
 تابع : تفسير سورة الزمر

 32-30اآلية : 
ُُمْم   رمبَ َربّ َِ ُُمْم يَمْوَا اْلِقيَاَممِة  القول فـي تأويـل قوله تعالى   }إِنَّك َميٌّت َوإِنُّهْم ّميّتُوَن *  ثُمّم إِنّ

ْْ َ مم َ  ُ لَلَممْي َ  َِ بِالّصممْبِأ إِ َِ َ َممى ّ ِ َوَلممّللاّ َْ لَْم َممُم ِمّوممَ َلممّللاَ فِممي َ َهممرَّم َمىْممو    تَْختَِصممُووَن *  فََومم

.} ََ َُافِِري  لّْ 

يقول تعالى ْلر  لربيمه ممومب ىم ى ل َ يمه وسم م: إنمك يما ممومب ميمت َمَ ق يمل  وإن  م       

ُُمْم تَْختَِصمُووَن يقمول: ثمم إن  ْرمبَ َربّ َِ ُُْم يَْوَا الِقياَمِة  الوُّللاّبيك مَ قومك والو مريَ مرهم ميتون ثُّم إنّ

ُمافريَ يموا القياممة َرمب ربُمم تختصموون فيأظمّللا ل وك موا ممرُم ممَ الكمالم   ويعُم الوم مريَ وال

 ويفصل بيَ  ويعُم بالمّق.

واظت ممأ ل ممل التأويممل فممي تأويممل ْلممك  فقممال بعتممهم: َرممى بممه اظتصمماا الومم مريَ والُممافريَ    

 واظتصاا الوك وا والكالم. ْلر مَ قال ْلك:

ال: ثرمي معاويمة  َمَ َ مي  َمَ ابمَ َبما   فمي ـ حبثرا َ ّي  قال: حبثرا لبو ىمال,  قم23196  

ُُْم تَْختَِصُووَن يقمول: يخاىمم الصمااأ الُماِْ  والوك موا الكمالم   ْربَ َربّ َِ ُُْم يَْوَا الِقياَمِة  قوله: ثُّم إنّ

 والوهتبي التاّل  والتعيأ الوستُبر.

ُُمْم يَمْوَا الِقياَممِة ـ حبثري  يون   قال: لظبرنا ابَ و ب  قال: قال ابَ زيب  في قوله: 23197   ثُّم إنّ

ُُْم تَْختَِصُووَن قال: ل ل اإلسالا ول ل الُفر. ْربَ َربّ َِ 

ـ حبثري ابَ البرقي  قال: حمبثرا ابمَ لبمي ممريم  قمال: حمبثرا ابمَ المبراوراي  قمال: ثرمي 23198  

إنّمَك  مموب بَ َورو ََ يميى بَ َبب الرحوَ بَ حاطب بَ الزبيمر  قمال: لوما نزلمت  مّللا  ا َيمة:

ُُْم تَْختَِصُووَن قال الزبير: يما رسمول ل  ليرُمر َ يرما ْربَ َربّ َِ ُُْم يَْوَا الِقيَاَمِة   َميٌّت وإنُّهْم ّميّتُوَن ثُّم إنّ

نَعَْم حتى يُوَ اّ  إلمى »ما لان بيررا في البنيا مع ظواص الّللانوِ؟ فقال الربي ى ى ل َ يه وس م: 

 «.ُلّل ْي َحَق َحقّهُ 

َُري بّللالك اظتصاا ل ل اإلسالا. ْلر مَ قال ْلك: وقال    آظرون: بل 

ـ حبثرا ابَ حويب  قال: حبثرا يعقوِ  ََ  عفر  ََ سعيب  َمَ ابمَ َومر  قمال: نزلمت 23199  

َ يرا  ّللا  ا َية وما نبري ما تفسير ا حتى وقعت الفترة  فق را:  ّللاا الّللاي وَبنا ربّرا لن نختصم فيه 

ُُْم يَْوَا ا ُُْم تَْختَِصُووَن.ثُّم إنّ ْربَ َربّ َِ  لِقياَمِة 

ـم حمبثري يعقمموِ  قمال: حممبثرا ابمَ َ يمة  قممال: حمبثرا ابممَ َمون  َمَ إبممرا يم  قمال: لومما 23200  

ُُْم... ا َية  قالوا: ما ظصومترا بيررا ونمَ إظوان  قال: ف وا قُتل  نزلت: إنَك َميٌّت وإنُّهْم َميّتُوَن ثُّم إنّ

 ا:  ّللا  ظصومترا بيررا.َىوان بَ َفان  قالو

ـ ُحبثت ََ ابَ لبي  عفر  ََ لبيه  ََ الربيع بَ لن   َمَ لبمي العاليمة  فمي قولمه ثُمّم 23201  

ُُْم تَْختَِصُووَن قال:  م ل ل القب ة. ْربَ َربّ َِ ُُْم يَْوَا الِقياَمِة   إنّ

َُري بّللالك: إنمك يما ممومب سمتوو      وإنُمم ليهما الرما  ولولى األقوال في ْلك بالصواِ لن يقال: 

ستووتون  ثم إن  ويعُم ليها الرا  تختصوون َرب ربُم  م مرُم ولافرلم  وممقولم ومبط ولم  

 ومالوولم ومك ومولم  حتى ي ظّللا لُّل مرُم موَ لصاحبه قب ه حق حقّه.

ْرم   َِ ُُْم يَْوَا الِقياَممِة  ُُمْم تَْختَِصمُووَن وإنوا ق را  ّللاا القول لولى بالصواِ ألن ل َّم بقوله: ثُّم إنّ بَ َربّ

ظطاِ  ويع َباا   ف م يخصص بّللالك مرهم بعتا اون بعم,  فمّللالك َ مى َووممه َ مى مما َومه 

 ل به وقب ترزل ا َية في معرى  ثم يُون ااظال  في حُوها لّل ما لان في معرى ما نزلت به.

َِ بالّصبْ    ََ ى ّ ِ وَلّللاّ  َِ َْ َلّللاَ َْ لْم َُم ِمّو ْْ  اَ  ُ يقول تعالى ْلر : فوَ مَ ظ ق ل وقوله: فََو ِأ إ

لَكم فرية موَ لّللاِ َ ى ل  فااَّى لن له ولبا وىاحبه  لو لنه حّرا ما لم يمرمه مَ الوطماَم 

ْْ  اَ  ُ يقول: ولّللاِّ بُتاِ ل إْ لنزله َ ى مموب  وابتعىه ل به رسو    ولنُمر  َِ بالّصْبِأ إ وَلّللاّ

 . وبرمو الّللاي ق را في ْلك قال ل ل التأويل. ْلر مَ قال ْلك:قول   إله إ  ل

َِ بالّصمْبأ إْ  ماَ  ُ: لي 23202   ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  ََ قتمااة وَلمّللاّ

ََ يقول تبارك وتعالى: للي  في الرمار ممأو  ومسمَُ  بالقرآن وقوله: للَْيَ  فِي َ َهرَّم َمىْو   لْ ُافِِري
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لفر باهلل  وامترع مَ تصبيق مموب ى ى ل َ يه وس م  واتباَه َ ى ما يبَو  إليه موما لتما   لوَ

 به مَ َرب ل مَ التوحيب  وحُم القرآن؟

 34-33اآلية : 
ا القول فـي تأويـل قولمه تعمالى:   }َوالّمّللِاي َ م َ  بِالّصمْبِأ َوَىمبَّأ بِمِه لُْولَمـََُِك ُ مُم اْلُوتّقُموَن *  لَُهمم ّمم

.} ََ ربَ َربِّهْم َِْلَك َ َزآُ  اْلُوْمِسرِي َِ  يََش ُ وَن 

اظت ممأ ل ممل التأويممل فممي الممّللاي  مما  بالصممبأ وىممبّأ بممه  وممما ْلممك  فقممال بعتممهم: الممّللاي  مما     

بالصبأ رسول ل ى ى ل َ يه وس م. قالوا: والصبأ الّللاي  ا  به:   إله إ  ل  والّللاي ىمبّأ 

  ى ل َ يه وس م. ْلر مَ قال ْلك:به ليتا   و رسول ل ى

ـ حبثري َ ّي  قال: حبثرا لبو ىال,  قال: ثري معاوية  ََ َ ّي  ََ ابَ َبما   قولمه: 23203  

 َوالّللِّاي  اَ  بالّصْبِأ يقول: مَ  ا  بال إله إ  ل َوَىبَّأ بِِه يعري: رسوله.

ه وسم م  والمّللاي ىمبّأ بمه: لبمو بُمر وقال آظرون: الّللاي  ا  بالصمبأ: رسمول ل ىم ى ل َ يم  

 رضي ل َره. ْلر مَ قال ْلك:

ـ حبثري لحوب بَ مرصور  قال: حبثرا لحوب بَ مصمعب الومروزي  قمال: حمبثرا َومر بمَ 23204  

إبرا يم بَ ظالب  ََ َبب الو ك بَ َويمر  َمَ لسميب بمَ ىمفوان  َمَ َ مّي رضمي ل َرمه  فمي 

ل: مموب ى ى ل َ يمه وسم م  وىمبّأ بمه  قمال: لبمو بُمر رضمي ل قوله: َوالّللِّاي  اَ  بالّصْبِأ قا

 َره.

وقمممال آظمممرون: المممّللاي  ممما  بالصمممبأ: رسمممول ل ىممم ى ل َ يمممه وسممم م  والصمممبأ: القمممرآن    

 والوصبقون به: الو مرون. ْلر مَ قال ْلك:

َ  بالّصْبِأ قمال:  مّللاا ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  ََ قتااة َوالّللِّاي  ا23205  

 رسول ل ى ى ل َ يه وس م  ا  بالقرآن  وىبّأ به الو مرون.

ـ حبثري يون   قال: لظبرنا ابَ و ب  قال: قال ابَ زيب  في قوله: َوالّللِّاي  اَ  بالّصمْبِأ 23206  

 رسول ل ى ى ل َ يه وس م  وىبّأ به الوس وون.

بريل  والصبأ: القرآن الّللاي  ا  به مَ َرب ل  وىمبّأ بمه وقال آظرون: الّللاي  ا  بالصبأ    

 رسول ل ى ى ل َ يه وس م. ْلر مَ قال ْلك:

ـ حبثرا مموب  قال: حبثرا لحوب  قمال: حمبثرا لسمباط  َمَ السمبّي  فمي قولمه: َوالّمّللِاي  ماَ  23207  

 بالّصْبِأ وَىبَّأ بِِه مموب ى ى ل َ يه وس م.

 ا  بالصبأ: الو مرون  والصبأ: القرآن  و م الوصبّقون بمه. ْلمر ممَ قمال وقال آظرون: الّللاي 

 ْلك:

ـ حبثرا ابَ حويب  قال: حبثرا  رير  ََ مرصور  ََ مجا ب قوله: َوالّللِّاي  اَ  بالّصْبِأ 23208  

 يه.َوَىبَّأ بِِه قال: الّللايَ يجيُون بالقرآن يوا القيامة  فيقولون:  ّللاا الّللاي لَطيتوونا فاتبعرا ما ف

قال: ثرا حُاا  ََ َورو  ََ مرصور  َمَ مجا مب َوالّمّللِاي  ماَ  بالّصمْبِأ َوَىمبِّأ بِمِه قمال:  مم    

 ل ل القرآن يجيُون به يوا القيامة يقولون:  ّللاا الّللاي لَطيتوونا  فاتبعرا ما فيه.

ْبِأ والصممواِ مممَ القممول فممي ْلممك لن يقممال: إن ل تعممالى ْلممر  َرممى بقولممه: َوالّممّللِاي  مماَ  بالّصمم  

َوَىبَّأ بِِه لّل مَ اَا إلى توحيب ل  وتصبيق رس ه  والعول بوا ابتعث به رسوله ى ى ل َ يه 

وس م مَ بيَ رسل ل ولتباَه والو مريَ به  ولن يقال: الصبأ  و القمرآن  وهمهااة لن   إلمه إ  

 ن مَ نبّي ل ولتباَه.ل  والوصبّأ به: الو مرون بالقرآن  مَ  ويع ظ ق ل لائرا مَ لا

َُقيمب    وإنوا ق را ْلمك لولمى بالصمواِ  ألن قولمه تعمالى ْلمر : َوالّمّللِاي  ماَ  بالّصمْبِأ َوَىمبَّأ بِمِه 

ْْ  مماَ  ُ وْلممك ّْا مممَ ل ل وفتممريَ َ يممه   َِ بالّصممْبِأ إ َِ َ ممى ّ ِ  َوَلممّللاّ َْ َلممّللاَ َْ لْم َممُم ِمّومم قولممه: فََومم

جاحبيَ وحبانيته  فالوا ب لن يُون َقيب ْلك مبح ممَ لمان بخمال  الوُّللاّبيَ بترزي ه ووحيه  ال

ىممفة  مم    الوممّللاموميَ  و ممم الممّللايَ اَممو م إلممى توحيممب ل  ووىممفه بالصممفة التممي  ممو بهمما  

وتصبيقهم بترزيل ل ووحيه  والّللاي لانوا يوا نزلمت  مّللا  ا َيمة  رسمول ل ىم ى ل َ يمه وسم م 

في لل َصر وزمان بالبَا  إلى توحيب ل  وحُم لتابه  ألن ل ولىمابه ومَ بعب م  القائوون 

تعالى ْلر  لم يخّص وىفه بهّللا  الصفة التي في  ّللا  ا َية َ ى لهخاص بأَيانهم  و  َ مى ل مل 
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زمان اون غير م  وإنوا وىفهم بصفة  ثم مبحهم بها  و ي الوجي  بالصبأ والتصبيق به  فُل 

 في  و ة  ّللا  ا َية إْا لان مَ بري آاا.مَ لان لّللالك وىفه فهو ااظل 

ََ  ماُ وا بالصمْبِأ »ومَ البليل َ مى ىممة مما ق رما لن ْلمك لمّللالك فمي قمرا ة ابمَ مسمعوا:    والّمّللِاي

فقمب بميَ ْلمك ممَ قرا تمه لن المّللاي ممَ قولمه َوالّمّللِاي  ماَ  بالّصمْبِأ لمم يعمَ بهما واحمب « وىبّقُوا بِهِ 

هم  ولُرها لظر ت ب فظ الواحب  إْ لمم تُمَ م قتمة. وقمب زَمم بعيره  ولنه مراا بها ِ َواٌع ْلك ىفت

فمي  مّللاا الووضمع ُ عمل فمي معرمى  واَمة بورزلمة « المّللاي»بع, ل ل العربية ممَ البصمرييَ  لن 

 واَا  ألنها في « الّللاي»وموا ي يب ما ق را ليتا قوله: لُولََُِك ُ ُم الُوتّقُوَن فُجعل الخبر ََ «. َمَ»

قالوا: َرمي بقولمه: َوَىمبَّأ بِمِه: غيمر المّللاي  ما  بالصمبأ  فقمول بعيمب ممَ  معرى  واع. ولما الّللايَ

الوفهوا  ألن ْلك لو لان لوا قالوا لُان الترزيل: والّللاي  ا  بالصبأ  والّللاي ىمبأ بمه لولُمك  مم 

مُممّررة مممع التصممبيق  ليُممون الوصممبأ غيممر الوصممبأ فأممما إْا لممم « الممّللاي»الوتقممون فُانممت تُممون 

مَ الُالا  لن التصبيق مَ ىفة الّللاي  ا  بالصبأ    و ه ل ُالا غير ْلمك. يُّرر  فإن الوفهوا 

في معرى الجواع بوما قمب بيّرما  لمان الصمواِ ممَ  القمول فمـي « الّللاي»وإْا لان ْلك لّللالك  ولانت 

 تأويـ ه ما بَيّرا.

َ اتقموا ل بتوحيمب  وقوله: لُولََُِك ُ ُم الُوتّقُوَن يقول  ّل ثراؤ :      الّللايَ  مّللا  ىمفتهم   مم المّللاي  

 والبرا ة مَ األوثان واألنباا  ولاا  فرائته  وا تراِ معاىيه  فخافوا َقابه  لوا:

ـ حبثري َ ّي  قال: حبثرا لبو ىال,  قال: ثري معاوية  ََ َ ّي  ََ ابَ َبا   لُولَُِمَك 23209  

 ُ ُم الُوتّقُوَن يقول: اتقوا الشرك.

ْربَ َربِّهْم يقول تعالى ْلر : لهم َرب ربهم يوا القيامة  ما تشتهيه لنفسهم  وقوله: لَُهْم ما يَشاُ وَن    َِ
ََ يقول تعالى ْلر :  ّللاا الّللاي لهم َرب ربهم   زا  مَ لحسَ فمي  وت ّللاّ  لَيرهم ْلَك َ َزاُ  الُوْمِسرِي

 البنيا فأطاع ل فيها  ولتور ألمر   وانتهى َوا نها  فيها َره.

 35اآلية : 
َِ الّمّللِاي القول فـ ََِو ُمواْ َويَْجمِزيَُهْم لَْ مَرُ ْم بِأَْحَسم ْرُهْم لَْسَولَ الّمّللِاي  ََ َُـفَّر ّ ُ  ي تأويـل قوله تعالى:  }ِليُ

 َلـانُواْ يَْعَو ُوَن {.

يقول تعالى ْلر : و ز       الومسريَ ربهم بإحسمانهم  لمي يُفمر َمرهم لسمول المّللاي َو موا    

بيرهم وبيَ ربهم  بوا لان مرهم فيها مَ توبة وإنابمة موما ا ترحموا ممَ  في البنيا مَ األَوال  فيوا

َِ الّممّللاي لمانُوا فممي المبنيا يَْعَو ُمموَن مومما  السميُا  فيهمما ويَْجمِزيُهْم لْ ممَرُ ْم يقمول: ويىيممبهم ثمموابهم بأْحَسم

 يرضى ل َرهم اون لسوئها  لوا:

َ زيب: َوالّمّللِاي  ماَ  بالّصمْبِأ َوَىمبَّأ ـ حبثري يون   قال: لظبرنا ابَ و ب  قال: قال اب23210  

 ََ ْربَ َربِّهْم ْلَك َ َزاُ  الُوْمِسمرِي َِ ِّ نعم لَُهْم فيها ما يَشاُ وَن  بِِه لُولََُِك ُ ُم الُوتّقُوَن: للهم ْنوِ  لي ر

َِ الّممّللاي لممانُو ََِو ُمموا ويَْجممزيَُهم لْ ممَرُ ْم بأْحَسمم ممْرُهْم لْسممَولَ الّممّللِاي  ََ َُفّممَر ّ ُ  ا يَْعَو ُمموَن  وقممرل: إنّومما ِليُ

ََ إَْا ُِْلَر ّ ُ َوِ  َْت قُ ُوبُُهْم... إلى لن ب غ َوَمْغِفَرةٌ لُال ييمأ  ممَ لهمم المّللانوِ لن    الُووْ ِمرُوَن الّللِّاي

ََ والُوْسِ وا ... إلى آظر ا َية.  يُونوا مرهم َوِرْزٌأ َلِريٌم  وقرل: إّن الْوُس وي

 

 37-36اآلية : 
ََ ِمَ اُونِِه َوَممَ يُْتمـِ ِل ّ ُ  القول فـي ْببَ ُ َويَُخّوفُونََك بِالّللِّاي ََ َُاٍ   تأويـل قوله تعالى:   }لَلَْيَ  ّ ُ بِ

ي انتِقَاٍا {. ِْ َْ َ ـاٍا *  َوَمَ يَْهِب ّ ُ فََوا لَهُ ِمَ ّمِتّل لَلَْيَ  ّ ُ بِعَِزيٍز   فََوا لَهُ ِم

ْببَ ُ فقمرل ْلمك بعم, قمرا  الوبيرمة وَاممة قمّرا  ل مل  اظت فت القّرا  في قرا ة:    ََ للَْيَ  ّ ُ بُاٍ  

بااَ ُ »الُوفة:  َِ َ ى الجواع  بوعرى: للي  ل بُا  مموبا ولنبيما   ممَ قب مه مما « للَْيَ  ّ ُ بُاٍ  

ا  ظوفتهم لموهم مَ لن ترمالهم آلهمتهم بسمو  وقمرل ْلمك َاممة قمّرا  الوبيرمة والبصمرة  وبعم, قمرّ 

ََْببَ ُ َ ى التوحيب  بوعرى: للي  ل بُا  َبب  مموبا.  الُوفة: بُاَ  
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والصواِ مَ القول في ْلك لنهوا قرا تان مشهورتان في قََرلةِ األمصار. فبأيتهوما قمرل القمار     

ل فوصيب لصمة َمْعرَيَْيَهوا واستفاضة القرا ة بهوا في قََرلةِ األمصار. وبرمو الّللاي ق را فمي ْلمك قما

 ل ل التأويل. ْلر مَ قال ْلك:

بمبَ ُ 23211   َِ ـ حبثري  مموب  قال: حبثرا لحوب  قال: حمبثرا لسمباط  َمَ السمبّّي للَمْيَ  ّ ُ بُماٍ  

 يقول: مموب ى ى ل َ يه وس م.

ََببَ ُ 23212    ـ حبثري يون   قال: لظبرنا ابَ و ب  قال: قال ابَ زيب  في قوله: للَْيَ  ّ ُ بُِاٍ  

 قال: ب ى  ول ليُفيره ل ويعّز  ويرصر  لوا وَب .

َْ اُونِِه يقول تعالى ْلر  لربيه مموب ىم ى ل َ يمه وسم م: ويخّوفمك    ََ ِم وقوله: ويَُخّوفُونََك بالّللِّاي

 م    الوشممرلون يمما مموممب بالممّللايَ مممَ اون ل ممَ األوثممان وا َلهممة لن تصمميبك بسممو   ببرا تممك 

 ا  ول لافيك ْلك. وبرمو الّللاي ق را في ْلك قال ل ل التأويل. ْلر مَ قال ْلك:مرها  وَيبك له

َْ اُونِمِه 23213   ََ ِمم ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سمعيب  َمَ قتمااة ويَُخّوفُونَمَك بالّمّللِاي

ُسمر العمّز   ا َلهة  قال: بعث رسول ل ى ى ل َ يه وس م ظالب بمَ الوليمب إلمى همعب بُسمقاا لي

فقال ساِانُها  و و قيّوها: يا ظالمب لنما لحمّللاّرلها  إن لهما همبّة   يقموا إليهما همي   فوشمى إليهما ظالمب 

 بالفأ  فهّشم لنفها.

  23214 ََ ََ ِمم ـ حبثرا مموب  قال: حبثرا لحومب  قمال: حمبثرا لسمباط  َمَ السمبّي ويَُخوفُونَمَك بالّمّللِاي

 يعببون.اُونِِه يقول: ب لهتهم التي لانوا 

  23215 ََ ـ حبثري يون   قال: لظبرنا ابَ و ب  قال: قال ابمَ زيمب  فمي قولمه: ويَُخّوفُونَمَك بالّمّللِاي

َْ اُونِِه قال: يخّوفونك ب لهتهم التي مَ اونه.  ِم

َْ  اا يقول تعالى ْلر : ومَ يخّللاله ل فيت ّه ََ طريمق الممق    َْ يُْتِ ِل ّ ُ فََوا لَهُ ِم وقوله: َوَم

سبيل الرهب  فوا له سموا  ممَ مرهمب ومسمبّا إلمى طريمق الممّق  وموفّمق لهلليومان بماهلل  وتصمبيق و

َْ ُمِتمّل يقمول: وممَ يوفّقمه ل لهلليومان بمه  والعومل  َْ يَْهِب ّ ُ فََوا لَهُ ِم رسوله  والعول بطاَته َوَم

و َ يمه إلمى ا رتمباا إلمى بُتابه  فوا له مَ متّل  يقول: فوا له مَ مزيغ يزيغه ََ المّق الّللاي  م

ي اْنتِقاٍا يقمول  مل ثرماؤ : للمي  ل يما ممومب بعزيمز فمي انتقاممه ممَ لفمرة  ِْ الُفر للَيَ  ّ ُ بعَِزيٍز 

 ظ قه  ْي انتقاا مَ لَبائه الجاحبيَ وحبانيته.

 38اآلية : 
َْ َظ ََق الّسمَواَوا َّ ّ ُ قُمْل لَفَمَرلْيتُم القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َولََُِ َسأَْلتَُهْم ّم ِ  َواألْرَض لَيَقُمولُ

 َّ َّ َلاِهممفَاُ  ُضممّرِ  لَْو لََرااَنِممي بَِرْحَوممٍة َ ممْل ُ مم َُوَن ِمممَ اُوِن ّ ِ إِْن لََرااَنِممَي ّ ُ بُِتممّر َ ممْل ُ مم  ّممما تَممْب

ََ َْيِه يَتََوّلـُل اْلُوتََوّل ُو َُاُ  َرْحَوتِِه قُْل َحْسبَِي ّ ُ   َن {.ُمْوِس

يقممول تعممالى ْلممر  لربيممه مموممب ىمم ى ل َ يممه وسمم م: ولممَُ سممألت يمما مموممب  مم    الوشممرليَ    

َّ ل فمإْا قمالوا  : المّللاي ظ قهم َّ َْ ظ ق السمووا  واألرض؟ ليقمول العااليَ باهلل األوثان واألىراا: َم

لهمة إْن لَرااَنِممي ّ ُ ْلمك  فقمل: لفمرليتم ليهمما القموا  مّللاا الممّللاي تعبمبون ممَ اون ل مممَ األىمراا وا َ 

َّ لاهفا  َري مما يصميبري بمه ربمي ممَ التمر؟ لْو لَرااَنِمي  بُِتَر يقول: بشبة في معيشتي   ل  

بَِرْحَومٍة يقمول: إن لراانمي ربممي لن يصميبري سمعة فممي معيشمتي  ولىمرة مممالي  ورظما  وَافيمة فممي 

وتمرك الجمواِ  سمتغرا  ببني   ل  َ موسُا  َرمي مما لراا لن يصميبري بمه ممَ ت مك الرحومة؟ 

السامع بوعرفة ْلك  وا لة ما مهر مَ الُالا َ يه. والوعرى: فإنهم سيقولون    فقمل: حسمبي ل 

موا سوا  مَ األهيا  ل ها  إيا  لَبمب  وإليمه لفمزع فمي لمموري اون لمّل همي  سموا   فإنمه الُمافي  

ََ َْيه يَتََوّلُل الُوتََوّل ُوَن يقول: وبيب  التّر والرفع    إلى األىراا واألوثان التي   تتر  و  ترفع  

َ ى ل يتولل مَ  و متولل  وبه ف يىق   بغير . وبرمو الّللاي ق را في ْلك قال ل ل التأويل. ْلمر 

 مَ قال ْلك:

َْ َظ َمقَ 23216   َْ سمأْلتَُهْم َمم  ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  ََ قتااة  قوله: َولَمُِ

 َّ َّ ّ ُ حتى ب غ لاِهفاُ  ُضّرِ  يعرمي: األىمراا لْو لَرااَنِمي بَرْحَومٍة َ مْل ُ م الّسَوَواِ  واألْرَض لَيَقُولُ

 ُمْوِسُاُ  َرْحَوتِِه.
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واظت فت القرا  في قرا ة لاِهمفاُ  ُضمّرِ  و ُمْوِسمُاُ  َرْحَوتِمه  فقمرل  بعتمهم باإلضمافة وظفم,   

 الوبيرة وَامة قّرا  البصرة بالترويَ  ونصب التر والرحوة. التر والرحوة  وقرل  بع, قرا 

والصواِ مَ القمول فمي ْلمك َرمبنا  لنهوما قرا تمان مشمهورتان  متقاربتما الوعرمى  فبأيتهوما قمرل   

ََ في حال اإلضافة والترويَ.  القار   فوصيب  و و نكير قوله: َلْيب الُافِري

 40-39اآلية : 
ََاِممٌل فََسمْوَ  تَْع َُوموَن *  َممَ القول فـي تأويـل قوله تعال ُُـْم إِنّمي  َُانَتِ ََ ََى َم َو ُواْ  َْ ى:   }قُْل يَقَْوِا ا

ٌِ ّمِقيٌم {. ََّللاَا ََ َْيِه  ٌِ يُْخِزيِه َويَِمّل  ََّللاَا  يَأْتِيِه 

يقول تعالى ْلر  لربيه مموب ى ى ل َ يمه وسم م: قمل يما ممومب لوشمرلي قوممك  المّللاي اتخمّللاوا    

ألىراا آلهة يعببونها مَ اون ل اَو وا ليها القوا َ ى توُرُم مَ العول الّللاي تعو ون األوثان وا

 ومرازلُم  لوا:

ـ حبثري مموب بَ َورو  قال: حبثرا لبمو َاىمم  قمال: حمبثرا َيسمى وحمبثري الممار   23217  

 ََ ُُْم قال: حبثرا المسَ  قال: حبثرا ورقا    ويعا ََ ابَ لبي نجي,  َمَ مجا مب  قولمه:   مى َمُمانَتِ

قمال: َ مى نماحيتُم إنّممي َاِممٌل لمّللالك َ مى تمم اة َ مى َومل ممَ سمم أ ممَ لنبيما  ل قب مي فََسممْوَ  

 تَْع َووَن إْا  ا لم بأ  ل  مَ الومّق مرا مَ الوبطل  والرهيب مَ الغوّي.

ٌِ يقول تعالى ْلر : مَ يأتيه َّللااِ يخزيه  ما لتا     ََّللاَا َْ يَأْتِيِه  مَ ْلك العمّللااِ  يعرمي: وقوله: َم

ٌِ ُمِقيٌم يقول: ويرزل َ يه َّللااِ اائم   يفارقه. ََّللاَا ََ َْيِه   يّللالّه ويهيره َويِمّل 

 41اآلية : 
َِ اْ تَمـبََ  فَِ رَْفِسمِه َوَمم َِ ِل رّمـاِ  بِماْلَمّق فَمـَو تَما ُِ ََ َْيمَك اْل َ القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }إِنّ  لَنَزْلرَا 

ََ َْيِهم بَِوِلـيٍل {.َضـّل فَإنّوَ  ََ َْيَها َوَم  لَنَت   ا يَِتّل 

يقول تعالى ْلر  لربيه مموب ى ى ل َ يه وس م: إنا لنزلرا َ يك يا ممومب الُتماِ تبيانما ل رما     

بالمّق فََوَ اْ تَبَ  فَِ رَْفِسِه يقول: فوَ َول بوا في الُتماِ المّللاي لنزلرما  إليمه واتبعمه ف رفسمه  يقمول: 

َول بّللالك لرفسه  وإيا ا بغى الخير   غير ا  ألنه للسبها رضما ل والفموز بالجرمة  والرجماة  فإنوا

َْ َضّل يقول: ومَ  ار ََ الُتاِ الّللاي لنزلرا  إليك  والبيمان المّللاي بيّرما  لمك  فتمل  مَ الرار. َوَم

والهمالك  ََ قصب الومجة  وزال ََ سوا  السبيل  فإنوا يجوز َ ى نفسه  وإليها يسوأ العطمب 

ََ َْيِهْم بَوِليل يقمول تعمالى ْلمر : ومما  ألنه يُسبها سخط ل  ولليم َقابه  والخزي البائم. َوما لْنَت 

لنت يا مموب َ ى مَ لرس تك إليه مَ الرما  برقيمب ترقمب لَومالهم  وتمفمظ َ ميهم لفعمالهم  إنوما 

 لنت رسول  وإنوا َ يك البالغ  وَ يرا المساِ  لوا:

ََ َمْيِهْم بَوِليمٍل لي ـ حب23218   ثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  حبثرا سعيب  َمَ قتمااة  قولمه: َومما لْنمَت 

 بمفيظ.

ََ َْيِهْم 23219   ـ حبثرا مموب  قال: حبثرا لحوب  قال: حبثرا لسباط  ََ السبّي  في قوله: َوما لْنَت 

 بَوِليٍل قال: بمفيظ.

 

 42اآلية : 
ََ ِمْوتِـَها َوالّتِي لَمْم تَُومْت فِمي َمرَاِممـَها فَيُْوِسمُك  القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }ّ ُ يَتََوفّى األنفَُ  ِحي

ُُّرونَ  ََ َْيَها اْلَوْوَ  َويُْرِسُل ا ُْظَرَ  إِلََى لََ ٍل ّمَسّوى إِّن فِي َِْلَك  َيَاٍ  لّقَْوٍا يَتَفَ  {. الّتِي قََتَى 

ى لن األلو ة هلل الواحب القهار ظالصة اون لمّل مما سموا   لنمه يقول تعالى ْلر : ومَ الب لة َ    

يويت ويميي  ويفعل ما يشا   و  يقبر َ ى ْلك هي  سوا  فجعل ْلك ظبرا نبههم به َ ى َكيم 

ََ َمْوتِها فيقبتها َرب فرا  ل  ها  وانقتا  مبة حياتهما  ويتموفى  قُبرته  فقال: ّ ُ يَتََوفّى األْنفَُ  ِحي

ََ َْيها الَوْوَ . ُْلر لن ليتا ا لتي لم توت في مرامها  لوا التي ماتت َرب مواتها فَيُْوِسُك التي قََتى 

لرواح األحيا  واألموا  ت تقي في الوراا  فيتعار  ما ها  ل مرها  فإْا لراا  ويعها الر وع إلى 

تى تر ع إلى ل ساا ا ل ساا ا لمسك ل لرواح األموا  َرب  وحبسها  ولرسل لرواح األحيا  ح

This file was downloaded from QuranicThought.com



إلى ل ل مسوى وْلك إلى انقتا  مبة حياتها. وبرمو الّللاي ق را في ْلك قال ل ل التأويمل. ْلمر ممَ 

 قال ْلك:

ـ حمبثرا ابمَ حويمب  قمال: حمبثرا يعقموِ  َمَ  عفمر  َمَ سمعيب بمَ ُ بيمر  فمي قولمه: ّ ُ 23220  

ََ َمْوتِهما... ا َيمة. قمال: ي جومع بميَ لرواح األحيما   ولرواح األمموا   فيتعمار  يَتََوفّى األَْنفُمَ  ِحمي

 مرها ما ها  ل لن يتعار   فيوسك التي قتى َ يها الوو   ويُرسل األظر  إلى ل ساا ا.

ـ حبثرا مموب بَ المسيَ  قال: حبثرا لحوب بَ الوفتل  قال: حبثرا لسمباط  َمَ السمبّي  23221  

ََ َمْوتِهما قمال: تقمب, األرواح َرمب نيماا الرمائم  فتقمب, روحمه فمي في قوله: ّ ُ يَتََوفّى األَْنفُمَ  ِحم ي

مرامه  فت قمى األرواح بعتمها بعتما: لرواح الوموتى ولرواح الريماا  فت تقمي فتسما ل  قمال: فيخ ّمي 

َممَ لرواح األحيمما   فتر ممع إلممى ل سمماا ا  وتريممب األظممر  لن تر ممع  فيمممب  التممي قتممى َ يهمما 

 ل ل مسوى  قال: إلى بقية آ الها.الوو   ويرِسُل األظر  إلى 

ـ حبثري يون   قال: لظبرنا ابَ و ب  قال: قمال ابمَ زيمب  فمي قولمه: ّ ُ يَتَمَوفّى األَْنفُمَ  23222  

ََ َْيهما الَومْوَ  ويُْرِسمُل  ََ َمْوتها والتي لَْم تَُومْت فِمي مرَاِمهما قمال: فمالروا وفماة فَيُْوِسمُك التمي قََتمى  ِحي

 لم يقبتها إلى لَ ٍل ُمَسّوى.األُْظَر  التي 

ُُّروَن يقول تعمالى ْلمر : إن فمي قمب, ل نفم  الرمائم والويمت    وقوله: إّن فِي ْلَك  َياٍ  ِلقَْوٍا يَتَفَ

وإرسماله بعمبُ نَْفممَ   مّللاا تر مع إلممى  سموها  وحبسمه لغير مما َمَ  سموها لعبممرة  وَكمة لومَ تفُممر 

 ظ قه إْا ها   ويويت مَ ها  إْا ها .وتببر  وبيانا له لن ل يميي مَ يشا  مَ 

 44-43اآلية : 
ُُموَن َهمْيُا  وَ   َ القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }لَِا اتَّخّللاُواْ ِمَ اُوِن ّ ِ ُهفَعَ َ  قُْل لََولَْو َلمـانُواْ  َ يَْوِ 

ََةُ َ ِويعا  لّهُ ُمْ ُك الّسَواَواِ  َواأل ِ الّشفَا  ْرِض ثُّم إِلَْيِه تُْرَ عُوَن {.يَْعِق ُوَن *  قُل لِِلّ

يقول تعالى ْلر : لا اتخّللا      الوشرلون باهلل مَ اونه آلهتهم التي يعببونها هفعا  تشفع لهم    

ُُموَن َهمْيُا َو  يَْعِق ُموَن يقمول تعمالى ْلمر  لربيمه  َرب ل في حا اتهم. وقولمه: قُمْل لَولَمْو لمانُوا   يَْوِ 

س م: قل يا مموب لهم: لتتخّللاون  ّللا  ا َلهة هفعا  لوا تزَوون ولو لانوا   مموب ى ى ل َ يه و

يو ُون لُم نفعا و  ضرا  و  يعق ون هيُا  قل لهم: إن تُونوا تعببونها لّللالك  وتشفع لُم َرب ل  

فأظ صمموا َبممااتُم هلل  ولفممراو  باأللو ممة  فممإن الشممفاَة  ويعمما لممه    يشممفع َرممب  إ  مممَ لْن لممه  

رضي له قو    ولنتم متى لظ صمتم لمه العبمااة  فمبَوتوو   وهمفعُم لمهُ م مُك السموواِ  واألرض  و

يقممول: لممه سمم طان السممووا  واألرض وُم ُهمما  وممما تعبممبون ليهمما الوشممرلون مممَ اونممه لممه يقممول: 

يرلم  و مو فاَببوا الو ك   الوو وك الّللاي   يو ك هميُا. ثُمّم إلَْيمِه تُْرَ عُموَن يقمول: ثمم إلمى ل مصم

 معاقبُم َ ى إهرالُم به  إن متم َ ى هرلُم.

ومعرممى الُممالا: هلل الشممفاَة  ويعمما  لممه ُم ممك السممووا  واألرض  فاَبممبوا الوالممك الممّللاي لممه ُم ممك   

السووا  واألرض  الّللاي يقبر َ ى نفعُم في البنيا  وَ ى ضمّرلم فيهما  وَرمب ممر عُم إليمه بعمب 

 الّللاي ق را في ْلك قال ل ل التأويل. ْلر مَ قال ْلك: مواتُم  فإنُم إليه تر عون. وبرمو

َْ اُوِن ّ ِ ُهمفَعا  23223   ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  ََ قتااة لِا اتَّخمّللاُوا ِمم

ُُوَن َهْيُا الشفاَة.  ا َلهة قُْل لَولَْو لانُوا   يَْوِ 

َاىمم  قمال: حمبثرا َيسمى وحمبثري الممار    ـ حبثري مموب بَ َورو  قال: حبثرا لبمو23224  

ََةُ  ِ الّشمفا قال: حبثرا المسيَ  قال: حبثرا ورقا   ويعا ََ ابَ لبي نجي,  ََ مجا ب  قوله: قُمْل لِِلّ

 َ ِويعا قال:   يشفع َرب  لحب إ  بإْنه.

 

 45اآلية : 
ََ  َ يُْ ِمرُموَن بِما َِظَرةِ َوإَِْا القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َوإَِْا ُِْلَر ّ ُ َوْحبَ ُ اْهوَ  ُِ الّللِّاي أَّزْ  قُ ُو

ََ ِمَ اُونِِه إَِْا ُ ْم يَْستَْبِشُروَن {.  ُِْلَر الّللِّاي

يقول تعالى ْلمر : وإْا لفمرا ل  مّل ثرماؤ  بالمّللالر  فمبَي وحمب   وقيمل   إلمه إ  ل  اهموأّز     

ووا . وَري بقوله: اْهموأَّزْ : نفمر  ممَ توحيمب ل. ق وِ الّللايَ   ي مرون بالوعاا والبعث بعب ال
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َْ اُونِممِه يقممول: وإْا ُْلممر ا َلهممة التممي يممبَونها مممَ اون ل مممع ل  فقيممل: ت ممك  ََ ِممم َوإَْا ُِْلممَر الّممّللِاي

الغرانيق العُ ى  وإن هفاَتها لترتجى  إْا المّللايَ   ي مرمون بما َظرة يستبشمرون بمّللالك ويفرحمون  

 لوا:

حبثرا بشر  قمال: حمبثرا يزيمب  قمال: حمبثرا سمعيب  َمَ قتمااة  قولمه: َوإَْا ُِْلمَر ّ ُ َوْحمبَ ُ  ـ23225  

َْ اُونِمِه  ََ ِمم ََ   يُوْ ِمرُوَن با َِظَرة: لي نفر  ق وبهم واستُبر  َوإَْا ُِْلمَر الّمّللِاي ُِ الّللِّاي اْهوأَّزْ  قُ ُو

 ا َلهة إَْا ُ ْم يَْستَْبِشُروَن.

ي مموب بَ َورو  قال: حبثرا لبمو َاىمم  قمال: حمبثرا َيسمى وحمبثري الممار   ـ حبثر23226  

قال: حبثرا المسَ  قال: حبثرا ورقا    ويعا ََ ابَ لبي نجي,  ََ مجا ب  قولمه: اهموأَّزْ  قمال: 

 َرب باِ الُعبة.« الرجم»انقبتت  قال: وْلك يوا قرل َ يهم 

: حمبثرا لسمباط  َمَ السمبّي قولمه: اْهموأّزْ  قمال: ـ حبثرا  مموب  قمال: حمبثرا لحومب  قمال23227  

َْ اُونِِه لوثانهم. ََ ِم  نفر  َوإَْا ُِْلَر الّللِّاي

 

 46اآلية : 
ماِلَم اْلغَْيمِب َوالّشمَهااَةِ لَنمَت  ََ القول فـي تأويـل قولمه تعمالى:   }قُمِل ال ُّهمّم فَماِطَر الّسمَواَواِ  َواألْرِض 

بَاِاَك فِي َما َِ  ََ ُُُم بَْي  َلانُواْ فِيِه يَْختَِ فُوَن {. تَْم

يقول تعالى ْلر  لربيه مموب ى ى ل َ يمه وسم م: قمل يما ممومب  ل ظمالق السمووا  واألرض    

َالَم الغَْيِب والّشهااَةِ الّللاي   ترا  األبصار  و  تمسه العيون والشهااة الّللاي تشهب  لبصمار ظ قمه  

بمااِ  َِ  ََ ُُُم بمي َك فتفصمل بيمرهم بمالمّق يموا تجوعهمم لفصمل القتما  بيمرهم فيوما وترا  لَيرهم لْنَت تَْم

لانُوا فِيِه في البنيا يَْختَِ فُوَن مَ القول فيك  وفي َكوتك وس طانك  وغير ْلك مَ اظتالفهم بيرهم  

 َْ فتقتي يومُّللا بيررا وبيَ      الوشرليَ الّللايَ إْا ْلر  وحبك اهموأّز  ق موبهم  وإْا ْلمر َمم

 بالمّق. وبرمو الّللاي ق را في ْلك قال ل ل التأويل. ْلر مَ قال ْلك:اونك استبشروا 

ـ حبثرا مموب  قال: حبثرا لحوب  قال: حبثرا لسباط  ََ السبّي  في قوله: فاِطَر الّسَوَواِ  23228  

ما واألْرِض فاطر: قال ظالق. وفي قوله َاِلَم الغَْيِب قال: ما غاِ ََ العباا فهو يع وه  َوالّشهااَةِ: 

 َر  العباا وههبوا  فهو يع وه.

 

 47اآلية : 
ََ َم َُوواْ َما فِي األْرِض َ ِويعا  َوِمىْ َمهُ َمعَمهُ  َْفتَمبَْواْ بِمهِ   القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َولَْو لَّن ِل ّللِّاي

ُُونُ  ََ ّ ِ َما لَْم يَ ِِ يَْوَا اْلِقيَاَمِة َوبَبَا لَُهْم ّم  واْ يَْمتَِسبُوَن {.ِمَ ُسَوِ  اْلعّللَاَا

يقول تعالى ْلر : ولو لن له    الوشرليَ باهلل يموا القياممة  و مم المّللايَ م وموا لنفسمهم مما فِمي    

األْرض َ ِويعمما فممي الممبنيا مممَ لموالهمما وزيرتهمما َوِمىْ َممهُ َمعَممهُ متمماَفا  فقبممل ْلممك مممرهم َوضمما مممَ 

و  َّللااِ ل  الّللاي  مو معمّللاّبهم بمه يومُمّللا لنفسهم  لفبوا بّللالك ل ه لنفسهم َوضا مرها  ليرجو مَ س

ََ ّ ِ يقول: ومهر لهم يومُّللا مَ لمر ل وَّللاابه  الّللاي لان لَبّ  لهم  ما لم يُونموا قبمل  َوبَبَا لَُهْم ِم

 ْلك يمتسبون لنه لَبّ  لهم.

 48اآلية : 
 َحاَأ بِِهم ّما َلانُواْ بِِه يَْستَْهِزئُوَن {.القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َوبَبَا لَُهْم َسيَُّاُ  َما َلـَسبُواْ وَ 

يقول تعالى ْلر : ومهر له    الوشرليَ يوا القيامة َسيُّاُ  ما َلَسبُوا مَ األَوال فمي المبنيا     

إْ لَطوا لتبهم بشوائ هم َوحاَأ بِِهْم ما لانوا بِِه يَْستَْهِزئُوَن وو ب َ يهم حيرُّللا  ف زمهم َمّللااِ ل 

نبّي ل ى ى ل َ يه وس م في المبنيا يعمب م َ مى لفمر م بمربهم  فُمانوا بمه يسمخرون   الّللاي لان

 إنُارا لن يصيبهم ْلك  لو يرالهم تُّللايبا مرهم به  ولحاط ْلك بهم.

 49اآلية : 
ََانَما ثُمّم إَِْا َظّوْلرَما ُ نِْعَومة   ّمرّما قَماَل إِنَّوم   القول فـي تأويـل قولمه تعمالى:   }فَمإَِْا َممّ  اإِلنَسماَن ُضمّر اَ

َّ لَْلىََرُ ْم  َ يَْع َُووَن {. ُِ َ ْ ٍم بَْل ِ َي فِتْرَةٌ َولَـ َِ ََ ََى   لُوتِيتُهُ 
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يقول تعالى ْلر : فإْا لىماِ اإلنسمان بم   وهمبّة اَانما مسمتغيىا برما ممَ  همة مما لىمابه ممَ    

فر ا موا لان فيه مَ التّر  بأن لببلرا  بالتّر  التّر  ثُّم إَْا َظّوْلرا ُ نِْعَوة  ِمرّا يقول: ثم إْا لَطيرا 

رظما  وسمعة  وبالسمقم ىمممة وَافيمة  فقمال: إنومما لَطيمت المّللاي لَطيمت مممَ الرظما  والسمعة فممي 

الوعيشة  والصمة في الببن والعافية  َ ى َ م َربي  يعري َ ى َ م مَ ل بأني له ل مل لشمرفي 

ال: لنمت ممسمَ فمي  مّللاا األممر َرمبي: لي فيوما ورضا  بعو ي )َربي( يعري: فيوا َربي  لوما يقم

َّ ولحسب. وبرمو الّللاي ق را في ْلك قال ل ل التأويل. ْلر مَ قال ْلك:  لم

 

ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  ََ قتااة  قوله: ثُّم إَْا َظّوْلرما ُ نِْعَومة  ِمرّما 23229  

ْ ِم َربي: لي َ ى ظير َربي َِ ََ ى   .حتى ب غ 

ـ حبثري مموب بَ َورو  قال: حبثرا لبمو َاىمم  قمال: حمبثرا َيسمى وحمبثري الممار   23230  

قال: حبثرا المسَ  قال: حبثرا ورقا    ويعا ََ ابَ لبي نجي,  ََ مجا ب  قوله: إَْا َظّوْلرا ُ نِْعَوة  

 ِمرّا قال: لَطيرا .

ْ ٍم: لي َ ى هر  لَطانيه.   َِ ََ ى   وقوله: لُوتِيتُهُ 

وقوله: بَْل َ َي فِتْرَةٌ يقول تعالى ْلر : بل َطيترا إيا م ت ك الرعوة مَ بعب التّر المّللاي لمانوا فيمه   

َّ لْلىَمَرُ ْم لجه همم  وسمو  رليهمم    م ُِ فترة لهمم يعرمي بمال  ابت يرما م بمه  واظتبمارا اظتبرنما م بمه َولَ

 ل ل التأويل. ْلر مَ قال ْلك:يَْع َُووَن ألي سبب لَطوا ْلك. وبرمو الّللاي ق را في ْلك قال 

 ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  ََ قتااة بَْل ِ َي فِتْرَةٌ: لي بال .23231  

 

 51-50اآلية : 
ِسمبُوَن * ُْ مْرُهْم ّمما َلمانُواْ يَ ََ ََ ِممَ قَمْبِ ِهْم فََوم  لَْغرَمَى    القول فمـي تأويمـل قولمه تعمالى:   }قَمْب قَالََهما الّمّللِاي

َْ َ ـَُ  َِ  َسيُِصيبُُهْم َسيَُّاُ  َما َلَسبُواْ َوَمما ُ مْم  ََ َم َُوواْ ِم ََ فَأََىابَُهْم َسيَُّاُ  َما َلَسبُواْ َوالّللِّاي بُِوْعِجمِزي

.} 

يقول تعالى ْلر : قب قال  ّللا  الوقالة يعري قولهم: لرعوة ل التي ظمولهم و مم مشمرلون: لوتيرما     

َْ قَْبِ ِهْم يعري: الّللاي مَ قبل مشرلي قَُريش مَ األمم الخالية لرس ها  تُّللايبا َ ى َ م َربنا الّللّاِ  ََ ِم ي

َسبُوَن يقول: ف م يغَ َمرهم حميَ لتما م  ُْ ْرُهْم ما لانُوا يَ ََ مرهم لهم  واستهزا  بهم. وقوله: فََوا لْغرَى 

ال  وْلمك َبممااتهم بمأ  ل َ مى تُمّللايبهم رسممل ل واسمتهزائهم بهمم ممما لمانوا يُسمبون مممَ األَوم

األوثان. يقول: لم ترفعهم ظبمتهم إيا ا  ولم تشفع آلهتهم لهم َرب ل حيرُّللا  ولُرها لس وتهم وتبرل  

مرهم. وقوله: فأََىابَُهْم َسيُّاُ  ما َلَسبُوا يقول: فأىماِ المّللايَ قمالوا  مّللا  الوقالمة ممَ األممم الخاليمة  

الخزي في اار البنيا  وْلك لقارون المّللاي قمال حميَ وبال سيُا  ما لسبوا مَ األَوال  فعو  وا ب

َْ فَُِمٍة يَْرُصمُرونَهُ ِمم ْرِبي فََخَسَأ ّ ُ بِِه َوبِبَاِرِ  األْرَض فَوا لاَن لَمهُ ِمم َِ ْ ٍم  َِ ََ ى  َْ وَظ إنَّوا لُوتِيتُهُ 

ََ َم َُوموا ََ يقول ل  ل ثراؤ : َوالّمّللِاي ََ الُوْرتَِصري َْ َ مو َِ  يقمول لربيمه ممومب  اُون ّ ِ َوما لاَن ِم ِمم

ى ى ل َ يه وس م: والّللايَ لفمروا بماهلل يما ممومب ممَ قوممك  وم وموا لنفسمهم وقمالوا  مّللا  الوقالمة 

 ََ سيُِصيبُُهْم ليتا وبال سيَُّاُ  َمما َلَسمبُوا لوما لىماِ المّللايَ ممَ قمب هم بقي هوو ما َومما ُ مْم بُِوْعِجمِزي

 ربا في األرض مَ َّللاابه إْا نزل بهم  ولُره يصميبهم ُسمرّةَ  يقول: وما يفوتون ربهم و  يسبقونه

َْ تَِجب ِلُسرِة ّ ِ تَْبِبيال  ففعل ْلك بهم  فأحّل بهم ظزيه في َا ل المبنيا  َْ قَْبُل َولَ ََ َظ َْوا ِم ّ ِ فِي الّللِّاي

 ك:فقت هم بالسيأ يوا ببر. وبرمو الّللاي ق را في ْلك قال ل ل التأويل. ْلر مَ قال ْل

  23232 ََ ـ حبثرا مموب بَ المسيَ  قال: حبثرا لحوب  قال: حبثرا لسباط  ََ السبي قَْب قَالَها الّمّللِاي

ََ َم َُووا مَ       قال: مَ لمة مموب ى ى ل َ يه وس م. ََ قَْبِ ِهْم األمم الواضية َوالّللِّاي  ِم

 

 52اآلية : 
ُومَواْ لَّن ّ َ يَْبُسمُط المّرْزَأ ِلَومَ يََشم ُ  َويَْقمِبُر إِّن فِمي َِْلمَك القول فـي تأويمـل قولمه تعمالى:   }لََولَمْم يَْع َ 

  َيَاٍ  لّقَْوٍا يُْ ِمرُوَن {.
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يقول تعالى ْلر : لو لم يع م يا مموب      الّللايَ لشفرا َرهم ضر م  فقالوا: إنوا لوتيرما  َ مى    

ل  اون لّل مَ سوا   يبسمط المرزأ لومَ َ م مرا  لن الشبة والرظا  والسعة والتيق والبال  بيب 

يشا   فيوسعه َ يه  ويقبر ْلك َ مى ممَ يشما  ممَ َبماا   فيتميقه  ولن ْلمك ممَ حجم  ل َ مى 

َباا   ليعتبروا به ويتمّللالروا  ويع وموا لن الرغبمة إليمه والر بمة اون ا َلهمة واألنمباا. إّن فِمي ْلمك 

ا   وتقتيممر  َ ممى مممَ لراا ا َيمما   يعرممي: ا     َيمماٍ  يقممول: إن فممي بسممط ل الممرزأ لوممَ يشمم

وَالما  ِلقَمْوٍا يُوْ ِمرُموَن يعرمي: يصمبّقون بمالمّق  فيقمّرون بمه إْا تبيّرمو  وَ وموا حقيقتمه لن المّللاي 

 يفعل ْلك  و ل اون لل ما سوا .

 53اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالى: 

ََ لَْسَرفُو    َِ َ ِويعما  إِنّمهُ }قُْل يَِعبَاِاَي الّللِّاي ََ ََى لَنفُِسِهْم  َ تَْقرَُطواْ ِممَ ّرْحَومِة ّ ِ إِّن ّ َ يَْغِفمُر المّللاّنُو اْ 

 ُ َو اْلغَفُوُر الّرِحيُم {.

َُرُوا بهّللا  ا َية  فقال بعتهم: َري بها قوا مَ ل ل الشرك  قمالوا     اظت أ ل ل التأويل في الّللايَ 

ليأ نم مَ وقمب لهمرلرا وزنيرما  وقت رما المرف  التمي حمّرا ل  ول يعمب لوا اَوا إلى اإليوان باهلل: 

 فاَل ْلك الرار  فوا يرفعرا مع ما قب س أ مرا اإليوان  فرزلت  ّللا  ا َية. ْلر مَ قال ْلك:

ـ حبثري مموب بَ سعب  قال: ثري لبي  قال: ثري َوي  قال: ثري لبي  ََ لبيمه  َمَ ابمَ 23233  

ب َِ َْ َرْحَومِة ّ ِ وْلمك لن ل مل مُمة قمالوا: َبا : قُل يا  ََ لْسَرفُوا َ ى لْنفُِسِهْم   تَْقرَُطوا ِمم اِاَي الّللِّاي

يزَم مموب لنه مَ َبب األوثان  واَما ممع ل إلهما آظمر  وقتمل المرف  التمي حمّرا ل لمم يغفمر لمه  

نمَ ل ل الشرك؟ فأنزل ل: يا فُيأ نها ر ونس م  وقب َببنا ا َلهة  وقت را الرف  التي حّرا ل و

َْ َرْحَومِة ّ ِ يقمول:   تيأسموا ممَ رحوتمي  إن ل  ََ لَْسمَرفُوا َ مى لْنفُِسمِهْم   تَْقرَُطموا ِمم باِاَي الّمّللِاي َِ
ُُْم ولْسِ ُووا لَهُ وإنوا يعاتب ل لولي األلباِ وإنوا المالل  يغفر الّللانوِ  ويعا وقال: ولنِيبُوا إلى َربّ

ا أل مل اإليومان  فإيما م َاتمب  وإيما م لممر إن لسمر  لحمب م َ مى نفسمه  لن   يقمرط ممَ والممرا

رحوة ل  ولن يريب و  يبطى  بالتوبة ممَ ْلمك اإلسمرا   والمّللانب المّللاي َومل وقمب ْلمر ل فمي 

فَرا فِمي لْمِرنما سورة آل َوران الو مريَ حيَ سألوا ل الوغفرة  فقالوا: َربّرا اْغِفْر لَرا ُْنُوبَرا َوإْسرا

 َوثَبّْت لْقبَاَمرا فيربغي لن يع م لنهم قب لانوا يصيبون اإلسرا   فأمر م بالتوبة مَ إسرافهم.

ـ حبثري مموب بَ َورو  قال: حبثرا لبمو َاىمم  قمال: حمبثرا َيسمى وحمبثري الممار   23234  

ََ قال: حبثرا المسَ  قال: حبثرا ورقا    ويعا ََ ابَ لبمي نجمي,  َمَ مجا م ب  فمي قمول ل: الّمّللِاي

 لَْسَرفُوا َ ى لْنفُِسِهْم قال: قتل الرف  في الجا  ية.

ـ حبثرا ابمَ حويمب  قمال: حمبثرا سم وة  قمال: ثرمي ابمَ إسمماأ  َمَ بعم, لىممابه  َمَ 23235  

 ََ بماِاَي الّمّللِاي َِ َطا  بمَ يسمار  قمال: نزلمت  مّللا  ا َيما  المىال  بالوبيرمة فمي وحشمّي ولىممابه يما 

ُِ بَْغتَة  ولْنتُْم   تَْشعُُروَن.لَْسرَ  ُُُم العّللَاَا َْ قَْبِل لْن يَأْتِي  فُوا َ ى لْنفُِسِهْم إلى قوله: ِم

ـ حبثري يون   قال: لظبرنا ابَ و ب  قال: لظبرني لبو ىخر  قال: قال زيب بمَ لسم م  23236  

ََ لْسَرفُوا َ ى لْنفُِسِهْم   تَْقرَُطو باِاَي الّللِّاي َِ َْ َرْحَوِة ّ ِ قال: إنوا  ي ل وشرليَ.في قوله: يا   ا ِم

ََ لْسمَرفُوا 23237   باِاَي الّللِّاي َِ ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  ََ قتااة  قوله: يا 

َِ َ ِويعا قال: ْلر لرا لن لناسا لىابوا ْنوبا َكاما فمي الجا  يمة  ف وما  َ ى لْنفُِسِهْم حتى ب غ الّللاّنُو

ََ لْسَرفُوا َ ى لْنفُِسِهْم. ا  اإلس باِاَي الّللِّاي َِ  الا لهفقوا لن   يُتاِ َ يهم  فبَا م ل بهّللا  ا َية: يا 

  23238 ََ بماِاَي الّمّللِاي َِ ـ حبثرا مموب  قال: حبثرا لحوب  قال: حبثرا لسباط  ََ السبّي في قوله: يا 

قالوا: ليأ نجيبمك ولنمت تمزَم لنمه ممَ  لْسَرفُوا َ ى لْنفُِسِهْم قال:      الوشرلون مَ ل ل مُة 

زنى  لو قتل  لو لهرك بالرحوَ لان  الُا مَ ل ل الرار؟ فُمّل  مّللا  األَومال قمب َو را ما فأنزلمت 

ََ لْسَرفُوا َ ى لْنفُِسِهْم. باِاَي الّللِّاي َِ  فيهم  ّللا  ا َية: يا 

ََ  ـ حبثري يون   قال: لظبرنما ابمَ و مب  قمال: قمال ابمَ زيمب  فمي قولمه:23239   بماِاَي الّمّللِاي َِ يما 

َْ َرْحَوِة ّ ِ... ا َية قال: لمان قموا مسمخوطيَ فمي ل مل الجا  يمة   لْسَرفُوا َ ى لْنفُِسِهْم   تَْقرَُطوا ِم

ف وا بعث ل نبيه قالوا: لو لتيرا مموبا ى ى ل َ يه وس م ف مرا به واتبعرا  فقمال بعتمهم لمبع,: 

؟ فقالوا: ل  نبعث إلى رسول ل ى ى ل َ يه وس م ر ال ؟ ف وما ليأ يقب ُم ل ورسوله في ايره
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َْ َرْحَوِة ّ ِ فقرل حتى ب مغ:  ََ لْسَرفُوا َ ى لْنفُِسِهْم   تَْقرَُطوا ِم باِاَي الّللِّاي َِ بعىوا  نزل القرآن: قُل يا 

ََ الُوْمِسرِيَ.  فأُلوَن ِم

رصور  َمَ الشمعبّي  قمال: تجمال  همتير بمَ ـ حبثرا ابَ حويب  قال: حبثرا  رير  ََ م23240  

هممُل ومسممروأ فقممال هممتير: إممما لن تمممب  ممما سمموعت مممَ ابممَ مسممعوا فأىممبّقك  وإممما لن لحممبّ  

فتصبّقري فقال مسروأ:   بل حبّ  فأىبّقك  فقال: سوعت ابَ مسمعوا يقمول: إن للبمر آيمة فر ما 

ََ لْسَرفُوا َ ى لْنفُِسِهمْ  باِاَي الّللِّاي َِ َْ َرْحَوِة ّ ِ فقال مسروأ: ىبقت. في القرآن يا     تَْقرَُطوا ِم

َُري بّللالك ل ل اإلسالا  وقالوا: تأويل الُالا: إن ل يغفمر المّللانوِ  ويعما لومَ    وقال آظرون: بل 

يشمما   قممالوا: و ممي لممّللالك فممي مصمممأ َبممب ل  وقممالوا: إنومما نزلممت  ممّللا  ا َيممة فممي قمموا ىممبّ م 

 فأهفقوا لن   يُون لهم توبة. ْلر مَ قال ْلك:الوشرلون ََ الهجرة وفترو م  

ـ حبثرا إبرا يم بَ سعيب الجو ري  قال: حبثرا يميى بَ سعيب األموي  ََ ابَ إسماأ  23241  

ََ نافع  ََ ابَ َور قال: قال يعري َور: لرا نقول: ما لوَ افتتَ مَ توبة ولانوا يقولون ما ل 

  لىابرا بعب معرفتمه  ف وما قمبا رسمول ل ىم ى ل َ يمه وسم م بقابل مرا هيُا  ترلرا اإلسالا ببال

َْ َرْحَومِة ّ ِ... ا َيمة  قمال  ََ لْسَرفُوا َ مى لْنفُِسمِهْم   تَْقرَُطموا ِمم باِاَي الّللِّاي َِ الوبيرة لنزل ل فيهم: يا 

ت لقرؤ ما و  َور: فُتبتها بيبي  ثم بعىت بها إلى  شاا بَ العاص  قال  شاا: ف وا  ا تري  ع م

 لفهوها  فوقع في نفسي لنها لنزلت فيرا لوا لرا نقول  فج ست َ ى بعيري  ثم لمقت بالوبيرة.

ـ حبثرا  ابَ حويمب  قمال: حمبثرا سم وة  قمال: ثرمي ممومب بمَ إسمماأ  َمَ نمافع  َمَ ابمَ 23242  

ونفر مَ الوسم ويَ  َور  قال: إنوا لنزلت  ّللا  ا َيا  في َياش بَ لبي ربيعة  والوليب بَ الوليب  

لانوا لس ووا ثم فتروا وَّللاّبوا  فمافتروا لرما نقمول:   يقبمل ل ممَ  م    ىمرفا و  َمب   لبمبا قموا 

َُمّللاّبو   فرزلمت  م    ا َيما   ولمان َومر بمَ الخطماِ لاتبما قمال:  لس ووا ثم ترلوا ايرهم بعمّللااِ 

ََيّماش بمَ لبمي ربيعمة  والوليمب بمَ الوليمب  إلمى لولُمك الرفمر  فأسم ووا  فُتبها بيب  ثم بعمث بهما إلمى 

 و ا روا.

ـ حبثري  يعقوِ  قال: حمبثرا ابمَ َ يمة  قمال: حمبثرا يمون   َمَ ابمَ سميريَ  قمال: قمال 23243  

َْ يَْعَومْل ُسمو ا  َ ي رضي ل َره: لي آية في القرآن لوسع؟ فجع وا يّللالرون آيا  مَ القرآن: َوَم

ِفِر ّ َ يَِجِب ّ َ َغفُورا َرِحيوا ونمو ا  فقال َ ي: ما في القرآن آية لوسع مَ: لْو يْكِ ْم نَْفَسهُ ثُّم يَْستَغْ 

ََ لْسَرفُوا َ ى لْنفُِسِهْم... إلى آظر ا َية. باِاَي الّللِّاي َِ  يا 

ـ حبثرا لبو السائب  قال: حبثرا لبو معاويمة  َمَ األَومش  َمَ لبمي سمعيب األزاي  َمَ 23244  

ل َبب ل الوسجب  فإْا قاّص يّللالر الرار واألغالل  قمال: فجما  حتمى قماا َ مى لبي الُروا  قال: اظ

ََ لْسَرفُوا َ ى لْنفُِسِهْم... ا َية. باِاَي الّللِّاي َِ  رلسه  فقال يا مّللاّلُر لتقرط الرا  يا 

ـ حبثري يون   قال: لظبرنا ابَ و ب  قال: لظبرني لبو ىخر  ََ القرمي لنه قال في 23245  

َْ َرْحَوِة ّ ِ قال:  ي ل را  ل وعيَ. ّللا  ا َي ََ لْسَرفُوا َ ى لْنفُِسِهْم   تَْقرَُطوا ِم باِاَي الّللِّاي َِ  ة: يا 

ـ حبثري زلريا بَ يميى بَ لبي زائبة  قمال: حمبثرا حجماق  قمال: حمبثرا ابمَ لهيعمة  َمَ 23246  

حوَ الجالئمي  لنمه سموع لبي قربل  قال: سوعت لبا َبمب المرحوَ الوزنمي يقمول: ثرمي لبمو َبيمب المر

ثوبان مولى رسول ل ى ى ل َ يه وس م يقول: سوعت رسمول ل ىم ى ل َ يمه وسم م يقمول: 

َْ «: ما لُِحّب لّن لي البّْنيا َوما فِيها بَهمّللاِ  ا َيَمةِ » ََ لْسمَرفُوا َ مى لْنفُِسمِهْم   تَْقرَُطموا ِمم بماِاَي الّمّللِاي َِ يما 

فقال ر ل: يا رسول ل  وممَ لهمرك؟ فسمُت الربمي ىم ى ل َ يمه وسم م  ثمم َرْحَوِة ّ ِ... ا َية  

َْ لْهَركَ »قال:  َْ لْهَرَك  ل  َوَم  ثال  َمّرا .« لَ  َوَم

وقال آظرون: نزل ْلك في قموا لمانوا يمرون ل مل الُبمائر ممَ ل مل الرمار  فمأَ وهم ل بمّللالك لنمه   

 لك:يغفر الّللانوِ  ويعا لوَ يشا . ْلر مَ قال ْ

ـ حبثري ابَ البرقي  قال: حبثرا َورو بَ لبي سم وة  قمال: حمبثرا لبمو معماْ الخراسماني  23247  

ََ مقاتل بَ حيان  ََ نافع  ََ ابَ َور  قال: لرما معشمر لىمماِ رسمول ل ىم ى ل َ يمه 

وا ّ َ وس م نر  لو نقول: إنه لي  هي  مَ حسراترا إ  و ي مقبولة  حتى نزلمت  مّللا  ا َيمة لِطيعُم

ُُْم ف وا نزلت  ّللا  ا َية ق را: مما  مّللاا المّللاي يبطمل لَوالرما؟ فق رما:  والَ َْ ولِطيعُوا الّرُسوَل َو  تْبِط وا ل

الُبائر والفواحش  قال: فُرا إْا رليرا مَ لىاِ هيُا مرها ق را: قب   ك  حتى نزلمت  مّللا  ا َيمة إّن 
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َْ يَشماُ  ف وما نزلمت  مّللا  ا َيمة لففرما َمَ القمول فمي ّ َ   يَْغِفُر لْن يُْشَرَك بِِه َويَْغفِ  ُر ما اُوَن ْلَك ِلَوم

 ْلك  فُرا إْا رليرا لحبا لىاِ مرها هيُا ظفرا َ يه  وإن لم يصب مرها هيُا ر ونا له.

