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سوره اسراء

ؤَ فَإَغِفَئكنُ سَثُّكُن ثِبلْجٌَِ٘يَ ٍَ اتخَزَ هِيَ
الْوَلَئكَِٔ إًَِبحًب إًِكنُ لَتَقَُلَُىَ قََِالً
يَهِ٘وّب()40
3

سوره اسراء

• قَلِ تًبلى« :ؤَ فَإَغِفبكُنِ سَثُّكُنِ ثِبلْجٌَِ٘يَ ٍَ اتخَزَ هِيَ الْوَالئِكَِٔ إًِبحبً إًِكُمنِ
لَتَقَُلَُىَ قََِلًب يَهِ٘وبً» اإلغفبء اإلخمالظ قمبف فمٖ الوزومى  :تقمَف:
ؤغف٘ت فالًب ثبلطٖء إرا آحشتِ ثِ .اًتْى.
• خكبة لوي ٗقَف هٌْن :إى الوالئكٔ ثٌمب ا ؤٍ ثًؿمْن ثٌمب ا ٍ
االستفْبم لإلًكبس ٍ لًلِ ثذف الجٌب هي اإلًبث لكًَْن ًٗذٍى األًَحٔ
هي غفب الخسٔ.

4

الميزان في تفسير القرآن ،ج ،13ص104 :

سوره اسراء

• ٍ الوًٌى إرا كبى سجحبًِ سثكن ال سة غ٘شُ ٍ َّ الزٕ ٗتَلى ؤهش كل
ضٖء فْل تقَلَى إًِ آحشكن ثكشاهٔ لن ٗتكشم ثِ َّ ًفسمِ ٍ ّمَ ؤًمِ
خػكن ثبلجٌ٘ي ٍ لن ٗتخز لٌفسِ هي الَلذ إال اإلًبث ٍ ّمن الوالئكمٔ
الكشام الزٗي تضيوَى ؤًْن إًبث إًكن لتقَلَى قَال يه٘وب همي ي٘مج
استتجبيِ التجًٔ الس٘ئٔ.

5

الميزان في تفسير القرآن ،ج ،13ص104 :

سوره اسراء

ٍَ لَقَذِ غَشفٌَْب فىِ َّبرَا الْقُشْءَاىِ
لَِ٘زكشٍُاْ ٍَ هَب َٗضِٗذُُّنِ إِلب ًُفَُسّا()41
6

سوره اسراء

• قَلِ تًبلى ٍَ« :لَقَذِ غَشفٌْب فِٖ ّزَا الْقُشْآىِ لَِ٘مزكشٍُا ٍَ همب َٗضِٗمذُُّنِ إِلمب
ًُفَُساً» قبف فٖ الوفشدا  :الػشف سد الطٖء هي يبلمٔ إلمى يبلمٔ ؤٍ
إثذالِ ثغ٘شُ .قبف ٍ :التػشٗف كبلػشف إال فٖ التكخ٘ش ٍ ؤكخش هب ٗقمبف
فٖ غشف الطٖء هي يبلٔ إلى يبلٔ ٍ هي ؤهش إلمى ؤهمش ٍ تػمشٗف
الشٗبح َّ غشفْب هي يبف إلى يبف قبف تًبلى ٍَ« :غَشفٌَْب اٗٙب «ٍَ
غَشفٌْب فِِِ٘ هِيَ الََْيِ٘ذِ» ٍ هٌمِ تػمشٗف الكمالم ٍ تػمشٗف المذساّن.
اًتْى.

7

الميزان في تفسير القرآن ،ج ،13ص105 :

سوره اسراء

• ٍ قبف :الٌفش االًضيبد هي الطٖء ٍ إلى الطٖء كبلفضو إلمى الطمٖء ٍ
يي الطٖء ٗقبفً:فش يي الطٖء ًفَسا قبف تًبلى« :هب صادَُّنِ إِلب ًُفَُساً»
«ٍَ هب َٗضِٗذُُّنِ إِلب ًُفَُساً» اًتْى.

8

الميزان في تفسير القرآن ،ج ،13ص105 :

سوره اسراء

• فقَلِ ٍَ« :لَقَذِ غَشفٌْب فِٖ ّزَا الْقُشْآىِ لَِ٘زكشٍُا» هًٌبُ ثطْبدٓ السم٘ب ٍ :
ؤقسن لقذ سددًب الكالم هًْن فٖ ؤهش التَي٘ذ ٍ ًفٖ الطشٗك هي ٍرمِ
إلى ٍرِ ٍ يَلٌبُ هي لحي إلى لحي فٖ ّزا القشآى فإٍسدًبُ ثوختلف
الًجبسا ٍ ثٌ٘بُ ثإقسبم الج٘بًب ل٘تزكشٍا ٍ ٗتج٘ي لْن الحق.
• ٍ قَلِ ٍَ« :هب َٗضِٗذُُّنِ إِلب ًُفَُساً» ؤٕ هب ٗضٗذّن التػشٗف إال اًضيبرب
كلوب استؤًف رٖء ثج٘بى رذٗذ ؤٍسحْن ًفشٓ رذٗذٓ.
• ٍ فٖ ا ٔٗٙالتفب هي الخكبة إلمى الغ٘جمٔ تٌجْ٘مب يلمى ؤًْمن غ٘مش
غبلح٘ي للخكبة ٍ التكل٘ن ثًذ هب كبى يبلْن ّزا الحبف.
9

