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    )١٧( االسراء سورة    )٢٩٤(       عشر الخامس الجزء
  

تسمى سورة بني 
  . إسرائیل

 الصادق فضلھا عن
 بني سورة قرأ من (ع)

 لیلة كل في إسرائیل
 حتى یمت لم جمعة
 هللا عجل القائم یدرك
 مع ویكون فرجھ تعالى

  ]صا[ (ع) أصحابھ
  
  :قال المفسرون) ١(

سبحانھ  وإنما قال
فظ لَْیالً بلوتعالى 

التنكیر لتقلیل مدة 
، وأنھ قطع  اإلِسراء

بھ المسافات الشاسعة 
البعیدة في جزٍء من 

وكان اإلِسراء      اللیل
بالروح والجسد، یقظة 

 ً   ]مس[ ال مناما
  
 الحرم حدود قالوا) ١(

 عل�ى المدینة جھة من
 وم��ن امی��ال ثالث��ة

 عل�ى الع�راق طری�ق
 وم��ن امی��ال س��بعة
 عل�ى الجعرانة طریق
 وم��ن امی��ال تس��عة
 عل�ى الط�ائف طری�ق
 وم��ن امی��ال س��بعة
 عل��ى ج��ده طری��ق
 امی����ال عش����رة

 الخمس��ة والمواقی��ت
ي (ص) النب وقتھا التى

  ]رو[ لالحرام وعینھا
  
 :المفسرون قال )٥( 

 لما إسرائیل بني إن
 المحارم استحلوا
 سلط الدماء وسفكوا

 المرة في علیھم هللا
 ، بُختنصر األولى
 ذخائر ونقل ، فسباھم

 على دسالمق بیت
 ، َعَجلَة ألف سبعین
   سنة مائة یده في وبقوا

 تعالى هللا رحمھم ثم
 على ، یده من وأنقذھم

 إسفندیار بن بھمن ید
 ثم ، فارس ملوك من

 االفساد في عصوا
سلَّط هللا علیھم الثاني 

الفرس مرة أخرى  
 فغزاھم ملُك بابِل
َحْردوس قیل دخل 
صاحب الجیش َمذبح 
 قرابینھم  فوجد دًما

فسأل عنھ فقالوا  یغلي
دم قربان لم ُیقبل منا 
 فقال ما صدقتموني

  فقتل ألوًفا منھم  فلم 
  

  
  
  

فإنهّن نزلن بالمدینة ، وهي ثالث  ٨٠إلى  ٧٤ومن  ٣٣و ٣٢و ٢٦نزلت في مكة ، عدا اآلیات 
 وثالثون كلمة ، وثالثة آالف وأربعمائة وستون حرفا ، ویوجد في القرآن سبع سور مبدوءة بلفظ
التسبیح ، واحدة بلفظ األمر وهي االعلى ، وثالث بلفظ الماضي وهي  الحدید والحشر والصف ، 

            ]مال[ واثنتان بلفظ المضارع وهي : الجمعة والتغابن ، وواحدة بالمصدر وهي االسراء
ٍم   ِ�ِ ْاهللاِ  ٍحي رَّ ٍن ْال ْحم ر          ْال

انَ ﴿ َ ﴿ تنزَّه وتقدَّس ﴾ُسْ�َ � أ َِّذ َرى ال ْبِدهِ ﴿ اإلسراء المسیر لیال ﴾ْس  ﴾لَْيالً﴿ (ص) محمد ﴾بَِع

مِ ﴿ خص اللیل لمزید االحتفال به ألنه وقت الخلوة واالختصاص َرا ِد اْحلَ ْجسِ َن الَْم لیلة سبع  ﴾ِم
 اختلفوا،  وبدء السنة العاشرة من البعثة من میالده الشریف ، ٥١وعشرین من شهر رجب سنة 

 في الغور یهمنا وال به ُأسري الذي المكان في اختلفوا كما فیها ه (ص)ب ُأسري التي السنة في
 لكن،  علیه التعویل یصح مستند وال اِإلسراء فیه وقع الذي والیوم الشهر عن وال ذلك عن البحث
 اِإلسراء بوقوع یصرح ما علیه السالم البیت أهل أئمة عن المأثورة الروایات من أن یتنبه أن ینبغي
 بیتها وكان طالب ابى بنت هانئ ام من بیت كان االسراء ان على الروایات اصح، و ] مي[ مرتین

ى﴿] رو[ مسجد كله والحرم الحرم من َص َْق ِد األ ْجسِ َى الَْم  وسمي باألقصى، بیت المقدس  ﴾إِل

َه﴿لبعد المسافة بینه وبین المسجد  او ،إذ لم یكن إذ ذاك وراءه مسجد  َنا َحْول َرْك � بَا َِّذ ﴾ ال
 ، التي خصَّ اهللا بها وبكونه مقر األنبیاء ومهبط المالئكة األطهار بركات الحسیة والمعنویةلبا
﴿ ُ َه ِري ُن يَاتَِنا﴿ (ص) محمدل﴾ ِل َّه ﴿ ، ونطلعه على ملكوت السماوات واألرض العظیمة ﴾ِمْن آ ِن إ

عُ  ُهوَ  ِمي ُر ﴿عند تشرفه به  (ص) محمدقوال عبده ألقوال  ﴾السَّ ِصي َْب روى ان اهللا  ، بأفعالة ﴾ال
انى لم اكلفهم عمل الغد وهم یطلبون  : االولىتعالى شكا من هذه االمة لیلة المعراج شكایات 

، انى ال ارفع ارزاقهم الى غیرهم وهم یرفعون عملهم الى غیرى  :والثانیة ، منى رزق الغد
ان  :ابعةوالر  ،ویخونون معى ویصالحون خلقى  ، انهم یأكلون رزقى ویشكرون غیرى :والثالثة

انى خلقت النار لكل كافر وهم  :والخامسة، العزة لى وانا المعز وهم یطلبون العزة من سواى 
َنا) ﴿١( یجتهدون ان یوقعوا انفسهم فیها آتَْي َتاَب ﴿أعطینا  ﴾َو لِْك ى ا َْناهُ ﴿التوراة ﴾ُموَس َوَجَعل

ى لَ ﴿هدایًة  ﴾ُهًد َرائِي َبِ� إِْس  مات الكفر إلى نور اإلیمانمن ظل بهایخرجهم ألوالد یعقوب  ﴾ِل

وا﴿ ُذ ِ َال تَ�َّ وِ� ﴿لكم  ﴾أ ْن ُد َّةَ ) ﴿٢(تكلون إلیه أموركم  ﴾َوِكيالً﴿ربًا  ﴾ِم ي رِّ یا ﴾ ُذ

َْنا﴿أوالد عَ ﴿كانوا  ﴾َمْن َحَمل ٍح  َم ان نوحا كان اذا أصبح عن الصادق (ع)  في السفینة ﴾نُو
مة في دین أودنیا فهو منك الشریك قال: اللهم اني اشهدك ان ما أصبح وأمسى بي من نع وأمسى

ًرا﴿ ]كا[ترضى لك ، لك الحمد ولك الشكر حتى  ْبًدا َشُكو ُ كَاَن َع َّه ن كان یرى الضراء  ﴾إِ
،  یستعظم قلیل فضلنا عنده ، الحالتین جمیعا في نعمة منا كما یرى السراء نعمة منا فیشكرنا

  ال یشغله تواتر النعم علیه عن المنعم ، و  ، لیس له إلى غیرنا التفات ویستصغر كثیر خدمته لنا

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ١٧ 
٥٠  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة االسراء     ١١١

  مكیة  القصص
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  )١٧( االسراء سورة    )٢٩٥(       عشر الخامس الجزء
  
یھدأَ الدم ثم قال إن   

لم تصدقوني ما تركت 
منكم أحًدا  فقالوا دم 
یحیى فقال لِمثل ھذا 

 ] بح[ ینتقم منكم ربكم
  
    (ع) الصادق )عن١١(

 نجاتك طریق وأعرف
 تدعوا كیال وھالكك

 فیھ عسى يءبش هللا
 أن تظن وأنت ھالكك

 ]صا[  نجاتك فیھ
  
من ) في الحدیث ١١(

شغلھ ذكري عن 
مسألتي أعطیتھ أفضل 
 ما أعطي السائلین

  ]تس[
 
قیل العجلة من ) ١١(

الشیطان اال فى ستة 
اداء الصالة  : مواضع

ودفن  ، اذا دخل الوقت
 ، المیت اذا حضر

وتزویج البكر اذا 
وقضاء الدین  ، ادركت
واطعام  ، جباذا و

، الضیف اذا نزل 
وتعجیل التوبة اذا 

  ]رو[ اذنب 
  
  

َنا﴿ )٣( بحالٍ  َضْي َق َى﴿أوحینا  ﴾َو لَ  بَِ�  إِل رائِي َتاِب ﴿وأعلمناهم  ﴾إْس  في التوراة ﴾ِيف الِْك

ْفِسُدنَّ ﴿ َُت َْرِض  ِيف ﴿لیحصلنَّ منكم اِإلفساد  ﴾ل تَْنيِ ﴿فلسطین  ﴾األ رَّ ُنَّ  َم ََتْعل تطغون  ﴾َول

﴿ ًرا﴿طغیانًا  ﴾اُعلُو َِبي َ َوْعُد ﴿  )٤( بالظلم والعدوان وانتهاك محارم اهللا ﴾ك ء ذَا َجا َفإِ
ُهَما ال ُو َنا﴿ُأولى المرتین من اِإلفساد  ﴾أ ََنا﴿سلَّطنا  ﴾بََعْث ًدا ل ُوِلي﴿ أناسا﴾ َعلَْيُكْم ِعَبا  ﴾أ

َأٍْس ﴿أصحاب  يدٍ ﴿ قوٍة وبطش ﴾ب  یه سنحاریب نصر أو أب ، بخت جبارین لالنتقام منكم ﴾َشِد

ُسوا﴿ قبل المیالد ٥٨٦وجنوده ، في حدود عام  ا لَ ﴿ لطلبكمطافوا  ﴾َ�َ ِر ﴿وسط  ﴾ِخال يَا  ﴾الدِّ

قضاًء  ﴾َوْعًدا﴿ذلك التسلیط واالنتقام  ﴾َوكَانَ ﴿ والسبي ستئصالكم بالقتلإلالبیوت 

الً﴿ ْفُعو ُمَّ ﴿ )٥( حتمًا ال یقبل النقض ﴾َم ْم ﴿ ، وم كئأهلكنا أعدا لما تبتم وأنبتم ﴾ث نَا لَُك َردَْد
ةَ رَّ ِهْم ﴿الدَّْولَة والغلبة  ﴾الَْك بعد ذلك البالء  علیهم دانیال وملك الشام إلى اسراهم برد﴾ َعلَْي

ٍل ﴿الشدید  ِأَْمَوا ُْم ب نَاك َنِنيَ ﴿الكثیرة  أألموال أعطیناكم ﴾َوأَْمَدْد  بعد أن ُنهبت والذریة الوفیرة ﴾َوب

ْ ﴿أموالكم وُسبیت أوالدكم  ًراَوَجَعل َِفي َر ن َث ُْم أَْك عددًا ورجاًال من عدوكم لتستعیدوا قوتكم  ﴾َناك

ْم ﴿ )٦(وتبنوا دولتكم  ُت ن ُتْم ﴿یا بني إسرائیل بفعل الطاعة والعمل الصالح  ﴾إِْن أَْحَس ن  أَْحَس
ْم  ُفِسُك َن ََها﴿ عائد علیكم فنفع احسانكم ﴾أل ُْم َفل ْت أ ذَا َجا﴿ فاإلساءة تعود علیكم﴾ َوإِْن أََس ءَ َفإِ

َرةِ﴿عقوبة  ﴾َوْعُد  ، الفرس  أخرىكم مرة ئبعثنا علیكم أعدا،  من إفسادكم الثانیةلمرة ا﴾ اآلِخ

ْم ﴿ویجعلوا آثار اإلذالل والقهر بادیًة على ، لیهینوكم  ﴾ِلَيُسئوا﴿ َهُك َد  ُوُجو ْجسِ  ﴾َوِليَْدُخلُوا الَْم

ُ ﴿بیت المقدس فیخربوه  ةٍ ﴿خربوه  ﴾كََما دََخلُوه رَّ َل َم َوَّ ُرواأ َتبِّ ا ﴿لیدمروا ویهلكوا  ﴾َوِلُي َْو َما َعل
ًرا َْتِبي ى) ﴿٧( تدمیراً  ﴾ت ْم أَْن ﴿ لعل اهللا ﴾َعَس ُُّك ْم َرب َْرَحَمُك هذا وعٌد منه ، إن تبتم وأنبتم ﴾ي

یتعطف علیكم فیخرجكم من ظلمات المعاصى ،  تعالى بكشف العذاب عنهم إن رجعوا إلى اهللا
ُْم َوإِْن ُعْد ﴿ إلى أنوار الطاعات نَا﴿ اِإلفساد واِإلجرام ﴾ت إن عدتم  ، إلى العقوبة واالنتقام ﴾ُعْد

، وٕان عدتم  ، وٕان عدتم إلى اإلعراض عنا عدنا إلى اإلقبال علیكم إلى المعصیة عدنا إلى المغفرة
مَ ﴿، ارجعوا إلینا فإن الطریق علینا  إلى الفرار منا عدنا إلى أخذ الطرق علیكم نَّ َه َْنا َج  َوَجَعل

ًرا�ِْ  ِصي َن َح ِري ِف َن ﴿ )٨( أبد منها الخروج یقدرون ال محبسًا وسجناً  ﴾َكا ِإنَّ َهَذا الُْقْرآ
َْهِدي َِّ� ِهيَ ﴿ ]صا[الوالیة  إلى عن الباقر(ع)﴾ ي مُ  �ِ َْقَو سراج فمن  ، الطرق وأوضح السُُّبل ﴾أ

َن يَْعَملُونَ ﴿اهتدى به فاز ونجا  ي َِّذ نَِني ال ُر الُْمْؤِم َُبشِّ اِت الصَّ  َوي  اإلیمان مقرون بالعمل﴾ اِحلَ

ًرا﴿ َِبي ًرا ك ْم أَْج َُه َن ال﴿ )٩( ِباآلِخَرةِ  ﴾أَنَّ ل ي َِّذ ُنونَ  َوأَنَّ ال َذابًا  يُْؤِم ْم َع َُه نَا ل َرةِ أَْعتَْد بِاآلِخ
يَْدعُ ﴿ )١٠(جمعت اآلیة بین الترغیب والترهیب  ﴾أَِليًما رِّ ﴿ عند غضبه﴾ اإلِنَسانُ  َو    ﴾بِالشَّ
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  )١٧(االسراء  سورة    )٢٩٦(       خامس عشرال الجزء
  
الع������رب ق������دیما ) ١٢(

قسموا النھار الى اثنتي 
عش���رة س���اعة وس���موا 
األول�����ى البك�����ور، ث�����م 
البزوغ ، ثم الض�حى ، 
ثم الغزالة ، ثم الھاجرة 
، ث������م ال������زوال ، ث������م 
ال��دلوك ، ث��م العص��ر ، 
ثم األصیل ، ثم الغیور 
، ث������م الح������دور ، ث������م 
الغروب . وقسمو اللیل 

ى اثنتي عشرة س�اعة ال
أیض����ا فس����موا األول����ى 
الش���اھد ، ث���م الغس���ق ، 
ثم القم�ة ، ث�م الفحم�ة ، 
ث�م الم�وھن ، ث�م القط�ع 
، ث������م الجوش������ن  ث������م 

الھتك���ة ، ث���م التباش���یر  
ث���م الفج���ر األول ، ث���م 
الفج������ر الث������اني ، ث������م 

  ]مال[الفجر المعترض 
  
 (ع) الب���اقر ) ع���ن١٣(

 حی�ث معھ وشره خیره
 فراق��ھ یس��تطیع ال ك��ان
 ی��وم كتاب��ھ یعط��ى ىحت��

   ]صا[ القیامة
  
) المسؤل االول ١٦(

عن وجود الفاسدین في 
المجتمع ھو المجتمع 
باللذات حیث لم یقف 
منھم موقف المقاوم أو 
المستخف بشأنھم على 

  ]كا[االقل 
  
) في الحدیث : ١٩(

فمن كانت ھجرتھ إلى 
هللا ورسولھ فھجرتھ 
إلى هللا ورسولھ، ومن 
كانت ھجرتھ لدنیا 

بھا أو امرأة یصی
یتزوجھا فھجرتھ إلى 

  ]زم[  ما ھاجر إلیھ
  
السعي المشي ) ١٩(

السریع دون العدو 
وفوق الھرولة ، 
ویستعمل للجد في 
األمر خیرا كان أو 
شرا وأكثره یستعمل 
في األفعال المحمودة 

  ]مال[
  
طائفًة من ) ٢١(

األوامر والزواجر 
التي یقوم علیھا بنیان 

  ]مس[المجتمع الصالح
 
قرن هللا تعالى ) ٢٢(

 بعبادتھ برَّ الوالدین 

ُ ﴿ كـ على نفسه ءه ِر ﴿لها  ﴾ُدَعا ْي  ولو استجیب له في الشر كما یستجاب له في الخیر ﴾بِاْخلَ

الً  َوكَانَ ﴿ لهلك ،  یتعجل بالدعاء على نفسه ویسارع لكل ما یخطر بباله ﴾اإلِنَساُن َجعُو
َّيْ ) ﴿١١( دون النظر في عاقبته َْنا ا� َتَْنيِ  لَ َوَجَعل ي َر آ َها نَّ نَا﴿ عالمتین على قدرتنا ﴾َوال  ﴾َفَمَحْو

َةَ ﴿طمسنا  ي ِل  آ َّْي َرةً﴿ لسكونل فجعلناه مظلماً  ﴾ا� ْبِص ِر ُم ََّها ََة الن ي َْنا آ للكسب  ﴾َوَجَعل

َتُغوا﴿ َتْب ْم ﴿لتطلبوا  ﴾ِل ُِّك ْن َرب ْضال ِم َتْعلَُموا﴿أسباب معیشتكم  ﴾َف  والنهار بتعاقب اللیل ﴾َوِل

نِنيَ عَ ﴿ َد السِّ ءٍ  َد ْ�َ َّ ُل ك َب َو َسا َْناهُ ﴿ من أمور الدنیا والدین إلیه تفتقرون ﴾َواْحلِ ل صَّ َف
ِصيال َْف نَساٍن ) ﴿١٢(ملتبس  غیر ﴾ت َّ إِ ُل ُ ﴿ مؤمنا كان او كافرا﴾ َوك َناه ُ ِيف  أَلَْزْم َره َطائِ

َهُ يَْومَ ﴿نظهر  ﴾ِرجُ َوُخنْ ﴿وعمُله مالزم له لزوم القالدة للعُنُق  ، مرهون بعمله ﴾ُعُنِقهِ  ِة  ل الِْقَياَم
َتابًا ُ ﴿أعماله  صحیفة ﴾ِك ًرا يَلَْقاه نُشو حسناته وسیئاته فیرى عمله مكشوفًا ال  ، فیه مفتوحاً  ﴾َم

الكتاب الذى یخرج إلیك هو كتاب أنت كنت المملى على حفظتك ما زید فیه وال ،  هئیملك إخفا
َتابََك ) ﴿١٣( شاهد فیه منك علیك، ومتى أنكرت شیًئا من ذلك كان ال نقص منه ْ ِك َرأ ْق كتاب  ﴾ا

ى﴿عملك  ََف ًبا  ك ْفِسَك الَْيْوَم َعلَْيَك َحِسي  أن تكون شهیدًا بما عملت ال تحتاج إلى شاهد ﴾بَِن

ى﴿ )١٤( تََد ْه ِن ا تَِدي َم َْه ََّما ي ن ُّ ﴿فثواب اهتدائه  ﴾َفإِ َِضل ََّما ي ن َّ َفإِ ْن َضل ِه َوَم ْفِس َن ﴾ ِل

ال تَِزُر ﴿ ضاللفعقاب كفره و  َها َو َرى  َعلَْي ُنَّا ﴿ ال یحمل أحد ذنب أحد ﴾َواِزَرٌة ِوْزَر أُْخ َوَما ك
بِنيَ  َْبَعَث ﴿ حدًا من الخلقأ ﴾ُمَعذِّ الً َحتَّى ن نَا﴿ )١٥( فتقوم علیهم الحجة ﴾َرُسو ََرْد ذَا أ ﴾ َوإِ

َةً  أَْن ﴿ إرادتنا تعلقت ْري ُْهِلَك َق َها﴿ كثرناأ﴾ أََمْرنَا﴿ من األقوامًا قوم ﴾ن َرِفي ْت المترف المتنعم  ﴾ُم

َها﴿ وسعة العیش الذي ابطرته النعمة َفَسُقوا ِفي قَّ ﴿ فعصوا أمرنا وخرجوا عن طاعتنا ﴾َف َ�َ﴾ 

لُ ﴿فوجب  َها الَْقْو َها﴿العذاب  ﴾َعلَْي ْرنَا ًرا﴿فأهلكناهم  ﴾َفَدمَّ ) ١٦(أإلستئصال هالًك ﴾ تَْدِمي

َنا﴿ َْهلَْك َْم أ ْ ﴿كثیر  ﴾َوك ْن بَْعدِ ﴿األمم الطاغیة  ﴾ُقُروِن ِمَن ال أهلكناهم  ﴾نُوٍح  ِم

ى﴿ ََف َِّك ﴿ (ص) یا محمد ﴾َوك َِرب ًرا ب ًرا بَِصي ِبي ِدِه َخ َبا نُوِب ِع أن یكون ربك رقیبًا على  ﴾بُِذ

ُِريُد ) ﴿١٧( أعمال العباد ْن كَاَن ي َةَ ﴿بعمله  ﴾َم َها﴿الدنیا فقط  ﴾الَْعاِجل َهُ ِفي َْنا ل  الدنیا﴾ َجعَّل

﴿ َ ُ َما ن ء ْن نُِريُد ﴿ من نعیمها ﴾َشا ُ ﴿ما نشاء تعجیله ال كلَّ ما یرید  ﴾ِلَم َه َْنا ل ُمَّ َجَعل اآلخرة  في ﴾ث
مَ ﴿ نَّ َه َها َج َْصال ًرا﴿مهانًا  ﴾َمْذُموًما﴿یدخلها  ﴾ي ُحو َوَمْن ﴿ )١٨(مطرودًا من رحمه اهللا  ﴾َمْد

دَ  ََرا َرةَ﴿الدار  ﴾أ َها﴿بعمله  ﴾اآلِخ ََها َسْعَي ى ل ٌن ﴿ الطاعات من ﴾َوَسَع ُهَو ُمْؤِم صادق  ﴾َو

ُْولَئَِك ﴿اإلیمان  أ من ارادة اآلخرة والسعى الجمیل لها واالیمان ، الجامعون الشرائط الثالثة  ﴾َف

ْم  كَانَ ﴿ ُه ًرا﴿عملهم  ﴾َسْعُي   السعى المشكور ما لم یكن مشوًبا  ، عند اهللا مقبوالً  ﴾َمْشُكو
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لبیان حقھما العظیم 
على الولد ألنھما 
السبب الظاھر لوجوده 

  ]مس[ وعیشھ
  
من  ) في الحدیث٢٢(

زار قبر أبویھ أو 
أحدھما في كل جمعة 
غفر لھ وكتب بّراً 

  ]سي[
 
 إنما الحدیث في )٢٤( 

 قبره في المیت
 ینتظر ، كالغریق

 أو ابنھ من تلحقھ دعوة
 فإذا ، صدیقھ أو أخیھ
 إلیھ أحب كانت لحقتھ
 فیھا وما الدنیا من
  ]بح[
 
 إن :الحدیث في )٢٤(

 یصل أن البر أبر
 "الرجل أھل ودِّ أبیھ 

  إذا (ص)وكان النبى 
ذبح شاة تتبع بھا 

  ]مس[خدیجة اتصدق
من  ) في الحدیث٢٤(

زار قبر ابویھ أو 
احدھما في كل جمعة 

  ]رو[ كان بارا
  
 أنھ حذیفة ) عن٢٤(

 هللا رسول إستأذن
 أبیھ تلق في (ص)
 صف في وھو

 دعھ قال المشركین
  ]صا[غیرك  َیلِیھِ 
  
األواب الذي ) ٢٥(

، ثم  یذنب ثم یتوب
،  یذنب ثم یتوب

   ویموت على توبتھ
من فتح في الحدیث : 

لھ باب خیر فلینتھزه 
فإنھ ال یدري متى 

  ]تس[  یغلق عنھ
  
 (ع) الكاظم ) عن٢٦(
 وتعالى تبارك هللا إن
 نبیھ على فتح لما

ً ف (ص)  واالھا وما دكا
 بخیل علیھ یوجف لم

 هللا فأنزل ركاب وال
 وآت (ص) نبیھ على
 یدر ولم حقھ القربى ذا

 من (ص) هللا رسول
 ذلك في فراجع ھم

 وراجع جبرئیل
 هللا فأوحى ربھ جبرئیل

ً  ادفع أن إلیھ  إلى فدكا
   فدعاھا (ع) فاطمة

 

خالًصا لوجهه ال یشاركه فى ذلك ، وال طلب ثواب بل یكون  ، وال رؤیة نفس بریاء وال سمعة
 ﴿ )١٩( شىء فذلك السعى المشكور ء﴿ كل واحٍد من الفریقین ﴾كُال الذین یریدون  ﴾نُِمدُّ َهؤُال

ءِ ﴿ الدنیا من زخارفها َهؤُال َِّك ﴿نعطیه  ونعیمها اآلخرة الذین أرادوا ﴾َو ِء َرب ْن َعَطا تفضًال منا  ﴾ِم

َِّك  كَانَ  َوَما﴿ ُ َرب ء ًرا﴿ كان أو أخرویادنیویا ﴾  َعَطا ُظو ، مؤمنا في  ممنوعًا عن أحد﴾ َحمْ
 حظ اآلخرة وعطاء النفوس حظ الدنیا فعطاء الهمم الكل بقدریعطي االخرة او كافرا في الدنیا ، 

 غفلة الدنیا عطایا الّسالم علیهم محمد بن جعفر عن ابیه عن الرضا موسى بن على قال،  القلوب
نُظر) ﴿٢٠( ]عس[ اهللا من القربة اآلخرة وعطایا اهللا من َْنا﴿ (ص) یا محمد ﴾ا ل ضَّ  ﴾كَْيَف َف

ْم َعَ� ﴿فاوتنا  ُه َض بالمعرفة ، بینهم في األرزاق واألخالق في هذه الحیاة  ﴾بَْعٍض  بَْع

ُر ﴿ واإلخالص والتوكل َب َرةُ أَْك ً  َولَآلِخ َْفِضيال ُر ت َرَجاٍت َوأَْكَب ولتفاوُتهم في الدار اآلخرة  ﴾َد
فكیف ، دم أنت تباهى بحسن مجلسك فى دار الدنیا من سلطان أو شریف أو عالم ابن آی،  أعظم

