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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 أَرٕشٌ غَٕ٘شُ هٓوٌَُٕىٍ»•
إٔ لْن رضاء ػلى رله غ٘ش همـَع ثل َّ هتظل دائمن ٍ ٗزمَص أى    •

 ٗىَى هؼٌبُ أًِ ال أرى فِ٘ هي الوي الزٕ ٗىذس الظٌ٘غ

 : ، 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 
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 لتفصّسًرِ 

هِي فََٕلِْٓب ٍٓ ثٓبسٓنٓ    ٍٓ رٓؼٓلَ فِْ٘ٓب سٍٓٓاسىِ
فِْ٘ٓب ٍٓ لَذَّسٓ فِْ٘ٓب أَلَْٓاتَْٓب فىِ أَسٕثٓؼِٓٔ أََّٗبمٍ 

 (10)سَٓٓاءٖ لِّلسَّبئلِ٘يَ
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 لتفصّسًرِ 

اسٕتََٓى إِلىٓ السَّوٓبءِ ٍٓ ِّىٓ دٔخَبىٌ     حنٔ
فَمَبلَ لَْٓب ٍٓ لِلْأَسٕعِ ائْتِ٘ٓب ؿََٕػٖب إٍَٔ وَشّْٖب 

 (11)لَبلَتَب أَتٌََٕ٘ب ؿَبئؼِ٘يَ
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 لتفصّسًرِ 

ٍٓ    فَمَؼَئْٔيَّ سٓجٕغٓ سٓوٓبٍٓاتٍ فىِ َٕٗٓهٓ٘يْ
سٓوٓبءٍ أَهٕشَّٓب  ٍٓ صٌََّّٓٗب     فىِ ولُ  إٍَٔحٓى

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

 
إى اللَِّ خلك األسع َٗم )سٍى ػي الٌجٖ طٓلى اللِّٔ ػلِ٘ ٍ آلِ اًِ لبل •

األحذ ٍ االحٌ٘ي ٍ خلك الزجبل َٗم الخالحبء ٍ خلك الشمزش ٍ الومبء ٍ   
الؼوشاى ٍ الخشاة َٗم األسثؼبء فتله اسثؼٔ اٗبم ٍ خلك َٗم الخوم٘   
السوبء ٍ خلك َٗم الزوؼٔ الشو  ٍ المومش ٍ الٌزمَم ٍ الوالئىمٔ ٍ    

 (آدم
 

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

ػىشهٔ ػي اثي ػجبس ػي الٌجٖ ص أًِ لبل إى اهلل تؼبلى خلمك  سٍى •
األسع فٖ َٗم األحذ ٍ اإلحٌ٘ي ٍ خلك الزجبل َٗم الخالحمبء ٍ خلمك   
الشزش ٍ الوبء ٍ الؼوشاى ٍ الخشاة َٗم األسثؼبء فتله أسثؼمٔ أٗمبم ٍ   
خلك َٗم الخو٘  السوبء ٍ خلمك ٗمَم الزوؼمٔ الشمو  ٍ المومش ٍ      

 .الٌزَم ٍ الوالئىٔ ٍ آدم

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

ثشّٔ همي الضهمبى   « خَلَكَ الْأَسٕعٓ فِٖ َٕٗٓهٕٓ٘يِ»: الوشاد ثبلَ٘م فٖ لَلٍِ •
دٍى هظذاق الَ٘م الزٕ ًؼْذُ ٍ ًحي ػلى ثس٘ؾ أسػمٌب ّمزُ ٍ ّمَ    
همذاس حشؤ الىشٓ األسػ٘ٔ حَل ًفسْب هشٓ ٍاحذٓ فئًِ ظبّش الفسبد، 
ٍ إؿالق الَ٘م ػلى لـؼٔ هي الضهبى تحَٕ حبدحٔ هي الحَادث وخ٘مش  

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

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

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

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

 .ء ٍ الٌؼذ أٍ الزٍثبى ٍ االًؼمبد أٍ ًحَ رله ووشحلٔ الٌٖ
: ل٘مل « ٍٓ لَذَّسٓ فِْ٘ب أَلَْاتَْب فِٖ أَسٕثٓؼٓمِٔ أََّٗمبمٍ سٓمَاءٖ لِلسَّمبئِلِ٘يَ    »: ٍ لَلِ•

