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  )٦سورة االنعام (     )١٢٨(       الجزء  السابع
  
  

الرضا عن فضلھا 
نزلت قال :  (ع)

األنعام جملًة واحدة، 
سبعون ألف  شیعھا

لھم زجل ملك 
بالتسبیح والتھلیل 
والتكبیر فمن قرأھا 
سّبحوا لھ إلى یوم 

،  ] مج  [القیامة 
وعن الصادق (ع) 

عظموھا ف .....
وبجلوھا فإن اسم هللا 

سبعین  فیھا في
موضعا ولو یعلم 
الناس ما في قراءتھا 

   ] صا[ ما تركوھا
  

عن ابن عباس :  فائدة
ك أن  قال : إِذا سرَّ
تعلم جھل العرب 
فاقرأ ما فوق الثالثین 
والمائة من سورة 

 ]مس[األنعام 
  
جمع  ) فائدة :١(

الظلمات ألن شعب 
،  الضالل متعددة
،  ومسالكھ متنوعة

وأفرد النور ألن 
حد ھو مصدره وا

الرحمن منّور 
  ]مس[ األكوان

 
جاء في األخبار  )٢(

من أن صلة الرحم 
تزید في العمر 
والصدقة تزید في 

  ]مج [ األجل
  

  
  
  

فإنها نزلت بالمدینة،  ١٥٣و ١٥٢و١٥١و ١٤١و١١٤و ٩٣و٩٢و ٣٢و٢نزلت بمكة عدا اآلیات 
رون حرفا ، في القرآن وهي ثالثة آالف وخمسون كلمة ، واثنا عشر ألفا وأربعمائة واثنان وعش

خمس سور مبدوءة بالحمد لّله ، هذه والفاتحة والكهف وسبأ وفاطر ، وال یوجد مثلها في عدد 
             ]مال  [وقد ختمت سورتا المزمل واألحزاب بما ختمت به هذه السورة اآلي،

ٍم   ِ�ِ ْاهللاِ  ٍحي رَّ ٍن ْال ْحم ر          ْال
﴿ ِ ْمُد ِهللاَّ ع األول من القرآن بالحمد في سورة الفاتحة ، وبدأ ربعه الثاني بالحمد بدأ الرب ﴾اْحلَ

 في هذه السورة ، وربعه الثالث بالحمد في سورة الكهف ، وربعه الرابع بالحمد في سورة فاطر
﴿� َِّذ َْرَض ﴿ابدع  ﴾ال َواِت َواأل َما بما اشتمال علیه من عجائب الصنعة وبدائع  ﴾َخلَق السَّ

َ ﴿ الحكمة ِت ﴿وأنشأ  ﴾َوَجَعل لَُما ظُّ َر ﴿ في اللیل ﴾ال نُّو قدَّم ذكر الظلمات ألنه " في النهار ﴾َوال

َن ﴿ نور العرفان نزهَة قومخلق الظلمة قبل النور وكذلك خلق السماوات قبل األرض  ي َِّذ ُمَّ ال ث
ُروا ََف ْم ﴿ جحدوا﴾ ك ِِّه َِرب  )١(یساوون به أصنامًا  ﴾يَْعِدلُونَ ﴿بعد تلك الدالئل والبراهین  ﴾ب

﴿� َِّذ ْم  ُهَو ال ََقُك ى﴿أباكم آدم خلق  ﴾َخل َض ُمَّ َق ْن ِطٍني ث من  ﴾أََجالً﴿وقدَّر لك شيء  ﴾ِم

ُ ﴿وقت وتكوینه ووجوده إلى وقت الموت والفناء  ه ى ِعْنَد ٌل ُمَسم  وأجل ألموت إلى ألبعث ﴾َوأََج

ْم ﴿ ُْت َن ُمَّ أ ُرونَ ﴿أیها الكفار  ﴾ث َت ُهوَ ﴿ )٢( تشّكون في البعث ﴾تَْم ُ  َو ِيف ﴿المعبود  ﴾اهللاَّ
ِت  َوا َما َْرِض ﴿ من المالئكة ﴾السَّ هو معبوُد َمْن في رغبًا ورهبًا ،  من االنس والجن ﴾َوِيف األ

ُْم ﴿ مقصود َمْن في األرضو السماء  ك رَّ َُم ِس ُْم ﴿الخفي المكتوم  ﴾يَْعل َرك ْه والظاهر  ﴾َوَج

َُم َما﴿ المكشوف منكم يَْعل ُبونَ  َو ْم ﴿ )٣( الخیر والشرّ من ما تعملون  ﴾تَْكِس ِه ْتِي َأ وما   ﴾َوَما ت

ة﴿یظهر لهم  ي ْن ءا ت﴿معجزة الاألدلة أو  ﴾ِم يا ْن ءا ا ﴿ حجج ﴾ِم َه نُوا َعْن ال كَا ْم إِ ِِّه َرب
ِرِضنيَ  قِّ ﴿ )٤( ُیوِلیهم إقباًال إال قابلوه بإعراضال الیقبلونها ،  ﴾ُمْع ِاْحلَ بُوا ب َقْد كَذَّ بالقرآن  ﴾َف

ْم ﴿ َُه ء ا َجا ْم  َفَسْوَف ﴿ ن عند اهللام ﴾لَمَّ ِه ْتِي َأ ُ ﴿یحل بهم  ﴾ي َْباء َن ِه ﴿العقاب  ﴾أ نُوا ِب َما كَا
ُون ِزء ْه َت ََرْوا﴿ )٥(وعیٌد بالعذاب والعقاب  ﴾يَْس َْم ي َنا ﴿ علم هؤالء الكفارأال ی﴾ أَل َْهلَْك َْم أ ك
ْم  ِه ْبِل ْن َق ْرٍن ﴿سبقهم  من ﴾ِم ْن َق ْم ﴿األمم  ﴾ِم ُه نَّا َ ﴿منحناهم  ﴾َمكَّ أسباب  ﴾ْرِض ِيف األ

ْن ﴿والسعة في األموال العیش  َْم نَُمكِّ ْم  َما ل َْنا﴿ نعطكم یا أهل مكة ما لم ﴾لَُك َْرَسل أنزلنا  ﴾َوأ

ًرا﴿ َرا ْم ِمْد ِه َ َعلَْي ء َما َْنا﴿غزیرًا  اً ر مط ﴾السَّ ِهْم ﴿ میاه ﴾َوَجَعل ِت ْن َحتْ ِري ِم َر َجتْ َنَْها  ﴾األ

ْم ﴿فكفروا وعصوا  نعیم أشجارهم حتى عاشوا في نُوبِِه ْم بُِذ ُه َنا َْهلَْك أ   ألنهم لم یراعوا حّق  ﴾َف

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٦ 
٥٥  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  االنعامسورة      ١٦٥

  مكیة  الحجر
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  )٦سورة االنعام (     )١٢٩(       الجزء  السابع
  
) فائدة : القرن ٦(

ستون سنة  او 
سبعون  او ثمانون أو 
أھل كل عصر وقال 
بعضھم غیر مقدر 

  ] كا[بزمان معین 
  
نزلت في نضر  )٧(

بن الحرث وعبد هللا 
بن أبي أمیة ونوفل 

خویلد قالوا یا بن 
محمد لن نؤمن لك 
حتى تأتینا بكتاب هللا 
ومعھ أربعة من 
المالئكة یشھدون 
علیھ أنھ من عند هللا 

  ] مج[ وأنك رسولھ
  
) كما حصل ٨(

الصحاب السبت من 
الیھود واصحاب 
  المائدة من النصارى

  ]مس[
  
أعین ) فائدة : ٩(

الخلق تحار عن 
رؤیة المالئكة ولذلك 

تي كانت المالئكة تأ
األنبیاء في صورة 
اإلنس وكان جبرائیل 

في  (ص)یأتي النبي 
صورة دحیة الكلبي 
وكذلك نبأ الخصم إذ 
روا المحراب  تسوَّ
وإتیانھم إبراھیم 
ً في صورة  ولوطا
 الضیفان من اآلدمیین

  ]مج[
  
) نزلت اآلیة ١٠(

تسلیة لرسول هللا 
عما كان یلقى (ص)

  ] زم [ من قومھ
  
قیل : إن أھل ) ١٤(

الوا لرسول هللا مكة ق
یا محمد تركت ملة 
قومك وقد علمنا أنھ 
ال یحملك على ذلك 
إال الفقر فإنا نجمع 
لك من أموالنا حتى 
تكون من أغنانا 

  ]مج[فنزلت اآلیة 
  

ْنَا﴿ علیهمنعمتنا المتوالیة  َنَشأ ْن ﴿ خلقنا ﴾َوأ ِهْم  ِم ْرنًا﴿هم ِإهالك بعد من ﴾بَْعِد قومًا  ﴾َق

َن ﴿ ِري  )٦( وعادًة في اإلكرام أجریناها ألولیائنا، ا في االنتقام قضیناها على أعدائنا ُسنًَّة من﴾ ءاَخ

َْنا َعلَْيَك ﴿ ل َزَّ َتابًا﴿ (ص) یا محمد ﴾َولَْو ن ٍس  ِيف ﴿ قرآناً ﴾ ِك ْرَطا مكتوبًا على ورٍق  ﴾ِق

﴿ ُ ُروا﴿ومّسوه  ﴾َفلََمُسوه ََف َن ك ي َِّذ َل ال ْم لََقا ِه ي َيِْد ِأ ال إِْن ﴿ بعد ذلك ﴾ب بِنيٌ َهَذا إِ ٌر ُم ﴾  ِحسْ

ال﴿ )٧( واضح َقالُوا لَْو هِ ﴿هّال  ﴾َو ِزَل َعلَْي ُن نراه ویكلمنا  ﴾َملٌَك ﴿ (ص)محمد یا علیك ﴾أ

َْنا َملًَكا﴿ كیشهد بنبوتو  َزل َن ُر ﴿ولم یؤمنوا كما اقترحوا وعاینوه  ﴾َولَْو أ ِضَي األَْم َُق لهلكوا  ﴾ل
"سنن اهللا  التي سألت اآلیات ولم تؤمن مفعلت بمن قبلهم من األم كماعاجًال  بعذاب االستئصال

َظُرونَ ﴿في الكون"  ُن ُمَّ ال ي ُ ﴿ )٨( ال یمهلون وال یُؤخرون ﴾ث َْناه َملًَكا ﴿الرسول  ﴾ولَْو َجَعل
ُ َرُجالً َْناه َعل ، كان  القوة البشریة ال تقوى على رؤیة الملك وصورته ألن رجل في صورة ﴾َجلَ

 دحیة الكلبى وبصورة اعرابي ، وجاء الملكان الى داودجبرائیل (ع) یأتى النبى (ص) فى صورة 
 (ع) فى صورة رجلین مختصمین الیه ، وجائت المالئكة الى ابراهیم (ع) فى صورة الضیفان

َنا﴿ ََبْس ِْبُسونَ ﴿لخلطنا  ﴾َوَ� ِهْم َما يَل ْهِزَئ﴿ )٩( لقالوا هذا بشر ولیس ملك ﴾َعلَْي ُت ََقْد اْس  ﴾َول

ٍل ﴿الكافرون  ُِرُس ْبِلَك ﴿بیائهم بأن ﴾ب ْن َق اَق ﴿ السابقة من األمم فلقد استهزأ ﴾ِم يَن ﴿ حل ﴾َ�َ َِّذ  بِال
ُروا ْم  َخسِ ُه ِزئُون﴿ البالء  ﴾ِمْن ْه َت ِه يَْس ِ فاهلكوا جمیعا بسبب إیذائهم أنبیائهم ، ﴾ َما كَانُوا ب

لْ ﴿ )١٠(وفیه تحذیر لكفار مكة  ُروا﴿لهؤالء المستهزئین  ﴾ُق َرْ ﴿ تجولوا ﴾ِسي ُمَّ ِيف األ ِض ث
ُظُروا ن َف كَانَ ﴿اعتبروا  ﴾ا بِنيَ ﴿ماذا حّل  ﴾كَْي ُة الُْمَكذِّ َب ِق بالكفرة قبلكم من العقاب  ﴾َعا

 ) ١١( حتى صارت أطالل بالدهم عظة لمن یمر بها وقصتهم عبرة لمن یتفكر بهاالعذاب ، و 
لْ ﴿ َ ﴿السؤال على سبیل  (ص)یا محمد لهم  ﴾ُق ِت َواأل َوا َما ْن َما ِيف السَّ خلقًا وملكًا  ﴾ْرِض ِلَم

لْ ﴿ وتصرفاً  ِ ﴿لهم تقریرًا وتنبیهًا هي  ﴾ُق ََتَب  ِهللاَّ ةَ ﴿ الزم ﴾ك ْحَم رَّ ِه ال َْفِس تفضًال  ﴾َعَ� ن

ْم ﴿ وإِحساناً  نَُّك َمَع ْ َى يَْومِ ﴿لیحشرنكم  ﴾َ�َ ةِ  إِل ال شك  ﴾ال َرْيَب ﴿ الذي أنكرتموه ﴾الِْقَياَم

هِ ﴿ َن خَ ﴿لیجازیكم بأعمالكم  ﴾ِفي ي َِّذ ُرواال ُهْم ﴿ أضاعوا ﴾ِس ُفَس بإهالكها في الشهوات  ﴾أَن

ْم ال﴿واللّذات الفانیة  ُه ُنونَ  َف ُ ﴿ )١٢( ال یصدقون﴾ يُْؤِم َه َن ﴿هللا عز وجل  ﴾َول  ما ﴾َما َسَك

ِر ﴿حّل واستقر  ََّها ِل َوالن َّْي مُ ﴿ الجمیع عباده وخلقه وتحت تصرفه ﴾ِيف ا� ِميُع الَْعِلي ُهَو السَّ  ﴾َو

لْ ﴿) ١٣( ا﴿ "االستفهام للتوبیخ"ؤالء المشركین له ﴾ُق ُذ َوِلي ِ ِ أَختَّ َر اهللاَّ َأَبْعَد ما أكرمني  ﴾أََغْي
ُهوَ ﴿خالق ومبدع  ﴾َفاِطِر ﴿ بجمیل والیته أتولى غیرهً  َْرِض َو ِت َواأل َوا َما جل وعال  ﴾السَّ

ال﴿ ُم َو مُ  يُْطِع لْ ﴿الرازق لخلقه من غیر احتیاج إلیهم  ﴾يُْطَع ْرُت إِ�ِّ ﴿لهم  ﴾ُق ربي  ﴾أُِم

َمَ  أَْن أَكُونَ ﴿أمرني  ل ْن أَْس َل َم َوَّ ْن ﴿هللا من هذه األمة  ﴾أ َنَّ ِم ال تَُكون  وأمرني أن ال ﴾َو
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  )٦سورة االنعام (     )١٣٠(       الجزء  السابع
  
 (ص)عن النبي )١٦(

والذي نفسي بیده ما 
من الناس أحد یدخل 
الجنة بعملھ قالوا وال 
أنت یا رسول هللا قال 

أنا إالّ ان وال 
یتغّمدني هللا برحمة 

  ]صا[منھ وفضل 
 
) یذكر جمع من ١٩( 

المفسرین أن عدداً 
من مشركي مكة 
جاؤوا الى رسول هللا 
(ص) وقالوا : كیف 
ً والنرى  تكون نبیا
أحداً یؤیدك؟ وحتى 
الیھود والنصارى 
الذین سألناھم لم 
یشھدوا بصحة أقوالك 
بحسب ما عندھم في 
التوراة واإلنجیل 

ھات من یشھد على ف
  ]أم[رسالتك 

  
) عن أبي بن ١٩(

كعب قال أتي رسول 
هللا (ص) بأسارى 
فقال لھم ھل دعیتم 
الى اإلسالم ؟ قالوا ال 

خلوا ، فقال (ص) 
سبیلھم حتى یأتوا 
مامنھم من أجل أنھم 

  ]أم[ لم تصلھم الدعوة
  
قیل إن  ) فائدة :٢٠(

معنى خسارتھم 
أنفسھم ، أن كل عبد 

لجنة لھ منزل في ا
ومنزل في النار فإذا 
كان یوم القیامة جعل 
هللا ألھل الجنة منازل 
أھل النار في الجنة ، 
وجعل ألھل النار 
منازل أھل الجنة في 
النار ، فذلك خسران 
الخاسرین منھم 
لبیعھم منازلھم من 
الجنة بمنازل أھل 
الجنة من النار، بما 
فرط منھم في الدنیا 
من معصیتھم هللا 

  ]زم [سھموظلمھم أنف
  
) عن ابن عباس ٢٢(

كل زعم في كتاب 
  ]مج[هللا یعني الكذب 

  

ِرِكنيَ ﴿ أكون من لْ ﴿ )١٤( ﴾الُْمْش إِ�ِّ ﴿ إن ربي نهاني عن عبادة شي سواه ، و لهم ﴾ُق
ٍم  َر�ِّ ﴿أمر  ﴾أََخاُف إِْن َعَصْيُت  َذاَب يَْوٍم َعِظي ُ ﴿ )١٥(القیامة  ﴾َع ه ْن يُْصَرْف َعْن  ﴾َم

َقْد ﴿ یوم القیامة﴾ ئِذٍ يَْومَ ﴿العذاب  ُ  َف ه بِنيُ ﴿ النجاةب اهللا ﴾َرِحَم َْفْوُز الُْم من أدركه  ﴾َوذَِلَك ال

ُ  يَْمَسْسَك  َوإِْن ﴿ )١٦( سابُق عنایته َصَرَف عنه الِحَق عقوبته هللاَّ ّرٍ ﴿ أیها اإلنسان﴾ ا ُِض ﴾ ب

ُ ﴿ رافع ﴾َفال كَاِشَف ﴿ من كّل ما تكرهه نفسك َه ال﴿ للبالء ﴾ل  َوإِْن ﴿ جل جاللهوحده  ﴾ُهوَ  إِ
ْيٍر ﴿ یصبك ﴾يَْمَسْسَك  ُهو﴿ من كل ما تحبه نفسك ﴾ِخبَ ٌر ﴿ وحده ﴾َف ٍء قَِدي ُلِّ َ�ْ  ﴾َعَ� ك

ُر ﴿ )١٧( على إدامته او إزالته ِه َْقا ُهَو ال مُ ﴿ على ﴾َفْوَق ﴿ القادر ﴾َو ِكي ُهَو اْحلَ  في ﴾ِعَباِدِه َو

ُر ﴿ أفعاله ِبي لْ ﴿ )١٨( بأحوال العباد ﴾اْخلَ ُر ﴿ (ص) ا محمدی لهم ﴾ُق َب ٍء أَْك َيُّ َ�ْ أعظم  ﴾أ
ُ َشِهيٌد بَْيِ� ﴿ لهم ﴾ُقِل ﴿ أجابوك وإِالّ  فِإن لي بأني صادٌق في دعوى النبوة ﴾َشَهادًَة﴿  اهللاَّ

ْم  َنُك بَْي أرنا من یشهد لك أنك رسول نزلت في المشركین القائلین ، یشهد لي بالرسالة والنبوة ﴾َو

ُوِحيَ ﴿ الّله ْرءانُ  َهَذا إِلَيَّ ﴿ أنزل ﴾َوأ ُْق هِ ﴿ شهادة على صدقي ﴾ال ِ ُْم ب َرك ُنِذ یا أهل مكة  ﴾أل

ْن بَلَغَ ﴿ وأنذر نّضر الّله إمرًأ سمع منا حدیثا ،  في الحدیث  بلغه القرآن ِإلى یوم القیامةمن  ﴾َوَم
، عن  فحفظه حتى بّلغه غیره ، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، ورب حامل فقه لیس بفقیه

ومن بلغ أن یكون إماما من آل محمد (ص) فهو ینذر بالقرآن كما أنذر به رسول  ق (ع)الصاد
ْم ﴿ قل لهم موبخاً ،  ]صا[اهللا (ص)  ونَ ﴿ المشركون أیها ﴾أَئِنَُّك َهُد ََتْش أَنَّ َمَع ﴿ تقرون ﴾ل

ةً  َه ِ آِل َرى ﴿ بوجود آلهة ﴾اهللاَّ لْ ﴿ مع اهللا ﴾أُْخ لْ ﴿ بذلك ال أقر ﴾أَْشَهُد  ال﴿ أنا لهم ﴾ُق  لهم ﴾ُق

ََّما﴿ ن َهٌ َواِحٌد ﴿ أشهد بأن اهللا ﴾إِ ِركُونَ ﴿ أطماعهم بقولك واقطع ﴾ُهَو إِل ا تُْش َِريءٌ ِممَّ َِّ� ب  ﴾َوإِن

َتاَب ﴿) ١٩( األصنام من ُم الِْك ُه َنا َن ءاتَْي ي َِّذ ُ ﴿ الیهود والنصارى ﴾ال َه ن ِرُفو  (ص)النبي  ﴾يَْع

ِرُفونَ  كََما﴿ على ما هو مذكور في التوراة واِإلنجیل بصفته ْم  يَْع َُه ء َْنا َب كما یعرف الواحد  ﴾أ

َن ﴿ منهم ولده ي َِّذ ْم ﴿ لم یؤمنوا ﴾ال ُه ُفَس َن ُروا أ ْم ال ﴿ من أهل الكتاب والمشركین ﴾َخِس ُه َف
ُنونَ  َمُ ﴿ )٢٠( لتضییعهم ما به یكتسب األیمان ﴾يُْؤِم ْن أَْظل وال أخسر منه أظلم  ال أحد﴾ َوَم

َتَرى ﴿صفقة  ْف ِن ا ِ ﴿تلق اخ ﴾ِممَّ هِ ﴿ أشرك به اآللهة ﴾َعَ� اهللاَّ َب بِآيات َْو كَذَّ َّهُ ﴿بالقرآن  ﴾أ ن إِ
ُْفِ�ُ  اِلُمونَ ﴿ الیفوز برحمة اهللا﴾ ال ي ظَّ ْم َجِميًعا﴿ )٢١( الكافرون ﴾ال ُرُه ُش يَْوَم َحنْ  ﴾َو

يَن ﴿للحساب  َِّذ َُقوُل �ِ ُمَّ ن َن ﴿على رؤوس األشهاد  ﴾أَْشَركُوا ث ُمُ  أَْي لهتكم آ ﴾ُشَركَاُؤك

َْزُعُمونَ ﴿ ْم ت ُت َن كُن ي َِّذ ْم ﴿ )٢٢(أنها تشفع لكم  ﴾ال ُه ُت ْتَن ْن ِف َْم تَُك ُمَّ ل وسمى جوابهم فتنة  ﴾ث
ال﴿، ولم یكن عذرهم  ألنهم كانوا مفتونین في محبة أوثانهم التي یعبدونها  أقسموا  ﴾أَْن َقالُوا إِ
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  ابن عباسقال  )٢٣( 

یغفر هللا ألھل 
اإلِخالص ذنوبھم فإِذا 
رأى المشركون ذلك 
قالوا ، تعالوا نقول : 
إِّنا كنا أھل ذنوب ولم 
نكن مشركین ، 
فیختم على أفواھھم 
وتنطق أیدیھم وتشھد 
أرجلھم بما كانوا 

  ]مس[ یكسبون
  
وقد ذكر أن  )٢٤(

ھؤالء المشركین 
یقولون ھذا القول 
عند معاینتھم سعة 

  مة هللا یومئذٍ رح
 ]زم[
  
ابن عمر  عن) ٢٦(

أن أبا بكر جاء بأبیھ 
أبي قحافة یوم الفتح 

 (ص)إلى رسول هللا 
:  (ص)فأسلم فقال 

  أال تركت الشیخ فآتیھ
وكان أعمى فقال أبو 
بكر أردت أن یأجره 
هللا تعالى والذي بعثك 
بالحق ألنا كنت 
بإسالم أبي طالب أشدُّ 
فرحاً مني بإسالم أبي 

