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 سورى اإلسراء

ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  ِبْسِم َّللاه

تِعَثِذُِِ لَِ٘لًا هِّيَ الْوَسِجِذِ الْحَشَامِ إِليَ الْوَسِجِذِ   سُثِحَاىَ الَّزِى أَسِشَى
 (1)الْأَلْظَا الَّزِى تَاسَوٌَْا حََِلَُِ لٌِشَُُِِٗ هِيْ ءَاَٗاتٌَِا  إًَُِِّ ََُّ السَّوِ٘عُ الْثَظِ٘شُ
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 سورى اإلسراء

تعل٘ل إلسشائِ تِ إلساءٓ آٗاتِ إٔ أًِ « إًَُِِّ ََُّ السَّوِ٘عُ الْثَظِ٘شُ»: لَلٍِ •
سو٘ع أللَال عثادُ تظ٘ش تأفعالْن ٍ لذ سوع هي همال عثذُ ٍ سأى هي 
حالِ ها استذعي أى ٗىشهِ ّزا اإلوشام ف٘سشٕ تهِ له٘و ٍ ٗشٗهِ ههي     

 آٗاتِ الىثشى

7: ، ص13 الميزان في تفسير المرآن، ج   
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 أَرِني

    260: البقرة 

قاَل أَ   َكْيَف ُتْحيِ اْلَمْوتى  َو إِْذ قاَل إِْبراهيُم َربِّ أَِرني
قاَل َفُخْذ   َو لِكْن لَِيْطَمِئنه َقْلبي  َو َلْم ُتْؤِمْن قاَل َبلى

ْيِر َفُصْرُهنه إَِلْيَك ُثمه اْجَعْل َعلى ُكلِّ   أَْرَبَعًة ِمَن الطه
َجَبٍل ِمْنُهنه ُجْزءاً ُثمه اْدُعُهنه َيأْتيَنَك َسْعياً َو اْعَلْم أَنه 

َ َعزيٌز َحكيٌم   َّللاه
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 أَرِني

    143: األعراف 

ا جاَء ُموسى ُه قاَل َربِّ   َو َلمه لِميقاِتنا َو َكلهَمُه َربُّ
َو لِكِن اْنُظْر إَِلى   أَْنُظْر إَِلْيَك قاَل َلْن َتراني  أَِرني

ا َتَجلهى   اْلَجَبِل َفإِِن اْسَتَقره َمكاَنُه َفَسْوَف َتراني َفَلمه
ا َو َخره ُموسى ُه لِْلَجَبِل َجَعَلُه َدّكً ا أَفاَق   َربُّ َصِعقاً َفَلمه

ُل اْلُمْؤِمنيَن   قاَل ُسْبحاَنَك ُتْبُت إَِلْيَك َو أََنا أَوه
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 لِبٕلَيً تَرْضاها

    144: البقرة 

َك ِقْبَلًة   َقْد َنرى ماِء َفَلُنَولَِّينه َتَقلَُّب َوْجِهَك ِفي السه
َتْرضاها َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحراِم َو َحْيُث 
ما ُكْنُتْم َفَولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرهُ َو إِنه الهذيَن أُوُتوا 

ُ ِبغاِفٍل  ِهْم َو َما َّللاه ُه اْلَحقُّ ِمْن َربِّ اْلِكتاَب َلَيْعَلُموَن أَنه
ا َيْعَملُونَ   َعمه
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 لِبٕلَيً تَرْضاها

تَمَلُّةَ ٍَجِِْهَ فِٖ السَّواءِ فَلٌَََُلٌََِّّ٘هَ لِثِلًَٔ تَشْػاّا،   لَذِ ًَشى: تعاليلَلِ •
 -ٍ ّٖ ّزُ اٙٗٔ -اٙٗٔ تذل علي أى سسَل اً لثل ًضٍل آٗٔ المثلٔ

واى ٗملة ٍجِْ فٖ آفاق السواء، ٍ أى رلهه وهاى اًترهاسا هٌهِ، أٍ     
تَلعا لٌضٍل الَحٖ فٖ أهش المثلٔ، لوا واى ٗحة أى ٗىشهِ اً تعهالي  
تمثلٔ تختض تِ، ال أًِ واى ال ٗشتؼٖ ت٘ه  الومهذق لثلهٔ، ٍ حا ها     

فَلٌَََُلٌََِّّ٘ههَ لِثِلَهًٔ تَشْػهاّا، فهئى     : سسَل اً هي رله، ووا لال تعهالي 
 تخوفِء ال َٗجة السخط  الشػا تشٖ