ولولى األقوال في ْلك بالصواِ قول مَ قمال: َرمي تعمالى ْلمر  بمّللالك  ويمع ممَ لسمر  َ مى   

ََ لْسممَرفُوا َ ممى لْنفُِسممِهْم  ويممع نفسممه مممَ ل ممل اإليوممان والشمم بمماِاَي الّممّللِاي َِ رك  ألن ل َممّم بقولممه يمما 

 الوسرفيَ  ف م يخصص به مسرفا اون مسر .

فإن قال قائل: فيغفر ل الشرك؟ قيمل: نعمم إْا تماِ مرمه الوشمرك. وإنوما َرمي بقولمه إّن ّ َ يَْغِفمُر   

َِ َ ِويعا لوَ يشا   لوما قمب ْلرنما قبمل  لن ابمَ مسمعوا لمان يقمرؤ : ولن ل قمب اسمتىرى مرمه  الّللانُو

الشرك إْا لم يتب مره ىاحبه  فقال: إن ل   يغفر لن يشرك به  ويغفمر مما اون ْلمك لومَ يشما   

ََِومَل َىماِلما فأمما مما َمبا  فمإن  ََ و َِ وآَمم َْ تما فأظبر لنه   يغفر الشرك إ  بعب توبة بقوله: إ ّ َمم

 إن ها  تفتل َ يه  فعفا له َره  وإن ها  َبل َ يه فجازا  به.ىاحبه في مشيُة ربه  

َْ َرْحَوِة ّ ِ فإنه يعري:   تيأسوا مَ رحوة ل. لّللالك:    ولما قوله:   تَْقرَُطوا ِم

ـ حبثري مموب بَ سعب قال: ثري لبي  قال: ثري َوي  قال: ثري لبي  َمَ لبيمه  َمَ ابمَ 23248  

 َبا .

 ْلك مَ الروايا  قبل فيوا متى وبيّرا معرا . وقب ْلرنا ما في  

َِ َ ِويعا يقول: إن ل يستر َ ى الّللانوِ ل هما بعفمو  َمَ ل  هما وترلمه    وقوله: إّن ّ َ يَْغِفُر الّللاّنُو

 َقوبتهم َ يها إْا تابوا مرها إنّهُ ُ َو الغَفُوُر الّرِحيُم بهم  لن يعاقبهم َ يها بعب توبتهم مرها.

 55-54اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالى:

ُِ ثُمّم  َ تُرَصمُروَن *  َواتّبِعُمـوَ     ُُُم اْلعَمّللاَا ُُْم َولَْسِ ُوواْ لَهُ ِمَ قَْبِل لَن يَأْتِيَ ََ َمم  }َولَنِـيبَُواْ إِلََى َربّ اْ لَْحَسم

ُِ بَْغتَة   ُُـُم اْلعّللَاَا ُُـْم ّمَ قَْبِل لَن يَأْتِيَ ُُم ّمَ ّربّ  َولَنتُْم  َ تَْشعُُروَن {. لُنِزَل إِلَْي

يقول تعالى ْلر : ولقب وا ليها الرا  إلى ربُم بالتوبة  وار عوا إليه بالطاَة له  واسمتجيبوا لمه    

 إلى ما اَالم إليه مَ توحيب   وإفراا األلو ة له  وإظالص العبااة له  لوا:

ُُمْم: لي ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  ََ ق23249   تااة  قولمه: ولَنِيبُموا إلمى َربّ

 لقب وا إلى ربُم.

 ـ حبثرا مموب  قال: حبثرا لحوب  قال: حبثرا لسباط  ََ السبّي ولنِيبُوا قال: ل يبوا.23250  

ُُمْم 23251   ـ حبثري يون   قال: لظبرنا ابَ و ب  قال: قمال ابمَ زيمب  فمي قولمه: ولَنِيبُموا إلمى َربّ

ََ إلَْيِه َواتّقُو ُ.قال: اإلنابة: الر   وع إلى الطاَة  والرزوع َوا لانوا َ يه  ل  ترا  يقول: ُمرِيبِي

ُُُم    َْ قَْبممِل لْن يممأْتِيَ وقولممه: ولَْسممِ ُووا لَممهُ يقممول: واظتممعوا لممه بالطاَممة واإلقممرار بالممبيَ المريفممي ِممم

ُِ مَ َرب  َ ى لفرلم به ثُمّم   تُْرَصمُروَن يقمول: ثمم   يرصمرل م ناىمر  فيرقمّللالم ممَ َّللاابمه العّللَاا

 الرازل بُم.

ُُْم يقول تعالى ْلر : واتبعوا ليها الرا  ما لممرلم بمه    َْ َربّ ُُْم ِم ََ ما لُْنِزَل إلَْي وقوله: َواتّبِعُوا لْحَس

 ربُم في ترزي ه  وا تربوا ما نهالم فيه َره  وْلك  و لحسَ ما لنزل إليرا مَ ربرا.

هي  و و لحسَ مَ هي ؟ قيمل لمه: القمرآن ل مه حسمَ  ولمي  معرمى فإن قال قائل: ومَ القرآن   

ْلك ما تو ومت  وإنوما معرما : واتبعموا موما لنمزل إلميُم ربُمم ممَ األممر والرهمي والخبمر  والوىمل  

والقصص  والجبل  والوَب  والوَيب لحسره لن تأتوروا ألمر   وترتهوا َوا نهى َرمه  ألن الرهمي 

وا بوا نهوا َره لانوا َام يَ بأقبمه  فمّللالك و همه. وبرممو المّللاي ق رما موا لنزل في الُتاِ  ف و َو 

 في ْلك قال ل ل التأويل. ْلر مَ قال ْلك:

ـ حبثرا مموب  قال: حبثرا لحوب  قال: حبثرا لسباط  َمَ السمبّي واتّبِعُموا لْحَسمَ مما لْنمِزل 23252  

َْ قَ  ُُْم يقول: ما لمرتم به في الُتاِ ِم َْ َربّ .إلَْيُْم ِم ُِ ُُُم العّللَاا  ْبِل لْن يَأْتِيَ

ُِ بَْغتَة  يقول: مَ قبل لن يأتيُم َمّللااِ ل فجمأة ولْنمتُْم   تَْشمعُُروَن    ُُُم العّللَاا َْ قَْبِل لْن يَأْتِيَ وقوله: ِم

 يقول: ولنتم   تع وون به حتى يغشالم فجأة.

 56اآلية : 
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ََ القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }لَن تَقُوَل نَْفٌ  يَ  ََ ََى َما فَّرَطُت فِي َ رِب ّ ِ َوإِن ُلرُت لَِو َمْسَرتَا 

.} ََ  الّساِظِري

يقول تعالى ْلر : ولنيبوا إلى ربُم  ولس ووا له لْن تَقُوَل نَْفٌ  بوعرى لُال تقول نف : يا َحْسمَرتا    

ُُمْم بوعرمى: لن َ ى ما فَّرْطُت في َ ْرِب ّ ِ  و و نكير قوله: ولْلقَى فِي األْرِض َروَ  اسمي لْن تَِويمبَ بِ

   تويب بُم  فأن  إْ لان ْلك معرا   في موضع نصب.

 

 وقولهّ: يا َحْسَرتا يعري لن تقول: يا نبما  لوا:  

ـ حبثري مموب بَ المسيَ  قال: ثري لحوب بَ الوفتل  قال: حمبثرا لسمباط  َمَ السمبي  23253  

 في قوله: يا َحْسَرتا قال: الربامة.

أللأ في قوله يا َحْسَرتا  ي لراية الوتُ م  وإنوا لريب: يا حسرتي ولَُ العرِ تمّول اليا  فمي وا  

لراية اسم الوتُ م في ا ستغاثة للفا  فتقمول: يما وي تما  ويما نمبما  فيخر مون ْلمك َ مى لفمظ المبَا   

 لن لبا ثَْرواَن لنشب :وربوا قيل: يا حسرة َ ى العباا  لوا قيل: يا لهأ  ويا لهفا َ يه وْلر الفرا  

 تَُزوُرونَها َو  لُزوُر نِساَ ُلْوأَلَْهِأ ألَْو ِا اإلما  الَمَواِطِب  

ظفتا لوا يخف, في الربا  إْا لضمافه الومتُ م إلمى نفسمه  وربوما لاظ موا الهما  بعمب  مّللا  األلمأ    

 فيخفتونها لحيانا  ويرفعونها لحيانا وْلر الفرا  لن بع, بري لسب لنشب:

َْ قَْبِل األَ ْل ي  ِّ يا َربّاِ  إيّاَك لََسْ عَْفَراَ  يا َربّا ُ ِم  ا َر

ظفتا  قال: والخف, للىر في لالمهم  إ  في قولهم: يا َ را   ويا َ ْرتا   فإن الرفع فيها للىر مَ   

 الخف,  ألنه لىير في الُالا  حتى ىار لأنه حر  واحب.

ّ ِ يقول: َ ى ما ضيعت مَ العول بوا لمرني ل به  وقصر  وقوله: َ ى ما فَّرْطُت فِي َ ْرِب   

 في البنيا في طاَة ل. وبرمو الّللاي ق را في ْلك قال ل ل التأويل. ْلر مَ قال ْلك:

ـ حبثرا ابَ حويب  قال: حبثرا حُاا  ََ َربسة  ََ مموب بَ َبب المرحوَ  َمَ القاسمم 23254  

 يا َحْسَرتَا َ ى ما فَّرْطُت فِي َ ْرِب ّ ِ يقول: في لمر ل.بَ لبي بّزة  ََ مجا ب  في قوله: 

حبثري مموب بَ َورو  قال: حبثرا لبو َاىم  قال: حبثرا َيسى وحبثري المار   قمال: حمبثرا    

المسَ  قال: حبثرا ورقا    ويعا ََ ابَ لبي نجي,  ََ مجا ب  في قول ل: َ ى ما فَّرْطُت فِمي 

 قال: في لمر ل. َ ْرِب ّ ِ 

ـ حبثرا مموب  قال: حبثرا لحوب  قال: حبثرا لسباط  ََ السبّي  في قوله: َ ى ما فَّرْطُت 23255  

 فِي َ ْرِب ّ ِ قال: ترلت مَ لمر ل.

ََ يقممول: وإن لرممت لوممَ الوسممتهزئيَ بممأمر ل ولتابممه ورسمموله    ََ الّسمماِظِري وقولممه: َوإْن ُلْرممُت لَِومم

 به. وبرمو الّللاي ق را في ْلك قال ل ل التأويل. ْلر مَ قال ْلك: والو مريَ

ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قمال: حمبثرا سمعيب  َمَ قتمااة فمي قولمه: لْن تَقُموَل نَْفمٌ  يما 23256  

ََ قمال: ف مم يُفمه لن ضميع طاَمة ََ الّسماِظِري ل  َحْسَرتا َ ى ما فَّرْطمُت فِمي َ ْرمِب ّ ِ َوإْن ُلْرمُت لَِوم

 حتى  عل يسخر بأ ل طاَة ل  قال:  ّللاا قول ىرأ مرهم.

  23257 ََ ََ الّسماِظِري ـ حبثرا مموب  قال: حبثرا لحوب  قال: حبثرا لسباط  ََ السبّي َوإْن ُلْرُت لَِوم

 يقول: مَ الوستهزئيَ بالربي ى ى ل َ يه وس م وبالُتاِ  وبوا  ا  به.

 

 58-57اآلية : 
ََ تََر  القول فـي تأويـ ََ *  لَْو تَقُوَل ِحي ََ اْلُوتِّقي ُُـرُت ِم ل قوله تعالى:   }لَْو تَقُوَل لَْو لَّن ّ َ َ بَانِي لَ

.} ََ ََ اْلُوْمِسرِي َِ لَْو لَّن ِلي َلـّرة  فَأَُلوَن ِم  اْلعّللَاَا

القياممة: يما  يقول تعالى ْلر : ولنيبوا إلمى ربُمم ليهما الرما   ولسم ووا لمه  لن   تقمول نفم  يموا   

حسرتا َ ى ما فّرطت في  رب ل  في لمر ل  ولن   تقول نف  لظر : لو لن ل  باني ل مّق  

فوفقري ل رهاا لُرت موَ اتقا  بطاَته واتباع رضا   لو لن   تقمول لظمر  حميَ تمر  َمّللااِ ل 

ََ المّللايَ لحسمروا فمي فتعايره لَْو لّن لي َلّرة  تقمول: لمو لن لمي ر عمة إلمى المبنيا فمأُلوَن  ََ الُوْمِسمري ِمم
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طاَة ربهم  والعول بوا لمرتهم به الرسل. وبرمو الّللاي ق را في ْلك قال ل ل التأويل. ْلر مَ قمال 

 ْلك:

ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  ََ قتااة يا َحْسَرتا َ ى مما فَّرْطمُت فِمي 23258  

ا قممول ىممرأ مممرهم لْو تَقُمموَل لَممْو لّن ّ َ َ ممبَانِي... ا َيممة  قممال:  ممّللاا قممول َ ْرممِب ّ ِ... ا َيممة  قممال:  ممّللا

... ا َية  يعري بقوله لَْو لّن لي َلمّرة  ر عمة إلمى المبنيا  قمال:  َِ ََ تََر  العّللَاَا ىرأ آظر: لْو تَقُوَل ِحي

  ّللاا ىرأ آظر.

َ ّي  ََ ابَ َبما   قولمه:  ـ حبثري َ ّي  قال: حبثرا لبو ىال,  قال: ثري معاوية  23259ََ  

لْن تَقُوَل نَْفٌ  يا َحْسَرتا َ ى ما فَّرْطُت فِي َ ْرِب ّ ِ قال: لظبر ل ما العباا قمائ و  قبمل لن يقولمو   

وَو هم قبل لن يعو و   قال: َو  يُرَبَُُّك ِمىُْل َظبِير  لْن تَقُوَل نَْفٌ  يا َحْسَرتا َ ى ما فَّرْطُت فِي َ ْرِب 

ََ يقممول: مممَ الوهتممبيَ  فممأظبر ل ّ ِ  ََ الُوْمِسممري  لْو تَقُمموَل لَممْو لّن ّ َ َ ممبَانِي... إلممى قولممه: فممأُلوَن ِممم

بُوَن  ِْ ما َُ ْرمهُ َوإنُّهمْم لَ ََ سبمانه لنهم لو ُراّوا لم يقبروا َ ى الهبي  وقال: َولَمْو ُراّوا لَعَمااُوا لَوما نُُهموا 

ولْبَصاَرُ ْم لوا لم ي مروا به لول مرة  قمال: ولمو راوا إلمى المبنيا لميمل بيمرهم  وقال: َونُقَ ُّب لْفُِبَتُِهمْ 

 وبيَ الهب   لوا ح را بيرهم وبيره لول مرة و م في البنيا.

وفي نصب قوله فأَُلوَن و هان لحب وا: لن يُون نصبه َ ى لنمه  مواِ لمو والىماني: َ مى المرا   

 إلى: لو لن لي لن للر  لوا قال الشاَر: َ ى موضع الُرة  وتو يه الُرة في الوعرى

ََ يَّوُووا؟   َْ ُرْلبانِها لْي ََ ْلر  َوَحْسَرةٍَوتَسأََل  ِْ  فَوا لََك ِمْرها غيُر 

فرصب تسأل َطفا بها َ ى موضع الّللالر   ألن معرى الُالا: فوالك )...( بيرسَل َ مى موضمع   

 الوحي في قوله: إ ّ َوْحيا.

 59اآلية : 
ََ القول فـي تأ مافِِري َُ ََ اْل بَْرَ  َوُلرمَت ِمم ُْ َُمّللاّْبَت بَِهما َواْسمتَ ويـل قوله تعالى:   }بَ ََى قَْب َ  َ تَْك آيَاتِي فَ

.} 

ََ  ول قائل: لَْو لّن لي َلّرة  فأُلوَن     ََ الُوتِّقي ُُْرُت ِم يقول تعالى ْلر  مُّللابا ل قائل: لَْو لّن ّ َ َ بَانِي لَ

: ما ََ ََ الُوْمِسرِي القول لوا تقولون بَ َى قَْب  اَ تَْك ليها الوتوري َ ى ل الرا إلى البنيا لتُون فيها  ِم

مَ الومسريَ آيماتِي يقمول: قمب  ا تمك حججمي ممَ بميَ رسمول لرسم ته إليمك  ولتماِ لنزلتمه يت مى 

بَْرَ  ََ قبولهما واتباَهم ُْ َُّللاّْبَت ب ياتي واْستَ ََ َ يك ما فيه مَ الوَب والوَيب والتّللالر فَ ا وُلْرمُت ِمم

َّ بسرتهم  ويتبع مرهما هم. وبرممو المّللاي ق رما  ََ يقول: ولرت موَ يعول َول الُافريَ  ويس الُافِِري

 في ْلك قال ل ل التأويل. ْلر مَ قال ْلك:

ـ حبثرا  بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  ََ قتااة: يقول ل راّا لقولهم  وتُّللايبا 23260  

 القائ يَ: لَْو لّن ّ َ َ بانِي  والصرأ ا َظر: بَ ى قَْب  اَ تَْك إياتي... ا َية. لهم  يعري لقول

َُّللاّْبَت َ ى و ه الوخاطبة ل ّللالور  قرل  القّرا  فمي    وبفت, الُا  والتا  مَ قوله قَْب  اَ تَْك آياتِي فَ

ل ْلمك بُسمر  ويعمه  ويع لمصار اإلسالا. وقب ُروي ََ رسول ل ىم ى ل َ يمه وسم م لنمه قمر

َ ى و ه الخطاِ ل رف   لأنه قال: لن تقول نف : يا حسرتا َ ى ما فّرطت في  رب ل  ب ى قمب 

 ا تِك ليتهما المرف  آيماتي  فُمّللاّبِت بهما  ل مر  الُمالا ل مه َ مى المرف   إْا لمان ابتمبا  الُمالا بهما 

ر مجوعة َ يه  نقال  ََ رسول  ر   والقرا ة التي   لستجيز ظالفها  ما  ا   به قّرا  األمصا

 ل ى ى ل َ يه وس م  و و الفت, في  ويع ْلك.

 60اآلية : 
ََ َى ّ ِ ُوُ وُ ُهم ّمْسَواّةٌ لَلَْيَ  فِم ََ َلّللاَبُواْ  ي القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َويَْوَا اْلِقيَاَمِة تََر  الّللِّاي

.} ََ َُبِّري  َ َهرَّم َمىْو   لّْ ُوتَ

ََ َلّللاَبُوا َ ى ّ ِ مَ قوممك فزَوموا لن ي    قول تعالى ْلر : َويَْوَا الِقياَمِة تََر  يا مموب      الّللِّاي

لممه ولممبا  ولن لممه هممريُا  وَبممبوا آلهممة مممَ اونممه ُوُ مموُ ُهْم ُمْسممَواّةٌ والو ممو  وإن لانممت مرفوَممة 

وله مسواّة قبل الو و   لمان بوسواة  فإن فيها معرى نصب  ألنها مع ظبر ا تواا تر   ولو تقبّا ق
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نصبا  ولو نصب الو و  الوسواّة ناىب في الُالا   في القرآن  إْا لانت الوسمواّة مم ظرة لمان 

  ائزا  لوا قال الشاَر:

ََا   ََاَوما لْلفَْيتَرِي ِحْ ِوي ُمَتا َْ يُطا  َِْريرِي إّن لْمَرِك لَ

ل العرِ في لّل ما احتاق إلى اسم وظبر  فرصب الم م والوتاع َ ى تُرير للفيتري  ولّللالك تفع  

َّ ولظواتها وفي  ل عرِ لغتان: مسواّة  ومسوااّة  و ي في ل ل المجماز يقولمون « مسواّة»مىل م

. وْلر بع, نمويي البصمرة َمَ بعتمهم لنمه  ِّ فيوا ْلر َرهم: قب اسوااّ و هه  واحواّر  واهها

ألهمهب  قمال: و  يُمون فمي نممو األحومر  ألن قال:   يُون لفعاّل إ  في ْي ال ون الواحب نممو ا

 األههب لون يمب   واألحور   يمب .

ََ يقول: للي  في  هرم مأو  ومسَُ لومَ تُبمر َ مى ل     َُبِّري وقوله: للَْيَ  فِي َ َهرَّم َمىْو   لْ ُوتَ

 فامترع مَ توحيب   وانتها  إلى طاَته فيوا لمر  ونها  َره.

 62-61اآلية : 
ََ اتّقَْواْ بَِوفَاَزتِِهْم  َ يََوّسُهُم الّسَوُ  َو َ ُ مْم يَْمَزنُموَن القول ف ـي تأويـل قوله تعالى:   }َويُرَّجي ّ ُ الّللِّاي

ََ ََى ُلّل َهْيٍ  َوِليٌل {.  *  ّ ُ َظاِلُق ُلـّل َهْيٍ  َوُ َو 

  فرائتمه  وا ترماِ معاىميه يقول تعالى ْلر : ويرجي ل مَ  هرم وَّللاابها  الّللايَ اتقمو  بمأاا   

في المبنيا  بوفمازتهم: يعرمي بفموز م  و مي مفع مة مرمه. وبرممو المّللاي ق رما فمي تأويمل ْلمك قمال ل مل 

 التأويل  وإن ظالفت للفام بعتهم ال فكة التي ق را ا في ْلك ْلر مَ قال ْلك:

ه: َويُْرّجمي ّ ُ ـ حبثري مموب  قال: حبثرا لحوب  قمال: حمبثرا لسمباط  َمَ السمبي  فمي قولم23261  

ََ اتّقُوا بِوفَاَزتِِهْم قال: بفتائ هم.  الّللِّاي

ََ اتّقُوا 23262   ـ حبثري يون   قال: لظبرنا ابَ و ب  قال: قال ابَ زيب في قوله: َويُْرّجي ّ ُ الّللِّاي

َْ لْوَزارِ  ََ يُِت ّونَُهْم  بِوفَاَزتِِهْم قال: بأَوالهم  قال: وا َظرون يمو ون لوزار م يوا القيامة َوِم الّللِّاي

ْ ٍم ل  ساَ  ما يَِزُروَن. َِ  بغَيِر 

واظت فت القرا  في ْلك  فقرلته َامة قرا  الوبيرة  وبع, قرا  مُمة والبصمرة: بِوفَماَزتِِهْم َ مى   

 َ ى الجواع.« بِوفَاَزاتِِهمْ »التوحيب. وقرلته َامة قرا  الُوفة: 

را تان مستفيتتان  قب قمرل بُمل واحمبة مرهوما َ وما  والصواِ َربي مَ القول في ْلك لنهوا ق  

مَ القرا  فبأيتهوا قرل القار   فوصيب   تفاأ معرييهوا والعمرِ توحمب مىمل ْلمك لحيانما وتجومع 

َُمَر  بوعرى واحب  فيقول لحب م: سوعت ىو  القوا  وسوعت لىواتهم  لوما قمال  مل ثرماؤ : إّن لَْن

 يقل: لىوا  الموير  ولو  ا  ْلك لّللالك لان ىوابا.األْىَواِ  لََصْوُ  الَمِويِر  ولم 

وقوله:   يََوّسُهُم الّسوُ  َو  ُ ْم يَْمَزنُوَن يقول تعالى ْلر :   يو  الوتقيَ مَ لْ   هرم همي     

و و السو  الّللاي لظبر  ل ثراؤ  لنه لَ يوسهم  و   مم يمزنمون يقمول: و   مم يمزنمون َ مى مما 

 ْ ىاروا إلى لرامة ل ونعيم الجران.فاتهم مَ آراِ البنيا  إ

وقوله: ّ ُ ظاِلُق ُلّل َهْيٍ  وُ َو َ ى لل هيٍ  َوِليٌل يقول تعالى ْلر : ل المّللاي لمه األلو مة ممَ   

لل ظ قه الّللاي   تص , العبااة إ  له  ظالق لل هي     مما   يقمبر َ مى ظ مق همي   و مو َ مى 

 قيم بالمفظ والُال ة. لل هي  وليل يقول: و و َ ى لل هي 

 63اآلية : 
ََ َلفَُرواْ بِـ يَاِ  ّ ِ لُْولَمـََُِك ُ ممُ   القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }لّهُ َمقَاِليبُ الّسَواَواِ  َواألْرِض َوالّللِّاي

 اْلَخاِسُروَن {.

ُها يقول تعالى ْلمر : لمه مفماتي, ظمزائَ السمووا  واألرض  يفمت, مرهما َ مى ممَ يشما   ويوسم   

َوَ لحب مَ ظ قه واحب ا: مق يب. ولما اإلق يب: فواحب األقاليب. وبرمو الّللاي ق را في ْلمك قمال ل مل 

 التأويل. ْلر مَ قال ْلك:

ـ حبثري َ ّي  قال: حبثرا لبو ىال,  قال: ثري معاوية  ََ َ ّي  ََ ابَ َبما   قولمه: 23263  

 َمقاِليبُ الّسَوَواِ  واألْرِض مفاتيمها.
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ـ حبثرا بشر  قمال: حمبثرا يزيمب  قمال: حمبثرا سمعيب  َمَ قتمااة  قولمه: لَمهُ َمقاِليمبُ الّسمَوَواِ  23264  

 واألْرِض لي مفاتي, السووا  واألرض.

ـ حبثرا مموب  قال: حبثرا لحوب  قال: حبثرا لسباط  ََ السبي  قوله: لَهُ َمقاِليبُ الّسمَوَواِ  23265  

 رض.واألْرِض قال: ظزائَ السووا  واأل

ـ حبثري يون   قال: لظبرنا ابَ و ب  قال: قال ابمَ زيمب فمي قولمه: لَمهُ َمقاِليمبُ الّسمَوَواِ  23266  

 واألْرِض قال: الوقاليب: الوفاتي,  قال: له مفاتي, ظزائَ السووا  واألرض.

ََ َلفَُروا ب ياِ  ّ ِ لُولََُِك ُ ُم الخاِسُروَن يقول تعالى ْلر :   والمّللايَ لفمروا بمجم  ل  وقوله: َوالّللِّاي

فُّللابوا بها ولنُرو ا  لولُك  م الوغبونون حكومهم مَ ظير السووا  التي بيمب  مفاتيمهما  ألنهمم 

 حرموا ْلك ل ه في ا َظرة بخ وا م في الرار  وفي البنيا بخّللا نهم ََ اإليوان باهلل َّز و ّل.

 65-64اآلية : 
بُمبُ لَيَّهما اْلَجماِ  ُوَن *  َولَقَمْب لُْوِحمَي إِلَْيمَك القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }قُْل لَفَ  َْ غَْيمَر ّ ِ تَمأُْمُرونَّي لَ

.} ََ ََ اْلَخاِسِري َّ ِم ُُونَ َََو َُك َولَتَ  َّ َْ لَْهَرْلَت لَيَْمبََط ََ ِمَ قَْبِ َك لَُِ  َوإِلَى الّللِّاي

ى َبمااة األوثمان: لفَغَيمَر ّ ِ ليهما يقول تعالى ْلر  لربيه: قل يا مموب لوشرلي قومك  الباَيك إل   

بُبُ و  تص , العبااة لشي  سوا . َْ  الجا  ون باهلل تَأُْمُرونّي لن ل

واظت أ ل ل العربية في العامل  في قوله لفَغَْيَر الرصب  فقال بعم, نممويي البصمرة: قمل لفغيمر   

  ول لَ مم  لوما تقمول: ْ مب فم ن ل تأمروني  يقول: لفغير ل لَبب تأمروني  لأنه لراا اإللغا 

مرتصممبة بأَبممب  ولن « غيممر»يممبري   ع ممه َ ممى معرممى: فومما يممبري. وقممال بعمم, نمممويي الُوفممة: 

تمممّللا  وتممبظل  ألنهمما َ ممم لالسممتقبال  لومما تقممول: لريممب لن لضممرِ  ولريممب لضممرِ  وَسممى لن 

لك ُحمّللافت لضرِ  وَسى لضرِ  فُانت في ط بها ا سمتقبال  لقولمك: زيمبا سمو  لضمرِ  ف مّللا

 وَول ما بعب ا فيوا قب ها  و  حا ة برا إلى ال غو.

َْ قَْبِ َك يقول تعالى ْلر : ولقمب لوحمى إليمك يما ممومب ربمك     ََ ِم وقوله: َولَقَْب لُوِحَي إلَْيَك َوإلى الّللِّاي

َََو َُك يقول: لَُ لهرلت باهلل   َّ َْ لْهَرْلَت لَيَْمبََط هميُا يما ممومب  وإلى الّللايَ مَ قب ك مَ الرسل لَُِ

َّ َو ك  و  ترال به ثوابا  و  تبرك  زا  إ  حزا  مَ لهرك باهلل  و ّللاا مَ الو ظر المّللاي  ليبط 

َّ َو ك  ولتُونَ ممَ الخاسمريَ   معرا  التقبيم ومعرى الُالا: ولقب لوحي إليك لَُ لهرلت ليمبط

مىل المّللاي لوحمى إليمك مرمه  وإلى الّللايَ مَ قب ك  بوعرى: وإلى الّللايَ مَ قب ك مَ الرسل مَ ْلك  

 فاحّللار لن تشرك باهلل هيُا فته ك.

ََ ولتُونَ مَ الهالُيَ باإلهراك باهلل إن لهرلت به هيُا.   ََ الخاِسِري َّ ِم ُُونَ  ومعرى قوله: َولَتَ

 67-66اآلية : 
ََ *  َوَمما قَم ََ الّشماِلِري بُمْب َوُلمَ ّمم َْ بَُرواْ ّ َ َحمّق قَمْبِرِ  القول فمـي تأويمـل قولمه تعمالى:   }بَمِل ّ َ فَا

ََّوا يُشْ   ِرُلوَن {.َواألْرُض َ ِويعـا  قَْبَتـتُهُ يَْوَا اْلِقيَاَمِة َوالّسَواَواُ  َمْطِويّاٌ  بِيَِويرِِه ُسْبَمانَهُ َوتَعَالََى 

يقول تعالى ْلر  لربيه مموب ى ى ل َ يه وسم م:   تعبمب مما لممرك بمه  م    الوشمرلون ممَ    

ََ قوممم َْ ِممم ك يمما مموممب بعبااتممه  بممل ل فاَبممب اون لممّل ممما سمموا  مممَ ا َلهممة واألوثممان واألنممباا وُلمم

ََ هلل َ ى نعوته َ يك بوا لنعم مَ الهباية لعبااته  والبرا ة ممَ َبمااة األىمراا واألوثمان.  الّشاِلِري

بُْب و و بعب   ألنمه را لمالا  ولمو نصمب بوتمور قب م َْ ه  إْا لانمت العمرِ ونصب اسم ل بقوله فا

تقول: زيب ف يقم  وزيبا ف يقم  رفعا ونصبا  الرفع َ ى ف يركمر زيمب  ف ميقم  والرصمب َ مى انكمروا 

 زيبا ف يقم  لان ىميما  ائزا.

وقوله: َوما قَبَُروا ّ َ َحّق قَْبِرِ  يقول تعالى ْلر : وما َّكم ل حمّق َكوتمه   م    الوشمرلون   

إلى َبااة األوثان. وبرممو المّللاي ق رما فمي ْلمك قمال ل مل التأويمل. ْلمر ممَ قمال  باهلل  الّللايَ يبَونك

 ْلك:

ـ حبثري َ ّي  قال: حبثرا لبو ىال,  قال: ثري معاوية  ََ َ ّي  ََ ابَ َبما   قولمه: 23267  

ن ل َ مى لمّل َوما قَبَُروا ّ َ َحّق قَْبِرِ  قال:  م الُفار الّللايَ لم ي مروا بقبرة ل َ يهم  فوَ آممَ ل

 هي  قبير  فقب قبر ل حّق قبر   ومَ لم ي مَ بّللالك  ف م يقبر ل حّق قبر .
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ـ حبثرا مموب  قال: حبثرا لحوب  قال: حبثرا لسباط  ََ السبّي َوما قَبَُروا ّ ٍ َحمّق قَمْبِرِ : 23268  

 ما َّكووا ل حّق َكوته.

ْوَا القياَممِة يقممول تعممالى ْلممر : واألرض ل هما قبتممته فممي يمموا وقولمه: واألْرُض َ ِويعمما قَْبَتممتُهُ يَمم  

القيامة والّسَوَواُ  ل ها َمْطِويّاٌ  بِيَِويرِِه فالخبر ََ األرض مترا  َرب قوله: يموا القياممة  واألرض 

 مرفوَة بقوله قَْبَتتُهُ  ثمم اسمتأنأ الخبمر َمَ السمووا   فقمال: والّسمَوَواُ  َمْطويماٌ  بيَِويرِمِه و مي

 مرفوَة بوطويا .

وُروي ََ ابَ َبا  و واَة غير  لنهم لانوا يقولون: األرض والسووا   ويعا في يويره يوا   

 القيامة. ْلر الرواية بّللالك:

ـ حبثري مموب بَ سعب  قال: ثري لبي  قال: ثري َوي  قال: ثري لبي  ََ لبيمه  َمَ ابمَ 23269  

ْوَا القياَمممِة يقممول: قممب قممب, األرضمميَ والسممووا   ويعمما َبمما   قولممه: واألْرُض َ ِويعمما قَْبَتممتُهُ يَمم

بيويره  للم تسوع لنه قال: َمْطِوياٌ  بِيَِويرِِه يعري: األرض والسووا  بيويره  ويعا  قال ابَ َبما : 

 وإنوا يستعيَ بشواله الوشغولة يويره.

بَ مالك  ََ لبمي  ـ حبثرا ابَ بشار  قال: حبثرا معاْ بَ  شاا  قال: ثري لبي ََ َورو23270  

الجوزا   ََ ابَ َبا   قال: ما السووا  السبع  واألرضون السبع في يب ل إ  لخرالمة فمي يمب 

 لحبلم 

ـ قال: ثرا معاْ بَ  شاا  قال: ثري لبي  ََ قتااة  قال: حبثرا الرتر بَ لن   ََ ربيعة 23271  

اَمِة والّسَوَواُ  َمْطِويّاٌ  بِيَِويرِمِه قمال: ويمب  األظمر  الُجْرسي  قال: واألْرُض َ ِويعا قَْبَتتُهُ يَْوَا القي

 ظ و لي  فيها هي .

ـ حبثري َ ّي بَ المسَ األزاّي  قال: حبثرا يميى بَ يوان  ََ َومار بمَ َومرو  َمَ 23272  

 المسَ  في قوله: واألْرُض َ ِويعا قَْبَتتُهُ يَْوَا القياَمِة قال: لأنها  وزة بقتها وقتيتها.

ـ ُحبثت َمَ المسميَ  قمال: سموعت لبما معماْ يقمول: حمبثرا َبيمب  قمال: سموعت التمماك 23273  

يقممول فممي قولممه: واألْرُض َ ِويعمما قَْبَتممتُهُ يَممْوَا القياَمممِة يقممول: السممووا  واألرض مطويمما  بيويرممه 

  ويعا.

ل همما ولممان ابممَ َبمما  يقممول: إنومما يسممتعيَ بشممواله الوشممغولة يويرممه  وإنومما األرض والسممووا    

 بيويره  ولي  في هواله هي .

ـ حبثرا الربيع  قال: حبثرا ابَ و ب  قال: لظبرني لُسامة بمَ زيمب  َمَ لبمي حمازا  َمَ 23274  

َبب ل بَ َور  لنه رل  رسول ل ى ى ل َ يه وسم م  َ مى الوربمر يخطمب الرما   فومر بهمّللا  

َ ِويعا قَْبَتتُهُ يَْوَا القياَمِة فقمال رسمول ل ىم ى ل َ يمه  ا َية: َوما قَبَُروا ّ َ َحّق قَْبِرِ  واألْرضُ 

َُُرةِ: »وس م:  َِ الّسْبَع فَيَْجعَ ُها في َلفِّه  ثُّم يَقُموُل بِِهوما لَوما يَقُموُل الغُمالُا بمال يَأُْظّللاُ الّسَوَواِ  واألْرَضي

 وإنه ليُاا لن يسقط به. حتى لقب رليرا الوربر« لنا ّ ُ الَواِحبُ  لنا ّ ُ العَِزيزُ 

ـمم حممبثرا ابممَ بشممار  قممال: حممبثرا يميممى  َممَ سممفيان  قممال: ثرممي مرصممور وسمم يوان  َممَ 23275  

إبرا يم  ََ َبيبة الّسْ واني  ََ َبب ل  قال:  ا  يهواّي إلى الربّي ىم ى ل َ يمه وسم م فقمال: 

والجبممال َ ممى لىممبع  يمما مموممب إن ل يوسممك السممووا  َ ممى لىممبع  واألرضمميَ َ ممى لىممبع  

والخالئممق َ ممى لىممبع  ثممم يقممول: لنمما الو ممك قممال: فتمممك الربممي ىمم ى ل َ يممه وسمم م حتممى بممب  

 نوا ّللا  وقال: َوما قَبَُروا ّ َ َحّق قَْبِرِ .

ـ حبثرا ابَ بشار  قال: حبثرا يميمى  قمال: حمبثرا فتميل بمَ َيماض  َمَ مرصمور  َمَ 23276  

   قال: فتمك الربّي ى ى ل َ يه وس م تعجبا وتصبيقا.إبرا يم  ََ َبيبة ََ َبب ل

حبثرا ممومب بمَ المسميَ  قمال: حمبثرا لحومب بمَ الوفتمل  قمال: حمبثرا لسمباط  َمَ السمبي  َمَ    

مرصور  ََ ظيىوة بَ َبب الرحوَ  ََ َ قوة  ََ َبب ل بَ مسعوا  قال: لرا َرب رسمول ل 

مَ لحبار اليهوا  فج   إليمه  فقمال لمه الربمّي ىم ى ل َ يمه ى ى ل َ يه وس م  حيَ  ا   حبر 

قممال: إن ل تبممارك وتعممالى إْا لممان يمموا القيامممة   عممل السممووا  َ ممى لىممبع  «  َحممبّثْرا»وسمم م: 

واألرضيَ َ ى لىبع  والجبال َ ى لىبع  والوما  والشمجر َ مى لىمبع  و ويمع الخالئمق َ مى 
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َّ ثممم يقممول: لنمما الو ممك   قممال: فتمممك رسممول ل ىمم ى ل َ يممه وسمم م حتممى بممب  لىممبع ثممم يهممز 

 «.نوا ّللا  تصبيقا لوا قال  ثم قرل  ّللا  ا َية: َوَما قَبَُروا ّ َ َحّق قَْبِرِ ... ا َية

 ـ حبثرا مموب  قال: حبثرا لحوب  قال: حبثرا لسباط  ََ السبي  نمو ْلك.23277  

بَ لبمي طالمب  قما : حمبثرا ممومب بمَ الصم ت   ـ حبثري س يوان بَ َبب الجبار  وَبا 23278  

قال: حبثرا لبو لبنية ََ َطا  بَ السائب  َمَ لبمي التممى  َمَ ابمَ َبما   قمال: ممّر يهمواّي 

فقمال: ليمأ تقمول يما لبما القاسمم «  يا يَُهواّي َحمبّثْرا»بالربّي ى ى ل َ يه وس م و و  ال   فقال: 

َ ى ْ   والجبمال َ مى ْ   وسمائر الخ مق َ مى ْ   فمأنزل يوا يجعل ل السوا  َ ى ْ   واألرض 

 ل َوما قَبَُروا ّ َ َحّق قَْبِر ... ا َية.

حبثري لبو السائب  قال: حبثرا لبو معاوية  ََ األَوش  ََ إبرا يم  ََ َ قوة  ََ َبمب ل     

القاسمم لب غمك لن ل يمومل قال: لتى الربي ى ى ل َ يه وس م ر ل مَ ل ل الُتاِ  فقمال: يما لبما 

الخالئممق َ ممى لىممبع  والسممووا  َ ممى لىممبع  واألرضمميَ َ ممى لىممبع  والشممجر َ ممى لىممبع  

والىر  َ ى لىمبع؟ قمال فتممك الربمّي ىم ى ل َ يمه وسم م حتمى بمب  نوا مّللا   فمأنزل ل َومما 

 ية.قَبَُروا ّ َ َحّق قَْبِرِ  واألْرُض َ ِويعا قَْبَتتُهُ... إلى آظر ا َ 

 وقال آظرون: بل السووا  في يويره  واألرضون في هواله. ْلر مَ قال ْلك:  

ـ حبثرا َ ّي بَ ااوا  قال: حبثرا ابَ لبي مريم  قال: لظبرنا ابَ لبي حازا  قال: ثري لبو 23279  

يمه حازا  ََ َبيب ل بَ ِمْقَسِم  لنه سوع َبب ل بَ َومرو يقمول: رليمت رسمول ل ىم ى ل َ 

وقمب, رسمول ل ىم ى ل « يَأُْظّللاُ الَجبّماُر َسمَوَواتِِه ولْرِضمِه بِيَبَْيمهِ »وس م و و َ ى الوربر يقول: 

ََ الَجبّماُروَن  »َ يه وس م يبيه  و عل يقبتهوا ويبسطهوا  قال: ثّم يَقُوُل:  َُ لنا الَوِ ُك  لْي لنا الّرْحَو

َُبُّرونَ  ََ الُوتَ ل َ يه وس م ََ يويره  وََ هواله  حتمى نكمر  إلمى  وتوايل رسول ل ى ى« لْي

 الوربر يتمرّك مَ لسفل هي  مره  حتى إني ألقول: لساقٌط  و برسول ل ى ى ل َ يه وس م؟.

حبثري لبو َ قوة الفروي َبب ل بَ مموب  قال: ثري َبب ل بَ نافع  ََ َبب العزيمز بمَ لبمي    

َوير  ََ َبمب ل بمَ َومر  لنمه قمال: سموعت رسمول ل ىم ى ل حازا  ََ لبيه  ََ َبيب بَ 

وقمب, يمب  فجعمل يقبتمها ويبسمطها  ثمم «  يَأُْظّللاُ الَجبّاُر َسمَوَواتِِه ولْرَضمهُ بيَمِب ِ »َ يه وس م يقول: 

َُبّمُروَن؟»يقول:  ََ الُوتَ  ىم ى ل قمال: ويويمل رسمول ل« لنا الَجبّاُر  لنا الَوِ ُك  لْيمَ الَجبّماُروَن  لْيم

َ يه وس م ََ يويره وََ هواله  حتى نكر  إلى الوربر يتمرّك مَ لسمفل همي  مرمه  حتمى إنمي 

 «.ألقول: لساقط  و برسول ل ى ى ل َ يه وس م؟

ـ حبثري المسَ بَ َ ي بَ َياش الموصي  قال: حبثرا بشر بمَ همعيب  قمال: لظبرنمي 23280  

هاِ  قال: لظبرني سعيب بَ الوسيب  ََ لبي  ريرة لنه لان لبي  قال: حبثرا مموب بَ مس م بَ ه

مّز َوَ مّل األْرَض يَمْوَا الِقيَاَممِة َويَْطمِوي »يقول: قمال رسمول ل ىم ى ل َ يمه وسم م:  ََ يَْقمبُِ, ّ ُ 

ََ ُم ُوُك األْرِض؟  «.السووا  بيويره  ثُّم يَقُوُل: لنا الَوِ ُك لْي

ال: حبثرا إاري  بَ يميى القائب  قمال: لظبرنما حيموة  َمَ َقيمل  ُحبثت ََ حرم ة بَ يميى  ق   

ََ ابَ ههاِ  قال: لظبرني نافع مولى ابَ َور  ََ َبب ل بمَ َومر  لن رسمول ل ىم ى ل 

 «.لنا الَوِ كُ إّن ّ َ يَْقبُِ, األْرَض يَْوَا القياَمِة بِيَِبِ   َويَْطِوي الّسواَ  بِيَويرِه َويَقُوُل: »َ يه وس م قال: 

ـ حبثري مموب بَ َون  قال: حبثرا لبو الوغيرة  قال: حمبثرا ابمَ لبمي ممريم  قمال: حمبثرا 23281  

سعيب بَ ثوبان الُالَي ََ لبي ليوِ األنصاري  قال: لتى رسول ل ى ى ل َ يه وسم م حبمٌر 

َتممتُهُ يَممْوَا القياَمممِة والّسممَوَواُ  مممَ اليهمموا  قممال: لرليممت إْ يقممول ل فممي لتابممه: واألْرُض َ ِويعمما قَبْ 

ِِ »َمْطَويّاٌ  بِيَويرِه فأيَ الخ ق َرب ْلك؟ قال:  تا ُِ  «.ُ ْم فِيها َلرْقِم ال

ـ حبثرا إبرا يم بَ سعيب الجو ري  قال: حبثرا لبو لسامة  قال: حبثرا َومرو بمَ حومزة  23282  

يَْطمِوي ّ ُ الّسمَوَواِ  » َ يه وسم م قمال: قال: ثري سالم  ََ لبيه  لنه لظبر  لن رسول ل ى ى ل

 ََ ََ الَجبّممماُروَن؟ ليممم َّ بِيَِويرِمممِه َويَْطمممِوي األْرَض فَيأُْظمممّللاُ ا بِشمممواِلِه  ثُمممّم يَقُممموُل: لنممما الَوِ مممُك لْيممم فيأُْظمممّللاُُ 

َُبُّرونَ   «.الُوتَ

ىمفة المرِ.  وقيل: إن  ّللا  ا َية نزلت مَ ل ل يهواي سأل رسول ل ى ى ل َ يه وس م ََ  

 ْلر مَ قال ْلك:
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ـ حبثرا ابَ حويب  قال: حبثرا س وة  قال: ثري ابمَ إسمماأ  َمَ ممومب  َمَ سمعيب  قمال: 23283  

لتى ر ط مَ اليهوا نبي ل ى ى ل َ يه وس م  فقالوا: يا مموب   ّللاا ل ظ ق الخ ق  فوَ ظ قه؟ 

ساور م غتبا لربه فجما    بريمل فسمُره   فغتب الربي ى ى ل َ يه وس م حتى انتُِقع لونه  ثم

وقال: اظف, َ يك  راحك يا مموب  و ما   ممَ ل  مواِ مما سمألو  َرمه  قمال: يقمول ل تبمارك 

َْ لَمهُ ُلفُموا لَحمبٌ ف وما تال ما َ ميهم الر م ُُ بمّي وتعالى: قُْل ُ َو ّ ُ لََحبٌ ّ ُ الّصَوبُ لَمْم يَِ مْب ولَمْم يُولَمْب ولَمْم يَ

 َ يه وس م قالوا: ىأ لرا ربك ليأ ظ قه  وليأ َتب   وليأ ْراَه؟ فغتمب الربمي ى ى ل

ىمم ى ل َ يممه وسمم م لهممب مممَ غتممبه األول  ثممم سمماور م  فأتمما   بريممل فقممال مىممل مقالتممه  ولتمما  

ِة والّسممَوَواُ  بجممواِ ممما سممألو  َرممه َوممما قَممبَُروا ّ َ َحممّق قَممْبِرِ  واألْرُض َ ِويعمما قَْبَتممتُهُ يَممْوَا القياَممم

ََّوا يُْشِرُلوَن.  َمْطِويّاٌ  بِيَِويرِِه ُسْبَمانَهُ َوتَعالى 

     ِّ حبثرا ابَ حويب  قال: حبثرا يعقوِ  ََ  عفر  ََ سعيب  قال: تُ وت اليهموا فمي ىمفة المر

َحمّق قَمْبِرِ  ثمم فقال ما لم يع ووا ولم يروا  فأنزل ل َ ى نبيه ى ى ل َ يه وس م: َومما قَمبَُروا ّ َ 

بيَّ ل را  َكوته فقال: واألْرُض َ ِويعما قَْبَتمتُهُ يَمْوَا القياَممِة والّسمَوَواُ  َمْطِويّماٌ  بِيَِويرِمِه ُسمْبَمانَهُ 

ََّوا يُْشِرُلوَن  فجعل ىفتهم التي وىفوا ل بها هرلا.  َوتَعالى 

َتممتُهُ يَممْوَا القياَمممِة والّسممَوَواُ  وقممال بعمم, ل ممل العربيممة مممَ ل ممل البصممرة واألْرُض َ ِويعمما قَبْ   

ُُْم: لي وما لانت لُم َ يمه قمبرة ولمي   َُْت ليَوانُ َمْطِويّاٌ  بِيَِويرِِه يقول في قبرته نمو قوله: َوما َم َ

الو ك ل يويَ اون سائر الجسب  قال: وقوله قَْبَتتُهُ نمو قولك ل ر مل:  مّللاا فمي يمبك وفمي قبتمتك. 

َ رسمول ل ىم ى ل َ يمه وسم م وَمَ لىممابه وغيمر م  تشمهب َ مى واألظبار التي ْلرنا ا َ

 بطول  ّللاا القول.

ـ حبثرا ابَ حويب  قال: حبثرا  ارون بَ الوغيرة  ََ َربسة  ََ حبيب بَ لبمي َومرة  23284  

سألت رسول ل ى ى ل َ يه وسم م  َمَ قولمه »ََ مجا ب  ََ ابَ َبا   ََ َائشة  قالت: 

 «.ََ ى الّصراطِ »يعا قَْبَتتُهُ يَْوَا القياَمِة فأيَ الرا  يومُّللا؟ قال: واألْرُض َ وِ 

ََّوا يُْشِرُلوَن يقول تعالى ْلمر  ترزيهما وتبرئمة هلل  وَ مّوا وارتفاَما َوما    وقوله سبمانه وتعالى: 

يشرك به      الوشرلون مَ قومك يما ممومب  القمائ ون لمك: اَبمب األوثمان ممَ اون ل  واسمجب 

 هترا.ألل

 68اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َونُِفَخ فِي الّصوِر فََصِعَق َمَ فِمي الّسمَواَواِ  َوَممَ فِمي األْرِض إِ ّ 

 َمَ َه َ  ّ ُ ثُّم نُِفَخ فِيِه لُْظَرَ  فَإَِْا ُ ْم قِيَاٌا يَرُكُروَن {.

معرى الصور فيوا متى بشوا ب   وْلرنا يقول تعالى ْلر : ونفخ إسرافيل في القرن  وقب بيّرا    

 اظتال  ل ل الع م فيه  والصواِ مَ القول فيه بشوا ب   فأغرى ْلك ََ إَااته في  ّللاا الووضع.

َْ فِي األْرِض يقول: ما   وْلك في الرفخة األولى  لوا:   َْ فِي الّسَوَواِ  َوَم  وقوله فََصِعَق َم

قال: حبثرا لسباط  ََ السبّي َونُِفَخ فِي الصموِر فََصمِعَق  ـ حبثرا مموب  قال: حبثرا لحوب 23285  

َْ فَي األْرِض قال: ما . َْ فِي الّسَوَواِ  َوَم  َم

َْ َهمماَ  ّ ُ اظت ممأ ل ممل التأويممل فممي الممّللاي َرممي ل با سممتىرا  فممي  ممّللا  ا َيممة  فقممال    وقولممه: إ ّ َممم

 لر مَ قال ْلك:بعتهم َري به  بريل وميُائيل وإسرافيل وم ك الوو . ْ

ـ حبثرا مموب  قال: حبثرا لحوب  قال: حبثرا لسباط  ََ السبّي ونُِفَخ فِي الّصموِر فََصمِعَق 23286  

َْ هاَ  ّ ُ قال  بريل وميُائيل وإسرافيل وم ك الوو . َْ فِي األرِض إ ّ َم َْ في الّسوواِ  َوَم  َم

َبمب المرحوَ بمَ ممومب الومماربي  قمال:  ـ حبثري  ارون بَ إاري  األىّم  قال: حبثرا23287  

حبثرا مموب بَ إسماأ  قال: حبثرا الفتل بَ َيسى  ََ َوه يزيب الرقاهي  ََ لنم  بمَ مالمك 

َْ فمي  َْ فِمي الّسمَوَواِ  َوَمم قال: قرل رسمول ل ىم ى ل َ يمه وسم م: َونُِفمَخ فِمي الّصموِر فََصمِعَق َمم

َْ َهاَ  ّ ُ فقيل: م  برائيل وميُائيمَل  »َ      الّللايَ استىرى ل يا رسول ل؟ قال: األْرِض إ ّ َم

َْ َممُم قممال: يَقُمموُل:  َْ بَِقممي؟ َوُ ممَو ل وَم ممَك الَوممْوِ   فممإَْا قَممبََ, لْرَواَح الَخالئِممِق قمماَل: يمما َم َممَك الَوممْوِ  َممم

ائيُل َوَم َمُك الَومْوِ  قماَل: يَقُموُل يما َم َمك ُسْبمانََك تَبَاَرْلَت َربّي َْا الَجالِل واإلْلَراِا  بَِقَي ِ ْبريُل وميُ

َْ بَِقمي؟ فَيَقُمو ل: الَوْوِ  ُظّللْا نَْفَ  ِميُائِيَل قاَل: فَيَقَُع لالّطْوِا العَِكيم  قاَل: ثُّم يَقُوُل: يا َم َمَك الَومْوِ  َمم
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قمال: فَيَقُموُل: يما َم َمَك الَومْوِ  ُممْت  ُسْبمانََك َربّي يا َْا الَجالِل واإلْلَراِا  بَِقَي ِ ْبريُل َوَم َُك الَومْوِ   

َْ بَِقمَي؟ قماَل: فَيَقُموُل ِ ْبِريمُل: ُسمْبمانََك َربّمي يما َْا الَجمالل  قاَل: فَيَُووُ  قاَل: ثُمّم يَقُموُل: يما ِ بِريمُل َمم

ََ ّ ِ بالَوُاِن الّللِّاي ُ َو بِِه قال: فَيَقُوُل يا  ِ  َْ َمْوتَمٍة قماَل: واإلْلراِا  بَِقي ِ ْبِريُل  َوُ َو ِم ْبريُل   بُبّ ِمم

باقي فَيَقَُع ساِ با يَْخِفُق بَِجراَحْيِه يَقُوُل: ُسْبمانََك َربّي تَبَاَرْلَت َوتَعالَْيَت يا َْا الَجالِل واإلْلراِا  لْنَت ال

قَمُع َ مى ِميُائِيمَل لّن وِ ْبريُل الَويّت الفاني: قال: ويأُْظّللاُ ُروَحهُ فمي المْ قَمِة التمي ُظِ مَق ِمْرهما  قماَل: فَيَ 

 ِِ ََ الّكرا ِِ ِم ََ ى الّكْر  «.فَْتَل َظْ ِقِه َ ى َظْ ِق ِميُائِيَل َلفَْتِل الّطْوِا العَِكيِم 

 وقال آظرون: َري بّللالك الشهبا .  

ـ حبثري مموب بَ الوىرى  قال: ثري و ب بَ  رير  قال: حمبثرا همعبة َمَ َومارة  َمَ 23288  

َْ فِمي األْرِض إ ّ ْي حجر اليموبي  ََ سعي َْ فِمي الّسمَوَواِ  َوَمم ب بَ  بير  في قولمه: فََصمِعَق َمم

َْ هاَ  ّ ُ قال: الشهبا  ثرية ل حول العرش  متق بيَ السيو .  َم

وقال آظرون: َري با ستىرا  في الفزع: الشهبا   وفي الصمعق:  بريمل  وم مك الومو   وحو مة   

 لّللاي  ا  فيه ََ رسول ل ى ى ل َ يه وس م:العرش. ْلر مَ قال ْلك  والخبر ا

ـ حبثرا لبو ُلَريب  قال: حبثرا الوماربي َبب الرحوَ بَ مموب  َمَ إسمواَيل بمَ رافمع 23289  

الوبني  ََ يزيب  ََ ر ل مَ األنصار  ََ مموب بَ لعمب القرممي  َمَ ر مل ممَ األنصمار  

يُمْرفَُخ فمي الّصمور ثَمال  نَفَخماٍ : »يمه وسم م: ََ لبي  ريرة لنه قمال: قمال رسمول ل ىم ى ل َ 

ََ تَباَرَك َوتَ  ِّ العالَِوي عالى يأُْمُر األُولى: نَْفَخة الفََزعِ  والىّانِيَةُ: نَْفَخةُ الّصْعِق  والىّاِلىَةُ: نَْفَخةُ اْلِقياِا ِلَر

َْ ّ ُ إْسَرافِيَل بالرّْفَخِة األُولى  فَيَقُوُل: اْنفُْخ نَْفَخةَ الفَزَ  عِ  فَتَْفمَزُع لْ مُل الّسمَوَواِ  ولْ مُل األْرِض إ ّ َمم

َْ فِمي « َهاَ  ّ ُ  َْ فِمي الّسمَوَواِ  َوَمم قال لبو  ريرة: يا رسوَل ل  فوَ استىرَى حيَ يقول: ففَِزَع َمم

َْ هاَ  ّ ُ قال:  ْرمبَ لُولََُِك الّشمَهباُ   وإنّوما يَصمُل الفَمَزُع إلمى األْحيما»األْرِض إ ّ َم َِ ِ   لُولَُِمَك لْحيماٌ  

يَقُموُل: اْنفُمْخ َربِّهْم يُْرَزقُوَن  َوقاُ ُم ّ ُ فََزَع ْلَك اليَْوِا ولّمرَُهُم  ثُّم يَأُْمُر ّ ُ إْسرافِيَل برَْفَخِة الّصمْعِق  فَ 

َْ َهماَ  ّ ُ فممإْا  ُ ممْم ظاِممبُوَن  ثُممّم يممأتي َم َممُك نَْفَخمةَ الّصممْعِق  فَيَْصممعَُق لْ مُل الّسممَوَواِ  واألْرِض إ ّ َممم

َْ ِهمَُْت   ِّ قَمْب مماَ  لْ مُل الّسمَوَواِ  واألْرِض إ ّ َمم الَوْوِ  إلى الَجبّماِر تَبماَرَك َوتَعمالى فَيَقُموُل: يما َر

َْ بَِقَي؟ فَيَقُوُل: بَِقيَت لْنَت الَمّي الّللِّاي   يَُوموُ   َوبَِقمَي حَ  َْ َُم: فََو ََْرِهمَك  َوبَِقمَي فَيَقُوُل لَهُ َوُ َو ل َو َمةُ 

ََْرِهمي ثُمّم يمأتي َم َمُك  َْ لماَن تَْممَت  ِ ْبِريَل َوِميُائِيُل فَيَقُوُل ّ ُ لَهُ: اْسُْت إنّي لتَْبُت الَوْوَ  َ ى َمم

َْ بَِقمَي؟ فَ  َْ َُم: فََوم يَقموُل: بَِقيمَت لنمَت الَوْوِ  فَيَقُوُل: يا َرِ قَْب ماَ  ِ ْبِريُل َوِميُائِيُل فَيَقوُل ّ ُ َوُ َو ل

ََْرِهمَك  َوبَِقيمُت لنما  فَيَقُموُل ّ ُ: فَْ يَُومْت َحَو َمةُ العَمْرِش  فَيَُووتُم وَن المّي الّللِّاي   يَُووُ   َوبَِقمَي َحَو َمةُ 

ََْرِهمَك فَيَقُم ِّ قَمْب مماَ  َحَو َمةُ  َْ بَِقمي؟ َويأُْمُر ّ ُ تعالى العَْرَش فَيَْقبُِ, الّصوَر. فَيَقُوُل: لْي َر وُل: َمم

َْ َظ ِقي َظ َ  َْ َُم  فَيَقُوُل: بَِقيت لْنَت الَمّي الّللِّاي   يَُووُ  َوبَِقيُت لنا  قال: فَيَقُوُل ّ ُ: لْنَت ِم ْقتُمَك َوُ َو ل

 «.ِلَوا رلْيُت  فَُوْت   تَْمَي  فَيَُوو ُ 

ولمى بالصممة  ألن الصمعقة و ّللاا القول الّللاي ُروي في ْلك ََ رسول ل ى ى ل َ يه وسم م ل  

في  ّللاا الووضع: الوو . والشمهبا  وإن لمانوا َرمب ل لحيما  لوما لظبمر ل تعمالى ْلمر  فمإنهم قمب 

 ْاقوا الوو  قبل ْلك.

وإنوا َري  ّل ثراؤ  با ستىرا  في  ّللاا الووضع  ا ستىرا  مَ الّللايَ ىعقوا َرمب نفخمة الصمعق    

ن وا ر طويل وْلك لنه لو  ماز لن يُمون الومراا بمّللالك ممَ قمب   مَ الّللايَ قب ماتوا قبل ْلك بزما

  ك  وْاأ الوو  قبل وقت نفخة الصعق  و ب لن يُون الوراا بّللالك ممَ قمب   مك  فمّللااأ الومو  

مَ قبل ْلك  ألنه مومَ   يصمعق فمي ْلمك الوقمت إْا لمان الويمت   يجمبّا لمه ممو  آظمر فمي ت مك 

 المال. وقال آظرون في ْلك ما:

َْ فِممي  ـمم23290   حممبثرا بشممر  قممال: حممبثرا يزيممب  قممال: حممبثرا سممعيب  َممَ قتممااة  قولممه: فََصممِعَق َممم

َْ هاَ  ّ ُ قال المسَ: يستىري ل وما يبع لحبا مَ ل ل السووا   َْ فِي األْرِض إ ّ َم الّسَوَواِ  َوَم

مما ىمار  ثريتمه. قمال:  و  ل ل األرض إ  لْاقه الوو ؟ قال قتااة: قب استىرى ل  ول لَ مم إلمى

ْبمبا فأَْوممأَ إلمّي لْن »ُْلمر لرما لن نبمّي ل قمال:  ََ لتمانِي َم َمٌك فَقماَل: يما ُمَمّومبُ اْظتَمْر نَبِيما َمِ ُما  لْو نَبيّما 

ْرممهُ األْرَض  ولوّ  ََ َْ تَْرَشممّق  : لْن ُ ِعْ ممُت لّوَل َممم َِ َْطيممُت َظْصمم َتَْي ُ ْبممبا  قممال: فأ ََ َل تََواَضممْع  قممال: نَبِيّمما 

َْ َُم لَىِعَق بَْعبَ الّصْعقَِة األُولى لْا  ؟  «.هافِعٍ  فَأْرفَُع رلِسي فأِ بُ ُموَسى آِظّللاا بالعَْرِش  فالِّلُ ل
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ـ حبثرا لبو ُلَريب  قال: حبثرا َببة بَ س يوان  قال: حبثرا مموب بَ َورو  قمال: حمبثرا 23291  

يرة: والّللاي اىطفى موسى َ ى البشر قال: لبو س وة  ََ لبي  ريرة  قال: قال يهواي بسوأ الوب

فرفع ر ل مَ األنصار يمب   فصمّك بهما و همه  فقمال: تقمول  مّللاا وفيرما رسموُل ل ىم ى ل َ يمه 

َْ فِمي »وس م؟ فقال رسول ل ى ى ل َ يه وس م:  َْ فِي الّسَوَواِ  َوَمم َونُِفَخ فِي الّصوِر فََصِعَق َم

َْ هاَ  ّ ُ  َْ يَْرفَمُع رلَسمهُ  األْرِض إ ّ َم   ثُّم نُِفَخ فِيِه لُْظَر  فإَْا ُ ْم قِيَماٌا يَْرُكمُروَن  فَمأُلوُن لنما لّوَل َمم

َْ استىرى ل َْ قََوائِم العَْرِش فاَل لْاِري لَرفََع رلسهُ قَْب ي  لْو لاَن ِمّو  «.فإْا ُموَسى آِظّللاٌ بقائَوِة ِم

ََ َطا   َمَ المسمَ  قمال: قمال الربمّي ىم ى ل  ـ حبثرا ابَ حويب  قال: حبثرا  رير 23292  

ِِ لّوَل ظماِرقٍ  فَأْلتَِفمُت فَمال لَر  لَحمبا إ ّ ُموَسمى ُمتَعَ ّقما »َ يه وس م:  ََ التّمَرا لأنّي لْنفُُ, رلِسي ِمم

َِ اْستَىْرى ّ ُ لْن   تُِصيبَهُ الرّْفَخةُ لْو بُِعث قَْبِ ي  «.بالعَْرِش  فاَل لْاَري لِمّو

قوله: ثُّم نُِفَخ فِيِه لُْظَر  فإَْا ُ ْم قِياٌا يَْرُكُروَن يقول تعالى ْلر : ثم نُفخ في الصور نفخة لظمر  و  

 مَ ْلر الصور  لوا:« فيه»والها  التي في 

ـ حبثرا مموب  قال: حبثرا لحوب  قال: حبثرا لسباط  َمَ السمبّي ثُمّم نُِفمَخ فِيمِه لُْظمَر  قمال: 23293  

 نفخة البعث. في الصور  و ي

 وُْلر لن بيَ الرفختيَ لربعيَ سرة. ْلر مَ قال ْلك:  

ـمم حممبثرا لبممو ُلَريممب  قممال: حممبثرا لبممو معاويممة  َممَ األَوممش  َممَ لبممي ىممال,  َممَ لبممي 23294  

َِ لْربَعُونَ » ريرة  قال: قال رسول ل ى ى ل َ يه وس م:  ََ الرّْفَختَْي قمالوا: يما لبما  ريمرة « ما بَي

ثُّم يُرَّزُل »يوما؟ قال: لبَْيُت قالوا: لربعون ههرا؟ قال: لبيت قالوا: لربعون سرة؟ قال: لبيت لربعون 

ََْكومما  ََ اإلْنسمماِن َهممْيٌ  إ ّ يَْب َممى  إ ّ  ّ ُ ِمممَ الّسممواِ  ممما   فَتَْربِتُمموَن لومما يَْربُممُت البَْقممُل  قمماَل: َولَمميَ  ِممم

ََْجُب الّللاّنِب  َوِمْرهُ   «.يَُرّلُب الَخْ ُق يَْوَا الِقياَمةِ  َواِحبا  َوُ َو 

ـ حبثرا يميى بَ واض,  قال: حبثرا الب خي بَ إيا   قال: سوعت َُرمة يقول في قوله 23295  

َْ فِي األْرِض... ا َية  قال: األولى مَ البنيا  واألظيرة مَ ا َظرة. َْ فِي الّسَوَواِ  َوَم  فََصِعَق َم

را يزيب  قال: حبثرا سعيب  ََ قتااة ثُّم نُِفَخ فِيِه لُْظَر  فمإْا ُ مْم قِيماٌا ـ حبثرا بشر قال: حبث23296  

َِ لْربَعُونَ »يَْرُكُروَن قال نبّي ل:  ََ الرّْفَختَْي قال لىمابه: فوما سمألرا  َمَ ْلمك  و  زاانما َ مى « بَي

ت ك األربعيَ مطمر  ْلك  غير لنهم لانوا يرون مَ رليهم لنها لربعون سرة. وُْلر لرا لنه يبعث في

يقال له مطمر الميماة  حتمى تطيمب األرض وتهتمّز  وتربمت ل سماا الرما  نبماَ  البقمل  ثمم يمرفخ فيمه 

الىانية فإْا ُ ْم قِيَاٌا يَْرُكُروَن قال: ُْلر لرا لن معاْ بَ  بل  سأل نبّي ل ى ى ل َ يه وس م: ليأ 

ََ َسرَة  يُْبعَىُوَن »يُبعث الو مرون يوا القيامة؟ قال؟  ََ بري ثاَلثِي َُّم ي  «.ُ ْراا ُمْراا ُم

وقوله: فإَْا ُ ْم قِيَاٌا يَْرُكُروَن يقول: فإْا مَ ىعق َرب الرفخة التي قب ها وغير م مَ  ويمع ظ مق   

ل الّللايَ لانوا لمواتا قبل ْلك قياا ممَ قبمور م ولممالرهم ممَ األرض لحيما  لهيُمتهم قبمل موماتهم 

 م  لوا:يركرون لمر ل فيه

ـ حبثرا مموب  قال: حبثرا لحوب  قال: حبثرا لسباط  ََ السبّي فإْا ُ ْم قِياٌا يَْرُكُرون قال: 23297  

 حيَ يبعىون.

 

 69اآلية : 
 ََ ُِ َوِ مـيَ  بِممالرّبِيّْي تَما ُِ القمول فمـي تأويممـل قولمه تعمالى:   }َولَْهممَرقَِت األْرُض بِرُموِر َربَّهما َوُوِضممَع اْل

 َوقُِتَي بَْيرَُهم بِاْلَمّق َوُ ْم  َ يُْك َُووَن {. َوالّشَهبَآ ِ 

يقول تعالى ْلر : فأضما   األرض برمور ربهما  يقمال: لهمرقت الشمو : إْا ىمفت ولضما       

وهرقت: إْا ط عت  وْلك حيَ يبرز الرحوَ لفصل القتا  بيَ ظ قه. وبرممو المّللاي ق رما فمي ْلمك 

 قال ل ل التأويل. ْلر مَ قال ْلك:

ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  ََ قتااة  قوله: ولْهَرقَِت األْرُض برُوِر 23298  

َربّها قال: فوا يتتاّرون في نور  إ  لوا يتتماّرون فمي الشمو  فمي اليموا الصممو المّللاي   اظمَ 

 فيه.
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ِت األْرُض برُموِر ـ حبثرا مموب  قال: حبثرا لحوب  قال: حمبثرا لسمباط  َمَ السمبّي ولْهمَرقَ 23299  

 َربّها قال: لضا  .

