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   )١٩(مریم  سورة     )٣٢٢(         السادس عشر الجزء
 
 عن الباقر (ع)) ١١٠(

 الرجل عن سئل أنھ
 الخیر من الشيء یعمل
 ذلك فیسره إنسان فیراه
 أحد من ما بأس ال قال
 لھ یظھر أن ویحب إال
 لم إذا الخیر الناس في

  ]صا[ ذلك یصنع
  
) قیل انھا آخر ١١٠(

آیة نزلت من القران 
  ]مج[
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الصادق  فضلھا عن
 أدمن من قال (ع)

 مریم سورة قراءة
 یمت لم السالم علیھا
 یغنیھ ما یصیب حتى
 وولده ومالھ نفسھ في

 من اآلخرة في وكان
 بن عیسى أصحاب

 وآلھ نبینا على مریم
 الصالة وعلیھما
 من وأعطي والسالم
 سلیمان ملك مثل األمر

 الدنیا في داود بن
  ]صا[
) روي ان امیر ١(

نین (ع) قال في المؤم
اسالك یا دعائھ  

 ]مج[كھیعص 
  
ھذا داللة وفي ) ٣(

على أن المستحب في 
الدعاء اإلخفاء وأن 
ذلك أقرب إلى اإلجابة 

خیر   :وفي الحدیث
الدعاء الخفي وخیر 

 وقیل ،الرزق ما یكفي 
إنما أخفاه لئال یھزأ  :

بھ الناس فیقول انظروا 
إلى ھذا الشیخ یسأل 

  ]مج[ الولد على الكبر
  
ھذا توسٌل بما  )٤(

  سلف لھ من االستجابة
ده  وأنھ تعالى عوَّ
  باإلِجابة وأطمعھ فیھا
ومن حّق الكریم أن ال 

 ]بي[ یخیِّب من أطمعھ
  

ََّما أَنَا ﴿ (ص) یا محمد لمشركي مكه ﴾ُقلْ ﴿ )١٠٩(فِإن كالم اهللا ال یتناهى  ﴾َمَدًدا﴿ إِن
ََّما إِلَُهُكْم إِلَهٌ َواِحٌد ﴿أمرني أن أخبركم  ﴾يُوَحى إِلَيَّ  ِمْثلُُكْم ﴿ِإنسان  ﴾بََشٌر  ال شریك  ﴾أَن

ِّه﴿ له َ َرب  رجامن  ﴾َفلَْيْعَمْل َعَمالً َصاِحلًا﴿ مبعوث بإنه یؤمن ﴾َفَمْن كَاَن يَْرُجوا ِلَقاء

 َوال يُْشِرْك ﴿فلیخلص له العبادة ،  المقام بین یدى اهللا فلیعمل عمًال یصلح للعرض علیه
ِّهِ بِِعَبادَةِ  نسأل اهللا تعالى ان یوقظنا من الغفلة قبل ، ﴾ أََحًدا﴿ وعمله ال یرائى بطاعته ﴾َرب

 اآلیة هذه قرأ من النبي (ص) عن ، انقضاء االعمار ویؤنسنا بالقرآن آناء اللیل واطراف النهار
 حتى له یستغفرون مالئكة النور ذلك حشو الحرام المسجد من نور له سطع آخرها إلى منامه عند

 یرید التي الساعة في تیقظ إال النوم عند الكهف آخر یقرأ عبد من ما (ع) الصادق وعن یصبح ،
  )١١٠( ]صا[
  
  
  
  

، وهي سبعمائة وثمانون كلمة ، وثالثة آالف وسبعمائة حـرف ،  ٧١و ٥٨نزلت بمكة عدا اآلیتین 
    ]مال[  ل هذه اللفظةوال یوجد في القرآن سورة مبدوءة بما بدئت به ، وال یوجد سورة مختومة بمث

ْحمٍن ْالرٍَّحيٍم   ِ�ِ ْاهللاِ  ْالر                 
 یـا قـولهم مـن االدعیـة بعـض فـى قـرأوا مـا علیـه ویـدل،  الحسنى اسمائه من اسم﴾ كهيعص﴿

 )١( العظمـى صـفاته مـن صـفة الـى منها كل یشیر حروف من مركب اوانه ، حمعسق یا كهیعص
ِّ ﴿ من ﴾ِذْكُر َرْحَمةِ ﴿ ـه علیـكهذا ذكـر رحمـة مـن ربـك لعبـده زكریـا  ﴾َك َعْبَدهُ َزكَِريَّاَرب  نقصُّ

ـَّه﴿نـاجى  ﴾نـَـاَدى﴿حـین  ﴾إِذْ ﴿ )٢( (ص) محمـد یـا  وهــو فـي محـراب صــالتهواس��تغاث ب�ھ  ﴾َرب

﴿ ً ــا نِــَداء ٣( اِإلخفــاء فــي الــدعاء أدخــُل فــي اِإلخــالص وأبعــُد مــن الریــاء، بصــوت خفــي  ﴾َخِفي( 
ــاَل َربِّ إِ�ِّ ﴿ ، فـــ دمــة للــدعاءومســكتنه مق اظهــر عجــزه الَْعْظــُم ﴿ضــعف  ﴾َوَهــَن ﴿لقــد  ﴾َق

وتـألأل لكثرتـه ، انتشر الشیب في رأسي  ﴾َواْشَتَعَل الرَّأُْس َشْيًبا﴿وذهبْت قوتي من الِكبر  ﴾ِم�ِّ 

َـْم أَكُـْن بِـُدَعائَِك َربِّ َشـِقيا﴿ وصف حاله خضوعاً وتذلًال ال تعریفاً  فـي لـم تخّیـب دعـائي  ﴾َول
فاستجب دعائي اآلن كما كنت تستجیبه فیما ، بل عودتني اِإلحسان والجمیل ، وقت من األوقات

،  ، وعلیــه توكلــه ، وبــه قوتــه كیــف یشــقى مــن إلیــه مرجعــه وٕایــاه دعــاؤه ، فــال تخیبنــي اآلن مضــى
، كـانوا مـن  بنـي العـم ﴾َوإِ�ِّ ِخْفُت الَْمَواِليَ ﴿ثم بین سبب طلبه بقوله  )٤(ونصرته؟  ومنه تأییده

ــْن ﴿ اســرائیلاشــرار بنــي  ــي ِم علــى  ویبــدلوا امتــي علــى خالفتــي یحســنوا المــن بعــد مــوتي  ﴾َوَرائِ

ایسـاع أخـت مـریم  اسمها ، فضال عن أنھا عجوز ال تلد ﴾َعاِقًرا َوكَانَْت اْمَرأَِ� ﴿ دینهم الناس

  ولدًا  ﴾َوِليا﴿ ضلكمن محض ف ﴾لَُدنَْك  ِمْن ﴿فارزقني  ﴾ِلي َفَهْب ﴿ بنت عمران من ذریة داود

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ١٩
٤٤  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة مريم     ٩٨

  مكیة  فاطر  
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  )١٩(مریم  سورة    )٣٢٣(       السادس عشر الجزء
  
م زكریا  )٦(  (ع)قدَّ

على طلب الولد أموراً 
كونھ  : أحدھا : ثالثة

أن  : ضعیفاً، والثاني
  هللا ما ردَّ دعاءه البتة

كون  : والثالث
المطلوب بالدعاء سبباً 
للمنفعة في الدین ثم 

ح  بسؤال الولد  صرَّ
مما یزید الدعاء  وذلك

  ]مس[ توكیداً 
 
كان قد بلغ مئًة  )٨(

،  وعشرین سنة
وامرأُتھ ثماٍن وتسعین 

  ]مس[ سنة
 
) عن الصادق (ع) ٨(

انما ولد یحیى بعد 
البشارة لھ بخمس 

قیل     ]مج[ سنین
كان بین الدعاء 
والبشارة ستون 
سنھ"دعاء زكریا كان 
عندما راى االیات عند 

ھنالك دعا مریم 
  ] بح"  [بھزكریا ر

  
إجابة ) تنبیھ : ٨(

فإذا   .الدعاء مشروطة
فال محالة  العبد اضطر

یجیب دعاك لكن فیما 
یرید ال فیما ترید وفي 
الوقت الذي یرید ال في 

  ]بح[ ترید الوقت الذي
  
) عن ابن عباس ١٠(

اتقل لسانھ من غیر 
،    مرض ثالثة ایا 

ومع ذلك كان یدعوا 
 ]مج[ ویسبح هللا

  
سمي  ) فائدة١٠(

ً ألن المتوجھ  محرابا
إلیھ في صالتھ 
كالمحارب للشیطان 

  ]مج[
  
 (ع) الجواد ) عن١٢(
 في إحتج هللا إن

 احتج ما بمثل األمامة
 فقال النبوة في بھ

 صبیا الحكم وآتیناه
 ]صا[
  
عطیناه الفھم ) أ١٢(

لكتاب هللا في حال 
صباه قبل بلوغھ سن 

 ]طب[ الرجال
  

أجداده في  ﴾َويَِرُث ِمْن آِل يَْعُقوَب  يَِرثُِ� ﴿ )٥( ي إلقامة دینكیلي أمر الناس من بعدصالحًا 
النبوة والملك محصوران في أوالد یعقوب ، كان من سبط یھوذا بن یعقوب وكانت  العلم والنبوة

 ﴾يَاَزكَِريَّا﴿ناداه الملك ) ٦( ترضاه لخدمتك وتستخلصه لعبادتك ﴾َرِضياَربِّ ﴿یا  ﴾َواْجَعلْهُ ﴿

ُرَك بُِغالٍم اْسُمهُ ﴿ له تشریفا میتهتس تولى َّا نَُبشِّ َيى إِن َعْل لَهُ ﴿أسم خصصناه بھ  ﴾َحيْ لَْم َجنْ
سّماه تعالى به ولم یترك ، لم یسمَّ أحٌد قبله بیحیى فهو اسم غیر مسبوق  ﴾ِمْن َقْبُل َسِميا

عد ومسعود ومبارك كان العرب یختارون األسماء التي یتفاءل بها بعیدهم ، كس ، تسمیته لوالدیه
ومرزوق ومهنأ ، ویختارون األسماء الدالة على الغلظة والشر ألنفسهم ، كغضبان وعذاب 

وما أشبه ذلك ، ویقولون إن اسماء عبیدنا لنا فنختار األحسن ، وأسماؤنا  ونمر وفهد والضاري
َقاَل ﴿ )٧( مدخیر األسماء ما عبد وح، في الحدیث  ألعدائنا فنختار لهم ما یوقع مهابتنا فیهم

َّى يَُكوُن ِلي والحال  ﴾َوكَانَْت ﴿ ولد یكون لي كیف استفهام تعجب وسرور﴾ ُغالمٌ  َربِّ أَن
َوقَْد بَلَْغُت ﴿ لم تلد في شبابها فكیف وهي اآلن عجوزعقیمة كبیرة السن  ﴾اْمَرأَِ� َعاِقًرا﴿ أن

طمئنَّ ویعرف الوسیلة التي یرزقه بها أراد أن ی، نهایة العمر  ﴾ِعِتيا﴿والشیخوخة  ﴾ِمْن الِْكَبِر 
،  ، وبأى عمل ، بأى یدٍ  ، أنى یكون لى غالم استقبل النعمة بالشكر قبل حلولها ، هذا الغالم

اإلجابة وهذا الفضل والكرم بسابق تفضیلك ونعمك على عبادك فى  وأى طاعة استوجبت منك هذه
 الملك أو ، اهللا لزكریا ﴾َقالَ ﴿ )٨( جمیع األحوال فإن آیست من عملى فال آیُس من فضلك

َُّك ُهوَ ﴿ أخلقه من شیخین كبیرین ، هكذا األمر ﴾كََذِلَك ﴿ المبشر  خلقه وإِیجاُده ﴾َقاَل َرب

﴿ ٌ  ﴾تَُكْن َشْيئًا َولَْم ﴿من العدم  ﴾َخلَْقُتَك ِمْن َقْبلُ ﴿كما  ﴾َوقَْد ﴿سهٌل یسیٌر  ﴾َعلَيَّ َهنيِّ

َقاَل ﴿عالمة تدل على حمل امرأتي  ﴾اْجَعل ِلي آيَةً َربِّ ﴿ یا زكریا ﴾َقالَ ﴿ )٩(موجودا 
أیام  الكالم ثالثة تستطیع أن ال ﴾النَّاَس ثَالَث لََياٍل َسِويا أَال تَُكلِّمَ ﴿عالمتك  ﴾آيَُتَك 

اللیالي بلیالیهن ،  أیام ثالثة والشكر للذكر تجرد ، سويُّ لیس بك خرٌس وال علة وانت بلیالیهن
َعَ� َقْوِمِه ِمْن ﴿أشرف  ﴾َ�ََرجَ ﴿ )١٠( لشهورهم والسنین القمریةسابقات األیام حسب ا

َراِب  ْ كتب على األرض  ، إلى قومه ﴾إِلَْيِهْم ﴿أشار  ﴾َفأَْوَحى﴿المصّلى بتلك الصفة  ﴾اْحملِ

وا﴿ ُ قال اهللا  )١١( في أوائل النهار وأواخره ﴾بُْكَرةً َوَعِشيا﴿ ربكم نزهوا أو صلوا ﴾أَْن َس�ِّ

َيى ُخْذ الِْكَتاَب ﴿تعالى   ﴾اْحلُْكمَ ﴿أعطیناه  ﴾َوآتَْيَناهُ ﴿بجٍد واجتهاد  ﴾بُِقوَّةٍ﴿التوراة  ﴾يَا َحيْ

َّا﴿ )١٢( منذ الصغر ﴾َصِبيا﴿الحكمة ورجاحة العقل  رحمًة منا بأبویه وعطفًا  ﴾َوَحَنانًا ِمْن لَُدن

مقبًال  ، لم یهمَّ بمعصیٍة قط ﴾تَِقياَوكَاَن ﴿ له من الخصال الذمیمة طهارة ﴾َوَزكَاةً﴿ علیه

ا﴿ )١٣( علینا معرضًا عما سوانا َولَْم ﴿بأبیه وُأمه محسنًا إلیهما  ﴾بَِوالَِدْيهِ ﴿جعلناه بارًا  ﴾َوبَر
   من ﴾يَْوَم ُولَِد ﴿من اهللا  ﴾َوَسالٌم َعلَْيهِ ﴿ )١٤(عاصیًا لربه  ﴾َعِصيا﴿ متكبراً  ﴾يَُكْن َجبَّاًرا
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 الصادق )عن١٣( 

 قال إذا كان إنھ (ع)
 هللا یا رب یا دعائھ في

 السماء من هللا ناداه
 ما سل یحیى یا لبیك

 ]صا[حاجتك 
  
 (ع) الرضا عن )١٥(
 ھذا یكون ما أوحش إن

 مواطن ثالثة في الخلق
 یخرج ویوم ولد یوم
 فیرى امھ بطن من

 یموت ویوم الدنیا
 وأھلھا رةاآلخ فیعاین
 فیرى یبعث ویوم

 دار في یرھا لم أحكاما
 عز هللا سلم وقد الدنیا
 في یحیى على وجل
 المواطن الثالثة ھذه

  ]صا[روعتھ  وآمن
  
إنھا تمنت قیل ) ١٧(

أن تجد خلوة فتفلي 
في رأسھا فخرجت 

فجلست في یوم بارد 
مشرقة للشمس فأتاھا 
جبرائیل فانتصب بین 
 یدیھا في صورة آدمي

س بكالمھ وال لتستأن
، ولو بدا لھا  تنفر عنھ

في الصورة الملكیة 
لنفرْت ولم تقدر على 

،  السماع لكالمھ
ودلَّ على فانكرتھ 

عفافھا وورعھا أنھا 
تعوذت با� من تلك 

   ]زم[الصورة الجمیلة 
 )عر(عن الباق )٢١( 

تناول جیب أنھ 
مدرعتھا فنفخ فیھ نفخة 
فكمل الولد في الرحم 

كمل من ساعتھ كما ی
الولد في أرحام النساء 
تسعة أشھر فخرجت 

 -الحمام - من المستحم
وھي حامل مثقل 
فنظرت إلیھا خالتھا 
فأنكرتھا ومضت مریم 
على وجھھا مستحیة 
 من خالتھا ومن زكریا

 ]مج[
قال المفسرون  )٢٣(

عرفت أنھا سُتبتلى 
وُتمتحن بھذا المولود 
فتمنت الموت ألنھا 
عرفت أن الناس ال 

ا في خبرھا، یصدقونھ
وبعدما كانت عندھم 
عابدًة ناسكة تصبح 
عاھرة زانیة ولذلك 

  ]مس[ قالت ما قالت

 من ﴾َويَْوَم يُْبَعُث َحيا﴿ القبر عذاب من ﴾َويَْوَم يَُموُت ﴿ آدم بني به ینال بما الشیطان یناله أن
،  الحاجة، و  حیَّاه في المواطن التي یكون اإلنسان فیها في غایة الضعف،  القیامة هول

 (ص) یا محمد ﴾َواْذكُْر ﴿ )١٥( أوحش ما یالقیه اإلنسان وهذه المواطن ، واالفتقار إلى اهللا

 ﴾انَتبََذْت ﴿حین  ﴾إِذْ ﴿الدالة على كمال قدرة اهللا  قصتها ﴾َمْريَمَ ﴿ القرآن ﴾ِيف الِْكَتاِب ﴿
ْت واعتزلت   )١٦(لتتفرغ لعبادة اهللا  شرقيِّ بیت المقدس ﴾ِمْن أَْهِلَها َمَكانًا َشْرِقيا﴿تنحَّ

ََذْت ﴿ ابًا﴿بینها وبین قومها  ﴾ِمْن ُدونِِهْم ﴿جعلت  ﴾َفاختَّ  محرابها فيسترًا وحاجزًا  ﴾ِحجَ

ر ﴾َفَتَمثََّل لََها بََشًرا َسِويا﴿جبریل  ﴾َفأَْرَسلَْنا إِلَْيَها ُروَحَنا﴿ صورة البشر التام ب لها تصوَّ
نتائج ذلك  خصصناها به فأثر النور فیه أثره فأخرج من ضیاءنوًرا منا ألقیناه علیها و  ، الخلقة

إِ�ِّ  َقالَْت ﴿ فلما رأته فزعت وخشیْت أن یكون إنما أرادها بسوء )١٧( النور عیسى روح اهللا
 ﴾كُنَت تَِقيا إِْن ﴿ فاخرج من عندي ﴾ِمْنَك ﴿وألتجئ إلى اهللا  ﴾بِالرَّْحَمِن ﴿ اعتصم ﴾أَُعوذُ 

ََّما أَنَا ﴿ الخوف لها جبریل مزیًال لما حصل عندها من ﴾َقالَ ﴿ )١٨(فاتركني وال تؤذني  إِن
 ﴾ُغالًما َزِكيا﴿ اهللا ﴾لَِك ﴿لیهَب  ﴾ألََهَب ﴿اهللا إلیك  إال مرسٌل من عند أنا ما ﴾َربِّك َرُسولُ 

َّى﴿ )١٩( طاهرًا من الذنوب وعلى أّي صفٍة یوجد هذا  ﴾يَُكوُن ِلي ُغالمٌ ﴿كیف  ﴾َقالَْت أَن

 )٢٠(ولسُت بزانیة  ﴾َولَْم أَكُْن بَِغيا﴿ولسُت بذاِت زوج  ﴾يَْمَسْسِ� بََشٌر  َولَْم ﴿ مني الغالم

ُِّك  َقالَ ﴿ كما قلت لك﴾ كََذِلِك ﴿ لها حین سمع تعجبها من البشارة جبریل ﴾َقالَ ﴿  احداث ﴾َرب

ٌ ﴿ سهل منك وٕان لم یكن لك زوج الولد ل یسیر اهللا سه على فإنَّ ذلك ﴾ُهَو َعلَيَّ َهنيِّ

﴿ ُ َعلَه ْ  ﴾ِمنَّا﴿لهم  ﴾َوَرْحَمةً ﴿ داللًة للناس على قدرتنا ﴾ِ�نَّاِس  آيَةً ﴿ولیكون مجیئه  ﴾َوِ�َ

 مفروغًا منه ال یتغیَّر وال یتبّدل ﴾َمْقِضيا أَْمًرا﴿ هوجود ﴾َوكَانَ ﴿ببعثه نبیًا یهتدون بإرشاده 
 وهو في بطنها ﴾بِهِ ﴿فاعتزلت  ﴾بََذْت َفانتَ ﴿ مدرعتها جیب في نفخ بعد أن ﴾َ�ََملَْتهُ ﴿ )٢١(

 أن یعیّروها بالوالدة من غیر زوج ، حیاء من اهلها وخوفابعیدًا عن أهلها ﴾َمَكانًا َقِصيا﴿

اُض ﴿ )٢٢( َ لَةِ ﴿ فالتجأت الوالدةو أَلُم الطَّلق  ﴾َفأَجاءَها اْ�َ ْ  على اكمة یابسة ﴾إِلَى ِجْذِع ا�َّ
لم تر فى قومها موفًقا وال رشیًدا وال صاحب فراسٍة یبرئها من قولهم  لما ، لتعتمد علیه عند الوالدة

 ﴾َوكُنُت نَْسًيا﴿الیوم  ﴾َقْبَل َهَذا﴿ قبل أن أرى فى قومى ما أرى ﴾ِمتُّ  يَا لَْيَتِ�  َقالَْت ﴿

 من ینزهها فراسة ذا رشیدا قومها في تر لم ألنها (ع) الصادق ، عن وال ُیذكر ﴾َمْنِسيا﴿ُیعرف ال

ِتَها ِمْن ﴿ جبرئیل أو (ع) عیسى ﴾َفَنادَاَها﴿ )٢٣( ]صا[سوء ال  قائًال لها االكمة تحت ﴾َحتْ

َزِ� ﴿ َتِك َسِريا﴿ وافرحيلهذا األمر  ﴾أَال َحتْ ُِّك َحتْ    ، جدوًال صغیرًا یجري أمامك ﴾قَْد َجَعَل َرب
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 ) عن الصادق(ع)٢٤(

برجلھ  عیسى ضرب
األرض فظھرت عین 
ماٍء عذب فجرى 

  ]آل[ جدوال
 
معناه لتقرَّ عینك  )٢٥(

سروراً بھذا الولد الذي 
ترین ألن دمعة 
السرور باردة ودمعة 

 : وقیل  .الحزن حارة
معناه لتسكن عینك 
سكون سرور برؤیتك 

  ]مج[ ما تحبین
 
ھارون رجل ) ... ٢٨(

من ُعّباد بني إسرائیل 
ت مریم المجتھدین كان

 ُتشّبھ بھ في اجتھادھا
  ]مج[
  
) وصف عیسى ٢٩(

(ع) نفسھ بتسع صفات 
روي أنھ كان  ، 

یرضع فلما سمع ذلك 
ترك الرضاع وأقبل 

،  علیھم بوجھھ وكلمھم
ثم لم یتكلم حتى بلغ 
ً یتكلم فیھ  مبلغا

 ]فخ[ الصبیان
  
عن النبي (ص) ) ٣٢(

الكبریاء رداء هللا من 
نازع هللا فیھ أكبھ على 

  ]تس[ ره في النارمنخ
 
 (ع) إلى دعاه) ٤٢(

 ضاللھ وبین الھدى
 برفق علیھ واحتج
 لم حیث أدب وحسن
 بل بضاللھ یصرح
 تدعوه التي العلة طلب
 ال یستحق ما عبادة إلى

 إلى دعاه ، ثم  للعبادة
 الحق لیھدیھ یتبعھ أن

 والصراط القویم
 یسمھ ولم المستقیم
 وال المفرط بالجھل
 بل الفائق بالعلم نفسھ
 لھ كرفیق نفسھ جعل
 أعرف یكون مسیر في

 ثبطھ ثم بالطریق ،
 مع بأنھ علیھ كان عما
 مستلزم النفع عن خلوه
 الحقیقة في فإنھ للضر
 أن الشیطان عبادة

 مستعص الشیطان
 كلھا للنعم المولى لربك
 بأن حقیق عاص وكل

 وینتقم النعم منھ یسترد
   عقبھ ولذلك منھ

ي ﴿ )٢٤( ا كریماوقیل عبدا شریفا رفیعا سید ْذِع ﴿ حركي ﴾َوُهزِّ لَةِ  إِلَْيِك ِجبِ ْ الیابسة  ﴾ا�َّ

أمرها بهز الجذع الیابس لترى آیة أخرى في  ، الشهيُّ الطريُّ  ﴾تَُساِقْط َعلَْيِك ُرَطًبا َجِنيا﴿
وذلك لیسكن ألمها وتعلم أن ،  إحیاء موات الجذع بعد رؤیتها عین الماء العذب الذي جرى جدوالً 

من الماء العذب  ﴾َواْشَرِ� ﴿ من هذا الرطب الشهي ﴾َفُكِلي﴿) ٢٥( كرامًة من اهللا لها ذلك
ي َعْيًنا﴿ ا تََرْيَن ﴿ وال تحزني سكطیبي نف ﴾َوَقرِّ من  ﴾ِمَن الَْبَشِر أََحًدا﴿فِإن رأیِت  ﴾َفِإمَّ

السكوَت  ﴾َصْوًما﴿ هللا ﴾�ِرَّْحَمِن  إِ�ِّ نََذْرُت ﴿ لهم﴾ َفُقوِلي﴿وسألِك عن شأن المولود  قومك

َِّم الَْيْوَم إِنِسيا﴿والصمت  ُأِمرت بالكّف عن الكالم لیكفیها ولدها ، أحدًا من الناس  ﴾َفلَْن أُكَل

ُ  َقْوَمَها بِهِ  َفأَتَْت ﴿ )٢٦( ذلك ِملُه فلما رأوها وابنها أعظموا  ، تحمل ولدها عیسى على یدیها ﴾َحتْ

 لها﴾ َقالُوا﴿صدرها  في وهو فأقبلت طلبها في خرجواف المحراب في فقدوها ، أمرها واستنكروه

في  ﴾َهاُرونَ ﴿ یا شبیهة ﴾يَا أُْخَت ﴿ )٢٧( عظیمًا ُمنكراً  ﴾لََقْد ِجئِْت َشْيئًا َفِريا يَا َمْريَمُ ﴿

َ َسْوءٍ ﴿ العفة والورع ِك ﴿ رجًال فاجراً  ﴾َما كَاَن أَبُوِك اْمَرأ ، زانیة  ﴾بَِغيا َوَما كَانَْت أُمُّ

 َفأََشاَرْت ﴿لم تجبهم  )٢٨( ف صدر هذا منك وأنت من بیٍت طاهر معروٍف بالصالح والعبادةفكی
ُِّم َمْن كَانَ ﴿ متعجبین ﴾َقالُوا﴿عیسى لیكلموه ویسألوه الى  ﴾إِلَْيهِ  ِيف الَْمْهِد  كَْيَف نَُكل

ِ ﴿عیسى  ﴾َقالَ ﴿ )٢٩( القماططفًال رضیعًا في  ﴾َصِبيا قني بقدرته من دون خل ﴾إِ�ِّ َعْبُد اهللاَّ

التوراة ،  ﴾آتَاِ� الِْكَتاَب ﴿، لُیبطل قول من اّدعى فیه الربوبیة  قّدم ذكر العبودیة،  أب
َوَجَعلَِ� ﴿) ٣٠( جاء بلفظ الماضي ِإلفادة تحققه ﴾َوَجَعلَِ� نَِبيا﴿ االنجیل لم یكن انزل بعد

وأینما حللت  ﴾َما كُنُت ﴿حیثما  ﴾أَْيَن ﴿د فيَّ البركة والخیر والنفع للعبا ﴾ُمَباَركًا

الةِ َوالزَّكَاةِ َما﴿ بالمحافظة على ﴾َوأَْوَصاِ� ﴿ أمر  ، مدة حیاتي ﴾ُدْمُت َحيا بِالصَّ

ا﴿ )٣١( بالمعروف ونهى عن المنكر، وأرشد الضال ونصر المظلوم برًا  وجعلني ﴾بَِوالَِدِ�  َوبَر

َعلِْ� َجبَّا﴿محسنًا لها  بوالدتي  )٣٢( في حیاتي ﴾َشِقيا﴿ متعظمًا متكبراً  ﴾ًراَولَْم َجيْ

المُ ﴿  َويَْوَم أُبَْعُث ﴿ مماتي ﴾َويَْوَم أَُموُت ﴿ والدتي ﴾َعلَيَّ يَْوَم ُولِْدُت ﴿سالم اهللا  ﴾َوالسَّ

ثم سكت عیسى فلم یتكلم بعد ذلك  ، ولما كلَّمهم عیسى بهذا علموا براءة مریم ، من قبري ﴾َحيا
قِّ  ذَِلَك ِعَسى ابُْن َمْريََم َقْولَ ﴿ )٣٣( یتكلم فیها الصبیانحتى بلغ المدة التي  ذلك هو  ﴾اْحلَ

َِّذ� ِفيِه يَْمَتُرونَ ﴿یصفه النصارى ، ال كما القول الحقُّ في عیسى ابن مریم   یتخاصمون ﴾ال

ُ ﴿ما ینبغي  ﴾كَانَ  َما﴿ )٣٤( انَه َذ ِمْن َولٍَد ُسْ�َ ِ ِ أَْن يَ�َّ الولد والشریك تنزَّه اهللا عن  ﴾ِهللاَّ

ََّما يَُقوُل لَهُ كُْن َفَيُكونُ ﴿شیئًا  ﴾أَْمًرا﴿أراد  ﴾َقَضى إِذَا﴿   قال وهو في المهد ) ٣٥(﴾ َفإِن
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 عاقبتھ سوء بتخویفھ
 من إلیھ یجره وما

 قرینا صیرورتھ
 اللعن في للشیطان
  ]صا[والعذاب 

  
 وإنما عّبر) ٤٤(

بالعبادة عن الطاعة 
ً في  ألن من أطاع شیئا

  ]قر [معصیة فقد عبده
 
وإِیراد الكالم  ) ...٤٥(

بلفظ {َیا أََبِت في كل 
خطاب دلیل على شدة 
الحب والرغبة في 
صونھ عن العقاب، 
 وإِرشاده إلى الصواب

