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 فائدة خص) ٥٠(

 الوجھ ألن الوجوه
 ظاھر في موضع أعز
 كالقلب وأشرفھ البدن
 قال ولذلك باطنھ في

 االفئدة على تطلع
 بھا یتوجھوا لم وألنھم
 ولم الحق إلى

 تدبره في یستعملوا
 وحواسھم مشاعرھم

 كما ألجلھ خلقت التي
 ئدتھمأف على تطلع
 عن فارغة ألنھا

 مملوة المعرفة
  ]صا[بالجھاالت 

  
  
  
  
  
  
  

 سورة قرأ من فضلھا
 في والحجر إبراھیم
ً  ركعتین  كلّ  في جمیعا
 فقر یصبھ لم جمعة

 وال جنون وال أبداً 
 هللاُ  شاءَ  إن بلوى

  ]صا[
 
 (ص) النبي عن) ٢(

 النار أھل إجتمع إذا
 من ومعھم النار في
 القبلة أھل من هللا شاء
 للمسلمین الكفار قال
 مسلمین تكونوا ألم

 فما قالوا بلى قالوا
 إسالمكم عنكم أغنى
 في معنا صرتم وقد
 لنا كانت قالوا النار
 فسمع بھا فاخذنا ذنوب

 قالوا ما اسمھ عز هللا
 النار في كان من فأمر
 األسالم أھل من

 فحینئذ منھا فأخرجوا
 كنا لیتنا یا الكفار یقول

 ]صا[ مسلمین
  
خوف ما إن أ) ٣(

أخاف علیكم اثنان 
اتباع الھوى وطول 
األمل فإن اتباع الھوى 
یصد عن الحق وطول 
 األمل ینسي اآلخرة

  ]نج[
أوحى إلى داود ) ٣(

حذر وأنذر  (ع)
الشھوات  عن أصحابك

فإن القلوب المعلقة 
بشھوات الدنیا عقولھا 

  ]تس[ عني محجوبة

نِنيَ ﴿ َقرَّ دِ  ِيف ﴿ ایدیهم الى اعناقهمبعض ، أو مقیدة  إلى بعضهم مقیدین ﴾ُم َفا َْص بالقیود  ﴾األ

ْم ﴿ )٤٩( واألغالل ُُه َرابِيل َراٍن ﴿ثیابهم  ﴾َس ْن َقِط ى﴿ یسرع فیها اشتعال النار ﴾ِم تَْغَش  ﴾َو

ْم ﴿تعلو وتحیط  ُه َه ُر ﴿ خص الوجه ألنه أعّز موضع في ظاهر البدن﴾ ُوُجو نَّا  )٥٠(﴾ ال

ِزيَ ﴿ ْ بَ  ِ�َ ٍس َما كََس َْف َّ ن ُل ُ ك َساِب ﴿ لیجازیهم على أعمالهم ﴾ْت اهللاَّ ُع اْحلِ ِري َ َس  ﴾إِنَّ اهللاَّ

ِس ﴿القرآن  ﴾َهَذا﴿ )٥١(یحاسبهم في أعجل ما یكون  ِنَّا ٌغ �  الخلق من الجن واالنس ﴾بَال

ُروا﴿ نَذ هِ ﴿ویخّوفوا  ﴾َوِلُي ِ ََّما﴿یتحققوا فیما فیه من الدالئل  ﴾َوِلَيْعلَُموا﴿من عقاب اهللا  ﴾ب َن  ﴾أ

ٌ َواِحٌد ﴿ الىعلى أنه تع َه َّر﴿فرٌد صمد  ﴾ُهَو إِل ك َْباِب ﴿ولیتعظ  ﴾َوِليَذَّ ُْولُوا األَل أصحاب ﴾ أ
موعظة للخلق وٕانذار لهم لیجتنبوا قرناء السوء، ومجالسة المخالفین فإن القلوب  العقول السلیمة ،

خلص جعلنا اهللا ممن اتعظ بموعظته ونصیحته و ،  مجالسة األضداد تنعكس وتنتكس إذا تعودتَ 
                )٥٢(له امر محیاه ومماته 

  
  
  
  

وهي أربعون كلمة والف وأربعمائة وستة وسبعون حرفا ، ، ویوجد في القرآن عشر سور مبدوءة بیا 
أیها ، هذه والنساء واألحزاب والمائدة والحج والحجرات والطالق والتحریم والمّدثر والمزمل ، ویوجد 

، هذه ، والّنمل والمنافقون وهود ، ومثلها في عدد اآلي التغابن  أربع سور مختومة بما ختمت به
          ]مال[فقط ، و ال ناسخ وال منسوخ فیها 

ٍم   ِ�ِ ْاهللاِ  ٍحي رَّ ٍن ْال ْحم ر          ْال

َتاِب ﴿ ُت الِْك يَا ر تِلَْك ءا بٍِني ﴿ الكامل في البیان ﴾ال ْرآٍن ُم ُق ألنه  ، واضح بّین عظیم الشأن ﴾َو
للمؤمنین ما یسكن قلوبهم ، وللمریدین ما یقوي رجاَءهم، وللمحسنین ما یهیج اشتیاقهم ،  ُیَبینُ 

ُّ ﴿ )١( وللمشتاقین ما یثیر لواعَج أسرارهم د ا ﴿تمنى  ﴾ُربََما يََو نُو ََفُروا لَْو كَا َن ك ي َِّذ ال
تتراءي  حین یشاهدون أهوال أحوال اآلخرة أو حین یحل بهم الموت إذ ، في الدنیا ﴾ُمْسِلِمنيَ 

فالكافر لما ، ، ومالمة لنفسه  ما خرج أحد من الدنیا مؤمن وال كافر إال على ندامة، لهم منازلهم
الخدمة وترك الحرمة وشكر  ، والمؤمن لرؤیة تقصیره فى القیام بواجب یرى من سوء ما یجازى به

ْم ﴿ )٢( النعمة َْرُه ُعوا﴿ (ص) َدْعهم یا محمد ﴾ذ تَّ ََتَم ي َأْكُلُوا َو  یستمتعوا بدنیاهم الفانیةو  ﴾ي

ْم ﴿ ِه ِْه يُل لُ ﴿یشغلهم  ﴾َو قیمة كل امرٍئ على  ، عن التفكر فیما ینجیهم من عذاب اهللا ﴾األََم
وفیه تهدید عظیم لمن أخذ  ، ءالجزا عاینوا إذاعاقبة أمرهم  ﴾يَْعلَُمونَ  َفَسْوَف ﴿ هحسب ِهمَّتِ 

َ ﴿ )٣(حظه من الدنیا وترك نصیبه من اآلخرة  َْهل ْن َوَما أ َنا ِم َةٍ ﴿ أهل ﴾ْك ْري من القرى  ﴾َق

ََها﴿ رسلالالظالمة التي كذبت  ال َول َتاٌب  إِ مٌ ﴿أجل  ﴾ِك   فال یغرنَّ  محدود ِإلهالكها ﴾َمْعلُو

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ١٥ 
٥٤  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة الحجر      ٩٩

  مكیة  یوسف
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تنبیٌھ ألھل مكة ) ٤( 

وإِرشاد لھم إلى 
اإلِقالع عما ھم علیھ 
من الِعناد واإلِلحاد 

ذي یستحقون بھ ال
 ]مس[ الھالك

  
أن عادة ) فائدة : ٨(

هللا تعالى قد جرت في 
خلقھ أنھ ال ینزل 
المالئكة إال لمن یرید 
إھالكھم بعذاب 

، وھو ال  االستئصال
 یرید ذلك مع أمتھ

 ]مس[(ص) 
  
)عن ام سلمة عن ٩(

شیعة علي  النبي (ص)
ھم الفائزون یوم 

  ] مج[القیامة 
  
 (ع) الباقر ) عن١٦(
 الكواكب ، روجالب

 للربیع التي والبروج
 الحمل والصیف
 والجوزاء والثور

 واألسد والسرطان
 وبروج والسنبلة
 والشتاء الخریف
 والعقرب المیزان
 والجدي والقوس
 وھي والحوت والدلو

  ] صا[برجا عشر إثنا
 
) فائدة البروج ١٦(

 العالیة القصور تعني
 بھا الكواكب وسمیت

 للسیارات ألنھا
 لسكانھا كالمنازل
 التبرج من وإشتقاقھ
  ]صا[لظھوره 

  
 ) یروى انھ كان١٨(

 رأى یھودي بمكة
وتسیر  تتحرك النجوم

 إلى خرج السماء في
 یا فقال قریش نادي
 ولد ھل قریش معشر
 فقالوا مولود اللیلة فیكم
 ولد قد أخطأتم فقال ال
 آخر اللیلة ھذه في

 وھو وأفضلھم األنبیاء
 أنھ كتبنا في نجده الذي

 رجمت ذلك ولد ذاإ
 من وحجبوا الشیاطین

 واحد كل السماء فرجع
 أھلھ فسأل منزلھ إلى

 هللا لعبد ولد قد فقالوا
 بن المطلب عبد بن
  ]صا[ مناف عبد
  

ْن ﴿ )٤( هؤالء الكفار إمهالي إیاهم ِبُق ِم ا تَْس ََها َم ٍة أََجل ال یتقدم هالك أمٍة قبل مجيء أوانه  ﴾أُمَّ

ُرونَ ﴿ أِْخ َقالُوا﴿ )٥( وال یتأخر عنهم ﴾َوَما يَْسَت  وجهعلى  د (ص)كفار قریش لمحم ﴾َو

�﴿االستهزاء  َِّذ َُّها ال َي هِ ﴿یا من تزعم وتدعي  ﴾يَا أ َل َعلَْي ُزِّ ُر  ن ْك  أن القرءان نزل علیك ﴾الذِّ

ُنونٌ ﴿ ْ ََّك َ�َ ن َما  لَوْ ﴿ )٦( " مبالغة في االستهزاءللالالم "  القرآن علیك نزل اهللا إن تدعي حین﴾ إِ
َنا ْتِي َأ ةِ ﴿هّال جئتنا  ﴾ت َن ﴿لتشهد لك بالرسالة  ﴾بِالَْمالئَِك َت ِم ُْن ِقنيَ  إِْن ك ِد ا في  ﴾الصَّ

قِّ ﴿ قال تعالى ردًا علیهم )٧( دعواك أنك رسول اهللا ال بِاْحلَ َة إِ ُل الَْمالئَِك زِّ َُن إال بالعذاب  ﴾َما ن

َن ﴿لمن أردنا إهالكه  ِري ْنَظ ذًا ُم نُوا ِإ ُن ﴿ )٨( لندئٍذ ال إمهال وال تأجیوع ﴾َوَما كَا َّا َحنْ ن  إِ
َْنا ل َزَّ َر ﴿علیك  ﴾ن ْك ِفُظونَ ﴿ (ص) القرءان یا محمد ﴾الذِّ ا ُ َحلَ َه َّا ل ن مصون عن الزیادة  ﴾َوإِ

 األمة فتنقله علیه هو ما على الدهر آخر إلى بحفظه متكفل،  والتغییر والتحریف والنقصان
 النازل القرآن هو القرآن من بأیدینا الذي أن،  ]مج [ةالقیام یوم إلى عصر بعد عصراً  وتحفظه

 إني، وفي الحدیث  وبركاتها وآثارها الكریمة أوصافه من شیئاً  یفقد غیر أن من (ص) النبي على
،  ]مي [أبداً  بعدي تضلوا لن بهما تمسكتم إن ما بیتي أهل وعترتي اهللا كتاب الثقلین فیكم تارك
القرآن  حفظ وعد تعالى قد ألن اهللا،  سورة كل من آیة لبسملةا كون على داللة اآلیة هذه في

 القرآن من آیة البسملة تكن لم فلو ،والنقصان الزیادة من مصوناً  یبقى أن إال له معنى ال والحفظ
َْنا﴿ )٩( ]آل[ الزیادة عن محفوظاً  كان ولما التغییر عن مصوناً  كان لما َْرَسل ََقْد أ رسًال  ﴾َول

ْبِلَك ﴿ ْن َق ِع ﴿ (ص) یا محمد ﴾ِم ، الشیعة أتباع الرجل وفرقته  طوائف وفرق ﴾ِيف ِشَي

لِنيَ ﴿ َوَّ ْم ﴿ )١٠(﴾ األ ِه ْتِي َأ هِ ﴿ وما جاءهم ﴾َوَما ي ِ نُوا ب ال كَا ٍل إِ ْن َرُسو ِزئُونَ  ِم ْه َت  كما ﴾يَْس
تسلیة للنبي (ص) عند ما تجّرأ علیه قومه وسلطوا علیه السفهاء والعبید المشركون ، اآلیة  یفعل

 ]مال [بعد وفاة عمه أبي طالب وزوجته خدیجة ، فلك أسوة بهم وعلیك أن تصبر على أذاهم
)١١( ﴿ ُ ه ِرِمنيَ يف ﴿ والضاللاالستهزاء  ندخل ﴾كََذِلَك نَْسلُُك ْ  )١٢( من قومك ﴾ُقلُوِب اْ�ُ

ُنونَ َال ﴿ هِ  يُْؤِم ِ قَْد ﴿بهذا القرءان  ﴾ب َْت َو ةُ ﴿مضت  ﴾َخل نَّ لِنيَ ﴿ في اهللا ﴾ُس َوَّ بإهالك  ﴾األ

ءِ ﴿لو فرض أننا  ﴾َولَوْ ﴿ )١٣(مكة  ألهل وعید،  رالكفا َما َن السَّ ْم بَابًا ِم ِه َنا َعلَْي  ﴾َفَ�ْ

هِ ﴿أصعدناهم و  ُّوا ِفي َظل ُرُجونَ  َف  )١٤( یصعدون فیه حتى شاهدوا المالئكة والملكوت ﴾يَْع

ََقالُوا﴿ َرْت ﴿عنادهم ل ﴾ل ََّما ُسكِّ ن ُرنَا﴿ُسدَّت  ﴾إِ َْصا َب بَْل ﴿ بهذا االرتقاء والصعود نادعوخُ  ﴾أ
ُن  ُرونَ  َحنْ و ٌم َمْحسُ َماِء ﴿ )١٥( وخیَّل إلینا ذلك(ص) سحرنا محمد  ﴾َقْو َْنا ِيف السَّ ََقْد َجَعل َول

ُُروًجا َها﴿ منازل تسیر فیها األفالك والكواكب ﴾ب َّنَّا َن ﴿بالنجوم  ﴾َوَزي نَّاِظِري  النیرة بالكواكب ﴾�ِ

َها﴿ )١٦(لُیسرَّ الناظر إلیها  َنا ِفْظ ُلِّ َشْيَطاٍن ﴿السماء الدنیا  ﴾َوَح ْن ك  إلیها یصعد أن ﴾ِم

ٍم ﴿ أحوالها على ویطلع عَ ﴿ )١٧(لعین مطرود  ﴾َرِجي ْم َرَق السَّ َت ْن اْس ال َم   اختلس شیئًا من  ﴾إِ
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 هللا رسول ) قال٢٢(

 الریح تسبوا ال (ص)
 نذر وإنھا شرفإنھا بُ 
 هللا فاسألوا لواقح وإنھا
 بھ وتعوذوا خیرھا من
   ] صا[شرھا  من
  
جاء لفظ ) فائدة ٢٢(

الریاح في القرآن في 
الخیر ، و لفظ الریح 

  ]مال[في الشر 
  
 ابن عباس )عن٢٤(

المستقدمون كل من 
ھلك من لدن آدم 
والمستأخرون من ھو 
حي ومن سیأتي إلى 

 وعن یوم القیامة
 مستقدمونمجاھد ال

األمم السابقة 
والمستأخرون أمة 

  ]مس[ص)   (محمد
  
عن ابن عباس ) ٢٤(

كانت امرأة  : قال
تصلي خلف رسول 

حسناء من  (ص)هللا 
، فكان  أحسن الناس

بعض القوم یتقّدم حتى 
یكون في الصف األّول 

، ویتأخّر  لئال یراھا
بعضھم حتى یكون في 

، فإذا  الصف المؤخر
ركع نظر من تحت 

   ..... ]قر[،  ھإبط
ال یصح ھذا ،  تنبیھ

ألن ھذه اآلیة مكیة 
قوال واحدا  والمسجد 
لم یتخذ إال في المدینة 

  ]مال[
 :قال المفسرون) ٢٧(

عني بالجانِّ ھنا 
با الجنِّ ألن أ "إبلیس"

 منھ تناسلت الجن فھو
أصل لھا كما أن آدم 

  ]مس[ أصل لِإلنس
  
 قال المفسرون )٢٩(

 إنما أضاف الروح إلیھ
تعالى على سبیل 
التشریف والتكریم 

، ناقة  كقولھ بیت هللا
  ]مس[ شھر هللا ، هللا
  
االستثناء ) تنبیھ  ٣١(

منقطع ألن إبلیس خلٌق 
آخر غیر المالئكة فھو 
من نار وھم من نور 
فلیس ھو من المالئكة 
ولكنھ كان بین 
صفوفھم فتوجھ إلیھ 

  ]مس[ الخطاب

ه﴿ أخبار السماء َبَع أَْت  )١٨( ثاقب فأحرقه ﴾ُمبِنيٌ ﴿ نار شعلة﴾ ِشَهاٌب ﴿ ولحقه فأدركه ﴾َف

َْرَض ﴿ َها َواأل نَا ْد َنا﴿ بسطناها ووسعناها ﴾َمَد َْقْي َها َرَواِ�َ ﴿وجعلنا  ﴾َوأَل جباًال ثوابت  ﴾ِفي

َها﴿ َنا ِفي ْت َنَْب ْوُزوٍن ﴿ من الزروع والثمار في األرض ﴾َوأ ٍء َم ُلِّ َ�ْ ْن ك  )١٩(بدقٍة وٕاحكام  ﴾ِم

َهاَوَجعَ ﴿ ْم ِفي َْنا لَُك ِيَش ﴿ اَألْرَض في  ﴾ل ْن ﴿ما تعیشون به من المطاعم والمشارب  ﴾َمَعا  َوَم
َِراِزِقنيَ  ُ ب َه ْم ل ُت ألننا نخلق ، وجعلنا لكم من العیال والممالیك واألنعام من لستم له برازقین  ﴾لَْس

ءٍ ﴿ما  ﴾َوإِْن ﴿ )٢٠( طعامهم وشرابهم ال أنتم نَا﴿ ومنافعهممن أرزاق العباد  ﴾ِمْن َ�ْ ال ِعْنَد  إِ
 ُ ه َزائُِن ٍم ﴿ومستودعاته  ﴾َخ َِقَدٍر َمْعلُو ال ب ُ إِ ُه ل زِّ َُن ، وعلى  على حسب حاجة الخلق إلیه ﴾َوَما ن

من عرف ، و  النفوس خزائن توفیقه ، والقلوب خزائن تحقیقه  واللسان خزانُة ِذْكِره ، حسب المصالح
يَاحَ ﴿ )٢١( ن التردد على منازل الناسأن خزائن األشیاء عند اهللا تقاصرت ُخَطاه ع رِّ َْنا ال َْرَسل  َوأ

ِقحَ  ءِ ﴿لسحاب فیدر ماء تلقح االشجار أوا ﴾لََوا َما َن السَّ َْنا ِم َْزل َن أ ً ﴿السحاب  ﴾َف ء  عذباً  ﴾َما

َناكُُموهُ ﴿ َقْي أَْس اِزنِنيَ ﴿ لسقیاكم ولشرب مواشیكم ﴾َف ُ ِخبَ َه ْم ل ُْت َن خزنه  لستم بقادرین على ﴾َوَما أ
ِي ﴿ )٢٢(العیون واآلبار في  ُن ُحنْ ْ َّا َ�َ ن نُِميُت ﴿قلوبًا بالمعرفة والیقین  ﴾َوإِ الحیاة والموت  ﴾َو

ُن ﴿میت قومًا بمتابعة الشهوات نالطاعات و بحیي قومًا ون ،قلوبًا بالجهل والكفر نمیت ، بیدنا َوَحنْ
ِرثُونَ  ََقْد ﴿ )٢٣(ونحن الباقون بعد فناء الخلق نرث األرض ومن علیها  ﴾الَْوا  أحطنا ﴾َول

َنا﴿ ْقِدِمنيَ ﴿بالخلق  ﴾َعِلْم َت ْم ﴿األموات  ﴾الُْمْس ْنُك ََقْد ﴿إلى حضرة قدسنا  ﴾ِم َنا َول  َعِلْم
َن  ِري أِْخ َت عن ابن  وقیل في معناه ..... خامسا :،  همتهعنها بسبب ضعف  واألحیاء ﴾الُْمْس

فإنه كان یتقدم بعضهم  ، عنهعباس علمنا المتقدمین إلى الصف األول في الصالة والمتأخرین 
فنزلت اآلیة ،  عجاز النساءأإلى الصف األول لیدركوا فضیلته وكان یتأخر بعضهم لینظروا إلى 

خیر صفوف  وقال، حث الناس على الصف األول في الصالة (ص)  أن النبي:  وسادسها  فیهم
ََّك ﴿ )٢٤( ]جم[ وخیر صفوف النساء آخرها وشرها أولها، الرجال أولها وشرها آخرها   ﴾َوإِنَّ َرب

ْم ﴿ (ص) یا محمد ُرُه ُش مٌ ﴿یجمعهم للحساب والجزاء  ﴾ُهَو َحيْ َّهُ َحِكي ن  ﴾َعِليمٌ ﴿ في صنعه ﴾إِ

