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سًرة العصر

ثِسٕنِ اللَِِّ السَّحٕوٓيِ السَّحِ٘نِ
ٍٓ الْؼٓظٕسِ()1

3

سًرة الْعَصْرِ

• تخلض السَزٓ جو٘غ الوؼبزف القسآً٘ٔ ٍ تجوغ شتبت هقبطد القرسآى
فٖ ؤٍجص ث٘بى ّٖ ٍ ،تحتول الون٘ٔ ٍ الودً٘ٔ لنٌْب ؤشجِ ثبلون٘ٔ.

4

الميسان في تفسير القرآن ،ج ،20ص355 :

يَ الْعَصْرِ

•  -103سَزٓ الؼظس
• هن٘ٔ فٖ قَل اثي ػجبس ٍ الؼحبك ّٖ ٍ ،حالث آٗبت ثرال الرالف
فٖ جولتْب ٍ إى االتلفَا فٖ تفظ٘لْب.

5

التثيان في تفسير القرآن ،ج ،10ص404 :

سًرة العصر

ٍٓ الْؼٓظٕسِ()1
6

•
•

•
•
•
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يَ الْعَصْرِ
ٍٓ الْؼٓظٕ ِس
ّرا قسن هي اللَِّ تؼبلى ثبلؼظس .قربل اثري ػجربس :الورسا ثبلؼظرس-
ّبٌّب -الدّس َّ ٍ .قَل النلجٖ ٍ .قبل الحسي ٍ قتب ٓ َّ :الؼشٍٖ ،
مالّوب فِ٘ الؼجسٓ هي جْٔ هسٍز الل٘ل ٍ الٌْبز ٍ .ؤطل الؼظرس ػظرس
الخَة ٍ ًحَُ َّ ٍ ،فتلِ إلالساد هبئِ ،فوٌِ ػظس الدّس ،ألًِ الَقر
الرٕ ٗوني فتل األهَز مفتل الخَة.
قبل الؼجبد:
ػظساً ٍ حؼٌبً ػ٘شٔ الوؼرلجب
ؤٕ الٌبػن ٍ ،قبل فٖ الؼشٖ:
التثيان في تفسير القرآن ،ج ،10ص404 :

•
•
•
•
•
•

•

8

يَ الْعَصْرِ
ٗسٍح ثٌب ػوس ٍ قد قظس الؼظس

ٍ فٖ السٍحٔ االٍلرى النٌ٘ورٔ ٍ األجرس

«»1
ٍ ثِ سو٘ الؼظس ،ألًْب تؼظس ثبلتإال٘س ٍ ،الؼظبزٓ هب ٗؼتظس هي الؼٌت
__________________________________________________
( )1القسطجٖ  ٍ 179 /20الشَمبًٖ 488 /5
التج٘بى فٖ تفس٘س القسآى ،د ،10ص405 :
ٍ غ٘سُ« ٍ ،الوؼظسات» السحبئت التٖ تٌؼظس ثبلوطس ٍ .االػظبز غجبز مبلؼوَ ٗظؼد إلى
السوبء ٍ .الؼظس االلتجبء إلى الولجإ ٍ .الؼظس الجبزٗٔ التٖ قرد ًرب ثلَغْرب ألًرِ ػظرس
شجبثْب ٍ ،اًؼظبز هبء الشجبة هٌْب ٍ .االػتظبز استخساد الوبل هي اإلًسبى ،ألًِ ٌٗحلرت
موب ٌٗحلت هب ٗؼظس ٍ .الؼظساى الندآ ٍ الؼشٖ ٍ ،الؼظساى الل٘ل ٍ الٌْبز .قبل الشبػس:
إذا طلجب اى ٗدزمب هب ت٘ووب «»1
ٍ لي ٗلجج الؼظساى َٗم ٍ ل٘لٔ

التثيان في تفسير القرآن ،ج ،10ص404 :