  ]فخ[
  
استعمل ) تنبیھ ٤٥(

معھ األدب من خمسة 
ندائھ بیا   :األول أوجھ

ل یا أبي أبت ، ولم یق
ال قولھ ما  : الثاني
ولم یقل لَِم  . . .یسمع 

 تعبد الخشب والحجر
قد قولھ إني  : الثالث

جاءني من العلم ما لم 
أنك :ولم یقل لھ یأتك

 الرابع جاھل ضال
عبَّر لھ  إني أخافقولھ 

بالخوف ولم یجزم لھ 
في  :الخامس بالعذاب
عبَّر  أن یمسكقولھ 

بالمس ولم ُیعبر 
النزول باللحوق أو 

  ]بح[
  
من خالط الناس ) ٤٩(

داراھم  ومن داراھم 
، ومن راءاھم  راءاھم

وقع فیما وقعوا فھلك 
  ]بح [كما ھلكوا

  
 (ع) الباقر عن )٥١(

 یرى الذي : النبي قال
 ویسمع منامھ في

 یعاین وال الصوت
 الذي ، والرسول الملك
 ویرى الصوت یسمع
 الملك ویعاین المنام في
  ]صا[
  
ان ك) فائدة ٥٣(

ھارون اسن من 
موسى وتوفي قبلھ في 

 موسى عاش التیھ ،
 وستة مأة (ع)

 وعاش سنة وعشرین
 وثالثة مأة ھارون
  ]مس[سنة  وثالثین

َ َر�ِّ  َوإِنَّ ﴿ لهم ُُّكْم  اهللاَّ الذي ال  ﴾َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيمٌ ﴿ فردوه بالعبادةاف ﴾َفاْعبُُدوهُ  َوَرب

في أمر عیسى  ﴾ِمْن بَْيِنِهْم ﴿ الفرق من أهل الكتاب ﴾َزاُب َفاْخَتلََف األَحْ ﴿ )٣٦( فیه اعوجاج

 ﴾يَْوٍم َعِظيٍم ﴿هول  ﴾َمْشَهدِ  ِمْن ﴿ باهللا في قولهم بالمسیح ﴾َفَوْيٌل ِ�َِّذيَن كََفُروا﴿

 تعجب من جودة سمعھم وحدة بصرھم كلمة ﴾أَْسِمْع بِِهْم َوأَبِْصْر ﴿ )٣٧(الحساب والجزاء 

اِلُموَن الَْيْومَ ﴿ لقیامة بعد ان كانوا في الدنیا صما وبكما عن الحقا ﴾يَْوَم يَأْتُونََنا﴿  ﴾لَِكْن الظَّ

خوف یا  ﴾َوأَنِذْرُهْم ﴿ )٣٨(واضح جلي  ﴾ُمبٍِني ﴿عن الحق  ﴾ِيف َضالٍل ﴿في هذه الدنیا 

ْسَرةِ﴿محمد (ص) كفار مكة  ،  یتحسر المسيء إذ لم ُیحسنیوم القیامة اذ  ﴾يَْوَم اْحلَ
الحسرة هى الندم على  ، إذ لم یزدد من الخیرتقصیره لما یرى من عظیم الثواب على والمقصر 

إِْذ ُقِضَي ﴿ ما فات من الحق وحسرة الوقت هى قلة المباالة بما یرتكبه من أنواع المخالفات
 ﴾ِيف َغْفلَةٍ  َوُهْم ﴿النار  ، وقضي بالخلود على اهل الجنة وعلى اهل الحساب من فرغ ﴾األَْمُر 

ُن نَِرُث ﴿ )٣٩( ال یصدقون بالبعث والنشور﴾ َوُهْم ال يُْؤِمُنونَ ﴿ افي الدنی َّا َحنْ األَْرَض  إِن
 )٤٠( للحساب والجزاء لخالئقا﴾ َوإِلَْيَنا يُْرَجُعونَ ﴿ سكانها بعد ان نمیت ﴾َوَمْن َعلَْيَها

 الرحمن خلیل ﴾إِبَْراِهيمَ ﴿ في القران قصة ﴾ِيف الِْكَتاِب ﴿ (ص) یا محمد اتل ﴾َواْذكُْر ﴿

َّهُ ﴿ يًقا إِن الغرُض تنبیه ،  وبین النبوة بینها جامعا ﴾نَِبيا﴿ مالزمًا للصدق مبالغًا فیه ﴾كَاَن ِصدِّ
، وان اهل الملل یعترفون  العرب إلى فضل إبراهیم الذي یزعمون االنتساب إلیه ثم یعبدون األوثان

تَْعبُُد َما ال  يَاأَبَِت ِلمَ ﴿مستمیًال له ،  ناداه متلطفًا بخطابه ﴾إِْذ َقاَل ألَبِيهِ ﴿) ٤١( بفضله
،  ، وال یبصر حالك لم تعتمد من ال یسمع دعائك﴾ يَْسَمُع َوال يُْبِصُر َوال يُْغِ� َعْنَك َشْيئًا

عندما  كّرر النصح باللطف ولم یصف أباه بالجهل ﴾يَا أَبَِت ﴿ )٤٢( وال یكفیك شیًئا من مماتك
الى ما  ﴾َفاتَِّبْعِ� ﴿ال تعلمه أنت ما  ﴾َما لَْم يَأْتَِك ﴿باهللا  ﴾الِْعلِْم  إِ�ِّ قَْد َجاءِ� ِمَن ﴿ قال

يَا ﴿ )٤٣( إلى طریق مستقیم فیه النجاة ﴾ِصَراًطا َسِويا﴿أرشدك  ﴾أَْهِدَك ﴿ ادعوك الیه
ْيَطانَ ﴿ ما یأمركال تطع  ﴾ال تَْعُبْد  أَبَِت  ْيَطاَن كَاَن ِ�رَّحْ  إِنَّ ﴿ من الكفر ﴾الشَّ َماِن الشَّ

َك  يَا أَبَِت إِ�ِّ ﴿ )٤٤( على عبادة ربه اً ، مستكبر  عاٍص للرحمن ﴾َعِصيا أََخاُف أَْن يََمسَّ
َفَتُكوَن ﴿اهللا  عذاب من تموت على كفرك فیحل بكأخاف أن  ﴾الرَّْحَماِن  َعَذاٌب ِمَن 

ْيَطاِن َوِليا  أتارك ومنصرفٌ  ﴾ِغٌب أََرا﴿له أبوه  ﴾َقالَ ﴿ )٤٥( رقرینًا بالخلود في النا ﴾ِ�شَّ

قابل أبوه استعطافه ولطفه في اِإلرشاد بالفظاظة ،  ﴾آِلَهِ� يَا إِبْراِهيمُ ﴿عبادة  ﴾أَنَْت َعْن ﴿

  تترك شتم وعیب آلهتي  ﴾لَِنئْ لَْم تَنَتهِ ﴿ وهدده، یا ابني  } بـیا أبتِ فناداه باسمه ولم یقابل قوله {
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 یكن قیل لم )٥٤(

 إبراھیم بن إسماعیل
وانما ھو اسماعیل بن 

 إلى هللا بعثھ حزقیل
 فسلخوا فأخذوه قومھ
 ووجھھ رأسھ فروة

فخیره هللا فیما شاء من 
عذابھم فاستعفاه 
ورضى بثوابھ وفوض 
أمرھم الى هللا تعالى 

  ]مج[في عفوه وعقابھ
 
ُرِوَي أنھ واعد ) ٥٤(

رجالً أن یلقاه في 
 جاء إسماعیلموضع ف

وانتظر الرجَل یومھ 
وقیل ثالثة أیام  ولیلتھ

فلما كان في الیوم 
اء الرجل فقال ج اآلخر

لھ إسماعیل ما زلُت 
.. او انھ  ھنا من أمس

وعد من نفسھ الصبر 
على ذبح أبیھ فصبر 
على ذلك  إلى أن ظھر 

، وِصدق الوعد  الفداء
   ]بح[ داللة حفظ العھد

  
وھذا نھایة ) ٥٥(

ن المرضيَّ المدح أل
عند هللا ھو الفائز في 
كل طاعاتھ بأعلى 

  ]فخ[ الدرجات
  
 إدریس ھو جد )٥٦(

كان   – نوح أبي
 علیھ أنزل -خیاطا 
 وأنھ صحیفة ثالثون

 بالقلم خط من أول
 النجوم علم في ونظر

 من وأول والحساب
 ولبسھا الثیاب خاط

 الجلود یلبسون وكانوا
 لكثرة إدریس وسمي
 ]صا[ الكتب دراستھ

وأول من قاتل بني  ...
قابیل ، ألن قابیل ابن 
آدم لما قتل أخاه ھابیل 
خرج عن طاعة أبیھ 
وانفرد بعصیانھ وأخذ 
أختھ وھاجر عنھ ، 
فنشأ أوالده على 
المعصیة ، فلما بعث 
ّهللا إدریس وجعلھ 
خلفا آلدم غزاھم 

  ]مال[واسترقھم 
 

لم یعارض ابراهیم رد  )٤٦(طویًال  زمانا ﴾ِلياَواْ�ُْرِ� مَ ﴿ فاحذرنيبالحجارة  ﴾ألَْرُجَمنََّك ﴿

وه ، أمَّا أنا فال ینالك مني أذى وال مكر  ﴾َسالٌم َعلَْيَك ﴿ في جوابه ﴾َقالَ ﴿ والده العنیف ، وانما

 اهللا أن یهدیك ویغفر لك ذنبك ﴾لََك َر�ِّ ﴿وسأسأل  ﴾َسأَْسَتْغِفُر ﴿ یؤذیك ما بعد لك أقول وال

َّهُ كَاَن ِ� ﴿ أرتحل  ﴾َوأَْعَتِزلُُكْم ﴿ )٤٧(مبالغًا في اللطف بي واالعتناء بشأني  ﴾ياَحفِ  إِن

ِ ﴿تعبدون  ﴾تَْدُعونَ  َوَما﴿أترككم و  عن دیاركم وأعبد  ﴾اْ َوأَْدُعو﴿من األوثان  ﴾ِمْن ُدوِن اهللاَّ

 ئه،، ویعظمه بلسان ال یصلح لدعا ، ویذكره یهاب ربه أن یدعوه (ع)كان الخلیل  ، وحده ﴾َر�ِّ ﴿

راجیًا بسبب إخالصي  ﴾َعَسى﴿ فقالفدعا على استحیاء وخیفة وهیبة بعد معرفته بجاللته 

، وٕان  إیاه أعلم أن ربى یعذرنى بدعائىو خائبا ،  ﴾أَال أَكُوَن بُِدَعاِء َر�ِّ َشِقيا﴿العبادة له 
ا اْعتَ ﴿ )٤٨( كنت ال أصلح لذكره ودعائه ثم ال أشقى بدعائه بعد أن یعذرنى خرج  ﴾َزلَُهْم َفلَمَّ

ِ ﴿ إلى أرض الشام من كوثى بارض بابل في العراق  اً أبدله اهللا خیر  ﴾َوَما يَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن اهللاَّ

ُ ﴿ منهم ْحسَاَق ﴿ من فارقهم بدل ﴾َوَهْبَنا لَه كانا معه ،  خصهما بالذكر ألنهما ﴾َويَْعُقوَب  إِ

أقرَّ اهللا بهم عینه في حیاته  ﴾نَِبيا َجَعلَْنا َوكُال ﴿ واسحاق كان متصال به یسعى في مآربه

كل الخیر الدیني  ﴾َرْحَمِتَنا ِمْن ﴿إبراهیم وإِسحاق ویعقوب  ﴾َوَوَهْبَنا لَُهْم ﴿ )٤٩( بالنبوة

جمیع أهل الملل بین  ذكرًا حسنًا في الناس ﴾َوَجَعلَْنا لَُهْم ِلَساَن ِصْدٍق َعِليا﴿ والدنیوي
 أصدق األلسنة هىبه ،  ویفتخرون ذریته وعلى ویثنون علیه ونهیتول األدیان أهل ، كل واألدیان

یعني البراهیم واسحاق  }ووهبنا لهم{ (ع)عن الّزكي  ، الذاكر على الدوام لنعمائه والناشرة آلالئه
 (ع)یعني امیر المؤمنین }وجعلنا لهم لسان صدٍق َعلّیاً { (ص)رسول اهللا  }من رحمتنا{ ویعقوب

َّهُ ﴿القرآن خبر  ﴾ِيف الِْكَتاِب ﴿ لقومك(ص)  یا محمد ﴾َواْذكُْر ﴿ )٥٠( ]صا[ ُموَسى إِن
لًَصا جمع اهللا له بین  ﴾َوكَاَن َرُسوالً نَِبيا﴿استخلصه اهللا لنفسه واصطفاه لكالمه  ﴾كَاَن ُخمْ

وِر األَْيَمِن ﴿جهة جبل  ﴾َونَادَْيَناهُ ِمْن َجانِِب ﴿ )٥١(الوصفین  ناحیة الیمین  ﴾الطُّ

بْنَ ﴿ يا﴿ رفعنا قدره وشرفناه ﴾اهُ َوَقرَّ ُ ﴿ )٥٢(لمناجاة با ﴾َجنِ نعمتنا علیه  ﴾ِمْن َرْحَمِتَنا َوَوَهْبَنا لَه

 یا محمد ﴾َواْذكُْر ﴿ )٥٣( اشركناه في أمره وشددنا به أزره﴾ نَِبيا﴿فجعلناه  ﴾أََخاهُ َهاُرونَ ﴿

َّهُ كَاَن َصادِ ﴿القرآن خبر  ﴾ِيف الِْكَتاِب ﴿ (ص)  یفي بوعده﴾ َق الَْوْعدِ إِْسَماِعيَل إِن

حتى غیرها  ،، وكان أوالده على شریعته جرهم ومن واالهم  بعثه إلى ﴾َرُسوال نَِبيا َوكَانَ ﴿

ُ  َوكَاَن يَأُْمُر ﴿ )٥٤( َعمرو بن لحي الخزاعي ، فأدخل األصنام مكة خاصته من عترته ﴾ أَْهلَه

الةِ﴿ وعشیرته وقومه   التى هى افضل ﴾ َوالزَّكَاةِ﴿ دنیةالتى هى اشرف العبادات الب ﴾بِالصَّ
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وفي اآلیة داللة ) ٥٨( 

على أن آلیاِت الرحمن 
  ]قر[ تأثیراً في القلوب

 
 (ص)عن النبّي ) ٥٨(

اتلوا القرآن وابكوا فان 
  ]صا[ لم تبكوا فتباكوا

 
ابن عباس: ) عن ٥٩(

 ،  غيٌّ واٍد في جھنم
أودیة جھنم  وإِن

 لتستعیذ با� من حره
  ]قر[
 
َعلَْیِھ  َكُرَمتْ  َمنْ ) ٥٩(

َنْفُسُھ َھاَنْت َعلَْیِھ 
  ]نج[. َشَھَواُتھُ 

   
من ) في الحدیث ٦٢(

ُحسن إسالم المرء 
  ]بح[ تركھ ماالیعنیھ

  
) كانت العرب ٦٢(

تكره الوجبة الواحدة 
في الیوم فاخبر هللا 
تعالى ان لھم في الجنة 

ة وعشیا رزقھم بكر
  ]مج[
  
وأفضل العیش ) ٦٢(

عند العرب ما كان في 
ھذین الوقتین ، وكانت 
لھم أكلة واحدة في 
الیوم واللیلة فمن 
أصاب منھم أكلتین 
فیھا سموه الناعم 
فأنزل ّهللا ھذه اآلیة 
على عادة المتنعمین 

 ]مال[ترغیبا لعباده 
 

ِِّه َمْرِضيا﴿ العبادات المالیة نسأل اهللا سبحانه ان یجعلنا من ،  نال رضى اهللا ﴾َوكَاَن ِعْنَد َرب
َّهُ ﴿ اسمه اخنون﴾ إِْدِريَس ﴿خبر  ﴾َواْذكُْر ِيف الِْكَتاِب ﴿) ٥٥( اهل الرضى والیقین إِن

يًقا رفعنا ذكره  ﴾َوَرَفْعَناهُ ﴿) ٥٦(﴾ نَِبيا﴿ مالزمًا للصدق في جمیع أحواله ﴾كَاَن ِصدِّ

 إدریس (ع) إلى زكریا منالمذكورون  ﴾أُْولَئَِك ﴿ )٥٧(رف النبوة وأعلینا قدره بش ﴾َمَكانًا َعِليا﴿

َِّذيَن أَنَْعمَ ﴿هم  ُ َعلَْيِهْم  ال يَّةِ ﴿ النعم بأنواع ﴾اهللاَّ كِإدریس  ﴾آدَمَ ﴿نسل  ﴾ِمَن النَِّبيَِّني ِمْن ذُرِّ

ْن َحَملَْنا َمَع نُوٍح ﴿ يَِّة إِبَْراِهيمَ ﴿ إدریس عدا ﴾َوِممَّ عیل وإِسحاق كِإسما ﴾َوِمْن ذُرِّ

ْن َهَدْيَنا﴿كموسى وهارون وزكریا ویحیى وعیسى  یعقوب ومن ذریة ﴾َوإِْسَرائِيل﴿  ﴾َوِممَّ

إِذَا تُْتَ� ﴿ ]صا[بها  عنینا نحن ، عن السجاد (ع) واصطفیناهم لرسالتنا ﴾َواْجَتَبْيَنا﴿لِإلیمان 
ُ ﴿كالم اهللا  ﴾آيَاُت الرَّْحَماِن  َعلَْيِهْم  من خشیة اهللا مع ما لهم من علو  ﴾ِكياَخرُّوا ُجسًَّدا َوب

) ٥٨( ]قر[ وفي اآلیة داللة على أن آلیاِت الرحمن تأثیرًا في القلوب ، ، وسموِّ النفس الرتبة
حرموا تعظیم األنبیاء فحجبهم اهللا عن معرفته وأصابتهم  ﴾ِمْن بَْعِدِهْم َخلٌْف ﴿جاء  ﴾َ�َلََف ﴿

الةَ﴿وا ترك ﴾أََضاُعوا﴿ فـ ، شقاوة ذلك الحال لتى هى صلة ا ، مواقیتها عن أو بتأخیرها ﴾الصَّ

َهَواِت ﴿وسلكوا طریق  ﴾َواتََّبُعوا﴿ ربهالعبد مع   هم وأهوائهمءواتبعوا آراوانھمكوا فیھا ،  ﴾الشَّ

إِال ﴿ )٥٩( فأصابهم الخذالن وحرموا بذلك السعادةوادیا في جھنم ،  ﴾َفَسْوَف يَلَْقْوَن َغيا﴿
 يَْدُخلُونَ  َفأُْولَئَِك ﴿ بعد التوبة ﴾َوَعِمَل َصاِحلًا﴿ باهللا ﴾َوآَمَن ﴿ لشركعن ا﴾ َمْن تَاَب 

نَّةَ   )٦٠(﴾ َشْيئًا﴿ُینقصون من جزاء أعمالهم  ﴾َوال يُْظلَُمونَ ﴿ بموجب الوعد المحتوم﴾ اْجلَ

َِّ� َوَعَد ﴿االقامة الدائمة  عدن تعني ﴾َجنَّاِت َعْدٍن ﴿  ﴾بِالَْغْيِب ِعَباَدهُ  الرَّْحَمانُ ﴿ بها ﴾ال

َّهُ كَاَن َوْعُدهُ ﴿ فآمنوا بها ال يَْسَمُعوَن ﴿ )٦١( جزما ال خلف فیھ ﴾َمأْتِيا﴿ تعالى بالجنة ﴾إِن
 لكْن یسمعون تسلیم المالئكة علیهم ﴾إِال َسالًما﴿ فضول الكالم ﴾لَْغًوا﴿الجنة  في ﴾ِفيَها

وأفضل العیش ﴾ بُْكَرةً َوَعِشيا﴿نة في الج ﴾ِفيَها﴿المطاعم والمشارب  من ﴾َولَُهْم ِرْزُقُهْم ﴿
عند العرب ما كان في هذین الوقتین ، وكانت لهم أكلة واحدة في الیوم واللیلة ، فمن أصاب 

 )٦٢( فأنزل الّله هذه اآلیة على عادة المتنعمین ترغیبا لعباده،  منهم أكلتین فیها سموه الناعم
نَّةُ ﴿ َِّ� نُوِرُث ﴿ي ه التي وصفنا أحوال أهلها ﴾تِلَْك اْجلَ إنه تعالى أورثهم من الجنة المساكن  ﴾ال

أضاف العباد إلى نفسه  ﴾ِمْن ِعَباِدنَا﴿والمنازل التي كانت ألهل النار لو أطاعوا اهللا تعالى 

 َمْن كَانَ ﴿بفضلنا ال بعمله فإن الجنة میراث سعادة األزل ال میراث األعمال ،  تكریما لهم
  َوَما ﴿(ص)  هذا من كالم جبریل لرسول اهللا )٦٣( ل الطاعاتبترك المعاصي وفع ﴾تَِقيا
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 (ص) النبي عن) ٧١(

 ثم النار الناس یرد قال
 بأعمالھم یصدرون

 ثم البرق كلمع فأولھم
 كحضر ثم الریح كمر

 ثم كالراكب ثم الفرس
 كمشیھ ثم الرحل كشد

  ]صا[
  
بعض روي في ) ٧١(

األخبار أن هللا تعالى 
ال یدخل أحداً الجنة 
حتى یطلعھ على النار 
وما فیھا من العذاب 
لیعلم تمام فضل هللا 
علیھ وكمال لطفھ 
وإحسانھ إلیھ فیزداد 
ً وسروراً  لذلك فرحا
بالجنة ونعیمھا وال 
یدخل أحد النار حتى 
یطلعھ على الجنة وما 
فیھا من أنواع النعیم 
 والثواب لیكون ذلك
زیادة عقوبة لھ 
وحسرة على ما فاتھ 
 من الجنة ونعیمھا

  ]مج[
  
إن المعني   :قیل) ٧٣(

باآلیة النضر بن 
الحارث وذووه وكانوا 
یرجلون شعورھم 
ویلبسون خز ثیابھم 
ویفتخرون بشارتھم 
وھیئاتھم على أصحاب 

  ]مج[(ص)  النبي
   

َِّك ﴿إلى الدنیا  ﴾نََتَنزَّلُ  ما منعك أن قال لجبرائیل  (ص)باس إن النبي عقال ابن ﴾ إِال بِأَْمِر َرب

ُ َما بَْنيَ أَيِْديَنا َوَما َخلَْفَنا َوَما بَْنيَ ﴿ تزورنا أكثر مما تزورنا  إلى مكان من ننتقل ال ﴾ذَِلَك  لَه

َُّك نَِسيا َوَماكَانَ ﴿ ومشیته بأمره إال دون زمان في زمان ننزل وال مكان ال ینسى شیئًا من  ﴾َرب

َماَواِت َواألَْرِض َوَما بَْيَنُهَما﴿ )٦٤(د أعمال العبا  َواْصَطِبْر ﴿وحده  ﴾َفاْعُبْدهُ  َربُّ السَّ
ُ َسِميا﴿ العبادةومشقة اصبر على تكالیف  ﴾ِلِعَباَدتِهِ  احدا یستحق ان  هل تجد﴾ َهْل تَْعلَُم لَه

االعلى ولم یقدر  وقال فرعون مصر للقبط انا ربكم، مشاركا له فى هذا االسم یسمى إلهًا اال هو 
 هل تعلم أحد یجیبك فى أى وقت دعوته ویقبلك فى أى أوان قصدته،  ان یقول انا اهللا تعالى

لََسْوَف ﴿وأصبحت ترابًا  ﴾أَئَِذا َما ِمتُّ ﴿ الكافر على وجه اِإلنكار ﴾َويَُقوُل اإلِنَسانُ ﴿ )٦٥(
ِ ﴿هذا  ﴾أََوال يَْذكُُر ﴿ )٦٦(﴾ َحيا﴿من القبر  ﴾أُْخَرجُ  َّا َخلَْقَناهُ ِمْن ﴿الجاحد  ﴾نَسانُ اإل أَن

ویعلم أن اهللا الذي خلقه من العدم قادٌر على أن یعیده بعد الفناء وتشتت  ﴾َقْبُل َولَْم يَُكْن َشْيئًا

َِّك ﴿ )٦٧( األجزاء َُّهْم ﴿ (ص)یا محمد  ﴾َفَوَرب ُشَرن ْ َياِطنيَ ﴿هؤالء المكذبین بالبعث  ﴾َ�َ  ﴾َوالشَّ

َُّهْم ﴿ أغروهمالذین  الشیاطین مع ِضَرن ْ على  ﴾َجَهنََّم ِجِثيا َحْولَ ﴿هؤالء المجرمین  ﴾ثُمَّ َ�ُ

لنأخذنَّ  ﴾لََننِزَعنَّ  ثُمَّ ﴿ )٦٨(، ال یطیقون القیام على أرجلهم  من شدة الهول والفزع ركبهم

ُُّهْم ﴿ فرقٍة وجماعة ارتبطت بمذهب ﴾ِمْن كُلِّ ِشيَعةٍ ﴿ولننتزعنَّ  َعَ�  أََشدُّ ﴿ كان من ﴾أَي
ُن أَْعلَمُ ﴿ )٦٩( جرماً  باالكثرُیبدأ ،  فیها فنطرحهم ًا وعصیاناً أشد تمرد﴾ الرَّْحَماِن ِعِتيا ْ  ثُمَّ َ�َ

َِّذيَن ُهْم أَْولَى بَِها وبمن یستحق تضعیف العذاب فنبدأ بهم  ﴾ِصِليا﴿ أحق بدخول النار ﴾بِال

َِّك ﴿ سیرد على الناراال  ﴾اَواِرُدهَ  ِمْنُكْم إِال﴿ من احد ما ﴾َوإِْن ﴿) ٧٠(  ﴾كَاَن َعَ� َرب

َِّذيَن اتََّقْوا﴿من جهنم  ﴾ثُمَّ نَُ�ِّي﴿ )٧١(الزمًا  قضاءً  ﴾َحْتًما َمْقِضيا﴿ذلك الورود كان   ﴾ال

اِلِمَني ِفيَها﴿ونترك  ﴾َونََذُر ﴿ الجنة إلى فیساقون هم على جهنمبعد مرور  جهنم في  ﴾الظَّ

 ﴾آيَاتَُنا﴿على المشركین  ﴾َعلَْيِهْم ﴿ قرئت ﴾َوإِذَا تُْتَ� ﴿ )٧٢( كبقعودًا على الر  ﴾ِجِثيا﴿

َناٍت ﴿القرآن  َِّذيَن كََفُروا﴿ المعاني ﴾بَيِّ لفقراء  ﴾ِ�َِّذيَن آَمُنوا﴿الكفرة المترفون  ﴾َقاَل ال

َ ﴿ ، وأطیب عیشاً  أحسُن مسكناً  ﴾أَيُّ الَْفِريَقْنيِ َخْيٌر َمَقاًما﴿المؤمنین  وأكرم  ﴾ِدياَوأَْحَسُن ن
 فنفروا والیتنا إلى قریشا دعا (ص) اهللا رسول كان:  قال (ع) الصادق عن،  منتدى ومجلساً 

 البیت أهل ولنا (ع) المؤمنین ألمیر أقروا الذین }للذین آمنوا{ قریش من }الذین كفرواْ {فـ  وأنكروا
 }وكم أهلكنا قبلهم من قرن{ همعلی ردا اهللا فقال منهم تعییرا }الفریقین خیر مقاما وأحسن ندیا أي{

ا كثیر من األمم المكذبین بآیاتن ﴾َوكَْم ﴿ردَّ اهللا علیهم  )٧٣( ]صا[ اآلیة السابقة األمم من

   متاعاً  ﴾أَْحَسُن أَثَاثًا﴿كانوا أكثر من هؤالء  ﴾َقْبلَُهْم ِمْن َقْرٍن ُهْم ﴿بكفرهم  ﴾أَْهلَْكَنا﴿



 330 
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عن خباب بن  )٧٧( 

األرت قال كنت رجالً 
ً وكان لي على  غنیا
العاص بن وائل دین 
فأتیتھ أتقاضاه فقال لي 
ال أقضیك حتى تكفر 

فقلت لن  (ص)بمحمد 
أكفر بھ حتى تموت 
وتبعث قال فإني 
لمبعوث بعد الموت 
فسوف أقضیك دینك 
إذا رجعت إلى مال 
 وولد قال فنزلت اآلیة

  ]مج[
  
 (ص)النبي عن ) ٨٣(

إن الشیطان لیورد 
ً من  أحدكم سبعین بابا
الخیر لیوقعھ في باب 

  ]تس[ من الشر فیھلكھ
  
أنھ  : ابن عباس) ٨٤(

كان إذا قرأھا بكى 
آخر العدد  : وقال

، آخر  خروج نفسك
،  العدد فراق أھلك

 آخر العدد دخول قبرك
  ]زم[
  
 (ص) النبي عن )٨٧(

 ذات الصحابھ قال أنھ
 أن مأحدك أیعجز یوم
 ومساء صباح كل یتخذ
:  قالوا عھدا هللا عند

 یقول : قال ذاك وكیف
 السماوات فاطر اللھم

 الغیب وعالم واألرض
 أعھد إني والشھادة

 ال أن أشھد بأني إلیك
 ال وحدك أنت إال إلھ

 محمدا وأن لك شریك
 وأنك ورسولك عبدك

نفسي  إلى تكلني إن
 الشر من تقربني

 الخیر من وتباعدني
 إال أثق ال وأني

لي  فأجعل برحمتك
یوم  توفنیھ عھدا عندك
  تخلف  ال إنك القیامة
 ذلك قال فإذا المیعاد
 بطابع علیھ طبع

 العرش تحت ووضع
 القیامة یوم كان فإذا
 الذین أین مناد نادى
 عھد هللا عند لھم

  ]صا[الجنة فیدخلون
  
  
  
   

، فال یغترَّ هؤالء بما لدیهم  هلك الالحقینفكما أهلكنا السابقین ن،  وأجمل صورًة ومنظراً  ﴾َوِرئًْيا﴿

اللَةِ ﴿ لهم﴾ ُقلْ ﴿ )٧٤(  من النعیم والمتاع ُ ﴿ منا ومنكم ﴾َمْن كَاَن ِيف الضَّ  ﴾َفلَْيْمُدْد لَه

ا﴿فلیمهله  ما یحلُّ بهم  ﴾َما يُوَعُدونَ ﴿ یروا ﴾َحتَّى إِذَا َرأَْوا﴿ فیما هو فیه ﴾الرَّْحَماُن َمد

ا﴿ اَعةَ ﴿عذاب الدنیا بالقتل واَألسر  ﴾الَْعَذاَب  إِمَّ ا السَّ  ﴾َفَسَيْعلَُمونَ ﴿أو عذاب اآلخرة  ﴾َوإِمَّ