ثتمذٗش هؼبف ٍ َّ هتؼلك ثممذس،  « فِٖ أَسٕثٓؼِٓٔ أََّٗبمٍ»: الظشف أػٌٖ لَلِ
 -ٍ التمذٗش لذس األلَات فٖ تتؤ أسثؼٔ أٗمبم همي حم٘ي ثمذء الخلمك     

لتممذٗش   -ٍ ّومب تتومٔ أسثؼمٔ أٗمبم     -فَ٘هبى لخلك األسع ٍ َٗهمبى 
 .األلَات

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

هتؼلك ثحظَل األلَات ٍ تمذٗش الوؼبف ػلى حبلِ، ٍ التمذٗش : ل٘لٍ •
فْ٘ب خلك األسع ٍ ألَاتْمب   -لذس حظَل ألَاتْب فٖ تتؤ أسثؼٔ أٗبم

 .-رو٘ؼب
هتؼلك ثحظَل رو٘غ األهَس الوزوَسٓ هي رؼل الشٍاسمٖ همي   : ٍ ل٘ل•

فَلْب ٍ الوجبسؤ فْ٘ب ٍ تمذٗش ألَاتْب ٍ التمذٗش ٍ حظَل رله ولِ فٖ 
 .تتؤ أسثؼٔ أٗبم ٍ فِ٘ حزف ٍ تمذٗش وخ٘ش

ٍ رؼل الضهخششٕ فٖ الىشبف، الظشف هتؼلمب ثخجش هجتذإ هحمزٍف٘ي  •
هي غ٘ش تمذٗش هؼبف ٍ التمذٗش ول رله وبئي فٖ أسثؼٔ أٗمبم ف٘ىمَى   

خلمك األسع فمٖ   : هي لج٘ل الفزلىٔ وأًِ ل٘ل« فِٖ أَسٕثٓؼِٓٔ أََّٗبمٍ»: لَلِ
 .                     َٗه٘ي ٍ ألَاتْب ٍ غ٘ش رله فٖ َٗه٘ي فىل رله فٖ أسثؼٔ أٗبم

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

ٍ إًوب لن ٗزض حول اٙٗٔ ػلى أى رؼمل الشٍاسمٖ ٍ همب رومش     : لبلَا•
ػم٘جِ أٍ تمذٗش األلَات فٖ أسثؼٔ أٗبم ألى الصهِ وَى خلك األسع ٍ 
هب فْ٘ب فٖ ستٔ أٗبم ٍ لذ روش ثؼذُ أى السوبٍات خلمم  فمٖ ٗمَه٘ي    
ف٘ىَى الوزوَع حوبً٘ٔ أٗبم ٍ لذ تىشس فٖ والهمِ تؼمبلى أًمِ خلمك     
السوبٍات ٍ األسع فٖ ستٔ أٗبم فْزا َّ الَرِ فٖ حول اٙٗٔ ػلى 

 .أحذ الَرَُ السبثمٔ 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 ي القرائه الحافّ بُةا تييةد   « سًَاءً لِلسَّائِلِيهَ

كًن المراد بُا تقدير أقًاتُا في الفصًل األربعّ التةي يوًوُةا مية     
الشمس الشمالي ي الجىًبي بحسب ظاَر الحس فاأليا  األربعّ َةي  

 .الفصًل األربعّ

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

الزٕ روش فٖ ّزُ اٙٗبت هي أٗبم خلك السوبٍات ٍ األسع أسثؼمٔ  ٍ •
أٗبم َٗهبى لخلك األسع ٍ َٗهبى لتسَٗٔ السوبٍات سجؼب ثؼمذ وًَْمب   
دخبًب ٍ أهب أٗبم األلَات فمذ روشت أٗبهب لتممذٗشّب ال لخلمْمب، ٍ همب    
تىشس فٖ والهِ تؼبلى َّ خلك السوبٍات ٍ األسع فٖ سمتٔ أٗمبم ال   
هزوَع خلمْب ٍ تمذٗش أهشّب فبلحك أى الظشف ل٘ذ للزولمٔ األخ٘مشٓ   
فمؾ ٍ ال حزف ٍ ال تمذٗش فٖ اٙٗمٔ ٍ الومشاد ث٘مبى تممذٗش ألمَات      

 .األسع ٍ أسصالْب فٖ الفظَل األسثؼٔ هي السٌٔ

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

هفؼمَل هـلمك لفؼمل هممذس إٔ اسمتَت      « سٓمَاءٖ لِلسَّمبئِلِ٘يَ  »: لَلٍِ •
األلَات الومذسٓ استَاء للسبئل٘ي أٍ حبل هي األلَات إٔ لذسّب حبل 
وًَْب هستَٗٔ للسبئل٘ي ٗمتبتَى ثْب رو٘ؼب ٍ تىفْ٘ن هي دٍى صٗبدٓ أٍ 

