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 صسورةُ 

ِحٌمِ  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ  ِبْسِم َّللاَّ

ْكِر ﴿  ﴾1ص َو اْلقُْرآِن ِذي الذِّ

ٍة َو ِشَقاٍق ﴿  ﴾2َبِل الَِّذٌَن َكَفُروا ِفً ِعزَّ
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 صسورةُ 

َكْم أَْهَلْكَنا ِمْن َقْبلِِهْم ِمْن َقْرٍن َفَناَدْوا َو الََت ِحٌَن 
 ﴾3َمَناٍص ﴿

َو َعِجُبوا أَْن َجاَءُهْم ُمْنِذٌر ِمْنُهْم َو َقاَل اْلَكاِفُروَن 
اٌب ﴿  ﴾4ٰهَذا َساِحٌر َكذَّ

ًْ ٌء ُعَجاٌب ﴿  ﴾5أَ َجَعَل اْْللَِهَة إِٰلهاً َواِحداً إِنَّ ٰهَذا َلَش
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 صسورةُ 

َو اْنَطَلَق اْلَمََلُ ِمْنُهْم أَِن اْمُشوا َو اْصِبُروا 
ٌَُراُد ﴿ ًْ ٌء   ﴾6َعَلى آلَِهِتُكْم إِنَّ ٰهَذا َلَش

َما َسِمْعَنا ِبٰهَذا ِفً اْلِملَِّة اْْلِخَرِة إِْن ٰهَذا 
 ﴾7إاِلَّ اْخِتالٌَق ﴿
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 صسورةُ 

ُذوقُوا  ٌَ ا  ِنَنا َبْل ُهْم ِفً َشكٍّ ِمْن ِذْكِري َبْل لَمَّ ٌْ ْكُر ِمْن َب ِه الذِّ ٌْ أَ أُْنِزَل َعلَ
 ﴾8َعَذاِب ﴿

اِب ﴿  ﴾9أَْم ِعْنَدُهْم َخَزاِئُن َرْحَمِة َربَِّك اْلَعِزٌِز اْلَوهَّ

ْرَتقُوا ِفً اْْلَْسَباِب  ٌَ َنُهَما َفْل ٌْ َماَواِت َو اْْلَْرِض َو َما َب أَْم لَُهْم ُمْلُك السَّ
﴿10﴾ 
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 صسورةُ 

 ﴾11ُجْنٌد َما ُهَنالَِك َمْهُزوٌم ِمَن اْْلَْحَزاِب ﴿

َبْت َقْبَلُهْم َقْوُم ُنوٍح َو َعاٌد َو ِفْرَعْوُن ُذو اْْلَْوَتاِد  َكذَّ
﴿12﴾ 

َكِة أُوٰلِئَك  ٌْ َو َثُموُد َو َقْوُم لُوٍط َو أَْصَحاُب اْْلَ
 ﴾13اْْلَْحَزاُب ﴿
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 صسورةُ 

ُسَل َفَحقَّ ِعَقاِب ﴿ َب الرُّ  ﴾14إِْن ُكلٌّ إاِلَّ َكذَّ

َحًة َواِحَدًة َما َلَها ِمْن َفَواٍق  ٌْ ْنُظُر ٰهُإالَِء إاِلَّ َص ٌَ َو َما 
﴿15﴾ 
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 صسورةُ 

َنا َقْبَل  ْل َلَنا ِقطَّ َنا َعجِّ َو َقالُوا َربَّ
ْوِم اْلِحَساِب ﴿ ٌَ16﴾ 
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 سورةُ ص

قُولُوَن َو اْذُكْر  ٌَ اْصِبْر َعَلى َما 
اٌب  ُه أَوَّ ِد إِنَّ ٌْ َعْبَدَنا َداُوَد َذا اْْلَ

﴿17﴾ 
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 سورةُ ص

ًِّ َو اْْلِْشَراِق ﴿ ٌَُسبِّْحَن ِباْلَعِش ْرَنا اْلِجَباَل َمَعُه  ا َسخَّ  ﴾18إِنَّ

اٌب ﴿ َر َمْحُشوَرًة ُكلٌّ َلُه أَوَّ ٌْ  ﴾19َو الطَّ

َناهُ اْلِحْكَمَة َو َفْصَل اْلِخَطاِب ﴿ ٌْ  ﴾20َو َشَدْدَنا ُمْلَكُه َو آَت
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 سورةُ ص