) ٧٥( وأنصاراً  ﴾ُجنًدا﴿وأقل  ﴾َوأَْضَعُف ﴿ منزلة عند اهللا ﴾َمْن ُهَو َشرٌّ َمَكانًا﴿عندئذ 

َِّذيَن اْهتََدْوا﴿ ُ ال اِحلَاُت  َياُت َوالَْباقِ ﴿ بصیرًة وإِیماناً  ﴾ُهًدى﴿المؤمنین  ﴾َويَِزيُد اهللاَّ  ﴾الصَّ

َِّك  َخْيٌر ِعْنَد ﴿ تبقى ببقاء ثوابها وتنفع صاحبها في الدنیا واالخرة األعمال الصالحة من كل  ﴾َرب

ب یا أ ﴾أََفَرأَْيَت ﴿ )٧٦( رجوعًا وعاقبة ﴾ثََوابًا َوَخْيٌر َمَردا﴿ما یتباهى به أهل األرض  تعجَّ
َِّذ� كََفَر ﴿من قصة هذا  (ص) محمد أن اهللا سیعطیه  ﴾ألُوتََنيَّ ﴿ وزعم﴾ تَِنا َوَقالَ بِآيَا ال

لَعَ ﴿هل  )٧٧(في اآلخرة  ﴾َماال َوَولًَدا﴿ ََذ ِعْنَد الرَّْحَمِن ﴿على  ﴾أَطَّ  الَْغْيَب أَْم اختَّ

 ﴾َسَنْكُتُب َما يَُقوُل َونَُمدُّ ﴿ لیس األمر على ماقال ﴾كَال﴿ )٧٨(بأن یؤتیه ذلك  ﴾َعْهًدا

ُ ﴿سنزید  اِمَن الْعَ  لَه بأن نهلكه ونجعل ماله  ﴾يَُقولُ  َما َونَِرثُهُ ﴿ )٧٩(اطول  امدد ﴾َذاِب َمد

َُذوا﴿ )٨٠(وحیدًا ﴾ َويَأْتِيَنا َفْرًدا﴿ وولده إرثا لغیره ِ ﴿المشركون  ﴾َواختَّ  أصناماً  ﴾ِمْن ُدوِن اهللاَّ

ا﴿ عبدوها ﴾آِلَهةً ﴿ س األمر كما ظنوا لی ﴾كَال﴿) ٨١( شفعاء في اآلخرة ﴾ِلَيُكونُوا لَُهْم ِعز

 لهم ﴾َعلَْيِهْم ﴿ األصنام﴾ َويَُكونُونَ ﴿من عبادتهم  ﴾بِِعَباَدتِِهْم ﴿ ؤونتبر یس ﴾َسَيْكُفُرونَ ﴿

ا﴿ َّا أَْرَسلَْنا﴿ (ص) محمدیا ﴾أَلَْم تََر ﴿) ٨٢(أعداء یوم القیامة  ﴾ِضد َياِطَني ﴿سلَّطنا  ﴾أَن الشَّ
َ ﴿ُتغریهم  ﴾تَؤُزُُّهْم  َعَ� الَْكاِفِريَن  اأ َفال ﴿ )٨٣( الشهوات وتحبب لهم المعاصي على﴾ ز

ََّما﴿في طلب هالكهم  ﴾َعلَْيِهْم ﴿ (ص) یا محمد ﴾تَْعَجلْ  نعدُّها  ﴾نَُعدُّ ﴿معدودة  أنفاس هي ﴾إِن

ا﴿علیهم  ﴾لَُهْم ﴿ ٨٤( آت متوقع وكل منقّص  معدود وكل…  أجله إلى خطاه المرء نفس﴾ َعد( 
ُشُر الُْمتَِّقنيَ ﴿ مین ركباناً  ﴾يَْوَم َحنْ زین مكرَّ إِلَى ﴿المتقى هو الذى اتقى متابعة هواه  ، معزَّ

ِرِمنيَ ﴿ )٨٥( انعامهم منتظرین علیه وافدین ﴾َوْفًدا﴿ربهم  ﴾الرَّْحَمِن  ْ كما ُتساق  ﴾َونَُسوُق اْ�ُ

َفاَعةَ  ال يَْمِلُكونَ ﴿ )٨٦(عطاشًا  ﴾إِلَى َجَهنََّم ِوْرًدا﴿البهائم   ُیشفع لهمال یشفعون وال  ﴾الشَّ

ََذ ِعْنَد ﴿ شهادة أن ال إله إال  "  العهدُ و تحلَّى باِإلیمان إال من  ﴾َعْهًداالرَّْحَمِن  إِال َمْن اختَّ
 العهد فهو بعده من (ع) واألئمة (ع) المؤمنین أمیر بوالیة اهللا دان من (ع) عن الصادق ،" اهللا
ََذ الرَّْحَماُن َولًَدا﴿العرب  ومشركي ىر الیهود والنصا ﴾َوَقالُوا﴿ )٨٧( ]صا[اهللا  عند ﴾ اختَّ

ْرَن ﴿ )٨٩( شنیعبقوٍل منكر ﴾ َشْيئًا ِإدا﴿أتیتم  ﴾لََقْد ِجئُْتْم ﴿ )٨٨( َماَواُت يََتَفطَّ   تََكاُد السَّ
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  عن أمیر  )٩٦(
أنھ قال  )ع( لمؤمنینا

لو ضربت خیشوم 
المؤمن بسیفي ھذا 

ى أن یبغضني ما عل
أبغضني ولو صببت 
الدنیا بجملتھا على 
المنافق على أن یحبني 
ما أحبني وذلك أنھ 
قضى فانقضى على 
لسان النبي األمي أنھ 

ال یبغضك  " :قال
 مؤمن وال یحبك منافق  

  ]مج[
  
الصادق  عن )٩٨(

 قال اآلیة ھذه (ع) في
 ما االمم من هللا أھلك

 یا فقال تحصون ال
  منھم تحس ھل{ محمد
  ]صا[االیة 

  
عن الصادق ) ٩٦(

 هللا رسول دعا (ع)
 المؤمنین ألمیر (ص)

 صالتھ آخر في (ع)
 یسمع صوتھ بھا رافعا
 اللھم یقول : الناس
 المودة (ع) لعلي ھب
 المؤمنین صدور في

 في والعظمة والھیبة
 المنافقین صدور

   ]صا[
  
  
  
  

  تسمى سورة التكلیم
  

 الصادق فضلھا : عن
 دعوات ال قال (ع)

 فإن طھ سورة قراءة
 من ویحب یحبھا هللا

 أدمن ومن قرأھا
 یوم هللا أعطاه قراءتھا
 ولم بیمینھ كتابھ القیامة
 في عمل بما یحاسبھ
 في واعطي األسالم
 حتى األجر من اآلخرة

 رزقنا  ]صا[یرضى 
عن و تالوتھ    هللا

َمْن  (ص)رسول هللا 
قرأ سورَة طَھ أُعطَي 
یوَم القیامِة ثواَب 
 المھاجریَن واألنصار

ُ أھلُ  : وقالَ  ال یقرأ
الجنِة ِمَن القرآِن إالَّ 

  ]زم[  طَھ ویسَ 
   
   

رُّ ﴿من هول هذا القول  ﴾ِمْنهُ  ا﴿وتندكُّ  ﴾َوتَنَشقُّ األَْرُض َوَختِ َباُل َهد لقولكم استعظامًا ﴾ اْجلِ

وقالت النصارى المسیح ابن ، ن اهللالیهود قالوا عزیر اب﴾ أَْن دََعْوا ِ�رَّْحَماِن َولًَدا﴿ )٩٠(هذا 

 هللا ﴾ِ�رَّْحَماِن ﴿یلیق  ال ﴾يَْنَبِغي َوَما﴿) ٩١(وقال مشركو العرب المالئكة بنات اهللا ، اهللا 

َذ َولًَدا﴿ ِ إِْن كُلُّ ﴿) ٩٢(ألن الولد یقتضي المجانسة ویكون عن حاجة، وهو المنزَّه ﴾ أَْن يَ�َّ
َماَواِت َواألَْرِض  فقیًرا ذلیًال أذالء حاضعین ، ﴾ َعْبًدا آِ� الرَّْحَماِن ﴿وهو  ﴾إِالَمْن ِيف السَّ

ا لََقْد ﴿ )٩٣( بأوصافه أو عزیًزا داًال بأوصاف الحق ُهْم َعد فال یخفى علیه  ﴾أَْحَصاُهْم َوَعدَّ

ُُّهْم ﴿ )٩٤( شيء من أمورهم  )٩٥( وحیدًا فریداً ﴾ يَْوَم الِْقَياَمِة َفْرًدا آتِيهِ ﴿وكل فرٍد  ﴾َوكُل

َِّذيَن ﴿ اِحلَاِت  إِنَّ ال َعلُ ﴿ جمعوا بین عمل القلب وعمل الجوارح﴾ آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ  ﴾َسَ�ْ
الذین أخلصوا سریرتهم لى وأتبعوا ﴾ ُودا الرَّْحَمانُ ﴿في قلوب عباده الصالحین  ﴾لَُهمُ ﴿سیحدث 

، وفى محبتهم  م وأكرمهمظاهرهم فى خدمتى سأجعل لهم وجًها فى عبادى ال یراهم أحٌد إال أحبه
ََّما ﴿ )٩٦( ]شو[ (ع)نزلت في علي  : عن البراء بن عازب قال ، وكرامتهم كرامتى ومحبتى َفِإن

ْرنَاهُ  َر ﴿العربي  ﴾بِِلَسانَِك ﴿هذا القرآن  ﴾يَسَّ  ﴾َوتُنِذَر بِه﴿ المؤمنین المتقین ﴾الُْمتَِّقنيَ  بِهِ  ِلُتَبشِّ

ا َقْوًما﴿وتخّوف  أَْهلَْكَنا َقْبلَُهْم ِمْن  َوكَْم ﴿) ٩٧( یدي الخصومة والجدالمعاندین شد﴾ لُد
سُّ  َهلْ ﴿األمم الماضیة  ﴾َقْرٍن  أَْو تَْسَمُع ﴿ وترى له من باقیة﴾ ِمْنُهْم ِمْن أََحدٍ ﴿ ترى﴾ ُحتِ

  )٩٨( فقد اهلكوا عن اخرهم  صوتًا خفیاً ﴾ لَُهْم ِرْكًزا
  
  
  

ا بالمدینة ، وهي الف وستمایة واحدي وأربعون فإنهما نزلن ١٣١و ١٣٠نزلت بمكة عدا اآلیتین 
كلمة ، وخمسة آالف ومائتان واثنان وأربعون حرفا ، ال یوجد سورة مبدوءة أو مختومة بما بدأت 

            ]مال[وختمت به 
ْحمٍن ْالرٍَّحيٍم   ِ�ِ ْاهللاِ  ْالر         

 كأن بل لتسعد ، ﴾الُْقْرآَن لَِتْشَقى َما أَنَْزلَْنا َعلَْيَك ) ﴿١( (ص)من اسماء النبي اسم  ﴾طه﴿
أال   ، شكر ما أهلتنى له من قربك ومناجاتك والدنو منكو یقول وهل یتعب أحٌد فى خدمتك  (ص)
 أفال أكون (ص) لما قیل له أتفعل هذا وقد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال (ص)تراه 

َشى﴿عظة  ﴾إِال تَْذِكَرةً﴿ما أنزلناه  )٢( لما اهلني من التوفیق لعبادته عبًدا شكوًرا  ﴾ِلَمْن َخيْ

 أنزله ﴾تَنِزيال) ﴿٣( موعظة للخائفین ورحمة للمذنبین وأنًسا للمحبین أنزله،  اهللا ویخاف عقابه

ْن َخلََق ﴿ َماَواِت الُْعال﴿خالُق  ﴾ِممَّ   اآلیة ِإخباٌر عن  ،ورافع السماوات العالیة  ﴾األَْرَض َوالسَّ

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٢٠ 
٤٥  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة طـه      ١٣٥

  مكیة  مریم
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عن ابن عباس   )١(

 (ص)قال رسول هللا 
اعطیت السورة التى 
ذكرت فیھا البقرة من 
الذكر االول واعطیت 

طواسین من الطھ و
الواح موسى واعطیت 
فواتح القرآن وخواتیم 
السورة من تحت 
العرش واعطیت 

  ]رو[ المفصل نافلة
  
)عن الصادق (ع) ١(

ة اھل بطھار طھ قسمٌ 
البیت وھدایتھم كما 

ویطھركم  قال تعالى
  ]رو[ تطھیر

 
ان هللا الحدیث ) في ١(

تعالى قرأ طھ ویس 
قبل ان یخلق آدم بالفى 
عام فلما سمعت 
المالئكة القرآن قالت 
طوبى الجواف تحمل 
ھذا وطوبى المة 
محمد ینزل ھذا علیھم 

لسن تتكلم ألوطوبى 
  ]رو[ ا بھذ
  
اطلبوا الحدیث ) في ٨(
حوایج عند حسان ال

الوجوه  وذلك النھم اذا 
الحاجات قضوا  قضوا

بوجھ طلق وان ردوا 
  ]رو[ ردوا بوجھ طلق

  
 إستاذن إنھ ) قیل١٠(

 إلى الخروج في شعیبا
 فلما بأھلھ وخرج امھ

 وفیھ طوى وادي وافى
 في ابن لھ ولد الطور

 مظلمة شاتیة لیلة
 لیلة وكانت مثلجة
 أضل وقد الجمعة
 وتفرقت الطریق
 من رأى إذ ماشیتھ
نارا  الطور جانب

  ]صا[
 
) عن الحجة ١٢(

 (ع) موسى إن(عج) 
 بالواد ربھ ناجى

 رب یا فقال المقدس
 لك أخلصت قد إني

 وغسلتُ  مني المحبة
،  سواك عن قلبي
 الحب شدید وكان
 تعالى  هللا ، فقال ألھلھ
أنزع  أي نعلیك اخلع
 إن قلبك من أھلك حب
  لي محبتك كانت

  

 َعَ� ﴿ والجاللالربُّ الموصوف بصفات الكمال  ﴾الرَّْحَمانُ ) ﴿٤( روته وجاللهعظمته وجب
ُ َما ِيف ﴿ )٥(إحتوى  ﴾اْسَتَوى﴿ الملك ﴾الَْعْرِش  َماَواِت ﴿ ما في الوجود كلِّه ﴾لَه  السبعُ  ﴾السَّ

َت الثََّرى ﴿ من المخلوقات ﴾ِيف األَْرِض َوَما بَْيَنُهَما َوَما﴿ من معادن التراب تحت  ﴾َوَما َحتْ

َهْر  َوإِْن ) ﴿٦( َّهُ يَْعلَُم ﴿ أو تخفه في نفسك سواٌء عند ربك ﴾بِالَْقْوِل ﴿(ص)  یا محمد ﴾َجتْ َفإِن
رَّ  َ إِال ُهوَ ﴿ربكم هو  )٧( ﴾َوأَْخَفى السِّ ُ ال إِلَه لَهُ ﴿ ، ال معبود سواه لمتفرد بالوحدانیةا ﴾اهللاَّ

 ُ ْسَنى األَْسَماء على المعاني الحسنة ما یستحقه الّله تعالى بحقائقه، من هذه األسماء الدالة ﴾ اْحلُ
كالقدیم قبل كل شيء ، والباقي بعد كل شيء  ، والقادر على كل شيء ، والعالم بكل شيء ، 
والواحد الذي لیس كمثله شيء،  ومنها ما تستحسنه األنفس آلثارها ، كالغفور والرحیم والشكور 

كرم والعفو والصبر والستر ، ومنها ما یوجب مراقبة والحلیم ، ومنها ما یوجب التخلق به كال
األحوال كالسمیع والبصیر والمقتدر والرقیب ، ومنها ما یوجب اإلجالل كالعظیم والجبار والمتكبر 

 ، ربنا] صا[الجنة  دخل أحصاها من وتسعین إسما تسعة تعالى هللا إن (ص) النبي عن والجلیل،
نا من تلك االسماء الحسنة والصفات الحسنة اال اسماؤك حسنة وصفاتك حسنة فال تظهر ل

 ﴾َوَهلْ ﴿ )٨( ضم الیه قبح العقاب ووحشة العذابتفال ، االحسان ویكفینا قبح افعالنا وسیرتنا 

 ﴾ُموَسى﴿خبر ﴾َحِديُث ﴿ (ص)بلغك یا محمد  ﴾أَتَاَك ﴿ وغرضه التشویق االستفهام للتقریر

ئھ وأھلھ من مدین وذھابھ إلى مصر لزیارة أمھ حال مجی ﴾َرأَى نَاًرا﴿حین  ﴾إِذْ ) ﴿٩( وقصته

أقیمي  ﴾اْمُكُثوا﴿وكانت في شھرھا فأخذ امرأتھ الطلق وولدت المرأته  ﴾َفَقاَل ألَْهِلهِ ﴿وأخیھ 

 ﴾آتِيُكْم ِمْنَها بَِقَبٍس  لََعلِّي نَاًرا﴿أبصرُت  ﴾إِ�ِّ آنَْسُت ﴿وكان الوقت لیال وشتاء باردا مكانك 

 قد ، كان یدلني على الطریق من ﴾النَّاِر ُهًدى﴿ عند﴾ أَْو أَِجُد َعَ� ﴿ بشعلة تستدفئون بها

ا أَتَاَها) ﴿١٠(الطریق  أخطأ  ناداه ربُّه ﴾نُوِدي﴿وجدها نارًا بیضاء تّتقد في شجرة خضراء  ﴾َفلَمَّ

َُّك ) ﴿١١﴾ (ُموَسى يَا﴿ ََّك ﴿ْقبل وأَ  رعایًة لألدب ﴾َفاْخلَْع نَْعلَْيَك ﴿ الذي أكلمك ﴾إِ�ِّ أَنَا َرب إِن
ِس  بِالَْواِدي قد طویت ، حضرة القدس ومحل األنس إنك ب﴾ ُطًوى﴿ المطهَّر المسّمى ﴾الُْمَقدَّ

لحضرتي واصطفیتك لمناجاتي  ﴾َوأَنَا اْخَتْرتَُك ﴿ )١٢(األكوان وأبصرت نور الشهود والعیان  عنك
ُ ﴿ )١٣( إلیك مني ﴾يُوَحى َفاْسَتِمْع ِلَما﴿ َِّ� أَنَا اهللاَّ َ ﴿المستحق للعبادة  ﴾إِن غیري  ﴾ال إِلَه

الةَ ﴿ وال معبود غیري یستحق العبادةفأفردني بالعبادة  ﴾إِال أَنَا َفاْعُبْدِ� ﴿ َوأَِقْم الصَّ
اَعَة آتَِيةٌ ) ﴿١٤( لتذكرني فیها ﴾لِِذْكِري  فكیف  ﴾أَكَاُد أُْخِفيَها﴿قادمة وحاصلٌة  ﴾ِإنَّ السَّ

كتمته حتى  " رب فِإنهم یقولون ِإذا بالغوا في كتمان الشيءعادة العقالها على  ، أطلعكم علیها
َزى ﴿ " من نفسي أي لم أطلع علیه أحداً  ْ عملت من  ﴾بَِما تَْسَعى كُلُّ نَْفٍس ﴿لتنال  ﴾ِ�ُ

ََّك ) ﴿١٥( خیر أو شر ن   َمْن ال ﴿عن التأهب للساعة  ﴾َعْنَها﴿یصرفنَّك یا موسى  ﴾َفال يَُصدَّ
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 من وقلبك خالصة
 سواي من إلى المیل

  ]صا[مغسول 
  
 :قال المفسرون) ١٥(

والحكمة من إِخفائھا 
وإِخفاء وقت الموت أن 
هللا تعالى حكم بعدم 
قبول التوبة عند قیام 
 الساعة وعند 

، فلو عرف  االحتضار
الناس وقت الساعة أو 
وقت الموت، الشتغلوا 

قبل بالمعاصي ثم تابوا 
ذلك، فیتخلصون من 

، ولكنَّ هللا  العقاب
، لیظلَّ  عمَّى األمر

الناس على حذر دائم، 
وعلى استعداد دائم، 
من أن تبغتھم الساعة 
 أو یفاجئھم الموت

 ]مس[
 
أول من ملك ) ١٨(

، وھي من آس  العصا 
الجنة، ثم انتقلت من 
نبي إلى نبي حتى 

،  صارت إلى شعیب
فلما زوجھ بنتھ 

، فكان  اهأعطاھا إی
موسى علیھ السالم 

، ویھش  یتوكأ علیھا
وینثر  بھا على غنمھ

، ثم  الورق إلى غنمھ
یأخذ بھا من الشجر ما 

 ، ویرسلھا على یرید
السباع والوحوش 
وھوام األرض 
فیضربھا  وإذا اشتد 
الحر نصبھا في 
األرض فتكون كالظلة 
وإذا نام حرستھ حتى 
یستیقظ وإذا كانت لھ 

اءت لھ لیلة مظلمة أض
كالسراج وإذا كان یوم 
غیم وغم علیھ وقت 
الصالة بینت لھ بشعاع 
طرفھا وإذا جاع 
غرزھا في األرض 
فأثمرت من ساعتھا 
فھذه مآرب عصاه فقد 
ذكر موسى من العصا 
منافع ومآرب ظھرت 

فأراد هللا تعالى  ، لھ
 مآرب ومنافع كانت

خافیة علیھ، كانقالبھا 
 ثعباناً، وضربھا

عیون  رلتنفجبالحجر 
، وضربھا  الماء

بالبحر وغیر ذلك، 
 ]تس[

   

أي  ﴾َفَتْرَدى﴿وأقبل على اللذائذ والشهوات  ﴾َهَواهُ ﴿ ماَل مع ﴾بَِها َواتََّبعَ ﴿ یوقن ال﴾ يُْؤِمُن 

﴾ يَا ُموَسى بَِيِميِنَك ﴿ هذه التي ﴾َوَما تِلَْك ﴿ )١٦( فتهلك فِإن الغفلة عن اآلخرة مستلزمة للهالك

ُ ) ﴿١٧( لتقریرلتفهام االس،  ألیست عصا في  ﴾َعلَْيَها﴿أعتمد  ﴾َقاَل ِهَي َعَصاَي أَتََوكَّأ

أهزُّ بها الشجرة وأضرب بها على األغصان لیتساقط ورقها  ﴾َوأَُهشُّ بَِها َعَ� َغَنِمي﴿ المشي

الخطاب فأجاب  أخذته اریحیة سماع ﴾أُْخَرى ﴿ومنافع  حوائج ﴾َوِلَي ِفيَها َمآِرُب ﴿ غنمي فترعاه

لترى من  ﴾يَا ُموَسى﴿اطرح العصا التي بیدك  ﴾أَلِْقَها َقالَ ) ﴿١٨( ، وعما لم یسأل ا سألعم

 ﴾َحيٌَّة تَْسَعى﴿ صارت في الحال ﴾َفِإذَا ِهيَ ﴿ فلما ألقاها ﴾َفأَلَْقاَها) ﴿١٩( شأنها ما ترى

ْف  َوال﴿یا موسى  ﴾ُخْذَها﴿له ربه  ﴾َقالَ ) ﴿٢٠(ففزع منها وهرب تنتقل وتتحرك  منها  ﴾َختَ
 يََدَك ﴿أدخل  ﴾َواْضُمْم ) ﴿٢١(كما كانت عصا  ﴾األُولَى﴿حالتها  ﴾َسُنِعيُدَها ِسيَرتََها﴿

َ ﴿ ثم أخرجها عضدكتحت  ﴾إِلَى َجَناِحَك  ُرْج بَْيَضاء من ﴾ ِمْن َغْيِر ُسوءٍ ﴿ نیرة مضیئة ﴾َختْ

 ﴾ِلُنِريََك ﴿ )٢٢(ثانیة  ﴾أُْخَرى ﴿ معجزة ﴾آيَةً ﴿السمرة  شدید ، كان موسى وال برص غیر علة

إِلَى ﴿ اآلیتین بهاتین ﴾اْذَهْب ﴿ )٢٣( ﴾الُْكْبَرى ﴿ ناجز امع ﴾ءاياتَِنا﴿بعض  ﴾ِمْن ﴿بذلك 
َّهُ َطَغى﴿ ملك مصر﴾ ِفْرَعْونَ  ) ٢٤( جاوز الحدَّ في الطغیان حتى ادَّعى األلوهیة ﴾إِن

ره باِإلیمان  ﴾َصْدِري  ِلي َربِّ اْشَرحْ ﴿ موسى ﴾َقالَ ﴿ ْر ﴿ )٢٥(وسِّْعه ونوِّ  ﴾ِلي﴿ سّهلْ  ﴾َويَسِّ

اللُّْكنة  ﴾َواْحلُْل ُعْقَدةً﴿ )٢٦(لقیام بما كلفتني من أعباء الرسالة والدعوة ل ﴾أَْمِري ﴿عليَّ 

) ٢٨( كالمي ﴾َقْوِلي﴿یفهموا  ﴾يَْفَقُهوا﴿حتى  )٢٧﴾ (ِلَساِ� ﴿في  ﴾ِمْن ﴿ الحاصلة

أخذ :  حذیفة بن أسید قال عن﴾ ِليِمْن أَهْ ﴿معینًا یساعدني ویكون  ﴾َواْجَعْل ِلي َوِزيًرا﴿
، إن موسى دعا ربه أن یجعل له  أبشر وأبشر : فقال (ع) بید علي بن أبي طالب (ص)النبي 

، وٕانى أدعو ربي أن یجعل لي وزیرا من أهلي علي أخي أشدد به ظهري  وزیرا من أهله هارون
 ﴾اْشُددْ ) ﴿٣٠( به يكلفتن ما على یعینني﴾ َهاُروَن أَِخي) ﴿٢٩( ]شو[ وأشركه في أمري

اجعله شریكًا لي في النبوة وتبلیغ  ﴾َوأَْشِرْكهُ ِيف أَْمِري ) ﴿٣١(ظهري ﴾ بِِه أَْزِري﴿لتقوِّي 

ََك ﴿ )٣٢( الرسالة  ﴾َونَْذكَُرَك ﴿ )٣٣﴾ (كَِثيًرا﴿ك عما ال یلیق بك هنز ن ﴾كَْي نَُس�ِّ

ََّك ) ﴿٣٤﴾ (كَِثيًرا﴿ بالدعاء والثناء علیك َقاَل ﴿ )٣٥(عالمًا بأحوالنا  ﴾بَِصيًرا كُْنَت بَِنا إِن
حیث وصلناك إلى من یأخذ  أیها الفقیر﴾ ُموَسى يَا﴿ ما طلبتَ  ﴾ُسؤْلََك ﴿ُأعطیت  ﴾قَْد أُوتِيَت 

ةً ﴿ذّكره تعالى بالمنن العظام علیه  )٣٦( بیدك ، وُیرشدك إلى ربك وُیربیك َولََقْد َمَننَّا َعلَْيَك َمرَّ
َك ﴿أي  ﴾إِذْ ﴿ )٣٧( أبوین مسلمینحیث أنشأناك بین  ﴾أُْخَرى     أمك ألهمنا ﴾أَْوَحْيَنا إِلَى أُمِّ
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 :قال المفسرون) ١٨(

كان یكفي أن یقول ھي 
عصاي ولكنھ زاد في 
الجواب ألن المقام 
مقام مباسطة وقد كان 
ربھ یكلمھ بال واسطة، 
فأراد أن یزید في 

اد تلذذاً الجواب لیزد
، وكالم  بالخطاب

الحبیب مریٌح للنفس 
  ]مس [وُمْذھٌب للَعناء

  
وإِنما ) تنبیھ ٢٠(

أظھر لھ ھذه اآلیة 
ً لھ  وقت المناجاة تأنیسا
بھذه المعجزة الھائلة 
حتى ال یفزع إِذا ألقاھا 
عند فرعون ألنھ یكون 

د   ]مس[ قد تدرَّب وتعوَّ
  
طلب ) فائدة ٣٥(

موسى من ربھ أن 
یھ یشدُّ بھ یعینھ بأخ

، لما یعلم منھ  أزره
،  من فصاحة اللسان

، وأن  وثبات الجَنان
یشركھ معھ في المھمة 
لما یعلم من طغیان 
فرعون وتكبره 

  ]مس[ وجبروتھ
 
 :قال المفسرون) ٤٠(

لّما التقطھ آل فرعون 
جعل ال یقبل ثدي 
م  امرأة ألن هللا حرَّ

،  علیھ المراضع
وبقیت أُمھ بعد قذفھ 

،  غمومةفي الیم م
فأمرت أختھ أن تتَّبع 

، فلما وصلت  خبره
إلى بیت فرعون 

ھل   :ورأتھ قالت
أدلكم على امرأة أمینة 
فاضلة تتعھد لكم 

؟  رضاع ھذا الطفل
 فطلبوا منھا إِحضارھا

، فلما  فأتت بأم موسى
،  أخرجت ثدیھا التقمھ

ففرحت زوجة فرعون 
ً شدیدا ً◌، وقالت  فرحا

كوني معي في :  لھا
ال  : فقالتالقصر 

أستطیع أن أترك بیتي 
وأوالدي ولكْن آخذه 
معي وآتي لك بھ كل 

نعم  : حین فقالت
وأحسنت إِلیھا غایة 

  ]مس[ اإلِحسان
   

 ما ُیلهم مّما كان سببًا في نجاتك ﴾يُوَحى َما﴿حین تحیرت في أمرك ، وخافت علیك من عدوك 

ُ ﴿ َأْلِق هذا الطفل ﴾أَِن اْقِذِفيهِ ) ﴿٣٨( ِيف ﴿ثم اطرحیه  ﴾َفاْقِذِفيه﴿ الصندوق ﴾وِت ِيف التَّاب
 ﴾الَْيمُّ ﴿ فسیرمیه﴾ َفلُْيلِْقهِ ﴿فقذفناك في تابوت اإلسالم ، ثم في نهر اإلیمان  ، نهر النیل ﴾الَْيمِّ 

اِحِل ﴿النهر  ُ ﴿فرعون  ﴾يَأُْخْذهُ ﴿على شاطئه  ﴾بِالسَّ  والتخافي علیه﴾ َعُدوٌّ ِلي َوَعُدوٌّ لَه

بًَّة ِم�ِّ ﴿ الناس في قلوب ﴾َعلَْيَك ﴿ ركزت ﴾َوأَلَْقْيُت ﴿ بحیث ال یكاد یصبر عنك من رآك  ﴾َحمَ
،  الیكاد یصبر عنه من رآه مالحة هفي عینو  كان في وجهه مسحة جمال،  أحبَّك حتى فرعون

