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  )   ٥سورة المائدة (       )١٠٧(         الجزء  السادس 
  

سورة المائدة آخر ما 
نزلت نسخت ما قبلھا 
ولم ینسخھا شيء 

  ]مج[
كل ما في القرآن ) ١(
َھا الَِّذیَن آَمُنوا« » َیا أَیُّ

َیا أَیُّھا «فھو مدنّي و 
 فھو مكيّ » النَّاسُ 
  [قر]

  
ذكر ٱبن إسحاق ) ١(

قال: ٱجتمعت قبائل 
ش في دار من قری

عبد هللا بن ُجْدعان ـ 
لشرفھ ونسبھ ـ 
فتعاقدوا وتعاھدوا 
على أالَّ یجدوا بمكة 
ً من أھلھا أو  مظلوما
غیرھم إال قاموا معھ 
حتى ُتردَّ علیھ 
مظلمُتھ فسمْت قریٌش 
 ذلك الِحْلف ِحلَْف 
الفُُضول، وھو الذي 
قال فیھ الّرسول 

لقد شھدت  : (ص)
 في دار عبد هللا بن

ً ما أحب جدعان حِ  لفا
أن لي بھ ُحْمر النعم 
ِعي بھ في  ولو ٱدُّ

 ...  اإلسالم ألَجْبتُ 
تحامل الولیُد بن ُعتبة 
على الحسین ابن 
علّي (ع) في مال لھ 
لسلطان الولید  فإنھ 
كان أمیراً على 
المدینة  فقال لھ 
الحسین (ع) أحلُِف 
با� لُتنصَفنِّي من 
 حقي أو آلخذنّ 
بسیفي ثم ألقومّن في 
مسجد رسول هللا 

ثم ألدعوّن  (ص)
بِحلف الفضول قال 
عبد هللا بن الزبیر: 

أحلف با� لئن  وأنا
دعاني آلخذّن بسیفي 
ثم ألقومّن معھ حتى 
ینتصف من حقھ أو 
ً ؛  نموت جمیعا
وبلغت الِمْسَور بن 
َمْخَرمة فقال مثل 
ذلك؛ وبلغت عبد 
الرحمن بن عثمان 
ْیمّي  بن عبید هللا التَّ

ذلك ؛ فلما فقال مثل 
بلغ ذلك الولید أنصف 

  ]قر [
  

  
  
  

 عرفـاتإلـخ ، فإنهـا نزلـت فـي  }اْلَیْوَم َأْكَمْلـُت َلُكـْم ِدیـَنُكمْ {) المذكور فیها ٣نزلت بالمدینة عدا اآلیة (
وهي آخر فریضة أنزلهـا ، ( نزلت بعد منصرفه في حجة الوداع في غدیر خم ،  في حجة الوداع 

، وهــي أربعــة آالف ومئــة وثالثــون كلمــة ، وعشــرة  ) ]مــج[بعــدها فریضــة ثــم لــم ینــزل ، اهللا تعــالى 
القـرآن عشـر سـور مبـدوءة بمـا بـدأت بـه ، هـذه والنسـاء والحـج  آالف وخمسمائة حرف ، ویوجد في

والحجــرات واالحــزاب والممتحنــة والطــالق والتحــریم والمزمــل والمــدثر ، وال یوجــد ســورة مختومــة بمــا 
            ]مال   [د اآلي.ختمت به وال مثلها في عد

ٍم   ِ�ِ ْاهللاِ   ٍحي رَّ ٍن ْال ْحم ر          ْال
نوا﴿ َن ءام ي َِّذ َُّها ال َي الذین أعطیتهم قلوًبا ال تغفل عنى وال تحجب ، یا معشر المؤمنین  ﴾يَا أ

دِ ﴿ دونى ُقو ُفوا بِالُْع َْو واد عن الج ، كل عقٍد وعهد بین اِإلنسان وربه وبین اِإلنسان واِإلنسان ﴾أ
یا أیها {ص) عقد علیهم لعلي (ع) بالخالفة في عشر مواطن ثم أنزل اهللا (أن رسول اهللا  (ع)

ْم ﴿ ]صا[المؤمنین التي عقدت علیكم المیر  }الذین آمنوا أوفوا بالعقود َّْت لَُك ُة  أُِحل َِهيَم ب
مِ  َنَْعا ال َما ﴿ن مشیها األبل والبقر والغنم والمعز ، سمیت بذلك للی،  ها واالنتفاع بهاأكل﴾ األ إِ

ْم  ُْتَ� َعلَْيُك ُرمٌ ﴿القرآن ِإال ما ُحّرم علیكم في  ﴾ي ُْتْم ُح َن ْيِد َوأ ِّي الصَّ ل من غیر أن  ﴾َغْيَر ُحمِ

ُِريُد ﴿ تستحلوا الصید وأنتم محرمون ُم َما ي ُك َ َحيْ َا ﴿ )١(یقضي في خلقه بما یشاء  ﴾إِنَّ اهللاَّ ي
ُنوا َن ءاَم ي َِّذ َُّها ال َي َر ﴿ لمؤمنین خاصةالخطاب ل﴾ أ ُّوا َشَعائِ ل ِ  ال ُحتِ معالم  تتهاونوا فيال  ﴾اهللاَّ

مَ ﴿تستحلوا  ﴾َوال﴿ في حال اِإلحرام أو حرمات َرا َر اْحلَ ْه يَ ﴿ بالقتال فیه ﴾الشَّ َْهْد ال ال ما  ﴾َو

ال﴿ُأهدي ِإلى البیت  َْقالئَِد  َو  َوال﴿بقالدة لیعرف أنه هدي بالتعرض له وألصحابه  ةُقّلدالم ﴾ال
مَ ء َرا َْبْيَت اْحلَ َني ال َتُغونَ ﴿ البیت الحرامالقاصدین تستحلوا قتال  وال ﴾امِّ َْب ْضالً﴿ یطلبون﴾ ي  ﴾َف

نًا﴿ أرباحًا في تجارتهم ْم َوِرْضَوا ِِّه ْن َرب ْم ﴿ وأن یرضى علیهم ﴾ِم ُْت ذَا َحلَل تحللتم من اِإلحرام  ﴾َوإِ

وا﴿ ُد ال﴿فقد ُأبیح لكم الصید  ﴾َفاْصَطا نَّ  َو ِرَم آنُ ﴿یحملنكم  ﴾ُكْم َجيْ َن ٍم أَْن ﴿بغُض  ﴾َش َقْو
ُْم  وك مِ ﴿ منعوكم﴾ َصدُّ َرا ِد اْحلَ ْجسِ ِن الَْم وا﴿على  ﴾َع تَُد وتذهبوا بحرمة البیت  علیهم ﴾أَْن تَْع

نُوا﴿ بالتعرض لقاصدیه تََعاَو ى﴿ لیعین بعضكم البعض﴾ َو ْقَو تَّ رِّ َوال ِْب فعل الخیرات  ﴾َعَ� ال

نُوا َعَ� ا﴿ َو ال تََعا ِم َو ِْث َواِن ﴿ اإلشتغال بالدنیا ، القتل ﴾إل موافقة النفس على  الظلم ﴾َوالُْعْد

َ ﴿ وهواها مرادها َُّقوا اهللاَّ يُد ﴿خافوا عقابه  ﴾َوات َ َشِد َقاِب  إِنَّ اهللاَّ ْت ﴿) ٢( لمن عصاه ﴾الِْع َم رِّ  ُح
مُ  ةُ ﴿أیها المؤمنون  ﴾َعلَْيُك َت مُ وَ ﴿مامات حتف أنفه من غیر ذكاة  تناول ﴾الَْمْي  المسفوح ﴾الدَّ

هِ ﴿الدم في األمعاء أو  ِ ِر اِهللا ب َّ ِلَغْي ل ُِه ِر َوَما أ نِزي ُم اْخلِ   ما ذكر علیه غیر اسم اهللا ﴾ َوَحلْ

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٥ 
١١٢  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة المائدة  ١٢٠

  مدنیة  الفتح
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  )٥( سورة المائدة    )١٠٨(       الجزء  السادس 
  
 هللا فضل) فائدة : ٢(

االشھر واالیام 
واالوقات بعضھا 

ق تاتشلعلى بعض 
االرواح الى احیائھا 

د فیھا ویرغب بالتعب
الخلق فى فضائلھا 
وفضل االمكنة 
بعضھا على بعض 
لیعظم االجر باالقامة 

  ]حق[ فیھ
  
) عن الصادق ٣(

الثامن عشر من (ع) 
د هللا یذي الحجة ع

لیھ عاالكبر ما طلعت 
شمس في یوم أفضل 

وھو ،  عند هللا منھ
الذي أكمل هللا  الیوم

فیھ دینھ لخلقھ وأتم 
علیھم نعمھ ورضي 

سالم دینا، وما لھم اال
بعث هللا نبیا إال أقام 

في مثل ھذا  وصیھ
 الیوم دون سائر االیام

 ]شو[
  
عن أبي سعید ) ٣(

الخدري أن رسول 
) لما نزلت صهللا (

: هللا  ھذه االیة قال
أكبر على إكمال 
الدین وإتمام النعمة، 
ورضا الرب 
برسالتي ووالیة علي 

 (ع) بن أبي طالب
:  من بعدي ثم قال

ت مواله فعلي من كن
، اللھم وال من  مواله

وااله وعاد من عاداه 
وانصر من نصره 
 واخذل من خذلھ

  ]شو[
  

ةُ ﴿ َق ِن ذَةُ﴿ المیتة خنقا بدل الذبح ﴾َوالُْمْ�َ ُقو َةُ ﴿ المقتولة ضربا ﴾َوالَْمْو ِّي َرد َت من  تقع التي ﴾َوالُْم

ةُ ﴿ مكان عال فتموت نَِّطَ� َلَ  اَومَ ﴿ فتموتألتي تنطحها أخرى  ﴾َوال عُ ﴿ بعَضه ﴾أَك ُب  ﴾السَّ

ْم ﴿فمات  - غیر ألمعلم  - ُت َّْي ال َما ذَك فذبحتموه الذبح  ما أدركتم فیه الروح من هذه األشیاء ﴾إِ

ُصِب  َوَما﴿الشرعي قبل الموت  نُّ كان أهل ،  الحرام حول البیت حجارة منصوبة ﴾ذُِحبَ َعَ� ال

ْقِس ﴿ تعظیماً  الجاهلیة یذبحون علیها َت أَْن تَْس مِ ﴿ تتفاءلوا ﴾ُمواَو ال َْز ذلك اذا قصدوا فعًال ﴾ بِاأل
ُغْفٌل  وعلى الثالث،  أمرني ربي الثانيوعلى  ، نهاني ربي احدها مكتوبة على أقداح ضربوا ثالثة

َن ﴿خروٌج عن طاعة اهللا  ﴾ِفْسٌق ﴿تعاطیه  ﴾ذَِلُكْم ﴿وقیل سبعة اقداح  َِّذي َم يَِئَس ال الَْيْو
ْن كََفُروا  ْم ﴿عن أن ترجعوا  ﴾ِم ِنُك ي ْم  ِد ُه َشْو  هم أیها ألمؤمنونتخافو فال  ﴾َفال َختْ

ْم ﴿إن خالفتم أمري أن تحل بكم عقوبتي  ﴾َواْخَشْوِن ﴿ ُْت لَُك ل َم أَْكَم ْم  الَْيْو َنُك ي عن  ﴾ِد
الیوم {وكان الوالیة آخر الفرایض فأنزل اهللا ، الفریضة تنزل بعد الفریضة األخرى الباقر(ع) 

ْم نِْعَمِ� ﴿ ]صا[ . قد أكملت لكم الفرائض.. }أكملت لكم دینكم ُت َعلَْيُك َْتَمْم بالهدایة  ﴾َوأ

يُت ﴿والتوفیق  َرِض ًنا﴿اخترت  ﴾َو َم ِدي إلِْسال ُم ا وهذه الجملة معترضة  " من بین األدیان ﴾لَُك

رَّ ﴿ " بین ما قبلها وما بعدها ِن اْضُط ألجأته الضرورة ِإلى تناول شيء من المحرمات  ﴾َفَم

ةٍ  ِيف ﴿ المذكورة َص َم نٍِف ﴿ في مجاعة ﴾َخمْ ا َر ُمَ�َ ٍم ﴿ مائل وال متعمد ﴾َغْي ِْث مما أكل زیادة  ﴾إل
َ ﴿على سد الّرمق  نََك ﴿ )٣( ال یؤاخده بأكلهو  رخص لكم هذا ﴾َغُفوٌر َرِحيمٌ  َفِإنَّ اهللاَّ  ﴾يَْسأَلُو

َّ ﴿ (ص) یامحمد ل ذَا أُِح ْم  َما َُه لْ ﴿ المطاعم والمآكل من ﴾ل َّ ﴿لهم  ﴾ُق ل مُ ﴿ُأبیح  ﴾أُِح  لَُك
َباُت  يِّ ِرِح  َوَما﴿المستلذات  ﴾الطَّ َوا َن اْجلَ ْم ِم ُت َّْم  الصقور والكالب ُأحل لكم صید ﴾َعل

ِّبِنيَ ﴿ ُ ﴿ والمدربة المعلمةِ  ﴾ُمَكل ُم اهللاَّ ََّمُك ا َعل نَّ ِممَّ َُه ن ُِّمو َفُكلُوا ﴿ ألصیدطرق  من ﴾تَُعل
ْم  َن َعلَْيُك ا أَْمَسْك هِ ﴿ یأكل منهلصید كلب ا هُیمسكما  ﴾ِممَّ ِ َعلَْي ُُروا اْسَم اهللاَّ ْذك عند  ﴾َوا

َُّقوا﴿ِإرساله  َ ﴿ راقبوا ﴾َوات َساِب ﴿في أعمالكم  ﴾اهللا ْحلِ ُع ا َ َسِري  )٤(المجازاة للعباد  ﴾إِنَّ اهللا

﴿ َّ ل َم أُِح َباُت ﴿أبیح  ﴾الَْيْو يِّ ُم الطَّ ُوتُوا ﴿المستلذات من الذبائح  ﴾لَُك َن أ َِّذي ُم ال َوَطَعا
 ْ ْم ال ْم َوَطَعاُمُك لٌّ لَُك َتاَب ِح لٌّ ﴿ذبائحكم  ﴾ِك َُهْم ﴿حالٌل  ﴾ِح غذیتم بلبان الوالیة كما ﴾ ل

یعنى منبع لبن النبوة والوالیة واحد ، وان كان  }وطعامكم حل لهم{غذیتم بلبان النبوة من قبل 
ا من مشرب الثدى اثنین ، فشربتم لبان الطافنا من مشرب الوالیة ، وشرب االنبیاء لبان افضالن

َناُت ﴿ النبوة ، قد علم كل اناس مشربهم َص ْ َن ﴿أیها المؤمنون زواج العفیفات  أحل لكم ﴾َواْحملُ ِم
َناُت  َص ْ َناِت َواْحملُ من سورة  ٢٣المحصنات یطلق على المتزوجات في االیة  ، الحرائر ﴾الُْمْؤِم

َتاَب ﴿النساء ، وعلى الحرائر هنا  ُوتُوا الِْك َن أ ي َِّذ َن ال ْن ﴿ لیهود والنصارىا﴾ ِم ذَا ِم ْم إِ ْبِلُك   َق
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  )٥( سورة المائدة    )١٠٩(       الجزء  السادس 
  
اختلفت ) ... ٦(

  قراءة القّراء فـي قولھ
} فنصبھا  وأْرُجَلُكمْ { 

ً منھ  بعضھم توجیھا
ذلك إلـى أن الفرض 
فـیھما الغسل وإنكاراً 
منھ الـمسح علـیھما 
مع تظاھر األخبـار 

 ص)(عن رسول هللا 
بعموم مسحھما 

  ]طب[  بـالـماء
  
 ا..قال: ثن ..ثنا  )٦(
،  : أخبرنا شعبة قال

عن عبد الـملك بن 
،  میسرة عن النزال

 : رأیت علـّیًا قال
ى الظھر ثم  (ع) صلـَّ

قعد للناس فـي 
ْحبة ، ثم أُتـي  الرَّ

بـماء فغسل وجھھ 
، ثم مسح  ویدیھ

،  برأسھ ورجلـیھ
: ھذا وضوء  وقال

  ]بط[ ِدثْ من لـم ُیحْ 
  
الشعبـي :  قال) ٦(

أال ترى أن التـیـمـم  
یـمسح ما كان  أن

غسالً ویـلغي ما كان 
 ] طب[مسحاً ؟ 

 ، نزل القرآن بالمسح
والغسل سنة . وقرأ 
الحسن : وأرجلكم ، 
بالرفع بمعنى 
وأرجلكم مغسولة أو 
 ممسوحة إلى الكعبین

   ]زم[
  
تفصیل الوضوء ) ٦(

وكیفّیتھ قد وصل الینا 
ً عن مف ّصالً مبّینا

(ع)  ائمّتنا
المنصوصین من هللا 

وقد  (ص)ورسولھ 
  ]بي[فّصلھ الفقھاء 

  
عن ابن عباس ) ٦(

أنھ قال إن كتاب هللا 
المسح ویأبى الناس 
إال الغسل ، وانھ قال 
الوضوء غسلتان 
ومسحتان من باھلني 
باھلتھ وأنھ وصف 
وضوء رسول هللا 
(ص) فمسح على 

  ]صا[ رجلیھ 
  

ُتمُ  ُهنَّ ءاتَْي نَّ ﴿دفعتم لهن  ﴾و َرُه نِنيَ ﴿مهورهن  ﴾أُُجو ِص نيَ ﴿بالنكاح  ﴾ُحمْ َر ُمَساِ�ِ  ﴾َغْي

ي ﴿مجاهرین بالزنى  ِذ ِ ْن يَْكُفْر ﴿عشیقات وصدیقات  ﴾أَْخَداٍن َوال ُم�َّ  بشرائع ﴾َوَم

ِيَماِن ﴿ إل َقْد َحِبَط ﴿ ]صا[والیة علي (ع) یعني  عن الباقر (ع)﴾ بِا ُهوَ ﴿بطل  ﴾َف ُهُ َو ِيف  َعَمل
َن  َن  اآلِخَرةِ ِم اِسِري ْم ﴿ )٥( الهالكین ﴾اْخلَ ُت ذَا ُقْم ُنوا ِإ َن ءاَم ي َِّذ َُّها ال َي  اذا اردتم القیام ﴾يَاأ

ْم ﴿ َهُك الةِ َفاْغِسلُوا ُوُجو الوجه ما یواجه به وهو من قصاص الّشعر الى اّلذقن ﴾ إِلَى الصَّ

يَُكْم ﴿ والوسطى علیه وما زاد فلیس بوجهٍ  وما دارت منه االبهام َيِْد ِفقِ  َوأ َرا الید اسم  ﴾إِلَى الَْم
وعلى ما دون الّزند ، وعلى ما دون المرفق  ، للعضو المخصوص تطلق على ما دون المنكب

 فلفظ الى النتهاء المغسول ال الغسل، فاحتاجت الى الّتحدید والبیان، فحّدده بقوله الى المرافق 
وا﴿ ْم  َواْمَحسُ ُوِسُك ء ُِر ْم  ب َْرُجلَُك بَْنيِ  َوأ وبالّنصب ، بالجّر عطف على رؤوسكم  ﴾إِلَى الَْكْع

غایة ،  ، وعطفه على وجوهكم مع جواز العطف على رؤسكم فى غایة البعد على محّل رؤسكم
ْم ﴿محتاجة الى البیان و اآلیة  االمر اّنها فى هذا العطف محتملة مجملة كسائر اجزاء ُت ُْن َوإِْن ك

ًبا ُروا ُجُن هَّ ْرَضى﴿ اإغتسلو  ﴾َفاطَّ ْم َم ُت ُْن َْو َعَ� َسَفٍر ﴿ ویضركم الماء ﴾َوإِْن ك تجدوا  ولم ﴾أ

َن الَْغائِِط ﴿ الماء ْم ِم ْنُك َ أََحٌد ِم ء َْو َجا مُ ﴿ قضاء الحاجة ﴾أ ُت َْو الَمْس ءَ ﴿ جامعتم ﴾أ َسا نِّ ال
َْم  وا َفل ُد  مَ  َجتِ ء ِعيًدا ا ُموا َص َتَيمَّ ًبا﴿التراب  ﴾َف وا ﴿الطاهر  ﴾َطيِّ ْم َفاْمَحسُ ِهُك ُِوُجو ب

 ُ ه ْن ْم ِم يُك َيِْد ُ ﴿بما فرض علیكم  ﴾َوأ ُِريُد اهللاَّ َرٍج َما ي ْن َح ْم ِم َل َعلَْيُك َع ْ تضییقًا علیكم  ﴾ِ�َ

