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سوره اسراء

ا بَْينََك َءاَن َجعَْلنَ َو إَِذا قََرأَْت اْلقُرْ 
الَِخَرةِ  يُْؤِمنُوَن بِ الَِّذيَن لَ َو بَينْ 

ْستُوًرا (45)ِحَجابًا مَّ
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سورةُ الحَشر

ْحَمنِ  ِ الرَّ ِحيمِ بِْسِم َّللاَّ الرَّ
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الرَّحْمنِ الرَّحِیمِاللَّهِ بِسْمِ ابراهیم سوره 

 أم اختلفوا حول كونها آية من كتاب َّللاّ -1
اء ل، فابن مسعود و مالك و األحناف و قر
.                        ةالمدينة و البصرة و الشام ل يرونها آي

و ابن عباس و ابن عمر و الشافعي و 
آية من كلقراء مكة و الكوفة يرون أنها 

.سورة
2-1: صص، 1الجدول في إعراب القرآن، ج
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سورةُ الحَشر

ِ َما فِ  َما ي السََّماَواِت وَ َسبََّح ّلِِلَّ
َحِكيُم عَِزيُز الْ فِي اأْلَْرِض َو ُهَو الْ 

﴿1﴾
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سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ

َواُت السَّْبُع وَ تَُسبُِّح لَهُ السََّما
يْ ٍء  َو إِْن ِمْن شَ اأْلَْرُض َو َمْن فِيِهنَّ 

ْفقَُهوَن ِدِه َو ٰلِكْن لَ تَ إِلَّ يَُسبُِّح بَِحمْ 
ََفُ تَْسبِيَحُهْم إِنَّهُ كَ  وراً اَن َحِليماً 

﴾اإلسراء 44﴿
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سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ

 َهأ ْ تُسَبِّحُ لَهُ السَّماواتُ السَّبْعُ وَ الْأََُُْْ وَ ََأ ْ يهأنَّه َّ وَ  ه ْ»: قوله تعالى•
َا قبلَّأا و  لخ اآلية و« ءٍ  هلَّا يُسَبِّحُ بهحَمْدههه وَ لكه ْ ال تَفْقََُّو َ تَسْبهنحََُّمْشَيْ

لكنَّا « انَهُوَ قالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً سُبْح»:    كانت واقعة َوقع التعظنم كقوله
لَوْ كأا َ »: لهتفند بوجه يي الحجة المتقدَة يإنَّا بمنزلة المقدَة المتممة لقو

و الأذ   لخ يإ  الحجة بالحقنقأة قنأاا اسأتئنا ي« ََعَهُ آلهََّةٌ كَما يَقُولُو َ
لو : ه كَنه قنلبمنزلة االستئناء هو َا يي اآلية َ  تسبنح األشناء له سبحان

كا  َعه آلَّة لكا  َلكه يي َعرُ المنازعة و المَّاجمة لك  الملك َأ 
السماوات و األُْ و َ  ينَّ  ينزهه ع  ذلك و يشَّد أ  ال شريك لأه

ال به و ال يي الملك يإنَّا لم تبتدئ  ال َنه و ال تنتَّي  ال  لنه و ال تقوم  
. ْ  ينرهتخضع سجدا  ال له يال يتلبس بالملك و ال يصلح له  ال هو يال

108: ، ص13المیزان في تفسیر القرآن، ج
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سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ

بْحانَهُ وَ تَعأالى»: َ  الممك  أ  تكو  اآليتا  أعني قولأهو • مَّأا عَسأُ
ى االستئناء  لخ جمنعا يي َعن« تُسَبِّحُ لَهُ السَّماواتُ. يَقُولُو َ عُلُوًّا كَبهنراً

نه سبحانه و التقدير لو كا  َعه آلَّة لطلبوا َغالبته و عزله َ  َلكه لك
لزَأه ء و تينزه ذاته ع  ذلك بذاته الفناضة التي يقأوم بأه كأل شأي

ه و هأو الربوبنة َ  ينر أ  يفاْقه أو ينتقل  لى ينره، و كأذلك َلكأ
بحة عالم السماوات و األُْ و َ  ينَّ  ينزهنه سبحانه بذواتَّا المس
  ينت له حنث  نَّا قا مة الذات به لو انقطعت أو حجبت عنه طرية عن

بتغنه و انعدَت يلنس َعه آلَّة و ال أ  َلكه و ْبوبنته َما يمك  أ  ي
.ينره يتََل ينه

108: ، ص13المیزان في تفسیر القرآن، ج
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سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ

 لَهُ تَُسبِّحُ »: و كيف كان فقوله
ْرُض َو َمْن السَّماواُت السَّْبُع َو اأْلَ 

لمشهود يثبت ألجزاء العالم ا« فِيِهنَّ 
زهه عما و أنها تسبح هللا و تنالتسبيح

.يهيقولون من الشريك و ينسبون إل

108: ، ص13المیزان في تفسیر القرآن، ج
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سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ

و الميكتنزيه قولي التسبيحو 
حقيقة الكالم الكشف عما في

ه بنوع من اإلشارة إليالضمير 
...و الدللة عليه

109-108:ص، 13المیزان في تفسیر القرآن، ج
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سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ

يد َير أن اإلنسان لما لم يجد إلى إرادة كل ما ير...
لى اإلشارة إليه من طريق التكوين طريقا التجأ إ

استعمال األلفاظ و هي األصوات الموضوعة 
للمعاني، و دل بها على ما في ضميره، و جرت 

عان على على ذلك سنة التفهيم و التفهم، و ربما است
ا، بعض مقاصده باإلشارة بيده أو رأسه أو َيرهم
.مةو ربما استعان على ذلك بكتابة أو نصب عال

109-108:ص، 13المیزان في تفسیر القرآن، ج
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سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ

فالذي يكشف به عن معنى مقصود قول وو بالجملة 
إن لم ء بهذا الكشف قول منه و تكليم وو قيام الشيكالم 

يه يكن بصوت مقروع و لفظ موضوع، و من الدليل عل
مر و ما ينسبه القرآن إليه تعالى من الكالم و القول و األ
د و الوحي و نحو ذلك مما فيه معنى الكشف عن المقاص
ليس من قبيل القول و الكالم المعهود عندنا معشر 

.كالماالمتلسنين باللغات و قد سماه هللا سبحانه قول و

109: ، ص13المیزان في تفسیر القرآن، ج
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كَلِمَةُ اهلل

يَسى اْبُن إِنََّما اْلَمِسيُح عِ ... 
ْلقَاَها أَ َكِلَمتُهُ  َو َمْريََم َرُسوُل ّللاَِّ 

...ِمْنهُ إِلَى َمْريََم َو ُروح  

171النساء
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سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ

و عند هذه الموجودات المشهودة من 
من فيهما ما السماء و األرض و 

بها يكشف كشفا صريحا عن وحدانية ر
ل في ربوبيته و ينزهه تعالى عن ك

.حانهو شين فهي تسبح هللا سبنقص

109: ، ص13المیزان في تفسیر القرآن، ج
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سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ

ل و ذلك أنها ليست لها في أنفسها إ
محض الحاجة و صرف الفاقة إليه 

و . في ذاتها و صفاتها و أحوالها
الحاجة أقوى كاشف عما إليه الحاجة

ك عنه ل يستقل المحتاج دونه و ل ينف

109: ، ص13المیزان في تفسیر القرآن، ج



16

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ

فكل من هذه الموجودات يكشف بحاجته في
ي وجوده و نقصه في ذاته عن موجده الغني ف
سائر وجوده التام الكامل في ذاته و بارتباطه ب
ل الموجودات التي يستعين بها على تكمي

وجوده و رفع نقائصه في ذاته أن موجده هو
.ء المدبر ألمرهربه المتصرف في كل شي

109: ، ص13المیزان في تفسیر القرآن، ج
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سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ

شتاتها ثم النظام العام الجاري في األشياء الجامع ل
الرابط بينها يكشف عن وحدة موجدها، و أنه 
ه الذي إليه بوحدته يرجع األشياء و به بوحدت

ونه من ترتفع الحوائج و النقائص فال يخلو من د
الحاجة، و ل يتعرى ما سواه من النقيصة و هو
و الرب ل رب َيره و الغني الذي ل فقر عنده

.الكمال الذي ل نقص فيه

109: ، ص13المیزان في تفسیر القرآن، ج
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سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ

به واحد َ  هذه الموجودات يكشف بحاجته و نقصه ع  تنزه ْيكل •
ركاء ع  الحاجة و براءته َ  النقص حتى أ  الجاهل المئبت لربأه شأ

دا يئبت َ  دونه أو الناسب  لنه شنئا َ  النقص و الشن  تعالى و تق
ص يأإ  بذلك تنزهه َ  الشريك و ينسب بذلك  لنه البراءة َ  النق
ه لسانه و المعنى الذ  تصوْ يي ضمنر هذا اإلنسا  و اللفظ الذ  يلفظ

جمنع َا استخدَه يي تَدية هذا المقصود كل ذلأك أَأوْ َوجأودة 
.نهْ  واحد ال شريك له و ال نقص يع  تكشف بحاجتَّا الوجودية 

109: ، ص13المیزان في تفسیر القرآن، ج
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سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ

هذا اإلنسا  الجاحد يي كو  جحوده اعترايا َئل َا لأو ادعأىيمئل •
 نسا  أ  ال  نسا  َتكلما يي الدننا و شأَّد علأى ذلأك قأوال يأإ 
شَّادته أقوى حجة على خالف َا ادعاه و شَّد علنه و كلما تكرْت
الشَّادة على هذا النمط و كئأر الشأَّود تَكأدت الحجأة َأ  طريأ  

.الشَّادة على خاليَّا

110: ، ص13المیزان في تفسیر القرآن، ج
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