الميزان في تفسير القرآن ،ج ،13ص105 :

سوره اسراء

• قبف فٖ الوزوى  :فئى ق٘ل :إرا كبى الوًلَم ؤًْن ٗضدادٍى الٌفمَس يٌمذ
إًضاف القشآى فوب الوًٌى فٖ إًضالِ؟ ٍ هب ٍرِ الحكؤ فِ٘؟
• ق٘ل :الحكؤ فِ٘ إلضام الحزٔ ٍ قكى الوًزسٓ فٖ إنْبس المذالئل التمٖ
تحسي التكل٘ف ٍ إًِ ٗػلح يٌذ إًضالِ روبئ هب كبًَا ٗػلحَى يٌذ
يذم إًضالِ ٍ لَ لن ٌٗضف لكبى ّمؤالء المزٗي ٌٗفمشٍى يمي اإلٗومبى
ٗفسذٍى ثفسبد ؤيهن هي ّزا الٌفمَس فبلحكومٔ اقتؿمت إًضالمِ لْمزُ
الوًممبًٖ ٍ إًوممب اصدادٍا ًفممَسا يٌممذ هطممبّذٓ اٗٙممب ٍ الممذالئل
اليتقبدّن ؤًْب ضجِ ٍ ي٘ل ٍ قلٔ تفكشّن فْ٘ب .اًتْى.
10

الميزان في تفسير القرآن ،ج ،13ص105 :

سوره اسراء

• ٍ قَلِ :إًِ لَ لن ٌٗضف لكبًَا ٗفسذٍى ثفسبد ؤيهن هي الٌفَس ال ٗخلَ
هي ضٖء فئى اصدٗبد الٌفَس ٗجلغ ثْن إلى الزحمَد ٍ هًبًمذٓ الحمق ٍ
الػذ يٌِ ٍ ال فسبد ؤيهن هٌِ فٖ ثبة الذيَٓ.
• لكي ٌٗجغٖ ؤى ًٗلن ؤى الكفش ٍ الزحَد ٍ الٌفَس يي الحق ٍ الًٌبد هًِ
كوب كبًت تؿش ؤغحبثْب ٍ َٗسدّن هَسد الْمال فْمٖ تٌفمى ؤسثمبة
اإلٗوبى ٍ الشؾب ثبلحق ٍ التسل٘ن لِ إر لَ لمن ٗتحقمق لْمزُ الخػمبف
الحسٌٔ ٍ الػفب الزو٘لٔ هقبثال لن تتحقق لْب كًٌَ٘ٔ فبفْن رلك.

11

الميزان في تفسير القرآن ،ج ،13ص106 :

سوره اسراء

• فوي الَارت فٖ الحكؤ ؤى تتن الحزٔ حن تضٗذ فٖ توبهْب يتى ٗهْش
هي الطقٖ كل هب فٖ ٍسًِ همي الطمقبء ٍ ٗتخمز السمًذاء ثوختلمف
هسبيْ٘ن هي الذسرب هب ٗحبرٕ دسكب األضق٘بء ٍ قذ قمبف تًمبلى:
ك
ك ٍَ همب كمب َى يَكمب ُء َسثَم َ
ي يَكمب ِء َسثَم َ
« ُكلًّب ًُ ِو ُّذ ّؤُال ِء ٍَ َّؤُال ِء هِم ْ
هَحِهَُساً» :ا 20 :ٔٗٙهي السَسٓ.
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الميزان في تفسير القرآن ،ج ،13ص106 :

سوره اسراء
قُل لَِ كبَىَ هًََُِ ءَالٌَِْٔ كَوَب َٗقَُلَُىَ إِرًا الثِتَغََِاْ إِلىَ رِى
الًَْشْشِ سَجِ٘لًب()42

