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 سورة اإلسراء

وِتَبثِٓٔ ثِ٘ٓوٌِِِِ٘    َٕٗٓمٓ ًَذٕػَٔاْ وُلَّ ؤًَُبسِ  ثِةِهٓبهِِْنٕ  فَوٓيْ ؤٍُتىِ
 (71)فَإٍُٕلَئهٓ ٗٓمْشَءٍٔىَ وِتَبثْٓٔنٕ ٍٓ لَب ٗٔظْلَؤَىَ فَتِ٘لًب

ٍٓ ؤَظَلُّ    فََْٔٓ فىِ الَْخِشَِٓ ؤَػٕوٓى  ٍٓ هٓي وبَىَ فىِ ّٓبرُِِ ؤَػٕوٓى
 (72)سٓجِ٘لًب
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ٗب ؤصحبة وتبة الخ٘رش ٍ ٗرب   : ؤى الوشاد وتبة ؤػوبلْن ف٘مبل: ٍ هٌْب•
ؤصحبة وتبة الشش ٍ ٍجِ وًَِ بهبهب ثإًْن هتجؼَى لوب ٗحىن ثِ هري  

 .جٌٔ ؤٍ ًبس

16: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج  
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فِ٘ ؤًِ ل هؼٌى لتسو٘ٔ وتبة األػوبل بهبهب ٍ َّ ٗتجغ ػول اإلًسبى ٍ •
هي خ٘ش ؤٍ شش فةى ٗسوى تبثؼب ؤٍلى ثِ هي ؤى ٗسوى هتجَػب، ٍ ؤهرب  
هب ٍجِ ثِ ؤخ٘شا ففِ٘ ؤى الوتجغ هي الحىن هب ٗمعٖ ثِ اهلل سجحبًِ ثؼذ 
ًشش الصحف ٍ الساال ٍ الَصى ٍ الشْبدٓ ٍ ؤهب الىتبة فةًوب ٗشرتول  

 .ػلى هتَى ؤػوبل الخ٘ش ٍ الشش هي غ٘ش فصل المعبء

16: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج  
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هٌِ ٗظْش ؤى ل٘س الوشاد ثبإلهبم اللَح الوحفَؾ ٍ ل صح٘فٔ ػورل  ٍ •
: الجبث٘ٔ: «وِتبثِْٓب  بِلى  وُلُّ ؤُهٍَّٔ تُذٕػى»: األهٔ ٍ ّٖ التٖ ٗش٘ش بلْ٘ب لَلِ

الظبّش فٖ الفشد « فَوٓيْ ؤٍُتِٖٓ وِتبثِٓٔ ثِ٘ٓوٌِِِِ٘»: لؼذم هالئوتِ لَلِ رٗال 28
 .دٍى الجوبػٔ

16: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج  
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وِتَبثِٓٔ ثِ٘ٓوٌِِِِ٘    َٕٗٓمٓ ًَذٕػَٔاْ وُلَّ ؤًَُبسِ  ثِةِهٓبهِِْنٕ  فَوٓيْ ؤٍُتىِ
 (71)فَإٍُٕلَئهٓ ٗٓمْشَءٍٔىَ وِتَبثْٓٔنٕ ٍٓ لَب ٗٔظْلَؤَىَ فَتِ٘لًب

ٍٓ ؤَظَلُّ    فََْٔٓ فىِ الَْخِشَِٓ ؤَػٕوٓى  ٍٓ هٓي وبَىَ فىِ ّٓبرُِِ ؤَػٕوٓى
 (72)سٓجِ٘لًب
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الَ٘م َٗم الم٘بهٔ ٍ الظشف « َٕٗٓمٓ ًَذٕػَٔا وُلَّ ؤًُبسٍ ثِةِهبهِِْنٕ»: لَلِ تؼبلى•
هتؼلك ثومذس ؤٕ اروش ٗرَم ورزا، ٍ اإلهربم الومترذق ٍ لرذ سروى اهلل       
سجحبًِ ثْزا السن ؤفشادا هي الجشش ْٗذٍى الٌربس ثرإهش اهلل وورب فرٖ     

ِ  124: الجمرشٓ : «لبلَ بًِِّٖ جبػِلُرهٓ لِلٌَّربسِ بِهبهربً   »: لَلِ ٍٓ »: ٍ لَلر
ٍ ؤفشادا آخشٗي ٗمتذق ثْن  73: األًج٘بء: «جٓؼٓلٌْبّٔنٕ ؤَئِؤًَّ ْٕٗٓذٍٔىَ ثِإَهٕشًِب