يَ الْعَصْرِ

• «يَ الْعَصْرِ» أقسم سثحاوه تالذهر ألن فيه عثرة لذوي األتصذار ذه
جهة رير الليل ي الىهار على تقذير األديار ي هً قًل اته عثذا ي
الكلثي ي الجثائي
• ٍ ق٘ل َّ ٍق الؼشٖ ػي الحسي ٍ قتب ٓ فؼلى ّررا ؤقسرن سرجحبًِ
ثبلطسف األال٘س هي الٌْبز لوب فٖ ذلل هي الداللٔ ػلرى ٍحداً٘رٔ ا
تؼبلى ثئ ثبز الٌْبز ٍ إقجبل الل٘ل ٍ ذّبة سلطبى الشوس مورب ؤقسرن
ثبلؼحى ٍ َّ الطسف األٍل هي الٌْبز لوب ف٘رِ هري حردٍث سرلطبى
الشوس ٍ إقجبل الٌْبز ٍ ؤّل الولت٘ي ٗؼظوَى ّرٗي الَقت٘ي
9

جمع الثيان في تفسير القرآن ،ج ،10ص81 :

يَ الْعَصْرِ

• ٍ ق٘ل ؤقسن ثظالٓ الؼظس ٍ ّٖ الظالٓ الَسطى ػي هقبتل
• ٍ ق٘ل َّ الل٘ل ٍ الٌْبز ٍ ٗقبل لْوب الؼظساى ػي اثي م٘سبى

10

جمع الثيان في تفسير القرآن ،ج ،10ص81 :

يَ الْعَصْرِ

• قَلِ تؼبلى ٍٓ« :الْؼٓظٕسِ» إقسبم ثبلؼظس ٍ األًست لوب تتؼروٌِ اٗٙتربى
التبل٘تبى هي شوَل الخسساى للؼبلن اإلًسبًٖ إال لوي اتجغ الحق ٍ طجس
ػلِ٘ ٍ ّن الوؤهٌَى الظبلحَى ػوال ،ؤى ٗنَى الوسا ثبلؼظرس ػظرس
الٌجٖ ص ٍ َّ ػظس طلَع اإلسالم ػلى الوجتورغ الجشرسٕ ٍ وْرَز
الحق ػلى الجبطل.

11

الميسان في تفسير القرآن ،ج ،20ص355 :

يالْعَصْرِ

• ٍ ق٘ل :الوسا ثِ ٍق الؼظس ٍ َّ الطسف األال٘س هي الٌْبز لوب فِ٘ هي
الداللٔ ػلى التدث٘س السثَثٖ ثئ ثبز الٌْبز ٍ إقجبل الل٘ل ٍ ذّبة سلطبى
الشوس ٍ ،ق٘ل :الوسا ثِ طالٓ الؼظس ٍ ّٖ الظالٓ الَسطى التٖ ّرٖ
ؤفؼل الفسائغ الَ٘ه٘ٔ ٍ ،ق٘ل الل٘ل ٍ الٌْبز ٍ ٗطلق ػلْ٘وب الؼظرساى،
ٍ ق٘ل الدّس لوب فِ٘ هي ػجبئت الحَا ث الدالٔ ػلى القدزٓ السثَث٘ٔ ٍ
غ٘س ذلل.
• ٍ قد ٍز فٖ ثؼغ السٍاٗبت ؤًِ ػظس وَْز الوْدٕ ع لورب ف٘رِ هري
توبم وَْز الحق ػلى الجبطل.
12

الميسان في تفسير القرآن ،ج ،20ص356 :

سًرة العصر

إِىَّ الْبًسٓبىَ لَفِى الُسٕسٍ()2
13

الخَاسِرُينَ
• السس
•  :الخُسٕسُ :الٌقظبى ٍ ،الخُسٕسَاىُ مرلل ٍ ،الفؼل :الَسِسَ ٗٓخْسٓسُ الُسٕسَاًبًٍ .
الخَبسِسُ :الرٕ ٍػغ فٖ تجبزتِ ٍ ،هظدزُ :الخَسٓبزُٓٓ ٍ الخُسٕسُ .ملترِ ٍ
ٍشًتِ فَإَالْسٓسْتُِٔ ،ؤًٕ :قظتِ ٍ .قَلِ [جل ٍ ػص] ٍٓ :مبىَ ػبقِجٓرُٔ ؤَهٕسِّرب
الُسٕساً « ،»1ؤًٕ :قظب ٍ .طفقٔ الَبسِسٌَٓ ،ؤٕ :غ٘س هسثحٔ

