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سورةُ الفرقان

حْ  ِ الره ِحيمِ بِْسِم َّللاه َمِن الره



4

الفرقانسورةُ 

ا تَتْبِيراً اَل َو ُكالًّ تَبهْرنَ َو ُكالًّ َضَرْبنَا لَهُ اْْلَْمثَ 
﴿39﴾

َر السهْوِء  الهتِي أُْمِطَرْت َمطَ َو لَقَْد أَتَْوا َعلَى اْلقَْريَةِ 
نُُشوراً ْل َكانُوا الَ يَْرُجونَ أَ فَلَْم يَُكونُوا يََرْونََها بَ 
﴿40﴾



5

الفرقانسورةُ 

لهِذي َك إِاله ُهُزواً أَ ٰهَذا اَو إَِذا َرأَْوَك إِْن يَتهِخذُونَ 
ُ َرُسوالً ﴿ ﴾41بَعََث َّللاه

ْرنَا َعلَْيَها تِنَا لَْو الَ أَْن َصبَ إِْن َكاَد لَيُِضلُّنَا َعْن آِلهَ 
َضلُّ ْوَن اْلعََذاَب َمْن أَ َو َسْوَف يَْعلَُموَن ِحيَن يَرَ 
﴾42َسبِيالً ﴿



6

الفرقانسورةُ 

أَ َذ إِٰلَههُ َهَواهُ أَ َرأَْيَت َمِن اتهخَ 
﴾43ْيِه َوِكيالً ﴿فَأَْنَت تَُكوُن َعلَ 



7

الفرقانسورةُ 

َمعُوَن ْكثََرُهْم يَسْ أَْم تَْحَسُب أَنه أَ 
ْنعَاِم ْم إِاله َكاْْلَ أَْو يَْعِقلُوَن إِْن هُ 
﴾44يالً ﴿بَْل ُهْم أََضلُّ َسبِ 



8

الفرقانسورةُ 

له َو لَوْ أَ لَْم تََر إِلَى َرب َِك َكْيفَ  َشاَء  َمده الظ ِ
﴾45ِليالً ﴿نَا الشهْمَس َعلَْيِه دَ لََجعَلَهُ َساِكناً ثُمه َجعَلْ 

﴾46ضاً يَِسيراً ﴿ثُمه قَبَْضنَاهُ إِلَْينَا قَبْ 



9

الفرقانسورةُ 

ْوَم ُسبَاتاً ْيَل ِلبَاساً َو النه َو ُهَو الهِذي َجعََل لَُكُم الله 
﴾47َو َجعََل النهَهاَر نُُشوراً ﴿

يَاحَ  َدْي  بُْشراً بَْيَن يَ َو ُهَو الهِذي أَْرَسَل الر ِ
﴾48َماِء َماًء َطُهوراً ﴿َرْحَمتِِه َو أَْنَزْلنَا ِمَن السه 



10

الفرقانسورةُ 

ا ةً َمْيتاً َو نُْسقِ ِلنُْحيَِي بِِه بَْلدَ  يَهُ ِممه
﴾49اً ﴿نَاِسيه َكثِيرَخلَْقنَا أَْنعَاماً َو أَ 

ْفنَاه َُو لَقَْد  ى كهُروا فَأَبَ بَْينَُهْم ِليَذه َصرَّ
﴾50ُكفُوراً ﴿أَْكثَُر النهاِس إاِله 



11

الفرقانسورةُ 

ْريٍَة ثْنَا فِي ُكل ِ قَ َو لَْو ِشئْنَا لَبَعَ 
﴾51نَِذيراً ﴿
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راًنَذِيوَ لَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ 

ردنا أن نبعث أي لو أ« وَ لَوْ شِئْنا لَبَعَثْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيراً»: تعالىقوله •
ا و لكب  في كل قرية نذيرا ينذرهم و رسوال يببغهمم رسباالتنا لبعثنب
هكبذا . ابعثناك إلى القرى كغما نذيرا و رسوال لعظبمم ننللكبع دنب ن
معنى لما فسرت اآلية و ال تخغو اآلية الكالمة ن  تأيم  لذلع، و هذا ال

