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    )١١( ھودسورة     )٢٢٤(         عشر الحاديالجزء 
قال ابن عباس: ) ٩٩( 

 (ص)كان النبيُّ 
ً على إِیمان  حریصا
جمیع الناس، فأخبره 
تعالى أنھ ال یؤمن إِال 
من سبقت لھ السعادة 
وال یضلُّ إِال من سبقت 

    ]مس[ لھ الشقاوة
     

َن على ) ١٠٧( ھوَّ
المؤِمن الضرِّ إلیھ حیث 

  ]مس[نفسھ  أضافھ إلى
   
) ومن كالم ١٠٧(

ھون االمام الحسین(ع) 
  ما نزل بي انھ بعینك

  
روي أنھا لما  )١٠٩(

نزلت جمع رسول هللا 
 األنصار فقال (ص)

إنكم ستجدون بعدي "
أثرة  فاصبروا حتى 
تلقوني" یعني أني 
أُمرت بالصبر على ما 
سامتني الكفرة فصبرت 
فاصبروا أنتم على ما 
 یسومكم األمراء

فلم : قال أنس » ورةالج
وروي أّن أبا  ، نصبر

قتادة تخلف عن تلقي 
معاویة حین قدم المدینة 
وقد تلقتھ األنصار ثم 
دخل علیھ من بعد، 
فقال لھ ما لك لم تتلقنا؟ 
قال لم تكن عندنا دواب 

؟  قال فأین النواضح
قال قطعناھا في طلبك 

،  وطلب أبیك یوم بدر
" یا معشر  (ص)وقال 

ستلقون  إنكماألنصار 
ة " قال بعدي أثر

 «معاویة فماذا قال قال 
 فاصبروا حتى تلقوني

قال فاصبر قال إذن » 
  ] زم[ نصبر

  
  
  

ُس ﴿) ١٠٣( ]مج[} حقًا علینا ننج المؤمنین{كذلك  نَّا َُّها ال َي ْل يَاأ  لهؤالء المشركین من قومك ﴾ُق

ْم ِيف َشّكٍ ﴿ الهوى ُْنُت ْیِب فأنافي إن كنتم  ﴾إِْن ك ِإْن كنتم في ، في ضیاِء ِمَن الغیِب  غطاء الرَّ

ْن ﴿ظلمة الجهل فأنا في شموس الَوْصِل  وَن ِمْن ﴿حقیقة  ﴾ِم ُبُد َن تَْع ي َِّذ ُبُد ال يِ� َفال أَْع ِد
 ِ وِن اهللاَّ ُْم ﴿ من األوثان واألصنام ﴾ُد اك فَّ ََتَو َِّذ� ي َ ال ُبُد اهللاَّ ْن أَْع   وبیده محیاكم ومماتكم ﴾َولَِك

ْرُت ﴿ ُونَ ﴿نا مأموروأ ﴾َوأُِم نِنيَ  أَْن أَك َن الُْمْؤِم ِن ﴿ )١٠٤( ﴾ِم ي َهَك �ِدِّ ْم َوْج َِق أَْن أ  ﴾َو

ِنيًفا﴿ وأمرُت باالستقامة في الدین ِرِكنيَ ﴿على الحنیفیة السمحة  ﴾َح َن الُْمْش َنَّ ِم ن ال تَُكو  ﴾َو
اِخًال في ُجْمَلٍة َمْن للّدین وكْن مائًال عن الزیغ والبدع ود َأْخِلْص قلَبك ، ممن یشرك في عبادة ربه

عُ ﴿ )١٠٥(أخلص في الحقیقة  وِن ﴿وال تعبْد  ﴾َوال تَْد ْن ُد َفُعَك َوال ﴿غیر  ﴾ِم َْن ِ َما ال ي اهللاَّ
َك  رُّ َُض َمْن ال َیْملُك ِلَنْفِسه َضرًَّا وال َنْفَعًا كیف یستعین به َمْن هو في مثل  ،كاآللهة واألصنام ﴾ي

َْت ﴿یف ازداَد الضعُف حاله وٕاذا انضاف الضعیُف إلى الضع عبدَت تلك اآللهة  ﴾َفإِْن َفَعل

َن ﴿ ذًا ِم ََّك إِ ن اِلِمنيَ  َفإِ ظَّ وتلك صفة كل ما یعْبد من دون اهللا  ، ألنك عرضتها لعذاب اهللا ﴾ال
ْن ﴿ )١٠٦( ُ ﴿أراد  ﴾يَْمَسْسَك  َوإِ َف ﴿ِإصابتك  ﴾اهللاَّ ِش ّرٍ َفال كَا ُِض ال ُهوَ ﴿دافع  ﴾ب ُ إِ َه  ﴾ل

ُ ﴿وحده  َك َوإِْن ي ٍر ﴿أراد ِإصابتك  ﴾ِرْد ْي َّ ﴿رخاء  بنعمة و ﴾ِخبَ د هِ ﴿مانع  ﴾َفال َرا ْضِل َف  ﴾ِل

هِ ﴿ یمنعه عنك ِ ُِصيُب ب مُ ﴿بهذا الفضل  ﴾ي ِحي رَّ ُر ال ُفو ُهَو الَْغ ِدِه َو َبا ْن ِع ُ ِم ء ْن يََشا  ﴾َم

لْ ﴿ )١٠٧( بالمعصیة  فتعرضوا لرحمته بالطاعة وال تیأسوا من غفرانه ُّ ﴿ لكفار مكة ﴾ُق َي  َهايَاأ
قُّ  ُْم اْحلَ ءَك ُس قَْد َجا نَّا ْم ﴿القرءان  ﴾ال ُِّك ْن َرب ى﴿ فال عذر لكم ﴾ِم تََد ْه ْن ا ِإلیمان ل ﴾َفَم

ََّما﴿ ن ي َفإِ تَِد هِ ﴿فمنفعة اهتدائه  ﴾يَْه ْفِس َن َّ ﴿َربَح ُرْشَد نفِسه  ﴾ِل ل ْن َض فقد زاغ  ، بالكفر ﴾َوَم

ُّ ﴿ َقْصدِ العن  ل َِض ََّما ي ن َها﴿قصور وبال الضالل مفان  ﴾َفإِ ٍل  َعلَْي َنَا َعلَْيُكْم بَِوِكي  ﴾َوَما أ

عْ ﴿ )١٠٨( َِّب ى إِلَْيَك ﴿ (ص) یا محمد ﴾َوات ْر ﴿ربك من  ﴾َما يُوَح ِب على ما یعتریك من  ﴾َواْص

ى﴿ مشاّق التبلیغ تَّ ُ  َح َم اهللاَّ ُك اِكِمنيَ ﴿ یقضي اهللا بینك وبینهم ﴾َحيْ ُر اْحلَ ُهَو َخْي       )١٠٩( ﴾َو
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     )١١( ھودسورة     )٢٢٥(       الثاني عشرالجزء 
  

 ر(ع)عن الباقفضلھا 
من قرأ سورة ھود 
في كل جمعة بعثھ هللا 
عز وجل یوم القیامة 
في زمرة النبیین، ولم 
تعرف لھ خطیئة 
  عملھا یوم القیامة

  ]صا[
 

قال رسول هللا (ص) 
شیبتني سورة ھود 

 ]صا[
  
انھا نزلت قیل ) ٥(

فى بعض المنافقین 
كان اذا مر برسول 

ثنى (ص)  هللا 
صدره وظھره 
وطأطأ رأسھ وغطى 
وجھھ كیال یراه النبى 

  ]رو[ علیھ السالم 
  
) قال رسول هللا ٥(

آیة المنافق (ص) 
  ]صا[ بغض على (ع)

  
 ابن عن روى )٦(

 مستقرھا ان عباس
 الیھ تاوى الذى المكان

 تستقر او نھارا او لیال
 وتستكن فیھ

 الموضع ومستودعھا
ذى تدفن فیھ اذا ال

ماتت فتقول االرض 
یوم القیامة ھذا ما 

 وقیل  استودعتنى
مستقرھا محل قرارھا 
فى اصالب اآلباء 
ومستودعھا موضعھا 
فى االرحام ونحوه 
وسمیت االرحام 
مستودعا النھا یوضع 
فیھا من قبل شخص 
آخر بخالف وضعھا 
فى االصالب فان 
النطفة بالنسبة الى 
االصالب فى حیزھا 

بیعى ومنشأھا الط
  ]رو[ الخلقى

  
  
  

فإنها نزلت بالمدینة ، وهي ألف وستمئة كلمة وتسعة  ١١٤وآیة  ١٤و  ١٣نزلت بمكة عدا آیتي 
آالف وخمسمائة حرفا ، ویوجد في القرآن خمس سور مبدوءة بما بدئت به هذه السورة ، ویونس 

         ]مال[ویوسف والحجر وابراهیم  ، وختمت بما ختمت به سورة النمل  
ٍم   ِ�ِ ْاهللاِ   ٍحي رَّ ٍن ْال ْحم ر           ْال

ر﴿ أقسم بانفرادي بالربوبیة ولطفي بمن َعَرَفني باألحدیة ورحمتي على كافة البریة إنَّ هذا  ﴾ال

ْت ﴿ َتاٌب أُْحِكَم ُ ﴿ ُحِفَظْت عن التبدیل والتغییر ﴾ِك ُه يَات  كالبناء المحكم فیها ال خلل ﴾آ
َْت ﴿ للورعین ل صِّ ُمَّ ُف ْن لَُدْن ﴿ أحكامه للمتقینُبّینت أمور المعاش والمعاد ،  ﴾ث  عند ﴾ِم

ٍر ﴿ ِبي ٍم َخ َ ﴿ )١( العالم بكیفیات األمور ﴾َحِكي وا إِال اهللاَّ ُبُد َال تَْع وال  الشیطان وال الدنیاال  ﴾أ

ْم ﴿ الهوى َِّ� لَُك ن ٌر  إِ ي ُ نَِذ ه ْن ٌر ﴿ غیره بتمحبأو  تمطعأو  تمن عبدإبعذابه  ﴾ِم بَِشي  انابه بثو  ﴾َو

ِفُروا﴿ )٢( تعبدوه وتطیعوه وتحبوه َتْغ  االستغفار من غیر إقالع توبة الكذابین ﴾َوأَْن اْس

ْم ﴿ َُّك ُمَّ تُوبُوا﴿من الشرك  ﴾َرب هِ  ث ْم ﴿من المعاصي  ﴾إِلَْي ْعُك تِّ ا ﴿في هذه الدنیا  ﴾يَُم َتاًع َم
ًنا یدیه حوائج الناس ْقَضى على ، وان یُ أن یوفقه الصطناع المعروف إلى المستحقین  ﴾َحَس

ٍل ﴿ َى أََج ى﴿وقٍت  ﴾إِل ِت ﴿آخر أعماركم  ﴾ُمَسم يُْؤ ٍل ﴿ویعطي  ﴾َو ْض ي َف َّ ِذ ُل محسٍن  ﴾ك

ُ ﴿في عمله  َه ْضل عن الباقر  ،بالمیسور طیب النفس وسعة الرزق والرضاء جزاء ِإحسانه ،  ﴾َف

َّْوا َوإِْن ﴿ ]ش[هو علي بن ابي طالب (ع)  (ع) ْم َفإِ�ِّ ﴿عن اِإلیمان  ﴾تََول  أََخاُف َعلَْيُك
َِبيٍر  َذاَب يَْوٍم ك ْم ﴿ )٣( ﴾َع ْرِجُعُك ِ َم ٍء ﴿ في ذلك الیوم ﴾إِلَى اهللاَّ ُلِّ َ�ْ ُهَو َعَ� ك َو

ٌر  ي َال﴿ )٤(، تهدید عظیم  على تعذیبكم أشد عذابقادر  ﴾قَِد ْم ﴿ تنبهوا ایها المؤمنونا﴾ أ َُّه ن  ﴾إِ

َرُهْم ﴿في  ما یكتمون ﴾يَْثُنونَ ﴿او المنافقون مشركى مكة  و من عداوة النبي (ص)  ﴾ُصُد

ُ ﴿والمؤمنین ، یریدون بذلك  ه ْن ُفوا ِم َال ﴿ یفتضح أمرهمأن یستخفوا من اهللا حتى ال  ﴾ِلَيْسَ�ْ أ
َتْغُشونَ  ْم ﴿ یتغطون بـ ﴾ِحَني يَْس َُه َمُ ﴿ اهللا لالستخفاء من النبي (ص) ، ﴾ثَِياب ا  يَْعل َم

ونَ  رُّ ُنو﴿ في قلوبهم ﴾يُِس ِت ﴿ بأفواههم ﴾نَ َوَما يُْعِل ٌم بَِذا ُ َعِلي َّه ن وِر ﴿بأسرار  ﴾إِ ُد  )٥( ﴾الصُّ

ٍَّة ِيف األَْرِض ﴿ ْن َداب َها﴿ من ِإنسان أو حیوان ﴾َوَما ِم ِ ِرْزُق ِال َعَ� اهللاَّ ِإال تكّفل اهللا  ﴾إ
َُم ﴿ له هُ قلب سَكنَ و لم یَ المغبون من لم یثق باهللا فى رزقه بعد أن ضمنه برزقه ،  يَْعل َو

تَ  َهاُمْس    العارفین قلوب ُمْسَتَقرُّ  والمشاِهدُ  العابدین نفوسِ  مستقر المساجد حیث تأوي ، ﴾َقرَّ

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ١١ 
٥٢  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة هود  ١٢٣

  مكیة  یونس
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  )١١( ھودسورة     )٢٢٦(       الثاني عشرالجزء 
  
،  قسم أرزاقھم )٦(

وأحصى آثارھم 
، وعدد  وأعمالھم
، وخائنة  أنفاسھم
، وما تخفي  أعینھم

 صدورھم من الضمیر
، ومستقرھم 
ومستودعھم من 

، والظھور  االرحام
إلى أن یتناھى بھم 

  ]نج[  الغایات
  
قیل كان مكتوبا ) ٦(

على سیف الحسین بن 
 اربع كلمات (ع)على 

 ، الرزق مقسوم، 
 ، والحریص محروم
 ، والبخیل مذموم
وفى  ، والحاسد مغموم

من جاع  الحدیث
واحتاج وكتمھ عن 
الناس وافضى بھ الى 
هللا تعالى كان حقا 

فتح لھ على هللا ان ی
  ]رو[ رزق سنة 

  
 ان على دلیل وفیھ )٧(

 خلقا والماء العرش
 واالرض السموات قبل

 ]رو[
  
 َیقُلْ  لم : فائدة )٧(

 أحسن،  عمالً  أكثر
 كان ما األعمال
ً  أشدَّ  صاحُبھ  إخالصا

  ] لط[ فیھ
  
 على االبتالء )٧(

 للسعداء قسم . قسمین
 یصل حسن بالء وھو
 وقسم الكماالت الى بھا

 بالء وھو ءلالشقیا
  ]لط[ سيء

  
عبر سبحانھ ) ١٠(

عن مالبسة  وتعالى
الرحمة والنعماء 
بالذوق الذى ھو ادراك 
الطعم وعن مالبسة 
الضراء بالمس الذى 

  ]رو[  یالصق البشرة
من ذاق ) تنبیھ ١٠(

برد العفو وحالوة 
الطاعة ینبغى ان ال 
بنظر االعجاب فتعجبھ 

  ]رو[ نفسھ
  

َها﴿ دََع َتْو القلوُب مستودُع المعرفة واألرواح مستودع الذي تموت فیه وتدفن ،  الموضع ﴾َوُمْس

ُلٌّ ﴿ المحبة بٍِني ﴿من األرزاق واألقدار واألعمار مسطٌَّر  ﴾ك َتاٍب ُم في اللوح المحفوظ  ﴾ِيف ِك

ََق ﴿ )٦( � َخل َِّذ ُهَو ال ِت  َو َوا َما َّاٍم ﴿ مقدار ﴾َواألْرَض ِيف ﴿ السبع ﴾السَّ َي ِة أ تَّ فیه الحث  ﴾ِس

ُْم ﴿ اد على التأني في األمورللعب ْبلَُوك ِء ِلَي َْما ُ َعَ� ال ه ْرُش ْم ﴿لیختبركم  ﴾َوكَاَن َع ُُّك َي أ
ُن  ایكم احسن عقال واورع الحدیث ، في  فیظهر المحسُن من المسيء ﴾َعَمالً﴿أصوب  ﴾أَْحَس

َْت ﴿ ]رو[ عن محارم اهللا واسرع فى طاعة اهللا بْ ﴿لكفار مكة  ﴾َولَِنئْ ُقل ْم َم َُّك ن ْن بَْعِد إِ ُعوثُوَن ِم
ِت  َن ﴿للحساب  ﴾الَْمْو َِّذي َنَّ ال ُروا لََيُقول ََف ٌر ﴿القرآن  ﴾إِْن َهَذا﴿للبعث والنشور  ﴾ك ال ِحسْ إِ

بِنيٌ  ةٍ ﴿ )٧( مكشوف ﴾ُم ُمَّ َى أ ْم الَْعَذاَب إِل ُه ْرنَا َعْن دٍَة﴿مدٍة  ﴾َولَِنئْ أَخَّ و قلیلة من  ﴾َمْعُد
 ]صا[هم واهللا األمة المعدودة  والبضعة عشر ائةالثالثمأصحاب القائم  عن الباقر(ع)الزمن، 

ُنَّ ﴿ ُ  َما﴿الكفار استهزاًء  ﴾لََيُقول ه ِبُس َال﴿ ما یمنعه من النزول ﴾َحيْ  يَْومَ ﴿فلینتبهوا فِإنه  ﴾أ
ِهْم  ْصُروًفا﴿العذاب  ﴾يَأْتِي ْم َوَحاَق ﴿مدفوعًا  ﴾لَْيَس َم ُه ِِهْم ﴿وأحاط  ﴾َعْن العذاب جزاء  ﴾ب

ا َما﴿ نُو ْهِزئُون كَا َت ِه يَْس ِ وعزتى ال اجمع على عبدى خوفین وامنین اذا  الحدیث القدسىفي ﴾ ب

َولَِنئْ ﴿ )٨( ]رو[ خافنى فى الدنیا آمنته یوم القیامة واذا أمننى فى الدنیا اخفته یوم القیامة
َنا َْق َذ ا َرْحَمةً ﴿أنعمنا على  ﴾أ نَّ َها﴿أنواع النعم  ﴾اإلِنَساَن ِم ُمَّ نََزْعَنا هُ ﴿لبنا تلك النعم س ﴾ث ْن ِم

ٌس  َّهُ لََيئُو ن ٌر ﴿ اهللا قنوط من رحمة ﴾إِ َُفو ُ ﴿ )٩(شدید الكفر﴾ ك َناه َْق َذ َ ﴿منحناه  ﴾َولَِنئْ أ ء  ﴾نَْعَما

َ ﴿نعمة  ء ا رَّ ُ  بَْعَد َض ه ْت ََهَب ﴿ فقركصحة بعد سقم وغنى بعد  ﴾َمسَّ انقطع  ﴾لََيُقولَنَّ ذ

ُت ﴿ ئَا يِّ ٌر ﴿تصیبني بعد الیوم  ولن ﴾َع�ِّ ﴿ الفقر والضیق والمصائب ﴾السَّ و ِرٌح َ�ُ ََف َّهُ ل ن بطٌر  ﴾إِ

ال﴿ )١٠(، ذٌم لمن یقنط عند الشدائد  ویبطر عند النعم  بالنعمة مغتٌر بها َن ﴿المؤمنین  ﴾إِ ي َِّذ ال
ُروا َب ِت ﴿ یصبرون على الضراء ﴾َص ا اِحلَ فهم في حالتْي المحنة والنعمة  ﴾َوَعِملُوا الصَّ

َ ﴿محسنون  ُْولَئَِك ل َرٌةأ ِف ْم َمْغ ٌر ﴿ لذنوبهم ﴾ُه َِبي ٌر ك ِرٌك ﴿ )١١(في اآلخرة  ﴾َوأَْج ََّك تَا  ﴾َفلََعل

ى﴿تترك تبلیغ  َح هِ ﴿ویضیق  ﴾إِلَْيَك َوَضاِئٌق ﴿ُأنزل  ﴾بَْعَض َما يُو ِ  باستهزائهم﴾ ب

ُرَك ﴿ ال﴿من تبلیغهم خشیة  ﴾َصْد َنٌز ﴿هّال  ﴾أَْن يَُقولُوا لَْو ِه ك ُنِزَل َعلَْي فقه ینماٌل كثیر  ﴾أ
ُ َملٌَك ﴿ ه َ َمَع ء َْو َجا َْت ﴿ یصّدقه كما اقترحنا ﴾أ َن ََّما أ ن ُ َعَ� ﴿یا محمد (ص)  ﴾إِ ٌر َواهللاَّ نَِذي

لٌ  ٍء َوِكي ُلِّ َ�ْ قائم على شئون العباد یحفظ علیهم "تحریُض على تبلیغ الرسالة وعدم  ﴾ك
(ص) نزل على رسول اهللا إن جبرئیل الروح االمین  : زید بن أرقم قالعن  المباالة بمن عاداه" ،

  مخافة تكذیب أهل  (ص)بذلك رسول اهللا  عشیة عرفة فضاق (ع) بوالیة علي بن أبي طالب
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  )١١( ھودسورة     )٢٢٧(       الثاني عشرالجزء 
  
ماروي عن ابن ) ١٥(

عباس بأن ھذه اآلیة 
َمْن كاَن منسوخة بآیة (

ْلنا لَُھ  ُیِریُد اْلعاِجلََة َعجَّ
لَِمْن فِیھا ما َنشاُء 

من  ١٨) اآلیة ُنِریدُ 
سورة اإلسراء مردود 
 من وجھین : األول أن 
ھذه من األخبار 
واألخبار ال یدخلھا 
النسخ الثاني أن آیة 
اإلسراء مقدمة على 
ھذه بالنزول ، والمقدم 
ال ینسخ المؤخر فال 
معنى للقول بالنسخ 

  ]مال[البتة 
  
التوراة  ) فائدة١٧( 

اول كتاب اشتمل على 
ام والشرائع االحك

بخالف ما قبلھ من 
الكتب فانھا لم تشتمل 
على ذلك وانما كانت 
مشتملة على االیمان 
با� وتوحیده ومن ثمة 

 ]رو[ قیل لھا صحف
  
 « الحدیث فى )١٨( 

 یدنى تعالى هللا ان
 القیامة یوم المؤمن

 الناس من رتھتفیس
 عبدى اى فیقول
 وكذا كذا ذنب اتعرف
 فاذا رب یا نعم فیقول

 فانى قل بذنوبھ ررهق
 فى علیك سترتھا قد

 لك غفرتھا وقد الدنیا
 كتاب یعطى ثم الیوم

  ] رو[ ...." حسناتھ
  

ُ ﴿اختلق محمد (ص) هذا القرآن  ﴾أَْم يَُقولُونَ ﴿ )١٢( ]شو[..... االفك والنفاق َراه َت من  ﴾اْف

لْ ﴿ عند نفسه هِ ﴿ ِإن كان األمر كذلك ﴾ُق ٍر ِمْثِل ِر ُسَو ٍت  َفأْتُوا بَِعْش َتَريَا ْف الفصاحة  في ﴾ُم

ْدُعوا﴿والبالغة  ْم ﴿استعینوا بـ  ﴾َوا ُت َتَطْع ْن اْس وِن ﴿شئتم  ﴾َم ْن ُد ْن ﴿من غیر  ﴾ِم ِ ِإ هللاَّ ا
ِقنيَ  ِد ْم َصا ُت ُن َّْم ﴿ )١٣(أنَّ هذا القرآن مفترى  ﴾ك ُبوا﴿فِإن لم  ﴾َفإِل ي ْم  يَْسَ�ِ وعجزوا  ﴾لَُك

َّ ﴿أیها المشركون  ﴾َفاْعلَُموا﴿عن ذلك  َن ُنِزلَ أ ِْم ﴿هذا القرآن  ﴾َما أ ِ َوأَْن ﴿بوحٍي من  ﴾بِِعل اهللاَّ
 َ َه ال ُهو﴿ال رّب وال معبود  ﴾ال إِل ْم ﴿الذي أنزل هذا القرآن  ﴾إِ ُْت َن َهْل أ مذعنون  ﴾ُمْسِلُمونَ  َف

ُِريُد ﴿ )١٤( له منقادون لعظمته خاضعون ألوامر ْن كَاَن ي یقصد بأعماله الحسنة نعیم  ﴾َم

َياَة﴿ َهاالدُّ  اْحلَ َت ْم ﴿فقط ألنه ال یعتقد باآلخرة  ﴾نَْيا َوِزيَن َُه ْم أَْعَمال ِه أجور أعمالهم  ﴾نَُوفِّ إِلَْي
َها﴿ بما یحبون فیها من الصحة واألمن والرزق ْم ِفي ُه َها َو ُسونَ  ِفي الُینقصون شیئًا من ﴾ ال يُْ�َ

َن ﴿ )١٥( أجورهم ي َِّذ ُْولَئَِك ال ْم ِيف ﴿هدفهم الدنیا  ﴾أ َُه ِبَط  لَْيَس ل ُر َوَح نَّا ال ال َرِة إِ بطل  ﴾اآلِخ

َنُعوا﴿ َها﴿ من األعمال الصالحة ﴾َما َص نُوا يَْعَملُونَ ﴿ في الدنیا﴾ ِفي ٌ َما كَا بَاِطل من  ﴾َو

َنةٍ ﴿ )١٦( الخیرات ْن كَاَن َعَ� بَيِّ ََفَم ْن ﴿ نور واضح ﴾أ ِّهِ  ِم ُ ﴿وهو النبي (ص)  ﴾َرب َْتلُوه ي  ﴾َو

ِهٌد ﴿ویتبعه  ُ  َشا ه ْن هو :  قال }أفمن كان على بینة من ربه(ع) {عن علي  ، اهللا بصدقه من ﴾ِم

هِ ﴿ ]شو[ وأنا الشاهد منه }ویتلوه شاهد منه{ (ص)رسول اهللا  ْبِل القرآن  ومن قبل ﴾َوِمْن َق

ى﴿ َتاُب ُموَس َرْحَمةً ﴿في الدین واألحكام  ﴾إَِماًما﴿التوراة  ﴾ِك ُْولَئَِك ﴿عملوا بما فیه لمن  ﴾َو  ﴾أ

ونَ ﴿بما في التوراة  الذین عملوا ُن هِ  يُْؤِم ِ ُفْر ﴿ ألنه یشتمل على ما في التوراةبالقرآن  ﴾ب ْن يَْك َوَم
هِ  ِ ُر ﴿ من أهل الملل واألدیان ﴾ِمَن األَْحَزاِب ﴿بالقرآن  ﴾ب نَّا ُ  َفال فال ﴿ال محالة  ﴾َمْوِعُده

ْريَةٍ  ْن ِيف ِم ُ ﴿شٍك  ﴾تَُك ه ْن قُّ ﴿من هذا القرآن  ﴾ِم ُ اْحلَ َّه ن َِّك ﴿المنّزل الثابت  ﴾إِ ْن َرب عن  ﴾ِم

نَّ أَْكَثَر ﴿ ]صا[ {انه الحق من ربك} والیة علي من الصادق (ع) ُنونَ  َولَِك ِس ال يُْؤِم نَّا  ﴾ال
ْن ﴿ )١٧( جعلنا اهللا من المستبصرین لشواهد الحق أنه تنزیل رب العالمین ، ال أحد  ﴾َوَم

﴿ ِ َرى َعَ� اهللاَّ ْفَت ِن ا َُم ِممَّ بًا أَْظل الكذب على اهللا بنسبة الشریك والولد ِإلیه اختلق  ﴾كَِذ

َرُضونَ ﴿ ُْولَئَِك يُْع ْم ﴿یوم القیامة  ﴾أ ِِّه دُ  َعَ� َرب َها يَُقوُل األْش ، عن  الخالئق والمالئكة ﴾َو

ْم ﴿ ]صا[(ع)   ةاالشهاد هم االئمالصادق (ع)  ِِّه ا َعَ� َرب بُو َن كََذ ي َِّذ ِء ال ُال للتشهیُر بهم  ﴾َهؤ

﴿ ِ َنُة اهللاَّ َال لَْع اِلِمنيَ أ ظَّ ونَ ﴿ )١٨( ألفترائهم على اهللا﴾  َعَ� ال َُصدُّ َن ي ي َِّذ یمنعون الناس  ﴾ال

﴿ ِ ِل اهللاَّ ِبي ْن َس ََها﴿ اتِّباع الحق ﴾َع ن َْبُغو ي   معوجًا على  ﴾ِعَوًجا﴿ویریدون أن یكون دین اهللا  ﴾َو
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  )١١( ھودسورة     )٢٢٨(       الثاني عشرالجزء 
  
 الحدیث ) في ٢٢(

العمال فان بادروا با
بین ایدیكم فتنا كقطع 
اللیل المظلم یصبح 
الرجل مؤمنا ویمسى 
كافرا ویمسى مؤمنا 
ویصبح كافرا یبیع 
 دینھ بعرض من الدنیا

  ]رو[
 
ابن عباس عن ) ٢٥(

بعث نوح على راس 
اربعین من عمره 
ولبث یدعو قومھ 
تسعمائة وخمسین سنة 
وعاش بعد الطوفان 
ستین سنة وكان عمره 

ین سنة وقیل الفا وخمس
غیر ذلك ولد نوح بعد 
الف وستمائة واثنتین 
واربعین سنة من 
ھبوط آدم ودفن فى 

وقال بعضھم  الكوفة
فى الكرك وقال 
بعضھم فى مغارة 
ابراھیم علیھ السالم 
فى القدس ویقال كان 

شاكرا وسمى  ھاسم
نوحا لكثرة نیاحتھ 

 ]رو[ على نفسھ
  
ان نیاحة االنبیاء ) ٢٥(

ھى من  واالولیاء انما
جالل هللا تعالى وھیبتھ 
اآلخذة بقلوبھم فھى من 
صفات العاشقین 
وسمات العارفین وهللا 
تعالى اذا اراد بكاء 
عبده وحنینھ الى جنابھ 
ابتالء بالفراق او 
بالجوع او بغیرھما 
كما ال یخفى على اھل 
القلوب وفى ذلك 
ترقیات لھ عجیبة 
 وتجلیات لھ غریبة

  ]رو[
  
 ان أرادو )٢٧(

ً  جوایحا  من نوحا
 أن أحدھما : وجھین
 أراذل لھ المتبعین

القوم لیسوا قدوة وال 
أسوة والثاني أنھم لم 
 یمعنوا الفكر في صحة
ما جاء بھ مع ذلك لم 
وا في اّتباعھ  یَتروَّ

  ]مس[
  

َرة﴿حسب أهوائهم  ْم بِاآلِخ ُه ُرونَ ﴿بالبعث والنشور  ﴾َو ِف ْم كَا َْم ﴿ )١٩(جاحدون  ﴾ُه ُْولَئَِك ل أ
نُوايَكُ  َن ﴿ لیسوا ﴾و  ﴾َوَما كَانَ ﴿من عذاب اهللا مع سعتها  ﴾ِيف األَْرِض ﴿مفلتین  ﴾ُمْعِجِزي

َ ﴿لیس  ء َْوِلَيا ْن أ ِ ِم وِن اهللاَّ ْن ُد ْم ِم َُه َُهْم ﴿یقدرون على تخلیصهم من عذاب الّله  ﴾ل ُف ل َُضاَع ي
َع َوَما﴿ على عدم إیمانهم﴾ الَْعَذاُب  ْم َتِطيُعوَن السَّ نُوا يَْس ُرونَ  َما كَا ِص ُْب نُوا ي سبب ﴾ كَا

كیف یستطیع السمع من  مضاعفته علیهم النهم كانوا ُصمًا عن سماع الحق ، عمیًا عن اتباعه،
َن ﴿ )٢٠( وكیف یبصر من لم یكتحل بنور التوفیقلم یفتح مسامعه سماع الحق،  ي َِّذ ل ُْولَئَِك ا أ

ُروا ْم ﴿سعادة  ﴾َخِس ُه ُفَس َن َّ ﴿ لدخولهم نار جهنم ﴾أ ل ا ﴿ غابو  ﴾َوَض نُو ْم َما كَا ُه َعْن
ُرونَ  َْفَت َرمَ ﴿ )٢١(یزعمونه من شفاعة اآللهة  ﴾ي ْم ﴿حقًا  ﴾ال َج َرِة ُه ْم ِيف اآلِخ َُّه َن أ