ُروا اْلِمْحَراَب ﴿  ﴾21َو َهْل أََتاَك َنَبؤُ اْلَخْصِم إِْذ َتَسوَّ

إِْذ َدَخلُوا َعَلى َداُوَد َفَفِزَع ِمْنُهْم َقالُوا الَ َتَخْف َخْصَماِن َبَغى َبْعُضَنا َعَلى 
َراِط ﴿ َنَنا ِباْلَحقِّ َو الَ ُتْشِطْط َو اْهِدَنا إَِلى َسَواِء الصِّ ٌْ  ﴾22َبْعٍض َفاْحُكْم َب

ًَ َنْعَجٌة َواِحَدةٌ َفَقاَل أَْكفِْلِنٌَها َو  إِنَّ ٰهَذا أَِخً َلُه ِتْسٌع َو ِتْسُعوَن َنْعَجًة َو لِ
ِنً فًِ اْلِخَطاِب ﴿  ﴾23َعزَّ
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 سورةُ ص

ْبِغً  ٌَ َقاَل لََقْد َظلََمَك ِبُسَإاِل َنْعَجِتَك إِلَى ِنَعاِجِه َو إِنَّ َكِثٌراً ِمَن اْلُخلََطاِء لَ
الَِحاِت َو َقلٌٌِل َما ُهْم َو َظنَّ  َبْعُضُهْم َعلَى َبْعٍض إاِلَّ الَِّذٌَن آَمُنوا َو َعِملُوا الصَّ

ُه َو َخرَّ َراِكعاً َو أََناَب ﴿ اهُ َفاْسَتْغَفَر َربَّ َما َفَتنَّ  ﴾24َداُوُد أَنَّ

 ﴾25َفَغَفْرَنا لَُه ٰذلَِك َو إِنَّ لَُه ِعْنَدَنا لَُزْلَفى َو ُحْسَن َمآٍب ﴿
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 سورةُ ص

ا َجَعْلَناَك  ا َداُوُد إِنَّ ِض ٌَ َرأ َخلِيَفًة فِي اْلأ
ِبِع  َن النَّاِس ِباْلَحقِّ َو الَ َتتَّ ٌْ َفاْحُكْم َب

ِ إِنَّ الَِّذٌَن  ٌُِضلََّك َعْن َسِبٌِل َّللاَّ اْلَهَوى َف
ِ َلُهْم َعَذاٌب َشِدٌٌد  ِضلُّوَن َعْن َسِبٌِل َّللاَّ ٌَ

ْوَم اْلِحَساِب ﴿ ٌَ  ﴾26ِبَما َنُسوا 
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 خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ 

    30: البقرة 

ِض َخليَفًة َو إِْذ قاَل َربَُّك لِْلَمالِئَكِة إِنًِّ جاِعٌل  َرأ فِي اْلأ
ماَء َو َنْحُن  ْسِفُك الدِّ ٌَ ٌُْفِسُد فٌها َو  قالُوا أَ َتْجَعُل فٌها َمْن 
ُس َلَك قاَل إِنًِّ أَْعَلُم ما ال َتْعَلُموَن   ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَك َو ُنَقدِّ
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 سورةُ ص

َماَء َو اْْلَْرَض َو  َو َما َخَلْقَنا السَّ
َنُهَما َباِطالً ٰذلَِك َظنُّ الَِّذٌَن  ٌْ َما َب
ٌل لِلَِّذٌَن َكَفُروا ِمَن  ٌْ َكَفُروا َفَو

اِر ﴿  ﴾27النَّ
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 سورةُ ص

أَْم َنْجَعُل الَِّذٌَن آَمُنوا َو َعِملُوا 
الَِحاِت َكاْلُمْفِسِدٌَن ِفً  الصَّ
ِقٌَن  اْْلَْرِض أَْم َنْجَعُل اْلُمتَّ

اِر ﴿  ﴾28َكاْلفُجَّ
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 سورةُ ص

َك ُمَباَرٌك  ٌْ ِكَتاٌب أَْنَزْلَناهُ إَِل
َر أُولُوا  َتَذكَّ ٌَ اِتِه َو لِ ٌَ بَُّروا آ دَّ ٌَ لِ

 ﴾29اْْلَْلَباِب ﴿
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 سورةُ ص

َماَن ِنْعَم اْلَعْبُد  ٌْ َو َوَهْبَنا لَِداُوَد ُسَل
اٌب ﴿ ُه أَوَّ  ﴾30إِنَّ
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 سورةُ ص

اُد  ٌَ اِفَناُت اْلِج ًِّ الصَّ ِه ِباْلَعِش ٌْ إِْذ ُعِرَض َعَل
﴿31﴾ 

ِر َعْن ِذْكِر َربًِّ  ٌْ َفَقاَل إِنًِّ أَْحَبْبُت ُحبَّ اْلَخ
 ﴾32َحتَّى َتَواَرْت ِباْلِحَجاِب ﴿