َر ﴿ )٢١(فى مباهاة مجالس اآلخرة وهى أكبر وأفضل  ال ترغب ًَها آَخ ِ إِل َع اهللاَّ ْل َم َع  ﴾ال َجتْ

الً﴿ملومًا عند اهللا  ﴾َمْذُموًما﴿فتصیر  ﴾َفَتْقُعَد ﴿ شریكاً  و ُذ  )٢٢( مخذوًال منه ال ناصر لك ﴾َخمْ

ى﴿ َض َق َُّك ﴿َأمر  و حكم ﴾َو وا َرب ُبُد َال تَْع ْيِن ﴿ إلهًا غیرهأیها الناس  ﴾أ بِالَْوالَِد ُ َو َّاه ي ال إِ إِ
نًا ا إِْحَسا َْبلَُغنَّ ﴿مهما  ﴾إِمَّ َر ﴿ من﴾ ِعْنَدَك ﴿وهما  ﴾ي َب ُهَما الِْك ُهَما أََحُد َْو ِكال  ﴾أ

ذا كلفاك بشيء ، وا حقوقهما لضعفهماخصَّ حالة الِكَبر ألنهما حینئٍذ أحوج إلى البر والقیام ب
َُهَما﴿مهما كان  َهْرُهَما﴿ الضجرمنك ظهر أقل كلمة تُ  ﴾أُّفٍ  َفال تَُقْل ل َْن ال ت ال تزجرهما  ﴾َو

َُهَما﴿مما ال یعجبك أو تكره ما یریدانه منك  ْل ل ُق َِريًما﴿عند المخاطبة  ﴾َو الً ك جمیال  ﴾َقْو

فِ ) ﴿٢٣( حسنًا بأدٍب ووقار وتعظیم َُهَما ْض َواْخ لِّ ﴿ ألْن جانبك وتواضعْ  ﴾ل َح الذُّ َنا بتذّلل ﴾ َج
زیادة في التأدب. واعلم ان خفض الجناح مأمور به لكل أحد قال تعالى لحضرة الرسول وخضوع 

ةِ ﴿  ٨٩} الحجرَواْخِفْض َجناَحَك ِلْلُمْؤِمِنینَ { ْحَم رَّ َن ال أي ال علیهما ، من فرط رحمتك وعطفك  ﴾ِم
ُهَما﴿ هما خوفا او ریاء او مداهنةیكون خفض جناحك ل ْرَحْم بِّ ا ْل رَّ ُق برحمتك الواسعة  ﴾َو

ًرا كََما﴿ ََّياِ� َصِغي ْم ﴿ )٢٤( أحسنا إليَّ في الصغر ﴾َرب ُُفوِسُك َُم بَِما ِيف ن ْم أَْعل ُُّك  ﴾َرب
 الً كأنه تهدید على أن ُیضمر لهما كراهة واستثقا بر الوالدین واالهتمام بما، ضمائركم من إرادة 

نيَ ﴿ نُوا َصاِحلِ ُ ﴿ قاصدین للِبر ﴾إِْن تَُكو َّه ن ابِنيَ ﴿ اإلله الحلیم التواب﴾ َفإِ  التوابین ﴾كَاَن ِلألَوَّ
في اآلیة وعد بالخیر من الّله لمن أضمر البر واإلحسان لوالدیه  ، ذنوبهم عن المتعبدین الراجعین

ًرا﴿، ووعیدا لمن أضمر لهما الكراهیة واالستثقال   تمعدو  تمكلما أخطأ جاوز عن سیئاتكمیت ﴾َغُفو

َى﴿ یا افضل مخلوقأعط  ﴾َوآِت ﴿ الوصایا العشر )٢٥( مستغفرینم كإلى رب  كتقراب ﴾ذَا الُْقْرب

﴿ ُ ه    یؤتیهم أن نبیه اهللا أمر الذین أولئك نحن، عن زین العابدین (ع)  من البر واإلحسان ﴾َحقَّ
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 فقال (ص) هللا رسول
 تعالى هللا إن فاطمة یا

 إلیك أدفع أن أمرني
 ً  یا قبلت قد فقالت فدكا

 هللا من هللا رسول
  ]صا[ ومنك

  
 عن أبي سعید) ٢٦(

 الخدري و ابن عباس
  وآت  : : لما نزلت قال

أعطى  ذا القربى حقھ
 (ص)رسول هللا 

  ]سي[اً فاطمة فدك
  
 النبي عن: فائدة )٢٦( 

 بسعد رم إنھ (ص)
 ما فقال یتوضأ وھو
 ، سعد یا السرف ھذا

الوضوء  أفي قال :
 نعمقال (ص)  سرف
 نھر على كنت وإن

  ]زم[جار 
  
 (ع) عن علي)٢٦(

ما أنفقت على   :قال
نفسك وأھل بیتك في 
غیر سرف وال تبذیر 

، وما  وما تصدقت فلك
،  أنفقت ریاء وسمعة

 فذلك حظ الشیطان
  ]سي[
  
) فائدة البخل ٢٨(

في اإلمساك   إفراط
والتبذیر إفراط في 

  ]فخ[االنفاق 
  
(ص)  ) كان النبي٢٨(

 عنده یكن ولم سئل إذا
 یرزقنا قال یعطي ما
فضلھ  من وإیاكم هللا
  ]صا[
 الحدیث ) في٢٩( 

 عبادي من وإن القدسي
 الفقر إال یصلحھ ال من
 ذلك ألفسده أغنیتھ ولو
 ال من عبادي من وإن

 ولو الغنى إال یصلحھ
 ذلك فسدهأل أفقرتھ
بمصالح  ألعلم وإني

  ]صا[ عبادي
 :قال المفسرون) ٣١(

كان أھل الجاھلیة 
یئدون البنات مخافة 
الفقر كانوا یخافون أن 

كفأھا ان ال یرغبھا 
فیحتاجون إلى إنكاحھا 

وفي من غیر األكفاء 
فنھاھم ذلك عار شدید 

هللا عن ذلك وضمن 
  ]مس[ أرزاقھم

ِل ﴿ المحتــاج ﴾َوالِْمْســِكنيَ ﴿علیــك حقــا ان لنفســك  ، فــي الحــدیث ]صــا[ حقهــم ــِبي ــَن السَّ ْ  ﴾َواب

ال﴿حقَّـه أیضـًا  والغریَب المنقطـع فـي سـفره ًرا َو ي َْبـِذ ْر ت َُبـذِّ  وٕانفاقـه ینبغـي ال فیمـا المـال بصـرف ﴾ت
ال تبــالغ فــى ریاضــة الــنفس وجهادهــا لــئال تســأم وتمــل وتضــعف عــن حمــل  األســراف ، وجــه علــى

یتهــا عــن الســرف فــى المــأكول والملبــوس وحفظهــا عــن طرفــى االفــراط وحقهــا رعا، اعبــاء الشــریعة 
نُوا) ﴿٢٦( ]بـــح[ والتفـــریط ـــا َ َن ك ِري ـــذِّ َب ـــَوانَ  إِنَّ الُْم ـــَياِطنيِ ﴿أمثـــال  ﴾إِْخ  فـــي اإلفســـاد ﴾الشَّ

ًرا﴿ َُفـو ِه ك ـِّ َرب ْيَطاُن ِل ِرَضـنَّ ﴿ )٢٧( مبالغـًا فـي كفـران نعمـة اهللا ﴾َوكَاَن الشَّ ـا تُْع أیهـا  ﴾َوإِمَّ

ْم ﴿نــي القریـــب الغ ُه ِّـــَك ﴿ذوي القربــى والمســـاكین وابـــن الســـبیل عـــن  ﴾َعـــْن ءَ َرْحَمـــٍة ِمـــْن َرب ِْتَغـــا اب
َهــا َْرُجو الً﴿ إذا لــم تجــد مـــا تعطــیهم ﴾ت َُهـــْم َقــْو ًرا﴿ كالمــاً ﴾ َفُقــْل ل ، بــأن تعـــدهم  لینــا ﴾َمْيُســـو

ال﴿ )٢٨(بالعطاء واالنتظار لوقت آخر یتیسر لـك اإلعطـاء فیـه  َعـْل يَـَد  َو َـى َجتْ َـًة إِل َك َمْغلُول
ــَك  َّ ﴿ بخــیًال منوعــًا ال تعطــي أحــدًا شــیئا﴾ ُعُنِق ــل ُ َْبُســْطَها ك ال ت َْبْســِط  َو وال تتوســع فــي  ﴾ال

َتْقُعَد ﴿اإلنفاق توسعًا مفرطًا   عنـد اهللا وعنـد النـاس باإلسـراف وسـوء التبـذیر ﴾َملُوًمـا﴿فتصـیر  ﴾َف

ًرا﴿ ُســو َبْ ) ﴿٢٩( ال شــيء عنــدك ﴾َحمْ َّــَك ي ْزَق ﴿ یوّســع ﴾ُســُط إِنَّ َرب ُ  الــرِّ ء ُر  ِلَمــْن يََشــا ــِد يَْق  ﴾َو

ِبيــًرا﴿ مــن یشــاءویضــیِّق علــى  ِدِه َخ َبــا ــاَن بِِع َ هُ ك َّــ ن ًرا إِ َِصــي ال تَْقُتلـُـوا ) ﴿٣٠(مصــالحهم ب ﴾ب َو
ُــم دَك ال َْو َة إِْمــالٍق ﴿ یامعشــر العــرب ﴾أ ْم ﴿ مخافــة الفقــر ﴾َخْشــَي ُه ــُن نـَـْرُزُق رزُقهــم علینــا  ﴾َحنْ

ُْم ﴿ َّاك ي َِبيـًرا﴿تخافوا الفقر بسـببه  فال نرزقكمو  ﴾َوإِ ْم كَـاَن ِخْطئًـا ك َُه ذنـٌب عظـیم  ﴾إِنَّ َقـْتل

َى) ﴿٣١( وجرٌم خطیر ن ال تَْقَربُوا الزِّ فیـد النهـي عـن مقـدمات مـا یجـرُّ إلـى ی الدنو،  ال تدنوا ﴾َو
ُ ﴿ فضـال أن تباشـروه ، الزنى ه ـَّ ن َ ﴿ فعلـة قبیحـة ﴾َفاِحَشـةً  كَـانَ  إِ ء طریقـًا موصـًال  ﴾َسـِبيالً َوَسـا

ال تَْقُتلـُـوا﴿ )٣٢( إلـى جهــنم ْفَس  َو ُ ﴿الــنفس بتــوالي الغفلــة والجهــل  ﴾الــنَّ َم اهللاَّ َّــِ� َحــرَّ  ، قتلهــا ﴾ال

ال﴿وأمــر بإحیائهــا بالــذكر والعلــم  قِّ  إِ ــاْحلَ ِ  بعــد وزنــا األیمــان بعــد ، كفــر ثــالث بإحــدىشــرعي ال ﴾ب

ِتـلَ ﴿ موجـب للقتـل عمـدا مـؤمن وقتـل إحصان َفَقـْد ﴿بغیـر حـٍق یوجـب قتلـه  ﴾ْظلُوًمـامَ  َوَمـْن ُق
هِ  َْنا ِلَوِليِّ نًا﴿ وفاتـه بعد أمره یلي لمن ﴾َجَعل ، أو أخـذ  سـلطًة علـى القاتـل بالقصـاص منـه ﴾ُسـلَْطا

یتجـاوز الحـدَّ المشـروع بـأن یقتـل غیـر القاتـل أو ُیمثّـل  ﴾َفال يُْسـِرْف ِيف الَْقْتـِل ﴿، أو العفو  الدیة

نُص ﴿ به َّهُ كَاَن َم ن ًراإِ ) ٣٣( فحسُبه أن اهللا قد نصره على خصمه فلیكن عـادًال فـي قصاصـه ﴾و

ال تَْقَربـُــوا﴿ ِم  َو ـــي ِت َل الَْي َِّ� ِهـــَي أَْحَســـُن ﴿ هفیـــ تتصـــرفوا فضـــال أن ﴾َمـــا ـــال ِ ال ب حفظـــه  مـــن ﴾إِ

ُ ﴿ واسـتثماره ه َُشدَّ َْبلَُغ أ ى ي تَّ ْهـدِ ﴿التصـرف فـي مالـه سـن الرشـد ویحسـن  ﴾َح ُفـوا بِالَْع َْو ًء سـوا ﴾َوأ
ْهَد كَانَ ﴿كانت مع اهللا أو مع الناس  الً إِنَّ الَْع   لربك ،  ألنكم ُتسألون عنها یوم القیامة ﴾َمْسئُو
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  )١٧( االسراء سورة    )٢٩٩(       عشر الخامس الجزء
  
عن ابن عباس ) ٣٢(

قال قال رسول هللا 
یا شباب قریش   )(ص

احفظوا فروجكم ال 
تزنوا  أال من حفظ هللا 

 الجنةلھ فرجھ دخل 
  ]سي[
  
) عن الصادق ٣٢(

 الزنا فشا إذا )(ع
  الزالزل ظھرت

  ]صا[
  
 (ع) الصادق )عن٣٣(

 (ع) الحسین في نزلت
 بھ األرض أھل قتل لو
  ]صا[سرفا  كان ما
  
) في الحدیث ٣٣( 

أُِمْرُت أْن أُقاتِل النَّاِس 
حتـى یقُولُوا ال إلَھ إالَّ 
ّهللاُ، فإَذا قالُوھا 

ُھْم َعصُموا ِمنَّى ِدماء
ھا  وأْموالُھْم إالَّ بَِحقِّ
 وِحساُبھْم َعلـى ّهللاِ 

  ]طب[
  
َتقُْل َما ال َتْعلَمُ  ال) ٣٦(

َتْعلَمُ  َماَبْل ال َتقُْل ُكلَّ 
َ َفَرَض َعلَى  َفإِنَّ هللاَّ
َجَواِرِحَك ُكلَِّھا َفَرائَِض 

بَِھا َعلَْیَك َیْوَم  َیْحَتجُّ 
  ]نج[ اْلقَِیاَمةِ 

  
 )(ع السجاد ) عن٣٦(

 بما تتكلم أن لك لیس
 وال یقول هللا ألن شئت
 بھ لك لیس ما تقف
 هللا رسول وألن علم

 هللا رحم قال (ص)
 أو فغنم خیرا قال عبدا

 لك ولیس فسلم صمت
 ألن شئت ما تسمع أن
 إن یقول وجل عز هللا

  ]صا[  والبصر السمع
  
 عباس إبن )عن٣٨(

 ألواح في المكتوبة إنھا
  ]صا[موسى 

  
جمع هللا ) فائدة ٣٩(

خمسة سبحانھ وتعالي 
ً من  وعشرون نوعا
التكالیف بعضھا أوامر 
وبعضھا نواه في 

وعن  ٣٩-٢٢اآلیات 
ابن عباس ان ھذه 
االیات كانت في الواح 

  ]فخ[موسى(ع) 

النفس فى آداء  ، وعهد على عهد على القلب أن ال یفارق الخوف، ف علیك عهود ظاهًرا وباطًنا
ُفوا) ﴿٣٤( رح فى مالزمة األدب وترك ركوب المخالفات، وعهد على الجوا الفرائض َْو أتموا  ﴾َوأ

ْم ﴿ ذَا ِكلُْت َل إِ ِس  َوِزنُوا﴿لغیركم  ﴾الَْكْي ِم ﴿بالمیزان  ﴾بِالِْقْسَطا َتِقي العدل السوّي بال  ﴾الُْمْس

يالً﴿في الدنیا  ﴾َخْيٌر ﴿ وفاء الكیل وٕاقامة الوزن ﴾ذَِلَك ﴿احتیاٍل  ِْو َأ  في اآلخرةمآًال  ﴾َوأَْحَسُن ت

ال تَْقُف ) ﴿٣٥( ْمٌ ﴿التتبع  ﴾َو ِه ِعل ِ  أقوال الناس وأفعالهمماال تعلم وال یعنیك من  ﴾َما لَْيَس لََك ب

ُ  إِنَّ ﴿ ه ْن َاَن َع ُْولَئَِك ك ُّ أ ُل َد ك ُْفؤَا َر َوال َص َْب َع َوال ْم الً  السَّ  تشهد علیهاإلنسان  حواس ﴾َمْسئُو
،  وأعطاك العین فال تشغلها إال معتبًرا  له إال بالذكرأعطاك اهللا اللسان فال تشغ،  یوم القیامة

،وأعطاك القلب فال تشغله إال بالمعرفة ودوام  وأعطاك السمع فال تسمع بها إال حًقا وصواًبا
َرًحا﴿ )٣٦( عن جمیعها وٕانك مسئول، المراقبة والخوف  َْرِض َم ال تَْمِش ِيف األ مشیة  ﴾َو

َْن ﴿ وفرحا بطرا المتكبر ََّك ل ن َْرَض إِ ِرَق األ َْن ﴿ تشق األرض من تحت قدمك بكبرك لن﴾ َختْ َول
الً َل ُطو َبا َْبلَُغ اْجلِ ، وأحسن خصلٍة  أسوأ خصلٍة فى اإلنسان الكبر  مهما تطاولت بتطاولك ﴾ت

ُّ ﴿ )٣٧( فیه التواضع ُل وال تجعل مع {  قوله من ةالمذكور  والعشرین الخمس الخصال ﴾ذَِلَك  ك

ُ  كَانَ ﴿ }اهللا إلها آخر ه ئُ َِّك ﴿كان عملًه  ﴾َسيِّ ًها ِعْنَد َرب ُرو مبغوضا فعلیك أن تّتقي كل ﴾ َمْك

ا﴿ بعُض  ﴾ذَِلَك ﴿ )٣٨( ، وتفعل ما یحبه ما یكرهه الّله َُّك ﴿الذي  ﴾ِممَّ ى إِلَْيَك َرب َْوَح  یا محمد ﴾أ

ةِ ﴿ (ص) ْكَم َن اْحلِ ال﴿ المواعظ البلیغةمن  ﴾ِم ل َو َع ًَها﴿تشرك  ﴾َجتْ ِ إِل َع اهللاَّ ُتلَْقى  َم َر َف آَخ
َم َملُوًما نَّ َه رً ﴿تلوم نفسك  ﴾ِيف َج ُْم ) ﴿٣٩(مطرودا  ﴾اَمْدُحو أَْصَفاك ََف ُكمْ  ﴾أ ْم ﴿ أَفَخصَّ ُُّك  ﴾َرب

نِنيَ ﴿ یا معشر العرب َن ﴿ الذكور﴾ بِالَْب َذ ِم َ ةِ  َواختَّ  من المالئكة واختار لنفسه ﴾الَْمالئَِك
نَاثًا﴿ ْم ﴿ على زعمكم ﴾إِ َُّك ن ََتُقولُونَ  إِ الً َعِظيًما ل َولََقْد ﴿ )٤٠( في شناعته وبشاعته ﴾َقْو

َنا ْف َُّروا﴿ األمثال والمواعظ ﴾ِيف َهَذا الُْقْرآِن ﴿بیّنا للناس  ﴾َصرَّ ك  بما فیه من الحجج ﴾ِليَذَّ

ُهْم ﴿والبراهین  ال﴿ هذا البیان والتذكیر ﴾َوَما يَِزيُد ًرا إِ ُُفو ْل لَوْ ) ﴿٤١( تباعدًا عن الحق ﴾ن  ﴾ُق

ٌة كََما يَُقولُونَ ﴿ نفرضنا أ َه ُ آِل ه ذًا﴿كما یزعم هؤالء المشركون  ﴾كَاَن َمَع َْتَغْوا إِ  ﴾الب

ْرِش ﴿لطلبوا  َى ِذي الَْع ِبيالً﴿ اهللا﴾ إِل ُ ﴿ )٤٢( لیسلبوا ملكه تهطریقًا إلى مغالب ﴾َس َه ن ا تنزَّه  ﴾ُسْ�َ

ا يَُقولُونَ ﴿ َى َعمَّ تََعال ا﴿ أولئك الظالمون ﴾َو تعالیًا  ﴾ُعلُو﴿ َ ًراك ُ ﴿ )٤٣﴾ (ِبي ُ  تَُس�ِّ َه  ﴾ل

عُ ﴿وتقدسه  الكائنات ْب َواُت السَّ َما ِهنَّ  السَّ ْن ِفي َْرُض َوَم وما  ﴾َوإِْن ﴿ من المخلوقات ﴾َواأل

ءٍ ﴿ ْن َ�ْ ُ ﴿ في هذا الوجود ﴾ِم ِال يَُس�ِّ ْمِدهِ  إ ْن ﴿ هشاهد بوحدانیت﴾ ِحبَ  ﴾ال تَْفَقُهونَ  َولَِك

ْم ﴿ تفهمون ِبَ�ُه َّهُ كَاَن َحِليًما﴿بلغاتكم  ألنها لیست ﴾تَْس ن    ةبالعقوببالعباد ال یعاجل ﴾ إِ
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  )١٧( االسراء سورة    )٣٠٠(       عشر الخامس الجزء
   
رسول هللا مر ) ٤٤(

على قوم وھم  (ص)
وقوف على دواب لھم 

فقال لھم  -ورواحل 
 اركبوھا سالمة
ودعوھا سالمة وال 

 تتخذوھا كراسي 
ألحادیثكم في الطرق 

رب واألسواق ف
مركوبة خیر من 
راكبھا وأكثر ذكراً �ِ 

  ]سي[ منھ
 
عن الصادق  )٤٦(

كان رسول هللا  (ع) 
إذا دخل إلى  (ص)

منزلھ واجتمعت علیھ 
قریش یجھر ببسم هللا 
الّرحمن الرحیم ویرفع 
بھا صوتھ فتولي 
قریش فراراً فأنزل هللا 

وإذا عّز وجّل في ذلك 
 اآلیة ذكرت رّبك

   ]صا[
  
إسرافیل یقال إن  )٥٢(

ینادي أیتھا األجساد 
البالیة والعظام النخرة 
واألجزاء المتفرقة 
عودي كما كنت بقدرة 
هللا تعالى وبإذنھ 

یخرجون من ف وتكوینھ
قبورھم وینفضون 
التراب عن رؤسھم 
ویقولون سبحانك 
وبحمدك معرفة منھم 
وطاعة ولكنھم ال 
ینفعھم ذلك في ذلك 
الیوم فلھذا قال 

حمدوا   :المفسرون
    حین ال ینفعھم الحمد

خطاب مع وقد یكون ال
المؤمنین ال مع 
الكافرین ألن ھذا 
الكالم ھو الالئق 
بالمؤمنین ألنھم 
یستجیبون � بحمده 
ویحمدونھ على إحسانھ 
إلیھم والقول مع 
الكافرین ھو المشھور 

مع المؤمنین ظاھر و
  ] فخ  [االحتمال

  
مائة ) فائدة الزبور٥٥(

وخمسین سورة لیس 
فیھا حالل وال حرام 
وال فرائض وال حدود 
بل تمجید وتحمید 

  ]بح[ودعاء 

ًرا﴿ ذَا) ﴿٤٤( لمن تاب وأناب ﴾َغُفو َرأَْت  َوإِ على هؤالء  ﴾الُْقْرآنَ ﴿ (ص) یا محمد ﴾َق

َن ﴿ المشركین ي َِّذ بَْنيَ ال َنَك َو َْنا بَْي ُنونَ  َجَعل َرةِ ال يُْؤِم ًرا﴿ مشركي مكة ﴾بِاآلِخ ُتو ابًا َمْس  ﴾ِحجَ

ْم ) ﴿٤٥( القرآن وإِدراك أسراره لطائف عن فهم یمنعهم ِِه َْنا َعَ� ُقلُوب ةً ﴿الكفار  ﴾َوَجَعل نَّ  ﴾أَِك

ُ ﴿لئال  ﴾أَْن ﴿أغطیًة  ًرا َوِيف ﴿ یفهموا القرآن ﴾يَْفَقُهوه ْق ْم َو نِِه ذَا  فهمهن عصممًا یمنعهم  ﴾آ

ََّك ِيف الُْقْرآِن ﴿ ذَا ذَكَْرَت َرب ُ  َوإِ دت اذا  ﴾َوْحَده َّْوا َعَ� ﴿ وانت تتلوا القرآناهللا وحَّ َول
ْم  ِرِه بَا َْد ًرا﴿فرَّ المشركون  ﴾أ ُُفو َُم بَِما﴿ )٤٦( هربًا من استماع التوحید ﴾ن ُن أَْعل بالغایة  ﴾َحنْ

هِ ﴿التي  ِ َتِمُعوَن ب ِذْ ﴿ وهي االستهزاء والسخریة من أجلها للقرآن ﴾يَْس َتِمُعوَن إِلَْيَك  إ إلى ﴾ يَْس

ِْذ هُ ﴿ قراءتك ىَوإ َو ذْ ﴿یتحدثون بینهم سرًا  ﴾ْم َجنْ لُ ﴿حین  ﴾إِ اِلُموَن إِْن  يَُقو ما  ﴾الظَّ
ًرا﴿ و ال َرُجالً َمْحسُ ِبُعوَن إِ َتَّ نُظْر ) ﴿٤٧( ُسِحر فُجنَّ فاختلط كالمه ﴾ت  (ص) یا محمد ﴾ا

ْب  لَ ﴿وتعجَّ َثا َْم  یقولون تارة إنك ساحر، وتارة إنك شاعر، وتارة إنك ﴾كَْيَف َضَربُوا لََك األ

ُّوا﴿ مجنون َضل ونَ  َف َتِطيُع ِبيالً﴿ یجدون ال ﴾َفال يَْس َقالُوا﴿ )٤٨(طریقًا إلى الهدى  ﴾َس  ﴾َو

ُنَّا﴿المشركون المكذبون بالبعث  َذا ك أَئِنَّا ﴿ وذراٍت مفتتة كالتراب ﴾َوُرَفاتًا﴿ نخرة ﴾ِعَظاًما أَئِ
ْبُعوثُونَ  لًْقا ﴿ هل سُنبعث وُنْخلق ﴾لََم يًداَخ لْ ﴿) ٤٩( ى ونفنىبعد أن نبل ﴾َجِد لهم  ﴾ُق

نُوا﴿ يًدا﴿ لو كنتم ﴾كُو َْو َحِد َرةً أ ا َْو َخلًْقا) ﴿٥٠( لقدر اهللا على بعثكم وٕاحیائكم ﴾ِحجَ آخر  ﴾أ

ُْم ﴿وأكبر وأعظم  ِرك و ُر ِيف ُصُد ُب ا يَْك فسیبعثكم اهللا  ویستحیل عندكم قبوله للحیاة ﴾ِممَّ

نَا َفَسَيُقولُوَن َمْن ﴿ لْ ﴿ة بعد فنائنا یردنا إلى الحیا ﴾يُِعيُد ُْم ﴿لهم یعیدكم  ﴾ُق � َفَطَرك َِّذ  ﴾ال

ةٍ﴿من العدم خلقكم  رَّ َل َم َوَّ ْنِغُضونَ  أ ْم ﴿یحركون  ﴾َفَسُي ُه ُوَس متعجبین مستهزئین  ﴾إِلَْيَك ُرء