ُرونَ  ِت ﴿ )٢٢( ألنهم باعوا الجنة بالنار ﴾األَْخَس ا ِحلَ ا نوا َوَعِملُوا الصَّ َن ءام ي َِّذ ل جمعوا  ﴾إِنَّ ا

ُتوا﴿مع اِإلیمان والعمل الصالح  َب واالنقطاع عن غیره نان مع الخشوع ئاالخبات االطم ﴾َوأَْخ

َْصَحاُب ﴿ ُْولَئَِك أ ْم أ ِِّه َى َرب ونَ  إِل َها َخالُِد ْم ِفي ِة ُه نَّ َْفِريَقْنيِ ﴿ )٢٣(منّعمون  ﴾اْجلَ  ﴾َمَثُل ال
ى﴿الكافرین والمؤمنین  حًقا من عمى فى آخر سفره وقد قارب المنزل األعمى  ﴾كَاألَْعَم

مِّ ﴿ ِر ﴿ عما أنذر به من صم﴾ َواألََص َْبِصي من عاین ما یراد به وما یجرى له وعلیه فى  ﴾َوال

ِميِع ﴿جمیع أوقاته  من یسمع ما یخاطب به من تقریع وتأدیب وحث وندب ال یغفل عن  ﴾َوالسَّ

لْ ﴿الخطاب فى حال من األحوال  يَاِن  َه َتِو كال ال یستویان  ﴾َمَثال﴿ االستفهام ِإنكاري ﴾يَْس

َُّرو﴿ َفال تََذك هِ  َولََقْد ﴿ )٢٤( تعتبرون ﴾نَ أ َى َقْوِم ًحا إِل َْنا نُو َْرَسل بعد أن امتألت األرض  ﴾أ

بِنيٌ ﴿ بشركهم ٌر ُم ي ْم نَِذ أَْن ﴿ وآمركم )٢٥(أخوفكم عقاب الّله وأحذركم من اإلشراك به  ﴾إِ�ِّ لَُك
 َ ال اهللاَّ وا إِ ُبُد ْم  إِ�ِّ أََخاُف ﴿وحده  ﴾ال تَْع ٍم عَ ﴿إن عبدتم غیره  ﴾َعلَْيُك شدید  ﴾َذاَب يَْوٍم أَِلي

ُروا ِمْن ﴿ ةالذین مألوا القلوب هیبة والمجالس ابهاألشراف  ﴾َفَقاَل الَْمألُ ﴿ )٢٦( ََف َن ك ي َِّذ ال
ًرا ال بََش َك إِ ََرا ِه َما ن ََنا﴿ واحداً  ﴾َقْوِم َك ﴿ مالك میزة علینا ﴾ِمْثل ََرا ََّبَعَك إِال ﴿وما  ﴾َوَما ن ات

ُنَ  ِذل ََرا ْم أ َن ُه ي َِّذ ي﴿ وصفوهم بذلك لفقرهم سفلُة الناس ، ﴾اال ِد ْيِ ﴿ظاهر  ﴾بَا أ رَّ من غیر  ﴾ال

ْم ﴿ تفكر أو روّیة ََرى لَُك ٍل  َوَما ن ْض ْن َف َنا ِم في مال أو جاه أو شرف التي توجب  ﴾َعلَْي
بِنيَ ﴿ طاعتك ال أنت وال من اتبعك ِذ ْم كَا نُُّك َْل نَُظ َقاَل يَا َقْوِم ﴿ )٢٧( فیما تدعونه ﴾ب

َيْ  ََرأ ْم أ َنةٍ ﴿ أخبروني ﴾ُت ُنُت َعَ� بَيِّ ْن َر�ِّ ﴿برهان  ﴾إِْن ك آتَاِ� ﴿بصحة دعواَي  ﴾ِم  ﴾َو

ْت ﴿ هدایة خاصة ﴾َرْحَمةً ﴿ورزقني  َي ْن ِعْنِدِه َفُعمِّ ْم ﴿فخفي األمر  ﴾ِم الرسالة  ﴾َعلَْيُك

َها﴿ والهدایة َنُلِْزُمُكُمو ِرُهونَ ﴿أنجبركم على قبولها  ﴾أ ََها كَا ْم ل ُْت َن   لطف معهم في ت ﴾َوأ
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الحدیث  ) في ٢٩(

حب الفقراء والمساكین 
من اخالق االنبیاء 
والمرسلین وبغض 
مجالستھم من اخالق 

  ]رو[ المنافقین
النھم طلبوا منھ ) ٢٩(

ان یطرد من عنده من 
الفقراء والضعفاء حتى 
یجالسوه كما طلب 
رؤوس قریش من 

طرد  (ص)هللا رسول 
فقراء المؤمنین 
المالزمین لمجلسھ 
الشریف استنكافا منھم 
ان ینتظموا معھم فى 

  ]رو[ سلك واحد
  
وما قیل إن آیة ) ٣٥(
) أَْم َیقُولُوَن اْفَتراهُ(

المارة ترجع إلى كفار 
مكة وإنھا معترضة 
بین محاورة نوح 
وقومھ ال وجھ لھ ، 
ألن السیاق یدل على 

تھ  أنھا من تمام محاور
والسیاق یؤید ھذا 

  ]مال[
  
النفوس ) تنبیھ ٣٧(

من شیمتھا انھ  الظالمة
تضع االشیاء فى غیر 

  ]رو[ موضعھا
  
أمر إن نوحا ) ٣٨(
غرس النوى مر علیھ ب

قومھ فجعلوا یضحكون 
  :ویسخرون ویقولون

قد قعد غراسا حتى إذا 
، ثم  طال النخل قطعھ

فقالوا قد قعد  نحتھ
، ثم ألفھ فجعلھ  نجارا

فمروا علیھ  فینةس
فجعلوا یضحكون 

  :ویسخرون ویقولون
قد قعد مالحا في فالة 
من االرض حتى فرغ 

إن تسخروا منھا قال 
  ] صا[  ....منا
  

ال﴿) ٢٨(الخطاب الستمالتهم إلى اِإلیمان  ِه َما لَْي ْم َع يَا َقْوِم ال أَْسأَلُُك ال أسألكم على  ﴾َو

ِري ﴿ تبلیغ الدعوة أجراً  َنَا بَِطاِردِ ﴿ ثوابي ﴾إِْن أَْج ِ َوَما أ ال َعَ� اهللاَّ يَن ﴿بمبعد هؤالء  ﴾إِ  الًِذ
نوا ُقو﴿كما طلبتم  ﴾ءام ْم ُمال َُّه ن َهلُونَ ﴿صائرون إلى  ﴾إِ ُْم َقْوًما َجتْ ََراك ْم َولَِك�ِّ أ ِِّه  ﴾َرب

َن ﴿ )٢٩(قدرهم  ُرِ� ِم َنُص ْن ي يَا َقْوِم َم ْم ﴿یدفع عني عقاب  ﴾َو ُُه ت ِ إِْن َطَرْد بعد أن  ﴾اهللاَّ

َُّرونَ ﴿أظهروا اإلیمان بالّله  ال تََذك ََف للنفس من یمنعك من عذاب اهللا  تقول الروحتتفكرون ، ﴾ أ

ال ﴿ )٣٠( یمانالا مجردتعالى وقهره ان منعت البدن من الطاعة والعبودیة واقتصر على  َو
َُقولُ  ِ  أ ي َخَزائُِن اهللاَّ ْم ِعنِد أَْعلَُم ﴿ لكم إني أقول ﴾َوال﴿ فاتبعوني ألعطیكم منها ﴾لَُك

َُقوُل إِ�ِّ َملٌَك ﴿حتى تظنوا بي الربوبیة  ﴾الَْغْيَب  ال أ َُقوُل ﴿من المالئكة ُأرسلت إلیكم  ﴾َو ال أ َو
َِري  َن تَْزد ي َِّذ ْم ﴿ تحتقره﴾ �ِ ُنُك ْم ﴿من الضعفاء الذین ءامنوا بي  ﴾أَْعُي ُه تَِي َْن يُْؤ یمنحهم  ﴾ل

ًرا﴿ ُ َخْي ُ أَْع ﴿ الهدایة ﴾اهللاَّ َُم بَِمااهللاَّ ْم  ل ِه ُفِس َن ذًا﴿بسرائرهم وضمائرهم  ﴾ِيف أ إذا قبلت  ﴾إِ�ِّ إِ

ْن ﴿ قولكم وطردتهم اِلِمنيَ  لَِم ظَّ َنا﴿ لنوحٍ  ﴾َقالُوا﴿ )٣١( لهم ولنفسي﴾ ال َْت دَل  ﴾يَا نُوُح قَْد َجا

ََنا َفأَْكَثْرَت ﴿خاصمتنا  َِنا بَِما﴿النصح وٕانا ال نؤمن بك مهما أسرفت في  ﴾ِجَدال نَا َفأْت من  ﴾تَِعُد

ُنَت  إِْن ﴿ العذاب ِقنيَ  ك ِد ا َن الصَّ ََّما﴿ )٣٢(﴾ ِم ن ِه ﴿ أمر تعجیل العذاب ﴾َقاَل إِ ْم ب يَأْتِيُك
 ُ ْم ﴿تعالى ال إليَّ ، فهو الذي یأتیكم به  ﴾اهللاَّ ُْت َن ءَ َوَما أ َن ﴿ولستم  ﴾إِْن َشا بفائتین هربًا ﴾ بُِمْعِجِزي

ال﴿ )٣٣(من اهللا  ْم  َو َفُعُك ُْصحِ  يَن ْم ن َنَصَح لَُك ُت أَْن أ ََرْد ماذا ینفع نصحي لكم  ﴾ي إِْن أ

ُِريُد أَْن ﴿ ُ ي ْم  إِْن كَاَن اهللاَّ يَُك ْم ﴿یهلككم بعذابه  او یضلكم ﴾يُْغِو ُُّك خالقكم  ﴾ُهَو َرب

هِ ﴿والمتصرف في شئونكم  ُْرَجُعونَ  َوإِلَْي ُ  أَْم يَُقولُونَ ﴿ )٣٤(فیجازیكم على أعمالكم  ﴾ت َراه َت ْف  ﴾ا

لْ ﴿ي الذي یتلوه علیهم كما تقول كفار مكة لك أي الوح ُ ﴿لهم  ﴾ُق ه ُت َرْي َت ْف َراِمي إِْن ا  ﴾َفَعلَيَّ إِْج

ا﴿ وزري وذنبي ءٌ ِممَّ َِري َنَا ب ِرُمونَ  َوأ َّهُ ﴿ )٣٥( إجرامكم بكفركم وتكذیبكم ﴾ُجتْ َن َى نُوٍح أ ُوِحَي إِل َوأ
َن  َْن يُْؤِم ْن َقْوِمَك ﴿ لن یتبعك ویصدِّق برسالتك ﴾ل ْن قَْد ِم ال َم َن  إِ ال ﴿من قبل  ﴾آَم َف

َتئِْس  َْب نُوا﴿تحزن  ﴾ت َْفَعلُونَ  بَِما كَا ِع ﴿ )٣٦(بسبب كفرهم وتكذیبهم ﴾ ي َن ُْفلَْك  َواْص  ﴾ال

َنا﴿السفینة  َنا﴿تحت نظرنا وبحفظنا  ﴾بِأَْعُيِن َوْحِي اِطْبِ� ﴿كما نأمرك  ﴾َو ال ُختَ ال تشفع  ﴾َو

َُّهْم مُ ﴿ ن َن َظلَُموا إِ ي َِّذ َرُقونَ ِيف ال فكلُّ في  ،  أمواج بحر التقدیر تتالطمهالكون غرقًا ،  ﴾ْغ

ُْفلَْك ﴿ )٣٧( بحار القدرة ُمْغَرُقون إال من أهََّله الحقُّ ِبُحْكِمه َنُع ال َْص ي كما عّلمه ربُّه  ﴾َو

ِه َمٌأل﴿ رَّ َعلَْي ََّما َم ْن ﴿ جماعة ﴾َوكُل هِ ﴿ كبراء ﴾ِم ُروا َقْوِم ُ ﴿هزءوا  ﴾َخسِ ه ْن ا یا نوُح وقالو  ﴾ِم
  قیل انهى ، الماء قیل أنه كان یعملها في بریة بعیدة من  ، وأصبحَت الیوم نجاراً  كنَت باألمس نبیاً 
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ابن عباس ) عن ٤٠(

 :وقیل .ھو تنور نوح
كان آلدم وحواء حتى 
صار لنوح وموضعھ 
بناحیة الكوفة وعن 

أنھ في  (ع)علي 
جد الكوفة وقد مس

ً نصلى فیھ سبعون   بیا
روي أن ........ و

امرأتھ كانت تخبز 
فأخبرتھ بخروج الماء 
من ذلك التنور فاشتغل 
في تلك الحال بوضع 
األشیاء في السفینة 
وكان هللا تعالى جعل 
ھذه الحالة عالمة 

  ]غر[ لواقعة الطوفان
 
 إبلیسَ ) یقال ان ٤٠(

جاء إلى نوح وقال 
فینة اْحِملني في الس

فأََبى نوٌح فقال لھ 
أََما َعلِْمَت أَني  : إبلیس

من الُمْنَظرین إلى یوم 
معلوٍم وال مكاَن لي 

 ؟ الیوَم إال في سفینتك
فأوحى هللا إلى نوح أن 

لم یكن ، َیْحِملَھ معھ 
البن نوح معھ مكان 
وفي ھذا إشارة إلى أن 
أسرار التقدیر ال 
تجري على قیاس 

  ]لط[ الَخْلق
  
: حمل معھ  قیل) ٤٠(

اثنان في السفینة 
وسبعون رجالً وامرأة 
وبنوه الثالثة ونساؤھم 
فھم ثمانیة وسبعون 
ً وحمل معھ جسد  نفسا
آدم وكان فیھم بنوه 
الثالثة سام وحام 
ویافث وثالث كنائن 
لھم فالعرب والروم 
وفارس وأصناف 

 ، العجم ولد سام
والسودان من الحبش 
والزنج وغیرھم ولد 

والصین  والترك ، حام
والصقالبة ویأجوج 
 ومأجوج ولد یافث

   [مج]
  
كل صفة ل) فائدة ٤٠(

كالشھوة   زوج
وزوجھا العفة 
والحرص وزوجھ 
القناعة والبخل وزوجھ 
السخاوة والغضب 

 والحقد   وزوجھ الحلم 
  

ُروا﴿ السفینة في ثمانین سنة صنع ْم ﴿تهزؤوا  ﴾َقاَل إِْن تَْخسَ ْنُك ُر ِم َّا نَْخسَ ن نَّا َفإِ  في ﴾ِم

ُرونَ ﴿المستقبل عندما تغرقون  عاقبة التكذیب  ﴾تَْعلَُمونَ  َفَسْوَف ﴿ )٣٨(﴾ كََما تَْخسَ

َذاٌب ﴿ واالستهزاء ِه َع ْن يَأْتِي هِ  َم ِزي هِ ﴿ُیذلُّه ویهینه  ﴾ُخيْ لَْي ُّ َع ل مٌ  َوَحيِ َذاٌب ُمِقي عذاب ﴾ َع

َ ﴿ )٣٩(جهنم، وعیٌد وتهدید  ء ِذَا َجا ى إ تَّ نُّوُر ﴿ الطوفانالموعود ب ﴾أَْمُرنَا َح تَّ َر ال َفا نبع الماء  ﴾َو

لْ ﴿ من التنور الذي یوقد به النار َْنا اْحِم َها ُقل ْن ﴿السفینة  ﴾ِفي ُّلٍ  ِم  صنٍف من المخلوقات ﴾ك

نَْنيِ ﴿ َبَق ﴿أوالدك ونسائك وقرابتك  ﴾َوأَْهلََك ﴿ذكرًا وأنثى  ﴾َزْوَجْنيِ اْث ْن َس ِه الَْقْولُ  إِال َم  ﴾َعلَْي

َن ﴿ كهمن حكم اهللا بهال ْن آَم ال ﴿ واحمل معك من آمن من أتباعك ﴾َوَم ُ إِ ه َن َمَع َوَما آَم
لٌ  أنهم ثمانون نسمة  تضاربت األقوال في عددهم وعن ابن عباسمع طول إقامته بینهم ، ﴾ َقِلي

َقالَ ﴿ )٤٠( َها﴿ نوح لمن آمن به ﴾َو َُبوا ِفي ْرك َها﴿ السفینة في ﴾ا َرا ِ َجمْ ِم اهللاَّ جرُیها  ﴾بِِاْس

َها﴿ وجه الماء على ْرَسا ٌر  إِنَّ َر�ِّ ﴿ رسوُّها واستقرارها ﴾َوُم ُفو مٌ ﴿للذنوب والخطایا  ﴾لََغ  ﴾َرِحي

ِهيَ ﴿ )٤١(بالمؤمنین  ِري ﴿السفینة  ﴾َو ْم ِيف ﴿تسیر  ﴾َجتْ ِِه ْوٍج  ب َباِل  َم األمواج  وسط ﴾كَاْجلِ

ُ ﴿ العالیة ه َْن دَى نُوٌح اب نَا َ ﴿قبیل سیر السفینة  بلسان الشقفة ﴾َو ناحیٍة منها  ﴾َمْعِزٍل  ِيف اَن َوك

ِريَن ﴿ ِف َع الَْكا ال تَُكْن َم َنا َو ْركَْب َمَع ي َقالَ ﴿ )٤٢( فتغرق كما یغرقون ﴾يَا بَُ�َّ ا  ﴾َسآِو

ِصُمِ� ﴿رأس  ﴾إِلَى﴿سأصعد  ٍل يَْع َب ءِ ﴿أتحصن به  ﴾َج َن الَْما له أبوه  ﴾َقالَ ﴿ من الغرق ﴾ِم

مَ ﴿ نوح ْن ﴿ال ناجي  ﴾ال َعاِص ْن ﴿عذاب  ﴾أَْمر الَْيْوَم ِم ال َم ِ إِ مَ  اهللاَّ رحمه اهللا  ﴾َرِح

ُهَما َوَحالَ ﴿ َن َرِقنيَ ﴿بین نوٍح وولده  ﴾بَْي َن الُْمْغ لَ ﴿ )٤٣(﴾ الَْمْوُج َفَكاَن ِم ِقي َْرُض  يَا َو  ﴾أ

َِك  ابْلَِعي﴿انشقي و  ء ِلِعي﴿ما على وجهك من الماء  ﴾َما َْق ءُ أ يَا َسَما أمسكي عن المطر، ﴾ َو
نزل من السماء قطرة من ماء اال بكیل معلوم ووزن معلوم اال ما كان یوم الطوفان روى انه ال ی

ُ ﴿ذهب  ﴾َوِغيَض ﴿ فانزل بغیر كیل ووزن ء ر﴿ في باطن األرض ﴾الَْما ِضَي األَْم ُق تمَّ  ﴾َو

ْت ﴿أمر اهللا بإغراق من غرق ، ونجاة من نجا  َتَو يِّ ﴿استقرت السفینة  ﴾َواْس ِد و جبل  ﴾َعَ� اْجلُ
َ بُْعًدا﴿ موصل او بالشام او في تركیابقرب ال ِقيل اِلِمنيَ ﴿ هالكًا وخساراً  ﴾َو ظَّ َقْوِم ال ِْ �﴾ 

قالوا إن الطوفان عم وجه األرض كلها ، وهناك أقوال بأنه عم جزیرة العرب وما الكافرین باهللا ، 
ى﴿ )٤٤( ]مال[ بجوارها ، یریدون قارة آسیا كلها َد نَا َّهُ َفَقاَل َربِّ  َو بعد أن خرج من   ﴾نُوٌح َرب

َْهِلي﴿السفینة هو وأهله ومن معه وتذكر ابنه كنعان ووعد الّله في انجاء أهله  ْن أ  ﴾إِنَّ ابِْ� ِم

قُّ ﴿وقد وعدتني بنجاتهم  َك اْحلَ َْت ﴿ال ُخْلف فیه  ﴾َوإِنَّ َوْعَد َن مُ  َوأ أعدل  ﴾أَْحَك

اِكِمنيَ ﴿ َّ ﴿ له ربه ﴾َقالَ ﴿ )٤٥(بالحق  ﴾اْحلَ ن ُ يَا نُوُح إِ َْهِلَك  لَْيَس ﴿ إنَّ ولدك هذا ﴾ه ْن أ    ﴾ِم
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وزوجھ السالمة 
والعداوة وزوجھا 
المحبة  والتكبر 
وزوجھ التواضع 
 والتأنى وزوجھ العجلة

  ] رو[
 
) روي أن � ٤٢(

أرسل المطر أربعین 
ً ولیلة ، وخرج  یوما
الماء من األرض 

الماء  ینابیع وارتفع
على أعلى جبل 
ً حتى  أربعین ذراعا

  ]مس[أغرق كل شيء 
  
)عن الصادق (ع) ٤٢(

إن نوحا لما ركب 
السفینة وخاف الغرق 
قال اللھم إني أسألك 

محمد لما  بمحمد وآل
 أنجیتني من الغرق

  ]صا[
 
) وال یخفى ما في ٤٤(

اآلیة من الداللة على 
عموم ھالك الكفرة ، 
بل على عموم ھالك 

ض ما عدا أھل األر
أھل السفینة ویدل علیھ 
ما ُروي أن الغرَق 
أصاب امرأة معھا 
صبيٌّ لھا فوضعتھ 
على صدرھا، فلما 
بلغھا الماء وضعتھ 
على منكبھا فلما بلغھا 
الماء رفعتھ بیدیھا ، 
فلو رحم هللا أحداً من 
أھل األرض لرحمھا 

  ]آل[
  
جعل هللا الجبال ) ٤٤(

كراسى انبیائھ كاحد 
ر لموسى لنبینا والطو

وسرندیب آلدم 
 (ع)والجودى لنوح 

واختلفوا فى ان اى 
الجبال افضل فقیل ابو 
قبیس النھ اول جبل 
وضع على االرض 
وقیل عرفة وقیل جبل 
 موسى وقیل قاف

  ]رو[
  
قیل ما نجا من ) ٤٤(

الكفار غیر عوج بن 
عنق كان فى الماء الى 
 حجزتھ وھو مقعد
االزار وكان طولھ 

ئة ثالثة آالف وثالثما
  اوثالثة وثالثین ذراع

  

ُر َصاِ�ٍ﴿ نفى عنه أهلیة الملة ، الذین وعدتك بنجاتهم أنه كافر ٌل َغْي ُ َعَم َّه ن عمله سيٌء  ﴾إِ

ْمٌ ﴿تطلب مني أمرًا  ﴾َفال تَْسأَلِْ� ﴿غیر صالح  ِِه ِعل ال تعلم أصواٌب هو أم غیر  ﴾َما لَْيَس لََك ب

ُظَك ﴿ صواب ِهِلنيَ  أَْن ﴿خشیة  أنبهك ﴾إِ�ِّ أَِع ا َن اْجلَ  )٤٦(فیه مالطفٌة وٕاكرام  ﴾تَُكوَن ِم

ذُ ﴿نوح معتذرًا  ﴾َقالَ ﴿ ْمٌ ﴿أستجیر  ﴾َربِّ إِ�ِّ أَُعو ِه ِعل ِ أمرًا ال  ﴾بَِك أَْن أَْسأَلََك َما لَْيَس ِلي ب

ْر لِي﴿ یلیق بي سؤاله ال تَْغِف َْرَحْمِ� ﴿ زلتي ﴾َوإِ ت َن ﴿ برحمتكوتتداركني  ﴾َو ُْن ِم أَك
اِس  َن اْخلَ ِبْط ﴿ )٤٧( ﴾ِري ْه َ يَا نُوُح ا نَّا﴿ من السفینة ﴾ِقيل ٍت ﴿وأمن  ﴾بَِسالٍم ِم ََركَا  ﴾َوب

ٍم  َعلَْيَك ﴿ وخیراتٍ  مٌ ﴿ذریة  ﴾َوَعَ� أَُم ْن َمَعَك َوأَُم  أخرى من ذریة من معك ﴾ِممَّ

ْم ﴿ ُه ُع تِّ ُنَم ْم ﴿في الحیاة الدنیا  ﴾َس ُه ُمَّ يََمسُّ َذ ﴿نذیقهم في اآلخرة  ﴾ث نَّا َع مٌ ِم  )٤٨(﴾ اٌب أَِلي
ْن ﴿هذه القصة وأشباهها  ﴾تِلَْك ﴿ َها ِم ِء الَْغْيِب نُوِحي َْبا َن یا محمد (ص)  ﴾إِلَْيَك ﴿نعلمك  ﴾أ

َْت ﴿بواسطة الوحي  َن َها أ ُنَت تَْعلَُم ال َقْوُمَك  َما ك لم یكن عندك وال عند أحٍد من قومك علٌم  ﴾َو

ْبِل َهَذا﴿بها  ْن َق ر﴿القرآن  ﴾ِم ِب َبةَ ﴿ر اهللا بتبلیغ الدعوة على أم ﴾َفاْص ِق المحمودة  ﴾إِنَّ الْعا

ِقنيَ ﴿ تَّ ُم دٍ ﴿ )٤٩( لمن اتقى اهللا ، فیه تسلیة له (ص) على أذى المشركین ﴾�ِْ َى َعا أرسلنا  ﴾َوإِل

ْم ﴿إلى قبیلة عاد  ُه وا﴿نبیًا منهم  ﴾أََخا ُبُد ًدا َقاَل يَا َقْوِم اْع ُ  ُهو ُره ٍَه َغْي ْن إِل ْم ِم َ َما لَُك  ﴾اهللاَّ

ُرونَ ﴿لكم معبوٌد غیره یستحق العبادة  ما َت ْف ال ُم ْم إِ ُْت َن  )٥٠(كاذبون في عبادتكم لغیر اهللا  ﴾إِْن أ

ْم  يَا﴿ هِ ﴿الأطلب منكم  ﴾َقْوِم ال أَْسأَلُُك ًرا﴿على النصح والبالغ  ﴾َعلَْي إِْن ﴿جزاًء  ﴾أَْج
ِري  ال َعَ� ﴿ثوابي  ﴾أَْج �﴿اهللا  ﴾إِ َِّذ َفَ ﴿خلقني  ﴾َفَطَرِ�  ال ْوِم ﴿ )٥١(﴾ ال تَْعِقلُونَ أ يَا َق َو

ُروا ِف َتْغ َُّكْم  اْس فإذا رجع العبد إلى اهللا بحسن ، باب لل االستغفار َقْرعمن الكفر والشرك ،  ﴾َرب

هِ ﴿ تضرعه فتح علیه أبواَب رحمته َویَّسَر له أسباَب نعمته لَْي ُمَّ تُوبُوا إِ ارجعوا إلیه بالطاعة  ﴾ث

ِل السَّ ﴿ واالستقامة ُْرِس ًراي َرا ْم ِمْد َ َعلَْيُك ء ًة﴿ غزیرًا متتابعاً  ﴾َما ُْم ُقوَّ يَِزْدك  عزًا وشدة ﴾َو
ْم ﴿ تُِك َى ُقوَّ ألنهم كانوا أصحاب زروع وبساتین  ، وزیادة القوة رغبهم في االیمان بكثرة المطر ﴾إِل

ل على ظواهركم أمطاَر النِّعمة وعلى ضمائِركم وس ، بالقوة والبطش یعرفونوكانوا  ل ُیَنزِّ رائركم ُیَنزِّ
َّْوا﴿ أنواَع الِمنَّة ویزیدكم قوة على قوة ََتَول ال ت ِرِمنيَ ﴿ ال تعرضوا عما أدعوكم إلیه مصّرین ﴾َو  ﴾ُجمْ

َنةٍ ﴿ )٥٢( على اِإلجرام َِبيِّ َنا ب ُد َما ِجْئَت َا ُهو لُوا ي ُن ﴿ بحجٍة واضحة تدل على صدقك ﴾َقا  َوَما َحنْ
ِرِكي َِتا َنا﴿عبادة  ﴾ب ِت ْن َقْوِلَك ﴿صنام األ ﴾آِلَه نِنيَ ﴿من أجل قولك  ﴾َع ُن لََك بُِمؤِْم  ﴾َوَما َحنْ

َراَك ﴿ما  ﴾إِْن ﴿ )٥٣(بمصدقین لنبوتك  ال اْعَت ءٍ ﴿أصابك  ﴾نَُقوُل إِ َنا بُِسو َهِت  ﴾بَْعُض آِل

ِهُد ﴿هوٌد  ﴾َقالَ ﴿ ، فمن ثمة تتكلم بكالم المجانین بجنون ُْش َ  إِ�ِّ أ وا اهللاَّ َهُد ْش   وأشهدكم  ﴾َوا
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  )١١( ھودسورة     )٢٣٢(       الثاني عشرلجزء ا
  

 وقد عاش ثالثة آالف
 ھسنة وكان سبب نجات

احتاج  (ع)ان نوحا 
الى خشب ساج للسفینة 
فلم یمكنھ نقلھا فحملھا 
عوج الیھ من الشام 
فنجاه هللا من الغرق 

  ]رو[ بذلك
  
 لما) روي انھ ٤٧(
حسر  الماء عن ان

عظام الموتى فرأى 
 ذلك نوح جزع جزعا

لذلك  شدیدا واغتم
فأوحى هللا عز وجل 
  ھذا عملك أنت دعوت

 :، قال یا رب علیھم
إني استغفرك وأتوب 

  ] صا[ إلیك
  
) عن الصادق ٤٨(

عاش نوح ألفي (ع) 
،  سنة وثالث مأة سنة

ثمانمأة سنة  :ا منھ
وخمسون سنة قبل أن 
یبعث، وألف سنة إال 
خمسین عاما وھو في 

،  قومھ یدعوھم
بعدما وخمسمأة عام 

نزل من السفینة 
، فمصر  ونضب الماء

، وأسكن  االمصار
  ]صا[... ولده البلدان

  
) دخل في ھذا كل ٤٨(

مؤمن إلى یوم القیامة 
  ]قر[
  
) ُروي أن عاداً ٥٢( 

كان ُحبس عنھم المطر 
ثالث سنین حتى كادوا 
یھلكون ، فأمرھم ھوٌد 
بالتوبة واالستغفار 
ووعدھم على ذلك 
 بنزول الغیث والمطر

  ]مس[
  
) قوم عاد كانوا ٥٢(

عتاة متجبرین، اغتروا 
بقوة أجسامھم وقالوا 
ة ؟  من أشدُّ منا قوَّ
فأھلكھم هللا بالریح 
الصرصر العاتیة 

  ] مس[
  
) فائدة في اآلیة ٥٢(

دلیل على أن التوبة 
واالستغفار سبٌب 
للرحمة ونزول 

  ]مس[األمطار 

رِ ﴿أیضًا أیها القوم  ا تُْش ٌ ِممَّ ء َِري ِه م﴿ )٥٤(في عبادة اهللا من األصنام  ﴾كُونَ أَ�ِّ ب ِ ن و ْن ُد
وِ�  ُروِن ﴿أنتم وآلهتكم  ﴾َجِميًعا﴿فاحتالوا في هالكي  ﴾َفِكيُد ِظ ُْن ُمَّ ال ت ال تمهلوني طرفة  ﴾ث

ُْت ﴿ )٥٥( عین َّل ُِّكْم ﴿ إلى﴾ َعَ� ﴿لجأت  ﴾إِ�ِّ تََوك َرب ِ َر�ِّ َو  َما﴿ وفوضت أمري إلیه ﴾اهللاَّ
َّةٍ  ْن َداب َها﴿ نسمٍة تدبُّ على وجه األرض ﴾ِم َِناِصَيِت ِال ُهَو آِخٌذ ب هي في قبضته وتحت  ﴾إ

ٍم ﴿ قهره َتِقي َراٍط ُمْس  ، والمسيء بإساءته ، یجازي المحسن بإحسانه عادل ﴾إِنَّ َر�ِّ َعَ� ِص

َّْوا﴿ )٥٦( ل ْم ﴿ُتعرضوا عن قبول دعوتي  ﴾َفإِْن تََو ُتُك َبْلَْغ هِ َما ﴿أیها القوم  ﴾َفَقْد أ ُْت ِب ُْرِسل  ﴾أ

ْم ﴿ رسالة ربي ُف َر�ِّ َقْوًما﴿فسوف یهلككم اهللا  ﴾إِلَْيُك ِل يَْسَ�ْ ُْم ﴿آخرین  ﴾َو َرك وعیٌد  ﴾َغْي

ال﴿شدید  ُ َشْيئًا َو َه ن و رُّ ِفيٌظ ﴿بإشراككم  ﴾تَُض ٍء َح ُلِّ َ�ْ رقیٌب وهو  ﴾إِنَّ َر�ِّ َعَ� ك
ُرنَا﴿ )٥٧(یحفظني من شركم  َ أَْم ء ا َجا هُ ﴿إهالكهم ب ﴾َولَمَّ نوا َمَع َن ءام ي َِّذ ًدا َوال و َنا ُه ْي َجنَّ