ُْم ﴿ َرك هِّ ْن يُِريُد ِلُيَط ْم  َولَِك ُ َعلَْيُك ه َت مَّ نِْعَم ِت ْم ﴿ببیان شرائع اِإلسالم  ﴾َوِلُي َُّك لََعل
ُرونَ  ُُروا﴿) ٦( المنعم فیثیبكم ﴾تَْشُك ْذك ْم ﴿ نو لمؤمنأ أیها ﴾َوا ِ َعلَْيُك َة اهللاَّ  اِإلسالمب ﴾نِْعَم

أعظم نعمة و ،  ومن أهل القرآن ومن أهل مناجاته أذ جعلكم من أمة محمد (ص)، لیذكركم المنعم 
ُ ﴿ ، وأطلق لسانك بحالوة ذكره علیك أن جعل قلبك وعاء لمعرفته ه َق َِّذ�﴿ وعهده ﴾َوِميَثا  ﴾ال

ََقكُ ﴿م تعاهد هِ  ْم َواث ِ َنا﴿ بالطاعة علیه رسوله حین بایعتموه ﴾ب َنا َوأََطْع ْذ ُقلُْتْم َسِمْع على  ﴾إِ

َ ﴿السمع والّطاعة  َُّقوا اهللاَّ ِر ﴿ في نسیان نعمه ونقض میثاقه ﴾َوات ُدو ٌم بَِذاِت الصُّ َ َعِلي  ﴾إِنَّ اهللاَّ

َُّها﴿) ٧( بخفایا نفوسكم فیجازیكم علیها َي ُ  يَا أ ُنوا ك َن ءاَم ي َِّذ نُواال  لیكن من صفاتكم ﴾و

اِمنيَ ﴿ َ ﴿ أعواًنا ألولیائه على أعدائه ﴾هللاِ ﴿مبالغین في االستقامة  ﴾َقوَّ ء َهَدا تشهدون  ﴾ُش

ِْقْسِط ﴿ ْم ﴿بالعدل  ﴾بِال َُّك ِرَمن ال َجيْ آنُ ﴿یحملنكم  ﴾َو َن ٍم َعَ� ﴿ عداوة ﴾َش َالَّ تَْعِدلُوا َقْو  ﴾أ

لُوا﴿ترك العدل فیهم  َرُب ﴿ العدل ﴾ُهوَ ﴿مع من تبغضونهم  ﴾اْعِد َْق َُّقوا أ ى َوات ْقَو  أحذروا ﴾ِ�تَّ

﴿ َ ٌر بَِما تَْعَملُونَ ﴿ أن تجورا في عباده﴾ اهللاَّ َ َخِبي َد ﴿ )٨(مطلع على أعمالكم  ﴾إِنَّ اهللاَّ َوَع
ُنوا َن ءاَم ي َِّذ ُ ال اِت ﴿ ألوامر اهللا المطیعین ﴾اهللاَّ اِحلَ ْم ﴿ الحسنات ﴾َوَعِملُوا الصَّ َُه   في اآلخرة  ﴾ل
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لما استقر بنو  )١٢(

إِسرائیل بمصر بعد 
ھالك فرعون أمرھم 
هللا تعالى بالسیر إِلى 

" بأرض  أریحاء "
الشام كان یسكنھا 
الكنعانیون الجبابرة 

: إِني كتبتھا  وقال لھم
لكم داراً وقراراً 
فجاھدوا من فیھا 

، وأمر  فإِني ناصركم
ى بأن یأخذ من موس

ً فاختار  كل ِسْبٍط نقیبا
النقباء وسار بھم فلما 
دنا من أرض كنعان 
بعثھم یتجّسسون 
األخبار فرأوا قوماً 
أجسامھم عظیمة 
ولھم قوةٌ وشوكة 
فھابوھم ورجعوا 
وحدثوا قومھم وكان 
موسى قد نھاھم أن 
یتحدثوا بما یرون 
فنكثوا المیثاق 
وتحدثوا إِال اثنین 

  ]زم [ منھم 
  

مٌ ﴿ وثواب ﴾َوأَْجٌر ﴿ للذنوب ﴾َمْغِفَرةٌ﴿ َن كََفُروا﴿ )٩(﴾ َعِظي ي َِّذ َِنا َوال يَات ِآ بُوا ب  ﴾َوكَذَّ

َْصَحاُب ﴿ ونكثوا عهودنا ونقضوا مواثیقنا وخانوا أمانتنا ُْولَئَِك أ  مآل الكافرین أنهم في دركات ﴾أ

ِم ﴿ ِحي ُُروا ﴿ )١٠(﴾ اْجلَ ْذك ُنوا ا َن ءاَم ي َِّذ َُّها ال َي ِ يَا أ َت ن ْم ﴿فضل  ﴾ْعَم ِ َعلَْيُك بحفظه  ﴾اهللاَّ

ذْ ﴿ِإیاكم من أعدائكم  مَّ  إِ مٌ ﴿ قصد ﴾َه ْم ﴿ من الیهود ﴾َقْو َُه ي َيِْد ْم أ ُسُطوا إِلَْيُك َْب  ﴾أَْن ي

ْم ﴿یبطشوا بكم بالقتل  َيِْديَُه ْم  َفَكفَّ أ َ ﴿من شرهم اهللا عصمكم  ﴾َعْنُك َُّقوا اهللاَّ بامتثال  ﴾َوات

ِ ﴿أوامره واجتناب نواهیه  َّل َوَعَ� اهللاَّ َتَوك ُنونَ ﴿ فلیثقْ  ﴾ِ َفلَْي  )١١( ناصرهماهللا بِإن  ﴾الُْمْؤِم

ُ ِميَثاَق ﴿ ََقْد أََخَذ اهللاَّ بََعْثَنا﴿ من باخالص العبادة له المؤكد بالیمینعهد ال ﴾َول َل َو  ﴾بَِ� إِْسَرائِي

َر ﴿أمرنا موسى بأن یأخذ  ُم اْثَ�ْ َعَش ُه ْن ًبا ِم َِقي قومه یكون كفیًال على كي  طرؤساء أألسبا ﴾ن
ْم ﴿بالوفاء بالعهد  ُ إِ�ِّ َمَعُك َقاَل اهللاَّ الةَ﴿أنصركم وأعینكم وأحفظكم  ﴾َو ُتُم الصَّ ََقْم  ﴾لَِنئْ أ

كَاةَ﴿ أدیتموها زَّ ُم ال ُت ءاتَْي ْم ﴿عطیتموها أ ﴾َو ُت ءاَمْن ْم ﴿صدقتم  ﴾َو ُه تُُمو ْر زَّ ُِرُسِلي َوَع  ﴾ب

َ ﴿ منصرتموه ُم اهللاَّ ُت َرْض َْق ًنا َوأ ْرًضا َحَس َرنَّ ﴿باِإلنفاق في سبیل الخیر  ﴾َق ألمحونَّ  ﴾ألُكَفِّ

ْم ﴿ ئَاتُِك ْم َسيِّ ْم َجنَّاٍت ﴿ ذنوبكم ﴾َعْنُك َنَُّك ُْدِخل ُر  َوأل َْها َن َها األ ِت ْن َحتْ ِري ِم َفَمْن  َجتْ
ْم  كََفَر بَْعَد ذَِلَك  ْنُك َّ ﴿ المیثاقب ﴾ِم ل َقْد َض َ ﴿أخطأ  ﴾َف ء ِل  َسَوا ِبي لسَّ  لواضحریق االط ﴾ا

ِبَما﴿ )١٢( ُهْم ﴿بسبب  ﴾َف َق ِهْم ِميَثا ِض َْق ْم ﴿ عهد الطاعة ﴾ن نَّاُه طردناهم من رحمتنا  ﴾لََع

ةً ﴿ ْم َقاِسَي َُه َْنا ُقلُوب مَ ﴿ سلبنا منها التوفیق فال یؤمنون ﴾َوَجَعل ُفوَن الَْكِل رِّ ْن ﴿ التوراة ﴾ُحيَ َع
هِ  نَُسوا﴿على غیر ما أنزل  یفسرونه ﴾َمَواِضِع ا﴿كوا تر  ﴾َو ُِّروا﴿ نصیباً  ﴾َحظ ا ذُك  ﴾ِممَّ

هِ ﴿وا مر أ ِ ََزالُ ﴿ (ص) من اتباع النبي ﴾ب عُ ﴿ (ص) یا محمد ﴾َوال ت ِل  ﴾َعَ� ﴿تظهر  ﴾تَطَّ

ْم ﴿طائفة  ُه ْن ٍة ِم ْم ﴿نقض العهود كذب وزور و  من ﴾َخائَِن ُه ال َقِليالً ِمْن َفاْعُف ﴿ أسلمممن  ﴾إِ
ْم  ُه ْصَفحْ ﴿ همال تعاقب ﴾َعْن نِنيَ  نَّ إِ﴿ اء منهمعمن أس ﴾َوا ِس ْ بُّ اْحملُ َ ُحيِ َن ﴿) ١٣(﴾ اهللاَّ  َوِم
َن  ي َِّذ َّا﴿اّدعو  ﴾َقالُوا ال ِن نَا إ ََصاَرى أََخْذ ْم ﴿أیضًا  ﴾ن ُه َق  على توحید اهللا واِإلیمان بمحمد ﴾ِميَثا

َنُسوا﴿ (ص) ا﴿فتركوا  ﴾َف ُِّروا َحظ ا ذُك هِ ﴿مروا أ ﴾ِممَّ ِ َنا﴿في اِإلنجیل  ﴾ب قعنا أو  ﴾َفأَْغَرْي

مُ ﴿ َنُه ةِ ﴿ِفَرق النصارى  ﴾بَْي ِْقَياَم ِم ال َ إِلَى يَْو ء َضا َْبْغ بسبب االختالف بینهم في  ﴾الَْعَداَوةَ َوال

َنُعونَ ﴿أمر دینهم  َْص نُوا ي ُ بَِما كَا ُم اهللاَّ ُئُه بِّ َُن لَ ﴿معشر  ﴾يَا﴿) ١٤( ﴾َوَسْوَف ي َْه  أ
َتاِب  ُنَ ﴿لیهود والنصارى ا ﴾الِْك ُْم َرُسول ءَك ُ ﴿(ص) محمد  ﴾اقَْد َجا ُبَنيِّ لَُكْم ﴿ یظهر ﴾ي

ْم  ُت ا كُْن ًرا ِممَّ ُفونَ  كَِثي َن ﴿تكتمونه  ﴾ُختْ َتاِب ﴿ معارف الدین في ﴾ِم   كتابكم  ﴾الِْك
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عن ٱبن عباس ) ١٩(
كان بین موسى  : قال

بن عِمران وعیسى 
ابن مریم علیھما 
الم ألف وسبع مائة السَّ

، ولم یكن بینھما  سنة
، وأنھ أرسل  فترة

بینھما ألف نبّي من 
بني إسرائیل سوى 
من أرسل من غیرھم 
وكان بین میالد 

 (ص)عیسٰى والنبي 
خمسمائة سنة وتسع 

، بعث  وِستون سنة
 في أّولھا ثالثة أنبیاء

 ]قر[
  
لم ُیبعث في ) ٢٠(

أمٍة ما بعث في بني 
 إِسرائیل من األنبیاء

 ] بض [
  
عن النبي  )٢١(

من أصبح آمناً  (ص)
في ِسربھ معافى في 
بدنھ ولھ قوت یومھ 
فكأنما ِحیزت لھ 
  الدنیا بحذافِیرھا

 ]قر[
  
سمیت بذلك  )٢١(

ألنھا كانت قرار 
األنبیاء ومسكن 

  ]بض [ المؤمنین
  
) فائدة كان ٢١(

العمالقة من  یسكنھا
 ]مس[ بقایا عاد

  

يَْعُفوا﴿ ْن كَِثيٍر ﴿یترك  ﴾َو ِإنما یبّین لكم ما فیه حجة على نبوته ولو  "ُیبّینه ال  ﴾َع
َن قَْد ﴿ " لفضحكم " لفضحكم شيءذكر كل  ُْم ِم ءَك ٌر  َجا ِ نُو بِنيٌ ﴿ أالسالم﴾ اهللاَّ َتاٌب ُم  ﴾َوِك

هِ ﴿ )١٥( القرآن ِ ي ب َْهِد ُ ا﴿ بالقرآن ﴾ي ِن  هللاَّ ُ  َم َه ن َع ِرْضَوا ََّب لَ ﴿رضا اهللا  ﴾ات  طرق ﴾ُسُب

مِ ﴿ ال لَُماِت ﴿النجاة  ﴾السَّ َن الظُّ ِرُجُهْم ِم نُّوِر  إِلَى﴿الكفر  ﴾َوُخيْ هِ ﴿اِإلیمان  ﴾ال ِ ن بتوفیقه  ﴾بِإِْذ

ٍم ﴿ َتِقي َراٍط ُمْس ْم إِلَى ِص يِه َْهِد ي ََقْد كََفَر ﴿ )١٦( دین اِإلسالم ﴾َو فرقٌة من النصارى  ﴾ل

َن َقالُوا﴿ ي َِّذ َمَ ﴿زعموا  ﴾ال ْري ُْن َم َ ُهَو الَْمِسُ� اب لْ ﴿اهللا حلَّ في عیسى  أن ﴾إِنَّ اهللاَّ لهم یا  ﴾ُق

ِ َشْيئًا﴿یستطیع  ﴾َفَمْن يَْمِلُك ﴿ (ص)محمد  َن اهللاَّ َ أَْن ﴿لو ﴾إِْن ﴿أن یدفع عذاب اهللا  ﴾ِم ََراد  أ
َْرِض َجِميًعا ْن ِيف األ ُ َوَم ه ََم َوأُمَّ َْن َمْري ُْهِلَك الَْمِسَ� اب ِ ُملُْك ﴿ق ئمن الخال ﴾ي َوِهللاَّ

َرْ  َواِت َواأل َما ُهَما ِض السَّ َن ُ  َوَما بَْي ء يٌر ﴿یرید ما  ﴾ْخيلُُق َما يََشا ٍء قَِد ُلِّ َ�ْ ُ َعَ� ك  ﴾َواهللاَّ

َِت ﴿ )١٧( ال یعجزه شيء َقال ِ  َو ُ اهللاَّ ء َْنا َب ُن أ َرى َحنْ َصا نَّ ُد َوال ُهو خاصة من دون الّناس  ﴾الَْي

اُؤهُ ﴿ بَّ لْ ﴿منتسبون ِإلى أنبیائه وهم بنوه وهو یحبنا  ﴾َوأَِح َم ﴿لو كنتم كما تدَّعون  لهم ﴾ُق َفِل
ْن َخلََق  ٌر ِممَّ ْم بََش َنُْت َْل أ ْم ب نُوبُِك ْم بُِذ بُُك ُ ﴿كسائر الناس  ﴾يَُعذِّ ء ْن يََشا من عباده  ﴾يَْغِفُر ِلَم

﴿ ُ ء ْن يََشا ُب َم يَُعذِّ َْرِض ﴿ال اعتراض لحكمه  ﴾َو َواِت َواأل َما ِ ُملُْك السَّ تحت سلطانه  ﴾َوِهللاَّ

ُهمَ ﴿ َن ُر َوَما بَْي ِه الَْمِصي َتاِب ﴿) ١٨(المرجع  ﴾ا َوإِلَْي َل الِْك َْه یا معشر الیهود والنصارى  ﴾يَا أ

َُنا﴿لقد  ﴾قَْد ﴿ ُْم َرُسول ءك ُ ﴿ (ص)محمد  ﴾َجا ُبَنيِّ ْم ﴿یوّضح  ﴾ي َُك َ� ﴿شرائع الدین  ﴾ل َع
َرةٍ ْت ُسِل ﴿ انقطاع ﴾َف رُّ َن ال لئال  ﴾أَْن ﴿ سنة ما بین عیسى ومحمد (ص) ٥٧١وهي  ﴾ِم

﴿ َ َنَا ِمْن ﴿تحتجوا  ﴾ُقولُوات ء ٍر ﴿رسوٍل  ﴾َما َجا ٍر ﴿ یبشرنا بالجنة ﴾بَِشي ي ال نَِذ یخوفنا من  ﴾َو
بسبب اختالف أهل الكتاب وما وقع من التحریف  النار بعد ان انطمست آثار الشرائع السابقة

ُْم ﴿والتبدیل بالكتب الّسماویة المتقدمة على القرآن خالل هذه الفترة  ءَك (ص) حمد م ﴾َفَقْد َجا

ٌر ﴿ ي ٍء قَِد ُلِّ َ�ْ ُ َعَ� ك ٌر َواهللاَّ نَِذي ٌر َو  )١٩( على عقاب من عصاه وثواب من أطاعه ﴾بَِشي

ذْ ﴿ هِ ﴿ حین ﴾َوإِ َقْوِم ْذكُُروا﴿ بني ِإسرائیل ﴾َقاَل ُموَسى ِل ِم ا ِ ﴿تذّكروا  ﴾يَا َقْو ِ ن َة اهللاَّ  ْعَم
ْم  ذْ ﴿واشكروه علیها  ﴾َعلَْيُك لَ ﴿حین  ﴾إِ َ فِ ﴿بعث  ﴾َجَع ء ْم أَنِْبَيا یرشدونكم ِإلى معالم  ﴾يُك

ْم ﴿الدین  ُْم َما لَْم ﴿فرعون عند بعد أن كنتم مقهورین  ﴾ُملُوكًا﴿تعیشون  ﴾َوَجَعلَُك ءاتَاك َو
ا َْعالَِمنيَ  يُْؤِت أََحًد َن ال َْرَض ﴿ )٢٠( من أنواع اِإلنعام واِإلكرام ﴾ِم ْدُخلُوا األ ِم ا يَا َقْو

َسةَ  َقدَّ ُ لَُكْم ﴿ او اریحا بیت المقدس ﴾الُْم ََتَب اهللاَّ َِّ� ك وعدكموها على لسان أبیكم إسرائیل  ﴾ال

وا﴿ إن آمنتم وأطعتم أن تكون لكم َْرتَدُّ ال ت ُْم ﴿ترجعوا  ﴾َو بَاِرك َْد   مدبرین خوفًا من  ﴾َعَ� أ
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 روي ان علي) ٢٣(

كان یدعو الناس  (ع)
الكوفة إلى على منبر 

قتال البغاة ، فما 
أجابھ إال رجالن 

فتنفس الصعداء  
أین ودعا لھما وقال : 

تقعان مما أرید ؟ 
  ]زم[
  
روي أنھم  )٢٦(

كانوا یسیرون اللیل 
كلھ فإِذا أصبحوا 
وجدوا أنفسھم في 
الموضع الذي كانوا 

  ]مس[ فیھ
 
 روي أن) ٢٦(

ھارون مات في 
التیھ. ومات موسى 
دخل بعده فیھ بسنة  و

یوشع أریحاء بعد 
موتھ بثالثة أشھر 
ومات النقباء في التیھ 
بغتة ، إال كالب 

...  ]زم[ویوشع 
ویقال ان موسى (ع) 
كان یكره الموت ... 
فاتاه ملك الموت 
بتفاحة من الجنھ 
فشمھا فقبض روحھ 

  ]رو[.. 
  