بمرأى  ﴾َعْيِ�  َعَ� ﴿ولُترّبى  ﴾َوِلُتْصَنعَ ﴿ا ، وألقینا محبتك في قلوب عبادن فأحببناك وأحببتنا

وتتَّبع أثرك  مریم﴾ تَْمِشي أُْخُتَك ﴿ حین ﴾إِذْ ) ﴿٣٩( فتربیت في حفظنا ورعایتنامني ، 

 َهلْ ﴿ وكان ال یقبل ثدًیا ، حین رأتهما َیْطُلَباِن له ُمرضعة یقبل ثدیها وآسیة فرعونل ﴾َفَتُقولُ ﴿

 ُ ُُّكْم َعَ� َمْن يَْكُفلُه  إِلَى﴿رددناك  ﴾َفَرَجْعَناَك ﴿ یضمن لكم حضانته ورضاعته ﴾أَُدل
َك  رجع الى امه بعد ،  بلقائك وتطمئن بسالمتك ﴾َعْيُنَها﴿ُتسرَّ  ﴾كَْي تََقرَّ ﴿ وفاء لعهدنا﴾ أُمِّ

َزنَ ﴿ ثالثة ایام الذي استغاثه االسرائیلي علیه ، القبطي  ﴾نَْفًسا َوَقَتلَْت ﴿ على فراقك ﴾َوال َحتْ

الذي لحقك  ﴾َناَك ِمَن الَْغمِّ َفَ�َّيْ ﴿كانت تحجبك عن ربك  ، كان ُعمر موسى اثنتا عشر سنة

، وأخرجناك من سجن األكوان إلى فضاء  غم الحجابمن بسبب قتلھ ، وآمّناك من القصاص ، 
حتى صلحت  أي ابتلیناك ابتالًء عظیمًا بأنواٍع من الِمحن ﴾َوَفَتنَّاَك ُفُتونًا﴿الشهود والعیان 
 ، الوطن والمشي راجال وفقد الزادتحمل ما ناله في سفره من الهجرة عن ،  للنبوة والرسالة

فتنة الذل ، ثم فتنة هجر األوطان ، حتى  وفتناك بمجاهدة نفسك فتوًنا عظاًما ، فتنة الفقر ، ثم
لبث عند قیل انه  ﴾َفلَِبْثَت ِسنِنيَ ﴿ تخلصت من حبس األكوان ، وجئت إلینا على قدر قدرناه لك 

وثماني عشرة أقام  ، امرأته صفراء بنت شعیبعشًرا منها في مهر ، شعیب ثمانًیا وعشرین سنة 
ثُمَّ ِجْئَت ﴿ عند شعیبمحاذیة لمدینة تبوك ﴾ َمْديَن﴿أرض  ﴾ِيف أَْهِل ﴿ عنده حتى ُولد له 

اخترتك  ﴾َواْصَطَنْعُتَك ﴿ )٤٠﴾ (يَا ُموَسى﴿ موعٍد ووقت مقدر للرسالة والنبوة ﴾قََدٍر  َعَ� 

) ٤١(ة سابق عنایتي ، من غیر حول منك وال قو واجتبیتك لحضرتي ب،  لرسالتي ﴾ِلَنْفِسي﴿

لید ، ا بحججي وبراهیني ومعجزاتي ﴾بِآيَاِ� ﴿هارون مع أخیك  ﴾اْذَهْب أَنَْت َوأَُخوَك ﴿

را ﴾َوال تَِنَيا﴿والعصا  ، لیكون ذكر اهللا عونًا وقوة  في حال مواجهة فرعون ﴾ِذْكِري  ِيف ﴿ تقصِّ

 المره كان له ثالث كنى ، ابو العباس وابو الولید وابو﴾ نَ اْذَهَبا إِلَى ِفْرَعوْ ﴿ )٤٢(ما علیه كل

َّهُ ﴿ ُ ﴿ )٤٣(أي تجبَّر وتكبَّر  ﴾َطَغى إِن ًنا﴿لفرعون  ﴾َفُقوال لَه َّهُ ﴿لطیفًا رفیقًا  ﴾َقْوال لَيِّ لََعل
َشى﴿ عظمة اهللا ﴾يَتََذكَُّر    موسى  ﴾َقاالَ ) ﴿٤٤( یخاف عقابه فیرتدع عن طغیانه ﴾أَْو َخيْ
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  )٢٠(طھ  سورة    )٣٣٥(       لسادس عشرا الجزء
  
ابن عباس ) عن ٤٠(

قال خلَّصناك من محنة 
بعد محنة ولد في عام 
كان یقتل فیھ الغلمان 
وألقتھ أمھ في البحر 
وھّم فرعون بقتلھ 
وقتل قبطًیا وأَجرَّ َنفسھ 
عشر سنین وضل 
الطریق وتفرقت غنمھ 
في لیلة مظلمة  فكل 
واحدة من ھذه فتنة 

  ]بح[
  
قالوا كان عمره  )٤١(

حین ھاجر اثنتي 
عشرة سنة ، وبقي 
راعیا عند شعیب 
عشر سنین ثم تزوج 
بنتھ في ھذه السن 
وبقي بعد زواجھ 
ثماني عشرة سنة ، ثم 
أخذھا وسافر إلى 
مصر بعد إكمال 

  ]مال[ األربعین
  
 (ع) الباقر ) عن٥٤(

 (ص) النبي قال قال
 الّنھى أولو خیاركم إن
 ومن هللا رسول یا قیل
 ھم ، قال الّنھى أولو
 الحسنة األخالق اولوا

 الرزینة واألحالم
 األرحام وصلة

 باالمھات والبررة
 والمتعاھدون واآلباء
 والجیران للفقراء

 ویطعمون والیتامى
 السالم ویفشون الطعام

 ویصلون العالم في
غافلون  نیام والناس

  ]صا[
  
 (ع) الصادق )عن٥٥(
 وقعت إذا النطفة إن
 عز هللا بعث الرحم في

 من فأخذ ملكا وجل
 فیھا یدفن التي التربة
 فال النطفة في فماثھا
 إلیھا یحن قلبھ یزال
  ]صا[فیھا یدفن حتى

  
عیَّن ذلك ) فائدة ٥٩(

الیوم للمبارزة لیظھر 
الحق على رؤوس 

، ویشیع ذلك  األشھاد
في األقطار بظھور 

  ]مس [معجزتھ للناس
  
 

ََّنا َخناُف ﴿وهارون یا  ََّنا إِن ل علینا العقوبة ﴾أَْن يَْفُرَط َعلَْيَنا﴿ ِإن دعوناه ِإلى اِإلیمان ﴾َرب  یعجِّ

وقساوته  لجرأته ینبغي ال ما فیك یقول اوأن ، یجاوز الحدَّ في اِإلساءة ِإلینا﴾ يَْطَغى أَْو أَْن ﴿

َِّ� َمَعُكَما﴿ من سطوته ﴾ال َختَاَفا﴿ اهللا سبحانه وتعالى ﴾َقالَ ) ﴿٤٥( تي بحفظي ورعای ﴾إِن

َّا َرُسوال) ﴿٤٦( ما یفعل بكما ﴾َوأََرى ﴿ جوابه لكما ﴾أَْسَمعُ ﴿ وعوني ُ َفُقوال إِن َِّك  َفأْتَِياه  ﴾َرب

بُْهْم  بَِ� إِْسَرائِيَل َوال﴿أطلْق سراح  ﴾َفأَْرِسْل َمَعَنا﴿ اهللا من عند بتكلیفهم باألعمال  ﴾تَُعذِّ

َناَك بِآيَةٍ  قَْد ﴿الشاقة  ِّ ﴿بمعجزة  ﴾ِجئْ المُ ﴿ تدل على صدقنا ﴾َك ِمْن َرب والسالمة من  ﴾َوالسَّ

ََّبعَ ﴿ اهللا عذاب َّا قَْد أُوِحَي إِلَْيَنا) ﴿٤٧( لمن اهتدى ﴾الُْهَدى َعَ� َمْن ات أَنَّ ﴿أخبرنا  ﴾إِن
َب  َّى﴿ أنبیاء اهللا ﴾الَْعَذاَب َعَ� َمْن كَذَّ  فرعون ﴾َقالَ ﴿ )٤٨( وأعرض عن اِإلیمان ﴾َوتََول

ُُّكمَ  َفَمْن ﴿ عتوه ل؛  ومْن هذا الربُّ الذي تدعوني ِإلیه لم یضف الرب إلى نفسه ﴾ا يَا ُموَسىَرب

َُّنا) ﴿٤٩( ، بل أضافه إلیهما وطغیانه َِّذ� أَْعَطى﴿هو  ﴾َقاَل َرب ٍء َخلَْقهُ ﴿أبدع  ﴾ال كُلَّ َ�ْ
ن ما حال من هلك م ﴾َفَما بَالُ ﴿ فرعون﴾ َقالَ ) ﴿٥٠( هداه لمنافعه ومصالحه ﴾ثُمَّ َهَدى

ما :  كأنه یقول،  حقا الماضیة ِلم َلْم ُیبعثوا ولم ُیحاسبوا ِإن كان ما تقول ﴾الُْقُروِن األُولَى﴿

أحوالها  ﴾ِعلُْمَها﴿ موسى ﴾َقالَ ) ﴿٥١( هً بالهم ِإْذ كان األمر كذلك لم یعبدوا ربَّك بل عبدوا غیر 

 أن الضالل ﴾ال يَِضلُّ َر�ِّ ﴿ المحفوظ في اللوح ﴾ِيف ِكَتاٍب ﴿ مثبت ﴾ِعْنَد َر�ِّ ﴿وأعمالها 

 بالبال یخطر ال بحیث یذهب أن النسیان ﴾َوال يَنَسى﴿ إلیه یهتد فلم مكانه في الشيء یخطئ

َِّذ� َجَعَل لَُكُم األْرَض َمْهًدا﴿ )٥٢( ُطرقًا  ﴾َوَسلََك لَُكْم ِفيَها ُسُبال﴿تستقرون علیها  ﴾ال

َماءِ وَ ﴿وتحصیل معایشكم تسلكونها فیها لقضاء مصالحكم  ً ﴿السحاب  ﴾أَنَزَل ِمَن السَّ عذبًا  ﴾َماء

) ٥٣( من النباتات المختلفة ﴾ِمْن نََباٍت َشتَّى﴿ أصنافا ﴾أَْزَواًجا﴿بذلك الماء  ﴾َفأَْخَرْجَنا بِهِ ﴿

إِنَّ ِيف ﴿ تسرح وترعى من الكأل ﴾أَنَْعاَمُكْم ﴿واتركوا  ﴾َواْرَعْوا﴿ النباتات والثمار ﴾كُلُوا﴿
العقول السلیمة على  ﴾النَُّهى﴿ألصحاب  ﴾ألُْوِلي﴿لعالمات  ﴾َآليَاٍت ﴿ر كفیما ذُ  ﴾ذَِلَك 

من األرض  ﴾ِمْنَها) ﴿٥٤( ]صا[النهى  أولو واهللا نحن عن الصادق (ع) ، وجود اهللا ووحدانیته

ِرُجُكْم تَاَرةً ﴿ بعد مماتكم ﴾نُِعيُدكُْم ﴿وٕالیها  ﴾َوِفيَها﴿ أیها الناس ﴾َخلَْقَناكُْم ﴿  َوِمْنَها ُخنْ
ْرنا فرعون ﴾َولََقْد أََرْيَناهُ ) ﴿٥٥(  وهى ممر الصالحین إلى اهللا،  للبعث والحساب ﴾أُْخَرى   بصَّ

ََّها﴿ َب ﴿ بالمعجزات الدالة على نبوّة موسى ﴾ءاياتَِنا كُل  ﴾َوأَبَى﴿ بها مع وضوحها ﴾َفَكذَّ

ِرَجَنا ِمْن ﴿یا موسى بهذا السحر  ﴾أَِجئَْتَنا﴿ فرعون ﴾َقالَ ﴿ )٥٦(اِإلیمان والطاعة  ْ ُ�ِ  
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  )٢٠(طھ  سورة    )٣٣٦(       السادس عشر الجزء
  
م لھم النصح ) ٦١( قدَّ

واإلِنذار لعلَّھم یثوبون 
إلى الھُدى، ولما سمع 
حرة منھ ھذه المقالة  السَّ
ھالھم ذلك ووقعْت في 
نفوسھم مھابتھ ولذلك 
 تنازعوا في أمره

  ]مس[
  
فائدة : كلمة ) ٦١(

أسّر  من األضداد ، 
معنى أخفى وأظھر ب

ومثلھا أودعت بمعنى 
دفعت الودیعة وقبلتھا 
، وأطلبت بمعنى 
أحوجتھ إلى الطلب 
وأسعفتھ بما طلب ، 
وأفزعت بمعنى أحللت 
فیھم الفزع وأخرجتھم 
إلى الفزع ، وأشكیت 
بمعنى أحوجتھم 
للشكایة ، ونزعت عن 
األمر الذي شكوني بھ 

  ]مال[
   
 :قال المفسرون )٦٤(

ح ما أرادوا بالفال
وعدھم بھ فرعون من 
اإلنعامات العظیمة 
والھدایا الجزیلة مع 
 التقریب والتكریم

  ]مس[
  
 أنھم ) قیل٦٦(

 فلما بالزیبق لطخوھا
 الشمس علیھا ضربت

 أنھا فخیل إضطربت
 ]صا[تتحرك 

  
قال ذلك مقابلًة ) ٦٦(

لألدب بأحسَن من 
القول  ثبتأدبھم حیث 

بإِلقائھم أوالً، وإِظھاراً 
مباالة بسحرھم لعدم ال

لُیبرزوا ما معھم 
  ]مس[
  
 :قال ابن عباس) ٧٠(

كانوا أول النھار 
، وفي آخر  سحرة

 النھار شھداء بررة
  ]مس[
  
وإِنما أراد  )٧١(

فرعون بقولھ ھذا أن 
ُیلبِّس على الناس حتى 
ال یتبعوھم فیؤمنوا 

  ]قر[ كإِیمانھم
 

ِرَك يَا ُموَسى﴿ مصر ﴾أَْرِضَنا ملكه  على یغلبه أن منه أنه خاف هكالم من یلوح﴾ بِِحسْ

ٍر ِمْثِلِه َفاْجَعْل بَْيَنَنا َوبَْيَنَك َمْوِعًدا﴿فلنعارضنَّك  ﴾َفلََنأْتَِينََّك ) ﴿٥٧( عیِّْن لنا وقت  ﴾بِِحسْ

ِلُفهُ  ال﴿اجتماع  ُن ﴿ ذلك الوعد ﴾ُخنْ ) ٥٨( معیَّن ﴾َوال أَنَْت َمَكانًا ُسًوى﴿ال من جهتنا  ﴾َحنْ

يَنةِ َموْ ﴿ موسى﴾ َقال﴿  الباطل ویزهق الحق لیظهر ، عینهأعیادهم  عید من ﴾ِعُدكُْم يَْوُم الزِّ

َشَر النَّاُس ﴿ األقطار في ذلك ویشیع األشهاد رؤوس على عند انبساط النهار ﴾ ُضًحى َوأَْن ُحيْ

َّى﴿ )٥٩( َمَع كَْيَدهُ ﴿انصرف ﴾ َفَتَول اَل قَ ) ﴿٦٠( الموعد ﴾ثُمَّ أَتَى﴿السَّحرة  ﴾ِفْرَعْوُن َ�َ
للسحرة  ﴾ُموَسى﴿ كانوا اثنین وسبعین ساحرًا مع كل ساحر منهم حبال وعصىّ ﴾ لَُهْم 

ِ ﴿ال تختلقوا  ﴾ال تَْفَتُروا﴿ اصله الدعاء بالهالك ، بمعنى الویل لكم﴾ َوْيلَُكْم ﴿ َعَ� اهللاَّ
َتُكْم ﴿ سحرا آیاته تدعوا بأن ﴾كَِذبًا  َوقَْد ﴿ هائل ﴾بَِعَذاٍب ﴿فیهلككم ویستأصلكم  ﴾َفُيْحسِ
 ﴾بَْيَنُهْم  أَْمَرُهْم ﴿اختلفوا  ﴾َفَتَناَزُعوا) ﴿٦١( كذب على اهللا ﴾َمْن اْفَتَرى ﴿خسر وهلك  ﴾َخاَب 

َوى َوأََسرُّوا﴿ في أمر موسى ْ  ساحرا كان وٕان إتّبعناه ، موسى غلبنا إن نجواهم كان قیل  ﴾ا�َّ

االستیالء على  ﴾اِحَراِن يُِريَداِن إِْن َهَذاِن لََس ﴿ وقومه فرعون قال ﴾َقالُوا) ﴿٦٢(فسنغلبه 

ِرَجاكُْم ِمْن أَْرِضُكْم  أَْن ﴿ ، و أرض مصر ِرِهَما﴿ بالغلبة واالستیالء مصر﴾ ُخيْ ﴾ بِِحسْ

بمذهبكم الذى هو افضل المذاهب  ﴾بَِطِريَقِتُكْم الُْمْثَ�  َويَْذَهَبا﴿ الذي اظهراه من قبل

ا﴿أمركم واعزموا علیه  ﴾كيَدكُْم ﴿أْحكموا ﴾ َفأَْجِمُعوا) ﴿٦٣( وامثلها ثُمَّ ائُْتوا َصف﴾ 

عال  ﴾الَْيْوَم َمْن اْسَتْعَ� ﴿فاز  ﴾َوقَْد أَْفَ�َ ﴿ مصطفین لیكون أهیب في صدور الناظرین

ا أَْن تُلِْقيَ ﴿السحرة  ﴾َقالُوا﴿ )٦٤( وغلب َل َمْن ﴿ تبدأ أنتَ  ﴾يَا ُموَسى إِمَّ ا أَْن نَُكوَن أَوَّ َوإِمَّ
وه ثقًة منهم بالغلبة ألنهم كانوا یعتقدون أنَّ لألدب ،  قالوه مراعاة ، أ نحنُ أو نبد ﴾أَلَْقى خیرَّ

َفِإذَا ﴿ فألقو باِإللقاء ﴾أَلُْقوا﴿ابدأوا أنتم  ﴾بَلْ ﴿ لهم موسى ﴾َقالَ ) ﴿٦٥( أحدًا ال یقاومهم
يَُّل إِلَْيهِ  ََّها﴿عظمة  ﴾ِمْن ﴿یتخیلها موسى ویظنُّها  ﴾ِحَبالُُهْم َوِعِصيُُّهْم ُخيَ ِرِهْم أَن حیاٍت  ﴾ِحسْ

التعبیُر یوحي بعظمة السحر حتى إن موسى فزع منها  ، على بطونها ﴾تَْسَعى﴿تتحرك و

بمقتضى الطبیعة البشریة ألنه  ﴾ِيف نَْفِسِه ِخيَفًة ُموَسى﴿أحسَّ  ﴾َفأَْوَجَس ) ﴿٦٦( واضطرب
السحرة ویشكوا في أمره او من أن یلتبس على الناس األمر فیصدقوا بعمل ،  رأى شیئًا هائالً 

ْف ﴿ لموسى ﴾ُقلَْنا) ﴿٦٧( ََّك أَنَْت األَْعَ� ﴿ مّما توهمت ﴾ال َختَ ) ٦٨( الغالب المنتصر ﴾إِن

من ﴾ َما َصَنُعوا﴿ تبتلْع بفمها ﴾تَلَْقْف ﴿ التي في یمینك عصاكوالق  ﴾ِيف يَِميِنَك  َوأَلِْق َما﴿

ََّما﴿السحر    َوال ﴿من باب الشعوذة والسحر ﴾ كَْيُد َساِحٍر ﴿افتعلوه ﴾ َصَنُعوا﴿ ِإنَّ الذي﴾ إِن
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  )٢٠(طھ  سورة    )٣٣٧(       السادس عشر الجزء
  
في  یردلم ) ٧١(

القرآن أن فرعون فعل 
بأولئك المؤمنین ما 
أوعدھم بھ ولم یثبت 

لكن  ، في األخبار
ُروي عن ابن عباس 

 ، وغیره  أنھ أنفذه
وُروي أن امرأة 
فرعون كانت تسأل 

یقال لھا ؟ ف من غلب
موسى فقالت آمنت 
برب موسى وھارون 
فأرسل إلیھا فرعون 
ُیھددھا وقال انظروا 
أعظم صخرة فإن 
استقرت على قولھا 
فألقوھا علیھا فلما 
ألقوھا رفعت بصرھا 

ت بیتھا أإلى السماء فر
في الجنة فمضت على 
قولھا وانتزعت روحھا 
منھا وألقیت الصخرة 
على جسد ال روح فیھ 

  ]قر[
  
لما سجدوا ) ٧٢(

أراھم هللا في سجودھم 
منازلھم في الجنة 
 فلذلك قالوا ما قالو

  ]قر[
 
ْنَیا َداُر َمَمرٍّ ) ٧٢( الدُّ

 النَّاسُ ال َداُر َمَقرٍّ َو 
فِیَھا َرُجالِن َرُجٌل َباَع 
فِیَھا َنْفَسُھ َفأَْوَبَقَھا َو 

َنْفَسُھ  اْبَتاعَ َرُجلٌ 
  ]نج[ َفأَْعَتَقَھا

  
 لواقا أنھم ) روي٧٣(

 موسى أرنا لفرعون
 تحرسھ فوجدوه نائما

 ھذا ما عصاه فقالوا
 إذا الساحر فإن بسحر

 فأبى سحره بطل نام
  ]زم[یعارضوه  أن إال
  
 ) تنبیھ واآلیات٧٦(

 تكون أن یحتمل الثالث
 وأن السحرة كالم من

 من كالم إبتداء تكون
  ]صا[  هللا
 
ُرِوَي أن موسى ) ٧٧(

خرج بھم أول  (ع)
نوا ستمائة اللیل ، وكا

وسبعین ألًفا ، فأخبر 
فرعون بذلك ، فأتبعھم 
بعساكره ، وكانت 
 مقدمتھ سبعمائة ألف

  ]بح[
 

اِحُر ﴿یفوز  ﴾يُْفِ�ُ  فخرَّ  ﴾َفأُلِْقيَ ) ﴿٦٩( ألنه كاذب مضلِّل﴾ َحْيُث أَتَى﴿بمطلوبه  ﴾السَّ

َرةُ﴿ َ علموا علم و  اشاهدو بعدما  ﴾َوُموَسىَقالُوا آَمنَّا بَِربِّ َهاُروَن ﴿هللا ﴾ ُجسًَّدا﴿حینئٍذ  ﴾ا�َّ
أو  ؛ إما لكبر سنه قّدموا هارونآیات ،  من هو وٕانماالیقین أن هذا لیس من قبیل السحر والحیل 

 في صغره(ع) االحتراز عن التوهم الباطل من جهة فرعون حیث كان ربَّى موسى  للمبالغة في
ُ ﴿ فرعون للسحرة ﴾َقالَ ) ﴿٧٠(  ﴾َقْبَل أَْن آذَنَ ﴿ دقتموه بما جاء بهبموسى وص﴾ آَمْنُتْم لَه

َّهُ ﴿بذلك  ﴾لَُكْم ﴿أسمح  َِّذ�﴿رئیسكم  ﴾لََكِبيُركُمُ  إِن َر  ال ْ ََّمُكُم ا�ِّ معه  تواطأتم ﴾َعل

َعنَّ أَيِْديَُكْم ﴿ لتذهبوا بملكي الید الیمنى والرجل  أي﴾ ِمْن ِخالٍف  َوأَْرُجلَُكْم  َفألَُقطِّ

ِّبَ ﴿الیسرى أو بالعكس  ِل  ُجُذوِع ﴿على ﴾ ِيف ﴿ألعلقنكم  ﴾نَُّكْم َوألَُصل ْ أیها ﴾ َولََتْعلَُمنَّ  ا�َّ

َُّنا﴿ السحرة  )٧١( به آمنتمهل أنا أم ربُّ موسى الذي ﴾ أََشدُّ َعَذابًا َوأَبَْقى﴿من هو  ﴾أَي

َناِت  َعَ� َما َجاءنَا﴿نختارك ونفّضلك  لن﴾ نُْؤثَِرَك  لَْن ﴿ السحرة﴾ َقالُوا﴿ دى اله ﴾ِمَن الَْبيِّ

َِّذ� َفَطَرنَا﴿موسى  واِإلیمان على ید َما ﴿فاصنع  ﴾َفاْقِض ﴿ هممقسمین باهللا الذي خلق ﴾َوال
ََّما﴿صانع  ﴾أَنَْت َقاٍض  نَْيا﴿ في تصنع ما تهواه ﴾تَْقِضي إِن َياةَ الدُّ وهي فانیة  ﴾َهِذِه اْحلَ

َّا آَمنَّا) ﴿٧٢( زائلة ورغبتنا في النعیم الخالد َِّنا إِن  الذنوب التي ﴾ِلَيْغِفَر لََنا َخَطايَانَا﴿ باهللا ﴾بَِرب

ِر  َوَما أَْكَرْهَتَنا َعلَْيِه ِمَن ﴿ اقترفناها ْ  معارضة في ویغفر لنا السحر الذي عملناه ﴾ا�ِّ
ُ َخْيٌر ﴿ المعجزة َّهُ َمْن يَأِْت ﴿ من تتمة كالم السحر )٧٣( عذابا ﴾َوأَبَْقىً﴿منك ثوابًا  ﴾َواهللاَّ  ﴾إِن

َّهُ ﴿یلقى  ِرًما﴿یوم القیامة  ﴾َرب ُ َجَهنََّم ال﴿ وعصیانه كفره على بأن یموت ﴾ُجمْ يَُموُت  َفِإنَّ لَه
َيا َوال﴿ جهنم فینقضي عذابه ﴾ِفيَها موّحدًا  ﴾َوَمْن يَأْتِِه ُمْؤِمًنا﴿ )٧٤(حیاة طیبة هنیئة  ﴾َحيْ

اِحلَاِت َفأُْولَئَِك  قَْد َعِملَ ﴿ َرَجاُت لَهُ ﴿المؤمنون العاملون للصالحات  ﴾الصَّ المنازل  ﴾ْم الدَّ

اذا سالتم اهللا فاسالوه ، اعلى درجات الجنه الفردوس ، في الحدیث  الرفیعة عند اهللا ﴾الُْعال﴿

ِتَها األَنَْهاُر َخالِِديَن ﴿ِإقامة جنات  ﴾َجنَّاُت َعْدٍن ﴿ )٧٥(الفردوس  ِري ِمْن َحتْ ماكثین  ﴾َجتْ

ُ َوذَلِ ﴿أبدًا دومًا ال یخرجون منها  ﴾ِفيَها﴿ من تطهَّر من دنس  ﴾َمْن تََزكَّى﴿ثواب  ﴾َك َجَزاء

أَْن ﴿ في الطغیان فرعون بعد أن تمادى ﴾أَْوَحْيَنا إِلَى ُموَسى َولََقْد ﴿ )٧٦( الكفر والمعاصي
 ، قیل بعد نحو عشرین عاما وقیل بعد اربعین ببني ِإسرائیل لیًال من أرض مصر ﴾بِِعَباِدي أَْسِر 

ِر يََبًسا لَُهْم ﴿ بعصاك لیصبح ﴾َفاْضِرْب ﴿ ْ ال َختَاُف ﴿علیه  یمرون ﴾َطِريًقا ِيف اْ�َ
َشى َوال﴿لحاقًا من فرعون  ﴾َدَركًا فلحقهم  ﴾َفأَْتَبَعُهْم ) ﴿٧٧( الغرق في البحر ﴾َختْ

ُنوِدهِ  ِفْرَعْونُ ﴿   ما  ﴾َغِشَيُهْم  َما﴿البحر  ﴾ِمَن الَْيمِّ ﴿فأصابهم  ﴾َفَغِشَيُهْم ﴿لیقتلهم  ﴾ِجبُ
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  )٢٠(طھ  سورة    )٣٣٨(       لسادس عشرا الجزء
  
كان موسى قد  )٨٣(

مضى مع النقباء الذین 
اختارھم من قومھ إِلى 
الطور على الموعد 
المضروب ثم تقدمھم 
ً إِلى كالم ربھ  شوقا
وظنا منھ ان ذلك 
اقرب الى رضا هللا 

  ]زم[تعالى 
 
 الصادق ) عن٨٤(

 ال المشتاق قال (ع)
 یلتذ وال طعاما یشتھي
 یستطیب وال شرابا
 حمیما یأنس وال رقادا
 وال دارا یأوي وال

 وال عمرانا یسكن
 یقر وال لباسا یلبس
 لیال هللا ویعبد قرارا
 بأن راجیا ونھارا
یشتاق  إلى ما یصل
 بلسان ویناجیھ إلیھ

 في عما معبرا شوقھ
 هللا أخبر كما سریرتھ

 عمران بن موسى عن
 ربھ میعاد في (ع)
 إلیك وعجلت بقول
 وفسر ىلترض رب
 حالھ عن (ص) النبي
 شرب وال أكل ما أنھ
 اشتھى وال نام وال
 ذھابھ في ذلك من شیئا

 یوما أربعین ومجیئھ
 ]صا[ ربھ إلى شوقا

  
وكانوا وعدوه ) ٨٦(

بأن یتمسكوا بدین هللا 
وسّنة موسى وال 
یخالفوا أمر هللا أبداً، 
فأخلفوا موعده 

  ]مس[ بعبادتھم العجل
  
 :قال المفسرون) ٨٨( 

كان بنو إِسرائیل قد 
استعاروا من القبط 
الُحلّي قبل خروجھم 

، فلما أبطأ  من مصر
موسى في العودة إِلیھم 
قال لھم السامري إِنما 
احُتبس علیكم ألجل ما 
عندكم من الحلي 
فجمعوه ودفعوه إِلى 
السامري، فرمى بھ 
في النار وصاغ لھم 

، ثم ألقى  منھ عجالً 
علیھ قبضًة من أثر 

یل فجعل فرس جبر
  ]مس[ یخور

  

َوأََضلَّ ِفْرَعْوُن ) ﴿٧٨( دهاهم عند الَغرق التعبیر یفید التهویل لما،  ، من األهوال أصابهم
من  نجاتهمخطاٌب بعد  )٧٩( وما هداهم ِإلى خیٍر وال نجاة ﴾َوَما َهَدى﴿ عن الرشد ﴾َقْوَمهُ 

