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 سوره اسراء

يَ ئِرَا هَشَأْتَ الْوُشْءَانَ جَؼَلْىَب ثَِٕىَيَ يَ 
الَّزِٔهَ لَب ُٔإْمِىًُنَ ثِبلَْخِشَِِ حِجَبثّب     ثَٕهْ

 (45)مَّسِتًُسّا
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 سوره اسراء

هُلًُثُِِمِ أًَِىًَّّ أَن َٔلْوًٌَُُُ يَ كىِ   يَ جَؼَلْىَب ػَلىَ
ءَارَاوُِِمِ يَهْشًا  يَ ئِرَا رًََشْتَ سَثَّيَ كىِ الْوُشْءَانِ  

 (46)يَحِذٌَُ يَلًَِّاْ ػَلىَ أَدِثَبسَِِمِ وُلًُسّا
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وحَّْهُ أَػِلَمُ ثِمَب َٔسِتَمِؼًُنَ ثٍِِ ئِرْ َٔسِتَمِؼًُنَ  
ئِلَِٕيَ يَ ئِرْ َُمِ وجًََْى ئِرْ َٔوًُلُ الظَّلِمًُنَ  

 (47)ئِن تَتَّجِؼًُنَ ئِلَّب سَجُلًب مَّسِحًُسّا
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اوظُشْ ًَِٕقَ ظَشَثًُاْ لَيَ الْأَمِخَبلَ 
 (48)كَعَلًُّاْ كَلَب َٔسِتَطِٕؼًُنَ سَجِٕلًب
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يَ هَبلًُاْ أَ ءِرَا ًُىَّب ػِظَبمّب يَ سُكَبتًب أَ 
 (49)ءِوَّب لَمَجِؼًُحًُنَ خَلْوًب جَذِٔذّا
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يَ هبلًُا أَ ئِرا ًُىَّب ػِظبمابً يَ سُكبتابً أَ ئِوَّاب لَمَجِؼًُحُاًنَ خَلْوابً      »: هًلٍ تؼبلى•
ٓ   : هبل كٓ المجمغ،« جَذِٔذاً ء، ي  الشكبت مب تٌسش ي ثلٓ ماه ًاش  ا

حطاب  ي دهابم ي   : ٌٔخش ثىبء كؼبل كٓ ًش مب ٔحطم ي ٔشظاط ٔوابل  
ء مذهًم مجبلؾ كٓ دهٍ حتى اوسحن كُاً   ًش  ٓ: تشاة ي هبل المجشد

 .اوتُى. سكبت
كٓ أّٖ معٓ كٓ ثٕبن ػذ  كوُُم ثمؼبسف الواشنن حٕاج اساتجؼذيا    •

الجؼج ي ًَ مه أَم مب ٔخجتٍ الوشنن ي أيظح مب هبما  ػلٕاٍ الحجا     
مه طشٔن الًحٓ ي الؼوش حتى يصلٍ اهلل كٓ مًاظغ مه ًالماٍ ثأواٍ   

 .                       ي لٕس لُم حجّ ػلى ولٍٕ ؿٕش أوُم استجؼذيٌ استجؼبدا« ل سَِٔتَ كٍِِٕ»

115: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج  
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ي مه أػظم مب ٔضٔه كٓ هلًثُم َزا الستجؼبد صػمُم أن المًت كىابء   •
أ : ء ػه ػذ  ثح  ًماب هابلًا   لإلوسبن ي مه المستجؼذ أن ٔتًٌن الشٓ

ئرا ًىب ػظبمب ي سكبتب ثلسبد أثذاوىب ػه المًت حتى ئرا لم ٔجان مىُاب   
ئل الؼظب  حم سم  الؼظب  ي صبست سكبتب أ ئوب للٓ خلن جذٔاذ وؼاًد   
أوبسٓ ًمب ًىب؟ رلي سجغ ثؼٕذ ي لزلي سدٌ سجحبوٍ ئلُٕم ثتازًٕشَم  

