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     )٧سورة االعراف (      )١٥٢(         الجزء  الثامن
  

من أطول السور 
، وھي أول  المكیة

سورة عرضت 
للتفصیل في قصص 

  ]مس[األنبیاء 
 

فضلھا : عن النبي 
" من قرأ (ص) 

سورة األعراف جعل 
هللا یوم القیامة بینھ 
وبین إبلیس ستراً، 
ً لھ  وكان آدم شفیعا

  ]زم[ یوم القیامة
 
یقل  ولم : ) تنبیھ٢(

قلبك فان قلبھ علیھ 
 محلالسالم فى 

الشھود وقال (ص) 
تنام عیني والینام 

  ]لط[ قلبي
  
خّص :  ) فائدة٤(

ھذان الوقتان وقت 
  البیات ووقت القیلولة
ألنھما وقت الغفلة 
والدعة فیكون نزول 
العذاب فیھما أشّد 
وأفظع، وقوم لوط 
أھلكوا باللیل وقت 
السحر، وقوم شعیب 

  ] زم[ ولةوقت القیل
) عن النبي (ص) ٦(

" ما ُوِضَع فِي 
الِمیَزاِن َشْيٌء أْثَقَل 
 ِمْن ُحْسِن الُخلُِق "

  ]طب[
  
الموازین مختلفة )٨(

فمیزان النفس 
والروح لألمر 
والنھى وكفتاه الكتاب 
والسنة ومیزان القلب 
والعقل الثواب 
والعقاب وكفتاه الوعد 

، ومیزان  والوعید
المعرفة والسر 

والسخط الرضا 
وكفتاه الھرب 

  ]عس[  والطلب

  
  
  
  

فإنها نزلت بالمدینة ، وهي ثالث آالف وخمس  ١٧٠إلى  ١٦٢نزلت بمكة ، عدا اآلیات من 
وعشرون كلمة ، واربعة عشر الفا وعشرة أحرف ، یوجد في القرآن ثالث عشرة سورة مبدوءة 

لرعد وٕابراهیم والحجر هذه والبقرة وآل عمران ویونس وهود ویوسف وا ،بالحروف المهملة 
           ]مال[ والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة.

ٍم   ِ�ِ ْاهللاِ  ٍحي رَّ ٍن ْال ْحم ر          ْال
لكل كتاب عن علي (ع)  ، سر من أسراره الدائرة بینه وبین حبیبه محمد (ص) ﴾المص﴿

َتاٌب ﴿ )١( ]مال[ صفوة، وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي زِ ﴿ القرآن ﴾ِك ُن  یا محمد ﴾َل إِلَْيَك أ

َرجٌ  َفال﴿ (ص) ِرَك َح ْن ِيف َصْد ُ ﴿ من تكذیب قومك خوف ﴾يَُك ه ْن نِذَر ﴿من تبلیغه  ﴾ِم ُت ِل
هِ  ِ َرى ﴿بالقرآن  ﴾ب ِذْك ُمْؤِمنِنيَ  َو َِّبُعوا﴿ )٢( ﴾�ِْ ْن ﴿أیها الناس  ﴾ات ْم ِم ِْزَل إِلَْيُك ُن َما أ

ْم  ُِّك ال﴿ القرآن ﴾َرب ِبُعوا َو َتَّ هِ ﴿وال تتخذوا  ﴾ت ِ ن َ ﴿اهللا  من دون ﴾ِمْن ُدو ء َْوِلَيا تطیعونهم  ﴾أ
َُّرونَ ﴿ َْم ﴿ )٣(ما تتعظون  ﴾َقِليالً َما تََذك ْن ﴿وكثیر  ﴾َوك َةٍ ﴿ أهل ﴾ِم  القرى ﴾َقْري

َها﴿ ء ا َها َ�َ َنا َْهلَْك َنا﴿ أهلها جاء ﴾أ َأُْس قلبت مدینتهم عالیها قوم لوط ، لیًال  ﴾بََياتًا﴿ عذابنا ﴾ب

ْم َقائِلُونَ ﴿م الحجارة بالسََّحر سافلها وأرسلت علیه َْو ُه وقت القیلولة وهي النوم في وسط  ﴾أ
وٕانما خص الوقتین ألنهما ، وهو عذاب یوم الظلة ، نزلت علیهم نار فأحرقتهم  قوم شعیب، النهار

َانَ ﴿ )٤(وقت دعة واستراحة فیكون مجيء العذاب فیهما أفظع  ْم  َفَما ك ُه واستغاثتهم  ﴾دَْعَوا

ذْ ﴿ َنا﴿ین ح ﴾إِ َأُْس ْم ب ُه ء ِمنيَ ﴿العذاب  ﴾َجا ُنَّا َظاِل َّا ك ن ال أَْن َقالُوا إِ  )٥(بظلمهم  فوااعتر  ﴾إِ

َنَّ ﴿ أَل ََنْس ْم ﴿الناس  ﴾َفل ِه َل إِلَْي َن أُْرِس ي َِّذ أَلَنَّ ﴿ ؟ هل بّلغكم الرسل وماذا أجبتم ﴾ال ََنْس  َول

ْرَسِلنيَ  َ ﴿ )٦(هل بّلغوا الرسالة  ﴾الُْم نَّ َعل ُقصَّ ََن ْم َفل ٍْم ﴿فلنخبرهم بما فعلوا  ﴾ْيِه عن علٍم  ﴾بِِعل

ُنَّا َوَما﴿ منا بِنيَ ﴿ في حال من االحوال عنهم ﴾ك شهود  عن، حتى یخفى علینا شيء ﴾َغائِ

ْزنُ ﴿ )٧( المشتاقین وزفرات العارفین وعبرات العاشقین وجفاء المتكبرین یزن بمیزان  ﴾َوالَْو

قُّ ﴿ یوم القیامة﴾ يَْوَمئِذٍ ﴿ حاالتویزن بمیزان الصدق ال، االخالص المعامالت  كائن ﴾ اْحلَ

َْت ﴿ بالعدل َُقل ْن ث ُ ﴿رجحت ﴾ َفَم ه ُن ِزي ُْولَئَِك ُهْم ﴿ الحسناتبموازین أعماله ﴾ َمَوا أ َف
ونَ  ْفِ�ُ ُ ﴿ )٨(الناجون من العذاب ، الفائزون بجزیل الثواب  ﴾الُْم ه ُن ِزي ْت َمَوا فَّ ْن َخ بتضییع ﴾ َوَم

ُروا ﴿ت علیها ، واقتراف ما عرضها للعذاب الفطرة السلیمة التي فطر  َن َخِس ي َِّذ ُْولَئَِك ال أ   َف

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٧ 
٣٩  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة االعراف    ٢٠٦

  مكیة  ص  
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  )٧سورة االعراف (    )١٥٣(       الجزء  الثامن
  
ذكر قصة آدم  )١١(

مع قصة إبلیس في 
القرآن في سبعة 
مواضع أولھا في 
ا سورة البقرة وثانیھ

في ھذه السورة وثالثھا 
في سورة الحجر 
ورابعھا في سورة بني 

ئیل وخامسھا في إسرا
سورة الكھف وسادسھا 
في سورة طھ وسابعھا 

  ] فخ[ في سورة ص
  
من جوھر ) فائدة ١٢(

الطین الّرزانة 
والسكون والوقار 
واألناة والحلم والحیاء 

و جوھر ، والصبر
النار الخفة والطیش 

واالرتفاع  والحّدة
 ]مس[ واالضطراب

 
  قال ابن عباس) ١٥(

أنظره إِلى النفخة 
یث یموت األولى ح

الخلق كلھم وكان طلب 
اإلِنظار إِلى النفخة 
الثانیة حیث یقوم 
الناس لرب العالمین 
 فأبى هللا ذلك علیھ

  ]مس[
 
قال ابن عباس: )١٧(

وال یستطیع أن یأتي 
من فوقھم لئال یحول 
بین العبد وبین رحمة 

    ]مس[ ...هللا تعالى
وال قال من تحتھم الن 
التحت موضع الفناء 

ة عند فى العبودی
السجود الذى یوجب 

  ]عس[القربة 
  
عن الباقر روي  )١٧(

ثم آلتیّنھم (ع) قال : 
من بین أیدیھم معناه 
ن علیھم أمر  أھوِّ
اآلخرة ، ومن خلفھم 
آمرھم بجمع األَموال 
والبخل بھا عن 
الحقوق لتبقى لورثتھم 
وعن إیمانھم  أفسد 
علیھم أمر دینھم 
بتزیین الضاللة 
وتحسین الشبھة ، 

 شمائلھم بتحبیب وعن
اللذات إلیھم وتغلیب 
 الشھوات على قلوبھم

  ]مج[
  

َِنا يَات ِآ نُوا ب ْم بَِما كَا ُه ُفَس َن َْظِلُمونَ  أ نحن الموازین القسط عن الصادق (ع)  بسبب كفرهم ، ﴾ي

ُْم ﴿ )٩( ]صا[ نَّاك ََقْد َمكَّ َْرِض ﴿ جعلنا لكم﴾ َول هَ ﴿ مكانًا وقراراً ﴾ ِيف األ ْم ِفي َْنا لَُك ا َوَجَعل
َش  ِي الً ﴿ ما تعیشون به﴾ َمَعا ُرونَ  َما﴿قلیل منكم ﴾ َقِلي ََقْد ﴿ )١٠(من یشكر ربه  ﴾تَْشُك  َول

ُْم  َناك َْق ُْم ﴿أباكم آدم  خلقنا ﴾َخل ْرنَاك َْنا﴿ تصویرأبدع  ﴾ثُمَّ َصوَّ ةِ  ثُمَّ ُقل َمالئَِك  أمرنا ﴾�ِْ

مَ ﴿ المالئكة َد وا آل ُد وا إِ﴿تكریمًا له ولذریته  ﴾اْجسُ ُد ْن ﴿ تكبرًا وعناداً  ﴾ال إِبِْليَس َفَجسَ َْم يَُك ل
َن  ي اِجِد ْن السَّ لَ ﴿ )١١(امتنع من السجود  ﴾ِم َنَعَك ﴿أيُّ شيء  ﴾َما﴿تعالى ِإلبلیس  ﴾َقا  ﴾َم

َد ﴿ دعاك َال تَْجسُ ْرتَُك ﴿ من السجود ﴾أ ْذ أََم لَ ﴿ "االستفهام للتقریع والتوبیخ" ﴾إِ َنَا ﴿ِإبلیُس  ﴾َقا أ
ٌر  َ ﴿أشرف  ﴾َخْي ُ َخل ه ْن َتِ� ِم ُ ﴿عنصري  ﴾ْق ه َت ْن ﴿ عنصره ﴾ِمْن نَاٍر َوَخلَْق  )١٢( ﴾ِطٍني  ِم

لَ ﴿ َها﴿ تعالى ﴾َقا ْن ِبْط ِم  ال ﴾يَُكونُ  َفَما﴿ المنزلة التي أنت علیها في السماءمن  ﴾َفاْه

َر ﴿ینبغي  بَّ ََتَك َْن ت َها لََك أ ُرجْ ﴿عن طاعتي  ﴾ِفي ََّك ِمْن ﴿دار قدسي  من ﴾َفاْخ ن  إِ
َن  ِري اِغ لَ ﴿ )١٣(ذالء المهانین األ ﴾الصَّ ِظْرِ� ﴿ِإبلیس  ﴾َقا َن ِم ﴿ أمهلني ﴾أ إِلَى يَْو

ُْبَعُثونَ  لَ ﴿ )١٤( لینجو من الموت ألن یوم البعث ال موت بعده قالها،  إلى یوم القیامة ﴾ي  ﴾َقا

َن ﴿ تعالى ِري َظ ْن الُْمن ََّك ِم ن أنظره إلى یوم یبعث فیه ، عن الصادق (ع)  الى النفخة األولى ﴾إِ

ِبَما﴿ )١٥( ]صا[ (ع) ناقائم َل َف َتِ� ﴿ ما فبسبب ﴾َقا ْي َْقُعَدنَّ ﴿ وقوعي بالغي ﴾أَْغَو  ﴾أل

ْم ﴿ أترصد َُه َراَطَك ﴿ على آلدم وذریته ﴾ل علي  : الصراط هنا(ع)  عن الصادق ،ك طریق ﴾ِص

مَ ﴿ ]صا[ (ع) ِقي َت ُمَّ ﴿ )١٦( ألغوائهم الحق ﴾الُْمْس ْم ث ُه نَّ ْن ﴿عبادك آلتین  ﴾آلتَِي  بَْنيِ  ِم
ْم  ِه ي َيِْد ْم ﴿ أهّون علیهم أمر اآلخرة ، من جهة النفس والهوى ﴾أ ِه ِْف من جهة الشهوة  ﴾َوِمْن َخل

ْم ﴿ بجمع األموال والبخل بها عن الحقوق لتبقى لورثتهم آمرهم ، والمنى ِِه ن َْيَما ْن أ افسد  ﴾َوَع
ْم ﴿ علیهم أمر دینهم بتزیین الضاللة وتحسین الشبهة ِه ْن َشَمائِِل حبیب اللذات إلیهم بت ﴾َوَع

ُد ﴿ وتغلیب الشهوات على قلوبهم ال َجتِ ْم ﴿ یارب ﴾َو َن ﴿ بني آدم ﴾أَْكَثَرُه ِري مؤمنین  ﴾َشاِك

َها﴿ )١٧(شاكرین لنعمك  ْن ُرْج ِم َل اْخ ُوًما﴿الجنة  ﴾َقا ء الذأم أشد العیب  " مهانًا لعیناً  ﴾َمْذ

ًرا﴿ " وأقبحه َِبَعَك ﴿مطرودًا من رحمتي  ﴾َمْدُحو ْن ت ْم ﴿أطاعك  ﴾لََم ُه ْن اِإلنس والجن  ﴾ِم

مَ ﴿ نَّ َه ْم  ألَْمألَنَّ َج ْنُك مُ ﴿قلنا  ﴾وَ ﴿ )١٨( ﴾أَْجَمِعنيَ ﴿من األتباع  ﴾ِم َْت  يَا آَد َن ْن أ اْسُك
َزْوُجَك  َة َفُكال﴿حواء  ﴾َو نَّ ْن ﴿من ثمارها  ﴾اْجلَ ال﴿أي مكان  ﴾َحْيُث  ِم ُتَما َو َربَا َهِذِه  ِشئْ تَْق
َرَة َ    قیل الحنطة او التفاح اختلف في نوعها ، امتحانًا لهما حدة عّینهاِإال شجرة وا ﴾ا�َّ
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  )٧سورة االعراف (    )١٥٤(       الجزء  الثامن
 
: مجال  فائدة )١٧(

الشیطان  عمل
العواطف واالحساسات 
واالوھام الكاذیھ یلقیھا 

  ]مس[ في النفس
  
ابن عباس قال  )٢١(

وكان   َغّرھما بالیمین
 یظن آدم أنھ ال یحلف

 ً   ] قر [ أحد با� كاذبا
 
كان :  فائدة )٢١(

:  بعض العلماء یقول
 من خادعنا با� َخَدعنا

  ]طر[
 
دلیل على وفیھ  )٢٢(

أن كشف العورة من 
، وأنھ  عظائم األمور

ً في  لم یزل مستھجنا
ً في  الطباع مستقبحا

  [زم]  العقول
  
كانت :  فائدة )٢٦(

ال  قریش تطوف عراة
 یلبس أحدھم ثوباً طاف

وكانوا یقولون ال  فیھ
نطوف بثیاب عصینا 

وقد كان ناس هللا فیھا 
من العرب یطوفون 

الرجال   بالبیت عراة
  بالنھار والنساء باللیل
وكانت المرأة تقول 
الَیْوَم َیْبُدو َبْعُضُھ أْو 

َفَما َبَدا ِمْنُھ َفال   ُكلُّھ
دائراً  ولم یزل  أُِحلُّھُ 

بینھم حتى منعھم النبي 
 ]مس[الفتح  (ص) بعد

نَا﴿ َتُكو ْن ﴿ فتصیرا ﴾َف اِلِمنيَ  ِم ظَّ َُهَما﴿ )١٩( ألنفسكم﴾ ال غراهما أ ﴾َفَوْسَوَس ل

ْيَطانُ ﴿ ْبِديَ ﴿باألكل من الشجرة  ﴾الشَّ َُهَما﴿لیظهر  ﴾ِلُي ِريَ  ل ُهَما ِمْن ﴿ ستر ﴾َما ُوو  َعْن
ِِهَما لَ ﴿ عوارتهما ﴾َسْوآت َقا ْن ﴿لهما  ﴾َو ُُّكَما َع ََهاكَُما َرب َرِة ﴿األكل من  ﴾َما ن َ َهِذِه ا�َّ

ال نَا أَْن ﴿كراهیة  ﴾إِ َْو تَُكو نَا َملََكْنيِ أ َن ﴿تصبحا  ﴾تَُكو ي الِِد ْن اْخلَ المخّلدین في الجنة  ﴾ِم

ُهَما﴿) ٢٠( َقاَسَم ِصِحنيَ ﴿ حلف لهما ﴾َو نَّا ْن ال ُهَما﴿ )٢١( ﴾إِ�ِّ لَُكَما لَِم ال  خدعهما ﴾َفَد

َقا﴿لقسم بما غرهما به من ا ﴾بُِغُروٍر ﴿ ا ذَا َرَة بََدْت ﴿ ثمر من أبتدءا باألكل ﴾َفلَمَّ َ  ﴾ا�َّ

ُُهَما﴿ ظهرت َُهَما َسْوآت َقا﴿ عوراتهما ﴾ل َفاِن ﴿أخذا  ﴾َوَطِف ِص ِهَما﴿یلصقان  ﴾َخيْ على  ﴾َعلَْي

ةِ ﴿ السؤة نَّ َرِق اْجلَ ْن َو ُُّهَما﴿لیستترا به  ﴾ِم ُهَما َرب دَا نَا َْم ﴿ بطریق العتاب والتوبیخ ﴾َو  أَل
َْهُكَما َن ْن تِلُْكَما﴿ " عتاب من اهللا تعالي وتنبیه " أحذركما ﴾أ َرِة ﴿ن األكل من ع ﴾َع َ ا�َّ

ْل لَُكَما َُق بِنيٌ ﴿وأخبركما  ﴾َوأ وٌّ ُم ا َعُد ْيَطاَن لَُكَم لشَّ ال﴿ )٢٢( ﴾إِنَّ ا  آدم وحواء ﴾َقا

َنا﴿ ُفَس َن َنا أ ََّنا َظلَْم َْم ﴿اعترفا بالخطیئة  ﴾َرب َناتَْغفِ  َوإِْن ل َْرَحْم ََنا َوت وطلبا من اهللا المغفرة  ﴾ْر ل

َن ﴿ والرحمة ِري اِس ْن اْخلَ َنَّ ِم ن ََنُكو لَ ﴿ )٢٣( الهالكین ﴾ل ِبُطوا﴿ تعالى ﴾َقا ْه الخطاب آلدم  ﴾ا

وٌّ ﴿وحواء وإِبلیس  َبْعٍض َعُد ْم ِل  ، واِإلنسان عدٌو للشیطان،  الشیطان عدٌو لِإلنسان ﴾بَْعُضُك

رٌّ ﴿ من رتبة الفضیلة ولم یخرجه عن دار الكرامة هُأخِرجَ  َتَق َْرِض ُمْس ْم ِيف األ موضع  ﴾َولَُك

َتاعٌ ﴿استقرار  َها﴿ )٢٤(انقضاء آجالكم  ﴾إِلَى ِحٍني ﴿وانتفاع  ﴾َوَم َل ِفي األرض في  ﴾َقا

َيْونَ ﴿ َها تَُموتُونَ ﴿ بالمعرفةتعیشون  ﴾َحتْ َرُجونَ ﴿ بالجهل تُقبرون ﴾َوِفي َها ُختْ ْن للجزاء  ﴾َوِم

مَ ﴿ )٢٥( ْم ﴿ الخطاب عام للجمیع ﴾يَا بَِ� آَد َْنا َعلَْيُك َزل َن شریعة تستر قبائح  ﴾لَِباًسا قَْد أ
، والثیاب للعارفین لباس المعرفة وللمحبین لباس المحبة وللمشتاقین  أوصافكم وفواحش أفعالكم

 ..... لباس الشوق وللموحدین لباس التوحید وللزاهدین لباس الزهد وللمتقین لباس التقوى
ِري ﴿ ْم ﴿یستر  ﴾يَُوا جماًال  ، به یزینكم وتتجملون ﴾َوِريًشا﴿ لباس الكرامة ، عوراتكم ﴾َسْوآتُِك

ى﴿ ویزینكم باألخالق الحسنة واألعمال الجمیلة، یبعدكم عن شبه األنعام المهملة  ْقَو تَّ َباُس ال  ﴾َوِل

ٌر  ذَلَِك ﴿لباس القلب وعالمتها الورع والتقوى ، الحیاء والعفاف  لمن فنى ما یتزین به المرء  ﴾َخْي

ْن آيَاِت  ذَِلَك ﴿ النه یقي من عذاب الّله ویورث النعیم الدائم ،فى اهللا واتصف بصفات اهللا   ﴾ِم

َُّرونَ ﴿فضل  من ك ْم يَذَّ َُّه ِ لََعل لباس الهدایة للعام ولباس التقوى  ، فیشكرون اهللا علیها ﴾اهللاَّ
ألهل الدنیا ولباس اللقاء والمشاهدة لألولیاء ولباس للخاص ولباس الهیبة للعارفین ولباس الزینة 

ََم ﴿ )٢٦( في هذه اآلیة إشارة إلى أن الستر من التقوى وهو كذلك ، الحضرة لألنبیاء   يَا بَِ� آد
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: السورة  ) تنبیھ٢٩(

مكیة ولم تكن الكعبة 
یومئذ قبلة وال كانت 

  ]مي[ مساجدین مللمسل
  
الحسن بن  ) كان٣١(

علي (ع) إذا قام إلى 
الصالة لبس أجود 
ثیابھ فقیل لھ یا ابن 
رسول هللا لم تلبس 

إن  : أجود ثیابك فقال
هللا جمیل یحبُّ الجمال 
ل لربي وھو  فأتجمَّ

 ..یقول خذوا زینتكم 
فأحب أن ألبس أجود 

   ]مج[    ثیابي
   
) عن ابن العربي ٣١(

منافع في قِلّة األكل 
؛ منھا أن یكون  كثیرة

الرجل أصح جسماً 
ً وأزكى  وأجود ِحفظا
ً وأخف  فھما وأقل نوما

 ً وفي كثرة األكل  نفسا
ویتولّد منھ  ...