مس بذلك قرة الت
 (ص)عینك فقال 

  ]مج[ صدقت
  
عن النبي ) ٣١(

" یرى  قال (ص)
أھل النار منازلھم من 
الجنة فیقولون یا 

  ]مج[ حسرتنا " 
  

ُنَّا﴿ كاذبین َِّنا َما ك ِ َرب ِرِكنيَ  َواهللاَّ یكذبون ویحلفون علیه مع علمهم بأنه ال ینفع ، من ﴾ ُمْش

ُظْر ﴿ )٢٣( فرط الحیرة والدهشة ن ا﴿ (ص) محمدیا ﴾ا بُو َف كََذ َعَ� ﴿ هؤالء المشركون ﴾كَْي
ْم  ِه ُفِس َن َّ ﴿عنها  شركبنفي ال ﴾أ ل ُرونَ ﴿تالشى  ﴾َوَض َْفَت ْم َما كَانُوا ي ُه یظنونه من  ﴾َعْن

ْم ﴿ )٢٤( شفاعة آلهتهم ُه ْن َتِمعُ ﴿من هؤالء المشركین  ﴾َوِم ْن يَْس حین تتلو  ﴾إِلَْيَك ﴿یصغي  ﴾َم

َْنا﴿القرآن  ُ  َوَجَعل ةً َعَ� ُقل نَّ ْم أَِك ِِه ُ ﴿لئال  ﴾أَْن ﴿ موانع ﴾وب َقُهوه َْف ِِهْم  َوِيف ﴿ القرآن ﴾ي ن ءاذَا
ًرا ْق ة﴿مهما  ﴾َوإِْن ﴿ثقًال وصممًا  ﴾َو ي َّ ءا ُل ََرْوا ك َِها﴿ معجزة ﴾ي ُنوا ب  هملعناد ﴾ال يُْؤِم

ذَا﴿ ى إِ تَّ ُوَك  َح ء نََك ﴿ دخلوا علیك ﴾َجا اِدلُو َن ﴿ رادین علیك قولك﴾ ُجيَ ي َِّذ َُقوُل ال ُروا  ي كََف
ُر ﴿القرآن  ﴾َهَذا إِْن  ال أََساِطي لِنيَ ﴿خرافات وأباطیل  ﴾إِ َوَّ ْم ﴿ )٢٥( ﴾األ ُه المشركون  ﴾َو
َهْونَ ﴿ َْن ُ ﴿ الناس﴾ ي ه َْونَ ﴿ القرآن عن ﴾َعْن أ يَْن ُ ﴿ وینهون الناس ﴾َو ه  اتباع محمد عن ﴾َعْن

ُْهِلُكونَ  َوإِْن ﴿ (ص) ال﴿ تكذیبهم وال یعود وبال ﴾ي ُفَس ﴿ على ﴾إِ َن ْم َوَماأ  وال ﴾ُه

ُرونَ ﴿ ََرى ﴿ )٢٦( باهالكهم ایاها بذلك﴾ يَْشُع َْو ت  إِذْ ﴿ هؤالء المشركین (ص)یا محمد  ﴾َول
ُفوا ِق نَّاِر  َعَ� ﴿عرضوا  ﴾ُو َقالُوا﴿لرأیت أمرًا عظیمًا  ﴾ال َنا يَا﴿ حین عاینوا العذاب ﴾َف َت  ﴾لَْي

َُردُّ ﴿تمّنوا  ال﴿الرجوع ِإلى الدنیا  ﴾ن َب بِآ َو تنَُكذِّ َِّنا يا نَُكوَن ﴿ نتوب ونعمل صالحاً  ﴾َرب َو
َن  نِنيَ  ِم َْل بََدا﴿ )٢٧(باهللا ﴾ الُْمْؤِم ْم ﴿ظهر  ﴾ب َُه یوم تنتهك األستار وتظهر یوم القیامة ،  ﴾ل

نُوا َما﴿ األسرار ُفونَ  كَا لُ ﴿من قبائحهم  ﴾ُخيْ ْب ْن َق  الى الدنیا ﴾َولَْو ُردُّوا﴿في الدنیا  ﴾ِم

ُ ﴿ وٕانكارهمإلى جحدهم  ﴾لََعاُدوا﴿ ه ُُهوا َعْن ْم لََكاِذبُونَ ﴿ الكفر والضالل من ﴾ِلَما ن َُّه ن  ﴾َوإِ

ا﴿ )٢٨(في وعدهم باِإلیمان  َقالُو نَْيا َوَما ﴿ما  ﴾إِْن ﴿قال أولئك الكفار  ﴾َو َُنا الدُّ ال َحَيات ِهَي إِ
ْبُعوثِنيَ  ُن بَِم ََرى ﴿ )٢٩( بعد الموت﴾ َحنْ ُفوا﴿حالهم  ﴾َولَْو ت ِق ْذ ُو  أمام ﴾َعَ� ﴿اب للحس ﴾إِ

ْم ﴿ ِِّه لَ  َرب قِّ ﴿المعاد  ﴾َهَذا أَلَْيَس ﴿ اهللا لهم ﴾َقا َِّنا﴿ كارهین مقرین بذلك﴾ َقالُوا بِاْحلَ َرب  ﴾بََ� َو
ُقوا﴿ِإنه لحق  و َل َفُذ ُرونَ  َقا ُف ْم تَْك ُت ُن قَْد ﴿ )٣٠( م في الدنیاكبسب كفر  ﴾الَْعَذاَب ِبَما ك

َر  بُوا﴿هؤالء  ﴾َخِس َن كَذَّ َِّذي ِ  ال ِ ب ِء اهللاَّ َقا اَعةُ ﴿بالبعث  ﴾ِل ُم السَّ ُه ءْت ذَا َجا ى إِ تَّ القیامة  ﴾َح

ةً ﴿ ََنا َقالُوا يَا﴿فجأًة  ﴾بَْغَت َرت َنا﴿یا ندامتنا  ﴾َحْس ْط رَّ َها﴿ما قصَّرنا وضّیعنا  ﴾َعَ� َما َف  ﴾ِفي

ِملُونَ ﴿في الدنیا  ْم َحيْ ُه ْم  َو َرُه َْوَزا َال﴿أثقال ذنوبهم  ﴾أ ْم أ ِرِه َ  َعَ� ُظُهو ء  َما﴿بئس  ﴾َسا
ونَ  َِزُر یتبع المیت ثالث ماله ویفارقه عند خروج روحه ، یحملونه من األوزار ، في االثر  ﴾ي

وأهله ویفارقونه عندما یوارونه بالتراب  وعمله یبقى معه إلى یوم القیامة ، فإن كان خیرا أوصله 
َياُة﴿ )٣١( إلى الجّنة وٕان كان شرا أدخله النار ال لَِعٌب ﴿ الحسیة ﴾نَْياالدُّ  وَما اْحلَ َْهوٌ  إِ   ﴾َول
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َعْقلَِك  ِمنْ  َكَفاكَ ) ٣٢(

َك ُسُبَل  ْوَضَح لَ َما أَ
َك ِمْن ُرْشِدكَ    ]نج[ َغیِّ

  
أن روى ) ٣٣(

لقي  (ص)رسول إ� 
أبا جھل فصافحھ أبو 
جھل فقیل لھ في ذلك 

ألَعلم  اني فقال وهللا
صادق ولكّنا متى أنھ 

ً لعبد مناف  كّنا تبعا
  فأنزل هللا ھذه اآلیة 

  ]مس[
 
(ع) عن الباقر ) ٣٥(

(ص) كان رسول هللا 
یحّب اسالم الحرث 
بن نوفل بن عبد 
مناف دعاه وجھد بھ 
أن یسلم فغلب علیھ 
الّشقاِء فّشق ذلك على 

(ص) رسول هللا 
 فأنزل هللا ھذه اآلیة

  ]صا[
  
عن الباقر (ع) ) ٣٧(

سیریكم ذه اآلیة في ھ
في آخر الزمان آیات. 
منھا : دابة األرض ، 
والدجال ونزول 
عیسى بن مریم 
وطلوع الشمس من 

  ]صا[مغربھا 
  
عن أمیر ) ٣٨(

المؤمنین (ع) قال : 
أم أنزل هللا دینا 
ناقصا فاستعان بھم 
على إتمامھ ؟ أم 
كانوا شركاء لھ 
فعلیھم أن یقولوا : 
وعلیھ أن یرضى؟ أم 

دینا تاما  أنزل هللا
فقصر الرسول عن 
تبلیغھ وأدائھ وهللا 

ما : ( سبحانھ یقول
فرطنا في الكتاب من 

  ]صا[ شيء)
  

َرُة﴿، لقصر مدتها وفناء لذتها  عما یعقب منفعة دائمةویشغلك  ُیلهیك عن موالك اُر اآلِخ ﴾ َوَ�دَّ

ٌر ﴿ وخلود لذاتها لدوامها ُقونَ ﴿من دار الفناء  ﴾َخْي َتَّ َن ي ي َِّذ یتجردون عن  اهللا ، عاصيم ﴾�ِ

ََفال﴿ اللذات البدنیه ِقلُونَ  أ  )٣٢( األخس األدون الفاني حتى تختاروا األشرف األطیب على ﴾تَْع

﴿ ُ َّه ِن َُم إ ُزنَُك  قَْد نَْعل ْ َُقولُونَ ﴿ قول﴾ َ�َ � ي َِّذ ْم ﴿ساحر وشاعر وكاهن ومجنون بأنك  ﴾ال َُّه  ﴾َفِإن

نََك  ال﴿الحقیقة  في بُو ونَ ﴿زن لتكذیبهم فال تح ﴾يَُكذِّ حَُد ِ َجيْ ت اهللاَّ اِلِمَني بِآيا ظَّ نَّ ال ﴾ َولَِك

ٌل ﴿ )٣٣( فیه تسلیة لمحمد (ص)فأن تكذیبهم راجع الي ولست مختصًا به،  بَْت ُرُس ََقْد كُذِّ َول
ْبِلَك  ْن َق بُوا﴿ أرسلناهم الى قومهم ﴾ِم ُروا َعَ� َما كُذِّ ُوُذوا﴿على ما نالهم منهم ﴾ َفَصَب  ﴾َوأ

فال َخِسَرْت فینا  َمْن َسَلَك سبیَلنا صبر على ما أصابه من حدیثنا،  یل تبلیغ رسالة اهللاسبفي 
ْم ﴿ صفقُته وال َخِفَیْت علینا حالُته ُه َتَا ى أ لَ  نَْصُرنَا﴿ جائهم ﴾َحتَّ ِلَكِلَماِت ﴿ المغیر ﴾َوال ُمبَدِّ

 ِ ءََك ﴿ إیاك بالنصرمن وعده  ﴾اهللاَّ ََقْد َجا ل ْن ﴿ (ص) یامحمد ﴾َو ََبِإ ِم ْرَسِلنيَ ﴿ خبر ﴾ن  ﴾الُْم

َر  َوإِْن ﴿ )٣٤( تسلیة لرسول اهللا (ص)، فیه كیف انجیناهم ونصرناهم على قومهم  َُب  ﴾كَاَن ك
ْم ﴿ عظم وشقّ  ُه َراُض َتَطْعَت ﴿عن اِإلسالم إنصرافهم  ﴾َعلَْيَك إِْع أَْن ﴿قدرت  ﴾َفِإِن اْس

َتِغيَ  َْب ًقا﴿تطلب  ﴾ت ََف َْرِض ﴿جوف  ﴾ِيف ﴿ منفذاً  ﴾ن ًَّما األ َْو ُسل ِيف ﴿مصعدًا تصعد  أو ﴾أ
ة ْم بِآي ُه ْتَِي أ َت ِء َف َما َ ﴿مّما اقترحوه فافعل  ﴾السَّ ء ْم ﴿أراد  ﴾َولَْو َشا ُه َمَع ُ َجلَ  َعَ� ﴿ أللجأهم ﴾اهللاَّ

ُْهَدى َنَّ ﴿ِإلى اِإلیمان  ﴾ال ِهِلنيَ ﴿ (ص)یا محمد  ﴾َفال تَُكون ا َن اْجلَ حكمة اهللا ومشیئته ب ﴾ِم

)٣٥ (﴿ َ ََّما ي ن يُب إ َن يَْسَمُعونَ ﴿لِإلیمان  ﴾ْسَ�ِ ي َِّذ سماع قبول من یسمع كالمك  ﴾ال

َى﴿ ت هِ ﴿الكفار موتى القلوب  ﴾َوالَْمْو ُمَّ إِلَْي ُ ث ُم اهللاَّ َْبَعُثُه ُْرَجُعونَ ﴿ الى حكمه﴾ ي فیجازیهم  ﴾ي

َقالُوا﴿) ٣٦(بأعمالهم  ال﴿ كفار مكة ﴾َو هِ ﴿هّال  ﴾لَْو َل َعلَْي ُزِّ ةءا﴿ (ص)على محمد  ﴾ن  ﴾ي

ِّهِ ﴿معجزة  ْن َرب لَ ﴿ لهم ﴾ُقلْ ﴿تدل على صدقه  ﴾ِم زِّ َُن َ َقاِدٌر َعَ� أَْن ي ة إِنَّ اهللاَّ ي حجة  ﴾ءا

ْم ال﴿ وبینة نَّ أَْكَثَرُه نه لو أنزلها َوْفق ما طلبوا ثم لم یؤمنوا لعاجلهم أ ﴾يَْعلَُمونَ  َولَِك

ٍَّة ﴿ )٣٧(بالعقوبة كما فعل األمم السابقة  ْن َدآب َْرِض َوَما ِم  حیوان على وجهه االرض﴾ ِيف األ

هِ ﴿ َناَحْي ال َطآئٍِر يَِطيُر ِجبَ مٌ ﴿في الجو  ﴾َو ْم ﴿طوائف مخلوقة  ﴾إِال أَُم مثلكم  ﴾أَْمَثالُُك
َنا﴿ ْط رَّ َتاِب ﴿أغفلنا  ﴾َما َف ءٍ ﴿القرآن  ﴾ِيف الِْك َى﴿ من أمر الدین إال بّیناه ﴾ِمْن َ�ْ ُمَّ إِل  ث

ُرونَ  َش ْم ُحيْ ِِّه َنا﴿ )٣٨(ن فیقضي بینهم یجمعو  ﴾َرب بُوا بِآيات َن كَذَّ ي َِّذ  عن ﴾ُصمٌّ ﴿بالقرآن ﴾َوال

بُْكمٌ ﴿ الحقسماع  الذین فاتتهم العنایة األزلیة َسدَّ الحرماُن أسماَعهم ، ال ینطقون بالحق ،  ﴾َو

ِت ﴿ وَغشَّى الِخذالن أبصاَرهم لَُما ظُّ ُ ﴿ الكفر حائر ﴾ِيف ال ْه ُْضِلل ُ ي ْن يََشِإ اهللاَّ   َوَمْن ﴿ ذلهیخ﴾ َم
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ْیَطاَن )٤٣( َخُذوا الشَّ اتَّ
ً َو الَ  ْمِرِھْم ِمالكا

ْشَراكاً  َخَذُھْم َلُھ أَ اتَّ
َخ فِي  َفَباَض َو َفرَّ
ُصُدوِرِھْم َو َدبَّ َو 
َدَرَج فِي ُحُجوِرِھْم 
َفَنَظَر ِبأَْعُیِنِھْم َو َنَطَق 

َفَرِكَب ِبِھمُ  ِبأَْلِسَنِتِھمْ 
َل َو َزیََّن َلھُمُ  لَ الزَّ
اْلَخَطَل فِْعَل َمْن َقْد 
ْیَطاُن فِي  َشِرَكُھ الشَّ
ُسْلَطاِنِھ َو َنَطَق 

 ِباْلَباِطِل َعَلى لَِساِنھِ 
 ]نج[
  
ولو أن الناس ) ٤٣(

حین ینزل بھم النقم ، 
ویزول عنھم النعم 
فزعوا إلى ربھم 
بصدق من نیاتھم 

لرد  وولھ من قلوبھم
علیھم كل شارد 
وأصلح لھم كل فاسد 

  ]نج [
  
روي عن ) ٤٤(

 أنھ قال  (ص) النبي
" إذا رأیت هللا تعالى 
یعطي على المعاصي 
فإن ذلك استدراج منھ 

ثم تال ھذه اآلیة " 
 ]مج[
 
یا ابن آدم إذا  )٤٤(

رأیت ربك یتابع 
 علیك نعمھ فاحذره

 ]نج[
  

 ُ ْه َعل ْ َجيْ أ ٍم  َعَ� ِصَراٍط ﴿ یرشده﴾ يََش ِقي في  نزلت ، عن الصادق (ع)إلى الهدى  ﴾ُمْسَت

لْ ﴿) ٣٩( ]صا [هم صم وبكم الذین كذبوا األوصیا ْم ﴿ لهؤالء الكفار ﴾ُق َتُك َْي ََرأ  أخبروني ﴾أ

ِ  إِْن ﴿ َذاُب اهللاَّ ُْم َع َتَاك اَعةُ ﴿ في الدنیا ﴾أ ُم السَّ َْتُك َت َْو أ ِ ﴿ القیامة ﴾أ َر اهللاَّ ُعونَ  أََغْي  ﴾تَْد

ُتْم َصاِدِقنيَ ﴿ كملكشف الضر عن ُن َلْ ﴿ )٤٠( في أن األصنام تنفعكم ﴾إِْن ك ُ  ب َّاه ي  ﴾إِ

ُف ﴿ ربكم الذي خلقكم ﴾تَْدُعونَ ﴿ و في الشدائد تستجیرون به  تَْدُعونَ  َما﴿ فیفرج ﴾َفَيْكِش
هِ  َ ﴿ الضرعنكم  ﴾إِلَْي ء َنَسْونَ ﴿ ذلك ﴾إِْن َشا ت ِركُونَ ﴿ حین یأتیكم العذاب ﴾َو  مع اهللا ﴾َما تُْش

ََقْد ﴿ )٤١( َْنا َول َْرَسل ْبِلَك ﴿ الرسل﴾ أ ْن َق ٍم ِم َى أَُم ْم ﴿ فكذبوا رسلنا﴾ إِل ُه نَا أََخْذ  فابتلیناهم ﴾َف

ءِ ﴿ أَْسا َْب ءِ ﴿ والبؤس الفقر ﴾بِال ا رَّ ُعونَ ﴿ االسقام والعلل﴾ َوالضَّ رَّ َض ْم يََت َُّه ِإلى  یخضعون ﴾لََعل
ال﴿ )٤٢( أو یتوبوا عن ذنوبهماهللا  ذْ ﴿فهال  ﴾َفلَْو َنا﴿حین  ﴾إِ َأُْس ْم ب َُه ء  العذاب ﴾َجا

ُعوا﴿ رَّ ََض ْن ﴿ على أنهم لم یتضرعوا بیان ﴾ت ْم  َقَسْت ﴿ ظهر منهم النقیض ﴾َولَِك ُُه  ﴾ُقلُوب

ََّن ﴿ أصروا على كفرهم مُ ﴿ وحسن ﴾َوَزي َُه نُوا يَْعَملُونَ  ل ْيَطاُن َما كَا اِإلصرار على ﴾ الشَّ

ا﴿ )٤٣(الضالل  ُِّروا َما﴿ ألعمل تركوا ﴾نَُسوا َفلَمَّ ْم ﴿ ما أمرناهمب ﴾ذُك ِه َنا َعلَْي ِه َفَ�ْ ِ  ب
ءٍ  ُلِّ َ�ْ َبَْواَب ك ا ﴿أو باب التوبة  استدراجًا منا من النعم والخیرات ﴾أ ِرُحوا بَِم ذَا َف ى إِ تَّ َح

ُوتُوا ةً ﴿وازدادوا بطرًا  ﴾أ ْم بَْغَت ُه نَا ْم ﴿ فجأة بعذابنا ﴾أََخْذ ْبِلُسونَ  َفِإذَا ُه ة آیسون من النجا ﴾ُم
غیبُتهم ولم تنجْح مواعُظنا فیهم َسهَّْلَنا لهم أسباَب العوافي  الما طالْت عن،  والرحمة متحسرون

فلما استمكن الرجاُء من قلوبهم أخذناهم ، وصببنا علیهم عزالي النِّعم وفتحنا لهم أبواب الرفاهیة 
یعني فلما تركوا والیة } كروا بهفلما نسوا ما ذعن الباقر (ع) {،  بغتًة وعذبَناهم فجأة وأذقناهم حسرةً 

دولتهم في الدنیا وما بسط  }فتحنا علیهم أبواب كل شيء{ وقد أمروا بها (ع)علي ابن أبي طالب 
حتى كأنهم لم یكن لهم سلطان  )صلوات اهللا علیه(یعني بذلك قیام القائم  }أخذناهم بغتة{لهم فیها 

ُقِطعَ ﴿ )٤٤( ]صا[ قط ُِر ﴿صل أاست ﴾َف َْقْومِ ا﴿ أصل﴾ دَاب  لم یبَق منهم عین وال أثرف ﴾ل

َن َظلَُموا﴿ ي َِّذ ِ ﴿ فلم یبق لهم عقب وال نسل ﴾ال ْمُد ِهللاَّ إهالك على  ﴾َربِّ الَْعالَِمنيَ  َواْحلَ

لْ ﴿ )٤٥(الكافرین  ْم ﴿لهؤالء المكذبین من أهل مكة  ﴾ُق ُت ََرأَْي  ﴾أََخَذ ﴿لو  ﴾إِْن ﴿أخبروني  ﴾أ

ُ ﴿أذهب  ْم ﴿حواس ب ﴾اهللاَّ َركُْم ﴿فأصمكم  ﴾َسْمَعُك َبَْصا َم َعَ� ﴿وأعماكم  ﴾َوأ َت َوَخ
ْم  ٌ ﴿ ال تفهموا شیئاحتى بعقولكم  ﴾ُقلُوبُِك َه ْن إِل هِ ﴿أحد  من هل ﴾َم ِ ْم ب ْتِيُك َأ ِ ي ُر اهللاَّ یقدر  ﴾َغْي

ُف ﴿على رّد ذلك إلیكم  ْر كَْيَف نَُصرِّ ُظ ت﴿ لهم نوضح ﴾ان ُمَّ ﴿الدالة على وحدانیتنا  ﴾اآليا ث
ْم  ُفونَ ﴿ مع ذلك ﴾ُه فهم محلَّ عجزهم وحقیقة حاجتهم إل،  یعرضون عنها ﴾يَْصِد لدوام یه َعرَّ

لْ ﴿ )٤٦( فقرهم ْم ﴿ لهم أیضاً  ﴾ُق َتُك َْي ََرأ ِ  إِْن ﴿ أعلمتم ﴾أ َذاُب اهللاَّ ُْم َع َتَاك   بعد ارسال  ﴾أ
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) فائدة : كل ٤٩(

فسق في القرآن معناه 
  ]زم [ب الكذ

  
نزلت حین  )٥٠(

قالوا لھ إن كنت 
رسوالً فاطلب من 
ربك أن یوّسع علینا 
ویغني فقرنا وأخبرنا 
بمصالحنا ومضارنا 
فأخبر أن ذلك بید هللا 

