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 46اآلية : 
يَا َ  ََ هواَ  َو هَي ََْإَسهَا بو ل الله َو وي  َِهاالو بو ل بوهالِل هَل اَلكو ََ لََواَ َْ ُو القول فـي تأويـل قوله  تعالهـ :   ََو َ تََاها

َل بولََيَكَم َوبولَـََهنَا َوبو  َل بولََينَا َوَْنزو َي َْنزو َو َنَهَم َوقَولََواَ آَمنلا بوالل دٌ َونََحَا لَ َ َمَس وَ وَن {.مو  لَـََهَكَم َواإو

هَل     ََ لَوا ْيهها الهـ ومنون بهـار وبرسهول  الهـيهوُ والنوهارأه وَهم ْ ُو يقول تعالـ  ذكره: َو  تَهـاا

َي َْإَسَا يقول: ب ل بـالـا يـل ما القوله وَو الهداا  بلهـ  ب باياته ه والِنبهـي   َو ي  ـو ِاالو ب ل بـالِل الكو

   َإاا .ا ـ

َنَهَم اخِ ف َْل الِأويـل فـي تأويـ   فقال بعضهم: معناه: ب ل الهَيا ْبهوا    يَا َ  َـَ وا مو َو وقول : ب ل الل

وا لكههم بءااهها  الههـازيةه ونوههبوا ُون ذلهه  لكههم إربههـاه فههءنهم   ههـ ةه فأول هه   ههاُلوَم  ْن يقههرل

 بـالسيف إِـ  يس ـ وا ْو يعاوا الـازية. ذكر ما قال ذل :

ـ إدثنـي ا ـيل با سهله قال: إدثنا يزيده اا سفـيانه اها خوهيفه اها مهـااَده فهـي 21175  

يَا َ  َـَ وا منهَم قال: ما قاتل ولـم يَعه   َو َي َْإَسَا ب ل الل َو ي  ـو ِاالو ب ل بـالِل َل الكو ََ لَوا ْ ُو قول : َو  تَـاا

 الـازية.

اا خويفه اا مـااَده بنـحوه. ب ل ْن  قال: ما إدثنا ابا وكيعه قال: ثنـي ْبـيه اا سفـيانه    

 قات   ولـم يعا  الـازية.

ـ إدثنـي مـح د با ا روه قال: إدثنا ْبو ااصمه قال: إدثنا ايس  وإدثنـي الـحارثه 21176  

هَل  ََ لَوا ْ ُو قال: إدثنا الـحساه قال: إدثنا ورقا    يعاه اا ابا ْبـي نهـاي,ه اها مهـااَد َو  تَهـاا

ِا هنَهَم فهـانِوروا الكو يَا َ  َهـَ وا مو َو اه فقولهوا خيهراه ب ل الله َي َْإَسَا قال: بن قهالوا رهرل َو ي  ـو الو ب ل بـالِل

 منهم.

ـ إدثنـي مـح د با ا روه قال: إدثنا ْبو ااصمه قال: إدثنا ايس  وإدثنـي الـحارثه 21177  

يَا قال: إدثنا الـحساه قال: إهدثنا ورقها    يعهاه اها ابها ْبهـي نهـاي َو ,ه اها مهـااَده قوله  ب ل الله

َنَهَم قال: قالوا مع ب بل ه ْو ل  ولده ْو له  رهري ه ْو يهد ب َمَو ولهةه ْو ب فقهـيره ْو آذََوا  َ  َـَ وا مو

 مـح دا ص   ب ا ي  وس مه قال: َم َْل الكِاال.

ـمه اهها سههعيد َو  ـهه إههدثنا ابهها وكيههعه قههال: إههدثنا يحيهه  بهها آُاه اهها رههري ه اهها سالهه21178  

هَنَهَم قهال: َْهل الهـحراله َمهَا   اههد  يَا َ  َـَ وا مو َو َي َْإَسَاه ب ل الل َو ي  ـو ِاالو ب ل بـالِل َل الكو ََ لَوا ْ ُو تَـاا

َل  بـالسيف. ُو  ل ه  ا

ِههاالو الههَيا قههد آمنههوا بهه ه واتبعههوا رسههول  فـيههـ ا    ههَل الكو ََ لَوا ْ ُو وقهال آخههرون: معنهه  ذلهه : َو  تَههـاا

هَنَهَم. فأقهاموا ا هـ  كفهرَمه ْخبر يَا َ  َهـَ وا مو َو َي َْإَسَاه ب ل الل َو وكم ان  مـ ا فـي كِبهم ب ل بـالِـي 

 وقالوا: ََه ا َية َمـَحَك ةه ولـيست بـ نسوخة. ذكر ما قال ذل :

لَوا 21179ْ   ُو هَل ـ إدثنـي يونسه قال: ْخبرنا ابا وَبه قال: قال ابا زيهده فهـي قوله : َو  تَهـاا ََ

هَي َْإَسهَا قهال: لهـيست بههـ نسوخةه   ينبوهي ْن تهـااُل مها آمها مهنهمه لع هههم  َو وهـي  ِهاالو ب ل بـالِل الكو

يحسنون ري ا فـي كِاال به   تع هـ   ْنهته فهـ تهـااُل ه و  ينبوهي ْن تهـااُل ب ل الهَيا   هـ واه 

بـالسيف. قهال: وَهو   يههوُ. قهال: ولهـم الـ قـيـَم منهم ا ـ  ُين . فقال: َو الَي يَااََُله ويَقال ل  

يكا بدار الهارة ما النوارأ ْإده بنـ ا كانوا يهوُا َم الَي ك ـل وا وإالفوا رسول ب ص   ب 

 ا ي  وس مه وغدرت النضير يوا ََْإده وغدرت قَريظة يوا األإزاال.

  وسه م بهـالقِاله وقهالوا: َهي وقال آخرون: بل نزلت ََه ا َية قبل ْن يومر النبـيل ص   ب ا ي  

. ذكر ما قال ذل : رو و َو  بـالـيََواو ا َخو نَوَن بـاّللل يَا   يََومو َو  منسوخة نسخها قول : قاتو َوا الل

ِاالو 21180   َل الكو ََ لَوا ْ ُو ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قَِاُةه قول  َو  تَـاا

َي ْإَ  َو ي  ـو َسَا ثم نسخ بعد ذل ه فأمر بقِالهم فـي سورة برا ةه و  مـااُلة ْردل مها السهيف ب ل بـالِل

وا  ْن يقات وا إِـ  يشههدوا ْن   بله  ب ل به وْن مهـح دا رسهول ب صه   ب ا يه  وسه مه ْو يقهرل

 بـالـَخراج.
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يَا َ  ـ َ    َو َنَهَم: ب ل الَيا امِنعوا وْولـ  ََه األقوال بـالووااله قول ما قال: ان  بقول  ب ل الل وا مو

 ما ُْا  الـازيةه ونوبوا ُونها الـحرال.

فءن قال قائهل: ْو غيهر  الهـم مها َْهل الكِهااله ب ل مها لهـم يهوُل الهـازيةن قـيهـل: بن   هيعهم وبن   

كانوا ألنفسهم بكفرَم بـاره وتكَيبهم رسهول  مهـح دا صه   ب ا يه  وسه مه َ  َهـ ةه فءنه  لهـم يعها 

َنَهَم َ َ ـَم ْنفسهم. وبنـ ا ان  ب : ب ل الَيا   ـ وا منهم َْل اإليهـ ان بهـار ب يَا َ  َـَ وا مو َو قول  ب ل الل

 ورسول  مـح د ص   ب ا ي  وس مه فءن ْول    اُلوَم بـالقِال.

ن ل ـ ومنـي   ا باهدال   هـ ة وبنـ ا ق نا: ذل  ْولـ  األقوال فـي  بـالووااله ألن ب تعالـ  ذكره ْذو

هَنَهَم ف ع هوا بذ كهان قهد ْذن لههم فهـي  يَا َ  هـَ وا مو َو َْهل الكِهاال بويهر الهَي َهو ْإسهاه بقوله  ب ل الله

 دالهمه ْن الَيا لـم يوذن لهم فـي  دالهم ب ل بـالِـي َي ْإسهاه غيهر الهَيا ْذن لههم بهَل  فهـيهمه 

ه ألنه  بذا  ها  بويهر وْنهم غير الـ وماه ألن الـ وما مهنهم غيهر  هائز  داله  ب  ل فهـي غيهر الهـح ل

. فهءذ كهان ذله  كهَل ه تبهـيا ْن    ه فقد صار فـي معن  الظ ـ ة فـي الهَي خهالف فهـي  الهـح ل الـح ل

ِاالو َْل اإليـ ان منهمه وكَل    معن  لقهول  لَوا ََْل الكو ُو معن  لقول ما قال: ان  بقول  َو  تَـاا

مر بـالقِاله وزام ْنها منسهوخةه ألنه    خبهر بهَل  يقاهع العهَره ما قال: نزلت ََه ا َية قبل األ

 و  ُ لة ا ـ  صحِ  ما فارة اقل.

وقد بـيلنا فـي غير موضع ما كِابناه ْن    ياوز ْن يحكم ا ـ  إكم ب فـي كِابه  بأنه  منسهو    

 ب ل بحاة ياب الِس ـيـم لها ما خبر ْو اقل.

دٌه ونَـحَا لَ َ َمَس وـَ وَن يقول وقول : َوقَولَوا آَمنلا بـ   َل بلَـَيَكَمه َوبلََهنا وبلَهَكَم َواإو َل بلَـَينا وََْنزو ي ََْنزو َو الل

تعالـ  ذكره ل ـ ومنـيا ب  وبرسول ه الَيا نهاَم ْن يااُلوا َْل الكِاال ب ل بـالِـي َي ْإسا: بذا 

 ا يههـ كا وياههوز ْن يكونههوا فههـي  إههدثكم َْههل الكِههاال ْيههها القههوا اهها كِههبهمه وْخبههروكم انههها بههـ

ي  َو نلها بوهـالل صاُقـياه وْن يكونوا فـي  كاذبـياه ولهـم تع هـ وا ْمهرَم وإهالهم فهـي ذله  فقولهوا لههم آمل

دٌ يقول: ومعبوُنا ومعبوُكم  َل بلَـَيَكَم مـ ا فـي الِوراة واإلنـايـل َوبلََهنا وبلَهَكَم َواإو َل بلَـينا وَْنزو ََْنزو

لَ َ َمَس وـَ وَن يقول: ونـحا ل  خاضعون مَِل ون بـالاااة فـيـ ا ْمرنا ونهانا. وبنهـحو  واإد ونَـَحاَ 

 الَي ق نا فـي ذل ه  ا  األثر اا رسول ب ص   ب ا ي  وس م. ذكر الرواية بَل :

ه اا يحيه  بها 21181   ـ إدثنا مـح د با الـ ثن ه قال: إدثنا اث ان با ا ره قال: ْخبرنا ا ـيل

ـي كثـيره اا ْبـي س ـ ة اا ْبـي َريرةه قهال: كهان َْهل الكِهاال يقهر ون الِهوراة بـالعبرانهـيةه ْب

ههَل »فههـيفسرونها بـالعربههـية ألَههل اإلسههـاه فقههال رسههول ب صهه   ب ا يهه  وسهه م:  ََ   تََوههدلقَوا ْ

َل بلَـَينا وَْ  ي ََْنزو َو َََمه َوقَولَوا آَمنلا بـالل ِاالو َو  تََكَلبَو هدٌه ونَهـَحَا لَه َ الكو َل بلَهـَيَكَمه َوبلَهنها وبلَهَكهَم َواإو َنهزو

 «.َمَس وـَ ونَ 

ـ إدثنا ابا بشاره قال: إدثنا ْبو ااصمه قال: إدثنا سفـيانه اا سعد بها ببراَيهـمه اها 21182  

ااا  با يساره قال: كان ناس ما الـيهوُ يحدثون ناسا ما ْصحاال النبـيل صه   ب ا يه  وسه مه 

َل بلَـَيَكمَ » فقال: َل بلَـَينا وََْنزو ي ََْنزو َو َََمه َوقَولَوا آَمنلا بـالل َََم َو  تََكَلبَو  «.  تََودلقَو

ـ قال: ثنا ْبو اامره قال: إدثنا سفـيانه اا س ـيـ انه اا ا ارة با ا يره اا إريه  21183  

يههدوكم وقهد ضه واه بمها ْن  با  هيره اا ابد به قال:   تسألوا َْل الكِاال اا ري ه فءنهم لا

تكَبوا بح ل ْو تودلقوا ببـاطله فءن  لـيس ْإد ما َْل الكِاال ب ل وفـي ق ب  تالـية تداوه بلـ  ُين  

 كِالـية الـ ال. وكان مـااَد يقول فـي ذل  ما:

ـهه إدثنههـي بهه  مههـح د بهها ا ههروه قههال: إههدثنا ْبههو ااصههمه قههال: إههدثنا ايسهه  وإدثنههـي 21184  

ال: إدثنا الـحسا قال: إدثنا ورقا    يعاه اا ابا ْبـي نـاي,ه اا مـااَده قوله : ب ل الـحارثه ق

َنَهَم قال: قالوا مع ب بل ه ْو ل  ولده ْو ل  رري ه ْو يد ب مو ولهةه ْو ب فقهـيره ْو  يَا َ  َـَ وا مو َو الل

ل بلَـَينا وََْنزو  ي ََْنزو َو  َل بلَـَيَكَم لـ ا لـم يقل ََا ما َْل الكِاال.آذوا مـح داه وقَولَوا آَمنلا بـالل

 47اآلية : 
نَوَن بوه و  َِااَل يََومو َََم اَلكو يَا آتََينَا َو َِااَل فَالل هَا القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   ََوَكََلوَ  َْنَزَلنَا بولََيَ  اَلكو  َومو

َا بو و َوَما يََاَحدَ بوايَاتونَا بو ل الَ   َكافوروَن {.ََـََوآل و َما يََومو
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يقول تعالـ  ذكره: ك ا ْنزلنا الكِب ا ـ  َما قب   يا مـح د مها الرسهل َكهَلَ  َْنَزَلنها بلَهـَيَ  َهَا    

َا بوه و  ََهَو  و َمهَا يَهَومو هَا  ه َومو نَوَن بوه و ِااَل ما قب   ما بنـي بسرائيـل يََومو َََم الكو يَا آتَـَينا َو ِااَله فـالل الكو

َههم بههـيا  هرانههـي  الههـيوا مهها يههوما بهه  كعبههد ب بهها سههـاه ومهها آمهها يقههول: ومهها َههو   الههَيا 

 برسول  ما بنـي بسرائيـل.

وقول : َوما يََاَحهدَ باياتونها ب ل الكهافوَروَن يقهول تعالهـ  ذكهره: ومها ياحهد بأُلِنها وإاانها ب ل الهَي   

 ك ا:ياحد نع نا ا ـي ه وينكر توإيدنا وربوبـيِنا ا ـ  ا ـم من  اناُا لنا. 

ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قَِاُة َوما يََاَحدَ باياتونا ب ل الكهافوَروَن 21185  

 قال: بنـ ا يكون الـاحوُ بعد الـ عرفة.

 48اآلية : 
َِهاالال َو َ تََخاله َ بويَ و  ها كو ه و مو ها قََب و ينوهَ  بوذا   لَرتَهااَل القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   ََوَما َكنَت تََِ َو مو

 اَلَ َباو َوَن {.

َا قََب و و يعنـي ما قبهل َهَا الكِهاال الهَي     يقول تعالـ  ذكره: َوما َكَنَت يا مـح د تََِ َوا يعنـي تقرْ مو

يلها بذا  ينوَ  يقهول: ولهـم تكها تكِهب بـيهـ ين ه ولكنه  كنهت ْمل يَهـ و َِهاالال َو  تَهـَخال َ بـو َا كو ْنزلِ  بلـي  مو

تااَل الـَ َباو َوَن يقول: ولو كنت ما قبل ْن يَهوَإ  بلهـي  تقهرْ الكِهااله ْو تهـخا  بـيهـ ين ه بذن  رَ 

 رتاال: يقول: بذن لش ل بسبب ذل  فـي ْمركه وما   ِهم ب  ما اند ربه  مها َهَا الكِهاال الهَي 

لـيا. وبنـحو الَي ق نا فـي ذل   تِ وه ا ـيهم الـ با ون القائ ون بن  ساع وكهانةه وبن  ْساطير األول

 قال َْل الِأويـل. ذكر ما قال ذل :

ـ إدثنـي مـح د با سعده قال: ثنـي ْبـيه قال: ثنـي ا يه قال: ثنـي ْبـيه اا ْبـي ه اا 21186  

ينوَ  بذا  َرتااَل الـَ َباو  يَـ و ِاالاله َو  تَـَخال َ بـو َا كو َا قََب و و مو  َوَن قهال: ابا ابـاسه قول  َوما َكَنَت تََِ َو مو

يا   يقرْ ري ا و  يكِب.  كان نبـيل ب ص   ب ا ي  وس م ْمل

هَا قََب وه و 21187   ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قَِاُةه قول  َومها َكَنهَت تََِ َهو مو

ينوَ  قال: كان نبـيل ب   يقرْ كِابهـا  يَـ و ِاالاله َو  تَـَخال َ بـو َا كو قب ه ه و  يخاه  بـيهـ ين  قهال: كهان مو

: الَي   يكِب. ياه واألميل  َْمل

ـ إدثنا ابا وكيعه قال: إدثنا ْبو ْسامةه اها بُريهس األوُيه اها الهـحكمه اها مهـااَد 21188  

ينوَ  قال: كان َْهل الكِهاال ياهدون فهـي ك يَـ و ِاالاله َو  تَـَخال َ بـو َا كو َا قََب و و مو ِهبهم ْن َوما َكَنَت تََِ َو مو

 النبـيل ص   ب ا ي  وس م   يخ ل بـيـ ين ه و  يقرْ كِابـاه فنزلت ََه ا َية.

 وبنـحو الَي ق نا ْيضا فـي قول  بذا  َرتااَل الـَ َباو َوَن قالوا. ذكر ما قال ذل :  

او َوَن بذن ـ إدثنا بشره قال: إهدثنا يزيهده قهال: إهدثنا سهعيده اها قَِهاُة بذا  َرتهااَل الهـَ بَ 21189  

 لقالوا: بنـ ا ََا ري  تع ـل   مـح د ص   ب ا ي  وس م وكِب .

ـ إدثنـي مـح د با ا روه قال: إدثنا ْبو ااصمه قال: إدثنا ايس  وإدثنـي الـحارثه 21190  

قال: إدثنا الـحساه قال: إدثنا ورقا    يعاه اا ابها ْبهـي نهـاي,ه اها مهـااَده فهـي قهول ب بذا 

 الـَ َباو َون قال قريش.  َرتاالَ 

 49اآلية : 
َ َم َوَما يََاَحدَ بوايَاتونَه يَا َْوتَواَ اَلعو َو َََو آيَاٌت بَيلنَاٌت فوي َصدَورو الل ا القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   َبََل 

 بو ل الظلالوَ وَن {.

َََو آياٌت بَـيلناٌت فو     َ هـَم فقهال اخِ ف َْل الِأويـل فـي الـ عنـيل بقول : بََل  يَا َْوتَهوا العو َو ـي َصدَورو الل

بعضهم: ان  ب  نبـيل ب ص   ب ا ي  وس مه وقهالوا: معنه  الكهـا: بهل و هوُ َْهل الكِهاال فهـي 

ه آيهات بهـينات فهـي صهدورَم.  كِبهم ْن مـح دا ص   ب ا ي  وس م   يكِهب و  يقهرْه وْنه  ْمهيل

 ذكر ما قال ذل :

 د با سعده قال: ثنـي ْبـيه قال: ثنـي ا يه قال: ثنـي ْبـيه اا ْبـي ه اا ـ إدثنـي مـح21191  

َ ـَم قال: كان ب تعالـ  ْنهزل رهأن  يَا َْوتَوا العو َو ي َصدَورو الل َََو آياٌت بَـيلناٌت فـو ابا ابـاسه قول  بََل 
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 ع ه  لههم آيهةه فقهال مـح د ص   ب ا ي  وس م فـي الِوراة واإلنـايـل ألَل الع ـم وا هـ   لههمه و

ت  ْن يخرج إيا يخرج   يع ـم كِابـاه و  يخا  بـيـ ين ه وَي ا َيات البـينات.  لهم: بن آية نبول

ـ َإدثت اا الـحسياه قال: س عت ْبـا معاذ يقول: ْخبرنا ابهـيده قهال: سه عت الضهحاك 21192  

ِاالال  َا كو َا قََب و و مو قال: كان نبـيل ب   يكِب و  يقهرْه وكهَل   عهل  يقول فـي قول  َوما َكَنَت تََِ َو مو

ب نعِ  فـي الِوراة واإلنـايـله ْنه  نبهـيل ْمهيل   يقهرْ و  يكِهبه وَهي ا َيهة البهـينة فهـي صهدور 

 الَيا ْوتوا الع ـم.

ََهَو آيهاٌت بَهـيلناٌت فوهه21193   ـي ـه إهدثنا بشهره قهال: إهدثنا يزيههده قهال: إهدثنا سهعيده اها قَِههاُة بَهَل 

ت . َ ـَم ما َْل الكِاال صدلقوا بـ ـح د ونعِ  ونبول يَا َْوتَوا العو َو  َصدَورو الل

ََهَو آيهاٌت 21194   ـ إهدثنا القاسهمه قهال: إهدثنا الهـحسياه قهال: ثنهـي إاهاجه اها ابها َ هَريَه بَهَل 

نة فهـي صهدور بَـيلناٌت قال: ْنزل ب رأن مـح د فـي الِوراة واإلنـايـل ألَل الع ـمه بل َو آيهة بهـي

 الَيا ْوتوا الع ـمه يقول: النبـيل ص   ب ا ي  وس م.

وقال آخرون: ان  بَل  القرآنه وقالوا: معن  الكـا: بهل َهَا القهرآن آيهات بهـيلنات فهـي صهدور   

 الَيا ْوتوا الع ـم ما الـ ومنـيا بـ ـح د ص   ب ا ي  وس م. ذكر ما قال ذل :

ل: إدثنا الـحسياه قال: إدثنا ْبو سفـيانه اا مع ره قال: قال الـحساه ـ إدثنا القاسمه قا21195  

َ ـَم القرآن آيات بـينات فهـي صهدور الهَيا  يَا َْوتَوا العو َو ي َصدَورو الل َََو آياٌت بَـيلناٌت فـو فـي قول : بََل 

 ْوتوا الع ـمه يعنـي الـ ومنـيا.

ان  بَل : بل الع ـم بأن  ما كنت تِ و ما قبل وْولـ  القولـيا فـي ذل  بـالوواال قول ما قال:   

 ََا الكِاال كِابـاه و  تـخا  بـيـ ين ه آيات بـينات فـي صدور الَيا ْوتوا الع ـم ما َْل الكِاال.

يَا َْوتَهوا    َو َََو آيهاٌت بَهـيلناٌت فوهـي َصهدَورو الله وبنـ ا ق ت ذل  ْولـ  الِأويـ ـيا بـا َيةه ألن قول : بََل 

َ ـ َم بـيا خبريا ما ْخبـار ب اا رسول  مـح د ص   ب ا ي  وس مه فهو بأن يكون خبرا ان  العو

 ْولـ  ما ْن يكون خبرا اا الكِاال الَي قد انقض  الـخبر ان  قبل.

ة مهـح د صه   ب ا يه     وقول : َوما يََاَحدَ باياتونا ب ل الظلالوـَ وَن يقول تعالـ  ذكهره: مها ياحهد نبهول

وُْلِ ه ويَنكر الع ـم الَي يع ـم ما كِب ب الِـي ْنزلها ا ـ  ْنبـيائ ه ببع  مـح د ص   ب وس م 

. ت  ومبعث  ب ل الظالـ ونه يعنـي الَيا   ـ وا ْنفسهم بكفرَم بـار ازل و لل  ا ي  وس م ونبول

 50اآلية : 
َل اَ  و َوبونلَ ا القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   ََوقَالَواَ لََو َ َْنزو ندَ ّللال بل و قََل بونلَ ا ا َيَاَت او ا رل  ََي و آيَاٌت مل

بويٌا {. يٌر مل َو  َْنَاَ نَ

يقول تعالـ  ذكره: وقالت الـ شركون ما قريش: َـ ْنزل ا ـ  مـح د آية ما رب  تكون إاة    

 ا ا َيات انهد ب   يقهدر ر ا ـينا ك ا  ع ت الناقة لوالـ,ه والـ ائدة آية لعيس ه قل يا مـح ده بنـ

يٌر َمبوهـيٌا وبنهـ ا ْنها نهَير لكهم ْنهَركم بهأس ب واقابه  ا هـ   َو ا ـ  اإلتـيان بها غيهره َوبنهـَ ا ْنَها نَه

 كفركم برسول . وما  ا كم ب  ما اند ربكم مبـيا يقول: قد ْبـان لكم بنَاره.

 51اآلية : 
َم بونل فوي ذَلوَ  لََرَإَ هة  القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   َََْولََم يَ  َِااَل يََِ ََ  َا ََيهو َم َْنلا َْنَزَلنَا َا ََيَ  اَلكو َكفوهو

نَوَن {. َكَرَأ لوقََواال يََومو  َوذو

يقول تعالـ  ذكره: ْو لـم يكف َهو   الهـ شركيا يها مهـح ده القائ هـيا: لهو  ْنهزل ا هـ  مهـح د    

َم ص   ب ا ي  وس م آية ما رب ه ما ا َ  ِهااَل يََِ َهـ  َا َهـَيهو يهات والهـحاَ ْنلها َْنَزَلنها َا َهـَيَ  َهَا الكو

يقههول: يَقههرْ ا ههـيهم بنل فوههـي ذلههَ  لََرَإَ ههة  يقههول: بن فههـي َههَا الكِههاال الههَي ْنزلنهها ا ههـيهم لرإ ههة 

 ل ـ ومنـيا ب  وذكرأ يَِكرون بـ ا فـي  ما ابرة واظة.

ما ما ْصحاال رسول ب ص   ب ا ي  وسه م انِسهخوا وذَكر ْن ََه ا َية نزلت ما ْ ل ْن قو  

 ري ا ما بعض كِب َْل الكِاال. ذكر ما قال ذل :

ـ إدثنا القاسمه قال: إدثنا الـحسياه قهال: ثنهـي إاهاجه اها ابها َ هَريَه اها ا هرو بها 21196  

م بكِب قد كِبوا ُيناره اا يحي  با  عدة ْن ناسا ما الـ س ـ يا ْتوا نبـيل ب ص   ب ا ي  وس 
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كفهـ  بهها إ اقهة قهواه ْو ضهـلة »فـيها بعض ما يقول الـيهوُه ف ـ ا ْن نظر فـيها ْلقاَاه ثهم قهال: 

فنزلت: َْو لَـَم «ه قواه ْن يرغبوا ا ا  ا َم ب  نبـيهمه بلـ  ما  ا  ب  غير نبـيهم بلـ  قوا غيرَم

ِااَل يََِ َـ َم ْنلا َْنَزَلنا َا َـَيَ  الكو نَوَن.يََكفوهو َكَرأ لوقََوا يََومو ي ذلَ  لََرَإَ ة  َوذو َم بنل فـو    َا َـَيهو

 52اآلية : 
يدا  يََع ََم َمها فوهي السلهَ اَواتو َواألَر و  و بََينوي َوبََينََكَم َرهو القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   َقََل َكفََ  بواّللل

و  لو َوَكفََرواَ بواّللل يَا آَمنَواَ بواَلبَاطو َو َروَن {.َوالل َََم اَلَخاسو   ََْولَـَ وَ  

يقول تعالـ  ذكره لنبـي  مـح د ص   ب ا ي  وس م: قل يا مـح د ل قائ ـيا ل : لو  ْنزل ا ـي     

ه ألن   آية ما رب ه الـااإديا باياتنا ما قوم : كفـ  ب يا َو   بـينـي وبـينكم راَدا لـي وا ـيل

اله ويع هـم مها فهـي السه وات ومها فهـي األر ه   يخفهـ  ا هـي  رهي  يع ـم الـ ـح ل منا ما الهـ ب

ه والهـ بال  فـيه اه وَو الـ ـاازي كل فري  منا بهـ ا َهو َْ ه ه الـ هـح ل ا هـ  ثبهـات  ا هـ  الهـح ل

وا به  وكفهروا به .  لو يقهول: صهدلقوا بهـالشركه فهأقرل يَا آَمنَوا بـالبـاطو َو ا ـ  بـاط  ه بـ ا َو َْ   َوالل

َروَن يقول: َم الـ وبونون فـي صفقِهم. وبنـحو الَي ق نها فهـي يقول َََم الـخاسو : و حدوا ب َْولَ وَ  

لو قال َْل الِأويـل. ذكر ما قال ذل : يَا آَمنَوا بـالبـاطو َو  قول  والل

يَا آَمنَههوا بـالبههـاطو 21197   َو ل: ـهه إههدثنا بشههره قههال: إههدثنا يزيههده قههال: إههدثنا سههعيده اهها قَِههاُة َواللهه

 الشرك.

 53اآلية : 
َََم اَلعَههََااَل  َسهه ل  للَاههاَ  القههول فههـي تأويههـل قولهه  تعالههـ :   ََويََسههََِعاو َونََ  بواَلعَههََاالو َولَههَو َ ََْ ههٌل مل

َََم  َ يََشعََروَن {.  َولَيَأَتويَنلَهَم بََوَِة  َو

ْنزل ا ـي  آية مها ربه   يقول تعالـ  ذكره: ويسِعا   يا مـح د َو   القائ ون ما قوم : لو    

َا السله ا و ولهو   ااَرة  مو َر َا َـَينا إو َكه فَأََماو َندو َا او َََو الـَح ل مو َََا  بـالعَااله ويقولون: ال لَهمل بَن كاَن 

يَنلَهَم بََوَِهة   ْ ل س يِ  لهم فـ َْ كهم إِـ  يسِوفوه ويب ووهه لـاا َم العَاال اا ـ . وقول : َولَـيَأَتـو

ََمَ    يََشعََروَن يقول: ولـيأتـينهم العَاال فاأة وَم   يشعرون بوقت مـاي   قبل مـاي  . وبنهـحو  َو

 الَي ق نا فـي ذل  قال َْل الِأويـل. ذكر ما قال ذل :

ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قَِهاُةه قوله  َويََسهََِعاو َونََ  بهـالعَََاالو 21198  

هَا قال: قال نا ااَرة  مو َر َا َـَينا إو َكه فَأََماو َندو َا او َََو الـَح ل مو ََََا  س ما  ه ة ََه األمة ال لَهمل بَن كاَن 

... ا َية.  السل ا و ْوو ائَِونا بوعَََاالال ْلوـيـمال

 54اآلية : 
ي يَا {.القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   َيََسََِعاو َونََ  بواَلعَََاالو َوبونل َ َهنلَم لََ حو  َاةٌ بواَلَكافورو

يقول تعالـ  ذكره: يسِعا َ  يا مـح د َو   الـ شركون بـ ـاي  العهَاال ونزوله  بههمه والنهار    

 بهم مـحياة لـم يب  ب ل ْن يدخـ وَا. وقـيـل: بن ذل  َو البحر. ذكر ما قال ذل :

دثنا رهعبةه اها سه اكه ـ إدثنا مـح د با الـ ثن ه قال: إهدثنا مهـح د بها  عفهره قهال: إه21199  

يَا قال: البحر. يَاةٌ بـالكافورو َم لَـَ ـحو مة يقول فـي ََه ا َية َوبنل َ َهنـل  قال: س عت اكرو

مةه مث  .     ْخبرنا ابا وكيعه قال: إدثنا غندره اا رعبةه اا س اكه اا اكرو

 55اآلية : 
َََم اَلعَََا هَم َويوقَهوَل ذَوقَهواَ القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   َيََوَا يََوَشا ها تََحهتو ََْرَ  وهو َم َومو ا فََوقوهو اَل مو

 َما َكَنََِم تََعَ  َوَن {.

يَا يوا يوش  الكهافريا العهَاال مها فهوقهم فهـي     يَاةٌ بـالكافورو َم لَـَ ـحو يقول تعالـ  ذكره: َوبنل َ َهنـل

  هنـمه وما تـحت ْر  هم. ك ا:

َم ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يز21200   َا فَهَوقوهو َََم العَََااَل مو يده قال: إدثنا سعيده اا قَِاُة يََوَا يََوشا

َم: ْي فـي النار. َا تَـَحتو َْرَ  هو  َومو

وقول : َويَقَوَل ذَوقَوا ما َكَنَِـَم تََعَ  َوَن يقول  لل ثناؤه: ويقول ب لهم: ذوقوا ما كنِـم تع  ون فهـي   

ا  األموهار الدنـيا ما معاصي به وما يسخ ا  فـيها. وبـالـيا  فـي ويقهول ذَوقَهوا قهرْت اامهة قهرل
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والقرا ة الِـي َي القرا ة اندنا «. َونَقَولَ »خـ ْبـي  عفره وْبـي ا روه فءنه ا قرآ ذل  بـالنون: 

ا  ا ـيها.  بـالـيا  إل  اع الـحاة ما القرل

 56اآلية : 
َي  ُو بَا عَةٌ فَءويلاَي فَاَابَدَونو {.القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   َيَعو ي َواسو يَا آَمنََواَ بونل ََْرضو َو  الل

دونهـي وآمنهوا بهـي وبرسولهـي     يقول تعالـ  ذكره ل ـ ومنـيا ب  ما ابـاُه: يها ابهـاُي الهَيا وإل

عَةٌ. ي َواسو  مـح د ص   ب ا ي  وس م بنل َْرضو

بر اها سهعة األر ه فقهال بعضههم: ْريهد واخِ ف َْل الِأويـل فـي الـ عن  الَي ْريد مها الهـخ  

بَل  ْنها لـم تض  ا ـيكم فِقـيـ وا بـ وضع منها   يحلل لكهم الهـَ قاا فهـي ه ولكها بذا ا هل بهـ كان 

 منها بـ عاصي ب ف ـم تقدروا ا ـ  تويـيرهه فـاََربوا من . ذكر ما قال ذل :

ل: إهدثنا سفهـيانه اها األا هشه اها ـ إدثنا مـح د با بشهاره قهال: إهدثنا ْبهو ْإ هده قها21201  

ل فـيها بـالـ عاصيه فـاخرج منها. عَةٌ قال: بذا ا و ي َواسو  سعيد با  بـيره فـي قول : بنل َْرضو

إدثنا ابا بشاره قال: إدثنا ابد الرإ اه قال: إدثنا سفـيانه اا بس اايـل بها ْبهـي خالهده اها    

عَ  ي َواسو  ةٌ قال: بذا ا ل فـيها بـالـ عاصيه فـاخرج منها.سعيد با َ بَـيره فـي قول  بنل َْرضو

إدثنا ابا وكيعه قال: إدثنا  ريره اا لـي ه اا ر له اا سعيد با َ بَـيره قهال: اََربهوا فهءن    

 ْرضي واسعة.

رتـم 21202   ـ إدثنا ابا وكيعه قال: إدثنا ْبـيه اا رري ه اا منووره اا ااا ه قال: بذا ْمو

 ه فءن ْرضي واسعة.بـالـ عاصي فـاََربوا

هي     إدثنا ابا بشاره قال: إدثنا ْبو ْإ ده قال: إهدثنا رهري ه اها منوهوره اها ااها  بنل َْرضو

عَةٌ قال: مـاانبة َْل الـ عاصي.  َواسو

ـ إدثنا مـح د با ا روه قال: إدثنا ْبو ااصمه قهال: إهدثنا ايسه  وإدثنهـي الهـحارثه 21203  

رقا    يعاه اا ابها ْبهـي نهـاي,ه اها مهـااَده فهـي قهول ب بنل قال: إدثنا الـحساه قال: إدثنا و

عَةٌه فها روا و اَدوا. ي َواسو  َْرضو

يَا 21204   َو َي الله ُو بهـا ـ إدثنـي يونسه قال: ْخبرنها ابها وَهبه قهال: قهال ابها زيهد فهـي قوله  يها او

عَةٌ فءيلاَي فـاَابَدَونو فق ت: يريد بهَا ما كان ي َواسو  بـ كة ما الـ ومنـياه فقال: نعم. آَمنَوا بنل ْرضو

 وقال آخرون: معن  ذل : بن ما ْخرج ما ْرضي لكم ما الرزق واسع لكم. ذكر ما قال ذل :  

ـ إدثنا الـحسا با ارفةه قال: ثنـي زيد با الـحبـااله اا ردلاُ با سعيد بها ماله  ْبهـي 21205  

َعولهـيه اها ماهرل  ير العهامريه ط ـحة الراسبـي اا َغَيـن با  ريهر الـ و ف بها ابهد ب بها الشلهخل

عَةٌ: قال: بن رزقـي لكم واسع. ي َواسو  فـي قول ب: بنل َْرضو

ف بها     إدثنا ابا وكيعه قال: إدثنا زيد با إبـااله اا رهدلاُه اها َغهيـن بها  ريهره اها َمَاهرل

عَةٌ قال: رزقـي لكم واسع. ي َواسو ير بنل َْرضو  الشلخل

يـل ا َية قول ما قال: معن  ذل : بن ْرضي واسعةه فهـاَربوا مهـ ا مهنعكم وْولـ  القولـيا بِأو  

ما الع ل باااِـي لد لة قول  فءيلاَي فـاَابَدَونو ا ـ  ذل ه وْن ذل  َهو ْ ههر معنـيهـي ه وذله  ْن 

األر  بذا وصفها بوسعَةه فـالوالب ما وصف  بياَا بَل ه ْنها   تضهي    يعهها ا هـ  مها ضهاق 

 ا موضعه   ْن  وصفها بكثرة الـخير والـخوب.ا ـي  منه

وقوله : فءيلههاَي فههـاَابَدَونو يقههول: فأخههـ وووا بلهـ  ابههـاُتكم وطههااِكمه و  تايعههوا فههـي معويِههـي   

 ْإدا.

 59- 57اآلية : 
يَا آَمنَهواَ َوَا و َهواَ القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   ََكلل نََفسال ذَآئوقَةَ اَلَ َوتو ثَمل بولََينَا تََرَ عَهوَن    َوالله َو

يَا فويَهها نوَعهَم ََْ هَر اَلعَها هدو ها تََحِوَهها األَنَههاَر َخالو ي مو هَا اَلَانلهةو َغَرفَها  تََاهرو ئَنلَهَم مل الوَحاتو لَنَبَول مو ويَا    الول

َم يَََِوكل َوَن {. يَا َصبََرواَ َوَا ََ  َربلهو َو  الل

َروا مها ْر  الشهرك مها مكهةه بلهـ  يقول تعالـ  ذكره ل ـ ومنـيا ب  مها ْصه    حاال نبهـي : َها و

ْر  اإلسـا الـ دينةه فءن ْرضي واسعةه فـاصبروا ا ـ  ابـاُتهـيه وْخهـ وووا طااِهـيه فهءنكم 
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ه ألن كل نفس إية ذائقة الـ وته ثم بلـينا بعد الهـ وت تَهَرُلون. ثهم ْخبهرَم  ميِونه وصائرون بلـيل

ا هـ  طااِه ه مها كرامِه  انهدهه فقهال: واللهَيا آمنهواه يعنهـي   لل ثناؤه ا ها ْاهدل ل وهابريا مهنهم

: يقول: وا  وا بهـ ا ْمهرَم ب  الوـحاتو صدلقوا ب ورسول ه فـيـ ا  ا  ب  ما اند به وَا و وا الول

َا الـَانلةو َغَرفـا يقول: لننزلنهم ما الـانة  ئَنلَهَم مو .فأطااوه فـي ه وانِهوا ا ا نهاَم ان  لَنَبَول  َاـلـيل

ئَنلَهَم    ا  الـ دينة والبورة وبعض الكوفـيـيا: لَنَبَهول ا  فـي قرا ة ذل ه فقرْت  اامة قرل واخِ فت القَرل

ا  الكوفة بـالثا :  يَنلَهمَ »بـالبـا  وقرْت  اامة قرل  «.لَنَثَوو

ا  األموهاره قهد قهرْ   بكهل  والوواال ما القول فـي ذل  اندي ْنه ا قرا تان مشههورتان فهـي قهرل

ا ه مِقاربِا الهـ عن ه فبأيِه ها قهرْ القهارأ  ف وهيبه وذله  ْن قوله :  واإدة منه ا ا ـ ا  ما القَرل

ئَنلَهَم ما بوْت  منز  : ْي ْنزلِ ه وكَل  لنَثَوينهم بنـ ا َهو مها ْثويِه  َمَسهَكنا بذا ْنزلِه  منهز  ه  لَنَبَول

 ما الثوا ه وَو الـَ قاا.

َا تَ    ي مو يها يقهول: وقول : تَـَارو يَا فـو ـَحِوها األنهاَر يقول: تـارأ ما تـحت ْراارَا األنهار. خالودو

ماكثـيا فـيها بلـ  غير نهاية نوَعَم َْ َر العامو وـيَا يقول: نعم  زا  العام هـيا باااهة ب َهَه الوهرَف 

يَهَ وَا ب فـي َ نلاته ه تهـاري مها تهـحِها األنههاره الهَيا صهبروا ا  هـ  ْذأ الهـ شركيا الِـي يَثَوو

فـي الدنـياه وما كانوا يَهـَ قون مهنهمه وا هـ  الع هل باااهة ب ومها يرضهي ه و ههاُ ْادائه  َوَا هـ  

ههـي ك ههـ ِ ه  ههَم يَََِوكل َههوَن فههـي ْرزاقهههم و هههاُ ْاههدائهمه فههـ يََنَك ههون اههنهم ثقههة مههنهم بههأن ب َمَع و َربلهو

َوا كيد الكافرياه وْن ما قَسم لهم ما   الرزق ف ا يَفَوتَهم.وَمو

 60اآلية : 
يعَ  ََهَو السله و َ يََرَزقََهها َوبويلهاَكَم َو َزقََهها ّللال هَل رو ا َُآبلةال  ل تََح و  القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   ََوَكأَيلا مل

 اَلعَ ويَم {.

 يقول تعالـ  ذكره ل ـ ومنـيا ب ه وبرسول  مها ْصهحاال مهـح د صه   ب ا يه  وسه م: َها روا   

و اَدوا فـي ب ْيها الـ ومنون ْادا هه و  تـخافوا ايـ ة و  بقِاراه فكم ما ُابة ذات إا ة بلـ  

غَا  وماعم ومشرال   تـح ل رزقهاه يعنـي غَا َا   تـح   ه فِرفع  فـي يومها لودَا لعازَا 

يَع ألقوالكم َََو السل و َ يََرَزقَها َوبيلاَكَم يوما بـيوا َو : نـخش  بفراقنا ْوطاننا العََيـ ة العَ وـيهـَم اا ذل  ّللال

كم ما بذ ل ب بياَمه ونََورتكم ا هـيهمه وغيهر  ما فـي ْنفسكمه وما بلـي  صائر ْمركمه وْمر ادول

ذل  ما ْموركمه   يخفـ  ا ـي  ري  ما ْمور خـ ق . وبنـحو الَي ق نا فـي تأويـل ذل  قهال َْهل 

 الِأويـل. ذكر ما قال ذل :

ـ إدثنـي مـح د با ا روه قال: إدثنا ْبو ااصمه قال: إدثنا ايس  وإدثنـي الـحارثه 21206  

هَا ُابلهةال    قال: إدثنا الـحساه قال: إدثنا ورقا    يعاه اا ابا ْبـي نـاي,ه اا مهـااَد وكهأيلَا مو

َزقَها قال: الايَر والبهائم   تـح ل الرزق. َل رو  تَـَح و

األا ـ ه قال: إدثنا الـ عِهـ ر بها س ـيهـ انه قهال: سه عت او هرانه اها  ـ إدثنا ابا ابد21207  

َ يََرَزقَها َوبيلهاَكَم قهال: مها الهدواالل مها  َزقَهاه ّللال َل رو َا ُابلةال   تَـَح و ْبـي َمـَا لز فـي ََه ا َية وكأيلَا مو

   يسِايع ْن يدلخر لوده يََوفل  لرزق  كلل يوا إِـ  يـ وت.

ا ابا وكيع قال: إدثنا يحي  با يـ انه اها سفهـيانه اها ا هـي بها األق هر وكهأيلَا ـ إدثن21208  

َزقَها قال:   تدلخر ري ا لود. َل رو َا ُابلة   تَـَح و  مو

 61اآلية : 
َر الشلهَ َس َواَلقََ هرَ  َا َخ َهَ  السلهَ اَواتو َواألَرَ  َوَسهخل  القول فـي تأويـل قول  تعالـ :ََولَ وا َسأََلََِهَم مل

َ فَأَنلَ  يََوفََكوَن {.  لَيَقَولَال ّللال

يقول تعالـ  ذكره: ول ا سألت يا مـح د َهو   الهـ شركيا بهـار مها خهـ   السه وات واألر     

ر الش س والق ر لعبـاُهه ياريهان ُائبهـيا لـ والهـ, خهـ   به لهـيقولال الهَي خهـ    اَاه وسخل فََسول

وَن يقههول  ههلل ثنههاؤه: فههأن  يََوههرفون ا هها صههنع ذلهه ه فههـيعدلون اهها ذلهه  وفَعَ َهه  ب فههأنل  يََوفََكهه

 بخـص العبـاُة ل . ك ا:

 ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قَِاُة فأنل  يََوفََكوَن: ْي يعدلون.21209  
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 62اآلية : 
َزَق لوَ ا يَشَ  َ يََبَسَ  الرل َ بوَكهلل َرهَي ال القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   َّللال َر لَه َ بونل ّللال هو َويََقدو ُو بَا َا او اَ  مو

 َا ويمال {.

يقول تعالـ  ذكره: ب يوسع ما رزق  لـ ا يشها  مها خهـ ق ه ويضهي  فهـيَقِلر لهـ ا يشها  مهنهم.    

يقول: فأرزاقكم وقس ِها بـينكم ْيها الناس بـيدي ُون كل ْإد سواي ْبس  لـ ا ر ت منهاه وْقِهر 

َ بَكهلل َرهَي ال َا وـيهـٌم ا ـ   كم خهوف العيهـ ة بنل ّللال مها ره ته فهـ يخهـ فنكم اها الهاهرة و ههاُ اهدول

يقول: بن ب ا ـيـم بـ والـحكمه وما   يو َـ, له  ب ل البسه  فهـي الهرزقه ومها   يو هـ, له  ب ل 

 الِقِـير ا ـي ه وَو االـم بَل .

 63اآلية : 
ها بََعهدو   القول فـي تأويـل قول  تعالـ :  َا السلهَ ا و َمها   فَأََإيَها بوه و األَرَ  مو َل مو ا نلزل ََولَ وا َسأََلََِهَم مل

َََم  َ يََعقو َوَن {. و بََل ََْكثََر ل َ قَلو اَلَحَ دَ ّللو  َمَوتوَها لَيَقَولَال ّللال

الهـ شركيا يقول تعالـ  ذكره لنبـي  مـح د ص   ب ا يه  وسه م: وله ا سهألت يها مهـح د َهو      

بـار ما قوم  ما نزل ما الس ا  ما ه وَو الـ ار الَي ينزل  ب ما السحاال فأَإيا بوه  األَر و 

يقول: فأإيا بـالـ ا  الَي نزل ما الس ا  األر ه وبإياؤَا: بنبهـاتَ  النبهـاَت فهـيها مهَا بعهدو َمَوتهها 

 ما بعد  دوبها وقحوطها.

َ يقو   ل: لـيقولال الَي فعل ذل  ب الَي ل  ابهـاُة كهل رهي . وقوله : قَهلو الهـَحَ دَ وقول : لَـيَقَولَال ّللال

َََم   يََعقو َهوَن يقهول: بهل ْكثهر َهو   الهـ شركيا  و يقول: وبذا قالوا ذله ه فقهل الهـح د ر بَهَل َْكثَهَر ل ّللو

ه فهم لـاه هم بون ْنهم لعبـاُتهم  بـار   يعق ون مالهم فـي  النفع ما ْمر ُينهمه وما فـي  الضرل يحسو

ا َلهههة ُون به ينههالون بههها انههد ب َزَلفههة وقربههةه و  يع ههـ ون ْنهههم بههَل  َههالكون مسههِو بون 

 الـخـ وُ فـي النار.

 64اآلية : 
هه ههٌب َوبونل الههدلاَر ا َخو هو اَلَحيَههاةَ الههدلَنيَا بو ل لََهههٌو َولَعو َو ههـَ ََ ههَي القههول فههـي تأويههـل قولهه  تعالههـ :   ََوَمهها  َرةَ لَهو

 اَلَحيََواَن لََو َكانَواَ يََع ََ وَن {.

هٌب     هو الهـَحياةَ الدلَنهـيا الِهـي يِهـ ِع منهها َهو   الهـ شركون ب ل لََههٌو َولَعو َو ََ يقول تعالـ  ذكره: َوما 

اَر يقول: ب ل تع ـيهـل النفهوس بهـ ا ت ِهَل به ه ثهم َهو َمهَنقَضال اها قريهبه   بقها  له  و  ُواا وبنل الهدل 

َي الـَحيََواَن يقول: وبن الدار ا َخرة لفـيها الهـحياة الدائ هة الِهـي   زوال لهها و  انقاهاع  َرةَ لَهو ا َخو

 و  موت معها. ك ا:

هَي 21210   هَرةو لَهو ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قَِاُةه قول : َوبنل الهدلاَر ا َخو

 وا يََع َـَ وَن إياة   موت فـيها.الـَحيََواَن لََو كانَ 

ـ إدثنـي مـح د با ا روه قال: إدثنا ْبو ااصمه قال: إدثنا ايس  وإدثنـي الـحارثه 21211  

َي الـَحيََواَن  قال: إدثنا الـحساه قال: إدثنا ورقا    يعاه اا ابا ْبـي نـاي,ه اا مـااَده قول  لَهو

 قال:   موَت فـيها.

ه اها ابها ابهـاسه ـ إدثنـي ا 21212   ه قال: إدثنا ْبو صالـ,ه قال: ثنـي معاويهةه اها ا هـيل ـيل

َرةَ لَهَي الـَحيََواَن يقول: بـاقـية.  فـي قول  َوبنل الدلاَر ا َخو

هروا اها    وقول : لََو كانَوا يََع َـَ وَن يقول: لو كان َو   الـ شركون يع هـ ون ْن ذله  كهَل ه لقَول

 م غيره فـي ابـاُت ه ولكنهم   يع ـ ون ذل .تكَيبهم بـاره وبرراكه

 65اآلية : 
َََم بو  ها ها نَال يَا لَ َ الدليَا فَ َ ل َ َمَخ ووو بَواَ فوي اَلفََ  و ََُاَواَ ّللال لَه  القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   َفَءوذَا َركو

َكوَن {. َََم يََشرو  اَلبَرل بوذَا 

ـ شركون السفـينة فـي البحره فخافوا الورق والهـك فـي  يقول تعالـ  ذكره: فءذا ركب َو   ال   

يَا لَ َ الدليَا يقهول: ْخهـ ووا ر انهد الشهدلة الِهـي نزلهت بههم الِوإيهده وْفهرُوا له   َ َمَخـ ووو ََُاوا ّللال

ا نَـال  َََم الاااةه وْذانوا ل  بـالعبوُةه ولـم يسِويثوا بالهِهم وْنداَُمه ولكا بـار الَي خـ قهم ف َـ ل ا
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بلـ  البَرل يقول: ف ـ ا خـ وهم مـ ا كانوا فـي  وس ـل همه فوهاروا بلهـ  البهرل بذا َهم ياع هون مهع ب 

 رريكا فـي ابـاُتهمه ويداون ا َلهة واألوثان مع  ْربـابـا.

 67 - 66اآلية : 
يَََِ ِل  َََم َولو عَهواَ فََسهَوَف يَع ََ هوَن    ََْولَهَم يَهَرَواَ َْنلها القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   َلويََكفََرواَ بوَ ها آتََينَها

و يََكفََروَن {. نَوَن َوبونوَعَ ةو ّللال لو يََومو َم َْفَبواَلبَاطو َا َإَولوهو نا  َويَََِخالَف النلاَس مو  َ عََ نَا َإَرما  آمو

مها الههـخوف  يقهول تعالهـ  ذكههره: ف هـ ا نهـا  ب َههو   الهـ شركيا مهـ ا كههانوا فهـي  مها البحههر   

والههـحَر مهها الوههرق بلههـ  البههرل بذا َههم بعههد ْن صههاروا بلههـ  البههرل يشههركون بههـار ا َلهههة واألنههداُ 

َََم يقول: لـياحدوا نع ة ب الِـي ْنع ها ا ـيهم فـي ْنفسهم وْموالهم. َ ا آتَـَينا  لوـيََكفََروا بـو

ا  فـي قرا ة ذل ه فقرْ   ا  الـ دينة والبورة: َولوـيََِـَ ِلعَوا بكسر َولوـيََِـَ ِلعَوا اخِ فت القرل ت  اامة قرل

ا  الكوفـيهـيا: َوَلـيََِهـَ ِلعَوا بسهكون  الـاه بـ عن : وكي يِـ ِعوا آتهـيناَم ذله . وقهرْ ذله  اامهة قهرل

الههـا ا ههـ  و هه  الوايههد والِوبههـيخ: ْي اكفههروا فههءنكم سههوف تع ههـ ون مههاذا يَههـَ قون مهها اههَاال ب 

 بكفرَم ب .

وْولـ  القرا تـيا اندي فـي ذله  بهـالووااله قهرا ة مها قهرْه بسهكون الهـا ا هـ  و ه  الِهديهد   

والوايده وذل  ْن الَيا قر وه بكسر الـا زا وا ْنهم بنـ ا اخِاروا كسرَا اافـا بها ا ـ  الـا 

كهان الوهواال فهـي قوله  الِـي فـي قول : لوـيََكفََرواه وْن قول  لوـيََكفََروا لـ ا كهان معنهاه: كهي يكفهروا 

َولوـيََِـَ ِلعَوا ْن يكون: وكي يِـ ِعواه بذ كان اافـا ا ـ  قول : لـيكفروا اندَمه ولـيس الَي ذَبوا 

ما ذل  بـ ََبه وذل  ألن  ا قول  لوـيََكفََروا ص َـحت ْن تكون بـ عن  كيه ألنها ررط لقول : بذا 

الهنعمه ولهـيس ذله  كهَل  فهـي قوله  َولوـيََِهـَ ِلعَوا ألن  َم يشركون بـار كي يكفروا بـ ا آتـيناَم مها

برراكهم بـار كان كفرا بنع ِ ه ولـيس برراكهم ب  تـ ِعا بـالدنـياه وبن كان اإلرراك ب  يسهل لهم 

سبـيـل الِـ ِع بها فءذ كان ذل  كهَل  فِو يهه  بلهـ  معنه  الوايهد ْولهـ  وْإه ل مها تو يهه  بلهـ  

: معن : وكي يِـ ِعوا وذل  ُلـيـل ا ـ  صهحة « وتَـَ ِلعَوا». وبعد فقد ذكر ْن ذل  فـي قرا ة َْبـيل

 ما قرْه بسكون الـا بـ عن  الوايد.

نا يقول تعالهـ  ذكهره مهَكرا َهو   الهـ شركيا مها قهريشه    وقول : َْو لَـَم يََرَوا ْنلا َ عََ نا َإَرما آمو

َ َِ  ا ـيهم الِـي خوهم بها ُون سائر الناس غيرَم مهع القائ ـيا: لو  ْنزل ا ـي  آية ما رب ه نوعَ 

كفرَم بنع ِ  وبرراكهم فـي ابـاُت  ا َلهة واألنداُ: ْو لـم ير َهو   الهـ شركون مها قهريشه مها 

خووناَم ب  ما نع ِنا ا ـيهم ُون سائر ابـاُناه فـيشكرونا ا ـ  ذله ه وينز هروا اها كفهرَم 

منها ا هـ  النهاس ْن  بناه وبرراكهم ما   ينفعنا و  َم فـي ابـاُتنا ْنا  ع نا ب دَم إرمهاه إرل يضرل

يدخـ وه بوارة ْو إراله آمناه يأما فـي  ما سكن ه فأوأ بلـي  ما السبـا  والـخوف والـحراا الهَي 

َم يقههول: وتََسهه َب النههاس مهها إههولهم قههِـ   ههَا َإههَولوهو   يأمنهه  غيههرَم مهها النههاس َويََِههـَخالَف النلههاَس مو

 ـا . ك ا:وسب

ـ إدثنا بشره قهال: إهدثنا يزيهده قهال: إهدثنا سهعيده اها قَِهاُةه فهـي قوله  ْو لَهـَم يَهَرَوا ْنلها 21213  

َم قههال: كههان لهههم فوههـي ذلهه  آيههة ْن النههاس يَوههَزون  ههَا َإههَولوهو نهها َويََِههـَخالَف النلههاَس مو َ عََ نهها َإَرمهها آمو

 ويََِـَخالفون وَم آمنون.

لو    ون بألوَة األوثان بأن يودلقواه وبنع ة ب  وقول : ْفَبـالبـاطو نَوَن يقول: ْفبـالشرك بـار يقرل يََومو

 ياحدون. ك ا:«: يكفرون»الِـي خوهم بها ما ْن  عل ب دَم إرما آمنا يكفرونه يعنـي بقول  

لو يَ 21214   نَهوَن: ْي ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قَِاُةه قول  ْفَبـاَلبـاطو َومو

و يََكفََروَن: ْي ياحدون.  بـالشرك َوبونوَعَ ةو ّللال

 68اآلية : 
ها َ هاَ هَ  با  ََْو َكهَلاَل بوهاَلَح ل لَ ل َو و َكه هَا اَفَِهَرَأ َا َه  ّللال القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   ََوَمهَا ََْ  َهَم مو ل

يَا {. أ للَ َكافورو  َْلََيَس فوي َ َهنلَم َمثَو 

تعالـ  ذكره: وما ْ  ـم ْيها الناس مـ ا اخِ ه  ا هـ  ب كَبهـاه فقهالوا بذا فع هوا فهـاإشة: يقول    

ا  هاَ هَ يقهول: ْو  و دنا ا ـيها آبـا ناه وب ْمرنا بهاه وب   يهأمر بهـالفحشا  َْو َكهَلاَل بـالهـَح ل لَهـ ل
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هه والبرا ة ما ا َلهة واألنهداُ كَلال بـ ا بع  ب ب  رسول  مـح دا ص   ب ا ي  وس م ما توإيد

أ  يَا يقهول: ْلهـيس فهـي النهار َمثَهو  أ لَ كهافورو لـ ا  ا ه ََا الـح ل ما اند ب ْلَـَيَس فوهـي َ َهنلهـَم َمثَهو 

وَمَسَكا لـ ا كفر بـاره و حهد توإيهده وكهَلال رسهول  صه   ب ا يه  وسه م وَهَا تقريهره ولهـيس 

 :بـاسِفهااه بنـ ا َو كقول  رير

يَا بََاوَن َراحو   ْلََسَِـَم َخَيَر َمَا َركَب الـَ اايا     وَْندَأ العالَـ و

 بنـ ا ْخبر ْن ل كافريا بـار َمَسَكنا فـي الناره ومنز   يَثََوون فـي .  

 69اآلية : 
يَنلَهَم َسبَ َنَا  ََدَواَ فوينَا لَنََهدو يَا َ ا َو نويَا {.القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   ََوالل َ لََ َع اَلَ َحسو  َوبونل ّللال

يقول تعالـ  ذكره: والَيا قات وا َهو   الهـ فِريا ا هـ  ب كَبهـا مها كفهـار قهريشه الـ كَلبهـيا    

يَنلَهَم َسهبَ َنا يقهول: لنهوفقنهم  بـالـح ل لـ ا  ا َم فـيناه َمبِويا بقِالهم ا ول ك ـ ِناه ونَورة ُيننها لَنََههدو

  الـ سِقـيهـ ةه وذلهه  بصههابة ُيها ب الههَي َهو اإلسههـا الههَي بعه  ب بهه  مههـح دا إلصهابة الاريهه

يَا يقول: وبن ب لـ ع ما ْإسا ما خـ ق ه فااَد فـي   نـو َ لَـَ َع الـَ ـَحسو ص   ب ا ي  وس م َوبنل ّللال

ـ  مها  اَهد مها َْل الشركه َمَودلقا رسول  فـيـ ا  ا  ب  مها انهد ب بهـالعون له ه والنوهرة ا ه

ينا قال َْل الِأويـل. ذكر ما قال ذل : ََدَوا فـو يَا  ا َو  ْادائ . وبنـحو الَي ق نا فـي تأويـل قول  والل

ََدَوا فوهـينا 21215   يَا  ا َو ـ إدثنـي يونسه قال: ْخبرنا ابا وَبه قال: قال ابا زيده فـي قول  َوالل

 فق ت ل : قات وا فـيناه قال: نعم.
 

 مسورة  الرو

 سورة الروا مكية

 وآياتها سِون

 بسم هللا الرحَمن الرحيـم
 

 5- 1اآلية : 
َم  ها بََعهدو َغ َهبوهو ََهم مل َُنَه  األَر و َو وَا    فوهَي َْ بَهتو الهرل القول فـي تأويـل قوله  تعالهـ :   َالَهـَم    َغ و

هها بََعههدَ  هها قََبههَل َومو و األَمههَر مو ل ههنويَا ّللو و  َسههيََو وبَوَن    فوههي بوَضههعو سو نَههوَن    بونََوههرو ّللال اَل يََفههَرَح اَلَ َومو َويََوَم وهه

يَم {. إو يَز الرل َََو اَلعَزو  يَنَوَر َما يََشاَ  َو

قال ْبو  عفر: قد بـيلنا فـيـ ا مض  قبَل معن  قول  الـم وذكرنا ما فهـي  مها ْقهوال َْهل الِأويهـله    

 فأغن  ذل  اا بااُت  فـي ََا الـ وضع.

بَ    ا  األموهار: وقول : َغ و ا  فـي قرا ته ه فقرْته  اامهة قهرل َُنَ  األَر و اخِ فت القرل ي ْ واو فـو تو الرل

وَا بضمل الوياه بـ عن : ْن فـارس َغ َبت الروا. وروي اها ابها ا هر وْبهـي سهعيد فهـي  َغ وبَتو الرل

 ذل  ما:

ه اها س هـي ه قه21216   ال: سه عت ابها ـ إدثنا ابا وكيعه قال: ثنـي ْبـيه اها الهـحسا الهـافريل

واَ »ا ر يقرْ  فقـيـل له : يها ْبهـا ابهد الهرإ اه ا هـ  ْيل رهي  َغ َبهوان قهال: ا هـ  « الـم َغ َبَتو الرل

 ريف الشاا.

وَا بضهم الوهياه إل  هاع    والوواال ما القرا ة فـي ذل  اندنا الَي   ياوز غيره الـم َغ وبَتو الهرل

ا  ا ـي . فءذ كان ذل  كَل ه  َُنَ  األَر و الـحاة ما القرل ي ْ فِأويـل الكـا: غ بت فـارس الروا فـو

َم يقهول: والهروا مها بعهد غ بهة فهـارس بيهاَم  َا بََعدو َغ َبهو َََم مو ما ْر  الشاا بلـ  ْر  فـارس َو

هَا بََعهدَ غ بهِهم بياَهاه يقضهي َا قََبَل غ بِهم فهـارس َومو يَا ر األَمَر مو ي بوَضعو سنـو  َسيََو وبَوَن فـارس فـو

اَل  فـي خـ ق  ما يشا ه ويحكم ما يريده ويظهر مها رها  مهنهم ا هـ  مها ْإهبل ب ههاره ا هـي  َويََوَم وه

و يقول: ويوا يو وب الروا فـارس يفرح الـ ومنون بهـار ورسهول  بنوهر  نَوَن بونََورو ّللال يََفَرَح الـَ َومو

َ تعالـ  ذكره َمَا يَشاَ  ما خـ ق ه ب بياَم ا ـ  الـ شركياه ونََورة الروا ا ـ  فـارس يََنَوَر  ّللال
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يَز يقهول: وب الشهديد فهـي  َََو العَزو ا ـ  ما يشا ه وَو نَورة الـ ومنـيا ا ـ  الـ شركيا ببدر َو

يهـَم بهـ ا تهاال مها  إو انِقام  ما ْادائ ه   يـ نع  مها ذله  مهانعه و  يحهول بهـين  وبهـين  إائهل الرل

 . وبنـحو الَي ق نا فـي ذل  قال َْل الِأويـل. ذكر ما قال ذل :خـ ق ه ورا ع طااِ  ْن يعَلب 

ـ إدثنا ابا الـ ثن ه قال: إدثنا مـح د با سعيده ْو سعيد الثع بـي الَي يقال له  ْبهو سهعد 21217  

ما َْل َطَرَسوسه قال: إدثنا ْبو بسحاق الفزاريه اا سفـيان با سعيد الثوريه اها إبهـيب بها 

د با َ بَـيره اا ابا ابـاسه قال: كان الـ س ـ ون يَحبون ْن تو ب الروَا َْل ْبـي َا رةه اا سعي

الكِااله وكان الـ شركون يحبون ْن يو ب َْل فـارسه ألنهم َْل األوثانه قال: فَكروا ذل  ألبـي 

ْبهو  قهال: فهَكر ذله «ه ْما بنَههَم َسهيََهَزَمونَ »بكره فَكره ْبو بكر ل نبـيل ص   ب ا ي  وس م فقال: 

بكر ل ـ شركياه قال: فقالوا: ْفنـاعل بـيننا وبـينكم ْ ـ ه فءن غ بهوا كهان له  كهَا وكهَاه وبن غ بنها 

كان لنا كَا وكَا قال: فاع وا بـينهم وبـين  ْ ـ  خ س سنـياه قال: ف ضت ف هـم يَو َبهوا قهال: فهَكر 

قهال سهعيد: والبوَضهع «ه َِه َ َُوَن العََشهرو ْفَـ َ عَ َ »ذل  ْبو بكر ل نبـيل ص   ب ا ي  وس مه فقال ل : 

َُنَه  األَر و  وَا فوهـي ْ بَهت الهرل ما ُون العشره قال: فَوَ ََب الرواه ثم غ بهت قهال: فهَل  قوله : الهـم َغ و

هَا قََبهلَ  ل األََمهَر مو يَا قال: البضع: ما ُون العشهر ّللو نـو ي بوَضعو سو َم َسيََو وبَوَن فـو َا بََعدو َغ َبوهو َََم مو هَا  َو َومو

و قال سفـيان: فب ونـي ْنهم غ بوا يوا بدر. نَوَن بونََورو ّللال اَل يََفَرَح الـَ َومو  بََعدَ َويََوَم و

ه 21218   ـ إدثنـي زكريا با يحي  بها ْبهـان الهـ وريه قهال: إهدثنا موسه  بها َهارون البهرُيل

رههااله اها ابهـيد به  قال: إدثنا معا با ايس ه قال: إدثنا ابهد ب بها ابهد الهرإ اه اها ابها

َُنَ  األَر ... ا َيةه ناإب ْبو بكر قريشاه  ي ْ وَا فـو اا ابا ابـاسه قال: لـ ا نزلت الـم َغ وبَتو الرل

ثم ْتـ  النبـيل ص   ب ا ي  وس مه فقال ل : بنـي قد ناإبِهمه فقال ل  النبـيل صه   ب ا يه  وسه م: 

قال الـا ـحي: الهـ ناإبة: الهـ راَنةه وذله  «. ـيَا الثـثو بلـ  الِلَسعََـل اَإََِاتل فءنل البوَضَع ما ب»

 قبل ْن يكون تـحريـم ذل .

ـ إدثنـي مـح د با سعده قال: ثنـي ْبـيه قال: ثنـي ا يه قال: ثنـي ْبـيه اا ْبـي ه اا 21219  

اَل يََفَرحَ  وَا... بلـ  قول  َويََوَم و و قهال: قهد مضه   ابا ابـاسه قول  آلـم َغ وبَتو الرل نَوَن بونََوهرو ّللال الهـَ َومو

كان ذل  فـي َْل فـارس والرواه وكانت فـارس قد غ بِهمه ثم غ بت الروا بعهد ذله ه ولقهـي نبهـيل 

ب ص   ب ا ي  وسه م مشهركي العهراله يهوا الِقهت الهروا وفهـارسه فنوهر ب النبهـيل صه   ب 

مشهركي العهراله ونوهر َْهل الكِهاال ا هـ  مشهركي  ا ي  وس م ومها معه  مها الـ س هـ يا ا هـ 

العامه ففرح الـ ومنون بنور ب بياَم ونور َْل الكِهاال ا هـ  العاهم. قهال اايهة: فسهألت ْبهـا 

سعيد الـخدريل اا ذل ه فقال: الِقـينا مع مـح د رسول ب ص   ب ا ي  وس م ومشركي العراله 

شهههركي العهههراله ونوهههر ب َْهههل الكِهههاال ا هههـ  والِقهههت الهههروا وفهههـارسه فنوهههرنا ب ا هههـ  م

الـ هههـاوسه ففرإنههها بنوهههر ب بيانههها ا هههـ  الهههـ شركياه وفرإنههها بنوهههر ب َْهههل الكِهههاال ا هههـ  

و. نَوَن بونََور ّللال اَل يََفَرَح الـَ َومو  الـ ـاوسه فَل  قول  َويََوَم و

ه قال: إدثنا ْبو صالـ,ه قال: ثنـي معاويةه اا ا ـ    ه اها ابها ابهـاسه فهـي قوله  إدثنـي ا ـيل يل

َا بََعدو َغ َبوهَم َسيََو وبَوَن غ بِهم فـارسه ثم غ بت الروا. َََم مو َُنَ  األَر و َو ي ْ وَا فـو  آلـم. َغ وبَتو الرل

ـ إدثنـي ْبو السائبه قال: إدثنا ْبهو معاويهةه اها األا هشه اها مس هـمه اها مسهروقه 21220  

 الدخانه وال زااه والباشةه والق ره والروا.قال: قال ابد ب: خ س قد مضيا: 

إدثنا ابا الـ ثن ه قال: إدثنا ابد األا ـ ه قال: إدثنا ُاوُه اا اهامره اها ابها مسهعوُه قهال:    

وَا.  قد مض  آلـم َغ وبَت الرل

ـ إدثنـي مـح د با ا روه قال: إدثنا ْبو ااصمه قال: إدثنا ايس  وإدثنـي الـحارثه 21221  

وَا... قال: إدثن بَهتو الهرل ا الـحساه قال: إدثنا ورقا    يعاه اا ابا ْبـي نـاي, اا مـااَد آلهـم َغ و

بلـ  قول  َْكثََر النلاسو   يََع َـَ وَن قال: ذََكر َغ َبة فـارس بيهاَمه وبُالهة الهروا ا هـ  فهـارسه وفهرح 

 الـ ومنون بنور الروا َْل الكِاال ا ـ  فـارس ما َْل األوثان.

ـ إدثنا القاسمه قال: إدثنا الهـحسياه قهال: ثنهـي إاهاجه اها ْبهـي بكهر بها ابهد به اها 21222  

اَل ََْذراهاته بهها  مةه ْن الروا وفهـارس اقِِ هوا فهـي ُْنه  األر ه قهالوا: وُْنه  األر  يوم ه اكرو

مت الروا فب غ ذل  النبـي ص   ب ا ي  وس م وْصحاب  وَم بـ كةه فشه ل ذله  ا ه ـيهم الِقَواه فَهزو
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وكان النبـي ص   ب ا يه  وسه م يكهره ْن يظههر األميلهون مها الـ هـاوس ا هـ  َْهل الكِهاال مها 

الرواه ففرح الكفـار بـ كة ور ِواه ف قوا ْصهحاال النبهـيل صه   ب ا يه  وسه مه فقهالوا: بنكهم َْهل 

يلونه وقد  هر بخواننا ما َْل فـارس ا ـ  بخوانكم ما  الكِااله والنوارأ َْل كِااله ونـحا َْمل

َََم  َُنَ  األَر و َو ي ْ وَا فـو َْل الكِااله وبنكم بن قات ِـ ونا لنظهرنل ا ـيكمه فأنزل ب آلـم َغ وبَتو الرل

اَل يََفَرَح الـ َ  َا بََعدَ َويََوَم و َا قََبَل َومو و األَمَر مو ل يَا ّللو نـو ي بوَضعو سو َم َسيََو وبَوَن فـو َا بََعدو َغ َبوهو نَوَن مو بونََورو َومو

اره فقال: ْفرإِـم بظههور بخهوانكم ا هـ  بخواننهان  و... ا َياته فخرج ْبو بكر الودلي  بلـ  الكفـل ّللال

نل ب ْاينكمه فوب لـيظهرنل الروا ا ـ  فـارسه ْخبرنا بَل  نبـينا صه   ب  فـ تفرإواه و  يقرل

ْبـا فضيـله فقال له  ْبهو بكهر رضهي ب انه : ا ي  وس مه فقاا بلـي  َْبـيل با خـ فه فقال: كَبت يا 

ْنت ْكَال يا ادول به فقال: ْناإب  اشر قـئص منـيه واشر قـئهص منه ه فهءن  ههرت الهروا 

ا ـ  فـارس غرمَته وبن  هرت فـارس ا ـ  الروا غرمَت بلهـ  ثهـث سنهـيا ثهم  ها  ْبهو بكهر 

ثو بلهـ  ما »بلـ  النبـيل ص   ب ا ي  وس م فأخبرهه فقال:  َ ا البوَضَع مها بهـيَا الهثـل َََكََا ذََكَرَته بنـل
ي األَ لو  ه وماُله فـو ي الـَخَارو فخرج ْبو بكر ف قـي َْبَـيلاه فقال: لع   ندمته فقهال: «. الِلَسعوه فََزايوَدهَ فـو

 ه فقال: ْزايدك فهـي الهـخاره وْمهاُلك فهـي األ هله فهـا ع ها م هة ق هوص لهـ  ة ق هوص بلهـ  تسهع 

 سنـياه قال: قد فع ت.

مهةه قهال: 21223   ـ إدثنا القاسمه قال: إدثنا الـحسياه قال ثنـي إااجه اها ْبهـي بكهره اها اكرو

كانت فـي فـارس امرْة   ت د ب ل الـ  وك األبااله فدااَا كسرأه فقال: بنهـي ْريهد ْن ْبعه  بلهـ  

يهم ْسِع له فقالت: ََا فهـنه وَهو الروا  يشا وْسِع ل ا ـيهم ر ـ  ما بنـي ه فأريري ا ـيل ْ

ْروغ ما ثع به وْإَر ما صرُه وََا فرخانه وَو ْنفَ ما سنانه وََا رههربرازه وَهو ْإ هـم 

مها كهَاه فهـاسِع ل ْيهههم ره ت قهال: بنههـي قهد اسهِع  ت الـح ـيهـمه فههـاسِع ل رههربرازه فسهار بلههـ  

ال مدائنهمه و قاهع زيِهونهم قهال ْبهو بكهر: فحهدلثت الروا بأَل فـارسه و هر ا ـيهمه فقِ همه وخرل

بهَا الـحدي  ااا  الـخراسانهـي فقهال: ْمها رْيهت بهـُ الشهاان ق هت:  ه قهال: ْمها بنه  لهو رْيِههاه 

بته والزيِون الَي قَاعه فأتـيت الشاا بعد ذل  فرْيِ .  لرْيت الـ دائا الِـي خرل

 هـ  يَهدا  قا هة باهيش مها قال ااا  الـخراسانهـي: ثنهـي يحيه  بها يع هره ْن قهـيور بعه  ر  

الههرواه وبعهه  كسههرأ رهههربرازه فـالِقههـيا بأذراههات وبوههرأه وَههي ُْنهه  الشههاا بلههـيكمه ف قههـيت 

بَهتو  فـارس الرواه فو بِهم فـارسه ففرح بَل  كفـار قريشه وكرَ  الـ س هـ ونه فهأنزل ب آلهـم َغ و

... ا َياته ثم ذكر مثل إدي  اك َُنَ  األَر و ي ْ وَا فـو رمةه وزاُ: ف ـم يهزل رههربراز ياهوَمه الرل

ويخرال مدائنهم إِـ  ب غ الـخـ ـيَ ثهم مهات كسهرأه فهب وهم موته ه فهـانهزا رههربراز وْصهحاب ه 

وْوابت ا ـيهم الروا انهد ذله ه فهأتبعوَم يقِ هونهم قهال: وقهال اكرمهة فهـي إديثه : لهـ ا  ههرت 

يهت كأنهـي  هالس ا هـ  سههرير فهـارس ا هـ  الهروا   هس فرخهان يشهراله فقههال ألصهحاب : لقهد رْ

خهانه فكِهب  كسرأه فب وت كسرأه فكِب بلـ  رههربَراز: بذا ْتهاك كِابهـي فهـابع  بلهـيل بهرْس فَرل

ه فـ تفعل. فكِهب بلهـي :  خانه بن ل  نكاية وضربـا فـي العدول بلـي : ْيها الـ   ه بن  لا تـاد مثل فَرل

هل بلهـيل بر ْسه . فرا عه ه فوضهب كسهرأ ف هـم يابه ه وبعه  بن فـي ر ال فـارَس َخـ َفهـا منه ه فعَال

خهان ثهم ُفهع بلهـ   بريدا بلـ  َْل فهـارس: بنهـي قهد نزاهت اهنكم َرهَهربََرازه واسهِع  ت ا هـيكم فَرل

خان الـَ   ه وانقهاُ له  ْخهوهه فأااه  َهَه ف هـ ا قهرْ َرهَهربََراز  البريد صحيفة صويرة: بذا َولوـَي فَرل

خانه وُفع الوحيفة بلهـي ه قهال: ائِونهـي الكِااله قال: س عا وطااةه ونزل ا ا سريرهه و  س فَرل

بشهربََرازه فقدلم  لـيضرال انق ه قهال:   تعاهل إِهـ  ْكِهب وصيِهـيه قهال: نعهمه فهداا بهـالسلفَ ه 

فأاااه ثـث صحائفه وقال: كل ََا را عت فـي  كسرأه وْنت ْرُت ْن تقِ نـي بكِهاال واإهده 

ـ  قهـيور م ه  الهروا: بن لهـي بلهـي  إا هة   يح  هها البريهده و  فرُل الـ   ه وكِب رههربَراز بله

تب لوها الوحفه فـاَلقونـيه و  تََ قَنـي ب ل فـي خ سيا َرومياه فءنـي ْلقاك فـي خ سيا فـارسيا فأقبهل 

ه و عل يضع العيون بـيا يدي  فـي الاري ه وخاف ْن يكون قد  قـيور فـي َخَ سو م ة ْلف روميل

ه  له هاه والِقهـيا فهـي قبهة ُيبهـاج مكر ب ه إِ ـ  ْتِ  ايون  ْن لـيس مع  ب ل خ سون ر هـ ه ثهم بَسو

بهوا  كلياه فدايا تر  انا بهـينه اه فقهال َرهَهَربََراز: بن الهَيا خرل َضربت له اه مع كل واإد منه ا سو

م ْمهر ْخهي مدائن  ْنا وْخيه بكيدنا وراااِناه وبن كسرأ إسدناه فأراُ ْن ْقِل ْخهيه فأبهـيته ثه
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ْن يقِ نـيه فقد خـ عناه   يعاه فنـحا نقات   مع ه فقال: قد ْصبِـ اه ثم ْرار ْإهدَ ا بلهـ  صهاإب  

ْن السرل بـيا اثنـياه فءذا  اوز اثنـيا فشا. قال: ْ له فقِـ الِر  ان   يعا بسكينـيه اه فأَ ه  ب 

 الـَحدَيبَـيةه ففرح وما مع . كسرأه و ا  الـخبر بلـ  رسول ب ص   ب ا ي  وس م يوا

وَا قهال: َغ َبهِهم 21224   ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قَِاُة آلـم َغ وبَتو الهرل

َم سهيََو وبَوَن... ا َيهةه قهال: لهـ ا ْنهزل ب َهو   ا َيهات  هَا بََعهدو َغ َهبوهو َََم مو فـارَس ا ـ  ُْن  الشاا َو

ن ربهمه وا ـ وا ْن الروا سيظهرون ا هـ  فهـارسه فـاقِهـ روا َهم والهـ شركون َصدلق الـ س ـ و

خ َس قـئصه خَ س قـئصه وَْ ل وا بـينهم خ س سنـياه فولـَي قو ار الـ س ـ يا ْبو بكهر رضهي 

ب ان ه وولـَي قو ار الـ شركيا َْبـيل با خـ فه وذل  قبل ْن يََنَه  اا الق هاره فحهلل األ هله ولهـم 

هر الروا ا ـ  فـارسه وسأل الـ شركون قو ارَمه فَََكر ذله  ْصهحاال النبهـيل ل نبهـيل صه   ب يظ

ه »ا ي  وس م قال:  ثو بلهـ  العََشهرو ه فءنل البوَضَع ما بـيَا الثـل قلاَ  َْن تََو ل َوا َُوَن العََشرو لَـَم تََكونَوا ْإو

ي األ َ  َََم فـو ي القو اره َوماُلو َََم فـو ففع وا ذل ه فأ هر ب الروا ا ـ  فـارس اند رْس «ه لو َوَزايودَو

له وكهان ذله  مر عَه  مها الـحديبهـيةه ففهرح الـ س هـ ون بو هـحهم  البوَضع سنـيَا مها ق هارَم األول

الَي كانه وبظهور َْل الكِاال ا ـ  الـ هـاوسه وكهان ذله  مهـ ا رهدُل ب به  اإلسهـا وَهو قوله  

اَل يََفَرَح الـ َ  و... ا َية.َويََوَم و نَوَن بونََورو ّللال  َومو

ه فهـي قوله  21225   ـ إدثنـي يعقواله قال: إدثنا ابا َا َـيةه اا ُاوُ با ْبهـي َنهده اها الشعبهـيل

نَوَن قال: كان النبهـيل صه   ب ا يه  وسه م ْخبهر  اَل يََفَرَح الـَ َومو وَا... بلـ  قول  َويََوَم و آلـم َغ وبَتو الرل

بون  هور الروا الناس بـ كة ْن ا لروا سََِو َبه قال: فنزل القرآن بَل ه قال: وكان الـ س ـ ون يَحو

 ا ـ  فـارسه ألنهم َْل الكِاال.

ه اا ُاوُ با ْبهـي َنهده اها اهامره اها ابهد 21226   ـ إدثنا ابا وكيعه قال: إدثنا الـ ـحاربـيل

ْن تظهههر فههـارَس ا ههـ  به قههال: كانههت فههـارس  ههاَرة ا ههـ  الههرواه وكههان الههـ شركون يحبههون 

الرواه وكان الـ س ـ ون يحبون ْن تظهر الروا ا ـ  فـارسه ألنهم َْهل كِهااله وَهم ْقهرال بلهـ  

يَا قهالوا: يها ْبهـا بكهر: بنل صهاإب  يقهول:  نـو ي بوَضعو سو وَا... بلـ  فـو ُينهم: ف ـ ا نزلت آلـم َغ وبَتو الرل

دقه قهالوا: َهل له  ْن نقهامركن فبهـايعوه بن الروا تظهر ا ـ  فـارس فهـي بضهع سنهـياه قهال: صه

ا ـ  ْربهع قـئهصه بلهـ  سهبع سنهـياه ف ضهت السهبعه ولهـم يكها رهي ه ففهرح الهـ شركون بهَل ه 

َنهدََكَمن»وَر ل ا ـ  الـ س ـ ياه فَكروا ذل  ل نبـيل ص   ب ا ي  وس م: فقال:  نوهـيَا او « ما بوَضهَع سو

ََهَب فَزايوه»قالوا: ُون العشره قال:  َُ سنََِهـَياو اَذ َََم َواَزَُ قهال: ف ها مضهت السهنِانه إِهـ   ها ت « َد

وَا... بلهـ   بَهتو الهرل وا ا ـ  فـارسه ففرح الـ س ـ ون بَل ه فأنزل ب: آلهـم َغ و الركبـان بظهور الرل

َ َوَادَهَ. و   يََخـ وَف ّللال  قول  َوَادَ ّللال

ماهر اها ْبهـي الضهح ه اها مسهروقه اها إدثنا ابا وكيعه قال: إدثنا ْبـيه اها األا هشه و   

 ابد ب قال: مضت الروا.

