


  96-10-17تفسیر سوره مبارکه الزمر  44



3 

 الزُّمَرسورةُ 

ِحٌمِ  ْحٰمِن الره ِ الره  ِبْسِم َّللاه

ِ اْلَعِزٌِز اْلَحِكٌِم ﴿  ﴾1َتْنِزٌُل اْلِكَتاِب ِمَن َّللاه

َ ُمْخلِصاً َلُه  َك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ َفاْعُبِد َّللاه ٌْ ا أَْنَزْلَنا إَِل إِنه
ٌَن ﴿  ﴾2الدِّ
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 الزُّمَرسورةُ 

َخُذوا  ٌُن اْلَخالُِص َو الهِذٌَن اته ِ الدِّ أاَلَ ّلِِله
اَء  ٌَ َما َنْعُبُدُهْم إاِله ِمْن ُدوِنِه أَْولِ

ِ ُزْلَفى  ُبوَنا إَِلى َّللاه ٌَُقرِّ ْحُكُم لِ ٌَ  َ إِنه َّللاه
 َ ْخَتلِفُوَن إِنه َّللاه ٌَ َنُهْم ِفً َما ُهْم ِفٌِه  ٌْ َب

ْهِدي َمْن ُهَو َكاِذٌب َكفهاٌر ﴿ ٌَ  ﴾3الَ 
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 الزُّمَرسورةُ 

َشاُء  ٌَ ْخلُُق َما  ٌَ ا  ِخَذ َوَلداً الَْصَطَفى ِممه ته ٌَ ُ أَْن  َلْو أََراَد َّللاه
اُر ﴿ ُ اْلَواِحُد اْلَقهه  ﴾4ُسْبَحاَنُه ُهَو َّللاه

َهاِر  َل َعَلى النه ٌْ ُر الله ٌَُكوِّ َماَواِت َو اْْلَْرَض ِباْلَحقِّ  َخَلَق السه
ْمَس َو اْلَقَمَر ُكلٌّ  َر الشه ِل َو َسخه ٌْ َهاَر َعَلى الله ُر النه ٌَُكوِّ َو 

ْجِري ِْلََجٍل ُمَسّمًى أاَلَ ُهَو اْلَعِزٌُز اْلَغفهاُر ﴿ ٌَ5﴾ 
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 الزُّمَرسورةُ 

َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة ُثمَّ َجَعلَ ِمْنَها 
َة َزْوَجَها  ٌَ َو أَْنَزَل َلُكْم ِمَن اْْلَْنَعاِم َثَماِن

َهاِتُكْم َخْلقاً ِمْن  ْخلُقُُكْم ِفً ُبُطوِن أُمه ٌَ أَْزَواٍج 
ُكْم  ُ َربُّ َبْعِد َخْلٍق ِفً ُظلَُماٍت َثالٍَث ٰذلُِكُم َّللاه

 ﴾6َلُه اْلُمْلُك الَ إِٰلَه إاِله ُهَو َفأَنهى ُتْصَرفُوَن ﴿
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 الزُّمَرسورةُ 

ًٌّ َعْنُكْم َو الَ  َ َغِن إِْن َتْكفُُروا َفإِنه َّللاه
ْرَضى لِِعَباِدِه اْلُكْفَر َو إِْن َتْشُكُروا  ٌَ

ْرَضُه َلُكْم َو الَ َتِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى  ٌَ
ُئُكْم ِبَما ُكْنُتْم  َنبِّ ٌُ ُكْم َمْرِجُعُكْم َف ُثمه إَِلى َربِّ

ُدوِر ﴿ ُه َعلٌٌِم ِبَذاِت الصُّ  ﴾7َتْعَملُوَن إِنه
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 سورةُ الزُّمَر

ُه ُمِنٌباً  َو إَِذا َمسه اْْلِْنَساَن ُضرٌّ َدَعا َربه
ًَ َما َكاَن  َلُه ِنْعَمًة ِمْنُه َنِس ِه ُثمه إَِذا َخوه ٌْ إَِل

ِ أَْنَداداً  ِه ِمْن َقْبُل َو َجَعَل ّلِِله ٌْ ْدُعو إَِل ٌَ
ْع ِبُكْفِرَك َقلٌِالً  ٌُِضله َعْن َسِبٌلِِه قُْل َتَمته لِ

اِر ﴿  ﴾8إِنهَك ِمْن أَْصَحاِب النه
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 سورةُ الزُّمَر

