

مهها امهها مَههـلس, فإُ ههل وْف كلُههن صههحعحة الههـماب  واممههأاب, فخههالف لههـمل مـههـع   *ههل و 

الـملــمعا, وقلك ْف فـي مــ  قيلن  يلن فـي قأانات  لـعلن فـي الـم*ل و, ومي  هع قلهك قهأان  

ان ار *لر  وْ ل القأان  الْـي قكأت مها امها  هـحع*ا, فهإف الهذي ال ُاــم  ل قأْ م ل ْ د  ا قأ 

قلل فـع ل ْمو ممأو قول صحعن, رف الاأب تهـحقق مَهل  هل ماهدمل ال تبَهـع   وااللهَْ ل. فهـي مهذا 

, فقلل: مَُل  الـموضع ُْ لر ال ْثَـلت, وقلك ْف ن قد ْخَأ ما الـمَأكعا ُْ ِ  ا الللمة فـي وك 

وُف  َب ل ُممط    َِ َب ل مَُل مط ي ُوك     َِ فـ   مط

واخْـههو ْمههل الْأويههـل فههـي تأويههـل قلههك, فقههلل ماضهه ِ:  ابههله: مههل ْنر  مـههـم ِ فههـي االُخههأ    

 فأيقبومل ْق مليبومل  عا لـِ يبَا ِ يقـعب ِ م ل, ْق كلُوا م ل فـي الدُـعل   ذ مـعا  قكأ  ا قلل قلك:

هُأي , قهلل: قهلل مطهلن ـ  دثبل القل20601   لِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبـي  وهل,, مها امها اط

َِ »الـخأاللُـي, ما اما مَـلس  ـَـمط ط قلل: م*أمِ فـي االُخأ   عا لهـِ يهبَا ِ الاـهـِ « مَُل َْنُرُ  م 

 والَ*أ 

 وقلل آخأوف: مل  ابله: مل نلب مــم ِ فـي االُخأ   قكأ  ا قلل قلك:  

, مها امها مَهـلس, ـ  دثبـ20602   , قلل:  دثبل ْمو صللـن, قلل: ثبـي  الويهة, مها مـهـي  ي مــي 

ُأ   »قول :  ي االُخ  َِ فـ  ـَـمط ط  يقول: نلب مــم ِ « مَُل َْنُرُ  م 

  20603 َِ هـمط ط ـَ ـ  دثبـي يوُس, قلل: ْخَأُل اما ومب, قلل: قلل امها قيهد, فهـي قوله : مُهل  ان ُرُ  م 

ُأ   قلل: ي االُخ  وُف  فـ  َبُ ل ُممط    َِ  يقول: ضل  مــم ِ فـي االُخأ  فــعس ل ِ فـع ل مــِ, مط

 وقلل آخأوف:  اب  قلك: لـِ يَـغ ل ِ فـع ل مــِ  قكأ  ا قلل قلك:  
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ـ  دثبـي مَد الوارث ما مَد ال*مد, قلل: ثبـي ْمهـي, مها اهدي, قهلل:  هدثبل الهـحلعا, 20604  

ههُأ   قههلل: كههلف يقأ مههل:  مهها قُْههلن  فههـي قولهه : مُههل  ان اُر ُ  َِ ف ههـي االُخ  ههـمط ط ـَ َِ ف ههـي »م  ههـمط ط ـَ مُههَل َْنُرُ  م 

ُأ     قلل: لـِ يَـغ ل ِ فـع ل مــِ, وال ي*ل ْلـع ل  ب ِ رنَة « االُخ 

 وقلل آخأوف:  اب  قلك: مل َْنُرُ : ْ. ْنر   قكأ  ا قلل قلك:  

ِ, قلل:  دثبل معل  و دثبـي الـحلرث, ـ  دثبـي  ـحمد ما ممأو, قلل:  دثبل ْمو ملص20605  

مُههَل َْنُرُ  »قههلل:  ههدثبل الههـحلا, قههلل:  ههدثبل ورقههلن امعاههل, مهها امهها ْمههـي ُههـوعن, مهها  ههـولمد 

 َِ ـَـمط ط  قلل: ْ. ْنر  « م 

مُهَل َْنُرُ  » دثبـي  ـحمد ما ممأو, قهلل:  هدثبل ْمهو ملصهِ, قهلل:  هدثبل مثمهلف, مها  هـولمد    

 َِ ـَـمط ط  . ْنر  مــم ِ  ا ْيا يدر  مــم ِ قلل: ْ« م 

ُأي , ما  ـولمد, مبـحوه       دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل:  دثبل  ول,, ما اما اط

القول « مَُل َْنُر ُ »قلل ْمو ااَأ: وْولـ  ارقوال فـي تأويـل قلك مـلل*واب مــ  قأان   ا قأْ   

مَههـلس, ومههو ْف  ابههله: ْقا قههأان كههذلك ُو ههل الههذي قكأُههله مهها مطههلن الـخأاللُههـي, مهها امهها 

ََاُثطوُف مل ْنر  مــم ِ َُس وقن قلك فـي االُخأ   عا يَاثوف, فال يبَا ِ مــم ِ  وُف ْي لُف يط اطأط ََ يُ

, مل مِ  ب ل مموف   م   عب ٍذ, فأ ل فـي الدُـعل فإُ ِ  ب ل فـي وك 

هُأَت, رف وُْـمل قـن: مذا القول ْولـ  ارقوال فـي تأويـل قل   ك مـلل*واب مـهـ  القهأان  الْهـي قطك 

قلك ْ, أ  الُـع   وْق كلف قلك  ابله كلف فهـي ال هال.  هـحذوف قهد الْطغبهـي مداللهة  هل , هأ  به  

اثوف, مل يَاأوف قلك فهـي االُخهأ , فهـلل ال. ْقا  مب   وقلك ْف  اب  ال ال.: و ل يَاأوف ْيلف يَط

َاثوف, مل ْنر  مــم ِ مذلك فـي االُخأ , مهل مهِ فهـي الدُهـعل كلف قلك  ابله, و ل يَاأوف ْمـلف ي

فـي وك   ب ل  وْ ل مــ  قأان   ا قأْه مُل  ان اُرُ  م لأ الال. وتَهديد الهدال, فهـللقول الهذي قكأُهل 

ما  ـولمد, ومو ْف ي وف  اب  مل: ْ., والاأب تضهع ْ.  وضهع مهل, و وضهع مهل: ْ., ْقا كهلف 

ل ال ال. الَْ   ل., كمل قلل الَلمأ:فـي ْو 

عبط   لُْأ.  الب َو.ط َْ. كطل  ْلـي  ُ َـ  ـَـُم  تُغُو  ي ُْل  فُُوّللا    ل َْنر 

يابـي مذلك مل كهل  ْلهـي   َهـعب, فهـع وف تأويهـل ال هال.: و هل يَهاأوف ْيهلف يَاثهوف, مهل تهدار    

ْي لهـِ يْْهلمع مهذلك ولهـِ  مــم ِ فـي االُخأ : يابـي تْهلمع مـهـم ِ فهـي االُخهأ : ْي ماـهـِ االُخهأ :

 ياــموه, مل نلب مــم ِ مب , وضل  فــِ يَـغوه ولـِ يدركوه 

َب ل يقول: مل مءالن الـمَأكوف الذيا يلألوُك ما الللمة فـي وك  ها    ي ُوك     َِ فـ  وقول : مَُل مط

َب     َِ هوُف يقهول: مهل قـعل  ل ال يوقبوف م ل وال ي*د قوف مأُ ِ  َاوثوف  ا ماد الـموت, مَُل مط ُمل ممط

 مِ  ا الاــِ مقـعل  ل مموف 

 68-67اآلية : 
هوُف ك  لُقُه َخُأاط ُُهَ ُْْ ُ هل لُمط ُواَ ُْْ قُا كطب هل تطُأامهلِ ُوآمَُ ط يُا ُكَُهأط َد القول فـي تأويـل قول  تاللـ :    َُوقُلُل ال هذ 

ََلط ْ َف ُمـُذُآ ْ ال   ا قُ ُُل    َدُُل ُمـُذُا َُُحاط ُوآمَُ ط م  ل عُا    وط عأط ارو   ً  ُُْلل

يقول تاللـ  قكأه: قلل: الهذيا كَهأوا مهـلهلل ْ بهل لهـمخأاوف  ها قَورُهل ْ عهلن, ك ع ْبهل  ها ماهد    

ََهلط يقهول: لقهد ومهدُل مهذا  هَا قُ ُل    َدُل ُمذُا ُُهـَحاط وآمهـل ط م   ـملتبل ماد ْف كبل فـع ل تأامـل قد مــعبل لُقَُد وط

ا قلك آمـلنُل, فــِ ُهأ لهذلك  قهـعقة, ولهـِ َُْهـعا له  صهحة َْف مهذُا ْال   ا قَل  ـحمد وامدوف ومدو

لوف  ها اركلقيهب فهـي كْهَ ِ, فهأثَْوه  ل ـعُا يقول: قللوا:  ل مذا الومد ْال  ل لط أ ارو  عأط ارو   ً ْلل

 فـع ل وتـحد ثوا م   ا نعأ ْف ي وف ل  صحة 

 70-69اآلية : 
عُا ك  القول فـي تأويـل قول  تاللـ :    َوهأ    واَ ُكَعهُو ُكهلُف ُملق َُهةط اَلمط واَ ف هي ارَرض  فُهلَُسطأط هعأط َقطهَل ل 

وُف    ل يَُم طأط م  َِ ُوالُ تُ طا ف ي ُضَعٍق     ُوالُ تَُحُزَف ُمـَُع  

يقول تاللـ  قكأه لبَـع   ـحمد صـ  ن مـع  ولـِ: قطَل يل  ـحمد ل ءالن الـم ذ مـعا  ل ا ْ ِ م     

وا ْلهـ  نيهلر  ها كهلف قهَـ ِ  ها الـم ذ مهـعا  ا ارُ َُسطأط وا ف هـي ارَُرض  فُهـل هعأط َـلن  ا مبد رمك: ل 

م ههل ن, وي ـههك ْمـ ههل مْ ههذيَ ِ رلههـ ِ, ورن مههِ مـههـع ِ  رلههُل ن و لههلكب ِ كعههو مههي, ْلههـِ يخأ 
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ن  ب ِ الألهو. واالُثهلر, فهإف قلهك كهلف ملقَهة ْاهأا   ِ, وقلهك ُ*ل ح ِ فخــن  ب ِ الديلر وتاَ 

لهبة رم هِ فههـي كهل   ها لههـك لَـعهــ ِ فههـي ت هذيب رلهل رم ههِ, ون فهـلمل قلهك م ههِ ْف ُْْهـِ لههـِ 

َِ يقهول تاللهـ  قكهأه  تَـلنروا امُلمة  ا كَأكِ وت هذيَ ِ رلهول رم هِ  وقوله : ُوال تُهـَحُزَف ُمـُهـَع  

مَأكعا مبهك وت هذيَ ِ لهك لبَـع   ـحمد صـ  ن مـع  ولـِ: وال تهـحزف مـهـ  ْنمهـلر مهءالن الهـ

وُف يقههول: وال يضههق صههدر   هها   ههأمِ مههك, فههإف ن ُلصههأ   ل يُههـَم طأط ههـم  ُوال تُ طههَا ف ههـي ُضههَعٍق   

 مــع ِ, و  ـ  ِ قْالِ مـلللعو 

 

 72-71اآلية : 
ق عُا ك  َِ ُصلن  قطَل ُمُلُ  ُْف يُ طوُف  القول فـي تأويـل قول  تاللـ :   َُويُقطولطوُف ُ ُُْ  ُمـُذُا اَلُوَمدط ْ ف كطبْط

ـطوُف    ي تَُلَُْاو  ُف لُ طِ مَُا ط ال ذ   ُرن 

يقول تاللـ  قكأه: ويقول  َأكو قو ك يهل  هـحمد, الهـم ذ مو  فـعهـمل ْتهـعْ ِ مه   ها مبهد رمهك     

َِ ُصل له  ها الاهذاب, الهذي مهو مبهل فـعهـمل تقهول  هلل  َْف كطَبْطهـ ق هـعُا ُ ْـ  ي وف ُمذُا الُوَمدط الذي تاهدُط ن 

َِ يقول ال  االل : قل ل هِ يهل  هـحمد: مله  ْف ي هوف  ُف لُ ط فـعـمل تادوُبل م  قطَل ُمُل  َْف يُ طوُف ُرن 

ـطوُف  ا مذاب ن  ومبـحو الذي قـبل فـي قلك قلل ْمل الْأويهـل   ي تَُلَُْاو  اقْأب ل ِ ونُل مَُا ط ال ذ 

 قكأ  ا قلل قلك:

, قلل:  20606   , ما اما مَـلس, قول : ـ  دثبـي مــي  دثبل مَد ن, قلل: ثبـي  الوية, ما مــي 

َِ يقول: اقْأب ل ِ  ُف لُ ط  قطَل ُمُل  َْف يُ طوُف ُرن 

 دثبـي  ـحمد ما لاد, قلل: ثبـي ْمهـي, قهلل: ثبهـي ممهي, قهلل: ثبهـي ْمهـي, مها ْمهـع , مها امها    

َِ مُ  ُف لُ ط ـطوُف يقهول: اقْهأب ل هِ ماه  الهذي مَـلس, قول : قطَل ُمُل  َْف يُ طوُف ُرن  ي تَُلَُْاو  َا ط ال ذ 

 تلْاوـوف 

ـ  دثبـي  ـحمد ما ممأو, قلل:  دثبل ْمو ملصِ, قلل:  دثبل معل  و دثبـي الـحلرث, 20607  

قلل:  دثبل الـحلا, قلل:  دثبل ورقلن امعال, ما اما ْمـي ُـوعن, مها  هـولمد, فهـي قوله : ُمُله  

َِ قلل: رنف: ْمول ل ِ  َْف يُ طوُف ُرن فُ   لُ ط

هُأي , مها  هـولمد, قوله : قطهَل      دثبل القللِ, قلل:  هدثبل الهـحلعا, قهلل: ثبهـي  وهل,, مها امها اط

ف  ـطوُف قلل: ْق  ي تَُلَُْاو  َِ مَُا ط ال ذ  ُف لُ ط  ُمُل  َْف يُ طوُف ُرن 

دثن ما الـحلعا, قلل: لمان ْمـل  الق يقول: ْخَأُل مَهـعد20608   , قهلل: لهمان الضهحل  ـ  ط

َِ اقْأب ل ِ  ُف لُ ط  يقول فـي قول : ُرن 

َِ وكال. الاأب الهـماأوف: رنفه     واخْـو ْمل الاأمـعة فـي وا  نخول الال. فـي قول : ُرنُف لُ ط

, وْرنف , كمل يقلل: تَا  وْتَا , فقلل ما  ُـحويـي الَ*أ : ْنخهـل الهال. فهـي قلهك فأضهلف  ْ أ 

َِ يَُأُمَطوُف  وقلل ما  ُـحويـي ال وفة: ْنخـل الال. فهـي م ل الَال كمل يقلل وف ول ُأم    َ يل تَُاَطأط : لـأ 

 قلك لــماب , رف  ابله: نُل ل ِ, كمل قلل الَلمأ:

ـَنط لُ ل الـحلالتط يَُطُأَ ُا مـللَُْـ  (  )()فُقط

فأنخههـل الَههـلن فأنخههـل الههـعلن فههـي يطههأ ا, وُْههـمل يقههلل ًأ ْهه , رف  ابهه  الطههأح: الأ هه ,   

لــماب , ْق كلف  اب  قلك يأ عا مـللَْـ , ومذا القول الثلُـي مو ْوالممهل مبهدي مهـلل*واب, وقهد 

  ض  الَـعلف ما ُسل أه فـي نعأ  وضع  ا ال ْلب مـمل ْنب  ما ت أاره فـي مذا الـموضع 

ـطوُف قلل ْمل الْأويـل  قك    أ  ا قلل قلك:ومبـحو الذي قـبل فـي  اب  قول : تَُلَُْاو 

َِ مَُاه ط 20609   ه ُف لُ ط هُأي  ُرن  ـ  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبهـي  وهل,, مها امها اط

ـطوُف قلل:  ا الاذاب  ي تَُلَُْاو   ال ذ 

 74- 73اآلية : 
ا  َُْكثُهأُ  وُف ك  القول فـي تأويـل قول  تاللـ :    َُوْ ف  ُرم ُك لُهذطو فَُضهٍل ُمـُه  الب هلس  ُولُهـُ   ه طأط ََ َِ الُ يُ مط

بطهوُف      يقهول تاللهـ  قكهأه: ُوْف  ُرمهُك يهل  هـحمد لُهذطو  ـ  َِ ُوُ هل يطَا مط هدطورط ها  صط ِط ُ هل تط   ُوْ ف  ُرم ُك لُهعَُاـُ

فَُضٍل ُمـُـ  الب لس  مْأك   الاـْ ِ مـللاقومة مــ   ا*عْ ِ ْيهله, وكَهأمِ مه , وقو ْ لهلف ْلهـع ِ 
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وُُ ط مـهـ  قلهك  ها ْ لهلُ  وفضهـ  فـي قلك وفـي نعهأه  ها ُ ه طأط ََ َِ الُ يُ ها  َْكثُهُأمط امه  مبهدمِ ُولُ  

مِ وال يهبَا ِ و ها ال  مــع ِ, فـعخــ*وا ل  الاَـلن , ول ب ِ يَهأكوف  اه  فهـي الاَهـلن   هل يضهأ 

ـ بط  َِ ُو ل يطَا مط دطورط ا  صط ِط  ل تط   وُف يقول: وْف رمك فضل ل  مبدمِ وال ْ للف  وقول : ُوْف  ُرم ُك لُـعَُاـُـ

لـعاــِ ضمل أ صدور خهــق , و  بهوف َُْله ِ, وخَهـي  ْلهأارمِ, ومالُهـعة ْ هورمِ السهلمأ , ال 

يخَههـ  مـههـع  وههين  هها قلههك, ومههو  ههـح*ع ل مـههـع ِ  ْههـ  يوههلقي امههعا ِ مههـلم للف ْ لههلُل 

 ك:ومـلمللن  ازانمل  ومبـحو الذي قـبل فـي قلك قلل ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قل

ِط  هل 20610   ُأي  ُوْف  ُرم ُك لُـعَُاـُهـ ـ  دثبل القللِ, قلل: ثبـي الـحلعا, قلل: ثبـي  ول,, ما اما اط

َِ قلل: اللأ   مط دطورط ا  صط  تط  

 

 76-75اآلية : 
َ هعٍا ك  ُْهلٍب    هَا ُنَ  َُهٍة ف هي الل هُمَن  ُوارَرض  ْ ال  ف هي ك  ْ ف   القول فـي تأويـل قوله  تاللهـ :   َُوُ هل   

ـ َطوُف    َِ ف ع   يَُخُْ ي مط  ُمـُذُا اَلقطَأآُف يُقطص  ُمـُُ  مُب ُي ْ َلُأا  عُل َُْكثُُأ ال ذ 

هَا   ْهو. لهأ  وخَهـي  ْ هأ يغعهب مها ْم*هلر البهل,أيا ف هـي الُلهُملن      يقول تاللهـ  قكهأه: ُوُ هل   

ُْلٍب ومو ْ.  ال ْلب الذي ْثَهن رمبهل فهـع  ي ك  كهل   هل مهو كهل ا  ها لهدف امْهدْ خهــق  ُوارَرض  ْال  فـ 

عا  ُْ  يَـعا لـما ُسأ ْلـع , وقأْ  ل فـع   ـمل ْثَهن فهـع   َـ  خــق  ْلـ  يو. القـعل ة  ويابـي مقول :  ط

 رمبل ال  ثبل ه  ومبـحو الذي قـبل فـي قلك, قلل ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:

, قلل: ثبـي ممي, قلل: ثبـي ْمـي, ما ْمـع , ما ـ  دثبـي  ـحمد ما لاد, قلل: ثبـي ْمـي20611  

عٍا يقول:  ل  ا وين فهـي  َـ  ْلٍب  ط ي ك  ي الل ملن  وارَرض  ْال  فـ  َا نل  ٍَُة فـ  اما مَـلس, قول : ُو ل   

 اللملن واررض لأ  وال مالُـعة ْال ياــم  

ي َْلُأا  عـُل ْكَ    ـ َطوُف يقهول تاللهـ  قكهأه: وقول : ْف  ُمذُا القطأآُف يُقطص  ُمــ  مُبـ  ع   يَُخُْ َِ فـ  ي مط ثُُأ ال ذ 

ْف مذا القأآف الذي ُْزلْ  ْلـعك يل  ـحمد يقص  مــ  مبـي ْلأا عـل الـحق  فـي ْكثأ اروعلن الْهـي 

اخْـَههوا فههـع ل, وقلههك كللههذي اخْـَههوا فههـع   هها ْ ههأ معلهه , فقللههن الههـع ون فههـع   ههل قللههن, وقللههن 

لن, وتَأْ الخْالف ِ فـع  مءالن  ا مءالن, ومءالن  ا مءالن, ونعأ قلك  ا الب*لرا فـع   ل قل

ار ور الْـي اخْـَوا فـع ل, فقلل ال  ثبل ه ل ِ: ْف مهذا القهأآف يقهص  مـهـع ِ الهـحق  فـعهـمل اخْـَْهـِ 

, وي دي ِ ْلـ  لَـعـل الأولن  وا لـمل فـع , فإُ  يقص  مــع ِ مـللـحق   فـع  فـلتَاوه, وْقأ 

 

 78-77اآلية : 
ه    َ م  ِ م حط هي مَُعهبُ ط ب عُا ك  ْ ف ُرم هُك يَُقض  هء   ـَمط هدِا ُوُرَ ُمهة  ل  القول فـي تأويـل قول  تاللـ :    َُوْ ُ  ط لُ ط

ِط    ـ ع يزط اَلاُ  ُومطُو اَلاُز 

ـهو فهـع  يقول تاللـ  قكأه: ْف مذا القأآف ل دا, يقول: لَـعلف  ا ن, مـعا مه  الهـحق  فـعهـمل اخْط    

عُا يقهول: ور مهة لهـما صهدل مه  وممهل مهـمل فهـع  ْف  ُرم هُك  بـ  َء   ـَـمط خــق   ا ْ ور نيب ِ ُوُرَ ُمة  ل

َِ يقول: ْف رمك يقضي مـعا الـمخْـَهـعا  ها مهـعا ْلأا عهـل مح مه  فهـع ِ, فهـعبْقِ  ها  ي مُـَعبُ ط يَُقض 

ِط يقهول: ورمهك الازيهز الـمَطل  ب ِ, ويولقي الـمـحلا  ب ِ الـمـحق  موزا   ُومط  ـ ـعهـ يزط الاُ ُو الاُز 

فـي اُْقل    ا الـمَطل  ب ِ و ا نعأمِ, ال يقدر ْ د مــ   با   ا االُْقل.  ب  ْقا اُْقِ الاــعـِ 

مـللـمـحق  الـمـحلا  ا مءالن الـمخْـَـعا  ا مبـي ْلأا عـل فـعـمل اخْـَوا فهـع , و ها نعهأمِ  ها 

 الـمَطل الضلل  ما ال دا 

 

 80-79اآلية : 
عط اَلُمهَوتُُ   َ هعا  ك  ْ ُ هُك الُ تطَلهم  القول فـي تأويـل قول  تاللـ :    َفُُُْوك َل ُمـُ  ّللا   ْ ُ ُك ُمـُ  اَلُحهق  اَلمط

يُا    َدم أ  ِ  الد ُمَُن ْ قُا ُول َواَ  ط عط ال*   ُوالُ تطَلم 

ض ْلـ  ن يل  ـحمد ْ هور , وثهق مه  يقول تاللـ  قكأه لبَـع   ـحمد صـ  ن مـع  ولـِ:     فَو 

 , ـ , وف أ  ل فـع  ماقل, وتدمأه مَ ِ, ُْ  الـحق  عا لـما تأ   َـ  فـع ل, فإُ  كلفـعك ُْ ُك ُمــ  الـُحق  الـمط
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نوف  ههل مـههـع  الههـع ون والب*ههلرا الههـمخْـَوف  هها مبههـي ْلأا عههـل, ونوف  ههل مـههـع  ْمههل اروثههلف 

, يقهول: فهال يحزُهك ت هذيب  ها كهذ مك, وخهالف  ها خللَهك,  الـم ذ مو  فـعـمل ْتـعْ ِ م   ا الهـحق 

عط الـُمَوتُهـ  يقهول: ُْهك يهل  هـحمد ال تقهدر ْف  وا   ر أ رمك الذي ماثك مه   وقوله : ُْ هُك ال تطَلهم 

  ِ هه ُع ال*  ههِ الههـحق   هها ًَههع ن مـههـ  قـَهه  فأ لتهه , رف ن قههد خْههـِ مـههـع  ْف ال يَ مهه  والُ تطَلههم   تَط  

يُا يقول: ْقا مهِ  َدم أ  ِ  ن ما لملم  لما  ْقُا ُول َوا  ط الد ملُن يقول: وال تقدر ْف تلمع قلك  ا ْص

, وال  ْنمههأوا  اأضههعا مبهه , ال يلههماوف لهه  لغـَههة نيهها ال َههأ مـههـ  قـههوم ِ, وال يط*ههغوف لـههـحق 

 لْـمل  ل  يْدمأوُ , وال يب*ْوف لقل ـ , ول ب ِ ياأضوف مب , ويب أوف القول م , واال

 

 82-81اآلية : 
اط  عط ْ ال  ُ ها يطهَء   َِ ْ ف تطَلهم  ي اَلاطَمهي  ُمها ُضهاللُْ    القول فهـي تأويهـل قوله  تاللهـ :   َُوُ هَ ُُْهُن م ُ هلن 

ُا ارَرض  تطُ ـ مط  َِ نُآم ةِ    ِ َُْخُأَابُل لُ ط وُف ك  ُوْ قُا ُوقُُع اَلقَُولط ُمـَُع   ـ مط َل    ِ َِ ُْف  الب هلُس ُكهلُطوا م َيُلت بُل فُ ط ه  ط

 م َيُلت بُل الُ يطوق بطوُف   

َُهُن     ان الـمديبة والَ*أ  وما  ال وفـعهـعا: و هل ْ ان فـي قأان  قلك, فقأْت  مل ة قأ  اخْـو القأ 

ي مـللـعلن وارلو وْضلفْ  ْلـ  الامي مـماب : للن يل  ـحمد م لني  ا ممي ما الـحق  ُمَا  م  لن 

ان ال وفة ُضاللُْ     وق ي الاطَم ُ »أان  مل ة قأ  َُُن تَُ د  مـللْلن وُ*ب الامي, مـماب : وللن « ُو ل ْ

َِ ول ا ن ي دي ِ ْف ولن   ت دي ِ ُمَا ُضاللُْ  

ان ار *هلر, فَأيْ مهل    والقول فـي قلك مبدي ُْ مل قأانتلف  ْقلرمْل الهـماب   َه ورتلف فهـي قهأ 

ي  ا ْممله ن ما ال دا قأْ القلران فم*عب  وتأويـل ال ال .  ل وصَن ُو ل ُُْن يل  ـحمد م  لن 

والأوههلن فواههل مـههـ  م*ههأه نَههلو  ْف يَْههـعا لَـعههـل الأوههلن مهها ضههاللْ  الْههـي مههو فههـع ل ْلههـ  

اط مَيلت بل يقول:  ل تقدر ْف تَط هِ الهـحق   عط ْال  ُ َا يطَء   ًأيق الأولن ولَـعـل الأولن  وقول : َْف تطَلم 

وُف فإف ْول ك  وتومع  َلــمط َِ  ط ْ دا ْال لمع  ا ي*د ل مَيلتبل, يابـي مأنلْ  و وو  وآي تبزيــ  فُ ط

يلماوف  بك  ل تقول ويْدمأوُ , ويَ أوف فـع , ويامـوف م , ف هِ الهذيا يلهماوف  قكهأ  ها قهلل 

  ثل الذي قـبل فـي قول  تاللـ : ُوقُع:

ْمو ملصِ, قلل:  دثبل معل  و دثبـي الـحلرث,  ـ  دثبـي  ـحمد ما ممأو, قلل:  دثبل20612  

قلل:  دثبل الـحلا, قلل:  دثبل ورقلن امعال, مها امها ْمهـي ُهـوعن, مها  هـولمد, قوله : ُوْقُا ُوقُهُع 

َِ قلل:  ق  مــع ِ   القَُولط ُمـُـَع  

َِ ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, ما قُْلن , قول : ُوْقُا ُوقُ 20613   ُع القُهَولط ُمـُهـَع ط

 يقول: ْقا واب القول مــع ِ 

هُأي , مها  هـولمد ُوقُهُع القُهَولط      دثبل القللِ, قلل:  دثبل الهـحلعا, قهلل: ثبهـي  وهل,, مها امها اط

َِ قلل:  ق  الاذاب   ُمـُـَع  

ُأي : القول: الاذاب  قكأ  ا قلل قولبل فـي  اب  القول:    قلل اما اط

َِ  ـهه  ههدثبل20614   مَههأ, قههلل:  ههدثبل يزيههد, قههلل:  ههدثبل لههاعد, مهها قُْههلن  ُوْقُا ُوقُههُع القُههَولط ُمـُههـَع  

 والقول: الغضب 

ـ  دثبـي ياقوب ما ْمأامعـِ, قلل:  دثبل اما مــعة, ما مَل., ما  َ*ة, قللن: لألن 20615  

َِ فقلل: ْو    هُك ْال  ْمـل الاللـعة, ما قول : ُوْقُا ُوقُُع القَُولط ُمـُـَع   هُا قَُو   اط    ن ْلـ  ُوح ُْ  ط لَُا يطَء  

 ُ َا قَُد آُ ُا قللن: ف أُـمل كلف مــ  وا ي نطلن ف َو 

وقلل املمة  ا ْمل الاــِ: خأو, مهذه الدامهة الْهـي قكأمهل  هعا ال يهأ أ البهلس مهـماأوف وال   

 يب وف ما  ب أ  قكأ  ا قلل قلك:

 دثبل اروواي, ما لَـعلف, مها ممهأو مها قهـعس, مها مطعهة  ـ  دثبل ْمو كطُأيب, قلل:20616  

هُا ارَرض  قهلل: مهو  َِ نُام هةِ    ه َِ َْخُأَابهل لُ ط الاوفـي, ما اما ممأ فـي قوله : ُوْقُا ُوقُهُع القُهَولط ُمـُهـَع  

  عا ال يأ أوف مـماأوف وال يب وف ما  ب أ 
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حلا ْمهو الهـحلا, قهلل:  هدثبل ممهأو مها  دثبـي ياقوب ما ْمأامعـِ, قلل:  دثبل  هـحمد مها الهـ   

هُا  َِ نُام هةِ    ه َِ َْخُأَابهل لُ ط قـعس الـمال ي, ما مطعة, ما اما ممأ, فـي قول : ُوْقُا ُوقُُع القُهَولط ُمـُهـَع  

 ارَرض  قلل: قا  ْقا تأ  ار أ مـللـماأوف والب ي ما الـمب أ 

ل لَـعلف, ما ممأو ما قـعس, ما مطعهة, مها  دثبل اما مَلر, قلل:  دثبل ْمو ْ مد, قلل:  دثب   

َِ قهلل:  هعا ال يهأ أوف مـللهـماأوف, وال  مط ط ُا ارَرض  تطُ ــ  َِ نُام ةِ    اما ممأ, فـي قول : َْخُأَابل لُ ط

 يب وف ما الـمب أ 

ـ  دثبـي  ـحمد ما ممأو الهـمقدلي, قهلل:  هدثبل ْوهاث مها مَهد ن اللولْلُهـي, قهلل: 20617  

َِ  دثبل وا هُا ارَرض  تطُ ـ هـمط ط َِ نُام هةِ    ه َِ َْخُأَابهل لُ ط َة, ما مطعة, فـي قوله : ُوْقُا ُوقُهُع القُهَولط ُمـُهـَع  

 قلل: ْقا لـِ ياأفوا  اأوفـل, ولـِ يب أوا  ب أا 

 وقطكأ ْف اررض الْـي تـخأ,  ب ل الدامة   ة  قكأ  ا قلل قلك:  

اروواي, مها فضعهـل مها  هأقول, مها مطعهة, مها امها ـ  دثبل ْمو كطأيب, قلل: ثبـي 20618  

 ممأ, قلل: تـخأ, الدامة  ا ُصد  فـي ال*َـل كوأي الَأس ثالثة ْيل. و ل خأ, ثـث ل 

ـ  دثبل اما  معد, قلل:  دثبل الـح ِ ما مَعأ, قلل:  دثبل ممأو مها قهـعس, مها الَهأات 20619  

ذ يَة ما ْلعد الغَـلري, قلل: ْف الدامة  عا تـخأ, القزاق, ما مل أ ما واثـة ْمـي الطَـعـل, ما  ط

يأامل ما  البلس فـعقولوف: ون لقد رْيبل الدامة,  ْـ  يَـغ قلهك ام هل., فهـعطـب فهال يقهدر مـهـ  

وين  قلل: ثِ تـخأ, فـعأامل البلس, فـعقولوف: ون لقد رْيبلمل, فـعَـغ قلك ام ل. فـعطـب فال يأا 

ـي ْقا  دث الذي يذكأمل قلل:  ْـ  ياد  فهـع ل القْهل, قهلل: فْهـخأ,, فهإقا رآمهل وع ل, فـعقول: ْ ل ُْ

البلس نخــوا الـملود ي*ـوف, فْـوين ْلـع ِ فْقول: االُف ت*ـوف, فْـخطِ ال لفأ, وتهـملن مـهـ  

 اَـعا الـملــِ نأ  , قلل: فـعاعش البلس ق لُل يقول مذا: يل  ء ا, ومذا: يل كلفأ 

القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل:  دثبل مثملف ما  طأ, ما واصل  ولهـ  ْمهـي  ـ  دثبل20620  

ذيَة, وْمـي لَـعلف,  دثبل ما  امأ, ما قـعس ما لاد, ما ْمـي  معـعبة, ما ْمـي الطَـعـل ما  ط

َِ قهلل هُا ارَرض  تطُ ـ هـمط ط َِ نُام هةِ    ه ذيَة ما ْلعد, فـي قوله : َْخُأَابهل لُ ط : لـدامهة ثهالث الطَـعـل, ما  ط

خأالت: خأاة فـي ما  الَواني ثِ ت ما, وخأاة فـي ما  القطأا  هعا يُأيهق فهـع ل ار هأان 

الد لن, ثِ ت ما, فَـعبل البلس مبهد ْوهأف الهـمللاد وْمسم هل وْفضهـ ل, ْق ارتَاهن م هِ اررض, 

 ا ن وين, فْـخأ, فـلُطـق البلس مأامـل, وتَقـ  ًل َة  ا الـمء بـعا, ويقولوف: ُْ  ال يبـوعبل 

ي  ثهِ تبطـهق فهال يهدرك ل ًللهب وال يَوت هل مهلرب,  مــع ِ الدامة تـوـو واوم ِ  ثل ال وكب الدر 

, فـعقول: ون  ل كبن  ا ْمل ال*ال , فـعــَْن ْلـع ل فْهـخطم , قهلل: تهـوـو  وتأتـي الأال ي*ــي 

: اعههأاف فههـي الأمههـل , ووههأكلن فههـي واهه  الههـمء ا, وتههـخطِ ال ههلفأ, قـبههل: فمههل البههلس يو  ههٍذف قههلل

 ار وال, وْصحلب فـي ارلَـلر 

ـ  دثبـي ْمو اللل ب, قلل:  دثبل اما فضعـل, ما الولـعد ما امعهع, مها مَهد الهـمـك مها 20621  

غعأ , ما مَد الأ ما ما الَـعـــملُـي, ما اما ممأ: يَـعن البلس يلعأوف ْلـ  امع, وتَـعن  الـمط

مِ, فـع*َحوف وقد خطمْ ِ  ا رْل ل وقَُ ل, فمل  ها  هء ا ْال  لهحْ , وال نامة اررض تلليأ

  ا كلفأ وال  بلفق ْال تـخَط  

ـ  دثبل  ـولمد ما  ول , قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل الـخعَأي, مها  عهلف مها ممعهأ, 20622  

ملتهـعا, فـهـِ  ما  للف ما  م*ة, قلل: لمان مَد ن ما ممأو يقول: لو و ن الُْاـن مباـهـي  

ْ ههس  اررض قلمههدا  ْههـ  ْقههـو مـههـ  ار وههلر الْههـي تههـخأ, الدامههة  هها مههـعب ل, ول أُههـي م ههل قههد 

ّ  ْال خَن تـخأ, ماقَبل  , قلل: فمل  وون ق  خأان فـي مقب رُكب  ا الـحل, 

مها  دثبل ممأو ما مَد الـحمعد االُُ ــي, قلل:  دثبل ْمو ْلل ة, ما مَل., ما قـعس مها لهاد,    

مطلن, قلل: رْين مَد ن ما ممأو, وكلف  بزل  قأيَـل  ا ال*َـل, رفع قد   ومو قل ِ, وقلل: لو 

 و ن لـِ ْضا ل  ْـ  ْضا ل مــ  الـم لف الذي تـخأ,  ب  الدامة 

ان مهها الههـوأاح, قههلل:  ههدثبل ْمههـي, قههلل:  ههدثبل لَههـعلف مهها لههاعد 20623   ـهه  ههدثبل م*ههل. مهها رو 

, قلل:  دث ذيَهة مها الـعهـملف الثوري  بل  ب*ور ما الـماْـمأ, ما رماي ما  أاش, قهلل: لهمان  ط

ذيَة: قـن يهل رلهول ن,  ها  يقول: قلل رلول ن صـ  ن مـع  ولـِ يقول: وقكأ الدامة, فقلل  ط
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عُلهه  يُططههوفط مـلل»ْيهها تههـخأ,ف قههلل:  َأُ ههةِ ُمـههـ  ّللا  , مُـَعبُههـمل م  د   ط ِ  الههـُمللا  ههَا َْمُسهه َُههـَعن  ُوُ اُهه ط   

ل يُــههـي الههـُمَلاُ ,  ههـم  َههـل    َُههق ال*  , ُويَُب يههـل  َبد  ُ  الق  , تُههـُحأ  َِ وُف, َْق تَُضههُطأبط ارَرضط تُههـَحُْ ط ههـمط ـ  َل الـمط

, وُ  َك ل ًلل هب  َِ يطهَدر  يهٍش, لُهـ مُهٍأ ُور  اُة  قُاتط و  ـُهـم  ََهدطو رْلطه ل  ط لط  هل يُ َهـل ْو  ُا ال*  ,ط الد ام ةط    لُهَا ُوتـَخأط

, وتَُ ْطهبط مهـع ي  ُ  ُوَاُ  ط كأُ ه ط ُكَوُكهب  نطر  اط فَُُْْأط َء   ل الـمط   ْ , ا  وكلف أ  َء   ِط الب لُس  ط , تُل  ب  ُا يَُطُوت ل ملر 

ل ال لف أط فَُُْب طنط مـعُا ُمَعبُـَع   ُطَ ُْةِ ُلَونُاُن كلف أ   , وْ   ا  َء    « ُمَعبُـَع    ط

دثبل الـحلعا, قلل:  دثبل ْمو الهـحلعا, مها  مهلن مها لـهـمة, مها ـ  دثبل القللِ, قلل:  20624  

مــي  ما قيد ما ادملف, ما ْوس ما خللد, ما ْمـي مأيأ , قلل: قلل رلول ن صهـ  ن مـعه  

ا  مهـلَلاُُ*ل»ولـِ:  َء   وُل , فُُْـَوـطو ُوَاه ُ الهـمط ِط ُلـُـَعـملُف ُوُم*ل  ط ,ط الد ام ةط ُ اُ ل خلتُـ ِط تُـَخأط , ُوتـَخْ هـ

, ُويُقطههولط ُمههذُا: يههل  اط ههَء   اطوُف فُههـعُقطولط ُمههذُا  يههل  ط ,  ْههـ  ْف  َْمههُل الَُههـَعن  لُـعَُوُْههـم   ِ ههُو ال ههلف أ  مـللـخلت ههـ َُ ْ

 « كل فطأ

ـ قلل: ثبل الـحلعا, قهلل:  هدثبل ْمهو لَهـعلف, مها  امهأ, مها قُْهلن , قهلل: مهي نامهة قات 20625  

 ِ تهـخأ,  ها ماه  ْونيهة ت ل هة, قهلل: قهلل مَهد ن مها ممهأ: ُْ هل قنب وريش, ول ل ْرمع قهوا

تب ن فـي وا  ال لفأ ُ ْة لهونان, فََْهو فهـي وا ه , فهـعلون  وا ه , وتب هن فهـي واه  الهـمء ا 

ُ ْة مـعضلن فََْو فـي وا ,  ْـ  يَـع   وا ه , فهـعوـس ْمهل الَهـعن مـهـ  الهـمل د , فهـعاأفوف 

 ياوف فـي ارلوال, فـعاأفوف الـمء ا  ا ال لفأ الـمء ا  ا ال لفأ, ويَْـل

ـ  دثبـي اما مَد الأ عهـِ الَأقهـي, قهلل:  هدثبل امها ْمهـي  أيهـِ, قهلل:  هدثبل امها ل عاهة 20626  

ويحع  ما ْيوب, قلال:  دثبل اما ال لن, مها ممهأ مها الهـح ِ, ُْه  لهمع مَهد ن مها ممهأو يقهول: 

اللههحلب, وراالمههل فههـي اررض  ههل خأاْههل, فْههـمأ   تههـخأ, الدامههة  هها وههاب, فـعههـمس  رْلهه ل

 مـلمُللف ي*ــي, فْقول:  ل ال*ال   ا  لاْك فْـخطم  

ـ  دثبل صللـن ما  لملر, قلل:  دثبل اما ْمـي فديك, قهلل:  هدثبل يزيهد مها معهلض, مها 20627  

لتـِ لــعـملف  ـحمد ما ْلحلل, ُْ  مـغ  ما مَد ن ما ممأو, قلل: تـخأ, نامة اررض و ا ل خ

وم*ل  ول , فأ ل ال لفأ فْـخْـِ مـعا معبـع  مخلتـِ لــعـملف, وْ ل الـمء ا فْـملن وا   ما*هل 

  ول  فـعَـع   

ِط الْههلن    َِ مضهه ان ار *ههلر: تط ـ هـمط ط َِ فقههأْ قلههك مل هة قههأ  ان فهـي قههأان  قولهه : تطُ ـ هـمط ط واخْـَهن القههأ 

َِ »ِ, وقههأْه ْمههو قرمههة مهها ممههأو: وتَههديد الههال., مههـماب  تههـخَأمِ وتههـحدث  ههـمط ط ـ  مَْههـن الْههلن « تَُ 

 وتـخَـعو الال. مـماب : تلم ِ 

ان ار *هلر  ومبهـحو الهذي قـبهل فهـي قلهك,    والقأان  الْـي ال ْلْـوعز نعأمل فـي قلك  ل مــع  قأ 

 قلل ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:

, قلل:  هدثبل ْمهو صللهـن, قه20628   , مها امها مَهـلس, ـ  دثبل مــي  لل: ثبهـي  الويهة, مها مـهـي 

َِ قلل: تـحدث ِ  مط ط ُا ارَرض  تطُ ــ  َِ نُام ةِ     قول : َْخُأَابل لُ ط

هَا 20629   َِ نُام هةِ    ه ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, مها قُْهلن , قوله : َْخُأَابهل لُ ط

َِ ومي فـي ما  القأان  مط ط  تقول ل ِ: ُْف  الب لس ُكلُطوا م َيلت بُل الُ يطوق بطوُف « تـحدث ِ» ارَُرض  تطُ ــ 

هُأي , مها مطهلن الـخأاللُهـي,      دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبـي  وهل,, مها امها اط

َِ قلل: كال  ل تبَ  ِ ْف  الب لس كلُطوا م َيلت بُل الُ يطوق بطوفُ  مط ط   ما اما مَـلس, فـي قول : تطُ ــ 

ان    ان فههـي قههأان  قلههك, فقأْتهه  مل ههة قههأ  وقولهه : ْف  الب ههلُس كههلُطوا مَيلت بههل ال يطوق بطههوُف اخْـَههن القههأ 

مـهـ  واه  االمْهدان مـللهـخَأ مها « ْف»م لهأ ارلهو  ها « ْف  الب لسُ »الـحولق والَ*أ  والَل.: 

فهإف ال هال. ل هل  ْبهلول  البلس ُْ ِ كلُوا مَيلت ن ال يوقبوف ومي وْف كلأت فـي قهأان  مهءالن 

ان ال وفة وما  ْمل الَ*هأ : ْف  الب هلُس كهلُطوا مَْهـن ْف مهـماب : ت ـهـم ِ مهأف  وقأْ قلك مل ة قأ 

 البلس, فـع وف  عب ٍذ ُ*ب موقو  ال ال. مــع ل 

وال*واب  ا القول فـي قلك ُْ مل قأانتلف  ْقلرمْل الـماب   لَْـعضْلف فهـي قهأان  ار *هلر,   

 ل قأْ القلران فم*عب فَأيْ م
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َِ يطوُقمطهوُف ك   ه ا يطُ ذ بط م َيُلت بُل فُ ط م  ٍة فَُوالِ    ا كطل  ْط   َطأط    القول فـي تأويـل قول  تاللـ :   َُويَُوُ. َُُح

ل قُا كطبْط  ـَملِ ُْ   عططواَ م ُ ل م  َِ تطح  وا قُلُل ُُْكذ َمِْط م َيُلت ي ُولُ  َِ تَُاُمـطوُف   ُ ْ ُ  ْ قُا ُاَنط

َا     هـم  يقول تاللـ  قكهأه: ويهو. ُهـومع  ها كهل  قهأف و ـهة فواهل, يابهـي املمهة  هب ِ, وق هأ    

ل ِ مــ  آخأمِ, لـعوْـمع امهعا ِ,  يطُ ذ بط مَيلت بل يقول:  ـما ي ذ ب مأنلْبل و ووبل, ف و يحَس ْو 

 ْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:ثِ يللقوف ْلـ  البلر  ومبـحو  ل قـبل فـي قلك, قلل ْمل ال

ـ  دثبـي  ـحمد ما لاد, قلل: ثبـي ْمـي, قلل: ثبـي ممي, قلل: ثبـي ْمـي, ما ْمـع , ما 20630  

َِ يطوُقمطهوُف يابهـي: الَهعاة  ه َا يطُ هذ بط مَيلت بهل فُ ط ـم  ٍة فَُوال    َا كطل  ْط   َطأط    اما مَـلس, قول : ُويَُوُ. ُُـَح

 مبد الـحَأ 

بـي  ـحمد ما ممأو, قلل:  دثبل ْمو ملصِ, قلل:  دثبل معل  و دثبـي الـحلرث, ـ  دث20631  

هٍة فَُواهل  هَا كطهل  ْط   قلل:  دثبل الـحلا, قلل:  دثبل ورقلن امعال, ما اما ْمـي ُـوعن, مها  هـولمد   

 قلل: ق أ  

ُأي , ما  ـول    َطأط  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل:  دثبل  ول,, ما اما اط مد, قول : ُُـَح

َِ يطوُقمطوُف  ٍة فَُوال قلل: ق أ  ق أ  فُ ط َا كطل  ْط      

, مها امها مَهـلس, 20632   , قلل:  دثبل ْمو صللـن, قلل: ثبـي  الويهة, مها مـهـي  ـ  دثبـي مــي 

َِ يطوُقمطوُف قلل: يقول: ف ِ يدفاوف  َا يطُ ذ بط مَيلت بل فُ ط ـم   قول :   

مد مها مَهلر, قهلل:  هدثبل ْمهو ْ مهد, قهلل:  هدثبل لَهـعلف, مها  ب*هور, مها ـ  دثبل  ـح20633  

ل ِ مــ  آخأمِ  َِ يطوُقمطوُف قلل: يحَس ْو    ـولمد, فـي قول : فُ ط

َِ يطوُقمطوُف قلل: وقمة تهأن  20634   ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, ما قُْلن  فُ ط

 ْوالمِ مــ  ْخأمِ 

بن  ابه  قوله : يطوُقمطهوُف فـعهـمل  ضه  قَهل مَهوامده, فأنبهـي قلهك مها ْملنته  فهـي مهذا وقد مـع    

 الـموضع 

َِ مَيلت هـي يقهول تاللهـ  قكهأه:  ْهـ  ْقا اهلن  ها كهل  ْ هة فهو,    وا قلُل ُْكذ َمْـط وقول :  ْـ  ْقُا النط

ـَهـمل  ـما ي ذ ب مَيلتبل فـلاْـماوا قلل ن: ْكذ مْـِ مَيلتـي: ْي محووي وْن عططوا م ُ ل م  ح  َِ تـط لْـي ُولُـ

َِ تَُاُمـطوُف فـع ل  ا ت ذيب ْو ت*ديق  َبْـط  يقول ولـِ تاأفومل  ق   اأفْ لف َْ. ُ لقُا كط

 

 86- 85اآلية : 
َِ يُهُأَواَ ُُْ ه قطهوُف ك  ُْلُه َِ الُ يُبط  ه هواَ فُ ط بُهل القول فـي تأويـل قول  تاللهـ :    َُوُوقُهُع اَلقُهَولط م ُمهل ُ,ـُمط ـَ ل ُااُ

بطوُف    أاِ ْ ف  ف ي قُل ُك الُيُلٍت ل قَُوٍ. يطَء    *ََ  اَلـ َعُل ل عَُل طبطواَ ف ع   ُوالب ُ لُر  ط

وا يابهـي     يقول تاللـ  قكأه: وواب اللخّ والغضب  ها ن مـهـ  الـم ذ مهـعا مَيلته  م هـُمل ُ,ـُهـمط

َِ الُ يُبُط   ه قطهوُف يقهول: ف هِ ال يبطقهوف محوهة يهدفاوف م هل مها مْ ذيَ ِ مَيهلت ن, يهو. يحَهأوف فُ ط

هـعَُل طبطوا ف هـع    َعهـُل ل  َُْل ِ مسعـِ  ل  ل  م ِ ووقع مــع ِ  ا القول  وقول : َُْلـِ يُهُأَوا ُْ هل ُااُـَُبهل الــ 

يقههول تاللههـ  قكههأه: ْلههـِ يههأ مههءالن الههـم ذ موف مَيلتبههل ت*ههأيَبل الــعههـل والب ههلر, و خللَْبههل مههـعب مل 

ف والْقـهب ُ هلرا, م ْ*عـعأُل مذا ل بل ل ِ يل بوف فـع , وي دنوف را ة ْمهداُ ِ  ها تاهب الْ*هأ 

ومههذا  ضههع ل يَ*ههأوف فههـع  اروههعلن وياليبوُ ههل فههـعْقـَوف فههـع  لههـماليَ ِ, فههـعَْ أوا فههـي قلههك, 

ف قلك كذلك مو امله  الهذي ال يطاوهزه وهين, وال يْاهذ ر مـهـع   ْ لتهة ويْدمأوا, وياــموا ْف  *أ 

ار علن, وْ علن ار وات ماد الـمـملت, كمل لـِ يْاذ ر مـهـع  الهذملب مهـللب لر والـمهـوين مـللــعهـل, 

بطهوُف يقهول  والـمـوين مـللب لر والذملب مـللــعـل  ع اخْالف ْ وال مل ْف  فـي قلُك الُيهلٍت لقُهَوٍ. يطَء  

َ*أا لداللة لقو. يء بوف مـلهلل مـهـ  قدرته  تاللـ  قكأه: ْف فـي ت*عـعأُل الــعـل ل بل, والب لر  

 مــ   ل آ بوا م   ا الَاث ماد الـموت, و وة ل ِ مــ  تو عد ن 

 87اآلية : 
ُ  ُ ا ف ي الل ُملُوات  ُوُ ها ف هي ارَرض   ور  فَُُز  القول فـي تأويـل قول  تاللـ :   َُويَُوُ. يطبَُخط ف ي ال* 

ط ُوكطل   يُا    ْ ال  ُ ا ُوَُن ّللا  أ   ُْتَُوهط نُاخ 
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ي ال*هور  وقهد قكأُهل اخهْالف ِ فـعهـمل     اخْـو ْمل الْأويـل فـي تأويـل قول  تاللـ : ُويَُوُ. يطَبَُخ فـ 

 ض , ومـع بل ال*واب  ا القول فـي قلك مبدُل مَوامده, نعأ ُْل ُذكأ فهـي مهذا الهـموضع ماه  

أف يطهبَخ فهـع   قكهأ ماه   ها لهـِ يطهذكأ فـعهـمل  ل لـِ يذكأ مبل   ا ارخَـلر, فقلل ماض ِ: مو قه

  ض  قَل  ا الـخَأ ما قلك:

ـ  دثبـي  ـحمد ما ممأو, قلل:  دثبل ْمو ملصِ, قلل:  دثبل معل  و دثبـي الـحلرث, 20635  

عال, ُما اما ْمـي ُـوعن, مها  هـولمد قوله : ُويُهَوُ. يطهَبَُخط  قلل:  دثبل الـحلا, قلل:  دثبل ورقلن, ام 

 ال*طور  قلل ك ع ة الَول  فـي

ُأي , مها  هـولمد, قهلل: 20636   ـ  دثبل القللِ قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبـي  ول,, ما اما اط

ال*ور: الَول قهلل: مهو الَهول صهل َ  آخهذ مه  يقهَ  قَضْهـعا م َهـع  مـهـ  ًهأف القهأف مهـعا 

ـهـع , فأوهلر, فَهأ  مـهـ  ًأف , ومـعا فـع  قدر قَضة ْو ُـحومل, قهد مهأ  مـهـ  ركَهة ْ هدا را

 ركَة يللره  قاعل مــ  قد  ل مقَ ل تـحن فخذه وْلـعْ  وًْأاف ْصلما ل فـي الْأاب 

ـ قلل: ثبهل الهـحلعا, قهلل: ثبهـي  وهل,, مها ْمهـي م هأ مها مَهد ن, قهلل: ال*هور ك ع هة 20637  

  مــ  نمه   بهذ القأف قد رفع ْ دا ركَْـع  ْلـ  اللملن, وخَ  ارخأا, لـِ يــق اَوف معب

 خــق ن اللموات  لْاد ا  لْـود ا, قد وضع ال*ور مــ  فـع  يبْسأ  ْـ  يء أ ْف يبَخ فـع  

ـ  دثبل ْمو كطُأيب, قلل:  هدثبل مَهد الهأ ما مها  هـحمد الـمـحلرمهـي, مها ْلملمعهـل مها 20638  

قيهلن مها  هـحمد مها  رافع الـمدُـي, ما يزيد ما قيهلن قهلل ْمهو ااَهأ: وال*هواب: يزيهد مها ْمهـي

كاب القأ,ي, ما رال  ا ارُ*لر ما ْمـي مطأيأ : ُْ  قلل لألهول ن صهـ  ن مـعه  ولهـِ: 

ههورف قههلل:  ِ  يطههَبَُخط ف ههـع   ثُههالثط »قههلل: وكعههو مههوف قههلل: «, قُههَأف  »يههل رلههول ن,  ههل ال*  عههـ قُههَأف  ُمس 

عُةط: ُُ  الَُُز  , والث لُـ 
ََُخةط أط َُُخلٍت: ارطولـ : ُُ عُا, يأَ ط ََُخةط الق ـعل.  و    ُرب  الاُللُـم  , والث لل ثُةط: ُُ َاق  ََُخةط ال* 

ََُز ط  ََُخةُ الَُُز  , فُـعُ ََُخةُ الَُُز  , فُـعَُبَطخط ُُ ََُطَخ ُُ : ا ولـ , فُـعُقطولط
ََُخة  ارط عـُل مـللب  ط َْلُأافـ  َْملط الل هُموات   ّللا 

, ْال  ُ َا و ط:  هل وَْملط ارَرض  هُي الْهـي يُقطهولط ّللا  , ُوم  ْطهأط ََ لُ ل, فاُل يُ د  م  ل ويطو  ط فُـعُـمط هط ّللا  أط ط, ُويُأَ ط لُن ّللا 

َهـلُل, فُُْ طهوفط ُلُأمهـل, ُوتطهُأ,  ار ط الـو  َا فُهُواٍل فُهـعطُلع أط ّللا  دُ ِ  ل لُُ ل    الن  ْال  ُصَعُحةِ ُوا   َرضط يَُبسطأط ُمءط

ل, ومي ـ  ل ُرا  َُهة  فُُْ طهوفط  مأَم طهوب  يَُوُ   هٍذ ُواا  فُهةط, قـط ان  َُهةط تََُُْاط هل الأ  اا  وط الأ  ط: يَُوُ. تَُأاط الْـي يُقطولط ّللا 

اُـ ق  مهـل يـل  الهـمط َبد  ـ  ل, َْو كللق  ط مأََم , تطَ َأ م ل ارَُ ُوا,ط , تَُضأط ي الََُحأ  وثُقُة  فـ  َ ـعبُة  الـمط , ارَرضط كللل  لُوتُأ 

حط  , تطُأا  َلهدُافط هعبط الو   َ , ُوتُ لط , ُوتُُضعط الـُحُوا   عط مل, فَُُْذُملط الـُمُأاض  عدط الب لسط مــُ  ُ,َ أ  , فُُْـم   ط ارَريلحط

 , ههعط وُم ههل, فَُْأا  اط بط وط مُههةِ,  ْههـ  تُأت ههـُي ارَقطههلُر, فُُُْْـُق لمههل الههـُمال  ُ ةط, فَُُْضههأ  عاط ملر   ً َ ههعل عههأط ال ُوتُط 

ي الب لسط  يُا  هل  ُويطُولـ  َدم أ  , يَُوُ. تطُول وُف  ط ط: يَُوُ. الْ بلن  ي يُقطولط ّللا  َِ مَُاضل, ُومطُو ال ذ  يُا يطبلني مَُاضط ط َدم أ   ط

َِ ُمـهـ  قلهُك َْق تُُ*هد ُمن اررَ  ه َا ملٍن  فَُُـَعبُهـمل مط ط فُُمل لُ ط    ـ ل  ّللا  , ُوُ َا يطَض ٍِ َا ملص  ُا ّللا         َِ ضط لُ ط

َا قططَ  وا ْلهـ     , ثهِ ُُُسهأط ِط م ه   ط َْمـُهـ هُا الُ هَأب   هل ّللا  َِ ل ذُلُُك    عـمل, فأُخذُمط ٍأ ْلـ  قطَطٍأ, فُُأَُْوا َْ أا ُمس 

 َِ هُطَن ُمهَب ط  َ ِ  كط و ط ل, ثطه َُُْثُهأَت ُطهـوط مهل, وا ُو ُوَملطه ل ُوقُُمأط ل  ِ  خط , ث َ ل  , فإقُا م ي كللـمط قهلل «  الل ملن 

هَا قلهكُ »عه  ولهـِ: رلهول ن صهـ  ن مـ ههَيٍن    َُ وُف م  فقهلل ْمهو مأيهأ : يههل «, وارَُ هُواتط ال يَاـُهـمط

ط  ي الل هُمُوات  وُ هَا فهـي ارَرض  ْال  ُ هَا وهلُن ّللا  ُ  ُ َا فـ  رلول ن, فما الْثب  ن  عا يقول: فَُُز 

, »قلل:  لط الَُُز ط ْلـ  ارَ علن  ُمل يُ*  , وُْـ  َ ُ دُانط ط ْطولُ  ُك ال ِط ّللا  َِ يطَأُققطهوُف, ُوقهلمط َبدُ ُرم    ْطولُ  ُك ْ َعلن  م 

ـَق     ُأار  ُخـ ََاثط ط مــ  و  , ُومطُو ُمذُابط ّللا   يُ َِ  « فُُزُ  قلُك الـعَُو.  وآُ بُ ط

    ,  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل:  دثبل ْلملمعـل ما رافع, ما  ـحمد ما كاب القطُأ,هي 

هُا »أيأ , قلل: قلل رلول ن صـ  ن مـع  ولـِ: ما ْمـي م ل فُهُأُم    ُ تَُـلُرُ  ُوتُاللهـ  لُهـم  ْف  ّللا 

 , ه الاُهَأش  ص  م َُُ*هأ  , ولخ  ع   اط ط ُمــ  فـ  ُو ُواض  وُر, فأَمُطلهط ُ ـُ ل, فُ ط , ُخــُُق ال*  الل ُمُوات  وارَرض 

أط ُ ْـ  يطَءُ أط  : يل ر«  يَُبُْس  ـَنط ف قهلل: قلل: قط هورط قـهن: ف عهو مهوف قهلل: «, قطهَأف  »لول ن, و ل ال* 

هط فُهـعَُبَطخط ََُُ » أط , يُهأَ ط , لُُ اَُأض  الل ُمُوات  وارَرض  ع   ِ  نا  ُأ ٍ فـ  ه , ْف  ُمُس عُد  ي مـ  ََل  ي ُُ ِ , ُوال ذ  عـ ُخهةُ ُمس 

ط  ََُز ط َْملط الل ُمُوات  واررض  ْال  ُ َا ولُن ّللا  ثِ قكأ مـلقـي الـحديث ُهـحو  هديث ْمهـي «, الَُُز  , فُـعُ

, نعأ ُْ  قلل فـي  ديث   ي الََُحأ  »كطُأيب ما الـمـحلرمـي  َأفأُ   فـ  َ ـعبُة  الـمط  « كللل 

ُور الـخــق  قكأ  ا قلل قلك:   خ فـي صط  وقلل آخأوف: مل  اب  قلك: وَُط
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:  ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, ما20639   ي ال* ور  قُْلن , قول : ُويَُوُ. يطَبَُخط فـ 

ي الل هُمُوات  ُوُ هَا ف هـي ارَرض  يقهول: فَهز   ها فهـي اللهموات  ُ  ُ َا فـ  ْي فـي الـخــق, قول : فَُُز 

  ا الـمال  ة و ا فـي اررض  ا الـوا  وامُس والَعلًعا,  ا مول  ل ياليبوف قلك الـعو. 

ف قـعهـل: فإف قلل قل ل: وكعو قـعـ   ََاطهلط ل: فَز , فوال فز  ومي فال  أنون  مــ  يبَخ, ومهي يُ

الاأب تَال قلك فـي الـمواضع الْـي ت*ــن فهـع ل ْقا, رف ْقا ي*ـهـن  ا هل فاهل ويَاهل, كقولهك: 

ْقور  ْقا قرتبـي, وْقور  ْقا تزورُـي, فإقا وضع   لف ْقايو. ْاأا  ـوأا ْقا  فهإف قـعهـل: 

ُ  قـعـل: ال ز ْف ي وف  ضمأا  ع الواو, كأُ  قـعـل: فأيا اواب قول : وُ  ي ال*ور  فَُُز  يَُوُ. يطَبَُخط فـ 

ووقهع القههول مـههـع ِ مهـمل ,ـههـموا ف ههِ ال يبطقههوف, وقلهك يههو. يههبَخ فهـي ال*ههور  واههل ز ْف ي ههوف 

وا فْأ  يُا ُ,ـُـمط  اوام    ْأوكل اكَْـي مداللة ال ال. مــع   ب , كمل قـعـل: ُولَُو يُُأا ال ذ 

وقول : ْال ُ َا ولُن ن قـعـل: ْف الذيا الْثبلمِ ن فـي مذا الـموضع  ا ْف يبهلل ِ الَهز  يو  هٍذ   

الَ دان, وقلك ُْ ِ ْ علن مبد رم ِ يطأققوف, وْف كلُوا فـي مدان الـموتـ  مبد ْمل الدُـعل, ومذلك 

 فـي الـخَأ الـملضي الن ارثأ ما رلول ن صـ  ن مـع  ولـِ, وقد قكأُله 

ا. ممها  دثه , مها 20640   ـ و دثبـي ياقوب ما ْمأامعـِ, قلل:  دثبل مَعهـِ, قهلل: ْخَأُهل الاهو 

ط قهلل: مهِ  ي ارَرض  ْال  ُ َا وهلُن ّللا  ي الل ُموات  ُوُ َا فـ  ُ  ُ َا فـ  ْمـي مأيأ , ُْ  قأْ مذه االُية: فَُُز 

 الَ دان 

يُا يقههول: وكههل  ْتههوه صههلنأيا  ومههـمثل الههذي قـبههل فههـي قلههك, قههلل ْمههل وقولهه : وكطههل  ْتُههَوهط ناخههأ    

 الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:

, مها امها مَهـلس, 20641   , قلل:  دثبل ْمو صللـن, قلل: ثبـي  الويهة, مها مـهـي  ـ  دثبـي مــي 

يُا يقول: صلنأيا  أ   قول : وكطل  ْتَُوهط نُاخ 

يُا قههلل:  ـهه  ههدثبل مَههأ, قههلل:  ههدثبل يزيههد,20642   ههأ  قههلل:  ههدثبل لههاعد, مهها قْههلن  وكطههل  ْتُههَوهط ناخ 

 صلنأيا 

يُا 20643   ـ  دثبـي يوُس, قلل: ْخَأُل اما ومب, قلل: قلل اما قيد, فـي قول : وكل  ْتُهَوهط نُاخهأ 

قلل: الداخأ: ال*لنأ الأانِ, قلل: رف الـمأن الهذي يَهز  ْقا فهز  ُْهـمل ممْه  ال هأب  ها ار هأ 

خ فـي ال*ور فزموا, فــِ ي ا ل ِ  ا ن  بـو  الذي فز     ب , قلل: فــمل َُط

ان ار *هلر:    يُا فقأْته  مل هة قهأ  هأ  ان فـي قأان  قول : وكطل  ْتُهَوهط ناخ  « وكطهل  آتُهوهط »واخْـَن القأ 

طهوهط »مـمد  ارلو  ا ْتوه مـهـ   ثهلل فهـلمـوه, لهوا امها  لهاون, فإُه  قهأْه:  مـهـ   ثهلل « وكطهل  ُْت

فاـوه, واتَا  مــ  القأان  م  الـمْأخأوف ارممش و مز , وامْهل  الهذيا قهأنوا قلهك مـهـ   ثهلل 

ع   قللوا: ف ذلك قول :  َِ آتـ  ان مــ  قول : وكطـ  ط فهـي الهـومع  وْ هل الهذيا « آتطوهط »فـلمـوه مإامل  القأ 

ا  هوا  ابه  ال هال. ْلهـ : ويهو. قأنوا مــ  قأان  مَد ن, فإُ ِ رن وه مــ  قوله : فَُُهز   كهأُ ِ و

يبَخ فـي ال*ور فَز   ا فـي اللهموات و ها فهـي اررض, وْتهوه كـ هِ ناخهأيا, كمهل يقهلل فهـي 

 ال ال.: رْا وفأ وملن ومو صلنأ 

وال*واب  ا القول فـي قلك مبدي ُْ مهل قأانتهلف  لَْهـعضْلف فهـي قهأْ  ار *هلر, و ْقلرمْهل   

 فم*عب  الـماب , فَأيْ مل قأْ القلران

 

 88اآلية : 
هَبُع ّللا    هأ  ُ هأ  الل هُحلب  صط هُي تُمط هدُ ِ ُوم  َُهلُل تَُحُلهَطُ ل ُال   القول فـي تأويـل قول  تاللـ :   َُوتُهُأا اَلو 

ََاُـطوُف    ُي ُْتَقُُا كطل  ُوَيٍن ْ ُ  ط ُخَ عأ  م ُمل تُ  ال ذ 

َُـلُل يل  ـحمد تُـحَ     أط  كللذي يقول تاللـ  قكأه: ُوتُأا الـو  ُي تُـمط  ُلَط ل قل مة ُوم 

, مها امها مَهـلس, 20644   , قلل:  دثبل ْمو صللـن, قلل: ثبـي  الويهة, مها مـهـي  ـ  دثبـي مــي 

أ  ُ أ  الل حلب  رُ ل تـومع  ُي تُـمط دُ ِ يقول: قل مة, وُْـمل قـعـل: ُوم  قول : ُوتُُأا الـوَـلُل تُـَحُلَط ل ال  

  ل ل ثأت ل ُْ ل واقـَة, ومي تلعأ لعأا  ثـعثل, كمل قلل الـوادي:ثِ تلعأ, فـعحلب را ع

كلبط تطُ َمــ ط   قطوف  ل ـحل,ٍ والأ  َموط بط ُْ  ط ثَل  الط َون  تُـَحل   مأَرُمُا   
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ي ْتَقُُا كطل  ُوَيٍن وْوثق خــق   ومبـحو الذي قـبهل فهـي قلهك, قهلل ْمهل الْأويهـل     َبُع ّللا   ال ذ  قول : صط

 قلل قلك: قكأ  ا

, مها امها مَهـلس, 20645   , قلل:  دثبل ْمو صللـن, قلل: ثبـي  الويهة, مها مـهـي  ـ  دثبـي مــي 

ي ْتَقُُا كطل  ُوَيٍن يقول: ْ  ِ كل  وين  َبُع ّللا   ال ذ   قول : صط

 دثبـي  ـحمد ما لاد, قهلل: ثبهـي ْمهـي, قهلل: ثبهـي ممهي, قهلل: ثبهـي ْمهـي مها ْمهـع , مها امها    

ي ْتَقُُا كطل  ُوَيٍن يقول: ْ لا كل  وين خــق  وْوثق  مَـلس بُع ّللا   ال ذ   , قول : صط

ـ  دثبـي  ـحمد ما ممأو, قلل:  دثبل ْمو ملصِ, قلل:  دثبل معل  و دثبـي الـحلرث, 20646  

يا ْتَ  قُهُا قلل:  دثبل الـحلا, قلل:  دثبل ورقلن امعال, ما اما ْمـي ُـوعن, مها  هـولمد, قوله : ال هذ 

ا   كطل  ُوَيٍن قلل: ْوثق كل  وين ولو 

  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبـي  ول,, ما اما اأي , ما  ـولمد ْتَقُُا ْوثق    

ََاُـهوُف يقهول 20647   ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, مها قُْهلن  ُْ ه ط ُخَ هـعأ  م هـُمل يُ

و مــِ وخَهأ  مهـمل يَاهل مَهـلنه  ها خعهأ ووهأ  وًلمهة له  و ا*هعة, ومهو تاللـ  قكأه: ْف ن ق

  ـولقي امعا ِ مــ  امعع قلك مــ  الـخعأ الـخعُأ, ومــ  الَأ  الَأ  ُسعأه 

 

 90-89اآلية : 
ها فُهُز ٍ يَُوُ   ه    َِ ه َبُ هل ُومط بطهوُف ك  القول فـي تأويـل قول  تاللـ :   َُ ا ُاهَُن م لَلُحُلهبُة  فُـُه ط ُخَعهأ     ٍذ آ  

َِ تَُاُمـطوُف    َِ ف ي الب لر  ُمَل تطَوُزَوُف ْ ال  ُ ل كطبْط ومط ط اط  ُوُ ا ُاَُن م للل ع  ُة  فُ طَ َن وط

يقول تاللـ  قكأه: ُ َا ُالُن ن مْو عده واميـملف م , وقول ال ْل  ْال ن  وقبل مه  قـَه , فُـُه ط  ها    

هَا فُهُز   مذه الـحلبة مبد ن ُخعهأ  يه به     َبُ هل الهـوبة, ويء   و. القهـعل ة, وقلهك الهـخعأ ْف يثهـعَ  ن   

ال*عحة ال َأا ومي البَخ فـي ال*ور ُوُ َا الُن مـللل ع  ُة  يقول: و ا الن مـللَأ  م  يو. يهــقله, 

َِ فـي ُلر ا بهـِ  ومبهـحو الهذي قـبهل فهـي قلهك, قهلل ْمه ومط ط اط ل الْأويهـل  واحون و داُـعْ  فُ طَ َن وط

 قكأ  ا قلل قلك:

ـ  دثبـي  ـحمد ما خــو الالقالُـي, قلل: ثبـي الَضل ما نكعا, قلل:  هدثبل يحعه  مها 20648  

ْيوب الَوــي, قلل: لمان ْمـل قرمة, قلل: قلل ْمو مطأيهأ , قهلل يحعه : ْ لهَ  مها البَهـي  صهـ  

هُي ال ْلُه ُ ُ َا الُن مـللـُحُلبُة  فُـُ ط ُخعَ »ن مـع  ولـِ قلل:  بطوُف قهلل: ُوم  َا فُُز ٍ يَُوُ   ٍذ آ      َِ َب ل ُومط أ    

َ َأ ط  ُي ال ي الب لر  قلل: وم  َِ فـ  ومط ط اط ط ُوُ َا الُن مـللل ع  ُة  فُ طَ َن وط  « ْال  ّللا 

ـ  دثبل  ول  ما مَد الأ ما الـملأوقـي, قلل:  دثبل ْمو يحع  الـحملُـي, ما البضأ 20649  

َا فُهُز ٍ ما مأم    َِ َب ل ُومط , ما م أ ة, ما اما مَـلس, فـي قول : ُ َا الُن مـللـُحُلبُة  فُـُ ط ُخَعأ     ـي 

, قههلل:  َِ فههـي الب ههلر  ههومط ط اط بطههوُف قههلل:  هها اههلن مههال ْلهه  ْال ن, ُوُ ههَا ُاههلُن مههـللل ع  ُة  فُ طَ ههَن وط يَُوُ   ههٍذ آ  

 مـللَأ  

, قلل:  دثبل ْ    , ما امها مَهـلس, قوله : ُ هَا  دثبـي مــي  مو صللـن, قلل: ثبـي  الوية, ما مــي 

َب ل يقول:  ا الن مال ْل  ْال ن ُوُ َا الُن مـللل ع  ُة  ومو الَأ    الُن مـللـُحُلبُة  فُـُ ط ُخَعأ    

  دثبـي  ـحمد ما لاد, قلل: ثبـي ْمهـي, قهلل: ثبهـي ممهي, قهلل: ثبهـي ْمهـي, مها ْمهـع , مها امها   

 مَـلس, قول : ُوُ َا الُن مـللل ع  ة  قلل: مـللَأ  

ـ  دثبـي  ـحمد ما ممأو, قلل:  دثبل ْمو ملصِ, قلل:  دثبل معل  و دثبـي الـحلرث, 20650  

قلل:  دثبل الـحلا, قلل:  دثبل ورقلن امعاهل, مها امها ْمهـي ُهـوعن, مها  هـولمد, قوله : ُ هَا اهلُن 

  ص ُوُ َا الُن مـللل ع  ُة  قلل: الَأ  مـللـُحُلبُة  قلل: كــمة امخال

هُأي , مها  هـولمد مبهـحوه  قهلل      دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبـي  ول,, مها امها اط

ُأي : ولمان مطلن يقول فـع ل الَأ , يابـي فـي قول : ُوُ َا الُن مـللل ع  ُة    اما اط

ا ْمـي الـمـحول, ما ْمـي  اَأ, مها ْمأامعهـِ, ـ  دثبل اما  معد, قلل:  دثبل اأيأ, م20651  

قهلل: كههلف يحـهو  ههل يلْثبهـي, ْف ُ ههَا اهلُن مـللههـُحُلبُة  قهلل: ال ْلهه  ْال ن, ُوُ هَا اههلُن مهـللل ع  ُة  قههلل: 

 الَأ  

 ـ  دثبل اما  معد, قلل:  دثبل اأيأ, ما مَد الـمـك, ما مطلن  ثـ  20652  
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ل:  دثبل المأ ما ُوح, قلل:  هدثبل  وله  مها مطَهـعد , مها  هـحمد ـ  دثبل ْمو كطُأيب, قل20653  

ي البلر  قلل: الَأ   َِ فـ  ومط ط اط  ما كاب ُوُ َا الُن مـللل ع  ُة  فُ طَ َن وط

ـهه  دثبههـي ْمههو اللههل ب, قههلل:  ههدثبل  َههص, قههلل:  ههدثبل لههاعد مهها لههاعد, مهها مـههـي  مهها 20654  

ان, قهلل: مهـعبل مه و فهـي ماه  خهــوات   ْهـ  رفهع صهوت : ال ْله  ْال ن الـحلعا, وكلف راهالِ نهز 

ـك ول  الـحمد يحعـي ويهـمعن, مهـعده الهـخعأ, ومهو مـهـ  كهل  وهين قهديأ  و ده ال وأيك ل , ل  الـمط

قلل: فأن  مــع  رال:  ل تقول يل مَد نف قلل: ْقول  ل تلمع, قلل: ْ ل ُْ ل ال ـهـمة الْهـي قهلل ن: 

بطوُف ُ َا الُن مـللـُحلُ  َا فُُز ٍ يَُوُ   ٍذ آ      َِ َب ل ُومط  بُة  فُـُ ط ُخَعأ    

ـهه  ههدثبل مَههأ, قههلل:  ههدثبل يزيههد, قههلل:  ههدثبل لههاعد, مهها قُْههلن  ُ ههَا اههلُن مـللههـُحُلبُة  قههلل: 20655  

 امخال ص ُوُ َا الُن مـللل ع  ُة  قلل: الَأ  

دثن ما الـحلعا, قلل: لمان ْمـل  الق يقول:20656   ْخَأُل مَهـعد, قهلل: لهمان الضهحل   ـ  ط

 يقول, فـي قول : ُوُ َا الُن مـللل ع  ُة  يابـي: الَأ  

ـ  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل:  دثبل ْمو لَـعلف, ما  امأ, ما الـحلا ُوُ َا 20657  

: يقول: الَأ    الُن مـللل ع  ُة 

ل: قهلل امها قيهد: ُوُ هَا اهلُن مهـللل ع  ُة  فُ طَ هَن ـ  دثبـي يوُس, قهلل: ْخَأُهل امها ومهب, قهل20658  

ي الب لر  قلل: اللع ة: الَأ  ال َأ  َِ فـ  ومط ط اط  وط

ـ  دثبـي لاد ما مَد ن ما مَد الـح ِ قلل:  دثبل  َص ما ممأ الادُـي, قهلل:  هدثبل 20659  

ْف ال ْلهه  ْال ن ُوُ ههَا اههلُن  الههـح ِ مهها ْمههـلف, مهها م أ ههة, قولهه : ُ ههَا اههلُن مـللههـُحُلبُة  قههلل: وهه لن 

مـللل ع  ُة  قلل: اللع ة: الَأ   قلل الـح ِ: قلل م أ  ة: كهل وهين فهـي القهأآف اللهع ة ف هو الَهأ   

َب ل قلل ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:  ومبـحو الذي قـبل فـي  اب  قول : فُـُ ط ُخَعأ    

, قلل:  دثبل ْمو صللـن,20660   , ما اما مَـلس فُـُ ط  ـ  دثبـي مــي  قلل: ثبـي  الوية, ما مــي 

َب ل فمب ل وصل ْلـع  الـخعأ, يابـي اما مَـلس مذلك:  ا الـحلبة وصل ْلـ  الهذي اهلن م هل  ُخَعأ    

 الـخعأ 

ـ  هدثبل  هـحمد مها مَهلر, قهلل:  هدثبل روح مها مَهـلن , قهلل:  هدثبل  لهعا الَه عد, مها 20661  

َب ل قلل: ل   ب ل الـحلا ُ َا الُن مـللـحُ   ُلبة فُـُ ط ُخَعأ    

 دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل:  دثبل ْمو لَـعلف, ما  امأ, ما الـحلا, قلل:  ا الن    

 مال ْل  ْال ن, فـ  خعأ  ب ل خعأا 

َب ل يقهول: له  ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, ما قُْلن , قول : فُـُ ط ُخَعأ     20662  

  ب ل  ظ  

ُأي  ُ َا اهلُن مـللهـُحُلبُة  20663   ـ  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبـي  ول,, ما اما اط

َب ل قلل: ل   ب ل خعأ فأ ل ْف ي وف خعأا  ا اميـملف فال, ول ا  ب هل خعهأ ي*هعب  ب هل  فُـُ ط ُخَعأ    

 خعأا 

ما مَد الـح ِ, قلل:  دثبل  َص مها ممهأ, قهلل:  هدثبل الهـح ِ, ـ  دثبل لاد ما مَد ن 20664  

َب ل قلل: لـعس وين خعأا  ها ال ْله  ْال ن, ول ها  ما م أ ة, قول : ُ َا الُن مـللـُحُلبُة  فُـُ ط ُخَعأ    

 ل   ب ل خعأ  وكلف اما قيد يقول فـي قلك  ل:

اما قيد, فـي قول : ُ َا اهلُن مـللهـُحُلبُة   ـ  دثبـي يوُس, قلل: ْخَأُل اما ومب, قلل: قلل20665  

َب ل قلل: ْمطله ن مـللوا د  مَأا, ف ذا خعأ  ب ل   فُـ ط ُخَعأ    

ان الَ*أ :    بطوُف فقأْ قلك ما  قأ  َا فُُز ٍ يَُوُ   ٍذ آ      َِ ان فـي قأان  قول : ُومط َِ »واخْـَن القأ  ُومط

بطوفُ  َا فُُز   يَُوُ   ٍذ آ   هَا فُهُز ٍ م إضه«    ان ْمهل ال وفهة:    لفة فهز  ْلهـ  الهـعو.  وقهأْ قلهك املمهة قهأ 

 يَُوُ   ٍذ مْبويا فز  

وال*ههواب  هها القههول فههـي قلههك مبههدي ُْ مههل قأانتههلف  َهه ورتلف فههـي قُههُأُْ  ار *ههلر  ْقلرمْههل   

, رُه  فهز   اـهو.  وْق ا كهلف الـماب , فَأيْ مل قأْ القلران فم*عب, نعأ ْف امضلفة ْموب ْلـي 

ُ  ُ ههَا ف ههـي  ههور  فَُُههز  قلههك كههذلك كههلف  اأفههة مـههـ  ْف قلههك فههـي لههعلل قولهه : ُويُههَوُ. يطههَبَُخط ف ههـي ال* 

هَا     َِ ه ط فإقا كلف قلك كذلك, فماـهو. ُْه  مطبهـي مقوله : ُومط ي ارَرض  ْال  ُ َا ولُن ّللا  الل ُمُوات  ُوُ َا فـ 
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بطوُف  ا الَز  الذي قد ا أا قكأه قَـ   وْقا كلف قلك كذلك, كلف ال وك  ُْ   اأفهة, فُُز ٍ يَُوُ   ٍذ آ  

وْف امضلفة ْقا كلف  اأفة م  ْولـ   ا تأ  امضلفة وْخأا ْف قلك ْقا ْضهعو ف هو ْمهـعا ُْه  

خَهأ مها ْ لُهه   ها كهل  ْمههوال قلهك الهـعو.  بهه  ْقا لهـِ يضهو قلههك, وقلهك ُْه  ْقا لههـِ يضهو كههلف 

 ز  ما  ْموال  ارنـب مــع  ُْ  اال ار لف  ا ف

َِ تَُاُمـطههوُف يقههول تاللههـ  قكههأه: يقههلل ل ههِ: مههل تههـوزوف ْي ههل    َبْطههـ وقولهه : ُمههَل تطههـَوُزَوُف ْال   ههل كط

الـمَأكوف ْال  ل كبْـِ تامـوف, ْق كَ ِ ن لواوم ِ فـي البلر, وْال ازان  هل كبْهـِ تامـهوف فهـي 

 داللة ال ال. مــع  اكَْـلِن م« يقلل ل ِ»الدُـعل مـمل يلخّ رم ِ وتأ  

 91اآلية : 
ُ ُ هل ُولُه ط كطهل  ُوهيٍن  ي ُ أ  هدُ   ال هذ  ـَ ه  اَلَُ َأتط َُْف َُْمَطدُ ُرب  ُمذ  القول فـي تأويـل قول  تاللـ :    َْ ُ ُمَ ْط  

عُا    ـ م  َل ُا اَلمط َأتط َُْف ُْكطوُف     ُوْط  

ه  يقول تاللـ  قكأه لبَـع   ـحمد صـ  ن مـع  ولـِ: ي    هذ  َأتط َُْف ُْمطَطهدُ ُرب  م  ُمل ْط   ل  ـحمد قطل  ُْـ 

ُ ُ هل مـهـ  خهــق  ْف يلهَ وا فهـع ل ن هل  أا هل, ْو يسـهـموا فهـع ل ْ هدا, ْو  ي ُ أ  ـَدُ   ومي   ة ال ذ  اَلَُ

يط*لنُ ُصعدطمل, ْو يْـخـــ  خالمل نوف اروثلف الْـي تاَهدوُ ل ْي هل الهـمَأكوف  ومبهـحو الهذي قـبهل 

 لك قلل ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:فـي ق

هَأتط َْف َْمَطهدُ 20666   ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  هدثبل لهاعد, مها قُْهلن , قوله : ُْ هـُمل ْط  

ُ  ل يابـي:   ة  ي ُ أ  ـَدُ   ال ذ  ه  الَُ  ُرب  ُمذ 

, فإيهله ْ هأت ْف ْمَهد, ال  ها ال وقول : ُولُ ط كطل  ُوَيٍن يقول: ولأب  مذه الَـهد  اروهعلن كـ هل  ـ هل  

ُ  هل فخ*ه ل مهـللذكأ نوف لهل أ الَـهداف,  ي ُ أ  ـَدُ   ال ذ  ه  الَُ يـمـك وع ل  وُْـمل قلل ال  ثبل ه: ُرب  ُمذ 

ومو رب  الَالن كـ ل, رُ  ْران تاأيو الـمَأكعا  ا قو. رلول ن صـ  ن مـعه  ولهـِ, الهذيا 

.  مِ ْمل   ة, مذلك ُامْ  مــع ِ, وْ للُ  ْلهـع ِ, وْف الهذي يبَغهي ل هِ ْف ياَهدوه مهو الهذي  هأ 