كان ھابیل  )٢٧(

أقوى من القاتل ولكنھ 
تحّرج عن قتل أخیھ 

  ] زم[ خوفاً من هللا
  
ولما قتلھ  ... )٣١( 

تركھ بالعراء ال 
یدري ما یصنع بھ ، 
فخاف علیھ السباع 
فحملھ في جراب 

 ...على ظھره سنة 
 ...فبعث هللا غرابین

  ]زم[
  
) سبب النزول ٣٣(

عن أنٍس أن رھطاً 
من ُعرینة قدموا على 

 (ص)رسول هللا 
فاجتووا المدینة 
استوخموھا لم 
یناسبھم مناخھا 
فمرضوا فبعثھم 

إِلى   (ص)رسول هللا 
  إِبل الصدقة وأمرھم 

  

َن ﴿ الجبابرة ُبوا َخاِسِري َقِل ْن ا﴿ )٢١( مغبونین بخسارة الدارین ﴾َفَت يَا ُموَسى ﴿ بني إسرئیل ﴾َقالُو
َن  ِري ا َها َقْوًما َجبَّ كانت مسكن ،  طوال القامة ال قدرة لنا على قتالهمعظام األجسام  ﴾إِنَّ ِفي

َْن ﴿ راجعین إلى ربهم معجبین بأنفسهم غیر،  الجبارین من الكنعانیین َّا ل ََها َوإِن ال یمكننا ﴾ نَْدُخل

َها﴿الدخول  ْن ُرُجوا ِم ى َخيْ َّا دَاِخلُونَ ﴿قتال  یسّلموها لنا من غیرو ﴾ َحتَّ َها َفِإن ْن ُرُجوا ِم  ﴾َفِإْن َخيْ

نبي في قومه ابن أخت موسى ووصّیه وال ، فتاه یوشع بن نون﴾ َقاَل َرُجالِن ﴿ )٢٢( دخلناها

ن﴿بعده ، وكالب بن یوفنا ، ختنه زوج اخته  َِّذي َن ال ُفونَ  ِم ا ُ ﴿ اهللا ویتقون﴾ َخيَ َم اهللاَّ َنَْع  أ
ِهَما ْدُخلُوا﴿ بالهدایة واالیمان ﴾َعلَْي مُ ﴿ التخافوا﴾ ا َْباَب  َعلَْيِه َفِإذَا ﴿باب المدینة ﴾ ال

ُْتُموهُ  ُبوَن َوعَ ﴿دخلتم علیهم  ﴾دََخل ْم َغاِل َُّك اَفِإن َّلُو َتَوك ِ َف  ،اعتمدوا فِإنه ناصركم  ﴾َ� اهللاَّ
ْم ﴿ التوكل طمأنینة القلب بوعود اهللا ُت ُن نِنيَ ﴿حقًا  ﴾إِْن ك ُوا﴿) ٢٣(﴾ ُمْؤِم غیر مبالین  ﴾َقال

َبًَدا يَا﴿ بقول الرجلین ََها أ َْن نَْدُخل َّا ل ن َهْب ﴿ِإفراط في العصیان  ﴾ُموَسى إِ ْذ َها َفا َما دَاُموا ِفي
َْت  َن َقاتِالأ َُّك َف َرب ونَ ﴿استهانة باهللا واستهزاءا  ﴾َو َنا َقاِعُد ُه َّا َها ن  ﴾َقالَ ﴿حینذاك  )٢٤(﴾ إِ

أن احمل أحدا على اتباع ﴾ َربِّ إِ�ِّ ال أَْمِلُك ﴿ على طریق الحزن والشكوى إلى الّله (ع)موسى 

ال نَْفِسي﴿ أمرك ضا ال یملك اال ای هارون ﴾َوأَِخي﴿ كواستعمالها فى طاعت لكفى بذلها  ﴾إِ

ُرْق ﴿ أو وال أملك أیضًا إال أخي ألنه یجیبني إذا دعوت ، موسىمن  كان اكبر سناً  ، نفسه ْف ﴾ َفا

مِ ﴿ فأحكم َْقْو بَْنيَ ال َنا َو استجاب اهللا  )٢٥( بما یستحقون الخارجین عن طاعتك ﴾الَْفاِسِقنيَ  بَْيَن

ََّها﴿ اهللا ﴾َقالَ ﴿دعائه  رَّ ﴿األرض المقدسة  ﴾َفإِن ْم ُحمَ ِه ٌة َعلَْي ةً ﴿مدة  ﴾َم َْربَِعَني َسَن " تحریم  ﴾أ
 وعاقبهم انالتحریم وقع على األسباط العشرة اّلذین نقضوا العهد ، ،  منع ولیس تحریم شرع "

َْرِض ﴿ ُهوَن ِيف األ َِتي َعَ� ﴿تحزن  ﴾َفال تَأَْس ﴿وال یهتدون ِإلى الخروج منها  الصحراء ﴾ي
مِ  َْقْو لُ ﴿ )٢٦( مستحقون للعقاب فِإنهم ﴾الَْفاِسِقنيَ  ال ْم ﴿ (ص) اقرأ یا محمد ﴾َواْت ِه على  ﴾َعلَْي

َ ﴿هؤالء الیهود  ََبأ مَ ﴿قصة  ﴾ن َد قِّ ﴿قابیل وهابیل ﴾ ابَْ�ْ ءا دقب ﴾بِاْحلَ ذْ ﴿ الصِّ بَا﴿حین  ﴾إِ رَّ  ﴾َق

ِهَما﴿كٌل منهما  َ ِمْن أََحِد ل بِّ ُق نًا َفُت ْربَا ْل ِمَن اآلَخِر ﴿هابیل  ﴾ُق بَّ َُتَق َْم ي  ﴾َقالَ ﴿ قابیل ﴾َول

َنََّك َقالَ ﴿قابیل ألخیه هابیل  ُتل َْق ُ ﴿هابیل  ﴾أل ُل اهللاَّ بَّ َق ََّما يََت ن ِقنيَ  إِ تَّ َن الُْم ممن اتقى ربه  ﴾ِم
ُتلَِ� َما﴿ظلمًا  ﴾إِلَيَّ يََدَك ﴿مددَت  ﴾لَِنئْ بََسطَت ﴿ قال هابیل )٢٧( وأخلص نیته َتْق َا  ِل َن أ

َِباِسٍط  َي إِلَيْ ﴿ال أمدُّ  ﴾ب ُتلََك يَِد َْق ألني  ﴾إِ�ِّ ﴿ ما أنا بمنتصر لنفسي : قال ابن عباس ﴾َك أل

َ َربَّ الَْعالَِمنيَ ﴿ َ بِإِْثِمي َوإِْثِمَك ﴿) ٢٨(﴾ أََخاُف اهللاَّ َُبوأ ُِريُد أَْن ت :  قال ابن عباس ﴾إِ�ِّ أ

َتُكونَ ﴿المعنى ال أبدؤك بالقتل لترجع بِإثم قتلي ِإن قتلتني وإِثمك الذي كان منك    فتصیر  ﴾َف
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أن یشربوا من ألبانھا 
وا  وأبوالھا ، فلما صحُّ

قتلوا راعي النبي 
َعم  (ص) واستاقوا النَّ

فأرسل رسول هللا 
في آثارھم  (ص)

فجيء بھم فأمر بھم 
أیدیھم  فقطعت

وأرجلھم وُسِمرت 
أعینھم وألقوا في 
الحرة حتى ماتوا 

  ]قر[ فنزلت
  
أما ) ..... ٣٥(

التوسل بجاه 
الصالحین األموات 
لما یعتقد فیھم من 
التقرب إلى ّهللا وعند 
ّهللا ومن ّهللا فال بأس 
بھ ، وكذلك زیارة 
قبورھم ألن 
مجالستھم بركة وقد 
تنزل الّرحمة علیھم 
وحدیث شد الّرحال 
الى المساجد الثالثة 
ال یصلح أن یكون 
حجة للمنع من زیارة 

األخر التي المحالت 
  ]مال[یتبرك بھا 

  
في الحدیث ) ٣٦(

ُیجاء بالكافر یوم 
:  القیامة فیقال لھ

أرأیَت لو كان لك 
 ً  ملء األرض ذھبا
؟  أكنَت تفتدي بھ
:  فیقول نعم فیقال لھ

قد كنَت ُسئلَت ما ھو 
أیسُر من ذلك أالّ 
تشرك بي فأبیت 
 فیؤمر بھ إِلى النار

  ]مس[
  

ْن ﴿ َْصَحاِب  ِم ُ ال﴿ ساكني ﴾أ ء ذَِلَك َجَزا اِلِمنيَ ﴿عقاب  ﴾نَّاِر َو ) ٢٩( عصى أمر اهللامن  ﴾الظَّ

ْت ﴿ َع ُ ﴿زّینت  ﴾َفَطوَّ ه ُ نَْفُس َه َل ﴿وسّهلت له  ﴾ل ُ َفأَْصَ�َ َقْت َه َتل َق ِه َف َن  أَِخي اِسِري َن اْخلَ ﴾ ِم

َبَعَث ﴿ )٣٠( الّنار الدنیا لغضب أبیه وأمه وفقد أخیه ، وفي اآلخرة بغضب الّله وعذاب في  ﴾َف

ُ ﴿أرسل  ُث  اهللاَّ َرابًا يَْ�َ ُ ﴿یحفر بمنقاره ورجله  ﴾ُغ َه َْرِض ِلُيِري ِري  كَْيَف  ِيف األ یستر  ﴾يَُوا

ءَةَ﴿ هِ ﴿جسد  ﴾َسْو ْيلََتى﴿قابیل متحسرًا  ﴾َقالَ  أَِخي أَْن ﴿أضعفُت  ﴾أََجعَْزُت ﴿ حسرتيیا ﴾يََو
َراِب َفأَُواِريَ  ءَةَ﴿فاستر  ﴾أَكُوَن ِمْثَل َهَذا الُْغ َن ﴿جسد  ﴾َسْو ِدِمنيَ  أَِخي َفأَْصَ�َ ِم نَّا  ﴾ال

 )٣١( قتله ، تعب من حمله وتحیر في أمره ، وراى سخط ابیه علیه ، ولم یتب توبة التائبینعلى 
ْن أَْجِل ذَِلَك ﴿ َنا﴿القتل العمد ظلما  ﴾ِم ََتْب ْن ﴿فرضنا  ﴾ك ُ َم َّه َن َل أ َ  َعَ� بَِ� إِْسَرائِي  َقَتل

ِر نَْفٍس  َْرِض ﴿ظلمًا  ﴾نَْفًسا بَِغْي ٍد ِيف األ َْو َفَسا ََّما﴿والّنهب والّسلب كقطع الطریق  ﴾أ  َفَكأَن
نَّاَس  َل ال َت ََّما﴿استنقذها من الَهَلكة  ﴾َجِميًعا َوَمْن أَْحَياَها َق نَّاَس ﴿فكأنه  ﴾َفَكأَن أَْحَيا ال

ْم  َجِميًعا ُه ءْت ََقْد َجا َناِت ﴿بني ِإسرائیل  جاءت ﴾َول َْبيِّ َُنا بِال  اآلیات الواضحة والمعجزات ﴾ُرُسل
ْم ﴿ ُه ْن ًرا ِم ُمَّ إِنَّ كَِثي َْرِض ﴿تلك الزواجر  ﴾بَْعَد ذَِلَك ﴿ من بني اسرائیل ﴾ث ِيف األ

ِرُفونَ  ُ ﴿) ٣٢( في المعاصي متجاوزون الحد ﴾لَُمْس ء ا َجَزا َّم ن َن ﴿عقوبة  ﴾إِ ي َِّذ ِربُونَ  ال ا  ﴾ُحيَ

َ وَ ﴿شریعة  يَْسَعوْ ﴿ یحاربون﴾ اهللاَّ ُ َو َه َْرِض َرُسول االخالل باألمن وقطع  ﴾َفَسادًا َن ِيف األ

َُّبوا﴿ الطریق َُصل َْو ي لُوا أ تَّ ِهْم ﴿ زجرًا لغیرهم ﴾أَْن يَُق ي َيِْد َع أ َُقطَّ ْن ِخالٍف  أَْو ت ُُهْم ِم َْرُجل  ﴾َوأ

َْرِض ﴿ یعني الید الیمنى والرجل الیسرى او بالعكس ْن األ ُنَفْوا ِم َْو ي ِإلى آخر  وُیبعدوا من بلدٍ  ﴾أ

ْم ِخْزيٌ ﴿الجزاء  ﴾ذَِلَك ﴿ َُه مٌ ﴿فضیحة  ﴾ل َذاٌب َعِظي ْم ِيف اآلِخَرةِ َع َُه نَيا َول تسمى  ﴾ِيف الدُّ

َن تَابُوا﴿ )٣٣(، أحكام اهللا تعالى معللة بمصالح العباد الِحَرابة آیة  ي َِّذ ال ال المحاربین  من ﴾إِ

ْم ﴿وُقّطاع الطریق  ِه ُروا َعلَْي َْقِد ِل أَْن ت ْب ْن َق َ ﴿ ذهم وعقوبتهمعلى أخ ﴾ِم ْعلَُموا أَنَّ اهللاَّ َفا
ٌر  مٌ ﴿واسع المغفرة  ﴾َغُفو َ ﴿ )٣٤(تاب من ب ﴾َرِحي َُّقوا اهللاَّ ُنوا ات َن ءاَم ي َِّذ ل َُّها ا َي خافوا  ﴾يَاأ

َْتُغوا﴿ المعاصي فىعقابه  َةَ  َواب ِه الَْوِسيل بفعل الّطاعات والعمل بما واطلبوا ما یقربكم  ﴾إِلَْي
األئمة من ولد الحسین (ع) من  عن النبي (ص) ، ى درجة في الجنةالوسیلة أعل ، یرضیه

 ]صا[أطاعهم فقد أطاع اهللا ومن عصاهم فقد عصى اهللا هم العروة الوثقى والوسیلة إلى اهللا 
هِ ﴿ وا ِيف َسِبيِل ِهُد ونَ ﴿ِإلعالء دینه  ﴾َوَجا ْم تُْفِ�ُ َُّك نَّ ﴿ )٣٥( بنعیم األبد والتفوز  ﴾لََعل إِ

َن كَفَ  ي َِّذ ْم  ُروا لَوْ ال َُه َْرِض ﴿لو كان لكل كافر  ﴾أَنَّ ل َهُ ﴿أموال من  ﴾َجِميًعا َما ِيف األ َوِمْثل
وا هُ ِلَيْفتَُد ْن ﴿وأراد أن یفتدي بها نفسه  ﴾َمَع ِه ِم ِ َذاِب  ب ةِ َع ِْقَياَم ِم ال ْم  يَْو ُه َل ِمْن بِّ ُُق    ﴾َما ت
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أن القطع ) فائدة  ٣٨(

ال یكون إال على من 
  ]قر[ أخرج من ِحْرز

  
 الید تقع ) فائدة : ٣٨(

على األصابع بدلیل 
أن من حلف ال یلمس 
ً بیده فلمسھ  فالنا
بأصابعھ فإنھ یحنث، 
وتقع على األصابع 
مع الكف وعلى 
األصابع والكف 
والساعدین إلى 
المرفقین وعلى كل 
 ذلك إلى المنكبین

  ]غر[
  
لت ) اآلیات نز٤١(

في حادثة تغییر 
الیھود لحكم الرجم 
الى الجلد للزاني في 
شریف زنى بشریفھ 

  ]مس[
  

َذاٌب أَِليمٌ ﴿ ما نفعه ذلك ْم َع نَّاِر َوَما﴿) ٣٦(﴾ َولَُه َن ال ُرُجوا ِم وَن أَْن َخيْ ُِريُد ِرِجَني  ي ا ْم ِخبَ ُه
َها  ْن مٌ ِم ِقي َذاٌب ُم ْم َع َُه  )٣٧( ]صا[اء علي (ع) أعد أنهم ، عنهما (ع) دائم ال ینقطع ﴾َول

ةُ ﴿ ِرَق ا ِرُق َوالسَّ ا ً بَِما﴿سرق رجًال كان أو امرأة  كل من ﴾َوالسَّ ء َُهَما َجَزا ي َيِْد ْقَطُعوا أ  ﴾َفا

َبا﴿لهما  الً﴿على فعلهما  ﴾كََس ُ ﴿عقوبة  ﴾نََكا ِ َواهللاَّ َن اهللاَّ مٌ  ِم ٌز َحِكي ِزي  في شرعه ﴾َع

ْن تَاَب ﴿ )٣٨( ْن بَْعدِ ﴿ أقلع وندم ﴾َفَم هِ  ِم َْصَ�َ ﴿ رجع عن السرقة ﴾ُظلِْم برد المسروق  ﴾َوأ

هِ ﴿الى صاحبه وتاب  َُتوُب َعلَْي َ ي َ ﴿یقبل توبته  ﴾َفِإنَّ اهللاَّ ٌر  إِنَّ اهللاَّ مٌ  َغُفو َْم ﴿ )٣٩(﴾ َرِحي أَل
َْم  َْرِض ﴿أیها المخاطب  ﴾تَْعل َواِت َواأل َما َهُ ُملُْك السَّ َ ل ُب ﴿ السلطان القاهر ﴾أَنَّ اهللاَّ َمْن  يَُعذِّ
 ُ ء  قدم تعالى في هذه اآلیة التعذیب على المغفرة ألنه بمقابلة قطع الّسرقة على التوبة ﴾يََشا

﴿ ُ ء ْن يََشا يَْغِفُر ِلَم ٌر ﴿ذنبه  ﴾َو ي ٍء قَِد ُلِّ َ�ْ َ� ك ُ َع ا﴿) ٤٠( ال یعجزه شيء ﴾َواهللاَّ َُّه َي  يَا أ
ُسولُ  رَّ وردت مرتین في القران  }لرسولیا ایها ا{، على وجه التسلیة  لمحمد (ص)الخطاب  ﴾ال

ُزنَْك ﴿ ٦٧هنا واالیة  ِرُعونَ  ال َحيْ َن يَُسا َِّذي فإنا نكفیك شرهم فال تبال بهم وال  ﴾الُْكْفِر  ِيف  ال

َن ﴿ تهتم بشأنهم ألنهم ْم ﴿المنافقین  ﴾ِم ِه ِه نَّا بِأَْفَوا َن َقالُوا ءاَم ي َِّذ ْن ﴿بألسنتهم  ﴾ال َْم تُْؤِم َول
 َّ َن ال ْم َوِم ُُه َن ُقلُوب ي وا ِذ ُد اُعونَ ﴿الیهود  ﴾َها ِب ﴿ قولك ﴾َسمَّ َكِذ اُعونَ ﴿ علیك ﴾ِ�ْ  ﴾َسمَّ

َْم ﴿ ینقلون كالمك َن ل ٍم ءاَخِري َقْو ُفوَن ﴿لینقلوا كالمك لهم على صحته ، بل  ﴾يَأْتُوَك  ِل رِّ ُحيَ
مَ  هِ ﴿أحكام اهللا  ﴾الَْكِل ْن بَْعِد َمَواِضِع َُقولُونَ ﴿ بعد أن عرفوه ﴾ِم ْم إِْن ﴿ لقومهم﴾ ي ُت ُوتِي أ

وهُ ﴿ المحرف المزال عن مواضعه﴾ َهَذا ُذ َْم تُْؤتَْوهُ  َوإِْن ﴿ واعملوا به﴾ َ�ُ وأتاكم محمد (ص)  ﴾ل

ُروا﴿ بما یخالفه ُ ﴿ أن تأخذوه وتعملوا به ، ألنه من عنده ال من عند الّله﴾ َفاْحَذ ْن يُِرِد اهللاَّ َوَم
 ُ ه َت ْتَن َْن ﴿ة فى األوقات أفتن الفتن اتباع الشهوات والغفل ضاللته ﴾ِف ُ ﴿یقدر أحٌد  ﴾تَْمِلَك  َفل َه  ل

ِ َشْيئًا َن اهللاَّ َر ﴿دفع ذلك  على ﴾ِم هِّ ُ أَْن يَُط َن لَْم يُِرِد اهللاَّ ي َِّذ ُْولَئَِك ال ْم  أ َُه من رجس  ﴾ُقلُوب
نَْيا ِخْزيٌ ﴿الكفر  ْم ِيف الدُّ َُه مٌ ﴿فضیحة  ﴾ل َذاٌب َعِظي َُهْم ِيف اآلِخَرةِ َع الخلود في نار  ﴾َول

ِب ﴿ )٤١(جهنم  َكِذ اُعوَن ِ�ْ ِت ﴿ من القول الباطل ﴾َسمَّ ْ َّالُوَن �ِحسُّ كّل ما ال یحل  ﴾أَك

ءُوَك ﴿الحرام كسبه سحت  َفاْحُكْم ﴿الخصومات  (ص) في تحاكموا ِإلیك یا محمدلی ﴾َفِإْن َجا
ُهْم  َن ْم ﴿مخیر بین أن تحكم  ﴾بَْي ُه ِرْض َعْن تخییري إن شئت أال تحكم ، وهذا أمر  ﴾أَْو أَْع

ْم ﴿ ُه ِرْض َعْن وَك َشْيئًا َفلَْن  َوإِْن تُْع رُّ َت ﴿ألن اهللا عاصمك من الناس  ﴾يَُض َوإِْن َحَكْم
ِْقْسِط  ْم بِال ُه َن ْم بَْي ْقِسِطنيَ ﴿بالعدل والحق  ﴾َفاْحُك بُّ الُْم َ ُحيِ    )٤٢( العادلین ﴾إِنَّ اهللاَّ
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دة : لم ) فائ٤٨(

یشرع هللا شریعتین 
او أكثر في زمان 
واحد بحسب مرور 
الزمان وارتقاء 
االنسان في مدارج 
االستعداء والتھیوء 
... واألمم المختلفة 
ھي أمم نوح 
وابراھیم وموسى 
وعیسى ومحمد 

  ]مي[علیھم السالم  
  
    

نََك  َوكَْيَف ﴿ ُمو كِّ َراةُ فِ ﴿ویرضون بحكمك  ﴾ُحيَ ْو تَّ ُم ال ُه ِ َوِعْنَد ُم اهللاَّ ا ُحْك َه ال یعملون  ﴾ي