14

كتاب العيه(فراهيذى ،خليل ته احمذ)؛ ج ،4ص195 :

الخَاسِرُينَ
• السس
• الخبء ٍ الس٘ي ٍ الساء ؤطلٌ ٍاحدٌ ٗدلُّ ػلى الٌَّقْض .فوي ذلل الخُسٕس
ٍ الخُسٕساى ،مبلنُفْس ٍ النُفْساى ٍ ،الفُرسْ ٍ الفُسقربىٗ ٍ .قربل الَسٓرسْتٔ
الوِ٘صاىَ ٍ ؤالْسٓسْتُِ ،إذا ًقَظٕتَِ ٍ .اللِّ ؤػلن.

•

15

عجم قائيس اللغة(اتً الحسيه ،احمذ ته فار

ته زكريا)؛ ج ،2ص182 :

الخَاسِرُينَ
•
•
•
•

16

السس
الخُسٕسُ ٍ الخُسٕسَاى :اًتقبص زؤس الوبل،
ٍ ٌٗست ذلل إلى اإلًسبى ،ف٘قبل :الَسِسَ فالى،
ٍ إلى الفؼل ف٘قبل :السست تجبزتِ ،قبل تؼبلى :تِلْلٓ إِذاً مَسٌَّٓ البسِرسٌَٓ
[الٌبشػبت،]12 /

فردات ألفاظ القرآن(اصفهاوى ،حسيه ته حمذ راغة)؛ ص281 :

الخَاسِرُينَ

• ٍ ٗستؼول ذلل فٖ الوقتٌ٘بت الخبزجٔ مبلوبل ٍ الجبُ فٖ الدًّ٘ب ٍ َّ
األمخس ٍ ،فٖ الوقتٌ٘بت الٌّفسّ٘ٔ مبلظّحّٔ ٍ السّالهٔ ٍ ،الؼقل ٍ اإلٗوبى،
ٍ الخَّاة َّ ٍ ،الرٕ جؼلِ اللِّ تؼبلى الخسساى الوج٘ي ٍ ،قربل :الَّررِٗيَ
الَسِسٍُا ؤًَْفُسْٓٔنٕ ٍٓ ؤَّٕلِِْ٘نٕ َٕٗٓمٓ الْقِٰٖاهِٓٔ ؤَلٰا ذٰلِلٓ ّٔرَٓ الْخُسٕرسٰاىُ
الْؤجِ٘يُ [الصهس ٍ ،]15 /قَلِ ٍٓ :هٓيْ ٗٓنْفُسْ ثِِِ فَإٍُلٰئِلٓ ّٔنٔ الْخٰاسِسٍُىَ
[الجقررسٓ ٍ ،]121 /قَلررِ :الَّرررِٗيَ ٌْٗٓقُؼُررَىَ ػْٕٓرردٓ الررلُِّٰ هِرريْ ثٓؼٕرردِ
هِ٘جٰاقِِِ* -إلى -ؤٍُلٰئِلٓ ّٔنٔ الْخٰاسِسٍُىَ* [الجقسٓ ٍ ،]27 /قَلِ:
فَطَََّػٓ ٕ لَِٔ ًَفْسِٔٔ قَتْلَ ؤَالِِِ٘ فَقَتَلَِٔ فَإَطٕجٓحٓ هِيَ الْرخٰاسِرسِٗيَ [الوبئردٓ/
،]30
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فردات ألفاظ القرآن(اصفهاوى ،حسيه ته حمذ راغة)؛ ص282 :