،  األمراض المختلفة
فیحتاج من العالج 
أكثر مما یحتاج إلیھ 

    ]قر[ القلیل األكل
  
یقال إن   : ) فائدة٣١(

معالجة المریض 
: نصٌف دواٌء  نصفان
فإن   ِحْمیة ونصف

ٱجتمعا فكأنك 
بالمریض قد برأ 

، وإالّ فالِحمیة  وَصحّ 
؛ إذ ال ینفع  بھ أولى

دواء مع ترك الِحمیة 
ولقد تنفع الِحمیة مع 
ترك الدواء ولقد قال 

أصل  (ص)رسول هللا 
   ]قر[ كل دواء الِحمیة

   
یا عباد هللا أن ) ٣١(

المتقین حازوا عاجل 
الخیر وآجلھ، شاركوا 

یا في دنیاھم أھل الدن
ولم یشاركھم أھل 
الدنیا في آخرتھم 
أباحھم هللا في الدنیا ما 

..... وأغناھم  كفاھم بھ
  ]  نج[
  
" ِمن  قیل ) فائدة :٣١(

السرف أن تأكل كل ما 
وكان ٱشتھیت " 

العرب في الجاھلیة ال 
ً في أیام  یأكلون دِسما

یعظمون بھ  حجھم 
  ویكتفون  حجھم

نَُّكْم الشَّ  َن َْفِت والطمع ،  یخدعنكم بطول االملال بأن یشغلكم عما یقربكم إلى اهللا و  ﴾ْيَطانُ ال ي

َرجَ ﴿خدع و ﴾كََما﴿ فى رغد العیش فى المال والجاه ْم  أَْخ ْيُك َبََو ِة ﴿ آدم وحواء ﴾أ نَّ ْن اْجلَ ِم
ُهَما ِزُع َعْن َن ُهَما ي َباَس َُهَما﴿ كان لباس ادم وحواء نورًا على فروجهما ﴾ِل ِري لتظهر  ﴾ِلُي

ِِهَما﴿ ُ ﴿ العورات﴾ َسْوآت َّه ن ُْم ﴿الشیطان  ﴾إِ ََراك ُ ﴿یبصركم  ﴾ي ُه ِبيل َق ْن َحْيُث ﴿ وأتباعه ﴾ُهَو َو ِم
ْم  ال نَُه َْنا﴿ تبصرونه ﴾تََرْو َّا َجَعل ن َ  إِ ء َْوِلَيا َياِطَني أ ُنونَ ﴿أعوانًا  ﴾الشَّ َن ال يُْؤِم ي َِّذ ِ سلط  ﴾�

لك منه إال بالتبرى من حولك وقوتك والرجوع علیك الشیطان یراك من حیث ال تراه ، فال اعتصام 
ذَا َفَعلُوا﴿ )٢٧( إلى اهللا واالستعانة به ةً ﴿ المشركون ﴾َوإِ الطواف حول هنا تعني  ﴾َفاِحَش

َها﴿اعتذروا  ﴾َقالُوا﴿ البیت عراة نَا َعلَْي َنَا َوَجْد ء َِها﴿بتقلید اآلباء  ﴾آبَا َرنَا ب ُ أََم بالتجرد  ﴾َواهللاَّ

لْ ﴿اثناء الطواف  صینا فیها اهللا ع التي من الثیاب ُر ﴿ (ص) لهم یا محمد ﴾ُق َأُْم َ ال ي  ﴾إِنَّ اهللاَّ

ءِ ﴿عباده  َشا ْ َُقولُونَ ﴿بقبائح األفعال  ﴾بِاْ�َ َت ِ ﴿أتكذبون  ﴾أ هللاَّ ا ﴿ وتنسبون ِإلیه القبیح ﴾َعَ� ا َم
لْ ﴿ )٢٨(دون علٍم  ﴾تَْعلَُمونَ  ال َر ﴿ لهم ﴾ُق ِْقْسِط  أََم ل واالستقامة العد ﴾َر�ِّ بِال
َِقيُموا﴿ ْم ﴿وجهوا  ﴾َوأ َهُك ُلِّ ﴿ حیثما كنتم ﴾ُوُجو دٍ  ِعْنَد ك أو الى المساجد  الى الكعبة ﴾َمْجسِ

ْدُعوهُ ﴿ ]صا[ (ع) یعني األئمة (ع) عن الصادق ، وقت الصالة َهُ ﴿واعبدوه  ﴾َوا ِصَني ل ِل ُخمْ
َن  ي َ ﴿ إخالص الدعاء إخراج الخلق من معاملة اهللا ، الطاعة ﴾الدِّ ُْم ك  خلقكم ﴾َما بََدأَك

ونَ ﴿ ُد ى﴿ )٢٩( في المعاد ِإلیه ﴾تَُعو ًقا َهَد ِري ِهْم ﴿ وفقهم لإلیمان ﴾َف ًقا َحقَّ َعلَْي ِري َف َو
َةُ  الل ْم ﴿ الخذالن ﴾الضَّ َُّه ن َياِطنيَ ﴿ ألمضلون ﴾إِ وا الشَّ ُذ َ َ  اختَّ ء َْوِلَيا وِن ﴿نصراء  ﴾أ ْن ُد ِم

ُبونَ ﴿ ]صا[ ة الحقأئمة دون أئم اتخذوا (ع) عن الصادق ﴾اهللاَّ  َس ْم ﴿یظنون  ﴾َوَحيْ َُّه َن أ
ونَ  تَُد ْه وا﴿ )٣٠( على بصیرة وهدایة ﴾ُم َم ُخُذ ْم ﴿البسوا  ﴾يَا بَِ� آَد َتُك ثیابكم  أحسن ﴾ِزيَن

دٍ ﴿ا وأطهره ُلِّ َمْجسِ لیس المراد في هذه اآلیة الصالة ،  والطواف صالةالعند  ﴾ِعْنَد ك
 ]مال[ أراد الدخول لكل مسجد یقف فیه العبد بین یدي ربه وٕانما ، المكتوبة ألنها لم تفرض بعد

وزینة الورعین التضرع  ، وزینة التائبین البكاء، زینة العبد لباس العبودیة الذى طرازها التواضع 
وزینة اللسان الذكر ، وزینة العارفین الهیبة واالجالل ، وزینة المستأنسین السكینة والوقار ، والثناء 

 طیبات ما رزقتكم من ﴾َواْشَربُوا َوكُلُوا﴿ وزینة النفوس حسن المعاملة، الفكر  وزینة القلب، 

ِرُفوا﴿ الحاللمن  ال تُْس ُ ﴿ في األكل والشرب وفي التزیین باللباس والمظهر ﴾َو َّه ن بُّ  إِ ال ُحيِ
ِرِفنيَ  الیوم  فإن األكل في ،  وتفرطوا في تعدد أوقاته وأنواعه، بأن تتجاوزوا حّد الشبع  ﴾الُْمْس

، ومن اإلسراف بل والشره أن یأكل  اكثر من وجبتین من اإلسراف المذموم المنهي عنه شرعا
وان األكل الشرعي مرة في الصباح ومرة في المساء، قال تعالى في طعام اهل  ،كلما یشتهي

  ل مرتین في الیوم من األكوما جاء عنه (ص) ،  ٦٢مریم  }َوَلُهْم ِرْزُقُهْم ِفیها ُبْكَرًة َوَعِشی�ا: { الجنة
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بالیسیر من الطعام ، 
ویطوفون عراة فقیل 

 ... ُخُذوْا ِزیَنَتُكمْ لھم : 
ال تسرفوا في أي 

تحریم ما لم یحّرم 
   ]قر[ علیكم

 
عن الصادق (ع) )٣٢(

ولكن المال مال هللا 
یضعھ عند الرجل 
ودائع، وجوز لھم أن 

لوا قصداً، ویشربوا یأك
قصداً ویلبسوا قصداً 
وینكحوا قصدا 
ویركبوا قصداً 
ویعودوا بما سوى ذلك 
على فقراء المؤمنین 
ویلموا بھ شعثھم فمن 
فعل ذلك كان ما یأكل 
حالالً ویشرب حالالً 

، وینكح  ویركب حالالً 
، ومن عدا ذلك  حالالً 

كان علیھ حراماً، ثم 
وال تسرفوا إنھ :  قال

 لمسرفینال یحب ا
  ]مي[
  
صرف : ) تنبیھ ٣٣(

معنى اإلثم الى الخمر 
خطأ ولیعلم أن الخمر 

ولم حرمت بالمدینة 
یقل أحد بأن ھذه اآلیة 

  ]مال [مدنیة
  
سّنة الموت ) ٣٤(

وقانون الفناء ال 
یختصان بأفراد 

، بل تشمل  اإلنسان
الجماعات واألقوام 

إّن دراسة ،  واألُمم
  زوال مدنیات كبرى

،  بابلمثل حضارة 
، وقوم  وفراعنة مصر

والكلدانیین  سبأ
ومسلمي  واآلشوریین

 ....األندلس وأمثالھا 
  ] أم[

 ]مال[محمول على أنهما غیر العشاء ، إذ به یصیر ثالث أكالت وهو من السرف  ،اإلسراف 
لْ ﴿ )٣١( مَ ﴿ لهم ﴾ُق رَّ ْن َح ِ ﴿علیكم  ﴾َم َة اهللاَّ َن َرجَ ﴿ باللباس التجمل ﴾ِزي َِّ� أَْخ  اوجدها ﴾ال

ِدهِ ﴿ َبا َباِت  ِلِع يِّ ْزِق ﴿ المستلذات ﴾َوالطَّ رِّ ْن ال أرزاق المریدین إلهام ،  كل والمشربأالم من ﴾ِم

لْ ﴿ ذكر اهللا وأرزاق العارفین اإلكرام بنسیان ما سوى اهللا الزینة والطیبات في  ﴾ِهيَ ﴿ لهم ﴾ُق

يَن ﴿الدنیا مخلوقة  َِّذ ُنوا �ِ َياِة ﴿مشتركة بینهم  فانھا لكفارللمؤمنین وٕان شاركهم فیها ا ﴾آَم ِيف اْحلَ
نَْيا ةً ﴿ وستكون﴾ الدُّ َص لُ ﴿ للمؤمنین ﴾َخاِل صِّ ِة كََذِلَك نَُف ِْقَياَم َم ال يَاِت ﴿نبّین  ﴾يَْو  ﴾اآل

ٍم يَْعلَُمونَ ﴿التشریعیة  َقْو لْ ﴿ )٣٢(یفقهون  ﴾ِل َم َر�ِّ ﴿ (ص) لهم یا محمد ﴾ُق رَّ ََّما َح ن اهللا  ﴾إِ

َش ﴿ َْفَواِح وما یشغلهم عن ،  ویطلق في العرف على الزنى،  ما تزاید قبحه فهو فاحشكل  ﴾ال

َها َوَما بََطَن ﴿ ربهم  وسوء األدب مع اهللا والتعرض لعباد اهللا  والشرك باهللا ْن َهَر ِم سرها  ﴾َما َظ

مَ ﴿وجهرها  َْبْغيَ ﴿كل ما یطلق علیه اسم الذنب  ﴾َواإلِْث ِر اْحلَ ﴿ العدوان على الناس ﴾َوال قِّ بَِغْي
 ِ ِركُوا بِاهللاَّ نًا﴿تجعلوا له شركاء  وأن ﴾َوأَْن تُْش ِِه ُسلَْطا ْل ب زِّ َْم يَُن َوأَْن ﴿بدون برهان  ﴾َما ل

َُقولُوا ِ ﴿تفتروا  ﴾ت لِّ ﴿ )٣٣(﴾ َما ال تَْعلَُمونَ ﴿ الكذب في التحلیل والتحریم ﴾َعَ� اهللاَّ َوِلُك
ةٍ  لٌ ﴿كذبت رسلها  ﴾أُمَّ ْم ﴿محدد إلستأصالهم  وقت ﴾أََج ُُه ءَ أََجل  المقدروقت هالكهم  ﴾َفِإذَا َجا

ُروَن َساَعةً ﴿ أِْخ يَْسَت ْقِدُمونَ ﴿برهة من الزمن  ﴾ال َت يَْس ال وعید ألهل مكة  ون "وال یتقدم ﴾َو

ا﴿ )٣٤( " (ص) ، وتسلیة للنبي من المشركین َم إِمَّ نَُّكْم ﴿إن  ﴾يَا بَِ� آَد ْتَِي َأ ُرُسلٌ ﴿یجْئُكم  ﴾ي
ْم  ْنُك ونَ ﴿ من جنسكم ﴾ِم صُّ َُق ْم ﴿یبینون  ﴾ي َفَمْن ﴿األحكام والشرائع  ﴾آيَاِ� ﴿لكم  ﴾َعلَْيُك
ََّقى َْصَ�َ ﴿ آمن منكم ﴾ات ْم ﴿بفعل الطاعات وترك المحرمات  ﴾َوأ ِه في  ﴾َفال َخْوٌف َعلَْي

ْم ﴿اآلخرة  ال ُه َزنُونَ  َو من ، ألنهم یرون من نعیم اآلخرة الدائم  على ما فاتهم من دنیاهم ﴾َحيْ
، وأصلح باطنه بدوام مراقبة اهللا عز وجل فال خوف علیهم  ظاهره عن تناول الشبهات اتقى فى

ُروا ﴿ أما ﴾وَ ﴿ )٣٥( فى الدنیا وال حزن علیهم فى اآلخرة َب َتْك َِنا َواْس يَات ِآ بُوا ب َن كَذَّ ي َِّذ ال
َها َها خَ ﴿عن اِإلیمان بما جاء به الرسل  ﴾َعْن ْم ِفي ِر ُه نَّا َْصَحاُب ال ُْولَئَِك أ ونَ أ ال یخرجون  ﴾الُِد

 )٣٦( َمْن َقاَبَل ربوبیَتنا بالُجْحِد ، وحكمنا بالرد ، لِقَي الهواَن ، وقاسى اآلالم األحزان ، منها أبداً 
َمُ ﴿ ْن أَْظل َرى ﴿ ظلماً  أقبح وأشنع ﴾َفَم ْفَت ْن ا بًا﴿تعْمد  ﴾ِممَّ ِ كَِذ تقول على اهللا ما  ﴾َعَ� اهللاَّ

ِ ﴿ لم یقله يَات ِآ َب ب َْو كَذَّ ْم ﴿المنزلة  ﴾هِ أ ُُه ََنال ُْولَئَِك ي ْم  أ ُه َِصيُب َتاِب ﴿حظهم  ﴾ن ْن الِْك في  ﴾ِم

ذَا﴿ واألعمارالدنیا مما ُقدر من األرزاق  ى إِ تَّ َُنا﴿ انقضت اعمارهم و ﴾َح ْم ُرُسل ُه ءْت مالئكة  ﴾َجا

ْم ﴿الموت  َُه ْون فَّ ََتَو َن َما﴿ لهم﴾ َقالُوا﴿تقبض أرواحهم  ﴾ي َْي ْم  أ ُت ُن    اآللهة التي أین ﴾تَْدُعونَ  ك
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  )٧سورة االعراف (    )١٥٧(       الجزء  الثامن
  
وما قیل ) تنبیھ ٤٣(

أنھا نزلت في أھل بدر 
ال یصح ، ألن اآلیة 
مكیة باالتفاق وحادثة 
بدر بعد الھجرة بسنتین 

 ]مال[
  
) في الحدیث :  ٤٣(

إن أھل الجنة إذا سیقوا 
، وجدوا عند  یھاإل

بابھا شجرة في أصل 
، فشربوا  ینانساقھا ع

فینزع ما   من إحداھما
 في صدورھم من غلّ 
  ، فھو الشراب الطھور

 من األخرى واغتسلوا
، فجرت علیھم نضرة 

، فلم یشعثوا ولم  النعیم
 یتسخوا بعدھا أبداً 

   ]طب[
   

ِ ﴿كنتم تعبدونها  وِن اهللاَّ ْن ُد ُّوا﴿ أدعوهم لیخلصوكم من العذاب ﴾ِم ا ﴿غابوا  ﴾َقالُوا َضل نَّ َع
واوَ  ْم ﴿واعترفوا  ﴾َشِهُد ِه ُْفِس َن َن  َعَ� أ ِري ِف نُوا كَا ْم كَا َُّه َن لَ ﴿ )٣٧( بالكفر والضالل ﴾أ  ﴾َقا

ْدُخلُوا ِيف ﴿ لمكذبین بآیاتهلاهللا تعالى یوم القیامة  َْت ﴿مع  النار﴾ ا ٍم قَْد َخل  ِمْن ﴿ سلفت ﴾أَُم
ْم  ْبِلُك نِّ َواإلِنِس ﴿أمثالكم  ﴾َق ْن اْجلِ ةٌ ِيف ﴿ الكافرین باهللا﴾ ِم َْت أُمَّ ََّما دََخل ِر كُل نَّا طائفة  ﴾ ال

َها﴿ النار َت ْت أُْخ َن َركُوا﴿ ضلت باالقتداء بها التي ﴾لََع َّا د ذَا ا ى إِ تَّ َها﴿اجتمعوا  ﴾َح في  ﴾ِفي

ْم ﴿ كلهم ﴾َجِميًعا﴿النار  ُه َرا َْت أُْخ ْم ﴿األتباع  ﴾َقال ُه ال ُالِء ﴿للقادة والرؤساء یا  ﴾ألُو ََّنا َهؤ َرب
نَا ُّو ْم ﴿عن سبیلك  ﴾أََضل ِِه آت ًفا﴿ أذقهم ﴾َف َذابًا ِضْع ْن ﴿مضاعفًا  ﴾َع لَ  ِم ِر َقا نَّا  تعالى﴾ ال

ّلٍ ﴿ ْن ال﴿عذاب مضاعف  ﴾ِضْعٌف ﴿من القادة واألتباع  ﴾ِلُك ) ٣٨(هوله  ﴾تَْعلَُمونَ  َولَِك
ْم ﴿ ُه ال ُو َْت أ َقال ْم ﴿القادة  ﴾َو ُه َرا َنا﴿ لألتباع ﴾ألُْخ ْم َعلَْي ْن  َفَما كَاَن لَُك  ﴾َفْضٍل ِم

ُقوا﴿فنحن متساوون في الضالل  ُبونَ  َفُذو ْم تَْكِس ُت  )٣٩( بسبب إجرامكم ﴾الَْعَذاَب بَِما كُن

َِنا﴿ يَات ِآ بُوا ب َن كَذَّ ي َِّذ َها﴿مع وضوحها  ﴾إِنَّ ال َبُروا َعْن َتْك ُ ﴿عن اِإلیمان بها  ﴾َواْس َُف�َّ ال ت
ءِ  َما َبَْواُب السَّ ْم أ َُه  ال بالؤهم یكشف وال عناؤهم ُیْرَفع،  كاؤهم ینفعفال دعاؤهم ُیسَمع وال ب ﴾ل

ال يَْدُخلُونَ ﴿ ى يَِ�َ ﴿یوم القیامة  ﴾َو تَّ َة َح نَّ َملُ ﴿ یدخل ﴾اْجلَ  الحبل الغلیظ أو البعیر﴾ اْجلَ

مِّ ﴿ الذي تربط به السفن َياِط ﴿ثقب  ﴾ِيف َس ِزي ﴿اِإلبرة  ﴾اْخلِ ِرِمنيَ  َوكََذلَِك َجنْ ْ أهل  ﴾اْ�ُ

َ ﴿ )٤٠(العصیان  ْن ل ْم ِم دٌ  ُه َها نََّم ِم َه ْم ﴿فراش  ﴾َج ِه ِق ْن َفْو "  من النار غطاء ﴾َغَواٍش  َوِم

ِزي  َوكََذِلَك ﴿ یعني أنهم محاطون بالعذاب " اِلِمنيَ  َجنْ ظَّ  )٤١( تعّدى حدود اهللامن  ﴾ال

ُنوا﴿ َن آَم ي َِّذ اِت ﴿صّدقوا اهللا ورسوله  ﴾َوال اِحلَ ِّ ﴿بما أمرهم به  ﴾َوَعِملُوا الصَّ  ُف ال نَُكل
َْفًسا َها﴿ من األعمال أحداً  ﴾ن ال ُوْسَع َها﴿ بما هو في طاقتها ﴾إِ ْم ِفي ِة ُه نَّ َْصَحاُب اْجلَ ُْولَئَِك أ  أ

ونَ  كلفة العمل فیسَّرنا علیهم الطاعاِت بحسن التوفیق وَخفَّْفَنا عنهم العباداِت  همرفعنا عن ﴾َخالُِد
ََزْعَنا﴿ )٤٢( بتقلیل التكلیف ن ْم َما ِيف ﴿طهرنا  ﴾َو ِرِه و ّلٍ ﴿قلوبهم  ﴾ُصُد ْن ِغ  ،حسد وعداوة ﴾ِم

ِري ﴿ ]شو[ فینا واهللا نزلتعن الحسن المجتبى (ع)  ،  صیغة الماضي تفید التحقق والتثبت  َجتْ
ْن  ْم  ِم ِه ِت ُر  َحتْ َْها َن َقالُوا﴿قصورهم من تحت  ﴾األ َِّذ� ﴿ لتحصیل هذا النعیم ﴾َو ِ ال ْمُد ِهللاَّ اْحلَ

نَا َهَذا﴿وفقنا  ﴾َهَدا كان یوم القیامة  إذا(ع)  عن الصادق ، والعمل الصالح في الدنیا لإلیمان ﴾ِل
اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذي { دعي بالنبي وأمیر المؤمنین وباألئمة (ع) فینصبون للناس فإذا رأتهم شیعتهم قالوا

تَِديَ ﴿ ]صا [(ع) واألئمة من ولده لوالیة امیر المومنین }َهَداَنا ْه ُنَّا ِلَن  إلى هذه السعادة ﴾َوَما ك

ُ ﴿ بانفسنا نَا اهللاَّ ال أَْن َهَدا    اعتراٌف منهم وٕاقراٌر بأنهم لم یصلوا إلى ما وصلوا إلیه ،توفیقه ب ﴾لَْو
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  )٧سورة االعراف (    )١٥٨(       الجزء  الثامن

  
روي عن ابن  )٤٤(

عباس انھ صاحب 
الصور وقیل مالك 
خازن النار وقیل ملك 
من المالئكة غیرھما 

هللا تعالى بذلك ،  یأمره
وروایة اإلمامیة عن 

وابن  (ع) الرضا
 (ع)عباس أنھ علي 

مما لم یثبت من طریق 
وبعید عن أھل السنة 

ھذا اإلمام أن یكون 
ً وھو إذ ذاك في  مؤذنا

   ]آل [  حظائر القدس
  
)اقوال المفسرین ٤٤(

في رجال األعراف 
أُنھیت إالى اربعة 

  ] مي[عشر قوالً 
  
 عن ابن عباس) ٤٦(

قال : األعراف موضع 
عاٍل على الصراط ، 
علیھ العباس وحمزة 
وعلّي بن أبي طالب 

وجعفر ذو الجناحین ،  
یعرفون محبِّیھم 
ببیاض الوجوه 
وُمْبغضیھم بسواد 

    ]قر [الوجوه 
  
) عن الباقر(ع) ٤٦(

ھم آل محمد (ع) ال 
یدخل الجنة إال من 
عرفھم وعرفوه ، وال 
یدخل النار إال من 

  ]صا[ أنكروهأنكرھم و
  

من جزیل تلك العطیات وعظیم تلك الرتب والمقامات بجهدهم واستحقاق فعلهم وٕانما ذلك أجمع 
قِّ ﴿ ابتداء فضل منه ولطف َِّنا بِاْحلَ ُل َرب ءْت ُرُس ََقْد َجا لقد صدقنا الرسل فیما أخبرونا به  ﴾ل

وا﴿ ُد نُو مُ ﴿ وتنادیهم المالئكة ﴾َو َْن تِلُْك ةُ ﴿هذه هي  ﴾أ نَّ َها اْجلَ ِرْثُتُمو ُو ا ﴿أعطیتموها  ﴾أ بَِم
ْم تَْعَملُونَ  ُت ُن وٕاال فإذا رأوا تلك الدرجات علموا أن أعمالهم ، تسكیٌن لقلوبهم وتطییٌب لهم  ﴾ك

ى﴿ )٤٣( توجب لهم كل تلك الدرجات المشوبة بالتقصیر لم َد نَا ِة ﴿ینادي  ﴾َو نَّ َْصَحاُب اْجلَ أ
ِر  نَّا َْصَحاَب ال ا ﴿  النار في النارة في الجنة وأهل بعد استقرار أهل الجن ﴾أ نَا َم َجْد أَْن قَْد َو

َُّنا نَا َرب ُْم َما﴿من النعیم والكرامة  ﴾َوَعَد ت ْل َوَجْد َه ا َف ق ا َوَعَد  َح ق ْم َح ُُّك الهوان  من ﴾َرب

َّنَ ﴿أهل النار  أي ﴾َقالُوا﴿والعذاب  َذ ْم َفأ ِّنٌ ﴿نادى ف ﴾نََع َذ  "صاحب الصور" مناد ﴾ُمؤ

َنهُ ﴿ ِ َعَ�  أَْن ﴿[صا] المؤذن أمیر المؤمنین (ع)  الرضا (ع)عن  ، بین الفریقین ﴾ْم بَْي ُة اهللاَّ َن لَْع
اِلِمنيَ  ظَّ في كتاب اهللا أسماء ال یعرفها  (ع) إن لعلي بن أبي طالب ابن عباس قال: عن ﴾ال

لذین كذبوا أال لعنة اهللا على ا : فهو المؤذن بینهم یقول }فأذن مؤذن بینهم{منها قوله:  ، الناس
َن ﴿ )٤٤( ]شو[ بحقي بوالیتي واستخفوا ي َِّذ ونَ ﴿كانوا في الدنیا  ﴾ال َُصدُّ یمنعون الناس  ﴾ي

ْن ﴿ ِبيِل ﴿اتباع  ﴾َع ََهاا﴿دین  ﴾َس ن َْبُغو ي ِ َو غیر مستقیمة حتى ال یتبعها  ﴾ِعَوًجا﴿السبیل  ﴾هللاَّ

ُرونَ ﴿أحد  ِف َرِة كَا ْم بِاآلِخ ُهَما﴿ )٤٥(جاحدون  ﴾َوُه َن بَْي اٌب ﴿الفریقین  بین ﴾َو  سور ﴾ِحجَ

َراِف ﴿ مرتفع لٌ ﴿مكان مرتفع یشرف على الجنة والنار  ﴾َوَعَ� األَْع جمع من عباد اهللا  ﴾ِرَجا
من المؤمنین المرجوون ألمر اهللا لقصور  أرفع مقامًا وأعلى منزلة من سائر أهل المحشر ، أو

ِرُفوَن كُال﴿ أعمالهم ُهْم بِِس ﴿من أهل الجنة وأهل النار  ﴾يَْع ْوا﴿ بعالمتهم ﴾يَما َد نَا  أهل ﴾َو

َْصَحاَب ﴿األعراف  ةِ ﴿أهل  ﴾أ نَّ ْم ﴿حین رأوهم  ﴾اْجلَ ُك ٌم َعلَْي َْم ﴿ سلمتم من العقوبة ﴾أَْن َسال ل
َها ْم يَْطَمُعونَ ﴿ بعد األعراف الجنة أهل ﴾يَْدُخلُو ُه  ،ألنهم من أهل ال إله اال اهللا في دخلوها ﴾َو

، فیرون بنور اهللا یعرفون  خصوا بأنوار البصائرهم تطیر فى الملكوت في الدنیا قلوبإن هللا عبادًا 
 " جمیع الخالئق بسمات البعد والقرب التى تظهر من وجوههم ، ولهذا اشار علیه السالم بقوله

وهم على اعراف یوم القیامة مطلعون على احوال ،   "اتقوا فراسة المؤمن فانه ینظر بنور اهللا
نحن على األعراف نعرف أنصارنا  امیر المؤمنین (ع) عن ، الناس یشفعون لكل مقصر

بسیماهم، ونحن األعراف الذین ال یعرف اهللا عز وجل إال بسبیل معرفتنا ، ونحن األعراف یوقفنا 
َا﴿ )٤٦( ]صا[فناه وعرِ  رفنااهللا عز وجل یوم القیامة على الصراط فال یدخل الجنة إال من عَ  ذ  َوإِ

ْم  ُرُه َْصا َب ْت أ ِرَف َ ﴿نظروا  ﴾ُص ء َْقا َْصَحاِب ﴿إلى  ﴾تِل ِر ﴿أهل  ﴾أ َّا فرأوا وجوههم ُمسودة  ﴾الن

َْنا﴿ وأعینهم ُمزَرقَّة َعل ََّنا ال َجتْ مِ ﴿ سألوا اهللا أّال یجعلهم ﴾َقالُوا َرب َْقْو اِلِمنيَ  َمَع ال ظَّ  )٤٧(﴾ ال
َْصَحاُب ﴿ َى أ نَاد الً َو َراِف ِرَجا ْم ﴿ من اصحاب النار ﴾األَْع ِرُفونَُه ِ  يَْع ْم ب ُه    بعالماتهم ﴾ِسيَما
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  )٧سورة االعراف (    )١٥٩(       الجزء  الثامن
  
ُحذیَفة :  عن) ٤٩(

أصَحاُب األْعَراِف َقْومٌ 
َتكاَفأْت أْعمالُُھْم 
َرْت بِِھْم َحسَناُتُھْم  َفَقصَّ
َرْت  ِة ، َوَقصَّ َعِن الَجنَّ
بِِھْم َسیِّئاُتُھْم َعِن الناِر 
، َفُجعلُوا على 

َیْعِرفوَن األْعَراِف 
ا  اَس بِِسیماُھْم َفلَمَّ النَّ
قُِضَي بیَن الِعباِد ، أُِذَن 
فاَعِة  لَُھْم فِي َطلَِب الشَّ

 (ص)أَتْوا محمداً فیَ ، 
  ]زم[... 
  