.وجمنا به اتصال اآليات أنسب
أو أن المراد أنا قادرون دغى أن نبعث في كبل قريبة رسبوال و إنمبا •

.اخكرناك لمصغحة في اخكمارك



13

الفرقانسورةُ 

ْم بِِه يَن َو َجاِهْدهُ فاَلَ تُِطعِ اْلَكافِرِ 
﴾52ِجَهاداً َكبِيراً ﴿
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الفرقانسورةُ 

ٰهَذا بَْحَرْينِ َو ُهَو الهِذي َمَرَج الْ 
َو ا ِمْلٌح أَُجاجٌ َعْذٌب فَُراٌت َو ٰهذَ 
َزخاً َو ِحْجراً َجعََل بَْينَُهَما بَرْ 

﴾53َمْحُجوراً ﴿
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الفرقانسورةُ 

َشراً َن اْلَماِء بَ َو ُهَو الهِذي َخلََق مِ 
ِصْهراً َو َكانَ فََجعَلَهُ نََسباً وَ 

﴾54َربَُّك قَِديراً ﴿



16

الفرقانسورةُ 

ِ َما الَ َو يَْعبُُدوَن ِمْن دُ  وِن َّللاه
ُهْم َو كَ يَْنفَعُُهْم َو الَ يَ  اَن ُضرُّ
﴾55ِه َظِهيراً ﴿اْلَكافُِر َعلَى َرب ِ 
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الفرقانسورةُ 

راً َو َما أَْرَسْلنَاَك إِاله  َو  ُمبَش ِ
﴾56نَِذيراً ﴿
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الفرقانسورةُ 

إِاله رٍ أَجْ لَْيِه ِمْن قُْل َما أَْسأَلُُكْم عَ 
ِه َسبِيالً َذ إِلَى َرب ِ َمْن َشاَء أَْن يَتهخِ 
﴿57﴾
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الفرقانسورةُ 

ِ الهِذي الَ َو تََوكهْل َعلَى الْ  َحي 
ى بِِه َحْمِدِه َو َكفَ يَُموُت َو َسب ِْح بِ 

﴾58بِيراً ﴿بِذُنُوِب ِعبَاِدِه خَ 
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الفرقانسورةُ 

اَواِت َو اْْلَْرضَ الهِذي َخلََق السهمَ 
 ثُمه تهِة أَيهامٍ َو َما بَْينَُهَما فِي سِ 
ْحٰمنُ اْستََوى َعلَى اْلعَرْ  ِش الره
﴾59اً ﴿فَاْسأَْل بِِه َخبِير
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الفرقانسورةُ 

حْ َو إَِذا قِيَل لَُهُم اسْ  ٰمِن ُجُدوا ِللره
ْحٰمنُ  َما  أَ نَْسُجُد لِ قَالُوا َو َما الره
﴾60نُفُوراً ﴿تَأُْمُرنَا َو َزاَدُهمْ 
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الفرقانسورةُ 

اً َو ي السهَماِء بُُروجتَبَاَرَك الهِذي َجعََل فِ 
﴾61راً ُمنِيراً ﴿َجعََل فِيَها ِسَراجاً َو قَمَ 

فَةً َل َو النهَهاَر ِخلْ َو ُهَو الهِذي َجعََل اللهيْ 
﴾62﴿ أَْو أََراَد ُشُكوراً ِلَمْن أََراَد أَْن يَذهكهرَ 
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الفرقانسورةُ 

ْحٰمِن ا وَن لهِذيَن يَْمشُ َو ِعبَاُد الره
 ً َو إَِذا َعلَى اْْلَْرِض َهْونا

ماً َن قَالُوا َسالَ َخاَطبَُهُم اْلَجاِهلُو
﴿63﴾
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الفرقانسورةُ 

داً َو َن ِلَرب ِِهْم سُ َو الهِذيَن يَبِيتُو جه
﴾64قِيَاماً ﴿
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الفرقانسورةُ 

