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 سوره اسراء

يَ قَبلًُاْ أَ ءِذَا كُىَّب عِظَبمّب يَ زُفَبتًب أَ 
 (49)ءِوَّب لَمَجِعًُثًُنَ خَلْقًب جَدِٔدّا
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 سوره اسراء

يَ قبلًُا أَ اِذا كُىَّب عِظبمابً يَ زُفبتابً أَ اِوَّاب لَمَجِعًُثُاًنَ خَلْقابً      »: قًلٍ تعبلى•
ٓ   : قبل فٓ المجمع،« جَدِٔداً ء، ي  السفبت مب تكسس ي ثلٓ ماه كاش  ا

حطاب  ي ققابو ي   : ٔكثس ثىبء فعبل فٓ كش مب ٔحطم ي ٔسظاط ٔقابل  
ء مدقًو مجبلغ فٓ ققٍ حتى اوسحق فُاً   كش  ٓ: تساة ي قبل المجسق

 .اوتُى. زفبت
فٓ أّٖ معٓ فٓ ثٕبن عد  فقُُم ثمعبزف القاسنن حٕاا اباتجعديا    •

الجعا ي ًَ مه أَم مب ٔثجتٍ القسنن ي أيظح مب قبما  علٕاٍ الحجا     
مه طسٔق الًحٓ ي العقش حتى يصفٍ اهلل فٓ مًاظع مه كالماٍ ثؤواٍ   

 .                       ي لٕس لُم حجّ على وفٍٕ غٕس أوُم ابتجعديٌ ابتجعبقا« ال زَِٔتَ فٍِِٕ»

115: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج  
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 سوره اسراء

ي مه أعظم مب ٔصٔه فٓ قلًثُم َرا االبتجعبق شعمُم أن المًت فىابء   •
أ : ء عه عد  ثح  كماب قابلًا   لإلوسبن ي مه المستجعد أن ٔتكًن الشٓ

اذا كىب عظبمب ي زفبتب ثفسبق أثداوىب عه المًت حتى اذا لم ٔجاق مىُاب   
اال العظب  ثم زم  العظب  ي صبزت زفبتب أ اوب لفٓ خلق جدٔاد وعاًق   
أوببٓ كمب كىب؟ ذلك زجع ثعٕد ي لرلك زقٌ بجحبوٍ الُٕم ثتاركٕسَم  

 .القدزِ المطلقّ ي الخلق األيل كمب بٕؤتٓ
 

116: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج  
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 سوره اسراء

 (50)قُشْ كًُوًُاْ حِجَبزًَِ أَيِ حَدِٔدّا
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 سوره اسراء

فَسََٕقًُلًُنَ مَه     أَيِ خَلْقًب مِّمَّب َٔكْجسُُ فىِ صُدُيزِكمُ
ُٔعِٕدُوَب  قُشِ الَّرِى فَطَسَكُمِ أَيَّلَ مَسٍَِّ  فَسَُٕىْغِعًُنَ  

ًََُ  قُشْ عَسىَ أَن   اِلَِٕكَ زُءُيبَُُمِ يَ َٔقًُلًُنَ مَتىَ
 (51)َٔكًُنَ قَسِٔجّب
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 سوره اسراء

قُشْ كًُوًُا حِجابزًَِ أَيِ حَدِٔاداً أَيِ خَلْقابً مِمَّاب َٔكْجُاسُ فِآ       »: قًلٍ تعبلى•
أَ »: جًاة عه ابتجعبقَم، ي قد عجسيا فٓ كالمُام ثقاًلُم  « صُدُيزِكُمِ

فؤمس بجحبوٍ وجٕاٍ   أن ٔاؤمسَم أماس تساخٕس أن ٔكًواًا      « اِذا كُىَّب
ممب تجدٔلٍ الى اإلوسبن أثعد ي أصعت عىدَم « الخ»حجبزِ أي حدٔدا 

 .مه تجدٔش العظب  السفبت الٍٕ
•    ٓ ء تسٔاد   فٕكًن ا بزِ الى أن القدزِ المطلقاّ اإللُٕاّ ال ٔشاقُب  ا

تجدٔد خلقٍ بًاء أ كبن عظبمب ي زفبتب أي حجبزِ أي حدٔادا أي غٕاس   
 .ذلك

116: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج  
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 سوره اسراء