وِق َو اْْلَْعَناِق  ًَّ َفَطِفَق َمْسحاً ِبالسُّ وَها َعَل ُردُّ
﴿33﴾ 



21 

 33-31آيات  صسورةُ 

وبن سلٕمبن « وِؼِمَ الْؼَجِذُ»فمبل . اخجش اللٍَّ تؼبلى اوٍ يَت لذايد سلٕمبن•
ٍ     « إِوٍَُّ ؤَيَّاةٌ» إر »ي لًلىٍ  . ؤْ سجبع الىى ابػىّ اللَّىٍ ي الىت حًاثى

ؤْ وؼم الؼجذ حىٕه ػىشض   « وؼم الؼجذ»ٔجًص ؤن ٔتؼلك ثمًلٍ « ػشض
ػلٍٕ، ي ٔجًص ان ٔىًن الؼبمل فٍٕ ي اروش ٔب محمىذ إر ػىشض ػلىى    

 الىُبسٔؼىٓ آخش « ثِبلْؼَشِِّٓ»سلٕمبن 

559: ، ص8 التبياى في تفسير القرآى، ج   
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 33-31آيات  صسورةُ 

 ي الصبفىبت جمغ صبفىّ، ( الصَّبفِىبتُ الْجِٕبدُ) •
. صفه الخٕل لٕبمُب ػلى حالث مىغ سفىغ سجىل ياحىذِ    : اثه صٔذلبل •

صىفًن الفىشر سفىغ    : ٔىًن اشف الحبفش ػلى األسض ي لبل مجبَذ
احذى ٔذٍٔ حتى ٔىًن ػلى اشف الحبفش صفىت الخٕل تصفه صفًوبً 

 :إرا يلفت وزله لبل الشبػش
الف الصفًن فمب ٔضال وإوٍ             ممب ٔمىً  ػلىى الىخالث             •

 .319/ 7مش فٓ ( 1)« 1»وسٕشا 
 .ول لبئم ػلى حالث صبفه: ي لبل الضجبد ي الفشاء ي غٕشَمب•

 
559: ، ص8 التبياى في تفسير القرآى، ج   
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 33-31آيات  صسورةُ 

الجٕبد السشاع مه الخٕل فشر جًاد وإوٍ ٔجًد ثبلشوط، وإوٍ جمغ ي •
ي . مطش جًد إرا وبن مذساساً ي وظٕشٌ سىًغ ي سىٕبغ  : جًد، ومب ٔمبل

ء ثحٕج ٔشى لٕمٕض مه غٕشٌ، ي مىٍ لًلىٍَ ػُشِظوىًا    الؼشض إظُبس الشٓ
 (سَثِّهَ صَفًّب  ػَلى

 :ي ؤصلٍ االظُبس لبل ػمشي ثه ولخً  •
 «1»وإسٕبف ثإٔذْ مصلتٕىب      ؤػشظت الٕمبمّ ي اشمخشت       ي •
ؤْ ظُشت ي ؤػشض ػىٓ مؼىبٌ ؤظُش جفًِ ثتًلٕىٍ ػىىٓ، ي ػىشض     •

 .ء إرا صبس ػشٔعبً الشٓ
 .96/ 7مش فٓ ( 1) •

 
560: ، ص8 التبياى في تفسير القرآى، ج    
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 33-31آيات  صسورةُ 

لىبل لتىبدِ ي السىذْ المىشاد     ( إِوِّٓ ؤَحِجَجِتُ حُتَّ الْخَِٕشِ)لًلٍ تؼبلى ي •
الخٕل ي الؼشة تسمٓ الخٕل الخٕش، ي ثىزله سىمٓ    -َبَىب -ثبلخٕش

 :ي لٕل فٓ رله يجُبن. ؤْ صٔذ الخٕش( صٔذ الخٕل)
 .اوٍ ؤساد ؤحججت الخٕش، حم ؤظبف الحت إلى الخٕش -ؤحذَمب•
اوٍ ؤساد ؤحججت اتخبر الخٕش، ألن ريات الخٕىش ال تىشاد ي ال    -ي الخبوٓ•

ء ٔتؼلك ثُب، ي المؼىى آحشت حت الخٕل ػلى روش  تحت فال ثذّ مه شٓ
الَّىزِٔهَ  )ومىب لىبل تؼىبلى    . سثٓ ي ًٔظغ االستحجبة مًظىغ ائخىبس  