  12: التَثٔ: فَمبتِلَُا ؤَئِؤََّ الْىُفْشِ»: فٖ العالل ووب فٖ لَلِ

165: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج   
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بِهبهبً ٍٓ   ٍٓ هِيْ لَجٕلِِِ وِتبةٔ هَٔسى»: سوى ثِ ؤٗعب التَسآ ووب فٖ لَلٍِ •
، ٍ سثوب استف٘ذ هٌِ ؤى الىترت السروبٍٗٔ الوشرتولٔ    17: َّد: «سٓحٕوًٓٔ

 .ػلى الششٗؼٔ وىتبة ًَح ٍ بثشاّ٘ن ٍ ػ٘سى ٍ هحوذ ع جو٘ؼب ؤئؤ

165: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج   
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ٍٓ وُرلَّ  »: سوى ثِ ؤٗعب اللَح الوحفَؾ ووب َّ ظربّش لَلرِ تؼربلى   ٍ •
ٍ لوب وربى ظربّش اٙٗرٔ ؤى     12: ٗس: «ءٍ ؤَحٕصٌٕٓ٘بُٔ فِٖ بِهبمٍ هٔجِ٘يٍ شَٖٕ

لىل ؼبئفٔ هي الٌبس بهبهب غ٘ش هب لغ٘شّب فةًِ الوسرتفبد هري بظربفٔ    
اإلهبم بلى العو٘ش الشاجغ بلى ول ؤًبس لرن ٗصرلأ ؤى ٗىرَى الورشاد     
ثبإلهبم فٖ اٙٗٔ اللَح لىًَرِ ٍاحرذا ل اختصربه لرِ ثإًربس دٍى      

 .ؤًبس

165: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج   
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ٍ ؤٗعب ظبّش اٙٗٔ ؤى ّزُ الذػَٓ تؼن الٌبس جو٘ؼرب هري األٍلر٘ي ٍ    •
وبىَ الٌَّبسٔ ؤُهَّرًٔ ٍاحِرذًٓٓ   »: تمذم فٖ تفس٘ش لَلِ تؼبلى اٙخشٗي ٍ لذ 

: الجمرشٓ : «فَجٓؼٓثَ اللَِّٔ الٌَّجِِّ٘٘يَ هٔجٓشِّشِٗيَ ٍٓ هٌْٔزِسِٗيَ ٍٓ ؤًَْضَلَ هٓؼْٓٔرنٔ الْىِتربةٓ  
ؤى ؤٍل الىتت السوبٍٗٔ الوشتولٔ ػلى الششٗؼٔ َّ وتبة ًَح ع  213

ٍ ل وتبة لجلِ فٖ ّزا الشإى ٍ ثزله ٗظْش ػذم صالح٘ٔ وَى اإلهبم 
فٖ اٙٗٔ هشادا ثِ الىتبة ٍ بل خشج هي لجل ًَح هي شوَل الرذػَٓ  

 .فٖ اٙٗٔ

166: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج   
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ؤى ٗىَى الوشاد ثةهبم ول ؤًبس هي ٗإتوَى ثرِ فرٖ سرج٘لٖ    فبلوتؼ٘ي •
الحك ٍ الجبؼل ووب تمذم ؤى المشآى ٗسروْ٘وب بهربه٘ي ؤٍ بهربم الحرك     
خبصٔ ٍ َّ الزٕ ٗجتجِ٘ اهلل سجحبًِ فٖ ول صهبى لْذاٗٔ ؤّلِ ثرإهشُ  
ًج٘ب وبى وةثشاّ٘ن ٍ هحوذ ع ؤٍ غ٘ش ًجٖ، ٍ لذ تمذم تفص٘ل الىالم فِ٘ 

بِثٕشاِّ٘نٓ سٓثُِّٔ ثِىَلِوبتٍ فَرإَتَؤَّْيَّ لربلَ بًِِّرٖ      ٍٓ بِرِ اثٕتَلى»: فٖ تفس٘ش لَلِ
: «جبػِلُهٓ لِلٌَّبسِ بِهبهبً لبلَ ٍٓ هِيْ رُسَِّّٗتِٖ لبلَ ل ٌٗٓبلُ ػْٕٓذِٕ الظَّبلِوِ٘يَ

