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ِحٌمِ  ْحٰمِن الره ِ الره  ِبْسِم َّللاه

 ﴾ 1َقْد أَْفَلَح اْلُمْإِمُنوَن ﴿

 ﴾ 2الهِذٌَن ُهْم ِفً َصالَِتِهْم َخاِشُعوَن ﴿

 ﴾ 3َو الهِذٌَن ُهْم َعِن اللهْغِو ُمْعِرُضوَن ﴿

َكاِة َفاِعلُوَن ﴿  ﴾ 4َو الهِذٌَن ُهْم لِلزه

 ﴾5َو الهِذٌَن ُهْم لِفُُروِجِهْم َحاِفُظوَن ﴿



3 

 سورةُ المؤمنون
ُر َملُوِمٌَن ﴿ ٌْ ُهْم َغ َماُنُهْم َفإِنه ٌْ  ﴾6إاِله َعَلى أَْزَواِجِهْم أَْو َما َمَلَكْت أَ

 ﴾7َفَمِن اْبَتَغى َوَراَء ٰذلَِك َفؤُوٰلِئَك ُهُم الَعاُدوَن ﴿

 ﴾8َو الهِذٌَن ُهْم ِِلََماَناِتِهْم َو َعْهِدِهْم َراُعوَن ﴿

ٌَُحاِفُظوَن ﴿  ﴾9َو الهِذٌَن ُهْم َعَلى َصَلَواِتِهْم 

 ﴾10أُوٰلِئَك ُهُم اْلَواِرُثوَن ﴿

ِرُثوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم ِفٌَها َخالُِدوَن ﴿ ٌَ  ﴾ 11الهِذٌَن 
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 ﴾12َو لََقْد َخلَْقَنا اْْلِْنَساَن ِمْن ُسالَلٍَة ِمْن ِطٌٍن ﴿

 ﴾13ُثمه َجَعْلَناهُ ُنْطَفًة فًِ َقَراٍر َمِكٌٍن ﴿

ْطَفَة َعلََقًة َفَخلَْقَنا اْلَعلََقَة ُمْضَغًة َفَخلَْقَنا اْلُمْضَغَة ِعَظاماً َفَكَسْوَنا  ُثمه َخلَْقَنا النُّ
ُ أَْحَسُن اْلَخالِقٌَِن ﴿  ﴾14اْلِعَظاَم لَْحماً ُثمه أَْنَشؤَْناهُ َخْلقاً آَخَر َفَتَباَرَك َّللاه

ُتوَن ﴿ ٌِّ ُكْم َبْعَد ٰذلَِك لََم  ﴾15ُثمه إِنه

اَمِة ُتْبَعُثوَن ﴿ ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ ُكْم   ﴾16ُثمه إِنه
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ا َعِن  َو َلَقْد َخَلْقَنا َفْوَقُكْم َسْبَع َطَراِئَق َو َما ُكنه
 ﴾17اْلَخْلِق َغاِفلٌَِن ﴿

اهُ ِفً  َماِء َماًء ِبَقَدٍر َفؤَْسَكنه َو أَْنَزْلَنا ِمَن السه
ا َعَلى َذَهاٍب ِبِه َلَقاِدُروَن ﴿  ﴾18اِْلَْرِض َو إِنه

اٍت ِمْن َنِخٌٍل َو أَْعَناٍب َلُكْم  َفؤَْنَشؤَْنا َلُكْم ِبِه َجنه
 ﴾19ِفٌَها َفَواِكُه َكِثٌَرةٌ َو ِمْنَها َتؤُْكلُوَن ﴿
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ْهِن َو  َناَء َتْنُبُت ِبالدُّ ٌْ َو َشَجَرًة َتْخُرُج ِمْن ُطوِر َس
 ﴾ 20ِصْبٍغ لِْْلِكلٌَِن ﴿

ا ِفً ُبُطوِنَها  َو إِنه َلُكْم ِفً اِْلَْنَعاِم َلِعْبَرًة ُنْسِقٌُكْم ِممه
 ﴾ 21َو َلُكْم ِفٌَها َمَناِفُع َكِثٌَرةٌ َو ِمْنَها َتؤُْكلُوَن ﴿

