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سَّثُّكُنُ الَّزِى ُٗضْجِى لَكُنُ الْفُلْكَ فىِ الْجَحِشِ  
لِتَجِتَغَُاْ هِي فَعْلِِِ  إًَُِِّ كبَىَ ثِكُنِ 

 (66)سَحِ٘وّب
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سَثُّكُنُ الَّزِٕ ُٗضْجِٖ لَكُنُ الْفُلْكَ فِٖ الْجَحِشِ لِتَجِتَغَُا هِيْ فَعْلِِِ »: قَلِ تؼبلى•
ٖ  « إًَُِِّ كبىَ ثِكُنِ سَحِ٘وبً ء  اإلصجبء ػلى هب فٖ هجوغ الج٘بى، سوَ  اليو

حبال ثؼذ حبل فبلوشاد ثِ إجشاء السفي فوٖ الجحوش ثسسسوبل الشٗوب  ٍ     
ًحَُ ٍ جؼل الوبء سطجب هبئؼب ٗقجل الجشٕ ٍ الخش ، ٍ الفلوك جووغ   

 .الفلكٔ ٍ ّٖ السفٌ٘ٔ
 

152: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج   
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اثتغبء الفعل طلت الشص  فسى الجَاد إًوب ٗجَد غبلجب ثوب صاد ػلوى  ٍ •
ء هب صاد ٍ ثقٖ هٌِ ٍ هوي اثتذائ٘ؤ، ٍ    هقذاس حبجٔ ًفسِ ٍ فعل اليٖ

إًْب للتجؼ٘ط، ٍ رٗل اٙٗٔ تؼل٘ل للحكن ثبلشحؤ، ٍ الوؼٌى : سثوب ق٘ل
 .ٍ اٙٗٔ توْ٘ذ لتبلْ٘ب. ظبّش

 

152: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج   
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ٍَ إِرَا هَسَّكُنُ العُّشُّ فىِ الْجَحِشِ ظَلَّ هَي تَذِػَُىَ 
إِلىَ الْجشََِّ أَػِشَظْتُنِ  ٍَ كبَىَ     إِلَّب إَِّٗبُُ  فَلَوَّب ًجََّئكنُ

 (67)الْبًسَبىُ كَفَُسّا
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« ٍَ إِرا هَسَّكُنُ العُّشُّ فِٖ الْجَحِشِ ظَلَّ هَيْ تَوذِػَُىَ إِلَّوب إَِّٗوبُُ   »: قَلِ تؼبلى•
إلى آخش اٙٗٔ العش اليذٓ، ٍ هس العش فٖ الجحش ّوَ خوَا الغوش     

 .ثبإلششاا ػلِ٘ ثؼصف الشٗب  ٍ تقبرا األهَاج ٍ ًحَ رلك
 -ػلى هوب ركوشٍا   -الوشاد ثبلعالل« ظَلَّ هَيْ تَذِػَُىَ إِلَّب إَِّٗبُُ»: ٍ قَلِ•

ّوَ ثوؼٌوى   : الزّبة ػي الخَاطش دٍى الخشٍج ػوي الرشٗوو ٍ ق٘ول   
ظل ػي فالى كزا إٔ ظبع ػٌِ ٍ ٗؼوَد ػلوى إٔ   : الع٘بع هي قَلْن

 .حبل إلى هؼٌى الٌس٘بى

153: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج  
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• ٍ    ِ هَويْ  »: الوشاد ثبلذػبء دػبء الوسألٔ دٍى دػوبء الؼجوبدٓ فو٘ؼن قَلو
اإللِ الحوو ٍ اٙلْؤ الجبطلؤ التوٖ ٗوذػَّب الويوشكَى، ٍ       « تَذِػَُىَ

االستثٌبء هتصل، ٍ الوؼٌى ٍ إرا اشتذ ػل٘كن األهش فٖ الجحش ثبإلششاا 
 .ػلى الغش  ًس٘تن كل إلِ تذػًَِ ٍ تسألًَِ حَائجكن إال اهلل