َنا اإلِنَْسانَ ﴿ )٢٥( بخلقه َْق ََقْد َخل ٍل ﴿آدم  ﴾َول َْصا ْن َصل یسمع له صوت إذا  طین یابسٍ  ﴾ِم

ْن ﴿ُنقر  ٍن ﴿ طین ﴾َحَمٍإ ِم ُنو  )٢٦( ُیْعَجُبوا بحالتهم َذكَِّرهم ِبِخسَِّتهم لئال ، أسود متغّیر ﴾َمْس

انَّ ﴿ ْن ﴿نسل ابلیس من الجن ﴾ َواْجلَ َناهُ ِم َْق ْبلُ  َخل مِ ﴿آدم  ﴾َق ُمو ِر السَّ ْن نَا الحارة الشدیدة  ﴾ِم

ذْ ﴿ )٢٧( أجارنا الّله منها،  التي تنفذ في المسامّ  َُّك ﴿ (ص) حین اذكر یا محمد ﴾َوإِ َقاَل َرب
ةِ  َمالئَِك ْن ﴿ سأخلق ﴾إِ�ِّ َخاِلٌق  �ِْ ًرا ِم ٍل  بََش َْصا ُنوٍن ﴿ طین یابسٍ  ﴾َصل ْن َحَمٍإ َمْس ﴾ ِم

ُ ﴿ )٢٨( أسود متغّیر ه ُت ْي ََفْخُت ﴿ه وصورته تَخْلق ﴾َفِإذَا َسوَّ ْن ُروِحي﴿أفضُت و  ﴾َون ِه ِم   التي ﴾ ِفي
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 )عن الصادق (ع)٣٨(

 یبعث یوم ىإل أنظره
 هللا بعث فإذا قائمنا فیھ

 مسجد في كان قائمنا
 إبلیس وجاء الكوفة
 یدیھ بین یجثو حتى
 یا فیقول ركبتیھ على
 الیوم ھذا من ویلھ
 بناصیتھ فیأخذ

فذلك  عنقھ فیضرب
 المعلوم الوقت یوم

  ]صا[
  
ان  الثعلبي) روى ٤٣(

سلمان الفارسي أنھ لما 
وإن   :سمع قولھ تعالى

ھم أجمعین جھنم لموعد
فّر ثالثة أیام ھارباً من 

،  الخوف ال یعقل
، (ص) فجيء بھ 

یا رسول  : فسألھ فقال
 ، أنزلت ھذه اآلیة هللا

وإن جھنم لموعدھم 
أجمعین فوالذي بعثك 

عت  بالحق ، لقد قطَّ
إِنَّ  :قلبي فأنزل هللا

اٍت  قِیَن فِي َجنَّ اْلُمتَّ
  ]مس[ َوُعُیونٍ 

  
سبعة أبواب أو ) ٤٤(

جھنم  فأعالھا ،طبقات 
وھي للمذنبین من 

 الثاني، الموحدین 
 الثالث، لظى للیھود 

 الُحطمة للنصارى 
السعیر  الرابع،

 الخامس ، للصابئین
 ،  سقر للمجوس

   الجحیم السادس
 ، لمشركي العرب

الھاویة وھي  السابع
 الدرك األسفل للمنافقین
وال فرعون ومن كفر 

ر من اھل المائدة  وعبَّ
 النارفي اآلیة عن 

إذ ھي أشھر  بجھنم
وھو  وأولھا، منازلھا 

  -  موضع العصاة
یعذبون على قدر 

 -اعمالھم في الدنیا 
ال و - أجارنا ّهللا منھا

یخلدون ولھذا ُروي أن 
جھنم تخرب وتبلى 
یعني حین یخرج 

  ]قر[ العصاة منھا
  
ان  رخبافي األ )٤٧(

، إذا قربوا  أھل الجنة
منھا وجدوا على بابھا 

یغتسلون في عینین ف
   إحداھما فتنقلب

ُ ﴿خروا  ﴾َفَقُعوا﴿ اهي من خلقي فصار بشرًا حی َه َن  ل ي َد ﴿ )٢٩( تكریمًا له﴾ َساِجِد آلدم  ﴾َفَجسَ

َمُعونَ ﴿ جمیع ْم أَْج ُُّه ُة كُل َى﴿ )٣٠( لم یمتنع منهم أحد ﴾الَْمالئَِك َب ال إِبِْليَس أ امتنع  ﴾إِ

عَ ﴿ َن  أَْن يَُكوَن َم ي اِجِد لَ ﴿ )٣١(له  األمر اِإللهي رو صدبعد  ﴾السَّ يَا ﴿ اهللا تعالى﴾ َقا
ُس َما َن ﴿ دعا بك وما ﴾لََك ﴿المانع  ﴾إِبِْلي ي اِجِد َع السَّ َال تَُكوَن َم  )٣٢(استفهام توبیخ  ﴾أ

لَ ﴿ َْم ﴿ِإْبِلیُس  ﴾َقا َد  ل ُْن ألَْجسُ ٍر ﴿ یسجد مثلي أنب ال یلیق ﴾أَك َبَش هُ ﴿ الذي آلدم ﴾ِل َت َْق َخل
ٍل  َْصا ْن َصل ُنوٍن ﴿ طینٍ  ﴾ِم وهذا قیاس ،  العناصر أخس وهو یابٍس متغیر ﴾ِمْن َحَمٍإ َمْس

مغلوط ، ألن الفاضل من فضله الّله ، ولیس ألصل الخلقة أو أصل المخلوق دخل في التفضیل 
َها﴿ )٣٣( ْن ُرْج ِم َل َفاْخ مٌ ﴿ السماء في علیها أنت التي المنزلة من ﴾َقا ََّك َرِجي مطروٌد من  ﴾َفِإن

ِن  َوإِنَّ َعلَْيَك ﴿ )٣٤(رحمتي  ي َى يَْوِم الدِّ َة إِل َن َّْع لَ ﴿ )٣٥(یوم الجزاء والعقوبة  ﴾ا�  ِإْبِلیُس  ﴾َقا

ْرِ� ﴿ َنِْظ َى ﴿ أمهلني وأخرني ﴾َربِّ َفأ ُْبَعُثونَ  إِل ِم ي  ألنه عارف ال موت بعد البعث، یقصد ﴾يَْو

اهللا ﴾ َقالَ ﴿ل لى ذلك بفلم یجبه تعالى إ )٣٦(أن ال یموت أبدا ، فینجو من العذاب األخروي 
َن ﴿ تعالى ََّك ِم َن  َفِإن َظِري ْن ِت ﴿ )٣٧(المؤجلین  ﴾الُْم ْق ِم الَْو َى يَْو مِ  إِل آخر أیام إلى  ﴾الَْمْعلُو

ولما عرف عدم إجابة طلبه وانقطع أمله  )٣٨( حین موِت الخالئقوهو النفخة األولى ، التكلیف 
لَ ﴿مما توّخاه  َ ﴿ ِإْبِلیُس  ﴾َقا َتِ� َربِّ بَِما أ ْي ْم ﴿ بسبب إضاللك لي﴾ ْغَو َُه َِّننَّ ل لذریة آدم  ﴾ألَُزي

َْرِض  ِيف ﴿ ْم ﴿المعاصي واآلثام  ﴾األ ُه َنَّ ي في زخارفها وشهواتها حتى یضلوا طریقك  ﴾َوألُْغِو

ال﴿ثم استثنى من هو عاجز عن إغوائه فقال  )٣٩(﴾ أَْجَمِعنيَ ﴿السوي  من استخلصته من  ﴾إِ

ْم ﴿ ُه ْن َدَك ِم َبا ْ  ِع َِصنيَ اْ�ُ یكون عبدًا خالصًا هللا  حتىال ینقطع عن العبد تسلط الشیطان ﴾ ل
، والعاملون مغترون إال  ، والعلماء نیام إال العاملین الناس أموات إال العلماء ، حرًا مما سواه

لَ ﴿ )٤٠( ، والمخلصون على خطر عظیم المخلصین َراٌط  َهَذا﴿تعالى ﴾َقا طریق  ﴾ِص

ِقيمٌ ﴿ َت  عبادي على سلطان لك یكون ال أن وسنة أزلیةعنه  إنحراف ال واضح ﴾َعلَيَّ ُمْس
قطع تعالى أمله منهم فقال  )٤١( ]صا[(ع)  المؤمنین أمیر هوالسجاد (ع)  ، عن المخلصین

ي﴿ ِد َبا ْم ُسلَْطانٌ ﴿المؤمنین  ﴾إِنَّ ِع ِه وفي هذا  ، على إضاللهم ال قوة لك ﴾لَْيَس لََك َعلَْي
عن ، شارة عظیمة لعباده الذین یعبدونه عبادة حقیقة خالصة لوجهه العهد من الرب الجلیل ب

ْن ﴿ ]صا[وشیعتهم  األئمة إال بهذا أراد ما (ع) الصادق ال َم َن  إِ ي ِو َن الَْغا ََّبَعَك ِم فانهم  ﴾ات

ْم ﴿ )٤٢( المخلصین يلیسوا من عباد ُه َم لََمْوِعُد نَّ َه ﴾ أَْجَمِعنيَ ﴿ إبلیس وأتباعه ﴾َوإِنَّ َج

لِّ بَاٍب ا لَهَ ﴿ )٤٣( ٍب ِلُك َبَْوا ُة أ ْبَع ْم ﴿جماعة  ﴾َس ُه ْن مٌ ﴿ أتباع إبلیس من ﴾ِم ْقُسو ٌ َم ء ْز  ﴾ُج
  ووضع النیران ، وضع الجنان على العرض ،  كٌل یدخل من باٍب بحسب عمله ، معیٌن معلوم
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إجسادھم على صورة 
 ثم یشربون (ع)آدم 

خرى فتطھر من األ
قلوبھم من الغل 
والحسد وھو الشراب 

  ]بح [ الطھور
  
لم یقل ) تنبیھ : ٥٠(

جل شأنھ أنا المعذب 
كما قال أنا الغفور 
ترجیحا لجانب الوعد 
على الوعید ، وذلك 

  ]مال[من عظیم فضلھ
  
 مّر رسول هللا  )٥٠(

بنفر من  (ص)
أصحابھ یضحكون 

،  تضحكون  :فقال
 وِذْكر الجنة والنار بین
 أیدیكم فنزلت ھذه اآلیة

  ]فخ[ باديع نبئ 
  
الوجل ) فائدة ٥١(

اضطراب النفس لتوقع 
   ]مس[ مكروه

  
) عن الباقر (ع) ٥٧( 

(ع)  وإبراھیم لوط كان
 العذاب نزول یتوقعان

   ]صا [لوط  قوم على
  
إنھم إنما ) ینقل ٦٧(

كانوا یفعلون الفاحشة 
وال یفعلونھا  بالغرباء

بعضھم ببعض فكانوا 
  ]بح[ضون الطرقیعتر

  
المعنى ألسنا قد  )٧٠( 

نھیناك أن تكلمنا في 
أحٍد من الناس إذا 

  ]فخ[قصدناه بالفاحشة
 :قال المفسرون) ٧١(

 }بناتي{المراد بقولھ 
بناُت أمتھ ألن كل نبيٍّ 

  ]مس[ یعتبر أباً لقومھ
ابن عباس ) عن ٧٢(

ً أكرم  ما خلق هللا خلقا
 (ص)علیھ من محمد 

إال  وما أقسم بحیاة أحد
  ] بح[بحیاتھ 

ُروي أن ) ٧٤( 
جبریل اقتلَع المدینة 
بجناحیھ ورفعھا حتى 
سمعت المالئكة 
صراخ الدیكة ونباح 
الكالب ثم قلبھا وأرسل 
الكل فمن كان داخل 
المدینة أو القرى مات 
ً عنھا  ومن كان خارجا
  أرسلت علیھ الحجارة

  ] بح[
  

ِقنيَ ﴿ )٤٤( طبقاتبعضها فوق بعض  تَّ نَّاٍت ﴿الذین اتقوا الفواحش والشرك  ﴾إِنَّ الُْم ِيف َج
ٍم ﴿ یقول المالئكة لهم )٤٥(﴾ َوُعُيوٍن  َها بَِسال ْدُخلُو نِنيَ ﴿ سالمین من كل اآلفات ﴾ا من  ﴾آِم

ََزْعَنا﴿ )٤٦( الموت ومن زوال هذا النعیم ن ْم ﴿أزلنا  ﴾َو ِرِه و في قلوب أهل الجنة  ﴾َما ِيف ُصُد

ْن ِغّلٍ ﴿ نًا﴿ من الحقد والبغضاء ﴾ِم َقابِِلنيَ ﴿متحابین  ﴾إِْخَوا َت ُرٍر ُم  عن ابن عباس﴾ َعَ� ُس
 أنتم واهللا الذین قال اهللا (ع)عن الصادق ،  ]شو[ وحمزة (ع) نزلت في علي بن أبي طالب

ْم ﴿ )٤٧( ]صا[ واهللا ما أراد بهذا غیركموفي روایة ،  }ونزعنا ما في صدورهم{ ُه ال  ﴾ال يََمسُّ

َها﴿یصیبهم  َها بُِمْخَرِجنيَ ﴿إعیاٌء وتعب  ﴾نََصٌب ﴿نة في الج ﴾ِفي ْن ْم ِم  ءنعیم خالد وبقا ﴾َوَما ُه

ْئ﴿ )٤٨( دائم َبِّ ي﴿ (ص) أخبر یا محمد ﴾ن ِد َبا مُ ﴿المؤمنین  ﴾ِع ِحي رَّ ُر ال ُفو َنَا الَْغ لمن ﴾ أَ�ِّ أ
یعین أني إْن كنُت الشكوَر الكریَم بالمط(ص)  وقال لنبیِّه فارجوا رحمتي ، آمن بي وصدق رسلي

مُ  أَنَّ ﴿ أخبرهم﴾ وَ ﴿ )٤٩(فأنا الغفوُر الرحیُم بالعاصین  َذاِ� ُهَو الَْعَذاُب األَِلي لمن  شدید ﴾َع
 فال تعولوا على محض غفراني ورحمتي وخافوا عقابي ونقمتي ، أصرَّ على المعاصي والذنوب

ْم ﴿ )٥٠( ْئُه َبِّ ن ْن ﴿وأخبرهم  ﴾َو مَ ﴿قصة  ﴾َع َْراِهي الذین أرسلهم اهللا ِإلهالك المالئكة ﴾ َضْيِف إِب

هِ ﴿ )٥١( وكانوا عشرة على صورة غلماٍن حساٍن معهم جبریل،  قوم لوط ْذ دََخلُوا َعلَْي على  ﴾إِ

لَ ﴿إبراهیم  َقالُوا َسالًما َقا ْم َوِجلُونَ ﴿إبراهیم  ﴾َف ْنُك َّا ِم ن وذلك حین ،  إّنا خائفون منكم ﴾إِ
 )٥٢( طعام المضیف دلیل على األمان منه، ألن أكل الضیف عرض علیهم األكل فلم یأكلوا 

لْ ﴿ المالئكة ﴾َقالُوا﴿ ٍم ﴿ ال تخف﴾ ال تَْوَج ٍم َعِلي ُرَك بُِغال َُبشِّ َّا ن ن  )٥٣(كثیر العلم  ﴾إِ

لَ ﴿ ْرتُُموِ� ﴿إبراهیم  ﴾َقا َبَشَّ ِ� ﴿ بعد﴾ َعَ� ﴿بالولد  ﴾أ ُر  أَْن َمسَّ َب َفِبَم ﴿ موالهر  ﴾الِْك
ُرونَ  َُبشِّ  )٥٤( ، اوقالها على سبیل التعجب ى فأثق به أم من جهة أنفسكمأبأمر اهللا تعال ﴾ت

ْرنَاَك ﴿ قِّ  َقالُوا بَشَّ نِِطنيَ ﴿ تستبعْده وال ﴾َفال﴿ بالیقین الثابت ﴾بِاْحلَ َْقا َن ال ْن ِم  ﴾تَُك

لَ ﴿ )٥٥( من رحمة اهللا الیائسین ا َنُط ﴿ إبراهیم﴾ َق َْق ْن ي ال ﴿ ییأس ﴾َوَم ِِّه إِ ِة َرب ْن َرْحَم ِم
 ُّ ال یدل على أنه لم یكن قانطًا ،  ، الجاهلون برب األرباب طریق المعرفة والصوابعن  ﴾ونَ الضَّ

لَ ﴿ )٥٦( ولكنه استبعد ذلك فظنت المالئكة قنوطًا فنفى ذلك عن نفسه ا ﴿إبراهیم  ﴾َقا َفَم
ْم  ُبُك ْرَسلُونَ ﴿وما الذي جئتم من أجله  البشارة بعدشأنكم  ﴾َخْط لُْم َُّها ا َي  امالمالئكة الكر  ﴾أ

ِرِمنيَ ﴿ )٥٧( ٍم ُجمْ َى َقْو َْنا إِل ُْرِسل َّا أ ن لُوا إِ لَ ﴿ )٥٨(ضالین ِإلهالكهم  ﴾َقا ال آ  ﴾لُوٍط ﴿أتباَع  ﴾إِ

ْم أَْجَمِعنيَ ﴿ وأهَله المؤمنین ُه و َّا لَُمَ�ُّ ن ُ ﴿ )٥٩( ذلك العذاب من ﴾إِ َه َت َرأ ال اْم ْرنَا إِ قدَّر اهللا  ﴾قَدَّ

ْن ا﴿بقاءها في العذاب  ََّها لَِم ِن َن إ ِِري ا﴿ )٦٠( مع الكفرة الهالكین ﴾لَْغاب َ  َفلَمَّ ء  آلَ ﴿أتى  ﴾َجا
ْرَسلُونَ  لَ ﴿ )٦١( رسُل اهللا ﴾لُوٍط الُْم ُرونَ ﴿لهم لوط  ﴾َقا ٌم ُمْنَك ْم َقْو َُّك ن   ال أعرفكم فماذا ﴾ إِ
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  )١٥( الحجرسورة     )٢٧٧(       الرابع عشرالجزء 

  
 )عن النبي (ص)٧٥(

اتقوا فراسة المؤمن 
 ر بنور هللافإنھ ینظ

   ] تس[
  
)عن النبي (ص) ٧٥(

إن � عباداً یعرفون 
   ]مج[ الناس بالتوسم

  
 الصادق ) عن٧٥( 

 (ع) القائم قام إذا (ع)
 من أحد یدیھ بین یقم لم

 إال الرحمان خلق
 أم ھو صالح عرفھ
 آیة وفیھ طالح

 السبیل وھو للمتوسمین
   ]صا[ المقیم

  
سلط علیھم الحر ) ٧٩(

ظلھم منھ سبعة أیام ال ی
ظل وال یمنعھم منھ 
شيء ثم بعث سبحانھ 
علیھم سحابة فجعلوا 
یلتمسون الروح منھا 
فبعث علیھم منھا ناراً 
فأكلتھم فھو عذاب یوم 

 ] آل[الظلة 
  
ابن عباس ) قال ٨١(

كان في الناقة آیات 
خروُجھا من الصخرة 
ودنوُّ والدتھا عند 
خروجھا وعظمُ َخْلقھا 
 فلم تشبھھا ناقة وكثرةُ 

لبنھا حتى كان یكفیھم 
ً فلم یتفكروا فیھا  جمیعا

  ]مس[ ولم یستدلوا بھا
  
 ) فائدة الصفح٨٥(

 من العفو الجمیل یعني
  ] صا[عتاب  غیر

  
  

َلْ ﴿ )٦٢( تریدون هِ ﴿ اهللا نحن رسل ﴾َقالُوا ب نُوا ِفي َناَك بَِما كَا ُرونَ ﴿قومك  ﴾ِجئْ  ﴾يَْمَت

قِّ ﴿ )٦٣(یشكُّون وهو نزول العذاب الذي وعدتهم به  َناَك بِاْحلَ َتَْي َّا ﴿الیقین من عذابهم  ﴾َوأ ن َوإِ
ُقونَ  ِد ََصا ِر ﴿) ٦٤(فیما نقول  ﴾ل أَْس َْهِلَك ﴿ االسراء السیر باللیل ﴾َف ِأ ٍع ﴿ یالوط ﴾ب ِِقْط  إذا ﴾ب

َِّبعْ ﴿ نصف مضى َّْيِل َوات ْم  ِمَن ا� َرُه بَا َْد ال ﴿كْن من ورائهم وسْر خلفهم لتطمئنَّ علیهم  ﴾أ َو
ِفْت  َْت ْنُكْم أََحٌد  يَل لئال ترق قلوبهم على ، و ه لئال یرى عظیم ما ینزل بهم فیرتاعئورا ﴾ِم

ُرونَ ﴿سیروا  ﴾َواْمُضوا﴿المعذبین  َنا﴿ )٦٥( او مصر الشام، یأمركم اهللا  ﴾َحْيُث تُْؤَم َقَضْي  ﴾َو

هِ ﴿أوحینا  َر ﴿إلى لوط  ﴾إِلَْي َِر ﴿ العظیم ﴾ذَلَِك األَْم ءِ  أَنَّ دَاب ْقُطوعٌ ﴿مین المجر  ﴾َهؤُال  ﴾َم

نيَ ﴿عن آخرهم حتى ال یبقى منهم أحٌد  ْصِ�ِ ةِ ﴿ )٦٦( الصباح عند ﴾ُم َن ي ُل الَْمِد َْه َ أ ء  ﴾َوَجا