325: ، ص1 الميزان في تفسير المرآن، ج   
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 لِبٕلَيً تَرْضاها

تل الَْ٘د علي ها فٖ الشٍاٗات الَاسدٓ فٖ  هأى ًهضٍل اٙٗهٔ وهاًَا      •
ٗع٘شٍى الوسلو٘ي فٖ تثع٘ٔ لثلتْن، ٍ ٗتفاخشٍى تزله علْ٘ن، فحهضى  
سسَل اً رله، فخشج فٖ سَاد الل٘ل ٗملة ٍجِْ إلي السواء ٌٗترهش  
الَحٖ هي اً سثحاًِ، ٍ وشف ّوِ فٌضل  اٙٗٔ، ٍ لهَ ًضله  علهي    
الثماء تالمثلٔ الساتمٔ لىاً  حجٔ لِ ص علي الَْ٘د، ٍ ل٘س ٍ لن ٗىي 
لشسَل اً ٍ ال للوسلو٘ي عاس فٖ استمثال لثلتْن، إر له٘س للعثهذ إال   
اإلطاعٔ ٍ المثَل، لىي ًضل  تمثلٔ جذٗذٓ، فمطع تع٘٘شّن ٍ تفاخشّن، 

 .هؼافا إلي تع٘٘ي التىل٘ف، فىاً  حجٔ ٍ سػي

325: ، ص1 الميزان في تفسير المرآن، ج   
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 لِبٕلَيً تَرْضاها

فَََلِّ ٍَجَِْهَ  َطْشَ الْوَسِجِذِ الْحَشامِ ٍَ حَِ٘ثُ ها وٌُْهتُنِ فَََلُّهَا   : تعاليلَلِ •
الشطش الثعغ، ٍ  طش الوسجذ الحشام َّ الىعثهٔ، ٍ  . ٍُجََُّىُنِ  َطْشَُُ

فهَل ٍجْهه   : فٖ لَلِ تعالي  َهطْشَ الْوَسِهجِذِ الْحَهشامِ دٍى أى ٗمهال    
فَل ٍجْه الث٘  الحشام، هحارآ للحىن فهٖ المثلهٔ   : الىعثٔ، أٍ ٗمال

الساتمٔ، فئًْا واً   طش الوسجذ األلظي، ٍ ّهٖ الظهخشٓ الوعشٍفهٔ    
ٔ   -ٌّان، فثذل  هي  طش الوسهجذ الحهشام   علهي أى   -ٍ ّهٖ الىعثه

إػافٔ الشطش إلي الوسجذ، ٍ تَط٘ف الوسجذ تهالحشام ٗعطهٖ هضاٗها    
 .الىعثٔ أٍ الث٘  الحشام: للحىن، تفَت لَ ل٘ل

325: ، ص1 الميزان في تفسير المرآن، ج   
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 لِبٕلَيً تَرْضاها

تخظ٘ض سسَل اً تالحىن أٍال تمَلهِ فَهََلِّ ٍَجَِْههَ، تهن تعوه٘ن      ٍ •
الحىن لِ ٍ لغ٘شُ هي الوؤهٌ٘ي تمَلِ ٍَ حَِ٘ثُ ها وٌُْهتُنِ ٗؤٗهذ أى المثلهٔ    

ِ   -الوسهجذ حَل ، ٍ سسَل اً لائن ٗظلٖ فهٖ    -ٍ الوسهلوَى هعه
فاختض األهش تِ، أٍال فٖ  خض طوتِ تن عمة الحىن العام الشاهل 

 لِ ٍ لغ٘شُ، ٍ لجو٘ع األٍلات ٍ األهىٌٔ 

326-325: ، ص1 الميزان في تفسير المرآن، ج   
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 لِبٕلَيً تَرْضاها

ٍَ إِىَّ الَّزِٗيَ أٍُتَُا الْىِتابَ لََ٘عِلَوَُىَ أًََُِّ الْحَكُّ هِهيْ سَتِِّْهنِ، ٍ   : تعاليلَلِ •
رله ال توال وتاتْن علي طذق ًثَٓ سسَل اً ص، أٍ وَى لثلٔ ّزا 

    ِ أٍُتُهَا  : الٌثٖ الظادق َّ  طش الوسجذ الحشام، ٍ أٗها هها وهاى فمَله
الْىِتابَ، ٗذل علي ا توال وتاتْن علي حم٘ٔ ّزا التششٗع، إها هطاتمهٔ  
أٍ تؼوٌا، ٍَ هَا اللَُِّ تِغافِلٍ عَوَّا َٗعِوَلَُىَ هي وتواى الحك، ٍ احتىاس هها  