 .124: الجمشٓ

166: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج   
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ٗٓمْرذٔمٔ  »: الوستفبد هي هثل لَلِ فٖ فشػَى ٍ َّ هي ؤئؤ العالللىي •
ِ 98: ّرَد : «لََٕهِٓٔ َٕٗٓمٓ الْمِ٘بهِٓٔ فَرإٍَٕسٓدّٓٔنٔ الٌَّربسٓ   لِ٘ٓوِ٘رضَ اللَّرِٔ   »: ، ٍ لَلر

ثٓؼٕرطٍ فَ٘ٓشْوُوٓرِٔ جٓوِ٘ؼربً      الْخَجِ٘ثَ هِيَ الؽَِّّ٘تِ ٍٓ ٗٓجٕؼٓلَ الْخَجِ٘ثَ ثٓؼٕعَِٔ ػٓلى
ٍ غ٘شّوب هي اٙٗبت ٍ ّٖ، وث٘شٓ ؤى  37: األًفبل: «فَ٘ٓجٕؼٓلَِٔ فِٖ جٌَّْٓٓنٓ

ؤّل العالل ل ٗفبسلَى ؤٍل٘بءّن الوتجَػ٘ي َٗم الم٘بهٔ، ٍ لصم رلره  
 .ؤى ٗصبحجَّن فٖ الذػَٓ ٍ اإلحعبس

166: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج   
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هؽلك لن ٗم٘ذ ثبإلهبم الحك الرزٕ جؼلرِ اهلل   « ثِةِهبهِِْنٕ»: ؤى لَلِػلى •
بهبهب ّبدٗب ثإهشُ، ٍ لذ سوى همتذق العالل بهبهب ووب سروى همترذق   
الْذق بهبهب ٍ س٘بق رٗل اٙٗٔ ٍ اٙٗٔ الثبً٘ٔ ؤٗعب هشؼش ثرإى اإلهربم   
الوذػَ ثِ َّ الزٕ اتخزُ الٌبس بهبهب ٍ التذٍا ثِ فرٖ الرذً٘ب ل هري    

 .اجتجبُ اهلل لإلهبهٔ ٍ ًصجِ للْذاٗٔ ثإهشُ سَاء اتجؼِ الٌبس ؤٍ سفعَُ

166: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج   
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فبلظبّش ؤى الوشاد ثةهبم ول ؤًبس فٖ اٙٗٔ هي ائتوَا ثرِ سرَاء وربى    •
بهبم حك ؤٍ بهبم ثبؼل، ٍ ل٘س ووب ٗظي ؤًْن ٌٗبدٍى ثإسروبء ؤئورتْن   

ٗب ؤهٔ بثشاّ٘ن ٍ ٗب ؤهٔ هحوذ ٍ ٗب آل فشػرَى ٍ ٗرب آل فرالى    : ف٘مبل
فَوٓيْ ؤٍُتِرٖٓ وِتبثٓرِٔ   » :فةًِ ل ٗالئوِ هب فٖ اٙٗٔ هي التفشٗغ ؤػٌٖ لَلِ

بلخ بر ل تفشع ث٘ي الذػَٓ ثبإلهبم «  ٍٓ هٓيْ وبىَ فِٖ ّزُِِ ؤَػٕوى« »ثِ٘ٓوٌِِِِ٘
 .ثْزا الوؼٌى ٍ ث٘ي بػؽبء الىتبة ثبل٘و٘ي ؤٍ الؼوى

 

166: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج   
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ّرَ اإلحعربس فْرن     -ػلى هب ٗؼؽِ٘ س٘بق الزٗل -ثل الوشاد ثبلذػَٓ•
ثةهبهْن ثن ٗإخز هي التذق ثةهبم حك وتبثِ ث٘وٌِ٘ ٍ ٗظْش هحعشٍى  

ػوى هي ػوٖ ػي هؼشفٔ اإلهبم الحك فرٖ الرذً٘ب ٍ اتجبػرِ، ّرزا هرب      
 .ٗؼؽِ٘ التذثش فٖ اٙٗٔ

 
 
 

167: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج   
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 :لَلِ تؼبلى•
 [71]وِتبثْٓٔنٕ ٍٓ ل ٗٔظْلَؤَىَ فَتِ٘لًب  -بلى لَلِ تؼبلى -َٕٗٓمٓ ًَذٕػَٔا وُلَّ ؤًُبسٍ ثِةِهبهِِْنٕ•
حرذثٌب ؤحورذ   : ؤخجشًب ؤحوذ ثي بدسٗس، لبل: ػلٖ ثي بثشاّ٘ن، لبل -[1/ ]6449•