َها َو َعَلى اْلفُْلِك ُتْحَملُوَن ﴿ ٌْ  ﴾ 22َو َعَل
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ُرهُ  ٌْ َ َما َلُكْم ِمْن إِٰلٍه َغ ا َقْوِم اْعُبُدوا َّللاه ٌَ َو َلَقْد أَْرَسْلَنا ُنوحاً إَِلى َقْوِمِه َفَقاَل 
قُوَن ﴿  ﴾23أَ َفالَ َتته

َل  َتَفضه ٌَ ٌُِرٌُد أَْن  َفَقاَل اْلَمََلُ الهِذٌَن َكَفُروا ِمْن َقْوِمِه َما ٰهَذا إاِله َبَشٌر ِمْثلُُكْم 
لٌَِن ﴿ ُ َِلَْنَزَل َمالَِئَكًة َما َسِمْعَنا ِبٰهَذا فًِ آَباِئَنا اِْلَوه ُكْم َو َلْو َشاَء َّللاه ٌْ  ﴾24َعَل

ٌة َفَتَربهُصوا ِبِه َحتهى ِحٌٍن ﴿  ﴾25إِْن ُهَو إاِله َرُجٌل ِبِه ِجنه

ُبوِن ﴿  ﴾26َقاَل َربِّ اْنُصْرِنً ِبَما َكذه
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نُّوُر َفاْسلُ  ٌَِنا َفإَِذا َجاَء أَْمُرَنا َو َفاَر الته ٌُِنَنا َو َوْح ِه أَِن اْصَنِع اْلفُْلَك ِبؤَْع ٌْ َنا إِلَ ٌْ فٌَِها ِمْن ْك َفؤَْوَح
ِه اْلَقْوُل ِمْنُهْم َو الَ ُتَخاِطْبِنً فًِ الهِذٌَن َظلَمُ  ٌْ ِن َو أَْهلََك إاِله َمْن َسَبَق َعلَ ٌْ ِن اْثَن ٌْ ُهْم  واُكلٍّ َزْوَج إِنه

 ﴾27ُمْغَرقُوَن ﴿

الِمِ  اَنا ِمَن اْلَقْوِم الظه ِ الهِذي َنجه َت أَْنَت َو َمْن َمَعَك َعلَى اْلفُْلِك َفقُِل اْلَحْمُد ّلِِله ٌْ  ﴾28 ﴿ٌنَ َفإَِذا اْسَتَو

ُر اْلُمْنِزلٌَِن ﴿ ٌْ  ﴾29َو قُْل َربِّ أَْنِزْلِنً ُمْنَزالً ُمَباَركاً َو أَْنَت َخ

ا لَُمْبَتلٌَِن ﴿ اٍت َو إِْن ُكنه ٌَ  ﴾30إِنه فًِ ٰذلَِك ََل
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 ﴾31ُثمه أَْنَشؤَْنا ِمْن َبْعِدِهْم َقْرناً آَخِرٌَن ﴿

 َ َفؤَْرَسْلَنا ِفٌِهْم َرُسوالً ِمْنُهْم أَِن اْعُبُدوا َّللاه
قُوَن ﴿ ُرهُ أَ َفالَ َتته ٌْ  ﴾32َما َلُكْم ِمْن إِٰلٍه َغ
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ُبوا ِبلَِقاِء اَْلِخَرِة َو أَْتَرْفَناُهْم  َو َقاَل اْلَمََلُ ِمْن َقْوِمِه الهِذٌَن َكَفُروا َو َكذه
ا َتؤُْكلُوَن ِمْنُه َو  ؤُْكُل ِممه ٌَ ا َما ٰهَذا إاِله َبَشٌر ِمْثلُُكْم  ٌَ ْن اِة الدُّ ٌَ فًِ اْلَح

ا َتْشَرُبوَن ﴿ ْشَرُب ِممه ٌَ33﴾ 

ُكْم إِذاً َلَخاِسُروَن ﴿  ﴾34َو َلِئْن أََطْعُتْم َبَشراً ِمْثَلُكْم إِنه

ُكْم ُمْخَرُجوَن ﴿ ْم َو ُكْنُتْم ُتَراباً َو ِعَظاماً أَنه ُكْم إَِذا ِمتُّ ِعُدُكْم أَنه ٌَ  ﴾35أَ 
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َهاَت لَِما ُتوَعُدوَن ﴿ ٌْ َهاَت َه ٌْ  ﴾36َه