َّْونَ ﴿ به ََتَول ْن بَْعدِ ﴿یعرضون  ﴾ثُمَّ ي ُْولَئَِك ﴿ عن حكمك الموافق لكتابهم ﴾ذَِلَك  ِم َوَما أ
نِنيَ  َْنا﴿) ٤٣(لیسوا بمؤمنین  ﴾بِالُْمْؤِم َزل َن َّا أ ن َراةَ إِ تَّْو ى﴿على موسى  ﴾ال َها ُهًد بیاٌن واضح  ﴾ِفي

ٌر ﴿ نُو مُ ﴿ من األحكامما اشتبه  یكشف ﴾َو ُك ِبيُّونَ  َحيْ نَّ َِها ال يَن ﴿أنبیاء بني ِإسرائیل  ﴾ب َِّذ ال
وا﴿انقادوا لحكم اهللا  ﴾أَْسلَُموا َن َهاُد ي نِيُّونَ ﴿للیهود  ﴾ِ�َِّذ َّا ب رَّ َباُر ﴿الفقهاء  ﴾َوال  ﴾َواألَْح

ِفُظوا﴿ العلماء ْن ﴿واستودعوا  أوئتمنوا﴾ بَِما اْسُ�ْ َتاِب  ِم ِ  ِك نُوا ﴿ریف من التح ﴾اهللاَّ َوكَا
 َ ء َهَدا ِه ُش َشُوا﴿رقباء لئال ُیبّدل وُیغّیر  ﴾َعلَْي نَّاَس ﴿الیهود  ال تخافوا یاعلماء ﴾َفال َختْ في  ﴾ال

بل خافوا مني في كتمان ذلك  ﴾َواْخَشْوِن ﴿ الزاني ورجم(ص) ِإظهار ما عندكم من نعت محمد 

ُروا﴿ َت ال تَْش ًنا َقِليالً﴿تستبدلوا  ﴾َو يَاِ� ثََم ِآ التطلبوا الدنیا  ، حطام الدنیا من الرشوة والجاه ﴾ب

ُ ﴿ بعمل اآلخرة َزَل اهللاَّ َن ْم بَِما أ ُك َْم َحيْ ْن ل مُ ﴿كائنًا من كان  ﴾َفأُْولَئَِك ﴿جحودا وكفرانا  ﴾َوَم  ُه
ُرونَ  ِف الربانیون هم األئمة دون األنبیاء الذین یربون الناس بعلمهم ، عن الصادق (ع)  ﴾الَْكا

 )٤٤( ]صا[ {فال تخشوا الناس واخشون} وفینا نزلت لعلماء دون الربانیینواألحبار هم ا
َنا﴿ ََتْب ْم ﴿فرضنا  ﴾َوك ِه َها﴿الیهود  ﴾َعلَْي ْفَس ﴿التوراة  في ﴾ِفي نَّ نَّْفِس ﴿تُقتل  ﴾أَنَّ ال بِال

َنَف ﴿تُفقأ  ﴾َوالَْعْنيَ  ُذُنَ ﴿ُیجدع  ﴾بِالَْعْنيِ َواأل َنِف َواأل ُذُِن َوا﴿تقطع  ﴾بِاأل نَّ بِاأل یقلع  ﴾لسِّ

نِّ ﴿ َصاٌص  بِالسِّ ُروَح ِق هِ ﴿ُیقتص من جانیها  ﴾َواْجلُ ِ َق ب ََصدَّ ْن ت ُهَو ﴿عفا عن الجاني  ﴾َفَم َف
 ُ َه َرةٌ ل ا ُ ﴿ عن ذنوبه التي كان اقترفها ﴾كَفَّ َنَزَل اهللاَّ ُكْم بَِما أ َْم َحيْ المبالغون في الظلم  ﴾َوَمْن ل

مُ ﴿ة شرع اهللا فلمخال َنا﴿ )٤٥( ﴾اِلُمونَ الظَّ  َفأُْولَئَِك ُه ْي َقفَّ ْم ﴿ أتبعنا ﴾َو ِرِه النبّیین  ﴾َعَ� ءاثَا

َمَ ﴿ ْري ِْن َم هِ  بِِعيَسى اب ْي ًقا ِلَما بَْنيَ يََد َصدِّ َناهُ  ُم ءاتَْي َراةِ َو ْو تَّ َن ال ِه ﴿أنزلنا علیه  ﴾ِم َل ِفي إلِِجني ا
ى ٌر ﴿ِإلى الحق داللة  ﴾ُهًد نُو ًقاَومُ ﴿ُیستضاء به في ِإزالة الشبهات  ﴾َو  ِلَما بَْنيَ ﴿ُمعترفًا  ﴾َصدِّ

َراةِ ْو تَّ َن ال ِه ِم ْي ى﴿ بأنها من عند اهللا ﴾يََد ُهًد ِقنيَ ﴿وواعظًا  ﴾َوَمْوِعَظةً ﴿ اً هادی ﴾َو ُمتَّ ْ�ِ﴾ 

ْم ﴿ )٤٦( ُك ْ هِ ﴿وأمرنا  ﴾َوْ�َ ُ ِفي َزَل اهللاَّ َن ِل بَِما أ إلِِجني ُل ا َْه ْن لَْم ﴿وأتباعه بالحكم به  ﴾أ  َوَم
ْم بَِما ُك ُم الَْفاِسُقونَ  َحيْ ُ َفأُْولَئَِك ُه َزَل اهللاَّ َن  )٤٧( المتمردون الخارجون عن طاعة اهللا ﴾أ

َْنا إِلَْيَك ﴿ َزل َن َتاَب  َوأ قِّ ﴿ القرآن ﴾الِْك َن ﴿بالعدل  ﴾بِاْحلَ ِه ِم ْي ًقا ِلَما بَْنيَ يََد َصدِّ َتاِب  ُم  ﴾الِْك

ًنا﴿ التي سبقته لكتب السماویةا َهْيِم هِ ﴿ أمینًا وشاهداً  ﴾َوُم  على ما قبله من الكتب ﴾َعلَْي

ْم ﴿ ْم  َفاْحُك ُه ُ ﴿بین أهل الكتاب إذا تخاصموا عندك  ﴾بَْيَن َنَزَل اهللاَّ القرآن ِإلیك في  ﴾بَِما أ
ِبعْ ﴿ ال تَتَّ ْم  َو َُه ء َْهَوا قِّ ﴿أغراضهم الفاسدة في توافقهم ال ﴾أ َن اْحلَ ءََك ِم ا َجا   في هذا  ﴾َعمَّ
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) تنبیھ : من ٥٢(

الثابت ان سورة 
المائدة نزلت بعد فتح 
مكھ ، فھل المراد 
بالفتح ھنا غیر فتح 
مكة أو انھا من 
المالحم القرآنیھ 

  ]مي[المستقبلیھ تأمل 
  
لما قُبض رسول  )٥٤(

ارتدت  (ص)هللا 
العرب إال ثالثة 

المدینة،  أھلمساجد ؛ 
 أھلمكة ، و أھل و

انوا في وك البحرین
 ردتھم على قسمین :
قسم نبذ الشریعة كلھا 
وخرج عنھا ، وقِسم 
نبذ وجوب الزكاة 
وٱعترف بوجوب 
غیرھا ؛ قالوا نصوم 
ونصلي وال نزكي ؛ 

فقاتل الصّدیق جمیعھم  
وبعث خالد بن الولید 
إلیھم بالجیوش فقاتلھم 

  ]قر[.. وَسَباھم 
  
قال انس بن ) ٥٤(

مالك كرھت الصحابة 
الزكاة  قتال مانعى

قالوا ھم اھل القبلة 
فتقلد ابو بكر سیفھ 
وخرج وحده فلم یجدوا 
بدا من الخروج على 

وقال ابن مسعود  اثره
كرھنا ذلك فى االبتداء 
 ثم حمدناه فى االنتھاء

  ]رو[
  
وھؤالء ) ... ٥٤(

الّذین یحبھم ّهللا 
ویحبونھ احیاء من أھل 
الیمن من الّنخع وكندة 
وبجیلة وغیرھم ممن 

  ]مال[ي اإلسالم دخل ف
  
عن أمیر  )٥٤(

أنھ قال  (ع)المؤمنین 
وهللا ما یوم البصرة 

قوتل أھل ھذه اآلیة 
 ]صا[ حتى الیوم

  

ّلٍ ﴿ القرآن َْنا ِلُك ْم  َجَعل ْنُك ْرَعةً ﴿ أیها الیهود والّنصارى والمسلمین ﴾ِم ترجعون  شریعة ﴾ِش

َهاًجاوَ ﴿، سبیل مهده اهللا تعالى لسلوك الناس الیه  إلیها في أموركم ْن طریقًا واضحًا خاصًا  ﴾ِم

َ ﴿ بتلك األمة ء ُ ﴿أراد  ﴾َولَْو َشا ةً  اهللاَّ ْم أُمَّ َعلَُك لجمع الناس كلهم على شریعة واحدة  ﴾َواِحَدةً َجلَ

ْن ﴿ ُْم ﴿بحسب تنوع األمم  شرع شرائع مختلفة ﴾َولَِك ْبلَُوك ُْم ﴿لیختبر العباد  ﴾ِلَي  ﴾ِيف َما ءاتَاك

ُقوا﴿ عرضونهل یذعنون لحكم اهللا أم یُ  ِب َراِت ﴿ الى فسارعوا ﴾َفاْسَت ْي ِإلى ما هو خیٌر لكم  ﴾اْخلَ

ِ ﴿ والى ما یوصلكم الى الكمال ْم  إِلَى اهللاَّ ْرِجُعُك أیها الناس  ﴾َجِميًعا﴿معادكم ومصیركم  ﴾َم

ْم ﴿ ُئُك بِّ َتِلُفونَ ﴿فیخبركم  ﴾َفُيَن ِه َختْ ْم ِفي ُنُت  )٤٨( من أمر الدین ویجازیكم بأعمالكم ﴾بَِما ك

ْم ﴿ ُه َن ْم بَْي ُ ﴿أهل الكتاب  بین ﴾َوأَِن اْحُك َزَل اهللاَّ َن َُهْم ﴿ بهذا القرآن ﴾بَِما أ ء َْهَوا ْع أ ِب َتَّ ال ت َو
ُنوَك  ْم أَْن يَْفِت ْرُه لَْيَك ﴿یصرفوك  ﴾َواْحَذ ُ إِ هللاَّ َزَل ا َن ْن بَْعِض َما أ فیحملوك على ترك ﴾ َع

َّْوا﴿ العمل به مجاراة ألهوائهم َْم ﴿أعرضوا عن الحكم بما أنزل اهللا  ﴾َفِإْن تََول  یا محمد ﴾َفاْعل

ْم ﴿ (ص) ُه َب ُِصي ُ أَْن ي ُِريُد اهللاَّ ََّما ي َن ِِهْم ﴿یعاقبهم  ﴾أ نُوب َِبْعِض ُذ ًرا ﴿ِإجرامهم  ﴾ب َوإِنَّ كَِثي
َن  نَّاِس لََفاِسُقونَ  ِم مَ ﴿ )٤٩(خارجون عن طاعة ربهم  ﴾ال ْك  االستفهام لِإلنكار والتوبیخ ﴾أََ�ُ

ةِ اْجلَ ﴿ ِهِليَّ َْبُغونَ  ا ُن ﴿أیتولون عن حكمك ویبتغون غیر حكم اهللا  ﴾ي ْن أَْحَس َن ﴿أعدل  ﴾َوَم ِم
ٍم  َقْو ِ ُحْكًما ِل ُنونَ  اهللاَّ ِق وا﴿ )٥٠(یصّدقون  ﴾يُو ُذ ِ ُنوا ال تَ�َّ َن ءاَم ي َِّذ َُّها ال َي  تعتمدوا على ﴾يَاأ

دَ ﴿ ُهو َ  الَْي ء َْوِلَيا َرى أ َصا نَّ ءُ ﴿معاشرة المؤمنین  عاشرونهمتنصرونهم و ت ﴾َوال َْوِلَيا ْم أ ُه ُض بَْع
ْم ﴿هم یٌد واحدة على المسلمین  ﴾بَْعٍض  ُه ْن ُ ِم َّه ْم َفإِن ْنُك ْم ِم َُّه ََتَول ْن ي إِنَّ ﴿جملتهم من  ﴾َوَم

مَ  َْقْو ي ال َْهِد َ ال ي اِلِمنيَ  اهللاَّ من تولى آل محمد (ص)  الصادق(ع) ، عنِإلى اِإلیمان  ﴾الظَّ
س بما قدمهم من قرابة رسول اهللا (ص) فهو من آل محمد (ص) بمنزلة وقدمهم على جمیع النا

وكذلك حكم اهللا  آل محمد (ص) ال أنه من القوم بأعیانهم وٕانما هو منهم بتولیه إلیهم واتباعه إیاهم
َرٌض ﴿ )٥١( ]صا[ .}..{ومن یتولهم منكم فإنه منهم. في كتابه ْم َم ِِه َن ِيف ُقلُوب َِّذي َرى ال َت ﴾ َف

ِرُعونَ ﴿ نالمنافقو  م يَُسا ِه َُقولُونَ ﴿ وُمعاونتهم ة الیهودُمواالفي  ﴾ِفي َشى﴿ معتذرین ﴾ي  ﴾َخنْ

َنا﴿ نخاف َرةٌ أَْن تُِصيَب َفَعَسى ﴿ أن یظفر الیهود بالمسلمینمن حوادث الدهر وشروره  ﴾دَائِ
ُ أَْن يَأِْ�َ بِالَْفْ�ِ  ْن ﴿ "روالمؤمنین بالفتح والنص (ص)رة للنبي ابش "فتح مكة  ﴾اهللاَّ ٍر ِم َْو أَْم أ

وا﴿ ُیهلكهم ﴾ِعْنِدهِ  ْصِ�ُ ْم ﴿ یصیر المنافقون ﴾َفُي ِه َنُفِس وا ِيف أ َ� َما أََسرُّ ما كان منهم  ﴾َع

ِدِمنيَ ﴿الیهود  من مواالة ُنوا﴿ )٥٢( ﴾نَا َن ءاَم ي َِّذ َُقوُل ال ي  تعجبًا من حال المنافقین ﴾َو
ءِ ﴿ ََهؤُال َقْ ﴿ِإذا هتك اهللا سترهم  ﴾أ َن أ ي َِّذ ْم ﴿حلفوا  ﴾َسُمواال َُّه ن ْم إِ ِِه ن َْيَما ِ َجْهَد أ   بِاهللاَّ
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) اآلیة عند معظم ٥٥(

المحدثین نزلت في 
علي (ع) ... واإلمامیة 
یستدولون بھا على 
خالفتھ بعد رسول هللا 
(ص) بال فصل ... 

من الصوفیة  وكثیر
 (ع)بخالفتھ  یقولون

بال  (ص)الرسول بعد 
ً إال أن تلك  فصل أیضا
الخالفة عندھم ھي 
الخالفة الباطنة التي 
ھي خالفة اإلرشاد 

ال الخالفة  ...والتربیة 
الصوریة التي ھي 
عبارة عن إقامة 
الحدود وتجھیز 

والفرق  .. الجیوش
كالفرق بین بینھما 

القشر واللب ، 
فالخالفة الباطنة لب 
الخالفة الظاھرة وبھا 

حقیقة  یذب عن
اإلسالم وبالظاھرة 
یذب عن صورتھ وھي 
مرتبة القطب في كل 
 عصر وقد تجتمع مع
الخالفة الظاھرة كما 

 (ع)اجتمعت في علي 
أیام أمارتھ وكما 
تجتمع في المھدي أیام 
ظھوره وھي والنبوة 
رضیعا ثدي وإلى ذلك 

عنھ  یروىاإلشارة بما 
خلقت أنا وعلى  (ص)

وكانت  من نور واحد 
 (ع)فة فیھ ھذه الخال

على الوجھ األتم ومن 
ھنا كانت سالسل أھل 
هللا عز وجل منتھیة 

فحمل  ... إلیھ
األحادیث الواردة في 
خالفة الخلفاء الثالثة 
على الخالفة الظاھرة 
واألحادیث الواردة في 

على (ع) خالفة األمیر 
وأنت  الخالفة الباطنة

 تعلم أن ھذا مشعر
 (ع)بأفضلیة األمیر 
الثالثة  على الخلفاء

وبعضھم یصرح بذلك 
بجواز خالفة  : ویقول

المفضول خالفة 
صوریة مع وجود 

  ]آل[ الفاضل
  

ْم  ْت ﴿ معشر الیهود ﴾لََمَعُك ِبَط َن ﴿ بطلت ﴾َح وا َخاِسِري ْم َفأَْصَ�ُ ُُه الدنیا  في ﴾أَْعَمال

َن ءاَمُنوا﴿ )٥٣( واآلخرة ي َِّذ َُّها ال َي ْن يَْرتَدَّ ﴿تحذیر ووعید  ﴾يَاأ هِ ﴿ یرجع ﴾َم ِن ْم َعْن ِدي ْنُك  ﴾ِم

ُ ﴿ ویبّدله بدیٍن آخر ٍم ﴿ كممكان ﴾َفَسْوَف يَأِْ� اهللاَّ َِقْو ْم ﴿بأناٍس مؤمنین  ﴾ب ُه بُّ  اهللا ﴾ُحيِ

﴿ ُ َه ن و بُّ َّةٍ ﴿ هم الذین قطعوا العالئق التى تقطع عن اهللا المحبون هللا ﴾َوُحيِ َِذل متواضعین  رحماء ﴾أ

ةٍ﴿ زَّ نَِني أَِع َ� ﴿ متعززین أشداء ﴾َعَ� الُْمْؤِم ِ  َع ِل اهللاَّ وَن ِيف َسِبي ِهُد ا َن ُجيَ ِري ِف  ﴾الَْكا
هم أمیر المؤمنین (ع) وأصحابه حتى قاتل من قاتله من  عن  الصادق (ع)،  تهِإلعالء كلم

ُفونَ ﴿ ]صا[الناكثین والقاسطین والمارقین  ا ال َخيَ ٍم ﴿یبالون  ﴾َو َة الئِ المهم في بمن  ﴾لَْوَم

لُ ذَِلَك فَ ﴿ همدین ةصالب ُ ﴿ من توفیق ﴾ْض ء ْن يََشا ِه َم ِ يُْؤتِي هللاَّ  من اتصف بهذه األوصافل ﴾ا

ُ َواِسعٌ ﴿ مٌ ﴿اِإلفضال واِإلحسان  ﴾َواهللاَّ إنها نزلت في  في تفسیر القمي ،بمن یستحق ذلك ﴾َعِلي
 ]صا[ مهدي األمة وأصحابه (ع) وأولها خطاب لمن ظلم آل محمد (ع) وقتلهم وغصبهم حقهم

ََّما﴿ )٥٤( ن مُ  إِ ُنوا﴿ ألذي یتولى مصالحكم ویتولى أموركم هو﴾ َوِليُُّك َن ءاَم ي َِّذ ُهُ َوال َرُسول ُ َو  اهللاَّ
َن  ي َِّذ الةَ﴿ وصف للذین آمنوا ﴾ال ُِقيُموَن الصَّ يُؤْتُونَ ﴿ بشرائطها﴾ ي َة ﴿ ویعطون ﴾َو كَا زَّ ال

ْم َراِكُعون ُه ال الركوع  ، االخالص انما یعرف بكونه مواظبا على الصالة والزكاة فى ح﴾ َو
 نزلت في علي بن أبي طالبعن ابن عباس قال :  ، اى فى حال الخشوع واالخبات هللا تعالى

ََتَولَّ ﴿ )٥٥( ]شو[(ع)  ْن ي َ وَ  َوَم ُ  اهللاَّ َه  یمتثل أمر اهللا ویحبه ویتبع أمر رسوله ومن ﴾َرُسول

ُنوا﴿ َن آَم ي َِّذ ْزَب ﴿ بالموالة والنصرة ﴾َوال ِ  َفِإنَّ ِح  خاصته القائمین معه على شرائطأهل  ﴾اهللاَّ

ُبونَ ﴿ االستقامة ال تزال طائفة من أمتي وقد صح  قال اآللوسي: القاهرون ألعدائهم  ﴾ُهُم الَْغاِل
، عن  ]آل[ قائمة بأمر اهللا سبحانه ال یضرهم من خذلهم حتى یأتي أمر اهللا تعالى وهم على ذلك

} والذین آمنوا{ (ص) یعني محمدا} رسولهو { یحب اهللا یعني }ومن یتولى اهللا{ قال : ابن عباس
یعني شیعة اهللا وشیعة محمد } فإن حزب اهللا هم الغالبون{ (ع) یعني ویحب علي بن أبى طالب

