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سورةُ الفرقان

حْ  ِ الره ِحيمِ بِْسِم َّللاه َمِن الره



4

الفرقانسورةُ 

َعلَى َل اْلفُْرقَانَ تَبَاَرَك الهِذي نَزه 
﴾1يراً ﴿َعَالَِميَن نَذِ َعْبِدِه ِليَُكوَن ِللْ 



5

الفرقانسورةُ 

َماَواِت َو الهِذي لَهُ ُمْلُك السه 
لَْم يَُكْن ِخْذ َولَداً وَ اْْلَْرِض َو لَْم يَته 

له ْلِك َو َخلََق كُ لَهُ َشِريٌك فِي اْلمُ 
﴾2ْقِديراً ﴿َشيْ ٍء فَقَدهَرهُ تَ 



6

الفرقانسورةُ 

قُوَن ِلَهةً الَ يَْخلُ َو اتهَخذُوا ِمْن ُدونِِه آ
وَن وَن َو الَ يَْمِلكُ َشْيئاً َو ُهْم يُْخلَقُ 

الَ نَْفَعاً َو الَ ِْلَْنفُِسِهْم َضّراً وَ 
وراً َحيَاةً َو الَ نُشُ يَْمِلُكوَن َمْوتاً َو الَ 
﴿3﴾



7

الفرقانسورةُ 

 إِْفٌك وا إِْن َهَذا إِاله َو قَاَل الهِذيَن َكفَرُ 
ُروَن لَْيِه قَْوٌم آخَ اْفتََراهُ َو أََعانَهُ عَ 

﴾4ُزوراً ﴿فَقَْد َجاُءوا ُظْلماً وَ 



8

الفرقانسورةُ 

ِليَن اكْ َو قَالُوا أََساِطيُر اْْلَ  تَتَبََها وه
ِصيالً ِه بُْكَرةً َو أَ فَِهَي تُْملَى َعلَيْ 
﴿5﴾



9

الفرقانسورةُ 

ره قُْل أَْنَزلَهُ الهِذي  فِي يََْعلَُم الّسِ
ِض إِنههُ َكانَ السهَماَواِت َو اْْلَرْ 

﴾6َغفُوراً َرِحيماً ﴿



10

الفرقانسورةُ 

ُسوِل يَأْ  ِشي فِي ُكُل الطهَعَاَم َو يَمْ َو قَالُوا َما ِلٰهَذا الره
َعَهُ نَِذيراً ِه َملٌَك فَيَُكوَن مَ اْْلَْسَواِق لَْو الَ أُْنِزَل إِلَيْ 
﴿7﴾

ْ أَْو يُْلقَى إِلَْيِه َكْنٌز أَْو تَ  ُكُل ِمْنَها َو ُكوُن لَهُ َجنهةٌ يَأ
هبَِعُ  ﴾8وراً ﴿وَن إِاله َرُجالً َمْسحُ قَاَل الظهاِلُموَن إِْن تَت



11

الفرقانسورةُ 

ثَاَل وا لََك اْْلَمْ اْنُظْر َكْيَف َضَربُ 
يالً تَِطيَعُوَن َسبِ فََضلُّوا فاَلَ يَسْ 
﴿9﴾



12

الفرقانسورةُ 

َك َشاَء َجَعََل لَ تَبَاَرَك الهِذي إِنْ 
ِمْن اٍت تَْجِريَخْيراً ِمْن ٰذِلَك َجنه 

 يَْجَعَْل لَكَ تَْحتَِها اْْلَْنَهاُر وَ 
﴾10قُُصوراً ﴿



13

الفرقانسورةُ 

ا ِلَمْن اَعِة َو أَْعتَْدنَ بَْل َكذهبُوا بِالسه 
﴾11َِعيراً ﴿َكذهَب بِالسهاَعِة سَ 

َعُوا اٍن بََِعيٍد َسمِ إَِذا َرأَتُْهْم ِمْن َمكَ 
﴾12يراً ﴿لََها تَغَيُّظاً َو َزفِ 



14

الفرقانسورةُ 

ً َو إَِذا أُْلقُوا ِمْنَها مَ  َكاناً َضيِّقا
نِيَن َدَعْوا هُ  ﴾13﴿نَاِلَك ثُبُوراً ُمقَره