وَا 21227   بَهتو الهرل ـ إدثنـي يونسه قال: ْخبرنا ابا وَبه قهال: قهال ابها زيهده فهـي قوله  آلهـم َغ و

َم َسهيََو وبَوَن قهال: كانهت فهـارس قهد  هَا بََعهدو َغ َهبوهو ََهَم مو َُنَ  األَر و قال: ُْن  األر : الشهأا َو ي ْ فـو

بنل » َبت الرواه ثهم ُْيهـَل الهروَا ا هـ  فهـارسه وذَكهر ْن رسهول ب صه   ب ا يه  وسه م قهال: غَ 

سا وَا َسََِو وَب فـارو ص مهـح ده فقهال ْبهو بكهر: تَنَاإبوننهـين «ه الرل فقال الـ شركون: ََا مهـ ا يََِهـَخرل

ْربعها ْو خ سهاه ثهم  ها  بلهـ  والـ ناإبة: الـ ـااا ةه قالوا: نعمه فناإبهم ْبو بكهره فاعهل السنهـيا 

ثو »النبـيل ص   ب ا ي  وس مه فقال رسول ب ص   ب ا يه  وسه م:  يهـ ا بهـيَا الهثـل بنل البوَضهَع فـو

ي الـَ ناَإبَةو  َُ فـو ه فَزو َع بلـ  القََواو فر ع بلـيهم. قالوا: فناَإبَهم فزاُ. قهال: فوَ بهت «ه بلـ  الِلَسعوه فـاَر و

و يََنَوَر َمَا يََشاَ  يوا َُْيـ ت الهروَا  الروا فـارساه نَوَن بونََورو ّللال اَل يََفَرَح الـَ َومو فَل  قول ب: َويََوَم و

 ا ـ  فـارس.

ه اها سفهـيانه اها     إدثنا ابا وكيهعه قهال: إهدثنا معاويهة بها ا هروه اها ْبهـي بسهحاق الفَهزاريل

 ـاس آلـم َغ وبَتو الروَا قال: َغ وبت وَغ َبت.إبـيب با ْبـي ا رةه اا سعيد با َ بَـيره اا ابا اب

واَ »فأما الَيا قر وا ذل :    بفِهـ, الوهياه فهءنهم قهالوا: نزلهت َهَه ا َيهة خبهرا مها ب « َغ َبَهتو الهرل

 نبـي  ص   ب ا ي  وس م اا َغ َبة الروا. ذكر ما قال ذل :
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ر بها 21228   ه قهال: إهدثنا الـ عِهـ و س ـيهـ انه اها ْبهـي ه اها س ـيهـ انه ـ إهدثنا نوهر بها ا هـيل

يعنـي األا شه اا اايةه اا ْبـي سعيده قال: لـ ا كان يوَا  ههر الهروا ا هـ  فهـارسه فأااهَب 

وَا ا ـ  فـارس.  ذل  الـ ومنـياه فنزلت آلـم َغ وبَتو الرل

 انه اها إدثنا مـح د با الـ ثن ه قال: إدثنا يحي  با إ اُه قال: إهدثنا ْبهو اوانهةه اها س ـيهـ   

اايةه اا ْبـي سعيده قال: لـ ا كان يوا بدره غ بت الروا ا ـ  فـارسه ففرح الـ س هـ ون بهَل ه 

وَا... بلـ  آخر ا َية.  فأنزل ب آلـم َغ وبَتو الرل

إدثنا يحي  با ببراَيـم الـ سعوُيه قال: إدثنا ْبهـيه اها ْبهـي ه اها  هدلهه اها األا هشه اها    

قههال: لههـ ا كههان يههوا بههدره  هههرت الههروا ا ههـ  فههـارسه فأااههب ذلهه  اايههةه اهها ْبههـي سههعيده 

َُنَ  األَر و قال: كانوا قد غ بوا قبل  ي ْ وَا فـو الـ ومنـياه ألنهم َْل كِااله فأنزل ب آلـم َغ وبَتو الرل

و. نَوَن بونََورو ّللال اَل يََفَرَح الـَ َومو  ذل ه ثم قرْ إِـ  ب غ َويََوَم و

َُنَ    ي ْ  األَر و قد ذكرت قول بعضهم فـيـ ا تقدلا قبله وْذكر قول ما لـم يَكر قول . وقول : فـو

ه اها ابها ابهـاسه 21229   ه قال: إدثنا ْبو صالـ,ه قال: ثنـي معاويهةه اها ا هـيل ـ إدثنـي ا ـيل

 قول  فـي ُْن  األَر و يقول: فـي طرف الشاا.

بنهـ ا معنههاه: فهـي ُْنهه  األر  مهها ومعنه  قولهه  ُْنه : ْقههراله وَهو ْفعههل مهها الهدنول والقههرال. و  

َُنَه  األَر و ا هـي  منه . وقوله :  فـارسه فِرك ذكر فـارس اسِونا  بد لة ما  هر مها قوله  فوهـي ْ

َم يقهول: والهروا مها بعهد غ بهة فهـارس بيهاَم سهيو بون فهـارس. وقوله : مهَا بََعهدو  َا بََعدو َغ َهبوهو َََم مو َو

غ بةه فحهَفت الهها  مها الو بهة. وقـيهـل: مها بعهد غ هبهمه ولهـم َغ َبهَم مودر ما قول القائل: غ بِ  

هـةو لإلضهافة. وبنهـ ا الكهـا: وبقامهة  يقل: ما بعد غ بِهم لإلضافةه ك ا إَفت ما قول : َوبقهااو الول

 الوـة.

ا  ْ  عيا ا ـ  فِهـ, الهـيا  فهـيهاه والوا هب ا هـ  قهرا ة مها قهرْ:    وْما قول : َسيََو وبَوَن فءن القرل

واَ » بضم الـيا ه فـيكون معناه: وَم ما بعد « َسيََو َبَونَ »بفِـ, الوياه ْن يقرْ قول : « الـم َغ َبَاو الرل

غ بِهم فـارس سيو بهم الـ س ـ ونه إِـ  يو,ل معن  الكـاه وب ل لـم يكها ل كهـا كبهـير معنه  بن 

كونه وذل  بفساُ ْإد الـخبريا فِـحت الـيا ه ألن الـخبر ا ا قد كان يوير بلـ  الـخبر اا ْن  سي

 بـا َخر.

يَا قد ذكرنا اخِـف َْهل الِأويهـل فهـي معنه  البضهع فـيهـ ا مضه ه وْتهـينا    نـو ي بَضعو سو وقول : فـو

 ا ـ  الوحي, ما ْقوالهمه بـ ا ْغن  اا بااُت  فـي ََا الـ وضع. وقد:

هَا قََبهَل  ـ إدثناه قال: إدثنا الـحسياه قال: ثنـي إااجه اا ابا21230   و األََمهَر مو ل َ هَريَه قوله : ّللو

َا بََعدَ ُولة الروا ا ـ  فـارس.  ُولة فـارس ا ـ  الروا َومو

و يََنَوَر َمَا يَشاَ  فقد ذكرنا الرواية فـي تأويـ   قبله    نَوَن بونََورو ّللال اَل يََفَرَح الـَ َومو وْما قول : َويََوَم و

 وبـيلنا معناه.

 

 6اآلية : 
ال ََْكثََر النلاسو  َ يََع ََ وَن {.القول  َ َوَادَهَ َولَـَكو و  َ يََخ وَف ّللال  فـي تأويـل قول  تعالـ :   ََوَادَ ّللال

يقول تعالـ  ذكره: واد ب  لل ثناؤهه واد ْن الروا سِو ب فـارس مها بعهد غ بهة فهـارس لههم.    

اَ  َََم مو و ا ـ  الـ ودر ما قول  َو َم َسهيََو وبَوَن ألن ذله  واهد مها ب لههم  ونوب َوَادَ ّللال بََعهدو َغ َهبوهو

َ َوَادَهَ يقول تعالـ  ذكره: بن  ْنهم سيو بونه فكأن  قال: واد ب ذل  الـ ومنـيا وادا.   يََخـ َف ّللال

ب يفههـي بواههده ل ـ ومنههـيا ْن الههروا سههيو بون فههـارسه   يخههـ فهم واههده ذلهه ه ألنهه  لههـيس فههـي 

ال َْكثََر النلاسو   يَع َـَ وَن يقول: ولكال ْكثر قريش الَيا يكَلبون بأن ب منـاز مواايده  خـ ف. ولكو

واده الـ ومنـياه ما ْن الروا تو هب فهـارسه   يع هـ ون ْن ذله  كهَل ه وْنه    ياهوز ْن يكهون 

 فـي واد ب بخـف.

 7اآلية : 
َََم َغافو َوَن {.القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   َيََع ََ وَن  َرةو  َََم َااو ا َخو َا اَلَحيَاةو الدلَنيَا َو را  مل َو  َ ا
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يقول تعالـ  ذكره: يع ـم َو   الـ كَلبون بحقـيقة خبر ب ْن الروا سِو ب فهـارس  هاَرا مها    

ااة إياتهم الدنـياه وتدبـير معايشهم فـيهاه وما يو ـحهمه وَم اها ْمهر آخهرتهمه ومها لههم فهـي  النهـ

ما اقاال ب َنال  غاف ونه   يفكرون فـي . وبنـحو الَي ق نا فـي ذل  قال َْل الِأويـل. ذكر ما 

 قال ذل :

ـهه إههدثنا ابهها إ يههده قههال: إههدثنا ْبههو تَـَ َيههـ ة يحيهه  بهها واضهه, األنوههاريه قههال: إههدثنا 21231  

َورا الـحسيا با واقده قال: إدثنا يزيد النـحوي اا اكرمةه اا ابا ابـاسه  فـي قول  يََع َـَ وَن  ا

َا الـَحياةو الدلَنـيا يعنـي معايشهمه مِـ  يحودون ومِـ  يورسون.  مو

ه قهال:     ه قال ثنا: ا رو با اث ان با ا ره اا ااصم با ا ـيل إدثنـي ْإ د با الولـيد الرم ـيل

ه اا اكرمةه  اا ابا ابهـاسه فهـي قوله  إدثنا ْبو تَـَ َيـ ةه قال: إدثنا ابا واقده اا يزيد النـحويل

سون. َورا ما الـَحياةو الدلَنـيا قال: مِـ  يََزَراونه مِـ  يََورو  يَع َـ وَن  ا

ـ إدثنا مـح د بها الهـ ثن ه قهال: إهدثنا مهـح د بها  عفهره قهال: إهدثنا رهعبةه قهال: ثنهـي 21232  

َا الـَحياةو الدلَنـي َورا مو  ا قال: َو السراج ْو نـحوه.ررقـيه اا اكرمةه فـي قول  يََع َـَ وَن  ا

إههدثنا ْبههو َريههرة مههـح د بهها فههراس الضههبعيه قههال: إههدثنا ْبههو قََِههـيبةه قههال: إههدثنا رههعبةه اهها    

َا الـَحياةو الدلَنـيا: قال السرا ون. َورا مو مةه فـي قول  يََع َـَ وَن  ا  ررقـيه اا اكرو

إهراله قهال: إهدثنا رهعبةه اها ررقهـيه  إدثنا ْإ د با الولـيد الرم ـيه قال: إدثنا س ـيـ ان بها   

َا الـَحياةو الدَنـيا قال: الـخرازون والسرا ون. َورا مو  اا اكرمةه فـي قول  يََع َـَ وَن  ا

ه قال: إدثنا سفـيانه اا منووره 21233   ـ إدثنا بشر با آُاه قال: إدثنا ابد الرإ ا با مهديل

َورا مَا الـَحياةو   الدلَنـيا قال: معايشهم وما يو ـحهم.اا ببراَيـم يََع َـَ وَن  ا

ه قههال: إهدثنا سفههـيانه اهها منوههوره اهها     إهدثنا ابهها بشههاره قههال: إههدثنا ابهد الههرإ ا بهها مهههديل

 ببراَيـم مث  .

مهةه واها     إدثنـي بشر با آُاه قال: إدثنا الضحاك با مخـ ده اا سفـيانه اها ْبهـي ه اها اكرو

َا الـَحياةو الدلَنـيا قال: معايَشهم. منوور اا ببراَيـم يََع َـَ وَن  اَرا  مو

ه اا ابا ابـاسه قول : 21234   ه قال: إدثنا ابد به قال: ثنـي معاويةه اا ا ـيل ـ إدثنـي ا ـيل

َا الـَحياةو الدلَنـيا يعنـي الكفـاره يعرفون َا ران الدنـياه وَم فـي ْمر الديا  هال. َورا مو   ا

َورا ـ إدثنـي ابا وكيعه قال21235   مهة يََع َهـَ وَن  ها : ثنـي ْبـيه اا سفـيانه اا ْبـي ه اا اكرو

َا الـَحياةو الدلَنـيا قال: معايَشهمه وما يو ـحهم.  مو

 إدثنا ابا وكيعه قال: إدثنا ْبـيه اا سفـيانه اا منووره اا ببرَيـمه مث  .   

هَا  ـ إدثنا بشره قال: إهدثنا يزيهده قهال: إهدثنا سهعيده اها قَِهاُةه21236   َورا مو قوله  يََع َهـَ وَن  ها

َََم غافو وَن. َرةو  َََم َااو ا َخو فها وبويِها َو َرفِها وتورل  الـَحياةو الدلَنـيا ما إو

ـ إدثنا ابا وكيعه قال: إدثنا ْبـيه اا سفـيانه اها ر هله اها الهـحساه قهال: يع هـ ون 21237  

 مِـ  َزَرَاهمه ومِـ  َإواَُم.

هَا  قال: ثنا إفهص بها رارهد    َورا مو مهة يََع َهـَ وَن  ها ه اها اكرو ه اها رهعبةه اها َرَرقهـيل الهـلهـيل

اج ونـحوه.  الـَحياةو الدلَنـيا قال: السرل

ـ إدثنا القاسمه قال: إدثنا الـحسياه قال: ثنـي إااجه اا ْبـي  عفره اا الربهـيعه اها 21238  

 ْبـي العالـيةه قال: صرفها فـي معيشِها.

َورا مهَا ـ إدثنـي يون21239   سه قال: ْخبرنا ابا وَبه قال: قال ابا زيده فـي قول  يََع َـَ وَن  ا

َََم غافو َوَن. َرةو  َََم َااو ا َخو  الـَحياةو الدلَنـياه َو

 وقال آخرون فـي ذل  ما:  

هيه اها  عفهره اها سهعيده فهـي قوله  يََع َهـَ وَن 21240   ـ إدثنا ابا إ يده قال: إدثنا يعقهوال القَ ل

َور َا الـَحياةو الدلَنـيا قال: تسِرق الشياطيا الس عه فـيس عون الك ـ ة الِـي قد نزلته ينبوي لها  ا ا مو

ْن تكون فـي األر ه قال: ويََرَمهَون بهـالشلهبه فهـ ينهـاو ْن يحِهرقه ْو يوهيب  رهرر منه  قهال: 

: فهـيح  ون ا هـي  فـيسق  فـ يعوُ ْبدا قال: ويرم  بَل  الَي س ع بلهـ  ْولهـيائ  مها اإلنهسه قهال
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ْلف كَبةه قال: ف ا رْيت الناس يقولون: يكون كَا وكَاه قال: فـياي  الوحي, منه  ك ها يقولهونه 

 الَي س عوه ما الس ا ه ويعقب  ما الكَال الَي يخوضون فـي .

 8اآلية : 
 َ ها َخ َهَ  ّللال َم مل ههو  السلهَ اَواتو َواألَرَ  َوَمها القول فـي تأويـل قوله  تعالهـ :   َََْولَهَم يََِفَكلهَرواَ فوهَي َْنفَسو

َم لََكافوَروَن {. َا النلاسو بو وقَا و َربلهو َس ل  َوبونل َكثويرا  مل  بََينََهَ ا بو ل بواَلَح ل َوََْ لال مل

يقول تعالـ  ذكهره: ْو لهـم يِفكلهر َهو   الهـ كَلبون بهـالبع  يها مهـح د مها قومه  فهـي خهـ   ب    

ـم يكونوا ري اه ثم صرفهم ْإوا   وتارات إِـ  صاروا ر ا  ه فـيع هـ وا ْن بياَمه وْن  خـ قهم ول

الههَي فعههل ذلهه  قههاُر ْن يعيههدَم بعههد فنههائهم خههـ قا  ديههداه ثههم ياههازي الـ ههـحسا مههنهم بءإسههان ه 

والـ سي  بءسا ت ه   يظ ـم ْإدا منهم فـيعاقب  بارا غيرهه و  يحرا ْإدا منهم  زا  ا   ه ألنه  

ه وْ هل العدل ال َي   ياور ما خـ   ب الس وات واألر  وما بـينه ا ب ل بـالعدله وبقامهة الهـح ل

مسهه   يقههول: وبأ ههل موقههت مسهه  ه بذا ب وههت ذلهه  الوقههت ْفنهه  ذلهه  ك هه ه وبههدلل األر  غيههر 

األر  والس واته وبرزوا ر الواإد القهلاره وبن كثـيرا ما الناس ب قا  ربهم  اإدون منكرونه 

 منهم بأن معاَُم بلـ  ب بعد فنائهمه وغف ة منهم اا ا َخرة.  هـ  

 9اآلية : 
ها  يَا مو َو القول فـي تأويـل قوله  تعالهـ :   َََْولَهَم يَسهيَرواَ فوهي األَر و فَيَنَظهَرواَ َكَيهَف َكهاَن َااقوبَهةَ الله

ة  َوَْثَاَرواَ األَرَ  َوَا َ  َنَهَم قَول َم َكانََواَ ََْردل مو ها َوَ هاَ تََهَم َرَسه ََهم بواَلبَيلنَهاتو قََب وهو ََ ا َاَ َرو ََا ََْكثََر مو ل َرو

ا َكانََواَ َْنفََسَهَم يََظ وَ وَن {. َ لويََظ وَ َهَم َولَـَكو  فََ ا َكاَن ّللال

يقول تعالـ  ذكره: ََْو لـم يسر َو   الـ كَلبون بـاره الواف ون اا ا َخرة ما قريش فـي البـُ    

يس كونها تـاراه فـينظروا بلـ  آثار ب فـيـ ا كان قب هم ما األمـم الـ كَلبةه كيف كان ااقبة  الِـي

ةه وْثهاروا األر  يقهول: واسِهـخر وا األر ه  ْمرَا فـي تكَيبها رس هاه فقد كانوا ْردل منهم قهول

 ههـم يقههدروا وإرثوَهها وا روَهها ْكثههر مههـ ا ا ههر َههو  ه فههأَ كهم ب بكفههرَم وتكههَيبهم رسهه همه ف

ا ـ  ا مِناعه مع ردلة قهواَم مهـ ا نهزل بههم مها اقهاال به و  نفعهِهم ا هارتهم مها ا هروا مها 

األر ه بذ  هها تهم رسهه هم بـالبههـينات مهها ا َيههاته فكههَلبوَمه فأإههلل ب بهههم بأسهه ه ف هها كههان ب 

نفسههههم يظ هههـ ون لـيظ هههـ هم بعقابههه  بيهههاَم ا هههـ  تكهههَيبهم رسههه   و حهههوَُم آياتههه ه ولكههها كهههانوا ْ

بـ عويِهم ربهم. وبنـحو الَي ق نا فـي تأويـل قوله  وْثهاَروا األَرَ  قهال َْهل الِأويهـل. ذكهر مها 

 قال ذل :

ـ إدثنـي مـح د با سعده قال: ثنـي ْبـيه قال: ثنـي ا يه قال: ثنـي ْبـيه اا ْبـي ه اا 21241  

ي األَر و فَ  يَروا فـو َم كهانَوا َْرهدل ابا ابـاسه قول : َْو لَـَم يَسو َا قَهَب وهو يَا مو َو ـيََنَظَروا َكَيَف كاَن ااقوبَةَ الل

ا َاَ َروَا قال: م كوا األر  وا روَا. ـ ل ة ه وْثاَروا األَرَ  َوَا َروَا َْكثََر مو َنَهَم قَول  مو

ـ إدثنـي مـح د با ا روه قال: إدثنا ْبو ااصمه قال: إدثنا ايس  وإدثنـي الـحارثه 21242  

إدثنا الـحساه قال: إدثنا ورقا    يعاه اها ابها ْبهـي نهـاي,ه اها مهـااَد وْثهاَروا األَرَ   قال:

 قال: إرثوَا.

  21243 ... هيَروا فوهـي األَر و ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قَِاُة ْو لَـَم يَسو

ي األ ه قول : َواَ َروَا ْكثهر مهـ ا ا هر بلـ  قول  وْثاَروا األَرَ  َواَ َروَا كقول : وآثارا فـو َر و

.  َو   َو اَ تَهَم َرَس ََهَم بـاَلبَـيلناتو

 10اآلية : 
يَا ََْسهاَ واَ السلهَوَ َأ َْن َكهَلبَواَ  َو القول فـي تأويـل قول  تعالـ :  إسر سورة الروا َثَمل َكاَن َااقوبَةَ الل

ئَوَن  و َوَكانَواَ بوَها يََسََِهزو  {.بوايَاتو ّللال

يقههول تعالههـ  ذكههره: ثههم كههان آخههر ْمههر مهها كفههر مهها َههو   الههَيا ْثههاروا األر  وا روَههاه    

و ا تهم رس هم بـالبـينات بـاره وكَلبوا رس همه فأسا وا بَل  فهـي فع ههم. السهوْأ: يعنهـي الـخهـ ة 

نار   يخر هون الِـي َي ْسوْ ما فع هم ْما فـي الدنهـياه فهـالبوار والههـكه وْمها فهـي ا َخهرة فهـال

 منها.
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ه اا ابا ابـاسه قول  ثَهمل كهاَن    ه قال: إدثنا ْبو صالـ, قال: ثنـي معاويةه اا ا ـيل إدثنـي ا ـيل

يَا ْساَ وا السلوَْأ يقول: الَيا كفروا  زاؤَم العَاال. َو  ااقوبَةَ الل

خالفه  فهـي وكان بعض َْل العربـية يقول: السهوْأ فهـي َهَا الهـ وضع: موهدره مثهل البَقهوأه و  

 ذل  غيره فقال: َي اسم.

و يقول: كانت لهم السوْأه ألنهم كَلبوا فـي الدنـيا بايات به وكانوا بهها    وقول : َْن َكَلبَوا باياتو ّللال

 يسِهز ون: يقول: وكانوا بحاَ ب وَم ْنبـياؤه ورس   يسخرون.

 11اآلية : 
َ يََبدَ  يدَهَ ثَمل بولََي و تََرَ عَوَن {.القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   َّللال  َْ اَلَخَ َ  ثَمل يَعو

يقههول تعالههـ  ذكههره: ب تعالههـ  يبههدْ بنشهها    يههع الـخههـ   منفههرُا بءنشههائ  مهها غيههر رههري  و     

 هيره فـيحدث  ما غير ري ه بل بقدرت  ازل و له ثم يعيد خهـ قا  ديهدا بعهد بفنائه  وبادامه ه ك ها 

ي  ري ا ثَمل بلَـَي و تََرَ عَوَن يقول: ثم بلـي  ما بعد بااُتهم خـ قا  ديهدا يهرُلونه  بدْه خـ قا سوياه ولـم

يَا َْإَسههنَوا  َو َي اللهه يَا َْسههاَ وا بوههـَ ا َا و َههواه َويََاههزو َو َي اللهه ههـيََازو فههـيحشرون لفوههل القضهها  بههـينهم و لو

 بـالـَحَسنَ .

 13- 12اآلية : 
َم القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   َوَ  ا َرَرَكائوهو َموَن    َولََم يََكا للَهَم مل يََوَا تَقَوَا السلاَاةَ يََب وَس اَلَ َارو

يَا {. َم َكافورو  َرفَعَاَ  َوَكانَواَ بوَشَرَكائوهو

ي  السااة الِـي فـيها يفول ب بـيا خـ ق ه وينشهر فهـيها الـ وتهـ      يقول تعالـ  ذكره: ويوا تـاو

َموَن يقول: يـيأس الَيا ْرهركوا بهـاره ما قبورَمه فـيحشرَم  بلـ  موقـف الـحساال يََب وَس الـَ ـَارو

ه ويكِ بون ويِندمونه ك ا قال العااج:  واكِسبوا فـي الدنـيا مساوأ  األا ال ما كلل ررل

فَ َ وَْب َسا   َف َرس ا َمَكَرساقاَل نَعََم َْارو  يا َصاحو ََل تَعرو

 ال َْل الِأويـل. ذكر ما قال ذل :وبنـحو الَي ق نا فـي ذل  ق  

ـ إدثنـي مـح د با ا روه قال: إدثنا ْبو ااصمه قال: إدثنا ايس  وإدثنـي الـحارثه 21244  

قال: إدثنا الـحساه قال: إدثنا ورقا    يعاه اا ابا ْبهـي نهـاي,ه اها مهـااَده قوله  يَهَب وَس قهال: 

 يكِ ب.

َموَن ْي ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قا21245   ل: إدثنا سهعيده َاها قَِهاُةه قوله  يَهَب وَس الـَ هـَارو

 فـي النار.

ـه إدثنههـي يههونسه قههال: ْخبرنهها ابهها وَههبه قهال: قههال ابهها زيههده فههـي قههول ب َويَههَوَا تَقَههوَا 21246  

ه بذا ْب س الر له فقد نزل َموَن قال: الـ ب س: الَي قد نزل ب  الشرل  ب  بـ . السلاَاةَ يََب وَس الـَ ـَارو

َم َرفَعاَ  يقول تعالـ  ذكره: ويهوا تقهوا السهااة لهـم يكها لههو      َا َرَركائهو وقول : ولَـَم يَكَا لََهَم مو

الـ ـارميا الَيا وصف  لل ثناؤه صهفِهم مها رهركائهم الهَيا كهانوا يِبعهونهمه ا هـ  مها ُاهوَم 

ة ا هـ  ْذأ رسه  ه رهفعا  يشهفعون لههم بلـي  ما الضـلةه فـيشاركونهم فـي الكفر بـاره والـ عاون

يَا يقهول: وكهانوا بشهركائهم فهـي الضهـلة  َم كهافورو اند به فـيسِنقَوَم ما اَاب . وكانَوا بوَشهَركائهو

والـ عاونة فـي الدنـيا ا ـ  ْولـيا  ب كهافرياه ياحهدون و يهِهمه ويِبهرل ون مهنهمه ك ها قهال  هلل 

يَا اتل  َو َْ الله يَا ثناؤه: بَذ تَبهرل َو هَم األَسبهـااَل. َوقهاَل الله يَا اتلبَعَهواه ورََْوا العَهََااَل َوتَقَالعَهَت بوهو َو هَا الله بوعَهوا مو

نلا. َ وا مو َنَهَم ك ا تَبرل َْ مو ة  فَنََِبرل  اتلبَعَوا لََو ْنل لَنا َكرل

 15- 14اآلية : 
اَل  يَا آَمنَهواَ َوَا و َهواَ  القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   ََويََوَا تَقَهوَا السلهاَاةَ يََوَم وه َو ها الله قَهوَن    فَأَمل يََِفَرل

الوَحاتو فََهَم فوي َرَوَضةال يََحبََروَن {.  الول

ه يقول فـي ذله      اَل يقول تعالـ  ذكره: ويوا تـاي  السااة الِـي يحشر فـيها الـخـ   بلـ  ب يوم 

ق َْل اإليـ ان بـاره وَْل ا قون يعنـي: يِفرل لكفر ب  فأما َْل اإليـ انه فـيوخَ بهم ذات الـيوا يِفرل

الـيـ يا بلـ  الـانةه وْما َْل الكفر فـيوخَ بهم ذات الش ال بلـ  الناره فهناله  يهـ يز ب الـخبهـي  

 ما الايلب. ك ا:
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 ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قَِاُةه فـي قول : َويََوَا تَقَهوَا السلهاَاةَ 21247  

قَوَن قال: فرقة وب   ا ِـ اع بعدَا. اَل يََِفَرل  يََوَم و

الوـحاتو يقول: وا  وا بـ ا ْمرَم ب ب ه وانِهوا ا ها    يَا آَمنَوا بـار ورسول  وَا و َوا الول َو ا الل فأمل

بهـيا ْنهواع نهاَم انه  فََههَم فوهـي َرَوَضهةال يََحبَهَروَن يقهول: فههم فهـي الريهاإيا والنبهـاتات الهـ  ِفةه و

. وبنـ ا خهصل  هلل ثنهاؤه ذكهر  الزَر فـي الـانان يسرونه ويـ َلذون بـالس اع وطيب العيش الهنـيل

الروضههة فههـي َههَا الههـ وضعه ألنهه  لههـم يكهها انههد الارفههـيا ْإسهها منظههراه و  ْطيههب نشههرا مهها 

 الريا ه ويدل ا ـ  ْن ذل  كَل  قول ْاش  بنـي ثع بة:

يا و ال  ا رو بَةٌ ما َرَوَضةٌ مو َل   ـَحَسا َمَعشو ََاو  َخَضَراَ   اَُ َا َـَيها َمَسبوٌل 

قٌ   َل  يََضاإَ  الشل َس منها َكَوَكٌب َررو يـمو النلَبتو َمَكَِهو ٌر بعَ و  َمَوزل

َنها نََشَر رائَحةال   َنها بذ ُنَا األََصَل   يََوما بأَطيََب مو  َو  بأَإَسَا مو

ا وا  ههوا الوالههـحات مهها الههـ نظر األنههـي ه وال َيههَ مهها فأا ههـ هم بههَل  تعالههـ ه ْن الههَيا آمنههو  

ون بهه ه ويوباههون ا ههـي . والههـحبرة انههد العههرال:  األرايههـي,ه والعههيش الهنههـيل فـيههـ ا يحبههونه ويسههرل

 السرور والوباة قال العااج:

ي َْاَا  الـَحبََرَمَوالوـَي الـَح ل بنل الـَ َولـ  َرَكَر   َو و الل ل  فـاَلـَحَ دَ ّللو

 ف َْل الِأويـل فـي معن  ذل ه فقال بعضهم: معن  ذل : فههم فهـي روضهة يكرمهون. ذكهر واخِ  

 ما قال ذل :

ه اها ابها ابهـاسه 21248   ه قال: إدثنا ْبو صالـ,ه قال: ثنـي معاويهةه اها ا هـيل ـ إدثنـي ا ـيل

ي َرَوَضةال يََحبََروَن قال: يكرمون.  قول  فَهم فـو

 ر ما قال ذل :وقال آخرون: معناه: ينع ون. ذك  

ـ إدثنـي مـح د با ا روه قال: إدثنا ْبو ااصمه قال: إدثنا ايس  وإدثنـي الـحارثه 21249  

قال: إدثنا الـحساه قال: إدثنا ورقا    يعاه اا ابا ْبـي نـاي,ه اا مـااَده فـي قول  يََحبَهَرون 

 قال: ينع ون.

ده اها قَِهاُةه فهـي قوله  فََههَم فوهـي َرَوَضهةال ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إهدثنا سهعي21250  

 يََحبََروَن قال: ينع ون.

 وقال آخرون: يـ َذون بـالس اع والونا . ذكر ما قال ذل :  

ـ إدثنـي مـح د با موس  الـحرسيه قال: ثنـي اامر با يسهافه قهال: سهألت يحيه  بها 21251  

ي َرَوَضةال يََحبَ   َروَن قال: الـحبرة: ال َة والس اع.ْبـي كثـيره اا قول ب فََهَم فـو

ـ إدثنا ابـيد ب با مـح د الفريابـيه قال: إدثنا ض رة با ربـيعةه اا األوزاايه اها 21252  

 يحي  با ْبـي كثـير فـي قول  يََحبََروَن قال: الس اع فـي الـانة.

 ْبـي كثـيره مث  . إدثنا ابا وكيعه قال: إدثنا ايس  با يونسه اا األوزاايه اا يحي  با   

 إدثنا ابا وكيعه قال: إدثنا ْبـيه اا اامر با يوسافه اا يحي  با ْبـي كثـيره مث  .   

 وكل ََه األلفـا  الِـي ذكرنا ا ا ذكرناَا ان  تعوُ بلـ  معن  ما ق نا.  

 16اآلية : 
يَا َكفََرواَ َوَكَلبَواَ  َو ا الل َرةو فَأََولَـَ وَ  فوي اَلعَهََاالو القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   ََوَْمل بوايَاتونَا َولوقَا و ا َخو

 َمَحَضَروَن {.

يقول تعالـ  ذكره: وْما الهَيا  حهدوا توإيهد به وكهَلبوا رسه  ه وْنكهروا البعه  بعهد الـ هـ ات    

ا والنشور ل دار ا َخرةه فأول   فـي اَاال ب مهـحضرونه وقهد ْإضهرَم ب بياَهاه فا عههم فهـيه

 لـيَوقوا العَاال الَي كانوا فـي الدنـيا يكَلبون.

 18-17اآلية : 
هيَا تََوهبوَحوَن    َولَهه َ اَلَحَ هدَ فوههي  هيَا تََ َسههوَن َوإو و إو القهول فهـي تأويههـل قوله  تعالهـ :   َفََسههَبَحاَن ّللال

هَروَن {.   يقهول تعالهـ  ذكهره: فسهب هيَا تََظهو يلا  َوإو حوا ب ْيهها النهاس: ْي السلَ اَواتو َواألَر و َوَاشو

ص وا ل  إيا تـ سونه وذل  صـة الـ وراله وإهيا توهبحونه وذله  صهـة الوهب, َولَه َ الهـَحَ دَ 
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ي السلَ َواتو واألَر و يقول: ول  الـح د ما   يع خـ ق  ُون غيره فـي الس وات ما سكانها مها  فـو

يلا يقهول: وَسهبلحوه ْيضها اشهياه الـ ـئكةه واألر  ما َْ هاه ما   يع ْصناف خـ ق  فـيهاه وَ  َاشو

َروَن يقول: وإيا تََدخـ ون فـي وقت الظهر. وبنـحو الَي ق نا فهـي  يَا تََظهو وذل  صـة العور َوإو

 ذل  قال َْل الِأويـل. ذكر ما قال ذل :

يهاه قهال: سهأل 21253   ـ إدثنا ابا وكيعه قال: إدثنا ْبـيه اا سفـيانه اا ااصمه اا ْبـي رزو

با األزرق با ابـاس: )َل تـاد( ميقات الو وات الـخ س فـي كِاال بن قال: نعم فََسهَبحاَن  نافع

هَروَن الظههره قهال:  هيَا تََظهو هيلا العوهر َوإو هيَا تََوهبوَحوَن الفاهر َوَاشو يَا تَـَ َسوَن الهـ ورال َوإو و إو ّللال

 وما بعد صـة العشا  ثـث َاَورات لكم.

ياه قهال: إدثنا ابا بشاره قال: إ    دثنا ابد الرإ اه قال: إدثنا سفـيانه اا ااصمه اا ْبـي َرزو

و  سأل نافع با األزرق ابا ابـاس اا الو وات الهـخ س فهـي القهرآنه قهال: نعهمه فقهرْ فََسهَبحاَن ّللال

يلا قال: صهـة العوهر  يَا تََوبوَحوَن قال: صـة الوب, َوَاشو يَا تَـَ َسوَن قال: صـة الـ ورال َوإو إو

شا و ثَـَث َاَوَراتال لََكَم.وَ  َا بََعدو َصـةو العو َروَن صـة الظهره ثم قرْ: َومو يَا تََظهو  إو

إدثنـي ْبو السائبه قال: إدثنا ابها بُريهسه اها لهـي ه اها الهـحكم بها ْبهـي ايها ه اها ابها    

ههيَا تَههـَ سَ  و إو وَن قههال: الههـ ورال ابههـاسه قههال:   عههت َاتههان ا َيِههان مواقههـيت الوههـة فََسههَبحاَن ّللال

يَا تََظهَروَن الظهر. يلا العور َوإو يَا تََوبوَحوَن الفار َوَاشو  والعشا  َوإو

إدثنا ابها وكيهعه قهال: إهدثنا ابها بُريهسه اها لهـي ه اها الهـحكمه اها ْبهـي ايها ه اها ابها    

 ابـاسه بنـحوه.

حكمه اا ْبـي ايا ه اها إدثنـي يعقوال با ببراَيـمه قال: إدثنا ابا ا ـيةه اا لـي ه اا الـ   

هَروَن قهال:  هيَا تََظهو يَا تََوبوَحوَن... بلـ  قول  َوإو يَا تَـَ َسوَن َوإو و إو ابا ابـاس فـي قول  فََسَبحاَن ّللال

ههيا تََوههبوَحوَن صههـة الوههب,  ههيَا تَههـَ َسوَن الههـ ورال والعشهها  َوإو و إو   عههت الوهه وات فَسههَبحاَن ّللال

يَا  يلا صـة العور َوإو َروَن صـة الظهر.َوَاشو  تََظهو

ـ إدثنا ابا وكيعه قال: إدثنا بسحاق با س ـيهـ ان الهرازيه اها ْبهـي سهنانه اها لهـي ه 21254  

هيلا العوهر  هيَا تََوهبوَحوَن الفاهر َوَاشو هيَا تَهـَ َسوَن الهـ ورال والعشها  َوإو و إو اا مـااَد فَسَبحاَن ّللال

َروَن الظهره وكلل سادة فـي القر يَا تََظهو  آن فهي صـة.َوإو

هيَا تَهـَ َسوَن 21255   و إو ـ إدثنا بشره قهال: إهدثنا يزيهده قهال: إهدثنا سهعيده اها قَِهاُة فََسهَبحاَن ّللال

هَروَن صههـة  ههيَا تََظهو هيلا لوههـة العوهر َوإو هيَا تََوههبوَحوَن لوهـة الوههب, َوَاشو لوهـة الههـ ورال َوإو

 الظهر ْربع ص وات.

و  ـ إدثنـي يونسه قال: ْخبرنها21256   ابها وَهبه قهال: قهال ابها زيهده فهـي قهول ب: فََسهَبحاَن ّللال

هَروَن. قهال:  هيَا تََظهو هيلا َوإو ه َوَاشو يَا تََوبوَحوَنه َولَ َ الـَحَ دَ فـي السلَ َواتو واألَر و يَا تَـَ َسوَن َوإو إو

إيا تـ سون: صهـة الهـ وراله وإهيا توهبحون: صهـة الوهب,ه واشهيا: صهـة العوهره وإهيا 

 ون: صـة الظهر.تظهر

 19اآلية : 
َا اَلَحيل َويََحيوهي األَرَ   َج اَلَ يلَت مو َا اَلَ يلتو َويََخرو َج اَلَحيل مو القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   َيََخرو

 بََعدَ َمَوتوَها َوَكََلوَ  تََخَرَ وَن {.

ا ْيهها النهاسه ر الهَي يقول تعالهـ  ذكهره: َصه لوا فهـي َهَه األوقهات الِهـي ْمهركم بهـالوـة فهـيه   

يخرج الـحيل ما الـ يته وَو اإلنسان الـحيل ما الـ ا  الـ يته ويخرج الـ ا  الـ يت ما اإلنسهان 

ي األَرَ  بََعدَ َمَوتوها فـينبِهاه ويخرج زراها بعد خرابها و دوبها وكهَلَ  تَهـَخَرَ وَن  الـحيل ويََحيـو

نبهـاتها وزراههاه كهَل  يحيهـيكم مها بعهد مهـ اتكمه يقول: ك ا يحيهـي األر  بعهد موتههاه فهـيخرج 

 فـيخر كم ْإيا  ما قبوركم بلـ  موقـف الـحساال.

ه    هَا الهـَحيل َج الهـَ يلَت مو ه ويََخهرو هَا الهـَ يلتو َج الهـَحيل مو وقد بـيلنا فـيهـ ا مضه  قبهل تأويهـل قوله : يََخهرو

َا الـ وضعه غير ْنها نهَكر بعهض وذكرنا اخِـف َْل الِأويـل فـي ه فأغن  ذل  اا بااُت  فـي َ

 ما لـم نَكر ما الـخبر َنال  بن را  ب.
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ـ إدثنـي مـح د با سعده قال: ثنـي ْبـيه قال: ثنـي ا يه قال: ثنـي ْبـيه اا ْبـي ه اا 21257  

َا الـَحيل قال: يخرج ما  َج الـَ يلَت مو ه ويََخرو َا الـَ يلتو َج الـَحيل مو اإلنسان ما  ابا ابـاسه قول : يََخرو

ه ويخرج الـحيل ما الـ يته فـيعنـي بَل  ْن  يخهـ    ميِا فـيخـ   من  بشراه فَل  الـ يت ما الـحيل

 ما الـ ا  بشراه فَل  الـحيل ما الـ يت.

َج 21258   ـ إدثنا بشره قال: إهدثنا يزيهده قهال: إهدثنا سهعيده اها قَِهاُةه اها الهـحساه قوله  يََخهرو

َا الـَ يلتو  َا الـَحيل الـ وما ما الكافره والكافر ما الـ وما.الـَحيل مو َج الـَ يلَت مو  ه ويََخرو

ـ إدثنا ابا وكيعه قال: إدثنا  رير وْبو معاوية اها األا هشه اها ببراَيهـمه اها ابهد 21259  

هَا الهـَحيل قهال: النلَافهة مها  الر هل ميِه َج الهـَ يلَت مو ه ويََخرو َا الـَ يلتو َج الـَحيل مو ه ب يََخرو ة وَهو إهيل

 ويخرج الر ل منها إيا وَي ميِة.

 20اآلية : 
َروَن {. ا تََراالال ثَمل بوذَآ َْنََِم بََشٌر تَنَِشو َا آيَاتو و ََْن َخ َقََكَم مل  القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   ََومو

ا ه يقول تعالـ  ذكره: وما َإااه  ا هـ  ْنه  القهاُر ا هـ  مها يشها  ْيهها النهاس مها بنشها  وبفنه   

وبيااُ وباداه وْن كل مو وُ فخهـ ق  خهـ قة ْبهـيكم مها تهرااله يعنهـي بهَل  خهـ   آُا مها تهرااله 

فوصفهم بأن  خـ قهم ما ترااله بذ كان ذل  فع   بأبـيهم آُا كنـحو الهَي قهد بهـيلنا فـيهـ ا مضه  مها 

 خااال العرال ما خاطبت بـ ا فع ت بس ف  ما قولهم: فع نا بكم وفع نا.

يههة مهها خههـ قناه مهها تههراال بشههر  وقولهه : ثَههمل    ههَروَن يقههول: ثههم بذا ْنِههـم معشههر ذرل بذَا َْنَِههـَم بََشههٌر تََنَِشو

فون. وبنـحو الَي ق نا فـي ذل  قال َْل الِأويـل. ذكر ما قال ذل :  تنِشرونه يقول: تِورل

هَا آياتوه و ْنَ 21260   هَا  ـ إدثنا بشهره قهال: إهدثنا يزيهده قهال: إهدثنا سهعيده اها قَِهاُة َومو َخهـ َقََكَم مو

يِ . َروَن يعنـي ذرل  تََراالال خـ   آُا ا ـي  السـا ما تراال ثَمل بذا َْنَِـَم بََشٌر تََنَِشو

 21اآلية : 
ََسهَكنََواَ بولََيَهها َوَ عَه هَكَم ََْزَوا ها  لِل هَا َْنفَسو َا آيَاتو و ََْن َخ ََ  لََكم مل َل القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   ََومو

َوُلة  َوَرَإَ ة  بونل فوي ذَلوَ   َيَاتال للقََواال يََِفَكلَروَن {.بََينَكَ   م مل

يقول تعالـ  ذكره: وما إاا  وُْلِ  ا ـ  ذل  ْيضا خـ ق  ألبـيكم آُا ما نفس  زو ة لـيسكا    

ا  ما ض ع ما ْضـع آُا. ك ا:  بلـيهاه وذل  ْن  خـ   إول

هَا ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قا21261   هَا آياتوه و َْن َخهـ ََ  لََكهَم مو ل: إدثنا سعيده اها قَِهاُة َومو

َكَم َْزَوا ا خـ قها لكم ما ض ع ما ْضـا .  َْنفَسو

وقول : َوَ عََل بَـَينََكَم َمَوُلة  َوَرَإَ ة  يقول:  عل بـينكم بـالـ واَرة والـخِونة موُلة تِهواُلون بههاه   

هاه فعاف بعضكم بَل  ا هـ  بعهض بنل فوهـي ذلهَ   َيهاتال وتِواص ون ما ْ  هاه ورإ ة رإ كم ب

لقََواال يََِفَكلَروَن يقول تعالـ  ذكهره: بن فهـي فع ه  ذله  لعبهرا واظهات لقهوا يِهَكرون فهـي إاهَ ب 

 وُْلِ ه فـيع ـ ون ْن  اإلل  الَي   يَعازه ري  ْراُهه و  يِعَلر ا ـي  فعل ري  را ه.

 22اآلية : 
هنَِوَكَم َوََْلهَوانوَكَم القول فـي تأويـ ََف ََْلسو َا آيَاتو و َخَ َ  السلهَ اَواتو َواألَر و َواَخهِـو ل قول  تعالـ :   ََومو

يَا {.  بونل فوي ذَلوَ   َيَاتال للَ عَالَ و

يقول تعالـ  ذكره: وما إاا  وُْلِ  ْيضا ا ـ  ْن    يَعاهزه رهي ه وْنه  بذا رها  ْمهات مها    

ثم بذا را  ْنشره وْااُه ك ا كان قبل بماتِ  بياه خـ ق  السه وات واألر  مها كان إيا ما خـ ق ه 

هنَِوَكَم  َف َْلسو غير ري  ْإدث ذل  منه ه بهل بقدرته  الِهـي   يهـ ِنع معهها ا هـي  رهي  ْراُه َواَخهِـو

 يقههول: واخههِـف مناهه  ْلسههنِكم ولواتههها وَْلههَوانوَكَم يقههول: واخههِـف ْلههوان ْ سههامكم بنل فوههـي ذلهه َ 

يَا يقول: بن فـي فع   ذل  كَل  لعبرا وُْلة لـخـ ق  الَيا يعق ون ْن    يعيب  بااُتهم   َياتال لَ عالَـ و

 لهي ِهم الِـي كانوا بها قبل مـ اتهم ما بعد فنائهم. وقد بـيلنا معن  العالـ يا فـيـ ا مض  قبل.

 23اآلية : 
َا آيَاتو و  ا فََض و و بونل فوي ذَلوَ   القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   ََومو َمنَاَمَكم بواَل لَيلو َوالنلَهارو َواَبِووَاَؤَكَم مل

  َيَاتال للقََواال يََسَ عَوَن {.
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يقول تعالـ  ذكهره: ومها إااه  ا هـيكم ْيهها القهوا تقهديره السهااات واألوقهاته ومخالفِه  بهـيا    

فكم ال ـيـل والنهاره فاعل ال ـيـل لكم سكنا تسكنون فـي ه و تنامون فـي ه و عل النهار مضهي ا لِوهرل

ي ذلَ   َياتال لقََواال يََسَ عَوَن يقول تعالـ  ذكره: بن  فـي معايشكم والِـ اسكم فـي  ما رزق بكم بنل فـو

فههـي فعههل ب ذلهه  كههَل ه لعبههرا وذكههرأ وُْلههة ا ههـ  ْن فههـاال ذلهه    يَعاههزه رههي  ْراُه لقههوا 

 اه ويعِبرون فـيفه ون إاَ ب ا ـيهم.يس عون موااظ به فـيِعظون به

 24اآلية : 
هَا السلهَ ا و َمها    َل مو يَكَم اَلبَهَرَق َخَوفها  َوَطَ عها  َويَنَهزل هَا آيَاتوه و يَهرو القول فـي تأويهـل قوله  تعالهـ :   ََومو

 فَيََحيوي بو و األَرَ  بََعدَ َمَوتوَها بونل فوي ذَلوَ   َيَاتال للقََواال يََعقو َوَن {.

يَكَم البََرَق َخَوفـا لكهم بذا كنِهـم سهفراه ْن تهـ اروا فِِهأذلوا به      يقول تعالـ  ذكره: وما إاا  يَرو

َل مههَا السلهه ا و مهها   يقههول:  وَطَ عها لكههمه بذا كنِههـم فههـي بقامههة ْن تههـ ارواه فِهـحيوا وتههـخوبوا َويَنَههزل

ل ما الس ا  ماراه فـيحيـي بَل  الـ ا  األر  الهـ يِةه  فِنبهت ويخهرج زراهها بعهد موتههاه وينزل

قَهَواال يََعقو َهوَن  ي ذلَ   َياتال يقول: بن فـي فع   ذل  كَل  لعبرا وُْلهة لو يعنـي  دوبها وُروسها بن فـو

يَكَم البَههَرَق َخَوفههـا َوَطَ عهها قههال َْههل  اهها ب إااهه  وُْلِهه . وبنههـحو الههَي ق نهها فههـي معنهه  قولهه  يَههرو

 الِأويـل. ذكر ما قال ذل :

يَكَم 21262   هَا آياتوه و يَهرو ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سهعيده اها قَِهاُةه فهـي قوله  َومو

 البََرَق َخَوفـا َوَطَ عا قال: خوفـا ل ـ سافره وط عا ل ـ قـيـم.

يَكَم البَهَرَق َخَوفهـا َوَطَ عها فقهال بعهض « ْن»واخِ ف َْل العربـية فـي و   سقوط    فـي قوله : يَهرو

 ألن ََا يدلل ا ـ  الـ عن  وقال الشاار:« ْن»ـحويـي البورة: لـم يَكر َهنا ن

ََل َْنَت َمَخـ ودي   لاتو  ي َْإَضَر الَوَغىوَْن َْرَهدَ ال َل رو ا و  ْ  ْيلَهََا الزل

 قال: وقال:  

يسمو   يَِـ يََفَض َها فـي َإَسبال َومو ها لَـَم تـو ي قََومو  لََو قََ َت ما فـو

فههي فهـي « ْن»يهد: مها فهـي قومهها ْإهد. وقهال بعهض نـحويهـي الكوفـيهـيا: بذا ْ ههرت وقال: ير  

ههَا آياتوهه و َخههـَ َ  السلههَ َواتو َواألَر و َوَمنَههاَمَكَم فههءذا إههَفت  ع ههت  « مهها»موضههع رفههعه ك هها قههال: َومو

 موُلية اا اسم مِروكه يكون الفعل ص ةه كقول الشاار:

نَ   َر ب ل تاَرتانو فَ و ََ  َه اْموَت وََْخَرأ َْبَِوي العََيَش َْكدَح َوما الدل

كأن  ْراُ: ف نه ا سااة ْموتهاه وسااة ْايشهاه وكَل : وما آيات  يريكم آيهة البهرقه وآيهة لكهَاه   

و  غيره. وقال بعهض مها ْنكهر قهول « ْن»وبن ر ت ْرُت: ويريكم ما آيات  البرقه فـ تض ر 

الـ وضع الَي يدلل ا ـ  إَفهاه فأما فهـي كهلل موضهع ما « ْن»البوري: بنـ ا ينبوي ْن تـحَف 

فـه فأما مع ْإضر الوغ  ف ـ ا كان ز رت  ْن تقواه وز رته  ألن تقهواه يهدلل ا هـ  ا سِقبهـال 

ألن الـ وضع معروف   يقع فهـي كهلل الكهـاه فأمها قوله : ومها آياته  ْنه  قهائمه «ه ْن» از إَف 

  يحَفه ألن    يدلل ا ـ  ري  واإد.وْن  تقواه وْن تقواه فهَا الـ وضع  

هَا آياتوه و تهدل ا هـ  الـ هـحَوفه وذله  ْنهها « ما»والوواال ما القول فـي ذل  ْن    فـي قوله  َومو

تأتـي بـ عن  الِبعيض. وبذا كانت كَل ه كان مع وما ْنها تقِضهي الهبعضه ف هَل  تهـحَف العهرال 

 معها ا سم لد لِها ا ـي .

 25اآلية : 
َا القول فـ هو ثَمل بوذَا ََُااَكَم ََُاَوة  مل َا آيَاتو و َْن تَقَوَا السلَ اَ  َواألَرَ  بوأََمرو ي تأويـل قول  تعالـ :   ََومو

 األَر و بوذَآ َْنََِم تََخَرَ وَن {.

يقول تعالـ  ذكره: وما إااه  ْيهها القهوا ا هـ  قَدرته  ا هـ  مها يشها ه قهـياا السه ا  واألر     

هَا األَر و بذَا َْنَِهـَم تَهـَخَرَ وَن بأمره خضواا له   بهـالاااة بويهر ا هد تهرأ ثَهمل بذا َُاهاَكَم ََُاهَوة  مو

يقول: بذا ْنِـم تـخر ون ما األر ه بذا ُااكم ُاوة مسِـايبـيا لداوت  بياكم. وبنـحو الَي ق نها 

 فـي ذل  قال َْل الِأويـل. ذكر ما قال ذل :
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هَا آياتوه و َْن تَقَهوَا السله اَ  ـ إدثنا بشره قال: إدثنا ي21263   زيهده قهال: إهدثنا سهعيده اها قَِهاُة َومو

ههَا األَر و بذَا َْنَِهـَم تَهـَخَرَ وَن قههال:  هو قامِها بههأمره بويهر ا هد ثَههمل بذَا َُاهاكَم ََُاهَوة  مو واألَرَ  بهأَمرو

 ُااَم فخر وا ما األر .

خبرنا ابهـيده قهال: سه عت الضهحاك ـ َإدثت اا الـحسياه قال: س عت ْبـا معاذ يقول: 21264ْ  

 يقوله فـي قول : بذَا َْنَِـَم تَـَخَرَ وَن يقول: ما األر .

 27- 26اآلية : 
ي يََبهدََْ  َو َََو الل القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   ََولَ َ َما فوي السلَ اَواتو َواألَر و َكلل لل َ قَانوَِوَن    َو

َََو َْ  يدَهَ َو يَم {.اَلَخَ َ  ثَمل يَعو يَز اَلَحكو َََو اَلعَزو َوَن َا ََي و َولَ َ اَلَ ثََل األَا ََ  فوي السلَ اَواتو َواألَر و َو ََ 

يقول تعالـ  ذكره: ور مها فهـي السه وات واألر  مها م ه  و هال وبنهس ابهـيد وم ه  َكهلل لَه َ    

َِوَن وقهد ا هـم ْن ْكثهر اإلنهس قانوَِوَن يقول: كلل ل  مايعونه فـيقول قائل: وكيهف قـيهـل َكهلل لَه َ قهانو 

والههـاال لهه  ااصههونن فنقههول: اخِ ههف َْههل الِأويههـل فههـي تأويههـل ذلهه ه فنههَكر اخههِـفهمه ثههم نبههـيا 

الوواال اندنا فـي ذل  ما القوله فقال بعضههم: ذله  كهـا مخر ه  مخهرج الع هواه والهـ راُ به  

ه والفنهها  والبعهه  والنشههوره   الههـخووصه ومعنههاه: كههلل لهه  قههانِون فههـي الههـحياة والبقهها  والههـ وت

 يـ ِنع ا ـي  ري  ما ذل ه وبن اواه بعضهم ما غير ذل . ذكر ما قال ذل :

ـ إدثنـي مـح د با سعده قال: ثنـي ْبـيه قال: ثنـي ا يه قال: ثنـي ْبـيه اا ْبـي ه اا 21265  

هو  َا آياتو و َْن تَقَوَا السل اَ  واألَرَ  بأَمرو ... بلـ  َكلل لَ َ قانوَِوَن يقهول: مايعهونه ابا ابـاسه قول  َومو

 يعنـي الـحياة والنشور والـ وته وَم ااصون ل  فـيـ ا سوأ ذل  ما العبـاُة.

 وقال آخرون: بل معن  ذل : كلل ل  قانِون بءقرارَم بأن  ربهم وخالقهم. ذكر ما قال ذل :  

قَِاُة َكلل لَ َ قهانوَِوَن: ْي مايهع مقهرل  ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا21266  

 بأن ب رب  وخالق .

وقال آخرون: َو ا ـ  الـخووصه والـ عن : ول  ما فهـي السه وات واألر  مها م ه  وابهد   

 موما ر مايع ُون غيرَم. ذكر ما قال ذل :

لل لَ َ قانوَِوَن قهال: ـ إدثنـي يونسه قال: ْخبرنا ابا وَبه قال: قال ابا زيده فـي قول : كَ 21267  

كلل ل  مايعون. الـ ايع: القانته قال: ولهـيس رهي  ب ل وَهو مايهعه ب ل ابها آُاه وكهان ْإقههم ْن 

يَا قال: ََا فـي الوـةه   تِك ـ وا فـي الوهـة ك ها  و قانوِـو ل يكون ْطواهم ر. وفـي قول  َوقَوَموا ّللو

الكِهاال يهـ شي بعضههم بلهـ  بعهض فهـي الوهـةه قهال: يِك ـم َْل الكِاال فـي الوـةه قال: وَْل 

ويِقاب ون فـي الوـةه فءذا قـيـل لهم فـي ذل ه قهالوا: لكهي تهََب الشهحنا  مها ق وبنها تس هـم ق هوال 

بعضههنا لههبعضه فقههال ب: وقومههوا ر قانِههـيا   تزولههوا كههم يزولههون. قانِههـيا:   تِك ههـ وا ك هها 

    فـي القرآن ما القنوت فهو الاااةه ب ل ََه الواإدة.يِك ـ ون. قال: فأما ما سوأ ََا ك

وْولـ  األقوال فـي ذله  بهـالوواال القهول الهَي ذكرنهاه اها ابها ابهـاسه وَهو ْن كهلل مها فهـي   

ف  فـيـ ا ْراُ تعالـ  ذكهره مها إيهاة ومهوته ومها  الس وات واألر  ما خـ   ر مايع فـي تورل

 قول ه وفـيـ ا ل  السبـيـل بلـ  اخِـياره وبيثاره ا ـ  خـف .ْرب  ذل ه وبن اواه فـيـ ا يكسب  ب

وبنـ ا ق ت: ذل  ْولـ  بـالوواال فـي تأويـل ذل ه ألن العواة ما خـ ق  فـيـ ا لهم السبـيـل بلهـ    

اكِساب  كثـير ادَُمه وقد ْخبهر تعالهـ  ذكهره اها   هيعهم ْنههم له  قهانِونه فويهر  هائز ْن يخبهر 

  قانت فـيـ ا َو له  اهاص. وبذا كهان ذله  كهَل ه فهـالَي فهـي  اهاص َهو مها ا ا َو ااص ْن  ل

 وصفته والَي َو ل  قانت ما بـينت.

يههدَهَ يقههول تعالههـ  ذكههره: والههَي لهه  َههَه الوفههـات تبههـارك    ي يََبههدََْ الـَخههـَ َ  ثَههمل يَعو َو ََههَو اللهه وقولهه : َو

دهه بعد ْن لـم يكها رهي اه ثهم يفنهـي  بعهد وتعالـ ه َو الَي يبدْ الـخـ   ما غير ْصل فـينش   ويو 

 ذل ه ثم يعيدهه ك ا بدْه بعد فنائ ه وَو َْون ا ـي .

هَوَن َا َهـَي و فقهال بعضههم: معنهاه: وَهو َهيا ا هـي .    ََ ََهَو ْ اخِ ف َْل الِأويـله فـي معن  قول : َو

 ذكر ما قال ذل :

ره اا سفـيان ا ا ذكرهه اها منهَر ـ إدثنا ابا وكيعه قال: إدثنا يحي  با سعيد العاا21268  

َوَن َا َـَي و قال: ما ري  ا ـي  بعزيز. ََ َََو ْ ه اا الربـيع با َخَيثم َو  الثوريل
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ـ إدثنـي مـح د با سعده قال: ثنـي ْبـيه قال: ثنـي ا يه قال: ثنـي ْبـيه اا ْبـي ه اا 21269  

ي يََبدََْ الـَخـَ َ  ثَمل  َو َََو الل َوَن َا َـَي و يقول: كلل ري  ا ـي  َيا.ابا ابـاسه قول  َو ََ َََو ْ يدَهَه َو  يَعو

 وقال آخرون: معناه: وبااُة الـخـ   بعد فنائهم َْون ا ـي  ما ابِدا  خـ قهم. ذكر ما قال ذل :  

ه اها ابها ابهـاسه 21270   ه قال: إدثنا ْبو صالـ,ه قال: ثنـي معاويهةه اها ا هـيل ـ إدثنـي ا ـيل

وَ  ََ َََو ْ  َن َا َـَي و قال: يقول: ْيسر ا ـي .قول  َو

ـ إدثنا مـح د با ا روه قال: إدثنا ْبو ااصمه قهال: إهدثنا ايسه  وإدثنهـي الهـحارثه 21271  

هَوَن  ََ ََهَو ْ قال: إدثنا الـحساه قال: إدثنا ورقا    يعاه اا ابا ْبـي نـاي,ه اا مهـااَده قوله : َو

 ا ةه والبدا ة ا ـي  َيا.َا َـَي و قال: اإلااُة َْون ا ـي  ما البد

ـ إدثنـي ابا الـ ثن ه قال: إدثنا مهـح د بها  عفهره قهال: إهدثنا رهعبةه اها سه اكه اها 21272  

َوَن َا َـَي و قال: تعاب الكفـار مها  ََ َََو ْ يدَهَه َو ي يََبدََْ الـَخـَ َ  ثَمل يَعو َو َََو الل مة قرْ ََا الـحرف َو اكرو

هَوَن َا َهـَي و باهاُة بإيا  ب الـ وتـ ه قال: فنز ََ َََو ْ يدَهَه َو ي يََبدََْ الـَخـَ َ  ثَمل يَعو َو َََو الل لت ََه ا َية َو

 الـخـ   َْون ا ـي  ما ببدا  الـخـ  .

إدثنا ابا وكيعه قال: إدثنا غندره اا رعبةه اا س اكه اا اكرمة بنـحوهه ب ل ْن  قال: بااُة    

 الـخـ   َْون ا ـي  ما ابِدائ .

: يقول: 21273   َوَن َا َـَي و ََ َََو ْ ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قَِاُةه قول  َو

 بااُت  َْون ا ـي  ما بدئ ه وكلل ا ـ  ب َيا. وفـي بعض القرا ة: وكلل ا ـ  ب َيا.

ناه: وَو الهَي يبهدْ وقد يحِـ ل ََا الكـا و هياه غير القولـيا ال َيا ذكرته وَو ْن يكون مع  

الـخـ   ثم يعيدهه وَو َْون ا ـ  الـخـ  : ْي بااُة الشي  َْون ا ـ  الـخـ   ما ابِدائ . والَي 

 ذكرنا اا ابا ابـاس فـي الـخبر الَي إدثنـي ب  ابا سعده قول ْيضا ل  و  .

مة:    وقد و ل  غير واإد ما َْل العربـية قول ذي الرل

ظامهَشفـافـاَت َْاااز الَكَرأ فَهَو َْخَضَع  ْخي قَـفََراتال َُبلبَتَ   ي او  فـو

 بلـ  ْن  بـ عن  خاضع وقول ا َخر:  

يَا وَْفَضَل   َندَ السلنـو لٌ ـَ َعروفو  او َبَرقاَن لَبـاذو  لَعََ َرَك بنل الزل

َل   او ْول ي َكلل َْسبـاالو الـَ كارو ٌروفـو يـٌم لَ  َاَا َكلل ذَال تَأَخل  َكرو

 ـ عن : وفـاضل وقول معا:بلـ  ْن  ب  

َل   يلةَ ْول ي ألََوَ  َع ـ  ْيلنا تََعدَو الـَ نـو ي وبنـل َُرو  لَعََ َرَك ما ْ

 بلـ  ْن  بـ عن : وبنـي لو ل وقول ا َخر:  

يها بأَوَإدو   يـٌل لََسَت فـو  تَـَ نل  َمَرَأَ  القَـَيسو َمَوتـي وبَن َْمَِفَِو َ  َسبـو

 فـيها بواإد وقول الفرزُق:بلـ  ْن  بـ عن : لست   

ي َسَ َ  السل اَ  بَن  لَنابَـَيِا َُاائَ  َ َْازل وَْطَوَل   َو  بنل الل

بلههـ  ْنهه  بههـ عن : ازيههزة طويههـ ة. قههالوا: ومنهه  قههولهم فههـي األذان: ب ْكبههره بههـ عن : ب كبههـير   

فزام ْن  وَو َْون ا هـ   وقالوا: بن قال قائل: بن ب   يوصف بهَاه وبنـ ا يوصف ب  الـخـ  ه

َفَظَه ها: ْي    هيراه وقوله : َو  يَ َهوَُهَ إو و يَسو الـخـ  ه فءن الـحاة ا ـي  قول ب: وكاَن ذلَ  ا هـ  ّللال

 يثق   إفظه ا.

وقول : َولَ َ الـَ ثََل األَا َـ  يقول: ور الـ ثل األا ـ  فـي الس وات واألر ه وَهو ْنه    بله  ب ل   

  رري  ل ه لـيس ك ث   ري ه فَل  الـ ثل األا ـ ه تعالهـ  ربنها وتقهدلس. وبنهـحو الهَي َو وإده 

 ق نا فـي ذل  قال َْل الِأويـل. ذكر ما قال ذل :

ه اها ابها ابهـاسه 21274   ه قال: إدثنا ْبو صالـ,ه قال: ثنـي معاويهةه اها ا هـيل ـ إدثنـي ا ـيل

ي السل   َ َواتو يقول: لـيس ك ث   ري .قول  َولَ َ الـَ ثََل األَا َـ  فـو

ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قِاُةه قول  َولَ َ الهـَ ثََل األَا َهـ  فوهـي 21275  

 السلَ َواتو واألَر و مث   ْن    بل  ب ل َوه و  رالل غيره.

يـَم يقول تعالـ  ذكره: وَو العزي   يَز الـَحكو َََو العَزو ز فـي انِقام  ما ْادائ ه الـحكيـم فـي وقول : َو

 تدبـيره خـ ق ه وتوريفهم فـيـ ا ْراُ ما بإيا  وبماتةه وبع  ونشره وما را .
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 28اآلية : 
ها  ها َم ََكهَت ََْيَ هانََكَم مل ها مل هَل للَكهَم مل ََ هَكَم  هَا َْنفَسو هثَـ  مل القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   ََضَراَل لََكَم مل

قَهَواال يََعقو َهَرَرَكاَ  فوي مَ  هَل ا َيَهاتو لو يفَِوَكَم َْنفََسَكَم َكََلوَ  نَفَول وَن ا َرَزَقنَاَكَم فَأَنََِم فوي و َسَوآٌ  تََخافَونََهَم َكخو

.} 

يقول تعالـ  ذكره: مثل لكم ْيها القوا ربكم مثـ  ما ْنفسكمه َل لكم مـ ا م كهت ْيهـ انكم يقهول:    

 ا رزقناكم ما ماله فأنِـم فهـي  سهوا  وَهم. يقهول: فهءذا لهـم ترضهوا ما مـ الـيككم ما رركا ه فـيـ

بَل  ألنفسكم فكيف رضيِـم ْن تكون آلهِكم الِـي تعبدونها لـي رركا  فـي ابـاُتكم بيهايه وْنِهـم 

وَم ابـيدي ومـ الـيكيه وْنا مال    يعكم. وبنـحو الَي ق نا فـي ذل  قال َْل الِأويـل. ذكهر مها 

 قال ذل :

هَا 21276   ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سهعيده اها قَِهاُةه قوله : َضهَراَل لََكهَم َمهثَـ  مو

يـ ا َرَزَقنهاَكَمه فأَنَِهـَم فوهـي و َسهَواٌ  قهال: مثهل ضهرب  َا َرَركاَ  فـو ا َم ََكَت ْيـَ انََكَم مو ـ ل َََل لََكَم مو  َْنفَسكَم 

ل: ْكان ْإدكم مشاركا مـ  وك  فهـي فراره  وزو ِه ه فكهَلكم ب لـ ا ادل ب  ري ا ما خـ ق ه يقو

 ب   يرض  ْن يعدل ب  ْإد ما خـ ق .

َا 21277   ـ إدثنـي يونسه قال: ْخبرنا ابا وَبه قال: قال ابا زيده فـي قول  َضَراَل لََكَم َمثَـ  مو

َا َرَركاَ  فو  ا َم ََكَت ْيـَ انََكَم مو َََل لََكَم مـ ل َكَم  ي و َسَواٌ  قال: َل تهـاد ْإهدا َْنفَسو ـيـ ا َرَزَقناَكَمه فأَنَِـَم فـو

ياعل ابده َكَا فـي مال ه فكيف تع د ْنت وْنت تشهد ْنهم ابـيدي وخـ قـيه وتـاعل لهم نويبهـا 

قَهَواال  هَل ا َيهاتو لو فـي ابـاُتـيه كيف يكون َهَان قهال: وَهَا مثهل ضهرب  ب لههمه وقهرْ: َكهَلَ  نَفَول

 وَن.يََعقو َ 

يفَهِوَكَم َْنفََسهَكَم فقهال بعضههم: معنه  ذله :    واخِ ف َْهل الِأويهـل فهـي تأويهـل قوله : تَهـخافَونََهَم َكخو

تـخافون َو   الشركا  مـ ا م كت ْيـ انكم ْن يرثوكم ْموالكم ما بعد وفـاتكمه ك ا يرث بعضهكم 

 بعضا. ذكر ما قال ذل :

ه اا ااا  الـخراسانـيه اا ابا ابهـاسه قهال: فهـي ـ َإدثت اا إااجه اا ابا َ َري21278َ  

 ا َلهةه وفـي  يقول: تـخافونهم ْن يرثوكم ك ا يرث بعضكم بعضا.

وقال آخرون: بل معن  ذل : تـخافون َو   الشركا  مـ ا م كت ْيـ انكم ْن يقاس وكم ْمهوالكمه   

 ك ا تقاسم بعضكم بعضا. ذكر ما قال ذل :

األا ـ ه قال: إدثنا الـ عِـ ره قال: س عت ا ران قال: قال ْبو مـا ز:  ـ إدثنا ابا ابد21279  

 بن مـ  وك    تـخاف ْن يقاس   مال ه ولـيس ل  ذل ه كَل  ب   رري  ل .

وْولهههـ  القولهههـيا بهههـالوواال فهههـي تأويهههـل ذلههه  القهههول الثانهههـيه ألنههه  ْرهههبهه ا بهههـ ا ُلل ا هههـي    

اؤه وبههخ َههو   الههـ شركيا الههَيا ياع ههون لهه  مهها خههـ ق  آلهههة  ههاَرالكـاه وذلهه  ْن ب  ههلل ثنهه

ون بأنهها خهـ ق  وَهم ابهـيدهه وايهرَم  يعبدونهاه وْرركوَم فهـي ابهـاُتهم بيهاهه وَهم مهع ذله  يقهرل

لناكم ما نع ناه فههم سهوا ه وْنِهـم فهـي  بفع هم ذل ه فقال لهم: َل لكم ما ابـيدكم رركا  فـيـ ا خول

م ذل  الـ ال الَي َو بـينكم وبـينهمه كخيفة بعضكم بعضا ْن يقاسه   مها ذل  تـخافون ْن يقاس وك

بههـين  وبههـين  مهها الههـ ال رههركة فـالههـخيفة الِههـي ذكرَهها تعالههـ  ذكههره بههأن تكههون خيفههة مههـ ا يخههاف 

الشري  ما مقاس ة رريك  الـ ال الَي بـينه ا بياه ْرب  ما ْن تكون خيفة من  بأن يرث ه ألن ذكر 

 لل ا ـ  خيفة الوراثةه وقد يدلل ا ـ  خيفة الفراق والـ قاس ة.الشركة   يد

َل ا َياتو لوقََواال يََعقو َوَن يقول تعالـ  ذكره: ك ا بهـيلنا لكهم ْيهها القهوا إاانها فهـي    وقول : كَلَ  نَفَول

ه وب ااُة ََه ا َيات ما ََه السورة ا ـ  قدرتنا ا ـ  ما نشا  ما بنشا  ما نشا ه وبفنا  ما نـحبل

ما نريد بااُت  بعد فنائ ه وُل نا ا ـ  ْن    تو هـ, العبهـاُة ب ل ل واإهد القههاره الهَي بهـيده م كهوت 

كههلل رههي ه كههَل  نبههـيا إاانهها فههـي كههل إهه ل لقههوا يعق ههونه فههـيِدبرونها بذا سهه عوَاه ويعِبههرون 

 فـيِعظون بها.

 29اآلية : 
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َ القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   َبَلو اتلبََع  ي َمهَا ََْضهلل ّللال َ مال فََ ا يََهدو َََم بووََيرو او َوآَ  ََ يَا َ  ََ َواَ َْ َو الل

يَا {. رو ا نلاصو  َوَما لََهَم مل

يقول تعالـ  ذكره: ما ذل  كَل ه و  ْررك َو   الـ شركون فـي ابهـاُة ب ا َلههة واألوثهانه    

هم وابهـيدَم فهـي  سهوا ه يخهافون ْن يقاسه وَم ألن لهم رركا فـيـ ا رزقهم ب ما م   ْيـ انهمه ف

ما َم رركاؤَم فـي ه فرضوا ر ما ْ هل ذله  بهـ ا رضهوا به  ألنفسههمه فأرهركوَم فهـي ابهـاُت ه 

ولكا الَيا   ـ وا ْنفسهم فكفهروا بهـاره اتبعهوا َْهوا َمه  ههـ  مهنهم لهـح ل ب ا هـيهمه فأرهركوا 

َ يقول: ف ا يسدُل ل وواال ما الاهرقه يعنهـي  ا َلهة واألوثان فـي ابـاُت  فََ اَ  ي َمَا َْضلل ّللال يَهدو

يَا يقول: وما لـ ا  رو َا ناصو بَل  ما يوف  لإلسـا ما ْضلل ب اا ا سِقامة والرراُن َوما لََهَم مو

 ْضلل ب ما ناصريا ينورون ه فـينقَون  ما الضـل الَي يبِ ـي  ب  تعالـ  ذكره.

 30اآلية : 
يلَ القو وي فََاَر النلاَس َا ََيَها  َ تََبدو و الِل  ل فـي تأويـل قول  تعالـ :   َفَأَقوَم َوَ َهَ  لو دلياو َإنويفا  فوَاَرةَ ّللال

ال ََْكثََر النلاسو  َ يََع ََ وَن {. و ذَلوَ  الدليَا اَلقَيلَم َولَـَكو  لوَخَ  و ّللال

  الهَي و هه  بلهـي  ربه  يها مهـح د لاااِه ه وَهي يقول تعالـ  ذكره: فسدُل و هه  نهـحو الو ه   

الدياه إنـيفـا يقول: مسِقـيـ ا لدين  وطااِ ه فارة ب الِهـي فاهر النهاس ا هـيها يقهول: صهنعةَ ب 

يفهـا  الِـي خـ   الناس ا ـيها ونوبت فارة ا ـ  الـ ودر مها معنه  قوله  فَهأقوَم َوَ َههَ  ل هدلياو َإنـو

ب الناس ا ـ  ذل  فارة. وبنـحو الَي ق نا فـي ذل  قال َْهل الِأويهـل. وذل  ْن معن  ذل : فار 

 ذكر ما قال ذل :

و الِـي فََاَر 21280   ـ إدثنـي يونسه قال: ْخبرنا ابا وَبه قال: قال ابا زيده فـي قول  فوَاَرةَ ّللال

ون بَل ه وقرْ: َوبَذ َْخََ َربلَ  مَا بَنوهـي  النلاَس َا َـَيها قال: اإلسـا مَ خـ قهم ب ما آُا   يعاه يقرل

َدنا قهال: فههَا قهول  هَمه ْلََسهَت بهَربلَكَمن قهالَوا بَ َهـ  َرههو َََم ا ـ  َْنفَسو ََهَمه وَْرَهدَ يِل َم ذَرل َو آََُا مَا َ َهورو

يَا بعد. يـل َ النلبـو دَة ه فَبَعََ  ّللال ة  َواإو  ب: كاَن النلاَس َْمل

ا روه قال: إدثنا ْبو ااصمه قال: إدثنا ايس  وإدثنـي الـحارثه ـ إدثنـي مـح د با 21281  

و قهال:  قال: إدثنا الـحساه قهال: إهدثنا ورقها    يعهاه اها ابها ْبهـي نهـاي,ه اها مهـااَد فوَاهَرةَ ّللال

 اإلسـا.

ـ إدثنا ابا إ يده قال: إدثنا يحي  با واض,ه قال: إهدثنا يهونس بها ْبهـي صالهـ,ه اها 21282  

ـي مريـمه قال: مرل ا ر بـَ عاذ با  بله فقال: ما قوواا ََه األمةن قال َمعاذ: ثـثه وَال يزيد با ْب

و الِههـي فََاههَر النلههاَس َا َههـَيها. والوههـة وَههي الههـ  ة  الـ نههـايات: اإلخههـصه وَههو الفاههرة فوَاههَرةَ ّللال

 والاااة وَي العو ةه فقال ا ر: صدقت.

بهة ْن ا هر قهال لهـ عاذ: مها إدثنـي يعقواله قال: ثنـي ابا َا َ     ـيةه قال: إدثنا ْيواله اا ْبـي قـو

 قوواا ََه األمةن ثم ذكر نـحوه.

و يقول:   تويـير لديا ب: ْي   يو ـ, ذل ه و  ينبوي ْن يفعل.   يـَل لوـَخـَ  و ّللال  وقول    تََبدو

 ا فـي ذل . ذكر ما قال ذل :واخِ ف َْل الِأويـل فـي تأويـل ذل ه فقال بعضهم نـحو الَي ق ن  

ـ إدثنـي مـح د با ا روه قال: إدثنا ْبو ااصمه قال: إدثنا ايس  وإدثنـي الـحارثه 21283  

يهـَل لوـَخهـَ  و  قال: إدثنا الـحساه قال: إدثنا ورقا    يعاه اا ابها ْبهـي نهـاي,ه اها مهـااَد   تََبدو

و قال: لدين .  ّللال

قال: إدثنا ابا بُريسه اا لـي ه قال: ْرسهل مهـااَد ر هـ  يقهال ـ إدثنـي ْبو السائبه 21284  

يهـَل  و )قال(: بنـ ا َو الدياه وقرْ   تََبدو يـَل لوـَخـَ  و ّللال مة يسأل  اا قول ب:   تََبدو ل  قاسم بلـ  اكرو

َم. و ذلَ  الدليَا القَـيـل  لـَخـَ  و ّللال

مهة إدثنا ابا وكيعه قال: إدثنا زيد با إبـاال    ه اا إسيا با واقده اا يزيد النـحويه اا اكرو

و الِـي فََاَر النلاَس َا َـَيها قال: اإلسـا.  فَاَرةَ ّللال

و قال: لديا ب.    يـَل لـَخـَ  و ّللال  قال: ثنـي ْبـيه اا نضر با اربـيه اا اكرمة   تََبدو

 ا ب.قال: ثنـي ْبـيه اا سفـيانه اا لـي ه اا مـااَده قال: لدي   
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ةه قال: قال مهـااَده فسهل انهها     قال: ثنا ْبـيه اا ابد الـابـار با الورُه اا القاسم با ْبـي بزل

و الِهـي  مةه فسألِ ه فقال اكرمة: ُيا ب تعالـ  مال  ْخزاه بن ْلـم يس ع بلهـ  قوله  فوَاهَرةَ ّللال اكرو

و  يـَل لـَخـَ  و ّللال  ن.فََاَر النلاَس َا َـَيهاه   تََبدو

 

و: ْي لهديا 21285   يـَل لـَخهـَ  و ّللال ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قَِاُة   تََبدو

 ب.

 إدثنا ابا وكيعه قال: إدثنا إفص با غياثه اا لـي ه اا اكرمةه قال: لديا ب.   

و  ـ قال: ثنا ابا ايـينةه اا إ يد األارجه قال: قهال سهعيد21286   يهـَل لـَخهـَ  و ّللال بها َ بَهـير   تََبدو

 قال: لديا ب.

و قال: لديا ب.21287   يـَل لـَخـَ  و ّللال  ـ قال: ثنا الـ ـحاربـيه اا  ويبره اا الضحاك   تََبدو

يـَل لـَخهـَ  و ب 21288   ـ إدثنـي يونسه قال: ْخبرنا ابا وَبه قال: قال ابا زيده فـي قول    تََبدو

 قال: ُيا ب.

ـهه إههدثنا ابهها وكيههعه قههال: إههدثنا ْبههـي اهها مسههعر وسفههـيانه اهها قههـيس بهها مس ههـمه اهها 21289  

و قال: لديا ب. يـَل لـَخـَ  و ّللال  ببراَيـمه قال   تََبدو

 قال: ثنا ْبـي اا  عفر الرازيه اا مويرةه اا ببراَيـمه قال: لديا ب.   

تويـير لـخـ   ب ما البهائم بأن يخو  الفحول منهها. ذكهر مها  وقال آخرون: بل معن  ذل :    

 قال ذل :

ـ إدثنا ابا وكيعه قال: إدثنا ابا فضيـله اا مارفه اا ر له سأل ابا ابـاسه اها 21290  

و. يـل لـَخـَ  و ّللال  خوا  البهائمه فكرَ ه وقال:   تََبدو

 ال: قال اكرمة: اإلخوا .ـ قال: ثنا ابا ايـينةه اا إ يد األارجه ق21291  

 ـ قال: ثنا إفص با غياثه اا لـي ه اا مـااَده قال: اإلخوا .21292  

َم يقول تعالـ  ذكره: بن بقامِ  و ه  ل ديا إنـيفهـا غيهر مويهر و  مبهدلل    وقول : ذلَ  الدليَا القَـيـل

الـحنـيفهـية بلهـ  الهـيهوُية  َو الديا القـيـمه يعنـي الـ سِقـيـم الَي   اوج فهـي  اها ا سهِقامة مها

 والنورانـيةه وغير ذل  ما الضـ ت والبدع الـ ـحدثة.

 وقد و ل  بعضهم معن  الديا فـي ََا الـ وضع بلـ  الـحساال. ذكر ما قال ذل :  

ـ إدثنـي مـح د با ا ارةه قال: إدثنا ابد ب با موس ه قال: ْخبرنها ْبهو لـيـ هـ ه اها 21293  

ال َْكثََر النلاسو   يََع َـَ وَن يقول تعالـ  ذكره: ولكا بريدة ذلَ  ال َم قال: الـحساال القـيـم َولَكو دليَا القَـيـل

يفـا َو الديا  ْكثر الناس   يع ـ ون ْن الديا الَي ْمرت  يا مـح د ب  بقولـي فأَقمو َوَ َهَ  ل دلياو َإنـو

 الـح ل ُون سائر األُيان غيره.

 32- 31اآلية : 
يَا     القول كو هَا اَلَ َشهرو هـَةَ َو َ تََكونَهواَ مو فـي تأويـل قول  تعالـ :   ََمنويبويَا بولََي و َواتلقَوهَ َوَْقويَ واَ الول

َإوَن {. َم فَرو َزالال بوَ ا لَدََيهو يَعا  َكلل إو ينََهَم َوَكانَواَ رو ُو قَواَ  يَا فَرل َو َا الل  مو

ياَ     يبـو  بلَـَي و تائبـيا را عيا بلـ  ب مقب ـياه ك ا: يعنـي تعالـ  ذكره بقول : َمنـو

يَا بلهـَي و قهال: 21294   ـ إدثنـي يونسه قال: ْخبرنا ابا وَبه قال: قال ابا زيده فـي قول : َمنـيبـو

الـ نههـيب بلههـ  ب: الههـ ايع ره الههَي ْنههاال بلههـ  طااههة ب وْمههرهه ور ههع اهها األمههور الِههـي كههان 

 القوا كفـاراه فنزاوا ور عوا بلـ  اإلسـا.ا ـيها قبل ذل . كان 

وتأويـل الكـا: فأقم و ه  يا مهـح د ل هديا إنـيفهـا منـيبهـيا بلهـي  بلهـ  ب فـالـ نهـيبون إهال مها   

 الكاف الِـي فـي و ه .

