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ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  ِبْسِم َّللاه

ثِؼَجِذُِِ لَِ٘لًب هِّيَ الْوَسِجِذِ الْحَشَامِ إِلىَ الْوَسِجِذِ   سُجِحَبىَ الَّزِى أَسِشَى
 (1)الْأَلْظَب الَّزِى ثَبسَوٌَْب حََِلَُِ لٌِشَُُِِٗ هِيْ ءَاَٗبتٌَِب  إًَُِِّ ََُّ السَّوِ٘غُ الْجَظِ٘شُ
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ٍَ ءَاتٌََِ٘ب هَُسىَ الْىِتَبةَ ٍَ جَؼَلٌَْبُُ 
ُّذّى لِّجٌَىِ إِسِشَ ءِٗلَ أَلَّب تَتَّخِزٍُاْ هِي  

 (2)دًٍُىِ ٍَوِ٘لًب
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ثٌَىِ إِسِشَ ءِٗلَ فىِ الْىِتَبةِ لَتُفْسِذُىَّ فىِ   ٍَ لَؼٌََِ٘ب إِلىَ
 (4)ٍَ لَتَؼِلُيَّ ػُلَُِّا وَجِ٘شًا   الْأَسِعِ هَشَّتَ٘يْ
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فَئِرَا جَبءَ ٍَػِذُ أٍُلَئُْوَب ثَؼَثٌَْب ػَلَِ٘ىُنِ ػِجَبدّا لٌََّب أٍُِلىِ ثَأْسٍ 
 (5)شَذِٗذٍ فَجَبسَُاْ خِلَلَ الذَِّٗبسِ  ٍَ وبَىَ ٍَػِذّا هَّفْؼَُلًب

ثُنَّ سَدَدًَِب لَىُنُ الْىَشََّٓ ػَلَِِْ٘نِ ٍَ أَهِذَدًَِبوُن ثِأَهََِالٍ ٍَ ثٌَِ٘يَ ٍَ 
 (6)جَؼَلٌَْبوُنِ أَوْثشََ ًَفِ٘شًا
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فَلََْب  فَئِرَا جَبءَ ٍَػِذُ الَْخِشَِٓ لَِ٘سَُُاْ    ٍَ إِىْ أَسَأْتنُ    إِىْ أَحِسٌَتُنِ أَحِسٌَتُنِ لِأًَفُسِىنُ
 (7)ٍُجََُّىُنِ ٍَ لَِ٘ذِخُلَُاْ الْوَسِجِذَ وَوَب دَخَلَُُُ أٍََّلَ هَشٍَّٓ ٍَ لُِ٘تَجشٍُِِّاْ هَب ػَلََِاْ تَتْجِ٘شًا

ػُذًَِب  ٍَ جَؼَلٌَْب جٌَََّْنَ لِلْىَبفِشِٗيَ    ٍَ إِىْ ػُذتنُ    أَى َٗشْحَوَىنُ   سَثُّىنُ  ػَسىَ
 (8)حَظِ٘شًا
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إِىَّ َّبرَا الْمُشْءَاىَ َْْٗذِى لِلَّتىِ ِّىَ أَلََْمُ ٍَ ُٗجَششُِِّ الْوُؤْهٌِِ٘يَ 
 (9)الَّزِٗيَ َٗؼِوَلَُىَ الظَّبلِحَبتِ أَىَّ لَُْنِ أَجِشًا وَجِ٘شًا

ٍَ أَىَّ الَّزِٗيَ لَب ُٗؤْهٌَُِىَ ثِبلَْخِشَِٓ أَػِتَذًَِب لَُْنِ ػَزَاثّب  
 (10)أَلِ٘وّب
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ٍَ َٗذِعُ الْبًسَبىُ ثِبلششَِّّ دُػَبءَُُ ثِبلخَْ٘شِْ  
 (11)ٍَ وبَىَ الْبًسَبىُ ػجََُلًب
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 العجلة

خُلِكَ الْئًِْسبىُ هِيْ ػَجَلٍ سَأُسٗىُنِ 
 فَال تَسِتَؼِجِلَُىِ   آٗبتٖ

37: األنبياء   
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فَوَحًَََِب ءَاََٗٔ الَِّ٘لِ ٍَ جَؼَلٌَْب     ٍَ جَؼَلٌَْب الَِّ٘لَ ٍَ الٌََّْبسَ ءَاَٗتَ٘يْ
ٍَ لِتَؼِلَوَُاْ ػَذَدَ    ءَاََٗٔ الٌََّْبسِ هُجِظشًَِٓ لِّتَجِتَغَُاْ فَؼْلًب هِّي سَّثِّىنُ