َو بُوراً َواِحداً الَ تَْدُعوا اْليَْوَم ثُ 
﴾14اً ﴿اْدُعوا ثُبُوراً َكثِير



15

الفرقانسورةُ 

ْلِد ْم َجنهةُ اْلخُ قُْل أَ ٰذِلَك َخْيٌر أَ 
ُهْم قُوَن َكانَْت لَ الهتِي ُوِعَد اْلُمته 

﴾15َجَزاًء َو َمِصيراً ﴿



16

الفرقانسورةُ 

َكاَن وَن َخاِلِدينَ لَُهْم فِيَها َما يََشاءُ 
﴾16ْسئُوالً ﴿َعلَى َربَِّك َوْعداً مَ 



17

الفرقانسورةُ 

 فَيَقُوُل بُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاهِ َو يَْوَم يَْحُشُرُهْم َو َما يََعْ 
ا السهبِيَل ٰهُؤالَِء أَْم ُهْم َضلُّوأَ أَْنتُْم أَْضلَْلتُْم ِعبَاِدي

﴿17﴾

ذَ ِمْن ِغي لَنَا أَْن نَتهخِ قَالُوا ُسْبَحانََك َما َكاَن يَْنبَ 
ْم َحتهى تهَْعتَُهْم َو آبَاَءهُ ُدونَِك ِمْن أَْوِليَاَء َو ٰلِكْن مَ 

ْكَر َو َكانُوا قَْوماً بُ  ﴾18وراً ﴿نَُسوا الذِّ



18

الفرقانسورةُ 

ا َما تَقُولُوَن فَمَ فَقَْد َكذهبُوُكْم بِ 
 َو اً َو الَ نَْصراً تَْستَِطيَعُوَن َصْرف
بِيراً ِذْقهُ َعَذاباً كَ َمْن يَْظِلْم ِمْنُكْم نُ 

﴿19﴾



19

الفرقانسورةُ 

ِليَن َك ِمَن اْلُمْرسَ َو َما أَْرَسْلنَا قَْبلَ 
ْمُشوَن لُوَن الطهَعَاَم َو يَ إِاله إِنهُهْم لَيَأْكُ 

ْم ْلنَا بََْعَضكُ فِي اْْلَْسَواِق َو َجَعَ 
اَن ْصبُِروَن َو كَ ِلبََْعٍض فِتْنَةً أَ تَ 

﴾20َربَُّك بَِصيراً ﴿



20

الفرقانسورةُ 

 َعلَْينَا قَاَءنَا لَْو الَ أُْنِزلَ َو قَاَل الهِذيَن الَ يَْرُجوَن لِ 
ي أَْنفُِسِهْم َو قَِد اْستَْكبَُروا فِ اْلَمالَئَِكةُ أَْو نََرى َربهنَا لَ 

﴾21َعتَْوا ُعتُّواً َكبِيراً ﴿

ُمْجِرِميَن َو ْشَرى يَْوَمئٍِذ ِللْ يَْوَم يََرْوَن اْلَمالَئَِكةَ الَ بُ 
﴾22يَقُولُوَن ِحْجراً َمْحُجوراً ﴿



21

الفرقانسورةُ 

ٍل ِملُوا ِمْن َعمَ َو قَِدْمنَا إِلَى َما عَ 
﴾23ْنثُوراً ﴿فََجَعَْلنَاهُ َهبَاًء مَ 



22

الفرقانسورةُ 

ٌر ْوَمئٍِذ َخيْ أَْصَحاُب اْلَجنهِة يَ 
﴾24ُن َمِقيالً ﴿ُمْستَقَّراً َو أَْحسَ 



23

الفرقانسورةُ 

َماِم َو سهَماُء بِاْلغَ َو يَْوَم تََشقهُق ال
َل اْلَمالَئَِكةُ  ﴾25تَْنِزيالً ﴿نُّزِ



24

الفرقانسورةُ 

حْ اْلُمْلُك يَْوَمئٍِذ الْ  ٰمِن َو َحقُّ ِللره
يراً افِِريَن َعسِ َكاَن يَْوماً َعلَى اْلكَ 

﴿26﴾



25

الفرقانسورةُ 

تَنِي اتهَخْذُت َدْيِه يَقُوُل يَا لَيْ َو يَْوَم يََعَضُّ الظهاِلُم َعلَى يَ 
ُسوِل َسبِيالً ﴿ ﴾27َمَع الره

﴾28ْذ فاُلَناً َخِليالً ﴿يَا َوْيلَتَا لَْيتَنِي لَْم أَتهخِ 

ْكِر بَ   الشهْيَطاُن َْعَد إِْذ َجاَءنِي َو َكانَ لَقَْد أََضلهنِي َعِن الذِّ
ْنَساِن َخذُوالً ﴿ ﴾29ِلْْلِ