فءن قهال قائهل: وكيهف يكهون إها   منههاه والكهاف كنايهة اها واإهده والـ نهـيبون صهفة لهـا ااةن   

األمر ما الكاف كناية اس   ما ب فـي ََا الـ وضع ْمهر منه  له  وألمِه ه فكأنه  قـيهـل قـيـل: ألن 

 ل : فأقم و ه  ْنت وْمِ  ل ديا إنـيفـا ره منـيبـيا بلـي .
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طهوا فهـي طااِه ه وتركبهوا معوهيِ .    وقول : َواتلقَوهَ يقول  لل ثنهاؤه: وخهافوا ب وراقبهوه ْن تفرل

َا ال يَا يقول: و  تكونوا ما َْل الشرك بهـار بِضيهـيعكم فرائضه ه وركهوبكم َو  تََكونَوا مو كو ـَ َشرو

 معاصي ه وخـفكم الديا الَي ُااكم بلـي .

هيَعا يقهول: و  تكونهوا مها الهـ شركيا الهَيا بهدللوا ُيهنهمه    ينََهَم وكانَوا رو ُو قَوا  يَا فَرل َو َا الل وقول : مو

يَعا يق ول: وكانوا ْإزابـا فرقا كالـيهوُ والنوارأ.وبنـحو الَي ق نا فـي وخالفوه ففـارقوه وكانوا رو

 ذل  قال َْل الِأويـل. ذكر ما قال ذل :

يهنََهَم وكهانَوا 21295   ُو قَهوا  يَا فَرل َو ـ إدثنا بشره قهال: إهدثنا يزيهده قهال: إهدثنا سهعيده اها قَِهاُة الله

يَعا: وَم الـيهوُ والنوارأ.  رو

يهنََهَم ـ إدثنـي يونسه قال21296   ُو قَهوا  يَا فَرل َو : ْخبرنا ابا وَبه قال: قال ابا زيده فهـي قوله  الله

يهنََهَم بلهـ  ْنه  خبهر  ُو قَهوا  يَا فَرل َو َا الل يَعا بلـ  آخر ا َيةه قال: َو   يهوُه ف و و ل  قول  مو وكانَوا رو

يَا وْن معنهاه: مها الهَ كو هَا الهـَ َشرو يهنََهم وكهانَوا مسِأنف منقاع اها قوله : َو  تََكونَهوا مو ُو قهوا  يا فرل

َإوَن كان و ها يحِـ    الكـا. َم فَرو َ ا لَدََيهو َزالال بـو يَعا ْإزابـا َكلل إو  رو

َإههوَن يقههول: كهل طائفههة وفرقههة مهها َههو   الههَيا فههـارقوا ُيههنهم    َم فَرو ههَزالال بوههـَ ا لَههدََيهو وقوله : َكههلل إو

ه فأإدثوا البدع الِـي ْإدثوا بـ ا لديهم فرإو ن. يقول: بهـ ا َهم به  مِهـ سكون مها الهـ ََبه الـح ل

 فرإون مسرورونه يحسبون ْن الوواال معهم ُون غيرَم.

 33اآلية : 
َنه َ  نويبوهيَا بولََيه و ثَهمل بوذَآ َْذَاقََههَم مل  القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   ََوبوذَا َمسل النلهاَس َضهرل ََُاهَواَ َربلَههَم مل

َنهَ  يٌ  مل َكوَن {.َرَإَ ة  بوذَا فَرو َم يََشرو  َم بوَربلهو

ه فأصهابِهم     يقول تعالـ  ذكره: وبذا مسل َو   الـ شركيا الَيا ياع ون مهع ب بلهها آخهر َضهرل

ع بلـي ه  ردة و دوال وقحوط ََُاَوا َربلَهَم يقول: ْخـ ووا لربهم الِوإيده وْفرُوه بـالداا  والِضرل

َنه َ َرَإَ هة  يقهول: ثهم بذا واسِواثوا ب  منـيبـيا بلـي ه تائبـيا بلـي   ما رركهم وكفرَم ثَمل بذَا ْذاقََههَم مو

كشف ربهم تعالـ  ذكره انهم ذل  الضرل وفرل   انهم وْصابهم برخا  وخوب وسعةه بذا فري  

 منهم يقول: بذا   ااة منهم بربهم يشركون يقول: يعبدون مع  ا َلهة واألوثان.

 34اآلية : 
َََم فَََِ ِلعَواَ فََسَوَف تََع ََ وَن {.القول فـي تأويـل قول    تعالـ :   َلويََكفََرواَ بوَ ا آتََينَا

يقول تعالـ  ذكره مِوادا لهو   الـ شركيا الَيا ْخبر انهم ْن  بذا كشف الضرل اهنهم كفهروا    

ِهـي ب ه لـيكفروا بـ ا ْاايناَمه يقول: بذا َهم بهربهم يشهركونه كهي يكفهروا: ْي ياحهدوا النع هة ال

ْنع ِههها ا ههـيهم بكشفههـي اههنهم الضههرل الههَي كههانوا فههـي ه وببدالههـي ذلهه  لهههم بههـالرخا  والههـخوب 

والعافههـيةه وذلهه  الرخهها  والسههعة َههو الههَي آتههاَم تعالههـ  ذكههرهه الههَي قههال: بههـ ا آتههـيناَم. وقولهه  

الدنههـيا فََسههَوف  فََِههـَ ِلعَوا يقههول: فِههـ ِعوا ْيههها القههوا بههـالَي آتههـيناكم مهها الرخهها  والسههعة فههـي َههَه

تََع َـَ وَن بذا ورُتـم ا ـ  ربكم ما ت قون ما اَاب ه واظيـم اقاب  ا ـ  كفركم ب  فـي الدنـيا. وقهد 

بـالهـيا ه بهـ عن : لهـيكفروا بهـ ا آتهـيناَمه فقهد تهـ ِعوا ا هـ  و ه  « فََسَوَف يََع َهـَ ونَ »قرْ بعضهم: 

 الـخبره فسوف يع ـ ون.

 35اآلية : 
َكوَن {.القول فـي ت َم َسَ َاانا  فََهَو يَََِك لَم بوَ ا َكانَواَ بو و يََشرو  أويـل قول  تعالـ :   َََْا َْنَزَلنَا َا ََيهو

يقول تعالـ  ذكره: ْا ْنزلنها ا هـ  َهو   الهَيا يشهركون فهـي ابهـاُتنا ا َلههة واألوثهانه كِابهـا    

َكوَن يقهول: فهَل  الكِهاال بِودي  ما يقولونه وبحقهـيقة مها يفع هون فََههَو يََِكَ   لهـَم بوهـَ ا كهانَوا بوه و يََشهرو

ينا  بوحة رركهم وبنـ ا يعنـي  لل ثناؤه بَل : ْنه  لهـم يََنهزل بهـ ا يقولهون ويفع هون كِابهـاه و  

ْرسل ب  رسو  ه وبنـ ا َو ري  افِع وه واخِ قوهه اتبـااا مهنهم ألَهوائهم. وبنهـحو الهَي ق نها فهـي 

 يـل. ذكر ما قال ذل :ذل  قال َْل الِأو

َم َسهَ اانا 21297   ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قَِاُةه قول  َْا َْنَزَلنها َا َهـَيهو

َكوَن يقول: ْا ْنزلنا ا ـيهم كِابـا فهو ينا  بشركهم. َ ا كانَوا بو و يََشرو َم بـو  فََهَو يَََِك ـل
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 36اآلية : 
هَبَهَم َسهيل َةٌ بوَ ها قَهدلَمَت القول فـي تأويـل قول   َإهواَ بوَهها َوبون تَوو تعالـ :   ََوبوذَآ َْذََقنَا النلاَس َرَإَ هة  فَرو

َََم يََقنََاوَن {. َم بوذَا  يهو  ََْيدو

يقول تعالـ  ذكره: وبذا ْصاال الناس منا خوب ورخا ه واافـية فـي األبدان واألمواله فرإوا    

َم يقهول:  بَل ه وبن توبهم منا ردلة ما يهو  دال وقح  وبـ  فـي األمهوال واألبهدان بوهـَ ا قَهدلَمَت َْيهدو

ََهَم يََقنََاهوَن يقهول: بذا  بـ ا ْس فوا ما سي   األا ال بـينهم وبهـيا به وركبهوا مها الهـ عاصي بذَا 

 َم يـيأسون ما الفرج والقنوط: َو اإلياس ومن  قول إ يد األرق .

اَج غي  َر قانو و قََد َوَ دَوا الـَحال

َََم يََقنََاوَن َو  واال الـازا ه ألن    نابت اا الفعل بد لِها ا ـي ه فكأن  قـيهـل: « بذا»وقول : بذَا 

وبن توبهم سي ة بـ ا قهدلمت ْيهديهم و هدتهم يقناهونه ْو تهـادَمه ْو رْيهِهمه ْو تهراَم. وقهد كهان 

ل بـ نزلة الفـا . وابـا ألنها مِع « بذا»بعض نـحويـي البورة يقول: بذا كانت   قة بـالكـا األول

 37اآلية : 
َر بونل فوي ذَلوَ   َ  َزَق لوَ ا يََشاَ  َويََقدو َ يََبَسَ  الرل يَاتال القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   َََْولََم يََرَواَ َْنل ّللال

نَوَن {.  للقََواال يََومو

الرخها  يوهيبهم والهـخوبه ويهـيأسون  يقول تعالـ  ذكره: ََْو لـم ير َو   الَيا يفرإون انهد   

مهها الفههرج انههد رههدلة تنههالهمه بعيههون ق ههوبهمه فـيع ههـ وا ْن الشههدلة والرخهها  بههـيد به وْن ب يبسهه  

الرزق لهـ ا يشها  مها ابهـاُه فهـيوسع  ا هـي ه ويقهدر ا هـ  مها ْراُ فهـيضيق  ا هـي  بنل فوهـي ذلهَ  

نَوَن يقول: بن فـي ب سا  ذل  ا ـ  ما بسا  ا ـي ه وقدره ا ـ  مها قهدره ا هـي ه  َياتال لوقََوا يََومو

ومخالفِ  بـيا ما خالف بـين  ما ابـاُه فـي الون  والفقهره لد لهة واضهحة لهـ ا صهدلق إاهَ ب 

 وْقرل بها بذا ااينها ورآَا.

 38اآلية : 
ياَ  َسههكو يَا  القههول فههـي تأويههـل قولهه  تعالههـ :   َفَههاتو ذَا اَلقََربَههَ  َإقلهه َ َواَل و َو ههَ  َخَيههٌر لل لهه َواَبههَا السلههبويلو ذَلو

َََم اَلَ َف وَحوَن {. و َوََْولَـَ وَ   يدَوَن َوَ  َ ّللال  يَرو

يقول تعالـ  ذكره لنبـي  مـح د ص   ب ا ي  وس م: فأا  يا مـح د ذا القرابة منه  إقه  ا هـي     

 فـي ذل ه ك ا: ما الو ة والبرل والـ سكيا وابا السبـيـله ما فر  ب له ا

ـهه إههدثنا ابهها وكيههعه قههال: إههدثنا غنههدره اهها اههوفه اهها الههـحسا فههات ذَا القََربَهه  َإقلهه َ 21298  

يـلو قال: َو ْن توفـيهم إقهم بن كان اند يسره وبن لـم يكها انهدك فقهل لههم  سكيا َواَبَا السلبـو َوالـ و

 قو   ميسوراه قل لهم الـخير.

يَا    َو و يقول تعالـ  ذكره: بيِا  َو   إقوقهم الِهـي ْلزمهها ب وقول : ذلَ  َخَيٌر ل ل يدَوَن َوَ  َ ّللال يَرو

هـَحوَن يقهول: ومها يفعهل ذله  مبِويها  ََهَم الـَ َف و ابـاُهه خير ل َيا يريدون ب بءتـيانهم ذل  وَْولَ وهَ  

بهـ ا ابِوهوا والِهـ سوا و   ب ب ه فأول   َم الـ نـاحونه الـ دركون ط بـاتهم اند به الفهـائزون 

 بءيِائهم بياَم ما آتوا.

 39اآلية : 
و َوَمها  نهدَ ّللال با  لليََربََو فوهي ََْمهَوالو النلهاسو فَهـَ يََربَهو او ا رل القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   ََوَما آتََيََِم مل

َََم اَلَ ضَ  و فَأََولَـَ وَ   يدَوَن َوَ  َ ّللال ا َزَكاةال تَرو فَوَن {.آتََيََِم مل  عو

يقول تعالـ  ذكره: وما ْاايِـم ْيها الناس بعضهكم بعضها مها اايهة لِهزُاُ فهـي ْمهوال النهاس    

بر وع ثوابها بلـي ه مـ ا ْاااه ذل ه فـ يربو اند ب يقول: فـ يزُاُ ذل  اند به ألن صهاإب  

َا َزكاةال يقه ول: ومها ْاايِهـم مها صهدقة تريهدون لـم يعا  ما ْاااه مبِويا ب  و ه . َوما آتَـَيَِـَم مو

بها و   به فأول   يعنـي الَيا يِودلقون بأموالهم م ِـ سيا بَل  و   ب َم الـ ضعفون يقول: 

شهياه بذا  نهـيا معاو َم الَيا لهم الضعف ما األ ر والثهوااله مها قهول العهرال: ْصهب, القهوا مس و

 َل الِأويـل. ذكر ما قال ذل :س نت بب هم وااشت. وبنـحو الَي ق نا فـي ذل  قال ْ
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ـ إدثنـي مـح د با سعده قال: ثنـي ْبـيه قال: ثنـي ا يه قال: ثنـي ْبـيه اا ْبـي ه اا 21299  

و قال: َو مها يعاهي  َندَ ّللال ي َْمَوالو النلاسو فَـ يََربَو او بـا لوـيََربََو فـو َا رو ابا ابـاسه قول : َوما آتَـَيَِـَم مو

 ضهم بعضاه يعاي الر ل الر ل العايةه يريد ْن يَعا  ْكثر منها.الناس بـينهم بع

ـ إدثنا ابا بشاره قال: إدثنا ابد الرإ اه قال: إدثنا سفـيانه اا منوهور بها صفهـيةه 21300  

هـيََربََو فوهـي َْمهَوالو النلهاسو قهال: َهو الر هل يعاهي الر هل  بهـا لو هَا رو اا سعيد با َ بَـير َوما آتَـَيَِـَم مو

 ية لـيثـيب .العا

 قال: ثنا يحي ه قال: إدثنا سفـيانه اا منوور با صفـيةه اا سعيد با َ بَـيره مث  .   

إدثنا ابا وكيعه قال: ثنـي ْبـيه اا سفـيانه اا منوور با صفـيةه اا سهعيد بها َ بَهـير َومها    

نَ  بـا لوـيََربََو فـي َْمَوالو النلاسو فَـ يََربَو او َا رو و قال: الر ل يعا  لـيثاال ا ـي .آتَـَيَِـَم مو  دَ ّللال

ـ إدثنا ابا بشاره قال: إدثنا يحي  با سعيده قال: إهدثنا سفهـيانه اها ابها ْبهـي نهـاي,ه 21301  

ي َْمَوالو النلاسو قال: الهدايا. بـا لوـيََربَو فـو َا رو  اا مـااَد َوما آتَـَيَِـَم مو

ثنا سفـيانه اا ابا ْبـي نـاي,ه اا مـااَده قال: َهي إدثنا ابا وكيعه قال: ثنـي ْبـيه قال: إد   

 الهدايا.

ـ إدثنـي مـح د با ا روه قال: إدثنا ْبو ااصمه قال: إدثنا ايس  وإدثنـي الـحارثه 21302  

بهـا  َا رو قال: إدثنا الـحساه قال: إدثنا ورقا    يعاه اا ابا ْبـي نـاي,ه اا مـااَد َوما آتَـَيَِـَم مو

 ـي َْمَوالو النلاسو قال: يعاي مال  يبِوي ْفضل من .لوـيََربَو فو 

ـ إدثنا ابا وكيعه قال: إدثنا ابها فضيهـله اها ابها ْبهـي خالهده اها ببراَيهـمه قهال: َهو 21303  

 الر ل يهدي بلـ  الر ل الهديةه لـيثـيب  ْفضل منها.

بهـي : َهو الر هل ـ قال: ثنا مـح د با إ يد الـ ع ريه اا مع ره اا ابا طاوسه اها 21304ْ  

 يعاي العاية ويهدي الهديةه لـيثاال ْفضل ما ذل ه لـيس فـي  ْ ر و  وزر.

ي 21305   بـا لوـيََربََو فـو َا رو ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قَِاُة َوما آتَـَيَِـَم مو

و قال: ما ْاايت مها رهي  َندَ ّللال تريهد مثابهة الدنهـياه ومهـاازاة النهاس ذاك  َْمَوالو النلاس فَـ يََربَو او

 الربـا الَي   يقب   به و  يازي ب .

ـ َإدثت اا الـحسياه قال: س عت ْبـا معاذ يقول: ْخبرنا ابهـيده قهال: سه عت الضهحاك 21306  

ههـيََربََو فوههـي َْمههَوالو النلههاسو فهههو مهها يِعههاط  ا بههـا لو ههَا رو لنههاس بههـينهم يقههوله فههـي قولهه  َومهها آتَـَيَِههـَم مو

 ويِهاُونه يعا  الر ل العاية لـيويب من  ْفضل منهاه وََا ل ناس اامة.

وْما قول : َو  تَـَ نََا تََسََِكثَر فههَا ل نبهـيل خاصهةه لهـم يكها له  ْن يعاهي ب ل ره ولهـم يكها يعاهي   

 لـيعا  ْكثر من .

ين  بنفسه ه ويخدمه  ويعهوُ ا هـي  وقال آخرون: بنـ ا ان  بههَا: الر هَل يعاهي ماله  الر هَل لهـيع  

 نفع ه   لا ب ْ ر ما ب. ذكر ما قال ذل :

ـ إدثنا ابا وكيعه قال: إدثنا ْبـي ومـح د با فضيـله اا زكريا اا اهامر َومها آتَـَيَِهـَم 21307  

بـا لوـيََربََو فـي َْمَوالو النلاسو قال: َو الر ل يـ زق بـالر له فـيخفل ل  ويخدم ه  َا رو ويسافر معه ه مو

 فـياعل ل  رب, بعض مال  لـيازي ه وبنـ ا ْاااه الِـ اس اون ه ولـم يرُ و   ب.

وقال آخرون: َو بااا  الر ل مال  لـيكثر ب  مال ما ْاااه ذل ه   ط ب ثهواال ب. ذكهر مها   

 قال ذل :

بها ابهـاس َومها ـ إدثنا ابا إ يده قال: إدثنا  ريره اا مويرةه اا ْبـي إوياه اا ا21308  

لنه ه فهـيعاي ه  بـا لوـيََربَو فـي َْمَوالو النلاسو قال: ْلـم تر بلـ  الر هل يقهول ل ر هل: ألمول آتَـَيَِـَم مَا رو

 فهَا   يربو اند به ألن  يعاي  لوير ب لـيثري مال .

اها بس اايهـل ـ قال: ثنا ا رو با ابد الـح يد ا َم ـيه قال: إدثنا مهروان بها معاويهةه 21309  

هـيََربََو فهـي َْمهَوالو  بـا لو َا رو با ْبـي خالده قال: س عت ببراَيـم النـخعي يقول فـي قول : َوما آتَـَيَِـَم مو

و قال: كان ََا فـي الـااَ ـية يعاي ْإدَم ذا القرابة الـ ال يكثر ب  مال . َندَ ّللال ه فَـ يََربَو او  النلاسو

   ب ا ي  وس م خاصةه وْما لويره فحـل. ذكر ما قال ذل :وقال آخرون: ذل  ل نبـيل ص   
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بهـا 21310   هَا رو اُه اها الضهحاك َومها آتَـَيَِهـَم مو ـ إدثنا ابا وكيعه قال: إهدثنا ْبهـيه اها ْبهـي رول

و ََا ل نبـيل ص   ب ا ي  وس مه ََا الربـا  َندَ ّللال ي َْمَوالو النلاسو فَـ يََربَو او  الـحـل.لوـيََربََو فـو

 وبنـ ا اخِرنا القول الَي اخِرناه فـي ذل  ألن  ْ هر معانـي .  

هـيََربََو    ا  الكوفهة والبوهرة وبعهض َْهل مكهة: لو ا  فـي قهرا ة ذله ه فقرْته  اامهة قهرل واخِ فت القرل

  بفِـ, الـيا  ما يربوه بـ عن : وما آتـيِـم ما ربـا لـيربَو ذله  الربهـا فهـي ْمهوال النهاس. وقهرْ ذله

ا  َْل الـ دينة:  بـالِا  ما تَربوا وض هاه بهـ عن : ومها آتـيِهـم مها ربهـا لَِربهوا « لوََِربَوا»اامة قرل

 ْنِـم فـي ْموال الناس.

ا  األموهار مهع تقهارال    والوواال ما القول فـي ذل  انهدناه ْنه ها قرا تهان مشههورتان فهـي قهرل

 اله وبذا ربهـا الهـ اَل فبءربهـا  ْيهاه ربهـا. فهءذا كهان معنـيـيه اه ألن ْربـاال الـ ال بذا ْربوا ربهـا الهـ

 ذل  كَل ه فبأيل القرا تـيا قرْ القارأ  ف ويب.

فَوَن فهءن َْهل الِأويهـل قهالوا    ََهَم الهـَ ضعو و فَأَولَ وهَ   يدَوَن َوَ  َ ّللال َا َزكاةال تَرو وْما قول : َوما آتَـَيَِـَم مو

 ل ذل :فـي تأويـ   نـحو الَي ق نا. ذكر ما قا

هَا َزكهاةال 21311   ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إهدثنا سهعيده اها قَِهاُةه قوله : َومها آتَـَيَِهـَم مو

فَوَن قال: ََا الَي يقب   ب ويضعف  لهم اشر ْمثالهاه وْكثهر  َََم الـَ َضعو وه فَأَولَ وَ   يدون َوَ  َ ّللال تَرو

 ما ذل .

قال: ْخبرنا مع ره اا قَِاُةه قال: قال ابها ابهـاسه قوله  َومها ـ َإدثت اا ابد الرزاقه 21312  

و قال: َي الهبةه يهب الشي  يريد ْن يَثاال  َندَ ّللال ي َْمَوالو النلاسو فَـ يََربَو او بـا لوـيََربََو فـو َا رو آتَـَيَِـَم مو

هَا ا ـي  ْفضل من ه فَل  الَي   يربو اند به   يو ر فـي  صاإب ه و  بثهم ا ه ـي  َومها آتَـَيَِهـَم مو

فوَن. َََم الـَ َضعو  َزكاةال قال: َي الودقة تريدون و   ب فَأَولَ وَ  

 ـ قال مع ره قال ابا ْبـي نـاي,ه اا مـااَده مثل ذل .21313  

 40اآلية : 
يََِكمَ  ي َخ َقََكَم ثَمل َرَزقََكَم ثَمل يَ و َو َ الل ها َرهَرَكائوَكَم  القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   َّللال هَل مو ََ ثَمل يََحيوهيَكَم 

َكوَن {. ا يََشرو ا َرَي ال َسَبَحانَ َ َوتَعَالََ  َا ل ا ذَلوَكَم مل ا يََفعََل مو  مل

فهم قهب, فع ههمه وخبه  صنهـيعهم: ب ْيهها القهوا الهَي       يقول تعالـ  ذكره ل ـ شركيا به ه معهرل

لويهرهه َهو الهَي خهـ قكم ولهـم تكونهوا رهي اه ثهم رزقكهم تو ـ, العبـاُة ب ل له ه و  ينبوهي ْن تكهون 

لكمه ولـم تكونوا تـ  كون قبل ذل ه ثم َو يـ يِكم ما بعد ْن خـ قكم ْإيا ه ثم يحيـيكم ما بعد  وخول

 مـ اتكم لبع  القـيامةه ك ا:

ي َخه21314   َو َ الله ـ َقََكَم ثَهمل ـ إدثنا بشره قال: إهدثنا يزيهده قهال: إهدثنا سهعيده اها قِهاُةه قوله : ّللال

يَكَم ل بع  بعد الـ وت. يََِكَم ثَمل يََحيـو  َرَزقََكَم ثَمل يَـ و

َا َرَي ال يقول تعالـ  ذكره: َل ما آلههِكم وْوثهانكم    َا ذَلوَكَم مو َا َرَركائوَكَم َمَا يََفعََل مو َََل مو وقول : 

رهي ه فـيخهـ   ْو يهرزقه ْو الِـي تـاع ونهم ر فـي ابـاُتكم بياه رركا  مها يفعهل مها ذلكهم مها 

يـ يته ْو ينشر وََا ما ب تقريع لهو   الـ شركيا. وبنهـ ا معنه  الكهـا ْن رهركا َم   تفعهل 

ري ا ما ذل ه فكيف يَعبد ما ُون ب مها   يفعهل رهي ا مها ذله ن ثهم بهرْ نفسه  تعالهـ  ذكهره اها 

لهِهم ل  رركا ه فقال  لل ثنهاؤه سهبحان  الفرية الِـي افِراَا َو   الـ شركون ا ـي  بزا هم ْن آ

َكوَن يقول: اا ررك َو   الـ شركيا ب .  ا يََشرو ا ل  َا ل ْي تنزيها ر وتبرئة َوتَعالـ  يقول: وا ول

 وبنـحو الَي ق نا فـي ذل  قال َْل الِأويـل. ذكر ما قال ذل :

هَا َرهَركائوَكَم َمهَا ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قِها21315ُ   هَل مو ََ ةه قوله : 

َكوَن يسب, نفس  بذ قـيـل ا ـي  البهِان. ا يََشرو َا َرَي ال   وب َسَبحانَ َ َوتَعالـ  َا ل َا ذَلوَكَم مو  يََفعََل مو

 41اآلية : 
يقََهَم القول فهـي تأويهـل قوله  تعالهـ :   ََ َههَر اَلفََسهاَُ فوهي اَلبَهرل َواَلبََحهرو بوَ ها َكَسهبََت َْ  َو يَه ي النلهاسو لو َيهدو

عَوَن {. ي َا و َواَ لَعَ لَهَم يََر و َو  بََعَض الل
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يقول تعالـ  ذكره:  هرت الـ عاصي فـي برل األر  وبحرَا بكسب ْيدي النهاس مها نههاَم ب    

 ان .

بعضههم: انه  واخِ ف َْل الِأويـل فـي الهـ راُ مها قوله : َ َههَر الفَسهاَُ فوهـي البَهرل والبََحهرو فقهال   

: الف ههواته وبههـالبحر: األموههار والقَههرأ الِههـي ا ههـ  الههـ ياه واألنهههار. ذكههر مهها قههال ذلهه :   بههـالبَرل

ه اا مـااَد َوبذَا تََولـل  21316 ـ إدثنا ْبو َكَريبه قال: إدثنا َاثلااه قال: إدثنا النَضر با اربـيل

يها... ا َيةه قال: بذ دَ فـو ي األَر  لوـيََفسو ا ولـي سهع  بهـالِعدلي والظ هـمه فهـيحبس ب القاهره َسعَ  فـو

 ... ي البَرل والبََحرو بل الفَساَُ قال: ثم قرْ مـااَد: َ َهَر الفَساَُ فـو َ   يَحو ف يََه وَ  الـَحَرَث والنلَسَله َوّللال

 ا َية قال: ثم قال: ْما وب ما َو بحَركم ََاه ولكا كل قرية ا ـ  ما   ار فهو بحر.

ه اا اكرمة َ َهَر الفَساَُ فوهـي 21317   ـ إدثنا ابا وكيعه قال: إدثنا ْبـيه اا النَضر با اربـيل

 البَرل والبََحرو قال: ََْما بنـي   ْقول بحَركم ََاه ولكا كلل قرية ا ـ  ما   ار.

و ه اها إبهـيب بها الزبهـيره اها اكرمهة 21318   ـ قال: ثنا يزيد با َارونه اا ا رو بها فَهرل

ي البَرل والبََحرو قال: بن العرال تس ي األموار بحرا.َ هَ   َر الفَساَُ فـو

ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سهعيده اها قَِهاُةه قوله  َ َههَر الفَسهاَُ فوهـي البَهرل 21319  

ي النلههاسو قههال: َههَا قبههل ْن يَبعهه  ب نبههـي  مههـح دا صهه   ب  ا يهه  وسهه مه والبََحههرو بوههـَ ا َكَسههبََت َْيههدو

 امِألت ضـلة و  ـ اه ف ـ ا بع  ب نبـي ه ر ع را عون ما الناس.

ي البَرل والبََحرو ْما البرل فأَل الع وُه وْما البحر فأَل القََرأ والريف.    قول : َ َهَر الفَساَُ فـو

سهاَُ فوهـي ـ إدثنـي يونسه قال: ْخبرنا ابا وَبه قهال: قهال ابها زيهده فهـي قوله  َ َههَر الفَ 21320  

عَوَن. ي َا و َوا لَع لَهَم يََر و َو يقََهَم بََعَض الل َو  البَرل والبََحرو قال: الَنواله وقرْ لوـيَ

ـ إدثنا ابا بشاره قال: إدثنا ْبو اهامره قهال: إهدثنا قهرةه اها الهـحساه فهـي قوله  َ َههَر 21321  

ي النلاسو  َ ا َكَسبََت َْيدو ي البَرل والبََحرو بـو قال: ْفسدَم ب بَنوبهمه فـي بحر األر  وبرَهاه  الفَساَُ فـو

 بأا الهم الـخبـيثة.

:  ههر األر ه األموهار وغيرَهاه وبهـالبحر البحهر الهـ عروف.    وقال آخرون: بهل َانوهـي بهـالبرل

 ذكر ما قال ذل :

فوهـي  ـ إدثنا ابا وكيعه قال: إدثنا ْبـيه اا سفـيانه اا لـي ه اا مـااَد َ َههر الفَسهاَُ 21322  

: ابهها آُا الههَي قِههل ْخههاهه وفههـي البحههر: الههَي كههان يأخههَ كههلل سفههـينة  : قههال: فههـي البههرل البَههرل والبََحههرو

 غوبـا.

ـ إدثنـي يعقواله قال: قال ْبو بشر: يعنـي ابا َا َـيلةه قال: س عت ابا ْبـي نـاي,ه يقول 21323  

َ ا َكسَ  ي البَرل والبََحرو بـو ي النلاسو قال: بقِل ابا آُاه والهَي كهان يأخهَ فـي قول  َ َهَر الفَساَُ فـو بََت َْيدو

 كل سفـينة غوبـا.

ـ إدثنا ابا وكيعه قال: إدثنا يزيد با َارونه اا فضيـل با مَرزوقه اا ااية َ َههَر 21324  

ي البَرل والبََحرو قال: ق ت: ََا البهرل والبحهر ْيل فسهاُ فهـي ن قهال: فقهال: بذا قهلل الهـ ار ه قهل الفَساَُ فـو

 الوََوص.

إدثنـي مـح د با ا روه قهال: إهدثنا ْبهو ااصهمه قهال: إهدثنا ايسه  وإدثنهـي الهـحارثه قهال:    

إدثنا الـحساه قال: إدثنا ورقا    يعاه اا ابا ْبـي نـاي,ه اا مهـااَده فهـي قوله  َ َههَر الفَسهاَُ 

ي البَرل قال: قِل ابا آُا ْخاهه والبحر: قال: ْخَ الـ    السفا   َغَوبـا.فـو

وْولههـ  األقههوال فههـي ذلهه  بههـالوواال: ْن ب تعالههـ  ذكههرهه ْخبههر ْن الفسههاُ قههد  هههر فههـي البههرل   

والبحر انهد العهرال فهـي األر  القـفهـاره والبحهر بحهران: بحهر م هـ,ه وبحهر اهَاله فه ها   يعها 

مها اندَم بحره ولـم يخوص  لل ثناؤه الـخبر اا  ههور ذله  فهـي بحهر ُون بحهره فهَل  ا هـ  

وقع ا ـي  اسم بحره اَبهـا كهان ْو م هـحا. وبذا كهان ذله  كهَل ه ُخهـل القهرأ الِهـي ا هـ  األنههار 

 والبحار.

فِأويـل الكـا بذن بذ كان األمر ك ا وصفته  هرت معاصي ب فهـي كهل مكهانه مها بهرل وبحهر   

: ْي بَنوال الناسه وانِشر الظ ـم فـيه ا. ي النلاسو َ ا َكَسبََت َْيدو  بـو
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ي َا و َههوا يقههول  ههلل ثنههاؤه: لههـيويبهم بعقوبههة بعههض ْا ههالهم الِههـي    َو يقََهَم بََعههَض اللهه َو ههـيَ وقولهه : ولو

ه وير عههوا بلههـ   عَههوَن يقههول: كههي ينههـيبوا بلههـ  الههـح ل ا  ههواه ومعوههيِهم الِههـي َاَوههوا لَعَ لَهههَم يََر و

 ِأويـل. ذكر ما قال ذل :الِوبةه ويِركوا معاصَي ب. وبنـحو الَي ق نا فـي ذل  قال َْل ال

عَهوَن قهال: 21325   ـ إدثنا ابا وكيعه قال: إدثنا ابا فضيـله اا ْرع ه اا الـحسا لَع لَههم يََر و

 يِوبون.

ه اا ْبـي الضح ه اا مسروقه اها ابهد 21326   ه اا سفـيانه اا السديل ـ قال: ثنا ابا مهديل

عَوَن يوا بدره لع هم يِوبون.  ب لَع لَهَم يََر و

عَهوَن قهال: بلهـ  21327   ـ قال: ثنا ْبهو َْسهامةه اها زائهدةه اها منوهور اها ببراَيهـم لَعَ لَههَم يََر و

.  الـح ل

ي 21328   َو يقََهَم بََعهَض الله َو هـيَ ـ إدثنا بشره قال: إهدثنا يزيهده قهال: إهدثنا سهعيده اها قَِهاُةه قوله  لو

عَوَن: لعلل را عا ْن ير عه ل  عل تائبـا ْن يِواله لعلل مسِعِبـا ْن يسِعِب.َا و َوا لَعَ لَهَم يََر و

عَهوَن 21329   ـ إدثنا ابا بشاره قال: إدثنا ْبو اهامره قهال: إهدثنا قهرةه اها الهـحساه لَعَ لَههَم يََر و

 قال: ير ع َمَا بعدََم.

يقََهَم بـ   َو ا  األموار لوـيَ يقَهَم فقرْ ذل  اامة قرل َو ا  فـي قرا ة قول : لوـيَ الـيا ه بهـ عن : واخِ فت القرل

لـيَيقهم ب بعض الهَي ا  هواه وذَكهر ْن ْبهـا ابهد الهرإ ا السل َهـ ي قهرْ ذله  بهـالنون ا هـ  و ه  

 الـخبر ما ب اا نفس  بَل .

 42اآلية : 
ها قَ  يَا مو َو يَرواَ فوي األَر و فَاَنَظَرواَ َكَيهَف َكهاَن َااقوبَهةَ الله َبهَل القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   َقََل سو

يَا {. كو َشرو َََم مل  َكاَن ََْكثََر

يقول تعالـ  ذكره لنبـي  مـح د ص   ب ا ي  وس م: قل يها مهـح د لههو   الهـ شركيا بهـار مها    

يروا فـي البـُه فـانظروا بلـ  مساكا الَيا كفروا بهـار مها قهب كمه وكهَلبوا رسه َ ه كيهف  قوم : سو

َل ب وكفهرَم ْلهـم نه كههم بعهَاال منهاه ونهـاع هم ابهرة لهـ ا كان آخر ْمرَمه وااقبة تكَيبهم رسَ 

 بعدَمن كان ْكثرَم مشركيا يقول: فَعَ نا ذل  بهمه ألن ْكثرَم كانوا مشركيا بـار مث َهم.

 43اآلية : 
ها قََبهلو َْن يَهأَتوَي يَهَواٌ  هيلمو مو و  القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   َفَأَقوَم َوَ َهَ  لو هدليَا اَلقو هَا ّللال  ل َمهَرُل لَه َ مو

دلَاوَن {. اَل يَول  يََوَم و

ههه  بلههـي  ربهه  ل ههدلياو القَـيلههـمو     هه  وَ َههه  يهها مههـح د نههـحَو الو هه  الههَي و ل يقههول تعالههـ  ذكههره: فو ل

َي يََوٌا   َمرَ  َا قََبلو َْن يَأتـو ُل لَه َ لاااة رب ه والـ و ةو الـ سِقـيـ ةو الِـي   ااو اج فـيها اا الـح ل مو

و يقول تعالـ  ذكره: ما قبل مـاي و يهواال مها ْيهاا ب   مهرُل له  لـ هـاي  ه ألن ب قهد قضه   َا ّللال مو

هدلَاوَن يقهول: يهوا ياهي  ذله  الهـيوَا يوهدلع النهاَسه يقهول:  اَل يَول بـ ـاي   فهو   مـحالة  ا  يََوَم وه

ق الناس فرقِـيا ما قولهم: َصدَاَت الونـم صداِـي ا: بذا فرقِهها فرقِهـيا: فريه  فهـي الهـانةه يِفرل

 وفري  فـي السعير. وبنـحو الَي ق نا فـي ذل  قال َْل الِأويـل. ذكر ما قال ذل :

مو 21330   ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قَِاُةه قول : فَأقوَم َوَ َهَ  ل دلياو القَـيـل

َا قََبلو َْن يَأَتوهـيَ  هدلَاوَن فريه  فهـي الهـانةه وفريه  فهـي  اإلسـا مو اَل يَول و يََوَم وه هَا ّللال يَهَوٌا   َمهَرُل لَه َ مو

 السعير.

ه اها ابها ابهـاسه 21331   ه قال: إدثنا ْبو صالـ,ه قال: ثنـي معاويهةه اها ا هـيل ـ إدثنـي ا ـيل

قون. دلَاوَن يقول: يِفرل اَل يَول  قول  يََوَم و

هدلَاوَن قهال: ـ إدثنـي يونسه قهال: ْخبر21332   نها ابها وَهبه قهال: قهال ابها زيهده فهـي قوله  يَول

قون بلـ  الـانةه وبلـ  النار.  يِفرل

 44اآلية : 
َم يََ َهدَوَن {. هو َل َصالوحا  فأَلنفَسو  القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   ََما َكفََر فَعَ ََي و َكَفَرهَ َوَمَا َا و
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َل َصالوهـحا يقول تعالـ  ذكره: ما كفر بـار فع     ـي ه ْو زاُ كفرهه وآثاا  حوُه نوعََم رب ه َوَمَا َا و

َم  هههو َ َنفَسو ـو يقههول: ومهها ْطههاع به فع ههل بههـ ا ْمههره بهه  فههـي الدنههـياه وانِههه  ا هها نهههاه انهه  فههـيها فَ

ون الهـ ضاع لـيس هـ وا مها اقهاال ربههمه وينهـاوا مها  يَـَ َهدوَن يقول: فألنفسهم يسهِعدونه ويسهول

  ا قال الشاار:اَاب ه ك

يعَال نََفسا ما لََها َخـ ََف   َ  إاَن السلَقَم والِل َفََو  تَضو  اَمَهَد لنََفسو

 وبنـحو الَي ق نا فـي تأويـل ذل  قال َْل الِأويـل. ذكر ما قال ذل :  

ـ إدثنـي الـحارثه قال: إدثنا الـحساه قال: إدثنا ورقها    يعهاه اها ابها ْبهـي نهـاي,ه 21333  

ون الـ ضا ع.اا م َم يَـَ َهدَوَن قال: يسول هو َ َنفَسو ـو  ـااَد فَ

ـ إدثنا ابا الـ ثن  والـحسيا با يزيد الاحهان وابها وكيهع وْبهو ابهد الهرإ ا العـئهيه 21334  

َم يَـَ َهدَوَن قال: فـي القبر. هو َ َنفَسو ـو  قالوا: إدثنا يحي  با س ـيـمه اا ابا ْبـي نـاي,ه اا مـااَد فَ

نا ببراَيههـم بهها سههعيد الههـاوَريه قههال: إههدثنا يحيهه  بهها س ـيههـمه اهها ابهها ْبههـي نههـاي,ه اهها إههدث   

َم يَـَ َهدَوَن قال: ل قبر. هو َ َنفَسو ـو  مـااَد: فَ

ه قهال: إهدثنا يحيه  بها س ـيهـمه قهال: إهدثنا ابها ْبهـي نهـاي,ه قهال: سه عت     إدثنا نور با ا هـيل

مَ  هو َ َنفَسو ـو  يَـَ َهدَوَن قال: فـي القبر. مـااَدا يقول: فـي قول  فَ

 45اآلية : 
هبل  ها فََضه و و بونله َ  َ يَحو هالوَحاتو مو يَا آَمنَهواَ َوَا و َهواَ الول َو َي الله القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   َلويََاهزو

يَا {.  اَلَكافورو

يَا آَمنَهوا بهـار ورسهول     َو هـيَازَي الله دلاون... لو الوهـحاتو  يقول تعالـ  ذكره: يوم َ يول وَا و َهوا الول

َا فََض و و الَي واد ما ْطاا  فـي الدنـيا ْن يازي  يوا القـيامة بنله َ  يقول: وا  وا بـ ا ْمرَم ب مو

يَا يقول تعالـ  ذكره: بنـ ا خصل بازائ  ما فض   الَيا آمنوا وا  وا الوالهـحات  بل الكافورو   يَحو

يَا وفهـي  ُون ما كفر بـاره بن    يحبل َْل ال هبل الكهافورو كفر ب . واسهِأنف الهـخبر بقوله  بنله    يَحو

 الـ عن  الَي وصفت.

 46اآلية : 
َإَ ِوهه و  هها رل يقََكَم مل َو يَهه يَههاَح َمبَشلههَراتال َولو ههَل الرل ههَا آيَاتوهه و َْن يََرسو القههول فههـي تأويههـل قولهه  تعالههـ :   ََومو

هو َولوََِبَِوَواَ  َي اَلفََ َ  بوأََمرو ا فََض و و َولَعَ لَكَم تََشَكَروَن {. َولوََِارو  مو

هَل     يقول تعالـ  ذكره: وما ُْلِ  ا ـ  وإدانـيِ  وإاا  ا ـيكم ا ـ  ْن  بله  كهلل رهي  َْن يََرسو

ل ا هـيكم مها رإ ِه ه وَهي  َا َرَإَ ِوه و يقهول: ولهـينزل يقََكَم مو َو ياَح َمبَشلراتال بـالوي  والرإ ة َولوـيَ الرل

َا فََضه و و يقهول:  الوي  الَي يحيـي ب  البـُه ولِـاري السفا فـي البحار بها بأمره بياَا َولوََِبَِوَوا مو

ولِ ِـ سوا ما ْرزاق  ومعايشكم الِـي قس ها بـينكم َولَع لَكَم تََشَكَروَن يقول: ولِشكروا ربكهم ا هـ  

 ذكر ما قال ذل : ذل  ْرسل ََه الرياح مبشرات. وبنـحو الَي ق نا فـي ذل  قال َْل الِأويـل.

ـ إدثنـي مـح د با ا روه قال: إدثنا ْبو ااصمه قال: إدثنا ايس  وإدثنـي الـحارثه 21335  

يهاَح َمبَشلهراتال  قال: إدثنا الـحساه قال: إدثنا ورقا    يعاه اا ابها ْبهـي نهـاي,ه اها مهـااَد الرل

 قال: بـالـ ار.

َا َرَإ َ    يقََكَم مو َو  ِو و مثل الَي ق نا فـي . ذكر ما قال ذل :وقالوا فـي قول : َولوـيَ

ـ إدثنـي مـح د با ا روه قال: إدثنا ْبو ااصمه قال: إدثنا ايس  وإدثنـي الـحارثه 21336  

يقََكَم  َو هـيَ قال: إدثنا الـحساه قال: إدثنا ورقا    يعاه اها ابها ْبهـي نهـاي,ه اها مهـااَده قوله : َولو

َا َرَإَ ِو و قال: الـ ار.  مو

: الـ ار.21337   َا َرَإَ ِو و يقَكَم مو َو  ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قَِاُة َولوـيَ

 47اآلية : 
ََم بواَلبَيلنَاتو فَانَِ  َم فََااَ و هو ا قََب وَ  َرَسـ  بولََ  قََومو قََ نَها القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   ََولَقََد ََْرَسَ نَا مو

ي َو َا الل نيَا {.مو  َا ََْ َرَمواَ َوَكاَن َإقلا  َا ََينَا نََوَر اَلَ َومو
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يقول تعالـ  ذكره مس ـيا نبـي  ص   ب ا ي  وسه م فـيهـ ا يـ قهـ  مها قومه  مها األذأ فهـي  بهـ ا    

لقـي ما قب   ما رس   ما قومهمه ومع ـ   سنِ  فـيهم وفهـي قهومهمه وْنه  سهال  به  وبقومه  سهنِ  

ْمـ هم: ولقد ْرس نا يا مـح د مها قب ه  رسهـ  بلهـ  قهومهم الكفهرةه ك ها ْرسه ناك بلهـ  فـيهمه وفـي 

َََم بـالبلههـيلناتو يعنههـي: بههـالواضحات مهها الههـحاَ ا ههـ   قومهه  العابههدي األوثههان مهها ُون ب فاههاَ و

مها  صدقهم وْنهم ر رسل ك ا   ت ْنت قوم  بـالبـينات فكَلبوَم ك ا كَلب  قوم ه ورُلوا ا هـيهم

يَا َْ َرَمهوا  َو هَا الله  ا وَم ب  ما اند به ك ها رُلوا ا هـي  مها   هِهم به  مها انهد ربه  فهـاَنَِقََ نا مو

يقول: فـانِق نا ما الَيا ْ رموا ا َثهااه واكِسهبوا السهي ات مها قهومهمه ونهـحا فهـاا و ذله  كهَل  

يَا يقو نـو ينا الَيا آمنوا بـار وصدلقوا رس  ه بـ ـارمي قوم  وكاَن َإقلا َا َـَينا نََوَر الـَ َومو ل: ونـال

نوهـيَا ا هـ   بذ  ا َم بأسناه وكَل  نفعل ب  وبـ ا آما ب  ما قوم  وكاَن َإقلا َا َـَينا نََوَر الـَ َومو

 الكافرياه ونـحا ناصروك وما آما ب  ا ـ  َما كفر ب ه ومظفروك بهم.

 48اآلية : 
 َ يَهاَح فََِثويهَر َسهَحابا  فَيََبَسهَا َ فوهي السلهَ ا و َكَيهَف القول فـي تأويـل قوله  تعالهـ :   َّللال هَل الرل ي يََرسو َو  الله

هو بوذَا  ُو بَهها ههَا او هه و فَههءوذَآ ََْصههااَل بوهه و َمهها يََشههاَ  مو ـَلو ههَا خو ََُق يََخههَرَج مو َسههفا  فََِههَرأ اَلههَو ََههَم يََشههاَ  َويََاعَ َهه َ كو

َروَن {.  يََسََِبشو

 يرسل الرياح فِثهـير سحابهـاه يقهول: فِنشه   الريهاَح سحابهـاه وَهي   هع يقول تعالـ  ذكره: ب   

سحابةه فـيبسا  فـي الس ا  كيف يشا  يقول: فـينشره به ويا ع  فـي الس ا  كيف يشها ه وقهال: 

فـيبسا ه فوإد الها ه وْخرج مخرج كنايهة الهـ َكره والسهحاال   هع ك ها وصهفت رُلا ا هـ  لفهظ 

ناهه ك ا يقال: ََا تـ ر  يد. وبنـحو الَي ق نا فهـي تأويهـل قوله  فَهـيََبَسَا َ قهال السحااله   ا ـ  مع

 َْل الِأويـل. ذكر ما قال ذل :

ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيهده قهال: إهدثنا سهعيده اها قِهاُة فَهـيََبَسَا َ فوهـي السله ا و َكَيهَف 21338  

 يَشاَ  ويا ع .

سفَـا: يقو   قةه ك ا:وقول : ويََاعَ َ َ كو  ل: وياعل السحاال قواعا. مِفرل

سفَـا: ْي قاعا.21339    ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قَِاُة ويََاعَ َ َ كو

ـلو و يعنـي: ما بـيا السحاال. ك ا:   َا خو ََُق يعنـي: الـ ار يََخَرَج مو  وقول  فََِرأ الَو

. ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده21340   ـلو و َا خو ََُق يََخَرَج مو  قال: إدثنا سعيده اا قَِاُة فََِرأ الَو

هَل 21341   ـ إدثنا ابا وكيعه قال: إدثنا ْبـيه اها قاهاه اها إبهـيبه اها ابهـيد بها ا يهر يََرسو

يَر َسَحابـا قال: الرياح ْربع: يبع  ب ريحا فِقمل األر  ق اه ثم يبع  ب الري, الثا ياَح فََِثـو نـية الرل

سفَـاه ثم يبع  ب الري, الثالثةه فِولف بـين  فـياع   ركاماه ثم  فِثـير سحابـاه فـياع   فـي الس ا  كو

 يبع  الري, الرابعة فِـ ار.

ـ إدثنـي مـح د با ا روه قال: إدثنا ْبهو ااصهمه قهال: ثَنها ايسه  وإدثنهـي الهـحارثه 21342  

عاه اا ابا ْبـي نـاي,ه اا مهـااَد فَِهَرأ الهَوَُق قهال: قال: إدثنا الـحساه قال: إدثنا ورقا    ي

 القار.

َروَن يقول: فءذا صهرف ذله  الهوُق بلهـ     َََم يََسََِبشو هو بذَا  ُو بـا َا او وقول : فءذَا َْصااَل بو و َمَا يَشاَ  مو

 ْر  ما ْراُ صرف  بلـ  ْرض  ما خـ ق  رْيِهم يسِبشرون بأن  صرف ذل  بلـيهم ويفرإون.

 49:  اآلية
يَا {. ا قََب و و لََ َب وسو َم مل َل َا ََيهو ا قََبلو َْن يَنَزل  القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   ََوبون َكانَواَ مو

يقول تعالـ  ذكره: وكان َو   الَيا ْصابهم ب بهَا الوي  ما ابـاُه ما قبل ْن ينزل ا ـيهم    

 ـ كِ بـيا إزنـيا بـاإِبـاس  انهمه ك ا:ََا الوي  ما قبل ََا الوي  لـ ب سياه يقول: ل

َل 21343   هَا قََبهلو َْن يَنَهزل ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سهعيده اها قَِهاُة َوبَن كهانَوا مو

يَا: ْي قانايا. َا قََب و و لَـَ َب وسو َم مو  َا َـَيهو

َل وقهد تقهدا قبهل ذله«ه مها قب ه »واخِ ف َْل العربـية فـي و ه  تكريهر    هَا قََبهلو َْن يَنَهزل   قوله : مو

َم فقال بعض نـحويـي البورة: رُل ما قب ه  ا هـ  الِوكيهد نهـحو قوله : فََسهَادَ الهـَ ـئَكةَ َك لَههَم  َا َـَيهو

This file was downloaded from QuranicThought.com



َل َا َهـَيهَم إرفهـا لهـيس مهع الثانهـيةه  هَا قََبهلو َْن يَنَهزل ْ َ عَوَن وقال غيره: لـيس ذل  كَل ه ألن مهع مو

ما قبل الِنزيـل ما قبل الـ ار فقد اخِ فِاه وْما َك لَهَم ْ َ عَوَن وكهد بهأ  عيا ألن قال: فكأن  قال: 

هَا قََب وه و ا هـ  و ه   كـ  يكون اس ا ويكون توكيداه وَو قول  ْ  عون. والقهول انهدي فهـي قوله : مو

 الِوكيد.

 50اآلية : 
و َكَيَف يََحيويو األَرَ  بََعدَ َمَوتوَها بونل ذَلوهَ  القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   َفَانَظَر بولََ  آثَارو َرَإ َ  ةو ّللال

يٌر {. َََو َا ََ  َكلل َرَي ال قَدو  لََ َحييو اَلَ َوتََ  َو

ا  َْهل الهـ دينة والبوهرة     و فقرْته  اامهة قهرل ا  فـي قول : فـاَنَظَر بلـ  آثارو َرَإَ هةو ّللال اخِ فت القرل

و ا هـ  الِوإيهده بهـ عن : فهـانظر يها مهـح د بلهـ  ْثهر الويه  وبعض الكوفـيـيا: بلـ  ْثَرو رَ  َإَ هةو ّللال

الَي ْصاال ب ب  ما ْصاال ما ابهـاُهه كيهف يحيهـي ذله  الويه  األر  مها بعهد موتهها. وقهرْ 

ا  الكوفة:  و »ذل  اامة قرل ا هـ  الهـا اعه بهـ عن : فهـانظر بلهـ  آثها  « فـاَنَظَر بلهـ  آثهارو َرَإَ هةو ّللال

 الَي ْصاال ب ب  ما ْصاال كيف يحيـي األر  بعد موتها.الوي  

والوواال ما القول فـي ذل ه ْنه ها قرا تهان مشههورتان فهـي قَهَرَْة األموهاره مِقاربِها الهـ عن    

وذل  ْن ب بذا ْإيا األر  بوي  ْنزل  ا ـيهاه فءن الوي  ْإياَا بءإيا  ب بياَا ب ه وبذا ْإياَا 

َو الـ ـحيـي ب ه فبأيل القرا تـيا قرْ القارأ  ف ويب. فِأويـل الكـا بذن: فـانظر الوي ه فءن ب 

ل ب مها السهحااله كيهف يحيهـي بهها األر  الهـ يِةه فهـينبِها  يا مـح د بلـ  آثهار الويه  الهَي ينهزل

ه ويعشبها ما بعد موتها وُثورَا. بن ذل  لـ ـحيـي الـ وتـ  يقول  هلل ذكهره: بن الهَي يحيهـي َهَ

األر  بعد موتها بهَا الوي ه لـ ـحيـي الـ وتـ  ما بعد موتهمه وَهو ا هـ  كهلل رهي  مهع قدرته  

 ا ـ  بإيا  الـ وتـ  قديره   يعزل ا ـي  ري  ْراُهه و  يـ ِنع ا ـي  فعل ري  را ه سبحان .

 51اآلية : 
يحا  فََرَْوَ  هو يََكفََروَن {.القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   ََولَ وَا ََْرَسَ نَا رو ا بََعدو ا  للَظ لواَ مو  هَ َمَوفَرل

يقول تعالهـ  ذكهره: وله ا ْرسه نا ريحها مفسهدة مها ْنبِه  الويه  الهَي ْنزلنهاه مها السه ا ه فهرْأ    

َو   الَيا ْصابهم ب بَل  الوي  الَي إيـيت ب  ْرضهوَمه وْاشهبت ونبِهت به  زرواههمه مها 

اه قد فسد بِ   الري, الِـي ْرس ناَاه فوار مها بعهد ْنبِِ  ْرضوَم بَل  الوي  ما الز رع موفرل

 خضرت  موفراه لظ وا ما بعد اسِبشارَم وفرإِهم ب  يكفرون بربهم.

 53 - 52اآلية : 
مل الدلَااَ  بوذَا َوللَواَ َمهَدبورو  َع الول َع اَلَ َوتََ  َو َ تََس و يَا    القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   َفَءونلَ   َ تََس و

َس وَ وَن {. َا بوايَاتونَا فََهَم مل َع بو ل َما يََومو َم بون تََس و ُو اَلعََ يو َاا َضـَلَِوهو  َوَما َْنَت بوَها

َع الـَ َوتَهـ  يقهول:   تهـاعل لههم ْسه ااا يفه هون بهها     يقول تعالـ  ذكره: فءنلَ  يها مهـح د   تََسه و

: فءن    تقدر ْن تفهم َو   الـ شركيا الَيا قهد خِهـم ب ان  ما تقول لهمه وبنـ ا ََا مثل معناه

ا ـ  ْس ااهمه فس بهم فهم ما يَِ ـ  ا ـيهم ما موااظ تنزيـ  ه ك ا   تقدر ْن تفهم الـ وتـ  الَيا 

 قد س بهم ب ْس ااهمه بأن تـاعل لهم ْس ااا.

مل الدلااَ  يقول: وك ا   تقدر    َع الول ْن تَس ع الومل الَيا قد س بوا السه ع الهداا ه وقول : َو  تََس و

بذا َم َوللوا ان  مدبرياه كَل    تقدر ْن توف  َو   الَيا قد س بهم ب فهَم آيات كِاب ه لسه اع 

 ذل  وفه  . وبنـحو الَي ق نا فـي ذل  قال َْل الِأويـل. ذكر ما قال ذل :

َع الـَ َوتَـ : ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثن21344   ا سعيده اا قَِاُةه قول : فءنلَ    تََس و

همل  َع الول ََا َمثَل ضهرب  ب ل كهافر فك ها   يسه ع الهـ يت الهداا ه كهَل    يسه ع الكهافر. َو  تََسه و

يَا يقول: لو ْن ْصمل ولـل  مدبرا ثم ناُيِ  لـم يس عه كَل  الكافر   يس ع و   الدلااَ  بذَا َوللَوا َمَدبورو

 ينِفع بـ ا يس ع.

َم يقول تعالـ  ذكره: وما ْنت يا مـح د بـ سدُل ما ْا اه    ُو العََ يو َاَا َضـلَِوهو وقول : َوما َْنَت بوها

ف  اهها ضههـلِ  الِههـي َههو  ه ف ههـم يوفقهه  إلصههابة الررههده فوههارو ب اهها ا سههِقامةه َوَمههـحاة الههـح ل

ـيهـل الررهاُه يقهول: لهـيس ذله  بهـيدك و  بلهـي ه و  ا ـيهاه وركوب  الـاائر مها الاهرقه بلهـ  سب

This file was downloaded from QuranicThought.com



يقدر ا ـ  ذل  ْإد غيريه ألنـي القاُر ا ـ  كل ري . وقـيـل: بهاُي الع ي اا ضـلِهمه ولهـم 

يقل: ما ضـلِهم. ألن معن  الكهـا مها َوَصهَفته مها ْنه : ومها ْنهت بوهارفهم انه ه فح هل ا هـ  

 وابـا. وكان معناه: ما ْنت بـ انعهم ما ضـلِهم.الـ عن . ولو قـيـل: ما ضـلِهم كان ص

َا باياتونا يقهول تعالهـ  ذكهره لنبهـي : مها تسه ع السه اع الهَي ينِفهع به     َع ب ل َمَا يََومو وقول : بَن تََس و

سامع  فـيعق  ه ب ل ما يوما باياتناه ألن الَي يوما باياتنا بذا س ع كِاال ب تهدبلره وفه ه  واقَ ه ه 

  ا فـي ه وانِه  بلـ  إدوُ به الَي إدل فـي ه فهو الَي يس ع الس اع النافع.وا ل بـ

 وقول : فََهَم َمَس وـَ وَن يقول: فهم خاضعون ر باااِ ه مَِل ون لـ وااظ كِاب .  

 54اآلية : 
ا بَعَ  ا َضَعفال ثَمل َ عََل مو ي َخ َقََكَم مل َو َ الل ةال ثَهمل َ عَهَل القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   َّللال دو َضهَعفال قَهول

يَر {. َََو اَلعَ ويَم اَلقَدو ةال َضَعفا  َوَرَيبَة  يََخ ََ  َما يََشاَ  َو ا بََعدو قَول  مو

يقول تعالـ  ذكره لههو   الـ كَلبهـيا بهـالبع  مها مشهركي قهريشه مـحِهـاا ا هـيهم بأنه  القهاُر    

ي َخهـ َقَكَ  َو َ الل هياه ا ـ  ذل  وا ـ  ما يشا : ّللال هَا َضهَعفال يقهول: مها نََافهة ومها  َمهو َم ْيهها النهاس مو

فه مها بعهد  ة ا هـ  الِوهرل ة  يقهول: ثهم  عهل لكهم قهول َا بََعدو َضَعفال قَول فأنشأكم بََشرا سويلا ثَمل َ عََل مو

ةال َضَعفهـا َوَرهَيبَ  هَا بََعهدو قَهول ة  خـ ق  بياكم ما ضعفه وما بعد ضعفكمه بـالوور والافولة ثَمل َ عَهَل مو

يقول: ثم ْإدث لكم الضعف بـالهرا والكبر ا ها كنِهـم ا هـي  ْقويها  فهـي ربهـابكم ورهيبة. وبنهـحو 

 الَي ق نا فـي ذل  قال َْل الِأويـل. ذكر ما قال ذل :

َا َضَعفال 21345   ي َخـ َقََكَم مو َو ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قَِاُةه قول : الل

ةال َضَعفـا الهرا َوَرَيبَة  الشلَ  .ْي ما نافة  َا بََعدو قَول ة ه ثَمل َ عََل مو َا بََعدو َضَعفال قَول  ثَمل َ عََل مو

ََهَو    ة وربهـاال ورهيب َو وقول : يََخـ ََ  ما يَشاَ  يقول تعالـ  ذكره: يخـ   ما يشا  ما ضهعف وقهول

يَر ا هـ  مها يشها ه   يهـ ِنع ا هـي  رهي  ْراُهه فك ها فعهل َهَه األرهيا ه  العَ وـيـَم بِدبـير خهـ ق  القَهدو

فكَل  يـ يت خهـ ق  ويحيهـيهم بذا رها . يقهول: واا هـ وا ْن الهَي فعهل َهَه األفعهال بقدرته  يحيهـي 

 الـ وتـ  بذا را .

 55اآلية : 
َمهوَن َمها لَبوثَهواَ غَ  هَم اَلَ َارو َيهَر َسهاَاةال َكهََلوَ  القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   ََويَهَوَا تَقَهوَا السلهاَاةَ يََقسو

 َكانَواَ يََوفََكوَن {.

يقول تعالـ  ذكره: ويوا تـاي  سااة البع ه فهـيبع  الـخهـ   مها قبهورَمه يقسهم الـ هـارمونه    

وَم الَيا كانوا يكفرون بـار فـي الدنـياه ويكِسبون فـي  ا َثهااه وبقسهامهم: إ فههم بهـار. مها لَبوثَهوا 

: يقول: ي قس ون بأنهم لـم يهـ بثوا فهـي قبهورَم غيهر سهااة واإهدة. يقهول ب  هلل ثنهاؤه: غيَر ساَاةال

م ما لبثنا غير سااةه ك ا كانوا فـي  هو كَل  فـي الدنـيا كانوا يََوفََكون: يقول: كَبوا فـي قـيـ هم وقََس و

لِأويهـل. الدنـيا يكَبون ويح فون ا ـ  الكَال وَم يع ـ ون. وبنـحو الهَي ق نها فهـي ذله  قهال َْهل ا

 ذكر ما قال ذل :

ههَم 21346   ـهه إههدثنا بشههره قههال: إههدثنا يزيههده قههال: إههدثنا سههعيده اهها قَِههاُة ويَههَوَا تَقَههوَا السلههاَاةَ يََقسو

موَن ما لَبوثَوا غيَر ساَاةال َكَلَ  كهانَوا يََوفََكهوَن ْي يكهَبون فهـي الدنهـياه وبنهـ ا يعنهـي بقوله :  الـَ ـَارو

 َودلون ان  بلـ  الكَال.يََوفََكوَن اا الودقه ويَ 

 56اآلية : 
و بولَه َ  َِهاالو ّللال يَ اَن لَقَهَد لَبوثَهََِم فوهي كو َ َم َواإلو يَا َْوتَواَ اَلعو َو يَهَواو  القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   ََوقَاَل الل

نلَكَم َكنَِم  َ تََع ََ وَن {.  اَلبََع و فََهـَََا يََوَا اَلبََع و َولَـَكو

 اُة يقول: ََا ما الـ قدلا الَي معناه الِأخير.كان قَِ   

َ هـَم 21347   يَا َْوتَوا العو َو ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قَِاُةه قول : َوقاَل الل

و بلـ  يََواو البََع و قال: ََا ما مقاُيـم الكـا. وتأويـ  ي كِاالو ّللال ها: وقال الَيا واإليـَ اَن لَقََد لَبوثََِـَم فـو

 ْوتوا اإليـ ان والع ـم: لقد لبثِـم فـي كِاال ب.
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وذَكر اا ابا َ َريَ ْن  كهان يقهول: معنه  ذله : وقهال الهَيا ْوتهوا الع هـم بكِهاال به واإليهـ ان   

 بـار وكِاب .

و يقهول: فـيهـ ا كِهب ب مهـ ا سهب  فهـي ا هـ   ْنكهم ت بثونه  فَ    ِهاالو ّللال ي كو َههََا يَهَوَا البََعه و وقول : فـو

نلَكَم َكَنَِهـَم   تََع هـَ وَن يقهول: ولكهنكم كنِهـم   تع هـ ون  يقول: فهَا يوا يبع  الناس ما قبورَم َولَكو

 فـي الدنـيا ْن  يكونه وْنكم مبعوثون ما بعد الـ وته ف َل  كنِـم تكَبون.

 57اآلية : 
اَل  ل  َََم يََسََِعَِبَوَن {.   يقول  القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   َفَيََوَم و َرتََهَم َو َ  َو يَا َ  ََ واَ َمَع َو ينفََع الل

َرتََهَم يعنهـي الـ كَلبهـيا بهـالبع   َو يَا َ  َهـَ وا َمَعه َو تعالـ  ذكره: فـيوا يبعثون مها قبهورَم   يََنفَهَع الله

ََهَم يََسهََِعَِبَوَن يقهول: و  فـي الدنـيا معَرتهمه وَو قولهم: ما ا ـ نا ْن  يكهونه و  ْنها نَبعه . وَ    

اَل ا ا كانوا يكَلبون ب  فـي الدنـيا.  َو   الظ ـ ة يَسَِر عون يوم 

 58اآلية : 
ا َكلل َمثَلال َولَه وا  و َهََِهَم بوايَهةال  ََـَََا اَلقََرآنو مو  القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   ََولَقََد َضَرَبنَا لو نلاسو فوي 

َو   يَا َكفََرَواَ بوَن َْنََِم بو ل َمَباو َوَن {.لليَقَولَال الل

يقول تعالـ  ذكره: ولقد مث نا ل ناس فـي ََا القرآن ما كل مثهل اإِهـاا ا ا هـيهمه وتنبهـيها لههم    

ه َا  و َهََِهَم بايَهةال يقهول: وله ا   هت يها مهـح د َهو   القهوا بايهة: يقهول:  اا وإدانـية ب. وقوله  َولو

يَا َكفََروا بَن َْنَِهـَم ب ل َمَباو َهوَن يقهول: لهـيقولال الهَيا  حهدوا بد لة ا ـ  صدق  َو ما تقول لَـيَقَولَال الل

تهه : بن ْنِههـم ْيههها الههـ ودلقون مههـح دا فـيههـ ا ْتههاكم بهه  ب ل مبا ههون فـيههـ ا  رسههالِ ه وْنكههروا نبول

 تَـاي وننا ب  ما ََه األمور.

 59اآلية : 
يَا  َ يََع ََ وَن {.   القول فـي تأويـل قول  تعالـ : َو َ َا ََ  قَ َوالو الل  ََكََلوَ  يََابََع ّللال

يقول تعالـ  ذكره: كَل  يخِـم ب ا ـ  ق وال الَيا   يع ـ ون إقهـيقة مها تأتهـيهم به  يها مهـح د    

بر والعظاته وا َيات البـيلناته فـ يفقهون اا ب َإاةه و  يفه هون انه   ما اند ب ما ََه العو

ون.  ما يِ و ا ـيهم ما آي كِاب ه فهم لَل  فـي طويانهم يِرُُل

 60اآلية : 
يَا  َ يَوقونَوَن {. َو فلنلَ  الل و َإ ل َو َ يََسَِخو  القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   َفَاَصبوَر بونل َوَادَ ّللال

سالة رب ه فءن واد ب الَي يقول تعالـ  ذكره: فـاصبر يا مـح د لـ ا ينال  ما ْذاَمه وب وهم ر   

اا  فـي األر  إ ل َو   وادك ما النور ا ـيهمه والظفر بهمه وتـ كين  وتـ كيا ْصحاب  وتَبـل

يَا   يَوقونَهوَن يقههول: و  يسِههـخفال إ هـ   ورْيهه  َههو   الهـ شركون بههـار الههَيا    َو فلنل  اللهه يَسَِهـخو

الـ ـ اته فـيثباوك اا ْمر ب والنفهوذ لهـ ا ك لفه  مها يوقنون بـالـ عاُ و  يودلقون بـالبع  بعد 

 تب ـيوهم رسالِ .

ـ إدثنا ابا وكيعه قال: إدثنا ْبـيه اا سعيد با َ بَـيره اا ا ـيل بها ربهـيعةه ْن ر هـ  21348  

ههَا  مهها الههـخوارجه قههرْ خههـ ف ا ههـيل رضههي ب انهه : لَهه وَا َْرههَرَكَت لَههـيََحبََاال َاَ  َههَ  َولَََِكههونَال  مو

يَا   يَوقونَوَن. َو فلنلَ  الل ه َو  يََسَِـخو و َإ ل : فـاَصبوَر بنل َوَادَ ّللال يَا فقال ا ـيل رو  الـخاسو

قال: ثنا يحي  با آُاه اا رري ه اا اث ان با ْبـي زراهة اها ا هـيل بها ربهـيعة قهال: نهاُأ    

هَي بلَهـَيَ  َوبلهـ  ر ل ما الـخوارج ا هـيا رضهي ب انه ه وَهو فهـي صهـة الفاهره فقهال  َولَقَهَد َْوإو

يَا فأ ابه  ا هـيل رضهي ب انه   رو هَا الهـخاسو َا قََب وَ  لَ وَا َْرَرَكَت لَـيََحبََاال َاَ  ََ  َولَََِكونَال مو يَا مو َو الل

يَا   يَوقونَوَن. َو فلنلَ  الل ه َو  يََسَِـخو و َإ ل  وَو فـي الوـة: فـاَصبوَر بنل َوَادَ ّللال

ه َو  21349   و َإه ل ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قِاُة فـاَصبوَر بنل َوَاهدَ ّللال

هَي  يَا   يَوقونَون قال: قال ر ل ما الـخوارج خـ ف ا ـيل فـي صـة الوداة: َولَقََد َْوإو َو فلنلَ  الل يََسَِـخو

َا قََب وَ  لَ وَا ْررَكت  يَا مو َو يَا فأنوهت له  ا هـيل بلَـَيَ  َوبلـ  الل رو هَا الهـخاسو لَـيََحبََاال َاَ  ََ  َولَََِكونَال مو

فلنلَ   ه َو  يََسَِـخو و َإ ل رضي ب ان  إِـ  فهم ما قاله فأ اب  وَو فـي الوـة: فـاَصبوَر بنل َوَادَ ّللال

يَا   يَوقونَوَن. َو  الل
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 آخر تفسير سورة الروا

 سورة  لقمان

 سورة لق ان مكية

 ها ْربع وثـثونوآيات

 بسم ب الرإَ ا الرإيـم

 

 4-1اآلية : 
هنويَا     ََهد أ َوَرَإَ هة  للَ َ َحسو هيمو     َِهاالو اَلَحكو القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   َالَهـَم    توَ هَ  آيَهاَت اَلكو

َََم يَوقونَ  َرةو  َََم بوا َخو َكاةَ َو يَا يَقويَ وَن الولـَةَ َويََوتَوَن الزل َو  وَن {.الل

يهـمو يقهول  هل     ِهاالو الـَحكو وقد تقدلا بـياننا تأويـل قهول ب تعالهـ  ذكهره الهـم. وقوله : تو هَ  آيهاَت الكو

ََد أ وَرَإَ ة  يقول: ََه آيات الكِهاال بهـيانا  ثناؤه: ََه آيات الكِاال الـحكيـم بـيانا وتفويـ . وقول  

ق  وبنوب الههدأ والرإ هة ا هـ  القاهع مها ورإ ة ما به رإم ب  ما اتبع ه وا ل ب  ما خـ 

ا  األموار غير إ زةه فءنه  قهرْ ذله  رفعها ا هـ  و ه  ا سهِ نافه بذ كهان  آيات الكِاال قرْت قرل

منقاعا اا ا َية الِهـي قب هها بأنه  ابِهدا  آيهة وْنه  مهدحه والعهرال تفعهل ذله  مهـ ا كهان مها نعهوت 

دح ْو ذال. وك ِها القرا تهـيا صهواال انهديه وبن الـ عارفه وقع موقع الـحال بذا كان فـي  معن  مه

 كنت بلـ  النوب ْميـله لكثرة القرا  ب .

يَا وَهم الهَيا ْإسهنوا فهـي الع هل بهـ ا ْنهزل ب فهـي َهَا القهرآنه يقهول تعالهـ     نـو وقول : لَ ـَ ـَحسو

يَا ذكره: ََا الكِاال الـحكيـم َدأ ورإ ة ل َيا ْإسهنواه فع  هوا بهـ ا فهـي  مها ْمهر ب َو  ونهيه  الله

كهاةَ مها  ع هها ب  يَقوـيـَ وَن الولـةَ يقول: الَيا يقـيـ ون الولـةَ الـ فروضة بحدوَُا َويََوتَوَن الزل

ََهَم يَوقونَهوَن يقهول: يفع هون ذله  وَهم باهزا  ب وثوابه   َرةو  ََهَم بهـا َخو ل  الـ فروضة فـي ْموالهم َو

 لـ ا فعل ذل  فـي ا َخرة يوقنون.

 5آلية : ا
َََم اَلَ َف وَحوَن {. َم َوََْولَـَ وَ   بلهو ا رل ََد أ مل  القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   َََْولَـَ وَ  َا ََ  

ََههَم     يقههول تعالههـ  ذكههره: َههو   الههَيا وصههفت صههفِهم ا ههـ  بههـيان مهها ربهههم ونههور وَْولَ وههَ  

حون الـ دركون   ما َرَ وا وْم وا ما ثواال ربهم يوا القـيامة.الـَ َف ـحوَن يقول: وَو   َم الـ َنـاو

 6اآلية : 
و بووََيهرو  هلل َاها َسهبويلو ّللال ي و لويَضو ي لََههَو اَلَحهدو َا النلاسو َما يََشهَِرو القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   ََومو

يٌا {. هو َََزوا  ََْولَـَ وَ  لََهَم َاََااٌل مل ََا  ََ َ مال َويَِلخو  او

ي  فقهال بعضههم: مها اخِ ف َْل الِأ    ي لََههَو الهـَحدو َا النلاسو َمَا يََشهَِرو ويـله فـي تأويـل قول : َومو

 يشِري الشرا  الـ عروف بـالث اه ورووا بَل  خبرا اا رسول ب ص   ب ا ي  وس م وَو ما:

ه اها ـ إدثنا ْبو َكَريبه قال: إدثنا وكيهعه اها خهـُ الوفَهـاره اها ابهـيد ب بها َزَإهر21350  

هلل »ا ـيل با يزيده اا القاسمه اها ْبهـي َْمامهةه قهال: قهال رسهول ب صه   ب ا يه  وسه م:    يَحو

ههَا  ه وفههـيهال نزلههت َههَه ا َيههة: َومو ه َو  ْثَ هانََهال ال ه َو  الِلههـااَرةَ فوههـيهو ََال ههَراَؤ ه َو  رو بَهـَيَع الـَ وَنلههـياتو

ي و  ي لََهَو الـَحدو  «.النلاسو َمَا يََشَِرو

إدثنا ابا وكيعه قال: ثنـي ْبـيه اا َخـُ الوفَـاره اا ابـيد ب با َزَإره اا ا ـيل با يزيده    

ال »اا القاسهمه اها ْبهـي َْمامهةه اها النبهـيل صه   ب ا يه  وسه م بنهـحوهه ب ل ْنه  قهال:  َْكهَل ثََ هنوهو

هو ا»وقههال ْيضهها: « َإههَرااٌ  َو هه ََ َ ا ههـيل  ال َْنههَزَل ّللال ي و وفوههـيهو ي لََهههَو الههـَحدو ههَا النلههاسو َمههَا يََشههَِرو  َيَههةَ: َومو

و  يـلو ّللال لل َاَا َسبـو  «.لوـيَضو

إدثنـي ابـيد با آُا با ْبـي بياس العسقـنـيه قال: إدثنا ْبـيه قال: إدثنا س ـيـ ان بها إيهانه    

ا هـيل بها يزيهده اها اا ا رو با قـيس الكـبـيه اا ْبـي الـ ه لبه اا ابـيد ب با َزَإره اا 

ح بها يزيهده اها ابهـيد ب بها  القاسمه اا ْبـي َْمامة. قهال: وثنها بس اايهـل بها َايها ه اها َمَاهرل
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َزَإره اا ا ـيل با زيده اا القاسمه اا ْبـي َْمامهة البـاَ هـيه قهال: سه عت رسهول ب صه   ب 

ه َو  »ا ي  وس م يقول:  ياتو ه وثََ هنََهال َإهراٌاه وقَهَد نَهَزَل   يحلل تََع وـيـَم الـَ وَنـل ََال هَراَؤ بَهـَيعََهال َو  رو

ي و بلـ  آخر ا َية ي لََهَو الـَحدو َا النلاسو َمَا يََشَِرو و َومو ِاالو ّللال ي كو يَ  ذلَ  فـو  «.تََودو

 وقال آخرون: بل معن  ذل : ما يخِار لهو الـحدي  ويسِـحب . ذكر ما قال ذل :  

ي  ـ إدثنا بشره21351   َا النلاسو َمَا يََشَِرو قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قَِاُةه قول : َومو

َ ههـمال وب لع هه  ْن   ينفهه  فههـي  مهها  ه ولكهها ارههِراؤه  و بوََيههرو او يههـلو ّللال لل َاههَا َسبـو ههـيَضو ي و لو لََهههَو الههـَحدو

ه ومها يضهرل  اسِـحبـاب ه بحسب الـ ر  مها الضهـلة ْن يخِهار إهدي  البهـاطل ا هـ  إهدي  الهـح ل

 ا ـ  ما ينفع.

ـهه إدثنههـي مههـح د بهها خههـ ف العسقـنههـيه قههال: إههدثنا ْيههوال بهها سههويده قههال: إههدثنا ابهها 21352  

ي و قال: ارِراؤه: اسِـحبـاب . ي لََهَو الـَحدو َا النلاسو َمَا يََشَِرو  روذاله اا ماره فـي قول ب َومو

أويـل ما قال: معنهاه: الشهرا ه الهَي َهو بهـالث اه وذله  ْن وْولـ  الِأويـ ـيا اندي بـالوواال ت  

 ذل  َو ْ هر معنـيـي .

فءن قال قائل: وكيف يشِري لهو الـحدي ن قـيـل: يشِري ذات لهو الـحدي ه ْو ذا لهو الهـحدي ه   

 فـيكون مشِريا لهو الـحدي .

ونها  وا سِهـ اع له . ذكهر مها وْما الـحدي ه فءن َْل الِأويـل اخِ فوا فـي ه فقهال بعضههم: َهو ال  

 قال ذل :

ـ إدثنـي يونس با ابد األا ـ ه قال: ْخبرنا ابا وَبه قال: ْخبرنهـي يزيهد بها يهونسه 21353  

اا ْبـي صخره اا ْبـي معاوية البا ـيه اا سعيد بها َ بَهـيره اها ْبهـي الوهبهـا  البكهريه ْنه  

لل َاهَا س ع ابد ب با مسعوُ وَو يَسأل اا ََه ا َية َومو  ي و لوـيَضو ي لََهَو الـَحدو َا النلاسو َمَا يََشَِرو

ات. َا ثـث مرل َ ـمال فقال ابد ب: الونا ه والَي   بل  ب ل َوه يرُُل و بوََيرو او يـلو ّللال  َسبـو

ه قال: إدثنا صفوان با ايسه ه قهال: ْخبرنها إ يهد الهـخراطه اها ا هاره     إدثنا ا رو با ا ـيل

ي اا سعيد با  َ  َا النلاسو َمَا يََشهَِرو بَـيره اا ْبـي الوهبـا ه ْن  سأل ابا مسعوُه اا قول ب َومو

ي و قال: الونا .  لََهَو الـَحدو

ـ إدثنا ْبو كريبه قال: إدثنا ا ـيل با اابسه اا ااا ه اا سعيد با  بـيره اا ابها 21354  

ي و  ي لََهَو الـَحدو َا النلاسو َمَا يََشَِرو نا .ابـاس َومو  قال: الوو

ه قال: إدثنا ا ران با ايـينةه قال: إدثنا ااا  با السائبه اا 21355   ـ إدثنا ا رو با ا ـيل

ي و قال: الونا  وْربـاَ . ي لََهَو الـَحدو َا النلاسو َمَا يََشَِرو  سعيد با َ بَـيره اا ابا ابـاس َومو

د با فضيـله اا ااا ه اها سهعيد بها إدثنا ابا وكيعه والفضل با الوبـاحه قا : إدثنا مـح    

ي و قال: َو الونا  ونـحوه. ي لََهَو الـَحدو َا النلاسو َمَا يََشَِرو  َ بَـير اا ابا ابـاسه فـي قول : َومو

إدثنا ابا إ يده قال: إدثنا إكاا با س ـمه اا ا رو با ْبـي قـيسه اا ااا ه اها سهعيد بها    

 َ بَـير اا ابا ابـاسه مث  .

ا الـحسيا با ابد الرإ ا األنـ اطيه قهال: إهدثنا ابهـيد به قهال: إهدثنا ابها ْبهـي لـيـ هـ ه إدثن   

َا النلاسو َمَا  اا الـحكمه اا مقسمه اا ابا ابـاسه قال: َو الونا  وا سِـ اع ل ه يعنـي قول : َومو

. ي و ي لََهَو الـَحدو  يََشَِرو

دثنا ابـيد ب با موس ه قال: إدثنا سفـيانه اا ـ إدثنا الـحسا با ابد الرإيـمه قال: إ21356  

ي و قهال:  ي لََهَو الهـَحدو َا النلاسو َمَا يََشَِرو قابوس با ْبـي  بـيانه اا ْبـي ه اا  ابره فـي قول : َومو

 َو الونا  وا سِـ اع ل .

ه اهها ـهه إههدثنا ابهها وكيههعه قههال: إههدثنا ْبههـيه اهها ابهها ْبههـي لـيـ ههـ ه اهها الههـحكم ْو مقسههم21357  

 مـااَده اا ابا ابـاس قال: ررا  الـ ونـية.

إدثنا ابا وكيعه قال: إدثنا إفص والـ ـحاربـيه اا لـي ه اا الـحكمه اها ابها ابهـاسه قهال:    

 الونا .
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إدثنـي مـح د با سعده قال: ثنـي ْبهـيه قهال: ثنهـي ا هيه قهال: ثنهـي ْبهـيه اها ْبهـي ه اها ابها    

َا النلاسو  و قال: بـاطل الـحدي : َهو  ابـاسه قول  َومو يـلو ّللال لل َاَا َسبـو ي و لوـيَضو ي لََهَو الـَحدو َمَا يََشَِرو

 الونا  ونـحوه.

ـ إدثنا ابا بشار وابا الـ ثن ه قا : إدثنا ابد الرإ اه قال: إدثنا سفـيانه اا إبـيبه 21358  

ي و قال ي لََهَو الـَحدو َا النلاسو َمَا يََشَِرو  : الونا .اا مـااَد َومو

إدثنا ابا الـ ثن ه قال: إدثنا مـح د با  عفر وابد الرإ ا با مهديه اا رعبةه اها الهـحكمه    

ي و قال: الونا . ي لََهَو الـَحدو َا النلاسو َمَا يََشَِرو  اا مـااَد ْن  قال فـي ََه ا َية َومو

 د قال: الونا .إدثنا ابا وكيعه قال: إدثنا ْبـيه اا سفـيانه اا إبـيب اا مـااَ   

 قال: ثنا ْبـيه اا رعبةه اا الـحكمه اا مـااَده مث  .   

َا 21359   ـ إدثنا ْبو َكَريبه قال: إدثنا األراعيه اا سفـيانه اا ابد الكريـمه اا مـااَد َومو

ي و قال: َو الونا ه وكلل لعب لهو. ي لََهَو الـَحدو  النلاسو َمَا يََشَِرو

الرإ ا األنـ اطيه قهال: إهدثنا ا هـيل بها إفهص اله دانهـيه قهال: إهدثنا إدثنا الـحسيا با ابد    

ي و قههال: الونهها   ي لََهههَو الههـَحدو ههَا النلههاسو َمههَا يََشههَِرو ورقهها ه اهها ابهها ْبههـي نههـاي,ه اهها مههـااَد َومو

 وا سِـ اع ل  وكل لهو.