ُرونَ ﴿ بعد أن أخبرتهم إمرأة لوط سدوم مسرعینأهل  ْبِش َت ، طمعًا في ارتكاب  بأضیافه ﴾يَْس

لَ ﴿ )٦٧( الفاحشة بهم ِفي َفال﴿ لهم لوط ﴾َقا ِء َضْي قصدوهم بسوء فُتلحقوا بي ت ﴾إِنَّ َهؤُال

َْفَضُحوِن ﴿ال و  ،العار َُّقوا﴿ )٦٨(أمامهم  ﴾ت َ ﴿خافوا  ﴾َوات  َوال﴿ أن یحلَّ بكم عقابه ﴾اهللاَّ
ُزوِن  َهَك ﴿ )٦٩(بالتعرض لهم بالمكروه  تخجلونيوال  ﴾ُختْ َْم نَْن ل ََو ِن ﴿نمنعك  ﴾َقالُوا أ  َع

لَ ﴿ )٧٠( ضیافة أحدعن  ﴾الَْعالَِمنيَ  ََناِ� ﴿ النساء ﴾ؤُالءِ هَ ﴿ لهم لوط ﴾َقا  إِْن ﴿فتزوجوهنَّ  ﴾ب
ْم َفاِعِلنيَ  ُت ُْن ُرَك ﴿ )٧١( الشهوة تریدون قضاء ﴾ك ْم ﴿(ص) وحیاتك یا محمد  ﴾لََعْم َُّه ن  ﴾إِ

ْم ﴿كفار قومك  ِِه َرت َِفي َسْك ُهونَ ﴿غفلتهم  ﴾ل وقیل إن الضمائر لقوم لوط  ، یتخبطون ﴾يَْعَم
المعاصي منسوبة إلى الجهل، والجهل منسوب إلى ، والخطاب في لعمرك من المالئكة إلى لوط 

مُ ﴿ )٧٢( السكر ُه ْت أََخَذ ة َف َ�ْ ِرِقنيَ ﴿المهلكة المدمرة  جبرائیلصیحُة  ﴾الصَّ شروق  عند ﴾ُمْش

ََها﴿ )٧٣(الشمس  ِفل َها َسا َْنا َعاِلَي َعل َا﴿قلبناها بهم  ﴾َ�َ ْرن َرةً ﴿أنزلنا  ﴾َوأَْمَط ا ِهْم ِحجَ َعلَْي
ٍل  ي ْن ِجسِّ  فیما حلَّ بهم من الدمار والعذاب ﴾إِنَّ ِيف ذَِلَك ﴿ )٧٤(من طین طبخ بنار جهنم  ﴾ِم

ٍت ﴿ ِمنيَ ﴿عالمات  ﴾آليَا َتَوسِّ ُم  (ص) المتوسم اهللا رسول قال عن الباقر (ع) ، المتفرسین ﴾�ِْ

ََّها﴿ )٧٥( ]صا[المتوسمون  ذریتي من بعدي األئمة ومن أنا ن ٍل ﴿ القرى المهلكة ﴾َوإِ َِبَسِبي  ﴾ل

ٍم ﴿بطریٍق  َةً ﴿ )٧٦(یسلكه الناس یمرون به ویرون آثارها  ﴾ُمِقي لعبرًة  ﴾ِإنَّ ِيف ذَِلَك آلي

نِنيَ ﴿ ُمْؤِم َْصَحاُب ﴿ )٧٧( خصَّ المؤمنین ألنهم هم الذین انتفعوا بها ﴾�ِْ قوم  ﴾َوإِْن كَاَن أ

ةِ ﴿ شعیب َْيَك ََظاِلِمنيَ ﴿ االشجار المدینة الكثیفة ﴾األ َنا ﴿ )٧٨( بتكذیبهم شعیبا ﴾ل َقْم َْت ن َفا
ْم  ُه ْن َُّهَما﴿ بالرجفة وعذاب یوم الُظلَّة ﴾ِم ن َِبِإَمامٍ ﴿ واألیكة سدوم قرى قوم لوط وشعیب ﴾َوإِ    ﴾ل
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  )١٦( النحلسورة     )٢٧٨(       الرابع عشرالجزء 
  
عن أمیر ) ٨٧(

بسم هللا  (ع)المؤمنین 
الرحمن الرحیم آیة من 
فاتحة الكتاب وھي 
م سبع آیات تمامھا بس

هللا الرحمن الرحیم 
سمعت رسول هللا 

إّن هللا : یقول  (ص)
قال لي یا محمد ولقد 
آتیناك سبعاً من المثاني 
والقرآن العظیم فأفرد 
اإلمتنان علّي بفاتحة 
الكتاب وجعلھا بازاِء 

  ]صا[القرآن العظیم 
  
(ص)  النبي ) عن٨٧(

 الطوال السور اعطیت
 واعطیت التوراة مكان
 جیلاألن مكان المئین

 مكان المثاني واعطیت
  ] صا[ الزبور

  
قیل ألن نصفھا ) ٨٧(

 ثناء ونصفھا دعاء
وقیل ألنھا نزلت 
ً وتشریفاً  مرتین تعظیما

وقیل ھي السبع ...  لھا
الطوال وھي السور 

 ، السبع من أول القرآن
وإنما سمیت مثاني 
ألنھ یثنى فیھا 

  ]مج[اإلخبار
  
االنتقام ) فائدة ٨٨( 

ھو نقیض اإلنعام 
والعقاب ھو نقیض 

  ]مج[ الثواب
  
 هللا رسول ) قال٨٨(

 یتعز لم من  (ص)
 نفسھ تقطعت هللا بعزاء
 حسرات الدنیا على
 ما ببصره رمى ومن
 كثر غیره یدي في
 غیظھ یشف ولم ھمھ
 � أن یعلم لم ومن
 في نعمة إال علیھ
 فقد ملبس أو مطعم
 عذابھ ودنا عملھ قصر
 الدنیا على أصبح ومن
   هللا على أصبح حزینا
 شكا ومن ساخطا
 فإنما بھ نزلت مصیبة
 دخل ومن ربھ یشكو
االمة  ھذه من النار
 فھو القرآن قرأ ممن
 هللا آیات یتخذ ممن
  ]صا[....  ھزوا

  

بٍِني ﴿طریق  او واضح لم یندرس بعد أثرها  یراها الذاهب إلى الشام واآلتي منها إلى الحجاز ،  ﴾ُم

ْجِر ﴿ )٧٩(واضح  الشرع لوط وشعیب على طریق من ان َْصَحاُب اْحلِ َب أ ََقْد كَذَّ  قوم ﴾َول

ْرَسِلنيَ ﴿ واٍد بین المدینة والشام وآثاره باقیة یمرُّ علیها المسافرون الحجر صالح  ب  ﴾الُْم من كذَّ

ْم ﴿ )٨٠( واحدًا من الرسل فكأنما كذب الجمیع ُه َنا ءاتَْي َِنا﴿وأریناهم  ﴾َو يَات معجزاتنا الدالة  ﴾ءا

ِرِضنيَ ﴿ على قدرتنا َها ُمْع نُوا َعْن ا ﴿ )٨١( ال یعتبرون بها وال یتَّعظون ﴾َفَكا نُو َوكَا
ُتونَ  ِل ﴿ینقبون  ﴾يَْ�ِ َبا َن اْجلِ نِنيَ  بُُيوتًا﴿فیبنون فیها  ﴾ِم یحسبون أنها تحمیهم من عذاب ﴾ آِم

ة﴿ )٨٢( اهللا َ�ْ ْم الصَّ ُه ْت أََخَذ نيَ ﴿الهالك  ﴾َف ْصِ�ِ ىَفَما ﴿ )٨٣( حین أصبحوا ﴾ُم دفع  ﴾أَْغَن

ْم ﴿ ُه ُبونَ ﴿عذاَب اهللا  ﴾َعْن نُوا يَْكِس  )٨٤(یجمعون من االموال واالوالد وانواع المالذ  ﴾َما كَا
ُهَما﴿ ِت َواألَْرَض َوَما بَْيَن َوا َما َنا السَّ َْق ال﴿الخالئق كلَّها من  ﴾َوَما َخل قِّ ﴿ملتبسًا  ﴾إِ بِاْحلَ

اَعةَ  ةٌ ﴿القیامة  ﴾َوإِنَّ السَّ ْفحَ ﴿ حالةال م ﴾آلتَِي َفْح الصَّ ْص لَ  َفا ِمي  فأعرْض یا محمد ﴾اْجلَ

ََّك ُهَو  إِنَّ ﴿ )٨٥( كان هذا قبل األمر بالقتال،  وعاملهم معاملة الحلیم سفهاء قومكعن  (ص)  َرب
الُق  مُ ﴿ الخالق لكل شيء ﴾اْخلَ ََقْد ﴿ )٨٦( بینكم لیحكم فاتكل علیه وحالهم بحالك ﴾الَْعِلي  َول

َناَك  ْبًعا﴿ (ص) یا محمد أعطیناك ﴾آتَْي قیل هي الحوامیم السبع، وقیل الصحف السبعة  ﴾َس
التي أنزلت على األنبیاء قبله ، وقیل األمر والنهي والبشارة والنذارة واألمثال واألخبار وتعداد النعم، 

َن الَْمَثاِ� ﴿والذي علیه أكثر المفسرین هي سورة الفاتحة  تثّنى أي تكرر قراءتها في  ﴾ِم

ءان﴿ الصالة ر مَ  َوالق ِظي نبینا  اهللا أعطاها التي المثاني نحن عن الباقر (ع) ، الذي أوتیُته ﴾الَْع
 امته ، وأخبر بالتمسك بالقرآن وبنا وأوصى القرآن إلى (ص) قرننا النبي الذین نحن ، أي] صا[
َنْيَك ﴿ )٨٧(عن الصدوق ]صا[حوضه  نرد حتى نّفترق ال إنا نَّ َعْي  صركبب تطمح ال ﴾ال تَُمدَّ

َى﴿ راغب طموح ْم  إِل ُه ْن ِه أَْزَواًجا ِم ِ َنا ب تَّْع َوال ﴿الحیاة الدنیا  في بعض هؤالء الكفار ﴾َما َم
َزْن  ِهْم  َحتْ َناَحَك ﴿ لعدم إیمانه ﴾َعلَْي ِفْض َج نِنيَ ﴿ من تواضْع لمن آمن بك ﴾َواْخ ُمْؤِم ِْ� ﴾

لْ ﴿ )٨٨( ُق ُر الْمُ ﴿(ص)  لهم یا محمد ﴾َو ي نَِّذ َنَا ال  )٨٩( لمن عصى من عذاب اهللا ﴾بِنيُ إِ�ِّ أ

َْنا﴿ َْزل َن َتِسِمنيَ  عَ� ﴿ العذاب ﴾كََما أ ْق ستة عشر رجًال بعثهم الولید بن المغیرة أیام كانوا  ﴾الُْم
وهذه ،  فأنزل اهللا بهم عذاباً  ، منا والمدعي النبوة الموسم یقولون لمن أتى مكة ال تغتروا بالخارج

 )٩٠( وشعر وأساطیر قومه بالقرءان وتكذیبهم له بقولهم سحرعن صنیع (ص) تسلیة لرسول اهللا 
ءان﴿ ر ق َن َجَعلُوا ال ي َِّذ  واألنجیل للتوراة موافق حق بعضه لعنادهم فرقوه وقالوا ﴾ِعِضنيَ  ال

َِّك ﴿ )٩١( لهما مخالف باطل وبعضه َرب ْم ﴿ (ص) یا محمد ﴾َفَو َنَُّه أَل ََنْس  ﴾أَْجَمِعنيَ ﴿الخالئق  ﴾ل

نُوا يَْعَملُونَ ﴿ )٩٢( ]ش[ ابن ابي طالب (ع) الیة عليعن و قال  عن السدي ا كَا   في  ﴾َعمَّ
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) عن النبي (ص) ٨٨(

إیاكم والنظر في أبناء 
الدنیا ، فإنھ یقسي 
القلب ویورث حب 
الدنیا وال تكثروا 
الجلوس مع أھل 
الثروة فتمیلوا لزینة 

  ]بح[...  الدنیا
  
 بن عمرو : وھم) ٩٥(

 ربیعة بن وعتبة ھشام
 ربیعة بن وشیبة
 وأمیة عتبة بن والولید

 بن وعقبة خلف بن
 بن وعمارة معیط
 الدر وفي،   الولید

 وغیره المنثور
 مختلفة كثیرة روایات

 وأسمائھم عدتھم في
  ]ال[ ھالكھم وكیفیة

  
  
  

  تسمى سورة النعم
  

 (ع) الباقر عنفضلھا 
 لالنح سورة قرأ من
 كفى شھر كل في

 الدنیا في المغرم
 من نوعا وسبعین
 وكان البالء... أنواع
 عدن جنة في مسكنھ
 الجنان وسط وھي
  [صا]

  
) قال بعضھم ال ١(

تعجلوا بطلب الفرج 
فان النصر مع الصبر 

 ]حق[
  
ى الوحي ) فائدة ٢( سمَّ

ً ألنھ تحیا بھ  روحا
القلوب كما تحیا 
 باألرواح األبدان

   ]مس[
  
أن خالد بن  ُروي )٢(

سنان كان یأتیھ 
بالوحي مالك خازن 

أن ذا القرنین والنار 
كان ینزل علیھ ملك ، 

رفائیل ،  :یقال لھ 
فكان یلقي إلیھ الوحي  
ویطوي لھ األرض  

  ]بح[
 
ھذه العوالم ) تنبیھ : ٨(

من العرش إلى الفرش 
كلھا ُنصبت لآلدمي 
وخلقت من أجلھ 

  السماوات ُتظلھ 

ُر ﴿ مكة ألهل أمرك أظهر ﴾َدعْ َفاْص ﴿ )٩٣( الدنیا ِرْض ﴿ بتبلیغ أمر ربك ﴾بَِما تُْؤَم َوأَْع
ِن  ِرِكنيَ  َع َّا﴿ )٩٤( المشركون وال تلتفت إلى ما یقول﴾ الُْمْش ن َناَك  إِ ََفْي  شرَّ أعدائك ﴾ك

ِزئِنيَ ﴿ ْه َت (ص)  یبالغون في إیذاء النبي خمسة من صنادید قریش وكانوا، بإهالكنا إیاهم  ﴾الُْمْس

َعلُونَ ﴿ )٩٥( ستهزاء بهواال َن َجيْ ي َِّذ َر ﴿ أشركوا ﴾ال ا آَخ ًَه ِ إِل َع اهللاَّ  ألوثان واألصناما ﴾َم

ُرَك بَِما ﴿ )٩٦(عاقبة أمرهم في الدارین  ﴾يَْعلَُمونَ  َفَسْوَف ﴿ ََّك يَِضيُق َصْد َن َُم أ ََقْد نَْعل َول
َُقولُونَ  ْ ِحبَ ﴿ )٩٧( فال تعبأ بهمباالستهزاء والتكذیب  ﴾ي َِّك  ْمدِ َفَس�ِّ فافزع فیما نالك من  ﴾َرب

َن ﴿مكروه إلى التسبیح  ي اِجِد َن السَّ ُْن ِم ،  الصالة إلى فزع أمر أحزنه (ص) إذا كان ﴾َوك

ْتَِيَك ﴿) ٩٨(أقرب ما یكون العبد من ربه وهو ساجد و  ى يَأ ََّك َحتَّ ُبْد َرب ِقنيُ  َواْع الموت سمي  ﴾الَْي
      )٩٩( یقینًا ألنه متیقن الوقوع والنزول

  
  

  
، وهي الفان وثمنمئة وأربعون كلمة ، وسبعة آالف  ١٢٨و ١٢٧و ١٢٦نزلت بمكة ، عدا اآلیات 

وسبعمئة وسبعة أحرف ، وال یوجد في القرآن سورة مبدوءة بما بدئت به ، وال بما ختمت به ، وال 
          ]مال[یوجد مثلها في عدد اآلي.  

ٍم   ِ�ِ ْاهللاِ  ٍحي رَّ ٍن ْال ْحم ر         ْال

َى﴿ َت ِ ﴿قرب  ﴾أ ُر اهللاَّ َتْعِجلُوهُ ﴿ قیام الساعة ﴾أَْم  (ص) العذاب الذي أوعدكم به محمد ﴾َفال تَْس
َه﴿ ن ا ِركُونَ ﴿تنزَّه وتقدس  ﴾ُسْ�َ ا يُْش َى َعمَّ تََعال َة ﴿ )١(به غیره  ﴾َو ُل الَْمالئَِك زِّ َُن ي

وِح  رُّ ِرهِ ﴿ والقرآن الوحي من بالجهل المیتة القلوب به یحیي بما ، بالوحي   ﴾بِال ْن أَْم  ،بِإرادته ﴾ِم

ُروا﴿ ، وربما یأتى أمره بالرحمة ربما یأتى أمره بالبالء َنِذ ِدِه أَْن أ َبا ْن ِع ُ ِم ء ْن يََشا ﴾ َعَ� َم

ُ ﴿ أهل الكفر َّه َن َ  أ َه َنَا﴿ال معبود  ﴾ال إِل ال أ َُّقوِ� ﴿اهللا  ﴾إِ  )٢( فخافوا عذابي وانتقامي ﴾َفات

وَ ﴿ َما ِت َخلََق السَّ قِّ  ا ْحلَ َْرَض بِا َى﴿الحكمة ب ﴾َواأل س ﴾تََعال د وتقدَّ ِركُونَ ﴿ تمجَّ ا يُْش  ﴾َعمَّ

ْن ﴿الجنس البشري  ﴾َخلََق اإلِنَسانَ ﴿ )٣( ةٍ  ِم َف  بعد تكامله بشرا ﴾َفإِذَا ُهوَ ﴿مهینة  ﴾نُْط

بِنيٌ ﴿ ٌم ُم ِصي مَ ﴿ )٤( یكابر ویعاند ﴾َخ َنَْعا َها ﴿ اِإلبل والبقر والغنم ﴾َواأل ََق َها َخل ْم ِفي لَُك
 ٌ ء عُ ﴿ ووبرها صوفها من ما تستدفئون به من البرد ﴾ِدْف ِف َنا َها ﴿ لنسل وركوب الظهرا﴾ َوَم َوِمْن

َأْكُلُونَ  َها﴿ )٥( اللحوم وااللبان ﴾ت ْم ِفي لٌ ﴿في األنعام والمواشي  ﴾َولَُك االستمتاع ﴾ َجَما

ُِرُحيونَ ﴿بمنظرها صحیحًة سمینًة  َرُحونَ ﴿إلى ِمَراِحها تردونها من مراعیها  ﴾ِحَني ت  ﴾َوِحَني تَْس
  قدم الرواح على التسریح ألنها ترجع أجمل مما تغدو فیه تتبختر  ، تخرجونها صباحًا لترعى

  

  
  ترتیبھا

  النزول ترتیب   ١٦ 
٧٠  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة النحل     ١٢٨

  مكیة  الكھف
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واألرض ُتقلھ 
والحیوانات تخدمھ 
وتنفعھ یتصرف فیھا 
خلیفة عن هللا في ملكھ 
فالواجب علیھ شكر 

ه النعم وأال یقف ھذ
معھا ویشتغل بھا عن 

.... وفي خدمة خالقھا
یا  : القدسيالحدیث 

ابَن آدم ، َخلَْقُت 
 األَشیاَء ِمن أَْجلَِك ،
وَخلَْقُتَك ِمْن أِجْلي ، َفال 
َتْشَتِغل بما ُخلِق ألجلك 

ا ُخلِْقت ألْجلھ   ]بح [َعمَّ
  
ختم اآلیة ) تنبیھ: ١٠(

ُرونَ  ألن  بقولھ َیَتَفكَّ
ر في ذلك یحتاج النظ

،  إلى فضل تأمل
 ]مس[ واستعمال فكر

  
 الصادق عن) ١٥(

 األئمة جعل هللا إن (ع)
 أن األرض (ع) أركان

 ]صا[بأھلھا  تمید
  
قیل المراد ) ١٦(

الثریا والفرقدان وبنات 
 ، نعش والَجْدي

؛  والضمیر لقریش
ألنھم كانوا كثیري 

األسفار للتجارة  
مشھورین باالھتداء 

 بالنجوم سیرھمفي 
  ]بح[
 
 عن النبي ) ١٦(

إن هللا جعل (ص) 
النجوم أمانا الھل 

، وجعل أھل  السماء
بیتي أمانا الھل 

  ]صا[ االرض
 
اُكْم ) ١٦( اُس إِیَّ َھا النَّ أَیُّ

ُجوِم إِالَّ َما  َو َتَعلَُّم النُّ
ُیْھَتَدى بِِھ فِي َبرٍّ أَْو 
َھا َتْدُعو إِلَى  َبْحٍر َفإِنَّ

مُ اْلَكَھاَنِة َو  اْلُمَنجِّ
َكاْلَكاِھِن َو اْلَكاِھُن 
اِحُر  اِحِر َو السَّ َكالسَّ
َكاْلَكافِِر َو اْلَكافُِر فِي 

ارِ    ]نج[ النَّ
  
  

مشیتها مجتمعة متمتعة من المرعى مألى بطونها ، حافلة ضروعها ، ویفرح بها عند رجوعها 
ْم ﴿ )٦( أكثر منه عند ذهابها ُل أَْثَقالَُك ِم َى بَلَدٍ ﴿ متعتكمأحمالكم وأ ﴾َوَحتْ َْم ﴿بعید  ﴾إِل ل