 عٌذّن هي العلن

326: ، ص1 الميزان في تفسير المرآن، ج   
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 أُذُنُ خَيٕرٍ لَكُمٕ

    61: التوبة 

ِبيه َو َيقُولُوَن ُهَو  َو ِمْنُهُم الهذيَن ُيْؤُذوَن النه
ِ َو ُيْؤِمُن  أُُذٌن قُْل أُُذُن َخْيٍر َلُكْم ُيْؤِمُن ِباَّلله

لِْلُمْؤِمنيَن َو َرْحَمٌة لِلهذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َو الهذيَن 
ِ َلُهْم َعذاٌب أَليٌم   ُيْؤُذوَن َرُسوَل َّللاه
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 لَعٓلَّكٓ باخِعٌ نَفْسٓكٓ  

  َفَلَعلهَك باِخٌع َنْفَسَك َعلى   6: الكهف 
 آثاِرِهْم إِْن َلْم ُيْؤِمُنوا ِبهَذا اْلَحديِث أََسفاً 

َلَعلهَك باِخٌع َنْفَسَك أاَله    3: الشعراء 
 َيُكوُنوا ُمْؤِمنيَن 
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 خُلُكٍ عٓظيمٍ

    4: القلم 

َك َلَعلى  ُخلٍُق َعظيمٍ   َو إِنه
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 لِنْتٓ لَؤمٕ

    159: عمران  آل

ا  ِ لِْنَت َلُهْم َو َلْو ُكْنَت َفّظً َفِبما َرْحَمٍة ِمَن َّللاه
وا ِمْن َحْولَِك َفاْعُف َعْنُهْم  َغليَظ اْلَقْلِب الَْنَفضُّ

َو اْسَتْغِفْر َلُهْم َو شاِوْرُهْم ِفي اأْلَْمِر َفإِذا 
لينَ  َ ُيِحبُّ اْلُمَتَوكِّ ِ إِنه َّللاه ْل َعَلى َّللاه  َعَزْمَت َفَتَوكه
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 سورى اإلسراء

  التاسع ٍ الستَىالوجلس •
 توتوائَٔٗم الجوعٔ لسثع تم٘ي هي جوادى األٍلي هي سٌٔ تواى ٍ ست٘ي ٍ •
حَذَّتٌََا الشَِّ٘خُ الْفَمُِِ٘ أَتَُ جَعِفَشٍ هُحَوَّذُ تِيُ عَلِِّٖ تِيِ الْحُسَِ٘يِ تِيِ هَُسَهي تِهيِ    1•

تَاتَََِِِٗ الْمُوُِّّٖ سَحِوَُِ اللَُِّ لَالَ حَذَّتٌََا أَتِٖ سِػََْاىُ اللَِِّ عَلَِِِ٘ لَالَ حَهذَّتٌََا عَلِهُّٖ   
تِيُ إِتِشَاِّ٘نَ عَيْ أَتِِِ٘ إِتِشَاِّ٘نَ تِيِ َّا ِنٍ عَيْ هُحَوَّذِ تِيِ أَتِٖ عُوَِ٘شٍ عَيْ أَتَاىِ تِهيِ  

لَوَّا أُسِشَِٕ تِشَسُهَلِ    عُثْوَاىَ عَيْ أَتِٖ عَثِذِ اللَِِّ جَعِفَشِ تِيِ هُحَوَّذٍ الظَّادِقِ ع لَالَ
اللَِِّ ص إِلَي تَِ٘ ِ الْوَمْذِقِ حَوَلَُِ جَثِشَئِ٘لُ عَلَي الْثُشَاقِ فَأَتََ٘ا تَِ٘ َ الْوَمْهذِقِ ٍَ  