ـي الـحارثه ـ إدثنـي مـح د با ا روه قال: إدثنا ْبو ااصمه قال: إدثنا ايس  وإدثن21360  

هَا  قال: إدثنا الـحساه قال: إدثنا ورقا    يعهاه اها ابها ْبهـي نهـاي,ه اها مهـااَده فهـي قوله  َومو

ي و قال: الـ ونـي والـ ونـية بـالـ ال الكثـيره ْو اسِهـ اع بلهـي ه ْو بلهـ   ي لََهَو الـَحدو النلاسو َمَا يََشَِرو

 مث   ما البـاطل.

هَا النلهاسو إدثنـي يعقوال وابا وكيعه ق    ا : إدثنا ابا ا ـيةه اا لـي ه اا مـااَده فـي قوله  َومو

ي و قال: َو الونا  ْو الونا  من ه ْو ا سِـ اع ل . ي لََهَو الـَحدو  َمَا يََشَِرو

ه اا بس اايهـل بها ْبهـي خالهده اها رهعيب 21361   ـ إدثنا ْبو َكَريبه قال: إدثنا اثاا با ا ـيل

: الونا .با يساره اا اكرمة قال:  ي و  لََهَو الـَحدو

ه قال: إهدثنا َاثلهااه اها بس اايهـل بها ْبهـي خالهده 21362   اريل ـ إدثنـي ابـيد با بس اايـل الَهبـل

 اا رعيب با يسار َكَا قال اكرمةه اا ابـيد مث  .

ه إدثنا الـحسيا با الزبرقان النـخعيه قال: إدثنا ْبو ْسامة وابـيد به اا ْسامةه اا اكرمهة   

ي و قال: الونا . ي لََهَو الـَحدو َا النلاسو َمَا يََشَِرو  فـي قول  َومو

 إدثنا ابا وكيعه قال: إدثنا ْبـيه اا ْسامة با زيده اا اكرمةه قال: الونا .   

 وقال آخرون: ان  بـال هو: الالبل. ذكر ما قال ذل :  

ا ابها َ هَريَه اها مهـااَده ـ إدثنـي ابـاس با مهـح ده قهال: إهدثنا إاهاج األاهوره اه21363  

 قال: ال هو: الابل.

 وقال آخرون: ان  ب هو الـحدي : الشرك. ذكر ما قال ذل :  

ـ َإدثت اا الـحسياه قال: س عت ْبـا معاذه يقول: ْخبرنا ابـيده قال: سه عت الضهحاك 21364  

ي و يعنـي ال ي لََهَو الـَحدو َا النلاسو َمَا يََشَِرو  شرك.يقوله فـي قول : َومو

هَا النلهاسو َمهَا 21365   ـ إدثنـي يونسه قال: ْخبرنا ابها وَهبه قهال: قهال ابها زيهده فهـي قوله  َومو

َََزوا قال: َهو   َْهل الكفهره ْ   ََا  خو ه ويَِـل َ ـمال و بوََيرو او يـلو ّللال لل َاَا َسبـو ي و لوـيَضو ي لََهَو الـَحدو يََشَِرو

آياتَنا َولـل  َمَسََِكبورا كأَن لَـَم يََسَ َعهاه كأنل فوهـي َْذَنَهـَي و َوَقهرا ف هـيس  ترأ بلـ  قول : َوبذا تََِ َـ  َا َـَي و 

َكَا َْل اإلسـاه قال: وناس يقولون: َي فـيكمه ولـيس كَل ه قال: وَهو الهـحدي  البهـاطل الهَي 

 كانوا يَـَ وَون فـي .

ـحدي  م هيها اها سبـيهـل به والوواال ما القول فـي ذل  ْن يقال: انه  به  كهلل مها كهان مها اله  

ي و ولهـم يخوهص بعضها  مـ ا نه  ب اا اسِـ اا  ْو رسولَ ه ألن ب تعالـ  َامل بقول  لََهَو الـَحدو

 ُون بعضه فَل  ا ـ  ا وم ه إِـ  يأتـي ما يدلل ا ـ  خووص ه والونا  والشرك ما ذل .
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و يقههول: لههـيو   يههـلو ّللال لل َاههَا َسبـو ههـيَضو دل ذلهه  الههَي يشههِري مهها لهههم الههـحدي  اهها ُيهها ب وقولهه : لو

ال بلـي  ما قرا ة قرآنه وذكر ب. وبنـحو الَي ق نا فـي ذله  قهال َْهل الِأويهـل.  وطااِ ه وما يقرل

 ذكر ما قال ذل :

ـ إدثنـي مـح د با سعده قال: ثنـي ْبـي قال: ثنـي ا يه قال: ثنـي ْبـيه اا ْبـي ه اها 21366  

و قال: سبـيهـل ب: قهرا ة القهرآنه وذكهر ب بذا ذكهرهه وَهو ر هل ابا ابـاس لوـ يـلو ّللال لل َاَا َسبـو يَضو

 ما قريش ارِرأ  ارية مونـية.

َ ـمال يقول: فعل ما فعل ما ارِرائ  لهو الـحدي ه  هـ  من  بـ ا ل  فـي العاقبهة انهد    وقول : بوََيرو او

 ََ خو ا  ب ما وزر ذل  وبث  . وقول  َويَِـل ا  فهـي قهرا ة ذله ه فقرْته  اامهة قهرل َََزوا اخِ فت القهرل َا 

َََا»الـ دينة والبورةه وبعض َْل الكوفة:  خو ي كأن معناه « َويَِـل رفعاه اافـا ب  ا ـ  قول : يََشَِرو

ا  الكوفهة:  اندَم: وما الناس ما يشِري لهو الـحدي ه ويِـخَ آيات ب َزوا. وقرْ ذل  اامة قرل

 ََ خو َََزوا.َويَِـل ه بـ عن : لـيضلل اا سبـيـل به ولـيِـخَََا   َا نوبـا اافـا ا ـ  يضلل

ا  األموهاره مِقاربِها الهـ عن ه    والوواال ما القول فـي ذل : ْنه ا قرا تهان معروفِهان فهـي قهرل

َََا مها ذكهر  فبأيِه ا قرْ القارأ ه ف ويب الوواال فـي قرا ت ه والها  واأللف فـي قوله : ويَِلهـخو

 سبـيـل ب. ذكر ما قال ذل :

إدثنـي مـح د با ا روه قال: إدثنا ْبو ااصمه قال: إهدثنا ايسه  وإدثنهـي الهـحارثه 21375  

قال: إدثنا الهـحساه قهال: إهدثنا ورقها    يعهاه اها ابها ْبهـي نهـاي,ه اها مهـااَده فهـي قهول ب: 

َََزوا قال: سبـيـل ب. َََا  خو  َويَِـل

كر آيات الكِاال.وقال آخرون: بل     ذل  ما ذو

ـه إهدثنا بشهره قهال: إهدثنا يزيهده قهال: إهدثنا سهعيده اها قِهاُةه قهال: بوَحَسهب الهـ ر  مهها 21367  

ه وما يضرل ا ـ  ما ينفع.  الضـلةه ْن يخِار إدي  البـاطل ا ـ  إدي  الـح ل

َََزوا يسِهزأ  بها ويكهَلال بهها. وَ ها مها ْن يكونها مها ذكهر سب   َََا  خو ـيهـل ب ْرهب  انهدي ويَِـل

َََزوا َو اسِهزاؤه ب .  لقربه ا منهاه وبن كان القول ا َخر غير بعيد ما الوواال. واتـخاذه ذل  

يٌا يقول تعالـ  ذكره: َو   الَيا وصفنا ْنهم يشِرون لهو الـحدي     وقول : َْولَ وَ  لََهَم َاََااٌل َمهو

لل مخزال فـي نار  هنـم.لـيض وا اا سبـيـل به لهم يوا القـيامة اَ َو  اال َم

 7اآلية : 
َْذَنََيه و القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   ََوبوذَا تََِ ََ  َا ََي و آيَاتَنَا َوللَ  َمَسََِكبورا  َكأَن للَم يََسَ َعَها َكأَنل فوهَي 

 َوَقرا  فَبَشلَرهَ بوعَََاالال َْلويمال {.

ا الهَي ارهِرأ لههو الهـحدي  لإلضهـل اها سبـيهـل به يقول تعالـ  ذكره: وبذا تَِ هـ  ا هـ  َهَ   

آيات كِاال به فقرئت ا ـي  ولـل  َمَسََِكبرا يقول: ُْبهر انههاه واسهِكبر اسِكبهـاراه وْاهر  اها 

س اع الـح ل واإل ابة ان  كأََن لَـَم يََسَ َعها كهأنل فوهـي َْذَنَهـي و َوَقهرا يقهول: ثقهـ ه فهـ يايه  مها ْ  ه  

 :س اا ه ك ا

ـ إدثنـي مـح د با ا روه قال: إدثنا ْبو ااصمه قال: إدثنا ايس  وإدثنـي الـحارثه 21368  

قال: إدثنا الـحساه قال: إدثنا ورقا    يعهاه اها ابها ْبهـي نهـاي,ه اها مهـااَده فهـي قوله : فوهـي 

 َْذَنَـَي و َوَقرا قال: ثوَقـ .

ذكره: فبشر ََا الهـ عر  اها آيهات ب بذا تَ وهـيت ا هـي   وقول  فَبَشلَرهَ بعَََاالال ْلوـيـمال يقول تعالـ   

 اسِكبـارا بعَاال ل  ما ب يوا القـيامة َمو عه وذل  اَاال النار.

 9-8اآلية : 
يَا  هدو هيمو    َخالو هالوَحاتو لََههَم َ نلهاَت النلعو يَا آَمنَهواَ َوَا و َهواَ الول َو القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   َبونل الل

يَم {.فويهَ  يَز اَلَحكو َََو اَلعَزو و َإقلا  َو  ا َوَادَ ّللال

هـَحاتو     الو يَا آَمنَوا بـار فوإهدوهه وصهدلقوا رسهول  واتبعهوه وَا و َهوا الول َو يقول تعالـ  ذكره: بنل الل

يقول: فأطااوا به فع  وا بـ ا ْمرَم فـي كِاب  وا ـ  لسان رسول ه وانِهوا ا ا نهاَم انه  لََههَم 

يها يقول: ماكثـيا فهـيها بلهـ  غيهر نهايهة َوَاهدَ َ نل  يـمو يقول: لهو   بساتـيا النعيـم خالديا فـو اَت النلعو
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يَز يقول: وَهو الشهديد فهـي  َََو العَزو و َإقلا يقول: وادَم ب وادا إقاه   ر ل فـي  و  خـ ف ل  َو ّللال

 يـَم فـي تدبـير خـ ق .انِقام  ما َْل الشرك ب ه والواُليا اا سبـيـ  ه الـَحكو 

 10اآلية : 
هَي َْن  القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   ََخ ََ  السلَ اَواتو بووََيرو َاَ دال تََرَونََها َوََْلقََ  فوهي األَر و َرَواسو

َا السلَ ا و َما   فَأََنبََِنَا فويَها مو  ا َكلل َُآبلةال َوَْنَزَلنَا مو يدَ بوَكَم َوبَ ل فويَها مو يمال {.تَ و  ا َكلل َزَوجال َكرو

يقول تعالـ  ذكره: وما إك ِ  ْن  َخـ ََ  السلَ َواتو السبع بوََيهرو َاَ هدال تََرَونَهها. وقهد ذكهرت فـيهـ ا    

مض  اخِـف َْل الِأويـل فـي معن  قول  بوََيرو َاَ دال تََرَونَها وبـيلنا الوواال مها القهول فهـي ذله  

 اندنا. وقد:

وكيعه قال: إدثنا معاذ با معاذه اا ا ران با إديره اا اكرمةه اا ابا ـ إدثنا ابا 21369  

 ابـاس بوََيرو َاَ دال تََرَونَها قال: لع ها بع د   ترونها.

ـ وقال: ثنها العهـ  بها ابهد الـابهـاره اها َ هاُ بها س هـ ةه اها إ يهده اها الهـحسا بها 21370  

 مس ـمه اا مـااَده قال: بنها بع د   ترونها.

ال: ثنا يحي  با آُاه اا رري ه اا س اكه اا اكرمةه اا ابا ابـاسه قهال: لع هها بع هد   ق   

 ترونها.

ـ إدثنا ابا الـ ثن ه قال: إدثنا مـح ده اا س اكه اا اكرمهة فهـي َهَا الهـحرف َخهـ ََ  21371  

 السلَ َواتو بوََيرو َاَ دال تََرَونَها قال: ترونها بوير ا ده وَي بَع د.

إدثنا بشره قال: إهدثنا يزيهده قهال: إهدثنا سهعيده اها قَِهاُة َخهـ ََ  السلهَ َواتو بوََيهرو َاَ هدال  ـ21372  

 تََرَونَها قال: قال الـحسا وقِاُة: بنها بوير ا د ترونهاه لـيس لها ا د.

 وقال ابا ابـاس بوََيرو َاَ دال تََرَونََها قال: لها ا د   ترونها.  

ي األ   يدَ بوَكَم يقول: و عل ا ـ   هر األر  رواسيه وَي وقول : وَْلقَـ  فـو َي َْن تَـ و َر و َرَواسو

ك يهـ نة و   ثوابت الـابـال ْن تهـ يد بكهم ْن   تهـ يد بكهم. يقهول: ْن   تضهارال بكهمه و  تِهـحرل

 يسرةه ولكا تسِقرل بكمه ك ا:

هي: ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قَِاُة و21373ْ   َلقَهـ  فوهـي األَر و َرَواسو

ت ا ـيها خـ قاه وذل  ك ا قال الرا ز: يدَ بوَكَم ْثبِها بـالـابـاله ولو  ذل  ما ْقرل  ْي  بـا   َْن تَـ و

بـا (  )والـَ َهَر يَأَبَ  َْن يََزاَل َم َهل

 بـ عن :   يزال.  

ق فهـي األ   َا َكلل َُابلةال يقول: وفرل يها مو . وقـيهـل الهدواالل وقول : َوبَ ل فـو ر  مها كهلل ْنهواع الهدواالل

هَا السله ا و مها  ه  اسم لكلل ما ْكل ورراله وَو اندي لكهلل مها ُالل ا هـ  األر . وقوله : وَْنَزَلنها مو

يـمال يقول تعالـ  ذكره: وْنزلنا ما السه ا  ماهراه فأنبِنها بهَل  الهـ ار  َا َكلل َزَوجال َكرو يها مو فأَنبََِنا فـو

 زوجه يعنـي: ما كل نوع ما النبـات كريـمه وَو الـحسا النلبِةه ك ا: فـي األر  ما كلل 

: ْي 21374   يههـمال ههَا َكههلل َزَوجال َكرو ـهه إههدثنا بشههره قههال: إههدثنا يزيههده قههال: إههدثنا سههعيده اهها قَِههاُة مو

 إسا.

 11اآلية : 
و فَأََرونوي َماذَا َخ ََ   ََـَََا َخَ َ  ّللال ا َُونو و بَلو الظلهالوَ وَن فوهي القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   َ يَا مو َو الل

بوياال {.  َضـَلال مل

يقول تعالـ  ذكره: ََا الَي ْادُت ا ـيكم ْيها الناس ْنـي خـ قِ  فـي ََه ا َية خهـ   ب الهَي    

لهه  ْلوَههة كههل رههي ه وابههـاُة كههل خههـ  ه الههَي   تو ههـ, العبههـاُة لويههرهه و  تنبوههي لشههي  سههواهه 

الـ شركون فـي ابـاُتكم بياه َما ُون  ما ا َلهة واألوثانه ْيل ري  خـ   الَيا مها فأرونـي ْيها 

ُون  ما آلهِكم وْصنامكمه إِـ  اسِـحقت ا ـيكم العبـاُة فعبدتـ وَا ما ُون ه ك ها اسِهـح ل ذله  

 ا ههـيكم خههالقكمه وخههال  َههَه األرههيا  الِههـي اههدُتها ا ههـيكم. وبنههـحو الههَي ق نهها فههـي ذلهه  قههال َْههل

 الِأويـل. ذكر ما قال ذل :
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و مها ذكهر 21375   هََا َخهـَ َ  ّللال ََ ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قَِهاُةه قوله : 

ه ومها ْنبهت مها كهلل زوج كريهـمه فأرونهـي مهاذا  ما خـ   الس وات واألر ه وما ب ل ما الهدواالل

 .خـ   الَيا ما ُون  األصناا الَيا تداون ما ُون 

ي َضـلال َمبوهـياال يقهول تعالهـ  ذكهره: مها ابهد َهو   الهـ شركون األوثهان    وقول : بَلو الظلالوـَ وَن فـو

واألصناا ما ْ ل ْنها تـخـ   رهي اه ولكهنهم ُاهاَم بلهـ  ابهـاُتها ضهـلهمه وذَهابهم اها سبـيهـل 

ه وذَاال اا ا سِقامة ه فهم فـي ضـل. يقول: فهم فـي  ور اا الـح ل مبهـيا يقهول: يبهـيا  الـح ل

 لـ ا تأم  ه ونظر فـي  وفكلر بعقل ْن  ضـل   َدأ.

 12اآلية : 
و َوَمها يََشهَكَر فَءونلَ ها يََشهَكرَ  َكَ هةَ َْنو اَرهَكَر ّللل  القول فهـي تأويهـل قوله  تعالهـ :   ََولَقَهَد آتََينَها لََقَ هاَن اَلحو

ي َ َغنويل َإ و نََفسو و َوَما َكفََر فَءونل ّللال  دٌ {.لو

يقول تعالـ  ذكره: ولقد آتـينا لق ان الفق  فـي الدياه والعقله واإلصابة فـي القول. وبنهـحو الهَي    

 ق نا فـي ذل ه قال َْل الِأويـل. ذكر ما قال ذل :

ـ إدثنـي مـح د با ا روه قال: إدثنا ْبو ااصمه قال: إدثنا ايس  وإدثنـي الـحارثه 21376  

ل: إدثنا ورقا    يعاه اا ابا ْبـي نهـاي,ه اها مهـااَده قوله : َولَقَهَد آتَهـَينا قال: إدثنا الـحساه قا

ة. َكَ ةَ قال: الفق  والعقل واإلصابة فـي القول ما غير نَبول  لََق ان الـحو

َكَ ةَ 21377    ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قَِاُةه قول  َولَقََد آتَـَينا لََق اَن الـحو

 ْي الفق  فـي اإلسـا. قال قَِاُة: ولـم يكا نبـياه ولـم يَوح بلـي .

إدثنـي يعقوال با ببراَيـمه قال: إدثنا َشيـمه قال: ْخبرنا يونسه اا مهـااَده فهـي قوله  َولَقَهَد    

ة. َكَ ةَ قال: الـحك ة: الوواال. وقال غير ْبـي بشر: الوواال فـي غير النبول  آتَـَينا لََق اَن الـحو

إدثنا ابا الـ ثن ه إدثنا مـح د با  عفره قال: إدثنا رعبةه اا الـحكمه اها مهـااَده ْنه  قهال:    

 كان لق ان ر ـ  صالـحاه ولـم يكا نبـيا.

ـهه إدثنههـي نوههر بهها ابههد الههرإ ا األََوُيل وابهها إ يههده قهها : إههدثنا َإكلههااه اهها سههعيد 21378  

ه اها مهـااَده قهال: كهان لق هان الـح كيهـم ابهدا إبشهياه غ هـيظ الشفِهـياه موهف, القههدمياه الزبهـيديل

 قاضيا ا ـ  بنـي بسرائيـل.

ه قهال: إهدثنا يحيه  بها ايسه  اها األا هشه اها     إدثنـي ايس  با اث ان با ايسه  الرم هـيل

 مـااَده قال: كان لق ان ابدا ْسوُه اظيـم الشفِـياه َمشقل  القدميا.

إهدثنا خالهد بها مخهـ ده قهال: إهدثنا س ـيهـ ان بها بهـله ـ إدثنـي ابـاس با مـح ده قال: 21379  

قال: ثنهـي يحيه  بها سهعيد قهال: سه عت سهعيد بها الهـ سيب يقهول: كهان لق هان الـحكيهـم ْسهوُ مها 

 سوُان مور.

ـهه إههدثنا ابهها وكيههعه قههال: إههدثنا ْبههـيه اهها سفههـيانه اهها ْرههع ه اهها اكرمههةه اهها ابهها 21380  

 ابـاسه قال: كان لق ان ابدا إبشيا.

ه قهال: إهدثنا ابهد 21381   ـ إدثنا العبهـاس بها الولهـيده قهال: ْخبرنها ْبهـيه قهال: إهدثنا األوزااهيل

الرإ ا با َإَرم ةه قال:  ا  ْسوُ بلـ  سعيد با الـ سيب يسأله فقال ل  سعيد:   تـحزن ما ْ ل 

هع مولهـ  ا هر بها الهـخاااله  ْن  ْسوُه فءن  كان ما خير الناس ثـثة مها السهوُان: بوهـله ومهال

 ولَق ان الـحكيـمه كان ْسوُ نوبـيا ذا مشافر.

ه قال: كان لق هان 21382   يل بَعو ـ إدثنا ابا وكيعه قال: إدثنا ْبـيه اا ْبـي األرهبه اا خالد الرل

ابدا إبشيا نـااراه فقال ل  مو ه: اذب, لنا ََه الشاةه فَبحها. قال: ْخهرج ْطيهب َمَضوَِهـيا فهـيهاه 

الق ب. ثم مك  ما را  به ثم قال: اذب, لنا ََه الشاةه فَبحها. فقال: ْخهرج ْخبه  فأخرج ال سان و

مضوِـيا فـيهاه فأخرج ال سان والق هبه فقهال له  مهو ه: ْمرته  ْن تهـخرج ْطيهب مضوِهـيا فهـيها 

فأخر ِه اه وْمرت  ْن تهـخرج ْخبه  مضوِهـيا فهـيها فأخر ِه ها فقهال له  لق هان: بنه  لهـيس مها 

 منه ا بذا طابـاه و  ْخب  منه ا بذا َخبثا.ري  ْطيب 

ـ إدثنا ابا إ يده قال: إدثنا الـحكمه قال: إدثنا ا رو با قهـيسه قهال: كهان لق هان ابهدا 21383  

ْسوُه غ ـيظ الشفِـياه موف, القدمياه فأتاه ر له وَو فـي مـا س ْناس يحدلثهمه فقال ل : ْلسهت 
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َا وكَان قال: نعمه قال: ف ا ب غ ب  مها ْرأن قهال: صهدق الَي كنت ترا  معي الونـم فـي مكان ك

 الـحدي ه والو ت ا ا   يعنـينـي.

ـ إدثنا ابا وكيعه قال: إدثنا ْبـيه اا سفـيانه اا ر له اا مـااَد َولَقََد آتَهـَينا لََق هاَن 21384  

َكَ ةَ قال: القرآن.  الـحو

 ـاي,ه اا مـااَده قال: الـحك ة: األمانة.ـ قال: ثنا ْبـيه اا سفـيانه اا ابا ْبـي ن21385  

 وقال آخرون: كان نبـيا. ذكر ما قال ذل :  

ـ إدثنا ابا وكيعه قال: ثنـي ْبـيه اا بسرائيـله اا  ابره اا اكرمةه قال: كان لق ان 21386  

 نبـيا.

و: يقول تعالـ  ذكره: ولقد آتـينا لق ان الـحك ةه ْن اإ    ل د ب ا ـ  ما آتهاك مها وقول : ْنو اَرَكَر ّللو

فض   و عل قول  ْنو اَرَكَر تر  ة اا الـحك ةه ألن ما الـحك ة الِـي كان ْوتـيهاه كان ركره ب 

نََفسو و يقهول: ومها يشهكر ب ا هـ  نع ه  انهده فءنهـ ا  َ ا يََشَكَر لو ا ـ  ما آتاه. وقول : َوَمَا يََشَكَر فءنـل

َ يشكر لنفس ه ألن ب يَازل ل  ا ه ـ  رهكره بيهاه الثهوااله وينقهَه به  مها اله كهة. َوَمهَا َكفَهَر فهءنل ّللال

يدٌ يقول: وما كفر نع ة ب ا ـي ه بلـ  نفس  ْسا ه ألن ب معاقبَ  ا ـ  كفران  بياهه وب  يل َإ و َغنـو

 يهنقص غنـيل اا ركره بياه ا ـ  نع  ه   إا ة ب  بلـي ه ألن ركره بياه   يزيد فهـي سه اان ه و 

يدٌ مـح وُ ا ـ  كلل إاله ل  الـح د ا هـ  نع ه ه كفهر العبهد  ا م ك . ويعنـي بقول  َإ و كفران  بياه مو

يـل.  نع ِ  ْو ركره ا ـيها وَو موروف ما مفعول بلـ  فَعو

 13اآلية : 
َظه َ يَبَنَهيل  ََهَو يَعو و بونل الشلهَرَك  القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   ََوبوَذ قَاَل لََقَ هاَن  َبنوه و َو َك بوهاّللل  َ تََشهرو

يٌم {.  لََظَ ٌم َاظو

ََهَو     َبنوه و َو يقول تعالـ  ذكره لنبـي  مـح د ص   ب ا ي  وس م: واذكهر يها مهـح د بَذ قهاَل لََق هاَن  و

يـٌم يقول: لـخاأ ما القول ا وه بنل الشلَرَك لََظَ ـٌم َاظو َك بـاّللل َظ َ يا بَنَـيل   تََشرو  ظيـم.يَعو

 14اآلية : 
اال َوفوَوهالَ َ فوه ََ نا  َا ََ  َو ََ َنَساَن بوَوالودََي و َإَ  ََِ َ َْمل َ َو َينَا اإلو ي القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   ََوَوصل

يَر {.  َااَمَياو َْنو اَرَكَر لوي َولوَوالودََيَ  بولَيل اَلَ وو

هاال يقهول: ضعفهـا ا هـ  يقول تعالـ  ذكره: وْمرنا اإلنسان ببرل والدي      ََ نها َا هـ  َو ََ ه َ َو َإَ  ََِ َ َْمل

 ضعفه وردلة ا ـ  ردلة ومن  قول زَير:

ََ ََكوا   ي َْسبـابو   اال َخـ َقال ََو كاَن قََوَمَ  فـو َو  فَ ََا يَقَولَوا بوَحَبلال َوا

 ه فقهال بعضههم: وبنـحو الَي ق نا فـي ذل  قال َْل الِأويـله غير ْنهم اخِ فوا فـي الـ عنهـيل بهَل  

 ان  ب  الـح ل. ذكر ما قال ذل :

ـ إدثنـي مـح د با سعده قال: ثنـي ْبـيه قال: ثنـي ا يه قال: ثنـي ْبـيه اا ْبـي ه اا 21387  

اال يقول: ردلة بعد ردلةه وخـ قا  ََ نا َا ـ  َو ََ َينا اإلَنساَن بوَوالودََي و َإَ  ََِ َ َْمل َ َو ابا ابـاسه قول : َوَوصل

 د خـ  .بع

ـ َإدثت اا الـحسياه قال: س عت ْبـا معاذ يقول: ْخبرنا ابهـيده قهال: سه عت الضهحاك 21388  

اال يقول: ضعفـا ا ـ  ضعف. ََ نا َا ـ  َو ََ  يقوله فـي قول : َو

نها َا هـ  21389   ََ ه َ َو ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قِاُةه قول : َإَ  ََِه َ َْمل

اال  ََ  ْي  هدا ا ـ   هد. َو

 وقال آخرون: بل ان  ب : وَا الولد وضعف  ا ـ  ضعف األال. ذكر ما قال ذل :  

ـ إدثنـي مـح د با ا روه قال: إدثنا ْبو ااصمه قال: إدثنا ايس  وإدثنـي الـحارثه 21390  

نها  ََ هاال قال: إدثنا الـحساه قال إدثنا ورقا    يعاه اها ابها ْبهـي نهـاي,ه اها مهـااَد َو ََ َا هـ  َو

 قال: وَا الولد ا ـ  وَا الوالدة وضعفها.
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وقولهه : َوفوَوههالَ َ فوههـي اههاَمَياو يقههول: وفاامهه  فههـي انقضهها  اههاميا. وقـيههـل: َوفوَوههالَ َ فوههـي اههاَمَياو   

به  اكِفـا  بد لة الكـا ا ـي ه ك ا قـيـل: َواسأَلو القََريَةَ الِـي َكنلا فوهـيَها يهراُ « انقضا »وترك ذكر 

 َْل القرية.

وقول : ْنو اَرَكَر لـي َولوَوالودََيَ  يقهول: واههدنا بلهـي  ْن ارهكر لهـي ا هـ  نع هي ا هـي ه ولوالهدي    

يَر  تربـيِه ا بياكه واـ ه ا فـي  ما االـاا ما الـ شقة إِـ  اسِـحكم قواك. وقوله : بلهـيل الهـَ وو

كان ما ركرك ل  ا ـ  نع   ا ـي ه وا ها  يقول: بلـ  ب مويرك ْيها اإلنسانه وَو سائ   ا ا

ك به ا ا هـ  مها لقهـيا منه  مها العنها  والهـ شقة فهـي إهال طفولهـيِ   كان ما ركرك لوالدي ه وبرل

َ ا ب ه وتـحننه ا ا ـي .  وصبـاكه وما اصانعا بلـي  فـي برل

 ُة فـي ذل :وذَكر ْن ََه ا َية نزلت فـي رأن سعد با ْبـي وقاص وْم . ذكر الرواية الوار  

ه قال: إدثنا ْبو األإوصه اا س اك با إراله اا موعب با 21391   ـ إدثنا َناُ با السريل

ل سهعد اها ُينه . قهال: فهأب  ا هـيها.  سعده قال: إ فت ْال سعد ْن   تأكل و  تشراله إِـ  يِهـحول

ُاهت ب ا هـي ه ف ـم تزل كَل  إِـ  غشي ا ـيها. قهال: فأتاَها بنوَها فسهقوَا. قهال: ف هـ ا ْفهـاقت 

ي الدلَنـيا َمَعَروفـا. ... بلـ  قول : فـو  فنزلت ََه ا َية: َوَوصَينا اإلَنساَن بوَوالودََي و

ـ إدثنا ابا الـ ثن ه قال: إدثنا مـح د با  عفر قال: إدثنا رعبةه اا س اك بها إهراله 21392  

ه فهوب   ْطعهم اا موعب با سعده اا ْبـي ه قال: قالت ْال سعد لسهعد: ْلهـيس ب  قهد ْمهر بهـالبرل

طعاما و  ْررال ررابـا إِهـ  ْمهوت ْو تكفهر قهال: فكهانوا بذا ْراُوا ْن ياع وَها رهاروا فهـاَا 

َينا اإلَنساَن بوَوالودََي و.  بعواه ثم ْو روَاه فنزلت ََه ا َية: َوَوصل

ه اا س اك با إراله قال: ـ إدثنا ابا الـ ثن ه قال: إدثنا ابد األا ـ ه قال: إدثنا ُاو21393ُ  

َعَه هاه  َ هـٌم فَهـ تَاو ي ما لَـَيَس لََ  بوه و او َك بـو ََدَاَك َا ـ  َْن تََشرو : َوبَن  ا قال سعد با مال : نزلت فـيل

ي الدلَنـيا َمَعَروفـا قال: لهـ ا ْس هـ ته إ فهت ْمهي   تأكهل طعامها و  تشهرال ررابهـاه  َبَه ا فـو َوَصاإو

ل يهو اه فأبهت وصهبرت ف هـ ا كهان الهـيوا الثانهـي نارهدتهاه فأبهت ف هـ ا كهان الهـيوا قال: فنارهدتها ْول

الثال  ناردتها فأبته فق ت: وب لو كانت ل  م ة نفس لـخر ت قبل ْن ُْع ُينهـي َهَا ف هـ ا رْت 

 ذل ه وارفت ْنـي لست فـااـ  ْك ت.

نا رهعبةه اها ْبهـي بسهحاقه ـ إدثنا ابا الـ ثن ه قال: إدثنا مهـح د بها  عفهره قهال: إهدث21394  

ََداَك َا ـ  َْن  قال: س عت ْبـا َبـيرة يقول: قال: نزلت ََه ا َية فـي سعد با ْبـي وقاص َوبَن  ا

َعَهَ ا... ا َية. َ ـٌم فَـ تَاو ي ما لَـَيَس لََ  بو و او َك بـو  تََشرو

 15اآلية : 
ََدَاَك َا َ َ  َعَهَ ها  القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   ََوبون َ ا َ هٌم فَهـَ تَاو َك بوي َما لََيَس لََ  بوه و او َْن تََشرو

عََكَم فَأَنَبل ََكَم بوَ ا كَ  َبَهَ ا فوي الدلَنيَا َمَعَروفا  َواتلبوَع َسبويَل َمَا َْنَااَل بولَيل ثَمل بولَيل َمَر و  نََِم تََعَ  َوَن {.َوَصاإو

والداك ا ـ  ْن تشرك بـي فـي ابـاُت  بياي معي يقول تعالـ  ذكره: وبن  اَدك ْيها اإلنسان    

ا كبهـيراه فهـ تاعه ها فـيهـ ا  غيري مـ ا   تع هـم ْنه  لهـي رهري ه و  رهري  له  تعالهـ  ذكهره ا هول

َبَه ا فوههـي الدلَنههـيا َمَعَروفههـا يقههول: وصههاإبه ا فههـي الدنههـيا  ْراُاك ا ههـي  مهها الشههرك بههـيه َوَصههاإو

يهـَل َمهَا  بـالاااة له ا فـيـ ا   تبعة ا ـي  فـي  فـيـ ا بـين  وبهـيا ربه  و  بثهم. وقوله : َواتلبوهَع َسبـو

ْنااَل بلـيل يقول: واس   طري  ما تاال ما رهرك ه ور هع بلهـ  اإلسهـاه واتبهع مهـح دا صه   ب 

 ا ي  وس م. وبنـحو الَي ق نا فـي ذل  قال َْل الِأويـل. ذكر ما قال ذل :

:  ـ إدثنا بشره قال:21395   يهـَل َمهَا ْنهااَل بلهـيل إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قِاُة َواتلبوهَع َسبـو

.  ْي ما ْقبل بلـيل

َ ا َكَنَِـَم تََعَ  َوَن فءن بلـيل مويركم ومعاُكم بعد مهـ اتكم فهأخبركم    عََكَم فأَنَبل ََكَم بـو وقول : بلـيل َمَر و

ه ثههم ْ ههازيكم ا ههـ  ْا ههالكمه الـ ههـحسا مههنكم با يههع مهها كنِههـم فههـي الدنههـيا تع  ههون مهها خيههر ورههرل 

 بءإسان ه والـ سي  بءسا ت .

فءن قال لنا قائل: ما و   ااِرا  ََا الكـا بهـيا الهـخبر اها وصيِهـي لق هان ابنه ن قـيهـل ذله    

ْيضاه وبن كان خبرا ما ب تعالـ  ذكره اا وصيِ  ابـاُه ب ه وْن  بنـ ا ْوصه  به  لق هان ابنه ه 

يهـٌم  فكان معن  و بنل الشلَرَك لََظَ هـٌم َاظو َك بـاّللل َظ َ: يا بَنَـيل   تََشرو َََو يَعو َبنو و َو الكـا: َوبَذ قاَل لََق اَن  و
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ه  به هاه فهـاسِونف  َبَه ا فوهـي الدلَنهـيا َمَعَروفهـا فهءن ب وصل و  تاع فـي الشهرك به  والهدي  َوَصهاإو

َا الـ عن ه فَل  و ه  ااِهرا  ذله  بهـيا الهـخبريا اها الكـا ا ـ  و   الـخبر ما به وفـي  َ

 وصيِ .

 16اآلية : 
هَا َخهَرَُلال فَهََِكَا فوهي َصهَخَرةال ََْو فوهي  ثَقَاَل َإبلهةال مل القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   َيَبَنَيل بونلَها بون تََ  مو

يفٌ  َ لَاو َ بونل ّللال  َخبويٌر {. السلَ اَواتو ََْو فوي األَر و يَأَتو بوَها ّللال

اخِ ف َْل العربـية فـي معن  الها  واأللف ال ِـيا فـي قول  بنلها فقال بعض نـحويهـي البوهرة:    

ذل  كناية اا الـ عوية والـخاي ة. ومعن  الكـا انده: يها بنهـيل بن الهـ عوية بن ته  مثقهال إبهة 

 هاُ. وقهال: ْنله  ته ه ألنه  ما خرُله ْو بن الـخاي ة. وقال بعض نـحويـي الكوفة: وَهَه الهها  ا

 يراُ بها الـحبةه فََب بـالِأنـي  بلـيهاه ك ا قال الشاار:

َا الدلاو   قََت َصَدَر القَناةو مو ي قََد ْذََاََِهكَ ا َررو َو  َوتََشَرَق بـالقََولو الل

وقال صاإب ََه الهـ قالة: ياهوز نوهب الهـ ثقال ورفعه  قهال: ف ها رفهع رفعه  بِه ه واإِهـ  ت   

رة ْن   يكون لها فعل فـي كان ولـيس وْخواتههاه ومها نوهب  عهل فهـي تكها اسه ا مضه را الننك

مـاهو   مثل الها  الِـي فـي قول  بنلها بَن تََ  قال: ومث   قوله : فءنلهها   تََعَ ه  األََبَوهاَر قهال: ولهو 

لـ ه فهءن نوهب كان بن ي  مثقال إبة كان صوابـاه و از فـي  الو هان. وْما صاإب الـ قالة األو

مثقال فـي قول ه ا ـ  ْن  خبره وتـ اا كانه وقال: رفع بعضهم فاع هها كهان الِهـي   تهـحِاج بلهـ  

 خبر.

وْولـ  القولـيا بـالوواال انديه القول الثانـي: ألن ب تعالـ  ذكهره لهـم يعهد ابهـاُه ْن يوفهـيهم   

ت  مثقال إبة ما خرُل يأت ب بههاه   زا  سي اتهم ُون  زا  إسناتهمه فـيقال: بن الـ عوية بن

بل واد كـ العام ـيا ْن يوفـي   زا  ْا اله ا. فءذا كان ذل  كَل ه كانت الها  فـي قول  بنلها بهأن 

تكون ا اُا ْرب  منها بأن تكون كناية اا الـخاي ة والـ عوية. وْما النوب فـي الـ ثقاله فع هـ  

 ـ  ْن الـخبر مض ره كأن  قـيـل: بن ت  فـي موضع مثقهال مـاهو  ه والرفع فـي  ا« ت »ْن فـي 

 إبةه ألن النكرات تض ر ْخبـارَاه ثم يِر م اا الـ كان الَي فـي  مثقال الـحبة.

: زنة إبة. فِأويـل الكـا بذن: بن األمر بن ت  زنة إبهة مها خهرُل مها    ثَقاَل َإبلةال وان  بقول : مو

ْو فـي الس واته ْو فـي األر ه يأت بها ب يهوا القهـيامةه خير ْو ررل ا  ِ ه فِكا فـي صخرةه 

 إِـ  يوفـي   زا ه. وبنـحو الَي ق نا فـي ذل  قال َْل الِأويـل. ذكر ما قال ذل :

ـ إدثنا بشره قال: إهدثنا يزيهده قهال: إهدثنا سهعيده اها قَِهاُةه قوله : يها بَنَهـيل بنلهها بَن تَهَ  21396  

َا َخرَ  ثَقاَل َإبلةال مو .مو  َُلال ما خير ْو ررل

واخِ ف َْل الِأويـل فـي معن  قول  فَََِكَا فوهـي َصهَخَرةال فقهال بعضههم: انه  بهها الوهخرة الِهـي   

ا ـيها األر  وذل  قول َروي اا ابا ابـاس وغيرهه وقالوا: َي صخرة خضرا . ذكر ما قال 

 ذل :

 هشه اها الهـ نهاله اها ابهد ب ـ إدثنـي ْبو السائبه قال: إدثنا ابا بُريسه اها األا21397  

 با الـحارثه قال: الوخرة خضرا  ا ـ   هر إوت.

ـ إدثنا موس  با َارونه قال: إدثنا ا روه قال: إهدثنا ْسبهـاطه اها السهديل فهـي خبهر 21398  

ةه اها ابهد به واها نهاس مها  ذكره اا ْبـي مال  اا ْبـي صالـ,ه اها ابها ابهـاسه واها مهرل

ب ا ي  وس م: خـ   ب األر  ا ـ  إوته والـحوت َو النون الَي ذكر ْصحاال النبـيل ص   

ب فـي القرآن َن والق ـم وما يسارون والـحوت فـي الـ ا ه والـ ا  ا هـ   ههر صفهـاةه والوفهـاة 

ا ـ   هر م  ه والهـ    ا هـ  صهخرةه والوهخرة فهـي الهري,ه وَهي الوهخرة الِهـي ذكهر لق هان 

 و  فـي األر .لـيست فـي الس ا ه 

 وقال آخرون: ان  بها الـابـاله قالوا: ومعن  الكـا: فِكا فـي  بل. ذكر ما قال ذل :  

ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قَِاُةه فـي قول : فَََِكَا فوهـي َصهَخَرةال: 21399  

 ْي  بل.
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َ كان بعضهم يو   معناه بل   ـ  يع ـ   به و  ْارف يأتـي ب ه بـ عن  يع هـ  ه وقول : يَأَتو بوها ّللال

ب ل ْن يكون قائل ذل  ْراُ ْن لق انه بنـ ا وصف ب بهَل ه ألن ب يع هـم ْماكنه ه   يخفهـ  ا هـي  

 مكان ري  من  فـيكون و ها. ذكر ما قال ذل :

ه ـ إدثنا ابا بشاره قال: إدثنا ابد الرإ ا ويحي ه قا : إهدثنا ْبه21400   و سفهـيانه اها السهديل

َ قال: يع ـ ها ب. ي األَر و يَأَتو بوها ّللال ه َْو فـو ي السلَ َواتو ي َصَخَرةال َْو فـو  اا ْبـي مال  فَََِكَا فـو

ه اا ْبـي مال ه مث  .     إدثنا ابا وكيعه قال: إدثنا ابا مهديه اا سفـيانه اا السديل

َ لَايههٌف َخبوههـيٌر يقههول   : بن ب لايههف بـاسِههـخراج الههـحبة مهها موضههعها إيهه  كانههت وقولهه : بنل ّللال

 خبـير بـ وضعها. وبنـحو الَي ق نا فـي ذل  قال َْل الِأويـل. ذكر ما قال ذل :

يههٌف َخبوههـيٌر: ْي 21401   َ لَاو ـهه إههدثنا بشههره قههال: إههدثنا يزيههده قههال: إههدثنا سههعيده اهها قَِههاُة بنل ّللال

َ  ا.لايف بـاسِـخرا ها خبـير بـ سِقرل

 17اآلية : 
القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   َيَبَنَيل َْقومو الولـَةَ َوََْمَر بواَلَ َعَروفو َواَن َ َااو اَلَ َنَكرو َواَصهبوَر َا َهَ  

َا َاَزاو ا ََمورو {.  َما ََْصابََ  بونل ذَلوَ  مو

هـةَ بحهدوَُا وَْمهَر بـالهـَ َعَروفو يقول تعالـ  ذكره مخبرا اا قـيـل لق ان  بن  يا بَنَـيل ْقوهمو ال    ول

يقول: وْمر الناس باااة به واتبـاع ْمره َواَن َ َاهاو الهـَ َنَكرو يقهول: وانه  النهاس اها معاصهي ب 

ومواقعة مـحارم  َواَصبوَر َا ـ  ما َْصابََ  يقول: واصبر ا ـ  ما ْصاب  ما النهاس فهـي ذات ب 

هَا بذا ْنت ْمرتهم بـالـ عروفه ون هيِهم اا الـ نكره و  يودلن  اا ذل  ما ناله  مهنهم بنل ذلهَ  مو

َاَزاو األَمورو يقول: بن ذل  مـ ا ْمر ب ب  ما األمور ازما من . وبنـحو ما ق نا فـي ذل  قال َْهل 

 الِأويـل. ذكر ما قال ذل :

وَْمهَر بـالهـَ َعروفو َواَنه َ  ـ إدثنـي إااجه اا ابا َ َريَه فـي قول : يا بَنَهـي ْقوهمو الوهـةَ 21402  

هَا  َااو الـَ َنَكرو َواَصبوَر ا ـ  ما َْصابََ  قال: اصبر ا ـ  ما ْصاب  مها األذأ فهـي ذله  بنل ذَلهَ  مو

 َاَزاو األََمورو قال: بن ذل  مـ ا ازا ب ا ـي  ما األموره يقول: مـ ا ْمر ب ب  ما األمور.

 18اآلية : 
َ  َ  القول فـي تأويهـل قوله  تعالهـ :   ََو َ تََوهعلَر َخهدلَك لو نلهاسو َو َ تََ هشو فوهي األَر و َمَرإها  بونل ّللال

بل َكلل َمَخَِالال فََخورال {.  يَحو

ا  فـي قرا ة قوله : َو  تََوهعلَر فقهرْه بعهض قهرا  الكوفهة والـ دنـيهـيا والكوفـيهـيا:     اخِ فت القرل

ا  الهـ دينة والكوفهة والبوهرة: و  توعر ا ـ  مثال تفعل. وقرْ ذله  ب عهض الـ كيهـيا واامهة قهرل

رَ »  ا ـ  مثال تفـاال.« َو  تََوااو

ا ه    والوواال ما القول فـي ذل  ْن يقال بنه ا قرا تان قد قرْ بكل واإدة منه ا ا هـ ا  مها القهرل

ِهـحقارا فبأيِه ا قرْ القارأ  ف ويب. وتأويـل الكـا: و  تعر  بو ه  ا ا ك ـ ِ  تكبهرا واس

لههـ ا تك ههـ   وْصههل الوههعر ُا  يأخههَ اإلبههل فههـي ْاناقههها ْو رؤوسههها إِههـ  ت فههت ْاناقههها اهها 

: يل  رؤوسهاه فـيشب  ب  الر ل الـ ِكبر ا ـ  الناسه ومن  قول ا رو با َإنَـَي الثلع بـو

ما   َا َمَيـ و و فََِقَول ََأقََ نا لَ َ مو اَر َصعلَر َخدل  وَكنلا بذَا الـَابـل

  ف َْل الِأويـل فـي تأويـ  ه فقال بعضهم نـحو الَي ق نا فـي . ذكر ما قال ذل :واخِ  

ه اها ابها ابهـاس َو  21403   ه قال: إدثنا ابد به قال: ثنـي معاويهةه اها ا هـيل ـ إدثنـي ا ـيل

 تََوعلَر َخدلَك ل نلاس يقول: و  تِكبر فِـحقر ابـاُ به وتعر  انهم بو ه  بذا ك ـ وك.

إدثنـي مـح د با سعده قال: ثنـي ْبهـيه قهال: ثنهـي ا هيه قهال: ثنهـي ْبهـيه اها ْبهـي ه اها ابها    

 ابـاسه قول  َو  تََوعلَر َخدلَك ل نلاسو يقول:   تعر  بو ه  اا الناس تكبرا.

ـ إدثنـي مـح د با ا روه قال: إدثنا ْبو ااصمه قال: إدثنا ايس  وإدثنـي الـحارثه 21404  

نا الـحساه قال: إدثنا ورقا    يعاه اها ابها ْبهـي نهـاي,ه اها مهـااَد َو  تََوهعلَر قهال: قال: إدث

 الودوُ واإلارا  بـالو   اا الناس.
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ـ إدثنـي ا ـيل با سهله قهال: إهدثنا زيهد بها ْبهـي الزرقها ه اها  عفهر بها برقهانه اها 21405  

ا ك ـ   اإلنسان لويهت و هه ه وْارضهت انه  يزيد فـي ََه ا َية َو  تََوعلَر َخدلَك ل نلاسو قال: بذ

 مـحقرة ل .

ـ إدثنا ابا وكيعه قال: إدثنا خالد با إيان الرقـيه اها  عفهر بها ميهـ ون بها مههرانه 21406  

 قال: َو الر ل يك ـم الر ل فـيـ وي و ه .

ياه اها ـ إدثنا ابد الرإ ا با األسوُه قال: إدثنا مـح د با ربـيعةه قال: إدثنا ْبو مك21407  

 اكرمةه فـي قول  َو  تََوعلَر َخدلَك ل نلاسو قال:   تََعر  بو ه .

ـ َإدثت اا الـحسياه قال: س عت ْبـا معاذ يقول: ْخبرنا ابهـيده قهال: سه عت الضهحاك 21408  

يقههوله فههـي قولهه  َو  تََوههعلَر َخههدلَك ل نلههاس يقههول:   تعههر  اهها النههاسه يقههول: ْقبههل ا ههـ  النههاس 

 ا خـ ق .بو ه  وإس

ـ إدثنـي يونسه قال: ْخبرنا ابا وَبه قهال: قهال ابها زيهده فهـي قوله  َو  تََوهعلَر َخهدلَك 21409  

 ل نلاسو قال: توعير الـخدل: الِـابر والِكبر ا ـ  الناس ومـحقرتهم.

 إدثنا ابا وكيعه قال: إدثنا ْبـيه اا ْبـي مكياه اا اكرمةه قال: اإلارا .   

 ا نهاه اا ذل  ْن يفع   لـ ا بـين  وبـين  صعره   ا ـ  و   الِكبر. ذكر ما وقال آخرون: بنـ  

 قال ذل :

ـ إدثنا ابا وكيع وابا إ يده قا : إدثنا  ريهره اها منوهوره اها مهـااَد َو  تََوهعلَر 21410  

 َخدلَك ل نلاسو قال: الر ل يكون بـين  وبـيا ْخي  الـحنةه فـيراه فـيعر  ان .

ا بشاره قال: إدثنا ْبو ْإ ده قال: إدثنا سفـيانه اا منوهوره اها مهـااَده فهـي قوله  إدثنا اب   

 َو  تََوعلَر َخدلَك ل نلاس قال: َو الر ل بـين  وبـيا ْخي  إنة فـيعر  ان .

 وقال آخرون: َو الِشدي . ذكر ما قال ذل :  

ويرةه اا ببراَيـمه قال: َو ـ إدثنا ابا وكيعه قال: ثنـي ْبـيه اا  عفر الرازيه اا م21411  

 الِشدي .

إدثنا ابا بشاره قال: إدثنا ْبو ْإ ده قال: إدثنا سفـيانه اا الـ ويرةه اها ببراَيهـمه قهال: َهو    

 «.الابري يش ل »الِشدي  ْو الِشدلق 

 إدثنا يحي  با ط ـحةه قال: إدثنا فضيـل با ايا ه اا منووره اا ببراَيـم بـ ث  .   

ي األَر و َمَرإا يقول: و  تـ ش فـي األر  مخِا  . ك ا:وقول  َو      تَـَ شو فـو

ـ َإدثت اا الـحسياه قال: س عت ْبـا معاذ يقول: ْخبرنا ابـيده قال: سه عت الضهحاكه 21412  

ي األَر و َمَرإا يقول: بـالـخيـ . ي قول  َو  تَـَ شو فـو  يقول فـو

ال: إدثنا سعيده اا قَِاُةه قول  َو  تََوهعلَر َخهدلَك ل نلهاسو ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده ق21413  

بل َكلل َمَخِالال فََخورال قال: نهاه اا الِكبر. َ   يَحو ي األَر و َمَرإا بنل ّللال  و  تَـَ شو فـو

بل َكلل َمَخِالال مِكبر ذي فخر. ك ا:   َ   يَحو  وقول  بنل ّللال

دثنا ْبو ااصمه قال: إدثنا ايس  وإدثنـي الـحارثه ـ إدثنـي مـح د با ا روه قال: إ21414  

قال: إدثنا الـحساه قال: إدثنا ورقا    يعاه اا ابا ْبـي نـاي,ه اها مهـااَده قوله : َكهلل َمَخِهالال 

 فََخورال قال: مِكبر. وقول : فخور: قال: يعدُل ما ْاا  به وَو   يشكر ب.

 19اآلية : 
ها َصهَوتوَ  بونل َْنَكهَر األَصهَواتو القول فـي تأويهـل قوله  تعالهـ  هَد فوهي َمَشهيوَ  َواَغَضهَض مو :   ََواَقوو

يرو {.  لََوَوَت اَلَح و

يقول: وتواضع فـي مشي  بذا مشيته و  تسهِكبره و  تسهِعاله ولكها ات هد. وبنهـحو الهَي ق نها    

ومنهم ما قال: ْمهره فـي ذل  قال َْل الِأويـله غير ْن منهم ما قال: ْمره بـالِواضع فـي مشي ه 

 بِرك السراة فـي . ذكر ما قال: ْمره بـالِواضع فـي مشي :

ـ إدثنا ابا إ يده قال: إدثنا يحي  بها واضه,ه قهال: إهدثنا ْبهو إ هزةه اها  هابره اها 21415  

ي َمَشيوَ  قال: الِواضع. َد فـو  مـااَد َواَقوو
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هَد فوهـي َمَشهيوَ  قهال: نههاه ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده 21416   اا قَِاُة َواَقوو

 اا الـخيـ . ذكر ما قال: نهاه اا السراة:

ـ إدثنا ابا إ يده قال: إدثنا ابها الـ بهـاركه اها ابهد ب بها اقبهةه اها يزيهد بها ْبهـي 21417  

ي َمَشيوَ  قال: ما السراة. َد فـو  إبـيبه فـي قول : َواَقوو

َا َصوَ     توَ  يقول: واخفض ما صوت ه فـا ع   قودا بذا تك ـ ته ك ا:قول : َواَغَضَض مو

هَا َصهَوتوَ  قهال: 21418   ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اها قَِهاُة َواَغَضهَض مو

 ْمره بـا قِواُ فـي صوت .

هَا ـ إدثنـي يهونسه قهال: ْخبرنها ابها وَهبه قهال: قهال ابها زيهده فهـي قوله  َواَغَضهَض 21419   مو

 َصَوتوَ  قال: ْخفض ما صوت .

يرو فقهال بعضههم: معنهاه:    واخِ ف َْل الِأويـل فـي تأويـل قول : بنل َْنَكَر األَصَواتو لََوَوَت الـَح و

 بن ْقب, األصوات. ذكر ما قال ذل :

ه اها رهعبة وْبهـان بها تو هبه 21420   ـ إدثنا ابا بشار وابا الـ ثن ه قا : إدثنا ابا ْبـي اهديل

قهها : إههدثنا ْبههو معاويههة اهها َ ههَويبره اهها الضههحاك بنل َْنَكههَر األَصههَواتو قههال: بن ْقههب, األصههوات 

. يرو  لََوَوَت الـَح و

ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قهال: إهدثنا سهعيده اها قِهاُة بنل َْنَكهَر األَصهَواتو لََوهَوَت 21421  

لهه  زفههـي يرو ْي ْقههب, األصههوات لوههوت الههـح يره ْول ره وآخههره رهههي  ْمههره بههـا قِواُ فههـي الههـَح و

 صوت .

ـ إدثنا ابا بشاره قال: إدثنا مومله قال: إدثنا سفـيانه قال: س عت األا هش يقهول: بنل 21422  

 َْنَكَر األَصَواتو صوت الـح ير.

 وقال آخرون: بل معن  ذل : بن ْررل األصوات. ذكر ما قال ذل :  

بـي إ زةه اا  ابره اا اكرمة والـحكم با َاِـيبة ـ َإدثت اا يحي  با واض,ه اا 21423ْ  

 بنل َْنَكَر األَصَواتو قال: ْررل األصوات.

 قال  ابر: وقال الـحسا با مس ـم: ْردل األصوات.  

ـ إدثنـي يونسه قال: ْخبرنا ابا وَبه قال: قال ابا زيده فـي قوله  بنل َْنَكهَر األَصهَواتو 21424  

يرو قال: ل  و كان رفع الووت َو خيرا ما  ع   ل ـح ير.لََوَوَت الـَح و

وْولـ  األقوال فـي ذل  بـالوواال قول ما قال: معناه: بن ْقب, ْو ْررل األصهواته وذله  نظيهر   

 قولهمه بذا رْوا و ها قبـيحاه ْو منظرا رنـيعا: ما ْنكر و   فـنه وما ْنكر منظره.

يرو فأضهيف الوهوت وَه   و واإهد بلهـ  الهـح ير وَهي   ااهةه فهءن ذله  وْما قول : لََوَوَت الهـَح و

َََب بَسهَ عهَم وبن ره ت ق هت: معنه   لو هيا بن ر ته ق ت: الووت بـ عن  الـا عه ك ها قـيهـل لَهََ

 الـح ير: معن  الواإده ألن الواإد فـي مثل ََا الـ وضع يوُلي ا ا يوُلي ان  الـا ع.

 20اآلية : 
هها فوههي السلهَ اَواتو َوَمهها فوههي األَر و القهول فههـي تأويهـل قولهه  تعالههـ :   ََْلَه َر لََكهَم مل َ َسههخل َم تَههَرَواَ َْنل ّللال

ََد أ َو َ  َ مال َو َ  و بووََيرو او َل فوي ّللال ُو َا النلاسو َما يََاا نَة  َومو َرة  َوبَاطو َو نويرال َوََْسبََغ َا ََيَكَم نوعََ  َ َ ا َِاالال مل  كو

.} 

ي السلَ َواتو ما ر س وق ر ونـام يقول تعالـ  ذكره: ْلَـَم تََروَ     َر لََكَم ما فـو َ َسخل ا ْيها الناس ْنل ّللال

ي األَر و ما ُابة ورار وما  وبحر وف ه  وغيهر ذله  مها الهـ نافعه ياهري ذله   وسحاال َوما فـو

ك هه  لههـ نافعكم وموالههـحكم لوههَائكم وْقههواتكم وْرزاقكههم ومـذلكههمه تِههـ ِعون بههبعض ذلهه  ك هه ه 

نَة .وتنِفعون با ي َرة  وبَـاطو َو  ع ه وَْسبََغ َا َـَيَكَم نوعََ  َ  ا

ا  فـي قرا ة ذل ه فقرْه بعض الـ كيـيا واامة الكوفـيـيا:    « وَْسبََغ َا َهـَيَكَم نوَعَ هة  »واخِ فت القرل

 ا ـ  الواإدةه وو هوا معناَا بلـ  ْن  اإلسـاه ْو بلـ  ْنها رهاُة ْن   بله  ب ل ب. وقرْته  اامهة

هوا معن  ذل ه بلـ  ْنها الهنعم الِهـي سهخرَا ب  ا  الـ دينة والبورة: نوعََ  َ ا ـ  الـا اعه وو ل قرل

َ َنعَ ه و  را  و ل عبـاُ مـ ا فـي الس وات واألر ه واسِشهدوا لوحة قرا تهم ذل  كَل  بقوله : رهاكو

 قالوا: فهَا   ع النعم.
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ا  األموههار مِقاربِهها والوههواال مهها القههول فههـي ذلهه  انههدنا ْنه هها قرا    تههان مشهههورتان فههـي قههرل

الههـ عن ه وذلهه  ْن النع ههة قههد تكههون بههـ عن  الواإههدةه ومعنهه  الههـا اعه وقههد يدخههـل فههـي الههـا اع 

و   تَـَحَووَا ف ع وا ْن  لـم يعا بَل  نع هة واإهدة.  الواإدة. وقد قال  لل ثناؤه َوبَن تَعَدلوا نوَعَ ةَ ّللال

م يهه  مهها الههـ شركيا رههاكرا ألنع هه ه فا عهههاه فبههأيل القرا تههـيا قههرْ وقههال فههـي موضههع آخههر: ولههـ

 القارأ  ذل  ف ويب.

 ذكر بعض ما قرْ ذل  ا ـ  الِوإيده وفسلره ا ـ  ما ذكرنا اا قارئي  ْنهم يفسرون :  

ـ إدثنـي ْإ د بها يوسهفه قهال: إهدثنا القاسهم بها سهـاه قهال: إهدثنا إاهاجه قهال: ثنهـي 21425  

وَْسبََغ َا َهـَيَكَم نوَعَ َِه َ »يه اا إ يد األارجه اا مـااَده اا ابا ابـاس ْن  قرَْا: مسِور الهنائ

نَة   َرة  وبَـاطو َو  وفسلرَا اإلسـا.«  ا

ا  قال: ثنـي رري  با ابد به اا خويفه اا اكرمةه اا ابها ابهـاسه ْنه      َإدثت اا الفرل

انت نع هة ُون نع هةه ْو نع هة فهوق نع هة الشه ل مها واإدة. قال: ولو كانت نع  ه لك« نوَعَ ة  »قرْ: 

 الفرا .

ـ إدثنـي ابد ب بها مهـح د الزَهريه قهال: إهدثنا سفهـيانه قهال: إهدثنا إ يهده قهال: قهرْ 21426  

 مـااَد وَْسبََغ َا َـَيَكَم نوَعَ َِ َ  اََرة  وبَـاطنَة  قال:   بل  ب ل ب.

: إدثنا ابا ْبـي بكيره اا ربله اها ابها ْبهـي نهـاي,ه اها إدثنـي العبـاس با ْبـي طالبه قال   

نَة  قال: كان يقول: َي   بل  ب ل ب. َرة  َوبـاطو َو  مـااَد وَْسبََغ َا َـَيَكَم نوَعَ َِ َ  ا

إدثنا ابا وكيعه قال: إدثنا ْبـيه اها سفهـيانه اها إ يهد األاهرجه اها مهـااَد وَْسهبََغ َا َهـَيَكَم    

نَة  قال:   بل  ب ل ب.نوَعَ َِ َ  ا َرة  َوبـاطو  َو

 إدثنا ابا وكيعه قال: إدثنا ابا َايـينةه اا إ يد األارجه اا مـااَده قال:   بل  ب ل ب.   

ـ إدثنا ابا وكيعه قال: إدثنا يحي  با آُاه اا سفـيانه اا ايس ه اا قَـَيسه اا ابها 21427  

نَة   َرة  َوبـاطو َو  قال:   بل  ب ل ب. ابـاس نوعََ ة   ا

َرة  يقول:  اَرة ا ـ  األلسا قو  ه وا هـ  األبهدان و هوارج الهـاسد ا هـ . وقوله :    َو وقول :  ا

نَة  يقول: وبـاطنة فـي الق وال ااِقاُا ومعرفة.  َوبـاطو

ََهد أ يقهول تعاله   َ هـمال َو   و بووََيهرو او ي ّللال َل فـو ُو َا النلاسو َمَا يَاا ـ  ذكهره: ومها النهاس مها وقول : َومو

يخاصم فـي توإيد به وبخـص الاااة والعبـاُة ل  بوير ا ـم انده بـ ا يخاصمه و  َدأ يقول: 

يرال يقول: و  بِنزيـل ما ب  ا  بـ ا يهدا ه يبهـيا  ِاالال َمنـو و  بـيان يبـيا ب  صحة ما يقول َو  كو

 إقـية ُاواهه ك ا:

و ـ إدثنا بشره قال: إد21428   ي ّللال َل فـو ُو َا النلاسو َمَا يَاا ثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قَِاُة َومو

يرال لـيس مع  ما ب برَان و  كِاال. ِاالال َمنـو ََد أ َو  كو َ ـمال َو    بوََيرو او

 21اآلية : 
َ قَه الَواَ بَهَل نَِلبوهَع َمها َوَ هَدنَا َا ََيه و القول فـي تأويـل قول  تعالهـ :   ََوبوذَا قويهَل لََههَم اتلبوعَهواَ َمها َْنهَزَل ّللال

يرو {. َََم بولََ  َاََاالو السلعو  آبَاَ نَا ََْولََو َكاَن الشلَيَااَن يََدَاو

يقول تعالـ  ذكره: وبذا قـيـل لهو   الَيا يااُلون فـي توإيد ب  هـ  منهم بعظ ة ب: اتبعوا    

صدلقوا ب ه فءن  يفهرق بهـيا الـ هـح ل منها والهـ باله ويفوهل ْيها القوا ما ْنزل ب ا ـ  رسول ه و

 . الل والـ هِدأه فقالوا: بل نِبع ما و دنا ا ـي  آبهـا نا مها األُيهانه فهءنهم كهانوا َْهل إه ل بـيا الضل

َََم بِزيـين  لههم سهو  ْا هالهمه واتبهـااهم بيهاه ا هـ   قال ب تعالـ  ذكره َْو لََو كاَن الشلَيااَن يََدَاو

يرو يعنهـي: ض ـلِهمه وكفرَم بـار وتركهم اتبـاع ما ْنزل ب ما كِاب  ا ـ  نبـي  بلـ  َاََاالو السلعو

 اَاال النار الِـي تِسعر وت ِهب.

 22اآلية : 
ههٌا فَقَههدو اَسََِ َسههَ  بوههاَلعََروَ  ََههَو َمَحسو و َو ةو القههول فههـي تأويههـل قولهه  تعالههـ :   ََوَمهها يََسهه وَم َوَ َههه َ بولَهه  ّللال

و َااقوبَةَ األَمورو {.  اَلَوثَقََ  َوبولََ  ّللال
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ٌا يقول: وَهو     َََو َمـَحسو ا ل  بـاأللوَة َو يقول تعالـ  ذكره: وما يعبد و ه  مَِلـ  بـالعبوُةه مقرل

ي   مايع ر فـي ْمره ونهي  فَقَدو اَسَِـَ َسَ  بـالعََرَوةو الَوثَقَـ  يقول: فقد تـ س  بـالارف األوث  الَ

يخاف انقااا  مها تهـ س  به  وَهَا مثهل بنهـ ا يعنهـي بهَل  ْنه  قهد تهـ س  مها رضها ب بءسهـم  

و ه  بلـي  وَو مـحساه ما   يخاف مع  اَاال ب يوا القـيامة. وبنهـحو الهَي ق نها فهـي ذله  قهال 

 َْل الِأويـل. ذكر ما قال ذل :

ـيانه اها ْبهـي السهوُا ه اها  عفهر بها ْبهـي ـ إدثنا ابا وكيعه قال: إدثنا ْبـيه اا سف21429  

ٌا فَقَههدو  ََههَو َمههـَحسو و َو ههـَم َوَ َههه َ بلههـ  ّللال الههـ ويرةه اهها سههعيد بهها َ بههـيره اهها ابهها ابههـاس َوَمهها يََس و

 اَسَِـَ َسَ  بـالعََرَوةو الَوثَقَـ  قال:   بل  ب ل ب.

و ااقوبَةَ األََمورو يقول: وبلـ  ب   هه وَهو الهـ سائل وقول  َوبلـ  ّللال  مر ع ااقبة كلل ْمر خيره ورهرل

 َْ   ان ه ومـاازيهم ا ـي .

 24-23اآلية : 
عََهَم فَنَنَبل ََهم بوَ ا َا و ََواَ  َ القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   ََوَما َكفََر فَـَ يََحَزنَ  َكَفَرهَ بولََينَا َمَر و بونل ّللال

دَورو    نَ  َاتو الول َََم بولََ  َاََاالال َغ ويظال {.َا ويٌم بَو  َ ِلعََهَم قَ ويـ  ثَمل نََضَارل

يقههول تعالههـ  ذكههره: ومهها كفههر بههـار فههـ يحزنهه  كفههرهه و  تههََب نفسهه  ا ههـيهم إسههرةه فههءنل    

مر عهم ومويرَم يوا القـيامة بلـيناه ونـحا نـخبرَم بأا الهم الـخبـيثة الِـي ا  وَا فـي الدنـياه 

دَرو يقهول: بن ب ذو ا هـم بهـ ا تكنه  صهدورَم ثم نـاازيهم  َاتو الول َ َا وـيـٌم بَو ا ـيها  زا َم بنل ّللال

ما الكفر بـاره وبيثار طااة الشياان. وقول : نَـَ ِلعََهَم قَ وـيـ  يقهول: نهـ ه هم فهـي َهَه الدنهـيا مههـ  

هـيظال  َََم بلهـ  َاهََاال َغ و يقهول: ثهم نهورَُم ا هـ  كهره مهنهم اَابهـا  ق ـيـ  يِهـ ِعون فهـيها ثَهمل نََضهالرل

ال منها.  غ ـيظاه وذل  اَاال الناره نعوذ بـار منهاه وما ا ل يقرل

 26-25اآلية : 
َ قَهلو اَلَحَ هدَ  َا َخ َهَ  السلهَ اَواتو َواألَرَ  لَيَقَهولَال ّللال القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   ََولَ وا َسأََلََِهَم مل

و بََل ََْكثَ  ل يدَ {.ّللو َََو اَلوَنويل اَلَح و  َ و َما فوي السلَ اَواتو َواألَرَ  بونل ّللال ل َََم  َ يََع ََ وَن    ّللو  َر

يقول تعالـ  ذكره: ول ا سألت يا مـح د َو   الـ شركيا بـار مها قومه  َمهَا َخهـ ََ  السلهَ َواتو    

و يق ل َه قَلو الـَحَ دَ ّللو ول تعالـ  ذكره لنبـي  مـح ده فءذا قالوا ذل ه فقل لهم: الـح د واألَر و لَـيَقَولَال ّللال

َََم    ر الههَي خههـ   ذلهه ه   لههـ ا   يخههـ   رههي ا وَههم يخههـ قون. ثههم قههال تعالههـ  ذكههره: بَههَل َْكثَههَر

يَع َـ ون يقول: بل ْكثر َو   الـ شركون   يع هـ ون مها الهَي له  الهـح ده وْيها موضهع الشهكر. 

و  ل مها فوهـي السلهَ َواتو واألَر و يقهول تعالهـ  ذكهره: ر كهلل مها فهـي السه وات واألر  مها وقول : ّللو

ََهَو  ري  م كا كائنا ما كان ذل  الشهي  مها وثها وصنهـم وغيهر ذله ه مهـ ا يعبهد ْو   يعبهد بنل ب 

يدَ يقول: بن ب َو الونـيل اها ابهـاُة َهو   الهـ شركيا به  األوثهان واأل يل الـَح و نهداُه وغيهر الوَنـو

ذل  منهم وما   يع خـ ق ه ألنهم م كه  وله ه وبههم الهـحا ة بلهـي . الهـح يد يعنهـي الـ هـح وُ ا هـ  

 نع   الِـي ْنع ها ا ـ  خـ ق .

 27اآلية : 
ا بََعدو  ا َرَاَرةال ََْقـٌَا َواَلبََحَر يََ دلهَ مو هو َسَبعَةَ القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   ََولََو َْنلَ ا فوي األَر و مو

يٌم {. يٌز َإكو َ َازو و بونل ّللال ا نَفودََت َك وَ اَت ّللال  ََْبَحرال مل

يقول تعالـ  ذكره: ولو ْن رار األر  ك ها بريت ْقـما والبََحَر يَـَ دلهَ يقول: والبحر ل  مهداُه    

هو َسَبعَةَ َْبحَ  و وفـي ََا والها  فـي قول  يَـَ دلهَ اائدة ا ـ  البحر. وقول  مَا بََعدو رال ما نَفودََت َك وـ اَت ّللال

الكـا مـحَوف اسِون  بد لة الظاَر ا ـي  من ه وَو يكِب كـا ب بِ   األقهـا وبهَل  الهـ داُه 

لِكسرت ت   األقـاه ولنفد ذل  الـ داُه ولـم تنفد ك ـ ات ب. وبنـحو الهَي ق نها فهـي ذله  قهال َْهل 

 الِأويـل. ذكر ما قال ذل :

ـ إدثنـي يعقواله قال: إدثنا ابا ا هـيةه اها ْبهـي ر ها ه قهال: سهألت الهـحسا اها َهَه 21430  

َا َرَاَرةال َْقهـٌا قهال: لهو  عهل رهار األر  ْقـمهاه و عهل البحهور  ي األَر و مو ا َية َولََو ْنل ما فـو

 قـا.مداُاه وقال ب: بن ما ْمري كَاه وما ْمري كَاه لنفد ما  البحوره وتكسلرت األ
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ـ إدثنا ابا إ يده قال: إدثنا الـحكمه قال: إدثنا ا روه فـي قول  َولََو ْنل ما فـي األَر و 21431  

و ولو  َا َرَاَرةال َْقـٌا قال: لو بريت ْقـما والبحر مداُاه فكِب بِ   األقـا من  ما نَفودََت َك وـ اَت ّللال مو

 مدله سبعة ْبحر.

دثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قَِاُةه قول  َولَهَو ْنل مها فوهـي األَر و ـ إدثنا بشره قال: إ21432  

و قال: قال الـ شركون: بن هو َسَبعَةَ َْبَحرال ما نَفودََت َك وـ اَت ّللال َا بََعدو َا َرَاَرةال َْقـٌاه والبََحَر يَـَ دلهَ مو ـ ا مو

البحههر سههبعة ْبحههر مهها كههان لِنفههد  َههَا كههـا يورهه  ْن ينفههده قههال: لههو كههان رههار البههرل ْقـمههاه ومههع

 ااائب ربـي وإك ِ  وخـ ق  وا ـ  .

وذَكر ْن َهَه ا َيهة نزلهت ا هـ  رسهول ب صه   ب ا يه  وسه م فهـي سهبب مهـااُلة كانهت مها   

 الـيهوُ ل . ذكر ما قال ذل :

نهـي ر هل ـ إدثنا ْبو َكَريبه قال: إدثنا يونس با بكيره قال: إهدثنا ابها بسهحاقه قهال: ث21433  

ما َْل مكةه اا سهعيد بها َ بَهـيره اها ابها ابهـاسه ْن ْخبهـار يههوُ قهالوا لرسهول ب صه   ب 

هـيـ  بيانها تريهد ْا قومه ن  َ هـمو ب ل قَ و هَا العو يَِهـَم مو ا ي  وس م بـالـ دينة: يا مـح د ْرْيت قوله  َومها َْوتـو

ْلست تِ و فـيـ ا  ا ك: ْنا قد ْوتهـينا الِهوراة  فقالوا:«ه َكـل »فقال رسول ب ص   ب ا ي  وس م: 

هَا »فـيها تبـيان كلل ري ن فقال رسول ب ص   ب ا ي  وس م:  َنهدََكَم مو و قَ وـيـٌل َواو َ ـمو ّللال بنلها فـي او

هَا َرهاَ «ه ذلَ  ما يَكفوـيَكمَ  َرةال فأنزل ب ا ـي  فـيهـ ا سهألوه انه  مها ذله : َولَهَو ْنل مها فهـي األَر  مو

و: ْي ْن الِهوراة فهـي َهَا مها ا هـم ب  هو َسَبعَةَ َْبَحرال ما نَفودََت َك وهـ اَت ّللال َا بََعدو َْقـٌا َوالبََحَر يَـَ دلهَ مو

 ق ـيـل.

ـ إدثنا ابا الـ ثن ه قال: ثنـي ابا ابد األا ـ ه قال: إدثنا ُاوُه اا اكرمةه قال: سأل 21434  

وحوه قَههلو َْههل الكِههاال رسههول ب صهه   ب  ا يهه  وسهه م اهها الههروحه فههأنزل ب َويََسهه َ َونََ  َاههاو الههرل

َ ـم ب ل قَ وـيـ  فقالوا: تزام ْنا لـم نهوت مها الع هـم ب ل ق هـيـ ه  َا العو يَِـَم مو يه َوما َْتـو َا َْمرو َربـل وَح مو الرل

َكَ ةَ فَقَدَ  يرا قال: فنزلت َولََو ْنل مها  وقد ْوتـينا الِوراةه وَي الـحك ة َوَمَا يََوَت الـحو َي َخَيرا َكثـو َْوتـو

و قههال: مهها  ههـ اَت ّللال ههدََت َك و هو َسههَبعَةَ َْبَحههرال مهها نَفو ههَا بََعههدو فوههـي األَر و مهها َرههَاَرةال َْقههـٌا والبََحههَر يَههـَ دلهَ مو

ـم ب ْوتـيِـم ما ا هـم فنهـااكم ب به  مها النهار وُْخهـ كم الهـانةه فههو كثهـير طيهبه وَهو فهـي ا ه

 ق ـيـل.

ـ إدثنا ابا إ يده قال: إدثنا س ـ ةه قال: ثنـي مـح د بها بسهحاقه اها بعهض ْصهحاب ه 21435  

هـيـ  يعنهـي الهـيهوُ ف هـ ا  َ هـمو ب ل قَ و هَا العو يَِهـَم مو اا ااا  با يسهاره قهال: لهـ ا نزلهت بهـ كة َومها َْوتـو

تاه ْإبهـار يههوُه فقهالوا: يها مهـح د ْلهـم يب ونها َا ر رسول ب ص   ب ا ي  وس م بلـ  الـ دينةه ْ

هـيـ  ْفِعنهـينا ْا قومه ن قهال:  َ ـمو ب ل قَ و َا العو يَِـَم مو قهالوا: فءنه  «ه َكهـل قَهَد َانَهـيتَ »ْن  تقول َوما َْوتـو

َي »تِ و: ْنا قد ْوتـينا الِوراةه وفـيها تبـيان كلل ري ه فقال رسول ب ص   ب ا ي  وس م:  فوهـي َو

َ َِههـَم بوهه و اَنَِفََعَِههـمَ  َ مهها بَن َا و و قَ وـيههـٌله َوقَههَد آتههاَكَم ّللال ههَا «ه او ههـمو ّللال فههأنزل ب َولَههَو ْنل مهها فوههـي األَر و مو

يٌر. يٌع بَوو َ َس و ... بلـ  قول  بنل ّللال هو َسَبعَةَ َْبَحرال َا بََعدو  َرَاَرةال َْقـٌاه والبََحَر يَـَ دلهَ مو

ا  الهـ دينة واخِ فت    هة قهرل هو َسهَبعَةَ َْبَحهرال فقرْته  اامل هَا بََعهدو ا  فـي قرا ة قوله  والبََحهَر يَهـَ دلهَ مو القرل

ا  البورة نوبـاه اافـا ب  ا ـ   فهـي قوله : « مها»والكوفة والبحر رفعا ا ـ  ا بِدا ه وقرْت  قرل

ي األَر و وبأيِه ا قرْ القارأ  ف ويب اندي. وقو يـٌم يقول: بن َولََو ْنل ما فـو يٌز َإكو َ َازو ل : بنل ّللال

ة فـي انِقام  مـ ا ْررك ب ه واُلا  مع  بلها غيرهه إكيـم فـي تدبـيره خـ ق .  ب ذو ازل

 28اآلية : 
يٌر  يٌع بَوو َ َس و دَةال بونل ّللال ا َخَ قََكَم َو َ بََعثََكَم بو ل َكنََفسال َواإو  {.القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   َمل

يقول تعالـ  ذكره: ما خـ قكم ْيها الناس و  بعثكم ا ـ  ب ب ل كخـ   نفس واإدة وبعثهاه وذل     

ْن ب   يِعَلر ا ـي  ري  ْراُهه و  يـ ِنع من  ري  رها ه بنلهـ ا ََْمهَرهَ بذَا َْراَُ َرهَي ا َْن يَقَهوَل لَه َ 

الـا يع وبعثهم. وبنـحو الَي ق نها فهـي ذله  قهال َْهل  َكَا فَـيََكوَن فسوا  َخـَ   واإد وبعث ه وخـ  

 الِأويـل. ذكر ما قال ذل :
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ـ إدثنـي مـح د با ا روه قال: ثنـي ْبو ااصمه قال: إدثنا ايسه  وإدثنهـي الهـحارثه 21436  

هدَةال   قال: إدثنا الـحساه قال: إدثنا ورقا    يعاه اا ابا ْبـي نـاي,ه اا مـااَده قول  َكنََفسال َواإو

 يقول: كا فـيكونه ل ق ـيـل والكثـير.

ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قَِاُةه قول  ما َخهـَ قََكَم َو  بََعهثََكَم ب ل 21437  

ههدَةال قههال: يقههول: بنههـ ا َخههـَ َ  ب النههاَس ك لهههم وبعههثَهم كخههـ   نفههس واإههدة وبعثهههاه وبنههـ ا  َكههنََفسال َواإو

: ب ل كنفس واإدةه والـ عن : ب ل كخـ   نفس واإدةه ألن الـ ـحَوف فعل يدلل ا ـي  ص ـ, ْن يقال

ي  َو قول  ما َخـَ قََكَم َو  بََعثََكَم والعرال تفعهل ذله  فهـي الهـ واُره ومنه  قهول ب: تَهدَوَر َْايَهنََهَم كالله

َا الـَ َوتو والـ عن : كدوران ايا الَي يوش  ا ـ ي  ما الـ وته ف ـم يَكر الهدوران يََوَش  َا َـَي و مو

 والعيا لـ ا وصفت.

ههيٌر يقههول تعالههـ  ذكههره: بن ب سهه يع لههـ ا يقههول َههو   الههـ شركون    يٌع بَوو َ َسهه و وقولهه : بنل ّللال

ويفِرونه  ا ههـ  ربههمه مهها اُلاهائهم لهه  الشهركا  واألنههداُ وغيهر ذلهه  مها كـمهههم وكهـا غيههرَمه 

 ألا اله وَو مـاازيهم ا ـ  ذل   زا َم.بوير بـ ا يع  ون  وغيرَم ما ا

 29اآلية : 
َر القول ف ََ النلَهاَر فوي اَل لَيلو َوَسهخل ََ اَل لَيَل فوي النلَهارو َويَولو َ يَولو ـي تأويـل قول  تعالـ :   ََْلََم تََر َْنل ّللال

َ بوَ ا تََعَ  َوَن َخبويٌر {. َس ل  َوَْنل ّللال َي بولََ  ََْ لال مل  الشلَ َس َواَلقََ َر َكلل يََارو

َيههـَل فوههـي النلهههارو يقههول: يزيههد مهها  يقههول تعالههـ  ذكههره: ْلَههـَم تَههرَ     ََ ال ـل ههـ َ يَولو يهها مههـح د بعينهه  ْنل ّللال

َيههـلو يقههول: يزيههد مهها نقههص مهها  ََ النلهههاَر فوههـي ال ـل ههـ نقوههان سههااات ال ـيههـل فههـي سههااات النهههار َويَولو

يـل. ك ا:  سااات النهار فـي سااات ال ـل

ََ ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إهدثنا 21438   هـ َ يَولو سهعيده اها قَِهاُةه قوله : ْلَهـَم تَهَر ْنل ّللال

َيهـلو نقوهان النههار فهـي  ََ النلههار فوهـي ال ـل هـ ي النلهارو نقوهان ال ـيهـل فهـي زيهاُة النههار َويَولو َيـَل فـو ال ـل

 زياُة ال ـيـل.

ي بلهـ  َْ هل َمَسه ل  يقهول تعالهـ   ر الشلَ َس والقََ َره َكلل يََارو   ذكهره: وسهخر الشه س وقول : َوَسخل

والق ر لـ والـ, خـ ق  ومنافعهمه كلل ياري يقول: كلل ذل  ياري بأمره بلـ  وقت مع هواه وْ هل 

رت الش س والق ر. وبنـحو الَي ق نا فـي ذل  قال َْل الِأويـل. ذكر مها قهال  مـحدوُ بذا ب و ه كول

 ذل :

َر الشلهَ َس والقََ هَر ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده 21439   اا قَِاُةه قول : َوَسخل

ي بلـ  َْ لال َمَس ل  يقول: لَل  ك   وقته وإدل مع واه   يااوزه و  يعدوه.  َكلل يََارو

يٌر يقول: وبن ب بأا الكم ْيها النهاس مها خيهر ْو رهرل ذو خبهرة    َ بـَ ا تََعَ  َوَن َخبـو وقول : َوْنل ّللال

  منهها رهي ه وَهو مهـاازيكم ا هـ    يهع ذله ه وخهرج َهَا الكهـا خاابهـا وا ـمه   يخفهـ  ا هـي

لرسول ب ص   ب ا ي  وس مه والـ عنـيل ب  الـ شركونه وذله  ْنه  تعالهـ  ذكهرهه نبله  بقوله : ْنل 

َيههـلو ا ههـ  موضههع إاِهه  مهها  هههل  ََ النلهههاَر فوههـي ال ـل ههـ ه َويَولو َيههـَل فههـي النلهههارو ََ ال ـل ههـ َ يَولو اظ ِهه ه ّللال

ه وْنل مها يَهَدَاوَن مهَا  ََهَو الهـَح ل  َ وْررك فـي ابـاُت  مع  غيرهه يدلل ا ـ  ذل  قول : ذلهَ  بهأنل ّللال

َل.  َُون و البـاطو

 30اآلية : 
 َ هَل َوَْنل ّللال ها َُونوه و اَلبَاطو ََهَو اَلَحه ل َوَْنل َمها يَهَدَاوَن مو  َ  القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   َذَلوَ  بوأَنل ّللال

 َََو اَلعَ ويل اَلَكبويَر {.