26

الفرقانسورةُ 

ُسوُل يَا ْوِمي َرّبِ إِنه قَ َو قَاَل الره
َن َمْهُجوراً اتهَخذُوا ٰهَذا اْلقُْرآ

﴿30﴾



27

الفرقانسورةُ 

 َعُدّواً ُكّلِ نَبِّيٍ َو َكٰذِلَك َجَعَْلنَا لِ 
َك فَى بَِربِّ ِمَن اْلُمْجِرِميَن َو كَ 

﴾31َهاِدياً َو نَِصيراً ﴿



28

الفرقانسورةُ 

َل ُروا لَْو الَ نُزِّ َو قَاَل الهِذيَن َكفَ 
ٰذِلَك لَةً َواِحَدةً كَ َعلَْيِه اْلقُْرآُن ُجمْ 

اهُ تَْرتِيالً اَدَك َو َرتهْلنَ ِلنُثَبَِّت بِِه فُؤَ 
﴿32﴾
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الفرقانسورةُ 

نَاَك ثٍَل إِاله ِجئْ َو الَ يَأْتُونََك بِمَ 
﴾33 تَْفِسيراً ﴿بِاْلَحّقِ َو أَْحَسنَ 



30

الفرقانسورةُ 

ْم َعلَى ُوُجوِههِ الهِذيَن يُْحَشُرونَ 
اً َو َك َشرٌّ َمَكانإِلَى َجَهنهَم أُوٰلئِ 

﴾34أََضلُّ َسبِيالً ﴿



31

الفرقانسورةُ 

َعَْلنَا ى اْلِكتَاَب َو جَ َو لَقَْد آتَْينَا ُموسَ 
﴾35ِزيراً ﴿َمَعَهُ أََخاهُ َهاُروَن وَ 

َن َكذهبُوا اْلقَْوِم الهِذيفَقُْلنَا اْذَهبَا إِلَى
ْرنَ  ﴾36اُهْم تَْدِميراً ﴿بِآيَاتِنَا فََدمه



32

الفرقانسورةُ 

ا َكذهبُوا الرُّ  َو َجَعَْلنَاُهْم ُسَل أَْغَرْقنَاُهمْ َو قَْوَم نُوحٍ لَمه
﴾37ماً ﴿اِلِميَن َعَذاباً أَِليِللنهاِس آيَةً َو أَْعتَْدنَا ِللظه 

ْيَن ّسِ َو قُُروناً بَ َو َعاداً َو ثَُموَد َو أَْصَحاَب الره 
﴾38ٰذِلَك َكثِيراً ﴿



33

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﴾



34

الفرقانسورةُ 

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

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



35

الفرقانسورةُ 

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



36

الفرقانسورةُ 

َمَعُوَن ْكثََرُهْم يَسْ أَْم تَْحَسُب أَنه أَ 
ْنَعَاِم ْم إِاله َكاْْلَ أَْو يََْعِقلُوَن إِْن هُ 

﴾44يالً ﴿بَْل ُهْم أََضلُّ َسبِ 



37

الفرقانسورةُ 

له َو لَوْ أَ لَْم تََر إِلَى َربَِّك َكْيفَ  َشاَء  َمده الّظِ
﴾45ِليالً ﴿نَا الشهْمَس َعلَْيِه دَ لََجَعَلَهُ َساِكناً ثُمه َجَعَلْ 

﴾46ضاً يَِسيراً ﴿ثُمه قَبَْضنَاهُ إِلَْينَا قَبْ 



38

الفرقانسورةُ 

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

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



39

الفرقانسورةُ 

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

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



40

الفرقانسورةُ 

ْريٍَة ثْنَا فِي ُكّلِ قَ َو لَْو ِشئْنَا لَبََعَ 
﴾51نَِذيراً ﴿



41

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



42

الفرقانسورةُ 

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



43

الفرقانسورةُ 

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

﴾53َمْحُجوراً ﴿



44

الفرقانسورةُ 

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

﴾54َربَُّك قَِديراً ﴿



45

الفرقانسورةُ 

ِ َما الَ َو يََْعبُُدوَن ِمْن دُ  وِن َّللاه
ُهْم َو كَ يَْنفََعُُهْم َو الَ يَ  اَن ُضرُّ
﴾55ِه َظِهيراً ﴿اْلَكافُِر َعلَى َربِّ 
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الفرقانسورةُ 