 .ًم٘ظٔ

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

السبئلَى ّن أًَاع الٌجبت ٍ الحَ٘اى ٍ اإلًسبى فئًْن هحتبرَى فٖ ٍ •
: لمبل تؼمبلى  « 1»ثمبئْن إلى األسصاق ٍ األلَات فْن سمبئلَى سثْمن   

ٍٓ »: ، ٍ لمبل 29 -:المشحوي « :ٗٓسٕئَلُِٔ هٓيْ فِٖ السَّموبٍاتِ ٍٓ الْمأَسٕعِ  »
 .34 -:إثشاّ٘ن« :آتبوُنٕ هِيْ وُلِّ هب سٓأَلْتُؤَُٔ

إِلَى السَّوبءِ ٍٓ ِّٖٓ دٔخبىٌ فَمبلَ لَْمب ٍٓ لِلْمأَسٕعِ     حُنَّ اسٕتََى»: لَلِ تؼبلى•
ػلمى همب رومشُ     -االسمتَاء  «ائْتِ٘ب ؿََٕػبً إٍَٔ وَشّْبً لبلَتب أَتٌَٕ٘مب ؿمبئِؼِ٘يَ  

إرا ػذٕ ثؼلى أفبد هؼٌى االست٘الء ًحَ الشَّحٕويُ ػٓلَى الْؼٓشْشِ  -الشاغت
 .، ٍ إرا ػذٕ ثئلى أفبد هؼٌى االًتْبء إلِ٘ اسٕتََى

 

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

•_______________________________________
___________ 

ظبّش اٙٗت٘ي ٍ إى وبى اختظبطمْوب ثمزٍٕ الؼممَل لىٌْومب ٍ     ( 1) •
خبطٔ الخبً٘ٔ تف٘ذاى أى الوشاد ثبلسؤال َّ الحبرٔ ٍ االستؼذاد ٍ ػلِ٘ 

 .فبٙٗٔ تؼن الٌجبت ٍ اإلت٘بى ثؼو٘ش أٍلٖ الؼمل للتيل٘ت

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

أٗؼب فٖ الوفشدات، أى الىشُ ثفتح الىبف الوشتمٔ التٖ تٌبل اإلًسبى ٍ •
هي خبسد ف٘وب ٗحول ػلِ٘ ثئوشاُ، ٍ الىشُ ثؼن الىبف هب تٌبلمِ همي   

 .راتِ ٍ َّ ٗؼبفِ
إٔ تَرِ إلْ٘ب ٍ لظذّب ثبلخلك دٍى « إِلَى السَّوبءِ  حُنَّ اسٕتََى»: فمَلِ•

المظذ الوىبًٖ الزٕ ال ٗتن إال ثبًتمبل المبطذ هي هىبى إلى هىمبى ٍ  
 .هي رْٔ إلى رْٔ لتٌضِّ تؼبلى ػلى رله

 

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

إى : ٍ ظبّش الؼـف ثخن تأخش خلك السوبٍات ػي األسع لىمي ل٘مل  •
إلفبدٓ التشاخٖ ثحست الخجمش ال ثحسمت الَرمَد ٍ التحممك ٍ     « حُنَّ»

ٍٓ الْأَسٕعٓ ثٓؼٕذٓ رلِهٓ  -إلى أى لبل -أَمِ السَّوبءٔ ثٌٓبّب»: ٗؤٗذُ لَلِ تؼبلى
 -:الٌبصػمبت « :دٓحبّب أَخْشَدٓ هٌِْْب هبءّٓب ٍٓ هٓشْػبّب ٍٓ الْزِجبلَ أَسٕسمبّب 