ِل َساِجداً َو  ٌْ ْن ُهَو َقاِنٌت آَناَء الله أَمه
ْرُجو َرْحَمَة  ٌَ ْحَذُر اْْلِخَرَة َو  ٌَ َقاِئماً 
ْعَلُموَن َو  ٌَ ْسَتِوي الهِذٌَن  ٌَ ِه قُْل َهْل  َربِّ
ُر أُولُوا  َتَذكه ٌَ َما  ْعَلُموَن إِنه ٌَ الهِذٌَن الَ 

 ﴾9اْْلَْلَباِب ﴿
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 سورةُ الزُّمَر

ُكْم  قُوا َربه ا ِعَباِد الهِذٌَن آَمُنوا اته ٌَ قُْل 
ا َحَسَنٌة َو  ٌَ ْن لِلهِذٌَن أَْحَسُنوا ِفً ٰهِذِه الدُّ

ٌَُوفهى  َما  ِ َواِسَعٌة إِنه أَْرُض َّللاه
ِر ِحَساٍب  ٌْ اِبُروَن أَْجَرُهْم ِبَغ الصه

﴿10﴾ 
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 سورةُ الزُّمَر

ٌَن ﴿ َ ُمْخلِصاً َلُه الدِّ  ﴾11قُْل إِنًِّ أُِمْرُت أَْن أَْعُبَد َّللاه

َل اْلُمْسلِِمٌَن ﴿  ﴾12َو أُِمْرُت ِْلَْن أَُكوَن أَوه

ْوٍم َعِظٌٍم  ٌَ ُت َربًِّ َعَذاَب  ٌْ قُْل إِنًِّ أََخاُف إِْن َعَص
﴿13﴾ 
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 سورةُ الزُّمَر

َ أَْعُبُد ُمْخلِصاً َلُه ِدٌِنً  قُِل َّللاه
﴿14﴾ 
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 سورةُ الزُّمَر

َفاْعُبُدوا َما ِشْئُتْم ِمْن ُدوِنِه قُْل إِنه اْلَخاِسِرٌَن الهِذٌَن 
اَمِة أاَلَ ٰذلَِك ُهَو  ٌَ ْوَم اْلِق ٌَ َخِسُروا أَْنفَُسُهْم َو أَْهلٌِِهْم 

 ﴾15اْلُخْسَراُن اْلُمِبٌُن ﴿

اِر َو ِمْن َتْحِتِهْم ُظَلٌل  َلُهْم ِمْن َفْوِقِهْم ُظَلٌل ِمَن النه
قُوِن ﴿ ا ِعَباِد َفاته ٌَ ُ ِبِه ِعَباَدهُ  ُف َّللاه ٌَُخوِّ  ﴾16ٰذلَِك 
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 سورةُ الزُّمَر

ْعُبُدوَها َو أََناُبوا  ٌَ اُغوَت أَْن  َو الهِذٌَن اْجَتَنُبوا الطه
ِ َلُهُم اْلُبْشَرى َفَبشِّْر ِعَباِد ﴿  ﴾17إَِلى َّللاه

ِبُعوَن أَْحَسَنُه أُوٰلِئَك  ته ٌَ ْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َف ٌَ الهِذٌَن 
ُ َو أُوٰلِئَك ُهْم أُولُوا اْْلَْلَباِب ﴿  ﴾18الهِذٌَن َهَداُهُم َّللاه
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 سورةُ الزُّمَر

ِه َكلَِمُة اْلَعَذاِب أَ َفأَْنَت ُتْنِقُذ َمْن ِفً  ٌْ أَ َفَمْن َحقه َعَل
اِر ﴿  ﴾19النه

ُهْم َلُهْم ُغَرٌف ِمْن َفْوِقَها  َقْوا َربه ٰلِكِن الهِذٌَن اته
 ِ ٌة َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْْلَْنَهاُر َوْعَد َّللاه ٌه ُغَرٌف َمْبِن

ُ اْلِمٌَعاَد ﴿ ٌُْخلُِف َّللاه  ﴾20الَ 
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 سورةُ الزُّمَر

َماِء َماًء  َ أَنَزَل ِمَن السه أَ َلْم َتَر أَنه َّللاه
َنِبٌَع فِى اْْلَْرِض ُثمه ٌُخِرُج ِبِه  ٌَ َفَسَلَكُه 

َتلًِفا أَْلَواُنُه ثمُ  ِهٌُج َفتَرئُه     َزْرًعا مخُّ ٌَ
ا ُثمه ٌَجَعلُُه ُحَطًما  إِنه فِى  ُمْصَفّرً