نُوا هِ  تَُكو ِس ﴿ لتصلوا إلیه ﴾بَاِلِغي ُف َن مٌ ﴿ ومشقة بجهدٍ  ﴾إِال بِِشقِّ األ ُوٌف َرِحي ء ََر ْم ل َُّك  ﴾إِنَّ َرب

ر لكم هذه األنعامحیث  ِميَر ﴿ )٧( سخَّ َل َواْحلَ ِْبَغا َل َوال ْي ةً ﴿ هاخلق ﴾َواْخلَ َن َها َوِزي َُبو ْرك َت  ﴾ِل
ِ ﴿ )٨( من عجائب المخلوقات ﴾لُُق َما ال تَْعلَُمونَ َوَخيْ ﴿وجمال  ْصُد  َوَعَ� اهللاَّ بیاُن  ﴾َق

ِل ﴿ ِبي َها﴿ لإلیمان بهالطریق الموصِل  ﴾السَّ ْن ٌر ﴿ قٌ طر ال ﴾َوِم َ  َولَوْ ﴿منحرف  ﴾َجائِ ء  َشا
ُْم أَْجَمِعنيَ  ََهَداك القصد وهو السلوك على أنوار الیقین والجائر سبل الطریق الحق ، إلى  ﴾ل

َنَزلَ ﴿  )٩( التوهم � أ َِّذ ءِ ﴿بقدرته  ﴾ُهَو ال َما ً  ِمْن السَّ ء ُ َشَراٌب ﴿المطر  ﴾َما ه ْن ْم ِم عذًب  ﴾لَُك
هو الذي أنزل من سماء الغیوب علًما لدنًیا تحیا به القلوب وتتطهر به النفوس من ،  هَ لتشربو 

ُ ﴿ أدناس العیوب ه ْن ِه تُِسيُمونَ ﴿ وأخرج لكم ﴾وِم ٌر ِفي في أذواق  ، مواشیكم ترعون فیه﴾ َجشَ

ُت ﴿ )١٠(العمل ترعون بنفوسكم وقلوبكم ، ثم ترحلون عنه إلى حالوة شهود ربكم  ِب ُْن یخرج  ﴾ي

هِ ﴿ ِ ْم ب لَ ﴿ بهذا الماء ﴾لَُك ي ِ ُتوَن َوا�َّ ْي زَّ ْرَع َوال زَّ ْن ﴿على اختالف صنوفها  ﴾َواألَْعَناَب  ال َوِم
ِت  َرا َم ُلِّ الثَّ َةً ﴿إنزال الماء  ﴾إِنَّ ِيف ذَِلَك ﴿ عامالفواكه یخرج لكم أطایب الط ﴾ك ي لداللة  ﴾ال

ُرونَ ﴿ َفكَّ ٍم يََت َقْو َر ﴿ )١١(قدرة اهللا  یتدبرون ﴾ِل لَ ﴿ذّلل  ﴾َوَخسَّ َّْي ْم ا� لمنامكم  ﴾لَُك

َر ﴿ َها نَّ َر ﴿ معاشكمل ﴾َوال َْقَم َس َوال ْم ٌت ﴿ لمصالحكم ومنافعكم ﴾َوالشَّ َرا ُم ُمَخسَّ و ُ تجري  ﴾َوا�ُّ

ِ ﴿ في فلكها ِرهِ ب ٍت ﴿ الخلق والتسخیر ﴾إِنَّ ِيف ذَِلَك ﴿لتهتدوا بها  ﴾أَْم ٍم ﴿لدالئل  ﴾آليَا َقْو ِل
ِقلُونَ  وسخر قلبك  ، لمن سخر لك هذه األشیاءإال  تكن مسخًراال ، ألصحاب العقول السلیمة ﴾يَْع

َ ﴿ )١٢( لمحبته ومعرفته وهو حظ العبد من ربه ََرأ َْرِض ﴿ خلق ﴾َوَما ذ ْم ِيف األ  من ﴾لَُك
ُ ﴿ ومعدن ونبات حیوان ُه ن ًفا أَلَْوا َتِل َةً  إِنَّ ِيف ذَِلَك ﴿خواصه ومنافعه  ﴾ُخمْ َقْوٍم ﴿لعبرًة  ﴾آلي ِل

َُّرونَ  ك �﴿ )١٣(یتعظون  ﴾يَذَّ َِّذ ُهَو ال َر ﴿بقدرته ورحمته  ﴾َو ْ َر اْ�َ  المتالطم األمواج ﴾َخسَّ

ًما﴿ ُ َحلْ ه ْن أْكُلُوا ِم َت ِرجُ ﴿السمك  ﴾ِل تَْسَ�ْ ا َو ةً َطِري ُ ِحلَْي ه ْن ََها ﴿الجواهر النفیسة  ﴾وا ِم َْبُسون تَل
ُْفلَْك  ََرى ال ت َر ﴿السفن  ﴾َو هِ ﴿تشق ﴾ َمَواِخ ْبَتُغوا﴿ رُعباب البح ﴾ِفي هِ  َوِلَت ْن َفْضِل سبل  ﴾ِم

ُرونَ ﴿ معایشكم ْم تَْشُك َُّك فتقیدوا هذه النعم  بحقها ، فتقومونربكم على عظیم إنعامه  ﴾َولََعل

ى﴿ )١٤( ل؛ لئال تزو  الجسام َْق َْرِض ﴿نصب  ﴾َوأَل  ، جباًال ثوابت ﴾َرَواِ�َ ﴿البشریة  ﴾ِيف األ

ًرا﴿یلعب بها ریُح الهوى  ، لئال تضطرب ﴾أَْن تَِميَد ﴿ جبال العقول َْها َن ْم َوأ  وجعل فیها ﴾بُِك

ُبال﴿ أنهارا ْم ﴿ُطرًقا تهتدي بها إلى معرفة رّبها  ، طرقًا ومسالك ﴾َوُس َُّك ََّعل ونَ  ل تَُد َْه   إلى  ﴾ت
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) فائدة : اعقب ١٨
سبحانھ بعد تعداد النعم 

إنَّ هللا لغفور  ھبقول
تنبیًھا على أن  رحیم

 العبد في محل التقصیر
أن هللا یغفر لھ و

تقصیره في أداء شكر 
نعمھ ، ویرحمھ ببقائھا 
مع تقصیره في 

  ]بح [شكرھا
  
تضمنت اآلیة ) ٢٠(

ثالث خصال من 
خصال أھل التوحید 
األول رفع الھمة عن 
الخلق وتعلقھا بالخالق 
 في جمیع المطالب

الثانیة تذكر البعث و
الثالثة ووما بعده 

التواضع والخضوع 
 ]بح[� 
  
 (ع) الباقر عن) ٢٢(
 باآلخرة یؤمنون ال

 قلوبھم بالرجعة یعني
 وھم كافرة یعني منكرة

 عن یعني مستكبرون
 ال إنھ (ع) علي والیة
 یعني المستكبرین یحب
 (ع) علي والیة عن

  ]صا[
 
 بن الحسین مر) ٢٣(

 مساكین على (ع) علي
 لھم كساء بسطوا قد

 ھلم فقالوا كسرا وألقوا
 هللا رسول ابن یا

 فأكل وركھ فثنى (ص)
 ال هللا إن تال ثم معھم
 المستكبرین یحب

 ]صا[
  
ن المشركون كا )٢٤(

یجلسون على مداخل 
عن  ن الناسینفرو مكة

إذا  (ص)رسول هللا 
سألھم وفود الحاج ماذا 
أُنزل على محمد؟ قالوا 
أباطیل وأحادیث 

  ]مس[ األولین
 
 أضلالذي ) ٢٤(

العوام عن الدین ثالثة 
أصناف علماء السوء  

قراء و وفقراء السوء 
  ] بح[ السوء

  
  

ٍت ﴿ )١٥( إلى شهود شمس العرفان ، مقاصدكم بها على الطرق ستدلون تمعالُم  ﴾َوَعالَما

ِم ﴿ ْ بِا�َّ ُهْم ﴿ ]شو[ (ع) االوصیاءو (العالمات)  (ص)محمد  )النجمعن الباقر(ع) ( ﴾َو
ونَ  تَُد َْه لُُق ﴿ )١٦(تهتدون بها إلى قصدكم  رلیًال في البر والبح ﴾ي ْن َخيْ ََفَم أیها الناس مثل  ﴾أ

لُُق ﴿ هذه المخلوقات ْن ال َخيْ وبین من ال ة العظیماء یخلق تلك األشی منأتسّوون بین  ﴾كََم

َُّرونَ ﴿ یخلق ََفال تََذك ِ ﴿ )١٧(فتعرفون خطأ ما أنتم  ﴾أ َة اهللاَّ وا نِْعَم  الفائضة علیكم ﴾َوإِْن تَُعدُّ

َها﴿ ُصو ٌر ﴿ شكرهاالقیام بفضًال عن أن تطیقوا ، تضبطوا عددها  ال ﴾ال ُحتْ ُفو َ لََغ لما  ﴾إِنَّ اهللاَّ

مٌ ﴿صدر منكم من تقصیر  نعمة النفس  ، حیث ینعم علیهم مع تقصیرهم وعصیانهم بالعباد ﴾َرِحي
القلب الیقین واإلیمان ونعمة العقل  الطاعات واإلحسان ونعمة القلب والروح الخوف والرجاء ونعمة

ونَ ﴿ )١٨(الحكمة والبیان ونعمة المعرفة الذكر والقرآن  رُّ ُ يَْعلَُم َما تُِس  َوَما﴿ تخفونه ﴾َواهللاَّ
ُنونَ  َن ﴿ )١٩( وسیجازیكم علیه ه من النوایا واألعمالتظهرون ﴾تُْعِل ي َِّذ  یعبدون ﴾يَْدُعونَ َوال

﴿ ِ وِن اهللاَّ ْن ُد ُُقوَن َشْيئًا﴿ األوثان واألصنام ﴾ِم ل  خلق شيء أصالال یقدرون على  ﴾ال َخيْ
َُقونَ ﴿ ل ْم ُخيْ ُه ٌت ﴿ تلك األصنام )٢٠( بأیدیهمصنعهم البشر  ﴾َو َوا َ  ُر يْ غَ  أَْم ءٍ يَ حْ أ  فیها الحیاة ﴾ا

ُرونَ ﴿ َّانَ ﴿ هذه األصنام ﴾َوَما يَْشُع َي ُْبَعُثونَ  أ آدم  یا بني )٢١( عابدوهامتى یبعث  ﴾ي

ْم ﴿ َُهُك ٌ َواِحٌد ﴿المستحق للعبادة  ﴾إِل َه ُنونَ ﴿هو الّله ال إله غیره  ﴾إِل َن ال يُْؤِم ي َِّذ ال  ﴾َفال

َرِة﴿ یصّدقون َرٌة﴿ بالبعث والجزاء ﴾بِاآلِخ نِك ْم ُم ُُه ُرونَ ﴿ حدانیة اهللاو ل ﴾ُقلُوب َتْكِب ْم ُمْس ُه  ﴾َو

َرمَ ﴿) ٢٢( متكبرون عن قبول الحق َ  أَنَّ ﴿ وهي بمنزلة الیمین ﴾ ال َج ونَ  اهللاَّ رُّ َُم َما يُِس  ﴾يَْعل

َن ﴿ من انكار قلوبهم ِري ِب َتْك بُّ الُْمْس َّهُ ال ُحيِ ن ُنوَن إِ ا يُْعِل  ، سواء كانوا مشركین او مؤمنین ﴾َوَم

ْم ﴿ )٢٣( فس فوق قدرها وجحود الحقواالستكبار رفع الن َُه َل ل ذَا ِقي  كفار قریشسئل واذا  ﴾َوإِ

ذَا﴿ ُُّكْم ﴿أيَّ شيء  ﴾َما َزَل َرب َن  سبیل االستهزاء على ﴾َقالُوا﴿(ص) على رسوله محمد  ﴾أ

ُر ﴿ لِنيَ ﴿ خرافات وأباطیل ﴾أََساِطي َوَّ ِملُوا﴿ قالوا ذلك البهتان )٢٤( األمم السابقین ﴾األ ْ َ�ِ 
َوْ  ْم أ َرُه مَ ﴿ذنوبهم  ﴾َزا ًَة يَْو َْوَزار كَاِمل ِة َوِمْن أ ِْقَياَم ِر ﴿ذنوب  ﴾ال َُهْم بَِغْي ن ُّو َن يُِضل ي َِّذ ال

ٍْم  ولذلك حملوا أوزارهم وأوزار من  ، دلیٍل فقد كانوا رؤساء ُیقتدى بهم في الضاللة بغیر ﴾ِعل
َال﴿أضلوهم  َ ﴿ فانتبهوا أیها القوم ﴾أ ء َزِ ﴿ بئس الحمل ﴾َسا ونَ َما ي  الذي حملوه على ظهورهم ﴾ُر

َر  قَْد ﴿ )٢٥( ِهْم ﴿المجرمون بأنبیائهم  ﴾َمَك ْبِل ْن َق َن ِم ي َِّذ َى﴿ قبل كفار مكة ﴾ال أَت قلع ف ﴾َف

َن ﴿ ْم ِم َُه ن ُْنَيا ُ ب َْقَواِعدِ  اهللاَّ رَّ ﴿ من قواعده وأسسه ﴾ال ْقُف ِمْن ﴿فسقط  ﴾َ�َ ْم السَّ ِه َعلَْي
ْم  ِه ِق ْم ﴿ فتهّدم البناء وماتو ﴾َفْو ُه َا َت ُرونَ ﴿الهالك  ﴾الَْعَذاُب  َوأ ْن َحْيُث ال يَْشُع   ال یخطر  ﴾ِم
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  )١٦( النحلسورة     )٢٨٢(       الرابع عشرالجزء 
  
 (ص) النبي ) عن٢٥(

 إلى دعا داع أیما
 مثل فلھ فاتبع الھدى

 أن غیر من اجورھم
 اجورھم من ینقص
 دعا داع وأیما شيء
 علیھ فاتبع ضاللة إلى
 وزارأ مثل علیھ فإن
 أن غیر من تبعھ من

 . أوزارھم من ینقص
   ] صا[
  
ابن عباس ) عن ٢٦(

المراد بھ نمرود بن 
كنعان بنى الصرح 
ُسْمُكُھ خمسة آالف 
ذراع؛ لیترّصد أمر 
السماء  فبعث هللا ریًحا 
فھدمتھ  فخرَّ علیھ 
 وعلى قومھ فھلكوا

 ] بح[
  
 ) الكافرون لھم٢٨( 

مواطن ، فمرة ُیقرون 
َشِھُدواْ على أنفسھم َ 

ُھْم َكاُنواْ  على أَْنفُِسِھمْ   أَنَّ
،  ١٣٠األنَعام  َكافِِرینَ 

ومرة یجحدون كھذه 
  ]بح[ اآلیة

 
إَذا ) في الحدیث ٢٨(

أَحبَّ هللاُ َعْبد اْبَتالَهُ ، 
َفإِْن َصَبَر اْجَتَباهُ ، وإِْن 

  ]بح[ه  َرِضَي اْصَطَفا
  
  :قال المفسرون) ٣٠(

ھذا كان في أیام 
ي الرجل الموسم یأت

مكة فیسأل المشركین 
عن محمد وأمره 

إِنھ ساحر  : فیقولون
وكاھن وكذاب فیأتي 
المؤمنین ویسألھم عن 
محمد وعن ما أنزل 

 : هللا علیھ فیقولون
أنزل هللا علیھ الخیر 
 والھدى والقرآن

  ]مس[
 
 علي (ع) ) عن٣٢(

 الناس من أحد من لیس
 جسده روحھ یفارق
 أي إلى یعلم حتى

 إلى صیری المنزلین
    ..... النار أم الجنة

  ]صا [
  

ْم ﴿ )٢٦( على بالهم ِه ِزي ِة ُخيْ ِْقَياَم َم ال لُ ﴿یفضحهم  ﴾ثُمَّ يَْو َُقو ي اهللا سبحانه وتعالى على  ﴾َو

ْم ﴿ سبیل التوبیخ ُْنُت َن ك ي َِّذ ل َن ُشَركَائِي ا َْي قُّونَ  أ ْم ﴿تخاصمون  ﴾تَُشا ِه وتعادون من ﴾ ِفي

َن ﴿ عوا لكمأحضروهم لیشف ءأجلهم األنبیا ي َِّذ َل ال ْمَ  َقا ُوتُوا الِْعل والعلماء شماتًة بأولئك  األنبیاء ﴾أ

ْزيَ ﴿األشقیاء  مَ ﴿الذلَّ  ﴾إِنَّ اْخلِ َ  الَْيْو ء و َن  َعَ� ﴿ والهوان ﴾َوالسُّ ِري ِف َن ﴿ )٢٧(﴾ الَْكا ي َِّذ ال
ْم  ُه ا فَّ ََتَو ةُ ﴿تقبض  ﴾ت هِ ﴿أرواحهم  مالئكة العذاب ﴾الَْمالئَِك ُفِس َن بأن عرضوها  ﴾ْم َظاِلِمي أ

َمَ ﴿ بكفرهم وشركهمللعذاب  ل َْقْوا السَّ أَل خالف عادتهم في  استسلموا وانقادوا عند الموت على ﴾َف

لُ ﴿ الدنیا من العناد والمكابرة َّا نَْعَم ءٍ  َما كُن ْن ُسو  علیهم رد ﴾بََ� ﴿ أشركنا وال عصیناال  ﴾ِم

ِ ﴿ قد كذبتم وعصیتم العلم اولو ٌم ب َ َعِلي ُتْم تَْعَملُونَ  َماإِنَّ اهللاَّ ُْن  )٢٨( علیه یجازیكم فهو ﴾ك
مَ ﴿ نَّ َه َبَْواَب َج ْدُخلُوا أ َن ﴿ له المعد من بابه صنف یدخلكل  ﴾َفا ي َها﴿ماكثین  ﴾َخالِِد أبدًا  ﴾ِفي

َِبْئَس َمْثَوى﴿ ِريَن ﴿مقًر ومقاًم  ﴾َفل بِّ َتَك ََّقْوا﴿) ٢٩( عن طاعة اهللا ﴾الُْم َن ات ي َِّذ َل �ِ ِقي عن  ﴾َو

ْم ﴿ رالكف ُُّك َْزَل َرب َن ذَا أ ًرا َقالُوا﴿ رسولهعلى  ﴾َما يَن ﴿ الخیر والهدى والقرآن ﴾َخْي َِّذ ِ�
ُنوا نَْيا﴿لمحسنین ل ﴾أَْحَس ةٌ ﴿مكافأة  ﴾ِيف َهِذِه الدُّ َن َرِة َحَس ثواب من  وما ینالونه ﴾َولََداُر اآلِخ

ٌر ﴿الجنة  قِ ﴿وأعظم من دار الدنیا  ﴾َخْي َم دَاُر الُْمتَّ َِنْع نَّاُت َعْدٍن ﴿ )٣٠(اآلخرة في  ﴾نيَ َول َج
ِري ِمْن  ََها َجتْ ن ُر يَْدُخلُو َْها َها األَن ِت َها  َحتْ ْم ِفي َُه ُونَ ل ء َك ﴿انقطاٍع  بالیشتهون  ﴾َما يََشا كََذِل

 ُ ِزي اهللاَّ ِقنيَ ﴿ هذا الجزاء الكریم ﴾َجيْ تَّ ُهْم ﴿هم  )٣١( لمحارمه ﴾الُْم ا فَّ ََتَو َن ت ي َِّذ تقبض  ﴾ال

ةُ ﴿ بِنيَ ﴿أرواحهم  مالئكة الرحمة ﴾الَْمالئَِك َن ﴿ بالجنة إیاهم المالئكة ببشارة ﴾َطيِّ َُقولُو ي
ْم  ٌم َعلَْيُك ْدُخلُوا﴿ ال یلحقكم مكروه ﴾َسال ةَ ﴿بـ وتبشرهم  ﴾ا نَّ ْم ﴿هنیئًا لكم  ﴾اْجلَ ُت ُن بَِما ك

، وتطهیر قلوبكم من من تطهیر أجسامكم من الزالت  ، الدنیا في من صالح األعمال ﴾تَْعَملُونَ 

لْ ﴿) ٣٢(الغفالت ، وتطهیر أرواحكم من الفترات  ُرونَ ﴿ما  ﴾َه َنُظ المشركین  ینتظر ﴾ي
ال﴿ ْم ﴿ِإما  أحد أمرین ﴾إِ ُه ْتَِي َأ ةُ  أَْن ت َِّك ﴿بقبض أرواحهَم  ﴾الَْمالئَِك ُر َرب َأِْ�َ أَْم َْو ي بعذابهم  ﴾أ

لَ ﴿الدنیوي  ْن ﴿صنع  ﴾كََذِلَك َفَع َن ِم ي َِّذ ْم ﴿ نكا ﴾ال ِه ْبِل ُهمُ َوَما ﴿ من المجرمین ﴾َق  َظلََم
 ُ ْن ﴿بتعذیبهم وٕاهالكهم  ﴾اهللاَّ َْظِلُمونَ  َولَِك ْم ي ُه ُْفَس َن نُوا أ  )٣٣( بالشرك والمعاصي ﴾كَا

ْم ﴿ َُه ََصاب أ ُت ﴿عقاب  ﴾َف ئَا ْم ﴿ أحاط ونزل ﴾َوَحاَق ﴿في دنیاهم  ﴾َما َعِملُوا َسيِّ ِِه العذاب  ﴾ب

