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سًرة اإلسراء
َّللا الره حْ َم ِن الره ِح ِيم
ِبسْ ِم ه ِ

سُجِحَبىَ الَّزِى أَسِشَى ثِؼَجِذُِِ لَِ٘لًب هِّيَ الْوَسِجِذِ الْحَشَامِ اِلىَ الْوَسِجِذِ
الْؤَلْصَب الَّزِى ثَبسَوٌَْب حََِلَُِ لٌِشَُُِِٗ هِيْ ءَاَٗبتٌَِب اًَُِِّ ََُّ السَّوِ٘غُ الْجَصِ٘شُ()1
3

سًرة اإلسراء

ٍَ ءَاتٌََِ٘ب هَُسىَ الْىِتَبةَ ٍَ جَؼَلٌَْبُُ
ُّذّى لِّجٌَىِ اِسِشَ ءِٗلَ أَلَّب تَتَّخِزٍُاْ هِي
دًٍُىِ ٍَوِ٘لًب()2
4

سًرة اإلسراء

رُسََِّّٗٔ هَيْ حَوَلٌَْب هَغَ ًَُحٍ اًَُِِّ وبَىَ ػَجِذّا شَىَُسّا()3

5

ذُرِّيَّةَ مَهْ حَمَلْىَا مَعَ وًُحٍ

ٍَ جَؼَلٌْب رُسَِّّٗتَُِ ُّنُ الْجبل٘يَ

( 77الصبفبت)
6

شريعة وًح
ٍ فِ٘ ،ثبسٌبدُ ػي اسوبػ٘ل الجؼفٖ ػي أثٖ جؼفش ع لبل :وبى ششٗؼٔ
ًَح أى ٗؼجذ اهلل ثبلتَح٘ذ ٍ اإلخالص ٍ خلغ األًذاد ّٖ ٍ -الفطشٓ التٖ
فطش الٌبس ػلْ٘ب ٍ -أخز اهلل ه٘خبلِ ػلى ًَح ٍ الٌج٘٘ي -أى ٗؼجذٍا اهلل

تجبسن ٍ تؼبلى ٍ -ال ٗششوَا ثِ ش٘ئب ٍ -أهش ثبلصالٓ ٍ األهش ثبلوؼشٍف
ٍ الٌْٖ ػي الوٌىش ٍ الحالل ٍ الحشام ٍ ،لن ٗفشض ػلِ٘ أحىبم حذٍد ٍ

ال فشائط هَاسٗج -فْزُ ششٗؼتِ...
7

الميزان في تفسير القرآن ،ج ،10ص244 :

سًرة اإلسراء

ٍَ لَعٌََِ٘ب اِلىَ ثٌَىِ اِسِشَ ءِٗلَ فىِ الْىِتَبةِ لَتُفْسِذُىَّ فىِ
الْؤَسِضِ هَشَّتَ٘يْ ٍَ لَتَؼِلُيَّ ػُلًَُّا وَجِ٘شًا()4

8

سًرة اإلسراء
فَبِرَا جَبءَ ٍَػِذُ أٍُلَئُْوَب ثَؼَخٌَْب ػَلَِ٘ىُنِ ػِجَبدّا لٌََّب أٍُِلىِ ثَؤْسٍ

شَذِٗذٍ فَجَبسَُاْ خِلَلَ الذَِّٗبسِ ٍَ وبَىَ ٍَػِذّا هَّفْؼَُلًب()5
حُنَّ سَدَدًَِب لَىُنُ الْىَشََّٓ ػَلَِْ٘نِ ٍَ أَهِذَدًَِبوُن ثِؤَهََِالٍ ٍَ ثٌَِ٘يَ ٍَ
جَؼَلٌَْبوُنِ أَوْخشَ ًَفِ٘شًا()6
9