مـدمِ, فمبع البلس  ب ِ, ومِ فـي لل أ الَالن يأكل ماض ِ ماضل, ويقْل ماض ِ ماضل, ال  ا لـِ 

عُا  هـم  ـ  َل هُا الـمط هَأتط َْف ْكطهوُف    تـوأ ل  مــع ِ ُامة, وال يقدر ل ِ مـهـ  َُهع وال ضهأ   وقوله : وْط  

ْ أُـي رمـي ْف ْلــِ وا ي ل   بـعَـل, فهأكوف  ها الـملـهـمعا الهذيا ناُهوا مهديا خـــعهــ  يقول: و

, وناف نيا ْمــعس مدو  ن   ْمأامعـِ وادكِ ْي ل الـمَأكوف, ال  ا خللو نيا اد ه الـمـحق 

 92اآلية : 
 القول فـي تأويـل قول  تاللـ :    

فَن نََ ووت  ْْ  َوو َْ ووَت }َوأَْن أَتْلُووَ  ْْقرُوو ووّإ نَرُووْإ ا نَّ وو  أَنَوويْ ل  َُ َ  َوَلووت  وو ن ق سَْه   َدَى نَإ نَّ ووي هَْت َوود 

هَت {. ر   ْْقُ سذ 
عا وَْف ْتَـطهُوا     هـم  ـ  َل هُا الـمط ـَدُ   و َُْف ُْكطهوُف    ه الَُ َأتط َُْف َُْمَطدُ ُرب  مذ  مل ْط   يقول تاللـ  قكأه: قطل  ُْـ 

ي القطأآُف, فُُما  اَمُْدُا يقول: فما تَ ابـي وآ ا مـي ومـمل ا ن م , فلهـك ًأيهق الأولنفإُ هـُمل يَُ ُْهد 

ََل    يقول: فإُـمل يلـك لَـعـل ال*واب مـلتَـلم  ْيلي, وْيـملُ  مـي, ومهـمل ا هن مه  لبَله , رُه   بُ ل 

مإيـملُ  مـي, ومـمل ا ن م  يأ ا ُقمْ  فهـي الدُهـعل ومذامه  فهـي االُخهأ   وقوله : ُوُ هَا ُضهل  يقهول: 

يُا  ر  َبذ  هُا الهـمط و ا الر ما ق*د اللَـعـل مْ ذيَ  مهـي ومهـمل ا هن مه   ها مبهد ن فُقطهل ُْ هـُمل ُْهل   

يقول تاللـ  قكأه: فقل يل  ـحمد لـما ضل  ما ق*د اللَـعـل, وكذمك, ولهـِ ي*هد ل مهـمل ا هن مه  

قهد ُْهذرت ِ قلهك  ا مبدي, ُْـمل ُْهل  هـما يبهذر قو ه  مهذاب ن ولهخط  مـهـ   ا*هعْ ِ ْيهله, و

 اَههأ كَههـلر قطههأيش, فههإف قَـْههـِ واُْ عْههـِ ممههل ي أمهه  ن  ههب ِ  هها الَههأ  مهه , فحسههوُ, َُْلهه ِ 

ت*عَوف, وْف رننتـِ وكذمْـِ فاــ  َُْل ِ ابـعْـِ, وقد مـ غْ ِ  ل ْ أت مإمالن  ْيهلكِ, وُ*هحن 

 ل ِ 

 93اآلية : 
ههل  القههول فههـي تأويههـل قولهه  تاللههـ :   َُوقطههل  اَلُحَمههدط  فطوُُُ ههل ُوُ ههل ُرم ههُك م غُلف ههٍل ُمم  َِ آيُلت هه   فَُُْاأ  ي ط و   ُلههعطأ 

 تَُاُمـطوُف   
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يقههول تاللههـ  قكههأه لبَههـع   ههـحمد صههـ  ن مـعهه  ولههـِ: قطههَل يههل  ههـحمد ل ههءالن القل ـههـعا لههك  هها    

ق هـعُا: الهـُحَمدط و     َِ ُصلن  مـههـ  ُامْه  مـهـعبل مْوفهـعق  ْيلُههل  َهأكي قو هك: ُ ْهـ  ُمهذُا الُوَمههدط َْف كطَبْطهـ

لــحق  الذي ُْْـِ مب  مموف, لعأي ِ رم ِ آيلت مذام  ولخط , فْاأفوف م ل  قـعقة ُ*ح  كهلف 

ل ِ, ويَْـعا صدل  ل نموت ِ ْلـع   ا الأولن  ومبـحو الذي قـبل فـي قلهك قهلل ْمهل الْأويهـل  قكهأ 

  ا قلل قلك:

:  دثبل ْمو ملصِ, قلل:  دثبل معل  و دثبـي الـحلرث, ـ  دثبـي  ـحمد ما ممأو, قلل20667  

َِ آيلت     ي ط قلل:  دثبل الـحلا, قلل:  دثبل ورقلن امعال, ما اما ْمـي ُـوعن, ما  ـولمد, قول : ُلعطأ 

فطوُُ ل قلل: فـي َُْل ِ, وفـي اللملن واررض والأقل   فَُُْاأ 

ي طِ   دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبـي    ُأي , ما  هـولمد, قوله  ُلهعطأ   ول,, ما اما اط

فوُُ ل قلل: فـي َُْل ِ واللملن وارر ص والأقل   آيلت    فَُُْاأ 

هل تَُاُمـطهوُف يقهول تاللهـ  قكهأه: و هل رمهك يهل  هـحمد مغلفهل ممهل يامهل    وقول : ُو ل ُرم هُك مغلف هٍل ُمم 

ـغهوه فهال يلهْأخأوف لهلمة وال يلهْقد وف  مءالن الـمَأكوف, ول ها ل هِ ْاهل مهِ مهـللغوه, فهإقا م

يقول تاللـ  قكأه لبَـع  صـ  ن مـع  ولـِ: فال يحزُك ت ذيَ ِ ْيهل , فإُهـي  ها وران ْمالك هِ, 

 وُْـي ل ِ مـللـمأصلن, فأيقا لبَلك مـللب*أ, ولادو   مـللذل  والـخزي 

 آخأ تَلعأ لور  البـمل

 وهلل الـحمد والـمبة, وم  الثقة والا*مة

 

 

 س رة  ْقرصص

 لور  الق*ص   ع ة 28)

 وآيلت ل ثملف وثملُوف

 ب م هللا ْقَحَ ت ْقَحيـم
 

 3- 1اآلية : 
وُلهُ   ُهإ   ط ها َُ  َ هعا  ك  َُُْـطهواَ ُمـَُعهُك    ُْهلب  اَلمط ـَهُك آيُهلتط اَل   ُِ ك  ت  القول فـي تأويـل قول  تاللـ : ًَُله

بطوفُ  قَُوٍ. يطَء       ُوف َأُمَوُف م لَلُحق  ل 

قلل ْمو ااَأ: قد مـع بل قَل فـعـمل  ض  تأويهـل قهول ن مهز  واهل ًلهِ, وقكأُهل اخهْالف ْمهل    

عا  فإُ  يابـي مذه آيلت ال ْهلب الهذي ُْزلْه   َـ  ْلب  الـمط الْأويـل فـي تأويــ , وْ ل قول : تـُك آيلتط ال  

ل   ص   وكلف قْلن  فـعـمل قكأ مب  ْلـعك يل  ـحمد, الـمَـعا ُْ   ا مبد ن, وُْك لـِ تْقو  ولـِ تْـخأ 

 يقول فـي قلك  ل:

ـ  دثبـي مَأ ما  الق, قلل:  دثبل يزيد, قهلل:  هدثبل لهاعد, مها قُْهلن , قوله  ًلهِ  تـهُك 20668  

عا  يابـي  َـعا ون مأكْ  وروده ومداه  َـ  ْلب  الـمط  آيلتط ال  

ُقص  فـي مذا القأآف  ها خَهأ  وله  ُوف َأُمهَوُف مـللهـُحق   وقول : َُُْـطو ُمـُـَعُك يقول: ُقأْ مــعك و  

 كمل:

هَا َُُهإ  20669   ـ  هدثبل مَهأ, قهلل:  هدثبل يزيهد, قهلل:  هدثبل لهاعد, مها قُْهلن , قوله  َُُْـطهو ُمـُهـَعُك   

بطوُف يقول: فـي مذا القأآف َُءمِ  قَُوٍ. يطَء   وُل  ُوف َأُمَوُف مـللـُحق  ل    ط

بطوُف يقول: لقو. ي*د قوف م ذا ال ْلب, لـعاــموا ْف  ل ُْـو مــعك  ها َُه  ِ فهـع   وقول : ل قَُو.ٍ    يطَء  

َُههءمِ, وتطمهه ا  َُولهه ِ, مههأف لههبْبل فـعههـما خللَههك ومههلنا   هها الههـمَأكعا لههبْبل فـعههـما مههلنا 

 ول , و ا آ ا مه   ها مبهـي ْلأا عهـل  ها فأمهوف وقو ه , ْف ُ ـ  هِ كمهل ْمـ بهلمِ, وُبهـوع ِ 

 ِ كمل ُْـوعبلمِ  ب 

 4اآلية : 
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ًَُ  َُهةِ  وط  هعُالِ يَُلَُْضها  القول فـي تأويـل قول  تاللـ : َْ ف  ف َأُمَوُف ُمالُ ف هي ارَرض  ُوُااُهُل َُْمـُُ هل و 

يُا    د  ََل  ُا اَلمط َِ ْ ُ  ط ُكلُف    َِ ُويَُلَُْحع ي ُ ُللُنمط َِ يطذُم نط َُْمبَُُنمط َب ط    

وا  يقول تاللـ  قكأه:    ْف فأموف تـوَأ فـي ْرض  *أ وت َأ, ومال ْمـ ل وق أمِ,  ْـ  ْقأ 

 ل  مـللاَون   كمل:

ـ  دثبل  ـحمد ما ملروف, قلل:  دثبل ممأو ما  ملن, قلل:  دثبل ْلَـلً, ما اللدي  ْف  20670  

 ف َأُمَوُف ُمال فـي ارَرض  يقول: تـوَأ فـي اررض 

يزيد, قلل:  دثبل لاعد, ما قُْهلن  ْف  ف َأُمهَوُف ُمهال ف هـي ارَرض  ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل 20671  

 ْي مغ  فـي اررض 

قـعا  كمل:   َ ُأل, يقول: واال ْمـُ ل ف أقل  َْأ  عُال يابـي مـللَعع: ال  وقول : ُوُااُُل َْمـُ ل و 

هعُال: ْي فأقهل ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لهاعد, مها قُْهلن  ُوُااُهُل ْمَ 20672   ـُ هل و 

: يطههذُم نط  يههذمن ًل َههة  ههب ِ, ويلْـحعههـي ًل َههة, وياههذ ب ًل َههة, ويلههْاَد ًل َههة  قههلل ن مههز  واههل 

يُا  د  ََل  ُا الـمط , ُْ  ط كلُف    َِ ي ُ للُنمط , ُويَُلُْـَحعـ  َِ  َْمبلُنمط

, قهلل: ـ  دثبـي  ول  ما ملروف, قهلل:  هدثبل ممهأو, قهلل:  هدثبل ْلَهـلً, مها 20673   اللهدي 

كلف  ا وأف فأموف ُْ  رْا ر يل فـي  بل ه , ْف ُهلرا ْقَـهن  ها مهـعن الهـمقدس  ْهـ  اوْهـمـن 

مــ  مـعوت  *أ, فأ أقن القَّ, وتأكن مبـي ْلأا عـل, وْ أقن مهـعوت  *هأ, فهدمل اللهحأ  

لن مبهو ْلأا عهـل وال  بة والقلفة والـحلق , فلأل ِ ما ر يله, فقللوا ل : يخأ,  ا مذا الَـد الذي ا

 ب , يابوف مـعن الـمقدس, رال ي وف مــ  وا   مال   *هأ, فهأ أ مَبهـي ْلأا عهـل ْو ال يولهد 

ل ِ نال. ْال  قمحوه, وال تولد ل ِ الرية ْال  تأكن, وقلل لـقهَّ: اُسهأوا  هـمـوكع ِ الهذيا يامـهوف 

ر , فواهل مبهـي ْلأا عهـل فهـي خلرال, فأنخــومِ, واااـوا مبـي ْلأا عـل يــوف تـهك ارممهلل القهذ

ْمملل نــملُ ِ, وْنخــوا نــملُ ِ, فهذلك  هعا يقهول: ْف  ف َأُمهَوُف ُمهال ف هـي ارَرض  ُوُااُهُل َْمـُ هل 

عُال يابـي مبـي ْلأا عـل  عا ااـ ِ فـي ارمملل القذر    و 

بـي الـحلرث, ـ  دثبـي  ـحمد ما ممأو, قلل:  دثبل ْمو ملصِ, قلل:  دثبل معل  و دث20674  

هعُال  قلل:  دثبل الـحلا, قلل:  دثبل ورقلن امعال, ما اما ْمـي ُـوعن, ما  هـولمد ُوُااُهُل َْمـُ هل و 

ل مـعب ِ   قلل: فأ 

ُأي , مها  هـولمد: ُوُااُهُل َْمـُ هل      دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبـي  ول,, ما اما اط

عُال قلل: ف ُأقل   و 

هعُال ـ  دثب20675   ـي يوُس, قلل: ْخَأُل اما ومب, قلل: قلل اما قيد, فـي قول : ُوُااُهُل َْمـُ هل و 

َ ُأل   قلل: الَعع: ال

َِ قكأ ْف الْضالف  ْيلمل كلف الْاَـلنه  قكأ  ا قلل قلك:   َب ط وط ًل  َُةِ     وقول : يَُلَُْضا 

علف, ما  امأ, ما قُْهلن : يلهْاَد ـ  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبـي ْمو لَـ20676  

 ًل َة  ب ِ, ويذمن ًل َة, ويقْل ًل َة, ويلْـحعـي ًل َة 

يُا يقول: ُْ  كهلف  هـما يَلهد فهـي اررض مقْـه   ها ال يلْهـحق   به     د  ََل  ُا الـمط وقول : ُْ  ط كلُف   

 َهأه مـهـ  مَهـلن  القْل, والْاَـلنه  ا لهـعس له  الْاَهـلنه وتهـوَأه فهـي اررض مـهـ  ْمـ هل, وت

 رم  

 6-5اآلية : 
هةِ  َِ ُْ  م  ه َطواَ ف هي ارَرض  ُوَُُواُـُ ط يُا اَلْطَضها  ها  ُمـُه  ال هذ  يهدط ُْف ُ مط القول فـي تأويـل قول  تاللـ : َُوُطأ 

بطونُمط  ُي ف َأُمهَوُف ُوُملُ هلُف ُواط َِ ف هي ارَرض  ُوُطهأ  ه ث عُا ك  ُوُطُم  هُا لُ ط ِط اَلهُوار  هل ُكهلُطواَ ُوَُُواُـُ ط    َِ هَب ط ُمهل   

َِ و اب  ال ال.: ْف فأموف مال  َب ط يدط مطو مــ  قول  يَُلَُْضاوط ًل  َُة    يَُحذُروُف      قول : ُوُطأ 

ا   يهدط َْف ُُهـمط فـي اررض واال ْمـ هل  ها مبهـي ْلأا عهـل ف ُأقهل يلْضها و ًل َهة  هب ِ ُو ُُهـَحاط ُطأ 

يُا الْضاَ ِ فأموف  ا ةِ  ومبهـحو الهذي قـبهل فهـي قلهك قهلل  ُمـُـ  ال ذ  َِ ْ  م  مبـي ْلأا عـل ُوُُـَواُـُ ط

 ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:

يُا 20677   ا  ُمـهـ  ال هذ  يهدط َْف ُُهـمط ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  هدثبل لهاعد, مها قُْهلن  ُوُطأ 

ي ارَرض  قلل: مبو ْلأا عـل  َطوا فـ   اَلْطَضا 
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ةِ ْي وال  و ـوكل  ومبـحو الذي قـبل فـي قلك, قلل ْمل الْأويـل  قكهأ  ها قهلل قول : وُُ   َِ ْ م  ـَواُـُ ط

 قلك:

ةِ ْي وال  ار أ:20678   َِ ْ م   ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, ما قُْلن  وُُـَواُـُ ط

اث آ   ثـعُا يقهول: وُهـواـ ِ ور  ِط الُوار  ل فأمهوف يأثهوف اررض  ها مـهد   ـ  هِ  وقول : وُُـَواُـُ ط

 ومبـحو الذي قـبل فـي تأويـل قلك قلل ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:

ث ههـعُا: ْي 20679   ِط الُوار  ـهه  ههدثبل مَههأ, قههلل:  ههدثبل يزيههد, قههلل:  ههدثبل لههاعد, مهها قُْههلن  وُُههـَواُـُ ط

 يأثوف اررض ماد فأموف وقو   

ِط  ههدثبل القللههِ, قههلل:  ههدثبل ا    لههـحلعا, قههلل: ثبههـي ْمههو لَههـعلف, مهها  امههأ, مهها قْههلن  وُُههـَواُـُ ط

عُا يقول: يأثوف اررض ماد فأموف  ثـ   الوار 

ُي فَأُمهَوُف    ي ارَرض  يقهول: وُهوًين ل هِ فهـي ْرض الَهل. و *هأ  ُوُطهأ  َِ فـ  ُم  ُا لُ ط وقول : وُـط

بطونُمطُمل كلُوا قد ْخَأوا ْف مالك ِ مــ  ي د رال  ها مبهـي ْلأا عهـل, ف هلُوا  ها قلهك ومل لُف ُواط

مــ  وال  ب ِ, ولذلك كلف فأموف يذمن ْمبلنمِ, ويلْـحعـي ُللنمِ, فأرا ن فأموف ومل هلف 

وابونممل  ا مبـي ْلأا عـل مــ  يد  ول  ما ممأاف َُـع   ل كلُوا يحذروُ   ب ِ  ها مالك هِ 

 وخأاب  بلقل ِ ونورمِ  كمل:

َِ ف هـي ارَرض   ـ  هدثبل مَهأ,20680   ه قهلل:  هدثبل يزيهد, قهلل:  هدثبل لهاعد, مها قُْهلن  وُطهـُم  ُا لُ ط

وُف وهع ل  هل  هذ ر القهو., قهلل: وقطكهأ لبهل ْف  َِ  ل كلُطوا يَُحهذُرط َب ط بطونُمطمل    ُي ف َأُمَوُف ُومل لُف ُواط ُوُطأ 

أا عـل يلـَك  ـ هك, فَْْ هع  لقيل  زا لادو  ن فأموف, فقلل: يولد فـي مذا الال. نال.  ا مبـي ْل

 ْمبلنمِ قلك الال., يقْل ْمبلنمِ, ويلْـحعـي ُللنمِ  ذرا  ـمل قلل ل  الـحلقي 

 ههدثبل القللههِ, قههلل:  ههدثبل الههـحلعا, قههلل:  ههدثبل ْمههو لَههـعلف, مهها  امههأ, مهها قُْههلن , قههلل: كههلف    

مهذا الاهل. نهال. يهذمب لَأموف رال يبسأ له  ويخَهأه, يابهـي ُْه  كهلما, فقهلل له : ُْه  يولهد فهـي 

ُي ف َأُمهَوُف ُومل هلُف  مـمـ  ِ, ف لف فأموف يذمن ْمبلنمِ, ويلْـحعـي ُللنمِ  ذرا, فذلك قول  ُوُطهأ 

وُف  َِ  ل كلُطوا يَُحذُرط َب ط  ُوابونممل   

ان الهـحولق والَ*هأ     ُي ف َأُمَوُف ُومل لُف فقأْ قلك مل هة قهأ  ان فـي قأان  قول : ُوُأ  واخْـَن القأ 

ُي ف َأُمَوُف ُومل لُف مـماب : وُأا ُهـحا مهـللبوف مطَهـل مهذلك مـهـ  قوله :  وما  ال وفـعـعا: ُوُطأ 

ان ال وفهة:  َِ  وقهأْ قلهك مل هة قهأ  ُم  ُا لُ ط مـهـ  ْف الَاهل لَأمهوف, مهـماب : « ُويُهُأا ف َأُمهَوفط »وُـط

 وياليا فأموف, مـللـعلن  ا يأا, ورفع فأموف ومل لف والـوبون 

ان ار *لر,  ْقلرمْهل الهـماب , قهد وال   *واب  ا القول فـي قلك ُْ مل قأانتلف  اأوفْلف فـي قأ 

ان, فَأيْ مل قأْ القلران ف و  *عب, رُ   اـهو. ْف فأمهوف  قأْ م ل وا د   ب مل مــملن  ا القأ 

 تاللـ  قكأه لـِ ي ا لـعأا  ا  ول   ل رْا, ْال  مأف يأي  ن مز  وال   ب , ولـِ ي ا لـعأي  ن

 قلك  ب  ْال  رآه 

 

 7اآلية : 
ََهن  ُمـَُعه   فُأَُلق عه   ف هي الهعُ  ع   فُإ قُا خ  ا  وُلُ  َُْف َُْرض  ِ  القول فـي تأويـل قول  تاللـ : َُوَُْوُ َعبَُ ْ لُُ  ْط.   ط

َألُ  ُا اَلمط ـطوهط     ـ عُا   ُوالُ تُُخلف ي ُوالُ تَُحُزُ ُي ْ ُ ل ُرآن وهط ْ لَُعك  ُوُالم 

ع       ا  وُل   عا ولدت  ول  َْف َْرض   يقول تاللـ  قكأه: وَْوُ َعبل ْلـ  ْط.   ط

وُل : قذفبل فـي قـَ ل     وكلف قُْلن  يقول, فـي  اب  قلك وَْوُ َعبل ْلـ  ْط.   ط

وُله20681     و عهل ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, ما قُْلن  وَْوُ َعبهل ْلهـ  ْط.   ط

ََن  ُمـُـَع   فُأَُلق ـع   ف هـي  النمل  ا ن, فقذف فـي قـَ ل, ولـعس مو ي َُو  , ْف ْرضاي  ول  فإقُا خ 

ي    االُية  ي ُوال تُـَحُزُـ  ِ , ُوال تُـخلفـ   الـعُـ

بهل  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبهـي ْمهو لَهـعلف, مها  امهأ, مها قْهلن , قوله  وَْوُ عَ    

وُل  قلل: قذف فـي َُل ل   ْلـ  ْط.   ط

, قهلل: ْ هأ فأمهوف ْف 20682   ـ  دثبل  ول , قلل:  دثبل ممأو, قلل:  دثبل ْلَـلً, ما اللدي 

يذمن  ا ولد  ا مبـي ْلأا عـل لبة, ويْأكوا لبة فــمل كلف فـي اللبة الْـي يهذمحوف فهـع ل  مـهن 
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ََههن  ُمـُههـَع   مههـمول  فـههـمل ْرانت وضهها ,  زُههن  هها وههأُ , فهه ع   فههإقُا خ  هها  أو   ن ْلههـع ل َْف َْرض 

  ِ ي الـعُـ  فُأَلق ـع   فـ 

واخْـو ْمل الْأويـل فـي الـحلل الْـي ْ أت ْ.   ول  ْف تـقـي  ول  فـي الـعـِ, فقلل ماضه ِ:   

ِ  ماد  عالنه مأرماة ْو أ, وقلك  لل ًـَ   ا الأضل  ْكثهأ  هـ مل يطـهب ْط أت ْف تـقـع  فـي الـعـ

 ال*َـي  ماد  لل لقوً   ا مطا ْ    قكأ  ا قلل قلك:

ع   20683   ا  ُأي , قول : َْف َْرض  ـ  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبـي  ول,, ما اما اط

هـع    عب هٍذ  ََن  ُمـُـَع   قلل: ْقا مـغ ْرماة ْو أ وصلح وامْغ   ا الأضهل  ْكثهأ  ها قلهك فأَُلق  فإقُا خ 

ََن  ُمـُـَع    فـي ِ  فذلك قول : فإقُا خ   الـعُـ

ـ  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبـي  ول,, ما ْمـي م أ ما مَد ن, قلل: لـِ 20684  

ََهن  ُمـُهـَع   فُأَُلقهـع   ف هـي اَلـعُهـ , فهإقُا خ  هاع   ِ , ُْـمل قلل ل ل َْف َْرض  ِ  يقل ل ل: ْقا ولدتـع  فألقـع  فـي الـعـ
مذلك ْط أت, قلل: ااـْ  فـي ملْلف, ف لُهن تأتهـع  كهل  يهو. فْأضها , وتأتهـع  كهل  لـعهــة فْأضها , 

 فـع َـع  قلك 

ي الـعـِ ماد والنمل ْيله, وماد رضلم ل  قكأ  ا قلل قلك:   أت ْف تـقـع  فـ   وقلل آخأوف: مل ْط  

, قلل: لـمل ـ  دثبـي  ول  ما ملروف, قلل:  دثبل ممأو, قلل:  دثب20685   ل ْلَـلً, ما اللدي 

وضاْ  ْرضاْ  ثِ نمن ل  ُـولرا, فواهل له  تلموتهل, وااهل  َْهلح الْهلموت  ها ناخهـل, وااـْه  

 ِ  فـع , فألقْ  فـي الـعـ 

وْولـ  قول قـعـل فـي قلك مـلل*واب, ْف يقهلل: ْف ن تاللهـ  قكهأه ْ هأ ْ.   وله  ْف تأضها ,   

ِ   وال ز ْف ت وف خلفْ ِ مــع  ماد فإقا خلفن مــع   ا مدو  ن  فأموف وابده ْف تـقـع  فـي الـعـ

ْو أ  ا والنمل ْيله وْي  قلك كلف, فقد فاـن  ل ْو   ن ْلـع ل فـع , وال خَأ قل ن م   وة, وال 

فطأ  فـي الاقل لَـعلف ْي  قلك كلف  ا ُْي, فأولـ  ارقوال فـي قلك مـلل*حة ْف يطقلل كمل قلل ال  

ُأت ْف تـقـع  فـع  مو البـعـل  كمل: ِ  الذي ْط    ثبل ه  والـعـ

ِ  قهلل: 20686   ـ  دثبل  ول , قلل:  دثبل ممأو, قلل:  دثبل ْلَـلً, ما اللدي  فُأَلق ـع   ف هـي اَلـعُهـ

مو الَحأ, ومو البـعـل  وقهد مهـع بل قلهك مَهوامده, وقكهأ الأوايهة فهـع  فـعهـمل  ضه  مهـمل ْنبه  مها 

 ْملنت  

ي يقول: ال تـخلفـي مــ  ولد   ا فأموف وابهده ْف يقْـهوه, وال    ي ُوال تُـَحُزُـ  وقول : ُوال تُـخلفـ 

 تـحزُـي لَأاق   ومبـحو الذي قـبل فـي قلك قلل ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:

ـَحُزُ هـي ـ  دثبـي يوُس, قهلل: ْخَأُهل امها ومهب, قهلل: قهلل امها قيهد: ُوال تُـخلف هـي ُوال تُ 20687  

 قلل: ال تـخلفـي مــع  الَحأ, وال تـحزُـي لَأاق  ُْ ل ُران وه ْلُـَعك  

ـ ـعُا يقول: ُْل ران و ولد  ْلـعك لـأضل  لْ وُـي ُْن    َأُل ُا الـمط ـطوهط    وقول : ُْ ل ُران وهط ْلُـَعك  ُوالم 

ن قلك م هل ومه   ومبهـحو الهذي تأضاع , ومـلمثوه رلوالِ ْلـ   ا تـخلفـعب  مــع  ْف يقْـ , وفال 

 قـبل فـي قلك, قلل ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:

ـ  دثبل اما  معد, قلل:  دثبل لـهـمة, مها امها ْلهحلل ُْ هل ُران وهط ْلُهـَعك  ومهـلمثوه رلهوالِ 20688  

   ْلـ  مذه الطلنعة, والمـو مالك  وُـول  مبـي ْلأا عـل  ـمل مِ فـع   ا الَالن مــ  يدي

 8اآلية : 
 القول فـي تأويـل قول  تاللـ : 

َعوْ َن َوَ يَلويَن َوُهسُ َ ُ َ وي َ وينُ ْْ  َْ ح ا ّن ن  نوي ًَ ُُو َن قَُتوْم َعوُدّوْح َوَح َعوْ َن ق يَ َْ }نَيْق َرََطَُ فُل ن 

ئ يَت {.  َخيط 
ا    د ضهلالِ يقول تاللـ  قكأه: فـللْقط  آل فأموف فأصلموه وْخذوه وْصـ   ا الـقطة, ومو  ل وط

فأخذ  والاأب تقول لـمل ورنت مـهـع  فوهأ   ها نعهأ ًـهب له  وال ْران : ْصهَْ  الْقلًهل, ولقهـعن 

 فالُل الْقلًل و ب  قول الأااز:

اًل   ُوُ َبُ ٍل ُوُرَنتط ط اَلْ قلًل  َِ َُْلُق َْق ُوُرَنتط ط فطأ   لُـ

 يابـي فوأ    
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ف َأُمهَوُف فهـي مهذا الهـموضع, فقهلل ماضه ِ: مبه   واخْـو ْمهل الْأويهـل فهـي الـمابهـي  مقوله : آلط   

 مذلك: اواري ا أْ  فأموف  قكأ  ا قلل قلك:

, قهلل: ْقَهل الهـمو, 20689   ـ  دثبل  ول , قهلل:  هدثبل ممهأو, قهلل:  هدثبل ْلَهـلً, مها اللهدي 

مـللْلموت يأفا   أ   ويخَض  ْخأا,  ْـ  ْنخــ  مـعا ْوولر مبد مـعن فأموف, فخأ, اواري 

لعة ا أْ  فأموف يغلـا, فوادف الْلموت, فأنخــب  ْلـ  آلهعة, و,هبا  ْف فهـع   هلالِ فـهـمل ُسهأت آ

ْلـع  آلعة, وقاهن مـهـع ل ر مْه  فأ َْه  فـهـمل ْخَهأت مه  فأمهوف ْران ْف يذمحه , فـهـِ تهزل آلهعة 

ي مـهـ  ت ــم   ْـ  تأك  ل ل, قلل: ُْـي ْخهلف ْف ي هوف مهذا مبهـي ْلأا عهـل, وْف ي هوف مهذا الهذ

ا ُوُ ُزُل  َِ ُمدطو   يدي  مالكبل, فذلك قول ن: فـلَلُْقُُط ط آلط ف َأُمَوُف ل ـعُ طوُف لُ ط

 وقلل آخأوف: مل مب  م  امبة فأموف  قكأ  ا قلل قلك:  

ـ  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبـي  وهل,, مها ْمهـي  اَهأ, مها  هـحمد مها 20690  

فأمههوف مأصههلن, فوههلنت ْلههـ  البـعههـل, فههإقا الْههلموت فههـي البـعههـل تههـخَق   قههـعس, قههلل: كلُههن مبههن

, فـهـمل اًـاهن فهـي وا ه   ار وا,, فأخذت  مبهن فأمهوف, فـهـمل فْهـحن الْهلموت, فهإقا مهي م*َهـي 

مأْت  ا الَأ ص, فولنت م  ْلـ  ْ  ل, فقللن: ْف مهذا ال*َهـي   َهـلر  لهـمل ُسهأت ْلهـع  مأ هن, 

ِ   ْـ  ْقْـه , فقللهن: قطهأ  ط ُمهَعٍا ل هـي ُولُهُك, ال فقلل فأموف: مذا  ا  صَـعلف  ا مبـي ْلأا عـل, مــ

هط  طوط  تَُقْـط

 وقلل آخأوف: مب  م  ْمواف فأموف  قكأ  ا قلل قلك:  

ـ  دثبل اما  معد, قلل:  دثبل لــمة, ما اما ْلحلل, قلل: ْصَن فأموف فـي  ـوـس ل  20691  

ـل كل  ندا  فَـعبـمل مو اللس, ْق  أ  البـعـل مـللْلموت يقذف م , وآلعة كلف يوـل  مــ  وَـعأ البـع

مبن  زا ِ ا أْت  الللة ْلهـ  ابَه , فقللهن: ْف مهذا لَهين فهـي الَحهأ, فأتوُهـي مه , فخهأ, ْلهـع  

ْمواُ ,  ْـ  النوا م , فَْـن الْلموت فإقا فـع  صَـي  فـي   ده, فألقـ  ن مــع   ـحَْ , ومطهو 

ذُهط ُولُدا  مــع  خ  طوهط ُمُل  َْف يَُبَُاُبل َْو ُُْـ   َُل , قللن ا أْت  آلعة: ال تَُقْـط

: فهـلَلُْقُُط ط آلط ف َأُمهَوُف وقهد مهـع بل    وال قول فـي قلك مبدُل ْولـ  مـلل*واب  هـمل قهلل ن مهز  واهل 

  اب  االُل فـعـمل  ض  مـمل فـع  ال َـلية  ا ْملنت  م بل 

ا و ُزُل فـللْقطوه, وقول : ل     ا ُوُ ُزُل فـعقول القل ل: لـع وف  ول  الُل فأموف مدو  َِ ُمدطو  ـعُ وُف لُ ط

ا ُوُ ُزُل قـعـل: ُْ ِ  عا الْقطوه لـِ يهــْقطوه لهذلك, مهل  َِ ُمدطو  فـعقلل فـلَلُْقُُط ط آلط ف َأُمَوُف ل ـعُ وُف لُ ط

 لـمل تقد . قكأه  ول ب  ْف ولن ن كمل 

ـ  دثبل امها  معهد, قهلل:  هدثبل ُلـُهـمة مها امها ْلهحلل, فهـي قوله : فهـلَلُْقُُط ط آلط ف َأُمهَوُف 20692  

ا وُ ُزُل قلل: لـع وف فهـي ملقَهة ْ هأه مهدوا و زُهل لهـمل ْران ن مه , ولهـعس لهذلك  َِ ُمدطو  ل ـعُ طوُف لُ ط

ا وُ ُزُهل لهـمل ْخذوه, ول ا ا أْ  فأموف قللن: قطأ  ط ُمَعٍا لـي ولُُك ف لف قهول  َِ ُمهدطو  ه هـعُ طوُف لُ ط ن: ل 

م  لَال كلف فاـ  ومو يحلهب  هـحلبل فهـي  مو كل ا فـي ملقَة ْ أه ل ِ, ومو كقول االُخأ ْقا قُأ 

فاـ , فأن اه فاـ  قلك ْلهـ   لهلن   بهد  ل له  مـهـ  فاـه : فاـهن مهذا لضهأ  َُلهك, ولْضهأ  مه  َُلهك 

  قلهك مبهد َُله  يَاـه  رااعهل َُاه , نعهأ ْف الالقَهة اهلنت فاـن  وقد كلف الَهـلمل فهـي  هلل فاـه

ا ُوُ ُزُل ُْـمل مو: فـللْقط   َِ ُمدطو  مخالف  ل كلف يأاو  ف ذلك قول : فـلَلُْقُُط ط آلط ف َأُمَوُف ل ـعُ طوُف لُ ط

ه آل فأموف ,بل  ب ِ ُْ ِ  ـحلبوف ْلـ  َُْل ِ, لـع وف قأ   معا ل ِ, ف لُن ملقَهة الْقهلً ِ ْيهل

  ب  مالك ِ مــ  يدي  

ا فـي نيب ِ, و ُزُل مــ   هل يبهلل ِ  به   ها الهـم أوه     ا ُوُ ُزُل يقول: ي وف ل ِ مدطو  وقول : ُمدطو 

 ومبـحو الذي قـبل فـي قلك قلل ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:

َلُْقُُط ط آلط ف َأُمهَوُف ـ  دثبـي مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, ما قُْهلن , قوله : فهـل20693  

ا ل ِ فـي نيب ِ, و زُل لـمل يأتـع ِ  ا ُوُ ُزُل مدو  َِ ُمدطو   ل ـعُ طوُف لُ ط

ان ْمهل الهـمديبة والَ*هأ  وماه  ْمهل ال وفهة:    ان فـي قأان  قلك, فقأْت  مل هة قهأ  واخْـَن القأ 

ان ال وفهة:  َزُهل»ُوُ ُزُل مَْـن الـحلن والهزاي  وقأْته  مل هة قهأ  مضهِ الهـحلن وتله عا الهزاي  « ُو ط

َزف مضههِ الههـحلن وتلهه عا الههزاي  والههـُحُزف مَْههـن الههـحلن والههزاي  *ههدر  هها  زُههن ُ ُزُههل, والههـحط

 االلِ: كللاُدُ. والاطَد. وُـحوه 
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وال*واب  ا القول فـي قلك ُْ مل قأانتلف  ْقلرمْل الهـماب , وممهل مـهـ  اخهْالف الـَهظ فهـع مل   

 َد., فَأيْ مل قأْ القلران فم*عب مـمبزلة الاُدُ., والاط 

ً   عُا يقههول تاللههـ  قكههأه: ْف فأمههوف ومل ههلف    بطونُمطمههل كههلُطوا خههل وقولهه : ْف  ف َأُمههَوُف ُومل ههلُف ُواط

ا وُ ُزُل   وابونممل كلُوا مأم ِ آثمعا, فـذلك كلف ل ِ  ول  ُمدطو 

 9اآلية : 
ط  طوهط ُمُلُ  ُْف يَُبَُاُبُل َُْو القول فـي تأويـل قول  تاللـ : َُوقُللُن  اَ ُأُْ  ف َأُمَوُف قطأ  ط ُمَعٍا ل ي ُولُُك الُ تَُقْـط

وُف    اطأط ََ َِ الُ يُ ذُهط ُولُداِ ُومط  ُُْ خ 

يقول تاللـ  قكأه: ُوقللُن  اَ ُأْ ط ف َأُمَوُف ل  مذا قطأ ط ُمَعٍا لـي ولُُك يل فأموف فقأ   معا  أفومة    

هأ ْف الهـمأْ  مـمضمأ مو مذا, ْو مو  وقو طوهط  لهألة  ها ا هأْ  فأمهوف ْف ال يقْـه   وقطك  ل : ال تَُقْـط

ل لك فهباِ, وْ هل لهـي فهال, ف هلف كهذلك  قكهأ  ها قهلل  لـمل قللن مذا القول لَأموف, قلل فأموف: ْ  

 قلك:

ـ  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبـي  وهل,, مها ْمهـي ُ َاَهأ, مها  هـحمد مها 20694  

ذُهط ُولُهدا قهلل قـعس طهوهط ُمُله  َْف يَُبَُاُبهل َْو ُُْ هـخ  , قلل: قللن ا أْ  فأموف: قطأ ط ُمَعٍا لهـي ولُهُك, ال تَُقْـط

لُهَو »فأموف: قأ   معا لك, ْ ل لـي فال  قلل  ـحمد ما قـعس: قلل رلول ن صـ  ن مـع  ولهـِ: 

, لُ لُف لُ ط  : قطأ ط ُمَعٍا لـي ولُك  عالقلُل ف َأُمَوفط  « مل ُام 

, قهلل: اتهـخذه فأمهوفط 20695   ـ  دثبل  ول , قلل:  دثبل ممأو, قلل:  دثبل ْلَـلً, مها اللهدي 

ُي مــ  ُْ  اما فأموف فــمل تـحأ   الغال. ْرت  ْ ه  آلهعة صَهـعل, فَـعبهـمل مهي تأق*ه   ولدا, ونطم 

ف: مهو قهأ   مهعا لهك, ال وتـاب م , ْق ُلولْ  فأموف, وقللن: خذه قأ ُ مهعا لهـي ولهك, قهلل فأمهو

 لـي  قلل مَد ن ما مَـلس: لو ُْ  قلل: ومو لـي قأ   معا ْقف الُ ا م , ول ب  ْم  

ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, ما قُْلن , قللن ا أْ  فأموف: قطأ  ط ُمَعٍا 20696  

 لـي ولُُك تابـي مذلك  ول  

ولـعد, قلل: ْخَأُل يزيد, قلل: ْخَأُل ارصَغ مها يزيهد, قهلل:  هدثبل ـ  دثبل الاَـلس ما ال20697  

َهـعأ, مها امها مَهـلس قهلل: لهـمل ْتهن مهـمول  ا هأْ   القللِ ما ْمـي ْيوب, قلل: ثبهـي لهاعد مها اط

فأموُف فأموف قللن: قطأ  ط ُمَعٍا لـي ولُُك قلل فأموف: ي وف لك, فأ ل لـي فال  لاة لـي فـع , فقهلل 

َت, »صـ  ن مـع  ولـِ:  رلول ن ي يطَحـُوط م    لَُو ْقُأ  ف َأُمَوفط َْف يُ طوُف لُ ط قطأ  ُ ُمَعٍا كُمل ْقُأ  ُوال ذ 

ُ ُ ُأُ  ط قلكُ  ا  ّللا  ط م    كُمل ُمدُا م    اَ أْتُ ط, ُولُ    « لُُ دُاهط ّللا 

ذُهط وُ    خ  طوهط ُمُل  َْف يَُبَُاُبل َْو ُُْـ  ِ  وقول : ال تَُقْـط هأ ْف ا هأْ  فأمهوف قللهن مهذا القهول  هعا مه لُدا قطك 

مقْـ   قلل ماض ِ:  عا ْطتـُي م  يو. الْقط   ا الـعـِ  وقلل ماض ِ: يو. ُُُْو  ا لـحعْ  ْو ضأم  

 ما*ل كلُن فـي يده  قكأ  ا قلل: قللن قلك يو. ُْو لـحعْ :

, قلل: لـمل ْتـ  فأموف ـ  دثبل  ول , قلل:  دثبل ممأو, قلل:  دثبل ْلَـلً, 20698   ما اللدي 

م  صَـعل ْخهذه ْلهـع , فأخهذ  وله  مـهـحعْ  فبَْ هل, قهلل فأمهوف: مـهـي  مـللذمهـل عا, مهو مهذا قللهن 

ذُهط ُولُدا ُْـمل مو صَـي  ال ياقل, وُْـمل صبُع مذا  ا صَـله  خ  طوهط ُمُل  َْف يَُبَُاُبل َْو ُُْـ   آلعة: ال تَُقْـط

طهوهط ُمُله  َْف يَُبَُاُبهل َْو ـ  دثبل مَأ, 20699   قلل:  دثبل يزيد, قلل:  هدثبل لهاعد, مها قُْهلن  ال تَُقْـط

ذُهط ُولُدا قلل: ْطلق ـعَُن مــع  ر مْ ل  عا ْم*أت   خ   ُُْـ 

وُف اخْـههو ْمههل الْأويههـل فههـي تأويههــ , فقههلل ماضهه ِ:  ابهه  قلههك: ومههِ ال    ههاطأط ََ َِ ال يُ هه وقولهه : ُومط

 ده  قكأ  ا قلل قلك:يَاأوف مالك ِ مــ  ي

وُف قهلل: ومهِ ال 20700   اطأط ََ َِ ال يُ ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, ما قُْلن  ُومط

 يَاأوف ْف مـ ْ ِ مــ  يدي , وفـي ق لُ  

ذُهط ُولُدا وُ     خ  َِ ال  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبـي لَـعلف, ما  امأ, ما قُْلن  َْو ُُْـ  مط

وُف قلل: ْف مالك ِ مــ  يدي   اطأط ََ  يُ

ـ  دثبل  ـحمد ما ممأو, قلل:  دثبل ْمو ملصِ, قهلل:  هدثبل معله  و دثبهـي الهـحلرث, 20701  

َِ ال  هه قهلل:  هدثبل الههـحلا, قهلل:  ههدثبل ورقهلن امعاههل, مها امهها ْمهـي ُههـوعن, مها  ههـولمد, قوله  ُومط

وُف قلل: آل فأموف ُْ  ل ِ مدو   اطأط ََ   يُ
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وُف مـمل مو كل ا  ا ْ أمِ وْ أه  قكأ  ا قلل قلك:   اطأط ََ َِ ال يُ  وقلل آخأوف: مل  اب  قلك: ُومط

ـ  دثبل اما  معد, قلل:  دثبل لــمة, ما اما ْلحلل, قلل: قللن ا هأْ  فأمهوف آلهعة: ال 20702  

اط  ََ َِ ال يُ ذُهط ُولُدا ُومط خ  طوهط ُمُل  َْف يَُبَُاُبل َْو ُُْـ  وُف يقول ن: ومِ ال يَاأوف ْي مـمل مو كهل ا تَُقْـط أط

 مـمل ْران ن م  

وُف مبو ْلأا عـل ال يَاأوف ُْ ل الْقطبله  قكأ  ا قلل    اطأط ََ َِ ال يُ وقلل آخأوف: مل  اب  قول  ُومط

 قلك:

ـ  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبـي  وهل,, مها ْمهـي  اَهأ, مها  هـحمد مها 20703  

وُف قهلل: يقهول: ال تهدري مبهو ْلأا عهـل ق اطأط ََ َِ ال يُ ذُهط ُولُدا ُومط خ  طوهط ُمُل  َْف يَُبَُابل َْو ُُْـ  ـعس ال تقْـط

 ُْ ل الْقطبله 

وال*واب  ا القول فـي قلك, قول  ا قلل:  اب  قلك: وفأموف وآل  ال يَاأوف مـمل مو كهل ا   

  ا مالك ِ مــ  يدي  

ـ  الْأويالت م  رُ  مطقُـعب قول : ُوقللُن  اَ أْ ط ف َأُمَوُف قطأ  ط ُمهَعٍا لهـي ولُهُك, ال وُْـمل قـبل قلك ْول  

ذُهط ُولُدا وْقا كلف قلك مقَ , ف و مأف ي وف مـعلُل مها القهول الهذي مهو  خ  طوهط ُمُل  َْف يَُبَُاُبل َْو ُُْـ  تَُقْـط

 مقَ  ْ ق   ا ْف ي وف مـعلُل ما نعأه 

 10اآلية : 
مَُطبُهل  القول ي م ه   لُهَوآل ُْف ر  ََهد  نهلِ ْ ف ُكهلنَُت لُْط وُلهُ  فُلر  فـي تأويـل قول  تاللـ : َُوَُْصَُُن فطُءانط ْط.   ط

ب عُا    َء   ُا اَلمط َ ُ ل ل ُْ طوُف    ـَ  ُمـُُ  قُ

اخْـههو ْمههل الْأويههـل فههـي الههـماب  الههذي ُمبُهه  ن ُْهه  ْصههَن  بهه  فههءان ْ.   ولهه  فههـلرنل, فقههلل    

اض ِ: الذي مب  ال  ثبهل ه ُْه  ْصهَن  به  فهءان ْ.   وله  فهـلرنل: كهل وهين لهوا قكهأ امب هل م

  ول   قكأ  ا قلل قلك:

ـ  دثبـي  ـحمد ما الاالن, قلل:  دثبل المأ ما ُوح, قلل:  دثبل ارممش, مها  هـولمد, 20704  

َهـعأ, مها امها مَهـلس, فهـي قوله : وَْصهَُ  وُله  و للف ْمـي اروأس ما لهاعد مها اط ُن فطهُءانط ْط.   ط

ول   نل قلل: فأم  ا كل  وين ْال   ا قكأ  ط  فـلر 

 دثبل  ـحمد ما مَلر, قلل:  دثبل مَد الأ ما, قلل:  دثبل لَهـعلف, مها ارممهش, مها  لهلف,    

نل قهلل: فهـلرنل  ها كهل  وهين ْال   وُل  فـلر  َـعأ, ما اما مَـلس وَْصَُُن فطُءانط ْط.   ط ما لاعد ما اط

 قكأ  ول    ا

 دثبل  ـحمد ما مطملر , قلل:  دثبل مَد ن, قلل:  دثبل ْلأا عـل, ما ْمـي ْلهحلل, مها راهل,    

ِ   ول   نل قلل: فـلرنل  ا كل  وين ْال   ا م وُل  فـلر   ما اما مَـلس وَْصَُُن فطُءانط ْط.   ط

, قلل:  دثبل ْمو صللـن, قلل: ثبـي  الوية, ما مــي      , ما اما مَـلس, قول  وَْصَُُن  دثبل مــي 

نل قلل: يقول: ال تذكأوا ْال   ول   وُل  فـلر   فطُءانط ْط.   ط

ـ  دثبل  ـحمد ما مملر , قلل:  دثبل مَد ن, قلل:  دثبل ْلأا عـل, ما ْمـي يحع , مها 20705  

نل قلُل:  ا كل وين نعأ قكأ  ول   وُل  فُـلر    ـولمد وَْصَُُن فطُءانط ْط.   ط

 دثبـي  ـحمد ما لاد, قلل: ثبـي ْمهـي, قهلل: ثبهـي ممهي, قهلل: ثبهـي ْمهـي, مها ْمهـع , مها امها    

نل قلل: فأم  ا كل وين ْال   ا قكأ  ول   وُل  فـلر   مَـلس, قول  وَْصَُُن فطُءانط ْط.   ط

, قلل:  دثبل ُضهَمأ  مها رمهـعاة, مها امها 20706   ُوهوقُب, ـ  دثبل مَد الـوَـلر ما يحع  الأ ــي 

ِ   ول   نل قلل: فـلرنل  ا كل  وين ْال   ا م وُل  فـلر   ما  طأ, فـي قول  وَْصَُُن فطُءانط ْط.   ط

وُلهه  20707   ـهه  ههدثبل مَههأ, قههلل:  ههدثبل يزيههد, قههلل:  ههدثبل لههاعد, مهها قُْههلن  وَْصههَُُن فطههُءانط ْط.   ط

نل: ْي النعل  ا كل  وين, ْال   ا قكأ  ول    فـلر 

د20708   ثن ما الـحلعا, قلل: لمان ْمـل  الق يقول: ْخَأُل مَهـعد, قهلل: لهمان الضهحل  ـ  ط

نل قلل: فأم  ا كل  وين نعأ قكأ  ول   وُل  فـلر   يقول فـي قول  وَْصَُُن فطُءانط ْط.   ط

وقلل آخأوف: مل مب  ْف فءانمل ْصَن فـلرنل  ا الو ي الهذي كهلف ن ْو هله ْلهـع ل, ْق ْ أمهل   

هـعُا قهلل: ْف تـقـع   ـ  َأُل هُا الـمط ـطوهط    , ُواهلم  ي, ُْ ل ُران وهط ْلُـَعك  ي ُوال تُـَحُزُـ  ِ  فقلل ُوال تُـخلفـ  فـي الـعـ
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نل  ها و عبهل الهذي  وُله  فهـلر  فحزُن وُلعن م د ن ْلـع ل, فقلل ن مز  وال  وَْصهَُُن فطهُءانط ْط.   ط

 ْو عبله ْلـع ل  قكأ  ا قلل قلك:

ـي يوُس, قلل: ْخَأُهل امها ومهب, قهلل: قهلل امها قيهد, فهـي قوله  وَْصهَُُن فطهُءانط ْط.  ـ  دثب20709  

نل قلل: فـلرنل  ا الو ي الذي ْو   ن ْلهـع ل  هعا ْ أمهل ْف تـقهـع  فهـي الَحهأ, وال  وُل  فـلر   ط

تـخلف وال تهـحزف  قهلل: فولنمهل الَهعطلف, فقهلل: يهل ْ.   وله , كأمهن ْف يقْهل فأمهوف  وله , 

ع وف لك ْاأه وثوام  وتول هـعن قْـه , فألقـعْهـع  فهـي الَحهأ ونأقْهـع , فقهلل ن: وَْصهَُُن فطهُءانط ْط.  فـ

نل  ا الو ي الذي ْو له ْلـع ل  وُل  فـلر    ط

ـ  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبهـي  وهل,, مها ْمهـي م هأ مها مَهد ن, قهلل: 20710  

لرنل  ا الا د الذي م دُل ْلـع ل, والومد الذي ومدُلمل ْف ُأن  مـهـع ل ثبـي الـحلا, قلل: ْصَن فـ

ي م  لوال ْف رمطبل مــ  قـَ ل  ََد   امب ل, فبلعن قلك كـ ,  ْـ  كلنت ْف تط

ـ  دثبل اما  معد, قلل:  دثبل لــمة, قلل: قلل امها ْلهحلل: قهد كلُهن ْ.   وله  تأفهع له  20711  

ل  مذكأ,  ْـ  ْتلمل الـخَأ مأف فأموف ْصلب الغهدا  صَهـعل فهـي   عا قذفْ  فـي الَحأ, مل تلمع

ت مه   به , وْصهَن  ه الهذي فهأ  البـعـل فـي الْلموت, فاأفن ال*هَة, ورْت ُْه  وقهع فهـي يهدي مهدو 

فءانمل فـلرنل  ا م د ن ْلـع ل فـع  قد ُْللمل مسعـِ الَالن  ل كلف  ا الا هد مبهدمل  ها ن فهـع   

نل  ها الهـحزف, وقلل ما  ْمل ا وُله  فهـلر  لـماأفة م ال. الاأب:  ابه  قلهك: ُوَْصهَُُن فطهُءانط ْط.   ط

لاــم ل مأُ  لـِ يغهأل  قهلل: ومهو  ها قهول ِ: ن. فهأم: ْي ال قهون وال نيهة ومهذا قهول ال  ابه  له  

 لـخالف  قول امعع ْمل الْأويـل 

 ها قهلل:  ابهله: ُوَْصهَُُن فطهُءانط ْط.  قلل ْمو ااَأ: وْولـ  ارقوال فـي قلك مـلل*واب مبهدي قهول   

ِ   ول   نل  ا كل  وين ْال   ا م وُل  فـلر    ط

ا م ه   لُهَوال َْف ُرمَُطبهل    ََهد  وُْـمل قـبل: قلهك ْولهـ  ارقهوال فهـع  مهـلل*واب لداللهة قوله : َْف كهلنَُت لُْط

ـََ  ل ولو كلف ُمبُ  مذلك: فأام قـَ ل  ا الو ي لـِ ياقب مقول ي م    رُ هل ْف ُمــ  قُ ََد   : َْف كلنَُت لُْط

كلُن قلرمن ْف تَهدي الهو ي, فـهـِ ت هد ْف تَديه  ْال ل ثهأ  قكأمهل ْيهله, وولوم هل مه , و هـحلل ْف 

ت وف م  ولاة ْال ومي قاكأ   وْقا كلف قلك كذلك مطل القول مأُ ل كلُن فـلرنة القـب  ـمل ْو   

ب هل ُْ هل ْصهَحن فهـلرنة القـهب, ولهـِ يخ*هص فهأام ْلـع ل  وْخأا ْف ن تاللـ  قكهأه ْخَهأ م

قـَ ل  ا وين نوف وين, فذلك مــ  الامو. ْال  ل قل ن  وْ  ْف قـَ هل لهـِ يَهأم  به   وقهد قطكهأ 

مل»ما فضللة ما مَـعد ُْ  كلف يقأ ه:  وُل  فـلق    ا الَز  « وَْصَُُن فطُءانط ْط.   ط

ي م    اخْـو ْ   ََد  مل الْأويـل فـي الـماب  الذي ملنت مــع  ال لن فـي قول : م ه   وقول : َْف كلنَُت لُْط

 فقلل ماض ِ: مي  ا قكأ  ول , ومــع  ملنت  قكأ  ا قلل قلك:

ـ  دثبل ْمو كطُأيب, قلل:  دثبل المأ ما ُوح, قلل:  دثبل ارممهش, مها  هـولمد و لهلف 20712  

ي م    ْف تقول: يل امبله ْمـي اروأس, ما لاعد ما اَـعأ, ما اما مَـلس َْف كلنُ  ََد   َت لُْط

َهـعأ, مها امها     قلل: ثبـي يحع  ما لاعد, ما لَـعلف, ما ارممش, ما  للف, ما لاعد مها اط

ي م    ْف تقول: يل امبله  ََد   مَـلس َْف كلنَُت لُْط

  دثبل  ـحمد ما مَلر, قلل:  دثبل مَد الأ ما, قهلل:  هدثبل لَهـعلف, مها ارممهش, مها  لهلف   

ي م    ْف تقول: يل امبله  ََد   ما لاعد ما اَـعأ, ما اما مَـلس َْف كلنَُت لُْط

ي م ه   ْي لَْهدي 20713   ََهد  ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, ما قُْلن  َْف كهلنَُت لُْط

 م  ُْ  امب ل  ا ود   وادمل 

, قهلل: لهـمل اهلنت ْ ه  ـ  دثبل  ول , قلل:  دثبل ممأو, قلل:  دثبل ْل20714َ   ـلً, ما اللدي 

ي  ََهد  ْخذ  ب ل, يابـي الأضل , ف لنت ْف تقول: مو امبـي, فا*م ل ن, فذلك قهول ن َْف كهلنَُت لُْط

ـََ  ل   م    لَُوال َْف ُرمَُطبل ُمــ  قُ

ُمل َْوُ َعبلهط ْلُـَع ل: ْي تسَأ     وقلل آخأوف مـ 

له  الهذيا قكأُهل قهول ِ ُْ هِ قهللوا: ْف كهلنت لْقهول: يهل مبهـعله, وال*واب  ا القول فـي قلك  هل قل  

نل فهنف  وُل  فـلر  مامل  الـحوة  ا ْمل الْأويـل مــ  قلك, وُْ  مقـعب قول : وَْصَُُن فطءانط ْط.   ط
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ي وف لو لـِ ي ا  ـما قكأُل فـي قلك ْامل  مــ  قلك  ا قكأ  وله , لقأمه   به , ْوهَ   ها ْف 

 و ي ي وف  ا قكأ ال

ي مـمول  فْقهول: مهو امبهـي  قهلل: وقلهك ْف صهدرمل    ََد  وقلل ماض ِ: مل  اب  قلك َْف كلنَُت لُْط

ي م    لْس أه وتـخَأ م   ومبهـحو  ََد  ْط ضلل ْق ُطلب ْلـ  فأموف, وقـعـل اما فأموف  ومب  مقول  ل 

 الذي قـبل فـي قلك قلل ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:

دثن م20715   ا الـحلعا, قلل: لمان ْمـل  الق يقول: ْخَأُل مَهـعد, قهلل: لهمان الضهحل   ـ  ط

: لَْاأ م   ي م    ََد   يقول, فـي قول : َْف كلنَُت لُْط

ََهدي م ه   20716   ـ  دثبـي يوُس, قلل: ْخَأُل اما ومب, قلل: قلل اما قيد, فـي قول : َْف كلنَُت لُْط

ـ ا  مأ أه لوال ْف رمطبل مــ   قـَ ل لْ وف  ا الـمء بـعا  قلل: لْطا

َ ُ ههل يقههول: لههوال ْف م*ههمبلمل  هها قلههك مْثَههـعْبلمل وتوفههـعقبلمل    ـَ وقولهه : لُههَوال َْف ُرمَُطبههل ُمـههـ  قُ

 لـل وت مب   ومبـحو الذي قـبل فـي قلك قلل ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:

ْهلن , قهلل: قهلل ن لُهَوال َْف ُرمَُطبهل ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, ما قُ 20717  

عُا  بـ  َء   ُا الـمط ـََ  ل: ْي مـلميـملف ل ُْ طوُف     ُمــ  قُ

, قلل: كلنت تقول: مهو 20718   ـ  دثبل  ول , قلل:  دثبل ممأو, قلل:  دثبل ْلَـلً, ما اللدي 

ي م    لَُوال ََد  ـََ  ل  امبـي, فا*م ل ن, فذلك قول ن: َْف كلنَُت لُْط  َْف ُرمَُطبل ُمــ  قُ

ب ههـعُا يقههول تاللههـ  قكههأه: م*ههمبلمل  هها ْ, ههلر قلههك وقـعههــ  مـلههلُ ل,    َء   ههُا الـمط ُْ طههوُف    وقولهه : ل 

عُا مومد ن, الـموق بـعا م   بـ  َء   ُا الـمط  وثَْبلمل لـا د الذي م دُل ْلـع ل ل ُْ طوُف   

 11اآلية : 
وُف   القول فـي تأويـل قول  تاللـ  اطأط ََ َِ الُ يُ بطٍب ُومط ُأَت م    ُما اط ع   فَُُ*ط  : َُوقُللَُن الطَخْ    قط* 

هع   يقهول: ق*هي ْثهأ     يقول تاللـ  قكأه: ُوقللَُن ْ.   ول  رخن  ول   عا ْلقْ  فـي الـعهـِ قط* 

قلهك, قهلل  ول , اتَاي ْثأه, تقول: ق**ن آثلر القو.: ْقا اتَان آثلرمِ  ومبـحو الذي قـبهل فهـي 

 ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:

ـهه  دثبههـي  ههـحمد مهها ممههأو, قههلل:  ههدثبل ْمههو ملصههل., قههلل:  ههدثبل معلهه  و دثبههـي 20719  

الـحلرث, قلل:  دثبل الـحلا, قلل:  دثبل ورقلن امعال, مها امها ْمهـي ُهـوعن, مها  هـولمد, قوله : 

َخْ    قط*ع    قلل: اتَاي ْثأه كعو ي*بع م    ر 

هُأي , مها  هـولمد قط*هع    ْي  د    ثبل القللِ, قهلل:  هدثبل الهـحلعا, قهلل: ثبهـي  وهل,, مها امها اط

 ق*ي ْثأه 

 ـ  دثبل اما  معد,  دثبل لــمة, ما اما ْلحلل ُوقُللَُن رطَخْ    قط*ع    قلل: اتَاي ْثأه 20720  

ْهلن  ُوقللُهَن رطَخْ ه   قط*هع   ـ  دثبل مَأ ما  الق, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, مها ق20721  

 ْي اُسأي  لقا يَاـوف م  

هع   20722   َخْ ه   قط*  ـ  دثبل  ول , قلل:  دثبل ممأو, قلل:  هدثبل ْلَهـلً, مها اللهدي  ُوقللُهَن ال 

 يابـي: ق*ي ْثأه 

بل ـ  دثبـي الاَـلس ما الولـعد, قلل: ْخَأُل يزيد, قلل: ْخَأُل ارصَغ ما قيد, قهلل:  هدث20723  

َهـعأ, مها امها مَهـلس ُوقللُهَن رطَخْ ه   قط*هع    ْي ق*هي  القللِ ما ْمـي ْيوب, قلل: ثبـي لاعد مها اط

ْثأه واًـَـع  مل تلماعا ل  قكأا, ْ ي  امبـي ْو قد ْكـْ  نواب  الَحأ و عْلُ ف وُُلعن  الذي كلف 

بطٍب يقول تاللـ  قكأه:  ُأَت م    ُمَا اط فق*هن ْخهن  وله  ْثهأه, فَ*هأت ن ومدمل  وقول : فَُُ*ط

بطب: يقول فَ*أت مـمول  ما مطاد لـِ تدف  ب  ولـِ تقأب, ل ال ياــِ ُْ هل  به  ملَـعهـل   م  ما اط

يقلل  ب : م*هأت مه  وْم*هأت , لغْهلف  َه ورتلف, وْم*هأت مها ابهب, ومها ابلمهة, كمهل قهلل 

 الَلمأ:

ُأَيث    ُأَيثل ُقا  أا ُمَا ُابلمٍُةفُ لُف  ط دُا  ْتُـَعنط  ط  ُمَا ُمطل ي ال  

 يابـي مقول : ما ابلمة: ما مطاد  ومبـحو الذي قـبل فـي قلك قلل ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:  
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ـ  دثبـي  ـحمد ما ممأو, قلل:  دثبل ْمو ملصِ, قلل:  دثبل معلي و دثبـي الـحلرث, 20724  

بطهٍب قلل:  دثبل الـحلا, قلل:  دثبل ورقلن امعال, ما اما ْمهـي  ُهـوعن, مها  هـولمد, قوله : ُمهَا اط

 قلل: مطاد 

بطٍب قهلل:     ُأي , ما  ـولمد ُمَا اط  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبـي  ول,, ما اما اط

بطهٍب قهلل: مهي مـهـ  الهـحد  فهـي اررض, و وله  يوهأي مه  البـعهـل  ُأي  ُمَا اط ما مطاد  قلل اما اط

ْلهـع  ُسهأ , وْلهـ  البهلس ُسهأ , وقهد ااهل فهـي تهلموت  قهـع أ , هأه وممل  ْـحلقيلف كذلك تبسأ 

 ومطب , وْقـَـْ  مــع  

ـ  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبـي  ول,, ما ْمـي لَـعلف, مها  امهأ, مها 20725  

بطٍب يقول: م*أت م  ومي  ـحلقيْ  لـِ تأت   ُأَت م    ُمَا اط  قُْلن : فَُُ*ط

ـي الاَـلس ما الولـعد, قلل: ْخَأُل يزيد, قلل: ْخَأُل ارصَغ مها قيهد, قهلل: ثبهـي ـ  دثب20726  

بطهٍب والهـوبب:  ُأتط م ه   ُمهَا اط َـعأ, ما اما مَـلس فَُُ*ط القللِ ما ْمـي ْيوب, قلل: ثبـي لاعد ما اط

 ْف يلمو م*أ امُللف ْلـ  الَين الَاعد, ومو ْلـ  ابَ  ال يَاأ م  

   َِ وُف يقول: وقو. فأموف ال يَاأوف مأخن   ول  ُْ ل ْخْه   ومبهـحو الهذي وقول : ُومط اُأط ََ ال يُ

 قـبل فـي قلك قلل ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:

ـ  دثبـي  ـحمد ما ممأو, قلل:  دثبل ْمو ملصِ, قلل:  دثبل معل  و دثبـي الـحلرث, 20727  

وُف قلل:  دثبل الـحلا, قلل:  دثبل ورقلن امعال, ما ام هاطأط ََ َِ ال يُ ا ْمهـي ُهـوعن, مها  هـولمد ُومطه

 قلل: آل فأموف 

ُأي , ما  ـولمد,  ثـ        دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبـي  ول,, ما اما اط

َِ ال 20728   بطهٍب ُومطه ُأَت م    ُمَا اط ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, ما قُْلن  فَُُ*ط

اطأط  ََ  وُف ُْ ل ْخْ , قلل: ااـن تبسأ ْلـع  كأُ ل ال تأيده يُ

وُف ُْ هل 20729   هاطأط ََ َِ ال يُ ـ  دثبل  ول , قلل:  دثبل ممأو, قلل:  دثبل ْلَـلً, ما اللهدي  ُومطه

 ْخْ  

وُف ْي ال 20730   ههاطأط ََ َِ ال يُ هه ـهه  ههدثبل  ههدثبل امهها  معههد, قههلل:  ههدثبل لـههـمة, مهها امهها ْلههحلل ُومط

   ملَـعـل ياأفوف ُْ ل  ب

 12اآلية : 
َِ ُمـُهُ  َُْمهل  مَُعهٍن  ه ََهلط فُقُللُهَن ُمهَل ُْنطل  ط ها قُ هُع    َ بُل ُمـَُع   اَلُمُأاض  القول فـي تأويـل قول  تاللـ : َُوُ أ 

وُف    حط َِ لُ ط ُُلص  َِ ُومط طوُُ ط لُ ط  يَُ َـط

ْ هه   قكههأ ْف ْخْههل يقههول تاللههـ  قكههأه: و بابههل  ولهه  الههـمأاضع ْف يأتضههع  ههب ا   هها قَههل    

هحوُف   َِ لُه  ُلص  ه َِ ُومط ه طوُُه ط لُ ط َِ ُمـهـ  َْمهل  مُهـَعٍن يَ َـط ه لـمول  مي الْـي قللن الُل فأمهوف: ُمهَل ْنطل ط

 ومبـحو الذي قـبل فـي قلك, قلل ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:

, قههلل20731   : ْرانوا لهه  ـهه  ههدثبل  ولهه , قههلل:  ههدثبل ممههور, قههلل:  ههدثبل ْلَههـلً, مهها اللههدي 

الـمأضالت, فــِ يأخذ  ها ْ هد  ها البلهلن, وااهل البلهلن يطـهَا قلهك لهـعبزلا مبهد فأمهوف فهـي 

َِ ُمـهـَ   ه ََلط فُقُللَُن ْخْه  ُمهَل ْنطل ط َا قُ ُع    َ بل ُمـُـَع   الـُمُأاض  الأضل , فأم  ْف يأخذ, فذلك قول : ُوُ أ 

َِ لُ ط ُل َِ ُومط طوُ  لُ ط وُف فــمل النت ْ   ْخذ  ب ل َْمل  مُـَعٍن يَ َـط حط  ص 

ـ  دثبـي  ـحمد ما ممأو, قلل:  دثبل ْمو ملصِ, قلل:  دثبل معل  و دثبـي الـحلرث, 20732  

َ بهل  قلل:  دثبل الـحلا, قلل:  دثبل ورقهلن امعاهل, مها امها ْمهـي ُهـوعن, مها  هـولمد, قوله : ُوُ أ 

ََلط قلل: ال يقَل  َا قُ ُع     ثدي ا أْ   ْـ  يأاع ْلـ  ْ   ُمـُـَع   الـُمُأاض 

ـ  دثبل اما مَلر, قلل:  دثبل مَد الأ ما, قلل:  دثبل لَـعلف, ما ارممش, ما  للف, 20733  

ََلط قلل: كلف ال يءتـ  مـمأضع  َا قُ َ بل ُمـُـَع   الـُمُأاضُع    َُـعأ, ما اما مَـلس ُوُ أ  ما لاعد ما اط

 فـعقَـ ل 

َ بل  دثبل القللِ, قلل:  دثب    ُأي , ما  ـولمد, قول : ُوُ أ  ل الـحلعا, قلل: ثبـي  ول,, ما اما اط

ََل قلل: ال يأضع ثدي ا أْ   ْـ  يأاع ْلـ  ْ    َا قُ ُع     ُمـُـَع   الـُمُأاض 
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هَا 20734   ُع    َ بل ُمـُهـَع   الهـُمُأاض  ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, ما قُْلن  ُوُ أ 

ََلط  َِ مـهـ  َْمهل  مُهـَعٍن  قُ قلل: ااهل ال يءتهـ  مهـل أْ  ْال لهـِ يأخهذ ثهدي ل, قهلل: فُقُللُهَن ْخْه  ُمهَل ْنطل  طه

وُف  حط َِ لُ ط ُلص  َِ ُومط طوُُ  لُ ط  يَ َـط

ـ  دثبل اما  معد, قلل:  دثبل لــمة, ما اما ْلحلل, قلل: اماوا الـمأاضع  هعا ْلقهـ  20735  

تـ  مـل أْ  فـعقَل ثدي ل فـعأ  ض ِ قلك, فـعءتهـي مهـمأضع ماهد  أضهع, ن  ـحَْ ِ مــع , فال يء

َِ ُمـهـ   ه فال يقَل وع ل  ب ا  فُقُللَُن ل ِ ْخْ   عا رْيهن  ها واهدمِ مه , و أصه ِ مـهـع  ُمهَل ْنطلط ط

َِ لُ  : يضموُ  ل ِ  وقول : ُومط َِ طوُُ ط لُ ط , ويابـي مقول  يَ َـط َِ طوُُ ط لُ ط حوُف قكأ ُْ هل َْمل  مُـَعٍن يَ َـط  ط ُلص 

 ْخذت, فقـعـل: قد مأفْ , فقللن: ُْـمل مبـعن ُْ ِ لــمـك ُلصحوف  قكأ  ا قلل قلك:

, قلل: لـمل قللن ْخْه  20736   ـ  دثبـي  ول , قلل:  دثبل ممأو, قلل:  دثبل ْلَـلً, ما اللدي 

َِ لُ ط  َِ ُومط طوُُ ط لُ ط َِ ُمــ  َْمل  مُـَعٍن يَ َـط وُف ْخذومل, وقللوا: ُْك قد ُمُأفن مذا الغهال.,  ُمَل ْنطل  ط حط ُلص 

 فدلـعبل مــ  ْمـ , فقللن:  ل ْمأف , ول بـي ُْـمل قـن: مِ لــمـك ُلصحوف 

  20737 َِ هُأي , قوله  ُمهَل ْنطل  طه ـ  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قهلل: ثبهـي  وهل,, مها امها اط

 َِ وُُ ط لُ ط ـَقطومل  عا قللن: ومِ ل  ُلصحوف, قللوا: قهد  ُمــ  َْمل  مُـَعٍن يَ َـط حوُف قلل: فا  َِ لُ ط ُلص  ُومط

 مأفْ , قللن: ُْـمل ْرنت مِ لــمـك ُلصحوف 

َِ لُه ط ُلصهحوف ْي لهـمبزلْ  20738   ه ـ  هدثبل امها  معهد, قهلل:  هدثبل لـهـمة, مها امها ْلهحلل ُومط

 مبدكِ, و أص ِ مــ   لأ   الـمـك, قللوا: ملتـي 

 13: اآلية 
ُِ ُْف  ُوَمهدُ ّللا    َُْاـُ      ُكَي تُقُأ  ُمَعبطُ ل ُوالُ تَُحُزُف ُول 

 ُ هق  القول فـي تأويـل قول  تاللـ :  َفُُأنَُنُُلهط ْ لُُ  ْط

وُف    َِ الُ يَُاـُمط ا  َُْكثُُأمط  ُولُـُ  

لْقأ  معب ل مـلمب ل, ْق راع  يقول تاللـ  قكأه: فُُأنَُنُُل  ول  ْلُـ  ْط     ماد ْف الْقط  آل فأموف,   

ُِ ْف  ُوَمدُ ّللا   الهذي ومهدمل ْق قهلل  َُْاـُـ ْلـع ل لــعـمل  ا قُْل فأموف ُوال تُـَحُزَف مــ  فأاق  ْيلمل ُول 

ي    االُية,  ق   ومبـحو الهذي قـ ي ُوال تُـَحُزُـ  ِ  ُوال تُـخلفـ  ي اَلـعُـ ََن  ُمـُـَع   فأَُلق ـع   فـ  بهل فهـي ل ل فإقُا خ 

 قلك, قلل ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:

ه   فقهأْ  ْهـ  20739   ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, مها قُْهلن  فُُأنَُنُهلهط ْلهـ  ْط  

وُف وومدمل ُْ  ران ه ْلـع ل والمـ   ا الـمألــعا, فَال ن قلك م ل   مـغ ال يَُاـُـمط

ا  َُْكثُُأمط    وُف يقول تاللـ  قكهأه: ول ها ْكثهأ الهـمَأكعا ال ياـهـموف ْف ومهد وقول : ُول   َِ ال يَُاـُـمط
, ال ي*د قوف مأف قلك كذلك   ن  ق 

 14اآلية : 
ب   َحل  ي اَلمط ـَملِ ُوُكذُل ُك َُُوز  َ ملِ ُوم  ل مُـُُغ ُْوطد هط ُواَلُُْوُا آتَُعبُلهط  ط عُا القول فـي تأويـل قول  تاللـ : َُولُم 

   

ل مُـُُغ  ول  ْوطهد هط, يابهـي  هلف وهد ه مدُه  وقهواه, واُْ ه  قلهك  به   وقهد     يقول تاللـ  قكأه: ُولـم 

عبل  اب  ارود  فـعـمل  ض  مَوامده, فأنبـي قلك ما ْملنت  فـي مذا الـموضع   مـ 

ِ  خهــق  والْهـح ِ  وقهد اخْـهو فهـي  َـهغ مهد   ن لبهـي وقول : ُواَلهُُْوا يقهول: تبهلم  وَهـلم , وتهـ

 االلْوان, فقلل ماض ِ: ي وف قلك فـي ْرماعا لبة  قكأ  ا قلل قلك:

ـ  دثبل اما مَلر, قلل:  دثبل مَد الأ ما, قلل:  دثبل لَهـعلف, مها لهـعث, مها  هـولمد, 20740  

 فـي قول : ُواَلُُْوا قلل: ْرماعا لبة 

و دثبهـي الهـحلرث, قهلل:   دثبـي  ـحمد ما ممأو, قهلل:  هدثبل ْمهو ملصهِ, قهلل:  هدثبل معله    

ل مُـُهُغ ْوطهد هط   دثبل الـحلا, قلل:  دثبل ورقلن امعال, ما اما ْمهـي ُهـوعن, مها  هـولمد, قوله : ُولُهـم 

 قلل: ثالثل وثالثـعا لبة  قول : ُواَلُُْوا قلل: مـغ ْرماعا لبة 

ُأي , ما       ـولمد,  ثـ   دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبـي  ول,, ما اما اط

هُأي , مها 20741   ـ  دثبل امها مَهلر, قهلل:  هدثبل مَهد الهأ ما, قهلل:  هدثبل لَهـعلف, مها امها اط

  ـولمد, ما اما مَـلس ُولُـمل مُـُُغ ْوطد هط قلل: مضال وثالثـعا لبة 
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 لبة  قلل: ثبل لَـعلف, ما اما ْمـي ُـوعن, ما  ـولمد ُولـمل مُـُُغ ْوطد هط قلل: ثالثل وثالثـعا   

ـ  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل:  دثبل ْمهو لَهـعلف, مها  امهأ, مها قُْهلن  ْوطهد هط 20742  

 ُواَلُُْوا قلل: ْرماعا لبة, وْود ه: ثالثل وثالثـعا لبة 

ل مُـُهُغ ْوطهد هط 20743   ـ  دثبـي يوُس, قهلل: ْخَأُهل امها ومهب, قهلل: قهلل امها قيهد فهـي قوله : ُولهـم 

 ا قلل: كلف ْمـي يقول: ارود : الـوـُد, وااللْوان: ْرماوف لبة واَلُْوُ 

 وقلل ماض ِ: ي وف قلك فـي ثالثـعا لبة   

ـَـمل يابـي الـح ِ: الَ ِ مـللديا والـماأفة  كمل:   َ مل ُوم   وقول : وآتُـَعبلهط  ط

بـي الـحلرث, ـ  دثبـي  ـحمد ما ممأو, قلل:  دثبل ْمو ملصِ, قلل:  دثبل معل  و دث20744  

ـَـمل  َ مل ُوم  قلل:  دثبل الـحلا, قلل:  دثبل ورقلن امعال, ما اما ْمـي ُـوعن, ما  ـولمد آتُـَعبلهط  ط

 قلل: الَق  والاقل والامل قَل البَو   

َ مهل     هُأي , مها  هـولمد آتُهـَعبله  ط  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبـي  ول,, مها امها اط

ـَـمل   قلل: الَق  والامل قَل البَو   ُوم 

ل مُـُهُغ ْوطهد هط ُواَلهُُْوا آتهله ن 20745   ـ  دثبل اما  معد, قلل:  هدثبل لـهـمة, مها امها ْلهحلل ُولهـم 

   مل ومــمل وفق ل فـي نيب  ونيا آمـل  , ومــمل مـمل فـي نيب  ووأا ا  و دونه 

ب ههـعُا يقههول ت   ـَحل  ي الـمط ز  اللههـ  قكههأه: كمههل ازيبههل  ولهه  مـههـ  ًلمْهه  ْيلُههل وقولهه : وكههذلُك ُُههـو 

وْ للُ  م*َأه مــ  ْ أُل, كذلك ُـوزي كل   ا ْ لا  ا رلـبل ومَهـلنُل, ف*هَأ مـهـ  ْ أُهل 

 وًْلمبل, واُْ   ممل ُ عبله مب  

 15اآلية : 
َا ُْمَ  ََـٍُة    عا  ُن يبُةُ ُمـُُ     ـَُعا  يَُقُْْ الُف  القول فـي تأويـل قول  تاللـ :  َُونُُخُل اَلُمد  ـ ُ ل فُُوُادُ ف عُ ل ُراط

ولُ  ه  فُُوُكُزهط  ط َا ُمدطو  ي    عاُْ    ُمـُ  ال ذ  ا و  ي    ه  فُلَلُْغُلثُ ط ال ذ  َا ُمدطو  عاُْ    ُوُمـُذُا    ا و  ُ  فُقُُضُ  ُمـُذُا   

  َ ل     َ َعُطلف  ْ ُ  ط ُمدطو    ض  َا ُمُمل  ال  عا    ُمـَُع   قُلُل ُمـُذُا   

ـ  ل وقلك     َا َْم ََـٍُة    عُا ُن يبُةُ  ديبة ُ َبو  ا  *أ ُمــ     يقول تاللـ  قكأه: ُونُُخـُل  ول  الـُمد 

 مبد القل ـة ُ*و الب لر 

واخْـو ْمل الاــِ فـي اللَب الهذي  ها ْاـه  نخهـل  وله  مهذه الهـمديبة فهـي مهذا الوقهن, فقهلل   

ف فأموف ركب و ول  نعأ ولمد فــمل  ضأ مــِ مأكوم  ماض ِ: نخــ ل  َْال ْثأ فأموف, ر

 فأكب واتَع ْثأه, وْنرك  الـمقـعـل فـي مذه الـمديبة  قكأ  ا قلل قلك:

, قلل: كلف  ول   عا 20746   ـ  دثبل  ول , قلل:  دثبل ممأو, قلل:  دثبل ْلَـلً, ما اللدي 

ل يطهدم   وله  مها فأمهوف, ثهِ ْف كَأ يأكب  أاكب فأموف, ويــَس  ثل  هل يهــَس, وكهلف ُْهـم

فأموف ركب  أكَـل ولـعس مبده  ول  فــمل الن  ول  قـعهـل له : ْف فأمهوف قهد ركهب, فأكهب 

فـي ْثأه فأنرك  الـمقـعـل مأرض يقلل ل ل  بو, فدخــ ل ُ*و الب لر, وقد تغـقن ْلواق ل, ولهـعس 

ـ  ل  فـي ًأق ل ْ د, ومي الْـي يقول ن: ُونُُخـُل الـمدُيبُةُ  َا َْم ََـٍُة    عا  ُن  ُمــ    

وقلل آخأوف: مل نخــ ل  لْـخَـعل  ا فأموف وقو  , رُ  كلف قد خللَ ِ فـي نيب ِ, ومهلب  هل   

 كلُوا مــع   قكأ  ا قلل قلك:

ل مـههغ  ولهه  ْوههده 20747   ـهه  ههدثبل امهها  معههد, قههلل:  ههدثبل لـههـمة, مهها امهها ْلههحلل, قههلل: لُههـم 

مههل ومـههـمل, ف لُههن لهه   هها مبههـي ْلأا عههـل وههعاة يلههماوف  بهه  ويطعاوُهه  والههْوا, آتههله ن   

, رْا فأال فأموف وقو   مــ   ويوْـماوف ْلـع , فــمل الْد رْي , ومأف  ل مو مــع   ا الـحق 

 ل مِ مــع   قل فـي نيب , فْ ــِ وملنا وُْ أ,  ْـ  قكأ  ب , و ْـ  ْخلفوه وخلف ِ,  ْـ  كلف 

 موف ْال خل َـل  لْـخَـعل, فدخــ ل يو ل مــ   عا نَـة  ا ْمـ ل ال يدخـل قأية فأ

وقلل آخأوف: مل كلف فأموف قد ْ أ مإخأاا   ها  ديبْه   هعا مهاله مهـللا*ل, فـهـِ يدخهــ ل ْال   

ماد ْف كَأ ومـهغ ْوهد ه  وقهللوا: و ابه  ال هال.: ونخهـل الهـمديبة مـهـ   هعا نَـهة  ها ْمـ هل لهذكأ 

 لُ ِ خَأه وْ أه  قكأ  ا قلل قلك: ول  ْي  ا ماد ُلع

هَا 20748   ـُهٍة    ََ هعا ُن ـ  دثبل يوُس, قلل: ْخَأُل اما ومب, قلل: قلل اما قيد, فـي قول : ُمــ    

ـ  ههل قههلل: لههـعس نَـههة  هها لههلمة, ول هها نَـههة  هها قكههأ  ولهه  وْ ههأه  وقههلل فأمههوف ال أْتهه :  َْم
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ـَن فـع  مبو ْلأا عهـل, فقللهن: مهو صهغعأ, ْخأاع  مبـي,  عا ضأب رْل  مـللا*ل, مذا الذي قْط  

ومو كذا, ملت امأا, فأتـي مومأ, فأخذ امأ  فطأ  ل فـي فـع  ف*لرت مقد  فـي للهلُ , ف لُهن 

هوا قَُول هـي قهلل: ْخأاعه  مبهـي, فهأخأ,, فـهـِ  ََقُ ط هَا ل للُ هـي يُ ـطَل مطَقهدُ ِ    تـك الاقد  الْـي قلل ن ُوا ط

 فدخـل مــ   عا نَـة  ا قكأه  يدخـل مــع ِ  ْـ  كَأ,

ل ْوطهد هط ُواَلهُُْوا ُونُُخهـُل    وْولـ  ارقوال فهـي ال*هحة مهذلك ْف يقهلل كمهل قهلل ن اهل  ثبهل ه: ُولهـم 

ـ  ل  َا َْم ََـٍُة    عا  ُن يبُةُ ُمـُـ      الـُمد 

ـ  ل فقلل    َا َْم ََـٍُة    عا ُن ماض ِ: قلك ُ*و الب لر  واخْـَوا فـي الوقن الذي مطب  مقول : ُمــ    

 قكأ  ا قلل قلك:

هُأي , مها  هـحمد مها 20749   ـ  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قهلل: ثبهـي  وهل,, مها امها اط

ـ  هل  هَا َْم ـُهٍة    ََ هعا  ُن الـمب در, ما مطلن ما يللر, ما اما مَـلس, قوله : ُونُُخهـُل الهـُمديبُةُ ُمـهـ    

هأُ  ي , مها مطهلن الـخأاللُهـي, مها امها مَهـلس, قهلل: يقولهوف فهـي قلل: ُ*و الب لر  قلل امها اط

 القل ـة, قلل: ومـعا الـمغأب والاَلن 

يبُةُ ُمـهـ  20750   ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, ما قُْهلن , قوله : ُونُُخهـل الهـُمد 

ـ  ل قلل: نخــ ل ماد  ل مـغ ْود ه مبد الق َا َْم ََـٍُة    عا  ُن  ل ـة ُ*و الب لر   

, قهلل: نخهـل ُ*هو 20751   ـ  دثبل  ول , قلل:  هدثبل ممهأو, قهلل:  هدثبل ْلَهـلً, مها اللهدي 

 الب لر 

ههعاُْ    يقههول: مههذا  هها ْمههل نيهها  ولهه   هها مبههـي    ههَا و  ـُههـَعا  يَُقُْههْ الف  ُمههذُا    وقولهه : فُُوُاههدُ ف ههـع ل ُراط

َا ُمدطوه   ا القَّ  ا قو عاُْ    يقول: فـللْغلث  الذي ْلأا عـل ُوُمذُا    َا و  ي    . فأموف فـلَلُْغلثُ ط ال ذ 

وُله  فُقُُضه  ُمـُهـَع   يقهول: فـ هزه  ه  ا القهَّ فُهُوُكُزهط  ط مو  ا ْمل نيا  ول  مــ  الذي  ا مدو 

 ول زه فـي صدره مومع كَ   ومبـحو الذي قـبل فـي قلك, قلل ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:

َُهـعأ, ـ  د20752   ثبـي ياقوب ما ْمأامعهـِ, قهلل:  هدثبل  َهص, مها ارممهش, مها لهاعد مها اط

أ  قلل: ْللن  ول   ا  عث ْللن, ومو وديد الغضب وديد القهو  , فمهأ  مأاهل  ها القهَّ قهد تلهخ 

راههالِ  هها الـملـههـمعا, قههلل: فـههـمل رْا  ولهه  الههْغلث مهه , قههلل: يههل  ولهه , فقههلل  ولهه : خههـل  

وُله  فُقُضهه  ُمـُهـَع   قهلل:  ْههـ  ْقا كهلف الغههد لَـعهــ , فقهلل: قههد م مهـمن ْف ْ مـه  مـههـعك فُهُوُكُزهط  ط

ُ*و الب لر خأ, يبسأ الـخَأ قلل: فهإقا قا  الأاهل قهد ْخهذه آخهأ فهـي  ثهل  هد ه قهلل: فقهلل: يهل 

يهدط   ول , قلل: فـلوْد  نضب  ول , قلل: فأموا, قلل: فخلف ْف ي وف ْيله يأيد, قهلل: فقهلل: ْتطأ 

ف قلل: فقلل الأال: ْال ْرا  يل  ول  ُْن الذي قْـنف  ْفَ  ََلل مـلرَُ س  ـَُن ُُ ي كُمل قُُْ ُبـ   تَُقْـط

ع ل     َـعأ فُُوُادُ فـ  , قلل:  دثبل ارممش, ما لاعد ما اط  دثبل ْمو كطُأيب, قلل:  دثبل مثل. ما مــي 

ـُـعا  يَُقُْْ الف  قلل: رال  ا مبـي ْلأا عـل يقلتل اَ وُل  فُقُُض  ُراط ـلرا لَأموف فـلَلُْغلثُ ط فُُوُكُزهط  ط

ـَهُن  ُب هـي كمهل قُُْ يهدط َْف تَُقْـط ُمـُـَع   فــمل كلف  ا الغد, الْ*أخ م  فواده يقلتل آخأ, فأنلثه , فقهلل ْتطأ 

ََلل مـلرَ س  فاأفوا ُْ   ول , فخأ,  ب ل خل َـل يْأقب, قلل مثل.: ْو ُـحو مذا  ُُ 

, ـ  دثبل 20753   ـُهـَعا يَُقُْهْ الف  مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, مها قُْهلن  فُُوُاهدُ ف هـع ل ُراط

ه فقَطي   ه  ْ ل الذي  ا وعاْ  فما مبـي ْلأا عـل, وْ ل الذي  ا مدو  َا ُمدطو  , ُوُمذُا    عاُْ    َا و  مذُا   

  ا آل فأموف 

ـُهـعا  ـ  دثبل  ول , قلل:  دثبل ممهأو, قهلل:  هدثب20754   ل ْلَهـلً, مها اللهدي  فُُواهدُ ف هـع ل ُراط

هَا  هعاُْ    ُمـهـ  ال هذي    هَا و  ه  يقول:  ا القَّ فـلَلُْغلثُ ط ال ذي    َا ُمدطو  عاُْ    ُوُمذُا    َا و  يَُقُْْ الف, ُمذُا   

ه    ُمدطو 

د, قهلل:  هدثبل ـ  دثبل الاَـلس ما الولـعد, قلل: ْخَأُل يزيد, قلل: ْخَأُهل ارصهَغ مها قيه20755  

َـعأ, ما اما مَـلس, قلل: لـمل مـغ  ول  ْود ه, وكلف  القللِ اما ْمـي ْيوب, قلل: ثبـي لاعد ما اط

 ا الأالل, لـِ ي ا ْ د  ا آل فأموف يخــص ْلـ  ْ د  ا مبـي ْلأا عـل  ا  مســِ وال لخأ , 

لـمديبة, ْقا مو مأاـهـعا يقْهْالف:  ْـ  ا ْباوا كل  اال ْبل , فَـعبل مو يـمَي قات يو. فـي ُل عة ا

ْ ههدممل  هها مبههـي ْلأا عههـل, واالُخههأ  هها آل فأمههوف, فههـللْغلث  املأا عــههـي مـههـ  الَأموُههـي, 

فغضب  ول  واوْد  نضَ , رُ  تبلول  ومو ياــِ  بزلة  ول   ا مبـي ْلأا عـل, و َس  ل هِ, 
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 ول  ْال ْف ي وف ن ًْـع  ول   ا قلك وال ياــِ البلس ْال ُْـمل قلك  ا ق َل الأضلمة  ا ْ.  