 أن سعد ) روي٥٠(

قال یا رسول  بن عبادةً 
، إن أّم سعد كانت  هللا

أفینفعھا   تحب الصدقة
أن أتصّدق عنھا ؟ قال 

» نعم وعلیك بالماء: «
ھذه «فحفر بئراً فقال 

    ]قر [» ألّم سعد
  
 (ص)عن النبّي ) ٥٠(

" والذي نفسي  قال :
بیده ألذودّن رجاالً عن 
حوضي كما تذاد 
الغریبة من اإلبل عن 

   ]قر [ الحوض "
  
ابن عباس: ) ٥٠(

ینادي الرجل أخاه 
قد  : وأباه فیقول

احترقت فأفض عليَّ 
! فیقال لھم  من الماء

إن  : أجیبوھم فیقولون
هللا حرمھما على 

  ]مس[ الكافرین
  
) تنبیھ : مع ما ھم ٥٠(

علیھ من العقوبات 
الشدیده یقع علیھم 
الجوع والعطش 
والعادة أن من كان في 

یستسیغ  ألم شدید ال
 شربالكل وال األ
 ]مس[
  
 قال اإلِمام أحمد) ٥٤(

: أخباُر الصفات ُتمرُّ 
كما جاءت بال تشبیھ 
:  وال تعطیل فال یقال

؟ نؤمن  ؟ ولِمَ  فكی
بأن هللا على العرش 
بال حدٍّ وال صفٍة یبلغھا 
،  واصف أو یحدھا حادُّ

 ]مس[
  

َْغَنى﴿ لهم﴾ َقالُوا﴿ ا أ ْم  َم ْنُك ْم ﴿أيُّ شيء نفعكم  ﴾َع ُعُك ُتْم ﴿للمال  ﴾َجْم ُن َوَما ك
ِبُرونَ  َتْك ءِ ﴿ )٤٨( واستكباركم عن اِإلیمان ﴾تَْس ُال ََهؤ متكبرین " خطاب من اهللا عز وجل لل ﴾أ

َن ﴿ في االرض " ي َِّذ ْم ﴿كنتم  ﴾ال ُت َْقَسْم ةٍ ﴿تحلفون  ﴾أ َِرْحَم ُ ب ْم اهللاَّ ُُه ََنال أن اهللا ال یدخلهم  ﴾ال ي

ْدُخلُوا﴿ الجنة ةَ ﴿ یاأصحاب األعراف ﴾ا نَّ ْم ﴿ فقد غفرت لكم ﴾اْجلَ من عقوبة ﴾ ال َخْوٌف َعلَْيُك

َزنُونَ ﴿ ْم َحتْ ُْت ال أَن ِر ﴿ )٤٩( على شيء فاتكم في دنیاكم ﴾َو نَّا َْصَحاُب ال ى أ َد نَا ینادي الرجل  ﴾َو

ةِ ﴿ من اخاه او أباه نَّ َْصَحاَب اْجلَ َنا أَْن ﴿ بعد أن سكنوها﴾ أ لَْي َِفيُضوا َع ْن ﴿أغیثونا بشيء  ﴾أ ِم
ْم  َقُك ا َرَز َْو ِممَّ ِء أ ُ  الَْما ُهَما﴿أهل الجنة  أي ﴾َقالُوا﴿ طعمةمن األ ﴾اهللاَّ َم رَّ َ َح شراب  ﴾إِنَّ اهللاَّ

َن  َعَ� ﴿ لجنة وطعامهاا ِري ِف وا﴿ )٥٠( باهللا﴾ الَْكا ُذ َ َن اختَّ ي َِّذ ل ُهْم ﴿جعلوا  ﴾ا َن ي الذي  ﴾ِد
َْهًوا﴿ به اهللا أمرهم ُهْم ﴿سخریة  ﴾ل ْت رَّ ًبا َوَغ نَْيا﴿خدعتهم  ﴾َولَِع َياُة الدُّ بزخارفها وشهواتها  ﴾اْحلَ

ْم ﴿ ُه َنَسا َم ن ْم َهَذا﴿ لـ ا تركوا العملكم ﴾كََما نَُسوا﴿نتركهم في العذاب  ﴾َفالَْيْو ِه ءَ يَْوِم َقا  ﴾ِل

َِنا﴿هذا الیوم  يَات ِآ نُوا ب ونَ  َوَما كَا حَُد ْم ﴿) ٥١(منكرین  ﴾َجيْ ُه َنا ََقْد ِجئْ أهل مكة  ﴾ول

َتاٍب ﴿ فیه هدى من الضاللة ورحمة من العذاب وفرقانا بین العدو والولى ال یعلم ، القرآن  ﴾بِِك
العاملون باحكامه والتالون به أناء اللیل وأطراف النهار فیه الفالح معانیها اال المؤمنون بمتشابهه و 

َْناهُ ﴿ والنجاة ل صَّ ٍْم  َعَ� ﴿بّینا معانیه  ﴾َف ى﴿منا  ﴾ِعل ةً ﴿هدایة  ﴾ُهًد َرْحَم َقْوٍم ﴿وسعادة  ﴾َو ِل
ُنونَ  لْ ﴿ )٥٢(لمن آمن به  ﴾يُْؤِم ُظُرونَ ﴿ما  ﴾َه ُ ﴿ینتظر أهل مكة  ﴾يَن َه يل ِْو ال تَأ عاقبة  ﴾إِ

ُ ﴿ ا ُوعدوا به من العذابم ُه يل ِْو َأ َم يَأِْ� ت َن نَُسوهُ ﴿القیامة  في ﴾يَْو ي َِّذ ُل ال َُقو تركوا العمل  ﴾ي

لُ ﴿ ْب ْن َق ءَْت  قَْد ﴿الدنیا  في ﴾ِم قِّ ﴿ نا ﴾َجا َِّنا بِاْحلَ ُل َرب باألخبار الصادقة فلم نؤمن بهم  ﴾ُرُس

ََنا﴿ ْل ل َه َ ﴿الیوم  ﴾َف ء ْن ُشَفَعا َنَ  ِم َفُعوا ل َوْ ﴿ یخلصنا من هذا العذاب ﴾اَفَيْش ُّ ﴿هل لنا  ﴾أ َُرد  ﴾ن

لَ ﴿عودة إلى الدنیا  َنْعَم لُ ﴿صالحًا  ﴾َف ُنَّا نَْعَم َِّذ� ك َر ال ُروا ﴿ من المعاصي ﴾َغْي قَْد َخِس
ْم  ُه ُفَس َن َّ ﴿ حیث ابتاعوا الفاني من الدنیا بالنفیس من اآلخرة﴾ أ ا ﴿وبطل  ﴾َوَضل ْم َم ُه َعْن

ُرونَ  َْفَت نُوا ي ْم ﴿ )٥٣(عمونه من شفاعة اآللهة یز  ﴾كَا َُّك ُ ﴿معبودكم هو  ﴾إِنَّ َرب المنفرد  ﴾اهللاَّ

َِّذ� َخلََق ﴿بالعبودیة  َواِت ﴿ أوجد ﴾ال َما َْرَض ِيف  السَّ ٍم  َواأل َّا َي ِة أ تَّ مراحل أو اطوار من ﴾ ِس
ْرِش ﴿ الزمن ى َعَ� الَْع َتَو ُمَّ اْس غطي ی ﴾يُْغِشي﴿ " سیطر على أمور الكون بعد خلقها "﴾ ث

لَ ﴿ َّْي َر ﴿ بدأ بذكر اللیل النه ستر االولیاء وملجأ النقباء وخیام عرائس اهل المناجاة ﴾ا� ََّها  ﴾الن

ُ َحِثيًثا﴿فیذهب بضوئه  ه ُُب ِرهِ ﴿ دائماً  ﴾يَْطل ِأَْم َراٍت ب َم ُمَخسَّ و ُ َر َوا�ُّ َْقَم ْمَس َوال تحت  ﴾َوالشَّ

ُ ﴿مشیئته  َه َال ل لُْق  أ ُر ﴿الملك  ﴾اْخلَ األَْم َرَك ﴿والتصرف  ﴾َو ََبا ُ ﴿تعّظم وتمّجد  ﴾ت   الخالق  ﴾اهللاَّ
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  )٧سورة االعراف (    )١٦٠(       الجزء  الثامن 
  
البخارّي قال ) في ٥٥(

 أبو موسى األشعري :
ثم  (ص)" دعا النبّي 

رفع یدیھ ورأیت 
ومثلھ عن  بیاض إبطیھ

 وقال ابن عمر : أنس
یدیھ  (ص)رفع النبّي 

اللھم إني أبرأ : «وقال
 »ك مما صنع خالدإلی
  ]قر[
  
وعن الحسن ) ٥٥(

إّن هللا : المجتبى (ع) 
یعلم القلب التقي 
والدعاء الخفي ، إن 
كان الرجل لقد جمع 
القرآن وما یشعر بھ 
جاره ، وإن كان 
الرجل لقد فقھ الفقھ 
الكثیر وال یشعر الناس 
بھ ، وإن كان الرجل 
لیصلي الصالة الطویلة 
وعنده الزوار وما 

، ولقد  یشعرون بھ
ً ما كان  أدركنا أقواما
على األرض من عمل 
یقدرون على أن 
یعملوه في السّر فیكون 
عالنیة أبداً  ولقد كان 
المسلمون یجتھدون في 
الدعاء وما یسمع لھم 
صوت  إن كان إالّ 
ً بینھم وبین ربھم  ھمسا

وقد أثنى على .. .
: إِْذ َناَدٰى زكریا فقال

ُھ نَِداء َخفِّیاً    ] زم [َربَّ
  
  قال ابن عباس) ٥٨(

ھذا مثلٌ ضربھ هللا 
،  للمؤمن والكافر

طّیب وعملھ  فالمؤمن
طیب كاألرض الطیبة 

 ،  ثمرھا طیب
والكافر خبیٌث وعملُھ 
خبیث كاألرض 
السبخة المالحة ال 

   ]مس[ ینتفع بھا
  

َِمنيَ  َربُّ ﴿المبدع  ْم ﴿ )٥٤( ﴾الَْعال َُّك ْدُعوا َرب بادة ، ألن السؤال والطلب وهو مخ الع "﴾ ا
، وعرف أن  الداعي ال یقدم على الدعاء إال إذا عرف من نفسه الحاجة وأنه عاجز عن تحصیله

ما أحلى مناجاتهم بالعبرات  ، ]آل[ربه تبارك وتعالى یسمع الدعاء وهو قادر على إیصالها إلیه 
ًعا﴿ وحركات ضمائرهم بالزفرات ك وعجزك من أدب الدعاء ان تقدم افتقار  ، تخشعاً  ﴾تََضرُّ

ةً ﴿ وضرورتك وفاقتك وقلة حیلتك ثم تدعو ْفَي بُّ ﴿ االخفاء أقرب الى اإلخالص ﴾َوُخ ُ ال ُحيِ َّه ن إِ
َن  ي تَِد  ، یكره رفع الصوت والنداء والصیاح في الدعاء ، ویؤمر بالتضرع واألستكانه﴾ الُْمْع

لى أثره ، إنما التضرع فى الدعاء أن ال تقدم إلیه أفعالك وصالتك وصیامك وقرآنك ثم تدعو ع
وا ِيف ﴿ )٥٥( التضرع أن تقدم إلیه افتقارك وعجزك وضرورتك وفاقتك وقلة حیلتك ُْفِسُد ال ت َو

َْرِض  َها﴿والمعاصي  بالكفر ﴾األ ًفا﴿ببعثة المرسلین  ﴾بَْعَد إِْصالِح ْدُعوهُ َخْو من الرد  ﴾َوا

جزیل في منه ، او  في إجابته تقضالً  ﴾َوَطَمًعا﴿ عقابهمن  لقصوركم عن أهلیة اإلجابة أو
َت ﴿ثوابه  نِنيَ ﴿ ثواب ﴾إِنَّ َرْحَم ِس ْ ْن اْحملُ ِريٌب ِم ِ َق أقبل على أداء فرائضه  منالمحسن ،  ﴾اهللاَّ

يَاحَ ﴿ )٥٦( وكفى المسلمین شره رِّ ُل ال ُْرِس َِّذ� ي ُهَو ال كل ریح تنشر  طیب نسیمها ، لینًا هبوباً ﴾ َو
لقلب رحمة المحبة وریح الخوف تنشر رحمة الهیبة نوًعا من الرحمة ، فریح التوبة تنشر على ا

وریح الرجاء تنشر رحمة األنس وریح القرب تنشر رحمة الشوق وریح الشوق تنشر نیران القلق 
ًرا بَْنيَ ﴿ والَوَله هِ ﴿ ُقدام ﴾يََدْي  بُْش ِت َّْت ﴿ المطر ﴾َرْحَم ََقل ذَا أ ى إِ ً ﴿ حملت ﴾َحتَّ َِقاال ابًا ث  ﴾َحسَ

نَ ﴿مثقًال بالماء  ْق َبلَدٍ ﴿السحاب  ﴾اهُ ُس ٍت  ِل هِ ﴿ أرض مجدبة ال نبات فیها ﴾َميِّ ِ َْنا ب َزل َن أ البلد  ﴾َف

ه﴿المیت  ِ َنا ب َرْج أَْخ ءَ َف ِّ ﴿بذلك الماء  ﴾الَْما ْن كُل َراِت كََذِلَك ﴿أنواع  ﴾ِم َم تَى الثَّ ِرُج الَْمْو  ﴾ُخنْ

ْم ﴿من قبورهم  َُّك َُّرونَ  لََعل ْبَ ﴿ )٥٧( تعتبرون وتؤمنون ﴾تََذك ُب َوال يِّ األرُض الكریمُة  ﴾لَُد الطَّ

ُ بِِإْذِن ﴿التربة  ُه ََبات ُرُج ن ِّهِ  َخيْ َِّذ� َخُبَث ﴿وافیًا حسنًا  ﴾َرب ُرجُ  ال﴿ واألرض السبخة ﴾َوال  ﴾َخيْ

ال نَِكًدا﴿النبات فیها  يَاِت ﴿الشيء القلیل  ﴾إِ ُف اآل رِّ َُص ٍم ﴿ضربنا هذا المثل  ﴾كََذِلَك ن َقْو ِل
ُرونَ  البلد الطیب مثل قلب المؤمن بظهور أنوار الطاعات واالخالص  ، نعمهاهللا على ﴾ يَْشُك

على الجوارح ، والذى خبث قلب الكافر ال یظهر منه إال النكد والشؤم والظلم على الجوارح من 
َْنا نُوًحا﴿ )٥٨( إظهار المخالفات َْرَسل ََقْد أ هِ ﴿شیخ األنبیاء  ﴾ل ِم َل يَا ﴿ منذرًا بأسه﴾ إِلَى َقْو َقا َف

واَقوْ  ُبُد َ ﴿وّحدوا  ﴾ِم اْع َهٍ ﴿ ـف ﴾اهللاَّ ْن إِل ْم ِم ََخاُف ﴿مستحٌق للعبادة  ﴾َما لَُك ُرهُ إِ�ِّ أ َغْي
ْم  ٍم ﴿إن أصررتم على ما أنتم علیه  ﴾َعلَْيُك ِظي ٍم َع َذاَب يَْو َْمُأل ﴿ )٥٩(القیامة  ﴾َع َل ال َقا

هِ  ْن َقْوِم َراَك ﴿ أشراف القوم ورؤساؤهم ﴾ِم ََن َّا ل ن ٍل ﴿ یا نوح ﴾إِ ذهاٍب عن طریق  ﴾ِيف َضال

بٍِني ﴿الحق  لَ ﴿ )٦٠(واضح  ﴾ُم َةٌ ﴿ نوح ﴾َقا ِم لَْيَس ِ� َضالل   َولَِك�ِّ ﴿ما أنا بضال  ﴾يَا َقْو
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  )٧سورة االعراف (    )١٦١(       الجزء  الثامن
  
من صحف جّده ) ٦٢(

إدریس ، وھي ثالثون 
صحیفة ، ومن صحف 
شیث وھي خمسون 

   ]زم[صحیفة 
  
كانوا قیل : ) ٦٤(

أربعین رجالً وأربعین 
امرأة  وقیل  تسعة ، 
بنوه سام وحام ویافث 
، وستة ممن آمن بھ 

   ] زم[
  
) عن الصادق ٦٥(

ان نوحا (ع) ... 
إن بشرھم بھود ... 

ھودا لما بعث سلم لھ 
العقب من ولد سام ، 

وأما اآلخرون فقالوا  
من أشد منا قوة 

فاھلكوا بالریح العقیم  
وأوصاھم ھود 

  ]صا[ھم بصالح وبشر
  
كانت  قوم عاد) ٦٥(

 مساكنھم باألحقاف
ما بین عمان  "الرمل"

وحضرموت  وكانت 
  لھم أصنام یعبدونھا
 فبعث هللا إلیھم ھوداً 

، ً وكان من  نبیا
وأفضلھم  نسبا أوسطھم

ً ، فكذبوه  حسبا
وازدادوا عتّواً وتجبراً 
، فأمسك هللا عنھم 
القطر ثالث سنین حتى 

   ]زم[... جھدوا
  
وكان الناس في ) ٦٥(

ذلك الزمان إذا نزل 
بھم بالء أو جھد ، 
فطلبوا إلى هللا الفرج 
منھ ، كانت طلبتھم إلى 
هللا عند بیتھ الحرام 
بمكة  مسلمھم 
ومشركھم ، فیجتمع 
بمكة ناس مختلفة 
م  أدیانھم ، وكلھم معظِّ

یعرف حرمتھا  لمكة
 ... ومكانھا وأھل مكة 

  ] طب[
  
  

لٌ  ْن ﴿إلیكم  ﴾َرُسو الِت ﴿ كي )٦١(المالك ألموركم  ﴾َربِّ الَْعالَِمنيَ ﴿عند  ﴾ِم ْم ِرَسا ُِّغُك ُبَل أ
َنَصحُ ﴿ أوامره ونواهیه مما یعود لنفعكم ﴾َر�ِّ  ْم  َوأ فأرغبكم بفعل طاعته وأحذركم من  ﴾لَُك

َمُ ﴿معصیته  من لطائف بره وجمیل عطفه وكشوف صفاته وجمال ذاته وحالوة مشاهدیه  ﴾َوأَْعل

ِ ﴿ بهولذیذ خطا َن اهللاَّ من سعة رحمته  ﴾َما ال تَْعلَُمونَ ﴿ ان عقابه الیرد عن القوم المجرمین ﴾ِم

ْم ﴿ )٦٢( قبول التوبة لمن رجع الیه باالخالص ُت ْب ََوَجعِ ُْم ﴿ال تعجبوا  ﴾أ ءك ٌر أَْن َجا  ﴾ِذْك

ْم َعَ� ﴿ موعظة ُِّك ْن َرب ْم ﴿ لسان على ﴾ِم ْنُك ُْم ﴿ من جنسكم ﴾َرُجٍل ِم َرك نِذ یخوفكم ل ﴾ِلُي

ُقوا﴿إن لم تؤمنوا  تَّ َت ُْرَحُمونَ ﴿ عقابه وبأسه ﴾َوِل ْم ت َُّك بُوهُ ﴿ )٦٣(تنالكم الرحمة ل ﴾َولََعل  َفَكذَّ
َن  ي َِّذ َناهُ َوال أََجنْي ُ  َف ه ُْفلِْك ﴿ المؤمنینمن  ﴾َمَع بُوا﴿السفینة  ﴾ِيف ال يَن كَذَّ َِّذ َنا ال َرْق  ﴾َوأَْغ

َ ﴿المكذبین منهم  َُّهْم ك ن َِنا إِ يَات ِآ نُوا َقْوًما َعِمنيَ ب محجوبین عن مشاهدة اهللا ومبعدین عن ذوق  ﴾ا

ٍد ﴿أرسلنا  ﴾و﴿ )٦٤( وذاتهببصائر االسرار انوار صفات اهللا  محبة اهللا ، غیر مبصرین إِلَى َعا
ًدا ْم ُهو ُه قال أخاهم ألنه أبلغ في الحجة علیهم إذا اختار الرسالة إلیهم من  في النسب ،﴾ أََخا

لَ ﴿ یكونوا إلیه أسكن وبه آنس وعنه أفهمهو من قبیلتهم ل وا﴿لهم ﴾ َقا ُبُد ِم اْع وّحدوا ﴾ يَا َقْو

َ َما﴿ ُقونَ ﴿لیس ﴾ اهللاَّ َتَّ ََفال ت ُرهُ أ ٍَه َغْي ْن إِل ْم ِم َل الَْمألُ ﴿ )٦٥( أفال تخافون عذابه ﴾لَُك ﴾ َقا

ُروا﴿ والقادة السادة َن كََف ي َِّذ َّ ﴿ جحدوا توحید اهللا ﴾ال ن ِه إِ ْن َقْوِم َراَك ِم ََن ِيف ﴿ یاهود﴾ ا ل
ةٍ  َه َفا بِنيَ ﴿خفة عقل وسخافة رأي  ﴾َس ِذ َن الَْكا نَُّك ِم ُظ َّا لََن ن  )٦٦(في ادعائك الرسالة  ﴾َوإِ

لَ ﴿ ةٌ ﴿ هود ﴾َقا َه َفا ِم لَْيَس ِ� َس لٌ ﴿نقص في العقل كما تزعمون  ﴾يَا َقْو  ﴾َولَِك�ِّ َرُسو

الَِمنيَ ﴿ مرسل إلیكم بالهدایة ْن َربِّ الَْع الِت ﴿ )٦٧( ﴾ِم ْم ِرَسا ُِّغُك ُبَل َنَا لَُكْم ﴿أوامر  ﴾أ  َر�ِّ َوأ
) ٦٨( من لم ینصح اهللا فى نفسه ولم ینصحه فى خلقه هلك ﴾أَِمنيٌ ﴿ فیما أدعوكم إلیه ﴾نَاِحصٌ 

ْم ﴿ ُت ْب ََوَجعِ ْن ﴿ال تعجبوا  ﴾أ ُْم ِذْكٌر ِم ْم  أَْن َجاءَك ُِّك َعَ� َرُجٍل ﴿ إذ انزل اهللا وحیه ﴾َرب
ْم  ْنُك َركُْم ﴿ تعرفون صدقه وأمانته ﴾ِم نِذ ُُروا﴿لقاء اهللا ویخوفكم عذابه  ﴾ِلُي ْذك نعمة اهللا  ﴾َوا

ذْ ﴿ َ ﴿حین  ﴾إِ ء ََفا ْم ُخل ْن بَْعدِ ﴿استخلفكم في األرض  ﴾َجَعلَُك ِم نُوٍح ﴿إهالك  ﴾ِم َقْو
َْصَطةً  لِْق ب ُْم ِيف اْخلَ دَك َزا َ ﴿أجسامكم في قوًة  ﴾َو ء ال ْذكُُروا ءا ِ ﴿نعم  ﴾َفا علیكم  ﴾اهللاَّ

ونَ ﴿ ُْفِ�ُ ْم ت َُّك االء ، عن الصادق (ع)  تفوزون برضاه ألن ذكر النعم یفضي إلى شكرها ﴾لََعل

َنا﴿ منهم أي المترفین ﴾َقالُوا﴿ )٦٩( ]صا[اهللا هي اعظم نعم اهللا على خلقه وهي والیتنا  َت  ﴾أَِجئْ

َر ﴿تتوعدنا بالعذاب أهود  یا نََذ َ َوْحَدهُ َو ُبَد اهللاَّ َنْع ُبُد ءابَاُؤنَا َما كَانَ ﴿ ركونت ﴾ِل   أسالفنا،  ﴾يَْع
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  )٧سورة االعراف (    )١٦٢(       الجزء  الثامن
  
مساكنھم  كانت) ٧٣(

الحجر بین الشام 
والحجاز إلى وادي 

وروى أن عاداً  القرى
لما أھلكت عمرت 
ثمود بالدھا وخلفوھم 
في األرض وكثروا 
وعمروا أعماراً طواالً 
، حتى أن الرجل كان 

ي المسكن المحكم یبن
فینھدم في حیاتھ 
فنحتوا البیوت من 
الجبال  وكانوا في 
سعة ورخاء من 
العیش، فعتوا على هللا 
وأفسدوا في األرض 
وعبدوا األوثان ، 
فبعث هللا تعالى إلیھم 

 ً وكانوا  (ع)صالحا
ً وصالح من  ً عربا قوما
أوسطھم نسباً ، فدعاھم 
إلى هللا تعالى فلم یتبعھ 
ھم إالّ قلیل من

مستضعفون ، فحذرھم 
 وأنذرھم ، فسألوه آیة

  ]زم[.. 
  