سًرة اإلسراء
اِىْ أَحِسٌَتُنِ أَحِسٌَتُنِ لِؤًَفُسِىنُ ٍَ اِىْ أَسَؤْتنُ فَلََْب فَبِرَا جَبءَ ٍَػِذُ االَْخِشَِٓ لَِ٘سَُُاْ
ٍُجََُّىُنِ ٍَ لَِ٘ذِخُلَُاْ الْوَسِجِذَ وَوَب دَخَلَُُُ أٍََّلَ هَشٍَّٓ ٍَ لُِ٘تَجشٍُِِّاْ هَب ػَلََِاْ تَتْجِ٘شًا()7

ين
سى َربُّكم أَن َيرْ َح َمكم َو إِنْ عدتم ع ْد َنا َو َج َع ْل َنا َج َه هن َم لِ ْل َكافِ ِر َ
َع َ
صيرً ا()8
َح ِ
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فساد بَىىِ إِسْرَ ءِيلَ فىِ الْأَرْضِ مَرَّتَيهْ

• ٍ أهب أصل المصٔ التٖ تتعوٌْب اٗٙبت الىشٗؤ فمذ اختلفت الشٍاٗبت
فْ٘ب اختالفب ػج٘جب ٗسلت ػٌْب التؼَٗل ٍ ،لزله تشوٌب اٗشادّب ّبٌّاب
هي أسادّب فل٘شاجغ جَاهغ الحذٗج هي الؼبهٔ ٍ الخبصٔ.
• ٍ لذ ًضل ػلى ثٌٖ اسشائ٘ل هٌز استملَا ثبلوله ٍ السئدد ًَاصل ّبهٔ
وخ٘شٓ فَق احٌت٘ي -ػلى هب ٗعجطِ تابسٗخْنٗ -وىاي أى ٌٗطجاك هاب
تعوٌتِ ّزُ اٗٙبت ػلى احٌت٘ي هٌْب لىي الزٕ َّ وبلوسالن ػٌاذّن
أى احذى ّبت٘ي الٌىبٗت٘ي اللت٘ي تش٘ش الْ٘وب اٗٙبت ّاٖ هاب جاشى
ػلْ٘ن ث٘ذ ثخت ًصش (ًجَوذ ًصش) هي هلَن ثبثل لجل الوا٘الد ثساتٔ
لشٍى تمشٗجب.
11

الميزان في تفسير القرآن ،ج ،13ص44 :

فساد بَىىِ إِسْرَ ءِيلَ فىِ الْأَرْضِ مَرَّتَيهْ

• ٍ وبى هلىب را لَٓ ٍ شَؤ هي ججبثشٓ ػْذُ ٍ ،وبى ٗحوٖ ثٌاٖ اساشائ٘ل
فؼصَُ ٍ توشدٍا ػلِ٘ فسبس الْ٘ن ثجَ٘ش ال لجل لْن ثْب ٍ حبصش ثالدّان
حن فتحْب ػٌَٓ فخشة الجالد ٍ ّذم الوسجذ األلصاى ٍ أحاشق التاَسآ ٍ
وتت األًج٘بء ٍ أثبد الٌفَس ثبلمتل الؼبم ٍ لن ٗجك هٌْن اال ششرهٔ لل٘لٔ هي
الٌسبء ٍ الزساسٕ ٍ ظؼفبء الشجبل فؤسشّن ٍ س٘شّن هؼِ الاى ثبثال فلان
ٗضالَا ٌّبن ال ٗحوْ٘ن حبم ٍ ال ٗذفغ ػٌْن دافغ طَل صهاي ح٘ابٓ ثخات
ًصش ٍ ثؼذُ صهبًب طَٗال حتى لصذ الىسشى وَسش أحاذ هلاَن الفاشس
الؼظبم ثبثل ٍ فتحِ تلطف ػلى األسشى هي ثٌٖ اساشائ٘ل ٍ أرى لْان فاٖ
الشجَع الى األسض الومذسٔ ٍ ،أػابًْن ػلاى تؼو٘اش الْ٘ىال -الوساجذ
األلصى ٍ -تجذٗذ األثٌ٘ٔ ٍ أجبص لؼضساء أحذ وٌْتْن أى ٗىتت لْن التَسآ
ٍ رله فٖ ً٘ف ٍ خوس٘ي ٍ أسثؼوبئٔ سٌٔ لجل الو٘الد.
12