الخَاسِرُينَ
• ٍ قَلِ ٍٓ :ؤَقِ٘ؤَا الَْٓشٕىَ ثِبلْقِسٕطِ ٍٓ لٰا تُخْسِسٍُا الْوِ٘رصٰاىَ [الرسحوي/
ٗ ،]9جَش ؤى ٗنَى إشبزٓ إلى تحسّٕ الؼدالٔ فٖ الَشى ٍ ،تسك الح٘ف
ف٘وب ٗتؼبطبُ فٖ الَشىٗ ٍ ،جَش ؤى ٗنَى ذلل إشبزٓ إلى تؼبطٖ هرب
ال ٗنَى ثِ ه٘صاًِ فٖ الق٘بهٔ البسسا ،ف٘نَى هوّري قربل ف٘رِ ٍٓ :هٓريْ
الَفَّ ٕ هَٰٓاشٌُِِٗٔ* [األػساف ٍ ،]9 /مرال الوؼٌ٘ر٘ي ٗتالشهربى ٍ ،مرلّ
السساى ذمسُ اللِّ تؼبلى فٖ القسآى فَْ ػلى ّرا الوؼٌى األال٘رسٍ ،ى
الخسساى الوتؼلّق ثبلوقتٌ٘بت الدًَّّ٘ٗٔ ٍ التّجبزات الجشسّٗٔ.

18

فردات ألفاظ القرآن(اصفهاوى ،حسيه ته حمذ راغة)؛ ص282 :

الخُسْرٍ

• ٍ قَلِ (إِىَّ الْئًِْسبىَ لَفِٖ الُسٕسٍ) جَاة القسن ٍ .فِ٘ االجبز هي اللَّرِ ؤى
اإلًسبى ٗؼٌٖ النبفس (لفٖ السس) ؤٕ لفٖ ًقظبى ثبزتنبة الوؼبطٖ ٍ
مفسُ ثبللَِّ ٍ الخسس ّالك زؤس الوبل لإلًسبى ٍ ثبزتنربة الوؼبطرٖ
فٖ ّالك ًفسِ السساى َّ ٍ ،امجس هي زؤس هبلِ.

19

التثيان في تفسير القرآن ،ج ،10ص404 :

الخُسْرٍ

• «إِىَّ الْئًِْسبىَ لَفِٖ الُسٕسٍ» ّرا جَاة القسن ٍ اإلًسبى اسرن الجرٌس ٍ
الوؼٌى ؤًِ لفٖ ًقظبى ألًِ ٌٗقض ػوسُ مل َٗم ٍ َّ زؤس هبلِ فرئذا
ذّت زؤس هبلِ ٍ لن ٗنتست ثِ الطبػٔ ٗنَى ػلى ًقظبى طَل ّسُ
ٍ السساى إذ ال السساى ؤػظن هي استحقب الؼقبة الدائن ٍ ق٘ل لفرٖ
السس ؤٕ فٖ ّلنٔ ػي األالفش
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جمع الثيان في تفسير القرآن ،ج ،10ص81 :

الخُسْرٍ

• ٍ ق٘ل «لَفِٖ الُسٕسٍ» هؼٌبُ لفٖ ػقَثٔ ٍ غجي هي فَت ؤهْلرِ ٍ هٌصلرِ
فٖ الجٌٔ
• ٍ ق٘ل الوسا ثبإلًسبى النبفس البطٔ ٍ ّرَ ؤثرَ جْرل ٍ الَل٘رد ثري
الون٘سٓ

21

جمع الثيان في تفسير القرآن ،ج ،10ص81 :

الخُسْرٍ

• قَلِ تؼبلى« :إِىَّ الْئًِْسبىَ لَفِٖ الُسٕسٍ» الوسا ثبإلًسبى جٌسِ ٍ ،الخسرس
ٍ الخسساى ٍ الخسبز ٍ الخسبزٓ ًقرض زؤس الوربل قربل الساغرتٍ :
ٌٗست ذلل إلى اإلًسبى ف٘قبل:
• السس فالى ٍ إلى الفؼل ف٘قبل :السست تجبزتِ ،اًتْى ٍ .التٌن٘رس فرٖ
«الُسٕسٍ» للتؼظ٘ن ٍ ٗحتورل التٌَٗرغ ؤٕ فرٖ ًرَع هري الخسرس غ٘رس
الخسبزات الوبل٘ٔ ٍ الجبّ٘ٔ قبل تؼربلى« :الَّررِٗيَ الَسِرسٍُا ؤًَْفُسٓرْٔنٕ ٍٓ
ؤَّٕلِِْ٘نٕ َٕٗٓمٓ الْقِ٘بهِٓٔ ؤَال ذلِلٓ َّٔٓ الْخُسٕساىُ الْؤجِ٘يُ» :الصهس .15
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الميسان في تفسير القرآن ،ج ،20ص355 :