 ؤْ ٔؤحشين، « 2»( َٔسِتَحِجًُّنَ الْحَٕبَِ الذُّوْٕب ػَلَى الْأخِشَِِ
 . ].....[3اثشإَم آّٔ  14سًسِ ( 2) •

 
 

560: ، ص8 التبياى في تفسير القرآى، ج   
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 33-31آيات  صسورةُ 

مؼىبٌ إن َزا الخٕل شغلىٓ ػىه صىالِ الؼصىش    ( ػَهْ رِوْشِ سَثِّٓ)لًلٍ ي •
ػلٓ ػلٍٕ السىال  ي لتىبدِ ي السىذْ، ي    ًَ لًل حتى فبت يلتُب، ي 

 ،سيْ ؤصحبثىب اوٍ فبتٍ الًلت األيل
 :ي لبل الججبئٓ•
اوٍ لم ٔفتٍ الفشض، ي إومب فبتٍ وفىل وىبن ٔفؼلىٍ آخىش الىُىبس ففبتىٍ       •

 .الشتغبلٍ ثبلخٕل
 

560: ، ص8 التبياى في تفسير القرآى، ج   
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 33-31آيات  صسورةُ 

مؼىبٌ تًاست الشمس ثبلحجبة ٔؼىىٓ  ( حَتَّى تًَاسَتِ ثِبلْحِجبةِ)لًلٍ ي •
 ثبلغٕجًثّ

 :جبص ايظمبس لجل الزوش، ألوٍ مؼلً  لبل لجٕذي •
حتى إرا المت ٔذاً فٓ وبفش             ي ؤجه ػىًسات الخغىًس            •

 «1»ظالمُب 
ي روش الشمبوٓ ؤن الىىبّٔ ػه : ي لبل اثً مسلم محمذ ثه ثحش ي غٕشٌ •

الخٕل ي تمذٔشٌ حتى تًاست الخٕل ثبلحجبة ثمؼىى ؤوُب شغلت فىىشٌ  
 .إلى تله الحبل

561: ، ص8 التبياى في تفسير القرآى، ج   
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 33-31آيات  صسورةُ 

فَطَفِىكَ  )ٔؼىٓ الخٕل فلمىب سدت ػلٕىٍ   ( سُدُّيَب ػَلََّٓ)لبل ألصحبثٍ حم •
ان الخٕل َىزٌ حشثُىب مىه غىٕمىّ     : ي لٕل( مَسِحبً ثِبلسًُّقِ يَ الْإَػِىبقِ

جٕش فتشبغل ثبػتشاظُب حتى غبثت الشمس ي فبتتىٍ الؼصىش، لىبل    
وشف ػشالٕجُب ي ظشة ؤػىبلُب، ي لبل ال تشغلىٓ ػه ػجىبدِ  : الحسه

إومب فؼل رله ػلى يجٍ المشثىّ إلىى اللَّىٍ    اوٍ :لٕلي . سثٓ مشِ اخشى
ي إومب فؼل رله . تؼبلى ثإن رثحُب لٕتصذق ثلحًمُب ال لؼمًثتُب ثزله
لَهْ تَىبلوًا الْجِشَّ حَتَّى )ألوُب وبوت ؤػض مبلٍ فإساد ثزله مب لبل اللٍَّ تؼبلى 

 «2»( توىْفِموًا مِمَّب توحِجًُّنَ

561: ، ص8 التبياى في تفسير القرآى، ج   
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 33-31آيات  صسورةُ 

: ي لبل اثىه ػجىبر  . مسح ػاليتٍ ؤْ ظشثُب: ٔمًلًن:ػجٕذِي لبل اثً •
ي لبل اثً مسلم محمىذ  . جؼل ٔمسح ؤػشاف الخٕل ي ػشالٕجُب حجبً لُب

الن المسح ٔؼجش ثىٍ  : غسل ؤػشافُب ي ػشالٕجُب إوشامبً لُب، لبل: ثه ثحش
  تمسحت للصالِ، حم لبل تؼبلى ػلى يجٍ المسم: ػه الغسل مه لًلُم

 

561: ، ص8 التبياى في تفسير القرآى، ج   
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 33-31آيات  سورةُ ص

يَََجِىىب  يَ »حذٔج سلٕمبن فمبل ( ع)حم ػطف سجحبوٍ ػلى لصّ دايد •
ؤْ وؼم الؼجىذ سىلٕمبن   « وِؼِمَ الْؼَجِذُ»ؤْ يَجىبٌ لٍ يلذا « سُلَِٕمبنَلِذايُدَ 