سُجِحَبًَُِ ٍَ تًََلىَ يَوَّب َٗقَُلَُىَ يُلَُِّا كَجِ٘شًا()43
13

سوره اسراء
• قَلِ تًبلى« :قُلْ لََِ كبىَ هًََُِ آلَِْمٌٔ كَومب َٗقَُلُمَىَ إِراً لَمبثِتَغََِا إِلمى رِٕ
الًَْشْشِ سَجِ٘لًب» ؤيشؼ يي هخبقجتْن فػشف الخكبة إلمى الٌجمٖ ظ
ثإهشُ ؤى ٗكلوْن فٖ ؤهش التَي٘ذ ٍ ًفٖ الطشٗك ٍ .الزٕ ٗقَلمَى ثمِ
ؤى ٌّب آلْٔ دٍى ا ٗتَلَى رْب التذث٘ش فٖ الًبلن يلى اخمتالف
هشاتجْن ٍ الَايذ هٌْن سة لوب ٗذثشُ كئلِ السوبء ٍ إلِ األسؼ ٍ إلمِ
الحشة ٍ إلِ قشٗص.
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الميزان في تفسير القرآن ،ج ،13ص106 :

سوره اسراء
• ٍ إر كبًَا ضشكبء هي رْٔ التذث٘ش لكل ٍايذ هٌْن الولك يلى يست
سثَث٘تِ ٍ الولك هي تَاثى الخلق الزٕ ٗختع ثِ سجحبًِ يتى يلمى
هًتقذّن « »1كبى الولك هوب ٗقجل فٖ ًفسِ ؤى ٗقَم ثِ غ٘شُ تًبلى ٍ
يت الولك ٍ السلكٌٔ ؾشٍسٕ لكل هَرَد كبًَا ثبلؿشٍسٓ قمبلج٘ي
ؤى ٌٗبصيَُ فٖ هلكِ ٍ ٌٗتضيَُ هي ٗمذُ يتمى ٌٗفمشد الَايمذ همٌْن
ثبلولك ٍ السلكٌٔ ٍ ٗتً٘ي ثبلًضٓ ٍ الْ٘ؤٌ تًبلى ا يي رلك.

15

الميزان في تفسير القرآن ،ج ،13ص106 :

سوره اسراء
• فولخع الحزٔ ؤًِ لَ كبى هًِ آلْٔ كوب ٗقَلَى ٍ كبى ٗوكي ؤى ٌٗبف غ٘شُ
تًبلى ض٘ئب هي هلكِ الزٕ َّ هي لَاصم راتِ الف٘بؾٔ لكمل ضمٖء ٍ يمت
الولك ٍ السلكٌٔ هغشٍص
• فٖ كل هَرَد ثبلؿشٍسٓ لكلت ؤٍلئك اٙلْٔ ؤى ٌٗبلَا هلكِ فً٘ضلمَُ يمي
يشضِ ٍ ٗضدادٍا هلكب يلى هلك لحجْن رلك ؾشٍسٓ لكي ال سج٘ل أليمذ
إلِ٘ تًبلى يي رلك.
• ( )1كوب ًقل ؤًْن كبًَا ٗقَلَى فٖ التلج٘ٔ :لج٘ك ال ضشٗك لك إال ضشٗكب
َّ لك تولكِ ٍ هب هلك ٍ الكتت الوقذسٔ الجشّوٌ٘ٔ ٍ الجَرٗٔ هولَءٓ ؤى
الولك كلِ سجحبًِ.
16

الميزان في تفسير القرآن ،ج ،13ص106 :

سوره اسراء
• فقَلِ« :إِراً لَبثِتَغََِا إِلى رِٕ الًَْشْشِ سَجِ٘لًب» ؤٕ قلجَا سج٘ال إلِ٘ ل٘غلجَُ
يلى هب لِ هي الولك ٍ التًج٘ش يٌِ تًمبلى ثمزٕ الًمشش ٍ ّمَ همي
الػفب الخبغٔ ثبلولك للذاللٔ يلى ؤى اثتغبءّن السج٘ل إلِ٘ إًوب َّ
لكًَِ را الًشش ٍ َّ اثتغبء سج٘ل إلى يشضِ ل٘ستقشٍا يلِ٘.
• ٍ هي ٌّب ٗهْش ؤى قَف ثًؿْن إى الحزٔ فٖ اٗٙمٔ ّمٖ فمٖ هًٌمى
الحزٔ التٖ فٖ قَلِ تًبلى« :لََِ كبىَ فِِْ٘وب آلٌَِْٔ إِلب اللُِ لَفَسَذَتب» ا:ٔٗٙ
األًج٘بء 22 :فٖ غ٘ش هحلِ.
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الميزان في تفسير القرآن ،ج ،13ص107 :