   ]مس [سبحانھ ال بیده
  
ابن عن ) ٥٢(

مسعود قال : مّر 
المأل من قریش 

وعنده  (ص)بالنبّي 
صھیب وعمار وبالل 
وخباب ونحوھم من 

مسلمین ، ضعفاء ال
فقالوا : یا محمد 
أرضیت بھؤالء من 
قومك ، ھؤالء الذین 
مّن هللا علیھم من 
بیننا، أنحن نكون تبعاً 
لھؤالء ؟ اطردھم 
عنك ، فلعلك إن 
طردتھم أن نتبعك 

 فنزلت ھذه اآلیة 
  ]طب[
  
) فائدة : الغداة ٥٢(

ما بین طلوع الفجر 
الى طلوع الشمس ، 
العشي من المغرب 

  ]كا [الى العشاء 
   
علي عن االمام  )٥٣(

من أتى غنّیاً (ع) : 
فتواضع لَغنائھ ذھب 

  ]مج[ثلثاً دینھ 
  

ةً ﴿ الرسل َرًة﴿ وخفیة فجأة ﴾بَْغَت ْه َْو َج لْ ﴿ عالنیة ﴾أ ال ﴿ العذابهذا ب ﴾يُْهلَُك ﴿ ال ﴾َه إِ
َْقْومُ  اِلُمونَ  ال ظَّ َوَما ﴿ )٤٧( ، المراد به عذاب الدنیا دون اآلخرة إال أنتم ، ألنكم كفرتم ﴾ال

ْرَسِلنيَ  ُل الُْم ُْرِس ِريَن ﴿ ألرسل﴾ ن َبشِّ ال ُم ِريَن ﴿ المؤمنین بالجنة ﴾إِ نِذ  الكافرین بالنار ﴾َوُم

ْن ءاَمَن ﴿ ْم  َفال﴿ في الدنیا عمله ﴾َوأَْصَ�َ ﴿ بهم صدق ﴾َفَم ِه  أنجزنا له الوعد ﴾َخْوٌف َعلَْي

َزنُونَ ﴿في اآلخرة  ْم َحيْ ال ُه ا ﴿ أما﴾ وَ ﴿ )٤٨(ي الدنیا ما خلفوا ورائهم ف على ﴾َو بُو َن كَذَّ ي َِّذ ال
َنا مُ ﴿ بمن أرسلنا ﴾بِآيات ُه ُقونَ  الَْعَذاُب بَِما﴿ یصیبهم﴾ يََمسُّ َْفُس نُوا ي  تكذیبهمبسبب  ﴾كَا

لْ ﴿ )٤٩(لرسلنا  لُ ﴿ذین یقترحون علیك تنزیل اآلیات وخوارق العادات لل ﴾ُق َُقو ْم  ال أ  ﴾لَُك

ُن ﴿لسُت أدعي أن  َزائِ ي َخ ِ ِعنِد ال﴿ أتصرف بها ﴾اهللاَّ َُم الَْغْيَب ﴿ أدعي أیضًا أني ﴾َو  ﴾أَْعل
ُل لَُكْم ﴿حتى تسألوني عن وقت نزول العذاب  َُقو ال أ من  ﴾إِ�ِّ َملٌَك ﴿ولست أدعي  ﴾َو

َِّبعُ ﴿أي ما  ﴾إِْن ﴿المالئكة  َت ال َما﴿فیما أدعوكم إلیه  ﴾أ ى إِ اهللا من  ﴾إِلَيَّ ﴿ ینزل﴾ يُوَح

لْ ﴿ ْل يَْس ﴿ لهم ﴾ُق يَه ى﴿ یتساوى ﴾َتِو ُر ﴿، الكافر  الضال ﴾األَْعَم َْبِصي ،  المهتدي ﴾َوال

ُرونَ ﴿ المؤمن َفكَّ ََت ََفال ت ْر ﴿ )٥٠(تقریٌع وتوبیخ فیه  ، فیما أقول ﴾أ َنِذ أ ف عظ و  ﴾َو هِ ﴿خوِّ ِ  ﴾ب

ُفونَ ﴿بهذا القرآن  ا َن َخيَ ي َِّذ یخاف من علم فأمَّا القلوب التي هي تحت إنما المؤمنین، من  ﴾ال

ْم ﴿ ء الجهل فال تباشرها طوارُق الخوفغطا ِِّه َى َرب ُروا إِل َش لَْيَس ﴿بوعد اهللا ووعیده  ﴾أَْن ُحيْ
هِ  ِ ن ْن ُدو ْم ِم َُه ُقونَ ﴿یشفع لهم  ﴾َوال َشِفيعٌ ﴿ینصرهم  ﴾َوِليٌّ ﴿غیر اهللا  ﴾ل ْم يَتَّ َُّه یطیعوا  ﴾لََعل

 "أما الكفرة المعرضون فدعهم ورأیهمأنذر بالقرآن من ُیرجى إیماُنه ، و ربهم ویعملوا لمعادهم " یعني 
ال تَْطُردِ ﴿) ٥١( َن ﴿المؤمنین الضعفاء من مجلسك  ﴾َو ي َِّذ ْم ﴿یعبدون  ﴾يَْدُعونَ  ال َُّه َرب

یخصونه بالعبادة دائمًا بحضور القلب وشهود الروح والمساء ،  ﴾َوالَْعِشيِّ ﴿الصباح  ﴾بِالَْغَداِة

ونَ ﴿ وتوجه السّر إلیه ُِريُد ُ ﴿لك یلتمسون بذ ، ﴾ي ه َه ال سؤال لهم أصبحوا من اهللا ،  الثواب ﴾َوْج

ْم ﴿من دنیاهم وال همَّ سوى حدیث موالهم  ِِه َساب ْن ِح ءٍ ﴿ المشركین ﴾َما َعلَْيَك ِم ْن َ�ْ ال  ﴾ِم

ْن ﴿تؤاخذ بأعمالهم وذنوبهم  ْم ِم ِه ْن ِحَسابَِك َعلَْي ءٍ  َوَما ِم  وال علیهم من حسابك من شيء ﴾َ�ْ

ْم ﴿ َتْطُردَُه اِلِمنيَ ﴿ال تطردهم و  ﴾َف ظَّ َن ال  كما ﴾َوكََذِلَك ﴿ )٥٢( بطردهم ﴾َفَتُكوَن ِم
نَّا﴿ َت َِبْعٍض ﴿واختبرنا ابتلینا  ﴾َف ْم ب َضُه ُقولُوا﴿ الغنّي بالفقیر والشریف بالوضیع ﴾بَْع  ﴾ِلَي

ءِ ﴿ رؤساء قریش ََهؤُال ْم ﴿ لالستفهام﴾ أ ِه ُ َعلَْي نَّ اهللاَّ هدایة هؤالء الضعفاء والفقراء بالعلى  ﴾َم

َنا﴿والسبق ِإلى اِإلسالم  ْن بَْيِن َمَ ﴿ دوننا ﴾ِم ِأَْعل ُ ب هللاَّ َن  أَلَْيَس ا ِري اِك شَّ اهللا أعلم بمن یشكر  ﴾بِال

ذَا َجآءََك ﴿) ٥٣(فیهدیه  َن ﴿ یا محمد (ص)﴾ َوإِ ي َِّذ ُنونَ  ال نا﴿ یصدقون﴾ يُْؤِم   بحججنا، ﴾بآيات
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فائدة : تحیة  )٥٤( 

اإلسالم دعاء بالنجاة 
لمن تحییھ من كل 
سوء ، ورحمة هللا 
رضوانھ ، والبركات 

  ]كا[الرزق الواسع 
  
نزلت في الّذین ) ٥٤(

نھى هللا عّز وجّل 
نبّیھ عن طردھم 

إذا  (ص)وكان النّبي 
  رآھم بدأھم بالّسالم

   ] صا [
  
) روي ان ٥٧(

رؤساء  قریش كانوا 
یستعجلون العذاب 

  ]ور[
 
) فائدة : في ٥٩(

الحدیث أن مفاتح 
َ الغیب خمس "  إِنَّ هللاَّ

اَعِة  ِعْنَدهُ ِعْلُم السَّ
ُل اْلَغْیَث َوَیْعلَمُ  َوُیَنزِّ
َما فِي األَْرَحاِم َوَما 
َتْدِري َنْفٌس َماَذا 
َتْكِسُب َغًدا َوَما َتْدِري 
َنْفٌس ِبأَيِّ أَْرٍض 
َ َعلِیمٌ  َتُموُت إِنَّ هللاَّ

     )٣٤ٌر (لقمانَخِبی
  ]كا [
  
) فائدة : عن ٥٩(

االمام علي (ع) 
تخرج الروح عند 
النوم ویبقى شعاعھا 
في الجسد وبذلك 
یرى الرؤیا فاذا انتبھ 

  ]كا[عادت الروح 
  

ل﴿ ]شو[ وحمزة وجعفر وزید (ع)نزلت في علي بن أبي طالب  عن ابن عباس ُق  بـ بدأهمإ ﴾َف

ْم ﴿ ََتَب ﴿وتطییبًا لقلوبهم ِإكرامًا لهم  ﴾َسالٌم َعلَْيُك ِه ﴿ أوجب ﴾ك َْفِس ْم َعَ� ن ُُّك َرب
ةَ  ْحَم رَّ ْم ﴿ تفضًال منه وإِحساناً  ﴾ال ْنُك َل ِم ْن َعِم ُ َم َّه َن ً ﴿أیها المؤمنون  ﴾أ ءا خطیئة  ﴾ُسو

َةٍ ﴿ َهال ْن ﴿ َمْن تعاطى شیئًا من أعمال الُجهَّال ،من غیر قصد  ﴾ِجبَ ُمَّ تَاَب ِم  بعدمن  ﴾بَْعِدهِ  ث

مٌ ﴿عمله  ﴾َوأَْصَ�َ ﴿ الذنبعن ذلك  ٌر َرِحي ُ َغُفو َّه َن  )٥٤( وقبول قابلناه ِبُكلِّ لطف ﴾َفأ

لُ ﴿كما  ﴾َوكََذِلَك ﴿ َُفصِّ ت﴿فصلنا  ﴾ن بِنيَ ﴿ الدالئل على ضالالت المشركین ﴾اآليا َتْسَت  ﴾َوِل

لُ ﴿لتتوضح  ِبي ِرِمنيَ ﴿طریق  ﴾َس ْ ستدالل نزیل اإلشكال وُنْفِصُح طریق االأمرهم و فینكشف  ﴾اْ�ُ

لْ ﴿) ٥٥( ونمد أهله بحسن التأیید ونذیق األعداء الحرمان لئال یبقى ألحٍد عذرٌ  لهؤالء  ﴾ُق
ُِهيُت ﴿المشركین  َن تَْدُعونَ ﴿ نهاني ربي﴾ إِ�ِّ ن ي َِّذ ُبَد ال ْن ُدوِن ﴿هذه األصنام  ﴾أَْن أَْع ِم

 ِ ُْم ﴿التي زعمتموها آلهة  ﴾اهللاَّ ءَك َْهَوا َِّبُع أ َت ْل ال أ قَْد ﴿ في عبادة غیر اهللا افقكمأو  ال ﴾ُق
ذًا َنَا﴿ إذا فعلت ذلك ﴾َضلَلُْت إِ َن ﴿وال أكون  ﴾َوَما أ َن ﴿في زمرة  ﴾ِم ي تَِد  )٥٦( ﴾الُْمْه

لْ ﴿ ةٍ ﴿ فیما أنا علیه ﴾إِ�ِّ ﴿ لهم ﴾ُق َن ْن ﴿ یقین ﴾َعَ� بَيِّ ْم  َر�ِّ ﴿شریعة  ﴾ِم ُْت ب ه َوكَذَّ ِ بما  ﴾ب

ي﴿لیس  ﴾َما﴿من عند اهللا  أتیتكم هِ  ِعنِد ِ َتْعِجلُوَن ب  على إنزالهوال أقدر العذاب  من ﴾َما تَْس

مُ ﴿ ْك ِ ﴿ وتاخیره العذاب استعجالفي  ﴾إِِن اْحلُ ال ِهللاَّ َُقصُّ ﴿وحده  بید اهللا ﴾إِ قَّ ﴿ یقول ﴾ي اْحلَ
ُهَو َخْيُر  َْفاِصِلنيَ  َو لْ ﴿ )٥٧(الحاكمین بین عباده  ﴾ال ي﴿ لهم ﴾ُق  َما﴿بیدي  ﴾لَْو أَنَّ ِعنِد

َتعْ  ُر ﴿العذاب من  ﴾ِجلُونَ تَْس ِضَي األَْم َُق ِه ل ِ َنُكْم ﴿ ألهلكتكم عاجًال وانقطع ما ﴾ب بَْي بَْيِ� َو
 ُ اِلِمنيَ  َواهللاَّ ظَّ َُم بِال  "وعید وتهدید" ِإن شاء عاجلهم وإِن شاء أخّر عقوبتهمبوقت عذابهم  ﴾أَْعل

)٥٨( ﴿ ُ ْنَده اِحتُ ﴿عند اهللا  ﴾َوِع َف ال ُهوَ ﴿ لخفّیةاألمور ا ﴾الَْغْيِب ﴿خزائن  ﴾َم َها إِ  ﴾ال يَْعلَُم

د باإلحاطة بكل معلوم ِر ﴿ هو المتفرِّ ْ رِّ َواْ�َ َُم َما ِيف الَْب يَْعل ُقُط ِمْن ﴿تفصیًال  ﴾َو َوَما تَْس
ةٍ  َرَق َها﴿من الشجر  ﴾َو ِال يَْعلَُم ةٍ ﴿وقت سقوطها  ﴾إ بَّ ِت ﴿صغیرة  ﴾َوال َح باطن  ﴾ِيف ُظلَُما

َْرِض ﴿ ال﴿یعلم مكانها  ﴾األ ال ِيف ﴿أو جفاف  ﴾َوال يَابٍِس ﴿شيٍء فیه رطوبة  ﴾َرْطٍب  َو إِ
بٍِني  َتاٍب ُم ُْم ﴿ )٥٩(هو معلوم عند اهللا  ﴾ِك اك فَّ ََتَو � ي َِّذ ُهَو ال ِل  َو َّْي یمیتكم فیه ، ألن  ﴾بِا�

َُم َما ﴿ النوم وفاة لما بینها وبین الموت من المشاكلة في زوال اإلحساس و غفلة الحواس يَْعل َو
تُ  َرْح ْم ﴿ األعمالما كسبتم من  ﴾ْم َج َْبَعُثُك ُمَّ ي ِر ث َها نَّ هِ ﴿یوقظكم  ﴾بِال في النهار  ﴾ِفي

ى﴿ ٌل ُمَسم ى أََج ْقَض ْم ﴿"مدة العمر"  آجالكم لتستوفوا ﴾ِلُي ْرِجُعُك ِه َم ُمَّ إِلَْي   اذا تمت المدة  ﴾ث



 136 

  )٦سورة االنعام (    )١٣٦(       الجزء  السابع
  
روي عن ) ٦٣(

ال : أنھ ق (ص)النبي 
خیر الدعاء الخفي " 

وخیر الرزق ما یكفي 
" وَمرَّ بقوم رفعوا 
أصواتھم بالدعاء 
فقال : " إنكم ال 
تدعون أصم وال 
ً وإنما تدعون  غائبا

 ً   ]مج[ سمیعاً قریبا
  
" إنھ لما ورد) ٦٥(

نزلت ھذه اآلیة قام 
فتوضأ (ص) النبي 

وأسبغ وضوءه ثم قام 
وصلى فأحسن صالتھ 

أن  ثم سأل هللا سبحانھ
ال یبعث على أمتھ 
ً من فوقھم وال  عذابا
من تحت أرجلھم وال 
ً وال یذیق  یلبسھم شیعا
بعضھم بأس بعض 
فنزل جبرائیل (ع) 

: یا محمد إن هللا  فقال
تعالى سمع مقالتك 
وإنھ قد أجارھم من 
جرھم  خصلتین ولم یُ
من خصلتین أجارھم 
من أن یبعث علیھم 

ً من فوقھم أو من  عذابا
لم تحت أرجلھم و

یجرھم من الخصلتین 
"  (ص)األخریین فقال 

یا جبرائیل ما بقاء 
 أمتي مع قتل بعضھم
ً " فقام وعاد إلى  بعضا

الم أحسب الدعاء فنزل 
الناس أن یتركوا أن 
یقولوا آمنا وھم ال 

] ٢[العنكبوت  یفتنون
اآلیتین فقال ال بد من 
فتنة تبتلي بھا األمة 
بعد نبّیھا لیتبین 
 الصادق من الكاذب
ألن الوحي انقطع 
وبقي السیف وافتراق 
 الكلمة إلى یوم القیامة 

قال أبو ...  ]مج[
العالیھ : ھن أربع 
وكلھّن عذاب وقعت 
اثنتان بعد موت النبي 
(ص) بخمس 
وعشرین سنة یرید 
حادثة عثمان وما وقع 
بین علي (ع) ومعاویة 
إذ ألبسوا شیعا وأذاق 
بعضھم بأس بعض 
وبقیت اثنتان ال بد 

 تان وھما الخسف واقع
  

ْم ﴿ المكتوبة ُئُك بِّ َُن ُمَّ ي ْم تَْعَملُونَ ﴿یخبركم  ﴾ث ُت ُن ُهَو ﴿ )٦٠(ویجزیكم علیها ﴾ بَِما ك َو
ُر  ِه َْقا َباِدهِ  َفْوَق ﴿ الغالب﴾ ال لُ ﴿بالقهر والرفعة  خلقه على ﴾ِع ُْرِس ْم ﴿ یبعث ﴾وي  ﴾َعلَْيُك

ةً ﴿ مالئكة یتعاقبونكم لیًال ونهاراً  َظ ُُم ﴿أعمالكم  ظكم وتحفتحفظ ﴾َحَف َ أََحَدك ء ذَا َجا ى إِ تَّ َح
ُت  ُ ﴿انتهى أجل اِإلنسان  ﴾الَْمْو ه ْت َُنا﴿ تقبض روحه﴾ تََوفَّ المالئكة الموكلون بقبض األرواح  ﴾ُرُسل

ْم ال﴿ ُه ُطونَ  َو رِّ َُف ُمَّ ُردُّوا﴿ )٦١( ذلكالیقّصرون في  ﴾ي مُ ﴿بعد البعث  ﴾ث ُه ال ِ َمْو َى اهللاَّ  ﴾إِل

مُ اْحلَ ﴿خالقهم ومالكهم  ْك ُ اْحلُ َه َال ل بِنيَ ﴿وحده یوم القیامة  ﴾قِّ أ اِس َرُع اْحلَ ُهَو أَْس الیشغله ﴾ َو

لْ ﴿ )٦٢(حساب عن حساب  ْن ﴿لهؤالء الكفرة ﴾ ُق ْم ﴿ الذي﴾ َم يُك ینقذكم في أسفاركم  ﴾يَُ�ِّ

ْن ﴿ ِت  ِم رِّ ﴿ شدائد واهوال ﴾ُظلَُما َْب ِر  ال ْ ُ ﴿ إذا ضللتم ﴾َواْ�َ َه  مخلصین دهاربكم عن ﴾تَْدُعون
ًعا﴿ رُّ ََض ةً ﴿ عالنیة ﴾ت ْفَي نَا﴿ سراً في أنفسكم  ﴾َوُخ ْن َهِذهِ ﴿خّلصتنا  ﴾لَِنئْ أََجنا  الشدائد ﴾ِم

َن ﴿ واألهوال َنَّ ِم ََنُكون َن ﴿المؤمنین  ﴾ل ِري اِك  تذكیر النعمة یوجب الزیادة في المحبة ﴾الشَّ

ِل ﴿ )٦٣( ُ ﴿ لهم ﴾ُق َها﴿وحده  ﴾اهللاَّ ْم ِمْن يُك َْرٍب ﴿ائد من الشد ﴾يَُ�ِّ ُلِّ ك ْن ك غّم  ﴾َوِم

ْم ﴿ ُْت َن ُمَّ أ ِركُونَ ﴿ بعد هذا ﴾ث لْ ﴿ )٦٤( به وال تؤمنون ﴾تُْش َْن ﴿ لهم ﴾ُق َْقاِدُر َعَ� أ  ُهَو ال
َْبَعَث  ْم ﴿ یرسل﴾ ي ِقُك ْن َفْو َذابًا ِم ْم َع كما أمطر على قوم لوط وعلى  ، من السماء ﴾َعلَْيُك

ْم ﴿ ح الطوفاننو أصحاب الفیل الحجارة ، وأرسل على قوم  َْرُجِلُك ِت أ ْن َحتْ الخسف  ﴾أَْو ِم

َوْ ﴿ كما أغرق فرعون وخسف بقارون والزالزل ْم  أ ِْبَسُك مختلفین على  فرقاً  ﴾ِشَيًعا﴿یجعلكم ﴾ يَل

يَق ﴿ أهؤاء شتى يُِذ َْس بَْعٍض  َو ْم بَأ َضُك ُظْر ﴿" كما هو اآلن" یقاتل بعضكم بعضًا  ﴾بَْع ان
ُف  َف نَُصرِّ ْم ﴿نوّضح لهم  ﴾كَْي َُّه ت لََعل ُهونَ  اآليا َق َْف َب ﴿ )٦٥(لیفهموا ویتدبروا  ﴾ي َوكَذَّ

هِ  ِ ُهوَ ﴿قریش  ﴾َقْوُمَك ﴿ بالعذاب ﴾ب قُّ ﴿ العذاب ﴾َو ْم ﴿البد أن ینزل  ﴾اْحلَ ْل لَْسُت َعلَْيُك  ُق
ٍل  ََبٍإ﴿ )٦٦(بحفیظ  ﴾بَِوِكي لِّ ن رٌّ ﴿خبٍر  ﴾ِلُك َق ما  ﴾َوَسْوَف تَْعلَُمونَ ﴿وقٌت یقع فیه  ﴾ُمْسَت

َْيَت ﴿) ٦٧( یحل بكم من العذاب ذَا َرأ وُضونَ ﴿ المشركین ﴾َوإِ َن َخيُ ي َِّذ  ِيف ﴿ ئونستهز ی ﴾ال
َنا يات ْم ﴿القرآن  ﴾ءا ِرْض َعْنُه أَْع وُضوا﴿تجالسهم ال ﴾َف ى َخيُ تَّ يٍث ﴿ یتكلموا ﴾َح كالٍم  ﴾ِيف َحِد

ِرهِ ﴿ ا﴿آخر  ﴾َغْي نََّك  َوإِمَّ ُنِسَي ْيَطانُ ﴿إِن أنساك و  ﴾ي َفال ﴿ثم تذكرت  ،م فجالسته ﴾الشَّ
َْقُعْد  َرى ﴿ فقم عنهم ﴾ت ْك اِلِمنيَ ﴿النهي  كتذكر  بعد ﴾بَْعَد الذِّ ظَّ ل َْقْوِم ا إْن المشركین ،  ﴾َمَع ال

ُقونَ ﴿لیس  ﴾َوَما﴿ )٦٨( َبَدَر منك تغافٌل فتدارْكَته بحسن التذكر وجمیل التََّنبُّه َن يَتَّ ي َِّذ  ﴾َعَ� ال

ْم ﴿المؤمنین  ِِه َساب ْن ِح ءٍ ﴿فار على استهزائهم الك ﴾ِم ْن َ�ْ   ِإذا تجنبوهم فلم یجلسوا معهم  ﴾ِم
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والرجم وبھذا قال أبي 
بن كعب ومجاھد 