إِرْ »ؤْ سجبع إلى اهلل تؼبلى فٓ ؤمًس دٔىٍ اثتغبء مشظبتٍ « إِوٍَُّ ؤَيَّاةٌ»
ٔجًص ؤن ٔتؼلك إر ثىؼم الؼجذ ؤْ وؼىم الؼجىذ َىً حىٕه     « ػُشِضَ ػَلٍَِِٕ

ػشض ػلٍٕ ي ٔجًص ؤن ٔتؼلك ثبروش ٔب محمذ المحزيف لذاللّ الىال  
 ؤْ فٓ آخش الىُبس ثؼذ صيال الشمس « ثِبلْؼَشِِّٓ»ػلٍٕ 

740: ، ص8 هجوع البياى في تفسير القرآى، ج  
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 33-31آيات  سورةُ ص

الخٕل الًالفّ ػلى حالث لًائم الًاظؼّ اىشف السىىجه   « الصَّبفِىبتُ»•
السشٔؼّ المشٓ الًاسؼّ الخطً لبل ممبتل « الْجِٕبدُ»الشاثغ ػلى األسض 

ؤوٍ يسث مه ؤثٍٕ ؤلف فشر ي وبن ؤثًٌ لذ ؤصبة رله مه الؼمبلمّ ي 
لبل الىلجٓ غضا سلٕمبن دمشك ي وصٕجٕه فإصبة ؤلف فىشر ي لىبل   
الحسه وبوت خٕال خشجت مه الجحش لُب ؤجىحّ ي وىبن سىلٕمبن لىذ    
صلى الصالِ األيلى ي لؼذ ػلى وشسٍٕ ي الخٕل تؼىشض ػلٕىٍ حتىى    

 غبثت الشمس 

740: ، ص8 هجوع البياى في تفسير القرآى، ج  
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 33-31آيات  سورةُ ص

ي المىشاد ثىبلخٕش الخٕىل    « فَمبلَ إِوِّٓ ؤَحِجَجِتُ حُتَّ الْخَِٕشِ ػَهْ رِوْشِ سَثِّٓ»•
َىب فئن الؼشة تسمٓ الخٕل الخٕش ػه لتبدِ ي السذْ فبلمؼىى آحشت 
حت الخٕل مه روش سثٓ ؤْ ػلى روش سثٓ لبل الفشاء ول مىه ؤحىت   
شٕئب فمذ آحشٌ ي فٓ لشاءِ اثه مسؼًد حت الخٕل ي سىمٓ الىجىٓ     

لبل   الخٕش مؼمًد ثىًاصٓ الخٕل إلى ٔىً   ي صٔذ الخٕل صٔذ الخٕش 
 المٕبمّ

 

740: ، ص8 هجوع البياى في تفسير القرآى، ج  
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 33-31آيات  سورةُ ص

ي لٕل مؼىبٌ حت المبل ػه سؼٕذ ثه ججٕش ي الخٕل مبل ي الخٕش ثمؼىى •
 يالمبل وخٕش فٓ التىضٔل 

لٕل إن َزٌ الخٕل وبوت شغلتٍ ػه صالِ الؼصش حتى فإت يلتُب ػه •
 (ع)ػلٓ 

 

740: ، ص8 هجوع البياى في تفسير القرآى، ج  
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 33-31آيات  سورةُ ص

لتبدِ ي السذْ ي فٓ سيأبت ؤصحبثىب ؤوٍ فبتٍ ؤيل الًلىت ي لىبل   ي •
الججبئٓ لم ٔفتٍ الفشض ي إومب فبتٍ وفل وبن ٔفؼلٍ آخش الىُبس الشتغبلٍ 
ثبلخٕل ي لٕل إن روش سثٓ وىبّٔ ػه وتبة اهلل التىًساِ فىبلمؼىى إوىٓ    
ؤحججت الخٕل ػه وتبة اهلل ي ومب ؤن استجبغ الخٕل ممذيح فٓ وتبثىب 

ؤْ « حَتَّىى تَىًاسَتِ ثِبلْحِجىبةِ   »وزله وبن فٓ وتبثُم ػه ؤثٓ مسلم 
غشثت الشمس ػه اثه مسؼًد ي جمبػّ مه المفسشٔه ي جبص ي إن لم 

 :ٔجش للشمس روش ومب لبل لجٕذ
 حتى إرا ؤلمت ٔذا فٓ وبفش             ي ؤجه ػًسات الخغًس ظالمُب •

740: ، ص8 هجوع البياى في تفسير القرآى، ج  
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 33-31آيات  سورةُ ص

