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 األنبيَاءسورةُ 

ِحٌمِ  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ  ِبْسِم َّللاَّ

 ﴾1ُمْعِرُضوَن ﴿ َغْفَلة  اْقَتَرَب لِلنَّاِس ِحَساُبُهْم َو ُهْم ِفً 

ِهْم ُمْحَدث  إاِلَّ اْسَتَمُعوهُ َو ُهْم  ؤِْتٌِهْم ِمْن ِذْكر  ِمْن َربِّ ٌَ ْلَعُبونَ َما  ٌَ 
﴿2﴾ 

ة   ٌَ وا النَّْجَوى الَِّذٌَن َظَلُموا َهْل ٰهَذا إاِلَّ َبَشٌر  الَِه قُلُوُبُهْم َو أََسرُّ
ْحَر َو أَْنُتْم ُتْبِصُروَن ﴿  ﴾3ِمْثلُُكْم أَ َفَتؤُْتوَن السِّ
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ِمٌُع اْلَعلٌُِم ﴿ َماِء َو اْْلَْرِض َو ُهَو السَّ ْعلَُم اْلَقْوَل فًِ السَّ ٌَ  ﴾4َقاَل َربًِّ 

لُوَن  ة  َكَما أُْرِسَل اْْلَوَّ ٌَ ؤِْتَنا ِبآ ٌَ َبْل َقالُوا أَْضَغاُث أَْحالَم  َبِل اْفَتَراهُ َبْل ُهَو َشاِعٌر َفْل
﴿5 ﴾ 

ٌُْإِمُنوَن ﴿ ة  أَْهلَْكَناَها أَ َفُهْم  ٌَ  ﴾6َما آَمَنْت َقْبلَُهْم ِمْن َقْر



4 

 األنبيَاءسورةُ 

ْكِر إِْن ُكْنُتْم الَ  ِهْم َفاْسؤَلُوا أَْهَل الذِّ ٌْ َو َما أَْرَسْلَنا َقْبَلَك إاِلَّ ِرَجاال  ُنوِحً إَِل
 ﴾7َتْعَلُموَن ﴿

َعاَم َو َما َكاُنوا َخالِِدٌَن ﴿ ؤُْكلُوَن الطَّ ٌَ  ﴾8َو َما َجَعْلَناُهْم َجَسدا  الَ 

َناُهْم َو َمْن َنَشاُء َو أَْهَلْكَنا اْلُمْسِرفٌَِن ﴿ ٌْ  ﴾9ُثمَّ َصَدْقَناُهُم اْلَوْعَد َفؤَْنَج
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ُكْم ِكَتابا  فٌِِه ِذْكُرُكْم أَ َفالَ َتْعقِلُوَن ﴿ ٌْ  ﴾10َلَقْد أَْنَزْلَنا إَِل

ة  َكاَنْت َظالَِمة  َو أَْنَشؤَْنا َبْعَدَها َقْوما  آَخِرٌَن ﴿ ٌَ  ﴾11َو َكْم َقَصْمَنا ِمْن َقْر

ْرُكُضوَن ﴿ ٌَ وا َبؤَْسَنا إَِذا ُهْم ِمْنَها  ا أََحسُّ  ﴾12َفَلمَّ

 ﴾13الَ َتْرُكُضوا َو اْرِجُعوا إَِلى َما أُْتِرْفُتْم فٌِِه َو َمَساِكِنُكْم َلَعلَُّكْم ُتْسؤَلُوَن ﴿

ا َظالِِمٌَن ﴿ ا ُكنَّ َلَنا إِنَّ ٌْ ا َو ٌَ  ﴾14َقالُوا 

 ﴾15َفَما َزاََلْت ِتْلَك َدْعَواُهْم َحتَّى َجَعْلَناُهْم َحِصٌدا  َخاِمِدٌَن ﴿
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َنُهَما الَِعِبٌَن ﴿ ٌْ َماَء َو اْْلَْرَض َو َما َب  ﴾16َو َما َخلَْقَنا السَّ

ا َفاِعلٌَِن ﴿ ا إِْن ُكنَّ َخْذَناهُ ِمْن لَُدنَّ ِخَذ لَْهوا  الَتَّ  ﴾17لَْو أََرْدَنا أَْن َنتَّ

ا َتِصفُوَن  ُل ِممَّ ٌْ ْدَمُغُه َفإَِذا ُهَو َزاِهٌق َو لَُكُم اْلَو ٌَ َبْل َنْقِذُف ِباْلَحقِّ َعلَى اْلَباِطِل َف
﴿18﴾ 

ْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتِه َو الَ  ٌَ َماَواِت َو اْْلَْرِض َو َمْن ِعْنَدهُ الَ  َو لَُه َمْن فًِ السَّ
ْسَتْحِسُروَن ﴿ ٌَ19﴾ 

ْفُتُروَن ﴿ ٌَ َهاَر الَ  َل َو النَّ ٌْ  ﴾20ٌَُسبُِّحوَن اللَّ
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ٌُْنِشُروَن ﴿ َخُذوا آلَِهة  ِمَن اْْلَْرِض ُهْم   ﴾21أَِم اتَّ

ا  ِ َربِّ اْلَعْرِش َعمَّ ُ َلَفَسَدَتا َفُسْبَحاَن َّللاَّ َلْو َكاَن ِفٌِهَما آلَِهٌة إاِلَّ َّللاَّ
 ﴾22ٌَِصفُوَن ﴿

ٌُْسؤَلُوَن ﴿ ْفَعُل َو ُهْم  ٌَ ا  ٌُْسؤَُل َعمَّ  ﴾23الَ 

ًَ َو  َخُذوا ِمْن ُدوِنِه آلَِهة  قُْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم ٰهَذا ِذْكُر َمْن َمِع أَِم اتَّ
ْعَلُموَن اْلَحقَّ َفُهْم ُمْعِرُضوَن ﴿ ٌَ  ﴾24ِذْكُر َمْن َقْبلًِ َبْل أَْكَثُرُهْم الَ 
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ُه الَ إِٰلَه إاِلَّ أََنا َفاْعُبُدوِن  ِه أَنَّ ٌْ َو َما أَْرَسْلَنا ِمْن َقْبلَِك ِمْن َرُسول  إاِلَّ ُنوِحً إَِل

﴿25﴾ 

ْحٰمُن َوَلدا  ُسْبَحاَنُه َبْل ِعَباٌد ُمْكَرُموَن ﴿ َخَذ الرَّ  ﴾26َو َقالُوا اتَّ

ْعَملُوَن ﴿ ٌَ ْسِبقُوَنُه ِباْلَقْوِل َو ُهْم ِبؤَْمِرِه  ٌَ  ﴾27الَ 

ِتِه  ٌَ ْشَفُعوَن إاِلَّ لَِمِن اْرَتَضى َو ُهْم ِمْن َخْش ٌَ ِدٌِهْم َو َما َخْلَفُهْم َو الَ  ٌْ َن أَ ٌْ ْعَلُم َما َب ٌَ
 ﴾28ُمْشفِقُوَن ﴿

الِِمٌَن  َم َكٰذلَِك َنْجِزي الظَّ قُْل ِمْنُهْم إِنًِّ إِٰلٌه ِمْن ُدوِنِه َفٰذلَِك َنْجِزٌِه َجَهنَّ ٌَ َو َمْن 
﴿29﴾ 
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َماَواِت َو اْْلَْرَض َكاَنَتا َرْتقا  َفَفَتْقَناُهَما َو َجَعْلَنا  َر الَِّذٌَن َكَفُروا أَنَّ السَّ ٌَ أَ َو لَْم 
ٌُْإِمُنوَن ﴿ ًٍّ أَ َفالَ  ًْ ء  َح  ﴾30ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َش

ًَ أَْن َتِمٌَد ِبِهْم َو َجَعْلَنا فٌَِها فَِجاجا  ُسُبال  لََعلَُّهْم  َو َجَعْلَنا فًِ اْْلَْرِض َرَواِس
ْهَتُدوَن ﴿ ٌَ31﴾ 

اِتَها ُمْعِرُضوَن ﴿ ٌَ َماَء َسْقفا  َمْحفُوظا  َو ُهْم َعْن آ  ﴾32َو َجَعْلَنا السَّ

ْسَبُحوَن ﴿ ٌَ ْمَس َو اْلَقَمَر ُكلٌّ فًِ َفلَك   َهاَر َو الشَّ َل َو النَّ ٌْ  ﴾33َو ُهَو الَِّذي َخلََق اللَّ
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 ﴾34َو َما َجَعْلَنا لَِبَشر  ِمْن َقْبلَِك اْلُخْلَد أَ َفإِْن ِمتَّ َفُهُم اْلَخالُِدوَن ﴿