ا َو َما َنْحُن ِبَمْبُعوِثٌَن ﴿ ٌَ ا َنُموُت َو َنْح ٌَ ْن اُتَنا الدُّ ٌَ ًَ إاِله َح  ﴾37إِْن ِه

ِ َكِذباً َو َما َنْحُن َلُه ِبُمْإِمِنٌَن ﴿  ﴾38إِْن ُهَو إاِله َرُجٌل اْفَتَرى َعَلى َّللاه

ُبوِن ﴿  ﴾39َقاَل َربِّ اْنُصْرِنً ِبَما َكذه

ٌُْصِبُحنه َناِدِمٌَن ﴿ ا َقلٌٍِل َل  ﴾40َقاَل َعمه

الِِمٌَن ﴿ َحُة ِباْلَحقِّ َفَجَعْلَناُهْم ُغَثاًء َفُبْعداً لِْلَقْوِم الظه ٌْ  ﴾41َفؤََخَذْتُهُم الصه
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ُثمه أَْنَشؤَْنا ِمْن َبْعِدِهْم قُُروناً 
 ﴾42آَخِرٌَن ﴿
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ْسَتؤِْخُروَن  ٌَ ٍة أََجَلَها َو َما  َما َتْسِبُق ِمْن أُمه
﴿43﴾ 

ًة  ُثمه أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا َتْتَرى ُكله َما َجاَء أُمه
ُبوهُ َفؤَْتَبْعَنا َبْعَضُهْم َبْعضاً َو  َرُسولَُها َكذه

ٌُْإِمُنوَن ﴿  ﴾44َجَعْلَناُهْم أََحاِدٌَث َفُبْعداً لَِقْوٍم الَ 
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اِتَنا َو ُسْلَطاٍن ُمِبٌٍن ﴿ ٌَ  ﴾45ُثمه أَْرَسْلَنا ُموَسى َو أََخاهُ َهاُروَن ِبآ

 ﴾ 46إَِلى ِفْرَعْوَن َو َمَلِئِه َفاْسَتْكَبُروا َو َكاُنوا َقْوماً َعالٌَِن ﴿

ِن ِمْثلَِنا َو َقْوُمُهَما َلَنا َعاِبُدوَن ﴿ ٌْ  ﴾ 47َفَقالُوا أَ ُنْإِمُن لَِبَشَر

ُبوُهَما َفَكاُنوا ِمَن اْلُمْهَلِكٌَن ﴿  ﴾ 48َفَكذه

ْهَتُدوَن ﴿ ٌَ َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َلَعلهُهْم  ٌْ  ﴾ 49َو َلَقْد آَت
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َناُهَما  ٌْ ًة َو آَو ٌَ ُه آ َم َو أُمه ٌَ َو َجَعْلَنا اْبَن َمْر
 ﴾50إَِلى َرْبَوٍة َذاِت َقَراٍر َو َمِعٌٍن ﴿

َباِت َو اْعَملُوا  ٌِّ ُسُل ُكلُوا ِمَن الطه َها الرُّ ٌُّ ا أَ ٌَ
 ﴾51َصالِحاً إِنًِّ ِبَما َتْعَملُوَن َعلٌٌِم ﴿
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ُكْم  ًة َواِحَدًة َو أََنا َربُّ ُتُكْم أُمه َو إِنه ٰهِذِه أُمه
قُوِن ﴿  ﴾ 52َفاته
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ِهْم َفِرُحوَن ﴿ ٌْ َنُهْم ُزُبراً ُكلُّ ِحْزٍب ِبَما َلَد ٌْ ُعوا أَْمَرُهْم َب  ﴾53َفَتَقطه