الخُسْرٍ

اسٕتَحَٕٓذَ ػٓلَِْٕ٘نٔ الشَّٕ٘طَبىُ فَإًَسٓئْٔنٕ ذِمْسَ اللَِِّ

ؤٍُٕلَئلٓ حِصْةٔ الشَّٕ٘طَبىِ ؤَلَب إِىَّ حِصْةٓ
الشَّٕ٘طَبىِ ّٔنٔ الخَبسِسٍُىَ(19الوجب لٔ)
23

سًرة العصر

إِلَّب الَّرِٗيَ ءٓاهٌَُٓاْ ٍٓ ػٓوِلَُاْ الظَّبلِحٓبتِ
ٍٓ تََٓاطَٕٓاْ ثِبلْحٓقّ ٍٓ تََٓاطَٕٓاْ
ثِبلظَّجسِ()3
24

اإليمان ي العمل الصالح

• ٍ قَلِ (إِلَّب الَّرِٗيَ آهٌَُٓا ٍٓ ػٓوِلَُا الظَّبلِحبتِ) استخٌبء هي جولرٔ الٌربس
الوؤهٌ٘ي الوظدق٘ي ثتَح٘د اللَِّ ثئالالص ػجب تِ الؼبهل٘ي ثبلطبػبت
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التثيان في تفسير القرآن ،ج ،10ص404 :

اإليمان ي العمل الصالح

• «إِلَّب الَّرِٗيَ آهٌُٓرَا ٍٓ ػٓوِلُرَا الظَّربلِحبتِ» اسرتخٌى هري جولرٔ الٌربس
الوؤهٌ٘ي الوظدق٘ي ثتَح٘د ا الؼبهل٘ي ثطبػٔ ا
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جمع الثيان في تفسير القرآن ،ج ،10ص81 :

اإليمان ي العمل الصالح

• قَلِ تؼبلى« :إِلَّب الَّرِٗيَ آهٌَُٓا ٍٓ ػٓوِلَُا الظَّبلِحبتِ» استخٌبء هري جرٌس
اإلًسبى الَاقغ فٖ الخسس ٍ ،الوستخٌَى ّن األفسا الوتلجسَى ثبإلٗوبى
ٍ األػوبل الظبلحٔ فْن آهٌَى هي الخسس.
• ٍ ذلل ؤى متبة ا ٗج٘ي ؤى لإلًسبى ح٘ربٓ البلردٓ هؤثردٓ ال تٌقطرغ
ثبلوَت ٍ إًوب الوَت اًتقبل هي از إلى از موب تقدم فٖ تفس٘س قَلرِ
تؼبلى« :ػٓلى ؤَىْ ًُجٓدِّلَ ؤَهٕخبلَنُنٕ ٍٓ ًٌُْشِئَنُنٕ فِٖ هب ال تَؼٕلَؤَىَ»  :الَاقؼرٔ
،61
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الميسان في تفسير القرآن ،ج ،20ص356 :

اإليمان ي العمل الصالح

• ٍ ٗج٘ي ؤى شطسا هي ّرُ الح٘بٓ ٍ ّٖ الح٘ربٓ الردً٘ب ح٘ربٓ اهتحبً٘رٔ
تتؼ٘ي ثْب طفٔ الشطس األال٘س الرٕ ّرَ الح٘ربٓ اٙالرسٓ الوؤثردٓ هري
سؼب ٓ ٍ شقبء قبل تؼبلى ٍٓ« :هٓب الْحٓ٘بُٓ الدًُّْ٘ب فِٖ الْرأالِسَِٓ إِلَّرب هٓتربعٌ»:
السػد  ٍ ،26قبل« :مُلُّ ًَفْسٍ ذائِقَُٔ الْوٓرَٕتِ ٍٓ ًَجٕلُرَمُنٕ ثِبلشَّرسَ ٍٓ الْخَٕ٘رسِ
فِتًٌَْٔ» :األًج٘بء .35