 (12)ءٍ فَظَّلٌَْبُُ تَفْظِ٘لًب  شىَ    السٌِِّ٘يَ ٍَ الحِِسَبةَ  ٍَ ولُ
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ٍَ وُلَّ إًِسَبىٍ أَلْضَهٌَِبُُ طَئشَُُِ فىِ ػٌُُمِِِ  ٍَ ًخُْشِجُ لَُِ ََِٗمَ 
 (13)الْمَِ٘بهَِٔ وِتَبثّب َٗلْمَئُِ هٌَشَُسّا

 (14)ثٌَِفْسِهَ الََِْ٘مَ ػَلَِ٘هَ حَسِ٘جّب  الْشَأْ وِتَبثَهَ وَفَى
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فَئًَِّوَب َْْٗتَذِى لٌَِفْسِِِ  ٍَ هَي ػَلَّ    هَّيِ اِّتَذَى
   فَئًَِّوَب َٗؼِلُِّ ػَلََِْ٘ب  ٍَ لَب تَضِسُ ٍَاصِسٌَٓ ٍِصِسَ أُخْشَى

 (15)ًَجِؼَثَ سَسَُلًب  ٍَ هَب وٌَُّب هُؼَزِّثِ٘يَ حَتىَ
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ٍَ إِرَا أَسَدًَِب أَى ًُّْْلِهَ لَشًَْٗٔ أَهَشًَْب هُتشَْفَِْ٘ب فَفَسَمَُاْ فَِْ٘ب 
 (16)فَحَكَّ ػَلََِْ٘ب الْمََِلُ فَذَهَّشًَْبَّب تَذِهِ٘شًا

ثِشَثِّهَ    ٍَ وَنِ أَِّلَىٌَْب هِيَ الْمُشٍُىِ هِي ثَؼِذِ ًَُحٍ  ٍَ وَفَى
 (17)ثِزًَُُةِ ػِجَبدُِِ خَجِ٘شَا ثَظِ٘شًا
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هَّي وبَىَ ُٗشِٗذُ الْؼَبجِلََٔ ػَجَّلٌَْب لَُِ فَِْ٘ب هَب ًَشَبءُ لِوَي ًُِّشِٗذُ ثُنَّ 
 (18)جَؼَلٌَْب لَُِ جٌَََّْنَ َٗظِلََْ٘ب هَزْهَُهّب هَّذِحَُسّا

لََْب سَؼََِْ٘ب ٍَ ََُّ هُؤْهِيٌ فَأٍُِلَئهَ   ٍَ هَيْ أَسَادَ الَْخِشََٓ ٍَ سَؼَى
 (19)وَبىَ سَؼُُِْ٘ن هَّشْىَُسّا
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هَيْ وبىَ ُٗشِٗذُ الْؼبجِلََٔ ػَجَّلٌْب لَُِ فِْ٘ب هب ًَشبءُ لِوَيْ ًُشِٗذُ ثُنَّ »: لَلِ تؼبلى•
الؼبجلذٔ طذفٔ هحزٍفذٔ    « جَؼَلٌْب لَُِ جٌَََّْنَ َٗظِالّب هَذزْهَُهبً هَذذِحَُساً  

الوَطَف ٍ لؼل هَطَفْب الح٘بٓ ثمشٌٗٔ همبثلتْب لٚخذشٓ فذٖ اٙٗذٔ    
 التبل٘ٔ ٍ ّٖ الح٘بٓ اٙخشٓ

طذلٖ  : ٍ لبل الخل٘ذل : لبل. أطل الظلى إلٗمبد الٌبس: ٍ فٖ الوفشدات،•
طلٖ الٌذبس  : ٍ ل٘ل« َٗظِلًَََِْب فَجِئْسَ الْوَظِ٘شُ»الىبفش الٌبس لبسى حشّب 

ٍ فذٖ  . اًتْذى « فَسََِفَ ًُظِلِِِ٘ ًذبساً »: دخل فْ٘ب، ٍ أطالّب غ٘شُ لبل
اللْذن أدحذش   : الذحش اإلثؼبد ٍ الوذحَس الوجؼذ الوطشٍد ٗمبل: الوجوغ،

 .ػٌب الش٘طبى إٔ أثؼذُ اًتْى

63: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج  
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لََْب سَؼََِْ٘ب ٍَ ََُّ   ٍَ هَيْ أَسَادَ الَْخِشََٓ ٍَ سَؼَى
 (19)هُؤْهِيٌ فَأٍُِلَئهَ وَبىَ سَؼُُِْ٘ن هَّشْىَُسّا
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الالم لالختظبص ٍ وزا إػبفٔ السؼٖ إلى « لَْب سَؼَِْ٘ب  ٍَ سَؼى»لَلِ ٍ •
ػو٘ش اٙخشٓ، ٍ الوؼٌى ٍ سؼى ٍ جذ لٚخشٓ السذؼٖ الذزٕ ٗخذتض    
ثْب، ٍ ٗستفبد هٌِ أى سؼِ٘ لْب ٗجت أى ٗىَى سؼ٘ب ٗل٘ك ثْذب ٍ ٗحذك   
لْب وأى ٗىَى ٗجزل ووبل الجْذ فٖ حسي الؼول ٍ أخذزُ هذي ػمذل    