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

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

َحّيِ الهِذي الَ َو تََوكهْل َعلَى الْ 
ى بِِه َحْمِدِه َو َكفَ يَُموُت َو َسبِّْح 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 اْلَعَرْ  ِش الره
﴾59اً ﴿فَاْسأَْل بِِه َخبِير
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خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
فبي اخكفى: رَبَّكُمُ الغَّهُ الَّذِي خَغَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِكَّةِ أَيَّامٍ أيإِنَّ •

وَ : لقولبه تعبالىسنة آالفستة صور سماء األرواح و أرض األجساد في 
إلى  آدممن لدن خلق : أي« 1»إِنَّ يَوْناً دِنْ َ رَبِّعَ كَأَلْفِ سَنَةٍ نِمَّا تَعُ ُّونَ 

دغممما الصالة و السبالم ألن الخغبق هبو اخكفباء الحبق فبي محمدزمان 
لبذي المظاهر الخغقمة و هذه الم ة ن  ابك اء دور الخفاء إلى ابك اء الظمور ا

إنّ »:صغى الغّه دغمه و سبغمكما قال هو زنان خكم النبوّة و ظمور الوالية، 
«اللنان ق  اسك ار كممئكه يوم خغق الغّه فمه السموات و األرض

الظمبور ، ألن ابك اء الخفاء بالخغق هو انكماء الظمور، فإذا انكمى الخفاء إلى•
في دغمه السالمالمهدييتم الظهور بخروج داد إلى أول الخغق كما نرّ، و 

. ن ة ال نما سبعة آالف سنة: تكمة سبعة أيام و لمذا قالوا

237: ، ص1تفسير ابن عربي، ج
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عَلَ  الْعَرْشِاسْتَوى
دَغَى الْعَرْشِاسْكَوىثُمَّ •
ه كمبا ذكبر بالكجغي الكام فمه بجممع صفاتالمحمديعرش القلب : أي•

وح يَطْغُبُهُ يُهْشِي لمل الب ن و ظغمة الطبمعة نمار نور الر( ص)في نعنى 
لروح و قمر بكممئكه و اسكع اده لقبوله بادك ال نلاجه سريعا، و شمس ا

القغب و نجوم الحواس نُسَخَّراتٍ بِأَنْرِهِ الذي هو الشأن المبذكور فبي
أْنٍ : قوله تعالى أَال لَبهُ اييجباد بالقب رة و . «2»كُلَّ يَوْمٍ هُبوَ فِبي شبَ

. الكصريف بالحكمة، أو أال له الككوي  و ايب اع

237: ، ص1تفسير ابن عربي، ج
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تَوىثىم أَيَّامٍ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ    عَلَىاسىْ
الْعَرْشِ

فاأليام الستة هي الجهاتدغى الظاهر السموات و األرض إن حمل و •
امِ الغَّبهِ وَ ذَكِّرْهُمْ بِأَيَّب: ، إذ يعبر د  الحوادث باأليام كقوله تعالىالست

نىا اسىتعل  متم خغق دالم األجسام في الجمات الست ثم : أي« 3»
غعرش ظباهر و ل. بالكأثمر فمه بإثبات صور الكائنات دغمهعل  العرش 

كائنبات و باط ، فظاهره هو السماء الكاسعة الكي تنكقش فمما صبور ال
بأسرها و يكبع وجودها و د نما و المحو و ايثبات فمما

237: ، ص1تفسير ابن عربي، ج
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تَوىثىم أَيَّامٍ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ    عَلَىاسىْ
الْعَرْشِ

ذكر تنبممي•
ذرّات، جممع الفي بل نقول نحرّك جممع الموجودات هو الباري جلّ ذكره بعشقه الساري•

 الْأَرْضَ فِي إِنَّ رَبَّكُمُ الغَّهُ الَّذِي خَغَقَ السَّماواتِ وَ: و لك  بعضما بكوسط بعض، لقوله تعالى
رَبُّ الْعبالَمِم َ : لهإلى قو-حَثِمثاً دَغَى الْعَرْشِ يُهْشِي الغَّمْلَ النَّمارَ يَطْغُبُهُ سِكَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْكَوى

[7 /54.]
و ادغم أن العالم كغّه كشخص واح  رقّاص دغبى اخبكالف أوعباده، و فنبون حركبات •