28

الميسان في تفسير القرآن ،ج ،20ص356 :

اإليمان ي العمل الصالح

• ٍ ٗج٘ي ؤى هقده٘ٔ ّرُ الح٘بٓ لتلل الح٘بٓ إًورب ّرٖ ثوظبّسّرب هري
االػتقب ٍ الؼول فبالػتقرب الحرق ٍ الؼورل الظربلح هرالك السرؼب ٓ
األالسٍٗٔ ٍ النفس ٍ الفسَ هالك الشقبء فْ٘ب قبل تؼبلى ٍٓ« :ؤَىْ لَٕ٘سٓ
لِلْئًِْسبىِ إِلَّب هب سٓؼى ٍٓ ؤَىَّ سٓؼِٕ٘ٓٔ سَٕٓفٓ ٗٔسى حُنَّ ٗٔجٕصأُ الْجٓصاءٓ الْرإٍَٕفى»،
ٍ قبل« :هٓيْ مَفَسَ فَؼٓلَِِٕ٘ مُفْسُُٔ ٍٓ هٓيْ ػٓوِلَ طربلِحبً فَلِإًَْفُسِرِْنٕ ٗٓوْٕٓردٍٔىَ»
السٍم  ٍ ،44قبل« :هٓيْ ػٓوِلَ طبلِحبً فَلٌَِفْسِِِ ٍٓ هٓيْ ؤَسبءٓ فَؼٓلَْٕ٘رب» :حرن
السجدٓ  ٍ ،46قد سوى ا تؼبلى هب س٘لقبُ اإلًسبى فٖ اٙالسٓ جصاء
ٍ ؤجسا فٖ آٗبت مخ٘سٓ.
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الميسان في تفسير القرآن ،ج ،20ص356 :

اإليمان ي العمل الصالح

• ٍ ٗتج٘ي ثرلل ملِ ؤى الح٘بٓ زؤس هبل لإلًسبى ٗنست ثِ هب ٗؼ٘ش ثِ
فٖ ح٘بتِ اٙالسٓ فئى اتجغ الحق فٖ الؼقد ٍ الؼول فقد زثح تجبزتِ
ٍ ثَزك فٖ هنسجِ ٍ ؤهي الشس فرٖ هسرتقجلِ ٍ ،إى اتجرغ الجبطرل ٍ
ؤػسع ػي اإلٗوبى ٍ الؼول الظبلح فقد السست تجبزتِ ٍ حسم الخ٘س
فٖ ػقجبُ ٍ َّ قَلِ تؼبلى« :إِىَّ الْئًِْسبىَ لَفِٖ الُسٕسٍ إِلَّب الَّررِٗيَ آهٌُٓرَا ٍٓ
ػٓوِلَُا الظَّبلِحبتِ».
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الميسان في تفسير القرآن ،ج ،20ص357 :

اإليمان ي العمل الصالح

• ٍ الوسا ثبإلٗوبى اإلٗوبى ثب ٍ هي اإلٗوبى ثب اإلٗوبى ثجو٘غ زسرلِ
ٍ اإلٗوبى ثبلَ٘م اٙالس فقد ًض تؼبلى ف٘وي لن ٗرؤهي ثرجؼغ زسرلِ
« »1ؤٍ ثبلَ٘م اٙالس إًِ غ٘س هؤهي ثب .

• ( )1الٌسبء].....[ .151 -150 :
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الميسان في تفسير القرآن ،ج ،20ص357 :

اإليمان ي العمل الصالح

• ٍ وبّس قَلِ ٍٓ« :ػٓوِلَُا الظَّبلِحبتِ» التلجس ثجو٘غ األػوبل الظربلحٔ
فال ٗشول االستخٌبء الفسب ثتسك ثؼغ الظربلحبت هري الورؤهٌ٘ي ٍ
الشهِ ؤى ٗنَى الخسس ؤػن هي الخسس فٖ جو٘غ جْبت ح٘بتِ موب فٖ
النبفس الوؼبًد للحق الوخلد فٖ الؼراة ٍ ،الخسس فرٖ ثؼرغ جْربت
ح٘بتِ مبلوؤهي الفبسق الرٕ ال ٗخلد فٖ الٌبز ٍ ٌٗقطرغ ػٌرِ الؼرراة
ثشفبػٔ ٍ ًحَّب.
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الميسان في تفسير القرآن ،ج ،20ص357 :