يَُقولُونَ ﴿ ى ُهوَ ﴿استنكارًا  ﴾َو َت لْ ﴿ البعث واِإلعادة ﴾َم ى ُق ًبا﴿لعله  ﴾َعَس ﴾ أَْن يَُكوَن َقِري

مَ ﴿عثكم سیكون ب )٥١( ُْم ﴿ حین الحشر ﴾يَْو بنفخة إسرافیل ببوقه بأمر اهللا ینادیكم ﴾ يَْدُعوك
ُبونَ ﴿ ربه من قبوركم ي َتْسَ�ِ ْمِدهِ ﴿فتجیبون  ﴾َف  كما أجبتم حین دعاكم للنفخة األولى للموت ﴾ِحبَ

تَُظنُّونَ ﴿ ْم ﴿ما  ﴾إِْن ﴿ لهْول ما ترونبعد قیامكم من برزخكم  ﴾َو ْثُت َِب ، أو  یاأقمتم في الدن ﴾ل

ال﴿ بین النفختین ِدي) ﴿٥٢﴾ (َقِليالً﴿زمنًا  ﴾إِ َبا ْل ِلِع ُق في  ﴾يَُقولُوا﴿المؤمنین  ﴾َو

ُن ﴿ المشركین مع مخاطباتهم ومحاوراتهم َِّ� ِهَي أَْحَس إِنَّ ﴿ من الكالم ألطفه وأحسنه ﴾ال
َنَزغُ  ْيَطاَن ي ْم ﴿ ُیفسد وُیهیج ﴾الشَّ ُه َن إِنَّ ﴿تنة بالكلمة الخشنة الناس الشرَّ وُیشعل نار الف ﴾بَْي

ًنا ِبي ا ُم و ْيَطاَن كَاَن ِلِإلنَساِن َعُد ْم ﴿ )٥٣( قدیم الزمان من ﴾الشَّ ُُّك ْم َرب َُم بُِك ل َْع    ﴾أ
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 ألستبعاد فیھ رد )٥٥(

 یتیم یكون أن قریش
 وأن نبیا طالب أبي

أصحابھ  الفقراء یكون
  ]صا[
  
 الصادق ) عن٥٥(

 النبیین سادة (ع)
 وھم خمسة والمرسلین

 الرسل من العزم أولوا
 الرحى دارت وعلیھم

 وموسى وإبراھیم نوح
(ص)  ومحمد وعیسى

  ]صا[
 
) قیل انھا نزلت ٥٦(

قوًم عبدوا المالئكة في 
وقیل نزلت في الذین 
عبدوا المسیح وعزیراً 

قوًم في وقیل نزلت 
عبدوا نفراً من الجن 

  ]فخ[
  
لو في الحدیث  )٥٧(

وزن رجاء المؤمن 
  ] تس[ عتدالإلوخوفھ 

  
قال المفسرون ) ٥٩(

اقترح المشركون على 
 (ص)رسول هللا 

معجزاٍت عظیمة منھا 
أن یقلب لھم الصفا 
ذھباً، وأن یزیح عنھم 
الجبال، فأخبره تعالى 

أجابھم إلى ما  إن أنھ
طلبوا ثم لم یؤمنوا 
استحقوا عذاب 
االستئصال وقد 

تضت حكمتھ تعالى اق
  ]مس[    إمھالھم

  
عن سعید بن )٦٠(

المسیب قال رأى 
بني  (ص)رسول هللا 

أمیة على المنابر 
فساءه ذلك ، فأوحى 
هللا إلیھ إنما ھي دنیا 
أعطوھا فقرت عینھ 

وما جعلنا وھي قولھ 
الرؤیا التي أریناك إال 

یعني بالء  فتنة للناس
عن عائشة ، وللناس 

 أنھا قالت لمروان بن
الحكم سمعت رسول 

یقول ألبیك  (ص)هللا 
وجدك إنكم الشجرة 
 الملعونة في القرآن

  ]سي[
  
  

ْم ﴿ بدخائل نفوسكم َْرَحْمُك ْم ﴿ بالتوفیق لِإلیمان ﴾إِْن يََشأْ ي بُْك َْو إِْن يََشأْ يَُعذِّ باِإلماتة على  ﴾أ

لَْناَك ﴿الكفر  َْرَس َما أ ْم ﴿ (ص) جعلناك یا محمد ﴾َو لَْيِه  ﴾َوِكيالً﴿ الكفارعلى أعمال  ﴾َع

ْن ِيف ﴿ )٥٤( َُم بَِم َْعل َُّك أ َرب َْرِض  َو َواِت َواأل َما لسَّ َْنا بَْعَض ﴿عباده  بأحوال ﴾ا ل ضَّ َولََقْد َف
ِبيَِّني َعَ� بَْعٍض  نَّ ًرا﴿ مزایاائص و خصب ﴾ال َد َزبُو ُوو َنا دَا آتَْي كم وأدعیة وأمثال الزبور كله حِ  ﴾َو

لْ ﴿ )٥٥( ْدُعوا﴿لمشركین ل ﴾ُق َّ  ا ُتْم ال َن َزَعْم ي ْن ﴿ أنهم آلهة ﴾ِذ هِ  ِم ِ ن و ٕانهم و  من دون اهللا﴾ ُد

رفع  ﴾كَْشَف ﴿یستطیعون  ﴾َفال يَْمِلُكونَ ﴿ وعزیر والمسیح ، كالمالئكة لكم یشفعون

رِّ ﴿ ال﴿البالء  ﴾الضُّ ْم َو يالً َعنُك ِو ُْولَئَِك ) ﴿٥٦( وال تحویله إلى غیركم ﴾َحتْ اآللهة  ﴾أ

َن يَْدُعونَ ﴿ ي َِّذ َتُغونَ ﴿ ونهم من دون اهللا هم أنفسهمیدع ﴾ال َْب َى  ي ْم إِل ِِّه َةَ  َرب  إلى یبتغون ﴾الَْوِسيل
َْقَرُب ﴿ بالطاعة القربة اهللا ْم أ ُُّه يَْرُجونَ ﴿ فكیف تعبدونهم معه ﴾أَي هُ ﴿بعبادتهم  ﴾َو َت َرْحَم

 ُ َه َذاب ُفوَن َع ا َذاَب ﴿ آلهة أنهم یزعمون ، فكیف العباد كسائرعقابه  ﴾َوَخيَ َِّك كَاَن  إِنَّ َع َرب
ًرا و ُذ َةٍ ﴿ما  ﴾َوإِْن ) ﴿٥٧( شدید ینبغي أن ُیحذر منه ﴾َحمْ ْري ْن َق ُن ﴿كافرة  ﴾ِم ال َحنْ  إِ

َها ْهِلُكو َها﴿سیهلكها اهللا باالستئصال  ﴾ُم بُو َْو ُمَعذِّ ِة أ ِم الِْقَياَم َل يَْو هلها أ معذبوا ﴾َقْب

َذابًا﴿ يًدا َع تَ ﴿ في الدنیا﴾ َشِد ًرا﴿ المحفوظ اللوح ﴾اِب كَاَن ذَِلَك ِيف الِْك حكمًا  ﴾َمْسُطو

يَاِت ﴿ )٥٨(مكتوبا  َل بِاآل ُْرِس َنا أَْن ن َنَع إِال ﴿ قریشها تالمعجزات والخوارق التي اقترح ﴾َوَما َم
َب  ا أَْن كَذَّ َِه لُونَ  ب َوَّ اقترحوا ثم كذبوا فأهلكهم اهللا  ، سبقهم من األممْن مَ  إّال تكذیبُ ﴾ األ

دَ ﴿ َنا ثَُمو آتَْي َرةً﴿وم صالح ق ﴾َو ِص ْب َة ُم نَّاَق َِها﴿ معجزًة واضحة ﴾ال  بسبب أنفسهم ﴾َفَظلَُموا ب

ُل ﴿ بعد أن سألوها فأهلكهم اهللا،  عقرها ُْرِس يَاِت َوَما ن إِال ﴿ الكونیة كالزالزل والرعد ﴾بِاآل
ًفا ي ِو ذْ ) ﴿٥٩( للعباد من المعاصي ﴾َختْ َْنا﴿ (ص) واذكر یا محمد ﴾َوإِ نَّ لََك إِ﴿ أوحینا ﴾ُقل

ََّك  ِس ﴿اهللا  ﴾َرب نَّا َِّ� ﴿علمًا في الماضي والحاضر والمستقبل  ﴾أََحاَط بِال ْؤيَا ال رُّ َْنا ال َوَما َجَعل
ِس  نَّا ًة �ِ َن ْت ال ِف َناَك إِ ََرْي ََة ِيف الُْقْرآِن ﴿امتحانًا وابتالًء ألهل مكة  ﴾أ ن َرةَ الَْملُْعو َ َوا�َّ

ْم  ُه ُف وِّ ْم ﴿جرة اآلیات الزابالمشركین  ﴾َوُخنَ ُه ال﴿تخویفنا  ﴾َفَما يَِزيُد ًرا إِ َِبي نًا ك تمادیًا  ﴾ُطْغَيا

وا﴿حین  ﴾َوإِذْ ﴿ )٦٠( واستمرارًا على الكفر ُد َجسَ دََم َف وا آل ُد ِة اْجسُ َمالئَِك َْنا �ِْ ِال  ُقل إ
ُد ﴿استكبر وأبى افتخارًا على آدم واحتقارًا له  ﴾إِبِْليَس  َل أَأَْجسُ ْن لِ ﴿أنا العظیم الكبیر  ﴾َقا َم
ًنا َخلَْقَت  لَ ﴿ )٦١( الحقیر الذي خلقته من الطین ﴾ِطي َتَك ﴿إبلیس  ﴾َقا َْي ََرأ  أخبرني ﴾أ

ْمَت ﴿المخلوق  ﴾َهَذا﴿ َرَّ � ك َِّذ لته  ﴾ال    لَِنئْ ﴿منه  خیر وأنا عليّ  إخترته لم ﴾َعلَيَّ ﴿فضَّ
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رأى في  : قیل) ٦٠(

ن ولد الحكم المنام أ
یتداولون منبره كما 
 یتداول الصبیان الكرة

  ]زم[
  
قال ابن عباس ) ٦٠(

  ]فخ[ الشجرة بنو أمیة
  
أخرج بن ) ٦٠(

مردویھ عن عائشة 
أنھا قالت لمروان بن 
الحكم سمعت رسول 
ّهللا (ص) یقول ألبیك 
وجدك إنكم الشجرة 
  الملعونة في القرآن

وقال بعض ......  
یة المفسرین ھي بنو أم

..... ویكون معنى 
 الفتنة جعل ذلك بالء
لھم ، ولعنھم بما صدر 
منھم ومن خلفائھم من 
استباحة الدماء 
المعصومة والفروع 
المحصنة ومنع 

األموال  الحقوق وأخذ
بغیر حق وتبدیل 
األحكام والحكم بغیر 
ما أنزل ّهللا إلى غیر 
ذلك من القبائح العظام 
والمخازي الجسام التي 

سى ما دامت ال تكاد تن
اللیالي واألیام ألنھم 
فعلوا ما فعلوا وعدلوا 
عن سنن الحق وما 
عدلوا ، وإن لعنھم ھذا 
إما على الخصوص 
كما زعمتھ الشیعة أو 
على العموم كما تقول 
أھل السنة والجماعة 

  ]مال[
  
ھذه القصة قد ) ٦١(

ذكرھا هللا تعالى في 
سور سبعة وھي البقرة 
واألعراف والحجر 

ورة والكھف وھذه الس
  ]فخ[وطھ وص 

 مشاركة ) ومعنى٦٤(
 في لالنسان الشیطان
 على ایاه حملھ االموال
 الحرام من تحصیلھا
 یجوز ال فیما وانفاقھا
 من یجوز ال ما وعلى

 والتقتیر االسراف
 والتبذیر والبخل

 االوالد في ومشاركتھ
 النكاح في معھ ادخالھ

 والنطفة هللا یسم لم إذا
  ]صا[  واحدة

ّن ﴿أبقیتني  ﴾ْرتَِ� أَخَّ  ِنَك َت ِة ألَْح ِم الِْقَياَم َى يَْو ُ ﴿ألقودن  ﴾إِل ه ََّت ي رِّ إلى المعاصي باِإلغواء  ﴾ُذ

ال َقِليالً﴿ بالحبل المربوط بحنكهاكما تقاد الدابة  واِإلضالل لَ ) ﴿٦٢( منهم ﴾إِ اهللا عز ﴾ َقا

َهْب ﴿ وجل ْذ َِبَعَك ﴿ فقد أنظرُتك قصدته لما إمض ﴾ا ْن ت ْم ﴿ أطاعك ﴾َفَم ُه ْن من ذریة آدم  ﴾ِم

مَ ﴿ناُر  ﴾َفإِنَّ ﴿ نَّ َه ًرا َج ُفو ً َمْو ء ْفِززْ ) ﴿٦٣(كامًال  ﴾َجَزاُؤكُْم َجَزا َت ْك  ﴾َواْس َمْن ﴿حرِّ
َتَطْعَت  ْم ﴿ تخدع أردَت أن﴾ اْس ُه تَِك  ِمْن َِصْو ْيِلَك ﴿ إجمع ﴾َوأَْجِلْب ﴿بدعائك  ﴾ب ْم ِخبَ ِه  ﴾َعلَْي

َرِجلِ ﴿ كل ما تقدر علیه من اعوانك ِل ﴿وجنودك  ﴾َك َو ْم ِيف األَْمَوا ُه ِرْك َشا  على بحملها ﴾َو

ْم ﴿ الحرام من وجمعها كسبها ُه ِد َوِعْد ال َو َوَما ﴿ بالوعود الخادعة واألماني الكاذبة ﴾َواأل
ًرا ال ُغُرو ْيَطاُن إِ ْم الشَّ ُه ِدي﴿ )٦٤( صواب أنه یوهم بما ﴾يَِعُد َبا لذاتھ  أضافھم ﴾إِنَّ ِع

ْم ُسلَْطانٌ  لَْيَس لََك ﴿ الكریمة تعظیما لشأنھم ِه َِّك ﴿قوة تمكنك من إغوائھم ﴾ َعلَْي َِرب ى ب ََف َوك
ْم ﴿ )٦٥( عاصمًا وحافظًا لهم من كیدك وشرك ﴾َوِكيالً ُُّك � ﴿هو  أیها الناس ﴾َرب َِّذ ال

ُْفلَْك ﴿ُیسّیر  ﴾يُْزِجي ْم ال َتُغوا﴿السفن  ﴾لَُك َتْب ِر ِل ْ ْن ﴿لتطلبوا  ﴾ِيف اْ�َ هِ  ِم ْضِل في رزقه  ﴾َف

ْم ﴿أسفاركم وتجاراتكم  ُ كَاَن بُِك َّه ن ) ٦٦( ولهذا سهَّل لهم أسباب ذلك ﴾َرِحيًما﴿بالعباد  ﴾إِ

ْم ﴿ ُك ذَا َمسَّ رُّ ﴿أصابكم  ﴾َوإِ ِر ﴿الشدة والكرب ﴾ الضُّ ْ َّ ﴿ وخشیتم من الَغَرق ﴾ِيف اْ�َ  ﴾َضل

ْن ﴿ذهب عن خاطركم  ال﴿تعبدونه ولم تجدوا  ﴾تَْدُعونَ ﴿كنتم  ﴾َم ُ  إِ َّاه ي  مغیثًا یغیثكم اهللاإال  ﴾إِ

ا﴿ ُْم  َفلَمَّ اك ْم ﴿من الغرق وأخرجكم  ﴾َجنَّ َرْضُت رِّ أَْع َى الَْب ومن  ﴾َوكَانَ ﴿عن اِإلیمان  ﴾إِل

ًرا اإلِنَْسانُ ﴿طبیعة  َُفو ْم ) ﴿٦٧( جحود نعم الرحمن ﴾ك ُت أَِمن ََف أیها الناس حین نجوتم من  ﴾أ

ِسَف بُِكْم ﴿ الغرق رِّ  أَْن َخيْ َْب نَِب ال أَْو ﴿ كما فعل بقارون فیخفیكم في باطنه، األرض  ﴾َجا
لَ  ُْرِس ، كما فعل بقریة سدوم من  حجارة تقتلكم ﴾َحاِصًبا﴿ ءمن السما﴾ َعلَْيُكْم ﴿یمطركم  ﴾ي

ْم َوِكيال﴿ قرى لوط وا لَُك ُد ُمَّ ال َجتِ ُْم ) ﴿٦٨( یحفظكم من عذابه ﴾ث ْم أَْن يُِعيَدك ُت ن َْم أَِم أ
هِ  َرةً﴿في البحر  ﴾ِفي ْم ﴿مرًة  ﴾تَا َل َعلَْيُك ْرِس َرى َفُي َقاِصًفا ِمَن ﴿وأنتم في البحر  ﴾أُْخ

ِحي  رِّ رة ﴾ال ْرتُْم ﴿، العاصفة  ریحًا شدیدة مدمِّ ْم بَِما كََف ُمَّ ال ﴿بسبب كفركم  ﴾َفُيْغِرَقُك ث
وا ُد ا﴿ من یأخذ ﴾َجتِ َن ْم َعلَْي َِبيًعا﴿منا  ﴾لَُك ِه ت ِ َ ) ﴿٦٩( یطالبنا بتبعة إغراقكم من ﴾ب َقْد َول

َنا ْم َرَّ مَ ﴿ذریة  ﴾بَِ� ﴿شرفنا  ﴾ك َد  أمر وتدبیر والقامة والصورة الحسنة والمنطق بالعقل ﴾آ

رِّ ﴿ والمعاد المعاش َْب ْم ِيف ال ُه َْنا ِر ﴿ الدواب على ﴾َوَحَمل ْ ْم ِمَن ﴿السفن في  ﴾َواْ�َ ُه َنا َرَزْق  َو
َباِت  يِّ ْم َعَ� ﴿ لذیذ المطاعم والمشارب ﴾الطَّ ُه َْنا ل ضَّ َف ْن َخلَْقَناَو ٍر ِممَّ َِثي   أصناف من  ﴾ك
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رش��ید للأحض��ر  ) ٧٠(

طعام��اً ف��دعا ب��المالعق 
،  وعن����ده أب����و یوس����ف

ج����اء ف����ي  : فق����ال ل����ھ
تفسیر جدك ابن عب�اس 

ْمَن�ا قولھ تعالى  َولََق�ْد َكرَّ
جعلن��ا یعن��ي  ،َبنِ��ى ءاَدمَ 

لھم أصابع یأكلون بھا، 
ف����رّد المالع����ق وأك����ل 

  ]زم[بأصابعھ 
  
 :قال المفسرون) ٧٣(

حاول المشركون 
محاوالت كثیرة لیثنوا 

عن  (ص)رسول هللا 
المضي في دعوتھ 

مساومتھم لھ أن  : منھا
یعبدوا إلھھ مقابل أن 
یترك التندید بآلھتھم 
وما كان علیھ آباؤھم، 
ومنھا مساومة بعضھم 
أن یجعل أرضھم 
ً كالبیت العتیق  حراما

مھ هللا، ومنھا  الذي حرَّ
طلب بعض الكبراء أن 
ً غیر  یجعل لھم مجلسا

  ]مس[ مجلس الفقراء
  
الغرُض ) تنبیھ ٧٥(

من اآلیة بیاُن فضل 
 (ص)هللا على الرسول

في تثبیتھ على الحق، 
وعصمتھ من الفتنة 

لیس في اآلیة ما و
ُینقص من قدر 

وإنما  (ص)الرسول 
ھي بیان لفضل هللا 

  ]مس[العظیم على نبیھ
  
) في الحدیث ٧٨(

یتعاقبون فیكم مالئكة 
باللیل ومالئكة بالنھار 
فیجتمعون في صالة 
       العصر، وصالة الفجر 
في اآلیة الكریمة 
إشارة إلى الصلوات 

، فدلوُك  المفروضة
الشمس زوالُھا وھو 
إشارة إلى الظھر 

، وَغَسُق  والعصر
اللیل ظلمُتھ وھو 
إشارة إلى المغرب 

وقرآن  ، والعشاء
،  الفجر صالة الفجر

  ]مس[
  
  

ِضيالً﴿المخلوقات  َْف ، وبالعطاء قبل  ، وباإلجابة قبل الدعاء ابتداهم بالبر قبل الطاعات ﴾ت
، استدل اإلمام الشافعي  ، كفاهم الكل من حوائجهم لیكونوا لمن له الكل وبیده كفایة الكل السؤال

 منه ت ، وطهارة المني ألنه منه ویكونبهذه االیة على طهارة اآلدمي وعدم تنجیسه بالمو 
مَ ﴿اذكر  )٧٠( ]مال[ ٍس ﴿ننادي  ﴾نَْدُعو﴿الحشر حین  ﴾يَْو ُنَا َّ أ ُل ْم  ك ِه قائدهم الذي  ﴾بِإَِماِم

، ولقوم  ، ولقوم یا طالب اآلخرة ، ولقوم یا عبید األنفس یقولون لقوم یا عبید الدنیا ، كانوا یتبعونه
تَ ﴿یا ربانیین  ُوِ�َ ِك ْن أ هِ َفَم ِن ُ بَِيِمي َه ُوَن ﴿وهم السعداء المتقون هللا  ﴾اب ء ُْولَئَِك يَْقَر أ َف

ْم  َُه َتاب ِتيالً﴿من أجور أعمالهم  ﴾َوال يُْظلَُمونَ ﴿حسناتهم بفرح واستبشار  ﴾ِك بمقدار  ﴾َف

ْن كَاَن ِيف َهِذهِ ) ﴿٧١( الخیط الذي في شق النواة ى﴿الدنیا  ﴾َوَم القلب ال یهتدي إلى  ﴾أَْعَم

ىفَ ﴿الحق  َرةِ أَْعَم ِبيالً﴿ أشدُّ عمىً  ﴾ُهَو ِيف اآلِخ ُّ َس ْن ) ﴿٧٢( وأشدُّ ضالالً  ﴾َوأََضل َوإِ
وا ُد نََك ﴿قارب المشركین  ﴾كَا ِتُنو َنا إِلَْيَك ﴿ أن یصرفوك ﴾لََيْف َْوَحْي � أ َِّذ ِن ال من بعض  ﴾َع

ُ ﴿األوامر والنواهي  َره َنا َغْي ِري َعلَْي َت َتْف  لو فعلت ما أرادوا ﴾ذًاَوإِ﴿ ما أوحاه اهللا إلیك ﴾ِل

وَك َخِليالً﴿ ُذ َ ال) ﴿٧٣( صاحبًا وصدیقاً  ﴾الختَّ َناَك  َولَْو ْت َبَّ على الحق بعصمتنا  ﴾أَْن ث

َُن ﴿إیاك  َْرك ْم ﴿تمیل  ﴾لََقْد ِكْدَت ت ِه ) ٧٤( على ما طلبوا ﴾َقِليالً َشْيئًا﴿وتسایرهم  ﴾إِلَْي

ذًا﴿ َناَك ِضْعَف اْحلَ ﴿لو رَكْنَت إلیهم  ﴾إِ َذَْق  َوِضْعَف ﴿ لضاعفنا لك عذاب الدنیا ﴾َياةِأل
ًرا﴿ وعذاب اآلخرة ﴾الَْمَماِت  َنا نَِصي ُد لََك َعلَْي ُمَّ ال َجتِ من ینصرك منا أو یدفع عنك عذابنا  ﴾ث

وا﴿ )٧٥( ُد نََك ﴿المشركون  ﴾َوإِْن كَا و ِفزُّ َْرِض ﴿ بمكرهم وٕازعاجهم ﴾لََيْسَت َن األ ِم
ِرُجوَك  ْ َها ِ�ُ ْن ذًا﴿ التي ولدت فیها ونشأت علیها وبعثت إلیهم فیها ةمن أرض مك ﴾ِم وٕاذا  ﴾َوإِ

ال َقِليالً﴿ منها فسوف أخرجوك َفَك إِ ُثوَن ِخال بعد  ببدر قتلوا ، وقد إال زمنًا یسیرا﴾ ال يَلَْب

ةَ ) ﴿٧٦( خروجه من مكة بثمانیة عشر شهرا نَّ اهللا التي ال تتبدل مع الذین یخرجون رسلهم  ﴾ُس

ْن ﴿ من أوطانهم َنا َم ْن ُرُسِل ْبلََك ِم َْنا َق َْرَسل أي هذه عادة اهللا مع رسله في إهالك كل أمٍة  ﴾قَْد أ

يالً﴿َأخرجْت رسولَها من بین أظهرهم  ِو َنا َحتْ َِّت ُد ِلُسن ال َجتِ ْم ﴿ )٧٧( تبدیًال أو تغییرا﴾ َو َِق  ﴾أ

الةَ﴿حافظ على  ْمِس  لُِدلُوِك  الصَّ فتتناول هذه  ،رعند الظهوزوالها ،  الشمس لمیل ﴾الشَّ

َى﴿ ]مال[الجملة صالتي الظهر والعصر  ِل ﴿منتصف  ﴾َغَسقِ  إِل َّْي وهذه الجملة تتناول  ﴾ا�

ِر ﴿ ]مال[أیضا المغرب والعشاء  ْ ُقْرآَن اْ�َ عبَّر عنها بقرآن الفجر ألنه ،  وأقم صالة الفجر ﴾َو

ر﴿ تطلب إطالة القراءة فیه ْ ْرآَن اْ�َ كَاَن ﴿ اللیل عن نور الصباح عند انفجار ظلمة ﴾إِنَّ ُق
ًدا ْن ) ﴿٧٨( تشهده مالئكة اللیل والنهار ﴾َمْشُهو ِل ﴿ بعض﴾ َوِم َّْي هِ  ا� ِ َهجَّْد ب َت   للصالة  ﴾َف
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التھجد  :) فائدة ٧٩(

ترك   السھر وھو
   ]بح[ الھجود أي النوم

  
 الصادق ) عن٧٩(

 الةبص علیكم (ع)
 نبیكم سنة فإنھا اللیل
 قبلكم الصالحین ودأب

 عن الداء ومطردة
  ]صا[أجسادكم 

  
المراد دخولھ  ) او٨٠(

،  المدینة المنورة
وخروجھ من مكة 
المكرمة وذلك حین 
أخرجھ المشركون بعد 
    أن تآمروا على قتلھ
وقد استجاب هللا دعاءه 

،  فنصره على األعداء
وأعال دینھ على سائر 

   ]مس[ ناألدیا
  
لما نزلت ھذه ) ٨٠(

اآلیة یوم الفتح قال 
جبریل لرسول هللا 

خذ مخصرتك  (ص)
، فجعل یأتي  ثم ألقھا

ً وھو  ً صنما صنما
ینكت بالمخصرة في 

جاء  : عینھ ویقول
 الحق وزھق الباطل
فینكب الصنم لوجھھ 
حتى ألقاھا جمیعاً 
وبقي صنم خزاعة 
فوق الكعبة وكان من 
قواریر صفر فقال یا 