 .فئًِ ٗف٘ذ تأخش األسع ػي السوبء خلمب 32

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

االػتشاع ػلِ٘ ثأى هفبدُ تأخش دحَ األسع ػمي ثٌمبء السموبء ٍ    ٍ •
دحَّب غ٘ش خلمْب هذفَع ثأى األسع وشٍٗٔ فل٘  دحَّب ٍ ثسمـْب  
غ٘ش تسَٗتْب وشٓ ٍ َّ خلمْب ػلى أًِ تؼمبلى أشمبس ثؼمذ رومش دحمَ      
األسع إلى إخشاد هبئْب ٍ هشػبّب ٍ إسسبء رجبلْب ٍ ّزُ ثؼٌْ٘ب رؼل 
الشٍاسٖ هي فَلْب ٍ الوجبسؤ فْ٘ب ٍ تمذٗش ألَاتْمب التمٖ روشّمب فمٖ     
اٙٗبت التٖ ًحي فْ٘ب هغ خلك األسع ٍ ػـف ػلْ٘ب خلمك السموبء   
ثخن فال هٌبص ػي حول حن ػلى غ٘ش التشاخٖ الضهبًٖ فئى لَلمِ فمٖ   

« حُمنَّ »أظْش فٖ التشاخٖ الضهبًٖ هي لفظمٔ  « ثٓؼٕذٓ رلِهٓ»: آٗٔ الٌبصػبت
 .فِ٘ فٖ آٗٔ حن السزذٓ ٍ اهلل أػلن
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حمبل همي السموبء إٔ اسمتَى إلمى السموبء       « ٍٓ ِّٖٓ دٔخبىٌ»: لَلٍِ •
ثبلخلك حبل وًَْب ش٘ئب سوبُ اهلل دخبًمب ٍ ّمَ هبدتْمب التمٖ ألجسمْب      
الظَسٓ ٍ لؼبّب سجغ سوبٍات ثؼذ هب لن تىي هؼذٍدٓ هتو٘مضا ثؼؼمْب   

 .«إِلَى السَّوبءِ  اسٕتََى»: هي ثؼغ، ٍ لزا أفشد السوبء فمبل
تفشٗغ ػلى اسمتَائِ  « فَمبلَ لَْب ٍٓ لِلْأَسٕعِ ائْتِ٘ب ؿََٕػبً إٍَٔ وَشّْبً»: ٍ لَلِ•

: إلى السوبء ٍ الوَسد هَسد التىَٗي ثال شمه فمَلمِ لْمب ٍ لم سع    
ٖ   « ائْتِ٘ب ؿََٕػبً إٍَٔ وَشّْبً» ء أساد  ولؤ إٗزبد ٍ أهش تىمٌَٖٗ ومَلمِ لشم

« :إًَِّوب أَهٕشُُٔ إِرا أَسادٓ شَٕ٘ئبً أَىْ ٗٓمُمَلَ لَمِٔ وُميْ   »: وي، لبل تؼبلى: ٍرَدُ
 ٗ:- 83                      . 
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إلخ توخ٘ل لظفٔ « أَتٌَٕ٘ب»: إلخ ٍ لَلْوب لِ« ائْتِ٘ب»: ٍ هزوَع لَلِ لْوب •
اإلٗزبد ٍ التىَٗي ػلى الفْن السبرد الؼشفٖ ٍ حم٘ممٔ تحل٘ل٘مٔ ثٌمبء    
ػلى هب ٗستفبد هي والهِ تؼبلى هي سشاٗٔ الؼلمن فمٖ الوَرمَدات ٍ    

ء ثحست هب ٌٗبسمت حبلمِ، ٍ لمذ أٍسدًمب ثؼمغ       وَى تىل٘ن ول شٖ
ء شـش هي الىالم فِ٘ فمٖ   الىالم فِ٘ ف٘وب تمذم هي الوجبحج، ٍ س٘زٖ

ٔ « :ءٍ لبلَُا أًَْـَمٌََب اللَِّٔ الَّزِٕ أًَْـَكَ وُلَّ شَٖٕ»: تفس٘ش لَلِ همي   21 -اٙٗم
 .السَسٓ إى شبء اهلل
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إلخ أهشّوب ثئظْبس هب فْ٘وب هي « ائْتِ٘ب»: إى الوشاد ثمَلِ: لَل ثؼؼْنٍ •
اٙحبس ٍ الوٌبفغ دٍى األهش ثأى تَرذا ٍ تىًَمب همذفَع ثمأى تىمَى     
السوبء هزوَس ف٘وب ثؼذ ٍ ال هؼٌى لتمذٗن األهش ثئظْبس اٙحبس ٍ الوٌبفغ 

 .لجل روش التىَى
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إٗزبة اإلت٘بى ػلْ٘وب ٍ تخ٘٘شّومب  « ائْتِ٘ب ؿََٕػبً إٍَٔ وَشّْبً»: فٖ لَلٍِ •
ٍ ّوب  -ث٘ي أى تفؼال رله ثـَع أٍ وشُ، ٍ لؼل الوشاد ثبلـَع ٍ الىشُ