مـههـ  مـههـِ  ههل لههـِ يطـههع مـههـع  نعههأه, فههوكز  ولهه  الَأموُههـي فقْـهه , ولههـِ يأممههل ْ ههد ْال ن 

َ َعطلف    االُية  َا ُمُمل  ال  واملأا عـــي, فقُلُل  ول   عا قْل الأال ُمذُا   

َا ـ  دثبل اما  معد, قلل:  دثبل لــمة, ما اما ْل20756   , ُمذُا    ـُـَعا  يَُقُْْ الف  عُ ل ُراط حلل فُُوُادُ فـ 

ه   هَا ُمهدطو  ي    هعاُْ    ُمـهـ  ال هذ  هَا و  ي    عاُْ     لــِ, ومذا  ا ْمهل نيها فأمهوف كهلفأ فهـلَلُْغُلثُ ط ال هذ  و 

ممل فبلقمهه  فُههُوُكُزهط  وكههلف  ولهه  قههد ْوتههـي ملههطة فههـي الـخههــق, ووههد   فههـي الههَطش فغضههب ماههدو 

ولُ  عا   ط َـ  ل   ط َ َعطلف  ُْ  ط ُمدطو   طض  َا ُمُمل  ال    وكز  قْـ   ب ل ومو ال يأيد قْـ , فقلل ُمذُا   

ـ  دثبـي  ـحمد ما ممأو, قلل:  دثبل ْمو ملصِ, قلل:  دثبل معل  و دثبـي الـحلرث, 20757  

هَا  قلل:  دثبل الـحلا, قلل:  هدثبل ورقهلن امعاهل, مها امها ْمهـي ُهـوعن, مها  هـولمد, قوله : ُمهذُا   

عاُْ    قلل:  ا قو    ا مبـي ْلأا عـل, وكلف فأموف  ا فـلرس  ا ْصطخأ   و 

ُأي , ما  ـولمد, مبـحوه       دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبـي  ول,, ما اما اط

هعاُْ    20758   هَا و  ْلأا عــهـي  ـ قلل: ثبـي  ول,, ما ْمـي م هأ مها مَهد ن, مها ْصهحلم  ُمهذُا   

ه   ومبهـحوه الهذي قـبهل ْيضهل  هَا ُمهدطو  ي    هعاُْ    ُمـهـ  ال هذ  هَا و  ي    ه  قَطي فـلَلُْغلثُ ط ال هذ  َا ُمدطو  ُوُمذا   

وُل   قكأ  ا قلل قلك:  قللوا فـي  اب  قول : فُُوُكُزهط  ط

الـحلرث,  ـ  دثبـي  ـحمد ما ممأو, قلل:  دثبل ْمو ملصِ, قلل:  دثبل معل  و دثبـي20759  

وُل  قهلل:  قلل:  دثبل الـحلا, قلل:  دثبل ورقلن امعال, ما اما ْمـي ُـوعن, ما  ـولمد فُُوُكُزهط  ط

 مومع كَ  

ُأي , ما  ـولمد,  ثـ        دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبـي  ول,, ما اما اط

وُله  َُهـي  ن, ولهـِ  ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, ما20760   قُْهلن  فُهُوُكُزهط  ط

 يْامد قْـ  

 ـ  دثبل اما  معد, قلل:  دثبل لــمة, ما اما ْلحلل, قلل: قْـ  ومو ال يأيد قْـ  20761  

وقول : فُقُُض  ُمـُـَع   يقول: فَأم  ا قْـ   وقد مـع بن فـعـمل  ض  ْف  اب  القضهلن: الَهأام مهـمل   

 ل  قكأ ُْ  قْـ  ثِ نفب  فـي الأ ل, كمل:ْنبـي ما ْملنت  م ب

ـ  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الهـحلعا, قهلل: ثبهـي  وهل,, مها ْمهـي م هأ مها مَهد ن, مها 20762  

وُل  فُقُُض  ُمـُـَع   ثِ نفب  فـي الأ ل   ْصحلم  فُُوُكُزهط  ط

    َ ل   ط َ َعطلف  ُْ  ط ُمدطو   طض  َا ُمُمل  ال ـعا  يقول تاللـ  قكأه: قلل  ول   هعا قْهل وقول : قلُل ُمذُا   

القْـعـل: مذا القْل  ا تلَب الَعطلف لـي مأف مع   نضَـي  ْـ  ضأمن مذا ف ـك  ا ضأمْـي, 

هل  له  مها لَـعههـل الأوهلن مْزيهـعب  له  القَهـعن  هها  ُْ ه ط ُمهدطو  يقهول: ْف الَهعطلف مههدو  المها آن.  طض 

عا  ياب َـ   ـي ُْ  يَـعا مداوت  ل ِ قديـمل, وْضالل  ْيلمِ ارمملل, وتـحلعب  قلك ل   ط

 17- 16اآلية : 
َ َأ ل هي فُغَُُهُأ لُه ط ْ ُ ه ط مطهُو اَلغَُطهورط  هي فُهلَن ََل  القول فـي تأويهـل قوله  تاللهـ :  َقُهلُل ُرب  ْ ُ هي ُ,ـَُمهنط ُُ

ـَمط  عأاِ ل  َُاَُمُن ُمـُي  فُـَُا ُْكطوُف ُ,   ِط ك  قُلُل ُرب  م ُمَ ُْ ع عُا   الأ     َوأ   

يقول تاللـ  قكأه  خَأا ما ُد.  ول  مــ   ل كلف  ها قْـه  الهبَس الْهـي قْـ هل, وتومْه  ْلهـع     

ي مقْل البَس الْـي لهـِ تأ أُهـي مقْـ هل, فهـلمو  ََل  ي ُ,ـُـَمنط ُُ  ب  و لألْ  نَأاُ   ا قلك ُرب  ُْـ 

, وال تءاخذُهـي مه  فْالقَبهـي  مـهـع   ومبهـحو الهذي قـبهل فهـي قلهك قهلل ما قَُـي قلك, والْأه مــي 

 ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:

هُأي , فهـي قوله : ُرب  20763   ـ  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قهلل: ثبهـي  وهل,, مها امها اط

ي قلل: مقْــي  ا ْال ُْ  ال يبَغي لبَـي  ْف يقْل  ْـ  يء أ, ولـِ يطء أ  ََل  ي ُ,ـُـَمنط ُُ  ُْـ 

ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, ما قُْلن , قهلل: مهأف الهـمخأ,, فقهلل: 20764  

َ َأ لـي, فُغَُُُأ لُ ط  ي فـلَن ََل   ُ,ـُـَمنط ُُ

وقول : فُغَُُهُأ لُه ط يقهول تاللهـ  قكهأه: فاَهـل ن لهـمول  مها قَُه  ولهـِ يالقَه  مه  ُْ ه ط مطهُو الغَُطهورط   

ِط يقول: ْف ن عـ  مو الللتأ مــ  الـمبـعَـعا ْلـع   ا قُوم ِ مـهـ  قُهوم ِ, الهـمَْضل مـهـع ِ الأ   

َُاَُمُن  ُمل ْ مـللاَو مب ل, الأ عـِ لـبلس ْف يالقَ ِ مــ  قُوم ِ ماد  ل تلموا  ب ل  وقول : قلُل ُرب  مـ 
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ـُهَا ْكطهوُف ُمــي  يقول تاللـ  قكهأه: قهلل  وله  رب  مهـلُال ك مـهـي  ماَهو  مها قْهل مهذه الهبَس فُ 

عُا يابـي الـمَأكعا, كأُ  ْقلِ مذلك, وقد قكهأ ْف قلهك فهـي قهأان  مَهد ن:  ـَوأ    ـَـمط عأا ل فُهال »ُ,  

عاُ  ـَوأ    ـَـمط عأا ل ي ُ,   ـَبـ  ِ  لها ْكهوف , عهأا ولهـِ « تُـَواُ كأُ  مــ  مذه القأان  نمل رمه , فقهلل: الـ ه

عُا فـلمْــي  وكلف قُْلن  يقول فـي قلك  ل:يلْثا مــع  اللال.  عا قلل فُـَُا ْكطوُف ,ُ  ـَوأ    ـَـمط عأا ل    

عُا 20765   هـَوأ    ـَـمط عهأا ل ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, ما قُْلن  فُـَُا ْكطهوُف ُ,  

هـي, قهلل: فـلمْـهـي  كمهل يقول: فـا ْمهعا ماهدمل ,لل هـمل مـهـ  فطوهأه, قهلل: وقـهـمل قلل هل راهل ْال امْـط

 تلماوف 

 18اآلية : 
ي اَلَُْبُ*هُأهط م هلرَ س   يبُهة  ُخَ  َهلِ يُُُْأق هبط فُهإ قُا ال هذ  القول فهـي تأويهـل قوله  تاللهـ :  َفُأَُصهَُُن ف هي اَلُمد 

َ عا     ي     وُلُ  ْ ُ ُك لُغُو  خط ط قُلُل لُ ط  ط  يَُلَُْ*أ 

ل  ا ابليْ  الْـي ابلمل, وقْـ  البَس يقول تاللـ  قكأه: فأصَن  ول  فـي  ديبة فأموف خل َـ   

الْـي قْـ ل ْف يطءخذ فـعقْل م ل يُُْأق بط يقول: يْأقب ارخَـلر: ْي يبْسأ  ل الذي يْـحد ث م  البلس, 

 ـمل مِ صلُاوف فـي ْ أه وْ أ قْـعــ   ومبـحو الذي قـبل فـي قلك قلل ْمل الْأويـل  قكأ  ا قهلل 

 قلك:

ما الولـعد, قلل: ْخَأُل يزيد, قلل: ْخَأُهل ْصهَغ مها قيهد, قهلل:  هدثبل  ـ  دثبـي الاَـلس20766  

يبُة  خل  َهـل  َُهـعأ, مها امها مَهـلس فأَصهَُُن ف هـي الهـُمد  القللِ ما ْمـي ْيوب, قهلل:  هدثبل لهاعد مها اط

 يُُُْأق بط قلل: خل َـل  ا قْـ  البَس, يْأقب ْف يءخذ 

يبُة  ـ  دثبل  ول , قلل:  دثبل ممأو, ق20767   لل:  دثبل ْلَـلً, ما اللهد ي: فأَصهَُن فهـي الهـُمد 

 خل  َـل يُُُْأق بط قلل: خلتَـل ْف يطءخذ 

خط ط يقههول تاللههـ  قكههأه: فههأْا  ولهه  لههـمل نخههـل    ي اَلَُْبُ*ههُأهط مههـلرَُ س  يَُلَُْ*ههأ  وقولهه : فههإقُا ال ههذ 

ا املأا عــهـي الهذي الْب*هأه الـمديبة مــ  خوف  ْأقَهـل ارخَهـلر مها ْ هأه وْ هأ القْـعهـل, فهإق

مـلر س مــ  الَأموُـي  يقلتـ  فأموُـي  آخأ, فأآه املأا عــهـي فهـللْ*أخ  مـهـ  الَأموُهـي   

, وْصـ   ا ال* أاخ, كمل يقلل: قلل مبو فالف: يل صَـل له,  يقول: فـللْغلث  ْيضل مــ  الَأموُـي 

عا  يقهول ُاهل   َـ  ي   ط ثبهل ه: قهلل  وله  لالأا عــهـي الهذي الْ*هأخ , وقهد  قلل ل   ول : ُْ ُك لُغُو 

صلنف  ول  ُلن ل مــ   ل لـو  به   ها قْـه  مهـلر س القْـعهـل, ومهو يلْ*هأخ  الهـعو. مـهـ  

: يقول: ُْك لهذو نوايهة,  َهـعا: يقهول: قهد تَهـع بن نوايْهك مقْـهك  آخأ: ُْك ْي ل الـملْ*أخ لغوي 

 ـبل فـي قلك, قلل ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:ْ س راالِ, والـعو. آخأ  ومبـحو الذي ق

ـ  دثبـي الاَـلس, قلل: ْخَأُل يزيد, قلل: ْخَأُل ْصَغ ما قيد, قلل:  دثبل القللِ, قلل: 20768  

َُـعأ, ما اما مَـلس, قهلل: ْت هـي فأمهوف, فقـعهـل له : ْف مبهـي ْلأا عهـل قهد قْـهوا   دثبل لاعد ما اط

ل محقبل وال تأخص ل ِ فـي قلك, قلل: امغوُـي قلتـ  و ا يَ د مــع , راالِ  ا آل فأموف, فخذ لب

ً ـَوا قلك, فَـعبـمل مِ يطوفوف ال يودوف وهع ل, ْق  هأ   ال يلْقـعـِ ْف ُقضي مغعأ مـعبة وال ثَُُُن فـل

 ,  ول   ا الغد, فأْا قلك املأا عـــي يقلتل فأموُـعل, فـللْغلث  املأا عــهـي مـهـ  الَأموُهـي 

*لنف  ول  وقد ُد. مــ   ل كلف  ب  مـلر س, وكأه الذي رْا, فغضب  ول , فمد  يده ومو ف

, فبسهأ  َ هـعا  ي   ط , فقلل لالأا عـــي ل ـمل فال مـلر س والـعو. ُْ هُك لُغُهو  يأيد ْف يَطش مـللَأموُـي 

ل فههـع  املأا عــههـي ْلههـ   ولهه  ماههد  ههل قههلل مههذا, فههإقا مههو نضَههـلف كغضههَ  مههـلر س ْق قْهه

َ هـعا  ْيهله ْران, ولهـِ ي ها ْرانه, ُْهـمل ْران  ي   ط , فخلف ْف ي وف ماد  ل قلل ل : ُْ هُك لُغُهو  الَأموُـي 

ف  ََلهل مهـلرَُ س  ـَهُن ُُ ُب هـي كُمهل قُُْ يهدط َْف تَُقْـط طأ  وُل  ُْت , فخلف املأا عـــي فحلا , فقلل يل  ط الَأموُـي 

لرا يدط ْال َْف ت طوُف ُاَـ  ي ارَرض  وُْـمل قلل قلهك  خلفهة ْف ي هوف ْيهله ْران  وله  لهـعقْـ ,  ْف  تطأ  فـ 

 فْْلركل 

ي اَلَُْبُ*هُأهط مهـلرَُ س  20769   ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد ما قُْلن : فهإقُا ال هذ 

خط ط قلل: االلْب*لر وااللْ*أاخ وا د   يَُلَُْ*أ 

ي اَلَُْبُ*هُأهط  ـ  دثبل  ول , قلل:  دثبل20770   ممأو, قلل:  هدثبل ْلَهـلً, مها اللهدي  فهإقُا ال هذ 

خط ط يقول: يلْغعث    مـلرَ س  يَُلَُْ*أ 
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ـ  دثبل اما  معد, قلل:  دثبل لــمة, ما اما ْلحلل, قلل: لـمل قْل  ول  القْـعـل, خأ, 20771  

  ْهـ  اُْ ه  قلهك ْلهـ  فــحق مـمبزل   ا  *أ, وتـحد ث البلس مَأُ , وقـعـل: قْل  وله  راهالِ 

ه, فقهلل له   فأموف, فأصَن  ول  نلنيهل الغُهدُ, وْقا صهل َ  مهـلر س  اهلُق راهالِ آخهأ  ها مهدو 

عا  ْ س راالِ, والـعو. آخأف  َـ  ي   ط   ول : ُْ ُك لُغُو 

َُهـعأ 20772   ـ  دثبـي ياقهوب مها ْمأامعهـِ, قهلل:  هدثبل  َهص, مها ارممهش, مها لهاعد مها اط

َ َعَـلُـ  ي, ما م أ  ة, قلل: الذي الْب*أه: مو الذي الْ*أخ  وال

 19اآلية : 
يهدط ُْف  طأ  وُلهُ  ُْت ُمل قُهلُل يُمط ي مطُو ُمدطو  ل  ط ُش م لل ذ  ََط  َ َُْف ُُْرانُ ُْف يُ القول فـي تأويـل قول  تاللـ :  َفُـُم 

يههدط ْ ال  ُْف تُ طهه ََلههلِ م ههلرَ س  ْ ف تطأ  ههُن ُُ ـَ ُب ههي ُكُمههل قُُْ ههُا تَُقْـط يههدط ُْف تُ طههوُف    وُف ُاَ ههلراِ ف ههي ارَرض  ُوُ ههل تطأ 

عُا    ـ ح  *َ  اَلمط

يقول تاللـ  قكأه: فــمل ْران  ول  ْف يَطش مـللَأموُـي  الذي مو مدو  ل  ولالأا عـــي, قلل    

ََلل مـل ـَُن ُُ ي كمل قُُْ ُبـ  يدط َْف تَُقْـط رَُ س   ومبـحو الذي قـبل املأا عـــي لـمول  و,ا  ُْ  ْيله يأيد ْتطأ 

 فـي قلك قلل ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:

ُش 20773   ََط  ل َْف ُْرانُ َْف يُهه ـهه  ههدثبل مَههأ, قههلل:  ههدثبل يزيههد, قههلل:  ههدثبل لههاعد, مهها قُْههلن : فُـُههـم 

  َ ي   ط ُمل قلُل: خلف  الذي  ا وعاْ   عا قلل ل   ول : ُْ ُك لُغُو  ي مطُو ُمدطو  لُ ط لل ذ   ـعا  مـ 

, قههلل  ولههه  20774   ـهه  ههدثبل  ولهه , قههلل:  ههدثبل ممههأو, قههلل:  ههدثبل ْلَههـلً, مهها اللههدي 

َ هـعا  ثهِ ْقَهل لهـعب*أه, فـهـمل ُسهأ ْلهـ   وله  قهد ْقَهل ُهـحوه لهـعَطش  ي   ط لالأا عـــي: ُْ ُك لُغُو 

ل  ها  وله  ْف يهَطش مه    ها ْاهل ُْه  مـللأال الذي يقلتل املأا عـــي, قلُل املأا عـــي, وفُهأ 

يهدط ْال  َْف تُ طهوُف ُاَ هـلرا  , َْف تطأ  ََلهل مهـلرَُ س  ـَهُن ُُ ُب هـي كُمهل قُُْ يدط َْف تَُقْـط وُل  ْتطأ  ْنـظ ل  ال ال.: يُل  ط

عُا فْأك   ول   ـ ـح  *َ ُا الـمط يدط َْف تُ طوُف    ي ارَرض  ُو ل تطأ   فـ 

ثبهـي  وهل,, مها ْمهـي م هأ مها مَهد ن, مها ـ  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الهـحلعا, قهلل: 20775  

َ هـعا  قهلل: ثهِ  هل   ط َ َعطلف  ُْ  ط ُمدطو   طض  َا ُمُمل  ال ْصحلم , قلل: ُد. ماد ْف قْل القْـعـل, فقلل: ُمذُا   

َ هـعا  فـهـمل ْران ْف  ي   ط الْب*أه ماد قلك املأا عـــي مــ  قَطي آخأ, فقلل له   وله : ُْ هُك لُغُهو 

ََلهل يَطش مـللقَ ـَهُن ُُ ُب هـي كُمهل قُُْ يهدط َْف تَُقْـط طي, ,ا  املأا عـــي ُْ  ْيله يأيد, فقهلل: يهل  وله  ْتطأ 

ُأي , ْو اما ْمـي ُـوعن الطَأي يَك  ومو فـي ال ْلب اما ْمـي ُـوعن  ف  قلل: وقلل اما اط مـلرَُ س 

مهل, وقهد قهلل لالأا عــهـي: ْف  ول  لـمل ْصَن, ْصَن ُلن ل تل َـل, يهون  ْف لهـِ يهَطش موا هد  ب 

َ ههـعا  فاـههـِ املأا عــههـي ْف  ولهه  نعههأ ُلصههأه فـههـمل ْران املأا عــههـي ْف يههَطش  ي   ط ُْ ههُك لُغُههو 

ََلههل  ههُن ُُ ـَ ُب ههـي كُمههل قُُْ يههدط َْف تَُقْـط مههـللقَطي ُ ههله  ولهه , فَههأل املأا عــههـي  هها  ولهه , فقههلل: ْتطأ 

ف فلا  م ل القَطي    مـلرَُ س 

ي ارَرض  يقول تاللـ  قكأه  خَأا ما قـعـل املأا عـــي  وقول    لرا فـ  يدط ْال  َْف تُ طوُف ُاَـ  : َْف تطأ 

لـمول : ْف تأيد  ل تأيد ْال  ْف ت وف اَـلرا فـي اررض  وكلف  ا فال الـوَـلمأ : قْهل البَهوس 

مبهدمِ ُ ها قْهل َُلهعا:  ها ,ــمل, مغعأ  ق   وقـعـل: ُْـمل قلل قلك لـمول  املأا عـل, رُ  كلف 

 الـوَـلمأ   قكأ  ا قلل قلك:

ـ  دثبل  ـولمد ما  ول , قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل مَعهـِ مها مَهعأ, مها ْلملمعهـل 20776  

ََلل  ـَُن ُُ ي كُمل قُُْ ُبـ  يدط َْف تَُقْـط ما لللـِ, ما الَاَـي  قلل:  ا قْل راــعا ف و اَـلر قلل: ثِ قأْ ْتطأ 

عُا مـلرُ َ  ـ ـح  *َ ُا الـمط يدط َْف تُ طوُف    , ُو ل تطأ  ي ارَرض  لرا فـ  يدط ْال  َْف تُ طوُف ُاَـ  , َْف تطأ   س 

يهدط ْال  َْف تُ طهوُف ُاَ هـلرا 20777   ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, مها قُْهلن  َْف تطأ 

ي ارَرض  ْف الـوَـلمأ  م ذا, تقْل البَس مغعأ ال  بَس فـ 

يههدط ْال  َْف تُ طههوُف     ههُأي , َْف تطأ   ههدثبل القللههِ, قههلل:  ههدثبل الههـحلعا, قههلل: ثبههـي  وههل,, مهها امهها اط

يهدط َْف  هعأ  الـوَهـلمأ  ْف تقْهل الهبَس مغعهأ الهبَس  وقوله : ُو هل تطأ  لرا ف هـي ارَرض  قهلل: تـهك ل  اَـ 

عُا يقول:  ل تأيد ْف ت وف  ـما يا ـ ـح  *َ مل فـي اررض مـمل فـع  صالح ْمـ ل,  ها تُ طوُف  ُا الـمط

 ًلمة ن  وقكأ ما اما ْلحلل ُْ  قلل فـي قلك  ل:
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عُا 20778   ـ هـح  *َ ُا الـمط يدط َْف تُ طوُف    ـ  دثبل اما  معد, قلل:  دثبل لــمة, ما اما ْلحلل ُو ل تطأ 

 ْي  ل م ذا ي وف امصالح 

 20اآلية : 
وُلههُ  ْ ف  اَلُمههن القههول فههـي تأويههـل قولهه  تاللههـ : َ يبُههة  يَُلههاُُ  قُههلُل يُمط ههَا َُْقُ*هه  اَلُمد  ههل     ُوُاههَُن ُراط

عُا    ح  ُا الب لص  َ, ْ ُ ي لُُك    طوُ  فُلَخأط عَُقْـط وُف م ُك ل  أط  يُأَتُم 

ههأ ْف قههول املأا عــههـي  لههما  لههل ع فأفَههله, وْمـههـِ مهه  ْمههل القْـعههـل, فحعب ههٍذ ًـههب فأمههوف     قطك 

قْـ  فــمل ْ أ مقْـ , الن  ول   خَهأ, وخَهأه مهـمل قهد ْ هأ مه  فأمهوف فهـي ْ هأه,  ول , وْ أ م

وْوههلر مـههـع  مـللههـخأو,  هها  *ههأ, مـههد فأمههوف وقو هه   ومبههـحو الههذي قـبههل فههـي قلههك قههلل ْمههل 

 الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:

دثبل القللهِ مها ـ  دثبـي الاَـلس, قلل: ْخَأُل يزيد, قلل: ْخَأُل ارصَغ ما قيد, قلل:  20779  

َُهـعأ, مها امها مَهـلس, قهلل: اُطـهق الَأموُهـي  الهذي كهلف يقلتهل  ْمـي ْيوب, قلل: ثبـي لاعد ما اط

ي  ُبـ  يدط َْف تَُقْـط املأا عـــي  ْلـ  قو  , فأخَأمِ مـمل لمع  ا املأا عـــي  ا الـخَأ  عا يقول ْتطأ 

ف فأرلل فأموف الذم   ََلل مـلرَُ س  ـَُن ُُ ـل عا لقْهل  وله , فأخهذوا الطأيهق ارمسهِ, ومهِ ال كُمل قُُْ

يخهلفوف ْف يَهوت ِ, وكهلف راهل  هها وهعاة  وله  فهـي ْق*هه  الهـمديبة, فهـلخْ*أ ًأيقهل قأيَههـل, 

  ْـ  لَق ِ ْلـ   ول , فأخَأه الـخَأ 

ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لهاعد, مها قُْهلن , قهلل: ْمـهـم ِ القَطهي  الهذي 20780  

مو مدو  ل مل, فأتـمأ الـمن لـعقْـوه, فوهلن راهل  ها ْق*ه  الهـمديبة, وقهأْ ْف     ْلهـ  آخهأ االُيهة, 

 قلل: كبل ُـحد ث ُْ   ء ا آل فأموف 

, قهلل: قمهب القَطهي, 20781   ـ  دثبل  ول , قلل:  دثبل ممأو, قلل:  هدثبل ْلَهـلً, مها اللهدي 

ــع  ْف  وله  مهو الهذي قْهل الأاهل, فطـَه  فأمهوف يابـي الذي كلف يقلتل املأا عـــي, فأفَ  م

وقلل: خذوه فإُ  صل َبل, وقلل لـذيا يطـَوُه : اًـَهوه فهـي مبهـعلت الطأيهق, فهإف  وله  نهال. ال 

وُف م هُك  ي ْدي الطأيق, وْخذ  ول  فـي مبـعلت الطأيق, وقد النه الأال فأخَأه ْف  الـُمنُ يأَتُهـمأط

طوُ    ل ـعَُقْـط

ل القللِ, قلل:  دثبل الهـحلعا, قهلل: ثبهـي  وهل,, مها ْمهـي م هأ مها مَهد ن, مها ـ  دثب20782  

ََلههل  ـَههن ُُ ُب ههـي كُمههل قُُْ يههدط َْف تَُقْـط ْصههحلم , قههللوا: لههـمل لههمع القَطههي  قههول املأا عــههـي  لههـمول  ْتطأ 

 هها  مههـلرَُ س  لهها  م ههل ْلههـ  ْمههل الههـمقْول فقههلل: ْف  ولهه  مههو قْههل صههل َ ِ, ولههو لههـِ يلههما 

املأا عـــي لـِ ياــم  ْ د فــمل مــِ  ول  ُْ ِ قد مــموا خأ, ملرمـل, فطـَ  القو. فلَق ِ قلل: 

 وقلل اما ْمـي ُـوعن: لا  القَطي 

ـهه  ههدثبل القللههِ, قههلل:  ههدثبل الههـحلعا, قههلل:  ههدثبل ْمههو لَههـعلف, مهها  امههأ, قههلل: قههلل 20783  

يدط َْف تَُقْط  ََلل مـلرَُ س  وقَطي قأيب  ب مل يلهمع, فأفَه  املأا عـــي لـمول : ْتطأ  ـَن ُُ ي كُمل قُُْ ـُبـ 

 مــع مل 

هُأي , قهلل: لهمع قلهك 20784   ـ  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبهـي  وهل,, مها امها اط

, فأفَ  مــع مل   مدو 

ل  قطكأ ُْ   ء ا آل فأموف, وكلف الم  فـعـمل قـعـل: ل   مالف  وقلل ماض ِ: مـل وقول : ُوالُن ُراط

 كلف الم  وماوف  قكأ  ا قلل قلك:

ُأي , ْخَأُـي ومب ما 20785   ـ  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبـي  ول,, ما اما اط

وُف م ههُك  أط , قههلل: الههم  وههماوف الههذي قههلل لههـمول : ْف  الههـُمنُ يُأَتُههـم  لــعههـملف, مهها وههاعب الههـوَ ي 

طوُ    ل ـعَُقْـط

ـ  دثبل اما  معد, قلل:  دثبل لــمة, ما اما ْلحلل, قلل: ْصَن الـمن  ا قو. فأمهوف 20786  

قد ْاماوا لقْل  ول  فـعـمل مـغ هِ مبه , فوهلن راهل  ها ْق*ه  الهـمديبة يلها  يقهلل له  لهمالف, 

ُا  ي لُُك    َ, ُْـ  طوُ , فـلَخأط وُف م ُك ل ـعَُقْـط أط وُل  ْف  الـُمنُ يأتـم  عُا فقلل: يل  ط  الب لصح 
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ـ  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل:  دثبل ْمو لَـعلف, مها  امهأ, مها قُْهلن , قهلل: 20787  

طوُ ,  هـعَُقْـط وُف م هُك ل  أط وُله  ْف  الهـُمنُ يأتُهـم  يبُة  يَُلاُ  ْلـ   ول  قلُل يل  ط َا َْقُ*  الـُمد  ل     ُوالُن ُراط

ُا الب لصح   ي لُُك    َ, ُْـ   عُا فـلَخأط

يبُة  يقول:  ا آخأ  ديبة فأموف يَُلاُ  يقول: ياول  كمل:   َا َْقُ*  الـُمد   وقول    

ها 20788   هل     هُأي  ُواهلُن ُراط ـ  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبهـي  وهل,, مها امها  ط

يبُة  يَُلاُ  قلل: ياول, لـعس مـللَد    َْقُ*  الـُمد 

وُل    طوُ  يقول ال  ثبل ه: قلل الأال الهذي اهلنه  ها  وقول : قلُل يل  ط وُف م ُك ل ـعَُقْـط أط ْف  الـُمنُ يأتـم 

ْق*هه  الههـمديبة يلهها  لههـمول : يههل  ولهه  ْف ْوههأاف قههو. فأمههوف ور لههلنمِ يْههَ أوف مقْـههك, 

 ويَْلوروف ويأتءوف فـعك و ب  قول الَلمأ:

   ُ عبل فُأَ أط َأ فـ  ب ُك ْو و     ل تُأَتُـم   مللَك فـي يُـم 

ِ  م  و ب  قول البـمأ ما تولب:    يابـي:  ل تأت ي, وت 

عـُمة  ثٍُة يطَءتُـُمَأ    ُْرا الب لُس قَُد َْ دُثطوا و  وفـي كطل   لن  ًِ 

عُ ل    َُلُورط ُويطَأتُأُُا فـ  ُ  َُْي يْط

عُا يقهول: فهـلخأ,  ها مهذه الهـمديبة, ُْهـي   ح  ُا الب لص  ي لُُك    َ, ُْـ  لهك فهـي ْولرتهـي  وقول : فـلَخأط

 مــعك مـللـخأو,  ب ل  ا البلصحعا 

 22- 21اآلية : 
عُا ك   هُا اَلقُهَو.  الس هلل م  ب هي    َبُ هل ُخَ  َهلِ يُُُْأق هبط قُهلُل ُرب  ُُو  القول فـي تأويـل قوله  تاللهـ : َفُُخهُأُ,   

يُب ي لُ  ـَقَُُن ُ َديُُا قُلُل ُمُلُ  ُرم ُي ُْف يَُ د  ل تُُوا  ُ ت   ُوآُن الل َ عل    ُولُم 

يقول تاللـ  قكأه: فخأ,  ول   ها  ديبهة فأمهوف خل َهـل  ها قْـه  الهبَس ْف يقْهل مه  يْأقهب    

 يقول: يبْسأ الطـب ْف يدرك  فـعأخذه  كمل:

َب هل خل  َهـل يُُْأق هبط 20789   ـ  دثبل مَأ, قلل:  هدثبل يزيهد, قهلل:  هدثبل لهاعد, مها قْهلن  فُُخهُأُ,   

عُا  خل َـل  ا قْـ  ُا القَُو.  الس لل ـم  ي    بـ   البَس يْأقب الطـب قلُل ُرب  ُُـو 

َب ل خل  َـل      دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبـي ْمو لَـعلف, ما  امأ, ما قُْلن  فُُخُأُ,   

 يُُْأق بط قلل: خل َـل  ا قْل البَس, يْأقب ْف يأخذه الطـب 

:  هدثبل لـهـمة, مها امها ْلهحلل, قهلل: قطكهأ لهـي ُْه  خهأ, مـهـ  ـ  دثبل اما  معهد, قهلل20790  

عُا  ُا القَُو.  الس لل ـم  ي    بـ   وا   خل َـل يْأقب  ل يدري ْي  وا  يلـك, ومو يقول: ُرب  ُُـو 

َب هل خل  َهـل 20791   ـ  دثبـي يوُس, قلل: ْخَأُل اما ومب, قلل: قلل اما قيد, فهـي قوله  فُُخهُأُ,   

 ل: يْأقب  خلفة الطـب يُُْأق بط قل

عُا يقهول تاللهـ  قكهأه: قهلل  وله  ومهو وهلخص مها    هـم  ُا القُهَو.  الس لل  ي    بـ  وقول : قلُل ُرب  ُُـو 

  ديبة فأموف خل َـل: رب  ُـوبـي  ا مءالن القو. ال لفأيا, الذيا ,ــموا َُْل ِ م َأمِ مك 

ـَقلُن ُ َديُُا يقول تا   ل تُُوا  ُ ت  للـ  قكأه: ول ـمل ااهل  وله  وا ه  ُهـحو  هديا,  لضهعل وقول : ولُـم 

يُب ههـي ُلههُواُن  ْلههـع ل, ولخ*ههل مهها  ديبههة فأمههوف, وخلراههل مهها لههـطلُ , قههلل: ُمُلهه  ُرم ههـي َْف يَُ د 

عـل  ومب  مقول :  ا ق َُل َُل  «: تـقلن»الل َـ  ُـحو  ديا ويقلل: فال قلك  ا تـقلن َُل , يابـي م :   

ف الهِ  هديا رُ هل الهِ مـهد   اأوفهة,  ويقلل: ناره تـقلنُ  نار فالف: ْقا كلُن  ـحلقيْ ل, ولـِ ي*أ 

 كذلك تَال الاأب مألملن الَالن الـماأوفة و ب  قول الَلمأ:

ر    َا ُواُو  الاطقول  الَـلن  ِط    لطواوالاطَ* َمَـلفط ُ َديُُا لَُو رَْو   تُبز   رط

ي ُلوُ    يُبـ  ي َْف يَُ د  عـل  يقول: مل  رمـي ْف يَـعا لـي ق*د اللَـعـل ْلـ  وقول : ُمُل  ُرمـ  اُن الل َـ 

  ديا, وُْـمل قلل قلك رُ  لـِ ي ا ياأف الطأيق ْلـع ل 

عُا  ـُ هل لهد نه الطأيهق, ومأفه  ْيهله     ُا القَُو.  الس لل ـم  ي    بـ  وقطكأ ْف ن قـع   ل  ْق قلل: ُرب  ُُـو 

 قكأ  ا قلل قلك:

, قلل: لهـمل ْخهذ  وله  ـ  دثبل 20792    ول , قلل:  دثبل ممأو, قلل:  دثبل ْلَـلً, ما اللدي 

فـي مبـعلت الطأيق النه ُ ـُك مــ  فأس مـعده ُمَبز  فــمل رآه  وله  لهود له   ها الَُهُأل قهلل: ال 
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تلود لـي ول ا اتَابـي, فـلتَا , ف داه ُـحو  هديا  وقهلل  وله  ومهو  ْواه  ُهـحو  هديا: ُمُله  

ي عـل  فـلُطـق م   ْـ  اُْ   م  ْلـ  ُ ديا  ُرمـ  ي ُلُواُن الل َـ  يُبـ   َْف يَُ د 

ـ  دثبل الاَـلس, قلل: ْخَأُل يزيد, قلل: ْخَأُل ارصَغ ما قيد, قلل:  دثبل القللِ, قهلل: 20793  

َُهـعأ, مها امها مَهـلس, قهلل: خهأ,  وله   ْوا هل ُهـحو  هديا, ولهـعس له  مـهـِ   دثبل لاعد ما اط

عـل  مـللط ي ُلُواُن الل َـ  يبـ  لا ,ب  مأم , فإُ  قلل ُمُل  ُرمـي َْف يَُ د   أيق ْال   ط

ُأ لـي ُْ  خأ, ومو يقول: 20794   ـ  دثبل اما  معد, قلل:  دثبل لــمة, ما اما ْلحلل, قلل: قطك 

عُا ف عأ ن الطأيق ْلـ   ديا, فخأ,  ا  *أ م ي  ُا القَُو.  الس لل ـم  بـ  ال قان وال  ذان وال ُرب  ُُـو 

 , أ وال نرمِ وال رنعو, خل َـل يْأقب,  ْـ  وقع ْلـ  ْ ة  ا البلس يلقوف مـُمديا 

, قهلل:  هدثبل الَضهل مها  وله , مها 20795   ي  ق  ـ  دثبل ْمهو ممهلر الهـحلعا مها  أيهث الهـُمَأو 

َُهـعأ, قهلل: خهأ,  وله   ها  *هأ ْلهـ   ُ هَديا, ارممش, ما الـمب لل ما ممأو, ما لاعد ما اط

ومـعب ل ومـعب ل  لعأ  ثملف, قلل: وكلف يطقلل ُـحو  ا ال وفة ْلـ  الَ*هأ , ولهـِ ي ها له  ًاهل. ْال  

 ُوُرل الَوأ, وخأ,  لفـعل, فمل وصل ْلـع ل  ْـ  وقع خو  قد   

ـ  دثبل ْمو كطُأيب, قلل:  دثبل ُمث ل., قلل:  دثبل ارممش, مها الهـمب لل, مها لهاعد, مها 20796  

ا مَـلس, قلل: لـمل خأ,  ول   ا  *أ ْلـ   ديا, ومـعب  ومـعب ل ثملف لـعلل, كلف يقلل: ُُـحو  ام

 ا الَ*أ  ْلـ  ال وفة ثِ قكأ ُـحوه  و ديا كلف م ل يو  ٍذ قو. واعب مــع  اللال.  قكأ  ا قلل 

 قلك:

ـَقهلُن ُ هَديُُا  ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, ما قُْلن , قول :20797   ُولـمل تُُوا  ُ ت 

عـل   ي ُلُواُن الل َـ  يُبـ  ي َْف يَُ د   و ديا:  لن كلف مــع  قو. واعب قلُل ُمُل  ُرمـ 

عـل  فإف ْمل الْأويـل اخْـَوا فـي تأويــ  ُـحو قولبل فـع   قكأ  ا قلل قلك:    وْ ل قول : ُلُواُن الل َـ 

لل:  دثبل ْمو ملصِ, قلل:  دثبل معل  و دثبـي الـحلرث, ـ  دثبـي  ـحمد ما ممأو, ق20798  

عـل  قلل:  قلل:  دثبل الـحلا, قلل:  دثبل ورقلن امعال, ما اما ْمـي ُـوعن, ما  ـولمد ُلُواُن الل َـ 

 الطأيق ْلـ   ديا 

ُأي , ما  ـولمد,  ثـ        دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبـي  ول,, ما اما اط

ـ قلل:  دثبل الـحلعا, قلل:  دثبل ْمو لَـعلف, ما  امأ, مها قُْهلن  قهلُل ُمُله  ُرم هـي َْف 20799  

عـل  قلل: ق*د اللَـعـل  ي ُلُواُن الل َـ  يُبـ   يَُ د 

ـ  دثبل امها مَهلر, قهلل:  هدثبل مَهد الهأ ما, قهلل:  هدثبل ُمَ هـلن مها راوهد, مها الهـحلا 20800  

يُبـ  ي َْف يَُ د  عـل  قلل: الطأيق الـملْقـعـِ ُمُل  ُرمـ   ي ُلُواُن الل َـ 

 23اآلية : 
ها  هُا الب هلس  يَُلهقطوُف ُوُوُاهدُ    هةِ    ل ُوُرنُ ُ َُن ُ هَديُُا ُوُاهدُ ُمـَُعه   ْط   القول فـي تأويـل قول  تاللـ : َُولُم 

ِط اَ ُأُْتُعا  تُذطونُاف  قُلُل ُ ل ُخَطَط طُمل قُللُُْل الُ َُُلق ي  ُ  ُمَنط ُوُْمطوُُل ُوَعخ  ُكَ عأ    نطوُ    ُر الأ   ْ ُ  يطَ*د 

هُا الب هلس  يَُلهقطوُف     ةِ يابـي املمهة    ل ُوُرنُ  ول  ُ لُن ُ َديُُا ُوُادُ ُمـُـَع   ْط   يقول تاللـ  قكأه: ولُـم 

 ُُاُم ِ و واوع ِ  ومبـحو الذي قـبل فـي قلك قلل ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:

هُا ـ  20801   هةِ    دثبل  ول , قلل:  دثبل ممأو, قهلل:  هدثبل ْلَهـلً, مها اللهدي  ُوُاهدُ ُمـُهـَع   ْط  

 الب لس  يَُلقوُف يقول: كثأ   ا البلس يلقوف 

ـ  دثبل  ـحمد ما ممأو, قلل:  دثبل ْمو ملصِ, قهلل:  هدثبل معله  و دثبهـي الهـحلرث, 20802  

هُا  قلل:  دثبل الهـحلا, قهلل:  هدثبل ورقهلن امعاهل, هةِ    مها امها ْمهـي ُهـوعن, مها  هـولمد, قوله  ْط  

 الب لس  قلل: ُْللل 

ُأي , ما  ـولمد,  ثـ        دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبـي  ول,, ما اما اط

ـ  دثبل امها  معهد, قهلل:  هدثبل لـهـمة, مها امها ْلهحلل, قهلل: وقهع ْلهـ  ْ هة  ها البهلس 20803  

 اُِ وولن يلقوف مـمديا ْمل ُُ

َ لر, قلال:  هدثبل ْمهو ناون, قهلل: ْخَأُهل ممهأاف القطهلف, 20804   ـ  دثبل مــي  ما  ول  واما م

ل ُوُرنُ  لُن ُ هَديُُا قهلل مـهـي  مها  وله : قهلل:  قلل:  دثبل ْمو  مز  ما اما مَـلس, فـي قول : ُولـم 

 ْ ِ مذه, يابـي اوام ِ مذا  ثل  لن اوم ِ مذا, يابـي الـمـحدثة  وقلل اما مَلر:  ثل  ـحدث
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ِط اَ أْتُـَعا  تُذطونُاف  يقول: وواد  ا نوف ْ ة البلس الذيا مِ مــ  الهـملن,    َا نطوُ    وقول : ُوُوُادُ   

ا أْتـعا تذوناف, يابـي مقول : تُذطونُاف تُهـحَ للف نبهـم مل يقهلل  به : قان فهالف نبهـم  و لوهعْ : ْقا 

ههذ  ويههذ  َ مب, فههأن ه و باهه  يههذونمل قَُونا  وقههلل ماهه  ْمههل الاأمههـعة  هها ْران وههين  هها قلههك يُ

وي  ال وفـعـعا: ال يووق ْف يقلل: قنت الأال مـماب :  َلْ , ُْـمل يقلل قلك لـغبـِ واممل  وقهد رط

هي ْقطونط الب هلُس ُمَبه ط مُاُُ*هليُ »ما البَـي  صـ  ن مـع  ولـِ:  فقهد ااهل الهذ ون « ُْـي لَ اطَقأ  ُ َوض 

 ن مـع  ولـِ فـي البلس و ا الذ ون قول لطُويد ما كطأا :صـ  

مل   ُا الُوَ ش  ُطز  َأمـل    ُملْقطونط م  ل ل  ي كأُـ  عنط ُمــ  مـلب  القُُوافـ   ْمـ 

 وقول االُخأ:  

ي مأي  ُم*ل تُذطونط (  عـٍمَُُمل تَُدر   ُوقَُد ُلـََُُن ُمُ*لُ  مُبطو تُـم 

 ل ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:ومبو الذي قـبل فـي قلك قل  

, مها امها مَهـلس, 20805   , قلل:  دثبل ْمو صللـن, قلل: ثبـي  الويهة, مها مـهـي  ـ  دثبـي مــي 

 قول : تُذطوناف  يقول: تـحَللف 

 دثبـي الاَـلس, قلل: ْخَأُل يزيد, قلل: ْخَأُل ارصَغ, قلل:  دثبل القللِ, قلل: ثبـي لهاعد مها    

َُـعأ, ما  ِط اَ أْتُـَعا  تُذطوناف  يابـي مذلك ُْ مل  لملْلف اط َا نوُ     اما مَـلس ُوُوُادُ   

ـ  دثبل اما مَهلر, قهلل:  هدثبل مَهد الهأ ما, قهلل:  هدثبل لَهـعلف, مها ْمهـي ال عهثِ, مها 20806  

َُـعأ, فـي قول : اَ أْتُـَعا  تُذطونُاف  قلل:  لملْـعا   لاعد ما اط

َِ ـه  ههدثبل  ولهه , قه20807   هه ههَا نوُ    لل:  ههدثبل ممههأو, قههلل:  هدثبل ْلَههـلً, مهها اللهدي  ُوُوُاههدُ   

لف نبـم مل   اَ أْتُـَعا  تُذطونُاف  يقول: تـحَـ 

واخْـو ْمل الْأويهـل فهـي الهذي كلُهن مبه  تهذون ملتهلف الهـمأْتلف, فقهلل ماضه ِ: كلُْهل تهذوناف   

لقـعلف  لوعْ مل لضاَ مل  قكأ  ها قهلل نبـم مل ما الـملن,  ْـ  يَُ*دطر مب   واوي البلس, ثِ ت

 قلك:

ـ  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قهلل:  هدثبل مَعهـِ, قهلل: ْخَأُهل  *هعا, مها ْمهـي 20808  

  للك قول : اَ أْتُـَعا  تُذطوناف  قلل: تـحَللف نبـم مل ما البلس  ْـ  يَأنوا وتـخــو ل مل الَ أ 

َِ اَ أْتُهـَعا  يابهـي ـ  دثبل اما  معد, قلل:  د20809   ه هَا نطوُ    ثبل لــمة, ما امها ْلهحلل ُوُوُاهدُ   

 نوف القو. تذوناف نبـم مل ما الـملن, ومو  لن  ديا 

 وقلل آخأوف: مل  اب  قلك: تذوناف البلس ما نبـم مل  قكأ  ا قلل قلك:  

ُوُرنُ  هلُن ُ هَديُُا ُوُاهدُ  ـ  دثبل مَأ, قلل:  هدثبل يزيهد, قهلل:  هدثبل لهاعد, مها قُْهلن  ُولُهـمل20810  

َِ اَ أْتُـَعا  تُهذطوناف  قهلل: ْي  لملْهـعا وهلنممل تهذوناف  َا نطوُ    ُا الب لس  يَُلقطوُف ُوُوُادُ    ةِ    ُمـُـَع   ْط  

 البلس ما وأُ مل 

ـ  دثبل القللِ, قهلل:  هدثبل الهـحلعا, قهلل:  هدثبل ْمهو لَهـعلف, مها  امهأ, مها ْصهحلم  20811  

 ف  قلل: تذوناف البلس ما نبـم مل تُذطونا

وْولـ  الْأويـــعا فـي قلك مهـلل*واب قهول  ها قهلل  ابهله: تهـحَللف نبهـم مل مها البهلس  ْهـ    

 يَأنوا  ا لقـي  واوع ِ 

ملنط مــ     ُر الأ  وُْـمل قـبل قلك ْولـ  مـلل*واب لداللة قول :  ل ُخَطَط طمل قللُْل ال َُُلقـي  ْـ  يطَ*د 

كههذلك, وقلههك ُْ مههل وهه ْل ُْ مههل ال تلقههـعلف  ْههـ  ي*ههدر الأمههلن, ْق لههأل مل  ولهه  مهها ْف قلههك 

ممل, ولو كلُْل تذوناف ما نبـم مل البلس, كلف ال وك  ُْ مل كلُْهل تهـخَأاف مها لهَب قونممهل  قَُون 

ر الأملن   مب ل البلس, ال ما لَب تأخأ لقـع مل ْلـ  ْف يطَ*د 

ل تاللهـ  قكهأه: قهلل  وله  لــمأْتهـعا  هل وهأُ مل وْ أكمهل تهذوناف وقول : قلُل  هل ُخَطَط طمهل يقهو  

 لوعْ مل ما البلس, مال تلقوُ ل  ع  واوي البلس والاأب, تقول لـأال:  ل ُخَطَطهك: مهـماب   هل 

 ْ أ  و للك, كمل قلل الأااز:

 )يل ُمُوَـل  ل ُخَطَط ط ُوُخَطَـي (

 قكأ  ا قلل قلك: ومبـحو الذي قـبل فـي قلك قلل ْمل الْأويـل   
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ـ  دثبل الاَـلس, قلل:  دثبل يزيد, قلل: ْخَأُهل ارصهَغ, قهلل: ْخَأُهل القللهِ, قهلل: ثبهـي 20812  

َُـَعأ, ما اما مَـلس, قلل: قلل ل مل:  ل خَطَط طمل  اْزلْـعا ال تلقـعلف  ع البلسف   لاعد ما اط

قهلل: واهد ل مهل ر مهة, ونخهــْ   ـ  دثبل اما  معد, قلل:  دثبل لـهـمة, مها امها ْلهحلل,20813  

فـع مل خَعة, لـمل رْا  ا ضاَ مل, وُنـَُة  البلس مــ  الـملن نوُ مل, فقلل ل مل:  هل خطَ مهل: ْي 

  ل وأُ ملف 

مهلنط يقهول اهل  ثبهل ه: قللهن الهـمأْتلف لهـمول : ال ُلقهـي    ُر الأ  وقول : قللُْل ال َُُلقـي  ْـ  يطَ*د 

عُ ِ, رُل ال ُطعق ْف ُلقهـي, وُْهـمل ُلقهـي  واوهعبل  هل ْفضهـَُن   لوعْبل  ْـ  ي*در الأملن  واو 

مل  ورمعلف  ومبـحو  ملن: امع را , والأامي اما  رملن ورط  واوي الأملن فـي الـحوض, والأ 

 الذي قـبل فـي قلك قلل ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:

ل ارصَغ, قلل:  دثبل القللِ, قهلل: ثبهـي ـ  دثبـي الاَـلس, قلل: ْخَأُل يزيد, قلل: ْخَأ20814ُ  

َُـعأ, ما اما مَـلس, قلل: لـمل قلل  ول  لــمأْتـعا:  ل ُخَطَط طملف قللُْل ال َُُلق ـي  ْـ   لاعد ما اط

ع فضالت ِ  : ْي ال ُلْطعع ْف ُلقـي  ْـ  يلقـي البلس, ثِ َُُْ  عأ  ملنط وْمطوُل ُوَعخ  ُكَـ  ُر الأ   يطَ*د 

ههأي , قولهه :  ْههـ   ـهه  ههدثبل20815   القللههِ, قههلل:  ههدثبل الههـحلعا, قههلل: ثبههـي  وههل,, مهها امهها اط

ملنط قلل: تبْسأاف تلقـعلف  ا فضول  ل فـي الـحعلض  علض الأملن  ُر الأ   يطَ*د 

مهلنط 20816   ـ  دثبل اما  معد, قلل:  دثبل لــمة, ما اما ْلحلل قللُْل ال َُُلق ـي  ْـ  يطَ*دُر الأ 

قـي ا أْتلف ال ُلْ عأ  ال يقدر ْف يـمس  قلك  ا َُل , وال يل  طعع ْف ُزا ِ الأالل وْمطوُل ُوَعخ  ُكَـ 

  لوعْ , فبـحا ُبْسأ البلس  ْـ  ْقا فأنوا ْلقـعبل ثِ اُ*أفبل 

ان الهـحولق لهوا ْمهـي    ملنط فقهأْ قلهك مل هة قهأ  ُر الأ  ان فـي قأان  قول :  ْـ  يطَ*د  واخْـَن القأ 

مهلنط مضهِ الهـعلن, وقهأْ قلهك ْمهو ااَأ القلران ومل ر الأ  ان الاأال لوا ْمـي ممأو: يطَ*هد   ة قأ 

ااَأ وْمو ممأو مَْـن الـعلن  ا ي*در الأملن ما الـحوض  وْ ل االُخأوف فإُ ِ ضهموا الهـعلن, 

مـماب : ْصدر الأملنط  واوع ِ, وممل مبدي قأانتلف  ْقلرمْل الـماب , قد قهأْ م هل وا هد   ب مهل 

ان, فَأيْ مل قأْ القلران فم*عب مــملن    ا القأ 

عأ  يقوالف: ال يلْطعع  ا ال َأ والضاو ْف يلقُـ   لوعْ      وقول : وْمطوُل ُوَعخ  ُكَـ 

ُأ ُْ  مــع  اللال. فْـن ل مل ما رْس م أ كلف مــع ل ُ ُوأ ال يطعق رفا     وقول : فُُلقـ  لُ طمل قطك 

 لقـ  ل مل  لوعْ مل  ب   قكأ  ا قلل قلك:ْال املمة  ا البلس, ثِ الْلقـ  ف

ـ  دثبـي  ـحمد ما ممأو, قلل:  دثبل ْمو ملصِ, قلل:  دثبل معل  و دثبـي الـحلرث, 20817  

قلل:  دثبل الـحلا, قلل:  دثبل ورقلن امعال, ما اما ْمـي ُـوعن, ما  ـولمد, قلل: فْـن ل مل ما 

 م أ  وأا مــ  فـع ل, فلقـ  ل مل  ب ل 

ـ  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبـي  ول,, ما اما اأي  مبـحوه, وقان فهـع : 20818  

 قلل اما اأي :  وأا كلف ال يطعق  ْال  مَأ  ُرَمّ 

ل,, مها الهـح ِ, 20819   ـ  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل:  دثبل ْمهو  الويهة, مها الهـحو 

 ال يأفا  ْال مَأ  رالل, فأفا  و ده ما وأين, قلل: اُْ   ْلـ   وأ 

, قلل: ر م مهل  وله  20820   ـ  دثبل  ول , قلل:  دثبل ممأو, قلل:  دثبل ْلَـلً, ما اللدي 

ملنط وْمطوُل ُوهَعخ  ُكَ هـعأ  فأتهـ  ْلهـ  الَ هأ فهـلقْـع صهخأ  مـهـ   ُر الأ   عا قللُْل ال َُُلقـي  ْـ  يطَ*د 

يوْـماوف مـهـع ل,  ْهـ  يأفاومهل, فلقهـ  ل مهل  وله  نلهوا فأروتهل  الَ أ كلف البَأ  ا ْمل ُ َديُاُ 

 نبـم مل, فأااْل لأيال, وكلُْل ُْـمل تلقـعلف  ا فطضول الـحعلض 

ـ  دثبـي الاَـلس, قلل: ْخَأُل يزيد, قلل: ْخَأُل ارصَغ, قلل:  دثبل القللِ, قلل:  دثبل 20821  

َُـعأ, ما اما مَـلس فُُلقُـ  لُ  ل لاعد ما اط  طمل فواهل يغهأف فهـي الهدلو  هلن كثهـعأا  ْهـ  كلُهن ْو 

يل, فـلُ*أفْل ْلـ  ْمـع مل مغبـم مل   الأملن ر 

ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, ما قُْلن , قلل: ت*د ل مــع مل َُهـي  ن 20822  

 صـ  ن مـع  ولـِ, فلقـ  ل مل, فــِ يــَث ْف ْروا نبـم مل 

ـ  دثبل اما  معد, قلل:  دثبل لــمة, ما اما ْلحلل, قلل: ْخهذ نلومطمهل  وله , ثهِ تقهد . 20823  

أمِ مب , ثِ لقـ  ل مل  ت , فزا ِ القو. مــ  الـملن  ْـ  ْخ   ْلـ  اللقلن مَضل قو 
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 24اآلية : 
ِ  تُُول ُ  ْ لُه  الس هل  فُقُهل ُمل ثط هَا القول فـي تأويـل قول  تاللـ :  َفُُلقُُ  لُ ط ُل ُرب  ْ ُ هي ل ُمهَ ُُُْزَلهُن ْ لُهي    

 ُخَعٍأ فُق عأ    

أ       أ ُْ ل ُلمط يقول تاللـ  قكأه: فلقـ   ول  لــمأْتـعا  لوعْ مل, ثِ تولـ  ْلـ  ,ل  ووأ  قطك 

 قكأ  ا قلل قلك:

لهـ   وله  20824   ِ  تُو  ْلهـ  ـ  دثبل  ول , قلل:  دثبل ممأو, قلل:  دثبل ْلَـلً, ما اللدي  ثطه

َا ُخَعٍأ فُق ـعأ   َُُزَلُن ْلـي     ي ل ـُمل ْ أ , فقلل: ُرب  ُْـ   ,ل  ووأ  ُلمط

ـ  دثبـي الاَـلس, قلل:  دثبل يزيد, قلل: ْخَأُل ارصَغ, قهلل:  هدثبل القللهِ, قهلل: ثبهـي 20825  

َُـعأ, ما اما مَهـلس, قهلل: اُ*هأف  وله  ْلهـ  وهوأ , فهـللْسل  مسـ  هل, فقهلُل: ُرب   لاعد ما اط

َا ُخَعٍأ فُق ـعأ   َُُزل ُن ْلـي     ي ل ـُمل ْ  ُْـ 

ـ  دثبـي الـحلعا ما ممأو الابقزي, قلل:  دثبل ْمهـي, قهلل:  هدثبل ْلأا عهـل, مها ْمهـي 20826  

ْلحلل, ما ممأو ما  عـموف, ما مَد ن, قلل:  ثثهن مـهـ  ُاُمهُل لهـي لـعــْهـعا  ْهـ  صهَحن 

, فأموا ْلـع ل امـهـي   ديا, فلألن ما الَوأ  الْـي ف  ْوا ْلـع ل  ول , فإقا ووأ  خضأان تُأ 

وكههلف ال اههل, فأخههذمل امـههـي, فاللههـو ل لههلمة, ثههِ لَس ههل, فههدموت ن لههـمول  مـههـع  اللههال., ثههِ 

َا ُخَعٍأ فُق ـعأ   ـحْل,  وقطكأ ْف َُهـي  ن  وله   َُُزَلُن ْلـي     ي ل ـُمل ْ اُ*أفن  وقول : فقلُل ُرب  ُْـ 

ض قلهك لــمأْتهـعا تاأيضهل ل مهل, لاـ مهل ْف  مــع  اللال. قلل مذا القول, ومهو مو هد وهديد, وُمهأ 

 تططامله  ـمل م   ا ود   الـوو  

هـعأ   هـحْل,, ُْ هـُمل مبه  مه :    َا ُخَعٍأ فُق  َُُزَلُن ْلـي     ي ل ـمل ْ وقـعـل: ْف الـخعأ الذي قلل َُـي  ن ُْـ 

ََاُةِ  ا ًال.  ومبـح  و الذي قـبل فـي قلك قلل ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:ُو

ـ  دثبل اما  معد, قلل:  دثبل ياقوب, ما ااَأ, ما لاعد, مها امها مَهـلس, قهلل: لهـمل 20827  

َهـلل فـهـمل  مأب  ول   ا فأموف ْصلم  او  وهديد,  ْهـ  كلُهن تطهُأا ْ اهل ه  ها ,هلمأ ال* 

, قلل َا ُخَعٍأ فُق ـعأ  لقـ  لــمأْتـعا, وْوا ْلـ  السل  َُُزَلُن ْلـي     ي ل ـُمل ْ  : ُرب  ُْـ 

 دثبل اما  معد, قلل:  دثبل   ل., قلل:  دثبل مبَلهة, مها ْمهـي  *هعا, مها لهاعد مها اَهـعأ,    

ل ُوُرن  لُن ُ َديُُا قلل: ورن الـملن وُْه  لهـعْأاُنا خطضهأ ط الَقهل فهـي  ما اما مَـلس, فـي قول : ُولـم 

ََاة مطب   ا ال ط  َا ُخَعٍأ فُق ـعأ  قلل: ُو َُُزَلُن ْلـي     ي ل ـُمل ْ  زال, فقلل ُرب  ُْـ 

ُ*عا,     , قلل:  دثبل ُ   ل. ما لــِ, ما مبَلة, ما ْمـي  ط ي   دثبـي ُ*أ ما مَد الأ ما ارَُون 

ل ُوُرنُ  لُن ُ َديُُا قلل: ورن الـ َُـعأ, ما اما مَـلس, فـي قول : ُولـم  ملن, وْف  خطضأ  ما لاعد ما اط

أا فـي مطب   ا ال طزال   الَقل لْط

ههـِ, مهها مبَلههة, مهها ْمههـي 20828   ـَ ـهه  دثبههـي ُ*ههأ مهها مَههد الههأ ما, قههلل:  ههدثبل   ههل. مهها ُل

ََاُة يو  ٍذ  َا ُخَعٍأ فُق ـعأ  قلل: ُو َُُزَلُن ْلـ     ي ل ـُمل ْ َُـعأ ُْـ    *عا, ما لاعد ما اط

ثبل مَههد الههأ ما, قههلل:  ههدثبل لَههـعلف مهها  ب*ههور, مهها ـهه  ههدثبل امهها مَههلر, قههلل:  ههد20829  

َا ُخَعٍأ فُق ـعأ  قلل: قلل مذا و ل  ا  نرمِ وال  َُُزَلُن ْلـي     ي ل ـُمل ْ ْمأامعـِ, فـي قول , فقلل: ُرب  ُْـ 

 نيبلر 

هَا ُخَعهٍأ فُق هـ20830   َُُزَلهُن ْلهـي     هـُمل ْ عأ  قهلل:  هل ـ قلل: ثبل لَـعلف, ما لـعث, ما  هـولمد ُْ هـي ل 

 لأل ْال الط ال. 

, ما لـعث, مها  هـولمد, فهـي      دثبل اما  معد, قلل:  دثبل ُلـُـمة ما الَضل, ما لَـعلف الثوري 

َا ُخَعٍأ فُق ـعأ  قلل:  ل لأل رم  ْال الطال.  َُُزَلُن ْلـي     ي ل ـُمل ْ  قول  فقلل: ُرب  ُْـ 

َُُزَلهُن ْلهـي    دثبل  ول , قلل:  دثبل ممأو, قلل:  دثبل    هـُمل ْ ْلَـلً, ما اللدي  قهلُل ُرب  ُْهـي  ل 

َا ُخَعٍأ فُق ـعأ  قلل: قلل اما مَـلس: لقد قلل  ول : ولو ولن ُْللف ْف يبسهأ ْلهـ  خطضهأ  ْ ال ه     

  ا ود  الـوو , و ل يلأل ن ْال َُْكـة 

َُُزَلهُن ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قهلل:  هدثبل لهاعد, مها قُْهلن20831   هـُمل ْ  , قهلل: ُرب  ُْ هـي ل 

َا ُخَعٍأ فُق ـعأ  قلل: كلف َُـي  ن مو د   ْلـي    

This file was downloaded from QuranicThought.com



َُُزَلُن 20832   ي ل ـُمل ْ ـ  دثبـي ياقوب, قلل:  دثبل اما مطـُـعة, ما مطلن ما اللل ب فـي قول : ُْـ 

َا ُخَعٍأ فُق ـعأ  قلل: مـغبـي ْف  ول  قلل ل وْلمع الـمأْ    ْلـي    

 دثبـي  ـحمد مها ممهأو, قهلل: ثبهـي ْمهو ملصهِ, قهلل:  هدثبل معله  و دثبهـي الهـحلرث, قهلل:    

هـعأ   هَا ُخَعهٍأ فُق   دثبل الـحلا, قلل:  دثبل ورقلن امعال, ما اما ْمهـي ُهـوعن, مها  هـولمد, قوله :   

 قلل: ًال. 

ُأي ,     هـعأ   دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبـي  ول,, ما اما اط َا ُخَعهٍأ فُق  ما  ـولمد   

 قلل: ًال. 

َُُزَلهُن 20833   هـُمل ْ ـ  دثبـي يوُس, قلل: ْخَأُل اما ومب, قلل: قهلل امها قيهد, فهـي قوله : ُْ هـي ل 

ِ, لـِ ي ا  ا  ًال., وُْـمل لأل الطال.  َا ُخَعٍأ فُق ـعأ  قلل: الطالُ. يَُلَُْطا   ْلـي    

 25اآلية : 
ههي ُمـُهه  اَلههْ َحعٍَُن قُللُههَن ْ ف  ُْم ههي يُههَدمطوُ  القههول فههـي تأويههـل قو  َ لهه  تاللههـ :  َفُُوَُنتَهه ط ْ َ ههدُامطُمل تَُم

هُا اَلقُهَو.  الس ه ل ُاَُنهط ُوقُص  ُمـَُع   اَلقُُ*ُص قُلُل الُ تُُخهَو ُُُوهَوُت    يُُك َُْاُأ ُ ل ُلقَُعُن لُبُل فُـُم  عُا ل عَُوز  لل م 

   

نت  ول  ْ دا الـمأْتـعا الـْـعا ُلقُـ  ل مل تـمَي مــ  الْـحعلن  ا يقول تاللـ  قكأه: فول   

  ول , قد لْأت وا  ل مثوم ل  ومبـحو الذي قـبل فـي قلك قلل ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:

ـ  دثبل ْمو اللل ب والَضل ما ال*َـلح, قلال:  دثبل اما فضعـل, ما ضأار ما مَد ن 20834  

ذُ  ي ُمـهـ  ما ْمـي ال ط  َ يـل, ما ممأ ما الـخطلب رضي ن مبه , فهـي قوله : فُولُنتَه ط َْ هدُامطمل تُهـَم

ِ  قمع* ل  ِ  نرم ل, ْو م  َحعلٍن قلل:  لْْأ  م   اَلْـ 

هبلف, مها امها      دثبل اما وكعع, قلل:  دثبل ْمو ْلل ة, ما  ملن ما ممهأو ارلهدي, مها ْمهـي ل 

 ب , قلل: واضاة يدمل مــ  وا  ل  لْْأ  ْمـي ال طذُيـل ما ممأ رضي ن م

ـ  دثبل اما مَلر, قلل:  دثبل مَهد الهأ ما, قهلل:  هدثبل لَهـعلف, مها ْمهـي ْلهحلل, مها 20835  

َحعلٍن قلل: قد لْأت وا  ل مـعدي ل  ي ُمــ  اَلْـ   َ  َُُوف فُولُنتَ ط َْ دامطمل تُـَم

 وف مبـحوه قلل: ثبل يحع , ما لَـعلف, ما ْمـي ْلحلل, ما ُُ   

 دثبل اما وكعهع, قهلل:  هدثبل ْمهـي, مها لَهـعلف, مها ْمهـي ْلهحلل, مها ُُهَوف فُولُنتَه ط َْ هدُامطمل    

َحعلٍن قلل: قل ـة مـعدي ل مــ  وا  ل, ووضع ْمـي يده مــ  وا    ي ُمــ  اَلْـ   َ  تُـَم

مها ْمهـي ْلهحلل, مها  ـ  دثبل اما مَلر, قلل:  دثبل مَد الأ ما, قلل:  دثبل ْلأا عـل,20836  

ااهة  ـََُع  ها البلهلن خأ  ي ُمـهـ  اَلْ هـَحعلٍن قهلل: لهـعلن م ُله  َ ُممأو ما  عـموف فُولُنتَ ط َْ دُامطمل تُهـَم

يُُك َْاُأ  ل ُلق ـعُن لُبل   والاة واضاة ثوم ل مــ  وا  ل  تقول ْف  ْمـي يَُدمطوُ  ل ـعَُوز 

مها ْلأا عهـل, مها ْمهـي ْلهحلل, مها ممهأو مها  ـ  هدثبل امها وكعهع, قهلل:  هدثبل ْمهـي,20837  

ي ُمـهـ  اَلْ هـَحعلٍن قهلل: لهـِ   َ  عـموف, ما ممأ ما الهـخط لب رضهي ن مبه  فُولُنتَه ط َْ هدُامطمل تُهـَم

هُأ  هل  يُُك ْا  هـعَُوز  ة, قل ـة مـعدمل مـهـ  وا  هل ْف  ْمهـي يُهَدمطوُ  ل  ااة والا  ت ا لـَال  ا البللن ُخأ 

 ُلقُـَعُن لبُل 

ـ  دثبل اما مَلر, قلل:  دثبل مَد الأ ما, قلل:  دثبل لَـعلف, قلل:  دثبل قطأ   مها خللهد, 20838  

َحعلٍن قلل: ماعد   ا الَُذُان  ي ُمــ  اَلْـ   َ  قلل: لمان الـحلا يقول, فـي قول : فُولُنتَ ط َْ دامطمل تُـَم

ي ُمــ  اَلْ هـَحعلٍن  ـ  دثبل  ول , قلل:  دثبل ممأو, قلل:  دثبل ْلَـلً,20839    َ ما اللدي  تُـَم

 قلل: ْتْ  تـمَي مــ  الْـحعلن  ب  

ي ُمـههـ  20840    َ ـهه  ههدثبل امهها  معههد, قههلل:  ههدثبل لـههـمة, مهها امهها ْلههحلل فُولُنتَهه ط َْ ههدامطمل تُههـَم

َحعلٍن قلل: واضاة يدمل مــ  اَـعب ل   اَلْـ 

يُك    َْاُأ  ل ُلقُـَعُن لبُل يقهول تاللهـ  قكهأه: قللهن الهـمأْ  الْهـي وقول : قللَُن ْف ْمـي يَُدمطوُ  ل ـعَُوز 

 النت  ول  تـمَي مــ  الْـحعلن: ْف ْمـي يدمو  لـعوزيك: تقول: يثـعَُك ْاأ  ل لقـعن لبل 

ل الُنهط ُوقُص  ُمـُـَع   القُُ*ُص يقول: فمض   ول   ا ل ْلهـ  ْمهـع ل, فـهـمل اهلن ْمهـلمل    وقول : فُـُـم 

هُا القُهَو.  وقص  مـ ـع  ق**   ع فأموف وقو    ا القَّ, قهلل له  ْمومهل: ال تُهـُخَو فقهد ُُهـُوَوُت   
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عُا يابـي:  ا فأموف وقو  , رُ  ال لـطلف ل  مأرضبل الْـي ْتو م ل  ومبـحو الذي قـبل فـي  السلل ـم 

 قلك, قلل ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:

ُل يزيد, قلل:  دثبل ارصَغ, قلل:  دثبل القللهِ, قهلل:  هدثبل ـ  دثبـي الاَـلس, قلل: ْخَأ20841  

َ هالِ  َُـعأ ما امها مَهـلس, قهلل: الهْب أ ْمهو الـولريْهـعا لطهأمة صهدورممل مغبهـم مل  ط لاعد ما اط

 مطلُل, فقلل: ْف ل مل الـعو. لَأُل 

ها  قلل ْمو ااَأ: ْ لهَ  قهلل: فأخَأتهله الهـخَأ فـهـمل ْتهله  وله  كـ هـم , قهلُل ال   تُهـُخَو ُُهـُوَوُت   

عُا لـعس لَأموف وال لقو   مــعبل لـطلف, وللبل فـي  ـمـ ْ    القَُو.  الس لل ـم 

, قهلل: لهـمل رااهن 20842   ـ  دثبل  وله , قهلل:  هدثبل ممهأو, قهلل:  هدثبل ْلَهـلً, مها اللهدي 

اممل, فأتْه  تهـمَي الـولريْلف ْلـ  ْمـع مل لأيال لأل مل, فأخَأتهله خَهأ  وله , فأرلهل ْلهـع  ْ هد

يُك َْاُأ  ل ُلقُـَعُن لبُل فقل.  ا ل وقلل  مــ  الْـحعلن, ومو يلْـحي  ب  قللَُن ْف  ْمـي يَُدمطوُ  ل ـعَُوز 

ل ههل: ا ضههي, فمَههن مههـعا يديهه , فضههأمْ ل الههأين, فبسههأ ْلههـ  موعزت ههل, فقههلل ل ههل  ولهه : ا َههي 

الَهعخ وقهص  مـهـع  الق*هص قهلُل ال تُهـُخَو  خــَـي, ونطلـعبـي مــ  الطأيق ْف ْخطأت  فــمل الن

عُا  ُا القَُو. الس لل ـم   ُُـُوَوُت   

ي ُمـهـ  20843    َ ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, ما قْلن  فُولُنتَ ط َْ هدُامطمل تُهـَم

يُك َْاُأ ُ ل ُلقُـَعُن لبُل ق َحعلٍن قللَُن ْف  ْمـي يَُدمطوُ  ل ـعَُوز  ف: ْ ل ون لهو كهلف مبهد اَلْـ  ُطأ  لل: قلل  ط

ل اههلُنهط ُوقُههص  ُمـُههـَع    َُههـي  ن وههين  ههل تَْههع  ذقههـع مل, ول هها ُْههـمل  مـهه  مـههـ  قلههك الههـُوَ د فُـُههـم 

عُا  ُا القَُو.  الس لل ـم   القُُ*ُص قلُل الُ تُـَخَو ُُـُوَوُت   

لل, قلل: رااْل ْلـ  ْمـع مل فـي للمة ـ  دثبل اما  معد, قلل:  دثبل لــمة, ما اما ْلح20844  

ـهـي مـهـي  مه ,  كلُْل ال تأاالف فـع ل, فأُ أ وأُ مل, فلأل مل فأخَأتهله الهـخَأ, فقهلل م هداممل: ُمو 

هُأ  يُك َْاُأ  ل ُلقُـَعُن لبُل فقل.  ا ل كمل قطك  فأتْ  مــ  الْـحعلن فولنت , فقللن ْف  ْمـي يَُدمطوُ  ل ـعَُوز 

: ا َي خــَهـي, واُاْهـي لهـي الطأيهق, وُْهل ْ َهي ْ ل هك, فإُهل ال ُبسهأ ْلهـ  ْنمهـلر لـي, فقلل ل ل

ل قُهص ُمـُهـَع   القُُ*هُص قهلُل ال تُهـُخو   البللن فــمل اهلنه ْخَهأه الهـخَأ, و هل ْخأاه   ها مهالنه فُـُهـم 

عُا وقد ْخَأت ْمـلمل مقول  ُْ ل ال ُبسأ ْلـ  ْن ُا القُو.  الس لل ـم   مـلر البللن ُُـُوَوُت   

 26اآلية : 
هعاط  ي  ار   َأهط ْ ف  ُخَعُأ ُ ا  اَلهُْأَُاَأُت اَلقُهو  القول فـي تأويـل قول  تاللـ : َقُللَُن ْ َ دُامطُمل يُأُمُن  اَلُْأَا 

   

يقول تاللـ  قكأه: قللهن ْ هدا الـمأْتهـعا الـْهـعا لقهـ  ل مهل  وله  رمهـع ل  هعا ْتهلهط  وله ,    

 ل ُصَ ورا, والِ ارخأا لُـع ل, وقـعـل: ُوَأفـل كذلك وكلف الِ ْ دامم

هُأي , قهلل: ْخَأُهـي 20845   ـ  دثبل القللِ, قلل:  هدثبل الهـحلعا, قهلل: ثبهـي  وهل, , مها امها اط

ومهب مهها لــعههـملف الأ ههلني, مها وههاعب الههـُوَُ  ي, قههلل: الهِ الـولريْههـعا لُههـع ل, وُصههَ ورا, وا ههأْ  

 ما  ديا, وال لما:  َأ  ول  صَورا امبة يثأوف كل

ـ  دثبل اما  معد, قلل:  دثبل لــمة, ما اما ْلحلل, قلل: ْ داممل ُصهَ ورا امبهة يثهأوف 20846  

 وْخْ ل وأفـل, ويقلل: لـعل, وممل الـْلف كلُْل تذوناف 

 وْ ل ْموممل فَـي الم  اخْالف, فقلل ماض ِ: كلف الم  يثأوف  قكأ  ا قلل قلك:  

ْمو اللل ب, قلل:  دثبل ْمو  الوية, ما ارممش, ما ممأ ما  أ  , مها ْمهـي  ـ  دثبـي20847  

 مطَـعد , قلل: كلف الذي الْأاأ  ول  اماط ْخي واعب يثأوف 

 دثبل اما وكعع, قلل:  دثبل ْمو  الويهة, مها ارممهش, مها ممهأو مها  هأ  , مها ْمهـي مطَهـعد ,    

 مــع  اللال. قلل: الذي الْأاأ  ول  يثأوف اماط ْخي واعب 

 وقلل آخأوف: مل الم : يُثُأا  قكأ  ا قلل قلك:  

ـ  دثبل اما وكعع, قهلل:  هدثبل الاهالن مها مَهد الـوَهـلر, مها  مهلن مها لـهـمة, مها ْمهـي 20848  

  مز , ما اما مَـلس قلل: الذي الْأاأ  ول : يثأا صل ب  ديا 

ـعَة, ما  مهلن مها لـهـمة, مها  دثبـي ْمو الاللـعة الاَدي  ْلملمعـل ما ال عثِ,     قلل:  دثبل ْمو قْط

 ْمـي  مز , ما اما مَـلس, قلل: الذي الْأاأ  ول : يثأا صل ب  ديا 
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ـعَة, ما  مهلن مها لـهـمة, مها      دثبـي ْمو الاللـعة الاَدي  ْلملمعـل ما ال عثِ, قلل:  دثبل ْمو قْط

 ا ْمـي  مز , ما اما مَـلس, قلل: الِ ْمـي الـمأْ : يثأ

 وقلل آخأوف: مل الم  واعب, وقللوا: مو واعب البَـي  صـ  ن مـع  ولـِ  قكأ  ا قلل قلك:  

ـ  دثبل اما مَلر, قلل:  دثبل مَد الأ ما, قلل:  دثبل قأ   ما خللد, قلل: لمان الـحلا 20849  

 يقول: يقولوف واعب صل ب  ول , ول ب  لعد ْمل الـملن يو  ٍذ 

مذا  ـمل ال يطدر  مــم  ْال مخَأ, وال خَأ مذلك تـوب  وْ , فال قول فـي قلهك قلل ْمو ااَأ: و  

ِط اَ أْتُـَعا  تُذطونُاف     قللَُن َْ دامطمل: يل ْمُن   َا نطوُ    ْولـ  مـلل*واب  ـمل قلل  ن ال  ثبل ه ُوُوُادُ   

َأهط تابـي مقول ل: الْأاأه لـعأم  مــعك  لوعْك ْف  ُخعَ  عا  تقول: اَلُْأُا  ي  ار   ُأ ُ ا  اَلُْأَُاَأُت القُو 

ْف خعأ  ا تلْأاأه لـأمي القوي  مــ   َظ  لوهعْك والقهـعل. مـهـع ل فهـي ْصهال  ل وصهال  ل, 

ار عا الذي ال تـخلف خعلُْ , فـعـمل تأ ب  مــع   وقـعـل: ُْ ل لـمل قللن قلك رمهـع ل, الهْب أ ْمومهل 

ته  فمهل رْيهن  ها مالاه   هل مللهـ  قلك  ا وصَ ل ْيله فقلل ل ل:  و ل مــمك مذلك, فقللهن: ْ هل قو 

مبههد اللقههـي مـههـ  الَ ههأ, وْ ههل ار لُههة فمههل رْيههن  هها نهه   الَ*ههأ مبههـي  ومبههـحو قلههك اههلنت 

 ارخَـلر ما ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:

قللهِ مها ْمهـي ـ  دثبل اما وكعع, قلل:  دثبل يزيهد, قهلل: ْخَأُهل ارصهَغ مها قيهد, مها ال20850  

َأهط ْف  ُخَعهُأ ُ ها   َُهـعأ, مها امها مَهـلس, قهلل: قللُهَن َْ هدامطمل يهل ْمُهن  اَلهُْأَا  ْيوب, مها لهاعد مها اط

ت ,  ت  وْ لُْ ف قللن: ْ ل قو  عاط قلل: فأ َسْ  الغَُعأ  ْف قلل: و ل يدريك  ل قو  ي  ارُ   اَلُْأَُاَأُت القُو 

ّ  ْقهوا فهـي قلهك اللقهـي  به  وْ هل ْ لُْه , فإُه  ُسهأ فمل رْين  ب   عا لقـ  لبل, لـِ ْر  راهالِ قه

ب رْل  فــِ يأفا , ولـِ يبسأ ْلـي   ْـ    عا ْقَـن ْلـع  ووخ*ن ل , فــمل مــِ ُْـي ا أْ  صو 

ُي  مـغْ  رلللْك, ثِ قلل: ا َي خــَـي واُاْـي لـي الطأيهق, ولهـِ يَاهل قلهك ْال ومهو ْ هعا, فُلطهأ 