، فحملھ  لي ارم بھع
حتى  (ص)رسول هللا 

 صعد فرمى بھ فكسره
فجعل أھل مكة 
یتعجبون ویقولون ما 
رأینا رجالً أسحر من 

  ]زم[(ص) محمد 
  
 (ع) الباقر )عن٨١(

 قام إذا اآلیة ھذه في
 دولة ذھبت القائم

  ]صا[الباطل 
  
وقال القشیري ) ٨٢(

إنھ مرض لھ مریض 
قد أیس من حیاتھ 

ل في فرأى ّهللا عز وج
منامھ فشكا لھ سبحانھ 
ذلك ، فقال لھ اجمع 
آیات الشفاء واقرأھا 
علیھ أو اكتبھا في إناء 
واسقھ فیھ ما محیت بھ 
ففعل فشفاه ّهللا تعالى 

  ]مال[
  

َةً ﴿ ِفل ى﴿فریضة زائدة  ﴾نَا  القطع یفید في كالم اهللا (ص) ، عسى لعلَّ ربك یا محمد ﴾لََك َعَس

َثَك ﴿ َْبَع ُّ ﴿یقیمك  ﴾أَْن ي ًدا﴿ یوم القیامة ﴾َك َرب ُمو ،  یحمدك فیه األولون واآلخرون ﴾َمَقاًما َحمْ

لْ ) ﴿٧٩(یعني الشفاعة  ُق َْدِخلِْ�  َربِّ ﴿یا  ﴾َو َل ﴿في تبلیغ الرسالة ، او ادخلني قبري  ﴾أ ُمْدَخ
ِرْجِ� ﴿حسنًا  ﴾ِصْدٍق  وأخرجني منه عند البعث من ذلك على السالمة وطلب رضاك ،  ﴾َوأَْخ

َرَج ﴿ نَْك ﴿إخراجًا حسنًا  ﴾ِصْدٍق ُخمْ ْن لَُد ْل ِلي ِم ًرا﴿عندك  ﴾َواْجَع َِصي نًا ن لَْطا  قوًة وَمَنعة ﴾ُس

)٨٠( ﴿ َ ء ْل َجا ُق قُّ ﴿ سطع نور ﴾َو َْباِطلُ  َوزََهَق ﴿ وهو اِإلسالم ﴾اْحلَ  إِنَّ ﴿ الباطل وأنصاره ﴾ال
َْباِطلَ  ًقا كَانَ ﴿الكفر  ﴾ال لُ وَ ) ﴿٨١( ال بقاء له وال ثبوتزائال  ﴾زَُهو َُنزِّ ِمَن ﴿آیات  ﴾ن

ءٌ  َفا ٌة ﴿ األبدان شفاء ألفاظه ، وفي األرواح شفاء معانیه في ﴾الُْقْرآِن َما ُهَو ِش َرْحَم َو
نِنيَ  ُمْؤِم ال يَِزيُد ﴿وتفریج للكروب وتطهیر للعیوب وتكفیر للذنوب  ﴾�ِْ هذا القرآن  ﴾َو

اِلِمنيَ ﴿ ًرا﴿الكافرین به عند سماعه  ﴾الظَّ ال َخَسا َنا ) ﴿٨٢( هالكًا ودماراإال  ﴾إِ َنَْعْم ذَا أ َوإِ
من كمال فضلنا وعظیم جودنا وكثیر عطائنا وفیض رحمتنا ، بأن وسعنا طرق  ﴾اإلِنَساِن  َعَ� 

َأَى﴿خیرنا علیه  ن َرَض َو هِ ﴿وجهه تباعد ولوى  ﴾أَْع ِِب ن ا  ،عن ذكرنا فضًال عن القیام بالشكر ﴾ِجبَ

ُ ﴿اهللا عن  مستغن كأنه ه ذَا َمسَّ رُّ ﴿صابه أ ﴾َوإِ قانطًا  ﴾كَاَن يَئُوًسا﴿ الشدائد والمصائب ﴾الشَّ

ُلٌّ يَْعَملُ ) ﴿٨٣( اهللا تعرف إلى الّله بالرخاء یعرفك في الشدةفي الحدیث  ، من رحمة ْل ك ُق
هِ  َِت ِكل فإن كانت نفس اإلنسان مشرقًة صافیة صدرت ، طریقته في الهدى والضالل  ﴾َعَ� َشا

 ن كانت نفسه فاجرًة كافرة صدرت عنه أفعال سیئٌة شریرة، وإ  عنه أفعال كریمة فاضلة
ْم ﴿ ُُّك َرب َمُ ﴿أیها الناس  ﴾َف ى أَْعل َْهَد ْن ُهَو أ ِبيالً بَِم نسأله تعالى ،  إلى طریق الصواب ﴾َس

) ٨٤(أن ینور قلوبنا ویسدد أفهامنا ویثبت أقدامنا ویقنعنا بما كتب لنا ویرضینا بما قسمه لنا 
نََك ﴿ أَلُو يَْس ِح ﴿ یهودال ﴾َو و ِن الرُّ لْ ﴿ وما حقیقتها ما هي ﴾َع ِر َر�ِّ ﴿لهم  ﴾ُق ُح ِمْن أَْم و رُّ  ﴾ال

ْم ﴿هو یعلمها إال  ال، من األسرار  ُت ُوتِي ال َقِليالً﴿ أیها الناس ﴾َوَما أ ِْم إِ  )٨٥﴾ (ِمَن الِْعل

َنا﴿ َهَنبَّ ﴿أردنا  ﴾َولَِنئْ ِشئْ َنَْذ َنا إِلَْيَك ﴿لمحونا  ﴾ل َْوَحْي َِّذي أ  من صدرك یا محمد هذا القرآن ﴾بِال

َنا َوِكيالً﴿ (ص) ِه َعلَْي ِ ُد لََك ب ُمَّ ال َجتِ ال) ﴿٨٦( باسترداده ورّده إلیك ﴾ث ًة ﴿لكْن  ﴾إِ َرْحَم
َِّك  ْن َرب ُ ﴿ الخطاب له علیه السالم والمراد أمته،  تركناه محفوظًا في صدرك ﴾ِم َه ْضل اهللا  ﴾إِنَّ َف

ًرا﴿ علیك َِبي َن َعلَْيَك ك ْل ) ﴿٨٧( ث أنزل علیك القرآن وأعطاك المقام المحمودحی ﴾كَا ُق
َتَمَعِت ﴿لو  ﴾لَِنئِ  نُّ َعَ� أَْن ﴿ اتفق واجتمع أرباب الفصاحة والبیان من ﴾اْج اإلِنُس َواْجلِ

ْتُوا َأ ِل َهَذا الُْقْرآِن ﴿ أن یأتوا وأرادوا ﴾ي ْث ْتُونَ ﴿لما أطاقوا ذلك  ﴾بِِم َأ ِه َولَْو كَاَن  ال ي ْثِل   بِِم
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) عن الصادق ٨٤(

 عن سئل إنھ (ع)
 البیع في الصالة

 صل فقال والكنایس
 فیھا أصلي قلت فیھا
 فیھا یصلون كانوا وإن
 القرآن تقرأ أما نعم قال
 على یعمل كل قل

 بمن أعلم فربكم شاكلتھ
 صل سبیال أھدى ھو
 ودعھم القبلة إلى
  ]صا[
یل المراد ق) ٨٥(

بالروح خلق عظیم 
أعظم المالئكة  وقیل 

  ]بح[جبریل 
  
للمفسرین في  )٨٥(

الروح المذكورة في 
ھذه اآلیة أقوال 
أظھرھا أن المراد منھ 
الروح الذي ھو سبب 

.... القول الحیاة 
جمیع فرق  العاشر

الدنیا من الھند والروم 
والعرب والعجم 
وجمیع أرباب الملل 
والنحل من الیھود 

لنصارى والمجوس وا
والمسلمین وسائر فرق 
العالم وطوائفھم 
یتصدقون عن موتاھم 
ویدعون لھم بالخیر 

ویذھبون إلى زیاراتھم  
ولوال أنھم بعد موت 
الجسد بقوا أحیاء لكان 
 ، ً التصدق عنھم عبثا
 ، ً والدعاء لھم عبثا
ولكان الذھاب إلى 
 ، ً زیارتھم عبثا
فاإلطباق على ھذه 
الصدقة وعلى ھذا 
الدعاء وعلى ھذه 
الزیارة یدل على أن 
فطرتھم األصلیة 
السلیمة شاھدة بأن 
اإلنسان شيء غیر ھذا 
الجسد وأن ذلك الشيء 
ال یموت ، بل  الذي 

  ]فخ[یموت ھذا الجسد
 قال عن أبي ذر) ٩٧(

حدثني الصادق 
أن  (ص)المصدق 

الناس یحشرون یوم 
القیامة على ثالثة 
أفواج فوج طاعمین 

وفوج  كاسین راكبین
یمشون ویسعون وفوج 
تسحبھم المالئكة على 

  ]سي[ وجوھھم

َبْعٍض  ْم ِل ُه ُض ًرا  بَْع َنا َولََقْد ) ﴿٨٨( ولو تعاونوا وتساعدوا على ذلك جمیعا ﴾َظِهي ْف  ﴾َصرَّ

ا﴿بیَّنا  ِس ِيف َهَذ نَّا ٍل  �ِ َث ُلِّ َم َن ك ،  الحجج والبراهین والِعَبروكّررنا فیه من  ﴾الُْقْرآِن ِم

َى﴿ ب والترهیبوالترغی َب أ ًرا َف ُُفو ال ك ِس إِ نَّا ُر ال َث ، عن  هجحودًا للحق وتكذیبًا هللا ورسول ﴾أَْك

َقالُوا﴿ )٨٩( ]صا[علي  بوالیة الباقر (ع) َن لََك ﴿ صنادید قریش﴾ َو َْن نُْؤِم  نصدِّقك یا محمد ﴾ل

َن ﴿ (ص) ََنا ِم َْفُجَر ل ى ت تَّ ُبوًعا َح عینًا غزیرة ال ینقطع  تشّقق لنا من أرض مكة ﴾األَْرِض يَْن

وَن لََك ) ﴿٩٠( منها الماء َْو تَُك ةٌ  أ نَّ ََها﴿بستاٌن  ﴾َج َر ِخالل َها َن َر األ َفجِّ ُت ٍل َوِعَنٍب َف ي ْن َخنِ  ﴾ِم

ًرا﴿وسطها  َْفِجي َوْ ) ﴿٩١(كثیرا  ﴾ت ًفا أ َنا ِكَس ْمَت َعلَْي َ كََما َزَع ء َما ِقَطعًا  ﴾تُْسِقَط السَّ

َوْ ﴿ ذبناتزعم أن اهللا سیعكما ِقَطعًا  ِة َقِبيالً تَأِْ�َ  أ ِ َوالَْمالئَِك َْو ) ﴿٩٢( فنراهم عیاناً  ﴾بِاهللاَّ أ
ُرٍف ﴿قصٌر  ﴾يَُكوَن لََك بَْيٌت  ْن ُزْخ َوْ ﴿ذهٍب من مشیَّد  ﴾ِم ى أ إلى  ﴾ِيف ﴿تصعد  ﴾تَْرَق

ءِ ﴿ َما َن ﴿على مرأى منا  ﴾السَّ َك  َولَْن نُْؤِم ُرِقيِّ َُنزِّ ﴿ وحدكلمجرد صعودك  ﴾ِل ى ت تَّ َنا َح َل َعلَْي
َتابًا لْ ﴿بأنفسنا  ﴾نَْقَرُؤه﴿تعود ومعك كتاب من اهللا  ﴾ِك لْ ﴿لهم  ﴾ُق اَن َر�ِّ َه هل أنا  ﴾ُسْ�َ

ال﴿ إله حتى تطلبوا مني أمثال هذه الخوارق ُنُت إِ الً بََشًرا ك ما أنا إال رسوٌل من البشر  ﴾َرُسو

نَّا﴿السبب الذي  ﴾َوَما﴿ )٩٣(بعثني اهللا إلیكم  َع ال َن ْم ﴿المشركین  ﴾َس َم ُه ء ْذ َجا ُنوا إِ أَْن يُْؤِم
ى ُْهَد ِال أَْن َقالُوا﴿بعد وضوح المعجزات  ﴾ال َبََعَث ﴿ المشركون﴾ إ الً أ ُ بََشًرا َرُسو هو  ﴾اهللاَّ

لْ ) ﴿٩٤( من البشر استبعاد أن یبعث اهللا رسوًال إلى الخلق لَْو كَاَن ﴿ (ص) لهم یا محمد ﴾ُق
ةٌ ﴿أهل  ﴾ِيف  َْرِض َمالئَِك نِّنيَ ﴿كما یمشي الناس  ﴾يَْمُشونَ ﴿ هاساكنین فی ﴾األ  ﴾ُمْطَمئِ

الً﴿مستقرین فیها  ِء َملًَكا َرُسو َما ْم ِمَن السَّ ِه َْنا َعلَْي ل ََنزَّ ولكنَّ أهل األرض ، من المالئكة  ﴾ل

ِ ) ﴿٩٥( بشٌر فالرسول إلیهم بشٌر من جنِسهم هللاَّ ى بِا ََف ْل ك ِهيًدا ُق ِ� ﴿شاهدًا  ﴾َش  بَْي
نَ  بَْي ْم َو ُ ﴿على صدقي  ﴾ُك َّه ن ًراإِ َِصي ًرا ب ِبي ِدِه َخ َبا العالم بأحوال العباد وسیجازیهم  ﴾كَاَن بِِع
ُ ) ﴿٩٦( علیها ْن يَْهِد اهللاَّ َم تَدِ ﴿إلى الحق  ﴾َو ْه ُهَو الُْم ِللْ ﴿ السعید الرشید ﴾َف َمْن يُْض بسبب ﴾ َو

ْم  َفلَْن ﴿ سوء اختیار َُه َد ل َ  َجتِ ء َْوِلَيا هِ ﴿ أنصارًا یعصمونهم ﴾أ ِ ن من عذاب اهللا  ﴾ِمْن ُدو

ْم ﴿ ُشُرُه ةِ  يَْومَ ﴿ ُیسحبون ﴾َوَحنْ ْم  الِْقَياَم ِه ِه فاقدي الحواس  تجرُّهم الزبانیة ﴾َعَ� َوُجو

بُْكًما﴿ ال یرون ﴾ُعْمًيا﴿ ا﴿ ال ینطقون ﴾َو حواسهم ثم یردُّ اهللا إلیهم ال یسمعون ﴾َوُصم 

ْم ﴿ ُه َْوا أ ََّما خَ ﴿ومقامهم  ﴾َم نَُّم كُل َه ًرا﴿ سكن لهبها وخمدت نارها ﴾َبْت َج ُهْم َسِعي نَا نارًا  ﴾ِزْد

ْم ﴿العذاب  ﴾ذَِلَك ) ﴿٩٧( ملتهبة َُّه َن ِأ ْم ب ُروا َجَزاُؤُه َِنا كََف َقالُوا﴿بالبعث  ولم یؤمنوا﴾ بِآيَات    ﴾َو
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  )١٨( الكھف سورة    )٣٠٦(       عشر الخامس الجزء
  
 كانت ) لو١٠٠(

 لما الناس بید األمور
 شیئا الناس أعطوا
  ]صا[الفناء  مخافة

 
) فائدة االصل ١٠٠(

في االنسان الشح 
 ]مال[
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ُنَّا﴿وقولهم  َذا ك َن ﴿وذرات متفتتة  ﴾َوُرَفاتًا﴿ نخرة ﴾ِعَظاًما﴿ أصبحنا ﴾أَئِ ْبُعوثُو أَئِنَّا لََم
يًدا َْم ﴿ )٩٨( سُنخلق ونبعث مرة ثانیة ﴾َخلًْقا َجِد ََول ََرْوا أ َ ﴿ هؤالء المشركونیعلم  ﴾ي هللاَّ أَنَّ ا

َْرَض  َواِت َواأل َما � َخلََق السَّ َِّذ ٌر َعَ� أَْن ﴿هذا الكون الهائل  ﴾ال ِد ْم  َقا َُه ْثل لَُق ِم إعادة  ﴾َخيْ

ْم ﴿ جسد اِإلنسان بعد فنائه َُه َل ل  موعدًا محدَّدًا لموتهم وبعِثهم ﴾أََجالً﴿لهؤالء المشركین  ﴾َوَجَع

َى الظَّ ﴿ال شك  ﴾ال َرْيَب ﴿ أَب ِه َف ًرا﴿هؤالء الكافرون  ﴾اِلُمونَ ِفي ُُفو ال ك  )٩٩(جحودًا  ﴾إِ

لْ ﴿ ْم ﴿لهم  ﴾ُق ُت َن ِة َر�ِّ ﴿كنتم  ﴾لَْو أ َن َرْحَم ِلُكوَن َخَزائِ ذًا﴿ خلقه على ونعمه اهللا أرزاق ﴾تَْم  إِ
ْم  ُت َفاِق ﴿على الناس أرزاقھم شحا بھا علیھم ﴾ ألَْمَسْك َة اإلِن ، لشدة  خوفًا من نفادها ﴾َخْشَي

ًرا﴿ مھما كان مالكم كثیراحرصكم  ُتو ، بیان بأن كثرة  بخیًال شحیحا ﴾َوكَاَن اإلِنَْساُن َق
ال تطلب الخیر من بطون  قال االمام علي (ع) ، الخوارق ال تُنشئ اِإلیمان في القلوب الجاحدة

جاعت ثم شبعت الن الشح فیها باق ، بل اطلب الخیر من بطون شبعت ثم جاعت الن الخیر 
َنا) ﴿١٠٠( فیها باق يَاٍت ﴿أعطینا  ﴾َولََقْد آتَْي َع آ ى تِْس والید والطوفان  العصا،  وهي ﴾ُموَس

َناٍت ﴿ والسنین وانفالق البحر والدم والجراد والُقمَّل والضفادع نبوته  واضحات الداللة على ﴾بَيِّ

لْ ﴿ أ لَ ﴿ (ص) یا محمد ﴾َفاْس َرائِي ْم  بَِ� ِإْس ُه ء ْذ َجا  َفَقالَ ﴿ عما جرى بین موسى وفرعون ﴾إِ
 ُ َه ًرا ل و ى َمْحسُ َس �ِّ ألَُظنَُّك يَا ُمو ْرَعْوُن إِ ماھراً بالسحر ، وقیل  ُسحرت فتخبَّط عقُلك ﴾ِف

لَ ) ﴿١٠١( ء﴿تیقَّنت یا فرعون  ﴾َعِلْمَت  لََقْد ﴿له موسى  ﴾َقا  اآلیات التسع ﴾َما أَنَزَل َهؤُال

ال َربُّ ﴿ َواِت َواألَْرِض  إِ َما َر  السَّ ََصائِ ُر الناس بقدرة اهللا  ى صدقيشاهدة عل ﴾ب  َوإِ�ِّ ﴿، تبصِّ
ْرَعْونُ ﴿ألعتقدك  ﴾َألَُظنَُّك  ًرا يَا ِف ُبو ْث دَ ) ﴿١٠٢( هالكًا خاسرا ﴾َم ََرا أ أَْن ﴿فرعون  ﴾َف

ْم  ُه َتِفزَّ َن ﴿موسى وقومه  بنفي ﴾يَْس َْرِض  ِم ُ ﴿مصر  ﴾األ ه ْن َمَع ُ َوَم َناه أَْغَرْق وجنده  ﴾َف

ْن وَ ) ﴿١٠٣( البحر في﴾ َجِميًعا﴿ َْنا ِم َل ﴿إغراق فرعون من بعد  ﴾بَْعِدهِ  ُقل َرائِي َبِ� إِْس ِل
َْرَض  ُنوا األ ْعُد ﴿مصر  ﴾اْسُك َ َو ء ذَا َجا َرةِ َفإِ آلِخ ، ویمكن أن یراد بوعد  یوم القیامة ﴾ا

ْم ﴿ أآلخرة وقت إنزال العقوبة بهم إلفسادتهم الثانیة َنا بُِك ًفا﴿ من قبوركم إلى المحشر ﴾ِجئْ َِفي  ﴾ل
اللفیف هو ،  ، ثم نفصل بینكم ونمّیز السعداء من األشقیاء ن فیكم المؤمن والكافرمختلطی

قِّ ﴿ )١٠٤(الجماعة من قبائل شتى  بِاْحلَ ُ  َو َْناه َنَزل قِّ ﴿هذا القرآن  ﴾أ بِاْحلَ ال یعتریه شك  ﴾نََزلَ  َو

َْناَك ﴿ أو ریب َْرَسل ًرا﴿ (ص) یا محمد ﴾َوَما أ َبشِّ ال ُم ًراوَ ﴿ بالجنة لمن أطاع ﴾إِ ي بالنار  ﴾نَِذ

ُ ) ﴿١٠٥( لمن عصى َناه نًا َفَرْق ْرآ ُق ِس َعَ� ﴿نّزلناه مفرقًا منجمًا ﴾ َو نَّا ُ َعَ� ال َتْقَرأَه  ِل
َنِزيالً﴿ ُتؤدٍة ومهل ﴾ُمْكٍث  َْناهُ ت ل نَزَّ    )١٠٦(شیئًا بعد شيء على حسب األحوال والمصالح  ﴾َو

  



 307 

  )١٨(الكھف  سورة    )٣٠٧(       الخامس عشر الجزء
  
ھنا  االلقاء )١٠٩(

كون الذقن اقرب شئ 
الى االرض من االنف 
والجبھة حال السجدة 
اذ االقرب الى االرض 
بالنسبة الى حال 
الخرور الركبة ثم 
الیدان ثم الرأس 

 واقرب اجزاء الرأس 
  ]رو[
  
 :قال المفسرون)١١٠(

سببھا أن الكفار سمعوا 
یدعو یا  (ص)النبي 

، یا رحمن فقالوا  هللا
د لیأمرنا إن كان محم

بدعاء إلھ واحٍد وھا 
ھو یدعو إلھین فنزلت 
اآلیة مبینة أنھما 

  ]مس[ لمسمَّى واحد
  
 (ع) الباقر ) عن١١٠(

 ترفع أن األجھار
 بعد من تسمعھ صوتك
 ال أن ، واألخفات عنك
 إال معك من تسمع

  ]صا[یسیرا 
  
) عن ان عباس ١١١(

قال سئل رسول هللا 
رسول عن االیة  فقال 
ان من هللا (ص) ام

  ] سي[السرقة 
 
كان النبى  )١١١(

اذا افصح الغالم  (ص)
من بنى عبد المطلب 
علمھ ھذه اآلیة وكان 

 ]قر[ یسمیھا آیة العزة
  
  
  
  
  

 الصادق فضلھا عن
 سورة قرأ من (ع)

 لیلة كل في الكھف
 إال یمت لم جمعة
 من هللا ویبعثھ شھیدا

 یوم ووقف الشھداء
 الشھداء مع القیامة
 یا تالوتھ ارزقنا اللھم
 ]صا[ الراحمین ارحم

  
إِحدى خمس سوٍر 
ُبدئت بـ "الحمُد �" 

"الفاتحة،  وھذه السور 
 ، سبأ ، الكھف األنعام
 ]مس[ ، فاطر

  
  

هِ ﴿خطاب للمشركین الذین اقترحوا المعجزات على وجه التهدید والوعید  ِ ُنوا ب ْل آِم  بهذا القرآن ﴾ُق

ُنوا﴿ َْو ال تُْؤِم َن إنَّ ﴿ ، وتكذیبكم له ال یورثه نقصِانَّ  یزیده كماالً  فإن إیمانكم به ال ﴾أ ي َِّذ ُوتُوا  ال أ
ْمَ  ُْتَ� ﴿ العلماء الذین قرأوا الكتب السالفة من صالحي أهل الكتاب ﴾الِْعل ذَا ي ِه إِ ْبِل ْن َق ِم

ْم  ِه ًدا﴿القرآن  ﴾َعلَْي َقاِن ُجسَّ وَن ِلألَْذ رُّ به من هو المعنى إن لم تؤمنوا به أنتم فقد آمن "  ﴾َخيِ

يَُقولُونَ ﴿ )١٠٧("  خیر منكم وأعلم انَ ﴿ في سجودهم﴾ َو َِّنا﴿ تنزَّه ﴾ُسْ�َ عن إخالف وعده  ﴾َرب

َِّنا﴿ ْعُد َرب الً إِْن كَاَن َو ْفُعو َقاِن ﴿ )١٠٨(كائنًا ال محالة  ﴾لََم وَن ِلألَْذ رُّ ساجدین  ﴾َوَخيِ

َْبُكونَ ﴿ ْم ﴿ عند استماع القرآن ﴾ي يَِزيُدُه والسجود من ، التواضع هللا واضعًا ت ﴾ُخُشوًعا َو
وانما ارسلت االرواح الى االجساد لتحصیل  ، والبكاء والخشوع من شأن االجساد، شأن االرواح 

ْدُعوا﴿ )١٠٩( هذه المنافع فى العبودیة ْل ا ْدُعوا﴿ربكم بإسم  نادوا ایها الناس ﴾ُق َْو ا َ أ  ﴾اهللاَّ

ا﴿بإسم  َي ْحَماَن أ رَّ ى﴿نادیتموه  ﴾تَْدُعوا َما﴿ بأي هذین االسمین ﴾ال َن ْس ُ اْحلُ ء ُ األَْسَما َه  ﴾َفل
اسماؤك حسنة فال تظهر لنا من تلك االسماء الحسنة اال  ربنا ،المشتملة على معاني التقدیس 

َوال ﴿ ضم الیه قبح العقاب ووحشة العذابتفال ، ویكفینا قبح افعالنا وسیرتنا ، االحسان 
َِصالتَِك  ْر ب َه ِفْت ﴿ ویعلموا مكانك فیئذونكفیسمعك المشركون  )(ص یا محمد ﴾َجتْ ا ال ُختَ  ﴾َو

َِها﴿ُتسرَّ  َْتِغ ﴿بقراءتك بحیث ال تسمع من خلفك  ﴾ب ِبيال َواب طریقًا وسطًا بین  ﴾بَْنيَ ذَِلَك َس

ْذ َولًَدا﴿ )١١٠( والمخافتة الجهر ِ َّ�َ َْم ي � ل َِّذ ِ ال ْمُد ِهللاَّ ِل اْحلَ ُق َْم ﴿تنزَّه عن الولد  ﴾َو َهُ َول ْن ل يَُك
ِريٌك ِيف  لِّ ﴿ في ألوهیته ﴾الُْملِْك  َش َن الذُّ ُ َوِليٌّ ِم َه ْن ل َْم يَُك ل لیس بذلیل فیحتاج إلى الولّي  ﴾َو

ُ ﴿والنصیر  ْره َبِّ ًرا َوك ِبي  تسمى آیة العزو  ، والعظمة والكمال واذكره بصفات العز والجالل ﴾تَْك
)١١١(  
  
  
  
  

فإنهن نزلن بالمدینة ، وهي ألف وخمسمائة  ١٠١ إلى ٨٣ومن  ٢٨نزلت بمكة ، عدا اآلیات 
وسبع وخمسون كلمة ، وسنة آالف وثالثمائة وستون حرفا. في القرآن خمس سور مبدوءة بالحمد 