ثي هحوذ ثي ػ٘سى، ػي الحس٘ي ثي سؼ٘ذ، ػي حوبد ثي ػ٘سى، ػي سثؼٖ ثي ػجذ 
َٕٗٓمٓ ًَرذٕػَٔا  : ، فٖ لَلِ تؼبلى(ػلِ٘ السالم)اهلل، ػي الفع٘ل ثي ٗسبس، ػي ؤثٖ جؼفش 

، ٍ «2»فٖ لَهرِ  ( صلى اهلل ػلِ٘ ٍ آلِ)ء سسَل اهلل  ٗجٖ»: لبل .وُلَّ ؤًُبسٍ ثِةِهبهِِْنٕ
فٖ لَهِ، ٍ الحسي فٖ لَهِ، ٍ الحس٘ي فٖ لَهرِ، ٍ ورل هري    ( ػلِ٘ السالم)ػلٖ 

 .«هبت ث٘ي ظْشاًٖ لَم جبءٍا هؼِ
 .22: 2تفس٘ش الموّٖ  -1•
 .فشلٔ: فٖ الوصذس فٖ جو٘غ الوَاظغ( 2) •

551: ، ص3 البرهان في تفسير القرآن، ج   
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ػي هحوذ ثي ٗح٘ى، ػي ؤحوذ ثي هحوذ : هحوذ ثي ٗؼمَة -[2/ ]6450•
ثي ػ٘سى، ػي الحسي ثي هحجَة، ػي ػجذ اهلل ثي غبلت، ػي جبثش، ػري  

لوب ًضلت ّزُ اٙٗرٔ ٗٓرَٕمٓ ًَرذٕػَٔا وُرلَّ     »: لبل: لبل( ػلِ٘ السالم)ؤثٖ جؼفش 
ٗرب سسرَل اهلل، ؤ لسرت بهربم الٌربس ولْرن       : ؤًُبسٍ ثِةِهبهِِْنٕ لبل الوسلوَى

ؤًب سسَل اهلل بلرى  (: صلى اهلل ػلِ٘ ٍ آلِ)فمبل سسَل اهلل  -لبل -ؤجوؼ٘ي؟
الٌبس ؤجوؼ٘ي، ٍ لىي س٘ىَى هي ثؼذٕ ؤئؤ ػلى الٌبس هي اهلل هي ؤّل 
ث٘تٖ، ٗمَهَى فٖ الٌربس ف٘ىرزثَى، ٍ ٗظلوْرن ؤئورٔ الىفرش ٍ العرالل ٍ       
ؤش٘بػْن، فوي ٍالّن ٍ اتجؼْن ٍ صذلْن فَْ هٌٖ ٍ هؼٖ ٍ س٘لمبًٖ، ؤل ٍ 

 .«ء هي ظلوْن ٍ وزثْن فل٘س هٌٖ ٍ ل هؼٖ، ٍ ؤًب هٌِ ثشٕ
 .1/ 168: 1الىبفٖ  -2•

551: ، ص3 البرهان في تفسير القرآن، ج    
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ػري ؤحورذ ثري هحورذ، ػري الحسري ثري        : هحوذ ثي الحسي الصفبس•
( ػلِ٘ السالم)ؤثٖ جؼفش جبثش،ػي هحجَة، ػي ػجذ اهلل ثي غبلت، ػي 

 .«1»هثلِ 
ٍ سٍاُ ؤٗعب ؤحوذ ثي هحوذ ثي خبلذ الجشلٖ، ػي اثي هحجرَة، ػري   •

ػل٘رِ  )ػجذ اهلل ثي غبلت، ػي جبثش ثي ٗضٗذ الجؼفٖ، ػي ؤثرٖ جؼفرش   
 .«2»( السالم

 (.ػلِ٘ السّالم)ػي ؤثٖ ػجذ اللِّ : ، ٍ ف1ِ٘/ 53: ثصبئش الذسجبت( 1) •
 .84/ 155: الوحبسي( 2) •

 
 
 