ما بالسبكون، أدضائه، بعضما بالسردة و بعضما بالبطؤ، و بعضبما باييمباء المسبمر و بعضب
عمة و النفسمة فمرقص ظاهره و يمكلّ باطنه فنونا ن  الرقص و االهكلاز بحسب الحركة الطبم
با إلبى نببادي و العقغمة، ل وادي نخكغفة و أغراض نكفاوتة نكفاعغة في ال نوّ و العغوّ، تقرّ

غمبب إ األول نخكغفة في العغوّ و الشرف و الجمال حكى ينكمي إلى الهاية األخمرة ايلممبة ل
ه و آلبه ء بالكغمة ن  النقص و اللّوال في الموعبوع القاببل المحمب ي دغمبالفعّال، البري

غبى أفضل الصغوة و أكمل الرحمات، فالصغوات و الرحمبات بمنللبة الصبور المكرادفبة د
.«بالقوةإنما كمال أول لما هو بالقوّة ن  حمث هو»: نوعوع الحركة، الكي قمل في تعريفما

420: ، ص4، ج(صدرا)تفسير القرآن ال ريم 
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تَوىثىم أَيَّامٍ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ    عَلَىاسىْ
الْعَرْشِ

ا هاهنا الموم الربوبي الذي نق اره ألبف سبنة نمب« الموم»المراد ن  و •
الم إلبى  تع ّون، و لما كان ن ة تكوّن العالم ن  زنبان آدم دغمبه السبّ

نبا هبو دغى-زنان نبمّنا صغى الغّه دغمه و آله و سغم سكة آالف سنة
مى فعبّر دنما بسكة أيام ن ة كل يوم ننمبا ألبف سبنة، يسب-المشمور

  باسم ن  أساني أيام األسبوع قبل يوم الجمعبة، ننسبوب إلبى أحب
لعظبام الكواكب السبعة سوى  دطارد، و فمما نمالد واح  ن  األنبماء ا

قبل نحم  صغى الغّه دغمه و آله و سغم نب  آدم و نبوح و إببراهمم و
.نوسى و دمسى صغوات الغّه دغممم أجمعم 

•

28: ، ص6، ج(صدرا)تفسير القرآن ال ريم 
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تَوىثىم أَيَّامٍ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ    عَلَىاسىْ
الْعَرْشِ

ن ن ة إ: هذا نوافق لما ق  اشكمر فمما بم  الناس في جممع األنصارو •
ن  أيام ال نما سبعة آالف سنة دغى د د الكواكب، فكل ألف سنة يوم

نما هي وَ إِنَّ يَوْناً دِنْ َ رَبِّعَ كَأَلْفِ سَنَةٍ نِمَّا تَعُ ُّونَ فالسكة ن: الغّه، لقوله
الكي خغق الغّه فمما السبموات و األرض، ألن الخغبق حجباب الحبق، 

وم اخكفى بمما فأظمرهما و بط ، و يوم السبابع هبو يب« خغق»فمعنى 
ر الجمع و زنان االسكواء دغى العرش و الظمور باألسماء، و هذا الظمو
لول يبك ي بالسابع ن  أول البعثة، و يلداد إلى تمبام هبذا المبوم و يب

ة نبمّنا صغى الخفاء بكمام الظمور لقمام السادة، الكي ق  طغع فجرها ببعث
الغّه دغمه و آله و سغم 

29: ، ص6، ج(صدرا)تفسير القرآن ال ريم 
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تَوىثىم أَيَّامٍ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ    عَلَىاسىْ
الْعَرْشِ

دة بعثبت أنبا و السبا»: إنه قال( ص)كما ورد في الح يث د  النبي •
بعثبت فبي نفبس : وقال.«1»و جمع بم  السبابة و الوسطى « كماتم 

ابة و و أشبار بإصببعمه السبب-السادة فسبقكما كما سبقت هبذه هبذه
ة الح يب  و لمطغب تحقمق هذا المطغب في تفسمرنا لسور«2»الوسطى 

.بما ال يكون دغمه نلي 
لغّه دغمه و صغى ا)ككاب الفك ، باب نا جاء في قول النبي : الكرنذي(1)•

و رواه أصحاب الصحاح، راجع المعجبم 497/ 4« ...بعثت أنا »( آله
.194/ 1المفمرس 

.496: المص ر و الباب السابق( 2)•

29: ، ص6، ج(صدرا)تفسير القرآن ال ريم 
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تَوىثىم أَيَّامٍ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ    عَلَىاسىْ
الْعَرْشِ