قش لُم لٕكًوًا  ٕئب أ د مه العظاب  ي السفابت حجابزِ أي    : المعىىي •
حدٔدا أي مخلًقب نخس مه األ ٕبء التٓ تكجس فٓ صديزَم ي ٔجابلغًن  

فلٕكًوًا مب  بءيا فبن اهلل بإعٕد   -فٓ ابتجعبق أن ٔخلق مىٍ اإلوسبن
 .الُٕم خلقُم األيل ي ٔجعثُم

 

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

يَ لَئِهْ بَؤَلْتَُُمِ مَهْ خَلَقَ السَّمبياتِ يَ الْؤَزِضَ لََٕقًُلُهَّ اللٍَُّ 
قُشْ أَ فَسَأَِٔتُمِ مب تَدِعًُنَ مِهْ قُينِ اللٍَِّ اِنْ أَزاقَوَِٓ اللٍَُّ ثِعُسٍّ 

ثِسَحِمٍَّ ََشْ َُهَّ   ََشْ َُهَّ كب ِفبتُ ظُسٌِِّ أَيِ أَزاقَوٓ
 مُمِسِكبتُ زَحِمَتٍِِ قُشْ حَسِجَِٓ اللٍَُّ عَلٍَِِٕ َٔتًََكَّشُ الْمُتًََكِّلًُنَ 

38: الزمر   
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 سوره اسراء

قُشِ اقِعًُاْ الَّرِٔهَ شَعَمِتُم مِّه قُيوٍِِ فَلَب 
َٔمِلِكًُنَ كَشْفَ العُّسِّ عَىكُمِ يَ لَب 

 (56)تحًَِْٔالً
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 سوره اسراء

 
قُشِ اقِعًُا الَّرِٔهَ شَعَمِتُمِ مِهْ قُيوٍِِ فَال َٔمِلِكًُنَ كَشْفَ العُّسِّ »: قًلٍ تعبلى•

الصعم ثتثلٕا الاصاْ مطلاق االعتقابق ثام غلات      « عَىْكُمِ يَ ال تَحًِِٔلًب
ابتعمبلٍ فٓ االعتقبق الجبطش، ي لرا وقش عه اثه عجبس أن مب كبن فآ  

 .القسنن مه الصعم فًُ كرة

127: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج   
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 سوره اسراء

الدعبء ي الىداء ياحد غٕس أن الىداء اومب ًَ فٕمب اذا كبن معٍ صًت ي •
ي الدعبء زثمب ٔطلق على مب كبن ثب بزِ أي غٕسَب، ي ذكس ثععُم فآ  

ٔب أي أٔب أي وحًَمب مه غٕس أن : الفسو ثٕىُمب أن الىداء قد ٔقبل اذا قٕش
ٔعم الٍٕ االبم، ي الدعبء ال ٔكبق ٔقبل اال اذا كبن معٍ االبم وحً ٔاب  

 .اوتُى. فالن

127: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج   
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 سوره اسراء

أّٖ تحت  على وفٓ ألًَّٕ نلُتُم مه قين اهلل ثؤن السة المستحق ي •
للعجبق ٔجت أن ٔكًن قبقزا على أصبل الىفع ي قفع العس اذ َاً الش   
زثًثّٕ السة على أن المشسكٕه مسلمًن لرلك ي اومب اتخريا اٖلُّ ي 
عجديَم طمعب فٓ وفعُم ي خًفب مه ظسزَم لكه الرٔه ٔدعًوُم ماه  
قين اهلل ال ٔستطٕعًن ذلك فلٕسًا ثآلُاّ، ي الشابَد علاى ذلاك أن     
ٔدعًَم َئالء الرٔه ٔعجديوُم لكشف ظس مسُم أي تحًٔلٍ عىُم الى 

 .  غٕسَم فبوُم ال ٔملكًن كشفب ي ال تحًٔال

127: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج   



15 

 سوره اسراء

كٕف ٔملكًن مه عىد أوفسُم كشاف ظاس أي تحًٔلاٍ ي ٔساتقلًن     ي •
ثقعبء حبجّ ي زفع فبقّ ي َم فٓ أوفسُم مخلًقًن هلل ٔجتغاًن الٕاٍ   