 ﴾54َفَذْرُهْم ِفً َغْمَرِتِهْم َحتهى ِحٌٍن ﴿

ُهْم ِبِه ِمْن َماٍل َو َبِنٌَن ﴿ َما ُنِمدُّ ْحَسُبوَن أَنه ٌَ  ﴾55أَ 

ْشُعُروَن ﴿ ٌَ َراِت َبْل الَ  ٌْ  ﴾56ُنَساِرُع َلُهْم ِفً اْلَخ
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ِهْم ُمْشفِقُوَن ﴿ ِة َربِّ ٌَ  ﴾57إِنه الهِذٌَن ُهْم ِمْن َخْش

ٌُْإِمُنوَن ﴿ ِهْم  اِت َربِّ ٌَ  ﴾58َو الهِذٌَن ُهْم ِبآ

ٌُْشِرُكوَن ﴿ ِهْم الَ   ﴾59َو الهِذٌَن ُهْم ِبَربِّ

ِهْم َراِجُعوَن ﴿ ُهْم إَِلى َربِّ ٌُْإُتوَن َما آَتْوا َو قُلُوُبُهْم َوِجَلٌة أَنه  ﴾60َو الهِذٌَن 

َراِت َو ُهْم َلَها َساِبقُوَن ﴿ ٌْ ٌَُساِرُعوَن فًِ اْلَخ  ﴾61أُوٰلِئَك 
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َراِت َو ُهْم َلَها َساِبقُوَن ﴿ ٌْ ٌَُساِرُعوَن ِفً اْلَخ  ﴾61أُوٰلِئَك 

ْنِطُق ِباْلَحقِّ َو ُهْم  ٌَ َنا ِكَتاٌب  ٌْ َو الَ ُنَكلُِّف َنْفساً إاِله ُوْسَعَها َو َلَد
ٌُْظَلُموَن ﴿  ﴾62الَ 

َبْل قُلُوُبُهْم ِفً َغْمَرٍة ِمْن ٰهَذا َو َلُهْم أَْعَماٌل ِمْن ُدوِن ٰذلَِك ُهْم 
 ﴾63َلَها َعاِملُوَن ﴿
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ا الَ ُتْنَصُروَن ﴿ ُكْم ِمنه ْوَم إِنه ٌَ  ﴾65الَ َتْجؤَُروا اْل

ْجؤَُروَن ﴿ ٌَ  ﴾64َحتهى إَِذا أََخْذَنا ُمْتَرِفٌِهْم ِباْلَعَذاِب إَِذا ُهْم 

ُكْم َفُكْنُتْم َعَلى أَْعَقاِبُكْم َتْنِكُصوَن ﴿ ٌْ اِتً ُتْتَلى َعَل ٌَ  ﴾66َقْد َكاَنْت آ

 ﴾67ُمْسَتْكِبِرٌَن ِبِه َساِمراً َتْهُجُروَن ﴿
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لٌَِن ﴿ ؤِْت آَباَءُهُم اِْلَوه ٌَ بهُروا اْلَقْوَل أَْم َجاَءُهْم َما َلْم  ده ٌَ  ﴾68أَ َفَلْم 
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قًلٍ تؼبلى ؤَ فَال َٔتَدَثَّسُينَ الْقُسْآنَ أّٖ تحضٕض فٓ صًزِ االستتهُب   •
التأمي  فيي   ي ًَ فٓ مًزد أٖتّ  ء  ء بعد الشيي  أخذ الشيالتدثٕس ًَ 

لكه لمب كبن الغتس   اآلية عقيب اآلية أو التأم  بعد التأم  في اآلية 
ثٕبن ؤن القسآن ال اختالف فٍٕ ي ذلك إومب ٔكًن ثٕه ؤشٔتد مته آٔتّ    
ياحدِ كبن المؼىى األيل ؤػىٓ التإمل فٓ أّٖ ػقٕت أّٖ ًَ الؼمدِ 

 .ي إن كبن ذلك ال ٔىهٓ المؼىى الثبوٓ ؤٔضب
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 الْقَوْلَ أَ فَلَمْ يَدَّبَّزُوا 

فبلمساد تسغٕجُم ؤن ٔتدثسيا فٓ أٖبت القسآوّٕ ي ٔساجؼتًا فتٓ كتل     •
حكم وبشل ؤي حكمّ مجٕىّ ؤي قصّ ؤي ػظّ ؤي غٕس ذلك جمٕغ أٖبت 
المستجطّ ثٍ ممب وصلت  مكٕتُتب ي متدٔىتُب ي محكمُتب ي متهتبثُُب ي      