ماهذا االصطالح في تق ير الموم يسكفاد ن  األخبار أيضا، كو •
إني ألرجو أن ال: دنه صغى الغّه دغمه و آله و سغم إنه قال« 3»روي •

و يعجل انكي دن  ربما أن يؤخّرهم نصف يوم أدني خمسبمائة سبنة،
فغمبا إن اسكقانت انكي فغما يوم و إن لبم تسبكقم: روي أيضا إنه قال

.نصف يوم
.125/ 4: ككاب المالحم، باب قمام السادة: أبي داود( 3)•

29: ، ص6، ج(صدرا)تفسير القرآن ال ريم 
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تَوىثىم أَيَّامٍ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ    عَلَىاسىْ
الْعَرْشِ

و ادغم إنّى ننذ اآلن نا رأيت أح ا دنب ه دغبم تبام بكصبحمن كبون السبمواتو •
و األرض و نا فممما نخغوقة في سكة أيام، و ال وج ت في كالم أحب  المفسبري 

و هىي األيام هي مقىادير الحركىاتغمرهم نا يطمئ ّ به القغب في بمان ذلع، فإن 
، كاألفالك و نا فممبا، سبواء كانبت دببارة دب  متأخرة عن وجود األجرام ال لية

لقمبر نقادير أدوار الحركة المونمة كما هو المكعارف بم  الناس، أو د  نق ار دورة ا
الكي أسرع ال ورات لكواكب السمارات، و هو الشمر فبي المشبمور، أو هبو نقب ار
ي دورة الشمس و هي السنة في المشمور، أو غمرها ك ورة الفغع الثبان  الكبي هب
ن  نق ارها خمس و دشري  ألف سنة تخممنا بحسب األرصاد الج ي ة، أو غمرها

مبا لمسبت إال األيام ايلممة الكي بحسب األدوار القرآنمة لغكواكب السبعة فإن جممع
كات نقادير الحركات الكغمّة، و هي نكأخرة د  وجود األجرام الكريّة ال ورية الحر

را ألصل كاألفالك و نا فمما، فكمف يكون ظرفا لوجود هذه األجرام بأنفسما و نق ا
.تكوّنما دنه تعالى

30: ، ص6، ج(صدرا)تفسير القرآن ال ريم 
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تَوىثىم أَيَّامٍ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ    عَلَىاسىْ
الْعَرْشِ

بمق هذا الحكم أكثر المشكهغم  بالعغوم العقغمة ادكرفوا بالعجل د  تطو •
أن دغى القوانم  الحكممة، ألن الحكماء أقانوا حججبا فغسبفمة دغبى

، ال داع اإلنشىا  اإلبىوجود األفالك و الفل يات ليس إال عل  سبيل 
، و ال ألجبل األسبباب الجسبمانمة، عل  نهج التىدرجج فىي الحلىو 

ول و الضعف كاسكع اد القوابل و تممئة اآلالت، و كذا فنائما لمس بالذب
لّ إلى و المرض، بل نجرد إرادة الصانع الب يع، فمذا ايشكال غمر ننح

.اآلن

30: ، ص6، ج(صدرا)تفسير القرآن ال ريم 
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تَوىثىم أَيَّامٍ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ    عَلَىاسىْ
الْعَرْشِ

فبي تأويبل « 1»غاية نا ذكر هاهنا هو قول بعض المحققم  ن  العرفاء و •
لبه هذه اآلية و أنثالما، و هو أن يكون الخغق فمما بمعنبى االحكجباب فقو

ة احكجب بمبا فبي األيبام السبكّ: خَغَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ نا بَمْنَمُما أي
  ايلممة، الكي هي ن ة دور الخفاء ن  ل ن آدم دغمه السّالم إلى دور نحمب

.صغى الغّه دغمه و آله و سغم
مورة و أنت خبمر بأن خروج األلفاظ القرآنمة د  نعانممبا المكعارفبة المشب•

مم و تسممل تحمّر الناظري  فمما، و القرآن نازل لم اية العباد و تعغممتوجب
ات األنر دغممم نمما أنك  ال لغكعقم  و ايشبكال، فمجبب أن يكبون الغهب
ممم نحمولة دغى نعانمما الوععمة المشمورة بم  النباس، لبئال يوجبب دغب

.االلكباس
.273/ 2: الكفسمر المنسوب الى نحمي ال ي ( 1)•

30: ، ص6، ج(صدرا)تفسير القرآن ال ريم 
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تَوىثىم أَيَّامٍ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ    عَلَىاسىْ
الْعَرْشِ