الميزان في تفسير القرآن ،ج ،13ص44 :

فساد بَىىِ إِسْرَ ءِيلَ فىِ الْأَرْضِ مَرَّتَيهْ

• ٍ الزٕ ٗظْش هي تبسٗخ الَْ٘د أى الوجؼَث أٍال لتخشٗت ث٘ت الومذس
َّ ثخت ًصش ٍ ثمٖ خشاثب سجؼ٘ي سٌٔ ٍ ،الوجؼاَث حبً٘اب ّاَ ل٘صاش
الشٍم اسج٘بًَس س٘ش الْ٘ن ٍصٗشُ طَطَص فخشة الج٘ات ٍ أرل الماَم
لجل الو٘الد ثمشى تمشٗجب.
• ٍ ل٘س هي الجؼ٘ذ أى ٗىَى الحبدحتبى ّوب الوشادتبى فٖ اٗٙابت فابى
الحَادث األخشى لن تفي جوؼْن ٍ لان تازّت ثولىْان ٍ اساتماللْن
ثبلوشٓ لىي ًبصلٔ ثخت ًصش رّات ثجوا٘ؼْن ٍ سائددّن الاى صهاي
وَسش حن اجتوغ شولْن ثؼذُ ثشّٔ حن غلت ػلاْ٘ن الاشٍم ٍ أرّجات
ثمَتْن ٍ شَوتْن فلن ٗضالَا ػلى رله الى صهي ظَْس اإلسالم.
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الميزان في تفسير القرآن ،ج ،13ص44 :

فساد بَىىِ إِسْرَ ءِيلَ فىِ الْأَرْضِ مَرَّتَيهْ

• ٍ ال ٗجؼذُ اال هب تمذهت اإلشبسٓ ال٘اِ فاٖ تفسا٘ش اٗٙابت أى فْ٘اب
اشؼبسا ثؤى الوجؼَث الى ثٌٖ اسشائ٘ل فٖ الوشٓ األٍلى ٍ الخبً٘أ لاَم
ثؤػ٘بًْن ٍ أى لَلِ« :حُنَّ سَدَدًِب لَىُنُ الْىَشََّٓ ػَلَِِْ٘نِ» هشؼش ثؤى الىشٓ هي
ثٌٖ اسشائ٘ل ػلى المَم الوجؼَح٘ي ػلْ٘ن أٍال ٍ ،أى لَلِ« :فَابِرا جابءَ
ٍَػِذُ الْآخِشَِٓ لَِ٘سَُإُا ٍُجََُّىُنِ» هشؼش ثشجَع ظاو٘ش الجواغ الاى هاب
تمذم هي لَلِ« :ػِجبداً لٌَب».
• لىٌِ اشؼبس هي غ٘ش داللٔ ظبّشٓ لجَاص أى ٗىَى الوشاد وشٓ هي غ٘اش
ثٌٖ اسشائ٘ل ػلى أػذائْن ٍ ّن ٌٗتفؼَى ثْب ٍ أى ٗىَى ظو٘ش الجواغ
ػبئذا الى هب ٗذل ػلِ٘ الىالم ثسا٘بلِ هاي غ٘اش اٗجابة السا٘بق أى
ٗىَى الوجؼَحَى حبً٘ب ّن الوجؼَح٘ي أٍال).
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الميزان في تفسير القرآن ،ج ،13ص44 :

بحث ريائي

• ثحج سٍائٖ
• فٖ تفس٘ش الجشّبى ،ػي اثي ثبثَِٗ ثبسٌبدُ ػي هحوذ ثاي هسالن ػاي
أثٖ جؼفش ع لبل :اى ًَحب اًوب سوٖ ػجذا شىَسا -ألًِ وبى ٗمَل ارا
أهسى ٍ أصجح :اللْن اًٖ أشْذن أًِ هب أهسى ٍ أصجح ثٖ هي ًؼؤ-
أٍ ػبف٘ٔ فٖ دٗي أٍ دً٘ب فوٌه ٍحذن ال ششٗه له ،له الحواذ ٍ
له الشىش ثْب ػلٖ حتى تشظى ٍ ثؼذ الشظب.