َِرْحَمة نَّا﴿بفضٍل ونعمة  ﴾ب  لم َیْقْل باستحقاقه النجاَة بوسیلِة ُنُبوته أو لجسامة طاعته﴾ ِم

ُهْم ﴿ َنا ْي ْن ﴿وخلصناهم  ﴾َوَجنَّ َذاٍب ﴿ ذلك الـ ﴾ِم تِلَْك ﴿ )٥٨( الشدید ﴾َغِليٍظ  َع آثار   ﴾َو

دٌ ﴿المكذبین من قوم  وا﴿ماذا حّل بهم ، حین  ﴾َعا ُد ْم  َجحَ ِِّه ِت َرب أنكروا آیات ربهم  ﴾بِآيَا

﴿ ُ َه َصْوا ُرُسل ََّبُعوا﴿ببیان أن عصیانهم له عصیاٌن لجمیع الرسل  ﴾َوَع أَْمَر ﴿أطاعوا  ﴾َوات
ٍر  ا بَّ ُلِّ َج ِبُعوا﴿ )٥٩(﴾ َعِنيدٍ ﴿مستكبر  ﴾ك ُْت نَْيا﴿وُألحقوا  ﴾َوأ َنةً  ِيف َهِذِه الدُّ  ﴾لَْع

يَْوَم الِْقَياَمةِ ﴿ همستئصالبا ْم ﴿ أیضًا تلحقهم اللعنة ﴾َو َُّه ُروا َرب ََف ًدا ك َال إِنَّ َعا ولم یشكروا  ﴾أ

دٍ ﴿نعمه  ٍد َقْوِم ُهو َال بُْعًدا ِلَعا َى﴿ )٦٠( من الخیر ﴾أ دَ ﴿ قوم ﴾َوإِل وهى قبیلة من ﴾ ثَُمو

ْم ﴿أرسلنا  ، العرب سموا باسم ابیهم االكبر ثمود بن عاد ُه ا َقاَل يَا ﴿ في النسب ﴾أََخا َصاِحلً
ُْم  َقْومِ  َنَشأَك ُ ُهَو أ ُره ٍَه َغْي ْن إِل ْم ِم َ َما لَُك وا اهللاَّ ُبُد َن األَْرِض ﴿خلقكم  ﴾اْع ِم

َها ُْم ِفي َرك َتْعَم ُ ﴿ جعلكم عمَّارها وسكانا﴾ َواْس ُروه ِف َتْغ ُمَّ تُوبُوا ﴿اطلبوا مغفرته باالیمان  ﴾َفاْس ث
هِ  ِريٌب ﴿من عبادة غیره  ﴾إِلَْي يٌب ﴿ما هو ببعید  ﴾إِنَّ َر�ِّ َق َا ﴿ )٦١(لسائله الیخیبه  ﴾ُجمِ َقالُوا ي

ا ْرُجو َنا َم ُنَت ِفي ان تكون لنا  اامارات الرشد والسداد فكنا نرجو فیك  تلوح كانت ﴾َصاِ�ُ قَْد ك

َل َهَذ ﴿سیدا ننتفع بك ومستشارا فى االمور  ْب نك فاآلن انقطع رجاؤنا ع قبل هذه المقالة ﴾َق

نَا﴿ وعلمنا أن ال خیر فیك َها َْن َت ُبَد َما﴿یا صالح  ﴾أ َِفي َشّكٍ  أَْن نَْع ََّنا ل ِن  ﴾يَْعبُُد آبَاُؤنَا َوإ

نَا﴿لشاكون  ا تَْدُعو ِه ُمِريٍب ﴿ في دعواك ﴾ِممَّ َقاَل يَا ﴿ )٦٢(وأمُرك مریب یوجب التهمة  ﴾إِلَْي
ْم  ُت َْي ََرأ ُنُت َعَ� بَيِّ ﴿أخبروني  ﴾َقْوِم أ ْن َر�ِّ ﴿ برهاٍن وِحجة واضحةٍ  ﴾َنةٍ إِْن ك آتَاِ�  ِم    ﴾َو
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وإنما قالوه لفرط ) ٥٣(

عنادھم ، أو لشدة 
 ]آل[ َعَماھم عن الحق

  
قبیلة من ) ثمود ٦١(

لقلة  بذلكالعرب سموا 
مائھم من الثمد وھو 

وكانوا الماء القلیل 
من عرب یسمونھم 

لقرب دیارھم من  لدارا
   ]رو[مكھ 

  
روى انھا كانت ) ٦٤(
عى الشجرة رت

وتشرب الماء ثم تفرج 
بین رجلیھا فیحلبون ما 
شاؤا حتى تمتلئ 
اوانیھم فیشربون 
ویدخرون وھم 
تسعمائة اھل بیت 
 ویقال الف وخمسمائة

  ] رو[
  
إنما عقرھا  )٦٥(

بعضھم وأضیف إلى 
الكل ألنھ كان برضى 

  ]قر[الباقین 
  
ما أنزل هللا ل )٦٩(

المالئكة لعذاب قوم 
لوط مّروا بإبراھیم 
ً ، وھم  فظنھم أضیافا
جبریل ومیكائیل 
وإسرافیل ، قیل : 
كانوا أحد عشر ملَكاً 
على صورة الغلمان 
حسان الوجوه ذو 
وضاءة وجمال بارع 

  ]قر[
  
كان العرب إذا  )٧٠(

نزل بھم ضیف فلم 
یطعم من طعامھم 
ظنوا أنھ لم یجيء 

جاء یحدث بخیر وأنھ 
  ]مس[ نفسھ بشرّ 

  
كانت نساؤھم ال ) ٧١(
حجب كعادة تت

االعراب ونازلة 
البوادى والصحراء 
وكانت عجوزا وخدمة 
الضیفان مما یعد من 

  ]رو[ مكارم االخالق
  
وكان البراھیم ) ٧١(

اسماعیل من  في وقتھ
  ]رو[ ھاجر

هُ َرْحَمةً ﴿وأعطاني  ْن ُرِ� ﴿النبوة  ﴾ِم َنُص ْن ي ُ ﴿عذاب  ﴾َن مِ ﴿یمنعني  ﴾َفَم ه ُت َصْي ِ إِْن َع  ﴾اهللاَّ

نَِ� ﴿ أمره عصیت و ٍر ﴿بعصیانكم أمر اهللا  ﴾َفَما تَِزيُد ِسي  تضلیل وٕابعاد عن الخیر ﴾َغْيَر َختْ

)٦٣( ﴿ ِ َقُة اهللاَّ يَا َقْوِم َهِذِه نَا أضاف الناقة إلى اهللا تشریفًا لها ألنها خرجت من صخرة  ﴾َو

ْم ﴿صماء بقدرة اهللا حسب طلبهم  يَةً لَُك ُروَها﴿معجزتي لكم  ﴾آ ُلْ ﴿دعوها  ﴾َفَذ ترع  ﴾تَأْك

َْرِض اهللاَّ ﴿ ماءهاوتشرب  نباتها َها﴿فلیس علیكم رزقها  ﴾ِيف أ و ال تََمسُّ ٍء ﴿ال تنالوها  ﴾َو بُِسو
ُْم  ِريٌب ﴿فیصیبكم  ﴾َفَيأُْخَذك َذاٌب َق َها﴿ )٦٤(في الدنیا عاجل  ﴾َع  ذبحوا الناقة ﴾َفَعَقُرو

ُعو﴿ تَّ ِركُْم ﴿استمتعوا بالعیش  ﴾اَفَقاَل تََم َّاٍم ﴿بلدكم  ﴾ِيف دَا َي ذَِلَك ﴿ ثم تهلكون ﴾ثَالثََة أ
وٍب  ُر َمْكُذ َ ﴿ )٦٥(﴾ َوْعٌد َغْي ء ا َجا ُرنَا َفلَمَّ ا ﴿بإهالكهم  ﴾أَْم نو َن ءام ي َِّذ ا َوال َنا َصاِحلً ْي َجنَّ

َِرْحَمةٍ  ُ ب ه نَّا وَ ﴿بفضٍل  ﴾َمَع ْن ِخْزيِ ﴿نجیناهم ﴾ ِم ََّك ُهَو ﴿ هوان ذلك الیوم  ﴾يَْوِمئِذٍ  ِم  إِنَّ َرب
يُّ  َن َظلَُموا﴿ )٦٦( في ملكه ﴾الَْعِزيُز ﴿ في بطشه ﴾الَْقِو ي َِّذ ة َوأََخَذ ال َ�ْ صاح بهم  ﴾الصَّ

ْم َجاثِِمنيَ ﴿ جبرئیل صیحة تقطعت لها قلوبهم ِرِه يَا وا ِيف ِد موتى الحراك بهم كالطیر  ﴾َفأَْصَ�ُ

َْم ﴿ )٦٧(ة االخذ وسرعته على شدویدل إذا جثمت في وكرها ،  َنْوا كَأَْن ل َها﴿یقیموا  ﴾يَْغ  ﴾ِفي

َال﴿ في دیارهم ولم َیْعُمروه َال بُْعًدا﴿فانتبهوا  أیها القوم  ﴾أ ْم أ َُّه ُروا َرب ََف داً ك نَّ ثَُمو فسحقًا  ﴾إِ

دَ ﴿ َُنا َولََقْد ﴿ )٦٨(﴾ ِلَثُمو َْت ُرُسل ء ْ ﴿ جبریل ومیكائیل وٕاسرافیل ﴾َجا َم بِال َْراِهي َرى إِب  ﴾ُبْش

الحمد هللا الذى أمَّننى وأهلى  ﴾َقاَل َسالمٌ ﴿ سلمت أنت وأهلك ﴾َقالُوا َسالًما﴿ بالبشارة بإسحاق

َِبَث ﴿ ، ردَّ علیهم التحیة وظنهم أضیافاً من الهالك َ بِِعْجٍل ﴿أبطأ وال تأخر  فما ﴾َفَما ل ء  ﴾أَْن َجا

ِنيذ﴿ولد البقرة  َِصلُ ﴿ )٦٩(مشوي بالحجارة المحماة یقطر دسما  ﴾َح ْم ال ت َُه ي َيِْد َى أ ا َرأ َفلَمَّ
ه َرُهْم ﴿وال یأكلون منه   إلى الطعام ﴾إِلَْي َْوَجَس  نَِك َفةً ﴿أحسَّ  ﴾َوأ ْم ِخي ُه  الخوف والفزع ﴾ِمْن

َّا ال﴿ المالئكة ﴾َقالُوا﴿ ن ْف إِ َى﴿ مالئكة ربك ال نأكل ﴾َختَ َْنا إِل ُْرِسل ﴾ َقْوِم لُوٍط ﴿ ِإهالك﴾ أ
)٧٠( ﴿ ُ ُه َت َرأ خدم توراء الستر تسمع كالمهم ، أو انها كانت  ﴾َقاِئَمةٌ ﴿ ابنة عمه سارة ﴾َواْم

َضِحَكْت ﴿األضیاف  بًا من أن یكون لمثلها في هذه السن ولد ﴾َف  او لفرحها بنجاة لوط ، تَعجُّ

اَق ﴿ ْحسَ َها بِإِ ْرنَا َبشَّ اَق ﴿ولدًا لها  ﴾َف ْحسَ ِء إِ َرا ْن َو ابنًا  ﴾يَْعُقوَب ﴿عقبنا سرورها بسرور  ﴾َوِم

َْت ﴿ )٧١(لولدها  ََتا يَا﴿ سارة معجبة ﴾َقال ْيل َنَا﴿یا عجبي  ﴾َو  تسع و ابنةمسّنة  ﴾َجعُوزٌ  أَأَلُِد َوأ

َهَذا بَْعِلي﴿ تسعین سنة ا﴿زوجي  ﴾َو إِنَّ َهَذا لََشْيءٌ ﴿ابن عشرین ومأة سنة هرم  ﴾َشْ�ً
يٌب  َتَْعَجبَِني مِ ﴿ )٧٢( غریب لم تجر به العادة ﴾َجعِ ِر  ْن َقالُوا أ ِ ﴿قدرة  ﴾أَْم   في خلق الولد  ﴾اهللاَّ
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كانت یومئٍذ ابنة ) ٧٢(

تسع وتسعین سنة، 
وإبراھیم ابن مائة 

  ]قر[ وعشرین سنة
  
قیل لما صلب ) ٧٣(

الحجاج عبد هللا بن 
الزبیر جاءتھ امھ 

 بكر اسماء بنت ابى
الصدیق فلما رأتھ 

بر سنھا حاضت مع ك
وقد بلغت مائة سنة 
وخرج اللبن من ثدییھا 
وقالت حنت الیھ 
مراتعھ ودرت علیھ 

  ]رو[ مراضعھ
  
قال المفسرون  ) ٧٤(

إنا لما قالت المالئكة {
مھلكوا أھل ھذه 

} قال لھم : القریة
أرأیتم إن كان فیھا 
خمسون من المسلمین 

أتھلكونھم ؟ قالوا : ال  
قال : فأربعون ؟ قالوا 

زال یتنّزل معھم  ال فما
حتى قال لھم أرأیتم إن 
كان فیھا رجل واحد 
مسلم أتھلكونھم ؟ قالوا 

  ]مس[ال 
  
وكان سبب ) ٧٨(

إِسراعھم أن امرأة 
لوط الكافرة لما رأت 
األضیاف وجمالھم ، 
خرجت حتى أتت 
مجلس قومھا فقالت 
ً قد  لھم: إِن لوطا
أضاف اللیلة فتیًة ما 
رأیت مثلھم جماالً 

ءوا ُیھرعون فحینئٍذ جا
إِلیھ .... وإِنما قال 
بناتي ألن كل نبيٍّ أٌب 
ألمتھ في الشفقة 

 ]قر [والتربیة 
 

لَ ﴿من زوجین هرمین ؟  َْه ْم أ ُهُ َعلَْيُك ََركَات ب ِ َو ِت  َرْحَمُة اهللاَّ َْبْي یرحمكم اهللا ویبارك فیكم یا  ﴾ال
م صلي وبارك على محمد : الله فبقي الدعاء في شریعتنا حیث یقول الداعأهل بیت إبراهیم ، 

، وأمر  ]لط[ كما َصلَّْیَت وباركَت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم إنك حمید مجید وعلى آل محمد
فبارك علینا فأنا من أهل  كما باركت على إبراهیم بالدعاء له فى الصالة فى قوله : (ص)النبى 

ُ ﴿ ]حق[ بیته وأوالده َّه ن يٌد  إِ َب ﴿ )٧٣( لتمجید من عبادهمستحٌق للحمد وا﴾ َحِميٌد َجمِ ََه ا ذ  َفلَمَّ
عُ  ْو رَّ َم ال ِهي َْرا ْن إِب َرى ﴿الخوُف الذي أوجسه في نفسه واطمأن قلُبه لضیوفه  ﴾َع ُْبْش ُ ال ه َْت ء  ﴾َوَجا

َُنا﴿لرحمة التى ُجبل علیها فأخذ الخلق لالبشارة بالولد ، رجع إلى الشفقة على  ِدل ا یجادل  ﴾ُجيَ

 )٧٤( وغرُضه تأخیر العذاب عنهم لعلهم یؤمنون ﴾ْوِم لُوٍط قَ ﴿شأن إهالك  ﴾ِيف ﴿مالئكتنا 

مَ ﴿ ِهي َْرا مٌ  إِنَّ إِب ِلي كثیر االحتمال لألذى ال یحب تعجیل العقوبة على من یسيء إلیه  ﴾َحلَ

﴿ ٌ اه َوَّ ِنيٌب ﴿كثیر التأوه والتحسر خوفا من الّله  ﴾أ رجاع إلى الّله شدید الرأفة عظیم اإلخبات ﴾ ُم

ْن َهَذا﴿ )٧٥( حمة بعباد الّلهإلى ربه كبیر الر  ِرْض َع ُم أَْع ِهي َْرا  ال تطلب تأخیر عذاب ﴾يَا إِب

َ ﴿قوم لوط فـ  ء ُ قَْد َجا َّه ن ُر  إِ َِّك  أَْم ْم ﴿الُحْكَم بعذاِبهم  ﴾َرب َُّه َذاٌب ﴿قوم لوط  ﴾َوإِن ْم َع ِيِه َغْيُر  آت
دٍ  ْرُدو  )٧٦( ل المالئكةسكت إبراهیم وترك جدا غیر مصروٍف عنهم وال مدفوع ، عندها ﴾َم

َُنا لُوًطا﴿ ْت ُرُسل ء ا َجا ْم ﴿ خرج المالئكة من عنده وتوجهوا إلى قرى لوط ﴾َولَمَّ ِِه حزن  ﴾ِ�ءَ ب

صدره  ﴾َوَضاَق ﴿ لوط ألنه رآهم بصفة رجال حسان مرد ، وخاف علیهم من تعدي قومه

ْم ﴿ ِِه َْرًعا﴿بمجیئهم  ﴾ب َقاَل َهَذا يَْوٌم عَ ﴿خشیًة علیهم من قومه  ﴾ذ شدید في الشر  ﴾ِصيٌب َو

ُ ﴿ )٧٧( ولم تتكرر هذه الكلمة بالقرآن ه ُ َقْوُم ءَه َرُعونَ ﴿ بعد ان اخبرتهم امرأته﴾ َوَجا  ﴾يُْه
هِ ﴿المشي نحوه ، والهرع مشى بین الخبب والهرولة یسرعون  لطلب الفاحشة بالضیوف  ﴾إِلَْي

نُوا﴿ ُل كَا ْب ْن َق ِت  َوِم ئَا يِّ سَّ  ﴾َقالَ ﴿فتلقاهم لوط و  ، تیان الرجالكانت عادتهم إِ ﴾ يَْعَملُوَن ال

ََناِ� ﴿ وال تعتدوا علیهم ، اتركوا ضیوفي  ﴾َقْومِ يَا ﴿لهم  ِء ب ُال كان عنده بنتان او ثالثة ،  ﴾َهؤ

نَّ ﴿، وقیل اراد بقوله نساء البلدة ُأزوِّجكم بهن لیحموه من تعدي اآلخرین  قالها ألشراف قومه ُه
ْم  ُر لَُك َّقُ ﴿ وأفضل ﴾أَْطَه َ َفات ُزوِ� ﴿اخشوا عذاب اهللا  ﴾وا اهللاَّ ال ُختْ ِيف ﴿تفضحوني  ﴾َو

ٌل َرِشيٌد  ْم َرُج ْنُك ِفي أَلَْيَس ِم ویمنع عن یفعل الجمیل ، یرتدي جلباَب الحشمةعاقل  ﴾َضْي

لُوا﴿ )٧٨(، استفهام تعجب  القبیح َت  لََقْد ﴿معرضین عن قبول النصح  ﴾َقا ا ﴿یا لوط  ﴾َعِلْم َم
ََناتَِك  ََنا ِيف ب ْن َحّقٍ  ل ُِريُد ﴿ رغبة ﴾ِم َُم َما ن ََتْعل ََّك ل لما رأى إصرارهم ورأى  )٧٩(تعلم غرضنا  ﴾َوإِن

ًة﴿متأثرا متحسرا  ﴾َقالَ ﴿نفسه ضعیفا تجاههم  ْم ُقوَّ   على مقاومتكم لدفعتكم  ﴾لَْو أَنَّ ِلي بُِك
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وفي الحدیث  ) ٨٠(

ً لقد رحم هللا أ خي لوطا
كان یأوي إِلى ركٍن 

یرید (ص) أن   شدید
هللا كان ناصره ومؤیده 
، فھو ركنھ الشدید 

  ]مس[وسنده القوي   
  
عن ابن عباس ) ٨٠(

ما بعث هللا نبیا بعد 
لوط اال فى عز من 

 (ص)وكان ... قومھ 
قبیلتھ أبى  من یحمیھ

طالب فانھ كان 
یتعصب للنبى ویذب 
عنھ دائما وانما اضطر 

لى الھجرة بعد وفاتھ ا
  ]رو[
  
صار ) فائدة ٨٣(

موضع تلك المدن  
"البحر المیت" وقد 
اشتھر باسم "بحیرة 
لوط" واألرض التي 
تلیھا قاحلة ال تنبُت 

  ]مس[شیئاً 
  
) مدین اسم ابن ٨٤(

ابراھیم الخلیل  صار 
  ] رو [اسما للقبیلة

  
)عن النبي (ص) ٨٤(

ما أظھر قوم البخس 
 في المكیال والمیزان
إال ٱبتالھم هللا بالقحط 

 ]قر[ والغالء
  
) حكمة : من ٨٦(

ل حبة یجمع المال بالح
حبة یھلكھ هللا جملة 
قبة قبة وییقى علیھ 

  ]رو[ وزره
  
  

يد﴿بنفسي عن أضیافي  ٍن َشِد ي إِلَى ُرْك ِو َْو آ  ، ألجأ ِإلى عشیرة وأنصار تنصرني علیكم ﴾أ
وحین سمع رسل اهللا تحسر  )٨٠( یلتجئ الیهمله عشیرة وقبیلة  كان لوط رجال غریبا فیهم لیس

َِّك ﴿ لوط على ضعفه وانقطاعه من األنصار َّا ُرُسُل َرب ن ُأرسلنا ِإلهالكهم و  ﴾َقالُوا يَا لُوُط إِ

َِصلُوا إِلَْيَك ﴿ َْن ي ِر بِأَْهِلَك ﴿بضرر وال مكروه ﴾ ل  ﴾بِِقْطٍع ﴿ابنتیه ریثا ورعورا و  زوجته ﴾َفأَْس

ِل وَ ﴿نصف  َّْي َن ا� ْت ِم ِف َْت ْم أََحٌد ﴿ینظر  ﴾ال يَل ْنُك  وعدممواصلة السیر  لىعوراءه ، حث  ﴾ِم

َها﴿ التوقف ِصيُب ُ ُم َّه ن َتََك إِ َرأ ال اْم ْم ﴿من العذاب  ﴾إِ َُه ََصاب نَّ ﴿قومك  ما اصاب ﴾َما أ  إِ
ْم  ُه ْ�ُ ﴿عذابهم وهالكهم  ﴾َمْوِعَد لصُّ ْ�ُ ﴿فقالوا قال لهم أرید أسرع من ذلك ،  ﴾ا  أَلَْيَس الصُّ

جعل میقات هالكهم الصبح النه وقت الراحة فیكون حلول العذاب حینئذ افظع والنه ﴾ بَِقِريٍب 
ُرنَا﴿ )٨١( انسب بكون ذلك عبرة للناظرین َ أَْم ء ا َجا وقت العذاب قلبنا بهم القرى فـ  ﴾َفلَمَّ

َْنا﴿ ََها َجَعل ِفل َها َسا وهم نائمون لم أدخل جبریل جناحه تحت قراهم رفعها وقلبها بهم  ﴾َعاِلَي

َها﴿ ینتبه أحد اَرًة﴿ شّبهها بالمطر لكثرتها وشدتها ﴾َوأَْمَطْرنَا َعلَْي ٍل ﴿صلبة  ﴾ِحجَ ي  ﴾ِمْن ِجسِّ
دٍ ﴿من ناٍر وطین  ُضو ْن َِّك ﴿ )٨٢(متتابعة ، بعُضها في ِإثر بعض ﴾ َم َمًة ِعْنَد َرب  ،معلَّمة ﴾ُمَسوَّ

 ﴾َوَما ِهيَ ﴿ ا لیست من حجارة األرضقیل كتب على كل حجر اسم من ُیرمى علیه ، یعني أنه

اِلِمنيَ ﴿هذه القرى المهلكة  ظَّ َِبِعيد﴿عن قومك كفار قریش  ﴾ِمَن ال فِإنهم یمرون علیها في  ﴾ب

َى﴿أرسلنا ﴾ و﴿ )٨٣( أسفارهم ًبا﴿اهل  ﴾إِل ْم ُشَعْي ُه ََن أََخا  َقاَل يَا﴿ من نفس قبیلتهم ﴾َمْدي
 َ وا اهللاَّ ُبُد َ ﴿وحده  ﴾َقْوِم اْع ُرهَما ل ٍَه َغْي ْن إِل ْم ِم َنُقُصوا﴿ فلیس لكم رٌب سواه ﴾ُك ال ت  ﴾َو

ٍر ﴿اشتهروا بتطفیف الكیل والوزن  ﴾الِْمْكَياَل َوالِْميَزانَ ﴿الناس حقوقهم في  ْي ُْم ِخبَ ََراك  ﴾إِ�ِّ أ

ْم ﴿ في سعٍة من الرزق وكثرٍة من النعم تغنیكم عن نقص الكیل والمیزان  ﴾َوإِ�ِّ أََخاُف َعلَْيُك

يٍط ﴿تقصیركم في شكر النعمة  ىعل َذاَب يَْوٍم ُحمِ َا ﴿ )٨٤( مهلك ، ال یفلت منه أحد ﴾َع ي َو
ُفوا َقْومِ  َْو ال﴿بالعدل ﴾بِالِْقْسِط ﴿للناس  ﴾َوالِْميَزانَ  الِْمْكَيالَ ﴿أتموا  ﴾أ ُسوا َو  تُْنقصوا ﴾تَْ�َ

َس ﴿ نَّا ْم  ال َُه ء َْشَيا ال﴿حقوقهم شیئًا  من ﴾أ ِيف األَْرِض ﴿لعثيُّ أشد الفساد تسعوا ، ا ﴾تَْعَثْوا َو
َن  ي ْفِسِد ةُ ﴿ )٨٥(﴾ ُم ِ ﴿قلیل ما یبقیه  ﴾بَِقيَّ ْم ﴿لكم من الحالل  ﴾اهللاَّ ٌر لَُك مما تجمعونه  ﴾َخْي
نِنيَ  إِْن ﴿ من الحرام ْم ُمْؤِم ُت ُن ِفيٍظ ﴿مصّدقین بوعد ووعید اهللا  ﴾ك ْم ِحبَ َنَا َعلَْيُك  ﴾َوَما أ

إن كنتم  بقیت اهللا خیر لكم{ خرج هذه اآلیةیبه القائم حین  أول ما ینطقبرقیب، عن الباقر (ع) 
وحجته وخلیفته علیكم فال یسلم علیه مسلم إال قال السالم علیك یا  ، ثم یقول أنا بقیة اهللا }مؤمنین

لُوا﴿ )٨٦( ]صا[بقیة اهللا في أرضه ََصالتَُك ﴿على سبیل االستهزاء  ﴾َقا ُرَك يَا ُشَعْيُب أ   ﴾تَأُْم
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  )١١( ھودسورة     )٢٣٦(       ثاني عشرالالجزء   
  
وروي أن ) ٨٧(

ً كان كثیر  شعیبا
الصالة وكان قومھ إِذا 
رأوه یصلي تغامزوا 
وتضاحكوا ، فقصدوا 

أََصالتَُك بقولھم { 
} السخریة  َتأُْمُركَ 

  ]مس[والھزء 
  
) جعلوا كالمھ ٩١(

المشتمل على فنون 
الِحَكم والمواعظ ، 
وأنواع العلوم 

قبیل  والمعارف ، من
التخلیط والھذیان الذي 
ال ُیفھم معناه ، وال 
یدرك فحواه مع أنھ 
كما ورد في الحدیث 
الشریف انھ (خطیب 

   ]قر[األنبیاء) 
  
 (ع)كان شعیب ) ٩٣(

یسمى خطیب االنبیاء 
محاورتھ مع  لحسن 

قومھ وكمال اقتداره 
فى مراجعتھ جوابھم 

كثیر البكاء حتى  كان
عمى ثم رد هللا علیھ 

اوحى الیھ یا بصره ف
شعیب ما ھذا البكاء 
أشوقا الى الجنة ام 
خوفا من النار فقال 
الھى وسیدى انك تعلم 
انى ما ابكى شوقا الى 
الجنة وال خوفا من 
النار ولكن اعتقدت 
حبك بقلبى فاذا نظرت 
الیك فما ابالى ما الذى 
تصنع بى فاوحى هللا 
تعالى یا شعیب ان یكن 
ذلك حقا فھنیئا لقائى یا 

یب لذلك اخدمتك شع
موسى بن عمران 

 ]رو[ كلیمى
  
صاح بھم ) ٩٤(

جبریل صیحًة فھلكوا 
  ]قر[
  
ذكر ھھنا ) تنبیھ ٩٤(

أنھ أتتھم صیحة ، وفي 
األعراف رجفة ، وفي 
الشعراء عذاب یوم 
الظلة ، وھم أمٌة واحدة 
اجتمع علیھم یوم 
عذابھم ھذه النقم كلّھا، 
وإِنما ذكر في كل 

  سیاٍق ما یناسبھ [مس]
  
  
  

ُرَك َما﴿تدعوك  َْت ُبُد آبَاُؤنَا أَْن ن َوْ ﴿ عبادة األصنام التي عبدها آباؤنا ﴾يَْع أَْن ﴿ وتأمرك ﴾أ
 ُ ء ا نََشا َنا َم َل ِيف أَْمَواِل َْفَع مُ ﴿ نترك تطفیف الكیل والمیزان ﴾ن ِلي َْت اْحلَ ََّك ألن ن ِشيُد  إِ رَّ ِإنك  ﴾ال

يَا ﴿ لهم شعیب ﴾َقالَ ﴿ )٨٧( سبیل السخریةعلى  قالوها ، ألنت العاقل المتصف بالحلم والرشد
ْم  ُت َْي ََرأ ُنُت ﴿أخبروني  ﴾َقْوِم أ َنةٍ  إِْن ك ْن َر�ِّ ﴿حجة ویقیٍن  ﴾َعَ� بَيِّ أن ال آمركم بترك  ﴾ِم

ًنا﴿ عبادة األوثان ، والكف عن المعاصي هُ ِرْزًقا َحَس ْن َرَزَقِ� ِم أعطاني المال الحالل ، كان  ﴾َو

ُ ﴿كثیر المال  ْم َوَما أ َفُك ُ  ِريُد أَْن أَُخاِل ه ُْم َعْن َْهاك َن َى َما أ شيء وأرتكبه لست أنهاكم عن  ﴾إِل

ال اإلِْصالحَ ﴿ انا ُِريُد إِ ُت ﴿فیما آمركم به  ﴾إِْن أ َتَطْع َوَما ﴿بقدر استطاعتي  ﴾َما اْس
ِفيِقي ِ  إِال﴿التوفیق ِإلى الخیر  ﴾تَْو ُْت ﴿بتأییده  ﴾بِاهللاَّ َّل ِه تََوك ِه ﴿ أموريفي جمیع  ﴾َعلَْي َوإِلَْي

ُنِيُب  يَا َقْوِم ال﴿ )٨٨(أرجع خاضعا خاشعا إلیه  ﴾أ ْم  َو َُّك ِرَمن  ﴾ِشَقاِىف ﴿یحملنكم  ﴾َجيْ

ْم ﴿ فـ﴾ أَْن ﴿ معاداتي على ترك اِإلیمان َبُك ُِصي ََصاَب َقْوَم نُوٍح ﴿العذاُب  ﴾ي  ﴾ِمْثُل َما أ

َْو َقْوَم ُهودٍ ﴿ بالغرق َْو َقْوَم َصاِ�ٍ﴿ بالریح ﴾أ َقْوُم ﴿دیار الظالمین من  ﴾َوَما﴿لصیحة با ﴾أ
ْم ﴿الذین أهلكوا بالخسف والرجم بالحجارة  ﴾لُوٍط  ْنُك َِبِعيدٍ ﴿ عنكم ﴾ِم لقرب عهد إهالكهم ﴾ ب

َُّكْم ﴿ )٨٩( أفال تتعظون وتعتبرونمنكم وهم جیرانكم بالسكن ،  ُروا َرب ِف َتْغ من الذنوب ،  ﴾َواْس

هِ ﴿ كان كاذًبا فى استغفارهمن لم یكن میراث استغفاره تصحیح توبته  ُمَّ تُوبُوا إِلَْي توبًة نصوحًا  ﴾ث

دٌ ﴿ عظیم الرحمة ﴾إِنَّ َر�ِّ َرِحيمٌ ﴿ ُدو وعد على التوبة بعد ، والمحبة لمن تاب الرأفة كثیر  ﴾َو

