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 لتفصّسًرِ 

ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره   ِبْسِم َّللاه

 (1)حم

ِحيمِ  ْحَماِن الره َن الره  (2)َتنِزيٌل مِّ
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 لتفصّسًرِ 

َلْت َءاَياُتُه قُْرَءاًنا َعَرِبّيًا لَِّقْوٍم َيْعَلُمونَ   (3)ِكَتاٌب فُصِّ

 (4)ُهْم َفُهْم ََل َيْسَمُعونَ رُ َبِشيًرا َو َنِذيًرا َفأَْعَرَض أَْكثَ 

ا َتْدُعوَنا إَِلْيِه َو فِى َءاَذاِنَنا  مه ٍة مِّ َو َقالُوْا قُلُوُبَنا فِى أَِكنه
َنا َعِملُونَ   (5)َوْقٌر َو ِمن َبْيِنَنا َو َبْيِنَك ِحَجاٌب َفاْعَمْل إِنه
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 لتفصّسًرِ 

َما إِٰلُهُكْم إِٰلٌه َواِحٌد قُْل  َما أََنا َبَشٌر ِمْثلُُكْم ُيوَحى إَِليه أَنه إِنه
﴾ 6َفاْسَتِقيُموا إَِلْيِه َو اْسَتْغِفُروهُ َو َوْيٌل لِْلُمْشِرِكيَن ﴿  

َكوَة َو ُهم ِباَلَِخَرِة ُهْم َكاِفُرونَ   (7)الهِذيَن ََل ُيْؤُتوَن الزه

الَِحاِت َلُهْم أَْجٌر َغيُر  إِنه الهِذيَن َءاَمُنوْا َو َعِملُوْا الصه
 (8)َمْمُنونٍ 
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 مَمْىًُنٍ

 «لَْٔنٕ أَجٕشٌ غَٕ٘شُ هٓوٌَُٕىٍ»•
إٔ لْن جضاء ػلى رله غ٘ش همطَع بل َّ هتصل دائمن ٍ ٗومَص أى    •

 ٗىَى هؼٌبُ أًِ ال أرى فِ٘ هي الوي الزٕ ٗىذس الصٌ٘غ

 : ، ص9 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج
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 لتفصّسًرِ 

ُكْم َلَتْكفُُروَن ِبالهِذى *  قُْل أَ ئنه
َو    َخَلَق اْْلَْرَض فِى َيْوَمينْ 

تَجَعلُوَن َلُه أَنَداًدا  َذالَِك َربُّ 
 (9)اْلَعاَلِمينَ 



8 

 لتفصّسًرِ 

هِي فََٕلِْٓب ٍٓ بٓبسٓنٓ    ٍٓ جٓؼٓلَ فِْ٘ٓب سٍٓٓاسىِ
فِْ٘ٓب ٍٓ لَذَّسٓ فِْ٘ٓب أَلَْٓاتَْٓب فىِ أَسٕبٓؼِٓٔ أََّٗبمٍ 

 (10)سَٓٓاءٖ لِّلسَّبئلِ٘يَ
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 لتفصّسًرِ 

اسٕتََٓى إِلىٓ السَّوٓبءِ ٍٓ ِّىٓ دٔخَبىٌ     ثنٔ
فَمَبلَ لَْٓب ٍٓ لِلْأَسٕضِ ائْتِ٘ٓب طََٕػٖب إٍَٔ وَشّْٖب 

 (11)لَبلَتَب أَتٌََٕ٘ب طَبئؼِ٘يَ
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 لتفصّسًرِ 

ٍٓ    فَمَضَئْٔيَّ سٓبٕغٓ سٓوٓبٍٓاتٍ فىِ َٕٗٓهٓ٘يْ
سٓوٓبءٍ أَهٕشَّٓب  ٍٓ صٌََّّٓٗب     فىِ ولُ  إٍَٔحٓى

السَّوٓبءٓ الذًُّْ٘ٓب بِوٓصٓببِ٘حٓ ٍٓ حِفْظًب  رَالِهٓ 
 (12)تَمْذِٗشُ الْؼٓضِٗضِ الْؼٓلِ٘نِ
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 12-9آيات لتفصّسًرِ 