حتى ٔظُس لُم ؤوٍ ال اختالف ثٕىُب فبٖٔبت يضموا البعض إلى البعض 
ٔصدق قدٔمُب حدٔثُب ي ٔهُد ثؼضُب ػلى ثؼض مته غٕتس ؤن ٔكتًن    
ثٕىُب ؤْ اختالف مهسي  ال اختالف التىبقض ثإن ٔىهٓ ثؼضُب ثؼضتب  
ؤي ٔتدافؼب ي ال اختالف التهبيت ثإن ٔتهبيت أٖتبن مه حٕث تهتبثٍ  
الجٕبن ؤي متبوّ المؼبوٓ ي المقبصد ثكًن الجؼض ؤحكم ثٕبوب ي ؤشد زكىب 

 . مه ثؼض كتبثب متهبثُب مثبوٓ تقهؼس مىٍ الجلًد
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 الْقَوْلَ أَ فَلَمْ يَدَّبَّزُوا 

َرٌ االختالفبت مه القسآن ُٔدُٔم إلى ؤوٍ كتبة مىصل مه اهلل فبزتهبع •
ي لٕس مه ػىد غٕسٌ إذ لً كبن مه ػىتد غٕتسٌ لتم ٔ تلم مته كثتسِ       
االختالف ي ذلك ؤن غٕسٌ تؼبلى مه َترٌ المًجتًدات الكًوٕتّ ي ال    
سٕمب اإلو بن الرْ ٔستبة ؤَل السٔت ؤوٍ مه كالمتٍ كلُتب مًعتًػّ    
ثح ت الكٕىًوّ الًجًدّٔ ي طجٕؼّ الكًن ػلتى التحتسو ي التغٕتس ي    
التكبمل فمب مته ياحتد مىُتب إال ؤن امتتداد شمتبن يجتًدٌ م تلت         

 . األطساف متهبيت الحبالت
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مه إو بن إال ي ًَ ٔسى كل ًٔ  ؤوٍ ؤػقل مه ؤمس ي ؤن مب ٔىهئٍ مب •
مه ػمل ؤي صىؼّ ؤي مب ؤشتجٍ ذلتك ؤي ٔتدثسٌ مته زؤْ ؤي وظتس ؤي      
وحًَمب ؤخٕسا ؤحكم ي ؤمته ممب ؤتى ثٍ ؤيال حتى الؼمل الًاحد الرْ 

ء مه االمتداد الًجًدْ كبلكتبة ٔكتجٍ الكبتت ي الهؼس ٔقًلٍ  فٍٕ شٓ
الهبػس ي ال طجّ ٔ طجُب ال طٕت ي َكرا ًٔجد ػىد اإلمؼتبن آختسٌ   

 .                        خٕسا مه ؤيلٍ ي ثؼضٍ ؤفضل مه ثؼض
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 الْقَوْلَ أَ فَلَمْ يَدَّبَّزُوا 

فبلًاحد مه اإلو بن ال ٔ لم فٓ وه ٍ ي مب ٔإتٓ ثٍ مه الؼمتل مته    •
االختالف، ي لٕس ًَ ثبلًاحد ي االثىٕه مه التهبيت ي التىتبقض ثتل   
االختالف الكثٕس، ي َرا وبمًس كلٓ جبز فٓ اإلو بن ي مب ديوٍ مته  
الكبئىبت الًاقؼّ تح  سٕطسِ التحًل ي التكبمل الؼبمٕه ال تسى ياحدا 
مه َرٌ المًجًدات ٔجقى آوٕه متًالٕٕه ػلى حبل ياحد ثتل ال ٔتصال   

 .ٔ تل  ذاتٍ ي ؤحًالٍ
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فبلًص  « اخْتِالفبً كَثِٕساً»: مه َىب ٔظُس يجٍ التقٕٕد ثبلكثٕس فٓ قًلٍي •
لتً كتبن مته ػىتد غٕتس اهلل      : يص  تًعٕحٓ ال احتساشْ، ي المؼىى