لُوا﴿ )٩٠( الوعید َا﴿لنبّیهم  ﴾َقا ُ  َما﴿على وجه االستهانة  ﴾ُشَعْيُب  ي َْفَقه ًرا ﴿نفهم  ما ﴾ن كَِثي
َك ﴿تحدثنا به  ﴾ا تَُقولُ ِممَّ  َرا ََن َّا ل ن ًفا َوإِ َنا َضِعي ي ال َرْهُطَك ﴿لكبر سنك  ﴾ِف جماعتك ، ﴾ َولَْو

َك ﴿ الرهط المأل والنفر الرجال من غیر ان تكون فیهم امرأة َنا ََرَجْم  لقتلناك رمیًا باألحجار﴾ ل

َنا﴿ َْت َعلَْي َن م وال محترم حتى ﴾بَِعِزيٍز ﴿لسَت عندنا  ﴾َوَما أ  )٩١( نمتنع من رجمك بمكرَّ
ََرْهِطي أََعزُّ ﴿توبیخ لهم  ﴾َقالَ ﴿ ِ  يَا َقْوِم أ َن اهللاَّ ْم ِم أتتركوني ألجل قومي وال  ﴾َعلَْيُك

ُ ﴿ تتركوني إعظامًا لرب العالمین تُُموه ْذ َ اختَّ ا﴿جعلتم اهللا  ﴾َو ِري ُْم ِظْه ءَك َرا خلف ظهوركم ال  ﴾َو

يَا﴿ )٩٢(وسیجازیكم علیها  ﴾يٌط إِنَّ َر�ِّ بَِما تَْعَملُوَن ُحمِ ﴿تطیعونه  تهدیٌد شدید  ﴾َقْومِ  َو

ْم ﴿ َِتُك ن لٌ ﴿طریقتكم  ﴾اْعَملُوا َعَ� َمَكا �ِّ َعاِم على طریقتي ، اثبتوا على ما أنتم علیه  ﴾إِ

َذاٌب ﴿من الكفر والعداوة ، فأنا ثابت على اِإلسالم والمصابرة  ِه َع ْن يَأْتِي لَُموَن َم  َسْوَف تَْع
هِ  ِزي ْرتَِقُبوا﴿تعلمون ﴾ وَ ﴿یذله ویهینه  ﴾ُخيْ ٌب َوا ِذ ْن ُهَو كَا   إِ�ِّ ﴿انتظروا عاقبة أمركم  ﴾َم
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  )١١( ھودسورة     )٢٣٧(       الثاني عشرالجزء 
  
عن ابن عباس ) ٩٥(

لم یعذب هللا امتین 
بعذاب واحد اال قوم 
شعیب وصالح وذلك 
انھ اصابھم حر شدید 
فخرجوا الى غیضة 
لھم فدخلوا فیھا 

حابة سظھرت لھم ف
كھیئة الظلة فاحدقت 
 باالشجار واخذت فیھا
النار وصاح بھم 
جبریل ورجفت بھم 
االرض فماتوا كلھم 

  ]رو[ واحترقو
  
الورد وھو ) فائدة ٩٨(

الماء الذي یورد 
  ]صا[ لتسكین العطش

  
إن هللا یمھل ) ١٠٢(

الظالم حتى إذا أخذه لم 
  ]صا[ یفلتھ

  
األیام ثالثة ) ١٠٣(

وھو أمِس  یوٌم مفقود
لیس بیدك منھ شيء ال 
یرجع ویومٌ مقصود 
وھو غٌد ال تدري 
أتدركھ أم ال ویومٌ 
مشھوٌد وھو الیوم الذي 
أنت فیھ وھو ُمَعرٌَّض 

فاستغلھ فیما  للزوال
  ینفع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ْم  أما سمعت قول اهللا  ما أحسن الصبر وٕانتظار الفرجعن الرضا (ع)  منتظر ، ﴾َرِقيٌب  َمَعُك

ُرنَا﴿ )٩٣( ]صا[} وأرتقبوا اني معكم رقیب{ عز وجل َ أَْم ء ا َجا ًبا ﴿بِإهالكهم  ﴾َولَمَّ َنا ُشَعْي ْي َجنَّ
نَّا َِرْحَمٍة ِم ُ ب ه نوا َمَع َن ءام ي َِّذ ِت ﴿لهم  ﴾َوال َن َظلَُموا َوأََخَذ ي َِّذ انفسهم باالباء واالستكبار  ﴾ال

ةُ ﴿ عن قبول دعوة شعیب َ�ْ ولعلها من روادف  ، وا جمیعاصیحة جبرائیل بقوله موت ﴾الصَّ

ْم َجاثِِمنيَ ﴿ الصیحة المستتبعة لتموج الهواء المفضى الیها ِرِه يَا وا ِيف ِد على ركبهم من  ﴾َفأَْصَ�ُ

َْم ﴿ )٩٤(هول سماعها ، فماتوا حاال بحیث لم یتحرك أحد من مكانه لهول الصیحة   كَأَْن ل
َنْوا َها﴿یعیشوا ویقیموا  ﴾يَْغ ََن ﴿ذلك في دیارهم قبل  ﴾ِفي ي َال بُْعًدا ِلَمْد  من رحمة اهللا ﴾أ

دُ  كََما﴿ ْت ثَُمو َِنا﴿ )٩٥(من قبلهم  ﴾بَِعَد ى بِآيَات َْنا ُموَس َْرَسل  بشرائع وأحكام وتكالیف ﴾َولََقْد أ
بٍِني  َوُسلَْطاٍن ﴿ هِ ﴿ )٩٦( بمعجزاٍت قاهرة ﴾ُم ْرَعْوَن َوَمِإلْي َى ِف ََّبُعوا﴿وأشراف قومه  ﴾إِل  ﴾َفات

َ ﴿فأطاعوا  َر أ ْرَعْونَ  ْم َِرِشيدٍ ﴿ بالكفر بما جاء به موسى﴾ ِف ْرَعْوَن ب ُر ِف بسدید ، ألنه  ﴾َوَما أَْم

ُ يَْوَم الِْقَياَمة﴿یتقدم أمام  ﴾يَْقُدمُ ﴿ )٩٧( لیس فیه رشد وال هدى ه ِإلى النار  ﴾َقْوَم

ْم ﴿ ُه َر ﴿یدخلهم  ﴾َفأَْوَرَد نَّا ْردُ  ال دُ ﴿المدخل  ﴾َوبِْئَس الِْو ُرو  )٩٨(مدخول به ال ﴾الَْمْو

ِبُعوا﴿ ُْت يَْوَم الِْقَياَمةِ ﴿الدنیا  ﴾ِيف َهِذهِ ﴿ُألحقوا فوق العذاب  ﴾َوأ َنًة َو َبُعُدوا في عاجلهم من  ﴾لَْع

ْفُد  بِْئَس ﴿ اإلیمان وفي آجلهم من الغفران والِجنان رِّ دُ ﴿العطاء  ﴾ال ْرُفو  )٩٩( الُمْعطى لهم ﴾الَْم

ءِ ﴿القصص  ﴾ذَِلَك ﴿ َْبا ْن أَن ُ َعلَْيَك ﴿ التي أهلكنا أهلها بكفرهم ﴾الُْقَرى ﴿ر أخبا﴾ ِم ه  ﴾نَُقصُّ

َها َقاِئمٌ ﴿ لتخبر به قومك ْن عاد وثمود  مثل ، ما هو عامر قد هلك أهُله وبقي بنیاُنه ﴾ِم

 َوَما﴿ )١٠٠(ومنها ما هو خراب قد اندثر بأهله فلم یبق له أثر، كقوم نوح ولوط  ﴾َوَحِصيٌد ﴿

ْم  ُه َنا ْم ﴿بِإهالكهم  ﴾َظلَْم ُه ُفَس َن ْن َظلَُموا أ فانهم اكلوا رزق اهللا بالكفر والمعاصي،  ﴾َولَِك

ْت ﴿طاغوت الهوى ووثن الدنیا واصنام شهواتها  بعبادة ، وعبدوا غیره وكذبوا رسله َفَما أَْغَن
ْم  ُه ْم  َعْن ُه ُت َه َِّ� يَْدُعونَ ﴿ نفعتهم آلهتهم فما ﴾آِل ءٍ ﴿عبدوها ﴾ ال ْن َ�ْ ِ ِم وِن اهللاَّ ْن ُد من  ﴾ِم

ا﴿عقاب اهللا وعذابه  ُر ﴿حین  ﴾لَمَّ ءَ أَْم َِّك ﴿قضاء  ﴾َجا ْم ﴿بعذابهم  ﴾َرب ُه و ُد زادتهم تلك  ﴾َوَما َزا

ِبيٍب ﴿ اآللهة ذَا أََخَذ ﴿مثل ذلك ﴾ َوكََذِلَك ﴿ )١٠١(تخسیر وتدمیر  ﴾َغْيَر تَْت َِّك إِ  ﴾أَْخُذ َرب

ِهيَ  الُْقَرى ﴿أهل  ُ ﴿ الظلمةیأخذ تعالى بعذابه الفجرة  ﴾َظاِلَمةٌ  َو مٌ ﴿عذابه  ﴾إِنَّ أَْخَذه  ﴾أَِلي

يٌد ﴿موجع   ﴾آليةً ﴿ هذه القصص ﴾إِنَّ ِيف ذَِلَك ﴿ )١٠٢( مبالغة في التهدید والوعید ﴾ َشِد

ْن ﴿ لعظة وعبرة َذاَب  ِلَم عٌ ﴿اهللا وعقابه في  ﴾َخاَف َع ُمو َرِة ذَِلَك يَْوٌم َجمْ ُ ﴿یجتمع  ﴾اآلِخ َه    ﴾ل
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  )١١( ھودرة سو    )٢٣٨(       الثاني عشرالجزء 
  
إِن العرب إِذا  )١٠٧(

أرادت أن تصف 
الشيء بالدوام أبداً 
قالت : ھذا دائمٌ دوام 
السماوات واألرض 

  ]طب[
  
عن ابن عباس ) ١١١(

 تما نزلت آیة كان
أشق على رسول من 
ھذه اآلیة ولھذا قال 

شیبتني ھود  (ص) 
 والواقعة وأخواتھما

  ]صا[
  
حقیقة  )١١٢(

االستقامة ھى الوفاء 
العھود كلھا ومالزمة ب

الصراط المستقیم 
برعایة حد التوسط فى 

  ]رو[...  كل االمور
  
االستقامة كلمة  )١١٢(

جامعة لكل ما یتعلق 
بالعلم والعمل وسائر 
األخالق والعقائد ، 
كالتقوى فإنھا كلمة 
جامعة لكل خیر ، 
وكالورع فإنھا كلمة 

  ]مال[جامعة لكل بر 
  
ال تعملوا ) ١١٣(

 ترضوا أعمالَھم وال
بأعمالِھم  وال 
تمدحوھم على أعمالھم 
وال تتركوا األمَر 
بالمعروف لھم وال 
ً من حرام  تأخذوا شیئا
أموالھم وال تساكنوھم 

بقلوبكم  وال تخالطوھم  
كل ،  وال تعاشروھم

ھذا یحتملھ األمُر 
 ویدخل تحت الخطاب

  ]لط [
  
ان هللا  وروى) ١١٣(

تعالى اوحى الى یوشع 
ك من بن نون انى مھل

قومك اربعین الفا من 
خیارھم وستین الفا من 

فقال ما بال  ، شرارھم
االخیار فقال انھم لم 
یغضبوا لغضبى فكانوا 
 یواكلونھم ویشاربونھم

ال  ... وفي الحدیث 
تزال ھذه االمة تحت 
ید هللا وكنفھ ما لم 

 – یمالئ قّراؤھا
   امراءھا –علماؤھا 

  ]رو [
  

ُس ﴿فیه  نَّا دٌ  ذَِلَك يَْومٌ وَ ﴿الخالئق  ﴾ال ُهو َوَما ﴿ )١٠٣( یشهده األولون واآلخرون﴾ َمْش
 ُ ُره ال﴿یوم القیامة  ﴾نُؤَخِّ دٍ ﴿لزمٍن  ﴾ألََجٍل  إِ ذلك الیوم  ﴾يَْوَم يَأِْت ﴿ )١٠٤(معیَّن  ﴾َمْعُدو

َْفٌس ﴿ َُّم ن ال﴿أحٌد  ﴾ال تََكل هِ  إِ ِ ْم ﴿اهللا  بإذن ﴾بِإِْذن  في السعیر ﴾َشِقيٌّ ﴿أهل الموقف  ﴾َفِمْنُه
یوم القیامة یوم طویل تختلف فیه أحوال أهله ، فتارة یسكتون ومرة في النعیم ،  ﴾َوَسِعيٌد ﴿

یجادلون وطورا یتعاتبون وأخرى یجحدون ویحجمون عن الكالم لما تأخذهم الدهشة من هیبة 
 الموقف وبعضا یؤذن لهم بالكالم وٕابداء العذر وقد یسمح لهم بالكالم فینكرون ما عزي إلیهم

َن َشُقوا﴿ )١٠٥( ي َِّذ ا ال ِفي﴿األشقیاء  ﴾َفأَمَّ ِر  َف نَّا ٌر ﴿مستقرون  ﴾ال َها َزِفي ْم ِفي َُه ِإخراج  ﴾ل

َشِهيٌق ﴿ النََّفس بشدة َن ﴿ )١٠٦( ردٌّ النََّفس بشدة ﴾َو ي لِِد َها﴿ماكثین  ﴾َخا َما ﴿جهنم  في ﴾ِفي
ِت  َُّك  دَاَم ءَ َرب ال َما َشا ُت َواألَْرُض إِ َوا َما اٌل ِلَما ﴿ ي أهل التوحیداالستثناء ف ﴾السَّ ََّك َفعَّ إِنَّ َرب

ُِريُد  وا﴿ )١٠٧( یرحم ویعذب كما یشاء ﴾ي َن ُسِعُد ي َِّذ ا ال ِفي ﴿یارب  اللهم اجعلنا منهم ﴾َوأَمَّ َف
ةِ  نَّ َن  اْجلَ ي ال َما﴿مستقرین  ﴾َخالِِد ُت َواألَْرُض ِإ َوا َما ِت السَّ َها َما دَاَم َُّك  ِفي ءَ َرب وقد شاء  ﴾َشا

ذٍ ﴿الخلود والدوام  تعالى لهم و ُذ َر َجمْ ً َغْي ء المراد بالجنة  عن الباقر (ع) ، مقطوع عنهم ﴾عَطا
ْريَةٍ  َفال﴿ )١٠٨( ]صا [ووالیة أعدائهم ل محمد (ع)والنار في هذه اآلیة والیة آ ْن ِيف ِم  تَُك

ا مَّ ُبُد ﴿شٍك  ﴾مِّ ءِ  يَْع ُال ُبُد آبَا َما﴿المشركین  ﴾َهؤ ال كََما يَْع وَن إِ ُبُد ْبلُ يَْع ْن َق ْم ِم  ﴾ُؤُه

َّا﴿متبعون آلبائهم تقلیدًا  ن ْم  َوإِ ُه و فُّ َو ْم ﴿نعطیهم  ﴾لَُم ُه َب َِصي َر ﴿ من العذاب كامالً  ﴾ن َغْي
نُقوٍص  َنا ُموَسى ﴿ )١٠٩( وهو قبول قول الغیر بال دلیل، ذم للتقلید  یهوف﴾ َم َولََقْد آتَْي
َتاَب  َف ﴿ التوراة كما آتیناك الفرقان ﴾الِْك ُتِل فكذَّب به بعُضهم وصدَّق به بعُضهم ، كما  ﴾َفاْخ

ال كَِلَمةٌ ﴿فعل قومك  ِه َولَْو َِّك ﴿حكم اهللا  ﴾ِفي ْن َرب َبَقْت ِم السابق بتأخیر الحساب والجزاء  ﴾َس

ْم  لَُقِضيَ ﴿ ُه ْم ﴿ في الدنیا ﴾بَْيَن َُّه ه﴿كفار قومك  أي ﴾َوإِن ْن َِفي َشّكٍ ِم ِريٍب ﴿هذا القرآن  ﴾ل  ﴾ُم

ْم ﴿من المؤمنین والكافرین  ﴾كُال َوإِنَّ ﴿ )١١٠( و أم باطلِإذ ال یدرون أحٌق ه نَُّه َي فِّ ا لَُيَو  ﴾لَمَّ

َُّك ﴿سیوفیهم  ْم ﴿جزاء  ﴾َرب ُ  أَْعَمالَُه َّه ن ر بَِما يَْعَملُونَ  إِ ِبي َتِقْم ﴿ )١١١(علیٌم ﴾ َخ یا  ﴾َفاْس

ْرَت ﴿محمد (ص) على التوحید والدعوة الیه  ا أُِم ْن تَا﴿ أمرَك ربُّك ﴾كََم من  ﴾َب َمَعَك َوَم

ال﴿الشرك  لُونَ ﴿ أیها الناسال تجاوزوا حدود اهللا  ﴾تَْطَغْوا َو َّهُ بَِما تَْعَم ن ٌر  إِ َِصي مّطلع على  ﴾ب
ال﴿ )١١٢(أعمالكم  َُنوا َو َْرك َن ﴿تمیلوا  ﴾ت ي َِّذ َى ال وال تحبوهم ، من الفسقة الفجرة  ﴾َظلَُموا إِل

نَّاُر ﴿ذا وال ترضوا بأعمالهم ، فإنكم إن فعلتم شیئا من ه ْم ال ُك َتَمسَّ ألن الركون إلیهم رضا ﴾ َف

ْم ﴿بأعمالهم  َ  َوَما لَُك ء َْوِلَيا ْن أ ِ ِم وِن اهللاَّ ْن ُد ُمَّ ﴿ینقذونكم من عذابه انصار ﴾ِم نَ  ال ث   ﴾تُنَصُرو
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  )١١( ھودسورة     )٢٣٩(       الثاني عشرالجزء 
  
 عن الصادق) ١١٤(

صالة المؤمن  (ع) 
باللیل تذھب بما عمل 

  ]صا[ نب بالنھارمن ذ
  
إِنَّ لِْلقُلُ�������������وِب ) ١١٤(

إِْقَب�����اًال َو إِْدَب�����اراً َف�����إَِذا 
َفاْحِملُوَھ���ا َعلَ���ى  أَْقَبلَ���تْ 

النََّوافِ����ِل َو إَِذا أَْدَب����َرْت 
َعلَ����ى  بَِھ����اَفاْقَتِص����ُروا 

 ]نج[ .اْلَفَرائِِض 
  
) عن النبي ١١٧(

 وأھلھا(ص) 
ینصف  مصلحون

 بعضھم من بعض
  ]صا[
 
ان ) یروى ١١٧(

انوشروان لما مات 
كان یطاف بتابوتھ فى 
جمیع مملكتھ وینادى 
مناد من لھ علینا حق 
فلیأت فلم یوجد احد 
فى والیتھ لھ علیھ حق 

  ]رو[
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الَة﴿ )١١٣( التجدون من ینصركم من البالء ْم الصَّ َِق َهاِر ﴿أول  ﴾َطَريف﴿المكتوبة  ﴾َوأ نَّ  ﴾ال

ِل ﴿لعصر، صالة الصبح والظهر وا وآخره َّْي َن ا� ًَفا ِم الساعاٍت القریبة من اللیل ، المغرب  ﴾َوُزل

ِت ﴿والعشاء  َنا َس ِهْنبَ ﴿األعمال الصالحة  ﴾إِنَّ اْحلَ ِت  يُْذ ئَا يِّ بمنه  الذنوب الصغائر ﴾السَّ
، وحسنات االستغفار ُتْذِهُب سئیات اإلصرار ، حسناُت الندم َتْذَهُب بسیئات الُجْرم وكرمه، 

حسناُت ، و  ناُت الصدق َتْذَهُب بسیئات اإلعجاب، وحس عنایة تذهب سیئات الجنایةوحسناُت ال
 ﴾ذَِلَك ﴿ وحسنات العفو عن اإلخوان تْذِهُب الحقَد علیهم، اإلخالص َتْذَهُب بسیئات الریاء 

َرى ﴿المذكور من االستقامة والمحافظة على الصالة  َن  ِذْك ِري اِك للمتعظین موعظٌة  ﴾�ِذَّ

ْر َواْص ﴿ )١١٤( على أذى قومك وما تالقیه منهم ، وعلى أداء ما افترضته یا محمد (ص)  ﴾ِب

َر ﴿ علیك وما أمرت به من االستقامة ُع أَْج ُِضي َ ال ي نِنيَ ﴿ثواب  ﴾َفإِنَّ اهللاَّ ِس ْ  )١١٥(﴾ اْحملُ

ال﴿ َن الُْقُروِن ﴿فهالَّ  ﴾َفلَْو ْم ﴿األمم الماضیة  ﴾كَاَن ِم ْبِلُك ْن َق ُْولُوا ِم ةٍ  أ عقل وفضل  ﴾بَِقيَّ

َهْونَ ﴿، وجماعٌة أخیاٌر  َْن ِد ِيف األْرِض ﴿األشرار  ﴾ي َْفَسا ِن ال نزلت :  قال زید بن علي﴾ َع

َنا﴿منهم  ﴾ال َقِليالإِ﴿ ]شو[ هذه فینا ْي ْن أَْجنَ عَ ﴿نَهْوا َفَنَجْوا  ﴾ِممَّ ََّب ْم َوات ْنُه َن َظلَُموا ِم ي َِّذ  ﴾ال

ِرُفوا﴿أولئك الظلمة  ُْت هِ فِ ﴿ شهواتهم ﴾َما أ ِرِمنيَ ﴿ بالمال واللذات ﴾ي نُوا ُجمْ ا ﴿ )١١٦(﴾ َوكَا َوَم
َُّك  ٍْم ﴿ما جرت عادة اهللا  ﴾كَاَن َرب ُِظل ْهِلَك الُْقَرى ب ونَ ﴿ظلمًا  ﴾ِلُي ْصِ�ُ َُها ُم َْهل في ﴾ َوأ

َ ﴿ )١١٧( أعمالهم ء َْو َشا َُّك  َول ِحَدةً ﴿اهللا  ﴾َرب ًة َوا َس أُمَّ نَّا َل ال َع ال﴿مؤمنین مهتدین  ﴾َجلَ  َو
 َ ِفنيَ ي َتِل ْن َرِحمَ ﴿ )١١٨( ال یزالون مختلفین على أدیان شتى ، وملل متعددة ﴾َزالُوَن ُخمْ ال َم  إِ

َُّك   ﴾َولَِذِلَك ﴿ ]صا[هم أل محمد (ص) واتباعهم  عن الباقر (ع) ، اال من هداهم اهللا ﴾َرب

ْت ﴿ لالختالف بالشقاء والسعادة تَمَّ ْم َو َِّك  َخلََقُه َن ﴿اهللا قضاء  ﴾كَِلَمُة َرب َم ِم نَّ َه ألَْمألَنَّ َج
ِس  نَّا ِة َوال نَّ كل هذه القصص  ﴾َوكُال نَُقصُّ ﴿ )١١٩( جمیعاً  ﴾أَْجَمِعنيَ ﴿الكفرة والفجرة  ﴾اْجلِ

ْن ﴿یا محمد (ص)  ﴾َعلَْيَك ﴿التي قصصناها  ءِ  ِم َْبا ِل ﴿ أخبار ﴾أَن ُس رُّ ُت ﴿ السابقین ﴾ال َما نَُثبِّ
َك  َد ِه ُفؤَا ِ َك ِيف َهِذهِ ﴿ لرسالة وتطمین قلبكبقصد تثبیتك على أداء ا ﴾ب القصص  ﴾َوَجاء

قُّ ﴿ َظةٌ ﴿ النبأ الیقین ﴾اْحلَ نِنيَ ﴿عظة وعبرة  ﴾َوَمْوِع ُمؤِْم َرى �ِْ ِذْك للمعتبرین ، خصَّ  ﴾َو

ُنونَ ﴿) ١٢٠(المؤمنین بالذكر النتفاعهم بمواعظ القرآن  َن ال يُْؤِم ي َِّذ ْل �ِ ُق اْعَملُوا َعَ�  َو
ْم  َِتُك ن َّا َعاِملُونَ ﴿تكم ومنهجكم طریق ﴾َمَكا ن ، معناه التهدید والوعید  على طریقتنا ومنهجنا ﴾إِ

ِظُروا﴿ )١٢١( َت ن ُرونَ ﴿ما یحلُّ بنا  ﴾َوا َتِظ َّا ُمن ن ، تهدیٌد آخر  ما یحل بكم من عذاب اهللا ﴾إِ
ِت ﴿ )١٢٢( َوا َما ِ َغْيُب السَّ ُ ﴿ علُم ما غاب وخفي فیهما ﴾َواألَْرِض  َوِهللاَّ ِه ي عُ َوإِلَْي   یردُّ   ﴾ْرَج
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 )١٢( یوسفسورة     )٢٤٠(       الثاني عشرالجزء 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سورة قرأ من فضلھا
 أو یوم كل في یوسف

 هللا بعثھ لیلة كل في
 وجمالھ القیامة یوم
 وال یوسف جمال على

 القیامة یوم فزع یصیبھ
 عباد خیار من وكان
  ]صا[ الصالحین هللا
  

نزلت في الفترة 
ن الحرجة العصبیة م

حیاة الرسول (ص) 
حیث توالت الشدائد 
والنكبات علیھ بعد أن 
فقد نصیریھ زوجھ 
الطاھر "خدیجة" 
ھ "أبا طالب"  وعمَّ
الذي كان لھ خیر 
نصیر، وخیر معین، 
وبوفاتھما اشتد األذى 
والبالء على رسول 
هللا (ص) وعلى 
المؤمنین حتى ُعرف 
ذلك العام بـ "عام 

  ]مس [الُحْزن"
  
 ع)( الصادق عن)١(

 فإنھا العربیة تعلموا
 بھ كلم الذي هللا كالم

  ]صا[خلقھ 
  
كان بین مبدأ ) ٤(

الرؤیا وتحقیقھا 
أربعین سنة ، إذ كان 
عمره حین الرؤیا 
اثنتي عشرة سنة ، 
وحین اإللقاء في البئر 
سبع عشرة سنة ، 
وحین الخروج ثماني 
عشرة سنة ، وحین 
الخروج من السجن 
أربعین سنة ، إذ أدخل 

ھو ابن ثالث فیھ و
وثالثین سنة ومكث 
في بیت العزیز خمس 
عشر سنة وحین 
السجود اثنتین 

  ]مال[وخمسین سنة
  

ُر ﴿ ُ  األَْم ُّه ُ ﴿ أمر كل شيء ﴾كُل ُبْده هِ ﴿ یا محمد (ص)﴾ َفاْع َّْل َعلَْي ََوك ت وفّوض ِإلیه  ﴾َو

ُونَ ﴿فهو كافیك وكافلك  أمرك ا تَْعَمل ٍل َعمَّ ِف َُّك بَِغا علیه شيء من أعمال  ال یخفى ﴾َوَما َرب
   )١٢٣( العباد

  
  
  

فإنهن نزلن بالمدینة ، وهي ألف وستمئة كلمة ، وستة آالف  ٧و ٣و ٢نزلت بمكة عدا اآلیات 
  وستون حرفا ، ومثلها في عدد اآلي سورة اإلسراء فقط ، ویوجد في القرآن خمس سور مبدوءة بما 

      ]مال[  خ وال منسوخ فیها ، ال ناسالحجر و ٕابراهیم و یونس وهود  و  هذه بدئت به 
ٍم   ِ�ِ ْاهللاِ  ٍحي رَّ ٍن ْال ْحم ر             ْال

ر﴿ بِنيِ ﴿ التخاُطب بالحروف المتفرقة غیر المنظومة ُسنَُّة األحباب ﴾ال َتاِب الُْم يَاُت الِْك ﴾ تِلَْك آ

َ ﴿ )١( الظاهر أمره في اإلعجاز والبالغة الواضح معانیه في الفصاحة والبراعة َّا أ ن نًاإِ ْرآ َْناهُ ُق  نَزل
ا َربِي نَ ﴿تكم غبل ﴾َع ْم تَْعِقلُو َُّك  طلع على أنوار الصفات وأسرار الذاتون.لنعقل درر معانیه ﴾لََعل

ُن نَُقصُّ َعلَْيَك ﴿ )٢( َن الَْقَصِص ﴿ یوسف قصة ﴾َحنْ  التي هي من أبدع القصص﴾ أَْحَس
كر النساء ، والصبر على اذى من سیر الملوك والممالیك ، وم، و لما فیها من العبر والحكم 

َنا إِلَْيَك ﴿ والعفو عند المقدرة ، ومكارم األخالق ، ومحاسن اآلداباالعداء ،  َْوَحْي  عن ﴾بَِما أ

هِ ﴿في  القصة هذه ْبِل ْن َق ُنَت ِم ْن ﴿ من قبل أن نوحي إلیك ﴾َهَذا الُْقْرآَن َوإِْن ك لَِم
ِفِلنيَ  یتفكه أهل الجنة بسورة یوسف وسورة مریم ،  قیلسمعك ،  یقرع ولم ببالك یخطر لم ﴾الَْغا

ذْ ﴿ )٣( وسماعهما یریح كل محزون هِ ﴿حین  ﴾إِ ُف ألَبِي َِت إِ�ِّ ﴿ یعقوب ﴾َقاَل يُوُس َب يَا أ
ُت  َْي َن ﴿ في المنام ﴾َرأ ي ْم ِلي َساِجِد ُه َْيُت َر َرأ ْمَس َوالَْقَم ًَبا َوالشَّ َر كَْوك عندها ﴾ أََحَد َعَش

یا :  ثم قال له،  لم یسجد مخلوق لمخلوق إال عند المحنة والبالء یا بني:  قالبكى یعقوب و 
كان عمره  ، الشمس والقمر أنا وخالتك وكانت أمه قد ماتت واإلحدى عشر كوكبًا إخوتك بني

 صغره ﴾يَا بَُ�َّ ﴿ بعد من اهللا یجمعه متشتت أمر هذا یعقوب ﴾َقالَ ﴿ )٤( اثنتي عشرة سنة
 ال﴿ ، ألنه كان یحبه حبا مفرطا أوجب حسد إخوته ورأفة بهحنانا علیه  سنه ولصغر للشفقة

َك  ومنها ما  ، منها ما تكون واضحة المعنى ال تحتاج إلى تعبیرالرؤیا  ﴾تَْقُصْص ُرْؤيَا
، فهم یعقوب من  والمعبر یحتاج إلى علم وفراسة وزیادة إلهام ، تكون خفیة تحتاج إلى تعبیر

َعَ� ﴿بوة فخاف علیه من حسد إخوته وعلم تعبیرها رؤیا یوسف أن اهللا تعالى یصطفیه للن
تَِك  وا﴿ ویظهر ان یوسف قص رؤیاه على اخوته أمره بكتمان رؤیاه ،و  ﴾إِْخَو فیحتالوا  ﴾َفَيِكيُد

وٌّ ﴿ حیلًة عظیمة ال تقدر على رّدها ﴾لََك كَْيًدا﴿ ِإلهالكك ْيَطاَن ِلِإلنَساِن َعُد   إِنَّ الشَّ

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ١٢ 
٥٣  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة يوسف  ١١٢

  مكیة  ھود
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 یھودا ھم قیل )٥(

 وشمعون وروبیل
 وزبالون والوي
 من والستة ویشجر

 لیا خالتھ ، بنت
أوال  یعقوب تزوجھا

 راحیل اختھا تزوج ثم
 بنیامین لھ فولدت

 ونفتالي دان و ویوسف
 ، ومن وآشر وحاد

 وبلھة زلفة سریتین
 ]صا[
  
بأن فداه عن الذبح ) ٦(

إنھ  لیبذبح عظیم وق
وقیل بإخراج   ذبیحال

یعقوب وأوالده من 
عن أكثر  صلبھ

المفسرین قالوا ولیس 
ھو الذبیح وإنما الذبیح 

  ]مج[ إسماعیل
  
ال  (ع)قال على ) ١٢(

بأس بفكاھة یخرج بھا 
االنسان من حد 

انھ  -روى-  العبوس
أتى رجل برجل الى 

فقال ان ھذا  (ع)على 
زعم انھ احتلم على 

فقال اقمھ فى امى 
 ضرب ظلھالشمس وا

  ]رو[
  
روي عن النبي ) ١٢(

 :أنھ قال لجابر (ص)
فھال بكراً تالعبھا 

  ]فخ[ وتالعبك
  
) اعتذر إلیھم ١٣(

بشیئین أحدھما : أن 
ذھابھم بھ ومفارقتھ 
إّیاه مما یحزنھ ألنھ 
كان ال یصبر عنھ 
ساعة ، والثاني خوفھ 
علیھ من الذئب إذا 
 غفلوا عنھ برعیھم 