َّ االستؼذاد السبثك للىَى  -ثَرِ لجَل الفؼل ٍ ًَع هالءهٔ ٍ ػذهِ
وٌبٗٔ ػي ٍرَة إت٘بًْوب « ائْتِ٘ب ؿََٕػبً إٍَٔ وَشّْبً»: ٍ ػذهِ ف٘ىَى لَلِ

ثال هٌبص ٍ أًِ أهش ال ٗتخلف الجتٔ أسادتب أٍ وشّتب سألتبُ أٍ لن تسأال 
فأربثتب أًْوب ٗوتخالى األهش ػي استؼذاد سبثك ٍ لجَل راتمٖ ٍ سمؤال   

 .أَتٌَٕ٘ب ؿبئِؼِ٘يَ: فـشٕ إر لبلتب
توخ٘ل لتحمتن تمأح٘ش لذستمِ    « ؿََٕػبً إٍَٔ وَشّْبً»: إى لَلِ: ٍ لَل ثؼؼْن•

تؼبلى فْ٘وب ٍ استحبلٔ اهتٌبػْوب هي رله ال إحجمبت الـمَع ٍ الىمشُ    
 :هذفَع ثمَلِ ثؼذ. لْوب
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إر لَ وبى التشدٗذ الوزوَس توخ٘ال فمؾ همي غ٘مش   « لبلَتب أَتٌَٕ٘ب ؿبئِؼِ٘يَ» •
 .إحجبت ووب روشُ لن ٗىي إلحجبت الـَع فٖ الزَاة ٍرِ

رَاة السوبء ٍ األسع لخـبثمِ تؼمبلى   « لبلَتب أَتٌَٕ٘ب ؿبئِؼِ٘يَ»: ٍ لَلِ•
لوىبى  -ؿبئؼ٘ي -ثبخت٘بس الـَع، ٍ التؼج٘ش ثبللفظ الخبص ثأٍلٖ الؼمل

الوخبؿجٔ ٍ الزَاة ٍ ّوب هي خَاص أٍلمٖ الؼممل، ٍ التؼج٘مش ثلفمظ     
أتٌ٘ب ؿبئؼت٘ي لؼلِ تَاػغ هٌْوب ثؼذ أًفسْوب غ٘ش : الزوغ دٍى أى تمَال

هتو٘ضٓ هي سبئش هخلَلبتِ تؼبلى الوـ٘ؼٔ ألهمشُ فأربثتمب ػمي لسمبى     
« :إَِّٗبنٓ ًَؼٕجٔمذٔ ٍٓ إَِّٗمبنٓ ًَسٕمتَؼِ٘يُ   »: الزو٘غ، ًظ٘ش هب ل٘ل فٖ لَلِ تؼبلى

 .5 -:الحوذ
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إلمخ همغ رومش    « ائْتِ٘مب »حن إى تششٗه األسع هغ السوبء فٖ خـبة •
خلمْب ٍ تذث٘ش أهشّب لجال ال ٗخلَ هي إشؼبس ثأى ثٌْ٘وب ًمَع استجمبؽ   
فٖ الَرَد ٍ اتظبل فٖ الٌظبم الزبسٕ فْ٘وب ٍ َّ وزله فئى الفؼل ٍ 

 .االًفؼبل ٍ التأح٘ش ٍ التأحش دائش ث٘ي أرضاء الؼبلن الوشَْد
« حُنَّ»تلَٗح ػلى إٔ حبل إلى وَى « فَمبلَ لَْب ٍٓ لِلْأَسٕعِ»: فٖ لَلٍِ •

 .للتشاخٖ ثحست ستجٔ الىالم«  حُنَّ اسٕتََى»: فٖ لَلِ
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فِٖ وُلِّ سٓوبءٍ   فَمَؼبّٔيَّ سٓجٕغٓ سٓوبٍاتٍ فِٖ َٕٗٓهٕٓ٘يِ ٍٓ إٍَٔحى»: تؼبلىلَلِ •
« فَمَؼمبّٔيَّ »األطل فٖ هؼٌى المؼبء فظمل األهمش، ٍ ػمو٘ش    « أَهٕشَّب

فِمٖ  »حمبل همي الؼمو٘ش ٍ    « سٓجٕغٓ سٓموبٍاتٍ »للسوبء ػلى الوؼٌى، ٍ 
هتؼلك ثمؼبّي فتف٘ذ الزولٔ أى السوبء لومب اسمتَى سمجحبًِ    « َٕٗٓهٕٓ٘يِ