ُِ يعري: لتاِ لَوالهم لوماسبتهم ومجازاتهم  لوا:   تَا ُِ  وقوله: َوُوِضَع ال

ُِ قمال: لتماِ 23300   تَما ُِ ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قمال: حمبثرا سمعيب  َمَ قتمااة َوُوِضمَع ال

 لَوالهم.

ُِ قمال: ـ حمبثرا ممومب  قمال: حمبثرا لحومب  قمال: حم23301   تما ُِ بثرا لسمباط  َمَ السمبّي َوُوِضمَع ال

 المساِ.

ََ والّشمهبَاِ  يقممول: و ممي  بمالربييَ ليسممألهم ربهممم َوما ل ممابتهم بممه لموهممم     وقولمه: َوِ مميَ  بممالرّبِيّي

وراّ  َ يهم في البنيا  حيَ لتتهم رسالة ل والشهبا   يعري بالشهبا : لممة ممومب ىم ى ل َ يمه 

ربهم َ ى الرسل  فيوا ْلر  مَ تب يغها رسالة ل التمي لرسم هم بهما ربهمم إلمى  وس م  يستشهب م

لموها  إْ  مب  لموهم لن يُونوا لب غو م رسالة ل  والشهبا :  وع ههيب  و ّللاا نكيمر قمول ل: 

ََ َم ُُموَن الّرُسموُل  ُُونُوا ُهمَهباَ  َ مى الرّماِ  َويَ َُرمي وَلّللالَك َ عَْ راُلْم لُّمة  َوَسطا ِلتَ ُُْم َهمِهيبا وقيمل:  ْي

بقوله: الّشهبَا : الّللايَ قت وا في سبيل ل ولي  لوا قالوا مَ ْلك في  ّللاا الووضع لبيمر معرمى  ألن 

ََ والشهبَاِ  َوقُِتَي بَْيرَُهْم بالَمّق  وفي ْلمك اليمل واضم, َ مى ىممة مما  َقيب قوله: َوِ يَ  بالرّبِيّي

هبا  ل قتما  بميَ األنبيما  ولموهما  ولن الشمهبا  إنوما  مي  ومع ق را مَ لنه إنوا اَى بالربييَ والش

ههيب  الّللايَ يشهبون ل نبيا  َ ى لموهم لوا ْلرنما. وبرممو المّللاي ق رما فمي ْلمك قمال ل مل التأويمل. 

 ْلر مَ قال ْلك:

ـ حبثرا َ ّي  قال: حبثرا لبو ىال,  قال: ثري معاويمة  َمَ َ مّي  َمَ ابمَ َبما   قولمه 23302  

َِ َوالّشهبَاِ  فإنهم ليشهبون ل رسل بتب يغ الرسالة  وبتُّللايب األمم إيا م.َوِ يَ    بالرّبِيّي

 ْلر مَ قال ما حُيرا قوله مَ القول ا َظر:  

ـ حبثرا مموب بَ المسيَ  قال: حبثرا لحوب بَ الوفتل  قمال: حمبثرا لسمباط  َمَ السمبّي 23303  

ََ والشهبَاِ : الّللايَ استش  هبوا في طاَة ل.َوِ يَ  بالرّبِيّي

وقوله: َوقُِتَي بَْيرَُهْم بالَمّق يقول تعالى ْلر : وقتي بيَ الربييَ ولموها بمالمّق  وقتماؤ  بيمرهم   

 بالمق  لن   يمول َ ى لحب ْنب غير   و  يعاقب نفسا إ  بوا لسبت.

 71-70اآلية : 
ََ القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َوُوفّيَْت ُلّل نَْفٍ  ّما  َْ َُم بَِوا يَْفعَ ُموَن *  َوِسميَق الّمّللِاي ََِو َْت َوُ َو لَ

ُُمْ  ُُْم يَتْ ُوَن  َلـفَُرَواْ إِلََى َ َهرَّم ُزَمرا  َحتَّى إَِْا َ  ُ وَ ا فُتَِمْت لَْبَوابَُها َوقَاَل لَُهْم َظَزنَتَُه  لَلَْم يَأْتِ ُرُسٌل ّمر

ُُمْ  ُُْم َويُرّللِاُرونَ ُُْم آيَاِ  َربّ ََ {. ََ َْي َُافِِري ََ َى اْل  ِِ َْ َحقّْت َلِ َوةُ اْلعّللَاَا ُِ َ ُُْم َ ـّللَاَا قَالُواْ بَ ََى َولَـ  ِلقَـ َ  يَْوِم

يقول تعالى ْلر : ووفى ل حيرُّللا لل نف   زا  َو ها مَ ظيمر وهمّر  و مو لَ مم بوما يفع مون    

جممازيهم َ يممه يمموا فممي الممبنيا مممَ طاَممة لو معصممية  و  يعممزِ َرممه َ ممم هممي  مممَ ْلممك  و ممو م

ََ بإحسانه  والوسيَ  بوا لساَ .  القيامة  فوىيٌب الومس

ََ َلفَُروا إلى َ َهرَّم يقول: وُحشر الّللايَ لفروا باهلل إلى نار  التي لَبّ ا لهم يموا    وقوله: َوِسيَق الّللِّاي

 القيامة  واَا    واَة  واَة  وحزبا حزبا  لوا:

ب  قممال: حممبثرا سممعيب  َممَ قتممااة فممي قولممه: ُزَمممرا قممال: ـمم حممبثرا بشممر  قممال: حممبثرا يزيمم23304  

  واَا .

ُُْم    ُُْم ُرُسمٌل ِممْر وقوله: حتمى إَْا  اُ و ما فُتَِممْت لْبوابُهما السمبعة َوقماَل لَُهمْم َظَزنَتُهما قّوامهما: للَمْم يَمأْتِ

ُُْم يعري: لتاِ ل الورزل َ ى رس ه وحججه التي  ُُْم آياِ  َربّ ََ َْي بعث بها رس ه إلى لموهم يَتْ ُوَن 

ُُْم َ مّللاا يقمول: ويرمّللارلم مما ت قمون فمي يمومُم  مّللاا وقمب يمتومل لن يُمون معرما :  ُُْم ِلقماِ  يَمْوِم َويُْرّللِاُرنَ

ويرّللارونُم مصيرلم إلى  ّللاا اليوا. قالوا: ب ى: يقول: قال الّللايَ لفمروا مجيبميَ لخزنمة  همرم: ب مى 

ََ يقمول: قمالوا: قب لتترا الرسل مرا  فأنّللارترا لقا نا  ّللاا الي ِِ َ مى الُمافِِري َْ َحقّمْت َلِ َومةُ العَمّللاَا وا َولَُ

 ولَُ و بت ل وة ل لن َّللاابه أل ل الُفر به َ يرا بُفرنا به  لوا:

َْ َحقّممْت َلِ َوممةُ 23305   مم ُِ ـمم حممبثرا بشممر  قممال: حممبثرا يزيممب  قممال: حممبثرا سممعيب  َممَ قتممااة  قولممه: َولَ

ََ بأَو ِِ َ ى الُافِِري  الهم.العّللَاَا
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 72اآلية : 
.} ََ َُـبِّري ََ فِيَها فَبَُِْ  َمىَْو  اْلُوتَ َِ َ َهرَّم َظاِلِبي  القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }قِيَل اْاُظ َُواْ لَْبَوا

َِ َ َهمرَّم السمبعة َ مى قمبر     يقول تعالى ْلر : فتقول ظزنة  هرم ل ّللايَ لفروا حيرُّللا: اْاُظ ُموا لْبمَوا

َُبمريَ مرازلُم فيها ظالِ  ََ فِيها يقول: ممالىيَ فيهما   يُرق مون َرهما إلمى غير ما. فَبمَُْ  َمىْمَو  الُوتَ ِبي

يقممول: فبممُ  مسممَُ الوتُبممريَ َ ممى ل فممي الممبنيا  لن يوحممبو  ويفممراوا لممه األلو ممة   هممرم يمموا 

 القيامة.

 74-73اآلية : 
ََ اتّقَْواْ رَ  بُّهْم إِلَى الَّجرِّة ُزَمرا  َحتَّى إَِْا َ  ُ وَ ا َوفُتَِممْت القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َوِسيَق الّللِّاي

ََ *  َوقَمـالُواْ اْلَممـْوبُ لِّلِ  ُُمـْم ِطْبمتُْم فَاْاُظ ُوَ ما َظاِلمِبي ََ َْي الّمّللِاي َىمبَقَرَا  لَْبَوابَُها َوقَاَل لَُهمْم َظَزنَتَُهما َسمالٌَا 

ََ ا بَ ُ َولَْوَرثَرَا األْرَض نَتَبَّولُ ِم َْ ََ {.َو  ْلَجرِّة َحْيُث نََش ُ  فَرِْعَم لَْ ُر اْلعَاِمِ ي

يقممول تعممالى ْلممر : وُحشممر الممّللايَ اتقمموا ربهممم بممأاا  فرائتممه  وا ترمماِ معاىمميه فممي الممبنيا     

ولظ صوا له فيها األلو ة  ولفراوا له العبااة  ف م يشمرلوا فمي َبمااتهم إيما  هميُا إلمى الَجرّمِة ُزَممرا 

وأ      إلى مرازلهم مَ الجرة وفبا َ ى ما قب بيّرا قبمل فمي سمورة ممريم يعري  واَا   فُان س

َّا ووراا  لوا قال ل.  َ ى نجائب مَ نجائب الجرة  وسوأ ا َظريَ إلى الرار ا

 وبرمو الّللاي ق را في ْلك قال ل ل التأويل. وقب ْلر ْلك في لمالره مَ  ّللاا الُتاِ. وقب:  

ََ َلفَمُروا ـ  حبثري يون   قال: ل23306   ظبرنا ابَ و ب  قال: قال ابَ زيب  في قوله: َوِسيَق الّمّللِاي

ََ اتّقُوا َربُّهمْم إلمى الَجرّمِة ُزَممرا قمال: لمان سموأ لولُمك َرفما  إلى َ َهرَّم ُزَمرا  وفي قوله: َوِسيَق الّللِّاي

َّا قال: يبفعون افعا  و َّوَن إلى ناِر َ َهرَّم اَ قمرل: فَمّللاِلَك الّمّللاي يَمبُّع اليَتِميَم وتعبا وافعا  وقرل: يَْوَا يُبَ

َِ َوْفمبا ثمم قمال:  ََ إلمى المّرْحَو ََ إلى َ َهرَّم ِوْراا و ونَْمُشمُر الُوتِّقمي قال: يبفعه  وقرل ونَُسوُأ الُوْجِرمي

 فه    وفب ل.

ـ حبثرا مجا ب بمَ موسمى  قمال: حمبثرا يزيمب  قمال: لظبرنما همريك بمَ َبمب ل  َمَ لبمي 23307  

ََ اتّقُموا  إسماأ  ََ َاىم بَ ضورة  ََ َ ي بَ لبي طالمب  رضمي ل َرمه قولمه: َوِسميَق الّمّللِاي

َربُّهْم إلى الَجرِّة ُزَمرا حتى إْا انتهوا إلى بابها  إْا  م بشجرة يخرق مَ لى ها َيران  فعوبوا إلى 

ّللا   ثمم َومبوا إحبا وا  فشربوا مرها لأنوا لمروا بها  فخرق ما فمي بطمونهم ممَ قمّللار لو لْ  لو قم

إلى األظر   فتوّض ا مرها لأنوا لُمروا به  فجر  َ يهم نترة الرعيم  ف َ تشعث رؤوسهم بعب ا 

لببا ولَ تب ى ثيابهم بعب ا  ثم اظ وا الجرة  فت قتهم الولبان لأنهم ال  ل  الوُرمون  فيقولمون: لبشمر  

انمه  رمبل ال  لم  األحومر واألىمفر لَبّ ل لك لمّللاا  ولَمبّ لمك لمّللاا ولمّللاا  ثمم يركمر إلمى تأسمي  بري

واألظتر  يت أل لأنه البرأ  ف و  لن ل قتى لن   يّللا ب بصمر  لمّللا ب  ثمم يمأتي بعتمهم إلمى 

بع, لزوا ه  فيقول: لبشري قب قبا فالن ابَ فالن  فيسويه باسوه واسم لبيه  فتقول: لنمت رليتمه  

بابها  فيبظل فيتُى  َ ى سرير   ويقرل  لنت رليته فيستخفها الفرح حتى تقوا  فتج   َ ى لسُفة

ِ الّللِّاي َ بانا ِلَهّللاا َوما ُلرّا ِلرَْهتَِبَي لَْو  لْن َ بانا ّ ُ... ا َية.   ّللا  ا َية: الَمْوبُ لِِلّ

ـ حبثرا مموب  قال: حبثرا لحوب  قمال: حمبثرا لسمباط  َمَ السمبّي  قمال: ْلمر لبمو إسمماأ 23308  

ل َره قال: يساقون إلى الجرمة  فيرتهمون إليهما  فيجمبون َرمب بابهما ََ المار   ََ َ ّي رضي 

هممجرة فممي لىممل سمماقها َيرممان تجريممان  فيعوممبون إلممى إحممبا وا  فيغتسمم ون مرهمما  فتجممري َ مميهم 

نترة الرعيم  ف َ تشعث رؤوسهم بعب ا لببا  ولَ تغبر   موا م بعمب ا لبمبا  لأنوما ا رموا بالمب ان 

ربون مرها  فيّللا ب ما في بطونهم مَ قّللا  لو لْ   ثم يأتون باِ الجرة ويعوبون إلى األظر   فيش

ُُم اْاُظ ُموا الَجرّمةَ بِوما لرمتم تَْعَو ُموَن  ََ َمْي فيستفتمون  فيفت, لهم  فتت قا م ظزنة الجرمة فيقولمون سمالٌَا 

ممَ  قال: وتت قا م الولمبان الوخ مبون  يطيفمون بهمم لوما تطيمأ ولمبان ل مل المبنيا بمالمويم إْا  ما 

الغيبممة  يقولممون: لبشممر لَممبّ ل لممك لممّللاا  ولَممبّ لممك لممّللاا  فيرط ممق لحممب م إلممى زو تممه  فيبشممر ا بممه  

فيقول: قبا فالن باسوه الّللاي لان يسوى به في البنيا  وقال: فيستخفها الفرح حتى تقوا َ ى لسُفة 

مرزلمه  فمإْا لىموله بابها  وتقول: لنت رليته  لنت رليته؟ قال: فيقول: نعم  قال: فيجي  حتى يأتي 

مَ  ربل ال  ل  مَ بيَ لىفر ولحور ولظتر  قمال: فيمبظل فمإْا األلمواِ موضموَة  والرومارأ 
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مصفوفة  والزرابمّي مبىوثمة قمال: ثمم يمبظل إلمى زو تمه ممَ الممور العميَ  ف مو  لن ل لَمبّ ا لمه 

 ِ الّمّللِاي َ مبانا لَهمّللاَا َومما ُلرّما   لتوع بصر  مَ نور ا وحسرها قمال: فاتُمأ َرمب ْلمك ويقمول: الَمْومبُ لِِلّ

ُُُم الَجرّةُ لُوِرثْتُووَ ا بَِوا ُلْرتُْم تَْعَو ُونَ   .ِلرَْهتَبَي لَْو َ لْن َ بانا ّ ُ قال: فتراايهم الوالئُة: لْن تِْ 

ـ حبثرا مموب  قال: حبثرا لحوب  قال: حبثرا لسمباط  قمال: ْلمر السمبّي نممو  ليتما  غيمر 23309  

لهو ل ب  إلى مرزله في الجرة مرمه إلمى مرزلمه فمي المبنيا  ثمم قمرل السمبّي: َويُمْبِظ ُُهُم الَجرّمةَ لنه قال: 

 ََّرفَها لُهْم.

التي في قوله حتى إَْا  اُ و ا فقال بع, نممويي « إْا»واظت أ ل ل العربية في موضع  واِ   

لأنه ي غمي المواو  وقمب  ما  فمي الشمعر البصرة: يقال إن قوله َوقاَل لَُهم َظَزنَتُها في معرى: قال لهم  

 هي  يشبه لن تُون الواو زائبة  لوا قال الشاَر:

ُُْرإ ّ تََوّ َم حاِلٍم بَِخياِل    فإَْا َوْلَك يا ُلبَْيَشةُ لَْم يَ

فيشبه لن يُون يريب: فإْا ْلك لم يَُ. قال: وقال بعتهم: فأضور الخبر  وإضموار الخبمر ليتما   

وار الخبر فمي الُمالا لىيمر. وقمال آظمر ممرهم:  مو مُفمو  َمَ ظبمر   قمال: لحسَ في ا َية  وإض

 والعرِ تفعل مىل  ّللاا قال َبب َمرا  بَ ربع في آظر قصيبة:

ُُوُ ْم فِي قُتائِِبِ َشالّ لوا تَْطُراُ الَجّوالَةُ الّشُراا    حتى إَْا لْس َ

 وقال األظطل في آظر القصيبة:  

َْ قَُرْيٍش تَ    فَّت واَ ى الرّاِ  لْو لّن األلاِرَا نَْهَشال َظال لّن حيّا م

وقال بع, نمويّي الُوفة: لاظ ت في حتى إْا وفي ف وا  المواو فمي  وابهما ولظر مت  فأمما ممَ   

لظر ها فال هي  فيه  ومَ لاظ ها هبه األوائل بالتعجب  فجعل الىاني نسقا َ مى األّول  وإن لمان 

 و ّللاا.الىاني  وابا لأنه قال: لتعجب لهّللاا 

ولولى األقوال في ْلك َربي بالصواِ قمول ممَ قمال: الجمواِ متمروك  وإن لمان القمول ا َظمر   

ََ يبّل َ مى لن فمي  ُُْم ِطْبتُْم فاْاُظ ُو ا ظاِلِبي ََ َْي غير مبفوع  وْلك لن قوله: َوقاَل لَُهْم َظَزنَتُها َسالٌا 

 ِ ممبَ ُ وإْا لممان ْلممك لممّللالك  فوعرممى الُممالا مترولمما  إْ لممان َقيبممه َوقممالُوا الَمْوممبُ لِِلّ َْ الّممّللِاي َىممبّقَرا َو

الُممالا: حتممى إْا  مماؤوا وفتمممت لبوابهمما وقممال لهممم ظزنتهمما: سممالا َ مميُم طبممتم فااظ و مما ظالممبيَ  

ُُْم: لمرمة ممَ ل لُمم لن يرمالُم  ََ َمْي اظ و ا وقالوا: الموب هلل الّللاي ىبقرا وَب . وَري بقوله َسمالٌا 

وله ِطْبتُْم يقول: طابت لَوالُم في البنيا  فطاِ اليوا مىوالم. ولمان مجا مب بعبُ مُرو  لو لْ . وق

 يقول في ْلك ما:

ـ حبثرا مموب بَ َور  قال: حبثرا لبو َاىم  قال: حبثرا َيسى وحبثري المار   قمال: 23310  

: لرمتم حبثرا المسَ  قال: حبثرا ورقما    ويعما َمَ ابمَ لبمي نجمي,  َمَ مجا مب  قولمه: ِطْبمتُْم قمال

 طيبيَ في طاَة ل.

ممبَ ُ يقممول: وقممال الممّللايَ سمميقوا زمممرا واظ و مما: الشممُر    َْ ِ الّممّللِاي َىممبَقَرا َو وقولممه: َوقممالُوا الَمْوممبُ لِِلّ

ظالص هلل الّللاي ىبقرا وَب   الّللاي لان وَمبنا  فمي المبنيا َ مى طاَتمه  فمققمه بإنجماز  لرما اليموا  

التي لانت أل ل الرمار لمو لمانوا لطماَوا ل فمي المبنيا   ولْوَرثَرا األْرَض يقول: و عل لرض الجرة

 فبظ و ا  ميراثا لرا َرهم  لوا:

ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  ََ قتمااة  قولمه: ولْوَرثَرما األْرَض قمال: 23311  

 لرض الجرة.

ولْوَرثَرما األْرَض لرض ـ حبثرا مموب  قال: حبثرا لحوب  قال: حمبثرا لسمباط  َمَ السمبّي 23312  

 الجرة.

ـ حبثري يون   قال: لظبرنا ابمَ و مب  قمال: قمال ابمَ زيمب  فمي قولمه: ولْوَرثَرما األْرَض 23313  

باِاَي الّصاِلُموَن. َِ  قال: لرض الجرة  وقرل: لّن األْرَض يَِرثُها 

ََ الَجرِّة َحيُث نَشاُ  يقول: نتخّللا مَ الجرة بيتا    ونسمَُ مرهما حيمث نممّب ونشمتهي   وقوله: نَتَبَّولُ ِم

 لوا:

ََ الَجرّمِة َحْيمُث 23314   ـ حبثرا مموب  قمال: حمبثرا لحومب  قمال: حمبثرا لسمباط  َمَ السمبّي نَتَبَمّولُ ِمم

 نَشاُ  نرزل مرها حيث نشا .
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ََ يقول: فرعم ثواِ الوطيعيَ هلل  العام يَ له في البنيا الجرمة لومَ   لَطما   وقوله: فَرِْعَم لْ ُر العاِمِ ي

 ل إيا ا في ا َظرة.

 75اآلية : 
َْ َحمْوِل اْلعَمْرِش يَُسمبُّموَن بَِمْومِب َربِّهمْم  ََ ِمم َُمةَ َحم فّي القول فـي تأويمـل قولمه تعمالى:   }َوتَمَر  اْلَوالَئِ

.} ََ ِّ اْلعَالَِوي ِ َر  َوقُِتَي بَْيرَُهْم بِاْلَمّق َوقِيَل اْلَمْوبُ لِِلّ

ر  يا مموب الوالئُة ممبقيَ مَ حمول َمرش المرحوَ  ويعرمي بمالعرش: يقول تعالى ْلر : وت   

 السرير. ْلر مَ قال ْلك:

  23315 ََ َُمةَ حمافّي ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  ََ قتااة  قوله: َوتَمَر  الَوالئِ

َْ َحْوِل العَْرِش ممبقيَ.  ِم

َْ ـ حبثرا مموب  قال: حبثرا لحوب  قال: ح23316   ََ ِم َُةَ حافّي بثرا لسباط  ََ السبّي َوتََر  الَوالئِ

 َحْوِل العَْرِش قال: ممبقيَ حول العرش  قال: العرش: السرير.

َْ »واظت أ ل ل العربية في و ه اظول    َْ َحمْوِل العَمْرِش والوعرمى: حمافّيَ « ِم ََ ِمم في قوله: حافّي

 حول العرش.

َََو ُمَك فقمال بعم, نممويي  وفي قوله: َولَقَْب لُوِحَي إلَْيكَ     َّ َْ لْهَرْلَت لَيَْمبََط َْ قَْبِ َك لَُِ ََ ِم َوإلى الّللِّاي

َْ »البصرة: لاظ ت  في  ّللايَ الووضعيَ توليبا  ول لَ م  لقولمك: مما  ما ني ممَ لحمب وقمال « ِم

َْ »غير : قبل وحول وما لهبههوا مرو  تبظل فيها  وتخرق  نمو: لتيتك قبل زيمب  وممَ قبمل « ِم

َْ »ب  وطفرا حولك ومَ حولك  ولي  ْلك ممَ نموع: مما  ما ني ممَ لحمب  ألن موضمع زي فمي « ِمم

 قولهم: ما  ا ني مَ لحب رفع  و و اسم.

َْ »والصواِ مَ القول في ْلك َربي لن    َْ َحمْول العَمْرِش « ِم في  ّللا  األمالَ  لَري في قوله ِمم

 ها بوعرى التوليب.ومَ قب ك  وما لهبه ْلك  وإن لانت اظ ت َ ى الكرو  فإن

وقوله: يَُسبُّموَن بَِمْوِب َربِّهْم يقول: يص ون حول َرش ل همُرا لمه والعمرِ تمبظل البما  لحيانما   

في التسبي,  وتمّللافها لحيانا  فتقول: سب, بموب ل  وسب, َحْوبَ ل  لوما قمال  مّل ثرماؤ : َسمبّ,ِ اْسمَم 

َْ َى  وقال في موضع آظر: فََسبّ   ْ, باْسم َربَّك العَِكيِم.َربَّك األ

وقولممه: َوقُِتممَي بَْيممرَُهْم بممالَمّق يقممول: وقتممى ل بمميَ الربيمميَ الممّللايَ  ممي  بهممم  والشممهبا  ولموهمما   

بالعبل  فأسَُ ل ل اإليوان باهلل  وبوا  ا   به رس ه الجرة. ول ل الُفر به  وموا  ا   به رس ه 

ِّ العَال ِ َر ََ يقمول: وظتومت ظاتومة القتما  بيمرهم بالشمُر ل مّللاي ابتمبل ظ قهمم الرار. َوقِيَل الَمْوبُ لِِلّ ِوي

َّ وإنم   وغيمر  الّللاي له األلو ية  وُم ك  ويع ما في السمووا  واألرض ممَ الخ مق ممَ م مك و م

 ْلك مَ لىرا  الخ ق. ولان قتااة يقول في ْلك ما:

َسبُّموَن بَِمْوِب َربِّهْم... ا َية  ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  ََ قتااة َويُ 23317  

ل ها قال: فت, لّول الخ ق بالموب هلل  فقال: المومب هلل المّللاي ظ مق السمووا  واألرض  وظمتم بالمومب 

. ََ ِّ العَالِوي ِ َر  فقال: َوقُِتَي بَْيرَُهْم بالَمّق َوقِيَل الَمْوبُ لِِلّ
 

 سورة غافر

 سورة غافر مُية

 وآياتها ظو  وثوانون

 هللا الرحَمن الرحيـمبسم 
 

 3-1اآلية : 
ََ ّ ِ اْلعَِزيِز اْلعَِ يِم *  َغافِِر المّللاّنِب َوقَابِمِل  ِِ ِم تَا ُِ القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }حـَم *  تَرِزيُل اْل

ي الّطْوِل  َ إِلَـَهَ إِ ّ ُ َو إِلَْيِه اْلَوِصيُر {. ِْ  ِِ ِِ َهِبيِب اْلِعقَا  التّْو
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ل التأويل في معرى قوله حم فقال بعتمهم:  مو حمرو  مقطعمة ممَ اسمم ل المّللاي  مو اظت أ ل    

 الرحوَ الرحيم  و و الما  والويم مره. ْلر مَ قال ْلك:

ـ حبثري َبب ل بَ لحوب بَ همبّويه الومرَوزي  قمال: حمبثرا َ مّي بمَ المسمَ  قمال: ثرمي 23318  

 م  ون  حرو  الرحوَ مقطعة.لبي  ََ يزيب  ََ َُرمة  ََ ابَ َبا : الر  وح

 وقال آظرون:  و قسم لقسوه ل  و و اسم مَ لسوا  ل. ْلر مَ قال ْلك:  

ـ حبثري َ ّي  قال: حبثرا لبو ىال,  قال: ثري معاوية  ََ َ ّي  َمَ ابمَ َبما   قمال: 23319  

 حم: قسم لقسوه ل  و و اسم مَ لسوا  ل.

  قال: حبثرا لحوب بَ الوفتل  قال: حبثرا لسمباط  َمَ السمبّي  ـ حبثرا مموب بَ المسي23320َ  

 قوله حم: مَ حرو  لسوا  ل.

 وقال آظرون: بل  و اسم مَ لسوا  القرآن. ْلر مَ قال ْلك:  

ـم حممبثرا بشمر  قممال: حممبثرا يزيمب  قممال: حممبثرا سمعيب  َممَ قتمااة حممم قممال: اسمم مممَ لسمموا  23321  

 القرآن.

    جا .وقال آظرون:  و حرو  

 وقال آظرون: بل  و اسم  واحتجوا لقولهم ْلك بقول هري, بَ لوفَى العبسي:  

 يّللُاَّلُرنِي حاِميَم والّرْمُ, هاِ ٌرفََهالّ تاَل حم قَْبَل التّقَبِّا  

َُُويت:    وبقول ال

  ُِ ُُْم فِي آِل حاِميم آيَة تَأَّولَها ِمرّا تَِقّي َوُمْعِر  َوَ ْبنا لَ

ثت ََ معور بَ الوىرى لنه قال: قال يون   يعري الجرمي: ومَ قمال  مّللاا القمول ـ  وُحب23322  

َُممر َ يمه  ألن السممورة حمم سممالرة الممرو   فخر ممت مخمرق التهجممي  و مّللا  لسمموا  سممور  فهمو مر

 ظر ت متمرلا   وإْا سويت سورة بشي  مَ  ّللا  األحر  الوجزومة اظ هُ اإلَراِ.

لظواتها  وقب بيّرا ْلك  فمي قولمه: المم  ففمي ْلمك لفايمة َمَ والقول في ْلك َربي نكير القول في   

إَااته في  ّللاا الووضع  إْ لان القول في حم  و ويع مما  ما  فمي القمرآن َ مى  مّللاا الو مه  لَرمي 

 حرو  التهجي قو   واحبا.

ََ ّ ِ العَِزيِز العَِ يِم يقول ل تعالى ْلمر : ممَ ل ا   ِِ ِم تا ُِ لعزيمز فمي انتقاممه ممَ وقوله: تَْرِزيُل ال

.ِ ّ ََ  لَبائه  الع يم يوا يعو ون مَ األَوال وغير ا ترزيل  ّللاا الُتاِ فالترزيل مرفوع بقوله: ِم

وفممي قولممه: غممافِِر الممّللاّْنِب و هممان لحممب وا: لن يُممون بوعرممى يغفممر ْنمموِ العبمماا  وإْا لريممب  ممّللاا   

فيُمون معرمى الُمالا «  ممَ»ُريمر الوعرى  لان ظف, غافر وقابل مَ و هيَ  لحمب وا ممَ نيمة ت

حيرُّللا: ترزيل الُتاِ مَ ل العزيز الع يم  مَ غافر الّللانب  وقابل التموِ  ألن غمافر المّللانب نُمرة  

ولي  باألفص, لن يُون نعتا ل وعرفة  و و نُرة  وا َظر لن يُون ل ر  في إَرابه  و و نُمرة 

ي الّطمْوِل و مو معرفمة.. وقمب يجموز لن َ ى إَراِ األّول لالرعت له  لوقوَمه بيرمه وبميَ قولمه ِْ  :

يُون لتبع إَرابه و و نُرة إَراِ األّول  إْا لان مبحا  ولان الوبح يتبع إَرابه ما قب ه لحيانما  

 ويعبل به ََ إَراِ األّول لحيانا بالرصب والرفع لوا قال الشاَر:

ََ ُ ُوَسّم العُبَاةِ وآفَةُ الُجزُ    ِر   يَْبعَبَْن قَْومي الّللِّاي

ََ معَاقِبَ األُُزُز   ُُّل َمعُتَرٍلوالّطيِبي ََ بِ  الرّاِزِلي

ولوا قال  ّل ثراؤ  َوُ َو الغَفُوُر الَواُواُ ُْو العَْرِش الَوِجيبُ فَعّماٌل ِلَوما يُِريمبُ فرفمع فعّماٌل و مو نُمرة   

  إْ لان لمم ممتة  ولتبع إَراِ الغفور الواوا وا َظر: لن يُون معرا : لن ْلك مَ ىفته تعالى

يزل لّللانوِ العباا غفورا مَ قبل نزول  ّللا  ا َية وفي حال نزولها  ومَ بعب ْلك  فيُون َرب ْلك 

معرفة ىميمة ونعتا َ ى الصمة. وقال: غافِِر الّللاّْنِب ولم يقل الّللانوِ  ألنمه لريمب بمه الفعمل  ولمما 

ِِ فإن التوِ قب يُون  وع توبة  لوا يجوع ال ََوما مَ َومة قوله: َوقابِِل التّْو بّومة اَوما والعَومة 

 السفيرة  لوا قال الشاَر:

ََ فَ َّوا حاَل اُونَُهُم ( ََْوَا الّسِفي ( 

 وقب يُون مصبر تاِ يتوِ توبا.  

 وقب:  
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ـ حبثري مموب بَ َبيب الوماربي  قال: حبثرا لبو بُر بَ َياش  ََ لبي إسمماأ  قمال: 23323  

ت  فهل لمي ممَ توبمة؟ قمال: نعمم  اَومل و  تيمأ   ثمم قمرل: حمم  ا  ر ل إلى َور  فقال: إني قت 

.ِِ ََ ّ ِ العَِزيِر العَِ يِم غافِِر الّللاّْنِب َوقابِِل التّْو ِِ ِم تا ُِ  تَْرِزيُل ال

 

ِِ يقول تعالى ْلر : هبيب َقابه لوَ َاقبمه ممَ ل مل العصميان لمه  فمال تتُ موا    وقوله: َهِبيب العقا

نوا مره َ ى حمّللار  با ترماِ معاىميه  ولاا  فرائتمه  فإنمه لوما لن   َ ى سعة رحوته  ولَُ لو

ي ي  ل ل اإل راا وا َثاا مَ َفو   وقبول توبة مَ تماِ ممرهم ممَ  رممه  لمّللالك   يم مرهم ممَ 

 َقابه وانتقامه مرهم بوا استم وا مَ ممارمه  ورلبوا مَ معاىيه.

ي الّطْوِل يقول: ْي الفتل والرعم الوب   ِْ سوطة َ ى مَ ها  مَ ظ قه يقال مرمه: إن فالنما وقوله: 

لّللاو َطْول َ ى لىمابه  إْا لان ْا فتل َ يهم. وبرمو الّللاي ق رما فمي ْلمك قمال ل مل التأويمل. ْلمر 

 مَ قال ْلك:

ـ حبثري َ ّي  قال: حبثرا لبو الصال,  قال: ثري معاوية  ََ َ ّي  ََ ابَ َبا   قوله: 23324  

ي الّطْوِل يقول: ْي ال  سعة والغرى.ِْ

ـ حبثري مموب بَ َورو  قال: حبثرا لبمو َاىمم  قمال: حمبثرا َيسمى وحمبثري الممار   23325  

ي  ِْ قال: حبثرا المسَ  قال: حمبثرا ورقما    ويعما َمَ ابمَ لبمي نجمي,  َمَ مجا مب  فمي قمول ل: 

 الّطْوِل الغرى.

ي الّطْوِل: لي ْي الرعم.ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  ََ قتاا23326   ِْ  ة 

 وقال بعتهم: الّطول: القبرة. ْلر مَ قال ْلك:  

ي الّطممْوِل قممال: 23327   ِْ ـمم حممبثرا يممون   قممال: لظبرنمما ابممَ و ممب  قممال: قممال ابممَ زيممب  فممي قولممه 

 الطول القبرة  ْاك الطول.

عبمااة إ  ل العزيمز الع ميم  المّللاي وقوله:   إلَهَ إ ّ  َو إلَْيِه الَوِصميُر يقمول:   معبموا تصم , لمه ال  

ىفته ما وىأ  ّل ثراؤ   فال تعببوا هيُا سوا  إلَْيِه الَوِصيُر يقول تعالى ْلر : إلى ل مصميرلم 

 ومر عُم ليها الرا   فإيا  فاَببوا  فإنه   يرفعُم هي  َببتوو  َرب ْلك سوا .

 5-4اآلية : 
ََ َلفَمُرواْ فَمالَ يَْغمُرْرَك تَقَ ّمبُُهْم فِمي القول فـي تأويـل قولمه تعمالى:   }َمما يُ  َجماِاُل فِمَي آيَماِ  ّ ِ إِ ّ الّمّللِاي

ُِ ِمَ بَْعمِبِ ْم َوَ ّومْت ُلمـّل لُّممٍة بَِرُسموِلِهْم ِليَأُْظمّللاُو ُ  َوَ مااَلُوا  اْلباِلَِا *  َلـّللاّبَْت قَْب َُهْم قَْوُا نُوحٍ َواألْحَزا

ِِ {.بِاْلبَاِطِل ِليُْبِحُتواْ بِِه  قَا َِ َُْيَأ َلاَن   اْلَمّق فَأََظّللْاتُُهْم فَ

يقول تعالى ْلر : ما يخاىم في حج  ل ولالته َ ى وحبانيته باإلنُمار لهما  إ  المّللايَ  ممبوا    

 توحيب .

وقوله: فاَل يَْغُرْرَك تَقَ ّمبُُهْم فمي المباِلِا يقمول  مّل ثرماؤ : فمال يخمبَك يما ممومب تصمّرفهم فمي المبالا   

م ومُىهم فيها  مع لفر م بربهم  فتمسب لنهم إنوا لمه وا وتق بوا  فتصمّرفوا فمي المبالا ممع وبقاؤ 

لفر م باهلل  ولم يعا  وا بالرقوة والعّللااِ َ مى لفمر م ألنهمم َ مى همي  ممَ الممق فإنما لمم نوه همم 

 لّللالك  ولَُ ليب غ الُتاِ ل  ه  ولتمّق َ يهم ل وة العّللااِ  َّللااِ ربك  لوا:

را بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  ََ قتمااة فمال يَْغمُرْرَك تَقَ ّمبُُهْم فِمي المباِلا ـ حبث23328  

 لسفار م فيها  ومجيُهم وْ ابهم.

ثم قّص َ ى رسول ل ى ى ل َ يه وس م قصص األمم الوُّللاّبة رس ها  ولظبر  لنهم لانوا مَ   

ل إليهم  وإنمه لحمّل بهمم ممَ نقوتمه َرمب ب موغهم  بالهم لرس ه َ ى مىل الّللاي َ يه قومه الّللايَ لرس

لمب م بعب إَّللاار رس ه إليهم  وإنّللاار م بأسه ما قب ْلر فمي لتابمه إَالمما مرمه بمّللالك نبيمه  لن سمرته 

في قومه الّللايَ س ُوا سبيل لولُك في تُّللايبه و باله سرته مَ إحالل نقوته بهم  وسطوته بهم  فقال 

بيَ لرسممالتك إلمميهم رسممو    الوجااليممك بالباطممل قمموا نمموح تعممالى ْلممر : لممّللابت قبممل قومممك الوُممّللاّ 

واألحزاِ مَ بعب م  و م األمم الّللايَ تمّزبُوا وتجّوعوا َ مى رسم هم بالتُمّللايب لهما  لعماا وثوموا  

وقوا لوط  ولىماِ َمْبيََ ولهبا هم. وبرممو المّللاي ق رما فمي ْلمك قمال ل مل التأويمل. ْلمر ممَ قمال 

 ْلك:
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حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  ََ قتمااة  قولمه: َلمّللاّبَْت قَمْب َُهْم قَمْوُا نُموحٍ  ـ حبثرا بشر  قال:23329  

َْ بَْعِبِ ْم قال: الُفار. ُِ ِم  واألْحَزا

وقوله: َو ّوْت ُلّل لُّمٍة بَرُسوِلِهْم ِليَأُْظّللاُو ُ يقول تعالى ْلر : و وت لّل لمة مَ  ّللا  األمم الوُّللابمة   

   برسولهم الّللاي لُرسل إليهم ليأظّللاو  فيقت و   لوا:رس ها  الوتمّزبة َ ى لنبيائها

ـ حمبثرا بشمر  قمال: حمبثرا يزيمب  قمال: حمبثرا سمعيب  َمَ قتمااة َوَ ّومْت ُلمّل لُّممٍة بَِرُسموِلِهْم 23330  

لَيأُْظّللاُو ُ: لي ليقت و   وقيل برسولهم وقب قيل: لّل لمة  فوّ همت الهما  والوميم إلمى الر مل اون لفمظ 

 يعري برسول األمة.«  برسولها»ر لن ْلك في قرا ة َبب ل األمة  وقب ُْل

وقوله: وَ مااَلُوا بالباِطمِل ِليُْبِحُتموا بِمِه الَممَق يقمول: وظاىمووا رسمولهم بالباطمل ممَ الخصمومة   

ليبط وا بجبالهم إيا  وظصومتهم لمه الممّق المّللاي  ما  م بمه ممَ َرمب ل  ممَ المبظول فمي طاَتمه  

 البرا ة مَ َبااة ما سوا   لوا يخاىوك لفار قومك يا مموب بالباطل.واإلقرار بتوحيب   و

ِِ يقممول تعممالى ْلممر : فأظممّللا  الممّللايَ  ومموا برسممولهم ليأظممّللاو     قَمما َِ ْيممَأ لمماَن  َُ وقولممه: فَأََظممّللْاتُُهْم فَ

بالعّللااِ مَ َربي  فُيأ لان َقابي إيا م  للم ل  ُهم فأ ع هم ل خ ق َبمرة  ولومَ بعمب م َكمة؟ 

  م ومسالرهم مرهم ظال   ول وحوش ثوا . وقب:ول عل ايار

  23331 ِِ قَما َِ ْيمَأ لماَن  َُ ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيمب  قمال: حمبثرا سمعيب  َمَ قتمااة فَأََظمّللاَتُْهْم فَ

 قال: هبيب ول.

 6اآلية : 
ََ َلفَرُ  ََ َى الّللِّاي ُِ الرّاِر {.القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َوَلّللاَِلَك َحقّْت َلِ َوةُ َربَّك   َواْ لَنُّهْم لَْىَما

يقممول تعممالى ْلممر : ولومما حممّق َ ممى األمممم التممي لممّللاّبت رسمم ها التممي قصصممت َ يممك يمما مموممب    

قصصها َّللاابي  وحّل بهما َقمابي بتُمّللايبهم رسم هم  و مبالهم إيما م بالباطمل  ليبحتموا بمه الممّق  

 جاالون في آيا  ل.لّللالك و بت ل وة ربك َ ى الّللايَ لفروا باهلل مَ قومك  الّللايَ ي

ُِ الرّمماِر اظت ممأ ل ممل العربيممة فممي موضممع قولممه لنُّهممْم  فقممال بعمم, نمممويّي    وقولممه: لنُّهممْم لىممَما

البصرة: معرى ْلك: حقت ل وة ربك َ مى المّللايَ لفمروا لنهمم لىمماِ الرمار: لي ألنهمم  لو بمأنهم  

لان ليتا لحققمت  ألنهمم. ولي  لنهم في موضع مفعول لي  مىل قولك: لحققت لنهم لو لان لّللالك 

 ببل مَ الُ وة  لأنه لحقت الُ وة حقا لنهم لىماِ الرار.« لنهم»ولان غير  يقول: 

تر ومة َمَ الُ ومة  بوعرمى: ولمّللالك حمّق َ ميهم « لنهمم»والصواِ مَ القول فمي ْلمك  لن قولمه   

 َّللااِ الرار  الّللاي وَب ل ل ل الُفر به.

 

 7اآلية : 
َْ َحْولَمهُ يَُسمبُّموَن بَِمْومِب َربِّهمْم َويُْ ِمرُموَن القول فـي تأويـل قوله ت ََ يَْمِو ُوَن اْلعَْرَش َوَم عالى:  }الّللِّاي

ََ تَمابُواْ َواتّ  ْ وا  فَماْغِفْر ِل ّمّللِاي َِ ََ آَمرُواْ َربّرَا َوِسْعَت ُلـّل َهْيٍ  ّرْحَوة  َو بَعُمواْ َسمبِي ََك بِِه َويَْستَْغِفُروَن ِل ّللِّاي

ََّللاَا  َِ اْلَجِميِم {َوقِِهْم 

يقول تعالى ْلر : الّللايَ يمو ون َرش ل مَ مالئُته  ومَ حمول َرهمه  مومَ يممّأ بمه ممَ    

الوالئُة يَُسبُّموَن بَِمْوِب َربِّهْم يقول: يص ون لربهم بموب  وهُر  َويُْ ِمرُوَن بِِه يقول: ويقمّرون بماهلل 

ََ آَمرُمموا يقممول:  لنمه   إلممه لهممم سمموا   ويشممهبون بممّللالك    يسمتُبرون َممَ َباانممه َويَْسممتَْغِفُروَن ل ّممّللِاي

ويسألون ربهم لن يغفر ل ّللايَ لقمّروا بوىمل إقمرار م ممَ توحيمب ل  والبمرا ة ممَ لمّل معبموا سموا  

 ْنوبهم  فيعفو ا َرهم  لوا:

ََ آَمرُوا ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  ََ قتااة  قوله: َويَْستَْغِفُروَن ل ّ 23332   ّللِاي

 أل ل   إله إ  ل.

ْ وا  وفي  ّللاا الُالا ممّللاو   و و يقولون ومعرى الُالا    َِ وقوله: َربّرا َوِسْعَت ُلّل َهْيٍ  َرْحَوة  َو

ويستغفرون ل ّللايَ آمروا يقولون: يا ربرا وسعت لّل هي  رحوة وَ وا. ويعري بقولمه: َوِسمْعَت ُلمّل 

ْ وا: وسع َِ ت رحوتك وَ وك لّل هي  مَ ظ قك  فع وت لّل هي   ف م يخأ َ يمك َهْيٍ  َرحَوة  َو

 هي   ورحوت ظ قك  ووسعتهم برحوتك.
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وقب اظت أ ل ل العربية في و مه نصمب الرحومة والع مم  فقمال بعم, نممويي البصمرة: انتصماِ   

ْلك لانتصاِ لك مى ه َبمبا  ألنمك قمب  ع مت وسمعت لمّل همي   و مو مفعمول لمه  والفاَمل التما   

ا  بالرحوممة والع ممم تفسمميرا  وقممب هممغ ت َرهومما الفعممل لومما هممغ ت الوىممل بالهمما   ف ممّللالك نصممبته و مم

تشبيها بمالوفعول بعمب الفاَمل وقمال غيمر :  مو ممَ الورقمول  و مو مفسمر  وسمعت رحوتمه وَ ومه  

ووسع  و لّل هي  رحوة  لوا تقول: طابت به نفسمي  وطبمت بمه نفسما  وقمال: لمالمك مى مه َبمبا  

ير   تُممون إ  مع ومممة مىممل َرممبي رطممل زيتمما  والوىممل غيممر مع مموا  ولُممَ لفكممه لفممظ فممإن الوقمماا

 الوعرفة والعبب نُرة  ف ّللالك نصب العبب  وله لن يرفع  واستشهب لقي ه ْلك بقول الشاَر:

 ما في َمعَبّ والقَبائِِل ُل ّهاقَْمطاَن ِمىْ َُك َواِحبٌ َمْعبواُ  

ه نُرة  قال: ولو ق ت: ما مى ك ر ل  ومى مك ر مل  ومى مك ألن« مىل»َ ى « الواحب»وقال: را   

 ر ال    از  ألن مىل يُون نُرة  وإن لان لفكها معرفة.

ََ تابُوا َواتّبَعُموا َسمبِي ََك يقمول: فاىمف, َمَ  مرا ممَ تماِ ممَ الشمرك بمك ممَ    وقوله: فاْغِفِر ل ّللِّاي

 َبااك  فر ع إلى توحيبك  واتبع لمرك ونهيك  لوا:

ََ تابُوا مَ الشرك. ـ23333    حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  ََ قتااة فاْغِفْر ل ّللِّاي

وقولمه: واتّبَعُموا َسمبِي ََك يقمول: وسم ُوا الطريمق المّللاي لممرتهم لن يسم ُو   ولزمموا الورهماق الممّللاي   

أويل. ْلر مَ قمال لمرتهم ب زومه  وْلك البظول في اإلسالا. وبرمو الّللاي ق را في ْلك قال ل ل الت

 ْلك:

 ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  ََ قتااة واتّبَعُوا َسبِي ََك: لي طاَتك.23334  

َِ الَجِميِم يقول: واىر  ََ المّللايَ تمابوا ممَ الشمرك  واتبعموا سمبي ك َمّللااِ     ََّللاَا وقوله: َوقِِهْم 

 الرار يوا القيامة.

 

 8اآلية : 
َْ آبَم ئِِهْم  القول فـي تأويـل مْبتُّهْم َوَممَ َىمـ ََ, ِمم ََ مْبٍن الّتِمي َو ََ قوله تعالى:   }َربّرَما َولَْاِظْ ُهمْم َ رّماِ  

يُم {. ُِ  َولَْزَواِ ِهْم َوُّْريّاتِِهْم إِنَّك لَنَت اْلعَِزيُز اْلَم

ولْاِظْ ُهمْم  يقول تعالى ْلر  مخبرا ََ اَا  مالئُته أل ل اإليوان به ممَ َبمااة  تقمول: يما َربّرما   

ممْبتَُهْم يعرممي التممي وَممب  ل ممل اإلنابممة إلممى طاَتممك لن  ََ ممْبٍن يعرممي: بسمماتيَ إقامممة التممي َو ََ َ رّمماِ  

َْ آبائِِهْم ولْزَواِ ِهْم َوُّْرياتِِهْم يقول: ولاظل مع      الّللايَ تمابوا واتّبَعُموا  َْ َى ََ, ِم تبظ هوو ا َوَم

زوا هم وْريّاتهم  فعول بوما يرضميك َرمه ممَ األَومال َسبِي ََك  را  َبن مَ ى , مَ آبائهم ول

الصالمة في البنيا  وْلر لنه يبظل مع الر ل لبموا  وولمب  وزو تمه الجرمة  وإن لمم يُونموا َو موا 

 َو ه بفتل رحوة ل إيا   لوا:

ـ حبثرا لبو  شاا  قال: حبثرا يميى بَ يوان العج ي  قال: حبثرا هريك  ََ سعيب  قمال: 23335  

بظل الر مل الجرمة  فيقمول: ليمَ لبممي  ليمَ لممي  ليمَ ولمبي  ليممَ زو تمي  فيقمال: لمم يعو موا مىممل يم

 َْ مْبتَُهْم َوَمم ََ مْبٍن التمي َو ََ َو ك  فيقول: لرت لَول لي ولهم  فيقال: لاظ و م الجرمة ثمم قمرل َ رّماِ  

َْ آبائِِهْم ولْزَواِ ِهْم َوُّْريّاتِِهْم.  َى ََ, ِم

ك معرا   في موضع نصب َطفا َ ى الها  والويم في قولمه ولْاِظْ ِهمْم و مائز فوَ إْن  إْ لان ْل  

يُم يقول: إنمك لنمت  ُِ لن يُون نصبا َ ى العطأ َ ى الها  والويم في وَبتهم إنَّك لْنَت العَِزيُز الَم

 يا ربرا العزيز في انتقامه مَ لَبائه  المُيم في تببير  ظ قه.

 

 9اآلية : 
له تعالى:   }َوقِِهُم الّسيَُّاِ  َوَمَ تَِق الّسيَُّاِ  يَْوَمُّللٍِا فَقَْب َرِحْوتَهُ َوَِْلَك ُ َو اْلفَْوُز القول فـي تأويـل قو

 اْلعَِكيُم {.

يقول تعالى ْلر  بقوله مخبرا ََ قيل مالئُته: وقِهم: اىر  َمرهم سمو  َاقبمة سميُاتهم التمي    

َْ تَِق الّسيُّاِ  يَْوَمُّللٍِا فَقَمْب لانوا لتو ا قبل توبتهم وإنابتهم  يقولون:   ت  اظّللا م بّللالك  فتعّللاّبهم به َوَم
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َرِحْوتَهُ يقول: ومَ تصر  َره سو  َاقبة سيُاته بّللالك يوا القيامة  فقب رحوته  فرجيه مَ َّللاابك 

. وَْلَك ُ َو الفَْوُز العَِكيُم ألنه مَ نجا مَ الرار ولاظل الجرة فقب فاز  وْلك   هك  و الفوز العكيم

 وبرمو الّللاي ق را في معرى السيُا  قال ل ل التأويل. ْلر مَ قال ْلك:

 ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  ََ قتااة َوقِِهُم الّسيُّاِ : لي العّللااِ.23336  

ـ حبثرا ابَ بشار  قال: حبثرا معور بَ بشير  قال: حبثرا ابمَ الوبمارك  َمَ معومر  َمَ 23337  

َ مطر   قال: و بنا لنص, العباا ل عباا الوالئُة  ولغّش العبماا ل عبماا الشمياطيَ  وتمال: قتااة  َ

َْ َحْولَهُ يَُسبُّموَن بَِمْوِب َربِّهْم... ا َية. ََ يَْمِو ُوَن العَْرَش َوَم  الّللِّاي

بماا حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  ََ قتااة  قمال: قمال مطمر : و مبنا لغمّش َ   

 ل لعباا ل الشياطيَ  وو بنا لنص, َباا ل لعباا ل الوالئُة.

 

 11-10اآلية : 
 ْْ ُُممـْم إِ ُُْم لَنفَُس ََ َلفَممُرواْ يُرَممااَْوَن لََوْقممُت ّ ِ لَْلبَممُر ِمممَ ّمْقممتِ  القممول فممـي تأويممـل قولممه تعممالى:   }إِّن الّممّللِاي

فُُروَن  ُْ ََْوَن إِلَى اإِليَواِن فَتَ تََرْفرَما بِمّللاُنُوبِرَا فََهمْل إِلَمَى تُْب َْ َِ فَا َِ َولَْحيَْيتَرَما اثْرَتَمْي *  قَالُواْ َربّرَ  لََمتّرَما اثْرَتَمْي

 ُظُروقٍ ّمَ َسبِيٍل {.

يقممول تعممالى ْلممر : إن الممّللايَ لفممروا بمماهلل يرممااون فممي الرممار يمموا القيامممة إْا اظ و مما  فوقتمموا    

َبّ ل لهم فيها مَ لنمواع العمّللااِ  فيقمال لهمم: لََوْقمُت ل إيمالم ببظولهوو ا لنفسهم حيَ َايروا ما ل

ليها القوا في البنيا  إْ تبَون فيها لهلليوان باهلل فتُفرون  للبر مَ مقتُم اليوا لنفسُم لوا حّل بُمم 

 مَ سخط ل َ يُم. وبرمو الّللاي ق را في ْلك قال ل ل التأويل. ْلر مَ قال ْلك:

وب بَ َومرو  قمال: حمبثرا لبمو َاىمم  قمال: حمبثرا َيسمى وحمبثري الممار   ـ حبثرا مم23338  

قال: حبثرا المسَ  قال: حبثرا ورقا    ويعا ََ ابَ لبي نجي,  ََ مجا ب  قوله: لََوْقمُت ل لْلبَمُر 

قال: مقتوا لنفسهم حيَ رلوا لَوالهم  ومقت ل إيا م في البنيا  إْ يمبَون إلمى اإليومان  فيُفمرون 

 بر.لل

ََ َلفَُروا يُرمااَْوَن 23339   ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  ََ قتااة  قوله: إّن الّللِّاي

فُُروَن يقول: لوقت ل ل ل التاللة حيَ  ُْ ْْ تُْبَوَن إلى اإليواِن فَتَ ُُْم إ ُُْم لْنفَُس َْ َمْقتِ لََوْقُت ّ ِ لْلبَُر ِم

يا  فترلمو   ولبموا لن يقب موا  للبمُر موما مقتموا لنفسمهم  حميَ َمايروا َرض َ ميهم اإليومان فمي المبن

 َّللااِ ل يوا القيامة.

ََ َلفَمُروا 23340   ـ حبثرا مموب  قال: حمبثرا لحومب  قمال: حمبثرا لسمباط  َمَ السمبّي قولمه: إّن الّمّللِاي

 ْْ ُُْم في الرار إ ُُْم لْنفَُس َْ َمْقتِ فُُروَن. يُرَااُْوَن لََوْقُت ّ ِ لْلبَُر ِم ُْ َُوَن إلى اإليواِن في البنيا فَتَ  تَْب

ـ حبثري يون   قال: لظبرنا ابَ و ب  قال: قال ابمَ زيمب  فمي قولمه يُرَمااُوَن لََوْقمُت ّ ِ... 23341  

ا َية  قال: لوا اظ وا الرار مقتوا لنفسهم في معاىمي ل التمي رلبو ما  فرُمواوا: إن مقمت ل إيمالم 

 ى اإلسالا لهبّ مَ مقتُم لنفسُم اليوا حيَ اظ تم الرار.حيَ اَالم إل

واظت أ ل ل العربية في و ه اظول  ّللا  الالا في قوله: لََوْقُت ّ ِ لْلبَُر فقمال بعم, ل مل العربيمة   

مممَ ل ممل البصممرة:  ممي  ا ا بتممبا   لممأن يرممااون يقممال لهممم  ألن فممي الرممبا  قممول قممال: ومى ممه فممي 

فتل مَ َورو. وقمال بعم, نممويّي الُوفمة: الوعرمى فيمه: يرمااون إن مقمت اإلَراِ يقال: لزيب ل

ل إيالم  ولَُ الالا تُفي مَ لن تقول في الُالا: ناايت لّن زيبا قائم  قال: ومى ه قوله: ثُّم بَبَا لَُهْم 

َِ المالا بورزلمة  َْ بَْعِب مما َرلَُوا ا َيماِ  لَيَْسمُجرُرّهُ حتمى ِحمي ضمارع القمول مىمل فمي لمّل لمالا « إن»ِم

 يرااون ويخبرون  ولهبا  ْلك.

وقال آظر غير  مرهم:  ّللا   ا اليويَ  تبظل مع المُايمة  ومما ضمارع المُايمة لتمبّل َ مى لن مما   

بعب ا ائترا . قال: و  يجوز في  وابا  األيوان لن تقوا مقاا اليويَ  ألن الالا لانت معها الرون 

 ألنها   تقع إ  معها. لو لم تَُ  فالتفى بها مَ اليويَ 

ولولممى األقمموال فممي ْلممك بالصممواِ قممول مممَ قممال: اظ ممت لتمم ْن لن ممما بعممب ا ائترمما  ولنهمما  ا   

 اليويَ.
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َِ قب لتيرا َ يه في سورة البقرة  فأغرى ْلك ََ إَااته فمي    َِ ولْحيَْيتَرا اثْرَتَْي وقوله: َربّرا لَمتّرا اثْرَتَْي

 ما قال بعتم فيه. ّللاا الووضع  ولُرا نّللالر بع, 

َِ ولْحيَْيتَرما 23342   ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حمبثرا سمعيب  َمَ قتمااة  قولمه: لَمتَرّما اثْرَتَمْي

َِ قال: لانوا لمواتا في لىالِ آبائهم  فأحيا م ل في البنيا  ثم لماتهم الووتة التي   ببّ مرهما   اثْرَتَْي

 فهوا حياتان وموتتان.ثم لحيا م ل بعث يوا القيامة  

ـ وُحبثت ََ المسيَ  قال: سوعت لبا معاْ يقول: لظبرنما َبيمب  قمال: سموعت التمماك 23343  

فُُروَن بالِّلِ وُلْرمتُْم لْمَواتما فأْحيمالُ  ُْ َِ  و قول ل َلْيَأ تَ َِ ولْحيَْيتَرا اثْرَتَْي ْم ثُمّم يقول في قوله: لَمتّرا اثْرَتَْي

ُُْم ثُّم يُمْ  ُُْم ثُّم إلَْيِه تُْرِ عُوَن.يُِويتُ  يِي

ـ حبثري  مموب بَ سعب  قال: ثري لبي  قال: ثري َوي  قال: ثري لبي  ََ لبيه  ََ ابمَ 23344  

فُمُروَن بمالِّلِ وُلرمتُْم لْمَواتما. ُْ َِ قال:  مو لقولمه: َلْيمَأ تَ َِ ولْحيَْيتَرا اثْرَتَْي .. َبا   قوله: َربّرا لَمتَرّا اثْرَتَْي

 .ا َية

حممبثرا ابممَ بشممار  قممال: حممبثرا َبممب الممرحوَ  قممال: حممبثرا سممفيان  َممَ لبممي إسممماأ  َممَ لبممي    

َِ قمال:  مي لمالتي فمي البقمرة وُلْرمتُْم  َِ ولْحيَْيتَرما اثْرَتَمْي األحوص  ََ َبمب ل  فمي قولمه: لَمتّرما اثْرَتَمْي

ُُْم. ُُْم ثُّم يُْميِي  لْمَواتا فأْحياُلْم ثُّم يُِويتُ

حبثري لبو حصيَ َبب ل بَ لحوب بَ يون   قمال: حمبثرا َبىمر  قمال: حمبثرا حصميَ  ـ 23345  

َِ قمال: ظ قترما ولمم نُمَ هميُا ثمم لمترما  ثمم  َِ ولْحيَْيتَرما اثْرَتَمْي ََ لبمي مالمك فمي  مّللا  ا َيمة لَمتّرما اثْرَتَمْي

 لحييترا.

َِ ولْحيَْيتَرما  حبثري يعقوِ  قال: حبثرا  شيم  َمَ حصميَ  َمَ لبمي مالمك  فمي قولمه:    لَمتّرما اثْرَتَمْي

َِ قالوا: لانوا لمواتا فأحيا م ل  ثم لماتهم  ثم لحيا م.  اثْرَتَْي

 وقال آظرون فيه ما:  

  23346 َِ ـمم حممبثرا مموممب  قممال: حممبثرا لحوممب  قممال: حممبثرا لسممباط  َممَ السممبّي  قولممه: لمتَرّمما اثْرَتَممْي

َِ قممال: لميتمموا فممي  الممبنيا  ثممم لحيمموا فممي قبممور م  فسممُ وا لو ظوطبمموا  ثممم لميتمموا فممي ولْحيَْيتَرمما اثْرَتَممْي

 قبور م  ثم لحيوا في ا َظرة.

 وقال آظرون في ْلك ما:  

  23347 َِ ـ حبثري يون   قال: لظبرنما ابمَ و مب  قمال: قمال ابمَ زيمب  فمي قولمه َربّرما لَمتّرما اثْرَتَمْي

َِ قال: ظ قهم مَ مهر آاا حي َْ بَرِمي آاََا ولْحيَْيتَرا اثْرَتَْي ْْ لَظمّللاَ َربّمَك ِمم َ لظّللا َ يهم الويىاأ  وقرل: َوإ

َْ ُمهمموِرِ ْم ُّْريّممتَُهْم  فقممرل حتممى ب ممغ الُوْبِط ُمموَن قممال: فرّسمما م الفعممل  ولظممّللا َ مميهم الويىمماأ  قممال:  ِممم

وانتزع ض عا مَ لضالع آاا القصري  فخ ق مرمه حمّوا   ْلمر  َمَ الربمّي ىم ى ل َ يمه وسم م  

َْ نَْفٍ  َواِحبَةٍ َوَظ َق ِمْرهما َزْوَ هما َوبَمّث قال: وْ ُُْم ِم ُُْم الّللِّاي َظ َقَ لك قول ل: يا ليّها الرّاُ  اتّقُوا َربّ

ُُمْم فِمي  . قمال: بمّث مرهوما بعمب ْلمك فمي األرحماا ظ قما لىيمرا  وقمرل: يَْخ ُقُ ِمْرُهوا ِر ما   َلىِيمرا َونِسما  

َْ بَ  ُُْم َظ ُقا ِم ْعِب َظْ ٍق قال: ظ قا بعب ْلك  قال: ف وا لظّللا َ يهم الويىاأ  لمماتهم ثمم ظ قهمم بُُطوِن لُّمهاتِ

 َِ َِ ولْحيَْيتَرما اثْرَتَمْي في األرحماا  ثمم لمماتهم  ثمم لحيما م يموا القياممة  فمّللالك قمول ل: َربّرما لَمتّرما اثْرَتَمْي

تََرْفرا بّللِاُنُوبِرا  وقرل قول ل: ولَظّللْانا ِمْرُهم ِميىاقا  َْ ُْْلُروا نِْعَوةَ فا َغِ يكا قال: يومُّللا  وقرل قول ل: َوا

ْْ قُْ تُْم َسِوْعرا ولَطْعرا. ُُْم بِِه إ ُُْم َوِميىاقَهُ الّللِّاي َواثَقَ ََ َْي  ِ ّ 

َْ َسمبِيٍل    تََرْفرا بّللِاُنُوبِرا يقول: فأقررنا بوا َو را مَ الّللانوِ في البنيا فََهْل إلى ُظمُروقٍ ِمم َْ وقوله: فا

 : فهل إلى ظروق مَ الرار لرا سبيل  لرر ع إلى البنيا  فرعول غير الّللاي لرا نعول فيها  لوا:يقول

َْ َسمبِيٍل: 23348   ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سمعيب  َمَ قتمااة فََهمْل إلمى ُظمُروقٍ ِمم

 فهل إلى لّرة إلى البنيا.

 12اآلية : 
 ُُ ُم القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َِْل ُْ َي ّ ُ َوْحبَ ُ َلـفَْرتُْم َوإِن يُْشَرْك بِِه تُْ ِمرُمواْ فَماْلُم َِ م بِأَنّهُ إَِْا اُ

بِيِر {. َُ  لِّلِ اْلعَِ ـّي اْل
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وفي  ّللاا الُالا متروك استغري بب لة الكا ر مَ ْلر  َ يه و و: فأ يبوا لن   سبيل إلى ْلك    

َي ّ ُ َوْحبَ  َلفَْرتُْم  فأنُرتم لن تُون األلو ة لمه  ّللاا الّللاي لُم مَ العّللااِ ليها الُافرون ب َِ أنّهُ إْا اُ

 ظالصة  وق تم لَ عََل ا َِلَهةَ إلَها َواحبا.

ِ العَِ مّي    ُم لِِلّ ُْ وإْن يُْشَرْك بِِه تُوْ ِمرُموا يقمول: وإن يجعمل هلل همريك تصمبّقوا ممَ  عمل ْلمك لمه فمالُم

بِيِر يقول: فالقتا  هلل الع يّ  َُ  َ ى لل هي   الُبير الّللاي لّل هي  اونه متصاغرا له اليوا. ال

 14-13اآلية : 
ََ الّسمَو ِ  ِرْزقما  َوَمما يَتَمّللاَّلُر إِ ّ  ُُمم ّمم ُُْم آيَاتِِه َويُرَّزُل لَ  القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }ُ َو الّللِّاي يُِري

ََ وَ  ََ لَهُ البّي َُواْ ّ َ ُمْخِ ِصي َُافُِروَن {.َمَ يُرِيُب *  فَاْا  لَْو َلِر َ اْل

    ََ ُُمْم ِمم يقول تعالى ْلر : الّللاي يريُم ليها الرا  حججه ولالته َ ى وحبانيته وربوبيته َويُرَّزُل لَ

الّسَواِ  ِرْزقا يقول يرمّزل لُمم ممَ لرزاقُمم ممَ السموا  بمإارار الغيمث المّللاي يخمرق بمه لقمواتُم ممَ 

َْ يُرِيُب يقول: وما يتّللالر حج  ل التي  ع هما لالمة األرض  وغّللاا  لنعامُم َ يُم َوما يَتّللَاَ  ّلُر إ ّ َم

َ ى وحبانيته  فيعتبر بها ويتعظ  ويع م حقيقة ما تبّل َ يه  إ  مَ يريب  يقول: إ  مَ ير ع إلى 

 توحيب   ويقبل َ ى طاَته  لوا:

َْ يُرِيمُب قمال: ممَ  ـ حبثرا مموب  قال: حبثرا لحومب  قمال: حمبثرا لسمباط  َمَ السمبّي إ ّ 23349   َمم

 يقبل إلى طاَة ل.

ََ يقممول تعممالى ْلممر  لربيممه مموممب ىمم ى ل َ يممه وسمم م    ََ لَممهُ الممبّي َُوا ّ َ ُمْخِ ِصممي وقولممه: فمماْا

ول و مريَ به  فاَببوا ل ليها الو مرون له  مخ صيَ له الطاَة غير مشرليَ به هميُا موما اونمه 

ول: ولمو لممر  َبمااتُم إيمما  مخ صميَ لممه الطاَمة الُممافرون الوشمرلون فممي َولَمْو َلممِر َ الُمافُِرون يقمم

 َبااتهم إيا  األوثان واألنباا.

 16-15اآلية : 
ََ َمَى َممَ يََشم ُ   َْ لَْممِرِ   القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َرفِيُع البَّرَ اِ  ُْو اْلعَْرِش يُْ ِقمي المّروَح ِمم

بَاِاِ  ِليُرّللِاَر يَْوَا ا َِ  َْ ِ ِم َِ اْلُوْ مُك اْليَمْوَا لِِلّ ََ َمى ّ ِ ِممْرُهْم َهمْيٌ  لَّوم لتاّلَِأ *  يَْوَا ُ مم بَماِرُزوَن  َ يَْخفَمَى 

 اْلَواِحِب اْلقَّهاِر {.