 
إى اللَِّ خلك األسض َٗم )سٍى ػي الٌبٖ صٓلى اللِّٔ ػلِ٘ ٍ آلِ اًِ لبل •

األحذ ٍ االثٌ٘ي ٍ خلك الوببل َٗم الثالثبء ٍ خلك الشموش ٍ الومبء ٍ   
الؼوشاى ٍ الخشاة َٗم األسبؼبء فتله اسبؼٔ اٗبم ٍ خلك َٗم الخوم٘   
السوبء ٍ خلك َٗم الووؼٔ الشو  ٍ المومش ٍ الٌومَم ٍ الوالئىمٔ ٍ    

 (آدم
 

108: ، ص9 التبيان في تفسير القرآن، ج  
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 12-9آيات لتفصّسًرِ 

ػىشهٔ ػي ابي ػببس ػي الٌبٖ ص أًِ لبل إى اهلل تؼبلى خلمك  سٍى •
األسض فٖ َٗم األحذ ٍ اإلثٌ٘ي ٍ خلك الوببل َٗم الثالثمبء ٍ خلمك   
الشوش ٍ الوبء ٍ الؼوشاى ٍ الخشاة َٗم األسبؼبء فتله أسبؼمٔ أٗمبم ٍ   
خلك َٗم الخو٘  السوبء ٍ خلمك ٗمَم الووؼمٔ الشمو  ٍ المومش ٍ      

 .الٌوَم ٍ الوالئىٔ ٍ آدم

7: ، ص9 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج  
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 12-9آيات لتفصّسًرِ 

بشّٔ همي الضهمبى   « خَلَكَ الْأَسٕضٓ فِٖ َٕٗٓهٕٓ٘يِ»: الوشاد ببلَ٘م فٖ لَلٍِ •
دٍى هصذاق الَ٘م الزٕ ًؼْذُ ٍ ًحي ػلى بس٘ط أسضمٌب ّمزُ ٍ ّمَ    
همذاس حشؤ الىشٓ األسض٘ٔ حَل ًفسْب هشٓ ٍاحذٓ فإًِ ظبّش الفسبد، 
ٍ إطالق الَ٘م ػلى لطؼٔ هي الضهبى تحَٕ حبدثٔ هي الحَادث وث٘مش  

ًُذاٍِلُْب  الْأََّٗبمٍٔٓ تِلْهٓ »: الَسٍد شبئغ االستؼوبل، ٍ هي رله لَلِ تؼبلى
فَْٓلْ ٌْٗٓتَظِشٍُىَ إِلَّب هِثْلَ أََّٗمبمِ  »: ، ٍ لَل140ِ -:آل ػوشاى «:بٕٓ٘يَ الٌَّبسِ

 .، ٍ غ٘ش رله102 -:ًَٗ « :الَّزِٗيَ خَلََٕا هِيْ لَبٕلِِْنٕ

363: ، ص17 الميزان في تفسير القرآن، ج  
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 12-9آيات لتفصّسًرِ 

اللزاى خلك اهلل فْ٘وب األسض لطؼتبى هي الضهمبى تمن فْ٘ومب    فبلَ٘هبى •
تىَى األسض أسضب تبهٔ، ٍ فٖ ػذّوب َٗه٘ي ال َٗهمب ٍاحمذا دل٘مل    
ػلى أى األسض اللم  صهمبى تىًَْمب األٍلمٖ همشحلت٘ي هتيمبٗشت٘ي       

 .ء ٍ الٌضج أٍ الزٍببى ٍ االًؼمبد أٍ ًحَ رله ووشحلٔ الٌٖ
: ل٘مل « ٍٓ لَذَّسٓ فِْ٘ب أَلَْاتَْب فِٖ أَسٕبٓؼٓمِٔ أََّٗمبمٍ سٓمَاءٖ لِلسَّمبئِلِ٘يَ    »: ٍ لَلِ•

بتمذٗش هضبف ٍ َّ هتؼلك بممذس،  « فِٖ أَسٕبٓؼِٓٔ أََّٗبمٍ»: الظشف أػٌٖ لَلِ
 -ٍ التمذٗش لذس األلَات فٖ تتؤ أسبؼٔ أٗمبم همي حم٘ي بمذء الخلمك     

لتممذٗش   -ٍ ّومب تتومٔ أسبؼمٔ أٗمبم     -فَ٘هبى لخلك األسض ٍ َٗهمبى 
 .األلَات

 
363: ، ص17 الميزان في تفسير القرآن، ج  
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 12-9آيات لتفصّسًرِ 