552: ، ص3 البرهان في تفسير القرآن، ج   
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ػي ؤثِ٘، ػي الٌعش ثي : ؤحوذ ثي هحوذ ثي خبلذ الجشلٖ -[3/ ]6451•
للت ألثٖ ػجذ اهلل : سَٗذ، ػي اثي هسىبى، ػي ٗؼمَة ثي شؼ٘ت، لبل

ٗرذػَ ورل لرشى    »: َٕٗٓمٓ ًَذٕػَٔا وُلَّ ؤًُبسٍ ثِةِهبهِِْنٕ؟ فمبل(: ػلِ٘ السالم)
 .«هي ّزُ األهٔ ثةهبهْن

ػل٘رِ  )فٖ لشًِ، ٍ ػلٖ ( صلى اهلل ػلِ٘ ٍ آلِ)ء سسَل اهلل  ف٘جٖ: للت•
ػل٘رِ  )فٖ لشًِ، ٍ الحسر٘ي  ( ػلِ٘ السالم)فٖ لشًِ، ٍ الحسي ( السالم
: فٖ لشًِ، ٍ ول بهبم فٖ لشًِ الزٕ ّله ث٘ي ؤظْرشّن؟ لربل  ( السالم

 .«ًؼن»
 . ].....[44/ 144: الوحبسي -3•

 
 

552: ، ص3 البرهان في تفسير القرآن، ج   



21 

 سورة اإلسراء

حذثٌب ؤثَ الحسي هحوذ ثي ػلرٖ ثري   : اثي ثبثَِٗ، لبل -[4/ ]6452•
حذثٌب ؤثَ ثىش : فٖ داسُ، لبل. «3»الشبُ الفمِ٘ الوشٍسٍرٕ ثوشٍالشٍر 
حرذثٌب ؤثرَ المبسرن ػجرذ اهلل ثري      : هحوذ ثي ػجذ اهلل الٌ٘سبثَسٕ، لبل

حذثٌٖ ؤثٖ فٖ سرٌٔ  : ؤحوذ ثي ػبهش ثي سل٘وبى الؽبئٖ ثبلجصشٓ، لبل
سٌٔ ( ػلِ٘ السالم)حذثٌٖ ػلٖ ثي هَسى الشظب : ست٘ي ٍ هبئت٘ي، لبل

 .ؤسثغ ٍ تسؼ٘ي ٍ هبئٔ ثٌ٘سبثَس
 .61/ 32: 2( ػلِ٘ السّالم)ػَ٘ى ؤخجبس الشّظب  -4•
هذٌٗٔ لشٗجٔ هي هشٍس الشبّجبى، ٍ هرشٍ الشربّجبى   : هشٍ الشٍّر( 3) •

 .«1262: 3هشاصذ الؼالع ». ّٖ ؤشْش هذى خشاسبى
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: حذثٌب ؤثَ هٌصَس ؤحوذ ثي بثشاّ٘ن ثي ثىش الخَصٕ ثٌ٘سبثَس، لبلٍ •
حرذثٌب  : حذثٌب ؤثَ بسحبق بثشاّ٘ن ثي هحوذ ثي ّبسٍى الخَصٕ، لبل

حذثٌب ؤحوذ ثي : جؼفش ثي هحوذ ثي صٗبد الفمِ٘ الخَصٕ ثٌ٘سبثَس، لبل
ػل٘رِ  )ػجذ اهلل الْشٍٕ الش٘جبًٖ، ػي الشظب ػلرٖ ثري هَسرى الشظرب     

 (.السالم
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حذثٌب ؤثَ ػجذ اهلل الحس٘ي ثي هحوذ األشٌبًٖ الشاصٕ الؼرذل ثرجلخ،   ٍ •
حذثٌب ػلٖ ثي هحوذ ثي هْشٍِٗ المضٌٍٖٗ، ػي داٍد ثي سرل٘وبى  : لبل

حذثٌٖ ؤثٖ، ػي : ، لبل(ػلِ٘ السالم)الفشاء، ػي ػلٖ ثي هَسى الشظب 
لربل سسرَل اهلل   : ، لربل (ػل٘رِ السرالم  )آثبئِ، ػي ػلٖ ثي ؤثٖ ؼبلت 