يقول تعالى ْلر :  و رفيع البر ا  ورفع قوله: َرفِيُع البَّر اِ  َ مى ا بتمبا  ولمو  ما  نصمبا    

   لان ىوابا. ُْو العَْرِش يقول: ْو السرير الوميط بوا اونه.َ ى الراّ َ ى قوله: فااَوا ل

باِاِ  يقول: يرزل الوحي مَ لمر  َ ى مَ يشا     َِ  َْ َْ يَشاُ  ِم ََ ى َم َْ لْمِرِ   وقوله: يُْ ِقي الّروَح ِم

 مَ َباا .

َُرمي بمه الموحي.   ْلمر  وقب اظت أ ل ل التأويل في معرى الروح في  ّللاا الووضمع  فقمال بعتمهم: 

 مَ قال ْلك:

َْ لْممِرِ  23350   ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  ََ قتااة  قولمه: يُْ ِقمي المّروَح ِمم

 قال: الوحي مَ لمر .

َُري به القرآن والُتاِ. ْلر مَ قال ْلك:    وقال آظرون: 

مماربّي  َمَ ُ مَويبر  ـ حبثري  ارون بَ إاري  األىّم  قال: حبثرا َبب الرحوَ بَ الو23351  

باِاِ  قمال: يعرمي بمالروح: الُتماِ  َِ  َْ َْ يَشاُ  ِم ََ ى َم َْ لْمِرِ   ََ التماك في قوله: يُْ ِقي الّروَح ِم

 يرزله َ ى مَ يشا .

  23352 َْ ـ حبثري يون   قال: لظبرنا ابمَ و مب  قمال: قمال ابمَ زيمب  فمي قولمه: يُْ ِقمي المّروَح ِمم

َْ يَشا ُ  ََ ى َم َْ لْمِرنما قمال:  مّللاا القمرآن  مو  لْمِرِ   بماِاِ   وقمرل: ولمّللاَلَك لْوَحْيرَما إلَْيمَك ُروحما ِمم َِ  َْ ِمم

الروح  لوحا  ل إلى  بريل  و بريل روح نزل به َ ى الربّي ى ى ل َ يمه وسم م  وقمرل: نَمَزَل 

َُ قال: فالُتمب التمي لنزلهما ل َ مى لنبيائمه  مي المروح  ليُرم ّللار بهما مما قمال ل يموا بِِه الّروُح األِمي

َُةُ َىفّا  قال: الروح: القرآن  لان لبي يقوله  قال ابَ زيب: يقومون  التالأ  يَْوَا يَقُوُا الّروُح َوالَوالَئِ

 له ىفا بيَ السوا  واألرض حيَ يرزل  ّل  الله.

َُري به الربّوة. ْلر مَ قال ْلك:    وقال آظرون: 
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لحومب  قمال: حمبثرا لسمباط  َمَ السمبّي  وفمي قمول ل: يُْ ِقممي ـم حمبثرا ممومب  قمال: حمبثرا 23353  

باِاِ  قال: الربّوة َ ى مَ يشا . َِ  َْ َْ يَشاُ  ِم ََ ى َم َْ لْمِرِ    الّروَح ِم

 و ّللا  األقوال متقاربا  الوعاني  وإن اظت فت للفام لىمابها بها.  

روح َ يه مَ َباا  مَ لمر ل بإنّللاار  مَ ظ قه وقوله: ِليُْرّللِاَر يَْوَا التاّلِأ يقول: ليرّللار مَ ي قي ال  

َّللااِ يوا ت تقي فيه ل ل السوا  ول ل األرض  و و يوا المتالأ  وْلمك يموا القياممة. وبرممو المّللاي 

 ق را في ْلك قال ل ل التأويل. ْلر مَ قال ْلك:

َمَ ابمَ  ـ حبثري َ ّي  قال: حبثرا لبو ىال,  قال: ثري معاوية  ََ َ ّي بَ لبي ط ممة23354  

 َبا   قوله: يَْوَا التاّلِأ مَ لسوا  يوا القيامة  َكوه ل  وحّللاّر  َباا .

ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  ََ قتااة  قوله: يَمْوَا المتاّلِأ: يموا ت تقمي 23355  

 فيه ل ل السوا  ول ل األرض  والخالق والخ ق.

حومب  قمال: حمبثرا لسمباط  َمَ السمبي يَمْوَا المتاّلأ ت تقمي ل مل ـ حبثرا مموب  قال: حبثرا ل23356  

 السوا  ول ل األرض.

ـ حبثري يون   قال: لظبرنا ابَ و ب  قال: قال ابمَ زيمب يَموْا المتاّلِأ قمال: يموا القياممة. 23357  

 قال: يوا تتالقى العباا.

ٌ  يعري بقوله يَْوَا ُ ْم بارُزوَن يعرمي الورمّللاريَ وقوله: يَْوَا ُ ْم باِرُزوَن   يَْخفَى َ ى ّ ِ مْرُهْم َهيْ   

الّللايَ لرسل ل إليهم رس ه ليرّللارو م و م ما رون يعري ل رامريَ   يمول بيرهم وبيرهم  بل و  

«  مم»هجر  و  يستر بعتهم ََ بع, ساتر  ولُرهم بقماعٍ ىفصمأ   لَْممَت فيمه و  َموق. و 

 ا بعب   لقول القائل: فع ت ْلك يوا المجاق لمير.مَ قوله: يَْوَا ُ ْم في موضع رفع بو

واظت أ ل ل العربية في الع ة التي مَ ل  ها لم تخفم,  مم بيموا وقمب لضميأ إليمه؟ فقمال بعم,   

ََ مى الرّمار  نمويي البصرة: لضا  يوا إلى  م في الوعرى  ف ّللالك   يرّون اليوا  لوا قال: يَمْوَا ُ مْم 

  يَْرِطقُوَن ومعرا :  ّللاا يوا فترتهم  ولَُ لوا ابتبل با سم  وبرى َ يه لم يقبر  يُْفتَرُوَن وقال: َ ّللاَا يَْواُ 

َ ى  ّر   ولانت اإلضافة في الوعرى إلى الفترة  و ّللاا إنوا يُون إْا لان اليموا فمي معرمى إْ  وإ  

زيب لمير  فهو قبي, إ  تر  لنك تقول: ليتك زمَ زيبٌ لمير: لي إْ زيب لمير  ولو ق ت: للقاك زمَ 

لم يمسَ. وقال غير : معرى ْلك: لن األوقا   ع مت بوعرمى إْ وإْا  ف مّللالك بقيمت َمل نصمبها فمي 

َْ ِظْزيِ يَْوَمُّللٍِا فرصبوا  والووضع ظف,  وْلك اليل َ مى لنمه  الرفع والخف, والرصب  فقال: َوِم

تمر  لنمه     عل موضع األااة  ويجوز لن يعرِ بو و  اإلَراِ  ألنه مهر مهمور األسموا  ل 

يعوا َ يه العائب لوا يعوا َ ى األسوا   فإن َاا العائب نمّون ولَمرِ ولمم يتمأ  فقيمل: لَجبرمي 

يوا فيه تقول  لوا لن ظرق مَ معرى األااة  وَاا َ يه الّللالر ىمار اسموا ىمميما. وقمال: و مائز 

ا مع وما  فأما لتيتك في إْ لن تقول: لتيتك إْ تقوا  لوا تقول: لتيتك يوا يج   القاضي  فيُون زمر

 يوا تقوا فال م نة فيه و و  ائز َرب  ويعهم  وقال: و ّللا  التي تسوى إضافة غير ممتة.

والصواِ مَ القول َربي في ْلك  لن نصب يوا وسمائر األزمرمة فمي مىمل  مّللاا الووضمع نكيمر   

سموا   نصب األاوا  لوقوَها مواقعها  وإْا لَربمت بو مو  اإلَمراِ  ف نهما مهمر  مهمور األ

 فعوم ت معام تها.

وقوله:   يَْخفَى َ ى ّ ِ ِمْرُهْم لي و  مَ لَوالهم التي َو و ا في البنيا َهْيٌ . ولان قتااة يقمول   

 في ْلك ما:

ـ حبثرا بشر  قال: حمبثرا يزيمب  قمال: حمبثرا سمعيب  َمَ قتمااة  قولمه: يَمْوَا ُ مْم بماِرُزوَن  َ 23358  

 ْم َهْيٌ  ولُرهم برزوا له يوا القيامة  فال يستترون بجبل و  َمبَر.يَْخفَى َ ى ل ِمْرهُ 

: لومَ الو مك اليموا وتمرك ْلمر    ِّ َِ الُوْ ُك اليَْوَا يعري بّللالك: يقول المر اسمتغرا  « يقمول»وقوله: ِلَو

ِ الَواِحِب القَّهاِر وقب ْلرنا الرواية الواراة بّللالك فيوا م تى قبل ومعرى بب لة الُالا َ يه. وقوله: لِِلّ

ِ الَواِحمِب المّللاي    : لوَ الس طان اليوا؟ وْلك يوا القيامة  فيجيب نفسه فيقمول: لِِلّ ِّ الُالا: يقول الر

 مىل له و  هبيه القَّهاِر لُّل هي  سوا  بقبرته  الغالب بعّزته.

 17اآلية : 
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َلممـَسبَْت  َ ُمْ ممَم اْليَممْوَا إِّن ّ َ َسممِريُع القممول فممـي تأويممـل قولممه تعممالى:   }اْليَممْوَا تُْجممَزَ  ُلممّل نَْفممٍ  بَِومما 

.} ِِ  اْلِمَسا

يقول تعالى ْلر  مخبمرا َمَ قي مه يموا القياممة حميَ يبعمث ظ قمه ممَ قبمور م لووقمأ المسماِ:    

اليَْوَا تُْجَز  ُلّل نَْفٍ  بِوا َلَسبَْت يقول: اليوا يىاِ لّل َامل بعو ه  فيوفى ل ر َو ه  فعامل الخير 

 الخير  وَامل الشر يجز   زا  . يجز 

وقوله:   ُمْ َم اليَْوَا يقول:   بخ  َ ى لحب فيوا استو به مَ ل ر َو ه في المبنيا  فيمرقص مرمه   

ِِ يقمول:  إن لان ممسرا  و  ُحِول َ ى مسي  إثم ْنب لم يعو ه فيعاقب َ يمه إّن ّ َ َسمِريُع اْلمسما

يومُّللا َ ى لَوالهم التي َو و ا في البنيا ُْلر لن ْلك اليوا   إن ّ َ ْو سرَة في مماسبة َباا  

يَْرتَِصأ حتى يقيل ل ل الجرمة فمي الجرمة  ول مل الرمار فمي الرمار  وقمب فمرغ ممَ حسمابهم  والقتما  

 بيرهم.

 20-18اآلية : 
ُِ لَبَ  ا ِْ اْلقُ ُو ََ القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َولَنّللِاْرُ ْم يَْوَا األَِزفَِة إِ ََ َما ِل ّكماِلِوي ْلَمرَاِ ِر َلاِمِوي

َِ َوَما تُْخِفي الّصمبُوُر *  َوّ ُ يَْقِتمي بِماْلَمّق َوالّم يُ َْ َْ َحِويٍم َو َ َهِفيعٍ يَُطاُع *  يَْع َُم َظ ئِرَةَ األ ََ ِم ّللِاي

َُوَن ِمَ اُونِِه  َ يَْقُتوَن بَِشْيٍ  إِّن ّ َ ُ َو الّسِويُع اْلبَِصيُر   {.يَْب

يقول تعالى ْلر  لربيه: ولنّللار يا مموب مشرلي قومك يوا ا َزفة  يعرمي يموا القياممة  لن يُوافُموا    

ل فيه بأَوالهم الخبيىة  فيستمقوا مَ ل َقابه األليم. وبرمو الّللاي ق را في ْلك قمال ل مل التأويمل. 

 ْلر مَ قال ْلك:

اىم  قمال: حمبثرا َيسمى  وحمبثري الممار   ـ حبثري مموب بَ َورو  قال: حبثرا لبو 23359َ  

قال: حبثرا المسَ  قمال: حمبثرا ورقما   ويعما َمَ ابمَ لبمي نجمي,  َمَ مجا مب  فمي قمول ل: يَمْوَا 

 ا َِزفَِة قال: يوا القيامة.

ـ حمبثرا بشمر  قمال: حمبثرا يزيمب  قمال: حمبثرا سمعيب  َمَ قتمااة ولْنمّللِاْرُ ْم يَمْوَا ا َِزفَمِة يموا 23360  

 امة.القي

ـ حبثرا مموب  قال: حبثرا لحوب  قال: حبثرا لسباط  ََ السبي ولْنّللِاْرُ ْم يَْوَا ا َِزفَِة قمال: 23361  

 يوا القيامة.

ـ حبثري يون   قال: لظبرنا ابَ و ب  قال: قال ابَ زيب  في قوله ولْنمّللِاْرُ ْم يَمْوَا ا َِزفَمِة 23362  

َْ اُوِن ّ ِ لاِهفَةٌ.قال: يوا القيامة  وقرل: آِزفَِت ا َزِ   فَةُ لَْيَ  لََها ِم

ََ يقول تعالى ْلمر : إْ ق موِ العبماا ممَ مخافمة َقماِ ل    ُِ لَبَ  الَمراِ ِر لاِموي ِْ القُ ُو وقوله: إ

لب  حرا ر م قب هخصت مَ ىبور م  فتع قت بم وقهم لامويها  يرومون راّ ا إلى مواضمعها 

ق ممَ لبمبانهم فيووتموا. وبرممو المّللاي ق رما فمي ْلمك قمال ل مل مَ ىبور م فال تر ع  و   ي تخر

 التأويل. ْلر مَ قال ْلك:

ُِ لَمبَ  الَمرماِ ِر قمال: 23363   ِْ القُ ُمو ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  ََ قتااة إ

 قب وقعت الق وِ في المرا ر مَ الوخافة  فال  ي تخرق و  تعوا إلى لمُرتها.

ُِ لَمبَ  الَمرماِ ِر 23364   ِْ القُ ُمو ـ حبثرا مموب  قال: حبثرا لحوب  قال: حبثرا لسباط  َمَ السمبّي إ

ََ قال: هخصت لفُبتهم ََ لمُرتها  فرشبت فمي ح موقهم  ف مم تخمرق ممَ ل موافهم فيووتموا   لاِمِوي

 ولم تر ع إلى لمُرتها فتستقّر.

ََ فقال ب   ع, نمويي البصرة: انتصابه َ ى المال  واظت أ ل ل العربية في و ه الرصب لاِمِوي

لأنه لراا: إْا الق وِ لب  المرا ر في  ّللا  المال. ولان بع, نمويي الُوفة يقول: األلمأ والمالا 

ببل مَ اإلضافة  لأنه قال: إْا ق وبهم لب  حرا ر م في حال لكوهم. وقال آظر مرهم:  و نصمب 

وِ والمرمما ر  الوعرممى: إْ ق مموبهم لممب  َ ممى القطممع مممَ الوعرممى الممّللاي ير ممع مممَ ْلممر م فممي الق مم

حرا ر م لامويَ. قال: فإن هُت  ع ت قطعة مَ الها  التي في قوله ولْنّللِارُ ْم قال: واألّول ل وا 

 في العربية  وقب تقبا بيان و ه ْلك.
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َْ َحِويٍم َو  َهِفيعٍ يقول:  ّل ثراؤ : مما ل ُمافريَ بماهلل يومُمّللا ممَ   ََ ِم حوميم يممم  وقوله: ما ِل ّكاِلِوي

لهم  فيبفع َرهم َكيم ما نزل بهم مَ َّللااِ ل  و  هفيع يشفع لهم َرب ربهمم فيطماع فيوما همفع  

 ويُجاِ فيوا سأل. وبرمو الّللاي ق را في ْلك قال ل ل التأويل. ْلر مَ قال ْلك:

ََ مِ 23365   َْ َحِويٍم َو  ـ حبثرا مموب  قال: حبثرا لحوب  قال: حبثرا لسباط  ََ السبّي ما ِل ّكاِلِوي

 َهِفيعٍ قال: مَ يعريه لمر م  و  هفيع لهم.

وقوله: يُطاُع ى ة ل شفيع. ومعرمى الُمالا: مما ل كمالويَ ممَ حوميم و  همفيع إْا همفع لطيمع فيوما   

 هفع  فأ يب وقب ت هفاَته له.

َِ يقمول  مّل ْلمر  مخبمرا َمَ ىمفة نفسمه: يع مم ربُم   ميُ َْ م مما ظانمت لَميَ وقوله: يَْع َُم ظائِرَمةَ األَ

َباا   وما لظفته ىبور م  يعري: وما لضمورته ق موبهم يقمول:   يخفمى َ يمه همي  ممَ لممور م 

حتى ما يمبّ  به نفسه  ويتور  ق به إْا نكر ماْا يريب بركر   وما يرموي ْلمك بق بمه َوّ ُ يَْقِتمي 

ولظفتمه الصمبور َرمب نكمر  بالَمّق يقول: ول تعالى ْلر  يقتي في الّللاي ظانته األَميَ بركر ما 

العيون بالمق  فيجزي الّللايَ لغوتوا لبصار م  وىرفو ا ََ ممارمه حّللااَر الووقأ بيَ يبيمه  

ومسألته َره بالُمسمرى  والمّللايَ راّاوا الركمر  وَزممت ق موبهم َ مى مواقعمة الفمواحش إْا قمبَر   

  زا  ا. وبرمو الّللاي ق را في ْلك قال ل ل التأويل. ْلر مَ قال ْلك:

ـ حبثري َبب ل بَ لحوب الَوْرَوِزّي  قال: حبثرا َ ّي بَ حسيَ بَ واقب  قمال: ثرمي لبمي  23366  

َِ إْا نكمر  إليهما  يُ َْ قال: حبثرا األَوش  قال: حبثرا سعيب بَ  بير  ََ ابَ َبا  يَْع َُم ظائِرَةَ األَ

ها لا  ؟ قال: ثمم سمُت  ثمم قمال: ل  تريب الخيانة لا   وما تُْخِفي الّصبُوُر إْا قبر  َ يها لتزني ب

لظبممرلم بممالتي ت يهمما؟ ق ممت نعممم  قممال: َوّ ُ يَْقِتممي بمماْلَمّق قمماار َ ممى لن يجممزي بالمسممرة المسممرة  

وبالسيُة السيُة إّن ّ َ ُ َو الّسِويُع البَِصيُر قال المسَ: فق ت ل َوش: حبثري الُ بّي  إ  لنمه قمال: 

بالسيُة السيُة  وبالمسرة َشمرا. وقمال األَومش: إن المّللاي َرمب الُ بمّي  إن ل قاار َ ى لن يجزي

 َربي  ما ظرق مري إ  بمقير.

ـ حبثري مموب بَ َورو  قال: حبثرا لبمو َاىمم  قمال: حمبثرا َيسمى وحمبثري الممار   23367  

َِ قال: قال: حبثرا المسَ  قال: حبثرا ورقا   ويعا ََ ابَ لبي نجي,  ََ مجا ب يَْع َُم ظائِرَ يُ َْ ةَ األَ

 نكر األَيَ إلى ما نهى ل َره.

: لي يع مم 23368   َِ يُ َْ ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  ََ قتااة  قوله: ظائِرَةَ األَ

  وز  بعيره  وإغواضه فيوا   يمّب ل و  يرضا .

َْ اُونِمِه   يَْقُتموَن بِ    َُوَن ِمم ََ يَْب َشمْيٍ  يقمول: واألوثمان وا َلهمة التمي يعبمب ا  م    وقوله: َوالّللِّاي

الوشرلون باهلل مَ قوممك ممَ اونمه   يقتمون بشمي   ألنهما   تع مم هميُا  و  تقمبر َ مى همي   

يقول  ّل ثراؤ  لهم: فاَببوا الّللاي يقبر َ ى لّل هي   و  يخفى َ يه هي  مَ لَومالُم  فيجمزي 

  ما   يقمبر َ مى همي  و  يع مم هميُا  فيعمر  الومسمَ ممسرُم باإلحسان  والوسي  باإلسا ة  

 مَ الوسي   فيىيب الومسَ  ويعاقب الوسي .

وقولممه: إّن ّ َ ُ ممَو الّسممِويُع البَِصمميُر يقممول: إن ل  ممو السممويع لومما ترطممق بممه للسممرتُم ليهمما الرمما     

يعُم  ممزا   يمموا البصمير بومما تفع ممون ممَ األفعممال  مممميط بُممل ْلمك ممصمميه َ مميُم  ليجمازي  ومم

 الجزا .

َْ اُونِِه فقمرل ْلمك َاممة قمّرا  الوبيرمة:    َُوَن ِم ََ يَْب ََ »واظت فت القّرا  في قرا ة قوله: َوالّللِّاي َوالّمّللِاي

َْ اُونِهِ  َُوَن ِم  بالتا  َ ى و ه الخطاِ. وقرل ْلك َامة قّرا  الُوفة باليا  َ ى و ه الخبر.« تَْب

وما قرا تمان معروفتمان ىمميمتا الوعرمى  فبأيتهوما قمرل القمار   والصواِ مَ القول في ْلك لنه  

 فوصيب.

 21اآلية : 
ََ َلانُواْ ِمَ  ََاقِبَةُ الّللِّاي القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }لََولَْم يَِسيرُواْ فِي األْرِض فَيَرُكُرواْ َلْيَأ َلاَن 

ََ ّ ِ ِممَ َواٍأ قَْبِ ِهْم َلانُواْ ُ ْم لََهبّ ِمْرُهْم قُّوة  َوآثَارا  فِ  ي األْرِض فَأََظّللاَُ ُم ّ ُ بّللِاُنُوبِِهْم َوَمما َلماَن لَُهمم ّمم

.} 
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يقول تعالى ْلر : لو لم يسر      الوقيوون َ مى همرلهم بماهلل  الوُمّللاّبون رسموله ممَ قمريش     

َْ قَمْبِ ِهْم يقمول ََ َلمانُوا ِمم : فيمروا مما المّللاي لمان ظاتومة لممم في البالا  فَيَْرُكُروا َلْيَأ لاَن َاقِبَمةُ الّمّللِاي

الّللايَ لانوا مَ قب هم مَ األمم الّللايَ س ُوا سمبي هم  فمي الُفمر بماهلل  وتُمّللايب رسم ه لمانُوا ُ مْم لَهمبّ 

ِمْرُهْم قُّوة  يقول: لانت ت ك األمم الّللايَ لانوا مَ قب هم لهبّ مرهم بطشا  ولبقى في األرض آثارا  ف م 

م  إْ  ا  م لمر ل  ولظّللا م بوا ل رموا مَ معاىيه  والتسبوا ترفعهم هبّة قوا م  وَكم ل سامه

 َْ ََ ّ ِ ِمم مَ ا َثاا  ولُره لباا  وعهم  وىار  مسالرهم ظاوية مرهم بوما م وموا َومما َلماَن لَُهمْم ِمم

 َواأ يقول: وما لان لهم مَ َّللااِ ل إْ  ا  م  مَ واأ يقيهم  فيبفعه َرهم  لالّللاي:

َْ َواأ ـ حبثرا ب23369   ََ ّ ُ ِمم شر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  ََ قتااة َوما َلماَن لَُهمْم ِمم

 يقيهم  و  يرفعهم.

 22اآلية : 
فَمُرواْ فَأََظمّللاَُ ُم ّ ُ  َُ إِنّمهُ  القول فـي تأويـل قوله تعمالى:   }َِْلمَك بِمأَنُّهْم َلانَمت تّمأْتِيِهْم ُرُسم ُُهم بِاْلبَيّرَماِ  فَ

ِِ {. قَِويّ   َهِبيبُ اْلِعقَا

يقول تعالى ْلر :  ّللاا المّللاي فع مت بهم    األممم المّللايَ ممَ قبمل مشمرلي قمريش ممَ إ اللرما م    

بّللانوبهم فع را بهم بأنهم لانت تأتيهم رسل ل إليهم بالبيرا   يعري با َيما  المبا   َ مى حقيقمة مما 

َُفَ  ُروا يقمول: فمأنُروا رسمالتها  و ممبوا توحيمب تبَو م إليه مَ توحيب ل  وا نتها  إلى طاَته فَ

ِِ يقمول:  ل  ولبوا لن يطيعوا ل فأَظّللاَُ ُم ّ ُ يقول: فأظّللا م ل بعّللاابه فأ  ُهم إنّهُ قَِوّي َهبيبُ الِعقما

إن ل ْو قّوة   يقهر  هي   و  يغ به  و  يعجز  هي  لراا   همبيب َقابمه ممَ َاقمب ممَ ظ قمه 

ل مشمرلي قمريش  الوُمّللاّبيَ رسموله ممومبا ىم ى ل َ يمه وسم م يقمول لهمم  مّل و ّللاا وَيب مَ 

ثراؤ : فاحّللاروا ليها القوا لن تس ُوا سبي هم في تُّللايب مموب ى ى ل َ يمه وسم م و مموا توحيمب 

َُهم.  ل  ومخالفة لمر  ونهيه فيس ك بُم في تعجيل الهالك لُم مس َ

 24-23اآلية : 
مْوَن َوَ اَمماَن القول فـي تأويـل ق ََ ٍَ *  إِلََى فِْر وله تعالى:   }َولَقَْب لَْرَسْ رَا ُموَسَى بِ يَاتِرَا َوُسْ َطاٍن ّمبِي

.} ٌِ  َوقَاُروَن فَقَالُواْ َساِحٌر َلـّللاّا

يقول تعالى ْلر  ُمَس ّيا نبيه مموب ى ى ل َ يه وس م  َوما لمان ي قمى ممَ مشمرلي قوممه ممَ    

ي موسى موَ لرسل إليه مَ تُّللايب  ومخبر  لنه مع يه َ يهم  و اَل اائرة قريش  بإَالمه ما لق

الّسْو  َ ى مَ حااّ  وهاقّة  لسرته في موسى ى وا  ل َ يه  إْا لَمال   ول  مك َمبّو  فرَمون 

ٍَ  لوا:  َولَقَْب لْرَسْ رَا ُموَسى ب ياتِرَا: يعري بأالته. َوُسْ طاٍن ُمبِي

: لي َّللارمبيَ. ـ حبثرا بشر  قال:23370   ٍَ  حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  ََ قتااة  َوُسْ طاٍن ُمبِي

مْوَن َو امماَن    ََ يقول: وحججه الوبيرة لومَ يرا ما لنهما حجمة ممققمة مما يمبَوا إليمه موسمى إلمى فِْر

ٌِ يقول: فقال      الّللايَ لرسل إليهم موسى لووسى:  و سماحر يسممر  َوقاُروَن فَقالُوا ساِحٌر َلّللاّا

لعصا  فير  الرامر إليها لنهما حيمة تسمعى  لمّللاّاِ يقمول: يُمّللاِ َ مى ل  ويمزَم لنمه لرسم ه إلمى ا

 الرا  رسو  .

 25اآلية : 
ََ آَمرُمواْ مَ  رمِبنَا قَمالُواْ اْقتُ ُمَواْ لَْبرَم َ  الّمّللِاي َِ  َْ عَمهُ القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }فَ َّوا َ م َ ُ ْم بِماْلَمّق ِمم

ََ إِ ّ فِي َضالٍَل {.َواْستَْميُواْ  َُافِِري  نَِس َ ُ ْم َوَما َلـْيبُ اْل

يقول تعالى ْلر : ف وا  ا  موسى      الّللايَ لرس ه ل إليهم بمالمّق ممَ َرمبنا  وْلمك مجيُمه    

إيا م بتوحيب ل  والعول بطاَته  ممع إقاممة المجمة َ ميهم  بمأن ل ابتعىمه إلميهم بالمبَا  إلمى ْلمك 

ََ آَمرُوا باهلل َمعَهُ مَ بري إسرائيل َواْستَْميُوا نَِسماَ ُ ْم يقمول: واسمتبقوا نسما  م قالُوا اقْ  تُ ُوا لْبراَ  الّللِّاي

 ل خبمة.

ََ آَمرُموا َمعَمهُ    ْرمِبنا قمالُوا اْقتُ ُموا لْبرماَ  الّمّللِاي َِ  َْ فإن قال قائل: وليأ قيل فَ َّوا  اَ ُ ْم ُموَسى بالَمّق ِم

ُ ْم  وإنوا لان قتل فرَون الولبان مَ بري إسرائيل حّللاار الوولموا المّللاي لمان لظبمر واْستَْميُوا نَِسا َ 

لنه َ ى رلسه ْ اِ م ُه  و الك قومه  وْلك لان فيوا يقال قبل لن يبعمث ل موسمى نبيّما؟ قيمل: 
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إن  ّللاا األمر بقتل لبرا  الّللايَ آمروا مع موسى  واستميا  نسائهم  لان لمرا مَ فرَون وم ُمه ممَ 

 ب األمر األّول الّللاي لان مَ فرَون قبل مولب موسى  لوا:بع

ْرمِبنا 23371   َِ  َْ ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  ََ قتااة: فَ َّوا  اَ ُ ْم بمالَمّق ِمم

ََ آَمرُوا َمعَْه واْستَْميُوا نَِساَ ُ ْم قال:  ّللاا قتل غير القتل األ  ّول الّللاي لان.قالُوا اْقتُ ُوا لْبراَ  الّللِّاي

ََ إ ّ فِي َضالٍل يقول: ومما احتيمال ل مل الُفمر أل مل اإليومان بماهلل إ  فمي    وقوله: َوما َلْيبُ الُافِِري

  ور ََ سبيل المّق  وىبّ ََ قصب الومجة  ولظّللا َ ى غير  ب .

 26اآلية : 
ََْوُن َُْرونَِي لَْقتُْل مُ  وَسَى َوْليَْبُع َربّهُ إِنّمَي لََظماُ  لَن يُبَمبَّل القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َوقَاَل فِْر

ُُـْم لَْو لَن يُْكِهَر فِي األْرِض اْلفََسااَ {.  ِايرَ

ََْوُن لو ُه: َُْرونِي لْقتُْل ُموَسى َوْليَْبعُ َربّهُ الّللاي يزَم لنه لرس ه إليرا     يقول تعالى ْلر : َوقاَل فِْر

ُُْم يقول: إني لظا  لن يغير ايرُم الّللاي لنتم َ يه بسمر .فيورعه مرا إنّي لظا  لْن يُبَبَّل اِ   يرَ

واظت فت القمّرا  فمي قمرا ة قولمه: لو لن يُْكِهمَر فِمي األْرِض الفَسمااَ فقمرل ْلمك َاممة قمّرا  الوبيرمة   

بغيممر للممأ  ولممّللالك ْلممك فممي مصمماحأ ل ممل « ولْن يُْكِهممَر فِممي األْرِض الفَسممااَ »والشممأا والبصممرة: 

يَْكَهممَر فِممي »ْلممك َامممة قممّرا  الُوفممة: لْو لْن بمماأللأ  ولممّللالك ْلممك فممي مصمماحفهم الوبيرممة  وقممرل 

 بفت, اليا  ورفع الفساا.« األْرِض 

والصممواِ مممَ القممول فممي ْلممك َرممبنا لنهومما قرا تممان مشممهورتان فممي قممرا ة األمصممار متقاربتمما   

همر  يكهمر  ففممي الوعرمى  وْلمك لن الفسماا إْا لمهمر  مكهمر لممان مما را  وإْا مهمر فبإمهمار مك

القرا ة بإحب  القرا تيَ في ْلك اليل واض, َ ى ىمة معرى األظمر . ولمما القمرا ة فمي: لْو لْن 

يُْكِهَر باأللأ وبمّللافها  فإنهوا ليتا متقاربتا الوعرى  وْلك لن الشي  إْا بمبل إلمى ظالفمه فمال همّك 

 ممى ظبممر  َممَ ظوفممه مممَ لن ظالفممه الوبممبل إليممه األّول  ممو الكمما ر اون الوبممبل  فسمموا  َطممأ َ

موسى لن يببّل ايرهم بالواو لو بأو  ألن تببيل ايرهم لان َرب  مهور الفسماا  ومهمور الفسماا لمان 

 َرب   و تببيل البيَ.

فتأويل الُالا إْن: إني لظا  مَ موسى لن يغير ايرُم الّللاي لنتم َ يه  لو لن يكهر في لرضمُم   

اته  وْلك لان َرب   و الفساا. وبرمو الّللاي ق را في لرض مصر  َبااة ربه الّللاي يبَولم إلى َبا

 ْلك قال ل ل التأويل. ْلر مَ قال ْلك:

ُُْم: لي 23372   ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  ََ قتااة إنّي لظاُ  لْن يُبَبَّل ِايمرَ

 ب  لن يعول بطاَة ل.لمرلم الّللاي لنتم َ يه لْو لْن يُْكِهَر فَي األْرِض الفَسااَ والفساا َر

 

 28-27اآلية : 
َُ بِيَمْوِا  َُبٍّر  ّ يُْ ِم ُُـْم ّمَ ُلّل ُمتَ َُّللْاُ  بَِربّي َوَربّ القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َوقَاَل ُموَسَى إِنّي 

ممتُُم إِيَوانَممهُ لَتَْقتُ ُمموَن َرُ مم ُْ ممْوَن يَ ََ َْ آِل فِْر ٌَ ّممم ِِ *  َوقَمماَل َرُ ممٌل ّمممْ ِم ال  لَن يَقُمموَل َربّممَي ّ ُ َوقَممْب اْلِمَسمما

ُُْم بَْعُ, الّللِّاي يَ  با  فَعَ َْيِه َلّللِابُهُ َوإِن يَُك َىاِاقا  يُِصْب ِْ ُُْم َوإِن يَُك َلا ِعبُُلْم إِّن ّ َ َ  َ ُلْم بِاْلبَيّرَاِ  ِمَ ّربّ

.} ٌِ َْ ُ َو ُمْسِرٌ  َلّللاّا   َ يَْهِبي َم

لفرَون وم ُه: إني استجر  ليهما القموا بربمي وربُمم  ممَ لمّل يقول تعالى ْلر : وقال موسى    

متُبر َ يه  تُبر ََ توحيمب   واإلقمرار بألو يتمه وطاَتمه    يم مَ بيموا يماسمب ل فيمه ظ قمه  

فيجممازي الومسممَ بإحسممانه  والوسممي  بومما لسمما  وإنومما ظممّص موسممى ىمم وا  ل وسممالمه َ يممه  

لمساِ  ألن مَ لم ي مَ بيوا المساِ مصبّقا  لمم يُمَ ل ىمواِ ا ستعاْ  باهلل موَ   ي مَ بيوا ا

َ ممى اإلحسممان را يمما  و  ل عقمماِ َ ممى اإلسمما ة  وقبممي, ممما يممأتي مممَ األفعممال ظائفمما  ولممّللالك لممان 

 استجارته مَ  ّللاا الصرأ مَ الرا  ظاىة.

تُُم إيَوانَهُ اظت أ   ُْ ََْوَن يَ َْ آِل فِْر ٌَ ِم ل ل الع مم فمي  مّللاا الر مل الوم مَ   وقوله: َوقَاَل َرُ ٌل ُموْ ِم

فقال بعتهم: لان مَ قوا فرَون  غير لنه لان قمب آممَ بووسمى  ولمان يُِسمّر إيوانمه ممَ فرَمون 

 وقومه ظوفا َ ى نفسه. ْلر مَ قال ْلك:
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  23373 َْ ٌَ ِمم ـ حبثرا مموب  قال: حبثرا لحوب  قال: حبثرا لسباط  َمَ السمبّي َوقَماَل َرُ مٌل ُمموْ ِم

 ََْوَن قال:  و ابَ َّم فرَون.آِل فِرْ 

ويقال:  و الّللاي نجا مع موسى  فوَ قال  ّللاا القول  وتمأّول  مّللاا التأويمل  لمان ىموابا الوقمأ إْا   

ََْوَن  ألن ْلك ظبر مترا  قب تّم. َْ آِل فِْر  لراا القار   الوقأ َ ى قوله: ِم

 مَ آل فرَون.وقال آظرون: بل لان الر ل إسرائي يا  ولُره لان يُتم إيوانه   

   ََ متُُم إيَوانَمهُ ألن قولمه: ِمم ُْ والصواِ َ ى  ّللاا القول لوَ لراا الوقأ لن يجعل وقفه َ ى قولمه: يَ

تُم إيَوانَهُ فتوامه قوله: يُتم إيوانه  وقب ْلمر لن اسمم  مّللاا الر مل الوم مَ  ُْ ََْوَن ى ة لقوله: يَ آِل فِْر

 مَ آل فرَون:  بريل  لّللالك.

 حويب  قال: حبثرا س وة  ََ ابَ إسماأ. ـ حبثرا  اب23374َ  

ولولى القوليَ في ْلك بالصواِ َربي القول الّللاي قاله السبي مَ لن الر ل الو مَ لان مَ آل   

فرَون  قب لىغى لُالمه  واستوع مره ما قاله  وتوقّأ ََ قتل موسى َرب نهيمه َمَ قت مه  وقي مه 

يُم إ  سبيل الرهاا  ولو لان إسمرائي يا لُمان حريما ما قال  وقال له: ما لريُم إ  ما لر   وما ل ب

لن يعا ل  ّللاا القائل له  ولو ُه مما قمال بالعقوبمة َ مى قولمه  ألنمه لمم يُمَ يسترصم, برمي إسمرائيل  

 َتباا  إيا م لَبا  له  فُيأ بقوله ََ قتل موسى لو و مب إليمه سمبيال ؟ ولُرمه لوما لمان ممَ مم  

 ن  ّم به في موسى.قومه  استوع قوله  ولّأ َوا لا

وقوله: لتَْقتُ ُوَن َرُ ال  لْن يَقُوَل َربّي ّ ُ يقول: لتقت ون ليها القموا موسمى ألن يقمول ربمي ل؟ فمأن   

في موضع نصب لوا وىمفت. َوقَمْب  ماَ ُلْم بالبَيّرماِ  يقمول: وقمب  ما لم با َيما  الواضمما  َ مى 

 يا  يب  وَصا   لوا:حقيقة ما يقول مَ ْلك  وت ك البيرا  مَ ا َ 

ُُممْم 23375   َْ َربّ ـمم حممبثرا ابممَ حويممب  قممال: حممبثرا سمم وة  َممَ ابممَ إسممماأ َوقَممْب  مماَ ُلْم بالبَيّرمما  ِممم

 بعصا  وبيب .

با فَعَ َْيِه َلّللِابُهُ يقول: وإن يك موسى لاْبا في قي ه: إن ل لرسم ه إلميُم يمأمرلم    ِْ وقوله: َوإْن يَُك لا

ُُْم بَْعُ, الّمّللِاي بعبااته  وترك ايرُم  الّللاي لنتم َ يه  فإنوا إثم لّللابه َ يه اونُم َوإْن يَُك َىاِاقا يُِصْب

يَعبُُلْم يقول: وإن يك ىااقا في قي ه ْلك  لىابُم الّللاي وَبلم مَ العقوبة َ ى مقامُم َ ى البيَ 

بُفمرلم  الّللاي لنتم َ يه مقيومون  فمال حا مة بُمم إلمى قت مه  فتزيمبوا ربُمم بمّللالك إلمى سمخطه َ ميُم

ٌِ يقول: إن ل   يوفّق ل مّق مَ  و متعمبّ إلمى فعمل مما  َْ  و ُمْسِرٌ  َلّللاّا سخطا إّن ّ َ   يَْهِبي َم

 لي  له فع ه  لّللاّاِ َ يه يُّللاِ  ويقول َ يه الباطل وغير المّق.

وقب اظت أ ل ل التأويل في معرى اإلسرا  الّللاي ْلر  الو مَ فمي  مّللاا الووضمع  فقمال بعتمهم:   

 َُري به الشرك  ولراا: إن ل   يهبي مَ  و مشرك به مفتر َ يه. ْلر مَ قال ْلك:

َْ  ممو 23376   ـمم حممبثرا بشممر  قممال: حممبثرا يزيممب  قممال: حممبثرا سممعيب  َممَ قتممااة إّن ّ َ   يَْهممِبي َممم

: مشرك لسر  َ ى نفسه بالشرك. ٌِ  ُمْسِرٌ  َلّللاّا

  بما  بغير حّق. ْلر مَ قال ْلك:وقال آظرون: َرى به مَ  و قتال سفّاك ل  

َْ  مو 23377   ـ حبثرا مموب  قال: حبثرا لحوب  قال: حمبثرا لسمباط  َمَ السمبّي إّن ّ َ   يَْهمِبي َمم

ٌِ قال: الوسر :  و ىاحب البا  ويقال:  م الوشرلون.  ُمْسِرٌ  َلّللاّا

ه َّم بقوله: إّن ّ َ   يَْهِبي والصواِ مَ القول في ْلك لن يقال: إن ل لظبر ََ  ّللاا الو مَ لن  

ٌِ والشرك مَ اإلسرا   وسفك البا بغير حّق مَ اإلسرا   وقب لان مجتوعا  َْ  و ُمْسِرٌ  َلّللاّا َم

 في فرَون األمران لال وا  فالمّق لن يعّم ْلك لوا لظبر  ّل ثراؤ  ََ قائ ه  لنه َّم القول بّللالك.

 29اآلية : 
ََ فِي األْرِض فََوَ يَرُصمُرنَا ِممَ بَمأِْ  القول فـي تأويـل قوله تعالى ُُُم اْلُوْ ُك اْليَْوَا َماِ ِري :   }يَقَوِا لَ

ُُْم إِ ّ َسبِيَل الّرَهاِا {. ُُْم إِ ّ َم  لََرَ  َوَم  لَْ ِبي ََْوُن َم  لُِري  ّ ِ إِن َ  َ نَا قَاَل فِْر

ُُُم الُوْ مُك اليَمْوَا يقول تعالى ْلر  مخبرا ََ قيل الو مَ مَ آل فرَون ل    فرَون وم ُه: يا قَْوِا لَ

ََ في األْرِض يعري: لرض مصر  يقول: لُم الس طان اليوا والو ك ما ريَ لنتم َ ى برمي  ماِ ِري

َْ بَأِْ  ّ ِ يقول: فوَ يبفع َرا بأ  ل وسمطوته إن حمّل  َْ يَْرُصُرنا ِم إسرائيل في لرض مصر فََو

ُُممْم إ ّ ممما لَر  يقممول: قممال فرَممون مجيبمما لهممّللاا الومم مَ  برمما  وَقوبتممه إن  ا ترمما  قممال فرَممون لُِري
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الرا ي ََ قتل موسى: ما رليُم ليها الرا  مَ الرلي والرصيمة إ  ما لر  لرفسمي ولُمم ىمالحا 

وىوابا  وما ل بيُم إ  سبيل الرهاا. يقول: وما لاَولم إ  إلى طريق المّق والصمواِ فمي لممر 

 ُم إن لم تقت و  ببّل ايرُم  ولمهر في لرضُم الفساا.موسى وقت ه  فإن

 31-30اآلية : 
ِِ *  ِمىْمَل  ُُْم ّمىَْل يَْوِا األْحمَزا ََ َْي ََ يَقَْوِا إِنَّي لََظاُ   القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َوقَاَل الّللِّاَي آَم

ََ ِمَ بَْعِبِ ْم َومَ  ََاٍا َوثَُوواَ َوالّللِّاي ِِ قَْوِا نُوحٍ َو  ا ّ ُ يُِريبُ ُمْ وا  لّْ ِعبَاِا {.اَلْ

يقول تعالى ْلر : وقال الو مَ مَ آل فرَون لفرَون وم ُه: يا قوا إنمي لظما  َ ميُم بقمت ُم    

موسى إن قت توو  مىل يوا األحزاِ الّللايَ تمّزبوا َ ى رسل ل نوح و موا وىمال,  فمأ  ُهم ل 

 بتجرئهم َ يه  فيه ُُم لوا ل  ُهم.

ِِ قَْوِا نُوحٍ يقول: يفعل ْلك بُم فيه ُُم مىل سرته في قوا نوح وَاا وثووا وفع ه وقول   ه: ِمىَْل اَلْ

بهم. وقب بيّرا معرى البلِ فيوا متى بشوا ب   الوغرية ََ إَااته  مع ْلر لقوال ل ل التأويل فيه. 

 وقب:

ّي  َمَ ابمَ َبما  ِمىْمَل ـ حبثري َ ّي  قال: حبثرا لبو ىال,  قال: ثري معاويمة  َمَ َ م23378  

ِِ قَْوِا نُوحٍ يقول: مىل حال.  اَلْ

ِِ قَمْوِا نُموحٍ 23379   ـ حبثري يون   قال: لظبرنا ابَ و ب  قال: قال ابَ زيب  فمي قولمه: ِمىْمَل اَلْ

 قال: مىل ما لىابهم.

َْ بَْعِبِ ْم يعري قوا إبرا يم  وقوا لوط  و م ليتا مَ األحزا   ََ ِم  ِ  لوا:وقوله: َوالّللِّاي

َْ بَْعمِبِ ْم قمال:  مم 23380   ََ ِمم ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قمال: حمبثرا سميعب  َمَ قتمااة َوالّمّللِاي

 األحزاِ.

وقولممه: َوممما ّ ُ يُِريممبُ ُمْ ومما لْ ِعبمماِا يقممول تعممالى ْلممر  مخبممرا َممَ قيممل الومم مَ مممَ آل فرَممون   

األمم م وا مره لهم بغير  مرا ا ترممو  بيمرهم لفرَون وم ُه: وما ل  ك ل  ّللا  األحزاِ مَ  ّللا  

 وبيره  ألنه   يريب م م َباا   و  يشاؤ   ولُره ل  ُهم بإ رامهم ولفر م به  وظالفهم لمر .

 33-32اآلية : 
ُُْم يَْوَا التّرَاِا *  يَمْوَا تَُولّموَن ُممْببِ  ََ َْي ُُمْم القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َويَقَْوِا إِنَّي لََظاُ   ََ َمما لَ ِري

َْ َ اٍا {. ََاِىٍم َوَمَ يُْتِ ِل ّ ُ فََوا لَهُ ِم  َْ ََ ّ ِ ِم  ّم

ُُْم بقمت ُم     ََ َمْي يقول تعالى ْلر  مخبرا ََ قيل  ّللاا الو مَ لفرَون وقومه: َويا قَْوِا إنّمي لظماُ  

 موسى إن قت توو  َقاِ ل يَْوَا التّراِا.

ة قولمه: يَمْوَا التّرَماِا فقمرل ْلمك َاممة قمّرا  األمصمار: يَمْوَا التّرماِا بتخفيمأ واظت فت القّرا  في قمرا   

الممبال  وتممرك إثبمما  اليمما   بوعرممى التفاَممل  مممَ ترممااي القمموا تراايمما  لومما قممال  ممّل ثرمماؤ : َونممااَ  

ََبَنا َربّرا َحقّا فََهْل َوَ مبْ  َِ الرّاِر لْن قَْب َوَ ْبنا ما َو ُِ الَجرِّة لىَما ُُمْم َحقّما قمالُوا لىَما مبَ َربّ ََ تُْم مما َو

ََ الواِ  ف مّللالك تأّولمه قمارئو ْلمك  ََ َْيرا ِم َِ الَجرِّة لّن لفِيُتوا  ُِ الرّاِر لْىَما نَعَْم وقال: َونَااَ  لىَما

 لّللالك. ْلر مَ قال ْلك:

َمَ  ـ حبثرا مموب بَ بشار  قال: حبثرا مموب بَ َبب ل األنصارّي  قمال: حمبثرا سمعيب 23381  

قتااة لنه قال في  ّللا  ا َية يَْوَا التّراِا قال: يموا يرمااي ل مل الرمار ل مل الجرمة: لن لفيتموا َ يرما ممَ 

 الوا .

ُُم يَمْوَا     ََ َمْي حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  ََ قتااة  قولمه: ويَما قَمْوِا إنّمي لظماُ  

ُُْم َحقّما  التّراِا يوا يرااي ل ل الجرة ل ل الرار لنْ  ََبَ َربّ ََبَنا َربّرا َحقّا فََهْل َوَ ْبتُْم ما َو قَْب َوَ ْبنا ما َو

ُُُم ّ ُ. ََ الَواِ  لْو ِمّوا َرَزقَ ََ َْيرا ِم  ويرااي ل ل الرار ل ل الجرة لْن لفِيُتوا 

ِا قمال: يموا ـ حبثري يون   قال: لظبرنا ابَ و ب  قال: قال ابَ زيب  في قوله: يَمْوَا التّرما23382  

 القيامة يرااي ل ل الجرة ل ل الرار.

وقب ُروي ََ رسول ل ى ى ل َ يه وس م في معرى ْلك َ مى  مّللا  القمرا ة تأويمل آظمر َ مى   

 غير  ّللاا الو ه و و ما:
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ـ حبثرا به لبو ُلَريب  قمال: حمبثرا َبمب المرحوَ بمَ ممومب الومماربّي  َمَ إسمواَيل بمَ 23383  

يزيب بَ زياا  ََ ممومب بمَ لعمب القرممّي  َمَ ر مل ممَ األنصمار  َمَ لبمي رافع الوبنّي  ََ 

يَمأُْمُر ّ ُ إْسمَرافِيَل بالرّْفَخمِة األُولمى  فَيَقُموُل: اْنفُمْخ » ريرة  لن رسول ل ى ى ل َ يه وس م قمال: 

َْ َهاَ  ّ ُ    ويَأُْمُر ُ ّ ُ لْن يُِبيَوها َويَُطّولََها فَمال نَْفَخةَ الفََزعِ  فَفَِزَع لْ ُل الّسَوَواِ  ولْ ُل األْرِض إ ّ َم

َْ فَمَواٍأ  فَيَُسميُّر ّ ُ  الِجبماَل يَْفتَُر  َوِ َي التي يَقُوُل ّ ُ: َوما يَْرُكُر َ و ِ  إ ّ َىْيَمة  َواِحمبَةٍ مما لََهما ِمم

ُُوُن َسَرابا  فَتَُرّق األْرُض بأْ ِ ها َرّ ا  َوِ َي التي  يَقُوُل ّ ُ: يَمْوَا تُْرَ مُأ الّراِ فَمةُ تَتْبَعُهما الّراِافَمةُ فَتَ

فمأُ بأْ ِ هما  لْو لا ُْ ُُوُن لالّسِفيرَِة الُوْرتَعَِة فِي البَْممِر تََتمِربُها األْممَواُق تَ ٌِ يَْوَمُّللٍِا َواِ فَةٌ  فَتَ لِقْرمِبيِل قُ ُو

ََ ممى َمْهِر مما  فَتَممّللْاَ ُل الَوَراِضممُع  َوتََتممُع الَمَواِمممُل  الُوعَ ّممِق بممالعَْرِش تَُرّ ممهُ األْرَواُح  فَتَِويممبُ ا لرّمماَ  

ُِ ُوُ وَ هما   َُمةُ  فَتَْتمِر َُ  اِربَة  حتى تأتي األْقطماَر  فَتَ َقّا ما الَوالئِ َوتَِشيُب الِوْلباُن  َوتَِطيُر الّشياِطي

ََ  يُرماِاي بَْعُتمُهْم بَْعتما  وَ  ُ مَو الّمّللِاي يَقُموُل ّ ُ: يَمْوَا التّرماِا يَمْوَا تَُولّموَن فَتْرِ َع َويَُولي الرّاُ  ُممْببِري

َْ َاِىمِ  ََ ّ ِ ِم ُُْم ِم ََ ما لَ  «.ُمْببِري

فع ى  ّللاا التأويل معرى الُالا: ويما قموا إنمي لظما  َ ميُم يموا يرمااي الرما  بعتمهم بعتما ممَ   

 فزع نفخة الفزع.

ال  بوعرى: التفاَل مَ الرّبّ  وْلك إْا  ربوا فرَبّوا فمي بتشبيب الب« يَْوَا التّرااّ »وقرل ْلك آظرون:   

األرض  لوا تَرِبّ اإلبل: إْا َهَراَ  َ ى لربابها. ْلر مَ قال ْلك لّللالك  وْلر الوعرمى المّللاي قََصمب 

 بقرا ته ْلك لّللالك:

ـ حبثري موسى بَ َبمب المرحوَ الوسمروقّي  قمال: حمبثرا لبمو لسمامة  َمَ األ  م,  قمال: 23384  

التماك بَ مزاحم  قال: إْا لان يوا القيامة  لمر ل السوا  المبنيا فتشمقّقت بأ  هما  ونمزل سوعت 

مَ فيها مَ الوالئُة  فأحاطوا باألرض ومَ َ يها  ثم الىانية  ثم الىالىة  ثم الرابعمة  ثمم الخامسمة  

اليسممر  ثمم السااسممة  ثمم السممابعة  فصمفوا ىممفا اون ىمأ  ثممم يرمزل الو ممك األَ مى َ ممى مجربتمه 

 هرم  فإْا رآ ا ل ل األرض نَبّوا فال يأتون قطمرا ممَ لقطمار األرض إ  و مبوا السمبعة ىمفو  

ُُْم يَمْوَا التّرماِا يَمْوَا  ََ َْي مَ الوالئُة  فير عون إلى الوُان الّللاي لانوا فيه  فّللالك قول ل: إنّي لظاُ  

َىمفّا َىمفّا َوِ ميَ  يَْوَمُِمّللٍا بَِجَهمرَّم  وقولمه: يما َمْعَشمَر تَولّوَن ُمْببِِريَ وْلك قوله: َو اَ  َربّمَك َوالَو َمُك 

َْ لْقطاِر الّسمَوَواِ  واألْرِض فاْنفُمّللاُوا   تَْرفُمّللاُوَن إ ّ بُِسمْ طاٍن   َّ واإلْن  إن اْستََطْعتُْم لْن تَْرفّللُاُوا ِم الِج

 َ ى لْر ائِها.وْلك قوله: َواْنَشقِّت الّسواُ  فَِهي يَْوَمُّللٍِا َواِ يَةٌ َوالَو َُك 

ـ حبثرا مموب  قمال: حمبثرا لحومب  قمال: حمبثرا لسمباط  َمَ السمبّي  قولمه يَمْوَا التّرماِا قمال: 23385  

 تَرِبّون.

 بإثبا  اليا  وتخفيأ البال.« يَْوَا التّراِاي»وُرِوي ََ المسَ البصري لنه قرل ْلك:   

ر  و مو تخفيمأ المبال وبغيمر إثبما  والصواِ مَ القرا ة في ْلك َرمبنا مما َ يمه قمّرا  األمصما  

اليا   وْلك لن ْلك  و القرا ة التي َ يها المجة مجوعة مَ قمّرا  األمصمار  وغيمر  مائز ظالفهما 

فيوا  ا   به نقال . فإْا لان ْلك  و الصواِ  فوعرى الُالا: ويا قوا إني لظا  َ يُم يوا يرمااي 

َكميم سم طان ل  وفكاَمة مما غشميهم ممَ الرا  بعُتهم بعتا  إمما ممَ  مول مما قمب َمايروا ممَ 

لرِ ْلك اليوا  وإما لتّللالير بعتهم بعتا إنجاز ل إيا م الوَب الّللاي وَب م في البنيا  واستغاثة 

 مَ بعتهم ببع,  موا لقي مَ َكيم البال  فيه.

ََ فتأوي ه َ ى التأويل المّللاي ْلرنما ممَ الخبمر َمَ رسمول   ل ىم ى ل  وقوله: يَْوَا تَُولّوَن ُمْببِِري

ْربَ ُمعايَرَتِِهْم َ َهرَّم. َِ قَابِِه  َِ ِِ ّ ِ َو ََّللاَا ََ فِي األْرِض ِحّللاَاَر   َ يه وس م: يَْوَا يَُولّوَن  اِربِي

ََ َممَ موقممأ    وتأوي ممه َ ممى التأويممل الممّللاي قالممه قتممااة فممي معرممى يَممْوَا التّرمماِا: يمموا تولّممون ُمْرَصممِرفِي

وي الخبر َره  وَوَ قال نمو مقالته في معرى يَمْوَا التّرماِا. ْلمر المساِ إلى  هرم. وبرمو ْلك رُ 

 مَ قال ْلك:

: لي مرط قا 23386   ََ ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  ََ قتااة يَْوَا تَُولّوَن ُمْببِِري

 بُم إلى الرار.
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 ى ل َ يمه وسم م  وإن ولولى القوليَ في ْلمك بالصمواِ  القمول المّللاي ُرو  َمَ رسمول ل ىم  

لان الّللاي قاله قتااة في ْلك غير بعيب مَ الممّق  وبمه قمال  واَمة ممَ ل مل التأويمل. ْلمر ممَ قمال 

 ْلك:

ـ حبثري مموب بَ َورو  قال: حبثرا لبمو َاىمم  قمال: حمبثرا َيسمى وحمبثري الممار   23387  

سول ل ى ى ل َ يه وسم م  قال: حبثرا المسَ  قال: حبثرا ورقا    ويع لقول الّللاي ُروي ََ ر

وإن لان الّللاي قاله قتااة في ْلك غير بعيب مَ المّق  وبمه قمال  واَمة ممَ ل مل التأويمل. ْلمر ممَ 

 قال ْلك:

ـ حبثري مموب بَ َورو  قال: حبثرا لبمو َاىمم  قمال: حمبثرا َيسمى وحمبثري الممار   23388  

بممي نجممي, َممَ مجا ممب قولممه يمموا تولممون قممال: حممبثرا المسممَ  قممال: حممبثرا ورقمما    ويعمما َممَ ابممَ ل

مببريَ قمال فماّريَ غيمر معجمزيَ وقولمه ممالُم ممَ ل ممَ َاىمم يقمول ممالُم ممَ ل ممَ ممانع 

 يورعُم وناىر يرصرلم ويرمو الّللاي ق را في ْلك قال ل ل التأويل ْلر مَ قال ْلك.

َْ َاِىمٍم: لي  ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  ََ قتااة ما23389   ََ ّ ِ ِمم ُُْم ِم لَ

 مَ ناىر.

َْ  اِا يقول: ومَ يخّللالمه ل ف مم يوفَقمه لرهمب   فوما لمه ممَ موفّمق    َْ يُْتِ ِل ّ ُ فََوا لَهُ ِم وقوله: َوَم

 يوفقه له.

 34اآلية : 
اِ  فََومما ِزْلممتُْم فِممي َهممّك ّمّومما القممول فممـي تأويممـل قولممه تعممالى:   }َولَقَممْب َ  َ ُلممـْم يُوُسممُأ ِمممَ قَْبممُل بِاْلبَيّرَمم

َْ ُ مَو ُمْسمرِ  ٌِ َ  َ ُلـْم بِِه َحتَّى إَِْا َ  ََك قُْ تُْم لََ يَْبعََث ّ ُ ِمَ بَْعِبِ  َرُسو   َلّللاَِلَك يُِتمّل ّ ُ َمم ٌ  ّمْرتَما

.} 

 يقول تعالى ْلر : ولقب  ا لم يوسأ بَ يعقوِ يا قوا مَ قبمل موسمى بالواضمما  ممَ حجم    

 ل  لوا:

  23390 َْ ـ حبثرا مموب  قال: حبثرا لحوب  قال: حبثرا لسباط  َمَ السمبّي َولَقَمْب  ماَ ُلْم يُوُسمُأ ِمم

 قَْبُل قال: قبل موسى.

وقوله: فََوا ِزْلتُْم فِي َهّك ِمّوا  اَ ُلْم بِِه يقول: ف مم تزالموا مرتمابيَ فيوما لتمالم بمه يوسمأ ممَ َرمب   

بمقيقتمه حتمى إَْا َ  َمَك يقمول: حتمى إْا مما  يوسمأ ق متم ليهما القموا: لمَ  ربُم غير موقري الق موِ

 ٌِ َْ ُ مَو ُمْسمرٌ  ُمْرتما يبعث ل مَ بعب يوسأ إليُم رسو   بالبَا  إلى المّق وَلمّللاَلَك يُِتمّل ّ ُ َمم

ر يقول:  ُّللاا يصبّ ل ََ إىابة المق وقصب السبيل مَ  و لافر به مرتاِ  هاك في حقيقة لظبا

 رس ه.

 35اآلية : 
رمبَ ّ ِ  َِ ََ يَُجاِالُوَن فَِي آيَاِ  ّ ِ بِغَْيِر ُسمْ َطاٍن لَتَماُ ْم َلبُمَر َمْقتما    القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }الّللِّاي

َُبٍّر َ بّاٍر {. ََ ََى ُلـّل قَْ ِب ُمتَ ََ آَمرُواْ َلّللاَِلَك يَْطبَُع ّ ُ  ربَ الّللِّاي َِ  َو

ََ يُجماِالُوَن فِمي آيماِ  ّ ِ بغَْيمِر يقول تعمالى     ْلمر  مخبمرا َمَ قيمل الوم مَ ممَ آل فرَمون: الّمّللِاي

َْ ُ مَو ُمْسمِرٌ . وتأويمل الُمالا: لمّللالك « ممَ»مراوا َ ى « الّللايَ»ُسْ طاٍن لتاُ ْم فقوله  فمي قولمه مم

رتمابيَ فمي يتّل ل ل ل اإلسرا  والغ ّو في ضاللهم بُفر م باهلل  وا ترائهم َ مى معاىميه  الو

لظبار رس ه  الّللايَ يخاىوون في حججه التي لتتهم بها رس ه ليبحتو ا بالباطل مَ الُمَج  بغير 

س طان لتا م يقول: بغير حجة لتتهم مَ َرب ربهم يبفعون بها حقيقة الُمَج  التي لتتهم بهما الرسمل 

 «.َمَ»إْا لان معرى الُالا ما ْلرنا في موضع نصب راّا َ ى « الّللايَ»و 

ْرمبَ    َِ ْربَ ّ ِ يقول: لبر ْلك الجبال الّللاي يجاالونمه فمي آيما  ل مقتما َرمب ل  َو َِ وقوله: َلبَُر َمْقتا 

ََ آَمرُوا بالِّل وإنوما نصمب قولمه: َمْقتما لوما فمي قولمه َلبُمَر ممَ ضموير الجمبال  و مو نكيمر قولمه:  الّللِّاي

َْ لَْفواِ ِهْم فرصب ل  وة مَ نصبها  ألنه  عل في قوله: َلبَُرْ  ضموير قمولهم: َلبَُرْ  َلِ َوة  تَْخُرُق ِم

 اتَّخّللاَ ّ ُ َولَبا  ولما مَ لم يتور ْلك فإنه رفع الُ وة.
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َُبٍّر َ بّاٍر يقول: لوا طبع ل َ ى ق موِ الوسمرفيَ المّللايَ    وقوله: َلّللاَلَك يَْطبَُع ّ ُ َ ى ُلّل قَْ ِب ُمتَ

لتا م  لّللالك يطبع ل َ ى لمل ق مب متُبمر َ مى ل لن يوحمب   يجاالون في آيا  ل بغير س طان 

 ويصبّأ رس ه.  بار: يعري متعكم ََ اتباع المّق.

واظت فت القّرا  في قرا ة ْلك  فقرلته َامة قّرا  األمصار  ظال لبي َورو بَ العال   َ ى: ُلّل   

َُبٍّر بإضافة الق ب إلى الوتُبمر  بوعرمى الخبمر َمَ  لن ل طبمع َ مى ق موِ الوتُبمريَ ل هما قَْ ِب ُمتَ

وقب ُروي ََ ابمَ مسمعوا لنمه لمان «. متُبر»مَ نعت «.  بار»ومَ لان ْلك قرا ته  لان قوله 

َُبٍّر َ بّارٍ »يقرل ْلك   «.َلّللاَِلَك يَْطبَُع ّ ُ َ ى قَْ ِب ُلّل ُمتَ

َ  ارون لنه لمّللالك فمي ـ حبثري بّللالك ابَ يوسأ  قال: حبثرا القاسم  قال: ثري حجاق  23391َ  

 حر  ابَ مسعوا.

و ّللاا الّللاي ُْلر ََ ابَ مسعوا مَ قرا ته يمقق قرا ة ممَ قمرل ْلمك بإضمافة ق مب إلمى الوتُبمر    

قبل الق ب وتأظير ا بعب    يغير الوعرى  بل معرى ْلمك فمي الممالتيَ واحمب. وقمب « لل»ألن تقبيم 

 وعمة  يعرمي: لمّل يموا  وعمة. ولمما لبمو  ُحُي ََ بع, العرِ سواَا:  و يرّ ل هعر  يوا لملّ 

 َورو فقرل ْلك بترويَ الق ب وترك إضافته إلى متُبر  و عل الوتُبر والجبار مَ ىفة الق ب.

ولولى القرا تيَ في ْلك َربي بالصواِ قرا ة مَ قرل  بإضافة الق ب إلمى الوتُبمر  ألن التُبمر   

وإن لمان قت مه بيمب   فمإن الفعمل متما  إليمه  وإنوما  فعل الفاَل بق بمه  لوما لن القاتمل إْا قتمل قتميال  

الق ب  ارحة مَ  وارح الوتُبر. وإن لان بها التُبر  فإن الفعل إلمى فاَ مه متما   نكيمر المّللاي 

ق را في القتل  وْلك وإن لان لوا ق رما  فمإن األظمر  غيمر مبفوَمة  ألن العمرِ   تورمع لن تقمول: 

ق به  فتتيأ األفعال إلى الجوارح  وإن لانت في المقيقة بطشت يب فالن  ورل  َيرا  لّللاا  وفهم 

 ألىمابها.

 37-36اآلية : 
  * َِ َِ ِلممي َىممْرحا  لّعَممـ َّي لَْب ُممُغ األْسممبَا ممْوُن يََهاَممماُن اْبمم ََ القممول فممـي تأويممـل قولممه تعممالى:   }َوقَمماَل فَْر

َِ الّسَواَواِ  فَأَّطِ َع إِلََى إِلَـَِه ُموَسَى َوإِنّي  َََوِ مِه َوُىمبّ لَْسبَا مْوَن ُسمَوُ   ََ ََ ِلِفْر با  َوَلـّللاَِلَك ُزيّ ِْ ألُمرّهُ َلا

.} ٍِ ََْوَن إِ ّ فِي تَبَا َِ الّسبِيِل َوَما َلـْيبُ فِْر ََ 

يقول تعالى ْلر : وقال فرَون لوا وَكه الو مَ مَ آله بوا وَكه به وز ر  ََ قتل موسى    

َِ لمي نبّي ل وحّللار  مَ بأ  ل َ ى قي ه ل قت ه ما حّللار  لوزير  وزير السو   امان: يا  اماُن اْبم

. وقب بيّرا معرمى الصمرح فيوما متمى بشموا ب  بوما لغرمى َمَ  َِ يعري برا   َىْرحا لَعَ ّي لْب ُُغ األْسبا

 إَااته في  ّللاا الووضع.

َِ اظت أ ل ل التأويل في معرى األسباِ في  ّللاا الووضع  فقال    بعتهم: لسمباِ لَعَ ّي لْب ُُغ األْسبا

 السووا : طرقها. ْلر مَ قال ْلك:

ـ حبثرا لحوب بَ  شاا  قال: حبثرا َبب ل بَ موسى  ََ إسرائيل  ََ السبّي  ََ لبي 23392  

َِ الّسَوَواِ  قال: ُطُرأ السووا .  ىال, لْسبا

السمبّي  ـ حبثرا مموب بَ المسيَ  قال: حبثرا لحوب بَ الوفتل  قمال: حمبثرا لسمباط  َم23393َ  

َِ الّسَوَواِ  قال: ُطُرأ السووا . َِ لْسبا  لْب ُُغ األْسبا

َُري بأسباِ السووا : لبواِ السووا . ْلر مَ قال ْلك:    وقال آظرون: 

َِ لي 23394   ََْوُن يا  اماُن اْب ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  ََ قتااة َوقاَل فِْر

َِ الّسمَوَواِ : لي لبمواِ َىْرحا ولمان لّول ممَ برمى  َِ لْسمبا بهمّللاا ا َ مر وطبخمه لَعَ ّمي لْب ُمُغ األْسمبا

 السووا .

َُري به َمْرِزل السوا . ْلر مَ قال ْلك:    وقال آظرون: بل 

ـ حبثري مموب بَ سعب  قال: ثري لبي  قال: ثري َوي  قال: ثري لبي َمَ لبيمه  َمَ ابمَ 23395  

َِ الّسَوَواِ  قال: مرزل السوا .َبا   قوله: لَعَ ّي لْب ُُغ األ َِ لْسبا  ْسبا

وقب بيّرا فيوا متى قبل  لن السبب:  و لمّل مما تَُسمبَّب بمه إلمى الوىمول إلمى مما يط مب ممَ حبمل   

 وس م وطريق وغير ْلك.