هتؼلك بحصَل األلَات ٍ تمذٗش الوضبف ػلى حبلِ، ٍ التمذٗش : ل٘لٍ •
فْ٘ب خلك األسض ٍ ألَاتْمب   -لذس حصَل ألَاتْب فٖ تتؤ أسبؼٔ أٗبم

 .-جو٘ؼب
هتؼلك بحصَل جو٘غ األهَس الوزوَسٓ هي جؼل الشٍاسمٖ همي   : ٍ ل٘ل•

فَلْب ٍ الوببسؤ فْ٘ب ٍ تمذٗش ألَاتْب ٍ التمذٗش ٍ حصَل رله ولِ فٖ 
 .تتؤ أسبؼٔ أٗبم ٍ فِ٘ حزف ٍ تمذٗش وث٘ش

ٍ جؼل الضهخششٕ فٖ الىشبف، الظشف هتؼلمب بخبش هبتذإ هحمزٍف٘ي  •
هي غ٘ش تمذٗش هضبف ٍ التمذٗش ول رله وبئي فٖ أسبؼٔ أٗمبم ف٘ىمَى   

خلمك األسض فمٖ   : هي لب٘ل الفزلىٔ وأًِ ل٘ل« فِٖ أَسٕبٓؼِٓٔ أََّٗبمٍ»: لَلِ
 .                     َٗه٘ي ٍ ألَاتْب ٍ غ٘ش رله فٖ َٗه٘ي فىل رله فٖ أسبؼٔ أٗبم

 
363: ، ص17 الميزان في تفسير القرآن، ج  



16 

 12-9آيات لتفصّسًرِ 

ٍ إًوب لن ٗوض حول اٙٗٔ ػلى أى جؼمل الشٍاسمٖ ٍ همب رومش     : لبلَا•
ػم٘بِ أٍ تمذٗش األلَات فٖ أسبؼٔ أٗبم ألى الصهِ وَى خلك األسض ٍ 
هب فْ٘ب فٖ ستٔ أٗبم ٍ لذ روش بؼذُ أى السوبٍات خلمم  فمٖ ٗمَه٘ي    
ف٘ىَى الوووَع ثوبً٘ٔ أٗبم ٍ لذ تىشس فٖ والهمِ تؼمبلى أًمِ خلمك     
السوبٍات ٍ األسض فٖ ستٔ أٗبم فْزا َّ الَجِ فٖ حول اٙٗٔ ػلى 

 .أحذ الَجَُ السببمٔ ػلى هب فْ٘ب هي استىبة الحزف ٍ التمذٗش

364: ، ص17 الميزان في تفسير القرآن، ج  
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 12-9آيات لتفصّسًرِ 

يَ قَدَّرَ فِيُا أَقًْاتَُا فِي أَرْبَعَةِّ أَيَّةا ٍ   »: اإلوصاف أن اآليّ أعىي قًلٍي •
 ظاَرِ في غير ما ذكريٌ « سًَاءً لِلسَّائِلِيهَ

القرائه الحافّ بُا تؤيد كًن المراد بُا تقدير أقًاتُا فةي الفصةً    ي •
األربعّ التي يكًوُا ميل الشمس الشمالي ي الجىًبي بحسة  ظةاَر   

 .الحس فاأليا  األربعّ َي الفصً  األربعّ

364: ، ص17 الميزان في تفسير القرآن، ج  
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 12-9آيات لتفصّسًرِ 

الزٕ روش فٖ ّزُ اٙٗبت هي أٗبم خلك السوبٍات ٍ األسض أسبؼمٔ  ٍ •
أٗبم َٗهبى لخلك األسض ٍ َٗهبى لتسَٗٔ السوبٍات سبؼب بؼمذ وًَْمب   
دخبًب ٍ أهب أٗبم األلَات فمذ روشت أٗبهب لتممذٗشّب ال لخلمْمب، ٍ همب    
تىشس فٖ والهِ تؼبلى َّ خلك السوبٍات ٍ األسض فٖ سمتٔ أٗمبم ال   
هووَع خلمْب ٍ تمذٗش أهشّب فبلحك أى الظشف ل٘ذ للوولمٔ األخ٘مشٓ   
فمط ٍ ال حزف ٍ ال تمذٗش فٖ اٙٗمٔ ٍ الومشاد ب٘مبى تممذٗش ألمَات      

 .األسض ٍ أسصالْب فٖ الفصَل األسبؼٔ هي السٌٔ

364: ، ص17 الميزان في تفسير القرآن، ج  
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