ِه يَْس ﴿جزاء  ِ نُوا ب ُونَما كَا ء ِز ْه َن أَْشَركُوا﴿ )٣٤(على الرسل  ﴾َت ي َِّذ َل ال َقا كفار قریش  ﴾َو

ه﴿ ِ ن و ْن ُد نَا ِم بَْد ُ َما َع ءَ اهللاَّ ْن ﴿األصنام  ﴾لَْو َشا ءٍ  ِم َنا ﴿ال  ﴾َ�ْ ْم رَّ ال َح ال آبَاُؤنَا َو ُن َو   َحنْ
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  )١٦( النحلسورة     )٢٨٣(       الرابع عشرالجزء 
  
 (ع) الباقر ) عن٣٦(
 إال قط نبیا هللا بعث ما

 من والبراءة بوالیتنا
  ]صا[أعدائنا 

  
كان لرجل من  )٣٨(

المسلمین على رجل 
من المشركین دین 
فأتاه یتقاضاه فكان فیما 
تكلم بھ والذي أرجوه 
بعد الموت فقال 
المشرك وإنك لتزعم 
أنك لتبعث بعد الموت 
فأقسم با� ال یبعث هللا 

 اآلیة تمن یموت فنزل
  ]مس[
  
صھیب ھم ) ٤١(

اب وعّمار،  وبالل وَخبَّ
عّذبھم أھل مكة حتى 

،  قالوا لھم ما أرادوا
فلما خلّوھم ھاجروا 

 ]قر[ إِلى المدینة
  
) عن ابن عباس ٤١(

بوأھم هللا المدینة 
 فجعلھا لھم دار ھجرة

  ]مس[
  
 : قال المفسرون )٤٣(

أنكر مشركو قریش 
 (ص)نبوة محمد 

هللا أعظم من  : وقالوا
  شراً أن یكون رسولھ ب

فھالَّ بعث إِلینا ملكاً 
  ]مس[
  

ءٍ  ِه ِمْن َ�ْ ِ ن ْن ُدو كََذِلَك َفَعلَ ﴿  قالوا هذا على سبیل االستهزاء،  من البحائر والسوائب ﴾ِم
ْم  ْبِلِه ْن َق َن ِم ي َِّذ لْ ﴿ مثل هذا التكذیب واالستهزاء ﴾ال بِنيُ  َفَه ُغ الُْم َْبال ال ال ِل إِ ُس رُّ ﴾ َعَ� ال

ََقْد بََعثْ ﴿ )٣٥( الَول ٍة َرُسو ُلِّ أُمَّ وا﴿یأمرهم  ﴾َنا ِيف ك ُبُد َ  أَْن اُْع ُبوا﴿ ووحدوه ﴾اهللاَّ َتِن  ﴾َواْج

َت ﴿وأتركوا  اُغو ْن ﴿ كل معبود دون اهللا ﴾الطَّ ْم َم ُه ْن ُ  َهَدى َفِم واتبع طریقهم الموصل إلیه  ﴾اهللاَّ

ْن ﴿ ُهْم َم ْن ْت ﴿ فـ كفر ﴾َوِم قَّ َةُ ﴿وجبت ف ﴾َح الل ِه الضَّ یا معشر  ﴾َفِسيُروا﴿ الشقاوة ﴾َعلَْي

ةُ ﴿ قریش َب ِق ُروا كَْيَف كَاَن َعا ُْظ َْرِض َفان بِنيَ ﴿حلَّ باألمم  ﴾ِيف األ لعلكم  ﴾الُْمَكذِّ

ِرْص ﴿) ٣٦(تعتبرون  ْم ﴿یامحمد (ص)  ﴾إِْن َحتْ ُه  ﴾َفِإنَّ ﴿رهؤالء الكفاعلى هدى  ﴾َعَ� ُهَدا

َْهِدي﴿ان  فأعلم َ ال ي ُّ  اهللاَّ ْن يُِضل َُهْم ِمْن ﴿لیس  ﴾َوَما﴿ یة جبراً یخلق الهدا ال ﴾َم  ل
َن  ِري َْقَسُموا﴿ )٣٧( هم من عذابهونینقذ ﴾نَاِص ْم ﴿ حلف المشركون ﴾َوأ ِِه ن َْيَما ْهَد أ ِ َج  ﴾بِاهللاَّ

ُت ﴿ مبالغین في تغلیظ الیمین ْن يَُمو ُ َم َْبَعُث اهللاَّ  لیبعثنَّهم ﴾بََ� ﴿  قال تعالى ردًا علیهم ﴾ال ي

ا﴿ ق ِه َح نَ ﴿قاطعًا  ﴾َوْعًدا َعلَْي ِس ال يَْعلَُمو نَّا نَّ أَْكَثَر ال قدرة اهللا فینكرون البعث  ﴾َولَِك

َ ﴿سیبعثهم  )٣٨( والنشور بَنيِّ َُهْم ﴿لیكشف  ﴾ِلُي �﴿ ضاللهم في ِإنكارهم البعث ﴾ل َِّذ ُفونَ  ال َتِل  َخيْ
هِ  ََفُروا﴿ ولیظهر لهم الحق فیما اختلفوا فیه ﴾ِفي َن ك َِّذي ََم ال َُّهْم ﴿ للبعث لجاحدونا ﴾َوِلَيْعل َن  أ

بِنيَ  ِذ نُوا كَا نَاهُ ﴿ )٣٩( فیما یقولون ﴾كَا ََرْد ذَا أ َُنا ِلَشْيٍء إِ ََّما َقْول ن ال یحتاج األمر إلى كبیر  ﴾إِ

ُْن ﴿ولكن جهد وعناء  ُ ك َه َل ل َُقو ُروا﴿ )٤٠(﴾ َفَيُكونُ  أَْن ن َن َهاَج ي َِّذ  تركوا األهل ﴾َوال

ِ ﴿ سبیل ﴾ِيف ﴿األوطان و  ْم ﴿ رضوانهوابتغاء  ﴾اهللاَّ ُه ئَنَّ َبوِّ َُن ْن بَْعِد َما ُظِلُموا ل ِيف ﴿لنسكننهم  ﴾ِم
نَْيا ةً ﴿ داراً  ﴾الدُّ َن ُر ﴿ا فقدو  خیرًا مما ﴾َحَس َرِة َوألَْج ُر ﴿ اآلخرة ثواب ﴾اآلِخ َب لَْو ﴿ أشرف ﴾أَْك

نُوا  ]شو[ (ع) هم جعفر وعلي بن أبي طالب عن ابن عباس ﴾يَْعلَُمونَ ﴿الناس  كان ﴾كَا

ُروا﴿هم  )٤١( َب َن َص ي َِّذ طوارق المحن ثم التفویض على  ، الوطن ومفارقة الكفار أذى على ﴾ال
ُونَ ﴿ثم الرضا  َّل ََتَوك ْم ي ِِّه َْنا﴿ )٤٢( اعتمدوا یبتغون أجره ومثوبته ﴾َوَعَ� َرب َْرَسل یا  ﴾َوَما أ

ْبِلَك ﴿ (ص) محمد ْن َق ال﴿ه ِإلى األمم الماضی ﴾ِم ال إِ ْم نُوِحي إِلَيْ ﴿بشرًا  ﴾ِرَجا كما أوحینا  ﴾ِه

أَلُوا﴿ ِإلیك ِر ﴿یا معشر قریش  ﴾َفاْس ْك َل الذِّ َْه العلماء بالتوراة واِإلنجیل یخبرونكم أن جمیع  ﴾أ

ْم ال تَْعلَُمونَ ﴿األنبیاء كانوا بشرًا  ُت ُْن : سألت علیا  عن السدي عن الحارث قال ، ذلك ﴾إِْن ك
 ونحن معدن التأویل والتنزیل ،أهل العلم واهللا إنا لنحن أهل الذكر، نحن فقال،  عن هذه اآلیة

ِت ﴿أرسلناهم  )٤٣( ]وش[ َنا َْبيِّ ُِر ﴿بالحجج  ﴾بِال ب زُّ َر ﴿ الكتب المقدسة ﴾َوال ْك َْنا إِلَْيَك الذِّ َزل َن  ﴾َوأ

َ ﴿القرآن  بَنيِّ ْم ﴿ لتعّرف ﴾ِلُت ِه َل إِلَْي ُزِّ ِس َما ن ِنَّا ْم ﴿ األحكام والحالل والحراممن  ﴾� َُّه   َولََعل
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یقال بعد ) فائدة : ٤٨(

الزوال ظل وفيٌء ، 
 وال یقال قبلھ إال ظل

 ]بح[
  
المراد من ) ٤٨(

السجود  االستسالم 
سواء كان بالطبع أو 
االختیار یقال سجدت 
النخلة إذا مالت لكثرة 
الحمل وسجد البعیر إذا 
 طأطأ رأسھ لیركب

  ]بي[
  
الفلك وھو یمین  )٤٨(

جانبھ الشرقي ألن 
الكواكب تظھر منھ 
آخذة في االرتفاع 
والسطوع وشمالھ ھو 
الجانب الغربي المقابل 
لھ من األرض، فإن 
 الظالل في أول النھار
تبتدىء من المشرق 
واقعة على الربع 
الغربي من األرض، 
وعند الزوال تبتدىء 
من المغرب واقعة 
على الربع الشرقي من 

 ] بي[ األرض
  
ار رفع والج) ٥٣(

باالستغاثھ  الصوت
  ]مال[
 
  
  

ُرونَ  َفكَّ ََت َن ﴿) ٤٤( في هذا القرآن فیتعظون ﴾ي أَِم ََف َِّذيَن ﴿هؤالء الكفار  هل أمن ﴾أ ال
ُروا ِت ﴿ (ص) برسول اهللا ﴾َمَك ئَا يِّ ْم ﴿ واحتالوا لقتله في دار الندوة ﴾السَّ ِِه ُ ب ِسَف اهللاَّ أَْن َخيْ

َْرَض  َوْ ﴿ كما فعل بقارون ﴾األ ُهْم الَْعَذاُب  أ ْتَِي َأ ْن َحْيُث ال ﴿ مفي حال أمنهم واستقراره﴾ ي ِم
ُرونَ  َوْ ﴿ )٤٥(ال یخطر ببالهم  ﴾يَْشُع ْم  أ ُه َأُْخَذ ْم ﴿یهلكهم  ﴾ي ِه ُِّب ََقل أثناء أسفارهم للتجارة  ﴾ِيف ت

َن ﴿ على أي حال ﴾ُهْم  َفَما﴿واشتغالهم بالبیع والشراء  ْ ﴿ )٤٦(اهللا  ﴾بُِمْعِجِزي َأ َْو ي ُهْم أ  ﴾ُخَذ

ٍف ﴿یهلكهم اهللا  وُّ ُوٌف ﴿ حال كونهم خائفین مترقبین لنزول العذاب ﴾َعَ� َختَ ء ْم لََر َُّك َفِإنَّ َرب
مٌ  َْم ﴿ )٤٧( م بالعقوبةهحیث لم یعاجل ﴾َرِحي ََول ََق ﴿ و یعتبر هؤالء الكافرون ﴾أ َى َما َخل ََرْوا إِل ي

 ُ ُ ﴿ تهآثار قدر من  ﴾اهللاَّ َّأ َفي ََت ٍء ي ْن َ�ْ ِ ﴿میل ت ﴾ِم ًدا ِهللاَّ ِل ُجسَّ َمائِ ُ َعْن الَْيِمِني َوالشَّ ُه  ﴾ِظالل
ُرونَ ﴿لمشیئته  اخضوعٍ  ْم دَاِخ ُه فكیف یتعالى ویتكبر على طاعته ، خاضعون صاغرون  ﴾َو

ُد ﴿ )٤٨( أولئك الكافرون ِ يَْجسُ َْرِض ﴿یخضع وینقاد  ﴾َوِهللاَّ ِت َوَما ِيف األ َوا ا َم  ﴾َما ِيف السَّ
ْم المِ ﴿جمیع المخلوقات  ُه ُة َو ٍَّة َوالَْمالئَِك ُرونَ  ْن َداب ِب َتْك  )٤٩( هعن عبادت ﴾يَْس

ْم ﴿ َُّه ُفوَن َرب ا َْفَعلُونَ ﴿ جالل اهللا وعظمته ﴾َخيَ ي ْم َو ِه ِق ْن َفْو ُرونَ ﴿یمتثلون  ﴾ِم  به ﴾َما يُْؤَم

ُ ال﴿ )٥٠( على الدوام َل اهللاَّ َقا وا َو ُذ ِ َّ ﴿ال تعبدوا  ﴾تَ�َّ ن ََهْنيِ اْثنَْنيِ إِ ٌ َواِحٌد إِل َه ال  ﴾َما ُهَو إِل

ُبوِ� ﴿ یتعدد ْرَه َي َفا َّا ي وهواك  أن تعبد نفسكد التوحی معكیف یصح  ، خافون دون سواي ﴾َفإِ

ُ َما ﴿ )٥١( وقد نهاك اهللا ان تتخذ إلهین ، فأنى تصل إلى محل العبودیة هللا وطبعك ومرادك َه َول
َْرِض  ِت َواأل َوا َما ُن ﴿ اً ملكًا وخلقًا وعبید ﴾ِيف السَّ ي َهُ الدِّ ًبا﴿ الطاعة واالنقیاد ﴾َول واجبًا  ﴾َواِص

ُقونَ ﴿ َتَّ ِ ت َر اهللاَّ ََفَغْي ل  ﴾َوَما﴿ )٥٢( كیف تخافون غیره ﴾أ ْم ﴿تفضَّ  علیكم أیها الناس ﴾بُِك

ةٍ ﴿ ْن نِْعَم اذا احب اهللا عبده  ، فیجب علیكم شكر نعمه ﴾اهللاَّ ﴿ فضلِ  ﴾َفِمْن ﴿ رزٍق وعافیةٍ  ﴾ِم

ذَا﴿ ، والشكر له عند النعمة ر عند التقصیرمه االستغفااله رُّ  ثُمَّ إِ ْم الضُّ ُك فقٍر ومرٍض  ﴾َمسَّ
هِ ﴿ َُرونَ ﴿وحده  ﴾َفِإلَْي أ وقد یكون  ، تضّجون بالدعاء وتصیحون باالستغاثة لیكشفه عنكم ﴾َجتْ

ذَا كََشَف  ثُمَّ ﴿ )٥٣( لكي تجزعوا الیه وتتضرعوا،  من اهللا علیكم رحمة الضراء رفع  ﴾إِ

رَّ ال﴿ ْم ﴿البالء  ﴾ضُّ ِِّه َِرب ْم ب ْنُك ِريٌق ِم ذَا َف ْم إِ ِركُونَ  َعْنُك ألنهم یضیفونه إلى أسباب  ﴾يُْش

ُروا﴿ )٥٤(أخر وال یعلمون أنه هو مسبب األسباب  ُف ْم ﴿لیجحدوا نعمته  ﴾ِلَيْك َناُه من  ﴾بَِما آتَْي

ُعوا﴿ كشف الضر والبالء تَّ َتَم عاقبة أمركم وما ینزل بكم من  ﴾َفَسْوَف تَْعلَُمونَ ﴿ ءبدار الفنا ﴾َف
 )٥٥( ما یكفیهم یحاسب المؤمنون بما أخذوا من الحالل فضًال على ، تهدید ووعید ، العذاب

َعلُونَ ﴿ ا ﴿ربوبیتها ببرهان وال بحجة  ﴾يَْعلَُمونَ  ال﴿ للتي ﴾ِلَما﴿لألصنام  ﴾َوَجيْ ًبا ِممَّ َِصي   ن
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لیس ) في الحدیث ٥٥(

من الدنیا كسرة یسد 
،  بھا المؤمن جوعتھ

وثوب یواري بھ 
عورتھ ویؤدي فیھ 

، وبیت یكنھ  فرضھ
من حر الشمس وبرد 

حاللھا ....  الشتاء
 حساب وحرامھا عقاب

  ]تس[
  
) انظر تفسیر ٥٦(

من سورة  ١٣٦اآلیة 
  االنعام

  
وھو كنایة عن ) ٥٨(

الغم والحزن ولیس 
مقابل  ، یرید السواد

والعرُب تقول  البیاض
لكل من لقي مكروھاً 

 ]قر[ قد اسودَّ وجھھ
  
 عادة من ) كان٥٩(

 احدھم ان وھو العرب
 حفیرة یحفر كان

 لھ ولد فإذا صغیرة
 وحثى فیھا جعلھا انثى
 حتى التراب علیھا
 وكان تحتھ تموت
 مخافة ذلك یفعلون
 فیطمع علیھن الفقر
فیھن  االكفاء غیر

 ]صا[
  
لَْوالَ لحدیث ) في ا٦١(

ُشیوٌخ ركع ، وِصْبَیاٌن 
ٌع ،  ٌع ، وَبَھائُم ُرتَّ ُرضَّ
لُصبَّ َعلیُكُم الَعَذاُب 

 ]بح[  َصّبًا
  
كفى باالجل ) ٦١(

 ]نج[ حارسا
  
  

ْم  ُه َنا ِ ﴿ من الزرع واألنعام تقربًا ِإلیه﴾ َرَزْق َاهللاَّ ُنَّ ﴿أي واهللا  ﴾ت أَل َُتْس سؤال  أیها المشركون ﴾ل

ُنْ ﴿توبیخ  ا ك ْم َعمَّ ُرونَ  ُت َت ومن جهل هؤالء المشركین  )٥٦( تختلقونه من الكذب على اهللا﴾ تَْف

َعلُونَ ﴿وسفاهتهم  ِت ﴿ نسبو ین ﴾َوَجيْ َنا َْب ِ ال ، ویختارون ألنفسهم ما یشتهون من الذكور  ﴾ِهللاَّ

ُ ﴿ جعلوا المالئكة بنات اهللا َه ن ا ُهونَ ﴿ن هذا البهتان ع تنزَّه ﴾ُسْ�َ َت ْم َما يَْش َُه جعلون وی﴾ َول

َر ﴿ )٥٧(ألنفسهم ما یحّبون من البنین  ذَا بُشِّ ُنَثى﴿ُأخبر  ﴾َوإِ ْم بِاأل بوالدة بنت  ﴾أََحُدُه

﴿ َّ دا﴿صار  ﴾َظل هُ ُمْسَو ُه ُهوَ ﴿ متغیرًا من الغم والحزن ﴾َوْج مٌ  َو َِظي  )٥٨( مملوٌء غیظا﴾ ك

مِ ﴿ َْقْو ْن ال َرى ِم ََتَوا ْن ﴿ قومه يختفسی ﴾ي ءِ  ِم هِ  َر َما بُشِّ ﴿ُقِبح  ﴾ُسو ِ خوفًا من العار الذي  ﴾ب

ُ ﴿ یلحقه بسبب البنت ه َيُْمِسُك  عَ� ﴿ ویتركها عنده أیرضى بهذه األنثى متفكرا نفسه محدثا ﴾أ
ُ ﴿ذلٍّ وهوان  ﴾ُهوٍن  ه َْم يَُدسُّ َراِب ﴿یدفنها  ﴾أ تُّ َ َما﴿ حیة ﴾ِيف ال ء ونَ  أَال َسا ُكُم ما  ﴾َحيْ

َن ﴿ )٥٩( ونصنعی ي َِّذ ُ ﴿لهؤالء الذین  ﴾�ِ ُنونَ ال ي َرِة﴿لم یصّدقوا  ﴾ْؤِم ونسبوا ِهللا  ﴾بِاآلِخ

ءِ ﴿صفُة  ﴾َمَثلُ ﴿ البنات سفهًا وجهالً  ْو  األمالق خشیة ووأدهن االناث من كراهة القبح ﴾السَّ

ِ الَْمَثلُ ﴿ "فالنقُص ِإنما ینسب ِإلیهم ال ِإلى اهللا" والعار الكمال  ﴾األَْعَ� ﴿الوصف  ﴾َوِهللاَّ

ِزيُز ﴿لمخلوقین المطلق والتنزه عن صفات ا ُهَو الَْع مُ ﴿ في ملكه ﴾َو ِكي  )٦٠( في تدبیره ﴾اْحلَ

ْم ﴿ ُِظلِْمِه َس ب نَّا ُ ال َها﴿بكفرهم ومعاصیهم ویعاجلهم بالعقوبة  ﴾َولَْو يُؤَاِخُذ اهللاَّ ََرَك َعلَْي  َما ت

َّةٍ  ْن َداب ْن ﴿یدبُّ على ظهرها األرض أحدًا  على ﴾ِم ٍل مُ  َولَِك َى أََج ْم ِإل ُرُه ىيُؤَخِّ وقٍت  ﴾َسم

ْم ﴿معیَّن  ُُه ءَ أََجل ُرونَ  ال﴿ الوقت المحدَّد لهالكهم ﴾َفِإذَا َجا أِْخ َت َعةً ﴿یتأخرون  ﴾يَْس برهًة  ﴾َسا

ْقِدُمونَ ﴿ یسیرًة من الزمن َت ال يَْس َعلُونَ ﴿ )٦١( یتقدمون علیها ﴾َو ا ﴿ ینسبون ﴾َوَجيْ ِ َم ِهللاَّ
َرُهونَ  َِصُف ﴿ البنات مع كراهتهم لهنَّ  ﴾يَْك ت ْم َو ُه ُت َن َب  أَلِْس ْم ﴿ بزعمهم﴾ الَْكِذ َُه  ﴾أَنَّ ل