This file was downloaded from QuranicThought.com



فأولى األقوال بالصواِ في ْلك لن يقال: معرا  لع ي لب غ مَ لسباِ السووا  لسبابا لتسبب بهما   

 موسى  طرقا لانت ت ك األسباِ مرها  لو لبوابا  لو مرازل  لو غير ْلك. إلى رؤية إله

وقولممه: فممأّطِ َع إلممى إلَممِه ُموَسممى اظت ممأ القممّرا  فممي قممرا ة قولممه: فممأّطِ َع فقممرل  ْلممك َامممة قممّرا    

َِ وَطفما بمه َ يمه. وُْلمر َمَ حويمب بتم العيَ: راّا َ ى قوله« فأّطِ عُ »األمصار:  : لْب ُمُغ األْسمبا

 األَرق لنه قرل فأّطِ َع نصبا  وابا ل عَ ّي  وقب ْلر الفّرا  لن بع, العرِ لنشب :

ََّل ُىُروِ  البّْ ِر لَْو اُو تِها ( ( 

َْ لَّواتِها (  )يُِبيْ رَرا ال ّّوةَ ِم

َْ َزْفَراتِها (  )فَتَْستَِريَ, الرّْفُ  ِم

 ب فتستريَ, َ ى لنها  واِ ل عّل.فرص  

 والقرا ة التي   لستجيز غير ا الرفع في ْلك  إل واع المجة مَ القرا  َ يه.  

َّ موسى لاْبا فيوا يقول ويبَّي مَ لن لمه فمي السموا     با يقول: وإني ألم ِْ وقوله: َوإني ألَُمرّهُ لا

 ربا لرس ه إليرا.

ََْونَ    ََ ِلفَْر َََوِ ِه يقول ل تعالى ْلر : و ُّللاا زيَ ل لفرَمون حميَ َتما  وقوله: وَلّللاَلَك ُزيّ ُسوُ  

 َ يه وتوراّ  قبي, َو ه  حتى سّولت له نفسه ب وغ لسباِ السووا   ليط ع إلى إله موسى.

َِ الّسبِيِل اظت فت القّرا  في قرا ة ْلك  فقرلته َامة قّرا  الوبيرة والُوفة: َوُىمبّ    ََ وقوله: َوُىبّ 

 َِ  الّسبِيِل بتّم الصاا  َ ى و ه ما لم يَُسّم فاَ ه  لوا: ََ

َِ الّسمبِيِل قمال: فُِعمل 23396   م ََ ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  َمَ قتمااة َوُىمبّ 

 ْلك به  زيَ له سو  َو ه  وُىبّ ََ السبيل.

صمماا  بوعرممى: ولَممرض بفممت, ال« َوَىممبّ »وقممرل ْلممك حويممب ولبممو َوممرو وَامممة قممّرا  البصممرة   

 فرَون ََ سبيل ل التي ابتُِعث بها موسى استُبارا.

والصواِ مَ القول في ْلك لن يقال: إنهوا قرا تان معروفتان فمي قمرلة األمصمار  فبأيتهوما قمرل   

 القار   فوصيب.

ٍِ يقول تعالى ْلر : وما احتيال فرَون الّللا   ََْوَن إ ّ في تَبا ي يمتال لالطمالع وقوله: َوما َلْيبُ فِْر

إلى إله موسى  إ  في ظسار وْ اِ مال وغبَ  ألنه ْ بت نفقته التي لنفقها َ ى الصرح بماطال   

ولم يرل بوا لنفق هميُا موما لراا   فمّللالك  مو الخسمار والتبماِ. وبرممو المّللاي ق رما فمي ْلمك قمال ل مل 

 التأويل. ْلر مَ قال ْلك:

,  قال: ثري معاوية  ََ َ ّي  ََ ابَ َبما   قولمه: ـ حبثري َ ّي  قال: حبثرا لبو ىال23397  

ٍِ يقول: في ُظسران. ََْوَن إ ّ فِي تَبا  َوما َلْيبُ فِْر

ـ حبثري مموب بَ َورو  قال: حبثرا لبمو َاىمم  قمال: حمبثرا َيسمى وحمبثري الممار   23398  

ٍِ قمال: قال: حبثرا المسَ  قال: حبثرا ورقا    ويعا  ََ ابَ لبي نجي,  ََ مجا ب  ق وله: فِي تَبا

 َظسار.

  23399 :ٍِ ََْوَن إ ّ فِي تَبما ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  ََ قتااة َوما َلْيبُ فِْر

 لي في ضالل وظسار.

مْوَن إ ّ 23400   ََ ـ حبثري يون   قال: لظبرنا ابَ و ب  قال: قال ابَ زيب  في قوله: َوما َلْيمبُ فِْر

 ٍِ  قال: التّباِ والّتالل واحب. فِي تَبا

 39-38اآلية : 
ََ يَقَْوِا اتّبِعُموِن لَْ ِبُلمـْم َسبِيمـَل الّرَهمـاِا *  يَقَمْوِا إِنَّوما  القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َوقَاَل الّللِّاَي آَم

 َ ـّللَِاِ  اْلَميَاةُ البّْنيَا َمتَاٌع َوإِّن ا َِظَرةَ ِ َي اَاُر اْلقَـَراِر {.

ََ مَ قوا فرَون لقومه: يق    ول تعالى ْلر  مخبرا ََ الو مَ باهلل مَ آل فرَون َوقاَل الّللّاي آَم

يا قَْوِا اتّبِعُوِن لْ ِبُلْم َسبِيَل الّرهاِا يقول: إن اتبعتووني فقب تم مرمي مما لقمول لُمم  بيّرمت لُمم طريمق 

ّللاي ابتعمث بمه موسمى. يقمول: الصواِ الّللاي تَرهبُون إْا لظّللاتم فيه وس ُتوو  وْلك  مو ايمَ ل الم

إنَّوا َ ّللِاِ  الميَاةُ البّْنيا َمتاٌع يقول لقومه: ما  ّللا  المياة البنيا العا  ة التي َج مت لُمم فمي  مّللا  المبار 

إ  متاع تستوعون بها إلى ل ل لنتم بالغو   ثم تووتمون وتمزول َمرُم َوإّن ا َِظمَرةَ ِ مَي اَاُر القَمراِر 
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و ي اار القرار التي تستقّرون فيها فال تووتون و  تمزول َمرُم  يقمول: يقول: وإن البار ا َظرة  

ف ها فاَو وا  وإيا ا فاط بوا. وبرمو الّللاي ق را في معرى قوله: َوإّن ا َِظَرةَ ِ َي اَاُر القَراِر قال ل مل 

 التأويل. ْلر مَ قال ْلك:

ااة َوإّن ا َِظمَرةَ ِ مَي اَاُر القَمراِر ـ حبثرا  بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  َمَ قتم23401  

 استقّر  الجرة بأ  ها  واستقّر  الرار بأ  ها.

 40اآلية : 
ََِوـَل َىاِلما  ّممَ ََْلمـٍر   َْ ََِوـَل َسـيَُّة  فاَلَ يُْجَزَ  إِ ّ ِمىْ ََها َوَم  َْ القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َم

ٌَ فَأُْولَ  ٍِ {.لَْو لُْنىََى َوُ َو ُمْ ِم  ـََُِك يَْبُظ ُوَن اْلَجرّةَ يُْرَزقُوَن فِيَها بِغَْيِر ِحَسا

يقول: مَ َول بوعصية ل في  ّللا  المياة البنيا  فال يجزيه ل في ا َظرة إ  سيُة مى ها  وْلك    

َْ ََْلمٍر لْو لُْنىَمى يقمول: وممَ َومل بطاَمة ل فمي الم ََِوَل َىماِلما ِمم  َْ بنيا  ولتومر لن يعاقبه بها َوَم

ألمر   وانتهى فيها َوا نها  َره مَ ر ل لو امرلة  و و م مَ باهلل فأُولََُِك يَْبُظ ُوَن الَجرّمةَ يقمول: 

فالّللايَ يعو مون ْلمك ممَ َبماا ل يمبظ ون فمي ا َظمرة الجرمة. وبرممو المّللاي ق رما فمي ْلمك قمال ل مل 

 التأويل. ْلر مَ قال ْلك:

ََِومَل َسميَُّة  فَمال يُْجمَز  إ ّ  ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا23402    َْ يزيب  قال: حبثرا سعيب  ََ قتااة َم

َْ ََْلمٍر لْو لُْنىَمى َوُ مَو « السميُة َرمب قتمااة همرك»ِمىْ َها لي همرلا   ََِومَل َىماِلما  لي ظيمرا ِمم  َْ َوَمم

. ٌَ  ُموْ ِم

ٍِ يقول: يرزقهم ل في الجرمة مم   َ ثوار ما  ومما فيهما ممَ نعيوهما وقوله: يُْرَزقُوَن فِيها بغَْيِر ِحسا

 ولّللاّاتها بغير حساِ  لوا:

  23403 ٍِ ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيمب  قمال: حمبثرا سمعيب  َمَ قتمااة يُْرَزقُموَن فِيهما بغَْيمِر ِحسما

 قال:   ول ما  رالم مُيال و  ميزان.

 

 42-41اآلية : 
َُونَرِي  القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َويَقَْوِا َما ِليَ  َُونَرَِي إِلَى الرّاِر *  تَْب َُوُلـْم إِلَى الرَّجاةِ َوتَْب لَْا

َُوُلْم إِلَى اْلعَِزيِز اْلغَفّاِر {. ْ ٌم َولَنَاْ لَْا َِ  ألْلـفَُر بِالِّلِ َولُْهِرَك بِِه َما لَْيَ  ِلي بِِه 

َُموُلْم إلَمى الرَّجماة ممَ  يقول تعالى ْلر  مخبرا ََ قيل  مّللاا الوم مَ لقوممه ممَ الُفمرة: َمماِلي    لْا

َممّللااِ ل وَقوبتممه باإليوممان بممه  واتبمماع رسمموله موسممى  وتصممبيقه فيومما  مما لم بممه مممَ َرممب ربممه 

َُونَرِي إلمى الرّماِر يقمول: وتمبَونري إلمى َومل ل مل الرمار. وبرممو المّللاي ق رما فمي ْلمك قمال ل مل  َوتَْب

 التأويل. ْلر مَ قال ْلك:

  قال: حبثرا لبمو َاىمم  قمال: حمبثرا َيسمى وحمبثري الممار   ـ حبثري مموب بَ َورو23404  

َُموُلْم  قال: حبثرا المسَ  قال: حبثرا ورقا    ويعا ََ ابَ لبي نجي,  ََ مجا مب  قولمه: مماِلي لْا

 إلى الرّجاةِ قال: اإليوان باهلل.

َُموُلْم إلَمى ـ حبثري يون   قال: لظبرنا ابَ و ب  قال: قال ابمَ زيمب  فمي قولمه: َمماِلي ل23405   ْا

َُونَرِي إلى الرّاِر قال  ّللاا م مَ آل فرَون  قال: يبَونه إلى ايرهم واإلقامة معهم.  الرَّجاة َوتَْب

ْ ٌم يقول: ولهمرك بماهلل فمي َبااتمه لوثانما     َِ َُونَرِي ألَْلفَُر باهلل ولُْهِرَك بِِه ما لَْيَ  ِلي بِِه  وقوله: تَْب

إهمرالها فمي َبمااة ل  ألن ل لمم يمأْن لمي فمي ْلمك بخبمر و  لست لَ م لنه يص , لي َبااتها و

 َقل.

َُوُلْم إلى العَِزيِز الغَفّاِر يقول: ولنا لاَولم إلى َبااة العزيز في انتقامه موَ لفمر    وقوله: ولنا لْا

ره  فمال به  الّللاي   يورعه إْا انتقم مَ َبّو له هي   الغفار لوَ تابه إليه بعب معصيته إيا   لعفو  َ

يتّر  هي  مع َفو  َره  يقول: فهمّللاا المّللاي  مّللا  الصمفة ىمفته فاَبمبوا    مما   ضمّر َرمب  و  

 نفع.

 43اآلية : 
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َوةٌ فِي البّْنيَا َو َ فِمي ا َِظم َْ َُونَرَِي إِلَْيِه لَْيَ  لَهُ اَ َرةِ القول فـي تأويـل قوله تعالى:   } َ َ َرَا لَنَّوا تَْب

ُِ الرّاِر {.َولَّن َمَراّنَ   ََ ُ ْم لَْىَما  إِلَى ّ ِ َولَّن اْلُوْسِرفِي

يقول: حقا لن الّللاي تبَونري إليه مَ األوثان  لي  له اَا  في البنيا و  في ا َظرة  ألنه  وماا    

   يرطق  و  يفهم هيُا. وبرمو الّللاي ق را في ْلك قال ل ل التأويل. ْلر مَ قال ْلك:

َ َورو  قال: حبثرا لبو َاىم  قمال: حمبثرا َيسمى  وحمبثري الممار   ـ حبثري مموب ب23406  

مَوةٌ  َْ قال: حبثرا المسَ  قال: حبثرا ورقا    ويعا ََ ابَ لبي نجي,  ََ مجا ب  قولمه: لَمْيَ  لَمهُ اَ

 فِي البّْنيا قال: الوثَ لي  بشي .

َوةٌ فِي المبّْنيا ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  ََ قتااة  ق23407   َْ وله: لَْيَ  لَهُ اَ

 َو  فِي ا َِظَرةِ: لي   يرفع و  يتّر.

مَوةٌ 23408   َْ ـ حبثرا مموب  قال: حبثرا لحوب  قال: حبثرا لسباط  ََ السبّي  في قولمه: لَمْيَ  لَمهُ اَ

 فِي البّْنيا َو  فِي ا َِظَرةِ.

ََ ُ ممْم وقولممه: ولّن َمَراّنمما إلممى ّ ِ يقممول: ولن    مر عرمما ومرق برمما بعممب مواترمما إلممى ل ولّن الُوْسممِرفِي

ُِ الرّاِر يقول: وإن الوشرليَ باهلل الوتعبّيَ حمبوا   القت مة الرفمو  التمي حمّرا ل قت هما   مم  لىَما

لىماِ نار حهرم َرب مر عرا إلى ل. وبرمو الّللاي ق را فمي ْلمك قمال ل مل التأويمل َ مى اظمتال  

الوسرفيَ في  ّللاا الووضع  فقال بعتمهم:  مم سمفالو المبما  بغيمر حقهما. ْلمر ممَ مرهم في معرى 

 قال ْلك:

ـ حبثرا ابَ حويب  قال: حبثرا حُاا  ََ َربسة  ََ مموب بَ َبب المرحوَ  َمَ القاسمم 23409  

ُِ الراِر قال:  م السفالون البما  بغي ر بَ لبي بزة  ََ مجا ب  في قوله: وإن الُْوسرفيَ ُ ُم لىما

 حقها.

ََ ْ ُم    حبثراَ ّي بَ سهل  قال: حبثرا حجاق  ََ ابَ  ري   ََ مجا ب في قول ل ولّن الُوْسِرفي

ُِ الراِر قال:  م السفالون البما  بغير حقها.  لىما

حبثري مموب بَ َورو  قال: حبثرا لبو َاىم  قال: حبثرا َيسى وحبثري المار   قمال: حمبثرا    

ََ قمال: المسَ  قال: حبثرا و رقا   ويعا ََ ابمَ لبمي نجمي,  َمَ مجا مب  فمي قولمه: ولّن الُوْسمِرفي

 السفالون البما  بغير حقها   م لىماِ الرار.

ََ ُ مْم 23410   ـ حبثري يون   قال: لظبرنا ابَ و ب  قال: قال ابمَ زيمب  فمي قولمه: ولّن الُوْسمِرفِي

ُِ الراِر قال: سوا م ل مسرفيَ  فرَون ومَ مع  ه.لىما

 وقال آظرون:  م الوشرلون. ْلر مَ قال ْلك:  

  23411 ُِ ََ ُ مْم لىمَما ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  َمَ قتمااة  ولّن الُوْسمِرفي

 الرّاِر: لي الوشرلون.

 وقب بيّرا معرى اإلسرا  فيوا متى قَْبُل بوا فيه الُفاية مَ إَااته في  ّللاا الووضع.  

رنا في تأويل ْلك في  ّللاا الووضع ما اظترنا  ألن قائل  ّللاا القول لفرَون وقومه  إنوما وإنوا اظت  

قصب فرَون به لُفر   وما لان  ّم به مَ قتل موسى  ولان فرَون َاليما َاتيما فمي لفمر  سمفالا 

ل بما  التي لان ممّرما َ يه سفُها  ولّل ْلك مَ اإلسرا   ف ّللالك اظترنما مما اظترنما ممَ التأويمل 

 ي ْلك.ف

 45-44اآلية : 
ُُمـْم َولُفَمّوُض لَْممِرَي إِلَمى ّ ِ إِّن ّ َ بَِصميٌر  القول فـي تأويـل قولمه تعمالى:   }فََسمتّللَْاُلُروَن َمم  لَقُموُل لَ

.} ِِ ََْوَن ُسَوُ  اْلعّللَاَا َُـُرواْ َوَحاَأ بِ ِل فِْر  بِاْلِعبَاِا *  فَوقَا ُ ّ ُ َسيَُّاِ  َما َم

لى ْلر  مخبرا ََ قيل الو مَ مَ آل فرَون لفرَون وقومه: فستّللالرون ليهما القموا يقول تعا   

إْا َايرتم َقاِ ل قب حّل بُم  ولقيمتم مما لقيتومو  ىمبأ مما لقمول  وحقيقمة مما لظبمرلم بمه ممَ لن 

 الوسرفيَ  م لىماِ الرار  لوا:

قوله: فََستّللَْاُلُروَن مما لقُموُل  ـ حبثري يون   قال: لظبرنا ابَ و ب  قال: قال ابَ زيب  في23412  

ُُْم  فق ت له: لََوَْلك في ا َظرة؟ قال: نعم.  لَ
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وقوله: ولُفَّوُض لْمِري إلى ّ ِ يقول: ولس م لمري إلى ل  ول ع ه إليه ولتولل َ يه  فإنه الُمافي   

َْ تََوّلل َ يه. وبرمو الّللاي ق را في ْلك قال ل ل التأويل. ْلر مَ قال ْلك:  َم

ـ حبثرا مموب  قال: حبثرا لحوب  قال: حمبثرا لسمباط  َمَ السمبّي ولُفَمّوُض لْممِري إلمى ّ ِ 23413  

 قال: ل عل لمري إلى ل.

وقوله: إّن ّ َ بَِصيٌر بالِعباِا يقول: إن ل َمالم بمأمور َبماا   وممَ الوطيمع ممرهم  والعاىمي لمه    

   العقاِ.والوستمق  ويل الىواِ  والوستو ب َسيّى

َُُروا يقمول تعمالى ْلمر : فمبفع ل َمَ  مّللاا الوم مَ ممَ آل فرَمون    وقوله: فََوقا ُ ّ ُ َسيُّاِ  ما َم

بإيوانه وتصبيق رسوله موسى  مُمرو  مما لمان فرَمون يرمال بمه ل مل الخمال  َ يمه ممَ العمّللااِ 

 قال ْلك:والبال   فرجا  مره. وبرمو الّللاي ق را في ْلك قال ل ل التأويل. ْلر مَ 

َُمُروا قمال: 23414   ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  ََ قتااة  قوله: َسيُّا  مما َم

ولان قبطيا مَ قموا فرَمون  فرجما ممع موسمى  قمال: وْلمر لرما لنمه بميَ يمبي موسمى يومُمّللا يسمير 

إ  البممر؟ فيقمول ويقول: ليمَ لممر  يما نبمّي ل؟ فيقمول: لماممك  فيقمول لمه الوم مَ: و مل لممامي 

موسى:   ول ما َلّللاَبُت و  ُلّللابُت  ثم يسير ساَة ويقول: ليَ لمر  يما نبمّي ل؟ فيقمول: لماممك  

فيقول: و ل لمامي إ  البمر  فيقول:   ول ما لّللابت  و  لمّللابت  حتمى لتمى َ مى البممر فتمربه 

 بعصا   فانف ق اثري َشر طريقا  لُل سبط طريق.

َُرممي بمم ل وقولممه: َوحمما   ِِ يقممول: وحممل بمم ل فرَممون وو ممب َ مميهم و ممْوَن ُسمموُ  العَممّللاا ََ َأ بمم ِل فِْر

 فرَون في  ّللاا الووضع تبّاَه ول ل طاَته مَ قومه  لوا:

ـ حبثرا  مموب  قال: حبثرا لحوب  قال: حبثرا لسباط  ََ السبّي فمي قمول ل: َوحماَأ بم ِل 23415  

ِِ قال: قوا فر ََْوَن ُسوُ  العّللَاا  َون.فِْر

ِِ: ما سا  م مَ َّللااِ ل  وْلك نار  هرم.   َُري بقوله: ُسوُ  العّللَاَا  و

 46اآلية : 
ََةُ لَْاِظ ُمَواْ آلَ  ََِشيّا  َويَْوَا تَقُموُا الّسما ََ َْيَها ُغبُّوا  َو  القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }الرّاُر يُْعَرُضوَن 

.} ِِ ََْوَن لََهبّ اْلعّللَاَا  فِْر

ى ْلر  مبيرا ََ سو  العّللااِ الّللاي حّل بهم    األهمقيا  ممَ قموا فرَمون ْلمك المّللاي يقول تعال   

ََ َْيها إنهم لها   ُوا وغّرقهم ل  ُ ع ت لرواحهم في  حاأ بهم مَ سو  َّللااِ ل الرّاُر يُْعَرُضوَن 

ََِشيّا إلمى لن تقموا السما َة. ْلمر ل وا  طير سوا  فهي تعرض َ ى الرار لّل يوا مرتيَ ُغبُّوا َو

 مَ قال ْلك:

ـ حبثرا مموب بَ بشار  قال: حبثرا َبب الرحوَ  قال: حبثرا سفيان  َمَ لبمي قمي   َمَ 23416  

الهّللايل بَ هرحبيل  قال: لرواح آل فرَون في ل وا  طير سوا تغبو وتمروح َ مى الرمار  وْلمك 

 َرضها.

بّي  قمال: ب غرمي لن لرواح ـ حبثرا مموب  قال: حبثرا لحومب  قمال: حمبثرا لسمباط  َمَ السم23417  

 قوا فرَون في ل وا  طير سوا تعرض َ ى الرار غبّوا وَشيّا  حتى تقوا الساَة.

ـ حبثرا َبمب الُمريم بمَ لبمي َويمر  قمال: حمبثرا حوماا بمَ ممومب الفمزاري الب خمي  قمال: 23418  

احيمة الغمرِ سوعت األوزاَّي وسأله ر ل فقال: رحوك ل  رليرا طيورا تخرق مَ البمر تأظمّللا ن

بيتا  فو ا فو ا    يع م َبا ا إ  ل  فإْا لان العشّي ر ع مى ُها ُسْواا  قال: وفََطرتم إلمى ْلمك؟ 

قممالوا: نعممم  قممال: إن ت ممك الطيممور فممي حواىمم ها لرواح آل فرَممون يعرضممون َ ممى الرممار غممبّوا 

هما ممَ ال يمل ريماش وَشيّا  فتر ع إلى ولور ا وقب احترقت رياهها  وىار  سواا   فتربت َ ي

بي,  وتتراثر السوا  ثم تغبو  ويُعرضون َ ى الرار غبّوا وَشيّا  ثمم تر مع إلمى ولور ما  فمّللالك 

ِِ قمالوا: ولمانوا يقولمون:  ََْوَن لَهبّ العّللَاَا اَلْبُها في البنيا فإْا لان يوا القيامة  قال ل: لَْاِظ ُوا آَل فِْر

 إنهم سّت مُة للأ مقاتل.

ي يون   قال: لظبرنا ابَ و مب  قمال: ثرمي حرم مة  َمَ سم يوان بمَ حويمب  قمال: ـ حبثر23419  

ممرة  ُْ سمموعت مموممب بممَ لعممب القرمممى يقممول: لممي  فممي ا َظممرة ليممل و  نصممأ نهممار  وإنومما  ممو بُ
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ََِشيّا ولّللالك قال أل مل الجرمة لَهمْم  ََ َْيها َغبُّوا َو وَشّي  وْلك في القرآن في آل فرَون يُْعَرُضوَن 

ََِشيّا. رْزقُُهمْ  َرة  َو ُْ  فيها بُ

وقيل: َري بّللالك: لنهم يعرضون َ ى مرازلهم في الرمار تعمّللايبا لهمم غمبّوا وَشميّا. ْلمر ممَ قمال   

 ْلك:

ََ َْيهما ُغمبُّوا 23420   ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  َمَ قتمااة الرّماُر يُْعَرُضموَن 

َََشيّا قال: يُعرضون َ يها ىباحا وم سا   يقال لهم: يما آل فرَمون  مّللا  مرمازلُم  توبيخما ونقومة َو

 وىغارا لهم.

ـ حبثري مموب بَ َورو  قال: حبثرا لبمو َاىمم  قمال: حمبثرا َيسمى وحمبثري الممار   23421  

ََِشميّا  قال: حبثرا المسَ  قال: حبثرا ورقا    ويعا ََ ابَ لبي نجمي,  َمَ مجا مب  قولمه: ُغمبُّوا َو

 يا.قال: ما لانت البن

ولولى األقوال في ْلك بالصواِ لن يقال: إن ل لظبر لن آل فرَون يعرضون َ ى الرار غبّوا   

وَشيا. و ائز لن يُون ْلك العرض َ ى الرمار َ مى نممو مما ْلرنما  َمَ الهمّللايل وممَ قمال مىمل 

مما اّل  قوله  وإن يُون لوا قال قتااة  و  ظبر يو ب المجة بأن ْلك الوعرمّي بمه  فمال فمي ْلمك إ 

َ يه ما ر القرآن  و م لنهم يعرضون َ مى الرمار غمبّوا وَشميا  ولىمل الغمبّو والعشمّي مصماار 

  ع ت لوقاتا.

ولان بع, نمويي البصرة يقول في ْلك: إنوا  و مصبر  لوا تقمول: لتيتمه مالمما  ع مه مرفما   

موَمبك يموا و و مصبر. قال: ولمو ق مت: موَمبك غمبوة  لو موَمبك ممالا  فرفعتمه  لوما تقمول: 

الجوعة  لم يمسَ  ألن  ّللا  الوصاار وما لهبهها مَ نمو سمر   تجعمل إ  مرفما قمال: والكمر  

ل ه لي  بوتوَُ وقال نمويو الُوفة: لم يسوع في  ّللا  األوقا   وإن لانت مصماار  إ  التعريمب: 

َهْهٌر فرفع  وْلروا موَبك يوا موَبك ىباح ورواح  لوا قال  ّل ثراؤ : ُغبُّو ا َهُهٌر َوَرَواُحها 

لنهم سوعوا: إنوا الطي سان ههران  قالوا: ولم يسوع في األوقا  الرُرا  إ  الرفع إ  قولهم: إنوما 

سخاؤك لحيانا  وقالوا: إنوا  از ْلك ألنه بوعرى: إنوا سخاؤك الميَ بعمب المميَ  ف وما لمان تأوي مه 

 اإلضافة نصب.

ََةُ لَ    ِِ اظت فمت القمرا  فمي قمرا ة ْلمك فقرلتمه وقوله: َويَْوَا تَقُوُا الّسا مْوَن لَهمبّ العَمّللاَا ََ ْاِظ ُموا آَل فِْر

مْوَن  ََ ََةُ لَْاِظ ُموا آَل فِْر َامة قّرا  ل ل المجاز والعراأ سو  َاىم ولبي َورو َويَمْوَا تَقُموُا الّسما

لمّللالك   بفت, األلأ مَ لاظ وا في الوىمل والقطمع بوعرمى: األممر بإاظمالهم الرمار. وإْا قُمر   ْلمك

ََةُ لَْاِظ ُموا»لان ا َل نصبا بوقوع لاظ وا َ يه  وقرل ْلك َاىمم ولبمو َومرو:  « َويَمْوَا تَقُموُا الّسما

يوىل األلأ وسقوطها في الوىل مَ ال فظ  وبتوها إْا ابتب   بعب الوقمأ َ مى السماَة  وممَ 

قرا تمه: ااظ مو يما آل  قرل ْلك لّللالك  لان ا َل َ مى قرا تمه نصمبا بالرمبا   ألن معرمى الُمالا َ مى

 فرَون لهبّ العّللااِ.

والصواِ مَ القول في ْلك َربي لن يقال إنهوا قرا تان معروفتان متقاربتا الوعرى قب قرل بُمل   

واحممبة مرهومما  واَممة مممَ القممّرا   فبأيتهومما قممرل القممار   فوصمميب. فوعرممى الُممالا إْن: ويمموا تقمموا 

ن لهبّ العّللااِ  فهّللاا َ ى قرا ة مَ وىمل األلمأ ممَ الساَة يقال  َل فرَون: ااظ وا يا آل فرَو

ااظ وا ولم يقطع  ومعرا  َ مى القمرا ة األظمر   ويموا تقموا السماَة يقمول ل لوالئُتمه لَْاِظ ُموا آَل 

.ِِ ََْوَن لَهبّ العّللَاَا  فِْر

 48-47اآلية : 
ْْ يَتََم ّ وَن فِي الرّـاِر فَيَقُمولُ  مـبَُرَواْ إِنّما ُلرّما  القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َوإِ ُْ ََ اْستَ الّتمعَفَاُ  ِل ّمّللِاي

بَُرَواْ إِنّا ُلّل فِيَه  إِّن ّ َ  ُْ ََ اْستَ ََ الرّاِر *  قَاَل الّللِّاي ََرّا نَِصيبا  ّم ُُْم تَبَعا  فََهْل لَنتُم ّمْغرُوَن  ََ لَ َم بَْي َُ  قَْب َح

 اْلِعبَاِا {.

ُِ لَمبَ  الَمرماِ ِر يقول تعالى ْلر  لربيه مموب ى ى ل     ِْ القُ ُو َ يه وس م: َولْنّللِاْرُ م يَْوَا ا َِزفَِة إ

ْْ يَتَماّ وَن في الرّاِر يقول: وإْ يتخاىموون فمي الرمار. وَرمي بمّللالك: إْ يتخاىمم المّللايَ  ََ  وإ لاِمِوي

لمر رسول ل ى ى ل َ يه وس م بإنمّللاار م ممَ مشمرلي قوممه فمي الرمار  فيقمول التمعفا  ممرهم 

ُُْم تَبَعا تقول لرؤسائهم الّللايَ اتبعو م َ ى التاللة: إنا لرا  و م الوتبعون َ ى الشرك باهلل إنّا ُلرّا لَ
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ََرّا نَِصيبا ِممَ الرّماِر يعرمون حكما فتخففمو   لُم في البنيا تبعا َ ى الُفر باهلل فََهْل لْنتُْم مْغرُوَن اليوا 

ُم لتيرما  لمو  لنمتم لُرما فمي المبنيا مم مريَ  ف مم َرا  فقب لرا نسارع في ممبتُم فمي المبنيا  وممَ قمب 

يصبرا اليوا  مّللاا المبال  والتبمع يُمون واحمبا و واَمة فمي قمول بعم, نممويي البصمرة  وفمي قمول 

بع, نمويي الُوفة  وع   واحب له  ألنه لالوصبر. قال: وإن هُت لان واحبة تابع  فيُون مىل 

 ظائل وظول  وغائب وغيب.

في ْلك َربي لنه  وع واحب  تابع  وقب يجوز لن يُون واحبا فيُون  وعه والصواِ مَ القول   

لتباع. فأ ابهم الوتبوَون بوا لظبر ل َرهم قال الّللايَ اسمتُبروا  و مم الرؤسما  الوتبوَمون َ مى 

ََُم التاللة في البنيا: إنا ليها القوا ولنتم ل را في  ّللا  الرار مخ بون    ظالص لرا مرها إّن ّ َ قَْب حَ 

ََ الِعباِا بفصل قتائه  فأسَُ ل ل الجرمة الجرمة  ول مل الرمار الرمار  فمال نممَ موما نممَ فيمه ممَ  بَي

البال  ظار ون  و   م موا فيه ممَ الرعميم مرتق مون ورفمع قولمه ُلمّل بقولمه فِيهما ولمم يرصمب َ مى 

 الرعت.

ة يقول: إْا لم يتأ وقب اظت أ في  واز الرصب في ْلك في الُالا. ولان بع, نمويي البصر  

لم يجز ا تباع. ولان بع, نمويي الُوفة يقول: ْلك  ائز في المّللا  وغيمر الممّللا   ألن « للّ »

لسوا  ا إْا ُحّللافت التفي بها مرها. وقب بيّرا الصواِ مَ القول في ْلك فيوا متمى بوما لغرمى َمَ 

 إَااته.

 50-49اآلية : 
ََ القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َوقَاَل الّ  ََرّا يَْوما  ّم ُُْم يَُخفّْأ  َُواْ َربّ ََ فِي الرّاِر ِلَخَزنَِة َ َهرَّم اْا ّللِاي

ما ُ  ََ َُواْ َوَمما اُ ُُْم بِاْلبَيّرَاِ  قَالُواْ بَ َمَى قَمالُواْ فَماْا ُُْم ُرُس ُ ِِ *  قَالَُواْ لََولَْم تَُك تَأْتِي ََ إِ ّ فِمي  اْلعّللَاَا مافِِري َُ اْل

 َضالٍَل {.

لى ْلر : وقال ل ل  هرم لخزنتها وقّوامها  استغاثة بهم مَ َكيم ما  م فيه مَ البال   يقول تعا   

ََرّا يَْوما واحبا  يعري قبر يموا واحمب ممَ  ُُْم لَرا يَُخفّْأ  َُوا َربّ ور ا  لن يجبوا مَ َرب م فر ا اْا

ِِ الّللاي نمَ فيه. وإنوا ق را: معرى ْلك: قبر يوا مَ ََ العّللَاَا لياا البنيا  ألن ا َظرة يوا  لياا البنيا ِم

   ليل فيه  فيقال: ظفأ َرهم يوما واحبا.

ُُْم بالبَيّراِ  يقول تعالى ْلمر : قالمت ظزنمة  همرم لهمم: لو لمم تمك    ُُْم ُرُس ُ وقوله: قالُوا لَولَْم تَُك تَأْتِي

وتتبمرؤوا موما  تأتيُم في البنيا رس ُم بالبيرا  مَ المجم  َ مى توحيمب ل  فتوحمبو  وت مرموا بمه 

 اونه مَ ا َلهة؟ قالوا: ب ى  قب لتترا رس را بّللالك.

َُوا يقممول  ممّل ثرمماؤ : قالممت الخزنممة لهممم: فممااَوا إْن ربُممم الممّللاي لتممتُم الرسممل    وقولممه: قممالُوا فمماْا

 بالبَا  إلى اإليوان به.

ََ إ ّ فِي َضالٍل يقول: قب اَوا وما اَاؤ م إ    في ضالل  ألنه اَا     وقوله: َوما اَُاُ  الُافِِري

َُ ُّووَن.  يرفعهم  و  يستجاِ لهم  بل يقال لهم: اْظَسُُوا فِيَها َو  تُ

 52-51اآلية : 
ََ آَمرُواْ فِي اْلَميَاةِ البّْنيَا َويَْوَا يَقُوُا األْهم َهااُ القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }إِنّا لَرَرُصُر ُرُس َرَا َوالّللِّاي

ََ َمْعّللِاَرتُُهْم َولَُهُم اْل ّْعرَةُ َولَُهْم ُسَوُ  البّاِر {.*  يَْوَا  َ يَ   رفَُع الّكاِلِوي

ََ آَمرُوا فِمي الَميماةِ المبّْنيا وقمب َ ورما لن ممرهم ممَ     يقول القائل: وما معرى: إنّا لَرَْرُصُر ُرُس َرا َوالّللِّاي

هم ممَ  مّم بقت مه قوممه  فُمان قت ه لَباؤ   ومىّ موا بمه  لشمعيا  ويميمى بمَ زلريما ولهمبا هوا  وممر

لحسَ لحواله لن يخ ص مرهم حتى فارقهم نا يا برفسه  لإبرا يم الّللاي  ا ر إلى الشاا مَ لرضه 

مفارقمما لقومممه  وَيسممى الممّللاي رفممع إلممى السمموا  إْ لراا قومممه قت ممه  فممأيَ الرصممرة التممي لظبرنمما لنممه 

ؤ  قب نالهم مَ قومهم ما قب َ وت  وما يرصر ا رس ه  والو مريَ به في المياة البنيا  و     لنبيا

ََ آَمرُوا فِمي الَميماةِ المبّْنيا  نصروا َ ى مَ نالهم بوا نالهم به؟ قيل: إن لقوله: إنّا لَرَْرُصُر ُرُس َرا َوالّللِّاي

و هيَ لال وا ىمي, معرا . لحب وا لن يُمون معرما : إنما لررصمر رسم را والمّللايَ آمرموا فمي الميماة 

 م َ ى مَ لّللاّبرا وإمفارنا بهم  حتى يقهرو م غ بة  ويّللالو م بالكفر ْلة  لالّللاي البنيا إما بإَالئرا

فعل مَ ْلك بباوا وس يوان  فأَطا وا ممَ الو ُمك والسم طان مما قهمرا بمه لمل لمافر  ولالمّللاي فعمل 
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بوموب ى ى ل َ يه وس م بإمهار  َ ى مَ لّللاّبه ممَ قوممه  وإمما بانتقامرما مومَ حمااّ م وهماقهم 

وإنجا  الرسل موَ لّللاّبهم وَمااا م  لالمّللاي فعمل تعمالى ْلمر  برموح وقوممه  ممَ تغريمق  بإ اللهم

قومه وإنجائه مرهم  ولالّللاي فعل بووسمى وفرَمون وقوممه  إْ ل  ُهمم غرقما  ونجمى موسمى وممَ 

آمَ به مَ بري إسرائيل وغيمر م ونممو ْلمك  لو بانتقامرما فمي الميماة المبنيا ممَ مُمّللاّبيهم بعمب وفماة 

بعب مه ُهم  مالّللاي فع را مَ نصرترا هعيا  بعب مه ُه  بتس يطرا َ مى قت مه َممَ سم ّطرا رسولرا مَ 

حتى انتصرنا بهم مَ قت ته  ولفع را بقت ة يميى  مَ تس يطرا بخترصر َ يهم حتى انتصرنا به ممَ 

قت ه له ولانتصارنا لعيسى مَ مريبي قت ه بالروا حتى ل  ُرا م بهم  فهمّللاا لحمب و هيمه. وقمب لمان 

 بع, ل ل التأويل يو ه معرى ْلك إلى  ّللاا الو ه. ْلر مَ قال ْلك:

ـ حبثرا مموب بَ المسيَ  قال: حبثرا لحومب بمَ الفتمل  قمال: حمبثرا لسمباط  َمَ السمبّي 23422  

ََ آَمرُموا فِمي الَميماةِ المبّْنيا قمب لانمت األنبيما  والو مرمون يقت مون  فمي قول ل: إنّا لَرَْرُصُر ُرُس َرا َوالّللِّاي

البنيا و م مرصورون  وْلك لن ت ك األمة التي تفعل ْلك باألنبيا  والو مريَ   تّللا ب حتى يبعث 

 ل قوما فيرتصر بهم ألولُك الّللايَ قت وا مرهم.

والو ه ا َظر: لن يُون  ّللاا الُالا َ ى و ه الخبر ََ الجويع مَ الرسمل والوم مريَ  والومراا   

: إنا لررصر رسولرا مموبا ىم ى ل َ يمه وسم م والمّللايَ آمرموا بمه واحب  فيُون تأويل الُالا حيرُّللا

في المياة البنيا  ويموا يقموا األهمهاا  لوما بيّرما فيوما متمى لن العمرِ تخمرق الخبمر ب فمظ الجويمع  

 والوراا واحب إْا لم ترصب ل خبر هخصا بعيره.

َا   يَْرفَُع الّكاِلِويَ َمْعّللِاَرتُُهْم فقرل ْلك َامة واظت فت القّرا  في قرا ة قوله: َويَْوَا يَقُوُا األْههااُ يَوْ   

قّرا  الوبيرة والُوفة َويَْوَا يَقُوُا باليا . ويرفع ليتا باليا   وقرل ْلك بع, ل ل مُمة وبعم, قمّرا  

 بالتا .« تَْرفَعُ »بالتا   و « تَقُواُ »البصرة: 

واحممب  فبأيتهومما قممرل القممار   والصممواِ مممَ القممول فممي ْلممك لنهومما قرا تممان معروفتممان بوعرممى   

 فوصيب.

َُرمي    وقب بيّرا فيوا متى لن العرِ تمّللالر فعمل الر مل وت نمث إْا تقمبا بوما لغرمى َمَ إَااتمه. و

بقوله: َويَْوَا يَقُوُا األْههااُ يوا يقوا األههاا ممَ الوالئُمة واألنبيما  والوم مريَ َ مى األممم الوُّللابمة 

رسا   ربهم  ولن األمم لّللاّبتهم. واألههاا:  وع ههيب  لوما رس ها بالشهااة بأن الرسل قب ب غتهم 

 األهرا :  وع هريأ. وبرمو الّللاي ق را في ْلك قال ل ل التأويل. ْلر مَ قال ْلك:

ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  ََ قتااة ويَْوَا يَقُوُا األْههااُ مَ مالئُمة 23423  

 ه.ل ولنبيائه  والو مريَ ب

ـ حبثرا مموب  قال: حبثرا لحوب  قال: حبثرا لسمباط  َمَ السمبّي ويَمْوَا يَقُموُا األْهمهااُ يموا 23424  

 القيامة.

ـ حبثرا ابَ بشار  قال: حبثرا م مل  قال: حبثرا سمفيان  َمَ األَومش  َمَ مجا مب  فمي 23425  

 قول ل: ويَْوَا يَقُوُا األْههااُ قال الوالئُة.

ََ َمْعّللِارتُُهْم يقول تعالى ْلر : ْلك يوا   يرفع ل ل الشرك اَتّللاار م ألنهم وقوله:   يَ    ْرفَُع الّكاِلِوي

  يعتّللارون إن اَتّللاروا إ  بباطل  وْلك لن ل قب لَّللار إليهم في البنيا  وتابع َ ميهم المجم  فيهما 

.فال حجة لهم في ا َظرة إ  ا َتصاا بالُّللاِ بأن يقولوا: وّ ِ َربّرا  ََ  ما ُلرّا ُمْشِرِلي

وقوله: َولَُهُم ال ّْعرَةُ يقول: ول كالويَ ال عرة  و ي البُعب مَ رحوة ل َولَُهْم ُسوُ  البّاِر يقول: ولهم   

 مع ال عرة مَ ل هّر ما في البار ا َظرة  و و العّللااِ األليم.

 55-53اآلية : 
َِ *  ُ مب   القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َولَقَمْب آتَْيرَم تَما ُِ ا ُموَسمى اْلُهمبََ  َولَْوَرثْرَما بَرِمَي إِْسمَرائِيَل اْل

ممبَ ّ ِ َحممّق َواْستَْغِفممـْر ِلممّللاَنبَِك َوَسممبّْ, بَِمْوممِب َربّممَك بِاْلعَ  َْ ِِ *  فَاْىممبِْر إِّن َو ْلممَرَ   ُْوِلممي األْلبَمما ِْ ِشممّي َو

َُاِر {.  َواإِلْب

ا ُموَسى البيمان ل ممّق المّللاي بعىرما  بمه لوما آتيرما ْلمك ممومبا فُمّللاِّ بمه يقول تعالى ْلر  َولَقَْب آتَْيرَ   

َِ يقول: ولورثرا بري إسمرائيل  تا ُِ فرَون وقومه  لوا لّللاّبت قريش مموبا َولْوَرثْرَا بِري إْسرائِيَل ال
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التمموراة  فع ّورا وو مما  ولنزلرمما إلمميهم ُ ممب   يعرممي بيانمما ألمممر ايممرهم  وممما للزمرمما م مممَ فرائتممها  

ِِ يقول: وتّللاليرا مرا أل ل المجا والعقول مرهم بها.وَ  ْلَر  ألُولي األْلبا ِْ 

بَ ّ ِ َحّق يقمول تعمالى ْلمر  لربيمه ممومب ىم ى ل َ يمه وسم م: فاىمبر يما    َْ وقوله: فاْىبْر إّن َو

  مموب ألمر ربك  وانفّللا لوا لرس ك به مَ الرسالة  وب ّغ قومك ومَ لُمر  بإبالغمه مما لنمزل إليمك

وليقَ بمقيقة وَب ل الّللاي وَبك مَ نصمرتك  ونصمرة ممَ ىمبّقك وآممَ بمك  َ مى ممَ لمّللاّبك  

ولنُر ما  ُته به مَ َرب ربك  وإن وَب ل حّق   ظ أ له و و مرجز له واْستَْغِفْر ِلمّللاَْنبَِك يقمول: 

لربمك بِاْلعَِشمّي  وس ه غفران ْنوبك وَفمو  لمك َرمه َوَسمبّْ, بَِمْومِب َربّمَك يقمول: وىمّل بالشمُر مرمك

َُاِر وْلك مَ ط وع الفجمر الىماني إلمى ط موع الشمو . وقمب  وْلك مَ زوال الشو  إلى ال يل َواإلْب

و ممه قمموا اإلبُممار إلممى لنممه مممَ ط مموع الشممو  إلممى ارتفمماع التمممى  وظممروق وقممت التمممى  

 والوعرو  َرب العرِ القول األّول.

ا  غير حسمَ اظولهما فيمه َ مى العشمّي  والبما  واظت أ ل ل العربية في و ه َطأ اإلبُار والب  

تمسَ فيه  فقال بع, نمويي البصرة: معرى ْلك: وسب, بموب ربك بالعشّي وفي اإلبُمار. وقمال: 

قب يقال: بالبار زيب  يراا: في البار زيب  وقال غير : إنوا قيل ْلمك لمّللالك  ألن معرمى الُمالا: ىمل 

 إاظال البا  في واحب فيهوا.بالموب بهّللايَ الوقتيَ وفي  ّللايَ الوقتيَ  ف

 56اآلية : 
ََ يَُجمماِالُوَن فِممَي آيَمماِ  ّ ِ بِغَْيممِر ُسممْ َطاٍن لَتَمماُ ْم إِن فِممي  القممول فممـي تأويممـل قولممه تعممالى:   }إِّن الّممّللِاي

 .ُىبُوِرِ ْم إِ ّ ِلْبٌر ّمـا ُ م بِبَاِلِغيِه فَاْستَِعّللْا بِالِّلِ إِنّـهُ ُ َو الّسِويُع اْلبَِصيُر {

يقول تعالى ْلر : إن الّللايَ يخاىوونك يا مموب فيوا لتيتهم بمه ممَ َرمب ربمك ممَ ا َيما  بغيمر    

سمم طان لتمما م يقممول: بغيممر حجممة  مما تهم مممَ َرممب ل بوخاىمموتك فيهمما إْن فِممي ُىممبُورِ ْم إ ّ ِلْبممٌر 

هم بمه حسمبا يقول: ما في ىبور م إ  لبر يتُبرون مَ ل  ه ََ اتباَك  وقبول الممّق المّللاي لتيمت

مرهم َ ى الفتل الّللاي آتاك ل  والُرامة التي للرممك بهما ممَ الربمّوة مما ُ مْم بِباِلِغيمِه يقمول: المّللاي 

حسبوك َ يه لمر ليسوا بُوبرليه و  نائ يه  ألن ْلك فتل ل ي تيه مَ يشا   ولي  باألمر الّللاي 

ا  مم ببمالغي ت مك العكومة ألن ل يبرك باألمانّي وقب قيل: إن معرا : إن في ىبور م إ  َكومة مم

 مّللالّهم. ْلر مَ قال ْلك:

ـ حبثري مموب بَ َورو  قال: ثري لبو َاىم  قال: حبثرا َيسى وحبثري المار   قال: 23426  

حبثرا المسَ  قال: حبثرا ورقا    ويعا ََ ابَ لبي نجي,  ََ مجا ب  قوله: إّن فِي ُىبُوِرِ ْم إ ّ 

 ِلْبٌر قال: َكوة.

ََ يُجمماِالُوَن فِممي آيمماِ  ّ ِ بغَْيممِر ُسممْ طاٍن لتمماُ ْم قممال: ل ممل وبر مممو الممّللاي ق رمما فممي تأويممل قولممه: إّن الّممّللِاي

 التأويل. ْلر مَ قال ْلك:

ََ يُجماِالُوَن فِمي 23427   ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  ََ قتااة  قولمه: إّن الّمّللِاي

 لتاُ ْم لم يأتهم بّللااك س طان. آياِ  ّ ِ بغَْيِر ُسْ طانٍ 

وقوله: فاْستَِعّللْا بمالِّلِ إنّمهُ ُ مَو الّسمِويُع البَِصميُر يقمول تعمالى ْلمر : فاسمتجر بماهلل يما ممومب ممَ همّر   

     الّللايَ يجاالون في آيا  ل بغير س طان  ومَ الُبر لن يعرض في ق بك مره همي  إنّمهُ ُ مَو 

  و السويع لوا يقول      الوجاالون في آيا  ل وغير م ممَ قمول الّسِويُع البَِصيُر يقول: إن ل

 البصير بوا تعو ه  وارحهم    يخفى َ يه هي  مَ ْلك.

 57اآلية : 
َّ لَْلمـىََر  ُِ َْ َظْ مِق الرّماِ  َولَمـَ القول فـي تأويـل قولمه تعمالى:    }لََخْ مُق الّسمَواَواِ  َواألْرِض لَْلمـبَُر ِمم

 ْع َُووَن {.الرّاِ   َ يَ 

يقول تعالى ْلر :  بتباُع السووا  واألرض وإنشاؤ ا مَ غير هي  لَكم ليها الرما  َرمبلم    

إن لرمتم مسمتعكوي ظ مق الرما   وإنشمائهم ممَ غيمر همي  ممَ ظ مق الرما   ولُمَ للىمر الرما    

 يع وون لن ظ ق  ويع ْلك  يَ َ ى ل.

 58اآلية : 
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ََِو ُمواْ الّصماِلَماِ     القول فـي تأويـل قوله تعالى: ََ آَمرُمواْ َو ـَوَى َواْلبَِصميُر َوالّمّللِاي َْ }َوَما يَْستَِوي األ

 َو َ اْلُوِسَيُ  قَِ يـال  ّما تَتّللَاَّلُروَن {.

وممما يسممتوي األَوممى الممّللاي   يبصممر همميُا  و ممو مىممل الُممافر الممّللاي   يتأمممل حجمم  ل بعيريممه     

تمه وقُبرتمه َ مى ظ مق مما هما  ممَ همي   ويم مَ بمه ويصمبّأ. فيتببر ا ويعتبر بهما  فميع م وحباني

والبصير الّللاي ير  بعيريه ما هخص لهوا ويبصمر   وْلمك َمىمل ل وم مَ المّللاي يمر  بعيريمه حجم  

ُّر فيها ويتعظ  ويع م ما الت َ يه مَ توحيب ىانعه  وَكيم سم طانه وقُبرتمه َ مى ظ مق  ل  فيتف

ََِو موا الَصمالماِ  يقمول ما يشا  يقول  ّل ثراؤ : لّللالك   يست ََ آَمرُموا َو وي الُافر والوم مَ. والّمّللِاي

 ّل ثراؤ : و  يستوي ليتا لّللالك الو مرمون بماهلل ورسموله  الوطيعمون لمربهم  و  الوسمي   و مو 

الُافر بربه  العاىي له  الوخالأ لمر  قَِ يال  ما تَتّللَاَّلُروَن يقول  ّل ثرماؤ : ق ميال  مما تتمّللالرون ليهما 

حج  ل  فتعتبرون وتتعكون يقول: لو تّللالرتم آياتمه واَتبمرتم  لعمرفتم ظطمأ مما لنمتم َ يمه  الرا 

مقيوون مَ إنُارلم قبرة ل َ ى إحيائه مَ فري مَ ظ قمه ممَ بعمب الفرما   وإَمااتهم لميماتهم ممَ 

 بعب وفاتهم  وَ وتم قب, هرلُم مَ تشرلون في َبااة ربُم.

لممه: تَتَممّللاَّلُروَن فقممرل  ْلممك َامممة قممّرا  ل ممل الوبيرممة والبصممرة: واظت فممت القممّرا  فممي قممرا ة قو  

باليمما  َ ممى و ممه الخبممر  وقرلتممه َامممة قممّرا  الُوفممة: تَتَممّللاُّلُروَن بالتمما  َ ممى و ممه « يَتَممّللاَّلُرونَ »

 الخطاِ  والقول في ْلك لن القرا ة بهوا ىواِ.

 

 60-59اآلية : 
 ََ َّ لَْلىَمَر الرّماِ   َ يُْ ِمرُموَن *  القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }إِّن الّسما ُِ ةَ  َتِيَمـةٌ  ّ َرْيمَب فِيَهما َولَمـَ

 ََ بَااَتِي َسيَْبُظ ُوَن َ َهرَّم اَاِظِري َِ  َْ ََ بُِروَن  ُْ ََ يَْستَ ُُْم إِّن الّللِّاي َُونَِي لَْستَِجْب لَ ُُـْم اْا   {.َوقَاَل َربّ

هما الوموتى ل ىمواِ والعقماِ لجائيمة ليهما الرما    يقول تعالى ْلر : إن الساَة التي يميي ل في   

هّك في مجيُها يقول: فأيقروا بوجيُها  ولنُم مبعوثون مَ بعب مواتُم  ومجازون بأَوالُم  فتوبوا 

َّ لْلىََر الرّاِ    يُوْ ِمرُوَن يقول: ولَُ للىر قريش   يصبّقون بوجيُها. ُِ  إلى ربُم َولَ

ُُُم ااْ    ُُْم يقول تعالى ْلر : ويقول ربُم ليها الرا  لُمم ااَموني: وقوله: َوقاَل َربّ َُونِي لَْستَِجيْب لَ
يقممول: اَبممبوني ولظ صمموا لممي العبممااة اون مممَ تعبممبون مممَ اون األوثممان واألىممراا وغيممر ْلممك 

ُُْم يقول: لُِ ْب اَا لم فأَفو َرُم ولرحوُم. وبرمو الّللاي ق را في ْلك قال ل مل التأويمل.  لْستَِجْب لَ

 ر مَ قال ْلك:ْل

ـ حبثري َ ّي  قال: حبثرا َبب ل  قال: ثرمي معاويمة  َمَ َ مّي  َمَ ابمَ َبما   قولمه: 23428  

ُُْم يقول: وّحبوني لغفر لُم. َُونِي لَْستَِجْب لَ  اْا

ـ حبثرا َورو بَ َ ّي  قال: حبثرا َبب ل بمَ ااوا  َمَ األَومش  َمَ زّر  َمَ يَُسمْيع 23429  

«. البَّاُ  ُ َو الِعبااَةُ »عوان بَ بشير  قال: قال رسول ل ى ى ل َ يه وس م: المترمي  ََ الر

 َْ م ََ بُِروَن  ُْ ََ يَْسمتَ ُُمْم إّن الّمّللِاي َُمونِي لَْسمتَِجْب لَ ُُمُم اْا وقرل رسول ل ى ى ل َ يه وسم م: َوقَماَل َربّ

بااَتِي. َِ 

حبثرا سفيان  ََ مرصمور  واألَومش َمَ  حبثرا مموب بَ بشار  قال: حبثرا َبب الرحوَ  قال:   

زّر  ََ يَُسْيع المترمي  ََ الرعوان بَ بشير  قمال: سموعت الربمّي ىم ى ل َ يمه وسم م يقمول: 

ُُْم... ا َية» َُونِي لَْستَِجْب لَ ُُُم اْا  «.البَّاُ  ُ َو الِعبااَةُ  وقال َربّ

: حمبثرا همعبة  َمَ مرصمور  َمَ زّر  حبثرا مموب بَ الوىرى  قال: حبثرا مموب بمَ  عفمر  قمال   

َمَ يَُسمْيع قمال لبمو موسمى:  ُمّللاا قمال ُغرممبَر  َمَ سمعيب  َمَ مرصمور  َمَ زّر  َمَ يَُسمْيع  َممَ 

َُوني « إّن البَّاُ  ُ َو الِعبااَةُ »الرعوان بَ بشير قال: قال الربّي ى ى ل َ يه وس م:  ُُُم اْا َوقال َربّ

ُُْم.  لَْستَِجْب لَ

لوىرى  قال: حبثرا َبب الرحوَ بَ مهبي  قال: حبثرا همعبة  َمَ مرصمور  َمَ زّر  حبثرا ابَ ا   

 ََ يَُسْيع ََ الرعوان بَ بشير  ََ الربّي ى ى ل َ يه وس م بوى ه.

حبثرا المسَ بَ َرفة  قال: حبثرا يوسأ بَ العر  البا  ي  َمَ المسمَ بمَ لبمي  عفمر  َمَ    

َ الرعوان بَ بشير  قال: قال رسول ل ىم ى ل َ يمه مموب بَ حجااة  ََ يسيع المترمي  َ
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بااَتِي اَُائي»وس م:  َِ بُِروَن « إّن  ُْ ََ يَْسمتَ ُُْم إّن الّمّللِاي َُوني لَْستَِجْب لَ ُُُم اْا ثُم تال  ّللا  ا َية: َوقال َربّ

بااَتِي قال:  َِ َْ اَُائي»َََ  ََ.» 

حبثرا َوارة  ََ ثابت  قال: قالت ألن : ـ حبثرا َ ّي بَ سهل  قال: حبثرا م مل  قال: 23430  

 يا لبا حوزة لب غك لن البَا  نصأ العبااة؟ قال:    بل  و العبااة ل ها.

حبثرا مموب  قال: حبثرا لحوب  قال: حبثرا لسمباط  َمَ السمبّي  قمال: لظبرنما مرصمور  َمَ زر     

المبَّاُ  » َ يمه وسم م: ََ يسيع المترمي  ََ الرعوان بَ بشير  قمال: قمال رسمول ل ىم ى ل

بااَتِي َِ  َََ بُِروَن  ُْ ََ يَْستَ ُُْم إّن الّللِّاي َُوني لَْستَِجْب لَ ُُُم اْا  «.ُ َو العبااَةُ  ثم قرل  ّللا  ا َية َوقال َربّ

ـمم حممبثري يعقمموِ بممَ إبممرا يم  قممال: حممبثرا  اهممم بممَ القاسممم  َممَ األهممجعي  قممال: قيممل 23431  

 الّللانوِ  و البَا . لسفيان: ااع ل  قال: إن ترك

بااَتِي يقول: إن المّللايَ يتعكومون َمَ إفمرااي بالعبمااة  وإفمراا    َِ  َََ بُِروَن  ُْ ََ يَْستَ وقوله: إّن الّللِّاي

ََ بوعرى: ىاغريَ. وقب ال را فيوا متى قبل َ ى معرى المبظر  األلو ة لي َسيَْبُظ ُوَن َ َهرَّم ااِظِري

 بوا لغرى ََ إَااته في  ّللاا الووضع.

بااَتِي: إن المّللايَ يسمتُبرون َمَ اَمائي. ْلمر وق   َِ  َََ بُِروَن  ُْ ََ يَْستَ ب قيل: إن معرى قوله إّن الّللِّاي

 مَ قال ْلك:

ـ حبثرا مموب بَ المسيَ  قال: حبثرا لحوب بَ الوفتل  قمال: حمبثرا لسمباط  َمَ السمبّي 23432  

بااَتِي قال: ََ اَائي. َِ  َََ بُِروَن  ُْ ََ يَْستَ  إّن الّللِّاي

ََ قال: ىاغريَ.23433    ـ حبثرا مموب  قال: حبثرا لحوب  قال: حبثرا لسباط  ََ السبّي ااِظِري

 61اآلية : 
ُُرُواْ فِيِه َوالرَّهمـاَر ُمْبِصمـرا  إِّن ّ َ  ُُُم ال ّْيَل ِلتَْس لَمّللاُو القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }ّ ُ الّللِّاي َ عََل لَ

 ُِ َ ََ َى الرّاِ  َولَـ ُُُروَن {.فَْتٍل   َّ لَْلـىََر الرّاِ   َ يَْش

يقول تعالى ْلر : ل الّللاي   تصم , األلو مة إ  لمه  و  تربغمي العبمااة لغيمر   المّللاي ىمفته لنمه    

 عممل لُممم ليهمما الرمما  ال يممل سممُرا لتسممُروا فيممه  فتهممبؤوا مممَ التصممرّ  وا ضممطراِ ل وعمماش  

الرّهماَر ُمْبِصمرا يقمول: و عمل الرهمار مبصمرا ممَ واألسباِ التي لرتم تتصرفون فيها في نهارلم و

اضطرِ فيه لوعاهه  وط ب حا اته  نعوة مره بّللالك َ يُم إّن ّ َ لّللَاُو فَْتِل َ ى الرّاِ  يقول: إن 

ُُُروَن يقول: ولَُ  َّ لْلىََر الرّاِ    يَْش ُِ ل لوتفتل َ يُم ليها الرا  بوا   لأ  له مَ الفتل َولَ

ُرونه بالطاَة له  وإظالص األلو ة والعبااة له  و  يب تقبمت له َرب  استو ب بها للىر م   يش

 مره الشُر َ يها.

 

 63-62اآلية : 
ُُموَن  ُُْم َظماِلُق ُلمـّل َهمْيٍ   ّ إِلَمـَهَ إِ ّ ُ مَو فَمأَنَّى تُْ فَ ُُمـُم ّ ُ َربّمـ *  القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َِْل

ََ َلانُواْ بِ يَاِ  ّ ِ يَْجَمبُوَن {.َلّللاَِلَك يُْ فَُك   الّللِّاي

يقول تعالى ْلر : الّللاي فعل  ّللا  األفعال  ولنعم َ يُم  ّللا  الرعم ليها الرا   ل مالُُم ومصم ,    

لمورلم  و و ظالقُم وظالق لّل هي    إلَهَ إ ّ ُ َو يقول:   معبوا تصم , لمه العبمااة غيمر   فَمأَنّى 

ُُوَن يقو  ل: فأّي و ه تأظّللاون  وإلى ليَ تّللا بون َره  فتعببون سوا ؟.تُوْ فَ

ََ لانُوا ب ياِ  ّ ِ يَْجَمبُوَن يقمول: لمّللا ابُم َرمه ليهما القموا  وانصمرافُم    وقوله: َلّللاَِلَك يُوْ فَُك الّللِّاي

ََ المّق إلى الباطل  والرهب إلى التالل  ْ ب َره الّللايَ لمانوا ممَ قمب ُم ممَ األممم ب يما  ل  

يعرممي: بمجمم  ل ولالتممه يُممّللاّبون فممال ي مرممون يقممول: فسمم ُتم لنممتم معشممر قممريش مسمم ُهم  ورلبممتم 

 ممجتهم في التالل.

 65-64اآلية : 
ُُممـُم األْرَض قَممـَرارا  َوالّسممَو َ  بِرَممـ    َوَىّوَرُلممـْم  القممول فممي تأويممل قولممه تعممالى:   }ّ ُ الّممّللِاي َ عَممـَل لَ

ََ ُىَوَرُلـْم َورَ  ََ *  ُ مَو اْلَممّي  َ فَأَْحَس ِّ اْلعَمالَِوي ُُمـْم فَتَمـبَاَرَك ّ ُ َر ُُمُم ّ ُ َربّ ََ الّطيّبَماِ  َِْل ُُـْم ّم َزقَ

.} ََ ِّ اْلعَالَِوي ََ اْلَمـْوبُ لِّلِ َر ََ لَهُ البّي َُو ُ ُمْخِ ِصي  إِلَـَهَ إِ ّ ُ َو فَـاْا
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ُُْم األْرَض التي لنمتم َ مى يقول تعالى ْلر : ّ ُ الّللاي له األلو ة ظالص    ة ليها الرا  الّللّاي َ عََل لَ

: برا ا فرفعها فوقُم بغير َوب  مهر ا سُان قََرارا تستقرون َ يها  وتسُرون فوقها  والّسواَ  بِرا  

ََ ُىممَوَرُلْم يقممول: وظ قُممم  ترونهمما لوصممالمُم  وقممواا انيممالم إلممى ب مموغ آ ممالُم َوَىممّوَرلْم فَأْحَسمم

ََ الّطيّبممماِ  يقمممول: ورزقُمممم ممممَ حمممالل المممرزأ  ولّللايمممّللاا  الوطممماَم فأحسمممَ ظ قُمممم وَ  مممْم ِمممم ُُ َرَزقَ

ُُمْم يقمول تعمالى ْلمر : فالمّللاي فعمل  مّللا  األفعمال  ولنعمم َ ميُم ليهما  ُُُم ّ ُ َربّ والوشارِ. وقوله: َِْل

ر     الرا   ّللا  الرعم   و ل المّللاي   تربغمي األلو مة إ  لمه  وربُمم المّللاي   تصم , الربوبيمة لغيم

ََ يقول: فتبارك ل مالك  ويع  ِّ العَالِوي الّللاي   يرفع و  يتّر  و  يخ ق و  يرزأ فَتَباَرَك ّ ُ َر

الخ ق  رهم وإنسهم  وسائر ل را  الخ ق غير م ُ َو الَمّي يقول:  و المّي المّللاي   يومو   المبائم 

إ ّ ُ ممَو يقممول:   معبمموا بمممّق تجمموز  الميمماة  ولممل هممي  سمموا  فورقطممع الميمماة غيممر اائوهمما   إلَممهَ 

َبااته  وتص , األلو ة له إ  ل الّللاي  ّللا  الصفا  ىفاته  فااَو  ليها الرا  مخ صيَ له البيَ  

مخ صيَ له الطاَة  مفرايَ له األلو ة    تشرلوا فمي َبااتمه هميُا سموا   ممَ وثمَ وىمرم  و  

 ِّ ب   الَمْوبُ لِّلِ َر َِ ََ يقول: الشُر هلل الّللاي  و مالك  ويع ل را  الخ مق   تجع وا له نبا و   العَالِوي

َّ وإن  وغير م    لالَلهة واألوثان التي   تو ك هيُا  و  تقبر َ مى ضمر و  نفمع   مَ َم ك و 

 بل  و مو وك  إن ناله نائل بسو  لم يقبر له ََ نفسه افعا.

ََ ولان  واَة مَ ل ل الع م يأمرون مَ قال:   إله إ   ِّ العَمالِوي ِ َر   ل  لن يتبمع ْلمك: الَمْومبُ لِِلّ

 تأو   مرهم  ّللا  ا َية  بأنها لمر مَ ل بقيل ْلك. ْلر مَ قال ْلك:

ـ حبثري  مموب بَ َ ّي بَ المسَ بَ هقيق  قال: سوعت لبي  قال: لظبرنما المسميَ بمَ 23434  

ال: ممَ قمال   إلمه إ  ل  ف يقمل َ مى واقب  قال: حمبثرا األَومش  َمَ مجا مب  َمَ ابمَ َبما   قم

 ََ ِّ العَالَِوي ِ َر ََ الَمْوبُ لِِلّ ََ لَهُ البّي َُو ُ ُمْخِ ِصي  «.إثر ا: الموب هلل رِ العالويَ  فّللالك قوله: فاْا

ـ حبثرا َبب المويب بَ بيان السُري قال: حبثرا مموب بَ يزيب  ََ إسواَيل  ََ سمعيب 23435  

ِّ العمالويَ  ثمم إْا ق»بَ  بير  قال:  ال لحبلم:   إله إ  ل وحب    هريك له  ف يقمل: المومب هلل ر

. ََ ِّ العَالَِوي ِ َر ََ الَمْوبُ لِِلّ ََ لَهُ البّي َُو ُ ُمْخِ ِصي  قال: فاْا

ـ حبثري مموب بَ َبب الرحوَ  قال: حبثرا مموب بَ بشر  قال: حبثرا إسمواَيل بمَ لبمي 23436  

بير لنه لان يستجب إْا قال:   إله إ  ل  يتبعها الموب هلل  ثم قرل  ّللا  ا َيمة: ظالب  ََ سعيب بَ  ُ 

. ََ ِّ العَالَِوي ِ َر ََ الَمْوبُ لِِلّ ََ لَهُ البّي َُو ُ ُمْخِ ِصي  ُ َو الَمّي   إلَهَ إ ّ ُ َو فاْا

بَ لبي ظالب  ََ حبثري مموب بَ َوارة  قال: حبثرا َبيب ل بَ موسى  قال: لظبرنا إسواَيل    

َامر  َمَ سمعيب بمَ  بيمر  قمال: إْ قمال لحمبلم   إلمه إ  ل وحمب   ف يقمل بأثر ما: المومب هلل رِ 

.} ََ ِّ العَالَِوي ِ َر ََ الَمْوبُ لِِلّ ََ لَهُ البّي َُو ُ ُمْخِ ِصي  العالويَ  ثم قرل فاْا

 66اآلية : 
َُوَن ِمَ اُوِن ّ ِ لَّوا َ  َ نَِي اْلبَيّرَاُ  القول في تأويل قوله تعالى:   }قُْل إِنّي نُِهيُت لَ  ََ تَْب بُبَ الّللِّاي َْ ْن لَ

.} ََ ِّ اْلعَالَِوي  ِمَ ّربّي َولُِمْرُ  لَْن لُْسِ َم ِلَر

يقول تعالى ْلر  لربيه مموب ى ى ل َ يه وس م: قل يا مموب لوشمرلي قوممك ممَ قمريش إنّمي    

بُبَ الّ  َْ َْ َربّي نُِهيُت ليها القوا لْن لَ َْ اُوِن ّ ِ مَ ا َلهة واألوثان لَّوا  اَ نِي البَيّراُ  ِم َُوَن ِم ََ تَْب ّللِاي

يقول: لوا  ا ني ا َيا  الواضما  ممَ َرمب ربمي  وْلمك آيما  لتماِ ل المّللاي لنزلمه ولِممْر  لْن 

ِّ لممّل هممي   ومالممك لممّل  ََ يقممول: ولمرنممي ربممي لن لّْل لممر ظ ممق بالختمموع  لُْسممِ َم ِلممَرِ العَممالَِوي

 ولظتع له بالطاَة اون غير  مَ األهيا .

 67اآلية : 
ُُْم  ََ َقَمٍة ثُمّم يُْخمِرُ   َْ ٍِ ثُمّم ِممَ نّْطفَمٍة ثُمّم ِمم ُُمْم ّممَ تُمَرا القول في تأويل قوله تعالى:   }ُ َو الّللِّاي َظ َقَ

ُُـونُواْ ُهيُوظا  َوِمر ُُْم ِطْفال  ثُّم ِلتَـْب ُغَُواْ لَُهبُّلـْم ثُّم ِلتَ ُُْم ّمَ يُتََوفَّى ِمَ قَْبُل َوِلتَْب ُغَُواْ لََ مال  ّمَسمّوى َولَعَ ّمـ

 تَْعِق ُوَن {.

يقول تعالى ْلر  آمرا نبيه مموبا ى ى ل َ يه وس م بتربيه مشرلي قومه َ مى حججمه َ ميهم    

ِّ العالويَ الّللاي ىفته  ّللا  الص فا   و ي لنه في وحبانيته: قل يا مموب لقومك: لُمر  لن لس م لر
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ُُْم ِطْفمال  ممَ  ََ َقَمٍة بعمب لن لرمتم نطفما ثُمّم يُْخمِرُ   َْ َْ نُْطفٍَة ثُّم ِم ٍِ  ثُّم ظ قُم ِم َْ تَُرا ظ ق لبالم آاا م

بطون لمهاتُم ىغارا  ثُمّم ِلتَْب ُغُموا لُهمبُّلْم  فتتُاممل قموالم  ويترما ى همبابُم  وتوماا ظ قُمم هميوظا 

َْ يُتَمَوفّى ِمم ُُْم َمم ى يقمول: ولتب غموا ميقاتما م قتما َوِمْر َْ قَْبمُل لن يب مغ الشميخوظة َوِلتَْب ُغُموا لَ مال  ُمَسمو 

ُُْم تَْعِق ُوَن يقول: ولي تعق وا حج  ل  لمياتُم  ول ال  ممبواا   تجاوزونه  و  تتقبمون قب ه َولَعَ ّ

 َ يُم بّللالك  وتتببروا آياته فتعرفوا بها لنه   إله غير  فعل ْلك.

 69-68ية : اآل
ُُموُن *   القول في تأويل قوله تعالى:   }ُ َو الّللِّاي يُْميِـي َويُِويُت فَإَِْا قََتَى لَْمرا  فَإِنَّوا يَقُوُل لَهُ ُلَ فيَ

ََ يَُجاِالُوَن فَِي آيَاِ  ّ ِ لَنَّى يُْصَرفُوَن {.  لَلَْم تََر إِلَى الّللِّاي

يه وس م: قل لهم يا مموب:  َو الّللِّاي يُْميِي ويُِويُت يقول يقول تعالى ْلر  لربيه مموب ى ى ل َ    

قل لهم: ومَ ىفته  ل ثراؤ  لنه  و الّللاي يميي مَ يشا  بعب مواته  ويويت مَ يشا  مَ األحيما  

بعب حياته و إَْا قََتى لْمرا يقول: وإْا قتى لون لمر مَ األمور التي يريب تُويرها فإنَّوا يَقُوُل لَهُ 

َْ يعري   ل ّللاي يريب تُويره لَ  فيُون ما لراا تُويره مو واا بغير معاناة  و  ل فة م نة.ُل

ََ يُجماِالُوَن فِمي آيماِ  ّ ِ لنّمى يُْصمَرفُوَن يقمول لربيمه ممومب ىم ى ل َ يمه    وقوله: للَْم تََر إلى الّمّللِاي

 وآياتمه لنّمى وس م: للم تمر يما ممومب  م    الوشمرليَ ممَ قوممك  المّللايَ يخاىموونك فمي حجم  ل

 يُْصَرفُوَن يقول: لّي و ه يصرفون ََ المق  ويعبلون ََ الرهب  لوا:

ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سمعيب  َمَ قتمااة لنّمى يُْصمَرفُوَن: لنمى يُمّللابون 23437  

 ويعبلون.

ْصمَرفُوَن قمال: ـ حبثري يون   قال: لظبرنا ابَ و ب  قال: قال ابَ زيب  في قوله: لنّمى يُ 23438  

 يُْصَرفُوَن ََ المّق.

واظت أ ل ل التأويل في الّللايَ َروا بهّللا  ا َية  فقال بعتهم: َرى بها ل مل القمبر. ْلمر ممَ قمال   

 ْلك:

ـ حبثرا مموب بَ بشار ومموب بَ الوىرى  قا : حبثرا م مل  قال: حبثرا سفيان  ََ ااوا 23439  

إن لم تَُ  ّللا  ا َية نزلت في القبرية  فإني   لاري فيوَ بَ لبي  رب  ََ مموب بَ سيريَ  قال: 

َْ قَْبمُل َهمْيُا َُوا ِمم َْ نَمْب ُُ ََ يُجاِالُوَن فِي آياِ  ّ ِ لنى يُْصَرفُوَن إلى قوله: لَْم نَ  نزلت: للَْم تََر إلَى الّللِّاي

. ََ  لّللاَلَك يُِتّل ّ ُ الُافِِري

لبي الزرقا   َمَ سمفيان  َمَ ااوا بمَ لبمي  رمب  َمَ حبثري َ ّي بَ سهل  قال: حبثرا زيب بَ    

 ابَ سيريَ  قال: إن لم يَُ ل ل القبر الّللايَ يخوضون في آيا  ل فال َ م لرا به.

ـ حبثري يون   قال: لظبرنا ابَ و ب  قال: لظبرني مالك بمَ لبمي الخيمر الزيمااي  َمَ 23440  

َسميَْهِ ُك »ول ل ىم ى ل َ يمه وسم م قمال: لبي قبيل  قال: لظبرني َقبة بَ َامر الجهري  لن رس

 َِ ِِ  ولْ ُل ال ّي تا ُِ َْ لُّمتِي لْ ُل ال قَْوٌا يَتَعَ ُّووَن »فقال َقبة: يا رسول ل  وما ل ل الُتاِ؟ قال: « ِم

ََ آَمرُموا َِ ّ ِ يُجمماِالُوَن الّممّللِاي يَتّبِعُمموَن قَممْوٌا »فقممال َقبممة: يمما رسمول ل  وممما ل ممل ال ّميَ؟ قممال: «  ِلتما

قال لبو قبيل:   لحسب الوُّللاّبيَ بالقبر إ  الّللايَ يجاالون المّللايَ «. الّشَهَواِ   ويَُتيّعُوَن الّص ََوا ِ 

آمرموا  ولمما ل ممل ال ّميَ  فممال لحسمبهم إ  ل ممل العوموا لمي  َ مميهم إمماا  واَممة  و  يعرفمون هممهر 

 رمتان.

 لك:وقال آظرون: بل َرى به ل ل الشرك. ْلر مَ قال ْ  

  23441 ََ ـ حبثري يون   قال: لظبرنا ابَ و ب  قمال: قمال ابمَ زيمب  فمي قولمه: للَمْم تَمَر إلَمى الّمّللِاي

 يُجاِالُوَن فِي آياِ  ّ ِ لنى يُْصَرفُوَن قال:      الوشرلون.

ََ َلمّللاّبُوا با   ِِ والصواِ مَ القول في ْلك ما قاله ابَ زيب وقب بيَ ل حقيقة ْلمك بقولمه: الّمّللِاي تَما ُِ ْل

 وبَِوا لْرَسْ را بِِه ُرُس َرا.

 74-70اآلية : 
 ِْ ِِ َوبَِوم  لَْرَسمْ رَا بِمِه ُرُسم َرَا فََسمْوَ  يَْع َُوموَن *  إِ ـتَا ُِ ََ َلّللاّبُواْ بِاْل  القول في تأويل قوله تعالى:   }الّللِّاي

رَاقِِهْم والّسالَِسُل يُْسَمبُوَن *  فِي اْلَمِويِم  َْ ََ َمما األْغالَُل فَِي لَ ثُّم فِي الرّاِر يُْسَجُروَن *  ثُّم قِيَل لَُهْم لَْيم
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َُواْ ِممَ قَْبمُل َهمْيُا  َلمّللاَِلَك يُِتملّ  َْ نّمْب م ُُ رّما بَمل لّمْم نَ ََ ّ ُ  ُلرتُْم تُْشِرُلوَن *  ِممَ اُوِن ّ ِ قَمـالُواْ َضمـ ّواْ 

.} ََ َُافِِري  اْل

في آيا  ل لنى يصمرفون المّللايَ لمّللاّبوا بُتماِ ل  يقول تعالى ْلر : للم تر إلى الّللايَ يجاالون    

األولى َ ى و ه الرعت « الّللايَ»الىانية في موضع ظف, راا لها َ ى « الّللايَ»و و  ّللاا القرآن و

وبَِوا لْرَسْ را بِِه ُرُس َرا يقول: ولّللاّبوا ليتا مع تُّللايبهم بُتاِ ل بوا لرس را بمه رسم را ممَ إظمالص 

مومما يعبممب اونممه مممَ ا َلهممة واألنممباا  واإلقممرار بالبعممث بعممب الوومما  ل ىممواِ  العبممااة هلل  والبممرا ة

 والعقاِ.

راقِِهْم والّسالِسُل  و ّللاا تهبيب مَ ل الوشرليَ بمه يقمول    َْ ِْ األْغالِل في ل وقوله: فََسْوَ  يَْع َُووَن إ

تاِ حقيقة مما تخبمر م بمه  ّل ثراؤ : فسو  يع م      الّللايَ يجاالون في آيا  ل  الوُّللاّبون بالُ

يما ممومب  وىمممة مما  مم بممه اليموا مُممّللابون ممَ  مّللاا الُتمماِ  حميَ تجعمل األغممالل والسالسمل فممي 

لَراقهم في  هرم. وقرل  قرا  األمصار: والسالسُل  برفعها َطفا بها َ ى األغالل َ ى الوعرمى 

برصممب السالسممل فممي « نَ والّسالِسممُل يُْسممَمبُو»الممّللاي بيّرممت. وُْلممر َممَ ابممَ َبمما  لنممه لممان يقممرؤ  

المويم. وقب ُحُي ليتا َره لنمه لمان يقمول: إنوما  مو و مم فمي السالسمل يسممبون  و  يجيمز ل مل 

الع م بالعربية ظف, ا سم والخاف, متور. ولمان بعتمهم يقمول فمي ْلمك: لمو لن متوّ وما قمال: 

سممل َ ممى  ممّللاا إنومما الوعرممى: إْ لَرمماقهم فممي األغممالل والسالسممل يسمممبون   مماز الخفمم, فممي السال

 الوّللا ب  وقال: مى ه  موا راّ إلى الوعرى  قول الشاَر:

 قَْب َسالَم الَميّاُ  ِمْرهُ القَبَمااألُْفعَُواَن والّشجاَع األَْرقَوا  

فرصب الّشجاع والميا  قبل ْلك مرفوَة  ألن الوعرى: قب سالوت ر  ه الميا  وسمالوتها  ف وما   

 مَ القبا واقعا َ ى الميا . احتاق إلى نصب القافية   عل الفعل

والصواِ مَ القرا ة َربنا فمي ْلمك مما َ يمه قمرا  األمصمار  إل وماع المجمة َ يمه  و مو رفمع   

راقِِهْم مَ ْلر األغالل. َْ  السالسل َطفا بها َ ى ما في قوله: فِي ل

ّللااِ يوا القيامة في وقوله: يُْسَمبُوَن يقول: يسمب      الّللايَ لّللاّبوا في البنيا بالُتاِ زبانيةُ الع  

 المويم  و و ما قب انتهى حّر   وب غ غايته.

وقوله: ثُّم فِي الرّاِر يُْسَجُروَن يقول: ثم في نار  هرم يمرقمون  يقمول: تسمجر بهما  همرم: لي توقمب   

 بهم. وبرمو الّللاي ق را في ْلك قال ل ل التأويل. ْلر مَ قال ْلك:

ا لبمو َاىمم  قمال: حمبثرا َيسمى وحمبثري الممار   ـ حبثري مموب بَ َورو  قال: حبثر23442  

قال: حبثرا المسَ  قال: حبثرا ورقا    ويعا ََ ابَ لبي نجي,  َمَ مجا مب  فمي قولمه: يُْسمَجُروَن 

 قال: يوقب بهم الرار.

ـ حبثرا مموب  قال: حبثرا لحومب  قمال: حمبثرا لسمباط  َمَ السمبّي ثُمّم فِمي الرّماِر يُْسمَجُروَن 23443  

 رقون في الرار.قال: يم

ـمم حممبثري يممون   قممال: لظبرنمما ابممَ و ممب  قممال: قممال ابممَ زيممب  فممي قولممه: ثُممّم فِممي الرّمماِر 23444  

 يُْسَجُروَن قال: يسجرون في الرار: يوقب َ يهم فيها.

َْ اُوِن ّ ِ يقممول: ثممم قيممل: ليممَ الممّللايَ لرممتم تشمم   رلون وقولممه: ثُممّم قِيممَل لَُهممْم لْيرَومما ُلْرممتُْم تُشممِرُلوَن ِممم

بعبممااتُم إيا مما مممَ اون ل مممَ آلهممتُم ولوثممانُم حتممى يغيىممولم فيرقممّللاولم مومما لنممتم فيممه مممَ الممبال  

والعّللااِ  فإن الوعبوا يغيث مَ َبب  وظبمه وإنوا يقال  ّللاا لهم توبيخا وتقريعا َ ى ما لان ممرهم 

ضم وا َرما: يقمول: في البنيا ممَ الُفمر بماهلل وطاَمة الشميطان  فأ ماِ الوسماليَ َرمب ْلمك فقمالوا: 

َبلوا َرا  فأظّللاوا غير طريقرا  وترلونا في  ّللاا البال   بل ما ض وا َرا  ولُرا لمم نُمَ نمبَو ممَ 

ََ يقمول: لوما  َُافِِري قبل في البنيا هيُا: لي لم نَُ نعبب هيُا يقول ل تعالى ْلر : لّللاَلَك يُِتّل ّ ُ ال

عببون في البنيا مَ اون ل مَ ا َلهمة واألوثمان لضّل      الّللايَ ضّل َرهم في  هرم ما لانوا ي

آلهتهم ولوثانهم  لّللالك يتّل ل ل ل الُفر به َره  وََ رحوته وَبااته  فال يرحوهم فيرجيهم مَ 

 الرار  و  يغيىهم فيخفأ َرهم ما  م فيه مَ البال .

 76-75اآلية : 
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ُُْم بَِوا ُلرتُْم  تَْفَرُحوَن فِي األْرِض بِغَْيِر اْلَمّق َوبَِوما ُلرمتُْم تَْوَرُحموَن القول في تأويل قوله تعالى:   }َِْل

.} ََ َُبِّري ََ فِيَها فَبَُِْ  َمىَْو  اْلُوتَ َِ َ َهرَّم َظاِلِبي  *  اْاُظ َُواْ لَْبَوا

ُُْم بَِوا ُلْرتُْم تَْفَرُحوَن في األْرِض بغَيِر الَمّق  ّللاا الّللاي فع     را اليموا بُمم يعري تعالى ْلر  بقوله: َِْل

ليها القوا مَ تعّللايبرا لم العّللااِ الّللاي لنتم فيه  بفرحُم الّللاي لرتم تفرحونه في المبنيا  بغيمر مما لْن 

لُم به مَ الباطل والوعاىي  وبورحُم فيهما  والومرح:  مو األهمر والبطمر. وبرممو المّللاي ق رما فمي 

 ْلك قال ل ل التأويل. ْلر مَ قال ْلك:

ب  قال: ثري لبي  قال: ثري َوي  قال: ثري لبي  ََ لبيمه  َمَ ابمَ ـ حبثري مموب بَ سع23445  

ََ قمال: الفمرح  َُبّمري َبا   قوله: بَِوا ُلْرمتُْم تَْفَرُحموَن فمي األْرِض بغَيمِر الَممّق إلمى فَبمَُْ  َمىْمَو  الُوتَ

والورح: الفخر والُخياَل   والعومل فمي األرض بالخطيُمة  ولمان ْلمك فمي الشمرك  و مو مىمل قولمه 

ََ وْلك في الشرك.ل ْْ قاَل لَهُ قَْوُمهُ   تَْفَرْح إّن ّ َ   يُِمّب الفَِرِحي  قارون: إ

ـ حبثري مموب بَ َورو  قال: حبثرا لبمو َاىمم  قمال: حمبثرا َيسمى وحمبثري الممار   23446  

تُْم قممال: حممبثرا المسممَ  قممال: حممبثرا ورقمما    ويعمما َممَ ابممَ لبممي نجممي,  َممَ مجا ممب  قولممه: بَِومما ُلْرمم

 تَْفَرُحوَن في األْرِض بغَيِر الَمّق وبوا ُلْرتُْم تَْوَرُحوَن قال: تَْبطرون وتأَهُرون.

ـ حبثرا مموب  قمال: حمبثرا لحومب  قمال: حمبثرا لسمباط  َمَ السمبّي  قولمه: تَْوَرُحموَن قمال: 23447  

 تبطرون.

ََ فِيها يقول تعالى    َِ َ َهرَّم َظاِلِبي ْلر  لهم: ااظ وا لبواِ  هرم السبعة مَ لْل وقوله: اْاُظ ُوا لْبَوا

ََ يقول: فبُ  مرزل الوتُبريَ في البنيا َ ى ل  َُبِّري باِ مرها  ز  مقسوا مرُم فَبَُِْ  َمىَْو  الُوتُ

 لن يوحبو   وي مروا برس ه اليوا  هرم.

 77اآلية : 
بَ ّ ِ َحّق  َْ فَـإِّما نُِريَرَّك بَْعَ, الّللِّاي نَِعمبُُ ْم لَْو نَتََوفّيَرّمَك القول في تأويل قوله تعالى:   }فَاْىبِْر إِّن َو

 فَإِلَْيرَا يُْرَ عُوَن {.

يقول تعالى ْلر  لربيه مموب ى ى ل َ يه وس م: فاىبر يما ممومب َ مى مما يجاالمك بمه  م       

فميهم مما وَمبك  الوشرلون في آيا  ل التي لنزلرا ا َ يك  وَ ى تُّللايبهم إياك  فإن ل مرجز لك

مَ الكفر َ يهم  والع و َ يهم  وإحالل العقاِ بهم  لسرترا في موسى بَ َوران وممَ لّللاّبمه فإّمما 

نُِريَرَّك بَْعَ, الّللِّاي نَِعبُُ ْم يقول  ّل ثراؤ : فإما نريرك يا ممومب فمي حياتمك بعم, المّللاي نعمب  م    

َك قبل لن يمّل ْلمك بهمم فَإلَْيرما يُْرَ عُموَن يقمول: الوشرليَ مَ العّللااِ والرقوة لن يمّل بهم لْو نَتََوفّيَرّ 

فإليرا مصيرك ومصير م  فرمُم َرب ْلك بيرمك وبيمرهم بمالمّق بتخ يمبنا  مم فمي الرمار  وإلرامرماك 

 بجوارنا في  را  الرعيم.

 78اآلية : 
ََ َْيمَك َوِممْرُهْم ّممَ لّمْم القول في تأويل قوله تعالى:   }َولَقَْب لَْرَسْ رَا ُرُسال  ّمَ قَْبِ َك ِمْرُهم مّ  َ قََصْصمرَا 

ِْْن ّ ِ فَمإَِْا َ مـ َ  لَْممُر ّ ِ قُِتمَي بِماْلمَ  ََ َْيَك َوَما َلاَن ِلَرُسوٍل لَن يَأْتَِي بِ يَمٍة إِ ّ بِمإِ ّق َوَظِسمَر نَْقُصْص 

 ُ رَاِلَك اْلُوْبِط ُوَن {.

َْ قَْبِ َك إلى لموها  يقول تعالى ْلر  لربيه مموب ى ى ل َ يه وس م:    َولَقَْب لْرَسْ را يامموب ُرُسال  ِم

ََ َْيَك يقول: مَ لولُك الّللايَ لرس را إلى لموهم ممَ قصصمرا َ يمك نبمأ م َوِممْرُهْم  َْ قََصْصرا  ِمْرُهْم َم

ََ َْيَك نبأ م. وُْلر ََ لن  لنهم ثوانية آ  . ْلر الرواية بّللالك: َْ لَْم نَْقُصّص   ِم

را َ ّي بَ همعيب السوسمار  قمال: حمبثرا معمَ بمَ َيسمى  قمال: حمبثرا إبمرا يم بمَ ـ حبث23448  

الوها ر بَ مسوار  ََ مموب بَ الورُبر  ََ يزيب بَ لبان  ََ لن  بَ مالك  قال: بُعمث الربمّي 

 ى ى ل َ يه وس م بعب ثوانية آ   مَ األنبيا   مرهم لربعة آ   مَ بري إسرائيل.

و ُلَرْيب قال: حبثرا يون   ََ َتبة بَ َتيبة البصرّي العببّي  ََ لبي سهل ـ حبثرا لب23449  

ََ و ب بَ َبب ل بَ لعب بَ سور األزاي  ََ س وان  ََ الربي ى ى ل َ يمه وسم م قمال: 

 «.بعث ل لربعة آ   نبي»
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بثرا إسمرائيل  ـ حبثري لحوب بَ المسيَ الترمّللاي  قال: حبثرا آاا بمَ لبمي إيما   قمال: حم23450  

 َْ ََ  ابر  ََ ابَ َبب ل بَ يميى  ََ َ ّي بَ لبي طالب رضي ل َرمه  فمي قولمه: ِممْرُهْم َمم

ََ َْيَك قال: بعمث ل َبمبا حبشميا نبيما  فهمو المّللاي لمم نقصمص  َْ لَْم نَْقُصّص  ََ َْيَك َوِمْرُهْم ِم قََصْصرا 

 َ يك.

ِْْن ّ ِ يقمول تعمالى ْلمر : ومما  ع رما لرسمول مومَ  وقوله: َوما لماَن ِلَرُسموِل لْن يَمأْتِيَ    ب يَمٍة إ ّ بمإ

لرس را  مَ قب ك الّللايَ قصصرا م َ يك  والّللايَ لم نقصصهم َ يك إلى لموهما لن يمأتي قوممه ب يمة 

فاى ة بيره وبيرهم  إ  بإْن ل له بّللالك  فيأتيهم بها يقمول  مّل ثرماؤ  لربيمه: ف مّللالك لمم يجعمل لمك لن 

بوا يسألونك مَ ا َيا  اون إْنرا لك بمّللالك  لوما لمم نجعمل لومَ قب مك ممَ رسم را إ  لن  تأتي قومك

نأْن له به فإَْا  اَ  لْمُر ّ ِ قُِتمَي بمالَمّق يعرمي بالعمبل  و مو لن يرجمي رسم ه والمّللايَ آمرموا معهمم 

افتممرائهم َ ممى ل وَظِسممَر ُ راِلممَك الُوْبِط ُمموَن يقممول: و  ممك  رالممك الممّللايَ لبط مموا فممي قممي هم الُممّللاِ  و

 وااَائهم له هريُا.

 81-79اآلية : 
ُُمْ  ُُُم األْنعَاَا ِلتَْرَلـبُواْ ِمْرَها َوِمْرَها تَأُْل ُوَن *  َولَ فِيَها  القول في تأويل قوله تعالى:   }ّ ُ الّللِّاي َ عََل لَ

ََ َْيَها ََ َْيَها َحاَ ة  فِي ُىبُوِرُلْم َو ُُْم آيَاتِمِه فَمأَّي آيَماِ   َمرَافُِع َوِلتَـْب ُغُواْ  ََ َى اْلفُْ ِك تُْمَو ُوَن *  َويُمِري َو

ُروَن {. ُِ  ّ ِ تُر

ُُمُم     يقول تعالى ْلر : ّ ُ الّللاي   تص , األلو ة إ  له ليها الوشرلون به مَ قريش الّللِّاي َ عََل لَ

يقتريها ل مل اإلسمالا لورلمب لو  األْنعاَا مَ اإلبل والبقر والغرم والخيل  وغير ْلك مَ البهائم التي

لوطعم ِلتَْرَلبُوا ِمْرها يعري: الخيل والموير َوِمْرها تَأُل ُوَن يعري اإلبل والبقر والغمرم. وقمال: ِلتَْرَلبُموا 

 ِمْرها ومعرا : لترلبوا مرها بعتا ومرها بعتا تأل ون  فمّللا  استغرا  بب لة الُالا َ ى ما حّللا .

ُُْم فِيها    َمرافُِع وْلك لن  عل لُم مَ   وا ا بيوتا تستخفونها يوا معرُم  ويوا إقامتُم  وقوله: َولَ

 ومَ لىوافها ولوبار ا ولهعار ا لثاثا ومتاَا إلى حيَ.

ََ َْيها حاَ ةَ فمي ُىمبُوِرُلْم يقمول: ولتب غموا بالموولمة َ مى بعتمها  وْلمك اإلبمل    وقوله: َوِلتَْب ُغُوا 

ُُْم حا ة في ىبرولم لم تُونوا با لغيها لو   ي  إ  بشّق لنفسُم  لوا قال  ّل ثراؤ : َوتْمِوُل لثْقمالَ

ُُونُوا باِلِغيِه إ ّ بِِشّق األْنفُِ . وبرمو الّللاي ق را في ْلك قمال ل مل التأويمل. ْلمر ممَ قمال  إلى بَ ٍَب لَْم تَ

 ْلك:

ََ َْيهما حاَ مة  ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  َمَ قتمااة  قولمه23451   : َوِلتَْب ُغُموا 

 في ُىبُوِرُلْم يعري اإلبل تمول لثقالُم إلى ب ب.

ـ حبثري المار   قال: حبثرا المسَ  قال: حبثرا ورقا   ََ ابَ لبي نجي,  َمَ مجا مب 23452  

ََ َْيها حاَ ةَ في ُىبُوِرُلْم لما تُم ما لانت.  َوِلتَْب ُغُوا 

ََ َْيها يعرمي: و   ََ مى الفُْ مِك يعرمي: وقوله: َو َ مى  مّللا  اإلبمل  ومما  انسمها ممَ األنعماا الورلوبمة َو

ُُْم آياتِمِه يقمول:  وَ ى السفَ تُْمَو ُوَن يقول نمو ُم َ ى  ّللا  فمي البمّر  وَ مى  مّللا  فمي البممر ويُمِري

َُمروَن يقمول: فمأي حجم  ل التمي يمريُم ليهما الرما . فمي السموا   ويريُم حججمه  فمأّي آيماِ  ّ ِ تُْر

 واألرض ترُرون ىمتها  فتُّللاّبون مَ ل ل فساا ا بتوحيب ل  وتبَون مَ اونه إلها.

 82اآلية : 
ََ ِمَ قَمْبِ ِهْم  ََاقِبَةُ الّللِّاي القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }لَفَ َْم يَِسيُرواْ فِي األْرِض فَيَرُكُرواْ َلْيَأ َلاَن 

ِسبُوَن {.َلانَُواْ لَْلـىََر ِمْرُهْم َولََهبّ قُوّ  ُْ ْرُهم ّما َلانُواْ يَ ََ  ة  َوآثَارا  فِي األْرِض فََو  لَْغرََى 

يقمول تعممالى ْلمر : لف ممم يسمر يمما ممومب  مم    الوجماالون فممي آيما  ل مممَ مشمرلي قومممك فممي    

البالا  فإنهم ل ل سفر إلى الشأا والميوَ  رح متهم فمي الشمتا  والصميأ  فيركمروا فيوما وطُموا ممَ 

ى وقائعرا بوَ لوقعرا به ممَ األممم قمب هم  ويمروا مما لح  رما بهمم ممَ بأسمرا بتُمّللايبهم رسم را  البالا إل

و موا م آياترا  ليأ لان َقبى تُّللايبهم. لانوا للىر مرهم يقول: لان لولُك الّللايَ مَ قبمل  م    

ألنهمم  الوُّللاّبيك مَ قريش للىر َباا مَ      ولهبّ بطشا  ولقو  قّوة  ولبقى في األرض آثمارا 

 لانوا يرمتون مَ الجبال بيوتا ويتخّللاون مصانع. ولان مجا ب يقول في ْلك ما:
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ـ حبثري المر   قال: حبثرا المسَ  قال: حبثرا ورقا   ََ ابَ لبمي نجمي,  َمَ مجا مب 23453  

 وآثارا فِي األْرِض الوشي بأر  هم.

ِسممبُوَن يقممول: ف ومما  مما    ُْ ممْرُهْم ممما لممانُوا يَ ََ  م بأسممرا وسممطوترا  لممم يغممَ َممرهم ممما لممانوا فََومما لْغرَممى 

يعو ون مَ البيو  في الجبال  ولم يبفع َرهم ْلك هيُا  ولُرهم بااوا  ويعا فه ُموا. وقمب قيمل: إن 

ْرُهْم فأّي هي  لغرى َرهم وَ ى  ّللاا التأويل يجب لن يُمون  ََ األولمى « مما»معرى قوله: فََوا لْغرَى 

. يقول: ف ه    الوجااليك مَ قومك يا مموب في لولُك في موضع نصب  والىانية في موضع رفع

معتبر إن اَتبروا  ومتعظ إن اتعكوا  وإن بأسرا إْا حّل بالقوا الوجرميَ لم يبفعه اافع  ولم يورعه 

 مانع  و و بهم إن لم يريبوا إلى تصبيقك واقع.

 83اآلية : 
ََ اْلِعْ مِم َوَحماَأ القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }فَ َّوا َ  َ تُْهْم ُرُسم رمبَُ ْم ّمم َِ  ُُهم بِاْلبَيّرَماِ  فَِرُحمواْ بَِوما 

 بِِهم ّما َلانُواْ بِِه يَْستَْهِزئُوَن {.

يقول تعالى ْلر : ف وا  ا    م    األممم المّللايَ ممَ قبمل قمريش الوُّللاّبمة رسم ها رسم هم المّللايَ    

ََ الِعْ مِم لرس هم ل إليهم بالبيرا   يعري: بالواضما  مَ حج  ل  ْرمبَُ ْم ِمم َِ َّز و ّل فَِرُحموا بَِوما 

يقول: فرحوا  هال  مرهم بوا َرب م مَ الع م وقالوا: لَ نبعث  ولَ يعّللاّبرا ل. وبرمو الّللاي ق را في 

 ْلك قال ل ل التأويل. ْلر مَ قال ْلك:

لممار   ـ حبثري مموب بَ َورو  قال: حبثرا لبمو َاىمم  قمال: حمبثرا َيسمى وحمبثري ا23454  

قال: حبثرا المسَ  قال: حبثرا ورقا    ويعا ََ ابَ لبي نجي,  ََ مجا ب في قول ل فَِرُحوا بَِوا 

ََ الِعْ ِم قال: قولهم: نمَ لَ م مرهم  لَ نعّللاِّ  ولَ نبعث. ْربَُ ْم ِم َِ 

بّي ـ حبثرا مموب بَ المسيَ  قال: حبثرا لحوب بَ الوفتل  قمال: حمبثرا لسمباط  َمَ السم23455  

ََ الِعْ ِم بجهالتهم. ْربَُ ْم ِم َِ  فَِرُحوا بَِوا 

وقوله: َوحاَأ بِِهْم ما لمانُوا بِمِه يَْسمتَْهِزئُوَن يقمول: وحماأ بهمم ممَ َمّللااِ ل مما لمانوا يسمتعج ون   

 رس هم به استهزا  وسخرية. وبرمو الّللاي ق را في ْلك قال ل ل التأويل. ْلر مَ قال ْلك:

َ َومرو  قمال: حمبثرا لبمو َاىمم  قمال: حمبثرا َيسمى وحمبثري الممار   ـ حبثرا مموب ب23456  

قال: حبثرا المسَ  قال: حبثرا ورقا    ويعا ََ ابَ لبي نجي,  ََ مجا مب  قولمه: َوحماَأ بِِهمْم مما 

 لانُوا بِِه يَْستَْهِزئُوَن ما  ا تهم به رس هم مَ المّق.

 84اآلية : 
ََ القول فـي تأويـل قوله تعالى:     }فَ   َّوا َرلَْواْ بَأَْسرَا قَالَُواْ آَمرّا بِالِّلِ َوْحبَ ُ َوَلـفَْرنَا بَِوا ُلرّا بِِه ُمْشمِرِلي

.} 

يقول تعالى ْلر : ف وا رل   ّللا  األمم الوُّللاّبمة رسم ها بأسمرا  يعرمي َقماِ ل المّللاي وَمبتهم بمه    

 رُس هم قب حّل بهم  لوا:

  قممال: حممبثرا لسممباط  َممَ السممبّي فَ َّوممارلَْوا بأَسممرا قممال: ـمم حممبثرا مموممب  قممال: حممبثرا لحوممب23457  

 الرقوا  التي نزلت بهم.

وقوله: قَالُوا آَمرّا بالِّلِ َوْحبَ ُ يقول: قالوا: لقررنا بتوحيب ل  وىبّقرا لنمه   آلمه غيمر  َوَلفَْرنما بَِوما   

ََ يقول: و مبنا ا َلهة التي لرا قبل وقترا  ّللاا نشرلها في َبااترما ل ونعبمب ا معمه   ُلرّا بِِه ُمْشِرِلي

 ونتخّللا ا آلهة  فبرئرا مرها.

 85اآلية : 
 فِمي القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }فَ َْم يَُك يَمرفَعُُهْم إِيَومانُُهْم لَّوما َرلَْواْ بَأَْسمرَا ُسمرّةَ ّ ِ الّتِمي قَمْب َظ َمتْ 

َُافُِروَن {. بَاِاِ  َوَظِسَر ُ رَاِلَك اْل َِ 

يقممول تعممالى ْلممر : ف ممم يممك يممرفعهم تصممبيقهم فممي الممبنيا بتوحيممب ل َرممب معايرممة َقابممه قممب نممزل     

وَّللاابه قب حّل  ألنهم ىبّقوا حيَ   يرفع التصبيق مصبّقا  إْ لان قمب متمى حُمم ل فمي السمابق 

ّللاي ق رما فمي مَ َ وه  لن مَ تاِ بعب نزول العّللااِ مَ ل َ ى تُّللايبمه لمم ترفعمه توبتمه. وبرممو الم

 ْلك قال ل ل التأويل. ْلر مَ قال ْلك:
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ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  ََ قتمااة قولمه: فَ َمْم يَمُك يَمْرفَعُُهْم إيَومانُُهْم 23458  

 لَوا رلَْوا بأَْسرا: لوا رلوا َّللااِ ل في البنيا لم يرفعهم اإليوان َرب ْلك.

باِاِ  يقول: ترك ل تبارك وتعالى إقالتهم  وقبول التوبة ممرهم  وقوله: ُسرّةَ ّ ِ ال   َِ تي قَْب َظ َْت فِي 

ومرا عتهم اإليوان باهلل  وتصبيق رس هم بعب معايرتهم بأسه  قب نزل بهم سرته التي قب متمت فمي 

 ظ قه  ف ّللالك لم يُق هم ولم يقبل توبتهم في ت ك المال  لوا:

ثرا يزيمب  قمال: حمبثرا سمعيب  َمَ قتمااة ُسمرّةَ ّ ِ الّتمي قَمْب َظ َمْت فِمي ـ حبثرا بشر  قمال: حمب23459  

بااِ  يقول: لّللالك لانت سرة ل في الّللايَ ظ وا مَ قبل إْا َايروا َّللااِ ل لم يرفعهم إيوانهم َرمب  َِ
 ْلك.

وُضع في بيعمه وقوله: َوَظِسَر ُ راِلَك الُافُِروَن يقول: و  ك َرب مجي  بأ  ل  فغبرت ىفقته و  

ا َظمرة بالمبنيا  والوغفمرة بالعمّللااِ  واإليومان بممالُفر  الُمافرون بمربهم  الجاحمبون توحيمب ظممالقهم  

 الوتخّللاون مَ اونه آلهة يعببونهم مَ اون بارئهم.

 
 

 سورة فصلت

 سورة فص ت مُية

 وآياتها لربع وظوسون

 بسم هللا الرحَمن الرحيـم
 

 4-1اآلية : 
 تعالى: القول فـي تأويـل قوله

َََربِيّما  لّقَمْوٍا يَْع َُوموَن *  بَِشمير    ٌِ فُّص َْت آيَاتُمهُ قُْرآنما   َِ الّرِحيِم *  ِلتَا ََ الّرْحَوـَ ا  }حـَم *  تَرِزيٌل ّم

َرَض لَْلىَُرُ ْم فَُهْم  َ يَْسَوعُوَن {. َْ َ  َونّللَِايرا  فَأ

والقمول فمي  مّللاا الووضمع «  حمم» قال لبو  عفر: قب تقمبا القمول مرما فيوما متمى قبمُل فمي معرمى   

 لالقول في ْلك.

َِ الّرِحيِم يقول تعالى ْلر :  ّللاا القرآن ترزيمل ممَ َرمب المرحوَ المرحيم    ََ الّرْحَو وقوله: تَْرِزيٌل ِم

ٌِ فُّص َْت آياتُهُ يقول: لتاِ بيرت آياته لوا:  نّزله َ ى نبيه مموب ى ى ل َ يه وس م ِلتا

ل: حبثرا لحوب  قال: حبثرا لسباط  ََ السبّي  قوله: فُّصم َْت آياتُمهُ قمال: ـ حبثرا مموب  قا23460  

 بُيّرت آياتُه.

َََربِيّا يقول تعالى ْلر : فُص ت آياته  ُّللاا.    وقوله: قُرآنا 

ٌِ فُّصم ت    وقب اظت أ ل ل العربية في و ه نصب القرآن  فقال بع, نمويّي البصمرة قولمه: ِلتما

َََربِيّما همغل الفعمل با َيما   الُتاِ ظبر لوبتبل لظبر لن الترزيل لتاِ  ثمم قمال: فُّصم َْت آياتُمهُ قُرآنما 

حتى ىار  بورزلة الفاَل  فرصب القرآن  وقال: بَِشيرا ونّللَِايرا َ ى لنه ىفة  وإن همُت  ع مت 

نصبه َ ى الوبح لأنه حيَ ْلر  لقبل في مبحته  فقال: ْلرنا قرآنا َربيا بشيرا ونّللايرا  وْلرنا  

رآنا َربيا  ولان فيوا متى مَ ْلر  اليل َ ى ما لضمور. وقمال بعم, نممويّي الُوفمة: نصمب ق

قرآنا َ ى الفعل: لي فص ت آياته لّللالك. قال: وقمب يُمون الرصمب فيمه َ مى القطمع  ألن الُمالا تماّا 

قال: ولو لان رفعا َ ى لنه مَ نعت الُتاِ لان ىموابا  لوما قمال فمي موضمع «. آياته»َرب قوله 

ََربيّا.آظر ٌِ لْنَزْلرا ُ إلَْيَك ُمباَرٌك وقال: ولّللالك قوله: بَِشيرا َونّللَِايرا فيه ما في قُرآنا   : ِلتا

وقوله: ِلقَْوٍا يَْع َُووَن يقول: فصم ت آيما   مّللاا الُتماِ قرآنما َربيما لقموا يع ومون ال سمان العربمي    

ل وفرائتمه بالجرمة  ونمّللايرا  بشيرا لهم يبشر م إن  م آمروا به  وَو وا بوما لنمزل فيمه ممَ حمبوا

يقول ومرّللارا مَ لّللاِّ به ولم يعول بوا فيه بأمر ل في َا ل البنيا  وظ وا األبب في نار  هرم في 

 آ ل ا َظرة.
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َرَض لْلىَُرُ ْم يقول تعالى ْلر : فاستُبر ََ اإلىغا  له وتببر ما فيه مَ حجم  ل     َْ وقوله: فَأ

ا المّللايَ لنمزل  مّللاا القمرآن بشميرا لهمم ونمّللايرا  و مم قموا رسمول ل ولَرض َره للىر  م    القمو

 ى ى ل َ يه وس م فَُهْم   يَْسَوعُوَن يقول: فهم   يصغون له فيسوعوا إَراضا َره واستُبارا.

 5اآلية : 
َُونَا إِلَْيهِ  َوفِمي آْانِرَما َوْقمٌر َوِممَ بَْيرِرَما  القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َوقَالُواْ قُ ُوبُرَا فَِي لَِلرٍّة ِمّوا تَْب

ََاِم ُوَن {. َوْل إِنّرَا  َْ ٌِ فَا  َوبَْيرَِك ِحَجا

يقممول تعممالى ْلممر : وقممال  مم    الوشممرلون الوعرضممون َممَ آيمما  ل مممَ مشممرلي قممريش إْ    

وسمائر  اَا م مموب نبّي ل إلى اإلقرار بتوحيب ل وتصبيق ما في  ّللاا القرآن مَ لمر ل ونهيه 

َُونا يما ممومب إلَيمِه ممَ توحيمب ل  وتصمبيقك  ما لنزل فيه قُ ُوبُرا في لِلرٍّة يقول: في لغطيمة ِمّوما تَمْب

فيوا  ُترا به    نفقه ما تقول وفي آْانِرا َوْقٌر و و الىقل    نسوع ما تبَونا إليه استىقا   لوا يبَو 

 ّللا  األحر  بشوا ب   وْلر ما قال ل ل التأويل إليه ولرا ة له. وقب متى البيان قبل ََ معاني 

 فيه  فُر را إَااة ْلك في  ّللاا الووضع. وقب:

ـ حبثري مموب بَ َورو قمال: حمبثرا لبمو َاىمم  قمال: حمبثرا َيسمى وحمبثري الممار   23461  

 قال: حبثرا المسَ  قال: حبثرا ورقا    ويعا ََ ابَ لبي نجي,  ََ مجا مب  فمي قولمه: قُ ُوبُرما فمي

 لِلرٍّة قال: َ يها لغطية لالَجْعبَة ل رّْبل.

ـ حبثرا مموب  قال: حبثرا لحوب  قال: حبثرا لسباط  َمَ السمبّي  قولمه: َوقمالُوا قُ ُوبُرما فِمي 23462  

 لِلرٍّة قال: َ يها لغطية وفِي آَْانِرا َوْقٌر قال: ىوم.

ٌِ يقولون: ومَ بير   َْ بَْيرِرا َوبَْيرَِك ِحجا را وبيرك يا مموب ساتر   نجتوع ممَ ل  مه نممَ وقوله: َوِم

ولنت  فير  بعترا بعتا  وْلك المجاِ  و اظتالفهم في المبيَ  ألن ايمرهم لمان َبمااة األوثمان  

وايَ مموب ى ى ل َ يه وس م َبااة ل وحب    هريك له  فّللالك  مو المجماِ المّللاي زَوموا لنمه 

 بعتا في البيَ. بيرهم وبيَ نبّي ل  وْلك  و ظال  بعتهم

َوْل إنّرا َاِم ُوَن يقول: قالوا: له ى ى ل َ يه وس م: فاَول يا مموب ببيرك وما تقمول    َْ وقوله: فا

إنه المّق  إنرا َام ون ببيررا  وما تقول إنه المّق  واع اَا نما إلمى مما تمبَونا إليمه ممَ ايرمك  فإنما 

َْ « ممَ»نبع اَا ك إلى ايررا. ولاظ ت  ٌِ والوعرمى: وبيررما وبيرمك  فمي قولمه َوِمم بَْيرِرما َوبَْيرِمَك ِحجما

 حجاِ  توليبا ل ُالا.

 7-6اآلية : 
ُُْم إِلَمـَهٌ َواِحمبٌ فَ  ُُْم يُوَحَى إِلَّي لَنَّو  إِلَمـَُه اْسمتَِقيُوَواْ القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }قُْل إِنَّو  لَنَاْ بََشٌر ّمىْ ُ

ََ  َ يُْ تُوَن الّزَلاةَ َوُ ْم بِا َِظَرةِ ُ ْم َلافُِروَن {.إِلَْيِه َواْستَْغِفُرو ُ َوَويْ  ََ *  الّللِّاي  ٌل لّْ ُوْشِرِلي

يقول تعالى ْلر : قل يا مموب له    الوعرضيَ ََ آيا  ل مَ قومك: ليهما القموا  مما لنما إ     

حي ل إلمّي لن   بشر مَ بري آاا مى ُم في الجمر  والصمورة والهيُمة لسمت بَو مك يُموَحى إلمّي يمو

معبوا لُم تص , َبااته إ  معبوا واحب فاْستَِقيُووا إلَْيِه يقول: فاستقيووا إليه بالطاَة  وو هوا إليه 

و و ُم بالرغبة والعبمااة اون ا َلهمة واألوثمان َواْسمتَْغِفُرو ُ يقمول: وسم و  العفمو لُمم َمَ ْنموبُم 

 ويغفر لُم. التي س فت مرُم بالتوبة مَ هرلُم  يتب َ يُم

ََ   يُوْ تَموَن الّزلماةَ َوُ مْم بما َِظَرةِ ُ مْم لمافُِروَن يقمول تعمالى ْلمر :    ََ الّمّللِاي وقوله: َوَوْيٌل لْ ُوْشمِرِلي

 وىبيب ل ل الرار  وما يسيل مرهم ل وبَيَ هلل هريُا العاببيَ األوثان اونه الّللايَ   ي تون الزلاة.

عتمهم: معرما : المّللاي   يعطمون ل الطاَمة التمي تطهمر م  اظت أ ل ل التأويمل فمي ْلمك  فقمال ب  

 وتَزّلي لببانهم  و  يوحبونه وْلك قول يّللُالر ََ ابَ َبا . ْلر الرواية بّللالك:

ـ حبثري َ ّي  قال: حبثرا لبو ىال,  قال: ثري معاوية  ََ َ ّي  ََ ابَ َبما   قولمه: 23463  

ََ   يُوْ تُ  ََ الّللِّاي  وَن الّزلاةَ قال:  م الّللايَ   يشهبون لن   إله إ  ل.َوَوْيٌل لْ ُوْشِرِلي

ـ حبثري سعب بَ َبب ل بَ َبب المُم  قال: حبثرا حفمص  قمال: حمبثرا المُمم بمَ لبمان  23464  

ََ   يُوْ تُوَن الّزلاةَ: الّللايَ   يقولون   إله إ  ل. ََ الّللِّاي  ََ َُرمة  قوله: َوَوْيٌل لْ ُوْشِرِلي
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ل آظرون: بل معرى ْلك: الّللايَ   يقّرون بزلاة لمموالهم التمي فرضمها ل فيهما  و  يعطونهما وقا  

 ل  ها. وقب ْلرنا ليتا قائ ي ْلك قبُل. وقب:

  23465   ََ ََ الّمّللِاي ـ حبثرا بشمر  قمال: حمبثرا يزيمب  قمال: حمبثرا سمعيب  َمَ قتمااة َوَوْيمٌل لْ ُوْشمِرِلي

يقمّرون بهما و  ي مرمون بهما. ولمان يقمال: إن الزلماة قرطمرة اإلسمالا  فومَ يُوْ تُوَن الّزلاةَ قمال:   

قطعها نجا  ومَ تخ أ َرها   ك وقب لان ل ل الراّة بعب نبّي ل قالوا: لما الصمالة فرصم ّي  ولمما 

 الزلاة فول   تغصب لموالرا قال: فقمال لبمو بُمر: ول   لفمّرأ بميَ همي   ومع ل بيرمه وّ ِ لمو

قا   موا فرض ل ورسوله لقات را م َ يه. َِ  مرعوني 

  23466   ََ ََ الّمّللِاي ـ حبثرا مموب  قال: حبثرا لحوب  قال: حبثرا لسباط  ََ السبّي َوَوْيٌل لْ ُوْشِرِلي

 يُوْ تُوَن الّزلاةَ قال: لو َزّلوا و م مشرلون لم يرفعهم.

: معرا :   ي اّون زلاة لموالهم وْلك لن ْلك  مو والصواِ مَ القول في ْلك ما قاله الّللايَ قالوا  

األههر مَ معرى الزلاة  ولن في قوله: َوُ مْم بما َِظَرةِ ُ مْم لمافُِروَن الميال  َ مى لن ْلمك لمّللالك  ألن 

ََ   يُوْ تُموَن  الُفار الّللايَ َروا بهمّللا  ا َيمة لمانوا   يشمهبون لن   إلمه إ  ل  ف مو لمان قولمه: الّمّللِاي

مرااا به الّللايَ   يشهبون لن   إله إ  ل لم يَُ لقولمه: َوُ مْم بما َِظَرةِ ُ مْم لمافُِروَن معرمى   الّزلاةَ 

ألنه مع وا لن مَ   يشهب لن   إله إ  ل   ي مَ با َظرة  وفي اتباع ل قوله: َوُ ْم با َِظَرةِ ُ مْم 

ََ   يُوْ تُوَن الّزلاةَ مما يربمى  َمَ لن الزلماة فمي  مّللاا الووضمع معرمّي بهما زلماة  لافُِروَن قوله: الّللِّاي

 األموال.

وقوله: َوُ ْم با َِظَرةِ ُ ْم لافُِروَن يقول: و م بقياا الساَة  وبعث ل ظ قه لحيا  مَ قبور م  ممَ   

 بعب بالئهم وفرائهم مرُرون.

 9-8اآلية : 
ََ آَمرُمواْ وَ  ََِو ُمواْ الّصماِلَماِ  لَُهمْم لَْ مٌر َغْيمُر َمْورُموٍن *  قُمْل القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }إِّن الّللِّاي

.} ََ ِّ اْلعَالَِوي َِ َوتَْجعَ ُوَن لَهُ لَنبَااا  َِْلَك َر فُُروَن بِالّللِّاي َظ ََق األْرَض فِي يَْوَمْي ُْ ُُْم لَتَ  لَإِنّ

ه ورسوله  وانتهوا َوا يقول تعالى ْلر : إن الّللايَ ىبّقوا ل ورسوله  وَو وا بوا لمر م ل ب   

نهيا م َره  وْلك  و الصالما  مَ األَوال لَُهْم لْ ٌر َغْيُر َمْورُوٍن يقول: لوَ فعل ْلك ل مر غيمر 

 مرقوص َوا وَب م لن يأ ر م َ يه.

وقممب اظت ممأ فممي تأويممل ْلممك ل ممل التأويممل  وقممب بيّرمما  فيومما متممى بومما لغرممى َممَ إَااتممه فممي  ممّللاا   

 الووضع. وقب:

حبثرا مموب بَ المسيَ  قال: حبثرا لحوب بَ الوفتل  قمال: حمبثرا لسمباط  َمَ السمبّي ـ 23467  

 لَُهْم لْ ٌر َغْيُر َمْورُوٍن قال بعتهم: غير مرقوص. وقال بعتهم: غير مورون َ يهم.

ـ حبثري َ ّي  قال: حبثرا لبو ىال,  قال: ثري معاوية  ََ َ ّي  ََ ابَ َبما   قولمه: 23468  

 َمْورُوٍن يقول: غير مرقوص. لْ ٌر َغْيرُ 

ـ حبثري مموب بَ َورو  قال: حبثرا لبمو َاىمم  قمال: حمبثرا َيسمى وحمبثري الممار   23469  

قممال: حممبثرا المسممَ  قممال: ورقمما    ويعمما َممَ ابممَ لبممي نجممي,  قولممه: لَُهممْم لْ ممٌر َغْيممُر َمْورُمموٍن قممال: 

 ممسوِ.

فُُروَن بالّللِّاي َظ َ    ُْ ُُْم لَتَ َِ وْلك يوا األحب ويوا ا ثريَ وبّللالك  ما   وقوله: لئِرّ َق األْرَض فِي يَْوَمْي

األظبار ََ رسول ل ى ى ل َ يه وس م وقالته الع وا   وقب ْلرنما لىيمرا ممَ ْلمك فيوما متمى 

قبل  ونّللالر بع, ما لم نّللالر  قبل إن هما  ل. ْلمر بعم, مما لمم نمّللالر  فيوما متمى ممَ األظبمار 

 بّللالك:

ا  رمماا بممَ السممرّي  قممال: حممبثرا لبممو بُممر بممَ َيمماش  َممَ لبممي سممعيب البقممال  َممَ ـمم حممبثر23470  

َُرمة  ََ ابَ َبا   قال:  راا: قرل  سائر المبيث َ ى لبي بُر لن اليهوا لتمت الربمّي ىم ى 

َِ »ل َ يه وس م فسألته ََ ظ مق السمووا  واألرض  قمال:   َظ َمَق ّ ُ األْرَض يَمْوَا األَحمِب َوا ثْرَمْي

 ََ َْ مرَممافَِع  َوَظ َممَق يَممْوَا األْربَعمماِ  الّشممَجَر والَومماَ  والَوممبَائِ َّ ِممم َوَظ َممَق الِجبمماَل يَممْوَا الىاّلثمماِ  وَممما فِمميِه

َِ  َوتَْجعَ  فُروَن بالّللِّاي َظ ََق األْرَض فِي يَمْوَمْي ُْ ُُْم لَتَ َِ  فََهّللِاِ  لْربَعَةٌ  ثُّم قال: لئِرّ  ُموَن والعُْوَراَن والَخَرا

َْ فَْوقِهما وبَماَرَك فِيهما  َوقَمبَّر فِيهما لْقَواتَهما فمي لَ  ََ  َوَ عَمَل فِيهما َرَواسمي ِمم ِّ العَمالَِوي هُ لْنمبَااا  ْلمَك َر
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َْ سأََل. قماَل: َوَظ َمَق يَمْوَا الَخِوميِ  الّسمواَ   وَظ َمَق يَمْوَا الُجُوعَمِة الرُّجم ََ ِلَو وَا لْربَعَِة ليّاٍا َسَوا   ل ّسائِ يِ

َْ َ ّللِاِ  الىاّلثَِة ا َ اَل والّشوْ  ٍََة ِم َُِة إلى ثاَلَ  ساَاٍ  بَِقيَْت ِمْرهُ فََخ ََق في لّوِل سا َ  والقََوَر َوالَوالئِ

َْ ماَ   وفي الىّانِيَِة لْلقَى ا َفَمةَ َ مى ُلمّل َهمْي   ِمّوما يَْرتَِفمُع بِمِه الرّماُ   وفمي الىّاِلىَمِة آاَاَ  ََ يَُووُ  َم  ِحي

رَهُ  َُ ََةٍ  ولْس قالمت اليهموا: ثمم مماْا يما « الَجرّةَ  ولَمَر إْبِ يَ  بالّسُجوِا لَمهُ  ولْظَرَ مهُ ِمْرهما فمي آِظمِر سما

قالوا: قب لىبت لو لتووت  قالوا ثم استراح فغتمب الربمّي «  ثُّم اْستََو  َ ى العَْرِش »مموب؟ قال: 

َوَواِ  واألْرَض َوَمما بَْيرَُهوما فِمي ِسمتِّة ليّماٍا ى ى ل َ يه وس م غتبا هبيبا  فرزل: َولَقَْب َظ َْقرما الّسم

ََ ى ما يَقُولُوَن. ٍِ فاْىبِْر  َْ لَغُو  َوما َمّسرا ِم

ـ حبثرا تويم بَ الورتصر  قال: لظبرنا إسماأ  َمَ همريك  َمَ غالمب بمَ غمالِ  َمَ 23471  

  ثم ظ ق ثانيا فسوا  َطا  بَ لبي رباح  ََ ابَ َبا   قال: إن ل ظ ق يوما واحبا فسوا  األحب

ا ثريَ  ثم ظ ق ثالىا فسوا  الىالثا   ثم ظ ق رابعا فسوا  األربعا   ثم ظ مق ظامسما فسموا  الخومي  

قال: فخ ق األرض في يوميَ: األحب وا ثريَ  وظ ق الجبمال يموا الىالثما   فمّللالك قمول الرما :  مو 

ق الطير والوحوش والهواّا والسباع يوا ثقيل  وظ ق مواضع األنهار واألهجار يوا األربعا   وظ 

 يوا الخوي   وظ ق اإلنسان يوا الجوعة  ففرغ مَ ظ ق لّل هي  يوا الجوعة.

ـمم حممبثرا موسممى  قممال: حممبثرا َوممرو  قممال: حممبثرا لسممباط  َممَ السممبّي َظ َممَق األْرَض فِممي 23472  

َِ في األحب وا ثريَ.  يَْوَمْي

 وقب قيل غير ْلك وْلك ما:  

ري القاسمم بممَ بشممر بمَ معممرو  والمسميَ بممَ َ ممّي قما : حممبثرا حجماق  َممَ ابممَ ـم حممبث23473  

 ري   قال لظبرني إسواَيل بَ لمية  ََ ليوِ بمَ ظالمب  َمَ َبمب ل بمَ رافمع ممولى لّا سم وة  

  َظ ََق ّ ُ التّْربَةَ يَمْوَا الّسمْبتِ »ََ لبي  ريرة قال: لظّللا رسول ل ى ى ل َ يه وس م بيبي فقال: 

ُرو ُ يَْوَا الىاّلثماِ   َوَظ َمقَ  ُْ َِ  َوَظ ََق الَو  الرّموَر َوَظ ََق فِيها الِجباَل يَْوَا األَحِب  َوَظ ََق الّشَجَر يَْوَا ا ثْرَْي

ِّ يَْوَا الَخِويِ   َوَظ ََق آاََا بَْعبَ العَْصِر يَْوَا الُجُوعَِة آِظِر َظ ْ  ق في آظِر يَْوَا األْربِعاِ   َوبَّث فِيها البَّوا

ََ العَْصِر إلى ال ّْيلِ  َْ ساَاِ  الُجُوعَِة فِيوا بَي ٍََة ِم  «.سا

وقوله: َوتَْجعَ ُوَن لَهُ لْنبَااا يقول: وتجع ون لوَ ظ ق ْلمك لمّللالك لنمبااا  و مم األلفما  ممَ الر مال   

 تطيعونهم في معاىي ل  وقب بيّرا معرى الربّ بشوا ب  فيوا متى قبل.

ََ يقول: الّللاي فعل  ّللاا الفعل  وظ ق األرض في يوميَ  مالك  ويع الجَ  وقوله: َْلكَ    ِّ العَالِوي َر

واإلن   وسائر ل را  الخ ق  ولّل ما اونه مو وك لمه  فُيمأ يجموز لن يُمون لمه نمب؟  مل يُمون 

 الوو وك العا ز الّللاي   يقبر َ ى هي  نبّا لوالُه القاار َ يه؟

 11-10اآلية : 
وله تعالى:   }َوَ عََل فِيَها َرَواِسَي ِمَ فَْوقَِها َوبَاَرَك فِيَهما َوقَمبَّر فِيَهم  لَْقَواتََهما فِمَي القول فـي تأويـل ق

ََ *  ثُّم اْستََوَ  إِلَى الّسَو ِ  َوِ مَي اَُظماٌن فَقَماَل لََهما َوِلم ْرِض ائْتِيَما طَ  ْوَما  لَْو لَْربَعَِة لَيّاٍا َسَوآ   لّ ّس ئِِ ي

ََ {.َلْر ا  قَالَتَ     لَتَْيرَا َط ئِِعي

يقول تعالى ْلر : و عمل فمي األرض التمي ظ مق فمي يموميَ  بما   رواسمي  و مي الىوابمت فمي    

 األرض مَ فوقها  يعري: مَ فوأ األرض َ ى مهر ا.

وقوله: َوباَرَك فِيها يقول: وبارك في األرض فجع ها اائومة الخيمر أل  هما. وقمب ْلمر َمَ السمبّي   

 في ْلك ما:

ـ حبثرا موسى  قال: حبثرا َورو  قال: حبثرا لسباط  ََ السبي: وبَاَرَك فِيها قال: لنبمت 23474  

 هجر ا.

َوقَبَّر فِيها لقواتها. اظت مأ ل مل التأويمل فمي ْلمك  فقمال بعتمهم: وقمبر فيهما لقموا  ل  هما بوعرمى   

 لرزاقهم ومعايشهم. ْلر مَ قال ْلك:

ل: حبثرا ابَ ثور  ََ معور  َمَ المسمَ َوقَمبَّر فِيهما لْقَواتَهما ـ حبثرا ابَ َبب األَ ى  قا23475  

 قال: لرزاقها.

ـ حبثري يون   قال: لظبرنا ابَ و ب  قال: قال ابَ زيب  في قول ل: َوقَبَّر فِيها لقواتها 23476  

 قال: قبّر فيها لرزاأ العباا  ْلك األقوا .
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حممبثرا لسمباط  َممَ السمبّي َوقَممبَّر فِيهما لْقَواتهمما  ـم حممبثرا موسمى  قممال: حمبثرا َوممرو  قمال:23477  

 يقول: لقواتها أل  ها.

 وقال آظرون: بل معرا : وقبّر فيها ما يص مها. ْلر مَ قال ْلك:  

ـ حبثري َ ّي بَ سهل  قال: حبثرا الوليب بَ مس م  ََ ظ يب بَ اَ    َمَ قتمااة  قولمه: 23478  

 ها.َوقَبَّر فِيها لْقَواتَها قال: ىالح

 وقال آظرون: بل معرى ْلك: وقبّر فيها  بالها ولنهار ا ولهجار ا. ْلر مَ قال ْلك:  

ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  ََ قتااة َوقَمبَّر فِيهما لْقَواتَهما: ظ مق فيهما 23479  

ِّ ل ها.   بالها ولنهار ا وبمار ا وهجر ا  وسالرها مَ البوا

األَ ى  قال: حبثرا ابَ ثور  ََ معور  ََ قتااة َوقَبَّر فِيها لْقَواتَهما قمال:  بالهما  حبثرا ابَ َبب   

 واوابها ولنهار ا وبمار ا.

 وقال آظرون: بل معرى ْلك: وقبّر فيها لقواتها مَ الوطر. ْلر مَ قال ْلك:  

الممار   ـ حبثري مموب بَ َورو  قال: حبثرا لبمو َاىمم  قمال: حمبثرا َيسمى وحمبثري 23480  

قال: حبثرا المسَ  قال: حبثرا ورقا    ويعا ََ ابَ لبي نجي,  ََ مجا ب  فمي قولمه: َوقَمبَّر فِيهما 

 لْقَواتَها قال: مَ الوطر.

وقال آظرون: بل معرى ْلك: وقبّر في لّل ب بة مرها ما لم يجع ه في ا َظر مرهما لوعماش بعتمهم   

 قال ْلك: مَ بع, بالتجارة مَ ب بة إلى ب بة. ْلر مَ

ـمم حممبثري المسمميَ بممَ مموممب الممّللاارع  قممال: حممبثرا لبممو ممصممَ  قممال: حممبثرا حسمميَ  َممَ 23481  

 َُرمة  في قوله: َوقَبَّر فِيها لْقَواتَها قال: اليواني باليوَ  والسابرّي بسابور.

َر حبثري مموب بَ َبب ل بَ بزيع  قال: حبثرا لبو ممصَ  ََ حصيَ  قال: قال َُرممة َوقَمبّ    

 فِيها لْقَواتَها اليوانية باليوَ  والسابرية بسابور  ولهبا   ّللاا.

ـ حبثرا لبو ُلريب  قال: حبثرا ابَ إاريم   قمال: سموعت حصميرا َمَ َُرممة فمي قولمه: 23482  

 َوقَبَّر فِيها لْقَواتَها قال: في لل لرض قو    يص , في غير ا  اليواني باليوَ  والسابري بسابور.

قوِ بَ إبرا يم  قال: حبثرا  شيم  قال: لظبرنا حصميَ َمَ َُرممة فمي قولمه: َوقَمبَّر حبثري يع   

فِيها لْقَواتَها قال: الب ب يُون فيه القو  لو الشي    يُون لغيمر   ل  تمر  لن السمابرّي إنوما يُمون 

 بسابور  ولن العصب إنوا يُون باليوَ ونمو ْلك.

بثرا ابمَ َبمب الواحمب بمَ زيماا  َمَ َظِصميأ  َمَ ـ حبثري إسمواَيل بمَ سميأ  قمال: حم23483  

 مجا ب  في قوله: َوقَبَّر فِيها لْقَواتَها قال: السابرّي بسابور  والطيالسة مَ الرّي.

ـ حبثري إسواَيل  قال: حبثرا لبو الرتر ىاحب البصري  قال: حبثرا لبمو َوانمة  َمَ 23484  

اتَها قال: السابرّي مَ سابور  والطيالسمة ممَ المرّي مطّر   ََ التماك في قوله: َوقَبَّر فِيها لْقوَ 

 والمبر مَ اليوَ.

والصواِ مَ القول في ْلك لن يقال: إن ل تعالى لظبر لنه قبّر في األرض لقوا  ل  ها  وْلمك   

ما يقوتهم مَ الغّللاا   ويص مهم مَ الوعاش  ولم يخصص  ّل ثراؤ  بقوله: َوقَبَّر فِيهما لْقَواتَهما لنمه 

فيها قوتا اون قو   بمل َمّم الخبمر َمَ تقمبير  فيهما  ويمع األقموا   وموما يقمو  ل  هما مما    قبّر

يص مهم غير  مَ الغّللاا   وْلك   يُون إ  بالوطر والتصرّ  في البالا لوا ظّص به بعتما اون 

بع,  وموا لظرق ممَ الجبمال ممَ الجموا ر  وممَ البممر ممَ الو لمل والم مّي  و  قمول فمي ْلمك 

 موا قال  ّل ثراؤ : قبّر في األرض لقوا  ل  ها  لوا وىفرا مَ الع ة.لىّ, 

 

وقال  ّل ثراؤ : في لْربَعَِة ليّاٍا لوا ْلرنا قبل مَ الخبر الّللاي رويرما َمَ ابمَ َبما   َمَ رسمول   

ل ى ى ل َ يه وس م لنه فرغ مَ ظ مق األرض و ويمع لسمبابها ومرافعهما ممَ األهمجار والوما  

َّ يوا األربعا .والوبائَ و َّ يوا األحب  وآظر   العوران والخراِ في لربعة لياا  لّوله

ـ حبثري موسى  قال: حبثرا َورو  قال: حبثرا لسباط  ََ السبّي  قال: ظ ق الجبال فيها 23485  

 ولقوا  ل  ها وهجر ا وما يربغي لها في يوميَ  في الىالثا  واألربعا .
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ظ ق األرض في يوميَ  ثم قال في لربعمة ليماا  ألنمه يعرمي لن  وقال بع, نمويي البصرة: قال:  

 ّللاا مع األّول لربعة لياا  لوا تقول: تزّو ت لمم  اممرلة  واليموا ثرتميَ  وإحمبا وا التمي تزّو تهما 

 لم .

ََ اظت أ ل ل التأويل في تأوي ه  فقال بعتوهم: تأوي ه: سوا  لوَ سمأل َمَ    وقوله: َسَوا   ل سائِِ ي

ل الّللاي ظ ق ل فيه األرض  و عل فيها الرواسي مَ فوقها والبرلة  وقبّر فيها األقوا  مب غ األ 

 بأ  ها  و ب  لوا لظبر ل لربعة لياا   يزان َ ى ْلك و  يرقصَ مره. ْلر مَ قال ْلك:

ََ ممَ سمأ23486   ل َمَ ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  ََ قتمااة َسمَوا   ل ّسمائِِ ي

 ْلك و ب   لوا قال ل.