إلمانيكشف •
ل و يروي ق  ن  الغّه دغمنا في تحقمق هذه اآلية و نظائرها بما يشفي العغم•

 دى الهغمل ن  غمر حاجة إلى صرف الغفظ د  نفمونه الظاهر، و هو يسبك
:تممم  نق نات

:ان األنور الصادرة د  الحق أقسام: أوالها•
أولما نا ال يحكاج في وجوده و تعقّغه إلى قابل و حركة و زنان، •
ننما نا يحكاج إلمما في وجوده ال في تعقغه، و •
ب نب  ننما نا يحكاج إلمما في الوجودي ، فاألول كالعقول، الكي هي عرو •

ير، و نالئكة الغّه، و يقال ألنثاله األنور ايلممة، و الثباني كالعب د و المقباد
رها، و يقال يقال لما الرياعمات، و الثالث كأشخاص األجسام الطبمعمة و غم

.لما الطبمعمات

31: ، ص6، ج(صدرا)تفسير القرآن ال ريم 
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تَوىثىم أَيَّامٍ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ    عَلَىاسىْ
الْعَرْشِ

ر إن لوجود كل ن  هذه الموجودات دالما آخر، فال نما لألنو: ثانمماو •
الطبمعمة، و هبي دبالم الشبمادة و دبالم الحبسّ، و اآلخبرة لألنبور 

و دالم الهمب و دالم الجلاء، و نا ه: المق ارية ن  غمر نادة، و يقال لما
فوقمما لألنور الربانمة، و لكبل نب  هبذه الموجبودات نشبعر آخبر 

 رك لإلنسان، فبالحس ي رك ال نما و نا فمما، و بالخاطر و العقبل يب
.األنور االخروية، و بالروح و العقل النظري ي رك األنور ايلممة

31: ، ص6، ج(صدرا)تفسير القرآن ال ريم 
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تَوىثىم أَيَّامٍ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ    عَلَىاسىْ
الْعَرْشِ

نبور ء ق  يكون بحسبب حقمقكبه و ناهمكبه نب  األإن الشي: ثالثماو •
فعالمبا، العقغمة، و بحسب تشخصه ن  األنور المفكقرة إلبى المبادة و ان

كببالجواهر الصببورية الكببي تقببوّم المببادة و دوارعببما بحسببب سببن  
تجوهرها، و انا بحسب تعمّنما الخاص و دبوارض تعمنمبا فمبي نمبا 

.تقوّنما المادة و انفعاالتما
عالمبة ان األفالك و نا فمما يفكقر إلى المادة و دوارعما االنف: و رابعما•

.المكان و غمرهما ن  المشخصاتالكشكل و في 

31: ، ص6، ج(صدرا)تفسير القرآن ال ريم 



64

تَوىثىم أَيَّامٍ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ    عَلَىاسىْ
الْعَرْشِ

ء دببارة دب  كونبه نب ركا ببايدراك إن تشخّص الشبي: خانسماو •
الحسي، و أنا المحسوس بما هو نحسوس أي قابل ألن يناله الحبسّ
فوجوده إنما يكقوّم بانفعال المادة و دوارعما، و كذا الجبوهر الحباسّ

.نفكقر في وجوده إلى نادة نحسوسة
ائه و سادسما، إن األنر الك ريجي الوجود ن  حمث هو كذلع زنان بق•

.دم  زنان ح وثه

31: ، ص6، ج(صدرا)تفسير القرآن ال ريم 
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تَوىثىم أَيَّامٍ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ    عَلَىاسىْ
الْعَرْشِ

:فنقول. تممّ ت المق ناتفإذا •
نه ن  لما اشكمر إن ابك اء وجود العالم نقارن البك اء وجود بني آدم، أل•

ودمبا األنواع الشريفة الكي ال ينفعّ العالم د  وجودهبا المسبكحفظ ن
 اء و انقضاء ببقاء األشخاص، و جممع العقالء قائغون بأن لغكائنات ابك

بحسببب األدوار و األكببوار و الطوفانببات العظممببة، حكببى أن بعببض 
لكائنات، الحكماء ذكر كمفمة نشوء اينسان ن  غمر توال  دن  ابك اء ا

32: ، ص6، ج(صدرا)تفسير القرآن ال ريم 
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تَوىثىم أَيَّامٍ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ    عَلَىاسىْ
الْعَرْشِ

ست إال دغمت أن كمفمة وعع السماء دغى هذه الممئة المخصوصة لمو •
بأنور زائ ة دغى ذاتما، و تغع األنور نفكقبرة إلبى انفعبال المبادة و