، یعني العالون على جمیع العباد الظاهرون على المخالفین  هم الغالبون (ع)وشیعة علي  (ص)
ثم  (ع)ثم ثلث بعلي  (ص)بنفسه ثم ثنى بمحمد فبدأ اهللا في هذه االیة لهم ، قال ابن عباس : 

، قال اهللا علیا اللهم أدر الحق معه حیث دار  رحم) صفلما نزلت هذه االیة قال رسول اهللا ( قال
 ]شو[ على (ع) ال خالف بین المفسرین أن هذه االیة نزلت في أمیر المؤمنینابن مؤمن : 

)٥٦( ﴿ ِ ُنوا ال تَ�َّ َن ءاَم ي َِّذ َُّها ال َي وايَا أ وا﴿ أعداءكم ﴾ُذ ُذ َ َن اختَّ ي َِّذ ًبا ال ُزًوا َولَِع َنُكْم ُه ي  ﴾ِد

ْم ﴿ دینكم الذین یسخرون من ْبِلُك ْن َق َتاَب ِم ُوتُوا الِْك َن أ ي َِّذ َن ال  والنصارى الیهود ﴾ِم

َر ﴿ ا َ ﴿ وسائر الكفرة ﴾َوالُْكفَّ ء َْوِلَيا َ ﴿ تحبونهم وهم أعداء لكم ﴾أ َُّقوا اهللاَّ  كفارمواالة ال في ﴾َوات

نِنيَ  إِْن ﴿ ُتْم ُمْؤِم ُن ذَا﴿ )٥٧( حقاً  ﴾ك ْم  َوإِ ُت دَْي الةِ﴿دعوتم  ﴾نَا  ألمؤمنون أیها ﴾إِلَى الصَّ

ُزًوا﴿ َها ُه و ُذ َ ًبا اختَّ ِقلُونَ  ذَِلَك ﴿ سخروا منكم ﴾َولَِع ٌم ال يَْع ْم َقْو َُّه   وال  حكمة الصالة ﴾بِأَن
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عن ابن عباس ) ٥٥( 
 اني ذر قال : اأب أن

صلیت مع رسول هللا 
ً صالة  (ص) یوما

الظھر ، فسأل سائل 
في المسجد فلم یعطھ 
أحد، فرفع السائل یده 

السماء وقال :  إلى
الّلھم أشھد أني سألت 
في مسجد الرسول 
صلى هللا علیھ وسلم 
فما أعطاني أحد شیئاً، 
وعلي علیھ السالم كان 

ً ، فأومأ  إلیھ راكعا
بخنصره الیمنى وكان 
فیھا خاتم ، فأقبل 
السائل حتى أخذ 
الخاتم بمرأى النبي 

" الّلھم  (ص) فقال :
إن أخي موسى سألك  

َرّب ٱْشَرْح لِى فقال { 
... فأنزلت فیھ  َصْدِرى

 ً سنشُد قرآنا ناطقا
} .. . عضدك بأخیك

الّلھم وأنا محمد نبّیك 
وصفیك فاشرح لي 
صدري ویسر لي 

عل لي أمري واج
وزیراً من أھلي علیاً 

قال  أشدد بھ ظھري
ما أتم  أبو ذر : فوهللا

رسول هللا ھذه الكلمة 
حتى نزل جبریل فقال: 

إِنََّما یا محمد إقرأ 
ُ َوَرُسولُھُ     َولِیُُّكُم ٱ�َّ

تظاھرت  ... وقد
الروایات على أن ھذه 
اآلیة نزلت في حق 

وال یمكن  علي
المصیر الى قول من 

نزلت في  یقول أنھا
روي أن .  غیر ه..
لما سئل  (ص) النبي

" ضرب  عن ھذه اآلیة
بیده على عاتق سلمان 

وقال : ھذا وذووه ، " 
لو كان الدین  ثم قال:

ً بالثریا لنالھ  معلقا
 رجال من أبناء فارس
وقال قوم: إنھا نزلت 
في علي علیھ السالم ، 
ویدل علیھ وجھان ، 
األول: أنھ علیھ السالم 

لرایة إلى علي لما دفع ا
علیھ السالم یوم خیبر 

ألدفعن الرایة  قال :
غداً إلى رجل یحب 
هللا ورسولھ ویحبھ هللا 

  ]فخ[ ورسولھ 
  
   

لْ ﴿ )٥٨(یدركون غایتها  َتاِب  يَا﴿ (ص) یا محمد ﴾ُق َل الِْك َْه یا معشر الیهود والنصارى  ﴾أ

ِقُمونَ ﴿ َن ْل ت نَّا﴿تعیبون  ﴾َه نَّا﴿علینا  ﴾ِم ال أَْن ءاَم َنا إِ ُنِزَل إِلَْي ِ َوَما أ ِْزَل ﴿ القرآن ﴾بِاهللاَّ ُن َوَما أ
لُ  ْب ْن َق ُْم ﴿ على أألنبیاء ﴾ِم َنَّ أَْكَثَرك متجاوزون  خارجون عن منهج الّصواب ﴾َفاِسُقونَ  َوأ

لْ ﴿ )٥٩( الحد في االعتدال لْ ﴿ لهؤالء المستهزئین ﴾ُق ْم  َه ُئُك َبِّ ُن ْن ذَِلَك ﴿ أخبركم ﴾أ ّرٍ ِم  ﴾بَِش

َةً ﴿ م من إیماننامما نقمت ِ ﴿ثوابًا وجزاًء ثابتًا  ﴾َمُثوب هللاَّ ُ  ِعْنَد ا ُ اهللاَّ ه َن ْن لََع طرده من رحمته  ﴾َم

ِضَب ﴿ هِ ﴿ سخط ﴾َوَغ لَ ﴿ بفسقه ﴾َعلَْي مُ ﴿ومسخ  ﴾َوَجَع ُه ْن َردَةَ﴿ بعَضهم ﴾ِم ِْق  أصحاب ﴾ال

َر ﴿ السبت من الیهود ِزي َنا ُغوَت ﴿ كفار مائدة عیسى ﴾َواْخلَ ا بََد الطَّ ُْولَئَِك ﴿الشیطان  ﴾َوَع  ﴾أ

نًا﴿ الملعونون رٌّ َمَكا ُّ ﴿في اآلخرة  ﴾َش ل ِل ﴿ ضالالً  وأكثر ﴾َوأََض ِبي لسَّ ِء ا ْن َسَوا عن  ﴾َع
ُْم ﴿ )٦٠( الطریق المستقیم ُوك ء ذَا َجا نَّا﴿ الیهودو  نو المنافق ﴾َوإِ أظهروا اِإلسالم  ﴾َقالُوا ءاَم

قَْد دََخلُوا﴿ ْم قَْد وَ ﴿كفارًا  ﴾بِالُْكْفِر ﴿ لیكإِ  ﴾َو هِ  ُه ِ ینتفعوا بما سمعوا منك لم كفارًا  ﴾َخَرُجوا ب

ُتُمونَ ﴿ نُوا يَْك َُم بَِما كَا ُ أَْعل ََرى ﴿ )٦١( كفرهم ونفاقهممن ﴾ َواهللاَّ ت  یامحمد (ص) ﴾َو

ْم ﴿ ُه ْن ًرا ِم ِم  ِيف ﴿ یبادرون ﴾يَُساِرُعونَ ﴿ الیهود ﴾كَِثي ِْث إل َواِن ﴿ المعاصي ﴾ا  الظلم ﴾َوالُْعْد

مُ ﴿ ِه َت  َوأَْكِل ْ ا يَْعَملُونَ ﴿ الرشوة ﴾ا�ُّ نُو َِبئَْس َما كَا العتیادهم لها وتدربهم فیها وكونها  ﴾ل

ال﴿ )٦٢( ملكات لنفوسهم مُ ﴿ هالّ  ﴾لَْو َهاُه َْن ُر ﴿ یزجرهم ﴾ي َبا نِيُّوَن َواألَْح َّا ب رَّ  علماؤهم ﴾ال

ْن ﴿ ِْثمَ  َع إل ُم ا ِه َت ﴿المعاصي واآلثام  ﴾َقْوِل ْ ُم ا�ُّ ِه نُوا ﴿رام الح ﴾َوأَْكِل َِبْئَس َما كَا ل
َنُعونَ  َْص ما في القرآن آیة أشد ابن عباس: عن  ، معاصيالعلى سكوتهم عن النهي عن ﴾ ي

َةٌ ﴿ )٦٣( ]مال[ توبیخا لعلماء الیهود من هذه اآلیة ِ َمْغلُول ُهوُد يَُد اهللاَّ َِت الَْي َقال ِإن اهللا  ﴾َو

َّْت ﴿ بخیٌل یقّتر الرزق على العباد ْم  ُغل ِه ي َيِْد ُنوا﴿الفقر والنكد بدعاٌء علیهم  ﴾أ أبعدهم اهللا  ﴾َولُِع

ْبُسوَطَتاِن ﴿بسبب تلك المقالة  ﴾بَِما َقالُوا﴿من رحمته  َْل يََداهُ َم موصوف بغایة الجود  كریم ﴾ب
ِزيَدنَّ ﴿یرزق ویعطي  ﴾يُنِفُق ﴿ ونهایة الفضل واالحسان ُ َولََي ء ًرا ﴿ سیزداد ﴾كَْيَف يََشا كَِثي

ْم  ُه ْن ِزَل إِلَْيَك ﴿ عند ﴾ِم ُن َِّك ﴿ لقرآنا ﴾َما أ ْن َرب نًا ِم فوق  ﴾َوكُْفًرا﴿طغیانهم  فوق ﴾ُطْغَيا

َنا﴿ آیة كفروا بها ِإذ كّلما نزلت،  كفرهم َْقْي مُ  َوأَل ُه َن َ ﴿الیهود  ﴾بَْي ء َضا َْبْغ َوةَ َوال فكلمتهم  ﴾الَْعَدا

مِ ﴿مختلفة وقلوبهم شّتى  ا إِلَى يَْو ََّم ِة كُل ِْقَياَم قَُد  ال َْو ْرِب أ َ ًرا ِ�ْ  نار الحرب ِإشعالأرادوا ﴾ وا نَا

ُ ﴿ علیك يَْسَعْونَ ﴿ ردهم وقهرهم ﴾أَْطَفأََها اهللاَّ َْرِض ﴿ ُیسرعون ﴾َو ًدا ِيف األ ثارة باِ ﴾ َفَسا

َن ﴿الفتن بین المسلمین  ي بُّ الُْمْفِسِد ُ ال ُحيِ لَ ﴿ )٦٤( ﴾َواهللاَّ َْه َتاِب  َولَْو أَنَّ أ   الیهود  ﴾الِْك
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أن سائالً سأل  )٥٥(

في مسجد رسول هللا 
فلم یعِطھ أحد  (ص)

شیئاً، وكان علّي في 
الصالة في الركوع 
وفي یمینھ خاتم ، 
فأشار إلى السائل بیده 

یدل  ....حتى أخذه .
على أن صدقة التطوع 
تسمى زكاة ؛ فإن علّیاً 

تصّدق بخاتمھ في (ع) 
  ]قر[... الركوع 

  
دلت اآلیة على  )٥٧(

ثبوت األذان بنص 
  ] فخ [ الكتاب

  
قال بعض ) ٥٧(

فیھ دلیل على  : العلماء
ثبوت اآلذان بنص 
 الكتاب ال بالمنام وحده

  ]غر[
  
 قال ابن عباس) ٦٣(

ما في القرآن آیة أشد 
ً من ھذه اآلیة  توبیخا
 یعني على العلماء

  ]مس[
  
قیل : إن الیھود ) ٦٤(

وا لما أفسدوا وخالف
التوراة أرسل هللا 
علیھم ُبختَنصَّر ، ثم 
أفسدوا فأرسل علیھم 
بطرس الرومّي ، 
ثم.أفسدوا فأرسل 
علیھم المجوس ، ثم 
أفسدوا فبعث هللا علیھم 
المسلمین ؛ فكانوا كلما 
استقام أمرھم شتتھم 

  ]قر[ هللا
  
 .... القول )٦٧(

العاشر : نزلت اآلیة 
في فضل علي (ع) 
ة ولما نزلت ھذه اآلی

رسول هللا  – أخذ
"  بیده وقال: -(ص)

من كنت مواله فعلي 
مواله الّلھم وال من 
وااله وعاد من عاداه " 
فلقیھ عمر فقال: ھنیئاً 

طالب  ابي لك یا ابن
أصبحت موالي 
ومولى كل مؤمن 
ومؤمنة ، وھو قول 
ابن عباس والبراء بن 
 عازب ومحمد بن علي

  ]فخ[
  

ُنوا﴿والنصارى  ََّقْوا﴿له باهللا وبرسو  ﴾ءاَم ْرنَا﴿محارم اهللا  ﴾َوات ْم ﴿غفرنا  ﴾لََكفَّ ُه  لهم ﴾َعْن

ْم ﴿ ِِه ئَات ِم ﴿ذنوبهم  ﴾َسيِّ نَِّعي ْم َجنَّاِت ال ُه َْنا َْدَخل ََقاُموا﴿ )٦٥( ﴾َوأل ْم أ َُّه َن َْو أ   عملوا بما في ﴾َول

َل َوَما﴿ إلِِجني َراةَ َوا ْو تَّ ْم  ال ِِّه ْن َرب ْم ِم ِه ِزَل إِلَْي ُن عن الباقر (ع) أرمیا وداود  على أشعیا و  ﴾أ

ْن ﴿ ]صا[یعني الوالیة  ْم  ألكَلُوا ِم ِه َْرُجِل ِت أ ْن َحتْ ْم َوِم ِه ِق وفتح  لوّسع اهللا علیهم األرزاق ﴾َفْو

ةٌ ﴿ لهم كنوز األرض ْم أُمَّ ُه ِصَدةٌ﴿ جماعة ﴾ِمْن َت ْق سالم  كعبد اهللا بن في دینهممعتدلة  ﴾ُم

ْم ﴿ والنجاشي وسلمان ٌر ِمْنُه َ ﴿ شرارأ ﴾َوكَِثي ء  )٦٦( قبیح األفعال ﴾َما يَْعَملُونَ ﴿ بئس ﴾َسا

ُسولُ ﴿ رَّ َُّها ال َي ِّغْ ﴿ نداء تشریف وتعظیم﴾ يَا أ ْن ﴿ جمیع أوصل ﴾بَل ِزَل إِلَْيَك ِم ُن َِّك  َما أ ﴾ َرب

َْم تَْفَعلْ ﴿تترك شیئا من الوحي أبدا  واجهر به وال ترعو من أحد ، فاصدع بما آتیتك وال  ﴾َوإِْن ل

ُ ﴿ به كله وأبلغته ألمتك إذاً ما أمرت  ه ََت َت ِرَسال َّْغ ُ ﴿حق تبلیغها  ﴾َفَما بَل َن  َواهللاَّ ِصُمَك ِم يَْع
نَّاِس  َ ال﴿ وأن ینالوك بسوء یحفظك ویمنعك من أن یصل إلیك أذاهم ﴾ال َم  إِنَّ اهللاَّ َْقْو ي ال َْهِد ي

َن  ِري ِف ن أبي سعید الخدري قال : ع أي ِإنما علیك البالغ واهللا هو الذي یهدي من یشاء ، ﴾الَْكا
أن یخبر الناس بوالیته  الرسول . حیث أمر سبحانه(.. ، ]شو[نزلت هذه االیة في علي (ع) 

فتخّوف رسول اهللا (ص) أن یقولوا حابى ابن عمه وأن یطعنوا في ذلك علیه فأوحى اهللا تعالى إلیه 
ت مواله فعلي مواله اللهم وال من كنهذه اآلیة ، فقام بوالیته یوم غدیر خم وأخذ بیده فقال (ص) 

إن النبي (ص) خطب في مكان بین   - االلوسي –فنقول اما نحن ،  من وااله وعاد من عاداه
الجحفة یقال له غدیر خم فبین فیها فضل مكة والمدینة عند مرجعه من حجة الوداع قریب من 

 )٦٧( )]آل[.. علي (ع) وبراءة عرضه مما كان تكلم فیه بعض من كان معه بأرض الیمن .
لْ ﴿ َتاِب  ُق َ الِْك َْهل ءٍ ﴿الیهود والنصارى  ﴾يَا أ ُتْم َعَ� َ�ْ ى﴿ لصحیحمن الدین أ ﴾لَْس تَّ  َح

ُِقيُموا لَ  ت إلِِجني َراةَ َوا ْو تَّ ُنِزلَ ﴿ على الوجه األكمل التوراة واالنجیل حتى تعملوا بما في ﴾ال  َوَما أ
ْم  ُِّك ْن َرب ْم ِم  ]صا[ ..…والیة أمیر المؤمنین(ع)  هو(ع) ، عن الباقر القرآن ﴾إِلَْيُك

ِزيَدنَّ ﴿ َِّك ﴿ سیزداد ﴾َولََي ْن َرب ِزَل إِلَْيَك ِم ُن ْم َما أ ُه ًرا ِمْن نًا﴿ ألقرآن ﴾كَِثي في  اً غلو  ﴾ُطْغَيا

 َعَ� ﴿ ال تحزن علیهم ﴾َفال تَأَْس ﴿ِإصرارًا على الكفر  ﴾َوكُْفًرا﴿التكذیب وجحودًا لنبوتك 

ِري ِف ِم الَْكا َْقْو  المؤمنین مندوحة لك وفي عن الباقر (ع) ، فِإن تكذیب األنبیاء عادُتهم ﴾َن ال

ُنوا إِنَّ ﴿ )٦٨( ]صا[عنهم  َن ءاَم ي َِّذ َن ﴿ المسلمون ﴾ال َِّذي وا َوال ُد  أتباع موسى﴾ َها

ابِئُونَ ﴿  والمراد منهم اصحاب الدیانه الصابىء عند العرب من خرج عن دین قومه ، ﴾َوالصَّ

نَّ ﴿ المعروفه َرى َوال ِم اآلِخِر ﴿ أتباع عیسى ﴾َصا ِ َوالَْيْو َن بِاهللاَّ ْن ءاَم    من هؤالء ِإیمانًا خالصاً  ﴾َم
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عن ابن  ) ...٦٧(

عباس وجابر بن عبد 
هللا قاال : أمر هللا 

أن  (ص)محمداً 
ینصب علیاً (ع) للناس 
فیخبرھم بوالیتھ 
فتخوف رسول هللا 

أن یقولوا حابى  ص)(
ابن عمھ وأن یطعنوا 
في ذلك علیھ فأوحى 
هللا إلیھ ھذه اآلیة فقام 
 بوالیتھ یوم غدیر خم

  ]مج[
  
اآلیة تكشف عن ) ٦٧(

أمر قد أنزل على 
(إما (ص) النبي 

 مجموع الدین أو بعض
أجزائھ) وكان النبي (

یخاف الناس من  (ص)
تبلیغھ ویؤخره إلى 
حین یناسبھ ، ولوال 

وإمساكھ لم  مخافتھ
یحتج إلى تھدیده بقولھ 

وإن لم تفعل فما : {
} كما وقع بلغت رسالتھ

في آیات أول البعثة 
 ... الخالیة عن التھدید

ومن ھنا یظھر أن 
اآلیة لم تنزل في بدء 
البعثة كما یراه بعض 
المفسرین إذ ال معنى 
حینئٍذ لقولھ تعالى: 

وهللا یعصمك من {
} إالَّ أن یكون  الناس
یماطل في  (ص) النبي

ً من  إنجاز التبلیغ خوفا
 الناس على نفسھ أن 

یقتلوه فیحرم الحیاة أو 
أن یقتلوه ویذھب 
 التبلیغ باطالً ال أثر لھ
فإن ذلك كلھ ال سبیل 

  ]مي[إلى احتمالھ 
  
أصحاب  وھم) ٧٨(

» ایلة«أھل  منالسبت 
لما اعتدوا في السبت 

بأخذ الحیتان قال داود  
م اللّھم العنھم واجعلھ
  آیة فمسخوا قردة

أصحاب المائدة فإنھم و
لما أكلوا من المائدة 
ولم یؤمنوا قال عیسى: 
اللّھم العنھم كما لعنت 
 أصحاب السبت
 فأصبحوا خنازیر

  ]فخ[
  

ا﴿ َل َصاِحلً ْم ﴿ یقربه من اهللا ﴾َوَعِم ِه  فیما یستقبلونه من أهوال یوم القیامة ﴾َفال َخْوٌف َعلَْي

َزنُونَ ﴿ ْم َحيْ ال ُه نَا ِميَثاَق ﴿ )٦٩( على ما تركوه وراء ظهورهم ﴾َو ََقْد أََخْذ العهد المؤكد على  ﴾ل