 (21)ِْلُْولِى اْْلَْلَبابِ   َذالَِك َلِذْكَرى
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 سورةُ الزُّمَر

ُ َصْدَرهُ لاِْلْسَلِم  أَ َفَمن َشَرَح َّللاه
ٌل   َفُهَو َعلىَ  ٌْ ِه  َفَو بِّ ُنوٍر مِّن ره

ِ  أُْوَلئَك  ن ِذْكِر َّللاه ِة قُلُوبُهم مِّ ٌَ لِّْلَقاِس
ِبٌنٍ   (22)فِى َضاَلٍل مُّ
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 سورةُ الزُّمَر

َتَشاِبًها  َل أَْحَسَن الْحِدٌِث ِكَتاًبا مُّ ُ َنزه َّللاه
َثانىِ  َتْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجلُوُد الهِذٌَن ٌَخَشْوَن    مه
ْم ثمُ  ِذْكِر   َتلٌُِن ُجلُوُدُهْم َو قُلُوُبُهْم إِلىَ     َربهه

َشاُء  َو  ٌَ ِ ٌَهِدى ِبِه َمن  ِ  َذالَِك ُهَدى َّللاه َّللاه
ُ َفَما َلُه ِمْن َهادٍ  ٌُْضلِِل َّللاه  (23)َمن 
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 23، آيةالزُّمَرسورةُ 

ًَ المشآن الىرشٔ  ي الحرذٔث َرً    « اللٍَُّ وَضَّلَ أَحِسَهَ الْحَذِٔثِ»: فمًلٍ•
، ي 34 -:الطرًس « :فَلَْٕرْْتًُا ثِحَرذِٔثم ثِلْلِرٍِ   »: المًل ومب فٓ لًلٍ تؼبلى

فًُ أحسه المًل  50 -:المشسالت« :فَجَِِّْْ حَذِٔثم ثَؼِذٌَُ ُٔؤْثِىًُنَ»: لًلٍ
الشتمبلٍ ػلى ثحض الحك الزْ ال ْٔتٍٕ الجبطل ثره ثرٕه ٔذٔرٍ ي ال    

 .ثه خلفٍ، ي ًَ والثٍ المجٕذ

  256: ، ص17 الميزان في تفسير القرآن، ج
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 23، آيةالزُّمَرسورةُ 

أْ ٔشجٍ ثؼرض أزضاهرٍ ثؼ رب ي َرزا  ٕرش      « وِتبثبً ثُتَشبثُِبً»: لًلٍي •
التشبثٍ الزْ فٓ المتشبثٍ الممبثل للمحىر  فئورٍ ةرفّ ثؼرض آٔربت      

 .الىتبة ي َزا ةفّ الجمٕغ
زمغ ثلىّٕ ثمؼىى المؼطرً  الوؼطرب  ثؼرض آٔبترٍ     « ثَلبوَِٓ»: ي لًلٍ•

ػلى ثؼض ي سزًػٍ إلٍٕ ثتجٕه ثؼ ُب ثجؼض ي تفسٕش ثؼ رُب لرجؼض   
: ثه  ٕش اختال  فُٕب ثحٕث ٔذفغ ثؼ ٍ ثؼ ب ي ٔىبل ٍ ومب لبل تؼبلى

أَ فَال َٔتَذَثَّشُينَ الْمُشْآنَ يَ لًَِ وبنَ ثِهْ ػِىْذِ  َِٕشِ اللٍَِّ لًََزَذُيا فٍِِٕ اخْتِالفربً  »
 .82 -:الىسبء« :وَلِٕشاً

  256: ، ص17 الميزان في تفسير القرآن، ج
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 23، آيةالزُّمَرسورةُ 

ةفّ الىتبة ي لرٕ   « تَمْشَؼِشُّ ثِىٍُْ زُلًُدُ الَّزِٔهَ َٔخْشًَِنَ سَثَُُّ ِ»: لًلٍي •
استئىبفب، ي االلشؼشاس تمجض الجلذ تمج ب شذٔذا لخشّٕ ػبسضرّ ػره   
استمبع أثش َبهل أي سؤٔتٍ، ي لٕ  رله إال ألوُر  ػلرى تج رش ثره     
ثًلف وفًسُ  لجبل ػظمّ سثُ  فئرا سمؼًا والثٍ تًزًُا إلى سربحّ  
الؼظمّ ي الىجشٔبء فغشٕت للرًثُ  الخشرّٕ ي أخرزت زلرًدَ  فرٓ      