 .الًبٕلّ ٔسجًن زحمتٍ ي ٔخبفًن عراثٍ ثبعتساف مه المشسكٕه

128: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج   
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 سوره اسراء

َم الرٔه كبوًا « الَّرِٔهَ شَعَمِتُمِ مِهْ قُيوٍِِ»: ثبن أيال أن المساق ثقًلٍفقد •
ٔعجديوُم مه المالئكّ ي الجه ي اإلوس فبوُم اوماب ٔقصادين ثعجابقِ    
األصىب  التقسة الُٕم ي كرا ثعجبقِ الشمس ي القمس ي الكًاكت التقاسة  

 .الى زيحبوٕتُم مه المالئكّ
: على أن األصىب  ثمب َٓ أصىب  لٕس  ثؤ ٕبء حقٕقّٕ كمب قبل تعابلى •

 .«اِنْ ََِٓ اِلَّب أَبِمبءْ بَمَِّٕتُمًَُب أَوْتُمِ يَ نثبإُكُمِ»

128: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج   
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 سوره اسراء

أمب مب صىع  مىٍ مه خشت أي فلص فلٕس اال جمابقا حبلاٍ حابل    ي •
الجمبق فٓ التقسة الٍٕ ي السجًق لٍ ي تساجٕحٍ، ي لٕسا  ماه تلاك     

 .الجُّ ثؤصىب 
أن المساق ثىفٓ قدزتُم وفٓ ابتقاللُم ثبلقدزِ مه قين ابتعبوّ : ي ثبوٕب•

  ثبهلل ي ابتمداق مه اذوٍ
 

128: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج   
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 سوره اسراء

زَثُِِّمُ الًَْبِٕلََّ   أُيِلَئكَ الَّرِٔهَ َٔدِعًُنَ َٔجِتَغًُنَ اِلىَ
أَُٔ ُمِ أَقْسَةُ يَ َٔسْجًُنَ زَحِمَتٍَُ يَ ٔخََبفًُنَ عَرَاثٍَُ  

 (57)اِنَّ عَرَاةَ زَثِّكَ كبَنَ محَْرُيزّا
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 سوره اسراء

زَثُِِّامُ الًَْبِإلََّ أَٔ ُُامِ      أُيلئِكَ الَّرِٔهَ َٔدِعًُنَ َٔجِتَغًُنَ اِلاى »: قًلٍ تعبلى•
صافّ لاٍ ي   « الَّارِٔهَ »مجتادأ ي  « أُيلئِاكَ »الاى نخاس أٖاّ    « أَقْسَةُ

خجاس  « َٔجِتَغُاًنَ »صلتٍ ي ظمٕسٌ عبئاد الاى المشاسكٕه، ي    « َٔدِعًُنَ»
ي ظمٕسٌ ي ببئس ظمبئس الجمع الى نخس أّٖ زاجعاّ الاى   « أُيلئِكَ»
ثٕبن الثتغبء الًبإلّ لكاًن االثتغابء    « أَٔ ُُمِ أَقْسَةُ»: ي قًلٍ« أُيلئِكَ»

 .فحصب ي بئاال فٓ المعىى َرا مب ٔعطٍٕ السٕبو
ي الًبٕلّ على مب فسسيٌ َٓ التًصاش ي التقاسة، ي زثماب اباتعمل      •

ثمعىى مب ثٍ التًصش ي التقسة ي لعلٍ ًَ األوست ثبلسٕبو ثبلىظس الاى  
 .«أَٔ ُُمِ أَقْسَةُ»: تعقٕجٍ ثقًلٍ
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 سوره اسراء

أيلئك الرٔه ٔدعًَم المشسكًن مه المالئكّ  -ي اهلل أعلم -المعىىي •
ي الجه ي اإلوس ٔطلجًن مب ٔتقسثًن ثاٍ الاى زثُام ٔساتعلمًن أُٔام      
أقسة؟ حتى ٔسلكًا بجٕلٍ ي ٔقتديا ثؤعمبلٍ لٕتقسثًا الٍٕ تعبلى كتقسثٍ 
ي ٔسجًن زحمتٍ مه كش مب ٔستمدين ثاٍ فآ يجاًقَم ي ٔخابفًن     
عراثٍ فٕطٕعًوٍ ي ال ٔعصًوٍ ان عاراة زثاك كابن محاريزا ٔجات      

 .التحسش مىٍ
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