 و,ا  م  الذي قللن ما ْمـع ل وصد ق ل 

, مها امها مَهـلس, قوله  20851   , قلل:  دثبل ْمو صللـن, ثبـي  الوية, مها مـهـي  ـ  دثبـي مــي 

عاط يقول: ْ عا فـعـمل ُول ـُي, ْ عا مــ   ل الْطون   ي  ار    لـمول  ْف  ُخَعُأ ُ ا  اَلُْأَُاَأُت القُو 

قلل: ثبـي ممي, قلل: ثبـي ْمـي, ما ْمـع , ما ـ  دثبـي  ـحمد ما لاد, قلل: ثبـي ْمـي, 20852  

هعاط قهلل: ْف  َأهط ْف  ُخَعهُأ ُ ها  اَلهُْأاَأُت القُهوي  ار   اما مَـلس, قوله : قللُهَن َْ هدُامطمل يهل ْمُهن  اَلهُْأُا 

ع ة, لـِ يلْطا  ثالثوف راهالِ, فأقاله   ت , و أ    ُوأا مــ  الأك  ل ُلقُـ  لُ مل, ورْت قو   ول  لـم 

أكعة, واُطـق  ع الـولرية  عا نمْ , فقلل ل ل: ا َي خــَـي وُْل ْ ل هك, كأامعهة ْف يهأا ما ال

. ن ْف يبسأ ْلـع , وكلف يو ل فـع  رين   وع ل  ا خــَ ل  ـمل  أ 

ـ  دثبل اما  معد, قلل:  هدثبل اأيهأ, مها  غعهأ , مها مَهد الهأ ما مها ْمهـي ُاهِ, فهـي 20853  

َأهط  هعاط قهلل ل هل ْمومهل:  هل رْيهن  ها ْ لُْه ف  قول : يل ْمُن  اَلْأا  ي  ار   ْف  ُخَعُأ ُ ها  اَلهْأُاَأُت القُهو 

قللن: لـمل نموت   َعن مـعا يدي , فواـهن الهأين تضهأب ثـعلمهـي, فْـهزل مولهدي, فقهلل: كوُهـي 

 خــَـي, فإقا مـغن الطأيق فـلقمَـي, قللن: ورْيْ  يـمن الـحوض مُلَوٍل وا د 

 ـحمد ما ممأو, قلل:  دثبل ْمو ملصِ, قلل:  دثبل معل  و دثبـي الـحلرث,  ـ  دثبـي20854  

ي   قهلل:  هدثبل الههـحلا, قهلل:  ههدثبل ورقهلن امعاهل, مهها امها ْمههـي ُهـوعن, مها  ههـولمد, قوله : القُههو 

ههعاط قههلل: نهه   ًأفهه  مب مههل  قههلل  ههـحمد مهها ممههأو فههـي  ديثهه :  ههعا, ْو  ْههـ  لقههـ  ل مههل  ار  

 حلرث فـي  ديث :  ْـ  لقـ  مغعأ وك ف*درتل  وقلل الـ

ُأي , ما  ـولمد, قلل: 20855   ـ  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل:  دثبل  ول,, ما اما اط

فْـن ما م أ  وأا مــ  فـع ل, فلقـ  ل مل م ل, وار عا: ُْ  ن   م*أه مب مل  عا لقهـ  ل مهل 

 ف*درتل 

للد ار مأ وملُ ن ما لاعد, مها الهـحول,, مها القللهِ, مها  دثبل اما وكعع, قلل:  دثبل ْمو خ   

عاط قلل: رفع  وأا ال يأفا  ْال ف  ل.  ا البلس  ي  ار     ـولمد ْف  ُخَعُأ ُ ا  اَلُْأََاُأُت القُو 

ـه  هدثبل امهها وكعهع, قههلل:  هدثبل ْمهـي, مهها ْلأا عهـل, مهها ْمهـي ْلهحلل, قههلل ممهأو مهها 20856  

عاط قلل: كلف يو. ريهن, فقهلل: ال تهـمَي ْ هل ي, فهـع*َك الهأين لهـي,  عـموف, فـي قول  القُو   ي  ار  
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ت ف قللن: كلف الـحوأ ال  عبـي مــ  الطأيق قلل: فقلل ل ل: كعو مأفن قو  ول ا ا َي خــَـي ونلـ 

 يطعق  ْال مَأ  فأفا  و ده 

لـحول, مها ْرًهل , مها ـ  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبـي ْمو  الوية, ما ا20857  

ت : فـلُْ   ْلهـ   وهأ ال يأفاه  ْال مَهأ ,  عاط قلل: ْ ل قو  ي  ارُ   الـح ِ, ما وأين فـي قول : القُو 

فأفا  و ده  وْ ل ْ لُْ : فإُ ل  َن ْ ل   فوصَ ل الأين, فقهلل ل هل: ا َهي خــَهـي وصَهـي لهـي 

 الطأيق 

يهة, مها ممهأو, مها قا هد , مها ارممهش, قهلل: ـ  دثبل اما وكعع, قلل:  هدثبل ْمهو  الو20858  

 لألن تـمعـِ ما ْمأامعـِ: مـِ مأفن ْ لُْ ف قلل: فـي ًأف , مغ   ًأف  مب ل 

ي  20859   ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, ما قُْلن  ْف  ُخَعُأ ُ ها  اَلهْأَُاَأُت القُهو 

عاط قلل: القوي  فـي ال*باة, ار عا ف ته : ُْه  لهـِ ارُ   ـعـمل ُول ـي  قلل: وقطكأ لبل ْف الذي رْت  ا قو 

هعا اهلنت تهدموه, قهلل ل هل: كوُهـي  تـَث  لوعْ ل  ْـ  َْروامل وْف ار لُة الْهـي رْت  به  ُْ هل   

ت  وْ لُْ    ورا ي, وكأه ْف يلْدمأمل, فذلك  ل رْت  ا قو 

َهـعلف, مها  امهأ, مها قُْهلن , قوله : يهل ْمُهن   دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل:  دثبل ْمو ل   

عاط قلل: مـغبل ْف قوت  كلُهن لهأمة  هل ْروا نبهـم مل   ي  ارُ   َأهط ْف  ُخَعُأ ُ ا  اَلْأَُاَأُت القُو  اَلُْأَا 

 ومـغبل ُْ   ن الـحوض مدلو وا د  وْ ل ْ لُْ  فإُ  ْ أمل ْف تـمَي خــَ  

: قللَُن َْ دامطمل: يل ْمُن  ـ  دثبل  ول , قلل:  دثبل مم20860   أو, قلل:  دثبل ْلَـلً, ما اللدي 

عاط ومي الـولرية الْـي نمْ , قلل الَهعخ: مهذه القهو   قهد  ي  ار   هط ْف  ُخَعُأ ُ ا  اَلْأَُاَأُت القُو  اَلُْأََاأ 

رْيهن  هعا اقْـههع ال*هخأ , ْرْيههن ْ لُْه ,  هل يههدريك  هل مههيف قللهن:  َهعن قد ا هه  فـهـِ يحههب  ْف 

 يخوُبـي فـي َُلي, فأ أُـي ْف ْ َي خــَ  

ـ  دثبـي يوُس, قلل: ْخَأُل اما ومب, قلل: قلل اما قيد, فهـي قوله : قللُهَن َْ هدُامطمل: يهل 20861  

ـَـمك مقوته  وْ لُْه , فقللهن: ْ هل  ي ار ع اط فقلل ل ل: و ل م  َأهط ْف  ُخَعُأ ُ ا  اَلْأَُاَأُت القُو  ْمُن  اَلُْأَا 

ت  فإ ُ  كَو ال*خأ  الْهـي مـهـ  م هأ آل فهالف, وكهلف ال ي َهَ ل نوف لهَاة َُهأ  وْ هل ْ لُْه  قو 

ـَُو , أي, وْوعأي لهـي ْلهـ   بزلهك, فاأفهن ْف قلهك  به   فإُـي لـمل ا ن ْنموه قلل: كوُـي ُخـ

 ْ لُة 

َأهط 20862   ْف  ُخَعهُأ ُ ها   ـ  دثبل اما  معد, قلل:  دثبل لــمة, ما اما ْلحلل قللَُن يل ْمُهن  اَلهُْأَا 

ت  وقول  ل ل  ل قلل: ُْف  ا َي خــَـي, ل ال يأا  ب ل وع ل  عاط لـمل رْت  ا قو  ي  ار   اَلُْأَُاَأُت القُو 

  ـمل ي أه, فزانه قلك فـع  رنَة 

 27اآلية : 
ُحهُك ْ َ هدُا اَمبُُْهي  ُمهلتُ  يهدط َُْف ُْط   ُأُ ي القول فهـي تأويهـل قوله  تاللهـ :  َقُهلُل ْ ُ هُي ْطر  َعا  ُمـُهُ  ُْف تُهأَاط

ههاُ  ط    دُط ي ْ ف ُوههلُن ّللا  يههدط َُْف ُْوطههق  ُمـَُعههُك ُلههُْو  ُ  ُوُ ههَ ْطر  بههد  ههَا م  ههأاِ فُم  ََ ُوهه ٍ فُههإ َف ُْتَُمَمههُن ُم  ثُُمههلُ ُي   

عُا    لل ح   ال* 

يهدط     ُحهُك  يقول تاللـ  قكأه: قلُل ْمو الـمأْتـعا الـْـعا لقهـ  ل مهل  وله  لهـمول : ُْ هـي ْطر    َُ ط َْف ْ

ُأُ هـي: مـههـ  ْف  ُوه ٍ يابههـي مقوله : ُمـههـ  ْف تُأَاط ُأُ هـي ثُُملُ ههـُي    َْ هدُا اَمبُْههـي  ملتُهـَعا  ُمـههـ  َْف تُأَاط

أط , مـماب :  ُو ,  ا قول البلس: آاأ  ن ف و يُأاط تثـعَبـي  ا تزويو ل رمي  لوعْـي ثملُـي   

هأه, مهـماب : ْمطعْه  قلهك, كمهل يقهلل: ْخذته  فأُهل آخهذه  ْثلمك ن والاأب تقول: ُُْاأت ارا عأ آاط

و    ما  ْمل الاأمـعة  ا ْمل الَ*أ  ْف لغة الاهأب: ُْاهَأت نال هي ف هو  هأاور, وآاأته  

, ْران فهـلمـْ  وكهأف ْمهـلمل مبهدي  أ  َءُاأ, يأيد: ْفاـْ   قلل: وقلل ماضه ِ: آاهأه ف هو  هءاا  ف و  ط

ا  ُو : اللبوف اال صدال امبْ  الْـي قو   ل  ول  ُرَمي  ول  مــع   لوعْ  ثملُـُي  و , والـح 

ُ  يقول: فإف ْتـمـمن الثملُـي الـحو  مَهأا الْهـي وهأًْ ل    َبد  َا م  ََأا فُم  وقول : فإَف ْتـُمـَمُن ُم

, فواـْ ل مَأ  و , فإ للف  ا مبد , ولهـعس  هـمل اوهْأًْ   مــعك مإُ ل ي ْيل  ْ دا امبْـي 

هأا مـهـعك مــعك مله ََ ُو  ُم يهدط َْف ْوطهق  ُمـُهـَعُك مهـلوْأاً الثملُهـي الهـح  َب تزويوهك امبْهـي ُو هل ْطر 

عُا فـي الوفـلن مـمل قـن لك  كمل: لل ـح  ُا ال*  ط    ي َْف ولُن ّللا  ـ  دُط  ُلُْـو 
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هه20863   ط    دُط ههـي َْف وههلُن ّللا  ُا ـهه  ههدثبل امهها  معههد, قههلل:  ههدثبل لـههـمة, مهها امهها ْلههحلل ُلُْـو 

لا ال*حَة والوفـلن مـمل قـن  عُا ْي فـي  ط لل ـح   ال* 

 28اآلية : 
ط  القول فـي تأويـل قول  تاللـ :  َقُلُل قُل ُك مَُعب هي ُومَُعبُهُك ُْي ُمهل ارُاـُهَعا  قُُضهَعنط فُهالُ مطهَدُواُف ُمـُهي  ُوّللا 

عل      ُمـُُ  ُ ل ُُقطولط ُوك 

ي ُومُهـَعبُُك ْي مهذا الهذي قـهن  ها ُْهك يقول تاللـ  قكأه: قلُل و ول  ر    مـي الـمأْتـعا قلُك مُـَعبـ 

ُوه , وااهب مـعبهـي ومهـعبك, مـهـ  كهل وا هد  بهل  ابـي ْ دا امبْـعك مــ  ْف آاأ  ثملُهـي    تزو 

 الوفـلن ل*ل َ  مـمل ْواب ل  مــ  َُل  

ُمل ارُاـُـَعا  قُُضَعنط يقول: ْي  اراـهـعا  ها الثمل   ُهـي الهـحو  والاَهأ الهـحو  قضهعن, وقول : ْيـ 

يقول: فأنن  ب ل فوفـعْ  ل رم  نبـمك و لوعْك فاُل مطهَدُواُف ُمـهـي  يقهول: فـهـعس لهك ْف تاْهدي 

, فْطللَبـي مأكثأ  به , و فهـي قوله : ْي هـُمل ارُاـُهـَعا  صهـة يوصهل م هل ْي  مـهـ  الهدوا., «  هل»مــي 

, وَُْد قول الَلمأ:وقمِ ْمل الاأمـعة ْف مذا ْكثأ فـي كال. ا  لاأب  ا ْي 

ي ُْل تلم عط   يص  ُمــ  ْثَأ  ال ذ  عُحأ   وْي  طمل  ل ْتََُاُا  فإُ بـ 

أناس:    وقلل مَـلس ما   

افُق ـعدُ ْلـ  الـُمقلُ ة  ال يُُأامل   ي  ل وْي ُك كلُف ُوأ   فُأُيـ 

عـل  كلف اما ْلحلل يأا م   ط ُمــ   ل ُُقطولط ُوك   ذا القول  ا ْمـي الـمأْتـعا وقول : ُوّللا 

ـ  دثبل اما  معد, قلل:  دثبل لــمة, ما اما ْلحلل, قلل: قلل  ول  قلُك مُـَعبـي ومُـَعبُُك 20864  

اه , وْقهل.  اه   عهـل  فزو  ط ُمـهـ   هل ُُقطهولط ُوك  ُمل ارُُاـُـَعا  قُُضَعنط فاُل مطهَدُواُف ُمـهـي  قهلل: ُاهِ  وّللا  ْيـ 

فـي رملية نبـم , و ل يحْل, ْلـع   ب , وقواة  ول  صَورا ْو ْخْ هل: وأفهـل  ي َـع , ويامل ل 

 ْو لُـع ل 

, قلل: قهلل امها مَهـلس 20865   ـ  دثبل  ول , قلل:  دثبل ممأو, قلل:  دثبل ْلَـلً, ما اللدي 

 ,  الـولرية الْـي نمْ  مي الْـي تزو 

ُحهُك ـ  دثبـي يوُس, قلل: ْخَأُل اما ومب, قلل: قل20866     َُ ط يهدط َْف ْ ل اما قيهد, قهلل له  ُْ هـي ْطر 

ي    ْلـ  آخأ االُية, قلل: وْيْ مل تأيدْف تب حبـيف قلل: الْـي  ُأُـ  َْ دُا اَمبُْـي  ملتُـَعا  ُمــ  َْف تُأَاط

اه   ومبهـحو  نمْك, قلل: ال  ْال ومي مأي ة  ـمل نخـل َُلك مـهـع ل, فقهلل: مهي مبهد  كهذلك, فزو 

ُمل ارُُاـُـَعا  قُُضَعنط قلل ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:الذي قـبل فـ  ي قول : ْيـ 

: قههلُل قلههُك مُـَعب ههـي 20867   ـهه  ههدثبل  ولهه , قههلل:  ههدثبل ممههأو, قههلل:  ههدثبل ْلَههـلً, مهها اللههدي 

ُمل ارُاـُـَعا  قُُضَعنط ْ ل ثملُـعل, وْ ل مَأا   ُومُـَعبُُك ْيـ 

َأُل اما ومب, قلل: ْخَأُـي اما ل عاة, ما مملر  مها نزيهة, ـ  دثبـي يوُس, قلل: ْخ20868  

ُمل ارُُاـُـَعا  قُُضَعنط فاُل مطَدُواُف ُمـهـي   ما يحع  ما لاعد, ما القللِ ما  ـحمد, ولأل  رال قلل ْيـ 

 قلل: فقلل القللِ:  ل ْمـللـي ْي  قلك كلف, ُْـمل مو  ومد وقضلن 

ط ُمــ   ل ُُقطولط    عـل  يقول: ون مــ   ل ْواب كهل  وا هد  بهل ل*هل َ  مـهـ  َُله   وقول : ُوّللا  ُوك 

 م ذا القول, و عد و َـعظ  كللذي 

ط 20869   ـ  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبـي  ول,, ما اما اهأي , مها  هـولمد ُوّللا 

عـل  قلل: و عد مـهـ  قهول  وله  وُخُْبه   وقكهأ ْف   وله  وصهل َ  لهـمل تالقهدا ُمــ   ل ُُقطولط ُوك 

هُي  وله  م*هل  ها الا*هي  الْهـي ت هوف  هع الأمهل ,  مـعب مل مذا الاقد, ْ أ ْ دا امبْهـع  ْف تاط 

فأمطْ  ْيله, فذكأ ماض ِ ُْ ل الا*ل الْـي ااـ ل ن ل  آية  وقلل ماض ِ تـك م*ل ْمطهله ْيلمهل 

 اَأيـل مــع  اللال.  قكأ  ا قلل قلك:

, قهلل: ْ هأ يابهـي ْمهـل ـ  دثبل  و20870   ل , قلل:  دثبل ممأو, قلل:  دثبل ْلَـلً, مها اللهدي 

الـمأْتـعا ْ دا امبْـع  ْف تأتـع , يابـي ْف تأتـُي  وله  ما*هل, فأتْه  ما*هل, وكلُهن تـهك الا*هل 

م*ل الْونم ل ْيله ُ ـُك فـي صور  رال, فدفا ل ْلهـع , فدخهــن الهـولرية, فأخهذت الا*هل, فأتْه  

مل رآمل الَعخ قلل: ال, ا ْـع  مغعأمل, فألقْ ل تأيد ْف تأخذ نعأمل, فال يقع فـي يهدمل ْال  مهي, م ل فــ

واال يأن نمهل, وكهل قلهك ال يخهأ, فهـي يهدمل نعأمهل فـهـمل رْا قلهك ممهد ْلهـع ل, فأخأا هل  اه , 
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ْمطبهـي  فُأُم  م ل  ثِ ْف الَعخ ُهد. وقهلل: كلُهن ونياهة, فخهأ, يْـقهـ   وله , فـهـمل لقهـع  قهلل:

ل راهل  الا*ل, فقلل  ول : مي ُمُ*لي, فأم  ْف ياطع , فـلخْ*مل, فأضعل ْف يواال مهـعب مل ْو 

يــقلممل, فأتلممل  ـك يـمَي, فقلل: ضاومل فـي اررض, فما  مـ ل ف ي ل , فاللهـو ل الَهعخ فـهـِ 

مَد ن ما مَـلس  يطق ل, وْخذ  ول  مـعده فأفا ل, فْأك ل ل  الَعخ, فأُم  ل  مَأ لبـعا  قلل 

 كلف  ول  ْ ق  مـللوفـلن 

ـ  دثبـي يوُس, قلل: ْخَأُل اما ومب, قلل: قلل اما قيد: قهلل يابهـي ْمهـل الهـولرية لهـمل 20871  

ا ههل لههـمول : ْنخههـل قلههك الَههـعن فخههذ م*ههل, فْوكههأ مـههـع ل, فدخههـل, فـههـمل وقههـو مـههـ  مههـلب  قو 

قلل: ارنطنمهل وخهذ ْخهأا   لُ هل, قهلل: فأن مهل, ثهِ قمهب الَـعن, ًلرت ْلـع  تـك الا*ل, فأخذمل, ف

لـعأخذ ْخأا, فطلرت ْلـع  كمل مي, فقلل: ال ْرنمل, فاهل قلهك ثالثهل, فقهلل: ارننمهل, فقهلل: ال ْاهد 

نعأمل الـعو., فـللَْن ْلـ  امبْ , فقلل المبْ : ْف قواك لبَـي   قكأ  ا قلل الْهـي كلُهن آيهةِ م*هل 

 مــع  اللال.:ْمطلمل  ول  اَأا عـل 

ـ  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبـي  ول,, ما ْمـي م أ, قلل: لألن م أ  هة 20872  

قلل: ْ ل م*ل  ول , فإُ ل خأ, م ل آن.  ا الـوبة, ثهِ قَضه ل ماهد قلهك اَأا عهـل مـهـع  اللهال., 

 فـقـي  ول  م ل لـعالِ, فدفا ل ْلـع  

 29اآلية : 
ها ُالُ هب  الط هور  ُُهلراِ القول فـي تأويـل  ـ    آُُهُس    وُل  ارُاُل ُوُللُر م أَُم ل قُُضُ   ط قول  تاللـ : َفُـُم 

َِ تُ*َ  ُا الب لر  لُاُـ  ط َبُ ل م ُخٍَُأ َُْو ُاَذُو ٍ       َِ ـ    اَ  طثطُواَ ْ ُ ُي آَُُلنط ُُلراِ ل اُـ ُي آت ع ط  ُطـطوُف   قُلُل رَم

ـمل وفـ    ول  صل َ  ارال الذي فهـلرق  مـهـع , مبهد ُْ ل ه  ْيهله امبْه , يقول تاللـ  قكأه: فـ   

له  ها اراـهـعا, ْتهـم مل وْكمـ مهل, وقلهك الاَهأ الهـحو , مـهـ  ْف ماه  ْمهل  وقكأ ْف الذي وفـ 

ََأا ْخأا  قكهأ  ها قهلل: الهذي قضه   ها قلهك مهو  الاــِ قد روا مب  ُْ  قلل: قان  ع الاَأ ُم

ََأ: ُو  الاُ  الـح 

ـ  دثبل اما مَلر, قلل:  دثبل مَد الأ ما, قلل:  هدثبل لَهـعلف, مها مطهلن مها اللهل ب, 20873  

 ما لاعد ما اَـعأ, قلل: لألن اما مَـلس: ْي  اراــعا قض   ول ف قلل: خعأممل وْوفـلممل 

َُهـعأ    , مها  دثبل اما وكعع, قلل:  دثبل ْمـي, ما لَـعلف, ما مطلن ما اللل ب, ما لاعد مها اط

 اما مَـلس ل ل: ْي  اراــعا قض   ول ف قلل: ْتـم مل وْخعُُأممل 

 دثبـي  ـحمد ما مملر , قلل:  دثبل مَهـعد ن مها  وله , قهلل:  هدثبل  وله  مها مطَهـعد , مها    

َُـعأ, ما اما مَـلس, قلل: قض   ول  آخأ اراــعا   ْخع , ما لاعد ما اط

ا مَـعد , ما الـح ِ ما ْمـلف, ما م أ  ة, ل ل امها مَهـلس: ْي   دثبل اما وكعع, قلل:  دثبل ام   

 اراــعا قض   ول ف قلل: ْتـم مل وْوفـلممل 

َُهـعأ, مها لهاعد مها      دثبل اما  معد, قلل:  دثبل لــمة, قلل: ثبـي اما ْلحلل, مها   عهـِ مها اط

: ُْهـي ْرا  ر اهالِ تَْْهع الاـهـِ, ْخَأُهـي ْي  اَـعأ, قلل: قلل ي هوني مهـلل وفة وُْهل ْتهـو  ز لـهـح  

ََأ الاأب, يابـي اما مَـلس, فلهل ـ   اراــعا قض   ول ف قـن: ال ْمــِ, وُْل االُف قلن. مــ  ُ 

, فقهلل امها مَهـلس:  ما قلك فــمل قد  ن   ة لألن اما مَـلس مها قلهك وْخَأته  مقهول الهـع وني 

ـ و, قههلل لههاعد: فقههد ن الاههأال فـقهههـعن قضهه  ْكثأممههل وًْعَ مههل, ْف البَههـي  ْقا ومههد لههـِ يخههـ
 الـع وني, فأخَأت , فقلل: صدل, و ل ُْزل مــ   ول  مذا, ون الاللـِ 

َُهـعأ, قهلل:     قلل: ثبل يزيد, قلل:  دثبل ارصَغ ما قيد, ما القللِ ما ْمـي ْيوب, ما لاعد مها اط

 ْمـهـِ, وُْهل يو  هٍذ ال ْمـهـِ, لألبـي رال  ا ْمل الب*أاُـعة: ْي  اراــعا قض   ول ف قـن: ال

فـقـعن اما مَـلس, فذكأت ل  الذي لألبـي مب  الب*أاُـي, فقلل: ْ ل كبن تاــِ ْف ثملُهـعل وااهب 

دُته  الْهـي ومهده,  مــع , لـِ ي ا َُـي  ن ُقص  ب ل وع ل, وتاـهـِ ْف ن كهلف قلضهعل مها  وله  م 

 فإُ  قض  مَأ لبـعا 

وُله  ارُُاهُل قهلل:  هد ث  دثبل مَأ, قلل:  دث    ل قُُضه   ط بل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, ما قُْهلن  فُـُهـم 

 اما مَـلس, قلل: رم  مــع  َُـي  ن ْكثأمل وًْعَ ل 
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, قهلل: 20874   ـ  دثبل اما وكعع, قلل:  دثبل ْمـي, ما ْمـي  اَأ, ما  ـحمد ما كاهب القطُأ,هي 

 « َْوفـلمطمل وْتُـم  طمل»اراــعا قض   ول ف قلل:  لط ل رلول ن صـ  ن مـع  ولـِ: ْي  

مهـعأ, 20875   ـ  دثبل ْ مد ما  ـحمد الطولي, قلل:  دثبل الـحمعدي ْمو م هأ مها مَهد ن مها الز 

قلل:  دثبل لَـعلف, قلل: ثبـي ْمأامعـِ ما يحع  ما ْمـي ياقوب, ما الـح ِ ما ْمـلف, ما م أ  ة, 

ََُأا  عهـُل: ْي  ارُُاـُهـَعا  قُُضه  » صهـ  ن مـعه  ولهـِ قهلل: ما اما مَهـلس, ْف رلهول ن لهأَلنط ُا

وُل ف قلل: ْتُـم  طمل وْكُمـُ طمل  «  ط

ُأي , قلل: قلل  هـولمد: 20876   ـ  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبـي  ول,, ما اما اط

وُلهه ف قههلل ُلههَوُف ْلههأُلط ْي  ارُ »ْف البَههـي  صههـ  ن مـعهه  ولههـِ لههأل اَأا عههـل:  ُاـُههـَعا  قُُضهه   ط

مطمل وَْوفـلمطمل ُ تَُـلُرُ  ُوتُاللـ , فُلأُلُ ط, فُقلُل: ْمُأ  عـُل, فُلألُ ط فُقلُل: ُلَوُف ْلأُلط ّللا  قكهأ  ها «  َْلُأافـ 

ََأ مَأا ْخأا: ُو  وقان مــ  الا ََأ الـح   قلل: قض  الاُ

 دثبل ْمو ملصِ, قهلل:  هدثبل معله  و دثبهـي الهـحلرث, ـ  دثبل  ـحمد ما ممأو, قلل: 20877  

ل قُُضه   قلل:  دثبل الـحلا, قلل:  دثبل ورقلن امعال, ما اما ْمـي ُـوعن, ما  ـولمد, قوله : فُـُهـم 

وُل  ارُُاُل قلل: مَأ لبـعا, ثِ   ث ماد قلك مَأا ْخأا    ط

ُأي , ما  ـولمد قُُضه   وُله   دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل:  دثبل  ول,, م    ا اما اط

 ارُاُل مَأ لبـعا, ثِ   ث ماد قلك مَأا ْخأا 

ـ  دثبـي الـمثب , قلل:  دثبل  الق ما مَل., قلل:  دثبل ْمـي, ما قُْلن , قلل:  دثبل ُْس, 20878  

ول  ولهدت  قلل: لـمل نمل َُـي  ن  ول  صل َ  ْلـ  ارال الذي كلف مـعب مل, قلل ل  صل َ : كل  

مــ  نعأ لوُ ل فـك ولد, فامد, فأفع خعلالِ مــ  الـملن, فــمل رْت الـخعلل, فزمن, فوللهن اولهة 

قل, ْال  ول  وا د , فذمب مأوالنما  قلك الال.   فولدف كـ ا  مـط

ل قُُضه   وُله    هَا الُ هب  الطهور  ُهلرا يقهول تاللهـ  قكهأه: فُـُهـم  ـ    آُُهُس    ارُاهُل  وقول : ُوللُر مأَم

هَا الُ هب  الط هور  يابهـي مقوله : آُهس: ْم*هأ  ـ    ولخ*ل م ِ ْلـ   بزل   ا  *أ آُُهُس    ُوُللُر م أَم

ل,:  وْ س  كمل قلل الاو 

ُا الط ور  فُُمأ    َُُ دَُرنُاُُ  ُابلُ َع      َأمـلُف فُُضلٍن فـل  آُُُس خ 

الأوايهة مهذلك فـعهـمل  ضه  قَهل, نعهأ ُْهل ومبـحو الذي قـبل فـي قلك قلل ْمل الْأويهـل  وقهد قكأُل  

 ُذكأ م بل ما   ل لـِ ُذكأ قَل  قكأ  ا قلل قلك:

هَا الُ هب  الط هور  ُهلرا 20879   ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لهاعد, مها قُْهلن  آُُهُس   

ي آَُُلنط ُلرا: ْي ْ للن ُلرا  : اَ  طثطوا ُْـ  ـ     قلُل رَُم

   الطور فـعـمل  ض  مَوامده, و ل فـع   ا الأواية ما ْمل الْأويـل وقد مـع بل  اب  

ي آَُُلنط ُلرا يقول: قلل  وله  رمـه : تهـم  ـوا واُْسهأوا: ُْ هـي ْم*هأت    ـ    اَ  طثطوا ُْـ  وقول : رَُم

ُا الب لر  يقهول: ْو آته َب ل يابـي  ا البلر م ُخٍَأ ْو ُاَذُو ٍ       َِ ع ط ي آتـ  ـع ِ مقطاهة نـهـعسة  ها ُلرا لُاُــ 

َذ ة  ا ْصل الَوأ  و ب  قول اما  قَل:  الـحطب فـع ل البلر, ومي  ثل الـو 

أ    اٍر ُوال نُم  ذُا نعُأ ُخو  َلُا لُُ لُاَزُل الـو  ـَُْـم  بط لُـَعــُـ  يُـ  ً  مـلتَُن ُ ُوا

ان الههـ   ههذو  م لههأ الـوعههـِ, وم ههل قههأْت قههأ  ذو  لغههلت لـاههأب ثههالث: ا  حولق والَ*ههأ  وفههـي الههـو 

وما  ْمل ال وفة, ومي ْو أ الـغلت الثالث فـع ل: وُاذو  مَْهـ  الـوعهـِ, وم هل قهأْ ْيضهل ماه  

ان ال وفة  ومذه الـغلت الثالث وْف كا   َ ورات فـي كال. الاأب, فهـللقأان  مأوه أمل ْموهب  قأ 

, وْف لـِ ُْ أ قأان   ا قأْ مغعأ ارو أ  ب ا   ومبـحو الذي قـبل فـي  اب  الـُوذو  قهلل ْمهل  ْلـي 

 الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:

, قلل:  دثبل مَد ن, قلل: ثبـي  الوية ما مــي, مها امها مَهـلس, قوله  20880   ـ  دثبـي مــي 

ُا الب لر  يقول و لب   َْو ُاَذُو ٍ   

والهـوذو : ْصهل ـ  دثبل مَهأ, قهلل:  هدثبل يزيهد, قهلل:  هدثبل لهاعد, مها قُْهلن  َْو ُاهَذُو ٍ 20881  

 ووأ  فـع ل ُلر 
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ي آَُُلنط      دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل:  دثبل ْمو لَـعلف, ما  امأ, ما قُْلن , قول  ُْـ 

ًُُأف هل البهلر, فهذلك قوله  َْو  ُا الب لر  قلل: ْصل الَوأ  فـي  َب ل م ُخٍَُأ َْو ُاَذُو ٍ       َِ ع ط ي آتـ  ُلرا لُاُــ 

 : الل او فـع  البلر  قلل ُ َامأ, وقلل قْلن  َْو ُاَذُو ٍ: ْو وطاـة  ا البلر ُاَذُو ٍ قلل

ـ  دثبـي  ـحمد ما ممأو, قلل:  دثبل ْمو ملصِ, قلل:  دثبل معل  و دثبـي الـحلرث, 20882  

هاُ   قلل:  دثبل الـحلا, قلل:  دثبل ورقلن امعال, ما اما ْمـي ُـوعن, ما  ـولمد, قول  َْو ُاهَذُو ٍ   

 الب لر  قلل: ْصل ووأ  

هُا     هُأي , مها  هـولمد َْو ُاهَذُو ٍ     دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبـي  ول,, ما امها اط

 الب لر  قلل: ْصل ووأ  

هُا الب هلر  20883   ـ  دثبـي يوُس, قلل: ْخَأُل اما ومب, قلل: قلل اما قيد, فهـي قوله  َْو ُاهَذُو ٍ   

 لاون  ا الـحطب الذي فـع  البلر, قلك الـوذو  قلل: الـُوذو : ا

َِ تَُ*ُطـطوُف يقول: لاـ ِ تلُخبوف م ل  ا الَأن, وكلف فـي وْلن     وقول : لُاُـ  ط

 30اآلية : 
َُلُرُكة   ي ارَيُما  ف ي اَلَطَقاُة  اَلمط ً  ن  اَلُوان  ا ُول ُي    َ ُْتُلُمل ُطون  ُا  القول فـي تأويـل قول  تاللـ : َفُـُم    

عُا    ط ُرب  اَلاُللُم  وُلُ  ْ ُ ُي ُُُْل ّللا  َ ُوُأ   ُْف يُمط  ال

ً  ن اَلهُوان      هَا ُوهل ُي    َا ُالُ ب  الط ور  ُطهون  يقول تاللـ  قكأه: فــمل ْتـ   ول  البلُر الْـي آُُُس   

ّ , ومو الُب الواني ومدوت , والَلً ن يومع ووا ً ن ووطَف  ارُيـُما  يابـي مـللَلً ن: الَ

ًُ  واريـما: ُان  ا الَلً ن ما يـمعا  ول   ومبـحو الهذي قـبهل فهـي قلهك قهلل  َططو ّ : ال والَ

 ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:

ـ  دثبـي  ـحمد ما ممأو, قلل:  دثبل ْمو ملصِ, قلل:  دثبل معل  و دثبـي الـحلرث, 20884  

ً  ن  قلل:  دثبل الـحلا, قلل:  دثبل ورقلن امعال,  هَا وهل ما اما ْمـي ُـوعن, ما  ـولمد, قوله    

الُوان  اريـُما  قلل اما ممأو فـي  ديث  مبد الطور  وقلل الـحلرث فـي  ديث   ا وهلً ن الهواني 

 اريـما مبد الطور ما يـمعا  ول  

هُأي , مها  هـولمد فُـُهـم      ل ْتلمهل  دثبل القللِ, قلل:  هدثبل الهـحلعا, قهلل: ثبهـي  وهل,, مها امها اط

ق  الواني ما يـمعا  ول  مبد الطور  ً  ن  الُوان  اريـُما  قلل: و  َا ول ُي     ُطون 

 وقول : فـي الَطَقاة الـمَـلركة  ا صـة الَلً ن   

وتأويـل ال ال.: فــمل ْتلمل ُلنا ن  ول   ا ولً ن  الواني اريـما فـي الَقاة الـمَهـلركة  به    

و عُا  ا الَوأ : َْف يل  ط ط ُرب  الاللُـم  ي ُْل ّللا   ُل  ُْـ 

َ ُوُأ  : مبد الَوأ   قكأ  ا قلل قلك:   ُا ال  وقـعـل: ْف  اب  قول    

هَا 20885   ُي    ل ْتلمهل ُطهون  ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  هدثبل لهاعد, مها قُْهلن , قوله  فُـُهـم 

َـلرُ  ي الَطَقاُة  الـمط وُله  ولً ن  الُوان  اريـُما  فـ  َ ُوُأ   قلل: ُوني  ها مبهد الَهوأ  َْف يهل  ط ُا ال ُكة    

عُا  ط ُرب  الاللُـم   ُْـي ُْل ّللا 

وقـعـل: ْف الَوأ  الْـي ُلنا  ول   ب ل رم : ووأ  ُمَوُله   وقهلل ماضه ِ: مهل كلُهن وهوأ    

عق  قكأ  ا قلل قلك: ـ   الاـط

بهـي ْمهو لَهـعلف, مها  امهأ, مها قُْهلن , فهـي ـ  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قهلل: ث20886  

َ ُوُأ   قلل: الَوأ  موله   قهلل  امهأ, مها قُْهلن : م*هل  وله   ها  ُا ال قول  اَلَطَقاُة الـمَـلُرُكة    

 الاَُول  والَوأ   ا الاَُوُل  

ـ  دثبل اما  معد, قلل:  دثبل لــمة, ما اما ْلحلل, ما ما   ها اليهْ ِ, مها ماه  20887  

ي آَُُلنط ُلرا قلل: خهأ, ُهـحومل, فهإقا مهي وهوأ   ها الاـط هـعق, وماه  ْمهل ال ْهلب ْمل ال اــِ ُْـ 

 يقول: مي ُمَولوة 

ـ  دثبل اما وكعع, قلل:  دثبل ْمو  الوية, ما ارممهش, مها ممهأو مها  هأ  , مها ْمهـي 20888  

, وههوأ  ُلههَمأان مَههـعد , مهها مَههد ن قههلل: رْيههن الَههوأ  الْههـي ُههوني  ب ههل  ولهه  مـههـع  اللههال.

 خضأان تأف  
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 32- 31اآلية : 
َِ يطاُق هبَ  هَدم أاِ ُولُه ل ُرآُمل تَُ ُْز  ُكأُُ ُ ل ُاهَف  ُول هُ   ط  القول فـي تأويـل قول  تاللـ : َُوَُْف َُْلق  ُمُ*لُ  فُـُم 

ب ههعُا ك  اَلههـطَك يُههدُُ  ف ههي ُاَعَ ههُك تُ  ههُا االُ   وُلههُ  َُْقَ ههَل ُوالُ تُُخههَو ْ ُ ههُك    ههَا ُنَعههأ  لطههُوٍن يُمط َ, مَُعُضههَُن    َخههأط

َِ ُكلُطواَ قُ  م ُك ْ لُُ  ف َأُمَوُف ُوُ ـُ     ْ ُ  ط ا ر  َمب  فُذُاُ ُك مطَأُملُُلف     ُا الأ  َِ ْ لَُعُك ُابُلُ ُك    ق عُا ُواَضمط َو لِ فُلل 

   

ط رب  الاُللُههـ    عا  وَْف َْلههق  ُمُ*ههلُ  يقههول تاللههـ  قكههأه: ُطههوني  ولهه : ْف يههل  ولهه  ُْ ههـي ُْههل ّللا  م 

ل رآمل  ول  تَُ ُْز  يقهول: تْهـحأ   وتضهطأب كأُ  هل اهلف   فألقلمل  ول , ف*لرت  عة تلا  فُـُـم 

ب لف, ومي ُو   اأوف  ا ُْوا  الـحعلت, ومهي  ب هل مسهل.  و ابه  ال هال.:  : وا د الـو  والـولف 

َدم أا يقول: ولـ   ول    ملرمـل  ب ل  كمل:كأُ ل الف   ا الـحعلت ُولـ    ط

  20889 َِ هَدم أا فهـلرا  بُ هل, ولُهـ ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, ما قُْهلن  ُول هـ   ط

 يطاُق َب يقول: ولـِ يأاع مــ  مقَ  

وقد قكأُل الأواية فـي قلك, و ل قلل  ْمهل الْأويهـل فـعهـمل  ضه , ف أمبهل ْملنته , نعهأ ُْهل ُهذكأ   

  ل لـِ ُذكأه مبللك  فـي قلك ما 

َِ يطاُق َب يقهول: ولهـِ ياقهب, 20890   ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, ما قُْلن  ولُـ

 ْي لـِ يــَْن  ا الَأل 

ـ  دثبل  ول , قلل:  دثبل ممأو, قلل:  دثبل ْلَـلً, ما اللهدي  ولُهـِ يطاُق هَب يقهول: لهـِ 20891  

 يبْسأ 

و   ُله  َْقَ ههَل ُوال تُههـُخَو يقهول تاللههـ  قكههأه: فبهوني  ولهه : يههل  وله  ْقَههل ْلههـي  وال وقوله : يههل  ط

عُا  ا ْف يضأ  , ُْـمل مو م*ل   بـ  ُا االُ    تـخو  ا الذي ت أب  ب  ُْ ُك   

ي ُاَعَ ُك يقول: ْنخـل يهد   وفهـع  لغْهلف: لهـ ْ , وْلهـ ْ  ف هـي ُاَعَ هُك يقهول:    وقول : اَلـطَك يُدُُ  فـ 

 ـي اعب قمع*ك  كمل:ف

ي ُاَعَ ُك: ْي فهـي 20892   ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, ما قُْلن  اَلـطَك يُدُُ  فـ 

 اعب قمع*ك 

    ِ  وقد مـع بل فـعـمل  ض  اللَب الذي  ا ْاـ  ْط أ ْف يدخـل يده فـي الـوعب نوف ال 

َا نعأ  لط    َ, مُـَعُضلُن     وٍن يقول: تـخأ, مـعضلن  ا نعأ مأ ص  كمل:وقول : تُـَخأط

ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل اما الـمَضل, قلل:  دثبل قأ  ما خللد, ما الهـحلا, فهـي قوله : 20893  

َا نعأ  لطوٍن قهلل: فخأاهن كأُ هل الـم*َهـلح, فهأيقا  وله   َ, مُـَعُضلُن    ي ُاَعَ ُك تُـَخأط اَلـطَك يُدُُ  فـ 

 ُْ  لقـي رم  

َِ ْلُـَعُك ُابلُ ُك يقول: واضمـِ ْلـعك يد   كمل: وقول :   ـ  ُواَضمط

هُأي , قهلل: قهلل امها 20894   ـ  دثبل القللهِ, قهلل:  هدثبل الهـحلعا, قهلل: ثبهـي  وهل,, مها امها اط

َِ ْلُـَعُك ُابلُ ُك قلل: يد   ـ  مَـلس ُواَضمط

َِ ْلُهـَعُك ُابلُ هُك قهلل: ـ  دثبل اما  معد, قلل:  دثبل اأيأ, ما لـعث, ما  ـولمد ُواضَ 20895   ـ مط

َ, مُهـَعُضلُن  هك تُهـَخأط َِ يُهدُُ  ْلُهـ  ُابُل   هـ : الهـعد, اَضمط وابل له: الذرا   والاضد: مو الـوبلح  وال هو 

َا ُنَعأ  لطوٍن     

َمب  يقهول:  ها الهـخوف والَهُأل الهذي قهد ُللهك  ها  اليبْهك  هل مليبهن  ها مهول    ُا الأ  وقول :   

 لذي قـبل فـي قلك قلل ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:الـحعة  ومبـحو ا

ـ  دثبل  ـحمد ما ممأو, قلل:  دثبل ْمو ملصِ, قهلل:  هدثبل معله  و دثبهـي الهـحلرث, 20896  

هُا  قلل:  هدثبل الهـحلا قهلل:  هدثبل ورقهلن امعاهل, مها امها ْمهـي ُهـوعن, مها  هـولمد, فهـي قوله    

َمب  قلل: الَُُأل   الأ 

ُأي , ما  ـولمد,  ثـ   دثبل الق     للِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل:  دثبل  ول,, ما اما اط

هُا 20897   َِ ْلُهـَعُك ُابلُ هُك    هـ ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيهد, قهلل:  هدثبل لهاعد, مها قُْهلن  ُواَضمط

َمب : ْي  ا الأمب   الأ 
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َمهب  قهلل: ـ  دثبـي يوُس, قلل: ْخَأُل اما ومب, قهلل: قهلل امها قيهد, 20898   هُا الأ  فهـي قوله    

 ـمل نخــ   ا الَُُأل  ا الـحعة والـخوف, وقلل: قلك الأمب, وقأْ قول ن يَُدمطوُُبل ُرُنَـل ُوُرُمَـل 

 قلل: خوفـل وًمال 

ان ْمل الـحولق والَ*هأ :    ان فـي قأان  قلك, فقأْت  مل ة قأ  ُمهب»واخْـَن القأ  هُا الأ  مَْهـن «   

ان ال وفة: الأان وال لن  و َمب  »قأْت  مل ة قأ  ُا الأ  مضِ الأان وتل عا ال لن, والقول فـي قلهك «   

ان ار *لر, فَأيْ مل قأْ القلران فم*عب   ُْ مل قأانتلف  َْقْل الـماب   َ ورتلف فـي قأ 

َا ُرم ُك يقول تاللـ  قكأه: ف ذاف الـهذاف ْريْ  مهل يهل  وله   ه   ل وقول : فُذُاُ ُك مطَأملُلف     ا تهـحو 

الا*ل  عة, ويد  ومي لهمأان, مهـعضلن تـهـمع  ها نعهأ مهأ ص, مأملُهلف: يقهول: آيْهلف و وْهلف 

وْصل الَأملف: الَـعلف, ويقلل لـأال يقول القول ْقا له ل الهـحوة مـهـع : مهلت مأملُهك مـهـ   هل 

 ها قهلل  تقول: ْي ملت تَـعلف قلك و *داق   ومبـحو الذي قـبل فـي قلهك, قهلل ْمهل الْأويهـل  قكهأ

 قلك:

هَا 20899   ـ  دثبل  ول , قلل:  هدثبل ممهأو, قهلل:  هدثبل ْلَهـلً, مها اللهدي  فُهذُاُ ُك مأملُهلف    

 ُرم ُك الا*ل والـعد آيْلف 

ـ  دثبـي  ـحمد ما ممأو, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل:  دثبل ورقلن, ما اما ْمـي ُهـوعن, 20900  

َا ُرم ُك تَـعلُلف  ا رمك ما  ـولمد, فـي قول ن فُذُاُ ُك مطأَ   ملُلف    

هَا ُرم هُك مهذاف 20901   ـ  دثبل امها  معهد, قهلل:  هدثبل لـهـمة, مها امها ْلهحلل فُهذُاُ ُك مطَأملُهلف    

 مأملُلف 

هَا 20902   ـ  دثبـي يوُس, قلل: ْخَأُل اما ومب, قلل: قلل اما قيد, فـي قول  فُهذُاُ ُك مطَأملُهلف    

َِ مــ  قلك آية ُاأف ل, وقلل: مأملُلف آيْلف  ا ن ُرمُك فقأْ: ُملتطوا   مطَأُملُُ ط

ان ار *ههلر, لههوا امهها كثههـعأ وْمههـي    ان فههـي قههأان  قولهه : فُههذُاُ ُك فقأْتهه  مل ههة قههأ  واخْـَههن القههأ 

مَْهديد « فُهذُاُ كُ »ممأو: فُذُاُ ُك مْـخَـعو البوف, رُ ل ُوف االثبـعا, وقأْه اما كثـعأ وْمهو ممهأو: 

 وف الب

واخْـههو ْمههل الاأمههـعة فههـي واهه  تَههديدمل, فقههلل ماهه  ُـحوي ههـي الَ*ههأ : ثقههل البههوف  هها ثقـ ههل   

لـْوكعد, كمل ْنخــوا الال. فـي قلك  وقلل ماه  ُـحوي هـي ال وفهة: وهدنت فأقهل مهـعب ل ومهـعا البهوف 

مهذا قهلل  الْـي تلقّ لاضلفة, رف ملتلف ومذاف ال تضلف  وقلل آخأ  ب ِ: مو  ا لغة  ها قهلل:

قلك, فزان مــ  ارلو ْلَـل, كهذا قان مـهـ  البهوف ُوُهل لهـعَ*ل مهـعب مل ومهـعا ارلهملن الـمْهـم بة, 

وقلل فـي قاُك ُْـمل كلُن قلك فـعـما قلل: مذاف يل مذا, ف أموا تثبهـعة امضهلفة فأمقَومهل مهـللال., 

بوف فـي قُاُ ُك  ا لغة قأيش ْلهـ  رف امضلفة تاقب مـللال.  وكلف ْمو ممأو يقول: الَْديد فـي ال

تهك يهل  ف َأُمَوُف ُوُ ـُ  ه   يقهول: ْلهـ  فأمهوف وْوهأاف قو ه ,  وهة مـهـع ِ, وناللهة مـهـ   قهـعقة َُو 

ق ـعُا يقول: ْف فأموف و نه كلُوا قو ل كلفأيا  َِ كلُطوا قَُو ل فـلل    ول  ُْ  ط

 

 34 - 33اآلية : 
وفط القول فـي تأويـل قول  تاللـ : َقُل هي ُمهلرط طهوف  ك  ُوُْخ  ََللِ فُأُُخلفط ُْف يَُقْـط ُُ َِ َب ط ـَنط    ُل ُرب  ْ ُ ي قُُْ

َنناِ يطُ*د قطب ي ْ ُ ُي ُُْخلفط ُْف يطُ ذ مطوف     ُي ر  ـَ   ُ ا  ب ي ل ُللُلِ فُأَُرل   مطُو َُْفُ*نط   

لف ْف ْتـعْ ِ فـهـِ ْمها يقول تاللـ  قكأه: قلل  ول : رب  ُْـي قْـن  ا قو. فأموف َُلل, فأخ   

مهها َُلههي محوههة ْف يقْـههوف, رف فههـي لللُههـي مقههد , وال ْمههـعا  ا ههل  ههل ْريههد  هها ال ههال.  وْخههي 

هُي ُرَننا يقهول:  ـَ ط ُ ا  ه ملروف مو ْف*ن  بهـي للهلُل, يقهول: ْ لها مهـعلُل ممهل يأيهد ْف يَهـعب  فُأَرل 

 موُل  ي*د قبـي: ْي يَـعا ل ِ مبـي  ل ْخلًَ ِ م   كمل:

ب هـي 20903   وفط مطهُو َْفُ*هنط    هي مهلرط ـ  دثبل اما  معهد, قهلل:  هدثبل لـهـمة, مها امها ْلهحلل وْخ 

َننا يطُ*د قطب هـي: ْي يَهـعا ل هِ مبهـي  هل ْكـهـم ِ مه , فإُه  يَ هِ  هل ال يَ مهوف   ي ر  ـَ ط ُ ا  ل للُل, فُأَرل 

ال مــ  الـخَأ, كلُن البَس ْلهـ  وقـعـل: ُْـمل لأل  ول  رم  يءيده مأخع , رف االثبـعا ْقا ااْـم

 ت*ديق مل, ْل ا  ب ل ْلـ  ت*ديق خَأ الوا د  قكأ  ا قلل قلك:
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َننا 20904   هُي ر  ـَ ط ُ ا  ه ـ  دثبـي يوُس, قلل: ْخَأُل اما ومب, قلل: قلل اما قيد, فهـي قوله  فُأَرل 

ي  رف االثبـعا ْ أا ْف ي*د قل  ها وا هد  ومبهـحو الهذي قـبهل فهـ ي قلهك قهلل ْمهل الْأويهـل  يطُ*دقطبـ 

 قكأ  ا قلل قلك:

ـ  دثبـي  ـحمد ما ممأو, قلل:  دثبل ْمو ملصِ, قلل:  دثبل معل  و دثبـي الـحلرث, 20905  

هُي  ـَ ط ُ ا  ه قلل:  دثبل الـحلا, قلل:  دثبل ورقلن امعال, ما اما ْمـي ُـوعن, ما  ـولمد, قول  فُأَرل 

ي قلل موُل  َننا يطُ*د قطبـ   ر 

 دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبـي  ول,, ما اما اأي , ما  ـولمد,  ثـ      

َننا يطُ*د قطب هـي: ْي 20906   ـ  دثبل مَهأ, قهلل:  هدثبل يزيهد, قهلل:  هدثبل لهاعد, مها قُْهلن , قوله  ر 

 موُل 

 وقلل آخأوف:  اب  قلك: كعـمل ي*دقبـي  قكأ  ا قلل قلك:  

  20907, َننا  ـ  دثبـي مــي  , مها امها مَهـلس ر  قلل:  دثبل مَد ن, قلل: ثبـي  الوية, ما مــي 

ي يقول: كي ي*د قبـي   يطُ*د قطبـ 

َننا 20908   هُي ر  ـَ ط ُ ا  ه ـ  دثبل  ول , قهلل:  هدثبل ممهأو, قهلل:  هدثبل ْلَهـلً, مها اللهدي  فُأَُرل 

ي يقول: كعـمل ي*د قبـي   يطُ*د قطبـ 

لل: ثبـي ْمهـي, قهلل: ثبهـي ممهي, قهلل: ثبهـي ْمهـي, مها ْمهـع , مها امها  دثبـي  ـحمد ما لاد, ق   

ي يقول: كعـمل ي*د قبـي  والأنن فـي كال. الاأب: مو الاهوف, يقهلل  به : قهد  َننا يطُ*د قطبـ  مَـلس: ر 

 ْرنْت فالُل مــ  ْ أه: ْي ْكَـعْ  وْمبْ  

ان فهههـي قهههأان  قولههه : يطُ*د قطب هههـي فقأْتههه  مل   ان الهههـحولق والَ*هههأ : واخْـَهههن القهههأ  َننا » هههة قهههأ  ر 

مأفاهه , فمهها رفاهه  ااـهه  صههـة « يَُ*دطقطب ههـي»موههز. ي*دقبههـي  وقههأْ ملصههِ و مههز : « يطُ*د َقب ههـي

لـأنن, مـماب : فأرلهـ   اهي رننا  ها صهَْ  ي*د قبهـي و ها از ه  ااـه  اوامهـل لقوله  فأرلهـ , 

, رُ   لألة  ا فإُك ْقا ْرلـْ  صد قبـي, مــ  وا  الـخَأ  والأفع فـي ق لك ْ ب  القأانتـعا ْلـي 

  ول  رم  ْف يألل ْخله موُل ل  م ذه ال*َة 

ي ْخلفط َْف يطُ ذ مطوف  يقهول: ُْهـي ْخهلف ْف ال ي*هدقوف مـهـ  قولهـي ل هِ ُْهـي ْرلهـن    وقول : ُْـ 

 ْلـع ِ 

 

 35اآلية : 
ع دُُ  م أُخ  َطد  ُمضط هـطوُف ْ لَُع طُمهل القول فـي تأويـل قول  تاللـ : َقُلُل ُلبُ ـَُطلُلِ فُهالُ يُ*  ه ُك ُوَُُواُلط لُ طُمهل لط

ُاُ طُمل اَلغُلل َطوُف     م َيُلت بَُ ُُْْطُمل ُوُ ا  اتَ 

يهك وُطاعبهك مأخعهك  تقهول الاهأب ْقا     هدُُ  ْي ُقو  َطهد  ُمضط يقول تاللـ  قكأه: قلل ن لهـمول  ُلبُ

ا ملضده ْمز  رال راالِ, وْملُ  و با   ـما ْرانه مس ــِ: قد ُود  فالف مــ  ُمضطد فالف, ومو   

 مــ  ْ أه: ْقا ْملُ , و ب  قول اما  قَل:

َاُْـُثٍ أُ  ط ُوَقـوط مل,ٍ مـلُت ُ َ بطوُل    ملُضَدتط ل م اُْطوٍن نعأ   ط

ههد, ثهِ الاَُضههدط, ثههِ    ههد لغهلت ْرمههع: ْاونمهل: الاُضط يابهـي مههذلك: قولهل ملضههدمل مله ِ  وفههـي الاضط

د, والاطَضد  يومع امعع قلك مــ  ْمضلن الاط   ضط

ـَطلُل يقول: وُـوال ل مل  وة  كمل:    وقول : وُُـَواُلط لُ مل لط

ـ  دثبـي  ـحمد ما ممأو, قلل:  دثبل ْمو ملصِ, قلل:  دثبل معل  و دثبـي الـحلرث, 20909  

ـَطلُل قلل:  دثبل الـحلا قلل:  دثبل ورقلن امعال, ما اما ْمـي ُـوعن, مها  هـو لمد, قوله  لُ طمهل لطه

  وة 

  دثبل القللِ قلل: قلل:  دثبل الـحلعا قلل: ثبـي  ول,, ما اما اأي , ما  ـولمد,  ثـ     

ـَطلُل 20910   ـ  دثبل  ول , قلل:  دثبل ممأو, قلل:  دثبل ْلَـلً, مها اللهدي  وُُهـَواُلط لُ طمهل لطه

 واللـطلف: الـحوة 

ـطوُف ْلُ    ـَع طمل يقهول تاللهـ  قكهأه: فهال ي*هل ْلهـع مل فأمهوف وقو ه  ملهون  وقوله : وقول : فاُل يُ* 

ُاُ طمهل الغهلل َطوُف  ْطهـمل ُوُ ها  اتَ  َُ هـطوُف ْلُهـَع طُمل فأمهوف وقو ه  م َيلت بهل ْ م َيلت بل يقول تاللـ  قكأه: فاُلُ يُ* 
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 مهل الغهللَوف فأمهوف فـللَـلن ف هـي قوله  مَيلتبهل  ها صهـة نهللَوف  و ابه  ال هال.: ُْْهـمل و ها اتَا

 و نه مَيلتبل ْي محوْبل ولـطلُبل الذي ُـواـ  ل مل 

 36اآلية : 
ََُِْأا ُوُ ه َحأ     وُلُ  م َيُلت بُل مُع بُلٍت قُللطواَ ُ ل ُمـُذُآ ْ ال  ل  ل ُاَُنمطِ    ل القول فـي تأويـل قول  تاللـ : َفُـُم 

ل عُا   َابُل م ُ ـُذُا ف ُي آمَُ  بُل ارو    ُلم 

يقول تاللـ  قكأه: فـهـمل اهلن  وله  فأمهوف و هنه مأنلْبهل و ووبهل مهـعبلت ُْ هل  وه  وهلمد     

محقـعقة  ل الن م   ول   ا مبد رم , قللوا لـمول :  ل مذا الذي ا ْبل مه  ْال  لهحأا افْأيْه   ها 

َابُل م ُ ههذُا الههذي تههدموُل ْلههـع   هها مَههـ صْ  كذمههـل ومههـلًالِ ُوُ ههل ُلههم  لن   هها تههدموُل ْلههـ  قَـههك وتههـخأ 

لـعا الذيا  ضوا قَـبل   مَـلنت  فـي ْلالفبل وآمـل بل ارو 

 37اآلية : 
ه  ُوُ ها تُ طهوفط لُه ط  بهد  هَا م  هدُُا    ِط م ُما ُاهَُن م لَل ط وُلُ  ُرم ُي َُْمـُ القول فـي تأويـل قول  تاللـ : َُوقُلُل  ط

وفُ  ـ نط الس لل مط ََ     ُملق َُةط الد ار  ْ ُ  ط الُ يط

ِط مـللـمههـحق  بههل يههل فأمههوف  هها     وُلهه   ـوعَههـل لَأمههوف: ُرم ههـي َْمـُههـ يقههول تاللههـ  قكههأه: ُوقههلُل  ط

الـمَطل, و ا الذي الن مـللأولن ْلـ  لَـعـل ال*واب والَـعلف ما واضن الـحوة  ا مبده, و ا 

  وله  مـهـع  اللهال. الذي ل  الاقَ  الـمـحمون  فـي الدار االُخأ   بل  ومذه  الرضة  ا َُـي  ن

لَأموف, وامعـل  خلًَة, ْق تأ  ْف يقول ل : مل الذي نأ  قو ه  وْمـهك ابهونه, وْضهل  ْتَهـلم  

ه , ُوُ َا تُ طوفط لُ ط ملق َُهةط الهد ار  ثهِ مهـللغ  َبد  َا م  ُمَا الُن مـلل طدُا    ي َْمـُـِ مـ  ُْن ال ُْل, ول ب  قلل: ُرمـ 

وُف يقهول: ُْه  ال يبهـون وال يهدر  فـي ق.  مدو  ن مأامل  ا  هـمط ـ هـنط الس لل  ََ الـخطلب فقهلل: ُْ ه ط ال يط

 ًـَْ ِ ال لفأوف مـلهلل تاللـ , يابـي مذلك فأموف ُْ  ال يَــن وال يبـون ل َأه م  

 38اآلية : 
ه    َِ ه ـ َمهنط لُ ط ي فُأَُوق هَد ل هي القول فـي تأويـل قول  تاللـ : َُوقُلُل ف َأُمَوفط يُأُي ُ ل اَلمهالط ُ هل ُم َا ْ لُهـٍُ  ُنَعهأ 

م عُا   ُا اَلُ لق  وُلُ  ُوْ ُ ي ر,طب  ط    ـ عط ْ لُُ  ْ لُـُ    ط  ً   يُُ لُ لفط ُمـُ  الط عا  فُلَااُل ل ي ُصَأ لِ ل اُـ ُي ُْ

ه       َِ ه هـَمنط لُ ط ـ  َا ْلُهٍ  يقول تاللـ  قكأه: وقلل فأموف روأاف قو   وللنت ِ: يهل ْي  هل الهـُمنط  هل ُم

ي فْاَدوه, وت*د قوا قول  ول  فـعـمل النكِ م   ا ْف ل ِ ول  رمـل نعأي و اَهونا لهواي,  ُنَعأ 

ل  ا ًهَخ االُاهأ ومبه  مه    فُأَوق َد لـي يل مل لفط ُمــ  الط عا  يقول: فـلممل لـي آاأا, وقطكأ ُْ  ْو 

 قكأ  ا قلل قلك:

ُأي , ما  ـولمد فُأَُوق َد  ـ  دثبل  القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا,20911   قلل: ثبـي  ول,, ما اما اط

 لـي يل مل لفط ُمــ  الط عا  قلل: مــ  الـمدُر ي وف لَُ بل  طَوخل 

ل  ا ْ أ م*باة االُاأ  ومب  م  فأموف    ُأي : ْو   قلل اما اط

يهل مل هلفط ُمـهـ  ـ  دثبل مَأ, قهلل:  هدثبل يزيهد, قهلل:  هدثبل لهاعد, مها قُْهلن  فُأَوق هَد لهـي 20912  

ل  ا ًَخ االُاأ  يَبـي م  ال*أح   الط عا  قلل: ف لف ْو 

ـ  دثبـي يوُس, قهلل: ْخَأُهل امها ومهب, قهلل: قهلل امها قيهد فهـي قهول ن فُأَُوق هَد لهـي يهل 20913  

 مل لفط ُمــ  الطعا  قلل: الـمطَوخ الذي يوقد مــع  مو  ا ًعا يَبوف م  الَبـعلف 

َل لـي ُصَأ ل يقول: اما لـي مـلالُاأ  مبلن, وكهل مبهلن  لهطن ف هو صهأح كللق*هأ  وقول : فـلَااُ   

 و ب  قول الَلمأ:

و ل   اللط يَُحُلبط َْمالُ  طا  ال* أط ا  ُُال.  مُبلمل الأ   م   

 يابـي مـلل*أوح: امع صأح   

وُله  يقهول: اُسهأ ْلهـ   اَهون  وله , الهذ   ـ هعط ْلهـ  ْلُه    ط  ً ي ياَهده, ويهدمو ْلهـ  وقول : لُاُـ هـي ْ

مَههـلنت  وُْ ههـي الُُن,طب هه ط فـعههـمل يقههول  هها ْف لهه   اَههونا ياَههده فههـي اللههملن, وُْهه  مههو الههذي يءيههده 

ويب*أه, ومو الذي ْرلـ  ْلـعبل,  ا ال لقمـعا فذكأ لبل ْف مل لف مب  ل  ال*هأح, فـلرتقهـ  فوقه   

 ف لف  ا ق*ْ  وق*ة ارتقل    ل:
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, قهلل: قهلل فأمهوف ـ  دثبل  ول , قهل20914   ل:  هدثبل ممهأو, قهلل:  هدثبل ْلَهـلً, مها اللهدي 

, فهـلَااَُل لهـي  ي, فُأَوق هَد لهـي يهل مل هلفط ُمـهـ  الط هعا  َا ْلٍُ  ُنَعهأ     َِ ـ ـَمنط لُ ط لقو  : يل ْي  ل الـُمنط  ل ُم

ي له  ال*هأح, ارتقهـ   فوقه , فهأ أ ُصَأ ل لاــي ْقمب فـي اللملن, فأُسأ ْلـ  ْل   ول  فــمل مطبـ 

لمة فأ   م ل ُـحو اللملن, فأن ت ْلـع  ومي  ْـطخة ن ل, فقلل: قد قْـن ْل   ول , تاللهـ  ن  مطبَ 

 ممل يقولوف 

 40-39اآلية : 
َِ ْ لَُعبُهل الُ  ه بطونطهط ف هي ارَرض  م غَُعهأ  اَلُحهق  ُوُ,ب هُواَ ُُْ  ط  القول فـي تأويـل قول  تاللـ : َُواَلَُْ َُُأ مطُو ُواط

عُا    ِ  فُلُسطَأ ُكَعُو ُكلُف ُملق َُةط الس لل م  َِ ف ي اَلعُ بطونُهط فُبََُُذُُلمط  يطَأُااطوُف ك  فُأُُخَذُُلهط ُواط

يقول تاللـ  قكأه: والْ َأ فأمهوف وابهونه فهـي ْرض  *هأ مها ت*هديق  وله , واتَهـلم     

ا مـهـ  مــ   ل نملمِ ْلـع   ا تو عد ن, وامقأار مهـللاَونية له   مغعهأ الهـحق  يابهـي تاهد يل ومْهو 

َِ ْلُههـَعبل ال يطَأُااطهوُف يقههول: و لهَوا ُْ ههِ ماهد  ههـملت ِ ال يَاثهوف, وال ثههواب, وال  ه رم هِ ُوُ,ب ههوا ُْ  ط

مقههلب, فأكَههوا ْمههوانمِ, ولههـِ ياـههـموا ْف ن ل ههِ مـللههـمأصلن, وُْهه  ل ههِ  ههـولق مـههـ  ْممههلل ِ 

 الـخَـعثة 

ِ   وقول : فُأُخَذُلهط    َِ ف هـي اَلـعُهـ بطونُهط يقول تاللـ  قكأه: فومابل فأموف وابونه  ا القهَّ فُبَُُهَذُلمط ُواط

:  يقول: فألقـعبلمِ امعا ِ فـي الَحأ, فغأقبلمِ فـع , كمل قلل ْمو ارلون الد ُ ل ـي 

َا ُ الل  ل  ُُُسَأتط ْلـ  مطَبُواُ    فُبََُُذتط    ُ  َُُاالِ َْخــُقَُن    ََذ   ُكبُ

 وقطكأ ْف قلك محأ  ا وران  *أ, كمل:  

ِ  قهلل: كهلف 20915   ي اَلـعُهـ َِ فـ  ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, ما قُْلن : فُبََُُذُلمط

ق ِ ن فـع    الـعـِ محأا يقلل ل  ْللف,  ا وران  *أ, نأ 

عُا يقو   َُسطَأ ُكَعُو كلُف ملق َطةط الس لل ـم  ل تاللـ  قكأه: فـلُسأ يهل  هـحمد ماهعا قـَهك: كعهو وقول : فـل

كلف ْ هأ مهءالن الهذيا ,ـهـموا َُْله ِ, ف َهأوا مهأم ِ ورن وا مـهـ  رلهول  ُ*هعحْ , ْلهـِ ُ ـ  هِ 

ل ِ  ل كلف ل ِ  ا ابهلت ومعهوف وكبهوق, وُ قهل. كأيهـِ,  ث نيلرمِ وْ وال ِ ْولـعلنُل, وُـخو  فبطُور 

ل مِ, وتطلْـحعل ُلل مِ, فإُل كذلك مك ومهـما آ ها مهك وصهد قك ماد ْف كلُوا  لْضاَـعا, تقْل ْمب

لو  وْيلمِ نيلر ُ َا كذ مك, ورن  مــعك  ل ْتـعْ ِ م   ا الهـحق  وْ هوال ِ, و  ـ هومِ  فـلمـوف  خو 

 قْالِ مـلللعو, لبة ن فـي الذيا ُخــُوا  ا قَل 

 

 42- 41اآلية : 
وُف ك  القههول فههـي تأويههـل قولهه  تاللههـ : َُوُااَـُ  ههةِ يُههَدمطوُف ْ لُهه  الب ههلر  ُويُههَوُ. اَلق علُ ههة  الُ يطبُ*ههأط َِ ُْ  م  بُههلمط

عُا    ُا اَلُمَقَطو      َِ عُلُ ة  مط عُل لَُابُةِ ُويَُوُ. الق  َُ ه  الد   ُوُْتَََُابُلمطِ ف ي ُمذ 

ِ  م ِ ْمل الاْو  مــ  ن, و    ال َأ م , يهدموف يقول تاللـ  قكأه: وااـبل فأموف وقو   ْ مة يأتـ

وُف يقول ال  ثبهل ه: ويهو. القهـعل ة ال يب*هأمِ  البلس ْلـ  ْمملل ْمل البلر ُويَُوُ. الق ـعلُ ة  ال يطَبُ*أط

, وقد كلُوا فـي الدُـعل يْبلصأوف, فـلضمـحـن تـك الب*أ  يو  ٍذ  ط ُلصأ   ْقا مذ م ِ ّللا 

َُـعل لَُابُةِ, ُويَُوُ. القـعلُ ة  يقول تاللهـ  قكهأه: وْلز بهل فأمهوف وقو ه     ه  الد  ي ُمذ  َِ فـ  وقول : وْتَََُابلمط

زيههل ونضَههـل  بههل مـههـع ِ, فحْههـمبل ل ههِ فههـع ل مههـلل ال  والَههوار والثبههلن اللههع  ن,  فههـي مههذه الدُههـعل خ 

الهـخزي الهدا ِ, و  عبهومِ ال هواف الهالق.   وُـحا  َْاومِ لابة ْخأا يو. القـعل ة, فمخزومِ م هل

 ومبـحو الذي قـبل فـي قلك قلل ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:

َُـعل لَُابُهةِ 20916   ه  الد  ي ُمذ  َِ فـ  ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, ما قُْلن  وْتَََُابلمط

هـعلُ ة  ُويَُوُ. الق ـعلُ ة  قلل: لابوا فـي الدُـعل واالُ  ه  لَُابُهةِ, ُويُهَوُ. الق  خأ , قلل: مو كقول  وْطتََ اطهوا ف هـي ُمهذ 

َفدط الـُمَأفطون    م  َُس الأ 

  20917 َِ هُأي , قوله : وْتَََُابهلمط ـ  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبـي  وهل,, مها امها اط

ـَعل لَُابُةِ ُويَُوُ. الق ـعلُ ة  لاب ه  الدُ  ي ُمذ  هُا فـ     َِ ه عُا وقوله : مط هُا الهـُمَقَطو      َِ ه ة ْخأا, ثِ الْقَل فقلل: مط
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عُا يقول تاللـ  قكهأه: مهِ  ها القهو. الهذيا قهَح ِ ن, فهأمـ  ِ م َهأمِ مهأم ِ, وت هذيَ ِ  الـُمَقَطو  

 رلول   ول  مــع  اللال., فواـ ِ مَأ  لــماَْأيا, ومسة لــمْاسعا 

 

 43اآلية : 
وُف االطولُهُ  مُُ*هَ  ُأ القول فـي تأويـل  ا مَُاد  ُ َ َُْمـَُ بُهل اَلقطهأط ُْلُب    وُل  اَل   قول  تاللـ : َُولُقَُد آتَُعبُل  ط

وُف    َِ يُُْذُك أط  ل ـب لس  ُومطدِا ُوُرَ ُمةِ ل اُـ  ط

ُوح يقول تاللـ  قكأه: ولقد آتـعبل  ول  الْورا   ا ماد  ل ْمـ بل ار ـِ الْـي كلُن قَـ , كقو.    

وملن وثمون وقو. لوً وْصحلب ُ ديا مُُ*ل  ُأ لـب لس  يقول: ضعلن لَبـي ْلأا عـل فـعهـمل م هِ ْلهـع  

وُف يقهول:  َِ يُُْهذ ك أط ه الـحلاة  ا ْ أ نيب ِ ُومطدِا يقول: ومـعلُل ل ِ ور مة لـما ممل مه   هب ِ لُاُـ  ط

 أوا لـعْذكأوا ُ َاِ ن مذلك مــع ِ, فـعَ أوه مــع ل وال ي َ

وُف ارطولهـ  قهلل    َا مَُاد   ل َْمـَُ بل القطأط ْلُب    وُل  ال   ومبـحو الذي قـبل فـي  اب  قول : ُولُقَُد آتُـَعبل  ط

 ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:

ـ  دثبل اما مَلر, قلل:  دثبل  ـحمد ومَد الوملب, قلال:  دثبل موف, مها ْمهـي ُضهأ , 20918  

, قلل:  ل ْمـك ن قو ل ماذاب  ا اللهملن وال  ها اررض ماهد  هل ُْزلهن ما ْمـي لاعد الـخدر ي 

وُله   الْورا  مــ  وا  اررض نعأ القأية الْـي  لخوا قأن , ْلـِ تأ ْف ن يقهول: ُولُقُهَد آتُهـَعبل  ط

وُف ارطولـ  مُُ*ل  ُأ لـب لس  ُومطدِا ُوُر َمةِ  َا مَُاد   ل َْمـَُ بل القطأط ْلُب    وُف  ال   َِ يُُْذُك أط  لُاـ  ط

 44اآلية : 
هُا  وُل  ارَ ُأ ُوُ ل كبهُن    القول فـي تأويـل قول  تاللـ : َُوُ ل كطبُن م ُولُ ب  اَلغَُأم ي  ْ َق قُُضَعبَُ ْ لُُ   ط

يُا    د  َ لم   ال

أمهـي  الهـوَل يقول تاللـ  قكأه لبَـع   ـحمد صـ  ن مـع  ولـِ: ُوُ ل كطَبُن يهل  هـحمد م ُولُ هب ن   

وُل  ارَ ُأ يقول: ْق فأضبل ْلـ   ول  ار أ فـعـمل ْلز بله وقو ه , وم هدُل ْلهـع   َْق قُُضَعبل ْلـ   ط

يُا يقول: و ل كبن لذلك  ا الَلمديا  ومبـحو الذي قـبل فـي قلك قلل  د  َ لم  ُا ال  ا م د ُو ل كطَبُن   

 ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:

َأ, قلل:  دثبل يزيهد, قهلل:  هدثبل لهاعد, مها قُْهلن , قوله : ُو هل كطَبهُن يهل  هـحمد ـ  دثبل م20919  

وُل  ارَُ ُأ  ي  يقول: مولُب نأمـي الـوَل َْق قُُضَعبل ْلـ   ط  م ولُ ب  الغَُأمـ 

ههُأي , قهلل: نأمههـي  20920   ـه  هدثبل القللههِ, قهلل:  ههدثبل الهـحلعا, قههلل: ثبهـي  وهل,, مهها امها اط

 الـوَل 

ـ  دثبل اما مَلر, قلل:  دثبل الضحل  ما  خــد, قلل:  دثبل لَـعلف, مها ارممهش, مها 20921  

مــي  ما  در , ما ْمـي قرمة ما ممأو, قلل: ُْ ِ ْ هة  هـحمد صهـ  ن مـعه  ولهـِ قهد ْاَْهـِ 

وُل  ارَُ ُأ  ي  َْق قُُضَعبل ْلـ   ط  قَل ْف تلألوا, وقأْ: ُو ل كطَبُن م ولُ ب  الغَُأمـ 

 45اآلية : 
يهلِ ف هُي َُْمه هأط ُوُ هل كطبهُن ثُلو  ِط اَلاطمط وُلِ فُُُْطلُوُل ُمـَُع   أَُُل قطأط َُ بَ  ُُْ ل  القول فـي تأويـل قول  تاللـ :  َُولُ  

ـ عُا    َأل  ب ل كطب ل  ط َِ آيُلت بُل ُولُ    ُ َديُُا تَُْـطو ُمـَُع  

ََُأُل قط     ب ل ْ وُل ول بل خهــقبل ْ هـمل فأ هدثبلمل  ها ماهد قلهك فُُْطهلُوُل يابـي تاللـ  قكأه مقول : ُولُ   أط

ي َْمل  ُ َديُُا يقول: و ل كبن  قـعـمل فهـي ْمهل  هديا, يقهلل:  يل فـ  أط  وقول : ُو ل كطَبُن ثلو  ِط الاطمط ُمـُـَع  

ي م  ثُوان, قلل ْمَي ثاـَة:  ثوين مـللـم لف ْثَو 

نا  ُأ لُـَعــُ ط ل ـعطُزو  دُا   ْثَُوا ُوقُ*  ُـَعــُةُ ُ َوم  َا قْط  فُُمُض  وَْخــُُو   

 ومبـحو الذي قـبل فـي قلك قلل ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:  

ي 20922   يل فـ  ـ  دثبـي يوُس, قلل: ْخَأُل اما ومب, قلل: قلل اما قيد, فـي قول : ُو ل كطَبُن ثلو 

هـعُا َْمل  ُ َديُُا قلل: الثلوي: الـمقـعهـِ تَُْـطهوا ُمـُهـعَ  ـ  َأل  ب هل كطب هل  ط َِ آيلت بهل يقهول: تقهأْ مـهـع ِ كْلمبهل ُولُ     

 يقول: لـِ تَ د وع ل  ا قلك يل  ـحمد, ول بل كبل ُـحا َُال قلك وُألل الألل 

 46اآلية : 
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ا ر   َ ُمةِ    ا ر  ُر قَُو لِ القول فـي تأويـل قول  تاللـ : َُوُ ل كطَبُن م ُولُ ب  الط ور  ْ َق ُُلنَُيبُل ُولُـُ   ْطبذ  م ُك ل 

وُف    َِ يُُْذُك أط ـ ُك لُاُـ  ط ََ ا قُ يٍأ    ا ُ ذ  َ ُْتُلمطِ       

يُا يُْ قطهوُف     ـ هذ  ط ل ل  يقول تاللـ  قكأه: و ل كبن يل  ـحمد مولُب الـوَل ْق ُلنيبهل  وله  مهأف لهأَُكَْط

بطوُف  ال ذ   َِ مَيلت بل يطَء   يُا مط كل ُ, ُوال ذ  ي     االُية, كمل:ُويطَءتطوُف الز  ي  ارط   ـ  لطوُل البَ   يُا يَُْ  اطوُف الأ 

ـ  دثبل معل  ما مثملف ما معل  الأ ــي, قلل:  دثبل يحع  ما معل , مها ارممهش, 20923  

رمة, فـي قول ن: ُو ل كطَبُن م ولُ ب  الطور  َْق ُلنَُيبل قلل: ُهلنا يهل  ما مــي  ما  در , ما ْمـي قط

 طعْ ِ قَل ْف تلألوُـي, وْاَْ ِ قَل ْف تدموُـي ْ ة  ـحمد ْم

ـ  دثبل مَأ مها  اهلق, قهلل:  هدثبل يزيهد, قهلل:  هدثبل لهاعد, مها قُْهلن , قوله : ُو هل كطَبهُن 20924  

م ولُ ب  الطور  َْق ُلنَُيبل قلل: ُطونوا: يل ْ ة  ـحمد ْمطعْ ِ قَل ْف تلألوُـي, والْـوَن ل ِ قَل ْف 

 تَُدمطوُـي 

, قلل: لمان مهذا الهـحديث  ها 20925   ـ  دثبـي اما وكعع, قلل:  دثبل  أ ـة ما قـعس البـخاي 

َرمة ما ممأو ما اأيأ, ما ْمـي مأيأ  ُو ل كطَبُن م ولُ هب  الط هور  َْق ُلنَُيبهل قهلل: ُهونوا يهل  ْمـي قط

 ْ ة  ـحمد ْمطعْ ِ قَل ْف تلألوُـي, والْـوَن ل ِ قَل ْف تدموُـي 

لِ, قهلل:  هدثبل الهـحلعا, قهلل:  هدثبل  اْهـمأ مها لــعهـملف, ولَهـعلف مها لــعهـملف,  دثبل القل   

و ول,, ما  مز  الزيلت, ما ارممش, ما مــي  ما  در , مها ْمهـي قرمهة مها ممهأو, مها 

ْمـي مأيأ , فـي قول : ُو ل كطَبُن م ولُ ب  الطور  َْق ُلنَُيبل قلل: ُطونوا يل ْ ة  ـحمد ْمطعهْ ِ قَهل ْف 

ه   تلألوُـي, والْـوَن ل ِ قَل ْف تدموُـي, قهلل: ومهو قوله   هعا قهلل  وله  ُواَكْطهَب لُبهل ف هـي ُمهذ 

ُأ ٍ    االُية  ي االُخ  ـَعل ُ ُلبُةِ, وفـ   الدُ 

ُأي   ثل قلك 20926    ـ قلل: ثبل الـحلعا, قلل: ثبـي  ول,, ما اما اط

َا ُرم ُك يقول تاللـ   َا ُرَ ُمةِ      قكأه: لـِ تَ د وع ل  ا قلهك يهل  هـحمد فْاـهـم , ول بهل وقول : ُولُ  

مأفبلك , وُْزلبل ْلـعك, فـلقْ**بل قلك كـ  مــعك فـي كْلمبل, وامْاثبل  مـمل ُْزلبل ْلـعك  ها قلهك 

 رلوالِ ْلـ   ا امْاثبل  ْلـع   ا الـخــق ر مة  بل لك ول ِ, كمل:

هَا ُرم هُك  هل ـ  دثبل مَهأ, قهلل:  هدثبل يزيهد, قهلل:  هد20927   هَا ُرَ ُمهةِ    ثبل لهاعد, مها قُْهلن  ُولُ  

ُر قَُو ل    االُية  ْطَبذ   ق**بل مــعك ل 

هَا 20928   ُأي , ما  ـولمد ُولُ   ـ  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبـي  ول,, ما اما اط

َا ُرم ُك قلل: كلف ر مة  ا رمك البَو     ُرَ ُمةِ   

رُ    ْطَبذ  ـ هُك يقهول تاللهـ  قكهأه: ول ها ْرلهـبل  م هذا ال ْهلب  وقول : ل  ََ هَا قُ يٍأ    هَا ُُهذ     َِ قَُو ل  ل ْتهلمط

ومذا الديا لْبذر قو ل لـِ يأت ِ  ا قَـك ُذيأ, ومِ الاأب الهذيا مطاهث ْلهـع ِ رلهول ن صهـ  ن 

أاك ِ مه  اروثهلف مـع  ولـِ, ماث  ن ْلهـع ِ ر مهة لهـعبذرمِ مأله  مـهـ  مَهـلنت ِ ارصهبل., وْوه

 وارُدان 

وُف يقول: لـعْذكأوا ُخطأ  ل مهِ مـهـع   قـعهـموف  ها كَهأمِ مهأم ِ, فـعبهـعَوا    َِ يُُْذُك أط وقول : لُاُـ  ط

ْلـ  امقأار هلل مـللو داُـعة, وْفأانه مـللاَـلن  نوف كل   ل لواه  ا االُل هة  ومبهـحو الهذي قـبهل فهـي 

 قلل قلك: قلك قلل ْمل الْأويـل  قكأ  ا

هَا ُرم هُك قهلل: 20929   هَا ُرَ ُمهةِ    ـ  دثبـي يوُس, قلل: ْخَأُل اما ومب, قهلل: قهلل امها قيهد ُولُ  

ـ ُك  ََ َا قُ يٍأ    َا ُُذ     َِ ُر قَُو ل  ل ْتلمط ْطَبذ   الذي ُْزلبل مــعك  ا القأآف ل 

 47اآلية : 
هعَُ طِ َِ فُعُقطولطهواَ ُرم بُهل لُههَوآل  القهول فهـي تأويهـل قوله  تاللهـ :  َُولُهَوآل ُْف تط*  ي   هعَُة  م ُمهل قُهد ُ َن َُْيهد   *  

ب عُا    َء   ُا اَلمط ـَُن ْ لَُعبُل ُرلطوالِ فُبَُْ  ُع آيُلت ُك ُوُُ طوُف     َُْرُل

يقول تاللـ  قكأه: ولوال ْف يقول مءالن الذيا ْرلهـْك يهل  هـحمد ْلهـع ِ, لهو  هل  م هِ مألهبل, ْو    

قَهههل ْف ُألهههـك ْلهههـع ِ مـهههـ  كَهههأمِ مهههأم ِ, واكْلهههلم ِ االُثهههل., وااْهههأا  ِ  ْتهههلمِ مهههذامبل  ههها

الـمالصي: رمبل مال ْرلهـن ْلهـعبل رلهوالِ  ها قَهل ْف يحهل  مبهل لهخطك, ويبهزل مبهل مهذامك فبَْهع 

ْنلْك, وآي كْلمك الذي تبزل  مــ  رلولك وُ وف  ا الـمء بـعا مألومعْهك, الـم*د قهـعا رلهولك 

ُ عْبهل, لالاـبهلمِ الاقومهة مـهـ  وهأك ِ  ها قَهل  هل ْرلهـبل  ْلهـع ِ, ول بهل ماثبهل  فـعـمل ْ أتبل و
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ْلـع ِ ُذيأا مألبل مــ  كَأمِ, ل ال ي وف لـبهلس مـهـ  ن  وهة ماهد الألهل  والهـم*عَة فهـي مهذا 

َِ مـمل اكْلَوا  ي   ُمل قُد ُ َن َْيد   الـموضع: الاذاب والبقمة  ويابـي مقول : مـ 

 48اآلية : 
وُلهُ   ثَهُل ُ هَ ْطوت هُي  ط ُُل قُللطواَ لَُوآل ْطوت ُي    بد  َا م  ِط اَلُحق     ل ُاَُنمط القول فـي تأويـل قول  تاللـ :  َفُـُم 