ا َعَذاَب نَا اْصِرْف َعنه َو الهِذيَن يَقُولُوَن َربه 
﴾65اَن َغَراماً ﴿َجَهنهَم إِنه َعَذابََها كَ 

﴾66اً َو ُمقَاماً ﴿إِنهَها َساَءْت ُمْستَقَر  
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الفرقانسورةُ 

ِرفُوا َو قُوا لَْم يُسْ َو الهِذيَن إَِذا أَْنفَ 
 قََواماً  بَْيَن ٰذِلكَ لَْم يَْقتُُروا َو َكانَ 
﴿67﴾
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الفرقانسورةُ 

ِ إِ َو الهِذيَن الَ يَْدعُ  ٰلهاً وَن َمَع َّللاه
تِي  النهْفَس اله آَخَر َو الَ يَْقتُلُونَ 

ُ إِاله بِ  َم َّللاه ِ َو الَ يَ َحره ْزنُوَن اْلَحق 
ً َو َمْن يَْفعَْل ٰذِلكَ  ﴾68 ﴿ يَْلَق أَثَاما
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الفرقانسورةُ 

يَاَمِة اُب يَْوَم اْلقِ يَُضاَعْف لَهُ اْلعَذَ 
﴾69اناً ﴿َو يَْخلُْد فِيِه ُمهَ 
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الفرقانسورةُ 

َو َعِمَل َعَمالً إِاله َمْن تَاَب َو آَمنَ 
ُ َصاِلحاً فَأُوٰلئَِك يُ  ُل َّللاه  َسي ِئَاتِِهمْ بَد ِ
 ُ ِحيماً  َغفُوراً رَ َحَسنَاٍت َو َكاَن َّللاه
﴿70﴾
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الفرقانسورةُ 

نههُ اِلحاً فَإِ َو َمْن تَاَب َو َعِمَل صَ 
ِ مَ  ﴾71تَاباً ﴿يَتُوُب إِلَى َّللاه
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الفرقانسورةُ 

وَر وَ َو الهِذيَن الَ يَْشهَ  إَِذا ُدوَن الزُّ
وا بِاللهْغِو َمرُّ  ﴾72وا ِكَراماً ﴿َمرُّ
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الفرقانسورةُ 

ِهْم ُروا بِآيَاِت َرب ِ َو الهِذيَن إَِذا ذُك ِ 
وا َعلَْيهَ  اً َو ُعمْ لَْم يَِخرُّ يَاناً ا ُصم 
﴿73﴾
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الفرقانسورةُ 

لَنَا ِمْن  َربهنَا َهبْ َو الهِذيَن يَقُولُونَ 
يه  ةَ أَْزَواِجنَا َو ذُر ِ أَْعيٍُن َو اتِنَا قُره
تَّقُِ ﴾74﴿يَنُإَِماماًُاْجعَْلنَاُِلْلم 
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الفرقانسورةُ 

َصبَُروا غُْرفَةَ بَِماأُوٰلئَِك يُْجَزْوَن الْ 
﴾75ماً ﴿ِحيهةً َو َسالَ َو يُلَقهْوَن فِيَها تَ 

اً َو ْت ُمْستَقَر  َخاِلِديَن فِيَها َحُسنَ 
﴾76ُمقَاماً ﴿
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الفرقانسورةُ 

ْم َرب ِي لَْو الَ قُْل َما يَْعبَأُ بِكُ 
ْوَف يَُكوُن ْبتُْم فَسَ ُدَعاُؤُكْم فَقَْد َكذه 

﴾77ِلَزاماً ﴿
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ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ ال دُعاؤُكُمْ

نعناه و« نا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي»يا نحم  لمؤالء « قل»( ص)ثم قال لنبمه •
ء، ة الشيو أصغه تممئ-في قول نجاه  و اب  زي -نا يصنع بكم ربي