لَ ﴿ من وبمحمد (ص)اِإلیمان باهللا  ْم ُرُسالً﴿أوالد یعقوب  من ﴾بَِ� إِْسَرائِي ِه َْنا إِلَْي َْرَسل  ﴾َوأ

ْم ﴿لیرشدوهم  ُه َنُفُس ى أ َْهَو ْم َرُسوٌل بَِما ال ت َُه ء ََّما َجا ًقا ﴿اءهم یخالف أهو  بما ﴾كُل ِري َف
بُوا ُتلُونَ ﴿الرسل ب ﴾كَذَّ ًقا يَْق ِري ُبوا﴿ )٧٠( همیقتلون ﴾َوَف أَال ﴿وظنَّ بنو ِإسرائیل  ﴾َوَحِس

ةٌ  َن ْت وا﴿عن الهدى  ﴾َفَعُموا﴿أن ال یصیبهم بالٌء وعذاب  ﴾تَُكوَن ِف َصمُّ عن سماع الحق  ﴾َو

﴿ ُ ُمَّ تَاَب اهللاَّ ْم  ث ِه وا﴿  علیهمفریقًا منهم تابوا فتاب اهللا ﴾َعلَْي َصمُّ ا َو ُمَّ َعُمو یعني أألجیال  ﴾ث

ٌر ﴿ التالیة ْم  كَِثي ْنُه ٌر ﴿بعد تبّین الحق له  ﴾ِم َِصي ُ ب وعیٌد لهم  ﴾بَِما يَْعَملُونَ ﴿علیم  ﴾َواهللاَّ
ََقْد ﴿ )٧١( وتهدید َمَ  ل ْري ُْن َم ِسُ� اب َ ُهَو الَْم هللاَّ نَّ ا َن َقالُوا إِ ي َِّذ َقاَل الَْمِسُ�  كََفَر ال يَا بَِ� َو

ْم  َُّك َرب َ َر�ِّ َو وا اهللاَّ ُبُد َل اْع ُ َمْن ﴿أي أنا عبٌد مثلكم فاعبدوا خالقي وخالقكم  ﴾إِْسَرائِي َّه ن  إِ
 ِ ِرْك بِاهللاَّ هِ ﴿یعتقد بألوهیة غیر اهللا  ﴾يُْش ُ َعلَْي َم اهللاَّ رَّ َقْد َح ةَ ﴿ دخول ﴾َف نَّ  ﴾َوَمأَْواهُ  اْجلَ

اِلِمنيَ ﴿مصیره  ُر َوَما ِ�ظَّ نَّا ٍر   ِمْن ال َنَصا ََقْد ﴿) ٧٢( ال ناصر وال منقذ له من عذاب اهللا ﴾أ ل
َن  ي َِّذ َةٍ  َقالُوا كََفَر ال َاِلُث ثَالث َ ث یعنون ثالثة أقانیم أب وابن وروح القدس ،  ، بالتثلیث ﴾إِنَّ اهللاَّ

إله والكل باألب الذات ، وباالبن الكلمة ، وبروح القدس الحیاة ، وأن األب إله واالبن إله والّروح 
ْن ﴿ واحد ٌ  َوَما ِم َه ال إِل ٍَه إِ ُهوا﴿والحال أنه لیس في الوجود ِإال ِإله  ﴾إِل َت َْم يَن  ﴾َواِحٌد َوإِْن ل

َُقولُونَ ﴿ یرجعوا ا ي نَّ ﴿ بالتثلیث ﴾َعمَّ ْم ﴿ قسمٌ  ﴾لََيَمسَّ ُه ْن َن كََفُروا ِم َِّذي على  یستمرون ﴾ال

مٌ ﴿كفرهم  َذاٌب أَِلي ُ ﴿ )٧٣(﴾ َع َُتوب ِ  وَن إِلَىأََفال ي بعد هذه الشهادة المكّررة علیهم بالكفر ﴾ اهللاَّ

ُ ﴿عن العقائد الزائفة  َه ن َتْغِفُرو يَْس ٌر ﴿ مما نسبوه ِإلیه من االتحاد والحلول ﴾َو ُ َغُفو یغفر  ﴾َواهللاَّ

مٌ ﴿لهم  بْ ﴿ )٧٤( ِإن تابوابهم  ﴾َرِحي ْن َق َْت ِم ال َرُسوٌل قَْد َخل ََم إِ ْري ُْن َم ِه َما الَْمِسُ� اب ِل
ُسلُ  رُّ ةٌ  ال َق ي ُ ِصدِّ ه ِن ﴿ واجهدت نفسها في العبادة صدقت بآیات ربها ﴾َوأُمُّ نَا يَأْكُال كَا

مَ  َعا نُظْر ﴿كسائر المخلوقین  ﴾الطَّ كَْيَف ﴿ تعجیٌب من حال الذین یدَّعون ألوهّیته هو وأمه ﴾ا
 ُ ُبَنيِّ ُم اآليَاِت ﴿ نوّضح ﴾ن َُه نُظْر ﴿بطالن ما اعتقدوه  على ﴾ل ُمَّ ا َّى يُْؤَفُكونَ ث َن كیف  ﴾أ

لْ ﴿ )٧٥(ُیصرفون عن استماع الحق  ونَ ﴿ لهم ﴾ُق بُُد َتَْع ِ ﴿أتوجهون عبادتكم  ﴾أ وِن اهللاَّ ْن ُد ِم
ا﴿من ال یقدر أن یجلب  ﴾َما ال يَْمِلُك  ر ْم َض ال نَْفًعا﴿ رالضر  ﴾لَُك َو ﴿النفع و  ﴾َو َواهللاَّ ُه

عُ  ِمي مُ أ﴿ألقوالكم  ﴾السَّ َتاِب ﴿ )٧٦(بأحوالكم  ﴾لَْعِلي َ الِْك َْهل یا معشر الیهود  ﴾ُقْل يَا أ

  حده اهللا لكم وال ترفعوا عیسى (ع) من حد النبوة الذي  ال تتجاوزوا الحد ﴾ال تَْغلُوا﴿والنصارى 
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) عن النبي (ص) ٧٩(

والذي نفس محمد بیده 
لیخرجن من أمتي 
أناس من قبورھم في 

ورة القردة ص
والخنازیر بما داھنوا 
أھل المعاصي وكفوا 
عن نھیھم وھم 

واألحادیث  یستطیعون
   في ھذا الباب كثیرة

  ]آل [
  
ابن روى ) ٧٩(

 (ع)مسعود عن النبي 
" من رضي  أنھ قال :

عمل قوم فھو منھم 
ومن كثر سواد قوم 

  ]فخ[ فھو منھم"
  
) عن الباقر(ع) ٨٠(

یتولون الملوك 
نون لھم الجبارین ویزی

أھوائھم لیصیبوا من 
  ]صا[دنیاھم 

  
  قال ابن عباس )٨٢(

نزلت ھذه اآلیات في 
النجاشي وأصحابھ 
الذین تال علیھم جعفر 
بن أبي طالب بالحبشة 
القرآن بكوا حتى 

  ] قر[أخضلوا لحاھم 
  
یسّمى رؤساء ) ٨٢(

كّل منھما فى كّل ملّة 
باسم خاّص كاالحبار 
والّرھبان فى ملّة 

والموبد الّنصارى 
والھربد فى ملّة العجم، 
،  والمجتھد والّصوفى

او العالم والعارف او 
الّتقى فى ملّة االسالم 

  ]بي[
  
المقصود اّن ) ٨٢(

الّنصارى بواسطة عدم 
بعد زمان نبّیھم وعدم 
اندراس احكامھم وعدم 
انقطاع علمائھم الّذین 
یأمرونھم بطلب 

محّبون فانھم اآلخرة 
 للمؤمنین لمجانستھم 

  ]بي[
  
في اآلیة  ) فائدة :٨٢(

دلیل على أن التواضع 
واإلقبال على العلم 
والعمل واإلعراض 
عن الشھوات محمودة 

  ]آل [أینما كانت

ٍم ﴿ إلى حد األلوهیة َ َقْو ء َْهَوا ِبُعوا أ ال تَتَّ قِّ َو َر اْحلَ ْم َغْي ِنُك ي  المذاهب التي ابتدعها ﴾ِيف ِد

ُّوا﴿أسالفكم  ْبلُ ﴿ل كانوا على الضال ﴾قَْد َضل ًرا﴿ (ص) بعثة النبي ﴾ِمْن َق ُّوا كَِثي  ﴾َوأََضل

ُّوا﴿من الخلق  ِل ﴿ لما بعث محمد (ص) ﴾َوَضل ِبي ِء السَّ ْن َسَوا َن ﴿ )٧٧( حین كذبوه ﴾َع  ﴾لُِع

َل َعَ� ﴿اهللا  ْن بَِ� إِْسَرائِي َن كََفُروا ِم ي َِّذ دَ  ال و ُو  ، اعتدوا في السبت لمااهل إیلة  ﴾ِلَساِن دَا

َمَ ﴿ م العنهم واجعلهم آیة فمسخهم الّله قردةالله فقال ْري ِْن َم فار أصحاب المائدة ك ﴾َوِعيَسى اب
 العنهم كما لعنت أصحاب السبت فمسخوا قردة وخنازیر فقال لما أكلوا من المائدة ولم یؤمنوا ،

َصْوا بَِما﴿بسبب  ﴾ذَِلَك ﴿ نُوا﴿أنبیاءهم  ﴾َع ونَ  َوكَا تَُد نُو﴿ )٧٨( واعتدائهم ﴾يَْع ا ال كَا
َهْونَ  َنا ََت ٍر ﴿ال ینهى بعُضهم بعضًا  ﴾ي نَك ْن ُم ا يَْفَعلُونَ  َفَعلُوهُ ﴿قبیٍح  ﴾َع نُو َِبْئَس َما كَا ﴾ ل

ًرا﴿ )٧٩( ََرى كَِثي ْم  ت ُه ْن َّْونَ ﴿الیهود  ﴾ِم ََتَول َن كََفُروا﴿یوالون  ﴾ي ي َِّذ َِبئَْس ﴿المشركین  ﴾ال ل
ْت  َم ْم ﴿ سولت وزینت﴾ َما قَدَّ ُه َنُفُس َُهْم أ َط ﴿ن العمل لمعادهم م ﴾ل ُ ﴿غضُب  ﴾أَْن َخسِ اهللاَّ

ْم َوِيف الَْعَذاِب  ِه ونَ ﴿جهنم في  ﴾َعلَْي ْم َخالُِد نُوا﴿ )٨٠(أبد اآلبدین  ﴾ُه هؤالء  ﴾َولَْو كَا
ُنونَ ﴿الیهود  نَِّ�ِّ ﴿یصّدقون  ﴾يُْؤِم ِ َوال ِاهللاَّ هِ ﴿ محمد (ص) ﴾ب ِزَل إِلَْي ُن  َما﴿ القرآن في ﴾َوَما أ

ْم  ُه و ُذ َ ْم َفاِسُقونَ ﴿المشركین  ﴾اختَّ ُه ًرا ِمْن نَّ كَِثي َ َولَِك ء َْوِلَيا  )٨١(خارجون عن اِإلیمان  ﴾أ

َدنَّ ﴿ ِ ُنوا﴿ الالم للقسم،  (ص) محمدای﴾ َ�َ َن ءاَم ي َوةً ِ�َِّذ نَّاِس َعَدا ََشدَّ ال  للمؤمنین ﴾أ

َركُوا﴿ َن أَْش ي َِّذ َد َوال ُهو اس شریعته واستبدال بسبب بعد زمان نبّیهم واندر  نو والمشرك ﴾الَْي

ُنوا ﴿صارت احوالهم بعیدة عن احوال المؤمنین ، احكامه َن ءاَم ي َّةً ِ�َِّذ د ْم َمَو َُه َرب َْق َدنَّ أ ِ َوَ�َ
َرى ذَِلَك  ََصا َّا ن ن َن َقالُوا إِ ي َِّذ ْم ﴿بسبب  ﴾ال ُه ْن يِسنيَ  بِأَنَّ ِم  العلماء اّلذین یأمرونهم بأحكام ﴾ِقسِّ

نًا﴿ام الفرعیة االنجیل من العقائد واالحك َبا ُرْه الّدنیا واشتغلوا بالعبادة الّزّهاد اّلذین تركوا  ﴾َو

ْم ال﴿ وتحصیل العقبى َُّه َن ُرونَ  َوأ ِب ذَا َسِمُعوا﴿ )٨٢( كالیهود ﴾يَْسَتْك القسیسین  یعني ﴾َوإِ

ُسوِل ﴿ والرهبان رَّ ِزَل إِلَى ال ِع ﴿القرآن  ﴾َما أُن ْم َن الدَّ ْم تَِفيُض ِم ُه َن ََرى أَْعُي  اهللامن خشیة  ﴾ت

َرُفوا﴿ ا َع قِّ ﴿من أجل معرفتهم  ﴾ِممَّ َن اْحلَ نَّا﴿ اهللا أنه كالم﴾ ِم ََّنا ءاَم َُقولُوَن َرب  صدقنا بنبّیك ﴾ي

َن ﴿وكتابك  ي ِهِد ا َع الشَّ َنا َم ْب ُت ُن ﴿ )٨٣( (ص) أمة محمد ﴾َفاْك ََنا ال نُْؤِم ما الذي  ﴾َوَما ل
َ ﴿یمنعنا عن اِإلیمان  ء ِ َوَما َجا هللاَّ قِّ بِا َن اْحلَ قالوا ذلك في جواب  "ویصدنا عن اّتباع الحق  ﴾نَا ِم

عُ ﴿ "من عّیرهم باِإلسالم من الیهود نَْطَم ََنا﴿ نرجوا﴾ َو َُّنا أَْن يُْدِخل َْقْوِم ﴿الجنة  ﴾َرب َع ال َم
نيَ  اِحلِ مُ ﴿ )٨٤( مع أمة محمد (ص) ﴾الصَّ َُه ُ بَِما﴿جازاهم  ﴾َفأَثَاب هللاَّ ُوا ا عن إعتقاد  ﴾َقال

َن ﴿ خالصوإ  ي ُر َخالِِد َْها َن َها األ ِت ْن َحتْ ِري ِم ُ ﴿ماكثین  ﴾َجنَّاٍت َجتْ ء ذَِلَك َجَزا َها َو    ِفي
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اُد إِلَى  )٨٧( بِْئَس الزَّ

اْلَمَعاِد اْلُعْدَواُن َعلَى 
  ]نج[ اْلِعَبادِ 

 
تنبیھ : في أآلیة  )٨٧(

 كما الداللة على أنھ 
یجوز استحالل المحرم 
كذلك ال یجوز تحریم 

 ]مس[ المحلل
  
روي أن النبي ) ٨٧(

كان یعجبھ  (ص)
الحلواء والعسل وقال  

إن المؤمن حلو ُیحّب " 
إن " وقال : "  الحالوة

في بطن المؤمن زاویة 
 ال یملؤھا إال الحلواء

  ]مج["
  
قیل : نزلت في ) ٨٩(

عبد هللا بن رواحة كان 
عنده ضیف فأخرت 

وجتھ عشاه فحلف ال ز
یأكل من الطعام 
 وحلفت المرأة ال تأكل
إن لم یأكل وحلف 
الضیف ال یأكل إن لم 
یأكال فأكل عبد هللا بن 
رواحة وأكال معھ 
فأخبر النبي (ص) 
بذلك  فقال لھ: 

  ]مج[" أحسنت"
  
عن الباقر (ع) ) ٩٠(

لعن رسول هللا (ص) 
في الخمر عشرة 
غارسھا وحارسھا 
وعاصرھا وشاربھا 
وساقیھا وحاملھا 
والمحمول إلیھ وبایعھا 
ومشتریھا وآكل ثمنھا 

  ]مج[
 
  قال ابن عباس )٩١(

لما نزل تحریم الخمر 
قال قوم كیف بمن 
مات منا وھو یشربھا 
ویأكل المیسر فنزلت 
فأخبر تعالى أن اإلِثم 
والذّم إِنما یتعلق بفعل 
المعاصي والذین ماتوا 
قبل التحریم لیسوا 

  ]مس[ بعاصین
  

نِنيَ ا ِس ْ َن كََفُروا﴿ )٨٥(من أحسن عمله  ﴾ْحملُ ي َِّذ َِنا﴿جحدوا  ﴾َوال يَات ِآ بُوا ب وأنكروا  ﴾َوكَذَّ

ُْولَئَِك ﴿ (ص) نبوة محمد َْصَحاُب  أ ِم ﴿أهل  ﴾أ ِحي ُنوا ال ﴿ )٨٦(﴾ اْجلَ َن ءاَم ي َِّذ َُّها ال َي يَا أ
ُموا رِّ ْم َطيِّ ﴿ المكاسب وطلب القوت الحالل من ال تمنعوا أنفسكم ﴾ُحتَ ُ لَُك َّ اهللاَّ ل  ﴾َباِت َما أََح

ال﴿ تقشفًا وتّزهُّداً التي تشتهیها أألنفس  وا َو تَُد بُّ ﴿ ال تحرموا ما احل اهللا ﴾تَْع َ ال ُحيِ  ﴾إِنَّ اهللاَّ

َن ﴿یبغض  ي تَِد ُ ﴿تمتعوا  ﴾َوكُلُوا﴿ )٨٧( المتجاوزین حدوده﴾ الُْمْع ُم اهللاَّ َقُك ا َرَز  ﴾ِممَّ

الً َط ﴿بالمآكل وبالنساء  ًباَحال َ ﴿ اآلیة تدل على أن الّله تعالى تكفل برزق خلقه ﴾يِّ َُّقوا اهللاَّ  ﴾َوات

ُنونَ ﴿في تحریم ما أحله اهللا  ِه ُمْؤِم ِ َنُْتْم ب َِّذ� أ االیمان یوجب التقوى باالنتهاء عما نهى عنه  ﴾ال

ُ بِا�َّْغوِ ﴿) ٨٨( وعدم التجاوز عما حد له ُُم اهللاَّ اللسان من غیر بما یسبق ِإلیه  ﴾ال يُؤَاِخُذك
نُِكْم ﴿قصد  َْيَما ُمُ ﴿ باهللا الحلف ﴾ِيف أ ت ْد قَّ ُْم بَِما َع ْن يُؤَاِخُذك َْيَمانَ ﴿وثّقتم  ﴾َولَِك  ﴾األ

ُ ﴿بالقصد والنیة  ُه َرت ا َْوَسِط َما ﴿الیمین عند الحنث  ﴾َفَكفَّ ْن أ َرةِ َمَساِكَني ِم ْطَعاُم َعَش إِ
ْم  تُْطِعُمونَ  َْهِليُك المساكین اّلذین هم عیالى جبرتم نقصان تعظیم فاذا اطعمتم عشرة من ﴾ أ

َوْ ﴿واستحققتم رحمتى  اسمى ْم  أ ُُه ت َوْ ﴿المساكین  ﴾ِكْسَو ةٍ  أ َب ُر َرَق ِري ِإعتاق عبد مملوك  ﴾َحتْ

ْد ﴿ َْم َجيِ ْن ل ٍم ذَلَِك ﴿شیئًا من األمور المذكورة  ﴾َفَم َّا َي َِة أ ُم ثَالث ِذَا  َفِصَيا ْم إ نُِك َْيَما َرةُ أ ا كَفَّ
ْم ﴿یا أیها الّناس  ﴾َواْحَفُظوا﴿ وخالصكم من الحنث فیها ﴾ْم َحلَْفتُ  نَُك من الحنث ما  ﴾أَْيَما

ْم ﴿ استطعتم ُ لَُك ُ اهللاَّ ُبَنيِّ ِهِ  كََذِلَك ي يَات ُرونَ ﴿األحكام الشرعیة  ﴾ءا ْم تَْشُك َُّك على  ﴾لََعل

نوا﴿) ٨٩( هدایته لكم َن ءام ي َِّذ َُّها ال َي ُر  يَاأ ْم ََّما اْخلَ ن ُر ﴿ ة التي ُتسكراألشرب ﴾إِ القمار  ﴾َوالَْمْيِس

َنَصاُب ﴿ مُ ﴿حجارٌة كانوا یذبحون قرابینهم عندها  ﴾َواأل ال َْز  األقداح التي كانت عند سدنة ﴾َواأل

ِل ﴿ تزیین ﴾ِرْجٌس ﴿ البیت ْن َعَم ْيَطاِن  ِم ُبوهُ  الشَّ ِن ونَ ﴿ اتركوه ﴾َفاْجَت ْم تُْفِ�ُ َُّك  ﴾لََعل