وُف      ي هَحُأاف  تُُسههلُمُأا ُوقُهللطواَ ْ ُ هل م  طهل  ُكهلف أط ََهلط قُهللطواَ ل  ها قُ وُلههُ     واَ م ُمهَ ْطوت هُي  ط َِ يَُ َطهأط قههول ُُْولُه

لـ  قكأه: فــمل الن مءالن الذيا لـِ يأت ِ  ا قَـك يهل  هـحمد ُهذيأ فَاثبهل  ْلهـع ِ ُهذيأا الهـحق  تال

ُُل, ومههو  ههـحمد صههـ  ن مـعهه  ولههـِ مههـللألللة  هها ن ْلههـع ِ, قههللوا تههـَمأنا مـههـ  ن,  َبههد   هها م 

: مال ْوتـي مذا الذي ْرلل ْلـعبل, ومو  ـحمد صـ  ن مـع  ولـِ  ثل  ل ْوتـي  وتـملنيل فـي الغي 

 ول  ما ممأاف  ا ال ْلبف يقول ن تَـلر  وتاللـ  قكأه لبَهـع   هـحمد صهـ  ن مـعه  ولهـِ: 

وُله : ْو لهـِ ي َهأ الهذيا  ثَهُل  هل ْطوت هـُي  ط قل يل  ـحمد لقو ك  ا قأيش, القل ــعا لهك لُهَوالُ ْطوت هـُي   

ل   ها قَـهكف  ومبهـحو الهذي قـبهل فهـي قلهك قهلل ْمهل مــموا مذه الـحوة  ا الـع ون مـمل ْوتـي  و

 الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:

ـ  دثبـي  ـحمد ما ممأو, قلل:  دثبل ْمو ملصِ, قلل:  دثبل معل  و دثبـي الـحلرث, 20930  

قلل:  دثبل الـحلا, قلل:  دثبل ورقلن امعال, ما اما ْمـي ُـوعن, ما  ـولمد, قلل: الهـع ون تهأ أ 

تلأل  ـحمدا  ثل  ل ْوتـي  ول , يقهول ن لـمهـحمد صهـ  ن مـعه  ولهـِ: قهل لقهأيش  قأيَل ْف

 يقولوا ل ِ: ْو لـِ ي َأوا مـمل ْوتـي  ول   ا قَلف 

هُأي , مها  هـولمد قهللطوا لُهَوال      دثبل القللِ, قهلل:  هدثبل الهـحلعا, قهلل: ثبهـي  وهل,, مها امها اط

وُل  ُي  ط ثَُل  ل ْطوتـ  ُي    ُأاف  تُسلُمُأا  ْطوتـ   قلل: الـع ون تأ أ قأيَل, ثِ قكأ ُـحوه قللوا لل  

ان الـمديبة والَ*هأ :    ان فـي قأان  قلك, فقأْت  مل ة قأ  ُأاف  تُسهلُمُأا»واخْـَن القأ  « قهللطوا لهل  

مـماب : ْو لـِ ي َأوا مـمل ْوتـي  ول   ا قَل, وقللوا ل  ولـمـحمد صـ  ن مـع  ولـِ فـي قول 

ما  الـمَلأيا, وفـي قول ماض ِ لـمول  وملروف مــع مل اللال., وفـي قول ماض ِ: لاعله  

هَحُأاف  تُسهلُمُأا مهـماب : وقهللوا لـْهورا   ان ال وفهة: قهللطوا ل  و ـحمد لل أاف تالوُل  وقأْ مل هة قهأ 

 والَأقلف فـي قول ما  ْمل الْأويـل, وفـي قول ماض ِ لاُـوعـل والَطأقلف 

ان فـي قأانت   قكأ  ها قهلل: مطب هـُي واخْـ   و ْمل الْأويـل فـي تأويـل قلك مــ  قدر اخْالف القأ 

 مـلللل أيا الـذيا تسلمأا  ـحمد و ول  صــ  ن مــع مل:

ـ  دثبل لــعـملف ما  ـحمد ما  ادي كأب الأمعبـي, قلل:  هدثبل مقهـعة مها الولهـعد, قهلل: 20931  

قهلل: لهمان  لـهـِ مها يلهلر, يحهد ث مها امها مَهـلس, فهـي قهول ن  دثبل واَة, ما ْمـي  مز  

أاف  تُسلُمُأا قلل:  ول  و ـحمد   لل  

 دثبل  ـحمد ما الـمثب , قلل:  دثبل  ـحمد ما ااَأ, قهلل:  هدثبل وهاَة, مها ْمهـي  مهز , قهلل:    

ُأاف  تُسهلمُ  ُأا قههلل:  ولهه  لهمان  لـههـِ امهها يلهلر, قههلل: لههألن امها مَههـلس, مهها مهذه االُيههة لههل  

 و ـحمد 

 دثبل اما الـمثب , قلل:  دثبل يحع  ما لاعد, ما واَة, ما ْمـي  مز , مها  لـهـِ مها يلهلر,    

ُأاف  قلل  ول  و ـحمد مــع مل اللال.   ْف اما مَـلس, قأْ لل  

 دثبل اما وكعع, قلل:  دثبل ْمـي, ما واَة, ما كعللف ْمـي  مهز , مها  لـهـِ مها يلهلر, مها    

 اما مَـلس,  ثـ  

 و ا قلل:  ول  وملروف مــع مل اللال.:  

ـ  دثبـي  ـحمد ما ممأو, قلل:  دثبل ْمو ملصِ, قلل:  دثبل معل  و دثبـي الـحلرث, 20932  

قهلل:  هدثبل الههـحلا, قهلل:  ههدثبل ورقهلن امعاههل, مها امهها ْمهـي ُههـوعن, مها  ههـولمد, فهـي قههول ن 

أاف  تُسلُمُأا قلل: الـع   ونط لـمول  وملروف لل  

ُأاف      ُأي , ما  ـولمد قهللطوا لهل    دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبـي  ول,, ما اما اط

 تُسلُمُأا قول ي ونُ لـمول  وملروف مــع مل اللال. 
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ـ  دثبـي ياقوب ما ْمأامعـِ, قلل:  دثبل مَعهـِ, قهلل: ْخَأُهل ْلملمعهـل مها ْمهـي خللهد, 20933  

َُهـعأ وْمهـي رقيها ْف ْ هدممل قهأْ: ما ل ُأاف  تُسهلُمُأا»اعد مها اط , قهلل: «, لهل   هَحُأاف  واالُخهأ: ل 

َحُأاف  قلل: الْورا  وامُـوعـل  وقلل: الذي قأْ:  ُأاف  »الذي قأْ ل   قلل:  ول  وملروف « لل  

 ك:وقلل آخأوف: مبوا مـلللل أيا: معل  و ـحمدا صـ  ن مـع  ولـِ  قكأ  ا قلل قل  

ـ  دثبل القللِ, قهلل:  هدثبل الهـحلعا, قهلل:  هدثبل ْمهو لَهـعلف, مها  امهأ, مها الهـحلا, 20934  

ُأاف  تُسلُمُأا قلل: معله  و هـحمد, ْو قهلل  وله  صهـ  ن مـعه  ولهـِ  قكهأ  ها قهلل:  قول : لل  

َحُأاف  تُسلُمُأا:  مبوا مذلك الْورا  والَأقلف, ووا  تأويــ  ْلـ  قأان   ا قأْ ل 

, مها امها مَهـلس, 20935   , قلل:  دثبل ْمو صللـن, قلل: ثبـي  الويهة, مها مـهـي  ـ  دثبـي مــي 

َحأاف  تُسلُمُأا يقول: الْورا  والقأآف   قول : ل 

ـ  دثبـي  ـحمد ما لاد, قلل: ثبـي ْمـي, قلل: ثبـي ممي, قلل: ثبـي ْمـي, ما ْمـع , ما 20936  

َحُأاف  تُس  لُمُأا يابـي: الْورا  والَأقلف اما مَـلس قللطوا ل 

هَحُأاف  20937   ـ  دثبهـي يهوُس, قهلل: ْخَأُهل امها ومهب, قهلل: قهلل امها قيهد, فهـي قوله : قهللطوا ل 

تُسلُمُأا قلل: كْلب  ول , وكْلب رلول ن صـ  ن مـع  ولـِ  قكأ  ا قلل: مبهوا مه  الْهورا  

 وامُـوعـل:

ل اما مطـُـعة, ما  معد ارمأ,, ما  ـولمد, قلل: كبن ْلهـ  ـ  دثبل اما وكعع, قلل:  دثب20938  

َحأاف, ْو لل أافف فـهـِ يهأن   ق مـعا الأكا والـمقل., فقـن: كعو تقأْ ل  ابب اما مَـلس ومو يْاو 

مــي  وع ل, فقلل م أ  ة: لل أاف, و,ببن ُْ  لو كأه قلك ُْ أه مــي   قلل  معد: فـقـعن م أ  ة 

هَحأاف  تُسهلُمُأا ْي الْهورا  ماد قلك فذكأت قلهك  له , وقـهن: كعهو كهلف يقأ مهلف قهلل: كهلف يقهأْ ل 

 وامُـوعـل  قكأ  ا قلل: مبوا م  الَأقلف وامُـوعـل:

ـ  دثبل اما  معد, قلل:  دثبل يحع  ما واضن, قلل:  دثبل مَـعد, ما الضهحل , ُْه  قهأْ 20939  

َحأاف  تُسلُمأا يابوف امُـوعـل والَأقلف   ل 

هَحُأاف  تُسهلُمُأا 20940   ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لهاعد, مها قُْهلن , قوله  قهللطوا ل 

ُأاف  فهـعقول:  هـحمد, ومعله  امها  قللن قلك ْمدان ن الهـع ون لاُـوعهـل والَأقهلف, فمها قهلل لهل  

  أيـِ 

ههَحُأاف  قههلل ْمههو ااَههأ: وْولههـ  القأانتههـعا فههـي قلههك مبههد  مههـلل*واب, قههأان   هه   ا قههأْه قههللطوا ل 

 تُسلُمُأا مـماب : كْلب  ول  ومو الْورا , وكْلب معل  ومو امُـوعـل 

وُْـمل قـبل: قلك ْولـ  القأانتـعا مـلل*واب, رف ال ال.  ا قَـ  اأا مذكأ ال ْهلب, ومهو قوله :   

وُل  والذي يـــع   ا ماده قك ُي  ط ُي  ثَُل  ل ْطوتـ  ْهلٍب ُوقللطوا لَُوال ْطوتـ  أ ال ْلب, ومهو قوله : فُهأَتطوا م  

َب طمل ْتَ  َا ط فـللذي مـعب مل مأف ي هوف  ها قكهأه ْولهـ  وْوهَ  مهأف ي هوف  ها  َبد  ّللا   مطُو َْمدُا    َا م    

قكأ نعأه  وْق كلف قلك مو ارولـ  مـللقأان , فماـو. ْف  اب  ال ال.: قل يهل  هـحمد: ُُْو لهـِ ي َهأ 

ْوتـي  ول   ا قَهل, وقهللوا لهـمل ْوتهـي  وله   ها ال ْهلب و هل ْوتهـعْ  ُْهن, مءالن الـع ون مـمل 

 لحأاف تالوُل 

وُف يقول تاللـ  قكأه: وقللن الـع ون: ُْل م ل  كْهلب فهـي اررض  ها    وقول : ُوقللطوا ُْ ل م  طل  كلف أط

الْأويههـل,  تههورا  وُْـوعههـل, وقمههور وفأقههلف كههلفأوف  ومبههـحو الههذي قـبههل فههـي قلههك قههلل ماهه  ْمههل

 وخللَ  فـع   خللَوف  قكأ  ا قلل  ثل الذي قـبل فـي قلك:

ـ  دثبـي  ـحمد ما ممأو, قلل:  دثبل ْمو ملصِ, قلل:  دثبل معل  و دثبـي الـحلرث, 20941  

قلل:  دثبل الـحلا, قلل:  هدثبل ورقهلن امعاهل, مها امها ْمهـي ُهـوعن, مها  هـولمد, قوله : ُْ هل م طهل  

وُف قللوا  : ُ َأ ْيضل مـمل ْوتـي  ـحمد كلف أط

ُأي , ما  ـولمد ُوقللطوا ُْ هل م طهُل      دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبـي  ول,, ما اما اط

وُف قلل الـع ون ْيضل: ُ َأ مـمل ْوتـي  ـحمد ْيضل   كلف أط

كهلفأوف  قكهأ  ها قهلل وقلل آخأوف: مل  اب  قلك: وقللوا ُْل م ل  ال ْلمـعا الَأقلف وامُـوعهـل   

 قلك:
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ـ  دثبل اما  معد, قلل:  دثبل يحع  ما واضن, قلل:  دثبل مَـعد, ما الضحل  ُوقللطوا ُْ ل 20942  

 م طل  كلف أوُف يقول: مـلمُـوعـل والقأآف 

دثن ما الـحلعا, قلل: لمان ْمـل  الق يقول: ْخَأُل مَـعد, قلل: لمان الضحل  يقهول فهـي      ط

وُف: يابوف امُـوعـل والَأقلف قول  ُوقللط   وا ُْ ل م  طُل كلف أط

 دثبـي  ـحمد ما لاد, قلل: ثبـي ْمهـي, قهلل: ثبهـي ممهي, قهلل: ثبهـي ْمهـي, مها ْمهـع , مها امها    

وُف قلل: مِ ْمل ال ْلب, يقول: مـلل ْلمـعا: الْورا  والَطأقلف   مَـلس ُوقللطوا ُْ ل م  طُل كلف أط

قهلل: ْخَأُهل امها ومهب, قهلل: قهلل امها قيهد, فهـي قوله  ُوقهللطوا ُْ هل م  طهُل  ـ  دثبـي يهوُس,20943  

وُف الذي الن م   ول , والذي الن م   ـحمد صـ  ن مـع  ولـِ   كلف أط

 

 49اآلية : 
َ  َا ط  ُمَ ُْت َب ط بد  ّللا   مطُو َُْمدُُا    َا م  ُْلٍب    طواَ م    ق عُا  القول فـي تأويـل قول  تاللـ : َقطَل فُأَت َِ ُصلن  ْ ف كطبْط

   

هـعا لـْهورا  وامُـوعهـل:     يقول تاللـ  قكأه لبَـع   ـحمد صـ  ن مـع  ولـِ: قل يهل  هـحمد لـقل ـ 

, وللَـعهـل الأوهلن  ممل لحأاف تسلمأا: ا ْوا م ْلب  ها مبهد ن, مهو ْمهدا  ب مهل لطأيهق الهـحق 

ي قمم  عُا فـ  قـ  َِ ُصلن  ِ ْف مذيا ال ْلمـعا لحأاف, وْف الهـحق  فهـي نعأممهل  ومبهـحو ْتَ  َا ط َْف كطَبْـط

 الذي قـبل فـي قلك قلل ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:

ـ  دثبـي  ـحمد ما لاد, قلل: ثبـي ْمـي, قلل: ثبـي ممي, قلل: ثبـي ْمـي, ما ْمـع , ما 20944  

ْلب      َب طمل    االُية اما مَـلس, قلل: فقلل ن تاللـ  قطَل فُأَتطوا م   َبد  ّللا   مطُو َْمدُا     َا م 

هَا 20945   ْهلٍب    طوُ هـي م   ـ  دثبـي يوُس, قلل: ْخَأُل اما ومب, قلل: قلل امها قيهد, فقهلل ن ا َْ

َب طمل  ا مذيا ال ْلمـعا الذي ماث م   ول , والذي ماهث مه   هـحمد صهـ  ن  َبد  ّللا   مطُو َْمدُا    م 

 مـع  ولـِ 

 

 50آلية : ا
هاَ  م  َِ ُوُ هَا ُُْضهل     َِ ُُْ ُمهل يَُْ  اطهوُف َُْمهُوآُنمط عَطواَ لُُك فُلَمـُ َِ يَُلُْو   القول فـي تأويـل قول  تاللـ : َفُإ ف ل 

عُا    ي اَلقَُوُ. الس لل م  ُ الُ يَُ د  ُا ّللا   ْ ف  ّللا  ُُع ُمُواهط م غَُعأ  مطدِا     اتَ 

ـِ يوَك مءالن القل ـوف لـْورا  وامُـوعـل: لحأاف تسلمأا, الزامموف يقول تاللـ  قكأه: فإف ل   

ْف الـحق  فـي نعأممل,  ا الـع ون يل  ـحمد, ْلـ  ْف يأتو  م ْلب  ها مبهد ن, مهو ْمهدا  ب مهل, 

فـلمــِ ُْـمل يَْاوف ْموانمِ, وْف الذي يبطقوف م , ويقولوف فـي ال ْلمـعا, قول كذب ومهـلًل, ال 

ل , ولال قل الِ ْف يقول: ْو لـِ ي ا البَـي  صـ  ن مـع  ولـِ ياــِ ْف  ل قلل القل ـوف  ها  قـعقة 

الـع ون ونعأمِ فـي الْورا  وامُـوعـل  ا امفك والزور, الـملموممل لحأيا: مـلًل  ا القهول, 

أ, الهـخطلب ْال  مأف ال يوعَوه ْلهـ  ْتهـعلُ ِ م ْهلب مهو ْمهدا  ب مهلف قـعهـل: مهذا كهال. خهأ,  خه

لألول ن صـ  ن مـع  ولـِ, والـمأان م  الـمقول ل ِ ْو لـِ ي َأوا مـمل ْوتهـي  وله   ها قَهل 

 ا كَـلر قأيش, وقلك ُْ  قـعـل لـبَـي  صـ  ن مـع  ولـِ: قل يل  ـحمد لـمَأكي قهأيش: ْو لهـِ 

ي  ول , مـللذي ْوتهـي  وله  ي َأ مءالن الذيا ْ أوكِ ْف تقولوا: مال ْوتـي  ـحمد  ثل  ل ْوتـ

هَحُأاف  تُسهلُمُأا فقولهوا ل هِ ْف كبْهـِ   ا قَل مذا القأآف, ويقولوا لـذي ُْزل مــع  ومــ  معله  ل 

صلنقـعا ْف  ل ْوتـي  ول  ومعل  لحأ, فأتوُـي م ْلب  ا مبهد ن, مهو ْمهدا  ها كْلمهـع مل, 

ُ هِ ُْهـمل يَْاهوف فهـي ت هذيَ ِ  هـحمدا, و هل فإف مِ لـِ يوعَوكِ ْلـ  قلك فـلمـهـموا ُْ هِ كذمهة, وْ

النمِ م   ا مبد ن ْموان َُْل ِ, ويْأكوف الـحق  ومِ ياــموف  يقول تاللـ  قكأه: و ا ْضل  

ما ًأيق الأولن, ولَـعـل اللدان  ـما اتَع مهوا َُله  مغعهأ مهـعلف  ها مبهد ن, وم هد  ها ن, 

عُا يقهول ويْأ  م د ن الذي م هده ْلهـ  خهــق  فه ي القُهَوُ. الس للهـم  ُ ال يَُ هد  ـي و عه  وتبزيهــ  ْف  ّللا 

تاللهـ  قكهأه: ْف ن ال يوفهق مصههلمة الهـحق  ولَـعهـل الأوهد القههو. الهذيا خهللَوا ْ هأ ن وتأكههوا 
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ًلمْ , وكهذ موا رلهول , ومهد لوا م هده, واتَاهوا ْمهوان َُْله ِ ْيثهلرا  هب ِ لطلمهة الَهعطلف مـهـ  

 ًلمة رم ِ 

 52- 51اآلية : 
ُْهل ِط اَل   يُا آتَُعبُلمط وُف ك  ال ذ  َِ يُُْذُك أط ِط اَلقَُوُل لُاُـ  ط بُل لُ ط ـَ ها القول فـي تأويـل قول  تاللـ : َُولُقَُد ُوص  ُب   

بطوُف    ـ    مطِ م    يطَء   ََ  قُ

ا عهـل القهول يقول تاللـ  قكأه: ولقد وصـبل يل  هـحمد لقو هك  ها قهأيش ولـهـع ون  ها مبهـي ْلأ   

مأخَـلر الـملضعا والبَأ ممل ْ ــبل م ِ  ا مألبل, ْق كذ موا رلـبل, وممل ُـحا فـلمـوف مـما اقَْـ  

آثلرمِ, وا ْذا فـي ال َأ مـلهلل, وت ذيب رلـ   ثلل ِ, لـعْذكأوا فـعاَْأوا ويْاسوا  وْصـ   ها: 

 وصل الـحَـلل ماض ل مَا  و ب  قول الَلمأ:

َُبـ   لط فُقطَل ل  عٍو  ل يُُزالط يطُوص  ٍََل ُضا  ٍةُوُ   ي ُ َأُواُف  ل مـللط ق   

ومبههـحو الههذي قـبههل فههـي قلههك قههلل ْمههل الْأويههـل وْف اخْـَههن ْلَههـل, ِ مَههـعلُ ِ مهها تأويههــ , فقههلل   

 ماض ِ:  ابله مـع بل  وقلل ماض ِ  ابله: ف*ـبل  قكأ  ا قلل قلك:

ـَبل ـ  دثبل اما وكعع, قلل:  دثبل ْمـ20946   ه ي, ما ْمـع , ما لـعث, مها  هـولمد, قوله  ُولُقُهَد ُوص 

ِط القَُوُل قلل: ف*ـبل ل ِ القول   لُ ط

ِط القُهَوُل قهلل: 20947   ه ـَبل لُ ط ه ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, مها قُْهلن  ُولُقُهَد ُوص 

َِ  وصل ن ل ِ القهول فهـي مهذا القهأآف, يخَهأمِ كعهو صهبع مهـما  ضه , ه وكعهو مهو صهلُع لُاُـ  ط

وُف   يُُْذُك أط

ـ  دثبل القللِ, قلل:  دثبل  ـحمد ما معل  ْمو ااَهأ, مها لَهـعلف مها معهـعبة: وصهـبل: 20948  

 مـع بل 

ِط 20949   ه ـَبل لُ ط ه ـ  دثبـي يوُس, قلل: ْخَأُل اما ومهب, قهلل: قهلل امها قيهد, فهـي قوله  ُولُقُهَد ُوص 

خأ ,  ْـ  كأُ ِ مليبوا االُخأ , وو دومل فـي الدُـعل, مـمل ُهأي ِ  ها الـخَأ, خَأ الدُـعل مخَأ االُ 

هُأ   وقهلل: ُْهل لهوف  هـُمَا خهلُف ُمهذُاُب االُخ  االُيلت فـي الدُـعل وْوَهـلم ل  وقهأْ ْف  ف هـي قلهُك الُيُهةِ ل 

 قو  ِ  ُبـوزمِ  ل ومدُلمِ فـي االُخأ , كمل ُْـوزُل لنَُـعلن  ل ومدُلمِ, ُقضي مـعب ِ ومـعا

ِط فقهلل ماضه ِ: مبه     ه ـَبل لُ ط ه واخْـو ْمل الْأويـل, فـعـما مب  مـلل لن والـمعـِ  ا قول  ُولُقَُد ُوص 

 م مل قأيَل  قكأ  ا قلل قلك:

ـ  دثبـي  ـحمد ما ممأو, قلل:  دثبل ْمو ملصِ, قلل:  دثبل معل  و دثبـي الـحلرث, 20950  

ـَبل  قلل:  دثبل الـحلا, قلل:  دثبل ورقلن ه امعال, ما اما ْمـي ُـوعن, ما  ـولمد, قول : ُولُقُهَد ُوص 

ِط القَُوُل قلل: قأيش   لُ ط

ـَبل     ه  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبـي  ول,, مها امها اهأي , مها  هـولمد ُولُقُهَد ُوص 

ِط القَُوُل قلل: لقأيش   لُ ط

قلل: ثبـي ممي, قلل: ثبـي ْمـي, ما ْمـع , ما  ـ  دثبـي  ـحمد ما لاد, قلل: ثبـي ْمـي,20951  

وُف قلل: يابـي  ـحمدا صـ  ن مـع  ولـِ  َِ يُُْذُك أط ِط القَُوُل لُاُـ  ط ـَبل لُ ط  اما مَـلس, قول  ولُقَُد ُوص 

ي م مل الـع ون  قكأ  ا قلل قلك:    وقلل آخأوف: مطبـ 

 لـهـِ, قهلل:  هدثبل  مهلن مها لـهـمة, قهلل: ـ  دثبـي مَأ مها آن., قهلل:  هدثبل مَهـلف مها 20952  

 دثبل ممأو ما نيبلر, ما يحع  ما ااد , ما رفاة القأ,ي, قلل: ُزلن مذه االُية فـي مَأ  ُْل 

وُف  َِ يُُْذُك أط ِط القَُوُل لُاُـ  ط ـَبل لُ ط  ْ دمِ ُولُقَُد ُوص 

, مها يحعه  مها ااهد ,  دثبل اما لبلف, قلل:  دثبل  علف, قلل:  هدثبل  مهلن, مها ممهأو20953  

َا  وُف  ْـ  مـغ ُْ ل كطب ل    َِ يُُْذُك أط ِط القَُوُل لُاـ  ط ـَبل لُ ط ي  قلل: ُزلن مذه االُية ُولُقَُد ُوص  ما مطعة القطُأ, 

عُا فـي مَأ  ُْل ْ دمِ, ف هأف امها مَهـلس ْران مقوله : يابهـي  هـحمدا: لاـ هِ يْهذكأوف  ـ ـم  َل ـ     ط ََ قُ

ت  وي*د قوُ  م د ن فـي  ـحم وف مبَو   د ْلـع ِ, فـعقأ 

بطهوُف يابهـي مهذلك تاللهـ  قكهأه قو هل  ها ْمهل     َِ م ه   يطَء   ه ه   مط ـ  ََ هَا قُ ْهلُب    ِط ال   يُا آتُهـَعبلمط وقول : ال ذ 

ال ْلب آ بوا مألول  وصهد قوه, فقهلل الهذيا آتهـعبلمِ ال ْهلب  ها قَهل مهذا القهأآف, مهِ م هذا القهأآف 
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وف ُْ   ق   ا مبد ن, وي ذ ب ا ـة ار عـعا, الذيا لـِ يأت ِ  ا ن كْلب  ومبـحو  يء بوف, فـعقأ 

 الذي قـبل فـي قلك قلل ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:

ـ  دثبـي  ـحمد ما لاد, قلل: ثبـي ْمـي, قلل: ثبـي ممي, قلل: ثبـي ْمـي, ما ْمـع , ما 20953  

يُا آ بطوُف قلل: يابـي  ها آ ها مـمهـحمد اما مَـلس, قول  تاللـ  ال ذ  َِ م    يطَء   ـ    مط ََ َا قُ ْلُب    ِط ال   تُـَعبلمط

 صـ  ن مـع  ولـِ  ا ْمل ال ْلب 

ـ  دثبـي  ـحمد ما ممأو, قلل:  دثبل ْمو ملصِ, قلل:  دثبل معل  و دثبـي الـحلرث, 20954  

ِط  قلل:  هدثبل الهـحلا, قهلل:  هدثبل ورقهلن امعاهل, مها امها ْمهـي يُا آتُهـَعبلمط ُهـوعن, مها  هـولمد ال هذ 

ـ ـعُا فـي  لــمة ْمل ال ْلب  ََُْغي الـولم  َِ م       ْلـ  قول  ال ُُ ـ    مط ََ َا قُ ْلُب     ال  

يُا      دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبهـي  وهل,, مها امها اهأي , مها  هـولمد, قوله  ال هذ 

ههَا قََُ  ْههلُب    ِط ال   ههُأي : آتُهـَعبلمط ههـمة ْمههل ال ْههلب  قههلل امهها اط ـ  َل ههـعُا قهلل: مههِ  ط ـ  هه      ْلههـ  قولهه  الـولم  ـ 
ْ َأُـي ممأو ما نيبلر: ْف يحع  ما ااد  ْخَأه, ما مــي  ما رفـلمة, قلل: خأ, مَأ  ُرَمّ 

طو فـلمة, يابهـي ْمهـله, ْلهـ  البَهـي  صهـ  ن مـعه  ولهـِ, فهَ بوا, فهأ قوا,  ا ْمل ال ْلب,  ب ِ ْمو ر 

ـ    قَل القأآف  ََ َا قُ ْلُب    ِط ال   يُا آتُـَعبلمط  فبزلن: ال ذ 

َا 20955   ْلُب    ِط ال   يُا آتُـَعبلمط ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, ما قُْلن , قول  ال ذ 

بطوُف قلل: كبل ُـحد ث ُْ ل ُزلن فـي ُْلس  ها ْمهل ال ْهلب كه َِ م    يطَء   ـ    مط ََ لُوا مـهـ  وهأياة  ها قُ

, يأخههذوف م ههل, ويبْ ههوف ْلههـع ل,  ْههـ  ماههث ن  ههـحمدا صههـ  ن مـعهه  ولههـِ, فههَ بوا مهه ,  الههـحق 

ل, واتَهـلم ِ  هـحمدا صهـ   وصد قوا م , فأمطلمِ ن ْاأمِ  أتـعا, م*هَأمِ مـهـ  ال ْهلب ارو 

ـَـملف, ومَد ن   ما ُلالُ. ن مـع  ولـِ, وصَأمِ مــ  قلك, وقكأ ْف  ب ِ ُل

دثن ما الـحلعا, قلل: لمان ْمـل  الق يقول: ْخَأُل مَهـعد, قهلل: لهمان الضهحل  20956   ـ  ط

عُا: ُه هـم  ـ  َل ه    ط ـ  ََ هَا قُ بطوُف    ْلـ  قول     َِ م    يطَء   ـ    مط ََ َا قُ ْلُب    ِط ال   يُا آتُـَعبلمط لس يقول, فـي قول : ال ذ 

وامُـوعـل ثِ ْنركوا  ـحمدا صـ  ن مـع  ولـِ, فَُ بوا م , فُأُتلمِ   ا ْمل ال ْلب آ بوا مـللْورا 

تـعا مـمل صَأوا: مإيـملُ ِ مـمـحمد صـ  ن مـع  ولهـِ قَهل ْف يَاهث, ومـلتَهـلم ِ  ن ْاأمِ  أ 

عُا  ـ ـم  َل ـ     ط ََ َا قُ  ْيله  عا ماث, فذلك قول : ُْ ل كطب ل   

 

 53اآلية : 
ه   القول فـي تأويـل  ـ  ََ ها قُ م بُهَ ُْ هل كطب هل    ها ر  َِ قُللطُواَ آُ ب هل م ه   ْ ُ ه ط اَلُحهق     َـُُ  ُمـَُع   قول  تاللـ : َُوْ قُا يْط

عُا    ـ م  َل   ط

ــ  مذا القأآف مــ  الذيا آتـعبلمِ ال ْلب  ها قَهل ُهزول مهذا القهأآف     يقول تاللـ  قكأه: وْقا يْط

َا ُرم بل يابـي  ا مبد رمبل ُزل, ُْهل كبهل  ها قَهل  قللطوا آُ ب ل م    يقول: يقولوف: صد قبل م  ُْ  ط الـُحق    

ُزول مذا القأآف  لــمعا, وقلك ُْ ِ كلُوا  ء بـعا مـمل الن م  ارَُـعلن قَل  ـوين َُـعبل  هـحمد 

صهـ  ن مـعهه  ولههـِ, ومـههـع ِ  هها ال ْههب, وفههـي كْههَ ِ صههَة  ههـحمد وُاْهه , ف ههلُوا مهه  ومههـمَاث  

عُا وم ـ ـم  َل ـ     ط ََ َا قُ   ْلم   *د قـعا قَل ُزول القأآف, فـذلك قللوا: ُْ ل كطب ل   

 54اآلية : 
ُف م لَلُحُلهبُة  الل هع  ُ  واَ ُويُهَدُر ط تَُعا  م ُمل ُصَُأط أ  ةُ القول فـي تأويـل قول  تاللـ : َْطَولُـُ  ُك يطَءتطوُف َُْاُأمطِ   

َ قطوفُ  َِ يطب ل ُرُقَقبُلمط م      ُو  

تـعا مـمل صَأوا      يقول تاللـ  قكأه: مءالن الذيا وصَن صَْ ِ, يطَءتَُوف ثواب ممـ ِ  أ 

واخْـو ْمل الْأويـل فـي  اب  ال*َأ الذي ومهد ن  هل ومهد مـهـع , فقهلل ماضه ِ: ومهدمِ  هل   

ل, واتَهـلم ِ  هـحمدا صهـ  ن مـعه  ولهـِ, و صهَأمِ ومد ال  ثبل ه, م*َأمِ مــ  ال ْهلب ارو 

 مــ  قلك  وقلك قول قُْلن , وقد قكأُله قَل 

وقههلل آخههأوف: مههل ومههدمِ م*ههَأمِ مإيههـملُ ِ مـمههـحمد صههـ  ن مـعهه  ولههـِ قَههل ْف يَاههث,   

ومـلتَـلم ِ ْيله  عا ماث  وقلك قهول الضهحل  مها  هزا ِ, وقهد قكأُهله ْيضهل قَهل, و هـما وافهق 

 قُْلن  مــ  قول  مَد الأ ما ما قيد 
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ـ ه   20957   ََ ـ  دثبـي يوُس, قلل: ْخَأُل اما ومب, قهلل: قهلل امها قيهد, فهـي قوله : ُْ هل كطب هل  ها قُ

عُا مـههـ  نيهها معلهه , فـههـمل اههلن البَههـي  صههـ  ن مـعهه  ولههـِ ْلـههـموا, ف ههلف ل ههِ ْاههأمِ  ههـم  ـ  َل  ط

ل  أ  , ونخــوا  ع البَـي  صـ  ن مـع  ولـِ فـي املال. تـعا: مـمل صَأوا ْو    وقلل قو. فـي  أ 

 قلك مـمل:

ـ  دثبل م  اما وكعع, قلل:  دثبل ْمـي, ما لَهـعلف, مها  ب*هور, مها  هـولمد, قهلل: ْف 20958  

تُههـَعا  م ههـُمل  َِ ُ أ  قو ههل كههلُوا  َههأكعا ْلـههـموا, ف ههلف قههو  ِ يههءقوُ ِ, فبزلههن َْول  ههُك يطَءتُههَوُف َْاههُأمط

وُف مـللـُحُلبُة  ال وا وقول  ُويَُدُرنط ل ع  ُةُ يقول: ويدفاوف محلبلت ْفالل ِ الْهـي يَاـوُ هل لهع لت ِ ُصَأط

َ قطوُف فـي ًلمة ن, ْ ل فـي ا هلن فهـي لَـعهـل ن, وْ هل فهـي صهدقة  َِ  ا ار وال يطَب ل ُرُقَقبلمط ـم  و  

 ِ  مــ   ـحْل,, ْو فـي صـة ُر  

َِ قهللطوا ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, ما قُْل20959   َـُـ  ُمـُهـَع   ن , قول : ُوْقُا يْط

تُهـ َِ ُ أ  عُا قهلل ن: ْطولُ  هُك يطَءتُهَوُف َْاهُأمط هـم  ـ  َل ه    ط ـ  ََ هَا قُ هَا ُرم بهل, ُْ هل كطب هل    َعا م هـُمل آُ ب ل م    ُْ  ط الـُحق    

وُف مـللـُحُلبُ وا وْ لا ن مــع ِ الثبلن كمل تلماوف, فقلل: ُويَُدُرنط  ة  الل ع  ُةُ ُصَأط

 55اآلية : 
َِ َُْمُمهللط ط  ه هواَ ُمَبه ط ُوقُهللطواَ لُبُهَ َُْمُمللطبُهل ُولُ ط اطواَ الـ َغهُو َُْمُأضط َِ القول فـي تأويـل قول  تاللـ :َُوْ قُا ُلهم 

ـ عُا    ي اَلُولم  ََُْغ  َِ الُ ُُ  ُلالُ.  ُمـَُع ط

ـعبلمِ ال ْلب الـغهو, ومهو الَهـلًل  ها القهول, يقول تاللـ  قكأه: وْقا لمع مءالن القو. الذيا آت   

 كمل:

هوا 20960   اطوا الـ َغهُو َْمُأضط ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  هدثبل لهاعد, مها قُْهلن  ُوْقُا ُلهم 

هـعُا ال يوهلروف ْمه ـ  هي الـولم  ََُْغ  َِ ال ُُ , ُلهال.  ُمـُهـَع ط َِ َِ ْممهللط ط ه ل الهـو ل ُمَب ط ُوقهللطوا لُبهل ْممللطبهل ُولُ ط

 والَـلًل فـي مـلًـ ِ, ْتلمِ  ا ْ أ ن  ل وقذمِ ما قلك 

ي مـللـغو فـي مذا الـموضع:  ل كهلف ْمهل ال ْهلب ْلهـحقوه فهـي كْهلب ن,  هـمل    وقلل آخأوف: مطبـ 

 لـعس مو  ب   قكأ  ا قلل قلك:

اطوا الـ َغهُو ـ  دثبـي يوُس, قلل: ْخَأُل اما ومب, قلل: قلل اما قيد, فهـي قوله 20961   : ُوْقُا ُلهم 

وا ُمَب ط ُوقللطوا    ْلـ  آخأ االُية, قلل: مذه رمهل ال ْهلب, ْقا لهماوا الـغهو الهذي كْهب القهو.  َْمُأضط

وا مه  يْـوُه , ْمأضهوا  مأيدي ِ  ع كْلب ن, وقللوا: مو  ا مبد ن, ْقا لما  الذيا ْلــموا, و أ 

ء بهوا مـللبَهـي  صهـ  ن مـعه  ولهـِ, رُ هِ كهلُوا  لـهـمعا مب , وكأُ ِ لـِ يلماوا قلهك قَهل ْف ي

عُا  وقلل آخأوف فـي قلك مـمل: ـ ـم  َل ـ     ط ََ َا قُ  مــ  نيا معل , ْال تأا ُْ ِ يقولوف: ُْ ل كطب ل   

اطوا الـ َغهُو 20962   ـ  دثبل اما وكعع, قلل:  دثبل امها معهـعبة, مها  ب*هور, مها  هـولمد ُوْقُا ُلهم 

َِ قهلل: ُزلهن فهـي قهو. كهلُوا  َهأكعا َْمُأضط  , ُلهال.  ُمـُهـَع ط َِ َِ ْممهللط ط ه وا ُمَب ط ُوقللطوا لُبل ْممللطبل ُولُ ط

 فألــموا, ف لف قو  ِ يطَءقوُ ِ 

اطوا الـ َغههُو      ههدثبل امهها  معههد, قههلل:  ههدثبل اويأيههة, مهها  ب*ههور, مهها  ههـولمد, قولهه  ُوْقُا ُلههم 

ههوا ُمَبهه ط, ُوقههللطوا لُبههل َِ قههلل: كههلف ُههلس  هها ْمههل ال ْههلب َُْلـُههـموا, ف ههلف  َْمُأضط َِ ْممههللط ط هه ْممللطبههل ُولُ ط

ـ ـعُا  ي الـولم  ََُْغ  َِ ال ُُ  الـمَأكوف يءقوُ ِ, ف لُوا ي*َحوف مب ِ, يقولوف: ُلال.  ُمـُـَع ط

وا ُمَب ط يقول: لـِ ي*غوا ْلـع  ولـِ يلْـماوه ُوقللطوا لُبل ْممللطبل ُولُ    َِ ومهذا وقول : َْمُأضط َِ ْممهللط ط  ط

يدل  مــ  ْف الـغو الذي قكأه ن فـي مذا الـموضع, ُْـمل مو  ل قلل   ـولمد,  ا ُْه  لهمل  القهو. 

 ـما يءقي ِ مـللقول  ل ي أموف  ب  فـي َُْل ِ, وُْ ِ ْالمومِ مـللـومعهـل  ها القهول لُبهل ْممللطبهل 

َِ قد ر َِ ْممللط ط َِ يقهول: ُُْ بهة ل هِ قد رضعبل م ل رَُلبل, ُولُ ط ضعْـِ م ل رَُل ِ  وقول : ُلال.  ُمـُهـَع ط

ههـعُا يقههول: ال ُأيههد  ههـحلور  ْمههل  ـ  ََُْغههي الـولم   بههل ْف ُطلههلم  ِ, ْو تلههماوا  بههل  ههل ال تههـحَوف ال ُُ

 الـو ل و للمْ ِ 

 

 56اآلية : 
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ََهُن ُولُهه ي ُ هَا َُْ َُ ِط القهول فهـي تأويهـل قوله  تاللههـ : َْ ُ هُك الُ تَُ هد  هَنط ُومطهُو َُْمـُهه َُ ي ُ ها يُ ُ يَُ هد  ا  ّللا  ـُ  

يُا    َ ُْد   م لَلمط

ََهُن مدايْه ,     ي ُ هَا َْ َُ يقول تاللـ  قكأه لبَـع   ـحمد صـ  ن مـع  ولـِ: ُْ ُك يل  ـحمد ال تَُ هد 

ي ُ َا يَُلنط ْف ي دي   ا خــق , مْوفـعق  لايـملف م  ومألول  ُ يَُ د  ا  ّللا    ولو قـعـل:  ابله: ُْهك ُولُ  

يُا:  َ ُْد  ِط مـللهـمط ال ت دي  ا ْ ََْ , لقأامْ   بك, ول ا ن ي دي  ها يَهلن, كهلف  ذمَهـل  ُومطهُو َْمـُهـ

يقول ال  ثبل ه: ون ْمــِ  ا لَق ل  فـي مــم  ُْ  ي ْدي لـأوهلن, قلهك الهذي ي ديه  ن فهـعلد نه 

 ويوف ق  

مــ  رلول ن صـ  ن مـع  ولـِ  ا ْال ا ْبل  ْمهـي ًللهب ممه   وقطكأ ْف مذه االُية ُزلن  

  ا ْالمْ , ْق نمله ْلـ  اميـملف مـلهلل, ْلـ   ل نمله ْلـع   ا قلك  قكأ الأواية مذلك:

دا ي, قلال:  دثبل الولـعد مها القللهِ, مها يزيهد 20963   ـ  دثبل ْمو كأيب والـحلعا ما مــي  ال* 

ي  لق., ما ْمـي مأيأ , قلل: قهلل رلهول ن صهـ  ن مـعه  ولهـِ لامه  مبهد ما كعللف, ما ْمـ

ط َْوُ َد لُُك م  ل يَُوُ. الق ـعلُ ة  »الـموت:  قلل: لوال ْف تاعأُـي قأيش رقأرت معبهك, « قطَل ال ْلُ ُ ْال  ّللا 

ََُن    االُية  ي ُ َا َْ َُ  فأُزل ن: ُْ ُك ال تَُ د 

قلل:  دثبل يحع  ما لاعد, ما يزيد ما كعللف, قلل: ثبـي ْمو  لق. اروواي,  دثبل اما مَلر,    

ط »ما ْمـي مأيأ , قلل: قلل رلول ن صـ  ن مـع  ولـِ لام :   ثِ قكأ  ثـ  « قطَل ال ْل  ْال  ّللا 

ما   دثبل ْمو كطُأيب, قلل:  دثبل ْمو ْلل ة, ما يزيد ما كعللف لمع ْمـل  لق. اروواي, يذكأ   

يهل »ْمـي مأيأ  قلل: لـمل  ضأَت وفهـل  ْمهـي ًللهب, ْتهله رلهول ن صهـ  ن مـعه  ولهـِ فقهلل: 

ط  لهط قطَل ال ْلُ ُ ْال  ّللا  فذكأ  ثـ , ْال  ُْ  قلل: لوال ْف تاعأُـي قأيش, يقولوف:  ل  مـ  مـهـع  ْال  « ُمم 

 از  الـموت 

د, مها يزيهد مها كعلهلف, مها ْمهـي  هلق., مها ْمهـي  دثبل اما وكعع, قلل:  دثبل  ـحمد مها مَهـع   

 مأيأ , قلل: قلل البَـي  صـ  ن مـع  ولـِ, فذكأ ُـحو  ديث ْمـي كطُأيب ال*دا ي 

ـ  دثبل ْ مد ما مَد الأ ما مها ومهب, قهلل: ثبهـي ممهي مَهد ن مها ومهب, قهلل: ثبهـي 20964  

 , قلل: لـمل  ضهأت ْمهـل ًللهب الوفهـل , يوُس, ما الزمأي قلل: ثبـي لاعد ما الـملعب, ما ْمـع

عهة مها  النه رلول ن صـ  ن مـع  ولـِ, فواد مبده ْمـل ا هل مها مَهل., ومَهد ن مها ْمهـي ْط  

غعأ , فقلل رلول ن صـ  ن مـع  ولـِ:  َبهدُ »الـمط هـُمةِ َْوهُ دط لُهُك م  هل م  ـ  ط ُك ِ  قهَل ال ْلُه ُ ْال  ّللا  يهل ُمه

ْمو ا ل ومَد ن ما ْمـي ْطُ ع ة: يل ْمـل ًللب: ْتأنب ما  ـ ة مَهد الهـمط ـبف فـهـِ يهزل فقلل « ّللا   

رلول ن صـ  ن مـع  ولـِ ياأض ل مــع , وياعد ل  تـك الـمقللة,  ْـ  قلل ْمو ًللب آخأ  هل 

صهـ  ن مـعه   كــم ِ: مو مــ   ـة مَد الـمطـب, وْم  ْف يقول: ال ْله  ْال  ن, فقهلل رلهول ن

هه ُ ُمَبههكُ »ولههـِ:  َُ ط ْ َِ يُا آُ بطههوا َْف «, ْ ههل ُوّللا   الُُنَلههَُْغَُأف  لُههُك  ههل لُههـ فههأُزل ن  ههل كههلُف لـبَ  ههـي  ُوال ههذ 

كعُا ُولَُو كلُطوا ْطولـ  قطَأمُ , وُْزل ن فـي ْمـي ًللب, فقلل لألول ن صهـ  ن  أ  ََ ـَـمط وا ل يَُلَُْغَأط

ي    االُية مـع  ولـِ: ْ ُ يَُ د  ا  ّللا  ََُن ُولُ   ي ُ َا َْ َُ  ُ ك ال تَُ د 

 دثبل  ـحمد ما مَد ارمــ , قلل:  دثبل  ـحمد ما ثور, ما  امأ, ما الزمأي, ما لاعد ما    

 الـملعب, ما ْمـع , مبـحوه 

, قلل: قـهن ـ  دثبل اما وكعع, قلل:  دثبل اما معـعبة, ما ممأو, ما ْمـي لاعد ما رافع20965  

ََُن ُزلن فـي ْمـي ًللبف قلل: ُاِ  ي ُ َا َْ َُ  الما ممأ: ُْ ُك ال تَُ د 

ـ  دثبـي  ـحمد ما ممأو, قلل:  دثبل ْمو ملصِ, قلل:  دثبل معل  و دثبـي الـحلرث, 20966  

ي قلل:  دثبل الـحلا, قلل:  دثبل ورقلن امعال, ما اما ْمـي ُـوعن, ما  هـولمد قوله  ُْ هُك ال تُ  َ هد 

ََُن قلل: قول  ـحمد رمـي ًللب:  هـعُلُ ة  »ُ َا َْ َُ لط ُمَبُك م ُ هل يُهَوُ. اَلق  ـ ـمةُ امَخال ص  ْطالن  قهلل « قطَل ُك

 ـحمد ما ممأو فـي  ديث : قلل: يل اما ْخي  ـهة اروهعلخ, ْو لهبة اروهعلخ  وقهلل الهـحلرث فهـي 

  ديث : قلل يل اما ْخي  ـة اروعلخ 

ي  دثبل القل    هُأي , مها  هـولمد ُْ هُك ال تَُ هد  لِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبـي  ول,, ما اما اط

ََُن قلل: قلل  ـحمد رمـي ًللب:  هـعلُ ة  »ُ َا َْ َُ َل ُمَبهُك م  هل يُهَوُ. الق  « اَوهُ َد مُ ـهـُمة  امَخهال ص  ْطاهلن 
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ي ُ َا  ََُن قهلل: ُزلهن مهذه االُيهة فهـي ْمهـي قلل: ْي اما ْخي  ـة اروعلخ, فأُزل ن ُْ ُك ال تَُ د  َُ َْ

 ًللب 

ََهُن 20967   ي ُ َا َْ َُ ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, ما قُْلن , قول  ُْ ُك ال تَُ د 

قطكأ لبل ُْ ل ُزلن فهـي ْمهـي ًللهب قهلل ارصهِ مبهد  وته  يقهول ال ْله  ْال  ن ل عهـمل تهـحل  له  م هل 

 مــع   الََـلمة, فأم 

ـهه  ههدثبل امهها  معههد, قههلل:  ههدثبل اأيههأ, مهها مطههلن, مهها مههل أ: لههـمل  ضههأ ْمههـل ًللههب 20968  

هـعلُ ة  »الـموت, قلل ل  البَـي  صـ  ن مـع  ولـِ:  ط َْوُ دط لُُك م  هل يُهَوُ. الق  لهط قطَل ال ْلُ ُ ْال  ّللا  «, يل ُمم 

ـِ ْمـلل ْف ْفال فقلل ل  قلك  أارا  فــمل  هلت فقلل ل : يل اما ْخي, ُْ  لوال ْف ي وف مــعك ملر ل

مُـهـ  »اوْد  قلك مــ  البَـي  صـ  ن مـع  ولهـِ وقهللوا:  هل تبَهع قأامهة ْمهـي ًللهب  بهك, فقهلل: 

َب طمهل ْط  ـ هـي    َا ُلٍر تَُغ ُا الب لر  ُمـُـَع   َُُاالف    َ ـي ُضَحُضلحٍ    ه  ُْ   الل لُمةُ لُ عُد  ي مـ  ََل  ي ُُ .  رْله , وال ذ 

ي ُ ههَا  ط ف ههـع   ُْ هُك ال تَُ هد  َُهُزُل ّللا  ي ْ َبه ط, ُومطههُو ال هذ  َُلهلٍف مطههُو َْمهُوفط ُمذُامهـل    هَا ْ هَا َْمهل  الب ههلر     و هل   

ياُ  َ ُْد  ِط مـللـمط , ُومطُو َْمـُـ ي ُ َا يَُلنط ُ يَُ د  ا  ّللا  ََُن, ُولُ   َُ َْ » 

ي   َ ُْد  ِط مـللـمط  ُا يقول: ومو ْمــِ مـما قض  ل  ال دا  كللذي:وقول : ُومطُو َْمـُـ

ـ  دثبـي  ـحمد ما ممأو, قلل:  دثبل ْمو ملصِ, قلل:  دثبل معل  و دثبـي الـحلرث, 20969  

ِط  قلل:  دثبل الـحلا, قلل:  دثبل ورقلن امعال, ما اما ْمهـي ُهـوعن, مها  هـولمد, قوله  ُومطهُو َْمـُهـ

يُا قلل مـما قد ر ل َ ُْد     ال دا والضاللة مـللـمط

ُأي , ما  ـولمد,  ثـ        دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبـي  ول,, ما اما اط

 57اآلية : 
 َِ ه َِ ُطُم  ها ل  ط هبَُ ُُْولُه هَا َُْرض  ُُخط هَو    هدُُا ُ اُهُك ُْط َ  هع  اَل ط ُواَ ْ ف ُْ 

القول فـي تأويـل قول  تاللهـ : َُوقُهللط

بلِ يطوَ  وُف   ُ ُأ لِ آ   َِ الُ يَُاـُمط ا  َُْكثُُأمط ا ل دُط ل ُولُـُ   َققلِ     َُُ  ْ لَُع   ثُُمُأاتط كطل  ُوَيٍن ر 

يقول تاللـ  قكأه: وقللن كَـلر قأيش: ْف َُْع الـحق  الهذي ا ْبهل مه   اهك, وَُْهأْ  ها ارُهدان    

, يقهول ن لبَهـع : فقهل ُْو واالُل ة, يْـخطَبل البلس  ا ْرضبل مإامل  امعا ِ مــ  خالفبل و أمبل

َِ ُ ُأ ل يقول: ْو لـِ ُوً ن ل ِ مـدا  أ  بل مـهـ  البهلس لهَك الهد لن فهـع , و بابهلمِ  ُم  َا لُ ط َِ ُـط لُـ

 ا ْف يْبلولوا ل لُ  فـع  ملهون, وْ بهل مـهـ  ْمـه   ها ْف ي*هعَ ِ م هل نهلر , ْو قْهل, ْو لَهـلن  

 ويـل  قكأ  ا قلل قلك:ومبـحو الذي قـبل فـي قلك قلل ْمل الْأ

هُأي , مها مَهد ن مها 20970   ـ  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبـي  وهل,, مها امها اط

هَا  ُهـُخط َو    هدُا ُ اهُك ُْط ْمـي  ــع ة, ما اما مَـلس, ْف الـحلرث ما ُوفل, الهذي قهلل: َْف َُُْ  هع  ال ط

بل وقمموا ُْ ِ قللوا: قد مــمبل ُْك رلو َِ َْرض  ُـخطو  ها ْرضهبل, ُْو لُهـ ل ن, ول بل ُـخلف ْف ُْط

َِ االُية  ُم  َا لُ ط  ُـط

ـ  دثبـي  ـحمد ما لاد, قلل: ثبـي ْمـي, قلل: ثبـي ممي, قلل: ثبـي ْمـي, ما ْمـع , ما 20971  

هبل قهلل: مهِ ُْهل َا َْرض  ُـُخط َو    وا َْف َُُْ  ع  ال طدُا ُ اُُك ُْط
س  ها قهأيش قهللوا اما مَـلس, قول  ُوقللط

بهل يطَوَُه  ْلُهـَع   ثُُمهُأاتط كطهل   َِ ُ ُأ هل آ   ه َِ ُطهـُم  َا لُ ط ََبل البلس, فقهلل ن َْو لُهـ لـمـحمد: ْف َُْاك يْـخط

 ُوَيٍن 

ُهـُخطو البهلس 20972   ـ  دثبـي يوُس, قلل: ْخَأُل اما ومب, قلل: قهلل امها قيهد, فهـي قوله  ويْط

 ِ مــ  ما   ا  ول ِ: قلل: كلف يغعأ ماض 

َِ ُ ُأ ل آ بل قلل ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:   ُم  َا لُ ط َِ ُـط  ومبـحو الذي قـبل فـي  اب  قول  َْولُـ

هدُا 20973   وا َْف َُُْ  هع  ال ط
ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  هدثبل لهاعد, مها قُْهلن , قوله  ُوقهللط

بل قلل ن َا َْرض  ُـُخط َو    بل يطَوَُ  ْلُهـَع   ثُُمهُأاتط كهل  ُوهَيٍن يقهول: ُ اُُك ُْط َِ ُ ُأ ل آ   ُم  َا لُ ط َِ ُـط  َْو لُـ

 ْو لـِ ي وُوا آ بـعا فـي  أ  ِ ال يغزوف فـع  وال يخلفوف, يوَ  ْلـع  ثمأات كل  وين 

َِ  ـ  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبـي ْمهو لَهـعلف, مها  امهأ, مها قُْهلن  ْوُ 20974   لُهـ

بل قلل: كلف ْمل الـحأ. آ بـعا يذمَوف  عث ولنوا, ْقا خأ, ْ دمِ فقلل: ُْـي  َِ ُ ُأ ل آ   ُم  َا لُ ط ُـط

ل  ض ل , وكلف نعأمِ  ا البلس ْقا خأ, ْ دمِ قْط ُاأ    ا ْمل الـحأ. لـِ يْط
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  20975 َِ َِ  ـ  دثبـي يوُس, قلل: ْخَأُل اما ومب, قلل: قهلل امها قيهد, فهـي قوله  ُْو لُهـ ه ُطهـُم  َا لُ ط

بل قلل: آ بلكِ م , قلل: مي   ة, ومِ قأيش   ُ ُأ ل آ  

وقولهه : يطَوَُهه  ْلُههـَع   ثُُمههُأاتط كطههل  ُوههَيٍن يقههول يومههع ْلههـع , ومههو  هها قههول ِ: اَههـعن الههـملن فههـي   

 الـحوض: ْقا اماْ  فـع , وُْـمل ْريد مذلك: يحمل ْلـع  ثمأات كل  مـد  كمل:

مو كطُأيب, قلل:  دثبل اما مطعة, ما وأيك, مها مثمهلف مها ْمهـي قرمهة, مها ـ  دثبل 20976ْ  

  ـولمد, ما اما مَـلس فـي يطَوَُ  َْلـع   ثُُمُأاتط كطل  ُوَيٍن قلل: ثمأات اررض 

وفُ    َِ ال يَُاـُهـمط ها  َْكثُهُأمط َققل ُ َا لُدُ ل يقول: ورققل رققبلمِ  ا لدُل, يابـي:  ا مبدُل ُولُ    وقول : ر 

يقول تاللـ  قكأه: ول ا ْكثأ مءالن الـمَأكعا القل ــعا لألول ن صـ  ن مـع  ولـِ: َْف َُُْ  ع  

بل ال ياــموف ُْل ُـحا الهذيا    بهل ل هِ  أ هل آ بهل, ورققبهلمِ فهـع ,  َا َْرض  ُـُخط َو    ال طدُا ُ اُك ُْط

فال قلهك م هِ ي َهأوف, ال يَه أوف  وااـبل الثمأات  ا كل  ْرض تـوَ  ْلـع ِ, ف ِ مو ـ ِ مـما

  ا ُْاِ مــع ِ مذلك 

 58اآلية : 
ها  َِ تطَلهُ ا    َِ لُه بط ط ـَهُك ُ ُلهلك  َُُُْ ل فُْ  ع ُأَت ُ ا  ا قَُأيٍُة مُط  َِ َُْمـَُ بُل    القول فـي تأويـل قول  تاللـ : َُوُك

ث عُا    ـ عالِ ُوكطب ل َُُحاط اَلُوار  َِ ْ ال  قُ م   مَُاد 

ًُغُهن, ف َهأت يقول تا    هأت, و هأت, وُْو  للـ  قكأه: وكِ ْمـ بل  ا قأية ْمطأت هل  اعَهْ ل, فَُط 

رم ل  وقـعـل: مطأت  اعَْ ل, فوال الَال لـقأية, ومو فـي ارصهل لـهـماعَة, كمهل يقهلل: َُْلهَُُ ك 

أت , والـماعَة  ب*ومة مــ  الَْلعأ  َ  ْ , وْمطأ   للك فَط   رْيك فُل

قلك فـي نعأ  وضع  ا كْلمبل مذا  ومبـحو الذي قـبل فـي قلك قلل ْمل الْأويهـل  وقد مـع بل ُسل أ   

 قكأ  ا قلل قلك:

هَا قَُأيُهٍة 20977   َِ َْمـَُ بهل    ـ  دثبل يوُس, قلل: ْخَأُل اما ومب, قلل: قلل اما قيد, فـي قول  وُكه

َُُْ ل قلل: الَطأ: ُُْوهأ  ْمهل الغَـهة وْمهل الَهـلًل وا ع ُأَت ُ ا  لأكهوب لهـمالصي ن, وقهلل: قلهك مُط 

ـ ـعالِ يقول: فْـك نور القو. الذيا ْمـ بلمِ  َِ ْال  قُ م  َا مَُاد  َِ تطَلُ َا    َِ لُـ بط ط ـَُك ُ للك  الَطأ فـي البامة فُْ 

م َأمِ مأم ِ و بلقل ِ, لـِ تل ا  ا مادمِ ْال  قــعالِ, يقول: خأمهن  ها ماهدمِ, فـهـِ يامهأ  ب هل 

بن قـهـعالِ, فهإف ْال  ْقـ ل, وْ كثأمل خأاب  ولَهظ ال هال. وْف كهلف خلراهل مـهـ  ْف  لهلكب ِ قهد لطه  

  ابله: فْـك  للكب ِ لـِ تل ا  ا مادمِ ْال  قــعالِ  ب ل, كمل يقلل: قضعن  قك ْال  قــعالِ  ب  

مبهل  ها  لهلكب ِ  هب ِ وارث   عُا يقول: ولـِ ي ا لهـمل خأ  ثـ  , ومهلنت كمهل وقول : وكطب ل ُُـَحاط الُوار 

عأاث اللموات واررض   كلُن قَل لط بلمِ فـع ل, ال  للك ل ل ْال  ن, الذي ل    

 59اآلية : 
 َِ ُ ل ُرلطوالِ يَُْـطهو ُمـُهَع   ََاُُث ف ُي ْط   ـ ُك اَلقطُأُا ُ ْ ُ  يُ  َ  القول فـي تأويـل قول  تاللـ : َُوُ ل ُكلُف ُرم ُك  ط

ـ      َ وُف   آيُلت بُل ُوُ ل كطب ل  ط  ي اَلقطُأُا ْ ال  ُوَُْمـطُ ل ُ,لل مط

ههُك القطههُأا الْههـي  والههـي   ههة فههـي ق لُههك     ـ   َ يقههول تاللههـ  قكههأه: ُو ههل كههلُف ُرم ههُك يههل  ههـحمد  ط

ي ْط   ل ُرلطوالِ يقول:  ْـ  يَاث فـي   هة رلهوالِ, ومهي ْ.  القهأا, يْـهو  ََاُُث فـ  وم*أ    ْـ  يُ

ل:  ـحمد صهـ  ن مـعه  ولهـِ  ومبهـحو الهذي قـبهل فهـي قلهك قهلل ْمهل مــع ِ آيلت كْلمبل, والألو

 الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:

ََاُهُث فهـي ْط   هل ُرلطهوالِ 20978   ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, ما قُْلن   ْـ  يُ

 وْ.  القأا   ة, وماث ن ْلـع ِ رلوالِ:  ـحمدا صـ  ن مـع  ولـِ 

وُف يقول: ولـِ ُ ا لب ـهك قأيهة ومهي مهـلهلل  ء بهة    ي القطُأا ْال  وَْمـط ل ,لل ـمط ـ     َ وقول : ُو ل كطب ل  ط

ُْـمل ُ ـ  هل مسـهـم ل َُْله ل م َأمهل مهـلهلل, وُْهـمل ْمـ بهل ْمهل   هة م َهأمِ مهأم ِ و,ـهـِ َُْله ِ  

 ومبـحو الذي قـبل فـي قلك, قلل ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:

 دثبـي  ـحمد ما لاد, قلل: ثبـي ْمـي, قلل: ثبـي ممي, قلل:  دثبل ْمـي, ما ْمـع , مها 20980  

وُف قلل ن: لـِ ي ـك قأية مإيـملف, ول به   ـ  ي القطُأا ْال  وَْمـط ل ,لل ـمط  َ اما مَـلس, قول : ُو ل كطب ل  ط
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ـ هوا  هع  ها مـهك, ول هب ِ كهذ موا ي ـك القأا مسـهـِ ْقا ,ـهـِ ْمـ هل, ولهو كلُهن قأيهة آ بهن لهـِ ي 

 و,ــموا, فَذلك ْطمـ  وا 

 60اآلية : 
بهدُ ّللا   ُخَعه يبُْطُ هل ُوُ هل م  عُل ُوق  َُ ا ُوَيٍن فُُمُْل ط اَلُحعُل   الد  أ  القول فـي تأويـل قول  تاللـ : َُوُ َ ْطوت عِْط   

 ُوَُْمقُُ  ُْفاُلُ تَُاق ـطوُف   

طعْهـِ ْي هل البهلس  ها وهين  ها ار هوال واروالن, فإُهـمل مهو  ْهل  يقول تاللهـ  قكهأه: و هل ْطم   

تْـمْاوف م  فـي مذه الـحعل  الدُـعل, ومو  ا قيبْ هل الْهـي يْهأيا مه  فهـع ل, ال يغبه  مهب ِ مبهد ن 

وع ل, وال يبَا ِ وين  ب  فـي  النكِ, و ل مبد ن رمل ًلمْ  وواليْ  خعأ  ـمل ْوتـعْـموه ُْْـِ 

ه الدُـعل  ا  ْلم ل وقيبْ ل وْمقـ , يقول: وْمقـ  رمـ , رُ  نا ِ ال َُـلن له   ومبهـحو الهذي فـي مذ

 قـبل فـي قلك قلل ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:

َبهدُ ّللا   ُخَعهأ  وَْمقُهـ  20981    دثبل اما  معد, قلل:  دثبل لــمة, ما اما ْلحلل, فهـي قوله  ُو هل م 

مقـ  مبدُل ْفاُلُ تَُاق ـطوُف يقول تاللـ  قكهأه: ْفهال مقهول ل هِ ْي هل القهو. تْهدمأوف قلل: خعأ ثوامـل, وْ

ممل, وتهءثأوف  , وتهـخْلروف رَُله ِ خعهأ الـمبزلْهـعا مـهـ  وهأ  م ل فْاأفوف م ل الـخعأ  ا الَأ 

 الدا ِ الذي ال َُـلن ل   ا الباعـِ, مــ  الَـلُـي الذي ال مقلن ل  

 61اآلية : 
عُل  القول فـي َُ ْ َابُهلهط ُ ُْهلُ  اَلُحعُهل   الهد  ُو الُق ع   ُكُمها    تأويـل قول  تاللـ : َُْفُُما ُوُمَدُُلهط ُوَمداِ ُ ُلبلِ فُ ط

يُا    َحُضأ  ُا اَلمط عُلُ ة     ِ  مطُو يَُوُ. اَلق   ثط

له وصهد ل يقول تاللـ  قكأه: ْفما ومدُله  ا خــقبل مــ  ًلمْ  ْيلُهل الهـوبة, فهَ ا مهـمل ومهدُ   

وًْلمبهل, فـللْهـحق  مطلمْه  ْيلُهل ْف ُبههـوز له   هل ومهدُله, ف هو الل  ههل ومهد, وصهل أ ْلهـع  كمهها 

 ْ ابله فـي الـحعل  الدُـعل  ْلم ل, فْهـمْع مه , وُلهي الامهل مهـمل ومهدُل ْمهل الطلمهة, وتهأ  ًـَه , 

لـمهـحضأيا, يابههـي  هها وآثهأ لههذ   ملاـهة مـههـ  آاـه , ثههِ مههو يهو. القههـعل ة ْقا ورن مـهـ  ن  هها ا

ُِ مقلم   ومبـحو الذي قـبل فـي قلك قلل ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك: يا مذاُب ن, وْلـعـ ُ د  ََ  الـمط

ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, ما قُْلن , قول  ْفُُمَا ُوُمَدُلهط ُوَمدا ُ ُلبل 20979  

ع   قلل: مو الـمء ا  ُو القـ  لمع كْهلب ن ف*هد ل مه  وآ ها مهـمل ومهد ن فهـع  كُمهَا ُ ْ َابهلهط ُ ْهلُ  فُ ط

يُا: ْي فهـي  هـَحُضأ  هُا الـمط هـعلُ ة     ِ  مطهُو يُهَوُ. الق  َُـعل مو مذا ال لفأ, لهـعس ون كللهـمء ا ثطه اَلـُحعل   الد 

 مذاب ن 

ل معله  و دثبهـي الهـحلرث, ـ  دثبل  ـحمد ما ممأو, قلل:  دثبل ْمو ملصِ, قهلل:  هدثب20980  

قلل:  دثبل الـحلا, قلل:  دثبل ورقلن امعال, مها امها ْمهـي ُهـوعن, مها  هـولمد, قهلل امها ممهأو 

هـعُلُ ة   ِ  مطهُو يُهَوُ. الق  يُا قلل: ْ ضأومل  وقلل الـحلرث فهـي  ديثه  ثطه ـَحُضأ  ُا الـمط فـي  ديث : قول    

أومل  يا ْمُل البلر, ْطَ ض  ـَحضأ  ُا الـمط    

ِ  مطهُو يُهَوُ.     هُأي , مها  هـولمد ثطه  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قهلل: ثبهـي  وهل,, مها امها اط

أومل  يُا قلل: ْمل البلر, ْطَ ض  ـَحُضأ  ُا الـمط  الق ـعلُ ة    

واخْـو ْمل الْأويـل فـعـما ُزلن فـع  مذه االُية, فقلل ماض ِ: ُزلن فـي البَـي  صـ  ن مـعه    

 وفـي ْمـي ا ل ما مَل.  قكأ  ا قلل قلك: ولـِ,

ـ  دثبل اما الـمثب , قلل:  دثبل ْمو الباملف الـح ِ ما مَد ن الاوــي, قلل:  دثبل واَة, 20981  

, كُمهَا ُ ْ َابهلهط ُ ْهلُ  الهـُحعل    هُو الق هـع   ما ْمهـلف مها تغـهب مها  هـولمد ْفُُمهَا ُوُمهَدُلهط ُوَمهدا ُ ُلهبل فُ ط

َُـعل يُا قلل: ُزلن فـي البَـي  صـ  ن مـع  ولـِ, وفهـي ْمهـي الد  ـَحُضأ  ُا الـمط ِ  مطُو يَُوُ. الق ـعلُ ة     , ثط

 ا ل ما مَل. 

ُأي  ْفُُمَا ُوُمَدُلهط ُوَمهدا 20982   ـ  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبـي  ول,, ما اما اط

ع   قلل: البَـي  صـ   ُو القـ   ن مـع  ولـِ ُ ُلبل فُ ط

 وقلل آخأوف: ُزلن فـي  مز  ومــي  رضي ن مب مل, وْمـي ا ل لاب  ن  قكأ  ا قلل قلك:  
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, قلل:  دثبل واَة, ما ْمـلف ما 20983   ـُحَ أ الْغـَُـي  ـ  دثبل اما الـمثب , قلل:  دثبل مُدُل ما الـمط

ِ  مطهُو يُهَوُ. تغـب, ما  ـولمد ْفُُمَا ُوُمَدُلهط ُوَمدا ُ ُلبل فُ  َُـعل, ثه ع   كُمَا ُ ْ َابلهط ُ ْلُ  اَلـُحعل   الد  ُو القـ   ط

يُا قلل: ُزلن فـي  مز  ومــي  ما ْمـي ًللب, وْمـي ا ل  ـَحُضأ  ُا الـمط  الق ـعلُ ة    

ـ قلل:  دثبل مَد ال*مد, قلل:  دثبل واَة ما ْمـلف ما تغـب, مها  هـولمد, قهلل: ُزلهن 20984  

 ْمـي ا ل فـي  مز  و

 63- 62اآلية : 
وُف ك  قُلُل ال ذ   َِ تَُزمطمط يُا كطبْط َِ فُعُقطولط َُْيُا وطُأُكَ  ُي ال ذ  ي   يُا القول فـي تأويـل قول  تاللـ : َُويَُوُ. يطبُلن 

َِ ُكُمل ُنُوَيبُل تَُُ  يُا َُْنُوَيبَُ َُْنُوَيبُلمط آلن  ال ذ  ِط اَلقَُولط ُرم بُل ُمـُءط ََُُْ ْ لَُعُك ُ ل ُكلُطُواَ ْ ي لُُل يَُاَطدطوُف   ُ ق  ُمـَُع    أ 

يقول تاللـ  قكأه: ويو. يبلني رب  الاز   الذيا ْوأكوا م  ارُدان واروثهلف فهـي الدُهـعل, فهـعقول    

يُا ُ هق  ُمـُهـ وُف ُْ ِ لـي فهـي الدُهـعل وهأكلنف قهلُل ال هذ  َِ تَُزمطمط َبْـط يُا كط ِط اَلقُهَولط ل ِ: َْيُا وطُأكل  ُي ال ذ  َع  

وف مبـي آن.: ُرم بهل  يقول: قلل الذيا واب مــع ِ نضب ن ولابْ , ومِ الَعلًعا الذيا كلُوا يطَغوط

َِ كُمل ُنُوَيبل  ومبـحو الذي قـبل فـي قلك قلل ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل  يُا َْنُوَيبل, َْنُوَيبلمط ُمءالن  ال ذ 

 قلك:

 دثبل الـحلعا, قلل:  دثبل ْمهو لَهـعلف, مها  امهأ, مها قُْهلن , فهـي ـ  دثبل القللِ, قلل: 20985  

َِ كُمل ُنُوَيبل قلل: مِ الَعلًعا  يُا َْنُوَيبل, َْنُوَيبلمط الن  ال ذ   قول  ُمءط

ُْل ْلُـَعُك يقول: تَأُْل  ا ُواليهْ ِ وُطَ*هأت ِ ْلهـعك  هل كهلُطوا ْ ي لُُهل يَُاَطهدطوُف: يقهول: لهـِ    وقول : تَُأ 

 وا ياَدوُبل ي وُ

 

 64اآلية : 
اَ اَلاُهذُابُ  َِ ُوُرُْوط ه عَطواَ لُ ط َِ يَُلُْو  َِ فُـُ َِ فُدُُمَومط لُهَو  القول فـي تأويـل قول  تاللـ : َُوق عُل اَنمطواَ وطُأُكَُنكط

َِ ُكلُطواَ يَُ ُْدطوُف     ُُْ  ط

َِ الهذيا يقول تاللهـ  قكهأه: وقـعهـل لـهـمَأكعا مهـلهلل االُل هة وارُهدان فهـي ا    لدُهـعل اَنمطهوا وطهُأكلُنكط

ا الاُهذُاُب: يقهول:  َِ يقهول: فـهـِ يطوعَهومِ  ورُْوط ه عَطوا لُ ط َِ يَُلُْهـو  َِ فُـُـ كبْـِ تدموف  ا نوف ن فُدُُمَومط

َِ كهلُطوا يَُ ُْهدطوُف يقهول: فهون وا  هعا رْوا الاهذاب لهو ُْ هِ كهلُوا فهـي الدُهـعل  ه ومليبوا الاذاب لُهَو ُْ  ط

 لــحق    ط ْديا

 66- 65اآلية : 
ِط ارُ عَُن ُمـُهَع   ـ عُا ك  فُاُم  َأُل ِط اَلمط ْط ََ َِ فُعُقطولط ُ لقُآ ُُْا ي   َُهـَنط القول فـي تأويـل قول  تاللـ : َُويَُوُ. يطبُلن 

َِ الُ يُُُْلَُنلطوُف     يَُوُ   ٍذ فُ ط

هـعُا فـعهـمل  يقول تاللـ  قكأه: ويو. يبلني ن مءالن الـمَأكعا, فـعقول    ـ  َأُل ِط الـمط ْطهـ ََ ل هِ  هلقُا ُْا

ََُـلنط  ِط ار عَُن ُمـُـَع   ْرلـبلمِ م  ْلـع ِ,  ا نمل  ِ ْلـ  تو عدُل, والَأان   ا اروثلف وارصبل. فُاُم 

ي مبـي خَأ القو.: ْقا خَـي  وُْـمل مطب هـي  يَُوُ   ٍذ يقول: فخَـعن مــع ِ ارخَـلر,  ا قول ِ: قد ُمم 

وا  هل يحْهـووف, رف ن تاللهـ  قهد كهلف ْمـهغ ْلهـع ِ فهـي  مذلك ُْ ِ ممعن مــع ِ الـحوة, فـهـِ يهدرط

الـماذر , وتلمع مــع ِ الـحوة, فــِ ت ا ل ِ  وة يحْـووف م ل, وال خَأ يطَخَأوف مه ,  هـمل ت هوف 

 لل قلك:ل ِ م  ُـول  وُ َخــُص  ومبـحو الذي قـبل فـي قلك قلل ْمل الْأويـل  قكأ  ا ق

ـ  دثبـي  ـحمد ما ممأو, قلل:  دثبل ْمو ملصِ, قلل:  دثبل معل  و دثبـي الـحلرث, 20986  

ِط  عُهَن ُمـُهـَع   قلل:  دثبل الـحلا, قهلل:  هدثبل ورقهلن امعاهل, مها امها ْمهـي ُهـوعن, مها  هـولمد فُاُم 

ََُـلنط قلل: الـحو , يابـي الـحوة   ار

ِط  دثبل القللِ, قلل:  دثبل ال    عُهَن ُمـُهـَع   ُأي , ما  ـولمد فُاُم  ـحلعا, قلل: ثبـي  ول,, ما اما اط

ََُـلنط قلل: الـحو    ار

هـعُا 20987   ـ  َأُل ِط الـمط ْـط ََ َِ فُـعُقطولط  لقُا ُْا ي   ُأي , فـي قول  ُويَُوُ. يطبلن  ـ قلل: ثبـي  ول,, ما اما اط

 قلل: مال ْل  ْال  ن, الْو عد 

   َِ  ال يُُْللُنلطوُف مـلرُللب والقأامة  قكأ  ا قلل قلك: وقول : فُ ط
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ـ  دثبل  ـحمد ما ممأو, قلل:  دثبل ْمو ملصِ, قهلل:  هدثبل معله  و دثبهـي الهـحلرث, 20988  

َِ ال يُُْلهلُنلطوُف  ه قلل:  دثبل الـحلا, قلل:  دثبل ورقلن امعال, ما امها ْمهـي ُهـوعن, مها  هـولمد ف ط

ُللب, وال يْهـملت وف مـللقأامههـلت, ُْ ههِ كههلُوا فهـي الدُههـعل ْقا الْقههوا تلههلنلوا قهلل: ال يْلههلنلوف مههـلر

 وتـملت وا 

َِ ال     هه ههُأي , مهها  ههـولمد فُ ط  ههدثبل القللههِ, قههلل:  ههدثبل الههـحلعا, قههلل: ثبههـي  وههل,, مهها امهها اط

عههن مـههـع ِ الههـحو  يو  ههٍذ, فلهه ْوا, ف ههِ ال  يُْلههلُنلوُف قههلل: مههـلرُللب  وقـعههـل  ابهه  قلههك: فاُم 

 يْللنلوف فـي  لل ل وت ِ 

 

 67اآلية : 
عُا    ـ ح  ََ ُا اَلمط ُل ُصلل حلِ فُاُُلُ  ُْف يُ طوُف    ل ُ ا تُلُب ُوآُ ُا ُوُمم   القول فـي تأويـل قول  تاللـ : َفُأُ  

, وْخهــص هلل ارلومهة,     هل ُ هَا تهلُب  ها الهـمَأكعا, فأُهلب ورااهع الهـحق  يقول تاللـ  قكأه: فأ  

ْفأن ل  الاَـلن , فــِ يَأ  فـي مَـلنت  وهع ل وآُ هُا يقهول: وصهد ل مبَهـع   هـحمد صهـ  ن مـعه  و

ُل ُصلل ـحل يقول: وممل مـمل ْ أه ن مامـ  فهـي كْلمه , ومـهـ  للهلف رلهول  صهـ  ن  ولـِ  وُمم 

َبـو   عُا  يقول: ف و  ا الـمط ـ ـح  ََ ُا الـمط ـ َهْ ِ مبهد ن, مـع  ولـِ, فُاُُل  ْف ي طوُف    ًُ عا  ك  َدر  عا الهـمط ح 

بلُ , ومل   ا ن وااب   الـخللديا فـي ا 

 68اآلية : 
ََُحلُف ّللا   ُوتُاُ  عُُأ ط لط ِط اَلخ  ََُنط ُويَُخُْلرط ُ ل ُكلُف لُ ط للُُ  القول فـي تأويـل قول  تاللـ : َُوُرم ُك يَُخـطقط ُ ل يُ

كطوُف    أ  ََ ل يط  ُمم 

عُأ   ا خهــق , يقول تاللـ      قكأه: ُوُرم ُك يل  ـحمد يَُخــطقط  ل يَُلنط ْف يخــق , ويَُخْلرط لواليْ  الـخ 

عُأ ط والـماب :  ل وصهَن,  ِط الـخ  و ا لَقن ل   ب  اللالن   وُْـمل قلل ال  ثبل ه ويَُخْلرط  ل كلُف لُ ط

أ مب ِ يخْلروف ْ والُ ِ, فـعو اـوُ ل الُل ْ ِ, فقلل ن لبَـع   هـحمد رف الـمَأكعا كلُوا فـعـمل قطك 

صـ  ن مـع  ولـِ: ورمك يل  ـحمد يخــق  ل يَلن ْف يخــق , ويخْلر لـ دايهة واميهـملف والامهل 

عُههُأت ِ, ُسعههأ  ههل كههلف  هها مههءالن الههـمَأكعا  ال*للهـن  هها خههــق ,  ههل مههو فههـي لههلمق مـههـم  ُْهه  خ 

َلهههي  وااَْهههـل ي لواليْهههـي, واصطَهههـل ي لـخد ْهههـي الُل ههْ ِ خعهههلر ْ هههوال ِ, ف هههذلك اخْهههـعلري لب

 وًلمْـي, خعلُر  ـمـ ْـي وخــقـي  ومبـحو الذي قـبل فـي قلك قلل ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:

ي ممي, قلل: ثبـي ْمـي, ما ْمـع , ما 20989   ـ  دثبـي  ـحمد ما لاد, قلل: ثبـي ْمـي, قلل: ثبـ 

عُأ ط قهلل: كهلُوا يواـهوف ُخَعهأ اما مَهـلس, قوله : ُوُرم هُك يَُخه ِط الهـخ  ه ــطقط  هل يَُهلنط ويَُخْهلرط  هل كهلُف لُ ط

 ْ وال ِ الُل ْ ِ فـي الـولمــعة 

عُأ ط فهـي  وضهع «  ل»فإقا كلف  اب  قلك كذلك, فال وك  ْف    ِط الهـخ  ه  ا قوله : ويَُخْهلرط  هل كهلُف لُ ط

 ُ*ب, موقو  يخْلر مــع ل, وُْ ل مـماب  الذي 

الِ  ب*وب موقو  قول  يَُخْلرط مـهـع ل, «  ل»قلل قل ل: فإف كلف ار أ كمل وصَن,  ا ْف فإف   

َكأا  ا  ل, وال مد  ل لف ْقا كهلف  فأيا خَأ كلفف فقد مــمن ْف قلك ْقا كلف كمل قـن, ْف فـي كلف ق 

َـلر مادمل كذلك  ا تـمل., وْيا الْـمل.ف قـعـل: ْف الاأب تـوال لـحأوف ال*َـلت ْقا النت ارخ

ُِ مها ُ َاها َُْهده  ان ْف القلله ْ علُل, ْخَـلرا, كَاـ ل مـلرلملن ْقا النت مادمل ْخَـلرمل  قُكهأ الَهأ 

 قول مبْأ :

وفط   َبك  قَُل الـعَو.  ُ َاأط َُو كلُف قا    يَـط َا لطُمع ةُ نَُ عط الاَُعا  تَُذر    ْ 

 كأ ْف الـمَُض ل َُْده قلك:فأفع  اأوفـل محأف ال*َة, ومو ال وك  خَأ لذا, وقط   

وفط ( َبك  قَُل الـعَُو.  ُ َاأط  )لَو ْف  قا   

 و ب  ْيضل قول ممأ ما ْمـي رمـعاة:  

ُ ـ وط   َِ  ط َ  ط قلم حط ي ملو  عَـ  ـَنط ْا   قط

ـ وط   َل ب  و ط ع ل ثاُلث كللد ُ ىوكلم   فـ 
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ـله لهـمل قكأُهل م ثهـعأ  ها فم ـ و  ا ُان ملوق, وقد رفا  محأف ال*َة, ومو الَـلن, فهـي ْوَه  

عُأ  مهـلل*َة, ومهي ل هِ, وْف كلُهن  فاهن الهـخ  عُأ ط رط ِط الهـخ  الَوامد, ف ذلك قول : ويَُخْلرط  ل كلُف لُ ط

خَأا لـمل, لـمل النت ماد ال*َة, ووقان ال*هَة  وقهع الهـخَأ, ف*هلر كقهول القل هل: كهلف ممهأو 

لف ارب مو الـمْأخأ ماده, كلف  ب*ومهـل, ف هذلك ْموه قل ِ, ال وك  ْف قل مل لو كلف   لف ارب, وك

عُأ , ومو خَأ لـمل   وا  رفع الـخ 

فـي مذا الهـموضع ُاَحهدا, وي هوف  ابه  ال هال.: ورمهك «  ل»فإف قلل قل ل: ف ل يووق ْف ت وف   

يخههــق  ههل يَههلن ْف يخههــق , ويخْههلر  ههل يَههلن ْف يخْههلره, فههـع وف قولهه  ويَخْههلرط ُ ليههة الههـخَأ مهها 

ــق واالخْـعلر, ثِ ي وف ال ال. ماد قلك  َْدْ مـماب : لـِ ت ا ل ِ الـخعأ : ْي لـِ ي ا لــخــق الـخ

عُأ  هلل و دهف عُأ , وُْـمل الـخ   الـخ 

ول,  ا واوه, لو لـِ ي ا مخالف  رمل الْأويـل قهول,    قـعـل: مذا قول ال يخَـ  فللنه مــ  قي   

ِط الـخعُأ ط لو كلف ف عو والْأويـل مما قكأُل مخالف  ف أ ل ْ د واوه فُللنه, ف و ْف قول :  ل كلُف لُ ط

مـماب  الـوحد, مــ  ُـحو الْأويهـل الهذي قكهأت, كهلف ُْهـمل احهد «  ل»كمل ,ب   ا ,ب ,  ا ْف 

عُأ  فـعهـمل  ضه  قَهل ُهزول مهذه االُيهة, فأ هل فـعهـمل يلهْقَـوُ  فـ هِ  تاللـ  قكأه, ْف ت وف ل ِ الـخ 

عُأ , رف قهول القل هل:  هل كهلف لهك مهذا, ال وهك  ُْهـمل مهو خَهأ مها ُْه  لهـِ ي ها له  قلهك فـعهـمل  الـخ 

ـَو  رف  ههل لههـِ ي هها  ههـ  ضهه   وقههد يوههوق ْف ي ههوف لهه  فـعههـمل يلههْقَل, وقلههك  هها ال ههال. ال وههك  خط

لــخهــق  ها قلههك قديهـمل, فـههـعس قلهك ل ههِ ْمهدا  وماهد, لههو ْريهد قلههك الهـماب , ل ههلف ال هال.: فـههـعس  

وقـعـل: ورمك يخــق  ل يَلن ويخْلر, لـعس ل ِ الـخعأ , لـع وف َُـعل ما ْف ي وف قلهك ل هِ فـعهـمل 

 قَلط وفـعـمل ماد 

والثلُهـي: ْف كْهلب ن ْمهـعا الَهـعلف, وْوضهن ال ههال., و هـحلل ْف يواهد فهـع  وهين نعهأ  َ ههو.   