َنا ُتْرَجُعوَن ﴿ ٌْ ِر فِْتَنة  َو إِلَ ٌْ  ﴾35ُكلُّ َنْفس  َذاِئَقُة اْلَمْوِت َو َنْبلُوُكْم ِبالشَّرِّ َو اْلَخ

ْذُكُر آلَِهَتُكْم َو ُهْم  ٌَ ِخُذوَنَك إاِلَّ ُهُزوا  أَ ٰهَذا الَِّذي  تَّ ٌَ َو إَِذا َرآَك الَِّذٌَن َكَفُروا إِْن 
ْحٰمِن ُهْم َكافُِروَن ﴿  ﴾36ِبِذْكِر الرَّ

اِتً َفالَ َتْسَتْعِجلُوِن ﴿ ٌَ  ﴾37ُخلَِق اْْلِْنَساُن ِمْن َعَجل  َسؤُِرٌُكْم آ
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قُولُوَن َمَتى ٰهَذا اْلَوْعُد إِْن ُكْنُتْم َصاِدِقٌَن ﴿ ٌَ  ﴾38َو 

ُكفُّوَن َعْن ُوُجوِهِهُم  ٌَ ْعَلُم الَِّذٌَن َكَفُروا ِحٌَن الَ  ٌَ َلْو 
ٌُْنَصُروَن ﴿ اَر َو الَ َعْن ُظُهوِرِهْم َو الَ ُهْم   ﴾39النَّ

َها َو الَ  ْسَتِطٌُعوَن َردَّ ٌَ َبْل َتؤِْتٌِهْم َبْغَتة  َفَتْبَهُتُهْم َفالَ 
ٌُْنَظُروَن ﴿  ﴾40ُهْم 
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َو َلَقِد اْسُتْهِزَئ ِبُرُسل  ِمْن َقْبلَِك َفَحاَق ِبالَِّذٌَن 
ْسَتْهِزُءوَن ﴿ ٌَ  ﴾41َسِخُروا ِمْنُهْم َما َكاُنوا ِبِه 

ْحٰمِن  َهاِر ِمَن الرَّ ِل َو النَّ ٌْ ْكَلُإُكْم ِباللَّ ٌَ قُْل َمْن 
ِهْم ُمْعِرُضوَن ﴿  ﴾42َبْل ُهْم َعْن ِذْكِر َربِّ



13 

 سورةُ األنبيَاء

ْسَتِطٌُعوَن  ٌَ أَْم َلُهْم آلَِهٌة َتْمَنُعُهْم ِمْن ُدوِنَنا الَ 
ٌُْصَحُبوَن ﴿ ا   ﴾43َنْصَر أَْنفُِسِهْم َو الَ ُهْم ِمنَّ

ِهُم  ٌْ ْعَنا ٰهُإالَِء َو آَباَءُهْم َحتَّى َطاَل َعَل َبْل َمتَّ
ا َنؤِْتً اْْلَْرَض  َرْوَن أَنَّ ٌَ اْلُعُمُر أَ َفالَ 
 ﴾44َنْنقُُصَها ِمْن أَْطَراِفَها أَ َفُهُم اْلَغالُِبوَن ﴿
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ٌُْنَذُروَن  َعاَء إَِذا َما  مُّ الدُّ ْسَمُع الصُّ ٌَ َما أُْنِذُرُكْم ِباْلَوْحًِ َو الَ  قُْل إِنَّ
﴿45﴾ 

ا  ا ُكنَّ َلَنا إِنَّ ٌْ ا َو ٌَ قُولُنَّ  ٌَ َك َل ْتُهْم َنْفَحٌة ِمْن َعَذاِب َربِّ َو َلِئْن َمسَّ
 ﴾46َظالِِمٌَن ﴿

ئا  َو إِْن  ٌْ اَمِة َفالَ ُتْظَلُم َنْفٌس َش ٌَ ْوِم اْلِق ٌَ َو َنَضُع اْلَمَواِزٌَن اْلِقْسَط لِ
َنا ِبَها َو َكَفى ِبَنا َحاِسِبٌَن ﴿ ٌْ ة  ِمْن َخْرَدل  أََت  ﴾47َكاَن ِمْثَقاَل َحبَّ
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اء  َو ِذْكرا   ٌَ َنا ُموَسى َو َهاُروَن اْلفُْرَقاَن َو ِض ٌْ َو َلَقْد آَت
ِقٌَن ﴿  ﴾48لِْلُمتَّ