) فائدة : ھود ٧٣( 

وصالح وشعیب 
واسماعیل (ع) ونبینا 
محمد (ص) كانوا 
یتكلمون العربیھ 

 ]مس[
  
)عن النبي (ص) ٧٤(

یا علي ، أتدري من 
أشقى األّولین ؟ قال: 
هللا ورسولھ أعلم  قال 

عاقر ناقة صالح ، : «
أتدري من أشقى 

؟ قال: هللا » ناآلخری
ورسولھ أعلم  قال : 

  ]غر ، زم  [ »قاتلك«
  
  

نَا﴿ قالوا وحتى یقطعوا أمل هود فیهم َِنا بَِما تَِعُد ْت أ ْن ﴿من العذاب  ﴾َف ِقنيَ  إِ ِد ا َن الصَّ ُنَت ِم  ﴾ك

لَ ﴿ )٧٠(في قولك  َقعَ ﴿ هود بعد ان آیس منهم﴾ َقا ْم ﴿ وجب ﴾قَْد َو ِمْن ﴿ لكم ﴾َعلَْيُك
ْم ِرْجٌس  ُِّك نَِ� ﴿من اهللا  ﴾َوَغَضٌب ﴿عذاب  ﴾َرب ِدلُو ا ءٍ ﴿أتخاصمونني  ﴾أَُجتَ َما أصنام  ﴾ِيف أَْس

َها﴿ ُتُمو ْي ْم ﴿ صداء ، وصمود ، والهباء كانتم مهأصنا أسماء ﴾َسمَّ َنُْت ُْم  أ ءابَاُؤك  وأسالفكم﴾ و

ْن ُسلَْطاٍن ﴿ َِها ِم ُ ب َل اهللاَّ ُروا﴿من حجة  ﴾َما نَزَّ ِظ نَت  َمَعُكْم ِمَن إِ�ِّ ﴿نزول العذاب  ﴾َفا
َن  ِري َتِظ ن َناهُ ﴿ )٧١( غایة الوعید والتهدید، یحل بكم  ﴾الُْم أََجنْي ُ ﴿ هوداً  ﴾َف ه َن َمَع ي َِّذ من  ﴾َوال

نَّا﴿المؤمنین  ٍة ِم َِرْحَم َنا﴿لهم  ﴾ب َقَطْع َِنا﴿استأصلناهم  ﴾َو يَات ِآ بُوا ب َن كَذَّ ي َِّذ َِر ال  ﴾َداب

نِنيَ ﴿ودمرناهم عن آخرهم  نُوا ُمْؤِم ) ٧٢( أهلكهم اهللا بالریح العقیم ، فاستحقوا العذاب ﴾َوَما كَا
دَ ﴿ قبیلة ﴾َوإِلَى﴿ وا ثَُمو ُبُد ِم اْع َقْو َل يَا ا َقا ْم َصاِحلً ُه َ  أََخا ْم ِمْن ﴿وال تشركوا به  ﴾اهللاَّ  َما لَُك

ُرهُ  ٍَه َغْي ةٌ  قَْد ﴿اهللا  غیر ﴾إِل َن ْم بَيِّ ْتُك ء ُِّكْم ﴿معجزة  ﴾َجا ْن َرب ِذِه هَ ﴿على صحة نبوتي  ﴾ِم
ةُ  َق َةً ﴿ أضیفت إلى اسم اهللا تعظیمًا لها وتفخیمًا لشأنها ﴾اهللاَّ  نَا ي ا ْم ء َها﴿ ةمعجز  ﴾لَُك  ﴾َفَذُرو

ِ ﴿ اتركوها َْرِض اهللاَّ ُْل ِيف أ َأْك َها﴿من رزق ربها ﴾ت و ال تََمسُّ ءٍ ﴿تتعرضوا لها  ﴾َو إكرامًا  ﴾بُِسو

مٌ ﴿ لها ألنها آیة اهللا َذاٌب أَِلي ُْم َع أُْخَذك َ ﴿ )٧٣(﴾ َفَي ء ََفا ْم ُخل ِْذ َجَعلَُك ْذكُُروا إ في  ﴾َوا

ْن بَْعدِ ﴿ األرض دٍ  ِم ُْم ﴿بینهما زمانًا طویًال كان  ﴾َعا أَك بَوَّ َْرِض ﴿أسكنكم  ﴾َو  الِحْجر ﴾ِيف األ

ونَ ﴿بین الحجاز والشام  ُذ ِ ْن ﴿تبنون  ﴾تَ�َّ َها﴿ في ﴾ِم ُهوِل  لسكناهم في فصل الصیف ﴾ُس

ًرا﴿ ُصو ُتونَ ﴿ صور الفقراء عن تحصیلهاسمیت القصور بذلك لق﴾ ُق تَْ�ِ لَ ﴿ تنقبون في ﴾َو َبا  اْجلِ

َ ﴿ في الشتاء لسكناكم ﴾بُُيوتًا ء ال ُُروا ءا ِ ﴿نعم  ﴾َفاْذك ال﴿علیكم  ﴾اهللاَّ  تبالغواوال  ﴾تَْعَثْوا َو

َن ﴿ ْفِسِدي َْرِض ُم َل الَْمألُ ﴿ )٧٤(فسادًا  ﴾ِيف األ َبُروا﴿االشراف ﴾ َقا َتْك َن اْس ي َِّذ عن  ﴾ال

َن ﴿ اهللاأمر  ي َِّذ ِه �ِ ْن َقْوِم ُفوا ِم ُتْضِع َن ﴿المستضعفین  ﴾اْس ْن ءاَم ْم ﴿ لمؤمنینأ ﴾ِلَم ُه ْن من  ﴾ِم
َنَّ ﴿أتباع صالح  وَن أ َتَْعلَُم ِّهِ  أ ْن َرب ٌل ِم ْرَس ا ُم ِحلً  ﴾َقالُوا﴿على سبیل السخریة واالستهزاء  ﴾َصا

هِ ﴿أجابوهم  ِ َل ب ُْرِس َّا بَِما أ ن ُنونَ  إِ ُروا﴿ )٧٥( مصدقون﴾ ُمْؤِم َب َتْك يَن اْس َِّذ َل ال  المستكبرون ﴾َقا

هِ ﴿ ِ ْم ب ُت ن َِّذي ءاَم َّا بِال ن ُرونَ ﴿ من نبوة صالح ﴾إِ ِف ُروا﴿ )٧٦( ال نصدق وال نقر ﴾كَا َق  ﴾َفَع

َة َوَعَتْوا﴿نحروا  َق نَّا ْن ﴿ تجاوزوا الحد ﴾ال ِِّهْم ﴿امتثال  ﴾َع َقالُوا يَاَصاِ�ُ ﴿اهللا  ﴾أَْمِر َرب َو
َنا نَا﴿ جئنا ﴾ائِْت ُنَت ﴿من العذاب الذي تخوفنا به  ﴾بَِما تَِعُد ْرَسِلنيَ ﴿حقًا  ﴾إِْن ك َن الُْم ﴾ ِم

مُ ﴿ )٧٧( ُه ْت أََخَذ ةُ  َف َف ْج رَّ وا﴿ الصیحة ﴾ال َْصَ�ُ أ ْم ﴿فصاروا  ﴾َف ِرِه    ﴾َجاثِِمنيَ ﴿منازلهم  ﴾ِيف دَا
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  )٧سورة االعراف (    )١٦٣(       الثامنالجزء  
  
إستمر العذاب  )٧٨(

ام في الیوم اربعة ای
االول أصبحت 

ة ھمووجوھ  مصفرَّ
محمّرة  وفي الثاني 

الثالث مسوّدة وفي 
ولما كان الیوم الرابع 

ھم صیحة من تتأ
السماء فتقطعت قلوبھم 

   ] زم[فھلكوا 
  
لـم تھلك ) فائدة : ٧٨(

أمة ونبـیھا بـین 
 ]طب[أظھرھا 

  
أرسل لوط إلى ) ٨٠(

المؤتفكات وكانت قرى 
وم لوط أربع مدائن سد

وأمورا وعامورا 
وصبویر وكان في كل 
قریة مائة ألف مقاتل 
وكانت أعظم مدائنھم 
سدوم وكان لوط 
یسكنھا وھي من بالد 
 الشام ومن فلسطین

  ]آل[
 
ما رؤي ذكٌر ) ٨٠(

 على ذكر قبل قوم لوط
   ]مس[
  
خسف بالمقیمین  )٨٣(

وأمطرت  منھم
الحجارة على 
 .مسافریھم وشذاذھم .

وروي : أن تاجراً 
نھم كان في الحرم م

فوقف لھ الحجر 
ً حتى  أربعین یوما
قضى تجارتھ وخرج 
  من الحرم فوقع علیھ

  ] زم [
  
یقال  مطر) فائدة ال٨٥(

 في الرحمة في العذاب
  ]آل[
 
) تنبیھ لم یذكر ٨٥(

القرآن الكریم معجزة 
  ] زم [شعیب 

  
مدین  ) فائدة :٨٥(

تطلق على القبیلة 
وعلى المدینة وھي 

من بقرب "معان" 
طریق الحجاز وھم 
  أصحاب األیكة

    ]مس[
 
  
  

َّى﴿ )٧٨( على ركبهم میتین وهم قعود َتَول ْم ﴿ حین رأى عالمات ألعذاب ﴾َف ُه ألظاهر انه  ﴾َعْن

لَ ﴿ كان مشاهدًا لما جرى علیهم َقا ْم ﴿ متحسرًا على ما فاته من ایمانهم ﴾َو َبْلَْغُتُك ََقْد أ ِم ل َقْو يَا
ََة َر�ِّ  ْم ﴿ ذاب اهللاحذرتكم ع ﴾ِرَسال ََصْحُت لَُك ن ْن ال ﴿ وبذلت وسعي في نصیحتكم ﴾َو َولَِك

ِصِحنيَ  نَّا وَن ال بُّ لَ ﴿ )٧٩( لكم ﴾ُحتِ ْذ َقا َن ﴿ اِإلنكار والتوبیخ على سبیل﴾ َولُوًطا إِ ْتُو َأ َت ِه أ َقْوِم ِل
ةَ  َْفاِحَش َِها﴿الفعلة الشنیعة  ﴾ال ْم ب َقُك َب َن ﴿ما عملها  ﴾َما َس من م قبلك ﴾ِمْن أََحٍد ِم

لَ ﴿ )٨٠( في زمٍن من األزمان ﴾الَْعالَِمنيَ ﴿ َجا رِّ ْتُوَن ال أ ََت ْم ل َُّك ن  منكم ﴾َشْهَوًة﴿في أدبارهم  ﴾إِ

وِن ﴿لذلك  ْن ُد ءِ ﴿ ما أحله اهللا لكم من ﴾ِم َسا نِّ ٌم ﴿ الالتي أباحها اهللا لكم ﴾ال ْم َقْو ُْت َن َْل أ ب
ِرُفونَ  َ ﴿ )٨١(متجاوزون الحالل إلى الحرام  ﴾ُمْس هِ َوَما ك إِال أَْن ﴿للوٍط  ﴾اَن َجَواَب َقْوِم

ْم ﴿ بعضهم لبعض ﴾َقالُوا ُه ِرُجو ْم ﴿لوطًا وأتباعه المؤمنین  ﴾أَْخ َِتُك ْري ْن َق َُّهْم ﴿بلدتكم  ﴾ِم ن إِ
ُنَاٌس  ُرونَ  أ ََتَطهَّ َناهُ ﴿ )٨٢(عما نفعله  یتحرجون ﴾ي أََجنْي ُ ﴿من العذاب  ﴾َف َه َْهل المؤمنین  ﴾َوأ

ال﴿به  ُ  إِ َه َت َرأ َْت ﴿لم تنج ف ﴾اْم ن َن  كَا َن  ِم ِِري  )٨٣( الباقین في دیارهم من الهالكین ﴾الَْغاب

ِهْم َمَطًرا﴿ ْر ﴿حجارة  منعجیبًا  ﴾َوأَْمَطْرنَا َعلَْي نُظ كَْيَف كَاَن ﴿ یا محمد (ص) ﴾َفا
ةُ  َب ِق ِرِمنيَ ﴿هؤالء ﴾ َعا ْ ََن ﴿أهل ﴾ َوإِلَى﴿ )٨٤(﴾ اْ�ُ أرسل شعیب مرتین إلى مدین مرة ﴾ َمْدي

ًبا﴿ أصحاب األَیكة مرة وٕالى ْم ُشَعْي ُه  یقال لشعیب خطیب االنبیاء لحسن محاورته لقومه ﴾أََخا

ُرهُ ﴿ ٍَه َغْي ْن إِل ْم ِم َ َما لَُك وا اهللاَّ ُبُد ِم اْع َقْو َل يَا قَْد ﴿ توحید اهللا وعبادته إلى داعیًا لهم ﴾َقا
ةٌ  َن ْم بَيِّ ءْتُك ْم ﴿معجزة  ﴾َجا ُِّك ْن َرب َ ﴿تدل على صدقي  ﴾ِم ُفواَفأ لَ ﴿أتموا  ﴾ْو للناس  ﴾الَْكْي

َزانَ ﴿ ُسوا﴿والوزن الذي تزنون به  ﴾َوالِْمي ال تَْ�َ نَّاَس ﴿ال تظلموا  ﴾َو ْم  ال َُه ء حقوقهم وال  ﴾أَْشَيا

وا﴿تُْنقصوهم إیاها  ُْفِسُد ال ت َها ِيف األَْرِض بَْعَد ﴿ال تعملوا بالمعاصي  ﴾َو ببعثة  ﴾إِْصالِح

ْم ﴿ما أمرتكم به  ﴾ذَِلُكْم ﴿الرسل  ٌر لَُك نِنيَ  إِْن ﴿ في تجارتكم ومعامالتكم﴾ َخْي ْم ُمْؤِم ُت ُن  ﴾ك
ال﴿ )٨٥(مصدقین قولي  وا َو َْقُعُد َراٍط ﴿ال تجلسوا  ﴾ت لِّ ِص ونَ ﴿ بالطرق ﴾بُِك  ﴾تُوِعُد

ونَ ﴿ بالقتل تخّوفون َُصدُّ ت هِ ﴿ تمنعون ﴾َو َن ِب ْن ءاَم ِ َم ِل اهللاَّ ِبي ْن َس ََها﴿ بشعیب ﴾َع ن َْبُغو ت  ﴾َو

ُتْم َقِليالً﴿ أن تكون السبیل معوجة ﴾ِعَوجاً ﴿ تریدون ُن ْذ ك ُُروا إِ ْذك قلة مستضعفین  ﴾َوا

ُْم ﴿ َرك ُظُروا كَْيَف كَانَ ﴿فأصبحتم كثرة أعزة  ﴾َفَكثَّ ن ةُ ﴿ما حّل  ﴾َوا َب ِق َن  َعا ي ْفِسِد  ﴾الُْم

نَ ﴿ )٨٦(باألمم السابقة  ةٌ  َوإِْن كَا َف ُنوا﴿فریق  ﴾َطائِ ْم ءاَم ْنُك َّ ﴿ اصدقو  ﴾ِم ُْت بِال ُْرِسل ِذي أ
ةٌ  َف ِه َوَطائِ ِ ُنوا﴿ فریق ﴾ب َْم يُْؤِم ُروا﴿یصدقوني  ﴾ل ِب مَ ﴿ إنتظروا ﴾َفاْص ُك ى َحيْ تَّ   یفصل  ﴾َح
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  وُحطي  ھّوز )٩١(

:  وقرشت  وسعفص
،  أسماء ملوك مدین

وكان ملكھم یوم الظلة 
فـي زمان شعیب 

لكفـار وكان ل ، كلـمون
سدرة یعكفون عندھا 
 ویعلقون بھا أسلـحتھم
 ، یقال لھا ذات أنواط

  ]قر[
  
أي صیحة ) ٩١(

جبریل ولعلھا كانت 
من مبادي الرجفة 
فأسند إھالكھم إلى 
السبب القریب تارة 

،  وإلى البعید أخرى
إن  : وقال بعضھم

القصة غیر واحدة فإن 
ً بعث إلى أمتین  شعیبا
أھل مدین وأھل األیكة 

لكت إحداھما فأھ
بالرجفة واألخرى 

  ]آل[ ، بالصیحة
 

َنا﴿ َن ُ بَْي ر﴿ بحكمه العادل ﴾اهللاَّ ِمنيَ  َوُهَو َخْي اِك َن ﴿ )٨٧( الفاصلین ﴾اْحلَ ي َِّذ َل الَْمألُ ال َقا
ُروا َب َتْك هِ ﴿ المترفینو شراف اال ﴾اْس ْن َقْوِم ُنوا َمَعَك  ِم َن ءاَم ي َِّذ نََّك يَاُشَعْيُب َوال ِرَج ْ  كأتباع ﴾َ�ُ

َنا﴿ ْن َقْريَِت َنا﴿ بلدتنامن  ﴾ِم َِّت ُدنَّ ِيف ِمل َْو لََتُعو  - خیارین  – لترجعن أنت وهم إلى دیننا ﴾أ

لَ ﴿ ِرِهنيَ ﴿شعیب مجیبًا  ﴾َقا ُنَّا كَا ََولَْو ك أتجبروننا على الخروج من الوطن أو العودة في  ﴾أ

َنا﴿ نطقوا عن صحة عزائمهم حیث قالوا )٨٨( ملتكم ولو كّنا كارهین لذلك َرْي َت  اختلقنا ﴾قَِد اْف

بًا﴿ ِ كَِذ نَا ِيف ﴿ فیما دعوناكم الیه ﴾َعَ� اهللاَّ ْم  إِْن ُعْد َِّتُك ثم أقروا بالشكر ، ِإلى دینكم  ﴾ِمل

نَا﴿ حیث قالوا ا ْذ َجنَّ َها﴿أنقذنا  ﴾بَْعَد إِ ْن ُ ِم َوَما ﴿ ثم تبرأوا عن حولهم وقوتهم حیث قالوا ﴾اهللاَّ
َنَ ﴿ال ینبغي  ﴾يَُكونُ  دَ ل َها ا أَْن نَُعو ُ ﴿إلى دینكم  ﴾ِفي ءَ اهللاَّ ال أَْن يََشا َُّنا إِ ِإْن ُیْلِبسنا ِلباَس  ﴾َرب
ءٍ ﴿ الخذالن ْ�َ َّ ُل َُّنا ك ِ ﴿ثم اشتاقوا إلى جمیل التوكل فقالوا ﴾ِعلًْما َوِسَع َرب َعَ� اهللاَّ

َْنا َّل ْلنا  ﴾تََوك بعد ان یئس شعیب منهم  ،إلى اهللا  ثم فوضوا أمورهم، أي به َوِثْقَنا ومنه الخیَر َأمَّ

ْفَ�ْ ﴿قال  ََّنا ا َنا﴿ اقضي ﴾َرب بَْنيَ َقْوِم َنا َو َن قِّ  بَْي ُر ﴿ بحكمك﴾ بِاْحلَ َْت َخْي َن نيَ  َوأ َْفاِحتِ   ﴾ال

لَ ﴿) ٨٩( عند ذلك بجمیل العْصمة وحسن الكفایة اهللافتداركهم  ، الحاكمین َقا األشراف  ﴾الَْمألُ  َو

َن ﴿ ي َِّذ ُروا ال ََف هِ ﴿ لباقین على كفرهما ﴾ك ْن َقْوِم ْم ﴿ للمؤمنین ﴾ِم ُت ََّبْع ًبا لَِنئِ ات وأجبتموه  ﴾ُشَعْي

ُرونَ ﴿إلى ما یدعوكم إلیه  اِس ِذًا َخلَ ْم إ َُّك ن ةُ ﴿ )٩٠(﴾ إِ َف ْج ُم الرَّ ُه ْت أََخَذ وا ﴿الزلزلة  ﴾َف َْصَ�ُ أ َف
ْم  ِرِه ُ ﴿ )٩١(على الركب  ﴾َجاثِِمنيَ ﴿مّیتین  ﴾ِيف دَا ب َن كَذَّ ي َِّذ َأَْن ال ًبا ك َْم ﴿كأنهم  ﴾وا ُشَعْي ل

َها﴿ یسكنوا ﴾يَْغَنْوا مُ ﴿في دیارهم منعَّمین  ﴾ِفي نُوا ُه ًبا كَا بُوا ُشَعْي َن كَذَّ ي َِّذ َن  ال ِري اِس  ﴾اْخلَ
َّى﴿ )٩٢( للدنیا والدین َتَول ْم ﴿ فأدبر ﴾َف ُه لَ ﴿شعیباً ﴾ َعْن َقا آسفا  حین أیقن بنزول العذاب ﴾َو

مِ ﴿على عدم إیمانهم  َقْو ْم  يَا َبْلَْغُتُك ََقْد أ الِت ﴿ أدیتُ ﴾ ل ََصْحُت لَُكْم  َر�ِّ ﴿ ما بعثني ﴾ِرَسا ن  َو
َن ﴿أحزن  ﴾َفَكْيَف ءاَسى ِري ِف ٍم كَا قاله تأسفًا لشدة حزنه  - وحدانیة اهللا جحدوا﴾ َعَ� َقْو

َْنا﴿ )٩٣( - علیهم ألنهم لم یتبعوا نصحه َْرَسل ْن نَِ�ٍّ  َوَما أ ٍَة ِم ْري الَّ ﴿به أهلها فكذ قبلك ﴾ِيف َق  إِ
نَا ءِ ﴿عاقبنا  ﴾أََخْذ أَْسا َْب ََها بِال َْهل ءِ ﴿ بالبؤس والفقر ﴾أ ا رَّ َُّهْم ﴿ والمرض وسوء الحال ﴾َوالضَّ لََعل

ُعونَ  رَّ دعاك إلى بابه بالشفقة فلمَّا لم تجبه ولم ترجع إلیه صبَّ علیك ،  یتضرعوا ویتوبوا ﴾يَضَّ

َْنا﴿ )٩٤( الرجوع إلیه طوًعاأنواع البالء لترجع إلیه كرًها إذا أبیت  ل ُمَّ بَدَّ َن ﴿أبدلناهم  ﴾ث َمَكا
ةِ  ئَ يِّ ةَ ﴿ الفقر والمرض ﴾السَّ َسَن ى﴿الغنى والصحة  ﴾اْحلَ تَّ َفْوا َح  كثرت أموالهم وأوالدهم ﴾َع

َقالُوا﴿ ُ ﴿ عندما بطرتهم النعمة ﴾َو ء ا رَّ ءُ َوالسَّ ا رَّ َنَا الضَّ ء   ولیست  هذه عادة الدهر ﴾قَْد َمسَّ ءابَا
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أن هللا ) فائدة ٩٥(

ابتالھم بالسیئة لینیبوا 
، ثم  إلیھ فما فعلوا

بالحسنة لیشكروا فما 
، فلم یبق إال أن  فعلوا

  ]مس[ یأخذھم بالعذاب
  
وة أي ضح) ٩٨(

النھار وھو في األصل 
ارتفاع الشمس ثم 
استعمل للوقت الواقع 
فیھ ذلك وھو أحد 
ساعات النھار عندھم 
وھي الذرور والبزوغ 
والضحى والغزالة 
والھاجرة والزوال 
والدلوك والعصر 
واألصیل والصنوت 
 والحدور والغروب

  ]آل[
  
المؤمن ) فائدة : ٩٩(

یعمل بالطاعات وھو 
،  مشفٌق خائٌف وجلٌ 

والفاجر یعمل 
بالمعاصي وھو 

  ]مس[ مطمئن آمن
  
األمن من مكر ) ٩٩(

هللا تعالى ھو 
االسترسال في 
المعاصي إتكاالً على 

  ]آل[تعالى  هعفو
  
عن أبي ذر ) ١٠٢(

وهللا ما صدق أحد 
ممن أخذ هللا میثاقھ 
فوفى بعھد هللا غیر 
أھل بیت نبیھم 

قلیلة من  ةوعصاب
  ]صا[شیعتھم 

 
 

ةً ﴿بعقوبة من اهللا  ْم بَْغَت ُه نَا أََخْذ ْم ال﴿فجأًة بالهالك والعذاب  ﴾َف ُه ُرونَ  َو من حیث ال  ﴾يَْشُع

لَ ﴿ )٩٥( یدرون َْه َنَّ أ َرى ﴿تلك  ﴾َولَْو أ ُْق ُنوا﴿ هلكواالذین َكذَّبوا وأُ  المدن﴾ ال باهللا  ﴾ءاَم