إلْ٘ب ٍ ّٖ دخبى وبى أهشّب هجْوب غ٘مش هشمخض همي ح٘مج فؼل٘مٔ      
 .الَرَد ففظل تؼبلى أهشّب ثزؼلْب سجغ سوبٍات فٖ َٗه٘ي
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« سٓمجٕغٓ سٓموبٍاتٍ  »إى المؼبء فٖ اٙٗٔ هؼوي هؼٌى التظ٘٘ش ٍ : ل٘لٍ •
 .هفؼَلِ الخبًٖ، ٍ ل٘ل فْ٘ب ٍرَُ أخش ال ْٗوٌب إٗشادّب

• ِ أَ ٍٓ لَمنٕ ٗٓمشَ   »: ٍ اٙٗٔ ٍ هب لجلْب ًبظشٓ إلى تفظ٘ل هب أرول فٖ لَلم
 -:األًج٘مبء « :الَّزِٗيَ وَفَشٍُا أَىَّ السَّوبٍاتِ ٍٓ الْأَسٕعٓ وبًَتب سٓتْمبً فَفَتَمٌْبّٔومب 

30. 
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الوشاد ثمأهش السموبء همب    : ل٘ل« فِٖ وُلِّ سٓوبءٍ أَهٕشَّب  ٍٓ إٍَٔحى»: لَلٍِ •
تستؼذ لِ أٍ تمتؼِ٘ الحىؤ فْ٘ب هي ٍرَد هله أٍ وَوت ٍ هب أشجِ 
   ِ : رله، ٍ الَحٖ َّ الخلك ٍ اإلٗزبد، ٍ الزولٔ هؼـَفمٔ ػلمى لَلم

هم٘ذٓ ثبلَل  الوزوَس للوؼـَف ػلِ٘، ٍ الوؼٌمى ٍ خلمك   « فَمَؼبّٔيَّ»
 .فٖ ول سوبء هب فْ٘ب هي الوالئىٔ ٍ الىَاوت ٍ غ٘شّب

ٍ أً  خج٘ش ثأى إسادٓ الخلك هي الَحٖ ٍ أهخبل الوله ٍ الىَوت هي •
األهش تحتبد إلى ػٌبٗٔ صائذٓ ال تخجم  إال ثمذل٘ل ثم٘ي، ٍ ومزا تم٘مذ      

 .الزولٔ الوؼـَفٔ ثبلَل  الوزوَس فٖ الوؼـَف ػلْ٘ب
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الوشاد ثبألهش التىل٘ف اإللْٖ الوتَرِ إلى أّل ول سموبء همي   : ل٘لٍ •
الوالئىٔ ٍ الَحٖ ثوؼٌبُ الوؼشٍف ٍ الوؼٌى ٍ أٍحمى إلمى أّمل ومل     

 .سوبء هي الوالئىٔ هب أهشّن ثِ هي الؼجبدٓ
إلمى  : ٍ لن ٗمل« فِٖ وُلِّ سٓوبءٍ»: ٍ فِ٘ أى ظبّش اٙٗٔ ٍ لذ لبل تؼبلى•

 .ول سوبء ال َٗافمِ تله الوَافمٔ
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الوشاد ثأهشّب هب أسادُ اهلل هٌْب، ٍ ّزا الَرِ فٖ الحم٘مٔ سارمغ  : ل٘لٍ •
السبثم٘ي فئى أسٗذ ثبلَحٖ الخلك ٍ اإلٗزمبد سرمغ   أحذالَرْ٘ي إلى 

 .إلى أٍل الَرْ٘ي ٍ إى أسٗذ ثِ هؼٌبُ الوؼشٍف سرغ إلى حبًْ٘وب

368: ، ص17 الميزان في تفسير القرآن، ج  



36 

 12-9آيات لتفصّسًرِ 

الزٕ ٍلغ فٖ والهِ تؼبلى هي األهش الوتؼلك ثَرِ ثبلسوبء ٗلَح إلى ٍ •
ٗٔمذٓثرشُ الْمأَهٕشَ هِميَ السَّموبءِ إِلَمى      »: هؼٌى أدق هوب روشٍُ فمذ لبل تؼبلى