اإليمان ي العمل الصالح

الؼلن

اإلٗوبى
33

قْسٕ

الؼول

سًرة العصر

إِلَّب الَّرِٗيَ ءٓاهٌَُٓاْ ٍٓ ػٓوِلَُاْ الظَّبلِحٓبتِ
ٍٓ تََٓاطَٕٓاْ ثِبلْحٓقّ ٍٓ تََٓاطَٕٓاْ
ثِبلظَّجسِ()3
34

التًاصي تالحق

• (ٍٓ تََاطَٕٓا ثِبلْحٓقَ) ؤٕ تَاطٖ ثؼؼْن ثؼؼبً ثإتجربع الحرق ٍ اجتٌربة
الجبطل

35

التثيان في تفسير القرآن ،ج ،10ص404 :

التًاصي تالحق

•  ...ي الحق ا دعا اليه العقل.

36

التثيان في تفسير القرآن ،ج ،10ص404 :

•
•
•
•

37

التًاصي تالحق
«ٍٓ تََاطَٕٓا ثِبلْحٓقَ» ؤٕ ٍطى ثؼؼْن ثؼؼرب ثبتجربع الحرق ٍ اجتٌربة
الجبطل
ٍ ق٘ل الحق القسآى ػي الحسي ٍ قتب ٓ
ٍ ق٘ل َّ اإلٗوبى ٍ التَح٘د ػي هقبتل
ٍ ق٘ل َّ ؤى ٗقَلَا ػٌد الوَت لوخلفْ٘ن ال تَؤَتُيَّ إِلَّب ٍٓ ؤًَْتُنٕ هٔسٕلِؤَىَ

جمع الثيان في تفسير القرآن ،ج ،10ص81 :

سًرة العصر

إِلَّب الَّرِٗيَ ءٓاهٌَُٓاْ ٍٓ ػٓوِلَُاْ الظَّبلِحٓبتِ
ٍٓ تََٓاطَٕٓاْ ثِبلْحٓقّ ٍٓ تََٓاطَٕٓاْ
ثِبلظَّجسِ()3
38

التًاصي تالصثر
• (ٍٓ تََاطَٕٓا ثِبلظَّجٕسِ) تَاطٖ ثؼؼْن ثؼؼبً ثبلظجس ػلى تحورل الوشرب
فٖ طبػٔ اللَِّ ٍ .قبل الحسي ٍ قتب ٓ :الظجس ػلى طبػٔ اللَِّ ٍ .الظرجس
حجس الٌفس ػوب تٌبشع الِ٘ هي األهس حتى ٗنَى الداػٖ إلى الفؼل.
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التثيان في تفسير القرآن ،ج ،10ص404 :

التًاصي تالصثر

• ٍ قد ؤهس اللَِّ تؼبلى ثبلظجس ٍ التَاػغ ٍ .الحق هب ػب الِ٘ الؼقل.
• _______________________________________
___________
• ( )1القسطجٖ 179 /20
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التثيان في تفسير القرآن ،ج ،10ص404 :

التًاصي تالصثر

• «ٍٓ تََاطَٕٓا ثِبلظَّجٕسِ» ؤٕ ٍطى ثؼؼْن ثؼؼب ثبلظجس ػلى تحول الوشب
فٖ طبػٔ ا ػي الحسي ٍ قتب ٓ ٍ ثبلظجس ػري هؼبطرٖ ا ؤٕ فرئى
ّؤالء ل٘سَا فٖ السس ثل ّن فٖ ؤػظن زثح ٍ شٗب ٓ ٗسثحَى الخرَاة
ثبمتسبة الطبػبت ٍ إًفب الؼوس فْ٘ب فنبى زؤس هبلْن ثرب مورب ؤى
التبجس إذا السد زؤس الوبل هي ٗدُ ٍ زثح ػلِ٘ لن ٗؼد ذلل ذّبثب
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جمع الثيان في تفسير القرآن ،ج ،10ص81 :