 

153: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج  
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أَ فَأَهٌِتُنِ أَى ٗخَْسِفَ ثِكُنِ جَبًِتَ الْجشََِّ أٍَِ 
   ُٗشْسِلَ ػَلَِ٘كُنِ حَبصِجّب ثُنَّ لَب تجَِذٍُاْ لَكنُ

 (68)ٍَكِ٘الً
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أَ فَأَهٌِْتُنِ أَىْ َٗخْسِفَ ثِكُنِ جبًِوتَ الْجَوشَِّ أٍَِ ُٗشْسِولَ ػَلَوِ٘كُنِ     »: قَلِ تؼبلى•
خسَا القوش استتبس قشصِ ثبلظلؤ ٍ « حبصِجبً ثُنَّ ال تَجِذٍُا لَكُنِ ٍَكِ٘لًب

كووب فوٖ    -الظل ٍ خسف اهلل ثِ األسض إٔ ستشُ فْ٘وب، ٍ الحبصوت  
: الشٗح التوٖ تشهوٖ ثبلحصوجبء ٍ الحصوى الصوغبس ٍ ق٘ول       -الوجوغ،

 الحبصت الشٗح الوْلكٔ فٖ الجش ٍ القبصف الشٗح الوْلكٔ فٖ الجحش

154: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج  
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فَ٘شُْسِلَ   أَمِ أَهٌِتُنِ أَى ُٗؼِ٘ذَكُنِ فِِِ٘ تَبسًَٓ أُخْشَى
    ػَلَِ٘كُنِ قَبصِفًب هِّيَ الشَِّٗحِ فَُ٘غْشِقَكُن ثِوَب كَفَشْتنُ

 (69)ػَلٌََِ٘ب ثِِِ تَجِ٘ؼّب   لَب تجَِذٍُاْ لَكنُ    ثنُ
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إلوى آخوش اٙٗؤ    «  أَمِ أَهٌِْتُنِ أَىْ ُٗؼِ٘ذَكُنِ فِِِ٘ تبسًَٓ أُخْوشى »: قَلِ تؼبلى•
القصف الكسش ثيذٓ ٍ قبصف الشٗح ّٖ التٖ تكسش السفي ٍ األثٌ٘ٔ، ٍ 

ء، ٍ  القبصف الشٗح الوْلكٔ فٖ الجحش ٍ التج٘غ َّ التبثغ ٗتجغ اليٖ: ق٘ل
للغوش  أٍ لرسسوبل أٍ لْووب هؼوب     « ثِوِِ »للجحش ٍ ظو٘ش « فِِِ٘»ظو٘ش 

 .ثبػتجبس هب ٍقغ ٍ لكل قبئل، ٍ اٙٗٔ هي توبم التَث٘خ
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ٍَ لَقَذِ كَشَّهٌَِب ثٌَىِ ءَادَمَ ٍَ حَوَلٌَْبُّنِ فىِ الْجشََِّ  * 
ٍَ الْجَحِشِ ٍَ سَصَقٌَْبُّن هِّيَ الرَِّّ٘جَبتِ ٍَ فَعَّلٌَْبُّنِ 

 (70)كَثِ٘شٍ هِّوَّيْ خَلَقٌَْب تَفْعِ٘لًب  ػَلىَ
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 لَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ

 
ٍَ لَقَذِ كَشَّهٌِب ثٌَِوٖ آدَمَ ٍَ حَوَلٌْوبُّنِ فِوٖ الْجَوشَِّ ٍَ الْجَحِوشِ ٍَ      »: قَلِ تؼبلى•