اَعِة ُمْشِفقُوَن  ِب َو ُهْم ِمَن السَّ ٌْ ُهْم ِباْلَغ ْخَشْوَن َربَّ ٌَ الَِّذٌَن 
﴿49﴾ 

 ﴾50َو ٰهَذا ِذْكٌر ُمَباَرٌك أَْنَزْلَناهُ أَ َفؤَْنُتْم َلُه ُمْنِكُروَن ﴿
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ا ِبِه َعالِِمٌَن ﴿ َنا إِْبَراِهٌَم ُرْشَدهُ ِمْن َقْبُل َو ُكنَّ ٌْ  ﴾51َو َلَقْد آَت

َماِثٌُل الَِّتً أَْنُتْم َلَها َعاِكفُوَن  إِْذ َقاَل ِْلَِبٌِه َو َقْوِمِه َما ٰهِذِه التَّ
﴿52﴾ 

 ﴾53َقالُوا َوَجْدَنا آَباَءَنا َلَها َعاِبِدٌَن ﴿

 ﴾54َقاَل َلَقْد ُكْنُتْم أَْنُتْم َو آَباُإُكْم ِفً َضالَل  ُمِبٌن  ﴿
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َقالُوا أَ ِجْئَتَنا ِباْلَحقِّ أَْم أَْنَت ِمَن الالَِّعِبٌَن 
﴿55﴾ 

َماَواِت َو اْْلَْرِض الَِّذي  ُكْم َربُّ السَّ َقاَل َبْل َربُّ
اِهِدٌَن ﴿  ﴾56َفَطَرُهنَّ َو أََنا َعَلى ٰذلُِكْم ِمَن الشَّ

ِ َْلَِكٌَدنَّ أَْصَناَمُكْم َبْعَد أَْن ُتَولُّوا ُمْدِبِرٌَن  َو َتاَّللَّ
﴿57﴾ 
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ْرِجُعوَن ﴿ ٌَ ِه  ٌْ  ﴾58َفَجَعَلُهْم ُجَذاذا  إاِلَّ َكِبٌرا  َلُهْم َلَعلَُّهْم إَِل

الِِمٌَن ﴿ ُه َلِمَن الظَّ  ﴾59َقالُوا َمْن َفَعَل ٰهَذا ِبآلَِهِتَنا إِنَّ

ٌَُقاُل َلُه إِْبَراِهٌُم ﴿ ْذُكُرُهْم  ٌَ  ﴾60َقالُوا َسِمْعَنا َفت ى 

ْشَهُدوَن ﴿ ٌَ اِس َلَعلَُّهْم  ٌُِن النَّ  ﴾61َقالُوا َفؤُْتوا ِبِه َعَلى أَْع



19 

 سورةُ األنبيَاء

ا إِْبَراِهٌُم ﴿ ٌَ  ﴾62َقالُوا أَ أَْنَت َفَعْلَت ٰهَذا ِبآلَِهِتَنا 

ْنِطقُوَن ﴿ ٌَ  ﴾63َقاَل َبْل َفَعَلُه َكِبٌُرُهْم ٰهَذا َفاْسؤَلُوُهْم إِْن َكاُنوا 

الُِموَن ﴿ ُكْم أَْنُتُم الظَّ  ﴾64َفَرَجُعوا إَِلى أَْنفُِسِهْم َفَقالُوا إِنَّ

ْنِطقُوَن ﴿ ٌَ  ﴾65ُثمَّ ُنِكُسوا َعَلى ُرُءوِسِهْم َلَقْد َعلِْمَت َما ٰهُإالَِء 
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ئا   ٌْ ْنَفُعُكْم َش ٌَ ِ َما الَ  َقاَل أَ َفَتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ
ُكْم ﴿ ٌَُضرُّ  ﴾66َو الَ 

ِ أَ َفالَ  أُفٍّ َلُكْم َو لَِما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ
 ﴾67َتْعِقلُوَن ﴿

قُوهُ َو اْنُصُروا آلَِهَتُكْم إِْن ُكْنُتْم  َقالُوا َحرِّ
 ﴾68َفاِعلٌَِن ﴿
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ا َناُر ُكوِنً َبْردا  َو َسالَما  َعَلى إِْبَراِهٌَم ﴿ ٌَ  ﴾69قُْلَنا 

دا  َفَجَعْلَناُهُم اْْلَْخَسِرٌَن ﴿ ٌْ  ﴾70َو أََراُدوا ِبِه َك

َناهُ َو لُوطا  إَِلى اْْلَْرِض الَِّتً َباَرْكَنا ِفٌَها لِْلَعاَلِمٌَن ﴿ ٌْ  ﴾71َو َنجَّ