... واألخبار وغیرھما 
في ھذا كثیرة وأتینا 
بھا استدالال إلیقاع 
البأس بین ھذه األمة 
من بعضھا وھو واقع 

  ]مال[ ال محالة
  
عن رسول هللا  )٦٥(

سألت هللا أن :"  (ص)
ال یبعث على أمتي 
ً من فوقھم أو من  عذابا
تحت أرجلھم فأعطاني 
ذلك ، وسألتھ أن ال 
یجعل بأسھم بینھم 

  ]زم[  فمنعني
 
عن ابن عباس : )٦٥(
} یعني:  ِمْن َفْوقُِكمْ .. {

أْو ِمْن من أمرائكم ، { 
} یعني:  َتْحِت أْرُجلُِكمْ 

   ] فخ[سفلتكم 
  
) ورد عن النبي ٦٥(

ال َتَزال "  (ص)
تِي ُیقاتِلُوَن  طائَفٌة ِمْن أمَّ
على الَحّق ظاھَریَن ال 
ُھْم َمْن َخَذلَھُْم  َیُضرُّ

 ِ   حتى َیأتَِي أْمَر هللاَّ
" إّني ال أخاُف على *"

َة  تِي إالَّ األئمَّ أُمَّ
أيُّ ُمِصیَبٍة "  الُمِضلِّینَ 

تِي  أَشدُّ ِمْن أْن أَرى أُمَّ
َعِذُب َبْعُضھا َبْعضاً؟ " یُ 

ال َترِجُعوا َبْعدي ُكفَّاراً 
َیْضِرُب َبْعُضُكْم ِرقاَب 

یوفِ    ]طب[ َبْعٍض بالسُّ
  
(ص) عن النبّي  )٦٨(

من كان یؤمن باّ�ِ 
والیوم اآلخر فال 
 یجلس في مجلس یسبّ 
فیھ إِمام أو یغتاب فیھ 
مسلم إّن هللا تعالى 

وإذا  یقول في كتابھ
یخوضون رأیت الذین 

  ]صا[اآلیة  في آیاتنا
  
عن النبي (ص)  )٦٩(

من كان یؤمن با� 
والیوم اآلخر فال 
یجلس في مجلس یسب 
فیھ إمام أو یغتاب فیھ 

  ]صا[ مسلم 
 
لیس بین ) ٧٤(

النسابین اختالف أن 
 اسم أبي إبراھیم تارخ

آزر كان جد وأن 
  ]مج[  إبراھیم ألمھ

  

ْن ﴿ َرى ﴿علیهم  ﴾َولَِك ُقونَ ﴿ همیمنعو أن  ﴾ِذْك َتَّ ْم ي َُّه یجتنبون الخوض في القرآن حیاًء  ﴾لََعل

َْهوُ ﴿اترك هؤالء  ﴾َوذَِر ﴿ )٦٩(من المؤمنین  ًبا َول ْم لَِع وا ِديَنُه ُذ َ َن اختَّ ي َِّذ ً ال باستهزائهم  ﴾ا

مُ ﴿ ُه ْت نَْيا﴿خدعتهم  ﴾َوَغرَّ َياُة الدُّ هِ ﴿الفانیة وال تبالي بافعالهم واقوالهم  ﴾اْحلَ ِ ِّْر ب وعظهم  ﴾َوذَك

َ ﴿بالقرآن  ُْبَسل لَْيَس ﴿ بسوء عملها ﴾بَِما كََسَبْت ﴿للهالك  ﴾نَْفٌس ﴿تحبس وترتهن  ﴾أَْن ت
ََها ِ َوِليٌّ  ل ْن ُدوِن اهللاَّ ال َشِفيعٌ ﴿ ألن كال مشغول بنفسه ناصٌر ینجیها ﴾ِم ْن ﴿یشفع لها  ﴾َو  َوإِ

لْ  ٍل ﴿ُتْعط تلك النفس  ﴾تَْعِد َّ َعْد ُل ال یقبل  ﴾ال يُؤَْخْذ ﴿ ذابلتنجو به من الع فدیة ﴾ك

َها﴿ ْن ُبِْسلُوا ِم َن أ ي َِّذ ُْولَئَِك ال ُبوا﴿ للعذابأنفسهم اسلموا  ﴾أ  في الدنیابسبب أعمالهم  ﴾بَِما كََس

ْن ﴿ ْم َشَراٌب ِم َُه ٍم ﴿ماء  ﴾ل َذاٌب أَِليمٌ ﴿ في بطونهم مغليّ  ﴾َحِمي  تشتعل في ابدانهم بنار ﴾َوَع
ُرونَ ﴿ ُف نُوا يَْك لْ ﴿ )٧٠(كفرهم بسبب  ﴾بَِما كَا َنَْدُعوا﴿لهم  ﴾ُق ا ﴿أنعبد  ﴾أ ِ َم هللاَّ ْن ُدوِن ا ِم

َنا ال َفُع َن ال﴿ِإن دعوناه  ﴾ي نَا َو رُّ َُض َُردُّ ﴿ ِإن تركناه ﴾ي َِنا﴿نرجع  ﴾َون َقاب ِإلى  ﴾َعَ� أَْع

ُ ﴿الضاللة  نَا اهللاَّ ْذ َهَدا ي﴿لِإلسالم  ﴾بَْعَد إِ َِّذ ُ ﴿ الذي كون مثلنف ﴾كَال ه ْت ْهَو َت تطفته اخ ﴾اْس

َياِطنيُ ﴿ َرانَ ﴿سارت به في المهالك و  ﴾ِيف األَْرِض ﴿ المبثوثة ﴾الشَّ تائها ال یدري ما  ﴾َحْي

َهُ أَْصَحاٌب ﴿یعمل  َى﴿رفقاء  ﴾ل َهُ إِل ن ُْهَدى يَْدُعو لینقذوه مما هو فیه فیقولون الطریق الواضح  ﴾ال

َنا﴿ لْ ﴿لتنجو ، وهو ال یأتیهم الستیالء الحیرة علیه  ﴾ائِْت ِ ﴿ مله ﴾ُق اِإلسالم  ﴾إِنَّ ُهَدى اهللاَّ

ُْهَدى ُهوَ ﴿ مَ ﴿ الحق ﴾ال ْرنَا ِلُنْسِل َِمنيَ ﴿نستسلم ل ﴾َوأُِم َربِّ الَْعال ا﴿ )٧١( ﴾ِل َِقيُمو  َوأَْن أ
الَة ُ ﴿المفروضة علیكم  ﴾الصَّ َُّقوه ُرونَ ﴿ بتجنب معاصیه﴾ َوات َش ِه ُحتْ � إِلَْي َِّذ ُهَو ال تجمعون  ﴾َو

ُهوَ ﴿ )٧٢(یوم القیامة  لََق  َو � َخ َِّذ قِّ ﴿ أوجد﴾ ال َْرَض بِاْحلَ ِت َواأل َوا َما  ال باطال وال عبثا﴾ السَّ

لُ ﴿ َُقو يَْوَم ي ُْن َفَيُكونُ  َو قُّ ﴿ ماوعد به من الثواب وحذر به من العقاب﴾ ك ُ اْحلَ ُه  ﴾َقْول

ُ ﴿الصدق  َه َفخُ ﴿یوم القیامة  ﴾الُْملُْك  َول وِر ﴿ ِإسرافیل﴾ يَْوَم يُن مُ ﴿ثانیة النفخة ال ﴾ِيف الصُّ ﴾ َعاِل
َهادَِة﴿ما خفي  ﴾الَْغْيِب ﴿ یعلم مُ ﴿وما ظهر  ﴾َوالشَّ ِكي ُهَو اْحلَ ُر ﴿أفعاله في  ﴾َو ي ِب  ﴾اْخلَ

مُ ﴿) ٧٣( بشؤون عباده ِهي َْرا َل إِب ْذ َقا  الذي یّدعون أنهم على مّلته ابراهیم قول لقومكلواذكر  ﴾َوإِ

هِ ﴿ َبِي  ه بلقبه دون اسمه ألنه مشهور به أكثر من االسماسمه تارخ سماه اللّ منكرًا علیه ،  ﴾ءاَزَر  أل

ُذ ﴿ ِ َتَ�َّ ةً  أ َه ا ءاِل َقْوَمَك ﴿تعبدها  ﴾أَْصَناًم ََراَك َو ٍل ﴿السائرین على سیرتك  ﴾إِ�ِّ أ  ﴾ِيف َضال

بٍِني ﴿عن الحق  َت ﴿ )٧٤(ال شك فیه  ﴾ُم َم َملَُكو ِهي َْرا ُِري إِب َك ن  قدرتنا فیما خلقنا في ﴾َوكََذِل

ِت ﴿ َوا َما َْرِض  السَّ وما في ، قیل أراد به ما في السموات من عبادة المالئكة والعجائب  ﴾َواأل
  ، فأوحى اهللا إلیه یا فكان یدعو على َمن یراه َیعصي فُیهِلكه اهللا؛  األرض من عصیان بني آدم
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  )٦سورة االنعام (    )١٣٨(       الجزء  السابع
  
عن أبي عبد هللا ) ٧٥(

لما رأى (ع) قال : 
ملكوت إبراھیم 

السماوات واألرض 
رأى رجالً یزني فدعا 
علیھ فمات ثم رأى 
آخر فدعا علیھ فمات 
 ثم رأى ثالثة فدعا
علیھم فماتوا فأوحى 
هللا تعالى یا إبراھیم إن 
دعوتك مستجابة فال 
تدع على عبادي فإني 
لو شئت أن أمیتھم 
بدعائك ما خلقتھم إني 
خلقت خلقي على ثالثة 
أصناف صنف یعبدني 

شرك بي شیئاً ال ی
فأثیبھ وصنف یعبد 
غیري فلیس یفوتني 
وصنف یعبد غیري 
فأخرج من صلبھ من 

  ] مج[ یعبدني
  
كان في ھذا ) ٧٨(

المقام مناظراً لقومھ 
ً لھم بطالن ما  مبینا
كانوا علیھ من عبادة 
األصنام والكواكب 
السیارة وأشدھن 
إضاءة الشمس ثم 
القمر ثم الزھرة فلما 

ھذه انتفت اإلِلھیة عن 
األجرام الثالثة التي 

ما تقع  اسطعھي 
  ]مس[ علیھ األبصار

  

بور إبراهیم أمسك عن عبادي نِنيَ ﴿ ، أما علمت أن من أسمائي الصَّ ِق َن الُْمو  ﴾َوِلَيُكوَن ِم
 الَطفه بسابق العنایة ثم كاشفه ِبالِحق الهدایة فأراه من دالالت توحیدهالراسخین في الیقین ، 

ا﴿ )٧٥( نَّ  َفلَمَّ ًَبا﴿الَجّن في األصل الستر عن الحاسة  اظلم ، ﴾َج ُل َرأَى كَْوك َّْي ِه ا�  ﴾َعلَْي

َل َهَذا َر�ِّ ﴿الزهرة أو المشتري  ، استدراجًا منه لهم الى الحق ولیلفتهم الى  أي على زعمكم ﴾َقا

لَ ﴿منطق العقل والفطره برفق ولین  ََف ا أ َل ال أُِحبُّ اآلِفِلنيَ ﴿غاب  ﴾َفلَمَّ ا فَ ﴿ )٧٦(﴾ َقا لَمَّ
َر  َْقَم لَ ﴿مبتدئًا في الطلوع  ﴾بَاِزًغا َرأَى ال ا أََف َل لَِنئْ لَْم ﴿غاب  ﴾َقاَل َهَذا َر�ِّ َفلَمَّ َقا

َْهِدِ�  ِّنيَ  َر�ِّ ﴿ یرشدني ﴾ي ال َْقْوِم الضَّ َن ال نَنَّ ِم ا َرأَى ﴿ )٧٧( بعبادة الكواكب﴾ ألَكُو َفلَمَّ
ْمَس بَاِزَغةً  لَ ﴿ تشرق ﴾الشَّ ُر َهَذ  َقا َب ََفلَْت ﴿ الكوكب والقمرمن  ﴾ا َر�ِّ َهَذا أَْك ا أ  ﴾َفلَمَّ

ٌ ﴿غابت الشمس  ء َل يَا َقْوِم إِ�ِّ بَِري ِركُونَ  َقا ا تُْش  قال هذا على سبیل االنكار على قومه ﴾ِممَّ

ْهُت ﴿ )٧٨( ِهيَ ﴿قصدت  ﴾إِ�ِّ َوجَّ ي َفَطَر ﴿بعبادتي وتوحیدي  ﴾َوْج َِّذ  خلق ﴾�ِ

ِت ﴿ َوا َما ًفاوَ  السَّ ِني َْرَض َح َنَا﴿مائًال عن األدیان الباطلة ِإلى الدین الحق  ﴾األ لست  ﴾َوَما أ
َن ﴿ ِرِكنيَ  ِم ، أفردُت قصدي هللا ، وطهَّرت عقدي عن غیر اهللا  ممن یعبد مع اهللا غیره ﴾الُْمْش

ُ ﴿ )٧٩( وحفظت عهدي في اهللا ه ُ ﴿جادله وناظره  ﴾َوَحآجَّ ه لَ ﴿في شأن التوحید  ﴾َقْوُم  ﴾َقا

و�ِّ ﴿هم منكرًا علیهم أجاب آجُّ َُحتَ ِ ﴿وجود  ﴾ِيف ﴿أتجادلوني  ﴾أ قَْد َهَداِن ﴿ووحدانیته  ﴾اهللاَّ ِإلى  ﴾َو

ال﴿الحق  َ ﴿ اآللهة التي تعبدونها هذه ﴾أََخاُف  َو ء ال أَْن يََشا ِه إِ ِ ِركُوَن ب ا تُْش  َر�ِّ ﴿إذا أراد  ﴾َم
َّ  َر�ِّ ﴿أحاط  ﴾َوِسعَ ﴿أن یصیبني شيٌء من المكروه  ﴾َشْيئًا ُل ءٍ  ك بجمیع األشیاء  ﴾َ�ْ

َُّرونَ  ِعلًْما﴿ َتََذك ََفال ت َف ﴿ )٨٠( "لتوبیخواستفهام ألا "على سبیل تعتبرون وتتعظون ﴾أ َوكَْي
ْم ﴿آلهتكم  ﴾أََخاُف  ُت ُفونَ ﴿أنتم ﴾ وَ ﴿ التي أشركتموها مع اهللا في العبادة ﴾َما أَْشَرْك ا  ال َختَ

ْم  ُت ْم أَْشَرْك َُّك َن ِ  أ هِ ﴿ على النفع والضرر القادر ﴾بِاهللاَّ ِ ْل ب زِّ َُن َْم ي نًا َما ل ْم ُسلَْطا بدون  ﴾َعلَْيُك

َقْنيِ ﴿حجة وال برهان  ِري َيُّ الَْف أ ِن ﴿أّینا  ﴾َف قُّ بِاألَْم ْم تَْعلَُمونَ ﴿أم أنتم  نحن ﴾أََح ُت ُن  ﴾إِْن ك

نوا﴿ )٨١( تمیزون بین الحق والباطل َن ءام ي َِّذ تعالى ، عن ابن عباس في قول اهللا باهللا  ﴾ال

ِْبُسوا﴿ ]شو[یعني صدقوا بالتوحید هو علي بن أبي طالب (ع) } الذین آمنوا{ َْم يَل  یخلطوا ﴾َول
ٍْم ﴿ ُِظل ْم ب َُه ن يَما واهللا ما آمن أحد إال بعد شرك ما خال علیا فإنه آمن عن ابن عباس ، بشرك  ﴾إِ

مُ ﴿ ]شو[باهللا من غیر أن یشرك به طرفة عین  َُه ُْولَئَِك ل ُن  أ َْم ْم ﴿ ن العذابم ﴾األ ُه َو
ونَ  تَُد ْه َنا﴿ )٨٢( على هدایة ورشاد ﴾ُم ُت تِلَْك ُحجَّ مَ ﴿ أدلتنا ﴾َو ِهي َْرا َها إِب َنا بها أرشدناه  ﴾ءاتَْي

َْرَفعُ ﴿ لیحتج ِه ن ُ  َعَ� َقْوِم ء ْن نََشا ٍت َم مٌ ﴿ بالعلم والنبّوة ﴾َدَرَجا ٌم َعِلي ََّك َحِكي   یضع  ﴾إِنَّ َرب
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  )٦رة االنعام (سو    )١٣٩(       الجزء  السابع
  
ذكر ) فائدة .... ٨٤(

ً ألنھ أب  تعالى نوحا
البشر الثاني فذكر 
شرف أبناء إِبراھیم 
 ثم ذكر شرف آبائھ

  ]مس[
  
ومن ھنا ) ٨٥(

استدل بجواز النسب 
لألم ، ولما أنكر 
الحجاج كون أوالد 
فاطمة (ع) أوالد 
محمد (ص) أفحم في 
ھذه اآلیة ، إذ ذكر 
عیسى في عداد 

لمنسوبین األنبیاء ا
إلى إبراھیم ألن أمھ 
منھم وألقمھ الحجر 

  ]مال[
  
عن ابن مسعود )٨٥(

وقد صح في   …
الحدیث أنھ قال 

 (ع) للحسن والحسین
ابناي ھذان إمامان 

وإن  "قاما أو قعدا 
الصحابة كانت تقول 
لكل منھما ومن 
أوالدھما یا ابن 

  ]صا[  رسول هللا
اآلیة تدل على ) ٨٥(

أن الحسن والحسین 
) من ذریة رسول (ع

ألن هللا  (ص)هللا 
تعالى جعل عیسى 
من ذریة إبراھیم مع 
أنھ ال ینتسب إلى 
إبراھیم إال باألم ، 
فكذلك الحسن 
والحسین (ع) من 

رسول هللا  ذریة
وإن انتسبا إلى  (ص)

رسول هللا (ص) 
باألم وجب كونھما 
من ذریتھ ، ویقال : 
إن أبا جعفر الباقر 

استدل بھذه اآلیة  (ع)
ند الحجاج بن ع

   ] فخ[ یوسف 
وحجة من ) ... ٨٦(

أدخل البنات في 
قولُھ علیھ  األقارب
للحسن بن  السالم

إن ٱبني (ع)  عليّ 
وال نعلم ھذا سّید 

أحداً یمتنع أن یقول 
في ولد البنات إنھم 

  ]قر[  ولد ألبي أّمھم
  

َنا﴿ )٨٣( الشيء في محله َهْب َو ُ  َو َه اَق ﴿ ِإلبراهیم ﴾ل ُقوَب ﴿ من ساره﴾ إِْحسَ يَْع لتقر عینه  ﴾َو

َنا﴿ ببقاء العقب ْي َنا ﴿ أرشدناه ِإلى سبیل السعادة ، وآتیناه النبوة والحكمة ﴾كُالً َهَد ْي نُوًحا َهَد َو
ْن  لُ  ِم ْب ودَ ﴿ هؤالء ﴾َق ُو ِه دَا َِّت ي ْن ُذرِّ بدأ تعالى بذكر داود وسلیمان  ﴾َوُسلَْيَمانَ ﴿ ابن إیشا﴾ َوِم

َف ﴿ مع النبوةالملك  ألنهما جمعا يُوُس ُّوَب َو َي  قرنهما الشتراكهما في اِإلمتحان والبالء ﴾َوأ

ى﴿ ُرونَ  َوُموَس َها َك ﴿ قرنهما الشتركهما في األخّوة ، وقدَّم موسى ألنه كلیم اهللا  ﴾َو َوكََذِل
نِنيَ  ِس ْ ِزي اْحملُ ى﴿ )٨٤( الثواب والكرامات بنیل ﴾َجنْ ى َوِعيَس َي َّا َوَحيْ َِري قرن بینهم  ﴾َوَزك

َس ﴿ واِإلعراض عن الدنیا كهم في الزهدالشترا نيَ ﴿ ادریس﴾ َوإِلَْيا اِحلِ َن الصَّ ُلٌّ ِم الكاملین  ﴾ك
انما الحق عیسى (ع) بذراري االنبیاء من طریق مریم (ع) وكذلك  ع)( الكاظم ، عن في الصالح

لَ ﴿ )٨٥( ]صا[الحقنا بذراري النبي (ص) من قبل أمنا فاطمة (ع)   یمابن ِإبراه ﴾َوإِْسَماِعي

نَُس ﴿ من ِسبط ُیوشع بن نون وقیلمن ولد إسماعیل  اختلفوا فیه ، قیل ﴾َوالَْيَسعَ ﴿ يُو بن  ﴾َو

  وكل واحد منهم ﴾َوكُالً﴿ وقیل ابن اخیه ، بن هاران وهو ابن أخت ِإبراهیم ﴾َولُوًطا﴿ مّتى
َْنا﴿ ل ضَّ وهم نوح وٕابراهیم  ذكر أوال أصول األنبیاءعالم عصرهم ،  ﴾الَْعالَِمنيَ  َعَ� ﴿ بالنبوة ﴾َف

وٕاسحق ویعقوب ، ثم أهل الملك والسلطان وهما داود وسلیمان ، ثم أهل الصبر أیوب ، وممن 
جمع بین الصبر والملك وهم یوسف وموسى وهرون ، ثم أهل الزهد وهم زكریا وعیسى ویحیى 

 )٨٦( ]مال[ وٕالیاس ، ثم من لم یبق له أتباع وال شریعة وهم إسماعیل والیسع ویونس ولوط
ْم ﴿ ِِه ن ْم َوإِْخَوا ِِه َّات ي ْم َوذُرِّ ِه ْن ءابَائِ ْم ﴿ جماعاٍت كثیرة ﴾َوِم ُه َنا َبْي َت  اصطفیناهم ﴾َواْج

ُهْم ﴿ َنا ْي َهَد ِقيٍم ﴿ سددناهم﴾ َو َى ِصَراٍط ُمْسَت  الهدى ِإلى الطریق ﴾ذَِلَك ﴿ )٨٧( الحق ﴾إِل

ُ ﴿ المستقیم ء ْن يََشا ِه َم ِ ي ب َْهِد ِ ي َباِدهِ ﴿ من أراد ﴾ُهَدى اهللاَّ ْن ِع  َولَْو ﴿ من خلقه ﴾ِم
ِبَط ﴿ هؤالء األنبیاء مع فضلهم وعلو قدرهم ﴾أَْشَركُوا نُوا ﴿ لبطل ﴾َحلَ ْم َما كَا ُه َعْن
ُْولَئَِك ﴿ )٨٨( عملهم فكیف بغیرهم﴾ يَْعَملُونَ  مُ ﴿ األنبیاء ﴾أ ُه َنا َن ءاتَْي ي َِّذ  لنا علیهمنز أِ  ﴾ال

مَ ﴿ ْك َتاَب َواْحلُ نُّ ﴿ الحكمة﴾ الِْك َةَوال ُفْر بَِها﴿ الرسالة ﴾ُبوَّ ءِ ﴿ بآیاتنا ﴾َفِإْن يَْك  كفار ﴾َهؤُال
َْنا﴿ قریش َّل َقْد َوك َِها﴿ استحفظنا ﴾َف َن  َقْوًما﴿ نائرسلنا وأنبیاب ﴾ب ِري ِف َِها بَِكا وفي ﴾ لَْيُسوا ب

ُْولَئَِك ﴿ )٨٩( هذا ضمان من اهللا تعالى أن ینصر نبیَّه (ص) ویحفظ دینه  هؤالء الرسل ﴾أ