 .الوذسِ المطلوّ ي الخلن األيل ًمب سٕأتٓ
 

116: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج  
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 (50)هُشْ ًًُوًُاْ حِجَبسًَِ أَيِ حَذِٔذّا
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كَسََٕوًُلًُنَ مَه     أَيِ خَلْوًب مِّمَّب ٌَْٔجشُُ كىِ صُذُيسًِمُ
ُٔؼِٕذُوَب  هُشِ الَّزِى كَطَشًَُمِ أَيَّلَ مَشٍَِّ  كَسَُٕىْـِعًُنَ  

ًََُ  هُشْ ػَسىَ أَن   ئِلَِٕيَ سُءُيسَُُمِ يَ َٔوًُلًُنَ مَتىَ
 (51)ًٌَُٔنَ هَشِٔجّب
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هُشْ ًًُوًُا حِجابسًَِ أَيِ حَذِٔاذاً أَيِ خَلْوابً مِمَّاب ٌَْٔجُاشُ كِآ       »: هًلٍ تؼبلى•
أَ »: جًاة ػه استجؼبدَم، ي هذ ػجشيا كٓ ًالمُام ثواًلُم  « صُذُيسًُِمِ

كأمش سجحبوٍ وجٕاٍ   أن ٔاأمشَم أماش تساخٕش أن ًٌٔواًا      « ئِرا ًُىَّب
ممب تجذٔلٍ ئلى اإلوسبن أثؼذ ي أصؼت ػىذَم « ئلخ»حجبسِ أي حذٔذا 

 .مه تجذٔش الؼظب  الشكبت ئلٍٕ
•    ٓ ء تشٔاذ   كًٌٕن ئ بسِ ئلى أن الوذسِ المطلواّ اإللُٕاّ ل ٔشاوُب  ا

تجذٔذ خلوٍ سًاء أ ًبن ػظبمب ي سكبتب أي حجبسِ أي حذٔاذا أي ؿٕاش   
 .رلي

116: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج  
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هش لُم لًٌٕوًا  ٕئب أ ذ مه الؼظاب  ي الشكابت حجابسِ أي    : المؼىىي •
حذٔذا أي مخلًهب نخش مه األ ٕبء التٓ تٌجش كٓ صذيسَم ي ٔجابلـًن  

كلًٌٕوًا مب  بءيا كان اهلل سإؼٕذ   -كٓ استجؼبد أن ٔخلن مىٍ اإلوسبن
 .ئلُٕم خلوُم األيل ي ٔجؼخُم

 

116: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج  
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 السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ  اهلل خالق 

يَ لَئِهْ سَأَلْتَُُمِ مَهْ خَلَنَ السَّمبياتِ يَ الْأَسِضَ لََٕوًُلُهَّ اللٍَُّ 
هُشْ أَ كَشَأَِٔتُمِ مب تَذِػًُنَ مِهْ دُينِ اللٍَِّ ئِنْ أَسادَوَِٓ اللٍَُّ ثِعُشٍّ 

ثِشَحِمٍَّ ََشْ َُهَّ   ََشْ َُهَّ ًب ِلبتُ ظُشٌِِّ أَيِ أَسادَوٓ
 مُمِسٌِبتُ سَحِمَتٍِِ هُشْ حَسِجَِٓ اللٍَُّ ػَلٍَِِٕ َٔتًًَََّشُ الْمُتًًََِّلًُنَ 

38: الزمر   



15 

 سوره اسراء

ًَِٔ َ َٔذِػًًُُمِ كَتَسِتَجِٕجًُنَ ثحَِمِذٌِِ يَ 
 (52)تَظُىًُّنَ ئِن لَّجِخْتُمِ ئِلَّب هَلِٕلًب



16 

 سوره اسراء

ًَِٔ َ َٔذِػًًُُمِ كَتَسِتَجِٕجًُنَ ثِحَمِذٌِِ يَ تَظُىُّاًنَ ئِنْ لَجِخْاتُمِ ئِلَّاب    »: هًلٍ تؼبلى•
مىصًة ثلؼش معمش أْ تجؼخًن ًٔ  ًزا ي ًزا ي الذػًِ « ًَِٔ َ« »هَلِٕلًب