ِمْن  قَْد أََجنْيَناكُْم ﴿عظیمة علیكم نعمتي الأذكروا  ﴾يَا بَِ� إِْسَرائِيلَ ﴿ وٕاهالك فرعون البحر
كُْم  وِر ﴿موسى للمناجاة وإِنزال التوراة  ﴾َوَواَعْدنَاكُْم ﴿ فرعون وقومه ﴾َعُدوِّ َجانَِب الطُّ

لَْنا َعلَْيُكْم  األَْيَمَن  لَْوى﴿ یشبه العسل ﴾الَْمنَّ ﴿رزقناكم وأنتم في أرض التیه  ﴾َونَزَّ ﴾ َوالسَّ

َوال ﴿ ما كان حالالً  ﴾كُلُوا ِمْن َطيَِّباِت َما َرَزْقَناكُْم ﴿ ا لكموقلن )٨٠( لحما أجود الطیور
 حد لما والتعدي بشكره ، باألخالل ال تحملنكم السعة والعافیة على العصیان ألمري ﴾ِفيهِ  تَْطَغْوا

لَّ ﴿ فال تشبعوا فتسكروا عن ذكري المستحق ، عن والمنع والبطر كالسرف فیه لكم اهللا  ﴾َفَ�ِ
ِللْ ﴿عذابي  ﴾َغَضِ� ﴿بكم  ﴾لَْيُكْم عَ ﴿فینزل  وعقابي  ﴾َعلَْيِه َغَضِ� ﴿ینزل  ﴾َوَمْن َحيْ

اٌر ) ﴿٨١( هلك وشقي ﴾َفَقْد َهَوى﴿  من الشرك ﴾ِلَمْن تَاَب ﴿ ةلعظیم المغفر ﴾ َوإِ�ِّ لََغفَّ

في اآلیة  ، استقام على الهدى واِإلیمان ﴾َصاِحلًا ثُمَّ اْهتََدى َوَعِملَ ﴿ وحُسن ِإیمانه ﴾َوآَمَن ﴿
 أهل الى والیتناعن الباقر (ع)  ، ترغیب لمن وقع في وهدة العصیان ببیان المخرج كیال ییأس

 حملهلما دنا موسى ومن معه من الجبل ،  ﴾أَْجعَلََك ﴿ أيُّ شيءٍ  ﴾َوَما) ﴿٨٢( ]شو [البیت

ن اختارهم السبعین من النقباء الذی ﴾َعْن َقْوِمَك ﴿ الشوق فاستعجل بالصعود وترك قومه اسفله

 َعَ� ﴿قومي  ﴾َقاَل ُهْم أُوالءِ ﴿ )٨٣( كان هذا في المیقات الثاني﴾ يَا ُموَسى﴿ ألخذ التوراة
لُْت ﴿ماخلفتهم لتضییعي ایاهم  ﴾أَثَِري   یا ِإلى الموضع الذي أمرتني بالمجيء ِإلیه ﴾إِلَْيَك  َوَجعِ

َّا قَْد َفَتنَّا﴿ سىلمو  اهللا تعالى ﴾َقالَ ) ﴿٨٤( لتزداد رضًى عني ﴾َربِّ ِلَتْرَضى﴿  ابتلینا ﴾َفِإن

حین قلت  بعشرین یوماً  ، قیل بعد ذهابك من بینهم ﴾ِمْن بَْعِدَك ﴿ بعبادة العجل ﴾َقْوَمَك ﴿

اِمِريُّ ﴿لهارون أخلفنى فى قومى أین كنت أنا حین اعتمدت على هارون  َُّهْم السَّ اسمه ﴾  َوأََضل

 ﴾إِلَى َقْوِمهِ ﴿ من الطور ﴾ُموَسى َفَرَجعَ ﴿) ٨٥( تزیینه لهم عبادة العجلب موسى بن ظفر ،

 ﴾أَِسًفا﴿ نفسه إذ ترك قومه حتى ضلوا على ﴾َغْضَبانَ ﴿بعدما استوفى األربعین وأخذ التوراة 

ُُّكْم ﴿على ما فاته من مناجاة ربه   على ما صنع قومه حزیناً  َقاَل يَا َقْوِم أَلَْم يَِعْدكُْم َرب
 الزمن حتى نسیتم ﴾أََفَطاَل َعلَْيُكْم ﴿ راة فیها الهدى والنوربِإنزال التو  ﴾َحَسًنا َوْعًدا

لَّ ﴿ بصنیعكم هذا ﴾أََرْدتُْم  الَْعْهُد أَْم ﴿  ِمْن ﴿سخط  ﴾َعلَْيُكْم َغَضٌب ﴿ینزل  ﴾أَْن َحيِ
ُِّكْم  َقالُوا َما أَْخلَْفَنا ) ﴿٨٦( باهللا األیمان على بالثبات وعدي ﴾َمْوِعِدي َفأَْخلَْفُتْم ﴿اهللا  ﴾َرب

لَْنا أَْوَزاًرا﴿ِإرادتنا واختیارنا بل كنا مكرهین ب ﴾بَِملِْكَنا﴿العهد  ﴾ْوِعَدَك مَ     ﴾َولَِكنَّا ُحمِّ
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العجل ولد ) فائدة ٨٨(

ولد الناقة حوار والبقر 
وولد الفرس مھر وولد 
الحمار جحش وولد 
الشاة حمل وولد العنز 

ألسد شبل جدي وولد ا
وولد الفیل دغفل وولد 
الكلب جرو وولد 
الظبـي خشف وولد 
األرویة غفر وولد 
الضبع فرعل وولد 
الدب دیسم وولد 
الخنزیر خنوص وولد 
الحیة حربش وولد 
النعام رأل وولد 
الدجاجة فروج وولد 
الفأر درص وولد 

  ...... الضب حسل
  
ُخَواٌر ھو صوت ال

الثغار للغنم والبقر 
معز والنبیب والیعار لل

للتیس والنباح للكلب 
والزئیر لألسد والعواء 
والوعوعة للذئب 
والضباح للثعلب 
والقباع للخنزیر 

والنھیق   والمؤاء للھرة
والسحیل للحمار 
والصھیل والضبح 

حمة موالقنع والح
للفرس والرغاء للناقة 
والصني للفیل والبتغم 
للظبـي والضعیب 
لألرنب والعرار للظلیم 

للبازي  والصرصرة
 والعقعقة للصقر
والصفیر للنسر 
والھدیر للحمام 
والسجع للقمري 
والسقسقة للعصفور 
والنعیق والنعیب 
للغراب والصقاء 
والزقاء للدیك والقوقاء 
والنقیقة للدجاجة 
والفحیح للحیة والنقیق 
للضفدع والصيء 
للعقرب والفأرة 
    والصریر للجراد

  ]١٤٨ االعراف" آل [
 
 :عباسقال ابن ) ٩٤(

أخذ شعر رأسھ بیمینھ 
ولحیتھ بشمالھ من شدة 
 غیظھ وفرط غضبھ

  ]مس[
  
أوحى هللا تعالى ) ٩٥(

أتدري  (ع)إلى موسى 
یعني  -؟  من أین أُتیت
  :  قال – في فتنة قومھ

فطرحناها في النار  ﴾َفَقَذْفَناَها﴿ آل فرعون ﴾الَْقْومِ ﴿من ُحليِّ  ﴾ِمْن ِزيَنةِ ﴿أثقاًال وأحماًال 

اِمِريُّ َفَكَذ ﴿  )٨٧(حلي في النارالما كان معه من  السامري فألقى فعلفكذلك ﴾ ِلَك أَلَْقى السَّ

لَهُ ﴿ بال روح ﴾ِجعْال َجَسًدا﴿السامري من تلك الحلّي المذابة  ﴾لَُهْم ﴿صاغ و  ﴾َفأَْخَرجَ ﴿
ُ ُموسَ ﴿ العجل ﴾َهَذا﴿ قال السامري ﴾َفَقالُوا﴿صوت البقر  ﴾ُخَواٌر   ﴾ى َفَنِسيَ إِلَُهُكْم َوإِلَه

 ﴾أَال يَْرِجعُ ﴿یعلمون أن العجل  ﴾أََفال يََرْونَ ) ﴿٨٨( موسى هنا وذهب یطلبه في الطورتركه 

ا﴿یدفع وال ﴾َوال يَْمِلُك ﴿ جواباً  ﴾إِلَْيِهْم َقْوال﴿ال یردُّ  یجلب لهم  ﴾َوال﴿عنهم  ﴾لَُهْم َضر

يَا ﴿ رجوع موسى ِإلیهم ﴾ِمْن َقْبلُ ﴿ذكرًا ناصحًا وم ﴾َهاُرونُ  َولََقْد َقاَل لَُهْم ﴿ )٨٩﴾ (نَْفًعا﴿
ََّما ُفِتنُتْم  َُّكْم  وإن﴿ بهذا العجل ﴾بِهِ ﴿اْبُتلیُتم وُأضللتم  ﴾َقْوِم إِن  المستحقَّ للعبادة هو ﴾َرب

َِّبُعوِ� ﴿ ال العجل ﴾الرَّْحَمانُ ﴿ بترك عبادة  ﴾َوأَِطيُعوا أَْمِري ﴿ فیما أدعوكم فاقتدوا بي ﴾َفات

على عبادة  ﴾َعلَْيِه َعاِكِفنيَ ﴿ نزال مقیمینال ﴾لَْن نَْبَرحَ ﴿ لهارون ﴾لُواَقا) ﴿٩٠( العجل

 َقاَل يَا﴿فلما رجع موسى  )٩١( فننظر في األم ﴾إِلَْيَنا ُموَسى﴿یعود  ﴾َحتَّى يَْرِجعَ ﴿ العجل
ُّوا﴿رأیتهم حین  ﴾َمَنَعَك إِْذ َرأَْيَتُهْم ﴿ أيُّ شي ﴾َهاُروُن َما أَال ﴿) ٩٢( كفروا باهللا ﴾َضل

بأن تكون  أخالفتني وتركت أمري ووصیتي ﴾أََفَعَصْيَت أَْمِري ﴿ ان تتركهم وتلحق بي ﴾تَتَِّبَعِ� 

له هارون  ﴾َقالَ ﴿ یجره ورأسه أخیه بلحیة وأخذ باأللواح رمى ثم )٩٣( صلبًا وقاسیًا معهم

َيِ� وَ  َال ﴿ إستعطافا وترقیقًا لقلبه االم خص ﴾يَْبَنؤُمَّ ﴿ كان موسى مجبوال  ﴾ال بَِرأِْ� تَأُْخْذ بِِ�ْ
أَْن تَُقوَل ﴿ ولحقت بك خفت إن زجرُتهم بالقوة ﴾إِ�ِّ َخِشيُت ﴿ على الحدة والخشونه والتصلب

 تطع ﴾َولَْم تَْرُقْب ﴿یقع قتاٌل بینهم فتلومني و  أن یصبحوا فریقین ﴾إِْسَرائِيلَ  بَْنيَ بَِ�  َفرَّْقَت 

بینهم ،  والمداراة الدماء حفظ في كان األصالح فإن لحوأص قومي في أخلفني قلت حین ﴾َقْوِلي﴿
ا دئكان هارون ها ، فمن أجل ذلك رأیُت أّال أفعل شیئًا حتى ترجع ِإلیهم لتتدارك األمر بنفسك

ما شأنك فیما  ﴾َفَما َخْطُبَك ﴿ له ﴾َقالَ ﴿ ثم التفت موسى (ع) في توبیخ السامري )٩٤( مطیعاً 

 بَِما لَْم ﴿رأیُت  ﴾بَُصْرُت ﴿ السامريُّ  ﴾َقالَ ﴿ )٩٥( علیه حملك يالذ وما﴾ يَا َساِمِريُّ ﴿ صنعت

 جبریل ﴾الرَُّسوِل ﴿فرس  ﴾ِمْن أَثَِر ﴿شیئًا  ﴾َقْبَضةً ﴿ أخذت﴾ َفَقَبْضُت ﴿ یروه ﴾يَْبُصُروا بِهِ 

فكان له خوار  فطرحتها على العجل ﴾َفَنبَْذتَُها﴿ لیذهب بك الى الطور الذي ارسل الیك

﴾ َفاْذَهْب ﴿ موسى للسامري ﴾َقالَ ) ﴿٩٦﴾ (ِلي نَْفِسي﴿حسَّنْت وزیََّنْت  ﴾لَْت َوكََذِلَك َسوَّ ﴿

َياةِ﴿ فعلت ما على ةعقوب ﴾َفِإنَّ لََك ﴿ ومنعهم من مخالطته طرده من بین الناس الدنیا  ﴾ِيف اْحلَ

  فتصاب بالحمى فابتعد  كمسَّكاوال ال تمسني  ﴾ال ِمَساَس ﴿ لمن یرید أن یقربك ﴾أَْن تَُقولَ ﴿
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قال حین ، ال یا رب 
قلت لھارون اخلفني 
في قومي أین كنُت أنا 
حین اعتمدَت على 

  ]بج[ ھارون
 
أن أم السامري ) ٩٦(

عندما ولدتھ خافت 
علیھ الذبح فوضعتھ 

في غار وأطبقت علیھ  
وتركتھ فیھ ، فأمر ّهللا 
جبریل أن یغذیھ 

وعسال  بأصابعھ لبنا
وسمنا حتى نشأ و 
صار من قوم موسى ، 
وكان یظھر اإلیمان 
بموسى ویبطن الكفر 
بھ حسدا لھ ، ویرى 
جبریل حینما یأتي الیھ 
ألنھ یعرفھ لتولیھ 

  ]مال [تربیتھ
  
دعو إسرافیل ) ی١٠٨(

الناس بعد النفخة 
الثانیة قائًما على 
صخرة بیت المقدس 
أیھا الناس ھلموا إلى 

وھم ربكم بعد أن یدع
إلى الخروج من 
قبورھم  قائالً أیتھا 
العظام النخرة 

واألوصال المتمزقة  
واللحوم المتفرقة 
قوموا إلى العرض 
والحساب، َفُیقبلون من 
كل جانب كأنھم جراد 
منتشر ال یدرون أین 
یذھبون َفُینادي حینئذ 
من الصخرة للجمع 

  ]بح[ للحساب
 
 عن ابن عباس) ١٠٨(

ھو ھمُس األقدام في 
 ھا نحو المحشرمشی

  ]مس[
  
المراد بالوجوه ) ١١١(

، وأنھم  وُجوه العصاة
إِذا عاینوا یوم القیامة 
الخیبة والشقوة وسوء 
الحساب، صارت 
وجوُھھم عانیًة أي 
ذلیلة خاضعة مثل 
وجوه الُعناة وھم 

  ]زم[ األسارى
  
 هللا رسول ) عن١١٤(

 أحب العلم فضل (ص)
 فضل من هللا إلى

 ]صا[ العبادة
  
  

ذلك أن موسى حرم على الناس مالقاته ومكالمته ومبایعته ومخالطته ومقاربته فصار س عنه  النا
 تقتله یا ال إلیه فأوحى اهللا السامري بقتل موسى هم قیل، و یصیح ال مساس  یهیم بالبریة

لََفهُ ﴿ للعذاب ﴾َوإِنَّ لََك َمْوِعًدا﴿ سّخي فإنه موسى  ﴾لَِهَك َوانُظْر إِلَى إِ﴿یتخلَّف  ﴾لَْن ُختْ

َِّذ� َظلَْت ﴿العجل  َقنَّهُ ﴿ ادبعا ﴾َعاِكًفا َعلَْيهِ ﴿أقمت  ﴾ال رِّ َ  ﴾ثُمَّ لََننِسَفنَّهُ ﴿بالنار  ﴾َ�ُ

موسى  ثم قال )٩٧( ال یبقى منه عین وال أثر ﴾نَْسًفا﴿البحر  ﴾ِيف الَْيمِّ ﴿ ونرمیه یرنَّه رماداً طلن

َّما إِلَُهُكمُ ﴿ لبني ِإسرائیل ُ ﴿ هوق للعبادة المستح معبودكم ﴾إِن َ إِال ُهوَ  اهللاَّ َِّذ� ال إِلَه ال  ﴾ال

ٍء ِعلًْما﴿ ربَّ سواه كما  )٩٨( فال یخفى علیه شيءكل شىء علمه وسع  ﴾َوِسَع كُلَّ َ�ْ
أخبار  ﴾كََذِلَك نَُقصُّ َعلَْيَك ِمْن أَنَْباءِ ﴿ خبر موسى مع فرعون د (ص)قصصنا علیك یا محم

 من للمستبصرین وتذكیرا وتنبیها لمعجزاتك وتكثیرا علمك في زیادةدمین األمم المتق ﴾َسَبَق  َما قَْد ﴿

َّا﴿أعطیناك  ﴾َوقَْد آتَْيَناَك ﴿ أمتك  هذه على مشتمالقرآنًا یتلى  ﴾ِذْكًرا﴿عندنا  ﴾مْن لَُدن

هذا القرآن فلم عن  ﴾َمْن أَْعَرَض َعْنهُ ) ﴿٩٩( بالتفكر واألعتبار حقیقا واألخبار األقاصیص

ِمُل يَْوَم الِْقَياَمِة ِوْزًرا﴿ یتَّبع ما فیه یؤمن به ولم َّهُ َحيْ ) ١٠٠( ، وذنبًا عظیماً  حمًال ثقیالً  ﴾َفِإن

َ ﴿ بأوزارهم في جهنم ﴾ِفيهِ ﴿ مقیمین ﴾َخالِِديَن ﴿ يَْوَم ﴿ ذلك الحمل الثقیل ﴾لَُهْم ﴿وبئس  ﴾َوَساء
وِر ﴿إسرافیل  ﴾ْنَفخُ يَْوَم يُ ) ﴿١٠١( ُشبِّه الوزُر بالحمل لثقله ﴾ِحْمال الِْقَياَمةِ  النفخة  ﴾ِيف الصُّ

ِرِمنيَ ﴿ الثانیة ْ ُشُر اْ�ُ الزرقة أبغض ،  ُزرق العیون﴾ يَْوَمئٍِذ ُزْرًقا﴿ إلى أرض المحشر ﴾َوَحنْ
ولذلك قالوا في صفة  ، الروم أعداؤهم زرق العیون باعتبارشيء من ألوان العیون إلى العرب 

أّن المراد العمى ألّن حدقة من یذهب نور  ، او العینأصهب السبال أزرق  العدّو أسود الكبد
في الدنیا  ما مكثتم ﴾إِْن لَِبْثُتْم ﴿ قائلین ﴾بَْيَنُهْم ﴿یتهامسون  ﴾يََ�َاَفُتونَ ) ﴿١٠٢( بصره تزرقّ 

ُن أَْعلَمُ ﴿ )١٠٣( استقصروا مدة لبثهم فیها لما عاینوا الشدائد واألهوال لیال  ﴾إِال َعْشًرا﴿  َحنْ
 ما ﴾إِْن ﴿قوًال  ﴾َطِريَقةً ﴿ أعقلهم وأعدلهم ﴾إِْذ يَُقوُل أَْمَثلُُهْم ﴿ لبثهم مدة ﴾ولُونَ بَِما يَقُ 

َباِل ﴿حال  ﴾َويَْسأَلُونََك َعِن ) ﴿١٠٤( واحداً  ﴾إِال يَْوًما لَِبْثُتْم ﴿ لهم  ﴾َفُقلْ ﴿ یوم القیامة ﴾اْجلِ
 أرضاً  ﴾َقاًعا َصْفَصًفا﴿فیتركها  ﴾َفيََذُرَها﴿ )١٠٥( یفتِّتها كالرمل ﴾َر�ِّ نَْسًفا يَنِسُفَها﴿

،  وال ارتفاعا﴾ َوال أَْمًتا﴿انخفاضًا  ﴾ال تََرى ِفيَها ِعَوًجا) ﴿١٠٦( ال نبات فیها ةملساء مستوی

 یتَّبع الناس ﴾يَتَِّبُعونَ ﴿ العصیب في ذلك الیوم ﴾يَْوَمئِذٍ ﴿ )١٠٧( لیس فیها منخفض وال مرتف

اِعي﴿ یأتونه  وهو إسرافیل الذي ینفخ في الصور ، رض المحشر داعي اهللا الذي یدعوهم أل ﴾الدَّ

ُ ﴿سراعًا  األَْصَواُت ﴿ ذلَّت وسكنت ﴾َوَخَشَعْت ﴿ عنه وال ینحرفون یمیلونال  ﴾ال ِعَوَج لَه
   )١٠٨( صوت وطء االقدام ﴾َفال تَْسَمُع إِال َهْمًسا﴿أصوات الخالئق هیبًة  ﴾ِ�رَّْحَماِن 
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  )٢٠(طھ  سورة    )٣٤١(       السادس عشر الجزء
  
 )عن الباقر(ع)١١٥(

 قال تعالى هللا إن قال
 ال وزوجتھ الدم

 تأكال ال یعني تقرباھا
 ربنا یا نعم ، فقاال منھا
 نأكل وال نقربھا ال

 في یستثنیا ولم منھا
 هللا فوكلھما نعم قولھما

 أنفسھما إلى ذلك في
 ]صا[ذكرھما  وإلى

  
كررت ) تنبیھ ١١٦(

ھذه القصة في سبع 
ن القرآن تعلیماً سور م

للعباد امتثال األوامر، 
واجتناب النواھي 
وتذكیراً لھم بعداوة 
 إِبلیس ألبیھم آدم

  ]مس[
  
 :ابن عباس)عن ١٢١(

عریا من النور الذي 
كان هللا تعالى قد 
ألبسھما إِیاه حتى بدت 

  ]مس[ فروجھما
  
وقد اختلف في ) ١٢١(

وقت العصمة : قالت 
الشیعة انھم 
معصومون من وقت 

لوالدة ، وقالت ا
المعتزلة من وقت 
البلوغ ، وقال أھل 
السنة من وقت النبوة 

  ]مال[
  
  

َفاَعةُ ﴿في ذلك الیوم الرهیب  ﴾يَْوَمئِذٍ ﴿ في  ﴾لَهُ الرَّْحَمانُ  إِال َمْن أَِذنَ ﴿أحدًا  ﴾ال تَنَفُع الشَّ

ُ ﴿ أن یشفع له َما بَْنيَ ﴿الى تع ﴾يَْعلَمُ ) ﴿١٠٩( شفاعة الشافع ﴾َقْوال﴿ ألجله ﴾َوَرِضَي لَه
يُطونَ ﴿ أحوال الخالئق فال تخفى علیه خافیة ﴾أَيِْديِهْم َوَما َخلَْفُهْم  تحیط علومهم  ﴾َوال ُحيِ

وجوه الخالئق  ﴾الُْوُجوهُ ﴿ ذلت وخضعتْ  ﴾َوَعَنِت ) ﴿١١٠( بمعلوماته جل وعال ﴾بِِه ِعلًْما﴿

َيِّ الَْقيُّوِم َوقَْد َخاَب ﴿ َوَمْن يَْعَمْل ﴿ )١١١( من أشرك باهللا ﴾اَمْن َحَمَل ُظلْمً ﴿خسر  ﴾ِ�ْ
اِحلَاِت   ﴾َفال َخيَاُف ُظلًْما﴿ بشرط اِإلیمان ﴾َوُهَو ُمْؤِمٌن ﴿قدَّم األعمال الصالحة  ﴾ِمَن الصَّ

،  بخسًا ونقصًا لحسناته ﴾َوال َهْضًما﴿ عمله ، الظلم ان یأخذ من صاحبه فوق حقه ثواب بمنع

 علیك یا محمد ﴾َوكََذِلَك أَنَزلَْناهُ ﴿ )١١٢( فیه لهالهضم ان یكسر من حق صاحبه فال یو 
ْفَنا﴿بلغة العرب  ﴾ُقْرآنًا َعَربِيا﴿ (ص) َُّهْم ﴿ آیات ﴾ِفيِه ِمَن ﴿كررنا  ﴾َوَصرَّ  ﴾الَْوِعيِد لََعل

ِدُث ﴿الكفر والمعاصي  ﴾يَتَُّقونَ ﴿كي  ینشأ عنها  ﴾ِذْكًرا﴿ موعظة في القلوب ﴾لَُهْم  أَْو ُحيْ

ُ ﴿جلَّ  ﴾َفَتَعالَى) ﴿١١٣( ر واجتناب النواهيامتثال األوام قُّ ﴿وتقدَّس  ﴾اهللاَّ ما ع ﴾الَْمِلُك اْحلَ

ِإذا  ﴾َوال تَْعَجْل بِالُْقْرآِن ِمْن َقْبِل أَْن يُْقَضى إِلَْيَك َوْحُيهُ ﴿ خلقه یصفه به المشركون من
ى یفرَغ من تالوته وحینئٍذ ، بل استمْع ِإلیِه واصبر حت أقرأك جبریل القرآن فال تتعجل بالقراءة معه

َولََقْد ﴿ )١١٤( الیك یقربني ﴾ِعلًْما َربِّ ِزْدِ� ﴿أي سِل اهللا عز وجل  ﴾َوُقلْ ﴿ تقرأه أنت
 أمرنا ﴾َفنِسيَ ﴿ من القدیم ﴾ِمْن َقْبلُ ﴿ أن ال یأكل من الشجرة آدم وصینا ﴾َعِهْدنَا إِلَى آَدمَ 

ُ َعْزًما﴿ ْد لَه إنما نسي آدم العهد ألنه لما خلقت له زوجته ه ، على ضبط نفسصبرًا  ﴾َولَْم َجنِ
فرأى في وجهها شجرة الحسن بادیة ، أوقع اهللا في قلبه األنس بها وابتاله بشهوات النفس فیها 

َوإِْذ ) ﴿١١٥( وشهوة الوقاع علیه غالبة فترك النظر إلى جمال المعاني واشتغل بحس األواني
ُدوا آلَدمَ  ﴾ َهَذا َفُقلَْنا يَا آدَُم إِنَّ ) ﴿١١٦﴾ (َفَجسَُدوا إِال إِبِْليَس أَبَى ُقلَْنا ِ�َْمالئَِكِة اْجسُ

نَِّة َفَتْشَقى﴿فـ  ال تطیعاه ﴾َفالَ ﴿حواء  ﴾َعُدوٌّ لََك َوِلَزْوِجَك ﴿ إبلیس ِرَجنَُّكَما ِمَن اْجلَ  ﴾ُخيْ

) ١١٨﴾ (ْعَرى َوال تَ ﴿في الجنة  ﴾أَال َجتُوَع ِفيَها﴿ یا آدم ﴾إِنَّ لََك ) ﴿١١٧( بطلب المعاش

ََّك ال﴿ ُ  َوأَن َفَوْسَوَس ) ﴿١١٩( وال حر الشمس ﴾ِفيَها َوال تَْضَحى﴿العطش  یصیبك﴾ تَْظَمأ
ْيَطاُن َقاَل يَا آَدمُ ﴿ فاغراه﴾ إِلَْيهِ  لْدِ  الشَّ َرِة اْخلُ َُّك َعَ� َجشَ من أكل منها ُخّلد ولم  ﴾َهْل أَُدل

آدم  ﴾َفأَكَالَ ﴿ )١٢٠( الدائم الذي ال یزولونال الُملك ﴾ يَْبَ�  َوُملٍْك ال﴿ یمت أصال

عوراتهما  ﴾لَُهَما َسْوآتُُهَما﴿فظهرت  ﴾َفبََدْت ﴿عنها  من الشجرة التي نهاهما اهللا ﴾ِمْنَها﴿وحواء
ِصَفاِن ﴿شرعًا  ﴾َوَطِفَقا﴿ نَّةِ ﴿عوراتهما على  ﴾َعلَْيِهَما﴿یأخذان  ﴾َخيْ    ﴾ِمْن َوَرِق اْجلَ
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قال آدم یا رب ) ١٢٣(

بتني وإنما أكلُت  لَِم أدَّ
من الشجرة طمًعا في 
الخلود في جوارك 
فقال هللا یا آدم طلبَت 
الخلود من الشجرة ال 
مني والخلود بیدي 
وملكي فأشرْكَت بي 
وأنت ال تعلم ولكن 
نبھتك بالخروج من 
الجنة حتى ال تنساني 
 في وقت من األوقات

 ]بح[
  
  
  
  
  
  
  

َّهُ ﴿خالف  ﴾َوَعَصى﴿ لیستترا بها فضلَّ عن المطلوب الذي هو  ﴾َفَغَوى﴿ ربهأمر  ﴾آَدُم َرب

ُّهُ ﴿اصطفاه  ﴾ثُمَّ اْجَتَباهُ ) ﴿١٢١( الخلود في الجنة به ِإلیه  ﴾َرب وقبل توبته  ﴾َفَتاَب َعلَْيهِ ﴿فقرَّ

اهللا آلدم  ﴾َقالَ ) ﴿١٢٢( وهداه ِإلى الثبات على التوبة والتمسك بأسباب الطاعة ﴾َوَهَدى﴿

بعُض ذریتكما  ﴾َجِميًعا بَْعُضُكْم ﴿من الجنة ِإلى األرض  ﴾ِمْنَها﴿ ِإنزال ﴾اْهِبَطا﴿ وحواء

ا يَأْتَِينَُّكْم ﴿ بسبب الكسب والمعاش واختالف الطبائع والرغبات ﴾َعُدوٌّ  ِلَبْعٍض ﴿  یجیئكم ﴾َفِإمَّ

رسلي  تمسَّك بشریعتي واتَّبع ﴾اتََّبَع ُهَدايَ  َفَمْن ﴿لهدایتكم  ﴾ُهًدى﴿ الكتب والرسل ﴾ِم�ِّ ﴿

 ﴾أَْعَرَض َعْن ِذْكِري  َوَمْن ) ﴿١٢٣( في اآلخرة ﴾َوال يَْشَقى﴿ في الدنیا ﴾َفال يَِضلُّ ﴿

ُ َمِعيَشةً ﴿ لو عرفوني ما أعرضوا عني  أمري وما أنزلته على رسلي قاسیة  ﴾َضنًكا َفِإنَّ لَه
ُشرُ ﴿ شدیدة وإِن تنعَّم ظاهره أن من ترك  البصر ، عن ابن عباس﴾ هُ يَْوَم الِْقَياَمِة أَْعَمىَوَحنْ

 بأي ذنٍب  ﴾َربِّ ِلمَ ﴿ الكافر یا ﴾َقالَ ﴿ )١٢٤( ]شو[ أعماه اهللا وأصمه (ع) والیة علي