ََّقْوا﴿ َنا﴿ ما حرم اهللا ﴾َوات ََفَ�ْ ََركَاٍت ﴿لوّسعنا  ﴾ل ْم ب ِه الِعْبرة بالنعمة  لیست ، اتالخیر  ﴾َعلَْي

ءِ ﴿ إنما العبرة بالبركة في النعمة َما َن السَّ َْرِض ﴿ المطرُ  بانزال ﴾ِم  باخراج النبات ﴾َواأل

بُوا﴿ ْن كَذَّ ْم ﴿الرسل  ﴾َولَِك ُه نَا أََخْذ ُبونَ ﴿فعاقبناهم بالهالك  ﴾َف نُوا يَْكِس من  ﴾بَِما كَا

َن ﴿ )٩٦( المعاصي وتكذیب الرسل أَِم ََف َ ﴿ أمن هل ﴾أ ُْقَرى أ ُل ال لك  المكذبون أهل مكة ﴾ْه

َنا﴿ یامحمد (ص) َأُْس ْم ب ُه ْتَِي َأ ْم نَائُِمونَ ﴿لیًال  ﴾بََياتًا﴿عذابنا  ﴾أَْن ي ُه  )٩٧( في فرشهم ﴾َو

َوَ ﴿ َن  أ َرى ﴿ أمن هل ﴾أَِم ُْق ُل ال َْه َنا﴿ لك المكذبون أهل مكة ﴾أ َأُْس ْم ب ُه ْتَِي َأ عذابنا  ﴾أَْن ي
ْم وَ ﴿نهارًا جهارًا  ﴾ًحىـ ُض ﴿ ُبونَ  ُه ُنوا﴿ )٩٨(یلهون  ﴾يَلَْع أَِم ََف َر ﴿ بعد كل هذا﴾ أ  ﴾َمْك

ِ ﴿استدراج  َر ﴿فإنه ال  ﴾َفال﴿إیاهم بالنعمة  ﴾اهللاَّ ُن َمْك َأَْم ال﴿ استدراج ﴾ي ِ إِ ُم  اهللاَّ َْقْو ال
ُرونَ  اِس َْهدِ ﴿ )٩٩(﴾ اْخلَ َْم ي ََول َِرثُونَ ﴿یتبّین  ﴾أ َن ي ي َِّذ َْرَض ﴿یخلفون  ﴾�ِ د اهل قیل المرا ﴾األ

ْن بَْعدِ ﴿ مكة َها﴿الك ه﴾ ِم َْهِل ُ ﴿ قبلهم ﴾أ ء ْم  أَْن لَْو نََشا ُه َنا ْب ََص ْم ﴿ هلكناهم بسببأ ﴾أ ِِه نُوب بُِذ
نَْطَبعُ  ْم ال يَْسَمُعونَ ﴿ونختم  ﴾َو ُه ْم َف ِِه َْك ﴿ )١٠٠(ال یقبلون موعظًة  ﴾َعَ� ُقلُوب تِل

َرى  ُْق َُقصُّ ﴿ نوح ، عاد ، لوط ، هود ، شعیب المذكورة ﴾ال ْن  َعلَْيَك  ن َها﴿ بعض ﴾ِم َْبائِ َن  ﴾أ

ْم ﴿ولتخبر قومك  ، تسلیة للرسول (ص)أخبارها  ُُه ْم ُرُسل ُه َْت ء ََقْد َجا َناِت  َول َْبيِّ بالدالالت  ﴾بِال

ُنوا﴿ والحجج نُوا ِلُيْؤِم لُ ﴿ لرسلبا ﴾َفَما كَا ْب ْن َق بُوا ِم مجیئهم بالمعجزات وبعد  ﴾بَِما كَذَّ

ِلَك يَْطبَ ﴿مجیئهم بها  َن كََذ ِري ِف ُ َعَ� ُقلُوِب الَْكا  فال یكاد یؤثر فیهم النُّذر واآلیات ﴾ُع اهللاَّ

نَا ألَْكَثِرِهْم ﴿ )١٠١( ْن ﴿ألكثر الناس  ﴾َوَما َوَجْد ْهدٍ ﴿ لـ وفاء ﴾ِم المأخوذ منهم في  ﴾َع

ِقنيَ ﴿بل  ﴾َوإِْن ﴿ عالم الذر ََفاِس ْم ل نَا أَْكَثَرُه حاًال  أحسن العباد، خارجین عن الطاعة  ﴾َوَجْد
ْم ﴿ )١٠٢( وقف مع اهللا على حفظ الحدود والوفاء بالعهود من ِه ْن بَْعِد ُمَّ بََعْثَنا ِم نوح ،  بعد ﴾ث

َِنا﴿ عاد ، لوط ، هود ، شعیب يَات ِآ ْرَعْونَ  إِلَى﴿بالمعجزات  ﴾ُموَسى ب ملك مصر  ﴾ِف

هِ ﴿ َظلَُموا﴿وقومه  ﴾َوَمِإلْي قِ ﴿ كفروا ﴾َف ْر كَْيَف كَاَن َعا ُظ ن َِها َفا ةُ ب َن  َب ي ْفِسِد  ﴾الُْم

َل ُموَسى يَا﴿ )١٠٣( فرعون ومأله َقا لٌ  إِ�ِّ ﴿ فرعون لقب لكل عات ﴾ْرَعْونُ فِ  َو إلیك  ﴾َرُسو

ْن َربِّ الَْعالَِمنيَ ﴿ ِقيٌق ﴿ )١٠٤(خالق كل شيء  ﴾ِم لَ ﴿ واجب ﴾َح َُقو ِ  َعَ� أَْن ال أ هللاَّ َعَ� ا
قَّ  الَّ اْحلَ ِبَ ﴿ اال الصدق ﴾إِ ْم ب ةٍ قَْد ِجئُْتُك َن ْم ﴿بحجة قاطعة  ﴾يِّ ُِّك ْن َرب لْ ﴿اهللا  ﴾ِم َْرِس   َمِعَي  َفأ
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أن  ) فائدة :١٠٥(

لما توفي (ع) یوسف 
وانقرضت األسباط ، 

 على غلب فرعون
نسلھم واستعبدھم ، 
فأنقذھم هللا بموسى 

وكان بین الیوم  (ع)
الذي دخل یوسف 

الذي مصر والیوم 
دخلھ موسى أربعمائة 

  ]زم [عام 
  
كانت تضيء ) ١٠٥(

لھ باللیل ویضرب بھا 
األرض بالنھار فیخرج 

 ] زم [.. ... لھ رزقھ
 
) العصا كانت ١٠٧(

من آس الجنة ھبط بھا 
آدم (ع) ثم وصلت الى 
شعیب (ع) فأعطاھا 

    ]مج [موسى (ع) 
  
) عن النبي ١٠٧(

 -(ص)  تعصوا 
فإنھا  -احملوا العصى 

سنن إخواني  من
  ]مج[  المرسلین

  
ابن عباس ) عن ١٠٧(

كان لَِیِدِه نور ساطع 
یضيء ما بین السماء 

 : وقیل  واألرض
كانت تخرج یده 
  بیضاء كالثلج َتلُوح
فإذا رّدھا عادت إلى 

  ]قر[ مثل سائر بدنھ
  
تأّدبوا مع  )١١٥(

(ع) في القول موسٰى 
 فكان ذلك سبب إیمانھم

  ]مج[
والقوة  أو اظھاراً للجلد

  ]بض[
  
رأت ) عندما ١٢٠(

َحرة ما رأت ،  السَّ
عرفت أن ذلك أمر من 
السماء ولـیس بسحر ، 
خّروا سجداً  وقالوا : 

  ]طب[ ...آمنا 
 
كانوا ) فائدة : ١٢٠(

أول النھار كفاراً وفي 
     آخره شھداء بررة

 ]مس [
  

لَ  َرائِي  ألرض المقدسة وطُن آبائهمترك سبیل بني إسرائیل حتى یذهبوا معي إلى اا ﴾بَِ� إِْس

لَ ﴿ )١٠٥( َةٍ ﴿فرعون  ﴾َقا ي ِآ ُنَت ِجئَْت ب َِها﴿كما تّدعي  ببینةٍ  ﴾إِْن ك أِْت ب  إِْن ﴿فأحضرها  ﴾َف
ِقنيَ  ِد ا َن الصَّ ُنَت ِم َْقى﴿ )١٠٦( في دعواك ﴾ك أَل َبانٌ ﴿ موسى﴾ َف َصاهُ َفِإذَا ِهَي ثُْع  ﴾َع

بِنيٌ ﴿حیة  ََزعَ ﴿ )١٠٧(ضخمة  ﴾ُم ن ُ ﴿من جیبه  كفه ﴾هُ يََد ﴿أخرج  ﴾َو ء بیاضًا  ﴾َفِإذَا ِهَي بَْيَضا

َن ﴿نورانیًا  ِري نَّاِظ َل الَْمألُ ﴿ )١٠٨( ﴾�ِ ِم ﴿ ةهل المشورة ورؤساء الدولا ﴾َقا ْن َقْو ْرَعْونَ ِم  ﴾ِف

مٌ ﴿ لفرعون على سبیل التشاور ٌر َعِلي ُِريُد ﴿ )١٠٩( في علم السحر مبالغ ﴾إِنَّ َهَذا لََساِح  ي
ْم  أَْن  ِرَجُك ْم ﴿ یامعشر القبط ﴾ُخيْ َْرِضُك ْن أ ذَا﴿مصر بسحره  ﴾ِم ُرونَ  َفَما َأُْم باي شيء  ﴾ت

هِ ﴿لفرعون  ﴾َقالُوا﴿) ١١٠( تشیرون َْرِج لْ ﴿ وال تعجل في أمرهما ﴾َوأََخاهُ ﴿أمهلُه  ﴾أ َْرِس ِيف  َوأ
ِن  َن ﴿ التي حولكالبالد  ﴾الَْمَدائِ لِّ ﴿ )١١١(من یجمع لك السحرة  ﴾َحاِشِري َك بُِك ْتُو َأ ي

ٍم سَ  ٍر َعِلي ًرا﴿ )١١٢(ماهر  ﴾اِح ا ألَْج ََن َن َقالُوا إِنَّ ل ْرَعْو َرُة ِف َ َ ا�َّ ء كبیرًا على عملنا  ﴾َوَجا

بِنيَ ﴿ ُن الَْغاِل ُنَّا َحنْ لَ ﴿ )١١٣(موسى ل﴾ إِْن ك ْم ﴿ فرعون ﴾َقا َُّك َن ﴿ ستكونون ﴾نََعْم َوإِن  ﴾لَِم

بِنيَ ﴿من  رَّ َق ُ ﴿) ١١٤( خاصتي وأهل مشورتي ﴾الُْم ا أَْن ﴿اختر  ﴾يَاُموَسى﴿السحرة  ﴾واَقال إِمَّ
ِْقيَ  ِْقنيَ ﴿عصاك  ﴾تُل ُن الُْمل ا أَْن نَُكوَن َحنْ لَ ﴿) ١١٥( نلقي عصّینا ﴾َوإِمَّ لهم موسى  ﴾َقا

ُْقوا﴿ َْقْوا﴿ انتم ﴾أَل ا أَل نَّاِس ﴿العصّي والحبال  ﴾َفلَمَّ ُروا أَْعُنيَ ال خیلوا إلیهم  ﴾َحسَ

ْم ﴿ ُه ُبو ْرَه َت ٍم ﴿ أفزعوهم ﴾َواْس ٍر َعِظي ُوا بِِحسْ ء َنا إِلَى ﴿ )١١٦(یهابه من رآه  ﴾َوَجا َْوَحْي َوأ
َك  َصا ِْق َع َْقُف ﴿فألقاها  ﴾ُموَسى أَْن أَل ِْفُكونَ ﴿ عصیهم وحبالهم تبلع ﴾َفِإذَا ِهَي تَل َأ  ﴾َما ي

َقعَ ﴿ )١١٧(من كذب سحرهم  قُّ ﴿ظهر ف ﴾َفَو بََطَل َما﴿حضرلمن  ﴾اْحلَ نُوا يَْعَملُونَ  َو  ﴾كَا

ُبوا﴿ )١١٨(السحر  نم َناِلَك ﴿ وقومهُ فرعوُن  قهر ﴾َفُغِل َُبوا﴿ في ذلك المجمع ﴾ُه َقل ن  ﴾َوا

َن ﴿صاروا  ِري ِْقيَ ﴿ )١١٩( مقهورین ﴾َصاِغ َن ﴿خّر  ﴾َوأُل ي َرُة َساِجِد َ ،  معلنین إیمانهم ﴾ا�َّ
ؤوا إلى السجود وجدوا نسیم ریاح العنایة بهم فالتج،  عند سجودهم یقال أنهم رأوا منازلهم في الجنة

نَّا﴿ )١٢٠( شكًرا َِربِّ الَْعالَِمنيَ ﴿ صدقنا ﴾َقالُوا ءاَم  قالوا )١٢١( قال فرعون انا رب العالمین﴾ ب

ُرونَ ﴿ َها ْرَعْونُ ﴿ )١٢٢( تأكیدا من السحره ان سجودهم كان هللا﴾ َربِّ ُموَسى َو َل ِف  ﴾َقا
هِ ﴿ومهددًا  موبخاً  للسحرة ِ ْم ب نُت َل أَْن ﴿ باهللا ﴾ءاَم ْب ْم  َق ذََن لَُك ا ﴿ إنكار منه علیهم ﴾ءا إِنَّ َهَذ

ٌر  ْرتُُموهُ ﴿ وتواطء حیلةٌ  ﴾لََمْك ةِ ﴿وموسى  بینكم وبین ﴾َمَك َن ي  مصر لتستولوا على ﴾ِيف الَْمِد

ِرُجوا﴿ ْ ََها ِ�ُ َْهل َها أ ْن قال هذا تمویهًا على الناس لئال یتبعوا  -  القبط وتسكنوا بني إسرائیل ﴾ِم

ْم ﴿ )١٢٣( تهدید لهم ﴾َفَسْوَف تَْعلَُمونَ ﴿ - السحرة في اِإلیمان يَُك َيِْد نَّ أ َع َُقطِّ   أل
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  )٧سورة االعراف (    )١٦٧(       التاسعالجزء  
  
عن ابن ) ١٢٣(

مسعود ، التقـي موسى 
َحرة  فقال لھ  وأمیر السَّ
موسى : أرأیتك إن 
غلبتك أتؤمن بـي 
وتشھد أن ما جئُت بھ 
احر :  حّق ؟ قال السَّ

داً بسحر ال آلتـیّن غ
یغلبھ سحر ، فوهللا لئن 
غلبتنـي ألومنّن بك 
وألشھدّن أنك حّق 
  وفرعون ینظر إلـیھم

  ]طب[
  
إن فرعون ) ١٢٧(

أخذ السحرة وقطعھم 
،  على شاطىء النھر

وإنھ آمن بموسٰى عند 
إیمان السحرة ستمائة 

  ] مج [ألف
 
أن  روي )١٢٩(

مصر فتح لھم في 
  ]بض[ زمن داود

  
 ابن عباس) ١٣٠(

السنون كانت لبادیتھم 
وأھل مواشیھم  وأّما 
نقص الثمرات فكان 

   ]زم[ في أمصارھم
   
  

ْن ِخالٍف  ْم ِم َْرُجلَُك ْم ﴿ او بالعكس رجل الیسرىالید الیمنى و یعني ال ﴾َوأ نَُّك َِّب َُصل ُمَّ أل شد  ﴾ث

سحرة لم یباِل ال )١٢٤(تنكیًال لكم  ﴾أَْجَمِعنيَ ﴿الشخص من تحت االبط على جذع حتى یهلك 

َّا َقالُوا﴿ بما هددهم ، فـ ن ُبونَ  إِ َقِل َِّنا ُمن راجعون إلى اهللا بالموت ال محالة وال نبالي  ﴾إِلَى َرب

مُ ﴿ )١٢٥( لمَّا كان مصیرهم إلى اهللا َسُهَل علیهم ما لقوا في َمسیرهم إلى اهللا ، بوعیدك ِق َن  ﴾َوَما ت

نَّا﴿ تنكر ال﴿علینا  ﴾ِم نَّا﴿ من أجل ﴾إِ يَاِت ﴿ صدیقنات﴾ أَْن ءاَم ِآ َِّنا ب ا ﴿ اهللا بحجج ﴾َرب لَمَّ
ِرغْ  ََّنا أَْف َنا َرب َْت ء َنا﴿ أفض وأصبب ﴾َجا ًرا َعلَْي ْب َنا﴿یغمرنا عند تعذیب فرعون إیانا  ﴾َص فَّ تََو  ﴾َو

ِلِمنيَ ﴿ الیك طلبوا المعونة  ، كانوا أول النهار سحرة وآخره شهداء،  ثابتین على اإلیمان﴾ ُمْس
َل الَْمألُ ﴿ )١٢٦(كذا ُسّنُة َمْن كان اهللا أن یكون كلُّه على اهللا من ِقَبِل اهللا ،  َقا  الرؤساء ﴾َو

ْرَعْونَ ﴿ ِم ِف ْن َقْو ُر ﴿ لفرعون ﴾ِم َتََذ ُ ﴿ بعد ان آمن به السحرة ﴾ُموَسى﴿أتترك  ﴾أ ه َقْوَم  ﴾َو
وا ِيف األَْرِض ﴿وجماعته  ْفِسُد َرَك ﴿بالخروج عن دینك  ﴾ِلُي يََذ  تكترك عبادیو  ﴾َو

ءا﴿ َتَك َو َه لَ ﴿ التي تعبدها﴾ ِل ْم ﴿فرعون  ﴾َقا ُه ء َْنا َب ُل أ تِّ ُنَق ِي ﴿الذكور  ﴾َس نَْسَ�ْ ونستبقي  ﴾َو

ْم ﴿ َُه ء ْم ﴿لالستخدام  ﴾نَِسا ُه َّا َفْوَق ن ُرونَ ﴿عالون  ﴾َوإِ ِه َل ﴿ )١٢٧( والسلطان بالقوة ﴾َقا َقا
هِ  َقْوِم ُنوا﴿ تسلیًة لهم مما سمعوا ﴾ُموَسى ِل َتِعي ِ  اْس فرعون وقومه  ما أصابكم من على ﴾بِاهللاَّ

ِبُروا﴿ َْرَض ﴿اهللا على حكم  ﴾َواْص َُها﴿كلها  ﴾إِنَّ األ ِرث ِ يُو ْن ﴿یعطیها  ﴾ِهللاَّ ُ  َم ء من  ﴾يََشا

ةُ ﴿ یرید َب ِق ِدِه َوالَْعا َبا ْن ِع ِقنيَ ﴿النتیجة المحمودة  ﴾ِم تَّ أطمعهم في أن  - لمن اتقى اهللا ﴾�ُِْم
وأنا وأهل بیتي الذین كتاب علي (ع)  قال  وجدنا في عن الباقر (ع)،  -یورثهم اهللا أرض مصر

ُوا﴿ )١٢٨( ]صا[أورثنا اهللا األرض، ونحن المتقون ...............  َنا ﴿ بنوا إسرائیل﴾ َقال ِذي ُو أ
ْبِل  ْن َق َنا ِم َأْتَِي َنا﴿ بقتل اوالدنا ﴾أَْن ت َت ْن بَْعِد َما ِجئْ  موسى لهم ﴾َقالَ ﴿ بالحبس ﴾َوِم

ُّ ﴿ أوجب ﴾َعَسى﴿ ُْم  أَْن يُْهِلَك  ُكْم َرب ك وَّ ْم ﴿فرعون  ﴾َعُد ِلَفُك يَْسَ�ْ ویجعلكم تخلفونهم  ﴾َو

َْرِض ﴿ َر كَْيَف تَْعَملُونَ ﴿یمكللكم ما كانوا یملكون  ﴾ِيف األ ُظ ن أتحسنون الخالفة في  ﴾َفَي
أعدى عدوٍّ لك نفسك ، عسى أن یمكنك اهللا  ؟ذلك  تكفرون عباده وأرضه أم ال ؟ وهل تشكرون أم

قیادها ویفنى عنها أهواءها ویجعلك خلیفة على جوارحك وقلبك أمیًرا علیها فتقهر النفس بما من 
نَا﴿ )١٢٩( فیها وتستولى علیها وعلى مخالفتها ََقْد أََخْذ ْرَعْونَ ﴿ابتلینا  ﴾َول َل ِف وأتباعه  ﴾ءا

نِنيَ ﴿ َن ﴿القحط ب ﴾بِالسِّ َْقٍص ِم ن َراِت  َو َم ْم ﴿ سنٍة بعد سنة ﴾الثَّ َُّه َُّرونَ  لََعل ك یتعظون  ﴾يَذَّ

ةُ ﴿ )١٣٠( َن َس ُم اْحلَ ُه َْت ء ََنا﴿الِخْصب والّرخاء  ﴾َفِإذَا َجا  أعطیناها باستحقاق ﴾َهِذهِ  َقالُوا ل

ةٌ ﴿ ئَ ْم َسيِّ ُه ْب ُِص يَُّروا﴿الجدب والشدة  ﴾َوإِْن ت ُ ﴿تشاءموا  ﴾يَطَّ ه ْن َمَع   من  ﴾بُِموَسى َوَم
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  )٧سورة االعراف (    )١٦٨(       التاسعالجزء  
  
) فائدة: الشدائد ١٣١(

ترقق القلوب وتذلل 
 دالعرائك وتزی

  ]آل  [التماسك
  
روي : أّن ) ١٣٣(

مكث فیھم  (ع)موسى 
بعد ما غلب السحرة 
عشرین سنة یریھم 
ھذه اآلیات ، وروي : 
أنھ لما أراھم الید 
والعصا ونقص 
النفوس والثمرات قال 
: یا رب ، إّن عبدك 
ھذا قد عال في األرض 

عقوبة تجعلھا لھ فخذه ب
ولقومھ نقمة ولقومي 
عظة ولمن بعدي آیة ، 
فحینئذ بعث هللا علیھم 
الطوفان ، ثم الجراد 

    ]زم[ .... 
  
عن ابن عباس )١٣٣(

، كانت اآلیات التسع 
في تسع سنین في كل 

         ]آل[سنة آیة 
  
) فائدة : .... ١٣٧(

واألحادیث في فضل 
الشام كثیرة وقد 
 جمعھا غیر واحد إال
أن في الكثیر منھا 
مقاالً ، وسبب الوضع 

. ً أول  ..كان قویا
حدوده عریش مصر 
والحد اآلخر طرف 
الثنیة والحد اآلخر 
الفرات والحد اآلخر 
جعل فیھ قبر ھود (ع) 
ولیس المراد بھا ما 
ھو متعارف الناس 
الیوم أعني دمشق نعم 
ھي داخلة فیھا، ... 