  ] زم[
  
ألم الحزن ) فائدة ١٣(

  القلب لفقد محبوبھ 
والخوف انزعاج 
النفس لنزول المكروه 

   ]مال[
  
 (ص) النبي عن) ١٣(
 فتكذبوا الكذب تلّقنوا ال

 لم یعقوب بني فإن
 یأكل الذئب أن یعلموا
 لقنھم حتى األنسان
   ]صا[أبوھم 

بِنيٌ  ِبيَك  َوكََذِلَك ﴿ )٥( العداوة ظاهر﴾ ُم َت َُّك ﴿ یختارك ﴾َجيْ ُ ﴿ للنبوة ﴾َرب ي ُِّمَك َو يـِل  َعل  ﴾ِمـْن تَأِْو

يــِث ﴿ تفسـیر ِد ُ ﴿ الرؤیـا ﴾األََحا ه َتــ مُّ نِْعَم ُــِت ي كََمــا ﴿ ذریـة أبیــك ﴾َعلَْيــَك َوَعــَ� آِل يَْعُقــوَب  َو
َهـا َعـَ�  َتَمَّ مَ  أ ِهي ْبـُل إِبْـَرا ْيـَك ِمـْن َق َبََو  الولـد ذبـح ومـن النـار مـن وبانجائـه خلـیال باتخـاذه ﴾أ

ـاَق ﴿ ْحسَ مٌ ﴿ صـلبه مـن سـباطیعقـوب واال بـاخراج ﴾َوإِ َك َعِلـي ـَّ مٌ  إِنَّ َرب ال یفعـل شـیئا إال ﴾ َحِكـي

هِ ﴿ قصــة ﴾لََقــْد كـَـاَن ِيف ﴿ )٦(بحكمــة  تـِـ ٌت ﴿ األحــد عشــر ﴾يُوُســَف َوإِْخَو يـَـا عبــٌر وعظــاٌت  ﴾آ

ــائِِلنيَ ﴿ لكــلِّ ذي ِمحنــة حتــى یعلــم كیــف یصــبر ولكــلَّ ذي نعمــة حتــى یعلــم  عــن أخبــارهم ، ﴾�ِسَّ

ذْ ﴿ )٧( قصـتهم دالالُت لطـِف اهللا سـبحانه بأولیائـه بالعصـمة ، وفـي كیف یشـكر َقـالُوا ﴿حـین  ﴾إِ
 ُ ُف َوأَُخوه ْصـَبةٌ ﴿ أمهما واحـدة بنیامین﴾ لَُيوُس ـُن ُع نَّـا َوَحنْ َنـا ِم َبِي َى أ ،  أقویـاء جماعـة ﴾أََحبُّ إِل

،  ســموا بــذلك الن االمــور تعصــب بهــم وتشــتد،  العصــبة والعصــابة العشــرة مــن الرجــال فصــاعدا
ــى الخمســة  ــة ال ــین الثالث ــى العشــرة، والنفــر مــا ب ــین الخمســة ال ــرهط مــا ب ــي﴿ وال َِف ــا ل َ ن َبَا  إِنَّ أ

بٍِني  َضالٍل  ُتلُـوا يُوُسـَف ﴿ )٨(بعیـد عـن الصـواب ِإلیثـاره یوسـف وأخـاه علینـا ﴾ ُم ْق كـان عمـره  ﴾ا

َْرًضـا﴿ سبع سـنین او تسـع او اثنـي عشـر َْو اْطَرُحـوهُ أ ـلُ ﴿ رانمجهولـة بعیـدة عـن العمـ﴾ أ  ﴾َخيْ

ْم ﴿ یصفو ْم  لَُك َبِيُك هُ أ نُـوا ِمـْن بَْعـِدهِ ﴿ فإذا فقده أقبل علینا بالمحبـة والمیـل ﴾َوْج تَُكو مـن  ﴾َو

نيَ ﴿تتوبوا من الذنب وتصبحوا  قتل یوسف بعد او تـائبین   ،حالكم عند ابـیكم یصلح ﴾َقْوًما َصاِحلِ

ْم قـ﴿ )٩( الى اهللا تعالى مما جئـتم ُه  رأیـًا وقیـل الوي أحسـنهماكبـرهم و  وكـان وذایهـ ﴾اَل َقاِئـٌل ِمـْن
َف  ال تَْقُتلُوا﴿ ـبِّ ﴿قعـر  ﴾َوأَلُْقوهُ ِيف َغَيابَـةِ ﴿ عظـیم القتل فإن ﴾يُوُس ُ ﴿ البئـر ﴾اْجلُ َْتِقْطـه  ﴾يَل

َرِة﴿ یأخـــذه ـــيَّا ْم َفـــاِعِلنيَ ﴿المـــارَّة مـــن المســـافرین  ﴾بَْعـــُض السَّ ُنـــُت إن كـــان ال بـــدَّ مـــن  ﴾إِْن ك

نَا َما لََك القَ ﴿ )١٠( الخالص منه َبَا نَّا َعَ�  الُوا يَا أ َف ﴿ أخینا ﴾تَأَْم  ونحن جمیعًا أبنـاؤك ﴾يُوُس

﴿ ُ َه َّا ل ن ِصُحونَ  َوإِ ََنا َنا َغًدا﴿ )١١(نشفق علیه ونرید له الخیر  ﴾ل ْهُ َمَع َْرِسل كانوا  ، إلى البادیة ﴾أ

َْرتـَـعْ ﴿ أهـل ابـل وغــنم يَلَْعـْب ﴿ یاكـل ویشــرب ﴾ي َـ﴿ ویلهــو ﴾َو َّــا ل ن ُظونَ َوإِ ِف ــا مــن كـل ســوء  ﴾هُ َحلَ

ُزنُِ�  َقالَ ﴿ )١٢( یعقوب ومكروه ْ هِ  إِ�ِّ َ�َ ِ ُبوا ب َه ُ ﴿فراقُـه  لیؤلمني ﴾أَْن تَْذ ه  ﴾َوأََخـاُف أَْن يَأْكُلَـ

ْئُب ﴿یفترســه  ِفلُونَ  الــذِّ هُ َغــا ْم َعْنــ ْــُت َن لقــنهم مــا یحتجــون بــه ومــا الهــون بصــیدكم ولعــبكم ، ﴾ َوأ
ـُن ﴿ اخوة یوسـف ﴾َقالُوا﴿ )١٣( هذا القول یعتذرون منه إلیه وقد وقع ْئُب َوَحنْ هُ الـذِّ َـِنئْ أَكَلَـ ل

َبةٌ  ْص ُرونَ ﴿ جماعة أقویاء ﴾ُع اِس ذًا َخلَ َّا إِ ن  حـدیث الـى االسـتماع من اهللا عصمنالهالكون ، ﴾ إِ

 الكـریم هـو انـه والخـذالن القطیعـة موجبـات مـن محفـوظین وایـاكم وجعلنـا،  والشـیطان الـنفس
ا﴿ )١٤( انالمن المحسن ُبوا َفلَمَّ ََه ه﴿ أخذوه وابتعدوا﴾ ذ ِ   وصرفوا  ﴾َوأَْجَمُعوا﴿ عن أبیه ﴾ب
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 (ع) السجاد عن) ١٤(

 منزلھم من خرجوا لما
 مسرعا أبوھم لحقھم

 أیدیھم من فانتزعھ
 واعتنقھ إلیھ فضمھ
 إلیھم ودفعھ وبكى

 مسرعین بھ فانطلقوا
 منھم یأخذه أن خافةم

إلیھم ....  یدفعھ وال
فلما القوه في الجب  

الجب  في یوسف قال
 وإسحاق إبراھیم إلھ یا

 ضعفي ارحم ویعقوب
 وصغري حیلتي وقلة

  ] صا[
  
ع) )عن الصادق (١٥(

 یعقوب ابتلى إنما
 كبشا ذبح إذ بیوسف
 من ورجل سمینا

 یجد لم محتاج أصحابھ
 فأغفلھ علیھ یفطر ما
 فابتلى یطعمھ ولم

 ذلك بعد وكان بیوسف
 منادیھ صباح كل

 یكن لم من ینادي
 غداء فلیشھد صائما
 المساء كان فإذا یعقوب
 صائما كان من نادى

یعقوب  عشاء فلیشھد
  ] صا[
 
) عن ابن عباس ١٨(

ذبحوا شاة ولطخوا 
بدمھا القمیص فلما 
جاءوا یعقوب قال : 
كذبتم لو أكلھ الذئب 
لخرَق القمیص وروي 

: "ما أحلم ھذا  أنھ قال
الذئب أكل ابني ولم 

    ]مس[یمزق قمیصھ 
  
 مقالتھم سمع لّما) ١٨(

 واستعبر استرجع
 إلیھ هللا أوحى ما وذكر
 للبالء االستعداد من

 یعني للبلوى وأذعن
 عن غفلتھ بسبب

الجائع  الجار إطعامھ
سولت لكم  بل لھم فقال

 كان وما أمرا أنفسكم
 یوسف لحم لیطعم هللا

 أرى أن قبل من للذئب
   الصادقة رؤیاه تأویل

  ]صا[
   

ُ ﴿ اتفقواالنظر عن قتله اتباعا لقول یهوذا صاحب مشورتهم ،  َعلُوه ِيف ﴿على إلقائه  ﴾أَْن َجيْ
بِّ  یبكى وینادى یا ابتاه ما اسرع ما نسوا عهدك بعد ان ضربوه وهو ، قعر البئر﴾ َغَيابَِة اْجلُ

ان  روى كان عمره سبع عشرة سنة ، ، االماء اوالدلو تعلم ما یصنع بابنك ، وضیعوا وصیتك 
 صوتا نسمع رب یا فقالوا المالئكة فسمعه الحسنى باسمائه اهللا ذكرلما القى فى الجب  یوسف
 فحفته } فیها یفسد من فیها أتجعل{ قلتم ألستم اهللا فقال ، ساعة فامهلنا الجب فى حسنا

هِ ﴿ مبه فانس المالئكة َنا إِلَْي َْوَحْي ْم ﴿ یوسفل ﴾َوأ َُّه ئَن بِّ َُتَن ْم ﴿لتخبرنَّ إخوتك  ﴾ل ِرِه بفعلهم  ﴾بِأَْم

ْم ال يَْشُعُرونَ ﴿ في وقت ﴾َهَذا﴿ ُه وا﴿ )١٥( الیعرفون انك انت یوسف ﴾َو ء رجعوا إلى  ﴾َوَجا
ْم ﴿ ُه َبَا ً ﴿أبیهم  ﴾أ ء َْبُكونَ ﴿ لیالً  ﴾ِعَشا روي أنه لما سمع یعقوب بكاءهم فزع وقال ما لكم  ﴾ي

ِبُق ﴿ )١٦( یوسفیا َبنيَّ وأین  َت َنا نَْس ْب ََه َّا ذ ن نَا إِ َبَا ا يَا أ َنا ﴿ نتسابق في الَعْدو ﴾َقالُو ََرْك ت َو
َف ِعْنَد  َنا يُوُس َتاِع ُ ﴿ حوائجنا ﴾َم َه َْت ﴿ فافترسه ﴾َفأَكَل ْئُب َوَما أَن ٍن  الذِّ ََنا ﴿ بمصّدق ﴾بُِمْؤِم ل

ُنَّا ِقنيَ  َولَْو ك ِد فكیف وانت سيء الظن ، لیوسف  موصوفین بالصدق والثقة لفرط محبتك﴾ َصا

هِ ﴿ )١٧( بنا غیر واثق بقولنا يِص وا َعَ� َقِم ء ٍب ﴿ ثوبه ﴾َوَجا على یعقوب ي وغش ﴾بَِدٍم كَِذ

َلْ ﴿ ؟ هكذا یا أوالدي كان ظني فیكم قالو فلما أفاق نظر إلى أوالده  من البكاء َْت  َقاَل ب ل  ﴾َسوَّ

ْم ﴿ زیَّنت ًرا لَُك ْم أَْم ُفُسُك َن وقال ما رأیت س كما زعمتم أن الذئب أكله ، في یوسف ولی ﴾أ

لٌ ﴿ كالیوم ذئبًا أحلم من هذا أكل ابني ولم یمزق علیه قمیصه ٌر َجِمي ْب الصادق (ع)  عن ﴾َفَص

َتَعانُ ﴿ ]صا[الخلق  إلى فیه شكوى ال الذي الجمیل الصبر ُ الُْمْس ا ﴿عوني  ﴾َواهللاَّ َعَ� َم
ُفونَ  َِص ْت َسيَّ ﴿ )١٨( من الكذب ﴾ت ء َجا َرٌةَو من مدین إلى مصر بعد ثالثة  قوم مسافرون ﴾ا

ْم ﴿ بعثوا ﴾فأَْرَسلُوا﴿ وكانوا قد اخطئوا الطریق ایام ُه ِرَد مالك بن  من یستقي لهم الماء ، قیل ﴾َوا
َى﴿ ذعر الخزامي من أهل مدین من ولد اسماعیل ُ ﴿ فأرسل ﴾َفأَْدل وكان  ، في البئر ﴾دَلَْوه

لم یتمالك نفسه من ق بالحبل فخرج فلما رأى حسنه وجماله یوسف في ناحیٍة من قعر البئر تعلَّ 
َرى ﴿ نادى ﴾َقالَ ﴿ شدة الفرح ُ ﴿على سبیل السرور  ﴾يَا بُْش وه رُّ أخفوا أمره  ﴾َهَذا ُغالٌم َوأََس
ِ ﴿ عن الناس ٌم بَِما يَْعَملُونَ ﴿ لیبیعوه في أرض مصر ﴾َضاَعةً ب ُ َعِلي ال یخفى علیه  ﴾َواهللاَّ

ُ ﴿ في حیاة یوسف ة الثانیةالمحن )١٩( أسرارهم َرْوه َش ٍس ﴿ من اخوة یوسف﴾ َو ٍن َخبْ  ﴾بَِثَم
، والبخس نقص الحق على سبیل  بیعه ألنه حر ال یجوزقیل البخس هنا بمعنى الحرام رخیص ، 

دٍَة﴿الظلم  و َم َمْعُد ِه ََرا وقیل عشرون درهمًا إشارة إلى قلتها ، قالوا هي ثالثون درهما  ﴾د

نُوا﴿ َن ﴿سف أخوة یو  ﴾َوكَا ي ِهِد ا َن الزَّ ِه ِم  ان قیل، الراغبین عنه لبقاء حنقهم علیه ﴾ ِفي

 للحسن تكون كما جمال لنا كن وقالوا المسجد طریق فى السالم علیه النبى اخذوا الصبیان
   فاتى،  نفسى منهم الشترى وجدته بما وائت البیت الى اذهب لبالل(ص) :  قال (ع) والحسین
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 ھذه اآلیة) فائدة ٢١(

ھذه السورة  ھي قطب 
أراد آدم البقاء في 
الجنة وما أراد هللا ذلك 
وأراد إبلیس أن یكون 
رأس البررة الكرام 
وأراد هللا أن یكون 
إمام الكفرة اللئام وأراد 
النمرود ھالك إبراھیم 
ولم یرده هللا  وأراد 
فرعون ھالك موسى 

ونجى  فأھلكھ هللا
موسى وأراد داود أن 

یكون الملك لولده میشا  
وأراد هللا أن یكون 

د أبو اوأر لسلیمان
جھل ھالك محمٍد 

ونبوة الولید بن  (ص)
فأھلك هللا أبا  المغیرة

جھل ونبأ محمداً وأراد 
المنذر بن عاد البقاء 
في الدنیا فأھلكھ هللا 
وخرب ملكھ وأراد 
إرم العاتي الذي بنى 

یحاكي بھا  ذات العماد
الجنة أن یسكنھا خالداً 
فیھا فكذبھ هللا وحال 
بینھ وبینھا ، وغیبھا 
عنھ حتى مات 

 ]بح[ بحسرتھا
  
الھمُّ خطوُر  )٢٤(

الشيء بالبال أو میلُ 
الطبع، كالصائم في 
الصیف یرى الماء 
البارد فتحملھ نفُسھ 
على المیل إلیھ وطلب 
شربھ ولكْن یمنعھ دینُھ 

  ] فخ[
  
 الواق ) الذین٢٤(

 عن یوسف ببراءة
 یوسف ھم ، الذنب

 وزوجھا والمرأة
والشھود  والنسوة
  وإبلیس العالمین ورب
 ھي فقولھ یوسف أما

 نفسي عن راودتني
 فلقولھا المرأة وأما
 الحق حصحص االن
 نفسھ عن راودتھ أنا

 إنھ فلقولھ زوجھا وأما
 كیدكن إن كیدكن من

النسوة  وأما عظیم
 ما � حاشفقولھن 

 سوء من علیھ علمنا
 قولھ الشھود وأما
   من شاھد وشھد تعالى
 هللا شھادة وأما أھلھا
 من عز فقولھ بذلك
 لنصرف كذلك قائل
  والفحشاء السوء عنھ

َقالَ ) ﴿٢٠( ]رو[ نفسه بها فاشترى جوزات بثمانى َر  َو ْص ْن ِم َراهُ ِم َت ْش � ا َِّذ عزیز مصر ،  ﴾ال
 حیاته في ومات بیوسف ، وآمن من العمالیق لیدالو  بن ریان یومئذ الملك وكان واسمه قطفیر

ِهِ ﴿ َت َرأ ِرِمي﴿ اسمها راعیل ولقبها زلیخا ﴾الْم ُ ﴿ إحسني ﴾أَْك ومكث في  ، إقامته عندنا ﴾َمْثَواه

َنا﴿ بیت العزیز خمس عشر سنة َفَع َن ى أَْن ي ُ ﴿ یكفینا بعض المهمات إذا بلغ﴾ َعَس َذه ِ َْو نَ�َّ  أ
مثل ما أنجیناه من القتل وأخرجناه من البئر وعطفنا  ﴾َوكََذِلَك ﴿ دلم یكن یولد لهما ول ﴾َولًَدا

َف ِيف األَْرِض ﴿علیه قلب العزیز  نَّا ِلُيوُس  ارض مصر یعیش فیها بعز وأمان﴾ َمكَّ

﴿ ُ ه َِّم ُنَعل ْن ﴿نوفقه  ﴾َوِل ِل  ِم ي يِث ﴿تعبیر  ﴾تَأِْو ِد أرادوا أن یكوَن یوسُف في المنامات ،  ﴾األََحا

ُ َغاِلٌب َعَ� ﴿ فكان ما أراد اهللا،  اللَُّه أن یكون یوسف على سریر الُمْلكِ  وأراد، الُجبِّ   َواهللاَّ
ِرهِ  ِس ال يَْعلَُمونَ ﴿ ال یعجزه شي ﴾أَْم نَّا نَّ أَْكَثَر ال ،  لطائف صنعه وخفایا فضله ﴾َولَِك

) ٢١(خسران انهم خلقوا مستعدین لقبول هذه الكمالیة یصرفون استعدادهم فیما یورثهم النقصان والو 
ا بَلَغَ ﴿ ُ  َولَمَّ ه َُشدَّ ُ ﴿وهو ثالثون سنة  ،حین استوى شباُبه واكتملت ُقْوته  ﴾أ َناه أعطیناه  ﴾آتَْي

نِنيَ ﴿ فقهًا في الدین ﴾َوِعلًْما﴿ َصَرَفه عن الباطلالذي  ﴾ُحْكًما﴿ ِس ْ ِزي اْحملُ  ﴾َوكََذِلَك َجنْ
 یكون اال ما ارید فان سلمت لى فیما ارید ابن آدم ترید وارید وال في الحدیث القدسيفي أعمالهم ، 

محنة ) ٢٢( ]رو[ اعطیتك ما ترید وان نازعتنى فیما ارید اتعبتك فیما ترید ثم ال یكون اال ما ارید
ُ ﴿ یوسف الثالثة ه ْت َد َو َرا َها﴿ المراودُة الطلُب برفٍق ولین،  یواقعها أن ﴾َو ِت َِّ� ُهَو ِيف بَْي إمرأة  ﴾ال

َْفِس ﴿ العزیز ْن ن ََّقِت  هِ َع لما َغلََّقْت علیه ،  المؤدیة لغرفتهاسبعة ال المداخل ﴾األَبَْواَب  َوَغل

َْت ﴿فلم ُیِضْره ما ُأْغِلَق بعد إكرامه بما ُفِتَح  أبواَب المسكِن َفَتَح اهللا علیه باب العصمة َقال َو
َت  ِ  َقالَ ﴿أقبل إلي  ﴾لََك ﴿ تهیأت ﴾َهْي َ اهللاَّ ذ َّهُ َر�ِّ ﴿ وءأعوذ باهللا من فعل الس ﴾َمَعا ِن زوجك  ﴾إ

َن ﴿ -سیدي ومالكي قطفیر - َس يَ  أَْح ُْفِ�ُ ﴿ ورعایتي أكرمني وأحسن تعهدي ﴾َمْثَوا ُ ال ي َّه ن إِ
اِلُمونَ  ظَّ ویقال لمَّا حفظ ُحْرمة المخلوِق بظهر الغیب أكرمه الحقُّ سبحانه الخائنون ، ﴾ ال

ْت  َولََقْد ﴿ )٢٣( باإلمداد بالعصمة في الحال  ان قبل شيء فعل على القلب عقد همال﴾ َهمَّ

ه﴿ القصد وهو شر او خیر من یفعل ِ مما اضطره إلى  قصدت إجباره على مطاوعتها بالقوة ﴾ب

َِها﴿ الهرب إلى الباب مَّ ب َه التي هي نفوس  ال یلیق بالنفس المطمئنة لتفسیر الهم بالمی ﴾َو
بمقتضى الطبیعة  االمطمئنة وغیره فیتصور في الذي یخطر بالبال وأما تفسیره بالخاطر،  األنبیاء
ِّهِ ﴿ البشریة ُْرَهاَن َرب َى ب ال أَْن َرأ وتفعل  قیل ناداه جبریل یا یوسف تكون في دیوان األنبیاء ﴾لَْو

،  قائال له ایاك والفاحشة ورة یعقوب عاضًا إصبعهصجاءه جبریل في ، ویقال  اءفعل السفه
 الفواحش ارتكاب من المانعة النبوة البرهان(ع)  الصادق ، عن فولى عند ذلك نحو الباب مستغفراً 

َ  كََذِلَك ﴿ ]صا[القبایح عن الصارفة والحكمة ء و هُ السُّ ِرَف َعْن ْص َن َ ﴿ دخیانة السی ﴾ِل ء َشا ْ   ﴾َواْ�َ
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 عبادنا من إنھ

 اقرار وأما المخلصین
 فلقولھ بذلك ابلیس

 ھمالءغوین فبعزتك
 عبادك إال أجمعین

 فأقر المخلصین منھم
 إغواء یمكنھ ال بأنھ

 المخلصین العباد
  ]مس[
  
) فائدة : القد الشق ٢٥(

طوال والقط الشق 
  ]صا[عرضا 

  
الصادق  ) عن٢٦(

 أن یوسف هللا ألھم(ع) 
 ھذا سل للملك قال

 فإنھ المھد في الصبي
 راودتني أنھا سیشھد

 العزیز فقال نفسي عن
 هللا فأنطق للصبي
 المھد في الصبي

  ]صا[
  
) ھنا تبدو صورةٌ ٢٨(

من " الطبقة الراقیة " 
في المجتمع الجاھلي 
قبل االف السنین 
وكأنھا الیوم شاخصة 
رخاوةٌ في مواجھة 
الفضائح الجنسیة ومیلٌ 
إلى كتمانھا عن 
المجتمع، فیلتفت 
العزیز إلى یوسف 

  البريء ویأمره 
بكتم األمر وعدم 

ألحد، ثم  إظھاره
خاطب زوجُھ الخائنھ ی

  بأسلوب اللباقة في 
مواجھة الحادث  توبي 
واطلبي المغفرة من 
ھذا الذنب القبیح ، 
وكأن ھذا ھو المھم 
المحافظة على 

  ] قط[ الظواھر
  
عبرن عن�ھ بلف�ظ ) ٣٠(

فتى مبالغة باللوم علیھا 
، ألن الت����ي لھ����ا زوج 
عظ���یم مث����ل زلیخ����ا ال 
یلی�����ق بھ�����ا أن ت�����راود 

 غیره ممن ھو دونھ 
في زعمھّن ، ألنھ كان 
یخ�����دمھا ول�����یس بین�����ھ 
وبینھ���ا كف���اءة ، ی���رون 
أن جنوحھا إل�ى عب�دھا 
ف��ي غای��ة الغ��ي ونھای��ة 

�ا الضالل ، لذلك قلن  إِنَّ
 لََنراھا فِي َضالٍل ُمبِینٍ 

   ]مال[

نَا﴿الزنى  ِد َبا ْن ِع ُ ِم َّه ن َِصنيَ  إِ ل ْ  )٢٤(الذین اخترناهم لعبادتنا وخالفتنا في أرضنا  ﴾اْ�ُ

َبَقاوَ ﴿ َت َْباَب ﴿ تسابقا نحو ﴾اْس  الخروج لتمنعه وراءه وأسرعت لیخرج یوسف منها فر ﴾ال

ْت ﴿ قَدَّ ُ ﴿شقت  ﴾َو ه يَص ٍُر ﴿ ثوبه﴾ َقِم ب ْن ُد لم یضر ألنها كانت تلحقه وتجذبه من الخلف ،  ﴾ِم

َْفَيا﴿ْن َقدَّْت قمیصه وهو ِلَباُس دنیاه بعد ما صحَّ علیه قمیُص تقواه اَ یوسَف   صادفاو  ﴾َوأَل

َها﴿ لم یقل سیدهما ألن یوسف في الحقیقة كان حرًا ولم یكن العزیُز عزیز مصر ،  زوجها ﴾َسيَِّد

َْباِب ﴿ له سیداً  ى ال َْت ﴿ فجأة ، وقد حضر في غیر أوان حضوره ﴾لََد  منه فرت بإنها إیهاما ﴾َقال

ََرادَ ﴿ َماوٕاغراء له علیه انتقامًا لنفسها لما امتنع منه زوجها عند لساحتها تبرئة ُ َمْن أ ء َما َجَزا
 ً ءا إِال ﴿ ولشدة حبها بیوسف خافت علیه أن یقتله زوجها قالت ، من الزنى وغیره ﴾بِأَْهِلَك ُسو

مٌ  َذاٌب أَِلي َْو َع َن أ لقنته حدیث السجن أو العذاب األلیم لئال یقصد الضرب المؤلًم ،  ﴾أَْن يُْجسَ

یوسف  ﴾َقالَ ﴿ذا جزائى منك حیث احسنت الیك فالتفت العزیز الیه وقال یا غالم ه )٢٥( قتَله

تِْ� ﴿ التي ﴾ِهيَ ﴿ مكذبًا لها َد َو َْفِسي﴿دعتني إلى مقارفة الفاحشة  ﴾َرا ْن ن وأني ما أردت  ﴾َع

ِهَد ﴿ بها السوء َش ِهٌد  َو َها﴿طفًل في المهد أنطقه اهللا  ﴾َشا َْهِل ْن أ وكان عمره  زلیخا اخت ابن ﴾ِم

يُص  إِْن ﴿ اشهر ثالثة ُبٍل ﴿ُشقَّ  ﴾ه قُدَّ كَاَن َقِم ْن ُق ْت ﴿من أمام  ﴾ِم َق َصَد  على یدل ألنه﴾ َف

ِذبِنيَ ﴿ نفسها عن بالدفع قدامه من قمیصه قدت أنها َن الَْكا ُهَو ِم َوإِْن كَاَن ﴿ )٢٦﴾ (َو
ُ قُدَّ  ه يُص ْن ﴿ ُشقَّ  ﴾َقِم ٍُر  ِم ب بَْت ﴿ الخلف من ﴾ُد  فاجتذبت تبعته أنها على یدل ألنه ﴾َفَكَذ

 ألمر المنطقي أن ُیشق الثوب من خلف إن كانت هي الطالبة له وهو الهارب، ا فقدته ثوبه
ِقنيَ ﴿ ِد ا َن الصَّ ُهَو ِم ا﴿ )٢٧( ﴾َو َى َفلَمَّ هُ قُّد ﴿ زوجها ﴾َرأ يَص ٍُر ﴿ُشقَّ  ﴾َقِم ب ْن ُد  الخلف ﴾ِم

ُ ﴿ زوجها ﴾َقالَ ﴿ َّه ن ُنَّ ﴿إن هذا األمر  ﴾إِ ْن كَْيِدك  النساء ایتها ومكركن حیلتكن من﴾ ِم

ُنَّ ﴿ كرات المحتاالتالما مٌ ﴿أیتها النساء  ﴾إِنَّ كَْيَدك واحتیالكنَّ ، معشر النسوة ﴾ َعِظي
والمكر  وتعمیم الخطاب للتنبیه على ان ذلك خلق لهن عریق، للتخلص مما دبرُتنَّ شيٌء عظیم 

، ولعظم كید النساء اتخذهن إبلیس وسائل إلغواء من صعب علیه إغوائه ، في  من شأنهن قدیم
ْن َهَذا﴿ قال العزیز لـ )٢٨( النساء حبائل الشیطانیث الحد ُف أَْعِرْض َع أكتم هذا  ﴾يُوُس

ِري ﴿لم ُیرْد أن یهتك ستر امرأته  ، األمر وال تذكره ألحد ِف َتْغ ِْبِك ﴿ زلیخا یا ﴾َواْس ن توبي  ﴾لَِذ

ُنِت ِمَن ﴿ ، محافظة منه على الظواهر واطلبي المغفرة من هذا الذنب القبیح َِّك ك ن  إِ
اِطئِنيَ  َنةِ ﴿ )٢٩( المتعمدین للذنب ﴾اْخلَ ي َقاَل نِْسَوٌة ِيف الَْمِد الواقعة التي بعدما سمعن ﴾ َو

َرأَُة الَْعِزيِز ﴿وصرن یتحدثن به  وسرى الخبر ألشراف النساء شاعت في البلد واشتهرت   اْم



 245 

  )١٢( یوسفسورة     )٢٤٥(       الثاني عشرالجزء 
  
) فائدة الشغاف ٣٠(

  ] صا[ حجاب القلب
  
 (ص) عن النبي )٣١(

أنھ نھى أن یأكل 
  ] آل[ الرجل بشمالھ

 
یستحب ) فائدة ٣١(

من اخالق الزوجة ما 
قال على بن ابى طالب 

خیر نساؤكم  (ع)
العفیفة الغلیمة المطیعة 

  ]رو[ لزوجھا
  
عاودتھ المراودة  )٣٢(

بمحضٍر منھّن وھتكْت 
جلباب الحیاء وتوعدْت 
بالسجن إن لم یفعل ولم 

ً وال تع د تخشى لوما
مقاالً خالف أول 
أمرھا إذ كان ذلك سراً 

  ]قر[بینھا وبینھ 
  
) روي ان النبي ٣٣(

سمع رجالًوھو  (ص)
یقول اللھم إني أسألك 

 فقال (ص)الصبر 
سألت هللا تعالى البالء 

  ]آل[ فاسألھ العافیة
  
روي أن امرأة ) ٣٥(

العزیز لما استعصى 
علیھا یوسف وأیست 

ق منھ احتالت بطری
آخر فقالت لزوجھا إن 
ھذا العبد العبراني قد 
فضحني في الناس 
یقول لھم إني راودتھ 
عن نفسھ وأنا ال أقدر 
على إظھار عذري 
فإما أن تأذن لي 
فأخرج وأعتذر وإما 
أن تحبسھ فعند ذلك بدا 
لھ سجنھ .... قال ابن 
عباس: فأمر بھ فحمل 
على حمار وُضرب 
بالطبل ، وُنودي علیھ 

مصر إن في أسواق 
یوسف العبراني راود 
سیدتھ فجزاؤه أن 

  ]مس[یسجن 
  
الحین وقت من ) ٣٥(

الزمن یقع على القلیل 
والكثیر ، قالوا مبدأه 
خمس وآخره أربعون 

   ]مال[سنة 
  

  

دُ  ِو َُرا َها﴿ تطلب ﴾ت َتا  عبید كلكم وامتى عبدى احدكم یقول ال الحدیث فىخادمها وعبدها ،  ﴾َف

هِ ﴿ ]رو[ وفتاتى وجاریتى وفتاى غالمى لیقل ولكن اهللا اماء نسائكم وكل اهللا َْفِس ْن ن أن  ﴾َع