:و ننه دبأت الطمب أدبؤه دباء، إذا همأته، قال الشادر
«1»بنحره و بمنكبمه             دبمراً بات يعبؤه دروس كأن •
. تهإذا همأ-بالكش ي ، و الكخفمف-أي تممئه، و دبأت الجمش•
عبأ نا ال ي: و قال قوم. ء به انراًو نا أدبأ به أي ال أهيّ. ء الثقلالعبو •

.به، فوجوده و د نه سواء
(دبأ)و الغسان 84/ 13و القرطبي 32/ 19تفسمر الطبري ( 1)•

513-512: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ ال دُعاؤُكُمْ
« لَوْ ال دُداؤُكُمْ»قوله و •
م نبا نعناه لوال دداؤه إياكم الى طادكه، لم يك  في فعغك: نجاه قال •

بناء هذه ادجبني: تطالبون به، و هو نص ر أضمف الى المفعول، كقولمم
. ال ار، و خماطة هذا الثوب

نعناه لوال توحم كم و ايمانكم، : قال اللجاجو •
، و حبذ  نعناه لوال كفركم و شرككم نا يعبأ بعبذابكم: قال البغخيو •

.العذاب و أقام المضا  المه نقانه

513: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج



38

ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ ال دُعاؤُكُمْ
رسبوله يا نعاشر الكفار بآيات الغَّبه، و جحب تم« فَقَ ْ كَذَّبْكُمْ»قال ثم •

كذيبكم دغمكم، و يكون تأويغه، فسو  يكون ت« فَسَوْ َ يَكُونُ لِلاناً»
م دغبى فال تعطون الثواب دغمه، و تكون العقوبة للانباً تغبلنك( للاناً)

. ذلع
ذي  نعناه القكل يوم ب ر و يكون الخطاب نكوجماً الى ال: قال نجاه و •

ي فب-دذاب اآلخرة، و قال اببو ذؤيبب( الغلام)و قمل . قكغوا يوم ب ر
:الغلام

«2»ففاجأه بعادية للاناً             كما يكفجر الحوض الغقمف •
(للم)الغسان ( 2)•

513: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ ال دُعاؤُكُمْ
ال صبخر كثمرة يغلم بعضما بعضاً، و لقمف نكساقط نكمب م، و قب: للام•

:في الغلام-الهي
«1»ينجوا ن  حكف ارض             فق  لقمنا حكوفمما للاناً فانا •
هبو لبلوم الحجبة لمبم فبي : و قال الضحاك. أي انه واقع ال نحالة•

.نعناه فمصال: و قال ابو دبم ة. اآلخرة

514-513: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ ال دُعاؤُكُمْ
وْ َ قُلْ نا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ ال دُداؤُكُمْ فَقَب ْ كَبذَّبْكُ»: قوله تعالى• مْ فَسبَ

غه ، نا دبأت به أي لم أبال ببه، و أصب:قال في المفردات« يَكُونُ لِلاناً
قُبلْ »: أرى له وزنا و ق را، قال تعالىنا :قالء أي الثقل كأنه ن  العب

« نا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ ال دُداؤُكُمْ
.نكمىا. نا يبقمكم لو ال دداؤكم: ن  دبأت الطمب كأنه قمل: قملو •

245: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ ال دُعاؤُكُمْ
اجبع ن  إضافة المص ر إلى المفعول و فادغه ضممر ر« دُداؤُكُمْ»: قمل•

«                      رَبِّي»إلى 
بب بمعنى ن  تفريع السبب دغى المس« فَقَ ْ كَذَّبْكُمْ»: و دغى هذا فقوله•

وْ َ يَكُبونُ لِلانباً»: انكشافه بمسببه، و قوله ون أي سبو  يكب« فَسبَ
.دائمتكذيبكم نالزنا لكم أش  المالزنة فكجلون بشقاء الزم و دذاب

م قل ال قدر و ال منزلة لكم عند ربي فوجوودكم و عودمك: و المعنى•
ن هوذا عنده سواء ألنكم كذبتم فال خيور يرجوى فويكم فسووو يكوو

حجوة التكذيب مالزما لكم أشد المالزمة، إال أن اهلل يدعوكم ليوتم ال
. عليكم أو يدعوكم لعلكم ترجعون عن تكذيبكم