َٓ أمشٌ تؼبلى لُم أن ٔوًمًا لًٕ  الجاضاء ي اساتجبثتُم َآ هجاًلُم     
حبل مه كبػش تستجٕجًن ي التواذٔش  « ثِحَمِذٌِِ»: الذػًِ اإللُّٕ، ي هًلٍ

تستجٕجًن متلجسٕه ثحمذٌ أْ حبمذٔه لٍ تؼذين الجؼج ي اإلػبدِ مىٍ 
كؼال جمٕال ٔحمذ كبػلٍ ي ٔخىى ػلٍٕ ألن الحوبئن تىٌشق لٌم الٕاً   
كٕتجٕه لٌم أن مه الًاجت كٓ الحٌمّ اإللُّٕ أن ٔجؼج الىبس للجاضاء  

 .ي أن تًٌن ثؼذ األيلى أخشى

117: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج  
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أْ تضػمًن ًٔ  الجؼج أوٌم لام  « يَ تَظُىًُّنَ ئِنْ لَجِخْتُمِ ئِلَّب هَلِٕلًب»: هًلٍي •
تلجخًا كٓ الوجًس ثؼذ المًت ئل صمبوب هلٕال ي تشين أن الًٕ  ًبن هشٔجاب  

 .مىٌم جذا
ي هذ صذهُم اهلل كٓ َزٌ المضػمّ ي أن خطأَم كٕمب ظاشثًا لاٍ ماه    •

 :المذِ هبل تؼبلى

117: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج  
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ُمِ ًُىْتُمِ تَؼِلَمًُنَ» • يَ »: ، ي هبل114المإمىًن، : «هبلَ ئِنْ لَجِخْتُمِ ئِلَّب هَلِٕلًب لًَِ أَوٌَّ
ًَِٔ َ تَوًُ ُ السَّبػَُّ ُٔوْسِمُ الْمُجِشِمًُنَ مب لَجِخًُا ؿَِٕشَ سبػٍَّ ًَزلِيَ ًبوًُا ُٔإْكٌَُاًنَ  

َٔاًِ ِ الْجَؼِاجِ     يَ هبلَ الَّزِٔهَ أُيتًُا الْؼِلْمَ يَ الْأِمبنَ لَوَذِ لَجِخْتُمِ كِٓ ًِتبةِ اللٍَِّ ئِلى
 .ئلى ؿٕش رلي مه أٖبت 56: الشي : «كَُزا ًَِٔ ُ الْجَؼِجِ

تؼاشٔط لُام كآ    « يَ تَظُىُّاًنَ ئِنْ لَجِخْاتُمِ ئِلَّاب هَلِٕلًاب    »: ي كٓ التؼشض لوًلٍ•
   ٍ : استجطبئُم الًٕ  ي استُضائُم ثٍ، ي تإٔٔذ لمب مش مه سجبء هشثاٍ كآ هًلا

ٍ   « أَنْ ًٌَُٔنَ هَشِٔجبً  هُشْ ػَسى» : أْ ي أوٌم ستؼذيوٍ هشٔجب، ي ًازا كآ هًلا
تؼشٔط لُم كٓ استُضائُم ثاٍ ي تؼجاجُم مىاٍ أْ ي    « كَتَسِتَجِٕجًُنَ ثِحَمِذٌِِ»

 .أوٌم ستحمذيوٍ ًٔ  الجؼج ي أوتم الًٕ  تستجؼذيوٍ ي تستُضءين ثأمشٌ
 

117: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج  
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يَ هُش لِّؼِجَبدِى َٔوًُلًُاْ الَّتىِ َِىَ أَحِسَهُ   
ئِنَّ الشَِّٕطَهَ َٔىضَؽُ ثَِٕىَُُمِ  ئِنَّ الشَِّٕطَهَ  

 (53)ًبَنَ لِلْبوسَبنِ ػَذُيِّا مُّجِٕىًب
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هُشْ لِؼِجبدِْ َٔوًُلًُا الَّتِٓ َِآَ أَحِسَاهُ ئِنَّ الشَّإِطبنَ َٔىْاضَؽُ     »: هًلٍ تؼبلى•
ئلخ ٔلًح مه السٕبم أن المشاد ثؼجبدْ َم المإمىًن كبإلظابكّ  « ثَِٕىَُُمِ