ََ قمال: ممَ سمأل     حبثرا ابَ َبب األَ ى  قال: حبثرا ابَ ثور  ََ معور  ََ قتااة َسمَوا   ل ّسمائِِ ي

 فهو لوا قال ل.

ـ حبثرا موسى بَ  ارون  قال: حبثرا َورو  قال: حبثرا لسمباط  َمَ السمبّي فِمي لْربَعَمِة 23487  

 ََ يقول: مَ سأل فهُّللاا األمر.ليّاٍا َسَوا  ل ّسائِِ ي

وقال آظرون: بل معرى ْلك: سوا  لوَ سأل ربه هيُا موا به الما ة إليه مَ الرزأ  فمإن ل قمب   

قبّر له مَ األقوا  في األرض  َ ى قبر مسألة لل سائل مرهم لو سأله لوا نفّللا مَ َ وه فيهم قبمل 

 لن يخ قهم. ْلر مَ قال ْلك:

ََ قمال: ـ حبثري يون   23488   قال: لظبرنا ابَ و ب قال: قمال ابمَ زيمب فمي قولمه َسمَوا   ل ّسمائِِ ي

قبّر ْلك َ ى قبر مسمائ هم  يع مم ْلمك لنمه   يُمون ممَ مسمائ هم همي  إ  همي  قمب َ ومه قبمل لن 

 يُون.

واظت فت القرا  في قرا ة ْلك. فقرلته َامة قرا  األمصمار غيمر لبمي  عفمر والمسمَ البصمري:   

 بالجر.« َسَوا ٍ »بالرفع. وقرل المسَ: « َسَوا ٌ »لرصب. وقرل  لبو  عفر القار  : َسَوا   با

والصواِ مَ القرا ة في ْلك ما َ يمه قمرا ة األمصمار  وْلمك قرا تمه بالرصمب إل وماع المجمة   

مَ القرا  َ يه  ولصمة معرا . وْلك لن معرى الُالا: قبر فيها لقواتها سوا  لسائ يها َ ى ما بهمم 

 الما ة  وَ ى ما يص مهم. إليه

 «.َوقَّسَم فِيها لْقَواتَها»وقب ُْلر ََ ابَ مسعوا لنه لان يقرل ْلك:   

وقب اظت أ ل مل العربيمة فمي و مه نصمب سموا    فقمال بعم, نممويي البصمرة: ممَ نصمبه  ع مه   

اا تاّمة. مصبرا  لأنه قال: استوا . قال: وقب قُر   بالجّر و عل اسوا ل وستويا : لي في لربعة لي

وقال بع, نمويي الُوفة: مَ ظف, سوا    ع ها مَ نعت األياا  وإن همُت ممَ نعمت األربعمة  

 ََ ومَ نصبها  ع ها متّص ة بماألقوا . قمال: وقمب تُرفمع لأنمه ابتمبا   لأنمه قمال: ْلمك َسمَوا   ل ّسمائِِ ي

 يقول: لوَ لراا َ وه.

ا   ممَ األقموا   إْ لانمت سموا  قمب والصمواِ ممَ القمول فمي ْلمك لن يُمون نصمبه إْا نصمب حم  

هممبهت باألسمموا  الرُممرة  فقيممل: مممرر  بقمموا سمموا   فصممار  تتبممع الرُممرا   وإْا تبعممت الرُممرا  

انقطعت مَ الوعمار  فرصمبت  فقيمل: ممرر  بإظوتمك سموا   وقمب يجموز لن يُمون إْا لمم يمبظ ها 

بتمبا  بتموير ْلمك ونممو   وإْا تىرية و   ومع لن تشمبه بالوصماار. ولمما إْا ُرفعمت  فإنوما تُرفمع ا

 ُ ّر  فع ى اإلتباع ل ياا لو ل ربعة.

وقولممه: ثُممّم اْسممتََو  إلممى الّسممواِ  َوِ ممَي اُظمماٌن فَقمماَل لََهمما َولمم َْرض ائْتِيمما َطْوَمما لْو َلْر مما قالَتمما لتَْيرمما   

ََ يعري تعالى ْلر : ثم استو  إلى السوا   ثم ارتفع إلمى السموا . وقمب بيّ  رما لقموال ل مل الع مم طائِِعي

 في ْلك فيوا متى قبل.

وقوله: فَقاَل لها َول َْرض ائْتِيا َطْوَا لْو َلْر ا يقول  مّل ثرماؤ : فقمال ل ل سموا  واألرض:  يُما   

بوا ظ قت فيُوا  لما لنت يا سوا  فأط عي ما ظ قت فيك مَ الشو  والقور والرجموا  ولمما لنمت يما 

ََ لرض فأظر ي ما ظ قت فيك مَ  األهجار والىوار والربا   وتشقِّقي ََ األنهار قالَتا لتَْيرا طائِِعي

 ُرا بوا لحبثت فيرا مَ ظ قك  مستجيبيَ ألمرك   نعصي لممرك. وبرممو المّللاي ق رما فمي ْلمك قمال 

 ل ل التأويل. ْلر مَ قال ْلك:
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 مري   َمَ سم يوان ـ حبثرا  لبو  شاا  قال: حبثرا ابَ يوان  قال: حبثرا سفيان  ََ ابَ 23489  

 ََ بَ موسى  ََ مجا ب  ََ ابَ َبا   فَقاَل لها َول َْرض ائْتِيا َطْوَا لْو َلْر ما قالَتما لتَْيرما طمائِِعي

قال: قال ل ل سمووا : لط عمي هوسمي وقومري  ولط عمي نجمومي  وقمال لم رض: همققي لنهمارك 

 واظر ي ثوارك  فقالتا: لَطيرا طائعيَ.

بَ إبرا يم  قال: حبثرا ابَ َ ية  ََ ابَ ُ َري   َمَ سم يوان األحمول   ـ حبثري يعقو23490ِ  

 ََ طاو   ََ ابَ َبا   في قوله ائْتِرا: لَطيا. وفي قوله: قَالَتا لئتَْيا قالتا: لَطيرا.

وقيل: لتيرا طائعيَ  ولم يُقل طائعتيَ  والسوا  واألرض م نىتان  ألن الرون واأللأ ال تميَ  وما   

ئهوا في قوله لتَْيرا نكير  لراية لسوا  الوخبمريَ ممَ الر مال َمَ لنفسمهم  فمأ ر  قولمه لراية لسوا

ََ َ ى ما  ر  به الخبر ََ الر ال لّللالك. وقب لان بع, ل ل العربية يقول: ْ ب به إلى  طائِِعي

. َّ  السووا  واألرض ومَ فيه

 مَ بري آاا. وقال آظرون مرهم: قيل ْلك لّللالك ألنهوا لوا تُ وتا لهبهتا الّللالور  

 12اآلية : 
َِ َولَْوَحمَى فِمي ُلمّل َسمَو ٍ  لَْمَرَ ما  َّ َسْبَع َسمَواَواٍ  فِمي يَمْوَمْي القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }فَقََتاُ 

 َوَزيّرّا الّسَو َ  البّْنيَا بَِوَصابِيَ, َوِحْفكا  َِْلَك تَْقِبيُر اْلعَِزيِز اْلعَِ يِم {.

رغ مَ ظ قهَ سبع سووا  في يموميَ  وْلمك يموا الخومي  ويموا الجوعمة  يقول تعالى ْلر : فف   

 لوا:

ـ حبثري موسمى  قمال: حمبثرا َومرو  قمال: حمبثرا لسمباط  َمَ السمبّي  قمال: اسمتو  إلمى 23491  

السوا  و ي اظان مَ ترف  الوا  حيَ ترف   فجع ها سموا  واحمبة  ففتقهما  فجع هما سمبع سمووا  

 وعة. وإنوا ُسّوي يوا الجوعة ألنه  وع فيه ظ ق السووا  واألرض.في يوميَ  في الخوي  والج

وقوله: ولْوَحى فِي ُلّل َسواٍ  لْمَر ا يقول: وللقى فمي لمل سموا  ممَ السمووا  السمبع مما لراا ممَ   

 الخ ق. وبرمو الّللاي ق را في ْلك قال ل ل التأويل. ْلر مَ قال ْلك:

لبمو َاىمم  قمال: حمبثرا َيسمى وحمبثري الممار   ـ حبثري مموب بَ َورو  قال: حبثرا 23492  

قال: حبثرا المسَ  قال: حبثرا ورقا    ويعا ََ ابَ لبي نجي,  ََ مجا ب  في قوله: ولْوَحى فِمي 

 ُلّل َسواٍ  لْمَر ا قال: ما لمر ل به ولراا .

ُلمّل َسمواٍ   ـ حبثرا موسى  قال: حبثرا َورو  قال: حبثرا لسباط  ََ السمبّي ولْوَحمى فِمي23493  

لْمَر اقال: ظ ق في لّل سوا  ظ قها مَ الوالئُة والخ ق الّللاي فيها مَ البمار و بال البرا  ومما   

 يع م.

ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  ََ قتااة ولْوَحى فِي ُلمّل َسمواٍ  لْمَر ما: 23494  

 ظ ق فيها هوسها وقور ا ونجومها وىالحها.

َوَزيّرا الّسواَ  المبّْنيا بَِوَصمابِيَ, َوِحْفكما يقمول تعمالى ْلمر : وزيّرما السموا  المبنيا إلميُم ليهما وقوله:   

 الرا  بالُوالب و ي الوصابي,  لوا:

ـ حبثرا موسى  قال: حبثرا َورو  قمال: حمبثرا لسمباط  َمَ السمبّي َزيّرما المبّْنيا بَِوَصمابِيَ, 23495  

 فجع ها زيرة َوِحْفكا مَ الشياطيَ.قال: ثم زيَ السوا  بالُوالب  

واظت أ ل ل العربية في و ه نصبه قولمه: َوِحْفكما فقمال بعم, نممويي البصمرة: نصمب بوعرمى:   

وحفكرا ا حفكا  لأنه قال: ونمفكها حفكا  ألنه حيَ قال: َزيّرا ا بَِوصابِيَ, قمب لظبمر لنمه قمب نكمر 

: وحفكرا ا حفكا. ولان بعم, نممويي الُوفمة في لمر ا وتعهب ا  فهّللاا يبّل َ ى المفظ  لأنه قال

يقول: نصب ْلك َ ى معرى: وحفكا زيرا ا  ألن الواو لو سقطت لُان إنا زيرا السوا  البنيا حفكا 

 و ّللاا القول الىاني لقرِ َربنا ل صمة مَ األّول.

 وقب بيّرا الع ة في نكير ْلك في غير موضع مَ  ّللاا الُتاِ  فأغرى ْلك ََ إَااته.  

ولممه: ْلممَك تَْقممِبيُر العَِزيممِز العَِ مميِم يقممول تعممالى ْلممر :  ممّللاا الممّللاي وىممفت لُممم مممَ ظ قممي السمموا  وق  

واألرض وما فيهوا  وتزييري السوا  البنيا بزيرة الُوالب  َ ى ما بيرمت تقمبير العزيمز فمي نقوتمه 

 مَ لَبائه  الع يم بسرائر َباا  وَالنيتهم  وتببير م َ ى ما فيه ىالحهم.
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 14-13 اآلية :
 ْْ ََاٍا َوثَُومواَ *  إِ قَِة  َِ قَة  ّمىَْل َىا َِ ُُْم َىا َرُضواْ فَقُْل لَنّللاَْرتُ َْ القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }فَإِْن لَ

َْ َظْ ِفِهْم لَ ّ تَْعبُبَُواْ إِ ّ ّ َ قَالُواْ لَْو َه َ  َربّرَا ألن َِ لَْيِبيِهْم َوِم َُة  فَإِنّا بَِو  زَ َ  َ تُْهُم الّرُسُل ِمَ بَْي َل َمالَئِ

 لُْرِسْ تُْم بِِه َلافُِروَن {.

يقمول تعمالى ْلمر : فمإن لَممرض  م    الوشمرلون َمَ  مّللا  المجممة التمي بيّرتهما لهمم يما مموممب     

ونبهتهم َ يها ف م ي مروا بها ولم يقّروا لن فاَل ْلك  و ل المّللاي   إلمه غيمر   فقمل لهمم: لنمّللارتُم 

 ته ُُم مىل ىاَقة َاا وثووا. ليها الرا  ىاَقة

وقب بيّرا فيوما متمى لن معرمى الصماَقة: لمّل مما لفسمب الشمي  وغيمر  َمَ  يُتمه. وقيمل فمي  مّللاا   

 الووضع َرى بها وقيعة مَ ل وَّللااِ. ْلر مَ قال ْلك:

قَةٌ 23496   َِ ـ حبثرا ابَ َبب األَ ى  قال: حبثرا ابَ ثمور  َمَ معومر  َمَ قتمااة  فمي قولمه: َىما

قَِة َاٍا َوثُوواَ قال: يقول: لنّللارتُم وقيعة َاا وثووا  قال: َّللااِ مىل َّللااِ َاا وثووا.مِ  َِ  ىَْل َىا

َْ َظْ ِفِهْم يقول: فقل: لنّللارتُم ىاَقة مىل ىاَقة َاا    َِ لْيِبيِهْم َوِم َْ بَْي ْْ  اَ تُُهْم الّرُسُل ِم وقوله: إ

ممَ ىم ة ىماَقة. « إْ»بميَ ليمبيهم فقولمه وثووا التي ل  ُتهم  إْ  ا   َااا وثووا الرسمل ممَ 

َِ لْيِبيِهْم الرسل التي لتت آبا  الّللايَ   ُوا بالصاَقة مَ  اتيَ األمتيَ. وَرى  َْ بَي وَرى بقوله: ِم

َْ َظْ ِفِهْم: مَ ظ أ الرسل الّللايَ بعىوا إلى آبائهم رسال  إليهم  وْلك لن ل بعث إلمى َماا  بقوله: َوِم

سل قب لانت تقبمته إلى آبمائهم ليتما  فُمّللاّبو م  فمأ  ُوا. وبرممو المّللاي ق رما  واا  فُّللاّبو  مَ بعب ر

 في ْلك قال ل ل التأويل. ْلر مَ قال ْلك:

ـ حبثري مموب بَ سعب  قال: ثري لبي  قال: ثري َوي  قال: ثري لبي  ََ لبيمه  َمَ ابمَ 23497  

َْ َظْ ِفِهمْم قمال َرُضوا... إلمى قولمه: َوِمم َْ : الرسمل التمي لانمت قبمل  موا  والرسمل َبا   قوله: فإن ل

 الّللايَ لانوا بعب   بعث ل قب ه رسال   وبعث مَ بعب  رسال .

وقوله: ل ّ تَْعبُبُوا إ ّ ّ َ يقول تعالى ْلر :  ا تهم الرسمل بمأن   تعبمبوا إ  ل وحمب    همريك   

َُة  يقول  ّل ثر اؤ : فقالوا لرس هم إْ اَو م إلمى اإلقمرار بتوحيمب له  قالوا: لَْو هاَ  َربّرا ألَْنَزَل َمالئِ

ل: لو ها  ربرا لن نوحب   و  نعبب مَ اونه هيُا غير   ألنزل إليرا مالئُة مَ السوا  رسمال  بوما 

تبَونرا لنتم إليه  ولم يرس ُم ولنتم بشر مى را  ولُره رضى َبااترا ما نعبمب  ف مّللالك لمم يرسمل إليرما 

 .بالرهي ََ ْلك مالئُة

وقوله: فإنّا بَِوا لُْرِسْ تُْم بِِه لافُِروَن يقول: قال لرس هم: فإنا بالّللاي لرسم ُم بمه ربُمم إليرما  احمبون   

 غير مصبّقيَ به.

 15اآلية : 
َْ لََهمبّ ِمرّما  بَُرواْ فِمي األْرِض بِغَْيمِر اْلَممّق َوقَمالُواْ َمم ُْ ََااٌ فَاْسمتَ القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }فَأَّما 

 قُّوة  لََولَْم يََرْواْ لَّن ّ َ الّللِّاي َظ َقَُهْم ُ َو لََهبّ ِمْرُهْم قُّوة  َوَلانُواْ بِ يَاتِرَا يَْجَمبُوَن {.

بَُروا َ مى ربهمم وتجبمروا فِمي األْرِض تُبمرا وَتمّوا     ُْ يقول تعالى ْلر : فأّما َااٌ قوا  وا فاْسمتَ

َْ ل َهبّ ِمرّا قُّوةٍ لَولَْم يَمَرْوا لّن ّ َ الّمّللِاي َظ َقَُهمْم ولَطما م مما لَطما م بغير ما لْن ل لهم به َوقالُوا َم

مممَ َكممم الخ ممق  وهممبّة الممبطش ُ ممو لَهممبّ ِمممْرُهْم قُممّوة  فيمممّللاروا َقابممه  ويتقمموا سممطوته لُفممر م بممه  

 وتُّللايبهم رس ه ولانُوا ب ياتِرا يَْجَمبُوَن يقول: ولانوا بأالترا وحججرا َ يهم يجمبون.

 16اآلية : 
 َِ مّللاَا ََ ََ َمْيِهْم ِريمما  َىْرَىمرا  فِمَي لَيّماٍا نِّمَسماٍ  لّرُمّللِايقَُهْم  القول فـي تأويـل قوله تعمالى:   }فَأَْرَسمْ رَا 

ُِ ا َِظَرةِ لَْظَزَ  َوُ ْم  َ يُرَصُروَن {.  اْلِخْزيِ فِي اْلَميَاةِ البّْنيَا َولَعّللَاَا

 اا ريما ىرىرا.يقول تعالى ْلر : فأرس را َ ى َ   

واظت أ ل ل التأويل في معرى الصرىر  فقمال بعتمهم: َرمي بمّللالك لنهما ريم, همبيبة. ْلمر ممَ   

 قال ْلك:

ـ حبثري مموب بَ َورو  قال: حبثرا لبو َاىم  قال: حبثرا َيسى  ََ ابَ لبمي نجمي,  23498  

 ََ مجا ب  قوله: ريما َىرَىرا قال: هبيبة.
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ا المسَ  قمال: حمبثرا ورقما   َمَ ابمَ لبمي نجمي,  َمَ مجا مب ِريمما حبثري المار   قال: حبثر   

 َىْرَىرا هبيبة الّسووا َ يهم.

 وقال آظرون: بل َرى بها لنها باراة. ْلر مَ قال ْلك:  

ََ َْيِهْم ِريما َىْرَىرا 23499   ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  ََ قتااة فأَْرَسْ را 

 الباراة.قال: الصرىر: 

حبثرا ابَ َبب األَ ى  قال: حبثرا ابمَ ثمور  َمَ معومر  َمَ قتمااة  فمي قولمه: ِريمما َىْرَىمرا    

 قال: باراة.

ـمم حممبثرا مموممب بممَ المسمميَ  قممال: حممبثرا لحوممب  قممال: حممبثرا لسممباط  َممَ السممبّي ِريممما 23500  

 َىْرَىرا قال: باراة ْا  الصو .

ت لبما معماْ يقمول: حمبثرا َبيمب  قمال: سموعت التمماك ـ ُحبثت َمَ المسميَ  قمال: سموع23501  

 يقول  في قوله: َريما َىْرَىرا يقول: ريما فيها برا هبيب.

ولولى القوليَ في ْلك بالصواِ قول مجا ب  وْلك لن قوله: َىْرَىرا إنوا  و ىو  الري, إْا   

لّللاي في الرا   فقال ثمم  بّت بشبّة  فُسوع لها لقول القائل: ىرر  ثم  عل ْلك مَ ل ل التتعيأ ا

لببلت إحب  الرا ا  ىااا لُىرة الرا ا   لوا قيل في راّا : رارا   وفي نههه: نهرهمه  لوما قمال 

 رؤبة:

 فاْليَْوَا قَْب نَْهرََهرِي تَرَْهرُِهيولّوُل ِحْ ٍم لَْيَ  بالُوَسفِّه  

 ولوا قيل في لففه: لفُفه  لوا قال الرابغة:  

ْبَرة    ََ ُأ  ُِ َُباتِيإَْا نَْهرَْهتُها َااَْ  ُْباحا لَُلْف  َغ َبَْت 

وقممب قيممل: إن الرهممر الممّللاي يسمموى ىرىممرا  إنومما سمموي بممّللالك لصممو  الومما  الجمماري فيممه  وإنممه   

 مَ ىرر نكير الري, الصرىر.« فع ل»

َُرممي بهمما    وقولممه: فممي ليّمماٍا نَِمسمماٍ  اظت ممأ ل ممل التأويممل فممي تأويممل الرمسمما   فقممال بعتممهم: 

 .ْلر مَ قال ْلك:الوتتابعا 

ـ حبثري مموب بَ سعب  قال: ثري لبي  قال: ثري َوي  قال: ثري لبي  ََ لبيمه  َمَ ابمَ 23502  

َّ العّللااِ.  َبا   قوله: في ليّاٍا نَِمساٍ  قال: لياا متتابعا  لنزل ل فيه

ري بّللالك الوشائيم. ْلر مَ قال ْلك:   َِ  وقال آظرون: 

قال: حبثرا لبمو َاىمم  قمال: حمبثرا َيسمى وحمبثري الممار   ـ حبثري مموب بَ َورو  23503  

قال: حبثرا المسَ  قال: حبثرا ورقا    ويعا ََ ابَ لبمي نجمي,  َمَ مجا مب  قولمه: ليّماٍا نَِمسماٍ  

 قال: مشائيم.

ـ حبثرا بشمر  قمال: حمبثرا يزيمب  قمال: حمبثرا سمعيب  َمَ قتمااة فمي ليّماٍا نَِمسماٍ  ليماا ول 23504  

  وما  َ ى القوا.لانت مش

حبثرا ابَ َبب األَ ى  قال: حبثرا ابَ ثور  ََ معور  َمَ قتمااة  قمال: الرمسما : الوشم وما     

 الرُبا .

ـ حبثرا مموب بَ المسيَ  قال: حبثرا لحوب بَ الوفتل  قمال: حمبثرا لسمباط  َمَ السمبّي 23505  

 في ليّاٍا نَِمساٍ  قال: لياا مش وما  َ يهم.

 : معرى ْلك: لياا ْا  هّر. ْلر مَ قال ْلك:وقال آظرون  

ـمم حممبثري يممون   قممال: لظبرنمما ابممَ و ممب  قممال: قممال ابممَ زيممب قولممه: ليّمماٍا نَِمسمماٍ  قممال: 23506  

 الرم : الشّر لرسل َ يهم ري, هّر لي  فيها مَ الخير هي .

 وقال آظرون: الرمسا : الشباا. ْلر مَ قال ْلك:  

قمال: سموعت لبما معماْ يقمول: حمبثرا َبيمب  قمال: سموعت التمماك ـ ُحبثت َمَ المسميَ  23507  

 يقول في ليّاٍا نَِمساٍ  قال: هباا.

ولولى األقوال في ْلك بالصواِ قول مَ قال َرمى بهما: ليماا مشمائيم ْا  نممو   ألن ْلمك  مو   

 الوعرو  مَ معرى الرم  في لالا العرِ.
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قمّرا  األمصمار غيمر نمافع ولبمي َومرو فمي ليّماٍا  وقب اظت فت القّرا  في قرا ة ْلك  فقرلتمه َاممة  

بسُون الما . ولان لبو َورو فيوا ْلمر « نَْمسا ٍ »نَِمساٍ  بُسر الما   وقرل  نافع ولبو َورو: 

 لرا َره يمت  لتسُيره الما  بقوله: يَْوِا نَْمٍ  ُمْستَِوٌر ولن الما  فيه سالرة.

را تان مشهورتان  قب قمرل بُمّل واحمبة مرهوما قمّرا  والصواِ مَ القول في ْلك لن يقال: إنهوا ق  

َ وا  مع اتفاأ معرييهوا  وْلك لن تمريك الما  وتسُيرها في ْلك لغتان معروفتان  يقال  ّللاا يوٌا 

 نَْمٌ   ويوٌا نَِمٌ   بُسر الما  وسُونها قال الفّرا : لنشبني بع, العرِ:

 بْهَراَ  قَْوٌا نَْصُرُ ْم نَِمُ  لبِ ْغ ُ ّللاَاما َولَْخوا لّن إْظَوتُهْوَطيّا وَ  

 ولما مَ السُون فقول ل يَْوِا نَْمٍ  ومره قول الرا ز:  

َِ بالّسْعِب َونْجوا نَْمسا   َِ َويَْوما َهْوسانَْجَوْي َِ َغْيَوْي  يَْوَمْي

ْمٍ  قمال: فمي ومَ لان في لغته: يَْوِا نَ«  في ليّاٍا نَْمسا ٍ »قال: « يَْوٍا نَْمٍ  »فوَ لان في لغته:   

ليّمماٍا نَِمسمماٍ   وقممب قممال بعتممهم: الممرْم  بسممُون الممما :  ممو الشمم ا نفسممه  وإن إضممافة اليمموا إلممى 

الرم   إنوا  و إضافة إلى الش ا  وإن الرِم  بُسر المما  نعمت ل يموا بأنمه مشم وا  ولمّللالك قيمل: 

 في ليّاٍا نَِمساٍ  ألنها لياا مشائيم.

   َِ ََّللاَا الَخْزيِ في الَمياةِ البّْنيا يقول  مّل ثرماؤ : ولعمّللاابرا إيما م فمي ا َظمرة لظمز   وقوله: ِلرّللُِايقَُهْم 

لهم ولهبّ إ انة وإْ    وُ ْم   يُْرَصُروَن يقول: و م يعري َااا   يرصر م ممَ ل يموا القياممة إْا 

 َّللاّبهم ناىر  فيرقّللا م مره  لو يرتصر لهم.

 18-17اآلية : 
قَةُ القول فـي تأويـل قوله تع َِ ََ َى اْلُهبََ  فَأََظّللاَتُْهْم َىما الى:   }َولَّما ثَُوواُ فََهبَْيرَاُ ْم فَاْستََمبّواْ اْلعََوَى 

ََ آَمرُواْ َوَلانُواْ يتّقُوَن {. ِسبُوَن *  َونَّجْيرَا الّللِّاي ُْ ِِ اْلُهوِن بَِوا َلانُواْ يَ  اْلعّللَاَا

 الرهب  لوا: يقول تعالى ْلر : فبيّرا لهم سبيل المّق وطريق   

ـ حبثري َ ّي  قال: حبثرا لبو ىال,  قال: ثري معاوية  ََ َ ّي  ََ ابَ َبما   قولمه: 23508  

 ولّما ثَُوواُ فََهبَْيراُ ْم: لي بيّرا لهم.

ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  َمَ قتمااة ولّمما ثَُومواُ فََهمبَْيراُ ْم بيّرما لهمم 23509  

 والشّر. سبيل الخير

ـ حبثرا مموب  قال: حبثرا لحوب  قال: حبثرا لسباط  ََ السمبّي ولّمما ثَُومواُ فََهمبَْيراُ ْم بيّرما 23510  

 لهم.

ـ حبثري يون   قال: لظبرنا ابَ و ب  قال: قال ابَ زيب  في قوله: ولّمما ثَُومواُ فََهمبَْيراُ ْم 23511  

 تّبعوا التاللة  ولمرنا م لن يتبعوا الهب .قال: لَ ورا م الهب  والتاللة  ونهيرا م لن ي

وقب اظت فت القّرا  في قرا ة قوله: ثَُوواُ فقرلتمه َاممة القمّرا  ممَ األمصمار غيمر األَومش وَبمب   

ل بَ لبي إسماأ برفع ثووا  وترك إ رائها َ ى لنها اسم ل مة التي تعر  بّللالك. ولما األَومش 

القرآن ل ه إ  في قوله: وآتَْيرَا ثَُوواَ الرّاقَمةَ ُمْبِصمَرة  فإنمه لمان فإنه ْلر َره لنه لان يُجزي ْلك في 

  يجريه في  ّللاا الووضمع ظاىمة ممَ ل مل لنمه فمي ظمّط الوصممأ فمي  مّللاا الووضمع بغيمر للمأ  

ولان يو ه ثووا إلى لنه اسم ر ل بعيره معمرو   لو اسمم  يمل معمرو . ولمما ابمَ إسمماأ فإنمه 

بغير إ را   وْلك وإن لان له في العربية و ه معرو   فمإن لفصم,  لان يقرؤ  نصبا. ولما ثووا

مره ولىّ, في اإلَمراِ َرمب ل مل العربيمة الرفمع لط مب لمما األسموا  ولن األفعمال   ت يهما  وإنوما 

تعول العرِ األفعال التي بعب األسوا  فيها إْا حسَ تقبيوها قب ها والفعل فمي لمما   يمسمَ تقبيومه 

   لنه   يقال: ولما  بيرا فىووا  لوا يقال: ولّما ثَُوواُ فََهبَْيراُ ْم.قبل ا سم ل  تر

والصواِ مَ القرا ة فمي ْلمك َرمبنا الرفمع وتمرك اإل مرا  لمما الرفمع ف وما وىمفت  ولمما تمرك   

 اإل را  ف نه اسم ل مة.

لمّللاي بيّرمت لهمم  والهمب  وقوله: فاْستََمبّوا العََوى َ ى الُهبَ  يقول: فاظتاروا العوى َ مى البيمان ا  

الّللاي َرفتهم  بأظّللا م طريق التالل َ ى الهب   يعري َ ى البيان الّللاي بيّره لهم  ممَ توحيمب ل. 

 وبرمو الّللاي ق را في ْلك قال ل ل التأويل. ْلر مَ قال ْلك:
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 مى ـ حبثرا مموب  قال: حمبثرا لحومب  قمال: حمبثرا لسمباط  َمَ السمبّي فاْسمتََمبّوا العََومى 23512َ  

 الُهبَ  قال: اظتاروا التاللة والعوى َ ى الهب .

ـ حبثري مموب بَ سعب  قال: ثري لبي  قال: ثري َوي  قال: ثري لبي  ََ لبيمه  َمَ ابمَ 23513  

َبا   قوله: ولّما ثَُوواُ فََهبَْيراُ ْم فاْستََمبّوا العََوى َ ى الُهبَ  قال: لرسمل ل إلميهم الرسمل بالهمب  

 وى َ ى الهب .فاستمبوا الع

ـ حبثرا ابمَ َبمب األَ مى  قمال: حمبثرا ابمَ ثمور  َمَ معومر  َمَ قتمااة فاْسمتََمبّوا العََومى 23514  

 يقول: بيّرا لهم  فاستمبوا العوى َ ى الهب .

ـ حبثري يون   قال: لظبرنا ابمَ و مب  قمال: قمال ابمَ زيمب  فمي قولمه: فاْسمتََمبّوا العََومى 23515  

َََو َُهمْم... إلمى آظمر َ ى الُهبَ  قمال: اسم ُُمّل لُّممٍة  تمبوا التماللة َ مى الهمب   وقمرل: َولمّللاَلَك َزيّرما ِل

 َْ َََوِ ِه فَمرآ ُ َحَسمرا فمإّن ّ َ يُِتمّل َمم ََ لَهُ ُسوُ   َْ ُزيّ ا َية  قال: فزيَ لىووا َو ها القبي,  وقرل: لَفََو

 يَشاُ ... إلى آظر ا َية.

قَ    َِ ِسممبُوَن يقممول: فممأ  ُتهم مممَ العممّللااِ الوممّللاّل وقولممه: فَأَظممّللاَتُْهْم َىمما ُْ ِِ الُهمموِن بَِومما لممانُوا ي ةُ العَممّللاا

 الوهيَ لهم ُمه ُة لْلتهم ولظزتهم والهون:  و الهوان  لوا:

ِِ الُهمموِن قممال: 23516   ممّللاَا ََ ـمم حممبثرا مموممب  قممال: حممبثرا لحوممب  قممال: حممبثرا لسممباط  َممَ السممبّي 

 الهوان.

ُْسِ     بُوَن مَ ا َثاا بُفر م باهلل قبل ْلك  وظالفهم إيا   وتُّللايبهم رس ه.وقوله: بَِوا لانُوا يَ

ََ آَمرُوا يقول: ونجيرا الّللايَ آمروا مَ العّللااِ المّللاي لظمّللا م بُفمر م بماهلل  المّللايَ    وقوله: ونَّجْيرا الّللِّاي

العقوبمة َ مى وّحبوا ل  وىبّقوا رس ه َولانُوا يَتّقُوَن يقول: ولمانوا يخمافون ل لن يممّل بهمم ممَ 

لفر م لو لفروا ما حّل بالّللايَ   ُوا مرهم  ف مروا اتّقا  ل وظو  وَيب   وىبّقوا رس ه  وظ عوا 

 ا َلهة واألنباا.

 20-19اآلية : 
َُموَن *  َحتّمَى إَِْا َمما  مبَآُ  ّ ِ إِلَمى الرّماِر فَُهمْم يُوَز َْ القول فـي تأويمـل قولمه تعمالى:   }َويَمْوَا يُْمَشمُر لَ

ََ َْيِهْم َسْوعُُهْم َولَْبَصاُرُ ْم َوُ  ُواُُ م بَِوا َلانُواْ يَْعَو ُوَن {.  َ  ُ وَ ا َهِهبَ 

يقول تعالى ْلر : ويوا يجوع      الوشرلون لَبا  ل إلى الرار  إلى نار  همرم  فهمم يممب     

 لّولهم َ ى آظر م  لوا:

َُوَن قال: يممب  ـ حبثرا مموب  قال: حبثرا لحوب  قال: حب23517   ثرا لسباط  ََ السبّي فَُهْم يُوَز

 لّولهم َ ى آظر م.

َُموَن قمال: َ ميهم 23518   ـ حبثرا بشر  قمال: حمبثرا يزيمب  قمال: حمبثرا سمعيب  َمَ قتمااة فَُهمْم يُوَز

 وزَة تراّ لو  م َ ى لُظرا م.

ََ َمْيِهْم َسمْوعُُهْم ولْبَصماُر ُ    ْم يقمول: حتمى إْا مما  ماؤوا الرمار همهب وقوله: حتى إَْا ما  اؤ ما َهمِهبَ 

َ يهم سوعهم بوا لانوا يصغون به في البنيا إليه  ويستوعون له  ولبصار م بوا لانوا يبصرون به 

 ويركرون إليه في البنيا َوُ  ُواُوُ ْم بِوا لانُوا يَْعَو ُوَن.

َُري بالج وا في  ّللاا الووضع: الفروق. ْلر مَ قال ْلك:    وقب قيل: 

ـ حبثرا ابَ حويب  قال: حبثرا يعقوِ القوي  َمَ المُمم الىقفمي  ر مل ممَ آل لبمي َقيمل 23519  

َُري فرو هم  ولَُ لري َرها. ََ َْيرا إنوا   رفع المبيث  وقَالُوا ِلُج ُوِاِ ْم ِلَم َهِهْبتُْم 

ي ـ حبثري يون   قال: لظبرنا ابمَ و مب  قمال: حمبثرا حرم مة  لنمه سموع َبيمب ل بمَ لبم23520  

ََ َْيِهْم َسْوعُُهْم ولْبَصاُرُ ْم َوُ  ُواُُ ْم قال:   وا م: الفروق.   عفر  يقول حتى إَْا ما  اؤ ا َهِهبَ 

و ّللاا القول الّللاي ْلرنا  َوَ ْلرنا َره في معرى الج وا  وإن لان معرى يمتو ه التأويل  ف مي    

ك الوعممرو  َ ممى الشممي  باألغ ممب َ ممى معرممى الج مموا و  باألهممهر  وغيممر  ممائز نقممل معرممى ْلمم

 األقرِ إلى غير  إ  بمجة يجب التس يم لها.

 22-21اآلية : 
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ََ َْيرَما قَمالَُواْ لَنَطقَرَما ّ ُ الّمّللِاي لَنَطمَق  ُلمّل القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َوقَالُواْ ِلُج ُموِاِ ْم ِلمَم َهمِهبتّْم 

ُُممْم لَّوَل َمممّرةٍ َوإِلَْيممِه  ُُْم َو َ َهممْيٍ  َوُ ممَو َظ َقَ ُُْم َسممْوعُ ََ َممْي تُْرَ عُمموَن *  َوَممما ُلرممتُْم تَْسممتَتُِروَن لَن يَْشممَهبَ 

َ َمرَرتُْم لَّن ّ َ  َ يَْع َُم َلىِيرا  ّمّوا تَْعَو ُوَن {. ُِ َ  لَْبَصاُرُلْم َو َ ُ  ُواُُلْم َولَـ

 سممبمانه لج مموا م إْ يقممول تعممالى ْلممر : وقممال  مم    الممّللايَ يمشممرون إلممى الرممار مممَ لَممبا  ل   

هممهب  َ مميهم بومما لممانوا فممي الممبنيا يعو ممون: لممم هممهبتم َ يرمما بومما لرمما نعوممل فممي الممبنيا؟ فأ ممابتهم 

  مموا م: لْنَطقَرمما ّ َ الّممّللِاي لَْنَطممَق ُلممّل َهممْيٍ  فرطقرمما وُْلممر لن  ممّللا  الجمموارح تشممهب َ ممى ل  همما َرممب 

لتي لمانوا فع و ما فمي المبنيا بوما يسمخط ل  وبمّللالك استشهاا ل إيا ا َ يهم إْا  م لنُروا األفعال ا

 ا  الخبر ََ رسول ل ى ى ل َ يه وس م. ْلر األظبار التي ُرويت ََ رسمول ل ىم ى ل 

 َ يه وس م.

ـ حبثرا لحوب بَ حازا الغفارّي  قال: لظبرنا َ ّي بَ قااا الفزاري  قال: لظبرنا همريك  23521  

تِب   ُْ ََ الشعبّي  ََ لنم   قمال: ضممك رسمول ل ىم ى ل َ يمه وسم م ْا  يموا ََ َبيب الُو

ُُْت؟»حتى بب  نوا ّللا   ثمم قمال:  قمالوا: ممّم ضممُت يما رسمول ل؟ قمال: « ل  تَْسمأَلُونِي ممّم َضمِم

مْبتَ » ََ ِّ للَمْيَ  َو َْ ُمَجااَلَِة العَْبِب َربّهُ يَْوَا الِقياَمِة قمال: يقُموُل: يما َر رِي لْن   تَْكِ َورِمي؟ قماَل: ََِجْبُت ِم

مِة  َُ َْ نَْفِسي  قاَل: لَولَمْي  َلفَمى بِمي َهمِهيبا  َوبالَوالئِ ََ ّي هاِ با إ ّ ِم فإّن لََك ْلَك  قال: فإنّي   لْقبَُل 

َُ ُّم لْرلانُمهُ بَِوما لماَن يَْعَومُل  قماَل: فَيَقُمولُ  ََ مى فِيمِه  َوتَمتَ َراِا الُاتبيَ؟ قماَل فَيُْخمتَُم  ُِ َّ  ال م ُُ : بُْعمبا لَ َّ لَُهم

َّ ُلْرُت لُ اِالُ  ُُ ْر ََ  «.وُسْمقا  

حبثرا ابَ حويب  قال: حبثرا مهران  ََ سفيان  ََ َبيب الوُتمب  َمَ فتميل بمَ َومرو  َمَ    

 الشعبي  ََ لن   ََ الربّي ى ى ل َ يه وس م برمو .

ََ همبل  قمال: سموعت لبما ـ حبثري َبا  بَ لبي طالب  قال: حبثرا يميى بَ لبي بُر  23522  

قزَة يمبّ  َورو بَ ايرار  ََ حُيم بَ معاوية  ََ لبيه  ََ الربمّي ىم ى ل َ يمه وسم م لنمه 

ُُْم يَمْوَا »قال  ولهار بيب  إلى الشأا  قال:   ا ُ را إلمى  ما ُ رما تُْمَشمُروَن ُرْلبانما َوُمشماة  َ مى ُوُ موِ 

ُُم الِفباُا  تُوَ  ُِ الِقياَمِة  َ ى لْفَواِ  فّوَن َسْبِعيَ لُّمة  لْنمتُْم آِظُر ما ولْلَرُمهما َ مى ّ ِ  وإن لّوَل مما يُْعمِر

َْ لَحبُلْم فَِخّللاُ ُ   «.ِم

حبثرا مجا ب بَ موسى  قال: حبثرا يزيب  قال: لظبرنا الجريري  ََ حُيم بَ معاوية  ََ لبيه    

َُ ُّم تَِجيُُوَن يَمْوَا الِقي»ََ الربّي ى ى ل َ يه وس م قال:  ُُْم الِفمبَاُا  وإّن لّوَل مما يَمتَ اَممِة َ مى لْفمَواِ 

ََ ا َِامي فَِخّللاُ ُ وَلفّهُ   «.ِم

ـ حبثري يعقوِ بَ إبرا يم  قال: حبثرا ابَ َ ية  ََ بَْهز بَ حُيم  ََ لبيه  ََ  مبّ   23523  

ََ الرّا»قال: قال رسول ل ى ى ل َ يه وس م  ِر؟ ل  إن َربّمي ااَمّي وإنّمهُ مالي لُْمِسُك بَمجِزُلْم ِم

َُوَن مُ  ُُمْم ُممبّ ُُْم  ثُمّم إنّ ِّ قَْب بَ ّْغتُُهْم  فَيُبَ ّمغ هماِ بُُلْم غمائِبَ بااَ ُ؟ وإنّي قائٌِل: َر َِ قَبَّممة  سائ ي َ ْل بَ ّْغُت 

َْ لْحِبَلْم لَفَِخّللاُ ُ وَلفّهُ  ََ  َُ ُُْم بالِفباِا  ثُّم إّن لّوَل ما يُبِي  «.لْفَواُ 

ـ حبثري مموب بَ ظ مأ  قمال: حمبثرا الهيمىم بمَ ظار مة  َمَ إسمواَيل بمَ َيماش  َمَ 23524  

إّن »ضوتم بَ ُزْرَة  ََ هري, بَ َبيمب  َمَ َقبمة  سموع الربمّي ىم ى ل َ يمه وسم م يقمول: 

ََ الّرْ ِل الشوال ََ اإلْنساِن يَْوَا يُْختَُم َ ى األْفَواِ  فَِخّللاُ ُ ِم َُ َّم ِم ََْكم تَ  «.لّوَل 

ُُْم لّوَل َمّرةٍ يقول تعالى ْلر : ول ظ قُمم الخ مق األّول ولمم تُونموا هميُا  َوإلَْيمِه    وقوله: َوُ َو َظ َقَ

ُُْم يموا  ََ َمْي تُْرَ عُوَن يقول: وإليه مصيرلم مَ بعب مواتُم  َوما ُلْرتُْم تَْسمتَتُِروَن فمي المبنيا لْن يَْشمَهبَ 

ُُْم َو  لْبَصاُرُلمْ   َو  ُ  ُواُُلْم. القيامة َسْوعُ

واظت ممأ ل ممل التأويممل فممي معرممى قولممه: َوممما ُلْرممتُْم تَْسممتَتُِروَن  فقممال بعتممهم: معرمما : وممما لرممتم   

 تستَْخفُون. ْلر مَ قال ْلك:

ـ حبثرا مموب بَ المسيَ  قال: حبثرا لحوب  بَ الوفتل  قال: حبثرا لسمباط  َمَ السمبّي 23525  

 لي تَْستَْخفُون مرها.َوما ُلْرتُْم تَْستَتُِروَن: 

 وقال آظرون: معرا : وما لرتم تتقون. ْلر مَ قال ْلك:  
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ـ حبثري مموب بَ َورو  قمال: حمبثرا لبمو َاىمم حمبثرا َيسمى وحمبثري الممار   قمال: 23526  

حبثرا المسَ  قال: حبثرا ورقا    ويعا ََ ابَ لبي نجي,  ََ مجا ب  قولمه: َومما ُلْرمتُْم تَْسمتَتُِروَن 

 : تتقون.قال

 وقال آظرون: بل معرى ْلك: وما لرتم تكرون. ْلر مَ قال ْلك:  

ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  ََ قتااة َوما ُلْرتُْم تَْستَتُِروَن يقول: ومما 23527  

ُُْم َو  لْبَصاُرُلْم حتى ب غ َلىِيرا ِمّوا ل ُُْم َسْوعُ ََ َْي رمتم تَْعو َموَن  ول إن َ يمك لرتم تكرون لْن يَْشَهبَ 

با ابَ آاا لشهواا غير متهوة مَ ببنك  فراقبهم واتق ل فمي سمّر لممرك وَالنيتمك  فإنمه   يخفمى 

 َّ َ يه ظافية  الك وة َرب  ضو   والسّر َرب  َالنية  فوَ استطاع لن يوو  و و باهلل حسَ الكم

 ف يفعل  و  قّوة إ  باهلل.

لك بالصواِ قول مَ قال: معرى ْلك: وما لرمتم تسمتَْخفُون  فتترلموا رلموِ ولولى األقوال في ْ  

 ممارا ل في البنيا حّللارا لن يشهب َ يُم سوعُم ولبصارلم اليوا.

 وإنوا ق را ْلك لولى األقوال في ْلك بالصواِ  ألن الوعرو  مَ معاني ا ستتار ا ستخفا .  

فسه موما يمأتي؟ قيمل: قمب بيّرما لن معرمى ْلمك إنوما  مو فإن قال قائل: وليأ يستخفى اإلنسان ََ ن  

 األماني  وفي ترله إتيانه إظفاؤ  ََ نفسه.

َْ َمرَْرمتُْم لّن ّ َ   يَْع َمُم َلىِيمرا ِمّوما لرمتم تَْعَو ُموَن يقمول  مّل ثرماؤ : ولُمَ حسمبتم حميَ    ُِ وقوله: َولَ

وما تعو مون ممَ لَومالُم الخبيىمة  ف مّللالك لمم رلبتم في البنيا مَ معاىمي ل لن ل   يع مم لىيمرا م

 تستتروا لن يشهب َ يُم سوعُم ولبصارلم و  والم  فتترلوا رلوِ ما حّرا ل َ يُم.

وُْلر لن  ّللا  ا َية نزلت مَ ل ل نفر تباَرؤا بيرهم في َ م ل بوا يقولونه ويتُ ومون سمّرا. ْلمر   

 الخبر بّللالك.

طعي  قال: حمبثرا لبمو ااوا  قمال: حمبثرا قمي   َمَ مرصمور  ـ حبثري مموب بَ يميى الق23528  

ََ مجا ب  ََ لبمي معومر األزاي  َمَ َبمب ل بمَ مسمعوا  قمال: لرمت مسمتترا بأسمتار الُعبمة  

فممبظل ثالثممة نفممر  ثَقَفيممان وقُرهممّي  لو قُرهمميان وثَقَفممى  لىيممر هممموا بطونهومما  ق يممل فقممه ق وبهومما  

حممب م: لتممرون لن ل يسمموع ممما نقممول؟ فقممال الممر الن: إْا رفعرمما فتُ ومموا بُممالا لممم لفهوممه  فقممال ل

لىمواترا سموع  وإْا لمم نرفمع لمم يسموع  فأتيممت رسمول ل ىم ى ل َ يمه وسم م  فمّللالر  لمه ْلممك  

ُُْم َو  لْبَصاُرُلْم... إلى آظر ا َ  ُُْم َسْوعُ ََ َْي  ية.فرزلت  ّللا  ا َية: َوما ُلْرتُْم تَْستَتُِروَن لن يَْشَهبَ 

حبثرا مموب بَ بشار  قال: حبثرا يميى بمَ سمعيب  قمال: حمبثرا سمفيان  قمال: ثرمي األَومش  َمَ    

َوارة بَ َوير  ََ و ب بَ ربيعة  ََ َبب ل بَ مسعوا  قال: إني لوستتر بأستار الُعبمة  إْ 

ا بيممرهم اظممل ثالثممة نفممر  ثقفممي وظترمما  قرهمميان  ق يممل فقممه ق وبهومما  لىيممر هممموا بطونهومما  فتمممبثو

بمممبيث  فقممال لحممب م: لتممر  ل يسمموع ممما ق رمما؟  فقممال ا َظممر: إنممه يسمموع إْا رفعرمما  و  يسمموع إْا 

ظفترا. وقال ا َظر: إْا لان يسوع مره هيُا فهو يسوعه ل ه  قال: فأتيت رسول ل ى ى ل َ يه 

ُُْم َو  وسممم م  فمممّللالر  ْلمممك لمممه  فرزلمممت  مممّللا  ا َيمممة: َومممما ُلْرمممتُْم تَْسمممتَتُِروَن  ُُْم َسمممْوعُ ََ َمممْي لْن يَْشمممَهبَ 

. ََ َْ الُوْعتَبِي  لْبَصاَرُلْم... حتى ب غ وإْن يَْستَْعتِبُوا فََوا ُ ْم ِم

حبثرا ابَ بشار  قال: حبثرا يميى  قال: حبثرا سفيان  قال: ثري مرصمور  َمَ مجا مب  َمَ لبمي    

 معور  ََ َبب ل برمو .

 23اآلية : 
ََ {.القول فـي تأويـل ق ََ الَُخاِسِري ُُْم لَْراَاُلْم فَأَْىبَْمتُْم ّم ُُُم الّللِّاي َمرَرتُم بَِربّ ُُْم َمرّ  وله تعالى:   }َوَِْل

يقول تعالى ْلر : و ّللاا الّللاي لان مرُم في البنيا مَ مرُم لن ل   يع م لىيرا موا تعو مون ممَ    

لمبنيا لراالمم  يعرمي ل  ُُمم. يقمال مرمه: قبائ, لَوالُم ومساويها   و مرُم الّللاي مررتم بمربُم فمي ا

 لرا  فالنا لّللاا ولّللاا: إْا ل  ُه  وَرِاَي  و: إْا   ك  فهو يرا  را   ومره قول األَشى:

َْ َرٍا لْ  َهُ لَْم يَِرْا   ََ ّي الّراَىوَلْم ِم  لفِي الّطْوِ  ِظْفِت 

 التأويل. ْلر مَ قال ْلك: يعري: ولم مَ  الك ل  ه لم يرا. وبرمو الّللاي ق را في ْلك قال ل ل  

ـمم حممبثرا مموممب  قممال: حممبثرا لحوممب  قممال: حممبثرا لسممباط  َممَ السممبّي  قولممه: لْراَاُلممْم قممال: 23529  

 ل  ُُم.
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ُُمْم 23530   ـ حبثرا ابَ َبب األَ ى  قال: حبثرا مموب بَ ثور  َمَ معومر  قمال: تمال المسمَ: َوَِْل

ُُْم لْراَ  ُُُم الّللِّاي َمرَْرتُم بَِربّ اُلْم فقال: إنوا َول الرا  َ ى قبر مرونهم بربهم فأما الو مَ فأحسَ َمرّ

َّ فأسما ا العومل  قمال ربُمم: َومما ُلْرمتُْم  باهلل الكَ  فأحسَ العول ولما الُمافر والورمافق  فأسما ا الكم

ُُْم َو  لْبَصاُرُلْم... حتى ب غ: الخاسريَ. قال  ُُْم َسْوعُ ََ َْي معور: وحبثري ر مل: تَْستَتُِروَن لْن يَْشَهبَ 

ِّ مما لمان  مّللاا مرمي بمك  قمال: ومما لمان مرمك بمي؟  لنه ي مر بر ل إلى الرار  في تفت فيقول: يا ر

 قال: لان مري لن تغفر لي و  تعّللاّبري  قال: فإني َرب مرك بي.

َّ ممر   23531   َّ مران  فكم ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  ََ قتااة  قال: الك

َّ وم ََ يَُكرّموَن لنُّهمْم ُمالقُموا َربّهمْم قماَل إنّمي َمرَْرمُت لنّمى ُممالٍأ ِحسمابِيَْه  و مّللاا الكم َّ ُمْرٍا قماَل: الّمّللِاي

َّ ُمْرٍا. ُُْم لْراَاُلْم  ّللاا م ُُُم الّللِّاي َمرَْرتُم بَِربّ ُُْم َمرّ  الورجى مرا يقيرا  وقال  ا  را: َوَِْل

ََ وُْلمر لرما لن نبمّي ل ىم ى ل َ يمه وقوله: َوقاَل الُافُِروَن إْن نَكُ    َُ بُوْستَْيِقرِي َّ إ ّ َمرّا َوما نَْم

ْربَ َمرِّه بِي  ولنا َمعَهُ إَْا اََانِي»وس م لان يقول ويروي ْلك ََ ربه:  َِ وموضع قولمه: «. ََْبِبي 

ُُْم رفع بقوله مرُم. وإْا لان ْلك لّللالك  لان قوله: لْراَاُلْم في موضع نصب  بوعرى: مرايا لُم. َِْل

 ِِ تما ُِ وقب يُمتول لن يُون في موضمع رفمع با سمتُرا   بوعرمى: ممرٍا لُمم  لوما قمال: تِ مَك آيماُ  ال

َّ الّللاي مررتم بربُم ممَ لنمه  يِم ُ ب   َوَرْحَوة  في قرا ة مَ قرل  بالرفع. فوعرى الُالا:  ّللاا الك ُِ الَم

َّ ا تمرلتم َ ممى ممممارا ل   يع مم لىيممرا موما تعو ممون  مو الممّللاي ل  ُُمم  ألنُممم مم َ ل ممل  مّللاا الكمم

ََ يقممول:  َْ الخاِسممِري فقممبمتم َ يهمما  ورلبممتم ممما نهممالم ل َرممه  فممأ  ُُم ْلممك ولراالممم فأَْىممبَْمتُْم ِممم

 فأىبمتم اليوا مَ الهالُيَ  قب غبتم ببيعُم مرازلُم مَ الجرة بورازل ل ل الجرة مَ الرار.

 24اآلية : 
ََ القول فـي تأويـل قوله ت ََ اْلُوْعتَبِمي عالى:   }فَإِن يَْصبُِرواْ فَالرّاُر َمىْو   لُّهْم َوإِن يَْستَْعتِبُواْ فََوا ُ مم ّمم

.} 

يقول تعالى ْلمر : فمإن يصمبر  م    المّللايَ يمشمرون إلمى الرمار َ مى الرمار  فالرمار مسمَُ لهمم    

لهممم إلممى الممّللاي يمبممون بتخفيممأ ومرممزل  وإْن يَْسممتَْعتِبُوا يقممول: وإن يسممألوا العُتبممى  و ممي الر عممة 

ََ يقول: ف يسوا بالقوا الّللايَ ير ع بهم إلى الجرة  فيخفأ َمرهم مما  ََ الَوْعتَبِي العّللااِ َرهم فََوا ُ ْم ِم

ََ َْيرما همْقَوتَرا... إلمى قولمه   م فيه مَ العّللااِ  وْلك لقوله  ّل ثراؤ  مخبرا َرهم: قالُوا َربّرا َغ َبَْت 

َُ ُّووِن ولقوله ِِ... إلى قولمه: َومما اَماُ  َو  تُ ََ العّللَاا ََرّا يَْوما ِم ُُْم يَُخفّْأ  َُوا َربّ م لخزنة  هرم: اْا

ََ إ ّ فِي َضالِل.  الُافَري

 25اآلية : 
ََ لَْيمِبيِهْم َوَمما َظْ فَُهمْم َوَحمقّ   القول فـي تأويـل قوله تعمالى:   }َوقَيّْتمرَا لَُهمْم قَُرنَم َ  فََزيّرُمواْ لَُهمم ّمما بَمْي

.} ََ َّ َواإِلْنِ  إِنُّهْم َلانُواْ َظاِسِري ََ اْلِج  ََ َْيِهُم اْلقَْوُل فَِي لَُمٍم قَْب َظ َْت ِمَ قَْبِ ِهْم ّم

يعري تعالى ْلر  بقوله: َوقَيّْترا لَُهْم قَُرناَ  وبعىرا لهم نُكرا  مَ الشياطيَ  فجع را م لهم قرنما     

  فزيروا لهم ْلك. وبرمو الّللاي ق را في ْلك قمال ل مل التأويمل. قرنّا م بهم يزيّرون لهم قبائ, لَوالهم

 ْلر مَ قال ْلك:

ـ حبثرا مموب  قال: حبثرا لحوب  قال: حبثرا لسباط  َمَ السمبّي َوقَيّْتمرا لَُهمْم قَُرنماَ  قمال: 23532  

 الشيطان.

ممار   ـ حبثري مموب بَ َورو  قال: حبثرا لبمو َاىمم  قمال: حمبثرا َيسمى وحمبثري ال23533  

قال: حبثرا المسَ  قال: حبثرا ورقا    ويعما َمَ ابمَ لبمي نجمي,  َمَ مجا مب قولمه: َوقَيّْتمرا لَُهمْم 

 قَُرناَ  قال: هياطيَ.

ََ لْيِبيِهْم َوما َظْ فَُهْم يقول: فزيَ له    الُفار قرناؤ م ممَ الشمياطيَ مما    وقوله: فََزيّرُوا لَُهْم ما بَي

فمسروا ْلك لهم وحبّبو  إليهم حتمى آثمرو  َ مى لممر ا َظمرة َومما َظْ فَُهمْم  بيَ ليبيهم مَ لمر البنيا.

يقول: وحّسروا لهم ليتا ما بعب مواتهم بأن اَو م إلى التُّللايب بالوعماا  ولن ممَ   مك ممرهم  ف مَ 

يُبعممث  ولن   ثممواِ و  َقمماِ حتممى ىممبّقو م َ ممى ْلممك  وسممهل َ مميهم فعممل لممّل ممما يشممتهونه  
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تّللاونه مَ الفواحش باستمسانهم ْلك ألنفسهم. وبرمو الّللاي ق را فمي ْلمك قمال ل مل ورلوِ لّل ما ي 

 التأويل. ْلر مَ قال ْلك:

ََ لْيمِبيِهْم 23534   ـ حبثرا مموب  قال: حبثرا لحوب  قال: حبثرا لسباط  ََ السبّي فََزيّرُوا لَُهْم مما بَمي

 مَ لمر البنيا َوما َظْ فَُهْم مَ لمر ا َظرة.

ََ َْيِهُم القَْوُل يقول تعالى ْلر : وو ب لهم العّللااِ برلوبهم ما رلبوا موا زيمَ لهمم وقوله:    َوَحّق 

 قرناؤ م و م مَ الشياطيَ  لوا:

ََ َمْيِهُم القَمْوُل قمال: 23535   ـ حبثرا مموب  قال: حبثرا لحوب  قال: حبثرا لسباط  ََ السمبّي َوَحمّق 

 العّللااِ.

َْ قَ    َّ واإلْنِ   يقمول تعمالى ْلمر : وحمّق َ مى  م    المّللايَ قيتمرا في لَُمٍم قَْب َظ َْت ِم ََ الِج ْبِ ِهْم ِم

لهم قَُرنا  مَ الشياطيَ  فزيّروا لهم ما بيَ ليبيهم وما ظ فهم العمّللااِ فمي لممم قمب متمت قمب هم ممَ 

َّ وبعتمهم ممَ اإلنم   ضربائهم  حّق َ يهم مَ َّللاابرا مىل الّللاي َحّق َ ى      بعتهم مَ الج

َّ واإلنم   لمانوا مغبمونيَ  إنُّهمْ  ََ يقول: إن ت ك األمم الّللايَ حّق َ يهم َّللاابرا مَ الجم لانُوا ظاِسِري

 ببيعهم رضا ل ورحوته بسخطه وَّللاابه.

 27-26اآلية : 
ََ َلفَُرواْ  َ تَْسَوعُواْ ِلَهـّللَاَا اْلقُْرآِن َواْلغَْواْ فِيهِ  ُُْم تَْغِ بُوَن  القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َوقَاَل الّللِّاي لَعَ ّ

ََّللاَابا  َهِبيبا  َولَرَْجِزيَرُّهْم لَْسَولَ الّللِّاي َلانُواْ يَْعَو ُوَن {. ََ َلفَُرواْ  َّ الّللِّاي  *  فَ َرّللُِايقَ

ََ َلفروا باهلل ورسموله ممَ مشمرلي قمريش:   تَْسمَوعُوا ِلَهمّللاا القُمرآِن     يقول تعالى ْلر : َوقَاَل الّللِّاي

قول: قالوا ل ّللايَ يطيعونهم مَ لوليائهم مَ الوشرليَ:   تسموعوا لقمار    مّللاا القمرآن َواْلغُوا فِيِه ي

 إْا قرل   و  تصغوا له  و  تتبعوا ما فيه فتعو وا به  لوا:

ـ حبثري مموب بَ سعب  قال: ثري لبي  قال: ثري َوي  قال: ثري لبي  ََ لبيمه  َمَ ابمَ 23536  

ََ َلفممر ُُممْم تَْغِ بُمموَن قممال:  ممّللاا قممول َبمما  قولممه: َوقَمماَل الّممّللِاي وا   تَْسممَوعُوا ِلَهممّللاا القُممرآِن َواْلغُمموا فِيممِه لَعَ ّ

 الوشرليَ  قالوا:   تتبعوا  ّللاا القرآن والهوا َره.

وقوله: َواْلغَْوا فيه يقول: الغطوا بالباطل مَ القول إْا سموعتم قارئمه يقمرؤ  َلْيوما   تسموعو   و    

 ّللاي ق را في ْلك قال ل ل التأويل. ْلر مَ قال ْلك:تفهووا ما فيه. وبرمو ال

ـ حبثرا ابَ حويب  قال: حبثرا حُاا  ََ َربسة  ََ مموب بَ َبب المرحوَ  َمَ القاسمم 23537  

بَ لبي بّزة  ََ مجا ب  في قمول ل:   تَْسمَوعُوا ِلَهمّللاا القُمرآِن َواْلغَموا فِيمِه قمال: الوُما  والتصمفير  

 رسول ل ى ى ل َ يه وس م إْا قرل  قريش تفع ه. وتخ يط مَ القول َ ى

حبثري  مموب بَ َورو  قال: حبثرا لبو َاىم  قال: حبثرا َيسى وحبثري المار   قال: حبثرا    

المسَ  قال: حبثرا ورقا    ويعا ََ ابَ لبي نجي,  َمَ مجا مب  قولمه: َواْلغَمْوا فِيمِه قمال: بالوُما  

 رطق َ ى رسول ل ى ى ل َ يه وس م إْا قرل القرآن  قريش تفع ه.والتصفير والتخ يط في الو

ََ َلفمروا   23538   ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سمعيب  َمَ قتمااة  قولمه: َوقَماَل الّمّللِاي

 عرِ.تَْسَوعُوا ِلَهّللاا القُرآِن َواْلغَوا فِيِه: لي ا مبوا به ولنُرو  وَااو   قال:  ّللاا قول مشرلي ال

ـ حبثرا  ابَ َبب األَ ى  قال: حبثرا ابمَ ثمور  َمَ معومر  قمال: قمال بعتمهم فمي قولمه: 23539  

 َواْلغَْوا فِيِه قال: تمبثوا وىيموا ليوا   تسوعو .

ُُممْم تَْغِ بُمموَن يقممول: لع ُممم بفع ُممم ْلممك تصممبون مممَ لراا اسممتواَه َممَ اسممتواَه  فممال    وقولممه: لَعَ ّ

ولمم يفهومه لمم يتبعمه  فتغ بمون بمّللالك ممَ فع ُمم ممومبا. قمال ل  مّل ثرماؤ : يسوعه  وإْا لمم يسموعه 

ََ َلفَممُروا بمماهلل مممَ مشممرلي قممريش الممّللايَ قممالوا  ممّللاا القممول َممّللاابا هممبيبا فممي ا َظممرة  َّ الّممّللِاي فَ َرُممّللِايق

َ لفعالهم بأقب,  زا  َولَرَْجِزيَرُّهْم لَْسَولَ الّللِّاي لانُوا يَْعَو ُوَن يقول: ولرىيبرهم َ ى فع هم ْلك وغير  م

 لَوالهم التي َو و ا في البنيا.

 28اآلية : 
مبَآِ  ّ ِ الرّماُر لَُهمْم فِيَهما اَاُر الُخْ مِب َ مَزآ   بَِوما َلمانُوا  َْ القول فـي تأويـل قولمه تعمالى:   }َِْلمَك َ مَزآُ  لَ

 بِ ياتِرَا يَْجَمبُون {.
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    المّللايَ لفمروا ممَ مشمرلي قمريش  مزا  يقول تعالى ْلر :  مّللاا الجمزا  المّللاي يجمز  بمه  م   

لَبا  ل ثم ابتبل  ّل ثراؤ  الخبر ََ ىفة ْلك الجزا   وما  و؟ فقال:  و الرار  فالرار بيمان َمَ 

الجزا   وتر وة َره  و ي مرفوَة بالراّ َ يه ثم قال: لَُهْم فِيَها اَاُر الُخْ ِب يعري له    الوشرليَ 

يعرمي اار الوُمث وال بمث  إلمى غيمر نهايمة و  لممب والمبار التمي لظبمر  مّل باهلل في الرار اار الخ مب 

ثراؤ  لنهما لهمم فمي الرمار  مي الرمار  وحسمَ ْلمك  ظمتال  ال فكميَ  لوما يقمال: لمك ممَ ب مبتك اار 

ىالمة  ومَ الُوفة اار لريوة  والبار:  ي الُوفمة والب مبة  فيمسمَ ْلمك  ظمتال  األلفمام  وقمب 

مبَاِ  ّ ِ الرّماُر اَاُر الُخْ مبِ »قرا ة ابَ مسعوا: ُْلر لرا لنها في  َْ ففمي ْلمك تصممي, مما « َِْلَك َ مَزاُ  ل

 ق را مَ التأويل في ْلك  وْلك لنه تر م بالبار ََ الرار.

وقوله: َ َزا   بَِوا لانُوا ب ياترما يَْجَممبُوَن يقمول: فع رما  مّللاا المّللاي فع رما بهم    ممَ مجازاترما إيما م   

 فع هم  زا  مرا بجموا م في البنيا ب ياترا التي احتججرا بها َ يهم. الرار َ ى

 29اآلية : 
َّ َواإِلنمِ   ََ اْلِجم َِ لََضمالّنَا ِمم ََ َلفَمُرواْ َربّرَم  لَِرنَما ال ّمّللاَْي القول فـي تأويمـل قولمه تعمالى:   }َوقَمال الّمّللِاي

ََ األْسفَِ ي ُُونَا ِم  ََ {.نَْجعَْ ُهَوا تَْمَت لَْقبَاِمرَا ِليَ

يقول تعالى ْلر : وقال الّللايَ لفروا باهلل ورسوله يوا القيامة بعب ما لاظ وا  همرم: يما ربرما لرنما    

َّ إب مي   والمّللاي  مو ممَ  ال ّللايَ لضالّنا مَ ظ قك ممَ  مرهم وإنسمهم. وقيمل: إن المّللاي  مو ممَ الجم

 اإلن  ابَ آاا الّللاي قتل لظا . ْلر مَ قال ْلك:

ال: حبثرا َبب الرحوَ  قال: حبثرا سفيان  ََ ثابت المباا  ََ حبة ـ حبثرا ابَ بشار  ق23540  

َّ واإلْنمِ   ََ الِجم َِ لَضمالّنا ِمم العرنّي  ََ َ ّي بَ لبي طالب رضمي ل َرمه فمي قولمه: لِرنما ال ّمّللاَْي

 قال: إب ي  األبالسة وابَ آاا الّللاي قتل لظا .

ا سفيان  َمَ سم وة  َمَ مالمك بمَ حصميَ  حبثرا ابَ بشار  قال: حبثرا َبب الرحوَ  قال: حبثر   

َّ واإلْنمِ  قمال: إب مي   ََ الِج َِ لَضالّنا ِم ََ لبيه  ََ َ ّي رضي ل َره في قوله: َربّرا لِرنا ال ّللّاَْي

 وابَ آاا الّللاي قتل لظا .

حبثرا ابَ الوىرى  قال: ثري و ب بمَ  ريمر  قمال: حمبثرا همعبة  َمَ سم وة بمَ لهيمل  َمَ لبمي    

َّ واإلْنِ  قال:  مالك وابَ ََ الِج َِ لَضالّنا ِم مالك  ََ لبيه  ََ َ ّي رضي ل َره َربّرا لِرنا ال ّللّاَْي

 ابَ آاا الّللاي قتل لظا   وإب ي  األبالسة.

حبثرا مموب  قال: حبثرا لحوب  قال: حبثرا لسباط  ََ السبّي  ََ َ ّي بَ لبي طالب رضي ل    

َّ واإلْنمِ ... ا َيمة  فإنهوما ابمَ آاا القاتمل  وإب مي  َره  في قوله: َربّرا لِرنا ال ّ  ََ الِجم َِ لَضالّنا ِمم ّللاَْي

األبالسة. فأما ابَ آاا فيبَو به لّل ىاحب لبيرة اظل الرار ممَ ل مل المبَوة. ولمما إب مي  فيمبَو 

 به لّل ىاحب هرك  يبَوانهوا في الرار.