.هذا معنى حسنو •

245: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ ال دُعاؤُكُمْ
دتمم ن  إضافة المص ر إلى الفادل، و المراد به دبا« دُداؤُكُمْ»: قملو •

لبو ال نا يبالي بكبم رببي أو نبا يبقبمكم رببي: هلل سبحانه و المعنى
.دبادتكم له

و كبان دغمبه« فَقَ ْ كَبذَّبْكُمْ»: و فمه أن هذا المعنى ال يالئم تفرع قوله•
! و ق  كذبكم: دغمه ن  حق الكالم أن يقال

أن المص ر المضا  إلى فادغه ي ل دغبى تحقبق الفعبل ننبه ودغى •
ان نب  حبق تغبسه به و هم غمر نكغبسم  ب دائه و دبادته تعالى فكب
.الكالم دغى هذا الكق ير أن يقال لو ال أن ت دوه فافمم

246: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ ال دُعاؤُكُمْ
وْ َ يَكُبوقُلْ • نُ لِلانباً نا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ ال دُداؤُكُمْ فَقَ ْ كَبذَّبْكُمْ فَسبَ

(77)
أتبه أو ال نا يصنع بكم ن  دبأت الجمش إذا همقُلْ ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي •

رانكبه لو ال دبادتكم فإن شر  اإلنسبان و كلَوْ ال دُعاؤُكُمْ . يعك  بكم
. بالمعرفة و الطادة و إال فمو و سائر الحموانات سواء

قمل نعناه نا يصنع بعذابكم لوال دداؤكم نعه آلمة و •
أي : لنا إن جعغت اسكفمانمة فمحغما النصب دغى المص ر كأنه قمبو •

. ء يعبأ بكمدب

132: ، ص4، ج(بيضاوى)أنوار التنزيل و أسرار التأويل
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ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ ال دُعاؤُكُمْ
صبرتم فبي و قمبل فقب  ق. بما أخبرتكم به حمث خالفكموهكَذَّبْتُمْ فَقَدْ •

ذب فقب  كب»و قبر  . كذب القكال إذا لم يبالغ فمبه: العبادة ن  قولمم
بما أي الكافرون ننكم ألن توجه الخطاب إلى الناس دانة« الكافرون

.وج  في جنسمم ن  العبادة و الككذيب
نحالبة، يكون جلاء الككذيب الزنا يحمق بكم الفَسَوْوَ يَكُونُ لِزاماً •

كبر أو أثره الزنا بكم حكى يكبكم في النار، و إنما أضمر نب  غمبر ذ
قكل يوم ب ر لغكمويل و الكنبمه دغى أنه ال يككنمه الوصف، و قمل المراد

غبلوم ببالفك  بمعنبى ال« للانبا»و أنه لوزم بم  القكغى للانا، و قبر  
.كالثبات و الثبوت

132: ، ص4، ج(بيضاوى)أنوار التنزيل و أسرار التأويل
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ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ ال دُعاؤُكُمْ

(77)اناً نا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ ال دُداؤُكُمْ فَقَ ْ كَذَّبْكُمْ فَسَوْ َ يَكُونُ لِلقُلْ •
الكّفسمر•
:لو ال دداؤكم، لما كانت لكم قممة•
قبة هذه اآلية الكي هي اآلية األخمرة في سورة الفرقان، جباءت فبي الحقم•

فبي « دبباد البرحم »نكمجة لكل السورة، و لألبحاث الكي بص د صبفات 
غّه دغمه و آلبه اآليات السابقة، فمقول تبارك و تعالى نخاطبا النّبي صغّى ال

.قُلْ نا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ ال دُداؤُكُمْ: و سغّم
يعنبي ، و دغى هذا فجمغة ال يعبأ«الثقل»بمعنى « ءدب»ن  نادة « يعبؤ»•

.ال يلن، و بعبارة أخرى ال يعكني

325: ، ص11، ج(مكارم شيرازى)األمثل في تفسير كتاب اهلل المنزل
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ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ ال دُعاؤُكُمْ
لو أن احكماالت كثمرة ذكرت هنا في نسبألة نعنبى الب داء، لكب و •

