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سورةُ الجُمُعة

ِ يُؤْ  اُء َو تِيِه َمْن يَشَ ذِلَك فَْضُل َّللاه
ُ ذُو اْلفَْضِل اْلعَ  ِِ  َّللاه ﴾4ِِظي
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سورةُ الجُمُعة

لُوا ال ِه لَ َمثَُل الهِذيَن ُحم ِ ُ ِْ تهْوَراةَ ث
اراً اِر يَْحِمُل أَْسفَ يَْحِملُوَها َكَمثَِل اْلِحمَ 
ِِ اله  يَاِت ِذيَن َكذهبُوا بِآبِئَْس َمثَُل اْلقَْو

ُ الَ يَْهِدي ا ِ َو َّللاه َِ الِظهاِلِميَّللاه َن ْلقَْو
 5﴾
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مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا 
ن مثال الاذي)معناا ( مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْراةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها)و قوله •

ي يعني العمل بها و بما فيهاا  فحظووهاا و ّووهوهاا فا( حملوا التوراة
ظاراً)كتبهم ثم لم يعملوا بما فيها  ل ابان قاا( كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِالُ ََْاْ

إظهاار االْظار الكتب واحدها ْظر  ألهها تكشف عن المعنى ب: عباس
ْظر الرجل عن عمامته إذا كشف  و ْاظر  المارَة عان: حاله  يقال

وجهها  و هي ْافرة  

5: ، ص10التبيان في تفسير القرآن، ج
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مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا 
هره إهما مثلهم بالحمار ألن الحمار الذي يحمل كتب الحكمة على ظو •

 يعمال ال يدري بما فيها  و ال يحس بها كمثل من يحظظ الكتاب و ال
به  و على هذا من تال القرآن و لم يظهم معنااه و َعارع عان ذلا  

و إن من حظواه و. اعراع من ال يحتاج اليه كان هذا المثل الحقاً به
.هو طالب لمعناه و قد تقدم حظوه فليس من َهل هذا المثل

5: ، ص10التبيان في تفسير القرآن، ج
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هِبِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّ
القوم قاوم معناه بئس( بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيا ِ اللَّهِ)و قوله •

.هذا مثلهم  و هم الذين كذبوا بحجج اللَّه و بيناته
ظوْاهم يعني الذين يولماون ه( وَ اللَّهُ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الوَّالِمِينَ)ثم قال •

.الجنةبارتكاب المعاصي ال يحكم بهدايتهم و ال يرشدهم إلى طريق

5: ، ص10التبيان في تفسير القرآن، ج
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