. َٕٗٓمٓ ًَذٕػَٔا وُلَّ ؤًُربسٍ ثِةِهربهِِْنٕ  : ، فٖ لَلِ تؼبلى(صلى اهلل ػلِ٘ ٍ آلِ)
 .«ٗذػى ول لَم ثةهبم صهبًْن، ٍ وتبة سثْن، ٍ سٌٔ ًجْ٘ن»  :لبل
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ػي الحس٘ي ثي هحورذ، ػري هؼلرى ثري     : هحوذ ثي ٗؼمَة -[5/ ]6453•
، ػي صفَاى ثي ٗح٘ى، ػي هحورذ ثري   «4»هحوذ، ػي هحوذ ثي جوَْس 

ػري  ( ػل٘رِ السرالم  )سإلت ؤثب ػجذ اهلل : هشٍاى، ػي الفع٘ل ثي ٗسبس، لبل
ٗرب فعر٘ل،   »: فمربل  .َٕٗٓمٓ ًَذٕػَٔا وُلَّ ؤًُبسٍ ثِةِهبهِِْنٕ: لَل اهلل تجبسن ٍ تؼبلى

اػشف بهبهه، فةًه برا ػشفت بهبهه لرن ٗعرشن تمرذم ّرزا األهرش ؤٍ      
تإخش، ٍ هي ػشف بهبهِ ثن هبت لجل ؤى ٗمَم صربحت ّرزا األهرش، وربى     

 .«ثوٌضلٔ هي وبى لبػذا فٖ ػسىشُ، ل ثل ثوٌضلٔ هي لؼذ تحت لَائِ
 .2/ 303: 1الىبفٖ  -5•
اًظرش هؼجرن   . هحوّذ ثي هحوَد، ٍ الصَاة هب فرٖ الورتي  : «غ»فٖ ( 4) •

 .133: 9سجبل الحذٗث 
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صلى اهلل )ثوٌضلٔ هي استشْذ هغ سسَل اهلل : ٍ لبل ثؼط ؤصحبثِ: لبل•
 (.ػلِ٘ ٍ آلِ

 

552: ، ص3 البرهان في تفسير القرآن، ج   



26 

 سورة اإلسراء

ػي ػلٖ ثي بثشاّ٘ن، ػي هحوذ ثي ػ٘سى، ػري  : ٍ ػٌِ -[6/ ]6454•
سروؼت ؤثرب   : ًَٗس ثي ػجذ الشحوي، ػي حوبد، ػي ػجذ األػلى، لبل

السوغ ٍ الؽبػٔ ؤثرَاة الخ٘رش، السربهغ    »: ٗمَل( ػلِ٘ السالم)ػجذ اهلل 
الوؽ٘غ ل حجٔ ػلِ٘، ٍ السبهغ الؼبصٖ ل حجٔ لِ، ٍ بهبم الوسرلو٘ي  

ٗمرَل اهلل   -ثن لربل  -توت حجتِ ٍ احتجبجِ َٗم ٗلمى اهلل ػض ٍ جل
 .«َٕٗٓمٓ ًَذٕػَٔا وُلَّ ؤًُبسٍ ثِةِهبهِِْنٕ: تجبسن ٍ تؼبلى

 .17/ 146: 1الىبفٖ  -6 •
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ػي ػلٖ ثي هحوذ، ػي سرْل ثري صٗربد، ػري     : ٍ ػٌِ -[7/ ]6455•
هحوذ ثي الحسي ثي شوَى، ػي ػجذ اهلل ثي ػجذ الشحوي، ػي ػجذ اهلل 

ػلِ٘ )للت ألثٖ ػجذ اهلل : ثي المبسن الجؽل، ػي ػجذ اهلل ثي سٌبى، لبل
بهربهْن الرزٕ ثر٘ي    »: َٕٗٓمٓ ًَذٕػَٔا وُرلَّ ؤًُربسٍ ثِةِهربهِِْنٕ، لربل    (: السالم

 .«ؤظْشّن، ٍ َّ لبئن ؤّل صهبًِ
 .3/ 451: 1الىبفٖ  -7•
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ػل٘رِ  )سرإلت ؤثرب جؼفرش    : ػي الفع٘ل، لربل : الؼ٘بشٖ -[8/ ]6456•
ٖ »: َٕٗٓمٓ ًَذٕػَٔا وُلَّ ؤًُربسٍ ثِةِهربهِِْنٕ، فمربل   : ػي لَل اهلل( السالم ء  ٗجر

فرٖ  ( ػلِ٘ السرالم )فٖ لَهِ، ٍ ػلٖ ( صلى اهلل ػلِ٘ ٍ آلِ)سسَل اهلل 
فرٖ  ( ػل٘رِ السرالم  )فٖ لَهِ، ٍ الحسري  ( ػلِ٘ السالم)لَهِ، ٍ ػلٖ 