.أساس جممعما يعود إلى أصل واح 
.إن ال داء هو نفس ذلع المعنى المعرو  لغ داء: فذهب البعض•
.بعض آخر فسّره بمعنى اإليمان•
.و بعض بمعنى العبادة و الكوحم •
. و آخر، بمعنى الشكر•
.بمعنى الكضرع إلى الغّه في المح  و الش ائ : بعضو •
.لك ّ أساس جممعما هو اإليمان و الكوجه إلى الغّه•

325: ، ص11، ج(مكارم شيرازى)األمثل في تفسير كتاب اهلل المنزل
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ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ ال دُعاؤُكُمْ
إن نبا يعطبمكم البوزن و : بناء دغى هذا، يكون نفموم اآلية هكبذاو •

.دية لهالقممة و الق ر دن  الغّه هو اإليمان بالغّه و الكوجه إلمه، و العبو
.فَقَ ْ كَذَّبْكُمْ فَسَوْ َ يَكُونُ لِلاناً: ثمّ يضمف تعالى•

326: ، ص11، ج(مكارم شيرازى)األمثل في تفسير كتاب اهلل المنزل
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ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ ال دُعاؤُكُمْ
ال يب و الممك  الكصور أن تضادا بم  ب اية اآلية و نمايكما، أو أنّهن  •

قغبمال دغى األقل االرتباط و االنسجام الالزم بمنمما، و لك  إذا دققنبا
يات الغّبه و أنّكم ق  كذبكم فمما نضى بآ: يكّض  أنّ المقصود أساسا هو

مبان ببه و بأنبمائه، فإذا لم تكوجموا إلى الغّه، و لم نسغكوا طريبق اإلي
بكبم العبودية له، فغ  تكون لكم أية قممة أو نقام دنب ه، و سبكحمط

«1». دقوبات تكذيبكم
و ن  جمغة الشواه  الواضحة الكي تؤي  هذا الكّفسمر،•
ة القراءة كثر»: الح يث المنقول د  اإلنام الباقر دغمه السّالم، أنّه سئل•

ل و قبرأ كثرة ال داء أفض»: ؟ فقال دغمه السّالم«أفضل أو كثرة ال داء
«2». «هذه اآلية

326: ، ص11، ج(مكارم شيرازى)األمثل في تفسير كتاب اهلل المنزل
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ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ ال دُعاؤُكُمْ
•__________________________________________________
سمرها هبو اآلية أداله ن  اآليات الكي هي نورد نناقشات كثمرة بم  المفسّري ، و نا قغناه في تف-1•

.اأوض  تفسمر، لك  جمادة ن  المفسّري  المعروفم  ذكروا لما تفسمر آخر خالصكه هكذ
: لكّفسبمرطبقبا لمبذا ا)ال ادكناء لغّه بكم، ذلع ألنّكم كذبكم بآياته، إلّا أن الغّه يب دوكم إلبى اإليمبان •

.«ربّي»ن  قبمل إضافة المص ر إلى المفعول، و فادغه ضممر يعود إلى « دداؤكم»
اهر إضبافة ن  قبمل إضافة المص ر إلى الفادل، و ظب« دداؤكم»لك  طبقا لغكفسمر الذي اخكرناه فإن •

(.المص ر إلى الضممر هي أن تكون اإلضافة إلى الفادل، إلّا أن تظمر قرينة دغى خالفه
الككذيب، فال إنّكم أيّما البشر، غالبا نا سغككم طريق: ثمّة تفسمر ثالث لمذه اآلية و هو أنّ الم   بمان•

لغّبه و الذي  يكوجمون إلبى ا« دباد الرحم »وزن و ال ق ر لكم دن  الغّه، إلّا ألجل تغع األقغمة نثل 
ق ظباهر هذا الكّفسمر و إن كان صحمحا ن  ناحمة المعنى و المضمون، لكنّه ال يوافب)ي دونه بإخالص 