ى﴿العاقبة  ْسَن َرمَ ﴿ عند اهللا ﴾اْحلُ ْم ﴿ الشك ﴾ال َج َُه َر ﴿ مكانًا في ﴾أَنَّ ل نَّا ْم  ال َُّه َن ِإلیها  ﴾َوأ
َرُطونَ ﴿ ْف لون وُمقدَّمون ﴾ُم ِ ﴿ )٦٢( معجَّ َْنا﴿ أي واهللا ﴾تَاهللاَّ َْرَسل ََقْد أ (ص) بعثنا یا محمد  ﴾ل

ٍم ﴿ رسالً  ْن َقْبِلَك ﴿أقوام  ﴾إِلَى أَُم ََّن ِم َزي ْم ﴿فحسن  ﴾َف َُه ْيَطاُن أَْعَمال ْم الشَّ َُه القبیحة  ﴾ل

ُهوَ ﴿ حتى كذبوا الرسل ُهْم ﴿فالشیطان  ﴾َف مَ ﴿ قرینهم ﴾َوِليُّ َذاٌب ﴿في الدنیا  ﴾الَْيْو ْم َع َُه  ﴾َول

مٌ ﴿عقاٌب  ْ ﴿ )٦٣( مؤلم في اآلخرة ﴾أَِلي َْنا َعلَْيَك ال َزل َن َتاَب َوَما أ ْم ﴿القرآن  ﴾ِك َُه َ ل بَنيِّ ُت ال ِل  ﴾إِ

َُفوا﴿للناس  َتل � اْخ َِّذ هِ  ال ُهًدى﴿من الدین واألحكام وأنزلنا القرآن  ﴾ِفي  للقلوبهدایة  ﴾َو

ةً ﴿ َرْحَم ُنونَ ﴿وشفاء  ﴾َو ٍم يُْؤِم َقْو َزلَ ﴿ )٦٤( لمن آمن به ﴾ِل َن ُ أ ِء ﴿بقدرته  ﴾َواهللاَّ َما ْن السَّ    ِم
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 الصادق ) عن٦٦(

 رسول قال قال (ع)
 أحد لیس (ص)  هللا

 ألن اللبن بشرب یغص
 لبنا یقول وجل عز هللا

 سائغا خالصا
  ]صا[للشاربین

  
 الصادق ) عن٦٧(

 آیة قبل نزلت إنھا (ع)
بھا  فنسخت التحریم

 ]صا[
  
 :قال ابن عباس) ٦٧(

ما  : الرزق الحسن
ھا أُحلَّ من ثمرت

كر ما ُحّرم من  والسَّ
  ]مس [ثمرتھا

  
) عن علي (ع) ٦٩(

أشرف لباس ابن آدم 
– دود في الدنیا نفثة

وأشرف  -الحریر 
شراب فیھا رجیع نحلة 

 -العسل -أو قيء نحلة
وأشرف لذة فیھا َمَبال 

  ]بح[ في مبال
  
تعالى ) فائدة : إنھ ٦٩(

لم یقل إِنھ شفاٌء لكل 
الناس ولكل داء وفي 

ل لّما كان ب ، كل حال
شفاء للبعض ومن 
بعض األدواء صلح 
بأن یوصف بأنَّ فیھ 

  ]فخ[ شفاء
 
 :اإلشارة ) فائدة ٦٩(

إنما كان العسل فیھ 
؛ ألن  شفاء للناس

النحل ترعى من جمیع 
العشب ، فتأخذ 

  ] بح[ خواص منافعھا
 الصادق ) عن٧٠(

 مأة العبد بلغ إذا (ع)
العمر  أرذل فذلك سنة

  ]صا[
 هللا إن ) معناه٧١(

 في متفاوتین جعلكم
 أفضل فرزقكم الرزق

 ممالیككم رزق مما
 ال فأنتم مثلكم بشر وھم

 وبینھم بینكم تسوون
 وال علیكم هللا أنعم فیما

 شركاء فیھ لكم تجعلون
 ذلك  ترضون وال

 رضیتم فكیف ألنفسكم
 االصنام تجعلوا أن

االلوھیة  في شركاء
 من ذلك .... فجعل

     النعمة جحود جملة
   ]صا [

هِ  ِ أَْحَيا ب ً َف ء َْرَض ﴿ بذلك الماء ﴾َما َِها﴿ لنبات والزرعا ﴾األ ت  وُیبسها جدب األرض ﴾بَْعَد َمْو

َةً ﴿اِإلحیاء  ﴾إِنَّ ِيف ذَِلَك ﴿ ٍم ﴿ لداللًة باهرة ﴾آلي َقْو  )٦٥( یعقلونهفالتذكیر  ﴾يَْسَمُعونَ  ِل

ْم ﴿ مِ ﴿ أیها الناس ﴾َوإِنَّ لَُك َنَْعا َرًة﴿ والضأن والمعز اِإلبل والبقر ﴾ِيف األ ْب لعظًة وعبرة  ﴾لَِع

ْرٍث ﴿، ففي خلقها وتسخیرها  یعتبر بها العقالء ْن بَْنيِ َف ِه ِم ِ ن ا ِيف بُُطو ْم ِممَّ مافي  ﴾نُْسِقيُك

ًنا﴿الكرش من الروث  ٍم لََب َد ًصا﴿الحلیب  ﴾َو  سهل المرور في حلقهم ﴾َسائًِغا َخاِل

ِربِنيَ ﴿ ا ْن ﴿ )٦٦( به من شربهلذیذًا هینًا ال یغصُّ  ﴾�ِشَّ َراِت ﴿أنعم اهللا به علیكم  ﴾َوِم ثََم
ِل  ي ِ ًرا ا�َّ ُ َسَك ه ْن وَن ِم ُذ ِ ًنا﴿ خمرًا یسكر ﴾َواألَْعَناِب تَ�َّ ِرْزًقا َحَس إِنَّ ﴿كالتمر والزبیب  ﴾َو
َةً  ِيف ذَِلَك  ِقلُونَ ﴿ ة اهللاوداللة على وحدانی ﴾آلي ٍم يَْع َقْو ر سكر الشراب وسك انواع ،السكر ﴾ ِل

 سكر العالم إذا أحب الدنیا وسكر العابد إذا أحب أن یشارة و الشباب وسكر المال وسكر السلطن
ِل ﴿ )٦٧( إلیه ْ َى ا�َّ َُّك إِل ى َرب َْوَح ِل ﴿وأرشدها  ربك النحل لهمُ أ ﴾َوأ َبا ْن اْجلِ ي ِم ِذ ِ  أَْن اختَّ

ا يَْعِرُشونَ ﴿ سداسیة الشكل ﴾بُُيوتًا ِر َوِممَّ َ ْن ا�َّ الجبال والشجر واألوكار  ثة أمكنةثال ﴾َوِم
ِت ﴿) ٦٨( التي یبنیها الناس َرا َم ُلِّ الثَّ ْن ك ، والمر،  الحلو األزهار والثمار ﴾ثُمَّ كُِلي ِم

ِِّك ﴿ادخلي  ﴾َفاْسلُِكي﴿ والحامض َل َرب ُب  ﴾ذُلُال﴿ العسل عمل في ألهمك التي الطرق ﴾ُس

ُرجُ ﴿ مسخرًة لك ال تضلین في الذهاب أو اِإلیاب َِها َخيْ ن ْن بُُطو عسٌل  ﴾َشَراٌب ﴿ النحل ﴾ِم

َتِلٌف ﴿ ُ ﴿متنوٌع  ﴾ُخمْ ُه ن  ، أبیض وأحمر وأسود وأصفر بحسب اختالف سن النحل ومراعیها ﴾أَلَْوا

نَّاِس ﴿وقد یختلف طعمه ورائحته باختالف مرعاه  ءٌ �ِ ِه ِشَفا إِنَّ ِيف ﴿ من كثیٍر من األمراض ﴾ِفي
ٍم  َقْو ًَة ِل رُ  ذَِلَك آلي َفكَّ ْم ﴿ )٦٩( في عظیم قدرة اهللا وبدیع صنعه ﴾ونَ يََت ََقُك ُ َخل  ﴾َواهللاَّ

ُْم  ثُمَّ ﴿ أظهركم إلى عالم الشهادة اك فَّ ََتَو  یردكم إلى عالم الغیب عند انقضاء آجالكم ﴾ي

﴿ ُّ َُرد ْن ي ْم َم ْنُك َِل  َوِم َْرذ َى أ ِر ﴿ وأحقر أخس ﴾إِل  في الطفولة یشابه الذيالَهرم  یعني﴾ الُْعُم

ٍْم َشْيئًا﴿ والعقل القوة نقصان ََم بَْعَد ِعل مٌ ﴿ لینسى ما یعلم ﴾ِلَكْي ال يَْعل َ َعِلي هللاَّ نَّ ا  ﴾إِ

ٌر ﴿ بتدبیر خلقه ي ْم َعَ� بَْعٍض ﴿ )٧٠( ما یرید على﴾ قَِد َل بَْعَضُك ُ َفضَّ هللاَّ ْزِق  َوا رِّ  ﴾ِيف ال

لُوا﴿ فوسعه علي أناس وضیقه على آخرین َن ُفضِّ ي َِّذ ِ ﴿األغنیاء  ﴾َفَما ال يب دِّ  بمعطي ﴾َرا
ْم ﴿ ُُه َْيَمان ْت أ ْم َعَ� َما َملََك  ألنهم ال یرضون أن یتساووا معهم لعبیدهم وممالیكهم ﴾ِرْزِقِه

﴿ ٌ ء ِه َسَوا ْم ِفي ُه فإذا كان البشر ال یرضي التساوي مع بعضه ، فكیف أنتم یا أهل مكة تساوى  ﴾َف

ونَ ﴿أصنامكم مع الّله  حَُد ِ َجيْ ِة اهللاَّ ِنْعَم ِب ََف َل ﴿) ٧١( المنعم المتفضل علیهموهو  ﴾أ ُ َجَع َواهللاَّ
ْم  ُفِسُك َن ْن أ ْم ِم ْن ﴿ بها لتأنسواالنساء  ﴾أَْزَواًجا﴿ ونوعكمجنسكم  ﴾لَُك ْم ِم َل لَُك   َوَجَع
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سّموا حفدة ألنھم ) ٧٢(

یخدمون أجدادھم 
ویسارعون في 

  ]مس[ طاعتھم
  
وي عن النبي ر) ٧٢(

 :أنھ قال لجابر (ص)
فھال بكراً تالعبھا  "

( فخ آیة   " وتالعبك
  سورة یوسف ) ١٢
  
) فائده الحافد ٧٢(

المسرع في الخدمة 
والطاعة وسمي الحفدة 
السراعھم في خدمة 

 ]مس[جدھم 
  

ْم  َنِنيَ ﴿الزوجات  ﴾أَْزَواِجُك َفَدًة﴿األوالد  ﴾ب ْم مِ ﴿د وأوالد األوال ﴾َوَح َباِت َوَرَزَقُك يِّ  ﴾ْن الطَّ

َْباِطِل ﴿ أنواع اللذائذ من الثمار والحبوب والحیوان ِبال ََف  األصنام منفعة من یعتقدون ما ﴾أ

ُنونَ ﴿ وشفاعتها ْم ﴿نعم البعد ما ُذكر من  ﴾يُْؤِم ِ ُه ِة اهللاَّ ِِنْعَم ب ُرونَ  َو ُف  استفهام للتوبیخ ﴾يَْك

)٧٢( ﴿ ِ وِن اهللاَّ ْن ُد وَن ِم ُبُد يَْع ْم ِرْزًقا﴿ ال تقدر ﴾ا ال يَْمِلُك مَ ﴿أوثانًا  ﴾َو َُه على ِإنزال  ﴾ل

ِت َواألَْرِض َشْيئًا﴿ مطرال َوا َما ْن السَّ َوال ﴿ ترزقهم قلیال، أو شجر الزرٍع الِإخراج  أو ﴾ِم
َتِطيُعونَ  لَ ﴿أیها الكفار  ﴾َفال تَْضِربُوا﴿ )٧٣( ال تقدر علیه لو أرادت ﴾يَْس ِ األَْمَثا وال  ﴾ِهللاَّ

َمُ ﴿ شباهتشّبهوا له األ َ يَْعل ُْتْم ال تَْعلَُمونَ ﴿ كل الحقائق ﴾إِنَّ اهللاَّ َن  )٧٤( قدر عظمة الخالق ﴾َوأ

ْبًدا َمْملُوكًا ال﴿ مثٌل ضربه اهللا تعالى لنفسه ولألصنام ُ َمَثال َع ُر َعَ�  َضَرَب اهللاَّ َْقِد ي
ءٍ  نَّا ِرْزًقا﴿ عاجٍز عن التصرف ﴾َ�ْ َناهُ ِم ًنا َوَمْن َرَزْق بین حرٍّ مالك یتصرف في أمره و  ﴾َحَس

ِفُق ﴿ كیف یشاء ُن ُهَو ي ُ  َف ه ْن ا﴿ بتغاء وجه اهللاإ ماله ﴾ِم ر ًرا﴿ في الخفاء ﴾ِس ْه العالنیة في  ﴾َوَج

ونَ ﴿ َتُو ْل يَْس فكیف ُیسوَّى بینه وبین  ، هل یستوي العبید واألحرار الذین ُضرب لهم المثل ﴾َه

ْمُد ﴿ األصنام ِ ﴿شكر ال ﴾اْحلَ ْم ال﴿ غیره یستحقه ال وحده﴾ ِهللاَّ َْل أَْكَثُرُه  ﴾يَْعلَُمونَ  ب

ا﴿ )٧٥( به ویشركون غیره إلى النعم فیضیفون ُهَم ُ َمَثال َرُجلَْنيِ أََحُد مُ  َوَضَرَب اهللاَّ َبَْك  ﴾أ

ءٍ ﴿ یفهم ال أخرس ُر َعَ� َ�ْ َْقِد َلٌّ ﴿ الصنایع من ﴾ال ي ُهَو ك الهُ  َعَ� ﴿ عالةو ثقیل  ﴾َو  َمْو
َنَما َْي ُّ هيَُوجِّ ﴿ حیثما ﴾أ ٍر ﴿ أمر فيأرسله سیده  ﴾ه ْي ِْت ِخبَ وال یفلح ، في مسعاه فال ینجح  ﴾ال يَأ

ي﴿ ألنه ال یفهم َتِو ْل يَْس ِل ﴿ الضعیفهذا  ﴾ُهوَ ﴿ یتساوى ﴾َه ُر بِالَْعْد َأُْم ْن ي وذلك الرجل  ﴾َوَم

ُهوَ ﴿ الحواس السلیم ٍم ﴿ نفسه في ﴾َو َتِقي َراٍط ُمْس وأحواله ال في أقواله وأفعاله  ﴾َعَ� ِص

َْرِض ﴿ )٧٦(یوجهه ألمر إال وقد أنهاه  ِت َواأل َوا َما ِ َغْيُب السَّ ما غاب ب هو المختص ﴾َوِهللاَّ

ُر ﴿ في السماوات واالرضعن األبصار  ةِ ﴿شأن  ﴾َوَما أَْم اَع إِال ﴿ في سرعة المجيء ﴾السَّ
ِر  َص َْب َوْ ﴿ كنظرة سریعة بطرف العین ﴾كَلَْ�ِ ال َرُب ﴿بل  ﴾أ َْق َ َعَ�  إِنَّ ﴿ ن ذلكم﴾ ُهَو أ اهللاَّ

ُلِّ  ٌر  ك ي ٍء قَِد  )٧٧( ومن جملتها القیامة التي یكذب بها الكافرون، على كل األشیاء  ﴾َ�ْ

﴿ ُ ْن بُُطوِن  َواهللاَّ ْم ِم َرَجُك ْم ال تَْعلَُمونَ ﴿أرحام  ﴾أَْخ َهاتُِك  َشْيئًا﴿ ال تعرفون ﴾أُمَّ
لَ  عَ ﴿ حواس ﴾لَُكْم ﴿خلق  ﴾َوَجَع ْم َْص  السَّ َب َْفئَِدَةَواأل َر َواأل  الذي الجهل ألزالة لعقوال ﴾ا

ُرونَ ﴿ به العلم والعمل وٕاكتساب علیه ولدتم ْم تَْشُك َُّك ََرْوا﴿) ٧٨( على نعمه ﴾لََعل َْم ي  ﴾أَل

ٍت ﴿یشاهدوا  َرا ِر ُمَخسَّ ْي َى الطَّ ءِ ﴿مذّلالت للطیران  ﴾إِل َما   َما ﴿الواسع  الفضاء ﴾ِيف َجوِّ السَّ
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األثاث ) فائدة ٨٠(

یطلق على جمیع 
حوائج البیت ، والمتاع 
یطلق على ما ینتفع بھ 
ویتمتع فیھ في البیت 

  ]مال[خاصة 
 
 ) فائدة إكتفى٨١(

 الضدین أحد بذكر
 اآلخر على لداللتھ
 كانت الحر وقایة وألن
 ]صا[أھم  عندھم

  
لما كانت بالُد ) ٨١(

حر، العرب شدیدة ال
وحاجتھم إلى الظل 
ودفع الحر شدیدة، 
فلھذا ذكر تعالى ھذه 
المعاني في معرض 

 ] فخ[ النعمة العظیمة
 
قیل نعمة هللا ) ٨٣(
(ص)  بوة نبینا محمدن
 ]بح[
  
الُعتبى ھي ) ٨٤(

رجوع المعتوب علیھ 
 إلى ما یرضي العاتب

  ]قر[
 
وھذا اعتراٌف ) ٨٥(

بأنھم كانوا مخطئین 
في ذلك والتماس 

 ]بي[ یف العذابلتخف
  
قیل انھا أجمع ) ٩٠(

آیة في القرآن للخیر 
والشر ، ولذلك اعتاد 
الخطباء قراءتھا على 
المنابر یوم الجمعة 
ألنھا عظة جامعة 
للمأثورات والمنھّیات 
، قالوا إن أول من 
قرأھا على المنبر عمر 
بن عبد العزیز ، وھو 
الذي منع سبب سیدنا 
علي (ع) على المنبر 

اده من قبلھ الذي اعت
من ملوك األمویین 
علیھم ما یستحقونھ من 
ّهللا ، فیكون قد أبدل 
الشر بالخیر كما ، قال 
عبد ّهللا بن عباس : 
مررت بقوم یسبون 
علیا وكان معي 
العباس فقال لي خذني 
إلیھم فلما أوقفتھ علیھم 
، قال لھم أیكم الساّب 
 ّ� ؟ قالوا ال أحد ، قال 

  ماأیكم لعلي ؟ قالوا أ
  

نَّ  ُه ٍت ﴿ عند قبض أجنحتهنَّ وبسطها عن السقوط ﴾يُْمِسُك ُ إِنَّ ِيف ذَِلَك آليَا ال اهللاَّ  ظاهرة ﴾إِ

ُنونَ ﴿ ٍم يُْؤِم َقْو ْم ﴿ )٧٩(﴾ ِل َل لَُك ُ َجَع ْم  َواهللاَّ ْن بُُيوتُِك ًنا﴿المبنیة بالحجر  ﴾ِم  ﴾َسَك

َنْعَ ﴿ إقامتكم وقت فیه تسكنون ِد األ ْم ِمْن ُجلُو َ لَُك المتخذة  والمضاربالخیام  ﴾بُُيوتًا امِ َوَجَعل

ََها﴿من الشعر والصوف والوَبر  ن و فُّ ْم ﴿ خفیفٌة علیكم حملها ونقلها ﴾تَْسَ�ِ ِنُك َم َظْع  ﴾يَْو

ْم ﴿ وسفركم ترحالكم ِتُك َقاَم َم إِ يَْو ْن ﴿وجعل لكم  ،الحَضرفي  ﴾َو َها َوِم ِف َْصَوا  للضأن ﴾أ

ِرَها﴿ بَا َْو ِرَها﴿ ِإلبلل ﴾َوأ َتاًعا﴿ تفرشون به بیوتكم ﴾أَثَاثًا﴿لمعز ل ﴾َوأَْشَعا  ما تلبسون ﴾َوَم

َى﴿ نتفعون بهوت ْم ﴿ )٨٠( مقدرة من الزمن مدة ﴾ِحٍني  إِل َل لَُك ُ َجَع ا َخلََق  َواهللاَّ من  ﴾ِممَّ

ال﴿ وغیرها واألبنیة والجبلالشجر  ْم ِمْن ﴿تستظلون بها من الحر والمطر  ﴾ِظال َل لَُك  َوَجَع
نَ  ِل أَْك َبا نًااْجلِ ْم ﴿ مواضع تسكنون فیها كالكهوف والحصون ﴾ا َل لَُك لَ  َوَجَع َرابِي الثیاب  ﴾َس

ْم ﴿ َِقيُك رَّ ﴿لتحفظكم من  ﴾ت لَ ﴿جعل لكم ﴾ وَ ﴿والبرد  ﴾اْحلَ َرابِي ومالبس الحرب ،  دروعا﴾ َس

ْم ﴿ تسمى الجوشن  َأَْسُك ْم ب خلق هذه األشیاء كما  ، تتقون بها شر أعدائكم في الحرب ﴾تَِقيُك

ُ ﴿فِإنه  ﴾كََذِلَك ﴿لكم  ه مُّ نِْعَمَت ُِت ْم ﴿الدنیا والدین  في ﴾ي ْم ﴿یا أهل مكة  ﴾َعلَْيُك َُّك  لََعل
َّْوا﴿ )٨١( تخلصوا ِهللا الربوبیة ﴾تُْسِلُمونَ  ََّما﴿ أعرضوا عن اِإلیمان ﴾َفِإْن تََول  ﴾َعلَْيَك  َفِإن