ا﴿ یواقعها ب َها ُح َف َّا ﴿یعني حبها دخل القلب فصارت مغرمة به ال تعقل شیئا سواه  ﴾قَْد َشَغ ن إِ
َها َرا ََن بٍِني ﴿ في خطأ ﴾ِيف َضالٍل ﴿ لنعتقد أنها ﴾ل ْت ﴿ )٣٠( واضح ال یخفى ﴾ُم ا َسِمَع َفلَمَّ
رِ  نَّ بَِمْك قیل إنهن قصدن بتلك المقالة إغضابها حتى تعرض علیهن یوسف  بحدیثهن ، ﴾ِه

نَّ ﴿ سماه مكرًا ألن كالمهن كان في خفیة ، لتبدي عذرها فیفزن بمشاهدته ِه َْت إِلَْي َْرَسل  ﴾أ
 وافتتن دهشن رأینه اذا انهن لعلمها یوسف فى ولتعذر ، بهن ومكرا لهن اكراما للضیافة تدعوهن

خمس امرأة ساقي العزیز وامرأة الحاجب وامرأة الخباز وامرأة  منهن ، امرأة اربعین عتد قیل ،به
ً ﴿صاحب الدواب وامرأة صاحب السجن  َكأ تَّ َُهنَّ ُم ْت ل ألمتكأ من الفرش والوسائد ،  ﴾َوأَْعتََد

كل ، ولذا ورد النهي باال  كبرینتكعادة المترفین المعند االكل مجلس الطعام ألنهم كانوا یتكؤن 
َّ ﴿ متكأ او بالشمال ُل َْت ك آت قدمت لهن الطعام والفاكهة ثم أعطت كل واحدٍة  ﴾َواِحَدٍة َو

َْت ﴿ َقال ًنا َو ي نَّ ِسكِّ ُه ْن ُرْج ﴿ لیوسف وهنَّ مشغوالت بتقشیر الفاكهة والسكاكین في أیدیهن ﴾ِم اْخ
ّن  ِه ُ ﴿ فلم یشعرن إال ویوسف یمرُّ من بینهن ﴾َعلَْي ه َن َْي ا َرأ ُ ﴿ یوسف دنشاه ﴾َفلَمَّ َه َبْرن  ﴾أَْك

نَّ ﴿ ُبهتن من جماله وُدهشن َُه ي َيِْد َن أ ْع َقطَّ حتى جرحن أیدیهن بالسكاكین لفرط الدهشة  ﴾َو

﴾﴿أنهن لم یحسسن باأللم ال نشغالهن بالنظر إلیه  ِ َْن َحاَش ِهللاَّ ُقل  العجز صفات من هللا تنزیها َو

ًرا َما َهَذا﴿ مثله خلق على قدرته من وتعجبا ا ﴿ للبشر معهود غیر الجمال هذا نأل ﴾بََش إِْن َهَذ
مٌ  َِري ال َملٌَك ك عند ذلك صرَّحت بما في  )٣١(نفین عنه صفة البشریة لما هالهن من جماله  ﴾إِ

َْت ﴿ فــ نفسها من الحب لیوسف ألنها شعرت بأنها انتصرت علیهن  زلیخا زوجة العزیز ﴾َقال

﴿� َِّذ نَّ ال هِ ﴿العبد الكنعاني  هذا الذي رأیتموه هو ذلك ﴾َفَذِلُك نَِّ� ِفي في حبه ،  عیرتموني ﴾لُْمُت

هِ ﴿ واِإلعجاب ةفانظرن ماذا لقیتنَّ منه من االفتتان والدهش َْفِس ْن ن ُ َع ُّه دت َو أردت أن  ﴾َولََقْد َرا

مَ ﴿ أنال وطري منه وأن أقضي شهوتي معه َص َتْع  حین لهن أقرت -فامتنع امتناعًا شدیدًا ﴾ َفاْس
ُ ﴿ -ها یعذرن أنهن عرفت ُره ْل َما آُم َْفَع َْم ي لیس كلُّ أحد أهًال للبالء یطاوعني لیعاقبنَّ ،  ﴾َولَِنئْ ل

َن ﴿ ألن البالء من صفة أرباب الوالء اِغِري َننَّ َولََيُكوَن ِمَن الصَّ  من األذالء المهانین﴾ لَُيْجسَ
 فضجر نفسها إلى تدعوه سرا یوسف إلى منهن واحدة كل فأرسلت عندها من النسوة وخرجن )٣٢(

ُن أََحبُّ إِلَيَّ ﴿ لجأ یوسف إلى ربه والبیت ، و  ذلك في یوسف  ْ إلى نفسي  ﴾َقاَل َربِّ ا�ِّ

هِ ﴿ نَِ� إِلَْي ا يَْدُعو یا یوسف أنت جنیت الیه أوحى اهللا  یروى انه ، من اقتراف الفاحشة ﴾ِممَّ
ِرْف ﴿ على نفسك ولو قلت العافیة أحب إليَّ  َْص ال ت نَّ َع�ِّ ﴿تدفع  ﴾َوإِ ُه   شرهن  ﴾ كَْيَد
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  )١٢( یوسفسورة     )٢٤٦(       الثاني عشرالجزء 
  
 ) یروى انھ شكا٣٥( 

 فقال هللا إلى السجن في
 استحققت بما رب یا

 إلیھ هللا فأوحى السجن
 قلت حین إخترتھ أنت
 إلى أحب السجن رب
 ھال إلیھ یدعونني مما
 إليّ  أحب العافیة قلت
 إلیھ یدعونني مما

  [صا]
  
(ع)  الرضا )عن٣٥( 

 لیوسف السجان قال
 یوسف فقال ألحبك إني

 من إال ماأصابني
 خالتي كانت الحب
 وإن سرقتني أحبتني

 حسدني أحبني أبي
 إمرأة وإن إخوتي
 حبستني أحبتني العزیز

  ]صا[
  
) حكمة الباري أن ٣٥(
وسف كان بريَء ی

احِة  وظھرت للكلِّ  السَّ
سالمُة جانبھ واُبتِلَي 

العزیز بالسجن وامرأة 
سوء فِْعلھا لم تنزل  في

بھا شظیٌة من البالء 
   ]لط[
  
كان   :قتادة) عن ٣٥(

في السجن ناس قد 
انقطع رجاؤھم وطال 

  :حزنھم فجعل یقول
 أبشروا اصبرا تؤجروا

ما أحسن   :فقالوا 
وجھك وما أحسن 
 خلقك فمن أنت یا فتى

أنا یوسف بن  : ؟ فقال
صفي هللا یعقوب بن 
ن ذبیح هللا إسحق ب

فقال لھ   خلیل إبراھیم
لو   :عامل السجن

استطعت خلیت سبیلك 
 ولكني أحسن جوارك

   ]غر [
  
أراد أن ) ٣٧(

یدعوھما إلى التوحید 
ویرشدھما إلى الدین 
القویم قبل أن یسعفھما 
إلى ما سأاله عنھ كما 
ھو طریقة األنبیاء في 
م  الھدایة واإلِرشاد فقدَّ
ما یكون معجزة لھ من 

غیب لیدلھما اإلِخبار بال
على صدقھ في الدعوة 

  ]بض[ والتعبیر
  
  

نَّ ﴿ وتعصمني منهن ِه َْصُب إِلَْي َن ﴿البشریة  طبیعتيأمیْل إلى إجابتهن بمقتضى  ﴾أ ُْن ِم َوأَك
ِهِلنيَ  ا  )٣٣(وهذا كله على سبیل التضرع واالستغاثة باهللا یدعونني إلیه من القبیح، بسبب ما ﴾اْجلَ

﴿ ُ َه اَب ل ُ  َفاْسَ�َ ُّه ّن ﴿ أجاب اهللا دعائه ﴾َرب ُه ُ كَْيَد ه َرَف َعْن َص فنّجاه من مكرهن ، وثبَّته ﴾ َف

عُ ﴿ وآثرها السجن مشقة على نفسه ووطنعلى العصمة والعفة  ِمي ُ ُهَو السَّ َّه ن  لدعاء الملتجئین ﴾إِ

مُ ﴿ إلیه  هیدل على تغیر رأیهم فى حق "ثم" ﴾ثُمَّ ﴿ المحنة الرابعةبدایة  )٣٤( یصلحهم بما ﴾الَْعِلي

ْم ﴿ ظهر ﴾بََدا﴿ َُه ِت  ِمْن بَْعدِ ﴿لعزیز ل ﴾ل َْوا اآليَا ُ ﴿ الدالئل على براءة یوسف ﴾َما َرأ ه نَّ ُن  لََيْجسُ
ى تَّ َتَياِن ﴿ )٣٥( إلى أن ینسى الناس هذه الحادثة ﴾ِحٍني  َح َن َف ْ ُ ا�ِّ ه َ َمَع دََخل من خدم  ﴾َو

َقاَل ﴿ا أن یسماه فحبسهما الملك الخاص ، أحدهما خبازه واآلخر ساقیه اتهما بأنهما أراد
ُهَما ََراِ� ﴿ الساقي﴾ أََحُد ًرا﴿ رأیت في المنام ﴾إِ�ِّ أ ُر َخْم ِص عنبًا یتحول إلى خمر  ﴾أَْع

َقالَ ﴿ وأسقي منه الملك ُل َفْوَق ﴿ الخباز ﴾اآلَخُر  َو ََراِ� أَْحِم ً  إِ�ِّ أ ْبزا طبقًا فیه  ﴾َرأِْ� ُخ

ُ ﴿ خبز ه ْن ُر ِم ْي ُُل الطَّ ْئ تَأْك َبِّ ه﴿أخبرنا  ﴾َنان يِل َِتأِْو واختلف فى انهما هل بتفسیر ما رأینا ،  ﴾ب

َن ﴿ ولم یریا شیئاا رأیا رؤیا َك ِم ََرا َّا ن ن نِنيَ  إِ ِس ْ  ﴾َقال﴿ )٣٦( الرؤیاالذین یحسنون تفسیر  ﴾اْحملُ

 ال يَأْتِيُكَما َطَعامٌ ﴿الى التوحید ویرشدهما الى االیمان ویزینه لهما  همااراد ان یدعو  ، یوسف
هِ  يِل َِتأِْو أْتُُكَما ب َبَّ ال ن ِِه إِ ن ُْرَزَقا َل أَْن ﴿ إال أخبرتكما ببیان حقیقته وماهیته وكیفیته ﴾ت َقْب

ََّمِ� َر�ِّ ﴿اِإلخبار بالمغیبات  ﴾ذَِلُكَما﴿ قبل أن یصل إلیكما ﴾يَأْتَِيُكَما ا َعل بإلهاٍم  ﴾ِممَّ
ان اهللا الحدیث  في ، حقیقةله اهللا علم اترك ملة النفس والهوى والطبیعة علماذا القلب ووحٍي ، 

خصني ربي بذلك العلم  ﴾إِ�ِّ ﴿ ]صا[ یسأل الرجل عن فضل علمه كما یسأل عن فضل ماله

ََّة َقْوٍم ﴿ألني من بیت النبوة وقد  ُت ِمل ََرْك ِ ﴿مشركین  ﴾ت ُنوَن بِاهللاَّ  الواحد االحد ﴾ال يُْؤِم

َرِة﴿ ْم بِاآلِخ ُه ْم كَا﴿ بیوم القیامة﴾ َو ُرونَ ُه نّبه على أصلین عظیمین اِإلیمان باهللا ﴾ ِف

ُت ﴿ )٣٧( واِإلیمان بدار الجزاء ََّبْع َّةَ  َوات اَق ﴿ األنبیاء ﴾آبَائِي﴿ دین ﴾ِمل ْحسَ َم َوإِ ِهي َْرا إِب
يَْعُقوَب  عرف شرف نسبه وانه من اهل بیت النبوة لتتقوى رغبتهما فى االستماع منه والوثوق  ﴾َو

ََنا﴿ ما یصح ﴾كَانَ  َما﴿ علیه ءٍ ﴿معاشر األنبیاء  ﴾ل ْن َ�ْ ِ ِم ِرَك بِاهللاَّ مع  ﴾أَْن نُْش
َنا﴿ اِإلیمان والتوحید ﴾ذَِلَك ﴿ اصطفائه لنا وٕانعامه علینا ِ َعلَْي ْضِل اهللاَّ حیث أكرمنا  ﴾ِمْن َف

ِس ﴿ بالرسالة نَّا ِس ال ﴿ حیث بعث الرسل لهدایتهم وٕارشادهم﴾ َوَعَ� ال نَّا نَّ أَْكَثَر ال َولَِك
ُرونَ يَْش  ِن  يَا﴿ )٣٨(عنه  فیعرضون والنعمة الفضل هذا ﴾ُك ْ یا ساكنیه  ﴾َصاِحَ�ِ ا�ِّ

  جمیعكم على قراءة الجمع ، وعلى قراءة التثنیة یرید به رفیقیه الذي دخال معه اللذین یطلبان تأویل 
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  )١٢( یوسفسورة     )٢٤٧(       الثاني عشرالجزء 
  
)عن الصادق (ع) ٤١(

 ىإل هللا أوحى.... 
 یا في السجن یوسف
 أراك من یوسف
  فقال رأیتھا التي الرؤیا
 فمن قال ربي یا أنت

 قال أبیك إلى حببك
 فمن قال ربي یا أنت
 فقال إلیك السیارة وجھ
 فمن قال رب یا أنت

 الذي الدعاء علمك
 جعل حتى بھ دعوت

 قال فرجا الجب من لك
 فمن قال ربي یا أنت
 كید المرأة من لك جعل

یا  أنت قال مخرجا
 أنطق فمن قال ربي
 بعذرك الصبي لسان
 قال ربي یا أنت قال
 امرأة كید صرف فمن

 قال والنسوة العزیز
 فمن قال ربي یا أنت

 الرؤیا تأویل ألھمك
 قال ربي أنت یا قال

 بغیري استعنت فكیف
 بي تستعن ولم

 اخرجك أن وتسألني
 السجن واستعنت من

 عبادي من عبدا وأملت
 مخلوق إلى لیذكرك

 قبضتي في خلقي من
 في البث إلي تفزع ولم

 بضع بذنبك السجن
  ]صا[ سنین

  
ولكن ) .... ٤١(

الملوك اعتادت قتل 
من یتآمر علیھا وسّنت 
بذلك قوانین فھي تعمل 

  ]مال[ بھا حتى اآلن
  
 (ع) الصادق )عن٤٢(

 ثالثة على الرؤیا
 هللا من بشارة وجوه

 من وتحذیر للمؤمن
 وأضغاث الشیطان

  ]صا[ أحالم
  
 

َْربـَــاٌب ﴿رؤیاهمـــا  ُقـــونَ ﴿ءآلهـــة  ﴾أَأ رِّ َف َت ُ ﴿ عبـــادة ﴾أَمِ َخْيـــٌر ﴿ متعـــددة ال تنفـــع وال تضـــر ﴾ُم اهللاَّ
ُر ﴿ باأللوهیـة المتوحد ﴾الَْواِحُد  ـا وَن ﴿ یـا معشـر القـوم )٣٩( الـذى ال یغالبـه احـد ﴾الَْقهَّ ُبـُد َمـا تَْع

هِ  ِ ن و ْن ُد ال﴿ اهللا من دون ﴾ِم ً  إِ ء يْ ﴿ فارغة ﴾أَْسَما َهاَسمَّ ْم ﴿آلهة  ﴾ُتُمو ُْت َن َنـَزَل  أ ُْم َمـا أ آبَـاُؤك َو
َِهــا ُ ب ْكــمُ ﴿ مــن حجــة أو برهــان ﴾ِمــْن ُســلَْطاٍن ﴿لكــم فــي عبادتهــا  مــا ﴾اهللاَّ فــي أمــر ﴾ إِْن اْحلُ

ِ ﴿ العبادة والدین ال ِهللاَّ َر ﴿ رب العالمین ﴾إِ ال﴿ سـبحانه ﴾أََم وا إِ ُبُد َال تَْع ُ  أ َّاه ي إفـراده بالعبـادة  ﴾إِ

مُ ذَِلَك ال﴿ ُن الَْقيِّ ي ِس ال يَْعلَُمـونَ ﴿ال اعوجـاج فیـه  ﴾دِّ نَّـا یجهلـون عظمـة ﴾ َولَِكـنَّ أَْكَثـَر ال

ـا﴿فـي  ﴾َصـاِحَ�ِ  يَـا) ﴿٤٠( اهللا ، فیعبدون مـا ال یضـر وال ینفـع ـِن أَمَّ ْ سـاقي  ﴾أََحـُدكَُما ا�ِّ

ُ ﴿ الملك َّه  ن سـقي سـیده الخمـرفیخـرج مـن السـجن ویعـود إلـى مـا كـان علیـه مـ ﴾َخْمـًرا َفَيْسِقي َرب
ــا اآلَخــُر ﴿ ُــلُ ﴿ الخبــاز ﴾َوأَمَّ َتأْك ْصــلَُب َف هِ  َفُي ْيــُر ِمــْن َرأِْســ فُیقتــل وُیعلَّــق علــى خشــبة  ﴾الطَّ

 ، فقـالروي أنه لما أخبرهما بذلك جحد الخباز وقـال مـا رأیـت شـیئًا  ، فتأكل الطیر من لحم رأسه
�﴿ یوسف َِّذ ُر ال ِضَي األْم ِتَياِن  ُق ْف َت ِه تَْس قـال لهمـا ان ذلـك الـذي ذكـرُت مـن أمـر التأویـل ﴾ ِفي

 قیـلومـن هنـا  -فهـو واقـع ال محالـة رأیت أو لم تریـا وتمَّ قضاء اهللا سواء صدقتما أو كذبتما ، 
َقالَ ﴿ )٤١( - تغیر عن وجهها فإن الفأل على ما جرىیینبغي أن ال یتصرف في الرؤیا وال   ﴾َو

ي َظــنَّ ﴿ یوسـف َّــِذ ُ ﴿اعتقـد  ﴾�ِ ه َّــ َن ُهَمــا نـَـاٍج  أ ْن ِّــَك ﴿وهــو السـاقي  ﴾ِم ْذكـُـْرِ� ِعْنــَد َرب ســّیدك  ﴾ا

ــْيَطاُن ِذْكــَر ﴿ وأخبــره عــن أمــري لعّلــه یخلصــني مّمــا ُظلمــُت بــه هِ  َفأَنَســاهُ الشَّ ِّــ أي أنســى  ﴾َرب
 بغیـــره اســـتعان حتـــى اهللا ذكـــر یوســـف أنســـى أو ، الشـــیطان الســـاقي أن یـــذكر أمـــر یوســـف للملـــك

َِبــَث ﴿ ـــ﴿مكـــث  ﴾َفل ْ ِْضـــعَ ِيف ا�ِّ وثـــق  ﴾ِســـنِنيَ ﴿ البضــع مـــا بـــین الثالثــة والعشـــرةســـبع ،  ﴾ِن ب

َقاَل الَْمِلُك ﴿ )٤٢( بالمخلوق وغفل أن یرفع حاجته إلى الخالق ََرى ﴿ملك مصر  ﴾َو رأیـت  ﴾إِ�ِّ أ

ٍت ِسَماٍن ﴿في منامي  َع بََقَرا ْب ٌع ِجعَاٌف ﴿ خرجت من نهٍر یابسٍ  ﴾َس ْب نَّ َس ُُه  فـي أثـرهنو  ﴾يَأْكُل

ْضـٍر ﴿ فابتلعت العجاُف السمانَ  بقراٍت هزیلة سبع خرجت ٍت ُخ بال َع ُسـْن ْب ﴾ وَ ﴿ انعقـد حبُّهـا ﴾َوَس

ٍت ﴿ سبعاً  َر يَابَِسا َُّها الَْمألُ ﴿ ْت الیابسات على الخضر فأكلنهنَّ وَ لتَ إ ﴾أَُخ َي  یا معبري الرؤیا ﴾يَا أ

ُتوِ� ﴿ َْف ْؤيَا﴿ أخبروني ﴾أ رُّ ْم �ِ ُت ُن ي إِْن ك رُ  ِيف ُرْؤيَا كـان ابتـداُء بـالِء ، تجیدون تعبیرها  ﴾ونَ تَْعُب
وكان سبُب نجاِته أیضـًا رؤیـا رآهـا الِملـُك فأظهرهـا لـُیْعَلم ، یوسف بسبب رؤیا رآها َفَنَشَرها وأظهرها 

) ٤٣( ؛ فكمـــا جعــل َبـــالَءه فــي إظهـــار رؤیــا جعـــل نجاتــه فـــي إظهــار رؤیـــا َأنَّ اللَّــَه یفعــل مـــا یریــد
واضـغاث ، الضـغث بالكسـر قبضـة حشـیش مختلطـة الرطـب بالیـابس  ﴾أَْضَغاُث أَْحـالٍم  َقالُوا﴿

َوَمـا ﴿ ]رو[ الرؤیـا مـن اهللا والحلـم مـن الشـیطان، فـي الحـدیث  احالم ال یصح تأویلهـا الختالطهـا
ِل  ي َِتأِْو ُن ب � ﴿ )٤٤( الكاذبة هذه االحالم ولسنا نعرف تأویل ﴾بَِعاِلِمنيَ  األْحالمِ  َحنْ َِّذ َقاَل ال   َو
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  )١٢( یوسفسورة     )٢٤٨(       اني عشرالثالجزء 
 
لعلِّي وإنما قال { )٤٦(

} ألنھ أرجع إلى الناس
رأى عجز سائر 
المعّبرین عن جواب 
ھذه المسألة فخاف أن 
ً عنھا  یعجز ھو أیضا
 فلھذا السبب قال لعلّي

  ]را[
  
تأول یوسف  )٤٩(

البقرات السمان 
والسنبالت الخضر 
بسنین مخاصیب 
والعجاف والیابسات 

نین مجدبة ثم بس
بّشرھم بأن العام 
الثامن یجيء مباركاً 
خصیباً، كثیر الخیر ، 

  ] زم[غزیر النعم 
  
 النبي (ص) )عن٥٠(

 یوسف من عجبت لقد
 وهللا وصبره وكرمھ
 سئل عن حین لھ یغفر

 العجاف البقرات
 كنت ولو والسمان

 حتى أخبرتھم ما مكانھ
 یخرجوني أن اشترط

 عجبت ولقد السجن من
 وصبره یوسف من

 لھ یغفر وهللا وكرمھ
 فقال الرسول أتاه حین
 ولو ربك إلى ارجع
  في ولبثت مكانھ كنت

 لبث ما السجن
 األجابة ألسرعت
 الباب إلى وبادرتھم

 أنھ العذر ابتغیت وما
 إناة ذا لحلیما كان

  ]صا[
  
 : في الحدیث) ٥٠( 

َمْن َكَ◌ان ُیؤِمُن 
بِا� ِوالیوِم اآلِخِرفال 

 التَُّھم فَ َیقَِفنَّ َمواقِ 
  ]بح[
 

ُهَمـــا ْن ـــا ِم َـــَر ﴿الســـاقي  ﴾َجنَ َّك د ـَــا ﴿ مـــدة ﴾أُّمـــةٍ  بَْعـــَد ﴿ وتـــذّكر مـــا ســـبق لـــه مـــع یوســـف ﴾َوِا َن أ
ْم  ــُئُك َبِّ ُن هِ ﴿أخبــركم  ﴾أ يِلــ َِتأِْو فأرســلوني إلیــه ، خاطــب الملــك  ﴾َفأَْرِســلُوِن ﴿تفســیر هــذه الرؤیــا  ﴾ب

َُّهــا ﴿ یوســف ، وقـال لــه یـا انطلــق السـاقي إلــى السـجن ودخــل علـى )٤٥(بلفـظ التعظـیم  َي يُوُســُف أ
يُق  دِّ ِع ﴿ التي رآها في السجن رؤیاه تأویل في ألنه عرف صدقه سّماه صدیقاً  ﴾الصِّ َنا ِيف َسـْب ِت َْف أ

ـــَماٍن  ٍت ِس ـــَرا صـــفات البشـــریة الســـبع التـــى هـــى الحـــرص والبخـــل والشـــهوة والحســـد والعـــداوة  ﴾بََق

نَّ َسـبْ ﴿والغصب والكبـر والعجـاف  ُُه صـفات الروحانیـة اضـداد صـفات البشـریة  ﴾ِجعَـاٌف  عٌ يَـأْكُل

ٍت ﴿ والعفة والغبطة والشفقة والحلم وهى القناعة والسخاء ٍر َوأَُخـَر يَابَِسـا ْض ٍت ُخ ُبال ْن ِع ُس ْب  ﴾َوَس

ِّي﴿أخبرني عن تأویل هذه الرؤیا العجیبة  ِس  لََعل نَّا َى ال ُع إِل َْرِج  إلى أو ، عنده ومن الملك إلى﴾ أ

َ ﴿ البلـد أهـل َُّهـْم ل كـان جمالُـه سـبَب كمـا ف ، فضـلك وعلمـك ویخلصـوك مـن محنتـك﴾ يَْعلَُمـونَ  َعل

َبًـا﴿ )٤٦( بالئه صار علُمه سبَب نجاتـه َع ِسـنَِني دَأ َفَمـا ﴿بحسـب عـادتكم  ﴾َقـاَل تَْزَرُعـوَن َسـْب
ُْم  ت َصــْد ُ ﴿ فــي كــل ســنة مــن الــزرع ﴾َح ُروه ــَذ هِ ﴿فــاتركوه  ﴾َف ُبِل ال إِ﴿الســوس تأكلــهلــئال  ﴾ِيف ُســْن

ا تَأْكُلُونَ  ْن بَْعِد ذَِلَك ﴿ )٤٧(أردتم أكله اال ما  ﴾َقِليالً ِممَّ ُمَّ يَأِْ� ِم عٌ ﴿الرخاء  ﴾ث  سـنین ﴾َسـْب

دٌ ﴿ َْن ﴿ مجـدبات ذات شـدة وقحـط علـى النـاس ﴾ِشَدا َُهـنَّ ﴿ تـأكلون فیهـا ﴾يَـأْكُل ْم ل ُت ْم  ﴾َمـا َقـدَّ

ال َقِلــيال﴿ادخــرتم أیــام الرخــاء  ِصــُنونَ  إِ ــا ُحتْ ــأِْ� ﴿ )٤٨(دخرونــه وتخبئونــه للزراعــة ت﴾ ِممَّ َ ــمَّ ي ُ ث
ْن بَْعِد ذَِلَك  هِ ﴿ سنة ﴾َعامٌ ﴿بعد سنّي القحط والجدب العصیبة  ﴾ِم ُس ﴿ رخـاء ﴾ِفي نَّا  ﴾يَُغاُث ال

ُرونَ ﴿ تمطر السماء ِص ِه يَْع ِفي إذا كـان العلـم بالرؤیـا یوجـب  ، األعناب وغیرها لكثرة الخصـب ﴾َو
لیســت مسـتنبطة مــن رؤیـا الملـك وانمــا تلقـاه مــن "هـذه  ى أن یوِجــَب العقبـىالـدنیا فـالعلُم بــالمولى َأْوَلـ
َقالَ ) ﴿٤٩( "جهة الوحى فبشرهم بها لما رجع الساقي إلى الملك وعرض علیه مـا عبَّـر  ﴾الَْمِلُك  َو

هِ  ائُْتوِ� ﴿ به یوسف رؤیاه استحسن ذلك وقال ِ ـا ﴿ أحضروه لي ألسمع منه تفسیرها بنفسـي ﴾ب َفلَمَّ
 ُ ءَه ُســولُ  َجــا رَّ ــالَ ﴿ ابــى ان یخــرج معــه لیخرجــه إلــى یوســف ﴾ال ال أخــرج مــن  یوســف للرســول ﴾َق

َك ﴿ السجن بـل ـِّ َى َرب ْع إِل ْرِج ُ ﴿ سـیدك الملـك ﴾ا ْه ْسـَوِة﴿ یـتفحصل ﴾َفاْسـأَل نِّ ومـن كـرم  ﴾َمـا بَـاُل ال
 ، ألدبلـ ومراعـاةً  ، كرمـاً لم یقل ما بال زلیخا مراعاة لحرمة سـیده أخالقه لم یذكر اسم سیدته ، 

نَّ ﴿ لهـا وسـتراً  ، زوجهـا لذمام ورعیاً  َُه ي َْيـِد ْعـَن أ عـن قصـة النسـوة الالتـي قطَّعـن  ﴾الـالِ� َقطَّ
اراد بذلك اثبات براءته ولـیس  -أیدیهن ، هل یعلم أمرهنَّ وهل یدري لماذا ُحبسُت ودخلت السجن 

جمیعـًا أنـه ُحـبس بـال یخـرج مـن السـجن حتـى تُبـرأ سـاحته ، وأن یعلـم النـاس  ، أبـى أن طلب العفـو
مٌ  إِنَّ َر�ِّ ﴿ -جــرم  ــي نَّ َعِل ِه ــِد ــرن مــن كیــٍد لــي﴾ بَِكْي  )٥٠( هــو العــالم بخفیــات األمــور وبمــا دّب

نَّ ﴿فسألهن  ﴾َقالَ ﴿جمع الملك النسوة ودعا امرأة العزیز معهن  ُّنَّ  َما َخْطُبُك دت َو ْذ َرا    ﴾إِ
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  )١٢( یوسفسورة     )٢٤٩(       عشر الثالثالجزء 
  
فائدة حصحص ) ٥١(

 من یعني استقر
 إذا البعیر حصحص

  ]صا[لیناخ  ثفناتھ ألقى
 
یحكى أن امرأة ) ٥٢(

جاءت بزوجھا إلى 
القاضي وادعت علیھ 
المھر فأمر القاضي 
بأن یكشف عن وجھھا 
حتى یتمكن الشھود من 
أداء الشھادة فقال 

ال حاجة إلى  : الزوج
ذلك فإني مقر بصدقھا 

فقالت   في دعواھا
لما أكرمني   :المرأة

إلى ھذا الحد فاشھدوا 
أني أبرأت ذمتھ من 

  ]غر[ كل حق لي علیھ
  
أن یتواضع  أراد) ٥٣(

� ویھضم نفسھ لئال 
یكون لھا مزكیاً 
وبحالھا معجباً 

  ]زم [ومفتخراً 
  
قالوا ولما خرج ) ٥٣(

كتب على باب السجن 
ھذا بیت البالء ، وقبر 
األحیاء ، وشماتة 
األعداء ، وتجربة 

  ]مال[دقاء األص
  
قالوا ولما دخلت ) ٥٥(

السنون المجدبة فأول 
من أحّس بالجوع 
الملك ، فأرسل إلى 
یوسف یقول لھ الطعام 
الطعام ، فخصص لھ 
وحاشیتھ ولھ نفسھ كل 
یوم أكلة واحدة وسط 
النھار ، ومن ثم صار 
غداء الملوك نصف 
النھار ، وحتى اآلن 
وھم سائرون على ھذه 

  ]مال[ العادة
  

َف ﴿ وتنحین دع ه يُوُس َْفِس ْن ن ِ ﴿ إلى مقارفة الفاحشة ﴾َع َْن َحاَش ِهللاَّ  َما﴿معاذ اهللا  ﴾ُقل
ءٍ  ْن ُسو ِه ِم َنا َعلَْي لّما أن یكون یوسف أراد السوء ، تنزیٌه له وتعجبا من نزاهته وعفته ،  ﴾َعِلْم

َرأَُة الَْعِزيِز اآل﴿ تناَهُت في محبته أَقرَّت بالذنِب على نفسها َْت اْم ْصَحَص َقال  تبین ﴾َن َح

قُّ ﴿ وانكشف ْن  اْحلَ ُّهُ َع دت َو َنَا َرا هِ  أ َْفِس ته كافئ أنا التي أغریُته ودعوُته إلى نفسي وهو برىٌء ، ﴾ن
 منها ، أزالت الغطاء واعترفت بأن الذنب كلهو  - على عدم ذكر اسمها – لى هذا الفعل الحسنع

 یشاءِلُیقْل َمْن شاَء ما و  بظهور األمر والسِّرفالتناهي في الحبِّ یوجب هتَك الستر وقلة المباالة 
ُ ﴿ فإني ال ُأبالي َّه ِن ْن  َوإ اِدِقنيَ  لَِم الحقائق ال تنكِتم أصًال  في قوله هي راودتني عن نفسي ﴾ الصَّ

الذي فعلُته  ﴾ذَِلَك ﴿ قال یوسف لّما وصله برائة النسوة له )٥١( ولو بعد حین وال ُبدَّ من أن َتبین

َمَ ﴿ من السجنوالتأني في الخروج من رّد الرسول  َْم ﴿ العزیز ﴾ِلَيْعل ُ  أَ�ِّ ل ه ْن ،  في زوجته ﴾أَُخ
 لیظهر امانته وبرائته مما نسب الیه ، ال لیكون خروجه من السجن بسبب عفو الملك عنهو 
قال  }لم أُخْنُه بالغیب{ ُروي عن ابن عباس أنه لما قال، في غیبته بل تعففت عنها  ﴾بِالَْغْيِب ﴿