 عَشَعَ إِلَِِِ٘ هَحَاسِٗةَ الْأًَْثَِ٘اءِ ٍَ طَلَّي تَِْا ٍَ سَدَُُّ
 

448: ، ص(للصدوق) األمالي  
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سَسَُلُ اللَِِّ ص فِٖ سُجَُعِِِ تِعِ٘شٍ لِمُشَِٗشٍ ٍَ إِرَا لَُْنِ هَاءْ فِٖ آًَِ٘هٍٔ ٍَ  فَوَشَّ •
لَذِ أَػَلَُّا تَعِ٘شاً لَُْنِ ٍَ وَاًَُا َٗطْلُثًََُُِ فَشَشِبَ سَسَُلُ اللَِِّ ص هِهيْ رَلِههَ   
الْوَاءِ ٍَ أَِّشَقَ تَالَُِِ٘ فَلَوَّا أَطِثَحَ سَسَُلُ اللَِِّ ص لَالَ لِمُشَِٗشٍ إِىَّ اللََِّ جَلَّ 
جَلَالُُِ لَذِ أَسِشَى تِٖ إِلَي تَِ٘ ِ الْوَمْذِقِ ٍَ أَسَاًِٖ آتَاسَ الْأًَْثَِ٘اءِ ٍَ هٌََاصِلَُْنِ ٍَ 
إًِِّٖ هَشَسِتُ تِعِ٘شٍ لِمُشَِٗشٍ فِٖ هََِػِعِ وَزَا ٍَ وَزَا ٍَ لَذِ أَػَهلَُّا تَعِ٘هشاً لَُْهنِ    

 رَلِهَفَشَشِتِ ُ هِيْ هَائِِْنِ ٍَ أَِّشَلْ ُ تَالَِٖ 

448: ، ص(للصدوق) األمالي  
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وَهنِ  [  فَاسِهأَلَُُُ ]فَمَالَ أَتَُ جَِْهلٍ لَهذِ أَهِىٌََهتْىُنُ الْفُشْطَهُٔ هٌِْهُِ فسهألَُ        •
الْأَسَاطِ٘يُ فَِْ٘ا ٍَ الْمٌََادِٗلُ فَمَالَُا َٗا هُحَوَّذُ إِىَّ َّاٌَُّا هَيْ لَذِ دَخَهلَ تَِ٘ه َ   
الْوَمْذِقِ فَظِفِ لٌََا وَنِ أَسَاطٌُُِِ٘ ٍَ لٌََادِٗلُهُِ ٍَ هَحَاسِٗثُهُِ فَجَهاءَ جَثِشَئِ٘هلُ     

 عٌَُِْفَعَلَّكَ طَُسََٓ تَِ٘ ِ الْوَمْذِقِ تُجَاَُ ٍَجِِِِْ فَجَعَلَ ُٗخْثِشُُّنِ تِوَا َٗسِأَلًََُُِ 

448: ، ص(للصدوق) األمالي  
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ءَ الْعِ٘شُ ٍَ ًَسِأَلَُْنِ عَوَّها لُلْه َ فَمَهالَ لَُْهنِ      فَلَوَّا أَخْثَشَُّنِ لَالَُا حَتَّي َٗجِٖ •
-الشَّوِسِسَسَُلُ اللَِِّ ص تَظِذِٗكُ رَلِهَ أَىَّ الْعِ٘شَ تَطْلُعُ عَلَِ٘ىُنِ هَعَ طُلَُعِ 

جَوَلٌ أٍَِسَقُ فَلَوَّا وَاىَ هِيَ الْغَهذِ أَلْثَلُهَا ٌَْٗرُهشٍُىَ إِلَهي الْعَمَثَهِٔ ٍَ      َٗمْذُهَُْا 
ُّنِ وَزَلِهَ إِرَا طَلَعَه ِ عَلَهِِْ٘نُ   فَثٌََِ٘وَا َٗمَُلَُىَ َّزُِِ الشَّوِسُ تَطْلُعُ السَّاعََٔ 

الْعِ٘شُ حِ٘يَ طَلَعَ الْمُشْصُ َٗمْذُهَُْا جَوَلٌ أٍَِسَقُ فَسَأَلَُُّنِ عَوَّا لَهالَ سَسُهَلُ   
اللَِِّ ص فَمَالَُا لَمَذِ وَاىَ َّزَا ػَلَّ جَوَلٌ لٌََها فِهٖ هََِػِهعِ وَهزَا ٍَ وَهزَا ٍَ      

 الْوَاءٍَُػَعٌَِا هَاءّ فَأَطِثَحٌَِا ٍَ لَذِ أُِّشِٗكَ 
 عٔتُوّافَلَمٕ يٓزِدٕهٔمٕ ذَلِكٓ إِلَّا  •

448: ، ص(للصدوق) األمالي  
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إرا طاس علي لًَِ، ٍ :  تَعِ٘شٌ أٍَِسَقُ: ٍ تاعتثاس لًَِ فٖ حال ًؼاستِ ل٘ل•
 ، ٍ حواهههههٌٔ ٍَسِلَههههاء لونررررن لررررون الرّمرررراد  :  بعيرررررو أَوٕرٓقُ

 

866: الفاظ المرآن، صمفردات   
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