ُِريُد ا﴿) ٩٠( بالثواب ََّما ي ن ْيَطانُ إِ َ ﴿ بهذه الرذائل ﴾لشَّ ء َضا َْبْغ َوةَ َوال ُم الَْعَدا َع بَْيَنُك ِق  ﴾أَْن يُو
ِر ﴿ شربهم ﴾ِيف ﴿ المؤمنین بین ْم ِر ﴿ لعبهم ﴾و اْخلَ ُْم ﴿ القمار﴾ الَْمْيِس ك َُصدَّ ي  ویمنعكم ﴾َو

ِ ﴿ بذلك ِر اهللاَّ ْن ِذْك الةِ﴿ كمالذي به صالح﴾ َع ِن الصَّ ْ ﴿ دینكمالتي هي  ﴾َوَع َن ْل أ َه ْم َف  ُت
ُهونَ  َت ن الصیغة لالستفهام ومعناه األمر أي  ،ما فیهما من المفاسد  مع أم باقون على حالكم ﴾ُم

َ َوأَِطيُعوا﴿ أمر ﴾َوأَِطيُعوا﴿ )٩١( انتهوا ُروا﴿ أمر ﴾اهللاَّ اْحَذ ُسوَل َو رَّ  َفِإْن ﴿ مخالفتهما ﴾ال
ْم  ُت َّْي َ� ﴿ مر اهللا ورسولهولم تعملوا بأ بعد هذا االنذار ولم تنتهوا أعرضتم﴾ تََول ََّما َع َن  َفاْعلَُموا أ

بِنيُ  َْبالُغ الُْم َنا ال  ، فیه وعید، لیس علیه هدایتكم وإِنما علیه تبلیغكم الرسالة وجزاؤكم علینا ﴾َرُسوِل
  من هلك حتى یقوم قائمنا إال في ترك أما واهللا ما هلك من كان قبلكم وما هلك  عن الصادق (ع)
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) نزلت عام ٩٤(

الحدبییھ ابتالھم هللا 
بالصید وھم محرمون 

  ]زم [
  

َو َفَرَض َعلَْیُكْم  )٩٧(
َحجَّ َبْیتِِھ اْلَحَراِم الَِّذي 
َجَعلَُھ قِْبلًَة لِألََناِم 
َیِرُدوَنُھ ُوُروَد األَْنَعاِم َو 
َیأْلَُھوَن إِلَْیِھ ُولُوَه 

ُھ ُسْبَحاَنُھ اْلَحَماِم َو َجَعلَ 
َعالَمًة لَِتَواُضِعِھْم 
لَِعَظَمتِِھ َو إِْذَعانِِھْم 
تِِھ َو اْخَتاَر ِمْن  لِِعزَّ
اعاً أََجاُبوا إِلَْیِھ  َخْلقِِھ ُسمَّ
قُوا َكلَِمَتُھ  َدْعَوَتُھ َو َصدَّ
َو َوَقفُوا َمَواقَِف أَْنبَِیائِِھ 
َو َتَشبَُّھوا بَِمالئَِكتِِھ 

ْرِشِھ اْلُمِطیفِیَن بِعَ 
ُیْحِرُزوَن األَْرَباَح فِي 
َمْتَجِر ِعَباَدتِِھ َو 
َیَتَباَدُروَن ِعْنَدهُ َمْوِعَد 
َمْغفَِرتِِھ َجَعلَُھ ُسْبَحاَنُھ 
ْسَالِم َعلَماً  َو َتَعالَى لِْإلِ
َو لِْلَعائِِذیَن َحَرماً 
َفَرَض َحقَُّھ َو أَْوَجَب 
ُھ َو َكَتَب َعلَْیُكْم  َحجَّ

 ]نج[ ِوَفاَدَتھُ 
  

والیتنا وجحود حقنا ، وما خرج رسول اهللا (ص) من الدنیا حتى ألزم رقاب هذه األمة حقنا ، واهللا 
اِت  لَْيَس ﴿ )٩٢( صا][ یهدي من یشاء إلى صراط مستقیم اِحلَ نوا َوَعِملُوا الصَّ يَن ءام َِّذ َعَ� ال

ذَا َما ا﴿من مستلذات الطعام ﴾ ِفيَما َطِعُموا﴿ وحرج أثم ﴾ُجَناحٌ  ََّقْواإِ م  ﴾ت نوا﴿المحرَّ  ﴾َوءام

اِت ﴿على اِإلیمان  وثبتوا اِحلَ صَّ ُوا ال ََّقْوا﴿ األعمال الصالحة ﴾َوَعِمل ُمَّ ات أي داموا على أالتقاء  ﴾ث

نوا﴿ ََّقْوا﴿ أي داموا على االیمان ﴾َوءام ُمَّ ات ُنوا﴿ ثبتوا على اتقاء المعاصي ﴾ث وعملوا  ﴾َوأَْحَس

ُ ُحيِ ﴿األعمال الحسنة  نِنيَ َواهللاَّ ِس ْ َُّها ﴿ )٩٣( المتقربین ِإلیه باألعمال الصالحة ﴾بُّ اْحملُ َي يَا أ
نوا َن ءام ي َِّذ المحبین الذین تجردوا عن مالذ الدنیا وشهواتها من الحالل واحرموا بحج الوصول  ﴾ال

مُ ﴿ وعمرة َُّك ن ْبلَُو ُ ﴿لیختبركم  ﴾لََي ءٍ ﴿ بتحریم ﴾اهللاَّ نیة المطالب النفسانیة الحیوا من ﴾بَِشْي

ْيدِ ﴿ والمقاصد الشهوانیة الدنیویة " كان الصید احد  حال ِإحرامكم وهو صید البر ﴾ِمَن الصَّ

يُكْم ﴿ معایش العرب " َيِْد ُ أ ُه ََنال  یتعلق بشهوات نفوسكم ولذات ابدانكمما  ، الصیدصغار  ﴾ت

ْم ﴿ ِرَماُحُك َمَ ﴿ ما یتعلق بالمال والجاهالصید ،  كبار ﴾َو ُ ﴿میز یلی ﴾ِلَيْعل هُ  اهللاَّ ُف ا ْن َخيَ َم
ى َذاٌب ﴿هذا اِإلعالم واِإلنذار بعد  ﴾بَْعَد ذَِلَك ﴿تعّرض للصید  ﴾بِالَْغْيِب َفَمِن اْعتََد ُ َع َه  َفل

مٌ  ُرمٌ ﴿ )٩٤(﴾ أَِلي ْم ُح ُْت ْيَد َوأَن ُتلُوا الصَّ َْق نوا ال ت م َن ءا ي َِّذ َُّها ال َي محرمون بحٍج أو عمرة  ﴾يَا أ

ْن ﴿ ُ  َوَم َه َتل ْنكُ ﴿الصید  ﴾َق ًداِم ءٌ ِمْثُل َما﴿ في حالة اِإلحرام ﴾ْم ُمَتَعمِّ َزا ِم  َ�َ نََّع َن ال َل ِم َت  ﴾َق

ِهِ ﴿وهي اِإلبل والبقر والغنم  ُم ب ُك يًا بَاِلغَ ﴿بالِمْثل  ﴾َحيْ ْم َهْد ْنُك ََوا َعْدٍل ِم ةِ  ذ َب ُینحر  ﴾الَْكْع

ُم َمَساِكنيَ ﴿ وُیتصدَّق به على مساكین الحرم َرةٌ َطَعا ا َْو كَفَّ إِذا لم یجد المحرم مثل ما و  ﴾أ

َْو َعْدُل ﴿ قتل من النَّعم َفُیقّوم الصیُد المقتول ثم ُیشترى به طعاٌم فیصرف لكل مسكیٍن مدٌّ منه أ
وَق ﴿ أي علیه مثل ذلك الطعام صیامًا یصومه عن كل مدٍّ یوماً  ﴾ذَِلَك ِصَياًما ِرهِ  ِليَُذ بَاَل أَْم  ﴾َو

ا َسلََف  َعَفا﴿ ملیذوق سوء عاقبة هتكه لحرمة اِإلحرا ُ َعمَّ من قتل الصید قبل التحریم ل ﴾اهللاَّ

دَ ﴿ ْن َعا ُ ﴿ِإلى قتل الصید وهو محرم  ﴾َوَم ُم اهللاَّ ِق َت ُ  َفَين ه ْن ٌز ﴿في اآلخرة  ﴾ِم ِزي ُ َع ذُو  َواهللاَّ
ٍم  َقا ِت ن َّ ﴿ )٩٥( منتقم ممن عصاه ﴾ا ل ِر  أُِح ْ ْم َصْيُد اْ�َ َتاًعالَُك ُ َم ه  ْم لَكُ ﴿قوتًا  ﴾َوَطَعاُم

َرةِ يَّا رِّ َما﴿وزادًا للمسافرین ﴾ َوِ�سَّ ْم َصْيُد الَْب َم َعلَْيُك رِّ ُرًما َوُح ْم ُح ُت محرمین  ﴾ُدْم
َُّقوا﴿ ُرونَ ﴿خافوا  ﴾َوات َش ِه ُحتْ َِّذ� إِلَْي َ ال لَ ﴿ )٩٦( "وعید وتهدید"تبعثون یوم القیامة  ﴾اهللاَّ  ﴾َجَع

ُ ﴿ صیر َم  اهللاَّ َرا ْحلَ َت ا َْبْي َة ال َب ِ�نَّاِس ﴿مر دینهم ودنیاهم ألصالحًا ومعاشًا  ﴾ِقَياًماالَْكْع
مَ  َرا َر اْحلَ ْه يَ ﴿قیامًا ألمنهم القتال فیها  ﴾َوالشَّ َْهْد  ُیهدى للحرم من األنعامما  ﴾َوال

َْقالئَِد ﴿    وكانوا قد توارثوه من دین أسماعیل (ع) ، الُبدن التي تُقّلد لتأمن هي وأصحابها ﴾َوال
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ً لھم في  )٩٧( انتعاشا

أمر معاشھم ومعادھم 
یلوذ بھ الخائف ویأمن 
فیھ الضعیف ویربح 
فیھ التجار ویتوجھ إلیھ 
الحجاج والعمار 

  ]بض[
  
مقتضى  ) ...٩٧( 

طباع العرب الحرص 
الشدید على القتل 

لو دامت بھم ووالغارة 
ھذه الحالة لعجزوا عن 
ن تحصیل ما یحتاجو

إلیھ من منافع المعیشة 
ألقى في قلوبھم  ....، 

ً في تعظیم  اعتقاداً قویا
البیت الحرام وتعظیم 
مناسكھ  فصار ذلك 
ً لحصول األمن  سببا
في البلد الحرام ، وفي 
الشھر الحرام ، فلما 
حصل األمن في ھذا 
المكان وفي ھذا 

فاستقامت  الزمان
  ]طر[ مصالح معاشھم

  
عن رسول هللا  )٩٩(

عن جبرئیل (ص) 
(ع) قال قال هللا تعالى 

أذنب ذنبا صغیرا  من 
كان أو كبیرا وھو یعلم 
أن لي أن أعذبھ وان 
أعفو عنھ عفوت عنھ 

  ]صا[
  
) عن النبي ١٠١(

ما بال أقوام  (ص)
یزعمون اّن قرابتى ال 
تنفع لو قد قمت المقام 
المحمود لشفعت فى 

، ال یسألنى  خارجكم
الیوم احٌد من ابوه االّ 

  ]بي[ برتھاخ
  
َ اْفَتَرَض ) ١٠١( إِنَّ هللاَّ

َعلَْیُكْم َفَرائَِض َفَال 
َو َحدَّ لَُكْم  ُتَضیُِّعوَھا

ُحُدوداً َفَال َتْعَتُدوَھا َو 
َفَال  أَْشَیاءَ َنَھاُكْم َعْن 

َتْنَتِھُكوَھا َو َسَكَت لَُكْم 
 َیَدْعَھاَعْن أَْشَیاَء َو لَْم 

ً َفَال َتَتَكلَّفُوھَ   انِْسَیانا
    ]نج[
  
ال ُتكثروا  )١٠١(

مسألة رسول هللا 
تسألوه عن (ص) و

  تكالیف شاقة علیكم إن 

َتْعلَُموا ذَِلَك ﴿ ان العبد اذا وصل الى كعبة القلب فیرى بیت اهللا ویشاهد انوار ،  أیها الناس ﴾ِل

َُم َما ِيف ﴿ الجمال والجالل َ يَْعل َواِت َوَما أَنَّ اهللاَّ َما َْرِض  السَّ جعل صالحكم لذلك ن مم ﴾ِيف األ

م﴿الحرم آمنًا  ٍء َعِلي لِّ َ�ْ َ بُِك َُموا﴿ )٩٧( ﴾َوأَنَّ اهللاَّ يُد ﴿أیها الناس  ﴾اْعل َ َشِد هللاَّ أَنَّ ا
َقاِب  َ ﴿ لمن انتهك محارمه وعید ﴾الِْع مٌ  َوأَنَّ اهللاَّ ٌر َرِحي وحافظ علیها " أإلیمان أطاع لمن  ﴾َغُفو

َْبالغُ  َما َعَ� ﴿ )٩٨( الیتوازن إال بالرجاء والخوف " ال ال ُسوِل إِ رَّ ُ ﴿إال أداء الرسالة  ﴾ال َواهللاَّ
ونَ  ُْبُد َُم َما ت ُتُمونَ  َوَما﴿ تظهرون ﴾يَْعل  )٩٩( أعمالكم وسیجازیكم علیهامن  تسرونه﴾ تَْك

ُب ﴿ يِّ ِبيُث َوالطَّ ي اْخلَ َتِو ْل ال يَْس َبَك َولَْو أَْجعَ ﴿ العبرة في الجودة والرداءة دون القلة والكثرة ﴾ُق
ِبيِث  َ ﴿والمعارف  المكاسب من اللفظ عاٌم في جمیع األمور ﴾كَْثَرةُ اْخلَ َُّقوا اهللاَّ بامتثال  ﴾َفات

َْباِب ﴿أوامره واجتناب نواهیه  ُوِلي األَل ونَ ﴿یا ذوي العقول  ﴾يَا أ ْم تُْفِ�ُ َُّك وتفوزوا  ﴾لََعل

نوا ال﴿ )١٠٠(برضوان اهللا  َن ءام َِّذي َُّها ال َي َ  يَا أ َ ﴿الرسول  ﴾لُواتَْسأ ء َْشَيا ْن أ ال حاجة لكم  ﴾َع

ُْبَد ﴿بها  ُْم ﴿ظهرت  ﴾إِْن ت َها َوإِْن ﴿ تغمكم ﴾لَُكْم تَُسؤْك عن التكالیف الصعبة  ﴾تَْسأَلُوا َعْن

ْرءانُ ﴿ ُْق ُل ال زَّ َُن ُْبَد ﴿نزول الوحي  ﴾ِحَني ي ْم  ت  فتعرضوا عنهاتلك التكالیف  تؤمروا بتحمل ﴾لَُك

َها﴿ ُ َعْن ٌر ﴿مسائلكم السالفة التي ال ضرورة لها  ﴾َعَفا اهللاَّ ُ َغُفو مٌ ﴿واسع المغفرة  ﴾َواهللاَّ ﴾ َحِلي

ََها﴿ )١٠١( ْن ﴿أمثال هذه المسائل  ﴾قَْد َسأَل ٌم ِم ْم  َقْو ْبِلُك ثُمَّ ﴿بني إسرائیل  وهم ﴾َق
وا َْصَ�ُ ا﴿ ها علیهمُفرض بعد ﴾أ َِه َن  ب ِري ِف ُ ﴿ )١٠٢(بتركهم العمل بها  ﴾كَا َل اهللاَّ ْن َما َجَع  ِم

َرةٍ ي ةٍ ﴿خمسة أبطن آخرها ذكر التي تلد الناقة  ﴾َحبِ َب ال َسائِ یستحلون  عشرا ال التي تلدالناقة  ﴾َو

َةٍ ﴿ظهرها وال أكلها  ِصيل ال َو  ولدین من بطن واحد ال یستحلون ذبحها وال أكلها التي تلد ﴾َو

ال ﴿ ٍم َو یركب وال یمنع من كالء  هو من االبل إذا أنتج عشرة أبطن قالوا قد حمى ظهره فال﴾ َحا

َن كََفُروا﴿ وال ماء َِّذي نَّ ال ُرونَ ﴿من المشركین باهللا  ﴾َولَِك ِ ﴿یختلقون  ﴾يَْفَت هللاَّ َعَ� ا
َب  ْم ال﴿وینسبون التحریم إلیه  ﴾الَْكِذ ِقلُونَ  َوأَْكَثُرُه ذَا ِقيلَ ﴿ )١٠٣(أن هذا افتراء  ﴾يَْع َوإِ

ْم تََعالَْوا َُه زَ ﴿هلموا  ﴾ل َن ُ إِلَى َما أ ُسوِل ﴿حكم  من ﴾َل اهللاَّ رَّ َقالُوا ﴿حّللتم وحّرمتم فیما  ﴾َوإِلَى ال
َنا ُب نَا﴿ كفانا ﴾َحْس َنَا َما َوَجْد ء ِه ءابَا ََولَوْ ﴿ وذلك لقصور عقلهم تقلیدًا منهم ألبائهم﴾ َعلَْي  ﴾أ

ْم ال يَْعلَُمونَ ﴿لتوبیخ ل ال﴿ من الدین ﴾َشْيئًا كَاَن ءابَاُؤُه ونَ  َو َْهتَُد  )١٠٤( لحقإلى ا ﴾ي

َن ﴿ ي َِّذ َُّها ال ي ْم يا أ َنُفَسُك ْم أ نوا َعلَْيُك وال تتبعوا عورات الناس  احفظوها عن المعاصي ﴾ءام

ُْم  ال﴿ صالح فسادها وستر عوراتها فإنها، وٕاشتغلوا ب ك رُّ َّ ﴿ضالل  ﴾يَُض ل ْن َض   كان  ﴾َم
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  )٥سورة المائدة (    )١٢٥(       السابعالجزء  
  

ا أفتاكم بھا وكلّفكم إیاھ
تغمكم وتشق علیكم 
وتندموا على السؤال 

 ]زم[ عنھا
  
ال یتوھم ) تنبیھ :١٠٥(

أحٌد أّن في اآلیة 
رخصة في ترك األمر 
بالمعروف والنھي عن 

  ]مس[ المنكر
  
روي عن ) ١٠٦(

"  أنھ قال: (ص)النبي 
لو أن البھائم تعلم من 
الموت ما تعلمون ما 
 " ً أكلتم منھا سمینا
ویروى أن أعرابیاً 

یسیر على جمل كان 
لھ؛ فخر الجمل میتاً 
فنزل األعرابّي عنھ 
وجعل یطوف بھ 
ویتفكر فیھ ویقول : ما 
لك ال تقوم مالك ال 
تنبعث ھذه أعضاؤك 
كاملة وجوارحك 
سالمة ما شأنك ما 
الذي كان یحملك ما 
الذي كان یبعثك ما 
الذي صرعك ما الذي 
عن الحركة منعك ثم 
تركھ وانصرف متفكراً 

ً من في شأنھ مت عجبا
  ]قر[أمره 

  
واعلم أن ھذه ) ١٠٨(

اآلیة وأوائل سورة 
من  ٧٣البینة واآلیة 

آل عمران من أصعب 
ما في القرآن العظیم 
نظما وأعرابا وحكما 
فكانت من أصعبھا 

  ]مال[ تفسیرا
  
عن الباقر(ع)  )١٠٩(

إن لھذا تأویال یقول 
ماذا اجبتم في 
أوصیائكم الذین 
خلفتموھم على أممكم 

ن ال علم لنا بما فیقولو
  ]صا[ فعلو من بعدنا

  
یرد علّي أقوام  )١٠٩(

الحوض فیختلجون 
فأقول أمتي فیقال إنك 
ال تدري ما أحدثوا 

  ]قر[ بعدك 
  

ذَا﴿ المؤمنــون یتحســرون علــى الكفــرة ویتمنــون إیمــانهم ْم  إِ ُت ْي ــَد َت ْه ِ ﴿ إذا كنــتم مهتــدین ﴾ا ـَـى اهللاَّ إِل
ْم  ْم ﴿ اآلخــرة وحینــذاكفــي  ﴾َجِميًعــا﴿مصــیركم  ﴾َمــْرِجُعُك ــُئُك بِّ َن ْم  بَِمــا﴿فیجــازیكم  ﴾َفُي ُنــُت ك

َضــَر ﴿ )١٠٥(وعــٌد ووعیــد   ﴾تَْعَملـُـونَ  ذَا َح ْم إِ ــِنُك دَةُ بَْي نــوا َشــَها َن ءام ي َّــِذ َُّهــا ال َي ــا أ َ إذا   ﴾ي

ُمُ ﴿شـارف  ةِ ﴿ وظهــرت امـارات بلــوغ أألجــل﴾ الَْمــْوُت ﴿علــى  ﴾أََحــَدك ِصــيَّ ینبغــي أن  ﴾ِحــَني الَْو