َّذِ ﴿ ُ ال َن َهَدى اهللاَّ تَِدهِ ﴿ هم الهداة المهدّیون ﴾ي ْق ُم ا ُه ُهَدا ِب لْ ﴿ فتأس واقتد بسیرتهم ﴾َف  یا ﴾ُق

أَلُُكْم ﴿ لقومك (ص)محمد  هِ  ال أَْس ًرا﴿ على تبلیغ القرآن ﴾َعلَْي  ﴾إِْن ُهوَ ﴿ األجر والمال ﴾أَْج

َرى ﴿ القرآن هذا ال ِذْك َعالَِمنيَ ﴿ عظةٌ  ﴾إِ ُروا﴿ )٩٠( لجمیع الخلق﴾ �ِْ َ ﴿ عرفوا ﴾َوَما قََد اهللاَّ
ِرهِ  ْذ َقالُوا﴿ معرفته ﴾َحقَّ قَْد ُ ﴿ حین أنكروا الوحي وبعثة الرسل ﴾إِ َزَل اهللاَّ ْن  َما أَن ٍر ِم    َعَ� بََش
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) عن االمام علي ٩٠(

اقتدوا بھدى (ع) 
نبّیكم فاّنھ أفضل 

  ]صا[الھدى 
  
قیل إن ھذه  وما) ٩١(

اآلیة منسوخة بآیة 
السیف ال مبرر لھ 
ألنھا عبارة عن تھدید 
ووعید ، وكل آیة 
مقرونھ بشيء من ھذا 
ال یتصور نسخھا 

 ]مال[
  
) قال االمام علي ٩٢(

تعلموا القرآن (ع) " 
فانھ احسن الحدیث 
وتفقھوا فیھ فانھ ربیع 
القلوب واستشفوا 
بنوره فانھ شفاء 
الصدور واحسنوا 

ھ فانھ أحسن تالوت
  ]كا[" القصص

  
ھو عبد هللا  )٩٣( 

بن سعد بن أبي سرح 
كان یكتب  القرشي

(ص) لرسول هللا 
فكان إذا أملى علیھ 
ً ، كتب  ً علیما سمیعا
 ، ً ً حكیما ھو علیما
وإذا قال : علیماً 
ً ، كتب غفوراً  حكیما

 ً   ]زم [رحیما
  

ءٍ  لْ ﴿ (ص) مدنزول القرآن على محمبالغة في ِإنكار  ﴾َ�ْ ْن ﴿ الیهود من لهؤالء المعاندین ﴾ُق َم
َتاَب  َزَل الِْك َن ًرا﴿ التوراة ﴾أ ى نُو ِه ُموَس ِ َ ب ء � َجا َِّذ ِس ﴿ یستضاء ﴾ال نَّا ُهًدى �ِ  ِإسرائیل لبني ﴾َو

﴿ ُ َه ن َعلُو َراِطيَس ﴿ في تكتبونه ﴾َجتْ ََها﴿ مقطعة ﴾َق ن ُْبُدو ُفونَ ﴿ تبدون منها ما تشاءون ﴾ت  َوُختْ
ًرا ْم ﴿ اءونما تشتكتمون  ﴾كَِثي ُت ِّْم َْم ﴿ القرآن یا معشر الیهود من دین اهللا في هذا ﴾َوُعل  َما ل

ْم  ُْت َن ِل ﴿ من قبل ﴾تَْعلَُموا أ م ُق ال ءاباؤك ُ ﴿ لهم ﴾َو ْم ﴿ أنزل هذا القرآن ﴾اهللاَّ  اتركهم ﴾ثُمَّ ذَْرُه

ْم ﴿ ِه َتاٌب ﴿) ٩١( ﴾يَلَْعُبونَ ﴿ باطلهم ﴾ِيف َخْوِض َهَذا ِك ُ ﴿ القرآن ﴾َو َْناه َزل  علیك ﴾أَن

َرٌك ﴿ َبا هِ ﴿ كثیر النفع ﴾ُم ْي � بَْنيَ يََد َِّذ ُق ال َر ﴿ كتب اهللا المنّزلةل ﴾ُمَصدِّ نِذ  به یا محمد ﴾َوِلُت

َرى  أُمَّ ﴿ (ص) ُْق ََها﴿ أهل مكة ﴾ال ْن َحْول ُنونَ ﴿ من األمم ﴾َوَم َن يُْؤِم ي َِّذ  یصّدقون ﴾َوال
َرِة﴿ هِ ﴿ بالحشر ﴾بِاآلِخ ِ ُنوَن ب هُ ﴿ الكتاببهذا  ﴾يُْؤِم ِِهْم ﴿ أوقات ﴾ْم َعَ� َو َصالت

ُظونَ  ِف ا ْن ﴿ )٩٢( على الوجه األكملهاویؤدون ﴾ُحيَ َرى ﴿ ال أحد ﴾َوَم َت ْف ِن ا َُم ِممَّ  كذب ﴾أَْظل

بًا﴿ ِ كَِذ دون  من ادعى األمامةعن الباقر (ع) في تأویله  ، فجعل له شركاء وأنداداً  ﴾َعَ� اهللاَّ

َيَّ ﴿ ]صا[األمام  ُوِحَي إِل َل أ َْو َقا لَ ﴿ عم أن اهللا بعثه نبیاً ز  ﴾أ ٌ َوَمْن َقا ء ِه َ�ْ َْم يُوَح إِلَْي  ﴾َول

ِزلُ ﴿ ادعى ُن أ ََرى ﴿ یماثل ﴾ِمْثلَ ﴿ سینظم كالماً  ﴾َس لَْو ت ُ َو إِِذ ﴿ (ص) یا محمد ﴾َما أَنَزَل اهللاَّ
اِلُمونَ  ظَّ ِت  ِيف  ال َرا ةُ ﴿ شدائد وسكرات ﴾َغَم ِت َوالَْمالئَِك ابَاِسطُ ﴿ العذاب ومالئكة ﴾الَْمْو  و

ْم  ِه ي َيِْد ِرُجوا﴿ على سبیل التأنیب والتوبیخ ج أرواحهم من أجسادهم قائلین لهماخر أل ﴾أ  هاتوا ﴾أَْخ

مُ ﴿ ُفَسُك َن ُْهوِن ﴿ أرواحكم ﴾أ َذاَب ال َزْوَن َع بَِما ﴿ والمذلة وقت اإلماتةالمهانة  ﴾الَْيْوَم ُجتْ
َُقولُونَ  ْم ت ُت ُن قِّ ﴿ بافترائكم ﴾ك َر اْحلَ ِ َغْي ُتْم َعْن ﴿ ونسبتكم ِإلیه الشریك ﴾َعَ� اهللاَّ ُن َوك

ه يات ُرونَ ﴿ به اِإلیمان ﴾ءا ِب َتْك ََقْد ﴿ خطاب للناس في موقف الحشر )٩٣( تأنفون ﴾تَْس َول
نَا ُتُمو َرادَى﴿ للحساب ﴾ِجئْ ٍة﴿ منفردین عن األهل ﴾ُف رَّ َل َم َوَّ ُْم أ ك َنا َْق  في الدنیا إذ ﴾كََما َخل

ْم مَ ﴿ جئتم إلیها كذلك ُت ََرْك ت ُْم َو َْناك ل ُْم ﴿ أعطیناكم من األموال ما﴾ ا َخوَّ ِرك َراءَ ُظُهو  في ﴾َو

ُمُ ﴿ الدنیا ْم ُشَفَعاءَك ََرى َمَعُك ُتْم ﴿آلهتكم  ﴾َوَما ن َن َزَعْم ي َِّذ ْم ﴿اعتقدتم  ﴾ال ْم ِفيُك َُّه َن  أ
 ُ ء ْم ﴿هللا  ﴾ُشَركَا َنُك َع بَْي ََقطَّ ََقْد ت َّ ﴿بطل  ﴾ل ل ْم ﴿ضاع  ﴾َوَض ُت ُن ْم َما ك َْزعُ  َعنُك  ﴾ُمونَ ت

؛  فال مالكم أغني عنكم وال حالكم َیْرُفُع منكم وال لكم شفیٌع یخاطبنا فیكم،  الشفعاء والشركاءمن 
بِّ ﴿) ٩٤( فقد َتَقطََّع َبْیُنكم وَتفرَّق َوْصُلكم ، وتبدَّد شمُلكم وتالشى ظنُّكم َ َفاِلُق اْحلَ یشق  ﴾إِنَّ اهللاَّ

نََّوى﴿لخروج النبات الحب  يَّ ﴿ عن النخل ﴾َوال ِرُج اْحلَ ِت ﴿النبات الطرّي  ﴾ُخيْ َن الَْميِّ الحّب  ﴾ِم

ِت ﴿ الیابس ِرُج الَْميِّ يِّ ﴿الحبَّ الیابس  ﴾َوُخمْ َن اْحلَ ُ ﴿النبات الحّي  ﴾ِم ُم اهللاَّ   الخالق  ﴾ذَِلُك
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عن ابن عباس: )٩٥(

یخرج المؤمن من 
الكافر، والكافر من 

  ]مس[ المؤمن
  
عن االمام على  )٩٦(

وال تسر أّول (ع) ... 
اللّیل فاّن هللا جعلھ 
ً ال  ً وقّدره مقاما سكنا
ً فأرح فیھ بدنك  ظعنا

. وان  ورّوح ظھرك
(ع) علّي بن الحسین 

یأمر غلمانھ أن  كان
ال یذبحوا حتى یطلع 
الفجر ویقول اّن هللا 
ً لكّل  جعل اللّیل سكنا

  ]صا[ شيءٍ 
  
 عّبر:  ) فائدة٩٨(

} َیْفَقُھونَ ھنا بـ {
إشارة إلى أن أطوار 
اإلِنسان وما احتوى 
علیھ أمٌر خفيٌّ 
بخالف النجوم 

فأمرھا ظاھر مشاھد  
ولذا عّبر فیھا بـ 

   ] مس[ }َیْعَلُمونَ {
  
) الیھود قالوا ١٠٠(

عزیٌر ابن هللا 
والنصارى قالوا 
 المسیح ابن هللا

المشركین قالوا و
   المالئكة بناُت هللا

  ] مج[
  
كان ) فائدة ١٠٠(

الرجل إذا كذب في 
َخَرقھا   :النادي قیل
   ]قر[ وربِّ الكعبة

  

َّى﴿ المدبر َن أ مظهر نورها  ﴾اإلِْصَباِح ﴿شاقُّ  ﴾َفاِلُق ﴿ )٩٥(ُتصرفون عن الحق  ﴾تُْؤَفُكونَ  َف

ًنا﴿من الظالم  َل َسَك َّْي َل ا� َر ﴿راحة من تعب النهار  ﴾َوَجَع َْقَم ْمَس َوال  جعلهما ﴾َوالشَّ

نًا﴿ َبا ُر ﴿ زمنبهما حساب الُیعرف  ﴾ُحْس ي َْقِد ِز  ذَِلَك ت ِزي ِم ﴿ الغالب القاهر ﴾الَْع كما  ﴾الَْعِلي
وكما جعل اللیل ،  َلَق صبَح القلوِب فاستنارت به األسرارف َفَلَق صبَح الكون فأشرَقْت األنواُر كذلك

الَمَعاش كذلك جعل اللیَل َسَكنًا لألحباب  َسَكنًا ِلَتْسَكَن فیه النفوس من كدِّ التصرف عن أسباب
لَ ﴿ )٩٦( َیْسَكنوَن فیه إلى روح المناجاة إذا هدأت العیوُن من األغیار � َجَع َِّذ ُهَو ال خلق  ﴾َو

مُ ﴿ ومَ ﴿ لنفعكم ﴾لَُك ُ َِها ا�ُّ وا ب تَُد ْه َت ِر ﴿في أسفاركم  ﴾ِل ْ رِّ َواْ�َ َْب ِت ال  اللیلفي  ﴾ِيف ُظلَُما

َْنا﴿ ل ت﴿بّینا  ﴾قَْد َفصَّ َقْوٍم ﴿قدرتنا الدالئل على  ﴾اآليا یتدبرون عظمة الخالق  ﴾يَْعلَُمونَ  ِل

ُْم ﴿) ٩٧( أَك َنَش � أ َِّذ ُهَو ال َْفٍس ﴿خلقكم  ﴾َو ْن ن رٌّ ﴿هي آدم  ﴾َواِحَدٍة ِم َتَق في األرحام  ﴾َفُمْس

َتْودَعٌ ﴿ َْناَفصَّ قَْد ﴿في القبر  ومستودعفوق األرض  مستقرإن  قیل ، في األصالب ﴾َوُمْس  ﴾ل

ت﴿بینا  ُهونَ ﴿الحجج  ﴾اآليا َْفَق َقْوٍم ي ُهوَ ﴿ )٩٨(األسرار  ﴾ِل ً  َو ِء َماء َما َن السَّ َزَل ِم َن َِّذ� أ  ﴾ال

هِ ﴿المطر  ِ َنا ب َرْج أَْخ ءٍ  َف ُلِّ َ�ْ َت ك ََبا َنا﴿من الحبوب والفواكه  ﴾ن َرْج أَْخ ُ  َف ه ْن النبات  ﴾ِم

ًرا﴿ ِض ِرجُ ﴿ زرعًا رطباً  ﴾َخ ُ  ُخنْ ه ْن ًبا﴿ النبات ﴾ِم َراِك َت ا ُم ب بعُضه فوق بعض كسنابل  ﴾َح

ِل ﴿ الحنطة والشعیر ْ َن ا�َّ ْنَوانٌ ﴿ نخرج ﴾َوِم َها ِق ْن َطلِْع ةٌ ﴿ اعذاق الرطب ﴾ِم قریبة  ﴾دَانَِي
ٍت ﴿أخرجنا بالماء  ﴾وَ ﴿ سهلة التناول نَّا ُتونَ ﴿بساتین وحدائق  ﴾َج ْي زَّ ْن أَْعَناٍب َوال اَن  ِم مَّ رُّ َوال

ًها ِب َت هٍ ﴿تبهًا في المنظر مش ﴾ُمْش ِ َتَشاب َر ُم ُروا﴿ في الطعم ﴾َوَغْي ُظ أیها الناس نظر  ﴾ان

َر ﴿اعتبار  َْثَم ذَا أ ِرِه إِ َى ثََم هِ ﴿ابتداء خروجه  من ﴾إِل َْنِع ي ْم ﴿ الى نضجه ﴾َو ﴾ إِنَّ ِيف ذَِلُك

ت﴿ خلق الثمار والزروع ُنونَ ﴿لدالئل باهرة  ﴾آليا َقْوٍم يُؤِْم  ﴾َعلُواَوجَ ﴿ )٩٩(بوجود اهللا  ﴾ِل

ِ ﴿ المشركین نَّ  ِهللاَّ َ اْجلِ ء ْم ﴿ قد ﴾وَ ﴿في ألوهیته وعبادته  ﴾ُشَركَا ُه ََق َرُقوا﴿هللا ا ﴾َخل  ﴾َوَخ

ُ ﴿ونسبوا  َه ٍت ﴿إلیه تعالى  ﴾ل َنَِني َوبََنا َى﴿ فكُثر ذلك من كفرهم ﴾ب تََعال ُ َو َه ن ا ٍْم ُسْ�َ  ﴾بَِغْيِر ِعل

ا يَِصُفونَ ﴿تنّزه  يعُ ﴿ )١٠٠(بما ال یلیق بجالله  ﴾َعمَّ َْرِض ﴿مبدع  ﴾بَِد ِت َواأل َوا َما السَّ
َّى َن ُ ﴿كیف  ﴾أ َه ْن ل َْم تَُك َهُ َولٌَد َول ةٌ  يَُكوُن ل َب لِّ ﴿ زوجة ﴾َصاِح ُهَو بُِك ٍء َو ْ�َ َّ ُل َوَخلََق ك

مٌ  ٍء َعِلي ْ�َ ﴾)١٠١( ﴿ ُ ُم اهللاَّ ْم ﴿ الذي خلق هذه االشیاء هو﴾ ذَِلُك ُُّك ومدّبر  خالقكم ﴾َرب

َ ﴿ أموركم ال ُهوَ ال إِل ءٍ ﴿سواه  ال معبود ﴾هَ إِ ُلِّ َ�ْ ُ ﴿ جمیع الموجودات ﴾َخاِلُق ك وه ُبُد  ﴾َفاْع

لٌ ﴿ فانه المستحق للعباده وحده ٍء َوِكي ُلِّ َ�ْ ُهَو َعَ� ك ال ﴿ )١٠٢(المدبر لكل شيء  ﴾َو
 ُ ُه ِرك ُر ﴿ التراه ﴾تُْد َبَْصا َر ﴿ العیون ﴾األ َبَْصا ِرُك األ ُهَو يُْد وَ وَ ﴿یراها ویحیط بها  ﴾َو   ُه
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  )٦سورة االنعام (    )١٤٢(       الجزء  السابع

  
قال ابن كثیر  ) ١٠٣(

ونفُي اإلِدراك 
الخاص ال ینفي 
الرؤیة یوم القیامة إذ 
یتجلى لعباده 
المؤمنین كما یشاء ، 
فأما جاللھ وعظمتھ 
على ما ھو علیھ 
تعالى وتقدس فال 
تدركھ األبصار ولھذا 
كانت عائشة تثبت 
 الرؤیة في اآلخرة
وتنفیھا في الدنیا 
  وتحتج بھذه اآلیة

  ]  مس[
  
الرضا عن ) ١٠٣(

من وصف (ع) قال 
هللا بخالف ما وصف 
بھ نفسھ فقد أعظم 
الفریة على هللا ال 
تدركھ األَبصار وھو 
یدرك األَبصار وھذه 
األَبصار لیست ھي 
األَعین إنما ھي 
األَبصار التي في 
القلوب ال یقع علیھ 
وھام وال یدرك  األَ

  ]مج[ف ھو كی
  
ى قیل في معن )١٠٣(

: الول اوجوه  اللطیف
أنھ الالطف بعباده 

 الثانيبسبوغ اإلِنعام 
  : لطیف التدبیر

: أن اللطیف  الثالث
الذي یستقل الكثیر 
من نعمھ ویستكثر 
القلیل من طاعة 

: أن الرابع  عباده
اللطیف الذي إذا 
دعوتھ َلّباَك وإن 
قصدتھ آواك وإن 
أحببتھ أدناك وإن 
أطعتھ كافاك وإن 
عصیتھ عافاك وإن 
أعرضت عنھ دعاك 
وإن أقبلت إلیھ ھداك 

: اللطیف  الخامس
من یكافي الوافي 
 ویعفو عن الجافي

: اللطیف السادس 
من یعز المفتخر بھ 
 ویغني المفتقر إلیھ

: اللطیف والسابع 
من یكون عطاؤه 
 خیرة ومنعھ ذخیرة

  ]مج[

ُف  َِّطي ُر ﴿الذي ال یخفى علیه شيء  ﴾ا� ِبي ُْم  قَْد ﴿) ١٠٣(أحاط علمه بكل معلوم  ﴾اْخلَ ءك َجا
ُر  ْم ﴿البینات والحجج  ﴾بََصائِ ُِّك ْن َرب َبَْصَر ﴿ لتمیزو بها بین الحق والباطل﴾ ِم ْن أ الحق  ﴾َفَم

هِ ﴿ وآمن ْفِس َن ْن َعِميَ ﴿ تعود المنفعة ﴾َفِل َها﴿ لم ینظر فیها﴾ َوَم نفسه  على رَ ضرّ فال ﴾َفَعلَْي

َنَا﴿ ِفيٍظ عَ  َوَما أ ْم ِحبَ َك ﴿ )١٠٤(بحافظ وال رقیب  ﴾لَْيُك وكما صرفنا اآلیات من ﴾ َوكََذِل

ُف ﴿ قبل ت﴿ هذه نبّین ﴾نَُصرِّ ا ُقولُوا﴿لیعتبروا  ﴾اآلي في الكتب  ﴾َدَرْسَت ﴿ المشركون ﴾َوِلَي

ُ ﴿ وجئت بهذا القرآن (ص) یا محمدقرأت فیها و  ه َن َبيِّ َقْوٍم ﴿ولنوضحه  ﴾َوِلُن ق الح ﴾يَْعلَُمونَ  ِل

َِّبعْ ﴿) ١٠٥(فیتبعونه  ْن ﴿الذي  ﴾َما﴿ (ص) یا محمد ﴾ات ُوِحَي إِلَْيَك ِم َِّك  أ َهَ ﴿ من أنه ﴾َرب ال إِل
ال ُهوَ  ِن ﴿اشتغل بعبادة اهللا  ﴾إِ ِرْض َع ِرِكنيَ  َوأَْع  )١٠٦( اهجرهم وال تخالطهم ﴾الُْمْش

﴿ ُ َ اهللاَّ ء َْناَك ﴿هدایتهم  ﴾َولَْو َشا َ  َما أَْشَركُوا َوَما َجَعل ًظاَعل ْم َحِفي ِه م رقیبًا على أعماله ﴾ْي

َنَْت ﴿ ٍل ﴿ ولست ﴾َوَما أ ْم بَِوِكي ِه وا﴿ )١٠٧( بموكل علیهم ﴾َعلَْي بُّ ال تَُس َن ﴿آلهة  ﴾َو َِّذي ال
 ِ ْن ُدوِن اهللاَّ ًوا﴿المشركین  ﴾يَْدُعوَن ِم َ َعْد وا اهللاَّ بُّ ٍْم ﴿جهًال واعتداًء  ﴾َفَيُس ِر ِعل  منهم ﴾بَِغْي

ةٍ كََذلِ ﴿بعظمة اهللا  لِّ أُمَّ َّنَّا ِلُك ْم  َك َزي َُه لبَّْسنا علیهم حقائق  ، مكأعمال لكمزیّنا  كما ﴾َعَمل

ِِّهْم ﴿ األشیاء حتى ظنوا القبیَح جمیًال ، ولم َیَرْوا لسوِء حالتهم تبدیًال ، فركنوا إلى الهوى َى َرب ُمَّ إِل ث
ْم  ُه ْرِجُع ْم ﴿معادهم  ﴾َم ُئُه بِّ َن َْعَملُونَ بِمَ ﴿م فیجازیهم بأعماله ﴾َفُي نُوا ي  ، بالجزاء والعذاب ﴾ا كَا

لعلي (ع): من سبك فقد سبني ومن سبني فقد سب اهللا ومن سب اهللا فقد  قال عن النبي (ص)
َْقَسُموا﴿ )١٠٨( ]صا[ كبه اهللا على منخریه في نار جهنم ْهَد ﴿ حلف كفار مكة ﴾َوأ ِ َج بِاهللاَّ

ْم  ِِه ن َْيَما هُ ﴿ بأغلظ األیمان ﴾أ ءْت ة ْم لَِنئْ َجا ي لْ ﴿ معجزة أو أمر خارقٌ  ﴾ءا َِها ُق  لهم ﴾لَُيْؤِمُننَّ ب

ت ِعْنَد ﴿ ََّما اآليا ن ُ  إِ ُْم ﴿ ال عندي﴾ اهللاَّ ُرك  یطمعون في كانوا المؤمنین أنّ  قیل ﴾َوَما يُْشِع

ْت ﴿ أنه سبحانه اهللا فأخبرهم مجیئها ، مجيء اآلیة ، تمّنون عند ایمانهم ء ذَا َجا ََّها إِ َن تلك  ﴾أ

ُنونَ ﴿ مقترحة من عند الّلهاآلیات ال إذ جرت عادة الّله أن بها ، یستأصلهم العذاب ،  ﴾ال يُْؤِم
ُِّب ﴿ )١٠٩( كل أمة اقترحت على نبیها آیة فأعطاها الّله لهم ولم یؤمنوا عذبهم جمیعا َُقل  ﴾َون