لٕل العمٕش للخٕل ٔؼىٓ حتى تًاست الخٕل ثبلحجبة ثمؼىىى ؤوُىب   ي •
شغلت فىشٌ إلى تله الحبل ي َٓ غٕجًثتُب ػه ثصشٌ ي رله ثإوٍ ؤمش 
ثئجشاء الخٕل فإجشٔت حتى غبثت ػه ثصشٌ ػه ؤثٓ مسىلم ي ػلىٓ   

ؤوخىش  ؤْ لبل ألصحبثٍ سديا الخٕل ػلٓ ػه « سُدُّيَب ػَلََّٓ»ثه ػٕسى 
 المفسشٔه ي

لٕل مؼىبٌ ؤوٍ سإل اهلل تؼبلى ؤن ٔشد الشمس ػلٍٕ فشدَب ػلٕىٍ حتىى   •
صلى الؼصش فبلُبء فٓ سديَب وىبّٔ ػه الشمس ػىه ػلىٓ ثىه ؤثىٓ     

 (ع)ابلت 

741-740: ، ص8 هجوع البياى في تفسير القرآى، ج  
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 33-31آيات  سورةُ ص

ؤن المسح ( ؤحذَب)لٕل فٍٕ يجًٌ « فَطَفِكَ مَسِحبً ثِبلسًُّقِ يَ الْإَػِىبقِ» •
َبَىب المطغ ي المؼىى ؤوٍ ؤلجل ٔعشة سًلُب ي ؤػىبلُىب ألوُىب وبوىت    
سجت فًت صالتٍ ػه الحسه ي ممبتل ي لبل ؤثً ػجٕذِ تمًل الؼىشة  
مسح ػاليتٍ ؤْ ظشة ػىمٍ ي لٕل إوٍ إومب فؼل رله ألوُب وبوت ؤػض 
مبلٍ فتمشة إلى اهلل تؼبلى ثإن رثحُب لٕتصذق ثلحًمُب ي ٔشُذ ثصحتٍ 

ؤن مؼىىبٌ فجؼىل   ( ي حبوُٕب)لًلٍ لَهْ تَىبلوًا الْجِشَّ حَتَّى توىْفِموًا مِمَّب توحِجًُّنَ 
ٔمسح ؤػشاف خٕلٍ ي ػشالٕجُب ثٕذٌ حجب لُب ػه اثه ػجبر ي الضَىشْ  

  ي اثه وٕسبن

741: ، ص8 هجوع البياى في تفسير القرآى، ج  
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 33-31آيات  سورةُ ص

ػه َزٌ أّٖ فمبل مب ثلغه فُٕىب ٔىب   ( ع)اثه ػجبر سإلت ػلٕب لبل •
اثه ػجبر للت سمؼت وؼجب ٔمًل اشىتغل سىلٕمبن ثؼىشض األفىشار     
حتى فإتتٍ الصالِ فمبل سديَب ػلٓ ٔؼىٓ األفشار وبوت ؤسثؼىّ ػشىش   
فإمش ثعشة سًلُب ي ؤػىبلُب ثبلسٕف فمتلُب فسىلجٍ اهلل ملىىٍ ؤسثؼىّ    

لكني  وىزة وؼىت   ( ع)ػشش ًٔمب ألوٍ ظلم الخٕل ثمتلُب فمىبل ػلىٓ   
اشتغل سليواى بعرض األفراس ذات يوم ألًه أراد جهاد العنو  تتن    
توارت الشوس بالحجاب فقال بنأهر ا  تعنال  للوكةكنة الونو ليي     
بالشوس رد ها علي فردت فصل  العصر في  قتها   إى أًبياء ا  ال 

  يظلووى   ال يأهر ى بالظلن ألًهن هعصوهوى هطهر ى

741: ، ص8 هجوع البياى في تفسير القرآى، ج  



37 

 33-31آيات  سورةُ ص

ؤوٍ مسح ؤػىبلُب ي سًلُب ي جؼلُب مسىجلّ فىٓ سىجٕل اهلل    ( ي حبلخُب) •
تؼبلى ي لٕل لتغلت إن لطشثب ٔمًل مسحُب ي ثبسن ػلُٕب فإوىش رلىه  

 ي لبل المًل مب لبل الفشاء إوٍ ظشة ؤػىبلُب ي سًلُب
 

741: ، ص8 هجوع البياى في تفسير القرآى، ج  
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 33-31آيات  سورةُ ص

الؼشٓ ممبثىل  « إِرْ ػُشِضَ ػَلٍَِِٕ ثِبلْؼَشِِّٓ الصَّبفِىبتُ الْجِٕبدُ»: لًلٍ تؼبلى•
الغذاِ ي ًَ آخش الىُبس ثؼذ الضيال، ي الصبفىبت ػلى مب فىٓ المجمىغ،   
جمغ الصبفىّ مه الخٕل ي َٓ التٓ تمً  ػلىى حىالث لىًائم ي تشفىغ     