ئلخ أْ مشَم أن ٔوًلًا كُاً  «  لِؼِجبدِْ َٔوًُلًُاهُشْ  »: للتششٔق، ي هًلٍ
أْ الٌلمّ التآ  « الَّتِٓ ََِٓ أَحِسَهُ»: أمش ي جًاة أمش مجضي ، ي هًلٍ

َٓ أحسه، ي ًَ ا تمبلُب ػلى األدة الجمٕش ي تؼشُٔب ػه الخشاًوّ  
 .ي الشتم ي سًء األمش

118: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج  
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ي مب ثؼذَب مه أٖتٕه رات سٕبم ياحذ، ي خالصاّ معامًوُب   أّٖ •
األمش ثاحسبن الوًل ي لضي  األدة الجمٕش كٓ الٌال  تحشصا ػه واضؽ  
الشٕطبن، ي لٕؼلمًا أن األمش ئلى مشّٕ اهلل ل ئلى الىجٓ   حتى ٔشكغ 
الولم ػه ًش مه نمه ثٍ ي اوتست ئلٍٕ ي ٔتأَش للسؼبدِ، كلٍ مب ٔوًل، 

ء الوًل كٍٕ كمب لإلوسبن ئل حسه  ي لٍ أن ٔحش  ؿٕشٌ ًش خٕش ي ٔسٓ
سشٔشتٍ ي ًمبل أدثٍ، ي هذ كعش اهلل ثزلي ثؼط األوجٕبء ػلى ثؼط ي 
خص دايد ثأتبء الضثًس الزْ كٍٕ أحسه الوًل ي جمٕش الخىبء ػلى اهلل 

 .سجحبوٍ

118: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج  
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مه َىب ٔظُش أن المإمىٕه هجش الُجشِ سثمب ًبوًا ٔحبيسين المششًٕه ي •
كٕـلظًن لُم كٓ الوًل ي ٔخب ىًوُم ثبلٌال  ي سثماب ججُاًَم ثاأوُم    
أَش الىبس، ي أوُم مؼشش المإمىٕه أَش الجىّ ثجشًّ مه الىجٓ   كٌبن 
رلي ُٕٔ  المششًٕه ػلُٕم ي ٔضٔذ كٓ ػذايتُم ي ٔجؼخُم ئلى المجبلـّ 

 .كٓ كتىتُم ي تؼزٔجُم ي ئٔزاء الىجٓ   ي الؼىبد مغ الحن

118: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج  
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اهلل سجحبوٍ وجٍٕ   أن ٔأمشَم ثوًل التٓ َآ أحساه ي المواب     كأمش •
مىبست لزلي كوذ توذ  نولب حٌبّٔ ئسبءِ األدة مه المشاشًٕه ئلاى   
الىجٓ ي تسمٕتُم ئٔبٌ سجال مسحًسا ي استُضائُم ثبلوشنن ي ثمب كٍٕ مه 
مؼبسف المجذئ ي المؼبد، ي َزا ًَ يجٍ اتصبل أٖبت الخالث ثمب هجلُب 

 .ي اتصبل ثؼط الخالث ثجؼط كبكُم رلي

118: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج  



24 

 سوره اسراء

أمش ثبألمش ي المأمًس ثٍ « يَ هُشْ لِؼِجبدِْ َٔوًُلًُا الَّتِٓ ََِٓ أَحِسَهُ»: كوًلٍ•
 ٍ يَ جابدِلُُْمِ ثِابلَّتِٓ َِآَ    »: هًل الٌلمّ التٓ َٓ أحسه كًُ وظٕش هًلا

تؼلٕش لألماش، ي  « الشَِّٕطبنَ َٔىْضَؽُ ثَِٕىَُُمِئِنَّ :هًلٍي  125: الىحش: «أَحِسَهُ
تؼلٕاش لىاضؽ الشإطبن    « ئِنَّ الشَِّٕطبنَ ًبنَ لِلْاِوْسبنِ ػَذُيِّا مُجِٕىابً »: هًلٍ
 .ثٕىُم