سوره اسراء
• ٍ رلك ؤى الحزت٘ي هختلفتبى فٖ هقذهبتْوب فبلحزٔ التٖ فٖ ا ٔٗٙالتٖ ًحي فْ٘مب
تسلك إلى ًفٖ الطشٗك هي رْٔ اثتغبء اٙلْٔ السج٘ل إلمى رٕ الًمشش ٍ قلمجْن
الغلجٔ يلِ٘ ثبًتضاو الولك هٌِ ٍ التٖ فٖ آٗٔ األًج٘بء تسلك هي رْٔ ؤى اخمتالف
اٙلْٔ فٖ رٍاتْن ٗؤدٕ إلى اختالفْن فٖ التذث٘ش ٍ رلك ٗؤدٕ إلمى فسمبد الٌهمبم
فبلحق ؤى الحزٔ التٖ ف٘وب ًحي فِ٘ غ٘ش الحزٔ التٖ فٖ آٗٔ األًج٘بء ٍ التٖ تقمشة
هي يزٔ آٗٔ األًج٘بء هب فٖ قَلِ« :إِراً لَزََّتَ كُلُّ إِلٍِ ثِوب خَلَقَ ٍَ لًََال ثًَِؿُمُْنِ يَلمى
ثًَِؽٍ» :الوؤهٌَى.91 :
• ٍ كزا هب ًقل يي ثًؽ قذهبء الوفسشٗي :ؤى الومشاد همي اثتغمبئْن سمج٘ال إلمى رٕ
الًشش قلجْن التقشة ٍ الضلفى هٌِ لًلَُ يلْ٘ن ٍ تقشٗت الحزٔ ؤًِ لمَ كمبى هًمِ
آلْٔ كوب ٗقَلَى لكلجَا التقشة هٌِ تًبلى ٍ الضلفى لذِٗ لًلوْن ثًلمَُ ٍ يهوتمِ ٍ
الزٕ كبى يبلِ ّزا الحبف ال ٗكَى إلْب فل٘سَا ثألْٔ.
18

الميزان في تفسير القرآن ،ج ،13ص107 :

سوره اسراء
• فٖ غ٘ش هحلِ لطْبدٓ الس٘ب يلى خالفِ كَغفِ تًبلى ثزٕ الًشش ٍ
قَلِ ثًذ:
• «سُجِحبًَُِ ٍَ تًَبلى يَوَّب َٗقَُلَُىَ» إلخ فئًِ نبّش فٖ ؤى لوب قذسٍُ همي
حجَ اٙلْٔ الوستلضم الثتغمبئْن سمج٘ال إلمى ا هحمزٍسا يه٘ومب ال
تحتولِ سبئ الًهؤ ٍ الكجشٗبء هخل كَى هلكمِ فمٖ هًمشؼ اثتغمبء
سج٘ل إلِ٘ ٍ تْبرن غ٘شُ يلِ٘ ٍ كًَِ ال ٗإثى ثحست قجًِ ؤى ٗجتمض ٍ
ٌٗتقل إلى هي دًٍِ.
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الميزان في تفسير القرآن ،ج ،13ص107 :

سوره اسراء
• قَلِ تًبلى« :سُجِحبًَُِ ٍَ تًَبلى يَوَّب َٗقَُلَُىَ يُلَُِّا كَجِ٘شاً» التًبلٖ َّ الًلَ
الجبلغ ٍ لْزا ٍغف الوفًَف الوكلمق ؤيٌمٖ «يُلُمَِّا» ثقَلمِ« :كَجِ٘مشاً»
فبلكالم فٖ هًٌى تًبلى تًبل٘ب:
• ٍ ا ٔٗٙتٌضِٗ لِ تًبلى يوب ٗقَلًَِ هي حجَ اٙلْمٔ ٍ كمَى هلكمِ ٍ
سثَث٘تِ هوب ٗوكي ؤى ٌٗبلِ غ٘شُ.
•
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الميزان في تفسير القرآن ،ج ،13ص108 :

سوره اسراء

تُسَجَحُ لَُِ السَّوَبٍَا ُ السَّجِىُ ٍَ الْإَسِؼُ ٍَ هَي
فِِْ٘ي ٍَ إِى هَي ضىَءٍ إِلب ُٗسَجَحُ ثحَِوِذُِِ ٍَ لَبكِي