ْعقُوَب َناِفَلة  َو ُكالّ  َجَعْلَنا َصالِِحٌَن ﴿ ٌَ  ﴾72َو َوَهْبَنا َلُه إِْسَحاَق َو 
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َراِت  ٌْ ِهْم ِفْعَل اْلَخ ٌْ َنا إَِل ٌْ ْهُدوَن ِبؤَْمِرَنا َو أَْوَح ٌَ ة   َو َجَعْلَناُهْم أَِئمَّ
َكاِة َو َكاُنوا َلَنا َعاِبِدٌَن ﴿ الَِة َو إٌَِتاَء الزَّ  ﴾73َو إَِقاَم الصَّ
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ِة الَِّتً  ٌَ َناهُ ِمَن اْلَقْر ٌْ َناهُ ُحْكما  َو ِعْلما  َو َنجَّ ٌْ َو لُوطا  آَت
ُهْم َكاُنوا َقْوَم َسْوء  َفاِسِقٌَن ﴿  ﴾74َكاَنْت َتْعَمُل اْلَخَباِئَث إِنَّ

الِِحٌَن ﴿ ُه ِمَن الصَّ  ﴾75َو أَْدَخْلَناهُ ِفً َرْحَمِتَنا إِنَّ
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َو ُنوحا  إِْذ َناَدى ِمْن َقْبُل َفاْسَتَجْبَنا َلُه 
َناهُ َو أَْهَلُه ِمَن اْلَكْرِب اْلَعِظٌِم ﴿ ٌْ  ﴾76َفَنجَّ

ُهْم  اِتَنا إِنَّ ٌَ ُبوا ِبآ َو َنَصْرَناهُ ِمَن اْلَقْوِم الَِّذٌَن َكذَّ
 ﴾77َكاُنوا َقْوَم َسْوء  َفؤَْغَرْقَناُهْم أَْجَمِعٌَن ﴿
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ْحُكَماِن ِفً اْلَحْرِث إِْذ َنَفَشْت  ٌَ َماَن إِْذ  ٌْ َو َداُوَد َو ُسَل
ا لُِحْكِمِهْم َشاِهِدٌَن ﴿  ﴾78ِفٌِه َغَنُم اْلَقْوِم َو ُكنَّ

ْرَنا  َنا ُحْكما  َو ِعْلما  َو َسخَّ ٌْ َماَن َو ُكالّ  آَت ٌْ ْمَناَها ُسَل َفَفهَّ
ا َفاِعلٌَِن ﴿ َر َو ُكنَّ ٌْ ٌَُسبِّْحَن َو الطَّ  ﴾79َمَع َداُوَد اْلِجَباَل 



26 

 سورةُ األنبيَاء

« زايُزَ يَ سُلَِٕمانَ إِشْ َٔحِىُمانِ فِٓ الْحَرطِِْ إِشْ »ثم لال ي اشوط ٔا محمس •
ي الرىف    ٔىرًن ا  لرٕ     « وَفَشَتِ فٍِِٕ غَىَمُ الْمَرًِ ِ »فٓ الًلت الصْ 
ي الىشرط تالىُراضو ي الرىف     الُمل : ي لال العَطْ. ػلى ما لالٍ شطٔح

ًَ ظضع يلؼت فٍٕ الغرىم  : لال لتازِ: تاللٕلو ي الحطِ الصْ حىاٌ فٍٕ
ي  -فٓ لًل اتره معرؼًز   -وط  لس وثتت ػىا لٕسٌ: ي لٕل. لٕ و فأولتٍ

 . شطٔح

267-268: ، ص7 التبيان في تفسير القرآن، ج   
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َصا غٕط :سلٕمانفمال . زايز وان ٔحىم تالغىم لصاحة الىط ان :لٕلي •
ٔسفغ الىط  الى صاحة الغىم فٕمرً   : ي ما شان؟ لال: لال. ٔا وثٓ اللٍَّ

ػلٍٕ حتى ٔؼًز وما وانو ي تسفغ الغىم الى صاحة الىط  فٕصٕة مىُاو 
  ٍ شورطٌ اتره    -حتى إشا ػاز الىط  وما وان زفغ ول ياحس الرى صراحث