ْم ﴿ ونحّول َُه ت َْفئَِد ْم ﴿ قلوبهم ﴾أ َرُه َبَْصا ِ ﴿ عن اِإلیمان ﴾َوأ ُنوا ب َْم يُْؤِم نزل من ا أبم ﴾هِ كََما ل
لَ ﴿ القرآن َوَّ ْم  أ ُرُه نََذ ٍة َو رَّ ِِهْم ﴿ونتركهم  ﴾َم ن ُهونَ ﴿ضاللهم  ﴾ِيف ُطْغَيا یتخبطون  ﴾يَْعَم

َْنا﴿ )١١٠( ل َزَّ ََّنا ن َن ةَ  َولَْو أ ُم الَْمالئَِك ِه مُ ﴿ عیاناً  حتى یروهم ﴾إِلَْي ُه ََّم َى َوكَل ت وأحیینا  ﴾الَْمْو

ْرنَا﴿منك كما طلبوا  حتى كلموهم الموتى لهم ْم ﴿وجمعنا  ﴾َوَحَش ِه َّ ﴿لهم  ﴾َعلَْي ُل ءٍ  ك ْ�َ﴾ 

ُبالً﴿سألوه  ُنوا﴿عیانًا ومشاهدة  ﴾ُق نُوا ِلُيْؤِم ُ ﴿لم یؤمنوا  ﴾َما كَا ءَ اهللاَّ ال أَْن يََشا    أن یجبرهم ﴾إِ
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  )٦سورة االنعام (    )١٤٣(       الجزء  الثامن
  
قال ابن  )١٠٨(

عباس : قال 
المشركون : لتنتھینَّ 

سبك آلھتنا أو  عن
لنھجونَّ ربك فنھاھم 
 هللا أن یسّبوا أوثانھم

  ]مس[
  
ي) ١٠٨( َلُكْم  أَْكَرهُ  إِنِّ

اِبیَن َو  أَْن َتُكوُنوا َسبَّ
ُكْم َلْو َوَصْفُتْم  َلِكنَّ

َو َذَكْرُتْم  أَْعَماَلُھمْ 
َحاَلُھْم َكاَن أَْصَوَب 

 فِيفِي اْلَقْوِل َو أَْبلََغ 
َمَكاَن اْلُعْذِر َو قُْلُتْم 

اُھْم اللَّھُمَّ  ُكْم إِیَّ َسبِّ
َو  ِدَماَءَنااْحقِْن 

ِدَماَءُھْم َو أَْصلِْح َذاَت 
 اْھِدِھمْ َبْیِنَنا َو َبْیِنِھْم َو 

ِمْن َضَالَلِتِھْم َحتَّى 
َیْعِرَف اْلَحقَّ َمْن 

َعِن  َیْرَعِويَ َجِھَلُھ َو 
اْلَغيِّ َو اْلُعْدَواِن َمْن 

  ]نج[  َلِھَج ِبھِ 
  
:  ) فائدة١١٢(

شیاطین اإلنس أشد 
من شیاطین الجن ، 
ألن األخیر إذا 
تعوذت منھ یھرب 

 ]مال[
  
قال مشركو ) ١١٤(

قریش لرسول هللا 
اجعْل بیننا  (ص)

ً إِن شئَت  وبینك حكما
من أحبار الیھود أو 
النصارى لیخبرنا 
عنك بما في كتابھم 
 من أمرك فنزلت

  ]مس[ اآلیة
  
ابن عن  )١١٨(

ا یدعون عباس : كانو
(ص) النبي 

والمؤمنین إلى أكل 
المیتة ویقولون 
أتأكلون ما قتلتم وال 
 تأكلون ما قتل ربكم

  ] مج[
   

  

ْم ﴿  نَّ أَْكَثَرُه َهلُونَ ﴿هؤالء المشركین  ﴾َولَِك  فیطلبون ماال فائدة فیه ، مواضع المصلحة ﴾َجيْ

لِّ ﴿ كما ابتلیناك باألعداء ﴾َوكََذِلَك ﴿ )١١١( َْنا ِلُك  األنبیاء من ﴾نَِ�ٍّ ﴿ من قبلك منل ﴾َجَعل

ا﴿ و نِّ يُوِحي﴿ وعتات ﴾َشَياِطنيَ ﴿ أعداء من ﴾َعُد ْم إِلَى﴿ یوسوس ﴾اإلِنِس َواْجلِ ُه ُض  بَْع
ِل  َْقْو ُرَف ال ًرا﴿ واألباطیل الممّوهة بالكالم المزّین ﴾بَْعٍض ُزْخ ءَ ﴿ یغرونهم بذلك ﴾ُغُرو َولَْو َشا

َُّك  ُ ﴿ أن یمنعهم ﴾َرب ه ْم  َما َفَعلُو ْرُه ُرونَ ﴿ اتركهم ﴾َفَذ َت َْف كلمَّا كان یدبرونه من المكائد ،  ﴾َوَما ي
المحلُّ أعلى كانت البالیا أوفى والمطالبات أقوى ، فلمَّا كانت رتُب األنبیاء (ع) أشرَف كانت 

َتْصَغى﴿ )١١٢( العداوة معهم أشد وأصعب هِ ﴿ ولتمیل ﴾َوِل  هذا القول المزخرفالى  ﴾إِلَْي

َْفئَِدُة﴿ َرِة﴿ قلوبُ  ﴾أ ُنوَن بِاآلِخ ُ ﴿ الكفرة ﴾ال يُْؤِم ْرَضْوه ِرُفوا﴿ بهذا الباطل ﴾َوِلَي َت  ﴾َوِلَيْق

ِرُفونَ ﴿ من اإلثمولیكتسبوا  ْقَت ْم ُم َْتِغي﴿ قل لهم) ١١٣( مكتسبون ﴾َما ُه ِ أَب َر اهللاَّ ََفَغْي  أطلب ﴾أ

ُهوَ ﴿ بعد ظهور البیان ووضوح البرهان ، وبینكم قاضیًا بیني ﴾َحَكًما﴿ َزَل إِلَْيُكُم  َو َن � أ َِّذ ال
َتاَب  الً﴿القرآن  ﴾الِْك َفصَّ َتاَب ﴿موّضحًا الهدى من الضالل  ﴾ُم ُم الِْك ُه َنا َن ءاتَْي ي َِّذ  ﴾َوال

ُ ﴿حق العلم  ﴾يَْعلَُمونَ ﴿علماء الیهود والنصارى  َّه َن قِّ ﴿القرآن  ﴾أ َِّك بِاْحلَ ْن َرب ٌل ِم َنزَّ  بالبرهان﴾ ُم

َن ﴿ َنَّ ِم ن َن  َفال تَُكو ِري َت ْت ﴿ )١١٤(الشاكین  ﴾الُْمْم تَمَّ َِّك ﴿ كملت ﴾َو  القرآن ﴾كَِلَمُت َرب

ًقا﴿ الً﴿ فیما أخبر ﴾ِصْد لَ  ال﴿فیما قضى وقدَّر  ﴾َوَعْد بَدِّ ِه﴿مغّیر  ﴾ُم  ألحكامه ﴾ِلَكِلَمات

ِميعُ ﴿ ُهَو السَّ مُ ﴿ كمألقوال ﴾َو  هؤالء الكفار وهم ﴾تُِطعْ  َوإِْن ﴿ )١١٥( ضمائركمب ﴾الَْعِلي

ْن ِيف ﴿ ِل  األَْرِض ﴿أهل  ﴾أَْكَثَر َم ِبي ْن َس ُّوَك َع ُِضل ِ إِْن ﴿ دین﴾ ي ِبُعونَ ﴿ما  ﴾اهللاَّ َتَّ  ﴾ي

نَّ ﴿في أمر الدین  ظَّ ال ال ْم ﴿وما  ﴾َوإِْن ﴿ یقّلدون آباءهم ظنًا منهم أنهم كانوا على الحق ﴾إِ ُه
ال ُرُصونَ  إِ وأمَّا األعداء ، وزنًا وَخَطرًا  أهُل اهللا قلیلون عددًا وٕان كانوا كثیرینیكذبون ،  ﴾َخيْ

ََّك ﴿ )١١٦( ففیهم كثرة َُم َمْن ﴿ (ص)یا محمد  ﴾إِنَّ َرب هِ ﴿بمن  ﴾ُهَو أَْعل ِبيِل ُّ َعْن َس ل َِض  ﴾ي

َن ﴿سبیل الرشاد  ي تَِد ْه َُم بِالُْم ُهَو أَْعل ا﴿ )١١٧( بمن اهتدى ﴾َو ا َفُكلُو َر ﴿ و ذبحتم ﴾ِممَّ ذُِك
هِ  ِ َعلَْي ُم اهللاَّ ْم ﴿ هعند ذبح ﴾اْس ُت ُن ِ ﴿ حقاً  ﴾إِْن ك نِنيَ ب ِه ُمْؤِم المانع  ﴾َوَما﴿) ١١٨( ﴾آيات

مُ ﴿ َر اْس ا ذُِك َأْكُلُوا ِممَّ َال ت ْم أ هِ  لَُك ِ َعلَْي لَ ﴿ عند ذبحه ﴾اهللاَّ قَْد َفصَّ ْم ﴿بیَّن  ﴾َو  ﴾لَُك
ْم ﴿ ربكم َم َعلَْيُك رَّ هِ ﴿من المیتة والدم وغیره  ﴾َما َح ُْم إِلَْي ال ما خفتم على إ ﴾إِال َما اْضُطِرْرت

ًرا﴿أحّل لكم ما حّرم  فحینئذ من الجوع نفوسكم من الهالك ُّونَ ﴿ من الكفار ﴾َوإِنَّ كَِثي ِضل  ﴾لَُي

ْم ﴿الناس  ِه َْهَوائِ ِأ ٍْم ﴿بتحریم الحالل وتحلیل الحرام  ﴾ب ِر ِعل إِنَّ ﴿جهال منهم بحكم الّله  ﴾بَِغْي
َن  ي تَِد َُم بِالُْمْع ََّك ُهَو أَْعل    )١١٩(وعید شدید وتهدید أكید ، الحدَّ في االعتداء  المجاوزین ﴾َرب
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) فائدة : ١٢٠( 

الظاھر افعال 
الجوارج والباطن 

  ] مج[ افعال القلوب
  
  عن الباقر(ع))١٢٢(

إنھا نزلت في عمار 
بن یاسر حین آمن 

وقیل :  وأبي جھل
إنھا عامة في كل 

  ]مج[ مؤمن وكافر
  
سمى هللا ) ١٢٢(

تعالى الكافر میتاً ألنھ 
ال ینتفع بحیاتھ وال 
 ینتفع غیره بحیاتھ
وسمى المؤمن حیاً 
ألن لھ ولغیره 
المصلحة والمنفعة 

وجاء في  في حیاتھ
  ]مج[ عدة مواضع

  
... إذا أراد ) ١٢٣(

هللا بقریة شًرا جعل 
الشر في كبرائھم 
فیجعل أمراءھم 
فجاًرا یحكمون 

لماءھم بالھوى وع
حراًصا جامعین 
للدنیا وأغنیاءھم 
أشحاء قاسیة قلوبھم  
وصلحاءھم طماعین 
في الناس ، منتظرین 

فبھؤالء لما في أیدیھم 
یصلح الدین إذا 
صلحوا ویفسد إذا 

  ] بح   [فسدوا 
  
نزلت في  )١٢٤(

الولید بن المغیرة قال 
وهللا لو كانت النبوة 
ً لكنت أولى بھا  حقا
منك ألني أكبر منك 
ً وأكثر منك ماالً  سنا
وقیل : نزلت في أبي 
جھل بن ھشام قال 
 زاحمنا بني عبد
مناف في الشرف 
حتى إذا صرنا 
كفرسي رھان قالوا 
منا نبيُّ یوحى إلیھ 
وهللا ال نؤمن بھ وال 
نّتبعھ أبداً إال أن یأتینا 

  ] مج[ وحي كما یأتیھ
   

َر اإلِْثِم ﴿اتركوا  ﴾َوذَُروا﴿ ِه بَا﴿المعاصي  ﴾َظا ُ َو ه َن ُبونَ إِنَّ ﴿ الشرك ﴾ِط َن يَْكِس ي َِّذ  ال
مَ  َزْونَ ﴿المعاصي  ﴾اإلِْث ِرُفونَ ﴿سیلقون  ﴾َسُ�ْ َت َْق نُوا ي ال﴿ )١٢٠(یكتسبون  ﴾بَِما كَا  َو

َأْكُلُوا هِ ﴿المؤمنون  أیها ﴾ت ِ َعلَْي ُم اهللاَّ َِر اْس َْم يُْذك ا ل مَّ ُ ﴿ عند الذبح ﴾ِم َّه ن األكل منه  ﴾َوإِ

َِفْسٌق ﴿ َياِطَني لَُيوُحونَ ﴿لمعصیٌة  ﴾ل ْم ﴿ لیوسوسون ﴾َوإِنَّ الشَّ ِه َْوِلَيائِ َى أ ل  المشركین ﴾إِ

ُْم ﴿ اِدلُوك َ ُهْم ﴿ لمجادلة المؤمنین بالباطل﴾ ِ�ُ ُتُمو ََطْع  في استحالل الحرام ﴾َوإِْن أ

ْم ﴿ َُّك ن ُونَ ﴿ ِإذًا مثلهم ﴾إِ ِرك ًتا﴿) ١٢١(﴾ لَُمْش َن َمْي ْن كَا ََوَم نَ ﴿ بالجهلً  ﴾أ أَْحَيْي ُ َف  ﴾اه

َْنا﴿ بالعلم ُ  َوَجَعل َه ًرا﴿ مع الهدایة ﴾ل ِس ﴿ العلم والحكمة ﴾نُو نَّا ِه ِيف ال ِ یتأمل به  ﴾يَْمِشي ب

ْن ﴿ األشیاء فیمیز به بین الحق والباطل ِت ﴿ هو ﴾كََم لَُما ظُّ ُ ِيف ال ُه لَْيَس ﴿ یتخبط ﴾َمَثل
ِرٍج  ا َها﴿ ال یعرف ﴾ِخبَ ْن َِّن ﴿ الّمْنفذ وال المْخلص ﴾ِم نُوا  كََذِلَك ُزي َن َما كَا ِري ِف َكا ِْ�

المیت : الذي ال یعرف هذا الشأن یعني هذا األمر  عن الباقر (ع) ، من المعاصي ﴾يَْعَملُونَ 
(ع) إماما یأتم به یعني علي بن أبي طالب  }َوَجَعْلَنا َلُه ُنوًرا{كان میتا ّعنا فأحییناه بنا  }َفَأْحَیْیَناهُ {
َةٍ ﴿ دیدها لیمكروا فیهاكما جعلنا في مكة صنا )١٢٢( ]صا[ ْري ُلِّ َق َْنا ِيف ك  بلدةٍ  ﴾َوكََذِلَك َجَعل

َها﴿ ِرِمي َِر ُجمْ ُروا﴿ من االكابر واالشراف﴾ أَكَاب َها﴿ لیفسدوا ﴾ِلَيْمُك بإضالل القلب  ﴾ِفي

ْم  إِال﴿ هذا المكر ﴾َوَما يَْمُكُرونَ ﴿ وفتنته وٕاغوائه ِه ُفِس ِأَن ُرونَ ﴿ یحیق بهم ﴾ب  ﴾َوَما يَْشُع
 خراب البدن وعند المعاد والبعث على أسوأ األحوال راقهم في جحیم الحرمان عن اللذات عندباحت

ْم ﴿ )١٢٣( ُه ءْت ذَا َجا ة﴿ المشركین ﴾َوإِ ي َن ﴿ حجٌة وبرهانٌ  ﴾ءا َْن نُْؤِم ك نصّدق برسالت ﴾َقالُوا ل

َى﴿ یا محمد (ص) ى نُْؤت تَّ لُ ﴿ عطيأ ﴾أُوِ�َ  ِمْثَل َما﴿ ُنعطى من المعجزات ﴾َح ِ  ُرُس  ﴾اهللاَّ

َمُ ﴿ موسى وعیسى من المعجزات ُ أَْعل ُ ﴿ للرسالة منهم بمن یصلح ﴾اهللاَّ ه ََت ُل ِرَسال َع  ﴾َحْيُث َجيْ

َرُموا﴿ هؤالء ﴾َسُيِصيُب ﴿ فیضعها َن أَْج ي َِّذ ٌر ﴿ بقوا على كفرهم ﴾ال یصیبهم الذل  ﴾َصَغا

ُرونَ ﴿ والهوان نُوا يَْمُك يٌد بَِما كَا َذاٌب َشِد ِ َوَع ْن يُِردِ ﴿ )١٢٤(﴾ ِعْنَد اهللاَّ ُ ﴿ شاءی ﴾َفَم اهللاَّ
 ُ َه ي َهِد ُ ﴿ هدایته ﴾أَْن ي َره َرْح َصْد ُِردْ ﴿ وهدایة قذف في قلبه نوراً ی ﴾يَْش ْن ي  ﴾ِلِإلْسالِم َوَم

ُ  أَْن ﴿ شاءی َّه ُِضل ََّما﴿ ِإضالله ﴾ي َن َأ َرًجا ك ًقا َح ُ َضيِّ َره ْل َصْد َع ُد  َجيْ عَّ یتحمل المشقه  ﴾يَصَّ

لُ ﴿ ِإلى ﴾ِيف ﴿ في االرتقاء َع ِء كََذِلَك َجيْ َما ُ ﴿ یلقي ﴾السَّ هللاَّ ْجَس  ا رِّ  العذاب والخذالن ﴾ال

ُنونَ ﴿ َن ال يُْؤِم ي َِّذ نور یقذفه اهللا  قال :عن شرح الصدر فالنبي (ص)  ُسال بآیاته ، ﴾َعَ� ال
 األنابة إلى دار الخلود ، والتجافي عن داروامارته تعالى في قلب المؤمن فینشرح صدره وینفسح 

َهَذا﴿ )١٢٥( ]صا[الغرور واألستعداد للموت قبل نزول الموت     طریق ﴾ِصَراُط ﴿ الدین ﴾َو
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م  ) فائدة :١٢٤( قدَّ

الصغار على العذاب 
ألنھم تمردوا عن 
اتباع الرسول 
ً للعّز  وتكّبروا طلبا
والكرامة فقوبلوا 
بالھوان والذل أوالً 

بالعقاب الشدید ثم 
  ]مس [ثانیاً 
  
ُیخلدون في  )١٢٨(

عذاب النار األبد كلَّھ 
إال ماشاء هللا أي إال 
األوقات التي ُینقلون 
فیھا من عذاب النار 
إِلى عذاب الزمھریر 
فقد ُروي أنھم 
ً من  یدخلون وادیا
الزمھریر فیتَعاَوْون 
ویطلبون الرد إِلى 

  ]زم[الجحیم 
  
ھذا تھدید  )١٢٩(

ن لم یمتنع للظالم إِ 
من ظلمھ سلّط هللا 

وعن  علیھ ظالماً آخر
ٱبن عباس : إذا 
رضي هللا عن قوم 

ولَّى أمرھم خیاَرھم  
وإذا سِخط هللا على 
قوم ولّى أمرھم 

  ]طب[شرارھم 
  
ْنَیا ) ١٣٠( َمَثُل الدُّ

ٌن  ِة َلیِّ َھاَكَمَثِل اْلَحیَّ  َمسُّ
اقُِع فِي  مُّ النَّ َو السَّ

َلْیَھا َجْوفَِھا َیْھِوي إِ 
َو  اْلَجاِھلُ اْلِغرُّ 

َیْحَذُرَھا ُذو اللُّبِّ 
  ]نج[ اْلَعاقِلُ 

  

ِقيًما﴿ َِّك ُمْسَت َْنا﴿ ال عوج فیه ﴾َرب ل ت﴿بینا  ﴾قَْد َفصَّ َقْوٍم ﴿ والبراهین ﴾اآليا َُّرونَ  ِل ك  ﴾يَذَّ

ْم ﴿ )١٢٦( یتدبرون بعقولهم َُه ُر ﴿ نیؤمنللم ﴾ل المِ  دَا في  سروراألمان والعافیة والدار  ﴾السَّ
غدًا لمن َسِلَم الیوم لساُنه عن الغیبة وأسراره وضمائره من الغفلة وعقله من البدعة ومعاملته  الجنة

ْم  ِعْنَد ﴿ من الحرام والشبهة وأعماله من الریاء والمصانعة وأحواله من اإلعجاب ِِّه في  ﴾َرب

ْم ﴿ ضیافته ُه ُهَو َوِليُّ الذي بأفضاله یالطفهم وبجماله في دنیاهم وولیُّهم في عقباهم ولیُّهم  ﴾َو
، كل حظ ونصیب وحال بینهم وبین كل حمیم وقریب  وجالله یكاشفهم ، ولیُّهم الذي اختطفهم عن

رهم عن كل موصوف استولى حدیثه على  فقدوولیُّهم الذي لیس لهم سواه  ومطلوب ومحب فحرَّ
نُوا﴿ فیها لغیره نصیباً  قلوبهم فلم َیَدعْ  يَْوَم ﴿) ١٢٧( من الطاعات ﴾يَْعَملُونَ  بَِما كَا َو

ْم  ُرُه ُش َر َجِميًعا يَا ﴿ الخالئقیجمع اهللا  یوم اذكرو  ﴾َحيْ نِّ قَدِ  َمْعَش ْجلِ َن  ا ُْم ِم َتْكَثْرت  ﴾اْس

ْم ﴿ ءوإِغوا لِإضال َْوِلَياُؤُه َقاَل أ ََّنا﴿الذین أطاعوهم  ﴾اإلِنِس َو َتعَ  ِمَن اإلِنِس َرب َتْم انتفع  ﴾اْس

َِبْعٍض ﴿ َنا ب ُض وانتفع ، انتفع االنس بالّشیاطین حیث دّلوهم على الشهوات وما یوصل إلیها  ﴾بَْع

بَلَْغَنا﴿الشیاطین باِإلنس حیث أطاعوهم وحصلوا مرادهم  ََنا﴿وصلنا  ﴾َو َِّذ� ﴿ الموت ﴾أََجل ال
ََنا لَْت ل لَ ﴿ ُقِبَل منهم بالقلیلیعتذرون فال یسمع ولقد كانوا من قبل لو أتوا  ﴾أَجَّ دًا تعالى ر  ﴾َقا

ُْم ﴿علیهم  ُر َمْثَواك نَّا َن ﴿مقامكم  ﴾ال ي َهاَخالِِد ُ ﴿ اً دائم ﴾ِفي ءَ اهللاَّ األستثناء راجع  " ﴾إِال َما َشا

مٌ ﴿ الى عصاة المسلمین" ََّك َحِكي مٌ ﴿في أفعاله  ﴾إِنَّ َرب ) ١٢٨( بأعمال عباده ﴾َعِلي

ِّي َوكََذِلَك ﴿ اِلِمنيَ ﴿نسّلط  ﴾نَُول ظَّ ًضا بَْعَض ال َ  بَْع ُبونَ بَِما ك نُوا يَْكِس لمعاصي من ا ﴾ا