 .لطؼٖ أٍ حجٔ ششػ٘ٔ

65: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج  
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والًُُّ ًُِّوِذُّ َّؤُلَبءِ ٍَ َّؤُلَبءِ هِيْ ػَطَبءِ سَثِّهَ  
 (20)ٍَ هَب وبَىَ ػَطَبءُ سَثِّهَ هحَْظَُسّا
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وُلًُّب ًُوِذُّ ّؤُلءِ ٍَ َّؤُلءِ هِيْ ػَطبءِ سَثِّهَ ٍَ هب وذبىَ ػَطذبءُ   »: تؼبلىلَلِ •
لبل فٖ الوفشدات، أطل الوذ الجش ٍ هٌِ الوذٓ للَلت « سَثِّهَ هَحِظَُساً

الووتذ ٍ هذٓ الجشح ٍ هذ الٌْش ٍ هذُ ًْش آخش ٍ هذدت ػٌٖ٘ إلى وزا 
ٍ أهذذدت  ... اٙٗٔ ٍ هذدتِ فٖ غِ٘ « ٍَ ل تَوُذَّىَّ ػٌََِِ٘٘هَ»: لبل تؼبلى

ٍ أوثذش هذب جذبء اإلهذذاد فذٖ      : الج٘ش ثوذد ٍ اإلًسبى ثطؼذبم لذبل  
ٍَ أَهِذذَدًِبُّنِ ثِفبوَِْذٍٔ ٍَ لَحِذنٍ هِوَّذب     »الوحجَة ٍ الوذ فٖ الوىشٍُ ًحَ 

ٍَ « »ٍَ َٗوُذذُُّّنِ فِذٖ طُغْ٘ذبًِِْنِ   « »ٍَ ًَوُذُّ لَُِ هِيَ الْؼَزاةِ هَذذِّا « »َٗشْتََُْىَ
 .اًتْى ثتلخ٘ض هٌب« إِخَْاًُُْنِ َٗوُذًٍَُُّْنِ فِٖ الغَِّٖ

67: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج  



21 

 سورة اإلسراء

ء ٍ هذُ أى ٗؼبف إلِ٘ هي ًَػِ هثال هب ٗوتذ ثِ ثمذبهُ ٍ   الشٖفئهذاد •
ٗذٍم ثِ ٍجَدُ ٍ لَ ل رله لًمطغ وبلؼ٘ي هي الوبء التٖ تستوذ هذي  

 .الوٌجغ ٍ ٗؼبف إلْ٘ب هٌِ الوبء حٌ٘ب ثؼذ ح٘ي ٍ ٗوتذ ثزله جشٗبًْب

67: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج  



22 

 سورة اإلسراء

إٔ هوٌَػذب ٍ الحظذش الوٌذغ    « ٍَ هب وبىَ ػَطبءُ سَثِّهَ هَحِظَُساً»: لَلٍِ •
فأّل الذً٘ب ٍ أّل اٙخذشٓ هسذتوذٍى هذي ػطبمذِ هٌؼوذَى ثٌؼوتذِ       

 .هوًٌََى ثوٌتِ
ٍ فٖ اٙٗٔ دللٔ ػلى أى الؼطبء اإللْٖ هطلك غ٘ش هحذٍد ثحذ لوىبى •

إطالق الؼطبء ٍ ًفٖ الحظش فٖ اٙٗٔ فوب َٗجذ هي التحذٗذ ٍ التمذذٗش  
ٍ الوٌغ ثبختالف الوَاسد فئًوب َّ هي ًبح٘ٔ الوسذتف٘غ ٍ خظذَص   

 .استؼذادُ لالستفبػٔ أٍ فمذاًِ هي سأس ل هي ًبح٘ٔ الوف٘غ
 

68: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج  
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والًُُّ ًُِّوِذُّ َّؤُلَبءِ ٍَ َّؤُلَبءِ هِيْ ػَطَبءِ سَثِّهَ  ٍَ هَب وبَىَ ػَطَبءُ 
 (20)سَثِّهَ هحَْظَُسّا

ثَؼِغٍ  ٍَ لَالَْخِشَُٓ أَوْجشَُ   اًظُشْ وَِ٘فَ فَؼَّلٌَْب ثَؼِؼَُْنِ ػَلىَ
 (21)دَسَجَبتٍ ٍَ أَوْجشَُ تَفْؼِ٘لًب
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