لًجديا فٍٕ اختالفب ي كبن ذلك االختالف كثٕسا ػلى حتد االختتالف   
الكثٕس الرْ فٓ كل مب ًَ مه ػىد غٕس اهلل، ي لٕس المؼىى ؤن المسفًع 

 .مه القسآن ًَ االختالف الكثٕس دين الٕ ٕس

20: ، ص5 الميزان في تفسيز القزآن، ج  



28 
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ثبلجملّ ال ٔلجث المتدثسين ؤن ٔهبَد ؤن القسآن كتتبة ٔتداخل جمٕتغ الهتئًن     ي •
المستجطّ ثبإلو بوّٕ مه مؼبزف المجدؤ ي المؼبد ي ال لت  ي اإلٔجتبد، ثتم الهضتبئل     
الؼبمّ اإلو بوّٕ، ثم القًاوٕه االجتمبػّٕ ي الهسدّٔ الحبكمّ فٓ الىًع حكًمّ ال ٔهر 
مىُب دقٕ  ي ال جلٕل، ثم القصص ي الؼجس ي المًاػظ ثجٕتبن دػتب إلتى مثلُتب ؤَتل      
الدوٕب، ي ثأٔبت وبشلّ وجًمب فٓ مدِ تؼتدل ثالثتب ي ػهتسٔه ستىّ ػلتى اختتالف       
األحًال مه لٕل ي وُبز، ي مه حضس ي سهس، ي مه حسة ي ستلم، ي مته عتساء ي    
سساء، ي مه شدِ ي زخبء، فلم ٔ تل  حبلٍ فٓ ثالغتٍ ال بزقّ المؼجتصِ، ي ال فتٓ   
مؼبزفٍ الؼبلّٕ ي حكمٍ ال بمّٕ، ي ال فٓ قًاوٕىٍ االجتمبػّٕ ي الهسدّٔ، ثتل ٔىؼطت    
آخسٌ إلى مب قس ػلٍٕ ؤيلٍ، ي تسجغ تهبصٕلٍ ي فسيػٍ إلى مب ثجت  فٕتٍ ؤػساقتٍ ي    
ؤصًلٍ، ٔؼًد تهبصٕل شسائؼٍ ي حكمٍ ثبلتحلٕتل إلتى حتبق التًحٕتد ال تبلص، ي      
 .ٔىقلت تًحٕدٌ ال بلص ثبلتسكٕت إلى ؤػٕبن مب ؤفبدٌ مه التهبصٕل، َرا شإن القسآن
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اإلو بن المتدثس فٍٕ َرا التدثس ٔقضٓ ثهؼًزٌ الحٓ، ي قضبئٍ الججلٓ ي •
ؤن المتكلم ثُرا الكال  لٕس ممه ٔحكم فٍٕ مسيز األٔب  ي التحتًل ي  

 .التكبمل الؼبمالن فٓ األكًان ثل ًَ اهلل الًاحد القُبز

20: ، ص5 الميزان في تفسيز القزآن، ج  



30 
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(: ثبوٕب)ي . ؤن القسآن ممب ٔىبلٍ الهُم الؼبدْ(: ؤيال)قد تجٕه مه أّٖ ي •
ؤن القتسآن كتتبة ال   (: ثبلثتب )ي . ؤن أٖبت القسآوّٕ ٔه س ثؼضُب ثؼضب

ٔقجل و  ب ي ال إثطبال ي ال تكمٕال ي ال تُرٔجب، ي ال ؤْ حبكم ٔحكم 
ػلٍٕ ؤثدا، ي ذلك ؤن مب ٔقجل شٕئب مىُب ال مىبص مه كًوٍ ٔقجل وًػتب  

ٔقجتل االختتالف    مه التحًل ي التغٕس ثبلضسيزِ، ي إذ كتبن القتسآن ال   
فلٕس ٔقجل التحًل ي التغٕس فلٕس ٔقجل و  ب ي ال إثطتبال ي ال غٕتس   

 .ذلك، ي الش  ذلك ؤن الهسٔؼّ اإلسالمّٕ م تمسِ إلى ًٔ  القٕبمّ
•                          
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