اٙٗؤ  « كَثِ٘شٍ هِوَّيْ خَلَقٌْب تَفْعِ٘لًب  سَصَقٌْبُّنِ هِيَ الرَِّّ٘جبتِ ٍَ فَعَّلٌْبُّنِ ػَلى
هسَقٔ لالهتٌبى هيَثب ثبلؼتبة كأًِ تؼبلى لوب ركش ٍفَس ًؼوِ ٍ توَاتش  
فعلِ ٍ سحوتِ ػلى اإلًسبى ٍ حولِ فٖ الجحش اثتغبء فعلِ ٍ سصقِ، ٍ 
سفبُ حبلِ فٖ الجش ثن ًس٘بًِ لشثِ ٍ إػشاظوِ ػوي دػبئوِ إرا ًجوبُ ٍ     
كيف ظشُ كفشاًب هغ أًِ هتقلت دائوب ث٘ي ًؼوِ التٖ ال تحصى ًجِ ػلى 
جولٔ تكشٗوِ ٍ تفع٘لِ ل٘ؼلن ثزلك هضٗذ ػٌبٗتوِ ثبإلًسوبى ٍ كفوشاى    

 .اإلًسبى لٌؼوِ ػلى كثشتْب ٍ ثلَغْب

155: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج   
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ثزلك ٗظْش أى الوشاد ثبٙٗٔ ث٘بى حبل لؼبهٔ الجيش هغ الغوط ػووب   ٍ •
ٗختص ثؼعْن هي الكشاهٔ الخبصٔ اإللْ٘ٔ ٍ القشة ٍ الفع٘لٔ الشٍح٘ٔ 
الوحعٔ فبلكالم ٗؼن الويشك٘ي ٍ الكفبس ٍ الفسب  ٍ إال لن ٗتن هؼٌوى  

 .                      االهتٌبى ٍ الؼتبة

155: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج   
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ء ثبلؼٌبٗٔ  الوشاد ثبلتكشٗن تخص٘ص اليٖ« ٍَ لَقَذِ كَشَّهٌِب ثٌَِٖ آدَمَ»: فقَلِ•
ٍ تيشٗفِ ثوب ٗختص ثِ ٍ ال َٗجذ فٖ غ٘وشُ، ٍ ثوزلك ٗفتوش  ػوي     
التفع٘ل فسى التكشٗن هؼٌى ًفسٖ ٍ َّ جؼلِ ششٗفب را كشاهٔ فٖ ًفسِ، 
ٍ التفع٘ل هؼٌى إظبفٖ ٍ َّ تخص٘صِ ثضٗوبدٓ الؼروبء ثبلٌسوجٔ إلوى     
غ٘شُ هغ اشتشاكْوب فٖ أصول الؼر٘ؤ، ٍ اإلًسوبى ٗخوتص هوي ثو٘ي       
الوَجَدات الكًَ٘ٔ ثبلؼقل ٍ ٗضٗذ ػلى غ٘شُ فوٖ جو٘وغ الصوفبت ٍ    

 .األحَال التٖ تَجذ ثٌْ٘ب ٍ األػوبل التٖ ٗأتٖ ثْب
 

156: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج   



17 

 سورة اإلسراء

كِتَبثَُِ ثَِ٘وٌِِِِ٘    ََِٗمَ ًَذِػَُاْ كُلَّ أًَُبسِ  ثِسِهَبهِِْنِ  فَوَيْ أٍُتىِ
 (71)فَأٍُِلَئكَ َٗقْشَءٍُىَ كِتَبثَُْنِ ٍَ لَب ُٗظْلَوَُىَ فَتِ٘لًب

ٍَ أَظَلُّ    فَََُْ فىِ االَْخِشَِٓ أَػِوَى  ٍَ هَي كبَىَ فىِ َّبرُِِ أَػِوَى
 (72)سَجِ٘لًب
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ٗب أصحبة كتبة الخ٘ش ٍ ٗب أصوحبة  : الوشاد كتبة أػوبلْن ف٘قبلأى •
كتبة اليش ٍ ٍجِ كًَِ إهبهب ثأًْن هتجؼَى لوب ٗحكن ثِ هوي جٌؤ أٍ   

 .ًبس

16: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج  
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