ویوجد سورة أخرى فقط مختومة بما ختمت به هذه  ، لّله ، هذه والفاتحة واألنعام وسبأ وفاطر
              ]مال[ السورة وهي اإلخالص 

ٍم   ِ�ِ ْاهللاِ  ٍحي رَّ ٍن ْال ْحم ر          ْال
ْمُد ﴿ ْبِدهِ ﴿ الشكر ﴾اْحلَ َنَزَل َعَ� َع � أ َِّذ ِ ال اه  ، (ص) محمد ﴾ِهللاَّ من جالئل َنعمه علیه إن سمَّ

ه وَ َعْبَده  (ص) َتاَب ﴿ حقیقة العبد هو المتخلق بأخالق سیده، َجَعَله من جملة خواصِّ   القرآن  ﴾الِْك

  
  ترتیبھا

  لترتیب النزو   ١٨ 
٦٩  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة الكهف     ١١٠

  مكیة  الغاشیة
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  )١٨( الكھف سورة    )٣٠٨(       عشر الخامس الجزء
  
 إن قالوا قریش) ٤(

 هللا بنات المالئكة
 هللا ابن والیھود عزیر

 ابن المسیح والنصارى
  ]صا[هللا 
 
وردت لتسلیة ) ٧(

:  والمعنى (ص)النبي 
ال تھتم یا محمد للدنیا 
وأھلھا فإِنا إِنما جعلنا 
ً واختباراً  ذلك امتحانا

، فمنھم من  ألھلھا
من ومنھم یتدبر ویؤ
، ثم إن یوم  من یكفر

، فال  القیامة بین أیدیھم
یعظمنَّ علیك كفرُھم 

  ]قر[ فإِنا سنجازیھم
  
 ) عن النبي (ص)٧(

نـْیا َخِضَرةٌ ُحْلَوةٌ   إنَّ الدُّ
، َوإنَّ ّهللاَ ُمْسَتـْخـلَِفُكْم 

ـیھا ، َفناِظٌر َكْیَف  فِ
نـْیا َتْعَملُونَ  قُوا الدُّ  ، فـاتَّ

قُوا ال ساءَ ، واتَّ   ]طب[ نِّ
  
 آمنوا قوم الفتیة )٩(

 وكانوا تعالى با�
ً  اإلسالم یخفون  خوفا

 اسم وكان ملكھم من
 واسم دقیانوس الملك

 ، أفسوس مدینتھم
 یعبد ملكھم وكان

 إلیھا ویدعو األصنام
 والفتیة خالفھ من ویقتل
 المسیح دین على كانوا
 خواص من كانوا وقیل
 كل ُیِسرُّ  وكان الملك
 عن إیمانھ ممنھ واحد

 أنھم اتفق ثم صاحبھ
 وأظھروا اجتمعوا
 إلى فأووا أمرھم
 ]مج[ الكھف

  
 من لوح الرقیم )٩(

 فیھما مكتوب نحاس
 وأمر الفتیة أمر

 منھم أراد وما إسالمھم
 وكیف الملك دقیانوس

 وحالھم أمرھم كان
  ]صا[
 
  

َهُ ِعَوَجا﴿ ْل ل َع َْم َجيْ ًما﴿ )١( المعنى في وتناقض اللفظ في باختالل ﴾َول  ال معتدالً مستقیمًا  ﴾َقيِّ

َر ﴿ تفریط وال فیه إفراط نِذ َأًْسا﴿بهذا القرآن الكافرین  ﴾ِلُي ُ ﴿عذابًا  ﴾ب ْه ن ْن لَُد يًدا ِم عنده من  ﴾َشِد

نِنيَ ﴿ َر الُْمْؤِم َُبشِّ ي اِت ﴿ المصدقین بالقرآن ﴾َو اِحلَ َن يَْعَملُوَن الصَّ ي َِّذ  ما یصلح للقبول ﴾ال

ًنا﴿له شریطة ان یخلص في عم ًرا َحَس ْم أَْج َُه َنَّ ل ثِنيَ ﴿ )٢(الجنة  ﴾أ اِك هِ ﴿مقیمین  ﴾َم  ﴾ِفي

َبًَدا﴿النعیم  في َر ﴿ )٣( إنقطاع بال ﴾أ ُنِذ ي ُ َولًَدا﴿ویخّوف الكافرین  ﴾َو َذ اهللاَّ َ َن َقالُوا اختَّ َِّذي  ﴾ال

هِ ﴿ )٤(الذین نسبوا هللا الولد  ِ ْم ب َُه ٍْم َوال ﴿بذلك االفتراء  ﴾َما ل ْم ِمْن ِعل ِه الذین قلَّدوهم  ﴾آلبَائِ

ةً ﴿ َرْت كَِلَم َُب ْم ﴿ التي الشنیعة هذه مقالتهم عظمت ﴾ك ِه ِه َْفَوا ْن أ ُرُج ِم  على ألجترائهم ﴾َختْ

بًا﴿ما  ﴾إِْن ﴿ أفواههم من إخراجها ال كَِذ ََّك ﴿) ٥(غیر مطابق للواقع ﴾ يَُقولُوَن إِ یا ﴾ َفلََعل
عٌ ﴿ سید الرسل َْفَسَك ﴿ مهللك ﴾بَاِخ ْم ﴿ّغمًا وحزنًا  (ص) حمدیا م ﴾ن ِرِه حین تولوا  ﴾َعَ� آثَا

ُنوا﴿عنك قومك لما أنذرتهم ودعوتهم لإلیمان  َْم يُْؤِم َِهَذا﴿عن اِإلیمان  واعرضاو  ﴾إِْن ل  ب
يِث  ًفا﴿القرآن بهذا  ﴾اْحلَِد فما یستحق هؤالء أن تحزن وتأسف ،  علیهم لعدم إیمانهم حسرةً  ﴾أََس

علیه الحاَل ، بما  -سبحانه  -فهوَّن اهللا  به اإلیمان عن قومه (ص) تناعداَخَله الحزُن الم،  علیهم
أثر وال في الدِّین  أدنى؟ لیس في امتناعهم  ِلَم كل هذا:  یشبه العتاَب في الظاهر؛ كأنه قال له

َْرِض ﴿ )٦( من ذلكمن ذلك ضرر فال علیَك  ا َعَ� األ َْنا َم َّا َجَعل ن من الحیوان والمعادن  ﴾إِ
ََها﴿ اتوالنب ًة ل َن هم نجوم األرض  ، الربانیون واألوتاد زینة األرض األولیاء والعلماء ألهلها ، ﴾ِزي

ْم ﴿ وأقمارها وشموسها ُه ْبلَُو َن ْم ﴿ونمتحنهم لنختبر الخلق  ﴾ِل ُُّه َي  به و یغتر ولم فیه زهد ﴾أ

ُن َعَمالً﴿ اِعلُونَ ﴿ )٧( صدقا وقصدا ونیة ﴾أَْحَس َّا َجلَ ن سیاتي عند تنامي فیما  سنجعل ﴾َوإِ

ا﴿عمر الدنیا  َها َم ُرًزا﴿ خرابا ﴾َصِعيًدا﴿وتطاول أهلها الزینة والنعیم  من ﴾َعلَْي  ، التنبت ﴾ُج
اللهم اجعلنا من  ، خاسرین الدنیا واآلخرةبأن نسلبهم ما جمعوه منها حتى یأتوننا صفر الیدین 

ْبَت ﴿ )٨( المنقطعین الیك ْم َحِس َ ﴿ یا محمد (ص) ال تظننَّ  ﴾أ ْهِف أ الكهف  ﴾نَّ أَْصَحاَب الَْك

ِم ﴿ غار هوفان لم یكن واسعا ف، الغار الواسع فى الجبل  ِقي رَّ المكتوب  وقیل اللوح، القریه  ﴾َوال
، وأظلتهم ستور التعظیم وأحدقت بهم  وردت علیهم خلع الهیبةالذین  ، علیه أسماؤهم وقصتهم

نُوا﴿حجب العظمة واستناروا بنور العزیز الكریم  نا كَا يات ْن ءا  ، هي أعجُب ءایات اهللا ﴾َجعًَبا ِم
َب من قصتهمف  أو قوسین قاب حتى اللیل من شطر في إلینا ذهابك في أعجبُ  ؛ فحاُلكَ  ال تََتَعجَّ

ذْ ﴿ )٩( سنین الكهف في بقوا قد وهم ، أدنى ى﴿ حین ﴾إِ ََو ةُ ﴿ التجأ ﴾أ ْتَي ِْف  وهو،  فتى جمع ﴾ال

َى﴿ الروم اشراف من كانوا ، للقلة والجمع الشباب من الطريّ  ْهِف ﴿ في مأواهم ﴾إِل  ﴾َفَقالُوا الَْك

ََّنا﴿ الفتیة َِنا َرب ْن ﴿ أعطنا ﴾آت ةً ﴿ الخاصة رحمتك خزائن ﴾لَُدنَْك  ِم   هدى ونصرا وأمنا  ﴾َرْحَم
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  )١٨( الكھف سورة    )٣٠٩(       عشر الخامس الجزء
  
 الصادق عن) ١٤(

 طالب أبي مثل إن )(ع
 الكھف أصحاب مثل
 األیمان واأسر

 الشرك وأظھروا
 أجرھم هللا فآتاھم

 ]صا[مرتین 
  
 عن الصادق(ع)) ١٤(
 تقیة أحد تقیة بلغت ما

 إن الكھف أصحاب
 األعیاد لیشھدون كانوا

 الزنانیر ویشدون
 أجرھم هللا فأعطاھم
  ]صا[مرتین 

  
وفى الحدیث ) ١٦(

ادعوا هللا وانتم 
 ]رو[ موقنون باالجابة

  

ْئ﴿مغفرة و  ِرنَا﴿ح أصل ﴾َوَهيِّ ْن أَْم ََنا ِم راشدین  ﴾َرَشًدا﴿ الكفار نحن فیه بمفارقة الذي ﴾ل

َْنا﴿ )١٠( مهتدین َرب َض ْم  َف ِِه ن ذَا فناموا حاال ، األصوات ،  منها ینبههم ال إنامة أنمناهم ﴾َعَ� آ

ْهِف  ِيف ﴿ مع أن الخائف ال ینام ًدا﴿الغار  ﴾الَْك نَِني َعَد ،  حتى ال یسمعوا إال منا، عدیدة  ﴾ِس

ُمَّ ﴿ )١١( فاتت، حتى ال یكون لهم إلى الغیر ال وأخذنا عنهم أبصارهم فال ینظرون إال إلینا ث
ْم  ُه َنا ْث َمَ ﴿أیقظناهم  ﴾بََع َنْعل ْزبَْنيِ  ِل ى﴿ المختلفینالفریقین  ﴾أَيُّ اْحلِ َص َْح ُثوا ﴿ ضبطأ ﴾أ ِلَما لَِب

ُن نَقُ ﴿ )١٢( التي ناموها في الكهف لزمان مقدار ﴾أََمًدا  (ص) یا محمد ﴾صُّ َعلَْيَك َحنْ

ْم ﴿ َُه ََبأ قِّ ﴿خبرهم العجیب  ﴾ن ةٌ ﴿الصدق ب ﴾بِاْحلَ ْم ِفْتَي َُّه ن ْم ﴿جماعة  ﴾إِ ِِّه َِرب ُنوا ب ان  قیل ﴾آَم

ْم ﴿ ایمانهم كان بااللهام الملكوتى ُه نَا ى َوِزْد َربَْطَنا َعَ� ﴿ )١٣( بصیرة في اإلیمان ﴾ُهًد َو
ْم  ِِه على هجر األوطان ، وألهمناهم الصبر  ، قلوبهم مطمئنة قوینا عزمهم حتى أصبحت ﴾ُقلُوب

ذْ ﴿ حتى صدقوا العهد والمیثاق من  ﴾َفَقالُوا﴿ دقیانوس یدي الملك الكافر بین﴾ َقاُموا﴿حین  ﴾إِ

َُّنا﴿افتخاًرا وتعظیًما  ، غیر مباالة َْن نَْدُعوَ ﴿خالق  ﴾َربُّ ﴿ اهللا﴾ َرب َْرِض ل َواِت َواأل َما  ﴾السَّ

ْن ُدو﴿نشرك  هِ ِم ِ ًَها﴿معه  ﴾ن اإلجابة على ندائهم بأحسن جواب ب فكافأهم على قیامهم،  غیره ﴾إِل

ذًا َشَطًطا﴿، وأظهر علیهم من اآلیات  وألطف خطاب َْنا إِ لئن عبدنا غیره نكون قد  ﴾لََقْد ُقل

َنا﴿ )١٤(الظلم والضالل وأفرطنا في  تجاوزنا الحقَّ  ِء َقْوُم وا مِ ﴿ أهل بلدنا ﴾َهؤُال ُذ َ ِِه اختَّ ن و ْن ُد
ةً  َه ال﴿عبدوا األصنام  ﴾آِل ْم ﴿هّال  ﴾لَْو ِه ْتُوَن َعلَْي َأ  ببرهان ﴾بُِسلَْطاٍن ﴿على عبادتهم  ﴾ي

﴿ ٍ ْن ﴿ ظاهر ﴾بَنيِّ َمُ ﴿ال أحد  ﴾َفَم ْن ﴿استفهام بمعنى النفي  ﴾أَْظل َرى  ِممَّ َت ْف  َعَ� ﴿كذب  ﴾ا
بًا ِ كَِذ ُْتمُ ﴿) ١٥(بنسبة الشریك إلیه  ﴾اهللاَّ ْذ اْعَتَزل ْم َوإِ ُه حفظا  تركتم قومكمأیها الفتیة  ﴾و

ال﴿ لبعض بعضهم ، خطابلدینكم  وَن إِ ُبُد َ ﴿ غیر ﴾َوَما يَْع وا﴿من األوثان  ﴾اهللاَّ ُْو أ التجئوا  ﴾َف

َى﴿ ْهِف  إِل َنُشْر ﴿ كان معروفًا عندهم ﴾الَْك ْم ﴿یبسط ویوّسْع  ﴾ي ُُّك ْم َرب  مالك امركم ﴾لَُك
ه﴿ ِت ْن َرْحَم ْئوَ ﴿ وانعامهِ من فضله ﴾ ِم َُهيِّ ُْم ﴿ُیسّهل  ﴾ي ِرك ْن أَْم ْم ِم الذى انتم بصدده  ﴾لَُك

رَفًقا﴿من الفرار بالدین  وقد ذكر الّله تعالى ما خصهم به من  )١٦(منتفعا ویسرا وسهولة  ﴾ِم

ُر ﴿فقال ، اللطف والعطف لقوة یقینهم وثبات عزیمتهم  َو ِذَا َطلََعْت تََزا ْمَس إ ََرى الشَّ تمیل  ﴾َوت

هِ ﴿ ِف َْه ْن ك ذَا َغَربَْت  الَْيِمنيِ ﴿جهة  ﴾ْم ذَاَت َع  ﴾ذَاَت ﴿وتُبعد عنهم  تتركهم ﴾تَْقِرُضُهْم َوإِ

ِل ﴿جهة  َما  طلوعها وال عند غروبها لئال تؤذیهم ِبَحرِّهاأن الشمس ال تصیبهم عند  یعني ﴾الشِّ

ْم ﴿ ُه َوةِيف  َو ُ ﴿ متَّسع ﴾َ�ْ ه ْن    يف ال،  الشمس تصیبهم ال بحیث وسطه وفي الكهف من ﴾ِم
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  )١٨( الكھف سورة    )٣١٠(       عشر الخامس الجزء
  
: لو  ابن عباس) ١٧(

أن الشمس تطلع علیھم 
، ولو أنھم ال  ألحرقتھم

 ُیقلَّبون ألكلتھم األرض
 ]طب[
  
 سنة كل في لھم) ١٨(

 ستة ینامون نقلتان
 جنوبھم على أشھر
 أشھر وستة األیمن
األیسر  جنوبھم على
 األرض تأكل ال كي

 طول لىع أبدانھم
  ]صا[الزمان 

  
المفسرون  قال) ١٩(

إنھم دخلوا في الكھف 
ً وبعثھم هللا في  صباحا
آخر النھار فلما 
استیقظوا ظنوا أن 
الشمس قد غربت 

 ً ، ثم  فقالوا لبثنا یوما
رأوھا لم تغرب فقالوا 

، وما  أو بعض یوم
دروا أنھم ناموا 
 ثالثمائة وتسع سنین

 ]مس[
  

يات﴿الصنیع  ﴾ذَِلَك ﴿وال في آخره  ابتداء النهار ْن ءا ِ  ِم ُ ﴿دالئل قدرة  ﴾اهللاَّ َْهِد اهللاَّ ْن ي  ﴾َم

تَِدي﴿ ةیوفقه لِإلیمان ویرشده إلى طریق السعاد ُهَو الُْمْه  هذه الجملة ثناء علیهم، وفي حقًا  ﴾َف

لْ ﴿ ُْضِل ْن ي ْرِشًدا﴿اهللا بسوء عمله  ﴾َوَم ا ُم َوِلي ُ َه َد ل َْن َجتِ لشقاوة لم من حكم اهللا علیه با ﴾َفل

ْم ﴿ )١٧( یقدر على صرف ذلك أحد عنه بحال ُه ُب َس لظننتهم الیهم أیها الناظر  ﴾َوَحتْ

َْيَقاًظا﴿ ْم ُرُقودٌ ﴿ مفتوحة أعینهم ألن ﴾أ ُه ْم ﴿ نیام ﴾َو ُه ُِّب نَُقل  ذَاَت الَْيِمنيِ ﴿ رقدتهم في ﴾َو
ذَاَت  ِل  َو َما ْبُ ﴿تأكل األرض أجسامهم  من جانب إلى جانب لئال ﴾الشِّ ْم َوكَل كلب الراعي  ﴾ُه

ِه بِالَْوِصيدِ ﴿ قطمیر الذي تبعهم واسمه َراَعْي عتبة باب الكهف ومحل غلقه لو كان  ﴾بَاِسٌط ِذ

ْم ﴿ له باب یغلق ، كالحارس لهم ِه لَْعَت َعلَْي َّْيَت ﴿شاهدتهم وهم على تلك الحالة  ﴾لَْو اطَّ  ﴾لََول
ُهْم ﴿لفررت  ْن ًرا ِم َرا ولو اطلعت هیبة التي ألقاها الّله علیهم ، لما ترى علیهم من ال هارباً  ﴾ِف

ًبا﴿ لشاهدت فیهم معانى الوحدانیة والربانیة أناعلیهم من حیث  ْم ُرْع ُه ْن َت ِم ،  خوفا ﴾َولَُمِلئْ
، یتقلبون  إذ یراهم الناظر نیامًا كاألیقاظ، ، فرؤیتهم تثیر الرعب  وذلك لما ألبسهم اهللا من الهیبة

ْم ﴿ناهم كما أنم) ١٨(وال یستیقظون  ُه َنا ْث من النوم وأیقظناهم بعد تلك الرقدة  ﴾َوكََذِلَك بََع

ءلُوا﴿الطویلة  َتَسا ُهْم  ِلَي َن  یقینا فیزدادوا بهم اهللا صنع وما حالهم فیتعرفوالیسأل بعضهم بعضًا  ﴾بَْي

لٌ ﴿ یقینهم إلى َل َقائِ ْم  َقا ُه ْن ْم ﴿ تلمیخا ﴾ِم ُت ْث َِب َْم ل ُ ﴿ مكثنا في هذا الكهفكم  ﴾ك  ﴾واَقال

َنا يَْوًما﴿ بعضهم لبعض ْث َِب كعادة النائم ، ولما نظروا إلى الشمس ، وقد بقي منها بقیة ، ﴾ ل
 وكان نومهم غدوة النهار ، ورأوا آثار النوم بأعینهم كأنهم لم یستوفوا معتادهم منه ، فقالوا

َوْ ﴿ ٍم  بَْعَض  أ كثر من أن یقدر، على أن نومهم ألما رأوا طول أظفارهم وشعورهم ، بما یدل و  ﴾يَْو

ْم ﴿ بعضهم لبعض﴾ َقالُوا﴿ علیهم ملتبس األمر أنو  ُُّك ْم  َرب ُت ْث َِب َُم ِبَما ل ، بمدة إقامتنا  ﴾أَْعل
ُثوا﴿فوضوا العلم إلى الّله لئال یخطئوا في التقدیر ، ثم أحسوا بالجوع فقال بعضهم لبعض   ﴾َفابَْع

ُْم ﴿ فأرسلوا رِ ﴿واحدًا منكم إلى المدینة  ﴾أََحَدك ْم َهِذهِ بَِو  إِلَى﴿ الفضیةبهذه النقود  ﴾ِقُك
ةِ  َن ي  ﴾َفلَْينُظْر ﴿ هي اخنوس ویطلق علیها اآلن طرطوس ، وهي غیر طرطوس الالذقیة﴾ الَْمِد

َى َطَعاًما﴿فلیختر  َُّها أَْزك َي ِِرْزٍق ﴿ واحل ذبیحة وارخص أطیب ﴾أ ْم ب أْتُِك فلیشتر لنا  ﴾َفلَْي

﴿ ُ ه ْن ْف  ِم َتلَطَّ ال﴿ وشراء الطعام في دخول المدینة ویتنكر التخفي في ﴾َولَْي حتى ال  ﴾َو

َرنَّ بُِكْم ﴿ ْم ﴿) ١٩( ﴾أََحًدا﴿بأمرنا  ﴾يُْشِع ُروا َعلَْيُك ْم إِْن يَْظَه َُّه ن  أهل بكم یظفروا ﴾إِ

ُْم ﴿ المدینة َْرُجُموك ُْم أَْو ﴿یقتلوكم بالحجارة  ﴾ي وك ْم ﴿إلى  ﴾ِيف ﴿یردوكم  ﴾يُِعيُد ِه َِّت دینهم  ﴾ِمل

َْن ﴿ كرها َبًَدا َول ذًا أ وا إِ ُْفِ�ُ   أي وٕان عدتم إلى دینهم ووافقتموهم على كفرهم فلن تفوزوا بخیٍر  ﴾ت
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  قال ابن عباس) ٢٢( 

أنا من ذلك القلیل كانوا 
  ]زم[ سبعةً 

   
 (ع)وعن علّي ) ٢٢(

سبعة نفر أسماؤھم  ھم 
 ً ا،  ، ومكشلیتي یملیخا

 مرنوش،و  شلینیاوم
وشادنوش  ودبرنوش،

والسابع الراعي واسم 
واسم   مدینتھم أفسوس

  ]زم[ كلبھم قطمیر
 
قال المفسرون:  )٢٢(

إن هللا تعالى لّما ذكر 
القول األول والثاني 

َرْجًما أردفھ بقولھ {
} ولما ذكر بِاْلَغْیبِ 

القول األخیر لم یقدح 
، فكأنھ أقر  فیھ بشيء

لھ إلى قائلھ ثم نبَّھ رسو
األفضل ھو ردُّ العلم 
 إلى عالم الغیوب

  ]مس[
  
سبب نزول ) ٢٣(

 (ص)اآلیة أن النبي 
لما سئل عن قصة 

:  أصحاب الكھف قال
ولم  }أجیبكم غداً {

فتأخر الوحي  یستثني
عنھ خمسة عشر 

  ]قرً [... یوما
  
أنھ إذا  تنبیھ : ) ٢٤(

استثنى بعد النسیان 
فإنھ یحصل لھ ثواب 

أن المستثنى من غیر 
یؤثر االستثناء بعد 

 ]مج[ انفصال الكالم
  

ِلَك ﴿ وكما بعثناهم من نومهم )٢٠( هكذا یتناجى الفتیة فیما بینهم خائفین حذرین،  أبداً  َوكََذ
ْرنَا ْم ﴿ اطلعلنا اهل المدینة ﴾أَْعَث ِه َنَّ ﴿لیستدلوا بذلك  ﴾ِلَيْعلَُموا﴿ اصحاب الكهف على﴾ َعلَْي أ

ِ َحقٌّ  اَعةَ  َوأَنَّ ﴿صحة البعث على  ﴾َوْعَد اهللاَّ شك  ال ﴾ال َرْيَب ﴿ویوقنوا أن القیامة  ﴾السَّ

ذْ ﴿ َها إِ ْم ﴿حین  ﴾ِفي ُه َناَزُعوَن بَْيَن ََت ْم ﴿بینهم القوم  یتنازع ﴾ي َرُه بعد ، أمر أهل الكهف  في ﴾أَْم

هِ ﴿ المشركون من اهل المدینة ﴾َفَقالُوا﴿م أن أطلعهم اهللا علیه ثم قبض أرواحه ُْنوا َعلَْي  ﴾ْم اب

نًا﴿باب كهفهم  على ْم ﴿ جدارا ﴾بُْنَيا ُُّه ْم  َرب َُم بِِه حیث أظهر علیهم  ، بحالهم وشأنهم ﴾أَْعل

لَ ﴿ عجائب صنعه وجعلهم أحد شواهد عزته َُبوا َعَ� ﴿ الملك المؤمن واصحابه ﴾َقا َن َغل ي َِّذ ال
ْم  ِرِه َذنَّ ﴿ األكثریة الغالبة ﴾أَْم ِ ََن�َّ ْم  ل ِه ًدا﴿ على باب الكهف ﴾َعلَْي  نصلي ونعبد اهللا فیه ﴾َمْجسِ

ومن هنا استنبط جواز المحافظة على قبور األنبیاء واألولیاء بالبناء علیها تخلیدا وكان كذلك، 
ْم ﴿ القوم الخائضون في قصتهم ﴾َسَيُقولُونَ ﴿ )٢١( ]مال[ لذكرهم ُه ٌَة َرابُِع یتبعهم  ﴾ثَالث

ْم ﴿ ُه ِدُس ٌة َسا يَُقولُوَن َخْمَس ْم َو ُه ُْب َ  كَل ُهْم َرْجًماك ُْب  من غیر یقین ﴾بِالَْغْيِب ﴿ ظناً  ﴾ل

ْل َر�ِّ ﴿ ْم ُق ُه ْم كَلُْب ُه ُن ثَاِم ٌة َو ْبَع يَُقولُوَن َس ْم ﴿اهللا  ﴾َو ِِه ت َُم بِِعدَّ  َما﴿بحقیقة عددهم  ﴾أَْعل
ْم  ُه لٌ ﴿ عدتهمما یعلم  ﴾يَْعلَُم ِلي ال َق ِر  َفال﴿ من الناس ﴾إِ ْم ﴿تجادل أهل الكتاب  ﴾تَُما ِه  ﴾ِفي

ًرا﴿ وعددهم الفتیة أنشفي  ِه ءً َظا َرا ال ِم ْفِت ﴿ فیه متعمق غیر ظاهرا جداالإال  ﴾إِ  ﴾َوال تَْسَت

ِهْم ﴿ال تسأل  ْم أََحًدا ِفي ُه ال﴿ )٢٢(عن قصتهم فِإنَّ فیما أوحي إلیك الكفایة  ﴾ِمْن تَُقولَنَّ  َو
ءٍ  لٌ ﴿ألمر عزمت علیه  ﴾ِلَشْي ،  بمشیته متلبسا ﴾الإِ﴿ )٢٣(﴾ ذَِلَك َغًدا﴿سأفعله  ﴾إِ�ِّ َفاِع