لب تَفْقََُْىَ تَسِجِ٘حَُْنِ إًُِِ كبَىَ يَلِ٘وّب غَفَُسّا()44
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•
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قَلِ تًبلى« :تُسَجَحُ لَُِ السَّوبٍا ُ السَّجِىُ ٍَ الْإَسِؼُ ٍَ هَيْ فِِْ٘ي ٍَ إِىْ هِيْ ضَِٖءٍ إِلب ُٗسَجَحُ ثِحَوِذُِِ ٍَ لكِيْ ال تَفْقََُْىَ تَسِجِ٘حَُْنِ» إلخ ا ٍ ٔٗٙهب قجلْب ٍ إى كبًت ٍاقًٔ هَقى التًه٘ن كقَلِ ٍَ« :قبلَُا اتخَزَ اللُِ ٍَلَذاً سُجِحبًَُِ» لكٌْب تف٘ذ ثَرِ فٖ الحزٔ الوتقذهٔ فئًْب ثوٌضلٔ الوقذهمٔ الوتوومٔ
لقَلِ« :لََِ كبىَ هًََُِ آلٌَِْٔ كَوب َٗقَُلَُىَ» إلخ فئى الحزٔ ثبلحق٘قٔ ق٘بس استخٌبئٖ ٍ الزٕ ثوٌضلٔ االستخٌبء َّ هب فٖ ا ٔٗٙهي تسج٘ح األض٘بء لِ سجحبًِ كإًِ ق٘ل :لَ كبى هًِ آلْٔ لكبى هلكِ فٖ هًشؼ الوٌبصئ ٍ الوْبرؤ لكي الولك هي السوبٍا ٍ األسؼ ٍ هي فْ٘ي ٌٗضّمِ يمي
رلك ٍ ٗطْذ ؤى ال ضشٗك لِ فٖ الولك فئًْب لن تجتذا إال هٌِ ٍ ال تٌتْٖ إال إلِ٘ ٍ ال تقَم إال ثِ ٍ ال تخؿى سزذا إال لِ فال ٗتلجس ثبلولك ٍ ال ٗػلح لِ إال َّ فال سة غ٘شُ.
ٍ هي الووكي ؤى تكَى اٗٙتبى ؤيٌٖ قَلِ« :سُجِحبًَُِ ٍَ تًَبلى يَوَّب َٗقَُلَُىَ يُلَُِّا كَجِ٘شاً .تُسَجَحُ لَُِ السَّوبٍا ُ» إلخ روً٘ب فٖ هًٌى االستخٌبء ٍ التقذٗش لَ كبى هًِ آلْٔ لكلجَا هغبلجتِ ٍ يضلِ هي هلكِ لكٌِ سجحبًِ ٌٗضُ راتِ يي رلك ثزاتِ الف٘بؾٔ التٖ ٗقَم ثِ كل ضٖء ٍ تلضهِ الشثَث٘مٔ
هي غ٘ش ؤى ٗفبسقِ ؤٍ ٌٗتقل إلى غ٘شُ ٍ كزلك هلكِ ٍ َّ يبلن السوبٍا ٍ األسؼ ٍ هي فْ٘ي ٌٗضٌِّ سجحبًِ ثزٍاتْب الوسجحٔ لِ ي٘ج إًْب قبئؤ الزا ثِ لَ اًقكًت ؤٍ يزجت يٌِ قشفٔ ي٘ي فٌت ٍ اًًذهت فل٘س هًِ آلْٔ ٍ ال ؤى هلكِ ٍ سثَث٘تِ هوب ٗوكمي ؤى ٗجتغ٘مِ غ٘مشُ
فتإهل فِ٘.
ٍ ك٘ف كبى فقَلِ« :تُسَجَحُ لَُِ السَّوبٍا ُ السَّجِىُ ٍَ الْإَسِؼُ ٍَ هَيْ فِِْ٘ي» ٗخجت ألرضاء الًبلن الوطَْد التسج٘ح ٍ ؤًْب تسجح ا ٍ تٌضِّ يوب ٗقَلَى هي الطشٗك ٍ ٌٗسجَى إلِ٘.
ٍ التسج٘ح تٌضِٗ قَلٖ كالهٖ ٍ يق٘قٔ الكالم الكطف يوب فٖ الؿو٘ش ثٌَو هي اإلضبسٓ إلِ٘ ٍ الذاللٔ يلِ٘ غ٘ش ؤى اإلًسبى لوب لن ٗزذ إلمى إسادٓ كمل همب ٗشٗمذ اإلضمبسٓ إل٘مِ همي قشٗمق التكمَٗي قشٗقمب التزمإ إلمى اسمتًوبف األلفمبل ٍ ّمٖ األغمَا الوَؾمَئ للوًمبًٖ
الو٘ضاى فٖ تفس٘ش القشآى د 13ظ109 :