 (ع)ي ًَ المطيْ ػه أتٓ جؼفط ي أتٓ ػثس اللٍَّ  -معؼًز

267-268: ، ص7 التبيان في تفسير القرآن، ج   
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أيحى اللٍَّ الى سلٕمان مما وعد تٍ حىم زايز : ي لال اتً ػلٓ الجثائٓ•
ي لم ٔىه شله ػه اجتُازو  ن ا جتُراز    . الصْ وان ٔحىم تٍ لثل

 .ي َصا ًَ الصحٕح ػىسوا. ٔجًظ ان ٔحىم تٍ األوثٕاء
أن ٔىرًن شلره ػره    ٔجًظ :الطماوٓي لال اته ا ذشاشو ي الثلرٓ ي  •

اجتُازو ألن ضأْ الىثٓ أفضل مره ضأْ غٕرطٌو فىٕرج ٔجرًظ التؼثرس      
تالتعا  حىم غٕطٌ مه ططٔك ا جتُازو ي ٔمتىغ مه حىمرٍ مره َرصا    

 .الًجٍ

267-268: ، ص7 التبيان في تفسير القرآن، ج   
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ًٔحى الُٕمو ي لُم ططٔرك  ( ع)ي السلٕل ػلٓ صحّ ا يل ان األوثٕاء  •
ي ا مّ   ططٔك لُا ! أن ٔؼملًا تالظه؟فىٕج ٔجًظ الى الؼلم تالحىمو 

ػلى ان ػىسوا   ! الى الؼلم تا حىا  فجاظ ان ٔىلفًا ما ططٔمٍ الظه؟
ي لس تٕىا شلره فرٓ غٕرط    . ٔجًظ فٓ األمّ أضاً الؼمل ػلى ا جتُاز

 .اوُما اجتُساو لال أذطأ زايز ي أصاب سلٕمان: ي مه لال. مًضغ

267-268: ، ص7 التبيان في تفسير القرآن، ج   
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 :ث ثّ أيجٍ« إِشْ َٔحِىُمانِ»شوطيا فٓ لًلٍ ي •
 .إش شطػا فٓ الحىم فٍٕ مه غٕط لطغ تٍ فٓ اتتساء الشطع -أحسَا•
 .ان ٔىًن حىمٍ حىما مؼلماً تشطط لم ٔفؼلٍ تؼس -ي ثاوُٕا•
 .أن ٔىًن مؼىاٌ طلثا تحىم فٓ الحطِو ي لم ٔثتسٔا تٍ تؼس -ي ثالثُا•

 

267-268: ، ص7 التبيان في تفسير القرآن، ج   
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ٔؼىٓ ػلمىا الحىًمرّ  « فَفََُّمِىاَا سُلَِٕمانَ»ٔمًْ ما للىاٌ لًلٍ تؼالى ي •
لٕمرّ مرا   « فُرم سرلٕمان  »اللَّرٍ تؼرالى   ان : ي لٕل. فٓ شله سلٕمان
 .أفعست الغىم

ثم أذثط تؼالى تأوٍ آتى و  حىما ي ػلماًو فسل ػلى ان ما حىرم ترٍ   •
« فَفََُّمِىاَا سُلَِٕمانَ»مؼىى لًلٍ : ي لٕل. زايز وان تًحٓ اللٍَّو ي تؼلٕمٍ

أْ فتحىا لٍ ططٔك الحىًمّو لما اجتُس فٓ طلة الحك فُٕاو مه غٕرط  
فحىرم تمرا أز    : ػٕة ػلى زايز فٕما وان مىٍ فٓ شلهو ألوٍ اجتُس

 .اجتُازٌ الٍٕ
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يَ زايُزَ يَ سُلَِٕمانَ إِشْ َٔحِىُمانِ فِٓ الْحَطِِْ إِشْ وَفَشَرتِ فِٕرٍِ   »: لًلٍ تؼالى•

الحطِ العضع ي الحرطِ أٔضرا   « حُىْماً يَ ػِلْماً -إلى لًلٍ -غَىَمُ الْمًَِ ِ
الىف  تفتح الفراء  : الىط و ي الىف  ضػٓ الماشّٕ تاللٕلو ي فٓ المجمغو

 .اوتُى. ي سىًوُا أن تىتشط اإلتل ي الغىم تاللٕل فتطػى ت  ضاع

311: ، ص14 الميزان في تفسير القرآن، ج   
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« يَ زايُزَ يَ سُلَِٕمانَ إِشْ َٔحِىُمانِ فِرٓ الْحَرطِِْ إِشْ وَفَشَرتِ فِٕرٍِ    »: لًلٍي •
العٕاق ٔؼطٓ أوُا يالؼّ ياحسِ تؼٕىُا ضفغ حىمُا إلى زايز لىًوٍ َرً  