ــاِن ﴿وصــیته  ُیشــهد علــى َن ََوا َعــْدٍل ﴿شخصــین  ﴾اْث ْم ﴿عــدلین  ﴾ذ ــْنُك َْو ﴿مــن المســلمین  ﴾ِم أ
ُْم  ءاَخــــــَراِن ِمــــــْن  ــــــِرك ــــــر المســــــلمین  ﴾َغْي َْرِض ﴿غی ْم ِيف األ ُْت ْم َضــــــَرب ــــــُت ْ َن ســــــافرتم  ﴾إِْن أ

ةُ ﴿ َب ِصـــي ْم ُم َْتُك َُهَما﴿ونـــزل بكـــم المـــوت  ﴾الَْمـــْوِت  َفأََصـــاب ن ِبُســـو ِمـــْن بَْعـــِد ﴿توقفونهمـــا  ﴾َحتْ
 قیل انها وقت صالة العصر وقت اجتمـاع النـاس ، ووقـت تبـادل مالئكـة اللیـل والنهـار﴾ الصالةِ

ْقِســَماِن ﴿ ِ إِِن ﴿یحلفــان  ﴾َفُي ْم  بِــاهللاَّ َْبــُت ْرت ِري بِــه﴿ شــهادتهمافــي شــككتم  ﴾ا بتحریــف  ﴾ال نَْشــَت

ــا﴿ الشــهادة ًن ـَـوْ ﴿ عرضــا الــدنیا ﴾ثََم ـَـى َول ْرب ــاَن ذَا ُق َ ال ﴿قریبــًا لنــا  ولــو كــان مــن ُنقســم لــه ﴾ك َو
 ِ دَةَ اهللاَّ َها ُم َش ُت ذًا لَِمـَن اآلثِِمـنيَ ﴿ أدائهاالتي أمرنا ب ﴾نَْك َّا إِ ن َفـِإْن ﴿ )١٠٦(إن فعلنـا ذلـك ﴾ إِ

ا إِْثًمــــا﴿ فـــــ كــــذبهما فــــي الشــــهادة ﴾َعــــَ� ﴿ اطُّلــــع بعــــد حلفهمــــا ﴾ُعِثــــَر  قَّ َُّهَمــــا اْســــَ�َ َن ذنبــــًا  ﴾أ

ــآَخَراِن ﴿ ــاِن ﴿فــرجالن آخــران  ﴾َف َُقوَم ــا ي ُهَم َقاَم قَّ ﴿ الشــاهدین الخــائنین﴾ َم ــَ�َ َن اْس ي َّــِذ ــَن ال  ِم
َْولََياِن  ُم األ ِه ْقِسـَماِن ﴿من الورثة  ﴾َعلَْي َُنا أََحـقُّ ﴿یحلفـان  ﴾َفُي ت َد ِ لََشـَها  ِمـْن ﴿ أصـدق ﴾بِـاهللاَّ

ِِهَما ت َد َنا َوَمــا﴿الشــاهدین الخــائنین  ﴾َشــَها ْي َّــا إِ﴿فیمــا قلنــا فیهمــا مــن الخیانــة  ﴾اْعَتــَد ن  ذًا لَِمــَن إِ

اِلِمنيَ  نَـى﴿الحكم  ﴾ذَِلَك ﴿) ١٠٧(ذبنا علیهم كِ ل ﴾الظَّ َْد دَةِ َعـَ� ﴿أقـرب  ﴾أ ـَها  أَْن يَـأْتُوا بِالشَّ
َهــا ْم ﴿ علــى حقیقتهــا ﴾َوْجِه ِِه ن َْيَمــا َْيَمــاٌن بَْعــَد أ َّ أ ــَرد ُ ُفوا أَْن ت ــا َْو َخيَ أن یحلــف غیــرهم بعــدهم  ﴾أ

َُّقـــــوا﴿فیفتضــــحوا  َ وَ ﴿خـــــافوا  ﴾َوات َم ﴿ مـــــا توصـــــون بـــــه ﴾اْســـــَمُعوااهللاَّ َْقـــــْو ي ال َْهـــــِد ُ ال ي َواهللاَّ
مَ ﴿واذكـــر لقومـــك یـــا ســـید الّرســـل  )١٠٨(الخـــارجین عــن طاعتـــه  ﴾الَْفاِســـِقنيَ  حـــین  القیامـــة ﴾يـَــْو

﴿ ُ ُع اهللاَّ َم ُقـولُ  َجيْ ُسَل َفَي رُّ ْم ﴿ لهـم ﴾ال ذَا أُِجْبـُت قـومكم حـین دعوتمـوهم ِإلـى  ةأجابـ ذا كـانمـا ﴾َمـا

ََنـا لُواَقـا﴿ اِإلیمـان ُّم الُْغُيـوِب ﴿ إال مــا علمتنـا ﴾ال ِعلْـَم ل َنْـَت َعــال َك أ ـَّ ن تعلـم بمـا كـان مــنهم ،  ﴾إِ
واذكــر ألمتــك  )١٠٩( وٕانمــا اختــاروا الّســكوت عــن البیــان مــع أنهــم یعلمــون أدبــا مــع الّلــه عــز وجــل

َمَ ﴿ ْري َْن َم ُ يَا ِعيَسى اب ْذ َقاَل اهللاَّ ُْر ﴿ في یوم القیامة﴾ إِ ْذك فـي خلقـي ِإیـاك  ﴾ َعلَْيَك نِْعَمِ�  ا

تَِك ﴿ أبمن أّم بال  ُْقـُدِس ﴿حیث جعلتـك برهانـًا علـى براءتهـا  ﴾َوَع� َوالَِد َُّك بِـُروِح ال دت ـَّ َي ْذ أ  ﴾إِ

ْهـدِ ﴿ جبریل نَّـاَس ِيف الَْم ُم ال ـِّ َْهـال﴿صـبّیًا  ﴾تَُكل ارسـل وهـو ابـن ثالثـین سـنة فمكـث فـى  ﴾َوك

ُتَك ﴿الى الیه وینزل على هذا السن ثم یكهل رسالته ثالثین شهرا ، ثم رفعه اهللا تع َّْم ْذ َعل   َوإِ
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وكان ھذا  )١١٢(

السؤال في ابتداء 
أمرھم قبل استحكام 

لم أو  معرفتھم با�
یشكوا في قدرة هللا 
وإِنما سألوه سؤال 
مستخبر ھل ینّزل أم 

  ]مس[  ال
  
كل یوم ) ١١٤(

هللا فیھ فھو  الیعصى
  ]نج[عید 
  
روي: أنھا  )١١٤(

نزلت سفرة حمراء 
بین غمامتین وھم 
ینظرون إلیھا حتى 
سقطت بین أیدیھم ، 

 (ع)فبكى عیسى 
وقال: اللھم اجعلني من 
الشاكرین اللھم اجعلھا 
رحمة وال تجعلھا مثلة 
وعقوبة، ثم قام فتوضأ 
وصلى وبكى، ثم 
كشف المندیل وقال : 

 ازقینبسم هللا خیر الر
فإذا سمكة مشویة ... 
فقال شمعون : یا  ...

روح هللا أمن طعام 
الدنیا أم من طعام 
اآلخرة قال : لیس 

اخترعھ  منھما ولكن
هللا سبحانھ وتعالى 
بقدرتھ كلوا ما سألتم 
واشكروا یمددكم هللا 
ویزدكم من فضلھ 

  ]بض[
  
.. كانت ) ...١١٥(

فلبثت "  المائدة تنزل
ً تنزل  أربعین صباحا

حى فال تزال ض
  منصوبة یؤكل منھا

حتى فاء الفيء طارت 
صعداً وھم ینظرون 
في ظلھا حتى توارت 
عنھم وكانت تنزل 
ً علیھم  ً ویوما ً یوما غّبا
فیجتمعون علیھا 
ویأكلون منھا ثم 
ترتفع. فقال كبراؤھم 
ومترفوھم ال ندع 
سفلتنا یأكلون منھا 
معنا فرفعت المائدة 
ببغیھم ومسخوا قردة 

 ]مج[وخنازیر 
  

َتاَب  ةَ ﴿ كتاب الحقائق والمعارف ﴾الِْك ْكَم  تحصیل األخالقو حكمة السلوك ،  الشریعة ﴾َواْحلِ

َراةَ﴿ ْو تَّ لَ  َوال إلِِجني لُُق  َوا ْذ َختْ ََهْيَئةِ ﴿تصّور  ﴾َوإِ ِني ك َن الطِّ ِر بِإِْذِ� ﴿ كصورة ﴾ِم ْي  ﴾الطَّ

َها﴿أمري ب نُفُخ ِفي َت ًرا﴿ ة فیكمن الروح الظاهر ، في تلك الصورة  ﴾َف فسًا مجردة ن ﴾َفَتُكوُن َطْي

ِرُئ﴿أمري ب ﴾بِإِْذِ� ﴿ طائرة بجناح الصفاء والعشق ُْب ت َ ﴿تشفي  ﴾َو ه ،  ألذي ولد أعمى ﴾األَْكَم

َْرَص ﴿ المحجوب عن نور الحق ْذِ� ﴿ أفسد قلبه حب الدنیا وغلبة الهوى الذي ﴾َواألَب  ﴾بِإِ

ِرجُ ﴿ مشیئتيب ْذ ُختْ تَى ﴿تحیي  ﴾َوإِ ْذ كََفْفُت الَْمْو لَ ﴿منعُت  ﴾بِِإْذِ� َوإِ الیهود  ﴾بَِ� إِْسَرائِي

ذْ ﴿قتلك  من ﴾َعْنَك ﴿ َناِت ﴿ حین ﴾إِ َْبيِّ ْم بِال ُه َقالَ ﴿المعجزات ب ﴾ِجْئَت َن كََفُروا َف ي َِّذ  ﴾ال

ْم ﴿جحدوا نبوتك  ُه ْن بِنيٌ ﴿ من بني إسرائیل﴾ ِم ٌر ُم ال ِحسْ َوإِْذ ﴿ )١١٠( ظاهر ﴾إِْن َهَذا إِ
ُت  َْوَحْي ِّنيَ ﴿ بطریق اإللهام ﴾أ ِري َوا  وهم الذین طهروا نفوسهم بماء، وقذفت في قلوبهم  ﴾إِلَى اْحلَ

نوا ِ� ﴿ قیل سموا حواریین لصفاء قلوبهم ،العلم النافع   بوحدانیتى فى الربوبیة وااللوهیة ﴾أَْن ءام

َِرُسوِلي َقالُوا﴿ ب نَّا﴿ن یالحواری أي ﴾َو َهْد ﴿صّدقنا  ﴾ءاَم ْش ِ ﴿یارب  ﴾َوا ََّناب ﴾ ُمْسِلُمونَ  أَن

ذْ ﴿ )١١١( مخلصون ُّونَ ﴿حین  واذكر ﴾إِ ِري َوا َمَ ﴿ لك ﴾َقاَل اْحلَ ْري َْن َم َهْل  يَا ِعيَسى اب
عُ  َتِطي َُّك ﴿ ، أو هل یجیبكیقدر ﴾يَْس َل  أَْن ﴿ أي المربي لك والمفیض علیك ما كملك ﴾َرب زِّ َُن ي

ءِ  َما َن السَّ َنا َمائَِدةً ِم َ ﴿عیسى  ﴾َقالَ ﴿ إن دعوته﴾ َعلَْي َُّقوا اهللاَّ ، في أمثال هذه األسئلة  ﴾ات

نِنيَ ﴿ سبحانه وقایة لكم فیما یصدر عنكم من األفعال واألخالق أي اجعلوه ْم ُمْؤِم ُت ُن  ﴾إِْن ك

ُِريُد أَْن ﴿ن یالحواری أي ﴾َقالُوا﴿ )١١٢( وال تسألوا شریعة مجددة ، مصدقین قدرته تعالى ن
ُلَ  َها نَأْك ْن تَْط ﴿تبركًا  ﴾ِم َُنا َمِنئَّ َو َمَ ﴿ فإن العلم غداء،  بقدرة الّله فنزداد یقینا ﴾ُقلُوب نَْعل َْن  َو أ

َنا قَْد  َت ْق َن ﴿ عیانا ومشاهدة كما علمناه غیبا ﴾َصَد ي ِهِد ا َن الشَّ َها ِم نَُكوَن َعلَْي نشهد بها  ﴾َو

ُْن َقاَل ِعيَس ﴿ )١١٣( نعلم بها الغائبین وندعوهم إلیهاو  ، الناس اذا رجعنا الیهمعند  ى اب
َمَ  ْري َنا َمائَِدةً﴿ إللزامهم الحجة ﴾َم َنِزْل َعلَْي ََّنا أ مَّ َرب مائدة االسرار  ، علیه طعام خوان ﴾ا�َُّه

ءِ ﴿ والحقائق َما لسَّ  ﴾تَُكوُن لََنا﴿ شریعة مشتملة على أنواع العلوم والحكم والمعارف واألحكام ﴾ِمْن ا
يًدا﴿ الهل الحق وارباب الصدق ءاِخِرنَا﴿ نحن ﴾ِلَناألَوَّ ﴿ نعظمه ﴾ِع ًَة ﴿ومن یأتي بعدنا  ﴾َو ءاي َو

ْقَنا﴿ حجة على قدرتك وصحة نبوتي ﴾ِمْنَك  اِزِقنيَ ﴿ ألمائدة والشكر علیها ﴾َواْرُز لرَّ  ﴾َوأَنَْت َخيُر ا
لَُها﴿ استجاب الّله تعالى له ، و )١١٤( ألنك الغني الحمید ُ إِ�ِّ ُمَنزِّ سأنزل  ﴾َقاَل اهللاَّ

ْم ﴿ لَْيُك ْم  َفَمْن ﴿ ألمائدة ﴾َع ُهُ َعَذابًا﴿تلك اآلیة  بعد ﴾يَْكُفْر بَْعُد ِمْنُك ب َُعذِّ    شدیدًا  ﴾َفإِ�ِّ أ
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  )٥سورة المائدة (    )١٢٧(       الجزء  السابع
  
وإنما استحقوا  )١١٥(

ھذا النوع من العذاب 
بعد نزول المائدة ألنھم 
كفروا بعد ما رأوا 

بعد سؤالھم  ..اآلیة 
  ]مج [لھا
  
عن ٱبن )١١٧(

عباس قال قام فینا 
 (ص)رسول هللا 

ً بموعظة فقال:  خطیبا
یأیھا الناس إنكم «

تحشرون إلى هللا 
» ُحفاة ُعَراًة ُغْرالً 

َل َخْلٍق { َكَما َبَدْأَنآ أَوَّ
ِعیُدهُ َوْعداً َعَلْیَنآ إِنَّا  نُّ

ا َفاِعلِینَ  أَالَ وإن }  ُكنَّ
أّول الخالئق ُیْكسى 
  یوم القیامة إبراھیمُ 

أَالَ وإنھ سُیجاُء  (ع)
برجال من أُمتي 
فیؤخذ بھم ذاَت 
الشمال فأقول یا رّب 
أصحابي فیقال إنك ال 
َتدري ما أحدثوا 
بعدك فأقول كما قال 
:         العبد الصالح 

َوُكنُت َعَلْیِھْم َشِھیداً { 
ا  ا ُدْمُت فِیِھْم َفَلمَّ مَّ
َتَوفَّْیَتِني ُكنَت أَنَت 

قِیَب َعَلیْ  ِھْم َوأَنَت الرَّ
} َعَلٰى ُكلِّ َشْيٍء َشِھیدٌ 

ُھْم { ْبُھْم َفإِنَّ إِن ُتَعذِّ
ِعَباُدَك َوإِن َتْغفِْر َلھُْم 
َك أَنَت ٱْلَعِزیُز  َفإِنَّ

فیقال  } قال :ٱْلَحِكیمُ 
لي إّنھم لم یزالوا 
مدبرین مرتدین على 
 أعقابھم منذ فارقَتھم

 ]قر[
  

﴿ ُ ُه ب َُعذِّ لَِمنيَ  أََحًدا﴿مثل ذلك التعذیب  ﴾ال أ لَْعا وعصى جماعة منهم بعد ،  البشرمن  ﴾ِمَن ا
 ، الّله بتعذیب المقترحین إذا لم یؤمنوا تعذیب استئصال سنةوقد جرت فمسخوا خنازیر ،  ذلك

ْذ َقالَ ﴿ )١١٥( روي أنها نزلت یوم األحد ُ  َوإِ َنَت ﴿یوم القیامة  ﴾اهللاَّ ََم ءأ ْري َْن َم يَا ِعيَسى اب
َْت ِ�نَّ  َي إِلََهْنيِ ُقل وِ� َوأُمِّ ُذ ِ  وألوهیة أمك ِإلى عبادتك واالعتقاد بألوهیتك الناس دعوت﴾ اِس اختَّ

ِ َقالَ ﴿ وِن اهللاَّ ْن ُد نََك ﴿ عیسى ﴾ِم ا ِلي ﴿ ال یجوز ﴾َما يَُكونُ ﴿أنزهك عما ال یلیق بك ﴾ ُسْ�َ
ّقٍ  َُقوَل َما لَْيَس ِلي ِحبَ ُ  إِْن ﴿ ما الیحق لي﴾ أَْن أ ه ُْت ُنُت ُقل ُ  ك ه َت وهذا اعتذاٌر  ﴾َفَقْد َعِلْم

َُم َما ِيف نَْفِسي﴿ وبراءة َُم َما ِيف ﴿تعلم حقیقة ذاتي ﴾ تَْعل ال أَْعل وال أعلم حقیقة ذاتك ﴾ نَْفِسَك  َو

ُّم الُْغُيوِب ﴿ َْت َعال َن ََّك أ ن ْم ﴿ )١١٦(بالخفایا والنوایا  ﴾إِ ُْت لَُه  إِال َما﴿ما أمرتهم ﴾ َما ُقل
هِ  ِ ْرتَِ� ب َ ﴿ت لهم قل﴾ أََم وا اهللاَّ ُبُد ْم ﴿خالقي ﴾ َر�ِّ  أَْن اْع َُّك َرب ِهْم ﴿وخالقكم ﴾ َو ُنُت َعلَْي َوك

ِهيًدا ُت  َما﴿شاهدًا على أعمالهم ﴾ َش َتِ� ﴿ حیاً  ﴾ُدْم ْي فَّ ا تََو ْم َفلَمَّ ِه قبضتني ِإلیك بالرفع ﴾ ِفي

ْم ﴿ِإلى السماء  ِه ِقيَب َعلَْي رَّ َْت ال َن ُنَت أ ٍء ﴿ والشاهد على أفعالهم﴾ ك ُلِّ َ�ْ َْت َعَ� ك َن َوأ
ِهيٌد  ْن ﴿قال عیسى متضرعا یا رب قد وقع منهم ذلك وأنت أولى بهم  )١١٧(مّطلع  ﴾َش ِإ

ْم  ُْه ب َباُدَك ﴿ على ما صدر منهم وهم مستحقون العذاب ﴾تَُعذِّ ْم ِع َُّه ،  وقد جحدوا آیاتك﴾ َفِإن

ْم ﴿اعتراض علیك  ال فأنت مالكهم َُه  فبفضل جودك ورحمتك تاب منهملمن ﴾ َوإِْن تَْغِفْر ل

ُز ﴿ ِزي َْت الَْع َن ََّك أ مُ ﴿ أمره الغالب على﴾ َفِإن ِكي هذا القول من الّله تعالى إلى في صنعه ،  ﴾اْحلَ

ُ  َقالَ ﴿ )١١٨(عیسى یوم القیامة  مُ  اهللاَّ ْم ﴿ یوم ، الجزاء﴾ َهَذا يَْو ُه ُق ِقَني ِصْد ِد ا َنَفُع الصَّ ﴾ ي
ْم َجنَّاٌت َجتْ ﴿في الدنیا  َُه َهال ِت ْن َحتْ ُر  ِري ِم َها َن َن  األ ي ُ ﴿ماكثین ﴾ َخالِِد هللاَّ َبًَدا َرِضَي ا َها أ ِفي

ْم  ُه ُ ﴿نالوا رضوان اهللا ﴾ َعْن ه َرُضوا َعْن مُ  ذَِلَك ﴿ فیما أثابهم﴾ َو ِ ﴿ )١١٩( ﴾الَْفْوُز الَْعِظي ِهللاَّ
نَّ  ِه َْرِض َوَما ِفي َواِت َواأل َما ُهوَ ﴿یتصرف فیهم كیف یشاء  ﴾ُملُْك السَّ ٍء  َو ُلِّ َ�ْ َعَ� ك

ٌر  ي               )١٢٠﴾ (قَِد

  