يقول تعالـ  ذكره: ََا الَي ْخبرت  يا مـح د ْن ب فع   ما بيـ   ال ـيـل فـي النهاره والنهار    

فـي ال ـيـله وغير ذل  ما اظيـم قَدرت ه بنـ ا فع   بأن  ب إقاه ُون ما يداوه َو   الهـ شركون 

سواهه و  تو ـ, األلوَة ب ل لـ ا فعل ذل  بقَدرت . وقول : وْنل ما ب ه وْن    يقدر ا ـ  فعل ذل  

َل يقههول تعالههـ  ذكههره: وبههأن الههَي يعبههد َههو   الههـ شركون مهها ُون ب  ههَا َُونوهه و البههـاطو يَههَدَاوَن مو

يَر يقهول تعالهـ  ذكهره: وبهأ َََو العَ وـيل الَكبـو  َ ه فـيبـيد ويفنـي وْنل ّللال ن ب َهو البـاطل الَي يض ـحلل
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ه يقول: ذو الع ول ا ـ  كلل ري ه وكلل ما ُون  ف   مَِلل منقاُه الكبـير الَي كل ري  ُون ه  الع ـيل

 ف   مِواغر.

 31اآلية : 
هَا آيَاتوه و  يََكَم مل و لويَهرو ي فوهي اَلبََحهرو بونوَعَ هةو ّللال نل  بو القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   ََْلََم تََر َْنل اَلفََ َ  تََاهرو

 فوي ذَلوَ   َيَاتال للَكلل َصبلارال َرَكورال {.

يقول تعالـ  ذكره لنبـي  مـح د صه   ب ا يه  وسه م: ْلهـم تهر يها مهـح د ْن السهفا تهـاري فهـي    

َا آياتو و يقول: لهـيريكم مها ابهره وإااه  ا هـيكم بنل فوهـي  يََكَم مو البحر نع ة ما ب ا ـ  خـ ق  لوـيَرو

ارال َرَكورال يقول: بن فـي  ري الف   فـي البحر ُ لة ا ـ  ْن ب الَي ْ راَا ذلَ   َياتال لوكَ  لل َصبـل

ه وْنل مهها يههداون مهها ُونهه  البههـاط  َكلل َصبلههـارال َرههَكورال يقههول: لكههلل مهها صههبر نفسهه  اهها  َههو الههـح ل

 مـحارا به وركره ا ـ  نع   ف ـم يكفره.

إدثنا سعيده اا قَِهاُةه قهال: كهان ماهرف يقهول: بنل  ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال:21440  

ار الشلكور.  ما ْإبل ابـاُ ب بلـي : الوبـل

ـ إدثنا ابا إ يده قال: إدثنا  ريره اا مويهرةه قهال: الوهبر نوهف اإليهـ انه والشهكر 21441  

ي ذل   َيهاتال ل ه نوف اإليـ انه والـيقـيا: اإليـ ان ك  ه ْلـم تر بلـ  قول : بنل فـو َكهلل َصبلهـارال َرهَكورال

نـيَا. ي ذلَ   َياتال لَ ـَ َومو  بنل فـي ذلَ   َياتال لَ ـَ وقونـيَا بنل فـو

ـ إدثنا مـح د بها بشهاره قهال: إهدثنا ْبهو ااصهمه قهال: إهدثنا سفهـيانه اها مويهرةه اها 21442  

ي ذلَ   َياتال لَكلل َصبلهـارال َرهَكور قهال: الوهبر: نوهف اإليهـ  انه والـيقهـيا: اإليهـ ان الشعبـيل بنل فـو

 ك  .

ار الشلكور ُون سائر الـخـ  ن قـيـل: ألنل    بن قال قائل: وكيف خصل ََه الد لة بأنها ُ لة ل وبـل

الوهبر والشههكر مها ْفعههال ذوي الهـحا  والعقههوله فههأخبر ْن فهـي ذلهه   َيهات لكههلل ذي اقههله ألن 

 ا َيات  ع ها ب ابرا لَوي العقول والِـ يـيز.

 32آلية : ا
 ََ ا ا نَال يَا لَ َ الدليَا فَ َ ل َ َمَخ ووو َوٌج َكالظل َلو ََُاَواَ ّللال يََهَم مل َم القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   ََوبوذَا َغشو

دٌ َوَما يََاَحدَ بوايَاتونَا بو ل َكلل َخِلارال َكفَورال {. َقَِوو َنَهَم مل  بولَ  اَلبَرل فَ و

ا غش  َو   الَيا يداون ما ُون ب ا َلههة واألوثهان فهـي البحهره بذا يقول تعالـ  ذكره: وبذ   

ركبوا فـي الفَ  ه موج كالظلله وَي   هع َ  لهةه رهبل  بهها الهـ وج فهـي رهدة سهواُ كثهرة الهـ ا  قهال 

 نابوة بنـي  عدة فـي صفة بحر:

ـلالعَ ـ  إافـاتو و فو َ  الدلنانو   ال َْخَضَر ذَو  و يهو  يَـ ارو

  الـ وج وَو واإد بـالظ له وَي   هاعه ألن الهـ وج يأتهـي رهي  منه  بعهد رهي ه ويركهب ورب  

يَا لَه َ الهدليَا يقهول تعالهـ  ذكهره: وبذا غشه   َ َمَخهـ ووو بعض  بعضها كهي هة الظ هل. وقوله : ََُاهَوا ّللال

ركون به  َو   موج كالظ له فخافوا الورقه فزاوا بلـ  ب بـالداا  مخـ ويا ل  الاااهةه   يشه

َََم بلهـ  البَهرل مهـ ا  ا ا نَهـال َنال  ري اه و  يداون مع  ْإدا سهواهه و  يسهِويثون بويهره. قوله : فَ َهـ ل

هدٌ يقهول: ف هنهم مقِوهد فهـي  هَنَهَم َمَقَِوو . فَ و كانوا يخافون  فـي البحر مها الوهرق والههـك بلهـ  البهرل

الهَي ق نها فهـي ذله  قهال َْهل الِأويهـل.  قول  وبقراره برب ه وَو مع ذل  مض ر الكفر به . وبنهـحو

 ذكر ما قال ذل :

ـ إدثنـي مـح د با ا روه قال: إدثنا ْبو ااصمه قال: إدثنا ايس  وإدثنـي الـحارثه 21443  

دٌ  َنَهَم َمَقَِوو قال: إدثنا الـحساه قال: إدثنا ورقا    يعاه اا ابا ْبـي نـاي,ه اا مـااَده قول  فَ و

 القول وَو كافر.قال: الـ قِود فـي 

هَنَهَم َمَقَِوهدٌ قهال: 21444   ـ إدثنـي يونسه قال: ْخبرنا ابا وَبه قال: قال ابا زيده فـي قول  فَ و

 الـ قِود الَي ا ـ  صـح ما األمر.

وقول : َوما يََاَحدَ باياتونا ب ل َكلل َخِلارال َكفَورال يقول تعالـ  ذكره: وما يكفهر بأُلِنها وإاانها ب ل كهلل   

 دلار بعهدهه والـخِر اند العرال: ْقب, الودر ومن  قول ا رو با معدي كرال:غ
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َا َغَدرال َوَخَِرو   َمألََت يَدََيَ  مو  َوبنلَ  لََو رَْيَت ْبـا َاَ َيرال

وقول : َكفَوٌر يعنـي:  حوُا ل هنلعمه غيهر رهاكر مها ْسهدأ بلهـي  مها نع هة. وبنهـحو الهَي ق نها فهـي   

 ِأويـل. ذكر ما قال ذل :معن  الـخِار قال َْل ال

ـ إدثنا ابا إ يده قال: إدثنا إكااه اا انبسةه اا لـي ه اا مهـااَد َكهلل َخِلهارال َكفَهورال 21445  

 قال: كلل غدلار.

إدثنـي مـح د با ا روه قهال: إهدثنا ْبهو ااصهمه قهال: إهدثنا ايسه  وإدثنهـي الهـحارثه قهال:    

ابا ْبـي نـاي,ه اا مـااَده فـي قول  َكلل َخِلارال قال:  إدثنا الـحساه قال: إدثنا ورقا    يعاه اا

 غدلار.

ـ إدثنـي يعقوال وابا وكيعه قا : إدثنا ابا ا هـيةه اها ْبهـي ر ها ه اها الهـحساه فهـي 21446  

 قول  َوما يََاَحدَ باياتونا ب ل َكلل َخِلارال َكفَورال قال: غدلار.

دثنا سعيده اا قَِاُة قول  َوما يََاَحهدَ باياتونها ب ل َكهلل ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إ21447  

 َخِلارال َكفَورال الـخِار: الوداره كلل غدار بَمِ  كفور برب .

ـ إدثنـي مـح د با سعده قال: ثنـي ْبـيه قال: ثنـي ا يه قال: ثنـي ْبـيه اا ْبـي ه اا 21448  

 َخِلارال َكفَورال قال: كلل  حاُ كفور.ابا ابـاس قول  َوما يََاَحدَ باياتونا ب ل َكلل 

ـ إدثنـي يونسه قال: ْخبرنا ابا وَبه قال: قال ابا زيده فـي قول  َوما يََاَحدَ باياتونا ب ل 21449  

 َكلل َخِلارال َكفَورال قال: الـخِار: الودلاره ك ا تقول: غدرنـي.

 ة قال: الَي يودر بعهده.إدثنا ابا وكيعه قال: إدثنا ْبـيه اا مسعره قال: س عت قَِاُ   

 ـ قال: ثنا الـ ـحاربـيه اا َ َويبره اا الضحاكه قال: الودلار.21450  

ـ قال: ثنا ْبـي: اا األا شه اا سه ر بها اايهة الكاَ هـيه اها ا هـيل رضهي ب انه  21451  

 قال: الـ كر غدره والودر كفر.

 33اآلية : 
هو َو َ  القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   َيَأَيلَها ي َوالودٌ َاا َولَهدو النلاَس اتلقَواَ َربلَكَم َواَخَشَواَ يََوما   ل يََازو

نلَكم  نلَكَم اَلَحيَاةَ الدلَنيَا َو َ يَوَرل و َإ ل فَـَ تَوَرل هو َرَي ا  بونل َوَادَ ّللال َََو َ ازال َاا َوالودو و اَلوَهَروَر {.   َمَولَوٌُ  بواّللل

ها الـ شركون ما قريشه اتقهوا به وخهافوا ْن يحهلل بكهم سهخا  فهـي يهوا   يقول تعالـ  ذكره: ْي

يون  والد اا ولدهه و  مولوُ َو موا اا والده ري اه ألن األمر يوير َنال  بـيد ما   يوالبه 

و  تنفع انده الشفـااة والوسائله ب ل وسيـ ة ما صالـ, األا ال الِـي ْسه فها فهـي الدنهـيا. وقوله : 

ه وذله  ْن ب قهد واهد ابهـاُه و  خهـ ف  بنل  و َإ ل يقول: اا ـ وا ْن مـاي  ََا الـيوا إه ل َوَادَ ّللال

نلَكَم الـَحياةَ الدلَنـيا يقهول: فهـ تهـخدانكم زينهة الهـحياة الدنهـيا ولهَلاتهاه فِـ يهـ وا بلهـيهاه  لواده فَـ تَوَرل

نلَكَم بهـار الوَهَرورو وتداوا ا سِعداُ لـ ا فـي  خـصهكم مها اقهاال ب ذ له  الهـيوا. وقوله : َو  يَوَهرل

يقول: و  يخدانلكم بـار خاُع. والوَرور بفِـ, الويا: َو ما غرل اإلنسان ما ري ه كائنها مها كهان 

رههياانا كههان ْو بنسههاناه ْو ُنههـيا وْمهها الوَههرور بضههمل الوههيا: فهههو موههدر مهها قههول القائههل: غررتهه  

و الوََرور قال َْل الِأويـل. ذكر مها قهال غرورا. وبنـحو الَي ق نا  نلَكَم بـاّللل فـي معن  قول  َو  يَوَرل

 ذل :

ـ إدثنـي مـح د با ا روه قال: إدثنا ْبو ااصمه قال: إدثنا ايس  وإدثنـي الـحارثه 21452  

قهال: قال: إدثنا الـحساه قال: إدثنا ورقا    يعاه اا ابا ْبـي نـاي,ه اا مـااَده قول  الوَهَرور 

 الشياان.

و الوَهَروَر 21453   اّللل نَكَم بـو ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قَِاُة قول  َو  يَوَرل

 ذاكم الشياان.

ـ َإدثت اا الـحسياه قال: س عت ْبـا معهاذ الفضهل بها خالهد الهـ روزيه يقهول: ْخبرنها 21454  

 الوََروَر قال: الشياان. ابـيده قال: س عت الضحاك يقوله فـي قول 

ل الوَرور بـ ا:    وكان بعضهم يِأول

ـ إدثنا ابا إ يده قال: إدثنا ابا الـ بـاركه اها ابها لهيعهةه اها ااها  بها ُينهاره اها 21455  

و الوََروَر قال: بن تع ل بـالـ عوية وتِـ ن  الـ وفرة. نلَكَم بـاّللل  سعيد با َ بَـيره قول : َو  يَوَرل
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 43اآلية : 
َل اَلوََيَ  َويََع ََم َما فوهي األَرَإهااو َوَمه َ َم السلاَاةو َويَنَزل ندَهَ او َ او ا القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   َبونل ّللال

َ َا َيٌم َخبويٌر {. ي نََفٌس بوأَيل ََْر ال تََ وَت بونل ّللال َب َغدا  َوَما تََدرو اذَا تََكسو ي نََفٌس مل  تََدرو

هوه َو  َمَولَهوٌُ يقول تعالـ  ذ    ي َوالهدٌ َاهَا َولَهدو كره: يا ْيلها النلاَس اتلقَوا َربلَكَمه َواَخَشَوا يََومها   يََاهزو

هو َرَي ا َو آتـيكم ا ـم بتهـيان  بيهاكم انهد ربكهمه   يع هـم ْإهد مِهـ  َهو  هائيكمه    َََو  ازال َاَا َوالودو

ـم ا ـ  ضـلِكم لـم تنـيبوا منهاه فِويروا ما اَاال يأتـيكم ب ل بوِةه فـاتقوه ْن يفاأكم بوِةه وْنِ

ب واقاب  بلـ  ما   قوبل لكم ب  وابِدْ تعالـ  ذكره الـخبر اا ا ـ   بـ ـاي  السااة. والهـ عن : 

َ ـَم السلاَاةو الِهـي تقهوا فهـيها القهـيامةه َندَهَ او َ او  ما ذكرت لد لة الكـا ا ـ  الـ راُ من ه فقال: بنل ّللال

َل الوََيههَ  مهها السهه ا ه   يقهدر ا ههـ  ذلهه  ْإههد غيههره َويََع َههـَم مهها فههـي    يع هـم ذلهه  ْإههد غيههره وينههزل

َب َغدا يقول: ومها تع هـم نفهس إهيل مهاذا تع هل فهـي  ي نََفٌس ماذَا تََكسو األَرإااو ْرإاا اإلناث َوما تََدرو

ي نََفٌس بأيل َْر  تَـَ وَت يقول: وما تع ـم  َ غده َوما تََدرو نفس إهيل بهأيل ْر  تكهون منهـيِها بنل ّللال

يٌر يقول: بن الَي يع ـم ذل  ك  ه َو ب ُون كلل ْإهد سهواهه بنه  ذو ا هـم بكهلل رهي ه    َا وـيـٌم َخبـو

يخفـ  ا ـي  ري ه خبـير بـ ا َو كائاه وما قد كان. وبنهـحو الهَي ق نها فهـي تأويهـل ذله  قهال َْهل 

 الِأويـل. ذكر ما قال ذل :

ـ إدثنـي مـح د با ا روه قال: إدثنا ْبو ااصمه قال: إدثنا ايس  وإدثنـي الـحارثه 21456  

َ هـَم  َنهدَهَ او َ او قال: إدثنا الـحسا قال: إدثنا ورقا    يعاه اها ابها ْبهـي نهـاي,ه اها مهـااَد بنل ّللال

ب ا يه  وسه م فقهال: السلاَاةو قال:  ا  ر ل قال قال ْبو  عفر: ْإسب  ْناه قال بلهـ  النبهـيل صه   

بنل امرْتههـي َإب ههـ ه فأخبرنههـي مههاذا ت ههدن وبـُنهها مههـحل  دبههةه فأخبرنههـي مِههـ  ينههزل الويهه ن وقههد 

َل الوََيهَ ...  ه َويَنَهزل َ هـَم السلهاَاةو َنهدَهَ او َ او ا ـ ت مِـ  َولدته فأخبرنـي مِـ  ْموته فأنزل ب: بنل ّللال

َنهدَهَ َمفـاتوهـَ, الوََيهبو بلـ  آخر السورةه قال: فكان مـااَد ي قول: َال مفـاتـ, الويب الِهـي قهال ب َواو

َََو.    يََع َـَ ها ب ل 

  21457 ... َ هـَم السلهاَاةو َنهدَهَ او َ او ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قهال: إهدثنا سهعيده اها قَِهاُة بنل ّللال

ه ف ـم يا ع ا ـي ندَهَ ا َيةه ْريا  ما الويبه اسِأثر ب بهال َ او بـاه و  نبـيا مرسـ  بنل ّللال هال م َكا مقرل

َ ـَم السلاَاةو فـ يدري ْإد ما الناس مِـ  تقوا السااةه فهـي ْيل سهنةه ْو فهـي ْيل رههره ْو لـيهـله  او

َل الوََيَ  فـ يع ـم ْإد مِـ  ينزل الوي ه لـيـ  ْو نهارا ينزلن َويََع َـَم ما فوهـي األرَ  إهااو ْو نهار ويَنزل

َب  ي نََفٌس ماذَا تََكسو ي األرإااه ْذكر ْو ْنث ه ْإ ر ْو ْسوُه ْو ما َون َوما تََدرو فـ يع ـم ْإد ما فـو

ه و  تدري يا ابها آُا مِهـ  تهـ وتن لع ه  الهـ يت غهداه لع ه  الهـ واال غهدا َومها  َغدا خير ْا ررل

ي نََفٌس بأيل َْر ال تَـَ وَت لـيس ْإد ما الناس يدري ْ يا مضاع  ما األر  فـي بحر ْو برل تََدرو

 ْو سهل ْو  بله تعالـ  وتبـارك.

ه قهال: قالهت اائشهة: مها 21458   ـ إدثنا ابا إ يده قال: إدثنا  ريره اها مويهرةه اها الشعبهـيل

قههال: بن ْإههدا يع ههـم الويههب ب ل ب فقههد كههَاله وْاظههَم الفريههةَ ا ههـ  ب. قههال ب:  َ يََع َههـَم َمههَا فوههـي 

َ.السل   َ َواتو َواألَر و اَلوََيَب ب ل ّللال

ـ إدثنـي يعقواله قال: إدثنا ابا ا ـيةه اا يونس بها ابهـيده اها ا هرو بها َرهعيب ْن 21459  

َ هـ ا »ر ـ  قال: يها رسهول به َهل مها الع هـم ا هـم لهـم توته ن قهال:  َ هـ ا َكثوهـيراه َواو لَقَهَد َْوتوهـيَت او

 صه   ب ا يه  وسه مه ثهم تهـ رسهول ب صه   ب ا يه  وسه م َهَه ْو ك ا قال رسول ب«ه َإَسنا

َ َا وـيههـٌم َخبوههـيٌر  َل الوََيههَ ... بلههـ  بنل ّللال َ ههـَم السلههاَاةو َويَنَههزل َنههدَهَ او َ او َ »ا َيههة: بنل ّللال   يََع َههـَ َهال ب ل ّللال

 «.تَبـاَرَك َوتَعالـ 

وَبه قال: ثنـي ا رو با مـح ده اا ْبـي ه اها ابهد  ـ إدثنـي يونسه قال: ْخبرنا ابا21460  

َ, الوََيبو َخَ َسةٌه ثم قرْ َو   ا َيات »ب با ا رو ْن رسول ب ص   ب ا ي  وس م قال:  َمفـاتـو

... بلـ  آخرَا َ ـَم السلاَاةو َندَهَ او َ او  «.بنل ّللال

إدثنا سفـيانه اا ابد ب با ُيناره ْن  ـ إدثنـي ا ـيل با سهله قال: إدثنا مومله قال: 21461  

َمفـاتوهـَ, الوََيهبو َخَ هٌس   يََع َهـَ َهال ب ل »س ع ابا ا ر يقول: قال رسول ب صه   ب ا يه  وسه م: 

... ا َيهةه ثهم قهال:  َل الوََيَ ه ويََع َهـَم مها فوهـي األَرإهااو ه ويَنزل َ ـَم السلاَاةو َندَهَ او َ او َه بنل ّللال   يََع َهـَم مها ّللال
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ياَا السلاَاةو  َه َو  يََع َـَم َْإدٌ َمِـ  قـو َل الوََيَ  ب ل ّللال َه َو  يََع َـَم َْإدٌ َمِـ  يََنزو ي َغد ب ل ّللال َه َو  فـو ب ل ّللال

ي نََفٌس بأيل َْر  تَـَ وَت. َه َو  تََدرو ي األَرإااو ب ل ّللال  يََع َـَم َْإدٌ ما فـو

با وكيعه قال: إدثنا ْبـيه اا سفـيانه اا ابهد ب بها ُينهاره اها ابها ا هره قهال: قهال إدثنا ا   

ه »رسول ب ص   ب ا ي  وس م:  َ ـَم السلاَاةو َندَهَ او َ او َ: بنل ّللال َ, الوََيبو َخَ ٌس   يََع َـَ ها ب ل ّللال َمفـاتـو

ه  ي األَرإااو َل الوََيَ ه َويََع َـَم ما فـو ي نََفٌس بأيل َْر ال ويَنَزل َب َغداه َوما تََدرو ي نََفٌس ماذَا تََكسو َوما تََدرو

يرٌ  َ َا وـيـٌم َخبـو  «.تَـَ وَته بنل ّللال

ةه اها ابهد ب بها 21462   ـ إهدثنا ابها وكيهعه قهال: ثنهـي ْبهـيه اها مسهعره اها ا هرو بها مهرل

وس مه ب ل ا هـم الويهب الهـخ س:  س ـ ةه اا ابا مسعوُ قال: كلل ري  ْوتـي  نبـيكم ص   ب ا ي 

هَب َغه ي نََفهٌس مهاذَا تََكسو ه َومها تَهَدرو َل الوََيَ  َويََع َـَم ما فـي األَرإااو ه ويَنَزل َ ـَم السلاَاةو َندَهَ او َ او داه بنل ّللال

ي نََفٌس بأيل َْر ال تَـَ وَت.  َوما تََدرو

الهده اها اهامره اها مسهروقه اها ـ إدثنا ابا وكيعه قال: إدثنا ْبهـيه اها ابها ْبهـي خ21463  

ي نََفٌس ماذَا تََكسَب َغدا.  اائشةه قالت: ما إدلث  ْن  يع ـم ما فـي غد فقد كَاله ثم قرْت: َوما تََدرو

ـ قال: ثنا  رير وابا ا ـيةه اا ْبهـي خبهـااله اها ْبهـي َزراهةه اها ْبهـي َريهرةه اها 21464  

َل َخَ ههٌس   يَعَ »النبههـيل صهه   ب ا يهه  وسهه م قههال:  ه ويَنَههزل َ ههـَم السلههاَاةو َنههدَهَ او َ او َ: بنل ّللال  َههـَ َهال ب ل ّللال

 «.الوََيَ ... ا َية

إدثنـي ْبو َرَرإبـيـله قال: إدثنا ْبو الـيـ انه قال: إدثنا بس اايـله اا  عفره اا ا رو بها    

ةه اا ابد ب با س ـ ةه اا ابا مسعوُه قال: كهلل رهي  قهد ْوتهـي نبهـيكم غيهر مفـاتهـ, الويهب  مرل

... بلـ  آخرَا. َ ـَم السلاَاةو َندَهَ او َ او  الـخ سه ثم قرْ ََه ا َية بنل ّللال

ف ا قهال: بهأيل َْر ال ا ِهزْ بِأنهـي  « بأيلةو َْر ال »وقـيـل: بأيل ْر  تـ وت. وفـي  لوة ْخرأ:   

قهال: قهد تهـاِزأ   فأنه ه ْي« بأيلهة َْر ال »األر  ما ْن يظهر فـي ْيل تأنهـي  آخهره ومها قهال 

بأي مـ ا ْضيف بلـي ه فـ بدل ما الِأنـي ه كقول القائل: مررت بهـامرْةه فهـيقال له : بأيهةه ومهررت 

 بر له فـيقال ل  بأيل ويقال: ْيل امرْة  ا ت  و ا كه وْية امرْة  ا ت .

 

 

 سورة  السجدة

 سورة السادة مكية

 وآياتها ثـثون

 بسم هللا الرحَمن الرحيـم
 

 3- 1:  اآلية
يَا    ََْا يَقَولَهوَن  الل اَلعَالَ و ا رل َِاالو  َ َرَيَب فوي و مو يَل اَلكو القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   َالَـَم    تَنزو

ا قََب وَ  لَعَ لَهَم يََهَِدَوَن {. يرال مل َو ا نل ََم مل ا َْتَا َر قََوما  مل َو َِن بلَ  لو ا رل َََو اَلَح ل مو  اَفََِراهَ بََل 

ِهاالو   ق    يهـَل الكو ال ْبو إعفر: قد مض  البـيان اا تأويـل قول  الـم بـ ا فـي  الكفهـاية. وقوله : تَنزو

ل ا هـ  مهـح د صه   ب ا يه  وسه مه   ره ل  ي و يقول تعالـ  ذكره: تنزيـل الكِاال الَي نزل َرَيَب فـو

ه واإلنس. ك ا  :فـي  ما رالل العالـ يا: يقول: ما رالل الثق ـيا: الـاال

ِهاالو   َرَيهَب فوهـي و     يـَل الكو إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قِاُةه قول : الـم تََنزو

  ر ل فـي . وبنـ ا معن  الكـا: ْن ََا القرآن الَي َْنزل ا ـ  مـح د   ر ل فـي  ْن  ما اند به 

ص  مـح د ص   ب ا ي  وس مه وبنـ ا كهَلال  هلل  ولـيس بشعر و  ساع كاَاه و  َو مـ ا تـخرل

هيـ  وقهول الهَيا  هَي تَـَ  َهـ  َا َهـَي و بََكهَرة  وْصو لوـيَا اَكََِِبَها فَهو يَر األول ثناؤه بَل  قول الَيا قالَوا ْساطو

ََََا ب ل بَفٌ  اَفََِراهَ وْاانَ َ َا َـَي و قََوٌا آَخَروَن.  قالوا: بَن 
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ََِراهَ يقول تعالـ  ذكره: يقول الـ شركون بـار: اخِ   ََا الكِاال مـح د مها وقول : َْا يَقَولَوَن افَ   

َههَه تقريههره وقههد بههـيلنا فههـي غيههر موضههع مهها كِابنههاه ْن العههرال بذا « ْا»قوبههل نفسهه ه وتكَلبهه  و 

ااِرضت بـا سِفهاا فـي ْضعاف كـا قد تقدلا بعض  ْن يسِفهم بأا. وقد زام بعضههم ْن معنه  

ن. وقال: ْا بـ عن  الواوه بـ عن  بل فـي مثل ََا الهـ وضعه ثهم ْكهَبهم تعالهـ  ذكهره ذل : ويقولو

فقال: ما َو ك ا تزا ون وتقولون ما ْن مـح دا افِراهه بل َو الـح ل والودق مها انهد ربه  يها 

هَا نَه َََم مو يرال مـح ده ْنزل  بلـي ه لِنَر قوما بأس ب وساوت ه ْن يحلل بهم ا ـ  كفهرَم به  مها ْتها َو
مَا قََب َ  يقول: لـم يأت َو   القوا الَيا ْرس   رب  يا مـح د بلـيهمه وَم قوم  ما قريشه نَير 

ينَرَم بأس ب ا ـ  كفرَم قب  . وقول : لَعَ لَههَم يََهَِهدَوَن يقهول: لـيِبلهـينوا سبـيهـل الهـح ل فهـيعرفوه 

 الِأويـل. ذكر ما قال ذل : ويومنوا ب . وبـ ثل الَي ق نا فـي تأويـل ذل  قال َْل

يرال 21465   َو هَا نَه َََم مو َر قََوما مها ْتها َو ََِن ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قَِاُة لو

يلةه لـم يأتهم نَير قبل مـح د ص   ب ا ي  وس م. ة َْمل َا قََب وَ  لَعَ لَهَم يََهَِدَوَن قال: كانوا ْمل  مو

 

 4اآلية : 
هِلةو َْيلهااال ثَهمل  القول ي َخ َهَ  السلهَ اَواتو َواألَرَ  َوَمها بََينََهَ ها فوهي سو َو َ الله فـي تأويـل قول  تعالـ :   َّللال

ا َولويل َو َ َرفويعال َْفَـَ تََََِكلَروَن {. ا َُونو و مو  اَسََِوَأ َا َ  اَلعََر و َما لََكَم مل

ي َخههـ ََ  السلههَ َواتو  يقههول تعالههـ  ذكههره: الههـ عبوُ الههَي   تو ههـ,    َو العبههـاُة ب ل لهه  ْيههها النههاس اللهه

ِلةو ْيلااال ثم اسِوأ ا هـ  ارره  فهـي الهـيوا السهابع بعهد خهـ ق   ي سو واألَرَ  َوما بَـَينََه ا ما خـ   فـو

 الس وات واألر  وما بـينه ا. ك ا:

  21466 َ ي َخههـ ََ  السلههَ َواتو ـهه إههدثنا بشههره قههال: إههدثنا يزيههده قههال: إههدثنا سههعيده اهها قَِههاُة ّللال َو  اللهه

ِلةو ْيلااال ثَهمل اَسهََِوأ َا هـ  العَهَر و فهـي الهـيوا السهابع. يقهول: مهالكم ْيهها  ي سو واألَرَ  َوما بَـَينََه ا فـو

 الناس بل  ب ل ما فعل ََا الفعله وخـ َ  ََا الـَخـَ   العايب فـي سِة ْياا.

هَا َوله   َا َُونوه و مو هـيعال يقهول: مها لكهم ْيهها النهاس ُونه  ولهـيل يـ هـي ْمهركم وقول : ما لََكَم مو ـيل َو  َرفو

اه و  رفـيع يشهفع لكهم انهده بن َهو اهاقبكم ا هـ  معوهيِكم بيهاهه  وينوركم من  بن ْراُ بكم ضرل

يقهول: فءيهاه فـاتهـخَوا ولهـياه وبه  وباااِه  فهـاسِعينوا ا هـ  ْمهوركم فءنه  يهـ نعكم بذا ْراُ مههنعكم 

سهو ه و  يقهدر ْإهد ا هـ  ُفعه  ا ها ْراُ بكهم َهوه ألنه    يقههره قهاَره و  يو به  مـ ا ْراُكهم ب

غالب ْفَـ تََََِكلَروَن يقول تعالـ  ذكره: ْفـ تعِبرون وتِفكلرون ْيها الناسه فِع ـ وا ْن  لـيس لكهم 

  مها األنهداُ ُون  ولـيل و  رفـيعه فِفرُوا ل  األلوَةه وتـخهـ ووا له  العبهـاُةه وتـخهـ عوا مها ُونه

 وا َلهة.

 5اآلية : 
َا السلهَ ا و بولَه  األَر و ثَهمل يََعهَرَج بولََيه و فوهي يَهَواال َكهاَن  القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   َيَدَبلَر األَمَر مو

ا تَعَدلوَن {. َقدَاَرهَ ََْلَف َسنَةال مل ل  مو

ا السه ا  بلهـ  األر ه ثهم يعهَرج يقول تعالـ  ذكره: ب َو الَي يدبر األمهر مها ْمهر خهـ ق  مه   

 بلـي .

ا تَعَدلوَن    ـ ل َقدَاَرهَ َْلَف َسنَةال مو ي يََواال كاَن مو واخِ ف َْل الِأويـل فـي الـ عنـيل بقول  ثَمل يََعَرَج بلَـَي و فـو

فقال بعضهم: معناه: ْن األمر ينزل ما الس ا  بلـ  األر ه ويوعد ما األر  بلـ  الس ا  فـي 

وقدر ذل  ْلف سنة مـ ا تعدلون ما ْياا الدنـياه ألن ما بـيا األر  بلـ  السه ا  خ هس  يوا واإده

 م ة اااه وما بـيا الس ا  بلـ  األر  مثل ذل ه فَل  ْلف سنة. ذكر ما قال ذل :

ـ إدثنا ابا إ يده قال: إدثنا إكااه اا ا رو با معروفه اا لـي ه اا مهـااَد فوهـي 21467  

اَرهَ َْلَف َسهنَةال يعنهـي بهَل  نهزول األمهر مها السه ا  بلهـ  األر ه ومها األر  بلهـ  يََواال كان مَقدَ 

الس ا  فـي يوا واإده وذل  مقداره ْلف سنةه ألن ما بـيا الس ا  بلهـ  األر  مسهيرة خ هس م هة 

 ااا.
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هَا 21468   السله ا و بلهـ  ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اها قَِهاُة يَهدَبلَر األََمهَر مو

ا تَعَهدلوَن يقهول: مقهدار مسهيره  هـ ل َقداَرهَ َْلهَف سهنة مو ي يََواال ما ْيامكم كاَن مو األَر  ثَمل يََعَرَج بلَـَي و فـو

فـي ذل  الـيوا ْلف سنة مـ ا تعدلون ما ْيامكم ما ْياا الدنـيا خ س م ة سهنة نزوله ه وخ هس م هة 

 صعوُه فَل  ْلف سنة.

كيعه قال: إدثنا ْبو معاويةه اا َ َويبره اا الضهحاك ثَهمل يََعهَرَج بلَهـَي و فوهـي ـ إدثنا ابا و21469  

ا تَعَهدلوَن قهال: تعهرج الهـ ـئكة بلهـ  السه ا ه ثهم تنهزل فهـي يهوا مها  هـ ل َقدَاَرهَ َْلهَف َسهنَةال مو يََواال كاَن مو

 ْيامكم ََهه وَو مسيرة ْلف سنة.

ا تَعَهدلوَن قهال: مها ْيهاا ـ قال: ثنا ْبـيه اا سفـيانه اا س ا21470   ـ ل كه اا اكرمة َْلَف َسنَةال مو

 الدنـيا.

ه قال: إدثنا ْبو األإوصه اا ْبـي الـحارثه اها اكرمهةه اها 21471   ـ إدثنا َناُ با السريل

ي يََواال مها ْيهامك َا السل ا و بلـ  األَر و ثَمل يََعَرَج بلَـَي و فـو م َهَهه ابا ابـاسه فـي قول : يَدَبلَر األَمَر مو

 مسيرة ما بـيا الس ا  بلـ  األر  خ س م ة ااا.

وذكر اا ابد الرزاقه قال: ْخبرنا مع ره اا قِهاُة قهال: تنهـحدر األمهور وتوهعد مها السه ا     

 بلـ  األر  فـي يوا واإده مقداره ْلف سنةه خ س م ة إِـ  ينزله وخ س م ة إِـ  يعَرج.

مها السه ا  بلهـ  األر ه ثهم يعهرج بلهـي  فهـي يهوا مها وقال آخرون: بل معن  ذل : يدبر األمر   

األياا السِة الِـي خـ   ب فـيهال الـخـ  ه كان مقدار ذل  الـيوا ْلف سنة مهـ ا تعهدلون مها ْيهامكم. 

 ذكر ما قال ذل :

ـهه إههدثنا ابهها إ يههده قههال: إههدثنا إكههااه اهها انبسههةه اهها سهه اكه اهها اكرمههةه اهها ابهها 21472  

ا تَعَهدلوَن قهال: ذله  مقهدار الهـ سير قوله  كهألف سهنة مهـ ا تعهدلونه قهال: خهـ    ابـاس َْلَف َسنَةال  هـ ل مو

 الس وات واألر  فـي سِة ْيااه وكلل يوا ما ََه كألف سنة مـ ا تعدلون ْنِـم.

إدثنا ابا وكيعه قال: إدثنا ْبـيه اا بسرائيـله اا س اكه اها اكرمهةه اها ابها ابهـاس فوهـي    

َقدارَ  ا تَعَدوَن قال: السِة األياا الِـي خـ   ب فـيها الس وات واألر .يََواال كاَن مو ـ ل  هَ َْلَف َسنَةال مو

ـ َإدثت اا الـحسياه قال: س عت ْبـا معاذ يقول: ْخبرنا ابهـيده قهال: سه عت الضهحاك 21473  

ا تَعَدوَن يعنهـي َهَا اله ـ ل َقداَرهَ َْلَف َسنَةال مو ي يََواال كاَن مو ـيوا مها األيهاا السهِة الِهـي يقول فـي قول  فـو

 خـ   ب فـيهال الس وات واألر  وما بـينه ا.

وقال آخرون: بهل معنه  ذله : يهدبر األمهر مها السه ا  بلهـ  األر  بـالهـ ـئكةه ثهم تعهرج بلهـي    

 الـ ـئكةه فـي يََواال كان مقداره ْلف سنة ما ْياا الدنـيا. ذكر ما قال ذل :

ه ق21474   ه اها ابها ابهـاسه فهـي ـ إدثنـي ا ـيل ال: إدثنا ابد به قال: ثنـي معاويةه اا ا ـيل

َقدَاَرهَ َْلَف َسنَةال قال: ََا فـي الدنـيا تعرج الـ ـئكة بلـي  فـي يوا  ي يََواال كاَن مو قول  ثَمل يََعَرَج بلَـَي و فـو

 كان مقداره ْلف سنة.

اها سه اكه اها اكرمهة فوهـي يَهَواال كهاَن  ـ إدثنا ابا وكيعه قال: إدثنا غندره اها رهعبةه21475  

َقدَاَرهَ َْلَف َسنَةال قال: ما بـيا الس ا  واألر  مسيرة ْلف سنة مـ ا تعدلون ما ْياا ا َخرة.  مو

إدثنا ابا الـ ثن ه قال: إدثنا مـح د با  عفره قال: إهدثنا رهعبةه اها سه اكه اها اكرمهة ْنه     

ا تَعَهدلوَن قهال: مها بهـيا السه ا  قال فـي ََه ا َية: يََعهَرَج بلَهـَي و  هـ ل َقهدَاَرهَ َْلهَف َسهنَةال مو فوهـي يَهَواال كهاَن مو

 واألر  مسيرة ْلف سنة.

وقههال آخههرون: بههل معنهه  ذلهه : يههدبر األمههر مهها السهه ا  بلههـ  األر  فههـي يههوا كههان مقههدار ذلهه    

لهَي ُبهره. ذكهر مها قهال الِدبـير ْلف سنة مـ ا تعدلون ما ْياا الدنـياه ثم يعرج بلـي  ذل  الِدبهـير ا

 ذل :

ـ ذَكر اا إااجه اا ابا َ َريَه اا مـااَده ْن  قال: يقضي ْمر كهل رهي  ْلهف سهنة 21476  

بلـ  الـ ـئكة ثم كَل  إِـ  تـ ضي ْلف سنةه ثم يقضي ْمر كهل رهي  ْلفهـاه ثهم كهَل  ْبهداه قهال: 

ْلف سهنةه كها فهـيكونه ولكها سه اه  يوا كان مقدارهه قال: الـيوا ْن يقال لـ ا يقضي بلـ  الـ ـئكة

ا تَعَهدلون  هـ ل َنهدَ َربله  كهأَلفو َسهنَةو مو يوما. س اه ك ا بـيلنا كل ذل  اا مـااَده قال: وقول : بنل يََومها او

 قال: َو َوسوا .
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وقال آخرون: بل معن  ذل : يدبر األمر ما الس ا  بلـ  األر ه ثم يعرج بلـ  ب فـي يوا كان   

 ةه مقدار العروج ْلف سنة مـ ا تعدلون. ذكر ما قال ذل :مقداره ْلف سن

ـ إدثنـي يونسه قال: ْخبرنا ابا وَبه قال: قال: قال ابا زيده فـي قول : ثَمل يََعَرَج بلَهـَي و 21477  

ا تَعَدلوَن قال بعض َْل الع ـم: مقدار ما بـيا األر  إيا يع ـ ل َقداَرهَ َْلَف َسنَةو مو ي يََواال كاَن مو رج فـو

 بلـي  بلـ  ْن يب غ ارو   ْلف سنةه ََا مقدار ذل  الـ عراج فـي ذل  الـيوا إيا يعرج فـي .

وْولههـ  األقههوال فههـي ذلهه  انههدي بههـالوواال قههول مهها قههال: معنههاه: يههدبر األمههر مهها السهه ا  بلههـ    

  بلهـ  األر ه ثم يعرج بلـي  فـي يواه كاا مقدار ذل  الـيوا فهـي اهروج ذله  األمهر بلهـي ه ونزوله

األر  ْلف سنة مـ ا تعدون ما ْيامكم خ هس م هة فهـي النهزوله وخ هس م هة فهـي الوهعوُه ألن 

 ذل  ْ هر معانـي ه وْربهها بظاَر الِنزيـل.

 8- 6اآلية : 
َي ََْإَسهَا َكه َو يَم    الله إو يهَز الهرل َم اَلوََيهبو َوالشلهَهاَُةو اَلعَزو لل القول فـي تأويـل قوله  تعالهـ :   َذَلوهَ  َاهالو

ياال {. هو ا ال مل ا مل ا َسـَلَةال مل ياال    ثَمل َ عََل نََس َ َ مو ا طو َنَسانو مو  َرَي ال َخ َقَ َ َوبَدََْ َخَ َ  اإلو

يقول تعالـ  ذكره: ََا الَي يفعل ما وصفت لكم فـي ََه ا َياته َو االـم الويبه يعنـي االهـم    

تكنه  الوهدوره وتـخفهـي  النفهوسه ومها لهـم  ما يويب اا ْبواركم ْيها النهاسه فهـ تبوهرون  مهـ ا

يكا بعد مـ ا َو كائاه والشهاُة: يعنهـي مها رهاَدت  األبوهار فأبوهرت  وااينِه  ومها َهو مو هوُ 

يهـَم بهـ ا تهاال  إو يَز يقول: الشديد فـي انِقام  مـ ا كفر ب  وْررك مع  غيرهه وكَلال رس   الرل العَزو

 ل ه والع ل باااِ ه ْن يعَلب  بعد الِوبة.ما ضـلِ ه ور ع بلـ  اإليـ ان ب  وبرسو

ا  فههـي قههرا ة ذلهه ه فقههرْه بعههض قههرا  مكههة    ي َْإَسههَا َكههلل َرههَي ال َخههـ َقَ َ اخِ فههت القههرل َو وقولهه : اللهه

بسههكون الههـا. وقههرْه بعههض الـ دنـيههـيا واامههة « َْإَسههَا َكههلل َرههَي ال َخههـَ قَ َ »والههـ دينة والبوههرة: 

  ال َخـ َقَ َ بفِـ, الـا.الكوفـيـيا: َْإَسَا َكلل َريَ 

والوواال ما القول فـي ذل  اندي ْن يقال: بنه ا قرا تان مشهورتان قد قرْ بكل واإهدة منه ها   

ا  صحيحِا الـ عن ه وذل  ْن ب ْإكم خـ ق ه وْإكم كل ري  خـ َق ه فبأيِه ها قهرْ  ا ـ ا  ما القرل

 القارأ  ف ويب.

ه فقال بعضهم: معناه: ْتقا كلل ري  وْإك  . ذكهر مها قهال واخِ ف َْل الِأويـل فـي معن  ذل   

 ذل :

ـ إدثنـي العبـاس با ْبـي طالبه قال: إهدثنا الهـحسيا بها ببراَيهـم برهكااله قهال: إهدثنا 21478  

ي َْإَسَا َكلل َرَي ال َخـ َقَ َ قهال: ْمها  َو رري ه اا َخويف اا اكرمةه اا ابا ابـاسه فـي قول : الل

 ست بحسنةه ولكا ْإكم خـ قها.بن است القرُ لـي

إههدثنا ابهها وكيههعه قههال: إههدثنا ْبههو النضههره قههال: إههدثنا ْبههو سههعيد الههـ وُلاله اهها خوههيفه اهها    

ي َْإَسهَا َكهلل َرهَي ال َخهـ َقَ َ قهال: ْمها بن اسهت القهرُ  َو اكرمةه اا ابا ابـاسه ْن  كهان يقرؤَها: الله

 لـيست بحسنةه ولكن  ْإك ها.

با ا روه قال: إدثنا ْبو ااصمه قال: إدثنا ايس  وإدثنـي الـحارثه ـ إدثنـي مـح د 21479  

قال: إدثنا الـحساه قال: إدثنا ورقا    يعاه اا ابها ْبهـي نهـاي,ه اها مهـااَد َْإَسهَا َكهلل َرهَي ال 

 َخـ َقَ َ قال: ْتقا كلل ري  خـ ق .

إدثنا بسرائيـله اا ابها ـ إدثنـي مـح د با ا ارةه قال: إدثنا ابد ب با موس ه قال: 21480  

: ْإو  كلل ري .  ْبـي نـاي,ه اا مـااَد ْتَقََا َكلل َرَي ال

 وقال آخرون: بل معن  ذل : الَي إسا خـ   كل ري . ذكر ما قال ذل :  

ي َْإَسهَا َكهلل َرهَي ال 21481   َو ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اها قَِهاُةه قوله  الله

 ا ـ  نـحو ما خـ  .َخـ َقَ َ إسا 

ـ وذَكر اا الـحااجه اا ابا َ َريَه اا األارجه اا مـااَد قال: َو مثل َْاَا  َكهلل 21482  

ََهدَأ قهال: ف هـم ياعهل خهـ   البههائم فهـي خهـ   النهاسه و  خهـ   النهاس فهـي خهـ    َرَي ال َخـَ قَ َ ثم 

 البهائم ولكا خـ   كلل ري  فقدلره تقديرا.

This file was downloaded from QuranicThought.com



ل معن  ذل : ْا هـم كهل رهي  خهـ ق ه كهأنهم و ههوا تأويهـل الكهـا بلهـ  ْنه  ْلههم وقال آخرون: ب  

خـ ق  ما يحِا ون بلـي ه وْن قول  َْإَسَا بنـ ا َو ما قول القائل: فـن يحسا كَا بذا كهان يع هـ  . 

 ذكر ما قال ذل :

َسهَا َكهلل ـ إدثنا ابا وكيعه قال: إهدثنا ْبهـيه اها رهري ه اها خوهيفه اها مهـااَد ْإَ 21483  

َرَي ال َخـ َقَ َ قال: ْاا  كلل ري  خهـ ق ه قهال: اإلنسهان بلهـ  اإلنسهانه والفهرس ل فهرسه والهـح ار 

 ل ـح ار. وا ـ  ََا القوله الـَخـَ   والكلل منووبـان بوقوع ْإسا ا ـيه ا.

ي َْإَسَا َكلل َريَ    َو  ال َخـ َقَ َ بفِـ, وْولـ  األقوال فـي ذل  اندي بـالوواال ا ـ  قرا ة ما قرْه الل

الـا قول ما قال: معناه ْإكم وْتقاه ألن    معن  لَل  بذ قهرأ  كهَل  ب ل ْإهد و ههيا: بمها َهَا 

الَي ق نا ما معن  اإلإكاا واإلتقان ْو معن  الِـحسيا الَي َو فـي معن  الـا ال والـَحسا ف هـ ا 

ـم يَعا به  ْنه  ْإسها كهلل مها خهـ  ه ولكها كان فـي خـ ق  ما   يش ل فـي قَبح  وس ا ِ ه ا ـم ْن  ل

معناه ْن  ْإك   وْتقها صهنعِ . وْمها ا هـ  القهرا ة األخهرأ الِهـي َهي بِسهكيا الهـاه فهءن ْولهـ  

ي َْاَاه   َو تأويـت  ب  قول ما قال: معن  ذل  ْا ـم وْلهم كلل ري  خـ ق ه َو ْإسنهمه ك ا قال الل

ََدَأ ألن ذ ل  ْ هر معانـي . وْما الَي و   تأويـل ذل  بلـ  ْن  بهـ عن : الهَي َكلل َرَي ال َخـَ قَ َ ثَمل 

ْإسا خـ   كلل ري ه فءن   عل الـخـ   نوبـا بـ عن  الِفسيره كأن  قهال: الهَي ْإسها كهلل رهي  

خـ قا من . وقد كان بعضهم يقول: َو ما الـ قدلا الَي معناه الِأخيره ويو ه  بلـ  ْنه  نظيهر قهول 

 الشاار:

دَاَن فَعَوَل َوَ عَ   ِوَ َ  بذَا َااَل الهو ي و َضنَـَي و ْنلنـو َيـل إو ي بلَـَي  ال ـل  نـو

 يعنـي: و عنـي إضنـي ال ـيـل بلـي  ونظير قول ا َخر:  

اال   َُإالو َُبـل َندا ثَناياَا وبََهَاَِهايََوَا اَلَِقَـَينا َا ـ  ْ َو  كأنل 

 ْي كأن ثنايا َند وبهاِها.  

هياال يقهول تعالهـ  ذكهره: وبهدْ خهـ   آُا مها طهيا ثَهمل َ عَهَل نََسه َ َ وقول : َوبَدَْ خَ    َا طو ـَ َ  اإلَنسانو مو

يِ  ما سـلةه يقول: ما الـ ا  الَي انسلل فخرج من . وبنهـ ا يعنهـي مها براقهة مها مائه ه  يعنـي ذرل

 ك ا قال الشاار:

يـمو َغَضَنفَراَسـلَةَ فََرجال كاَن غ  ُو ياو فاا َت ب و َاَضَب األ  يَر َإوو

َا ما ال َمهياال يقول: ما نافة ضعيفة رقـيقة. وبنـحو الَي ق نا فـي تأويهـل ذله  قهال َْهل    وقول : مو

 الِأويـل. ذكر ما قال ذل :

هياال 21484   هَا طو ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قَِاُة َوبَهدَْ َخهـَ َ  اإلَنسهانو مو

يِه  مها سهـلة مها مها  مههياه والسهـلة: َهي الهـ ا  الهـ هيا وَو خـ   آُاه ثم  عل ن س  : ْي ذرل

 الضعيف.

ـ إدثنـي ْبو السائبه قال: إدثنا ْبو معاويةه اا األا شه اا الـ نهاله اا ْبـي يحي  21485  

َا َسـلَةو قال: صفو الـ ا .  األارجه اا ابا ابـاسه فـي قول  مو

ل: إدثنا ْبو ااصمه قال: إدثنا ايس  وإدثنـي الـحارثه ـ إدثنـي مـح د با ا روه قا21486  

ياال قهال:  َا ما ال َمهو قال: إدثنا الـحساه قال: إدثنا ورقا    يعاه اا ابا ْبـي نـاي,ه اا مـااَد مو

 ضعيف نافة الر له ومهيا: فعيـل ما قول القائل: مها فـنه وذل  بذا زلل وضعف.

 

 9اآلية : 
هه و َوَ عَههَل لََكههَم السلههَ َع َواألَبَوههاَر القههول فههـي تأويههـل قولهه  تع وإو هها رل اهَ َونَفَههَخ فويهه و مو الههـ :   َثَههمل َسههول

ا تََشَكَروَن {.  َواألَف ودَةَ قَ ويـ  مل

هَا     أ اإلنسان الَي بدْ خـ ق  ما طيا خـ قا سهويا معِهد  ه ونَفَهَخ فوهـي و مو يقول تعالـ  ذكره: ثم سول

ه و فوههار إيها ناطقهها َوَ عَه ههـيـ  مها تَشههَكَروَن يقهول: وْنعههم َروإو َل لََكههَم السلهَ َع واألَبَوههاَر واألَف وهدَةَه قَ و

ا ههـيكم ْيههها النههاس ربكههم بههأن ْااههاكم السهه ع تسهه عون بهه  األصههواته واألبوههار تبوههرون بههها 

األرخاص واألف دةه تعق ون بها الـخير ما السو ه لِشهكروه ا هـ  مها وَهب لكهم مها ذله . وقوله : 

 ما تََشَكَروَن يقول: وْنِـم تشكرون ق ـيـ  ما الشكر ربكم ا ـ  ما ْنعم ا ـيكم.قَ وـيـ  
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 10اآلية : 
ََهم بو َقَها و  يهدال بَهَل  القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   ََوقَهالََواَ َْبوذَا َضه ََ نَا فوهي األَر و َْبونلها لَفوهي َخَ ه ال َ دو

َم َكافوَروَن {.  َربلهو

وقههال الههـ شركون بههـاره الههـ كَلبون بههـالبع : ْئوههََا َضهه ََ نا فههـي األَر  ْي يقههول تعالههـ  ذكههره:    

صارت لـحومنا واظامنا ترابـا فـي األر  وفهـيها لوِهان: َضه ََ ناه وَضه وَ ناه بفِهـ, الهـا وكسهرَا 

« اْئوهََا َصه ََ ن»والقرا ة ا ـ  فِـحهاه وَي الـاوُا ه وبها نقرْ. وذكر اا الهـحسا ْنه  كهان يقهرْ: 

: بذا ْنهِا. وبنهـ ا انه  َهو   الهـ شركون  بـالواُه بـ عن : ْنِناه مها قهولهم: صهلل ال هـحم وْصهلل

ي األَر و ْي بذا َ كت ْ ساُنا فـي األر ه ألن كلل ري  غ ب ا ـي  غيره  َا َض ََ نا فـو بقولهم: ْئَو

ال هبا: بذا غ هب ا هـي   إِـ  خفـي فـيـ ا غ به فءن  قد ضلل فـي ه تقول العرال: قد ضلل الهـ ا  فهـي

 إِـ    يِبـيا فـي  ومن  قول األخال لـارير:

يل ب  فََضلل َضـ َ   قََََف األَتـو  َكَنَت القَََأ فـي َمَوج َْكدََر َمَزبدال

 وبنـحو الَي ق نا فـي ذل  قال َْل الِأويـل. ذكر ما قال ذل :  

اا لهـي ه اها مهـااَد ْئوهََا َضه ََ نا فوهـي ـ إدثنا ابا إ يده قال: إدثنا إكااه اا انبسةه 21487  

 األَر و يقول: ْئَا َ كنا.

إدثنههـي الههـحارثه قههال: إههدثنا الههـحساه قههال: إههدثنا ورقهها    يعههاه اهها ابهها ْبههـي نههـاي,ه اهها    

ي األَر و َ كنا. َا َض ََ نا فـو  مـااَد ْئَو

يد: قهال: سه عت الضهحاك ـ َإدثت اا الـحسياه قال: س عت ْبـا معاذ يقول: ْخبرنا ابهـ21488  

ي األَر و يقول: ْئَا كنا اظاما ورفـاتا ْنبع  خهـ قا  ديهدان يكفهرون  َا َض ََ نا فـو يقوله فـي قول  ْئَو

 بـالبع .

ـهه إههدثنا بشههره قههال: إههدثنا يزيههده قههال: إههدثنا سههعيده اهها قِههاُةه َوقههالَوا ْئوههََا ضهه ََ نا فههـي 21489  

يدال   قال: قالوا: ْئَا كنا اظاما ورفـاتا ْئنا لـ بعوثون خـ قا  ديدان. األَر  ْئونلا لَفوـي َخـَ  ال َ دو

َم كافوَروَن يقول تعالـ  ذكره: ما بهو   الـ شركيا  حوُ قدرة ب ا هـ     َََم بو وقا  َربلهو وقول : بََل 

فههم ما يشا ه بل َم ب قا  ربهم كافرونه إَرا لعقاب ه وخوف مـاازات  بياَم ا ـ  معويِهم بياهه 

 ما ْ ل ذل  ياحدون لقا  ربهم فـي الـ عاُ.

 11اآلية : 
ي َوكلَل بوَكَم ثَمل بولََ  َربلَكَم تََرَ عَوَن {. َو  القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   َقََل يَََِوفلاَكم مل ََ  اَلَ َوتو الل

وته يقهول: يسِوفهـي يقول تعالـ  ذكره: قل يا مـح د لهو   الـ شركيا بـار: يِوفـاكم م   الهـ    

 ادُكم بقبض ْرواإكم م   الـ وت الَي وكل بقبض ْرواإكم ومن  قول الرا ز:

  َُ ي العَدَ َََم قََرَيٌش فـو ا َا َْإَدَو  تََوفـل ََُراو لَـَيَسوا مو ي األَ  بنل بَنـو

لقهـيامة تهرُلون ثَمل بلـ  َربلَكَم تََرَ عَوَن يقول: ما بعد قبض م   الـ وت ْرواإكم بلـ  ربكم يهوا ا  

 ْإيا  كهي ِكم قبل وفـاتكمه فـياازأ الـ ـحسا منكم بءإسان ه والـَ سي  بءسا ت .

ي 21490   َو اَكَم َم ََ  الـَ َوتو الله ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قَِاُة قََل يَََِوفـل

 ـ ـئكة.َوكلَل بوَكَم قال: م   الـ وت يِوفـاكمه ومع  ْاوان ما ال

ـ إدثنـي مـح د با ا روه قال: إدثنا ْبو ااصمه قال: إدثنا ايس  وإدثنـي الـحارثه 21491  

قال: إدثنا الـحساه قال: إدثنا ورقا    يعاه اا ابا ْبـي نـاي,ه اا مـااَد قوله  يَََِوفلهـاَكَم َم َهَ  

يَت ل  األر ه فَاع ت ل  مثل الاست يِناول منه  ا إي  يشا .الـَ َوتو قال: َإوو

إدثنا ابا إ يده قال: إدثنا إكااه اا انبسةه اا مـح د با ابد الرإ اه اا القاسهم بها ْبهـي    

ةه اا مـااَده بنـحوه.  بزل

 12اآلية : 
َم َربلنَها ََْبَوهرَ  ندَ َربلهو َم او هو َسواَ َرَ وسو َموَن نَاكو نَا القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   ََولََو تََرَأ بوذو اَلَ َارو

َعنَا نََعَ َل َصالوحا  بونلا َموقونَوَن {. َعنَا فَاَر و  َوَس و
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يقول تعالـ  ذكهره لنبهـي  مهـح د صه   ب ا يه  وسه م: لهو تهرأ يها مهـح د َهو   القائ هـيا ْئوهََا    

يهدال بذ َهم ناكسهوا رؤوسههم انهد ربههم إيها  مها ربههمه ل ي األَر و ْئونلا لَفوـي َخـَ  ال َ دو  هَي َض ََ نا فـو

سه ف مهنهم مها معاصهي  فهـي الدنههـياه يقولهون: يها َربلنَها َْبَوهَرنَا مها كنهها نكهَلال به  مها اقابه  َْههل 

َعنَا من  تودي  ما كانت رس   تأمرنا ب  فـي الدنـياه فـار عنا يقول: فهـارُُنا بلهـ   معاصي  َوَس و

بنا قد ْيقنها ا َن مها كنها به  فهـي  الدنـيا نع ل فـيها باااِ ه وذل  الع ل الوالـ, بنلا َموقونَوَن يقول:

الدنـيا  ها   ما وإدانـيِ ه وْن    يو ـ, ْن يَعبد سواكه و  ينبوي ْن يكهون رالل سهواكه وْنه  

 تـحيـي وتـ يته وتبع  ما فـي القبور بعد الـ ـ ات والفنا  وتفعل ما تشا .

هَم قال َْل الِأ   َسوا َرَ وسو  ويـل. ذكر ما قال ذل :وبنـحو ما ق نا فـي قول : نَاكو

موَن 21492   ـ إدثنـي يونسه قال: ْخبرنا ابا وَبه قال: قال ابا زيده قول  َولََو تََرأ بذو الـَ ـَارو

َم قال: قد إزنوا واسِـحيوا. َندَ َربلهو َم او هو َسوا َرَ وسو  ناكو

 13اآلية : 
ه َنَا  َتََينَها َكهلل  نلهي ألَمهألنل  القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   ََولََو رو َا َإه ل اَلقَهَوَل مو ََا َولَهـَكو ََهدَا نََفهسال 

يَا {. نلةو َوالنلاسو ََْ َ عو َا اَلاو  َ َهنلَم مو

يقول تعالـ  ذكره: َولََو رو َنَا يا مـح د  َتَـَينَا َو   الـ شركيا بـار ما قوم  وغيرَم ما َْل    

ََا يعنـي: رردَا وتوفـيقها لإل ََدَا ي يقول: و ب العَاال الكفر بـار  نـل َا َإ ل القََوَل مو يـ ان بـار َولَكو

يَا يعنـي مها َْهل الهـ عاصي والكفهر بهـار  نلة والنلاسو ْ َ عو َم مَا الـاو منـي لهمه وقول  ألََمألَنل َ َهنـل

 منهم. وبنـحو الَي ق نا فـي ذل  قال َْل الِأويـل. ذكر ما قال ذل :

ه َنا  َتَهـَينا َكهلل نََفهسال ـ إدثنا بشره قهال: 21493   إهدثنا يزيهده قهال: إهدثنا سهعيده اها قِهاُة َولَهَو رو

ََداَا قال: لو را  ب لهدأ الناس   يعاه لو را  ب ألنزل ا ـيهم ما الس ا  آيهة فظ هت ْانهاقهم 

ي إ ل القول ا ـيهم. نـل َا َإ ل القََوَل مو  لها خاضعيا َولَكو

 14اآلية : 
هينَاَكَم َوذَوقَهـواَ َاهََااَل القول فـي تأويـل  هـَََآ بونلها نَسو ََ َكَم  قَهاَ  يَهَومو هيََِم لو قوله  تعالهـ :   َفَهََوقَواَ بوَ ها نَسو

 اَلَخَ دو بوَ ا َكنََِم تََعَ  َوَن {.

يقول تعالـ  ذكره: يقال لهو   الـ شركيا بـار بذا َم ُخـ وا النار: ذوقوا اَاال ب بـ ا نسيِـم    

يناَكَم يقول: بنها تركنهاكم الهـيوا فهـي النهار. وقوله : َوذَوقَهوا َاهََااَل لقا  يومك م ََا فـي الدنـياه بنلا نَسو

الـَخـَ دو يقول: يقهال لههم ْيضها: ذوقهوا اَابهـا تـخهـ دون فهـي  بلهـ  غيهر نهايهة بوهـ ا َكَنَِهـَم فهـي الدنهـيا 

 الِأويـل. ذكر ما قال ذل : تََعَ  َوَن ما معاصي ب. وبنـحو ما ق نا فـي ذل  قال َْل

َكَم 21494   يَِـَم لوقهاَ  يَهَومو ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قَِاُة فَََوقَوا بـو ا نَسو

يناَكَم قال: نسوا ما كلل خيره وْما الشرل ف ـم ينسوا من .  ََََا بنلا نَسو

ه قال: إدثنا ْبو صالـ,ه قال21495   ه اها ابها ابهـاسه ـ إدثنـي ا ـيل : ثنـي معاويهةه اها ا هـيل

يناَكَم يقول: تركناكم.  فـي قول  بنلا نَسو

 15اآلية : 
دا  َوَسهبلَحواَ بوحَ  واَ َسهال يَا بوذَا ذَكلَرواَ بوَها َخرل َو َا بوايَاتونَا الل َ هدو القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   َبونلَ ا يََومو

َََم  َ يََسََِكبوَرونَ  َم َو  {. َربلهو

وا     يقول تعالـ  ذكره: ما يودق بحاانا وآيات كِابنا ب ل القوا الَيا بذا ذكروا بها وواظوا خهرل

هَم يقهول:  ر سادا لو وَهمه تَلـل  ل ه واسِكانة لعظ ِ ه وبقرارا له  بهـالعبوُيلة َوَسهبلَحوا بوَحَ هدو َربلهو

ؤون  مـ ا يوف  َْل الكفر ب ه ويضيفون بلـي  ما الواإبة  وسبحوا ب فـي ساوَُم بح دهه فـيبرل

َََم   يََسََِكبوَروَن يقول: يفع ون ذل ه وَم   يسِكبرون اها السهاوُ  واألو ُ والشركا  واألنداُ َو

ل  والِسبـي,ه   يسِنكفون اا الَِللل ل  وا سِكانة. وقـيـل: بن َهَه ا َيهة نزلهت ا هـ  رسهول ب 

مها الـ نافقهـيا كهانوا يخر هون مها الهـ ساد بذا ْقـيهـ ت الوهـةه ص   ب ا ي  وس مه ألن قومها 

 ذَكر ذل  اا إااجه اا ابا َ َريَ.

 16اآلية : 
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ها  عو يَهَدَاوَن َربلَههَم َخَوفها  َوَطَ عها  َومو ل القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   َتَََِاافََ  َ نَوبََهَم َااو اَلَ َضا و

َََم يَنفوقَوَن {.  َرَزَقنَا

ول تعالـ  ذكره: تِنـحل  َ نوال َو   الَيا يومنون بايات به الَيا وصفت صفِهمه وترتفع يق   

ما مضا عهم الِـي يضااعون لـ نامهمه و  ينامون يََدَاوَن َربلَهَم َخَوفـا َوَطَ عا فـي افوه انهمه 

َََم يََنفوقَهوَن فهـي سبـيهـل ا َرَزَقنها ـ ل به ويهوُلون منه  إقهوق ب  وتفضل   ا ـيهم برإ ِ  وموفرت  ومو

 الِـي ْو بها ا ـيهم فـي . وتِـاافـ : تِفـاال ما الـافـا  والـافـا : النبوه ك ا قال الرا ز:

ـطال َمِـااف َْرفََ    بـاال ََُمَشقََوابَا مو َو بـي ذَاَت   َوَصاإو

وبهم اهها يعنههـي: ْن كرمههها سههاية اهها ابهها مههـط. وبنههـ ا وصههفهم تعالههـ  ذكههره بِـاافههـي  نهه  

 الـ ضا ع لِركهم ا ضاااع ل نوا روـ  بـالوـة.

واخِ ههف َْههل الِأويههـل فههـي الوههـة الِههـي وصههفهم  ههلل ثنههاؤهه ْن  نههوبهم تِـاافههـ  لههها اهها   

الـ ضااعه فقال بعضهم: َي الوهـة بهـيا الهـ ورال والعشها ه وقهال: نزلهت َهَه ا َيهة فهـي قهوا 

 ال ذل :كانوا يو ون فـي ذل  الوقت. ذكر ما ق

ـ إدثنا ابا الـ ثن ه قال: إدثنا يحي  بها سهعيده اها ْبهـي اروبهةه قهال: قهال قِهاُةه قهال 21496  

َيـل َما يََهَاعَوَن قال: كانوا يِنفل ون فـيـ ا بـيا الـ ورال والعشا ه  َا ال ـل ْنسه فـي قول  كانَوا قَ وـيـ  مو

 وكَل  تِـاافـ   نوبهم.

ه    اهها سههعيده اهها قِههاُةه اهها ْنههسه فههـي قولهه  تََِـاافَههـ  َ نَههوبََهَم َاههاو  قههال: ثنهها ابهها ْبههـي اههديل

عو قال: يو ون ما بـيا َاتـيا الوـتـيا.  الـَ َضا و

ه قهال: إهدثنا إفهص بها غيهاثه اها سهعيده اها قِهاُةه اها ْنهس     إدثنـي ا ـيل با سعيد الكنهديل

عو قال: ما بـيا ال  ـ ورال والعشا .تََِـاافَـ  َ نَوبََهَم َااو الـَ َضا و

إدثنـي مـح د با خـ فه قال: إدثنا يزيد بها إيهانه قهال: إهدثنا الهـحارث بها و يه  الراسبهـيه    

قال: إدثنا مال  با ُيناره اا ْنس با مال ه ْن ََه ا َيهة نزلهت فهـي ر هال مها ْصهحاال النبهـيل 

عو.ص   ب ا ي  وس مه كانوا يو ون فـيـ ا بـيا الـ ورال والعشا  تََِـاا  فَـ  َ نَوبََهَم َااو الـ َضا و

إدثنا ابا وكيعه قال: إدثنا مـح د با بشهره اها سهعيد بها ْبهـي اروبهةه اها قِهاُةه اها ْنهس:    

اون فـيـ ا بـيا الـ ورال والعشا . عو قال: كانوا يِاول  تََِـاافَـ  َ نَوبََهَم َاا الـَ َضا و

عو قهال: مها بهـيا قال: ثنا ْبـيه اا سفـيانه اا ر له اا ْنهس تَ     َِـاافَهـ  َ نَهوبََهَم َاها الهـَ َضا و

 الـ ورال والعشا .

ـهه إههدثنا بشههره قههال: إههدثنا يزيههده قههال: إههدثنا سههعيده اهها قِههاُة تََِـاافَههـ  َ نَههوبََهَم َاههاو 21497  

عو قال: كانوا يِنفل ون ما بـيا صـة الـ ورال وصـة العشا .  الـَ َضا و

 الـ ورال. ذكر ما قال ذل :وقال آخرون: ان  بها صـة   

ـهه إههدثنا ابهها وكيههعه قههال: ثنههـي ْبههـيه اهها ط ههـحةه اهها ااهها  تََِـاافَههـ  َ نَههوبََهَم َاهها 21498  

عو قال: اا العِـ ة.  الـَ َضا و

ـ وذَكر اا إااجه اا ابا  ريَه قال: قهال يحيه  بها َصيفهـيه اها ْبهـي س هـ ةه قهال: 21499  

 العِـ ة.

 ـة العِـ ة. ذكر ما قال ذل :وقال آخرون:  نِظار ص  

ـهه إدثنههـي ابههد ب بهها ْبههـي زيههاُه قههال: إههدثنا ابههد العزيههز بهها ابههد ب األَويسههيه اهها 21500  

س ـيـ ان با بـله اها يحيه  بها سهعيده اها ْنهس بها ماله ه ْن َهَه ا َيهة تََِـاافَهـ  َ نَهوبََهَم َاهاو 

عو نزلت فـي انِظار الوـة الِـي تدا    العِـ ة.الـَ َضا و

 وقال آخرون: ان  بها قـياا ال ـيـل. ذكر ما قال ذل :  

ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قِاُةه اا الـحسا تََِـاافَـ  َ نَوبََهَم 21501  

عو قال: قـياا ال ـيـل.  َاا الـَ َضا و

ه فهـي قوله  تََِـاافَهـ  َ نَهوبََهَم ـ إدثنـي يونسه قال: ْخبرنا ابا وَبه قهال: قهال ابها زيهد21502  

عو قال: َو   الـ ِهادون لوـة ال ـيـل.  َااو الـَ َضا و
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ـ إدثنـي مـح د با ا روه قال: إدثنا ْبو ااصمه قال: إدثنا ايس  وإدثنـي الـحارثه 21503  

ـاافَهـ  قال: إدثنا الـحساه قال: إهدثنا ورقها    يعهاه اها ابها ْبهـي نهـاي,ه اها مهـااَده قوله  تََِ 

عو يقومون يو ون ما ال ـيـل.  َ نَوبََهَم َااو الـَ َضا و

 وقال آخرون: بنـ ا ََه صفة قوا   تـخـ و ْلسنِهم ما ذكر ب. ذكر ما قال ذل :  

ـ َإدثت اا الـحسيا با الفرجه قال: س عت ْبـا معاذ يقول: ْخبرنا ابهـيده قهال: سه عت 21504  

عه يََدَاوَن َربلَهم َخَوفهـا َوَطَ عها وَهم قهوا   الضحاك يقول فـي قول  تََِـا افَـ  َ نَوبََهَم َااو الـَ َضا و

يزالون يَكرون به بما فـي صـةه وبما قـياماه وبما قعوُاه وبما بذا اسِـيقظوا ما منامهمه َم قوا 

   يزالون يَكرون ب.

ا يه قال: ثنـي ْبـيه اا ْبـي ه اا  ـ إدثنـي مـح د با سعده قال: ثنـي ْبـيه قال: ثنـي21505  

عو... بلهـ  آخهر ا َيهةه يقهول: تِـاافهـ  لهَكر به  ابا ابـاسه قوله  تََِـاافَهـ  َ نَهوبََهَم َاهاو الهـَ َضا و

ك ـ ا اسِـيقظوا ذكروا به بما فـي الوـةه وبما فـي قـيااه ْو فهـي قعهوُه ْو ا هـ   نهوبهم فههم   

 يزالون يَكرون ب.

والوههواال مهها القههول فههـي ذلهه  ْن يقههال: بن ب وصههف َههو   القههوا بههأن  نههوبهم تنبههو اهها   

مضا عهمه روـ  منهم بداا  ربهم وابـاُت  خوفـا وط عاه وذل  نبول  نوبهم اا الـ ضا ع لـيـ ه 

ألن الـ عروف ما وصف الواصف ر ـ  بأن  نب  نبـا اا مضاع ه بنـ ا َو وصف من  ل  بأن  

النوا فـي وقت مناا النهاس الهـ عروفه وذله  ال ـيهـل ُون النههاره وكهَل  توهف العهرال   فـا اا

الر ل بذا وصفِ  بَل ه يدلل ا هـ  ذله  قهول ابهد ب بها رواإهة األنوهاري رضهي ب انه  فهـي 

 صفة نبـيل ب ص   ب ا ي  وس م:

ءذا اَسَِثَقَ َت بـ  هو ي َ َنبَ َ َاَا فورارو يَت يَاافـو َع يَبـو يَا الـَ َضا و كو  الـَ َشرو

فءذا كان ذل  كَل ه وكان ب تعالـ  ذكره لـم يخوص فـي وصف  َهو   القهوا بهـالَي وصهفهم   

ب  ما  فـا   نوبهم اا مضا عهم ما ْإوال ال ـيـل وْوقاته  إها   ووقِها ُون إهال ووقهته كهان 

ان كَل  كان ما ص ـ  ما بـيا الـ ورال وا بـا ْن يكون ذل  ا ـ  كلل آنا  ال ـيـل وْوقات . وبذا ك

والعشهها ه ْو انِظههر العشهها  ا َخههرةه ْو قههاا ال ـيههـل ْو بعضهه ه ْو ذكههر ب فههـي سههااات ال ـيههـله ْو 

عو ألن  نب  قد  فهـا اها  ص ـ  العِـ ة مـ ا ُخـل فـي  اَر قول : تََِـاافَـ  َ نَوبََهَم َااو الـَ َضا و

ـيها ل وههـة قائ هها ص ههـ  ْو ذكههر به ْو قااههدا بعههد ْن   يكههون مضههاع  فههـي الههـحال الِههـي قههاا فهه

مضااعاه وَو ا ـ  القـياا ْو القعوُ قاُر. غير ْن األمر وبن كان كَل ه فءن تو ي  الكـا بلهـ  

ه ألن ذل  ْ هر معانهـي ه واألغ هب ا هـ   هاَر الكهـاه وبه   ْن  معنـيل ب  قـياا ال ـيـل ْااب بلـيل

 رسول ب ص   ب ا ي  وس م. وذل  ما: ا  الـخبر اا 

ـ إدثنا ب  ابا الـ ثن ه قال: إدثنا مـح د با  عفره قال: إدثنا رهعبةه اها الهـحكمه قهال: 21506  

ْ  »س عت اروة با الزبـير يحدلث اا معاذ با  بله ْن رسول ب ص   ب ا ي  وس م قال ل : 

َواَ  : الول .  ُْللَ  َا ـ  َْبَواال الـَخَيرو َيهـلو ي َةَه َوقوهـياَا العََبهدو فوهـي َ هَوفو ال ـل هدَقَةَ تََكفلهَر الهـَخاو َ نلهةٌه والول

َََم  ا َرَزَقنهها ههـ ل عه يَههَدَاوَن َربلَهههَم َخَوفههـا َوَطَ عههاه ومو وتههـ َههَه ا َيههة: تََِـاافَههـ  َ نَههوبََهم َاههاو الههـَ َضا و

 «.يََنفوقَونَ 

با إ اُه قال: إدثنا ْبو َْسامةه اها س ـيهـ انه اها إبهـيب إدثنا ابا الـ ثن ه قال: إدثنا يحي     

با ْبـي ثابت والـحكمه اا ميـ ون با ْبـي ربـيبه اا معهاذ بها  بهله اها رسهول ب صه   ب 

 ا ي  وس مه بنـحوه.

إدثنـي مـح د با خـ ف العسقـنـيه قال: إدثنا آُاه قال: إدثنا سفـيانه قال: إدثنا منوور بها    

 ره اا الـحكم با َاِـيبةه اا ميـ ون بها ْبهـي ربهـيبه اها معهاذ بها  بهله قهال: قهال لهـي الـ عِـ

هدَقَةَ تََكفلهَر »رسهول ب صه   ب ا يه  وسه م:  هَوَا َ نلهةٌه والول : الول ه ََت ْنبأَتَهَ  بهأَبَواالو الهـَخَيرو بَن رو

َيههـلو  َ ههلو فههـي َ ههَوفو ال ـل ي َةَه َوقوههـياَا الرل ول ب صهه   ب ا يهه  وسهه م: تََِـاافَههـ  ثههم قههرْ رسهه« الههـَخاو

عو.  َ نَوبََهَم َااو الـَ َضا و
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إدثنا ْبو كريبه قال: إدثنا يزيد بها إيهانه اها إ هاُ بها س هـ ةه قهال: إهدثنا ااصهم بها ْبهـي    

النـاوُه اا رهر با إوربه اا معاذ با  بله اا رسهول ب صه   ب ا يه  وسه مه فهـي قوله  

عو قال: تََِـاافَـ  َ نَ  َيـل»وبََهَم َااو الـَ َضا و َا ال ـل ياَا العََبدو مو  «.قـو

ـ إدثنا ْبو َ اا الولـيد با رااع قال: ثنـي ْبـيه قهال: ثنهـي زيهاُ بها خيث هةه اها ْبهـي 21507  

ه اا مهـااَده قهال: ذكهر رسهول ب صه   ب ا يه  وسه م قهـياا ال ـيهـله ففهـاضت  يحي  بـائع القتل

عو.ايناه إِـ  ت  ـحاُرت ُموا ه فقال: تََِـاافَـ  َ نَوبََهَم َاا الـَ َضا و

وْما قول : يََدَاوَن َربلَهَم َخَوفـا َوَطَ عا... ا َيةه فءن بنـحو الهَي ق نها فهـي ذله  قهال َْهل الِأويهـل.   

 ذكر ما قال ذل :

َربلَههَم َخَوفهـا َوَطَ عها  ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إهدثنا سهعيده اها قِهاُة يَهَدَاونَ 21508  

ََم يََنفوقَوَن قال: خوفهـا مها اهَاال به وط عها فهـي رإ هة به ومهـ ا رزقنهاَم ينفقهون  ا َرَزَقنا ـ ل ومو

 فـي طااة به وفـي سبـيـ  .

 17اآلية : 
ةو ََْايَ  ا قَرل ا ََْخفوَي لََهم مل اال َ َزآ   بوَ ا َكانَواَ يََعَ  َهوَن القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   َفَـَ تََع ََم نََفٌس مل

.} 

يقول تعالـ  ذكره: فـ تع ـم نفس ذي نفسال ما ْخفـ  ب لهو   الَيا وصف  هلل ثنهاؤه صهفِهم    

فـي َاتـيا ا َيِـياه مـ ا تقهرل به  ْايهنهم فهـي  نانه  يهوا القهـيامة َ هَزا   بوهـَ ا كهانَوا يََعَ  َهوَن يقهول: 

الهم الِههـي كههانوا فههـي الدنههـيا يع  ههون. وبنههـحو الههَي ق نهها فههـي ذلهه  قههال َْههل ثوابههـا لهههم ا ههـ  ْا هه

 الِأويـل. ذكر ما قال ذل :

ـ إدثنـي مـح د با ابـيد الـ ـحاربـيه قال: إدثنا ْبو األإوصه اها ْبهـي بسهحاقه اها 21509  

تِـاافهـ   نهوبهم اها  ْبـي ابـيدةه قال: قهال ابهد ب: بن فهـي الِهوراة مكِوبهـا: لقهد ْاهدل ب ل هَيا

ال.  الـ ضا ع ما لـم تر اياه ولـم يخار ا ـ  ق ب بشره ولـم تس ع ْذنه وما لـم يس ع  م   مقهرل

. ةو َْايَاال َا قَرل  قال: ونـحا نقرؤَا: فَـ تََع َـَم نََفٌس ما ََْخفوـَي لََهَم مو

ال: ْخبرنا ْبو بسهحاقه اها إدثنا خـُه قال: ْخبرنا النضر با ر يـله قال: ْخبرنا بسرائيـله ق   

َابـيدة با ربـيعةه اا ابا مسعوُه قال: مكِوال فـي الِوراة ا ـ  ب ل َيا تِـاافهـ   نهوبهم اها 

الـ ضا ع ما   ايا رْته و  ْذن س عته و  خار ا ـ  ق ب بشره فـي القرآن فَهـ تََع َهـَم نََفهٌس 

ةو َْايَا َ َزا   بو   ـَ ا كانَوا يََعَ  َوَن.ما ََْخفوـَي لََهَم مَا قَرل

إدثنا ابا بشاره قال: إدثنا ابد الرإ اه قال: إدثنا سفـيانه اا ْبـي بسحاقه اا ْبـي ابـيدةه    

اهها ابههد ب قههال: خبهه   لهههم مهها   اههيا رْته و  َْذن سهه عته و  خاههر ا ههـ  ق ههب بشههر. قههال 

.  سفـيان: فـيـ ا ا ـ ت ا ـ  غير و   الش ل

با الـ ثن ه قال: إدثنا مـح د با  عفره قال: إهدثنا رهعبةه اها ْبهـي بسهحاق قهال: إدثنا مـح د    

س عت ْبـا ابـيدةه قال: قال ابد به قاله يعنـي ب: ْاهدُت لعبهـاُي الوالهـحيا مها لهـم تهر اهياه 

ةو َْاهيَاو َ هَزا   بوهـ ا ولـم تس ع ْذنه ولـم يخار ا ـ  ق ب نا ر فَـ تََع َـَم نََفٌس ما ََْخفوـَي لََهَم مَا قَهرل 

 كانَوا يََعَ  وَن.