و الكهمّبر، تهمراتما، و الممولى حقمقكما نحض االنفعال و القوة و ال ثور
سماء ثم إن اسم ال: ءحكى قمل إنما ن  باب الحركة في جوهرية الشي

اوية نع هذا كأنما نعكبر في نعناه الفوقمة، ألنما نوعودة لغحقمقة السم
وقمة الشكل المخصوص المحسوس، و هذه الممئات المخصوصة ن  الف

عكببر و كذا الفغع ن« ء سقفهسماء كل شي»: و غمرها، و العرب يقول
مبذا في نعنى اسمه الحركة ال ورية، ألنه نأخوذ ن  فغكة المهبلل، و ل

.المشابه لغرحى: أي« آسمان»يقال بالفارسمة 

32: ، ص6، ج(صدرا)تفسير القرآن ال ريم 
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تَوىثىم أَيَّامٍ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ    عَلَىاسىْ
الْعَرْشِ

ماء بحكم المق نة األخمرة يكون ح وث السماء بمبا هبي سبفحمنئذ •
ن و حاصال بالك ريج المفكقر إلى زنان يقع فمبه، و أنبا وجبود اللنبا

الحركة فمما نفكقران إلى أصل حقمقبة السبماء، ال دغبى وجبه دوري
مفمبة نسكحمل، بل دغى الوجه الذي حقّقه الراسخون في العغبم دنب  ك

قبام آخبر اسكناد كل نكهمّر إلى ثابت، و هذا أنر يحكاج تحقمقه إلى ن
.                    لبسط المقال، و نجال أوسع ن  هذا المجال

32: ، ص6، ج(صدرا)تفسير القرآن ال ريم 
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تَوىثىم أَيَّامٍ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ    عَلَىاسىْ
الْعَرْشِ

ور ان السما  بما هي شخلية محسوسة و كذا غيرهىا مىن األمىفق  ثبت •
جيجتىدريالمحسوسة المادية الموجودة في عالم الدنيا أمر زماني الوجود، 

، ن ة كونما البقبائي دبم  نب ة حب وثما اينشبائى، فمبذه المب ة الحلو 
، المضروبة في الكالم ايلمي هي ن ة بقاء وجودها الذي هو دم  الحب وث

[.29/ 55]كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ : و يشمر إلى هذا قوله سبحانه
و أنا•
لقمانبة جفّ القغم بما هو كائ  إلى يوم ا: قوله صغى الغّه دغمه و آله و سغم•

«1»
،فمو بالقماس إلى دالم آخر فوق ال نما و نا فمما•
.152/ 8باب الق ر، : ن  النبويات المشمورة، راجع البخاري( 1)•

33: ، ص6، ج(صدرا)تفسير القرآن ال ريم 
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تَوىثىم أَيَّامٍ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ    عَلَىاسىْ
الْعَرْشِ

حمث إلى حقمقة كل أنر نكهمّر نحسوس ن -حقّ النظر-لو نظرتو •
رتفعبة حقمقكه الثابكة العقغمة، وج تما خارجة د  اللنان و المكبان، ن

قولنا ، فإن«نكى»و « أي »د  الكج د و الكهمر و الح ثان، و د  قول 
منبا و ال تعغق لما ب« الفغع فغع»و « اينسان إنسان»و « الغّه دالم»

ماء و هناك، و ال به  و أنس، فكذا حكم جممع الصفات الذاتمة لألشب
ميى  فلو ارتفعت الحواسج منا الرتفعىت بارتفاعهىا جلوازم الماهمات، 

ألرض، ، و تب ّلت األرض غمر ااالعتقادات الزمانية و الم انية الواقعة
و السموات غمر السموات، لكونما نطويّات بممم  الحق، 

33: ، ص6، ج(صدرا)تفسير القرآن ال ريم 
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تَوىثىم أَيَّامٍ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ    عَلَىاسىْ
الْعَرْشِ

كما قال بعض الناظمم  ن  حكمباء فبرس و هبو السبنائي المسبمى •
:شعر. «2»بايلمي 

تتا زنم  دل آدنى زايست             خممه روزگار بر پايس•
آدنى چبون نمباد سبر در خبواب             خممبه او شبود •

گسسكه طناب

...تا زنم  جاى : و فمه. 127: ح يقة الحقمقة لغسنائي( 2)•

33: ، ص6، ج(صدرا)تفسير القرآن ال ريم 
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