ئن المشاد ثوًل التٓ َٓ أحسه الٌق ػه هتبل المششًٕه : ي سثمب هٕش•
ي مؼبملتُم ثبلسلم ي الخطبة للمإمىٕه ثمٌّ هجش الُجشِ كبّٖٔ وظٕشِ 

ػلاى ماب يسد كآ أساجبة      83: الجوشِ: «يَ هًُلًُا لِلىَّبسِ حُسِىبً»: هًلٍ
 .الىضيل، ي أو  خجٕش ثأن سٕبم التؼلٕش كٓ أّٖ ل ٔالئمٍ

 
118: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج  
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أَيِ    ئِن َٔشَأْ َٔشْحَمٌِمُ    أَػِلَمُ ثٌِمُ   سَّثٌُّمُ
ئِن َٔشَأْ ُٔؼَزِّثٌُِمِ  يَ مَب أَسِسَلْىَبىَ 

 (54)ػَلَُِِٕمِ يًَِٕلًب
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سَثٌُُّمِ أَػِلَمُ ثٌُِمِ ئِنْ َٔشَأْ َٔشْحَمٌُِمِ أَيِ ئِنْ َٔشَاأْ ُٔؼَازِّثٌُِمِ يَ   »: تؼبلىهًلٍ •
هذ توذ  أن أّٖ ي مب ثؼذَب تتماّ السإبم   « مب أَسِسَلْىبىَ ػَلَُِِٕمِ يًَِٕلًب

السبثن، ي ػلى رلي كصذس أّٖ مه تمب  ًال  الىجٓ   الازْ أماش   
ئلاخ ي رٔاش أٖاّ    « هُشْ لِؼِجبدِْ َٔوًُلُاًا »: ثالوبئٍ ػلى المإمىٕه ثوًلٍ

 .خطبة للىجٓ خبصّ كال التلبت كٓ الٌال 

  119: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج
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ٔمٌه أن ًٌٔن الخطبة كآ صاذس أٖاّ للىجآ   ي الماإمىٕه      ي •
جمٕؼب ثتـلٕت جبوت خطبثٍ ػلى ؿٕجتُم، ي َزا أوست ثسإبم أٖاّ   

 .السبثوّ ي تالحن الٌال ، ي الٌال  هلل جمٕؼب

  119: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج
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ُمِ أَػِلَمُ ثٌُِمِ ئِنْ َٔشَأْ َٔشْحَمٌُِمِ أَيِ ئِنْ َٔشَأْ ُٔؼَازِّثٌُِمِ »: ًٕق ًبن كوًلٍي • « سَثٌُّ
كٓ موب  تؼلٕش األمش السبثن حبوٕب، ي ٔلٕاذ أواٍ ٔجات ػلاى الماإمىٕه أن      
ٔتحشصيا مه ئؿالظ الوًل ػلى ؿٕشَم ي الوعبء ثمب اهلل أػلم ثٍ مه ساؼبدِ  

كالن سؼٕذ ثمتبثؼّ الىجٓ ي كالن  وٓ ي كالن مه أَش : أي  وبء ًأن ٔوًلًا
الجىّ ي كالن مه أَش الىبس ي ػلُٕم أن ٔشجؼًا األمش ي ٔلًظًٌ ئلى سثُام  

أػلم ثٌم ي ًَ ٔوعٓ كإٌم ػلاى ماب     -ي الخطبة للىجٓ ي ؿٕشٌ -كشثٌم
ػلم مه استحوبم الشحمّ أي الؼزاة ئن ٔشأ ٔشحمٌم ي ل ٔشبء رلاي ئل  
مغ اإلٔمبن ي الؼمش الصبلح ػلى مب ثٕىٍ كٓ ًالمٍ أي ئن ٔشأ ٔؼازثٌم ي ل  
ٔشبء رلي ئل مغ الٌلش ي اللسًم، ي مب جؼلىبى أُٔب الىجٓ ػلإُم يًإال   
 .ملًظب ئلٍٕ أمشَم حتى تختبس لمه تشبء مب تشبء كتؼطٓ َزا ي تحش  راى