االلوسي  – وأنا أقول
فھو  إذا صح الحدیث -

مذھبـي ونعوذ با� 
  تعالى من اتباع الھوى

   ]آل[
  
أن ) فائدة : ١٣٧( 

أرض مصر فتحت في 
زمن داود (ع) ولم 
یكن لبني إسرائیل 
تمكن فیھا واستقرار 
وإنما كان ملك 
وتصرف وكان التمكن 
في األرض المقدسة 

  ]آل[
  
  
  

ََّما﴿المؤمنین  ن َال إِ ْم  أ ُرُه ِ ﴿ الشؤم ﴾َطائِ ما یصیبهم من خیر أو شر بتقدیر اهللا  ﴾ِعْنَد اهللاَّ

ْم ال يَْعلَُمونَ ﴿ ولیس بشؤم موسى نَّ أَْكَثَرُه أن ما لحقهم من القحط والشدائد من عند  ﴾َولَِك

َقالُوا﴿ )١٣١( اهللا بسبب معاصیهم ْهَما﴿ قوم فرعون لموسى ﴾َو ِه ِمْن ﴿ أي شيء ﴾َم ِ َِنا ب َأْت ت
َةٍ  ي َرنَا﴿من المعجزات  ﴾ءا َتْحسَ ُن لََك ﴿ تصرفنا عما نحن علیهل ﴾ِل َِها َفَما َحنْ نِنيَ  ب فلن  ﴾بُِمْؤِم

 )١٣٢( جعلوا اإلصراَر على االستكبار شعاَرهم وهتكوا بألسنتهم في العتوِّ أستارهم ، نؤمن لك
َفانَ ﴿ و ُم الطُّ ِه َْنا َعلَْي َْرَسل أ َ ﴿المطر الشدید  ﴾َف َراد لَ ﴿ أكل زروعهم ﴾َواْجلَ ُْقمَّ  السوس ﴾َوال

ِدعَ ﴿بوبهم نخر ح َفا مَ ﴿ مألت بیوتهم وطعامهم ﴾َوالضَّ يَاٍت ﴿صارت میاههم دمًا  ﴾َوالدَّ  ﴾ءا

الٍت ﴿عالمات  صَّ َف َبُروا﴿ظاهرات  ﴾ُم َتْك ِرِمنيَ ﴿عن اِإلیمان  ﴾َفاْس نُوا َقْوًما ُجمْ  ﴾َوكَا

ا﴿ )١٣٣( َقعَ ﴿وحین  ﴾َولَمَّ مُ ﴿نزل  ﴾َو ِه ُز ﴿بهم  ﴾َعلَْي ْج رِّ ْدُع َقالُوا يَا﴿ الطاعون ﴾ال ُموَسى ا
ََنا ََّك  ل ِهَد ﴿ لیكشف عنا البالء ﴾َرب َك  بَِما َع َت ﴿ من النبوة ما أكرمك بهب ﴾ِعْنَد ْف  ﴾لَِنئْ كََش

َز  َعنَّا﴿رفعت  ْج رِّ َُنْؤِمَننَّ ﴿العذاب  ﴾ال َنَّ ﴿بما جئت به  ﴾لََك ﴿لنصدقنَّ  ﴾ل ْرِسل َُن ولنطلقنَّ  ﴾َول
لَ ﴿سراح  ﴾َمَعَك ﴿ َرائِي َز ﴿ )١٣٤( تذهب بهم﴾ بَِ� إِْس ْج رِّ ُم ال ُه َنا َعْن ْف ا كََش العذاب  ﴾َفلَمَّ

ٍل  إِلَى﴿ ْم بَاِلُغوهُ ﴿من الزمان  مدة ﴾أََج َنُكُثونَ ﴿ واصلون ِإلیه ﴾ُه ْم ي ِذَا ُه  ینقضون ﴾إ

مِّ ﴿ )١٣٥(عهودهم ویصّرون على الكفر  ُهْم ِيف الَْي َنا َرْق أَْغ ْم َف ُه َنا ِمْن َقْم َت ن َُّهْم ﴿البحر  ﴾َفا َن ِأ  ب
 ُ ب ِفِلنيَ ﴿بسبب تكذیبهم  ﴾واكَذَّ َها َغا نُوا َعْن َِنا َوكَا يَات ِآ  )١٣٦( وعدم مباالتهم بها ﴾ب

َنا﴿ َرْث َْو مَ ﴿ومّلكنا  ﴾َوأ َْقْو ُفونَ ﴿بني ِإسرائیل  ﴾ال َتْضَع نُوا يُْس يَن كَا َِّذ ُیستذلون بالخدمة  ﴾ال

ِرَق ﴿ َْرِض  َمَشا ََها﴿ الشام ﴾األ ِرب نَ ﴿فلسطین  ﴾َوَمَغا َرْك َِّ� بَا َهاال بالخیرات وكثرة  ﴾ا ِفي

ْت ﴿ الثمرات تَمَّ َِّك  َو ُت َرب َنى كَِلَم ْس لَ ﴿وعد اهللا الصادق  ﴾اْحلُ َرائِي بالتمكین  ﴾َعَ� بَِ� إِْس

ُروا بَِما﴿في األرض لهم  َب ْرنَا﴿ الشدائد ألتي كابدوها من فرعونعلى صبرهم بسبب  ﴾َص َدمَّ  ﴾َو

َنعُ  َما كَانَ ﴿خّربنا  َْص ْرَعوْ ﴿یشید  ﴾ي ُ ِف ه َقْوُم ِرُشونَ ﴿القصور من  ﴾ُن َو نُوا يَْع من  ﴾َوَما كَا

ْزنَا﴿ )١٣٧(الجّنات و  المزارع َو لَ ﴿عبرنا  ﴾َوَجا َرائِي َِبِ� إِْس َر  ب ْ عند خلیج  األحمربحر ال ﴾اْ�َ
َتَْوا﴿ السویس ٍم ﴿مروا  ﴾َفأ ُفونَ ﴿ العمالقة الكنعانیین﴾ َعَ� َقْو َعَ� ﴿یالزمون  ﴾يَْعُك
ٍم  َنا َْص ْم ﴿ ماثیل من البقرت ﴾أ َُه ََنا﴿ یعبدونها ﴾ل ل ل َع وَسى اْج لُوا يَاُم ًَها َقا صنمًا نعبده  ﴾إِل

ةٌ ﴿ َه ْم ءاِل َُه لَ ﴿ أصنام یعبدونها ﴾كََما ل َهلُونَ ﴿ لهم موسى﴾ َقا ٌم َجتْ ْم َقْو َُّك ن عظمة اهللا  ﴾إِ

ٌر ﴿ )١٣٨( وما یجب أن ینّزه عنه من الشریك َتبَّ ِء ُم ُال هِ  َما﴿ مهلك ﴾إِنَّ َهؤ ْم ِفي عبادة من  ﴾ُه

نُوا يَْعَملُونَ ﴿ االصنام بَاِطٌل َما كَا لَ ﴿ )١٣٩( ﴾َو ْم ﴿ لهم موسى ﴾َقا َبِْغيُك ِ أ َر اهللاَّ    ﴾أََغْي
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واألحادیث ) ١٣٧( 

في فضل الشام كثیرة 
، إال أن فیھا مقاال 
فمنھا الضعیف 
والمنكر والموضوع ، 

بب وضع بعضھا وس
ما كان یتملّق بھ 
بعض المنافقین زمن 

، والشام اسم  األمویین
لالقلیم المعروف من 
حدود الحجاز إلى 
الترك ، ومن مصر 

  ]مال[إلى العراق 
  
اللیالي ) فائدة ١٤٢(

القمریھ أوائل الشھور
أوائل الشھور األیام و

ابن  قال ، یھالشمس
العربّي : وحساب 
الشمس للمنافع ، 

 القمر للمناسكوحساب 
  ]طب[
  
في صحیح ) ١٤٢(

عن سعد بن أبي  مسلم
وّقاص قال : سمعت 

یقول  (ص)رسول هللا 
حین خلّفھ في  (ع)

أما « بعض مغازیھ :
َتْرضٰى أن تكون مّني 
بمنزلة ھارون من 
موسٰى إال أنھ ال نبّي 

  ] طب[» بعدي
  
استدل أھل ) ١٤٣(

السنة المجوزون 
لرؤیتھ سبحانھ بھذه 

جوازھا في اآلیة على 
الجملة، واستدل بھا 
المعتزلة النفاة على 
خالف ذلك وقامت 
الحرب بینھما على 

فأنا و� تعالى ...  ساق
الحمد قد رأیت ربـي 
ً ثالث مرات  مناما
 وكانت المرة الثالثة في
السنة السادسة 
واألربعین والمائتین 
واأللف بعد الھجرة 
رأیتھ جل شأنھ ولھ من 
 ً  النور ما لھ متوجھا
جھة المشرق فكلمني 
بكلمات أنسیتھا حین 
استیقظت ورأیت مرة 
في منام طویل كأني 
في الجنة بین یدیھ 
تعالى وبیني وبینھ ستر 
حبیك بلؤلؤ مختلف 
ألوانھ فأمر سبحانھ أن 

  یذھب بـي إلى مقام

ًَها﴿أطلب لكم  ْم َعَ� الَْعالَِمنيَ ﴿ معبوداً  ﴾إِل لَُك ُهَو َفضَّ ذْ ﴿ )١٤٠( بالنعم الجلیلة ﴾َو  ﴾َوإِ

ُْم ِمْن ءاِل ﴿واذكروا یا بني ِإسرائیل حین  َناك ْم ﴿ قوم ﴾أََجنْي نَُك ْرَعْوَن يَُسوُمو  یذیقونكم ﴾ِف

﴿ َ ء لُونَ ﴿أفظع أنواع  ﴾ُسو تِّ َُق ُْم ﴿یذبحون  ﴾الَْعَذاِب ي ءَك َْنا َب ُيونَ ﴿ الذكور ﴾أ يَْسَ�ْ  ﴾َو

ُْم ﴿ویستبقون  ءَك َ ﴿هذا  ﴾ذَِلُكْم  َوِيف ﴿اِإلناث  ﴾نَِسا ٌ ب ء ِمْن ﴿اختبار وابتالء و عذاب  ﴾ال
مٌ  ْم َعِظي ُِّك نَا﴿ )١٤١( أفال تشكرونه﴾ َرب َواَعْد َةً ﴿ لمناجاتنا ﴾ُموَسى َو من ذي ﴾ ثَالثَِني لَْيل

َها﴿ القعدة َنا َْتَمْم ٍر ﴿وأكملناها  ﴾َوأ مَّ ﴿أمره ان یصوم تلك االیام  من ذي الحجة ، ﴾بَِعْش َت  َف
ِّهِ  َقاُت َرب َرْ ﴿المناجاة  ﴾ِمي َةً أ َقاَل ﴿ مواعید األحبة وٕان أخلفت بها فإنها ُیؤنس بها ﴾بَِعَني لَْيل َو
ِه َهاُرونَ ﴿وقت خروجه الى میقات ربه  ﴾ُموَسى ُْفِ�  ألَِخي ِإلى  ﴾ِيف َقْوِمي﴿كن خلیفتي  ﴾اْخل

َْصِ�ْ ﴿أن أرجع  ال﴿أمرهم  ﴾َوأ ِبعْ  َو لَ ﴿تسلك  ﴾تَتَّ َن ﴿طریق  ﴾َسِبي ي ْفِسِد  العاصین ﴾الُْم

)١٤٢( ﴿ َ ء ا َجا َسى﴿ وصل ﴾َولَمَّ َِنا﴿ في الوقت الموعود ﴾ُمو َقات  الى المكان الذي وقتناه ﴾ِلِمي

ُ ﴿ له ه ََّم ُ ﴿وناجاه  ﴾َوكَل ُّه َِرِ� ﴿من غیر واسطة  ﴾َرب َل َربِّ أ ْر إِلَْيَك  َقا ُظ َن ذاتك ارني  ﴾أ

لَ ﴿المقدسة  ََراِ� ﴿ أجابه ربه ﴾َقا ُظ ﴿تستیطع رؤیتي  لن ﴾لَْن ت ِن ان ِل  ْر َولَِك َب  ﴾إِلَى اْجلَ

َقرَّ ﴿ طور سیناء َت ََراِ� ﴿ثبت الجبل  ﴾َفإِِن اْس ُ َفَسْوَف ت َه ن ا﴿تثبت لرؤیتي  ﴾َمَكا �َّ  َفلَمَّ  َجتَ
 ُ ُّه ا﴿ظهر نور اهللا  ﴾َرب ُ دَك َه ِل َجَعل َب َ رَّ ﴿تفّتت  ﴾ِ�ْ ًقا﴿وسقط  ﴾َوَخ مغشیًا  ﴾ُموَسى َصِع

ََفاَق ﴿علیه  ا أ نََك ﴿صحا من غشیته  ﴾َفلَمَّ ا َل ُسْ�َ ُت إِلَْيَك ﴿تنزیهًا لك یارب  ﴾َقا ُْب من سؤالي  ﴾ت

نِنيَ ﴿رؤیتك  ُل الُْمْؤِم َوَّ َنَا أ لَ ﴿ )١٤٣(بعظمتك وجاللك  ﴾َوأ يَاُموَسى إِ�ِّ ﴿ اهللا جل وعال﴾ َقا
ُتَك  نَّاِس ﴿اخترتك  ﴾اْصَطَفْي الِ� ﴿ أهل زمانك ﴾َعَ� ال ِِرَسا بَِكالِمي﴿بالرسالة  ﴾ب  ﴾َو

ْذ ﴿ ِإیاكوبتكلیمي  ُتَك  َما﴿ بـ وأعمل﴾ َ�ُ ُْن ِمَن ﴿ األوامر والنواهيمن  ﴾ءاتَْي َوك
َن  ِري اِك ءٍ ﴿ )١٤٤( لي على النعمة ﴾الشَّ ُلِّ َ�ْ ْن ك َهُ ِيف األَلَْواِح ِم َنا ل ْب ََت یحتاج إلیه  ﴾َوك

ةً ﴿قومه من احكام  َظ ِصيالً﴿لیتعظوا بها  ﴾َمْوِع َْف ت ءٍ ﴿ وتبیاناً  ﴾َو لِّ َ�ْ التكالیف  من ﴾ِلُك

َها﴿الشرعیة  ْذ ٍة﴿ التوراة ﴾َ�ُ ُِقوَّ ْر َقْوَمَك ﴿ وحزمبجدٍّ  ﴾ب وا﴿بني ِإسرائیل  ﴾َوأُْم َأُْخُذ  ي
َها ِن ِأَْحَس ْم ﴿ كاألخذ بالعزائم دون الرخص ﴾ب ِريُك ْو أ َر ﴿سترون  ﴾َس ِقنيَ ﴿منازل  ﴾دَا َْفاِس  ﴾ال

ِرُف ﴿ )١٤٥(خالیة منهم  صبحتفرعون وقومه كیف أ َْص أ ْن ﴿سأمنع  ﴾َس يَاِ� ﴿فهم  ﴾َع  ءا
قِّ  ِر اْحلَ َْرِض بَِغْي ُروَن ِيف األ بَّ ََتَك َن ي ي َِّذ سأمنع قلوبهم وأسرارهم  ، وال یتدبرون بما فیه﴾ ال

ََرْوا َوإِْن ﴿ وأرواحهم عن الجوالن فى ملكوت القدس َةٍ ﴿یشاهدوا  ﴾ي ي َّ ءا   ال ﴿معجزة  ﴾كُل
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ثم إلى مقام  عیسى
فذھب  (ص)محمد 

بـي إلیھما فرأیت ما 
رأیت و� تعالى 

، انتھى الفضل والمنة
  ] آل[ كالم االلوسي

  
إِلى ) اشتاق ١٤٣(

رؤیة ربھ لّما أسمعھ 
 كالمھ فسأل النظر إِلیھ

  ] طب[
  
) قیل لم یقراء ١٤٥(

إالّ أربعة نفر: األلواح 
موسى ، ویوشع ، 

 (ع)وعزیر ، وعیسى 
: كتب في وعن مقاتل 

األلواح : إني أنا هللا 
الرحٰمن الرحیم ، ال 
تشركوا بي شیئاً، وال 
تقطعوا السبیل، وال 

تحلفوا بإسمي كاذبین  
فإن من حلف بإسمي 
ً فال أزكیھ ، وال  كاذبا
تقتلوا وال تزنوا وال 

  ]زم [تعقوا الوالدین
  
) عن النبي ١٤٥(

" إذا عظمت (ص) 
أّمتي الدنیا نزع عنھا 

الم ، وإذا ھیبة اإلس
تركوا األمر 
بالمعروف والنھي عن 
المنكر حرمت بركة 

  ] زم[ الوحي
  
) في الحدیث ١٤٦(

" الكبریاء القدسي : 
ردائي والعظمة إزاري 
فمن نازعني في واحد 
  منھما قذفتھ في النار

  ] آل [
ھذا ) فائدة : ١٤٩(

كالم التائبین ، كما قال 
وإن لم  (ع)آدم وحواء 

 تغفر لنا وترحمنا
  ]زم[
  
) كان موسى ١٥٠(

شدید الغضب ، (ع) 
وكان ھارون ألین منھ 
ً ولذلك كان أحّب  جانبا
إلى بني إسرائیل من 

  ]زم[ موسى
إن ھارون ) ١٥٠(

: (ع)إنـما قال لـموسى 
، ولـم یقل: »یا ابن أمّ «
» یا ابن أبـي«

ً لھ علـى  استعطافـا
         نفسھ برِحم األم

   ] طب [

ُنوا ل﴿ ال یصدقوا ﴾يُْؤِم ِبي ََرْوا َس َِها َوإِْن ي ْشدِ ﴿طریق  ﴾ب رُّ ِبيالً﴿الهدى  ﴾ال وهُ َس ُذ ِ ال  ﴾ال يَ�َّ

َ ﴿یسلكوه  ِبيل ََرْوا َس وهُ ﴿ الضالل والفساد ﴾الَغيِّ ﴿طریق  ﴾َوإِْن ي ُذ ِ ِبيالً يَ�َّ سلكوه ی ﴾َس

م﴿االنحراف  ﴾ذَِلَك ﴿ َُّه ِأَن بُوا ب نُوا﴿بسبب تكذیبهم  ﴾كَذَّ َِنا َوكَا يَات ِآ َهاعَ  ب اآلیات  ﴾ْن

ِفِلنيَ ﴿ ومن استولت علیه النفس صار أسیًرا فى حكم الشهوات محصوًرا ، ال یتفكرون فیها  ﴾َغا
 )١٤٦( فى سجن الهوى حرم اهللا على قلبه فوائد آیاته وكتابه وٕان أكثر ترداده على لسانه

بُوا﴿ َن كَذَّ ي َِّذ َِنا﴿جحدوا  ﴾َوال يَات ِآ ِء اآلخِ ﴿بما أنزل اهللا  ﴾ب َقا  لم یؤمنوا بالبعثو ﴾ َرِةَوِل

ِبَطْت ﴿ ْم ﴿بطلت  ﴾َح ُُه َزْونَ ﴿الخیریة التي عملوها  ﴾أَْعَمال ْل ُجيْ ُیثابون أو یعاقبون  ﴾َه

ال﴿ لُونَ  َما إِ نُوا يَْعَم ْن بَْعِدهِ ﴿ )١٤٧( في الدنیا ﴾كَا وَسى ِم ُم ُم َذ َقْو َ ذهاب  من بعد ﴾َواختَّ

هِ ﴿ موسى ِإلى الطور لمناجاة ربه ْن ُحِليِّ الًِم عجل كل إنسان ما أقبل علیه  ، ولد البقر ﴾ْم ِجعْ

ٌر ﴿ال روح فیه  ﴾َجَسًدا﴿ وأعرض به عن اهللا من أهٍل وولد َهُ ُخَوا ََرْوا﴿صوُت البقر  ﴾ل َْم ي  ﴾أَل

ُ ال﴿للتقریع والتوبیخ  َّه َن ْم  أ ُه ُِّم ْم ﴿ال یملك قدرة الكالم  ﴾يَُكل يِه َْهِد  یرشدهموال  ﴾َوال ي
ِبيالً﴿ وهُ ﴿السعادة  ریقط ِإلى ﴾َس ُذ َ نُوا﴿ِإلهًا  ﴾اختَّ ِمنيَ ﴿ بإتخاذه ایاه معبوداً ﴾ َوكَا  ﴾َظاِل

ْم ﴿ )١٤٨(ألنفسهم  ِه ي َيِْد ِقَط ِيف أ ا ُس َْوا﴿ندموا على عبادة العجل  ﴾َولَمَّ َرأ َُّهْم ﴿تبینوا و  ﴾َو َن أ
ُّوا قَْد  لُوا﴿ كفروا بربهم ﴾َضل َُّنا﴿ تائبین﴾ َقا َنا َرب َْرَحْم َْم ي ََنا لَِنئْ ل ْر ل يَْغِف یتداركنا اهللا برحمته  ﴾َو

َن ﴿ ومغفرته ِري اِس َن اْخلَ َنَّ ِم ن ََنُكو ا َرَجعَ ﴿ )١٤٩( الهالكین ﴾ل من المناجاة  ﴾ُموَسى َولَمَّ

هِ  إِلَى﴿  العجلمما فعلوه من عبادة  ﴾َغْضَبانَ ﴿ وقد أخبره اهللا أن السامري قد أضلهم ﴾َقْوِم

ًفا﴿ َل بِئَْس ﴿ شدید الغضب ﴾أَِس ُتُموِ� َقا َْف ْن بَْعِدي﴿ما فعلتموه بئس  ﴾َما َخل غیبتي في  ﴾ِم

َْقى﴿ ْم َوأَل ُِّك َر َرب ْم أَْم ُْت ل َِرأِْس ﴿ من شدة الغم ﴾األَلَْواحَ ﴿ طرح ﴾أََجعِ بشعر رأس  ﴾َوأََخَذ ب

ه﴿ هُ إِلَْي رُّ ِه َجيُ ر في كفهم عن ذلك ﴾ِ أَِخي لَ ﴿ ظنًا منه أنه قصَّ َْن ﴿هارون  ﴾َقا ُمَّ  اب  نداء ﴾أ

ُفوِ� ﴿استعطاف وترفق  َتْضَع َم اْس َْقْو وا﴿ استذلوني وقهروني ﴾إِنَّ ال ُد وقاربوا  ﴾َوكَا

نَِ� ﴿ ُتلُو َْق ْت ﴿حین نهیتهم  ﴾ي َ ﴿ ال َتُسرَ  ﴾َفال تُْشِم ء َعلِْ� ﴿بإهانتك إليَّ  ﴾ِ� األَْعَدا ال َجتْ َو
مِ  َْقْو اِلِمنيَ  َمَع ال ظَّ سى براءة هارون من التقصیر لما تحقق لمو  )١٥٠(الذین عبدوا العجل  ﴾ال

ْر لِي َوألَِخي﴿ طلب المغفرة ِف َل َربِّ اْغ َْنا﴿ مما فرط منه إلى أخیه﴾ َقا َْدِخل  أنا وأخي ﴾َوأ

ِتَك ﴿ اِحِمنيَ ﴿ في الدنیا واآلخرة ﴾ِيف َرْحَم رَّ ُم ال َْرَح َْت أ َن وا ﴿) ١٥١(﴾ َوأ ُذ َ َن اختَّ ي َِّذ إِنَّ ال
لَ  ْ ْم ﴿ الهاً  ﴾اْ�ِ ُُه َنال ْم غَ  َسَي ِِّه ْن َرب  عاجل في الدنیا ، أن یقتل بعضهم بعضا ﴾َضٌب ِم

َّةٌ ﴿ ِذل نَْيا﴿ هوان ﴾َو َياِة الدُّ ِزي  ِيف اْحلَ َن ﴿جازینا  ﴾َوكََذِلَك َجنْ ِري ْفَت   من افترى الكذب على  ﴾الُْم
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  )٧سورة االعراف (    )١٧١(       التاسعالجزء  
  
ستغفر لنفسھ إ )١٥١(

  مما فرط منھ إلى أخیھ
ھ مما عسى أن وألخی

یكون فرط منھ في 
، وطلب  حین الخالفة

  أالّ یتفرقا عن رحمتھ
وال تزال منتظمة لھما 
ة في الدنیا واآلخر

  ]زم[
  
أّن التوراة  )١٥٤(

كانت سبعة أسباع ، 
فلما ألقى األلواح 
تكسرت فرفع منھا 
ستة أسباعھا وبقي 

 ]زم  [منھا سبع واحد
  
إن هللا أمر  )١٥٥(

ي موسى أن یأتیھ ف
ناٍس من بني إسرائیل 
یعتذرون إلیھ من 

،  عبادة العجل
ووعدھم موعداً فاختار 
موسى من قومھ 
سبعین رجالً ثم ذھب 
بھم لیعتذروا فلما أتوا 

: لن نؤمن  المكان قالوا
لك یا موسى حتى 
نرى هللا جھرة فإِنك قد 
كلمتھ فأرناه فأخذتھم 

، فقام  فماتوا الصاعقة
  موسى یبكي ویدعو 

: رب ماذا  قولهللا وی
أقول لبني إسرائیل إذا 
أتیتُھم وقد أھلكَت 
خیارھم لو شئت 
أھلكَتھم من قبل 

 ]طب[وإیاي" 
  

 )١٥٢( من أعرض عن اهللا فلینتظر الذل والسخط والبغض مع غضب اهللا فى اآلخرة، اهللا 
ئَاِت ﴿ يِّ َن َعِملُوا السَّ ي َِّذ ُمَّ تَابُوا﴿القبائح والمعاصي  ﴾َوال َها﴿اهللا رجعوا إلى  ﴾ث ْن بَْعِد من ﴾ ِم

ُنوا﴿اقترافها  بعد ءاَم َها﴿وداموا على إیمانهم  ﴾َو ْن بَْعِد ََّك ِم ٌر ﴿التوبة  ﴾إِنَّ َرب لذنوبهم  ﴾لََغُفو

مٌ ﴿ َت ﴿ )١٥٣(بهم  ﴾َرِحي ا َسَك ْن ُموَسى الَْغَضُب أََخَذ األَلَْواحَ ﴿سكن  ﴾َولَمَّ الباقیة  ﴾َع

َها﴿ٍض بعد القائها وانكسار بعٍض وارتفاع بع ِت ى﴿وفیما ُكتب فیها  ﴾َوِيف نُْخسَ  من الضاللة ﴾ُهًد

ةٌ ﴿ َرْحَم ُبونَ ﴿ من العذاب ﴾َو َْرَه ْم ي ِِّه َرب ْم ِل َن ُه َِّذي َر ُموَسى﴿ )١٥٤(یخافون  ﴾�ِ َتا من  ﴾َواْخ

ْبِعَني َرُجالً﴿ ُ َس ه َِنا﴿ممن لم یعبدوا العجل من أشرافهم ونجبائهم  ﴾َقْوَم َقات للوقت الذي  ﴾ِلِمي

ةُ ﴿ المیقات الثاني،  عده ربه اِإلتیان فیه لالعتذار عن عبادة العجلو  َف ْج رَّ ُم ال ُه ْت ا أََخَذ  ﴾َفلَمَّ

لَ ﴿رجف بهم الجبل وصعقوا  َتُهْم ﴿موسى  ﴾َقا َْهلَْك ُل ﴿أن تهلكنا  ﴾َربِّ لَْو ِشئَْت أ ْب ْن َق ِم
َّايَ  ي حّتى ال یّتهمونى ، یقاتك من قبل وعدى بنى اسرائیل باسماع كالمك واتیانى بهم الى م ﴾َوإِ

َنا﴿بالكذب واهالك من جئت بهم الى میقاتك  ُْهِلُك َت َل ﴿وسائر بني إسرائیل  ﴾أ بَِما َفَع
 ُ ء َها َف نَّا﴿السبعون  ﴾السُّ ُتَك ﴿ الرجفة﴾ إِْن ِهيَ ﴿ }أرنا اهللا جهرة{ : في قولهم ﴾ِم ْتَن ال ِف  ﴾إِ

ُّ ﴿محنتك وابتالؤك  َِها﴿ تصیب ﴾تُِضل َْهِدي﴿بهذه المحنة  ﴾ب ت ُ َو ْن تََشاء  وتصرفها عن ﴾َم