 أَتَْتَك ﴿لقد  ﴾كََذِلَك ﴿ اهللا تعالى له ﴾َقالَ ) ﴿١٢٥﴾ (كُنُت بَِصيًرا أَْعَمى َوقَْد  َحَشْرتَِ� ﴿
في  ﴾الَْيْومَ ﴿تُترك  ﴾َوكََذِلَك ﴿ فتعامیَت عنها وتركتها ﴾َفَنِسيَتَها﴿حة جلیة واض ﴾ءاياتَُنا

ِزي َمْن أَْسَرَف ) ﴿١٢٦﴾ (تُنَسى﴿ العذاب َولَْم ﴿ باالنهماك في الشهوات ﴾َوكََذِلَك َجنْ
ِِّه َولََعَذاُب اآلِخَرةِ﴿بكالم  ﴾بِآيَاِت ﴿یصّدق ﴾ يُْؤِمْن   نیامن عذاب الد ﴾أََشدُّ ﴿جهنم  ﴾َرب

وكذلك نجزي من أسرف بالعكوف على شهواته واغتنام أوقات  ال ینقطع وال ینقضي ﴾َوأَبَْقى﴿
، نعوذ  لذاته حتى انقضت أیام عمره في البطالة نجزیه غم الحجاب والبعد عن حضرة األحباب

لَُهْم ِمَن كَْم أَْهلَْكَنا َقبْ ﴿لكفار مكة  ﴾لَُهْم ﴿یتبیَّن  ﴾أََفلَْم يَْهدِ ﴿ )١٢٧( من ذلك باهللا
 حال سفرهم الى الشام﴾ يَْمُشونَ ﴿، كقوم لوط وثمود األمم الخالیة المكذبین لرسلهم  ﴾الُْقُروِن 

إِنَّ ِيف ﴿ مشاهدین آلثار دیارهمإذ یمرون بالحجر دیار ثمود وقرى قوم لوط  ﴾ِيف َمَساِكِنِهْم ﴿
 )١٢٨(العقول السلیمة ﴾ َهىالنُّ ﴿لذوي  ﴾ألُْوِلي﴿لدالالت  ﴾آليَاٍت ﴿آثار هذه األمم  ﴾ذَِلَك 

َِّك ﴿قضاُء اهللا  ﴾َولَْوال كَِلَمةٌ ﴿  ﴾لََكانَ ﴿ عن هذه األمةبتأخیر العذاب  ﴾َسَبَقْت ِمْن َرب

ى َوأََجلٌ ﴿ واقعًا بهم ﴾ِلَزاًما﴿العذاب  یا ﴾ َفاْصِبر) ﴿١٢٩( وقٌت مسمَّى لهالكهم ﴾ُمَسم
َِّك ﴿ن قومك هؤالء المكذبون م ﴾َعَ� َما يَُقولُونَ ﴿ (ص)محمد  ْمِد َرب ْ ِحبَ أي صّل وأنت  ﴾َوَس�ِّ

ْمِس ﴿حامد لربك  َوِمْن ﴿صالة العصر  ﴾َوَقْبَل ُغُروبَِها﴿ صالة الصبح ﴾َقْبَل ُطلُوِع الشَّ
ْ ﴿ساعات  ﴾آنَاءِ  ألّن اللیل وقت ، صالة العتمة الختصاصها بمزید الفضل  ﴾ا�َّْيِل َفَس�ِّ

    فإذا صرف إلى العبادة، والنفس إلى االستراحة أمیل  ، معالسكون والراحة فإن القلب فیها أج
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أن ھذه اآلیة ) ١٣٠(

إشارة إِلى الصلوات 
ُطلُوِع  َقْبلَ الخمس 

 صالة الصبح الشَّْمسِ 
صالة   َوَقْبَل ُغُروبَِھا

  َوِمْن آَناِء اللَّْیل العصر
اَف َوأَْطرَ  صالة العشاء

صالة المغرب  النََّھارِ 
والظھر، ألن الظھر 
في آخر طرف النھار 
األول وغروب الشمس 
آخر طرف النھار 

  ]قر[ األخیر
 
 الرضا ) عن١٣٢(

 هللا خصنا قال : (ع)
 إذ بھذه الخصوصیة

 بإقامة االمة مع أمرنا
 من خصنا ثم الصالة

 رسول فكان االمة دون
 إلى یجيء (ص) هللا
 ع)( وفاطمة عليّ  باب
 اآلیة ھذه نزول بعد

 یوم كل في أشھر تسعة
 صالة كل حضور عند

 فیقول مرات خمس
 وما هللا رحمكم الصالة
 من أحدا هللا أكرم

(ع)  األنبیاء ذراري
 التي الكرامة ھذه بمثل

 من وخصنا بھا أكرمنا
 بیتھم أھل جمیع دون

 ]صا[
  
  
  
  
  
   

أدخل في معنى التكلیف وأفضل عند فكانت ، النفس أشد وأشق وللبدن أتعب وأنصب  كانت على
ََّك تَْرَضى﴿ صالة الظهر ﴾َوأَْطَراَف النََّهاِر ﴿ اهللا   الصادق (ع) ، عن یرضیك ُتعطى ما﴾ لََعل

 ال وحده اهللا إال إله ال مرات عشر غروبها وقبل الشمس طلوع قبل یقول أن مسلم كل على فریضة
قدیر  شيء كل على وهو الخیر بیده یموت ال حي وهو ویمیت یحیي الحمد وله الملك له له شریك

نَّ َعْيَنْيَك ﴿ )١٣٠(] صا[ إِلَى َما ﴿ واالستحسان بطریقة المیل والرغبة ال تنظر ﴾َوال تَُمدَّ
نَيا﴿أصنافًا من الكفار  ﴾أَْزَواًجا ِمْنُهْم ﴿ من زخارف الدنیا ﴾بِهِ  َمتَّْعَنا َياةِ الدُّ من  ﴾زَْهَرةَ اْحلَ

َِّك ﴿بهذا النعیم  ﴾ِفيهِ ﴿لنبتلیهم ونختبرهم  ﴾ْفِتَنُهْم ِلنَ ﴿ هاتوبهج هانعیم ما ادخره لك  ﴾َوِرْزُق َرب

،  الشیطان ال تنظر إلى ما یورثك وسوسة ، وأدوم﴾ َوأَبَْقى﴿من هذا النعیم الفاني  ﴾َخْيٌر ﴿ ربك
ع ، فإن كل واحد منها مما یقط ، والسكون إلى مألوفات الطبع ومخالفة الرحمن، وأماني النفس

الةِ﴿ )١٣١( عن ذكر اهللا عزَّ وجلَّ  أهلك  (ص) مع یا محمد وأقبل انت﴾ َوأُْمْر أَْهلََك بِالصَّ

ال ﴿ اواصبر أنت على أدائه﴾ َواْصَطِبْر َعلَْيَها﴿ واستعینوا بها على خصاصتكم بالصالة
ُن نَْرُزُقَك ﴿ ال تهتم بأمر الرزق والمعیشة ﴾نَْسأَلَُك ِرْزًقا  ﴾َوالَْعاِقَبةُ ﴿وإِیاهم نتكفل برزقك  ﴾َحنْ

الةِ {عن أبـي سعید الخدري قال لما نزلت  للمتقین ،﴾ ِ�تَّْقَوى﴿الحمیدة  كان  }َوْأُمْر َأْهَلَك ِبالصَّ
 الصالة رحمكم اهللا تعالى : صالة الغداة ثمانیة أشهر یقول(ع) عند یجيء إلى باب علي  (ص)

 ﴾َوَقالُوا) ﴿١٣٢( ]آل[} ٱلرِّْجَس َأْهَل ٱْلَبْیِت َوُیَطهَِّرُكْم َتْطِهیـراً ِإنََّما ُیِریُد ٱللَُّه ِلُیْذِهَب َعنُكـُم {
ِّهِ ﴿ بمعجزة ﴾لَْوال يَأْتِيَنا بِآيَةٍ ﴿المشركون   یكتفوا ﴾تَأْتِِهْم  أََولَْم ﴿ هتدل على صدق ﴾ِمْن َرب

َنةُ ﴿ ِف األولَى﴿ ، او بالقرآن المعجزة الكبرى ﴾بَيِّ ُ ) ١٣٣(واالنجیل والزبور التوراة  ﴾َما ِيف ا�ُّ

َّا أَْهلَْكَناُهْم ﴿ ََّنا ﴿یا  ﴾لََقالُوا﴿من قبل نزول القرآن  ﴾بَِعَذاٍب ِمْن َقْبِلهِ ﴿كفار مكة  ﴾َولَْو أَن َرب
 ﴾أَْن نَِذلَّ  َقْبِل  ِمْن ﴿ حتى نؤمن به ونتَّبعه ﴾أَْرَسلَْت إِلَْيَنا َرُسوال َفَنتَِّبَع ءاياتَِك ﴿هّال  ﴾لَْوال

َزى ﴿بالعذاب  أراد تعالى أن یبّین أنه ال حجة ألحد على اهللا ،  ونفتضح على رؤوس األشهاد ﴾َوَخنْ

 لهؤالء المكذبین ﴾ُقلْ ) ﴿١٣٤( فلم یترك لهم حجة وال عذراً ، بعد ِإرسال الرسل وإِنزال الكتب 

َُّصوا﴿منتظر لمن یكون النصر  ﴾ُمَتَربٌِّص ﴿ ومنكم منا ﴾كُلٌّ ﴿  فانتظروا العاقبة ﴾َفَتَرب

ِويِّ ﴿ عن قریب ﴾َفَسَتْعلَُمونَ ﴿ والنتیجة َراِط السَّ ،  المستقیم نحن أم أنتم ﴾َمْن أَْصَحاُب الصِّ
، والصراط: الطریق  (ع) وأهل بیته (ص) أصحاب الصراط السوي هو واهللا محمد عن ابن عباس

على ِإلى الحق وسبیل الرشاد ومن بقي  ﴾َوَمْن اْهتََدى﴿ ]شو[ الواضح الذي ال عوج فیه
    )١٣٥( الضالل
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مناسبة ھذه ائدة 
 –السورة لما قبلھا 

سورة  ابراھیم حسب 
 - ترتیب النزول

ظاھرة ، إذ ما بعد 
اإلنذار بالجزاء إال 

  ]مال [الوقوع
  

 من (ع)  الصادق عن
 حبا األنبیاء سورة قرأ
 رافق كمن كان لھا

 في أجمعین نالنبیی
 وكان النعیم جنات
 الناس أعین في مھیبا
  ]صا[ا الدنی حیاة في
 
 وصف ) إنما١(

 أحد ألن بالقرب
 بعث الساعة أشراط
 فقد (ص) هللا رسول

  والساعة أنا بعثت قال
 أمیر وعن كھاتین

 الدنیا إن (ع) المؤمنین
 یبق ولم حذاء ولت
 صبابة إال منھا

  ]صا[االناء  كصبابة
  
أن ما أتى أرادوا  )٣(

من  (ص)بھ محمد 
، وذلك  قبیل السحر

بناًء على ما ارتكز في 
  اعتقادھم أن الرسول

ً وأن  ال یكون إِال ملكا
كل ما جاء بھ من 
الخوارق من قبیل 
السحر وعنوا بالسحر 

  ]آل[ القرآن
  
) في الحدیث ٣(

استعینوا على نجاح 
الحوائج بالكتمان فان 
     كل ذى نعمة محسود

  ]رو[
  
ائدة السرف ) ف٩(

تجاوز الحد فیما یفعلھ 
االنسان وان كان ذلك 

  ]رو[في االنفاق شھر 
 
قال ابن مسعود ) ١٠(

لما دنا فراق رسول هللا 
نظر الینا  (ص)

فدمعت عیناه وقال 
بكم حیاكم هللا  مرحبا

 ، رحمكم هللا تعالى
اوصیكم بتقوى هللا 
وطاعتھ قد دنا الفراق 
وحان المنقلب الى هللا 

ة المنتھى والى سدر
  والى جنة المأوى 

 

  
  
  
  

وهي ألف وثمنمئة وثمانیة وستون كلمة ، وأربعة آالف وثمنمئة وتسعون حرفا. ویوجد في القرآن 
            ]مال[  سورة مبدوءه بما بدئت به سورة القمر

ْحمٍن ْالرٍَّحيٍم   ِ�ِ ْاهللاِ  ْالر         
ساهون  الشهوات من﴾ َوُهْم ِيف َغْفلَةٍ ﴿على أعمالهم  ناسدنا لل ﴾ِحَسابُُهْم  اْقَتَرَب �ِنَّاِس ﴿

 ینبههم ﴾َما يَأْتِيِهْم ) ﴿١(ال هون عنه ، غارقون في بحر النسیان ﴾ ُمْعِرُضونَ ﴿ بالمرة عنه

َدٍث ﴿شيُء  ﴾ِمْن ِذْكٍر ﴿ الغفلة سنة عن ِِّهْم ُحمْ  كي التنبیه أسماعهم على لیكرر ﴾ِمْن َرب

غافلًة  ﴾الِهَيةً ) ﴿٢(عند سماعه یستهزؤون  ﴾َوُهْم يَلَْعُبونَ ﴿ منك ﴾اْسَتَمُعوهُ  إِال﴿ یتعظوا

َوى﴿، مقبلة على مضارها  غافلة عن منافعها ، عن كالم اهللا ﴾ُقلُوبُُهْم ﴿ ْ َِّذيَن  َوأََسرُّوا ا�َّ ال
ة الذي یّدعى الرسال ﴾َهْل َهَذا﴿ سرا بالباطل عند سماعهتناجى المشركون فیما بینهم  ﴾َظلَُموا

أفتقبلون  ﴾أََفَتأْتُونَ ﴿ یأكل الطعام ویمشي في األسواق ﴾ِمْثلُُكْم ﴿ شخص ﴾إِال بََشٌر ﴿
َر َوأَنُْتْم ﴿ ْ َر�ِّ ﴿ِإنَّ  (ص) حمدقل یام تعالى ﴾َقالَ ) ﴿٣(تعلمون أنه سحر  ﴾تُْبِصُرونَ  ا�ِّ

َماِء َواألَْرِض وَ ﴿مما یقال  ال یخفى علیه شي ﴾الَْقْولَ  يَْعلَمُ  ِميعُ ِيف السَّ  بأقوالكم ﴾ُهَو السَّ

 ﴾أَْضَغاُث أَْحالٍم ﴿القرآن  كفار مكة إن هذا﴾ بَْل َقالُوا) ﴿٤( تهدیٌد ووعید بأحوالكم ﴾الَْعِليمُ ﴿

ُ ﴿أباطیل رآها في نومه  كفار ﴾ بَْل ُهَو َشاِعٌر ﴿ من تلقاء نفسه (ص) اختلقه محمد ﴾بَْل اْفَتَراه
منهم من قال إن  - ١:  علیهم على ثمانیة أقوالمكة اختلفوا في وصف محمد (ص) وما یتلوه 

 -٣ومنهم من قال یتعلم من الغیر ویتلوه علیكم  -٢ما یأتي به من أساطیر األولین وهو ناقل لها 
ومنهم من  -٥ومنهم من قال إنه سحر وهو ساحر  -٤ومنهم من قال القرآن كهانة ومحمد كاهن 

ومنهم من قال اختلقه  -٧ثر مسجع وهو ألفه ومنهم من قال إنه ن -٦قال إنه شعر وهو شاعر 
 ﴾َفلَْيأْتَِنا﴿ ومنهم من قال أباطیل نوم یراها وینسبها إلى الّله -٨من نفسه وهو مختلق مبتدع  

لُونَ ﴿بمعجزٍة  ﴾بِآيَةٍ ﴿ (ص) محمدٌ   ﴾َما آَمَنْت ) ﴿٥( األنبیاء من قبله﴾ كََما أُْرِسَل األَوَّ

أهل القرى الذین اقترحوا على أنبیائهم  من﴾ ِمْن َقْريَةٍ ﴿ي مكة مشرك من قبل﴾ َقْبلَُهْم ﴿ تصدَّق

أفیصّدق هؤالء باآلیات لو رأوها  ﴾أََفُهْم يُْؤِمُنونَ ﴿أهلكنا أهلها  ﴾أَْهلَْكَناَها﴿اآلیات بل كذبوا 

 ِهْم نُوِحي إِلَيْ ﴿من البشر ال مالئكة  ﴾إِال ِرَجاالً﴿ (ص) یا محمد ﴾َوَما أَْرَسلَْنا َقْبلََك ) ﴿٦(
ْكِر ﴿األنبیاء یا أهل مكة عن  ﴾َفاْسأَلُوا العلماء بالتوراة واِإلنجیل هل كان الرسل  ﴾أَْهَل الذِّ

  ، وقیل العلماء بالقرآن  ]مج[نحن أهل الذكر ، عن الباقر (ع)  الذین جاؤوهم بشرًا أم مالئكة

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٢١ 
٧٣  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة االنبياء     ١١٢

  مكیة  ابراھیم
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اھل  یغلسنى رجال
تى ویكفنوننى فى بی

      ، ثیابى ھذه
وتركت لكم واعظین 

ناطقا وصامتا  
فالناطق القرآن 
      والصامت الموت

 ]رو[
  
قیل نزلت ھذه ) ١٢( 

في أھل (حصوه) قریة 
بالیمن كان أھلھا عربا 
حینما قتلوا نبیھم بعد 
أن كذبوه فسلط ّهللا 
علیھم بختنصر فقتلھم 
وسباھم فصاروا 
یھربون منھم 

كوھم وقد أخذتھم فأدر
السیوف ونادى مناد 
من جو السماء 

  ]مال[بالثارات األنبیاء
 ١٥-١٣) االیات ١٥(

 لفظھ مما كلھ وھذا قیل
وتأویلھ في  ماض

  ]صا[المستقبل 
 
) نتبیھ:  المراد ١٧(

 ]بح[باللھو ھنا المرأة 
  
 الصادق ) عن١٨(

 باطل من لیس (ع)
 إال حق بإزاء یقوم
 الباطل وما الحق غلب
یرد  وقد إال أحد من

 یصدع حتى الحق علیھ
تركھ  أو قبلھ قلبھ

  ]صا[
  
 (ع) الرضا ) عن٢٣(

 یا تعالى هللا قال قال
 كنت بمشیتي آدم ابن
 لنفسك تشاء الذي أنت
 أدیت وبقوتي تشاء ما

 وبنعمتي فرائضي اليّ 
 معصیتي على قویت
 بصیرا سمیعا جعلتك
 من أصابك ما قویا

 وما هللا فمن حسنة
 فمن سیئة من أصابك
 أولى إني وذلك نفسك

 وأنت منك بحسناتك
 مني بسیئاتك أولى
 عما اسأل ال إني وذلك
 یسئلون وھم أفعل

  ]صا[
  
حيٌّ  نزلت في )٢٦(

 : من خزاعة قالوا
 المالئكة بنات هللا

  ]زم[
   

َعا َوَما َجَعلَْناُهْم ﴿ )٧( ذلك ﴾إِْن كُنُتْم ال تَْعلَُمونَ ﴿  ﴾مَ َجَسًدا ال يَأْكُلُوَن الطَّ

األنبیاء  ﴾َصَدْقَناُهْم  ثُمَّ ) ﴿٨( في الدنیا ال یموتون ﴾َوَما كَانُوا َخالِِديَن ﴿كالمالئكة 

ُ ﴿أتباعهم المؤمنین و  ﴾َفأََجنْيَناُهْم ﴿ من النصر ما وعدناهم ﴾الَْوْعَد ﴿ لعل یخرج ﴾ َوَمْن نََشاء

 والمعاصي الكفر الحد فيالمجاوزین  ﴾َوأَْهلَْكَنا الُْمْسِرِفنيَ ﴿ من اصالبهم من یوحد اهللا

 ﴾ِكَتابًا﴿ یاقریش ﴾أَنَزلَْنا إِلَْيُكْم ﴿أي واهللا ، الالم للقسم  ﴾لََقْد ) ﴿٩( تخویٌف ألهل مكة

التي  ومحاسن االعمال أو فیه مكارم األخالقموعظتكم ،  أو صیتكم ﴾ِفيِه ِذْكُركُْم ﴿ القرآن
ائحكم ومثالبكم قبإن المعنى فیه ذكر  الذي یقتضیه سیاق اآلیاتوقیل  ، كنتم تطلبون بها الثناء

أفال تتدبروا معانیه حتى تدركوا  ﴾تَْعِقلُونَ  أََفال﴿وما عاملتم به أنبیاء اهللا من التكذیب والعناد 

أهل  من أهلكنا ماوكثیرًا  ﴾ِمْن َقْريَةٍ  َقَصْمَنا َوكَْم ) ﴿١٠( تهدید الكفار بالهالكحقیقته ، فیه 

 كانت غافلة عنا متبعة لهواها،  بآیات اهللا كانت كافرةالذین  ﴾كَانَْت َظاِلَمةً ﴿القرى 

وا﴿ )١١(أخرى  ﴾آَخِريَن ﴿أمة  ﴾َقْوًما﴿بعدهم  ﴾بَْعَدَها﴿وخلقنا  ﴾َوأَنَشأْنَا﴿ ا أََحسُّ  ﴾َفلَمَّ
 فارین منهزمین ﴾يَْركُُضونَ  إِذَا ُهْم ِمْنَها﴿ عذابنا بحاسة البصر وتیقنوا نزوله ﴾بَأَْسَنا﴿رأوا 

َواْرِجُعوا ﴿هاربین من نزول العذاب  ﴾ال تَْركُُضوا﴿ أو المؤمنون تقول لهم المالئكة )١٢(
ارجعوا و ﴾ َوَمَساِكِنُكْم ﴿ النعمة والسرور ولین العیش بطر من ﴾أُْتِرْفُتْم ِفيه﴿كنتم  ﴾إِلَى َما

َُّكْم تُْسأَلُونَ ﴿الطیبة  مساكنكم ِإلى  إستهزاء ، وهو ونعمة ثروة أهل فإنكمعما جرى علیكم  ﴾لََعل

َّا كُنَّا َظاِلِمنيَ ﴿هالكنا  ﴾َوْيلََنا يَا﴿ لما رأوا العذاب على سبیل الندم ﴾َقالُوا﴿ )١٣( بهم  ﴾إِن

یكررونها ﴾ دَْعَواُهْم ﴿الكلمات  ﴾َزالَْت تِلَْك  َفَما﴿ )١٤(اعترفوا وندموا حین ال ینفعهم الندم 

كالزرع المحصود  ﴾َحِصيًدا َناُهْم َجَعلْ ﴿، و  أهلكناهم بالعذاب ﴾َحتَّى﴿ اویرّددونه

َ ﴿لم نخلق  ﴾َخلَْقَنا َوَما) ﴿١٥(تحذیر وتهدید ألهل مكة میتین ، فیه  ﴾َخاِمِديَن ﴿ َماء  السَّ

وإِنما خلقناهما داللًة على قدرتنا ووحدانیتنا  ، عبثًا وباطالً  ﴾َواألَْرَض َوَما بَْيَنُهَما الِعبِنيَ 

َ ﴿ )١٦( لیعتبر الناس َذ لَْهًوالَْو أََرْدن ِ َْذنَاهُ ﴿ نتخذ ما ُیتلهى به من زوجٍة أو ولد ﴾ا أَْن نَ�َّ الختَّ
َّا من الحور العین أو  األجسام من ال،  الروحانیات من بحضرتنا یلیق مماعندنا من  ﴾ِمْن لَُدن
قِّ ﴿نرمي  ﴾بَْل نَْقِذُف ﴿ )١٧(ذلك  ﴾َفاِعِلنيَ  إِْن كُنَّا﴿ المالئكة  َعَ� ﴿المبین  ﴾بِاْحلَ

یا معشر  ﴾َولَُكْم ﴿ هالك تالف ﴾َفِإذَا ُهَو َزاِهٌق ﴿ ُیبطلهف ﴾َفيَْدَمُغهُ ﴿المتزعزع  ﴾الَْباِطِل 

ا ﴿ العذاب ﴾الَْوْيلُ ﴿ الكفار  من وصفكم اهللا تعالى بما ال یجوز من الزوجة والولد ﴾تَِصُفونَ ِممَّ

)١٨﴿ ( ُ َماَواِت ﴿ جلَّ وعال ﴾َولَه    االمخلوقات ملكًا وخلقًا وتصرفجمیع  ﴾َواألَْرِض  َمْن ِيف السَّ
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اَللُّھمَّ اْجَعْلنى  )٢٨(

اَْخشاَك َكاُّنى اَراَك ، 
َواَْسِعْدنى بَِتقوایَك ، 
َوال ُتْشقِنى بَِمْعِصَیتَِك 

  ]دعاء عرفة[
  
قال المفسرون ) ٢٩(

ھذا على وجھ التھدید 
وعلى سبیل الفرض 

المالئكة وأال فالتقدیر و
 ]مس[ معصومون

  
ان علیا  روى) ٣٠(

عنھ صعد المنبر  (ع)
وقال سلونى عما یوما 

دون العرش فان ما بن 
الجوانح علم جم ھذا 
لعاب رسول هللا فى 
فمى ھذا ما رزقنى 
رسول هللا رزقا 

بیده لو  فوالذى نفسى
اذن للتوراة واالنجیل 
ان یتكلما فاخبرت بما 

نى على فیھما لصّدقا
وكان فى  ، ذلك

المجلس رجل یمانى 
فقال ادعى ھذا الرجل 
دعوى عریضة 

فقام وقال ، ألفضحنھ 
سل  (ع) اسأل قال

تفقھا وال تسأل تعنتا 
فقال انت حملتنى على 
ذلك ھل رأیت ربك یا 
علّى قال ما كنت اعبد 
ربا لم اره فقال كیف 
رأیت قال لم تره 
 العیون بمشاھدة العیان

  قلوبولكن رأتھ ال
بحقیقة االیمان ربى 
احد واحد ال شریك لھ 
احد ال ثانى لھ فرد ال 
مثل لھ ال یحویھ مكان 
وال یداولھ زمان وال 
یدرك بالحواس وال 
یقاس بالقیاس فسقط 
الیمانى مغشیا علیھ 
فلما افاق قال عاھدت 
 هللا ان ال اسأل تعنتا

  ]رو[
 
قال ابن عباس ) ٣٠(

كانت السماوات رتقاً 
وكانت  ، ال تمطر

ً ال ُتنبت  األرض رتقا
،  ففتق ھذه بالمطر

  ]آل[وھذه بالنبات 
   

 َعْن ﴿ال یتكبرون  ﴾يَْسَتْكِبُرونَ  ال﴿ المالئكة الذین عبدتموهم من دون اهللا ﴾َوَمْن ِعْنَدهُ ﴿
ِسُرونَ ﴿موالهم  ﴾ِعَباَدتِهِ  ُوَن ا�َّْيَل َوالنََّهاَر ) ﴿١٩( ال یملُّون ﴾َوال يَْسَ�ْ ي عبادة ف ﴾يَُس�ِّ

َُذوا﴿ هل ﴾أَْم ﴿ )٢٠( وذم توبیخالیشغلهم عن التسبیح شيء ،  ﴾ال يَْفُتُرونَ ﴿دائمة   ﴾اختَّ

استفهام ،  قادرین على ِإحیاء الموتى ﴾آِلَهًة ِمَن األَْرِض ُهْم يُنِشُرونَ ﴿ نو هؤالء المشرك

ُ إِ آِلَهةٌ ﴿في الوجود  ﴾لَْو كَاَن ِفيِهَما﴿ )٢١( واِإلنكار معناه التعجب  اهللا غیر ﴾ال اهللاَّ

ِ ﴿الكون  لفسد نظام ﴾لََفَسَدتَا﴿  ﴾الَْعْرِش ﴿خالق  ﴾َربِّ ﴿تنّزه الواحد األحد  ﴾َفُسْ�َاَن اهللاَّ

ا يَِصُفونَ ﴿العظیم  ال يُْسأَُل ) ﴿٢٢(یصفه به أهل الجهل من الشریك والزوجة والولد  ﴾َعمَّ
ا يَْفَعلُ  عن  ﴾َوُهْم يُْسأَلُونَ ﴿ لكه ما یشاءوالمالك یفعل في م،  ألنه مالك كل شي ﴾َعمَّ

ر اِإلنكار استعظامًا للشرك ومبالغة في التوبیخ  )٢٣( أعمالهم ألنهم عبید َُذوا ﴿هل  ﴾أَْم ﴿كرَّ اختَّ
ائتوني  ﴾َهاتُوا﴿لمشركین ل ﴾ُقلْ ﴿تصلح للعبادة  ﴾آِلَهةً ﴿اهللا  دون من﴾ ِمْن ُدونِهِ 

 ذكر الذي معي﴾ ِذْكُر َمْن َمِعي﴿تاب الك ﴾َهَذا﴿ لحجة والبرهانا ﴾بُْرَهانَُكْم ﴿
بَْل ﴿ كالتوراة واِإلنجیل لیس فیها ما یقتضي اِإلشراك باهللا ﴾َمْن َقْبِلي﴿والكتب  ﴾َوِذْكُر ﴿

قَّ ﴿المشركین  ﴾أَْكَثُرُهْم  عن النظر والتأمل  ﴾َفُهْم ُمْعِرُضونَ ﴿التوحید  ﴾ال يَْعلَُموَن اْحلَ

ِمْن َرُسوٍل إِال ﴿ (ص) یا محمد ﴾ِمْن َقْبِلَك ﴿بعثنا  ﴾َسلَْناَوَما أَرْ ﴿ )٢٤( في دالئل اِإلیمان
َ إِال أَنَا َّهُ ال إِلَه وحدي وال  ﴾َفاْعُبُدوِن ﴿ال ربَّ وال معبود بحق سوى اهللا  ﴾نُوِحي إِلَْيِه أَن

ََذ الرَّْحَمانُ ﴿المشركون  ﴾َوَقالُوا﴿ )٢٥(معي أحدًا  اتشركو   ﴾َولًَدا﴿من المالئكة  ﴾اختَّ

ُ ﴿مونهم بنات الّله یزع انَه  ﴾ِعَباٌد ُمْكَرُمونَ ﴿هم  ﴾بَلْ ﴿ ونتنزَّه اهللا وتقدَّس عما یقول ﴾ُسْ�َ

لون  ُ ) ﴿٢٦( ، ومقاماٍت سامیة مكرمون عنده في منازل عالیةو مبجَّ  الیتقدمونه﴾ ال يَْسِبُقونَه

ال یخالفون ربهم  ﴾ْعَملُونَ يَ ﴿بطاعته  ﴾َوُهْم بِأَْمِرهِ ﴿ وال یتكلمون إال بما یامرهم به ﴾بِالَْقْوِل ﴿