غُ ﴿وظیفتك  َْبال بِنيُ ﴿التبلیغ  ﴾ال  هؤالء المشركون )٨٢(األمانة  وقد بلَّغت الرسالة وأدیت ﴾الُْم

ِرُفونَ ﴿ ِ ﴿ُیقرون  ﴾يَْع َة اهللاَّ ََها﴿ بأنها من عنده التي أنعم بها علیهم ﴾نِْعَم ن ُرو ُنِك  ﴾ثُمَّ ي

ُرونَ ﴿ لألصنام عبادتهمفي بإشراكهم  ِف ْم الَْكا  (ع) عن الصادق ، یموتون كفارا﴾ َوأَْكَثُرُه

مَ ﴿ )٨٣( ]صا[فاز  من فاز وبنا عباده على بها أنعم التي اهللا نعمة واهللا نحن يَْو القیامة  ﴾َو

ً ﴿نحشر الخالئق للحساب  ٍة َشِهيدا ُلِّ أُمَّ ْن ك َْبَعُث ِم ثُمَّ ﴿ نبّیها یشهد علیها باِإلیمان والكفر ﴾ن
ُروا ال يُْؤذَنُ  َن كََف َِّذي ُبونَ ﴿في االعتذار  ﴾�ِ َتْعَت ْم يُْس ال ُه ال ُیطلب منهم أن یسترضوا  ﴾َو

َن َظلَُموا﴿ )٨٤( احدى مواقف الحساب في ، ربَّهم ي َِّذ ذَا َرأَى ال  ﴾الَْعَذاَب ﴿المشركون  ﴾َوإِ

ْم ﴿عذاب جهنم  ُه ُف َعْن فَّ َظُرونَ ﴿ ساعة واحدة ﴾َفال ُخيَ ْم يُن ال ُه ُیؤخرون وال ُیمهلون  ﴾َو

ذَا َرأَى﴿ )٨٥( ْم  َوإِ َُه ء َن أَْشَركُوا ُشَركَا ي َِّذ ََّنا ﴿ االذین كانوا یعبدونهم في الدنی ﴾ال لُوا َرب َقا
َن  ي َِّذ ء ُشَركَاُؤنَا ال ُنَّا نَْدُعو َهؤُال َْقْوا﴿ نعبدهم ونطیعهم ﴾ك أَل ونَِك َف ْن ُد لَ  ِم َْقْو ْم ال ِه  ﴾إِلَْي

بُونَ ﴿أجابوهم ف ِذ ْم لََكا َُّك ن َْقْوا﴿ )٨٦( في قولكم ﴾إِ ِ ﴿استسلم أولئك الظالمون  ﴾َوأَل َى اهللاَّ  ﴾إِل

َمَ يَْوَمئٍِذ السَّ ﴿ اهللا لحكم َّ ﴿ بعد االستكبار في الدنیا ﴾ل ْم َما﴿بطل  ﴾َوَضل ُه نُوا  َعْن   كَا
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ھذا فقد وقع ، فقال إني 
سمعت رسول ّهللا 

من سب (ص) یقول : 
علیا فقد سّبني ، ومن 
سبني فقد سّب ّهللا 
تعالى ، ومن سب ّهللا 

.... اختلف فقد كفر
ء رحمھم ّهللا في العلما

حكم من سب 
الصحابي على أقوال 
أصحھا أنھ یفسق ، 
والحدیث على فرض 
صحتھ جار مجرى 

  ]مال [التھدید
  
 علي (ع) ) عن٩٠(

 األنصاف العدل
التفضل  واألحسان

  ]صا[
  
) في الحدیث ٩٠(

اإلحسان أن تعبد هللا 
كأنك تراه ، فإن لم 
 تكن تراه فإنھ یراك

  ]بح[
  
عن عثمان بن ) ٩٠(

ا  مظعون أنھ قال لَمَّ
نزلت ھذه اآلیة؛ 
 قرأُتھا على أبي طالب

آَل غالٍب وقال  (ع)
اتبعوه ُتفلحوا فوهللا إن 
هللا أرسلھ لیأمر 

  ]بح[ بمكارم األخالق
  
) ع���ن مع���اذ ق���ال ٩١(

ق��الي رس��ول هللا (ص) 
ھل تدرى ی�ا مع�اذ م�ا "

  "ح���ق هللا عل���ى الن���اس
ق��ال قل��ت هللا ورس��ولھ 

 حق�ھ عل�یھم " اعلم قال
 یشركوا وال یعبدوه ان
 یطلب�وه اى ، ش�یئا ب�ھ

 یطلب�وا وال بالعب�ادة
ث��م ق��ال ،  غی��ره مع�ھ

أتدري یا مع�اذ م�ا ح�ق 
الن�������اس عل�������ى هللا اذا 

ق��ال قل��ت  ، فعل��وا ذل��ك
 :هللا ورسولھ اعل�م ق�ال

ف���ان ح���ق الن���اس عل���ى 
  ]رو[ هللا ان ال یعذبھم

  
نزلت في ) ٩١(

العرب  كانت القبیلة 
منھم تحالف األخرى 

ا جاءھا قبیلة أقوى فإذ
منھا  غدرت األولى 

... .وحالفت الثانیة 
اإلشارة  :وقیل 

  باألربى ھنا إلى كفار 

ُرونَ  َت َْف ََفـُروا﴿) ٨٧(یؤملون من أن آلهتهم تشفع لهم ما كانوا  ﴾ي َن ك ي َّـِذ وا﴿بـاهللا  ﴾ال َصـدُّ  ﴾َو

ِ ﴿ ومنعوا الناس ِل اهللاَّ ِبي ْن َس َذابًا َفْوَق ِزدْ ﴿من الدخول في دین اِإلسـالم  ﴾َع ْم َع ُه  ﴾الَعَذاِب  نَا

ونَ ﴿ الهدى فوق جریمـة الكفـر الناس عنهم صّد ل ُْفِسـُد نُوا ي  )٨٨(بـالكفر والمعصـیة  ﴾بَِمـا كَـا

مَ ﴿ ـــْو َ ي َْبَعـــُث ﴿ القیامـــة﴾ َو ـــِهيًدا﴿نرســـل  ﴾ن ـــٍة َش ـــلِّ أُمَّ ُ ـــْن ﴿نبیَّهـــا لیشـــهد  ﴾ِيف ك ْم ِم ِه َـــْي  َعل
ْم َوِجْئَنا بَِك  ِه ُفِس َن ء َشِهيًدا﴿ )(ص یا محمد ﴾أ َتاَب ﴿أمتك  ﴾َعَ� َهؤُال َْنا َعلَْيَك الِْك ل َزَّ ن  ﴾َو

ءٍ ﴿وأوحینـــا إلیـــك القـــرآن  ـــا ِلُكـــلِّ َ�ْ ً ن ِْبَيا ُهـــًدى﴿یحتـــاج النـــاس إلیـــه مـــن أمـــور الـــدین   ﴾ت  ﴾َو

ةً ﴿للقلــوب ــ َرْحَم ُمْســِلِمنيَ ﴿ للعبــاد ﴾َو ــَرى �ِْ بُْش ــ إِنَّ ﴿ )٨٩( المهتــدین ﴾َو ُر بِالَْع ــأُْم َ َ ي ِل اهللاَّ  ﴾ْد

 فعـل المنـدوبات أو أن یحسن بعضكم الى بعـض ﴾َواإلِْحَساِن ﴿ أو التوحید اإلنصاف بین الناس
ـَـى﴿ ْرب ُْق ي ال ِء ِذ ــا َت ي َهــى﴿صــلُة الــرَِّحِم ، مــع ُمقاســاِة مــا مــنهم مــن الَجــْوِر والجفــاِء  ﴾َوإِ َْن ي َعــْن  َو

ءِ  َشــا ْ نَكــ﴿ والكـذب والبهتــانكـل مــا تنـاهى قبحــه كــالزنى  ﴾اْ�َ  الســلیمه تنكـره الفطــرةمــا  ﴾ِر َوالُْم

َْبْغِي ﴿ من المعاصي ُظُكـْم ﴿ حـق بغیـر النـاس علـى والتطاول الظلم ﴾َوال  وینـبهكمیـؤدبكم  ﴾يَِع

ْم ﴿ َُّك َُّرونَ  لََعل ، ذكـر  اآلیة جمعت ثالثا من المأمورات وثالثا من المنهیـات ، تتعظون﴾ تََذك
وقابله بالفحشاء وهي أقبح شيء من األقـوال العدل وهو اإلنصاف والمساواة في األقوال واألفعال ، 

واألفعال ، وذكر اإلحسان وهو أن تعفوا عمن ظلمك وتحسن لمن أسـاء إلیـك وتصـل مـن قطعـك ، 
وقابلــه بــالمنكر وهــو أن تنكــر إحســان مــن أحســن إلیــك وتســيء لغیــرك ، وذكــر إیتــاء القربــى وهــو 

التكبــر علــیهم وظلمهــم حقــوقهم وقطیعــتهم  التــودد إلــیهم والشــفقة واإلنفــاق علــیهم وقابلــه بــالبغي وهــو
ُفوا﴿ )٩٠( َْو ُْم ﴿حافظوا  ﴾َوأ ت َهـْد ذَا َعا ِ إِ ْهـِد اهللاَّ ُقُضـوا ﴿علیهـا الرسـول أو النـاس  ﴾بَِع َن ال ت َو

َْيَمــانَ  َها﴿البیعـة  ﴾األ ْم ﴿توثیقهــا  ﴾بَْعــَد تَْوِكيــِد َ َعلـَـْيُك ْم اهللاَّ َقــْد َجَعلـْـُت َِفــيال َو شــاهدًا  ﴾ك

َْفَعلـُـونَ إِنَّ ﴿ورقیبــًا  َ يَْعلـَـُم َمــا ت َِّ� ﴿) ٩١( وســیجازیكم علیهــا ﴾اهللاَّ َــال نـُـوا ك ال تَُكو  كــالمرأة ﴾َو
ٍة﴿ ثم غزلت التي ْن بَْعِد ُقوَّ ََها ِم ََقَضْت َغْزل َنَكاثًـا﴿ وفتـل إحكـام ﴾ن وَن ﴿ فتلـه ینكـث ﴾أ ـُذ ِ تَ�َّ

ْم دََخــال نَُك َْيَمــا ْم ﴿ ضوخیانــة بــأن تظهــروا الوفــاء وتبطنــوا الــنقخدیعــة  ﴾أ تخــدعون بهــا  ﴾بَْيــَنُك

ةٌ ﴿النــاس ألجــل  ــ َــى﴿جماعــة  ﴾أَْن تَُكــوَن أُمَّ َْرب ةٍ ﴿أكثــر عــددًا وأوفــر مــاًال  ﴾ِهــَي أ ــ ــْن أُمَّ  ﴾ِم

ََّمـــا﴿فتنقضـــون عهـــد األولـــى ألجـــل الثانیـــة لكثرتهـــا  أخـــرىجماعـــة  ن ُْم  إِ َْبلـُــوك  لینظـــر یختبـــركم ﴾ي

ُ ﴿ بعهد أتوفون هِ  اهللاَّ ِ وَن بكثرة  ﴾ب َبيَِّننَّ لَُكـْم ﴿ قریش وشوكتهم وقلة المؤمنین وضعفهمأم َتْغَترُّ َولَُي
ُفونَ  َتِل ِه َختْ ْم ِفي ُت ُْن ِة َما ك ِْقَياَم َم ال َـْو ﴿ )٩٢( ، فیه وعید وتهدید لیجازي كل عامٍل بعمله ﴾ يَْو َول

ًة َواِحَدًة ْم أُمَّ َعلَُك ُ َجلَ ءَ اهللاَّ قتضـت حكمتـه ا ﴾َولَِكـْن ﴿ختلفون تأهل دین واحد متفقین ال  ﴾َشا

ُ ﴿ أن یتركهم الختیارهم ء ْن يََشا ُّ َم ْن ﴿ بخذالنه﴾ يُِضل ي َم َْهِد ي ُ  َو ء ُنَّ ﴿بتوفیقه  ﴾يََشا أَل َُتْس   ﴾َول
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قریش إذ كانوا حینئذ 
أكثر من المسلمین 
فحذر من بایع على 
اإلسالم أن ینقضھ لما 
یرى من قوة كفار 

  ]بح[قریش 
  
كان بمكة امرأة ) ٩٢( 

حمقاء تغزل غزالً ثم 
، وكان الناس  تنقضھ
 ما أحمق ھذه  :یقولون

مثلٌ ضربھ هللا لمن ... 
ھت  نكث عھده ، شبَّ

اآلیة الذي یحلف 
ویعاھد وُیبرم عھده ثم 
ینقضھ بالمرأة تغزل 
غزلھا وتفتلھ محكماً 
ً أي  ثم تحلُھ أنكاثا

 ً   ]مس[ أنقاضا
  
ن كانوا یحالفو) ٩٢(

الحلفاء فیجدون من ھو 
،  أكثر منھم وأعزَّ 

فینقضون حلف ھؤالء 
 ویحالفون أولئك

  ]مس[
  
وھذا وعٌد ) تنبیھ ٩٦(

كریم بمنح أفضل 
الجزاء على أفضل 
العمل، لیكون الجزاء 
على أحسن العمل دون 

  ]مس[ سواه
  
الحیاة الطیبة ) ٩٧(

إنما تتحقق بكمالھا عند 
قلوبھم با� من تطمئن 

أرواحھم  وتسكن، و
في حضرة هللا ، 

حقق أسرارھم توت
 سرورھمف بشھود هللا

وإنما تحقق لھم  دائم ..
لرسوخ قدمھم في ذلك 

مقام اإلحسان 
وسكونھم في جنة 
العرفان َفَھبَّ علیھم 
نسیم الرضا 
والرضوان وترقت 
أرواحھم إلى مقام 
الروح والریحان 
فقلوبھم بحار زاخرة ال 
تكدرھا الدالء 
ر وأرواحھم أنوا

ساطعة ال یؤثر فیھا 
لیل القبض واالبتالء 
وأسرارھم بأنوار 
المواجھة مشرقة فدام 

  ]بح[سرورھا  
  

ْم تَْعَملُـــونَ ﴿یـــوم القیامـــة  ُنـــُت ـــا ك ال﴿ )٩٣( كمفـــي الـــدنیا فیجـــازی﴾ َعمَّ وا َو ـــُذ ِ التجعلــــوا  ﴾تَ�َّ

ــ﴿ ْم دََخ نَُك َْيَمــا ْم  الًأ ــَنُك  منــافعالعلــى بعــض  لتحصــلواأیهــا النــاس الحــذر الحــذر مــن هــذا  ﴾بَْي

مٌ ﴿ َتــِزلَّ َقــَد َِهــا بَْعــَد ﴿أقــدامكم عــن طریــق االســتقامة  ﴾َف ُقوا﴿رســوخها  ﴾ثُُبوت و تَــُذ یصــیبكم  ﴾َو

﴿ َ ء ــو ُْم ﴿ فــي الــدنیا لعقــابا ﴾السُّ ت ْد ــا َصــَد ِ ﴿غیــركم منعــتم  ﴾بَِم ِل اهللاَّ عــن اعتنــاق  ﴾َعــْن َســِبي

ْم ﴿اِإلسالم بسبب نقض العهود  مٌ  َعـَذاٌب ﴿ في اآلخرة ﴾َولَُك ِظـي  نزلـت (ع) عـن الصـادق﴾ َع

ُروا﴿ )٩٤( ]صـــا[علـــي (ع)  والیـــة فـــي اآلیـــات هـــذه ال تَْشـــَت ِ ﴿تســـتبدلوا  ﴾َو ْهـــِد اهللاَّ وعهـــد  ﴾بَِع

ــيالً﴿ (ص) رســوله ــا َقِل ًن ِ ﴿ بــأن تنقضــوا العهــد ألجلــه الــدنیا مــن متــاع ﴾ثََم ــَد اهللاَّ ََّمــا ِعْن ن مــن  ﴾إِ

ــٌر لَُكــْم إِْن ُهــَو خَ ﴿ مــا بالعهــد الوفــاء علــىاألجــر والثــواب  ــونَ  ْي ْم تَْعلَُم ــُت ُن  )٩٥( الحقیقــة﴾ ك
ُْم ﴿واعلمــوا أیهــا النــاس أن  َفــُد ﴿الــدنیا متــاع مــن  ﴾َمــا ِعْنــَدك َن مــن  ﴾َوَمــا ِعْنــَد اهللاَّ ﴿ زائــل ﴾ي

َنَّ ﴿ دائـمو  ﴾بَـاٍق ﴿خزائن رحمتـه وجزیـل نعمتـه  ـِزي ْ ُروا َوَ�َ َن َصـَب ي َّـِذ علـى الوفـاء بـالعهود أو  ﴾ال

ِأَْحَســِن ﴿ مشــاق التكــالیف ْم ب نُوا﴿بأفضــل  ﴾أَْجــَرُه ــا َ ــا ك تعلیــل ،  أعمــالهمعلــى  ﴾يَْعَملُــونَ  َم

ا َمــْن ﴿ )٩٦(؛ طمًعــا فــي الَعــَرِض الفــاني  للنهــي عــن نقــض العهــد وتــوفرت فیــه  ﴾َعِمــَل َصــاِحلً

َــر﴿شــروط القبــول  ٌن ﴿كــان  ﴾ِمــْن ذَك ُهــَو ُمــْؤِم ــى َو ُنَث َْو أ هُ حَ ﴿ نبشــرط اِإلیمــا﴾ أ ــ نَّ ِيَي َيــاًة َفلَُ�ْ
ةً  َب مـع زوجـة صـالحة ، وأمن  لد وصحة وقناعةو مدید ومال و  هبعیش رغید وجافي الدنیا  ﴾َطيِّ

ْم ﴿وٕاخوان صالحین حتى یلقى الّله راضیا مرضیا  َرُه ْم أَْج ُه َنَّ ِزي ْ ِأَْحَسـِن َمـا ﴿ في اآلخرة ﴾َوَ�َ ب
نُوا يَْعَملُونَ  ْرآَن ﴿ )٩٧( وهذا وعد حق من الّله الحق والّله ال یخلف وعده﴾ كَا ُْق َْت ال َرأ َفِإذَا َق

ِم  ِجي رَّ ْيَطاِن ال ْن الشَّ ِ ِم َتِعْذ بِاهللاَّ  ، فاسأل اهللا أن یحفظك مـن وسـاوس الشـیطان وخطراتـه ﴾َفاْس
 الواجـُب علیـه أن یسـتعیَذ بـاهللا مـن شـرِّ َنْفِسـهف شیطاُن ُكلِّ واحـٍد مـا یشـغله عـن ربـه ، الخطاب عام

هُ ُســ﴿ )٩٨( َس لـَـ هُ لـَـْي َّــ ن ُنــوا﴿تســلٌط وقــدرة  ﴾لَْطانٌ إِ َن آَم ي َّــِذ لضــعف كیــده وقــوة یقیــنهم  ﴾َعــَ� ال

ُـــونَ ﴿ َّل ََتَوك ِِّهـــْم ي ُ ﴿ )٩٩( بـــدفع وساوســـه والتغلـــب علیـــه ﴾َوَعـــَ� َرب ُه ن ََّمـــا ُســـلَْطا ن تســـلُّطه  ﴾إِ

ُ ﴿ وســیطرته ه ــ َ ن َّْو ََتَول َن ي ي َّــِذ ــْم ﴿یطیعونــه  ﴾َعــَ� ال َن ُه ي َّــِذ ِه ُمْشــِركُونَ َوال ــ ِ ذَا﴿ )١٠٠(﴾ ب  َوإِ

َْنا ل ةٍ ﴿أنزلنـا  ﴾بَدَّ يَـ ًَة َمَكـاَن آ ي  لحكمـة نراهـا وجعلناهـا بـدًال منهـا بـأن ننسـخ تالوتهـا أو حكمهـا ﴾آ
لُ ﴿ زِّ َُن َُم بَِما ي ُ أَْعل  یـا محمـدكفـار قـریش  ﴾َقـالُوا﴿ أصـلح للعبـاد وبمـا فیـه خیـرهم ومـا هـو ﴾َواهللاَّ

َتـٍر ﴿(ص)  ْف َنْـَت ُم ََّمـا أ ن ٌل كـاذٌب ع ﴾إِ ْم ﴿ عنـه تنهـى ثـم بشـيء تـأمر لـى اهللامتقـوِّ  ﴾بَـْل أَْكَثـُرُه

لْ ﴿) ١٠١( حكمة اهللا ﴾ال يَْعلَُمونَ ﴿جهلة  ُ ﴿ (ص) لهم یا محمد ﴾ُق َـه ل َزَّ ُروُح ﴿ نـزل القـرآن﴾ ن
ِس  ُْقُد ُنوا﴿ جبریل األمین ﴾ال َن آَم ي َِّذ َت ال قِّ ِلُيَثبِّ َِّك بِاْحلَ ْن َرب ُهًدى ﴿فیزدادوا ِإیمانًا ویقینًا  ﴾ِم   َو
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 الصادق ) عن٩٧(

 تقول : قال (ع)
 السمیع با� أستعیذ
 الشیطان من العلیم

الرجیم  قال الرجیم
  ]صا[الشیاطین  أخبث

 
 الصادق ) عن١٠٠(

 وهللا یسلط قال(ع) 
 بدنھ على المؤمن على
 قد دینھ على یسلط وال
 فشوه أیوب على سلط
 على یسلط ولم خلقھ
 بھ ھم الذین وقال دینھ