ي﴿ ]بح[ یل وال حین هممتجبر  َْهِد َ ال ي ائِنِنيَ ﴿ الیوفق ﴾َوأَنَّ اهللاَّ كتب على یقال  ﴾كَْيَد اْخلَ
) ٥٢( هذه منازل البلوى وقبور االحیاء وشماتة االعداء وتجربة االصدقاءعند خروجه  السجنباب 

َْفِسي﴿ ، فقال وال حین هَمْمتَ :  كأنه نودي في ِسرِّه ُئ ن َرِّ ُب  في عموم األحوال نّزههاوال أ ﴾َوَما أ

نَّْفَس ـ ﴿فـ وال أزكیها على الدوام ءِ ﴿البشریة  ﴾إِنَّ ال و َرٌة بِالسُّ ا  میَّالة بالطبع إلى الشهوات ﴾ألَمَّ

ال﴿ َم َر�ِّ  إِ ؛ وتنبیهًا على أنه لم یرد بذلك  قاله تواضعًا وٕاظهارًا للعبودیة ، بالعصمة ﴾َما َرِح

مٌ ﴿ ل إظهارًا لنعمة العصمة والتوفیق، ب ، وال العجب بحاله تزكیة نفسه ٌر َرِحي  ﴾ إِنَّ َر�ِّ َغُفو
 أكذب لم أني یوسف لیعلم قلت الذي ذلك ، أي العزیز إمرأة كالم تتمة من اآلیتین إن یقال وربما
 قذفته حین خنته فإني الخیانة من ذلك مع أبرئ وما عنه سألت فیما وصدقت الغیب حال في علیه

َقالَ ﴿ )٥٣(سنه  عشرة ثماني یوسف في السجن مكث فیها ، كان مما تذاراألع ، ترید وسجنته  َو

هِ ﴿ ِفْعِله ونزاهُة حاِله طهارةُ  لهلما اتضحت  ﴾الَْمِلُك  ِ ْفِسي﴿بیوسف  ﴾ائُْتوِ� ب َن ُ ِل ه ْص ِل  ﴾أَْسَ�ْ

ُ ﴿ أجعله من خاصتي وخلصائي ه ََّم ا كَل  على بكالمه واستدلسف وشاهد الملك فضله یو  ﴾َفلَمَّ
َنا َمِكٌني أَِمنيٌ ﴿ الملك ﴾َقالَ ﴿ أمانته على وبعفته لهعق ْي ََّك الَْيْوَم لََد ن قریب المنزلة رفیع  ﴾إِ

 ﴾عَ� َخَزاِئِن األَْرِض ﴿ولني ﴾ اْجَعلِْ� ﴿ یوسف﴾ َقالَ ﴿ )٥٤( الرتبة مؤتمٌن على كل شيء

ِفيٌظ ﴿ارض مصر  مٌ ﴿أمیٌن  ﴾إِ�ِّ َح نَّا ﴿وهكذا ﴾ َوكََذِلَك ﴿ )٥٥( بوجوه التصرف﴾ َعِلي َمكَّ
َف  ُ ﴿ وجعلنا له العزَّ والسلطان مصر ﴾ِيف األْرِض  ِلُيوُس أ َبوَّ َها﴿یتخذ  ﴾يََت ْن َحْيُث ﴿منزًال  ﴾ِم

 ُ ء َنا﴿نخص  ﴾نُِصيُب ﴿ ویتصرف في المملكة كما یرید ﴾يََشا ِت َرْحَم ْن ﴿ بإنعامنا وفضلنا ﴾ب   َم
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  )١٢( یوسفسورة     )٢٥٠(       الثالث عشرالجزء 
  
ابن عباس: ال ) ق٥٨(

كان سبب مجیئھم أنھم 
أصابتھم مجاعة في 
بالدھم بسبب القحط 
الذي عمَّ البالد، 
فخرجوا إلى مصر 
لیشتروا من الطعام 
الذي ادخره یوسف ، 
فلما دخلوا على یوسف 
قال كالمنكر علیھم ما 
أقدمكم بالدي؟ قالوا 

علكم  جئنا للمیرة قال
عیوٌن "جواسیس" 

،  علینا قالوا: معاذ هللا
قال فمن أین أنتم ؟ 
قالوا من بالد كنعان 
وأبونا یعقوب نبيُّ هللا 
، قال ولھ أوالد غیركم 
قالوا كنا اثني عشر 
فذھب أصغرنا وھلك 

.. وكان .في البریة 
أحبَّنا إلیھ وبقي شقیقھ 
فاحتبسھ لیتسلّى بھ عنھ 
وجئنا نحن العشرة 

فأمر بإنزالھم  
  ]مس[ وإكرامھم

  
یطلق ) فائدة  ٥٩(
ى األخوة ألب بنو عل

األعیان واإلخوة ألم 
بنو العّالت ویقال 
لألخوة من أم واحدة 
وآباء متفرقین بنو 
األخیاف ولألخوة من 

  ]مال[أب وأم أشقاء 
  
) تنبیھ ولكن من ٥٩(

ھؤالء اإلخوان فإن 
اخوان أھل ھذا الزمن 
خّوان ، ان أبدیت لھم 
شیئا أحبوك وان 

منعتھم رفدك بغضوك  
شر  وھم كما قالوا

اإلخوان الواصل في 
الرخاء الخاذل في 
الشدة ، وھذا الصنف 

  ]مال[منھم كثیر 
قال جعفر ) ٥٩( 

علیكم الصادق (ع) 
باإلخوان فأنھم عدة 
 الدنیا وعدة اآلخرة

  .]مال[
والظاھر ) فائدة ٦٠( 

أن كل ما فعلھ یوسف 
كان بوحيٍ من هللا وإال 
فمقتضى البر أن یبادر 
 إلى أبیھ ویستدعیھ لكنَّ 
هللا أراد تكمیل أجر 
یعقوب ومحنتھ 
ر الرؤیا األولى  ولتتفسَّ

  ]مس[

 ُ ء ُع أَْجـَر ﴿ من عبادنا ﴾نََشا ُِضي ال ن ِسـنِنيَ  َو ْ مصـر والشـام  عـم القحـط،  مـن أحسـن عملـه﴾ اْحملُ
، فباعهم في السنة األولى بالـدراهم والـدنانیر حتـى لـم یبـق لهـم منهـا  ، وتوجه الناس إلیه ونواحیهما

،  بالـدواب في الرابعـةو في السنة الثالثة بأمتعة البیوت، و ي السنة الثانیة بالحلي والحلل، فو ،  شيء
، ثــم فــي السـابعة برقــابهم حتــى اســترقهم  فــي السادســة بـأوالدهمو ،  والعقـار بالبســاتینفـي الخامســة و 

،  فــأعتقهم ورد إلــیهم أمــوالهم ، الــرأي رأیــك الملــك فقــال ثــم عــرض األمــر علــى الملــك،   جیمعــا
 ﴾َوألَْجـــُر اآلِخــــَرِة﴿ )٥٦( فقـــالوا مـــا رأینـــا كـــالیوم ملكــــا أجـــل وال أعظـــم وال أرأف مـــن یوســــف

ُقونَ ﴿وثوابها َتَّ نُوا ي ُنوا َوكَا َن آَم ي َِّذ ٌر �ِ وبالد  كنعان أرض وأصاب )٥٧( الشرك والفواحش﴾ َخْي

ءَ إِْخـَوُة يُوُسـ﴿ لیمتـاروا بنیـه یعقـوب فأرسـل مصـر أصـاب مـا الشـام نحـو  َف َفـَدَخلُوا َعلَْيـهِ َوَجـا
ْم  ُه نِكــُرونَ ﴿فعــرف أنهــم إخوتــه  ﴾َفَعــَرَف هُ ُم ـَـ ُهــْم ل ــك ولــم یعرفــوه لهیبــة﴾ َو ــا ﴿ )٥٨( الُمْل َولَمَّ
ْم  َزُه هَّ ْم  َج َهاِزِه ومنـه جهـاز هیأ لهم الطعام والمیرة وأعطاهم ما یحتاجون إلیـه فـي سـفرهم ،  ﴾ِجبَ

ــأٍَخ  َقــاَل ائُْتــوِ� ﴿ العــروس وتجهیــز المیــت ِ ْم  ب ــيُك ِ َب َال ﴿ بنیــامین كــي اصــدقكم ﴾لَُكــْم ِمــْن أ أ
ُوِيف  ـــَرْوَن أَ�ِّ أ َ ـــلَ ﴿أتـــم ﴾ ت نـــِزلِنيَ ﴿مـــن غیـــر بخـــٍس  ﴾الَْكْي ـــُر الُْم ـَــا َخْي َن خیـــر مـــن یكـــرم ﴾ َوأ

هِ  َفــإِْن لـَـْم تـَـأْتُوِ� ﴿ )٥٩( الضــیوف ، كــان قــد أحســن ضــیافتهم ــ ِ  َفــال كَْيــَل لَُكــْم ﴿بــأخیكم  ﴾ب
ال تَْقَربُو ي َو  )٦٠(بالترغیـب بـاديء األمـر ثـم بالترهیـب  ، حـاول معهـم بـالدي مـرة ثانیـة ﴾نِعنِد

﴿ ُ َبَـــاه ُد َعْنـــهُ أ ِو َرا ــا ﴿ ســـنحتال فـــي انتزاعـــه مـــن ابیـــه ونجتهـــد فـــي طلبـــه منـــه ﴾َقـــالُوا َســـُن ـَّ ن َوإِ
ََفــاِعلُونَ  َقــالَ ﴿ )٦١(ذلــك ﴾ ل هِ ﴿یوســف  ﴾َو ــ ِ ن ْتَيا ِف ْم ﴿ لغلمانــه الكیــالین ﴾ِل ُه َِضــاَعَت  ﴾اْجَعلـُـوا ب

ْم ﴿ المال الذي اشتروا به الطعام ِه ْم ﴿أوعیتهم  ﴾ِيف ِرَحاِل َُّه َُبـوا﴿لكي  ﴾لََعل نَقل ذَا ا ََهـا إِ ن ِرُفو  ﴾يَْع

ْم ﴿رجعـوا  ِه َْهِل َى أ َْرِجُعـونَ  إِل ْم ي َُّه ، َعِلـَم أنهـم ال َیْسـتحلُّون مـاَل الَغْیـر َفـَدسَّ  إلینـا إذا رأوهـا ﴾لََعل
ْوهـا قـالوا هـذا وقـع فـي رحالنـا مـنهم ِبَغَلـٍط ، فالواجـُب علینـا ردُّهـا بضاعَتهم في رحاِلهم ، لكـي إذا رأَ 

ا َرَجُعوا﴿ )٦٢( وكانوا یرجعون بسبب ذلك شاءوا أم َأَبواْ  علیهم ْم َقالُوا﴿عـادوا  ﴾َفلَمَّ ِه َبِي َى أ  ﴾إِل

لُ ﴿له قبل أن یفتحوا متاعهم  نَّا الَْكْي َع ِم ِن نَا ُم َبَا جواسیس وأخبرناه  ألنَّ ملك مصر ظنَّ أننا ﴾يَا أ

َفأَْرِســْل ﴿ وقــد أنــذرنا إن لــم نــأت بأخینــا بنیــامین فــال كیــل لنــا بقصــتنا فطلــب أخانــا لیتحقــق صــدقنا
َـــا ن ـــا أََخا َن ـــلْ ﴿بنیـــامین  ﴾َمَع َت ـَــهُ ﴿لنأخـــذ مـــا نســـتحقه مـــن الحبـــوب التـــي ُتكـــال لنـــا  ﴾نَْك َّـــا ل ن َوإِ

ُظونَ  ِف ا ْم َعلَْيـهِ ﴿كیـف  ﴾َهـلْ ﴿ لهـم یعقـوب ﴾َقـالَ ﴿ )٦٣(من أن ینالـه مكـروه  ﴾َحلَ  ﴾آَمـُنُك

ال كََما﴿على بنیـامین  ْم َعـَ� أَِخيـهِ  إِ ُتُك ن ْبـلُ ﴿یوسـف  ﴾أَِم وفعلـتم بـه مـا فعلـتم بعـد  ﴾ِمـْن َق

ًظـا﴿ أن ضمنتم لي حفظه ِف ٌر َحا ُ َخْي اِحِمنيَ ﴿ أفـوض أمـري الیـه ﴾َفاهللاَّ َْرَحـُم الـرَّ ُهـَو أ یـرحم ﴾ َو
   : یجمع علّي مصیبتین ،  في الخبر أن اهللا سبحانه قالضعفي وكبر سني فیحفظه ویرده علّي وال
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  )١٢( یوسفسورة     )٢٥١(       الثالث عشرالجزء 
  
ما كان یعطي ) ٦٥(

الواحد إال كیل بعیر 
من الطعام فأعطاھم 
حمل عشرة جمال 
ومنعھم الحادي عشر 
حتى یحضر أخوھم 

  ]مس[
  
وھذا ثناٌء من ) ٦٨(

هللا تعالى عظیمٌ على 
نھ علم یعقوب ، أل

بنور النبوة أن القدر ال 
  ]مس[یدفعھ الحذر 

  
 (ع)على ) عن ٦٨(

ان جبریل اتى النبى 
فوافقھ مغتما  (ص)

فقال یا محمد ما ھذا 
الغم الذى اراه فى 

الحسن « وجھك فقال 
والحسین اصابھما 

فقال یا محمد » عین 
 حق صدقت فان العین
یعوذ  ... وكان (ص) 

 (ع)الحسن والحسین 
اعیذكما  «فیقول 

بكلمات هللا التامة من 
كل شیطان وھامة 
ومن كل عین المة 
فعوذوا بھا اوالدكم فان 
ابراھیم كان یعوذ بھا 
  »اسماعیل واسحاق

  ]رو[
  
لما دخل إخوة ) ٦٩(

یوسف علیھ أكرمھم 
وأحسن ضیافتھم ثم 
أنزل كل اثنین في بیت 
وبقي "بنیامین" وحیداً 
فقال : ھذا ال ثاني لھ 

فبات  فیكون معي ،
یوسف یضمھ إلیھ 
ویعانقھ ، وقال لھ  أنا 
أخوك یوسف فال 
تحزن بما صنعوا، ثم 

ل إلِبقائھ یحتاأعلمھ أنھ 
عنده وأمره أن یكتم 

  ]مس[الخبر 
  

ا﴿ )٤٦( ]صا[ فبعزتي ألردنهما إلیك بعد ما توكلت علي ْم  َولَمَّ ُه َتاَع وا َم األوعیة التي  ﴾َفَ�ُ

ِ ﴿وضعوا فیها المیرة  وا ب ْم َوَجُد ُه ْم َقالُوا﴿ ثمن الطعام ﴾َضاَعَت ِه َّْت إِلَْي َْبِغي ُرد َا َما ن ن َبَا  ﴾يَا أ

َنا﴿ أي شيء نطلب من إكرام الملك أعظم من هذا َِضاَعُت َنا﴿ثمن الطعام  ﴾َهِذِه ب َّْت إِلَْي  ﴾ُرد

َنَ ﴿ أرادوا بذلك استنزال أبیهم عن رأیه أوفى لنا الكیل وردَّ لنا الثمن ، َْهل ُر أ نَِمي نأتي بالمیرة  ﴾اَو

نَا﴿والطعام ألهلنا  ََخا َفُظ أ دُ ﴿وكرروا حفظ األخ مبالغًة في الحض على إرساله  ﴾َوَحنْ  ﴾َونَْزدَا

لَ ﴿باستصحابنا له  ٍر ذَِلَك ﴿حمل  ﴾كَْي لٌ ﴿ القمح الذي جلبناه﴾ بَِعي قلیل ال   ﴾يَِسيٌر  كَْي

ُ لَْن ﴿ لهم أبوهم ﴾َقالَ ﴿ )٦٥( یكفینا وأهلنا فضال عن الضیوف َه ُْرِسل ْم  أ بنیامین  یعني ﴾َمَعُك

ثًِقا﴿إلى مصر  تُوِن َمْو ى تُْؤ تَّ ْن اهللاَّ ﴿عهدًا مؤكداً  ﴾َح هِ ﴿ وتحلفوا بـاهللا ﴾ِم ِ نَِ� ب ََتأْتُو لترُدنه  ﴾ل
ْم ﴿ عليّ  اَط بُِك َْن ُحيَ ال أ ْم ﴿ ُتغلبوا وال تْقدروا على تخلیصه اال ان ﴾إِ ثَِقُه ُ َمْو ا آتَْوه  ﴾َفلَمَّ

ا﴿ اخوة یوسف ﴾َقالَ ﴿ طوه العهد المؤكدحلفوا له وأع ُ َعَ� َم من حفظ اخانا  ﴾نَُقولُ  اهللاَّ

لٌ ﴿ َقالَ ﴿) ٦٦(شهید ورقیب  ﴾َوِكي  مصر ﴾تَْدُخلُوا يَا بَِ�َّ ال﴿ یعقوب ناصحا الوالده ﴾َو

ْن ﴿ ألنهم كانوا ذوي جمال وبهاء وهیئة حسنة ، وقد شهروا في مصر بالقربة من  ﴾َواِحدٍ  بَاٍب  ِم
،  خبر یوسفأن یتسمعوا لك والتكرمة الخاصة التي لم تكن لغیرهم فخاف علیهم العین ، أو الم

َقٍة َوَما أُْغِ� ﴿ أوكان الداعي الیها خوفه على بنیامین رِّ َف َت َبَْواٍب ُم ْن أ ا ِم ْدُخلُو ال أدفع  ﴾َوا

َن عَ ﴿ ْم ِم ِ ﴿قضاه  ﴾نُك ءٍ ﴿ علیكم﴾ اهللاَّ ْن َ�ْ ینفعكم ولم یدفع  إن أراد اهللا بكم سوء لم ﴾ِم

 إِْن ﴿ عنكم ما أشرت به علیكم من التفرق وهو مصیبكم ال محالة ، فإن الحذر ال یمنع القدر

مُ  ْك ِ  اْحلُ ال ِهللاَّ ه إِ ُْت ﴿وحده  ﴾َعلَْي َّل داللة على ان ترتیب االسباب غیر مخل فیه  ﴾تََوك
هِ ﴿ بالتوكل َّلْ  َوَعلَْي َتَوك ِّلُونَ  َفلَْي َتَوك ا﴿ )٦٧( نون أمورهم إلیهیفوض المؤم ﴾الُْم  َولَمَّ

ْن َحْيُث ﴿مصر  ﴾دََخلُوا ْم  ِم َرُه ْم ﴿أوصاهم  كما ﴾أََم ُه َبُو َما كَاَن ﴿ من ابواب متفرقة ﴾أ
ْن عَ ﴿لم یدفع  ﴾يُْغِ�  ُهْم ِم ءٍ ﴿قضاء  ﴾ْن ِ ِمْن َ�ْ حیث أصابهم ما ساءهم من إضافة  ﴾اهللاَّ

ال َحاَجًة ِيف ﴿ة على أبیهم یعقوب السرقة إلیهم وأخذ أخیهم بنیامین ، وتضاعف المصیب َْفِس  إِ ن
َها َضا ُ  يَْعُقوَب َق َّه ن ٍْم ﴿یعقوب  ﴾َوإِ و ِعل ُ  لَُذ َناه َّْم غزیر بأن الحذر ال یغني عن القدر  ﴾ِلَما َعل

نَّ أَْكَثَر ﴿ ِس ال يَْعلَُمونَ  َولَِك نَّا  )٦٨(ما خصَّ اهللا به أنبیاءه وأصفیائه من العلوم  ﴾ال

ا﴿ َوى َخلُوادَ ﴿وحین  ﴾َولَمَّ َف آ ُ ﴿ضمَّ  ﴾َعَ� يُوُس ِه أََخاه ، ومعناه  الشقیق بنیامین ﴾إِلَْي

َا﴿ المتوكل بالعربیة َن �ِّ أ َك  َقاَل إِ و َتئِْس ﴿ واستكتمه یوسف ﴾أَُخ َْب ا ﴿تحزْن  ﴾َفال ت نُو بَِما كَا
ْم ﴿ )٦٩( یفعلون بنا اخوتنا فیما مضى﴾ يَْعَملُونَ  َهاِزِه ْم ِجبَ َزُه هَّ ا َج   قضى حاجتهم  ﴾َفلَمَّ
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) فائدة : العیر ٧٠(

 علیھا التي األبل إسم
  ]صا[األحمال 

  
اسَتْشھدوا ) ٧٣(

بعلمھم على براءة 
أنفسھم لما عرفوا منھم 
من فرط أمانتھم كرّد 
البضاعة التي ُجعلت 
في رحالھم، وكمّمواِ 

الدواب لئال  أفواه
اً أو طعاماً تتناول زرع

  ]بي[ألحد 
  
لما ادعوا ) ٧٦(

البراءة قالوا لھم : البدَّ 
من تفتیش أوعیتكم 
واحداً واحداً فانطلقوا 
بھم إلى یوسف ... 
ُذكر أنھ كان ال یفتح 
ً وال ینظر وعاًء  متاعا
إال استغفر هللا مما 
قذفھم بھ ، حتى بقي 
أخوه وكان أصغَر 
القوم فقال : ما أُظنُّ 

 ً فقالوا  ھذا أخذ شیئا
وهللا ال نترُكك حتى 
تنظر في َرحلھ فإنھ 
أطیب لنفسك وأنفسنا 
فلما فتحوا متاعھ 
 وجدوا الُصواع فیھ

. فلما أخرجھا منھ ...
نكَّس اإلِخوةُ رؤوَسھم 
من الحیاء ، وأقبلوا 
علیھ یلومونھ ویقولون 
دت  لھ فضحتنا وسوَّ
وجوھنا یا ابن راحیل 
... دلّت اآلیة على أن 

ة كانت بتعلیم تلك الحیل
  ]مس[هللا وإلھامھ لھ 

  
قالھ��ا ب��دل "م��ن ) ٧٩( 

َس���َرَق" لتحقی���ق الح���ق 
واالحتراز عن الكذب" 

   ] آل[
 
  

يَةَ ﴿وحمَّل إبلهم بالطعام والمیرة أمر یوسف بـ  َقا َل السِّ ِل  ِيف ﴿وهي صاٌع من ذهب  ﴾َجَع ﴾ َرْح

هِ ﴿ متاع َّنَ ﴿بنیامین  ﴾أَِخي َذ ُمَّ أ ِّنٌ ﴿نادى  ﴾ث َذ ُر ﴿ٍد منا ﴾ُمؤ َها الِْعي َُّت َي  یا أیها المسافرون ﴾أ

ْم ﴿ َُّك ن ِرُقونَ  إِ أراد بذاك سرقة یوسف من ابیه ، او سرقة الفرحة والسرور من قلب ابیهم ،  ﴾لََسا
لما وصل  )٧٠(او استحل أن یرمیهم بالسرقة لما في ذلك من المصلحة من إمساك أخیه 

حسن ضیافتكم ونوّف إلیكم الكیل ونفعل بكم ما لم المنادون الى اخوة یوسف ، قالوا ألم نكرمكم ون
ْم ﴿نفعل بغیركم قالوا بلى  ِه َبلُوا َعلَْي َْق ونَ ﴿ التفتوا إلیهم ﴾َقالُوا َوأ ذَا تَْفِقُد بدل ماذا سَرْقنا ، ﴾ َما

إرشاٌد لهم إلى مراعاة حسن األدب وعدم المجازفة بنسبة البریئین إلى تهمة السرقة ولهذا التزموا 
َْفِقُد ﴿ )٧١(م األدب معه عَ ﴿ضاع منا  ﴾َقالُوا ن هِ ﴿ مكیال او كأس ﴾ُصَوا ِ ءَ ب ْن َجا  ﴾الَْمِلِك َوِلَم

ٍر ﴿ من تلقاء نفسهبالمكیال وردَّه إلینا  ُل بَِعي مٌ ﴿ من الطعام﴾ ِحْم ِه َزِعي ِ َنَا ب كفیٌل وضامٌن  ﴾َوأ

ِ ﴿ أخوة یوسف﴾ َقالُوا﴿ )٧٢( لمن یعطینا إیاه ویكفینا مؤنة البحث عنه بذلك قسٌم فیه  ﴾تَاهللاَّ

ْم  لََقْد ﴿ معنى التعجب ُت ْفِسَد ِيف األَْرِض  َما ِجْئَنا﴿أیها القوم  ﴾َعِلْم ُن ذلك أنهم حینما قربوا  ﴾ِل

ا ﴿ من المدینة شدوا أفواه رحالهم لئال تأكل من الزروع والطعام العائد ألهل القرى ُنَّ َوَما ك
ِرِقنيَ  ُ ﴿ )٧٣(ألننا أوالد أنبیاء ولسنا ممن ُیوصف بالسرقة قطُّ ، ﴾ َسا عقوبة  ﴾َقالُوا َفَما َجَزاُؤه

بِنيَ ﴿ السارق في شریعتكم ِذ ُتْم كَا ُن ُ ﴿ )٧٤(في ادعاء البراءة ﴾ إِْن ك جزاء  ﴾َقالُوا َجَزاُؤه

ْن ُوِجَد ﴿ السارق هِ ﴿الصاع  ﴾َم ُ ﴿متاعه  ﴾ِيف َرْحِل ُهَو َجَزاُؤه أن ُیسترقَّ ویصبح مملوكًا لمن  ﴾َف

اِلِمنيَ ﴿ هكذا كان شرع یعقوبَسَرق منه ،  ظَّ ِزي ال أَ ﴿ )٧٥(بالسرقة  ﴾كََذِلَك َجنْ بََد َف
ِهْم  ِت ءِ ﴿بتفتیش أوعیتهم  ﴾بِأَْوِعَي َل ِوَعا ه َقْب َها﴿ بنیامین ﴾أَِخي َرَج ُمَّ اْسَ�ْ ِمْن ﴿ الصاع ﴾ث

ءِ  نَا﴿متاع  ﴾ِوَعا َك ِكْد ِه كََذِل َف ﴿دبرنا  ﴾أَِخي ا﴿ده الحیلة لیستبقي أخاه عن ﴾ِلُيوُس  ﴾كَانَ  َم

يِن الَْمِلِك ﴿ لیوسف ُ ِيف ِد ألن حكم السارق في مصر أن یضرب  ملك مصر ﴾ِلَيأُْخَذ أََخاه

عُ ﴿ ویغرم ، ال أن یستعبد َْرَف ُ ن ءَ اهللاَّ ال أَْن يََشا َرَجاٍت ﴿بالعلم  ﴾إِ ُ ﴿منازل  ﴾َد ْن نََشاء  رفعه ﴾َم

ٍْم ﴿ ي ِعل ُلِّ ِذ َفْوَق ك مٌ ﴿ من الخلق ﴾َو أخوة یوسف  ﴾َقالُوا﴿ )٧٦( أعلم منهمن هو ﴾ َعِلي

لُ ﴿ ْب ْن َق ُ ِم َه َرَق أٌَخ ل ِرْق َفَقْد َس ُف ﴿ شقیق ، یعنون یوسف ﴾إِْن يَْس َها يُوُس رَّ كتم تلك ﴾ َفأََس

َها﴿المقولة  ُْبِد َْم ي ِه َول َْفِس ْم ﴿ُیظهرها  ﴾ِيف ن نًا﴿ِإلخوته تلطفًا معهم  ﴾لَُه رٌّ َمَكا ْم َش ُْت  ﴾َقاَل أَن

َُم بَِما﴿"  قاله في نفسه ولم یواجههم بهارقتم أخاكم من أبیكم " منزلًة حیث س ُ أَْعل  َواهللاَّ
ُفونَ  َِص  ردّ  فى بالیمین المؤّكد وعهدهم حزنه ابیهم حال تذّكروا ولّما )٧٧(تتقّولون وتفترون ﴾ ت

ْ ﴿مستعطفین مسترحمین  له ﴾َقالُوا﴿ ، و یوسف الى والتجأوا انقبضوا بنیامین َُّها ال َي    ﴾َعِزيُز يَا أ
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 انھم - روى) ٨٠( 

 فى العزیز كلموا
 فقال بنیامین اطالق
 الملك ایھا روبیل
 او اخانا الینا لتردنّ 

 تضع صیحة الصحین
 فى الحوامل منھا

 شعور وقامت مصر
 من فخرجت جسده
یعقوب  بنوا وكان ثیابھ
لم یقم  غضبوا اذا

يء ولم لغضبھم ش
فقال یقاومھم أحد 

 الى قم البنھ یوسف
 یده فمس،  فمسھ جنبھ

 فقال غضبھ فسكن 
لبذرا  ھنا ان روبیل

 وروى یعقوب بذر من
 فقام ثانیا غضب انھ
 فوكزه یوسف الیھ

 بتالبیبھ واخذ برجلھ
 االرض على فوقع
 معشر انتم فقال

 ان تظنون العبرانیین
   قوة منكم اشد احد ال

نفسھ وانما فعل ھذا ب
  لیسكن غضبھ بمجرد 

مّسھ ، وعرف أنھ لو 
سلط علیھ جمیع فتیانھ 
لعجزوا عنھ ولبطش 
بھم ، فظن اخوتھ انما 
سكن غضب أخیھم من 
شدة وكزة الملك ، 
ووقع على األرض من 
قوة تلك الرفسة ، فقال 
بعضھم لبعض ال قدرة 
لنا على مقابلتھ ، 

  ]مال[وابتعدوا عنھ 
 
) تنبیھ ھنا قالوا ٨١(

ابنك سرق لتبرئة أن 
انفسھم وفي االیھ 

)  قالوا  إرسل ٦٣(
إظھاراً معنا اخانا 

  ..... لشفقتھم علیھ
  
اتھمھم ) تنبیھ ٨٣(

بالتآمر على "بنیامین" 
لما سبق منھم في أمر 

   ]مس[یوسف 
  
 لم الحدیث ) في٨٤(

 إنا األمم من امة یعط
 راجعون إلیھ وإنا �

 امة إال المصیبة عند
 رىت اال (ص) محمد
 حین یعقوب إلى

 لم أصاب ما أصابھ
 یا وقال یسترجع

  ] صا[... أسفى
  

ل  ًرا﴿السید المبجَّ َِبي ا ك َبًا َشْ�ً ُ أ َه ْذ ﴿ في السِّن ال یستطیع فراقه ﴾إِنَّ ل نَا ﴿بدله  ﴾َ�ُ أََحَد
 ُ َه ن نِنيَ ﴿واحدًا منا  ﴾َمَكا ِس ْ َن اْحملُ َك ِم ََرا َّا ن ن َ َقاَل ﴿ )٧٨( أتمْم إحسانك علینا﴾ إِ ذ ﴾ َمَعا

ِ أَْن نَأُْخَذ ﴿أعوذ بـ  نَا اهللاَّ ْن َوَجْد ال َم َتاَعَنا﴿ ولم یقل اال من سرق ﴾إِ ُ  َم بجرم غیره  ﴾ِعْنَده

ذًا﴿ َّا إِ ن ََظاِلُمونَ ﴿ فعلنا ذلك ﴾إِ ُ ﴿ )٧٩(﴾ ل ه َتْيَئُسوا ِمْن ا اْس  یئسوا من إجابة طلبهم ﴾َفلَمَّ

َُصوا﴿ ا﴿ اعتزلوا جانبًا عن الناس﴾ َخل ي ْم ﴿یتشاورون  ﴾َجنِ ُرُه َِبي روبیل او یهودا او  ﴾َقاَل ك

ثًِقا ِمَن اهللاَّ ﴿الوي  ْم َمْو ُْم قَْد أََخَذ َعلَْيُك َبَاك َْم تَْعلَُموا أَنَّ أ قد أعطیتم أباكم عهدًا وثیقًا  ﴾أَل

ْم ﴿ بردِّ أخیكم طُت رَّ ُل َما َف ْب ْن َق َف ﴿ أال تذكرون تفریطكم ﴾َوِم ُوُس َْن  ِيف ي َْرحَ  َفل َب ارق أف ﴾أ

ى يَأْذَنَ ﴿أرض مصر  ﴾األَْرَض ﴿ ُ ﴿بالخروج منها  ﴾ِلي أَِ� ﴿یسمح  ﴾َحتَّ هللاَّ َم ا ُك َْو َحيْ أ
ُر ﴿بخالص أخي  ﴾ِلي ُهَو َخْي اِكِمنيَ ﴿أعدل  ﴾َو ْم ﴿ )٨٠﴾ (اْحلَ َبِيُك َى أ ُعوا إِل ْرِج فأخبروه  ﴾ا