فٖ لَهِ، ٍ ول هي هبت ث٘ي ظْشاًرٖ  ( ػلِ٘ السالم)لَهِ، ٍ الحس٘ي 
 .«بهبم جبء هؼِ

 .114/ 302: 2تفس٘ش الؼّ٘بشٖ  -8•
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ؤًرِ برا وربى ٗرَم    »(: ػلِ٘ السرالم )ػي ؤثٖ ثص٘ش، ػي ؤثٖ ػجذ اهلل  -[9/ ]6457•

 ِ : الم٘بهٔ ٗذػى ول ثةهبهِ الزٕ هبت فٖ ػصشُ، فةى ؤثجتِ ؤػؽٖ وتبثِ ث٘وٌِ٘ لمَلر
: َٕٗٓمٓ ًَذٕػَٔا وُلَّ ؤًُبسٍ ثِةِهبهِِْنٕ فَوٓيْ ؤٍُتِٖٓ وِتبثِٓٔ ثِ٘ٓوٌِِِِ٘ فَإٍُلئِهٓ ٗٓمْشَئُىَ وِتبثْٓٔنٕ ٍ ال٘و٘ي

فَإَهَّب هٓيْ ؤٍُتِٖٓ وِتبثِٓٔ ثِ٘ٓوٌِِِِ٘ فَ٘ٓمَُلُ ّبئُمٔ : بثجبت اإلهبم ألًِ وتبة ٗمشئُ، بى اهلل ٗمَل
اإلهبم، فوري ًجرزُ   : اٙٗٔ، ٍ الىتبة« 1»الْشَئُا وِتبثِِٕ٘ٓ بًِِّٖ ظٌٌََْتٔ ؤًَِّٖ هٔالقٍ حِسبثِِٕ٘ٓ 

ٍ هي ؤًىشُ وبى هي ؤصرحبة  « 2»فٌََجٓزٍُُٔ ٍٓساءٓ ظَُْٔسِِّنٕ : ٍساء ظْشُ وبى ووب لبل
هب ؤَصٕحبةٔ الشِّوبلِ فِٖ سٓؤَمٍ ٍٓ حٓوِ٘نٍ ٍٓ ظِرل  هِريْ ٗٓحٕؤرَمٍ    : الشوبل الزٗي لبل اهلل

 .«بلى آخش اٙٗٔ« 3»
 .115/ 302: 2تفس٘ش الؼّ٘بشٖ  -9•
 .20 -19: 69الحبلٔ ( 1) •
 .187: 3آل ػوشاى ( 2) •
 ].....[. 43 -41: 56الَالؼٔ ( 3) •
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: ، لربل (ػلْ٘وب السرالم )ػي هحوذ ثي هسلن، ػي ؤحذّوب  -[10/ ]6458•
هي وبى ٗإتوَى ثِ فٖ »: َٕٗٓمٓ ًَذٕػَٔا وُلَّ ؤًُبسٍ ثِةِهبهِِْنٕ، لبل: سإلتِ ػي لَلِ

  .«، ٍ هي ٗؼجذّوب«4»الذً٘ب، ٍ ٗاتى ثبلشوس ٍ الموش ف٘مزفبى فٖ جٌْن 
ػي جؼفش ثي ؤحوذ، ػي الفعل ثي شبراى، ؤًِ ٍجذ هىتَثب ثخرػ ؤث٘رِ،   ٍ •

 .«1»هثلِ 
هي تفسر٘ش  ( 17)ٍ ٗإتٖ فٖ الحذٗث . 116/ 302: 2تفس٘ش الؼّ٘بشٖ  -10•

 .ّزُ اٙٗٔ
 .حو٘ن: ًسخٔ ثذل« غ»فٖ ( 4) •
 .117/ 303: 2تفس٘ش الؼّ٘بشٖ ( 1) •
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( ػلِ٘ السرالم )سإلت ؤثب ػجذ اهلل : ػي ؤثٖ ثص٘ش، لبل -[11/ ]6459•
اإلسالم ثذؤ غشٗجرب، ٍ سر٘ؼَد   »(: ػلِ٘ السالم)ػي لَل ؤه٘ش الواهٌ٘ي 