ٍ دف ثْب يلى هب فٖ ؾو٘شُ ٍ رش يلى رلك سٌٔ التفْ٘ن ٍ التفْن ٍ سثوب استًبى يلى ثًؽ هقبغذُ ثبإلضبسٓ ث٘ذُ ؤٍ سؤسِ ؤٍ غ٘شّوب ٍ سثوب استًبى يلى رلك ثكتبثٔ ؤٍ ًػت يالهٔ.
ٍ ثبلزولٔ فبلزٕ ٗكطف ثِ يي هًٌى هقػَد قَف ٍ كالم ٍ ق٘بم الطٖء ثْزا الكطف قَف هٌِ ٍ تكل٘ن ٍ إى لن ٗكي ثػَ هقشٍو ٍ لفم هَؾَو ٍ هي الذل٘ل يلِ٘ هب ٌٗسجِ القشآى إلِ٘ تًبلى هي الكالم ٍ القَف ٍ األهش ٍ الَيٖ ٍ ًحَ رلك هوب فِ٘ هًٌى الكطف يي الوقبغمذ ٍ
ل٘س هي قج٘ل القَف ٍ الكالم الوًَْد يٌذًب هًطش الوتلسٌ٘ي ثبللغب ٍ قذ سوبُ ا سجحبًِ قَال ٍ كالهب.
ٍ يٌذ ّزُ الوَرَدا الوطَْدٓ هي السوبء ٍ األسؼ ٍ هي فْ٘وب هب ٗكطف كطفب غشٗحب يي ٍيذاً٘ٔ سثْب فٖ سثَث٘تِ ٍ ٌٗضِّ تًبلى يي كل ًقع ٍ ض٘ي فْٖ تسجح ا سجحبًِ.
ٍ رلك ؤًْب ل٘ست لْب فٖ ؤًفسْب إال هحؽ الحبرٔ ٍ غشف الفبقٔ إلِ٘ فٖ راتْب ٍ غفبتْب ٍ ؤيَالْب ٍ .الحبرٔ ؤقَى كبضف يوب إلِ٘ الحبرٔ ال ٗستقل الوحتبد دًٍِ ٍ ال ٌٗفك يٌِ فكل هي ّزُ الوَرَدا ٗكطف ثحبرتِ فٖ ٍرَدُ ٍ ًقػِ فٖ راتِ يي هَرذُ الغٌٖ فٖ ٍرَدُ
التبم الكبهل فٖ راتِ ٍ ثبستجبقِ ثسبئش الوَرَدا التٖ ٗستً٘ي ثْب يلى تكو٘ل ٍرَدُ ٍ سفى ًقبئػِ فٖ راتِ ؤى هَرذُ َّ سثِ الوتػشف فٖ كل ضٖء الوذثش ألهشُ.
حن الٌهبم الًبم الزبسٕ فٖ األض٘بء الزبهى لطتبتْب الشاثف ثٌْ٘ب ٗكطف يي ٍيذٓ هَرذّب ٍ ؤًِ الزٕ إلِ٘ ثَيذتِ ٗشرى األض٘بء ٍ ثِ ثَيذتِ تشتفى الحَائذ ٍ الٌقبئع فال ٗخلَ هي دًٍِ هي الحبرٔ ٍ ال ٗتًشى هب سَاُ هي الٌق٘ػٔ ٍ َّ الشة ال سة غ٘شُ ٍ الغٌٖ الزٕ ال فقش يٌذُ
ٍ الكوبف الزٕ ال ًقع فِ٘.
فكل ٍايذ هي ّزُ الوَرَدا ٗكطف ثحبرتِ ٍ ًقػِ يي تٌضُ سثِ يي الحبرٔ ٍ ثشاءتِ هي الٌقع يتى ؤى الزبّل الوخجت لشثِ ضشكبء هي دًٍِ ؤٍ الٌبست إلِ٘ ض٘ئب هي الٌقع ٍ الط٘ي تًبلى ٍ تقذس ٗخجت ثزلك تٌضِّ هي الطشٗك ٍ ٌٗست ثزلك إلِ٘ الجشاءٓ همي المٌقع فمئى
الو٘ضاى فٖ تفس٘ش القشآى د 13ظ110 :
الوًٌى الزٕ تػَس فٖ ؾو٘ش ّزا اإلًسبى ٍ اللفم الزٕ ٗلفهِ لسبًِ ٍ رو٘ى هب استخذهِ فٖ تإدٗٔ ّزا الوقػَد كل رلك ؤهَس هَرَدٓ تكطف ثحبرتْب الَرَدٗٔ
يي سة ٍايذ ال ضشٗك لِ ٍ ال ًقع فِ٘.
فوخل ّزا اإلًسبى الزبيذ فٖ كَى رحَدُ ايتشافب هخل هب لَ اديى إًسبى ؤى ال إًسبى هتكلوب فٖ الذً٘ب ٍ ضْذ يلى رلك قَال فئى ضْبدتِ ؤقَ ى يزٔ يلى خالف هب اديبُ ٍ ضْذ يلِ٘ ٍ كلوب تكشس الطْبدٓ يلى ّزا الٌوف ٍ كخش الطَْد تإكذ الحزٔ هي قشٗق الطْبدٓ يلمى
خالفْب.