اللَِّٔ الَّزِٕ خَلَكَ سٓجٕغٓ »: ، ٍ لبل5 -:الن السزذٓ« :الْأَسٕعِ حُنَّ ٗٓؼٕشُدٔ إِلَِِٕ٘
، ٍ 12 -:الـمالق « :سٓوبٍاتٍ ٍٓ هِيَ الْأَسٕعِ هِخْلَْٔيَّ ٗٓتٌََضَّلُ الْمأَهٕشُ ثٕٓ٘مٌَْٔيَّ  

« :ٍٓ لَمَذٕ خَلَمٌْب فََٕلَىُنٕ سٓجٕغٓ ؿَشائِكَ ٍٓ هب وٌَُّب ػٓيِ الْخَلْمكِ غمبفِلِ٘يَ  »: لبل
 .17 -:الوؤهٌَى
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اٙٗٔ األٍلى ػلى أى السوبء هجذأ ألهشُ تؼبلى الٌبصل إلى األسع دل  •
ثَرِ ٍ الخبً٘ٔ ػلى أى األهش ٗتٌضل ث٘ي السوبٍات هي سوبء إلى سوبء 
حتى ٌٗتْٖ إلى األسع، ٍ الخبلخٔ ػلى أى السوبٍات ؿشائمك لسملَن   
األهش هي ػٌذ رٕ الؼشش أٍ لسلَن الوالئىمٔ الحمبهل٘ي ل همش إلمى     

تٌََضَّلُ الْوٓالئِىَُٔ ٍٓ الشٍُّحٔ فِْ٘ب ثِمئِرْىِ سٓثرِْمنٕ   »: األسع ووب ٗش٘ش إلِ٘ لَلِ
ِ 4 -:الممذس « :هِيْ وُلِّ أَهٕشٍ « :فِْ٘مب ٗٔفْمشَقُ وُملُّ أَهٕمشٍ حٓىِم٘نٍ     »: ، ٍ لَلم
 .4 -:الذخبى
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لَ وبى الوشاد ثبألهش أهشُ تؼبلى التىٌَٖٗ ٍ َّ ولومٔ اإلٗزمبد وومب    ٍ •
 -:ٗم  « :إًَِّوب أَهٕشُُٔ إِرا أَسادٓ شَٕ٘ئبً أَىْ ٗٓمَُلَ لَمِٔ وُميْ  »: ٗستفبد هي لَلِ

، أفبدت اٙٗبت ثبًؼوبم ثؼؼْب إلى ثؼغ أى األهمش اإللْمٖ المزٕ    82
هؼِ٘ فٖ الؼبلن األسػٖ َّ خلك األش٘بء ٍ حذٍث الحَادث تحولمِ  
الوالئىٔ هي ػٌمذ رٕ الؼمشش تؼمبلى ٍ تسمله فمٖ تٌضٗلمِ ؿمشق        

 .السوبٍات فتٌضلِ هي سوبء إلى سوبء حتى تٌتْٖ ثِ إلى األسع
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• ٍ  ِ : إًوب تحولِ هالئىٔ ول سوبء إلى هي دًٍْن ووب ٗستفبد همي لَلم
حٓتَّى إِرا فُضِّعٓ ػٓيْ لُلَُثِِْنٕ لبلَُا هب را لبلَ سٓثُّىُنٕ لبلَُا الْحٓكَّ ٍٓ َّٔٓ الْؼٓلُِّٖ »

ٍ لذ تمذم الىالم فِ٘ ٍ السوبٍات هسبوي الوالئىٔ  23 -:سجأ« :الْىَجِ٘شُ
، ٍ 26 -:الٌزن« :ٍٓ وَنٕ هِيْ هٓلَهٍ فِٖ السَّوبٍاتِ»: ووب ٗستفبد هي لَلِ

« :ٍٓ ٗٔمْمزَفَُىَ هِميْ وُملِّ ربًِمتٍ      ال ٗٓسَّوَّؼَٔىَ إِلَى الْوٓلَمئِ الْمأَػٕلى  »: لَلِ
 .8 -:الظبفبت
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ًسجٔ إلى ول سوبء ثبػتجبس الوالئىٔ السبوٌ٘ي فْ٘ب، ٍ ًسجٔ إلى فل هش •
ول لج٘ل هي الوالئىٔ الحبهل٘ي لِ ثبػتجبس تحو٘لمِ لْمن ٍ ّمَ ٍح٘مِ     