  119: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج
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ئِنْ َٔشَأْ َٔاشْحَمٌُِمِ أَيِ ئِنْ َٔشَاأْ   »: مه رلي ٔظُش أن التشدٔذ كٓ هًلٍي •
ثبػتجبس المشّٕ المختللّ ثبختالف المًاسد ثبإلٔمبن ي الٌلش ي « ُٔؼَزِّثٌُِمِ

لشدع « يَ مب أَسِسَلْىبىَ ػَلَُِِٕمِ يًَِٕلًب»: الؼمش الصبلح ي الطبلح ي أن هًلٍ
المإمىٕه ػه أن ٔؼتمذيا كٓ وجبتُم ػلى الىجٓ   ي الوتسابة ئلاى   

لَِٕسَ ثِأَمبوٌُِِّٕمِ يَ ل أَمابوِِّٓ أََِاشِ الٌِْتابةِ مَاهْ     »: هجًل دٔىٍ وظٕش هًلٍ
ئِنَّ الَّزِٔهَ نمَىُاًا يَ الَّازِٔهَ   »: ي هًلٍ 123: الىسبء: «َٔؼِمَشْ سًُءاً ُٔجِضَ ثٍِِ
يَ الصَّبثِئِٕهَ مَهْ نمَاهَ ثِبللَّاٍِ يَ الَْٕاًِ ِ الْاِخِشِ يَ ػَمِاشَ        َبدُيا يَ الىَّصبسى

ي نٔبت أخاشى كآ َازا     62: الجوشِ: «صبلِحبً كَلَُُمِ أَجِشَُُمِ ػِىْذَ سَثُِِّمِ
 .المؼىى

 .ي كٓ أّٖ أهًال أخش تشًىب التؼشض لُب لؼذ  الجذيى•
 

  119: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج
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يَ سَثُّيَ أَػِلَمُ ثِمَه كىِ السَّمَبيَاتِ يَ 
الْأَسِضِ  يَ لَوَذِ كَعَّلْىَب ثَؼِطَ الىَّجِِّٕهَ 

 (55)ثَؼِطٍ  يَ ءَاتَِٕىَب دَايُدَ صَثًُسّا  ػَلىَ
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يَ سَثُّيَ أَػِلَمُ ثِمَهْ كِٓ السَّمبياتِ يَ الْأَسِضِ يَ لَوَذِ كَعَّالْىب  »: هًلٍ تؼبلى•
صذس أٖاّ تًساؼّ كآ    « ثَؼِطٍ يَ نتَِٕىب دايُدَ صَثًُساً  ثَؼِطَ الىَّجِِّٕٕهَ ػَلى

ًٕق ل ًٌٔن أػلم ثٌم ي َاً أػلام   ي :هٕشمؼىى التؼلٕش السبثن ًأوٍ 
 .ثٌم ي ًَ أػلم ثمه كٓ السمبيات ي األسض ي أوتم مىُم

 

119: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج   
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ٍ « ثَؼِطٍ  يَ لَوَذِ كَعَّلْىب ثَؼِطَ الىَّجِِّٕٕهَ ػَلى»: هًلٍي • يَ »: ًأوٍ تمُٕذ لوًلا
ي الجملّ تزًش كعش دايد ع ثٌتبثٍ الزْ ًَ صثًس ي « نتَِٕىب دايُدَ صَثًُساً

كٍٕ أحسه الٌلمبت كٓ تساجٕحٍ ي حماذٌ تؼابلى، ي كٕاٍ تحاشٔط      
للمإمىٕه أن ٔشؿجًا كٓ أحسه الوًل ي ٔتأدثًا ثابألدة الجمٕاش كآ    

 .المحبيسِ ي الٌال 
 

120: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج   
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هُشِ ادِػًُاْ الَّزِٔهَ صَػَمِتُم مِّه دُيوٍِِ كَلَب 
َٔمِلًٌُِنَ ًَشْقَ العُّشِّ ػَىٌُمِ يَ لَب 

 (56)تحًَِْٔالً
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هُشِ ادِػًُا الَّزِٔهَ صَػَمِتُمِ مِهْ دُيوٍِِ كَال َٔمِلًٌُِنَ ًَشْقَ العُّشِّ »: هًلٍ تؼبلى•