عُأ , ولهـمل يْقهد. قَهل قلهك كهال.  الـماب , ونعأ ال ز فـي ال ال. ْف يقلل امْدان:  ل كهلف لَهالف الهـخ 

عُأ ط »يقْضي قلك ف ذلك قول :  ِط الـخ  ,  ل كلُف لُ ط ولـِ يْقد. قَـ   ها ن تاللهـ  قكهأه خَهأ « ويَُخْلرط

عُأ , وُْـمل اأا قَـ  الـخَأ ممهل  عُأ , فـعقلل ل :  ل كلف لك الـخ  ما ْ د, ُْ  ان م  ُْ  كلف ل  الـخ 

ا تلب  ها وهأك , وآ ها وممهل صللهـحل, وْتَهع قلهك اهل  ثبهل ه الهـخَأ مها مو صل أ ْلـع  ْ أ  

لَب ْيـملف  ا آ ا وممل صللـحل  ب ِ, وْف قلك ُْـمل مو الخْـعلره ْيهله لايهـملف, ولـلهلمق  ها 

ـ   َِ ُو هل يطَا مط هدطورط ها  صط ِط  هل تط   بطهوُف مــم  فـع  امْدا  ويزيد  ل قـبل  ا قلك ْمهـلُة قوله : ُوُرم هُك يَُاـُهـ

فأخَأ ُْ  ياــِ  ا مَـلنه اللأا أ والسوامأ, وي*طَـي لبَل  ويخْهلر لطلمْه   ها قهد مـهـِ  به  

 اللأيأ  ال*للـحة, والاالُـعة الأضعة 

والثللث: ْف  اب  الهـخعأ  فهـي مهذا الهـموضع: ُْهـمل مهو الهـخعأ , ومهو الَهين الهذي يخْهلر  ها   

عُأ ,  ثل الط عأ  والط َعُأ , ولـعس الَ ل ِ وارُال. والأالل والبللن, يقلل   ب : ْطمطي الـخعأ  والـخ 

مـلالخْـعلر, وْقا كلُن الـخعأ   ل وصهَبل, فماـهو. ْف  ها ْاهون ال هال. ْف يقهلل: ورمهك يخهــق  هل 

 يَلن, ويخْلر  ل يَلن, لـِ ي ا ل ِ خعأ م عـمة ْو خعأ ًال., ْو خعأ رال ْو ا أْ  

مـماب  الـم*درف قـعـل: ال, وقلك ُْ ل ْقا كلُن  *درا كلف  اب  فإف قلل: ف ل يووق ْف ت وف   

ال ال.: ورمك يخــق  ل يَهلن ويخْهلر كهوف الهـخعأ  ل هِ  وْقا كهلف قلهك  ابهله, واهب ْف ال ت هوف 

الَأار ل ِ  ا الَ ل ِ وارُال. وْقا لـِ ي ا ل ِ وأار قلك واب ْف ال ي هوف ل هل  للهك, وقلهك  هل 

لـخعلرمل ولَأارمل ْرمـلمـل يـمـ وُ ل مْـمــعك ن ْيلمِ قلك, وفـي كوف قلهك ال يخَـ  خطءه, رف 

 كذلك فللن تواع  قلك ْلـ   اب  الـم*در 

ا ممل ْضهلف    كطوُف يقول تاللـ  قكأه تبزي ل هلل وتَأ ة ل , ومـو  أ  ََ ل يط وقول  لَحلُ  وتاللـ : ُمم 

صوه  ا ال  ذب والَـلًل مــع   وتأويـل ال ال.: لَحلف ن ْلـع  الـمَأكوف  ا الَأ , و ل تـخأ 

وتاللـ  ما وهأك ِ  وقهد كهلف ماه  ْمهل الاأمهـعة يوا ه  ْلهـ  ُْه  مهـماب : وتاللهـ  مها الهذي 

 يَأكوف م  

 70- 69اآلية : 
بطه ـ  َِ ُوُ هل يطَا مط هدطورط ا  صط ِط ُ ل تط   وُف القول فـي تأويـل قول  تاللـ :   لأ لور  الق*ص( َُوُرم ُك يَُاـُ

ِط ُوْ لَُع   تطَأُااطوُف     َ ُأ   ُولُ ط اَلحط ط آل ْ لُـُ ُ ْ ال  مطُو لُ ط اَلُحَمدط ف ي االطولُُ  ُواالُخ   ك  ُومطُو ّللا 
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يقول تاللـ  قكأه: ورمك يل  ـحمد ياــِ  ل تـخَـ  صدور خهــق  ومهو  ها: ْكببهن الَهين فهـي    

صههبْ , و ههل ياـبههوف: يقههول: و ههل يَدوُهه  مأللههبْ ِ صهدري: ْقا ْضههمأت  فههـع , وكببههن الَههين: ْقا 

واوار  ِ, وُْهـمل يابهـي مهذلك ْف اخْهـعلر  ها يخْهلر  هب ِ لايهـملف مه  مـهـ  مـهـِ  به  ملهأا أ 

ْ ورمِ ومواني ل, وُْ  يخْلر لــخعأ ْمـ , فـعوفق ِ ل , ويولـي الَأ  ْمـ , ويخـــع ِ وْيله  وقوله : 

ط ال ْلُ ُ ْال  مط  ُو يقول تاللـ  قكأه: ورمك يل  ـحمد الهـماَون الهذي ال ت*ـهـن الاَهـلن  ْال  له , ُومطُو ّللا 

ِط يقهول:   َ ي ارطولـ  يابـي فـي الدُـعل واالُخأ  ُولُ ط الـحط وال  اَون تـووق مَـلنت  نعأه لُ ط الـُحَمدط فـ 

 ههـملت ِ, فههـعقضي مههـعب ِ  ولهه  القضههلن مههـعا خههــق  ُوْلُههـَع   تطَأُااطههوُف يقههول: وْلههـع  تههأن وف  هها ماههد

 مـللـحق  

 

 71اآلية : 
عُلُ هة   ِط اَلـ َعُل ُلَأُ داِ ْ لُُ  يُهَو.  اَلق  ط ُمـَُع ط َِ ْ ف ُااُُل ّللا  ُ هَا ْ لُهـُ   القول فـي تأويـل قول  تاللـ : َقطَل ُُْرَُْيْط

عٍَُن ُْفاُلُ تَُلُماطوُف    َِ م ض   ُنَعأط ّللا   يُأَت ع ط

ـ  قكأه: قل يل  ـحمد ل ءالن الـمَأكعا مهـلهلل: ْي هل القهو. ْرْيْهـِ ْف ااهل ن مـهـع ِ يقول تالل   

الــعـل نا مل ال ُ لر ْلـ  يو. القـعل ة ياقَ   والاأب تقول ل ل   ل كلف  ْ*الِ ال يبقطع  ها رخهلن 

 ل قلك:ْو مالن ْو ُامة مو لأ د  ومبـحو الذي قـبل فـي قلك قلل ْمل الْأويـل  قكأ  ا قل

ـ  دثبـي الـحلرث, قهلل:  هدثبل الهـحلا, قهلل:  هدثبل ورقهلن, مها امها ْمهـي ُهـوعن, مها 20990  

  ـولمد قول : ُلَأُ دا: نا مل ال يبقطع 

ُأي , ما  ـولمد,  ثـ        دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبـي  ول,, ما اما اط

, قلل:  دثبل مَد ن20991   , ما اما مَهـلس, قوله  ـ  دثبـي مــي  , قلل: ثبـي  الوية, ما مــي 

َعـُل ُلَأُ دا يقول: نا مل  ِط الــ  ط ُمـُـَع ط  َْف ُااُُل ّللا 

علٍن يقول:  ا  اَهون نعهأ الهـماَون الهذي له  مَهـلن  كهل وهين    َِ م ض  ع ط وقول : ُ َا ْلُ   نعأط ّللا   يُأَتـ 

 تَُلُماطوُف يقول: ْفال تطَأمطوف قلك لما ِ, وتَ هأوف فهـع  يأتـع ِ مضعلن الب لر, فْلْضع وف م  ْفاُل

فْْاسههوف, وتاـههـموف ْف رم ههِ مههو الههذي يأتههـي مـللــعههـل ويههذمب مههـللب لر ْقا وههلن, وْقا وههلن ْتههـ  

 مـللب لر وقمب مـللــعـل, فـعباِ مـلخْالف مل كذلك مــع ِ 

 72اآلية : 
عُلُ ة  ُ َا ْ لُهـُ   القول فـي تأويـل قول  تاللـ : َقطَل ُُْرُْ  ِط الب ُ لُر ُلَأُ داِ ْ لُُ  يَُو.  اَلق  ط ُمـَُع ط َِ ْ ف ُااُُل ّللا  َيْط

وُف    أط  *ََ َُعٍل تَُل طبطوُف ف ع   ُْفالُ تط َِ مـ   ُنَعأط ّللا   يُأَت ع ط

َِ ْي هل يقول تاللـ  قكأه لبَـع   ـحمد صـ  ن مـع  ولـِ: قطَل يل  هـحمد لهـمَأكي قو هك ْرْيَ     ْطهـ

ِط الب  لُر ُلَأُ دا نا مل ال لـعـل  ا  ْمدا ْلـ  يَُو.  الق ـعلُ ة  ُ َا ْلُ   نعهأط ّللا    ط ُمـُـَع ط  ها القو. َْف ُااُُل ّللا 

وف وت هدنوف فهـع   ع   فْلهْقأ  ُـَعـٍل تَُل طبطوُف فـ  َِ مـ  ع ط  اَون نعأ الـماَون الذي ل  مَـلن  كل  وين يُأَتـ 

وُف يقههول: ْفههال تهأوف مأم*ههلركِ اخههْالف الــعههـل والب هلر مـههـع ِ, ر مههة  هها ن ل ههِ, ْفُهال تط  ههأط  *ََ

و وة  ب  مــع ِ, فْاــموا مذلك ْف الاَـلن  ال ت*ــن ْال  لـما ُْاِ مــع ِ مذلك نوف نعأه, ولـما 

 ل  القطدر  الْـي خللو م ل مـعا قلك 

 73اآلية : 
ها القول فهـي تأويهـل قوله  تاللهـ :  ِط اَلـ َعهُل ُوالب ُ هلُر ل َُْله طبطواَ ف عه   ُول َُُْْغطهواَ    ه َ ُمْ ه   ُااُهُل لُ ط ها ر  َُو  

وُف    ََ طأط َِ تُ ـ    ُولُاُـ  ط  فَُض

َعهـُل والب  هلُر فخهللو مهـعب مل, فواهل     ِط الــ  ه َا ُرَ ُمْ    م ِ ْي ل البلس ُااُُل لُ ط يقول تاللـ  قكأه: ُو  

ف الههذي  مهذا الــعهـل ,ال هل وا لأا هة ْمهداُ ِ فهـع   ها تاهب الْ*هأ  ل َُْله طبطوا ف هـع   وت هدنوا وتلهْقأ 

فوف ُ لرا لـماليَ ِ  وفـي ال لن الْـي فهـي قوله : ل َُْله طبطوا فهـع  وا هلف: ْ هدممل: ْف ت هوف  تْ*أ 

ـعهـل  ا قكأ الــعـل خلصة, ويضمأ لـب لر  ع االمْغلن ملن ْخأا  والثلُـي: ْف ت وف  ا قكهأ الـ

والب لر, فـع وف وا  تو عدمل ومي ل مل وا  تو عد الاأب فـي قول ِ: ْقَـللك وْنمـلر  يءقيبـي, 
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دط كثـعأه وقــعــ   واال مهذا الب هلر ضهعلن تَ*هأوف فهـع ,  رف امقَـلل وامنمـلر فال, والَال يو  

فوف مأم*لركِ فـع  لـماليَ ِ, وامْغلن رقق  الذي قلم  مـعب ِ مَض  ـ  الذي تَضل مــع ِ فْْ*أ 

وُف يقول تاللـ  قكأه: ولَْ أوه مـهـ  ُْال ه  مـهـع ِ مهذلك, فاهل قلهك م هِ    ََ طأط َِ تُ وقول : ُولُاُـ  ط

لَْأنوه مـللَ أ, وتـخهــ*وا له  الهـحمد, رُه  لهـِ يَهأك  فهـي ُْال ه  مـهـع ِ مهذلك وهأيك, فـهذلك 

 يبَغي ْف ال ي وف ل  وأيك فـي الـحمد مــع  

 75- 74: اآلية 
هوُف ك  ُوُُُزَمبُهل َِ تَُزمطمط يُا كطبهْط َِ فُعُقطولط َُْيُا وطهُأُكَ  ُي ال هذ  ي    القول فـي تأويـل قول  تاللـ : َُويَُوُ. يطبُلن 

ل ُكلُطواَ يُ     َِ ُواَ ُْف  اَلُحق  و    ُوُضل  ُمَب ط ـ مط َِ فُاُ بُل ُملتطواَ مطَأُملُُ ط ـَ عداِ فُقط ٍة ُو   ا كطل  ْط   وُف       ََُْأط

يُا     يابـي تاللـ  قكأه: ويو. يبلني رمك يل  ـحمد مءالن الـمَأكعا فـعقول ل ِ: َْيُا وطُأكل ُي ال ذ 

وُف ْي ل القو. فـي الدُـعل ُْ ِ وأكل ي  َِ تَُزمطمط َبْـط  كط

عدا وْ ضأُل  ا كل  املمة و عدمل ومو َُـع ل ا   ٍة ُو   َا كطل  ْط   لذي يَ د مــع ل وقول : ُوُُُزَمبل   

مـمل ْالمْ  ْ ْ  فـعـمل ْتلمِ م  ما ن  ا الألللة  وقـعـل: وُزمبل  ا قول : ُز  فالف محوة كذا, 

 مـماب : ْ ضأمل وْخأا ل ومبـحو الذي قـبل فـي قلك, قلل ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:

هٍة ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  هدثبل لهاعد, مها قُْهل20992   هَا كطهل ْط   ن , قوله : ُوُُُزَمبهل   

 ُو عدا وو عدطمل: َُـع ل, يَ د مــع ل ُْ  قد مُـ غ رلللة رم  

ـ  دثبـي  ـحمد ما ممأو, قلل:  دثبل ْمو ملصِ, قلل:  دثبل معل  و دثبـي الـحلرث, 20993  

هَا قلل:  دثبل الـحلا, قلل:  دثبل ورقلن امعال ما اما ْمـي ُهـوعن, مها  هـولمد قو له : ُوُُُزَمبهل   

عدا قلل: رلوالِ  ة  ُو    كطل  ْط  

ُأي , ما  ـولمد, مبـحوه       دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبـي  ول,, ما اما اط

َِ يقهول: فقـبهل ر هة كهل  َُهـي   هب ِ الْهـي رن ت ُ*هعحْ , وكهذ من مهـمل    ـَبهل مهلتطوا مطَأمهلُُ ط وقول : فُقط

َِ يقهول: فقهلل  النمل م   ا مبد رم ِ, ْق و د َُـع ل مــع ل مإمالن  ْيلمل رلهللة ن: مهلتطوا م َأمهلُُ ط

ل ِ: ملتوا  وهْ ِ مـهـ  ْوهأاك ِ مهـلهلل  هل كبْهـِ تَهأكوف  هع ْمهذار ن ْلهـع ِ مهـللألل وْقل ْه  

 مــع ِ مـللـحو   ومبـحو الذي قـبل فـي قلك, قلل ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:

َِ ْي 20994   ـَبههل مههلتطوا مطَأمههلُُ ط ـهه  ههدثبل مَههأ, قههلل:  ههدثبل يزيههد, قههلل:  ههدثبل لههاعد, مهها قُْههلن  فُقط

 مـعبْ ِ 

ـ  دثبـي  ـحمد ما ممأو, قلل:  دثبل ْمو ملصِ, قلل:  دثبل معل  و دثبـي الـحلرث, 20995  

ـَبهل مهلتطوا قلل:  دثبل الـحلا, قلل:  دثبل ورقلن امعال, ما اما ْمـي ُـوعن, مها  هـولم د, قوله : فُقط

َِ قلل:  وْ ِ لـمل كبْـِ تاَدوف وتقولوف   مطَأملُُ ط

ـَبهل مهلتطوا     هُأي , مها  هـولمد فُقط  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الهـحلعا, قهلل: ثبهـي  وهل,, مها امها اط

َِ قلل:  وْ ِ مـمل كبْـِ تاَدوف   مطَأملُُ ط

وا ْف  الههـُحق  و    يقهو   هـمط ـ  ل: فاـههـموا  عب هٍذ ْف الهـحوة الَههـللغة هلل مـهـع ِ, وْف الههـحق  هلل, وقوله : فُاُ

وُف يقهول: واضمهـحل   ََُْهأط َِ  هل كهلُطوا يُ وال*دل خَأه, فهأيقبوا ماهذاب  ها ن ل هِ نا هِ ُوُضهل  ُمهَب ط

صوف, وي هذموف مـهـ  رم  هِ, فـهـِ  هأكوف مهـلهلل فهـي الدُهـعل, و هل كهلُوا يْهـخأ  فذمب الذي كهلُوا يَط

مِ وْصالمِ ُلر ا بـِ يبَا   ِ مبللك مل ضأ 

 

 76اآلية : 
هُا اَل طبطهوق  ُ هَ  َِ ُوآتَُعبُهلهط    وُلُ  فَُُغُُ  ُمـُهَع   ا قَُو.   ط وُف ُكلُف    القول فـي تأويـل قول  تاللـ : َْ ف  قُلرط

عُا   ْ ف  ُ َُلت ُح ط لُُْبطونط م لَلاطَ*َُة  ْطَول ي اَلقطو    ْ َق قُلُل لُ ط قَُو ط ط  ب  اَلَُأ    ُ الُ يطح  ََُأَح ْ ف  ّللا   الُ تُ

َا قَُو.      وُف ومو قلروف ما ي* أ ما قلمث ما الوي ما ياقوب كلُف    يقول تاللـ  قكأه: ْف  قلرط

وُل  يقول: كلف  ا مَعأ   ول  ما ممأاف البَـي  صـ  ن مـع  ولـِ, ومو امها ممه  رمهـع    ط

لروف ما ي* أ ما قلمث, و ول : مو  ول  ما ممأاف مها قلمهث, وْ  , وقلك ْف قلروف مو ق

ُأي    كذا ُلَ  اما اط
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وُف 20996   هُأي , قوله : ْف  قهلرط ـ  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبـي  ول,, مها امها اط

وُل  قلل: اما مم  اما ْخي ْمـع , فإف قهلروف مها ي*هَأ, م هذا قهلل القللهِ, و َا قُو.   ط ُْهـمل كلُف   

مو ي* أ ما قلمث, و ول  ما مو أ ما قلمث, ومو أ مـللاأمهـعة: ممهأاف  وْ هل امها ْلهحلل 

 فإف اما  معد 

, لمعن مبن مْلوين مها مأكبهل 20997   ـ  دثبل, قلل:  دثبل لــمة مب , ْف ي* أ ما قلمث تزو 

ف مخبهن مبهن ما مقَلف ما ْمأامعـِ, فولدت ل  ممأاف ما ي* أ, وقلروف ما ي* أ, فب ن ممأا

ومويـل ما مأكبل ما مقَلف ما مأكبل, فولدت ل  ملروف مها ممهأاف, و وله  مها ممهأاف صَهـي  

ن وَُـع  فمول  مــ   ل قكأ اما ْلحلل امها ْخهي قهلروف, وقهلروف مهو ممه  ْخهو ْمهـع  رمهـع  

ُأي   قكأ  ا قلل قلك:  ور    وْكثأ ْمل الاــِ فـي قلك مــ   ل قلل  اما اط

ـ  دثبل ْمو كطُأيب, قلل:  دثبل المأ ما ُوح, قلل: ْخَأُل ْلملمعهـل مها ْمهـي خللهد, مها 20998  

ِ   ول   وُل  قلل: كلف اما م َا قَُو.   ط وُف كلُف     ْمأامعـِ, فـي قول : ْف  قلرط

ـ  دثبل اما مَلر, قلل:  هدثبل مَهد الهأ ما, قهلل:  هدثبل لَهـعلف, مها لهمل  مها  هأب, 20999  

وُل : كبل ُـحد ث ُْ  كلف اما مم  ْخهي ْمهـع ,  قلل:  دثبل َا قَُو.   ط وُف كلُف    لاعد ما قُْلن  ْف  قلرط

, فأمـ ه   لا صوت  مـللْورا , ول ها مهدو  ن ُهلفق, كمهل ُهلفق اللهل أي  ر  ا  ط وكلف يلم  الـمبو 

 الَغي 

هَا قُهَو.   دثبل اما وكعع, قلل:  دثبل ْمـي, ما لَـعلف, ما لمل , ما ْمأامعـِ     وُف كهلُف    ْف  قهلرط

وُل  قلل كلف اما مم  فَغ  مــع     ط

ِ   ول       قلل: ثبل يحع  القطلف, ما لَـعلف, ما لمل , ما ْمأامعـِ, قلل: كلف قلروف اما م

وُله  قهلل: كهلف     هَا قُهَو.   ط وُف كهلُف    قلل: ثبل ْمو  الوية, ما اما ْمـي خللد, ما ْمأامعـِ ْف  قهلرط

   اما مم

, ما  للهك مها 21000   ي  َُا  اف, قلل:  دثبل ااَأ ما لــعـملف الض  ـ  دثبـي مَأ ما مالل ال*و 

ِ  قلروف   نيبلر, قلل: مـغبـي ْف  ول  ما ممأاف كلف اما م

َِ يقول: فْـولوق  د ه فـي ال َأ والْـوَأ مــع ِ     وقول : فَُُغُ  ُمـُـَع  

 قيلن  وَأ ْخذمل فـي ًول ثـعلم   قكأ  ا قلل قلك:وكلف ماض ِ يقول: كلف مغع  مــع ِ   

ـ  دثبـي مــي  ما لاعد ال بدي  وْمو اللل ب واما وكعع قهللوا:  هدثبل  َهص مها نعهلث, 21001  

َِ قهلل: قان مـهـع ِ فهـي  وُله  فَُُغُه  ُمـُهـَع   َا قَُو.   ط وُف كلُف    أ ما ُ َووب ْف  قلرط ما لـعث, ما ُو  

 الثـعلب وَأا 

 لل آخأوف: كلف مغع  مــع ِ م ثأ   لل   قكأ  ا قلل قلك:وق  

ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, ما قُْلن , قلل: ُْـمل مغه  مـهـع ِ م ثهأ  21002  

  لل  

ُح ط لُُْبطونط مـللاطَ*َُة  ْطولـ  القطو    يقهول تال   ُا ال طبطوق   ل ْف  ُ َـلتـ  لهـ  قكهأه: وآتهـعبل وقول : وآتُـَعبلهط   

 قلروف  ا كبوق ار وال  ل ْف  َـلتـح , ومي امع  َْـن, ومو الذي يَْـن م  ارمواب 

وقلل ماض ِ: مب  مـللـمَـلتـن فـي مذا الـموضع: الـخزا ا لْطثَق ل الا*َة  ومبـحو الذي قـبل فهـي   

 قلك قلل ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل  ل قـبل فـي  اب   َـلتـن:

ـ  دثبل ْمو كطُأيب, قلل:  هدثبل اهلمأ مها ُهوح, قهلل: ْخَأُهل ارممهش, مها خعثمهة, قهلل: 21003  

كلُن  َـلتـن قلروف تـحمل مــ  لْـعا مغالِ, كل   َْهلح  ب هل مهـلب كبهز  اـهو.  ثهل ارطصهَطع  ها 

 اـون 

ن كبهوق ـ  دثبل اما وكعع, قلل:  دثبل ْمـي, ما ارممش, ما خعثمهة, قهلل: كلُهن  َـلتهـ21004  

قلروف  ا اـهون كهل  َْهلح  ثهل ارصهَع, كهل  َْهلح مـهـ  خزاُهة مـهـ   هد , فهإقا ركهب  مـهن 

ول   الـمَـلتـعن مــ  لْـعا مغالِ ْنأ   ـح 

 دثبل اما  معد, قلل:  دثبل اأيهأ, مها  ب*هور, مها خعثمهة, فهـي قوله   هل ْف  ُ َـلت هـُح ط لُُْبطهون    

ا مههـللاطَ*َُة  ْطولههـ  القطههو    قههلل:  قههأ لْههـعا مغههالِ نههأ  ُههـود   ْومههـل فههـي امُـوعههـل  َـلتههـن قههلروف و 

  ـحوـة,  ل يزيد كل  َْلح  ب ل مــ  ْصَع, ل ل  َْلح  ب ل كبز 
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ـ  دثبل اما وكعع, قلل:  دثبل اما معـعبة, ما  معد, مها  هـولمد, قهلل: كلُهن الـمَـلتهـن 21005  

  ا اـون اممل 

ها  دثبل القللِ, قلل:  دثبل     هُأي , مها  هـولمد وآتُهـَعبلهط    الـحلعا, قلل: ثبهـي  وهل,, مها امها اط

ُح ط لُُْبطونط مـللاطَ*َُة  قلل:  َـلتـن  ا اـون كمَـلتـن الاعداف   ال طبطوق   ل ْف  ُ َـلتـ 

 وقلل قو.: مب  مـللـمَـلتـن فـي مذا الـموضع: خزا ب   قكأ  ا قلل قلك:  

لل:  دثبل مَعـِ, قلل: ْخَأُل ْلملمعـل ما لللـِ, ما ْمـي صللهـن, ـ  دثبل ْمو كطُأين, ق21006  

ُح ط لُُْبطونط مـللاطَ*َُة  قلل: كلُن خزا ب  تـحمل مــ  ْرماعا مغالِ   فـي قول :  ل ْف  ُ َـلتـ 

ـ  دثبل اما وكعع, قلل:  دثبل ْمـي, ما ْمـي  وعهُأ, مها الضهحل   هل ْف  ُ َـلت هـُح ط قهلل: 21007  

  ْومعْ 

 ومبـحو الذي قـبل فـي  اب  قول : لُُْبطونط مـللاطَ*َُة  قلل ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:  

ـ  دثبل ْمو كطُأيب, قلل:  دثبل المأ ما ُوح, قلل:  دثبل ْمو ُرَول, ما الضحل  ما اما 21008  

 مَـلس, فـي قول : لُُْبطون مـللاطَ*َُة  قلل: لْثقل مـللا*َة 

, ما اما مَـلس, قوله  لُُْبطهونط  دثبـي مــ    , قلل:  دثبل ْمو صللـن, قلل: ثبـي  الوية, ما مــي  ي 

 مـللاطَ*َُة  يقول: تُثَقطل  وْ ل الاط*َة فإُ ل الـوملمة 

واخْـو ْمل الْأويـل فـي  َـغ مدنمل الذي ْريد فـي مذا الهـموضع فأ هل  َـهغ مهدن الا*هَة فهـي   

 ض  مـلخْالف الـمخْـَـعا فـع , والأواية فـي قلك, والَوامد مــ   كال. الاأب فقد قكأُله فـعـمل

ال*ههحعن  هها قههول ِ فههـي قلههك مههـمل ْنبههـي مهها ْملنتهه  فههـي مههذا الههـموضع, فقههلل ماضهه ِ: كلُههن 

  َـلتـح  تبون ما*َة  َـغ مدنمل ْرماوف راالِ  قكأ  ا قلل قلك:

ل مَعـِ, ما ْلملمعـل ما لللـِ, ما ْمـي ـ  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل:  دثب21009  

 صللـن, قول : لُُْبطونط مـللاطَ*َُة  قلل: ْرماوف راالِ 

ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد ما قُْهلن  لُُْبطهونط مهـللاطَ*َُة  قهلل: قكهأ لبهل 21010  

 ْف الا*َة  ل مـعا الاَأ  ْلـ  اررماعا 

دثن ما الـحل21011   عا, قلل: لمان ْمـل  الق يقول: ْخَأُل مَهـعد, قهلل: لهمان الضهحل  ـ  ط

يقول فـي قول : لُُْبطونط مـللاطَ*َُة  ْطولـ  القطو   : يزمموف ْف الا*َة ْرماوف راهالِ, يبقـهوف  َـلتهـح  

  ا كثأ  مدنمل 

ا ْمـع , ما ـ  دثبـي  ـحمد ما لاد, قلل: ثبـي ْمـي, قلل: ثبـي ممي, قلل: ثبـي ْمـي, م21012  

هُا ال طبطهوق   هل ْف  ُ َـلت هـُح ط لُُْبطهونط مهـللاطَ*َُة  ْطولهـ  القطهو    قهلل: ْرماهوف  اما مَـلس, قوله : وآتُهـَعبلهط   

 راالِ 

 وقلل آخأوف: لْوف, وقلل: كلُن  َـلتـح  تـحمل مــ  لْـعا مغالِ   

 ما خعثمة ـ  دثبل كذلك اما وكعع, قلل:  دثبل ْمـي, ما ارممش, 21013  

 وقلل آخأوف: كلُن تـحمل مــ   ل مـعا ثالثة ْلـ  مَأ   قكأ  ا قلل قلك:  

ـ  دثبل اما وكعهع, قهلل:  هدثبل اهلمأ مها ُهوح, مها ْمهـي رول, مها الضهحل , مها امها 21014  

 مَـلس لُُْبطونط مـللاطَ*َُة  قلل: الا*َة: ثالثة 

ُهوح, قهلل:  هدثبل ْمهو رول, مها الضهحل , مها ـ  دثبل ْمو كطُأيب, قلل:  دثبل المأ ما 21015  

 اما مَـلس لُُْبطونط مـللاطَ*َُة  قلل: الا*َة:  ل مـعا الثالثة ْلـ  الاَأ  

 وقلل آخأوف: كلُن تـحمل  ل مـعا مَأ  ْلـ  خملة مَأ   قكأ  ا قلل قلك:  

بـي الـحلرث, ـ  دثبـي  ـحمد ما ممأو, قلل:  دثبل ْمو ملصِ, قلل:  دثبل معل  و دث21016  

قلل:  دثبل الـحلا, قلل:  دثبل ورقلن امعال, ما اما ْمـي ُهـوعن, مها  هـولمد, فهـي قهول ن:  هل 

ُح ط لُُْبطونط مـللاطَ*َُة  قلل: الاطَ*َة:  ل مـعا الاَأ  ْلـ  الـخملة مَأ   ْف  ُ َـلتـ 

ُأي , مها  هـولمد لُُْبطهونط ـ  دثبل القللِ قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبـي  ول,, ما اما 21017   اط

 مـللاطَ*َُة قلل: الا*َة: خملة مَأ راالِ 

 وقول : ْطولـ  القطو    يابـي: ْولـ  الَد    وقلل  ـولمد فـي قلك  ل:  
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 دثبـي  ـحمد ما ممأو, قلل:  دثبل ْمو ملصِ, قهلل:  هدثبل معله , مها امها ْمهـي ُهـوعن مها    

َُأ   ـولمد ْطولـ  القطو    قلل: خملةُ   ُم

ههُا ال طبطههوق   ههل ْف  ُ َـلت ههـُح ط لُُْبطههونط مههـللاطَ*َُة  وكعههو تبههون    فههإف قههلل قل ههل: وكعههو قـعههـل وآتُههـَعبلهط   

الـمَـلتـن مـللا*َة, وُْـمل الا*َة مي الْـي تبهون م هلف قـعهـل: اخْـهو فهـي قلهك ْمهل الاـهـِ م هال. 

َة قوي القو   لْبون مـمَـلتـن ُام   قهلل: الاأب, فقلل ما  ْمل الَ*أ :  ـولق قلك:  ل ْف الا*

ويقلل فـي ال ال.: ُْ ل لْبون م ل موعزت ل, وُْـمل مو: تبون ماوعزت ل كمل يبون الَاعأ محمـ , قهلل: 

 والاأب قد تَال  ثل مذا  قلل الَلمأ:

عقط    ً ط ي ُو للـعو ل آلطوُ  ْال   ل ْ ََل  ََل    ُُ  فُدَُينط م بُ

 لي ومـمللـي َُل  والـماب : فدين مبَ  

 وقلل آخأ:  

َمأ    ُأ   الـحط  ً عل قُـ  الأ  لحط مـللض  ََ  ُوتَُأُكبط ُخَعالِ ال ُمُوانُ ُ مُـَعبُ لُوتُ

 وُْـمل تَقـ  الضعلًأ  مـللأ لح  قلل: والـخعـل ملمبل: الأالل   

ُح ط قلل: ومذا  وضع ال ي هلن يَْهدْ فهـع     وقهد قهلل: ْف الهـموت  «,ْف»وقلل آخأ  ب ِ  ل ْف  ُ َـلتـ 

وف  ب  فإُ   القـع ِ  وقول : لُُْبطونط مـللاطَ*َُة  ُْـمل الا*َة تبون م ل وفـي الَاأ:  الذي تَأ 

عُزتط ل (  )تُبطونط م  ل فُْطثَق ـط ل ُمو 

 ولـعلن الاوعز  تبون م ل, ول ب ل مي تبون مـللاوعز  وقلل ارمَ :  

ي الـُحَأب  الاُُواف    مل َْاذُالُُ ل   ل كطَبُن فـ  ُأاَْق ُوب  ُ أ  ُوقطون  غُم    ط

وكههلف ماهه  ْمههل الاأمههـعة  هها ال وفـعههـعا يطب ههأ مههذا الههذي قللهه  مههذا القل ههل, وامْههدان ْف ماههد  ههل,   

ويقول: قلك ال ز  ع و ل  ا, ومو  ع  ل وُ َا ْاون  ب   ع الذي, رف الذي ال يامل فهـي صهـْ , 

وال «,  هل»ْق كلُهن ال تامهل فهـي «,  هل»صلرت الـومـة مل هد وال تامل صـْ  فـع , فـذلك الق, و

رُ مههل ي وُههلف مْأويههـل الب ههأ  ْف وهه ن, «,  هها»و «  ههل»فههـع ل قههلل: وُ لطهها  ههع «  ههل»تامههل 

, وضأمن راهالِ ُْه  لـمهـحلا, فْ هوف  ُ هَا و »والـماأفة ْف و ن, فْقول: ضأمن راالِ لـعقو ا 

   ال ي وف مْأويـل الب أ  ْقَن, رُ« الذي»تأويـل مذا, و ع «  ل

مههل مههـللا*َة: ْف تطههثَقـ ِ وقههلل: الههـماب : ْف    : َُُونط وقههلل آخههأ  ههب ِ فههـي قولهه : لُُْبطههونط مههـللاطَ*َُة 

 َـلتـح  لْبـينط الا*َة: تـمعــ ا  ا ثقـ ل, فهإقا ْنخهــن الَهـلن قـهن: تُبطهون م هِ, كمهل قهلل: آتطوُ هـي 

َم ُمـُـَع   ق َطُأا قلل وا ذفن الَـلن, قنت مــ  الَاهل ْلَهـل ْطَفأ  لـماب : آتوُـي مقطأ ْفأم مــع  فإقا  ط

لهه  و ثـهه : فأالُنمههل الههـُمخلضط  ابههله: فوههلن م ههل الههـمخلض وقههلل: قههد قههلل راههل  هها ْمههل  فههـي ْو 

ل الَال ْلـ  الـمَـلتـن, كمل قلل الَلمأ:  الاأمـعة:  ل ْف الا*َة تُبطون مـمَـلتـح , فحو 

ُأاال لُ   َه ْف  ل  َمُْـَحـُـ  م   الاَُعاط ْقُا  ل تُـَوُ أط ََُخأط  ُ  ِ يـ  ُ أ 

ومو الذي يحـُـ  مـللاعا, قلل: فإف كلف لمع ْثأا م ذا, ف و وا , وْال  فإف الأال ا ل الهـماب     

 قلل: وَُْدُـي ما  الاأب:

ـطَ    َ ملل  كلم  ق  ال ي و  ـطَ وُُلُن فـ    ْـ  ْقُا  ل اَلُْأُُ َن ُ ُواص 

يابـي: الأا ي ل ـمل ْخذ القوس, وُز   لل مــع ل  قلل: وُأا ْف قول الاأب:  ل للن , وُهلن    

 هها قلههك, و ابههله:  ههل لههلن  وُْههلن   هها قلههك, ْال  ُْهه  ْلقههـ  ارلههو رُهه   َْههع للههلن , كمههل قللههن 

ل ْتَهع الاأب: ْكـن ًال ل ف بأُـي و أُْـي, و ابله: ْقا ْفأنت: وْ أُْـي فحذفن  به  ارلهو لهـم

  ل لـعس فـع  ْلو 

: ْولههـ  مههـلل*واب  هها ارقههوال ارطُخههأ,    ومههذا القههول االُخههأ فههـي تأويههـل قولهه : لُُْبطههونط مههـللاطَ*َُة 

لـمابـعـعا: ْ دممل: ُْ  تأويـل  وافهق لسهلمأ الْبزيهـل  والثلُهـي: ْف االُثهلر الْهـي قكأُهل مها ْمهل 

ا قلل:  اب  قلك:  هل ْف الا*هَة لْبهون مـمَـلتهـح , الْأويـل مبـحو مذا الـماب  النت, وْف قول  

ُْـمل مو تواع   ب ِ ْلـ  ْف  ابله:  ل ْف الا*َة لْب   مـمَـلتـح  وْقا واه  ْلهـ  قلهك لهـِ ي ها 

فـع   ا الداللة مــ  ُْ  ْريهد مه  الهـخَأ مها كثهأ  كبهوقه, مـهـ  ُهـحو  هل فهـع , ْقا واه  ْلهـ  ْف 

*ههَة وتـمعههــ ل, رُهه  قههد تههب   الا*ههَة مـللقــعههـل  هها الـمَـلتههـن  ابههله: ْف  َـلتههـح  تثقههل الا

ومـلل ثـعأ  وُْـمل ق*د ال  ثبل ه الـخَأ ما كثأ  قلك, وْقا ْريد م  الـخَأ ما كثأت , كلف ال وك  
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ْف الذي قلل   ا قكأُل قوله ,  ها ْف  ابهله: لْبهون الا*هَة مـمَـلتهـح , قهول ال  ابه  له , مهذا  هع 

 اللـو فـي قلك خالف  تأويـل 

ََُطهأ    عُا يقهول: ْق قهلل قو ه : ال تَهغ وال تُ هب  الَُهأ    ُ ال يطح  هُأَح, ْف  ّللا  ََ ه ط ال تُ وقول : َْق قلُل لُه ط قَُو ط

يا  ومبهـحو الهذي قـبهل فهـي قلهك قهلل ْمهل الْأويهـل   هأ  يا الَُط  أ  فأ ل, ْف ن ال يحب   ا خــق  ارُو 

 قكأ  ا قلل قلك:

, مها امها مَهـلس, ـ  دث21018   بـي مــي, قلل:  دثبل ْمو صللـن, قلل: ثبـي  الويهة, مها مـهـي 

عا  عُا يقول: الـُمأ    ب  الَُأ    ُ ال يطح   قول  ْف  ّللا 

ـ  دثبل اما  معد, قلل:  دثبل   ل., ما مبَلة, ما  ـحمد ما مَد الأ ما, ما القللهِ 21019  

هأيا ما ْمـي مُز  , ما  ـولمد, فهـي قوله : ال  عُا قهلل: الهـمَْذ خعا ارُو  هب  الَُهأ    ُ الُ يطح  هُأَح ْف  ّللا  ََ تُ

أيا, الذيا ال يَ أوف ن مــ   ل ْمطلمِ   الَُط 

 دثبل  ـحمد ما مَلر, قلل:  دثبل  ـحمد ما ااَأ, قهلل:  هدثبل وهاَة, مها اهلمأ, قهلل: لهمان    

ب  الَُ  ُ ال يطح  خعا  ـولمدا يقول فـي مذه االُية ْف ّللا  يا الَُذ  أ  أيا الَُط  عُا قلل: ارُو   أ   

ََهُأَح 21020   ا., ما  ـولمد, فـي قوله  ال تُ ـ  دثبـي ياقوب, قلل:  دثبل مَعـِ, قلل: ْخَأُل الاو 

عُا قلل: يابـي م  الَغي  ب  الَُأ    ُ ال يطح   ْف  ّللا 

مها امها ْمهـي ُهـوعن, مها  دثبـي  ـحمد ما ممأو, قلل:  دثبل ْمو ملصِ, قلل:  هدثبل معله ,    

عُا قهههلل: الهههـمَْذ خعا اروهههأيا, الهههذيا ال  هههب  الَُهههأ    ُ ال يطح  هههُأَح ْف  ّللا  ََ  هههـولمد, فهههـي قهههول ن: ال تُ

 يَ أوف ن فـعـمل ْمطلمِ 

 دثبـي الـحلرث, قلل:  دثبل الـحلا, قلل:  دثبل ورقلن, ما اما ْمـي ُـوعن, ما  ـولمد,  ثـه     

 الـمَْذ خعا ْال  ُْ  قلل: 

, قلل: ثبـي ُوَُهـلمة, قهلل: ثبهـي ورقهلن, مها امها ْمهـي ُهـوعن,     ُخأ  ي   دثبل  ـحمد ما مَد ن الـمط

يا  أ  أيُا الَُط  عُا قلل: ارو  ب  الَُأ    ُ ال يطح  ََُأَح ْف  ّللا   ما  ـولمد ال تُ

ََهُأَح: ْي  ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, ما قُْلن ,21021   ْق قلل له  قو ه  ال تُ

عُا: ْي ْف ن ال يحب  الـُمأ  عا  ب  الَُأ    ُ ال يطح   ال تـمأح ْف  ّللا 

هُأَح ْف  ال     ََ ُأي , ما  هـولمد ال تُ  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبـي  ول,, ما اما اط

يا الَطأيا, الذيا ال  أ  عُا قلل: ارُو  ب  الَُأ     يَ أوف ن فـعـمل ْمطلمِ يطح 

ا., ما  ـولمد, فـي قوله       دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل:  دثبل مَعـِ, قلل: ْخَأُل الاو 

عُا قلل: مو فُُأح الََُغي  ب  الَُأ    ُ ال يطح  ََُأَح, ْف  ّللا   َْق قلُل لُ ط قَُو ط ط ال تُ

 77اآلية : 
عُل القههول فههـي تأويههـل قولهه  تاللههـ :  َُ ههُا الههد  ههعَُُك    ههُأ ُ ُوالُ تُههبُس ُُ*  ط الههد اُر االُخ  َُواَمُْههغ  ف عُمههَ آتُههلُ  ّللا 

يُا    د  ََل  ب  اَلمط ُ الُ يطح  ََغ  اَلَُُللنُ ف ي ارَرض  ْ ف  ّللا  ط ْ لَُعُك ُوالُ تُ ا ُكُمَ َُْ ُلُا ّللا   ُوَُْ ل 

ال تَغ يهل قهلروف مـهـ  قو هك, م ثهأ   للهك, يقول تاللـ  قكأه,  خَأا ما قـعـل قو. قلروف ل :    

والْـمس فـعـمل آتل  ن  ا ار وال خعأات االُخهأ , مهـللامل فهـع ل مطلمهة ن فهـي الدُهـعل  وقوله : 

َُـعل يقول: وال تْأ  ُ*عَك و سك  ا الدُـعل, ْف تأخذ فـع ل مب*هعَك  ها  ُا الد  عَُُك    ُوال تُبُس ُُ* 

ل يبـوعك ندا  ا مقهلب ن  ومبهـحو الهذي قـبهل فهـي قلهك قهلل ْمهل الْأويهـل  االُخأ , فْامل فـع  مـم

 قكأ  ا قلل قلك:

, ما اما مَـلس, قول : 21022   , قلل:  دثبل مَد ن, قلل: ثبـي  الوية, ما مــي  ـ  دثبـي مــي 

ط ْلُـَعُك يق َا كُمل َْ ُلُا ّللا  َُـعل, وَْ ل  ُا الد  عَُُك     ول: ال تْأ  ْف تامل هلل فـي الدُـعل ُوال تَُبُس ُُ* 

 دثبل اما وكعع, قلل:  دثبل يحع  ما آن., ما لَـعلف, ما ارممش, مها امها مَهـلس ُوال تُهَبُس    

َُـعل قلل: ْف تامل فـع ل الُخأتك  ُا الد  عَُُك     *ُُ 

وف مها مَهد ـ  دثبل اما مَلر, قلل:  دثبل مَد الأ ما, قلل:  دثبل قأ  مها خللهد, مها مه21023  

َُـعل قلل: ْف قو ل يضاوُ ل مــ  نعأ  وضا ل  وال تهبس ُ*هعَك  ها  ُا الد  عَُُك    ن ُوال تَُبُس ُُ* 

 الدُـعل: تامل فـع ل مطلمة ن 
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ـ  دثبل اما مَلر, قلل:  دثبل مَد الأ ما, قلل:  دثبل مَد ن ما الـمَـلر , ما  امهأ, 21024  

َُـعل قلل: الامل مطلمْ  ما اما ْمـي ُـوعن, ما  ـول ُا الد  عَُُك     مد ُوال تَُبُس ُُ* 

ُأي , ما  ـولمد, قلل: تامل فـي نُـعل       دثبل اما وكعع, قلل:  دثبل يحع  ما يـملف, ما اما اط

 الُخأتك 

 دثبـي  ـحمد ما ممأو, قهلل:  هدثبل ْمهو ملصهِ, قهلل:  هدثبل معله  و دثبهـي الهـحلرث, قهلل:    

هعَُُك  دثبل الـحلا , قلل:  دثبل ورقلن امعال, ما اما ْمـي ُـوعن, ما  هـولمد, قوله  ُوال تُهَبُس ُُ* 

َُـعل قلل: الامل فـع ل مطلمة ن  ُا الد     

ُأي , ما  ـولمد,  ثـ        دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبـي  ول,, ما اما اط

, مها  ههـولمد ُوال تُههَبُس  هدثبل امهها وكعهع, قههلل:  ههدثبل ْمهـي, مهها لَههـعل    ي  ُأو  ف, مها معلهه  الههـوط

َُـعل قلل: ْف تامل فـي نُـعل  الُخأتك  ُا الد  عَُُك     *ُُ 

 دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل:  دثبل ْمو لَـعلف, ما  امهأ, مها  هـولمد, قهلل: الامهل    

 مطلمة ن: ُ*عَ   ا الدُـعل, الذي يطثلب مــع  فـي االُخأ  

هعَُُك 21025   ـ  دثبـي يوُس, قلل: ْخَأُل اما ومب, قلل: قلل اما قيهد, فهـي قوله : ُوال تُهَبُس ُُ* 

ـمل تهـود فهـي آخأتهك  هل قهد  ن فهـي الدُهـعل,  َُـعل قلل: ال تبس ْف تقد .  ا نُـعل  الُخأتك, فإُ  ُا الد    

 فـعـمل رققك ن 

  ل ُ س ك  ا الأقل  قكأ  ا قلل قلك:وقلل آخأوف: مل  اب  قلك: ال تْأ  ْف تطـب فـع  

هـعل: 21026   َُ هُا الد  هعَُُك    ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, ما قُْهلن  ُوال تُهَبُس ُُ* 

بِ  وكَـلية   قلل الـحلا:  ل ْ ل  ن لك  ب ل, فإف لك فـع  ن 

    , هعَُُك  دثبل اما وكعع, قلل:  دثبل  ـحمد ما  معد الـُمَاُمأي  ما ُ َامأ, ما قُْهلن : ُوال تُهَبُس ُُ* 

ًُـُب الـُحالل  َُـعل قلل:  ُا الد     

هُا 21027   هعَُُك    ـ  هدثبل امها وكعهع, قهلل:  هدثبل  َهص, مها ْوهاث, مها الهـحلا ُوال تُهَبُس ُُ* 

َُـعل: قلل: قد . الَضل, وْ لك  ل يَـغك   الد 

هُأي , قهلل: الهـحالل ـ  دثبل القللهِ, قهلل:  هدثبل الهـحلعا, قهل21028   ل: ثبهـي  وهل,, مها امها اط

 فـع ل 

ط ْلُـَعُك يقهول: وْ لها فهـي الدُهـعل َُْهـلل  للهك الهذي آتلكه  ن, فهـي    َا كُمل َْ ُلُا ّللا  وقول : وَْ ل 

واوم  ولَـط , كمل ْ لا ن ْلـعك, فولع مــعك  ب , وملّ لك فـع ل  ومبـحو الذي قـبهل فهـي قلهك 

 ويـل  قكأ  ا قلل قلك:قلل ْمل الْأ

َا كُمل َْ ُلهُا 21029   ـ  دثبـي يوُس, قلل: ْخَأُل اما ومب, قلل: قلل اما قيد, فـي قول : وَْ ل 

. ن  ََهغ  الَُلهلنُ ف هـي ارَرض  يقهول: وال تـْهـمس  هل  هأ  ط ْلُـَعُك قلل: ْ لا فـعـمل رققهك ن ُوال تُ ّللا 

 ُ يُا يقهههول: ْف ن ال يحهههب  مطغهههل  الَغهههي  مـهههـعك  ههها الَغهههي مـهههـ  قو هههك ْف  ّللا  د  ََل  هههب  الهههـمط ال يطح 

 والـمالصي 

 78اآلية : 
ها ُ قُهَد َُْمـُهُك    َِ ُْف  ّللا  َِ يَُاـُه ُي ُُْولُ بد  ٍِ م  ـَ ه    القول فـي تأويـل قول  تاللـ : َقُلُل ْ ُ ُمَ ْطوت عْط ط ُمـُُ  م  ـ  ََ قُ

َب ط  وف  ُ َا مطُو ُُْود     ُا اَلقطأط وُف       َوأ  ط ِط اَلمط طوم     قطو  ِ ُوَُْكثُأط ُاَمالِ ُوالُ يطَلأُلط ُما قُط

يقول تاللـ  قكأه: قلل قلروف لقو   الذيا ومسوه: ُْـمل ْوتـعنط مهذه ال بهوق مـهـ  فضهل مـهـِ    

مبدي, مــم  ن  بـي, فأضي مذلك مبـي, وفُضـبـي م ذا الـملل مـهـع ِ, لاـهـم  مَضـهـي مـهـع ِ  

 ومبـحو الذي قـبل فـي قلك قلل ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:

ـ  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الهـحلعا, قهلل:  هدثبل ْمهو لَهـعلف, مها  امهأ, مها قُْهلن  قهلُل 21030  

ي قلل: مــ  خَأ مبدي  َبد  ٍِ م  ـَـ عْط ط ُمــ  م  ُمل ْطوتـ   ُْـ 

ب, قهلل: قهلل امها قيهد فهـي قوله  ُْ هـُمل ْطوتهـعْط ط ـ قلل:  دثبـي يوُس, قلل: ْخَأُل اما ومه21031  

 َِ َِ يَُاـُهـ ي قلل: لوال رضل ن مبـي و اأفْ  مَضــي  هل ْمطلُهـي مهذا, وقهأْ: ُْو لُهـ َبد  ٍِ م  ـَـ ُمــ  م 

َب ط قطو  ِ وَْكثُأط ُاَمال    االُ  وف  ُ َا مطُو ُْود     ُا القطأط ـ       ََ َا قُ ُ قَُد َْمـُُك     ية ْف  ّللا 

ي مـماب : ُْرا, كأُ  قلل: ُْـمل ْوتـعْ  لَضل مــمي, فـعـمل ُْرا    َبد   وقد قـعـل: ْف  اب  قول : م 
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َب ط قطو  ِ وَْكثُأط ُاَمال   وف  ُ َا مطُو ُْود     ُا القطأط ـ       ََ َا قُ ُ قَُد َْمـُُك    َِ ْف  ّللا  َِ يَُاـُـ يقول ال   وقول : ُْو لُـ

ــِ قلروف  عا قمِ ُْ  ْوتـي ال بوق لَضل مـهـِ مبهده مـهـمْ  ُْهل  به , فـللْهـحق  ثبل ه: ْو لـِ يا

مذلك ْف يطءتـ   ل ْطوتـي  ا ال بهوق, ْف ن قهد ْمـهك  ها قَـه   ها ار هـِ  ها مهو ْوهد   به  مطَهل, 

وْكثأ امال لن وال ولو كلف ن يءتـي ار وال  ا يءتـع  لَضل فـع  وخعأ مبده, ولأضهله مبه , 

لههـِ ي هها ي ـههك  هها ْمـههك  هها ْرمههـلب ار ههوال الههذيا كههلُوا ْكثههأ  بهه   ههلالِ, رف  هها كههلف ن مبهه  

 راضعل, فمـحلل ْف ي ـ   ن, ومو مب  راض, وُْـمل ي ـك  ا كلف مــع  للخطل 

وُف قـعـل: ْف  اب  قلك ُْ ِ يدخهــوف البهلر م   ـَوأ  ط ِط الـمط طوم    غعهأ  لهلب  وقول : ُوال يطَل ُلط ُمَا قُط

 قكأ  ا قلل قلك:

ـ  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل:  هدثبل لَهـعلف, مها ممهأ, مها قْهلن  ُوال يطَله ُلط 21032  

وُف قلل: يطَدُخــوف البلر مغعأ  للب  ـَوأ  ط ِط الـمط طوم     ُمَا قُط

 قكأ  ا قلل قلك: وقـعـل:  اب  قلك: ْف الـمال  ة ال تلأل مب ِ, رُ ِ ياأفوُ ِ ملعـملمِ   

ـ  دثبـي  ـحمد ما ممأو, قلل:  دثبل ْمو ملصِ, قلل:  دثبل معل  و دثبـي الـحلرث, 21033  

قلل:  دثبل الهـحلا, قهلل:  هدثبل ورقهلن امعاهل, مها امها ْمهـي ُهـوعن, مها  هـولمد ُوال يطَله ُلط ُمهَا 

وُف م ل   هـَوأ  ط وُف كقول : يطَاُأفط الـمط ـَوأ  ط ِط الـمط طوم    َِ قرقهل لهون الواهوه, والهـمال  ة ال تلهأل قُط عهـملمط

 مب ِ قد مأفْ ِ 

وقـعـل  اب  قلك: وال يطلأل ما قُوب مءالن الذيا ْمـ  ِ ن  ا ار ـِ الهـملضعة الـمهـوأ وف   

 فـعـِ ْمـ وا  قكأ  ا قلل قلك:

ـعد , مها ـ  دثبـي  ـحمد ما ممأو, قهلل:  هدثبل ْمهو ملصهِ, قهلل:  هدثبل  وله  مها مَه21034  

وُف قههلل: مهها قُههوب الههذيا  ضههوا فـعههـِ ْمـ ههوا,  ههـَوأ  ط ِط الـمط طههوم     ههـحمد مهها كاههب ُوال يطَلهه ُلط ُمههَا قُط

ُ قُهَد  َِ ْف  ّللا  َِ يَُاـُهـ ِ مــ  مذا الْأويـل لـما الذي فـي قول : ُْو لُهـ طوم    فـلل لن والـمعـِ فـي قول  ُمَا قُط

ُا القطهأط  ـ       ََ َا قُ ل الهذي قلله   هـولمد وقُْهلن  َْمـُُك    َبه ط قطهو  ِ  ومـهـ  الْأويهـل ارو  وف  ُ هَا مطهُو ُْوهد    

لــمههـوأ عا, ومههي مههأف ت ههوف  هها قكههأ الـمههـوأ عا ْولههـ , رف ن تاللههـ  قكههأه نعههأ لههل ل مهها 

قُههوب  ههذُب نعههأ  هها ْقُههب, ال  ههء ا وال كههلفأ  فههإق كههلف قلههك كههذلك, فماـههو. ُْهه  ال  ابهه  

طوم  ِ لـما الذي فـي قول  ُ َا لـخ*و ص الـمـو أ عا, لو كلُن ال لن والـمعـِ الـْلف فـي قول  ُمَا قُط

َب ط قطو  ِ  ا نوف الـمء بـعا, يابـي رُ  نعأ  لءول ما قلهك  هء ا وال كهلفأ, ْال  الهذيا  مطُو ُْود    

 ركَوه واكْلَوه 

 79اآلية : 
عُل يُـَُعُن لُبُل القول فـي تأويـل قول  تاللـ : َفُُخُأُ, ُمـُُ   َُ يدطوُف اَلُحعُل ُ الد  يُا يطأ  يبُْ    قُلُل ال ذ  قَُو     ف ي ق 

   ٍِ ع وفط ْ ُ  ط لُذطو ُ ظ  ُمس  ثَُل ُ َ ْطوت ُي قُلرط    

هواف  قكهأ     يقول تاللـ  قكأه: فخأ, قلروف مــ  قو   فـي قيبْ , ومي فـعـمل قكأ ثـعلب ارطَراط

  ا قلل قلك:

ثبل اما مَلر, قلل:  دثبل ْمو ملصِ, قلل:  دثبل ًــحة ما ممأو, ما ْمـي الزمـعأ, ـ  د21035  

يبُْ    قلل: فـي الق َأ ز  ي ق   ما المأ فُخُأُ, ُمــ  قَُو     فـ 

ـ قلل: ثبل مَد الأ ما, قلل:  دثبل لَـعلف, مها مثمهلف مها ارلهون, مها  هـولمد فُُخهُأُ, 21036  

يبُ ي ق  َمأ ُمــ  قَُو     فـ   ْ    قلل: فـي ثـعلب  ط

ـ  دثبل امها وكعهع, قهلل:  هدثبل ْمهو خللهد ار مهأ, مها مثمهلف مها ارلهون, مها  هـولمد 21037  

ههواف, مـههـع ِ  يبُْ هه   قههلل: مـههـ  مُههأاقيا م ههـع , مـههـع ل لههأو, ارطَراط هه   ف ههـي ق  فُخههُأُ, ُمـههـ  قَُو  

 الـما*َأات 

هُأي , مها  هـولمد فُخهُأُ, ُمـهـ   دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قل    ل: ثبـي  ول,, ما امها اط

اَُ*َأاف  يبُْ    قلل: مــع  ثومـلف  ط ي ق   قَُو     فـ 

َ هَ ب,    ُأي : مــ  مغـة و َـلن مـهـع ل ارطراهواف, وثهالث    هة الريهة مـهـ  الَغهلل ال وقلل اما اط

 مــع ا  ثـعلب  مأ 
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ي ويحعه  مها يهـملف, مها  َهـلر , مها الهـحلا فُُخهُأُ, ـ  دثبل اما وكعع, قهلل: ثبهـي ْمهـ21038  

َأ  مأ وصط يبُْ    قلل: فـي ثـعلب  ط ي ق   ُمــ  قَُو     فـ 

ـ  دثبل اما الـمثب , قلل:  دثبل  ـحمد ما ااَأ, قلل:  دثبل واَة, ما لمل , ُْه  لهمع 21039  

, قلل فـي مذه االُية فُُخُأُ, ُمــ  قَُو      ي  يبُْ    قلل: فـي ثـعلب  مأ  ْمأامعـِ البـُخا  ي ق   فـ 

    ,  دثبل اما مَلر, قلل:  دثبل مَد الأ ما, قلل:  دثبل واَة, مها لهمل , مها ْمأامعهـِ البهـخاي 

  ثـ  

  دثبل اما وكعع, قلل:  دثبل نبدر, قلل:  دثبل واَة, ما لمل , ما ْمأامعـِ  ثـ     

 ي, قلل:  دثبل ْلملمعـل ما   عـِ, قلل: نخهــبل ـ  دثبل  ـحمد ما ممأو ما مــي  الـمقد21040  

مــ   للك ما نيبهلر مَهعة, وْقا مهو فهـي قكهأ قهلروف, قهلل: وْقا راهل  ها اعأاُه  مـهـع  ثهـعلب 

يبُْ    قلل: فـي ثـعلب  ثل ثـعلب مذا  ي ق  اُ*َأ , قلل: فقلل  للك: فُُخُأُ, ُمــ  قَُو     فـ    ط

: ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل 21041   يبُْ ه   يزيد, قلل:  دثبل لاعد, ما قُْلن  فُُخُأُ, ُمــ  قَُو     ف هـي ق 

واف   قطكأ لبل ُْ ِ خأاوا مــ  ْرماة آالف نامة, مــع ِ ومــ  نوام ِ ارطراط

ه   21042   ـ  دثبـي يوُس, قلل: ْخَأُل اما ومب, قلل: قلل اما قيد, فهـي قوله  فُُخهُأُ, ُمـهـ  قَُو  

يبُْ     ي ق  ِط الـما*َأات, فـعـمل كلف ْمـي يذكأ لبل فـ   قلل: خأ, فـي لَاعا ْلَـل, مــع 

وفط يقول تاَللهـ  قكهأه: قهلل الهذيا    ُي قلرط ثَُل  ل ْطوتـ  َُـعل: يل لُـَعُن لُبل    يدطوُف الـُحعل ُ الد  يُا يطأ  قلُل ال ذ 

 هل ْمطه  قهلروف  ها قيبْ هل ُْ ه ط يأيدوف قيبة الـحعل  الدُـعل  ا قو. قلروف: يل لـعْبل ْطمطعبهل  ثهل 

ٍِ يقول: ْف قلروف لذو ُ*عب  ا الدُـعل  عـ  لُذطو ُ ُظ ُمس 

 80اآلية : 
ههُل  َِ ثُههُوابط ّللا   ُخَعههأ  ل ُمههَا آُ ههُا ُوُمم  هه ُِ ُوَيـُ ط هه ـَ وتطههواَ اَلا 

يُا ْط القههول فههـي تأويههـل قولهه  تاللههـ : َُوقُههلُل ال ههذ 

ل ُق لُمَ ْ ال  ال*  وُف   ُصلل حلِ ُوالُ يـط  م أط

يقول تاللـ  قكأه: وقلل الذيا ْوتهوا الاـهـِ مهـلهلل,  هعا رْوا قهلروف خلراهل مـهـع ِ فهـي قيبْه ,    

لـذيا قللوا يل لـعن لبل  ثل  ل ْوتـي قلروف: ويــ ِ اتقوا ن وًْعاوه, فثواب ن وازا ه لـما آ ا 

ي االُخههأ , خعههأ  ههـمل ْوتههـي مهه  ومألههـ , وممههل مههـمل اههلنت مهه  رلههـ   هها صللههـحلت ارممههلل فههـ

وُف يقول: وال يهــقلمل: ْي وال يوف هق  لم أط ـُق لمل ْال  ال*  قلروف  ا قيبْ  و لل  لقلروف  وقول : ُوال يـط

هُل ُصلل هـحل وال هلن وارلهو كبليهة مها  هـُمَا آُ هُا وُمم  لقـعـل مذه ال ــمة, ومي قول : ثُُوابط ّللا   ُخَعأ  ل 

وُف يابـي مذلك: الذيا صَأوا ما ًـب قيبهة الهـحعل  الدُهـعل, وآثهأوا  هل ال ــمة  وقلل: ْال  ال لم أط  *

مبد ن  ا ازيـل ثوام  مــ  صللـحلت ارمملل مــ  لذ ات الدُـعل ووه وات ل, فوهد وا فهـي ًلمهة 

 ن, ورفضوا الـحعل  الدُـعل 

 81اآلية : 
بُل م    ُوم   ََ ها نطوف  القول فـي تأويـل قول  تاللـ : َفُُخُل وُُ ط    هأط ها ف  ُهٍة يُب*ط ه  ارَرُض فُُمل ُكلُف لُ ط    دُار 

يُا    أ  بُْ*  ُا اَلمط  ّللا   ُوُ ل ُكلُف   

يقههول تاللههـ  قكههأه: فخلههَبل مقههلروف وْمههل ناره  وقـعههـل: ومههداره, رُهه  قكههأ ْف  ولهه  ْق ْ ههأ    

اره, وكهلُوا املمهة اـولهل اررض ْف تأخذه ْ أمل مأخذه, وْخذ  ها كهلف  اه   ها اـلهل   فهـي ن

  ا , ومِ مــ   ثل الذي مو مــع   ا البَـلل والـمءاقر  مــ  ْقا  ول   قكأ  ا قلل قلك:

ـ  دثبل ْمو كطُأيب, قهلل:  هدثبل اهلمأ مها ُهوح, قهلل: ْخَأُهل ارممهش, مها الهـمب لل مها 21043  

زكهل  ْتهـ  قهلروف  وله , ممأو, ما مَهد ن مها الهـحلرث, مها امها مَهـلس, قهلل: لهـمل ُزلهن ال

الطَهأي  »ف*للـح  مــ  كل  ْلو نيبلر نيبلرا, وكل  ْلو وين وع ل, ْو قهلل: وكهل  ْلهو وهل  وهل  

قلل: ثِ ْتـ  مـعْ  فحلَ  فواده كثـعأا, فومهع مبهـي ْلأا عهـل, فقهلل: يهل مبهـي ْلأا عهـل ْف «, يَك  

خهذ  ها ْ هوال ِ, فقهللوا: ُْهن كَهـعأُل  ول  قد ْ أكِ م ل  وين فأًاْـموه, ومهو االُف يأيهد ْف يأ

اهالِ, فْقذفه   , فْهـواـوا ل هل اط وُْن لعدُل, فمأُهل مهـمل وه ن, فقهلل: آ هأكِ ْف تهـوع وا مَالُهة الَغهي 

اهالِ مـهـ  ْف تقذفه  مبَله ل, ثهِ ْتهـ   وله , فقهلل لهـمول : ْف مبهـي  مبَل ل, فدمومل فوال ل هل اط

فخأ, ْلهـع ِ ومهِ فهـي مهأاح  ها اررض, فقهلل: يهل مبهـي ْلأا عـل قد ااْـماوا لْأ أمِ ولْب لمِ, 
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ْلأا عـل  ا لأل قطابل يده, و ا افْهأا اـهدُله, و ها قُه  ولهـعس له  ا هأْ  اـهدُله   هة, و ها 

فقهلل له  قهلروف: «, الطَهأي يَهك  »قُ  ول  ا أْ  اـدُله  ْـ  يـموت, ْو رامبهله  ْهـ  يهـموت 

مبههـي ْلأا عههـل يزممههوف ُْههك فوههأت مَالُههة  قههلل: وْف كبههن ُْههنف قههلل: وْف كبههن ُْههل قههلل: فههإف 

انمومل, فإف قللن, ف و كمل قللن فــمل النت قهلل ل هل  وله : يهل فالُهة, قللهن: يهل لَُ هـعك, قهلل: ُْهل 

َاالِ مـهـ  ْف ْقهذفك مبَلهي فوثهب,  فاـن مك  ل يقول مءالنف قللن: ال, وكذموا, ول ا ااـوا لـي اط

هأ  اررض مهـمل وه ن, قهلل: يهل ْرض خهذي ِ فأخهذت ِ ْلهـ  فلود ومهو مهـعب ِ, فهأو   ن ْله ـع :  ط

ْقهدا  ِ  ثهِ قهلل: يهل ْرض خهذي ِ, فأخهذت ِ ْلههـ  ركهَ ِ  ثهِ قهلل: يهل ْرض خهذي ِ, فأخهذت ِ ْلههـ  

ق ـع  ِ, ثِ قلل: يل ْرض خذي ِ, فأخذت ِ ْلـ  ْمبلق ِ قلل: فواـهوا يقولهوف: يهل  وله  يهل  وله ,    

موف ْلـع   قلل:  يل ْرض خذي ِ, فـلُطَقن مـهـع ِ, فهأو   ن ْلهـع : يهل  وله , يقهول لهك ويْضأ 

مَـلني: يل  ول , يل  ول , فال تأ م ِف ْ ل لو ْيلي نُُموا, لوادوُـي قأيَـل  ـوعَهـل قهلل: فهذلك 

يبُْ ه   وكلُهن قيبْه  ُْه  خهأ, مـهـ  نواب  وطهَقأ مـهـع ل لطهأو, ه   ف هـي ق   قول ن: فُُخهُأُ, ُمـهـ  قَُو  

ثَُل  هل ْطوت هـُي  َُـعل: يل لُـَعُن لُبل    يدطوُف الـُحعل ُ الد  يُا يطأ  ُ*َ غة مـللََُ ُأ لف  قلُل ال ذ  َمأ, مــع ِ ثـعلب  ط  ط

يدطوُف مطـط  يُا ال يطأ  ُأ ط ُُـَواُـط ل لـ ذ  ـَُك الد ارط االُخ  وُف يل  ـحمد ت  ـ ـنط ال لف أط ََ وفط    ْلـ  قول  ُْ   ال يط ا قلرط و 

ْ ق ـعُا ف   ـَـمط  ـي ارَرض  ُوال فُللنا, والالق َُةط ل 

 دثبل ْمو كطُأيب, قلل:  دثبل يحع  ما معل , ما ارممش, مها الهـمب لل, مها راهل, مها امها    

مَـلس قلل: لـمل ْ أ ن  ول  مـللزكل , قلل: ُرُ وه مـللزُل, فوهز   ها قلهك, فأرلهـوا ْلهـ  ا هأْ  

ـ  ْف تأ عه  مبَله ل فـهـمل اهلنت مسهِ مـهـع ل, ولهأل ل مهـللذي فـهق كلُن قهد ْمطومهل   م هل, مـه

الَحهأ لَبههـي ْلأا عههـل, وُْههزل الْههورا  مـههـ   ولهه  ْال  ُصههدُقن  قللههن: ْق قههد الْـحـَُْبههـي, فإُههـي 

ْو د ُْك مأين, وُْك رلول ن, فخهأ  لهلادا يَ هي, فهأو   ن تَهـلر  وتاللهـ :  هل يَ عهكف قهد 

, فمأمل مـمل و ن, فقلل: خذي ِ, فأخذت ِ ْلـ   ل ولن ن, فقللوا: يل  ول , لـطبل  مــ  اررض

يههل  ولهه  فقههلل: خههذي ِ, فأخههذت ِ ْلههـ   ههل وههلن ن, فقههللوا: يههل  ولهه , يههل  ولهه  فخلههَْ ِ  قههلل: 

وْصلب مبـي ْلأا عـل ماد قلك ود   واو  وديد, فأتُوا  ول , فقللوا: ان  لبل رمك قلل: فدمل ل ِ, 

  ن ْلـع : يل  ول , ْت ــمبـي فـي قو. قد ْ,ــِ  ل مـعبـي ومـعب ِ خطليلمِ, وقد نمهو  فـهـِ فأو 

 تـوَ ِ, ْ ل ْي لي لو نُُموا راَْ ِ 

َُهـعأ, مها امها      دثبل اما وكعع, قلل:  هدثبل ْمهـي, مها ارممهش, مها الهـمب لل, مها لهاعد مها اط

ه  ارَرُض  ََبل م    ُوم دار  قلل: قـعـل لنرض خهذي ِ, فأخهذت ِ ْلهـ  ْمقهلم ِ ثهِ قـعهـل ل هل: مَـلس فُُخُل

خههذي ِ, فأخههذت ِ ْلههـ  ركههَ ِ ثههِ قـعههـل ل ههل: خههذي ِ, فأخههذت ِ ْلههـ  َْ قههل  ِ ثههِ قـعههـل ل ههل: خههذي ِ, 

ه  ارَرُض  ََبل م    ُوم دُار  و م ِ, فذلك قول : فُُخُل ل   فأخذت ِ ْلـ  ْمبلق ِ ثِ قـعـل ل ل: خذي ِ, فُخط

دثبل القللهِ, قهلل:  هدثبل الهـحلعا, قهلل:  هدثبل مـهـي  مها ملوهِ مها الَأيهد, مها ارممهش, مها     

وُله  قهلل: كهلف  َا قُهَو.   ط وُف كلُف    َُـعأ, ما اما مَـلس, فـي قول  ْف  قلرط الـمب لل, ما لاعد ما اط

ع ة كلُهن اما مم , وكلف  ول  يقضي فـي ُل عة مبـي ْلأا عـل, وقلروف فـي ُل عة, قلل: فدم ل مُغ 

َاالِ مــ  ْف تأ ي  ول  مبَل ل, فْأكْ  ْقا كلف يو. تـوْـمع فـع   فـي مبـي ْلأا عـل, فوال ل ل اط

مبو ْلأا عـل ْلـ   ول , ْتله قلروف فقلل: يل  ول   ل  هد   ها لهألف قهلل: ْف تبقطهع يهده, قهلل: 

, قلل: وْف كبن ُْنف قلل: ُاِ قهلل: وْف كبُن ُْنف قلل: ُاِ قلل: فمل ُ د  ُ ا قُ ف قلل: ْف يطأاِ

َطهد  مهـللذي ُْهزل الْهورا ,  َُ فإُك قد فاـن, قلل: ُوَيــُك مهـماف قهلل: مَالُهة فهدململ  وله , فقهلل: ْ

ََُدتبهـي, فإُهـي ْوه د ُْهك مهأان, وُْهك رلهول ن, وْف مهدو  ن  ِ  ْق ُُ ُُْصدُل قهلروفف قللهن: الـ ه

َاالِ مــ  ْف ْر عُ  ك مبَلي قلل: فوثب  ول , فخأ  لهلادا هلل, فهأو   ن ْلهـع  قلروف اال لـي اط

ْف  ارفَع رْلك, فقد ْ أت اررض ْف تطعاك, فقلل  ول : يل ْرضط خذي ِ, فأخذت ِ  ْهـ  مـغهوا 

َقو, قلل: يل  ول  قهلل: خهذي ِ, فأخهذت ِ  ْهـ  مـغهوا ال*هدور, قهلل: يهل  وله , قهلل: خهذي ِ,  الـح 

ن ْلهـع  يهل  وله : الهْغلث مهك فـهـِ تغثه , ْ هل لهو الهْغلث مهـي راَْه  قلل: فذمَوا  قلل: فأو   

 ورنثْ  

, قهلل:  هدثبل 21044   اف, قهلل:  هدثبل ااَهأ مها لــعهـملف الضهَاي  ـ  دثبل مَأ مها مهالل ال*هو 

مــي  ما قيد ما ادملف, قلل: خأ, مَد ن ما الـحلرث  ا الدار, ونخـل الـمق*ور  فــمل خأ, 
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عب هـي   ب ل, اـس َِ يُأَتـ  ه وتللُد مــع ل, واـلبل ْلـع , فذكأ لــعـملُف مها  ناون ُوقهلُل يهل ْي  هل الهـُمنط ْي  ط

ِ  ثهِ له ن مها قكهأ لــعهـملف,  يهـ عُا    ْلـ  قول  ْف  ُرم هـي ُنب هـي  ُكأ  ـ ـم  َل ي  ط ََُل َْف يُأَتطوُـ  ماَُأو  ل قُ

وُل  فَُُ  َا قَُو.   ط وُف كلُف    َِ وكلف قد ْوتـي  ا ال بوق  ل قكهأ ن فهـي كْلمه  فقلل: ْف  قلرط غُ  ُمـُـَع  

ي قلل: وملنا  ول ,  َبد  ٍِ م  ـَـ عْط ط ُمــ  م  مل ْطوتـ  ُح ط لُُْبطونط مـلَلاطَ*َُة  ْطولـ  القطو   , قلُل ُْـ   ل ْف  ُ َـلتـ 

مهـلب ناره  ها  وكلف  ءقيل ل , وكلف  وله  ي*هَن مبه  وياَهو, لـقأامهة,  ْهـ  مبه  نارا, وااهل

قمههب, وضههأب مـههـ  ادراُهه  صَههـل ن الههذمب, وكههلف الههـمن  هها مبههـي ْلأا عههـل يَُغههدطوف مـههـع  

هقوت  والهَالن,  ْهـ  ْرلهل ْلهـ   ويأو وف, فـعطام ِ الطال., ويحد ثوُ  ويضح وُ , فــِ تدَم  و 

, فأرلل ْلـع ل فو لنت , فقلل ل ل: مل لك ا أْ   ا مبـي ْلأا عـل  َ ور  مـللـُخبُل,  َ ور  مـللل ب 

لههك وْمطعُههك, وْخههــُطك فههـي ُلههل ي, مـههـ  ْف تأتـعبههـي والههـمن  هها مبههـي ْلأا عههـل مبههدي,  ْف ْط و 

ي  ول  قللهن: مـهـ   فـهـمل اـهس قهلروف, واهلن الهـمن  ها مبهـي  فْقولـي: يل قلروف, ْال تب   ُمبـ 

ـَ ههل, وْ ههدث ل ههل تومههة, فقللههن فههـي ْلأا عههـل, ْرلههل ْلههـع ل, فوههلنت فقل ههن مههـعا يديهه , فقـههب ن ق

ث الـعو. تومة, ْفضل  ا ْف ْوقي رلول ن صـ  ن مـع  ولهـِ, وْكهذ ب مهدو   َُل ل: الُُنف ْطَ د 

عبهـي  ـ طك مبلل ي, مـهـ  ْف تأتـ  لك وْمطعُك, وْخـ ن ل   فقللن: ْف قلروف قلل لـي: مل لك ْف ُْ و 

ـي: يل قلروف ْالُ تب   مبهـي  وله , فـهـِ ْاهد تومهة ْفضهل والـمن  ا مبـي ْلأا عـل مبدي, فْقول

ي رلول ن صـ  ن مـع  ولهـِ, وْكهذ ب مهدو  ن فـهـمل ت ـهـمن م هذا ال هال., لطهق ّ   ا ْف ال ْطوق 

فـي يدي قلروف, وُ  س رْل , ول ن الهـمن, ومهأف ُْه  قهد ُوقُهع فهـي ُمـُ هة, ووهل  كال  هل فهـي 

ــمل مـغ  ول  اوْد  نضَ , فْوضأ  ا الـملن, وصـ هـ  وم ه , وقهلل: يهل البلس,  ْـ  مـغ  ول  ف

ههأ   رب  مههدو   لههـي  ههءق, ْران فضعحْههـي وُوَعبههـي, يههل رب  لـطبههـي مـههـع   فههأو   ن ْلههـع  ْف  ط

اررض مـمل و ن تطاك  فولن  ول  ْلـ  قلروف فــمل نخـل مــع , مأف الَأ  فـي وا   ول  

 مبههـي قههلل: يههل ْرض خههذي ِ, قههلل: فههـلضطأمن ناره, ولههلخن مقههلروف لهه , فقههلل: يههل  ولهه  ار

ُكَ ِ, ومهو يْضهأ   ْلهـ   وله :  وْصحلم  ْلـ  ال اَـعا, واال يقول: يل  ول , فأخذت ِ ْلـ  رط

لههو مقههلروف  يههل  ولهه  ار مبههـي قههلل: يههل ْرض خههذي ِ, قههلل: فههـلضطأمن ناره ولههلخن, وخط

مِ, ومههو يْضههأ   ْلههـ    ولهه : يههل  ولهه  ار مبههـي قههلل: يههل ْرض خههذي ِ, وْصههحلم  ْلههـ  لطههُأر 

و م  ومداره وْصحلم   قلل: وقـعـل لـمول  صهـ  ن مـعه  ولهـِ: يهل  وله   هل ْفس هك  ْ هل  ل  فخط

تـي لو ْيلُي ُلنا راَْ    ومز 

, قهلل: 21045   مأاف الـُوَوُـي  ـ  دثبـي مَأ ما مالل, قلل:  دثبل ااَأ ما لــعـملف, ما ْمـي م 

 ي ُْ  قـعـل لـمول : ال ْطُمَ دط اررض ر د ماد  ْمدا مـغبـ

لُههـي, مهها 21046   م  , ومَهد الههـحمعد الـح  ـه  ههدثبل امهها وكعهع, قههلل:  ههدثبل مَههد الهأ ما مهها   ههدي 

لَـعلف, ما ارنأ  ما ال*َـلح, ما خـــعَة ما  ط*عا, قهلل: مَهد الهـحمعد, مها ْمهـي ُ*هأ, مها 

ه  ارَرُض قلل: اررض الللماة اما مَـلس, ولـِ يذكأ اما   دي ْ  مـل ُ*أ فُُخُلَبل م    ُوم دُار 

هُأي , قهلل: مـغبهل ُْه  21047   ـ  دثبل القللِ, قلل:  هدثبل الهـحلعا, قهلل: ثبهـي  وهل,, مها امها اط

ـَـُول فـع ل ْلهـ  يهو.  يخلو م  كل  يو.    ُة قل ة, وال يَـغ ْلَل اررض ْلـ  يو. القـعل ة, ف و يْـُو

  ة القـعل

ـ  دثبل اما وكعع, قلل:  دثبل قيد ما  َـلف, ما ااَأ ما لــعهـملف, قهلل: لهمان  للهك 21048  

 ما نيبلر, قلل: مـغبـي ْف قلروف يطَخُلو م  كل  يو.    ُة قل ة 

ه  ارَرُض 21049   ََبل م ه   ُوم هدُار  ـ  دثبل مَأ, قلل:  هدثبل يزيهد, قهلل:  هدثبل لهاعد, مها قُْهلن  فُُخُله

 لبل ُْ  يطخُلو م  كل  يو. قل ة, وُْ  يْـوــول فـع ل, ال يَـغ قاأمل ْلـ  يو. القـعل ة  قطكأ

هَا نطوف  ّللا   يقهول: فـهـِ ي ها له  ابهد يأاهع ْلهـع ِ, وال ف هة    وُُ ط    أط َا ف  ٍُة يَُب*ط وقول : فُُمل كلُف لُ ط   

هاُ  نوا  به  ُو هل كهلُف    يُا يقهول: وال كهلف مهو  يب*أوُ  لـمل ُزل م   ا لخط , مهل تَهأ  أ  َبُْ*  الهـمط

ته   ب هل  ومبهـحو الهذي قـبهل فهـي قلهك, قهلل ْمهل   ـما يبْ*أ  ا ن ْقا ْ ل  م  ُقمْ , فـعهـمْبع لقو 

 الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:

هأط 21050   هَا ف  ُهٍة يَُب*ط وُُ ط ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, ما قُْلن  فُُمل كلُف لُ ط   

 ْي ابد يب*أوُ , و ل مبده  باة يـمْبع م ل  ا ن 
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وقد مـع بل  اب  الَ ة فـعـمل  ض , وُْ ل الـوملمة  ا البلس, وْصـ ل الـوملمة الْـي يَـين ْلهـع ل   

, ثِ تلْامل قلك الاأب فـي كل  املمهة كلُهن موُهل  الأال مبد الـحلاة ْلـع ِ, لـاوف مــ  الادو 

 ل  و ب  قول خَـلف:لـأال, وُ,َ أا 

َِ ُ ع ل لُقل ل  ثَـُ ط َِ ُْر    ُحٍة وُ َوأ    فُـُـ  ُوُاد ُ  مـعُا ُُلض 

وف  الد َمأ  آناو   ََأ   ُْود  مــ  صطأط ِط ف  ُةِ م ُ*  ْكَُأ  ب ط

 

 82اآلية : 
يُا تُُمب َواَ ُ ُ لُُ ط م لرَ س  يُقطولط  َقُل القول فـي تأويـل قول  تاللـ : َُوَُْصَُُن ال ذ  ّط الأ  ََلط ُ يُ وُف ُوَيُ أُف  ّللا 

و ـ هنط اَلُ هلف أط ََ ط ُمـَُعبُهل لُُخُلهُو م بُهل ُوَيُ أُُ ه ط الُ يط ها  ّللا  رط لُهَوآل ُْف    ه  ُويَُقهد  َُهلن  َا م  ََُنط    ُف      يقهول ل ُما يُ

و ل ملهّ له   ب هل تاللـ  قكأه: وْصَن الذيا تـمب وا   لُ  مـلر س  ا الدُـعل, ونبله وكثأ   لل , 

 مـلر س, يابـي قَل ْف يبزل م   ل ُزل  ا لخّ ن ومقلم , يقولوف: وَي أف  ن   

وي مب  فـي قلك قوالف: ْ دممل  ل:   ُ فأ ل قُْلن , فإُ  رط  اخْـو فـي  اب  ُوَيُ أف  ّللا 

بل لهاعد مها مَهعأ, ـ  دثبل م  اما مَلر, قلل:  دثبل  ـحمد مها خللهد مها ُمثَمهة, قهلل:  هدث21051  

 ما قُْلن , قلل فـي قول  ُوَي أُ  ط قلل: ْلـِ تأ ُْ  

  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, ما قُْلن  ُوَي أُُ  ط: ُْو الُ تُأا ُْ     

و دثبـي ْلملمعـل ما الـمْوكل اروواي, قلل:  دثبل  ـحمد مها كثهـعأ, قهلل: ثبهـي  امهأ, مها    

 َي أُ  ط قلل: ْلـِ تُُأ ُْ   والقول االُخأ,  ل:قُْلن : وُ 

ـ  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل:  دثبل ْمهو لَهـعلف, مها  امهأ, مها قُْهلن , فهـي 21052  

ِط ُْ   َقُل قلل: ْو لـِ ياــِ ْف ن ُوَي أُ  ط: ُْو ال يُاــ ّط الأ  ََلط ُ يُ  قول : ُوَي أُف  ّللا 

ل مذا الْأوي   ـل الذي قكأُله ما قُْلن  فـي قلك ْيضل ماه  ْمهل الهـماأفة م هال. الاهأب  ها وتأو 

 ْمل الَ*أ , والَْ د ل*حة تأويــ  قلك كذلك, مقول الَلمأ:

مل م بطَ أ    ـط عقُل   للـي, قَُد ا  َْ ي الط الُل َْف ُرُْتلُـ   لألُْلُـ 

ُْق َأ ي  ََ َُب يطَحََُب وُ ا ي أ  ُوَي أَف ُ َا يُ طَا لُ ط ُُ َش ُمَعُش ضط  ا 

ي ال وفة:    فهـي كهال. الاهأب: تقأيهأ, كقهول الأاهل: ْ هل تهأا ْلهـ  « وي هأف  »وقلل ما  ُـحويـ 