 المله الحاوم فٓ تىٓ إسطائٕل                     
ٔا زايُزُ إِوَّا جَؼَلْىانَ ذَلِٕفًَّ »: لس جؼلٍ اهلل ذلٕفّ فٓ األضض وما لالي •

فئن وران سرلٕمان    26: ص -«:فِٓ الْأَضِضِ فَاحِىُمِ تَِٕهَ الىَّاسِ تِالْحَكِّ
ٔساذل فٓ حىم الًالؼّ فؼه إشن مىٍ ي لحىمرّ مرا ي لؼلُرا إرُراض     

 .أَلٕتٍ للر فّ تؼس زايز

311: ، ص14 الميزان في تفسير القرآن، ج   
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مه المؼلً  أن   مؼىى لحىم حاومٕه فٓ يالؼّ ياحسِ شرصّٕ مغ ي •
استم ل ول ياحس مىُما فٓ الحىم ي وفًشٌو ي مه َىا ٔظُط أن المطاز 

إش ٔتىارطان أي ٔتشايضان فٓ الحىرم   إصرساض   « إِشْ َٔحِىُمانِ»: تمًلٍ
ػلرى  « إِشْ َٔحِىُمانِ»: الحىم الىافصو ي ٔؤٔسٌ ومال التإٔٔس التؼثٕط تمًلٍ

وحً حىأّ الحال الماضّٕ وأوُما أذصا فٓ الحىم أذصا ترسضٔجٕا لرم   
إش : ٔتم تؼس ي له ٔتم إ  حىما ياحسا وافرصا ي وران الظراَط أن ٔمرال    

 .حىما

311: ، ص14 الميزان في تفسير القرآن، ج   
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فئن الظراَط أن ضرمٕط   « يَ وُىَّا لِحُىْمُِِمِ شاَِسِٔهَ»: ٔؤٔسٌ أٔضا لًلٍي •
لألوثٕاء ي لس تىطض فٓ و مٍ تؼالى أورٍ آتراَم الحىرم      « لِحُىْمُِِمِ»

إن الضمٕط لسايز ي سلٕمان ي المحىً  لُم إش   يجٍ ًٔجٍ : وما لٕل
تٍ وعثّ الحىم إلى المحىً  لُم أص  فىان الحىم حىما ياحسا َرً  
حىم األوثٕاء ي الظاَط أوٍ ضمان صاحة الغرىم للمرال الرصْ أتلفترٍ     

 .غىمٍ
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الحىم حىما ياحسا اذتلفا فٓ وٕفّٕ إجطائٍ ػمر  إش لرً وران    فىان •
ا ذت ف فٓ أصل الحىم لىان فطض صسيض حىمرٕه مىُمرا تأحرس    

ي ًَ  -يجُٕه إما تىًن و  الحىمٕه حىما يالؼٕا هلل واسرا أحسَما
فَفََُّمِىاَرا  »: اٖذرط ي َرً حىرم زايز لمًلرٍ تؼرالى      -حىم سلٕمان

ي إما تىًن الحىمٕه مؼا ػه اجتُراز مىُمرا تمؼىرى الرطأْ     « سُلَِٕمانَ
الظىٓ مغ الجُل تالحىم الًالؼٓ ي لس صسق تؼرالى اجتُراز سرلٕمان    

 .فىان ًَ حىمٍ

311: ، ص14 الميزان في تفسير القرآن، ج   
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األيل ي ًَ وًن حىم سرلٕمان واسررا لحىرم زايز فر  ٔىثغرٓ      أما •
ا ضتٕاب فٓ أن رراَط جمرل أٖرّ   ٔعراػس ػلٕرٍ إش الىاسرد ي       
: المىعًخ متثأىان ي لً وان حىماَما مه لثٕل الىعد ي متثأىٕه لمٕل

 :ي وىا لحىمُما أي لحىمُٕما لٕسل ػلى التؼسز ي التثأه ي لم ٔمل

311: ، ص14 الميزان في تفسير القرآن، ج   
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المشؼط تًحسِ الحىم ي وًوٍ تؼالى شاَسا « يَ وُىَّا لِحُىْمُِِمِ شاَِسِٔهَ» •
لٍ الظاَط فٓ صًوُم ػه الرطئو ي لً وان زايز حىم فٓ الًالؼّ تحىم 