یوم  ﴾َوال يَْشَفُعونَ ﴿علمه تعالى محیط بهم  ﴾يَْعلَُم َما بَْنيَ أَيِْديِهْم َوَما َخلَْفُهْم ﴿ )٢٧(

 ﴾ُمْشِفُقونَ ﴿ هخوف اهللا ورهبت﴾ َوُهْم ِمْن َخْشَيِتهِ ﴿ دینهاهللا  ﴾إِال ِلَمْن اْرتََضى﴿ القیامة

َفَذِلَك ﴿ متجاوزا إیاه تعالى ﴾إِ�ِّ إِلَهٌ ِمْن ُدونِهِ ﴿المالئكة  ﴾ْم َوَمْن يَُقْل ِمْنهُ ﴿ )٢٨(یرتعدون 
ِزيهِ  ِزي ﴿ كسائر المجرمین﴾ َجَهنَّمَ ﴿فعقوبته  ﴾َجنْ اِلِمنيَ ﴿ لجزاء الشدیدا﴾ كََذِلَك َجنْ من  ﴾الظَّ

َِّذيَن كََفُروا﴿ یعلم أولم﴾ أََولَْم يَر﴿استفهام توبیخ  )٢٩( تعدى حدود اهللا  نالجاحدو هؤالء ﴾ ال

َماَواِت َواألَْرَض كَانََتا َرْتًقا َفَفَتْقَناُهَما﴿   كانت السماء رتقا مسدودة التنزل المطر ﴾ أَنَّ السَّ



 347 

  )٢١(االنبیاء  سورة    )٣٤٧(       السابع عشر الجزء
  
 (ع)سئل علّى ) ٣١(

 : قال ، أى الخلق اشد
اشد الخلق الجبال 
الرواسى والحدید اشد 

بل منھا یبحث بھ الج
والنار تغلب الحدید 
والماء یطفى النار 
والسحاب یحمل الماء 
والریح یحمل السحاب 
واالنسان یغلب الریح 
بالثبات والنوم یغلب 
االنسان والھم یغلب 
النوم والموت یغلب 

  ]رو[ كلھا
  
بیَّن تعالى أن  )٣٢(

المشركین غفلوا عن 
النظر في السماوات 

، من لیلھا  وآیاتھا
ا ، وشمسھ ونھارھا
، وأفالكھا  وقمرھا
، وما فیھا  وریاحھا

من القدرة الباھرة إِذ 
لو نظروا واعتبروا 
لعلموا أن لھا صانعاً 
قادراً واحداً یستحیل 
 أن یكون لھ شریك

  ]قر[
  
 : قال المفسرون) ٣٥(

 ھذا ردٌّ لقول المشركین
شاعٌر نتربص بھ ریب 

فأعلم تعالى   المنون
بأن األنبیاء قبلھ ماتوا 

 دینھ بالنصر وتولى هللا
والحیاطة، فھكذا نحفظ 

 ]مس[ دینك وشرعك
  
  :قال ابن عباس) ٣٥(

 نبتلیكم بالشدة والرخاء
قم ،  ، والصحة والسَّ
،  والغنى والفقر

،  والحالل والحرام
،  والطاعة والمعصیة

 والھدى والضالل
  ]طب[
  
إَذا الحدیث ) في ٣٥(

هُ ،  أََحبَّ هللاُ َعْبًدا اْبَتالَ
تباه ، وإن فإن صبر اج

  ]بح[رضي اصطفاه 
 
ْو أَنَّ أََحداً َیِجُد ) ٣٥( َفلَ

لَِدْفِع  أَوْ إِلَى اْلَبَقاِء ُسلَّماً 
اْلَمْوِت َسبِیًال لََكاَن َذلَِك 
ُسلَْیَماَن ْبَن َداُوَد الَِّذي 
َر لَُھ ُمْلُك اْلِجنِّ  ُسخِّ

ِة َو إلَوا ُبوَّ ْنِس َمَع النُّ
ا َعِظیمِ  ْلَفِة َفلَمَّ  الزُّ

اْسَتْوَفى ُطْعَمَتُھ َو 
َتُھ     َرَمْتھُ اْسَتْكَمَل ُمدَّ

أن سماوات األرواح وأرض النفوس  فأنبتت ، تنبت ال وكانت االرض ، ففتقناها فأنزلت المطر
َوَجَعلَْنا ِمَن الَْماِء كُلَّ ﴿ كانتا رتًقا صلبة ، میتة بالجهل ، ففتقناهما بالعلوم وأسرار التوحید

ٍء َحّيٍ  َوَجَعلَْنا ِيف ) ﴿٣٠(یصّدقون بقدرة اهللا  ﴾أََفال يُْؤِمُنونَ ﴿ ل كل شيء حيأص ﴾َ�ْ
 في﴾ َوَجَعلَْنا ِفيَها﴿ لئال تتحرك وتضطرب ﴾أَْن تَِميَد بِِهْم ﴿ جباًال ثوابت ﴾األَْرِض َرَواِ�َ 

اًجا﴿ االرض َُّهْم يَْهتَُدونَ ﴿ وطرقاً  ﴾ُسُبال﴿مسالك  ﴾ِ�َ  فارِإلى مقاصدهم في األس ﴾لََعل

)٣١( ﴿ َ َماء ُفوًظاَسْقًفا ﴿لألرض  ﴾َوَجَعلَْنا السَّ ، محفوظًا جاء  من الوقوع والسقوط ﴾َحمْ

الدالة على وجود الصانع  ﴾َعْن ءاياتَِها﴿والكفار  ﴾َوُهْم ﴿بصیغة المفعول وارد به الفاعل 

َِّذ�﴿ تعالى بقدرته ﴾َوُهوَ ) ﴿٣٢( ال یتفكرون ﴾ُمْعِرُضونَ ﴿وقدرته  فجعل  وَّع الحیاةن ﴾َخلََق  ال

ْمَس ﴿ لتتصرفوا فیه ﴾َوالنََّهاَر ﴿ لتسكنوا فیه ﴾ا�َّْيلَ ﴿ فیه  لتكون سراج النهار﴾ َوالشَّ

َوَما َجَعلَْنا ) ﴿٣٣(یجرون ویسیرون  ﴾يَْسَ�ُونَ  كُلٌّ ِيف َفلٍَك ﴿ لیضيء اللیل﴾ َوالَْقَمَر ﴿
لَْد ﴿ (ص) یا محمد ﴾َقْبِلَك  ِمْن ﴿ألحٍد  ﴾ِلَبَشٍر   افهل ِإذ﴾ أََفِإْيْن ﴿بقاء في الدنیا ال ﴾اْخلُ

 كفار مكة كان، سیخلَّدون بعدك في هذه الحیاة ﴾ َفُهْم اْخلَالُِدونَ ﴿ (ص) یا محمد ﴾ِمتَّ ﴿

كُلُّ نَْفٍس ﴿ )٣٤( یقّدرون أنه سیموت فیشمتون بموته ، فنفى اهللا تعالى عنه الشماتة بهذا
ال بد لهذا الوجود بما فیه أن تنهد دعائمه ،  ، كل مخلوق حي ذائق الموت ﴾ذَائَِقُة الَْمْوِت 

وُتسَلب كرائمه ، وال بد من االنتقال من دار الفناء إلى دار البقاء ، ومن دار التعب إلى دار 
رِّ ﴿ونختبركم  ﴾َونَْبلُوكُْم ﴿ الهناء ، ومن دار العمل إلى دار الجزاء متابعة  ، بما تكرهون ﴾بِالشَّ

 العصمة من المعصیة والمعونة على الطاعة، بما تحبون  ﴾ْيِر َواْخلَ ﴿ النفس والهوى بغیر هدى

أن تخالف اآلثار  ، فنجازیكم ﴾َوإِلَْيَنا تُْرَجُعونَ ﴿ كیف شكركم و لنرى كیف صبركم ﴾ِفْتَنةً ﴿
وتنقالت األطوار على العبد من أفضل المنن علیه ، إن َصِحَبْته الیقظة  فیرجع إلى اهللا تعالى في 

، إن أصابته ضراء رجع إلى اهللا بالصبر والرضا ، وٕان أصابته سراء رجع إلیه كل حال تنزل به 
َِّذيَن كََفُروا﴿ )٣٥( بالحمد والشكر ، فیكون دائًما في السیر والترقي كفار  ﴾َوإِذَا َرآَك ال

ُذونََك إِال﴿قریش  ِ َِّذ� يَْذكُُر ﴿ یسخرون منك ویقولون ﴾ُهُزًوا إِْن يَ�َّ یسب  ﴾أََهَذا ال

ومع ذلك یستهزئون  ﴾بِِذْكِر الرَّْحَماِن ُهْم كَاِفُرونَ  َوُهْم ﴿ وُیسّفه أحالمكم ﴾َهَتُكْم آلِ ﴿

 ﴾َسأُِريُكْم ءاياِ� ﴿ یستعجل كثیرًا من األشیاء ﴾َجعٍَل  اإلِنَساُن ِمْن  ُخِلَق ) ﴿٣٦(برسول اهللا 

 ﴾َويَُقولُونَ ﴿) ٣٧(نزولها  ﴾َفال تَْسَتْعِجلُوِن ﴿سترون انتقامي واقتداري على من عصاني 

إِْن ﴿(ص) العذاب الذي یعدنا به محمد  ﴾الَْوْعُد  َمَتى َهَذا﴿المشركون على سبیل االستهزاء 
  یكررون هذه المقالة على طریق الّسخریة واالستهزاء ،  فیما أخبرتمونا به ﴾َصاِدِقنيَ  كُنُتْم 
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اِء بِنَِباِل قِِسيُّ اْلَفنَ 
اْلَمْوِت َوأَْصَبَحِت 

َیاُر ِمْنھُ   َخالَِیةً  الدِّ
لًَة َو  َواْلَمَساِكُن ُمَعطَّ

 آَخُرونَ َوِرَثَھا َقْومٌ 
  ]نج[
  
 والعجلة إیاك) ٣٦(

 أوانھا قبل باألمور
 عند فیھا والتساقط

  ]نج[إمكانھ 
 
العجلة طلب ) ٣٧(

الشيء قبل أوانھ ، 
وھو من مقتضیات 

ذلك الشھوة ، فل
  ]مال[صارت مذمومة 

  
) فائدة: العجلة ٣٧(

استقبال الشيء قبل 
وقنھ وھي سمة 
وسوسة الشیطان 
والبدار المسارعة الى 
الشيء في اول وقتھ 
وھي قضیة التوفیق 

  ]بح[
  
ُكلُّ َمْعُدوٍد ) ٤٤(

ُمْنَقٍض َو ُكلُّ ُمَتَوقٍَّع 
  ]نج[ آتٍ 
  
) عن االمام علي ٤٧(

 العدل میزان ھو(ع) 
 یوم الخالیق بھ یؤخذ
 تبارك هللا یدین القیامة
 بعضھم الخلق وتعالى

  ]صا[بعض  من
  
) عن السجاد (ع)     ٤٧(

 إن هللا عباد إعلموا
 ینصب ال الشرك أھل
 ینشر وال الموازین لھم
 وإنما الدواوین لھم

 جھنم إلى یحشرون
 نصب وإنما زمرا

 ونشر الموازین
 األسالم ألھل الدواوین

 هللا عباد هللا فاتقوا
  ]صا[
  

َِّذيَن كََفُروا﴿ لو یعرف ﴾لَْو يَْعلَمُ ﴿ )٣٨(بوعده  ال ﴿یحل بهم  ﴾ِحنيَ ﴿ فظاعة العذاب ﴾ال
محیط  ألنه ﴾النَّاَر َوال َعْن ُظُهوِرِهْم  َعْن ُوُجوِهِهْم ﴿ال یستطیعون دفع العذاب  ﴾يَُكفُّونَ 

 ﴾بَْغَتةً ﴿الساعة  ﴾تَأْتِيِهْم  بَلْ ﴿ )٣٩( ال ناصر لهم من عذاب اهللا ﴾َوال ُهْم يُْنَصُرونَ ﴿بهم 

صرفها عنهم  ﴾َردََّها﴿یقدرون  ﴾َفال يَْسَتِطيُعونَ ﴿فتدهشهم وتحیرهم  ﴾َفَتْبَهُتُهْم ﴿فجأة 

 یا محمد ﴾َولََقْد اْسُتْهِزَئ بُِرُسٍل ِمْن َقْبِلَك ﴿ )٤٠( ُیمهلون وُیؤخرون ﴾ُهْم يُنَظُرونَ  َوال﴿

َِّذي﴿ فنزل وحلَّ  ﴾َ�َاَق ﴿ (ص) ُروابِال  َما كَانُوا بِهِ ﴿ من الرسل ﴾ِمْنُهْم ﴿بالساخرین  ﴾َن َخسِ
 عن استهزاء المشركین (ص)تسلیة لرسول اهللا ،  العذاب الذي كانوا یستهزئون به ﴾يَْسَتْهِزئُون

 بِا�َّْيِل ﴿یحفظكم  ﴾يَْكلَؤُكُْم  َمْن ﴿ لهؤالء المستهزئین (ص) یا محمد ﴾ُقلْ ) ﴿٤١(
 ﴾بَْل ُهْم ﴿ عذابه وانتقامه ِإن أراد ِإنزاله بكمو  ﴾الرَّْحَماِن ﴿بأس  ﴾ِمَن ﴿ في أوقاتكم ﴾َوالنََّهاِر 

ِِّهْم ُمْعِرُضونَ ﴿الظالمون  بأسه  یخافوا أن عن فضال ببالهم یخطرونه ال ﴾َعْن ِذْكِر َرب

 يَْسَتِطيُعوَن نَْصَر  ال﴿ تمنعهم من عذابنا ﴾تَْمَنُعُهْم ِمْن ُدونَِنا آِلَهةٌ  لَُهْم  أَْم ﴿)٤٢(
َوال تستطیع هذه اآللهة أن  ﴾َوال ُهْم ِمنَّا يُْصَحُبونَ ﴿ نصر أنفسهم یقدرون علىال ﴾أَنُفِسِهْم 

من  ﴾َوآبَاءُهْم ﴿المشركین  ﴾بَْل َمتَّْعَنا َهؤُالءِ ﴿ )٤٣( تنصركم تجیر نفسها من عذاب اهللا فكیف

طالت أعمارهم في رخاء  ﴾َحتَّى َطاَل َعلَْيِهْم الُْعُمُر ﴿قبلهم بما رزقناهم من حطام الدنیا 

َّا نَأِْ� األَْرَض نَنُقُصَها ِمْن أَْطَراِفَها﴿ینظرون  ﴾أََفال يََرْونَ ﴿ونعمة  بتخریبها وموت  ﴾أَن

ََّما أُنِذُركُْم ﴿لهم  ﴾ُقل﴿ )٤٤( االستفهام إنكاري جوابه النفي ﴾أََفُهُم الَْغاِلُبونَ ﴿ اهلها  ﴾إِن

َ ﴿  ال من تلقاء نفسيمن اهللا ﴾بِالَْوْحِي ﴿أخوفكم وأحذركم  َعاء مُّ الدُّ ولكنكم  ﴾َوال يَْسَمُع الصُّ

ال یتعظون وال و  ﴾إِذَا َما يُنَذُرونَ ﴿ عنادكم كالُصّم الذین ال یسمعون الكالمفي أیها المشركون 

ْتُهْم ) ﴿٤٥( ینزجرون َِّك لََيُقولُنَّ ﴿ شيء أدنى ﴾نَْفَحةٌ ﴿هم تأصاب ﴾َولَِنئْ َمسَّ  ﴾ِمْن َعَذاِب َرب
َّا كُنَّا َظاِلِمنيَ ﴿هالكنا یا ﴾ يَا َوْيلََنا﴿ نَّ بجریمتهم ویقولونو لیعترف ألنفسنا بتكذیبنا رسل  ﴾إِن

، عن  العادلة التي توزن بها األعمال ﴾الِْقْسَط  الَْمَواِزيَن ﴿ونقیم  ﴾َونََضعُ ﴿ )٤٦(اهللا 

فال ُینقص  ﴾لَُم نَْفٌس َشْيئًاالِْقَياَمِة َفال تُْظ  ِلَيْومِ ﴿ ]صا[القسط  الموازین نحن الصادق (ع)

العمل  ﴾كَاَن ِمْثَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل  َوإِْن ﴿محسٌن من ِإحسانه وال ُیزاد مسٌي على ِإساءته 

كفى بربك محاسبًا على أعمال العباد  ﴾بَِها َوكََفى بَِنا َحاِسبِنيَ ﴿جئنا  ﴾أَتَْيَنا﴿ الذي عملته
ومیزان القلب والعقل ،  وح األمر والنهى وكفتاه الوعد والوعیدمیزان النفس والر  ،ومجازیا علیها 

  ومیزان المعرفة والّسر الرضا والسخط وكفتاه الهرب ،  اإلیمان والتوحید وكفتاه الثواب والعقاب
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 )ع) مر علي (٥٢(

بقوم یلعبون الشطرنج 
ل ما ھذه التماثی : فقال

 التي أنتم لھا عاكفون
 لقد عصیتم هللا

  ]مج[  رسولھو
  
كما قال  )     ٥٧( 

وهللا ما  (ع)علي 
قلعت باب خیبر بقوة 
جسدانیة ولكن بقوة 

  ]غر[ رحمانیة
  
 الصادق ) عن٦٣(

 إبراھیم قال إنما (ع)
 ینطقون كانوا إن

 لم وإن فعل فكبیرھم
 یفعل فلم ینطقوا
 ، فما شیئا كبیرھم
 بكذ وما نطقوا

  ]صا[ إبراھیم
  
في الكالم تقدیماً  )٦٣(

وتأخیراً والتقدیر  بل 
فعلھ كبیرھم ھذا إن 
كانوا ینطقون فاسألوھم 

  ]غر[
  
:  قال المفسرون) ٦٩(

لما أرادوا إِحراق 
إِبراھیم جمعوا لھ 
ً مدة شھر حتى  حطبا
كانت المرأة تمرض 
فتنذر إِن عوفیت أن 
ً لحرق  تحمل حطبا
إِبراھیم، ثم جعلوه في 
حفرة من األرض 
وأضرموھا ناراً ، ثم 
أوثقوا إِبراھیم وجعلوه 
في منجنیق ورموه في 

، فجاء إِلیھ  النار
ألك  : جبریل فقال

؟ قال أّما إِلیك  حاجة
، فقال جبریل  فال

 ، فقال فاسأل ربك
حسبي من سؤالي "

  فقال هللا "علمھ بحالي
یا نار كوني برداً 

ً على إِبراھیم ،  وسالما
لو  :  عباسوقال ابن 

لم یقل هللا َوَسالًما 
 آلذى إِبراھیم بردھا

  ]مس[
  

 لكونه الجامع الكتابالتوراة  ﴾َوَهاُروَن الُْفْرَقانَ  ُموَسى﴿أعطینا  ﴾َولََقْد آتَْيَنا﴿ )٤٧( والطلب

ً ﴿ والباطل الحق بین فارقا وتذكیرًا  ﴾َوِذْكًرا﴿ والجهالة الحیرة ظلمات في به یستضاء ﴾َوِضَياء

َِّذيَن ) ﴿٤٨﴾ (تَِّقنيَ ِ�ْمُ ﴿ َشْونَ  ال اَعةِ ﴿یخافون  ﴾َخيْ َُّهْم بِالَْغْيِب َوُهْم ِمَن السَّ  من أهوال ﴾َرب

على من  ﴾ِذْكٌر ُمَباَرٌك ﴿ القرآن ﴾َوَهَذا) ﴿٤٩( خائفون وجلون ﴾ُمْشِفُقونَ ﴿القیامة 
بارك على من ، م ، ومبارك على من ینـزل بهمته وقلبه علیه ، مبارك على من یتعظ به یسمعه

لَهُ ﴿ یا معشر العرب ﴾أََفأَنُْتْم ﴿ بلغتكم محمد (ص) على ﴾أَنَزلَْناهُ ﴿آمن به وصّدق ما فیه 
 )٥٠( االستفهام للتوبیخ والخطاُب ألهل مكة،  وهو في غایة الجالء والظهور ﴾ُمنِكُرونَ 

ِمْن ﴿ه الخیر في الدین والدنیا ُهداه وصالحه ِإلى وجو  ﴾إِبَْراِهيَم ُرْشَدهُ ﴿أعطینا  ﴾َولََقْد آتَْيَنا﴿
) ٥١( أنه أهٌل لما آتیناه من الفضل والنبوة ﴾َعاِلِمنيَ  َوكُنَّا بِهِ ﴿ وهارون من قبِل موسى ﴾َقْبلُ 

َِّ� ﴿األصنام  ﴾َما َهِذِه التََّماثِيلُ ﴿المشركین  ﴾َوَقْوِمهِ ﴿آزر  ﴾َقاَل ألَبِيهِ ﴿حین  ﴾إِذْ ﴿ ال
َوَجْدنَا آبَاءنَا لََها ﴿ن و المشرك ﴾َقالُوا) ﴿٥٢( مون على عبادتهامقی ﴾أَنُْتْم لََها َعاِكُفونَ 

 ﴾لََقْد كُنُتْم أَنُْتْم َوآبَاُؤكُْم ﴿ إبراهیم لهم﴾ َقالَ ﴿ )٥٣(نعبدها تقلیدًا ألسالفنا  ﴾َعابِِديَن 

كل مذهب ال یستند إلى دلیل كان ﴾ ُمبٍِني ﴿خطٍأ  ﴾َضالٍل  ِيف ﴿ الذین عبدوا هذه األصنام

قِّ ) ﴿٥٤( ًال أو في حكم ذلكصاحبه ضا أَْم أَنَْت ﴿ هل أنت جادُّ فیما تقول ﴾َقالُوا أَِجئَْتَنا بِاْحلَ
،  علیه ضالالً استعظموا ِإنكاره علیهم واستعبدوا أن یكون ما هم ،  أم مزاح ﴾الالِعبِنيَ  ِمَن 

زوا أن  ُُّكْم ﴿ )٥٥(  ما قاله على سبیل المزاح ال الجدوجوَّ  دیر بالعبادة هوالج ﴾َقاَل بَل َرب

َماَواِت ﴿ َِّذ� َربُّ السَّ َوأَنَا َعَ� ذَِلُكْم ِمَن ﴿ خلقهنَّ وأبدعهنَّ  ﴾َفَطَرُهنَّ  َواألَْرِض ال
اِهِديَن   واخبرهم انه سیجاهدهم من غیر خوف او تقیة فقال )٥٦( علیه المبرهنین من﴾ الشَّ

﴿ ِ كسر أصنامكم التي أتخذتموها  في جتهدنأل ﴾أَْصَناَمُكْم  ألَِكيَدنَّ ﴿ وأقسُم باهللا ﴾َوتَاهللاَّ

ُّوا﴿ آلهة لكم سرا ولم یسمعه اال  ذلك قال ، ِإلى عیدكم ﴾ُمْدبِِريَن ﴿ذهابكم عنها  ﴾بَْعَد أَْن تَُول
َعلَُهْم ُجَذاذًا﴿ )٥٧( رجل فأفشاه إِال كَِبيًرا ﴿كسَّر األصنام حتى جعلها فتاتًا وُحطامًا  ﴾َ�َ

َُّهْم ﴿ لم یكسرهالصنم الكبیر فِإنه  ﴾لَُهْم  ر  ﴾إِلَْيِه يَْرِجُعونَ  لََعل ِإلى الصنم فیسألونه عمن كسَّ
َهَذا  َمْن َفَعلَ ﴿على جهة اِإلنكار والتشنیع  ﴾َقالُوا﴿فلما رجعوا من عیدهم  )٥٨( األصنام
اِلِمنيَ ﴿ من حطم آلهتنا﴾ بِآِلَهِتَنا َّهُ لَِمْن الظَّ ال من ق ﴾َقالُوا﴿ )٥٩( عظیم الجرم لجراءته ﴾إِن

ُ ﴿بالذم ویعیبهم  ﴾َفًتى يَْذكُُرُهْم َسِمْعَنا ﴿ }َوَتاللَِّه َألِكیَدنَّ {سمع ِإبراهیم یقول  یسمى  ﴾يَُقاُل لَه

   ﴾بِهِ  َفأْتُوا﴿ نمرود وأشراف قومه قال﴾ َقالُوا﴿ )٦٠( فلعله هو الذي حطَّم اآللهة ﴾إِبَْراِهيمُ ﴿
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 ام نمرود دعا )٧٠(

 لھا فقال (ع) إبراھیم
 أن على حملك ما

 الغالم ھذا أمر كتمتني
 ما بآلھتنا فعل حتى
 الملك أیھا فقالت فعل
 قال لرعّیتك مني نظرا
 رأیتك قالت ذلك وكیف
 رعیتك أوالد تقتل
 النسل یذھب فكان
 الذي ھذا كان إن فقلت
 لیقتلھ إلیھ دفعتھ یطلبھ
 دأوال قتل عن ویكف
 ذلك یكن لم وإن الناس
 وقد ولدنا لنا فبقي

 وكفّ  فشأنك بھ ظفرت
 الناس أوالد عن

رأیھا     وصوب
  ]صا[
  
واستجاب  )٧١( 

إلبراھیم رجالن من 
قومھ حین رأى لطف 
ّهللا فیھ ، ثم آمنت بھ 
سارة بنت ھاران عم 
إبراھیم ، وتبعھ لوط 
ابن أخیھ ، وكان لھا 
أخ ثالث یسمى ناخورا 

كوثي في فخرجوا من 
  ]مال[أرض العراق 

  
 الصادق ) عن٧٣(

 في األئمة إن (ع)
 وجل عز هللا كتاب

إمام للھدى  –إمامان 
 هللا قال -وأمام للضالل

 وتعالى تبارك
 یھدون أئمة وجعلناھم

 الناس بأمر ال بأمرنا
 قبل هللا أمر ما یقدمون
 قبل هللا وحكم أمرھم
 وجعلناھم قال حكمھم

 النار إلى یدعون أئمة
 أمر قبل أمرھم قدمونی

 حكم قبل وحكمھم هللا
 بأھوائھم ویأخذون هللا

هللا  كتاب في ما خالف
 ]صا[
 

َُّهْم ﴿ بمرأى من ﴾َعَ� أَْعُنيِ ﴿أحضروا ِإبراهیم   نیرو  ﴾يَْشَهُدونَ ﴿حتى  ﴾النَّاِس لََعل

 ﴾َهَذا بِآِلَهِتَناَفَعلَْت ﴿هل أنَت  ﴾َقالُوا أَأَنَْت ) ﴿٦١( لیكون عقابه عبرة لمن یعتبر، محاكمته 

ُ ) ﴿٦٢﴾ (يَا إِبَْراِهيمُ ﴿حطَّمت اآللهة  الصنم الكبیر  ﴾كَِبيُرُهْم َهَذا﴿حطَّمها  ﴾َقاَل بَْل َفَعلَه

 إِْن كَانُوا﴿األصنام من كسرها  ﴾َفاْسأَلُوُهْم ﴿ ألنه غضب أن تعبدوا معه هذه الصغار
َ ) ﴿٦٣( یقدرون على النطق ﴾يَنِطُقونَ  عقولهم وتفكروا  راجعوا ﴾نُفِسِهْم َفَرَجُعوا إِلَى أ

َُّكْم ﴿ لبعض بعضهم ﴾َفَقالُوا﴿ اِلُمونَ  إِن ثُمَّ ) ﴿٦٤(في عبادة ما ال ینطق  ﴾أَنُْتْم الظَّ
یا  ﴾َعِلْمَت  لََقْد ﴿ المجادلة و من اِإلذعان ِإلى المكابرة ﴾ُرءُوِسِهْم  َعَ� ﴿انقلبوا  ﴾نُِكُسوا

) ٦٥( ن هذه األصنام ال تتكلم وال تجیب فكیف تأمرنا بسؤالهاأ ﴾َما َهؤُالِء يَنِطُقونَ ﴿ ِإبراهیم
ِ َما ال﴿ جمادات ال تضر  ﴾يَُضرُّكُْم  يَنَفُعُكْم َشْيئًا َوال َقاَل أََفَتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهللاَّ

ِ  لَُكْم َوِلَما تَْعُبُدوَن ِمْن ﴿قبحًا  ﴾أُّفٍ ﴿ )٦٦( وال تنفع أََفال ﴿ألصنام من أ ﴾ُدوِن اهللاَّ
لّما لزمتهم الحجة وعجزوا عن الجواب عدلوا ِإلى البطش والتنكیل  )٦٧( قبح صنیعكم ﴾ِقلُونَ تَعْ 

ُ َوانُصُروا آِلَهَتُكْم ﴿ بعضهم لبعض﴾ َقالُوا﴿ ُقوه ونصرًة  ِإبراهیم بالنار انتقاماً  حرقوا﴾ َحرِّ

َعَ�   بَْرًدا َوَسالًماُقلَْنا يَا نَاُر كُوِ� ) ﴿٦٨( ناصریها حقا﴾ كُنُتْم َفاِعِلنيَ  إِْن ﴿ آللهتكم
 ﴾َوأََراُدوا بِِه كَْيًدا) ﴿٦٩(كان عمره ست عشرة سنة  ،أي ذات برٍد وسالمة  ﴾إِبَْراِهيمَ 

َعلَْناُهْم ﴿ تحریقه بالنار  فردَّ اهللا كیدهم في نحورهم، حیث كادوا لنبّي اِهللا  ﴾األَْخَسِريَن  َ�َ

َِّ� ﴿ِإلى الشام  ﴾إِلَى األَْرِض ﴿راهیم من العراق حیث هاجرا ِإب ﴾َولُوًطا َوَجنَّْيَناهُ ) ﴿٧٠( ال
أعطینا  ﴾َوَوَهْبَنا﴿ )٧١(وكثرة األنبیاء  ﴾ِ�َْعالَِمنيَ ﴿األنهار  بالِخصب ووفرة ﴾ِفيَها بَاَرْكَنا

﴿ ُ ْحسَاَق ﴿براهیم إلِ  ﴾لَه أي زیادة وفضًال من غیر  ﴾َويَْعُقوَب نَاِفلَةً ﴿ سأل ربه الولد بعدما ﴾إِ

،  من أهل الخیر والصالح ﴾َجَعلَْنا َصاِحلِنيَ ﴿ من ِإبراهیم وإِسحاق ویعقوب ﴾كُالوَ ﴿سؤال 
ةً ﴿ )٧٢(وفضال  زیادة فأعطاه اهللا إسحاق وزاده یعقوب، سأل ِإبراهیم ربه ولدًا   ﴾َوَجَعلَْناُهْم أَئِمَّ