!(.فكأنل)م  يعود ظاهرا إلى فئة واح ة ال فئك« كذبكم»و « دداؤكم»اآلية كثمرا، ذلع ألنّ الضممر في 
مر، نقغبت أيضبا نقغوا لمذه الرّواية أيضا تفاسمر أخرى يكفاوت يس-تفسمر الصافي، ذيل هذه اآلية-2•

فسمر دغبي روايات أخرى شاه ة دغى الكّفسمر أداله، بعضما د  أنالي الشمخ الطوسي، و بعضما د  ت
.ب  إبراهمم ذيل هذه اآلية

326: ، ص11، ج(مكارم شيرازى)األمثل في تفسير كتاب اهلل المنزل
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ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ ال دُعاؤُكُمْ

اهلل اإليمان، و الشبكر، فبإن: أربع لغمرء، ال دغمه»(: دغمه السالم)و قال دغي : قال•
: ، و االسكهفار، فإنه قبال«4»نا يَفْعَلُ الغَّهُ بِعَذابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَ آنَنْكُمْ : تعالى يقول

كَهْفِرُونَ  ، و «5»وَ نا كانَ الغَّهُ لِمُعَذِّبَمُمْ وَ أَنْتَ فِممِمْ وَ نا كانَ الغَّهُ نُعَبذِّبَمُمْ وَ هُبمْ يَسبْ
وْ َ: ال داء، فإنه قال  يَكُبونُ قُلْ نا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ ال دُدباؤُكُمْ فَقَب ْ كَبذَّبْكُمْ فَسبَ

.«لِلاناً

: ، قبالروى العماشي بإسناده د  بري  ب  نعاوية العجغبي: الطبرسي-[3/ ]7864•
(:دغمه السالم)قغت ألبي جعفر 

.يةو قرأ هذه اآل« كثرة ال داء أفضل»: كثرة القراءة أفضل، أم كثرة ال داء؟ قال•
157: ، ص4البرهان في تفسمر القرآن، ج•

157: ، ص4البرهان في تفسير القرآن، ج
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ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ ال دُعاؤُكُمْ
ب و اى نحمّ  صغّى الغّه دغمه و آله به كفّار بع  از تمام اوصا  بن گان رحمان و جلاى آنان جمبت ترغمبقُلْ •

مْنا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي چه ادكنايى خ ا به شما داشت لَوْ ال دُداؤُكُ: تشويق آنان در نثل اي  اوصا  بگو
را اگر نبود فراخوان ن شما خ ا را با زبانماى قال و حال زيرا كه همه نادام كه فطرت را باطل نكنن  خب اى•

.ان ي خوش  به دذاب شما اگر با الغّه خ ايان ديگرى را فرا نمىيا چه نى. خوانن  به زبان حال يا قالفرا نى
ش  اگر خ ا شما را به دي                 يا چه ادكنايى به شما نى•
506: ، ص10ترجمه بمان السعادة، ج•
شما را ش  اگرخوان ، كه سنّت خ ا بر اي  جارى ش ه كه همه را به دي  فرابخوان ؟ يا به شما چه نىفرا نمى•

خوان ؟به دي  فرا نمى
ه اسبت، يعنبى سبببمّ« فباء»فَقَ ْ كَذَّبْكُمْ لفب  ! ش  اگر دبادت شما نسبت به او نبود؟يا چه ادكنايى به شما نى•

رد، يعنبى تكذيب كردي  رسول يا خ ا را فَسَوْ َ يَكُونُ پس زود است كه تكذيب شما لِلاناً گردن شما را بگمب
جلاى تكذيب شما در دنما براى شما الزم است، چنانچه در ب ر، يا در آخرت الزم است كبه دبذاب آخبرت 

.الزم است و زايل ش نى نمست
:قال دغى دغمه السّالم•
غت ن  حاسب نفسه رب  و ن  غفل دنما خسر هر آنكه خويش را پاى حساب كش  سودنن  و آنكه از آن غف•

نماي  زيانكار گردد

506: ، ص10ترجمه بيان السعادة، ج
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