سًرة الْعَصْرِ

• ٍ فٖ ّرُ السَزٓ ؤػظن اللٔ ػلى إػجبش القسآى ؤ ال تسى ؤًْب هغ قلٔ
حسٍفْب تدل ػلى جو٘غ هب ٗحتبد الٌبس إلِ٘ فٖ الدٗي ػلوب ٍ ػوال
• ٍ فٖ ٍجَة التَاطٖ ثبلحق ٍ الظجس إشبزٓ إلى األهرس ثربلوؼسٍف ٍ
الٌْٖ ػي الوٌنس ٍ الدػبء إلى التَح٘رد ٍ الؼردل ٍ ؤ اء الَاججربت ٍ
االجتٌبة ػي الوقجحبت
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جمع الثيان في تفسير القرآن ،ج ،10ص81 :

سًرة الْعَصْرِ

• قَلِ تؼبلى ٍٓ« :تََاطَٕٓا ثِبلْحٓقَ ٍٓ تََاطَٕٓا ثِبلظَّجٕسِ» التَاطٖ ثربلحق ّرَ
ؤى َٗطٖ ثؼؼْن ثؼؼب ثبلحق ؤٕ ثبتجبػِ ٍ الدٍام ػلِ٘ فلر٘س ٗري
الحق إال اتجبع الحق اػتقب ا ٍ ػوال ٍ التَاطٖ ثبلحق ؤٍسغ هي األهس
ثبلوؼسٍف ٍ الٌْٖ ػي الوٌنس لشوَلِ االػتقب ٗبت ٍ هطلق التسغ٘ت ٍ
الحج ػلى الؼول الظبلح.
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الميسان في تفسير القرآن ،ج ،20ص357 :

سًرة الْعَصْرِ

• حن التَاطٖ ثبلحق هي الؼول الظبلح فرمسُ ثؼد الؼول الظبلح هي قج٘ل
ذمس الخبص ثؼد الؼبم اّتوبهرب ثرإهسُ مورب ؤى التَاطرٖ ثبلظرجس هري
التَاطٖ ثبلحق ٍ ذمسُ ثؼدُ هي ذمس الخبص ثؼد الؼبم اّتوبهب ثإهسٍُ ،
ٗؤمد تنساز ذمس التَاطٖ ح٘ج قبل ٍٓ« :تََاطَٕٓا ثِبلظَّجٕسِ» ٍ لن ٗقرلٍ :
تَاطَا ثبلحق ٍ الظجس.
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الميسان في تفسير القرآن ،ج ،20ص357 :

سًرة الْعَصْرِ

• ٍ ػلى الجولٔ ذمس تَاطْ٘ن ثبلحق ٍ ثبلظجس ثؼد ذمس تلجسْن ثبإلٗوبى
ٍ الؼول الظبلح لإلشبزٓ إلى ح٘بٓ قلَثْن ٍ اًشساح طدٍزّن لإلسالم
فلْن اّتوبم البص ٍ اػتٌبء تبم ثظَْز سرلطبى الحرق ٍ اًجسربطِ
ػلى الٌبس حتى ٗتجغ ٍ ٗدٍم اتجبػِ قبل تؼبلى« :ؤَ فَوٓريْ شَرسَحٓ اللَّرِٔ
طٓدٕزُٓٔ لِلْئِسٕالمِ فََْٔٓ ػٓلى ًَُزٍ هِيْ زٓثِِِّ فََٕٓٗلٌ لِلْقبسِِ٘ٓٔ قُلَُثْٔٔنٕ هِيْ ذِمْسِ اللَِِّ
ؤٍُلئِلٓ فِٖ ػَاللٍ هٔجِ٘يٍ» :الصهس .22
• ٍ قد ؤطلق الظجس فبلوسا ثِ ؤػن هي الظجس ػلرى طبػرٔ ا  ٍ ،الظرجس
ػي هؼظ٘تِ ٍ ،الظجس ػٌد الٌَائت التٖ تظ٘جِ ثقؼبء هي ا ٍ قدز.
45

الميسان في تفسير القرآن ،ج ،20ص357 :

37719740 : ٍزًگبز025-37716060 :تلفي
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