ءٍ إِرا أَسٓدًٕبُٔ  إًَِّوب لََٕلٌُب لِشَٖٕ»: إلْ٘ن فئى اهلل سجحبًِ سوبُ لَال ووب لبل
 .40 -:الٌحل« :أَىْ ًَمَُلَ لَِٔ وُيْ
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أٍحمى  « فِٖ وُلِّ سٓوبءٍ أَهٕشَّب  ٍٓ إٍَٔحى»: ثوب هش أى هؼٌى لَلِفتحظل •
ٖ سوبء فٖ ول    الوٌسمَة إلمى   . إلى أّلْب هي الوالئىٔ األهش اإللْم

تله السوبء الوتؼلك ثْب، ٍ أهب وَى الَ٘ه٘ي الوزوَسٗي فٖ اٙٗٔ ظشفب 
لْزا الَحٖ ووب ّوب ظشف لخلك السوبٍات سجؼب فال دل٘ل ػل٘مِ همي   

 .لفظ اٙٗٔ
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ٍٓ صٌََّّٓٗب السَّوبءٓ الذًُّْ٘ب ثِوٓظمبثِ٘حٓ ٍٓ حِفْظمبً رلِمهٓ تَمْمذِٗشُ الْؼٓضِٗمضِ      »: تؼبلىلَلِ •
تَط٘ف ّزُ السوبء ثبلذً٘ب للذاللٔ ػلى أًْب ألشة السموبٍات همي   « الْؼٓلِ٘نِ

خَلَمكَ سٓمجٕغٓ سٓموبٍاتٍ    »: األسع ٍ ّٖ ؿجبق ثؼؼْب فَق ثؼغ وومب لمبل  
 .3 -:الوله« :ؿِجبلبً

إًَِّمب صٌََّّٓٗمب   »: ٍ الظبّش هي هؼٌى تضٌْٗ٘ب ثوظبث٘ح ٍ ّٖ الىَاوت وومب لمبل  •
أى الىَاوت فٖ السوبء المذً٘ب   6 -:الظبفبت« :السَّوبءٓ الذًُّْ٘ب ثِضٌٍَِٗٔ الْىََاوِتِ

أٍ دًٍْب وبلمٌبدٗل الوؼلمٔ ٍ لَ وبً  هتفشلٔ فٖ رو٘غ السوبٍات هي غ٘مش  
حزت ثؼؼْب ثؼؼب لىَى السوبٍات شفبفٔ ووب ل٘ل وبً  صٌٗٔ لزو٘ؼْمب ٍ  

إًْمب فمٖ   : لن تختض الضٌٗٔ ثجؼؼْب ووب ٗف٘ذُ الس٘بق فال ٍرِ لمَل المبئل
 .الزو٘غ لىي لىًَْب تشى هت لئٔ ػلى السوبء الذً٘ب ػذت صٌٗٔ لْب
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أَ لَنٕ تَشٍَٕا وَٕ٘فٓ خَلَكَ اللَِّٔ سٓمجٕغٓ سٓموبٍاتٍ ؿِجبلمبً ٍٓ رٓؼٓملَ     »: أهب لَلٍِ •
فَْ ثبلٌسجٔ إلٌ٘ب  16 -:ًَح« :الْمَوٓشَ فِِْ٘يَّ ًَُساً ٍٓ رٓؼٓلَ الشَّوٕ ٓ سِشاربً
« :ٍٓ رٓؼٓلٌْب سِمشاربً ٍَّّٓبرمبً  »: هؼبشش الوستؼ٘ئ٘ي ثبلل٘ل ٍ الٌْبس ومَلِ

 .13 -:الٌجأ
ٍٓ »: إٔ ٍ حفظٌبّب هي الش٘بؿ٘ي حفظب وومب لمبل  « ٍٓ حِفْظبً»: ٍ لَلِ•

حٓفِظٌْبّب هِيْ وُلِّ شَٕ٘ـبىٍ سٓرِ٘نٍ إِلَّب هٓيِ اسٕمتَشَقَ السَّموٕغٓ فَأَتْجٓؼٓمِٔ شِمْبةٗ     
 .18 -:الحزش« :هٔجِ٘يٌ

إشبسٓ إلى هب تممذم همي المٌظن ٍ    « رلِهٓ تَمْذِٗشُ الْؼٓضِٗضِ الْؼٓلِ٘نِ»: ٍ لَلِ•
 .التشت٘ت

369: ، ص17 الميزان في تفسير القرآن، ج  



37719740: دٍسًگبس 025-37716060: تلفي      82پالن  – 15وَچِ  –هتشٕ ػوبس ٗبسش 55 –لن   
islamquest.net – ravaqhekmat.ir 