 على یسلط مشركون
 أدیانھم وعلى أبدانھم

 ]صا[
  
 :ابن عباس) ١٠١(

كان إِذا نزلت آیة فیھا 
شدة ثم نسخت قال 

وهللا ما   :كفار قریش
محمد إِال یسخر من 

، یأمرھم  أصحابھ
، وینھاھم  الیوم بأمرٍ 

غداً عنھ، وإِنھ ال یقول 
 ذلك إِال من عند نفسھ

  ]مس[
  
) فائة اعتبر ١٠٥(

الكذب من الكبائر ألنھ 
إیجاد ما لم یوجد 

  ]مال[
أن قریًشا ) ١٠٦(

 أكرھوا عّماًرا وأبویھ
ھما یاسر وسمیة على 
االرتداد فربطوا سمیة 
بین بعیرین وطعنوھا 
 بحربة في قلبھا وقالو

نك أسلمت من أجل ا
الرجال فماتت وقتلوا 
یاسًرا زوجھا وھما 
م أول قتیلین في اإلسال

أعطاھم عمار بلسانھ و
 ما أرادوا ُمكرًھا فقیل

سول هللا إن عماًرا یار
َكال إن  )(صكفر فقال 

اًرا ُملئ إیَماًنا من  َعمَّ
َقْرنِِھ إلى َقَدِمِھ ، 
واْخَتلََط اإلِیَماُن بلَْحِمِھ 

  ]بح[...  وَدِمھ
 أَنْ  یَمانُ إلِ ا) ١٠٦(

ْدَق َحْیُث  ُتْؤثَِر الصِّ
َك َعلَى اْلكَ  ِذِب َیُضرُّ

 الأَ َحْیُث َیْنَفُعَك َو 
َیُكوَن فِي َحِدیثَِك َفْضلٌ 
قَِي  َعْن َعَملَِك َو أَْن َتتَّ

َ فِي   َغْیِركَ  َحِدیثِ هللاَّ
  ]نج[

ُمْسِلِمنيَ  َرى �ِْ بُْش ََقْد نَْعلَمُ ﴿ )١٠٢( الذین انقادوا لحكمه تعالى ﴾َو َُّهْم ﴿مقالة المشركین  ﴾َول َن أ
َُقولُونَ  َّ ﴿ یزعمون﴾ ي ن ٌر إِ ُ بََش ه ُِّم � ﴿ جْبر الرومي أن هذا القرآن من تعلیم ﴾َما يَُعل َِّذ ِلَساُن ال

هِ  وَن إِلَْي ُد َهَذا﴿ انه الذي یزعمون أنه علَّمه ﴾يُْ�ِ َرِ�ٌّ ﴿القرآن  ﴾أَْجعَِميٌّ َو بِنيٌ  ِلَساٌن َع في  ﴾ُم

ُنونَ ﴿ )١٠٣( غایة الفصاحة َن ال يُْؤِم ي َِّذ ِت ﴿ُیصّدقون  ﴾إِنَّ ال ْم  بِآيَا ِه ي َْهِد ِ ال ي ُ  اهللاَّ  ﴾اهللاَّ

ْم ﴿ ِإلى طریق النجاة والسعادة مٌ ﴿ في اآلخرة ﴾َولَُه َذاٌب أَِلي ِري ﴿ )١٠٤(﴾ َع َْفَت ََّما ي ن  إِ
َب  ِت اهللاَّ ﴿ إال ال یكذب على اهللا ﴾الَْكِذ ُنوَن بِآيَا َن ال يُْؤِم ي َِّذ  ردٌّ لقولهم ِإنما أنَت مفتر ﴾ال

﴿ ُ ب ْم الَْكاِذ ُْولَئَِك ُه هِ ﴿ )١٠٥(الحقیقة في  ﴾ونَ َوأ ِ ن يَما ْن بَْعِد إِ ِ ِم َر بِاهللاَّ ََف ْن ك وارتد عن  ﴾َم

ْن ﴿ الدین بعد ما دخل فیه ال َم ِرهَ إِ ُ ُمْطَمِنئٌّ ﴿ا تلفَّظ بكلمة الكفر مكره ﴾أُْك ه ُْب َقل  مملوءٌ  ﴾َو
الّله والّله یحب أن تؤتى رخصه كما یحب أن تؤتى عزائمه وقد تفضل والیقین  ﴾بِاإلِيَماِن ﴿

ْن َشَرحَ ﴿ تعالى على عباده بها ْن َم ًرا﴿طابت نفسه  ﴾َولَِك ْفِر َصْد  وانشرح صدره له ﴾بِالُْك

مٌ ﴿ ِظي َذاٌب َع ْم َع ِ َولَُه ْن اهللاَّ ْم َغَضٌب ِم ِه العذاب بسبب  ﴾ذَِلَك ﴿ )١٠٦(شدید ﴾ َفَعلَْي

وا﴿ بُّ ْم اْسَ�َ َُّه َن ِأ رَ ﴿آثروا  ﴾ب نَْيا َعَ� اآلِخ َياَة الدُّ َ الاْحلَ َنَّ اهللاَّ ي ِة َوأ َْهِد َم ﴿یوفق  ﴾ي َْقْو ال
َن  ِري ِف ُْولَئَِك ﴿ )١٠٧( ِإلى اِإلیمان ﴾الَْكا عَ  أ َن َطَب ي َِّذ ْم ﴿ختم  ﴾ال ِه ْم َوَسْمِع ِِه لُوب ُ َعَ� ُق هللاَّ ا
ْم  ِرِه َْصا َب ْم ﴿ الحق إدراك عن فامتنعتفجعل علیها غالفًا  ﴾َوأ ُْولَئَِك ُه ِفلُونَ  َوأ عن تدبر  ﴾الَْغا

َرمَ ﴿ )١٠٨( أمرهم عاقبة ْم ﴿حقًا وال شك  ﴾ال َج َرةِ ُه ْم ِيف اآلِخ َُّه َن ُرونَ  أ اِس ألنهم  ﴾اْخلَ

ََّك ﴿) ١٠٩( تعود علیهم ضیَّعوا أعمارهم في غیر منفعة َن ﴿ (ص) یا محمد ﴾ثُمَّ إِنَّ َرب ي َِّذ ِ�
ُروا ا﴿ فرارا بدینهم إلى دیار غیر دیارهم ﴾َهاَج ْن بَْعِد َم ُنوا ِم ِت ثُمَّ ﴿مشركون عذبهم ال ﴾ُف

وا َهُد ُرو﴿ أنفسهم على التثبت بإیمانهم ﴾َجا َب َص َها﴿على مشاّق الجهاد  ﴾اَو ْن بَْعِد ََّك ِم  ﴾إِنَّ َرب

ُفوٌر ﴿ ، خشیة القتلى الكالم بما ینافي اإلسالم تقیة أي الفتنة التي ألجأتهم إل سیغفر لهم  ﴾لََغ
مٌ ﴿ مَ ﴿ )١١٠( ویرحمهم ﴾َرِحي َأِْ� ﴿ حین ﴾يَْو ٍس ت ُّ نَْف ُل لُ ﴿یوم القیامة  ﴾ ك ِد ا  تدافع ﴾ُجتَ

َها﴿ َْفِس ْن ن ى﴿ غیرها شأن یهمها ال سعیًا في خالصها ﴾َع فَّ تَُو ٍس ﴿ُتعطى  ﴾َو ُّ نَْف ُل  جزاءَ  ﴾ك

ُْظلَُمونَ  َما﴿ ْم ال ي ُه َْت َو  ، بأحسن منه وعلى الشر بمثلهعلى الخیر  شیئا بل یجازون ﴾َعِمل
توفى ما َعِمَلْت من خیر أو شر إنما هي النفس األمارة أو اللوامة النفس التي تجادل عن نفسها و 

، یوم القیامة یوم  وأما النفس المطمئنة باهللا الفانیة في شهود ذات اهللا فال یتوجه علیها عتاب
طویل تختلف فیه أحوال الناس فترى الكفرة مرة ال یؤذن لهم بالكالم وأخرى یبكون وتارة یجادلون 

ُ َمَثال﴿ )١١١( شركاءهم وأوثانهموطورا یحاورون  َةً ﴿ ألهل مكة ﴾َوَضَرَب اهللاَّ ْري   أنعم اهللا  ﴾َق
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لمفسرون اقال ) ١٠٩(

وصفھم تعالى بست 
صفات ھي الغضب 

، والعذاب  من هللا
العظیم واختیارھم 
الدنیا على اآلخرة 

،  وحرمانھم من الھدى
على قلوبھم والطبع 

 وجعلھم من الغافلین
 ]مس[
  
وھذا مثُل أھل  )١١٢(

مكة ألنھم كانوا في 
األمن والطمأنینة 
والِخْصب ثم أنعم هللا 
علیھم بالنعمة العظیمة 

(ص) وھو محمد 
فكفروا بھ، وبالغوا في 
إِیذائھ فعذبھم هللا 
بالقحط والجوع سبع 
سنین حتى أكلوا 

 ]بي[ الجیف والعظام
  
یره في ) مر تفس١١٥(

 ٢سورة المائدة آیة 
  ١٤٥واالنعام آیة 

  
) في المناجات  ١٢١(

فكیف لي بتحصیل 
الشكر وشكري إیاك 
یفتقر الى شكر فكلمل 
قلت لك الحمد وجب 
علي لذلك أن أقول لك 

  الحمد
  
 كان أنھ ) روي١٢١(
ضیفھ  مع إال یتغذى ال
  ]مس[

ةً ﴿ اعلیه َن َْت آِم ن َها َرَغًدا﴿ واستقرار ﴾ةً ُمْطَمِئنَّ ﴿أمٍن في كان أهلها  ﴾كَا َها ِرْزُق ْتِي َأ  ﴾ي

ُلِّ َمَكاٍن ﴿كثرٍة ب ْن ك ِم  ِم َنُْع ِأ َرْت ب َف ِ  َفَك  یشكروا اهللا على ما آتاهم وما وهبهم لم ﴾اهللاَّ

ْوِف ﴿ وِع َواْخلَ َس اْجلُ َبا ُ ِل َها اهللاَّ َق َذَا أ َنُعونَ ﴿األمن و  الخیرسلبهم اُهللا نعمة  ﴾َف َْص نُوا ي  ﴾بَِما كَا
فراغ القلِب من االشغال نعمة عظیمة فإذا كفر عبٌد بهذه النعمة بَأن  ، كفرهم ومعاصیهمبسبب 

فتح على َنْفِسه باَب الهوى وانجرف في فساد الشهوة  َشوََّش اهللا علیه قلبه وَسَلَبه ما كان َیِجُده من 
ََقْد جَ ﴿ )١١٢( صفاء وقته ألنَّ طوارَق النفِس ُتوِجْب غروَب شوارِق القلب ْم َول َُه ء أهل جاء  ﴾ا

ْم ﴿ مكة ْنُه بُوهُ ﴿(ص) محمد  ﴾َرُسوٌل ِم ْم ﴿ فلم یصدقوه ولم یؤمنوا برسالته ﴾َفَكذَّ ُه أََخَذ  ﴾َف

ْم َظاِلُمونَ ﴿ والنكبات الشدائد ﴾الَْعَذاُب ﴿فأصابهم  ُه  )١١٣( بارتكاب المعاصي ﴾َو

ْم ﴿أیها الناس  ﴾َفُكلُوا﴿ ا َرَزَقُك ُ ﴿من ِنَعم  ﴾ِممَّ ال﴿ حال كونها مأباحها لكالتي  ﴾اهللاَّ  َحال
ًبا َة ﴿وذروا ما تفترون من تحریم البحیرة والسائبة والوصیلة والحام وغیرها  ﴾َطيِّ ُروا نِْعَم َواْشُك

 ِ َّاهُ ﴿ علیكم﴾ اهللاَّ ي ْم إِ ُت ُْن ْن ك ونَ  إِ ُبُد ْم ﴿ )١١٤( مخلصین في ِإیمانكم ﴾تَْع َم َعلَْيُك رَّ ََّما َح ن إِ
َم وَ  َة َوالدَّ َت ِر الَْمْي ِزي ْن َم اْخلِ ٍد َفِإنَّ  َوَما َحلْ ال َعا ٍغ َو َر بَا رَّ َغْي ْن اْضُط ِه َفَم ِ ِ ب ِر اهللاَّ َّ ِلَغْي ل ُِه أ

مٌ  ٌر َرِحي َ َغُفو ال﴿ )١١٥( ﴾اهللاَّ َُقولُوا َو َب ﴿ أیها المشركون ﴾ت ْم الَْكِذ ُتُك َن َِصُف أَلِْس ِلَما ت
مٌ  َرا َهَذا َح ٌل َو لتحلیل والتحریم من خصائص الّله تعالى من تلقاء أنفسكم ألن ا ﴾َهَذا َحال

ُروا﴿ َت َتْف َب إِنَّ  َعَ� ﴿ لتنسبوا ﴾ِل ِ الَْكِذ َتُرونَ  اهللاَّ َْف َن ي ي َِّذ َب ﴿یختلقون  ﴾ال لَْكِذ ِ ا َعَ� اهللاَّ
ونَ  ُْفِ�ُ َتاعٌ ﴿ )١١٦( ال یفوزون بمطلوبهم ﴾ال ي ٌل ﴿انتفاعهم واستمتاعهم في الدنیا  ﴾َم َقِلي

ْم  َُه َذاٌب ﴿ في اآلخرة ﴾َول مٌ َع وا﴿ )١١٧(﴾ أَِلي ُد َن َها ي َِّذ َنا﴿ الیهود خاصة ﴾َوَعَ� ال ْم رَّ  ﴾َح

ا﴿علیهم  ْن  َم َنا َعلَْيَك ِم ْص َص لُ  َق ْب ْم ﴿عقوبًة لهم  ﴾َق ُه َنا ْن ﴿بذلك التحریم  ﴾َوَما َظلَْم َولَِك
ْم  ُه ُفَس َن نُوا أ َْظِلُمونَ  كَا يَن  ثُمَّ إِنَّ ﴿ )١١٨(فاستحقوا ذلك  بكفرهم وعصیانهم ﴾ي َِّذ ََّك �ِ َرب

َ ﴿ارتكبوا  ﴾َعِملُوا ء و َةٍ ﴿لقبائح ا ﴾السُّ َهال رجعوا  ﴾ثُمَّ تَابُوا﴿ للعاقبة متدبرین غیر جاهلین ﴾ِجبَ

ْن بَْعِد ذَِلَك ﴿ ِإلى ربهم وا﴿الزلل  ﴾ِم َْصَ�ُ َها ﴿أنفسهم واستقامت أحوالهم  ﴾َوأ ْن بَْعِد ََّك ِم إِنَّ َرب
مٌ  ٌر َرِحي ُفو ما عصى اهللا تعالى أحد إال بجهل وُربَّ جهٍل  ، ةاس وفتٌح لباب التوبتأنیٌس الن﴾ لََغ

وتوبة الخواص  توبة العوام من الهفواتو أورث علمًا والعلم مفتاح التوبة واإلصالح صحة التوبة 
ةً ﴿ )١١٩(من الغفالت  َم كَاَن أُمَّ َْراِهي اجتمع فیه من الخصال المحمودة ما یكون  ﴾إِنَّ إِب

ًِتا﴿ اً في أمٍة متفرق ِ ﴿مطیعًا  ﴾َقان ًفا﴿قائمًا بأمره  ﴾ِهللاَّ كل دین باطل ِإلى الدین  مائًال عن ﴾َحِني
ِرِكنيَ ﴿ الحق َن الُْمْش ْن ِم َْم يَُك  ردٌّ على الیهود والنصارى في زعمهم أن ِإبراهیم كان  ﴾َول
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   )١٦( النحلسورة     )٢٩٣(       الرابع عشرالجزء 

  
حقیقة الصبر ) ١٢٦(

لب على ھي حبس الق
حكم الرب من غیر 

في  جزع وال شكوى
فالصبر على  مواطنھ

 الطاعة بالمبادرة إلیھا
 بتركھا وعن المعصیة
 بشكرھا وعلى النعمة

 وأداء حق هللا فیھا
وعلى البلیة بالرضى 
 وعدم الشكوى بھا

 ]بح[
  

ًرا﴿ )١٢٠( یهودیًا أو نصرانیاً  ِك هو لعلمه شكره َمْن یرى َعْجَزه عن  -الشاكُر في الحقیقة  ﴾َشا

هِ ﴿لشكره ، وهو الذي رزقه الشكَر الذي َوَفقَّه  َنُْعِم َباهُ إ﴿ بها معترفا ﴾أل َت  اختاره واصطفاه ﴾ْج

َراٍط ﴿للنبوة  َى ِص َهَداهُ إِل ٍم  َو ِقي َت َناهُ ﴿ )١٢١( اِإلسالم وإِلى عبادة الواحد األحد ﴾ُمْس آتَْي  ﴾َو

ةً ﴿ جعلنا له َن نَْيا َحَس  ورزقه علیه ویثنون أرباب الملل یتولونه أن ، حتىل الذكر الجمی ﴾ِيف الدُّ

نيَ ﴿ والطاعة السعة في طویال وعمرا طیبة ذریة اِحلِ ْن الصَّ َرِة لَِم ُ ِيف اآلِخ َّه ن من أصحاب  ﴾َوإِ

َنا إِلَْيَك  ثُمَّ ﴿ )١٢٢( الدرجات الرفیعة َْوَحْي عْ ﴿(ص)  أمرناك یا محمد ﴾أ َِّب َّةَ ﴿باتباع  ﴾أَْن ات  ﴾ِمل

ْ ﴿دین  ًفاإِب َم َحِني ِهي ِرِكنيَ ﴿الحنیفیة السمحة  ﴾َرا ْن الُْمْش تأكید آخر لرّد مزاعم  ﴾َوَما كَاَن ِم
 ]صا[ وشعیتنا .... نحن إال إبراهیم ملة على أحد ما ، عن االمام الحسین (ع) الیهود والنصارى

ُت ﴿ )١٢٣( ْب َل السَّ ََّما ُجِع ن  یعة ِإبراهیم والوترُك العمل فیه من شر السبت لم یكن تعظیم یوم  ﴾إِ

هِ ﴿ ِإنما جعل،  من شعائر دینه َُفوا ِفي َتل َن اْخ ي َِّذ  تغلیظًا على الیهود الختالفهم في ﴾َعَ� ال

مُ ﴿ الدین وعصیانهم أمر اهللا ُك ْ ََّك َ�َ ِه ﴿سیفصل  ﴾َوإِنَّ َرب نُوا ِفي ِة ِفيَما كَا ِْقَياَم ْم يَْوَم ال ُه َن بَْي
ُفونَ  َتِل ْدعُ ﴿ )١٢٤(﴾ َخيْ َِّك ﴿ الناس (ص) حمدیا م ﴾ا ِبيِل َرب َى َس ةِ ﴿دین اهللا  ﴾إِل ْكَم  ﴾بِاْحلِ

ةِ ﴿ باألسلوب الحكیم واللطیف واللین َن َس ِة اْحلَ َظ  الخطابات المقنعة والعبر النافعة ﴾َوالَْمْوِع

ْم ﴿ ُْه ِدل ُن ﴿المخالفین بالطریقة  ﴾َوَجا َِّ� ِهَي أَْحَس ََّك ﴿من طرق المناظرة والمجادلة  ﴾بِال  إِنَّ َرب
ْن  َُم بَِم َّ  ُهَو أَْعل َن ﴿العالم بحال الضالین  ﴾َضل ي تَِد ْه َُم بِالُْم ُهَو أَْعل ِه َو ِبيِل ْن َس  حالب﴾ َع

ْم ﴿ )١٢٥(المهتدین  ُت ْب َق ُبوا﴿ من ظلمكم واعتدى علیكم ﴾َوإِْن َعا ِق بِِمْثِل َما ﴿المسيء  ﴾َفَعا
هِ  ِ ْم ب ُت ْب ِق بَ ﴿ بال زیادة وال نقص إن شئتم ﴾ُعو ُْم َولَِنئْ َص َُهوَ ﴿ عفوتم وتركتم القصاص ﴾ْرت  ﴾ل

ٌر ﴿ الصبر والصفح ِِريَن  َخْي اب عند الّله تعالى الذي یعظم األجر للصابر، وعند الناس لما ﴾ �ِصَّ

ْر ﴿ )١٢٦( بخالف المقتص یطرونه من الثناء علیه في وجهه والمدح بغیابه ِب  یا محمد ﴾َواْص

ِ َومَ ﴿ على ما ینالك من األذى في سبیل اهللا(ص)  ال بِاهللاَّ ْبُرَك إِ تنال هذه المرتبة فما  ﴾ا َص

ْم ﴿الرفیعة إال بمعونة اهللا وتوفیقه  َزْن َعلَْيِه ال َحتْ ال تَُك ِيف ﴿ا على الكفار إن لم یؤمنو  ﴾َو َو
ُرونَ ﴿وال یضْق صدرك  ﴾َضْيٍق  ا يَْمُك َ ﴿ )١٢٧(بما یدبرون من المكر والكید  ﴾ِممَّ هللاَّ إِنَّ ا

 َّ َن ات ي َِّذ َع ال ُنونَ ﴿السیئات واجتنبوا التعدي في القصاص  ﴾َقْواَم ِس ْم ُحمْ َن ُه ي َِّذ ألنفسهم  ﴾َوال
         )١٢٨(ولغیرهم 

     
 