 .االلشؼشاس

  256: ، ص17 الميزان في تفسير القرآن، ج
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 23، آيةالزُّمَرسورةُ 

ث رمىّ  « تَلِرٕهُ « »رِوْشِ اللَّرٍِ   ثُ َّ تَلِٕهُ زُلًُدَُُ ِ يَ لُلًُثُُُ ِ إِلى»: لًلٍي •
ثؼىى السىًن ي الطمْوٕىّ ي لزا ػذْ ثرئلى ي المؼىرى ثر  تسرىه ي     
 .تطمئه زلًدَ  ي للًثُ  إلى روش اهلل لٕىّ تمجلٍ أي تلٕه لٍ سبوىّ إلٍٕ

ي ل  ٔزوش الملًة فٓ الجملّ السبثمّ ػىذ روش االلشرؼشاس ألن المرشاد   •
 .ثبلملًة الىفًس ي ال الشؼشاس لُب ي إومب لُب الخشّٕ

  256: ، ص17 الميزان في تفسير القرآن، ج
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 23، آيةالزُّمَرسورةُ 

أْ ثرب ْٔخرزَ  ثره    « رلِهَ َُذَى اللٍَِّ َُِٔذِْ ثٍِِ ثَهْ َٔشربءُ »: ي لًلٍ•
الشؼشاس الجلًد ثه المشآن ث  سىًن زلًدَ  ي للًثُ  إلرى رورش اهلل   

 .ًَ َذى اهلل ي َزا تؼشٔف آخش للُذأّ ثالصثُب
أْ ُٔذْ ثُذاٌ ثه ٔشبء ثه ػجبدٌ ي ًَ « َُِٔذِْ ثٍِِ ثَهْ َٔشبءُ»: ي لًلٍ•

الزْ له ٔجطل استؼذادٌ لالَتذاء ي ل  ٔشغل ثبلمًاوغ ػىرٍ وبلفسرك ي   
ثْن الُذأّ ثه ف لٍ ي لٕ  ثمًزت فُٕرب  فٓ السٕبق إشؼبس الظل  ي 

 .ث طش إلُٕب
•                  

  256: ، ص17 الميزان في تفسير القرآن، ج
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 23، آيةالزُّمَرسورةُ 

المشآن ي ًَ ومب ترشى، ي  « رلِهَ َُذَى اللٍَِّ»: المشبس إلٍٕ ثمًلٍ: ي لٕل•
لذ استذل ثبٖٔبت ػلى أن الُذأّ ثه ةىغ اهلل ال ٔشبسوٍ فُٕب  ٕرشٌ،  
ي الحك أوُب خبلّٕ ػه الذاللّ ػلى رله ي إن وبن الحرك َرً رلره    
ثمؼىى وًوُب هلل سجحبوٍ أةبلّ ي لمه اختبسٌ ثه ػجبدٌ لزله تجؼب ومرب  

ي  120 -:الجمرشِ « : لُلْ إِنَّ َُذَى اللٍَِّ ًََُ الُُْذى»: ٔستفبد ثه ثلل لًلٍ
ٍ 12 -:اللٕرل « : إِنَّ ػَلَِٕىب لَلُُْرذى »: لًلٍ يَ زَؼَلْىربَُ ِ أَهِمَّرًّ   »: ، ي لًلر

ةِرشاٍم    يَ إِوَّهَ لَتَُِرذِْ إِلرى  »: ، ي لًل73ٍ -:األوجٕبء« :َُِٔذُينَ ثَِْثِشِوب
 .52 -:الشًسى« :ثُسِتَمِٕ ٍ

257: ، ص17 الميزان في تفسير القرآن، ج   
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 23، آيةالزُّمَرسورةُ 

ولُب هلل إثب ثال ياسطّ أي ثًاسطّ الُذاِ المُذٕٔه ثه خلمرٍ ي  فبلُذأّ •
ػلى َزا فمه أضلٍ ثه خلمٍ ثْن ل  ُٔذٌ ثبلًاسطّ ي ال ثرال ياسرطّ   

يَ ثَهْ ُٔ ْلِلِ اللٍَُّ فَمب لٍَُ ثِهْ »: فال َبدْ لٍ ي رله لًلٍ فٓ رٔل أّٖ
 .ي سْٕتٓ الجملّ ثؼذ ػذِ آٔبت ي َٓ ثتىشسِ فٓ والثٍ تؼبلى« َبدم
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