 .«غشٗجب ووب وبى، فؽَثى للغشثبء
ٗب ؤثب هحوذ، ٗستإًف الذاػٖ هٌب دػبء جذٗذا وورب دػرب بل٘رِ    »: فمبل•

ؤشْذ ؤًره  : فإخزت ثفخزُ، فملت. «(صلى اهلل ػلِ٘ ٍ آلِ)سسَل اهلل 
ؤصرحبة الشروس   : ؤهب ؤًِ س٘ذػى ول ؤًبس ثةهربهْن »: فمبل. بهبهٖ

ثبلشوس، ٍ ؤصحبة الموش ثبلموش، ٍ ؤصحبة الٌبس ثبلٌبس، ٍ ؤصرحبة  
 .«الحجبسٓ ثبلحجبسٓ

 .118/ 303: 2تفس٘ش الؼّ٘بشٖ  -11•
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، (ػلِ٘ السرالم )ػي ػوبس السبثبؼٖ، ػي ؤثٖ ػجذ اهلل  -[12/ ]6460•
ل تتشن األسض ثغ٘ش بهبم ٗحل حالل اهلل ٍ ٗحشم حشاهِ، ٍ َّ »: لبل

لربل سسرَل اهلل   »: ثرن لربل  . «َٕٗٓمٓ ًَذٕػَٔا وُلَّ ؤًُبسٍ ثِةِهربهِِْنٕ : لَل اهلل
ٔ (: صلى اهلل ػلِ٘ ٍ آلِ) فورذٍا  « هي هبت ثغ٘ش بهبم هبت ه٘تٔ جبّل٘ر

ل٘سرت  »(: ػل٘رِ السرالم  )ؤػٌبلْن ٍ فتحَا ؤػٌْ٘ن، فمبل ؤثَ ػجرذ اهلل  
 .«الجبّل٘ٔ الجْالء

الجبّل٘ٔ الجْالء،  -ٍ اهلل -َّ: فلوب خشجٌب هي ػٌذُ، لبل لٌب سل٘وبى•
 .ٍ لىي لوب سآون هذدتن ؤػٌبلىن ٍ فتحتن ؤػٌ٘ىن، لبل لىن وزله

 .119/ 303: 2تفس٘ش الؼّ٘بشٖ  -12•
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فََْٔٓ فىِ   ٍٓ هٓي وبَىَ فىِ ّٓبرُِِ ؤَػٕوٓى
 (72)ٍٓ ؤَظَلُّ سٓجِ٘لًب  الَْخِشَِٓ ؤَػٕوٓى
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ٍٓ ؤَظَرلُّ    فََْٔٓ فِٖ الْأخِشَِٓ ؤَػٕوى  ٍٓ هٓيْ وبىَ فِٖ ّزُِِ ؤَػٕوى»: لَلِ تؼبلى•
دل٘رل ػلرى ؤى   « فِٖ الْأخِشَِٓ»ٍ « فِٖ ّزُِِ»: الومبثلٔ ث٘ي لَلِ٘« سٓجِ٘لًب

اإلشبسٓ ثْزُ بلى الذً٘ب ووب ؤى وَى اٙٗٔ هسَلٔ لج٘ربى التؽربثك ثر٘ي    
الح٘بٓ الذً٘ب ٍ اٙخشٓ دل٘ل ػلى ؤى الوشاد ثؼوى اٙخشٓ ػوى الجص٘شٓ 

فَةًَِّْب ل تَؼٕوٓرى الْإَثٕصربسٔ ٍٓ   »: ووب ؤى الوشاد ثؼوى الذً٘ب رله لبل تؼبلى
ٍ ٗاٗذ رله ؤٗعب تؼم٘ت ػورى  « لىِيْ تَؼٕوٓى الْمُلَُةٔ الَّتِٖ فِٖ الصُّذٍٔسِ

 .«ٍٓ ؤَظَلُّ سٓجِ٘لًب»: اٙخشٓ ثمَلِ

169: ، ص13 الميزان في تفسير القرآن، ج  
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ٍ هي وبى فٖ ّزُ الح٘بٓ الذً٘ب ل ٗؼشف اإلهربم الحرك ٍ ل   : الوؼٌىٍ •
ٗسله سج٘ل الحك فَْ فٖ الح٘بٓ اٙخشٓ ل ٗجذ السؼبدٓ ٍ الفرالح ٍ  

 .ل ْٗتذٕ بلى الوغفشٓ ٍ الشحؤ
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