إدثنا ْبو َكَريبه قال: إدثنا ابا ص ته اا قـيس با الربـيعه اا ْبـي بسحاقه اها ابهـيدة بها    

ربههـيعة الـحارثههـيه اهها ابههد ب بهها مسههعوُه قههال: بن فههـي الِههوراة ل ههَيا تِـاافههـ   نههوبهم اهها 

ـم يخاهر ا هـ  ق هب بشهره ولهـم تسه ع ْذنه وبنه  لفهـي الـ ضا ع ما الكرامةه ما لـم تهر اهياه وله

ةو َْايَا. َا قَرل  القرآن فَـ تََع َـَم نََفٌس ما ََْخفوـَي لََهَم مو

ـ إدثنا ْبو َكَريهبه قهال: إهدثنا األرهاعيه اها ابها ْباهره قهال: سه عت الشعبهـيل يقهول: 21510  

 ا ي  وس م سأل اا ْبخهس َْهل س عت الـ ويرة با رعبة يقول ا ـ  الـ نبر: بن موس  ص   ب

الـانة فـيها إظاه فقـيـل ل : ر ل يَوتـ  ب  وقد ُخهـل َْهل الهـانة الهـانةه قهال: فهـيقال له : اُخهـله 

فـيقول: ْيا وقد ْخَ الناس ََْخَاتهمن فـيقال: اادُ ْربعة م هوك مها م هوك الدنهـياه فهـيكون له  مثهل 

ْرِهي كَا وكَاه وْرِهي كهَا ويقهال: له  ْخهرأه  الَي كان لهمه ول  ْخرأ رهوة نفس ه فـيقول:

ل  لَلة اين ه فـيقول: ْلَل كَا وكَاه فهـيقال: له  اشهرة ْضهعاف مثهل ذله ه وسهأل  اها ْاظهم َْهل 
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الـانة فـيها إظاه فقال: ذاك ري  خِـ ت ا ـي  يوا خـ قت الس وات واألر . قال الشعبـي: فءن  

َ ا كانَوا يََع  وَن.فـي القرآن: فَـ تََع َـَم نََفٌس ما َْ  ةو َْايَاال َ َزا   بـو َا قَرل  َخفوـَي لََهَم مو

ـ إدثنـي ْإ د با مـح د الالوسيه قال: إدثنا الـح يديه قال: إدثنا ابا َايـينة وإدثنـي 21511  

ب  القرقسانـيه اا ابا ايـينةه اا مارف با طريفه وابا ْباره س عنا الشعبـيل يقهول: سه عت 

بنل َموَسه  سهأَل َربله َ: َْي »رعبة ا ـ  الـ نبر يرفع  بلـ  النبـيل ص   ب ا ي  وس م: الـ ويرة با 

هَل الهـَانلةو الهـَانلةَه فَهـيَقاَل لَه َ:  ََ لهة ن قهال: َرَ هَل يَاهيَ  بََعهدَ مها ََُخهـَل ْ َُنَ  َمَنزو لو الـَانلةو ْ ََ ه ْيل ْ َرالل

ََُخـَل َوقََد نَ ََُخـَله فَـيَقَوَل: َكَيَف ْ هـَ  و ال ا ثََل ما كهاَن لو لََهَمن فَـيَقاَل لَ َ: ْتََرَض  َْن يََكوَن لََ  مو َزلَوا َمنازو

ثَ َ َه ثَ  َ ومو ثَ َ َ َومو ََََا َومو يَت فَـيَقاَل لَ َ: بنل لََ   َا َم َوكو الدلَنـيانه فَـيَقَوَل: بَخ َْي َرالل قََد َرضو فَـيَقَوَل:  مو

ههيَته فَههـ ههيَت َْي َرالل َرضو ه َرضو ههيَت َْي َرالل هه و َمعَهه َه فههـيَقَول: َرضو ههََا َوَاَشههَرةَ َْمثالو ََ يَقاَل لَهه َ: بنل لَههَ  

هل  ََ ه وْيل ْ ََهََا مها اَرهََِهَت نََفَسهَ ه َولَهَلَت َاَينَهَ  قهاَل: فَقهاَل َموَسه : َْي َرالل فَـيَقاَل لَ َ: فهءنل لَهَ  َمهَع 

ََُته  لَههة ن قههاَل: بيلاَهها َْر يه َوَخَِههـَ َت الههـَانلةَ َْرفَههَع َمَنزو وسههأََإدلثََ  َاههَنَهَم َغَرَسههَت لََهههَم َكَراَمِوههـي بوههـيَدو

ِهاالو  َوهدَاق ذلهَ  فوهـي كو . قهاَل: َومو عََته َو  َخَاَر َا ـ  قََ بو بََشرال َا َـَيهاه فَـ َاَيٌا رَْته َو  َْذٌَن َس و

ةو َْايَاال  َا قَرل و فَـ تََع َـَم نََفٌس ما ََْخفـَي لََهَم مو َ ا كانَوا يََعَ  َوَن. ّللال  َ َزا   بـو

ه قال: إدثنا بسحاق با س ـيـ انه قهال: إهدثنا ا هرو 21512   ـ إدثنا مـح د با منوور الاوسيل

با ْبـي قَـَيسه اا ابا ْبـي لـيـ َـ ه اا الـ نهال با ا روه اا سعيد با َ بَـيره اا ابا ابهـاسه 

ان اهر  ب ا هـ  الهـ ا ه ثهم اتهـخَ لنفسه   نهةه ثهم اتهـخَ فـي قول : وكاَن َاَرَر َ ا ـ  الـَ ا و وكه

ُونها ْخرأه ثم ْطبقها ب ولوة واإدة قال: وما ُونه ها  نِهان قهال: وَهي الِهـي   تع هـم نفهسه ْو 

ة ْايا  زا  بـ ا كانوا يع  ون. قال: وَهي الِهـي  قال: َ ا الِـي   تع ـم نفس ما ْخفـي لهم ما قرل

 فـيهاه ْو ما فـيه ا يأتـيهم كلل يوا منها ْو منه ا تـحفة.   تع ـم الـخـئ  ما

ـ إدثنا ابا إ يهده قهال: إهدثنا يعقهواله اها انبسهةه اها سالهـم األفاهسه اها سهعيد بها 21513  

 َ بَـيره بنـحوه.

ه قال: إهدثنا الولهـيد بها مس هـمه اها صهفوان بها ا هروه 21514   ـ إدثنا سهل با موس  الرازيل

لهها ُر هة فضهةه ْرضهها فضهةه اا ْبـي الـيـ ان  الَهَوزنهـيل ْو غيهرهه قهال: الهـانة م هة ُر هةه ْول

س . والثانـية ذَبه وْرضهها ذَهبه ومسهاكنها ذَهبه  ومساكنها فضةه وآنـيِها فضةه وترابها الـ و

وآنههـيِها ذَههبه وترابههها الههـ س . والثالثههة لولههوه وْرضههها لولههوه ومسههاكنها لولههوه وآنههـيِها لولههوه 

 س . وسبع وتسعون بعد ذله  مها   اهيٌا رْته ه و  ْذن سه عِ ه و  خاهر ا هـ  ق هب وترابها الـ

َ ا كانَوا يََعَ  َوَن. ةو َْايَاال َ َزا   بـو َا قَرل  بشره وتـ ََه ا َية فَـ تََع َـَم نََفٌس ما ََْخفوـَي لََهَم مو

مهـح د بها ا هروه اها  ـ إدثنا ْبو كريبه قهال: إهدثنا الـ ـحاربهـي وابهد الرإيهـمه اها21515  

ي »ْبـي س ـ ةه اا ْبـي َريرة قال: قال رسول ب ص   ب ا ي  وسه م:  ُو بهـا ََُت لوعو َ: َْاهدَ قهاَل ّللال

 َ ه َواَقَرَ وا بَن رو ََِـَمه قاَل ّللال عََته َو  َخَاَر َا ـ  قََ بو بََشرال يَا ما   َاَيٌا رَْته َو  َْذٌَن َس و الوـحو  الول

َ ا كانَوا يََعَ  َونَ فَـ تََع َ  ه َ َزا   بـو ةو َْايَاال َا قَرل  «.ـَم نََفٌس ما ََْخفوـَي لََهَم مو

إدثنا ْبو َكَريبه قال: إدثنا ْبو معاوية وابا نـ يره اا األا هشه اها ْبهـي صالهـ,ه اها ْبهـي    

ياَ »َريرة قال: قال رسول ب ص   ب ا ي  وسه م:  الوهـحو ي الول ُو بهـا ََُت لعو ه مها   َاهَيٌا رَْته َْاهدَ

عََته َو  َخَاَر َا ـ  قََ بو بََشرال  قال ْبو َريرة: وما ب   ما ْط عكم ا هـي ه اقهَر وا بن « َو  َْذٌَن َس و

ه َ ههَزا   بوههـَ ا كههانَوا يََعَ  َههوَن قههال ْبههو َريههرة:  ةو َْاههيَاال ههَا قَههرل ههـَي لََهههَم مو ر ِههـم: فَههـ تََع َههـَم نََفههٌس مهها ََْخفو

اتو ْايَاال »نقرؤَا:   «.قَرل

ـ إدثنـي يعقوال با ببراَيـمه قال: إدثنا معِـ ر با س ـيـ انه اا الـحكم با ْبـانه اها 21516  

الواريفه اا  ابر با زيده اا ابا ابـاسه اا النبـيل ص   ب ا ي  وس مه اا الروح األمياه 

ه فَـيََنقََص بَ »قال:  َ يََوتَـ  بوَحَسناتو العََبدو َوَسيل اتو و دَةٌه َوسلهَع ّللال ه فءَن بَقوـيََت َإَسنَةٌ َواإو َا بََعضال َعَضها مو

ي الـَانلةو  قال: فدخـ ت ا ـ  يزُاُه فحدلث بـ ثل َهَا قهال: ق هت: فهأيا ذَبهت الهـحسنةن قهال: « لَ َ فـو

َم  يَا نََِقَبلَل َاَنَهَم َْإَسَا ما َا و َواه َونََِـااَوَز َاَا َسيل اتوهو َو هَدقو َْولَ وَ  الل ي ْصحاالو الهـَانلةو َوَاهدَ الول فـو

ا  ةو َْاهيَاال قهال: العبهد يع هل سهرل هَا قَهرل ي كانَوا يَوَادَوَنه ق ت: قول  فَـ تََع َـَم نََفٌس ما ََْخفوـَي لََههَم مو َو الل

ة ايا. ه بلـ  ب لـم يع ـم ب  الناسه فأسرل ب ل  يوا القـيامة قرل  ْسرل
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ْبـي طالبه قال: إدثنا مع هـ  بها ْسهده قهال: إهدثنا سهـا بها ْبهـي  ـ إدثنـي العبـاس با21517  

مايعه اا قِاُةه اا اقبة با ابد الوافره اا ْبـي سعيد الـخدريه اا رسول ب ص   ب ا ي  

عََته َو  »وس مه يروي اا ربه ه قهال:  الوهـحيَا مها   َاهَيٌا رَْته َو  َْذٌَن َسه و َي الول ُو بهـا ََُت لوعو َْاهدَ

 «.َاَر َا ـ  قََ بو بََشرال خَ 

ـ إدثنـي ْبو السائبه قال: ْخبرنا ابا وَبه قال: ثنـي ْبو صهخره ْن ْبهـا إهازا إدثه ه 21518  

قال: س عت سهل با سعد يقول: رهدت ما رسهول ب صه   ب ا يه  وسه م مهـا سا وصهف فهـي  

عََت َو  َخَاهَر  فهـيَها مها   َاهَياٌ »الـانة إِهـ  انِهه ه ثهم قهال فهـي آخهر إديثه :  رَْته َو  َْذٌَن َسه و

عو... بلهـ  قوله  َ هَزا   بوهـَ ا كهانَوا « َا ـ  قََ بو بََشرال  ثم قرْ ََه ا َية: تََِـاافَـ  َ نَوبََهَم َااو الهـَ َضا و

 يََعَ  َوَن.

ه اها اهوفه اها الهـحساه قهال: ب ونهـي ْن 21519   ـ إدثنا ابا بشاره قال: إدثنا ابا ْبـي اهديل

الوهـحاتو »سول ب ص   ب ا ي  وس م قال: ر يَا آَمنَهوا وَا و َهوا الول َو ي الله ُو بـا ََُت لعو قاَل َربلَكَم: َْادَ

عََته َو  َخَاَر َا ـ  قََ بو بََشرال   «.ما   َاَيٌا رَْته َو  َْذٌَن َس و

ل رسول ب ص   ب ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قَِاُةه قال: قا21520  

يَا مها   َاهَيٌا رَْته َو  َْذٌَن »ا ي  وس م يروي ذل  اا رب ه  الوـحو ي الول ُو بـا ََُت لوعو قاَل َربلَكَم: َْادَ

عََته َو  َخَاَر َا ـ  قََ بو بََشرال   «.َس و

نََفٌس ما  ـ إدثنا ابا وكيعه قال: إدثنا سهل با يوسفه اا ا روه اا الـحسا فَـ تََع َـمَ 21521  

ةو َْايَاال قال: ْخفوا ا ـ  فـي الدنـياه فأثابهم ب بأا الهم. َا قَرل  ََْخفوـَي لََهَم مو

ـ إدثنـي القاسم با بشره قال: إدثنا س ـيـ ان با إراله قال: إدثنا إ اُ با س ـ ةه اا 21522  

 ا يه  وسه م قهال: ثابته اا ْبـي رافعه اا ْبهـي َريهرةه قهال إ هاُ: ْإسهب  اها النبهـيل صه   ب

يابَ َه َو  يََفنَ  َربـابَ َه فـي الـَانلةو ما   َاَيٌا رْتَ » ه َو  َمَا يََدَإلو الـَانلةَ يََنعََم َو  يََبَوَسه   تََب َـ  ثـو

عََته َو  َخَاَر َا ـ  قََ بو بََشرال   «.َْذٌَن َس و

ا  فهـي قهرا ة قوله : فَهـ تََع َهـَم نََفه   ةو َْاهيَاال فقهرْ ذله  بعهض واخِ فت القرل هَا قَهرل هـَي لَههَم مو ٌس مها ََْخفو

هل. وقهرْ  هـَي بضهم األلهف وفِهـ, الهـيا  بهـ عن  فَعو الـ دنـيـيا والبوريهـياه وبعهض الكوفـيهـيا: ََْخفو

 بضم األلف وبرسال الـيا ه بـ عن  ْفعله ْخفـي لهم ْنا.« ََْخفوـي لََهمَ »بعض الكوفـيـيا: 

ـي ذلهه  انههدنا ْنه هها قرا تههان مشهههورتانه مِقاربِهها الههـ عن ه ألن ب بذا والوههواال مهها القههول فهه  

هـَي « مها»ْخفـاه فهو مخفـ ه وبذا ْخفـ  ف ـيس ل  مخف غيرهه و  فهـي قوله  فَهـ تََع َهـَم نََفهٌس مها ََْخفو

ذا لََهَم فءنها بذا  ع ت بـ عن  الَي كانت نوبـا بوقهوع تع هـم ا هـيها كيهف قهرْ القهارأ  ْخفهـ ه وب

و هت بلـ  معن  ْيل كانت رفعا بذا قرأ  ْخفـ  بنوب الـيا  وضم األلفه ألن  لـم يسهمل فهـاا  ه 

 وبذا قرأ  ََْخفوـي بءرسال الـيا  كانت نوبـا بوقوع ْخفـي ا ـيها.

 20- 18اآلية : 
هقا   ل يََسه نا  َكَ ا َكهاَن فَاسو يَا آَمنَهواَ القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   ََْفََ ا َكاَن َمَومو َو ها الله ََِووَن    َْمل

يَا فََسهقَواَ فََ هأَ  َو ها الله الوَحاتو فَ ََهَم َ نلاَت اَلَ أََوَأ نََز   بوَ ا َكانَواَ يََعَ  َهوَن    َوَْمل َََم النلهاَر َوَا و َواَ الول َوا

يدَواَ فويَها َوقويَل لََهَم ذَ  َنَها َْاو ي َكنََِم بو و تََكَلبَوَن {.َك لَ ا ََْراََُواَ َْن يََخَرَ واَ مو َو  وقَواَ َاََااَل النلارو الل

يقههول تعالههـ  ذكههره: ْفهههَا الكههافر الههـ كَلال بواههد ب ووايههدهه الههـ خالف ْمههر ب ونهيهه ه كهههَا    

الـ وما بهـاره الهـ ودلق بواهده ووايهدهه الهـ ايع له  فهـي ْمهره ونهيه ن كهـ   يسهِوون انهد ب. 

كفلهـار بهـاره والهـ ومنون به  انهدهه فـيهـ ا َهو فهـاال بههم يهوا القهـيامة. وقهال:   يقول:   يعِهدل ال

يََسََِووَن فا عه وبنـ ا ذكر قبل ذل  اثنـيا: مومناه وفـاسقاه ألن  لـم يهرُ بـالهـ وما: مومنها واإهداه 

فهءذا كهان ا ثنهان وبـالفـاس : فـاسقا واإداه وبنـ ا ْريد ب    يع الفسلاقه و  يهع الـ ومنهـيا بهـار. 

 غير مو وُ له اه ذَبت به ا العرال مََب الـا ع.

وذَكر ْن ََه ا َية نزلت فـي ا ـيل با ْبـي طالهبه رضهوان ب ا هـي ه والولهـيد بها َاقبهة. ذكهر   

 ما قال ذل :

ـهه إههدثنا ابهها إ يههده قههال: إههدثنا س ههـ ة بهها الفضههله قههال: ثنههـي ابهها بسههحاقه اهها بعههض 21523  

ااا  با يساره قال: نزلت بـالـ دينةه فـي ا هـيل بها ْبهـي طالهبه والولهـيد بها اقبهة  ْصحاب ه اا
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با ْبـي معي  كان بـيا الولـيد وبـيا ا ـيل كـاه فقال الولـيد با اقبة: ْنا ْبس  منه  لسهاناه وْإهدل 

: اسكته فءن  فـاس ه فأنزل ب فـيه ا: ْف نها من  سناناه وْرُل من  ل كِـيبةه فقال ا ـيل َ هَا كهاَن َمَومو

قا   يََسََِووَن... بلـ  قول  بو و تََكَلبَوَن.  كَ َا كاَن فـاسو

ن ها كَ هَا 21524   ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اها قِهاُةه قوله  ْفَ هَا كهاَن َمَومو

قا   يََسََِووَن قال:   وب ما اسِووا فـي الدنـياه و  اند ال  ـ وته و  فـي ا َخرة.كاَن فـاسو

اتو فَ ََههَم َ نلهاَت الهـ أََوأ يقهول تعالهـ  ذكهره: ْمها الهَيا    الهـحو يَا آَمنَهوا وَا و َهوا الول َو ها الله وقول : ْمل

صدلقوا ب ورسول ه وا  وا بـ ا ْمرَم ب ورسول ه ف هم  نات الـ أوأ: يعنـي بساتـيا الـ ساكا 

ون بلههـيها. وقولهه : نَههَز   بوههـ ا كههانَوا يََعَ  َههوَن يقههول: نههز   بههـ ا الِههـي يسههكنونها فههـي ا َخههرة ويههأو

يَا فََسهقَوا يقهول  َو ها الله ْنزله وَا  زا  من  لهم بهـ ا كهانوا يع  هون فهـي الدنهـيا باااِه . وقوله : وْمل

َََم النلاَر يقهول: ف سهاكنهم ال ِهـي يهأوون تعالـ  ذكره: وْما الَيا كفروا بـاره وفـارقوا طااِ  فَ أََوا

يهـَل لََههَم ذَوقَهوا َاهََااَل النلهارو  يهدَوا فوهـيَها َوقـو َنهها َْاو بلـيها فـي ا َخرة النار َك ـل ا َْراُوا َْن يََخَرَ هوا مو

ا ألَل الشرك ب . وبنـحو الَي ق نا فـي ذل  قهال َْهل  ي َكَنَِـَم بو و فـي الدنـيا تََكَلبَوَن ْن ب ْادَل َو الل

 ا قال ذل :الِأويـل. ذكر م

يَا فََسهقَوا ْرهركوا 21525   َو ها الله ـ إدثنا بشره قهال: إهدثنا يزيهده قهال: إهدثنا سهعيده اها قِهاُة وْمل

ي َكَنَِـَم ب  تََكَلبَوَن والقوا مكَلبون ك ا ترون. َو يـَل لََهَم ذَوقَوا َاََااَل النلارو الل  َوقـو

 21اآلية : 
ي َو عَهوَن القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   ََولَنَ َُنََ  َُوَن اَلعَََاالو األَكبَهرو لَعَ لَههَم يََر و َا اَلعَََاالو األ قَنلَهَم مل

.} 

اخِ ههف َْههل الِأويههـل فههـي معنهه  العههَاال األُنهه ه الههَي واههد ب ْن يَيقهه  َههو   الفسههقةه فقههال    

 بعضهم: ذل  موائب الدنـيا فـي األنفس واألموال. ذكر ما قال ذل :

ه قال: إدثنا ْبو صالـ,ه قهال: ثنهـي معاويهةه اها ا هـيه اها ابها ابهـاس ـ إدثنـي ا 21526   ـيل

َُنَه  يقهول: موهائب الدنهـيا وْسهقامها وبـؤَها مهـ ا يبِ هـي ب بهها العبهـاُ  َا العَََاالو األ يقَنلَهَم مو َو َولَنَ

 إِـ  يِوبوا.

يه اها ْبهـي ه اها ابها إدثنـي مـح د با سعده قال: ثنـي ْبهـيه قهال: ثنهـي ا هيه قهال: ثنهـي ْبهـ   

عَوَن قال: العَاال األُنه :  َُنَ  َُوَن العَََاالو األَكبَرو لع لَهَم يََر و َا العَََاالو األَ يقَنلَهَم مو َو ابـاسه قول  َولَنَ

 بـ  الدنـياه قـيـل: َي الـ وائب.

اها  ـ إدثنا ابا الـ ثن ه قال: إدثنا يحي  با سهعيده اها رهعبةه اها قِهاُةه اها اهروةه21527  

َُنَهه  قههال:  ههَا العَههََاالو األَ يقَنلَهَم مو َو الههـحسا العرنههـيه اهها ابهها ْبههـي لـيـ ههـ ه اهها َْبههـيل بهها كعههب َولَنَهه

 الـ ويبـات فـي الدنـيا. قال: والدخان قد مض ه والباشة وال زاا.

 قال ْبو موس : ترك يحي  با سعيده يحي  با الـازاره نقوان ر ل.  

ل: إهدثنا يحيه  بها سهعيد ومهـح د بها  عفهره قها : إهدثنا رهعبةه اها إدثنا مـح د با بشاره قها   

قِاُةه اا ابا اروةه اا الـحسا العرنـيه اا يحي  با الـازاره اا ابا ْبـي لَـيـ هـ ه اها َْبهـيل 

َُنَه  َُوَن العَهََاالو األَكبَهرو قهال: م َا العَََاالو األ يقَنلَهَم مو َو ويبهـات با كعبه ْن  قال: فـي ََه ا َية َولَنَ

 الدنـياه وال زوا والباشةه ْو الدخان ر ل رعبة فـي الباشة ْو الدخان.

إدثنا ابا الـ ثن ه قال: إدثنا مـح د بها  عفهره قهال: إهدثنا رهعبةه اها قِهاُةه اها اهروةه اها    

اره اا ابا ْبـي لَـيـ ـ ه اها َْبهـيل بها كعهبه بنهـحوهه ب ل ْنه   الـحسا العرنـيه اا يحي  با الـازل

 ال: الـ ويبـات وال زوا والباشة.ق

إهدثنا ابها وكيهعه قهال: إهدثنا زيهد بها إبهـااله اها رهعبةه اها قِهاُةه اها اهروةه اها الهـحسا    

اره اهها ابههد الههرإ ا بهها ْبههـي لَـيـ ههـ ه اهها َْبههـيل بهها كعههبه قههال:  العرنههـيه اهها يحيهه  بهها الههـازل

 وا.الـ ويبـات يوابون بها فـي الدنـيا: الباشةه والدخانه وال ز

ـه إههدثنا ابهها وكيههعه قههال: إههدثنا ْبههـيه اهها ْبههـي  عفههر الههرازيه اهها الربههـيعه اهها ْبههـي 21528  

َُنَ  قال: الـ وائب فـي الدنـيا. َا العََاالو األ  العالـية َولَنََيقَنلَهَم مو
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هَا العَهََاالو األ21529   يقَنلَهَم مو َو َُنَه  َُوَن ـ قال: ثنا ْبو خالد األإ ره اا َ َويبره اا الضحاك َولَنَ

 العََاالو األَكبَرو قال: الـ ويبـات فـي ُنـياَم وْموالهم.

ـ إدثنا بشره قال: إهدثنا يزيهده قهال: إهدثنا سهعيده اها قِهاُةه إدثه ه اها الهـحساه قوله  21530  

َُنَ : ْي مويبـات الدنـيا. َا العَََاالو األ  َولَنََيقَنلَهَم مو

هَا العَهَاالو ـ إدثنا ابا وكيعه قال: إدثنا  ريه21531   ره اها منوهوره اها ببراَيهـم َولَنَهَيقَنلَهَم مو

َُنَ  قال: ْريا  يَوابون بها فـي الدنـيا.  األ

 وقال آخرون: ان  بها الـحدوُ. ذكر ما قال ذل :  

ـ إهدثنا ابها بشهاره قهال: إهدثنا ْبهو ااصهمه اها ربهـيبه اها اكرمهةه اها ابها ابهـاس 21532  

َا العََا يقَنلَهَم مو َو َُنَ  َُوَن العََاالو األَكبَرو قال: الـحدوُ.َولَنَ  الو األ

 وقال آخرون: ان  بها القِل بـالسيفه قال: وقِ وا يوا بدر. ذكر ما قال ذل :  

ه اها 21533   ـ إدثنا مـح د با بشاره قال: إدثنا ابد الهرإ اه قهال: إهدثنا سفهـيانه اها السهديل

يقَ  َو َُنَ  قال: يوا بدر.ْبـي الضح ه اا مسروقه اا ابد به َولَنَ َا اَلعَََاالو األ  نلَهَم مو

ه اا ْبـي الضح ه اا مسروقه اها     إدثنا ابا وكيعه قال: إدثنا ْبـيه اا سفـيانه اا السديل

 ابد ب مث  .

ه اها مسهروقه اها     إدثنا ابا بشاره قال: إدثنا ابد الرإ اه قال: إدثنا بسرائيـله اها السهديل

 ابد به مث  .

ـ إدثنـي يعقوال با ببراَيهـمه قهال: إهدثنا َشيهـمه قهال: ْخبرنها اهوف ا ها إدثه ه اها 21534  

َُنَه  َُوَن العَهَاالو األَكبَهرو قهال: القِهل بهـالسيف  هَا العَهَاالو األ يقَنلَهَم مو َو ه ْنه  قهال َولَنَه الـحسا با ا ـيل

 صبرا.

ب با الـحارث با نوفل  ـ إدثنا ابا وكيعه قال: إدثنا ابد األا ـ ه اا اوفه اا ابد21535  

َُنَ  َُوَن العََاالو األَكبَرو قال: القِل بـالسيفه كلل ري  واهد ب َهَه األمهة  َا العَََاالو األ يقَنلَهَم مو َو َولَنَ

 ما العَاال األُن  بنـ ا َو السيف.

 ـ إدثنـي مـح د با ا روه قال: إدثنا ْبو ااصمه قال: إدثنا ايس  وإدثنـي الـحارثه21536  

هَا  يقَنلَهَم مو َو قال: إهدثنا الهـحساه قهال: إهدثنا ورقها    يعهاه اها ابها ْبهـي نهـاي,ه اها مهـااَد َولَنَه

َُنَ  َُوَن العََاالو األَكبَرو قال: القِل والـاوع لقريش فـي الدنـيا.  العَََاالو األ

د يحهدلث اها ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قِاُةه قال: كان مـاا21537َ  

َُنَ  َُوَن العََاالو األَكبَرو يوا بدر. َا العَََاالو األ  َْبـيل با كعب ْن  كان يقول َولَنََيقَنلَهَم مو

 وقال آخرون: ان  بَل  سنون ْصابِهم. ذكر ما قال ذل :  

ـهه إههدثنا ابهها بشههاره قههال: إههدثنا ابههد الههرإ اه قههال: إههدثنا سفههـيانه اهها منوههوره اهها 21538  

َُنَ  َُوَن العََاالو األَكبَرو قال: سنون ْصابِهم.ببراَيـم وَ  َا العََاالو األ يقَنلَهَم مو َو  لَنَ

 إدثنا ابا وكيعه قال: إدثنا ْبـيه اا سفـيانه اا منووره اا ببراَيـمه مث  .   

 وقال آخرون: ان  بَل : اَاال القبر. ذكر ما قال ذل :  

بـيد به قال: ْخبرنا بسرائيـله اا ْبـي يحيه ه ـ إدثنـي مـح د با ا ارةه قال: إدثنا ا21539  

َُنَه  َُوَن العَههََاالو األَكبَهرو قهال: األُنهه  فهـي القبهور واههَاال  ههَا العَهََاالو األ اها مهـااَد: َولَنَهَيقَنلَهَم مو

 الدنـيا.

 وقال آخرون: ذل  اَاال الدنـيا. ذكر ما قال ذل :  

ههَا ـهه إدثنههـي يههونسه قههال: ْخبرنهها ابهها وَههبه قهها21540   يقَنلَهَم مو َو ل: قههال ابهها زيههده فههـي قولهه  َولَنَهه

َُنَ  قال: العَاال األُن : اَاال الدنـيا.  العََاال األ

وْولـ  األقوال فـي ذل  ْن يقال: بن ب واد َو   الفسقة الـ كَلبـيا بوايده فـي الدنهـيا العهَاال   

ي الدنهـيا مها بهـ  ْصهابهمه بمها األُن ه ْن يَيقه وه ُون العَاال األكبره والعَاال: َهو مها كهان فهـ

ردلة ما مـاااةه ْو قِله ْو موائب يوابون بهاه فكل ذل  ما العَاال األُن ه ولـم يخوهص ب 

تعالـ  ذكرهه بذ وادَم ذل  ْن يعَلبهم بنوع ما ذله  ُون نهوعه وقهد اهَلبهم بكهل ذله  فهـي الدنهـيا 

 فـ  لهم بـ ا وادَم.بـالقِل والـاوع والشدائد والـ وائب فـي األمواله فأو
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وقول : َُوَن العَََاال األَكبَرو يقول: قبل العَاال األكبره وذل  اَاال يوا القـيامة. وبنـحو الهَي ق نها   

 فـي ذل  قال َْل الِأويـل. ذكر ما قال ذل :

ه اها ْبهـي 21541   ـ إدثنا ابا بشاره قال: إهدثنا ابهد الهرإ اه قهال: إهدثنا سفهـيانه اها السهديل

 ا مسروقه اا ابد ب َُوَن العََاالو األَكبَرو قال: يوا القـيامة.الضح ه ا

ه اها مسهروقه اها     إدثنا ابا بشاره قال: إدثنا ابد الرإ اه قال: إدثنا بسرائيـله اها السهديل

 ابد ب مث  .

ـ إدثنـي مـح د با ا روه قال: إدثنا ْبو ااصمه قال: إدثنا ايس  وإدثنـي الـحارثه 21542  

إدثنا الـحساه قال: إدثنا ورقا    يعاه اا ابا ْبـي نـاي,ه اا مـااَد َُوَن العَََاالو األَكبَرو  قال:

 يوا القـيامة فـي ا َخرة.

إدثنـي مـح د بها ا هارةه قهال: إهدثنا ابهـيد به قهال: ْخبرنها بسرائيهـله اها ْبهـي يحيه ه اها    

 مـااَد ُوَن العَََاالو األَكبَرو يوا القـيامة.

ـهه إههدثنا بشههره قههال: إههدثنا يزيههده قههال: إههدثنا سههعيده اهها قِههاُة َُوَن العَههََاالو األَكبَههرو يههوا 21543  

 القـيامة. إدلث ب  قِاُةه اا الـحسا.

ـ إدثنـي يونسه قال: ْخبرنا ابا وَبه قال: قال ابا زيده فـي قول  َُوَن العَهََاال األَكبَهرو 21544  

 قال: العَاال األكبر: اَاال ا َخرة.

عَوَن يقول: كي ير عوا ويِوبوا بِعَيبهم العَاال األُن . وبنهـحو الهَي ق نها فهـي    وقول  لَعَ لَهَم يََر و

 ذل  قال َْل الِأويـل. ذكر ما قال ذل :

ه اها ْبهـي الضهح ه اها 21545   ـ إدثنا ابا وكيهعه قهال: إهدثنا ْبهـيه اها سفهـيانه اها السهديل

عَ   وَن قال: يِوبون.مسروقه اا ابد ب لَع لَهَم يََر و

ه اهها الربههـيعه اهها ْبههـي 21546   ـه إههدثنا ابهها وكيههعه قههال: إههدثنا ْبههـيه اهها ْبههـي  عفههر الههرازيل

 العالـية لَعَ لَهَم يََر عوَن قال: يِوبون.

عَوَن: ْي يِوبون.21547    ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قِاُة لَعَ لَهَم يََر و

 22اآلية : 
ههَا ال هها ذَكلههَر بوايَههاتو َربلهه و ثَههمل ََْاههَرَ  َاَنَههها بونلهها مو قههول فههـي تأويههـل قولهه  تعالههـ :   ََوَمههَا ََْ  َههَم مو ل

يَا َمنَِقوَ وَن {. مو  اَلَ َارو

يقههول تعالههـ  ذكههره: وْيل النههاس ْ  ههـم لنفسهه  مههـ ا واظهه  ب بحااهه ه وآي كِابهه  ورسهه  ه ثههم    

 وااظ ه ولكن  اسِكبر انها.ْار  اا ذل  ك  ه ف ـم يِعظ بـ 

يَا َمَنَِقوَ ههوَن يقههول: بنهها مهها الههَيا اكِسههبوا ا َثههااه وا ِرإههوا السههي ات    مو ههَا الـَ ههـَارو وقولهه  بنلهها مو

 منِق ون.

 وكان بعضهم يقول: ان  بـالـ ـارميا فـي ََا الـ وضع: َْل القدر. ذكر ما قال ذل :  

إدثنا مروان با معاويةه قال: ْخبرنا وائهل بها ُاوُه ـ إدثنـي يعقوال با ببراَيـمه قال: 21548  

يَا َمَنَِقوَ وَن  مو َا الـَ ـَارو اا مروان با سفـي,ه اا يزيد با رفـيعه قال: بن قول ب فـي القرآن بنلا مو

. ... بلـ  قول  َخـ ََقناهَ بوقَدَرال ي َضـلال َوَسعَرال يَا فـو مو  َم ْصحاال القدره ثم قرْ بنل الـَ ـَارو

إدثنا الـحسا با ارفةه قال: إهدثنا مهروانه قهال: ْخبرنها وائهل بها ُاوُه اها ابها سفهـي,ه اها    

يَا  مو يزيد با رفـيع بنـحوهه ب ل ْن  قال فـي إديث : ثم قهرْ وائهل بها ُاوُ َهو   ا َيهات بنل الـَ هـَارو

... بلـ  آخر ا َيات. ي َضـلال وَسعَرال  فـو

 وقال آخرون فـي ذل ه بـ ا:  

ـه إدثنههـي بهه  ا ههران بهها بكههار الكـاههيه قههال: إههدثنا مههـح د بهها الـ بههـاركه قههال: إههدثنا 21549  

ه اا  ناُة بها ْبهـي  بس اايـل با ايا ه قال: إدثنا ابد العزيز با ابـيد به اا ابـاُة با نسيل

 ََههال فَقَهَد ثَـٌث َمهَا فَعَ »َْميلةه اا معاذ با  بله قال: س عت رسول ب ص   ب ا ي  وس م يقول: 

ه َْو َمَش  َمَع  الوـمال يََنَوَرهَ فَقََد َْ َرَا. يَقَهو ه َْو َا ل َوالودََي و ي غيرو َإ ل َ: َْ َرَا: َماو اَاَِقَدَ لوَوا   فـو َل ّللال

يَا َمَنَِقوَ ونَ  مو َا الـَ ـَارو  «.بنلا مو
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 24- 23اآلية : 
ها للقَائوه و َوَ عََ نَهاهَ القول فـي تأويـل قول  تعالهـ :   ََولَقَهَد آتََينَه َريَهةال مل َِهااَل فَهـَ تََكها فوهي مو ا َموَسه  اَلكو

ا َصبََرواَ َوَكانَواَ بوايَاتونَا يَو نَا لَ ل ة  يََهدَوَن بوأََمرو َنَهَم َْئو ل  قونَوَن {.ََد أ للبَنوَي بوَسَرائويَل    َوَ عََ نَا مو

َريَهةال  يقول تعالـ  ذكره: ولقد آتـينا موس  الِوراةه    ك ا آتـيناك الفرقهان يها مهـح د فَهـ تََكهَا فوهـي مو

َا لوقائو و يقول: فـ تكا فـي ر ل ما لقائ  فكان قِاُة يقول: معن  ذل : فـ تكها فهـي ره ل مها ْنه   مو

 لقـيِ ه ْو ت قاه لـيـ ة َْسري ب ه وبَل   ا  األثر اا رسول ب ص   ب ا ي  وس م.

ل: إدثنا يزيده قهال: إهدثنا سهعيده اها قِهاُة اها ْبهـي العالهـية الريهاإيه ـ إدثنا بشره قا21550  

يَت لَـَيهـ َةَ »قال: إدثنا ابا امل نبـيكمه يعنـي ابا ابـاسه قال: قال نبـيل ب ص   ب ا ي  وس م:  َْرو

َا رو الو  َوا   َ َعداه كأنل َ مو َ َراَن َرَ ـ  آََُا طو ي َموَس  َبَا او َي بـو يَسه  َرَ هـ   ََْسرو َرنَوَ ةَه ورَْيهَت او

الَ  ه والهدل ل َن النلهارو ه ورَْيهَت مالوكها خهازو ه َسهَبَ  الهرْسو فهـي « َمربَوَع الـَخـَ  و بلـ  الـَحَ َرةو والبَهـيا و

َا لوقائو و ْن  قد رْأ موس ه ولقـي موس  لـيـ ة َْسري  َريَةال مو ي مو َ بيلاهَه فَـ تََكَا فـو ََال ّللال  ب .آيات َْرا

بَنوهـي بَسرائويهـَل يقهول تعالهـ  ذكهره: و ع نها موسه  َهدأ لبنهـي بسرائيهـله    ََد أ لو وقول : َوَ عََ ناهَ 

يعنـي: رراُا لهم يرردون بـاتبـاا ه ويويبون الـح ل بـا قِدا  ب ه وا ئِـ اا بقوله . وبهـالَي ق نها 

 فـي ذل  قال َْل الِأويـل. ذكر ما قال ذل :

بَنوهـي بَسرائويهـَل ـ إدثنا 21551   ََهد أ لو بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قِاُة َوَ عََ ناهَ 

 قال:  عل ب موس  َدأ لبنـي بسرائيـل.

ة  يقول تعالـ  ذكهره: و ع نها مها بنهـي بسرائيهـل ْئ هةه وَهي   هع بمهااه    َنَهَم ْئ ل وقول : َوَ عََ نا مو

ه وْريهد بهَل  فهـي َهَا الهـ وضع ْنه   عهل مهنهم قهاُة فهـي واإلماا الَي يوتـمل به  فهـي خيهر  ْو رهرل

 الـخيره يوتـم بهمه ويََهَِدأ بهديهم. ك ا:

هة  يََههدَوَن 21552   هَنَهَم ْئ ل ـ إدثنا بشهره قهال: إهدثنا يزيهده قهال: إهدثنا سهعيده اها قِهاُة َوَ عََ نها مو

نها  نا قال: رؤسا  فهـي الهـخير. وقوله  يََههدَوَن بأَمرو يقهول تعالهـ  ذكهره: يههدون ْتبهـااهم وَْهل بأَمرو

 القبول منهم بءذننا لهم بَل ه وتقويِنا بياَم ا ـي .

ا  الهـ دينة والبوهرةه وبعهض    ا  فـي قرا ة ذل ه فقرْت  اامة قرل ا َصبَروا اخِ فت القرل وقول : لَـ ل

ا َصبَروا بفِـ, الـا وتشديد الـ يـمه بـ عن : بذ صبرواه وإيا صهبروا. وقهرْ ذله   َْل الكوفة: لَـ ل

ا  الكوفة:  بكسر الـا وتـخفـيف الـ يـمه بهـ عن : لوهبرَم اها الدنهـيا ورههواتهاه « لوـَ ا»اامة قرل

 : ُو ومها «. بـَ ا َصبََروا»وا ِهاَُم فـي طااِناه والع ل بأمرنا. وذَكر ْن ذل  فـي قرا ة ابا مسعو

ت الـ يـمه فهـ موضهع لههاه فـي موضع خفضه وبذا ف« لوـَ ا»بذا كسرت الـا ما  ِـحت الـا وردُل

اَل ُْاة.  ألنها إين 

والقول اندي فـي ذل  ْنه ا قرا تان مشهورتان مِقاربِا الـ عن ه قد قرْ بكل واإدة منه ا اامة   

ا  فبأيِه ا قرْ القارأ  ف ويب. وتأويـل الكـا بذا قَرأ  ذل  بفِـ, الـا وتشديد الـ يهـم:  ما القرل

هم ْئ ههة يهههدون ْتبههـااهم بءذننهها بيههاَمه وتقويِنهها بيههاَم ا ههـ  الهدايههةه بذ صههبروا ا ههـ  و ع نهها مههن

طااِناه وازفوا ْنفسهم اا لَلات الدنـيا ورههواتها. وبذا قهرأ  بكسهر الهـا ا هـ  مها قهد وصهفنا. 

 وقد:

ة  يََهدَ 21553   َنَهَم ْئ ل ا صبََروا ـ إدثنا ابا وكيعه قال: قال ْبـيه س عنا فـي َوَ عََ نا مو نا لَـ ل وَن بأَمرو

 قال: اا الدنـيا.

وقول : وكانَوا باياتونا يَوقونَوَن يقول: وكانوا َْل يقـيا بـ ا ُلهم ا ـي  إااناه وَْل توهدي  بهـ ا   

 تبـيا لهم ما الـح ل وبيـ ان برس ناه وآيات كِابنا وتنزيـ نا.

 25اآلية : 
َل بََينََهَم يََوَا اَلقَيَاَمةو فويَ ا َكانَواَ فوي و يََخَِ وفَوَن {.القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   َبونل َربل  َََو يََفوو   َ 

يقول تعالـ  ذكره: بن رب  يا مهـح د َهو يبهـيا   يهع خهـ ق  يهوا القهـيامة فـيهـ ا كهانوا فهـي  فهـي    

همه فهـيفرق الدنـيا يخِ فون ما ْمور الديا والبعه  والثهواال والعقهااله وغيهر ذله  مها ْسبهـاال ُيهن

 بـينهم بقضا  فـاصل بءيااب  ألَل الـح ل الـانةه وألَل البـاطل النار.
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 26اآلية : 
َا اَلقََرونو يََ َشوَن فوي َمَسهاكو  َم مل ا قََب وهو ََ ََكنَا مو َم القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   َََْولََم يََهدو لََهَم َكَم َْ نوهو

 َسَ عَوَن {.بونل فوي ذَلوَ   َيَاتال َْفَـَ يَ 

 يقول تعالـ  ذكره: ََْو لـم يبـيا لهمن ك ا:   

ه اا ابا ابهـاس َْو 21554   ه قال: إدثنا ْبو صالـ,ه قال: ثنـي معاويةه اا ا ـيل ـ إدثنـي ا ـيل

 لَـَم يََهدو لََهَم يقول: ْو لـم يبـيا لهم.

ا  األمواره وكَل  القرا ة    ا ه وا ـ  القرا ة بـالـيا  فـي ذل  قرل اندنا إل  اع الهـحاة مها القهرل

بـ عن : ْو لـم يبـيا لهم بَـكنا القرون الـخالـية ما قب همه سهنِنا فـيهـ ا سه   سبـيهـ هم مها الكفهر 

باياتناه فـيِعظوا وينز روا. وقول  َكَم بذا قَرأ  يَهدو بـالـيا ه فـي موضع رفع بـيهد. وْما بذا قرأ  

نهَم يقهول « كم»فءن موضع  «َْو لَـَم نََهدو »ذل  بـالنون  ي َمساكو وما بعدَا نوب. وقول : يَـَ شوَن فـو

تعالههـ  ذكههره: ْو لههـم يبههـيا لههها كثههرة بَـكنهها القههرون الههـ اضية مهها قههب هم يههـ شون فههـي بـَُههم 

 وْرضهمه كعاُ وث وُ. ك ا:

هَا  ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قِاُة ْو لَهـَم يََههدو 21555   ََ ََكنها مو لََههَم َكهَم ْ

َا القََرونو ااُ وث وُ وْنهم بلـيهم   يَر عون.  قََب وهَم مو

ي ذلَ   َياتال يقول تعالـ  ذكهره: بن فهـي خهـ  مسهاكا القهرون الهَيا َْ كنهاَم مها    وقول : بنل فـو

ار َها بءَـكنها بيهاَم قبل َو   الـ كَلبـيا بايات ب ما قريش ما َْ هها الهَيا كهانوا سهكانها وا ل

ون بهها فهـيعاينونهاه  لـ ا كَلبوا رس ناه و حدوا باياتنهاه وابهدوا مها ُون ب آلههة غيهره الِهـي يهـ رل

 َيات لهم واظات يِعظون بهاه لو كانوا ْولـي إاا واقهول. يقهول ب: ْفَهـ يََسهَ عَوَن اظهات ب 

 وتَكيره بياَم آيات ه وتعريفهم مواضع إاا ن

 27 اآلية :
َج بوه و َزَراها   القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   َََْولََم يََرَواَ َْنلا نََسوَق اَلَ اَ  بولَه  األَر و اَلَاهَرزو فَنََخهرو

َروَن {. َن َ ََْنعَاَمَهَم َوَْنفََسَهَم َْفَـَ يََبوو  تَأََكَل مو

 وت والنشر بعد الفنا ه ْنا بقَدرتنا يقول تعالـ  ذكره: ْو لـم ير َو   الـ كَلبون بـالبع  بعد الـ   

نسوق الـ ا  بلـ  األر  الـيابسة الو ـيظة الِـي   نبـات فـيها وْصه   مها قهولهم: ناقهة  هرز: بذا 

كانهت تأكههل كههلل رههي ه وكههَل  األر  الههـاروز: الِهـي   يبقههـ  ا ههـ   هرَهها رههي  ب ل ْفسههدت ه 

 لهم لإلنسان األكول: َ َروزه ك ا قال الرا ز:نظير ْكل الناقة الـاراز كلل ما و دت ه ومن  قو

 )َخبل َ َروٌز َوبذَات (

ومن  قـيـل ل سيف بذا كان   يبقـي ري ا ب ل قاعه : سهيف  هرازه فهـي  لوهات ْربهع: ْر  َ هَرزه   

ههرز وَ ههَرزه والفِههـ, لبنههـي تـ يههـم فـيههـ ا ب ونههـي. وبنههـحو الههَي ق نهها فههـي ذلهه  قههال َْههل  وَ ههَرزه و و

 . ذكر ما قال ذل :الِأويـل

ـ إدثنا ابا وكيعه قال: إدثنا ابا ايـينةه اها ا هروه اها ابها ابهـاس األَر و الهـَاَرزو 21556  

 ْر  بـالـيـ ا.

إدثنا ابا بشاره قال: إدثنا ابد الرإ اه قال: إدثنا سفهـيان بها ايهـينةه اها ا هرو بها ُينهاره    

 اا ابا ابـاسه قال: ْر  بـالـيـ ا.

: ثنا ابد الرإ اه قال: إدثنا ابد ب با الـ بـارك اا مع ره اا ابا ْبـي نـاي,ه ـ قال21557  

 اا مـااَد َْو لَـَم يََرَوا ْنلا نََسوَق الـَ اَ  بلـ  األَر و الـَاَرزو قال: ْبـيا ونـحوَا.

كه إدثنـي زكريا با يحي  با ْبـي زائدةه قهال: إهدثنا ابهد الهرزاق بها ا هره اها ابها الـ بهـار   

 قال: ْخبرنا مع ره اا ابا ْبـي نـاي,ه اا مـااَده مث  ه ب ل ْن  قال: ونـحوَا ما األر .

ـ إدثنـي مـح د با ا روه قال: إدثنا ْبو ااصمه قال: إدثنا ايس  وإدثنـي الـحارثه 21558  

ه فـي قال: إدثنا الـحساه قال: إدثنا ورقا    يعاه اا ابا ْبـي نـاي,ه اا ر له اا ابا ابـاس

قول  بلـ  األَر و الـَاَرزو قال: الـارز: الِـي   تَـ ار ب ل مارا   يونـي انها ري اه ب ل ما يأتـيها 

 ما السيول.
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ـ إدثنا ابا وكيعه قال: إدثنا مـح د بها يزيهده اها َ هَويبره اها الضهحاك بلهـ  األَر و 21559  

 الـَاَرزو لـيس فـيها نبت.

إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اها قِهاُة َْو لَهـَم يَهَرَوا ْنلها نَسهوَق الهـَ اَ   ـ إدثنا بشره قال:21560  

 بلـ  األَر و الـَاَرز الـ وبرة.

ـ إدثنـي يونسه قال: ْخبرنا ابها وَهبه قهال: قهال ابها زيهده فهـي قوله : َْو لَهـَم يَهَرَوا ْنلها 21561  

ـارز: الِـي لـيس فـيها ري ه لـيس فـيها نبهـات. نََسوَق الـَ اَ  بلـ  األَر و الـَارزو قال: األر  ال

 وفـي قول : َصعيدا َ َرزا قال: لـيس ا ـيها ري  ولـيس فـيها نبـات و  ري .

فنـخرَج ب  زراا تأكَل من َ ْنعامَهَم َوَْنفَسَهَم يقول تعالـ  ذكره: فنـخرج بَل  الـ ا  الهَي نسهوق    

ـالهـ ا  زراها خضهرا تأكهل منه  موارهيهمه وتوهََأ به  بلـيها ا ـ  يبسهها وغ ظهها وطهول اههدَا ب

ْبدانهم وْ سامهم فـيعيشون ب  ْفَـ يََبوَروَن يقول تعالـ  ذكره: ْفـ يرون ذل  بأاينهمه فـيع ـ وا 

برؤيِه ههوه ْن القههدرة الِههـي بههها فع ههت ذلهه    يِعههَلر ا ههـيل ْن ْإيهه  بههها األمههوات وَْنشههرَم مهها 

 لِـي كانوا بها قبل وفـاتهم.قبورَمه وْايدَم بهي اتهم ا

 30- 28اآلية : 
قويَا    قَهَل يَهَوَا اَلفَهَِ,و  َ  ُو هـَََا اَلفَهََِ, بون َكنهََِم َصها ََ القول فـي تأويـل قول  تعالـ :   ََويَقَولَهوَن َمَِهَ  

َ  َاَنَهَم َوا َََم يَنَظَروَن    فَأََارو يَا َكفََرَواَ بويََ انََهَم َو َ  َو َروَن {.يَنفََع الل نَِظو َر بونلَهَم مل  نَِظو

ََََا اَلفََِـَ,. واخِ ف فهـي     يقول تعالـ  ذكره: َويَقَولَوَن َو   الـ شركون بـار يا مـح د ل  َمِـ  

معن  ذل ه فقال بعضهم: معناه: مِـ  ياي  َهَا الهـحكم بهـيننا وبهـينكمه ومِهـ  يكهون َهَا الثهواال 

 والعقاال. ذكر ما قال ذل :

ََهََا 21562   ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قِاُةه فـي قول  َويَقَولَهوَن َمِهـ  

يَا قال: قهال ْصهحاال نبهـيل ب صه   ب ا يه  وسه م: بن لنها يومها ْوره  ْن  قـو ُو الفََِـَ, بَن َكَنَِـَم َصا

ََََا الفََِـَ, ب يَا.نسِري, فـي  وننعم فـي ه فقال الـ شركون َمِـ   قـو ُو  َن َكَنَِـَم َصا

 وقال آخرون: بل ان  بَل : فِـ, مكة.  

والوواال ما القول فـي ذل  قول ما قال: معناه: ويقولون مِـ  ياي  ََا الـحكم بـيننا وبـينكمه   

يَا َكفَهَروا بيهـَ انَ  َو ََهَم يعنون العَااله يدلل ا ـ  ْن ذل  معناه قول : قَهَل يَهَوَا الفََِهـ,و   يََنفَهَع الله َهَم َو  

يََنَظَروَن و  ر ل ْن الكفـار قد كان  عل ب لهم الِوبة قبل فِـ, مكة وبعدهه ولهو كهان معنه  قوله  

ََََا الفََِـَ, ا ـ  ما قال  ما قال: يعنـي ب : فِـ, مكةه لكان   توبة لـ ا ْس ـم ما الهـ شركيا  َمِـ  

ر كثههـير مهها الههـ شركيا بعههد فِههـ, مكههةه ونفعهههم بعههد فِههـ, مكههةه و  رهه ل ْن ب قههد تههاال ا ههـ  بشهه

بـاإليـ ان ب  وبرسول  ف ع وا بَل  صحة ما ق نها مها الِأويهـله وفسهاُ مها خالفه . وقوله : بَن َكَنَِهـَم 

يَا يعنـي: بن كنِـم صاُقـيا فـي الَي تقولون ما ْنها معهاقبون ا هـ  تكهَيبنا مهـح دا صه    قـو ُو َصا

  َلهة واألوثان.ب ا ي  وس مه وابـاُتنا ا

وقول : قَهَل يَهَوَا الفََِهـ,و يقهول لنبهـي  مهـح د صه   ب ا يه  وسه م: قهل يها مهـح د لههم يهوا الهـحكمه   

 ومـاي  العَاال:   ينفع ما كفر بـار وبايات  بيـ انهم الَي يحدثون  فـي ذل  الوقت. ك ا:

زيهده فهـي قوله  قَهَل يَهَوَا الفََِهـ,و    ـ إدثنـي يونسه قال: ْخبرنا ابا وَبه قهال: قهال ابها21563  

يَا َكفََروا بيـَ انََهَم قال: يوا الفِـ, بذا  ا  العَاال. َو  يََنفََع الل

ـ إدثنـي مـح د با ا روه قال: إدثنا ْبو ااصمه قال: إدثنا ايس  وإدثنـي الـحارثه 21564  

,ه اها مهـااَد يَهَوَا الفََِهـ,و يهوا قال: إدثنا الـحساه قال: إهدثنا ورقها    يعهاه اها ابها ْبهـي نهـاي

فهـي موضهع « مِهـ »القـيامة. ونوب الهـيوا فهـي قوله  قَهَل يَهَوَا الفََِهـ,و رُلا ا هـ  مِهـ ه وذله  ْن 

ا .  نوب. ومعن  الكـا: ْنـي إيَا ََا الفِـ, بن كنِـم صاُقـياه ثم قـيـل يوا كَاه وب  قرْ القرل

َََم يََنَظَروَن يقول:   َر  وقول : َو   َ  َاَنَهَم واَنَِظو و  َم يوخرون ل ِوبة والـ را عة. وقول  فأَارو

روَن يقول لنبـي  مـح د ص   ب ا ي  وس م: فأار  يا مهـح د اها َهو   الهـ شركيا  بنلَهَم َمَنَِظو

بههـاره القائ ههـيا لهه : مِههـ  َههَا الفِههـ,ه الـ سِعا ههـي  بههـالعَااله وانِظههر مهها ب صههانع بهههمه بنهههم 

 ِظرون ما تعدَم ما العَاال ومـاي  السااة. ك ا:من
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َ  َاهَنَهَمه َواَنَِظهَر بنلَههَم 21565   ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قِاُة فَهأَارو

َروَن يعنـي يوا القـيامة.  َمَنَِظو

 آخر تفسير سورة السادةه ور الـح د والـ نة.

 

 سورة  األحزاب

 نـيلةسورة األإزاال  مد

 وآياتها ثـث وسبعون

 بسم هللا الرحَمن الرحيـم
 

 2- 1اآلية : 
َ َكهها يَا َواَلَ نَههافوقويَا بونل ّللال ههعو اَلَكهافورو َ َو َ تَاو َن القهول فههـي تأويهـل قولهه  تعالههـ : َيَها َْيلَههها النلبوهيل اتلهه و ّللال

ا َربل َ  ي ا     َواتلبوَع َما يَوَإَ  بولَـَيَ  مو َ َكاَن بوَ ا تََعَ  َوَن َخبويرا  {. َا وي ا  َإكو  بونل ّللال

َ باااِهه ه وُْا      يقههول تعالههـ  ذكههره لنبههـي  مههـح د صهه   ب ا يهه  وسهه م: يهها ْيلههها النلبوههـيل اتلهه  ّللال

يَا الهَيا  هع الكهافورو فرائض ه ووا ب إقوق  ا ـي ه وا نِها  اا مـحارم ه وانِهاك إدوُه َو  تَاو

ههـيَا الههَيا يقولههون لهه : اطههرُ ا نهه  ْتبههـاا  مهها ضعفههـا  الـ ومنههـيا بهه  إِههـ  نههـاالس  َوالـَ نافوقو

يظهرون ل  اإليـ ان بـار والنويحة ل ه وَم   يألون  وْصحاب  وُين  خبهـا  ه فهـ تقبهل مهنهم 

يهـ ا يقههول: بن ب َ كهاَن َا وـيهـ ا َإكو ذو  رْيهاه و  تسِشهرَم مسِنوهحا بههمه فهءنهم له  ْاهدا  بنل ّللال

ا ـم بـ ا تض ره نفوسهمه وما الَي يقودون فـي ب ههارَم له  النوهيحةه مهع الهَي يناهوون له  

ا ـي ه إكيـم فـي تدبـير ْمرك وْمر ْصحاب  وُين ه وغير ذل  ما تدبـير   يع خـ ق . َواتلبوهَع مها 

هَا َربلهَ  يقهول: واا هل بهـ ا ينهزل ب ا هـي  مها وإيه ه وآي كِابه َ كهاَن بهـَ ا يَوَإ  بلَـَيَ  مو   بنل ّللال

يرا يقول: بن ب بـ ا تع ل ب  ْنت وْصحاب  ما ََا القهرآنه وغيهر ذله  مها ْمهوركم  تََعَ  َوَن َخبـو

وْمور ابـاُه خبـيرا ْي ذا خبرةه   يخفـ  ا ـي  مها ذله  رهي ه وَهو مهـاازيكم ا هـ  ذله  بهـ ا 

هَا َربلهَ  قهال َْهل وادكم ما الـازا . وبنـحو الَي ق نا فـي تأويهـل قوله :  َواتلبوهَع مها يَهوَإ  بلَهـَيَ  مو

 الِأويـل. ذكر ما قال ذل :

َا َربلَ  21566   ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قَِاُة َواتلبوَع ما يَوَإ  بلَـَيَ  مو

َ ا تََعَ  َوَن َخبـيرا. َ كاَن بـو  ْي ََا القرآن بنل ّللال

 3اآلية : 
يـ  {.القول فـ و َوكو و َوَكفََ  بواّللل  ي تأويـل قول  تعالـ : ََوتََوكلَل َا ََ  ّللال

هيـ  يقهول: وإسهي      يقول تعالـ  ذكره: وفول  بلـ  ب ْمرك يا مـح ده وث  ب  وَكفَهـ  بهـار َوكو

 بـار فـيـ ا يأمرك وكيـ ه وإفـيظا ب .

 4اآلية : 
ا قََ بََياو فوي َ َوفوه و َوَمها َ عَهَل ََْزَواَ َكهَم الـلئوهي القول فـي تأويـل قول  تعالـ : َمل  َ لوَرَ لال مل ا َ عََل ّللال

َ يَ  َكَم َوّللال َو يَهاَ َكَم ََْبنَهاَ َكَم ذَلوَكهَم قَهَولََكم بوهأََفَوا َُاو َهاتوَكَم َوَمها َ عَهَل َْ َنَهال َْمل َروَن مو َو ََهَو تََظا قَهوَل اَلَحه ل َو

ي السلبويَل {.  يََهدو

ههَا قََ بَههـَياو فوههـي َ َوفوهه و فقههال     َ لوَرَ ههلال مو اخِ ههف َْههل الِأويههـل فههـي الههـ راُ مهها قههول ب مهها َ عَههَل ّللال

بعضهم: ان  بهَل  تكهَيب قهوا مها َْهل النفهـاقه وصهفوا نبهـيل ب صه   ب ا يه  وسه م بأنه  ذو 

 ق بـياه فنفـ  ب ذل  اا نبـي ه وكَلبهم. ذكر ما قال ذل :

ـ إدثنا ْبو َكَريبه قال: إدثنا إفص با نفـيـله قال: إدثنا زَير با معاويةه اا قابوس 21567  

هَا قََ بَهـَيا  َ لوَرَ هلال مو با ْبـي  بـيان ْن ْبـاه إدث ه قال: ق نا  با ابـاس: ْرْيت قول ب ما َ عََل ّللال

ي َ َوفو  ما ان  بَل ن قال: قاا رسول ب ص   ب ا ي  وس  م يوما فو ـ ه فخار خارة فقال فـو
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الـ نافقون الَيا يو ون مع : بن ل  ق بـياه ق بـا معكمه وق بـا معهمه فأنزل ب: مها َ عَهَل ب لوَرَ هلال 

. َا قََ بَـيا فـي َ َوفو و  مو

ي . ذكر ما قال ذل :   ََ ُو  وقال آخرون: بل ان  بَل : ر ل ما قريش كان يَدا  ذا الق بـيا ما 

ـ إدثنـي مـح د با سعده قال: ثنـي ْبـيه قال: ثنـي ا يه قال: ثنـي ْبـيه اا ْبـي ه اا 21568  

ي َ َوفو و قال: كان ر ل ما قهريش يسه   مها َُيه  ذا  َا قََ بَـَياو فـو َ لوَرَ لال مو ابا ابـاس: ما َ عََل ّللال

 الق بـياه فأنزل ب ََا فـي رأن .

ل: إدثنا ْبو ااصمه قال: إدثنا ايس  وإدثنـي الـحارثه ـ إدثنـي مـح د با ا روه قا21569  

َ لوَرَ هلال  قال: إدثنا الـحساه قال: إدثنا ورقا    يعاه اا ابا ْبـي نـاي,ه اا مـااَد مها َ عَهَل ّللال

ي َ َوفو و قهال: بن ر هـ  مها بنهـي فههره قهال: بن فهـي  وفهـي ق بهـياه ْاقهل بكهل واإهد  َا قََ بَـيا فـو مو

 «.وكَال»ما اقل مـح د  منه ا ْفضل

هَا 21570   َ لوَرَ هلال مو ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قِهاُةه قوله  مها َ عَهَل ّللال

ي َ َوفو و قال قِاُة: كان ر ل ا ـ  اهد رسول ب ص   ب ا ي  وس م يس   ذا الق بهـياه  قََ بَـَياو فـو

 فأنزل ب فـي  ما تس عون.

ـ قال قِاُة: وكان الهـحسا يقهول: كهان ر هل يقهول لهـي: نفهس تأمرنهـيه ونفهس تنهانهـيه 21571  

 فأنزل ب فـي  ما تس عون.

ـ إدثنا ابا وكيعه قال: إدثنا ْبهـيه اها سفهـيانه اها خوهيفه اها اكرمهةه قهال: كهان 21572  

َا قََ بَـَياو  َ لوَرَ لال مو ي َ َوفو .ر ل يس   ذا الق بـياه فنزلت ما َ عََل ّللال  فـو

وقال آخرون: بل انه  بهَل  زيهد بها إارثهة مها ْ هل ْن رسهول ب صه   ب ا يه  وسه م كهان   

 تبنلاهه فضرال ب بَل  مثـ . ذكر ما قال ذل :

ـ إدثنا الـحسا با يحي ه قال: ْخبرنا ابهد الهرزاقه قهال: ْخبرنها مع هره اها الزَهريه 21573  

َ لورَ  هَا قََ بَهـَياو فوهـي َ َوفوه و قهال: ب ونها ْن ذله  كهان فهـي زيهد بها إارثهةه فـي قول : مها َ عَهَل ّللال َ هلال مو

 ضرال ل  مثـ  يقول: لـيس ابا ر ل آخر ابن .

وْولـ  األقوال فـي ذل  بـالوواال قول ما قال: ذل  تكَيب ما ب تعالهـ  قهول مها قهال لر هل   

ا ابا ابـاس و هائز ْن يكهون ذله  تكَيبهـا فـي  وف  ق بـان يعقل به اه ا ـ  النـحو الَي َروي ا

ما ب لـ ا وصف رسول ب ص   ب ا ي  وسه م بهَل ه وْن يكهون تكَيبهـا لهـ ا سه   القررهيل 

الَي ذَكر ْن  س ي ذا الق بـيا ما َُي ه وْيل األمريا كان فهو نفـي ما ب اا خـ ق  ما الر هال 

 ْن يكونوا بِ   الوفة.

هاتوَكَم يقول تعالـ  ذكره: ولـم ياعل ب ْيها وقول : َوما َ عَ    َنَهال ْمل َروَن مو َو َل َْزَواَ َكَم الـلئوي تَظا

: ْنِا ا ـينا كظهور ْمهاتنا ْمهاتكمه بهل  عهل ذله  مها قـيهـ كم  الر ال نسا كم الـئي تقولون لهال

ارة. وبنـحو الَي ق نا فـي ذل  قال َْل ال  ِأويـل. ذكر ما قال ذل :كَبـاه وْلزمكم اقوبة لكم كفـل

ـ إدثنا بشهره قهال: إهدثنا يزيهده قهال: إهدثنا سهعيده اها قِهاُةه قوله  َومها َ عَهَل َْزَواَ َكهَم 21574  

هاتوَكَم: ْي ما  ع ها ْم  فءذا  اَر الر ل ما امرْت ه فءن ب لـم ياع ها  َنَهال َْمل َروَن مو َو الـلئي تَظا

ارة.  ْم ه ولكا  عل فـيها الكفـل

ياَ َكَم َْبناَ َكَم يقول: ولهـم ياعهل ب مها اُلايهت ْنه  ابنه ه وَهو ابها غيهرك    وقول : َوما َ عََل ُْاو

ابن  بداواك. وذَكر ْن ذل  نهزل ا هـ  رسهول ب صه   ب ا يه  وسه م مها ْ هل تبنهـي  زيهد بها 

 إارثة. ذكر الرواية بَل :

اصمه قال: إدثنا ايس  وإدثنـي الـحارثه ـ إدثنـي مـح د با ا روه قال: إدثنا ْبو ا21575  

يهاَ َكَم  َُاو قال: إدثنا الـحساه قال: إدثنا ورقا    يعاه اها ابها ْبهـي نهـاي,ه اها مهـااَده قوله : ْ

 َْبناَ َكَم قال: نزلت ََه ا َية فـي زيد با إارثة.

ياَ َكَم ـ إدثنـي يونسه قال: ْخبرنا ابا وَبه قال: قال ابا زيده فـي قول : َوم21576   َُاو ا َ عََل ْ

َْبناَ َكَم قال: كان زيد با إارثة إيا مال ب ورسول  ا هـي ه يقهال له : زيهد بها مهـح ده كهان تبنلهاهه 

َا رو الوَكَم قال: وَو يَكر األزواج واألخته فهأخبره ْن األزواج  دٌ ْبـا َْإدال مو فقال ب: ما كاَن َمـَح ل

 ايا كم ْبنا كم.لـم تكا بـاألمهات ْمهاتكمه و  ُْ
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يهاَ َكَم َْبنهاَ َكَم 21577   َُاو ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إهدثنا سهعيده اها قِهاُة َومها َ عَهَل ْ

َكَم... ا َيهة.  َو وما  عهل ُاليه  ابنه ه يقهول: بذا اُلاه  ر هل ر هـ  ولهـيس بهـابن  ذَلوَكهَم قَهَولََكَم بهأَفَوا

َ »وسه م كهان يقهول: وذَكر لنا ْن النبـيل ص   ب ا يه   َا ّللال هدا َإهرل مها اُلاه  بلهـ  َغيهر ْبوهـي و َمَِعَ ل

 «.َا َـَي و الـَانلةَ 

ـ إدثنا ْبو َكَريبه قال: إدثنا ابا ْبهـي زائهدةه اها ْرهع ه اها اهامره قهال: لهـيس فهـي 21578  

 األُايا  زيد.

َكَم يقول تعالهـ  ذكهره َهَا القه   َو ول وَهو قهول الر هل  مرْته : ْنهت ا هـيل وقول  ذَلوَكَم قََولََكَم بأَفَوا

كظهر ْميه وُااؤه ما لـيس بـابن  ْن  ابن ه بنـ ا َو قهولكم بهأفواَكم   إقهـيقة له ه   يثبهت بههَه 

ا بقول الر ل لهها: ْنهت ا هـيل كظههر ْمهي  ت ه و  توير الزو ة ْمل الداوأ نسب الَي اُلايت بنول

َ يقَوَل الـَح ل يقول: وب َو ا ه وبقول  يثبت نسب ما ْثبت نسب ه وبه  َوّللال لواُق الَي يقول الـح ل

يـَل يقول تعالـ  ذكره: وب يبهـيا لعبهـاُه  ي السلبـو َََو يََهدو ا بذا إكم بَل  َو تكون الـ رْة ل ـ ولوُه ْمل

ه ويرردَم لاري  الرراُ.  سبـيـل الـح ل

 5اآلية : 
َََم  َ  ََُاو َََم فَهءوخَوانََكَم القول فـي تأويـل قول  تعالـ : َا و فَهءون للهَم تََع ََ هَواَ آبَهاَ  ندَ ّللال َََو ََْقَسَ  او َم  بَائوهو

هدََت قَ َهوبََكَم َوَكهاَن  ها تَعَ ل ا مل َ َغفَهورا  فوي الدلياو َوَمَوالويَكَم َولََيَس َا ََيَكَم َ نَاٌح فويَ ها ََْخَاهأَتََم بوه و َولَهـَكو ّللال

ي ا  {. إو  رل

لـ  ذكره: انسبوا ُْايا كم الَيا ْلـحقِهـم ْنسهابهم بكهم  َبهـائهم. يقهول لنبهـي  مهـح د يقول ب تعا   

ََهَو َْقَسهَ   ص   ب ا ي  وس م: ْلـح  نسب زيد بأبهـي  إارثهةه و  تداه  زيهدا بها مهـح د. وقوله  

َندَ ب يقول: ُااؤكم بياَم  َبـائهم َو ْادل اند به وْصهدق وْصهوال مها ُاهائكم بيه اَم لويهر او

 آبـائهم ونسبِك وَم بلـ  ما تبنلاَم واُلااَم ولـيسوا ل  بنـيا. ك ا:

ََهَو 21579   َم  َََم  َبهـائهو ََُاهو ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إهدثنا سهعيده اها قِهاُةه قوله : ا

َََم فَه و: ْي ْاهدل انهد به وقوله : فهءَن لَهـَم تََع هـَ وا آبهـاَ  َندَ ّللال هـيَكَم َْقَسَ  او ءَخَوانََكَم فوهـي الهدلياو َوَمَوالو

يقول تعالـ  ذكره: فءن ْنِـم ْيهها النهاس لهـم تع هـ وا آبهـا  ُْايهائكم مها َهم فِنسهبوَم بلهـيهمه ولهـم 

تعرفوَمه فِ ـحقوَم بههمه فهءخوانكم فهـي الهديا يقهول: فههم بخهوانكم فهـي الهدياه بن كهانوا مها َْهل 

كمه وموالـيكم بن كانوا مـحرل  ريكم ولـيسوا ببنـيكم. وبنـحو الَي ق نا فـي ذل  قال َْهل الِأويهـل. م ِل

 ذكر ما قال ذل :

َندَ 21580   َََو َْقَسَ  او َََم  َبـائهَم  ََُاو ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قِاُة ا

َََم فءَخَوانَكَ  و: ْي ْادل اند ب فءَن لَـَم تََع َـَ وا آبـاَ  ي الدلياو َوَمَوالوـيَكَم فءن لـم تع ـ وا ما ْبوه ّللال َم فـو

 فءنـ ا َو ْخوك ومو ك.

ـ إدثنـي يعقواله قال: إدثنا ابا ا ـيةه اا َايـينة با ابد الرإ اه اا ْبـي ه قال: قهال 21581  

وه فهءَن لَهـَم تََع َه َندَ ّللال َََو َْقَسَ  او َم  َََم  َبـائهو ََُاو َََم فهءَخَوانََكَم فوهـي الهدلياو ْبو بكرة: قال ب ا ـَ وا آبهـاَ 

َوَمَوالوـيَكَم فأنا مـ ا   يَعرف ْبوهه وْنا ما بخوانكم فـي الدياه قال: قال ْبـي: وب بنـي أل ن  لهو 

ارا  نِـ   بلـي .  ا ـم ْن ْبـاه كان إ ل

يـ ا َْخاأَتَـَم بو و يقهول:    و  إهرج ا هـيكم و  وزر فهـي خاهأ يكهون وقول : َولَـَيَس َا ـَيَكَم َ ناٌح فـو

منكم فـي نسبة بعض ما تنسبون  بلـ  ْبـي ه وْنِـم ترون  ابها مها ينسهبون  بلهـي ه وَهو ابها لويهره 

دََت قَ َوبََكَم يقول: ولكا اإلثهم والهـحرج ا هـيكم فهـي نسهبِك وه بلهـ  غيهر ْبهـي ه وْنِهـم  َا ما تَعَ ل َولَكو

 بلـي . وبنـحو الَي ق نا فـي ذل  قال َْل الِأويـل. ذكر ما قال ذل : تع ـ ون  ابا غير ما تنسبون 

يهـ ا 21582   ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيهده قهال: إهدثنا سهعيده اها قِهاُة َولَهـَيَس َا َهـَيَكَم َ نهاٌح فـو

هدَتَ  َا ما تَعَ ل قَ َهوبََكَم يقهول  َْخاأَتَـَم بو و يقول: بذا ُاوت الر ل لوير ْبـي ه وْنت ترأ ْن  كَل  َولَكو

دََت قَ َوبََكَم. َ ا تَعَ ل َََكَم بـو َا يََواخو  ب:   تدا  لوير ْبـي  مِع دا. ْما الـخاأ فـ يواخَكم ب ب  َولَكو

ـ إدثنـي مـح د با ا روه قال: إدثنا ْبو ااصمه قال: إدثنا ايس  وإدثنـي الـحارثه 21583  

دََت قَ َوبََكَم قال: قال: إدثنا الـحساه قال: إدثنا ورقا     يعاه اا ابا ْبـي نـاي,ه اا مـااَد تَعَ ل

 فـالع د ما ْتـ  بعد البـيان والنهي فـي ََا وغيره.
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هدََت قَ َهوبََكَم خفهض رُلا ا هـ  « ما»و    هَا مها تَعَ ل يهـ ا « مها»الِـي فهـي قوله  َولَكو الِهـي فهـي قوله  فـو

ـيس ا ههـيكم  نههاح فـيههـ ا ْخاأتههـم بهه ه ولكهها فـيههـ ا تع ههدت َْخاأَتَههـَم بوهه و وذلهه  ْن معنهه  الكههـا: لهه

 ق وبكم.

يـ ا يقول ب تعالهـ  ذكهره: وكهان ب ذا سهِر ا هـ  ذنهب مها  هاَر    َ َغفَورا َرإو وقول : وكاَن ّللال

زو ِ  فقال البـاطل والزور ما القوله وذنب مها اُلاه  ولهد غيهره ابنها له ه بذا تابهـا ورا عها ْمهر 

هيا اا قـيـل البـاطل بعد ْن نهاَ ا ربه ا ان  ذا رإ ة به ها ْن يعاقبه ها ا هـ  ذله  بعهد به وانِ

 توبِه ا ما خاي ِه ا.

 6اآلية : 
َهاتََهَم َوََْولَو األ َم َوََْزَواَ  َ َْمل هو َا ََْنفَسو نويَا مو َرَإهااو القول فـي تأويـل قول  تعالـ : َالنلبويل ََْولََ  بواَلَ َومو

عَ  بََعَضَهمَ  يَهائوَكَم مل يَا بو ل َْن تََفعَ َهَواَ بولَهَ  ََْولو رو نويَا َواَلَ َهها و هَا اَلَ هَومو و مو َِهاالو ّللال َروفها  ََْولََ  بوبََعضال فوهي كو

َِاالو َمَسَاورا  {.  َكاَن ذَلوَ  فوي اَلكو

  مها ْنفسههمه ْن يقول تعالـ  ذكره: النبـيل مـح د ْولـ  بـالـ ومنـياه يقول: ْإ ل بـالـ ومنـيا به   

 يحكم فـيهم بـ ا يشا  ما إكمه فـياوز ذل  ا ـيهم. ك ا:

هَا 21584   نوهـيَا مو ـ إدثنـي يونسه قال: ْخبرنا ابا وَبه قال: قال ابا زيد النلبوهـيل َْولَهـ  بـالـَ َومو

َم ك ا ْنت ْولـ  بعبدك ما قض  فـيهم ما ْمر  ازه ك ا ك ـ ا قضيت ا ـ  ابدك  از. هو  َْنفَسو

ـ إدثنـي مـح د با ا روه قال: إدثنا ْبو ااصمه قال: إدثنا ايس  وإدثنـي الـحارثه 21585  

قههال: إههدثنا الههـحساه قههال: إههدثنا ورقهها    يعههاه اهها ابهها ْبههـي نههـاي,ه اهها مههـااَد النلبوههـيل ْولههـ  

َم قال: َو ْال لهم. هو َا َْنفَسو نـيَا مو  بـالـَ َومو

قال: إدثنا اث ان با ا ره قهال: إهدثنا ف هـي,ه اها َهـل بها  ـ إدثنا مـح د با الـ ثن ه21586  

ه اا ابد الرإ ا با ْبـي ا رةه اا ْبـي َريرةه ْن رسول ب ص   ب ا يه  وسه م قهال:  ا ـيل

ههَرةوه اَقههَرَ وا بَن رو ََِههـَم النلبوههـيل ْوَ » اال ب ل وْنهها َْولَههـ  النلههاسو بوهه و فوههـي الدلَنههـيا وا َخو ههَا َمههَومو لَههـ  مهها مو

اال تَههَرَك مهها   فَ وَوَرثَِوهه و َوَاَوههبَِو و َمههَا كههانَواه َوبَن تَههَرَك ََُينهه َم وْيلههـَ ا َمههَومو هههو ههَا َْنفَسو نوههـيَا مو ا َْو بـالـَ َومو

يااا فََ ـيأَتونـي وْنا َمَو هَ   «.ضو

ه اا ْبـي موس  بسرائيـل با موس ه قا21587   ل: ـ إدثنا ابا وكيعه قال: إدثنا إسا با ا ـيل

ههاتََهَم قهال: قهال الهـحسا:  ههَمه وَْزَواَ ه َ ْمل هَا َْنفَسو نوهـيَا مو يل َْولَـ  بـالـَ َومو قرْ الـحسا ََه ا َية النلبـو

ه »قهال النبهـيل صهه   ب ا يه  وسهه م:  ههَا نََفسو اال مو قهال الههـحسا: وفهـي القههرا ة « ْنها َْولَهـ  بَكههلل َمهَومو

اَ »األولـ :  َََو ْاٌل لََهمَ  َْولَـ  بـالـَ َومنـيَا مو َمه َو هو  «.َْنفَسو

ـه إهدثنا بشهره قهال: إهدثنا يزيهده قهال: إهدثنا سهعيده اها قِهاُةه قهال فهـي بعهض القهرا ة: 21588  

ََهَو ْاٌل لََههمَ » ههَم َو َا َْنفَسو يَا مو نـو يل َْولَـ  بـالـَ َومو وذَكهر لنها ْن نبهـيل ب صه   ب ا يه  وسه م « النلبـو

َ ا َرَ لال تَ »قال:  ه َوبَن تََرَك ما   فََهَو لوَوَرثَِو و ْيـل يااا فَأنا َْولَـ  بو و  «.َرَك ضو

هاتََهَم يقول: وإرمة ْزوا   إرمة ْمهاتهم ا هـيهمه فهـي ْنهها يحهرا ا هـيها    وقول : وَْزَواَ  َ ْمل

نكههاإها مهها بعههد وفههـات ه ك هها يحههرَا ا ههـيهم نكههاح ْمهههاتهم. وبنههـحو الههَي ق نهها فههـي ذلهه  قههال َْههل 

 ِأويـل. ذكر ما قال ذل :ال

هَا 21589   نهـيَا مو يل ْولَهـ  بـالـَ َومو ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قِاُة النلبـو

ه وفـي بعض القرا ة:  هاتََهَم يعظلم بَل  إقهال َمه وَْزَواَ  َ َْمل هو َََو ْاٌل لََهمَ »َْنفَسو  «.َو

ههاتََهَم ـ إدثنـي يونسه قال: ْخبرنا ا21590   با وَبه قال: قال ابها زيهده فهـي قوله  وَْزَواَ ه َ َْمل

مات ا ـيهم.  مـحرل

يَا يقهول    رو نوهـيَا َوالهـَ ها و هَا الـَ َومو و مو ِهاالو ّللال وقول : وَْولَوا األَرإااو بََعَضهَهَم َْولَهـ  بوهبََعضال فوهـي كو

ثَههَت بعضهههم مهها بعههضه َههم ْ ولههـ  بههـ يراث بعههض مهها تعالههـ  ذكههره: وْولههوا األرإههاا الههَيا َورل

الـ ومنـيا والـ ها ريا ْن يرث بعضهم بعضاه بـالهارة واإليـ ان ُون الرإم. وبنـحو الَي ق نها 

 فـي ذل  قال َْل الِأويـل. ذكر ما قال ذل :

ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قِاُة وَْولَوا األَرإااو بََعَضَهَم َْولَهـ  21591  

يَا لبهه  الـ س ههـ ون زمانهها يِوارثههون بههـالهارةه بههبَعَ  نوههـيَا والههـَ ها رو ههَا الـَ َومو و مو ِههاالو ّللال ضال فوههـي كو
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واألارابـيل الـ س ـم   يرث ما الـ ها ريا ري اه فأنزل ب ََه ا َيةه فخهـ   الـ ومنهـيا بعضههم 

 ببعضه فوارت الـ واري  بـالـ  ل.

نها ابها وَهبه قهال: قهال ابها زيهد فهـي قوله  وَْولَهوا األَرإهااو ـ إدثنـي يهونسه قهال: ْخبر21592  

ههـيائوَكَم  يَا ب ل َْن تََفعَ َههوا بلههـ  َْولو رو نههـيَا والههـَ ها و ههَا الـَ َومو و مو ِههاالو ّللال بََعَضههَهَم َْولَههـ  بوههبََعضال فوههـي كو

ل مها كانهت َمَعَروفـا قال: كان النبـيل ص   ب ا ي  وسه م قهد آَخه  بهـيا الهـ ها ريا واألن وهار ْول

ا تَهَرَك الَوالوهدَانو واألَقربَهوَن  هـَي مهـ ل الهارةه وكانوا يِوارثون ا ـ  ذل ه وقال ب َولوَكلل َ عََ نها َمَوالو

يبََهَم قهال: بذا لهـم يهأت رإهم لههَا يحهول ُونههمه قهال: فكهان َهَا  َََم نَوو يَا َاقَدََت ْيـَ انََكَمه فاتَو َو والل

ِهاالو ْول  ه فقال ب: ب  ل َْن تََفعَ َوا بلـ  َْولوـيائَكَم َمَعَروفـا يقول: ب ل ْن تَوَصوا لهم كهاَن ذلهَ  فوهـي الكو

َمَسهههَاورا ْنل ْولهههـي األرإهههاا بعضههههم ْولهههـ  بهههبعض فهههـي كِهههاال به قهههال: وكهههان الهههـ ومنون 

يَا والـ ها رون   يِوارثون بن كانوا ْولـي رإمه إِـ  يها روا بلـ  الـ دينةه وقرْ  َو قال ب: َوالل

يٌره فكانوا    َروا... بلـ  قول  َوفَساٌُ َكبـو َا َرَي ال إِـ  يَها و َا َو يَِوهَم مو َروا ما لََكَم مو آَمنَوا ولَـَم يَها و

يِوارثونه إِـ  بذا كان اهاا الفِهـ,ه انقاعهت الهاهرةه وكثهر اإلسهـاه وكهان   يََقبهل مها ْإهد ْن 

  النبهـيل ومها معه  ب ل ْن يهها ر قهال: وقهال رسهول ب صه   ب ا يه  يكون ا ـ  الَي كان ا ـي

ه فهءَن ْ هابَوَكَم »وس م لهـ ا بَعَه :  َََم بلهـ  اإلَسهـاو ََُاهو و   تَوَ لهوا َو  تََوللهواه ا اَغهدَوا َا هـ  اَسهمو ّللال

َاَرةوه فءَن َاَ َروا َمعََكَمه فَ ََهَم  َََم بلـ  الهو ََُاو َم مها َا َهـَيَكَمه فهءَن ْبَهَوا ولَهـَم فـاَقبَ َوا َوا ما لََكَمه َوَا َهـَيهو

ه ولَـَيَس لََههمَ  ي َا َـَيهَم َْإكاَا اإلَسـاو يهاه فََهَم كاألَاراالو تَـَارو َََم فـو و َََم فَأقورل َروا َواَخِاَروا َُاَر  يَها و

يبٌ  ََََا الفَـَي و نَوو ي  قهال رسهول ب صه   ب ا يه   قال: ف ـ ا  ا  الفِـ,ه وانقاعت الهاهرةه«. فـو

َاَرةَ بََعدَ الفََِـ,و »وس م:  َو وكثر اإلسـاه وتوارث الناس ا ـ  األرإاا إي  كانواه ونسخ ذل  «   

الَي كان بـيا الـ ومنهـيا والهـ ها رياه وكهان لههم فهـي الفهـي  نوهيبه وبن ْقهاموا وْبَهواه وكهان 

 ا ر والبدوي وكلل ْإده إيا  ا  الفِـ,.إقهم فـي اإلسـا واإده الـ ها ر وغير الـ ه

ف عنههه  الكهههـا ا هههـ  َهههَا الِأويهههـل: وْولهههوا األرإهههاا بعضههههم ْولهههـ  بهههبعض مههها الـ ومنهههـيا   

ارةه وقههد يحِههـ ل  ههاَر َههَا الكههـا ْن يكههون مهها صهه ة  والههـ ها ريا ببعضهههم ْن يرثههوَم بههـالهو

  ا لـم يوماه ولـم يها ر.األرإاا ما الـ ومنـيا والـ ها رياه َْولـ  بـالـ يراثه مـ

وقول : ب ل َْن تََفعَ َوا بلـ  َْولوـيائوَكَم َمَعَروفـا اخِ ف َْل الِأويـل فـي تأويـ  ه فقال بعضهم: معنه    

 ذل : ب ل ْن توصوا لَوي قرابِكم ما غير َْل اإليـ ان والهارة. ذكر ما قال ذل :

اجه اا سالـمه اا ابا الـحنفـية ب ل َْن ـ إدثنا ابا وكيعه قال: إدثنا ْبو معاوي21593   ةه اا إال

 تََفعَ َوا بلـ  َْولوـيائوَكَم َمَعَروفـا قالوا: يوصي لقرابِ  ما َْل الشرك.