بمَ ثمور  قمال: حمبثرا معومر  َمَ قتمااة ـ حبثرا مموب بَ َبب األَ ى  قال: حمبثرا ممومب 23541  

َّ واإلْنِ   و الشيطان  وابَ آاا الّللاي قتل لظا . ََ الِج َِ لَضالّنا ِم  َربّرا لِرنا ال ّللّاَْي

ََ يقول: نجعل  ّللايَ ال ّللايَ لضمالنا تممت لقمبامرا     ََ األْسفَِ ي ُُونا ِم وقوله: نَْجعَْ ُهوا تْمَت لْقباِمرا ِليَ

فل ممَ بعم,  ولمّل مما سمفل مرهما فهمو لهمبّ َ مى ل  مه  وَمّللااِ ل  مه ألن لبواِ  هرم بعتها لسم

لغ ظ  ولّللالك سأل      الُفار ربهم لن يريهم ال مّللايَ لضمال م ليجع و وما لسمفل ممرهم ليُونما فمي 

 لهبّ العّللااِ في البرك األسفل مَ الرار.

 30اآلية : 
ََ قَممالُواْ َربّرَمما ممةُ لَ ّ  القممول فممـي تأويممـل قولممه تعممالى:   }إِّن الّممّللِاي َُ ََ َممْيِهُم اْلَوالَئِ ّ ُ ثُممّم اْسممتَقَاُمواْ تَتَرَممّزُل 

ََبُوَن {.  تََخافُواْ َو َ تَْمَزنُواْ َولَْبِشُرواْ بِاْلَجرِّة الّتِي ُلرتُْم تُو

ََ قمالُوا َربّرما ّ ُ وحمب    همريك لمه  وبرئموا ممَ ا َلهمة واألنمباا  ثُممّ      يقول تعمالى ْلمر : إّن الّمّللِاي

اْستَقاُموا َ مى توحيمب ل  ولمم يخ طموا توحيمب ل بشمرك غيمر  بمه  وانتهموا إلمى طاَتمه فيوما لممر 

 ونهى.
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وبرمو الّللاي ق را في ْلك  ا  الخبر ََ رسول ل ى ى ل َ يه وس م وقالمه ل مل التأويمل َ مى   

 ل ى ى ل َ يه وس م.اظتال  مرهم  في معرى قوله: ثُّم اْستَقاُموا. ْلر الخبر بّللالك ََ رسول 

ـ حبثرا َورو بَ َ ّي  قال: حبثرا سمالم بمَ قتيبمة لبمو قتيبمة  قمال: حمبثرا سمهيل بمَ لبمي 23542  

حزا القطعي  ََ ثابت البرانّي  َمَ لنم  بمَ مالمك  لن رسمول ل ىم ى ل َ يمه وسم م قمرل: إّن 

ََ قالُوا َربّرا ّ ُ ثُّم اْستَقاُموا قال:  قالها الرا   ثمم لفمر للىمر م  فومَ مما  َ يهما فهمو مومَ قب »الّللِّاي

 «.استقاا

 وقال بعتهم: معرا : ولم يشرلوا به هيُا  ولَُ تووا َ ى التوحيب. ْلر مَ قال ْلك:  

ـ حبثرا ابَ بشمار  قمال: حمبثرا َبمب المرحوَ  قمال: حمبثرا سمفيان  َمَ لبمي إسمماأ  َمَ 23543  

: قمب قمرل  َرمب لبمي بُمر الصمبّيق رضمي ل َرمه  مّللا  َامر بَ سعب  ََ سعيب بَ َومران  قمال

ََ قالُوا َربّرا ّ ُ ثُّم اْستَقاُموا قال:  م الّللايَ لم يشرلوا باهلل هيُا.  ا َية: إّن الّللِّاي

 حبثرا ابَ وليع  قال: حبثرا لبي  ََ سفيان بإسراا   ََ لبي بُر الصبيق رضي ل َره  مى ه.   

بَ َبب المويب  وَبب ل بَ إاري   ََ الشميباني  َمَ لبمي بُمر بمَ  ـ قال حبثرا  رير23544  

ََ قمالُوا  لبي موسى  ََ األسوا بَ  الل  ََ لبي بُمر رضمي ل َرمه لنمه قمال ألىممابه إّن الّمّللِاي

َربّرا ّ ُ ثُّم اْستَقاُموا قال: قالوا: ربرما ل ثمم َو موا بهما  قمال: لقمب حو توو ما َ مى غيمر الومومل إّن 

ََ قالُوا َربّرا ّ ُ ثُّم اْستَقاُموا الّللايَ لم يعبلو ا بشرك و  غير .  الّللِّاي

حبثرا لبو لريب ولبو السائب قا : حبثرا ابَ إاريم   قمال: لظبرنما الشميباني  َمَ لبمي بُمر بمَ    

ََ لبي موسى  ََ األسوا بَ  الل الوماربي  قال: قال: لبو بُر: ما تقولون في  ّللا  ا َية: إّن الّ  ّللِاي

قالُوا َربّرا ّ ُ ثُّم اْستَقاُموا قال: فقالوا: ربرا ل ثم استقاموا مَ ْنب  قال. فقال لبمو بُمر: لقمب حو متم 

 َ ى غير الومول  قالوا: ربرا ل ثم استقاموا ف م ي تفوا إلى إله غير .

ََ قالُوا َربّرا ـ حبثرا ابَ حويب  قال: حبثرا حُاا  ََ َربسة  ََ ليث  ََ مجا ب 23545   إّن الّللِّاي

 ّ ُ ثُّم اْستَقاُموا قال: لي َ ى:   إله إ  ل.

ََ قالُوا َربّرا ّ ُ ثُمّم اْسمتَقاُموا 23546   ـ قال: ثرا حُاا ََ َورو  ََ مرصور  ََ مجا ب إّن الّللِّاي

 قال: لس ووا ثم لم يشرلوا به حتى لمقوا به.

ََ قالُوا َربّرا ّ ُ ثُّم اْستَقاُموا قال  مم المّللايَ قال: ثرا  رير  ََ مرصور  ََ     مجا ب  قوله إّن الّللِّاي

 قالوا ربرا ل لم يشرلوا به حتى لقو .

ـ قال: ثرا حُاا  قال: حبثرا َورو  َمَ مرصمور  َمَ  مامع بمَ همباا  َمَ األسموا بمَ 23547  

  الل مىل ْلك.

ََ قالُوا َربّرا ّ ُ ثُمّم ـ حبثرا مموب  قال: حبثرا لحوب  قال: حبث23548   را لسباط  ََ السبّي إّن الّللِّاي

 اْستَقاُموا قال: تووا َ ى ْلك.

ـ حبثري سعب بَ َبب ل بَ َبب المُم  قال: حبثرا حفص بَ َور  قال: حبثرا المُم بَ 23549  

ََ قالُوا َربّرا ّ ُ ثُّم اْستَقاُموا قال: ا ستقاموا َ مى همهااة لن   إلمه إ  لبان  ََ َُرمة قوله: إّن الّللِّاي

 ل.

 وقال آظرون: معرى ْلك: ثم استقاموا َ ى طاَته. ْلر مَ قال ْلك:    

ـ حبثرا لحوب بَ مريع  قال: حبثرا َبب ل بَ الوبمارك  قمال: حمبثرا يمون  بمَ يزيمب َمَ 23550  

ََ قممالُوا َربّرمما ّ ُ ثُممّم اْسممتَقاُموا قممال:  الز ممري  قممال: تممال َوممر رضممي ل َرممه َ ممى الوربممر: إّن الّممّللِاي

 استقاموا ول بطاَته  ولم يروغوا روغان الىع ب.

ََ قمالُوا 23551   ـ حبثرا ابَ َبب األَ ى  قال: حبثرا مموب بَ ثور  ََ معور  ََ قتمااة: إّن الّمّللِاي

 ما قمال: ال همّم فأنمت ربرما َربّرا ّ ُ ثُمّم اْسمتَقاُموا قمال اسمتقاموا َ مى طاَمة ل. ولمان المسمَ إْا تال

 فارزقرا ا ستقامة.

ـ حبثري َ ّي  قال: حبثرا َبب ل  قال: ثري معاوية  ََ َ ّي  ََ ابَ َبا   قوله: إّن 23552  

ََ قالُوا َربّرا ّ ُ ثُّم اْستَقاُموا يقول: َ ى لاا  فرائته.  الّللِّاي

ََ قمالُوا َربّرما ـ حبثري يون   قال: لظبرنا ابَ و ب  قال: قال 23553   ابَ زيب  في قولمه: إّن الّمّللِاي

 ّ ُ ثُّم اْستَقاُموا قال: َ ى َبااة ل وَ ى طاَته.
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َُةُ يقول: تتهبط َ يهم الوالئُة َرب نزول الوو  بهم. وبرمو الّللاي ق را    ََ َْيِهُم الَوالئِ وقوله: تَتَرّزُل 

 في ْلك قال ل ل التأويل. ْلر مَ قال ْلك:

حبثرا ابَ حويب  قال: حبثرا حُاا  ََ َربسة  ََ مموب بَ َبب المرحوَ  َمَ القاسمم ـ 23554  

ممةُ لْن  َ تَخممافُوا َو  تَْمَزنُمموا قممال: َرممب  َُ ََ َممْيِهُم الَوالئِ بممَ لبممي بممّزة  َممَ مجا ممب  فممي قولممه: تَتَرممّزُل 

 الوو .

ري المار   قال: حبثرا حبثري مموب بَ َورو  قال: حبثرا لبو َاىم  قال: حبثرا َيسى  وحبث   

 المسَ  قال: حبثرا ورقا    ويعا ََ ابَ لبي نجي,  ََ مجا ب  مى ه.

َُمةُ 23555   ََ َمْيِهُم الَوالئِ ـ حبثرا مموب  قال: حمبثرا لحومب  قمال: حمبثرا لسمباط  َمَ السمبّي تَتَرمّزُل 

 قال: َرب الوو .

َ يهم الوالئُة بمأن   تخمافوا و  تمزنموا فمإن فمي وقوله: لْن  َ تَخافُوا َو  تَْمَزنُوا يقول: تترزل   

 موضع نصب إْا لان ْلك معرا .

َُةُ لْن  َ تَخافُوا َو  تَْمَزنُوا»وقب ُْلر ََ َبب ل لنه لان يقرل ْلك    ََ َْيِهُم الَوالئِ بوعرى: « تَتَرّزُل 

ا ما تقبمون َ يه مَ بعمب موماتُم تترّزل َ يهم قائ ة:   تخافوا  و  تمزنوا. وَرى بقوله:   تَخافُو

 َو  تَْمَزنُوا َ ى ما تخ فونه ورا لم. وبرمو الّللاي ق را في ْلك قال ل ل التأويل. ْلر مَ قال ْلك:

ـ حبثرا مموب  قال: حبثرا لحوب  قال: حبثرا لسباط  ََ السبّي لْن  َ تَخمافُوا َو  تَْمَزنُموا 23556  

 زنوا َ ى ما بعبلم.قال   تخافوا ما لمامُم  و  تم

ـ حبثري يون   قال: لظبرنا يميى بَ حسان  ََ مس م بَ ظالب  ََ ابَ لبي نجي,  ََ 23557  

َُةُ لْن  َ تَخافُوا َو  تَْمَزنُوا قمال:   تخمافوا مما تقمبمون َ يمه ممَ  ََ َْيِهُم الَوالئِ مجا ب  قوله: تَتَرّزُل 

 انيالم مَ ل ل وولب  فإنا نخ فُم في ْلك ل ه.لمر ا َظرة  و  تمزنوا َ ى ما ظ فتم مَ 

 وقيل: إن ْلك في ا َظرة. ْلر مَ قال ْلك:  

ـ حبثري َ ّي  قال: حبثرا لبو ىال,  قال: ثري معاوية  ََ َ ّي  ََ ابَ َبما   قولمه: 23558  

َُةُ لْن  َ تَخافُوا َو  تَْمَزنُوا ولْبِشُروا بالجَ  ََ َْيِهُم الَوالئِ  رِّة فّللالك في ا َظرة.تَتَرّزُل 

ََمبُوَن يقمول: وسمّروا بمأن لُمم فمي ا َظمرة الجرمة التمي لرمتم    وقوله: ولْبِشُروا بالَجرِّة التي ُلْرمتُْم تُو

 توَبونها في البنيا َ ى إيوانُم باهلل  واستقامتُم َ ى طاَته  لوا:

ولْبِشُروا بالَجرِّة التي ُلْرتُْم  ـ حبثرا مموب  قال: حبثرا لحوب  قال: حبثرا لسباط  ََ السبيّ 23559  

ََبُوَن في البنيا.  تُو

 

 32-31اآلية : 
ُُمْم فِيَهما َمما تَْشمتَهِ  َُ لَْوِليَ ُؤُلْم فِي اْلَميَاةِ البّْنيَا َوفِمي ا َِظمَرةِ َولَ َي القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }نَْم

َُوَن *  نُُز   مّ  ُُْم فِيَها َما تَبّ ُُْم َولَ  َْ َغفُوٍر ّرِحيٍم {.لَنفُُس

يقول تعالى ْلر  مخبرا ََ قيل مالئُته التي تترزل َ ى      الو مريَ الّللايَ اسمتقاموا َ مى    

َُ لْولَياوُلْم ليها القوا فِي الَميماةِ المبّْنيا لرما نتمو لم فيهما وْلمر لنهمم المفكمة  طاَته َرب موتهم: نَْم

 ك:الّللايَ لانوا يُتبون لَوالهم. ْلر مَ قال ْل

َُ لْوِليماوُلْم فِمي الَميماةِ 23560   ـ حبثرا مموب  قال: حبثرا لحوب  قال: حبثرا لسباط  ََ السبّي نَْمم

 البّْنيا نمَ المفكة الّللايَ لرا معُم في البنيا  ونمَ لولياؤلم في ا َظرة.

ُُمْم وقوله: وفِي ا َِظَرةِ يقول: وفي ا َظرة ليتا نمَ لولياؤلم  لوا لرما لُمم فمي المبني   ا لوليما . َولَ

ُُْم يقمول: ولُمم فمي ا َظمرة َرمب ل مما تشمتهي لنفسمُم ممَ ال مّللاّا  والشمهوا .  فِيها ما تَْشتَِهي لْنفُُس

َْ َغفُوٍر َرِحيٍم يقمول:  َُوَن يقول: ولُم في ا َظرة ما تبَّون. وقوله: نُُز   ِم ُُْم فِيها ما تبّ وقوله: َولَ

ِّ غفور لّللانوبُم  رحيم بُم لن يعاقبُم بعب توبتُم ونصمب نُمُز   لَطالم ْلك ربُم نز   لُم مَ  ر

َُوَن ألن في ْلمك تأويمل  ُُْم فِيها ما تَبّ ُُْم ولَ ُُْم فِيها ما تَْشتَِهي لْنفُُس َ ى الوصبر مَ معرى قوله: َولَ

 لنزلُم ربُم بوا يشتهون مَ الرعيم نُُز  .

 34-33اآلية : 
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ََ   القول فـي تأويـل قوله تعالى:  ََِومَل َىماِلما  َوقَماَل إِنّرِمي ِمم ََ  إِلَى ّ ِ َو َُ قَْو   ّمّوَ اَ َْ لَْحَس }َوَم

َُ فَإَِْا الّللِّاي بَْيرََك َوبَْيرَ ََ *  َو َ تَْستَِوي اْلَمَسرَةُ َو َ الّسيَُّةُ اْافَْع بِالّتِي ِ َي لَْحَس ََبَاَوةٌ َلأَنّمهُ اْلُوْسِ ِوي هُ 

 َوِلّي َحِويٌم {.

يقول تعالى ْلر : وممَ لحسمَ ليهما الرما  قمو   مومَ قمال ربرما ل ثمم اسمتقاا َ مى اإليومان بمه     

وا نتها  إلى لمر  ونهيه  واَا َباا ل إلى ما قال وَول به مَ ْلمك. وبرممو المّللاي ق رما فمي ْلمك 

 قال ل ل التأويل. ْلر مَ قال ْلك:

بثرا ممومب بمَ ثمور  َمَ معومر  قمال: تمال المسمَ: ـ حبثرا مموب بَ َبب األَ ى  قال: ح23561  

ََ قال:  مّللاا حبيمب ل   مّللاا  ََ الُوْسِ ِوي َْ اََا إلى ّ ِ َوَِوَل َىاِلما َوقاَل إنّرِي ِم َْ لَْحَسَ قَْو   ِمّو َوَم

ا  ولّي ل   ّللاا ىفوة ل   ّللاا ظيرة ل   ّللاا لحّب الخ ق إلى ل  ل اِ ل في اَوتمه  واَما الرم

إلى ما ل اِ ل فيه مَ اَوته  وَول ىالما في إ ابتمه  وقمال: إنرمي ممَ الوسم ويَ  فهمّللاا ظ يفمة 

 ل.

  23562 َْ َْ لَْحَسمَ قَمْو   ِمّوم ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  ََ قتااة  قوله: َوَمم

مولُجمه مخرُ مه  وسمّر  َالنيتمه  وهما ب  اََا إلى ّ ِ... ا َية  قال:  ّللاا َبمب ىمبّأ قولَمه َو مهُ  و

 مغيبه  وإن الورافق َبب ظالأ قولَه َو ُه  ومولَجه مخرُ ه  وسّر  َالنيته  وها ب  مغيبه.

َُرِي بها نبّي ل ى ى ل    واظت أ ل ل الع م في الّللاي لريب بهّللا  الصفة مَ الرا   فقال بعتهم: 

 َ يه وس م. ْلر مَ قال ْلك:

َُ ـ حبث23563   َْ لَْحَسم را مموب بَ المسيَ  قال: حبثرا لحوب  قال: حبثرا لسمباط  َمَ السمبّي َوَمم

َْ اََا إلى ّ ِ قال: مموب ى ى ل َ يه وس م حيَ اَا إلى اإلسالا.  قَْو   ِمّو

َْ لَْحَسَ قَْو   ِموّ 23564   َْ ـ حبثري يون  قال: لظبرنا ابَ و ب  قال: قال ابَ زيب  في قوله: َوَم

ََ قال:  ّللاا رسول ل ى ى ل َ يه وس م. ََ الُوْسِ ِوي  اََا إلى ّ ِ َوَِوَل َىاِلما َوقاَل إنّرِي ِم

َُرى به الو ّْن. ْلر مَ قال ْلك:    وقال آظرون: 

ـ حبثري ااوا بَ س يوان بَ يزيب الوُتب البصري  قال: حبثرا َورو بَ  رير البج ي  23565  

َْ اََا إلى ّ ِ  ََ إسواَيل بَ لبي َْ لَْحَسَ قَْو   ِمّو ظالب  ََ قي  بَ لبي حازا  في قول ل: َوَم

 قال: الو ّْن َوَِوَل َىاِلما قال: الصالة ما بيَ األْان إلى اإلقامة.

 

ََ يقمول: وقمال: إنرمي مومَ ظتمع هلل بالطاَمة  وّْل لمه بمالعبواة     ََ الُوْسمِ ِوي وقوله: َوقماَل إنّرِمي ِمم

 ع له باإليوان بوحبانيته.وظش

وقوله: َو  تَْستَِوي الَمَسرَةَ َو  الّسيَُّةُ يقول تعالى ْلر : و  تستوي حسرة الّللايَ قالوا ربرا ل ثم   

استقاموا  فأحسروا في قولهم  وإ ابتهم ربهم إلى مما اَما م إليمه ممَ طاَتمه  واَموا َبماا ل إلمى 

ُُمْم تَْغِ بُموَن مىل الّللاي ل ابوا ربهمم إليمه  وسميُة  المّللايَ قمالوا:   تَْسمَوعُوا لََهمّللاا القُمْرآِن َواْلغَمْوا فِيمِه لَعَ ّ

فُّللالك   تستوي َرب ل لحوالهم ومرازلهم  ولُرها تخت أ لوا وىأ  ّل ثراؤ  لنه ظالأ بيرهوما  

وي المسمرة و  السميُة  وقال  ّل ثراؤ : َو  تَْسمتَِوي الَمَسمرَةَ َو  الّسميَُّةُفُّرر    والوعرمى:   تسمت

ألن لّل ما لان غير مساٍو هيُا  فالشي  الّللاي  و له غير مساو غير مسماويه  لوما لن لمّل مما لمان 

مساويا لشي  فا َظر الّللاي  و له مساو  مساٍو له  فيقال: فالن مساو فالنا  وفالن له مساو  فُمّللالك 

  مع السيُة  ولو لم تَُ مُّررة معها  فالن لي  مساويا لفالن  و  فالن مساويا له  ف ّللالك لّرر 

لان الُالا ىميما. وقب لان بع, نمويي البصمرة يقمول: يجموز لن يقمال: الىانيمة زائمبة يريمب:   

ِِ ل ّ يَْقمِبُروَن: لي ألن يع مم   تما ُِ يستوي َبب ل وزيب  فزيب    توليبا  لوا قال: لَُاِلّ يَْع ََم لْ مُل ال

بِيَْوِا الِقياَمِة َو  لُْقِسُم بالرّْفِ  ال ّّواَمِة. وقب لان بعتهم يرُمر قولمه  مّللاا فمي: لَمُاِلّ ولوا قال:   لُْقِسُم 

ِِ لن   يقبرون  تا ُِ ِِ  وفي قوله:   لُْقِسُم فيقول:   الىانية في قوله: لَُاِلّ يَْع ََم لْ َل ال تا ُِ يَْع ََم لْ َل ال

َّ زيمبا   يقموا  بوعرمى: راّ  إلى موضعها  ألن الرفي إنوا لمق يقبر ون   الع م  لوا يقال:   لمم

َّ زيبا   يقوا قال: وربوما اسمتوثقوا فجماؤوا بمه لّو   وآظمرا  وربوما التفموا بماألّول ممَ الىماني.  لم

فمي قولمه   لُْقِسمُم «  »وُحُي سواَا مَ العرِ: ما لأني لَرفها: لي لأني  لَرفها. قمال: ولمما 

 سم بعب ا مستأنأ  و  يُون حر  الجمب مبتبل ى ة.فإنوا  و  واِ  والق
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َُرِممي بقولممه: َو  تَْسممتَِوي الَمَسممرَةَ َو  الّسمميَُّةُ و  يسممتوي اإليوممان بمماهلل والعوممل بطاَتممه    وإنومما 

 والشرك به والعول بوعصيته.

َُ يقول تعالى ْلر  لربيه ممومب ىم ى ل َ يمه وسم    م: اافمع يما ممومب وقوله: اْافِْع بالّتِي ِ َي لْحَس

بم وك  هل مَ  هل َ يك  وبعفوك َوَ لسا  إليك إسا ة الوسي   وبصمبرك َ ميهم مُمرو  مما 

تجب مرهم  وي قاك ممَ قمب هم. وبرممو المّللاي ق رما فمي ْلمك قمال ل مل التأويمل َ مى اظمتال  ممرهم فمي 

 تأوي ه. ْلر مَ قال ْلك:

معاوية  ََ َ ّي  ََ ابَ َبما   قولمه: ـ حبثري َ ّي  قال: حبثرا لبو ىال,  قال: ثري 23566  

َُ قال: لمر ل الو مريَ بالصبر َرب الغتب  والم م والعفو َرب اإلسا ة  فإْا  اْافَْع بالّتِي ِ َي لْحَس

 فع وا ْلك َصوهم ل مَ الشيطان  وظتع لهم َبّو م  لأنه ولّي حويم.

 ك إسا ته. ْلر مَ قال ْلك:وقال آظرون: معرى ْلك: اافع بالسالا َ ى مَ لسا  إلي  

ـ حبثرا مموب بَ بشار  قال: حبثرا لبو َامر  قال: حبثرا سمفيان  َمَ ط ممة بمَ َومرو  23567  

َُ قال: بالسالا.  ََ َطا  اْافَْع بالّتِي ِ َي لْحَس

ـ حبثرا مموب بَ َبب األَ مى  قمال: حمبثرا ممومب بمَ ثمور  َمَ معومر  َمَ َبمب الُمريم 23568  

َُ قال: السالا َ يك إْا لقيته.الجزري  ََ م  جا ب اْافَْع بالّتِي ِ َي لْحَس

ََبََواةٌ لأنّهُ َوِلّي َحِويٌم يقول تعالى ْلر : افعل  ّللاا الّللاي لمرتك به يا    وقوله: فإَْا الّللِّاي بَْيرََك َوبَْيرَهُ 

ّللاي بيرمك مموب مَ افع سيُة الوسي  إليك بإحسانك الّللاي لمرتك بمه إليمه  فيصمير الوسمي  إليمك الم

وبيرممه َممباوة  لأنممه مممَ مالطفتممه إيمماك  وبممّر  لممك  ولممّي لممك مممَ برممي لَوامممك  قريممب الرسممب بممك 

 والمويم:  و القريب  لوا:

ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب   ََ قتااة لأنّهُ َوِلّي َحِويٌم: لي لأنه ولّي 23569  

 قريب.

 36-35اآلية : 
ََِكميٍم *  َوإِّمما  القول فـي تأويـل قوله ََ َىبَُرواْ َوَما يُ َقّاَ   إِ ّ ُْو َحّظ  تعالى:   }َوَما يُ َقّاَ ا إِ ّ الّللِّاي

ََ الّشْيَطاِن نَْزٌغ فَاْستَِعّللْا بِالِّلِ إِنّهُ ُ َو الّسِويُع اْلعَِ يُم {.  يَرَزَغرَّك ِم

ىمبروا هلل َ مى الوُمار   واألممور  يقول تعالى ْلر : وما يُعَطى افع السميُة بالمسمرة إ  المّللايَ   

الشاقة وقال: َوما يُ َقّا ا ولم يقل: وما ي قا   ألن معرى الُالا: وما ي قى  مّللا  الفع مة ممَ افمع السميُة 

 بالتي  ي لحسَ.

ََِكيٍم يقول: وما ي قى  ّللا  إ  ْو نصيب و بّ له سابق في الوبرا     وقوله: َوما يُ َقّا ا إ ّ ُْو َحّظ 

 :َكيم  لوا

ـ حبثرا مموب  قال: حبثرا لحوب  قال: حبثرا لسباط  ََ السبّي  فمي قولمه: َومما يُ َقّا ما إ ّ 23570  

ََِكيٍم: ْو  بّ.  ُْو َحّظ 

وقيل: إن ْلك المّظ الّللاي لظبر ل  ّل ثراؤ  في  ّللا  ا َية لنمه لهم    القموا  مو الجرمة. ْلمر ممَ   

 قال ْلك:

ََ َىبُروا... ـ حبثرا بشر  قال: حبثر23571   ا يزيب  قال: حبثرا سعيب  ََ قتااة َوما يُ َقّا ا إ ّ الّللِّاي

ا َية. والمّظ العكيم: الجرة. ُْلر لرا لن لبا بُر رضي ل َره هتوه ر ل ونبّي ل ى ى ل َ يه 

َ يمه  وس م ها ب  فعفا َره ساَة  ثم إن لبا بُر  اش به الغتب  فراّ َ يه  فقماا الربمّي ىم ى ل

وس م فاتبعه لبو بُر  فقال يا رسول ل هتوري الر ل  فعفو  وىمفمت ولنمت قاَمب  ف وما لظمّللا  

َُمةَ  »لنتصر قوت يا نبّي ل  فقال نبّي ل ى ى ل َ يه وس م:  ََ الَوالئِ ْرمَك َم َمٌك ِمم ََ إنّهُ لاَن يَمُراّ 

رٍ فَ َّوا قَُرْبَت تَْرتَِصُر ََْ َب الَو َُك َو اَ  الشّ  ُْ  «.ْيطاُن  فََول ما ُلْرُت ألُ اِلَ  الّشْيطاَن يا لبا بَ

ـ حبثري َ ّي  قال: حبثرا لبو ىال,  قال: ثري معاوية  ََ َ ّي  ََ ابَ َبما   قولمه: 23572  

ََِكيٍم يقول: الّللايَ لَبّ ل لهم الجر ََ َىبُروا َوما يُ َقّا ا إ ّ ُْو َحّظ   ة.َوما يُ َقّا ا إ ّ الّللِّاي

ََ الّشممْيطاِن نَممْزٌغ فاْسممتَِعّللْا بممالِّلِ... ا َيممة  يقممول تعممالى ْلممر : وإممما ي قمميَ    وقولممه: َوإّممما يَرَزَغرّممَك ِممم

الشيطان يا مموب في نفسك وسوسة مَ حبيث الرف  إرااة حو ك َ ى مجمازاة الوسمي  باإلسما ة  

السممويع  سممتعاْتك مرممه واَائممك إلممى مسمما ته  فاسممتجر بمماهلل واَتصممم مممَ ظطواتممه  إن ل  ممو 
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واستجارتك به مَ نزغاته  ولغيمر ْلمك ممَ لالممك ولمالا غيمرك  الع ميم بوما للقمى فمي نفسمك ممَ 

 نزغاته  وحبّثتك به نفسك وموا يّللا ب ْلك مَ قب ك  وغير ْلك مَ لمور ولمور ظ قه  لوا:

ََ ـمم  حممبثرا مموممب  قممال: حممبثرا لحوممب  قممال: حممبثرا لسممباط  َممَ السممبّي َوإّممم23573   ا يَرَزَغرّممَك ِممم

ََ الّشْيطاِن الّرِ يِم.  الّشْيطاِن نَْزٌغ قال: وسوسة وحبيث الرف  فاْستَِعّللْا بالِّلِ ِم

ََ الّشْيطاِن نَْزٌغ 23574   ـ حبثري يون   قال: لظبرنا ابَ و ب  قال: قال ابَ زيب َوإّما يَرَزَغرَّك ِم

  ّللاا الغتب.

 37اآلية : 
َْ آيَاتِِه ال ّْيُل َوالرَّهاُر َوالّشمْوُ  َواْلقََومُر  َ تَْسمُجبُواْ ِل ّشمْوِ  َو َ القول فـي تأويـل قوله تعالى :   }َوِم

َّ إِن ُلرتُْم إِيّا ُ تَْعبُبُوَن {. ِ الّللِّاي َظ َقَُه  ِلْ قََوِر َواْسُجبُواْ لِِلّ

سمم طانه   يقمول تعمالى ْلممر : وممَ حجم  ل تعممالى َ مى ظ قممه وا لتمه َ مى وحبانيتممه  وَكميم   

اظتال  ال يل والرهار  ومعاقبة لّل واحب مرهوا ىاحبه  والشو  والقومر    الشمو  تمبرك القومر 

َو  ال ّْيُل سابُِق الرّهاِر وُلّل فِي فَ ٍَك يَْسبَُموَن   تسجبوا ليها الرما  ل شمو  و  ل قومر  فإنهوما وإن 

 إيا ومما لُممم طممائعيَ لممه فممي  ريهومما  ريمما فممي الف ممك بورممافعُم  فإنومما يجريممان بممه لُممم بممإ را  ل

ومسممير وا    بأنهومما يقممبران بأنفسممهوا َ ممى سممير و ممري اون إ ممرا  ل إيا ومما وتسمميير وا  لو 

يستطيعان لُمم نفعما لو ضمّرا  وإنوما ل مسمخر وا لُمم لورمافعُم ومصمالمُم  ف مه فاسمجبوا  وإيما  

اَر  فممي م وممة   تهتممبون سممبيال   و  فاَبممبوا اونهمما  فإنممه إن همما  طومم  ضممو  وا  فتممرلُم حيمم

َّ فجوممع بالهمما  والرممون  ألن الوممراا مممَ الُممالا:  ِ الّممّللِاي َظ َقَُهمم تبصممرون همميُا. وقيممل: َواْسممُجبُوا لِِلّ

واسجبوا هلل الّللاي ظ ق اليمل والرهمار والشمو  والقومر  وْلمك  ومع  ولنمث لرمايتهَ  وإن لمان ممَ 

يخر موا لرايتهوما ب فمظ لرايمة الومّللالر فيقولموا: لظمواك  هأن العرِ إْا  وعوا الّللالر إلى األنىى لن

ولظتاك ل ووني  و  يقولوا: ل وري  ألن مَ هأنهم لن ي نىوا لظبار المّللالور ممَ غيمر برمي آاا فمي 

َّ مره. َّ مره. ولَجبري ظواتيم لزيب قبتته  الجوع  فيقولوا: رليت مع َورو لثوابا فأظّللاته

بُوَن يقمول: إن لرمتم تعبمبون ل  وتمّللالون لمه بالطاَمة وإن ممَ طاَتمه لن وقوله: إْن ُلْرتُْم إيّا ُ تَْعبُ   

تخ صموا لمه العبمااة  و  تشممرلوا فمي طماَتُم إيمما  وَبمااتُوو  هميُا سمموا   فمإن العبمااة   تصمم , 

 لغير  و  تربغي لشي  سوا .

 38اآلية : 
 ََ بَُرواْ فَالّللِّاي ُْ ربَ َربَّك يَُسبُّموَن لَهُ بِال ّْيِل َوالرَّهماِر َوُ مْم  َ  القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }فَإِِن اْستَ َِ

 يَْسأَُموَن {.

يقول تعمالى ْلمر : فمإن اسمتُبر يما ممومب  م    المّللايَ لنمت بميَ لمهمر م ممَ مشمرلي قمريش     

وتعكووا ََ لن يسجبوا ل الّللاي ظ قهم وظ مق الشمو  والقومر  فمإن الوالئُمة المّللايَ َرمب ربمك   

ََ ْلك  و  يتعكوون َره  بمل يسمبمون لمه  ويصم ون لميال  ونهمارا  و مم   يسمأمون يستُبرون 

يقممول: و ممم   يفتممرون َممَ َبممااتهم  و  يو ممون الصممالة لممه. وبرمممو الممّللاي ق رمما فممي ْلممك قممال ل ممل 

 التأويل. ْلر مَ قال ْلك:

لبيمه  َمَ ابمَ ـ حبثري مموب بَ سعب  قال: ثري لبي  قال: ثري َوي  قال: ثري لبي  ََ 23575  

ْربَ َربَّك يَُسبُّموَن لَهُ بال ّْيمِل والرّهماِر قمال: يعرمي ممومبا  يقمول:  َِ  ََ بَُروا فالّللِّاي ُْ َبا   قوله: فإِن اْستَ

 َبااي مالئُة ىافون يسبمون و  يستُبرون.

 39اآلية : 
َْ آيَاتِممِه لَنّممَك تَممَر  األْرَض َظاِهممعَة   ََ َْيَهمما اْلَومم َ   القممول فممـي تأويممـل قولممه تعممالى:   }َوِممم فَممإَِْآ لَنَزْلرَمما 

ََ ََى ُلّل َهْيٍ  قَِبيٌر {.  اْ تَّزْ  َوَربَْت إِّن الّللِّاَي لَْحيَاَ ا لَُوْمِى اْلَوْوتََى إِنّهُ 

يقول تعالى ْلمر : وممَ حجم  ل ليتما ولالتمه َ مى قبرتمه َ مى نشمر الوموتى ممَ بعمب بال ما     

ب فرائها لنمك يما ممومب تمر  األرض اارسمة غبمرا     نبما  بهما وإَااتها لهيُتها لوا لانت مَ بع

 و  زرع  لوا:
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َْ آياتِمِه لنّمَك تَمَر  23576   ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سمعيب  َمَ قتمااة  قولمه: َوِمم

 األْرَض ظاِهعَة : لي غبرا  متهشوة.

َْ آياتِمِه لنّمَك تَمَر  ـ حمبثرا ممومب  قمال: حمبثرا لحومب  قمال: حمبثرا لسمباط23577     َمَ السمبي َوِمم

 األْرَض ظاِهعَة  قال: يابسة متهوشة.

ََ َْيها الَواَ  اْ تَّزْ  يقول تعالى ْلمر : فمإْا لنزلرما ممَ السموا  غيىما َ مى  مّللا  األرض    فإَْا لْنَزْلرا 

 الخاهعة ا تز  بالربا   يقول: تمّرلت به  لوا:

حمبثرا لبمو َاىمم  قمال: حمبثرا َيسمى وحمبثري الممار   ـ حبثرا مموب بَ َومرو  قمال: 23578  

 قال: حبثرا المسَ  قال: ورقا    ويعا ََ ابَ لبي نجي,  ََ مجا ب  قوله: ا تّز  قال: بالربا .

 َوَربَْت يقول: انتفخت  لوا:  

 ـ حبثرا مموب  قال: حبثرا لحوب  قال: حبثرا لسباط  ََ السبّي َوَربَْت انتفخت.23579  

ََ َْيها الَواَ  اْ تَمّزْ  23580   ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  ََ قتااة فإَْا لْنَزْلرا 

 َوَربَْت يعر  الغيث في سمتها وربو ا.

ـ حبثري مموب بَ َورو  قال: حبثرا لبمو َاىمم  قمال: حمبثرا َيسمى وحمبثري الممار   23581  

يعا ََ ابَ لبي نجمي,  َمَ مجا مب َوَربَمْت ل ربما   قمال: قال: حبثرا المسَ  قال: حبثرا ورقا    و

 ارتفعت قبل لن تربت.

وقولممه: إّن الّممّللِاي لْحيا مما لَُوْممميِ الَوممْوتَى يقممول تعممالى ْلممر : إن الممّللاي لحيمما  ممّللا  األرض البارسممة   

ر فأظرق مرها الربا   و ع ها تهتّز بالزرع مَ بعب يبسها واثور ا بالوطر الّللاي لنزل َ يها  القماا

لن يميي لموا  بري آاا مَ بعب مواتهم بالوا  الّللاي يرمزل ممَ السموا  إلحيمائهم. وبرممو المّللاي ق رما 

 في ْلك قال ل ل التأويل. ْلر مَ قال ْلك:

ـ حبثرا مموب  قال: حبثرا لحوب  قال: حبثرا لسباط  ََ السبّي  قمال: لوما يميمي األرض 23582  

 قيامة بيَ الرفختيَ.بالوطر  لّللالك يميي الووتى بالوا  يوا ال

 يعري بّللالك تأويل قوله: إّن الّللِّاي لْحيا ا لَُوْميِ الَوْوتى.  

وقوله: إنّهُ َ ى ُلّل َهُيٍ  قَِبيٌر يقول تعالى ْلر : إن ربك يا مموب َ ى إحيما  ظ قمه بعمب موماتهم   

 وَ ى لل ما يشا  ْو قبرة   يعجز هي  لراا   و  يتعّللاّر َ يه فعل هي  ها  .

 40ة : اآلي
ََ َْيرَم  لَفََومَ يُْ قَمَى فِمي الرّمارِ  ََ يُْ ِمبُوَن فِمَي آيَاتِرَما  َ يَْخفَمْوَن   القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }إِّن الّللِّاي

َو ُواْ َما ِهُْتُْم إِنّهُ بَِوا تَْعَو ُوَن بَِصيٌر {. َْ  َظْيٌر لَا ّمَ يَأْتَِي آِمرا  يَْوَا اْلِقيَاَمِة ا

ََ يُْ ِمبُوَن فِي آياتِرا إن الّللايَ يوي ون ََ المّق في حججرما ولالترما   يعري  لّ     ثراؤ  بقوله: إّن الّللِّاي

ويعبلون َرهما تُمّللايبا بهما و ممواا لهما. وقمب بيّرمت فيوما متمى معرمى ال ممب بشموا ب  الوغريمة َمَ 

 إَااتها في  ّللاا الووضع.

 ّللاا الووضمع. اظت مأ ل مل التأويمل  وسرّللالر بع, اظتال  الوخت فيَ في الوراا به مَ معرا  في  

في الوراا به مَ معرى اإللماا في  ّللاا الووضع  فقال بعتهم: لريب به معارضة الوشرليَ القرآن 

 بال غط والصفير استهزا  به. ْلر مَ قال ْلك:

ـ حبثري مموب بَ َورو  قال: حبثرا لبو َاىم  قمال: حمبثرا َيسمى: وحمبثري الممار   23583  

ََ قال: حبثرا ال مسَ  قال: حبثرا ورقا    ويعا ََ ابَ لبمي نجمي,  َمَ مجا مب  فمي قولمه: إّن الّمّللِاي

َُا  وما ْلر معه.  يُْ ِمبُوَن فِي آياتِرا قال: الُو

 وقال بعتهم: لريب به الخبر ََ لّللابهم في آيا  ل. ْلر مَ قال ْلك:  

ََ يُْ ِمبُوَن فِي آياتِراقال: ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  ََ قتا23584   اة إّن الّللِّاي

 يُّللاّبون في آياترا.

 وقال آظرون: لريب به يعانبون. ْلر مَ قال ْلك:  

ََ يُْ ِممبُوَن فِمي 23585   ـ حبثرا مموب  قمال: حمبثرا لحومب  قمال: حمبثرا لسمباط  َمَ السمبّي إّن الّمّللِاي

 آياتِرا قال: يشاقّون: يعانبون.

 ه الُفر والشرك. ْلر مَ قال ْلك:وقال آظرون: لريب ب  
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ََ يُْ ِمبُوَن ِفي 23586   ـ حبثري يون   قال: لظبرنا ابَ و ب  قال: قال ابَ زيب  في قوله: إّن الّللِّاي

ََ َْيرا قال:      ل ل الشرك وقال: اإللماا: الُفر والشرك.  آياتِرا   يَْخفَْوَن 

 لتاِ ل. ْلر مَ قال ْلك:وقال آظرون: لريب به الخبر ََ تببي هم معاني   

ـ حبثري مموب بَ سعب  قال: ثري لبي  قال: ثري َوي  قال: ثري لبي  ََ لبيمه  َمَ ابمَ 23587  

ََ َْيرمما قممال:  ممو لن يوضممع الُممالا َ ممى غيممر  ََ يُْ ِمممبُوَن فِممي آياتِرمما   يَْخفَممْوَن  َبمما   قولممه: إّن الّممّللِاي

 موضعه.

ي تأويمل ْلمك قريبما  الوعماني  وْلمك لن ال ممب واإللمماا:  مو ولّل  ّللا  األقموال التمي ْلرنا ما فم  

الويل  وقب يُون ميال  ََ آيا  ل  وَبو   َرها بالتُّللايب بها  ويُون با ستهزا  ُمُا  وتَْصِبية  

 ويُون مفارقة لها وَرااا  ويُون تمريفا لها وتغييرا لوعانيها.

عم الخبر َرهم بأنهم للمبوا في آيما  ل  لوما َمّم و  قول لولى بالصمة في ْلك موا ق را  ولن ي  

 ْلك ربرا تبارك وتعالى.

ََ َْيرا يقول تعالى ْلر : نمَ بهم َالوون   يخفون َ يرا  ونمَ لهم بالورىاا    وقوله:   يَْخفَْوَن 

ي قمون  إْا وراوا َ يرا  وْلك تهبيب مَ ل  ّل ثراؤ  لهم بقوله: سيع وون َرب وروا مم َ يرما مماْا

َْ يُْ قَى فِمي الرّمار  مَ لليم َّللاابرا  ثم لظبر  ّل ثراؤ  َوا  و فاَل بهم َرب وروا م َ يه  فقال: لفَو

َْ يأْتِي آِمرا يَْوَا الِقيَاَمِة يقول تعالى ْلر  له    الّللايَ يُ ممبون فمي آياترما اليموا فمي المبنيا  َظْير لْا َم

ّللاا الّللاي ي قى في الرمار ظيمر  لا المّللاي يمأتي يموا القياممة آمرما يوا القيامة َّللااِ الرار  ثم قال ل: لفه

مَ َّللااِ ل إليوانه باهلل  ّل  الله؟  ّللاا الُافر  إنه إن آمَ ب يا  ل  واتبع لمر ل ونهيمه  لّمرمه 

 يوا القيامة موا حّللاّر  مره مَ َقابه إن ورا َ يه يومُّللا به لافرا.

َو ُوا مما ِهمُْتُْم و مّللاا   َْ ليتما وَيمب لهمم ممَ ل ظمرق مخمرق األممر  ولمّللالك لمان مجا مب  وقوله: ا

 يقول:

ـ حبثرا ابَ بشار  قال: حبثرا َبب الرحوَ  قمال: حمبثرا سمفيان  َمَ ابمَ لبمي نجمي, َمَ 23588  

َو ُوا ما ِهُْتُْم قال:  ّللاا وَيب. َْ  مجا ب ا

ا الرا  بأَوالُم التي تعو ونها ْو ظبمرة وقوله: إنّهُ بِوا تَْعَو ُوَن بَِصيٌر يقول  ّل ثراؤ : إن ل ليه  

 وَ م   يخفى َ يه مرها  و  مَ غير ا هي .

 42-41اآلية : 
ََِزيمٌز *   ّ يَأْتِيمهِ   ٌِ تَما ُِ ََ َلفَُرواْ بِالّللاّْلِر لَّوا َ م َ ُ ْم َوإِنّمهُ لَ  القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }إِّن الّللِّاي

َِ يَبَْيِه َو َ  يٍم َحِويٍب {.اْلبَاِطُل ِمَ بَْي ُِ َْ َح َْ َظْ ِفِه تَرِزيٌل ّم   ِم

 يقول تعالى ْلر : إن الّللايَ  مبوا  ّللاا القرآن ولّللاّبوا به لوا  ا  م  وَرى بالّللالر القرآن  لوا:   

ََ َلفَمُروا بالمّللاّْلِر 23589   ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  ََ قتااة  قوله: إّن الّللِّاي

 ْم لفروا بالقرآن.لَّوا  اَ  ُ 

ََِزيٌز يقول تعالى ْلر : وإن  ّللاا الّللالر لُتاِ َزيز بإَزاز ل إيا   وحفكه    تاِ  ُِ وقوله: َوإنّهُ لَ

مَ لّل مَ لراا له تببيال   لو تمريفا  لو تغييرا  مَ إنسي و ري وهيطان مارا. وبرممو المّللاي ق رما 

 في ْلك قال ل ل التأويل. ْلر مَ قال ْلك:

ََِزيمٌز 23590    ٌِ تما ُِ ـ حبثرا بشمر  قمال: حمبثرا يزيمب  قمال: حمبثرا سمعيب  َمَ قتمااة  قولمه: َوإنّمهُ لَ

 يقول: لَّز  ل ألنه لالمه  وحفكه مَ الباطل.

ـ حبثرا مموب بَ المسيَ  قال: حبثرا لحوب بَ الوفتل  قمال: حمبثرا لسمباط  َمَ السمبّي 23591  

ََِزيٌز قال: َزيز م  ٌِ تا ُِ  َ الشيطان.َوإنّهُ لَ

َْ َظْ ِفمِه اظت مأ ل مل التأويمل فمي تأوي مه فقمال بعتمهم:    َِ يَبَْيِه َو  ِمم َْ بَي وقوله:   يأتِيِه الباِطُل ِم

 معرا :   يأتيه الرُير مَ بيَ يبيه و  مَ ظ فه. ْلر مَ قال ْلك:

 يَأْتِيممِه ـم حمبثرا لبممو لريمب  قممال: حمبثرا ابممَ يومان  َممَ لهمعث  َممَ  عفمر  َممَ سمعيب  23592  

َْ َظْ ِفِه قال: الرُير مَ بيَ يبيه و  مَ ظ فه. ََ يَبَْيِه َو  ِم َْ بَْي  الباِطُل ِم

وقال آظرون: معرمى ْلمك:   يسمتطيع الشميطان لن يمرقص مرمه حقما  و  يزيمب فيمه بماطال   قمالوا:   

 والباطل  و الشيطان.
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َِ يَبَْيِه مَ قِبَل المّق َو  مِ    َْ بَْي  َْ َظْ ِفِه مَ قِبَل الباطل. ْلر مَ قال ْلك:وقوله: ِم

ََ يَبَْيمِه 23593   َْ بَمْي ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  ََ قتمااة   يَأْتِيمِه الباِطمُل ِمم

َْ َظْ ِفِه الباطل: إب ي    يستطيع لن يرقص مره حقا  و  يزيب فيه باطال .  َو  ِم

الباطمل   يطيمق لن يزيمب فيمه هميُا ممَ الممرو  و  يمرقص مرمه هميُا  وقال آظمرون: معرما : إن  

 مرها. ْلر مَ قال ْلك:

ـ حبثرا مموب بَ المسيَ  قال: حبثرا لحوب بَ الوفتل  قمال: حمبثرا لسمباط  َمَ السمبّي 23594  

َْ َظْ ِفِه قال: الباطل:  و الشيطان   ََ يَبَْيِه َو  ِم َْ بَْي  يسمتطيع لن يزيمب فيمه حرفما   يَأْتِيِه الباِطُل ِم

 و  يرقص.

ولولى األقوال في ْلك َربنا بالصواِ لن يقال: معرا :   يستطيع ْو باطل بُيمب  تغييمر  بُيمب     

وتببيل هي  مَ معانيه َوا  و به  وْلك  و اإلتيمان ممَ بميَ يبيمه  و  إلمماأ مما لمي  مرمه فيمه  

 وْلك إتيانه مَ ظ فه.

يٍم ِحِويٍب يقول تعالى ْلمر :  مو ترزيمل ممَ َرمبي ْي حُومة بتمببير َبماا   وقوله: تَْرِزيٌل مِ    ُِ َْ َح

 وىرفهم فيوا فيه مصالمهم  حويب يقول: ممووا َ ى نعوه َ يهم بأياايه َرب م.

 43اآلية : 
َربَّك لّللَاُو َمْغِفمَرةَ َوُْو القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }ّما يُقَاُل لََك إِ ّ َما قَْب قِيَل ِل ّرُسِل ِمَ قَْبِ َك إِّن 

ٍِ لَِليٍم {. قَا َِ 

يقول تعالى ْلر  لربيه مموب ى ى ل َ يه وس م: ما يقول لمك  م    الوشمرلون الوُمّللاّبون مما    

 ُتهم به مَ َرب ربك إ  ما قب قاله مَ قمب هم ممَ األممم المّللايَ لمانوا ممَ قب مك  يقمول لمه: فاىمبر 

َْ َلَصماِحِب الُمموِ   وبرممو َ ى ما نالك مَ لْ  مرهم  لوا  م ُُ ىبر لولو العمزا ممَ الرسمل  َو  تَ

 الّللاي ق را في ْلك قال ل ل التأويل. ْلر مَ قال ْلك:

ـ حبثرا بشر  قمال: حمبثرا يزيمب  قمال: حمبثرا سمعيب  َمَ قتمااة مما يُقماُل لَمَك إ ّ مما قَمْب قِيمَل 23595  

َْ قَْبِ َك يعّزي نبيه ى ى ل َ يه َْ قَمْبِ ِهْم  ل ّرُسِل ِم ََ ِمم وس م لوا تسوعون  يقول: َلّللاَلَك ما لتَى الّللِّاي

َْ َرُسوٍل إ ّ قالُوا ساِحٌر لْو َمْجرُوٌن.  ِم

 

ـ حبثرا مموب  قال: حبثرا لحوب  قال: حبثرا لسباط  ََ السبّي في قولمه: مما يُقماُل لَمَك إ ّ 23596  

َْ قَْبِ َك قال: ما يقو  لون إ  ما قب قال الوشرلون ل رسل مَ قب ك.ما قَْب قِيَل ل ّرُسِل ِم

وقوله: إّن َربّك لّللَاُو َمْغِفمَرةٍ يقمول: إن ربمك لمّللاو مغفمرة لمّللانوِ التمائبيَ إليمه ممَ ْنموبهم بالصمف,   

ٍِ لِلمميٍم يقممول: و ممو ْو َقمماِ ممم لم لوممَ لىممر َ ممى لفممر  وْنوبممه  فومما  َ ممى  قمما َِ َممرهم َوُْو 

 اإلىرار َ ى ْلك قبل التوبة مره.

 44ة : اآلي
َجِوممّي  َْ َجِويّمما  لّقَممالُواْ لَممْو َ فُّصمم َْت آيَاتُممهُ َ ا َْ القممول فممـي تأويممـل قولممه تعممالى:   }َولَممْو َ عَْ رَمما ُ قُْرآنمما  ل

 ََ ََ َْيِهْم  ََ  َ يُْ ِمرُوَن فَِي آَْانِِهْم َوْقٌر َوُ َو  ََ آَمرُواْ ُ ب   َوِهفَ ٌ  َوالّللِّاي َََربِّي قُْل ُ َو ِل ّللِّاي مَو ى لُْولَمـََُِك و 

َُاٍن بَِعيٍب {.  يُرَااَْوَن ِمَ ّم

يقول تعالى ْلر : ولو  ع را  ّللاا القرآن المّللاي لنزلرما  يما ممومب لَجويما لقمال قوممك ممَ قمريش:    

لَْو  فُّص َْت آياتُهُ يعري:  ال بيرت لالته ومما فيمه ممَ آيمة  فرفقهمه ونع مم مما  مو ومما فيمه  للَجومّي  

ون إنُارا له: للَجوي  ّللاا القرآن ولسان الّللاي لُنزل َ يه َربّي؟ وبرمو الّللاي يعري لنهم لانوا يقول

 ق را في ْلك قال ل ل التأويل. ْلر مَ قال ْلك:

ـ حبثرا مموب بَ بشار  قال: حبثرا مموب بَ  عفر  قال: حبثرا هعبة  ََ لبي بشر  ََ 23597  

َََربِمّي قمال: لمو لمان  مّللاا القمرآن سعيب بَ  بير لنه قال في  ّللا  ا َية لَْو  فُّصم َْت آي َجِومّي َو َْ اتُمهُ لل

 لَجويا لقالوا: القرآن لَجوّي  ومموب َربي.
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حبثرا مموب بَ الوىرى  قال: ثري مموب بَ لبي َبّي  ََ ااوا بَ لبي  رب  َمَ  عفمر بمَ لبمي    

 ََ َجِوّي َو َْ َربِّي قال: الرسمول َربمّي  وحشية ََ سعيب بَ  بير في  ّللا  ا َية: لَْو  فُّص َْت آياتُهُ لل

 وال سان لَجوي.

حبثرا ابَ الوىرى  قال: ثري َبب األَ ى  قال: حبثرا لبو ااوا ََ سعيب بمَ  بيمر فمي قولمه: َولَمْو    

َََربِّي قرآن لَجوّي ولسان َربّي. َجِوّي َو َْ َجِويّا لَقالُوا لَْو  فُّص َْت آياتُهُ لل َْ  َ عَْ را ُ قُْرآنا ل

ثرا ابَ الوىرى  قال: حبثرا َبب األَ ى  قال: حبثرا ااوا  ََ مموب بمَ لبمي موسمى  ـ حب23598  

 ََ َبب ل بَ مطيع برمو .

ـ حبثري مموب بَ َورو  قمال: حمبثرا لبمو َاىمم  قمال: حمبثرا َيسمى وحمبثري الممار  23599  

ه: لَمْو  فُّصم َْت قال: حبثرا المسَ  قال: حبثرا ورقا    ويعا ََ ابمَ لبمي نجمي,  َمَ مجا مب  قولم

 آياتُهُ فجعل َربيا  لَجوي الُالا وَربّي الر ل.

ـ حبثرا مموب  قال: حبثرا لحومب  قمال: حمبثرا لسمباط  َمَ السمبّي  فمي قولمه: َولَمْو َ عَْ رما ُ 23600  

َجِويّا لَقالُوا لَْو  فُّص َْت آياتُمهُ يقمول: بُيرمت آياتمه  للَجومّي وَربمّي  نممَ قموا َم َْ رِ مالرما قُْرآنا ل

 ول عُْجوة.

وقب ظالأ  ّللاا القول الّللاي ْلرنا  ََ      آظرون  فقالوا: معرى ْلك لَْو  فُّص َْت آياتُهُ بعتها   

َجِومّي بتمرك ا سمتفهاا فيمه  و ع مه  َْ َربّي  وبعتها َجوّي. و ّللاا التأويمل َ مى تأويمل ممَ قمرل ل

 ت آياتمه  مرهما َجومّي تعرفمه العجمم  ظبرا مَ ل تعالى ََ قيل الوشرليَ ْلمك  يعرمي:  مال فّصم

 ومرها َربي تفقهه العرِ. ْلر مَ قال ْلك:

ـ حبثرا ابَ حويب  قال: حبثرا يعقوِ  ََ  عفر  ََ سعيب  قال: قالت قريش: لو  لنزل 23601  

ََربِّي  قُلْ  َجِوّي َو َْ ََ آَمرُوا   ّللاا القرآن لَجويا وَربيا  فأنزل ل وقَالُوا لَْو  فُّص َْت آياتُهُ ل ُ َو ل ّللِّاي

َْ ِسّجيٍل قمال: فارسمية  لَربمت: سمرك  ُ ب   َوِهفا   فأنزل ل بعب  ّللا  ا َية لل لسان  فيه ِحجاَرةٍ ِم

 وَلّل.

َََربِّي َ مى و مه ا سمتفهاا  وُْلمر َمَ المسمَ البصمري لنمه    َجِوّي َو َْ وقرل  قّرا  األمصار: لل

ّللا ب ا سمتفهاا  َ مى الوعرمى المّللاي ْلرنما  َمَ  عفمر قرل ْلك: لَجوي بهوزة واحبة َ ى غير م

 بَ لبي الوغيرة  ََ سعيب بَ  بير.

والصواِ مَ القرا ة في ْلك َربنا القرا ة التي َ يها قّرا  األمصار إل واع المجة َ يها َ ى   

 مّللا ب ا ستفهاا.

ََ آَمرُوا ُ ب   وِهفاٌ  يقول تعالى ْلر : قل ي   ا مموب لهم:  و  ويعرمي بقولمه ُ مَو وقوله: قُْل ُ َو ل ّللِّاي

ََ آَمرُموا بماهلل ورسموله  وىمبّقوا بوما  ما  م بمه ممَ َرمب ربهمم ُ مب   يعرمي بيمان ل ممّق  القرآن ِل ّمّللِاي

 َوِهفاٌ  يعري لنه هفا  مَ الجهل. وبرمو الّللاي ق را في ْلك قال ل ل التأويل. ْلر مَ قال ْلك:

ََ آَمرُموا ُ مب   ـ حمبثرا بشمر  قمال: حمبثرا يزيمب  قمال23602   : حمبثرا سمعيب  َمَ قتمااة قُمْل ُ مَو ِل ّمّللِاي

 َوهفاٌ  قال:  ع ه ل نورا وبرلة وهفا  ل و مريَ.

ََ آَمرُموا ُ مب   23603   ـ حبثرا مموب  قال: حبثرا لحوب  قال: حبثرا لسباط  ََ السبي قُْل ُ مَو ِل ّمّللِاي

 َوهفاٌ  قال: القرآن.

ََ   يُوْ مِ    ى يقول تعالى ْلر : والّللايَ   ي مرمون وقوله: والّللِّاي ََو  ََ َْيِهْم  رُوَن فِي آَْانِِهْم َوْقٌر َوُ َو 

بمماهلل ورسمموله  وممما  مما  م بممه مممَ َرممب ل فممي آْانهممم ثقممل َممَ اسممتواع  ممّللاا القممرآن  وىمموم   

ى يقول: و ّللاا القرآن َ ى ق وِ      الوُمّللاّبيَ  يستوعونه ولُرهم يعرضون َره  و و َ يهم َو 

ى َره  فال يبصرون حججه َ يهم  وما فيه مَ مواَكه. وبرمو الّللاي ق را في ْلك قال ل مل ب ه َو 

 التأويل. ْلر مَ قال ْلك:

ََ   يُوْ ِمرُوَن فِمي آَْانِِهمْم 23604   ـ حبثرا بشر  قال: حبثرا يزيب  قال: حبثرا سعيب  ََ قتااة والّللِّاي

ََو ى َووا وىووا  ََ َْيِهْم   ََ القرآن  فال يرتفعون به  و  يرغبون فيه.َوْقٌر َوُ َو 

ََ   يُوْ ِمرُموَن فِمي 23605   ـ حبثرا مموب  قال: حبثرا لحوب  قال: حبثرا لسمباط  َمَ السمبّي والّمّللِاي

ى قال: َويت ق وبهم َره. ََو  ََ َْيِهْم   آَْانِِهْم َوْقٌر قال: ىوم َوُ َو 
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مى ـ حبثري يون   قال: لظبرنا ابَ و ب  قا23606   ََو  ََ َمْيِهْم  ل: قمال ابمَ زيمب  فمي قولمه: َوُ مَو 

 قال: العوى: الُفر.

ى بفت, الويم. وُْلر ََ ابَ َبا  لنه قرل:    ََو  ََ َْيِهْم  و مو َ ميهم »وقرل  قّرا  األمصار: َوُ َو 

 بُسر الويم َ ى و ه الرعت ل قرآن.« ََمٍ 

 صار.والصواِ مَ القرا ة في ْلك َربنا ما َ يه قّرا  األم  

َْ َمُماٍن بَِعيمٍب اظت مأ ل مل التأويمل فمي معرما   فقمال بعتمهم: معرمى ْلمك:    وقوله: لُولََُك يُرااَْوَن ِم

تشبيه مَ ل  ّل ثراؤ   لعوى ق وبهم ََ فهم ما لنزل في القرآن مَ حججه ومواَكه ببعيمب  فهمم 

ق يمل الفهمم: إنمك لُترَمااَ  سامع مع ىو  مَ بعيب نواي  ف م يفهم ما نواي  لقول العرِ ل ر مل ال

 مَ بعيب  ولقولهم ل فَِهم: إنك لتأظّللا األمور مَ قريب. ْلر مَ قال ْلك:

ـ حبثرا ابَ بشار  قال: حبثرا َبب الرحوَ  قال: حبثرا سفيان  ََ ابَ  ري   ََ بع, 23607  

َْ َمُاٍن بَِعيٍب قال: بعيب مَ ق وبهم  .لىمابه  ََ مجا ب لُولََُك يُرااَْوَن ِم

 حبثرا ابَ بشار  قال: حبثرا لبو لحوب  قال: حبثرا سفيان  ََ ابَ  ري  ََ مجا ب  برمو .   

  23608 َْ ـ حبثري يون   قال: لظبرنا ابَ و ب  قال: قال ابمَ زيمب  فمي قولمه: لُولَُمَك يُرمااَْوَن ِمم

 مرهم  فأبوا. َمُاٍن بَِعيٍب قال: ضيّعوا لن يقب وا األمر مَ قريب  يتوبون وي مرون  فيقبل

وقال آظرون: بل معرى ْلك: إنهم يرااون يوا القيامة ممَ مُمان بعيمب ممرهم بأهمرع لسموائهم. ْلمر   

 مَ قال ْلك:

ـ حبثرا ابَ بشار  قال: حبثرا لبو لحوب  قال: حبثرا سفيان  َمَ ل  م,  َمَ التمماك بمَ 23609  

َْ َمُاٍن بَِعيٍب قال: يرااَ     الر ل بأهرع اسوه.مزاحم لُولََُك يُرااَْوَن ِم

ََ َلفَمُروا بالمّللاّْلر لَّوما  ماَ ُ ْم فقمال بعتمهم:    واظت أ ل ل العربيمة فمي موضمع توماا قولمه: إّن الّمّللِاي

ََ َلفَمُروا بالمّللاّْلر لُولَُمَك  َْ َمُماٍن بَِعيمٍب و عمل قمائ وا  مّللاا القمول ظبمر إّن الّمّللِاي توامه: لُولََُك يُرااَْوَن ِمم

َْ َمُاٍن بَ  ِعيٍب وقال بع, نمويي البصمرة: ْلمك ويجموز لن يُمون َ مى األظبمار التمي فمي يُرااَْوَن ِم

القرآن يستغرى بها  لوا استغرت لهيا  ََ الخبر إْا قال الُالا  وَمر  الوعرمى  نممو قولمه: َولَمْو 

 لّن قُْرآنا ُسيَّرْ  بِِه الِجباُل لْو قُّطعَْت بِِه األْرُض وما لهبه ْلك.

خ ل ل الع م  قمال: سموعت َيسمى بمَ َومر يسمأل َومرو بمَ َبيمب إّن ـ قال: وحبثري هي23610  

ََ َلفَُروا بالّللاّْلِر لَّوا  اَ ُ ْم ليَ ظبر ؟ فقال َورو: معرا  فمي التفسمير: إن المّللايَ لفمروا بالمّللالر  الّللِّاي

ََِزيٌز فقال َيسى: ل ب  يا لبا َىوان.  ٌِ تَا ُِ  لوا  ا  م لفروا به وإنّهُ لَ

ََ َلفَمُروا بالمّللاّْلر لُولَُمَك يُرمااَْوَن ولان بع, نمويي الُو   فة يقول: إن هُت  ع مت  مواِ إّن الّمّللِاي

ََزيمٌز  فيُمون  وابمه مع ومما  فتمرك   ٌِ تما ُِ َْ َمُاٍن بَِعيٍب وإن هُت لمان  وابمه فمي قولمه: وإنّمهُ لَ ِم

 فيُون لَرِ الو هيَ ولهبهه بوا  ا  في القرآن.

ر َوا ابتب   به إلى الخبر ََ الّللاي بعب  مَ الّللالر وقال آظرون: بل ْلك موا انصر  ََ الخب  

فع ى  ّللاا القول ترك الخبر ََ الّللايَ لفروا بالّللالر  و عل الخبر ََ الّللالر فتوامه َ ى  ّللاا القول 

وإنه لُتاِ َزيز فُان معرى الُالا َرب قائل  ّللاا القول: إن الّللالر الّللاي لفر به      الوشمرلون 

ََ لومما  مما  م  وإنممه لُتمماِ َزيممز  وهمم ُُْم َويَممّللاَُروَن لْزَوا مما يَتَربّْصمم ََ يُتََوفّممْوَن ِمممْر بهه بقولممه: َوالّممّللِاي

. َّ  بأْنفُِسِه

ولولى األقوال في ْلك َربي بالصمواِ لن يقمال:  مو موما تمرك ظبمر  التفما  بوعرفمة السمامعيَ   

 بوعرا  لوا تطاول الُالا.

 45اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالى: 

َِ فَاْظتُِ َأ فِيِه َولَْو َ َلِ َوةٌ َسبَقَْت ِمَ ّربَّك لَقُِتَي بَْيرَُهْم َوإِنُّهْم لَِفمي َهمّك ّمْرمَولَقَْب آتَيْ    تَا ُِ هُ رَا ُموَسى اْل

 ُمِريٍب .

َِ يا مموب  يعري التوراة  لوا آتيرماك الفرقمان  فماْظتُِ َأ     تا ُِ يقول تعالى ْلر : َولَقَْب آتَْيرا ُموَسى ال

َْ َربّمَك لَقُِتمَي فِيِه يقول : فاظت أ في العول بوما فيمه المّللايَ لوتمو  ممَ اليهموا َولَمْو  َلِ َومةٌ َسمبَقَْت ِمم
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بَْيرُِهْم يقول: ولو  ما سبق مَ قتا  ل وحُوه فيهم لنه لظر َّللاابهم إلى يوا القيامة لقتمي بيمرهم 

 وا:يقول: لعجل الفصل بيرهم فيوا اظت فوا فيه بإ الله الوبط يَ مرهم  ل

ـ حبثرا مموب  قال: حبثرا لحوب  قمال: حمبثرا لسمباط  َمَ السمبّي  فمي قولمه: َولَمْو  َلِ َومةٌ 23611  

َْ َربَّك قال: لظروا إلى يوا القيامة.  َسبَقَْت ِم

وقوله: وإنُّهْم لَِفي َهّك ِمْرهُ ُمِريٍب يقول: وإن الفريق الوبطل مرهم لفي همّك موما قمالوا فيمه ُمريمب   

 يبهم قولهم فيه ما قالوا  ألنهم قالوا بغير ثبت  وإنوا قالو  مرّا.يقول: ير

 46اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالى: 

َْ لََس َ  فَعَ َْيَها َوَما َربَّك بَِكالٍّا لّْ عَبِيِب .   ََِوَل َىاِلما  فَِ رَْفِسِه َوَم  َْ  ّم

ا  فأتور ألمر   وانتهى َوا نها  َره فَِ رَْفِسمِه يقول تعالى ْلر : مَ َول بطاَة ل في  ّللا  البني   

يقول: ف رفسه َول ْلك الصال, مَ العول  ألنه يجاز  َ يه  زا    فيستو ب فمي الوعماا ممَ ل 

َْ لساَ  فَعَ َْيها يقول: وممَ َومل بوعاىمي ل فيهما  فع مى نفسمه  رمى   الجرة  والرجاة مَ الرار  َوَم

  والعقاِ األليم َوما َربَّك بَِكالٍّا لْ عَبيِب يقمول تعمالى ْلمر : ومما ربمك يما ألنه للسبها بّللالك سخط ل

مموب بمامل َقوبة ْنب مّللانب َ ى غير مُتسبه  بل   يعاقب لحبا  إ  َ مى  رممه المّللاي التسمبه 

 في البنيا  لو َ ى سبب استمقه به مره  ول لَ م.
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