ذَا نَِسيَت ﴿ قائال ََّك إِ ُْر َرب ْذك ُ َوا ءَ اهللاَّ ُقْل ﴿، ثم تذكرت فقلها  أن تقول إن شاء اهللا ﴾أَْن يََشا َو
ى يَِ� ﴿لعلَّ  ﴾َعَس َْهِد ْن َهَذا َرَشًدا َر�ِّ ﴿یوفقني ویرشدني  ﴾أَْن ي َرَب ِم َْق إلى ما هو  ﴾أل

ُثوا ﴿ )٢٤(أصلح من أمر دیني  َِب ْم َول ِه ِف َْه نِنيَ ﴿نائمین  ﴾ِيف ك َالَث ِمائٍَة ِس  شمسیة ﴾ث

وا تِْسًعا﴿ ُد فإن جادلوك في مدة لبثهم بعد هذا البیان فال  )٢٥( بحساب األشهر القمریة ﴾َوازْدَا

لْ ﴿ و ، تلتفت إلیهم َُم بَِما﴿ لهم﴾ ُق ُ أَْعل ُثوا اهللاَّ َِب َهُ ﴿بمدة لبثهم في الكهف على وجه الیقین  ﴾ل ل
َْرِض َغْيُب ا َواِت َواأل َما عْ ﴿ بعلمه یختص ﴾لسَّ ِه َوأَْسِم ِ ْر ب َبِْص  األدراك في أمره تعالى ﴾أ

ْم ﴿لیس  ﴾َما﴿یدرك الخفیات كما یدرك الجلیات  حدّ  عن خارج َُه ِه ِمْن ﴿للخلق  ﴾ل ِ ن ْن ُدو ِم
ال يُْشِرُك ﴿ امورهم یتولى ﴾َوِلّيٍ  هِ ﴿لیس له شریك  ﴾َو  )٢٦(﴾ أََحًدا﴿ قضائه ﴾ِيف ُحْكِم

لُ ﴿ َتاِب ﴿ (ص) إقرأ یا محمد ﴾َواْت ْن ِك ُوِحَي إِلَْيَك ِم َِّك  َما أ لَ ﴿ القرآن﴾ َرب بَدِّ یقدر ال  ﴾ال ُم

ِهِ ﴿أحٌد أن یغّیر أو یبّدل  ْن ﴿كالم اهللا  ﴾ِلَكِلَمات َد ِم َْن َجتِ هِ  َول ِ ن و    ﴾ُملَْ�ًَدا﴿اهللا  من دون ﴾ُد
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أن  ُروي) ٢٨(

أشراف قریش اجتمعوا 
 (ص)عند رسول هللا 

: إن أردت  وقالوا لھ
أن نؤمن بك فاطرد 
ھؤالء الفقراء من 
  عندك یعنون "بالالً 

 ً وصھیباً"  وخبابا
وغیرھم فإِنا نأنف أن 
ن لھم  نجتمع بھم، وتعیِّ
ً یجتمعون فیھ  وقتا

فنزلت اآلیة عندك، 
 ]مس[
  
 :قال المفسرون) ٣١(

لوك تلبس لما كانت الم
في الدنیا األساور 
یجان جعل هللا  والتِّ
 تعالى ذلك ألھل الجنة

 ]غر[
  
ورثا من أبیھما  )٣٢(

ثمانیة آالف دینار، 
فتشاطراھا فاشترى 

ً بألف ،  الكافر أرضا
فقال المؤمن اللھم إن 
أخي اشترى أرضاً 

وأنا  بألف دینار
ً في  أشتري منك أرضا

، فتصّدق  الجنة بألف
وه داراً ثم بنى أخ ، بھ

اللھم  : ، فقال بألف
إني أشتري منك داراً 
في الجنة بألف فتصّدق 

ثم تزّوج أخوه  ، بھ
 : ، فقال امرأة بألف

اللھم إني جعلت ألفاً 
ً للحور ثم ،  صداقا

اشترى أخوه خدماً 
ً بألف، فقال   :ومتاعا

اللھم إني اشتریت منك 
  الولدان المخلدین بألف
فتصّدق بھ ثم أصابتھ 

فجلس ألخیھ  ، حاجة
على طریقھ فمّر بھ في 

،  ، فتعّرض لھ حشمھ
فطرده ووبخھ على 

  ]زم[ التصّدق بمالھ
  
منظر   تصویر )٣٢(

الحدیقتین المثمرتین 
،  بأنواع الكرم

المحفوفتین بأشجار 
النخیل، تتوسطھما 
الزروع وتتفجر بینھما 

  ]مس[ األنھار
) فائدة : النفر ٣٤( 

من الثالثة الى العشرة 
رجال وال یقال من ال

فیما فوق العشرة نفر 
  ]رو[

عَ ﴿ )٢٧( تلجأ الیه ملجأ َن يَْدُعوَن ﴿الضعفاء والفقراء من المسلمین  ﴾َواْصِبْر نَْفَسَك َم ي َِّذ ال
ْم بِالَْغَداةِ َُّه ونَ ﴿والمساء  ﴾َوالَْعِشيِّ ﴿بالصباح  ﴾َرب ُِريُد ُ ﴿ یبتغون بدعائهم ﴾ي ه َه أمر  ﴾َوْج

ال﴿ بهم سنائالسة الفقراء والصبر معهم واالستاهللا تعالى األغنیاء بمج تصرف  ﴾تَْعُد  َو

َناَك ﴿ ْم  َعْي ُه ُِريُد ﴿ والشرف إلى غیرهم من ذوي الغنى ﴾َعْن َياةِ ﴿مجالستهم  في ﴾ت َة اْحلَ َن ِزي
نَْيا ال تُِطعْ ﴿ الشرف والفخر ﴾الدُّ َْنا﴿ سألوك طرد المؤمنین الذین كالم ﴾َو ْن أَْغَفل الغفلة   ﴾َم

 طول األملو  متابعة النفس على ما تشتهیهاو  أمرت به ونسیان تواتر نعم اهللا عندك إهمال ما
ِرنَا﴿ ْن ِذْك ُ َع ه َْب عَ ﴿ فقلوبهم غافلة عن ذكر اهللا ﴾َقل ََّب ُ ﴿سار مع و  ﴾َوات ُره َن أَْم  ﴾َهَواهُ َوكَا

ُرًطا﴿ في متابعة الهوى لْ ﴿ )٢٨( أمٌر وحقیقته وعیٌد وإِنذار اآلیةُ ظاهر ،  ضیاعًا وهالكا﴾ ُف ُق  ﴾َو

ْم ﴿لهؤالء الغافلین لقد ظهر  (ص) یا محمد ُِّك ْن َرب قُّ ِم عن الباقر  الهوى، یقتضیه ما ال ﴾اْحلَ

َ ﴿ ]صا[علي (ع)  والیة في (ع) ء ْن َشا ْن َشاءَ ﴿ فمن سألك فیه بالتوفیق ﴾َفلُْيْؤِمْن  َفَم َوَم
ُفْر  نَا﴿ ومعرض عنه بالخذالن ﴾َفلَْيْك َْعتَْد َّا أ ن ِمنيَ ﴿هیأنا  ﴾إِ اِل ظَّ عن الباقر  ، للكافرین ﴾�ِ

ْم ﴿ ]صا[محمد  آل على (ع) ِِه ًرا أََحاَط ب َها نَا ُق ِد َرا كِإحاطة السوار ، شبهها سورها  ﴾ُس

ُثوا﴿بالمعصم  َتِغي ِل ﴿ من شدة العطش فطلبوا الماء ﴾َوإِْن يَْس ْه ٍء كَالُْم شدید  ﴾يَُغاثُوا بَِما

َ ﴿ ىالمغل أو الزیتالحرارة كالنحاس المذاب  لُْوُجوه  إذا َقُرب منهم من شدة حره ﴾يَْشِوي ا

َس ﴿ َراُب ﴿ذلك  ﴾بِئْ ءْت ﴿ المهل ﴾الشَّ ْرتََفًقا﴿جهنم  ﴾َوَسا َن ﴿ )٢٩(منزًال ومقیًال  ﴾ُم ي َِّذ إِنَّ ال
اِت  اِحلَ ُنوا َوَعِملُوا الصَّ َر ﴿ االیمان مقرونا بالعمل﴾ آَم َّا ال نُِضيُع أَْج ن َمْن أَْحَسَن ﴿ثواب  ﴾إِ

ُْولَئَِك ﴿ )٣٠(وأخلص فیه بل نزیده وننمیه  ﴾َعَمال نَّاُت َعْدٍن  أ ْم َج َُه في َرَغِد العیش  ﴾ل

ْم ﴿ وسعادة الَجد وكمال الرفِّد ِه ِت ْن َحتْ ِري ِم َها﴿منازلهم  ﴾َجتْ َّْوَن ِفي ل ُر ُحيَ َْها َن ْن ﴿الجنة  ﴾األ ِم
َْبُسونَ  يَل ََهٍب َو ْن ذ َر ِم ِو ْن  أََسا ًرا ِم ْض ٍس  ثَِيابًا ُخ نُد َرٍق ﴿رقیق الحریر من  ﴾ُس ْب ومما  ﴾َوإِْسَت

ِكئِنيَ ﴿ غلظ منه تَّ َها﴿َیتَِّكئون  ﴾ُم ََرائِِك  َعَ� ﴿الجنة في  ﴾ِفي  األنس في ریاض القدس ﴾األ

مَ ﴿ َواُب ﴿ذلك  ﴾نِْع ثَّ ، ونعم الجاُر جاُرهم، ونعم  ، ونعم الربُّ ربُّهم ونعم الداُر داُرهم ثواُبهم ﴾ال

نَ ﴿الحاُل حاُلهم  ْرتََفًقا﴿ الجنة لهم ﴾ْت َوَحُس یشمون ریاحیَن األُنس ، ویقیمون  ، منزًال ومقیالً  ﴾ُم
لفة ، وُیْسقَ  َُهْم ﴿ )٣١( المحبة ، ویأَخُذون ِبَیِد الزلفةَن شراَب و في مجال الزُّ لهؤالء  ﴾َواْضِرْب ل

َثالً﴿الكفار الذین طلبوا منك أن تطرد الفقراء  َْنا جَ ﴿ له كان رجل ﴾َرُجلَْنيِ ﴿ حال ﴾َم َعل
تَْنيِ  نَّ ِهَما َج ْن أَْعَناٍب ﴿ نِ ابستان ﴾ألََحِد ُهَما﴿ الكروم ﴾ِم َنا ْف َف ٍل ﴿أحطناهما  ﴾َوَح بسیاٍج  ﴾بَِ�ْ

ُهَما﴿ النخلمن  َْنا بَْيَن َْتا﴿ )٣٢(﴾ َزْرًعا﴿وسط هذین البستانین  ﴾َوَجَعل   كلُّ واحدة من  ﴾ِكل
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 لِكنَّا) فائدة : ٣٨(

حذفت  لكن اناأصلھا 
الھمزة من أنا ونقلت 
حركتھا إلى نون لكن 
فتالقت النونان نون 
لكن ونون انا فأدغمتا 
بعد أن سكنت الثانیة 

  ]مال[ لكنافصارت 
 
من ) في الحدیث ٣٩(

رأى شیأ فاعجبھ فقال 
ما شاء هللا ال قوة اال 
 با�  لم تضره العین

(ص) وفسر النبى 
ال حول وال قوة  معنى

ال حول فقال  اال با�
تحول عن معاصى هللا 
اال بعصمھ هللا وال قوة 
  على طاعة هللا اال با�

 ]رو[
  
 عن الصادق) ٤٠(
عجبت لمن  : قال )ع(

خاف كیف ال یفزع 
حسبنا هللا  إلى قولھ

فإن هللا  ونعم الوكیل
فانقلبوا  : یقول بعقبھا

بنعمة من هللا وفضل 
 ، ء لم یمسسھم سو

وعجبت لمن أغتمَّ 
 كیف ال یفزع إلى قولھ

ال إلھ إال أنت  :
سبحانك إني كنت من 

  فإن هللا یقول الظالمین 
فاستجبنا لھ  : بعقبھا

ونجّیناه من الغم 
وكذلك ننجي المؤمنین 

وعجبت لمن مكر بھ ، 
كیف ال یفزع إلى 

وأّفوض أمري   :قولھ
إلى هللا إن هللا بصیر 

قول فإن هللا ی بالعباد 
فوقاه هللا   : بعقبھا

،  سیئات ما مكروا
وعجبت لمن أراد 
الدنیا وزینتھا كیف ال 

ما :  یفزع إلى قولھ
شاء هللا ال قوة إال با�  

 : فإن هللا یقول بعقبھا
فعسى ربي أن یؤتیني 

عسى و خیراً من جنتك
  ]مج[ موجبة

  

تَْنيِ ﴿ نَّ ََها﴿أخرجت  ﴾آتَْت ﴿ البستانین ﴾اْجلَ ْم ﴿یانعًا في غایة الجودة  ثمرها ﴾أُكُل َْم تَْظِل  ﴾َول

ْرنَا﴿تنقص  ُ َشْيئًا َوَ�َّ ه ْن َُهَما﴿جعلنا  ﴾ِم ََهًرا﴿ هماوسط ﴾ِخالل  )٣٣( بهاؤهما لیزید﴾ ن

﴿ ُ َه ٌر ﴿ عنده﴾ َوكَاَن ل هِ ﴿ الجنتین سوى مال ﴾ثََم ِب َصاِح َل ِل ُهَو ﴿ جاره الفقیر ﴾َفَقا َو
 ُ ُره ِو ا َ ﴿یخاصمه ویفتخر علیه  ﴾ُحيَ َن ْنَك أ ُر ِم َث الً ا أَْك ًرا﴿وأكثر  ﴾َوأََعزُّ ﴿أغنى منك ﴾ َما ََف  ﴾ن

ُ ﴿ جارهأخذ بید  )٣٤( وخدماً  أوالدا ه ََّت َل َجن دََخ  یطوف به فیها ویریه ما فیها من أشجار وثمار ﴾َو

هِ ﴿ به ویفاخره ْفِس َن ٌم ِل ُهَو َظاِل َل َما أَُظنُّ ﴿ بالُعجب والكفر ﴾َو َن﴿أعتقد ما ﴾َقا َِبيَد  أ نى تف ﴾ت

َبًَدا﴿ الجنة ﴾َهِذهِ ﴿ اَعةَ ﴿أعتقد  ﴾َوَما أَُظنُّ ﴿ )٣٥(﴾ أ ةً ﴿القیامة  ﴾السَّ كائنة  ﴾َقائَِم

َى َر�ِّ ﴿ أنكر فناء جنته وأنكر البعث والنشور،  وحاصلة كان هناك و  زعمت كما ﴾َولَِنئْ ُرِدْدُت إِل
﴾﴿ بعثٌ  َها﴿فسوف یعطیني اهللا  ألَِجَدنَّ ًرا ِمْن ًَبا﴿من هذا وأفضل  ﴾َخْي نَقل فكما أعطاني  ﴾ُم

ُ ﴿) ٣٦(هذا في الدنیا فسیعطیني في اآلخرة  ه ُب ُ َصاِح َه َل ل َو ﴿ الجار الفقیر المؤمن ﴾َقا ُه َو
 ُ ُره ِو ا ْرَت ﴿ هیجادل ﴾ُحيَ ََف َُراٍب ﴿اهللا بأجحدت  ﴾أَك ْن ت َِّذي َخلََقَك ِم ُمَّ ِمْن ﴿ أصل مادتك ﴾بِال ث
ةٍ  ال﴿منّي  ﴾نُْطَف اَك َرُج ُمَّ َسوَّ نَّا﴿ )٣٧( ّیاسو  ﴾ث ُ ﴿ هلكْن أنا أعترف بوجود ﴾لَِك ُهَو اهللاَّ

َِر�ِّ أََحًدا﴿وخالقي  ﴾َر�ِّ  ُْشِرُك ب ال أ ال﴿ )٣٨(فهو المعبوُد وحده  ﴾َو ِذْ ﴿فهّال  ﴾َولَْو حین  ﴾إ

َتَك ﴿ نَّ  هذا من فضل اهللا ﴾ُقلَْت ﴿ حدیقتك وُأعجبت بما فیها من األشجار والثمار ﴾دََخلَْت َج

َ ا﴿ ء ُ َما َشا ةَ﴿ ، وقلتكان وما لم یشْأ لم یكن  ﴾هللاَّ ال بِاهللاَّ ﴿ال قدرة لنا  ﴾ال ُقوَّ  إعترافا ﴾إِ

الً﴿كنت  ﴾إِْن ﴿ هللا والقدرة نفسك على بالعجز ْنَك َما َّ ِم ل ََق َنَا أ َُرِن أ َولًَدا ت انني افقر منك  ﴾َو

ى﴿ )٣٩( وتعتز عليَّ بكثرة مالك وأوالدك أَْن ﴿ ٕاحسانهو من فضله  ﴾َر�ِّ ﴿ فلعل﴾ َفَعَس
ِتَك ﴿ بستانایرزقني  ﴾يُْؤتَِيِ�  نَّ ْن َج ًرا ِم َها﴿ ألیماني اآلخرة في أو الدنیا في ﴾َخْي َل َعلَْي ُْرِس ي ﴾ َو

نًا﴿آفًة تجتاحها  بستانك على َبا ءِ ﴿أو صواعق  ﴾ُحْس َما َن السَّ ْصِ�َ ﴿ فتحرقها ﴾ِم ُت  ﴾َصِعيًدا َف
َ ﴿ )٤٠( فیها جرداء ال نبات ﴾َزلًَقا﴿أرضًا  ًراأ ا َغْو ُْصِ�َ َماُؤَه فیتلف كل ما ماؤها یغور  ﴾ْو ي

ُ ﴿فیها من الزرع  َه َع ل َتِطي َْن تَْس ًَبا َفل یتحقَّق رجاُء و ینتهي الحوار هنا ،  عن إعادته ورّده ﴾َطل
ینقلنا السیاق من مشهد البهجة واالزدهار إلى مشهد البوار و ) ٤١(المؤمن بزوال النعیم عن الكافر 

ِرهِ َوأُحِ ﴿والدمار  َِثَم  وغار فأهلكها نارا علیها عز وجل اهللا أرسل ،هلكت جنته بالكلیة  ﴾يَط ب

هِ ﴿ماؤها  ْي َفَّ ُِّب ك أَْصَ�َ يَُقل َها﴿ندمًا و ظهرًا لبطن أسفًا وحزنًا  ﴾َف َفَق ِفي َن مال  من ﴾َعَ� َما أ

َةٌ ﴿وجهد  ي ِو ِهَي َخا َها َعَ� ﴿ ساقطة ﴾َو ِش ُرو  كرومها وشعر  سقطتقد ، مهّشمة محطمة  ﴾ُع

يَُقولُ ﴿ فوقها الكروم وسقطت األرض على َِر�ِّ  يَا﴿وهو نادم  ﴾َو ِرْك ب ُْش َْم أ َتِ� ل    ﴾أََحًدا لَْي
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 الصادق ) عن٤٦(

 الصلوات ھي )(ع
 من وإن الخمس
 الصالحات الباقیات

اللیل  لصالة القیام
  ]صا[
  
) روي ان ٤٦(

 ادق (ع) قالالص
 عبد بن لحصین
 تستصغر ال الرحمن
 من فإنھا مودتنا

الصالحات  الباقیات
قال یا ابن رسول هللا 
(ص) مااستصغرھا 
 واكن  أحمد هللا علیھا

  ] مج [
  
إِنَّ الَماَل َوالَبنِیَن ) ٤٦(

ْنَیا، والَعَمَل  َحْرُث الدُّ
الَِح َحْرُث اْالِخَرِة،  الصَّ
 َوَقْد َیْجَمُعُھَما هللاُ 
َ◌ْقَوام، َفاْحَذُروا ِمَن  الِ
َرُكْم ِمْن  هللاِ َما َحذَّ

  ]نج[ َنْفِسِھ،
 
 ) في األخبار٤٨(

یجمع هللا األولین 
واآلخرین في صعیٍد 

( مائة  واحٍد صفوفا
وعشرون صفا منھا 
ثمانون المة محمد 
(ص) واربعون لباقي 

  االمم ) 
  
هللا  رسول ) قال٤٨(

 من جنتكم خذوا (ص)
 سبحان - بقول –النار 

 إلھ وال � والحمد هللا
 ، أكبر وهللا هللا إال

 القیامة یوم یأتین فإنھن
 مقدمات ولھن

 وھن ومؤخرات
 الصالحات الباقیات

 ]صا[
  
ان عن معاذ ) ٤٩(

إن هللا  قال (ص)النبّي 
تبارك وتعالى ینادي 
یوم القیامة بصوت 
رفیع غیر فظیع یا 
عبادي أنا هللا ال إٰلھ إال 

راحمین أنا أرحم ال
وأحكم الحاكمین 
وأسرع الحاسبین یا 
عبادي ال خوف علیكم 
الیوم وال أنتم تحزنون 
أَْحِضروا حجتكم 
ً فإنكم  ویّسروا جوابا

   ، مسؤولون محاسبون

لو قرع باب َكرِمه  ، بستانه اهللا یهلك فلم یكن قد كفر النعمة لم لو فتمنى جاره موعظة تذكر كأنه
ْن ﴿ )٤٢( ه ، وأنجاه من ورطتهألشكاه عند ضرورتالبدایه في  ةٌ  َولَْم تَُك ُ ِفئَ َه  جماعة ﴾ل

وِن اهللاَّ ﴿ ْن ُد ُ ِم َه ن َنُصُرو ًرا﴿ عنه الهالك وندفعیو  ﴾ي ِص َت ن َن ُم وما استطاع بنفسه  ﴾َوَما كَا

َنالَِك ﴿ )٤٣(أن یدفع عنه العذاب  َةُ ﴿ في تلك الحال تكون ﴾ُه ي ال ِ ﴿ النصرة ﴾الَْو قِّ  ِهللاَّ ُهَو  اْحلَ
ٌر  ٌر ُعْقًبا﴿الدنیا في  ﴾ثََوابًا َخْي تلك والیة  ، عن الباقر(ع) عاقبًة لمن اعتمد علیه ورجاه ﴾َوَخْي

 (ص) یا محمد ﴾َواْضِرْب ﴿) ٤٤( ]شو[ التي لم یبعث نبي قط إال بها (ع) أمیر المؤمنین

ْم ﴿ َُه لَ ﴿للناس  ﴾ل نَْيا﴿هذه  ﴾َمَث َياةِ الدُّ فنائها و زوالها  وسرعة زهرتها في تشبهه ﴾اْحلَ

ءٍ ﴿ َتلََط ﴿ مطر﴾ كََما ِء َفاْخ َما ُ ِمَن السَّ َْناه َنَزل َْرِض ﴿فخرج  ﴾أ ََباُت األ ِه ن ِ وخالط بعضه  ﴾ب

أَْصَ�َ ﴿بعضًا من كثرته وتكاثفه  ُ ﴿ متكسرًا من الیبس متفتتاً  ﴾َهِشيًما﴿النبات  ﴾َف ُروه  ﴾تَْذ

حُ ﴿ تفرقه يَا ُ ﴿ یكن لم كأن فیصیر ﴾الرِّ ُ َعَ� ك هللاَّ ًراَوكَاَن ا ٍء ُمْقتَِد على اِإلفناء  ﴾لِّ َ�ْ
مْن َوطََّن النَّْفَس على الدنیا وبهجتها َغرْته بأمانیها ، وخدعته باألطماع فیها ثم إنها  ، واِإلحیاء

اَب في شرابها  والحنظل في َعَسلها ، والسراَب في مآربها؛ َتِعُد وال تفي  ِنعُمها  بوعدهاُتْخفى الصَّ
المغروُر َمْن اغترَّ بها ،  بؤُسها مصحوٌب بمأفوسها ، وبالؤها في ضمن عطائهمشوبًة ِبِنَقِمها ، و 

لُ ﴿) ٤٥( والمغبوُن َمْن انخدع فیها ُنونَ ﴿األموال  ﴾الَْما َْب َياةِ﴿واألوالد  ﴾َوال ُة اْحلَ َن نَْيا ِزي  ﴾الدُّ
طمأنینة والثقة ومألوف الروح التوكل وال ، النفس تألف األهل والمال واألوالدیتفاخر بها أهلها ، 

ما  ، وَنسَي مواله في أوان َغَفَالِتِه َخِسَر في حاله ، وَنِدّم على وماله اغترَّ بأوالدهمن و  ، والیقین
اُت ﴿فاته في مآله  اِحلَ َْباِقَياُت الصَّ زینة الحیاة اآلخرة ،  الصالحة والنیات الصادقهعمال األ ﴾َوال

َِّك ﴿ وهذه ، ، وال مصحوٍب ِبَغَرضٍ ما كان خالصًا هللا تعالى غیَر ُمشوب بطمٍع  ٌر ِعْنَد َرب  ﴾َخْي

ٌر ﴿ اجراً ﴾ ثََوابًا﴿من زینة الدنیا  ُر ﴿ )٤٦( ما یؤمله اِإلنسان ویرجوه ﴾أََمالً َوَخْي َم نَُسيِّ يَْو َو
لَ  َبا ََرى ﴿ هباء ونجعلها الجو في ﴾اْجلِ ت ِرَزةً َو َْرَض بَا لیس علیها شيء من ظاهرة للعیان  ﴾األ

ْم ﴿ ل او شجربناء او جب ِدْر ﴿جمعنا األولین واآلخرین لموقف الحساب  ﴾َوَحَشْرنَاُه َْم نَُغا  ﴾َفل

ْم أََحًدا﴿في بطن األرض نترك  ْنُه ا﴿ )٤٧(﴾ ِم َِّك َصف ِرُضوا َعَ� َرب ، ال  مصطّفین ﴾َوُع

نَا﴿ یحجُب أحٌد أحدًا منهم ُتُمو لَ كََما َخلَقْ ﴿یقال للكفار على وجه التوبیخ  ﴾لََقْد ِجئْ ُْم أَوَّ  َناك
ةٍ رَّ َلْ ﴿ حفاًة عراةً  ﴾َم ْم َمْوِعًدا﴿أي  ﴾ب َل لَُك َع َّْن َجنْ ْم أَل ُت  بالبعث الوعد ألنجاز وقتا ﴾َزَعْم

َتاُب ﴿ )٤٨( ُوِضَع الِْك َرى ﴿صحائف أعمال البشر وُعرضت علیهم  ﴾َو َت ِرِمَني  َف ْ اْ�ُ
ه﴿ خائفین ﴾ُمْشِفِقنيَ  ا ِفي َناوَ ﴿من الجرائم والذنوب  ﴾ِممَّ ََت ْيل یا حسرتنا ویا  ﴾يَُقولُوَن يَا َو

ِل ﴿هالكنا  َتاِب  َهَذا﴿ما شأن  ﴾َما لِْك ِدُر ﴿ تعجبا ﴾ا ال ﴿ال یترك  ﴾ال يَُغا َرةً َو   َصِغي
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  )١٨( الكھف سورة    )٣١٥(       عشر الخامس الجزء
  