هـيائوَكَم 21594   ـ قال: ثنا ابدةه قال: قرْت ا ـ  ابا ْبـي اروبةه اا قِاُة ب ل َْن تََفعَ َوا بلهـ  َْولو

 َْل الشرك وصيةه و  ميراث لهم.َمَعَروفـا قال: ل قرابة ما 

ههـيائوَكَم     إههدثنا بشههره قههال: إههدثنا يزيههده قههال: إههدثنا سههعيده اهها قِههاُةه قولهه  ب ل َْن تََفعَ َههوا بلههـ  َْولو

 َمَعَروفـا قال: بلـ  ْولـيائكم ما َْل الشرك وصيةه و  ميراث لهم.

ي  با آُاه اا ابا الـ بـاركه اها ـ إدثنا ابا وكيعه قال: إدثنا ْبو ْإ د الزبـيري ويح21595  

مة بلـ  َْولوـيائوَكَم َمَعَروفـا قال: وصية.  مع ره اا يحي  با ْبـي كثـيره اا اكرو

ـ إدثنـي يونسه قال: ْخبرنا ابا وَبه قال: ْخبرنـي مـح د با ا روه اا ابا  ريَه 21596  

هـيائو  َكَم َمَعَروفهـا فقهال: العاها ه فق هت له : الهـ وما قال: ق ت لعاا : مها قوله  ب ل َْن تََفعَ َهوا بلهـ  َْولو

 ل كافر بـينه ا قرابةن قال: نعم اااؤه بياه إبـا  ووصية ل .

وقهههال آخهههرون: بهههل معنههه  ذلههه : ب ل ْن تهههـ سكوا بـالهههـ عروف بهههـينكم بحههه ل اإليهههـ ان والهاهههرة   

 والـح فه فِوتونهم إقهم ما النورة والعقل انهم. ذكر ما قال ذل :

ـ إدثنـي مـح د با ا روه قال: إدثنا ْبو ااصمه قال: إدثنا ايس  وإدثنـي الـحارثه 21597  

قال: إدثنا الـحساه قال: إدثنا ورقا    يعاه اا ابا ْبـي نـاي,ه اا مـااَده قول : ب ل َْن تََفعَ َوا 

هههـيائوَكَم َمَعَروفهههـا قهههال: إ فهههـاؤكم الهههَيا والهههـ  بهههـينهم النبهههـيل صههه   ب  ا يههه  وسههه م مههها بلهههـ  َْولو

 الـ ها ريا واألنواره بمساك بـالـ عروف والعقل والنور بـينهم.

 وقال آخرون: بل معن  ذل : ْن توصوا بلـ  ْولـيائكم ما الـ ها ريا وصية. ذكر ما قال ذل :  
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هـيا21598   ئوَكَم ـ إدثنـي يونسه قال: ْخبرنا ابا وَهبه قهال: قهال ابها زيهد ب ل َْن تََفعَ َهوا بلهـ  َْولو

 َمَعَروفـا يقول: ب ل ْن توصوا لهم.

وْولـ  األقوال فـي ذل  اندي بـالوواال ْن يقال: معن  ذل  ب ل ْن تفع هوا بلهـ  ْولهـيائكم الهَيا   

كان رسول ب ص   ب ا ي  وس م آَخ  بـينهم وبهـينكم مها الهـ ها ريا واألنوهاره معروفهـا مها 

وما ْرب  ذل ه ألن كلل ذل  مها الهـ عروف الهَي قهد إه ل ب  الوصية لهمه والنورة والعقل انهمه

 ا ـي  ابـاُه.

وبنـ ا اخِرت َهَا القهوله وق هت: َهو ْولهـ  بهـالوواال مها قـيهـل مها قهال: انه  بهَل  الوصهية   

ل قرابة ما َْل الشركه ألن القريب مها الهـ شركه وبن كهان ذا نسهب ف هـيس بـالـ ولهـ ه وذله  ْن 

مها بهـيا الهـ وما والهـ شركه وقهد نهه  ب الـ ومنهـيا ْن يِهـخَوا مهنهم ولهـيا الشرك يقاهع و يهة 

َكَم َْولوـياَ  وغير  ائز ْن ينههاَم اها اتهـخاذَم ْولهـيا ه ثهم يوهفهم  ي َوَادَول ََوا َادَول خو بقول :   تَِـل

سهِثنا . ومعنه  ما قول  ب ل َْن تََفعَ َهوا نوهب ا هـ  ا « ْن» لل ثناؤه بأنهم لهم ْولـيا . وموضع 

الكـا: وْولوا األرإهاا بعضههم ْولهـ  بهبعض فهـي كِهاال ب مها الـ ومنهـيا والهـ ها رياه ب ل ْن 

 تفع وا بلـ  ْولـيائكم الَيا لـيسوا بأولوـي ْرإاا منكم معروفـا.

ِاالو َمَسَاورا يقول: كان ْولوا األرإاا بعضهم ْولـ  بهبعض فهـي كِه   ي الكو اال وقول : كاَن ذلَ  فـو

 ب: ْي فـي ال وح الـ ـحفو  مساورا ْي مكِوبـاه ك ا قال الرا ز:

 )فـي الولَحفو األَولـ  الِـي كاَن َسَاَر (

 وبنـحو الَي ق نا فـي ذل  قال َْل الِأويـل. ذكر ما قال ذل :  

ـه إدثنههـي يههونسه قههال: ْخبرنها ابهها وَههبه قههال: قهال ابهها زيههده فههـي قوله  كههاَن ذلههَ  فوههـي 21599  

ِاالو َمَسَاورا: ْي ْن ْولـي األرإاا بعضهم ْولـ  ببعض فـي كِاال ب.  الكو

 وقال آخرون: معن  ذل : كان ذل  فـي الكِاال مساورا:   يرث الـ شرك الـ وما.  

 7اآلية : 
ها نلهوحال  َنهَ  َومو يثَهاقََهَم َومو َا النلبويلَيَا مو ََنَا مو يَم َوَموَسهَ   القول فـي تأويـل قول  تعالـ : ََوبوَذ ََْخ َو َوبوَبهَرا

يثَاقا  َغ ويظا  {. َنَهَم مل ََنَا مو يَس  اَباو َمَريََم َوََْخ  َواو

يقول تعالهـ  ذكهره: كهان ذله  فهـي الكِهاال مسهاوراه بذ كِبنها كهلل مها َهو كهائا فهـي الكِهاال َوبَذ    

يثاقََهَم كان ذل  ْيضا فـي الكِاال مساوراه ويع يَا مو يـل َا النلبـو ََنا مو نـي بـالـ يثاق: العهده وقد بهـيلنا َْخ

يَسه  ابهاو َمَريَهـَمه  يهـم َوَموَسه  َواو َو َا نَهوحو وبَبَرا َنَ  يا مـح د َومو ذل  بشواَده فـيـ ا مض  قبل. َومو

يثاقا َغ وـيظا يقول: وْخَنا ما   يعهم اهدا موكدا ْن يودلق بعضهم بعضا. ك ا: َنَهَم مو ََنا مو  وَْخ

يلهـيَا ـ إدثنا بشره ق21600   هَا النلبـو ََنا مو ال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قِاُةه قول : َوبَذ َْخه

َا نَوحال قهال: وذَكهر لنها ْن نبهـيل ب صه   ب ا يه  وسه م كهان يقهول:  َنَ  َومو يثاقََهَم َومو َل »مو َكَنهَت ْول

ي البََع و  َََم فـو َر ه وآخو ي الـَخـَ  و يا و فـو َو «ه األََنبـو هَنَهَم َوبَبَرا ََنا مو يَسه  اَبهاو َمَريَهـَمه وَْخه يهـَم َوَموَسه  َواو

يثاقا َغ وـيظا ميثاق ْخَه ب ا ـ  النبـيـياه خووصا ْن يودلق بعضهم بعضاه وْن يِبع بعضهم  مو

 بعضا.

إدثنا مـح د با بشاره قال: إدثنا س ـيـ انه قهال: إهدثنا ْبهو َهـله قهال: كهان قِهاُة بذا تهـ َهَه    

َا نَوحال قهال: كهان نبهـيل ب صه   ب ا يه  وسه م فهـي ا َية وَ  َنَ  َومو يثاقََهَم َومو يَا مو يـل َا النلبـو ََنا مو بَذ َْخ

ل النبـيـيا فـي الـخـ  .  ْول

ـ إدثنـي مـح د با ا روه قال: إدثنا ْبو ااصمه قال: إدثنا ايس  وإدثنـي الـحارثه 21601  

هَا قال: إدثنا الـحساه قال: إدثنا ورقا     يعاه اا ابا ْبـي نهـاي,ه اها مهـااَده فهـي قهول ب مو

َا نَوحال قال: فـي  هر آُا. َنَ  َومو يثاقََهَم َومو يَا مو يـل  النلبـو

ـ إدثنـي مـح د با سعده قال: ثنـي ْبـيه قال: ثنـي ا يه قال: ثنـي ْبـيه اا ْبـي ه اا 21602  

يثاقا  َنَهَم مو ََنا مو  َغ وـيظا قال: الـ يثاق الو ـيظ: العهد.ابا ابـاسه قول : وَْخ

 8اآلية : 
يَا َاََابا  َْلوي ا  {. َ َكافورو َم َوََْادل لو َدقوهو قويَا َاا صو ُو ا  القول فـي تأويـل قول  تعالـ : َلليََسأََل الول
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يقول تعالـ  ذكهره: ْخهَنا مها َهو   األنبهـيا  ميثهاقهم كيهـ ا ْسهأل الـ رس هـيا ا ها ْ هابِهم به     

مـ همه ومها فعهل قهومهم فـيهـ ا ْب وهوَم اها ربههم مها الرسهالة. وبنهـحو قولنها فهـي ذله  قهال َْهل ْ

 الِأويـل. ذكر ما قال ذل :

ههـيََسأََل 21603   ـهه إههدثنا ابهها إ يههده قههال: إههدثنا إكههااه اهها انبسههةه اهها لههـي ه اهها مههـااَد لو

َم قال: الـ ب ويا الـ وُليا ما الرسل َدقوهو يَا َاَا صو اُقـو  .الول

إدثنـي مـح د با ا روه قهال: إهدثنا ْبهو ااصهمه قهال: إهدثنا ايسه  وإدثنهـي الهـحارثه قهال:    

اُقوهـيَا َاهَا  هـيََسأَل الول إدثنا الـحساه قال: إدثنا ورقا    يعاه اا ابا ْبـي نـاي,ه اها مهـااَد لو

َم قال: الـ ب ويا الـ وُليا ما الرسل.  صَدقوهو

اُقوهـيَا  إدثنا ابا وكيعه قال: إدثنا    هـيََسأََل الول ْبو َْسامةه اا سفهـيانه اها ر هله اها مهـااَد لو

َم قال: الرسل الـ وُليا الـ ب ويا. َدقوهو  َاَا صو

يَا َاََابـا ْلوـيـ ا يقول: وْادل ل كافريا بـار ما األمـم اَابـا مو عا.    وقول : وَْادل ل كافورو

 9اآلية : 
و َا َهَيَكَم بوَذ َ هاَ تََكَم َ نَهوٌُ فَأََرَسهَ نَا القول فـي تأويـل قول  تعالـ : َيَ  يَا آَمنَواَ اَذَكَرواَ نوَعَ ةَ ّللال َو أَيلَها الل

يرا  {. َ بوَ ا تََعَ  َوَن بَوو ََا َوَكاَن ّللال يحا  َوَ نَوُا  للَم تََرَو َم رو  َا ََيهو

يَا آَمنَوا اَذَكَروا نوَعَ ةَ     َو ب َا َـَيَكَم الِـي ْنع ها ا ـ    ااِكم وذله   يقول تعالـ  ذكره: يا ْيلها الل

إيا إوصر الـ س ـ ون مع رسول ب ص   ب ا ي  وس م ْياا الهـخندق بَذ  هاَ تََكَم َ نَهوٌُ:  نهوُ 

يحهها وَههي فـيههـ ا ذكههر: ريهه,  َم رو األإهزاال: قَههريشه وَغافههـانه ويهههوُ بنههـي النضههير فأََرَسههَ نا َا َههـَيهو

بـا. ك ا:  الول

مهةه قهال: 21604   ـ إدثنا مـح د با الـ ثن ه قال: إدثنا ابد األا ـ ه قال: إهدثنا ُاوُه اها اكرو

قالههتو الههـانواَل ل شهه ال لـيههـ ة األإههزاال: انا قههـي ننوههر رسههول ب صهه   ب ا يهه  وسهه مه فقههال 

بـا. ة   تسري بـال ـيـله قال: فكانت الري, الِـي َْرس ت ا ـيهم الول  الش ال: بن الـحرل

ـ إدثنا ابا الـ ثن ه قال: إدثنا ْبو اهامره قهال: ثنهـي الزبهـيره يعنهـي ابها ابهد به قهال: 21605  

ثنـي ربـي, با ْبـي سعيده اا ْبـي ه اها ْبهـي سهعيده قهال: ق نها يهوا الهـخندق: يها رسهول ب ب وهت 

هَا رَوااتونها نَعَهَم قَولَهوا: ال لَههمل اَسهَِرَ »الق وال الـحنا ره فهل ما ري  تقوله ن قهال:  «ه َاَوَراتونهاه وآمو

ي,و. َ بـالرل ي,وه فَهَزَمَهَم ّللال َ َوَ وهَ َْادائ و بـالرل  فََضَراَل ّللال

ـ إدثنـي يونسه قال: ْخبرنا ابا وَبه قال: ثنـي ابد ب با ا روه اا نافعه اا ابهد 21606  

رهديد وريه,ه بلهـ  الهـ دينةه  به قال: ْرس نـي خالهـي اث هان بها مظعهون لـيهـ ة الهـخندق فهـي بهرُ

َمهَا »فقال: ائِنا باعاا ولـحاف قال: فـاسِأذنت رسول ب ص   ب ا يه  وسه مه فهأذن لهـي وقهال: 

عَوا ََم يََر و ي فََ َر َا ْصَحابـو قال: فََبت والري, تََسفوـي كل ري ه فاع هت   ْلقهـ  ْإهدا «. لَقوـيَت مو

ي ْإهد مهنهم انقه  قهال: وكهان  ب ل ْمرت  بـالر وع بلـ  النبـيل ص   ب ا ي  وسه مه قهال: ف ها يَهـَ وو

ه وكهان فهـي  إديهده قهال: فضهربِ  الهري, إِهـ  وقهع  معي تَهَرس لهـيه فكانهت الهري, تضهرب  ا هـيل

 بعض ذل  الـحديد ا ـ  كفـيه فأنفََا بلـ  األر .

ه اا يزيد با زياُه اا ـ إدثنا ابا إ يده قال: إدثنا س ـ ة: قال: ثنـي مـح د با بسحاق21607  

ه قال: قال فِـ  ما َْل الكوفة لـَحََيفة با الـيـ ان: يا ْبهـا ابهد به رْيِهـم  يل مـح د با كعب القََر و

رسول ب ص   ب ا ي  وس م وصحبِـ وهن قهال: نعهم يها بها ْخهيه قهال: فكيهف كنِهـم توهنعونن 

ُْركنهاه مها تركنهاه يهـ شي  ا هـ  األر ه لهـح  ناه  قال: وب لقد كنا نَهـَاَهده قهال الفِهـ : وب لهو

ا ـ  ْاناقنا. قال َإََيفة: يا با ْخيه وب لقد رْيَِنا مع رسول ب ص   ب ا ي  وس م بـالـخندقه 

يلا ما ال ـيـله ثم الِفت بلـينا فقال:  ََوو ما ر ل يقوا فـينظر لنا ما فعهل القهوان »وص ـ  رسول ب 

ف ها قهاا ْإهده ثهم ص هـ  «ه  صه   ب ا يه  وسه م بن ير هع ُْخهـ   ب الهـانةيشرط له  رسهول ب

يا ما ال ـيهـله ثهم الِفهت بلهـينا فقهال مث ه ه ف ها قهاا منها ر هله ثهم  ََوو رسول ب ص   ب ا ي  وس م 

يهها مهها ال ـيههـله ثههم الِفههت بلههـينا فقههال:  ََوو يَقَههوَا َمههَا َرَ ههٌل »ص ههـ  رسههول ب صهه   ب ا يهه  وسهه م 

 َ َ عَهةَه ْسهأ َ ا هـي و وس لهـَم الرل و َص هـ  ّللال َط لَ َ َرَسهوَل ّللال َعه يََشَِرو َ فَـيََنَظَر لَنا ما فَعََل القََوَا ثَمل يََر و َل ّللال

ي الـَانلةو  يقـي فـو ف ا قاا ر ل ما ردلة الـخوفه وردلة الهـاوعه ورهدلة البهرُ ف هـ ا لهـم « َْن يَكوَن َرفـو
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انـي رسول ب ص   ب ا ي  وس مه ف ـم يكها لهـي بهدل مها القهـياا إهيا ُاانهـيه فقهال: يقم ْإده ُا

ينَا» ثَال َرَي ا إِـ  تَأَتـو ي القََواو فـاَنَظَر ما يََفعَ وَنه َو  تَـَحدو ََُخـَل فـو َََب فـا قال: فََبت «. يا َإَََيفَةَ اَذ

تفعله   تَقورل لهم قودرا و  نارا و  بنا  فقاا ْبهو فدخـ ت فـي القواه والري, و نوُ ب تفعل بهم ما 

َسفـيان فقال: يا معشر قريشه لـينظر امرؤ ما   ـيس ه فقال َإََيفة: فأخَت بـيد الر ل الهَي بلهـ  

 نبـيه فق ت: ما ْنتن فقال: ْنا فـن با فـن ثم قال ْبهو سفهـيان: يها معشهر قهريشه بنكهم وب مها 

ه واخِ فهت بنهو قريظهةه وب ونها اهنهم الهَي نكهرهه ْصبحِـم بهدار مقهااه و لقهد َ ه  الكهراع والهـخفل

ولقـينا ما ََه الري, ما ترونه وب ما يا ه ال لنها قهدره و  تقهوا لنها نهاره و  يسِهـ س  لنها بنها ه 

فـارتـح وا فءنـي مرتـحل. ثم قاا بلـ       وَو معقوله فا هس ا هـي ه ثهم ضهرب  فوثهب به  ا هـ  

  »ْط هه  اقالهه  ب ل وَههو قههائم. ولههو  اهههد رسههول ب صهه   ب ا يهه  وسهه م بلههـيل ْن  ثههـثه ف هها

لو ر ت لقِ ِه  بسههم قهال َإََيفهة: فر عهت بلهـ  رسهول ب صه   ب «ه تَـحدث ري ا إِـ  تأتـينـي

ا ي  وس م وَو قائم يو هـي فهـي مهرط لهبعض نسهائ  ف هـ ا رآنهـي ُْخـ نهـي بهـيا ر  هـي ه وطهرح 

رطه ثم ركع وساد وبنـي لفـي  ف هـ ا س هـم ْخبرته  الهـخبره وسه عت َغافهـان بهـ ا  ا ـيل  طَرف الـ و

 فع ت قريشه فـانش روا را عيا بلـ  بـَُم.

ـ إدثنـي مـح د با ا روه قال: إدثنا ْبو ااصمه قال: إدثنا ايس  وإدثنـي الـحارثه 21608  

ابها ْبهـي نهـاي,ه اها مهـااَده قوله  بَذ  هاَ تََكَم  قال: إدثنا الـحساه قال: إدثنا ورقا    يعاه اها

 َ نَوٌُ قال: األإزاال: ايـينة با بدره وْبو سفـيانه وقريظة.

يحا قال: ري, الوبـا ْرس ت ا ـ  األإهزاال يهوا الهـخندقه إِهـ  كفهأت    َم رو وقول : فَأََرَسَ نا َا َـَيهو

ولهه : َوَ نَههوُا لَههـَم تََرَوَهها قههال: قههدورَم ا ههـ  ْفواَهههاه ونزاههت فسههاطياهم إِههـ  ْ عنههِهم. وق

 الـ ـئكة ولـم تقاتل يوم َ.

يَا آَمنَهوا 21609   َو ـ إهدثنا بشهره قهال: إهدثنا يزيهده قهال: إهدثنا سهعيده اها قِهاُةه قوله  يها ْيهها الله

يحهها َوَ نَههوُ َم رو و َا َههـَيَكَمه بَذ  ههاَ تََكَم َ نَههوٌُ فأَرَسههَ نا َا َههـَيهو ا لَههـَم تََرَوَهها قههال: يعنههـي اَذَكههَروا نوَعَ ههةَ ّللال

الـ ـئكةه قال: نزلت ََه ا َيهة يهوا األإهزاال وقهد إوهر رسهول ب صه   ب ا يه  وسه م رههرا 

فخندق رسول ب ص   ب ا ي  وس مه وْقبل ْبو سفـيان بقريش وما تبع  ما الناسه إِـ  نزلوا 

إواه ْإد بنـي بدر وما تبع  مها النهاس بعقوة رسول ب ص   ب ا ي  وس مه وْقبل َايـينة با 

إِـ  نزلوا بعقهوة رسهول ب صه   ب ا يه  وسه مه وكاتبهت الهـيهوُ ْبهـا سفهـيان و هاَروهه فقهال 

هَنَكَم فبعه  ب ا هـيهم الراهب والهري,ه  هَا َْسهفََل مو هَا فَهَوقوَكَم َومو إي  يقول ب تعالـ : بَذ  ها َوَكَم مو

ْوقدوا نارا ْطفأَا به إِـ  لقد ذكر لنا ْن سهيد كهلل إهيل يقهول: يها بنهـي  فَكر لنا ْنهم كانوا ك ـ ا

ه إِههـ  بذا ا ِههـ عوا انههده فقههال: النهـاا  النههـاا ه ْتـيِههـم لههـ ا بعهه  ب ا ههـيهم مهها  فهـن َ ههـمل بلههـيل

 الراب.

بـي ه اا ـ إدثنـي مـح د با سعده قال: ثنـي ْبـيه قال: ثنـي ا يه قال: ثنـي ْبـيه اا 21610ْ  

و َا َـَيَكَم... ا َيةه قال: كان يوا ْبـي سفـيان يوا  يَا آَمنَوا اَذَكَروا نََعَ ةَ ّللال َو ابا ابـاسه قول  يا ْيلها الل

 األإزاال.

ـ إدثنا ابا إ يده قال: إدثنا س ـ ةه اا ابها بسهحاقه قهال: ثنهـي يزيهد بها رومهانه فهـي 21611  

يَا آَمنَ  َو يحها َوَ نَهوُا قول ب: يا ْيلها الل م رو و َا َـَيَكَم بَذ  اَ تََكَم َ نَوٌُ فأََرَسهَ نا َا َهـَيهو وا اَذَكَروا نوَعَ ةَ ّللال

لَههـَم تََرَوَهها والههـانوُ قههريش وغافههـان وبنههو قريظههةه وكانههت الههـانوُ الِههـي ْرسههل ب ا ههـيهم مههع 

 الري,: الـ ـئكة.

ي   َ ا تََع  َوَن بَوو َ بـو ه وذل  صبرَم وقول : وكاَن ّللال اَل را يقول تعالـ  ذكره: وكان ب بأا الكم يوم 

َمه وغير ذل  مها ْا هالهمه بوهيرا   يخفهـ   ا ـ  ما كانوا فـي  ما الـَاَهد والشدلةه وثَبـاتهم لعَدَول

 ا ـي  ما ذل  ري ه يَحوي  ا ـيهمه لـيازيََهَم ا ـي .

 12- 10اآلية : 
نَكَم َوبوَذ َزاَغتو األَبَواَر َوبَ َوَهتو القول فـي تأويـل قول  تعالـ : َبو  َا ََْسفََل مو ا فََوقوَكَم َومو َذ َ اَ وَكَم مل

ي َلههَزا   َرههدو لَههواَ زو نَههوَن َوَزَلزو ههَي اَلَ َومو ههَ  اَبَِ و ََنَالو و الظلنَونَههاَ     َر َوتََظنلههوَن بوههاّللل دا     َوبوَذ اَلقَ َههواَل اَلَحنَهها و

َ َوَرَسولَ َ بو ل َغَرورا  {.يَقَوَل اَلَ نَافوقَوَن َوا ا َوَادَنَا ّللال َرٌ  مل م مل يَا فوي قَ َوبوهو َو  لل
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هيراه بذ  ها تكم  نهوَُ األإهزاال مها فهوقوكمه ومها     يقول تعالـ  ذكره: وكان ب بهـ ا تع  هون بَوو

حو الهَي ْسفَل منكم. وقـيـل: بن الَيا ْتََوَم ما ْسفل منهمه ْبو سفـيان فـي قريش وما مع . وبنهـ

 ق نا فـي ذل  قال َْل الِأويـل. ذكر ما قال ذل :

ـ إدثنـي مـح د با ا روه قال: إدثنا ْبو ااصمه قال: إدثنا ايس  وإدثنـي الـحارثه 21612  

هَا  قال: إدثنا الـحساه قال: إهدثنا ورقها    يعهاه اها ابها ْبهـي نهـاي,ه اها مهـااَد بَذ  هاَ وَكَم مو

 بدر فـي َْل نـاده وما ْسفل منكمه قال: ْبو سفـيان. قال: وواَ َهَِهم قََريظة.فََوقوَكَم قال ايـينة با 

ـ إدثنا ابا وكيعه قال: إدثنا ابدةه اا َشاا با اروةه اا ْبهـي ه اها اائشهة: ذكهرت 21613  

هَنَكَمه َوبَذ َزاَغهتو األَبَوها َا َْسفََل مو َا فََوقوَكَم َومو َره َوبَ َوَهتو القَ َهواَل يوا الـخندق وقرْت: بَذ  اَ وَكَم مو

َر قالت: َو يوا الـخندق.  الـَحنا و

ـ إدثنا ابا إ يده قال: إدثنا س َـ ةه قال: ثنـي مـح د با بسهحاقه اها يزيهد بها َرومهان 21614  

مولـ  آل الزبـيره اا َاروة با الزبهـيره وا ها  ْتههمه اها َابهـيد ب بها كعهب بها ماله ه واها 

ه واا ااصم با  َريل ا ر با قِاُةه اا ابد ب با ْبـي بكر با مـح د بها ا هرو بها إهزاه الزل

ه واا غيرَم ما ا ـ ائنا: ْن  كان ما إدي  الـخندقه ْن نَفَرا مها  واا مـح د با كعب القََر يل

بهـيع بها  نانة بها الرل ه وَإيـيل با ْخاب النلَضريه وكو الـيهوُه منهم سـا با ْبـي الـَحقَـي  النلَضريل

ه فـي نفر مها بنهـي النضهيره ْبـي ا ه وْبو ا ار الوائ ـيل َََوذَة با قـيس الوائ ـيل ه و لـَحقَـي  النضريل

بهوا األإهزاال ا هـ  رسهول ب صه   ب ا يه  وسه مه خر هوا  ونفر ما بنـي وائله وَم الهَيا َإزل

موا مكهة ا هـ  قهريشه فهدَاَوَم بلهـ  إهرال رسهول ب صه   ب ا يه  وسه مه وقها لوا: بنها إِـ  قدو

له  سنكون معكم ا هـي ه إِهـ  نسِأصه َ . فقهال لههم قهريش: يها معشهر يههوُه بنكهم َْهل الكِهاال األول

يننا خير ْا ُين ن قالوا: بل ُينكم خير ما ُينه ه  والع ـم بـ ا ْصبحنا نـخِ ف فـي  نـحا ومـح ده َْفَدو

ههَا وْنِهـم ْولههـ  بـالههـح ل منه . قههال: فهههم الهَيا ْنههزل ب فههـيهم: ْلَهـ يبههـا مو يَا َْوتَههوا نَوو َو َم تَههَر بلههـ  الله

يَا آَمنَهوا َسبوهـيـ   َو َا الل دَأ مو ََ َََو  و ْ يَا َكفََروا  َو ه َويَقَولَوَن لو ل َبتو والالاَغوتو نَوَن بـالـاو ِاالو يََومو ... الكو

َم ما قالواه ونشاو يرا ف ـ ا قالوا ذل  لقريشه سرل َم َسعو ا لـ ا ُاوَم ل  ما بلـ  قول : وَكفَـ  بوَاَهنـل

إهرال رسهول ب صهه   ب ا يه  وسهه مه فـا ِهـ عوا لههَل ه واتعهدوا له . ثههم خهرج ْول هه  النفهر مهها 

الـيهوُه إِهـ   ها وا غافهـان مها قهـيس اهيـنه فهداوَم بلهـ  إهرال رسهول ب صه   ب ا يه  

فـا ِهـ عوا فهـي ه  وس مه وْخبروَم ْنهم سيكونون معهم ا ـي ه وْن قريشا قهد تهابعوَم ا هـ  ذله ه

فأ ههابوَم فخر ههت قههريش وقائههدَا ْبههو سفههـيان بهها إههراله وخر ههت غافههـان وقائههدَا ايههـينة بهها 

إوا با َإََيفة با بدر فـي بنـي فزارةه والـحارث بها اهوف بها ْبهـي إارثهة الهـ ري فهـي بنهـي 

ةه ومَسعر با رخيـ ة با نََويرة با طريف با سح ة با ابدب بها َهـل بها خهـو ة بها ْرهاع مرل

با ري  با غافـانه فـيـ ا تابع  ما قومه  مها ْرهاع ف هـ ا سه ع بههم رسهول ب صه   ب ا يه  

وس م وبـ ا ا ِـ عوا ل  ما األمهر ضهرال الهـخندق ا هـ  الهـ دينة ف هـ ا فهرغ رسهول ب صه   ب 

الههـارف ا يهه  وسهه م مهها الههـخندقه ْقب ههت قههريش إِههـ  نزلههت بـ ـاِههـ ع األسههيال مهها رومههة بههـيا 

والوابة فـي اشرة آ ف ما ْإابـيشهمه وما تابعهم ما بنـي كنانهة وَْهل تهامهةه وْقب هت غَافهـان 

وما تابعهم ما َْل نـاده إِـ  نزلوا بهَنب نَقََ ه  بلهـ   انهب ْإهده وخهرج رسهول ب صه   ب 

 هـ ياه فضهرال ا ي  وس م والـ س ـ ون إِـ   ع وا  هورَم بلـ  َسَ ع فهـي ثـثهة آ ف مها الـ س

َنال  اسكرهه والـخندق بـين  وبـيا القواه وْمر بـالَلراري والنسا ه فرفعهوا فهـي ا َطهااه وخهرج 

ه صهاإب اقهد بنهـي قريظهة  ادول ب إيـي با ْخاب النضريه إِـ  ْتـ  كعهب بها ْسهد القر هيل

ذله  وااقهدهه  واهدَمه وكان قد واُع رسول ب ص   ب ا ي  وس م ا هـ  قومه ه وااَهده ا هـ 

ف ـ ا س ع كعب بحيـيل با ْخاهبه ْغ ه  ُونه  إوهن ه فهـاسِأذن ا هـي ه فهأب  ْن يفِهـ, له ه فنهاُاه 

ه بن  امرؤ مشوواه بنـي قهد ااَهدت مهـح داه ف سهت  : يا كعب افِـ, لـيه قال: ويح  يا إيـيل إيـيل

لهـي ْك هـ  ه قهال: مها ْنها  بناقض ما بـينـي وبـين ه ولـم ْر من  ب ل وفـا  وصهدقا قهال: ويحه  افِهـ,

فت ا ـ   شيشِ  ْن آكل مع  منههاه فهأإفظ الر هله  بفـاال. قال: وب بن ْغ قت ُونـي ب ل تـخول

ففِـ, ل ه فقال: يا كعب   ِ  بعزل الدَره وببحر طمله   ِ  بقريش ا هـ  قاُاتهها وسهاُاتهاه إِهـ  

قاُاتهها وسهاُاتها إِهـ  ْنهزلِهم بهَنب نَقََ ه  ْنزلِهم بـ ـاِـ ع األسيال ما َروَمةه وبوَافـان ا ـ  
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بلـ   انب َْإده قد ااَدونـي وااقدونـي ْن   يبرإوا إِـ  يسِأص وا مـح دا وما مع ه فقال ل  

كعب با ْسد:   ِنهـي وب بهَلل الهدَره وباههاا قهد َهراق مها هه يراهد ويبهرقه لهـيس فهـي  رهي ه 

ا مـح د ب ل صدقا ووفـا  ف ـم يزل إيـيل بكعب يفِ ه  فهـي فدانـي ومـح دا وما ْنا ا ـي ه ف ـم ْر م

الههَروة والوههارال إِههـ  س ههـ, لهه  ا ههـ  ْن ْااههاَم اهههدا مهها ب وميثاقهها لهه ا ر عههت قههريش 

وغافـان ولـم يويبوا مـح دا ْن ُْخـل مع  فـي إون  إِـ  يويبنـي ما ْصاب . فنقض كعب 

بهـين  وبهـيا رسهول ب صه   ب ا يه  وسه م ف هـ ا با ْسد اههدهه وبهرأ  مهـ ا كهان ا هـي ه فـيهـ ا 

انِه  بلـ  رسول ب صه   ب ا يه  وسه م الهـخبره وبلهـ  الـ س هـ ياه بعه  رسهول ب صه   ب 

اَل سيد األوسه  ا ي  وس م سعد با معاذ با النع ان با امرأ  القـيسه ْإد بنـي األرهله وَو يوم 

اَل سهيد الهـخزرجه وسعد با ابـاُة بها ُيـ هـم ْخهي بنه ـي سهاادة بها كعهب بها الهـخزرجه وَهو يوم ه

ومعه ا ابد ب بها رواإهة ْخهو ب هـحرث بها الهـخزرجه وخهوات بها  بهـير ْخهو بنهـي ا هرو بها 

اوفه فقال: انا قوا إِـ  تنظروا ْإ ل ما ب ونها اها َهو   القهوا ْا  نه فهءن كهان إقها فـالهـحنوا 

اُ النههاسه وبن كههانوا ا ههـ  الوفههـا  فـيههـ ا بههـيننا وبههـينهمه لههـي لههـحنا ْارفهه ه و  تفِههوا فههـي ْاضهه

فـا هروا ب  ل ناس. فخر وا إِـ  ْتوَمه فو دوَم ا ـ  ْخب  ما ب وهم انهمه ونالوا ما رسهول 

ب صهه   ب ا يهه  وسهه م وقههالوا:   اهههد بههـيننا وبههـيا مههـح د و  اقههده فشاتههـ هم سههعد بهها ابههـاُة 

  إدلةه فقال ل  سعد با معاذ: ُع ان  مشاتـ ِهمه ف ا بـيننا وبـينهم ْرب  وراتـ وهه وكان ر ـ  فـي

ما الـ شاتـ ة. ثم ْقبل سعد وسعد وما معه ا بلـ  رسول ب ص   ب ا ي  وس مه فس ـ وا ا ـي ه 

ثههم قههالوا: اضههل والقههارة: ْي كوههدر اضههل والقههارة بأصههحاال رسههول ب صهه   ب ا يهه  وسهه م 

ب ْكبههره »بههـيب بهها اههديل وْصههحاب ه فقههال رسههول ب صهه   ب ا يهه  وسهه م: ْصههحاال الر يههع خ

َم مها فهوقهمه «ه ْبشروا يا معشر الـ س ـ يا واظم اند ذل  البـ ه وارهِدل الهـخوفه وْتهاَم اهدول

ه ونهـام النفهـاق مها بعهض الـ نافقهـياه إِهـ  قهال  وما ْسفل منهمه إِـ   ال الـ س ـ ون كهلل  هال

ْخهو بنهـي ا هرو بها اهوف: كهان مهـح د يعهدنا ْن نأكهل كنهوز كسهرأ وقهـيوره  معِب با قشهير

وْإدنا   يقدر ْن يََب بلـ  الوائ ه وإِـ  قال ْوس با قـيظي ْإد بنـي إارثة با الـحارث: يها 

ه وذل  اا مإل ما ر ال قوم ه فأذن لنا ف نر ع بلهـ  ُارنهاه  رسول ب بن بـيوتنا لعورة ما العدول

ة ما الـ دينةه فأقاا رسول ب ص   ب ا ي  وسه م بضهعا واشهريا لـيهـ ة قريبهـا مها وبنها خار 

 «.رهره ولـم يكا بـيا القوا إرال ب ل الرمي بـالنبل والـحوار

ـ إدثنا ابا إ يده قال: إدثنا س ـ ةه اا مـح د با بسحاقه قال: ثنـي يزيهد بها رومهانه 21615  

َا فََوقوكَ  َنَكَم فـالَيا  ا وَم ما فوقهم: قريظةه والَيا  ا وَم ما قول  بَذ  اَ وَكَم مو َا َْسفََل مو َم َومو

 ْسفل منهم: قريش وغافـان.

َاه ورخوت طامـحة. وبنـحو    وقول : َوبَذ َزاَغتو األَبَواَر يقول: وإيا ادلت األبوار اا مقرل

 الَي ق نا فـي ذل  قال َْل الِأويـل. ذكر ما قال ذل :

نا بشههره قههال: إههدثنا يزيههده قههال: إههدثنا سههعيده اهها قِههاُة َوبَذ َزاَغههتو األَبَوههاَر: ـهه إههدث21616  

 رخوت.

َر يقول: نبت الق وال اا ْماكنها ما الراب والـخوفه فب وت بلـ     وقول : َوبَ َوَتو القَ َواَل الـَحنا و

 الـحنا ر. ك ا:

ا زيههده اهها ْيههواله اهها ـهه إههدثنا ابهها وكيههعه قههال: إههدثنا سههويد بهها ا ههروه اهها إ ههاُ بهه21617  

َر قال: ما الفزع. مة: َوبَ َوَتو القَ َواَل الـَحنا و  اكرو

و الظلنَونا يقول: وتظنون بـار الظنوَن الكاذبةه وذل  كظال مها  هال مهنهم ْن    وقول : َوتََظنلوَن بـاّللل

ذله  مها  رسول ب ص   ب ا ي  وس م يَو به وْن مها واهده ب مها النوهر ْن   يكهونه ونهـحو

  نونهم الكاذبة الِـي  نها ما  ال مـ ا كان مع رسول ب ص   ب ا ي  وس م فـي اسكره.

ـ إدثنا بشره قال: إدثنا َوذة با خـ ـيفةه قال: إدثنا اوفه اا الهـحسا َوتََظنلهوَن بهـار 21618  

نه وْيقها الهـ ومنون ْن الظلنَونا قال:  نونا مخِ فة:  ال الـ نافقون ْن مـح دا وْصحاب  يَسِأص و

ه ْن  سيظهره ا ـ  الديا ك   ولو كره الـ شركون.  ما وادَم ب إ ل
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ا  الهـ دينةه وبعهض    ا  فـي قرا ة قوله : َوتََظنلهوَن بهـار الظلنَونها فقهرْ ذله  اامهة قهرل واخِ فت القرل

َسو  فأَض لونا  يـ فهـي الوصهل والوقهـف الكوفـيـيا: الظلنَونا بءثبـات األلفه وكَل  وَْطَعنا الرل السلبـو

وكان ااِـل الـ عِلل فـي ذل  لهمه ْن ذل  فـي كهل موهاإف الـ س هـ يا بءثبهـات األلهف فهـي َهَه 

ا  الكوفهة يثبهت األلهف فهـيهال فههـي الوقهـفه ويحهَفها فهـي الوصههل  األإهرف ك هها. وكهان بعهض قههرل

ِ هـح  األلهف فهـي موضهع الفِهـ, ااِـ   بأن العرال تفعل ذله  فهـي قوافهـي الشهعر وموهاريعهاه ف

ل وقوفه و  تفعل ذل  فـي إشو األبـياته فءن ََه األإهرفه إَسها فهـيها بثبهـات األلفهـاته ألنههال 

ا  البوههرة والكوفههة بحههَف األلههف مهها  رؤوس ا َي تـ ثههـيـ  لههها بـالقوافههـي. وقههرْ ذلهه  بعههض قههرل

ـي كـا العرال ب ل فـي قوافـي الشهعر   يع  فـي الوقـف والوصله ااِـ   بأن ذل  غير مو وُ ف

ُون غيرَا ما كـمهمه وْنها بنهـ ا تفعهل ذله  فهـي القوافهـي ط بهـا إلتهـ اا وزن الشهعره بذ لهو لهـم 

تفعل ذل  فـيها لـم يو,ل الشعره ولـيس ذل  كَل  فهـي القهرآنه ألنه    رهي  يضهارَم بلهـ  ذله  

 ب بوير ْلف.فـي القرآنه وقالوا: َال مع ذل  فـي موحف ابد 

وْولـ  القَرا ات فـي ذل  اندي بـالووااله قرا ة ما قرْه بحَف األلف فـي الوصهل والوقهـفه   

ا  الههـ وريا:  ألن ذله  َهو الكههـا الهـ عروف مها كههـا العهراله مهع رهههرة القهرا ة بهَل  فههـي قهرل

ألن ا هة مها ْثبهت الكوفةه والبورة ثم القرا ة بءثبـات األلهف فهـيهال فهـي إالهة الوقهـف والوصهله 

ذله  فهـي إهال الوقهـف ْنه  كهَل  فهـي خاهوط موهاإف الـ س هـ يا. وبذا كانهت الع هة فهـي بثبهـات 

األلف فـي بعض األإوال كون  مثبِا فـي مواإف الـ س ـ ياه فـالوا ب ْن تكون القرا ة فـي كل 

ب قرا ة ذل  ا هـ  األإوال ثابِةه ألن  مثبت فـي مواإفهم. وغير  ائز ْن تكون الع ة الِـي تو 

و هه  مهها الو ههوه فههـي بعههض األإههوال مو ههوُة فههـي إههال ْخههرأه والقههرا ة مخِ فههةه ولههـيس ذلهه  

لقوافـي الشعر بنظيره ألن قوافـي الشعر بنـ ا ت ـح  فـيها األلفـات فـي مواضع الفِـ,ه والـيا  فهـي 

لـم يفعل كهَل  باهل ْن  مواضع الكسره والواو فـي مواضع الضمل ط بـا لِِـ ة الوزنه وْن ذل  لو

 يكون رعرا  سِـحالِ  اا وزن ه و  ري  يضارل تالـي القرآن بلـ  فعل ذل  فـي القرآن.

نَوَن يقول: اند ذل  اخِبر بيـ ان الـ ومنـياه ومهـحلص القهوا واهرف    ََنالَ  اَبَِ وـَي الـَ َومو وقول : 

 الِأويـل. ذكر ما قال ذل :الـ وما ما الـ ناف . وبنـحو ما ق نا فـي ذل  قال َْل 

ـ إدثنـي مـح د با ا روه قال: إدثنا ْبو ااصمه قال: إدثنا ايس  وإدثنـي الـحارثه 21619  

هـَي  ََنالهَ  اَبَِ و قال: إدثنا الـحساه قال: إدثنا ورقا    يعاه اا ابا ْبـي نـاي,ه اا مـااَده قول  

نَوَن قال: مـحووا.  الـَ َومو

لَو   كوا بـالفِنة تـحريكا رديداه وابِ وا وفِنوا.وقول : َوَزَلزو يدا يقول: وإرل َلَزا   َردو  ا زو

َم َمَرٌ : َر ل فـي اإليـ انه وضعف فهـي ااِقهاَُم    ي قَ َوبوهو يَا فـو َو وقول : َوبَذ يقَوَل الـَ نافوقوَن َوالل

ر قوَل معِلب با  قََشير. وبنـحو الَي ق نا فـي بياه: ما وادنا ب ورسول  ب ل َغروراه وذل  فـيـ ا ذَكو

 ذل  قال َْل الِأويـل. ذكر ما قال ذل :

ـ إدثنا ابا إ يده قال: إهدثنا س هـ ةه اها ابها بسهحاقه قهال: ثنهـي يزيهد بها َرومهان َوبَذ 21620  

َ َوَرَسههولَ َ ب ل َغهَرور َم َمهَرٌ : مها َوَاهدَنا ّللال يَا فوهـي قَ َههوبوهو َو ا يقهول: َمعَِلهب بهها يَقَهوَل الهـَ نافوقَوَن َوالله

 قََشيره بذ قال ما قال يوا الـخندق.

ـ إدثنـي مـح د با ا روه قال: إدثنا ْبو ااصمه قال: إدثنا ايس  وإدثنـي الـحارثه 21621  

قال: إدثنا الـحساه قال: إدثنا ورقها    يعهاه اها ابها ْبهـي نهـاي,ه اها مهـااَده قوله  َوبَذ يَقَهوَل 

يَا فوههـي َو ه وتََك لههـَم الههـ ومنون بـالههـح ل  الههـ نافقون واللهه اَل َم َمههَرٌ  قههال: تك لههـ هم بـالنفههـاق يوم هه قَ َههوبوهو

 واإليـ انه قالوا: ََا ما وادنا ب ورسول .

ـ إدثنا بشره قال: إهدثنا يزيهده قهال: إهدثنا سهعيده اها قِهاُةه قوله  َوبَذ يَقهوَل الهـَ نافوقَوَن 21622  

َم َمَر ٌ  ي قَ َوبوهو يَا فـو َو َ َوَرَسولَ َ ب ل َغَرورا قال: قال ذل  َْناس ما الـ نافقـيا: قهد َوالل : ما َوَادَنا ّللال

رنا َاَناه إِـ  ما يسِايع ْإدَنا ْن يبَرز لـحا ِ   كان مـح د يعدَنا فِـ, فـارس والرواه وقد َإوو

 ما وادنا ب ورسول  ب ل غرورا.

ال: قال ابا زيده قال: قال ر ل يهوا األإهزاال ـ إدثنـي يونسه قال: ْخبرنا ابا وَبه ق21623  

لر ل ما صحابة النبـيل ص   ب ا ي  وس م: يها فهـن ْرْيهت بذ يقهول رسهول ب صه   ب ا يه  
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هو »وس م:  هي بوهـيَدو ي نََفسو َو َسهَرأ بََعهدَهَه َوالله َسهَرأ فَهـ كو ََ َهَ  كو ََ ََ  قَـَيَوَر فَهـ قَهـَيَوَر بََعهدَهَه َوبذَا  بذَا 

و  يههـلو ّللال ََ هها فوههـي َسبـو فههأيَا َههَا مهها َههَاه وْإههدَنا   يسههِايع ْن يخههرج يبههول مهها «. لََِههَنفَقَال َكنَوَز

َ َوَرَسهولَ َ ب ل َغهَرورا. فقهال له : كهَبته ألََخبوهَرنل رسهول ب صه   ب ا يه   الـخوفن ما َوَاهدَنا ّللال

فقهال: « مها ق هتن»مه فهأخبرهه فهدااه فقهال: وس م خبركه قال: فأَتـ  رسوَل ب ص   ب ا ي  وسه 

كَاَل ا ـيل يا رسول به ما ق ت ري اه ما خرج ََا مها ف هي قه ل قهال ب: يََح وفَهوَن بهـار مها قهالَواه 

هيرال قهال:  َا َولوـيل َو  نَوو ... إِـ  ب غ َوما لََهَم فـي األََر و مو : فههَا قهول ب»َولَقََد قالَوا َك وـَ ةَ الَكَفرو

َنَكَم نَعََلاَل طائوفَة .  بَن نََعَف َاَا طائوفَةال مو

ـ إدثنا ابا بشاره قال: إدثنا مـح د با خالد با َاثَ ةه قال: إدثنا كثهـير بها ابهد ب بها 21624  

ه قال: ثنهـي ْبهـيه اها ْبهـي ه قهال: خه ل رسهول ب صه   ب ا يه  وسه م  ا رو با اوف الـَ َزنـيل

رت  األإزااله ما ْإ ر الشيخياه طرف بنـي إارثةه إِهـ  ب هغ الهـَ ََاُه ثهم  عهل الـخندق ااا ذَكو

ه وكان ر ـ   ْربعيا ذرااا بـيا كلل اشرةه فـاخِ ف الـ ها رون واألنوار فـي َسَ ـ ان الفـارسيل

 قويلاه فقال األنوار: َسَ ـ ان مناه وقال الـ ها رون: س ـ ان مناه فقال النبـيل ص   ب ا ي  وسه م:

َل البَـَيتو » ََ نلا ْ قال ا رو با اوف: فكنت ْنا وَسَ ـ اَن وَإََيفهةَ بها الـيهـ ان والنلع هاَن «. َسَ ـ اَن مو

ه وسههِةٌ مهها األنوههاره فههـي ْربعههيا ذرااههاه فحفَرنهها تههـحت ُوبههـار إِههـ  ب ونهها  ن الـَ َزنههـيل بهها َمقَههرل

ديدناه وَرهقلت ا هـيناه فق نها: الولَرأه ْخرج ب ما باا الـخندق صخرة بـيضا  مروةه فكسرت إ

يا س ـ انه اَرَق بلهـ  رسهول ب صه   ب ا يه  وسه مه فهأخبره خبهر َهَه الوهخرةه فءمها ْن نعهدل 

انهاه فءن الـ عدل قريبه وبما ْن يأمرنا فـيها بأمرهه فءنا   نـحبل ْن نـااوز َخال . فرقـي َس ـ ان 

ضارال ا ـي  قَبة  تركيةه فقال: يا رسول ب بأبـينا  إِـ  ْتـ  رسول ب ص   ب ا ي  وس م وَو

ْنت وْمناه خر ت صخرة بـيضا  ما باا الـخندقه َمَرَوةه فكسرت إديدناه ورقلت ا ـيناه إِهـ  

ما ياي  منها ق ـيـل و  كثـيره ف رنا فـيها بأمركه فءنها   نهـحبل ْن نهـااوز َخاله . فههب  رسهول 

س ـ ان فـي الـخندقه وَرقوهـينا نهـحا الِسهعة ا هـ  َرهفَة الهـخندقه فأخهَ ب ص   ب ا ي  وس م مع 

َعول مها َس هـ انه فضهرال الوهخرة ضهربة َصهدَاهاه وبََرقهت  رسول ب ص   ب ا ي  وس م الهـ و

منها بََرقة ْضا ت ما بـيا  بِـيهاه يعنـي:  بِـي الـ دينةه إِـ  لكهأن موبهـاإا فهـي  هوف بهـيت 

رسول ب ص   ب ا ي  وس م تكبـير فِـ,ه وكبر الـ س ـ ون. ثهم ضهربها رسهول ب مظ ـمه فكلبر 

ص   ب ا ي  وسه م الثانهـيةه فَوهدَاها وبََرقهت منهها بََرقهة ْضها ت مها بهـيا  بِهـيهاه إِهـ  لكهأن 

موبههـاإا فههـي  ههوف بههـيت مظ ههـمه فكبلههر رسههول ب صهه   ب ا يهه  وسهه م تكبههـير فِههـ,ه وكبههر 

 ـ ونه ثم ضربها رسول ب ص   ب ا ي  وس م الثالثةه فكسرَاه وبََرقَت منها بََرقة ْضا ت الـ س

ما بـيا  بِـيهاه إِـ  لكأن موبـاإا فـي  وف بـيت مظ ـمه فكبر رسول ب ص   ب ا ي  وس م 

قـيه فقال س ـ ان: بأبـي ْنت وْمي يا رس ول به لقد رْيت ري ا تكبـير فِـ,ه ثم ْخَ بـيد َسَ ـ اَن فَرو

ههَل رَْيَِههـَم مهها يقَههوَل »مهها رْيِهه  قهه له فههـالِفت رسههول ب صهه   ب ا يهه  وسهه م بلههـ  القههواه فقههال:  ََ
قَالَوا: نعم يا رسول به بأبـينا ْنت وْمنا وقهد رْينهاك تضهراله فهـيخرج بَهَرق كالهـ وجوه « َسَ ـ اَنن

ي »ه قال: فرْيناك تكبلر فنكبره و  نرأ ري ا غير ذل  َو ي األَولـ ه فبََرَق الل َصدََقَِـَم َضَرَبَت َضَربَِـو

هـالوه فأَخبََرنوهـي َ َبَرائويهـَل  يَرةو َوَمهدَائوَا كَسهَرأه كأنلهها َْنهـيااَل الكو َن َ قََووَر اَلهـحو رْيَِـَمه َْضاَ  لـي مو

َرةٌ َا َـَيهاه ثَمل َضَرَبَت َضرَ  َو ي  ا ِـو ي رَْيَِهـَمه َْضهاَ  لهـي َا َـَي و السلـَا ْنل َْمل َو ي الثلانوهـيَةَه فبَهَرَق الله بَِـو

هـالوه وَْخبََرنوهـي َ َبرائويهـَل َا َهـَي و السلهـَا ْنل  ه كأنلهها َْنهـيااَل الكو واو َا َْر و الهرل َن َ قََووَر الـَحَ رو مو مو

ثَههةَه َوبَههَرَق مو  َرةٌ َا َههـَيهاه ثَههمل َضههَرَبَت َضَربَِوههـي الثلالو َو ِوههـي  هها َنههها َْمل ي رَْيَِههـَمه َْضههاَ َت لههـي مو َو َنههها اللهه

َرةٌ َا َهـَيهاه  َو ِوهـي  ها ـالوه وَْخبََرنوهـي َ َبَرائويهـَل َا َهـَي و السلهـَا ْنل َْمل قََووَر َصَنعاَ ه كأنلها َْنـيااَل الكو

َروا يَبَ لوَهَ  َرواه يَبَ لوََهَم النلَوَره وَْبشو َرواه يَبَ لَوَهَم النَوَره وَْبشو فـاسِبشر الـ س ـ ونه «. َم النلَورَ فأََبشو

وقههالوا: الهههـح د ر مواهههوُ صهههدقه بهههأن وَاهههدَنا النوهههر بعهههد الهههـَحَوره فَابلقهههت األإهههزااله فقهههال 

َ َوَرسهولَ َ... ا َيهةه وقهال الهـ نافقون: ْ  تعابهون.ن يََحهدلثكم ويـ نهـيكم  َََا ما َوَادَنا ّللال الـ س ـ ون 

دكم البـاطله يََخبركم ْنه يرة ومهدائا كسهرأه وْنهها تفَِهـ, لكهمه ويَعو   يبوهر مها يثهراَل قوهور الهـحو

وْنِهههـم تهههـحفرون الهههـخندق مههها الفَهههَرقه و  تسهههِايعون ْن تََبهههرَزوان وَْنهههزل القهههرآن: َوبَذ يَقَهههوَل 

َ َوَرَسولَ َ ب ل َغَرورا. َم َمَرٌ  ما َوَادَنا ّللال ي قَ َوبوهو يَا فـو َو  الـَ نافوقَوَن َوالل
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 14- 13اآلية : 
عَواَ َويََسهَِأَذو  اَل  َ َمقَهاَا لََكهَم فَهاَر و هَل يَثَهرو ََ َ هَنَهَم يَأ َن القول فـي تأويـل قول  تعالـ : ََوبوَذ قَالَت طلائوفَةٌ مل

يدَوَن بو ل فوَرارا     َولَ  َي بوعََوَرةال بون يَرو َو َنَهَم النلبويل يَقَولَوَن بونل بَيَوتَنَا َاَوَرةٌ َوَما  يٌ  مل َم فَرو َو َُخو ََت َا ََيهو

يرا  {. ََا َوَما تَ َبلثَواَ بوَها بو ل يَسو َِنَةَ  َتََو ََا ثَمل َس و َواَ اَلفو َا ََْقَاارو  مل

اَل   َمقهاَا لََكهَم وبذ قهال بعضههم: يها     هَل يَثَهرو ََ هَنَهَم يها ْ يعنـي تعالـ  ذكره بقول : َوبَذ قالََت طائوفَهةٌ مو

ر ه فـيقال: بن مدينة رسهول ب صه   ب ا يه  وسه م فهـي ناإيهة مها َْل يثراله ويثرال: اسم ْ

عَوا»يثرال. وقول :  بفِـ, الـ يهـم مها مقهاا. يقهول:   مكهان لكهمه تقومهون فهـي ه «   َمقاَا لََكَم فـاَر و

 ك ا قال الشاار:

افَقـيدَ بلـ  الـَ قاَمةو   يََراَا   يل ما وَْيلَ  كاَن َررل  فأيـل

عَوا يقهول: فهـار عوا بلهـ  منهازلكم ْمهرَم بهـالهرال مها اسهكر رسهول ب صه   ب قول  فهـارَ     و

ا ي  وس م والفرار من ه وترك رسول ب ص   ب ا ي  وس م. وقـيـل: بن ذل  ما قـيـل ْوس بها 

 قـيظي وما وافق  ا ـ  رْي . ذكر ما قال ذل :

بها بسهحاقه قهال: ثنهـي يزيهده بها رومهان َوبَذ ـ إدثنا ابا إ يده قال: إدثنا س ـ ةه اها ا21625  

الو... بلـ  فوَرارا يقول: ْوس با قـيظيه وما كان ا ـ  ذله  مها رْيه   َل يَثَرو ََ َنَهَم يا ْ قالََت طائوفَةٌ مو

بهـ عن :   موضهع قهـياا لكهمه وَهي «   َمقاَا لََكمَ »ما قوم . والقرا ة ا ـ  فِـ, الـ يـم ما قول : 

ا  ا هـيها. وذَكهر اها ْبهـي ابهد  القرا ة الِـي   ْسِـايز القرا ة بخـفهاه إل  اع الـحاة ما القهرل

 الرإ ا الس ـ ي ْن  قرْ ذل :   َمقاَا لََكَم بضم الـ يـمه يعنـي:   بقامة لكم.

هَي بوعَهوَ    َو يل يَقَولَوَن بنل بَـيَوتَنا َاَوَرةٌ َومها  َنَهَم النلبـو يٌ  مو َن فَرو َرةال يقهول تعالهـ  ذكهره: وقول : َويََسِأذو

ويسِأذن بعضهم رسول ب ص   ب ا ي  وس م فهـي اإلذن بهـا نوراف انه  بلهـ  منزله ه ولكنه  

يريد الفرار والهرال ما اسكر رسول ب صه   ب ا يه  وسه م. وبنهـحو الهَي ق نها فهـي ذله  قهال 

 َْل الِأويـل. ذكر ما قال ذل :

ال: ثنـي ْبـيه قال: ثنـي ا يه قال: ثنـي ْبـيه اا ْبـي ه اا ـ إدثنـي مـح د با سعده ق21626  

... بلهـ  قوله  ب ل فوهَرارا قهال: َهم بنهو إارثهةه قهالوا:  هَنَهَم النلبوهـيل يهٌ  مو َن فَرو ابا ابـاسه قول : َويََسِأَذو

 بـيوتنا مخـ ـية نـخش  ا ـيها السرق.

قال: إدثنا ايس  وإدثنـي الـحارثه  ـ إدثنـي مـح د با ا روه قال: إدثنا ْبو ااصمه21627  

قال: إدثنا الـحساه قال: إدثنا ورقا    يعاه اا ابا ْبهـي نهـاي,ه اها مهـااَده قوله : بنل بَهـيَوتَنا 

 َاَوَرةٌ قال: نـخش  ا ـيها السرق.

هنَ 21628   يهٌ  مو َن فَرو َهَم ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سهعيده اها قِهاُةه قوله : َويََسهِأذو

اقه  ه وبنا نـخاف ا هـيها السهرل َي بعََوَرةال وبنها مـ ا يـ ـي العدول َو يل يَقَولَوَن بنل بَـيَوتَنا َاَوَرةٌ َوما  النلبـو

يدَوَن ب ل فوَرارا يقول: بنـ ا كان  اه قال ب: بَن يَرو فبع  النبـيل ص   ب ا ي  وس مه فـ ياد بها ادول

 َوَرةٌ بنـ ا كان يريدون بَل  الفرار.قولهم ذل  بنل بَـيَوتَنا اَ 

ـ إدثنا مـح د با سنان القزازه قال: إدثنا ابـيد ب با إ رانه قال: إهدثنا ابهد السهـا 21629  

َي بوعََوَرةال قال: ضائعة. َو  با ردلاُ ْبو طالوت اا ْبـي  فـي ََه ا َية بنل بَـيَوتَنا َاَوَرةٌه َوما 

ـ ََت اَ    َا يقول: ولو ُخـ ت الـ دينة ا ـ  َو   القائ ـيا بنل بَـيَوتَنا وقول : َولََو َُخو َا َْقاارو َم مو  َـَيهو

َاَوَرةٌ ما ْقاارَاه يعنـي: ما  وانبها ونواإيهاه واإدَا: قاهره وفهـيها لوهة ْخهرأ: قَِهره وْقِهار 

 ومن  قول الرا ز:

ا   ال قَََِرَك األَررل  بَن رو ََت َْن تدَا ْو تـ رافََوللهو

َِنَهةَ يقهول: ثهم سه  وا الر هوع مها اإليهـ ان بلهـ  الشهرك  َتََوَها يقهول: لفع هوا    وقول : ثَمل َس و َوا الفو

هيرا يقهول: ومها اإِبسهوا اها ب هابِهم  ور عوا اا اإلسـا وْرركوا. وقول : َوما تَ َبلثَوا بهها ب ل يَسو

َي ق نها فهـي ذله  قهال َْهل الِأويهـل. بلـ  الشرك ب ل يسيرا ق ـيـ ه وألسراوا بلهـ  ذله . وبنهـحو اله

 ذكر ما قال ذل :
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ههَا 21630   َم مو ههـ ََت َا َههـَيهو ـهه إههدثنا بشههره قههال: إههدثنا يزيههده قههال: إههدثنا سههعيده اهها قِههاُة َولَههَو َُخو

َِنَههةَ: ْي الشههرك  َتََوَهها يقههول:  َْقاارَهها ْي لههو ُخههـل ا ههـيهم مهها نههواإي الههـ دينة ثَههمل َسهه و َوا الفو

يرا يقول: ب ل ْااوه طيبة ب  ْنفسهم ما يحِبسون . ألااوَاه َوما  تَ َبلثَوا بوها ب ل يَسو

َم 21631   هـ ََت َا َهـَيهو ـ إدثنـي يونسه قال: ْخبرنا ابا وَبه قال: قال ابا زيده فـي قوله  َولَهَو َُخو

َِنَهةَ  َا يقول: لو ُخـ ت الـ دينة ا ـيهم ما نواإيها ثَمل َسه و َوا الفو َا َْقاارو  َتََوَها سه  وا ْن يكفهروا مو

لكفروا قال: وَهو   الهـ نافقون لهو ُخهـ ت ا هـيهم الهـايو ه والهَيا يريهدون قِهالهم ثهم سه  وا ْن 

ههَا القََِههلو ْي الكفههر يقههول:  َِنَههةَ َْرههدل مو يكفههروا لكفههروا قههال: والفِنههة: الكفههره وَههي الِههـي يقههول ب الفو

 ا ـيها ما النفـاق ا ـ  ْن يكفروا ب .يح  هم الـخوف منهمه وخب  الفِنة الِـي َم 

ا  مكههة:    ا  الههـ دينة وبعههض قههرل ا  فههـي قههرا ة قولهه :  َتََوَهها فقههرْ ذلهه  اامههة قههرل واخِ فههت القههرل

ا  الكوفهة والبوهرة: «  ََ تََوَا» بقور األلفه بـ عن   ا وَا. وقرْه بعهض الـ كيهـيا واامهة قهرل

قول : ثهم سه  وا الفِنهة وقهالوا: بذا كهان سهوال كهان بااها ه  َتََوَا بـ دل األلفه بـ عن : ألااوَاه ل

 والـ دل ْااب القرا تـيا بلـيل لـ ا ذكرته وبن كانت األخرأ  ائزة.

 

 15اآلية : 
و  َُبَهاَر َوَكهاَن َاَههدَ ّللال ها قََبهَل  َ يََوللهوَن األ َ مو ََهدَواَ ّللال القول فـي تأويـل قول  تعالهـ : ََولَقَهَد َكهانَواَ َاا

 َس َو   {.مَ 

يقههول تعالههـ  ذكههره: ولقههد كههان َههو   الههَيا يسههِأذنون رسههول ب صهه   ب ا يهه  وسهه م فههـي    

َم األُبهـاره  ا نوراف ان ه ويقولون بن بـيوتنا اورةه ااَدوا ب ما قبل ذل ه بن   يولوا اهدول

و بن لقههولهم فههـي مشهههد لرسههول ب صهه   ب ا يهه  وسهه م معهههمه ف هها ْوفههوا بع هههدَم وكههاَن َاَهههد ّللال

َمَس َو   يقول: فـيسأل ب ذل  ما ْاااه بياه مها نفسه . وذَكهر ْن ذله  نهزل فهـي بنهـي إارثهة لهـ ا 

 كان ما فع هم فـي الـخندق بعد الَي كان منهم بأَإد. ذكر ما قال ذل :

ا رومهان َولَقَهَد ـ إدثنا ابا إ يده قال: إدثنا س ـ ةه اا ابها بسهحاقه قهال: ثنهـي يزيهد به21632  

و َمَسه َو   وَهم بنهو إارثهةه وَهم الهَيا  َُبهـاَره وكهاَن َاَههدَ ّللال َا قََبهَل   يََوللهوَن األَ َ مو ََدَوا ّللال كانَوا اا

ها بهـالفشل يهوا َْإهده ثهم ااَهدوا ب   يعهوُون  وا ْن يفشه وا يهوا َْإهد مهع بنهـي س هـ ة إهيا َ ل َ ل

 وه ما ْنفسهم.لـ ث هاه فَكر ب لهم الَي ْاا

  21633 َ ََهدَوا ّللال ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اها قِهاُةه قوله  َولَقَهَد كهانَوا اا

و َمَسه َو   قهال: كهان نهاس غهابوا اها وقعهة بهدره ورْوا مها  َُبـاَر وكاَن َاَههدَ ّللال َا قََبَل   يََوللوَن األ مو

ه فسهاق ب ذله  ْاا  ب ْصحاال بدر ما الكرامة وا لفضيـ ةه فقالوا: ل ا ْرهدنا ب قِها   لنقهات ال

 بلـيهم إِـ  كان فـي ناإية الـ دينة.

 17-16اآلية : 
َا اَلَ َوتو َْوو اَلقََِلو َوبوذا   ل تََ ِل  عَهوَن القول فـي تأويـل قول  تعالـ : َقَل للا يَنفَعََكَم اَلفوَراَر بون فََرَرتََم مل

هدَوَن بو ل قَ وي و بوَن ََْراَُ بوَكَم َسهَو ا  ََْو ََْراَُ بوَكهَم َرَإَ هة  َو َ يَاو َا ّللال َ َكَم مل ي يََعوو َو لََههَم ـ     قََل َما ذَا الل

يرا  {. يلا  َو َ نَوو و َولو ا َُونو ّللال  مل

يسهِأذنوك فهـي يقول تعالـ  ذكره لنبـي  مـح د ص   ب ا ي  وس م: قََل يها مهـح د لههو   الهَيا    

ههَا الههـَ َوتو ْوو القََِههل  ههَراَر بَن فََرَرتَههـَم مو ا نوههراف انهه  ويقولههون بن بههـيوتنا اههورة: لَههَا يَههَنفَعََكَم الفو

يقول: ألن ذل ه ْو ما كِب ب منه ا واصل بلـيكم بكل إهاله كرَِهـم ْو ْإببِهـم. وبذا   تَهـَ ِلعَوَن 

لـ وت ْو القِل لهـم يهزُ فهراركم ذله  فهـي ْا هاركم وآ هالكمه بهل ب ل قَ وـيـ  يقول: وبذا فررتـم ما ا

بنـ ا تـ ِعون فـي ََه الدنـيا بلـ  الوقت الَي كِب لكمه ثهم يأتهـيكم مها كِهب لكهم وا هـيكم. وبنهـحو 

 الَي ق نا فـي ذل  قال َْل الِأويـل. ذكر ما قال ذل :

ههَراَر بَن  ـهه إههدثنا بشههره قههال: إههدثنا يزيههده قههال: إههدثنا سههعيده21634   اهها قِههاُة قَههَل لَههَا يَههَنفَعََكَم الفو

ه َوبذا   تَـَ ِلعَوَن ب ل قَ وـيـ  وبنـ ا الدنـيا ك ها ق ـيـل.  فََرَرتَـَم مَا الـَ َوتو ْوو القََِلو
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ـ إدثنا ْبو َكَريبه قال: إدثنا ابا يـ انه اا سفـيانه اا منووره اا ْبـي رزياه اا 21635  

 ذا   تَـَ ِلعَوَن ب ل قَ وـيـ  قال: بلـ  آ الهم.ربـيع با خيثم َوب

إدثنا ابا بشاره قال: إدثنا ابد الرإ اه قال: إدثنا سفـيانه اا منووره اا ْبـي رزياه اا    

 ربـيع با خيثم َوبذا   تَـَ ِلعَوَن ب ل قَ وـيـ  قال: ما بـينهم وبـيا األ ل.

بد الرإ ا قا : إدثنا سفـيانه اا منووره اا األا شه إدثنا ابا بشاره قال: إدثنا يحي  وا   

 اا ْبـي رزياه اا الربـيع با خيثم مث  ه ب ل ْن  قال: ما بـينهم وبـيا آ الهم.

ـ إدثنا ابا الـ ثن ه قال: إدثنا مـح د بها  عفهره قهال: إهدثنا رهعبةه اها منوهوره اها 21636  

َكوا قَ هـيـ  َوَلهـيََبكوا َكثوهـيرا قهال: لهـيضحكوا فهـي الدنهـيا ْبـي رزياه ْن  قال فهـي َهَه ا َيهة فََ هـيََضحَ 

هـيـ  قهال: بلهـ  آ هالهم.  ق ـيـ ه ولـيبكوا فـي النار كثـيرا. وقال فـي ََه ا َية: َوبذا   تَهـَ ِلعَوَن ب ل قَ و

 ْإد ََيا الـحديثـيا رفع  بلـ  ربـيع با خيثم.

ا األا هشه اها ْبهـي رزيهاه اها الربهـيع بها خيهثم َوبذَا   إدثنا ابا وكيعه قال: ثنـي ْبهـيه اه   

تَـَ ِلعَوَن ب ل قَ وـيـ  قال: األ ل. ورفع قول  تَـَ ِلعَوَن ولـم ينوب بهءذن ل هواو الِهـي معههاه وذله  ْنه  

وا   يهـ ِلعون ب ل ق هـيـ  « بذا»بذا كان قب ها واوه كان معن    الِأخير بعد الفعله كأن  قـيـل: ولهو فهرل

ل الكـا.  بذاه وقد يَنوب بها ْإياناه وبن كان معها واوه ألن الفعل مِروكه فكأنها ألول

و بَن َْراَُ بوَكَم َسو ا َْو َْراَُ بوَكهَم َرَإَ هة  يقهول تعالهـ  ذكهره:    َا ّللال َ َكَم مو ي يََعوو َو وقول  قََل َمَا ذَا الل

ـيوتنا اهورة َربههـا مها القِههل: مها ذا الههَي قهل يهها مهـح د لهههو   الهَيا يسههِأذنون  ويقولهون: بن بهه

يههـ نعكم مهها ب بن َههو ْراُ بكههم سههو ا فههـي ْنفسههكمه مهها قِههل ْو بههـ  ْو غيههر ذلهه ه ْو اافههـية 

 وسـمةن وَل ما يكون بكم فـي ْنفسكم ما سو  ْو رإ ة ب ل ما قوبَ  ن ك ا:

ثنـي يزيد با رومهان قَهَل َمهَا  ـ إدثنا ابا إ يده قال: إدثنا س ـ ةه اا ابا بسحاقه قال:21637  

و بَن َْراَُ بوَكَم َسو ا َْو َْراَُ بوَكَم َرَإَ ة  ْي ْن  لـيس األمر ب ل ما قضيت. َا ّللال َ َكَم مو ي يََعوو َو  ذَا الل

هههيرا يقهههول تعالهههـ  ذكهههره: و  ياهههد َهههو      هههـيلا َو  نَوو و َولو هههَا َُونو ّللال هههدَوَن لََههههَم مو وقولههه : َو  يَاو

نافقون بن ْراُ ب بهههم سههو ا فههـي ْنفسهههم وْمههوالهم مهها ُون ب ولههـيا يـ ههـيهم بـالكفههـاية و  الههـ 

 نويرا ينورَم ما ب فـيدفع انهم ما ْراُ ب بهم ما سو  ذل .

 

 19- 18اآلية : 
نَكَم َواَلقَهائو وي قويَا مو َ اَلَ عَول ََ َهمل بولََينَها َو َ يَهأَتَوَن القول فـي تأويـل قول  تعالـ : َقََد يََع ََم ّللال َم  َخهَوانوهو َا إلو

ة  َا ََيَكَم فَءوذَا َ اَ  اَلَخَوَف َرََْيََِهَم يَنَظهَروَن بولََيهَ  تَهدوَر ََْايَهنََهَم  حل ي يََوَشهَ  اَلبَأََس بو ل قَ ويـ     َْرو َو َكالله

َََب اَلَخَوَف َس َقَوَكَم بو  َا اَلَ َوتو فَءوذَا ذَ نَهواَ فَهأََإبََ  َا ََي و مو ة  َا َ  اَلَخَيرو َْولَهـَ وَ  لَهَم يََومو حل اُل َْرو دَا نَةال إو أََلسو

يرا  {. و يَسو َ ََْاَ الََهَم َوَكاَن ذَلوَ  َا َ  ّللال  ّللال

قون النهاس مهنكم اها رسهول ب صه   ب ا يه  وسه م     يقول تعالـ  ذكره: قد يع ـم ب الَيا يعول

هـيَا فـيودلونهم انه ه واه ا رههوُ الهـحرال معه ه نفهـاقا مهنهمه وتهـخَيـ  اها اإلسهـا وَْ ه  والقائو و

ََ َـمل بلَـَينا: ْي تعالوا بلـيناه وُاوا مـح داه فهـ تشههدوا معه  مشههدهه فءنها نهـخاف ا هـيكم  َم  إلَخَوانوهو

ههـيـ  يقههول: و  يشهههدون الههـحرال وا لقِههال بن رهههدوا ب ل الهههـك بهـكهه . َو  يَههأَتَوَن البههأََس ب ل قَ و

تعَيراه وُفعا اا ْنفسهم الـ ومنـيا. وبنـحو الَي ق نها فهـي ذله  قهال َْهل الِأويهـل. ذكهر مها قهال 

 ذل :

قوهـيَا 21638   َ الـَ عَول ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قِهاُةه قوله  قَهَد يََع َهـَم ّللال

ههـيَا إلَخههَوانوهو  ههَنَكَم والقائو و َم قههال: َههو   نههاس مهها الـ نافقههـيا كههانوا يقولههون إلخههوانهم: مهها مههـح د مو

وْصحاب  ب ل ْك ة رْسه ولو كهانوا لهـح ا  لهِه هم ْبهو سفهـيان وْصهحاب ه ُاهوا َهَا الر هل فءنه  

 َال .

 وقول : َو  يَأَتَوَن البأََس ب ل قَ وـيـ : ْي   يشهدون القِاله يويبون ان .  

با إ يده قال: إهدثنا س هـ ةه اها ابها بسهحاقه قهال: إهدثنا يزيهد بها رومهان قَهَد ـ إدثنا ا21639  

ََ َههـمل بلَههـَيناه َو  يَههأَتَوَن البههأَ  َم  ههـيَا إلَخههَوانوهو ههَنَكَم: ْي َْههل النفههـاق َوالقائو و قوههـيَا مو َ الـَ عَول َس ب ل يََع َههـَم ّللال

 قَ وـيـ : ْي ب ل ُفعا وتعَيرا.
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َ ـهه إدثنههـي يههون21640   سه قههال: ْخبرنهها ابهها وَههبه قههال: قههال ابهها زيههده فههـي قولهه  قَههَد يََع َههـَم ّللال

َم... بلـ  آخر ا َيةه قال: ََا يوا األإزااله انورف ر ل ما  َنَكَمه والقائو وـيَا إلَخَوانوهو يَا مو قـو الـَ عَول

قال ل : ْنت َهنا اند رسول ب ص   ب ا ي  وس مه فو د ْخاه بـيا يدي  روا  ورغيف ونبـيَه ف

فـي الشوا  والرغيف والنبـيَه ورسول ب ص   ب ا ي  وس م بـيا الرماح والسيوفن فقال: َ ـمل 

بلـ  ََاه فقد ب غ ب  وبواإب ه والَي يح ف ب    يسِقب ها مـح د ْبداه فقال: كَبت والَي يح ف 

يل ص   ب ا ي  وس م ْمهرك قهال: وذَهب ب  قاله وكان ْخاه ما ْبـي  وْمل : ْما وب ألخبرنل النبـ

بلـ  رسول ب ص   ب ا ي  وس م لـيخبره قال: فو ده قد نزل  برائيهـل ا هـي  السهـا بخبهره قَهَد 

ََ َـمل بلَـَيناه َو  يَأَتَون البأََس قَ وـيـ . َم  َنَكَم والقائو وـيَا إلَخَوانوهو يا مو قـو َ الـَ عَول  يََع َـَم ّللال

ة  َا َـَيَكَم اخِ ف َْل الِأويـل فـي الـ عن  الَي وصف ب به  َهو   الـ نافقهـياه فهـي وقول   حل   ْرو

ه فقال بعضهم: وصفهم بـالشل,ل ا ـيهم فـي الونـيـ ة. ذكر ما قال ذل :  ََا الـ وضع ما الش,ل

ة  َا َ 21641   حل  ـَيَكَم فـي الونـيـ ة.ـ إدثنـي بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قِاُة ْرو

 وقال آخرون: بل وصفهم بـالش,ل ا ـيهم بـالـخير. ذكر ما قال ذل :  

ـ إدثنـي مـح د با ا روه قال: إدثنا ْبو ااصمه قال: ثنـي ايسه  وإدثنهـي الهـحارثه 21642  

ة  َا َهـ هحل َيَكَم قهال: قال: إدثنا الـحساه قال: إدثنا ورقا    يعاه اا ابا ْبـي نـاي,ه اا مـااَد ْرو

 بـالـخيره الـ نافقون. وقال غيره: معناه: ْرحة ا ـيكم بـالنفقة ا ـ  ضعفـا  الـ ومنـيا منكم.

ه    والوواال ما القول فـي ذل  اندي ْن يقهال: بن ب وصهف َهو   الـ نافقهـيا بـالهـابا والشله,ل

ه بـ عن  ُون معن ه فههم ك ها وصهفهم  ب به  ْرهحة ا هـ  ولـم يخَوص وصفهم ما معانـي الش,ل

الـ ومنـيا بـالونـيـ ة والـخير والنفقة فـي سبـيـل به ا ـ  َْهل مسهكنة الـ س هـ يا. ونوهب قوله  

ة  َا َـَيَكَم ا ـ  الـحال ما ذكر ا سم الَي فهـي قوله  َو  يهأَتَوَن البهأََسه كأنه  قـيهـل: َهم  بنها   حل ْرو

َ اند البأسه ْرحا  اند قََسم الونـيـ ةه بـال ونـيـ ة. وقد يحِـ ل ْن يكون قََاعا ما قول : قََد يََع َهـَم ّللال

ون اند الفِـ,  حل قون الناس ا ـ  القِاله ويَشو َنَكَم فـيكون تأويـ  : قد يع ـم ب الَيا يعول يَا مو قـو الـَ عَول

ووصفهم  لل بـالونـيـ ة. وياوز ْن يكون ْيضا قََاعا ما قول : َ ـم بلـينا ْرحةه وَم َكَا ْرحة. 

َوا. ك ا:  ثناؤه بـ ا وصفهم ما الش,ل ا ـ  الـ ومنـياه لوـ ا فـي ْنفسهم لهم ما العداوة والضل

ة  21643   هحل ـ إدثنا ابا إ يده قال: إدثنا س ـ ةه اا ابا بسحاقه قال: ثنهـي يزيهد بها َرومهان ْرو

َوا الَي فـي ْنفسهم.  َا َـَيَكَم ْي ل ضل

هَا الهـَ َوتو يقهول تعالهـ  ذكهره: فهءذا إضهر البهأَسه و ها  وقول : فءذَا  اَ  الـخَ    َوَف... بلـ  قول  مو

القِاله خافوا الهـك والقََِله رْيِهم يها مهـح د ينظهرون بلهـي  لوهواذا به ه تَهدَور ْايهنهمه خوفهـا مها 

هَا الهـَ َوتو يقهول: كهدََوران اهيا الهَي يَوَ  ي يََوَشه  َا َهـَي و مو َو َشه  ا هـي  مها القِله وفهرارا منه . كالله

 . اُل هدا هنَةال إو َََب الـَخَوَف يقول: فءذا انقاعهت الهـحراَل واط هأنوا َسه َقَوَكَم بأَلسو الـ وت النازل ب  فءذَا ذَ

 وبنـحو الَي ق نا فـي ذل  قال َْل الِأويـل. ذكر ما قال ذل :

َوَف رَْيهََِهَم ـ إهدثنا بشهره قهال: إهدثنا يزيهده قهال: إهدثنا سهعيده اها قِهاُة فهءذَا  هاَ  الهـخَ 21644  

 يََنَظَروَن بلَـَيَ  تَدَوَر َْايَنََهَم ما الـخوف.

ـ إدثنا ابا إ يده قال: إدثنا س ـ ةه اا ابا بسحاقه قال: ثنـي يزيد با رومان فءذَا  اَ  21645  

ي يََوَشه  َا َهـَي و مهَا الهـ َو : ْي باظامها وفَرقها الـَخَوَف رَْيََِهَم يََنَظهَروَن بلَهـَيَ  تَهدَوَر َْايَهنََهَم كالله َ َوتو

 من .

ال    بة. ويقال ل ر هل الهـخايب الهَلرو . فءن  يقول: َاضلوكم بألسنة ذَرو اُل دا وْما قول  َس َقَوَكَم بأَلسنَةال إو

َو َ ه وخايب َسـلق وَصـلق. َس َ  ومو  ال سان: خايب مو

افقهـيا ْنههم يََسه َقون وقد اخِ ف َْل الِأويـل فـي الـ عن  الهَي وصهف تعالهـ  ذكهره َهو   الـ ن  

الـ ومنـيا ب ه فقال بعضههم: ذله  َسهَ قَهم بيهاَم انهد الونـيهـ ةه بهـ سألِهم القََسهَم لههم. ذكهر مها قهال 

 ذل :

ََهَب الهـَخَوَف َسه َقَوَكَم 21646   ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قهال: إهدثنا سهعيده اها قِهاُة فهءذَا ذَ

اُل ْما اند الونـيـ ة دا نَةال إو ههدنا معكهم. بأَلسو ه فأره,ل قهواه وْسهوْ َمقاَسهَ ة: ْاَاونها ْاَاونهاه فءنها قهد رو

.  وْما اند البأس فأ با قواه وْخَل  ل ـح ل
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 وقال آخرون: بل ذل  َسَ قََهَم بياَم بـاألذَأ. ذكر ذل  اا ابا ابـاس:  

ه اها ا21647   ه قال: إدثنا ْبو صالـ,ه قال: ثنـي معاويهةه اها ا هـيل بها ابهـاسه ـ إدثنـي ا ـيل

اُل قال: اسِقب وكم. دا نَةال إو  قول  َس َقَوَكم بأَلسو

اُل قهال: 21648   هدا هنَةال إو ـ إدثنـي يونسه قهال: ْخبرنها ابها وَهبه قهال: قهال ابها زيهد َسه َقَوَكَم بأَلسو

 َك ـل وكم.