ْن ﴿ ُ  َم ء َنا تََشا َْت َوِليُّ َن ََنا﴿متولي أمورنا  ﴾أ ْر ل ِف َنا﴿ما قارفناه من المعاصي  ﴾َفاْغ ْرَحْم  ﴾َوا

َن ﴿برحمتك  ِري ِف ُر الَْغا َْت َخْي َن ُتْب ﴿ )١٥٥(صفح یخیر من  ﴾َوأ ََنا ِيف َهِذِه ﴿ وأقسم ﴾َواْك ل
ةً  َن نَْيا َحَس َرِة﴿معیشة وتوفیق الطاعة حسن ال ﴾الدُّ نَا﴿ الجنة ﴾َوِيف اآلِخ َّا ُهْد ن  تبنا ورجعنا ﴾إِ

لَ ﴿ عن ذنوبنا﴾ إِلَْيَك ﴿ ْن ﴿ تعالى أما ﴾َقا ِه َم ِ ُِصيُب ب َذاِ� أ ُ   َع ء وفي ذلك  ، من عبادي ﴾أََشا
عصاة فإذا لم یقل أصیب به الو  }ُأِصیُب ِبِه َمْن َأَشاءُ { إلى جواز الغفران لمن أراد ألنه قال إشارة

ْت ﴿ شاء أال یصیب به أحدًا كان له ذلك َرْحَمِ� َوِسَع ءٍ ﴿عمَّْت  ﴾َو ْ�َ َّ ُل في  خلقيجمیع  ﴾ك

َها﴿ الدنیا ُب ُت أَْك َن ﴿ سأجعل هذه الرحمة في اآلخرة ﴾َفَس َِّذي ُقونَ  �ِ َتَّ المعاصي  یجتنبون﴾ ي

تُونَ ﴿ يُْؤ كَاَة﴿ ویعطون ﴾َو زَّ يَن ﴿ على الناس خصها بالذكر ألن صرف المال شاق ﴾ال َِّذ َوال
ُنونَ  َِنا يُْؤِم يَات ِآ ْم ب َن ﴿ الذین تنالهم الرحمة )١٥٦(یصّدقون  ﴾ُه ي َِّذ نَِّ�َّ  ال َل ال ُسو رَّ ِبُعوَن ال َتَّ  ﴾ي

يَّ ﴿ محمد (ص) ُ ﴿ من أم القرى ﴾األُمِّ َه ن ُدو َِّذ� َجيِ  هباسمه ونعته وانصاره ومبعثه ومهاجر  ﴾ال

تَّ ﴿ ْم ِيف ال ُه ُتوبًا ِعْنَد ُروِف َمْك ْم بِالَْمْع ُرُه َأُْم ِل ي َراِة َواإلِِجني مستحسن الشيء بال ﴾ْو

ِر ﴿ نَك ِن الُْم ْم َع َهاُه َْن ي َباِت ﴿قبیح ال ﴾َو يِّ ْم الطَّ َُه ُّ ل ل  من كل ما استطابته النفس ﴾َوُحيِ
َث ﴿ َبائِ ُم اْخلَ ِه ُم َعلَْي رِّ يََضعُ ﴿ ما یستخبث ﴾َوُحيَ ْم ﴿یخفف  ﴾َو َرُه ْم إِْص ُه   ف التكالی ﴾عْن
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إنما سّماه  )١٥٧(

رسوالً باإلِضافة إلى 
، ونبیاً  هللا تعالى

  باإلِضافة إلى العباد
  ]بض[
  
 )ع(االنبیاء ) ١٥٧(

وال سّیما موسى 
وعیسى بّشروا بھ 
اممھم واثبتوا خبره فى 

  ]بي[كتبھم 
  
 عن الرضا) ١٦٠(

فى ھذه اآلیة قال   (ع)
انبجست من المعرفة 
اثنتا عشرة عیًنا یشرب 
كل أھل مرتبة فى مقام 
من عین من تلك 
العیون على قدرھا 
فأول عین منھا عین 
التوحید، والثانیة عین 
العبودیة والسرور بھا 
والثالثة عین اإلخالص 
والرابعة عین الصدق 
والخامسة عین 
التواضع والسادسة 

عین الرضا والتفویض  
السكینة والسابعة عین 

والوقار والثامنة عین 
السخاء والثقة با�، 
والتاسعة عین الیقین 
والعاشرة عین العقل 
والحادیة عشر عین 
المحبة والثانیة عشر 
عین األنس والخلوة 
وھى عین المعرفة 
بنفسھا ومنھا تنفجر 
ھذه العیون ومن شرب 
من عین منھا یجد 
حالوتھا ویطمع فى 

أرفع  العین التى ھى
ن عین إلى عین منھا م

حتى یصل إلى األصل 
، وإذا وصل إلى 

بالحق  األصل تحقق
 ]حق[
  
) فائدة : ١٦٠( 

االسباط في ولد 
اسحاق (ع) بمنزلة 
القبائل في ولد 

  ]مج[اسماعیل (ع) 
  
) فائدة : ان بني ١٦٠(

اسرائیل لما قتلوا 
انبیائھم وكفروا وكانوا 
اثنتي عشر سبطا ، 
تبرأ سبط منھم  مما 

عتذروا صنعوا وا
 وسالوا هللا ان یفرق 

  
  

لَ ﴿الشاقة  ْم ﴿كقتل النفس في التوبة  ﴾َواألَْغال ِه نَْت َعلَْي َِّ� كَا  على بني إسرائیل ﴾ال

َن ﴿ ي َِّذ هِ  َفال ِ ُنوا ب وهُ ﴿(ص) صدقوا بمحمد  ﴾ءاَم ُر زَّ ََصُروهُ ﴿وعّظموه  ﴾َوَع ن  أعانوه ﴾َو

َر ﴿ نُّو ََّبُعوا ال ُ  َوات ه ِزَل َمَع َِّذ� أُن ُْولَئَِك ﴿رآن قال ﴾ال  ُهمُ ﴿المنعوتون بتلك النعوت الجلیلة  ﴾أ
ونَ  ْفِ�ُ لْ ﴿ )١٥٧( األبدیة الفائزون بالسعادة ﴾الُْم نَّاُس ﴿ (ص) یا محمد ﴾ُق َُّها ال َي  ﴾يَاأ

ل﴿ الخطاب عام ْم ﴿من عند  ﴾إِ�ِّ َرُسو ِ إِلَْيُك ُ ُملُْك ﴿ إلى أهل األرض ﴾اهللاَّ َه َِّذ� ل  َجِميًعا ال
َواِت  َما َْرِض  السَّ َ ﴿ جمیع الكائنات ﴾َواأل َه ال ُهو ال إِل يُِميُت ﴿ال معبود سواه  ﴾إِ ِي َو ُحيْ

ُنوا آِم هِ ﴿صّدقوا  ﴾َف َرُسوِل ِ َو ِهِ ﴿ محمد (ص) ﴾بِاهللاَّ َمات ِ َوكَِل ُن بِاهللاَّ َِّذ� يُْؤِم يِّ ال ألُمِّ نَِّ�ِّ ا  ﴾ال

َِّبُعوهُ ﴿ وكتبه ونَ  َوات تَُد َْه ْم ت َُّك ِم ُموَسى﴿ )١٥٨( الصواببهدیه إلى طریق  ﴾لََعل ْن َقْو  ﴾َوِم
ةٌ ﴿من بني اسرائیل  ونَ ﴿ جماعة مستقیمون على شریعة اهللا ﴾أُمَّ َْهُد یرشدون الناس  ﴾ي

ِه يَْعِدلُونَ ﴿ ِ ب قِّ َو  )١٥٩( ]صا[أنهم یخرجون مع قائم آل محمد (ع) روي  ، ال یجورون ﴾بِاْحلَ

مُ ﴿ ُه َنا ْع َقطَّ َنَ�ْ عَ ﴿جعلنا بني إسرائیل  ﴾َو َرَةاْث  من أوالد یعقوب ﴾أَْسَباًطا﴿قبیلة  ﴾ْش

ُ ﴿ لقلة األلفة بینهم شّتى ﴾أَُمًما﴿ ه َقاهُ َقْوُم َتْس ذ اْس َنا إِلَى ُموَسى إِ َْوَحْي بالتیه ألنهم عطشوا  ﴾َوأ

َجَر  أَِن اْضِرب﴿ولیس لدیهم ماء  َك اْحلَ َصا  الجنه احد االحجار الثالثة التي نزلت من ﴾بَِع

ْت ﴿ َس نَْ�َ ُ ﴿فجرت ان ﴾َفا ه ْن ًنا﴿من الحجر  ﴾ِم َرَة َعْي َتا َعْش َن لكل من الماء بعدد األسباط  ﴾اْث

ُنَاٍس ﴿سبط عین  ُّ أ ُل َم ك ْم ﴿سبٍط وجماعة  ﴾قَْد َعِل َُه َرب لئال یدخل  عینهم الخاصة بهم ﴾َمْش
ظهر لكل سالك سلوكه وآثار براهینه وبركات سعیه سبط على اآلخر فیأخذ من سقائه فیختلفوا،  

ثم شكوا إلى موسى عدم وجود ما یظلهم من الشمس فدعا الّله ربه فأجابه بقوله  ، ار حقائقهوأنو 
َْنا﴿ َّل مَ  َوَظل ِهُم الَْغَما إذا ساروا ویسكن إذا وقفوا ، ثم شكوا إلیه بحیث صار یسیر معهم  ﴾َعلَْي

ُم ﴿الجوع إذ نفد ما عندهم فدعا ربه ، فأجابه بقوله  ِه َْنا َعلَْي َزل َن شيء حلٌو ینزل على  ﴾نَّ الْمَ َوأ

ى﴿الشجر  لَْو َباِت َما ﴿وقلنا لهم ، طائر لذیذ اللحم یسمى الُسمَّاني  ﴾َوالسَّ ْن َطيِّ كُلُوا ِم
ُْم  َناك نَا﴿طیلة مدة تیهكم  ﴾َرَزْق نُوا ﴿ بتضجرهم وعدم صبرهم ﴾َوَما َظلَُمو ْن كَا َولَِك

َْظِلُمونَ  ْم ي ُه ُفَس َن ذْ ﴿ )١٦٠( ﴾أ لَ ﴿ واذكر لهم حین ﴾َوإِ مُ  ِقي َُه ا ﴿قلنا ألسالفهم  ﴾ل ُنو اْسُك
َةَ  ْري َْق َها﴿بیت المقدس  ﴾َهِذِه ال ْن ْم ﴿من مطاعمها وثمارها  ﴾َوكُلُوا ِم ُت ومن أي  ﴾َحْيُث ِشئْ

ُقولُوا﴿مكان شئتم منها  ةٌ ﴿ حین دخولكم ﴾َو َب ﴿ُحطَّ عنا ذنوبنا  ربیا  ﴾ِحطَّ َْبا ْدُخلُوا ال َوا
ْر  ًدا نَْغِف ْم لَكُ ﴿نمح ﴾ ُجسَّ نِنيَ ﴿ ذنوبكم السالفةجمیع  ﴾ْم َخِطيئَاتُِك ِس ْ ِزيُد اْحملُ َن على  ﴾َس

لَ ﴿ )١٦١( المغفرة ثوابا من إفضالنا بَدَّ َن َظلَُموا﴿غیَّر  ﴾َف ي َِّذ ْم  ال ْنُه لَ  ِم َِّذ� ِقي َر ال الً َغْي   َقْو
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بینھم وبینھم ففتح � 
 االرض لھم نفقا في

فساروا فیھ ...... 
روي ان ذي القرنین 
رآھم  وقال لو أمرت 
بالمقام لسرني أن أقیم 
بین اظھركم وعن ابن 
عباس انھم یخرجون 

  ]مج[ مع عیسى(ع)
  
) فائدة : كان ١٦٣(

ذلك في زمن داوود 
  ]مس[(ع) 

  
في اآلیة داللة ) ١٦٤(

ة إلھیة عامة  على سنَّ
وھي أن عدم ردع 
 الظالمین عن ظلمھم

وعظة إن لم  بمنع
یمكن المنع أو ھجرة 
إن لم تمكن العظة وأن 
األخذ اإلِلھي الشدید 
كما یرصد الظالمین 
  كذلك یرصد مشاركیھم

  ]مي[ في ظلمھم
  
أن ) فائدة : ١٦٦(

أصحاب القریة 
:  انقسموا ثالث فرق

فرقٌة عصْت فحلَّ بھا 
، وفرقة نھت  العذاب

ووعظت فنجاھا هللا 
، وفرقة  من العذاب

 ھ ولمتاعتزلت فلم تن
ُتقارف المعصیة وقد 

،  سكت عنھا القرآن
: ما  قال ابن عباس

أدري ما فعل بالفرقة 
ا الساكتة أنجوا أم ھلكو

    ]مس[
 
  
قیل بعث هللا ) ١٦٧(

علیھم من بعد سلیمان 
بخت نصر فخّرب 
دیارھم وقتل مقاتلیھم 
وسبى نساءھم 
وذراریھم وضرب 
الجزیة على من بقي 

  ]صا[ منھم
  

ْم  َُه فبدل الحطة قالوا خطة ، وبدل أن یدخلوا الباب ساجدین لنا خاضعین ألوامرنا دخلوه زحفا  ﴾ل

ًزا﴿على أستاههم  ْم ِرْج ِه َْنا َعلَْي َْرَسل أ ِء ِبَما﴿عذابًا  ﴾َف َما َن السَّ ا ﴿ما بسبب  ﴾ِم نُو كَا
َْظِلُمونَ  ْم ﴿ )١٦٢(ظلمهم وعدوانهم  ﴾ي ُْه أَل ِن ﴿هود الی (ص) واسأل یا محمد ﴾َواْس أمر  ﴾َع

َةِ ﴿ ْري َْق ِر ﴿ أیلة او طبریة ﴾ال ْ َْت َحاِضَرَة اْ�َ ن َِّ� كَا على ساحله والحاضرة المدینة الكبیرة  ﴾ال

ونَ ﴿ضد البادیة فالمخیم بها بدوّي  ، ویقال لساكنها حضريّ  ْذ يَْعُد یتجاوزون حّد اهللا  ﴾إِ

ْم ﴿ یوم ﴾ِيف ﴿ األسماك اصطیادهمب ِه َأْتِي ْذ ت ِت إِ ْب ْم  السَّ ُُه َتان ْم ﴿ األسماك ﴾ِحي ِه ِت ْب َم َس وقد  ﴾يَْو

ًعا﴿ُحّرم علیهم الصیُد فیه  ُتونَ ﴿ على الماء ظاهرةً  ﴾ُشرَّ ِب َم ال يَْس يَْو ال ﴿سائر األیام  وفي ﴾َو
ْم  ِه ْتِي َأ ْم ﴿ تختفي عنهم ﴾ت ُه َْبلُو نُوا ﴿بسبب  ﴾بَِما﴿نختبرهم ونمتحنهم  ﴾كََذِلَك ن كَا

ُقونَ  َْفُس ة﴿ )١٦٣( مات هللاانتهاكهم حر ب ﴾ي َْت أُمَّ ْذ َقال ُهْم ﴿ الصلحاء ﴾َوإِ ْن كانت تعظ  ﴾ِم

ُظونَ ﴿ المعتدین في السبت َم تَِع ْم ﴿ هؤالء وقد علمتم أن تنهون لم ﴾َقْوًما ِل ُه ْهِلُك ُ ُم  ﴾اهللاَّ

يًدا﴿استحقوا العقوبة من اهللا  َذابًا َشِد ْم َع ُُه ب َْو ُمَعذِّ صیة عن مع الناهون ﴾َقالُوا﴿ في اآلخرة ﴾أ

ُِّكْم ﴿ اهللا َرًة إِلَى َرب ْم ﴿ عند اهللا م لنعذركإنما نعظ ﴾َمْعِذ َُّه ُقونَ  َولََعل تعّدیهم في  من یتوبوا ﴾يَتَّ

ا نَُسوا﴿) ١٦٤(السبت  هِ ﴿أعرضوا  ﴾َفلَمَّ ِ ُِّروا ب يَن ﴿عن قبول النصیحة  ﴾َما ذُك َِّذ َنا ال ْي أَْجنَ
ءِ  و ِن السُّ َهْوَن َع َْن َن َظلَُمواوَ ﴿الناهین عن الفساد  ﴾ي ي َِّذ نَا ال  المعتدین في السبت ﴾أََخْذ

ُقونَ ﴿ ما بسبب ﴾بَِما﴿شدید  ﴾بَِعَذاٍب بَئِيٍس ﴿ َْفُس نُوا ي  )١٦٥( عصیانهم ألمر اهللا ﴾كَا

ا َعَتْوا﴿ ُ ﴿ تمردوا ﴾َفلَمَّ ه ُُهوا َعْن ْن َما ن ْم ﴿ من صیدهم في السبت﴾ َع َُه َْنا ل نُوا ُقل  ﴾كُو

َردًَة َخاِسئِنيَ ﴿مسخناهم  ذْ ﴿) ١٦٦(أذالء  ﴾ِق َّنَ  َوإِ َذ َأ َُّك ﴿ وأذكر یامحمد (ص) إذ عزم ﴾ت َرب
ْبَعَنثَّ  ْم ﴿لیسلطنَّ  ﴾لََي ِه ةِ ﴿على الیهود  ﴾َعلَْي ِْقَياَم ِم ال ْم  إِلَى يَْو ُه ْن يَُسوُم َ ﴿یذیقهم  ﴾َم ء  ﴾ُسو

َقاِب ﴿بسبب عصیانهم  ﴾الَْعَذاِب ﴿أسوأ  ِريُع الِْع ََّك لََس ُ َوإِ﴿ لمن عصاه ﴾إِنَّ َرب َّه لََغُفوٌر  ن
مٌ  ْم ﴿) ١٦٧(لمن أطاعه  ﴾َرِحي ُه َنا ْع َقطَّ َْرِض  ِيف ﴿فّرقناهم  ﴾َو  في جمیع البالد ﴾األ

ونَ ﴿طوائف وفرقًا  ﴾أَُمًما﴿ اِحلُ ْم الصَّ ْنُه إن  عن الباقر (ع) ، وهم قلة قلیلة المؤمنون ﴾ِم

ونَ ﴿ ]صا[أمة محمد (ص)  المعنى بهم ْم ُد ُه ْن م الكثرة الغالبة وه وققساالف ﴾ذَِلَك  َوِم

م﴿ ُه نَا بَلَْو َنات﴿اختبرناهم  ﴾َو َس ئَات﴿بالنعم والرخاء  ﴾بِاْحلَ يِّ َُّهْم ﴿والنقم والشدة  ﴾َوالسَّ  لََعل

َْرِجُعونَ  اختبرناهم بالنعم طلًبا للشكر ، واختبرناهم بالمحن طلًبا للصبر ، فأبى الجمیع فال هم  ﴾ي

لََف ﴿ )١٦٨( عند النعم شاكرون وال هم عند المحن صابرون ْن  َ�َ ْم  ِم ِه   الجیل الذي فیهم  ﴾بَْعِد
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 قال المفسرون) ١٧١(

روي أنھم أبوا أن 
یقبلوا أحكام التوراة 
لغلظھا وثقلھا فرفع هللا 
الطور على رؤوسھم 

: إن قبلتموھا  وقیل لھم
 بما فیھا وإالّ لیقعنَّ 
لى علیكم فلما نظروا إ

الجبل خرَّ كل واحد 
ً من  منھم ساجداً خوفا

على خده  سقوطھ
االیسر  وینظر الى 
الجبل بعینھ الیمنى 

  ]مس[
  
ابن ) عن ١٧٢(

قال : لـما خـلق  عبـاس
أخذ میثاقھ  (ع)هللا آدم 

، فمسح ظھره ، فأخذ 
ذّریتھ كھیئة الذّر ، 
 فكتب آجالھم وأرزاقھم
ومصائبھم ، وأشھدھم 

  ]طب [علـى أنفسھم
  
ویستفاد أنھ ) ١٧٤(

علیھ الصالة والسالم 
 ھو األصل في التكوین
:  والكائنات تبع لھ قیل

ولكون ذرتھ أم الخلیقة 
 ً ، وذكر  سمي أمیا

بعضھم أن الباء لكونھ 
أول حرف فتحت 
الذرة بھ فمھا حین 
تكلمت لم تزل األطفال 
في ھذه النشأة ینطقون 
بھ في أول أمرھم وال 
بدع فكل مولود یولد 

:  ، قیل ى الفطرةعل
ولعظم ما أودع هللا 
سبحانھ وتعالى في 
الباء من األسرار افتتح 
هللا تعالى بھ كتابھ بل 

سورة بھ  افتتح كل
لتقدم البسملة المفتتحة 
بھ على كل سورة ما 
عدا التوبة وافتتاحھا 
ببراءة وأول ھذه 

 ً   ]آل[ اللفظة الباء أیضا
  
قال ابن ) ١٧٥(

: ھو رجل من  مسعود
سرائیل بعثھ بني إ

موسى إلى ملك 
ً إلى هللا  "َمْدَیَن" داعیا
فرشاه الملك وأعطاه 
الُمْلك على أن یترك 
دین موسى ویتابع 
الملك على دینھ ففعل 
  وأضل الناس بذلك

   ]مس[
  

َتاَب ﴿ال خیر فیهم  ﴾َخلٌْف ﴿الصالح والطالح  ِرثُوا الِْك َرَض َهَذا ﴿التوراة  ﴾َو وَن َع َأُْخُذ ي
نَى َْد َُقولُونَ ﴿ هاحالل الدنیا وحرامٍ  من ﴾األ ي ُر ﴿ متبجحین ﴾َو ََنا َسُيْغَف َوإِْن ﴿ اهللا ما فعلناه ﴾ل

ْم  ِِه ْت َأ ُ ﴿ الح لهم ﴾ي ُه َرٌض ِمْثل وهُ ﴿ حطام الدنیامن  ﴾َع َأُْخُذ  اً كان أو حرام الً ال ُیبالون حال ﴾ي

ْم ِميَثاُق ﴿ ِه َْم يُؤَْخْذ َعلَْي َتاِب ﴿العهد المؤكد  ﴾أَل ِ ﴿ وراةفي الت ﴾الِْك هللاَّ َُقولُوا َعَ� ا أَْن ال ي
ّق  ال اْحلَ َرُسوا﴿ ال یكذبوا على اهللاأن  ﴾إِ َد هِ ﴿ قرؤا ﴾َو في الكتاب وعرفوا ما فیه من  ﴾َما ِفي

ُقونَ ﴿الوعید  َتَّ َن ي ي َِّذ ِ ٌر � َرُة َخْي ُر اآلِخ ا ِقلُونَ ﴿اهللا بترك الحرام  ﴾َوالدَّ ََفال تَْع نزجرون ت ﴾أ

)١٦٩( ﴿ ُ َن ي ي َِّذ ُكونَ َوال َتاِب ﴿یتمسكون ﴾ َمسِّ ََقاُموا﴿بما أنزله اهللا  ﴾بِالِْك الَة َوأ  ﴾الصَّ

نيَ ﴿ویحافظون على أداء الصالة  ْصِ�ِ َر الُْم َّا ال نُِضيُع أَْج ِن نجزیهم على تمسكهم  ﴾إ
ذْ ﴿) ١٧٠( ]صا[نزلت في آل محمد (ع) وأشیاعهم  ، عن الباقر (ع) وصالحهم اذكر حین  ﴾َوإِ

َنا﴿ ْق ل﴿تلعنا اق ﴾نََت َب ْم ﴿الطور ورفعناه  ﴾اْجلَ ُه َق َّة﴿فوق رؤوس بني إسرائیل  ﴾َفْو َّهُ ُظل َن َأ  ﴾ك

نُّوا﴿غمام  ُ َواِقعٌ ﴿أیقنوا  ﴾َوَظ َّه َن ِِهْم ﴿ساقط  ﴾أ ، وقلنا لهم  علیهم إن لم یمتثلوا األمر ﴾ب

ُْم ﴿ َناك وا َما ءاتَْي ٍة﴿التوراة  ﴾ُخُذ ُقوَّ ُُروا َما ِفي﴿بجد وعزیمة  ﴾ِب ْذك بالعمل واعملوا  ﴾هَوا

ُقونَ ﴿به ْم تَتَّ َُّك ذْ ﴿ )١٧١( ﴾لََعل َُّك ِمْن ﴿استخرج  ﴾أََخَذ ﴿ (ص) حین واذكر یا محمد ﴾َوإِ َرب
مَ  َد ْم ﴿أوالد آدم  ﴾بَِ� ءا ُهوِرِه ْن ُظ ْم ﴿ في عالم الذر ﴾ِم ُه ْم َوأَْشَهَد ََّتُه ي ْم  َعَ�  ذُرِّ ِه ُفِس َن ﴾ أ

ْم ﴿ بقوله ُِّك َِرب ُت ب نَا﴿فأقروا بذلك  ﴾َقالُوا بََ� ﴿ته ووحدانیته على ربوبی ﴾أَلَْس  ﴾أَْن  َشِهْد

َُقولُوا﴿ ةِ  ت َم الِْقَياَم ْن َهَذا﴿ حین نسألكم عن هذا العهد﴾ يَْو ُنَّا َع َّا ك ن ِفِلنيَ ﴿المیثاق  ﴾إِ ﴾ َغا
نثرهم بین یدیه فقال لهم : من  لما أراد اهللا أن یخلق الخلق الصادق (ع) منتبهین ، عنغیر 