َر ﴿ )١٢٩( والذنوب نِّ َواإلِنِس ﴿ یا جماعة﴾ يَا َمْعَش َْم ﴿یوم القیامة  هذا النداء ﴾اْجلِ أَل
لٌ  ْم ُرُس ْتُِك َأ ْنُكْم  ي ونَ ﴿ تأكید للحجة﴾ ِم َُقصُّ يا�﴿یْتلون  ﴾ي ْم ءا  القرآن ﴾َعلَْيُك

ْم ﴿ نَُك ُرو ُنِذ ي َ ﴿یخوفونكم  ﴾َو ء َقا ْم َهَذا َقالُوايَوْ ﴿عذاب  ﴾ِل نَا َعَ� ﴿بلى  ﴾ِمُك  َشِهْد
َنا ُفِس َن مُ ﴿بالجرم والعصیان  ﴾أ ُه ْت نَْيا﴿خدعتهم  ﴾َوَغرَّ َياُة الدُّ وا﴿بنعیمها  ﴾اْحلَ  ﴾َوَشِهُد

ْم ﴿اعترفوا  ِه ُفِس َُّهْم ﴿ في اآلخرة ﴾َعَ� أَن َن نُوا أ ِريَن  كَا ِف  ﴾ذَِلَك ﴿ )١٣٠( في الدنیا﴾ كَا

َ ﴿ أنه ﴾أَْن ﴿ حكم اهللا َرى ل ُْق ْهِلَك ال َُّك ُم ْن َرب ِفلُونَ ﴿أهل القرى  ﴾ْم يَُك َُها َغا َْهل ٍْم َوأ ُِظل ﴾ ب

ّلٍ ﴿ )١٣١( ، الیهلكهم بغفلةحتى یبعث ِإلیهم رسوًال  ٌت ﴿عامٍل  ﴾َوِلُك للمؤمنین في  ﴾َدَرَجا

ا َعِملُوا﴿الجنة ودركات للكافرین في النار  َُّك  َوَما﴿بمقتضى عمله  ﴾ِممَّ  یامحمد (ص) ﴾َرب

ٍل ﴿ ِف ا يَْعَملُونَ ﴿الٍه أو ساٍه  ﴾بَِغا رْوح الثواب متنعِّم ،  المحسن فيأعمال عباده ، عن  ﴾َعمَّ

َُّك ﴿ )١٣٢( والمذنب في نْوح العذاب متألم َرب   ُذو ﴿المستغني عن الخلق  ﴾الَْغِ�ُّ ﴿ خالقك﴾ َو
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یسمُّون  كانوا) ١٣٦(

من الحرث �  جزءاً 
وجزءاً لشركائھم 
وأوثانھم فما ذھبت بھ 
الریح من نصیب هللا 
إلى أوثانھم تركوه وما 
ذھب من نصیب 
أوثانھم إِلى نصیب هللا 
ردوه ، وقالوا إن هللا 
غنيٌّ واألصنام أحوج 
وكانوا إِذا أصابتھم 
َسَنٌة "قحط" أكلوا 
نصیب هللا وتحاموا 
 نصیب شركائھم 

  ]مس[
  
وأكثُر ة : ) فائد١٣٦(

ما یقال الزعم في 
  ]مس[ الكذب

  
كان السبب في ) ١٣٧(

تزیین قتل البنات أن 
النعمان بن المنذر 
أغار على قوم فسبى 
نساءھم وكان فیھن 
بنُت قیس بن عاصم 
ثم اصطلحوا فأرادت 
كل امرأة منھن 
 عشیرتھا غیر ابنة
قیس فإنھا أرادت من 
سباھا فحلف قیس ال 

ھا یولد لھ بنت إال َوأَدَ 
فصار ذلك سنة فیما 

  ]مج[بینھم 
  
كان الرجل ...  )١٣٧(

یحلف لئن ولد لھ كذا 
ً لینحرنَّ أحدھم  غالما
كما حلف عبد المطلب 

  ]زم [
 
قّسموا أنعامھم ) ١٣٨(

فقالوا ھذه أنعام حجر 
وھذا انعام محرمة 
الظھور وھذه أنعام ال 
یذكر علیھا اسم هللا 
فجعلوھا أجناساً 
بدعواھم الباطلة 

سبوا ذلك التقسیم ون
   ]صا[إلى هللا 

  

ةِ  ْحَم رَّ ْم ﴿ على عبادهالواسعة  ﴾ال ْبُك ْ يُْذِه أ ْف ﴿ألهلككم  ﴾إِْن يََش ِل يَْسَ�ْ ْن ﴿أتى یو  ﴾َو ِم
ُْم  ُ ﴿ غیركم من بعد هالككم ﴾بَْعِدك ء ُْم  كََما﴿وینشئهم  أطوع منكم ﴾َما يََشا أَك َنَش ابتدأكم  ﴾أ

َن ﴿ ِري َِّة َقْوٍم ءاَخ ي ْن ُذرِّ نَّ َما﴿ )١٣٣(انوا قبلكم ك ﴾ِم ونَ  إِ به من العذاب إذا أصررتم  ﴾تُوَعُد

َنُْتْم ﴿ وَمْن قُصَر أمُله َحُسَن عمُله وكل ما هو آٍت فقریٌب أَجُله ،لواقٌع  ﴾آلٍت ﴿على كفركم  َوَما أ
َن  لْ ﴿ )١٣٤(ال تخرجون عن قدرتنا وعقابنا  ﴾بُِمْعِجِزي َ� عَ ﴿ ابقوا ﴾اْعَملُوا يَا َقْومِ ﴿لهم  ﴾ُق

ْم  َِتُك ن ٌ ﴿كفركم  ﴾َمَكا نَ ﴿ ما أمرني به ربي من الثبات على دینه ﴾إِ�ِّ َعاِمل و  َفَسْوَف تَْعلَُم
ْن  ر﴿أینا  ﴾َم ا ُة الدَّ َب ِق ُ َعا َه ُ ال﴿اآلخرة  ﴾تَُكوُن ل َّه ن اِلُمونَ ﴿ال ینجح  ﴾يُْفِ�ُ  إِ ظَّ  ﴾ال

ِ ﴿ كفار مكة ﴾َوَجَعلُوا﴿ )١٣٥( الكافرون ، فیه تهدید ووعید َ  ِهللاَّ ا ذََرأ مَّ ْرِث ﴿ خلق ﴾ِم َن اْحلَ  ﴾ِم
َنَْعامِ ﴿الزرع  ًبا﴿ المواشي﴾ َواأل ِ ﴿ینفقونه على الفقراء  ﴾نَِصي ا ِهللاَّ َقالُوا َهَذ ْم  َف ِه َِزْعِم  ﴾ب

َهَذا﴿بدعواهم  ْم  َفَما﴿آللهتنا وأصنامنا  ﴾ِلُشَركَائَِنا﴿نصیبًا  ﴾َو ِه َركَائِ  ﴾كَاَن ِلُش

َى﴿لألصنام  ِ  َفال يَِصُل إِل ُهوَ ﴿نصیب  ﴾َوَما كَانَ ﴿منه  ﴾اهللاَّ ِ َف يَِصُل إِلَى  ِهللاَّ
ْم  ِه َ ﴿أصنامهم  ﴾ُشَركَائِ ء ُكُمونَ  َما﴿بئس  ﴾َسا َك ﴿ )١٣٦( هذا الحكم الجائر ﴾َحيْ َوكََذِل

ََّن  ْن ﴿ وسوست إلیهم شیاطینهم بالباطل فقبلت نفوسهم ذلك ﴾َزي ٍر ِم َكِثي ِرِكنيَ  ِل  ﴾الُْمْش

لَ ﴿ مشركي العربل ْت َْوالِدِهْم  َق ْم ﴿بالوأد  البنات ﴾أ ُه ْم ِلُيْرُدو لیهلكوا باِإلغواء  ﴾ُشَركَاُؤُه

ِْبُسوا﴿ ْم ﴿ولیخلطوا  ﴾َوِلَيل َنُه ْم ِدي َوْ ﴿ (ع) من دین إسماعیلما كانوا علیه  ﴾َعلَْيِه ُ  َول هللاَّ ءَ ا َشا
 ُ ْم ﴿ذلك  ﴾َما َفَعلُوه ْرُه ُرونَ ﴿دْعهم  ﴾َفَذ َت ) ١٣٧( "تهدید ووعید" فك یختلقونه من اإلِ  ﴾َوَما يَْف

َقالُوا﴿ َنَْعامٌ ﴿ن یالمشرك أي﴾ َو ْرٌث ﴿ المواشي﴾ َهِذِه أ ٌر ﴿ الزرع﴾ َوَح أفردناها آللهتنا  ﴾ِحجْ

﴿ ُ ء ْن نََشا ال َم َها إِ  النساء من سدنة األوثان وخدمهم الرجال منهم دون ﴾ال يَْطَعُم

ْم ﴿ ِه َِزْعِم َنَْعامٌ ﴿الباطل  ﴾ب َمْت ُظهُ ﴿ مواشي ﴾َوأ رِّ ُرَهاُح البحیرة وهي ، عن الركوب  ﴾و
َنَْعاٌم ال ﴿وقیل ال یحّجون علیها وال یلّبون على ظهورها ،  والسائبة والوصیلة والحام َوأ

 ِ َم اهللاَّ ُُروَن اْس َها يَْذك ً ﴿ والنحر عند الذبح ﴾َعلَْي ء َرا ِت ْف هِ ﴿كذبًا واختالقًا  ﴾ا على اهللا  ﴾َعلَْي

تَ ﴿ َْف نُوا ي ْم بَِما كَا ِه ِزي أشیاء  "تهدید شدید ووعید "  كانوا یقولون ان اهللا امرهم بذلك ﴾ُرونَ َسَ�ْ
 بغیر دلیل اهللابتدعوها على ما أرادوا وأموٍر شرعوها على الوجه الذي اعتادوا ثم أضافوا ذلك إلى 

َقالُو﴿ )١٣٨( َنَْعاِم َخاِلَصةٌ ﴿ األجنة ﴾َما ِيف بُُطوِن ﴿ كفار مكة ﴾َو حالل  ﴾َهِذِه األ

رِ ﴿ ٌم َعَ� ﴿خاصة  ﴾نَالُِذكُو رَّ َنا َوُحمَ ْن ﴿" اذا ولد حیًا "  النساء منهاال تأكل  ﴾أَْزَواِج َوإِ
ْن  ُهْم ﴿ جنین األنعام ﴾يَُك ًة َف َت ُ ﴿ الذكور واِإلناث ﴾َمْي ء ِه ُشَركَا ْم  ِفي ِه ِزي   جزاء  ﴾َسَ�ْ
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تشیر االیة إلى ) ١٤٠(

ن قد یضل أن اإلنسا
عن الحق ولكنھ یعود 
لالھتداء ، وھؤالء قد 
توغلوا حرموا نعمة 
الولد في الضالل 
وانھم أھل الذم لفعلھم 
 األمور السبعة التي
ھي نقمة لھم لو كانوا 
یعقلون ، فقد بالقتل ، 
ونعمة العقل بالسفاھة 
، ونعمة العلم بالجھل 
، ونعمة التحلیل 
بالتحریم ، ونعمة 

ء ، الصدق باالفترا
ونعمة الرشد 
بالضالل ، ونعمة 
الرجوع إلى الھدى 
باإلصرار على الكفر 

عن  و...  والضالل
ابن عباس قال : إذا 
سّرك أن تعلم جھل 
العرب فاقرأ ما فوق 
الثالثین والمائة من 

  ]مال[سورة األنعام 
  
نزلت في  )١٤٠(

ربیعة ومضر 
والعرب الذین كانوا 
یئدون بناتھم مخافة 

  ]زم[ السبي والفقر
  
عن الرضا ) ١٤١(

كان أبي قال  (ع)
یقول من االسراف 
في الحصاد والجذاذ 
ان یتصدق الرجل 
ً وكان  بكفیھ جیمعا
أبي إذا حضر شیئاً 
من ھذا فرأى أحداً 
من غلماِنِھ یتصدق 
بكفّیھ صاح بھ اعط 
بید واحدة القبضة بعد 
القبضة والّضغث بعد 
 الّضغث من الّسنبل

  ]صا[
  
ن ) فائدة : قر١٤١(

الزیتون الى الرمان 
النھما متشابھان في 
اكتناز االوراق في 

  ]مج[اغصانھا 
  
عن الباقر ) ١٤١(

ھذا من الصدقة  (ع)
تعطي المسكین 
القبضة بعد القبضة 
ومن الجذاذ الحفنة 

   ]صا [بعد الحفنة

ُهْم ﴿ مٌ ﴿الكذب على اهللا في التحلیل والتحریم  ﴾َوْصَف ُ َحِكي َّه ِن مٌ ﴿ فیما یفعل ﴾إ بخلقه  ﴾َعِلي

َر ﴿ )١٣٩( ْم ﴿هؤالء  ﴾قَْد َخِس َْوالَدُه َتلُوا أ َن َق َِّذي ًها﴿خوفًا من الفقر والسبي  ﴾ال َف  الً جه ﴾َس

ٍْم ﴿ ُموا﴿ بأن اهللا هو الرازق ﴾بَِغْيِر ِعل رَّ ُ ﴿ على أنفسهم ﴾َوَح ُم اهللاَّ ُه البحیرة والسائبة  ﴾َما َرَزَق

ً ﴿ زاعمین ان الّله الذي حرم ذلك وشبهها ء َرا ِت ْف ُّوا﴿كذبًا  ﴾ا ِ قَْد َضل هللاَّ عن الطریق  ﴾َعَ� ا

نُوا َوَما﴿المستقیم  َن ﴿ من األصل ﴾كَا ي تَِد َ ﴿ )١٤٠( الى الرشاد ﴾ُمْه أ َنَْش � أ َِّذ ُهَو ال  خلق ﴾َو

ٍت ﴿ نَّا ٍت ﴿ بساتین واشجار ﴾َج ُروَشا ٍت ﴿ كالعنب على األعواد مرفوعات ﴾َمْع ُروَشا َر َمْع  ﴾َوَغْي

ْرعَ ﴿منبسطة على وجه األرض  زَّ َل َوال ْ ُ ﴿أنواع ب ﴾َوا�َّ ُه ًفا أُكُل َتِل ثمره طعمه و  ﴾ُخمْ

ًِها﴿ َتَشاب اَن ُم مَّ رُّ ُتوَن َوال ْي زَّ َر ﴿في اللون والشكل  ﴾َوال هٍ  َوَغْي ِ َتَشاب أیها  ﴾كُلُوا﴿في الطعم  ﴾ُم
ذَا﴿الناس  ِرِه إِ ْن ثََم َر  ِم َْثَم ءاتُوا﴿ ابیح لكم اكله ﴾أ ُ ﴿ أمَر باعطاء ﴾َو ه قَّ الزكاة أو الصدقة  ﴾َح

ِرُفوا﴿ لفقیر والمسكینل﴾ يَْوَم َحَصاِدهِ ﴿ من ثمره ال تُْس أیها الناس فتتجاوزوا الحد  فتبخلوا  ﴾َو
ألن فیه ضیاع  فال تؤدوا حق الّله كامال ، وكذلك ال تكثروا بأن تعطوا زیادة طلبا للشهرة والصیت

بُّ ﴿المال  َّهُ ال ُحيِ ن ِرِفنيَ  إِ  اهللالُّ ما َأْنَفْقَته في حظِّ َنْفِسَك وما أنفقته في سبیل اإلسراُف ك﴾ الُْمْس

َةً ﴿خلق لكم ﴾ و﴿ )١٤١( فلیس بإسراف َنَْعاِم َحُمول َن األ  ألكبار ما تصلح للحمل والركوب ﴾ِم

ْرًشا﴿ َف مُ ﴿ لألكل والحلب تكون ماالصغار  ﴾َو ا َرَزَقُك ُ  كُلُوا ِممَّ حالًال فقد جعلها اهللا لكم  ﴾اهللاَّ

ال ﴿ ال یتخصص بالمأكوالت بل هو شائٌع في جمیع ما یحصل به االنتفاع ،الرزق  ِبُعوا َو َتَّ ت
ِت  ْيَطاِن ﴿أوامر  ﴾ُخُطَوا بِنيٌ ﴿ من عند انفسكم في التحلیل والتحریم ﴾الشَّ وٌّ ُم ْم َعُد َّهُ لَُك ن  ﴾إِ

ةَ ﴿ وأنشأ لكم )١٤٢(فاحذروا كیده  نَِي ْ ﴿ ألنثىألذكر و أ ﴾أَْزَواٍج  ثََما أ َن الضَّ نَْنيِ ِم الكبُش  ﴾ِن اْث

نَْنيِ ﴿والنعجة  ِز اْث َن الَْمْع لْ ﴿ التیُس والعنز ﴾َوِم  لهم على وجه التوبیخ والزجر ﴾ُق

ِن ﴿ ََرْي ك مَ ﴿من الضأن والمعز ﴾أَالذَّ رَّ ُنَْثيَْنيِ  أَمِ ﴿اهللا علیكم  ﴾َح ا اْشَتَملَْت ﴿ منهما ﴾األ  ﴾أَمَّ

َْرَحامُ ﴿حملت  ِه أ ُنَثيَْنيِ ﴿ رحم ﴾َعلَْي ئُوِ� ﴿من الضأن والمعز األناث  ﴾األ َبِّ أخبروني  ﴾ن

ٍْم ﴿ ْم َصاِدِقنيَ ﴿عن اهللا بأمٍر معلوم  ﴾بِِعل ُت ُن  )١٤٣(في نسبة ذلك التحریم ِإلى اهللا  ﴾إِْن ك

نَْنيِ ﴿ ِِل اْث َن اإلِب نَْنيِ ﴿الجمل والناقة  ﴾َوِم ِر اْث َْبَق َن ال لْ ﴿ والبقرة ثورال ﴾َوِم  لهم ﴾ُق
رَّ ﴿ ِن َح ََرْي ك ُنَثيَْنيِ ﴿ اهللا ﴾ مَ أَالذَّ ُنَثيَْنيِ  أَِم األ َْرَحاُم األ ِه أ ا اْشَتَملَْت َعلَْي هنا  التكرار ﴾أَمَّ

ْم ﴿مبالغة في التقریع والتوبیخ  ُت ُن َ  أَْم ك ء ذْ ﴿حاضرین  ﴾ُشَهَدا ُمُ ﴿حین  ﴾إِ اك  أمركم ﴾َوصَّ

َِهَذا﴿ ُ ب ْن ﴿ التحریم ﴾اهللاَّ َمُ ﴿ال أحد  ﴾َفَم تَ ﴿ لنفسه ﴾أَْظل ِن اْف ِ ﴿كذب  ﴾َرى ِممَّ َعَ� اهللاَّ
بًا ِر ﴿ نسبة التحلیل والتحریم في﴾ كَِذ َس بَِغْي نَّا َّ ال ل ِض ٍْم  ِلُي ي ﴿دلیٍل  ﴾ِعل َْهِد َ ال ي   إِنَّ اهللاَّ
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) فائدة : ١٤٧( 

جمعت اآلیة بین 
الترغیب الترھیب 
حتى ال یقنط المذنب 
رَّ من الرحمة وال یغت

العاصي بحلم هللا 
  ] مس[
  
عن الكاظم ) ١٤٩(

أن � على  (ع)
الناس حجتین حجة 
ظاھرة ، وحجة 
باطنة، فأما الظاھرة 
فالرسل واألنبیاء 
واألئمة ، أما الباطنة 

 ]صا[ فالعقول
  
عن الصادق ) ١٤٩(
إنھ سئل عن  ع)(

فللھ  قولھ تعالى : (
) فقال  الحجة البالغة 

إن هللا تعالى یقول 
بد یوم القیامة : للع

عبدي أكنت عالما ؟ 
فإن قال : نعم  قال لھ 
: أفال عملت بما 
علمت ؟ وإن كان 
جاھال قال لھ : أفال 
تعلمت حتى تعمل 
فیخصمھ فتلك الحجة 

  ]صا[ البالغة
  

اِلِمنيَ  ظَّ َْقْوَم ال لْ ﴿ )١٤٤(﴾ ال يَ  ال أَِجُد ِيف َما﴿لكفار مكة  ﴾ُق ُوِح  ﴾إِلَيَّ ﴿أوحاه اهللا فیما  ﴾أ

ًما﴿ طعاماً من القرآن  رَّ ٍم  َعَ� ﴿ من المطاعم التي حرمتموها ﴾ُحمَ اِع ُ ﴿ آكل﴾ َط ه ﴾ يَْطَعُم

ال أَْن يَُكونَ ﴿ یأكله ُفوًحا﴿الطعام  ﴾إِ َْو َدًما َمْس ًة أ َت أَْو ﴿ یخرج بتدفق " دم العروق " ﴾َمْي
َّهُ ِرْجٌس  ٍر َفإِن ِزي ن َم ِخ َّ ﴿المذبوح  یكون ﴾أَوْ ﴿ قذٌر لتعوده أكل النجاسات ﴾َحلْ ل ُِه ًقا أ ذبح  ﴾ِفْس

هِ ﴿ ِ ِ ب ِر اهللاَّ ِن اْضُطرَّ ﴿ كالمذبوح على النُّصب ﴾ِلَغْي ِإلى أكل شيء من دعتة الضرورة  ﴾َفَم

جاوٍز قدر الضرورة التي تموال  ﴾َوال َعادٍ ﴿قاصد التلذذ بأكلها  غیر ﴾َغْيَر بَاٍغ ﴿المحرمات 

ََّك ﴿ الهالك تدفع عنه مٌ ﴿ انه الیؤاخذه ، ﴾َفِإنَّ َرب ٌر َرِحي َن ﴿ )١٤٥( بالعباد ﴾َغُفو ي َِّذ َوَعَ� ال
َنا﴿ في أیام موسى (ع)الیهود  ﴾َهاُدوا ْم رَّ ٍر  َح َّ ِذي ُظُف ُل ذوات الظِّْلِف كاِإلبل والنعام  ﴾ك

ْم ﴿ البط واألوزو  ِه َنا َعلَْي ْم رَّ ِم َح ِر َوالَْغَن َق َن الَْب ال﴿أكل  ﴾َوِم ُهَما إِ وَم  َما َحَملَْت  ُحشُ
ُرُهَماُظهُ  يَا﴿علق بالظهر المالشحم  اال ﴾و َوا َِو اْحلَ َوْ ﴿األمعاء والمصارین  ﴾أ َما ﴿شحم ال ﴾أ

ٍم  ْظ َتلََط بَِع ْم ﴿التحریم  ﴾ذَِلَك ﴿ختلط بالعظم لما ﴾اْخ ُه َنا ْم  َجَزْي ِه ظلمهم وعدوانهم  ﴾بَِبْغِي

َّا لََصاِدُقونَ ﴿ ن الیهود فیما  ﴾بُوَك كَذَّ  َفِإْن ﴿) ١٤٦( في االخبار عن التحریم والبغي ﴾َوإِ

ْم ﴿جئت به من بیان التحریم  ُُّك ْل َرب ُق ةٍ  َف ٍة َواِسَع ال﴿ ألهل طاعته ﴾ُذو َرْحَم تغتروا بسعة  ﴾َو

ُ ﴿ فأنه ال رحمته ه َأُْس ِرِمنيَ ﴿عذابه وسطوُته ﴾ يَُردُّ ب ْ َْقْوِم اْ�ُ ِن ال عمن اكتسبوا الذنوب  ﴾َع

لُ ﴿ )١٤٧( واجترحوا السیئات و ُق َن أَْشَركُواا﴿ سیحتج ﴾َسَي ي َِّذ المشركین في تحریمهم ما  ﴾ل