یا مالئكتي أقیموا 
ً على  عبادي صفوفا
أطراف أنامل أقدامھم 

 ]قر [للحساب
  
 ادقالص عن) ٤٩(

 یوم كان إذا (ع)
 إلى دفع القیامة
 قیل ثم كتابھ األنسان

 فیھ ما فیقرأ اقرأ
 لحظة من فما فیذكره

 قدم نقل وال كلمة وال
 تلك فعلھ كأنھ ذكره إال

 یا قالوا فلذلك الساعة
 ]صا[ویلتنا 

  
البلیس  خمس ) ٥٠(

  انواع  من الذریة : 
) األعر یحبب ١(

) ٢للناس الزنى (
لى ووتیر یجّزعھم ع

) ومسوط ٣المصائب (
یلقي في قلوبھم 

) وداسم ٤األراجیف (
یأكل ویشرب مع من 

) ٥لم یسم ّهللا تعالى (
وذو بنور الذي یرغب 
الناس للدخول في 

  ]مال[ األسواق 
 
قال ابن عباس ) ٥٦(

یرید المستھزئین 
والمقتسمین وأتباعھم 
وجدالھم بالباطل أنھم 
ألزموه أن یأتي 

 باآلیات على أھوائھم
على ما كانوا 
یقترحونھ لیبطلوا بھ ما 

(ص) جاء بھ محمد 
  ]مج[
  
الفتى ) فائدة ٦٠(

الشاب الطري السجي 
الكریم ، والفتوة لقب 
شرف ویأتي بمعنى 
الحدیث في السن ، 
ولھذا یقال للیل والنھار 

  ]مال[الفتیان 
 الباقر ) فائدة عن٦٠(

 ثمانون الحقب (ع)
 ]صا[سنة 

عن الصادق ) ٦٠( 
 قاعد موسى بینا (ع)
 بني من مأل في

 لھ قال إذ إسرائیل
 أحدا أرى ما رجل
 قال منك با� أعلم

 فأوحى أرى ما موسى
 عبدي بل إلیھ هللا

  ]صا[...الخضر 

َها َصا ال أَْح َرةً إِ َِبي ا َحاِضًرا﴿ اضبطها وأحاط به﴾ ك وا َما َعِملُو َوَجُد  مثبتًا في الكتاب ﴾َو

مُ ﴿ ال يَْظِل َ ﴿یعاقب  ﴾َو َُّك أ اَرب أن ُیذّكر هؤالء  (ص)ثم أمر سبحانه نبیَّه  )٤٩(بغیر جرم  ﴾َحًد

َْنا﴿ ، فقال قصة إبلیس وما أورثه الكبر، المتكبرین عن مجالسة الفقراء ِْذ ُقل أمرنا  ﴾َوإ

وا﴿ ُد َجسَ َم َف َد وا آل ُد ِة اْجسُ َمالئَِك ال﴿جمیع المالئكة ﴾ �ِْ اسمه بالسریانیة  ﴾إِبِْليَس  إِ
نِّ ﴿ ة الحارثعزازیل ، وبالعربی َن اْجلِ َفَسَق ﴿ لم یكن من المالئكة﴾ كَاَن ِم ْن ﴿خرج  ﴾َف َع

ِر  ِّهِ ﴿طاعة  ﴾أَْم ُ ﴿ السجود بترك ﴾َرب َه ن و ُذ ِ َت�َّ ََف ُ ﴿ یا بني آدم ﴾أ ه ََّت ي رِّ ُذ َ ﴿ وأوالده ﴾َو ء َْوِلَيا ِمْن  أ
وِ�  ِْئَس ﴿ طاعتي بدل فتطیعونهم بي تستبدلونهم ﴾ُد وٌّ ب ْم َعُد ْم لَُك ُه اِلِمنيَ �ِ َو المتخذین ﴾ ظَّ

الً﴿أعداءهم أولیاء  ْم ﴿ )٥٠(الرحمن  طاعةعن  ﴾بََد ُُه ت َهْد َْش ا أ  وذریته إبلیس ما أطلعت ﴾َم
ال﴿على  َْرِض َو َواِت َواأل َما ْم َوَما﴿ على اطلعتهم ﴾َخلَْق السَّ ِه ُفِس َن َذ  َخلَْق أ ِ ُنُت ُم�َّ ك

ِّنيَ  ِضل ُضًدا﴿الشیاطین  ﴾الُْم مَ ﴿ )٥١( یعونهم من دونيأعوانًا فكیف تط ﴾َع يَْو لُ  َو اهللا  ﴾يَُقو

وا﴿ للمشركین ُد َركَائِي﴿ أدعوا ﴾نَا ْم ﴿ لهم زعمهم ، توبیخا على ﴾ُش ُت َن َزَعْم ي َِّذ ل لیمنعوكم  ﴾ا

ْم ﴿ لیعرفهم اوهامهم بعبادتهم لالصناما ، من عذابي ویشفعو  ُه َفلَْم ﴿فاستغاثوا بهم  ﴾َفَدَعْو
ْم  َُه ُبوا ل ي َْنا﴿وهم یغیثفلم  ﴾يَْسَ�ِ ْم  َوَجَعل ُه َن بًِقا﴿ وبین أوثانهم﴾ بَْي مهلكا ، قال ابن عباس ﴾ َمْو

َى﴿) ٥٢(هو واد في النار یجتمعون فیه في جهنم  َرأ ِرُمونَ ﴿عاین  ﴾َو ْ نَّاَر ﴿ المشركون ﴾اْ�ُ ال
ِقُعوَها﴿فأیقنوا  ﴾َفَظنُّوا ْم ُمَوا َُّه َن ِرًفا﴿داخلوها  ﴾أ ْص َها َم وا َعْن ُد َْم َجيِ موضعا یهربون  ﴾َول

َنا﴿ )٥٣(الیه  ْف ِس ﴿بّینا  ﴾َولََقْد َصرَّ ِنَّا ْن  ِيف َهَذا الُْقْرآِن � ٍل  ِم َث ِّ َم رنا  ، األمثال ﴾كُل وكرَّ

ءٍ ﴿طبیعة  ﴾َوكَانَ ﴿ الحجج والمواعظ َر َ�ْ َث الً اإلِنَساُن أَْك  الجدل منه یتأّتى﴾ َجَد

َس ﴿ )٥٤(بالباطل  والخصومة نَّا َع ال ُنوا أَْن ﴿ ي مكةمشرك﴾ َوَما َمَن ذْ ﴿ باهللا ﴾يُْؤِم  بعد ان ﴾إِ

ى﴿ ُْهَد ْم ال ُه ء ْم ﴿ الدالئل والمعاجز ﴾َجا َُّه َتْغِفُروا َرب يَْس ال﴿من الذنوب واآلثام  ﴾َو َْن  إِ أ
لِنيَ  َوَّ ُة األ نَّ ْم ُس ُه ْتَِي َأ ْم الَْعَذاُب ﴿ واألستیصال األهالكطلبهم أن یشاهدوا عذاب إال  ﴾ت ُه ْتَِي َأ َْو ي  أ

ُبالً ْرَسِلنيَ ﴿ )٥٥(عیانًا ومقابلة  ﴾ُق ُل الُْم ُْرِس ِريَن ﴿الرسل  ﴾َوَما ن َبشِّ ِال ُم ألهل اِإلیمان  ﴾إ

َن ﴿ نِذِري ِدلُ ﴿مع وضوح الحق ﴾ و﴿ ألهل العصیان ال لِإلهالك والدمار ﴾َوُم ا  یناظر﴾ ُجيَ

َن ﴿ ي َِّذ َْباِطِل  ال ُروا بِال ُضوا﴿ دفعا عما یعتقدونه﴾ كََف هِ ﴿ لیزیلوا ﴾ِليُْدِح ِ قَّ ﴿ بالجدال ﴾ب  ﴾اْحلَ

وا﴿ویبطلوه  َُذ يَاِ�  َواختَّ ُروا﴿القرآن  ﴾آ ُنِْذ سخریة ﴾ ُهُزًوا﴿ُخّوفوا به من العذاب  ﴾َوَما أ

ْن ﴿) ٥٦( واستهزاء َِّر ﴿ال أحد  ﴾َوَم ْن ذُك َُم ِممَّ ِّهِ ﴿حجج  ﴾بِآيَاِت ﴿ُوعظ  ﴾أَْظل    ﴾َرب
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  )١٨( الكھف سورة    )٣١٦(       عشر السادس الجزء
  
المفسرون  قال) ٦١(

ً  یوشع فتزود  سمكا
فلما  وخرجا مملوحا

انتیھا الى صخرة على 
ساحل البحر فجلسا 
وتوضا یوشع من عین 
ھناك فانتضح على 
الحوت شيء من ذلك 

 الماء ذلك الماء وكان
فعاش  الحیاة ماء

ووثب الى البحر 
الحوت  ونسیا ومضیا

فكان الیسلك طریقا في 
البحر اال صار الماء 

ن ذلك آیًة وكا جامدا
  ]مس[ من ءایات هللا

  
الصادق  عن) ٦٥(

 كان الخضر إن (ع)
 هللا بعثھ مرسال نبیا
 وكانت ... قومھ إلى
 یجلس ال كان إنھ آیتھ
 وال یابسة خشبة على

 إال بیضاء أرض
 وإنما وأخضرةً  إھتزت
 لذلك خضرا سّمى
 بن بلیا إسمھ وكان
 بن عامر بن ملكا

 بن سام بن أرفخشد
  ]صا[نوح 

  
) عن الصادق ٦٥(

 سلم فلما أتیاه(ع)..... 
وقال  (ع) موسى علیھ
 مما لتعلمني جئت لھ

 ، قال إني رشدا علّمت
،  تطیقھ ال بأمر وكلت

 ال بأمر أنت ووكلت
 عنده اطیقھ...... كان

 لموسى یكتب لم علم
 وكان األلواح في (ع) 

 جمیع أن یظن موسى
 یحتاج التي األشیاء

 وأن تابوتھ في إلیھا
 في لھ كتب لعلما جمیع

  ]صا[ األلواح
  
الصادق  ) عن٦٩( 
 بین كنت لو ع)(

 والخضر موسى
 أعلم إني ألخبرتھما

 بما وأنبأتھما منھما
 ألن أیدیھما في لیس

 والخضر موسى
 أعطیا السالم علیھما

 یعطیا ولم كان ما علم
 ھو وما یكون ما علم
 الساعة تقوم حتى كائن
 رسول من ورثناه وقد
  ]صا[ وراثة (ص) هللا
  

َرَض ﴿ الواضحة أَْع َها﴿فتعامى  ﴾َف ى طرق أ، ور  یعتبر بها ولمى اآلیات أر  ، وتناساها ﴾َعْن

نَِسيَ ﴿ یجتنب منها لمى مواقع الشر فتبعها و أ، ور  الخیر فعرض عنها ُ  َو َمْت يََداه عمله  ﴾َما قَدَّ

َْنا﴿في عاقبتهم  یتفكر ولم المعاصيمن  َّا َجَعل ن ْم ﴿انهم ونسی ألعراضهم تعلیل ﴾إِ ِِه لُوب َعَ� ُق
ةً  نَّ ُ ﴿أغطیة  ﴾أَِك َْفَقُهوه َوِيف ﴿هذا القرآن واالنتفاع بما فیه من المواعظ أن یفقهوا  ﴾أَْن ي

ًرا ْق ْم َو نِِه ذَا َى﴿یمنعهم أن یسمعوه سماع تفهم وانتفاع  ثقالً  ﴾آ ْم إِل ُه ُع ى َوإِْن تَْد ُْهَد اِإلیمان  ﴾ال

وا﴿ تَُد َْه َْن ي ذً ﴿یستجیبوا  ﴾َفل َبًَدا﴿لك  ﴾اإِ َُّك ﴿ )٥٧( والیسمعون یفقهون ال ألنهم﴾ أ َرب یا  ﴾َو

ُر ﴿(ص)  محمد ةِ ﴿ للعاصین من عباده﴾ الَْغُفو ْحَم رَّ و ال ْم ﴿ یؤخرهم لیتوبوا ﴾ُذ ُه  ﴾لَْو يُؤَاِخُذ

ُبوا﴿یعاقبهم  اَب ﴿اقترفوا من المعاصي بما  ﴾بَِما كََس ْم الَْعَذ َُه َل ل َّ ْم ﴿ الدنیا في ﴾َ�َ َُه َْل ل ب
ْن ﴿آخر في القیامة  ﴾َمْوِعٌد  وا ِم ُد َْن َجيِ ِه َمْوئِالً ل ِ ن و تِلَْك ﴿ )٥٨(ملجأ وال منجى  ﴾ُد هي  ﴾َو

ْم ﴿وصالح ولوط وشعیب  األمم السالفة هود ﴾الُْقَرى ﴿أخبار  َناُه َْهلَْك ا أ  ﴾َظلَُموا﴿حین  ﴾لَمَّ
بالصبر والرضا ، فعجلنا  لم یشكروا نعم اهللا علیهم ولم یقابلوا البالءبالتكذیب ،  قریش ظلم مثل

ْم وَ ﴿ علیهم العقوبة ِه ِك ْهِل َْنا ِلَم ، أفال یعتبر  وقتًا محدَّدًا معلوماً  ﴾َمْوِعًدا﴿لهالكهم  ﴾َجَعل

ى﴿القصة الثالثة  )٥٩( وعید وتهدید لكفار قریش، هؤالء المكذبون  َل ُموَس ْذ َقا ُ  َوإِ َتاه َف  ﴾ِل
 ملتقى رجال عند أتبع أن أمرني قد اهللا إن -نه لیتعلم م سمي فتاه النه الزمه - یوشع بن نون

 لما صحت منه الصحبه استحق اسم الفتوه وهو اسم كرامة ال اسم عالمةمنه ،  وأتعلم البحرین
َْرحُ ﴿ َب عَ ﴿ أزال أسیر وأتابع السیرال  ﴾ال أ َم َبْلَُغ َجمْ ى أ تَّ ِن ﴿ملتقى  ﴾َح َرْي ْ بحر فارس  ﴾اْ�َ

ِضيَ ﴿ الخضر لقاء موسى فیه وعد الذي المكان هوو ، الروم مما یلي جهة المشرق و  َْو أَْم  ﴾أ
َلََغا﴿ )٦٠( إلى أن أبلغ ذلك المكان طویالزمانًا  ﴾ُحُقًبا﴿أسیر  ا ب َع ﴿ موسى وفتاه ﴾َفلَمَّ َم َجمْ

ِهَما ِن َُهَما﴿البحرین  ﴾بَْي ،  نسي أن یخبر موسى بأمر الحوتالناسي كان یوشع ،  ﴾نَِسَيا ُحوت

َذ ﴿هما جمیعا الن موسى لم یسأله عن الحوت وأضیف النسیان ل َ ُ ﴿ الحوت ﴾َفاختَّ َه ِبيل  طریقه ﴾َس

َربًا ِيف ﴿ ِر َس ْ ا﴿ )٦١( مسلكاً  ﴾اْ�َ َوَزا َفلَمَّ  للقاء العبد الصالح المكان الذي ُجعل موعداً  ﴾َجا

لَ ﴿ الیوم ولیلتهوالذي فقدا فیه الحوت ، وبقیا یمشیان بقیة  ُ ﴿ موسى﴾ َقا َتاه َف لیوم الثاني في ا ﴾ِل

نَا﴿ ء َِنا َغَدا ْن ﴿طعام الغداء  ﴾آت َنا ِم ًبا لََقْد لَِقي ََص َفِرنَا َهَذا ن  الصادق عن ، العناء والتعب ﴾َس

لَ ﴿ )٦٢( ]صا[ الوقت یعني المكان جاز حیث أعیى وٕانما (ع) َْيَت ﴿الفتى یوشع  ﴾َقا ََرأ  ما ﴾أ

َنا﴿ دهاني ْي ََو ْذ أ َرةِ﴿التجأنا  ﴾إِ ْ َى ا�َّ  ان أن أذكر لك ﴾َفإِ�ِّ نَِسيُت ﴿عندها  ناي نمالت ﴾إِل

وَت ﴿ ه َوَما﴿ودخل البحر  الزنبیلخرج من  ﴾اْحلُ نِي َنَْسا ْيَطاُن أَْن ﴿ أنساني وما ﴾أ ال الشَّ   إِ
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  )١٨( الكھف سورة    )٣١٧(       عشر السادس الجزء
  
) تنبیھ : قرن ٦٩(

موسى (ع) الصبر 
باالستثناء ، واطلق 
 الثاني فلم یخالف في
االول وخالف في 

  ]لط[الثاني 
  
 ) عن الصادق٧٤(

 موسى فغضب (ع)
 بتالبیبھ وأخذ (ع)
 قال اآلیة ، أقتلت وقال

 ال العقول إن الخضر
 بل هللا أمر على تحكم
 علیھا یحكم هللا أمر
 مني ترى لما فسلم

 كنت فقد علیھ واصبر
 تستطیع لن إنك علمت
 ]صا[ صبرا معى

  
 (ع)أن موسى  )٧٤(

أقتلَت خضر {لما قال لل
ً زكیَّة } غضب نفسا

واقتلع كتف الصبي 
األیسر وقشر اللحم 
عنھ فإذا مكتوب في 
عظم كتفھ كافٌر ال 

  ]قر[ یؤمن با� أبداً 
  
النون من ) فائدة ٧٤(

) ُنْكراً قولھ تعالى (
نصف القرآن بحسب 

  ]مال[الحروف 
  
 ألم أقل) فائدة ٧٥(

نصف القرآن من حیث 
  ]مال[األجزاء 

 
 لمفسرونا قال) ٧٥(

وقَّره في األول فلم 
یواجھھ بكاف الخطاب 
فلما خالف في الثاني 

}  لك واجھھ بقولھ {
  ]مس[ لعدم العذر ھنا

  
یقال إنَّ َسَفَره ) ٧٧( 

ذلك كان سفَر تأدیب 
ِل المشقة   َفُردَّ إلى َتَحمُّ
وإالَّ فھو حین سقى 
لبنات شعیب فإنَّ ما 
أصابھ من التعِب وما 
 كان فیھ من الجوع

 ]لط[ كان أكثر
  
رحم في الحدیث ) ٧٨(

هللا أخي موسى لوددت 
أنھ صبر حتى یقص 
هللا علینا من أمرھما 
ولو لبث مع صاحبھ 

  ]مس[ ألبصر العجب
  

 ُ َُره َْذك َذ ﴿أخبرك عن قصته  ﴾أ َ ُ ﴿الحوُت  ﴾َواختَّ َه ِبيل ِر َجعًَبا﴿طریقه  ﴾َس ْ تعجب  ﴾ِيف اْ�َ

لَ ﴿ )٦٣(فدبَّت فیه الحیاة ودخل البحر الفتى من أمره ألنه كان حوتًا مشویًا   ﴾ذَِلَك ﴿موسى  ﴾َقا

َْبِغ  َما﴿ دخول السمك في البحر ُنَّا ن ا َعَ� ﴿ الذي نطلبه ألنه عالمة على غرضنا ﴾ك ْرتَدَّ َفا
ِرِهَما ًصا﴿ منه جاءا الذي الطریق فيآثارهما یتتبعان  ﴾آثَا َص  لئال یخرجا عن الطریق إتباعا ﴾َق

ا عَ ﴿) ٦٤( ْن َفَوَجَد نَا ْبًدا ِم ِد َبا ُ ﴿ واسمه بلیا بن ملكان(ع)  الخضر ﴾ِع َناه وهبناه  ﴾آتَْي

نَا﴿ ْن ِعْنِد ًة ِم َناهُ ﴿ وطول الحیاة خصه الّله اإلخبار بالمغیبات وبمانعمة وفضًال  ﴾َرْحَم َّْم َوَعل
َّا ن ْن لَُد جوارحه عن  مكاشفات األنوار عن مكنون المغیبات وذلك یقع للعبد إذا لزمالعلم اللدني  ﴾ِم

 ﴾ِعلًْما﴿ بال مٍن وال مراد موالهبین یدى  عبداوكان  في اهللاجمیع المخالفات وأفنى حركاته 
العلم اللُدنِّي" یورثه اهللا لمن أخلص هذا العلم الرباني ثمرة اِإلخالص والتقوى ویسمى ،  خاصًا بنا

ه اهللا بالقرب والوالیة ، وال ینال بالكسب والمشقة وإِنما هو هبة الرحمن لمن  العبودیة له خصَّ
َِّبُعَك ﴿ )٦٥( والكرامة َت ْل أ ى َه ُ ُموَس َه َل ل َِّمِ�  َعَ� أَْن ﴿تأذن لي في مرافقتك  ﴾َقا َُعل  ﴾ت
ِّْمَت ُرْشًدا﴿ألقتبس  ا ُعل لَ ﴿ )٦٦( مالطفة وتواضع، إسلوب  ما یرشدني في حیاتي ﴾ِممَّ  ﴾َقا

ًرا﴿ الخضر َع َمِعي َصْب َتِطي َْن تَْس ََّك ل ِن  ، یأخذ األمور على ظواهرها كان ألن موسى ﴾إ

ِبُر ﴿) ٦٧( علمه اهللا من بواطنها والخضر كان یحكم بما  أمٍر ظاهره منكرٌ  ﴾َعَ�  َوكَْيَف تَْص

ًرا﴿ ْب ِه ُخ ِ ْط ب َْم ُحتِ لَ ﴿ )٦٨( وأنت ال تعلم باطنه ﴾َما ل ُدِ� ﴿موسى  ﴾َقا ِإْن ﴿ستراني  ﴾َسَ�ِ
 َ ء ُ  َشا الزم موسى نفسه  قبله ،  المشیة إستثنى فلماه من نفسه بالصبر ، استثنى لعدم وثوق ﴾اهللاَّ

ًِرا﴿ بشیئین ِصي﴿ الصبر﴾ َصاب ال أَْع ًرا َو وال أخالفك في شيء تریده ألني جئتك ﴾ لََك أَْم

لَ ﴿ )٦٩( متعلما َتِ� ﴿ الخضر لموسى﴾ َقا ََّبْع ْن ﴿ رافقتني﴾ َفإِْن ات أَلِْ� َع ءٍ  َفال تَْس ْ�َ﴾ 

ًرا﴿ عليّ  تنكره وال أفعله هُ ِذْك ْن ى أُْحِدَث لََك ِم تَّ شرط علیه قبل بدء الرحلة ،  اخبرك بخبره ﴾َح
 )٧٠( ، فقبل موسى شرطه أال یسأله وال یستفسر عن شيء من تصرفاته حتى یكشف له سرها

نَطلََقا﴿ ذَا﴿ الساحل علىموسى والخضر  ﴾َفا ى إِ َبا ِيف ﴿ مرت بهما سفینة ﴾َحتَّ ِة  َرِك َن ِفي السَّ
رَ  َهاَخ  ، فغضب والطین بالخرق وحشاها فكسرها السفینة جانب الىعمد ، حیث  الخضر ﴾َق

لَ ﴿شدیدا و  غضبا موسى ََها﴿ مستنكراً  للخضر ﴾َقا َْهل ُتْغِرَق أ َها ِل َت َرْق  لََقْد ﴿ الركاب ﴾أََخ

َت  ًرا﴿فعلت  ﴾ِجئْ  )٧١( رأى ما فلم یتحمل الظلم ینكر موسى وكان،  منكرًا عظیماً  ﴾َشْيئًا إِْم

لَ ﴿ لْ ﴿ الخضر ﴾َقا َُق َْم أ ًرا﴿أخبرك من أول األمر  ﴾أَل َع َمِعي َصْب َْن تَْسَتِطي ََّك ل ِن على  ﴾إ

لَ ﴿ )٧٢( كَّره بلطٍف في مخالفته الشرطذَ ،  ما ترى من صنیعي    ال تُؤَاِخْذِ� بَِما﴿ موسى﴾ َقا
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  )١٨( الكھف سورة    )٣١٨(       عشر السادس الجزء
  
) عن النب�ي (ص) ٨٢(

هللا لیص��لح بص��الح ان 
الرج���ل الم���ؤمن ول���ده 

  ]مج [...  وولد ولده
  
ع�����ن الص�����ادق ) ٨٢( 

 الع����الم أق����ام لم����ا  (ع)
 إل��ى هللا أوح��ى الج��دار

 (ع) إن����������ي موس����������ى
 بس��عي األبن��اء مج��ازي
 فخی���ر خی���را إن اآلب���اء
 ال فش��������راً  ش��������راً  وإن

 نس���اؤكم فتزن���ي تزن���وا
 مس�لم ف�راش وط�ى من

 ت�دین كم�ا فراشھ وطي
  ]صا[ تدان

 
 ھ��ذه فوائ��د م��ن) و٨٢(

 یعج�����ب ال أن القص�����ة
 یب�ادر وال بعلم�ھ المرء
 ال م�������ا إنك�������ار إل�������ى

 سرا فیھ فلعل یستحسنھ
 ی�����داوم وأن یعرف�����ھ ال

 ویت�����ذلل ال�����تعلم عل�����ى
 األدب ویراع��ي للمعل��م
 ینب����ھ وأن المق����ال ف����ي

 جرم����ھ عل����ى المج����رم
 یتحقق حتى عنھ ویعفو

عنھ  یھاجر ثم أصراره
  ]صا[
  
ق��ال المفس��رون: ) ٨٢(

ب��اء ینف��ع إن ص��الح اآل
، وتق����������وى  األبن����������اء

األص��ول تنف��ع الف��روع 
  ]مس[
  
ف��ي ق��ول )  فائ��دة ٨٢( 

الخض�����ر عن������د ذك������ر 
} أض��افھ أردتالعی��ب {

إل��ى نفس��ھ عل��ى س��بیل 
األدب م��ع رب��ھ ، وف��ي 

} أردن�اذكر القتل ق�ال {
بلفظ الجم�ع تنبی�ھ عل�ى 
أن�����ھ م�����ن ، الع�����املین 
ب����أمره تع����الى ، وق����ال 

��كَ ثالث��ا { } ألن َف��أَراَد َربُّ
بن���اء وص���الح حف��ظ اال

أح���والھم لرعای���ة ح���ق 
اآلباء لیس إال ّ� وحده 
، ول���ذلك أض����افھ إلی����ھ 

   ]مال[
 
  

ال﴿ ، وأید ذلك بقوله باعتبار ان الناسي ال یدخل تحت التكلیف،  بمخالفتي الشرط ﴾نَِسيُت   َو
ُْرِهْقِ� ِمْن  ًرا ت ِري ُعْس ر في عاملني بالیسر وال تعاملني بالعسر ، وال تضیق على األم ﴾أَْم

نَطلََقا﴿ )٧٣( ]صا[نسیانا  موسى من األولى كانتعن النبي (ص) صحبتي ایاك ،  بعد  ﴾َفا

ذَا لَِقَيا ُغالًما﴿نزولهما من السفینة یمشیان  ى إِ تَّ  بین یلعب الوجه حتى اذا مرا بغالم حسن ﴾َح