بع ن وْ للُ  وقكأ ُْ  ْخَأه  ا لمع ْمأامـعة تقول لزوا ل: ْيا امببلف فقهلل: وي أُه  وران  صط

البـحويـعا ْلـ  ُْ ل كــمْلف, يأيد: الَـعن   ابله: ْ ل تأيب  وران الَـعن قلل: وقد يَُذُمب م ل ما  

 َْو هة مَاهل  ضهمأ, كأُه  قهلل: وَيهــُك « ُْف  »ُوَيُك ُُْ , كأُه  ْران: وَيهــُك, فحهذف الهال., فْهـوال 

َِ ُْ  وران الَـعن, فأضمأ  هل السها   ضهمأا, وال الاـهـِ «  امـهـِ»امــ قهلل: ولهـِ ُهـود الاهأب تطَام 

ل ْقا كهلف مهـعا ال ــمْهـعا, ْو فهـي آخهأ ال ـهـمة, فـهـمل ْضهمأ وقلهك ُْه  يَطه«, ُْف  »وْوَـلم  فهـي 

اأا  ـوأا الـمْأخأ ْال تأا ُْ  ال يووق فـي االمْدان ْف يقهول: يهل مهذا, ُْهك قهل ِ, ويهل مهذا َُْف 

قمن, يأيد: مــمن, ْو امــِ, ْو ,ببن, ْو ْ,ا   وْ ل  ذف الال.  ا قولك: وَيهــُك  ْهـ  ت*هعأ: 

 لاأب, ل ثأت ل فـي ال ال., قلل مبْأ :وَيك, فقد تقول  ا

  . س  ُوَيُك ُمَبُُْأ َْقد  ََلي وَْمأُْ لطَقُم لقَُولط الَُُوار   ُولُقَُد ُوَُـ  ُُ

   : , كقولك لـأال: ُوَي ْ هل تهأا « وي»قلل: وقلل آخأوف: ْف  اب  قول  ُوَي أُف   بَ*ـة  ا كأف 

َلّ الأقل, ومي تاوب, وكأف  فـي  اب  السا  ثِ الْأُو, كأف ن ي« وي» ل مـعا يديكف فقلل: 

والاــِ, ف ذا وا  يلْقـعـِ  قلل: ولـِ ت َْ ل الاأب  بَ*ـة, ولو كلُن مــ  مذا ل َْومل  بَ*ـة, 

ـن مـمل لـعلن  ب   ص   وقد يووق ْف ت وف كطث أ م ل ال ال., فوط

لال  ار أ كذا, وْ,ا  ار أ  تبَـع , وكأف  أف آخأ نعأه, مـماب :«: ُويَ »وقلل آخأ  ب ِ: ْف   

 كذا, رف كأف  مـمبزلة ْ,ا  وْ لب وْمــِ 

   , َِ وْولـ  ارقوال فـي قلك مـلل*حة: القول الذي قكأُل ما قُْلن ,  ا ْف  ابله: ْلـِ تُُأ, ْلهـِ تاـُهـ

ّ  الهـم*حو « وي أف  »لـَلمد الذي قكأُل فـع   ا قول الَلمأ, والأواية ما الاأب وْف   فهـي خه

 أف وا د  و ْـ  وا  قلك ْلـ  نعأ الْأويـل الذي قكأُل ما قُْلن , فإُ   ي*هعأ  أفهـعا, وقلهك 

ل  مـماب : ُوَيهــُك امـهـِ ْف ن, واهب ْف يَ*هل  «, ُْف  » ها « ُوَيهكُ »ُْ  ْف وا  ْلـ  قول  ا تأو 
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ه   ا  ّ  امعع الـم*ل و,  ع فللنه فـي الاأمهـعة, لهـمل قكأُهل  وْف وط ْلهـ  قهول  ها وقلك خالف خ

ََُ*هل « ُويَ »يقول:  وقلهك «, كهأف» ها « ُويَ »مـماب  الْبَـع , ثِ الْأُو ال ال. م أف, واب ْف يط

 ْيضل خالف خطوً الـم*ل و كـ ل 

فإقا كلف قلك  أفـل وا هدا, فهـلل*واب  ها الْأويهـل:  هل قلله  قُْهلن , وْق كهلف قلهك مهو ال*هواب,   

ل مليبوا فْأويـل ال ال.: وْصَن الذيا تـمبوا    لف قلروف و وضا   ا الدُـعل مـلر س, يقولوف لُـم 

 ل ْ ل  ن م   ا ُقمْ , ْلـِ تأ يل مذا ْف ن يَلّ الأقل لـما يَلن  ا مَـلنه, فـعطول ع مــع , ال 

لَضل  بزلْه  مبهده, وال ل أا ْه  مـهـع , كمهل كهلف ملهّ  ها قلهك لقهلروف, ال لَضهـ  وال ل أا ْه  

رط يقول: ويضعق مـهـ   ها يَهلن  ها خهــق  قلهك, ويقْ هأ مـهـع , ال ل واُه , وال للطهَخط  مــع  ُويُقط  د 

 ممـ  

ط ُمـُـَعبل يقول: لوال ْف تَضل مـهـعبل, ف*هأف مبهل  هل كبهل ُْهـمبله مهـلر س,    وقول : لَُوال َْف ُ ا  ّللا 

 لُـُخُلُو م بل 

ان    ان فـي قأان  قلك, فقأْته  مل هة قهأ  ُو م بهل»ار *هلر لهوا وهعَة: واخْـَن القأ  ل  مضهِ « لُهـخط

الـخلن, وكلأ اللعا وقطكأ ما وعَة والـحلا: لـُخُلُو م بُل مَْـن الـخلن واللهعا, مهـماب : لهـخلو 

ط مبل   ّللا 

ـ َـلت ِ    ًُ ن  وُف يقول: ْلـِ تاــِ ُْ  ال يَــن ال لفأوف, فْطَبـو  ـ ـنط ال لف أط ََ  وقول : ُوَي أُ  ط ال يط

 83: اآلية 
اِ ف هي ارَرض  ُوالُ  يهدطوُف مطـطهو  يُا الُ يطأ  ـ هذ  هُأ ط َُُواُـطُ هل ل  ـَُك الهد ارط االُخ  القول فـي تأويـل قول  تاللـ : َت 

ْ ق عُا    ـَمط  فُُللناِ ُواَلاُلق َُةط ل 

يقههول تاللههـ  قكههأه: تـههك الههدار االُخههأ  ُههـوال ُاعههـم ل لـههذيا ال يأيههدوف ت َههأا مهها الههـحق  فههـي    

, وممههالِ مههـمالصي ن فههـع ل   اررض وتههـوَأا مبهه  وال فلههلنا  يقههول: وال ,ـههـِ البههلس مغعههأ  ههق 

 ومبـحو الذي قـبل فـي قلك قلل ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:

ـ  دثبل اما مَلر, قلل:  دثبل مَد الأ ما, قلل:  هدثبل مَهد ن مها الـمَهـلر , مها قيهلن 21053  

: مهها ْمههـي قيههلن, قههلل: لهه ا ف ههـي ارَرض ُوال فُلههلنا قههلل: الاـههو  يههدطوُف مطـطههو  مان م أ  ههة يقههول ال يطأ 

َأ   الْـو 

ـ  دثبل اما مَلر, قلل:  دثبل مَد الأ ما, قلل:  دثبل لَـعلف, ما  ب*هور, مها  لـهـِ 21054  

ي اررَ  ا فـ  يدطوُف مطـطو  يُا ال يطأ  ُأ ط ُُـَواُـط ل ل ـ ذ  ُك الد ارط االُخ  : الْ َهأ الَطعا تـ  ض  ُوال فُلهلنا قهلل: الاـهو 

, والَللن: ارخذ مغعأ الـحق    فـي الـحق 

يهدطوُف     يُا ال يطأ  ـ هذ   دثبل اما وكعع, قلل:  دثبل ْمـي, ما لَـعلف, ما  ب*ور, ما  لــِ الَطعا ل 

ي ارَرض  قلل: الْ َأ فـي اررض مغعأ الـحق  ُوال فُللنا ْخذ الـملل مغعأ  ا فـ    ق  مطـطو 

ا 21055   يهدطوُف مطـطهو  يُا ال يطأ  ـ هذ  ـ قلل: ثبل اما يـملف, ما ْواث, ما ااَأ, ما لاعد ما اَُهـعأ ل 

ي ارَرض  قلل: الَغي   فـ 

يُا ال 21056   ـ هذ  هُأي , قوله  ل  ـ  دثبل القللهِ, قهلل:  هدثبل الهـحلعا, قهلل: ثبهـي  وهل,, مها امها اط

ي ارَرض  قلل:  ا فـ  يدطوُف مطـطو   تاس مل وتـوَأا, وال فللنا: ممالِ مـللـمالصي يطأ 

ـ  دثبل اما وكعع, قلل:  دثبل ْمـي, ما ْواث اللهملف, مها ْمهـي لـهـملف ارمهأ,, مها 21057  

مــي  رضي ن مب  قلل: ْف الأال لـعاوَ   ا وهأا  ُاـه  ْف ي هوف ْاهون  ها وهأا  صهل َ , 

ُأ ط ُُـوَ  ُك الد ارط االُخ  ي ارَرض  ُوال فُلهلنا, والالق َُهةط فـعدخـل فـي قول تـ  ا فـ  يدطوُف مطـطو  يُا ال يطأ  اُـط ل ل ـ ذ 

ْ ق ـعُا  ـَـمط  ل

ههـعُا يقهول تاللههـ  قكهأه: والهـوبة لــمْقههـعا, ومهِ الههذيا اتقهوا  الصههي ن,    ْ ق  ـَـمط وقوله : ُوالالق َُهةط ل

 أويـل  قكأ  ا قلل قلك:وْن وا فأا ض   ومبـحو الذي قـبل فـي  اب  الالقَة قلل ْمل الْ

هـعُا ْي الهـوبة 21058   ْ ق  ـَـمط ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لهاعد, مها قُْهلن  والالق َُهةط ل

 لــمْقـعا 

 84اآلية : 

This file was downloaded from QuranicThought.com



َبُ ل ُوُ ا ُاَُن م للل ع  ُة  فُهالُ يط  يُا القول فـي تأويـل قول  تاللـ : َُ ا ُاَُن م لَلُحُلبُة  فُـُ ط ُخَعأ     َوهُزا ال هذ 

ـطواَ الل ع  ُلت  ْ ال  ُ ل ُكلُطواَ يَُاُمـطوُف     ُمم 

يقول تاللـ  قكأه:  ا الن ن يو. القـعل ة مإخال ص الْو عد, فـ  خعأ, وقلك الـخعأ مهو الهـوبة    

 والباعـِ الدا ِ, و ا الن مـلللع ة, ومي الَأ  مـلهلل  كمل:

د قهلل  هدثبل لهاعد, مها قُْهلن , قوله  ُ هَا اهلُن مـللهـُحُلبُة  فُـُه ط ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزي21059  

َب ل: ْي ل   ب ل  ظ  خعأ, والـحلبة: امخال ص, واللع ة: الَأ    ُخَعأ    

 وقد مـع بل قلك مـلخْالف الـمخْـَـعا, ونلـبل مــ  ال*واب  ا القول فـع    

ـطههوا الل ههع  لت     يا ُمم  يقههول: فهال يثههلب الههذيا ممـههوا اللههع لت مـههـ  ْممههلل ِ  وقوله : فُههال يطَوههُزا ال ههذ 

 اللع ة ْال   ل كلُطوا يَُاُمـطوُف يقول: ْال  ازان  ل كلُوا يامـوف 

 

 85اآلية : 
ِط ُ ها  م هُي َُْمـُه ي فُُأُض ُمـَُعهُك اَلقطهَأآُف لُهُأآن ُ  ْ لُهُ  ُ اُهلٍن قطهل ر  القول فـي تأويـل قول  تاللـ : َْ ف  ال ذ 

َ عٍا   ُاَُن م    لَل طدُُا ُوُ َا مطُو ف ي ُضالٍُل   

 يقول تاللـ  قكأه: ْف الذي ُْزل مــعك يل  ـحمد القأآف  كمل:   

ُأي , مها  هـولمد, فهـي 21060   ـ  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبـي  ول,, ما اما اط

ي فُُأُض ُمـُـَعُك القطأآُف قلل: الذي ْمطل  ال  قأآف قول  ْف  ال ذ 

 دثبـي  ـحمد ما ممأو, قهلل:  هدثبل ْمهو ملصهِ, قهلل:  هدثبل معله  و دثبهـي الهـحلرث, قهلل:    

ي   دثبل الـحلا, قلل:  دثبل ورقلن امعال, ما اما ْمـي ُهـوعن, مها  هـولمد, فهـي قهول ن ْف  ال هذ 

 فُُأُض ُمـُـَعُك القطأآُف قلل: الذي ْمطلك  

ـل قوله : لُهُأان ُ  ْلهـ  ُ اهلٍن فقهلل ماضه ِ:  ابهله: لهـم*عأ  ْلهـ  واخْـو ْمل الْأويـل فـي تأويه  

 الـوبة  قكأ  ا قلل قلك:

ـ  دثبهـي ْلهحلل مها ْمأامعهـِ مها  َهـعب مها الَه عد, قهلل:  هدثبل مْهلب مها مَهأ, مها 21061  

ُ ك  ا الـوبة  عو, ما م أ  ة, ما اما مَـلس لُُأان ُ  ْلـ  ُ الٍن قلل: ْلـ   اد   ُخ* 

ثبل اما وكعع, قلل:  هدثبل امها   هدي, مها لَهـعلف, مها ارممهش, مها راهل, مها لهاعد مها  د   

َُـعأ ما اما مَـلس, قلل: ْلـ  الـوبة   اط

ـ  دثبل اما وكعع, قلل: ثبـي ْمـي, ما ْمأامعهـِ مها  َهـلف, لهمان ْمهـل ااَهأ, مها امها 21062  

 :  النه آخأت  الـوبة مَـلس, ما ْمـي لاعد الـخدري  لُُأان ُ  ْلـ  ُ الٍن قلل

, مها ْمهـي  للهك, فهـي 21063   ـ  دثبل ْمو كأيب, قلل:  دثبل اما يـملف, ما لَـعلف, مها اللهدي 

 ْ ف  ال ذي فُُأُض ُمـُـَعُك اَلقطأآف لُأان ُ  ْلـ  ُ الٍن قلل: ْلـ  الـوبة لـعلألك ما القأآف 

, مها ْمهـي ـ  دثبل ْمو كطُأيب واما وكعع, قلال:  دثبل اما 21064   يـملف, ما لَـعلف, مها اللهدي 

 صللـن, قلل: الـوبة 

, مها ْمهـي صللهـن لُهُأان ُ  ْلهـ       دثبل اما وكعع, قلل:  دثبل اما   دي, ما لَـعلف, مها اللهدي 

 ُ الٍن قلل: ْلـ  الـوبة 

, ما ْمـي  للك, قلل: يأن   ْلـ  الـوبة,    ثِ يلألك   دثبل يحع  ما يـملف, ما لَـعلف, ما اللدي 

 ما القأآف 

ـ  هدثبل ْمهو كطُأيهب, قهلل:  هدثبل يحعه  مها يهـملف, مها لَهـعلف, مها اهلمأ, مها م أ هة 21065  

 و ـولمد, قلال: ْلـ  الـوبة 

ُمعــة, مها ْمهـي  مهز , مها اهلمأ, 21066   ـ  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل:  دثبل ْمو تـط

 مة والـحلا, قللوا: يو. القـعل ة ما م أ  ة ومطلن و ـولمد وْمـي قُز

ُأي , ما  ـولمد لُُأان ُ  ْلـ  ُ اهلٍن قهلل: 21067   ـ قلل: ثبل الـحلعا, قلل: ثبـي  ول,, ما اما اط

 يوين مك يو. القـعل ة 

ـ قهلل: ثبهل الهـحلعا, قهلل:  هدثبل ْمهو لَهـعلف, مها  امهأ, مها الهـحلا والزمهأي, قهلال: 21068  

  النه يو. القـعل ة 
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 دثبـي  ـحمد ما ممأو, قهلل:  هدثبل ْمهو ملصهِ, قهلل:  هدثبل معله  و دثبهـي الهـحلرث, قهلل:    

 دثبل الـحلا, قلل:  دثبل ورقلن امعال, ما اما ْمـي ُهـوعن, مها  هـولمد قوله  لُهُأان ُ  ْلهـ  ُ اهلٍن 

 قلل: يوين مك يو. القـعل ة 

موف, ما الـحلا, فـي قول  لُُأان ُ  ْلهـ  ـ  دثبل اما مَلر, قلل:  دثبل موق , قلل:  دثبل 21069  

 ُ الٍن قلل:  النط   ا االُخأ  

 دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, ما قُْلن , فـي قوله  لُهُأان ُ  ْلهـ  ُ اهلٍن قهلل: كهلف    

 الـحلا يقول: َْي ون, ْف ل  لـمالنا يَاث  ن يو. القـعل ة, ويدخــ  الـوبة 

 آخأوف:  اب  قلك: لأان   ْلـ  الـموت  قكأ  ا قلل قلك:وقلل   

ـ  دثبـي ْلحلل ما ومب الوالطي, قلل:  دثبل  ـحمد ما مَد ن الزمـعأي, قلل:  دثبل 21070  

َُـعأ, ما اما مَـلس لُُأان ُ  ْلـ  ُ الٍن قلل:  لَـعلف ما لاعد الثوري, ما ارممش, ما لاعد ما اط

 الـموت 

, مهها راههل, مهها امهها  ههدثبل امهها     وكعههع, قههلل:  ههدثبل يحعهه  مهها يههـملف, مهها لَههـعلف, مهها اللههدي 

 مَـلس, قلل: ْلـ  الـموت 

ـ قلل: ثبل ْمـي, ما ْلأا عـل, ما اهلمأ, مها ْمهـي ااَهأ, مها لهاعد لُهُأان ُ  ْلهـ  ُ اهلٍن 21071  

 قلل: ْلـ  الـموت 

ما اللدي  مما لمع اما مَـلس, قلل ْلـ   دثبل ْمو كطُأيب, قلل:  دثبل اما يـملف, ما لَـعلف,    

 الـموت 

 دثبل ْمو كطُأيب واما وكعع, قلال:  هدثبل امها يهـملف, مها لَهـعلف, مها ارممهش, مها لهاعد مها    

َُـعأ, قلل: ْلـ  الـموت   اط

 دثبل اما مَلر, قهلل:  هدثبل مَهد الهأ ما, قهلل:  هدثبل لَهـعلف, مها ارممهش, مها راهل, مها    

َُـ  عأ فـي قول  لُُأان ُ  ْلـ  ُ الٍن قلل: الـموت لاعد ما اط

ُمعــة, ما ْمهـي  مهز , مها اهلمأ, مها مهدي  مها ثلمهن, 21072   ـ  دثبل القللِ, قلل:  دثبل ْمو تـط

َُـعأ, ما اما مَـلس, قلل: ْلـ  الـموت, ْو ْلـ    ة   ما لاعد ما اط

اهن  به , ومهو   هة  قكهأ  ها قهلل وقلل آخأوف: مل  اب  قلك: لُأان   ْلـ  الـموضع الهذي خأ  

 قلك:

, مها م أ هة, مها 21073   ـ  دثبل اما وكعع, قلل:  دثبل ياــ  ما مَـعد, ما لَـعلف الا*هَأي 

 اما مَـلس لُُأان ُ  ْلـ  ُ الٍن قلل: ْلـ    ة 

 دثبـي  ـحمد ما لاد, قلل: ثبـي ْمهـي, قهلل: ثبهـي ممهي, قهلل: ثبهـي ْمهـي, مها ْمهـع , مها امها    

 لس لُُأان ُ  ْلـ  ُ اُلٍن قلل: يقول: لأان   ْلـ    ة, كمل ْخأاك  ب ل مَـ

 دثبل ْمو كطُأيب, قلل:  دثبل اما يـملف, قلل: ْخَأُل  ول  ما ْمـي ْلهحلل, مها  هـولمد, قهلل:    

  ولده مـم ة 

 ـ  دثبل اما وكعع, قلل:  هدثبل ْمهـي مها يهوُس امها ْمهـي ْلهحلل, قهلل: لهمان  هـولمدا21074  

 يقول: لُُأان ُ  ْلُـ  ُ اُلٍن قلل: ْلـ   ولد  مـم ة 

 ههدثبل امهها  معههد, قههلل:  ههدثبل يحعهه  مهها واضههن, قههلل:  ههدثبل يههوُس مهها ممههأو, ومههو امهها ْمههـي    

ي فُُأُض ُمـُـَعُك القطهأآُف لُهُأان ُ  ْلهـ  ُ اهلٍن قهلل: ْلهـ   ولهد   ْلحلل, ما  ـولمد, فـي قول : ْف  ال ذ 

 مـم ة 

الـحلعا ما مــي  ال*هدا ي, قهلل:  هدثبل ْمهـي, مها الَضعهـل مها  هأقول, مها  هـولمد  دثبـي    

ي فُُأُض ُمـُـَعُك القطأآُف لُُأان ُ  ْلـ  ُ الٍن قلل: ْلـ   ولده مـم ة   ْمـي الـحول,, فـي قول : ْف  ال ذ 

ولمد قهلل: ْلهـ   دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبـي معل  ما يوُس, ما ْمـع , ما  هـ   

  ولد  مـم ة 

وال*هواب  هها القهول فههـي قلههك مبهدي: قههول  ها قههلل: لههأان   ْلهـ  ملنتههك  ها الههـموت, ْو ْلههـ    

ََاُل  ا الالن , لـعس  ا الاُهَون, ْال  ْف  لدت, وقلك ْف الـمالن فـي مذا الـموضع: الـُم ملنتك  عث وط
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هه  تأويههـل قولهه : لُههُأان ُ  لههـم*عأ , فههـع ُوا  هه   ط ْوا   عب ههٍذ قولهه  ْلههـ  ُ اههلٍن ْلههـ   ابهه  الاههون, يوا 

ُ*ع أ  ْلـ  ْف تاون ْلـ    ة  َْو ة لك   وي وف تأويــ : ْف الذي فأض مــعك القأآف لـمط

له  مهـماب :    فإف قلل قل ل: ف ذه الواوه الْـي وصَن فـي قلك قد ف مبلمل, فمل وا  تأويـل  ا تأو 

ف ي هوف واه  تأويهــ  قلهك كهذلك مـهـ  مهذا الواه  االُخهأ, ومهو لأان   ْلـ  الـوبةف قـعـل: يبَغي ْ

 لـم*عأ  ْلـ  ْف تاون ْلـ  الـوبة 

فههإف قههلل قل ههل: ُْو كههلف ْطخههأ,  هها الههـوبة, فههـعقلُل لهه : ُههـحا ُاعههد  ْلههـع لف قـعههـل: لههذلك وا ههلف:   

 ْيهله  ب هل, قهد ْ دممل: ُْ  ْف كلف ْموه آن. صــ   ن مـهـع مل ْخهأ,  ب هل, ف هأف ولهده مهإخأا, ن

ْخأاوا  ب ل, فما نخهــ ل ف أُهـمل يطهأن ْلهـع ل ماهد الهـخأو,  والثلُهـي ْف يطقهلل: ُْه  كهلف صهـ  ن 

وي مبه  ُْه  قهلل:  ي م , كمهل رط ـَنط الهـُوب ةُ, فُأَْيهنط ف هـع ل قَُ*هأا, »مـع  ولـِ نخــ ل لـعــة ْطلأ  نُُخهـ

ـَنط ل ـُمَا ُمذُاف فُقللطوا لاطُمُأ م ن  «, ا  الـخط لب  فُقط وين مب  مهذلك, ثهِ رط وُـحو قلك  ا ارخَـلر الْـي رط

ْلههـ  اررض, فههـعقلل لهه : ْف الههذي فههأض مـههـعك القههأآف لههأان   لههـم*عأ  ْلههـ  الههـموضع الههذي 

 خأان  ب   ا الـوبة, ْلـ  ْف تاون ْلـع , فذلك ْف ولن ن قول  ا قلل قلك 

ِط ُ هَا    َهـعا يقهول تاللهـ  قكهأه لبَهـع  وقول : قطهَل ُرم هـي َْمـُهـ اهلُن مهـلل طدُا ُوُ هَا مطهُو ف هـي ُضهالٍل  ط

 ـحمد صـ  ن مـع  ولـِ: قل يل  ـحمد ل هءالن الهـمَأكعا: رمهـي ْمـهـِ ُ ها اهلن مهـلل طدا الهذي 

َ هـعا  يابهـي ُْه  يَط هـعا   ا لـ   ُـول, و ا مو فهـي اهور مها ق*هد اللَـعهـل  بهل و هب ِ  وقوله :  ط

ـ  وتدم أه, ُْ  ضالل واور ما ال دا  لــمَ أ  الَ ِ ْقا تأ  

 

 86اآلية : 
م ُك فاُلُ تُ طوُُا   ا ر  ُْلبط ْ ال  ُرَ ُمةِ    ـَقُُ  ْ لَُعُك اَل   ُو ُْف يط  القول فـي تأويـل قول  تاللـ : َُوُ ل كطبُن تَُأاط

يُا    ـَُ لف أ   ُ, عأاِ ل 

مد ْف يبههزل مـههـعك مههذا القههأآف, فْاـههـِ ارَُههـلن يقههول تاللههـ  قكههأه: و ههل كبههن تأاههو يههل  ههـح   

وارخَـلر ما الـملضعا قَـك, والـحلنثة ماد ,  هـمل لهـِ ي ها ماهدط,  هـمل لهـِ تَه ده وال تَه ده, ثهِ 

هَا ُرم هُك  تْـو قلك مـهـ  قو هك  ها قهأيش, ْال  ْف رمهك ر مهك, فأُزله  مـهـعك, فقوله : ْال  ُرَ ُمهةِ   

 الْثبلن  بقطع 

يُا يقول: فـل ُمَد رمك مــ   هل ُْاهِ مه  مـهـعك  ها ر مْه  ْيهل , وقول : فُ    ـَ لف أ  عأا ل ال تُ طوُُا  ُ,  

مإُزال  مــعك مذا ال ْلب, وال ت هوُا  موُهل لهـما كَهأ مأمهك مـهـ  كَهأه مه   وقـعهـل: ْف قلهك  ها 

مـهـعك, و هل الـمءخأ الذي  ابله الْقديـِ, وْف  ابه  الهال.: ْف الهذي فهأض مـهـعك القهأآف, فأُزله  

 كبن تأاو ْف يبزل مــعك, فْ وف َُـعل قَُل قلك, لأان   ْلـ  ُ الن 

 

 87اآلية : 
لُهَن ْ لَُعهُك ُواَن ط ْ لُهُ  ُرم هُك ُوالُ  ز  دُ  ُك ُمهَا آيُهلت  ّللا   مَُاهدُ ْ َق ُْط  القول فـي تأويـل قول  تاللـ : َُوالُ يُ*ط

عُا    ك  أ  ََ ُا اَلمط  تُ طوُُا    

اللـ  قكأه: وال ي*أفب ك ما تَــعغ آيلت ن و وو  ماد ْف ُْزل ل ْلـعك رمك يل  هـحمد يقول ت   

وُل  وان  ْلـ  رمك ومـهغ رلهللْ  ْلهـ   ها  ُي  ط ثَُل  ل ْطوتـ  ُي    مءالن الـمَأكوف مقول ِ: لَُوال ْطوتـ 

عُا يقول: وال تْأكا  الدمل ك  أ  ََ ُا الـمط ن ْلـ  رمهك, وتَـهـعغ الهـمَأكعا ْرلـك ْلـع  م ل ُوال تُ طوُُا    

 رلللْ , فْ وف  ـما فال ف ال الـمَأكعا مـما*عْ  رم , وخالف  ْ أه 

 

 

 88اآلية : 
ُ ه ط القول فـي تأويـل قول  تاللـ : َُوالُ تَُد ط ُ ُع ّللا   ْ لُـُ لِ آُخُأ الُ ْ لُـُ ُ ْ ال  مطُو كطهل  ُوهَيٍن ُملل هك  ْ ال  ُواَ 

ِط وُ   َ  ْ لَُع   تطَأُااطوُف   لُ ط اَلحط
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يقول تاللـ  قكأه: وال تاَد يل  ـحمد  ع  اَون  الذي ل  مَهـلن  كهل  وهين  اَهونا آخهأ لهواه     

 وقول : ال ْلُ ُ ْال  مطُو يقول: ال  اَون ت*ــن ل  الاَـلن  ْال  ن الذي كل  وين مللك ْال  وا   

 ض ِ:  ابله: كل  وين مللك ْال  مو واخْـو فـي  اب  قول : ْال  ُوَاُ  ط فقلل ما  

 وقلل آخأوف:  اب  قلك: ْال   ل ْريد م  وا  , والَْ دوا لْأويــ ِ قلك كذلك مقواللَلمأ:  

َـلن  ْلُـَع   الُوَا ط والاُُملط   عُ طُأب  الا  ـَح*  ََُـل لَُلنط  ط ُ قُ َ أط ّللا   َْلَُْغ

ِط يقول: ل  الـح ِ مـعا     َ خــق  نوف نعأه, لـعس ر د نعأه  اه  فهـع ِ   هِ ُوْلُهـَع   وقول : لُ ط الـحط

تطَأُااطههوُف يقههول: وْلههـع  تههأن وف  هها ماههد  ههـملت ِ, فههـعقضي مههـعب ِ مههـللادل, فههـعولقي  ء بههـع ِ 

 ازانمِ, وكَـلركِ  ل ومدمِ 

 

 س رة  ْقعسُب ت

 لور  الاب َوت   ع ة

 وآيلت ل تلع ولْوف

 ب م هللا ْقَحَ ت ْقَحيـم
 

 2 - 1:  اآلية
ََُْبطوُف    َِ الُ يط َُأكطُواَ ُْف يُقطولطُواَ آُ ب ل ُومط ُب الب لسط ُْف يْط ُِ ك  ُُْ ل   القول فـي تأويـل قول  تاللـ :   َالُـ

قلل ْمو ااَأ: وقد مـع بل  اب  قول ن تاللـ  قكأه الـِ وقكأُل ْقوال ْمل الْأويهـل فهـي تأويهــ ,    

 ا ْقوال ِ مبدُل, مَهوامده فـعهـمل  ضه , مهـمل ْنبه  مها ْملنته  فهـي  والذي مو ْولـ  مـلل*واب

 مذا الـموضع 

ُْبطوُف فإف  ابله: ُْ,ا  الذيا خأاوا يل    ََ َِ ال يط َُأكطوا َْف يُقطولطوا آُ ب ل ُومط ُب الب لسط َْف يْط وْ ل قول : ُْ ل 

لر, وال امهْالن ا ْهـحلف, مهأف  ـحمد  ا ْصحلمك  ا ْقا الـمَأكعا ْيلمِ, ْف ُْأُك ِ مغعهأ اخَْهـ

قللوا: آ بل مك يل  هـحمد, ف*هد قبل  فـعهـمل ا ْبهل مه   ها مبهد ن, ُكهال  لبهـخَْأمِ, لـعَْهـعا ال*هلنل 

  ب ِ  ا ال لقب  ومبـحو الذي قـبل فـي قلك قلل ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:

 دثبل معل  و دثبـي الـحلرث, ـ  دثبـي  ـحمد ما ممأو, قلل:  دثبل ْمو ملصِ, قلل: 21075  

بهل  قلل:  دثبل الـحلا, قلل:  دثبل ورقلن امعال, ما اما ْمـي ُـوعن, مها  هـولمد, فهـي قهول ن آ  

ََْـُوف فـي َُْل ِ وْ وال ِ  ُْبطوُف قلل: يط ََ َِ ال يط  ُومط

ُأي , ما  ـولمد,      ثـ    دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبـي  ول,, ما اما اط

ََُْـُوف 21076   ُْبطوُف: ْي ال يط ََ َِ ال يط  ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, ما قُْلن  ُومط

 دثبل اما مَلر, قلل:  دثبل  ء ل, قلل:  دثبل لَـعلف, مها ْمهـي ملوهِ, مها  هـولمد, فهـي قوله     

ََُْـُوف  ُْبطوُف قلل: ال يط ََ َِ ال يط  ُومط

لـ   ب*ومة محلب, والثلُـعة  ب*ومة فـي قول ما  ْمل الاأمـعة, مْاـق يْأكهوا م هل, فُأُف  ارو  

َُأكطوا رف يقولهوا آ بهل فـهـمل  هذفن الهال. الهـخلفضة  ُب الب لسط َْف يْط وْف  اب  ال ال. مــ  قول  ُْ ل 

 هها رَُف, ُ*ههَن مـههـ   ههل قكههأت  وْ ههل مـههـ  قههول نعههأه ف ههي فههـي  وضههع خَهه  مإضههملر 

, وال ت لن الاأب تقول: تأكن فالُل ْف يذمب, فْدخـل َْف فـي ال ال., وُْـمل تقول: تأكْ  الـخلف 

َُأكطهوا ْق كهلف  ابهله: ْ لهب البهلس ْف  يذمب, وُْـمل ْنخهــن ْف ملمبهل الكَْهـلن ال هال. مقوله  َْف يْط

َُأكطههوا   َْههـ أكههوا ومههِ ال يَْبههوف,  هها ْاههل ْف يقولههوا آ بههل, ف ههلف قولهه : َْف يْط عة موقوم ههل مـههـ  يْط

فهـي قوله  َْف يُقطولطهوا  ب*هومة مبهـعة ت أيهأ ْ لهب, كهلف « ْف»البلس, نوف ْخَـلرمِ  وْف ااـهن 

أكوا: ْ لَوا ْف يقولوا آ بل ومِ ال يَْبوف   ال زا, فـع وف  اب  ال ال.: ْ لب البلس ْف يْط

 3اآلية : 
ي يُا ُصههدُقطواَ ُولُههعَُاـُُما  القههول فههـي تأويههـل قولهه  تاللههـ :   َُولُقُههَد فُُْب ههل ال ههذ  ط ال ههذ  َِ فُـُههعَُاـُُما  ّللا  ـ    ََ هها قُهه ُا   

م عُا     اَلُ لق 
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يقول تاللـ  قكأه: ولقد اخَْأُل الذيا  ا قَـ ِ  ا ار ـِ,  ـما ْرلـبل ْلـع ِ رلـبل, فقللوا  ثل    

ْرلههـبله ْلههـ  مبههـي   ههل قللْهه  ْ ْههك يههل  ههـحمد مأمههدا  ِ, وتههـم عببل ْيههلمِ  هها ْقامههِ, كمولهه  ْقا

ْلأا عـل, فـلمْــعبلمِ مَأموف و ـ  ِ, وكاعل  ْق ْرلـبله ْلـ  مبـي ْلأا عـل, فـلمْـُهـعبل  ها اتَاه  

يُا ُصدُقطوا  ب ِ فـي  ط ال ذ  مـما تُولـ  مب , ف ذلك امْــعبل ْتَـلمك مـمخللَـعك  ا ْمدا ك فُـُـعَُاـُـُما  ّللا 

عا  ب ِ فـي قـعهــ ِ قلهك, ون مللهـِ مهذلك  هب ِ قَهل االخَْهـلر, وفهـي  قـعــ ِ آ بل ُولُـعَُاـُـُما   مـ  ال لق 

ُأف  ن صهدل ال*هلنل  هب ِ فهـي قـعهــ    لل االخَْـلر, وماد االخَْـلر, ول ها  ابه  قلهك: ولُهـعطَس  

ه, لـعاــِ صدق   ا كذم  ْولـعل ه,  مــ  ُـحو  هل آ بل مـلهلل  ا كذب ال لقب  ب ِ مـلمْال   ْيله مادو 

 قد مـع بله فـعـمل  ض  قَلط 

وقكههأ ْف مههذه االُيههة ُزلههن فههـي قههو.  هها الـملـههـمعا مههذ م ِ الههـمَأكوف, فَههْا ماضهه ِ, وصههَأ   

 ماض ِ مــ  ْقامِ  ْـ  ْتلمِ ن مَأ,  ا مبده  قكأ الأواية مذلك:

ه21077   ُأي , قهلل: لهمان مَهد ـ  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبـي  ول,, ما اما اط

َُأكطوا َْف يُقطولطوا آُ ب ل     ُب البلسط َْف يْط ن ما مَـعد ما ممعأ يقول: ُزلن, يابـي مذه االُية الـِ  ُْ ل 

لر ما يللأ, ْق كلف ياذ ب فـي ن  عُا فـي مم  مـ   ْلـ  قول  ُولُـعَُاـُـُما  ال لق 

قد ْ, أوا املال. مـم ة, وتـخهــَوا مها ال وهأ , وقلل آخأوف: مل ُزل قلك  ا ْال قو. كلُوا   

والَْبة الْـي فْا م ل مءالن القو. مــ   قللة مءالن, مي ال وأ  الْـي ا ْـحبوا م هل  قكهأ  ها قهلل 

 قلك:

, قهلل: ُْ هل 21078   ـ  هدثبل مَهأ, قهلل:  هدثبل يزيهد, قهلل:  هدثبل لهاعد, مها  طهأ, مها الَاَهـي 

ُب ا وا مهـلملال., ف ْهب ُزلن, يابـي الـِ  ُْ ل  ُأكطوا االُيْـعا فـي ُْهلس كهلُوا مهـم ة ْقهأ  لب لسط َْف يْط

ْلـع ِ ْصحلب  ـحمد َُـي  ن صـ  ن مـع  ولـِ  ا الـمديبة: ُْ  ال يقَل  ب ِ ْقأارا مهـلملال. 

ذه  ْـ  ت لاأوا, فخأاوا مل هديا ْلهـ  الهـمديبة, فهـلتَا ِ الهـمَأكوف, فهأن ومِ, فبزلهن فهـع ِ مه

االُية, ف َْوا ْلـع ِ: ُْ  قد ُزلهن فهـع ِ آيهة كهذا وكهذا, فقهللوا: ُهـخأ,, فهإف اتَابهل ْ هد قلتـبهله قهلل: 

ِ  ْف   فخأاوا فـلتَا ِ الـمَأكوف فقلتـومِ ثِ, فمب ِ  ا قْل, و هب ِ  ها ُهـول, فهأُزل ن فهـع ِ: ثطه

ِ  المُ  َا مَُاد   ل فْط بطوا, ثط وا    يُا ملُاأط ِ  ُرم ُك ل ـ ذ  عـ مل لُغَُطور  ر   َا مَُاد  وا ْف  ُرم ُك     دطوا ُوُصَأط

ـ  دثبـي  ـحمد ما ممأو, قلل:  دثبل ْمو ملصِ, قلل:  دثبل معل  و دثبـي الـحلرث, 21079  

قلل:  دثبل الـحلا, قلل:  دثبل ورقلن امعال, ما اما ْمـي ُـوعن, ما  ـولمد, قول  ُولُقَُد فُُْب ل قلل: 

 امْــعبل 

ُأي , ما  ـولمد,  ثَـ        دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبـي  ول,, ما اما اط

 دثبل اما مَلر, قلل:  دثبل  ء ل, قلل:  هدثبل لَهـعلف, مها ْمهـي ملوهِ, مها  هـولمد ُولُقُهَد فُُْب هل    

َِ قلل: امْــعبل الذيا  ا قَـ ِ  ـ    ََ َا قُ يُا     ال ذ 

 ل:  دثبل ْمـي, ما لَـعلف, ما ْمـي ملوِ, ما  ـولمد,  ثـ   دثبل اما وكعع, قل   

  21080 َِ ـ    ََ َا قُه يُا    ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, ما قُْلن , قول  ُولُقَُد فُُْب ل ال ذ 

 ْي امْــعبل 

 4اآلية : 
يُا يَُاُمـطوفُ  ُب ال ذ  وُف    القول فـي تأويـل قول  تاللـ :   ََُْ. ُ ل   الل ع  ُلت  ُْف يَُلَ قطوُُل ُلَُن ُ ل يَُح طمط

يقول تاللـ  قكأه: ْ.  لهب الهذيا يَهأكوف مهـلهلل فهـعاَدوف  اه  نعهأه, ومهِ الـمابهـعوف مقوله     

يُا يَُاُمـطهوُف الل هع  لت  َْف يَُلهَُقطوُل يقهول: ْف ياوزوُهل فهـعَوتوُل مأَُله ِ, فهال ُقهدر مـهـع ِ فببهْقِ  ال ذ 

 لَأك ِ مـلهللف ومبـحو الذي قـبل فـي قلك قلل ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك: ب ِ 

يُا يَُاُمـطهوُف 21081   هُب ال هذ  ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, ما قُْلن , قول  َْ. ُ ل 

 الل ع  لت  ْي الَأ  ْف يلَقوُل 

صِ, قلل:  دثبل معل  و دثبـي الـحلرث, ـ  دثبـي  ـحمد ما ممأو, قلل:  دثبل ْمو مل21082  

قلل:  دثبل الهـحلا, قهلل:  هدثبل ورقهلن امعاهل, مها امها ْمهـي ُهـوعن, مها  هـولمد َْف يَُلهَ قطوُل ْف 

 ياوزوُل 
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وقول : للُن  ل يَُح طموُف يقول تاللـ  قكأه: للن   م ِ الذي يح موف مأف مهءالن الهذيا يامـهوف   

 اللع لت يلَقوُبل مأَُل ِ 

 6 - 5ية : اآل
ِط ك   هع ـ  ععط اَلاُ قُهَُن ّللا   فُهإ ف  ُُْاهُل ّللا   الٍُت ُومطهُو الل هم  هو ل  القول فـي تأويـل قول  تاللـ :   َُ ا ُكلُف يَُأاط

عُا    ُ لُغُب ي  ُما  اَلاُللُم  ََل    ْ ف  ّللا  بُ دط ل   ُوُ ا ُالُمدُ فُإُ  ُمل يطُولم 

ن يو. لقل  , ويطمع فـي ثوام , فإف ْال ن الذي ْاـ  لَاث  يقول تاللـ  قكأه:  ا كلف يأاو   

خــق  لــوزان والاقلب الُت قأيَـل, ومو اللمعع, يقول: ون الذي يأاو مذا الأااهي مـقل ه  ثوامه , 

ل اللمعع لقول : آ بل مـلهلل, الاــعـِ م*دل قـعــ , ُْ  قد آ ا  ها كذمه  فَه   وقوله : ُوُ هَا الُمهدُ فإُ هـمُ 

ه  ها الهـمَأكعا فإُهـمل يولمهد لبَله , رُه  يَاهل قلهك امْغهلن  ََل    يقول: و ا يولمد مهدو  دط لبُ يطولم 

الثواب  ا ن مــ  ا لنه, وال أب  ا الاقهلب, فـهـعس مهـلهلل ْلهـ  فاـه  قلهك  لاهة, وقلهك ْف ن 

 نبـي  ما امعع خــق , ل  الـمـك والـخــق وار أ 

 

 7اآلية : 
َِ القهههول فهههـ َِ ُلهههع  ُلت    هههلل ُحلت  لُبطُ َ هههُأف  ُمهههَب ط ـطهههواَ ال*  يُا آُ بطهههواَ ُوُمم  ي تأويهههـل قولههه  تاللهههـ :   َُوال هههذ 

ي ُكلُطواَ يَُاُمـطوُف    َِ َُْ ُلُا ال ذ  يُب  ط  ُولُبَُوز 

ل هِ,  يقول تاللـ  قكأه: والذيا آ بوا مـلهلل ورلول , ف*ن  ْيهـملُ ِ مبهد امهْالن ن ْيهلمِ وفْبْه    

َِ الْهـي  َِ ُلهع  لت    لل هـحلت  لُبطُ َ هُأف  ُمهَب ط ـطهوا ال*  ولـِ يأتد وا ما ْنيهلُ ِ مهأقا الهـمَأكعا ْيهلمِ وُمم 

ي كهلُطوا يَُاُمـطهوُف يقهول: ولبثهـعَب ِ مـهـ  صللهـحلت  َِ َْ ُلهُا ال هذ  يُب  ط لـَن  ب ِ فـي وأك ِ ُولُبُـَوز 

 مـوف فـي  لل وأك ِ  ع ت َـعأُل لع لت ْمملل ِ ْمملل ِ فـي ْلال  ِ, ْ لا  ل كلُوا يا

 8اآلية : 
ُ  م هي ُ هل لُهَعُس  أ  ََ ْط َلبلِ ُوْ ف ُالُمدُاُ  ل  َُُللُف م ُوال دَُي    ط َعبُل ام  القول فـي تأويـل قول  تاللـ :   َُوُوص 

َُ  ط طِ م ُمل كطب ُط َِ فُأ اط ط ُمَ ْ لُي  ُ َأا  َا ط ِ  فاُلُ تطط  ـَ َِ تَُاُمـطوُف   لُُك م    م   ْط

َلبل     َُللُف فـعـمل ُْزلبل ْلـ  رلولبل م ُوال دَُي   ْف يَال م مل  ط َعبل ام  يقول تاللـ  قكأه: ُوُوص 

واخْـو ْمل الاأمـعة فـي وا  ُ*ب الـحلا, فقلل ماه  ُـحوي هـي الَ*هأ : ُط*هب قلهك مـهـ    

عبل  وكأف  اب  ال ال. مبده: ووصعبل ام ُللف موالديه , ووصهعبله  لهبل  وقهلل: قهد ُـعة ت أيأ وص 

 يقول الأال وصعْ  خعأا: ْي مخعأ 

لبل, ول ا الاأب تلقّ  ا    وقلل ما  ُـحويـي ال وفة:  اب  قلك: ووصعبل امُللف ْف يَال  ط

ال ههال. ماضهه  ْقا كههلف فـعههـمل مقههـي الداللههة مـههـ   ههل لههقّ, وتامههل  ههل مقههـي فـعههـمل كههلف يامههل فههـع  

َلهبل وْف كهلف الهـماب   هل وصهَن وصهعبل, رُه  قهد ُهلب مها اللهلقّ, الـمـحذوف, ف ب*هب قوله   ط

 وَُْد فـي قلك:

عبلُخَعأا م ل كأُ بل الفطوُل   َا ْمـي نَُمملُن َْق يطوص  ََ طوُلُو   َا نَُمملُن َْق تُ ََنط     ُمو 

قهلل: قلهك ُهـحو وقلل:  اب  قول : يوصعبل خعهأا: ْف َُاهل م هل خعهأا, فـلكَْهـ  مهـعوصعبل  به , و  

َ ُق ُ َلحل ْي يـملن  لحل   قول  فُُط

َا طمهل يقهول: ووصهعبل امُلهلف, فقـبهل    ِ  فُهال تطط  ـَـ ي  ل لُـَعُس لُُك م    م  ُ  مـ  أ  ََ ْط وقول : ُوَْف الُمدُاُ  ل 

ل : ْف المدا  والدا  لَْأ  مـي  ل لـعس لك م  مــِ ُْ  لهـعس لهـي وهأيك, فهال تطا مهل فَْهأ  

لـعس لهك مه  مـهـِ امْغهلن  أضهلت مل, ول ها خللَ مهل فهـي قلهك ْلهـي   هأاا ِ يقهول تاللهـ   مـي  ل

َِ تَُاُمـطهوُف يقهول: فهأخَأكِ مهـمل كبْهـِ  َِ م هـمل كطَبْطهـ َُ   ط ُط قكأه: ْلـي   اهلنكِ و *هعأكِ يهو. القهـعل ة فُهأ

حلا مههـلم للف, تامـههوف فههـي الدُههـعل  هها صللههـن ارممههلل ولههع لت ل, ثههِ ْاههلقي ِ مـههـع ل الـمههـ

 والـملين مـمل مو ْمـ  

وقطكأ ْف مذه االُية ُزلن مــ  رلول ن صـ  ن مـع  ولـِ ملَب لاد ما ْمـي وقهل ص  قكهأ   

  ا قلل قلك:
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َُلهلُف م ُوال دَُيه   21083   هَعبل ام ـ  هدثبل مَهأ, قهلل:  هدثبل يزيهد, قهلل:  هدثبل لهاعد, مها قُْهلن  ُوُوص 

َلبل    ْلـ  قول  َِ تَُاُمـطوُف قلل: ُزلن فـي لاد ما ْمـي ُوق ل ص لهـمل مهلاأ, قللهن   ط َبْـط ُمل كط َِ مـ  َُ  ط ط ُط فُأ

هها ْلهـع مل, وال يطعاُ مههل فههـي  ـ بههـي مهـعن  ْههـ  يأاهع, فههأُزل ن فههـي قلهك ْف يطَحل  ْ ه : ون ال يطس 

 الَأ  

 9اآلية : 
يُا آُ بط  عُا   القول فـي تأويـل قول  تاللـ :   َُوال ذ  لل ح  َِ ف ي ال*  ـُب  ط لل ُحلت  لُبطَدخ  ـطواَ ال*   واَ ُوُمم 

لل ـحلت   ا ارمملل, وقلك ْف يطهُءن وا     ـطوا ال*  يُا آُ بطوا مـلهلل ورلول  وُمم  يقول تاللـ  قكأه: وال ذ 

عُا فـي ُ َدخـل ال*للـحعا لل ـح  َِ فـي ال*  ــُب    , وقلك الـوبة فأا   ن, ويوْبَوا ُ ـحلر   لُبَدخ 

 10اآلية : 
ُي ف ي ّللا   ُااُُل ف َْبُةُ الب هلس   ُا الب لس  ُ ا ي قطولط آُ ب ل م لو   فُإ قُآ ْطوق   القول فـي تأويـل قول  تاللـ :   َُو  

ط م   َِ ُُْو لَُعُس ّللا  م ُك لُعُقطولطا  ْ ُ ل كطب ل ُ اُ ط ا ر  عُا ُكاُذُاب  ّللا   ُولُ  َا ُاَُن َُُ*أ     هدطور  اَلاُهللُم  ُِ م ُمل ف هي صط أَُمـُ

   

دُله, فإقا آقاه الـمَأكوف فهـي ْقهأاره     يقول تاللـ  قكأه: و ا البلس  ا يقول: ْقأرُل مـلهلل فو  

مـلهلل, اال فْبة البلس ْيله فـي الدُـعل, كاذاب ن فـي االُخأ , فـلرتد  ما ْيـملُ  مـلهلل, رااال مــ  

َا ُرم ُك يل  ـحمد ْمل اميـملف م  لُـعُقطولطا  مءالن الـمأتد وف ما ْيـملُ ِ, ال َأ م  ُولُ    َا الُن َُُ*أ   

َِ ُب*أكِ مــ  ْمدا  ِ, كذمـل وْف ل   الـولمـوف فْبة البلس كاذاب ن: ُْ ل كطب ل ْي ل الـمء بوف ُ اُ ط

ُِ ْي ل القو.  ا كل   ط مأَمـُـ دطور الاُللـمعُا امعع خــق , القل ــعا يقول ن: ُْو لُـَعُس ّللا  ْ د مـُمل فـي صط

ي فهـي ن ارتههد مهها نيهها ن ف عههو يخهلن   هها كههلف ال يخَههـ  مـههـع   مِ, فههإقا ْطوق  آ بهل مههـلهلل وُنعههأ 

خلفـعة, وال يلْْأ مب  لأا وال مالُـعة  ومبـحو الذي قـبل فـي قلك قلل ْمل الْأويـل  قكأ  ا قهلل 

 قلك:

دثبـي  ـحمد ما لاد, قلل: ثبـي ْمـي, قلل: ثا ممي, قلل: ثبـي ْمـي, مها ْمهـع , مها ـ  21084  

ُي ف هـي ّللا   ُااُهُل ف َْبُهةُ الب هلس  ُكاُهذُاب  ّللا    ُا الب لس  ُ َا يُقطولط آُ ب هل مهـلو  , فهإقُا ْطوق   اما مَـلس, قول  ُو  

 قلل: فْبْ  ْف يأتد  ما نيا ن ْقا ْوقي فـي ن 

ـ  دثبـي  ـحمد ما ممأو, قلل:  دثبل ْمو ملصِ, قلل:  دثبل معل  و دثبـي الـحلرث, 21085  

ُي  قلل:  دثبل الـحلا, قلل:  دثبل ورقلن امعال, ما اما ْمهـي ُهـوعن, مها  هـولمد, قوله : فهإقُا ْطوق 

ي ّللا   ُااُُل ف َْبُةُ الب لس  ُكاُذُاب  ّللا      ْلـ  قول  ُولُـعَُاـُ  بلف ق ـعُا قلل: ُْلس يء بهوف مأللهبْ ِ, فـ  ـُما  الـمط

فإقا ْصلم ِ مهالن  ها ن ْو  *هعَة فهـي َُْله ِ افْْبهوا, فواـهوا قلهك فهـي الدُهـعل كاهذاب ن فهـي 

 االُخأ  

دثن ما الـحلعا, قلل: لمان ْمـل  الق يقول: ْخَأُل مَهـعد, قهلل: لهمان الضهحل  21086   ـ  ط

ُا الب   لس  ُ َا يُقطولط آُ ب هل مهـلو      االُيهة, ُزلهن فهـي ُهلس  ها الـمبلفقهـعا مهـم ة كهلُوا يقول: قول : ُو  

يء بوف, فإقا ْوقوا وْصلم ِ مالن  ا الـمَأكعا, رااوا ْلهـ  ال َهأ  خلفهة  ها يهءقي ِ, وااـهوا 

 ْقا البلس فـي الدُـعل كاذاب ن 

ي ّللا    ـ  دثبـي يوُس, قلل: ْخَأُل اما ومب قلل: قلل21087   ُي فـ  اما قيد, فـي قول ن فإقُا ْطوق 

ُااُُل ف َْبُةُ الب لس  ُكاُذُاب  ّللا   قلل: مو الـمبلفق ْقا ْوقي فـي ن راع مها الهديا وكَهأ, وااهل فْبهة 

 البلس كاذاب ن 

كوا وقطكأ ْف مذه االُية ُزلن فهـي قهو.  ها ْمهل اميهـملف كهلُوا مهـم ة, فخأاهوا   هلاأيا, فهأنر  

 وْطخذوا فأمطوا الـمَأكعا لـمل ُلل ِ ْقامِ  ل ْرانوا  ب ِ  قكأ الـخَأ مذلك:

ـ  دثبل ْ مد ما  ب*ور الأ لني, قلل:  دثبل ْمو ْ مد الزمـعأي, قلل:  دثبل  ـحمد مها 21088  

وأيك, ما ممأو ما نيبلر, ما م أ  ة, ما اما مَهـلس, قهلل: كهلف قهو.  ها ْمهل   هة ْلـهـموا, 

يلْـخَوف مإلال  ِ, فأخأا ِ الـمَأكوف, يو. مدر  ا هِ, فأصهعب ماضه ِ وقْهل ماه , وكلُوا 

يُا  فقههلل الـملـههـموف: كههلف ْصههحلمبل مههءالن  لـههـمعا, وْكأمههوا, فههـللْغَأوا ل ههِ, فبزلههن: ْف  ال ههذ 

َِ    ْلـ  آخأ االُية,  َبْـط ُِ كط عـ َِ قللطوا فـ  ََُطل    ي ْ ِط الـُمال  ُ ةط ,لل ـم  لمط قلل: ف ْب ْلـ   ا مقـي مـم ة تُُوفـ 
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 ا الـملــمعا م ذه االُية ْف ال مذر ل ِ, فخأاهوا, فـهـحق ِ الهـمَأكوف, فهأمطومِ الَْبهة, فبزلهن 

ُي ف هـي ّللا   ُااُهُل ف َْبُهةُ الب هلس  ُكاُهذُاب  ّللا    ُا الب لس  ُ َا يُقطولط آُ ب ل مـلو  , فإقُا ْطوق      فـع ِ مذه االُية: ُو  

ِ  ْف   ْلـ  آخأ االُية, ف ْب الـملــموف ْلـع ِ مذلك, فخأاوا وْيلوا  ا كل  خعأ, ثِ ُزلن فهـع ِ: ثطه

ِ  ف َْهو عهـ مل لُغَُطهور  ُر   َا مَُاهد  وا, ْف  ُرم ُك    ِ  الُمدطوا ُوُصَأط َا مَُاد   ل فْط بطوا, ثط وا    يُا ملُاأط ا ُرم ُك ل ـ ذ 

, فخأاوا, فأنرك ِ الهـمَأكوف, فقهلتـومِ,  ْهـ  ُهـول  ها ْلـع ِ مذلك: ْف ن قد اال ل ِ  خأال

ل  ل  ا قْط  ُـول, وقْط

هُا الب هلس  ُ هَا يُقطهولط 21089   ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لهاعد, مها قُْهلن , قوله  ُو  

هـ بلف ق  ي ّللا      ْلـ  قول  ُولُـعَُاـُـُما  الـمط ُي فـ  عُا قهلل: مهذه االُيهلت ُْزلهن ف هـي القهو. آُ ب ل مـلو  , فإقُا ْطوق 

 الذيا رن مِ الـمَأكوف ْلـ    ة, ومذه االُيلت الاَأ  دُـعة ْلـ  م بل ولل أمل   ي  

 11اآلية : 
بُلف ق عُا    يُا آُ بطواَ ُولُعَُاـُُما  اَلمط ط ال ذ   القول فـي تأويـل قول  تاللـ :   َُولُعَُاـُُما  ّللا 

ه: ولـعاـههـما  ن ْولههـعلن ن, و زمهه  ْمههل اميههـملف مههـلهلل  ههب ِ ْي ههل القههو., يقههول تاللههـ  قكههأ   

ولـعاــما  الـمبلفقـعا  ب ِ  ْـ  يـمعزوا كل  فأيق  ب ِ  ها الَأيهق االُخهأ, مإ, هلر ن قلهك  هب ِ 

ار مـللـمـحا واالمْالن واالخَْـلر ومـمللرمة الـمللر   هب ِ ْلهـ  ال وهأ   ها نار الَهأ  ْلهـ  ن

 املال., وتثلقل الـمْثلقل  ب ِ مب ل 

 12اآلية : 
 َِ َل ُخُطليُلكط يُا آُ بطواَ اتَ  اطواَ ُلَ عـُبُل ُوَلبَُحم  واَ ل ـ ذ  يُا ُكَُأط  ُوُ ل القول فـي تأويـل قول  تاللـ :   َُوقُلُل ال ذ 

مطوُف    َِ لُُ لق  ا ُوَيٍن ْ ُ  ط    َِ َا ُخُطليُلمط ـ عُا    َِ م ُحل    مط

عهــُبل     يقول تاللـ  قكأه: وقهلل الهذيا كَهأوا مهـلهلل  ها قهأيش لـهذيا آ بهوا مهـلهلل  هب ِ: اتَ  اطهوا ُلَـ 

يقول: قللوا: كوُوا مــ   ثل  هل ُهـحا مـهـع   ها الْ هذيب مهـللَاث ماهد الـمهـملت واحهون الثهواب 

َِ يقول: قللوا فإُ ِ ْف ات َل ُخطليلكط َاْـِ لَـعــبل فـي قلك, فَاثْـِ  ا والاقلب مــ  ارمملل ُوَلبُـَحم 

ماد الـمـملت, واوقيْـِ مــ  ارمملل, فإُل ُْـحمل آثل. خطليلكِ  عب ٍذ  ومبـحو الذي قـبل فـي قلك 

 قلل ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:

ـ  دثبـي  ـحمد ما ممأو, قلل:  دثبل ْمو ملصِ, قلل:  دثبل معل  و دثبـي الـحلرث, 21090  

ثبل الهـحلا, قههلل:  هدثبل ورقههلن امعاهل, مهها امها ْمههـي ُهـوعن, مهها  هـولمد, قولهه : اتَ  اطههوا قهلل:  ههد

َِ قلل: قول كَـلر قأيش مـم ة لـما آ ا  ب ِ, يقول: قللوا: ال َُاث ُـحا  َل ُخطليلكط عــُبل ُوَلبُـَحم  ُلَـ 

 وال ُْْـِ, فـلتَاوُل ْف كلف مــع ِ وين ف و مــعبل 

دثن ما ا21091   لـحلعا, قلل: لمان ْمـل  الق يقول: ْخَأُل مَهـعد, قهلل: لهمان الضهحل  ـ  ط

وا مِ القلن   ا ال َـلر, قهللوا لهـما آ ها  ها ارتَهـل : اتأكهوا نيها  يُا ُكَُأط يقول فـي قول : ُوقلُل ال ذ 

َِ وْف كهل َل ُخطليهلكط عهــُبل ُوَلبُهـَحم  ف خهأ,  خهأ,  ـحمد واتَاوا نيببهل, ومهذا ْمبهـي قوله  اتَ  اطهوا ُلَـ 

ار ههأ, فههإف فههـع  تأويههـل الههـوزان, و ابههله  ههل قـههن: ْف اتَاْههـِ لَـعههــبل  مـبههل خطليههلكِ, كمههل قههلل 

 الَلمأ:

ُي نُامعلف    ـ ُ*َوٍت َْف يطبلن  َُدُى ي وَُْن  فإف  ْ ـَن اَنم   فُقط

 يأيد: انمي ورن , و ابله: ْف نموت نموت   

هَا خُ    ـ ـعُا    َِ م حل   مطوُف ومهذا ت هذيب  ها ن لـهـمَأكعا وقول : ُو ل مط َِ لُ هلق  ه هَا ُوهَيٍن ُْ  ط    َِ طليهلمط

َِ يقول ال  ثبل ه: وكذموا فـي قـعــ ِ قلهك ل هِ,  َل ُخطليلكط عــُبل ُوَلبُـَحم  القل ــعا لـذيا آ بوا اتَ  اطوا ُلَـ 

ومِ,  ها  مهل  ل مِ محل ــعا  ا آثهل. خطليهلمِ  ها وهين, ُْ هِ ل هلقموف فـعهـمل قهللوا ل هِ وومهد

 خطليلمِ ْف مِ اتَاومِ 

 13اآلية : 
عُل ُ  َِ ُولُعطَلأُلطا  يَُوُ. اَلق  ُع ُْثَقُلل    َِ ُوُْثَقُلالِ    ـطا  ُْثَقُللُ ط ل ُكلُطواَ القول فـي تأويـل قول  تاللـ :   َُولُعَُحم  ة  ُمم 

وُف    ََُْأط  يُ
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 القهل ـوف لـهذيا آ بهوا مه  اتَاهوا لَـعهــبل يقول تاللهـ  قكهأه: ولهـعحمـا  مهءالن الهـمَأكوف مهـلهلل   

ولبـحمل خطليلكِ ْوقار َُْل ِ وآثل  ل, وْوقار  ا ْضـوا وصد وا ما لَـعـل ن  ع ْوقارمهِ, 

ولـعل ـا  يو. القـعل ة ممل كلُوا ي ذ موُ ِ فـي الدُـعل مومدمِ ْيلمِ ارمـلًعـل, وقـعــ ِ ل ِ: اتَاهوا 

فـعَْأوف ال ذب مذلك  ومبـحو الذي قـبل فـي قلك قلل ْمل الْأويـل  قكهأ  لَـعــبل ولبـحمل خطليلكِ

  ا قلل قلك:

َِ ْي ْوقارمهِ 21092   ـطا  ْثَقللُ ط ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, ما قُْلن  ُولُـعَُحم 

َِ يقول: ْوقار  ا ْضـوا   وْثَقلالِ ُ ُع ْثَقلل   

, ـ  دثبـي يوُس, ق21093   َِ ـطا  ْثَقهللُ ط لل: ْخَأُل اما ومب, قلل: قلل امها قيهد, فهـي قوله  ُولُهـعَُحم 

هـ   يُا يطض  هَا َْوُقار  ال هذ  , ُو   هـعلُ ة  ـُهةِ يُهَوُ. الق  َِ كل   ه ـطوا َْوُقاُرمط َِ  وقأْ قول : ل ـعَُحم  َِ وْثَقلالِ ُ ُع ْثَقلل    وُُ ط

وُف قلل: ف ذ رط ٍِ ْال للُن  ل يُز  ـَـ َِ مغَُعأ  م   ا قول  وْثَقلالِ ُ ُع ْثَقلل   

 14اآلية : 
عُا مُ  َِ َُْلُو ُلبٍُة ْ ال  ُخَمل  بُل ُطو لِ ْ لُُ  قَُو     فُـَُ ُث ف ع   ـَ ل هلِ القول فـي تأويـل قول  تاللـ :   َُولُقَُد َُْرُل

وُف    َِ ُ,لل مط ِط الط وفُلفط ُومط  فُأُُخذُمط

ءالن الههـمَأكعا  هها قههأيش, القل ـههـعا لـههذيا آ بههوا: اتَاههوا ومههذا ومعههد  هها ن تاللههـ  قكههأه مهه   

لَـعــبل, ولبـحمل خطليلكِ, يقول لبَـع   ـحمد صـ  ن مـع  ولـِ: ال يحزُبك يل  ـحمد  هل تـقهـ  

 هها مههءالن الههـمَأكعا ُْههن وْصههحلمك  هها ارقا, فإُههـي وْف ْ ـههـعن ل ههِ فأًـههن ْ النمههِ, فههإف 

أ ْ هأ  وْ هأ ْصهحلمك ْلهـ  الاـهو  والسَهأ م هِ, والبهـول   هـمل  *عأ ْ أمِ ْلـ  الَوار, و *هع

يحل  م ِ  ا الاقلب, كَاـبل قلك مبوح, ْق ْرلـبله ْلـ  قو  , فـَث فـع ِ ْلو لبة ْال  خملعا مل ل 

يدمومِ ْلـ  الْو عد, وفأال االُل ة واروثلف, فــِ يزنمِ قلك  ا نمل   ْيلمِ ْلـ  ن  ا امقَـلل 

 قَول  ل ْتلمِ م   ا الب*عحة  ا مبد ن ْال  فأارا ْلـع , و

 وقطكأ ُْ  ْطرلل ْلـ  قو   ومو اما ثالث   ة وخملعا لبة, كمل:  

ـ  دثبل ُ*أ ما مــي  الـو ضمي, قلل:  دثبل ُوح ما قـعس, قلل:  دثبل مهوف مها ْمهـي 21094  

ث   ة لبة فـَث فـع ِ ْلو لبة ْال  ودان, قلل: ْف ن ْرلل ُو ل ْلـ  قو   ومو اما خملعا وثال

خملعا مل ل, ثِ ملش ماد قلهك خملهعا وثهالث   هة لهبة فأخهذمِ الطوفهـلف, يقهول تاللهـ  قكهأه: 

فأمـ  ِ الـملن ال ثـعأ, وكل   لن كثـعأ فـلش ًهل. , ف هو مبهد الاهأب ًوفهـلف, لهعالِ كهلف ْو نعهأه, 

 ِ ًوفـلف و ب  قول الأااز:وكذلك الـموت ْقا كلف فـلوعل كثـعأا, ف و ْيضل مبدم

ف  ( ًطوفـلف ُ َوٍت الر  ِط   )َْفبلمط

 ومبـحو قولبل فـي قلك قلل ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:  

ِط الط وفهـلفط قهلل: 21095   ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, ما قُْلن , قول : فأُخهذُمط

 مو الـملن الذي ْرلل مــع ِ 

د21096   ثن ما الـحلعا, قلل: لمان ْمـل  الق يقول: ْخَأُل مَهـعد, قهلل: لهمان الضهحل  ـ  ط

 يقول: الطوفـلف: الغأل 

وُف يقول: ومِ ,للـموف َُْل ِ م َأمِ    َِ ,لل ـمط  وقول : ُومط

 15اآلية : 
بُلُمَ آيُةِ  ـَ َ عبُة  ُوُااُ َُُوَعبلهط وَُْصُحلُب الل  ُ عُا    القول فـي تأويـل قول  تاللـ :   َفأ ـَاُللُم   ل 

يقول تاللـ  قكهأه: فأُهـوعبل ُو هل وْصهحلب لَهـعبْ , ومهِ الهذيا  مـ هِ فهـي لَهـعبْ   ها ولهده    

 وْقواا ِ 

 وقد مـع بل قلك فـعـمل  ض  قَل, وقكأُل الأوايلت فـع , فأنب  قلك ما ْملنت  فـي مذا الـموضع   

عُا يقههول: وااـبههل    ـَاللُههـم  ـَبلمههل آيُههةِ ل اللَههـعبة الْههـي ُْههـوعبله وْصههحلم  فههـع ل مَههأ  ومسههة ُوُااُ

 لـاللـمعا, و وة مــع ِ  ومبـحو الذي قـبل فـي قلك قلل ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:

ـه  هدثبل مَهأ, قههلل:  هدثبل يزيهد, قههلل:  هدثبل لهاعد مها قْههلن , قوله  فأُهـُوَعبلهط وْصههُحلُب 21097  

ههـعبُة     االُيههة  قههلل: ْمقلمههل  َ ـَبلمههل آيُههةِ  الل  ن آيههة لـبههلس مأمـههـ  الههـووني   ولههو قـعههـل:  ابهه : ُوُااُ
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ـَبلمهل كبليهة مها  عُا وااـبل مقومْبل ْيلمِ آية لـاللهـمعا, وااهل ال هلن وارلهو فهـي قوله  ُوُااُ لـاللُـم 

ه َِ ,لل  ِط الط وفهـلفط ُومطه وُف كهلف الاقومة ْو اللخّ, وُـحو قلك, ْق كلف قد تقد. قلك فـي قول  فأُخذُمط ـمط

 وا ل  ا الْأويـل 

 16اآلية : 
َِ ْ ف ه َِ ُخَعهأ  ل  ط ه ُ ُوات قطهوهط قُل  ط ُِ ْ َق قُلُل ل قَُو     اَمَطدطواَ ّللا  ع َِ  القول فـي تأويـل قول  تاللـ :   َُوْ َمُأام  كطبهْط

وُف     تَُاـُمط

 هـحمد ْمأامعهـِ خـــعهـل  يقول تاللـ  قكأه لبَـع   هـحمد صهـ  ن مـعه  ولهـِ: واقكهأ ْيضهل يهل   

الههأ ما, ْق قههلل لقو هه : امَههدوا ن ْي ههل القههو. نوف نعههأه  هها اروثههلف وارصههبل., فإُهه  ال ْلهه  ل ههِ 

 َِ َبْطههـ َِ ْف كط هه َِ ُخَعههأ  لُ ط هه نعههأه, واتقههوه يقههول: واتقههوا لههخط  مههأنان فأا ضهه , وااْبههلب  الصههع  قُل  ط

وُف  ل مو خعأ ل ِ  ـمل مو وأ  ل ِ   تَُاـُـمط

 17آلية : ا
يُا تَُاَطهدط  ها نطوف  ّللا   َُْوثُلُهلِ ُوتَُخـطقطهوُف ْ َف هلِ ْ ف  ال هذ  وُف القول فـي تأويـل قول  تاللـ :   َْ ُ ُمل تَُاَطدطوُف   

واَ لُ ط ْ لُ  َقُل ُواَمَطدطوهط ُواَو طأط بدُ ّللا   الأ  َققلِ فُلَمُْغطواَ م  َِ ر  ـ  طوُف لُ ط ا نطوف  ّللا   الُ يَُم  َع   تطَأُااطوُف     

يقول تاللـ  قكأه  خَأا ما قـعـل خـــعــ  ْمأامعـِ لقو  : ُْـمل تاَدوف ْي هل القهو.  ها نوف ن    

ثطالِ  كمل:  ْوثلُل, يابـي  ط

هَا نطوف  21098   ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, مها قُْهلن , قوله  ُْ هـُمل تَُاَطهدطوُف   

 ثلُل ْصبل ل ّللا   ْوَ 

واخْـو ْمل الْأويـل فـي تأويهـل قوله : وتُـَخهــطقطوُف َْف هل فقهلل ماضه ِ:  ابهله: وت*هباوف كذمهـل    

 قكأ  ا قلل قلك:

, ما اما مَـلس, فـي 21099   , قلل:  دثبل ْمو صللـن, قلل: ثبـي  الوية, ما مــي  ـ  دثبل مــي 

 ـل قول : وتُـَخــطقطوُف َْف ل يقول: ت*باوف كذم

 وقلل آخأوف: وتقولوف كذمـل  قكأ  ا قلل قلك:  

ـ  دثبـي  ـحمد ما لاد, قلل: ثبـي ْمـي, قلل: ثبـي ممي, قلل: ثبـي ْمـي, ما ْمـع , ما 21100  

 اما مَـلس وتُـَخــطقطوُف َْف ل يقول: وتقولوف ْف ل 

  و دثبـي الـحلرث, ـ  دثبـي  ـحمد ما ممأو, قلل:  دثبل ْمو ملصِ, قلل:  دثبل معل21101  

قلل:  دثبل الـحلا, قلل:  دثبل ورقهلن امعاهل, مها امها ْمهـي ُهـوعن, مها  هـولمد وتُـَخهــطقطوُف َْف هل 

 يقول: تقولوف كذمـل 

ْوف ْف ل  قكأ  ا قلل قلك:    وقلل آخأوف: مل  اب  قلك: وتبـح 

ههُأي , مهها مطههلن  ـهه  ههدثبل القللههِ, قههلل:  ههدثبل الههـحلعا, قههلل: ثبههـي  وههل,, مهها امهها21102   اط

روف ْف ل  ْوف ت*و  , ما اما مَـلس, قول  وتُـَخــطقوُف َْف ل قلل: تبـح   الـخأاللُـي 

ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, ما قُْلن  وتُـَخــطقطوُف َْف هل  ْي ت*هباوف 21103  

 ْصبل ل 

ا قيهد, فهـي قوله : ُوتُـَخهــطقطوُف َْف هل ـ  دثبـي يوُس, قلل: ْخَأُل امها ومهب, قهلل: قهلل امه21104  

ْوُ ل مأيدي ِ   اروثلف الْـي يبـح 

وْولـ  ارقوال فـي قلك مـلل*واب قول  ا قلل:  ابله: وت*باوف كذمـل  وقد مـع بل  اب  الـخــق   

فـعـمل  ض  مـمل ْنب  ما ْملنت  فـي مذا الهـموضع  فْأويهـل ال هال. ْقف: ُْهـمل تاَهدوف  ها نوف 

 ْوثلُل, وت*باوف كذمـل ومـلًالِ  وُْهـمل فهـي قوله  َْف هل  هأنون مـهـ  ُْهـمل, كقهول القل هل: ُْهـمل ن

 تَاـوف كذا, وُْـمل تَاـوف كذا 

ِ  الال.:  ا    ان ار *لر: وتُـَخــطقطوُف َْف ل مْـخَـعو الـخلن  ا قول : وتُـَخــطقطوُف وض وقأْ امعع قأ 

ـَق  وقطكأ ما ْمـي مَد  ُخهــ قوُف َْف هل مَْهـن الهـخلن وتَهديد الهال. الـُخـ الأ ما اللطــمي  ُْ  قهأْ: وتـط

  ا الْـخـــعق 

ان مــع     ان ار *لر, مامل  الـحوة  ا القأ   وال*واب  ا القأان  فـي قلك مبدُل  ل مــع  قأ 
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قَ    َِ ر  هه ـ  طوُف لُ ط ههَا نطوف  ّللا   ال يُههـَم يُا تَُاَطههدطوُف    قههل يقههول اههل  ثبههل ه: ْف ْوثههلُ ِ الْههـي وقولهه : ْف  ال ههذ 

َقُل يقول: فـللْهـملوا مبهد ن الهأقل ال  ها  تاَدوُ ل, ال تقدر ْف تأقق ِ وع ل فـلمْغطوا مبدُ ّللا   الأ 

وا لُه ط مـهـ  رققه  ْيهلكِ,  مبد ْوثلُ ِ, تدركوا  ل تَْغوف  ا قلك ُواَمَطدطوهط يقول: وقلهوا له  ُواَوه طأط

مــع ِ  يقلل: و أت  وو أتط ل , )والثلُـعة( ْف*هن  ها وه أت   وقوله : ْلُهـَع    وُام  الْـي ُْام ل

تطَأُااطوُف يقول: ْلـ  ن تطُأن وف  ا ماد  ـملت ِ, فـعلأل ِ ممل ُْْـِ مــع   ا مَـلنت ِ نعأه وُْْـِ 

وف, ورقق  تأكـوف   مَـلنه وخــق , وفـي ُام  تْقـَ 

 18اآلية : 
لطهول  ْ ال  اَلهَاُلُمط القول فـي تأويـل قو َِ ُوُ هل ُمـُه  الأ  ـ  ط ََ ا قُه     ِ ل  تاللـ :   َُوْ ف تطُ ذ مطواَ فُقَُد ُكذ ُب ْطُ 

َ عاط     اَلمط

يقول تاللـ  قكأه: وْف ت ذ موا ْي ل البلس رلولبل  ـحمدا صـ  ن مـع  ولـِ فـعـمل نملكِ ْلـع     

أان   ا اروثلف, فقد ُكهذ من املمهلت  ها قهَـ ِ رلهـُ ل  ا مَـلن  رم ِ الذي خــق ِ ورقق ِ, والَ

, فحههل  م ههل  هها ن لههخط , وُههزل م ههل  بهه  ملاههل مقومْهه ,  فـعههـمل نمههْ ِ ْلههـع  الألههل  هها الههـحق 

عاط يقول: و ل  َـ  لطول  ْال  الَاُلمط الـمط فلَـعــ ِ لَـعــ ل فـعـمل مو ُلقل م ِ مْ ذيَ ِ ْيله ُو ل مــ  الأ 

ُِ رلههللْ , ويههءن ي ْلههـع ِ  ههل ُْ ههأه مأنا هه  ْلههـع ِ رم هه   ويابههـي مههـللَالم مـههـ   ههـحمد ْ ال  ْف يههَـ غ 

عا لـما لما   ل يأان م , ويَ ِ م   ل يابـي م   ـ   الـمَـعا: يَط

 20- 19اآلية : 
عدط  ِ  يطا  ـَُق ثط ط اَلُخ ينط ّللا  ََد  َِ يُُأَواَ ُكَعُو يط هعأ  القول فـي تأويـل قول  تاللـ :   َُُْولُ هط ْ ف  قُل هُك ُمـُه  ّللا   يُل 

ُ ُمـُه ُ  هُأ ُ ْ ف  ّللا  هأُ ُ االُخ  ََ ه نط الب   َ ط يطب ِ  ّللا  هُق ثطه ـَ واَ ُكَعهُو مُهدُُْ اَلُخ واَ ف هي ارَرض  فُهلُسطأط عأط  كطهل  ك  قطَل ل 

يأ      ُوَيٍن قُد 

غعأا, ثِ نال ل يلفاهل, ثهِ يقول تاللـ  قكأه: ْو لـِ يأوا كعو يلْأُو ن خــق اروعلن ًَالِ ص   

عهدطه  ِ  يطا  راالِ  ـوْـمال, ثِ ك الِ  يقلل  ب : ْمدْ وْملن, ومهدْ ومهلن, لغْهلف مهـماب  وا هد  وقوله : ثطه

ل  أ   خــقل اديدا, ال يْاهذ ر مـهـع  قلهك ْف  قلهُك  يقول: ثِ مو ياعده  ا ماد فبل   وماله, كمل مدْه ْو 

عأ  ل ل كمل كلف ي لعأا مــع  ْمدا ه  ومبـحو الذي قـبل فـي قلك قلل ْمل الْأويـل  قكهأ مــ  ّللا   يُل 

  ا قلل قلك:

َِ يُهُأَوا ُكَعهُو 21105   ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, مها قُْهلن , فهـي قوله  ْو لُهـ

عدطهط: مـللَاث ماد الـموت  ِ  يطا  ـَُق ثط ط الـُخـ انط ّللا  ََد   يط

وا ف هـي ارَرض  يقهول تاللهـ  قكهأه لـمهـحمد صهـ  ن مـعه  ولهـِ: قهل يهل  هـحمد وقول : قطَل ل     عأط

لــمب أيا لـَاث ماد الـمـملت, الـول ديا الثواب والاقلب: لعأوا فـي اررض فـلُسأوا كعو مهدْ 

َهد  ل, ن اروعلن وكعو َُْأمل وْ دث ل وكمهل ْواهدمل وْ هدث ل امْهدان, فـهـِ يْاهذ ر مـهـع  ْ هداث ل  ط

هُأ ُ يقهول: ثهِ ن يَهدان تـهك الَهدْ   هأُ ُ االُخ  ََ ه نط الب   َ ط يطَب ِ  ّللا  ف ذلك ال يْاذ ر مــع  َُْل مل  اعهدا ثطه

 االُخأ  ماد الَبلن  ومبـحو الذي قـبل فـي قلك قلل ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:

وا ف ههـي ارَرض  ـهه  ههدثبل مَههأ, قههلل:  ههدثبل يزيههد, قههلل:  ههدثبل لههاعد, مهها قُْههلن21106   ههعأط   قطههَل ل 

هُأ ُ: ْي الَاهث ماهد  هأُ ُ االُخ  ََ ه نط الب   َ ط يطَب ِ  ّللا  ـَق اللهموات واررض ثطه ـَق ُخهـ وا ُكَعُو مُدُُْ الـُخـ َُسطأط فـل

 الـموت 

ـ  دثبـي  ـحمد ما لاد, قلل: ثبـي ْمـي, قلل: ثبـي ممي, قلل: ثبـي ْمـي, ما ْمـع , ما 21107  

ُأ ُ قلل: مي الـحعل  ماد الـموت, ومو البَور اما مَـلس, قول أ ُ االُخ  ََ َ  نط الب  ط يطَب ِ  ّللا    : ثط

يأ  يقول تاللـ  قكأه: ْف ن مــ  َُْلن امعع خهــق  ماهد ْفبل ه     ُ ُمــ  كل  ُوَيٍن قُد  وقول : ْف  ّللا 

 ْرانه ك ع ْ  قَل فبل  , ومــ  نعأ قلك  ـمل يَلن فاـ  قلنر ال يطاوزه وين 

 22- 21اآلية : 
 َِ ههَنط ُوْ لَُعهه   تطَقـَُطههوُف ك  ُوُ ههَ ُُْههْط َُ ِط ُ هها يُ ههَنط ُويُههَأُ  َُ القههول فههـي تأويههـل قولهه  تاللههـ :   َيطاُههذ بط ُ هها يُ

عٍأ    ا ُول ي  ُوالُ ُُ*  ا نطوف  ّللا         َِ يُا ف ي ارَرض  ُوالُ ف ي الل ُمَن  ُوُ ل لُ ط ز  َاو   م مط
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  قكأه: ثِ ن يبَه ن البَهأ  االُخهأ  خهــق   ها ماهد فبهل  ِ, فهـعاذ ب  ها يَهلن  هب ِ يقول تاللـ   

مــ   ل ْلـو  ا اأ   فـي ْيل.  علت , ويأ ِ  ا يَهلن  هب ِ  هـما تهلب وآ ها وممهل صللهـحل 

 ُوْلُـَع   تطَقـَُطوُف يقول: وْلـع  تأااوف وتأن وف 

يُا ف     ز  َاو  مط َِ مـ  ْـط َُ ي الل ملن  فإف اما قيد قلل فـي قلك  ل:وْ ل قول : ُو ل ْ  ـي ارَرض  ُوال فـ 

يُا ف هـي     ز  َاو  َِ م هـمط ْطهـ َُ  دثبـي يوُس, قلل: ْخَأف اما ومهب, قهلل: قهلل امها قيهد, فهـي قوله  ُو هل ْ

ارَرض  ُوال ف ههـي الل ههملن  قههلل: ال يطاوههزه ْمههل اررضههعا فههـي اررضههعا وال ْمههل اللههموات فههـي 

ههَا قلههُك وال اللهموات ْف م*ههو ه, وقههأْ:  ثقههللط قُر  ٍ فههـي الل ههموات وال ف ههـي اررض, ُوال َْصههغُأط   

عٍا  َـ  ْلٍب  ط ي ك   َْكَُأط ْال  فـ 

وقلل فـي قلك ما  ْمل الاأمـعة  ا ْمل الَ*أ : و ل ُْْـِ مـماوزيا  ا فـي اررض وال  ا   

يُا قهلل: ومهو  ها نهل   الاأمهـعة لـضهمعأ  ز  َاو  الهذي لهـِ يس هأ فهـي الثلُهـي  قهلل: فـي اللملن  ط

 و ثـ  قول  للف ما ثلمن:

ف   هط ُلُوانط أط َب طَمويُـَمدُ ط ط ُويَُب*ط و ُرلطوُل ّللا       ُْ َا يَُ وط

قلل: وقد يقهع فهـي ومهِ اللهل ع ْف الب*هأ والهـمدح «  ُ اَ »ْران: و ا يب*أه ويـمد  , فأضمأ   

َ.  ا ْتل  وْتـ  ْمهـل , وْكهأ.  ها ْتهل  ولهـِ يهأت قيهدا  لـُمَا مذه السلمأ  و ثـ  فـي ال ال.: ْكأ

تأيد: و ا لـِ يأت قيدا, فـع َْهـي مهـلخْالف ارفاهلل  ها ْمهلن  ُ هَا, كأُه  قهلل: ُْ ها ي وهو, و ها 

ب  مهـللب  لر  ومهذا  َعهـل ُولهلر  َلُْـَخٍو مـللــ  : ُوُ َا مطُو  ط يـمد  , و ا يب*أه  و ب  قول ن مز  وال 

مبدي فـي الـماب   ها القهول االُخهأ, ولهو قهلل قل هل:  ابهله: وال ُْْهـِ مهـماوزيا فهـي  القول ْصن  

 اررض, وال ُْْـِ لو كبْـِ فـي اللملن مـماوزيا كلف  ذمَـل 

عٍأ يقول: و ل كلف ل ِ ْي هل البهلس  ها نوف ن  ها    َا ُولـي  ُوال ُُ*  َا نطوف  ّللا         َِ وقول : ُو ل لُ ط

ي ْ وركِ, وال ُ*هعأ يب*هأكِ  ها ن ْف ْران م هِ لهونا وال يهـمبا ِ  به  ْف ْ هل  م هِ ولـي  يـــ