َ ﴿ أحل اهللا بأن یقولوا ء ُ َما﴿أراد  ﴾لَْو َشا َنا اهللاَّ ْن ﴿ال نحن  ﴾أَْشَرْك َنا ِم ْم رَّ ال َح ال ءابَاُؤنَا َو َو
ءٍ  ْن ﴿شیئًا من ذلك  ﴾َ�ْ َن ِم ي َِّذ َب ال ْم  كََذِلَك كَذَّ ِه ْبِل ُقوا ﴿ من سبقهم من األمم ﴾َق ى ذَا تَّ َح

 ْ َأ َناب لْ ﴿ لهم ﴾ُقلْ ﴿ أنزلنا علیهم العذاب ﴾َس ُْم  َه ٍْم ﴿حجة أو برهان  ﴾ِعْنَدك ْن ِعل على  ﴾ِم

ُ ﴿ صدق قولكم ِرُجوه ْن ﴿ فتظهروه ﴾َفُ�ْ ََنا إِ ِبُعونَ  ل َتَّ نَّ ﴿ في ذلك ﴾ت ظَّ ال ال َوإِْن ﴿ واألوهام ﴾إِ
ْم  ُْت َن ُرُصونَ ﴿ في الحقیقة ﴾أ ال َختْ لْ ﴿ )١٤٨( تكذبون على اهللا ﴾إِ  لكم حجة لهم ِإن لم تكن ﴾ُق

َْباِلَغةُ ﴿ ُة ال جَّ َِّه اْحلُ ُْم  َفلَوْ ﴿ البینة الواضحة ﴾َفِلل ََهَداك َ ل ء عن  ﴾أَْجَمِعنيَ ﴿ ِإلى اِإلیمان ﴾َشا

لْ ﴿ )١٤٩( ]صا[نحن الحجة البالغة على من دون السماء وفوق األرض الباقر (ع)   لهم ﴾ُق

ُمَّ ﴿ ُمُ ﴿ احضروا لي ﴾َهل ونَ ﴿ لكم من یشهد ﴾ُشَهَداءَك َهُد َن يَْش َِّذي على صحة ما  ﴾ال

َم َهَذا﴿ من تزعمون رَّ َ َح وا﴿ اهذه األشیاء التي تدَّعونه ﴾أَنَّ اهللاَّ فِإن حضروا  ﴾َفِإْن َشِهُد

ْم ﴿ وكذبوا في شهادتهم ُه َهْد َمَع َ ﴿ ال تصّدقهم فِإنه كذبٌ  ﴾َفال تَْش ء َْهَوا ِبْع أ َتَّ ال ت    مذاهب﴾ َو
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  )٦سورة االنعام (    )١٤٩(       الجزء  الثامن
 
ابن ) عن ١٥١(

عباس : كانوا في   
ال یرون بالزنى بأساً 
في السّر ویستقبحونھ 
في العالنیة فحرمھ 
هللا في السر والعالنیة 

  ]مس[
  
عن )  ١٥٣ -  ١٥١(

ابن عباس ھذه اآلیات 
محكمات لم ینسخھن 
شيء من جیمع 
الكتب وھي محرمات 
على بني آدم كلھم 

من  وھن أُم الكتاب
عمل بھن دخل الجنة 
ومن تركھن دخل 
النار ، وقال كعب 
األحبار والذي نفس 
كعب بیده إن ھذا 
ألول شيء في 

  ]صا[  التوراة
  
 ) فائدة :١٥٣(

التوصیة قدیمة ، لم 
تزل توصاھا كل أّمة 

  ]زم[ على لسان نبیھم
  
لما  ) فائدة :١٥٣(

كانت المحرمات 
األولى ال یقع فیھا 

{ عاقل جاءت العبارة 
} َلَعلَُّكْم َتْعقِلُوَن 

والمحرمات األخر 
شھوات وقد یقع فیھا 
من لم یتذكر جاءت 

َلَعلَُّكْم العبارة { 
ُروَن  } والسیر في َتَذكَّ

الجادة المستقیمة 
یتضمن فعل الفضائل 
وال بد لھا من تقوى 
هللا جاءت العبارة 

  ]مس[}َلَعلَُّكْم َتتَّقُونَ {
 
عن ابن  )١٥٣(

یات عباس : ھذه اآل
محكمات لم ینسخھّن 

  شيء من جمیع 
وھي محرمات الكتب 

ھّن أّم على بني آدم و
الكتاب ، من عمل 
بھّن دخل الجنة ، 
ومن تركھّن دخل 

    ]مس[النار 
  
  

  

بُوا﴿ َن كَذَّ ي َِّذ َن ﴿المكذبین  ﴾ال ي َِّذ َنا َوال ُنونَ بِآيات ْم ﴿ال یصدقون  ﴾ال يُْؤِم ُه َرِة َو بِاآلِخ
ْم  ِِّه َِرب لْ ﴿ )١٥٠(یشركون  ﴾لُونَ يَْعدِ  ب لُ ﴿ یا محمد (ص) لهم﴾ ُق َْت َم ﴿أقرأ  ﴾تََعالَْوا أ رَّ َما َح

ْم  ُُّك ْم  َرب ِركُوا﴿ بالیقین ال بالظن ﴾َعلَْيُك َالتُْش ِه َشْيئًا أ ِ فإنه رأس ال تعبدوا معه غیره  ﴾ب

نًا﴿المحرمات  ِن إِْحَسا ْي بِالَْوالَِد التربیة والحفظ حال لما لهما من حق ِإلى الوالدین  وأحسنوا ﴾َو

ال﴿ الصغر ْن  َو ُْم ِم الدَك َْو ُتلُوا أ َْق ُن ﴿ خوف الفقر وخشیة الفاقة واإلمالق ألنا ﴾إِْمالٍق  ت َحنْ
ْم  َْرُزُقُك ْم  ن ُه َّا ي َْفَواِحَش ﴿ ورزقكم علینا رزقهم ﴾َوإِ َربُوا ال َْق ال ت َر ﴿ كبائر الذنوب ﴾َو َما َظَه

َها ْن َّْفَس ﴿وسّرها المخادنه  ﴾َوَما بََطَن ﴿عالنیتها الزنا  ﴾ِم ُتلُوا الن ال تَْق َم ﴿البریئة  ﴾َو رَّ َِّ� َح ال
 ُ ْم ﴿قتلها  ﴾اهللاَّ قِّ ذَِلُك ِاْحلَ ال ب هِ ﴿هذا ما  ﴾إِ ِ ُْم ب اك ْم ﴿بحفظه وأمركم به  ﴾َوصَّ َُّك لََعل

ِقلُونَ  َربُوا﴿ )١٥١(تسترشدون  ﴾تَْع َْق ال ت َِّ� ﴿ تتصروفوا بـ ﴾َو ِال بِال ِم إ َل الَْيِتي  ِهيَ  َما
ُن  ُ ﴿أنفع له  طریقة التي هيبال إال ﴾أَْحَس ه َْبلَُغ أَُشدَّ ى ي تَّ ُفوا﴿ یصیر بالغًا رشیداً  ﴾َح َْو ﴾ َوأ

ِْقْسِط ﴿ أتموا َزاَن بِال َل َوالِْمي ال ﴿بالعدل والتسویة فیما بینكم وبین الخلق مطلقًا  ﴾الَْكْي
َْفًسا ُِّف ن ال ُوْسَعَها﴿أحدًا  ﴾نَُكل ْم َوإِ﴿بمقدار طاقته  ﴾إِ ُْت ا ﴿ أو حكمتم شهدتم ﴾ذَا ُقل ْعِدلُو َفا

َى﴿علیه او المحكوم  المشهود ﴾َولَْو كَانَ  ِ ﴿من ذوى قرابتكم  ﴾ذَا ُقْرب ْهِد اهللاَّ بَِع ُفوا َو َْو  ﴾أ

ْم ﴿ بالتوحید والطاعة ذكر من وجوب االنتهاء عن جمیع الرذائل واالتصاف بجمیع  الذي ﴾ذَِلُك

ُْم ﴿ الفضائل اك ِهِ ﴿ اهللا﴾ َوصَّ ْم  ب َُّك َُّرونَ  لََعل ا ﴿ )١٥٢(تتعظون  ﴾تََذك َوأَنَّ َهَذ
ِقيًما﴿طریق الفضائل  ﴾ِصَراِطي َت والیة علي  } هوالصرط المستقیم، عن الباقر (ع) { ﴾ُمْس

ُ ﴿ ]صا[ واألوصیاء (ع) َِّبُعوه ِبُعوا﴿فتمسكوا به  ﴾َفات لَ  َوال تَتَّ ُب ألهواء الفاسدة والبدع  ﴾السُّ

ْم ﴿الخبیثة وزخارف الدنیا  المضلة وشهوات النفوس َق بُِك رَّ َف َت هِ ﴿تزیلكم  ﴾َف ِبيِل ْن َس  ،السوي ﴾َع

هِ ﴿ ]صا [(ع)سبیل علي عن الباقر (ع)  ِ ُْم ب اك ْم ﴿ لتوكیدلكرر الوصیة  ﴾ذَِلُكْم َوصَّ َُّك  لََعل
ُقونَ  َتَّ معاشر الناس : أنا الصراط المستقیم الذي أمركم ... قال رسول اهللا (ص)  العقاب ، ﴾ت

ُمَّ ﴿ )١٥٣( ]صا[من خطبة الغدیر ثم علي من بعدي ، ثم ولدي من صلبه ... تباعه ، با  ث
َنا َتاَب ﴿أعطینا  ﴾ءاتَْي ى الِْك �﴿النبوة لكرامة الوالیة ونعمة  ﴾تََماًما﴿ التوراة ﴾ُموَس َِّذ  َعَ� ال

َن  َْفِصيالً﴿كان محسنًا  ﴾أَْحَس ءٍ ﴿بیانًا  ﴾َوت لِّ َ�ْ ُهًدى﴿ الخلق یحتاج ِإلیه ﴾ِلُك  لهم ﴾َو

ةً ﴿ َرْحَم ْم ﴿علیهم  ﴾َو ِِّه ِء َرب َقا ْم بِِل َُّه ُنونَ ﴿اهللا  ﴾لََعل َتاٌب ﴿ )١٥٤(بالبعث  ﴾يُؤِْم َهَذا ِك  ﴾َو

َباَرٌك ﴿القرآن الذي  َْناهُ ُم َزل ُ ﴿فیه الخیر الكثیر  ﴾أَن َِّبُعوه   أیها الناس واعملوا بما فیه من  ﴾َفات
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  )٦م (سورة االنعا    )١٥٠(       الجزء  الثامن

  
عن الصادق ) ١٥٨(

طلوع   :قال (ع)
الشمس من المغرب 
وخروج الدابة 

، والرجل  والدخان
یكون مصّراً ولم 
یعمل عمل اإلِیمان 
ثم تجيء اآلیات فال 

  ]مي[ ینفعھ إیمانھ
 
في الروایات ) ١٥٨(

من تلك اآلیات 
خروج دابة األرض 
والدخان وخروج 
یأجوج ومأجوج وھذه 
أُمور ینطق بھا 

، وعد  ن الكریمالقرآ
منھا غیر ذلك 
كخروج المھدي علیھ 
السالم ونزول عیسى 
 بن مریم وخروج
،  الدجال وغیرھا

وھي وإن كانت من 
حوادث آخر الزمان 
لكن كونھا مما یغلق 
بھا باب التوبة غیر 

 ]مي[ واضح
  
كان عبد هللا ) ١٥٨(

ما  : بن مسعود یقول
ذكر من اآلیات فقد 

 : مضین غیر أربع
مس من طلوع الش

ودابة  ، مغربھا
،  ، والدجال األرض

وخروج یأجوج 
واآلیة  ، ومأجوج

التي تختم بھا 
طلوع   :األعمال

  الشمس من مغربھا
  ]طب[
  
 في الحدیث) ١٥٩(

افترقت الیھود على 
إحدى وسبعین فرقة 
كلھا في الھاویة إال 
واحدة وھي الناجیة 
وافترقت النصارى 
على اثنتین وسبعین 

 كلھا في -فرقة 
  الھاویة إال واحدة

وتفترق أمتي على 
ثالث وسبعین كلھا 
 في الھاویة إال واحدة

  ]غر[

َُّقوا﴿ األوامر والنواهي ُْرَحُمونَ ﴿واحذروا أن تخالفوه  ﴾َوات ْم ت َُّك في الدنیا بالعافیة وسعة  ﴾لََعل

َُقولُوا﴿كراهة  )١٥٥(الرزق وفي اآلخرة بالنعیم الدائم  َّ ﴿ یا أهل مكة ﴾أَْن ت ن َتاُب  َماإِ ِزَل الِْك ُن  ﴾أ

تَْنيِ ﴿الكتب المقدسة  َف َنا﴿ الیهود والنصارى ﴾َعَ� َطائِ ْبِل ْن َق  ما جاءنا كتاب فنتّبعهو  ﴾ِم

ْم ﴿ ِه ِت ْن ِدَراَس ُنَّا َع ِفِلنيَ ﴿معرفة ما في كتبهم  ﴾َوإِْن ك َْو ﴿ )١٥٦( لعدم معرفتنا بلغتهم﴾ لََغا أ
َُقولُوا زِ ﴿ یا أهل مكة ﴾ت ُن َّا أ َن َنالَْو أ َتاُب  َل َعلَْي ا﴿ كما ُأنزل على هاتین الطائفتین ﴾الِْك نَّ  لَُك
َْهَدى ْم ﴿أسرع  ﴾أ ُه ْن ةٌ ﴿ جابةاإلِ ِإلى  ﴾ِم َن ُْم بَيِّ َقْد جآءَك ْم ﴿ حجة ﴾َف ُِّك ْن َرب  القرآن ﴾ِم

ُهًدى﴿ ةٌ ﴿ یهتدي به الخلق ﴾َو َرْحَم َمُ ﴿ نعمة لمن اتبعه ﴾َو ْن أَْظل َب ﴿ لنفسه ﴾َفَم ْن كَذَّ  ِممَّ
 ِ ِ ب ت اهللاَّ ِزي ﴿ أعرض ﴾َوَصَدَف ﴿ بالقرآن ﴾آيا َها َسَ�ْ ُفونَ ﴿ سنعاقب ﴾َعْن َن يَْصِد ي َِّذ  ﴾ال

َ ﴿هؤالء المعرضین  ء َنا ُسو يات ْن ءا ُفونَ ﴿ شدید ﴾َع نُوا يَْصِد بسبب ِإعراضهم  ﴾الَْعَذاِب بَِما كَا

ُرونَ ﴿ )١٥٧( عن آیات اهللا وتكذیبهم لرسله ُظ ْل يَن اذا ینتظر هؤالء ، ماستفهام استنكاري  ﴾َه

ةُ ﴿ المشركون ُم الَْمالئَِك ُه َأْتَِي ال أَْن ت َأِْ�َ ﴿لقبض أرواحهم ﴾ إِ َْو ي َُّك ﴿ أمر ﴾أ في  بالعذاب ﴾َرب

ت﴿الدنیا  َأِْ�َ بَْعُض آيا َْو ي َِّك ﴿ معجزات ﴾أ ت َرب َأِْ� بَْعُض آيا َِّك  يَْوَم ي رسول اهللا  قال ﴾َرب
قیل االیات ،  تبع بعضها بعضاً  انقطع السلكفاذا  ،إنما اآلیات خرزات منظومات في سلك  (ص)

َْفًسا﴿ ]سي[كلها في ثمانیة اشهر وقیل في ستة  َفُع ن َن َُها﴿ كافرة ﴾ال ي ن يَما في ذلك الحین  ﴾إِ

لُ ﴿ ْب ْن َق َنْت ِم ْن ءاَم َْم تَُك َِها﴿ نفسًا عاصیةً  ﴾أَوْ  ل ن يَما َبْت ِيف إِ ًرا﴿ تعمل ﴾كََس  ﴾َخْي
ِل ﴿ ه وبین إیمانه كثرة ذنوبه وقلة حسناته فلم یكسب في إیمانه خیراالمؤمن العاصي حالت بین ُق

ُروا َتِظ ن ُرونَ ﴿ ما یحلُّ بكم ﴾ا ِظ َّا ُمنَت ِن  عن الصادق (ع) ،تهدید ووعید ، فیه  وقوعها ﴾إ
...  وعن علي (ع) ،واآلیة المنتظرة القائم (ع) فیومئذ ال ینفع نفسا إیمانها  اآلیات هم األئمة (ع)

بعد ذلك الطامة الكبرى خروج دابة األرض من عند الصفا معها خاتم سلیمان وعصا  إّال إن
َن ﴿ )١٥٨( ]صا[موسى تضع الخاتم على وجه كل مؤمن ...  ي َِّذ الضاللة واصحاب  أهل ﴾إِنَّ ال

ُقوا﴿ البدع من هذه األمة رَّ ُهْم ﴿ اختلفوا في ﴾َف َن نُوا﴿ ببعض آمنوا ببعض وكفروا ﴾ِدي  ﴾َوكَا
ْم  لَْسَت ﴿ یكفر بعضهم بعضا أحزابًا وفرقاً  ﴾ِشَيًعا﴿ أصبحواو  ُه ْن ِيف ﴿ (ص) محمد یا ﴾ِم

ءٍ  ْم ﴿ أنت بريء منهم ﴾َ�ْ ََّما أَْمُرُه ن ُمَّ ﴿ جزاؤهم ﴾إِ ِ ث َى اهللاَّ ْم  إِل ئُُه بِّ نُوا ﴿یخبرهم  ﴾يَُن بَِما كَا
َْفَعلُونَ  َ ﴿ )١٥٩(یوم القیامة  ﴾ي ء ْن َجا ةِ ﴿یوم القیامة  ﴾َم َن َس ُ ﴿واحدة ال ﴾بِاْحلَ َه جوزي عنها  ﴾َفل

َها﴿ ُر أَْمَثاِل َئِة َفال ﴿سبعمائة أو أزید ِإلى  تصلأقلُّ المضاعفة وقد  هذا ﴾َعْش يِّ ءَ بِالسَّ َوَمْن َجا
َزى  ََها إِال﴿یعاقب  فال ﴾ُجيْ ْم ﴿دون مضاعفة  ﴾ِمْثل ُه ُْظلَُمونَ  َو على ما استحقوا من  ﴾ال ي
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  )٦سورة االنعام (    )١٥١(       الجزء  الثامن
  
عن أبي ذر ) ١٦٠(

قال حدّثني الصادق 
إن هللا المصّدق: " 

تعالى قال الحسنة 
عشر أو أزید والسیئة 
واحدة أو أغفر فالویل 
لمن غلبت آحاده 

  ]مج [ أعشاره
  
) فائدة : ١٦٠(

ي الحسنات الزیادة ف
،  من باب الفضل

والمعاملة بالمثل في 
السیئات من باب 

  ]مس[ العدل
  
وصف ) فائدة ١٦١(

دین النبي بأنھ ملة 
ً فیھ  إبراھیم ترغیبا
للعرب لجاللة 
إبراھیم في نفوسھا 
ونفوس كل أھل 
دیان والنتساب  األَ
العرب إلیھ واتفاقھم 
على أنھ كان على 

  ]مج[حق 

لْ ﴿ )١٦٠( لتخلِّي عن الدنیاالمنى وٕاحسان الموحدین ا َِّ� َهَداِ� ﴿ لهؤالء الكفار ﴾ُق ن أرشدني  ﴾إِ

﴿ ِ ٍم ﴿ بلطفه ﴾َر�ِّ ِقي َت َى ِصَراٍط ُمْس ًنا ِقَيًما﴿ الحق ودین القویمالطریق  ﴾إِل  ثابتًا الینسخ ﴾ِدي

َّةَ ﴿ ًفا﴿ شریعة ﴾ِمل ِني ِهيَم َح َْرا َن ﴿ (ع) ِإبراهیم ﴾َوَما كَانَ ﴿ العبادة هللا مخلصًا في ﴾إِب ِم
ِرِكنيَ  ما من أحد من هذه االمة یدین بدین إبراهیم غیرنا وغیر شیعتنا  عن الباقر (ع) ﴾الُْمْش

لْ ﴿ )١٦١( ]صا[ نُُسِكي﴿ التي أعبد بها ربي ﴾إِنَّ َصالِ� ﴿ (ص)یا محمد  ﴾ُق مناسك  ﴾َو

يَ ﴿ حجي َيا ِ َربِّ ﴿ حیاتيالصالحات في  ما أعمله من ﴾َوَحمْ فیه تنبیه ﴾ لَْعالَِمنيَ ا َوَمَماِ� ِهللاَّ

ُ ﴿ )١٦٢(  األنسان حیاته لشهوته ومماته لورثته یجعل على أنه ال ینبغي ان َه ال  ﴾ال َشِريَك ل

بَِذِلَك ﴿ أعبد غیر اهللا ُل الُْمْسِلِمنيَ ﴿ بِإخالص العبادة هللا ﴾َو َوَّ َنَا أ ْرُت َوأ اسالم كل نبي  ﴾أُِم
لْ ﴿ )١٦٣( لمیثاقأول من اجاب في ا متقدم على إسالم امته ألنه  لهم یا محمد (ص) ﴾ُق

َبِْغي﴿ ِ أ َر اهللاَّ ا﴿ أطلب أیجوز أن ﴾أََغْي ُهَو َربُّ ﴿ غیر اهللا ﴾َرب ُلِّ ﴿ خالق ﴾َو ءٍ  ك ْ�َ﴾ 

ال﴿ جزاء عمل ﴾َوال تَْكِسُب ﴿ هومالك ُّ نَْفٍس إِ ُل َها ك َوال تَِزُر ﴿ ثوابا عقابًا أو ﴾َعلَْي
ْم ﴿ ذنب أحدبأحٌد  جازىال ی ﴾َواِزَرٌة ِوْزَر أُْخَرى  ُِّك َى َرب ُمَّ إِل ْم  ث ْرِجُعُك  یوم القیامة ﴾َم

ْم ﴿ ُئُك بِّ ُفونَ ﴿ یخبركم بالحق ﴾َفُيَن َتِل ِه َختْ ُتْم ِفي ُن � ﴿ )١٦٤( وعیٌد وتهدیدٌ  ﴾بَِما ك َِّذ ُهَو ال َو
َف  ْم َخالئِ َْرِض ﴿ فياستخلفكم  ﴾َجَعلَُك َضُكْم ﴿ بعد أن أهلك من كان قبلكم ﴾األ َرَفَع بَْع  َو

ٍت  ُْم ﴿ في المال والشرف والقوة ﴾َفْوَق بَْعٍض َدَرَجا ْبلَُوك فیما آتاكم ویمتحنكم  ،لیختبركم  ﴾ِلَي

ُْم ﴿ على ﴾ِيف ﴿ إنَّ حسابه لكم الِحٌق وحكمه فیكم سابق، فیما أعطاكم  فى  أعطاكم  ﴾َما ءاتَاك

َقا﴿ ]رو[ اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا الحدیث ِريُع الِْع ََّك َس َّهُ ﴿ لمن عصاه ﴾ِب إِنَّ َرب ن َوإِ
مٌ  ٌر َرِحي افتتح سبحانه السورة بالحمد على نعمه تعلیما وختمها بالمغفرة  ،لمن أطاعه  ﴾لََغُفو

، جعلنا اهللا وایاكم من المقتفین آلثار سنة سید المرسلین (ص) ، والرحمة لیحمد على ذلك
اء سائله وداعیه وال یقطع وحقق آمالنا من الوصول الى مقام التوكل والیقین انه ال یخیب رج

              )١٦٥( اجر عبده فى كل مساعیه
  