ُ ﴿ ضربه برجله ثم الخضر فتأمله الصبیان َه ه بیده ثم رماه مسكه الخضر واقتلع رأسویقال أ ﴾َفَقَتل
، ولذلك فإن أبوي الولد لم یعارضا الخضر (ع) بشأن قتله لعلمهما أنه ال یفعل شیئا  في األرض

إال لحكمة ، وقد جربوه ، وهذا أقصى حد في االعتقاد باألولیاء إذ ال یمكن األحد أن یحذو حذوه 
َتلَْت ﴿، و األرض الخضر وجلد به على موسى (ع) فوثب ، ََق َل أ َفْ  َقا ةً ن طاهرًة لم  ﴾ًسا َزِكيَّ

ِر نَْفٍس ﴿ترتكب جرمًا  َت ﴿ هولم تقتل نفسًا حتى تُقتل ب ﴾بَِغْي ًرا﴿فعلت  ﴾لََقْد ِجئْ  ﴾َشْيئًا نُْك
ولكنه ، لم یكن موسى ناسیًا في هذه المرة وال غافًال ،  منكرًا عظیمًا ال یمكن السكوت عنه

لَ ﴿ )٧٤( أن ُینكر المنكر الذي ال یصبر على وقوعه داً قاص لْ ﴿ الخضر﴾ َقا َُق َْم أ زاد ﴾ لََك  أَل

ًرا﴿ } ألنه نقض العهد مرتینلكفي جملته هذه { ِعي َصْب َع َم َتِطي َْن تَْس ََّك ل ن على ما ترى  ﴾إِ
فلما أحس موسى بانفعال الخضر من اعتراضه علیه ثانیا ، ألن في هذه الجملة تعنیفا  )٧٥( مني
ُْتَك ﴿ له أَل َل إِْن َس َها﴿لیك واعترضُت على ما یصدر منك أنكرت ع إن ﴾َقا ٍء بَْعَد ْن َ�ْ  ﴾َع

ْبِ� ﴿ بعد هذه المرة َُصاِح ًرا﴿ تصحبني معك ﴾َفال ت ْذ ْن لَُد�ِّ ُع فأنت معذوٌر  ﴾قَْد بَلَْغَت ِم

نَطلََقا﴿) ٧٦(عندي لمخالفتي لك  ذَا أَتََيا﴿مشیا  ﴾َفا ى إِ تَّ َةٍ ﴿وصال  ﴾َح ْري َل َق َْه قالوا إن  ﴾أ
 الناصرةاو أنطاكیة) مدفن الرجل الصالح حبیب النجار من أصحاب عیسى هذه القریة (

ََها﴿ َْهل َتْطَعَما أ َبَْوا أَْن ﴿فطلبا طعامًا  ﴾اْس أ ُهَما َف ُفو َُضيِّ ا ﴿افتهما یض عنفامتنعوا  ﴾ي َفَوَجَد
َها ًرا﴿ الخضر فنظر ﴾ِفي ُِريُد ﴿حائًط مائًل  الى ﴾ِجَدا َنَقضَّ ﴿یوشك  ﴾ي یسقط ویقع  ﴾أَْن ي

ُ فَ ﴿ ه ََقاَم لَ ﴿بناه ف ﴾أ َت ﴿ ویأوونا ، أو یطعمونا حتى الجدار تقیم أن ینبغ لمموسى  ﴾َقا لَْو ِشئْ
ًرا ِه أَْج ْذَت َعلَْي َ أنكر علیه موسى صنیع المعروف مع ، نستعین به على شراء الطعام﴾ الختَّ

 )٧٧( ]مس[بناه إنه هدمه ثم  أو،  عن ابن عباس مسحه الخضر بیده فاستقام ، غیر أهله
لَ ﴿ ِنَك ﴿ الـوقت  ﴾َهَذا﴿الخضر  ﴾َقا َراُق بَْيِ� َوبَْي  فال صحبة بعد هذا بیننا حسب شرطك ﴾ِف

ِل َما﴿ ي ِْو َِتأ ئَُك ب َبِّ ُن أ ًرا َس ِه َصْب َتِطْع َعلَْي َْم تَْس سأخبرك بحكمة المسائل الثالث التي أنكرتها ﴾ ل

ةُ ﴿ )٧٨( عليَّ  َن ِفي ا السَّ نَْت ﴿التي خرقتها  ﴾أَمَّ ألناس ضعفاء ال یقدرون  ﴾ِلَمَساِكنيَ َفَكا

ِر ﴿ یشتغلون ﴾يَْعَملُونَ ﴿على مدافعة الظَّلمة  ْ ََرْدُت ﴿بقصد التكسب  ﴾ِيف اْ�َ أَْن ﴿ بخرقها ﴾َفأ
َها َب ْم ﴿أجعلها معیبة  ﴾أَِعي ُه ء َرا َأُْخُذ ﴿كافر ظالٌم  ﴾َمِلٌك ﴿أمامهم  ﴾َوكَاَن َو   یغتصب  ﴾ي
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  )١٨(الكھف  ةسور    )٣١٩(       السادس عشر الجزء
  
 أمیر عن) ٨٣(

 ذي ان (ع) المؤمنین
 وال نبیا لم یكن القرنین

 هللا أحب عبداً  بل ملكا
 � ونصح هللا فأحبھ
 إلى وبعثھ لھ فنصح
 على فضربوه قومھ
 فغاب األیمن قرنھ
 أن هللا شاء ما عنھم
 الثانیة بعثھ ثم یغیب

 قرنھ على فضربوه
 ما عنھم فغاب األیسر
 الثالثة ھبعث ثم هللا شاء
 في لھ هللا فمكن

مثلھ  وفیكم األرض
 لھ ..... وسخر

 لھ وقربت السحاب
 في لھ وبسط األسباب

 اللیل النور وكان
  سواء علیھ والنھار
  ]صا[...... 

  
المفسرون  قال) ٨٣(

ذو القرنین ھو 
"االسكندر الیوناني" 
ملَك المشرق والمغرب 

،  فسمي ذا القرنین
ً مكَّن  ً مؤمنا وكان ملكا

 لھ في األرض هللا
فعدل في حكمھ 

، وكان في  وأصلح
الفترة بین عیسى 
ومحمد صلوات هللا 

، روي أن  علیھما
الذین ملكوا األرض 

: مؤمنان  أربعة
وكافران، أما المؤمنان 

،  فسلیمان وذو القرنین
وأما الكافران فنمرود 

  ]مس[وبختنصر 
  

﴿ َّ ُل ةٍ  ك َن ِفي ًبا﴿صالحة ال عیب فیها  ﴾َس  )٧٩( لئال یغتصبها الملك الظالمتها فخرف ﴾َغْص

مُ ﴿ ا الُْغال َنا َفَكانَ ﴿ الذي قتلُته فكان كافرًا فاجرا ﴾َوأَمَّ ِشي نَْنيِ َ�َ ُ ُمْؤِم َبََواه أَْن ﴿فخفنا  ﴾أ
ًرا نًا َوكُْف ُْرِهَقُهَما ُطْغَيا ََرْدنَا﴿) ٨٠(یحملهما حبُّه على اتَباعه  ﴾ي َُهَما﴿بقتله  ﴾َفأ ُْبِدل  ﴾أَْن ي

ُُّهَما﴿ ایرزقهم ُ ﴿ ولدًا صالحاً  ﴾َرب ه ْن ًرا ِم َرَب ُرْحًما﴿ من ذلك الكافر ﴾َخْي َْق وأقرب  ﴾َزكَاةً َوأ

ُر ﴿ )٨١(ورحمة بوالدیه  وعطفابرًا  َدا ا اْجلِ َن ﴿بنیُته دون أجر و الذي یوشك أن یسقط  ﴾َوأَمَّ َفَكا
ِة َوكَانَ  َن ي َِتيَمْنيِ ِيف الَْمِد َنٌز  ِلُغالَمْنيِ ي ُ ك ه َت َُهَما َوكَاَن ﴿لوح من ذهب بئ خ﴾ َحتْ ل

ُهَما َبُو ا﴿والدهما  ﴾أ َُّك ﴿ تقیاً  ﴾َصاِحلً َد َرب ََرا أ ُهَما﴿بهذا الصنیع  ﴾َف َُشدَّ َْبلَُغا أ  الحلم ﴾أَْن ي

َنَزُهَما﴿ویشتد عودهما  ِرَجا ك يَْسَ�ْ َِّك ﴿تحت الجدار  من ﴾َو ْن َرب ًة ِم اهللا بهما لصالح ﴾ َرْحَم
ُ ﴿أبیهما  ه ُْت ا َفَعل ِري ﴿، وإِقامة الجدار  ، وقتل الغالم ما رأیَت من خْرِق السفینة ﴾َوَم ْن أَْم  ﴾َع

لُ  ذَِلَك ﴿، بل فعلته بأمر اهللا وإِلهامه  رأیي واجتهادي ِْوي َأ َْم تَْسِطعْ ﴿تفسیر  ﴾ت تستطع  ﴾َما ل

ًرا﴿ ِه َصْب نََك ﴿) ٨٢( وعارضت فیها قبل أن أخبرك عنها ﴾َعلَْي أَلُو يَْس ي ذِ ﴿ الیهود َعنْ  ﴾َو
وكل ما نقله المفسرون بأنه یوناني أو مقدوني أو رومي وأن  ، ما شأنه وما قصته ﴾الَْقْرنَْنيِ 

اسمه مرزبه أو اسكندر او غیره ال نصیب له من الصحة ألنهم تناقلوه بعضهم عن بعض دون 
 ]مال[أن یعرفوا مصدر الناقل األول ، وقد تهاونوا فیه ولم یبعثوا عما یؤیده ، هذا والّله أعلم 

لْ ﴿ َْتلُو﴿ لهم ﴾ُق أ ًرا﴿ سأقص ﴾َس ُ ِذْك ه ْن ْم ِم َّا ﴿) ٨٣( نبأه وخبره قرآنًا ووحیاً  ﴾َعلَْيُك ن إِ
نَّا ُ ﴿ یسرنا ﴾َمكَّ َه ُ ﴿ أسباب الملك والسلطان ﴾ل َناه آتَْي َْرِض َو ْن ﴿ وأعطیناه ﴾ِيف األ ِّ  ِم كُل

ءٍ  ًبا﴿ یحتاج إلیه للوصول إلى غرضه ﴾َ�ْ َب وكذا من  ، لقدرة والتصرفمن أسباب العلم وا ﴾َس

عَ ﴿) ٨٤( أخلص لنا مكناه من مملكتنا یتقلب فیها حیث یشاء َب َْت أ ًبا﴿ سلك ﴾َف َب طریقه الذي  ﴾َس

ذَا بَلَغَ ﴿) ٨٥( یسره اهللا له باتجاه الغرب ى إِ تَّ َها﴿ وصل ﴾َح ْمِس َوَجَد  الشمس ﴾َمْغِرَب الشَّ

ةٍ  تَْغُرُب ِيف  ْنيٍ َحِمئَ  البحر ساحل بلغ لعله قیل ، د ال حسب الحقیقةماء وطین حسب ما شاه ﴾َع

َها﴿ الماء غیر بصره مطمح في یكن لم إذ كذلك فرآها المحیط َوَجَد ِعْنَد  العین تلكعند  ﴾َو

َْنا﴿ ناسا ﴾َقْوًما﴿ َب ﴿ اِإللهام الوحي او بطریق له ﴾ُقل َْن تَُعذِّ ا أ  تقتلهم ﴾يَا ذَا الَْقْرنَْنيِ إِمَّ
ا﴿ ِ  َوإِمَّ ًناأَْن تَ�َّ ْم ُحْس ِه لَ ﴿ )٨٦( أو تدعوهم بالحسنى إلى الهدایة واِإلیمان ﴾َذ ِفي  أدعوهم﴾ َقا

َمَ ﴿ فـ أوال األیمان إلى ْن َظل ا َم ُ ﴿ كفره على باألصرار نفسه ﴾أَمَّ ُه ب ُمَّ ﴿نقتله  ﴾َفَسْوَف نَُعذِّ ث
 ُّ َُرد ِّهِ ﴿یرجع  ﴾ي َى َرب ًرا﴿ بعد قتله﴾ إِل َذابًا نُْك ُ َع ُه ب ا ﴿ )٨٧( ًا في نار جهنمفظیع ﴾َفُيَعذِّ َوأَمَّ

َن  ْن آَم ا﴿باهللا  ﴾َم َل َصاِحلً ى﴿في الدنیا  ﴾َوَعِم َن ْس ءً اْحلُ َهُ َجَزا    الجنة یتنعَّم فیها ﴾َفل
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ذو اختار ) فائدة ٨٨(

دعوتھم  القرنین
  ]مس[ بالحسنى

  
 أمیر عن) ٩٠( 

 ورد أنھ (ع) المؤمنین
 أحرقھم قد قوم على

 وغیرت الشمس
 حتى وألوانھم أجسادھم
كالظلمة  صیرتھم

  ]صا[
  
دُ ) ٩٣( : الحاجز  السَّ

بین الشیئین وھما ھنا 
،  جبالن ُسدَّ ما بینھما

فرَدم ذو القرنین 
حاجزاً بین یأجوج 
ومأجوج من ورائھم 
لیقطع مادة غوائلھم 

  ]طب[ وشرھم عنھم
  
 الخرج فائدة :) ٩٤(

 المال من یخرج لما
 وما والخراج للغلة

االرض  من یخرج
  ]صا[
  
لما أتوه بقطع  )٩٦(

الحدید وضع بعضھا 
على بعض حتى 
صارت بحیث تسدُّ ما 
بین الجبلین إلى 
أعالھما، ثم وضع 
المنافخ علیھا حتى إذا 
صارت كالنار صبَّ 
النحاس المذاب على 
الحدید المحمي 
فالتصق بعضھ ببعض 
 وصار جبالً صلداً 

  ]فخ[
  
  

لُ ﴿ َنُقو ْن ﴿نیسر  ﴾َوَس ُ ِم َه ِرنَا ل ًرا﴿في الدنیا  ﴾أَْم فال نكلفه بما هو شاق بل بالسهل  ﴾يُْس
، والشكر على النعمة وینزع من قلبه  وهو أن یرزقه الرضا بالقضاء والصبر على البالء ، المیسِّر

عَ ﴿ )٨٨( ، ووسواس النفس والشیطان حب الشهوات والدنیا َب َْت ُمَّ أ بَ ﴿سلك  ﴾ث طریقًا نحو  ﴾ًباَس

ذَا بَلَغَ ﴿ )٨٩(المشرق  ى إِ تَّ عَ ﴿وصل  ﴾َح ْمِس  َمْطِل أقصى المعمورة من جهة الشرق  ﴾الشَّ

َها﴿حیث مطلع الشمس  ُعُ ﴿الشمس  ﴾َوَجَد لْ ﴿تشرُق  ﴾تَْطل َع َْم َجنْ ٍم ل لیس  ﴾َعَ� َقْو

ْم ﴿ َُه َِها﴿ من اللباس والبناء ﴾ل ن و ْن ُد ًرا﴿یسترهم من حر الشمس  ﴾ِم ْت فِإذا طلعت الشمس  ﴾ِس

فعل بأهل  ﴾كََذِلَك ﴿) ٩٠( ، وإِذا غربْت خرجوا لمكاسبهم تحت األرض سردابدخلوا في 

قَْد أََحْطَنا﴿ كما فعل بأهل المغرب، المشرق من آمن تركه ومن كفر قتله  ِه ﴿علمًا  ﴾َو ْي بَِما لََد
ًرا ْب عَ ﴿ )٩١( بأحواله وأخباره وعتاده وجنوده﴾ ُخ َب َْت ُمَّ أ ًبا﴿ سلك﴾ ث َب طریقًا ثالثًا بین المشرق ﴾ َس

ذَا بَلَغَ ﴿ )٩٢(جهة الشمالربما والمغرب یوصله  ى إِ تَّ ِن ﴿ وصل إلى منطقة ﴾َح ْي دَّ  ﴾بَْنيَ السَّ

ِِهَما َوَجَد ﴿ حاجزین عظیمین ن و ْن ُد وَن ﴿متخلفین  ﴾َقْوًما﴿وراء السدین  ﴾ِم ُد ال يََكا
َْفَقُهونَ  ال ي  )٩٣( الیفهم الناس كالمهم والیفقهون كالم احد فطنتهم وقلة لغتهم لغرابة ﴾َقْو

أُْجوجَ ﴿القوم  ﴾َقالُوا﴿ َأُْجوَج َوَم ْفِسُدوَن ِيف ﴿قوٌم  ﴾يَا ذَا الَْقْرنَْنيِ إِنَّ ي َْرِض  ُم بالقتل  ﴾األ

لُ ﴿ واتالف الزرعوالسلب  َع ْل َجنْ َه ْرًجا﴿نفرض  ﴾َف َعَ� ﴿جعال وأجرة جزءًا من أموالنا  ﴾لََك َخ
عَ  ُهْم أَْن َجتْ َن َنا َوبَْي ا﴿ یأجوج ومأجوج ﴾َل بَْيَن همیحمینا من شر و  علینا دون خروجهم یحجز ﴾َسد 

)٩٤( ﴿ �ِ ا َمكَّ َل َم هِ ﴿بسطه  ﴾َقا ٌر ﴿ والقوة من الُقدرة ﴾َر�ِّ ﴿ لي ﴾ِفي مما تبذلونه لي  ﴾َخْي

ةٍ﴿ من المال ُنوِ� بُِقوَّ أَِعي ْم ﴿ وبمعدات العملالرجال ب ﴾َف ْل بَْيَنُك ْم َرْدًما أَْجَع ُه بَْيَن سدًا  ﴾َو

يدِ ﴿قطع  ﴾ُزبََر ﴿ اعطوني ﴾آتُوِ� ﴿ )٩٥( ا، وحاجزًا حصین منیعاً  واجعلوها لي  الكبیرة ﴾اْحلَِد

ذَا ﴿ في ذلك المكان ى إِ تَّ ىَح َو َفْنيِ  بَْنيَ ﴿البناء  ﴾َسا َد ُفُخوا﴿جانبي الجبلین  ﴾الصَّ ن َل ا  ﴾َقا

ُ ﴿ بمنافیخ الحدادین َه ذَا َجَعل ى إِ تَّ ًرا﴿ ذلك الحدید المتراكم ﴾َح َقاَل ﴿ اِإلحماء شدیدةكالنار  ﴾نَا
ِرغْ ﴿أعطوني  ﴾آتُوِ�  ِه ِقْطًرا﴿أصبُّ  ﴾أُْف ْسَطاُعوا﴿ )٩٦( النحاس المذاب ﴾َعلَْي ا ا  ﴾َفَم

ُ  أَْن ﴿ یأجوج ومأجوجاستطاع  ُروه ُ نَْقًبا﴿یتسوروه لعلوه ومالسته  ﴾يَْظَه َه وا ل َتَطاُع  ﴾َوَما اْس
لَ ﴿ )٩٧( وكثافتهبته من أسفل لصال  تسویته على األقتدار أوالسدُّ  ﴾َهَذا﴿ ذو القرنین ﴾َقا

ْن ﴿ ٌة ِم َ َوْعُد َر�ِّ ﴿ اهللا على عباده ﴾َر�ِّ  َرْحَم ء ذَا َجا  أو بقیام بخروج یأجوج ومأجوج ﴾َفإِ

َ ﴿ الساعة ء َّا ُ دَك َه سدِّ وقیام بخراب ال ﴾َوْعُد َر�ِّ  َوكَانَ ﴿ مستویًا باألرض كأن لم یكن ﴾َجَعل

ا﴿ الساعة ْم ﴿ )٩٨( كائنًا ال محالة ﴾َحق ُه َض َنا بَْع ََرْك ت   یوم قیام الساعة  ﴾يَْوَمئِذٍ ﴿الناس  ﴾َو



 321 

  )١٨(الكھف  سورة    )٣٢١(       السادس عشر الجزء  
  
إنھ ینفخ  : قیل) ٩٩(

إسرافیل في الصور 
فالنفخة ، ثالث نفخات 

 ، األُولى نفخة الفزع
والثانیة نفخة الصعق 

لتي یصعق من في ا
السماوات واألرض 

والثالثة  ، بھا فیموتون
نفخة القیام لرب 
العالمین فیحشر الناس 

  ]مج[ بھا من قبورھم
  
الصادق  )عن١٠١(

ال یستطیعون  :(ع) 
، وال  سماع كالم الحق

سماع سنن المصطفى 
، وال سماع (ص) 

سیر الھداة الصالحین 
من األنبیاء والصدیقین 
ن ألنھم لم یجعلوا م

أھل القبول للحق 
فمنعوا سماع خطاب 

  ]حق[ الحق
  
  

 الصادق عن) ١٠٧(
 ذر أبي في نزلت )(ع

 وسلمان والمقداد
 بن وعمار الفارسي

 عز هللا جعل یاسر
 جنات لھم وجل

 أي نزال الفردوس
  ]صا[ومنزال  مأوى

 
 الصادق عن) ١٠٧( 

 ذر أبي في نزلت )(ع
 وسلمان والمقداد
 بن وعمار الفارسي

 عز هللا جعل یاسر
 جنات لھم وجل

 أي نزال الفردوس
  ]صا[ومنزال  مأوى

  

ُِفخَ ﴿ حیارى في بعض مزدحمین بعضهم یختلط ﴾يَُموُج ِيف بَْعٍض ﴿ ن ِر  َو و النفخة  ﴾ِيف الصُّ

ْم ﴿ الثانیة ُه َنا َمْع َرْضَنا﴿ )٩٩( لم یتخلف منهم أحد ﴾َجْمًعا﴿للحساب والجزاء  ﴾َ�َ  ﴾َوَع

َم يَْوَمئِذٍ ﴿أبرزنا  نَّ َه ْرًضا َج َن َع ِري ِف َكا َن ﴿ )١٠٠( حتى شاهدوها مخیفًا مفزعاً  ﴾�ِْ ي َِّذ ل ا
نَْت  ءٍ ﴿كانوا في الدنیا  ﴾كَا ْم ِيف ِغَطا ُه ُن ْن ﴿ُعمیًا  ﴾أَْعُي ِري  َع دالئل قدرة اهللا  ﴾ِذْك

نُوا ال ﴿ ]صا[ (ع) المؤمنین أمیر والیة الذكرعن الصادق (ع)  ، ووحدانیته َوكَا
َتِطيُعونَ  ِسَب ﴿) ١٠١(أن یسمعوا كالم اهللا  ﴾َسْمًعا﴿ یطیقون ﴾يَْس الهمزة لِإلنكار  ﴾أََ�َ

وا﴿أفظنَّ  ، والتوبیخ ُذ ِ ََفُروا أَْن يَ�َّ يَن ك َِّذ َباِدي﴿بعض  ﴾ال  والمسیح كالمالئكةآلهة  ﴾ِع

وِ� ﴿ ْن ُد َ  ِم ء َْوِلَيا نَا﴿یعبدونهم  ﴾أ َّا أَْعتَْد ن َن نُُزالً﴿هیأنا  ﴾إِ ِري ِف َكا َم �ِْ نَّ َه منزًال ومستقرًا  ﴾َج
لْ ﴿ )١٠٢( ْم ﴿ لهؤالء الكافرین (ص) یا محمد ﴾ُق ئُُك بِّ ْل نَُن َن ﴿نخبركم  ﴾َه ِري ﴾ بِاألَْخَس

الً﴿بأخسر الناس  َن ﴿ )١٠٣(﴾ أَْعَما ي َِّذ َّ ﴿ القسّیسون والرهبان ﴾ال ْم ﴿بطل  ﴾َضل ُه  ﴾َسْعُي
اإلعجاب ، وأبطلوا إحسانهم الذین َقَرُنوا أعماَلهم بالریاء ، ووصفوا أحواَلهم ب هم عملهم وضاع

نَْيا ِيف ﴿بالَمنِّ  َياةِ الدُّ ُبونَ ﴿ ألن الكفر ال تنفع معه طاعة ﴾اْحلَ َس ْم َحيْ ُه ْم ﴿ویظنون  ﴾َو َُّه َن أ
ُنوَن ُصْنًعا ِس َِئَك ﴿ )١٠٤( بأفعالهم محسنون ﴾ُحيْ ُول َن  أ ي َِّذ ْم  ال ِِّه ُروا بِآيَاِت َرب ََف بالقرآن ﴾ ك

ِبَطْت ﴿ور بالبعث والنش ﴾َوِلَقائِهِ ﴿ ْم ﴿ فبطلت ﴾َ�َ ُُه  لیسف ﴾َفال نُِقيمُ ﴿ بكفرهم ﴾أَْعَمال

ةِ ﴿ ْم يَْوَم الِْقَياَم َُه الَِّذین كفروا بآیات ، عن الرضا (ع) { أو اعتباراً قیمٌة  ﴾َوْزنًا﴿عند اهللا  ﴾ل
 ]صا[ فحبطت اعمالهم بأن لقوا اهللا بغیر امامته(ع) بوالیة امیر المؤمنین  -یعني  -} َربِِّهمْ 

ْم ﴿ )١٠٥( ُروا﴿عقوبتهم ناُر  ﴾ذَِلَك َجَزاُؤُه ََف ُم بَِما ك نَّ َه يَاِ� ﴿ بسبب كفرهم ﴾َج وا آ ُذ َ َواختَّ
ُرُسِلي ُهُزًوا ُنوا﴿ )١٠٦( واستهزائهم بآیات اهللا ورسله﴾ َو يَن آَم َِّذ َوَعِملُوا ﴿باهللا  ﴾إِنَّ ال

ِس  َْو ْرد ِْف ل نَّاُت ا ْم َج َُه نَْت ل اِت كَا اِحلَ من أنزل نفسه فى  ﴾نُُزالً﴿درجات الجنة  أعلى ﴾الصَّ

َن ﴿  )١٠٧( الدنیا منزل الصادقین أنزله اهللا فى اآلخرة منزلة المقربي ي َها﴿ماكثین  ﴾َخالِِد  ﴾ِفي

َْبُغونَ  ال﴿أبدًا  َها﴿ یریدونال  ﴾ي الً َعْن ینقلبون فى ، منعمین فیها نعیم األبد  ، ُخروجاً  ﴾ِحَو
، قد آمنوا كل مخوف ووصلوا إلى كل محبوب فال یشتهون  ، ویفرحون بمرضاتهة ربهم مجاور 

ُر ﴿ )١٠٨(شیًئا إال وجدوه كیف یطلبون عنه تحویًال  ْ َن اْ�َ ْل لَْو كَا ًدا﴿ بمائه ﴾ُق حبرًا  ﴾ِمَدا

ِفَد  َر�ِّ ﴿وحكمة وعجائب   مقدوراتتبت به وكُ  ﴾ِلَكِلَماِت ﴿ ََن َل أَْن ﴿لفني ماء  ﴾ل ْب ُر َق ْ اْ�َ
َفَد  َن َنا﴿وكالُم اهللا ال ینفد  ﴾اُت َر�ِّ كَِلمَ  ت هِ ﴿أتینا  ﴾َولَْو ِجئْ ْثِل      بمثل ماء البحر وزدناه به ﴾بِِم

 