َْنَك ﴿بحقیقة ما جرى  نَا إِنَّ اب َبَا َرَق ﴿بنیامین  ﴾َفُقولُوا يَا أ َناَس ال بَِما َعِلْم نَا إِ ِهْد وتیقنا  ﴾َوَما َش

ِظنيَ ﴿ فقد رأینا الصاع في َرْحله ِف َغْيِب حا ُنَّا �ِْ أنه سیسرق حین أعطیناك المیثاق  ﴾َوَما ك

َر ﴿أهل مصر  ﴾الَْقْريَةَ ﴿ اهل عن حقیقة ما حدث ﴾َواْسأَِل ﴿ )٨١( َها َوالِْعي ُنَّا ِفي َِّ� ك  ﴾ال

ْ ﴿القافلة  َبل َْق َِّ� أ َها﴿جئنا  ﴾َناال َّا ﴿ وهم قوم من كنعان كانوا بصحبتهم في هذه السفرة ﴾ِفي ن َوإِ
ُقونَ  ِد ََصا َلْ ﴿یعقوب  ﴾َقالَ ﴿ )٨٢(فیما أخبرناك  ﴾ل َْت  ب ل ُفُسُكْم ﴿زیَّنْت  ﴾َسوَّ َن ْم أ لَُك

ًرا ٌر ﴿ بسرقتهأردتموه لتعلیمكم إیاه إن السارق یؤخذ مكیدًة  ﴾أَْم ٌ  َفَصْب يل ال أجد سوى  ﴾َجِم

ْم َجِميًعا﴿ لصبر محتسباً ا ُ أَْن يَأْتَِيِ� بِِه ى اهللاَّ ُ ُهَو الَْعِليُم ﴿ یجمع اهللا شملي بهم ﴾َعَس َّه ن إِ
مُ  ِكي َّى﴿ )٨٣(في تدبیره ﴾ اْحلَ ََول ت ْم ﴿أعرض  ﴾َو ُه ى﴿عن أوالده  ﴾َعْن َف َقاَل يَا أََس یا ﴾ َو

ُ ﴿ لهفي وحزني َناه ْت َعْي ضَّ َف َوابَْي بیاض من كثرة الدمع ، ال أنه  غشى عینیه ﴾َعَ� يُوُس
ْزِن ﴿ عمي وفقد النظر فیها َن اْحلُ مٌ ﴿شدة البكاء  ﴾ِم ُهَو كَِظي مملوء من الغیظ على أوالده  ﴾َف

الحزن الجدید یقّوي الحزن القدیم الكامن في النفس ، واألسى  ممسك له في قلبه وال یظهره ،
َ ﴿ )٨٤( یبعث األسى ویثیر األحزان ِ ت ُ َقالُوا تَاهللاَّ َتأ َف ﴿ال تزال  ﴾ْف ُُر يُوُس  وتتفجع علیه ﴾تَْذك

ى تَُكونَ ﴿ تَّ َرًضا َح َْهاِلِكنيَ ﴿مریضًا مشرفًا على الهالك  ﴾َح َن ال َْو تَُكوَن ِم أسًى  ﴾أ
سنة لم یفارق الحزن قلبه  أربعونوحسرة، كان منذ خرج یوسف من عند یعقوب إلى یوم رجع 

ا ﴿لسُت أشكو غّمي وحزني إلیكم  قوبلهم یع ﴾َقالَ ﴿ )٨٥(ودموعه تجري على خدیه  ََّم ن إِ
 ِ َى اهللاَّ َْشُكو بَ�ِّ َوُحْزِ� إِل فكأنهم قالوا له ما قالوا بطریق التسلیة ، فقال لهم انى ال اشكو ما  ﴾أ

  بى الیكم او الى غیركم حتى تتصدوا للتسلى ، وانما اشكو همى وحزنى الى اهللا ، ملتجأ الى جنابه 



 254 
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 الصادق ) عن٨٦(

 لما یعقوب إن (ع)
 نادى بنیامین عنھ ذھب

 ترحمني أما رب یا
 وأذھبت عیني أذھبت
 تعالى هللا فأوحى ابني
 لك ألحییتھما أمتھما لو

 بینك أجمع حتى
 تذكر ولكن وبینھما
 ذبحتھا التي الشاة

 وأكلت وشویتھا
 جانبك إلى وجارك
شیئا  امنھ تنلھ لم صائم

  ] صا[
  
أن یعقوب ) یقال ٨٧(

مكث أربعة وعشرین 
ً ال یدري أیوسف  عاما
علیھ السالم حي أم 
میت حتى تمثل لھ ملك 
الموت فقال لھ أنشدك 
بالھ یعقوب ھل قبضت 

؟ قال : ال  روح یوسف
فعند ذلك قال َیا َبنِيَّ 

ُسوا . االیة اْذَھُبوا َفَتَحسَّ
  ]آل[
  
قیل أدوا إلیھ ) ٨٨(

من  : وبكتاب یعق
یعقوب إسرائیل هللا بن 
إسحق ذبیح هللا ابن 
إبراھیم خلیل هللا إلى 

،  عزیز مصر أما بعد
بنا  فإنا أھل بیت موكل

أما جدي فشدت  البالء
یداه ورجاله ورمي بھ 
في النار لیحرق فنجاه 
هللا تعالى وجعلت النار 

 ً ،  علیھ برداً وسالما
وأما أبي فوضع 
السكین على قفاه لیقتل 

اه هللا، وأما أنا فكان ففد
لي ابن وكان أحب 
أوالدي إلي فذھب بھ 
إخوتھ إلى البریة ثم 
أتوني بقمیصھ ملطخاً 
بالدم وقالوا قد أكلھ 
الذئب فذھب عیناي 

، ثم  من بكائي علیھ
كان لي ابن وكان أخاه 
من أمھ وكنت أتسلى 
بھ فذھبوا بھ ثم رجعوا 
وقالوا إنھ سرق وإنك 
 حبستھ لذلك، وإنا أھل
بیت ال نسرق وال نلد 
ً فإن رددتھ علي  سارقا
وإال دعوت علیك 
دعوة تدرك السابع من 

فلما  .ولدك والسالم
قرأ یوسف الكتاب لم 
یتمالك وعیل صبره 

  ]غر[  فقال لھم ذلك
  

ِ ﴿ تضرعا لدى بابه فى دفعه َن اهللاَّ َُم ِم أنتم ، فارجوا  ﴾َما ال تَْعلَُمونَ ﴿رحمته وٕاحسانه  ﴾َوأَْعل
من كنوز البر اخفاء الصدقة وكتمان المصائب  (ص)قال رسول اهللا  مني ویلطف بي،ان یرح

ُبوا﴿ )٨٦( ]آل[واألمراض ومن بث لم یصبر  ْذَه  إلى المكان الذي جئتم منه ﴾يَا بَِ�َّ ا

ُسوا﴿ سَّ َف ﴿وتفحصوا  ﴾َفَ�َ ْن يُوُس هِ  ِم ال تَْيَئُسوا﴿ من حالهما وتطلبوا خبرهم ﴾َوأَِخي ال  ﴾َو

ِ ﴿من رحمة  ﴾ِمْن َرْوِح ﴿ تقنطوا ُ ال يَْيئَُس ﴿وفرجه  ﴾اهللاَّ َّه ن ْن َرْوِح ﴿ال یقنط  ﴾إِ رحمة  ﴾ِم

ُرونَ ﴿ ِف ال الَْقْوُم الَكا ِ إِ الجاحدون لقدرته ، عن ابن عباس إن المؤمن من اهللا تعالى على  ﴾اهللاَّ

هِ َفلَمَّ ﴿خرجوا راجعین إلى مصر  )٨٧(خیر، یرجوه في البالء ویحمده في الرخاء   ﴾ا دََخلوا َعلَْي

َنا﴿یوسف  على َُّها الَْعِزيُز َمسَّ َي ََنا﴿أصابنا  ﴾َقالُوا يَا أ َْهل رُّ  َوأ  ، الهزال من شدة الجوع ﴾الضُّ

َضاَعةٍ ﴿العطف و لیكون ذریعة إلى بعث الشفقة  قالوا هذا ِِب لیس مما ردیئة  ﴾ُمْزَجاٍة َوِجْئَنا ب

ََنا الَْكيْ ﴿أتمم  ﴾َفأَْوِف ﴿ینتفع بها  ْق ﴿ وال تنقْصه لردائة بضاعتنا ﴾لَ ل ََصدَّ ت  وتفضل ﴾َو

َنا﴿ ِزي  إِنَّ ﴿ أخینا إلینا بالمسامحة عن ردائة البضاعة ، أوبردّ  ﴾َعلَْي َ َجيْ هللاَّ یثیب  ﴾ا
ِقنيَ ﴿ َصدِّ َت ولما بلغ بهم األمر إلى هذا الحد من االسترحام  )٨٨( المتفضلین أحسن الجزاء﴾ الُْم

شفقة ونصحا لما رأى من  ﴾َقالَ ﴿یوسف ولم یتمالك أن عرفهم نفسه، رق لهم والضیق واالنكسار

ْم  َهلْ ﴿عجزهم  ُت ُْتْم  َما﴿تذكرون  ﴾َعِلْم َف  َفَعل هِ ﴿ حال شبابكم وطیشكم﴾ بُِيوُس ُْتْم  إِذْ  َوأَِخي َن  أ

ِهلُونَ  إخوته متعجبین  ﴾َقالُوا﴿ )٨٩(نسبهم إلى الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم في معصیة اهللا ﴾ َجا

َك ﴿ن مستغربی َْت  أَئِنَّ ُف ﴿ أأنت ﴾ألَن َنَا﴿نعم  ﴾َقالَ ﴿ حقاً ﴾ يُوُس ُف  أ هَذا يُوُس من  ﴾أَِخي َو

نَّ  قَْد ﴿وأمي ، ذكره تعریفا لنفسه وتفخیما لشأنه  أبي ُ  َم َنا اهللاَّ ُ ﴿بالسالمة والكرامة  ﴾َعلَْي َّه ن ْن  إِ  َم
قِ  َتَّ ْر ﴿اهللا  ﴾ي ِب يَْص َ  َفإِنَّ ﴿على البالیا والمعاصي  ﴾َو هللاَّ عُ  ا ُِضي َر  ال ي نِنيَ  أَْج ِس ْ  ﴾اْحملُ

ِ ﴿ )٩٠( المحسن هنا من جمع بین التقوى والصبر لك  ﴾لََقْد آثََرَك ﴿أي واهللا  ﴾َقالُوا تَاهللاَّ فضَّ

﴿ ُ َنا اهللاَّ اِطئِنيَ ﴿بحسن الصورة وكمال السیرة  ﴾َعلَْي ُنَّا َخلَ مذنبین بصنیعنا الذي  ﴾َوإِْن ك

 ال﴿ لهم یوسف ﴾َقالَ ﴿ )٩١(عاقبنا الیوم واغفر لنا ، قالوا فال تفضحنا وال ت صنعنا بك
ُم الَْيْومَ ﴿وال عقوبة ال تأنیب  ﴾تَْثِريَب  ْم ﴿فیما فعلتم  ﴾َعلَْيُك ُ لَُك ُر اهللاَّ ِف دعاٌء لهم  ﴾يَْغ
اِحِمنيَ ﴿ بالمغفرة رَّ ُم ال َْرَح ُهَو أ من كرم یوسف ان اخوته بلغ و ، المتفضل بالمغفرة والرحمة  ﴾َو

نك تدعونا الى طعامك بكرة وعشیا ونحن نستحیى منك بما فرط منا فیك ، فقال ان ارسلوا الیه ا
اهل مصر وان ملكت فیهم كانوا ینظرون الّى بالعین االولى ویقولون سبحان من بلغ عبدا بیع 
بعشرین درهما ما بلغ ، ولقد شرفت بكم اآلن وعظمت فى العیون حیث علم الناس انكم اخوتى 

ُبوا﴿ )٩٢((ع) هیم وانى من حفدة ابرا َه ْذ يِصي  ا   من  قیل هو القمیص المتوارث﴾ َهَذابَِقِم
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روي أنھ سأل ) ٩٦(

البشیر كیف یوسف 
فقال ھو ملك مصر ، 
قال ما أصنع بالملك 
على أّي دین تركَتھ 

قال على دین اإلسالم  
قال اآلن تمَّت النعمة 

 ]مس[
  
قال المفسرون ) ٩٨( 

َحر  ر ذلك إلى السَّ أخَّ
لیكون أقرب إلى 
رھم  اإلِجابة وقیل : أخَّ
إلى یوم الجمعة 
لیتحرى ساعة اإلِجابة 

  ]مس[
  
روي أن ) ٩٨(

علَّم یعقوب  جبرائیل
الدعاء یا رجاء ھذا 

المؤمنین ال تخیِّب 
رجائي ویا غوث 
المؤمنین أغثني ویا 
عون المؤمنین أعني 

ابین تب ویا حبیب التو
ي عليَّ واستجب ل

  ]مج[
  
 (ع) الصادق )عن٩٩(
 علیھ قدم لما یوسف إن

 دخلھ یعقوب الشیخ
 ینزل فلم الملك عز
 جبرئیل علیھ فھبط إلیھ
 إبسط یوسف یا فقال

 منھا فخرج راحتك
 في فصار ساطع نور
 یوسف فقال السماء جو
 النور ھذا ما جبرئیل یا

 راحتي من خرج الذي
 نم النبوة نزعت فقال
 لم لما عقوبة عقبك
 الشیخ إلى تنزل

 من یكون فال یعقوب
  ]صا[نبي  عقبك

  
  

ًرا﴿ ابراهیم (ع) َِصي ِه أَِ� يَأِْت ب ُ َعَ� َوْج ْتُوِ� ﴿بصره  یرجع إلیه ﴾َفأَلُْقوه وجیئوني  ﴾َوأ

ْم أَْجَمِعنيَ ﴿  كان ذلك في السنة الثانیة من سني الجدب ،،  الذریة من أوالد یعقوب ﴾بِأَْهِلُك

ُر ﴿ )٩٣(وبقي خمس سنین  َْت الِْعي َصل ا َف خرجت القافلة منطلقة من مصر إلى فلسطین  ﴾َولَمَّ

ْم ﴿ ُه َبُو َف ﴿رائحة  ﴾ِرحيَ ﴿ألشّم  ﴾إِ�ِّ ألَِجُد ﴿لمن معه  ﴾َقاَل أ ال أَْن  يُوُس وِن  لَْو نُِّد َُف أي ﴾ ت

ِ ﴿ حفدته ومن عنده ﴾َقالُوا﴿ )٩٤( تسفهوني وتنسبوني إلى الَخَرف َِفي ﴿واهللا  ﴾تَاهللاَّ ََّك ل ن إِ
ِم  ي ا﴿) ٩٥(بإفراطك في محبة یوسف واكثارك ذكره والتوقع للقائه  ﴾َضالِلَك الَْقِد ءَ  َفلَمَّ أَْن َجا

ُر  َْبِشي ُ ﴿یهوذا الذي حمل قمیص الدم ، فقال ُأفرحه كما أحزنته  ﴾ال طرح القمیص  ﴾أَلَْقاه

هِ ﴿ ِه ْرتَدَّ ﴿یعقوب  ﴾َعَ� َوْج ًرا﴿عاد  ﴾َفا َِصي ومن هذا  ، بأن عادت له قوة النظر كما كانت ﴾ب
وقد جرت العادة یقول االلوسي  ، الباب استشفاء العشاق بما یهب علیهم من جهة أرض المعشوق

َْم ﴿ یعقوب ألبنائه ﴾َقالَ ﴿ ]آل[ أنه متى وجد اإلنسان شیئًا یعتقد فیه البركة مسح به وجهه  أَل
لْ  َُق ْم  أ َُم مِ ﴿أخبركم  ﴾لَُك ِ َما ال تَْعلَُمونَ إِ�ِّ أَْعل ،  وأن اهللا سیرده ، من حیاة یوسف ﴾َن اهللاَّ

إن یعقوب لما جاءه البشیر قال له یذكر رجعوا مسرعین فرحین وقطعوا المسافة في تسعة ایام ، 
 )٩٦( یعقوب على أي دین تركت یوسف فقال على دین اإلسالم ، قال اآلن تمت النعمة

نَا يَا﴿أبناؤه  ﴾َقالُوا﴿ َبَا ََنا﴿تحریكًا للعطف والشفقة  ﴾أ ُنُوب ََنا ذ ْر ل َتْغِف كأنهم كانوا على ثقة  ﴾اْس

ُنَّا َخاِطئِنيَ ﴿من عفوه ولذلك اقتصروا على طلب االستغفار  َّا ك ن مخطئین فیما ارتكبنا مع  ﴾إِ

ْم َر�ِّ ﴿ )٩٧( یوسف ُر لَُك ِف َتْغ ر ذلك إلى السََّحروعدهم باالستغفار ،  ﴾َقاَل َسْوَف أَْس أو  أخَّ
ُر ﴿ إلى صالة اللیل أو إلى لیلة الجمعة أو لیالي البیض ، تحریًا لوقت اإلجابة ُفو ُ ُهَو الَْغ َّه ِن  ﴾إ

م﴿للذنوب  ِحي رَّ  ، یقال نزل علیه الوحي بعد عشرین سنه ان اهللا تعالى تاب علیهم بالعباد ﴾ال
ا دََخلُوا﴿ )٩٨( ]آل[ َف ﴿یعقوب وأبناؤه وأهلوهم  ﴾َفلَمَّ اعتنقا بعضهما البعض ،  ﴾َعَ� يُوُس

قال ألبیه یا أبت بكیت علي  یوسفأن  وقیلعنى ،  یا مذهب األحزانالسالم علیك  یعقوب وقال
أن القیامة تجمعنا ، قال بلى ولكن خشیت أن تسلب دینك فیحال بیني حتى ذهب بصرك ألم تعلم 

هِ ﴿وبینك  ْي َبََو ِه أ ى إِلَْي َو ماتت في النفاس بأخیه بنیامین ،  ضمهما واعنتقهما أبوه وخالته ، أمه ﴾آ

َر ﴿قیل ان معنى بنیامین بالعبریه ابن الوجع  ْص ْدُخلُوا ِم ألن الكنعانین كانوا ال یدخلون  ﴾َقاَل ا
، وٕانهم دخلوا مصر وهم ثالث وسبعون إنسانا وخرجوا مع موسى مصر إال بجواز من ملوكها 

نِنيَ إِْن َشا﴿وهم ستمائة الف وخمسمائة وبضع وسبعون رجال  ُ آِم َ اهللاَّ  )٩٩( من كل مكروه ﴾ء

عَ ﴿ َرَف ْرِش ﴿أجلس  ﴾َو َْع ِه َعَ� ال ْي َبََو ُ ﴿سریر الملك بجانبه  ﴾أ َه وا ل رُّ حین دخولهم علیه  ﴾َوَخ

ًدا﴿ َِت ﴿ جاریة مجرى التحیة والتكرمة ، وسجدوا شكرا هللاكانت السجدة عندهم  ﴾ُجسَّ َب َقاَل يَا أ   َو
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عن الھادي  )١٠٠(

قال یعقوب البنھ  (ع)
أخبرني ما فعل بك 
اخوتك حین أخرجوك 
من عندي قال یا أبت 
أعفني من ذلك قال 
فأخبرني ببعضھ قال 
إّنھم لّما أدنوني من 
الجّب قالوا انزع 
القمیص فقلت لھم یا 
اخوتي اّتقوا هللا وال 
تجّردوني فسلّوا علّي 

الوا لئن لم الّسّكین وق
تنزع لنذبحّنك فنزعت 
القمیَص وألقوني في 
ً قال  الجّب عریانا
فشھق یعقوب شھقة 
 وأغمي علیھ فلّما أفاق

قال یا بّني حّدثني قال 
یا أبت أسألك بإلھ 
إبراھیم واسحاق 
ویعقوب االّ أعفیتني 

 ]صا[ فأعفاه
  
كان ) تنبیھ ١٠٠( 

السجود عندھم تحیة 
وكرامة ال عبادة 

  ]مس[
  
إن یعقوب ) ١٠٠(  

أقام مع یوسف في 
ً وعشرین  مصر أربعا
سنة ثم مات وكان قد 
أوصى أن ُیدفن بالشام 

إلى جنب أبیھ إسحاق  
فمضى یوسف بنفسھ 
ودفنھ ، ثم لما عاد إلى 
مصر عاش بعد أبیھ 
ً وعشرین سنة  ثالثا
فلما تم أمره وعلم أنھ 
ال یدوم تاقت نفسھ إلى 
الملك الدائم الخالد 

لقاء هللا  واشتاق إلى
وإلى آبائھ الصالحین 
إبراھیم وإسحاق (ع) 
توجھ یوسف بالدعاء 

  ]مس[لربھ 
  
) روي ان ١٠٠(

 على إستأذنت زلیخا
 إنا لھا فقیل یوسف
 علیھ بك نقدم أن نكره
 قالت إلیھ منك كان لما
 من أخاف ال إني

 دخلت فلما هللا یخاف
 مالي زلیخا یا لھا قال

 لونك تغیر قد أراك
 الذي � الحمد قالت
 الملوك جعل

   عبیدا بمعصیتھم
  
   

لُ  ي ي﴿تفسیر  ﴾َهَذا تَأِْو ْبلُ ﴿التي رأیتها  ﴾ُرْؤيَا ْن َق كان بین رؤیاه ،  في منامي وأنا صغیر ﴾ِم

ا﴿وبین صدق تأویلھا أربعون عاماً  ََها َر�ِّ َحق قَْد ﴿حیث وقعت كما رأیتها  ﴾قَْد َجَعل َن  َو أَْحَس
َ ﴿أنعم عليَّ  ﴾ِ�  ْذ أ ِن إِ ْ ْن ا�ِّ َرَجِ� ِم لم یذكر قصة الجب تكرمًا منه ، لئال ُیْخجل إخوته ﴾ ْخ

ْبَْدِو ﴿ ویذّكرهم صنیعهم بعد أن عفا عنهم َن ال ْم ِم َ بُِك ء كانوا أهل إبل وغنم ببادیة  ﴾َوَجا

ْن بَْعِد أَْن نََزغَ ﴿ فلسطین بَْنيَ ِإْخَوِ� إِنَّ َر�ِّ ﴿أفسد  ﴾ِم ْيَطاُن بَْيِ� َو ٌف  الشَّ التدبیر  ﴾لَِطي

﴿ ُ ء ُ ُهَو الَْعِليمُ  ِلَما يََشا َّه ن مُ ﴿ المصالحب ﴾إِ ِكي روي أن یعقوب قال لیوسف أخبرني ما ﴾ اْحلَ
فعل بك إخوتك ، قال یوسف ال تسألني عن صنیع إخوتي واسأل عن صنیع اهللا بي ، وهذا من 

َتِ� ﴿ )١٠٠( كمال أدب یوسف َن ﴿أعطیتني  ﴾َربِّ قَْد آتَْي  العزَّ والجاه والسلطان ﴾لِْك الْمُ  ِم

ِل ﴿ ي ْن تَأِْو َتِ� ِم َّْم يِث ﴿تفسیر  ﴾َوَعل ِد ِت ﴿مبدع  ﴾َفاِطَر ﴿ الرؤیا ﴾األََحا َوا َما السَّ
َْت َوِليِّ  َن َرِة﴿ متولي أموري وشؤوني ﴾َواألَْرِض أ نَْيا َواآلِخ تتوالني بالنعمة فیهما  ﴾ِيف الدُّ

﴿ �ِ فَّ ابتهل إلى  ﴾ُمْسِلًما﴿ اهللا تعالى لقاءه هللا تعالى أحبمن أحب لقاء ااقبضني إلیك ،  ﴾تََو

ْقِ� ﴿ ربه أن یحفظ علیه إسالمه حتى یموت علیه نيَ  َوأَْحلِ اِحلِ َقدََّم  ، في الرتبة والكرامة ﴾بِالصَّ
بعد ان   عمر مائة وعشرین سنة، توفي یوسف عن الثناء على الدعاء كذلك صفة أهل الوالء 

الى مقبرة  ها وعشرین سنة، ولما خرج موسى من مصر حمل عظاماقام مع ابیه یعقوب أربع
َْباءِ ﴿ الذي أخبرناك عنه یا محمد (ص) ﴾ذَلَِك ﴿) ١٠١( ابائه في فلسطین َن ْن أ اخبار  ﴾ِم

ِه إِلَْيَك ﴿لم تكن تعلمها  ﴾الَْغْيِب ﴿ ُنَت  َوَما﴿ُنعلمك  ﴾نُوِحي ْم ﴿حاضرًا  ﴾ك ِه ْي  معهم ﴾لََد

ذْ ﴿ ْم ﴿ ، و محین تآمروا على أخیه ﴾إِ َرُه ُهْم ﴿ على إلقائه في الجب ﴾أَْجَمُعوا أَْم َو
ُرونَ  ِس  َوَما أَْكَثُر ﴿) ١٠٢( به وبأبیه لیرسله معهم ﴾يَْمُك نَّا َت  َولَوْ ﴿أهل مكة  ﴾ال َرْص  ﴾َح

نِنيَ ﴿على إرشادهم  ْم  َوَما﴿ )١٠٣﴾ (بُِمؤِْم ُُه هِ ﴿تطلب منهم  ﴾تَْسأَل على هذا النصح  ﴾َعلَْي

َ ﴿ واالرشاد ْن أ ٍر ِم ال﴿هذا القرآن  ﴾إِْن ُهوَ ﴿ أجرة حتى یثقل علیهم ﴾ْج عظة من اهللا  ﴾ِذْكٌر  إِ

َعالَِمنيَ ﴿ وانذار ِّْن ﴿ )١٠٤﴾ (�ِْ يَةٍ ﴿كم  ﴾َوكَأي َواِت  ِيف ﴿اآلیات والعالمات  ﴾ِمْن آ َما السَّ
َها﴿الدالة على وجود اهللا  ﴾َواألَْرِض  وَن َعلَْي رُّ َها﴿یشاهدونها  ﴾يَُم ْم َعْن ُه ونَ ُمعْ  َو ال  ﴾ِرُض

ْم ﴿ )١٠٥( یفكرون فیها وال یعتبرون ُن أَْكَثُرُه ال  هؤالء المكذبین من قومكأكثر  ﴾َوَما يُْؤِم

ِركُونَ ﴿ یؤمنون ْم ُمْش ُه ال َو ِ إِ ِاهللاَّ : لبَّْیك ، كان تلبیة الشركین  في الطاعة یشركون به غیره ﴾ب

ً ھو لك  تملكھ وما ملك هو الرجل یقول لوال فالن (ع)  عن الصادق ، ال شریك لك إال شریكا
لهلكت ولوال فالن ألصبت كذا وكذا ولوال فالن لضاع عیالي ، أال ترى أنه قد جعل هللا شریكا في 

  ]صا[ نعم ال بأس بهذاقال  قیل فیقول لوال أن مّن اهللا علّي بفالن لهلكت، ،ملكه یرزقه ویدفع عنه
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 بطاعتھم العبید وجعل
 یوسف لھا فقال ملوكا
 تسأل فقالت تریدین فما
 شبابي علي یرد أن هللا

 علیھا فرد هللا فسأل
 وھي فتزوجھا شبابھا
  ]مس[بكر 

   
ابن عباس ) عن ١٠٦(

قول  -ومن ذلك 
في  -مشركي قریش 

تلبیتھم : "لبَّْیك ال 
شریك لك إال شریكاً 
ھو لك ، تملكھ وما 

  ]مس[ملك 
  
وروى ان ) ١٠٧(

ابراھیم وداود وسلیمان 
ماتوا فجأة ویقال  (ع)

انھ موت الصالحین 
  ]رو[
  

ُنوا﴿ )١٠٦( ََفأَِم ِشَيةٌ ﴿ المكذبون هؤالء ﴾أ ُهْم َغا ْن ﴿عقوبًة  ﴾أَْن تَأْتَِي َذاِب اهللاَّ  ِم تغشاهم  ﴾َع

اَعةُ ﴿ وتشملهم ْم السَّ ُه َْو تَأْتَِي َتةً ﴿القیامة  ﴾أ َ ﴿فجأة  ﴾بَْغ ْم ال ي ُرونَ َوُه بإتیانها ، غیر ﴾ ْشُع

لْ ﴿ )١٠٧(مستعدین لها  ِبيِلي﴿یا محمد (ص)  ﴾ُق َْدُعو﴿ منهاجي ﴾َهِذِه َس لَى أ عبادة  ﴾إِ

َرٍة﴿ َِصي ِ َعَ� ب َنَا﴿ بیٍنة وحجة واضحة ﴾اهللاَّ  ]صا[ص) (ذاك رسول اهللا  عن الباقر (ع) ﴾أ

ََّبَعِ� ﴿ ْن ات  ]صا[منین واألوصیاء (ع) من بعدهم أمیر المؤ  ذاك، عن الباقر (ع)  آمن بي ﴾َوَم

﴿ ِ اَن اهللاَّ َنَا﴿ وأنزهه سبحانه عن الشركاء واألنداد ﴾َوُسْ�َ ِرِكنيَ  َوَما أ َن الُْمْش قیل ان  ﴾ِم
الداعى الى اهللا یدعو الخلق به ، والداعى الى سبیله یدعوهم بنفسه ، ولذلك كثرت االجابة الى 

َرْ ﴿ )١٠٨( الثانى لمشاركته الطبع ْبِلَك َوَما أ ْن َق َْنا ِم الً﴿ یا محمد (ص) ﴾َسل ال ِرَجا من  ﴾إِ
وفى عبارة الرجال داللة على ان اهللا تعالى ما بعث رسوال الى  ، البشر ال مالئكة من السماء

الخلق من النسوان ، الن مبنى حالهن على التستر ، ومنتهى كمالهن هى الصدیقیة ال النبوة ، 
ِل ﴿ ]رو[ (ع) آسیة ومریم وخدیجة وفاطمة نفمنه َْه ْن أ ْم ِم ِه  من اهل ﴾الُْقَرى  نُوِحي إِلَْي

لغلبة الجهل والقسوة والجفاء علیهم والمراد بالقریة الحضر خالف ، االمصار دون اهل البوادى 
ُروا﴿ البادیة َْم يَِسي ََفل ُروا﴿ هؤالء المكذبون یسافر ﴾أ ْنُظ نظر تفكر  ﴾ِيف األَْرِض َفَي

قِ ﴿وتدبر َف كَاَن َعا ْم كَْي ِه ْبِل ْن َق َن ِم ي َِّذ َرِة ﴿ما حلَّ باألمم السابقین  ﴾َبُة ال ُر اآلِخ َولََدا
ََّقْوا َن ات ي َِّذ ٌر �ِ ََفال تَْعِقلُونَ ﴿ الشرك والمعاصي ﴾َخْي  تستعملون عقولكم لتعرفوا انها خیر ﴾أ

ذَا اْسَتْيَئَس ﴿ )١٠٩( ى إِ تَّ لُ ﴿یئس  ﴾َح ُس رُّ َُّهْم قَْد ﴿ا أیقنو  ﴾َوَظنُّوا﴿من إیمان قومهم  ﴾ال َن أ
بُوا ْم ﴿ كّذبهم قومهم﴾ كُِذ ُه ء ُرنَا﴿أتاهم  ﴾َجا َْص ْن ﴿ عند اشتداد الكرب ﴾ن َي َم ُ  َفُ�ِّ ء  من ﴾نََشا

َنا﴿الرسل والمؤمنین بهم  ُّ بَأُْس ال يَُرد ِن الَْقْومِ ﴿عذابنا  ﴾َو ِرِمنيَ   َع ْ  )١١٠( إذا نزل بهم﴾ اْ�ُ

ْم ﴿ ِه ِص َص َرٌة﴿وإِخوته  قصة یوسف ﴾لََقْد كَاَن ِيف َق ْب َْباِب ﴿عظة  ﴾ِع العقول  ﴾ألُْوِلي األَل

َتَرى ﴿القرآن  هذا ﴾َما كَانَ ﴿الكاملة النیِّرة  ُْف يًثا ي � بَْنيَ ﴿یختلق  ﴾َحِد َِّذ يَق ال َْصِد ْن ت َولَِك
هِ  ْي َ ﴿ لما سبقه من الكتب السماویة ﴾يََد ِصيل َْف ت ءٍ ﴿تبیان  ﴾َو ُلِّ َ�ْ ُیْحتاج إلیه من  ﴾ك

هُ ﴿ أالحكام ىَو َرْحَمةً ﴿وهدایة من الضاللة  ﴾ًد ُنونَ ﴿من العذاب  ﴾َو یصّدقون به ﴾ ِلَقْوٍم يُْؤِم
)١١١(             

 