فئى قلت :هزشد الكطف يي التٌضُ ال ٗسوى تسج٘حب يتى ٗقبسى القػذ ٍ القػذ هوب ٗتَقف يلى الح٘بٓ ٍ ؤغلت ّزُ الوَرَدا يبدهٔ للح٘بٓ كبألسؼ ٍ السوبء ٍ ؤًَاو الزوبدا فال هخلع هي يول التسج٘ح يلى الوزبص فتسج٘حْب داللتْب ثحست ٍرَدّب يلى تٌضُ سثْب.
قلت :كالهِ تًبلى هطًش ثإى الًلن سبس فٖ الوَرَدا هى سشٗبى الخلقٔ فلكل هٌْب يم هي الًلن يلى هقذاس يهِ هي الَرَد ٍ ل٘س الصم رلك ؤى ٗتسبٍى الزو٘ى هي ي٘ج الًلن ؤٍ ٗتحذ هي ي٘ج رٌسِ ٍ ًَيِ ؤٍ ٗكَى يٌذ كل هب يٌذ اإلًسبى هي رلك ؤٍ ؤى ٗفقِ اإلًسبى ثوب
يٌذّب هي الًلن قبف تًبلى يكبٗٔ يي ؤيؿبء اإلًسبى« :قبلَُا ؤًَْكَقٌََب اللُِ الزِٕ ؤًَْكَقَ كُل ضَِٖءٍ» :ين السزذٓ ٍ 21 :قبف «فَقبفَ لَْب ٍَ لِلْإَسِؼِ ائْتِ٘ب قََِيبً ؤٍَِ كَشّْبً قبلَتب ؤَتٌَِ٘ب قبئًِِ٘يَ» :ين السزذٓ ٍ 11 :اٗٙب فٖ ّزا الوًٌى كخ٘شٓ ٍ سَ٘اف٘ك كالم هستقل فٖ رلك إى ضبء ا تًبلى.
ٍ إرا كبى كزلك فوب هي هَرَد هخلَ إال ٍ َّ ٗطًش ثٌفسِ ثًؽ الطًَس ٍ َّ ٗشٗذ ثَرَدُ إنْبس ًفسِ الوحتبرٔ الٌبقػٔ التٖ ٗح٘ف ثْب غٌى سثِ ٍ كوبلِ ال سة غ٘شُ فَْ ٗسجح سثِ ٍ ٌٗضِّ يي الطشٗك ٍ يي كل ًقع ٌٗست إلِ٘.
ٍ ثزلك ٗهْش ؤى ال ٍرِ لحول التسج٘ح فٖ ا ٔٗٙيلى هكلق الذاللٔ هزبصا فبلوزبص ال ٗػبس إلِ٘ إال هى اهتٌبو الحول يلى الحق٘قٔ ٍ ًه٘شُ قَف ثًؿْن :إى تسج٘ح ثًؽ ّزُ الوَرَدا قبلٖ يق٘قٖ كتسج٘ح الوالئكٔ ٍ الوؤهٌ٘ي هي اإلًسبى ٍ تسج٘ح ثًؿْب يبلٖ هزبصٕ كذاللمٔ
الزوبدا ثَرَدّب يلِ٘ تًبلى ٍ لفم التسج٘ح هستًول فٖ ا ٔٗٙيلى سج٘ل يوَم الوزبص ٍ قذ يشفت ؾًفِ آًفب.
الو٘ضاى فٖ تفس٘ش القشآى د 13ظ111 :
ٍ الحق ؤى التسج٘ح فٖ الزو٘ى يق٘قٖ قبلٖ غ٘ش ؤى كًَِ قبل٘ب ال ٗستلضم ؤى ٗكَى
ثإلفبل هَؾَئ ٍ ؤغَا هقشٍئ كوب تقذهت اإلضبسٓ إلِ٘ ٍ قذ تقذم فٖ آخش الزضء الخبًٖ هي الكتبة كالم فٖ الكالم ًبفى فٖ الوقبم.
فقَلِ تًبلى« :تُسَجَحُ لَُِ السَّوبٍا ُ السَّجِىُ ٍَ الْإَسِؼُ ٍَ هَيْ فِِْ٘ي» ٗخجت لْب تسج٘حب يق٘ق٘ب ٍ َّ تكلوْب ثَرَدّب ٍ هب لِ هي االستجبـ ثسبئش الوَرَدا الكبئٌٔ ٍ ث٘بًْب تٌضُ سثْب يوب ٌٗست إلِ٘ الوطشكَى هي الطشكبء ٍ رْب الٌقع.
ٍ قَلِ ٍَ« :إِىْ هِيْ ضَِٖءٍ إِلب ُٗسَجَحُ ثِحَوِذُِِ» تًو٘ن التسج٘ح لكل ضٖء ٍ قذ كبًت الزولٔ السبثقٔ يذ السوبٍا السجى ٍ األسؼ ٍ هي فْ٘ي ٍ تضٗذ يلْ٘ب ثزكش الحوذ هى التسج٘ح فتف٘ذ ؤى كل ضٖء كوب ٗسجحِ تًبلى كزلك ٗحوذُ ثبلخٌبء يلِ٘ ثزو٘ل غفبتِ ٍ ؤفًبلِ.