الجٕبد جمغ جىًاد  ي :لبل. إحذى ٔذُٔب حتى تىًن ػلى اشف الحبفش
ي الٕبء َبَىب مىملجّ ػه ياي ي األصل جًاد ي َٓ السشاع مىه الخٕىل   

 .اوتُى. وإوُب تجًد ثبلشوط

202: ، ص17 الويزاى في تفسير القرآى، ج   
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 33-31آيات  سورةُ ص

فَمبلَ إِوِّٓ ؤَحِجَجِتُ حُتَّ الْخَِٕشِ ػَهْ رِوْشِ سَثِّٓ حَتَّى تَىًاسَتِ  »: لًلٍ تؼبلى•
 -ػلى مىب لٕىل   -الخٕل: العمٕش لسلٕمبن، ي المشاد ثبلخٕش« ثِبلْحِجبةِ

 فئن الؼشة تسمٓ الخٕل خٕشا
 .الخٕش مؼمًد ثىًاصٓ الخٕل إلى ًٔ  المٕبمّ: ػه الىجٓ  ي •
المشاد ثبلخٕش المبل الىخٕش ي لذ استؼمل ثُزا المؼىى فٓ مًاظغ : ي لٕل•

 .180 -:الجمشِ« :إِنْ تَشَنَ خَِٕشاً»: مه والمٍ تؼبلى ومًلٍ
 

203: ، ص17 الويزاى في تفسير القرآى، ج   
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 33-31آيات  سورةُ ص

« ؤَحِجَجِىتُ »إن : لىبلًا « إِوِّٓ ؤَحِجَجِتُ حُتَّ الْخَِٕشِ ػَهْ رِوْشِ سَثِّٓ»: لًلٍي •
ثمؼىى ػلى، ي المشاد إوىٓ آحىشت حىت    « ػَهْ»معمه مؼىى ائخبس ي 

الخٕل ػلى روش سثٓ ي ًَ الصالِ محجب إٔىبٌ ؤي ؤحججىت الخٕىل حجىب     
فبشتغلت ثمب ػشض ػلٓ مه الخٕىل ػىه    -مؤحشا إٔبٌ ػلى روش سثٓ

 .الصالِ حتى غشثت الشمس
العمٕش ػلىى مىب لىبلًا للشىمس ي     « حَتَّى تًَاسَتِ ثِبلْحِجبةِ»: ي لًلٍ•

المشاد ثتًاسُٔب ثبلحجبة غشيثُب ي استتبسَب تحت حجىبة األفىك، ي   
ٔؤٔذ َزا المؼىى روش الؼشٓ فٓ أّٖ السبثمّ إر لً ال رله لىم ٔىىه   

 .غشض ظبَش ٔتشتت ػلى روش الؼشٓ

203: ، ص17 الويزاى في تفسير القرآى، ج   
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حىٕه ػىشض الخٕىل     -مؼىى أّٖ ؤوٓ شغلىٓ حت الخٕىل فمحصل •
ػه الصالِ حتى فبت يلتُب ثغشية الشمس، ي إومب وبن ٔحىت   -ػلٓ

الخٕل فٓ اهلل لٕتُٕإ ثٍ للجُبد فٓ سجٕل اهلل فىىبن الحعىًس للؼىشض    
 .ػجبدِ مىٍ فشغلتٍ ػجبدِ ػه ػجبدِ غٕش ؤوٍ ٔؼذ الصالِ ؤَم

203: ، ص17 الويزاى في تفسير القرآى، ج   



42 

 33-31آيات  سورةُ ص

للخٕل ي رله ؤوٍ ؤمش ثئجشاء الخٕىل فشىغلٍ   « تًَاسَتِ»ظمٕش : لٕلي •
الىظش فٓ جشُٔب حتى غبثت ػه وظشٌ ي تًاست ثحجبة الجؼىذ، ي لىذ   
تمذ  ؤن روش الؼشٓ ٔؤٔذ المؼىى السبثك ي ال دلٕل ػلى مب روىشٌ مىه   

 .حذٔج األمش ثبلجشْ مه لفظ أّٖ
: لٕىل « سُدُّيَب ػَلََّٓ فَطَفِىكَ مَسِىحبً ثِبلسُّىًقِ يَ الْإَػِىىبقِ    »: لًلٍ تؼبلى•

للشمس ي ًَ ؤمش مىىٍ للمالئىىّ ثىشد الشىمس     « سُدُّيَب»العمٕش فٓ 
 :لٕصلٓ صالتٍ فٓ يلتُب، ي لًلٍ