ْيَراِت  َوأَْوَحْيَنا﴿ ِإلى الدین ﴾بِأَْمِرنَا﴿ یرشدون الناس ﴾يَْهُدونَ ﴿ قدوًة لغیرهم  ﴾إِلَْيِهْم ِفْعَل اْخلَ

َ الزَّكَاةِ﴿وأمرناهم بِإقامة  ﴾َوإَِقامَ ﴿ لیجمعوا بین العلم والعمل الةِ َوإِيَتاء خصهما  ﴾الصَّ
ومنه یعلم أن هذین الفرضین قدیمان لم تخل ، المالیة  و أفضُل العبادات البدنیة همابالذكر ألن

 أعطینا ﴾َولُوًطا آتَْيَناهُ ﴿ )٧٣( وحدین مخلصینم ﴾َوكَانُوا لََنا َعابِِديَن ﴿ أمة منهما

سدوم  ﴾الَْقْريَةِ ﴿أهل  ﴾ِمَن ﴿خلَّصناه  ﴾َوَجنَّْيَناهُ ﴿الفهم السدید و النبوة  ﴾ُحْكًما َوِعلًْما﴿

َث ﴿ َبائِ َِّ� كَانَْت تَْعَمُل اْخلَ َُّهْم كَانُوا َقْومَ ﴿ اللواط وقطع السبیل ﴾ال   أشرارًا  ﴾َسْوءٍ  إِن



 351 

  )٢١(االنبیاء  سورة    )٣٥١(       سابع عشرال الجزء
  
) فائدة : النفش ٧٨(

 على فإن باللیل ، یكون
 أن الزرع صاحب
،  بالنھار زرعھ یحفظ
 الغنم صاحب وعلى
باللیل  الغنم حفظ

  ]صا[
  
حسن  كان َداوودَ ) ٧٩(

 ذا ترّنمو, الصوت
الزبور تقف الطیر في ب

الھواء فتجاوبھ وتردُّ 
 ً  علیھ الجبال تأویبا

  ]مس[
  
) عن االمام علي ٨٠(

 إلى هللا أوحى (ع)
 نعم إنك (ع) داود
 من تأكل إنك لوال العبد
 تعمل وال المال بیت
 فبكى قال شیئا بیدك
 صباحا أربعین داود

 الحدید إلى هللا فأوحى
 داود لعبدي لن أن

 الحدید لھ هللا فأالن
 یوم كل في یعمل فكان
 بألف فیبیعھا درعا
 ثالثمأة فعمل درھم
 فباعھا درعا تینوس

 ألفا وستین مأة بثالث
 بیت عن واستغنى

  ]صا[المال 
  
روي أن لقم�����ان ) ٨٠(

 راى داوودالحك������������یم 
فص��بر  یص��نع ال��دروع

ول��م یس��ألھ حت��ى ف��رغ 
م���ن ذل���ك فق���ام ول���بس 

  نةوقال نعمت الجُ 
للح����رب فق����ال لقم����ان 
الص��مت حكم��ة وقلی���ل 

 ]مج[ فاعلھ
   

َرْحَمِتَنا ﴿أهل  ﴾ِيف ﴿ لوطاً  وأدخلنا﴾ أَْدَخلَْناهُ وَ ) ﴿٧٤( خارجین عن طاعة اهللا ﴾َفاِسِقنيَ ﴿
َّهُ  اِحلِنيَ ﴿عبادنا  ﴾ِمَن ﴿ألنه  ﴾إِن أطول االنبیاء عمرًا  واذكر قصة نوح﴾ َونُوًحا﴿ )٧٥﴾ (الصَّ

ال تقبل قوَل هذا الشیخ وكان یوصیه  وكان الرجل الهرم یحمل حفیده إلیه ویقول،  واكثرهم بالءً 
 هؤالء األنبیاء المذكورین ﴾ِمْن َقْبلُ ﴿دعا على قومه بالهالك  ﴾نَاَدى﴿حین  ﴾إِذْ ﴿ بمخالفته

﴿ ُ ْبَنا لَه ُ ﴿فأنقذناه  ﴾َفَ�َّْيَناهُ ﴿دعاءه  ﴾َفاْسَ�َ ِمَن الَْكْرِب ﴿ ومن معه من المؤمنین ﴾َوأَْهلَه
ه قوم ﴾الَْقْومِ ﴿شر   ﴾ِمَن ﴿ منعناه ﴾َونََصْرنَاهُ ) ﴿٧٦( والغرق قومه أذىمن  ﴾الَْعِظيِم 

بُوا﴿ َِّذيَن كَذَّ َُّهْم ﴿المكذبین  ﴾ال َفأَْغَرْقَناُهْم ﴿منهمكین في الشّر  ﴾كَانُوا َقْوَم َسْوءٍ  بِآيَاتَِنا إِن
حین  داود وسلیمان واذكر قصة﴾ إِذْ  َوُسلَْيَمانَ  َودَاُودَ ﴿ )٧٧( ولم ُنْبق منهم أحدا ﴾أَْجَمِعنيَ 

ُكَماِن ِيف اْحلَْرِث ﴿ َ  إِذْ ﴿ شأن الزرع ﴾َحيْ  لیًال فأفسدته﴾ ِفيِه َغَنُم الَْقْومِ ﴿رعت  ﴾َفَشْت ن

ْمَناَها) ﴿٧٨(مطَّلعین عالمین به  ﴾َشاِهِديَن ﴿ حكم كٍل منهما ﴾ِحلُْكِمِهْم  َوكُنَّا﴿  ﴾َفَفهَّ

من داود  ﴾َوكُال ﴿، كان ابن احدى عشر سنة  الحكم في القضیة ﴾ُسلَْيَمانَ ﴿ علمنا وألهمنا

َمَع ﴿جعلنا  ﴾َوَخسَّْرنَا﴿والعلم الواسع  ﴾َوِعلًْما﴿الحكمة  ﴾ُحْكًما﴿ه أعطینا ﴾آتَْيَنا﴿ وسلیمان
َن  ْ َباَل يَُس�ِّ ْيَر  دَاُوودَ اْجلِ قادرین على  ﴾َوكُنَّا َفاِعِلنيَ ﴿تسّبح مع داود ِإذا سّبح  ﴾َوالطَّ

َّْمَناهُ ﴿) ٧٩( ذلك ِصَنُكْم ﴿الدروع  ﴾لَُكْم  َصْنَعَة لَُبوٍس ﴿ داود ﴾َوَعل ْ ِمْن ﴿تقیكم ل ﴾ِ�ُ
، اشكروا اهللا على ما أنعم به علیكم ﴾َشاِكُرونَ  َفَهْل أَنُْتْم ﴿في القتال شرَّ األعداء  ﴾بَأِْسُكْم 

َحي َعاِصَفة﴿سخرنا  ﴾َوِلُسلَْيَمانَ ﴿ )٨٠( استفهاٌم یراد به األمر  ، یقطعشدیدة الهبوب  ﴾الرِّ

ِري ﴿ یسیرة مدة في كثیرة مسافة َِّ� بَاَرْكَنا ﴿شیئته بم ﴾بِأَْمِرهِ ﴿تسیر ﴾َجتْ إِلَى األَْرِض ال
ٍء َعاِلِمنيَ  َوكُنَّا﴿الشام و  المقدس بیت إلى ﴾ِفيَها فما أعطیناه تلك المكانة ِإال لما  ﴾بُِكلِّ َ�ْ

ُ ﴿بعض  وسخرنا لسلیمان ﴾َوِمْن ﴿ )٨١( نعلمه من الحكمة َياِطِني َمْن يَُغوُصوَن لَه في  ﴾الشَّ

مثل بناء  ﴾ُدوَن ذَِلَك ﴿أعماًال  ﴾َعَمالً َويَْعَملُونَ ﴿ ر والآللئالبحار لیستخرجوا له الجواه

 َوأَيُّوَب ﴿ )٨٢( عن الخروج عن طاعته ﴾َوكُنَّا لَُهْم َحاِفِظنيَ ﴿ المدن والقصور والمحاریب
َّهُ ﴿دعا  ﴾نَاَدى﴿حین  ﴾إِذْ  فلما كان فى ، كان فى بالئه سبع سنین  ، بتضرع وخشوع ﴾َرب

ِ�  أَ�ِّ ﴿ ثم قال ، ى قائمًا فلم یطق النهوض فجلسلیصل بعض ساعات وثب  نالني ﴾َمسَّ

رُّ ﴿ ؛ حیث ذكر نفَسه بما  تلطف في السؤال ﴾َوأَنَْت أَْرَحُم الرَّاِحِمنيَ ﴿ البالء والشدة ﴾الضُّ
: ؛ من كمال أدبه  فكأنه قال  ، ولم یصرح بالمطلوب ، وذكر ربه بغایة الرحمة یوجب الرحمة

 معتذرًاقال  ،، واكشف عنه ضره الذي مسه  ، فارحمه ، وأیوب أهل أن ُیرَحم أنت أهل أن َترحم
   }َمسَِّنَي ٱلضُّرُّ { اختلف في قول أیوب،  األستفهام أیمسنى الضر وأنت أرحم الراحمین على معنى
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من  ایوب كان) ٨٣(

الروم ، وكانت أمھ من 
اصطفاه  (ع)وط ولد ل

هللا للنبوة والرسالة ، 
 وبسط علیھ الدنیا؛ 

وكان بًرا تقًیا رحیًما 
بالمساكین  یكفل 

األرامل واألیتام  
وُیكرم الضیف ، وُیبلغ 
ابن السبیل ، شاكًرا 
ألنعم هللا ، ال یصیب 
منھ إبلیس ما یصیب 
من أھل الغنى من 

ة    ]بح[الغفلة والِغرَّ
  
أي وتذكیراً ) ٨٤(

اد ألنھم إِذا ذكروا للُعبَّ 
بالء أیوب ومحنتھ 
وصبره وّطنوا أنفسھم 
على الصبر على 
شدائد الدنیا مثل ما 
فعل أیوب وھو أفضل 
أھل زمانھ، ُیروى أنَّ 
أیوب مكث في البالء 
 ثمان عشرة سنة فقالت

 ً لو   :لھ امرأتھ یوما
دعوَت هللا عز وجل 

كم لبثنا في  :ا فقال لھ
  :الرخاء ؟ فقالت

إِني  : سنة فقال ثمانین
أستحیي من هللا أن 
أدعوه وما مكثت في 
بالئي المدة التي 
 مكثتھا في رخائي

  ]قر[
  
قیل خمسة من ) ٨٥(

األنبیاء ذوو اسمین 
 ، إسرائیل ویعقوب
  ، إلیاس وذو الكفل
 ، عیسى والمسیح

 ، یونس وذو النون
 :محمد وأحمد 

صلوات هللا وسالمھ 
  ]زم[ علیھم أجمعین

  
نھ دخل روي أ) ٨٧(

ابن عباس على معاویة 
لقد   :فقال لھ معاویة

ضربتني أمواج القرآن 
البارحة فغرقُت فیھا 
ً إِال  فلم أجْد لي خالصا

وما ھي ؟  : ، فقال بك
یظنُّ نبيُّ هللا أو  :قال

یونس أن لن یقدر هللا 
 علیھ ؟ فقال ابن عباس

ھذا من القْدر ال من  :
  ]بح[ القُدرة

  

ویقال إنما بقیت معه ، لم یبَق معه إال زوُجه وكانت تخدمه وتتعهده  ، على خمسة عشر قوالً 
ُ ) ﴿٨٣( ألنها كانت من أهل البالء وكانت من أوالد یوسف من آل یعقوب ْبَنا لَه أجبنا  ﴾َفاْسَ�َ

 ﴾َوآتَْيَناهُ ﴿ وشدةبالء  ﴾ِمْن ُضّرٍ ﴿أصابه ما  ﴾َما بِهِ ﴿أزلنا  ﴾َفَكَشْفَنا﴿ دعاءه وتضرعه

َ ﴿أعطیناه  ُ أ  آتاه الّله مثل أهله وماله وولده وأنعامه وبیوته ومثلها ثانیا ﴾َوِمْثلَُهْم َمَعُهْم  ْهلَه
وتذكرة لغیره من العابدین  ﴾َوِذْكَرى ِ�َْعابِِديَن ﴿ من أجل رحمتنا ِإّیاه ﴾َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدنَا﴿

 بن شیث مه أخنونإس﴾ َوإِْدِريَس ﴿ بن ِإبراهیم ﴾َوإِْسَماِعيلَ ﴿ )٨٤(لیصبروا كما صبر 

ابِِريَن ﴿هؤالء األنبیاء  ﴾كُلٌّ ﴿ نون بن إلیاس أو یوشع  ﴾َوذَا الِْكْفِل ﴿  على ﴾ِمَن الصَّ

الجنة دار  ﴾ِيف َرْحَمِتَنا﴿بصبرهم  ﴾َوأَْدَخلَْناُهْم ﴿ )٨٥( المصائب وشدائد التكالیف مشاق

اِحلِنيَ ﴿الرحمة والنعیم  َُّهْم ِمَن الصَّ  ﴾َوذَا النُّوِن ﴿ )٨٦( ل والصالحألنهم من أهل الفض ﴾إِن

 خرج من بلده ﴾ذََهَب ﴿حین  ﴾إِذ﴿ ُنسب ِإلیهالذي ابتلعه فالنوُن هو الحوُت ،  بن متىیونس 

 ضجرالأصابه  ِإذ كان یدعوهم ِإلى اِإلیمان فیكفرون حتى، قومه من  ﴾ُمَغاِضًبا﴿ قبل أن یؤمر

لَُماِت ﴿ ربه ﴾َفَناَدى﴿بالعقوبة  ﴾َعلَْيهِ ﴿نضّیق  ﴾أَْن لَْن نَْقِدَر ﴿یونس  ﴾َفَظنَّ ﴿  ﴾ِيف الظُّ

انََك  أَْن ال إِلَهَ إِال﴿ الحوت بطن وظلمة البحر وظلمة اللیل ظلمة تنزَّهت یا رّب عن  ﴾أَنَْت ُسْ�َ

اِلِمنيَ ﴿ النقص والظلم  عن ،بخروجي عن قومي قبل أن تأذن لي لنفسي  ﴾إِ�ِّ كُنُت ِمَن الظَّ

ُ ) ﴿٨٧( ]صا[له  استجیب إال الدعاء بهذا عواید مكروب من ما(ص)  النبي ْبَنا لَه  ﴾َفاْسَ�َ
َوَجنَّْيَناهُ ِمَن ﴿ یقطین من شجرة علیه اهللا وأنبت الساحل إلى الحوت قذفه بأنلتضرعه واستغاثته 

ي الُْمْؤِمنِنيَ ﴿الضیق  ﴾الَْغمِّ   )٨٨( من الشدائد واألهوال ِإذا استغاثوا بنا ﴾َوكََذِلَك نُْ�ِ

َّهُ َربِّ ﴿دعا  ﴾كَِريَّا إِْذ نَادَىَوزَ ﴿ وحیدًا بال ولد وال  ﴾َفْرًدا﴿ ال تتركني ﴾ال تََذْرِ� ﴿ قائالً  ﴾َرب

،  ؛ فإنك خیر وارث فحسبي أنت ، وإِْن لم ترزقني وارثًا فال أبالي ﴾َوأَنَْت َخْيُر الَْواِرثِنيَ ﴿ وارث
 لسحائب لطفه اٌ واستمطار  ،من األحیاء ، وٕاشارة إلى فناء من سواه  وفیه مدٌح له تعالى بالبقاء

ْبَنا) ﴿٨٩( وجل عز ُ ﴿أجبنا  ﴾َفاْسَ�َ ُ ﴿دعاءه  ﴾لَه َنا لَهُ ﴿رزقناه  ﴾َوَوَهْبَنا لَه َيى َوأَْصَ�ْ َحيْ
َُّهْم ﴿ لـ من األنبیاء ذكرنااستجبنا دعاء من  ، جعلناها ولودًا بعد أن كانت عاقراً  ﴾َزْوَجهُ  إِن

الصالحات الطاعات وعمل  ﴾اْخلَْيَراِت ﴿فعل  ﴾ِيف ﴿ّدون ویتسابقون یج ﴾كَانُوا يَُساِرُعونَ 

َوكَانُوا لََنا ﴿ ورهبة من االحتجاب عنا ﴾َوَرَهًبا﴿ رغبة في لقائنا ﴾َويَْدُعونََنا َرَغًبا﴿
َِّ� أَْحَصَنْت َفْرَجَها﴿ )٩٠(في السر والعلن  نامتذللین یخافون ﴾َخاِشِعنيَ  أعفت  ، ریمم ﴾َوال

   ﴾َوابَْنَها﴿مریم  ﴾ِمْن ُروِحَنا َوَجَعلَْناَها﴿قمیصها في أمرنا جبریل فنفخ  ﴾َنَفْخَنا ِفيَهافَ ﴿نفسها 
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) عن علي (ع) ٩٥(

 الماضین إلى تروا ألم
 وإلى یرجعون ال منكم

 ال منكم الباقین الخلف
  ]صا[ یبقون

  
 :قال ابن مسعود) ٩٦(

الساعة من الناس بعد 
یأجوج ومأجوج 
كالحامل المتّمم ال 

   یدري أھلُھا
متى تْفجؤھم بولدھا 

  ]مس[ لیالً أو نھاراً 
  
 (ع) الباقر ) عن١٠٥(

 االرض أن قولھ في
 عبادي یرثھا

 ھم قال الصالحون
 (عج) المھدي أصحاب

  ]صا[ الزمان آخر في
  
عن ابن عباس ) ١٠٥(

زویت لي  (ص) قال
األرض فأریت 

شارقھا ومغاربھا م
وسیبلغ ملك أمتي ما 

    ، زوي لي منھا
قال  (ص)عن النبي و

إال  لو لم یبق من الدنیا
یوم واحد لطّول هللا 
ذلك الیوم حتى یبعث 
فیھ رجالً مّني أو من 
أھل بیتي  یواطىء 
اسمھ اسمي یمأل 
ً وعدالً  األرض قسطا
ً وجورا  كما ملئت ظلما

  ]مج[
  
حدیث ال ) في ال١٠٥(

طائفة من أمتي  تزال
ظاھرین على الحق ، 
ال یضرھم من خالفھم 
حتى یأتي أمر هللا 

  ]بح[
  
أكثر المفسرین ) ١٠٥(

على أن المراد بالعباد 
 الصالحین أمة محمد

  ]قر[(ص) 
   

ـُتُكْم ﴿ )٩١( للخلق تـدل علـى قـدرتنا ﴾ِ�َْعالَِمنيَ ﴿أعجوبة  ﴾آيَةً ﴿عیسى  دیـنكم  ﴾إِنَّ َهـِذِه أُمَّ

ــتكم التــي ی ــَدةً﴿جــب أن تكونــوا علیهــا أیهــا النــاسومل ــًة َواِح ــة اِإلســالم ﴾أُمَّ  غیــر مختلفــة وهــي مل

ُُّكــْم ﴿ َــا َرب ــُدوِن ﴿ال ربَّ ســواي  ﴾َوأَن ــَرُهْم ﴿ )٩٢(فــأفردوني بالعبــادة  ﴾َفاْعُب ــوا أَْم ُع  ﴾َوتََقطَّ

َفَمـْن ﴿) ٩٣( ناوحسابهم علی ﴾إِلَْيَنا َراِجُعونَ ﴿ الفرق من ﴾كُلٌّ ﴿في الدین  ﴾بَْيَنُهْم ﴿اختلفوا 
ـــاِحلَاِت  َفــــال ﴿ بشـــرط اِإلیمـــان ﴾َوُهـــَو ُمـــْؤِمٌن ﴿الطاعـــات وأعمـــال البــــّر  ﴾يَْعَمـــْل ِمـــَن الصَّ

َّـــا لـَــهُ ﴿لثـــواب عملـــه  ﴾ِلَســـْعِيهِ ﴿ ال حرمـــان ﴾كُْفـــَرانَ  فـــي  مثبتـــون ﴾كَـــاتُِبونَ ﴿ لســـعیه ﴾َوإِن

 قــدرنا ِإهالكهــم لكفــرهم ﴾اَهــاَقْريَــٍة أَْهلَْكنَ ﴿أهــل  ﴾َعــَ� ﴿وممتنــع  ﴾َوَحــَرامٌ ) ﴿٩٤( صــحیفته

َُّهــْم ال يَْرِجُعــونَ ﴿ ــأُْجوُج ﴿ )٩٥(علــى رجــوعهم فــي الــدنیا ِإلــى اِإلیمــان  ﴾أَن ــْت يَ َحتَّــى إِذَا ُفِ�َ
ــأُْجوجُ  ــْم ﴿ ســدهما ﴾َوَم ــلِّ ﴿لكثــرتهم  ﴾َوُه ــْن كُ ــَدٍب  ِم یســرعون فــي  ﴾يَنِســلُونَ ﴿طریــق  ﴾َح

ــقُّ ﴿ )٩٦( األرض ــَرَب الَْوْعــُد اْحلَ َّــِذيَن ﴿وقــت القیامــة  ﴾َواْقَت ــِإذَا ِهــَي َشاِخَصــٌة أَبَْصــاُر ال َف
ــُروا ــا﴿ویقولــون  مــن هــول ذلــك الیــوم ﴾كََف ــا َوْيلََن ــا﴿یــا حســرتنا  ﴾يَ ــْد كُنَّ ِيف ﴿ فــي الــدنیا ﴾َق

 )٩٧( عـدم اِإلیمـانبألنفسـنا  ﴾بَـْل كُنَّـا َظـاِلِمنيَ ﴿المصـیر  ﴾َهَذا﴿عن  ﴾ِمْن ﴿تامة  ﴾َغْفلَةٍ 

َُّكـــْم ﴿ ِ َحَصـــُب  ِمـــْن ُدوِن ﴿ مـــن األوثـــان ﴾َوَمـــا تَْعُبـــُدونَ ﴿لمشـــركون ا أیهـــا ﴾إِن حطـــب  ﴾اهللاَّ

كانـت  ﴾كَاَن َهـؤُالء لَوْ ﴿ )٩٨( داخلوها مع األصنام ﴾أَنُْتْم لََها َواِرُدونَ ﴿ووقودها  ﴾َجَهنَّمَ ﴿

فـي  ﴾ِفيَهـا﴿ العابـدون والمعبـدون ﴾َوكُـلٌّ ﴿مـا دخلـوا جهـنم  ﴾آِلَهًة َما َوَرُدوَهـا﴿هذه األصنام 

مـن أنـین المحـزون  ﴾َزِفيـٌر ﴿ فـي النـار ﴾ِفيَهـا﴿لهـؤالء الكفـرة  ﴾لَُهْم ) ﴿٩٩﴾ (َخالُِدونَ ﴿جهنم 

إِنَّ ) ﴿١٠٠( شـیئًا ألنهـم ُیحشـرون ُصـما ﴾يَْسـَمُعونَ  ال﴿جهـنم فـي  ﴾َوُهْم ِفيَهـا﴿ألم العذاب 
َِّذيَن َسَبَقْت  ْسَنى ال عـن النـار ﴾ أُْولَئَِك َعْنَهـا﴿ یروعز  مریم بن وعیسى المالئكة ﴾لَُهْم ِمنَّا اْحلُ

فـیكم نزلـت  یـا علـي (ص) قال لي رسـول اهللا :  قال (ع) عن علي،  ال یردونها أبدا ﴾ُمْبَعُدونَ ﴿
َوُهــْم ﴿ صــوت لهیبهــا ﴾ال يَْســَمُعوَن َحِسيَســَها﴿وهــؤالء المحســنون ) ١٠١( ]شــو[ هـذه اآلیــة

 ﴾َخاِلـــُدونَ ﴿ا وكرامـــة ربهـــم ، وهـــم فیهـــا مـــن نعیمهـــ﴾ َمـــا اْشـــَتَهْت أَنُفُســـُهْم ﴿الجنـــة لهـــم  ﴾ِيف 

ـــُزنُُهْم الَْفـــَزُع األَْكَبـــُر ﴿ )١٠٢( ـــاُهْم ﴿تصـــیبهم أهـــوال یـــوم القیامـــة  ﴾ال َحيْ تســـتقبلهم  ﴾َوتََتلَقَّ

َّـِذ� ﴿ الكرامـة والنعـیمیـوم  ﴾يَـْوُمُكْم  َهـَذا﴿على أبواب الجنـة یهنئـونهم قـائلین  ﴾الَْمالئَِكةُ ﴿ ال
 (ع) لعلـي قـال النبـي (ص) إنـه ، عـن م اهللا به فأبشـروا بالهنـاء والسـروروعدك ﴾كُنُتْم تُوَعُدونَ 

 الفـزع یـوم االمنـون وأنـتم كـرهتم مـن وتمنعون أحببتم من تسقون الحوض على وشیعتك أنت علي یا
   الذین إن{ نزلت وفیكم تحزنون وال الناس ویحزن تفزعون وال الناس یفزع العرش ظل في األكبر
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جاء في  )١٠٥(

الزبور الموجود اآلن 
عند النصارى في 

 ٢واآلیة  ٣٧المزمور 
ما نصھ : اسكن 
  األرض وارع األمانة. 

أما  ١١وفي اآلیة 
الورعاء فیرثون 
األرض ویتلذذون في 
  كثرة السالمة . 

ألن  ٢٤وفي اآلیة 
المباركین یرثون 
األرض ، والملعونین 

  عون. یقط
صّد  ٢٧وفي اآلیة 

عن الشر وافعل الخیر 
  واسكن إلى األبد

 ٢٩وفي اآلیة 
الصدیقون یرثون 
األرض ویسكنونھا إلى 

 ٣٤وفي اآلیة األبد 
انتظر الرب واحفظ 
طریقھ فیرفعك لترث 
األرض إلى انقراض 

  .]مال[األشرار 
  
في الحدیث ) ١٠٧(

 إِنما أنا رحمٌة مھداة
  ]مس[
  
  قال ابن عباس) ١٠٧(

رحمة للبرِّ والفاجر 
والمؤمن والكافر فھو 
رحمة للمؤمن في 
الدنیا واآلخرة ورحمة 
للكافر بأن عوفي مما 
أصاب األمم من 
   الخسف والمسخ

  ]مج[

يَْوَم نَْطِوي ) ﴿١٠٣( ]صا[} االكبر الفزع یحزنهم ال{ نزلت وفیكم }الحسنى منا لهم سبقت
لِّ ِ�ُْكُتِب  ِ َماءَ كََطيِّ ا�ِّ َل َخلٍْق ﴿ الصحیفة على ما كتب فیهاكطي  ﴾السَّ كََما بََدأْنَا أَوَّ

﴾ علَْيَنا﴿مؤكدًا الزم  ﴾َوْعًدا﴿نحشرهم حفاًة ُعراة على الصورة التي بدأنا خلقهم فیها  ﴾نُِعيُدهُ 

َّا كُنَّا َفاِعِلنيَ ﴿ ِإنجازه والوفاء به  سجلنا وسطرنا ﴾َولََقْد كََتْبَنا) ﴿١٠٤(محالة  ال ذلك ﴾إِن

بُوِر ﴿ ْكِر ﴿  ودعاء وتمجید وتحمید مالحم فیه، المنزل على داود  ﴾ِيف الزَّ أي  ﴾ِمْن بَْعِد الذِّ

 أَنَّ األَْرَض يَِرثَُها﴿ الذكُر أمُّ الكتاب عند اهللا، من بعد ما سطرنا على اللوح المحفوظ أزًال 
اِحلُونَ ﴿المؤمنون  ﴾ِعَباِدي  )١٠٥(وبذلوا له مهجهم  الذین عبدوا اهللا ، أمة محمد (ص)﴾ الصَّ

ِلَقْوٍم ﴿لكفایًة  ﴾لََبالًغا﴿ من األخبار والوعد والوعید والمواعظ من ذكر فیما ﴾إِنَّ ِيف َهَذا﴿
 ﴾إِال َرْحَمًة ِ�َْعالَِمنيَ ﴿(ص) یا محمد  ﴾َوَما أَْرَسلَْناَك ﴿ )١٠٦( خاضعین هللا ﴾َعابِِديَن 

لهؤالء  (ص) یا محمد ﴾ُقلْ ) ﴿١٠٧(ال األستیص وعذاب الخسف من به أمنهم للخلق أجمعین

ََّما يُوَحى إِلَيَّ ﴿المشركین  ََّما إِلَُهُكْم ﴿ربي  ﴾إِن ٌ َواِحٌد ﴿المستحق للعبادة ﴾ أَن َفَهْل أَنُْتْم  إِلَه
َّْوا) ﴿١٠٨( مرهألفأسلموا له وانقادوا  ﴾ُمْسِلُمونَ   َفُقْل ﴿أعرضوا عن اِإلسالم  ﴾َفِإْن تََول

 وما ﴾َوإِْن ﴿ لم أخصَّ أحدًا دون أحد جمیعاً  ﴾َعَ� َسَواءٍ ﴿ م وأنذرتكمأعلمتك ﴾آذَنُْتُكْم 

) ١٠٩(فهو واقع ال محالة  ﴾أَْم بَِعيٌد َما تُوَعُدونَ  أََقِريٌب ﴿ متى یكون العذاب ﴾أَْدِري ﴿

َّهُ ﴿ ْهَر ﴿اُهللا  ﴾إِن  السرائر﴾ نَ ِمَن الَْقْوِل َويَْعلَُم َما تَْكُتُمو﴿الظواهر ب هو العالم﴾ يَْعلَُم اْجلَ

َّهُ ﴿ وما ﴾َوإِْن ) ﴿١١٠(  ﴾لَُكْم ﴿امتحاٌن  ﴾ِفْتَنةٌ ﴿ هذا اِإلمهال وتأخیر عقوبتكم ﴾أَْدِري لََعل

 )١١١( زمٍن معین ثم یأتیكم عذاب اهللا﴾ ِحٍني  إِلَى﴿لتستمعوا  ﴾َوَمَتاعٌ ﴿ لنرى كیف صنیعكم

قِّ  َربِّ اْحُكْم  َقالَ ﴿ َُّنا الرَّْحَماُن الُْمْسَتَعانُ وَ ﴿بیني وبین هؤالء المكذبین  ﴾بِاْحلَ أستعین  ﴾َرب

          )١١٢( الكفر والتكذیبمن  ﴾َعَ� َما تَِصُفونَ ﴿ باهللا على الصبر
     

 