15

الميزان في تفسير القرآن ،ج ،13ص43 :

بحث ريائي

• ألَل ٍ :سٍٕ ّزا الوؼٌى ثتفبٍت ٗسا٘ش ثؼاذٓ طاشق فاٖ الىابفٖ ٍ
تفس٘شٕ الموٖ ٍ ،الؼ٘بشٖ.،
• ٍ فٖ الذس الوٌخَس ،أخشد اثي هشدٍِٗ ػي أثاٖ فبطوأ أى الٌجاٖ ص
لبل :وبى ًَح ع ال ٗحول ش٘ئب صغ٘شا ٍ ال وج٘شا اال لابل :ثسان اهلل ٍ
الحوذ هلل فسوبُ اهلل ػجذا شىَسا.
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الميزان في تفسير القرآن ،ج ،13ص43 :

بحث ريائي

• ألَل ٍ :الشٍاٗبت ال تٌبفٖ هب تمذم هي تفس٘ش الشىش ثبإلخالص فواي
الوؼلَم أى دػبءُ لن ٗىي اال ػي تحممِ ثحم٘مٔ هب دػب ثِ ٍ ال ٌٗفاه
رله ػي اإلخالص فٖ الؼجَدٗٔ.
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الميزان في تفسير القرآن ،ج ،13ص43 :

بحث ريائي

• ٍ فٖ تفس٘ش الجشّبى ،ػي اثي لَلَِٗ ثبسٌبدُ ػي صبلح ثي سْل ػاي
أثٖ ػجذ اهلل ع :فٖ لَل اهلل ػض ٍ جل ٍَ« :لَعٌَِ٘ب اِلى ثٌَِٖ اِسِشائِ٘لَ فِٖ
الْىِتبةِ لَتُفْسِذُىَّ فِٖ الْؤَسِضِ هَشَّتَِ٘يِ» لبل :لتل أه٘ش الوائهٌ٘ي ٍ طؼاي
الحسي ثي ػلٖ ع «ٍَ لَتَؼِلُيَّ ػُلًَُّا وَجِ٘شاً» لبل :لتل الحسا٘ي ع «فَابِرا
جبءَ ٍَػِذُ أٍُالُّوب» لبل :ارا جبء ًصش الحس٘ي «ثَؼَخٌْب ػَلَِ٘ىُنِ ػِجبداً لٌَاب
أٍُلِٖ ثَؤْسٍ شَذِٗذٍ -فَجبسَُا خِاللَ الذِّٗبسِ» لاَم ٗجؼاخْن اهلل لجال ل٘ابم
المبئن -ال ٗذػَى ٙل هحوذ ٍتشا اال أخزٍُ «ٍَ وبىَ ٍَػِذاً هَفْؼَُلًب».
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الميزان في تفسير القرآن ،ج ،13ص43 :

بحث ريائي

• ألَل ٍ :فٖ هؼٌبّب سٍاٗبت أخشى ٍ ّٖ هسَلٔ لتطج٘ك هب ٗجشٕ فٖ
ّزُ األهٔ هي الحَادث ػلى هب جشى هٌْب فٖ ثٌٖ اساشائ٘ل تصاذٗمب
لوب تَاتش ػي الٌجٖ ص ّزُ األهٔ ستشوت هب سوجتِ ثٌَ اسشائ٘ل حازٍ
الٌؼل ثبلٌؼل ٍ المزٓ ثبلمزٓ حتى لَ دخلَا جحش ظت لذخلِ ّئالءٍ ،
ل٘ست الشٍاٗبت ٍاسدٓ فٖ تفس٘ش اٗٙبت ٍ ،هي شَاّذ رله اخاتالف
هب فْ٘ب هي التطج٘ك.
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الميزان في تفسير القرآن ،ج ،13ص43 :
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