 وقال آخرون: بل معن  ذله : ْنههم يََسه َقونهم مها القهول بهـ ا تَهـحبونه نفهـاقا مهنهم. ذكهر مها قهال  

 ذل :

ـ إدثنا ابا إ يده قال: إدثنا س هـ ةه اها ابها بسهحاقه قهال: ثنهـي يزيهد بها َرومهان فهءذَا 21649  

اُل فهـي القهول بهـ ا تهـحبونه ألنههم   ير هون آخهرةه و  تَهـحَ  هم  هدَا نَةال إو َََب الـَخَوَف َس َقَوَكَم بأَلسو ذَ

َسبةه فهم يهابون الـ وت َيبة ما   ير و ما بعده.  إو

ة  َا هـ  وْر   هحل اُل ْرو هدَا هنَةال إو ب  ََه األقوال بـ ا ُلل ا ـي   اَر الِنزيـل قهول مها قهال َسه َقَوَكَم بأَلسو

الـَخَيرو فأخبر ْن َسَ قََهَم الـ س ـ يا َرَحا منهم ا ـ  الونـيـ ة والـخيره ف ع وا بذ كان ذل  كَل ه ْن 

ُخـل فـي ذل  قول مها قهال: معنه  ذله :  ذل  لا ب الونـيـ ة. وبذا كان ذل  منهم لا ب الونـيـ ةه

 َس َقوكم بـاألذأه ألن فع هم ذل  كَل ه   ر ل ْن  ل ـ ومنـيا ْذأ.

ة ا هـ  الونـيهـ ةه بذا  فهر الهـ ومنون. وقوله : لَهـَم يََومنَهوا    ة  َا ـ  الـَخَيرو يقول: ْرهحل حل وقول : ْرو

َ ْا ههالََهَم يقههول تعالههـ  ذكههره: َههو   ا لههَيا وصههفَت لهه  صههفِهم فههـي َههَه ا َيههاته لههـم فههأَإبََ  ّللال

يودلقوا ب ورسول ه ولكنهم َْل كفر ونوفـاق. فأإب  ب ْا الهم يقول: فأذَب ب ْ هوَر ْا هالهم 

َف بهَه الوفة كان بََدريلاه فأإب  ب ا   . ذكر ما قال ذل :  وْبا َها. وذَكر ْن الَي َوصو

َ ْا هالََهَم ـ إدثنـي يونسه قال: ْخبر21650   نا ابا وَبه قال: قال ابا زيده فهـي قوله  فَهأََإبََ  ّللال

َ ْا هالََهَم: ْإهب   يرا قال: فحدثنـي ْبـي ْن  كهان بهدرياه وْن قوله : َْإهبََ  ّللال و يَسو وكاَن ذلَ  ا ـ  ّللال

 ب ا    يوا بدر.

يرا يقول تعالـ  ذكره: وكان    و يَسو بإبـاط ا  هم الَي كانوا ا  هوا قبهل وقول : وكاَن ذلَ  ا ـ  ّللال

 ارتداَُم ونفـاقهم ا ـ  ب يسيرا.

 

 20اآلية : 
ََبَواَ َوبون يَهأَتو األَإهَزااَل يَهَوُلواَ لَهَو َْنلَههَم  ََ القول فـي تأويـل قوله  تعالهـ : َيََحَسهبَوَن األَإهَزااَل لَهَم يَه

ا قَاتَ ََواَ بو ل قَ ويـ  {.بَاَُوَن فوي األَاَراالو يََسأَلَوَن َاَا َْنبَائوَكَم وَ   لََو َكانَواَ فويَكَم مل

 يقول تعالـ  ذكره: يحسب َو   الـ نافقون األإزااله وَم قريش وغافـان. ك ا:   

ـهه إههدثنا ابهها إ يههده قههال: إههدثنا س ههـ ةه اهها ابهها بسههحاقه قههال: ثنههـي يزيههد بهها رومههان 21651  

ََبَوا قريش ََ  وغافـان. يََحَسبَوَن األَإَزااَل لَـَم يَ

ََ عا منهم. وبنـحو الَي ق نها    ََبَوا يقول: لـم ينورفواه وبن كانوا قد انورفوا  بنا و ََ وقول : لَـَم يَ

 فـي ذل  قال َْل الِأويـل. ذكر ما قال ذل :

ـ إدثنـي مـح د با ا روه قال: إدثنا ْبو ااصمه قال: إدثنا ايس  وإدثنـي الـحارثه 21652  

قال: إدثنا ورقا    يعهاه اها ابها ْبهـي نهـاي,ه اها مهـااَده قوله : يََحَسهبَوَن  قال: إدثنا الـحساه

ََبَوا قال: يحسبونهم قريبـا. ََ  األَإَزااَل لَـَم يَ

ََبَوا َوُلوا لَهَو »وذَكر ْن ذل  فـي قرا ة ابد ب:    ََ َََم لَـَم يَ ََبَواه فءذَا َوَ دَو يََحَسبَوَن األَإَزااَل قََد ذَ

ي األَاَراالو ْنلَهَم بـاَُ   «.وَن فـو

وقولهه : َوبَن يَههأَتو األَإههَزااَل يَههَوُلوا لَههَو ْنَهههَم بههـاَُوَن فوههـي األَاههراالو يقههول تعالههـ  ذكههره: وبن يههأت   

الـ ومنـيا األإزاال وَم الـا ااة: واإدَم إزال يََوُلوا يقول: يِـ نوا ما الهـخوف والهـابا ْنههم 

ما القِل. وذل  ْن قول : لََو ْنلَهَم بـاَُوَن فوهـي األَاهَراالو غيب انكم فـي البـاُية مع األاراال خوفـا 

ه  تقول: قد بدا فـن بذا صهار فهـي البهدو فههو يبهدوه وَهو بهـاُ وْمها األاهراال: فهءنهم   هع ْارابهـيل

ه وبنـ ا قـيـل ْارابـيل ألَل البدوه فرقا بـيا َْل البواُي واألموهاره فاعهل  وواإد العرال اربـيل

 لبـاُيةه والعرال ألَل الـ ور.األاراال ألَل ا
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وقول : يَسأَلَوَن َاَا َْنبـائوَكَم يقول: يسِـخبر َو   الـ نافقون ْيها الـ ومنون النهاس اها ْنبهـائكمه   

يعنـي اها ْخبهـاركم بـالبهـاُيةه َهل َ ه  مهـح د وْصهحاب ن نقهول: يِهـ نون ْن يسه عوا ْخبهـاركم 

ههـيـ  يقههول تعالههـ  ذكههره بهـككههمه ْن   يشهههدوا معكههم مشههاَدكم. َولَهه َو كههانَوا فوههـيَكَم مهها قههاتَ َوا ب ل قَ و

ل ـ ومنـيا: ولو كانوا ْيضا فهـيكم مها نفعهوكمه ومها قهات وا الهـ شركيا ب ل ق هـيـ . يقهول: ب ل تعهَيراه 

ألنهم   يقات ونهم إسبة و  ر ا  ثواال. وبنـحو الَي ق نا فـي ذل  قال َْل الِأويـل. ذكر ما قال 

 ل :ذ

ـ إدثنـي مـح د با ا روه قال: إدثنا ْبو ااصمه قال: إدثنا ايس  وإدثنـي الـحارثه 21653  

قال: إدثنا الـحساه قال: إدثنا ورقا    يعاه اا ابا ْبـي نـاي,ه اا مهـااَده قوله  يَسهألَوَن َاهَا 

ا  األموار   يعا سوأ ااصم الـاحدري: يَ  سأَلَوَن َاَا َْنبـائوَكَم َْنبـائوَكَم قال: ْخبـاركم. وقرْت قرل

بههـ عن : يسههألون مهها قههدا ا ههـيهم مهها النههاس اهها ْنبههـا  اسههكركم وْخبههـاركمه وذكههر اهها ااصههم 

بِشهديد السهياه بهـ عن : يِسها لون: ْي يسهأل بعضههم « يَسلهاَ لونَ »الـاحدري ْن  كهان يقهرْ ذله : 

 بعضا اا ذل .

ا  ا   ا  ا ـي .والوواال ما القول فـي ذل  اندنا ما ا ـي  قرل  ألمواره إل  اع الـحاة ما القرل

 22- 21اآلية : 
َ َواَليَهَواَ  و ََْسَوةٌ َإَسنَةٌ للَ ها َكهاَن يََرَ هو ّللال  القول فـي تأويـل قول  تعالـ : َللقََد َكاَن لََكَم فوي َرَسولو ّللال

نَوَن األَإَزا ا َرَْأ اَلَ َومو َ َكثويرا     َولَ ل َر َوذََكَر ّللال َ َوَرَسهولَ َ َوَصهدََق ا َخو هـَََا َمها َوَاهدَنَا ّللال ََ اَل قَهالَواَ 

َََم بو ل بويَ انا  َوتََس وي ا  {. َ َوَرَسولَ َ َوَما َزاَُ  ّللال

ا  األموار:     ا  فـي قرا ة قول : ََْسَوةٌ فقرْ ذل  اامة قرل بكسر األلفه خهـ « بَسَوةٌ »اخِ فت القرل

: ََْسَوةٌ. وكان يحيه  بها وثهاال يقهرْ َهَه بهـالكسره ويقهرْ ااصم با ْبـي النـاوُه فءن  قر ْه بـالضمل

َم ََْسَوةٌ بـالضمله وَ ا لوِان. وذَكر ْن الكسر فهـي َْهل الهـحاازه والضهمل فهـي  يهو قول  لَقََد كاَن لََكَم فـو

  وسه م قـيس. يقولون: َْسوةه وَْخوة. وََا اِاال ما ب ل ـ ِـخـ فـيا اا رسول ب ص   ب ا ي

واسههكره بـالههـ دينةه مهها الـ ومنههـيا بهه . يقههول لهههم  ههلل ثنههاؤه: لقههد كههان لكههم فههـي رسههول ب ْسههوة 

َ يقول: فءن ما  إسنةه ْن تِأسوا ب ه وتكونوا مع  إي  كانه و  تِـخـ لفوا ان . لوـَ َا كاَن يََرَ و ّللال

ل  به  َْسهوة فهـي ْن يكهون معه   ير و ثواال ب ورإ ِ  فـي ا َخرة   يرغب بنفس ه ولكن  تكون

 إي  يكون َو. وبنـحو الَي ق نا فـي ذل  قال َْل الِأويـل. ذكر ما قال ذل :

ـ إدثنا ابا إ يده قال: إدثنا س ـ ةه اا ابا بسحاقه قال: ثنـي يزيد با رومانه قال: ثم 21654  

و  َ َوالهـيَوَا  ْقبل ا ـ  الـ ومنـياه فقال لَقََد كهاَن لََكهَم فوهـي َرَسهولو ّللال ََْسهَوةٌ َإَسهنَةٌ لهـَ َا كهاَن يََرَ هو ّللال

َ َكثوهـيرا يقهول: وْكثهر ذكهر  َر ْن   يرغبوا بأنفسهم اا نفس ه و  اا مكان َو به . َوذََكهَر ّللال ا َخو

 ب فـي الـخوف والشدلة والرخا .

ا اههايا الهه   نَوَن األَإههَزااَل يقههول: ولههـ ل ا رْأ الههـَ َومو ـ ومنون بههـار ورسههول    ااههات وقولهه : ولَههـ ل

الكفـار قالوا تس ـيـ ا منهم ألمر به وبيقانا منهم بأن ذل  بنـااز واده لههمه الهَي واهدَم بقوله  َْا 

يهٌب َهَا مها َا قَهَب وَكَم... بلهـ  قوله  قَرو يَا َخـ ََوا مو َو ا يَأَتوَكَم َمثََل الل َبَِـَم َْن تََدَخـ َوا الـَانلةَ ولَـ ل نا واهد َإسو

ب ورسول ه وصدق ب ورسول ه فأإسها ب ا هـيهم بهَل  مها يقهـينهمه وتس ـيهـ هم ألمهره الثنها ه 

فقال: وما زاَُم ا ِـ اع األإهزاال ا هـيهم ب ل بيهـ انا بهـار وتس ـيهـ ا لقضهائ  وْمهرهه ورزقههم به  

 ما قال ذل : النور والظفر ا ـ  األادا . وبـالَي ق نا فـي ذل  قال َْل الِأويـل. ذكر

ـ إدثنـي مـح د با سعده قال: ثنـي ْبـيه قال: ثنـي ا يه قال: ثنـي ْبـيه اا ْبـي ه اا 21655  

نَوَن األََإهَزااَل... ا َيهة قهال: ذلهه  ْن ب قهال لههم فهـي سههورة  ا رْأ الههـَ َومو ابها ابهـاسه قوله : ولَهـ ل

َبَِـَم َْن تََدَخـ َوا الـَانلةَ... ب يهٌب قهال: ف هـ ا مسههم الهبـ  إيه  البقرة َْا َإسو و قَرو لهـ  قوله  بنل نََوهَر ّللال

ل الـ ومنون ذل ه ولـم يزَُم ذل  ب ل بيـ انا وتس ـيـ ا.  راباوا األإزاال فـي الـخندقه تأول

ـ إدثنا ابا إ يده قال: إدثنا س ـ ةه اا ابا بسحاقه قال: ثنـي يزيد با رومانه قال: ثم 21656  

َ ذكر الـ ومنـيا و ََهََا مها َوَاهدَنا ّللال صدقهم وتوديقهم بـ ا وادَم ب ما البـ  يخِبرَم ب  قهالَوا 

ََهَم ب ل بيهـ انا َوتََس وـيهـ ا: ْي صهبرا ا هـ  الهبـ ه وتس ـيهـ ا  َ َوَرَسهولَ َ َومها َزاَُ َوَرَسولَ َ َوَصدََق ّللال

 ل قضا ه وتوديقا بِـحقـي  ما كان ب وادَم ورسول .
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نَوَن 21657   ا رْأ الهـَ َومو ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قِهاُةه قوله : ولَهـ ل

َ َوَرَسههولَ َ وكههان ب قههد واههدَم فههـي سههورة  َ َوَرَسههولَ َ َوَصههدََق ّللال ههََا مهها َوَاههدَنا ّللال ََ األَإههَزااَل قههالَوا 

َبَِهـَم َْن تََدَخهـ َوا الهـَانلةَ  هَا قَهَب وَكَم َمسلهََِهَم البأَسهاَ  البقرة فقهال: َْا َإسو يَا َخهـ ََوا مو َو ا يَهأَتوَكَم َمثَهَل الله ولَهـ ل

يَا آَمنَوا َمعَه َ خيهرَم وْصهبرَم وْا هـ هم بهـار َمِهـ   َو َسوَل َوالل لَوا إِـ  يَقَوَل الرل اَ  َوَزَلزو رل والضل

يٌب ََا وب البـ  والنق و قَرو و ْ  بنل نََوَر ّللال ص الشديده وبن ْصحاال رسول ب ص   ب نََوَر ّللال

 َ َ َوَرَسههولَ َ َوَصههدََق ّللال ههََا مهها َوَاههدَنا ّللال ََ ا يهه  وسهه م لههـ ا رْوا مهها ْصههابهم مهها الشههدلة والههبـ  قههالَوا 

َََم ب ل بيـَ انا َوتََس وـيـ ا وتوديقا بـ ا وادَم به وتس ـيـ ا لقضا  ب.  َوَرَسولَ َ َوما َزاَُ

 

 24- 23: اآلية 
ها قََضهَ   هَنَهَم مل َ َا ََيه و فَ و ََهدَواَ ّللال َ اٌل َصدَقَواَ َما َاا نويَا رو َا اَلَ َومو القول فـي تأويـل قول  تعالـ : َمل

َم َويَعََلاَل اَلَ نَ َدقوهو قويَا بووو ُو ا َ الول َي ّللال يـ     لليََازو َر َوَما بَدللَواَ تََبدو ا يَنَِظو َنَهَم مل افوقويَا بون َرهاَ  نََحبَ َ َومو

ي ا  {. إو َ َكاَن َغفَورا  رل َم بونل ّللال  ََْو يََِواَل َا ََيهو

َ َا َهـَي  يقهول: ْوفهوا     ََدَوا ّللال يَا بـار ورسول  رو اٌل َصدَقَوا ما اا نـو َا الـَ َومو يقول تعالـ  ذكره مو

ا ه وإيا البأس فَ  َنَهَم َمهَا قََضه  نَهـَحبَ َ يقهول: بـ ا ااَدوه ا ـي  ما الوبر ا ـ  البأسا  والضرل  و

ف نهم ما فرغ ما الع هل الهَي كهان نهَره ب وْو به  له  ا هـ  نفسه ه فهـاسِشهد بعهض يهوا بهدره 

هَر قضها ه والفهراغ منه ه ك ها  َنَهَم َمهَا يََنَِظو وبعض يوا َْإده وبعض فـي غير ذل  ما الـ واطا َومو

ه. والنلهـحب: قض  ما مضه  مهنهم ا هـ  الوفهـا  ر بعههدهه و النوهر مها به والظفهر ا هـ  اهدول

 النَر فـي كـا العرال. ول نـحب ْيضا فـي كـمهم و وه غير ذل ه منها الـ وته ك ا قال الشاار:

َََوبََر ( ي َمَ َِقَـ  القََواو   )قََض  نَـَحبَ َ فـو

 يعنـي: منـيِ  ونفس  ومنها الـخار العظيـمه ك ا قال  رير:  

يلةَ بوَساااال َ َرَيَا َا ـ  نَـَحبو بوَاَخفَةَ     الََدنا الـَ  َوَك َوَخَيـ َنَاَاشو

ْي ا ـ  خار اظيـم ومنها النـحيبه يقال: نـحب فـي سيره يوم  ْ  ع: بذا مدل ف ـم ينهزل يومه    

 ولـيـ ِ  ومنها الِنـحيبه وَو الـخااره ك ا قال الشاار:

بََت َكَ ٌب ا ـ  النلاس ْيلهَ   ان وبَذ نَـحل دو الـَ ََِكول  َ أَإ ل بوِاجو الـَ ا و

 وبنـحو الَي ق نا فـي ذل  قال َْل الِأويـل. ذكر ما قال ذل :  

هَا 21658   ـ إدثنا ابا إ يده قال: إهدثنا س هـ ةه اها ابها بسهحاقه قهال: ثنهـي يزيهد بها رومهان مو

: ْي وفهوا َ َا َهـَي و ََهدَوا ّللال نـيَا ر اٌل َصدَقَوا مها اا ب بهـ ا ااَهدوه ا هـي  ف هنهم مها قََضه   الـَ َومو

هَر مها  نَـَحبَ َ ْي فرغ ما ا   ه ور ع بلـ  رب ه ك ا اسِشهد يهوا بهدر ويهوا َْإهد ومهَنَهَم َمهَا يََنَِظو

 واد ب ما نوره والشهاُة ا ـ  ما مض  ا ـي  ْصحاب .

وإدثنـي الـحارثه  ـ إدثنـي مـح د با ا روه قال: إدثنا ْبو ااصمه قال: إدثنا ايس 21659  

هَنَهَم َمهَا قََضه   قال: إدثنا الـحساه قال: إدثنا ورقا    يعاه اا ابا ْبهـي نهـاي,ه اها مهـااَد فَ و

َر يوما فهـي   ههاُه فهـيقضي نهـحب  اههدهه فهـيقِل ْو  َنَهَم َمَا يََنَِظو نَـَحبَ َ قال: اهده فقِل ْو اا  َومو

 يودق فـي لقائ .

َنَهَم َمَا قََض  نَـَحبَ َ قال: إدثنا ابا وكيعه قال:     إدثنا ابا ايـينةه اا ابا  ريَه اا مـااَد فَ و

َر قال: يوما فـي  قِاله فـيودق فـي ال قا . َنَهَم َمَا يََنَِظو  اهده َومو

َنَهَم َمَا قََض  نَـَحبَ َ قال: مات ا ـ  العهد.     قال: ثنا ْبـيه اا سفـيانه اا مـااَد فَ و

هَنَهَم َمهَا ـ قال: 21660   ثنا ْبو َْسامةه اا ابد ب با فـن قد س اه ذَب ان  اس   اها ْبهـي  فَ و

 قََض  نَـَحبَ َ قال: نَره.

ـ إدثنا ابا بُريسه اا ط ـحة با يحي ه اا ا   ايس  بها ط هـحة: ْن ْارابهـيا ْتهـ  21661  

ن ه ثم سأل ه فأار  ان ه النبـيل ص   ب ا ي  وس مه فسأل : ما الَيا قضوا نـحبهمن فأار  ا

يَا قََضَوا نَـَحبََهمَ »وُخـل ط ـحة ما بـاال الـ ساد وا ـي  ثوبـان ْخضرانه فقال:  َو َا الل  «.ََََا مو
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هَنَهَم َمهَا 21662   ذةه قهال: إهدثنا اهوفه اها الهـحساه قوله  فَ و ـ إدثنا ابها بشهاره قهال: إهدثنا َهول

َر الـ وت ا ـ  مثل ذل ه ومنهم ما قََض  نَـَحبَ َ قال: موت  ا ـ  الودق والوف َنَهَم َمَا يََنَِظو ـا . َومو

 بدلل تبديـ .

إدثنـي مـح د با ا ارةه قال: إدثنا ابـيد ب با موس ه قال: ْخبرنا بسرائيـله اها سهعيد بها    

َر قال: النـحب:  َنَهَم َمَا يََنَِظو َنَهَم َمَا قََض  نَـَحبَ َه َومو  العهد.مسروقه اا مـااَد فَ و

نوهـيَا رو هاٌل َصهدَقَوا 21663   َا الـَ َومو ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قَِاُة مو

هَر مها نفسه   هَنَهَم َمهَا يََنَِظو هَنَهَم َمهَا قََضه  نَهـَحبَ َ ا هـ  الوهدق والوفهـا  َومو َ َا َهـَي و فَ و ََهدوا ّللال ما اا

 الودق والوفـا .

هَنَهَم َمهَا قََضه  ـ إدثنـي ي21664   ونسه قال: ْخبرنا ابا وَبه قهال: قهال ابها زيهده فهـي قوله  فَ و

َر ذل . َنَهَم َمَا يََنَِظو  نَـَحبَ َ قال: مات ا ـ  ما َو ا ـي  ما الِودي  واإليـ ان َومو

ـ إدثنا ابا بشاره قال: إدثنا ابا ْبـي بكيره قال رري  با ابد به ْخبرنهاه اها سالهـمه 21665  

َنَهَم َمَا قََض  نَـَحبَ َ قال: الـ وت ا هـ  مها ااَهد ب ا هـي  ا ا سعيد با َ بَـيره اا ابا ابـاس فَ و

َر الـ وت ا ـ  ما ااَد ب ا ـي . َنَهَم َمَا يََنَِظو  َومو

وقـيـل: بن ََه ا َية نزلت فهـي قهوا لهـم يشههدوا بهدراه فعاَهدوا ب ْن يفهوا قِها   ل هـ شركيا مهع   

ول ب ص   ب ا ي  وس مه ف نهم ما ْوفـ  فقض  نـحب ه ومنهم مها بهدلله ومهنهم مها ْوفهـ  رس

ولـم يقض نـحب ه وكان منِظراه ا ـ  ما وصفهم ب ب  ما صفـاتهم فـي ََه ا َيهة. ذكهر مها قهال 

 ذل :

ه قال: إدثنا ابد الرإ ا با مهديه قال: إدثنا إ هاُ 21666   بها س هـ ةه ـ إدثنا ا رو با ا ـيل

ل مشههد رههده  اا ثابته اا ْنسه ْن ْنس با النضر تويهب اها قِهال بهدره فقهال: تويبهت اها ْول

ََهزا  رسول ب ص   ب ا ي  وس مه له ا رْيهت قِها   لهـيريال ب مها ْصهنع ف هـ ا كهان يهوا ََْإهده و

إِـ  قَِله فنزلت فـي  َهَه  الناسه لقـي سعد با معاذ فقال: وب بنـي أل دَ ري, الـانةه فِقدلا فقاتل

َنَهَم َمَا يَ  َنَهَم َمَا قََض  نَـَحبَ َه َومو َ َا َـَي و فَ و ََدَوا ّللال يَا رو اَل َصدَقَوا ما اا نـو َا الـَ َومو َر.ا َية: مو  َنَِظو

إدثنا ابا بشاره قال: إدثنا ابد ب با بكيره قال: إهدثنا إ يهده قهال: زاهم ْنهس بها ماله  قهال:    

ْنس با النضره اها قِهال يهوا بهدره فقهال: غبهت اها قِهال رسهول ب صه   ب ا يه  وسه م  غاال

الـ شركياه ل ا ْرهدنـي ب قِا  ه لهـيريال ب مها ْصهنع ف هـ ا كهان يهوا ََْإهده انكشهف الـ س هـ ونه 

  ه يعنهـي فقال: ال هم بنـي ْبرْ بلـي  مـ ا  ا  ب  َو   الـ شركونه وْاَِر بلـي  مـ ا صنع َهو

الـ س ـ ياه ف ش  بسيف ه ف قـي  سعد با معاذه فقال: ْي سعد بنـي أل د ري, الـانة ُون ََْإد. فقهال 

سعد: يا رسول ب ف ا اسِاعت ْن ْصنع ما صنع. قال ْنهس بها ماله : فو هدناه بهـيا القِ هـ ه به  

رفنهاه إِهـ  ارفِه  بضع ث انون  راإةه بـيا ضربة بسيفه وطعنة برمـ,ه ورميهة بسههمه ف ها ا

ه  َ َا َـَي و ََدَوا ّللال يَا رو اٌل َصدَقَوا ما اا نـو َا الـَ َومو ْخِ  ببنان . قال ْنس: فكنا نِـحدلث ْن ََه ا َية مو

َنَهَم َمَا قََض  نَـَحبَ َ نزلت فـي ه وفـي ْصحاب .  فَ و

دلثه اا ْنس با ماله ه ْن إدثنا سوار با ابد به قال: إدثنا الـ عِـ ره قال: س عت إ يدا يح   

 ْنس با النضره غاال اا قِال بدره ثم ذكر نـحوه.

ـ إدثنا ْبو َكَريبه قال: إدثنا يونس با بكيره قال: إدثنا ط ـحة بها يحيه ه اها موسه  21667  

وايس  با ط ـحة اا ط هـحة ْن ْارابهـيا ْتهـ  رسهول ب صه   ب ا يه  وسه مه قهال: وكهانوا   

لِ ه فقالوا لألارابـي: س   َمَا قََض  نَـَحبَ َ مها َهون فسهأل ه فهأار  انه ه ثهم يار ون ا ـ  مسأ

سأل ه فأار  ان ه ثم ُخـ ت ما بـاال الـ ساد وا ـيل ثـياال َخضر ف ـ ا رآنـي رسول ب ص   

َا قََض  نَـَحبَ َن»ب ا ي  وس م قال:  : ْنا يا رسول ب« َْيَا السلائو ـَي َا ل ََََا »ه قال: قال األارابـيل
َا قََض  نَـَحبَ َ  ـ ل  «.مو

يه 21668   انهـيه اها بسهحاق بها يحيه  الالَ هـحو ـ إدثنا ْبو َكَريبه قال: إدثنا ابهد الهـح يد الـحو ل

اا موس  با ط ـحةه قال: قاا معاويهة بها ْبهـي سفهـيانه فقهال: بنهـي سه عت رسهول ب صه   ب 

َا قَضَ »ا ي  وس م يقول:   «.  نَـَحبَ َ َطَ ـَحةَ مـ ل
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إدثنـي مـح د با ا رو با تـ اا الك بـيه قال: إدثنا س ـيـ ان بها ْيهواله قهال: ثنهـي ْبهـيه اها    

بسحاقه اا يحي  با ط ـحةه اا ا   موس  با ط ـحةه اا ْبـي  ط ـحةه قال: لـ ا قدمنا ما ََْإد 

اَمه وْخبرَم بـ ا وصرنا بـالـ دينةه صعد النبـيل ص   ب ا ي  وس م الـ نبره فخاب  الناس وازل

... ا َيةه قال: فقاا بلهـي  ر هل فقهال:  َ َا َـَي و ََدَوا ّللال لهم فـي  ما األ ره ثم قرْ: رو اٌل َصدَقَوا ما اا

َنَهمَ »يا رسول به ما َو  ن فـالِفت وا ـيل ثوبـات ْخضرانه فقال:  ََََا مو  «.ْيلها السلائوَل 

قون وقولهه : َومهها بَههدللَوا تَ    يـ : ومهها غيههروا العهههد الههَي ااقههدوا ربهههم تويههـيراه ك هها غيههره الههـ عول َبههدو

القهائ ون إلخهوانهم: َههلل بلهـيناه والقهائ ون: بن بههـيوتنا اهورة. وبنهـحو الههَي ق نها فهـي ذلهه  قهال َْههل 

 الِأويـل. ذكر ما قال ذل :

ا بَهدللَوا تََبهديـ  يقهول: مها ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيهده قهال: إهدثنا سهعيده اها قِهاُة َومه21669  

وا فـي ُينهمه و  اسِبدلوا ب  غيره.  ركلوا وما ترُُل

ـ إدثنـي يونسه قال: ْخبرنا ابا وَبه قال: قال ابا زيده فـي قول  َوما بَدللَوا تََبديـ : لـم 21670  

 يويروا ُينهم ك ا غير الـ نافقون.

قوههـيَا ب   ُو ا َ الول َي ّللال ههـيََازو نوههـيَا رو ههاٌل َصههدَقَوا َمهها وقولهه : لو ههَا الـَ َومو َم يقههول تعالههـ  ذكههره مو ههَدقوهو وو

َم: يقول: لـيثـيب ب َْل الوهدق بوهدقهم ب بهـ ا  َدقوهو يَا بووو قـو ُو ا َ الول َي ّللال َ َا َـَي و لوـيََازو ََدَوا ّللال َاا

َم ما ااَدوه ا ـي ه ووفـائهم ل  ب  َويَعََلاَل الـَ نافوقوـيَا بَن راَ  بك فرَم بـار ونفـاقهم َْو يََِواَل َا َـيهو

 نفـاقهمه فـيهديهم لإليـ ان. وبنـحو الَي ق نا فـي ذل  قال َْل الِأويـل. ذكر ما قال ذل :

ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قَِاُة َويَعََلاَل الـَ نافوقوـيَا بَن رهاَ ه َْو 21671  

 َم يقول: بن را  ْخر هم ما النفـاق بلـ  اإليـ ان.يََِواَل َا َـَيهو 

هـيَا بقوله : بَن رهاَ  والهـ ناف  كهافر وَهل    بن قال قائل: ما و   الشهرط فهـي قوله  َويَعَهَلاَل الـَ نافوقو

ياوز ْن   يشا  تعَيب الـ ناف ه فـيقال ويعَلب  بن رها ن قـيهـل: بن معنه  ذله  ا هـ  غيهر الو ه  

معن  ذل : ويعَلال الـ نافقـيا بأن   يوفقهم ل ِوبة مها نفهـاقهم إِهـ  يهـ وتوا  الَي توَ ِ . وبنـ ا

ا ـ  كفرَم بن را ه فـيسِو بوا بَل  العَااله فـا سِثنا  بنـ ا َو ما الِوفـي    مها العهَاال بن 

 ماتوا ا ـ  نفـاقهم.

َم ف عنهه  الكههـا   بذن: ويعههَلال الـ نافقههـيا بذ لههـم  وقههد بههـيا مهها ق نهها فههـي ذلهه  قولهه : َْو يََِههواَل َا َههـَيهو

 يهدَم ل ِوبةه فـيوفقهم لهاه ْو يِوال ا ـيهم فـ يعَلبهم.

يههـ ا يقههول: بن ب كههان ذا سههِر ا ههـ  ذنههوال الِائبههـياه رإيههـ ا    َ كههاَن َغفَههورا َرإو وقولهه : بنل ّللال

 بـالِائبـيا ْن يعاقبهم بعد الِوبة.

 25اآلية : 
نويَا القول فـي تأويـل قول  تعالـ َ اَلَ هَومو َم لَهَم يَنَهالَواَ َخَيهرا  َوَكفَه  ّللال هو يَا َكفَهَرواَ بووَهَيظو َو َ الله  : ََوَرُل ّللال

يزا  {. يلا  َازو َ قَوو  اَلقوَِاَل َوَكاَن ّللال

َم يقول: بكربه    هو يَا َكفََروا ب  وبرسول  ما قََريش وغافـان بووََيظو َو َ الل م يقول تعالـ  ذكره: وَرُل ّللال

عوا فـي  ما الوَ َبة لَـَم ينَالوا َخَيرا يقول:  وغ همه بفوتهم ما ْمل وا ما الظفره وخيبِهم مـ ا كانوا َط و

يَا القوِاَل بانوُ مها الهـ ـئكة والهري,  نـو َ الـَ َومو لـم يويبوا ما الـ س ـ يا ما   و  بسارا وَكفَـ  ّللال

 ل  قال َْل الِأويـل. ذكر ما قال ذل :الِـي بعثها ا ـيهم. وبنـحو الَي ق نا فـي ذ

ـ إدثنـي مـح د با ا روه قال: إدثنا ْبو ااصمه قال: إدثنا ايس  وإدثنـي الـحارثه 21672  

 َ قال: إدثنا الـحساه قهال: إهدثنا ورقها    يعهاه اها ابها ْبهـي نهـاي,ه اها مهـااَده قوله : َوَرُل ّللال

َم لَـَم يَنا هو يَا َكفََروا بووََيظو َو  لَوا َخَيرا األإزاال.الل

يَا َكفَهَروا 21673   َو َ الله ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيهده قهال: إهدثنا سهعيده اها قَِهاُةه قوله  َوَرُل ّللال

َم لَـَم يَنالَوا َخَيرا وذل  يوا ْبـي سفـيان واألإزااله رُل ب ْبـا سفـيان وْصحاب  بوهيظهم لهـم  هو بووََيظو

 َ يَا القوِاَل بـالـانوُ ما اندهه والري, الِـي بع  ا ـيهم.ينالوا خيرا وَكفَـ  ّللال نـو  الـَ َومو

  21674 َ ـ إدثنا ابا إ يده قال: إدثنا س ـ ةه اا ابا بسحاقه قال: ثنـي يزيد با رومان َوَرُل ّللال

َم لَـَم يَنالَوا َخَيرا: ْي قريش وغافـان. هو يَا َكفََروا بووََيظو َو  الل
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دائيه قال: إدثنا ربـابةه قال: إدثنا ابا ْبهـي ذئهبه اها ـ إدثنـي الـحس21675   يا با ا ـيل الول

سعيد با ْبـي سعيد الـ قبريه اا ابد الرإ ا با ْبـي سعيد الـخدريه اا ْبـي ه قال: َإبوسنا يوا 

الـخندق اها الوهـةه ف هـم نوهلل الظههره و  العوهره و  الهـ وراله و  العشها ه إِهـ  كهان بعهد 

يزا فأمر رسول ب  العشا  بهويل  يلا َازو َ قَوو يَا القوِاَله وكاَن ّللال نـو َ الـَ َومو كفـيناه وْنزل ب: وَكفَـ  ّللال

ص   ب ا ي  وس م بـ  ه فأقاا الوـةه وص ـ  الظهره فأإسها صهـتهاه ك ها كهان يو هـيها فهـي 

ا  كَل ه  عهل لكهل صهـة وقِهاه ثم ص ـ  العور كَل ه ثم ص ـ  الـ ورال كَل ه ثم ص ـ  العش

َفَِـَم فورو ا   َْو َرَكبـانا.  بقامةه وذل  قبل ْن تنزل صـة الـخوف فءَن خو

إدثنـي مـح د با ابد ب با ابد الـحكمه قال: إدثنا ابا ْبـي فدي ه قال: إدثنا ابها ْبهـي ذئهبه    

: َإبسهنا يهوا الهـخندقه اا الـ قبري اا ابد الرإ ا با ْبـي سعيده اا ْبـي سهعيد الهـخدري قهال

 فَكر نـحوه.

يزا يقول: وكان ب قويا ا ـ  فعهل مها يشها  فع ه  بخهـ ق ه فهـينور مها    يلا َازو َ قَوو وقول : وكاَن ّللال

را  منهم ا ـ  ما را  ْن يخَل ه   يو ب  غالب ازيزا يقهول: َهو رهديد انِقامه  مهـ ا انهِقم منه  

 ما ْادائ . ك ا:

َ قَويلها َازيهزا: قويها  ـ إدثنا بشره21676   قال: إدثنا يزيده قال: إهدثنا سهعيده اها قِهاُة وكهاَن ّللال

 فـي ْمرهه ازيزا فـي نق ِ .

 27- 26اآلية : 
َم َوقَهَََف فوهي  هيهو ا َصيَاصو َِاالو مو لو اَلكو ََ َا َْ ََم مل َََرو يَا َ ا َو القول فـي تأويـل قول  تعالـ : ََوَْنَزَل الل

َاَب فَ  َم الرل َََم َوََْمهَوالََهَم َوََْرضها  للهَم قَ َوبوهو يَهاَر ُو يقها     َوََْوَرثََكهَم ََْرَضهَهَم َو هَروَن فَرو يقها  تََقَِ َهوَن َوتَأَسو رو

يرا  {. َ َا ََ  َكلل َرَي ال قَدو ََا َوَكاَن ّللال  تََا َو

 ص   يقول تعالـ  ذكره: وْنزل ب الَيا ْاانوا األإزاال ما قريش وغافـان ا ـ  رسول ب   

ب ا ي  وس م وْصحاب ه وذل  َو مظاَرتهم بياهه وان  بَل  بنهـي قريظهةه وَهم الهَيا  هاَروا 

ِهاالو يعنهـي: مها َْهل الِهوراةه  هلو الكو ََ هَا ْ األإزاال ا ـ  رسول ب ص   ب ا ي  وسه م. وقوله  مو

هيهَم يعنهـي: مها إوهونهم. وبنهـحو الهَي ق نها فهـ ي ذله  قهال َْهل وكانوا يهوُ: وقول : مهَا َصياصو

 الِأويـل. ذكر ما قال ذل :

ـ إدثنـي مـح د با ا روه قال: إدثنا ْبو ااصمه قال: إدثنا ايس  وإدثنـي الـحارثه 21677  

يَا  َو قههال: إههدثنا الههـحساه قههال: إههدثنا ورقهها    يعههاه اهها ابهها ْبههـي نههـاي,ه اهها مههـااَد وَْنههَزَل اللهه

ِاالو قال قريظة لو الكو ََ َا ْ َََم مو َََرو  ه يقول: ْنزلهم ما صياصيهم. ا

َََم 21678   َََرو ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قِاُةه قول  وَْنهَزَل اللهَيَا  ها

ِاالو وَم بنو قََريظةه  اَروا ْبـا سفـيان وراس وهه فنكثوا العهد الَي بـينهم وبـيا نبـيل  لو الكو ََ َا ْ مو

   ب ا يه  وسه م انهد زينهب بنهت  حهش يوسهل رْسه ه وقهد غسه ت ب. قال: فبـينا رسول ب ص

رق ه بذ ْتاه  برائيـل ص   ب ا ي  وس مه فقال: افـا ب ان ه ما وضعت الـ ـئكة سهـإها منهَ 

ْربعيا لـيـ ةه فـانهض بلـ  بنـي قريظةه فءنـي قد قاعت ْوتارَمه وفِـحت ْبوابهمه وتهركِهم فهـي 

فهـاسِألا رسهول ب صهه   ب ا يه  وسه مه ثههم سه   سهكة بنههـي غنهـمه فههـاتبع  زلهزال وب بهـال قههال: 

النههاس وقههد اوههب إا بهه  بههـالِراال قههال: فأتههاَم رسههول ب صهه   ب ا يهه  وسهه م فحاصههروَم 

وناُاَم: يا بخوان القرُةه فقالوا: يا ْبـا القاسم ما كنت فحاراه فنزلهوا ا هـ  إكهم ابها معهاذه وكهان 

وم  إ فه فر وا ْن تأخَه فـيهم َواُةه وْومأ بلـيهم ْبو لبـابة ْن  الَب,ه فهأنزل ب: بـينهم وبـيا ق

َسوَل وتَـَخونَوا ْماناتكَم وَْنَِهـَم تََع َهـَ وَن فحكهم فهـيهم ْن تقِهل  َ والرل يَا آَمنَوا   تَـَخونَوا ّللال َو يا ْيلها الل

ُون األنواره فقال قوم  واشيرت : آثرت مقات ِهمه وْن تسب  ذراريهمه وْن اقارَم ل ـ ها ريا 

الـ ها ريا بـالعقار ا ـينا قال: فءنكم كنِـم ذوي اقاره وبن الـ ها ريا كانوا   اقار لههم. وذَكهر 

و »لنا ْن رسول ب ص   ب ا ي  وس م كبر وقال:  يَكَم بوَحَكمو ّللال  «.قََض  فـو

ابها بسهحاقه قهال: لهـ ا انوهرف رسهول ب  ـ إهدثنا ابها إ يهده قهال: إهدثنا س هـ ةه اها21679  

ص   ب ا ي  وس م اا الـخندق را عا بلـ  الـ دينة والـ س ـ ونه ووضعوا السهـحه ف هـ ا كانهت 

 الظهر ْتـ   بريـل رسول ب ص   ب ا ي  وس م. ك ا:
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رهههاال ـهه إههدثنا ابهها إ يههده قههال: إههدثنا س ههـ ةه قههال: ثنههـي مههـح د بهها بسههحاقه اهها ابهها 21680  

الزَري معِـارا بع امة ما اسِبرقه ا ـ  بو ة ا ـيها رإالةه ا ـيها قايفة ما ُيبـاج فقهال: ْقهد 

قهال  بريهـل: مها وضهعت الهـ ـئكة السهـح بعهده مها «ه نعهم»وضعت السـح يا رسهول بن قهال: 

وْنها اامهد بلهـ  ر عت ا َن ب ل ما ط ب القواه بن ب يأمرك يا مـح د بـالسير بلـ  بنـي قريظهةه 

بنـي قريظهةه فهأمر رسهول ب صه   ب ا يه  وسه م مناُيهاه فهأذلن فهـي النهاس: بن مها كهان سهامعا 

مايعا فـ يو ـيال العور ب ل فـي بنـي قريظة. وقدلا رسول ب ص   ب ا ي  وس م ا ـيل با ْبـي 

ر ا هـيل بها ْبهـي طالهب رضهي طالب رضي ب ان  برايِ  بلـ  بنـي قريظة وابِدرَا الناسه فسا

ب ان  إِـ  بذا ُنا ما الـحوونه س ع منها مقالة قبـيحة لرسول ب صه   ب ا يه  وسه م مهنهم 

فر ع إِـ  لقـي رسول ب ص   ب ا ي  وس م بـالاري ه فقال: يها رسهول ب   ا هـي  ْ ل تهدنو 

َعَت »ما َو   األخبـاثه قال:  َنَهَم ْذ ألوـَمن َْ نل  َس و لََو قََد »قال: نعم يا رسول ب. قال: «ه لـي مو

َا ذلَ  َرَي ا ي لَـَم يقَولَوا مو يها »ف ـ ا ُنا رسول ب ص   ب ا ي  وس م ما إوهونهم قهال: «. رَْونـو

َ وَْنَزَل بوَكَم نوَقَ َِ َن َََل َْخَزاَكَم ّللال ا كنهت  ههو   ومهرل رسهول قالَوا: يا ْبـا القاسمه م« بَخَواَن القوَرَُة 

َل َمهرل »ب ص   ب ا ي  وس م ا ـ  ْصحاب  بـالووريا قبل ْن يول بلـ  بنـي قريظةه فقال: 

إية با خـ ـيفة الك بـي ا ـ  بو ة بـيضا  ا ـيها رإالة « بوَكَم َْإدٌن ُو فقالوا: يا رسول به قد مرل بنا 

هَ  بلهـ  بَنوهـي قََرَيَظهةَ » ا ي  وس م: ا ـيها قايفة ُيبـاجه فقال رسول ب ص   ب ذَاَك َ َبَرائويـَل بعو

مَ  َاههَب فوههـي قَ َههوبوهو ههَم َإَوههونََهَمه َويََقههََف الرل ف ههـ ا ْتههـ  رسههول ب صهه   ب ا يهه  وسهه م « يََزَلههزَل بوهو

سه فأتهاه قريظة نزل ا ـ  ب ر ما آبـارَا فـي ناإية ما ْموالهم يقال لها: ب ر ْناه فِـإه  به  النها

  »ر ههال مهها بعههد العشهها  ا َخههرةه ولههـم يوهه وا العوههر لقههول رسههول ب صهه   ب ا يهه  وسهه م: 

ي قََرَيَظةَ  ي بَنـو يَال َْإدٌ العََوَر ب ل فـو فو وا العور ف ا اابهم ب بَل  فـي كِاب  و  انفهم «ه يََو ـل

 ب  رسول .

 ه اها معبهد بها كعهب بها ماله  األنوهاريه ـ والـحدي  اا مـح د با بسحاقه اا ْبهـي21681  

قال: وإاصهرَم رسهول ب صه   ب ا يه  وسه م خ سها واشهريا لـيهـ ة إِهـ   ههدَم الهـحوار 

وقَف ب فـي ق وبهم الراب. وقد كان َإيَـيل با ْخاب ُخـل ا ـ  بنـي قريظة فـي إونهم إيا 

ده ا ـي  ف ـ ا ْيقنوا بأن رسول ب ر عت انهم قريش وغافـان وفـا  لكعب با ْسد بـ ا كان ااَ

ص   ب ا ي  وس م غير منورف انهم إِـ  ينا زَمه قال كعهب بها ْسهد لههم: يها معشهر يههوُه 

ن  بن  قد نزل بكم ما األمر ما ترونه وبنـي اار  ا ـيكم خـ   ثـثاه فخَوا ْيهها قهالوا: ومها َهال

ا لكم بن  لنبـيل مرسله وبن  الَي كنِـم تهـادون  فهـي قال: نبـايع ََا الر ل ونودلق ه فوب لقد تبـي

كِابكمه فِأمنوا ا هـ  ُمهائكم وْمهوالكم وْبنهائكم ونسهائكمه قهالوا:   نفهـارق إكهم الِهوراة ْبهداه و  

ه فه هـمل ف نقِهل ْبنا نها ونسها ناه ثهم نهـخرج بلهـ  مهـح د  نسِبدل ب  غيره قال: فءذا ْبـيِهـم َهَه ا هـيل

و ِهـيا بهـالسيوفه ولهـم نِهرك ورا نها ثقهـ  يه نها إِهـ  يحكهم ب بهـيننا وبهـيا وْصحاب  ر ا   م

مـح ده فءن نه   نه   ولـم نِرك ورا نا ري ا نـخش  ا هـي ه وبن نظههر ف ع هري لنِهـخَنل النسها  

ه فههءن  واألبنها ه قهالوا: نقِهل َهو   الهـ ساكياه ف ها خيهر العهيش بعهدَم قهال: فهءذا ْبـيِهـم َهَه ا هـيل

 ـيـ ة لـيـ ة السبته وبن  اس  ْن يكون مـح د وْصحاب  قهد ْمنهواه فهـانزلوا لع نها ْن نوهيب مها ال

ة. قالوا: نفسد سبِنا ونـحدث فـي  ما لـم يكا ْإدث فـي  ما كان قب نان ْما مها  مـح د وْصحاب  غرل

ْمه  لـيهـ ة  قد ا ـ ت فأصابهم ما الـ سخ ما لـم يخف ا ـي ن قال: ما بهـات ر هل مهنكم منهَ ولدته 

واإدة ما الدَر إازماه قال: ثم بنهم بعثهوا بلهـ  رسهول ب صه   ب ا يه  وسه م: ْن ابعه  بلهـينا 

ْبـا لبـابة با ابد الـ نَر ْخا بنـي ا رو با اوفه وكانوا ما إ فـا  األوسه نسِشيره فـي ْمرنها 

له و هش بلـي  النسا  والوبـيان فأرس   رسول ب ص   ب ا ي  وس م ف ـ ا رْوه قاا بلـي  الر ا

يبكون فـي و ه ه فرقل لهم وقالوا ل : يا ْبـا لبهـابةه ْتهرأ ْن ننهزل ا هـ  إكهم مهـح دن قهال: نعهمه 

وْرار بـيده بلـ  إ ق ه بن  الَب, قال ْبو لبـابة: فوب ما زالت قهدماي إِهـ  ارفهت ْنهـي قهد َخنهت 

ه ولـم يأت رسول ب ص   ب ا ي  وس م إِـ  ارتب  ب ورسول  ثم انا   ْبو لبـابة ا ـ  و ه 

فـي الـ ساد بلـ  ا وُ ما َا ده وقال:   ْبرح مكانـي إِـ  يِوال ب ا ـيل مـ ا صنعت وااَد 

ب   ياأ بنـي قريظة ْبدا و  يرانـي ب فـي ب د خنت ب ورسول  فـي  ْبهدا. ف هـ ا ب هغ رسهول ب 
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ها بَذ »م خبرهه وكان قد اسِباأهه قال: ص   ب ا ي  وس  ْما بنل َ لََو كهاَن  اَ نوهـي  َسهََِوفََرَت لَه َ. ْمل

َ َا َـَي و  َا َمكانو  إِـ  يََِواَل ّللال ي ََْط وقَ َ مو ثم بن ثع بة با سعيةه وْسيد با « فَعََل ما فَعََله فََ ا ْنا بـالَل

يسوا مها بنهـي قريظهةه و  النضهيره نسهبهم فهوق سعيةه وْسد با ابـيده وَم نفر ما بنـي ََيـل لـ

ذل ه َم بنو امل القواه ْس ـ وا ت   ال ـيـ ة الِـي نزلت فـيها قريظة ا ـ  إكم رسول ب صه   ب 

ا ي  وس مه وخرج فـي ت   ال ـيهـ ة ا هرو بها سهعدأ القر هيه ف هرل بحهرس رسهول ب صه   ب 

ََهََان قهال: ا هرو ا ي  وس مه وا ـي  مـح د با مس ـ ة األ نواري ت   ال ـيهـ ة ف هـ ا رآه قهال: َمهَا 

با سعدأ وكان ا رو قد ْب  ْن يدخـل مع بنهـي قريظهة فهـي غهدرَم برسهول ب صه   ب ا يه  

وس م وقال:   ْغهدر بـ هـح د ْبهداه فقهال مهـح د بها مس هـ ة إهيا ارفه : ال ههمل   تـحرمنهـي بقالهة 

ـ   فخرج ا هـ  و هه  إِهـ  بهـات فهـي مسهاد رسهول ب صه   ب اثرات الكرااه ثم خـ ـ  سبـي

ا ي  وس م بـالـ دينة ت   ال ـيـ ةه ثم ذَبه فـ يَدرأ ْيا ذَب ما ْر  ب بلهـ  يومه  َهَا فهََكر 

َ بوَوفهـائ و »لرسول ب ص   ب ا ي  وس م رهأن ه فقهال:  اهَ ّللال قهال: وبعهض النهاس «. ذَاَك َرَ هٌل نَهـال

زام ْن  كان َْوث  برمة فـيـ ا ْوث  ما بنـي قريظة إيا نزلوا ا ـ  إكم رسول ب ص   كان ي

ب ا ي  وس مه فأصبحت رمِ  َم قاةه و  يَدَرأ ْيها ذَهبه فقهال رسهول ب صه   ب ا يه  وسه م 

 ت   الـ قالةه فـار ْا ـم.

سهه مه فِواثبههت األوسه فقههالوا: يهها ف ههـ ا ْصههبحواه نزلههوا ا ههـ  إكههم رسههول ب صهه   ب ا يهه  و  

رسول ب بنهم موالـينا ُون الـخزرجه وقد فع ت فـي موالـي الـخزرج بـاألمس ما قد ا ـ ته وقهد 

كان رسول ب ص   ب ا ي  وس م قبل بنـي قريظة إاصر بنـي قـينقاعه وكانوا إ فـا  الـخزرجه 

ـيل بها سه وله فهوَبهم له  ف هـ ا ك لهـ ِ  األوسه قهال فنزلوا ا ـ  إك  ه فسأل  بيهاَم ابهد ب بها َْبه

َنَكَمن»رسول ب ص   ب ا ي  وس م:  َم َرَ ٌل مو يهو قالوا: « ْ  تََرَضَوَن يا َمَعَشَر األََوسو َْن يََحَكَم فـو

وسه م وكان سعد با معاذ قد  ع   رسول ب ص   ب ا ي  « فَََاَك بلـ  َسَعدو َباو َمعاذال »ب ـ ه قال: 

فـي خيـ ة امرْة ما ْس ـم يقال لها رفـيدة فـي مسهادهه كانهت تهداوي الهـَاَرَإ ه وتهـحِسب بنفسهها 

ا ـ  خدمة ما كانت ب  ضيعة ما الـ س ـ يا. وكان رسول ب ص   ب ا ي  وس م قد قال لقوم  

يهبال اَ عَ َهوهَ فوهـي َخَيهـَ ةو َرفوهـَيدَةَ إِهـ  َْاه»إيا ْصهاب  السههم بـالهـخندق:  هَا قَرو ف هـ ا إكل ه  « وَُهَ مو

رسول ب ص   ب ا ي  وس م فـي بنـي قريظةه ْتاه قوم  فـاإِـ  وه ا ـ  إ هاره وقهد وط هوا له  

بوسهاُة مهها ُْاه وكهان ر ههـ   سيهـ اه ثههم ْقب هوا معهه  بلهـ  رسههول ب صه   ب ا يهه  وسه مه وَههم 

ل ب ص   ب ا يه  وسه م و ك ذله  لَِهـحسا يقولون: يا ْبـا ا رو ْإسا فـي موالـي ه فءن رسو

فـيهم ف ـ ا ْكثروا ا ـي  قال: قد آن لسعد ْن   تأخَه فـي ب لومة  ئمه فر ع بعض ما كان معه  

ما قوم  بلـ  ُار بنـي ابد األرهله فنع  بلـيهم ر ال بنـي قريظهة قبهل ْن يوهل بلهـيهم سهعد بها 

ا انِه  سعد بلـ  رسول ب ص   ب ا ي  وسه م والـ س هـ ياه معاذ ما ك ـ ِ  الِـي س ع من  ف ـ 

قال: قوموا بلـ  سيدكمه فقاموا بلـي  فقالوا: يا ْبـا ا رو بن رسهول ب صه   ب ا يه  وسه م و ك 

موالـيَ  لِـحكم فـيهمه فقال سعد: ا ـيكم بَل  اهد ب وميثاق ه بن الهـحكم فهـيهم ك ها إك هته قهال: 

وا ـ  ما َهنا فـي الناإية الِـي فهـيها رسهول ب صه   ب ا يه  وسه مه وَهو معهر   نعمه قال:

قهال «ه نَعَهمَ »اا رسول ب ص   ب ا ي  وس م ب ـ   ل ه فقال رسول ب صه   ب ا يه  وسه م: 

 سعد: فءنـي ْإكم فـيهم ْن تَقِل الر اله وتقسلم األمواله وتَسب  الَراري والنسا .

ـ إدثنا ابا إ يده قال: إهدثنا س هـ ةه قهال: فحدثنهـي مهـح د بها بسهحاقه اها ااصهم بها 21682  

ا ر با قِاُةه اا ابد الرإ ا با ا رو با سعد با معاذه اا ا ق هة بها وقهاص ال ـيثهـيه قهال: 

ههَا فَههَوقو َسههَبعَةو »قههال رسههول ب صهه   ب ا يهه  وسهه م:  و مو َم بوَحَكههمو ّللال ثههم «ه َْرقوعَههةال  لَقَههَد َإَكَ ههَت فوههـيهو

اار. ثم  اسِنزلواه فحبسهم رسول ب ص   ب ا ي  وس م فـي ُار ابنة الـحارث امرْة ما بنـي النـل

خههرج رسههول ب صهه   ب ا يهه  وسهه م بلههـ  سههوق الههـ دينةه الِههـي َههي سههوقها الههـيواه فخنههدق بههها 

م بلـي  ْرسا  ه وفـيهم اهدول ب خناُقه ثم بع  بلـيهمه فضرال ْاناقهم فـي ت   الـخناُقه يخرج به

َإيَـيل با ْخابه وكعب با ْسد رْس القواه وَم ستل م ة ْو سبع م ةه والـ كثر منهم يقول: كانوا 

ما الث ان م ة بلـ  الِسع م ةه وقد قالوا لكعب با ْسهد وَهم يَهََب بههم بلهـ  رسهول ب صه   ب 

بنهان فقهال كعهب: ْفهـي كهلل مهوطا   تعق هونن ْ   ا ي  وس م ْرسا  : يا كعهبه مها تهرأ مها يَوهنع
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ترون الدااي   ينزعه وبن  ما يَََب ب  منكم ف ا ير عه َو وب القِل ف ـم يزل ذل  الدْال إِـ  

فرغ منهم رسول ب ص   ب ا ي  وس مه وَْتـي بَحيـيل با ْخاب ادول به وا ـي  إ ة ل  فَقلاإية 

إية ك وضع األنـ  ة ْنـ  ة ْنـ  ةه له ـ يسه بها مهـا واة يهداه بلهـ  انقه  قد رققها ا ـي  ما كل نا

بحبله ف ـ ا نظر بلـ  رسول ب ص   ب ا ي  وس م قهال: ْمها وب مها لهـ ت نفسهي فهـي اهداوت ه 

ولكن  ما يخَل ب يََخََل ثهم ْقبهل ا هـ  النهاس فقهال: ْيهها النهاسه بنه    بهأس بهأمر به كِهاال ب 

ال و قههدرهه وم ههـح ة قههد َكِوبههت ا ههـ  بنههـي بسرائيههـله ثههم   ههس فضههربت انقهه  فقههال  بههل بهها  ههول

 الثع بـي:

َ يََخََلو    لعَ َرَك َما  َا ابَا َْخَاَب نََفسهولكنل َ َمَا يََخََلو ّللال

زل كلل َمقََ قَلو   َََرَاوقََ قََل يَبوي العو ََدَ إِـ  َْب ََغ النلَفَس َا  لـَاا

إدثنا ابا إ يده قال: إدثنا س ـ ةه قال: إدثنا مـح د با بسحاقه اا مـح د بها  عفهر ـ 21683  

با الزبـيره اا اروة با الزبـيره اا اائشةه قالت: لـم يقِل مها نسهائهم ب ل امهرْة واإهدةه قالهت: 

وب بنههها لعنههدي تههـحدلث معههي وتضههح   هههراه ورسههول ب صهه   ب ا يهه  وسهه م يقِههل ر ههالهم 

وقه بذ َِف َاتف بـاس ها: ْيا فـنةن قالت: ْنا وب. قالت: ق ت: ويـ   ما ل ن قالت: ْقِلن بـالس

ق ت: ولوـَمن قالت: لـحدث ْإدثِ  قال: فـانا   بهاه فَضربت انقهاه فكانت اائشهة تقهول: مها ْنسه  

 اابـي منها طيب نفسه وكثرة ضح ه وقد ارفت ْنها تَقِل.

قال: إدثنا س ـ ةه اا ابا بسحاقه قال: ثنهـي زيهد بها رومهان وَْنهَزَل ـ إدثنا ابا إ يده 21684  

َم والوياصي: الـحوون وا َطاا الِهـي كهانوا فهـيها  يهو َا َصياصو ِاالو مو لو الكو ََ َا ْ َََم مو َََرو يَا  ا َو الل

َاَب. َم الرل ي قَ َوبوهو  َوقَََف فـو

اح وإهدثنا ابها وكيهعه قهال:  ـ إدثنا ا رو با مال  البكريه قهال: إهدثنا وكيهع بها21685   الهـارل

َم قال: ما إوونهم. يهو َا َصياصو  إدثنا ْبـيه اا ابا ايـينةه اا ا رو با ُيناره اا اكرمة مو

ـ إدثنـي مـح د با ا روه قال: إدثنا ْبو ااصمه قال: إدثنا ايس  وإدثنـي الـحارثه 21686  

َم قال: إدثنا الـحساه قال: إهدثنا ورقها    يعهاه اها ابها ْبه هيهو هَا َصياصو ـي نهـاي,ه اها مهـااَد مو

 يقول: ْنزلهم ما صياصيهمه قال: قوورَم.

َم: ْي مها 21687   هيهو هَا َصياصو ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قِاُةه قول  مو

 إوونهم وآطامهم.

يَا ـهه إدثنههـي يههونسه قههال: ْخبرنهها ابهها وَههبه قههال: قههال ابهها زيههده فههـي قولهه : و21688   َو ََْنههَزَل اللهه

َم قال: الوياصي: إوونهم الِـي  نهوا ْنهها مهانعِهم مها  يهو َا َصياصو ِاالو مو لو الكو ََ َا ْ َََروََم مو  ا

 ب تبـارك وتعالـ .

وْصل الوياصي:   ع صيوة يقال: وان  بها َهنا: إوونهم والعرال تقول لارف الهـابل:   

صيوة فـن: ْي ْص   ويقال لشوك الـحاكة: صيوة ويقال ألصل الشي : صيوة يقال:  زل ب 

 صياصيه ك ا قال الشاار:

ُو ( يَو الـَ ـَ دل ي النلسو ي فـو ياصو  )َكَوَقعو الول

َاهَب يقهول: وْلقهـ  فهـي ق هوبهم الهـخوف مهنكم    وَي روكِا الدي . وقوله : َوقَهَََف فوهـي قَ َهوبوَهَم الرل

الَيا قِل رسول ب ص   ب ا ي  وس م مهنهم إهيا  فَريقا تََقَِ َوَن يقول: تقِ ون منهم   ااةه وَم

يقا يقول: وتأسرون مهنهم   ااهةه وَهم نسهاؤَم وذراريههم الهَيا سهبواه  َروَن فَرو  هر ا ـيهم وتَأَسو

 ك ا:

يقها تََقَِ َهوَن الهَيا ضهربت 21689   ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إهدثنا سهعيده اها قِهاُة فَرو

َرو يقا الَيا سبوا.ْاناقهم وتَأَسو  َن فَرو

يقها 21690   ـ إدثنا ابا إ يده قال: إدثنا س ـ ةه اا ابا بسحاقه قهال: ثنهـي يزيهد بها رومهان فَرو

َََم  يقهها ْي قِههل الر ههال وسههب  الههَراريل والنسهها . وَْوَرثََكههَم َْرَضههَهَم َوُيههاَر ههَروَن فَرو تََقَِ َههوَن وتَأَسو

ضههههمه يعنهههـي مهههزاراهم وموارسههههم وُيهههارَم يقهههول: وَْمهههَوالََهم يقهههول: وم ككهههم بعهههد مه كههههم ْر

 ومساكنهم وْموالهم يعنـي سائر األموال غير األر  والدور.
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وقول : وَْرضا لَـَم تََا َوَا اخِ ف َْل الِأويهـل فهـيهاه ْيل ْر  َهين فقهال بعضههم: َهي الهروا   

 ذكر ما قال ذل :وفـارس ونـحوَا ما البـُ الِـي فِـحها ب بعد ذل  ا ـ  الـ س ـ يا. 

ـ إدثنا بشره قال: إدثنا يزيده قال: إدثنا سعيده اا قِاُة وَْرضا لَهـَم تََا َوَها قهال: قهال 21691  

 الـحسا: َي الروا وفـارسه وما فِـ, ب ا ـيهم.

 وقال آخرون: َي مكة. وقال آخرون: بل َي خيبر. ذكر ما قال ذل :  

س ـ ةه اا ابا بسحاقه قال: ثنـي يزيد با رومان وَْرضها ـ إدثنا ابا إ يده قال: إدثنا 21692  

 لَـَم تََا َوَا قال: خيبر.

ـ إدثنـي يونسه قال: ْخبرنا ابا وَبه قال: قهال ابها زيهده فهـي قوله  وَْوَرثََكهَم َْرَضهَهَم 21693  

َََم قال: قََريظة والنضير َْل الكِاال وَْرضا لَـَم تََا َوَا قال: خيبر. ياَر ُو  َو

وههواال مهها القههول فههـي ذلهه  ْن يقههال: بن ب تعالههـ  ذكههره ْخبههر ْنهه  ْورث الـ ومنههـيا مهها وال  

ْصحاال رسول ب ص   ب ا ي  وس م ْر  بنـي قريظة وُيارَم وْموالهمه وْرضا لـم يا وَا 

ه ثهم  اَل اَل ولـم تكا مكة و  َخيبره و  ْر  فـارس والروا و  الـيـ اه مهـ ا كهان وط هوه يوم ه يوم 

ط وا ذل  بعده وْورثه وه به وذل  ك   ُاخـل فـي قول  وَْرضها لَهـَم تََا َوَها ألنه  تعالهـ  ذكهره و

يرا يقول تعالهـ  ذكهره: وكهان  َ ا ـ  َكلل َرَي ال قَدو لـم يخوص ما ذل  بعضا ُون بعض. وكاَن ّللال

قهدرةه   يِعهَلر ب ا ـ  ْن ْورث الـ ومنـيا ذل ه وا هـ  نوهره بيهاَمه وغيهر ذله  مها األمهور 

 ا ـي  ري  ْراُهه و  يـ ِنع ا ـي  فعل ري  إاول فع  .

 

 29- 28اآلية : 
ينَََِههها  ََُن اَلَحيَههاةَ الههدلَنيَا َوزو ههَ  بون َكنههَِال تَههرو القههول فههـي تأويههـل قولهه  تعالههـ : َيَأَيلَههها النلبوههيل قَههل ألَزَوا و

َإَكال َسَراإا   َ  فََِعَالََيَا ََْمِلَعَكال َوََْسرل هَرةَ فَهءونل ّللال َ َوَرَسهولَ َ َوالهدلاَر ا َخو ََُن ّللال هيـ     َوبون َكنهَِال تَهرو َ  و

ي ا  {. نَكال ََْ را  َاظو نَاتو مو  ََْادل لوَ َ َحسو

ََُن     هَ  بَن َكَنهِال تَهرو َ َزَوا و يقول تعالـ  ذكره لنبـي  مـح د صه   ب ا يه  وسه م: قَهَل يها مهـح د  و

ِلَعَكال يقول فءنـي ْمِعكا مها ْو هب ب ا هـ  الر هال ل نسها  مها الـَحياةَ ال ينََِها فََِعالَـَيَا َْمل دلَنـيا َوزو

عو قَهدََرهَه َوا هـ  الهـَ َقِورو قَهدََرهَ  ََال ا هـ  الهـَ وسو الـ ِعة انهد فهراقهم بيهاَال بهـالاـق بقوله : َوَمِلعَهو

نـو يـ  يقول: وْط قكال ا ـ  ما َمِااا بـالـَ َعَروفو َإقلا ا ـ  الـَ ـَحسو َإَكال َسراإا َ  و يَا وقول : وََْسرل

َ َورَ  ََُن ّللال . َوبَن َكَنَِال تَرو ال دلتوهو ََال لوعو َسولَ َ ْذن ب ب ه وُْلال ب  ابـاُه بقول : بذَا َط لَقَِـَم النلساَ  فََا لقَو

َنَكال يقول: وبن كنِال ترُن رضا ب ورضا رسول  وطااِه ا فأطعنه ا  ناتو مو َ َْادل لَ ـَ ـَحسو فءنل ّللال

يـ ا.  وَا العامـت منهال بأمر ب وْمر رسول  َْ را َاظو

وذَكر ْن ََه ا َية نزلت ا ـ  رسول ب ص   ب ا ي  وس م ما ْ ل ْن اائشة سهألت رسهول   

غير ذل ه فـااِزل رسول ب ص   ب ا ي  وس م ري ا ما ار  الدنـياه بما زياُة فـي النفقةه ْو 

ب صهه   ب ا يهه  وسهه م نسهها ه رهههرا فـيههـ ا ذكههره ثههم ْمههره ب ْن يخيههرَال بههـيا الوههبر ا ههـي ه 

ه والع هل باااهة به وبهـيا ْن يهـ ِلعهال ويفهـارقهال بن لهـم يرضهيا بهـالَي  والرضا بـ ا قسهم لههال

ذكر الرواية بقول ما قال: كان ذله  يقسم لها. وقـيـل: كان سبب ذل  غيرة كانت اائشة غارتها. 

 ما ْ ل ري  ما النفقة وغيرَا.

ـ إدثنـي يعقوال با ببراَيهـمه قهال: إهدثنا ابها ا هـيةه اها ْيهواله اها ْبهـي الزبهـيره ْن 21694  

رسول ب ص   ب ا ي  وس م لـم يخرج ص واته فقالوا: ما رأن ن فقال ا هر: بن ر ِهـم ألا هـ ال 

بـيل ص   ب ا ي  وس مه فاعل يِك ـم ويرفع صوت ه إِـ  ْذن ل . قهال: فاع هت لكم رأن  فأتـ  الن

ْقول فـي نفسي: ْيل ري  ْك ـم ب  رسول ب ص   ب ا ي  وس م لع   يضح ه ْو ك ـ ة نهـحوَان 

« ذلهَ  َإبََسنوهـي َاهنَكمَ »فق ت: يا رسول ب لو رْيت فـنة وسألِنـي النفقهة فوهككِها صهكةه فقهال: 

قال: فأتـ  إفوةه فقال:   تسألـي رسول ب ص   ب ا ي  وسه م رهي اه مها كانهت له  مها إا هة 

ك ْنه  امهرْة  ه فقهال لعائشهة: ْيوهرل فءلـيل ثم تِبع نسا  النبهـيل صه   ب ا يه  وسه مه فاعهل يك هـ هال

ه ْو لـينزلال فـي  القرآن قال: فقالت ْال س ـ ة : يا ابا الهـخالااله إسنا ه وْن زو   يحب ن لِنِهيال

ْو َما بقـي ل  ب ل ْن تدخـل بـيا رسول ب ص   ب ا ي  وس م وبـيا نسائ ه ولا تسأل الـ رْة ب  
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ينَََِهها... بلهـ   ََُن الـَحياةَ الدلَنـيا َوزو َ  بَن َكَنِال تَرو يل قََل ألََزَوا و لزو ها قال: ونزل القرآن يا ْيلها النلبـو

يـ  ا قال: فبدْ بعائشة فخيرَاه وقرْ ا ـيها القرآنه فقالت: َل بدْت بأإد مها نسهائ  قول  َْ را َاظو

قالههت: فءنههـي ْخِهار ب ورسههول ه والههدار ا َخههرةه و  تهـخبرَال بههَل  قههال: ثههم «ه  »قب هـين قههال: 

 تِبعهال فاعل يخيرَال ويقرْ ا ـيهال القرآنه ويخبرَا بـ ا صنعت اائشةه فِِابعا ا ـ  ذل .

ـهه إههدثنا بشههره قههال: إههدثنا يزيههده قههال: إههدثنا سههعيده اهها قِههاُةه قولهه : يهها ْيلههها النلبوههـيل قَههَل 21695  

هيـ   َإَكال َسهَراإا َ  و ينََِها فََِعالَـَيَا ََْمِلَعَكال وََْسرل ََُن الـَحياةَ الدلَنـيا َوزو َ  بَن َكَنَِال تَرو َ َزَوا و ... بلهـ   و

يـ ا قال: قال الـحسا وقِاُة: خيرَال بـيا الدنـيا وا َخرة والـانة والنار فـي ري   قول : َْ را َاظو

اَل تسع نسهوةه  كال ْرُن  ما الدنـيا. وقال اكرمة فـي غيرة: كانت غارتها اائشةه وكان تـحِ  يوم 

خ س ما قََريش: اائشةه وإفوةه وْال إبهـيبة بنهت ْبهـي سفهـيانه وسهوُة بنهت زمعهةه وْال س هـ ة 

ةه وكانههت تههـحِ  صفههـية ابنههة َإيههـيل الههـَخيبريةه وميههـ ونة بنههت الههـحارث الهـلههـيةه بنههت ْبههـي ْميلهه

وزينههب بنههت  حههش األسههديةه وَ َويريههة بنههت الههـحارث مهها بنههـي الههـ وا  ه وبههدْ بعائشههةه ف ههـ ا 

اخِارت ب ورسول  والدار ا َخرةه َرئي الفرح فـي و   رسول ب ص   ب ا ي  وس مه فِِابعا 

 ا ـ  ذل  واخِرن ب ورسول  والدار ا َخرة. ك هال 

إدثنا ابا بشاره قال: إدثنا ابد األا ـ ه قال: إدثنا سهعيده اها قِهاُةه اها الهـحساه وَهو قهول    

ََُن الهـَحياةَ الدلَنهـيا َوزينََِهها... بلهـ  قو َ  بَن َكَنَِال تَهرو َ َزَوا و يل قََل  و له  قِاُةه فـي قول ب يا ْيلها النَبـو

يـ ا قا : ْمره ب ْن يخيرَال بـيا الدنـيا وا َخرة والهـانة والنهار قهال قِهاُة: وَهي غيهرة مها  َاظو

اائشة فـي ري  ْراُت  ما الدنـياه وكان تـحِ  تسع نسوة: اائشةه وإفوةه وْال إبـيبة بنهت ْبهـي 

يـ ونة بنت الهـحارث سفـيانه وسوُة بنت زمعةه وْال س ـ ة بنت ْبـي ْميلةه وزينب بنت  حشه وم

الهـلـيةه وَ َويرية بنت الـحارث ما بنـي الـ وا  ه وصفـية بنت َإيـيل با ْخاب فبدْ بعائشهةه 

وكانت ْإهبهال بلهـي  ف هـ ا اخِهارت ب ورسهول  والهدار ا َخهرةه َرئهي الفهرح فهـي و ه  رسهول ب 

 ص   ب ا ي  وس م فِِابعا ا ـ  ذل .

اره قال: إدثنا ابهد األا هـ ه قهال: إهدثنا سهعيده اها قِهاُةه اها الهـحساه ـ إدثنا ابا بش21696  

َا بَعهدَ  وَو قول قِاُة قال: لـ ا اخََِرَن ب ورسول  ركرَال ب ا ـ  ذل  فقال   يحلل لَ  النساَ  مو

ه وَهال  َا َْزَواجال َولََو َْاابَ  َإسهنَهال فقوهره ب ا هـيهال ال مو الِسهع الـتهـي اخِهرن َو َ َْن تَبَدلَل بهو

 ب ورسول . ذكر ما قال ذل  ما ْ ل الويرة:

ي َمَا تَشاَ  21697   ـ إدثنـي يونسه قال: ْخبرنا ابا وَبه قال: قال ابا زيده فـي قول ب: تََر و

ي بلَـَيَ  َمَا تَشاَ ... ا َيةه قهال: كهان ْزوا ه  قهد توهايرن ا هـ  النبهـيل صه   ب ه َوتََووو َنَهال  ا يه  مو

ََُن  هَ  بَن َكَنهَِال تَهرو َ َزَوا و يل قَهَل  و وس مه فهارَال رهراه نزل الِـخيـير ما ب ل  فـيهال يا ْيلها النلبـو

َو وـيلةو األَولـ  فخيهرَال بهـيا ْن يخِهرن  َج الـاا َ َا تَبرل ينََِها فقرْ إِـ  ب غ َو  تبَرل الـَحياةَ الدلَنـيا َوزو

ههههات ْن يخـ هههـ  سبـيهههـ هال و ه وبهههـيا ْن يق ههها بن ْرُن ب ورسهههول  ا هههـ  ْنههههال ْمل إهال يسهههرل

ه لـ ا وَب نفس  له  إِهـ  يكهون  الـ ومنـياه   ينكحا ْبداه وا ـ  ْن  يووي بلـي  ما يشا  منهال

َو يرفع رْس  بلـيهاه وير ي ما يشا  إِـ  يكون َو يرفع رْسه  بلهـيهاه ومها ابِوه  مهـ ا َهي 

ه ويرضهيا بذا ا هـ ا ْنه  مها انده وازل فـ  ناح ا ه و  يحهزنل  ـي ه ذله  ُْنه  ْن تقهرل ْايهنهال

ه بيثار بعضهال ا ـ  بعضه ُْن  ْن يرضيا قال: ومها ابِويهت مهـ ا ازلهت مها  قضائي ا ـيهال

ه فههـاخِرن ب  ابِوه  ْصههاب ه ومهها اهزل لههـم يوههب ه فخيهرَال بههـيا ْن يرضههيا بههَاه ْو يفههـارقهال

دة بدوية ذَبت وكان ا ـ  ذله ه وقهد رهرط له  َهَا الشهرطه مها زال يعهدل ورسول ه ب ل امرْة واإ

 بـينهال إِـ  لقـي ب.

ـ إدثنا ْإ د با ابهدة الضبهـيه قهال: إهدثنا ْبهو اوانهةه اها ا هر بها ْبهـي س هـ ةه اها 21698  

ي»ْبـي ه قال: قالت اائشة: لـ ا نزل الـخياره قال لـي رسول ب ص   ب ا ي  وس م:  يهدَ َْن  بنـل َْرو

ي ْبََوَي و  رو ي و َرَي ا إِـ  تََسِأَمو ي فـو قالت: ق ت: وما َو يا رسول بن قهال: « َْذَكَر لَ و َْمرا فَـ تََقضو

هَ  بَن َكَنهَِال  فرُله ا ـيهاه فقالت: ما َو يا رسول بن قهال: فقهرْ ا هـيهال يها ْيلهها النلبوهـيل قَهَل ألََزَوا و

ََُن الـَحياةَ الدل  ينََِها... بلـ  آخر ا َية قالت: ق ت: بل نـخِار ب ورسول  قالت: ففرح بَل  تَر َنـيا َوزو

 النبـيل ص   ب ا ي  وس م.
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إدثنا ابا وكيعه قال: إدثنا مـح د با بشره اا مـح د با ا روه اا ْبـي س ـ ةه اا اائشهةه    

يهها اائوَشههةَ بنلههـي »  وسهه م بعائشههةه فقههال: قالههت: لههـ ا نزلههت آيههة الِـخيههـيره بههدْ النبههـيل صهه   ب ا يهه

ه ْبهـي بََكهر وَْال َرومهانَ  هي و ا هـ  ْبََوَيه و ضو « اارٌ  َا َـَي و َْمرا فَـ تََفِاتوهـي فوهـي و بَشهَي ال إِهـ  تََعرو

ََُن الهـحَ »فقالت: يها رسهول ب ومها َهون قهال:  ياةَ قهال ب يها ْيلهها النلبوهـي قَهَل ألََزَوا هَ  بَن َكَنهَِال تَهرو

يهـ اه فق هت: بنهـي ْريهد ب ورسهول ه والهدار ا َخهرةه و  ْؤامهر فهـي ذله   الدلَنهـيا َوزينََِهها بلهـ  َاظو

بن »ْبويل ْبـا بكر وْال رومانه فضح  رسول ب ص   ب ا ي  وسه مه ثهم اسهِقرْ الهـَحَاَر فقهال: 

 فق ا: ونـحا نقول مثل ما قالت اائشة.«ه اائشة قالت كَا

نا سعيد با يحي  األمويه قال: إدثنا ْبـيه اا ابا بسحاقه اا ابد ب با ْبهـي بكهره اها إدث   

ه فدخهـل  ا رةه اا اائشةه ْن النبـيل ص   ب ا يه  وسه م لهـ ا نهزل بلهـ  نسهائ  َْمهر ْن يخيهرَال

ي ْبـاكو »ا ـيل فقال:  يرو و يا نبـيل بن قهال: فق ت: وما َ«ه سأذكر لَ و َْمرا َو  تََعَا وـي إِـ  تََسَِشو

ههَرَت َْن ََْخيلههَرَكال » وتههـ ا ههـيها آيههة الِـخيههـير بلههـ  آخههر ا َيِههـيا قالههت: ق ههت: ومهها الههَي «ه بنلههـي َْمو

تقولن   تعا ـي إِـ  تسِشيري ْبـاكه فءنـي ْخِار ب ورسول  فَسرل بَل ه وار  ا ـ  نسائ ه 

ه فـاخِرن ب ورسول .  فِِابعا ك هال

ه ويونس با يزيده اا ابا  إدثنـي    يونسه قال: ْخبرنا ابا وَبه قال: ْخبرنـي موس  با ا ـيل

رههااله قههال: ْخبرنهـي ْبههو س هـ ة بهها ابهد الههرإ اه ْن اائشهة زوج النبههـيل صه   ب ا يهه  وسهه م 

هٌر لَه و »قالت: لـ ا ْمر رسهول ب صه   ب ا يه  وسه م بِـخيهـير ْزوا ه ه بدْنهـيه فقهال:   بنلهـي ذَاكو

ي ْبََوَي و  رو قالت: قد ا ـم ْن ْبويل لـم يكونا لـيأمرانهـي « َْمراه فَـ ا َـَي و َْن   تََعَا وـي إِـ  تََسِأَمو

ينََِهها  ََُن الهـَحياةَ الدلَنهـيا َوزو هَ  بَن َكَنهَِال تَهرو َ َزَوا و بفراق  قالت: ثم تـ ََه ا َية: يا ْيلها النلبوهـيل قَهَل  و

ن فءنهـي ْريهد ب فََِعالَـَيَا َْمِل  يـ  قالت: فق ت: ففـي ْيل ََا اسهِأمر ْبهويل َإَكال َسَراإا َ  و َعَكال وََْسرل

ورسول ه والدار ا َخرة قالت اائشة: ثم فعل ْزواج النبـيل ص   ب ا ي  وس م مثل ما فع ته ف ـم 

 ْ ل ْنهال اخِرن . يكا ذل  إيا قال  لهال رسول ب ص   ب ا ي  وس مه فـاخِرن  طـقا ما

 30اآلية : 
بَيلنَهةال يََضهاَاَف لََهها اَلعَهََااَل  َشهةال مل هنَكال بوفَاإو القول فـي تأويـل قوله  تعالهـ : َيَنوَسهاَ  النلبوهيل َمها يَهأَتو مو

يرا  {. و يَسو َعفََياو َوَكاَن ذَلوَ  َا َ  ّللال  ضو

َشةال يقول تعالـ  ذكره ألزواج النبـيل ص   ب ا ي  وسه م: يه    هَنَكال بفهـاإو ا نوسها  النلبوهـيل َمهَا يَهأَتو مو

َمبَـيلنَةال يقول: ما يزن منكال الزنه  الهـ عروف الهَي ْو هب ب ا هـي  الهـحدله يضهااف لهها العهَاال 

 ا ـ  فاورَا فـي ا َخرة ضعفـيا ا ـ  فاور ْزواج الناس غيرَمه ك ا:

: ثنـي ا يه قال: ثنـي ْبـيه اا ْبـي ه اا ـ إدثنـي مـح د با سعده قال: ثنـي ْبـيه قال21699  

َعفَـَياو قال: يعنـي اَاال ا َخرة.  ابا ابـاس يََضاَاَف لََها العَََااَل ضو

ا  األموار: يََضاَاَف لََها العَهََااَل بهـاأللفه غيهر    ا  فـي قرا ة ذل ه فقرْت  اامة قرل واخِ فت القرل

العيا تأول   من  فـي قرا ت  ذل  ْن يضعلفه بـ عن : بِشديد « يََضعلفَ »ْبـي ا روه فءن  قرْ ذل : 

ة واإهدةه وذله  ْن ياعهل الشهي  رهي ياه فكهأن معنه  الكهـا انهده: ْن ياعهل  تضعيف الشهي  مهرل

اَاال ما يأتـي ما نسا  النبـيل ص   ب ا يه  وسه م بفهـاإشة مبهـينة فهـي الدنهـيا وا َخهرةه مث هـي 

ه ويقول:  بنل يََضاَاَف بـ عن  َْن يَاعَل بلـ  الشي  مثـهه إِهـ  يكهون اَاال سائر النسا  غيرَال

ثـثة ْمثال  فكأن معن  ما قرْ يََضاَاَف انده كان ْن اَابها ثـثة ْمثال اَاال غيرَا ما النسها  

ا ههـ  يضههااف. وْنكههر « يضههعلف»مهها غيههر ْزواج النبههـيل صهه   ب ا يهه  وسهه مه ف ههَل  اخِههار 

يضااف مها كهان يقهول فهـي ذله ه ويقولهون:   نع هـم بهـيا: ويَضهاَاَف ا َخرون الَيا قر وا ذل  

 ويََضعلَف فرقا.

ا  األمواره وذل  يََضاَاَف. وْما الِأويـل الَي ذَب    والوواال ما القرا ة فـي ذل  ما ا ـي  قرل

بها  بلـي  ْبو ا روه فِأويهـل   نع هـم ْإهدا مها َْهل الع هـم اُلاهاه غيهرهه وغيهر ْبهـي َابهـيدة مع هر

الـ ثن ه و  ياوز خـف ما  ا ت ب  الـحاة مـا عة ا ـي  بِأويـل   برَان ل  ما الو ه  الهَي 

 ياب الِس ـيـم ل .
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