 مقومُْ  

 

 23اآلية : 
َ ُمْ ي ُوْطوَ  ا ر  قَُ     ْطَولُـُ  ُك يُ  لطواَ    واَ م َيُلت  ّللا   ُول  يُا ُكَُأط لُـُ  ُك القول فـي تأويـل قول  تاللـ :   َُوال ذ 

  ِ ع َِ ُمذُاب  ُْل      لُ ط

ُوُ  ن, وُْ أوا ْنلْه , واحهدوا لقهلنه والهورون مـهـع , يهو.     يقول تاللـ  قكأه: والذيا كَأوا  ط

ي يقول تاللهـ  قكهأه: ْول هك ي لهوا  ها ر مْهـي فهـي االُخهأ   َا ُرَ ُمْـ  تقو. الللمة ْطولُ  ُك يُ  لطوا   

ع  وا   لـمل مليبوا  ل ْمد  ل ِ  ا الاذاب, وْول ك ل ِ مذاب  ط

َِ    ْلهـ     ََـُ ط هَا قُه     ِ فإف قلل قل ل: وكعو اَمْأض م ذه االُيلت  ا قول  ُوَْف تطُ هذ مطوا فُقُهَد ُكهذ ُب ْطُ هـ

ه   ومهو  ها ق*هة  بطهوُف وتهأ  ضهمعأ قوله  فُُمهل كهلُف ُاهُواُب قَُو   قُهَوٍ. يطَء   قول  ْف  ف هـي قلهُك الُيهلٍت ل 

هه يُا تَُاَطههدطوُف    َقُل ُواَمَطههدطوهط ْمأامعههـِ  وقولهه  ْف  ال ههذ  َبههدُ ّللا   الههأ  َا نطوف  ّللا      ْلههـ  قولهه  فههـلَمُْغطوا م 

وا لُ ط ْلُـَع   تطَأُااطوُف   ُواَو طأط

قـعهـل: فاهل قلهك كهذلك, رف الههـخَأ مها ْ هأ ُهوح وْمأامعهـِ وقو  مههل, ولهل أ ُ هَا قُُكهأ ن  هها   

يُا يَْهدان الألل وار ـِ فـي مهذه اللهور  ونعأمهل, ُْهـمل مهو تهذكع أ  ها ن تاللهـ  قكهأه مه  ال هذ 

مذكأمِ قَل االمْأاض مـللـخَأ, وتـحذيأ  ب  ل ِ ْف يحل  م هِ  هل  هل  م هِ, ف أُه  قـعهـل فهـي مهذا 

الـموضع: فـلمَدوه واو أوا ل  ْلـع  تأااهوف, ف ذ مْهـِ ُْْهـِ  اَهأ قهأيش رلهول ِ  هـحمدا, كمهل 

ذ مْـِ: وْف ت ذموا فقد ُكذ ب ْ ـِ  ا قَـ ِ, ْق كهلف قلهك يهدل كذ ب ْول ك ْمأامعـِ, ثِ ُااُل   لف: ف 

مـههـ  الههـخَأ مهها ت ههذيَ ِ رلههولُ ِ, ثههِ مههلن ْلههـ  الههـخَأ مهها ْمأامعههـِ وقو هه , وتْـمعههـِ ق*ههْ  

 وق*ْ ِ مقول  فُُمل كلُف ُاُواُب قَُو     

 24اآلية : 
هُا  القول فـي تأويـل قول  تاللـ :   َفُُمل ُكلُف ُاُواُب قَُو      ط    َُُوهلهط ّللا  ُ قطهوهط فُأ طوهط َُْو ُ أ  ْ ال  ُْف قُللطواَ اَقْـط

بطوُف     الب لر  ْ ف  ف ي قُل ُك الُيُلٍت ل قَُوٍ. يطَء  
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يقول تاللـ  قكأه: فــِ ي ا اواب قو. ْمأامعـِ ل  ْق قلل ل ِ: امَدوا ن واتقوه, قل ِ خعهأ ل هِ    

قههوه مههـللبلر, فَاـههوا, فههأرانوا ْ أاقهه  ْف كبْههـِ تاـههـموف, ْال  ْف قههلل ما ضهه ِ لههَا : اقْـههوه ْو  أ 

مـللبلر, فأضأ وا ل  البلر, فألقُوه فـع ل, فأُـوله ن  ب ل, ولـِ يلـط ل مــع , مهل ااـ هل مـهـع  مُهَأنا 

 ولال ل  كمل:

ُاهُواُب قهو. ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  هدثبل لهاعد, مها قُْهلن , قوله : فُُمهل كهلُف 21108  

ُا الب لر  قلل: قلل كاب:  ل  أقن  به  ْال  وثلقه   ط    قطوهط, فُأُـولهط ّللا  طوهط َْو ُ أ  ْمأامعـِ ْال  َْف قللطوا اَقْـط

بطوُف يقول تاللـ  قكأه: ْف فـي ُْـول بل ممأامعـِ  ها البهلر, وقهد ْلقهـي  قَُوٍ. يطَء   ي قلُك الُيلٍت ل  ْف  فـ 

ت*عـعأمل مــع  مأنا ولال ل, رنلهة و ووهل لقهو. ي*هد قوف مهـلرنلة والهـحو  فـع ل ومي تُلاُأ, و

 ْقا مليبوا ورْوا 

 25اآلية : 
َِ ف هي اَلُحعُهل   ا هُون  ُ مَُعهب  ط ا نطوف  ّللا   َُْوثُلُلِ       َِ عُل القول فـي تأويـل قول  تاللـ :   َُوقُلُل ْ ُ ُمل ات ُخَذتط َُ لهد 

عُلُ ة   ِ  يَُوُ. اَلق  يُا    ثط أ  ا ُ لص     َِ ِط الب لرط ُوُ ل لُ ط َِ مَُاضلِ ُوُ أَُواكط ـَاُاط مَُاضط ط َِ م ََُاٍ  ُويُ  يَُ َطأط مَُاضط ط

    َِ ُخَذتطهـ يقول تاللـ  قكأه  خَأا ما قـعـل ْمأامعـِ لقو  : ُوقهلُل ْمأامعهـِ لقو ه : يهل قهو. ُْ هـُمل اتـ 

َا نطوف  ّللا   َْوثلُل     

ان الههـمديبة والَههأ. وماهه  واخْـَههن ال   َِ فقأْتهه  مل ههة قههأ  ان فههـي قههأان  قولهه : ُ ههُون  ُ مُههـَعب  ط قههأ 

مب*ب  ون  مغعأ ْضهلفة مهـعب ِ مب*هَ ل  وقهأْ قلهك ماه  ال وفـعهـعا: ُ هُون  ُ « ُ ُون  ِ »ال وفـعـعا: 

, وخَ  مـعب  ِ  وكهأف مهءال َِ َِ مب*ب الـمون   وْضلفْ ل ْلـ  قول  مُـَعب  ط ن الهذيا قهأنوا قوله : مُـَعب  ط

ُ ُون  ُ ُ*َـل وا  وا  ابه  ال هال. ْلهـ : ُْهـمل اتـخذتهـِ ْي هل القهو. ْوثلُهل  هون  مهـعب ِ, فواـهوا ُْهـمل 

َِ مــ  اروثلف, فب*َومل مـماب : اتـخذتـمومل  ون   مـعب ِ فهـي  ُخَذتـ  أفـل وا دا, وْوقاوا قول  اتـ 

ل, وتْهوان وف مـهـ  خهد ْ ل, فْْواصهـوف مـهـع ل  وقهأْ قلهك الـحعل  الدُـعل, تْهـحلم وف مـهـ  مَهـلنت 

ان ْمل   ة والَ*أ :  َِ »ما  قأ  مأفع الـمون  وْضلفْ ل ْلـ  الَـعا, وخَ  الَهـعا  « ُ ُون  ط مُـَعب  ط

 أفهـعا, مْأويهـل: ْف الهذيا اتـخذتهـِ  ها نوف ن « ْف  ُ هل»وكأف الذيا قهأنوا قلهك كهذلك, ااـهوا 

 ون ت ِ لـدُـعل, فأفاوا  ون  مــ  خَأ ْف  وقد يووق ْف ي وُوا مــ  قأانت ِ قلك  ْوثلُل ُْـمل مو

هَا نطوف  « ُْـمل»رفال مقول      َِ ُخَذتطهـ ْف ت وف  أفـل وا دا, وي وف الـخَأ  ْبلمعل مبد قول  ُْ هـُمل اتـ 

ُهـمل  هون   مهـعب ِ فهـي  عهلت ِ ّللا   َْوثلُل ثِ يَْدانط الـخَأ فـعقلل:  ل  ونت ِ تـك اروثلف مبهلفاْ ِ, ْ

الدُـعل, ثِ مي  بقطاة, وْقا ْريهد مهذا الهـماب  كلُهن الهـمون    أفومهة مهـلل*َة مقوله  ف هـي الهـُحعل   

َُـعل وقد يووق ْف ي وُوا ْرانوا مأفع الـمون  , رفا ل مــ  ضمعأ مي   الد 

اروثهلف آل هة ياَهدوُ ل, اتهـخذومل  ومذه القأانات الثالث  ْقلرمـلت الـمالُـي, رف الذيا اتهـخذوا  

 ون  مـعب ِ, وكلُن ل ِ فهـي الهـحعل  الدُهـعل  هون , ثهِ مهي مهب ِ  بقطاهة, فَهأي  قلهك قهأْ القهلران 

ان ار *هلر  ومبهـحو الهذي  فم*عب, لْقلرب  الُـي قلك, وو أ  القأان  م ل  وا د   ب ا  فـي قأ 

 :قـبل فـي قلك قلل ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك

هَا نطوف  21109      َِ ُخَذتطهـ ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, مها قُْهلن  ُوقهلُل ُْ هـُمل اتـ 

ـَاُاط  َِ مََُاٍ , ُويُـ ِ  يَُوُ. اَلق ـعُلُ ة  يَُ َطأط مَُاضط ط َُـعل, ث ي الـُحعل   الد َِ فـ  َِ مَُاضل ّللا   َْوثلُل ُ ُون  ُ مُـَعب  ط  مَُاضط ط

ــ ة الـمْقـعا قلل:  ــ ة فـي الدُـعل مداو  مــ  ْمـ ل يو. القـعل ة ْال  خط  صلرت كل  خط

َِ مَُاضهل يقهول تاللهـ  قكهأه: ثهِ يهو.    ه ط ـَاُاط مَُاضط َِ م هََُاٍ , ُويُهـ ه ط ِ  يَُوُ. الق ـعلُ ة  يَُ َطأط مَُاضط وقول : ثط

الـمْواصـوف مــ  خد لت ل مبد ورونكِ القـعل ة ْي ل الـمْوان وف مــ  مَـلن  اروثلف وارصبل., و

مــ  رم ِ, و اهليبْ ِ  هل ْمهد  ن ل هِ مـهـ  الْواصهل, والْهوان  فهـي الدُهـعل  ها ْلهـِ الاهذاب يَُ َهأ 

 ماض ِ مَا  يقول: يَْأْ ماض ِ  ا ما , ويــاا ماضط ِ ماضل 

ِط الب لرط يقول ال  ثبل ه: و *عأ امعا ِ ْي ل الال   مهدوف اروثهلف و هل تاَهدوف البهلرط وقول : وُ أَُواكط

يُا يقههول: و ههل ل ههِ ْي هل القههو. الـمْههـخذو االُل ههة,  هها نوف ن  ههون   مههـعب ِ  هها  ههأ  ههَا ُلص     َِ هه وُ هل لُ ط

 ُْ*لر يب*أوُ ِ  ا ن  عا ي*ــع ِ ُلر ا بـِ, فـعبقذوُ ِ  ا مذام  

 26اآلية : 
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ِط   القول فـي تأويـل قول  تاللـ :   َفَُُ ُا لُ ط لط  ع يزط اَلُح   أ  ْ لُُ  ُرم ُي ْ ُ  ط مطُو اَلاُز  ُ لا  ً  ُوقُلُل ْ ُ ي  ط  و

أ  ْلهـ  ُرم هـي يقهول: وقهلل     ً  ُوقهلُل ُْ هـي  ط هلا  ُِ خـــعـُل ن لهو يقول تاللـ  قكأه: ف*د ل ْمأامعـ

قههلل ْمههل  ْمأامعههـِ: ُْههـي   ههلاأ نار قههو ي ْلههـ  رمههـي ْلههـ  الَههل.  ومبههـحو الههذي قـبههل فههـي قلههك

 الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:

ـ  دثبـي  ـحمد ما لاد, قلل: ثبـي ْمـي, قلل: ثبـي ممي, قلل: ثبـي ْمـي, ما ْمـع , ما 21110  

ي قلل: مو ْمأامعـِ  أ  ْلـ  ُرمـ  ي  ط لا  ً  قلل: صد ل لوً ُوقلُل ُْـ   اما مَـلس, قول : فَُ ُا لُ ط لطو

ً  ْي  ـهه  ههدثبل مَههأ, قههلل:  ههدثبل21111   يزيههد, قههلل:  ههدثبل لههاعد, مهها قْههلن , قولهه : فههَُ ُا لُهه ط لطههو

ي قلل: ملُاأا امعال  ا كوث , ومي  ا لوان ال وفة ْلـ   أ  ْلـ  ُرمـ  ي  ط لا  ف*د ق  لوً ُوقلُل ُْـ 

َوهُأ   مَُاهدُ م  »الَل.  قلل: وقطكأ لبل ْف َُـي  ن صـ  ن مـع  ولـِ كلف يقول:  َوهُأ ٍ, ُْ ل ُلهُْ طوفط م 

 َِ َِ ُوتَُقذُُرمط َ ُس ط ـَ ـ  ل,  ْـ  تُ ُأارط َْم ي ارَرض  و  ََقُـي فـ  , ُويُ ُِ عـ  يَُبـحلقط َْملط ارَرض  ْلـ   ط لُاأ  َْمُأام 

يأ   ِط الب لرط ُ ُع الق ُأنُ   والـُخبلق  َطُأمط  « وتُـَح

ً  قهلل: ـ  دثبـي يوُس, قلل: ْخَأُل اما ومب, قلل: قلل اما قيد, فـي قو21112   ل : فَُ ُا لُه ط لطهو

صد ق  لوً, صدل ْمأامعـِ قلل: ْرْين الـمء بـعا, ْلهـعس آ بهوا لألهول ن صهـ  ن مـعه  ولهـِ 

َوأته  ْلهـ   ي قلل: كلُهن م  أ  ْلـ  ُرمـ  ي  ط لا   ل الن م ف قلل: فـلميـملف: الْ*ديق  وفـي قول : ُْـ 

 الَأ. 

كـهـِ الأاهل, فهأخَأ مه  البَهـي  صهـ  ن مـعه  ولهـِ, فقهلل وقلل اما قيد فـي  ديث الهذ ب الهذي   

« فَُ َبنط لُ ط ُْل وْمطو مَُ ٍأ ومطُمهأ, ولُهـَعُس ْمطهو مَُ هٍأ وال مطُمهأط ُ اُه ط »رلول ن صـ  ن مـع  ولـِ: 

 يابـي آ بن ل : صد قْ  

أُ 21113   ي , فـي قول  فهَُ ُا لُه ط ـ  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل: ثبـي  ول,, ما اما اط

اف, ثِ ْط أ ماد مهـللَأ. الهذي مهلاأ ْمأامعهـِ, ومهو  ي قلل: ْلـ  ُ أ  أ  ْلـ  ُرمـ  ي  ط لا  ً  ُوقلُل ُْـ  لطو

أ     االُية  ي  ط لا  ِط ُْـ  عـ ً  ُوقلُل َْمأام  ل  ا ملُاأ يقول: فَُ ُا لُ ط لطو  ْو 

دثن ما الـحلعا, قلل: لمان ْمـل  ال21114   ق يقول: ْخَأُل مَهـعد, قهلل: لهمان الضهحل  ـ  ط

ي ْمأامعـِ القل ل: ُْـي   لاأ ْلـ  رمـي  أ  ْلـ  ُرمـ  ي  ط لا  ً  ُوقلُل ُْـ   يقول فـي قول  فَُ ُا لُ ط لطو

ل   ها ُُُ*هأه, ول به  يهـمبا     ِط يقول: ْف رمـي مو الازيز الذي ال يذ  عـ يزط الـُح   وقول : ُْ  ط مطُو الاُز 

 نه ملون, وْلـع  موأت , الـح عـِ فـي تدمـعأه خــق , وت*أيَ  ْيلمِ فـعـمل صأف ِ فـع   ـما ْرا

 27اآلية : 
ُْهلُب  طهو  ُ ُواَل   يْ  ه   البَ  بُهل ف هي قطر  ـَ بُهل لُه ط ْ َلهُحلُل ُويَُاقطهوُب ُوُااُ ََ القول فـي تأويهـل قوله  تاللهـ :   َُوُوُم

عُل وُ  َُ عُا   ُوآتَُعبُلهط َُْاُأهط ف ي الد  لل ح  ُا ال*  ُأ   لُم   ْ ُ  ط ف ي االُخ 

 يقول تاللـ  قكأه: ورققبله  ا لدُل ْلحلل ولدا, وياقوُب  ا ماده ُولُدُ ُولٍُد  كمل:   

ـ  دثبـي  ـحمد ما لاد, قلل: ثبـي ْمـي, قلل: ثبـي ممي, قلل: ثبـي ْمـي, ما ْمـع , ما 21115  

ََبل لُ ط ْلحُ   لُل ُويَُاقطوُب قلل: ممل ولدا ْمأامعـِ اما مَـلس قول : ُوُوُم

َخهأ,    ,  ط هأ  ْهلُب مهـماب  الهـومع, يهأان مه  ال ْهب, ول به  خط ُهو  ُ وال   يْ  ه   البَ  ـَبل ف هـي قطر  وقول : ُوُااُ

 قول ِ: كثأ الدرمِ والديبلر مبد فالف 

َُـعل يقول تاللـ  قكأه: وْمطعبله ثو   ي الد  اب مال   فـعبل فـي الدُـعل ُوُْ  ط  ع وقول : وآتُـَعبلهط َْاُأهط فـ 

لل ـحعُا فـ  مبل  ْيضل ازان ال*للـحعا, نعأ  بْقص ُ س   مهـمل ْمطه   ُا ال*  أ   لُـم  قلك فـي االُخ 

 فـي الدُـعل  ا اراأ مــ  مال   فـي ن, ممل ل  مبده فـي االُخأ  

, ُْ  آتله ْمأ   امعـِ فـي الدُـعل مو الثبهلن الهـحلا, والولهد وقـعـل: ْف اراأ الذي قكأه ن مز  وال 

 ال*للـن  قكأ  ا قلل قلك:

ـ  دثبل ْمو كطُأيب, قلل:  دثبل اما يـملف, ما لَـعلف, ما اما ْمهـي ُهـوعن, مها  هـولمد 21116  

َُـعل قلل: الثبلن  ي الد   وآتُـَعبله َْاُأهط فـ 

لـعث قلل: ْرلل  ـولمد راالِ يقلل ل   ـ  دثبـي ْمو اللل ب, قلل:  دثبل اما ْنريس, ما21117  

عُا قهلل:  لل هـح  ُا ال*  ُأ   لُهـم  ي االُخ  َُـعل  ُوُْ  ط فـ  ي الد  قللِ ْلـ  م أ  ة يلأل  ما قول  وآتُـَعبلهط َْاُأهط فـ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



قلل ْاأه فـي الدُـعل ْف كل  ـة تْواله, ومو مبد ن  ا ال*للـحعا, قلل: فأاع ْلـ   ـولمد فقلل: 

 ْصلب 

ـ  دثبل ْمو كطُأيب, قلل:  دثبل اما يـملف, ما  بدل, مما قكأه, ما اما مَـلس وآتُهـَعبلهط 21118  

َُـعل قلل: الولد ال*للـن والثبلن  ي الد   َْاُأهط فـ 

, مها امها مَهـلس وآتُهـَعبلهط     , قلل:  دثبل ْمهو صللهـن, قهلل: ثبهـي  الويهة, مها مـهـي   دثبـي مــي 

َُـع ي الد   ل يقول: الذكأ الـحلا َْاُأهط فـ 

هـعل 21119   َُ ي الد  ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, ما قُْلن , قول  وآتُـَعبلهط َْاُأهط فـ 

قلل: ملفـعة وممالِ صللـحل, وثبهلن  لهبل, فـلهن مهالل ْ هدا  ها الهـمـل ْال يهأا ْمأامعهـِ ويْهواله 

لل ـ ُا ال*  ُأ   لُـم  ي االُخ  عُا ُوُْ  ط فـ   ح 

 28اآلية : 
هَا ُْ  َِ م ُ هل    َُهةُ ُ هل ُلهَُقُ ط َِ لُُْأَتطوُف اَلَُل   ُ هٍد القول فـي تأويـل قول  تاللـ :   َُولطوًلِ ْ َق قُلُل ل قَُو     ْ ُ  ط

عُا    ُا اَلاُللُم     

أتوف يقول تاللـ  قكأه لبَهـع   هـحمد صهـ  ن مـعه  ولهـِ: واقكهأ لوًهل ْق قهلل لقو ه : ُْ هِ لْه   

ههُا  ههَا ُْ ههٍد    َِ م  ههل يابههـي مـللَههـل َة الْههـي كههلُوا يأتوُ ههل, ومههي ْتههـعلف الههذكأاف    الههذكأاف  ههل ُلههَُقُ ط

عُا  ومبـحو الذي قـبل فـي قلك قلل ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:  الاللُـم 

مهها  ـهه  دثبههـي  ههـحمد مهها خللههد مهها خههداش وياقههوب مهها ْمأامعههـِ, قههلال:  ههدثبل ْلملمعههـل21120  

هَا  َِ م ُ هل    َُةُ  هل ُلهَُقُ ط مــعة, ما اما ْمـي ُـوعن, ما ممأو ما نيبلر, فـي قول  ُْ  طِ لُُْأَتطوُف الَُـل  

عُا قلل:  ل ُُُزا قُُكأ  مــ  قُُكأ  ْـ  كلف قو. لوً  ُا الاللُـم   ُْ ٍد   

 29اآلية : 
َِ لُُْأَتطوُف ا َبُ هُأ القول فـي تأويـل قول  تاللـ :   َُْ  ب  ط ِط اَلمط ي ط ُالُل ُوتَُقُطاطوُف الل َ عُل ُوتُأَتطوُف ف ي ُُهلن  لأ 

ق عُا    لن  ُا ال*   فُُمل ُكلُف ُاُواُب قَُو     ْ ال  ُْف قُللطواَ ا َْ بُل م اُذُاب  ّللا   ْ ف كطبُن   

َِ ْي هل القهو. لُْهأَتطوُف ال    اهلُل فهـي ْنمهـلرمِ يقول تاللـ  قكهأه  خَهأا مها قـعهـل لهوً لقو ه  ْ  هب  ط أ 

عههـُل يقهول: وتقطاههوف الهـمللفأيا مـههـع ِ مَاـ ههِ الـخَهـعث, وقلههك ُْ هِ فـعههـمل قطكههأ  ُوتَُقُطاطهوُف الل َـ 

ُمَب ِ كلُوا يَاـوف قلك مـما  أ  مــع ِ  ها الهـمللفأيا,  ها ورن مالنمهِ  ها الغأمهـلن  قكهأ  ها 

 قلل قلك:

عهـُل ـ  دثبـي يوُس, قلل: ْخَأُل اما ومب21121   , قلل: قلل اما قيد, فـي قوله  ُوتَُقُطاطهوُف الل َـ 

قلل: اللَـعـل: الطأيق  الـمللفأ ْقا  أ  م ِ, ومو اما اللَـعهـل قُُطاهوا مه , وممـهوا مه  قلهك الامهل 

 الـخَـعث 

َبُ ُأ اخْـهو ْمهل الْأويهـل فهـي الهـمب أ الهذي مبهله ن, الهذي   ِط الهـمط ي ط كهلف  وقول : ُوتأتطوُف ف هـي ُهلن 

ًطوف فـي  ـوللل ِ  قكهأ  مءالن القو. يأتوُ  فـي ُلني ِ, فقلل ماض ِ: كلف قلك ُْ ِ كلُوا يْضلر

  ا قلل قلك:

ـ  دثبـي مَد الأ ما مها ارلهون, قهلل:  هدثبل  هـحمد مها رمهـعاة, قهلل:  هدثبل ُرَوح مها 21122  

, ما ممأو ما صاب, ما مأو  ما الزمـعأ, مها مل َهة, فهـي قوله  وتُهأَتطوُف ف هـي  مططعَة الثقـَـي 

َبُ ُأ قلل: الضأاً  ِط الـمط ي ط  ُلن 

 وقلل آخأوف: مل كلف قلك ُْ ِ كلُوا يخذفوف  ا  أ م ِ  قكأ  ا قلل قلك:  

ـ  دثبل ْمو كطُأيب واما وكعع قهلال:  هدثبل ْمهو ْلهل ة, مها  لتهـِ مها ْمهـي صهغعأ , مها 21123  

ن, قللهن: لهألن البَهـي  صهـ  ن مـعه  ولهـِ مها لمل  ما  أب, ما ْمـي صللهـن, مها ْ.  مهلُ 

َبُ ُأ قلُل:  ِط الـمط ي ط ي ُلن  َِ »قول  وتُأَتطوُف فـ  هَب ط وُف    يق  ُويَُلهُخأط فطوُف َْمُل الط أ  ف هو الهـمب أ « كلُطوا يَُخذ 

 الذي كلُوا يأتوف 

البَـي  صـ  ن مـعه   ـ  دثبل الأمـعع, قلل:  دثبل ْلد, قلل:  دثبل ْمو ْطلل ة, مإلبلنه ما21124  

 ولـِ,  ثـ  
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َُعأي, مها      دثبل ْ مد ما مَد  الضَـي, قلل:  دثبل لــعـِ ما ْخضأ, قلل:  دثبل ْمو يوُس القط

مل  ما  أب, ما ْمـي صللـن  ولـ  ْ.  ملُ ن, ْف ْ.  ملُ ن لط ـن ما مذه االُية وتُهأَتطوُف ف هـي  ل 

َبُ ُأ فقللههن: لههألن مب ِط الههـمط ي ط فطوُف َْمههُل » ههل رلههول ن صههـ  ن مـعهه  ولههـِ, فقههلل: ُههلن  كههلُطوا يَُخههذ 

 َِ َب ط وُف    , ُويَُلُخأط يق   « الط أ 

ـ  دثبل اما  معد, قلل:  دثبل يحعه  مها واضهن, قهلل:  هدثبل ممهأ مها ْمهـي قا هد , قهلل: 21125  

َبُ ُأ قلل: ك ِط الـمط ي ط ي ُلن  لُوا يطَءقوف ْمهل الطأيهق يخهذفوف لمان م أ  ة يقول فـي قول  وتُأَتطوُف فـ 

  ا ُ أ  م ِ 

  دثبل اما وكعع, قلل: ثبـي ْمـي, ما ممأ ما ْمـي قا د , قلل: لمان م أ  ة قلل: الـخذف    

ِط 21126   ي ط ـ  دثبل  ول , قلل: ْخَأُل ممأو, قلل:  هدثبل ْلَهـلً, مها اللهدي  وتُهأَتطوُف ف هـي ُهلن 

َبُ ُأ قلل: كلف كل   ا  أ    م ِ خذفوه ف و الـمب أ  الـمط

 دثبل الأمـعع, قلل:  دثبل ْلد, قلل:  دثبل لاعد ما قيد, قلل:  دثبل  لتـِ ما ْمـي صغعأ , قلل:    

مل  ما  أب, ما مـلقا., ما ْمـي صللـن  ولـ  ْ.  ملُ ن, مها ْ.  مهلُ ن, قللهن: لهألن   دثبل ل 

ُِ ما مذه ط ُمـُـَع   ُوُلــ  َبُ ُأ قهلل:  رلول ن ُصــ   ّللا  ِط الهـمط ي ط ـ لطهوُف »االُية وتُأَتطوُف ف هـي ُهلن  كهلُطوا يَُو

 َِ َب ط وُف    , ُويَُلُخأط عـل  فطوُف َْمبلُن الل َـ  , فُـعَُخذ  يق   « مـللط أ 

 وقلل ماض ِ: مل كلف قلك ْتـعلُ ِ الَـل َة فـي  ـوللل ِ  قكأ  ا قلل قلك:  

يأ, ما  ب*ور, ما  ـولمد, قلل: كلف يأتهـي ماضه ِ ـ  دثبل اما وكعع, قلل:  دثبل اأ21127  

َبُ ُأ  ِط الـمط ي ط ي ُلن   ماضل فـي  ـوللل ِ, يابـي قول  وتُأَتطوُف فـ 

, قهلل:  هدثبل فضعهـل مها      دثبل لــعـملف مها مَهد الـوَهـلر, قهلل:  هدثبل ثلمهن مها  هـحمد الــعثهـي 

َبُ ُأ قهلل: كهلف معلض, ما  ب*ور ما الـماْـمأ, ما  هـولمد, فهـي قوله  و ِط الهـمط ي ط تُهأَتطوُف ف هـي ُهلن 

 يول ع ماض ِ ماضل فـي الـمـوللس 

ِط     ي ط  دثبل اما  معد, قلل:  دثبل   هل., مها ممهأو, مها  ب*هور, مها  هـولمد وتُهأَتطوُف ف هـي ُهلن 

َبُ ُأ قلل: كلف يأتـي ماض ِ ماضل فـي الـمـوللس   الـمط

ما لَـعلف, مها  ب*هور, مها  هـولمد, قهلل: كهلُوا يوهل اوف   دثبل اما وكعع, قلل: ثبـي ْمـي,   

 الأالل فـي  ـوللل ِ 

 دثبـي  ـحمد ما ممأو, قهلل:  هدثبل ْمهو ملصهِ, قهلل:  هدثبل معله  و دثبهـي الهـحلرث, قهلل:    

ِط  ي ط  دثبل الهـحلا, قهلل:  هدثبل ورقهلن امعاهل, مها امها ْمهـي ُهـوعن, مها  هـولمد وتُهأَتطوُف ف هـي ُهلن 

بَ   ُ ُأ قلل: الـمـوللس, والـمبُ أ: ْتـعلُ ِ الأالل الـمط

ِط 21128   ي ط ـ  دثبل مَهأ, قهلل:  هدثبل يزيهد, قهلل:  هدثبل لهاعد, مها قُْهلن , قوله  وتُهأَتطوُف ف هـي ُهلن 

َبُ ُأ قلل: كلُوا يأتوف الَـل َة فـي ُلني ِ   الـمط

ِط  ـ  دثبـي يوُس, قلل: ْخَأُل اما ومب, قلل: قلل اما قيد,21129   ي ط فـي قوله  وتُهأَتطوُف ف هـي ُهلن 

َبُ ُأ قلل: ُلني ِ: الـمـوللس, والـمب أ: ممـ ِ الـخَـعث الهذي كهلُوا يامـوُه , كهلُوا ياْأضهوف  الـمط

هَا ُْ هٍد  َِ م  هل    وُف, وقأْ  ل ُلَُقُ ط أط  *ََ َِ تط ْـط َُ َُةُ وْ مـللأاكب فـعأخذوُ  ويأكَوُ   وقأْ ْتأَتطوُف الَـل  

ُا الاللُ  عُا     ـم 

, مها امها مَهـلس, 21130   , قلل:  دثبل ْمو صللـن, قلل: ثبـي  الويهة, مها مـهـي  ـ  دثبـي مــي 

َبُ ُأ يقول: فـي  ـوللل ِ  ِط الـمط ي ط ي ُلن   قول  وتُأتطوُف فـ 

وْولـ  ارقوال فـي قلك مـلل*واب قول  ا قهلل:  ابهله: وتهـحذفوف فهـي  هـوللل ِ الهـملر   م هِ,   

 ب ِ لـمل قكأُل  ا الأواية مذلك ما رلول ن صـ  ن مـع  ولـِ وتلُخأوف  

ق هـعُا يقهول تاللهـ     لن  هُا ال*  ه   ْال  َْف قهللطوا ا َْ بهل ماُهذُاب  ّللا   َْف كطَبهُن    وقول : فُُمهل كهلُف ُاهُواُب قَُو  

ْهـي  أ  هل ن ْال قكأه: فــِ ي ا اواب قو. لطوً ْق ُ لمِ ممل ي أمه  ن  ها ْتهـعلف الَهوا ش ال

 قُـعــ ِ: ا ْبل ماذاب ن الذي تادُل, ْف كبن  ا ال*لنقـعا فـعـمل تقول, والـمبـوزيا لـمل تاد 

 31- 30اآلية : 
لطهـطبَُ  هل ُاهَُنَت رط يُا ك  ُولُم  هد  ََل  هَأُ ي ُمـُه  اَلقُهَو.  اَلمط القول فـي تأويـل قول  تاللهـ :   َقُهلُل ُرب  اُ*ط

ُِ م   ع عُا   ْ َمُأام  ه  اَلقَُأيُة  ْ ف  َُْمـُُ ل ُكلُطواَ ُ,لل م  ـ  طُو َُْمل  ُمـُذ   َ ُأُا قُللطُواَ ْ ُ ل  ط ََ  لَلَط
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ََُأا  ها ن مإلهحلل, و ها وران ْلهحلل     ُِ مهـللَط عهـ لطهـطبل َْمأام  يقول تاللـ  قكأه: ُولـمل الُنَت رط

ه  القَُأيُ  ـ  طوا َْمل  ُمذ   َ ة  يقول: قللن رلل ن ممأامعـِ: ُْل   ـ و ْمل مذه القأية, ياقوب, قللطوا ُْ ل  ط

عُا يقهول: ْف ْمـ هل كهلُوا ,للهـمي َُْله ِ  هـم  قأية ُلهدطو., ومهي قأيهة قهو. لهوً ْف  َْمـُ هل كهلُطوا ,لل 

 مـما*عْ ِ ن, وت ذيَ ِ رلول ن صـ  ن مـع  ولـِ 

قلل: ثبـي ممي, قلل: ثبـي ْمـي, ما ْمـع , ما ـ  دثبـي  ـحمد ما لاد, قلل: ثبـي ْمـي, 21131  

ِط م هـُمَا ف هـع ل قهلل:  ََُأا    ْلهـ  قوله  ُُهـَحاط َْمـُهـ ُِ مهـللَط عـ لطـطبل َْمُأام  ل الُنَت رط اما مَـلس, قول  ولُـم 

فولنل ْمأامعـِ الـمال  ة فـي قو. لوً ْف يْأكوا, قلل: فقلل ْرْيْـِ ْف كلف فـع ل مَأ  ْمـعلت  ا 

ملـههـمعا ْتْأكههوُ ِف فقللههن الههـمال  ة: لههـعس فههـع ل مَههأ  ْمههـعلت, وال خملههة, وال ْرماههة, وال الـ

ِط م هـُمَا  ف مـهـ  لهوً وْمهل مهـعْ , فقهلل ْف  ف هـع ل لطوًهل, قهللطوا ُُهـَحاط َْمـُهـ ثالثة, وال اثبلف قهلل: فُحهز 

ُا الغلم   عُب   وَْمـُ ط, ْال  اَ أْتُ ط كلَُُن    ع ل, لُبطبُـو  عهـِ فـ  , ْف  َْمُأام  ًٍ لطبل ف هـي قُهَو.  لطهو يُا فذلك قول : يطولن  أ 

 َِ ه َض ُمهَا ُمهذُا, ُْ ه ط قُهَد اهلُن َْ هأط ُرم هُك, وُْ  ط ِط َْمهأ  عهـ عب   فقللن الهـمال  ة: يهل َْمُأام  بـ  اه   ط ِ  ْو  ـ ـعـ لُـُح

َِ ُمذاب  نعهأط ُ هَأنوٍن فَاهث ن ْلهـع ِ اَأا عهـل صهـ  ن مـعه   ع   ولهـِ, فهـلُْلو الهـمديبة و هل آتـ 

 فـع ل مأ د ابل عة, فوال مللـع ل للفـ ل, وتَْا ِ مـللـحولر  م ل ْرض 

 

 32اآلية : 
عُب ه ط ُوَُْمـُه ط ْ ال   ِط م ُمها ف عُ هل لُبطبُو   القول فـي تأويـل قوله  تاللهـ :   َقُهلُل ْ ف  ف عُ هل لطوًهلِ قُهللطواَ َُُحهاط َُْمـُه

يُا   اَ ُأُْتُ ط ُكلَُُن      ُا اَلغُلم أ 

ه  القَُأيُهة  ْف      ـ  طوا َْمهل  ُمهذ   َ يقول تاللـ  قكأه: قلل ْمأامعـِ لـألل  ا الـمال  ة, ْق قللوا ل : ُْ ل  ط

عُا فـههـِ يلههْثبوا  ههب ِ ْ ههدا, ْق وصههَومِ مـللسـههـِ: ْف فههـع ل لوًههل, ولههـعس  هها  ههـم  َْمـُ ههل كههلُطوا ,لل 

ِط م هـُمَا السللـمعا, مل مو  ا رلل ن,  وْمل اميـملف م , والطلمة ل , فقللن الألل ل : ُُـَحاط َْمـُهـ

ع ل  ا السللهـمعا ال هلفأيا مهـلهلل  بهك, وْف لوًهل لهـعس  هب ِ, مهل مهو كمهل قـهن  ها ْولهـعلن ن,  فـ 

يُا الهذي هُا الغهلم أ  عب  وْمـ   ا ال ال  الذي مو ُهلقل مأمهل قأيْه  ْال  اَ أْتُه ط كلُُهَن    ا ْمقهْ ِ لببـو 

 الدمور واريل., وتطلولن ْمملرمِ و علت ِ, وُْ ِ ملل ة  ا مـعا ْمل لوً  ع قو  ل 

 33اآلية : 
َِ قَُرملِ ُوقُللطواَ الُ  َِ ُوُضلُل م    يُن م    لطـطبُل لطوًلِ ل  َ ُْف ُاَُنَت رط القول فـي تأويـل قول  تاللـ :   َُولُم 

و ُ  بُو  ُا اَلغُلم أيُا    تُُخَو ُوالُ تَُحُزَف ْ ُ ل  ط  ُوَُْمـُُك ْ ال  اَ ُأُْتُُك ُكلَُُن   

َِ يقهول: لهلنت  الهـمال  ة     ه هيُن م    لطـطبل لطوًل  ا الهـمال  ة ل  ل َْف الُنَت رط يقول تاللـ  قكأه: ولُـم 

َا للنه م ُل م ِ,    : فطا  َِ يُن م     ذلك مـمـوع  ِ ْلـع , وقلك ُْ ِ تُُضعَوه, فللنوه مذلك, فقول  ل 

 وقطكأ ما قْلن  ُْ  كلف يقول: للن ,ب  مقو  , وضلل مضعَ  قَُرمل   

ـ  دثبل مذلك الـحلا ما يحع , قلل: ْخَأُل مَد الأقال, قلل: ْخَأُل ُ اُمأ مب  ُوُضهلُل 21132  

َث فال قو    كمل: َِ قَُرمل يقول: وضلل قرم  مضعلفْ ِ ل ـمل مــِ  ا خط  م   

يُن  دثبل مَأ, قلل:  دث    لطـطبل لطوًل ل  ل َْف الُنَت رط بل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, ما قُْلن , قول  ولُـم 

َِ قَُرمل قلل: مـللضعلفة  خلفة مــع ِ  ـمل ياــِ  ا وأ  قو    َِ ُوُضلُل م     م   

ْف  وقول : وقُهللطوا ال تُهـُخَو ُوال تُهـَحُزَف يقهول تاللهـ  قكهأه: قللهن الألهل لـهوً: ال تهـخو مـهـعبل  

ًط ُْ هل  ي*ل ْلـعبل قو ك, وال تـحُزف  ـمل ْخَأُل   ا ُْ ل   ـ ومِ, وقلك ْف الألل قللن ل : يل لطهو

وُ   ها الاهذاب الهذي مهو ُهلقل  َعهـل  ُْ هل ُ بُهـو  هُا الــ  ـ ُك مق َطهعٍ    ـطوا ْلُـَعُك فُأَلأ  مأَم لطلط ُرم ُك لَُا يُ*  رط

ـ ك  اك ْال    اَ أْتُُك فإُ ل ملل ة فـعـما ي ـك  ها قو  هل, كلُهن  ها مقو ك وَْمـُُك يقول: و بـوو ْم

 الَـلقـعا الذيا ًللن ْمملرمِ 

 34اآلية : 
هُا الل هُمَن  م ُمهل ُكهلُطواَ  َاهزاِ    ه  اَلقَُأيُهة  ر  لطهوُف ُمـُهُ  َُْمهل  ُمهـُذ  بز  القول فـي تأويـل قول  تاللـ :   َْ ُ ل  ط

ََلطقطوُف     يُ
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ه  القَُأيُهة  ُلهدطو. يقول تاللـ  قكأه  خ    لطوُف يل لطوً ُمــ  َْمل  ُمهذ  َبز  َأا ما قـعـل الألل لـوً ُْ ل  ط

ُا الل ملن  يابـي مذامـل  كمل: َازا     ر 

ه  21133   لطهوُف ُمـهـ  َْمهل  ُمهذ  َبز  ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قهلل:  هدثبل لهاعد, مها قُْهلن  ُْ هل  ط

َازا: ْي مذامـل   القَُأيُة  ر 

وقد مـع بل  اب  الأاز و ل فـع   ا ْقوال ْمل الْأويـل فـعهـمل  ضه , مهـمل ْنبه  مها ْملنته  فهـي   

 مذا الـموضع 

ََلطقطوُف يقول: مـمل كلُوا يأتوف  ا  ا*عة ن, ويأكَوف  ا الَـل َة    ُمل كلُطوا يُ  وقول : مـ 

 35اآلية : 
َبُ َ آيُةِ مُع بُةِ ل قَُوٍ. يَُاق ـطوُف   القول فـي تأويـل قول  تاللـ :   َُولُقُد ت ُأكَ   بُل   

ـَبل م ِ آيهة, يقهول: مَهأ  مهـعبة ومسهة وامسهة,     يقول تاللـ  قكأه: ولقد ْمقـعبل  ا فَُاـْبل الْـي فُاُ

ُوو , ويَْ أوف فـي  وامس , وتـهك االُيهة الَهـعبة مهي مبهدي مطَطهو  آثهلرمِ,  لقو. ياقـوف ما ن  ط

  ونروس  اللـم ِ

 وقطكأ ما قْلن  فـي قلك  ل:  

َب ل آيُةِ مُهـع بُةِ لقُهَوٍ. 21134   ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, ما قُْلن  ُولُقَُد تُُأَكبل   

 يَُاق ـطوُف قلل: مي الـحولر  الْـي ْط طأت مــع ِ 

معل  و دثبـي الـحلرث,  ـ  دثبـي  ـحمد ما ممأو, قلل:  دثبل ْمو ملصِ, قلل:  دثبل21135  

َب ل آيُةِ مُـع بُةِ  قلل:  دثبل الـحلا, قلل:  دثبل ورقلن امعال, ما اما ْمـي ُـوعن, ما  ـولمد, قول    

َأ    قلل: م 

 36اآلية : 
ُ ُوا َِ وطهاَُعَلِ فُقُهلُل يُقُهَو.  اَمَطهدطواَ ّللا  هواَ اَلعُهَوُ. القول فهـي تأويهـل قوله  تاللهـ :   َُوْ لُهُ  ُ هَديُُا ُُْخهلمط َراط

يُا    د  ََل  ُأ ُوالُ تَُاثَُواَ ف ي ارَرض   ط  آالُخ 

ل هوا     يقول تاللـ  قكأه: وْرلـن ْلـ  ُ َديا ْخلمِ واعَـل, فقلل ل ِ: يهل قهو. امَهدوا ن و هده, وق 

هُأ يقهول: واراهوا ماَهـلنت ِ ْ هوا الهـعَُوُ. االُخ  يهلي اهزاُن ل  مهـللطلمة, واخضهاوا له  مـللاَهـلن  ُواَراط

وا فهـي اررض  يُا يقهول: وال ت ثهأ  هد  ََل  الـعو. االُخهأ, وقلهك يهو. القهـعل ة ُوال تَُاثُهَوا ف هـي ارَرض   ط

  ا*عة ن, وال تقـعـموا مــع ل, ول ا توموا ْلـ  ن  ب ل وُْـعَوا 

وا الـعَُوُ. االُخ     ل قول : ُواَراط ا الـعو. وقد كلف ما  ْمل الاــِ م ال. الاأب يْأو  َُوط ُأ مـماب : واخ

االُخأ  وكلف نعأه  ا ْمل الاــِ مـللاأمهـعة يطب هأ قلهك ويقهول: لهـِ ُهـود الأاهلن مهـماب  الهـخوف 

 فـي كال. الاأب ْال  ْقا قلرُ  الـُوَحد 

 37اآلية : 
واَ ف ي َاَُةط فُأَُصَُحط ِط الأ  عُا    القول فـي تأويـل قول  تاللـ :   َفُُ ذ مطوهط فُأُُخذُتَ ط َِ ُالث م  م   نُار 

يقول تاللـ  قكأه: ف ذ ب ْمل ُ ديا واعَـل فـعـمل ْتلمِ مه  مها ن  ها الألهللة, فأخهذت ِ ُرَاَهة    

ثو ل, ماض ِ مــ  ما  ُ َوتُـ   كمل:  الاذاب فأصَحوا فـي نارمِ الثمعا اط

عا: ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, ما قُْلن  فُ 21136   َِ اهلث م  م  ي نُار  وا فـ  أَصَُحط

 ْي  عْـعا 

 38اآلية : 
َ هَعُطلفط  ِط ال ه َِ ُوُقي هُا لُ ط ب    ُلهلك  ها    ُهع ُا لُ طهِ     َ هونُ ُوقُهد ت القول فـي تأويهـل قوله  تاللهـ :   َُوُمهلناِ ُوثُمط

يُا    أ   *ََ َلُْ َِ ُما  الل َ عل  ُوُكلُطواَ  ط َِ فُُ*د مط  َُْمُمللُ ط

مهل يقول تا    للـ  قكأه: واقكأوا ْي ل القو. ملنا وثمون, وقد تَـعا ل ِ  ا  للكب ِ خأامط ل وخال ط

َِ يقههول: و ل هها ل ههِ  َ ههَعطلفط َْممههللُ  ِط ال هه  ههب ِ موقل ابههل م ههِ, و ـههول ُلههَطوتبل مومههعا ِ ُوُقي ههُا لُ ط

عـل  يقول: فأن م َِ ُما  الل َـ  ِ مْزيـعب  ل ِ  هل قي ها ل هِ الَعطلف كَأمِ مـلهلل, وت ذيَُ ِ رلـ  فُُ*د مط

 ا ال َأ, ما لَـعـل ن, الْهـي مهي اميهـملف مه  ورلهـ , و هل اهلنومِ مه   ها مبهد رم هِ وكهلُطوا 
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ههَوف ُْ ههِ مـههـ  مههدا  َاُوَههـعا م ههل, يحل  يُا يقههول: وكههلُوا  لَْ*ههأيا فههـي ضههاللْ ِ,  ط ههأ   *ََ َلُْ  ط

 ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك: وصواب, ومِ مــ  الضالل  ومبـحو الذي قـبل فـي قلك قلل

ـ  دثبـي  ـحمد ما لاد, قلل: ثبـي ْمـي, قلل: ثبـي ممي, قلل: ثبـي ْمـي, ما ْمـع , ما 21137  

يُا يقول: كلُوا  لَْ*أيا فـي نيب ِ  أ   *ََ َلُْ , وكلُطوا  ط عـل  َِ ُما  الل َـ   اما مَـلس, قول  فُُ*د مط

:  دثبل ْمو ملصِ, قلل:  دثبل معل  و دثبـي الـحلرث, ـ  دثبـي  ـحمد ما ممأو, قلل21138  

يُا  أ   *ََ َلُْ قلل:  دثبل الـحلا, قلل:  دثبل ورقلن امعال, ما اما ْمـي ُـوعن, ما  ـولمد وكلُطوا  ط

 فـي الضاللة 

يُا فههـي 21139   ههأ   *ََ َلُْ ـهه  ههدثبل مَههأ, قههلل:  ههدثبل يزيههد, قههلل:  ههدثبل لههاعد, مهها قُْههلن  وكههلُطوا  ط

َاُوَـعا م ل ضالل  ْ ِ  ط

دثن ما الـحلعا, قلل: لمان ْمـل  الق يقول: ْخَأُل مَهـعد, قهلل: لهمان الضهحل  21140   ـ  ط

يُا يقول: فـي نيب ِ  ََ*أ  َلُْ  يقول, فـي قول  وكلُطوا  ط

 39اآلية : 
 َِ وُف ُوف َأُمههَوُف ُوُملُ ههلُف ُولُقُههَد ُاههَُنمط وُلههُ  م لَلَُع بُههلت   القههول فههـي تأويههـل قولهه  تاللههـ :   َُوقُههلرط   

واَ ف ي ارَرض  ُوُ ل ُكلُطواَ ُللم ق عُا     فُلَلَُْ َُأط

يقههول تاللههـ  قكههأه: واقكههأ يههل  ههـحمد قههلروف وفأمههوف ومل ههلف, ولقههد اههلن امههعا ِ  ولهه     

مـللَـع بلت, يابـي مـللواضحلت  ها االُيهلت, فهـللْ َأوا فهـي اررض مها الْ*هديق مـللَهـعبلت  ها 

وما اتَـل   ول  صـوات ن مـهـع  و هل كهلُوا للمقهـعا: يقهول تاللهـ  قكهأه: و هل كهلُوا  االُيلت,

 للمقـعبل مأَُل ِ, فـعَوتوُل, مل كبل  قْدريا مــع ِ 

 40اآلية : 
َب ط  َلِ ُو   بُل ُمـَُع   ُ لص  ـَ ا َُْرُل    ِ َب ط هَا ُُْخذُتَه ط القول فـي تأويـل قول  تاللـ :   َفُ طال  ُُْخَذُُل م ذَُُ    فُم     َِ
ا ُكهل َِ ُولُهـُ   ـ ُم ط هعَُس ط ل  َا َُْنُأَقبُل ُوُ ل ُكلُف ّللا     َِ َب ط بُل م    ارَرُض ُو   ََ َا ُخُل    َِ َب ط َعُحةط ُو   َِ ال*  ُطُواَ َُُْطُله ط

وُف    ـ مط  يَُس

ـَبل  يقول تاللـ  قكأه: فأخذُل امعع مذه ار ـِ الْـي قكأُلمل لك يل  ـحمد ماذامبل    َِ ُ هَا َْرُله هَب ط فُم 

هون, والاهأب تلهمي  عهـل ُ بضط َـل ومِ قو. لطوً, الذيا ْ طأ ن مـهـع ِ  وهلر   ها لو  ُمـُـَع    لص 

الههأين الالصههو الْههـي فههـع ل الههـح*  ال*ههغلر ْو الثـههـ  ْو الَُههُأن والـوـههـعد  لصَههـل و بهه  قههول 

 ارخطل:

  ُ َْ ُ َلرط تُُأو  ـ ـَمنط ْقا الا   دُُ, الأ  لل  يُ طَ  طا  ُوملال ُولقَد ُم

َـلال   ُضله  اط عُن مــ  الا  ـَـو  ل ْـ  يَُـ  ا ثُ ٍب    ُضلهُ محلص   تَُأ ي الا 

 وقلل الَأقنل:  

يو  القطَطا  ُ َبثطور    ٍب ُكبُد  مطبلمحلص  َ أَ.  تَُضأ  ـ ـعُا ُوملُل ال َلَُْقَ    ط

  ا قلل قلك: ومبـحو الذي قـبل فـي قلك قلل ْمل الْأويـل  قكأ  

هُأي , قهلل: قهلل امها 21141   ـ  دثبل القللهِ, قهلل:  هدثبل الهـحلعا, قهلل: ثبهـي  وهل,, مها امها اط

َـل قو. لوً  ـَبل ُمـُـَع    لص  َِ ُ َا َْرُل َب ط  مَـلس: فُم 

ـَبل ُمـُههـعَ 21142   َِ ُ ههَا َْرُلهه ههَب ط    ـهه  ههدثبل مَههأ, قههلل:  ههدثبل يزيههد, قههلل:  ههدثبل لههاعد, مهها قُْههلن  فُم 

َعُحةط  اخْـو ْمل الْأويـل فـي الذيا مطبهوا مهذلك, فقهلل  َِ ُ َا ُْخذُتَ ط ال*  َب ط  لصَـل ومِ قو. لوً  ُو  

 ماض ِ: مِ ثمون قو. صللـن  قكأ  ا قلل قلك:

هُأي , قهلل: قهلل امها 21143   ـ  دثبل القللهِ, قهلل:  هدثبل الهـحلعا, قهلل: ثبهـي  وهل,, مها امها اط

 ُ  َِ َب ط َعُحةط ثمون مَـلس ُو    َا ُْخذُتَ ط ال* 

 وقلل آخأوف: مل مِ قو. واعب  قكأ  ا قلل قلك:  

َعُحةط قهو. 21144   َِ ُ َا ُْخذُتَ ط ال*  َب ط ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, ما قُْلن  ُو  

 واعب 
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 ها ْمهل  هديا ُْه   وال*واب  ا القول فـي قلك ْف يقلل: ْف ن قد ْخَأ ما ثمون وقو. وهاعب  

ْمـ  ِ مـلل*عحة فـي كْلم  فـي نعأ مذا الـموضع, ثِ قلل ال  ثبهل ه لبَهـع  صهـ  ن مـعه  ولهـِ: 

فما ار ـِ الْـي ْمـ بلمِ  ها ْرلهـبل مـهـع ِ  لصَهـل, و هب ِ ُ هَا ْخذته  ال*هعحة, فـهـِ يخ*طهص  

ار ْـعا ْمبـي ثمون وُ ديا  الـخَأ مذلك ما ما  ُ َا ْخذت  ال*عحة  ا ار ـِ نوف ما , وكال

عحة   قد ْخذت ِ ال* 

ََبل م ه   ارَرُض: يابهـي مهذلك قهلروف  ومبهـحو الهذي قـبهل فهـي قلهك قهلل ْمهل    َِ ُ َا ُخُل َب ط وقول : ُو  

 الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك:

هُأي , قهلل: قهلل ا21145   مها ـ  دثبل القللهِ, قهلل:  هدثبل الهـحلعا, قهلل: ثبهـي  وهل,, مها امها اط

َِ ُ َا َْنُأَقبل يابـي: قو. ُوح وفأموف وقو    َب ط ََبل م    ارَرض  قلروف ُو   َِ ُ َا ُخُل َب ط  مَـلس: ُو  

واخْـو ْمل الْأويـل فـي قلك, فقلل ماض ِ: مطبـي مذلك: قهو.ط ُهوح مـهـع  اللهال.  قكهأ  ها قهلل   

 قلك:

هُأي , قهلل: قهلل امها ـ  دثبل القللهِ, قهلل:  هدثبل الهـحلعا, قهلل: ثبهـي 21146    وهل,, مها امها اط

َِ ُ َا َْنُأَقبل قو.ط ُوح  َب ط  مَـلس: ُو  

 وقلل آخأوف: مل مِ قو. فأموف  قكأ  ا قلل قلك:  

َِ ُ ههَا َْنُأَقبههل قههو. 21147   ههَب ط ـهه  ههدثبل مَههأ, قههلل:  ههدثبل يزيههد, قههلل:  ههدثبل لههاعد, مهها قُْههلن  ُو  

 فأموف 

يطقلل: مطبـي م  قو. ُوح وفأموفط وقو  , رف ن لـِ يخ*هص وال*واب  ا القول فـي قلك, ْف   

مذلك ْ دا ار ْـعا نوف ارخأا, وقد كلف ْمـ  مل قَل ُهزول مهذا الهـخَأ مب مهل, ف مهل ُ َابهـعْلف 

 م  

وُف يقههول تاللههـ  قكههأه: ولههـ   ههـمط ـ  َِ يَُس َطُلهه ط َُ ههَا كههلُطوا ْ َِ ُولُ   ههـُم ط ـ  ط ل ـعَُس ِ ي هها ن وقولهه : ُو ههل كههلُف ّللا 

لـع ـك مءالن ار ـِ الذيا ْمـ  ِ مذُوب نعأمِ, فـعســُم ِ مإمالك  ْيلمِ مغعأ الْـحقلل, مل ُْـمل 

ْمـ  ِ مذُوم ِ, وكَأمِ مأم ِ, واحونمِ ُامه  مـهـع ِ,  هع تْهلمع ْ لهلُ  مـهـع ِ, وكثهأ  ْيلنيه  

ف ِ فـي ُاِ رم ِ, وتقـَ  ِ فهـي آال ه  ومَهـلنت ِ نعهأه, مبدمِ, ول ا كلُوا َُْل ِ يســموف مْ*أ 

 و ا*عْ ِ  ا ُْاِ مــع ِ 

 41اآلية : 
عَُُن ُكُمثُل  اَلاُبُ َطوت  ات ُخذَُت مُعَ  ا نطوف  ّللا   َُْول  يُا ات ُخذطواَ    ْهلِ القول فـي تأويـل قول  تاللـ :   َُ ثُلط ال ذ 

وُف    ُوْ ف  َُْوُمُا اَلَطعطوت  لََُُعنط اَلاُبُ َطوت  لَُو ُكلُطواَ   يَُاـُمط

يقههول تاللههـ  قكههأه:  ثههل الههذيا اتههـخذوا االُل ههة واروثههلف  هها نوف ن ْولههـعلن يأاههوف َُُ*ههأمل    

وَُا ل مبد  لاْ ِ ْلـع ل فـي ضاو ا ْـعلل ِ, وقَن روايلت ِ, ولهون اخْهـعلرمِ رَُله ِ, كُمثهل  

ب  ل, فــِ يغا مب هل وهع ل الاب َوت فـي ضاَ ل, وقـة ا ْـعلل ل لبَل ل, اتـخذت مـعْل لبَ ل ل, كعـمل يط  

مبد  لاْ ل ْلـع , ف ذلك مءالن الـمَأكوف لـِ يغا مب ِ  عا ُزل م ِ ْ أ ن, و ل  م هِ لهخط  

مِ الذيا اتـخذومِ  ا نوف ن وع ل, ولـِ يدفاوا مب ِ  ل ْ ل  ن م ِ  ا لخط  ماَهـلنت ِ  ْولـعل ط

 قلل ْمل الْأويـل  قكأ  ا قلل قلك: ْيلمِ  ومبـحو الذي قـبل فـي قلك

ـ  دثبـي  ـحمد ما لاد, قلل: ثبـي ْمـي, قلل: ثبـي ممي, قلل: ثبـي ْمـي, ما ْمـع , ما 21148  

َا نطوف  ّللا   َْول ـعلُن كُمثُل  الاَُبُ َطوت  ات هـُخذَُت مُهـَعْل    ْلهـ  آخهأ  ُخذطوا    يُا اتـ  اما مَـلس, قول  ُ ثُلط ال ذ 

 , قلل: قلك  ثل ضأم  ن لـما مَد نعأه, ْف  ثـ  كمثل مـعن الاب َوت االُية

هَا 21149   يُا ات هـُخذطوا    ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, ما قُْهلن , قوله  ُ ثُهلط ال هذ 

الهذي يهدموه  ها نوف  نطوف  ّللا   َْولـعلُن كُمثُل  الاَُبُ َطوت  قلل: مذا  ثل ضأم  ن لــمَأ   ثُهلط ْل ه 

 ن كمثل مـعن الاب َوت واما ضاعو ال يبَا  

يُا ات هـُخذطوا 21150   ـ  دثبـي يوُس, قلل: ْخَأُل اما ومب, قلل: قلل اما قيد, فهـي قوله  ُ ثُهلط ال هذ 

ُخذَُت مُـَعْل قلل: مذا  ثل ضأم  ن, ال  َا نطوف  ّللا   َْول ـعلن كُمثُل  الاَُبُ َطوت  اتـ  يغبـي ْولـعل مِ مب ِ   

 وع ل كمل ال يغبـي الاب َوت مـعْ ل مذا 
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وُف يقهول    عطوت  يقول: وْف ْضاو الَهـعوت لَُُهـَعنط الاَُبُ َطهوت  لُهَو كهلُطوا يَُاـُهـمط وقول : وْف  َْوُمُا الَـط

ا تاللههـ  قكههأه: لههو كههلف مههءالن الههذيا اتههـخذوا  هها نوف ن ْولههـعلن, ياـههـموف ْف ْولههـعلنمِ الههذي

اتـخذومِ  ا نوف ن فـي قـهة نبهل  ِ مهب ِ, كغبهلن مهـعن الاب َهوت مب هل, ول هب ِ يو ـهوف قلهك, 

موُ ِ ْلـ  ن قلَـ    فـعحلَوف ُْ ِ يبَاوُ ِ ويقأ 

 43- 42اآلية : 
ا ُوَيٍن ُومطهُو الَ  ا نطوُ       ِط ُ ل يَُدمطوُف    ُ يَُاـُ ِط ك  القول فـي تأويـل قول  تاللـ :   َْ ف  ّللا  هع يهزط اَلُح   اُز 

وُف    ـطُ َ ْ ال  اَلاُلل مط مطُ ل ل ـب لس  ُوُ ل يَُاق  ـَُك ارَ ثُللط َُُضأ   ُوت 

ان ار *هلر     ِط  هل يهَدمطوُف فقأْته  مل هة قهأ  ُ يَُاـُهـ ان فـي قأان  قوله : ْف  ّللا  « تُهَدمطوفُ »اخْـو القأ 

ْ ُ هَا »ي هل البهلس مـللْلن مـماب  الـخطلب لـمَأكي قهأيش ْف  ّللا  هَا نطوُ ه      ِط  هل تُهَدمطوُف ْلُهـَع      يَُاـُهـ

ِط  ل يَُدمطوُف مـللـعلن مـماب  الـخَأ ما ار ـِ, ْف ن ياــِ «  ُوَينٍ  ُ يَُاـُـ وقأْ قلك ْمو ممأو: ْف  ّللا 

  ل يدمو مءالن الذيا ْمـ بلمِ  ا ار ـِ  ا نوُ   ا وين 

بدُل, قأان   ها قهأْ مهـللْلن, رف قلهك لهو كهلف خَهأا مها ار هـِ وال*واب  ا القأان  فـي قلك م  

الذيا قكأ ن ُْ  ْمـ  ِ, ل لف ال ال.: ْف ن ياــِ  ل كلُوا يدموف, رف القو. فـي  لل ُزول مهذا 

الـخَأ مــ  َُـي  ن لـِ ي وُوا  واونيا, ْق كلُوا قد مـ وا فَهـلنوا, وُْهـمل يقهلل: ْف ن ياـهـِ  هل 

 دموف ْقا ْريد م  الـخَأ ما  واونيا, ال مما قد مـك ت

فْأويـل ال ال. ْق كلف ار هأ كمهل وصهَبل: ْف ن ياـهـِ ْي هل القهو.  هلل  هل تاَهدوف  ها نوُه   ها   

كِ, ْف ْران ن م ِ لونا, وال يغبـي مهب ِ وهع ل وْف  ثـه  فهـي  وين, وْف قلك ال يبَا ِ وال يضأ 

 مـعن الاب َوت فـي نبُل   مب ل قـة نبل   مب ِ, ُ ثُلط 

ِط يقول: ون الازيز فـي اُْقل    هـما كَهأ مه , وْوهأ  فهـي مَهـلنت     عـ يزط الـُح   وقول : ُومطُو الاُز 

 ا  نعأه فـلتقوا ْي ل الـمَأكوف م  مقلم  مـلميـملف مه  قَهل ُزوله  م هِ, كمهل ُهزل مـلر هـِ الهذيا 

ـع ِ, فإُ  ْف ُزل م هِ مقلمطه  لهـِ تغها مهب ِ ْولهـعل كِ الهذيا قص  ن ق** ِ فـي مذه اللور  مـ

اتـخذتـمومِ  ا نوُ  ْولهـعلن, كمهل لهـِ يطَغها  مهب ِ  ها قهَـ ِ ْولهـعل مِ الهذيا اتهـخذومِ  ها نوُه , 

الـح عـِ فـي تدمـعأه خــق , فمط ـك  ا الْواب ال ال  فـي الـحلل الْـي مالك  صهالح, والهـمءخأ 

أ مالك   ا  كَأ  خــق  م  ْلـ  الـحعا الذي فـي مالك  ال*الح   ا ْخ 

مط ل لـب لس  يقول تاللهـ  قكهأه: ومهذه ار ثهلل, ومهي اروَهـله والبسهل أ    ُك ارَُ ثللط َُُضأ  وقول : ُوتـ 

 ُضأم ل لـبلس يقول: ُـمثـ ل وََُ  ل وُـحْـ   م ل لـبلس, كمل قلل ارمَ :

َا تُبُـ  دا م  ل ُ ثاُل ُمَل تَُذكطُأ الاَُ دُ    بط لـي قلم  ُص َْقتَُضأ   م 

وُف يقهول تاللهـ  قكهأه: و هل ياقهل ُْه  ْصهعب م هذه ار ثهلل الْهـي ُضهأم ل    هـمط ُو ل يَُاقـط ل ْال  الالل 

 لـبلس  ب ِ ال*واب والـحق  فـعـمل ضأمن ل   ثالِ ْال  الاللـموف مـلهلل وآيلت  

 

 44اآلية : 
ب عُا      القول فـي تأويـل قول  تاللـ : َء   ـَمط ط الل ُملُوات  ُوارَرُض م لَلُحق  ْ ف  ف ي قُل ُك الُيُةِ ل   َُخـُُق ّللا 

يقول تاللهـ  قكهأه لبَهـع   هـحمد صهـ  ن مـعه  ولهـِ: خهــق ن يهل  هـحمد اللهموات واررض    

ي قلُك الُيُةِ: يقول ْ ف فـي خــق  قلك لـحوة و ده  بَأنا مخــق ل, ال يَأك  فـي خــق ل وأيك ْف  فـ 

 لـما صدل مـللـحو  ْقا مليب ل, واالُيلت ْقا رآمل 

 45اآلية : 
ِ  ال* الُ ُ ْ ف  ال* الُ ُ تَُبُ هُ  ُمها   ُْلب  ُوُْق  ُا اَل   ُي ْ لَُعُك    القول فـي تأويـل قول  تاللـ :   َاتَلط ُ ل ْطَو  

َكأط ّللا   ُْكَ  َبُ أ  ُولُذ  ََُن  ُواَلمط ِط ُ ل تَُ*بُاطوُف   اَلََُح ط يَُاـُ  َُأط ُوّللا 

ْهلب      هُا ال   هُي ْلُهـَعُك    يقول تاللـ  قكأه لبَـع   ـحمد صـ  ن مـع  ولـِ اتَلط يابـي اقهأْ  هل ْطو  

ههال  يابههـي: وْن  ال*ههال  الْههـي فأضهه ل ن مـههـعك  ِ  ال*  يابههـي  ههل ُْههزل ْلههـعك  هها مههذا القههأآف وْق هه

َبُ أ  محدونمل ْف  ال* ال ُ   تَُبُ   ُما  الََُحَلن  ُوالـمط
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اخْـو ْمل الْأويـل فـي  اب  ال*ال  الْـي قكأت فهـي مهذا الهـموضع, فقهلل ماضه ِ: مبه  م هل   

 القأآف الذي يقأْ فـي  وضع ال*ال , ْو فـي ال*ال   قكأ  ا قلل قلك:

ْمهـع , مها امها ممهأ ْف  ـ  دثبل ْمو كأيب, قلل:  دثبل اما يـملف, ما ْمـي الوفهـلن, مها 21151  

َبُ أ  قلل: القأآف الذي يقأْ فـي الـمللاد   ال* ال ُ تَُبُ   ُما  الََُحَلن  ُوالـمط

 وقلل آخأوف: مل مب  م ل ال*ال   قكأ  ا قلل قلك:  

, ما اما مَهـلس, قوله  21152   , قلل:  دثبل مَد ن, قلل: ثبـي  الوية, ما مــي  ـ  دثبـي مــي 

َبُ أ  يقول: فـي ال*ال   بْ   و زناأ ما  الصي ن  ْف  ال* ال   تَُبُ   ُما  الََُحَلن  ُوالـمط

 دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل:  دثبل خللد مها مَهد ن, مها الاهالن مها الهـملعب, ممها    

َب ُ  أ   ها لهـِ تب ه  صهالت  قكأه, ما اما مَـلس, فـي قول ن ْف  ال* ال ُ تَُبُ ه  ُمها  الََُحَهلن  ُوالهـمط

 ما الَحَلن والـمب أ لـِ يزنن م*الت  ْال  مطَادا 

ـ  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل:  دثبل خللد, قلل: قلل الاهالن مها الهـملعب, مها 21153  

 لمأ  ما مطعة, قلل: قـعـل الما  لاون, ْف فالُل كثـعأ ال*ال , قلل: فإُ ل ال تبَع ْال   ا ًْلم ل 

قلل: ثبل الـحلعا, قلل:  دثبل ْمو  الوية, ما ارممش, ما  للك ما الـحلرث, ما مَد الأ ما    

ما يزيد, ما اما  لاون, قلل:  ا لـِ تأ أه صالت  مـللـماأوف, وتب   ما الـمب أ, لـِ يزنن م هل 

  ا ن ْال  مادا 

ُويَأ, ما الضحل , مها ـ قلل: ثبل الـحلعا, قلل:  دثبل مــي  ما ملوِ ما ال21154   َأيد, ما اط

هال ُ, ُوًلُمهةط »اما  لاون, ما البَـي  صهـ  ن مـعه  ولهـِ ُْه  قهلل:  هع  ال*  َِ يطط  هـُمَا لُهـ ال ُصهال ُ ل 

َبُ أ   ُ  قلل: فقلل « ال* ال   َْف تَُبُ   ُما  الََُحَلن  ُوالـمط أط قلل: قلل لَـعلف قللطوا يل وطاَُعبط ُْصالتطُك تُأَ ط

 ف: ْي ون تأ أه وتب له لَـعل

ـ قلل مــي: و دثبل ْلملمعـل ما  لــِ, ما الـحلا, قلل: قلل رلول ن صـ  ن مـع  21155  

ُا ّللا   ْال  مطَادا»ولـِ:  َِ يَُزنَُن م  ل    َبُ أ  لُـ َِ تَُبُ  ط ُما  الََُحَلن  ُوالـمط  « ُ َا ُصــ  ُصال ِ لُـ

بل اما مــعة, مها يهوُس, مها الهـحلا, قهلل: ال*هال  ْقا لهـِ تب ه  مها  دثبـي ياقوب, قلل:  دث   

 الَحَلن والـمب أ, قلل:  ا تب   صالت  ما الَحَلن والـمب أ, لـِ يزنن  ا ن ْال  مادا 

 دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, ما قْلن  والـحلا, قلال:  ا لـِ تب   صالت  ما    

 أ, فإُ  ال يزنان  ا ن مذلك ْال  مادا الَحَلن والـمب 

وال*واب  ا القول فـي قلك ْف ال*ال  تب   ما الَحَلن والـمب أ, كمل قهلل امها مَهـلس وامها   

  لاون 

فإف قلل قل ل: وكعو تب   ال*ال  ما الَحَلن والـمب أ ْف لهـِ ي ها  ابهـعل م هل  هل يْـهـ  فهـع لف   

ل مـعب  ومهـعا ْتهـعلف الَهوا ش, رف وهغـ  م هل يقطاه  مها الَهغل قـعـل: تب    ا كلف فـع ل, فْـحو

مـللـمب أ, ولذلك قلل اما  لاون:  ا لـِ يطع صالت  لـِ يزنن  ا ن ْال  مادا  وقلك ْف ًلمْ  ل ل 

 ْقل ْ  ْيلمل محدونمل, وفـي ًلمْ  ل ل  زناأ ما الَحَلن والـمب أ 

دثبل يحع  ما لاعد الاطلر, قهلل:  هدثبل ْرًهل , مها ـ  دثبل ْمو  معد الـحم*ي, قلل:  21156  

َبُ أ  قلل: ْقا كبن فـي صال , فأُهن فهـي  اما موف, فـي قول ن ْف  ال* ال ُ تَُبُ   ُما  الََُحَلن  والـمط

 اأوف, وقد  وزتك ما الَحَلن والـمب أ, والَحَهلن: مهو الزُهل  والهـمب أ:  الصهي ن  و ها 

 ن فـي صالت  مـمل يَلد صالت , فال وك  ُْ  ال صال  ل  ْتـ  فـل َة ْو ُمُ*  

َكأط ّللا   َْكَُأط اخْـهو ْمهل الْأويهـل فهـي تأويهــ , فقهلل ماضه ِ:  ابهله: ولهذكأ ن ْيهلكِ    وقول : ُولُذ 

 ْفضل  ا قكأكِ  قكأ  ا قلل قلك:

طلن ما اللل ب, ما مَد ـ  دثبـي ياقوب ما ْمأامعـِ, قلل:  دثبل مَعـِ, قلل: ْخَأُل م21157  

َكأط ّللا   َْكَُهأ قهلل: قـهن: ُاهِ, قهلل:  ن ما رمـعاة, قلل: قلل لـي اما مَـلس: مل تدري  ل قوله  ُولُهذ 

فمل موف قلل: قـن: الْلَـعن والْـحمعد والْ َـعأ فـي ال*ال , وقأان  القأآف وُهـحو قلهك, قهلل: لقهد 

يقهول: قكهأ ن ْيهلكِ مبهد ل ْ هأ مه  ْو ُ ه  مبه  ْقا  قـن قوالِ موَهـل و هل مهو كهذلك, ول به  ُْهـمل

 قكأتـموه ْكَأ  ا قكأكِ ْيله 
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 دثبل اما وكعع, قلل:  دثبل ْمـي, ما لَـعلف, ما مطلن ما اللل ب, ما امها رمهـعاة, مها امها    

 مَـلس قلل: قكأ ن ْيلكِ ْكَأ  ا قكأكِ ْيله 

, ما مَد ن ما رمـعاة, قلل: لألبـي اما مَـلس,  دثبل اما  معد, قلل:  دثبل اأيأ, ما مطلن   

َكأط ّللا   َْكَُأط فقـن: قكأه مـللْلَـعن والْ َـعأ والقأآف  لا, وقكأه مبد الـمهـحلر.  ما قول ن ُولُذ 

فـعحْـوز مب ل, فقلل: لقد قـن قوالِ موعَـل و ل مو كمل قـن, ول ا قكأ ن ْيهلكِ ْكَهأ  ها قكهأكِ 

 ْيله 

ل اما مَلر, قلل:  دثبل ْمو ْ مد, قلل:  دثبل لَـعلف, ما مطلن ما اللل ب, ما مَد ن ما  دثب   

َكأط ّللا   َْكَُأط قلل: قكأ ن لـاَد ْفضل  ا قكأه ْيله   رمـعاة, ما اما مَـلس ُولُذ 

مها ـ  دثبل  ـحمد مها الهـمثب  وامها وكعهع, قهلل امها الهـمثب : ثبهـي مَهد ارمـهـ , وقهلل ا21158  

وكعع:  دثبل مَد ارمــ  قلل:  دثبل ناون, ما  ـحمد ما ْمهـي  وله , قهلل: كبهن قلمهدا مبهد امها 

مَـلس, فولنه رال, فلأل اما مَـلس ما قكأ ن ْكَأ, فقلل اما مَـلس: ال*هال  وال*هو. قهلل: 

َكأط ّللا     َْكَُهأط قهلل: قا  قكأ ن, قلل رال: ُْـي تأكن راالِ فـي ر ــي يقول نعهأ مهذا, قهلل: ُولُهذ 

 قكأ ن الاَـلن ْكَأ  ا قكأ الاَـلن ْيله, فقلل اما مَـلس: صدل ون صل َك 

َُـعأ, قلل: الن رال ْلهـ       دثبل اما  معد, قلل:  دثبل ياقوب القمي, ما ااَأ, ما لاعد ما اط

َكأط ّللا   َْكَُأط قلل: قكأ   ن ل ِ ْكَأ  ا قكأكِ ل  اما مَـلس, فقلل:  دثبـي ما قول ن ُولُذ 

ـ  دثبل اما مَلر, قلل:  دثبل مَد الأ ما, قهلل:  هدثبل  مهلن مها لـهـمة, مها ناون, مها 21159  

َكأط ّللا   َْكَُأط قلل: قكأ ن لـاَد ْفضل  ا قكأه ْيله   م أ ة ُولُذ 

ما  هأقول, مها  ـ  دثبل ْمو مَل. الأفـلمي, قلل:  دثبل اما فضعـل, قلل:  دثبل فضعـل21160  

َِ وقكأ ن ْيلكِ ْكَأ  ا قكأكِ ْيله  ي َْقكطَأكط وُـ  َكأط ّللا   َْكَُأط قلل: مو قول : فـلَقكطأط  مطعة ُولُذ 

َكأط ّللا       , مها امها مَهـلس ُولُهذ  , قلل:  دثبل ْمو صللـن, قلل: ثبـي  الوية, ما مـهـي   دثبـي مــي 

 يله لاَـلنه ْقا قكأوه َْكَُأط  ا قكأكِ ْ

ـ  دثبـي  ـحمد ما ممأو, قلل:  دثبل ْمو ملصِ, قلل:  دثبل معل  و دثبـي الـحلرث, 21161  

َكأط ّللا   َْكَُهأط  قلل:  دثبل الـحلا, قلل:  دثبل ورقهلن امعاهل, مها امها ْمهـي ُهـوعن, مها  هـولمد ُولُهذ 

 قلل: قكأ ن مَده ْكَأ  ا قكأ الاَد رم  فـي ال*ال  ْو نعأمل 

بل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل:  دثبل مَعـِ, ما ناون ما ْمـي مبد, ما  ـحمد ما ْمهـي  دث   

  ول , ما اما مَـلس, قلل: قكأ ن ْيلكِ ْقا قكأتـموه ْكَأ  ا قكأكِ ْيله 

ُمَعــة, مها ْمهـي  مهز , مها اهلمأ, 21162   ـ  دثبل القللِ, قلل:  دثبل الـحلعا, قلل:  دثبل ْمو تـط

 مل أ, ما ْمـي قأ , ما لــملف,  ثـ  ما 

ـ  دثبل ْمو مَل. الأفـلمي, قلل:  دثبل ْمو ْلل ة, قلل: ثبـي مَد الـحمعد ما ااَهأ, مها 21163  

, قههلل: لههمان ْمههـل الههدرنان, يقههول:  ْال »صللههـن مهها ْمههـي ُمأيههب, مهها كثههـعأ مهها  ههأ   الههـحضأ ي 

كِ, ْخَأكِ مخعأ ْمملل ِ وْ َ ل ْلـ   ــع  ِ, وْرفا  هل فهـي نراهلت ِ, وخعهأ  ها ْف تغهزوا مهدو 

فْضأموا ْمبلق ِ, وخعأ  ا ْمطلن الدُلُـعأ والدرامِف قللوا:  ل موف قلل: قكأكِ رم ِ, وقكأ ن 

 « ْكَأ

ـ  دثبل اما وكعع, قلل:  دثبل ْمـي, قلل:  دثبل لَـعلف, ما اهلمأ, مها مهل أ, مها ْمهـي 21164  

َكأط ّللا      َْكَُأط قلل: قلل قكأ ن ْيل  ْكَأ  ا قكأكِ ْيله قأ  , ما لــملف ُولُذ 

ـ قلل: ثبـي ْمـي, ما ْلأا عـل, مها اهلمأ, مها مهل أ, قهلل: لهألن ْمهـل قهأ , مها قوله  21165  

َكأط ّللا   َْكَُأط قلل: قكأ ن ْيلكِ ْكَأ  ا قكأكِ ْيله   ُولُذ 

ـولمد وم أ ة قلال: قكهأ ن ْيهلكِ ْكَهأ ـ قلل: ثبل ْمـي, ما ْلأا عـل, ما المأ, ما  21166  

  ا قكأكِ ْيله 

وُ هـي     قلل: ثبل اما فضعهـل, مها  طهأف, مها مطعهة, مها امها مَهـلس, قهلل: مهو كقوله : فـلَقكطأط

َِ فذكأ ن ْيلكِ ْكَأ  ا قكأكِ ْيله   َْقكَأكط

, ما قا د , ما ملصِ, مها وقهـعق, مها مَهد ن ولُه    َكأط ّللا   َْكَُهأط قهلل: قلل: ثبل  لا ما مــي  ذ 

 قكأ ن الاَد ْكَأ  ا قكأ الاَد لأم  
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ـ قلل: ثبل ْمو يزيد الأاقي, ما ياقوب, ما ااَهأ, مها وهاَة, قهلل: قكهأ ن ل هِ ْكَهأ 21167  

  ا قكأكِ ل  

 وقلل آخأوف: مل  اب  قلك: ولذكأكِ ن ْفضل  ا كل  وين  قكأ  ا قلل قلك:  

مَلر, قلل:  دثبل مَد الأ ما, قلل:  دثبل ممأ ما ْمـي قا د , مها الاعهزار  ـ  دثبل اما21168  

َكأط ّللا    ما  أيث, ما رال, ما لـهـملف, ُْه  له ل: ْي  الامهل ْفضهلف قهلل: ْ هل تقهأْ القهأآف ُولُهذ 

: ال وين ْفضل  ا قكأ ن   َْكَُأط

ل مـهـي مها معهلش, قهلل:  هدثبل ـ  دثبل اما  معد ْ مد ما الـمغعأ  الـحم*ي, قلل:  هدثب21169  

الــعث, قلل: ثبـي  الوية, ما رمـعاة ما يزيد, مها ْلملمعهـل مها مَهـعد ن, مها ْ.  الهدرنان, ُْ هل 

َكأط ّللا   َْكَُأط فإف صــعن ف و  ا قكأ ن, وْف صمن ف و  ا قكأ ن, وكل  خعهأ تامـه   قللن: ُولُذ 

 ا قكأ ن, وْفضل قلك تلَـعنط ن ف و  ا قكأ ن وكل وأ  تـوْبَ  ف و  

َكأط ّللا   َْكَُهأط قهلل: ال وهين 21170   ـ  دثبل مَأ, قلل:  دثبل يزيد, قلل:  دثبل لاعد, ما قُْلن  ُولُذ 

ي قهلل: لهذكأ ن: وُْه  لهـِ ي*هَ   َكأ  ِ  ال* ال ُ ل ذ  ْكَأ  ا قكأ ن, قلل: ْكَأ اروعلن كـ ل, وقأْ ْق 

 ُْ  ْكَأ مبد القْلل ْال  

ـه  هدثبل امها وكعهع, قهلل:  هدثبل ْمهـي, مها ارممهش, مها ْمهـي ْلهحلل, قهلل: قهلل راههل 21171  

 للــملف: ْي  الامل ْفضل, قلل: قكأ ن 

ل الهذي قكأُهله والثلُهـي  قكهأ  ها    وقلل آخأوف: مو  ـحْـمل لـوا عا امعال, يابوف القول ارو 

 قلل قلك:

 دثبل امها مـهـعة, مها خللهد, مها م أ  هة, مها امها مَهـلس, فهـي ـ  دثبـي ياقوب, قلل: 21172  

َكأط ّللا   َْكَُأط قلل: ل ل وا لف: قكهأ ن ْكَهأ  هـمل لهواه, وقكهأ ن ْيهلكِ ْكَهأ  ها قكهأكِ  قول  ُولُذ 

 ْيله 

  دثبل ْمو كطُأيب, قلل:  دثبل ْلملمعـل ما ْمأامعـِ, قلل:  دثبل خللد الهـحذ ان, مها م أ  هة, مها   

َكأط ّللا   َْكَُأط قلل: ل هل وا هلف: قكهأ ن ْيهلكِ ْكَهأ  ها قكهأكِ ْيهله, وقكهأ ن  اما مَـلس فـي: ُولُذ 

أ.   مبد  ل  ط

 وقلل آخأوف: مل  اب  قلك: لذكأ ن الاَد فـي ال*ال  ْكَأ  ا ال*ال   قكأ  ا قلل قلك:  

ا عـل, مها الل هد ي مها ْمهـي  للهك, فهـي ـ  دثبل اما وكعع, قلل:  دثبل مَـعد ن, ما ْلأ21173  

َكأط ّللا   َْكَُأط قلل: قكأ ن الاَد فـي ال*ال , ْكَأ  ا ال*ال    قول  ُولُذ 

وقلل آخأوف: مل  اب  قلك: ولـ*هال  الْهـي ْتهـعن ُْهن م هل, وقكهأ  ن فهـع ل ْكَهأ  هـمل ُ ْهك   

 ال*ال   ا الَحَلن والـمب أ 

لـمغعأ  الـحم*ي, قهلل:  هدثبل يحعه  مها لهاعد الاطهلر, قهلل:  هدثبل ـ  دثبـي ْ مد ما ا21174  

َبُ أ  والهذي ُْهن فهـع   ها  هال ُ تَُبُ ه  ُمها  الََُحَهلن  ُوالهـمط ْرًل , ما اما موف, فـي قهول ن ْف  ال* 

 قكأ ن ْكَأ 

ن ْيهلكِ  قلل ْمو ااَأ: وْوَ  مذه ارقوال مهـمل نل  مـهـع  ,هلمأ الْبزيهـل قهول  ها قهلل: ولهذكأ  

 ْفضل  ا قكأكِ ْيله 

ِط  ل تَُ*بُاطوُف يقول: ون ياــِ  هل ت*هباوف ْي هل البهلس فهـي صهالت ِ  ها ْقل هة    ط يَُاـُـ وقول : ُوّللا 

 دونمل, وتأ  قلك ونعأه  ا ْ وركِ, ومو  ـولقي ِ مــ  قلك, يقول: فـلتقوا ْف تضعاوا وهع ل 

  ا  دونمل, ون ْمــِ 
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