ٍ رلك ؤًِ كوب ؤى يٌذ كل هي ّزُ األض٘بء ض٘ئب هي الحبرٔ ٍ الٌقع يبئذا إلى ًفسِ كزلك يٌذُ هي رو٘ل غًٌِ ٍ ًًوتِ تًبلى ضٖء سارى إلِ٘ تًبلى هََّة هي لذًِ ٍ كوب ؤى إنْبس ّزُ األض٘بء لٌفسْب فٖ الَرَد إنْبس لحبرتْب ٍ ًقػْب ٍ كطف يي تٌضُ سثْب يي الحبرمٔ ٍ
الٌقع ٍ َّ تسج٘حْب كزلك إثشاصّب لٌفسْب إثشاص لوب يٌذّب هي رو٘ل فًل سثْب الزٕ ٍساءُ رو٘ل غفبتِ تًبلى فَْ يوذّب فل٘س الحوذ إال الخٌبء يلى الزو٘ل االخت٘بسٕ فْٖ تحوذ سثْب كوب تسجحِ ٍ َّ قَلِ ٍَ« :إِىْ هِيْ ضَِٖءٍ إِلب ُٗسَجَحُ ثِحَوِذُِِ».
ٍ ثلفم آخش إرا لَيم األض٘بء هي رْٔ كطفْب يوب يٌذ سثْب ثئثشاصّب هب يٌذّب هي الحبرٔ ٍ الٌقع هى هب لْب هي الطًَس ثزلك كبى رلك تسج٘حب هٌْب ٍ إرا لَيهت هي رْٔ كطفْب هب لشثْب ثئنْبسّب هب يٌذّب هي ًًؤ الَرَد ٍ سبئش رْب الكوبف فَْ يوذ هٌْب لشثْب ٍ إرا لَيم
كطفْب هب يٌذ ا سجحبًِ هي غفٔ روبف ؤٍ رالف هى قكى الٌهش يي يلوْب ٍ ضًَسّب ثوب تكطف يٌِ كبى رلك داللٔ هٌْب يلِ٘ تًبلى ٍ ّٖ آٗبتِ.
ٍ ّزا ًًن الطبّذ يلى ؤى الوشاد ثبلتسج٘ح فٖ ا ٔٗٙل٘س هزشد داللتْب يلِ٘ تًبلى ثٌفٖ الطشٗك ٍ رْب الٌقع فئى الخكبة فٖ قَلِ ٍَ« :لكِيْ ال تَفْقََُْىَ تَسِجِ٘حَُْنِ» إهمب للوطمشك٘ي ٍ إهمب للٌمبس ؤيمن همي الومؤهي ٍ الوطمش ٍ ّمن يلمى ؤٕ يمبف ٗفقْمَى داللمٔ األضم٘بء
الو٘ضاى فٖ تفس٘ش القشآى د 13ظ112 :
يلى غبًًْب هى ؤى ا ٔٗٙتٌفٖ يٌْن الفقِ.
ٍ ال ٗػغٖ إلى قَف هي قبف :إى الخكبة للوطشك٘ي ٍ ّن لًذم تذثشّن فْ٘ب ٍ قلٔ اًتفبيْن ثْب كبى فْوْن ثوٌضلٔ الًذم ٍ ال إلى ديَى هي ٗذيٖ ؤًْن لًذم فْوْن ثًؽ الوشاد هي التسج٘ح رًلَا هوي ال ٗفقِ الزو٘ى تغل٘جب.
ٍ رلك ألى تٌضٗل الفْن هٌضلٔ الًذم ؤٍ رًل الجًؽ كبلزو٘ى ال ٗالئن هقبم االيتزبد ٍ َّ سجحبًِ ٗخبقجْن فٖ سبثق ا ٔٗٙثبلحزٔ يلى التٌضِٗ يلى ؤى ّزا الٌَو هي الوسبهحٔ ثبلتغل٘ت ٍ ًحَُ ال ٗحتولِ كالهِ تًبلى.

سوره اسراء

ٍَ إِرَا قَشَؤْ َ الْقُشْءَاىَ رًََلٌَْب ثٌََِ٘كَ ٍَ
ثَ٘يْ الزِٗيَ لَب ُٗؤْهٌَُِىَ ثِبالَْخِشَِٓ يِزَبثّب
هَّسِتَُسّا()45
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سوره اسراء

ًحَّْيُ ؤَيِلَنُ ثِوَب َٗسِتَوًَُِىَ ثِِِ إِرْ َٗسِتَوًَُِىَ
إِلَِ٘كَ ٍَ إِرْ ُّنِ ًزَََْى إِرْ َٗقَُفُ الهلِوَُىَ
إِى تَتجًَُِىَ إِلب سَرُلًب هَّسِحَُسّا()47
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