يَ وُلًّا آتَِٕىا حُىْمراً  »: مىعًخ لىان ػلى الرطئو ي   ٔىاسثٍ أٔضا لًلٍ
 .ي ًَ مشؼط تالتإٔٔس راَط فٓ المسح« يَ ػِلْماً

311: ، ص14 الميزان في تفسير القرآن، ج   
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ي أما الثاوٓ ي ًَ وًن الحىمٕه ػه اجتُاز مىُما مغ الجُل تحىم اهلل •
ي ًَ « فَفََُّمِىاَا سُلَِٕمانَ»: الًالؼٓ فًُ أتؼس مه ساتمٍ ألوٍ تؼالى ٔمًل

وٕج ٔىطثك ػلى الطأْ الظىٓ تمرا أورٍ ضأْ   ي الؼلم تحىم اهلل الًالؼٓ 
يَ وُلًّا آتَِٕىا حُىْماً يَ ػِلْماً فٕصسق تصله أن الصْ حىم : ثم ٔمًل. رىٓ

 :تٍ زايز أٔضا وان حىما ػلمٕا   رىٕا ي لً لم ٔشمل لًلٍ
حىم زايز فٓ الًالؼرّ لرم ٔىره يجرٍ     « يَ وُلًّا آتَِٕىا حُىْماً يَ ػِلْماً» •

 .إلٔطاز الجملّ فٓ المًضز
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  ٔرلرً مره   « يَ وُىَّا لِحُىْمُِِمِ شراَِسِٔهَ »: أوه سمؼت أن لًلٍػلى •
فر   . إشؼاض تل ز لّ ػلى أن الحىم وان ياحسا ي مصًوا ػره الرطرئ  

ٔثمى إ  أن ٔىًن حىمُما ياحسا فٓ وفعٍ مرتلفا مره حٕرك وٕفٕرّ    
 .اإلجطاء ي وان حىم سلٕمان أيفك ي أضفك

ي لس يضزت فٓ ضيأات الشٕؼّ ي أَل العىّ ما إجمالٍ أن زايز حىم •
لصاحة الحطِ تطلاب الغىم ي سلٕمان حىم لٍ تمىافؼُرا فرٓ تلره    

 .العىّ مه ضطع ي صًف ي وتاج
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لؼل الحىم وان ًَ ضمان ما أفعستٍ الغىم مه الحطِ ػلى صاحثُا ي •
ي وان شله معائا لمٕمّ ضلراب الغرىم فحىرم زايز لرصله تطلاتُرا      
لصاحة الحطِو ي حىم سلٕمان تما ًَ أضفك مىٍ ي ًَ أن ٔعرتًفٓ  
ما أتلفت مه مالٍ مه مىافؼُا فٓ تله العىّ ي المىافغ المعتًفاِ مره  

 .الغىم ول سىّ تؼسل لٕمتُا لٕمّ الطلثّ ػازِ
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 سورةُ األنبيَاء

حرٕه  « إِشْ»أْ ي اشورط زايز ي سرلٕمان   « يَ زايُزَ يَ سُرلَِٕمانَ »: فمًلٍ•
أْ تفطلرت  « وَفَشَتِ فٍِِٕ غَىَمُ الْمًَِ ِ»حٕه « إِشْ»َٔحِىُمانِ فِٓ الْحَطِِْ »

الضمٕط : أْ لحىم األوثٕاءو ي لٕل« يَ وُىَّا لِحُىْمُِِمِ»فٍٕ لٕ  ي أفعستٍ 
: ضاجغ إلى زايز ي سلٕمان ي المحىً  لٍو ي لس ػطفت ما فٍٕو ي لٕرل 

« شراَِسِٔهَ »الضمٕط لسايز ي سلٕمان ألن ا ثىٕه جمغ ي ًَ وما تط  
« فَفََُّمِىاَرا »حاضطٔه وط  ي وعمغ ي وًلفُم ػلى يجٍ الصًاب فٕرٍ  

آتَِٕىرا  »مره زايز ي سرلٕمان   « سُلَِٕمانَ يَ وُلًّرا »أْ الحىًمّ ي المضّٕ 
ي آتٕىرا زايز ي  »إن تمرسٔط صرسض أٖرّ    : ي ضتما لٕل« حُىْماً يَ ػِلْماً

 .إش ٔحىمان إلد« سلٕمان حىما ي ػلما
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