203: ، ص17 الويزاى في تفسير القرآى، ج   
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ؤْ ششع ٔمسح سىبلٍٕ ي ػىمىٍ ي   « فَطَفِكَ مَسِحبً ثِبلسًُّقِ يَ الْإَػِىبقِ» •
ٔإمش ؤصحبثٍ ؤن ٔمسحًا سًلُم ي ؤػىبلُم ي وبن رله يظًءَم حىم  
صلى ي صلًا، ي لذ يسد رله فٓ ثؼط الشيأبت ػه ؤئمّ ؤَل الجٕت 

 .ع
شىشع  . سديا الخٕىل فلمىب سدت  : العمٕش للخٕل ي المؼىى لىبل : ي لٕل•

ٔمسح مسحب ثسًلُب ي ؤػىبلُب ي ٔجؼلُب مسجلّ فٓ سجٕل اهلل جضاء مب 
 .اشتغل ثُب ػه الصالِ

203: ، ص17 الويزاى في تفسير القرآى، ج   
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العمٕش للخٕل ي المشاد ثمسح ؤػىبق الخٕىل ي سىًلُب ظىشثُب    : لٕلي •
ثبلسٕف ي لطؼُب ي المسح المطغ فًُ ع غعت ػلُٕب فٓ اهلل لمب شىغلتٍ  
ػه روش اهلل فإمش ثشدَب حم ظشة ثبلسىٕف ؤػىبلُىب ي سىًلُب فمتلُىب     

 .                       جمٕؼب
فٍٕ ؤن مخل َزا الفؼل ممب تتىضٌ سبحّ األوجٕبء ع ػه مخلٍ فمب روىت  ي •

الخٕل لً شغلٍ الىظش إلُٕب ػه الصالِ حتىى تؤاخىز ثإشىذ المؤاخىزِ     
فتمتل تله المتلّ الفظٕؼّ ػه آخشَب مغ مىب فٕىٍ مىه إتىالف المىبل      

 .المحتش 

204-203: ، ص17 الويزاى في تفسير القرآى، ج   
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فٓ لًلٍ : ؤثٓ ثه وؼت ػه الىجٓ  ثشيأّ  ي ؤمب استذالل ثؼعُم ػلٍٕ•
  لطغ سًلُب ي ؤػىبلُب ثبلسٕف -مَسِحبً ثِبلسًُّقِ يَ الْإَػِىبقِفَطَفِكَ :تؼبلى

حم ؤظبف إلُٕب ي لذ جؼلُب ثىزله لشثبوىب هلل ي وىبن تمشٔىت الخٕىل      •
 .مششيػب فٓ دٔىٍ فلٕس مه التمشٔت روش فٓ الحذٔج ي ال فٓ غٕشٌ

ػلى ؤوٍ ع لم ٔشتغل ػه الؼجبدِ ثبلًُى ثل شغلتٍ ػجىبدِ ػىه ػجىبدِ    •
 .ومب تمذمت ايشبسِ إلٍٕ

فبلمؼًل ػلٍٕ ًَ ؤيل الًجىًٌ إن سىبػذٌ لفىظ أٖىّ ي إال فبلًجىٍ      •
 .الخبوٓ

 

203: ، ص17 الويزاى في تفسير القرآى، ج   
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ِه  ٌِّ َنا َعَلى ُكْرِس ٌْ َماَن َو أَْلَق ٌْ ا ُسَل َو َلَقْد َفَتنَّ
 ﴾34َجَسداً ُثمَّ أََناَب ﴿

ْنَبِغً  ٌَ َقاَل َربِّ اْغِفْر لًِ َو َهْب لًِ ُمْلكاً الَ 
اُب ﴿ َك أَْنَت اْلَوهَّ  ﴾35ِْلََحٍد ِمْن َبْعِدي إِنَّ
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 سورةُ ص

ُث أََصاَب  ٌْ ٌَح َتْجِري ِبؤَْمِرِه ُرَخاًء َح ْرَنا َلُه الرِّ َفَسخَّ
﴿36﴾ 

اٍص ﴿ اٍء َو َغوَّ اِطٌَن ُكلَّ َبنَّ ٌَ  ﴾37َو الشَّ

ِنٌَن ِفً اْْلَْصَفاِد ﴿  ﴾38َو آَخِرٌَن ُمَقرَّ
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 سورةُ ص

ِر  ٌْ ٰهَذا َعَطاُإَنا َفاْمُنْن أَْو أَْمِسْك ِبَغ
 ﴾39ِحَساٍب ﴿
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