الضػم ثتخلٕج الاضاْ مطلان الػتوابد حام ؿلات      « ػَىٌُْمِ يَ ل تَحًِِٔلًب
استؼمبلٍ كٓ الػتوبد الجبطش، ي لزا ووش ػه اثه ػجبس أن مب ًبن كآ  

 .الوشنن مه الضػم كًُ ًزة

127: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج   
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الذػبء ي الىذاء ياحذ ؿٕش أن الىذاء ئومب ًَ كٕمب ئرا ًبن مؼٍ صًت ي •
ي الذػبء سثمب ٔطلن ػلى مب ًبن ثا بسِ أي ؿٕشَب، ي رًش ثؼعُم كآ  

ٔب أي أٔب أي وحًَمب مه ؿٕش أن : اللشم ثٕىُمب أن الىذاء هذ ٔوبل ئرا هٕش
ٔعم ئلٍٕ السم، ي الذػبء ل ٌٔبد ٔوبل ئل ئرا ًبن مؼٍ السم وحً ٔاب  

 .اوتُى. كالن

127: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج   
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أّٖ تحت  ػلى ولٓ ألًَّٕ نلُتُم مه دين اهلل ثأن الشة المستحن ي •
للؼجبد ٔجت أن ًٌٔن هبدسا ػلى ئٔصبل الىلغ ي دكغ العش ئر َاً لص   
سثًثّٕ الشة ػلى أن المششًٕه مسلمًن لزلي ي ئومب اتخزيا اٖلُّ ي 
ػجذيَم طمؼب كٓ ولؼُم ي خًكب مه ظشسَم لٌه الزٔه ٔذػًوُم ماه  
دين اهلل ل ٔستطٕؼًن رلي كلٕسًا ثِلُاّ، ي الشابَذ ػلاى رلاي أن     
ٔذػًَم َإلء الزٔه ٔؼجذيوُم لٌشق ظش مسُم أي تحًٔلٍ ػىُم ئلى 

 .  ؿٕشَم كاوُم ل ٔملًٌن ًشلب ي ل تحًٔال

127: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج   
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ًٕق ٔملًٌن مه ػىذ أولسُم ًشاق ظاش أي تحًٔلاٍ ي ٔساتولًن     ي •
ثوعبء حبجّ ي سكغ كبهّ ي َم كٓ أولسُم مخلًهًن هلل ٔجتـاًن ئلٕاٍ   

 .الًسٕلّ ٔشجًن سحمتٍ ي ٔخبكًن ػزاثٍ ثبػتشاف مه المششًٕه

128: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج   
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َم الزٔه ًبوًا « الَّزِٔهَ صَػَمِتُمِ مِهْ دُيوٍِِ»: ثبن أيل أن المشاد ثوًلٍكوذ •
ٔؼجذيوُم مه المالئٌّ ي الجه ي اإلوس كاوُم ئوماب ٔوصاذين ثؼجابدِ    
األصىب  التوشة ئلُٕم ي ًزا ثؼجبدِ الشمس ي الومش ي الًٌاًت التواشة  

 .ئلى سيحبوٕتُم مه المالئٌّ
: ػلى أن األصىب  ثمب َٓ أصىب  لٕس  ثأ ٕبء حوٕوّٕ ًمب هبل تؼابلى •

 .«ئِنْ ََِٓ ئِلَّب أَسِمبءْ سَمَِّٕتُمًَُب أَوْتُمِ يَ نثبؤًُُمِ»

128: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج   
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أمب مب صىؼ  مىٍ مه خشت أي كلض كلٕس ئل جمابدا حبلاٍ حابل    ي •
الجمبد كٓ التوشة ئلٍٕ ي السجًد لٍ ي تساجٕحٍ، ي لٕسا  ماه تلاي     

 .الجُّ ثأصىب 
أن المشاد ثىلٓ هذستُم ولٓ استواللُم ثبلوذسِ مه دين استؼبوّ : ي حبوٕب•

  ثبهلل ي استمذاد مه ئروٍ
 

128: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج   
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