ل من نطق رسول اهللا (ص) وأمیر المؤمنین (ع) واألئمة (ع) فقالوا : أنت ربنا فحملهم ربكم؟ فأو 
َوْ ﴿) ١٧٢( ]صا[العلم والدین  َُقولُوا﴿ ولكیال ﴾أ ْن ﴿یوم القیامة  ﴾ت ََّما أَْشَرَك ءابَاُؤنَا ِم ن إِ

لُ  ْب ْم ﴿قلدنا آباءنا  ﴾َق ِه ْن بَْعِد ًَّة ِم ي ُنَّا ذُرِّ هْ ﴿فنحن معذورون  ﴾َوك ُت ََف َنا بَِما َفَعلَ أ ِلُك
ْبِطلُونَ  لُ ﴿) ١٧٣( على جهٍل منا بالحق ﴾الُْم صِّ َُف يَاِت ﴿نبّین  ﴾َوكََذِلَك ن لیتدبرها  ﴾اآل

َْرِجُعونَ ﴿ الناس ْم ي َُّه لُ ﴿ )١٧٤( عما هم علیه من تقلید اآلباء ﴾َولََعل  (ص) یا محمد ﴾َواْت

ْم ﴿ ِه َ ﴿ او على قومك على الیهود ﴾َعلَْي ََبأ َّ ﴿قصة  ﴾ن َِناال يَات َناهُ ءا ذلك العالم الذي  ﴾ِذ� ءاتَْي

نَسَ�َ ﴿ -بلعم بن باعورا  - االسم األعظمعلمناه  َها﴿خرج  ﴾َفا ُ ﴿ كفر بها ﴾ِمْن ه َبَع َْت أ لحقه  ﴾َف

ْيَطانُ ﴿ َن ﴿جعله ف ﴾َفَكانَ ﴿واستحوذ علیه  ﴾الشَّ ي ِو ) ١٧٥(في زمرة الضالین  ﴾ِمَن الَْغا
َناهُ ﴿ ََرَفْع َنا ل َِها﴿منزلة العلماء األبرار  ىال ﴾َولَْو ِشئْ ُ ﴿ بذلك األسم ﴾ب ه نَّ   إِلَى  أَْخلََد  َولَِك
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  )٧سورة االعراف (    )١٧٥(       التاسعالجزء  
  
  قال ابن عباس) ١٧٥(

ھو "بلعم بن باعوراء" 
اسم هللا  یعلمكان 
  ]طب[ األعظم

  
دعا  قیل : لما) ١٧٦( 

بلعم على موسى خرج 
لى صدره   لسانھ فوقع
ث كما یلھث وجعل یلھ

  ]زم[ الكلب
  
ینسب إلى ) ١٧٦(

لیت الكالب : الشافعي 
 -لنا كانت مجاورة 

ولیتنا ما نرى ممن 
نرى أحداً إن الكالب 
 -لتھدأ في مرابضھا

والناس لیس بھاد 
  ]آل[ شرھم أبداً 

  
عن رسول  )١٨٠(

"  أنھ قال:(ص )هللا 
هللا تعالى حي كریم 
یستحي إذا رفع العبد 
اً یده أن یردھا صفر
 حتى یضع فیھا خیرا

  ] آل[
قال ابن عباس  )١٨٠(

یرید بھذه اآلیة أمة 
  ]مال[محمد (ص) 

  
عن النبي ) ١٨١(

إّن من أُمتي « (ص)
ً على الحق حتى  قوما
ینزل عیسى ابن 

  ]زم[» " مریم
  
وذلك بأن  )١٨٢(

تتواتر علیھم النعم، 
فیظنوا أنھا لطف من 
هللا تعالى بھم فیزدادوا 

 ً في بطراً وانھماكا
الغيِّ حتى تحق علیھم 

  ]ان[ كلمة العذاب
  
) عن الصادق ١٨٢(

إذا أراد هللا بعبد  (ع)
ً اتبعھ  خیراً فأذنب ذنبا
بنقمة ویذكره 
 اإلِستغفار واذا أراد
بعبد شّراً فأذنب ذنباً 
فاتبعھ بنعمة لینسیھ 
 إإلِستغفار ویتمادى بھا

  ]صا[
 

َْرِض  ََّبعَ ﴿ ورغب فیها الدنیا الى مال ﴾األ موافقة الهوى تُْنِزُل ، ما تهواه نفسه  ﴾َهَواهُ  َوات

ُ ﴿ صاحَبها من سماِء الِعزِّ إلى تراب الذُّل ُه لْ ﴿ الخسةفي  ﴾َفَمَثل ِم  كََمَثِل الَْكلِْب إِْن َحتْ

هِ  ُ ﴿طرده إن ت ﴾َعلَْي ه َْهْث أَْو تَْتُرْك بُوا ﴿على حاله  ﴾يَل َن كَذَّ َِّذي ِم ال َْقْو َْهْث ذَِلَك َمَثُل ال يَل
 ِ َِناب يَات ُصِص  آ ْق َصَص  َفا َْق ُرونَ ﴿ على أمتك ﴾ال َفكَّ ََت ْم ي َُّه ءَ ﴿ )١٧٦( بها یتعظون ﴾لََعل آ س

بُوا﴿ بئس مثلُ  ﴾َمَثالً َن كَذَّ ي َِّذ ُم ال َْقْو َِنا ال يَات ِآ َْظِلُمونَ ﴿اهللا  بآیات ﴾ب نُوا ي ْم كَا ُه َنُفَس  ﴾َوأ

ُ ﴿) ١٧٧(وما ظلموا بالتكذیب إال أنفسهم  َْهِد اهللاَّ ْن ي ُهوَ َم تَِدي  َف ْه َوَمْن ﴿الموفق السعید  ﴾الُْم
لْ  ُرونَ  يُْضِل اِس ُم اْخلَ ُْولَئَِك ُه أ ََقْد ﴿ )١٧٨( الخائب الخاسر ﴾َف ْنَا َول ََرأ نَّمَ ﴿ خلقنا ﴾ذ َه  ﴾ِجلَ

ًرا ِمَن ﴿خلقًا  نِّ َواإلِنِس  كَِثي ْم ُقلُوٌب ال ﴿ حطبًا لها لیكونواالكافرین منهم  ﴾اْجلِ َُه ل
ُهونَ  َق َْف َِها﴿همون یف ﴾ي َِها﴿الحق  ﴾ب ُروَن ب ِص ُْب ْم أَْعُنيٌ ال ي َُه عالماِت د و التوحیشواهَد  ﴾َول

َِها﴿ الیقین ذَاٌن ال يَْسَمُعوَن ب ْم ءا َُه ُْولَئَِك ﴿اآلیات والمواعظ سماع تدبر واتعاظ  ﴾َول هم  ﴾أ

مِ ﴿ َنَْعا ُّ ﴿ كالحیوانات ال یفقهون معاني الخطاب ﴾كَاأل ْم أََضل َْل ُه ألن ، ًال أسوأ حا ﴾ب

ُْولَئَِك ُهْم ﴿ وهؤالء ال یمیزون بین المنافع والمضار، تدرك منافعها ومضارها الحیوانات   أ
ِفلُونَ  َنى﴿ )١٧٩( الغارقون في الغفلة ﴾الَْغا ْس ُ اْحلُ ء ِ األَْسَما أحسن األسماء وأجلها  ﴾َوِهللاَّ

ْدُعوهُ ﴿ َِها﴿فسّموه  ﴾َفا َُروا﴿بتلك األسماء  ﴾ب َّ ﴿اتركوا  ﴾َوذ ونَ ال ُد يَن يُْ�ِ  ِيف ﴿یمیلون  ﴾ِذ
َزْونَ ﴿كما فعل المشركون حیث اشتقوا آللهتهم أسماء  ﴾أَْسَمائِهِ  ا َما﴿سینالون  ﴾َسُ�ْ ُو ن  كَا

إذا نزلت بكم شدة فاستعینوا بنا على اهللا وهو قول  عن الرضا (ع) ، في اآلخرة ﴾يَْعَملُونَ 
نحن واهللا األسماء الحسنى الذي ال یقبل ع) عن الصادق ( {وهللا األسماء الحسنى فادعوه بها}اهللا

َنا﴿ )١٨٠( ]صا[من أحد طاعة إال بمعرفتنا  َْق ْن َخل ةٌ ﴿من بعض األمم  ﴾َوِممَّ نَ  أُمَّ و َْهُد  ي
قِّ  ه﴿ یدلون على اتباع الهدى واجتناب الهوى، مستمسكة بشرع اهللا  ﴾بِاْحلَ ِ ب وبه  ﴾يَْعِدلُونَ  َو

َن ﴿ )١٨١( ]شو [االیة آلل محمد (ص) هذه عن الصادق (ع) ، یعملون ویقضون ي َِّذ َوال
بُوا َِنا كَذَّ يَات ِآ ْم ﴿بالقرآن  ﴾ب ُه ِرُج تَْد َنْس ْن َحْيُث ال يَْعلَُمونَ ﴿ نمهلهمس ﴾َس لهم النعم نجدد  ﴾ِم

ْم ﴿ )١٨٢( وننسیهم الشكر فتلهیهم عن اإلستغفار َُه إِنَّ ﴿وأؤخر عقبوتهم أمهلهم  ﴾َوأُْمِلي ل
تِنيٌ ﴿ - سّماه كیدًا ألن ظاهره إحساٌن وباطنه خذالن - يوعقاب عذابي ﴾كَْيِدي قوي شدید  ﴾َم

ُروا﴿ )١٨٣( َفكَّ ََت َْم ي ََول ْم ﴿لیس  ﴾َما﴿هؤالء المكذبون بآیات اهللا  ﴾أ ِه ِب َِصاِح  (ص) بمحمد ﴾ب

ةٍ ﴿ نَّ ْن ِج بِنيٌ ﴿ محمد (ص) ﴾ُهوَ ﴿ بل ﴾إِن﴿ جنون ﴾ِم ٌر ُم ي ال نَِذ  )١٨٤(رسول اهللا  ﴾إِ

﴿ َ َْم ي ََول ُرواأ ُظ َْرِض  ِيف َملَُكوِت ﴿ وایتفكر  ﴾ن َواِت َواأل َما    َوَما َخلََق ﴿ملك اهللا الواسع  ﴾السَّ
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  )٧سورة االعراف (    )١٧٦(       التاسعالجزء  
  
أّن النبي ) ١٨٤(

عال الصفا (ص) 
فدعاھم فخذاً فخذاً 
یحذرھم بأس هللا ، 
فقال قائلھم : إن 

صاحبكم ھذا لمجنون  
ت إلى  بات یصوِّ

  ]زم[ ح الصبا
  
) عن النبي ١٨٥(

أُِمرت أن أُقاتل (ص) 
الناس حتى یقولوا ال 
إۤلھ إالَّ هللا ویؤمنوا بي 
وبما جئت بھ فإذا 
فعلوا ذلك عصموا 
مني دماءھم وأموالھم 
إال بحقھا وحسابھم 

  ]قر [على هللا 
  
عن النبي ) ١٨٦(

"أّن الساعة  (ص)
تھیج بالناس والّرجل 
یصلح حوضھ والرجل 

تھ والرجل یسقي ماشی
یقوم سلعتھ في سوقھ 
والرجل یخفض میزانھ 

  ]صا[ ویرفعھ"
  
) جاء في االثر ١٨٧(

أن عمر الدنیا سبعة 
آالف سنة وأنھ (ص) 
بعث في أواخر األلف 
السادسة ومعظم الملة 
 في األلف السابعة 

  ]آل[
 

 ُ ءٍ  اهللاَّ ْن َ�ْ ْم أَْن يَُكوَن قَ ﴿لعلهم  ﴾َعَسى َوأَْن ﴿وفي جمیع مخلوقات  ﴾ِم ُُه َرَب أََجل َت ْق  ﴾ِد ا

يٍث ﴿یموتون عن قریب  ِبأَيِّ َحِد ُنونَ ﴿القرآن  ﴾بَْعَدهُ ﴿ كتاب ﴾َف ِل ﴿ )١٨٥(﴾ يُْؤِم ْن يُْضِل َم
 ُ ُ ﴿كتب اهللا علیه الضاللة  ﴾اهللاَّ َه ِدَي ل ُرُهْم ﴿ال یهدیه أحد ف ﴾َفال َها يََذ ِيف ﴿ویتركهم  ﴾َو

ْم  ِِه ن ُهونَ ﴿وتمردهم  ﴾ُطْغَيا نََك ﴿) ١٨٦( یتحیرون﴾ يَْعَم أَلُو ِن ﴿ یا محمد (ص)﴾ يَْس َع
اَعةِ  َّانَ ﴿القیامة  ﴾السَّ َي َها أ ْرَسا ل﴿ وقتهامتى  ﴾ُم َها ِعْنَد ﴿لهم  ﴾ُق ََّما ِعلُْم ن ال یعلم  ﴾َر�ِّ  إِ

َها ال﴿ إال اهللا هاوقت ِت َها ِلَوْق ِّي ل ال ُهوَ ﴿ ال یكشف أمرها ﴾ُجيَ َْت ﴿ اهللا ﴾إِ َُقل  ﴾ِيف ﴿عُظمت  ﴾ث

َْرِض السَّ ﴿على أهل  َواِت َواأل ْتِيُكْم ﴿حیث یشفقون منها ویخافون شدائدها وأهوالها  ﴾َما َأ  ال ت

ال ةً  إِ نََك ﴿ فجأة ﴾بَْغَت أَلُو ِفيٌّ ﴿السؤال عنها  یكثرون ﴾يَْس ََّك َح َن َأ َها ك ْل ﴿ بها عالم ﴾َعْن ُق
ََّما ن َها إِ ِ  ِعلُْم نَّ أَْكَثَر ا﴿ اهللا ال یعلم وقتها إال ﴾ِعْنَد اهللاَّ نَّاِس ال يَْعلَُمونَ َولَِك  السبب ﴾ل

ْفِسي﴿) ١٨٧( الذي ألجله ُأْخفیتْ  َن ْل ال أَْمِلُك ِل َْفًعا﴿ نفسي أن أجلب إلى ﴾ُق خیرًا  ﴾ن

ال﴿ ُ ﴿أدفع عنها  ﴾َو َ اهللاَّ ء ا َشا ال َم ا إِ َُم الَْغْيَب ﴿بمشیئته تعالى  اال ﴾َضر ُنُت أَْعل  ﴾َولَْو ك

َتْكَثْرُت ﴿ كما تظنون يْ  الْس َن اْخلَ ِ�َ ﴿ لحّصلت كثیرًا من منافع الدنیا وخیراتها ﴾ِر ِم  ﴾َوَما َمسَّ

َنَا﴿ من حترستوأل ُ إِْن أ ء و ال السُّ ٌر ﴿عبد مرسل  اال انا ما ﴾إِ ي  للكافرین بالعقاب ﴾نَِذ

بَِشيٌر ﴿ ٍم ﴿بالثواب  ﴾َو َقْو ُنونَ  ِل َِّذ� ﴿اهللا سبحانه وتعالى  ﴾ُهو﴿ )١٨٨(بما جئتهم به  ﴾يُْؤِم ال
ْم  ََقُك َْفٍس ﴿جمیعًا ﴾ َخل لَ ﴿ (ع) هي آدم ﴾َواِحَدٍة ِمْن ن َها﴿وخلق  ﴾َوَجَع ْن فضل  من ﴾ِم

َها﴿ الطینة َن ﴿حواء  ﴾َزْوَج َها﴿ ویأنس لیطمئن ﴾ِلَيْسُك َها﴿ بها ﴾إِلَْي ا ا تََغشَّ  وطأها ﴾َفلَمَّ

َْت ﴿ ْمالً﴿بالجنین  ﴾َحَمل ًفا َح ِفي ْت ﴿ األمر لكونه نطفًة في بادئ ﴾َخ رَّ ِ ﴿استمرت  ﴾َفَم إلى  ﴾هِ ب

َْت ﴿حین میالده  َقل َْث ا أ َ  دََعَوا﴿ ثقل حملها ﴾َفلَمَّ َُّهَما اهللاَّ  لَِنئْ ﴿مربیهما ومالك أمرهما  ﴾َرب

َنا ا﴿رزقتنا ولدًا  ﴾ءاتَْيَت َن ﴿بشرا سویا مثلنا سالما  ﴾َصاِحلً ِري اِك َن الشَّ َنَّ ِم ن ََنُكو على  ﴾ل
ا﴿ )١٨٩(نعمائك  ُهَما َصاِحلً ا ءاتَا ُ ﴿نسلهما وأوالده  اي ﴾َجَعال﴿اً ولد وهبهما ﴾َفلَمَّ َه  هللا ﴾ل

﴿ َ ء ُهَما ُشَركَا َتَعالَى﴿فعبدوا األوثان واألصنام  ﴾ِفيَما ءاتَا ا ﴿وتقّدس  تنّزه ﴾َف ُ َعمَّ اهللاَّ
ِركُونَ  ِركُونَ ﴿ )١٩٠(ینسبه إلیه المشركون  ﴾يُْش َيُْش لُُق ﴿بي وأنا خالقهم  ﴾أ  َما ال َخيْ

ْم ﴿ ئاییقدر على خلق شما ال  ﴾َشْيئًا ُه َُقونَ ﴿األوثان  ﴾َو ل  )١٩١(مخلوقة فكیف یعبدونها  ﴾ُخيْ

ال﴿ َتِطيُعونَ  َو ْم ﴿ال تستطیع هذه األصنام  ﴾يَْس َُه ًرا ل َْص ْم ﴿عابدیها ل ﴾ن ُه ُفَس َن ال أ َو
َنُصُرونَ  ْم  َوإِْن ﴿ )١٩٢( ممن أرادهم بسوء ﴾ي ُه ى﴿أیها الكفرة  ﴾تَْدُعو ُْهَد   إلى خیر  ﴾إِلَى ال
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  )٧سورة االعراف (    )١٧٧(       سعالتاالجزء  
  
 ) عن النبي١٩٩(

" أمرني ربي (ص) 
بتسٍع اإلخالص في 
السر والعالنیة والعدل 
في الرضا والغضب 
والقصد في الغنٰى 
والفقر وأن أعفو عمن 
 ظلمني وأصل من
قطعني وأعطي من 
حرمني وأن یكون 
نطقي ذكراً وصمتي 
 فكراً ونظري عبرة

    ]قر[
  
:  یلجبرائ قال) ١٩٩(
إن ربك » یا محمد «

أمرك أن تصل من 
، وتعطي من  قطعك
، وتعفو عمن  حرمك
  ]آل[..ظلمك.

 
عن جعفر ) ١٩٩(

أمر هللا :  (ع) الصادق
نبیھ (ص) بمكارم 

، المعاشرة  األخالق
مع الناس وتوخى بذل 
المجھود في اإلحسان 
إلیھم والمداراة منھم 
واإلغضاء عن 

   ]آل[ مساویھم
  
ولیس في ) ١٩٩(
لقرآن آیة أجمع ا

 لمكارم األخالق منھا
  ]زم[
 
النزغ ) فائدة ٢٠٠(

والنسغ والنخس بمعنى 
وھو إدخال اإلبرة أو 
 ما یشبھ ذلك في الجلد

  ]آل [
 

ُْم  ال﴿أو رشاد  ِبُعوك َتَّ ٌ ﴿ال تجیب  ﴾ي ء ْم ﴿یتساوى  ﴾َسَوا عدم اِإلفادة  ﴾َعلَْيُك

ْم ﴿ ُه تُُمو َدََعْو َْم ﴿دعاؤكم لهم  ﴾أ ْم َصامِ  أ ُْت َن َن تَْدُعونَ ﴿) ١٩٣( وسكوتكما ﴾ُتونَ أ ي َِّذ  ﴾إِنَّ ال

وِن اهللاَّ ﴿تعبدونهم  ْن ُد دٌ ﴿وتسمونهم آلهة لیسوا بآلهة إنما هم  ﴾ِم َبا مخلوقون  ﴾ِع

ْم ﴿ ْم ﴿مثلكم  ﴾أَْمَثالُُك ُه ْدُعو ُبوا﴿جلب نفع أو دفع ضرٍّ في  ﴾َفا ي ْم  َفلَْيْسَ�ِ في ﴾ لَُك

ِقنيَ ﴿ مهماتكم ِد ْم َصا ُت ُن ْن ك ْم ﴿ )١٩٤(في دعوى أنها آلهة ﴾ إِ َُه هل لهذه األصنام  ﴾أَل

َِها﴿ َْبِطُشوَن ب َُهْم أَيٍْد ي َِها أَْم ل ٌل يَْمُشوَن ب َْرُج ْم ﴿ من أرادها بسوءیفتكون بها ب ﴾أ َُه أَْم ل
ُرونَ  أَْعُنيٌ  ِص ُْب َِها ي َِها﴿ األشیاء ﴾ب ذَاٌن يَْسَمُعوَن ب ْم ءا َُه َْم ل ل﴿ األصوات﴾ أ لهم یا  ﴾ُق

ْدُعوا﴿ (ص) محمد ُْم  ا ءَك وِن ﴿ أصنامكم واستعینوا بها عليَّ  ﴾ُشَركَا ُمَّ ِكيُد ابذلوا  ﴾ث
ِظُروِن ﴿جهدكم في الكید لي  ُن ال ت ، فإني ال أبالي بكم العتمادي  وال تمهلون طرفة عین ﴾َف

نَّ ﴿ )١٩٥( على اهللا َ  إِ تَ ﴿ هو الذي یتولى نصري وحفظي ﴾َوِل�ِّ َل الِْك َزَّ َِّذ� ن ُ ال ُهوَ  اَب اهللاَّ  ﴾َو

َّى﴿جل وعال  ََتَول نيَ ﴿بالحفظ والتأیید عباده  ﴾ي اِحلِ ِه ﴿ )١٩٦( ﴾الصَّ ِ ن و ْن ُد َن تَْدُعوَن ِم ي َِّذ ال َو
َنُصُرونَ  ْم ي ُه ُفَس َن ال أ ُْم َو َرك َتِطيُعوَن نَْص كّرره لیبّین أن ما یعبدونه ال ینفع وال ﴾ ال يَْس

ْم  َوإِْن ﴿ )١٩٧( ریض ُه ىإِ﴿هذه األصنام  ﴾تَْدُعو ُْهَد  ﴾ال يَْسَمُعوا﴿ الهدایة والرشاد ﴾لَى ال

ُهْم ﴿دعاءكم  ََرا ت ُروَن إِلَْيَك  َو َنُظ ْم ﴿بعیون مصورة  ﴾ي ُرونَ ﴿جماد  ﴾َوُه ِص ُْب ال یرون  ﴾ال ي

ْفوَ  ُخذِ ﴿) ١٩٨( بها شیئاً  ْرِف ﴿ بالسهل الیسیر في معاملة الناس ومعاشرتهم ﴾الَْع ْر بِالُْع  ﴾َوأُْم

ِهِلنيَ ﴿ فعالوالمستحسن من اال بالسهل ا ِن اْجلَ ِرْض َع ، تقابل السفهاء بمثل سفههم  وال ﴾َوأَْع

ا﴿ )١٩٩( بل احلم علیهم َزَغنََّك  َوإِمَّ َن َْزغٌ ﴿یصیبنَّك  ﴾ي ِن ن ْيَطا َن الشَّ  أو غضب وسوسة ﴾ِم

َتِعْذ ﴿ ُ َسِميعٌ ﴿فاستجر  ﴾َفاْس َّه ن ِ إِ مٌ ﴿لما تقول  ﴾بِاهللاَّ َّ ﴿ )٢٠٠(بما تفعل  ﴾َعِلي َن إِنَّ ال ي  ﴾ِذ

ََّقْوا﴿اتصفوا  ْم ﴿بتقوى اهللا  ﴾ات ُه ذَا َمسَّ ٌف ﴿أصابهم  ﴾إِ ِمَن ﴿ سة أو غضبوسو  ﴾َطائِ
َُّروا ْيَطاِن تََذك ُرونَ ﴿ اهللا ﴾الشَّ ْبِص  )٢٠١( منتهون عن المعصیةلحق ل ﴾َفإِذَا ُهْم ُم

ْم ﴿ ُُه ن ْم ِيف الَغيِّ ﴿إخوان الشیاطین الكفرة  ﴾َوإِْخَوا نَُه و ُمَّ ﴿شیاطین تغویهم ال ﴾يَُمدُّ ال  ث
ِصُرونَ  ُْق َةٍ ﴿ )٢٠٢( ُیْمسكون عن إغوائهم ﴾ي ي ِآ ْم ب ِِه َأْت َْم ت ذَا ل ال َقالُوا﴿بمعجزٍة  ﴾َوإِ هّال  ﴾لَْو

َها﴿ َت َبْي َت لْ ﴿ من عند نفسك افتعلتها ﴾اْج ََّما﴿لهم لیس األمر إليَّ  ﴾ُق َِّبعُ ﴿أنا عبٌد  ﴾إِن َت امتثل  ﴾أ

ََصائُِر ﴿القرآن ﴾َهَذا﴿اهللا  ﴾ْن َر�ِّ إِلَيَّ مِ ﴿ما یوحیه  ﴾يُوَحى َما﴿ ُیْبصر به الحق  للقلوب ﴾ب

ى﴿ ُهًد ْم َو ُِّك ْن َرب ٍم ﴿هدایة  ﴾ِم َقْو ٌة ِل ُنونَ  َوَرْحَم              )٢٠٣( المنتفعون من أحكامه ﴾يُْؤِم

  


