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سورةُ المعَارج
بيان•
ما أعد فيه الذي يعطيه سياق السورة أنها تصف يوم القيامة ب•

ؤال سائل تبتدئ السورة فتذكر س. من أليم العذاب للكافرين
يس لعه سأل عذابا من اهلل للكافرين فتشير إلى أنه واقع  لع

وم الذي يق  داف  قريب غير بعيد كما يحسبونه ثم تصف الي
ن العذين فيه و العذاب الذي أعد لهم فيه و تستثني المعؤمني

.قاموا بوظائف االعتقاد الحق و العمل الصالح

5: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج
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غيععر أن هذذ ا السذذياب  سذذق  سذذياب السذذور الم يذذ  و •

قٌّ وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَع»:المنقول عن بعضهم أن قوله
مدني « مَعْلُومٌ

﴾24﴿وَ الَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ •

5: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج
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ظععاهر  الاكععاة و قععد  ععرع  و االعتبععار يؤيععد   ن •

تب  كون ، و كون هذ  اآلية مدنية يستبالمدينة بعد الهجرة
بع  اآليات الحافة بها الواقعة تح  االسعتثنا  و هعي أر

اتٍ جَنَّعفِعي-إلى قولعه-إِلَّا الْمُصَلِّينَ: قوله)عشرة آية 
اام مدنية لما في سياقها من االتحعاد و اسعتل( مُكْرَمُونَ

.البعض للبعض

5: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج
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﴾22﴿إِالَّ الْمُصَلِّينَ •

﴾23﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَالَتِهِمْ دَائِمُونَ •

﴾24﴿وَ الَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ •

﴾25﴿لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ •

﴾26﴿وَ الَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ •

﴾27﴿وَ الَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ •

﴾28﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ •
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﴾29﴿الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ وَ •

﴾30﴿إِالَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَ ْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ •

﴾31﴿ئِكَ هُمُ العَادُونَ ٰ  لِكَ فَأُولٰ  فَمَنِ ابْتَغَى وَرَا َ ذ•

﴾32﴿وَ الَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رَاعُونَ •

﴾33﴿وَ الَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ •

﴾34﴿وَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَالَتِهِمْ يُحَافِظُونَ •

﴾35﴿ئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ ٰ  أُول•

سورةُ المعَارج



8

سورةُ المعَارج

و مدنيععة هععذ  اآليععات الواقعععة تحعع  •
نه و هعو االستثنا  تستدعي ما استثني  م

انَ إِنَّ الْإِنْس: قوله)على ا قل ثالث آيات 
(.مَنُوعاً-إلى قوله-خُلِقَ هَلُوعاً

6: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج
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﴾19﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً 

﴾20﴿إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَاُوعاً 

﴾21﴿وَ إِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً 
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ما قبله متفرع على« فَما لِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ»: على أن قوله•

تفرعا ظاهرا و هو ما بعد  إلى آخر السورة ذو سعياق واحعد فتكعون
.هذ  اآليات أيضا مدنية

6: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج
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﴾36﴿لِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ فَمَا •

﴾37﴿عَنِ الْيَمِينِ وَ عَنِ الشِّمَالِ عِاِينَ •

﴾38﴿أَ يَطْمَ ُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ •

﴾39﴿كَالَّ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ •
 570: ، الصفحة29، الجا  المعارج•
﴾40﴿فَالَ أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَ الْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ •

﴾41﴿عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْراً مِنْهُمْ وَ مَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ •

﴾42﴿فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَ يَلْعَبُوا حَتَّى يُالَقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ •

﴾43﴿يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعاً كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ •

﴾44﴿لِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ٰ  خَا ِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذ•
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و من جهة أخرى مضعامين هعذا الفصعل معن اآليعات •

ن تناسب حال المنافقين الحعافين حعول النبعي   عع
ال اليمين و عن الشمال عاين و هم الرادون لبعض ما أن

«أَ يَطْمَ ُ كُلُّ امْرِئٍ مِعنْهُمْ»: اهلل من الحكم و خاصة قوله
إلعخ علعى معا « أَنْ نُبَدِّلَ خَيْراً مِنْهُمْعَلى»: إلخ، و قوله

، وموطن ظهور ه ا النفاب المد نذ    م ذ  ، و سيجي
ظير ذلعك ال ضير في التعبير عن هؤال  بالذين كفروا فن

.موجود في سورة التوبة و غيرها
6: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج
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هُوَ اللَّهُمَّ إِنْ كانَ هذا»: على أنهم رووا أن السورة نال  في قول القائل•

: «يمٍالْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّما ِ أَوِ ائْتِنا بِعَذابٍ أَلِ
ها سعياق و قد تقدم في تفسير اآلية أن سياقها و التي بعد32: ا نفال

. مدني ال مكي
لكن المروي عن الصادق ع أن المراد بالحق المعلوم فعي اآليعة حعق•

.يسميه صاحب المال في ماله غير الاكاة المفروضة
ى أن علع  عقرة بما نسب إلى اتفاب المفسر ن أن السذورة م يذ  و •

الخالف ظاهر و كذا ما نسب إلى ابن عباس أنهعا نالع  بععد سعورة
.الحاقة

6: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج


