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   )٢٤(النور  سورة      )٣٧٧(         الثامن عشر الجزء  
  
  

 قال (ع) الصادق عن
 أموالكم حصنوا

 سورة بتالوة وفروجكم
 بھا وحصنوا النور
 أدمن من فإن نسائكم
 أو یوم كل في قراءتھا

 یزن لم لیلة كل في
 أبدا بیتھ أھل من أحد
 ھو فإذا یموت حتى
 قبره إلى شیعھ مات

 كلھم ملك ألف سبعون
 هللا ویستغفرون دعونی
     قبره في یدخل حتى لھ
  ]صا[
 
 (ع) الصادق )عن٢( 

 زنیا إذا والحرة الحر
 منھما واحد كل جلد
 فأما جلدة مائة

 والمحصنة المحصن
  ]صا[ الرجم فعلیھما

  
 أمیر عن )٢(

 في قال (ع) المؤمنین
 كنتم إن الحدود إقامة

 والیوم با� تؤمنون
 األیمان فإن االخر
 طاعة في الجد یقتضي

 إقامة في واالجتھاد هللا
  ]صا[ أحكامھ

  
) ومن قال أن ٢( 

الّرجم ثبت باآلیة 
المنسوخ تالوتھا وھي 
(الشیخ والّشیخة إذا 
زنیا فارجموھما) ال 
یصح لعدم القطع 
بقرآنیتھا وتالوتھا ... 
ولھذا قال علي (ع) 
حین جلد شراحة ثم 
رجمھا جلدتھا بكتاب 
ّهللا ورجمتھا بسنة 

ولم ، ولھ (ص) رس
یعلل الرجم بالقرآن 
المنسوخ تالوتھ ، وھو 
أعلم من غیره بكتاب 

  ]مال[ّهللا وسنة رسولھ 
  
 نساء في ) نزلت٣(

 مستعلنات كن مكة
 وخثیمة سارة بالزنا

 یغنین كن والرباب
 هللا رسول بھجاء
 هللا فحرم (ص)

 بعدھن وجرت نكاحھن
أمثالھن  من النساء في
  ]صا[
  

  
  
  

وهي الف وثالثمائة وسّت عشرة كلمة ، على القول بأنها مكیة  ٥٥نة عدا اآلیة نزلت بالمدی
ال یوجد سورة مبدوءة بما بدأت به ، وقد ختمت سورة  ، وخمسة آالف وتسعمئة وثمانون حرفا

           ]مال [ الّنساء واألنفال بما ختمت به ، وال یوجد مثلها في عدد اآلي.
ٍن اْ   ِ�ِ ْاهللاِ  ْحم ر ٍم ْال ٍحي رَّ         ل

َرةٌ﴿ عظیمة جلیلة مشتملة على قصص وأحكام وعبر ومواعظ وحدود وأمثال قد  ﴾ُسو

َها﴿ َْنا َزل َن َها﴿ (ص) محمد یا إلیك بامرنا جبرئیل انزلها ﴾أ َنا َرْض َف  األحكام من فیها ما أوجبنا ﴾َو

َْنا﴿ قطعیاً  إیجاباً  َزل َن َها َوأ ٍت  ِفي يا ٍت ﴿ تشریعیة ﴾ءا َنا ْم ﴿ الداللة تواضحا ﴾بَيِّ َُّك أیها  ﴾لََعل

َُّرونَ ﴿الّناس  فهي ظاهرة ال تحتاج  بموجبها وتعملوا األحكام بهذه وتتعظوا تعتبروا لكي ﴾تََذك
 وعلموهن الكتابة تعلموهن وال الغرف النساء تنزل ال (ص) اهللا رسول قال ، إلى تأویل أو تفسیر

ةُ ﴿ )١(] صا[ تالوته ارزقنا اللهم ، النور وسورة المغزل نَِي ا زَّ  في األصل ألنها ؛ الزانیة قدَّم  ﴾ال
اِ� ﴿ یقع لم منه تمكینها ولوال أوفر فیها والداعیة الفعل زَّ وا َوال َّ  َفاْجِلُد ُل ا َواِحدٍ  ك ُهَم ْن  ِم
 كانا اذا اضربة بالسوط عقوبة لهممائة  والزاني الزانیة من كالً  تجلدوا أن علیكم ﴾َجلَْدة ِمائَةَ 

ال﴿ مكرهة المرأة تكون واال محصنین غیر بالغین حرین ُْم  َو َأُْخْذك ِِهَما ت ةٌ  ب َْف  ورحمة رقة ﴾َرأ

ِن  ِيف ﴿فتتأثروا أو تجرءوا على الّشفاعة بهما  ي ِ  ِد  أو الضرب فتخففوا تعالى اهللا حكم في ﴾اهللاَّ
ُتْم  إِْن ﴿ العدد تنقصوا ُن ُنونَ  ك ِ  تُْؤِم مِ  بِاهللاَّ ِر  َوالَْيْو  شفقة تأخذكم وال دالحدو  تعطلوا فال ﴾اآلِخ

َهْد ﴿ بالزناة َُهَما﴿ ولیحضر ﴾َولَْيْش َذاب ةٌ ﴿ ضربهما ﴾َع َف َن  َطائِ نِنيَ  ِم  ولیحضر ﴾الُْمْؤِم
 نسخ قیل ، ردعهما في وأنجع ، زجرهما في أبلغ لیكون ، المؤمنین من جماعةً  الزانیین عقوبة
 واهللا اهللا من نكاالً  ؛ ْلَبتَّةَ أَ  فارجموهما زنیا إذا والشیخة الشیخ( يوه ، التالوة منسوخة بآیة

اِ� ﴿) ٢( ]بح[ (ع) يعل عن ُروي ما ویأباه ،)حكیم عزیز زَّ قدم الزاني هنا الن الّرجل أصل  ﴾ال
حُ  ال﴿ فیه وألنه الخاطب ، ومنه یبدأ الّطلب َنِك ال ي ةً  إ َوْ  َزانَِي َةً  أ ِرك ةُ  ُمْش نَِي ا زَّ  ال َوال

َها َنِكُح مَ وَ  ُمْشِرٌك  أَوْ  َزاٍن  إِال ي رِّ نِنيَ   َعَ�  ذَِلَك  ُح  حرم نكاح الزواني على المؤمنین ﴾الُْمْؤِم
، وكان فیهم من لیس له مال  َلمَّا قدموا المدینة المهاجرینان  رويبقصد التكسب او للجمال ، 

رغب ، أنفسهن وُهنَّ أْخَصُب أهل المدینة  ، ُیكرین وبالمدینة نساء بغایا ُمساِفَحات، وال أهل 
فنزلت (ص) فاستأذنوا النبي  ، راء في نكاحهن لحسنهن ولینفقوا علیهم من َكْسِبِهنّ بعُض الفق

َن ) ﴿٣(] بح[فنفرهم اهللا تعالى عنه وبیَّن أنه من أفعال الزناة وخصائص المشركین  ي َِّذ  َوال

َْرُمونَ  ِت ﴿ الموبقات الّسبع ، القذف من  یقذفون ﴾ي َنا َص ْ ُ ﴿العفیفات الشریفات بالزنى  ﴾اْحملُ   مَّ ث

  
  اترتیبھ
  ترتیب النزول   ٢٤

١٠٢  
  ایاتھا  

  نزلت بعد  سورة النور      ٦٤
  مدنیة  الحشر
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  )٢٤(النور  سورة    )٣٧٨(       الثامن عشر الجزء
  
من أحسن ما قیل  )٣(

أنَّ  في تفسیر ھذه اآلیة
الذي  - الفاسَق الخبیث

من شأنھ الزنى 
ال یرغب - والفِسق 

في نكاح الصوالح من 
النساء وإنما یرغب في 
فاسقٍة خبیثٍة مثلھ أو 

والفاسقة  ، مشركة
الخبیثة ال یرغب في 

 من لحاءالص نكاحھا
  عنھا وینفرون الرجال
 من فیھا یرغب وإنما
 من جنسھا من ھو

 والمشركین الفسقة
 األعم على وھذا

 ال،  یقال كما األغلب
 الرجل إال الخیر یفعل
 یفعل وقد ، التقي
 لیس من الخیر بعض
  ]فخ[ ھنا فكذا بتقيٍّ 

 
 )ع( الّصادق عن)٤(

 فى جعل لم سئل اّنھ
 وفى شھود اربعة الّزنا
 : فقال اھدانش لالقت
 المتعة لكم احلّ  هللا انّ 

 علیكم ستنكر اّنھا وعلم
 الّشھود االربعة فجعل

 ً  ذلك لوال لكم احتیاطا
 وقلّما ، علیكم التى

 ودشھ اربعة تجتمع
  ]بي[ واحدٍ  بامر

 
 على تعالى وجبأ )٤(

 البینة ُیقم لم إذا القاذف
 قال ما صحة على
 : أحدھا ، أحكام ثالثة
 جلدة نثمانی یجلد أن

 ترد أن : والثاني
 : الثالث أبداً  شھادتھ

ً  یكون أن  لیس فاسقا
 وال هللا عند ال بعدل
  ]مس[ سالنا عند
  
 عباس ابن عن )٤(

 : عبادة بن سعد قال
 وقد لكاع أتیت لو

   یكن لم رجل یفخذھا
لي أن أھیجھ حتى آتي 

فوهللاِ  ، بأربعة شھداء
ما كنت ألتي بأربعة 
شھداء حتى یفرغ من 

وإن  ، تھ ویذھبحاج
قلت ما رأیت أن في 
ظھري لثمانین جلدة 

یا  (ص)فقال النبي 
معشر األنصار ما 

  تسمعون إلى ما قال 

ْم  ـَــ ْتُوا ل أ ـــ َ َ ﴿علـــى دعـــواهم  ﴾ي ء َهَدا ـــ ِة ُش ـــ َْربََع ِأ ـــیهن بمـــا نســـبوا ﴾ب ـــیهن مـــن الفاحشـــة  یشـــهدون عل إل

ْم ﴿ ُه و ــُد ــَد ﴿ اضــربوا كــل واحــٍد مــن الــرامین ﴾َفاْجِل ْ نَِني َجل ــا ، ردع كــي ال   ضــربًة بالســوط ﴾ةًثََم

ْم ﴿ ، ویخوضون في أعراض الناس یتهمون البریئات َُه َبلُوا ل َْق ال ت َبًَدا َو دَةً أ َها ما دام مصـرًا  ﴾َش

ُقونَ ﴿ على كذبه وبهتانه َْفاِس ْم ال ُْولَئَِك ُه ال﴿ )٤( اهللاطاعة  الخارجون عن ﴾َوأ َن  إِ ي َِّذ َـابُوا ال  ﴾ت

ْن ﴿ التوبة أظهروا و ندموا وا﴿ الـذنب ذلـك اقترفـوا مـا علـى ﴾ذَِلـَك  بَْعـدِ  ِم َْصـَ�ُ  فلـم أعمـالهم ﴾َوأ

ــإِنَّ ﴿ شــهادتهم بقبــول اعتبــارهم ِإلــیهم وردُّوا واصــفحوا عــنهم فــاعفوا المحصــنات قــذف إلــى یعــودوا  َف
 َ ٌر  اهللاَّ ـــو ُف مٌ  َغ ـــي َن ﴿ )٥(الـــّراجعین إلیـــه بغفـــران ذنـــوبهم ، بعبـــاده  ﴾َرِح ي َّـــِذ ـــونَ  َوال َْرُم  نیقـــذفو  ﴾ي

ْم ﴿ ُه َْزَواَج َْم ﴿ بالزنى زوجاتهم ﴾أ ْن  َول ْم  يَُك َُه ُ  ل ء َهَدا  رمـوهنَّ  بمـا یشـهدون شـهود لهـم ولیس ﴾ُش
ال﴿ الزنـى مـن به ْم ﴿سـوى  ﴾إِ ُه ُفُسـ َن دَةُ أ َها ْم  َفَشـ ِه عُ ﴿ القـذف حـدَّ  عنـه تزیـل التـي ﴾أََحـِد َْربَـ  أ

ٍت  دَا َها ِ  َش ُ ﴿ مـرات اربع یحلف أن ﴾بِاهللاَّ َّه ن ْن  إِ ا لَِم ِقنيَ الصَّ  زوجتـه بـه رمـى فیمـا صـادقٌ  نـهإ ﴾ِد

ةُ ﴿) ٦( الزنى من اِمَس ةَ  أَنَّ ﴿ الخامسة المرة في یحلف أن أیضاً  وعلیه ﴾َواْخلَ َن ِ  لَْع هِ  اهللاَّ  إِْن  َعلَْي
ـَـانَ  َن  ك ــ بِنيَ  ِم ِذ ــا ُ ﴿ )٧( لهــا قذفــه فــي كاذبــاً  كــان إن ﴾الَْك َرأ ــْد َ ي ــا َو َه  الزوجــة عــن ویــدفع ﴾َعْن

َهَد  أَْن ﴿ الزنى حدَّ  ﴾الَْعَذاَب ﴿ المقذوفة عَ  تَْش َْربَـ ٍت  أ دَا َها ِ  َشـ ِـاهللاَّ ُ ﴿ مـرات أربـع تحلـف أن ﴾ب ه ـَّ ن  إِ
ْن  ــ بِنيَ  لَِم ِذ ــا ةَ ﴿) ٨( الزنــى مــن بــه رماهــا فیمــا ﴾الَْك ــ اِمَس ـــ الخامســة المــرة فــي وتحلــف ﴾َواْخلَ  ب

َضــَب  أَنَّ ﴿ ِ  َغ ــا اهللاَّ َه َن ﴿ زوجهــا ﴾كَــانَ  إِْن  َعلَْي ِقنيَ  ِمــ ِد ــا  )٩( بـــالزنى اهــاتهام فــي ﴾الصَّ

ال﴿ ـَـْو لُ  َول ــ ْض ِ  َف ْم  اهللاَّ َــْيُك ُ  َعل ه ــ ُت َرْحَم ،  بالعقوبــة وعــاجلكم متلفضــح أو لهلكــتم بالســتر بكــم ﴾َو

َ  َوأَنَّ ﴿ولكنـه ســتّار یحــب ســتر عبــاده  اٌب  اهللاَّ ـَـوَّ مٌ ﴿ التوبــة قبــول فــي مبـالغ ﴾ت ــي فیمــا فرضــه  ﴾َحِك

َن  إِنَّ ﴿ )١٠( من الحدود واألحكام على عباده ي َِّذ ُوا ال ء ـِك  َجـا  صـور وأشـنع الكـذب بأسـوء ﴾بِاإلِْف

ةٌ ﴿ البهتان َب ْص ْم ﴿ جماعـة ﴾ُع ْنُك ُبوهُ  ال ِم َسـ ا﴿ واالتهـام القـذف هـذا تظنـوا ال ﴾َحتْ ر ْم  َشـ  لَُكـ
لْ  ـَـ ــوَ  ب ٌر  ُه ــ ْم  َخْي ــ ــإنزال ﴾لَُك لِّ ﴿ المــؤمنین أم تبرئــةب الــوحي ب ــ ِرٍئ ِلُك ــ ْم  اْم ُه ْن ــ  مــن فــردٍ  لكــل ﴾ِم

َن ﴿ اجترح ما ﴾َتَسَب اكْ  َما﴿ الكاذبة الُعصبة ِم  ِم َّـِذ�﴿ فیـه خوضـه قـدر علـى ﴾اإلِْثـ َّى َوال   تَـَول
ْم  ُه ْن ــــ َرهُ ِم ــــ ْب مٌ ﴿معظمــــه وأشــــاع هــــذا البهتــــان  ﴾ِك َذاٌب َعِظــــي هُ َعــــ ـَـــ ذْ ) ﴿١١( ﴾ل ال إِ َــــْو  ل

ُتُموهُ  ـــِمْع ـــونَ ﴿حـــین ســـمعتم یـــا معشـــر المـــؤمنین هـــذا االفتـــراء و  ﴾َس ُن نَّ الُْمْؤِم ُت  َظـــ ـــا َن َوالُْمْؤِم
فُ  َن ِأ ًراب ْم َخْي ِه  ظـن یقتضي األیمان بأن ، وهذا إشعاراسرعوا إلى التهمة تالخیر ولم  ظننتمهّال  ﴾ِس

َقالُوا﴿فیهم  الطعن عن والكف بالمؤمنین الخیر ْفٌك ﴿ في ذلك الحین ﴾َو    كذٌب ظاهر ﴾َهَذا إِ
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  )٢٤(النور  سورة    )٣٧٩(       الثامن عشر الجزء
  

فقالوا ال تلمھ  سیدكم
یور ما فإنھ رجل غ

تزوج امرأة قط إال 
بكراً وال طلق امرأة لھ 
فاجترىء رجل منا إن 
یتزوجھا فقال سعد بن 

یا رسول هللا    :عبادة
 وهللا بأبي أنت وأمي

 من أنھا ألعرف إني
 ولكن حق وإنھا هللا

 لما ذلك من عجبت
 هللا فإن فقال ، أخبرتك

 فقال ، ذاك إال یأبى
 ورسول هللا صدق

  ]مج[
  
 للش�یعة ونس�ب) ١٦(

 برأھا بما عائشة قذف
 وھ�م ، من�ھ تعالى هللا

 أش��د ذل��ك ینك��رون
 ف��ي ول��یس اإلنك�ار
 علیھ�ا المع�ول كت�بھم
 وال من�ھ ع�ین عن�دھم
 وك�ذلك ، أص�الً  أث�ر

 إلیھم نسب ما ینكرون
 ذلك بوقوع القول من
 (ص) وفاتھ بعد منھا
ً  ل�ھ  كت�بھم ف�ي أیض�ا
 والظاھر، أثر وال عین
 الف�رق ف�ي ل�یس أن�ھ

 یخ�تلج م�ن ةاإلسالمی
 فض�الً  ذل�ك قلب�ھ ف�ي
 برأھا الذي اإلفك عن
  ]ال[ منھ وجل عز هللا
  
 هللا رسول )عن١٩(

 فاحشة اذاع من (ص)
  ]بي[ كمبتدیھا كان

  
 (ع) الكاظم عن )١٩(

 من الرجل لھ قیل إنھ
 عنھ بلغني إخواني
 أكرھھ الذي الشيء
 ذلك فینكر عنھ فأسئلھ
 قوم عنھ أخبرني وقد

 بكذ (ع) فقال ، ثقات
 عن وبصرك سمعك
 عندك شھد وإن أخیك

 من -  قسامة خمسون
 قوال لك وقال - القسم

 وال وكذبھم فصدقھ
 تشینھ شیئا علیھ تذیعن

 مروءتھ بھ وتھدم بھ
 قال الذین من فتكون

 الذین إن تعالى هللا
  ]صا[ اآلیة یحبون

 
 

بِنيٌ ﴿ ال) ﴿١٢﴾ (ُم ُوا﴿هّال  ﴾لَْو ء ا َ ﴿أولئك المفترون  ﴾َج ِأ ِه ب َ َعلَْي ء َهَدا ِة ُش بأربعة شهود ﴾ ْربََع

ذْ ﴿ ایشهدون على ما قالو  ءِ ﴿ فإن عجزوا و ﴾َفإِ َهَدا ْتُوا بِالشُّ َْم يَأ ُْولَئَِك ِعْنَد ﴿دعواهم  على ﴾ل َفأ
 ِ بُونَ  اهللاَّ ِذ ْم الَْكا ال ) ﴿١٣( فیه توبیٌح وتعنیف للذین سمعوا اِإلفك ولم ینكروه أول وهلة ﴾ُه َولَْو

 ِ ُل اهللاَّ ْض ْم َعلَيْ  َف ُ ﴿أیها الخائضون ﴾ ُك ه ُت َرْحَم نَْيا﴿بكم  ﴾َو  من التي النعم بأنواع ﴾ِيف الدُّ

ِ ﴿ للتوبة األمهال جملتها َرة ْم ﴿ والمغفرة بالعفو اآلخرة في ﴾َواآلِخ ُك ِيف َما ﴿ألصابكم  ﴾لََمسَّ
ْم  ُت ْض ََف هِ ﴿ما خضتم فی ﴾أ َذاٌب ﴿من حدیث اِإلفك  ﴾ِفي مٌ  َع ى ولوال فضل اهللا علیكم ف ﴾َعِظي

 ولكن برحمته نجاكم من خسرانكم، وتفضل علیكم ، قبول طاعاتكم لخسرتم بما ضمن لكم آخرتكم
ذْ ) ﴿١٤( ُ  إِ َه ن ْو َقَّ ْم  تَل ِتُك َن ِأَلِْس  فالن من سمعته هذا یقول ، بعض عن بعُضكم أي یرویه ﴾ب

َُقولُونَ ﴿ ت ْم  َو ِهُك َْفَوا ِأ ْم  لَْيَس  َما ب هِ  لَُك ِ ْمٌ  ب ُ ﴿ الواقع في حقیقة له لیس ما ﴾ِعل َه ن ُبو َس  َوَحتْ
ًنا ُهوَ ﴿ إثم فیه یلحقكم ال صغیراً  ذنباً  وتظنونه ﴾َهيِّ ِ  ِعْنَد  َو مٌ  اهللاَّ  وقوع ألنه الوزر في ﴾َعِظي

ال﴿ المؤمنین لجمیع عتابٌ  )١٥( المسلمین أعراض في ذْ  َولَْو ُموهُ  إِ ُت ْم  َسِمْع ُْت ما  ﴾يَُكونُ  َما ُقل
ََنا﴿ یصح َّمَ  أَْن  ل ََتَكل َِهَذ  ن  لنا ینبغي ال وتقولوا له سماعكم أول تنكروه أن علیكم ینبغي كان ﴾اب

نََك ﴿ ألحد نذكره وال الكالم بهذا نتفوه أن ا  هذا مثل على الجرأة من تعّجباً  سبحانك قلتم لوال ﴾ُسْ�َ

 له الّناس كراهة فجورها فى النّ ، فاجرة )ص( نبّیه حرم یكون ان من هللا تنزیهاً  او ، القول
َتانٌ  َهَذا﴿ دعوته ینافى وكراهتهم ُْه  ، بهتانٍ  اعظم الفجور نسبة فانّ  نفسه فى ﴾َعِظيمٌ  ب

ْم ﴿ )١٦( )ص( الّرسول حرم فاّنها  علیه المبهوت الى وبالّنسبة ُ  يَِعُظُك وهذا أبلغ من  ﴾اهللاَّ

وا أَْن ﴿ وینصحكم قوله ینهاكم ُد َُعو هِ  ت َبًَدا ِلِمْثِل  إشارة وال ال قوال وال هذا لمثل تعودوا ال لكي ﴾أ

ْم  إِْن ﴿ رمزا ُت نِنيَ  كُن ُ ﴿) ١٧( البهتان هذا مثل عن وازع اِإلیمان فإن ﴾ُمْؤِم ُبَنيِّ ي  ویوضح ﴾َو

﴿ ُ مُ  اهللاَّ ِت  لَُك يَا ُ ﴿ ابه وتتأدبوا لتتعظوا ، اآلداب محاسن على الدالة ﴾اآل  َعِليمٌ  َواهللاَّ
مٌ  َن  إِنَّ ﴿) ١٨( ﴾َحِكي ي َِّذ ونَ  ال بُّ َ  أَْن ﴿ یریدون ﴾ُحيِ ةُ  ِشيعَ ت َْفاِحَش  ِيف ﴿ الرذیلة ینتشر أن ﴾ال
َن  ي َِّذ ُنوا ال ْم ﴿ المؤمنین في ﴾آَم َُه َذاٌب  ل مٌ  َع نَْيا ِيف  أَِلي َرةِ﴿ الحدِّ  بإقامة ﴾الدُّ  بعذاب ﴾َواآلِخ

ُ ﴿ مجهن َمُ  َواهللاَّ ْم ﴿ والنوایا بالخفایا ﴾يَْعل َنُْت ال﴿) ١٩( ﴾تَْعلَُمونَ  ال َوأ لُ  َولَْو ْض ِ  َف  اهللاَّ
ُ  ْم َعلَْيكُ  ه ُت َرْحَم مٌ ﴿لعجل عقوبتكم ولم یمهلكم للتوبة  ﴾َو ُوٌف َرِحي ء َ َر هللاَّ  لم حیث ﴾َوأَنَّ ا

ا) ﴿٢٠( بالعقوبة یعاجلكم َُّه َي ُنوا ال يَا أ َن آَم ي َِّذ ِت  ال ِبُعوا ُخُطَوا َتَّ ْيَطاِن ﴿ مسالك ﴾ت  ﴾الشَّ

ِت ﴿بِإشاعة الفاحشة  ْع ُخُطَوا ِب َتَّ ْن ي ِن ﴿سیرة  ﴾َوَم ْيَطا ءِ فَ  الشَّ َشا ْ ُر بِاْ�َ َأُْم ُ ي َّه ن الفحشاء  ﴾ إِ
ر﴿ ما أفرط قبحه وتنفر منه العقول السلیمة ْنَك ِ ﴿ كل ما ینكره الشرع ﴾َوالُْم ُل اهللاَّ ْض ال َف    َولَْو
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  )٢٤(النور  سورة    )٣٨٠(       الثامن عشر الجزء
  
 الّصادق عن) ١٩(
 قال من : قال اّنھ )ع(

 رأتھ ما المؤمن فى
 أذناه وسمعتھ عیناه
 هللا قال الّذین من فھو
 ٱلَِّذینَ  إِنَّ   :وجلّ  عزّ 

ونَ    ]بي[ اآلیة ُیِحبُّ
  
 عن عبارة العفو) ٢٢(

 سواء االنتقام ترك
ً  كان  القلب لحقد قرینا
 لم او المسيء على
 عبارة والّصفح ، یكن
 عن القلب تطھیر عن

 واآلیة ، علیھ الحقد
 حسن كیفّیة الى اشارة
 المسيء مع العمل

 ً  نقل ما على خصوصا
 فكأّنھ نزولھا سبب من
 عن ولیعفوا  :قال

 ولیصفحوا المسيء
  ]بي[
 
 في نزلت )٢٢(

 الصحابة من جماعة
 یتصدقوا أال حلفوا
 بشيء تكلم من على
 یواسوھم وال األفك من
  ]صا[
  
 :عباس ابن قال )٢٣(

 قذف فیمن اللعن ھذا
 إذْ  (ص) النبي زوجات

 ومن ، توبة لھ لیس
 هللا جعل مؤمنة قذف
 أبو وقال،  توبة لھ

 في نزلت : حمزة
 كانت ، مكة مشركي
 إلى خرجت إذا المرأة
 قذفوھا مھاجرة المدینة
 لتفجر خرجت وقالوا

  ]مس[
  
 الباقر(ع) عن )٢٤(

 الجوارح تشھد ولیست
 إنما ، مؤمن على
 حقت من على تشھد
 فأما العذاب كلمة علیھ

 كتابھ فیعطى المؤمن
 عز هللا قال بیمینھ
 اوتي من فأما : وجل
 فأولئك بیمینھ كتابھ

 وال كتابھم یقرؤون
  ]صا[ فتیال یظلمون

  

 ُ ه ُت َرْحَم ْم َو ولم یقل  ، ، وبشرع الحدود المكفرة للخطایا بالتوفیق للتوبة الماحیة للذنوب ﴾َعلَْيُك
وٕان كثرت فإنها من نتائج الفضل  علم أن العبادات، لیُ  ، وجهادكم ولوال فضل عبادتكم وصالتكم

َبًَدامَ ﴿ ْن أََحٍد أ ْم ِم ْنُك َ ﴿من األوزار أبد الدهر  منكم ما تطهر أحدٌ  ﴾ا َزكَى ِم نَّ اهللاَّ  ﴾َولَِك

ِّي﴿ بفضله ورحمته َُزك ُ ﴿یطهر  ﴾ي ء ْن يََشا عٌ ﴿بتوفیقه للتوبة النصوح  ﴾َم ُ َسِمي  ألقوالكم ﴾َواهللاَّ

مٌ ﴿ َِل ﴿ )٢١( بنیاتكم ﴾َعِلي ْت َأ ال ي ُْولُوا﴿یحلف وال  ﴾َو ْفَ  أ ِل ال ةِ ﴿ الغني ﴾ْض َع ْم َوالسَّ ْنُك ﴾ ِم

ْربَى﴿ في المال ُْق ُْوِلي ال تُوا أ  (ص) اهللا رسول قرابة هم القربى أولو (ع) الباقر عن ﴾أَْن يُْؤ

ِ ﴿ ]صا[ ِل اهللاَّ ِبي َن ِيف َس ِري َهاِج من الفقراء  أقاربهم ینفقوا على ال أن﴾ َوالَْمَساِكَني َوالُْم

ُفوا﴿ه وا یعطونهم إیَّاه من اِإلحسان لذنب فعلو ما كان وان ال یقطعوا والمهاجرین عّما كان  ﴾َولَْيْع

َفُحوا﴿ منهم من جرم ونَ ﴿ ةئعما بدر منهم من إسا ﴾َولَْيْص بُّ َال ُحتِ َْن ﴿أیها المؤمنون  ﴾أ  أ
ْم  ُ لَُك َر اهللاَّ ُ ﴿ فافعلوا ما تحبون ان یفعل بكمبمقابل ما تغفرون بعضكم لبعض ،  ﴾يَْغِف هللاَّ َوا

ٌر  ُفو َن ﴿ )٢٢﴾ (َرِحيمٌ  َغ ي َِّذ ل نَّ ا َْرُمونَ  إِ ِت ﴿ یقذفون بالزنى ﴾ي َنا َص ْ  العفیفات ﴾اْحملُ
ِفالِت ﴿ ِت ﴿ من عن كل سوء وفاحشة ﴾الَْغا َنا ُنوا الُْمْؤِم  ِيف ﴿ اهللا رحمة من وابعدوا طردوا ﴾لُِع

نَْيا َرةِ الدُّ ْم  َواآلِخ َُه َذاٌب ﴿ اللعنة مع ﴾َول مٌ  َع مَ ﴿ )٢٣( هائل ﴾َعِظي َهُد ﴿ القیامة ﴾يَْو  تَْش
ْم  ِه ُهْم ﴿ جوارحه اِإلنسان على ﴾َعلَْي ُت َن ْم  أَلِْس يِه َيِْد ُُهْم  َوأ َْرُجل  واألیدي األلسنة فتنطق ﴾َوأ

نُوا بَِما﴿ واألرجل ئِذٍ ﴿ )٢٤( األعمال من وااقترف بما ﴾يَْعَملُونَ  كَا ْم ﴿ القیامة یوم ﴾يَْوَم ِه ي فِّ  يَُو
 ُ ُهْم  اهللاَّ َن ي قَّ  ِد يَْعلَُمونَ ﴿ العادل وجزاؤهم حسابهم ینالهم ﴾اْحلَ َ  أَنَّ ﴿ حینئذٍ  ﴾َو قُّ  ُهوَ  اهللاَّ  اْحلَ

بِنيُ  ُت ﴿ )٢٥( أحداً  یظلم ال الذي العادل هو اهللا أن ﴾الُْم ِبيَثا ِبيثِنيَ ﴿ النساء من ﴾اْخلَ َ  من ﴾ِ�ْ

ِبيُثونَ ﴿ الرجال ِت ﴿ الرجال من ﴾َواْخلَ ِبيَثا َ ُت ﴿ النساء من ﴾ِ�ْ َبا يِّ  النساء من ﴾َوالطَّ

بِنيَ ﴿ يِّ ُبونَ ﴿ الرجال من ﴾�ِطَّ يِّ ِت ﴿ الرجال من ﴾َوالطَّ َبا يِّ  الحسن عن ، النساء من ﴾�ِطَّ

ُْولَئَِك ﴿ ]صا[ وشیعته وأصحابه (ع) طالب أبي بن علي هم (ع) المجتبى  الفضالء ﴾أ

ُونَ ﴿ ء رَّ َب ا﴿ منزهون ﴾ُم لُونَ  ِممَّ َُقو له ممَّا ﴾ي  والبهتان لكذبا من حقهم في اِإلفك أهل تقوَّ

ْم ﴿ َُه َرةٌ﴿ األذى من نالهم ما على ﴾ل ِرْزٌق ﴿ لذنوبهم ﴾َمْغِف َِريمٌ  َو َُّها يَا﴿ )٢٦( ﴾ك َي يَن  أ َِّذ  ال
ُنوا ال ْم  آَم ْنُِسوا﴿ ال تدخلوا بیوت الغیر ﴾تَْدُخلُوا بُُيوتًا َغْيَر بُُيوتُِك َتأ ى تَْس تَّ تستأذنوا  ﴾َح

ُِّمو﴿تعلموا أیؤذن لكم أم ال و  تَُسل َهاَو َْهِل ْم ﴿ على أهل المنزل ﴾ا َعَ� أ ذلك اإلستئذان  ﴾ذَِلُك

ٌر ﴿والتسلیم  ْم  َخْي َُّرونَ ﴿وعلى غفلة أهلها  بغتة تدخلوا أن من ﴾لَُك ْم تََذك َُّك ل لتتعظوا  ﴾لََع

َها أََحًدا) ﴿٢٧( وتعملوا بموجب هذه اآلداب وا ِفي ُد َْم َجتِ   في البیوت أحدًا یأذن لكم ﴾َفإِْن ل
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  )٢٤(النور  سورة    )٣٨١(       امن عشرالث الجزء
  
جاءت امرأة من ) ٢٧(

یا  :  ، فقالت األنصار
، إني أكون  رسول هللا

في بیتي على حال ال 
أحب أن یراني علیھا 
أحد، وإنھ ال یزال 
یدخل علّي رجل من 

، وأنا على تلك  أھلي
، فكیف أصنع؟  الحال
َھا الَِّذیَن  فنزلت َیا أَیُّ

 لُوا ُبُیوتً آَمُنوا ال َتْدخُ 
  ]مس[
  
المعنى إن  )٢٧(

االستئذان والتسلیم 
خیر لكم من الھجوم 
بغیر إذن ومن الدخول 
على الناس بغتة أو من 

فقد  ، تحیة الجاھلیة
كان الرجل منھم إذا 
ً غیر بیتھ  دخل بیتا

ً  :قال ،  ُحّییتم صباحا
   ، وُحییتم مساًء ودخل

فربما أصاب الرجل 
،  مع امرأتھ في لحافٍ 

أن رجالً قال  وروي
أأستأذن  (ص)للنبي 

 ، ؟ قال نعم على أمي
قال لیس لھا خادمٌ 

، أأستأذن علیھا  غیري
 :؟ قال كلما دخلتُ 

أتحب أن تراھا 
قال  ، ال: ؟ قالعریانة
  ]بض[ فاستأذن

  
 (ع) الباقر ) عن٣٠(

قال الزینة الظاھرة : 
 والخاتم والكحل الثیاب

 الكف وخضاب
وعن والسوار ، 

 لكم(ص) رسول هللا 
 المرأة من نظرة أول
 بنظرة تسحبوھا فال

 الفتنة واحذروا اخرى
  ]بي[
  
 الصادق ) عن٣٠(

 القرآن في آیة كل (ع)
 فھي الفروج ذكر في
 اآلیة ھذه إال الزنا من

 فال النظر ، من فإنھا
 أن مؤمن لرجل یحل
 أخیھ فرج إلى ینظر
 أن للمرأة یحل وال

 اختھا فرج إلى تنظر
  ]صا[
  
 (ص)لنبي عن ا) ٣٠(

أنھ قال اضمنوا لي 
 ستة أضمن لكم الجنة، 

َها﴿ بالدخول ْم ﴿فاصبروا وال تدخلوها  ﴾َفال تَْدُخلُو ذََن لَُك ى يُْؤ تَّ  یسمح لكم بالدخول ﴾َح

َ  َوإِْن ﴿ ْرِجُعوا ِقيل ْم ا ْرِجُعوا﴿ وٕان لم یؤذن لكم وطلب منكم الرجوع ﴾لَُك أو  تلحوا وال ﴾َفا

َْزكَى﴿ تغتضبوا وهو خیر لكم من اللجاج ، الرجوع أطهر وأكرم لنفوسكم  ﴾ْم لَكُ  ُهَو أ

ُ بَِما﴿ واالنتظار على األبواب مٌ  َواهللاَّ فیه ، عالم بالخفایا والنوایا فیجازیكم علیها  ﴾تَْعَملُوَن َعِلي

َناحٌ ) ﴿٢٨( توعٌد ألهل التجسس على البیوت ْم ُج ًا﴿إثٌم وحرج  ﴾لَْيَس َعلَْيُك  أَْن تَْدُخلُوا بُُيوت
َةٍ  ن َر َمْسُكو ال یسكنها أحد بل  العامهطرق في  الخانات، مثل  ال تختص بسكنى أحد ﴾ َغْي

َتاعٌ ﴿هي موقوفة لیأوي إلیها كل ابن سبیل  َها َم ْم ﴿منفعة  ﴾ِفي ،  كاالستظالل من الحر ﴾لَُك

ونَ ﴿وٕایواء األمتعة والرحال  ُْبُد َُم َما ت ُ يَْعل َوَما ﴿ المن االفعال واالحو  تظهرونما  ﴾َواهللاَّ
ُتُمونَ  یقع انظاركم على ما ال یجوز الّنظر الیه من حریم صاحبى البیوت  من النیات لئال ﴾تَْك

لمؤمنین عن مواقع الّریبة لوهذا تحذیر ،  فیریبكم وال تقدروا على منع نفوسكم من الفاحشة
وال یوقع الّناس فى  ،ویستحّقوا عقوبة الفاحشة  یقعوا فى الّریبة والفاحشة ومواضع الّتهمة حّتى ال

لْ ) ﴿٢٩( سوء الّظّن ورمى الفاحشة فیستحّقوا عقوبة المفترین ألتباعك  (ص) یا محمد ﴾ُق

ْم ﴿ المؤمنین ِرِه َْصا َب ْن أ ا ِم و نَِني يَُغضُّ ُمْؤِم یكفوا أبصارهم عن النظر إلى األجنبیات من  ﴾ِ�ْ

َفُظوا﴿ غیر المحارم ُهْم ﴿یصونوا  ﴾َوَحيْ ُروَج  ﴾ذَِلَك ﴿ ن اِإلبداء والكشفالزنى وع عن ﴾ُف

َْزكَى﴿الغضُّ والحفظ  ْم ﴿أطهر  ﴾أ َُه ٌر بَِما إِنَّ ﴿ من دنس اإلثم أوالربیة ﴾ل ِبي َ َخ  اهللاَّ
َنُعونَ  َْص ،  من غض بصره عن محارم اهللا في الحدیث،  ، مطلٌع على أعمالهم رقیٌب علیهم ﴾ي

لْ ) ﴿٣٠( عوضه اهللا إیمانًا یجد حالوته في قلبه ُق َن ﴿ أیضاً  ﴾َو ْض ِت يَْغُض َنا ُمْؤِم ْن  ِ�ْ ِم
نَّ  ِرِه َْصا َب َفْظَن ﴿ یكففن أبصارهن عن النظر إلى ما ال یحل لهن النظر إلیه ﴾أ  َوَحيْ
نَّ  ُه ُروَج َن ﴿ عن الزنى وعن كشف العورات ﴾ُف ي ُْبِد ال ي ال َما ﴿ وال یكشفن ﴾َو نَّ إِ َتُه َن ِزي

َر  َها َظَه ْن ْ ﴿بدون قصٍد وال نیة سیئة  ﴾ِم ِرب ْض نَّ َولَْي ِِه نَّ َعَ� ُجُيوب ِرِه ُم ولیلقین الخمار  ﴾َن ِخبُ

نَّ ﴿ والصدر العنقوهو غطاء الرأس على صدورهن لئال یبدو شيء من  ُه َنَت َن ِزي ي ُْبِد ال ي وال  ﴾َو

نَّ ﴿یظهرن زینتهن الخفیة التي حرم اهللا كشفها  ِه َِت ُبُعول ال ِل َْو آبَاِء ﴿ ألزواجهن ﴾إِ نَّ أ ِه َْو آبَائِ أ
هِ  َِت ءِ ﴿ والد الزوج ﴾نَّ بُُعول َْنا َب َْو أ نَّ أ َْنائِِه َب َْو أ نَّ  أ ِه َِت َْو بَِ� ﴿ أبناء األزواج ﴾بُُعول نَّ أ ِِه ن َْو إِْخَوا أ

َوْ  نَّ أ ِِه ن نَّ  بَِ�  إِْخَوا ِِه نَّ  أََخَوات ِه ائِ َْو نَِس  بین تنكشف أن للمرأة ینبغي ال قال (ع) الصادق عن ﴾أ

َْو َما﴿ ألزواجهن ذلك یصفن فإنهن والنصرانیة الیهودیة نَّ  أ ُُه ن َْيَما اِإلماء العبید و  من ﴾َملََكْت أ

ِر ﴿ ابِِعَني َغْي تَّ َْو ال َجاِل  أ رِّ َن ال َِة ِم ُْوِلي اإلِْرب   الخدم غیر أولي المیل والشهوة والحاجة إلى ﴾أ
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أصدقوا إذا حدثتم، 
وأوفوا إذا وعدتم، 

ائتمنتم، من  ا إلىوأّدو
واحفظوا فروجكم، 
وغضوا أبصاركم، 

  ]تس[ وكفوا أیدیكم
  
عن جابر بن ) ٣٠(

، حّدث أن  عبد هللا
أسماء بنت مرثد كانت 

، فجعل  في نخل لھا
النساء یدخلن علیھا 

، فیبدو  غیر متأزرات
، تعني  ما في أرجلھن

الخالخل وتبدو 
صدورھن وذوائبھن 

ما أقبح :  فقالت أسماء
 فأنزل هللا في ذلك !ھذا
  ]مس[
  
ان امیر ُرِوَي ) ٣١( 

) َكاَن ع( المؤمنین
 ً فِي أَْصَحابِِھ  َجالِسا

ْت بِِھُم اْمَرأَةٌ َجِمیلٌَة  َفَمرَّ
 اْلَقْومُ َفَرَمَقَھا 

) عبِأَْبَصاِرِھْم َفَقاَل (
  َھِذِه اْلفُُحولِ  أَْبَصارَ  إِنَّ 

َطَواِمُح َو إِنَّ َذلَِك َسَبُب 
أََحُدُكْم  َنَظرَ إَِذا ِھَبابَِھا فَ 

إِلَى اْمَرأٍَة ُتْعِجُبُھ 
 ِھيَ َفْلُیَالِمْس أَْھلَُھ َفإِنََّما 

  ]نج[ اْمَرأَةٌ َكاْمَرأَتِھِ 
 
أن امرأة  ) ٣١(

 اتخذت ُبَرَتین من فضة
 ً -، واتخذت َجْزعا

فمرت  -سلسلة خرز
، فضربت  على قوم

برجلھا، فوقع الخلخال 
ت على اْلَجْزع   ، فصوَّ

َوال َیْضِرْبَن ل هللا فأنز
  ]مس[ بِأَْرُجلِِھنَّ 

  
قال المفسرون ) ٣١(

أكد تعالى األمر 
للمؤمنات بغض 
البصر وحفظ الفروج 
وزادھن في التكلیف 
على الرجل بالنھي عن 
إبداء الزینة إال 
 للمحارم واألقرباء

  ]مس[
  
 :ابن عباس) قال ٣١(

كانت المرأة تمر 
بالناس وتضرب 
برجلھا لیسمع صوت 

، فنھى هللا  خالھاخل
تعالى عن ذلك ألنھ من 

  ]مس[ن عمل الشیطا
  

َْم ﴿ الذین یتبعونكم لیصیبوا فضل طعامكمالنساء  َن ل ي َِّذ ِل ال ْف َْو الطِّ ِت  أ َرا ُروا َعَ� َعْو يَْظَه
ءِ  َسا نِّ َْن ﴿األطفال الصغار الذین لم یبلغوا حدَّ الشهوة  ﴾ال ِرب ال يَْض نَّ  َو ِه َْرُجِل ِأ األرض  ﴾ب

نَّ ِليُ ﴿ ِتِه َن ِفَني ِمْن ِزي ََم َما ُخيْ الّنساء  و لّما امر الّرجال، و لئال یسمع الرجال صوت الخلخال  ﴾ْعل
وبالّتوّجه الى اهللا بطریق  ، باالنصراف مّما یهّیج الّشهواتوأمروا وحفظ الفروج  بغّض االبصار
نُ ﴿الّتغلیب فقال  َُّها الُْمْؤِم َي ِ َجِميًعا أ تُوبُوا إِلَى اهللاَّ ونَ َو ُْفِ�ُ ْم ت َُّك  أحد یكاد یخلو ال إذ ﴾وَن لََعل

َنِكُحوا) ﴿٣١(الشهوات  عن الكف في والسیما تفریط من منكم زوجوا أیها المؤمنون  ﴾َوأ

ْم ﴿ ْنُك  ، یوصف به الذكر َأیِّم، من ال زوج له من أحرار رجالكم ونسائكم  ﴾األَيَاَمى ِم

ُْم َوإَِمائِ﴿ ِدك َبا ْن ِع َني ِم اِحلِ ْم َوالصَّ وأنكحوا كذلك أهل التقوى والصالح من عبیدكم  ﴾ُك
 التزویج ترك من (ص) اهللا رسول قال أهم ، دینهم إحصان ألن الصالحین ، خص وجواریكم

ُ ِمْن ﴿ یقول وجل عز اهللا ، إن باهللا ظنه أساء فقد العیلة مخافة ِهْم اهللاَّ َراءَ يُْغِن َق نُوا ُف  إِْن يَُكو

هِ  ِل مٌ ﴿یغنیهم  ففي فضل اهللا ما ﴾َفْض ٌع َعِلي ُ َواِس َتْعِفِف ) ﴿٣٢( ﴾َواهللاَّ ولیجتهد في  ﴾َولَْيْس

وَن نَِكاًحا﴿ العفة وقمع الشهوة ُد َن ال َجيِ ي َِّذ الذین ال تتیسر لهم سبل الزواج ألسباب مادیة  ﴾ال

مُ ﴿ ُه ى يُْغِنَي تَّ هِ  َح ْضِل ْن َف ُ ِم َّ ﴿ حتى یوسع اهللا علیهم ویسهل لهم أمر الزواج ﴾اهللاَّ يَن َوال ِذ
َتُغونَ  َْب َتاَب ﴿یریدون  ﴾ي ْم  الِْك نُُك َْيَما ا َملََكْت أ أن یتحرروا من رقِّ العبودیة بمكاتبة  ﴾ِممَّ

ْم ﴿أسیادهم من العبید واألرقاء  ُه ُِبو ًرا َفَكات ْم َخْي ِه ْم ِفي فكاتبوهم على قدر من  ﴾إِْن َعِلْمُت

ُْم وَ ﴿المال إن عرفتم منهم األمانة والرشد لیصیروا أحرارًا  َِّذ� آتَاك ِ ال ْن َماِل اهللاَّ ُهْم ِم  ﴾آتُو

ِرُهوا ﴿أعطوهم مما أعطاكم اهللا من الرزق لیكون لهم عونًا على فكاك أنفسهم  ال تُْك َو
ْم  َتَياتُِك ءِ  َف ِْبَغا ًنا﴿ال تجبروا إماءكم على الزنى  ﴾َعَ� ال صُّ ََرْدَن َحتَ إن أردن التعفف  ﴾إِْن أ

تَ ﴿ الفاحشةعن مقارفة  َتْب نَْياِل َياةِ الدُّ َرَض اْحلَ ألجل أن تحصلوا على المال بطریق  ﴾ُغوا َع

نَّ ﴿ الفاحشة والرذیلة ِرهُّ ْن يُْك َ ﴿یجبرهن على الزنى  ﴾َوَم ْن  َفإِنَّ اهللاَّ ِهنَّ  ِم ِه َرا بَْعِد إِْك
مٌ  ٌر َرِحي ُفو  )٣٣( وسینتقم ممن أكرههن، ال یؤاخذهن بالزنى ألنهن ُأكرهن علیه ، بهن  ﴾َغ

﴿ َ ْم َول َْنا إِلَْيُك َزل َن ٍت ﴿ أیها المؤمنون ﴾َقْد أ َنا َبيِّ ٍت ُم يا يَن ﴿ لةأحكاًم مفص ﴾ءا َِّذ َن ال َوَمَثال ِم
ْم  َخلَْوا ْبِلُك ْن َق ِقنيَ ﴿وضربنا لكم األمثال بمن سبقكم من األمم  ﴾ِم تَّ ُم ْوِعَظًة ِ�ْ لتتعظوا ﴾ َوَم

ُر ) ﴿٣٤(وتعتبروا  ُ نُو ِت  اهللاَّ َوا َما  ﴾َواألَْرِض ﴿ اواِت بالكواكب المضیئةأنار السم ﴾السَّ
، وهادي أهل السماوات  منور السماوات واألرض، واألرض بالشرائع واألحكام وبعثة الرسل الكرام 

ِرهِ ﴿واألرض    كوة في الحائط ال منفذمثل أي  ﴾كَِمْشَكاةٍ﴿في قلب عبده المؤمن  ﴾َمَثُل نُو
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 إلى رجل ) جاء٣٢(

 إلیھ فشكا (ص) النبي
(ص)  فقال الحاجة
علیھ  فوسع تزوج

  ]صا[
  
وھذا وعٌد ) ٣٢(

بالغنى للمتزوجین طلباً 
،  لرضى هللا

ً من  واعتصاما
  ]قر[ معاصیھ

  
 الباقر الى نسب) ٣٢(
 الّزینة  :قال اّنھ )ع(

 الّثیاب،  الّظاھرة
 والخاتم والكحل

 الكفّ  وخضاب
  ]بي[  والّسوار

في الحدیث ) ٣٢( 
ثالثة حقٌّ على هللا 

الناكح یرید  : عونھم
، والمكاتب  العفاف

، والغازي  یرید األداء
  ]مس[ في سبیل هللا

  
كانت إماء أھل ) ٣٣(

الجاھلیة یسعین على 
، وكان لعبد  موالیھن

هللا بن أبي رأس النفاق 
،  معاذة :ست جوار

،  ، وأمیمة وُمَسْیكة
،  ، وأروى وعمرة

، یكرھھن على  لةوقَُتیْ 
، وضرب  البغاء

،  علیھن ضرائب
فجاءت إحداھن ذات 

، وجاءت  یوم بدینار
أخرى بدونھ فقال 

ارجعا فازنیا   :لھما
،  وهللا ال نفعل:  فقالتا

قد جاءنا هللا باإلسالم 
م الزنى ، فأتینا  وحرَّ
 (ص) رسول هللا

وشكیتا إلیھ، فأنزل هللا 
  ]مس[ تعالى ھذه اآلیة

ي أھل أي ھاد) ٣٥(
السماوات واألرض 
فھم بنوره إلى الحق 
یھتدون وبھداه من 
حیرة الضاللة 

  ]طب[یعتصمون 
النور عند ) ٣٥(

العرب الضوء المدرك 
  ]قر[ بالبصر

قال ابن عباس ) ٣٦(
المساجد بیوُت هللا في 

، تضيء  األرض
ألھل السماء كما 
تضيء النجوم ألھل 

  ]مس[ األرض

َباحٌ ﴿لها  ْص َها ِم ةٍ ﴿ اقب ساطعسراج ث ﴾ِفي َباُح ِيف ُزَجاَج في قندیل من الزجاج  ﴾الِْمْص

يٌّ ﴿الصافي  رِّ ََّها كَْوكٌَب ُد َن َأ ُة ك َجاَج زُّ قَُد ﴿ في صفائها وحسنها الدرأي تشبه  ﴾ال  ﴾يُو

ْن ﴿ یشعل ذلك المصباح َةٍ ﴿زیت  ﴾ِم َرك َبا َرةٍ ُم ةٍ  َجشَ ِ ن ُتو شجرة الزیتون الذي خصه اهللا  ﴾َزْي

ةٍ ال شَ ﴿بمنافع عدیدة  ال َغْربِيَّ ٍة َو فیكون  طول النهارتشرق علیها الشمس  بارزة شجرة هي ﴾ْرِقيَّ

دُ ﴿ زیتها أجود وأصفى وأضوأ ُ  يََكا ُِضيء َها ي ُت  من بنفسه یضيءیكاد زیُت هذه الزیتونة  ﴾َزْي

َْم  َولَوْ ﴿ ومیضه وفرط لتأللئه نار غیر ٌر  ل ُ نَا ه ٌر َعَ� ﴿ فكیف إذا مسته النار ﴾تَْمَسْس ٍر نُو  ﴾نُو
 فتضاعف،  ، وصفاء الزیتألشعته  المشكاة ، وضبط ، وحسن الزجاجة فقد اجتمع نور السراج

ِرهِ ﴿نور المصباح  ُنو ُ ِل َْهِدي اهللاَّ ُ مَ ﴿أي یوفق اهللا التباع نوره وهو القرآن  ﴾ي ء  قلب ﴾ْن يََشا
 ،ر االتصال الفرائض ودهنه اإلخالص ونوره نو  سراجه المعرفة وفتیلته ، بح النورامص المؤمن

 وكلما ازداد الفرائض حقیقة ازداد المصباح نوراً  فكلما ازداد اإلخالص صفاء ازداد المصباح ضیاء
ُ األَْمَثاَل ِ�نَّاِس ﴿ ِرُب اهللاَّ َْض ي لیعتبروا وبیانا  ، توضیحا المحسوس إلى المعقول بتقریب ﴾َو

ُ ﴿ویتعظوا بما فیها من األسرار والحكم  لِّ  َواهللاَّ ءٍ  بُِك مٌ  َ�ْ نحن أنه قال  (ع) عن الرضا ﴾َعِلي

ٍت ) ﴿٣٥( ]مج[ یهدي اهللا لوالیتنا من أحب (ص)المشكاة فیها والمصباح محمد  مواطن  ﴾ِيف بُُيو

عَ ﴿ العبادة وهي المساجد ُْرَف ُ أَْن ت هللاَّ َِذَن ا  ان تعظَّم ویرفع شأنها لتكون مناراٍت للهدى ﴾أ

َها﴿ ََر ِفي يُْذك ُ  َو ه ُ ﴿ یعبد فیها اهللا ﴾اْسُم َها﴿یصلي  ﴾يَُس�ِّ ُ ِفي َه في هذه المساجد  ﴾ل

وِّ َواآلَصاِل ﴿ في { (ص)قرأ رسول اهللا   : عن أبي برزة  قال،  في الصباح والمساء ﴾بِالُْغُد

 یا رسول اهللا أبیت علي وفاطمة : قیل (ص) هي بیوت النبي : وقال االیة }بیوت أذن اهللا أن ترفع
ُ  ال﴿مؤمنون  ﴾ِرَجالٌ ) ﴿٣٦( ]شو[ : من أفضلها (ص) قال منها ؟ (ع) ْم ت ِه  ال تشغلهم ﴾لِْهي

مِ ﴿ َقا ِ َوإِ ِر اهللاَّ ْن ِذْك ٌع َع ال بَْي َرةٌ َو ا كَاةِ ِجتَ زَّ ِء ال َتا ي الةِ َوإِ  للفقراء والمستحقین ﴾الصَّ
ُفونَ ﴿ ا ُْقلُوُب ﴿ والطاعة الشكر من علیه هم ما مع ﴾يَْوًما َخيَ ِه ال َُّب ِفي َقل ُر  تََت َْصا یمنة  ﴾َواألَب

، كتبهم وأین یؤخذ بهم من أین تؤتى  ، الیعرفون بین الطمع في النجاة والخوف من الهالكویسرة 
ْم ) ﴿٣٧( ِقَبل الیمین أم من قبل الشمالأمن  َُه ِزي ْ ُ ﴿لیكافئهم  ﴾ِ�َ ا اهللاَّ َن َما َعِملُو على  ﴾أَْحَس

هِ ﴿ أعمالهم في الدنیا بأحسن الجزاء ْضِل ْن َف ْم ِم ُه َِزيَد ي أي یتفضل علیهم فوق ذلك الجزاء  ﴾َو

﴿ ُ ُ بَِغْيِر ِحَساٍب َواهللاَّ ء ْن يََشا َْرُزُق َم َن ) ﴿٣٨( بدون حدٍّ وال عدٍّ  ﴾ي ي َِّذ ُروا  َوال ََف ك
ْم  ُُه ةٍ ﴿إن أعمال الكفار التي عملوها في الدنیا  ﴾أَْعَمال َراٍب بِِقيَع  الصحراءما یرى في  ﴾كََس

هُ ال﴿من ضوء الشمس كأنه ماء  َسُب ءَهُ َحيْ ِذَا َجا ى إ ءً َحتَّ ْمآُن َما َْم ﴿إذا وصل إلیه  ﴾ظَّ ْدهُ  ل َجيِ
َ ِعْنَدهُ ﴿فعظمت حسرته  ظنه مما ﴾َشْيئًا َوَجَد اهللاَّ ُ ﴿له بالمرصاد  ﴾َو َه اهُ ِحَساب فَّ   جزاء  ﴾َفَو
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أوصى لقمان ) ٣٧(

یا بني ارُج  :ابنھ قال
ء ال تأمن فیھ هللا رجا

، وَخف هللا  مكره
ً ال تیأس  تعالى خوفا
فیھ من رحمتھ  فقال 
كیف أستطیع ذلك ولي 

یا  : قلب واحد؟ فقال
 بني إن المؤمن لذو

 قلب یرجو هللا : قلبین
،  ، وقلب یخافھ بھ بھ

وهللا سبحانھ وتعالى 
  ]تس[أعلم 

  
 الصادق ) عن٣٧(

 إنھم قوم إذا قال (ص)
 تركوا الصالة حضرت

 إلى وانطلقوا لتجارةا
 أعظم وھم الصالة
  ]مج[یتجر  ممن أجرا

  
 الصادق ) عن٤١(

 یصاد طیر من ما (ع)
 وال بحر وال بر في

 من شيء یصاد
 بتضییعھ إال الوحش
  ]صا[ التسبیح

 
 (ع) الباقر ) عن٤٣(

 فیھ یذكر حدیث في
 قال الریاح أنواع
 تحبس ریاح ومنھا

 السماء بین السحاب
 وریاح واألرض
 فتمطر السحاب تعصر
 تفرق وریاح هللا بإذن

  ]صا[ السحاب
  

ِريُع ﴿ عمله ُ َس َساِب َواهللاَّ ٍت ) ﴿٣٩( ال یشغله محاسبة واحد عن آخر ﴾اْحلِ َْو كَُظلَُما  ﴾أ

ّيٍ ﴿ متراكمة ٍر ُجلِّ ِه َمْوجٌ ﴿ البحر یعلو ﴾يَْغَشاهُ ﴿ عمیقٍ  ﴾ِيف َحبْ ِق ْو ْن َف متالطٌم بعضه  ﴾َمْوٌج ِم

ْن َفوْ ﴿فوق بعض  هِ ِم اٌب ﴿فوق ذلك الموج  و ﴾ِق ٌت ﴿كثیف  ﴾َحسَ متكاثفة متراكمة  ﴾ُظلَُما

َها﴿ ََرا َْم يََكْد ي َرَج يََدهُ ل ذَا أَْخ َها َفْوَق بَْعٍض إِ ُض ،  ، وظلمة الموج ظلمة البحربتكاثف  ﴾بَْع

َْم ﴿حجبت عنه رؤیة أقرب شيء إلیه  التيوظلمة السحاب  ْن ل ُ  َوَم َه ُ ل ْل اهللاَّ َع ًرا  َجيْ َهُ نُو َفَما ل
ٍر  ْن نُو ذكر تعالى لعمل ،  ومن لم یهده اهللا لإلیمان وینور قلبه بنور اِإلسالم لم یهتد أبد الدهر ﴾ِم

، والثاني العتقاده السيء ومثَّله  األول لعمله الصالح ومثَّله بالسراب الخادع:  الكافر مثالین
 ولد من إمامایعني  }نورا له اهللا یجعل لم{، عن الصادق (ع)  بالظلمات المتراكم بعُضها فوق بعض

ََر ) ﴿٤٠( ]صا[القیامة  یوم إمام }نور من له فما{ (ع) فاطمة َْم ت  (ص) تعلم یا محمدالم  ﴾أَل

ِت ﴿ َوا َما ْن ِيف السَّ ُ َم َه ُ ل َ يَُس�ِّ ُر ﴿یسبح له كل من في الكون  ﴾َواألَْرِض  أَنَّ اهللاَّ ْي َوالطَّ
ٍت  ا فَّ ُلٌّ ﴿ تسبح ربها الجو فيباسطاٍت أجنحتهن  ﴾َصا  من المالئكة واِإلنس والجن والطیر ﴾ك

﴿ ُ ِبَ�ه تَْس ُ َو َه َم َصالت ُ ﴿أرشد وهدي إلى طریقته ومسلكه في الصالة والتسبیح  ﴾قَْد َعِل َواهللاَّ
َْفَعلُونَ  ٌم بَِما ي ِت َواألَْرِض ) ﴿٤١( ﴾َعِلي َوا َما ِ ُملُْك السَّ ِهللاَّ  المالك والمتصرف في الكون ﴾َو

ِصيُر  َوإِلَى﴿ ِ الَْم َ ) ﴿٤٢( مرجع الخالئق فیجازیهم على أعمالهم ﴾اهللاَّ ََر أَنَّ اهللاَّ َْم ت ُْزِجي  أَل ي
ابًا ُِّف ﴿ السحاب إلى حیث یشاء برفق وسهولةیسوق  ﴾َحسَ ُمَّ يُؤَل ُ  ث ه َن فیضم بعضه الى یجمعه  ﴾بَْي

ُ ُركَاًما﴿ بعض ُه َعل ُمَّ َجيْ ْدَق ﴿كثیفًا  ﴾ث َرى الَْو َت ْن  ُرجُ َخيْ ﴿المطر  ﴾َف هِ  ِم من السحاب  ﴾ِخالِل

ءِ ﴿ َما َن السَّ ُل ِم زِّ يَُن َباٍل ﴿السحاب  من﴾ َو ْن ِج َها ِمْن ﴿ الجبال تشبه غیوم كثیفة من ﴾ِم  ِفي
هِ  ِ ََرٍد َفُيِصيُب ب ُ ﴿ بذلك البرد ﴾ب ء ْن يََشا ُ ﴿من العباد فیضره في زرعه وثمرته  ﴾َم ه ِرُف يَْص  ﴾َو

ُ ﴿ویدفعه  ء ْن يََشا ْن َم كما ینزل المطر من السماء وهو نفٌع للعباد كذلك ینزل ،  هفال یضر  ﴾َع

هِ ﴿ منها البرد وهو ضرر للعباد َْرِق َنا ب ُد َس ِر ﴿ضوء برق السحاب  ﴾يََكا َْصا َهُب بِاألَب  ﴾يَْذ

َر ﴿ )٤٣(یخطف أبصار الناظرین من شدة إضاءته وقوة لمعانه  َها نَّ َل َوال ُ ا�َّْي ُِّب اهللاَّ َُقل  ﴾ي

َرةً﴿ ما تقدم ذكرهم ﴾إِنَّ ِيف ذَِلَك ﴿ ل والقصرتصرف فیهما بالطو  ْب لداللة وعظة على وجود  ﴾لَِع

ِر ﴿الصانع المبدع  ا َْص ِلي األَب ْن ) ﴿٤٤( البصائر المستنیرة ﴾ألُْو ٍَّة ِم َّ َداب ُل ُ َخلََق ك اهللاَّ َو
ءٍ  ْن يَْمِشي﴿ مادته هو أصل الذي الماء من ﴾َما ْم َم ُه هِ  َعَ� ﴿یزحف  ﴾َفِمْن كالحیة  ﴾بَْطِن

ُهْم َمْن يَْمِشي َعَ� ِرْجلَْنيِ ﴿ والزواحف ْن ْن ﴿ كاِإلنسان والطیر ﴾َوِم ُهْم َم ْن يَْمِشي َعَ�  َوِم
ٍَع  َْرب ُ ﴿كاألنعام وسائر الدواب  ﴾أ لُُق اهللاَّ ُ ﴿ بقدرته ﴾َخيْ ء َ َعَ�  إِنَّ ﴿من المخلوقات  ﴾َما يََشا    اهللاَّ
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نزلت في بِْشر  )٤٦(

، دعاه یھودي  المنافق
في خصومة بینھما إلى 

  ]فخ[ (ص)رسول هللا 
  
نّبھ تعالى على  )٤٩(

أنھم إنما یعرضون 
متى عرفوا أن الحقَّ 
لغیرھم، أما إذا عرفوه 
ألنفسھم عدلوا عن 
اإلِعراض وأذعنوا 

  ]فخ[ ببذل الرضا
  
ذكر أن بعض ) ٥٢(

بطارقة الروم سمع 
  :یة فأسلم وقالھذه اآل

إنھا جمعت كل ما في 
التوراة واإلِنجیل 

 ]مس[
 
لما بیَّن هللا ) ٥٣(

إعراض المنافقین 
وامتناعھم عن قبول 
حكمھ علیھ السالم أتوه 

لو أمرتنا أن  : فقالوا
نخرج من دیارنا 
وأموالنا ونسائنا 

، وإن أمرتنا  لخرجنا
 بالجھاد لجاھدنا فنزلت

  ]مس[
  

ُلِّ  ٌر ك ي ٍء قَِد َْنا) ﴿٤٥( ﴾َ�ْ َزل َن ََقْد أ َناٍت ﴿إلیكم أیها الناس  ﴾ل َبيِّ ٍت ُم يا واضحاٍت داالت  ﴾ءا

َْهِدي﴿على طریق الحق والرشاد  ُ ي ُ ﴿یرشد  ﴾َواهللاَّ ء ْن يََشا  فیها للنظر بالتوفیق من خلقه ﴾َم

ٍم ﴿ لمعانیها والتدبُّر ِقي َت َراٍط ُمْس نَّا﴿ون المنافق ﴾َويَُقولُونَ ﴿ )٤٦( الدین الحق ﴾إِلَى ِص  ﴾آَم

َنا﴿صدقنا  ََطْع ُسوِل َوأ رَّ بِال ِ َو َّى﴿ اهللا ورسوله ﴾بِاهللاَّ ََتَول ُمَّ ي ِريٌق ﴿یعرض  ﴾ث جماعة  ﴾َف

ْم ﴿ ُه ْن ُْولَئَِك ﴿عن قبول حكمه  ﴾ِم ْن بَْعِد ذَِلَك َوَما أ نِنيَ ﴿ یدعون اِإلیمانالذي  ﴾ِم  ﴾بِالُْمْؤِم

ِ ﴿ )٤٧( على الحقیقة ذَا ُدُعوا إِلَى اهللاَّ هِ  َوإِ َرُسوِل ُهْم ﴿ وحكم رسوله اهللا حكم ﴾َو َن َم بَْي ُك ْ َ�ِ
ْم  ُه ْن ِريٌق ِم ذَا َف ِرُضونَ  إِ ) ٤٨((ص)  استنكفوا وأعرضوا عن الحضور إلى مجلس الرسول ﴾ُمْع

ْم ﴿ َُه ْن ل قُّ  َوإِْن يَُك ِعنِنيَ ﴿وٕان كان الحقُّ بجانبهم  ﴾اْحلَ ِه ُمْذ ْتُوا إِلَْي َأ أَِيف ) ﴿٤٩( طائعین ﴾ي
 ُ َرٌض ُقل ْم َم ِِه ْرتَابُوا﴿ نفاقٌ  قلوبهم هل في ﴾وب َْم ا َْم ﴿ (ص) أم شكوا في نبوته ﴾أ َْن  أ ُفوَن أ ا َخيَ

 ُ ُه َرُسول ْم َو ِه ُ َعلَْي يَف اهللاَّ االستفهام للمبالغة في التوبیخ ،  أن یظلمهم رسول اهللا في الحكم ﴾َحيِ

اِلُمونَ ﴿ والذم ْم الظَّ ُْولَئَِك ُه َْل أ نَ ) ﴿٥٠((ص)  رسول اهللا ِإلعراضهم عن حكم ﴾ب ََّما كَا ن  إِ
نِنيَ  ذَا﴿كان الواجب علیهم  ﴾َقْوَل الُْمْؤِم ِ  إِلَى ُدُعوا﴿ عندما ﴾إِ هللاَّ هِ  ا َرُسوِل مَ  َو ُك ْ ْم  ِ�َ ُه َن  ﴾بَْي

َُقولُوا﴿ و یسرعوا ﴾أَْن ﴿ خصومهم وبین بینهم للفصل َنا ي َنا َسِمْع ََطْع  هؤالء كان فلو ﴾َوأ

ُْولَئَِك وَ ﴿مؤمنین لفعلوا ذلك  ْم ﴿ المسارعون إلى مرضاة اهللا ﴾أ ونَ  ُه ْفِ�ُ  ، عن الفائزون ﴾الُْم

ْن ﴿ )٥١(] صا[ (ع) المؤمنین أمیر باآلیة المعني أن (ع) الباقر ُ  َوَم َه َرُسول َ َو ومن ﴾ يُِطْع اهللاَّ

َش ﴿ وأمر رسولهاهللا أمر  یطع هِ ﴿ویخاف  ﴾َوَخيْ ْق َتَّ َ َوي ره ویمتثل أوامره ویجتنب زواج ﴾اهللاَّ

ُزونَ ﴿ َْفائِ ْم ال ُْولَئَِك ُه أ  ]شو[ (ع)أنزلت في علي بن أبي طالب  قال عن ابن عباسبالجنة،  ﴾َف

َْقَسُموا﴿) ٥٢( ْم ﴿ أي حلف المنافقون ﴾َوأ ِِه ن َْيَما ْهَد أ ِ َج لَِنئْ ﴿ باألیمان المغلَّظة ﴾بِاهللاَّ
ْم  َُه ْرت نَّ ﴿ بالخروج إلى الجهاد ﴾أََم ُرُج ْ لْ ﴿ معك ﴾َ�َ ُْقِسُموا ال﴿ افقینللمن ﴾ُق ال تحلفوا  ﴾ت

ةٌ ﴿ فإن أیمانكم كاذبة َف ُرو ٌة َمْع  طاعُتكم هللا ورسوله معروفة فإنها باللسان دون القلب ﴾َطاَع

﴿ َ ٌر  إِنَّ اهللاَّ ِبي ) ٥٣(ال یخفى علیه شيء من خفایاكم ونوایاكم  ﴾بَِما تَْعَملُونَ ﴿بصیر  ﴾َخ

لْ ﴿ َ ﴿ للمنافقین﴾ ُق َِطيُعوا اهللاَّ َِطيُعوا﴿ النیة وترك النفاق بإخالص ﴾أ ُسولَ  َوأ رَّ  ﴾ال

َّوا﴿ فان اجابوا سعدوا في الدارین وأحسنوا الى انفسهم،  باالستجابة ألمره  فإن أعرضوا ﴾َفإِْن تََول

هِ ﴿ ةطاععن ال ََّما َعلَْي ن لَ ﴿ على الرسول ﴾َفإِ  ما كلف به من تبلیغ الرسالة ﴾َما ُحمِّ

ْم ﴿ ُْت ل ْم َما ُحمِّ   َوإِْن تُِطيُعوهُ ﴿علیكم ما كلفتم به من السمع والطاعة واتباع أمره و  ﴾َوَعلَْيُك
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  )٢٤(النور  سورة    )٣٨٦(       الثامن عشر الجزء
  
 (ع) الباقر ) عن٥٤(

 هللا رسول قال قال
 قراء معاشر یا (ص)
 عز هللا إتقوا القرآن
 من حملكم فیما وجل
  مسؤول فإني كتابھ
 إني مسؤولون وإنكم

 غتبلی عن مسؤول
 أنتم وأما الرسالة
 حملتم عما فتسئلون

  وسنتي هللا كتاب من
 ]صا[
  
 :قال المفسرون) ٥٥(

لما قدم رسول هللا 
وأصحابھ  (ص)

المدینة رمتھم العرب 
،  عن قوٍس واحدة

فكانوا ال یبیتون إال في 
، وال  السالح

یصبحون إالّ في 
 -أي سالحھم -ألَمتھم 

فقالوا أترون أّنا نعیش 
نین حتى نبیت آم

مطمئنین ال نخاف إالّ 
فنزلت  !! هللا عز وجل

، وھذا وعٌد ظھر  اآلیة
صدقُھ بفتح مشارق 
األرض ومغاربھا لھذه 

  ]مس[ األمة
  
في الحدیث قال  )٥٥(

إنَّ هللا زوى لي (ص) 
األرض فرأیت 

،  مشارقھا ومغاربھا
وإن ملك أمتي سیبلغ 
 ما زوي لي منھا

  ]مس[
  
عن السّدي أنھ ) ٥٨(

ن أناس من كا :  قال
أصحاب رسول هللا 

یعجبھم أن  (ص)
یباشروا نساءھم في 

،  ھذه الساعات
، ثم یخرجوا  فیغتسلوا

، فأمرھم  إلى الصالة
هللا تعالى أن یأمروا 
المملوكین والغلمان أال 
یدخلوا علیھم في تلك 
 الساعات إال بإذن

  ]مج[
  

وا تَُد َْه بِنيُ  َعَ� ﴿لیس و ﴾ َوَما﴿ إلى طریق السعادة والفالح ﴾ت َْبالُغ الُْم ال ال ُسوِل إِ رَّ إال  ﴾ال

ُ  َوَعَد ) ﴿٥٤( التبلیغ الواضح وال ضرر علیه إن خالفتم وعصیتم ْم  اهللاَّ ْنُك ُنوا ِم َن آَم ي َِّذ ال
ِت  ا اِحلَ م ِيف ﴿الذین جمعوا بین اِإلیمان والعمل الصالح  ﴾َوَعِملُوا الصَّ ُه نَّ َف ِل  ﴾األَْرِض  لََيْسَ�ْ

إنه أراد باألرض أرض مكة ألن :  وقیل،  علهم خلفاء متصرفین فیهابمیراث األرض وأن یج
َن ﴿المهاجرین كانوا یسألون ذلك  ي َِّذ لََف ال ََما اْسَ�ْ ْن ﴿آمنوا  ﴾ك ْم  ِم ِه ْبِل  فملكهم دیار الكفار ﴾َق

ْم ﴿ َُه َننَّ ل ْم ﴿ولیجعلنَّ  ﴾َولَُيَمكِّ َُه ْرتََضى ل َِّذ� ا ْم ال ُه يَن ًا عالیًا على عزیزًا مكین األسالم وهو ﴾ِد

ْم ﴿ كل األدیان ُه َنَّ ل بَدِّ ًنا﴿ ولیغیرن حالهم ﴾َولَُي ْم أَْم ِه ِف ْن بَْعِد َخْو نَِ�  ِم و ُبُد ویخلصون لي  ﴾يَْع

َر بَْعَد ذَِلَك  ال﴿ العبادة ََف ْن ك ِركُوَن ِ� َشْيئًا َوَم ُْولَئَِك ﴿ د شكر هذه النعمحَ جَ ومن  ﴾يُْش أ َف
ُقونَ  َْفاِس ْم ال اختلف في اآلیة فقیل إنها واردة في أصحاب النبي ،  طاعة اهللالخارجون عن  ﴾ُه

 (ع)نزلت في آل محمد عن ابن عباس قال: (ص) ، هي عامة في ُأمة محمد :  وقیل (ص)
 بهم ذلك یفعل البیت أهل شیعتنا واهللا هم وقال : اآلیة قرأ إنه (ع) الحسین بن علي ، عن ]شو[

 الدنیا من یبق لم لو (ص) رسول اهللا قال الذي ، وهو االمة هذه مهدي وهو منا رجل یدي على
 كما وقسطا عدال األرض یمال إسمي إسمه عترتي من رجل یلي حتى الیوم ذلك اهللا لطّول یوم االّ 

َِقيُموا﴿ )٥٥( ]صا[ وجورا ملئت ظلما كَاةَ﴿ أیها المؤمنون ﴾َوأ زَّ الةَ َوآتُوا ال صَّ على  ﴾ال

ُسولَ وَ ﴿ الوجه األكمل الذي ُیرضي اهللا رَّ َِطيُعوا ال ُْرَحُمونَ ﴿ بهما أمركم فی ﴾أ ْم ت َُّك ﴾ لََعل

َسَنبَّ ﴿ )٥٦( َن ﴿ (ص) أو ایها السامع ان ال تظننَّ یا محمد ﴾ال َحتْ ي َِّذ َن  ال ُروا ُمْعِجِزي ََف  ﴾ك

بل اهللا قادٌر علیهم في كل حین ، في هذه الحیاة  ﴾ِيف األَْرِض ﴿انا ال تقدر علیهم 

ْم ﴿ ُه َْوا أ ِصيُر ﴿عهم مرج ﴾َوَم َِبئَْس الَْم ُر َول نَّا َن ﴿) ٥٧( الذي یصیرون إلیه ﴾ال ي َِّذ َُّها ال َي  يَا أ

ُنوا ْم ﴿المؤمنون  ایها ﴾آَم نُُك َْيَما َن َملََكْت أ ي َِّذ ْم ال ِْذنُْك أ َت في الدخول علیكم العبیُد  ﴾ِلَيْس

َن ﴿ واِإلماء الذین تملكونهم ملك الیمین ي َِّذ َ ﴿واألطفال الذین  ﴾َوال ْم ثَالَث لَْم ي ْنُك َُم ِم ل ْبلُُغوا اْحلُ
ٍت  ا رَّ ِر ﴿في ثالثة أوقات  ﴾َم ْ ِل َصالةِ اْ�َ ْن َقْب  ثیاب وطرح المضاجع من القیام وقت ﴾ِم

َرةِ﴿ الیقظة ثیاب ولبس النوم، ِهي َن الظَّ ْم ِم ََضُعوَن ثَِيابَُك ْن بَْعِد ﴿لقیلولة وقت ا ﴾َوِحَني ت َوِم
ءِ  ٍت ﴿النوم وقت إرادتكم  ﴾َصالةِ الِْعَشا َرا  العورة أصل -أوقات یختل ثالث  ﴾ثَالُث َعْو

فعلِّموا عبیدكم وخدمكم ،  ، العوراُت فیها بادیة والتكشف فیها غالب فیها تستركم  -الخلل
ْم َوال ﴿  وصبیانكم أّال یدخلوا علیكم في هذه األوقات إال بعد االستئذان ْم لَْيَس َعلَْيُك لَُك

ْم  ِه َناحٌ ﴿بیان الممالیك والص ﴾َعلَْي نَّ ﴿حرٌج  ﴾ُج ُه بعد هذه األوقات الثالثة في الدخول  ﴾بَْعَد

نَ ﴿ علیكم بغیر استئذان ُفو ا ْم َعَ� بَْعٍض  َطوَّ ُضُك ْم بَْع   نهم خدمكم یطوفون أل﴾ َعلَْيُك
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  )٢٤(النور  سورة    )٣٨٧(       الثامن عشر الجزء
  
 (ع) الباقر ) عن٦١(

 أھل إن وذلك قال
 موایسل أن قبل المدینة
 األعمى یعتزلون كانوا

 والمریض واألعرج
معھم  یأكلون ال وكانوا
 فیھم األنصار وكانت

 إن فقالوا وتكرمة تیھ
 یبصر ال األعمى
 ال واألعرج الطعام
 على الزحام یستطیع
 ال والمریض الطعام
 یأكل كما یأكل

 لھم فعزلوا الصحیح
 ناحیة على طعامھم
 علیھم یرون وكانوا

 جناح مواكلتھم من
 األعمى وكان

 والمریض واألعرج
 إذا نؤذیھم لعلنا یقولون

 فاعتزلوا معھم أكلنا
 قدم فلما مواكلتھم من

 عن سألوه (ع)  النبي
هللا االیة  فأنزل ذلك

  ]صا[
 
 الصادق ) عن٦١(

 یحل ما سئل إنھ (ع)
 ولده مال من للرجل

 سرف بغیر قوت قال
 ، قیل إلیھ إضطر إذا

 (ص) هللا رسول فقول
 أباه قدم ذيال للرجل
 ألبیك ، ومالك أنت
 إلى بأبیھ جاء إنما فقال
 یا فقال  (ص) النبي

 وقد ھذا أبي هللا رسول
 من میراثي ظلمني
 أنھ األب فأخبره امي

وعلى  علیھ قد أنفقھ
 ومالك أنت فقال نفسھ
 عند یكن ولم ألبیك
 كانوما  شيء الرجل
 (ص) هللا رسول
 لألبن األب یحبس

  ]صا[
  
 (ع) الباقر ) عن٦١(

 الرجل دخل إذا قال
 فیھ كان فإن بیتھ منكم
 وإن علیھم ، یسلم أحد
 فلیقل أحد فیھ یكن لم

 عند من علینا السالم
 من تحیة هللا یقول ربنا
طیبة  مباركة هللا عند

  ]صا[
 
  

ُ ﴿ علیكم للخدمة ُبَنيِّ ُ ﴿وضح ی ﴾كََذِلَك ي ِت  اهللاَّ يَا ْم اآل ُ ﴿ ةاألحكام الشرعی﴾ لَُك  َعِليمٌ  َواهللاَّ
مٌ  ذَا بَلَغَ ﴿ )٥٨﴾ (َحِكي ُمَ ﴿هؤالء  ﴾َوإِ ل ُم اْحلُ ْنُك َفاُل ِم  وأصبحوا في سّن التكلیف ﴾األَْط

نُوا﴿ ِْذ َتأ ْم  كََما﴿ في كل األوقات ﴾َفلَْيْس ِه ْبِل ْن َق َن ِم ي َِّذ ْذََن ال أ َت كما یستأذن الرجال  ﴾اْس

ِلَك ﴿ كرره تأكیدًا ومبالغة في األمر باالستئذان،  البالغون ُ كََذ ُبَنيِّ ْم ﴿یفّصل  ﴾ي ُ لَُك  اهللاَّ
ِهِ  يات ُ ﴿أمور الشریعة  ﴾ءا مٌ  َواهللاَّ ٌم َحِكي ءِ ) ﴿٥٩(﴾ َعِلي َسا نِّ َن ال َْقَواِعُد ِم والنساء  ﴾َوال

َْرُجوَن نَِكاًحا﴿ العجائز َناحٌ ﴿ لكبرهن ال یطمعن في الزواج﴾ الالِ� ال ي نَّ ُج ِه  ﴾َفلَْيَس َعلَْي

َن أَْن ﴿ ال حرج وال إثم علیهنَّ  ََضْع نَّ ﴿ نخّففی ﴾ي َُه َر ﴿ والخمار الجلباب ﴾ثَِياب ٍت َغْي َجا رِّ َب  ﴾ُمَت

ْفَن ﴿ یخفى ما إظهار في التبرج التكلف ، أصلغیر متظاهرات  ِف َتْع ٍة َوأَْن يَْس َن ِِزي  یستترن ﴾ب
نَّ ﴿ َُه ٌر ل مٌ ﴿وأزكى عند اهللا ﴾ َخْي ٌع َعِلي ُ َسِمي  له خفایا النفوس ویجازي كل إنسان بعمب ﴾َواهللاَّ

َرٌج َوال َعَ�  لَْيَس ) ﴿٦٠( فیه وعٌد وتحذیر ال َعَ�  َعَ� األَْعَمى َح َرٌج َو َرِج َح األَْع
ْم  ُفِسُك َن َ� أ ال َع َرٌج َو ِريِض َح ْن  أَْن ﴿ حرج لیس علیكم أیها الناس ﴾الَْم ُلُوا ِم َأْك ت

ْم  ِت ﴿ بیوت أزواجكم وعیالكم من﴾ بُُيوتُِك َْو بُُيو َْو بُيُ  أ ْم أ ْم آبَائُِك َهاتُِك ِت أُمَّ ِت  و َْو بُُيو  أ
ْم  ِت أَْخَواِلُك َْو بُُيو ْم أ تُِك ا ِت َعمَّ َْو بُُيو ْم أ ِت أَْعَماِمُك َْو بُُيو ْم أ َواتُِك ِت أََخ َْو بُُيو ْم أ نُِك إِْخَوا

ِت  َْو بُُيو ْم  أ التُِك ُ ﴿ ال حرج في األكل من بیوت هؤالء األقاربو  ﴾َخا ه َفاِحتَ ْم َم ُت َْو َما َملَْك  ﴾أ

ْم ﴿البیوت التي توّكلون علیها وتملكون مفاتیحها في غیاب أهلها  ِقُك ي َْو َصِد أصدقائكم  ﴾أ

ْم  لَْيَس ﴿وأصحابكم  َناحٌ  َعلَْيُك ا َجِميًعا﴿حرج  ﴾ُج َأْكُلُو َتاتًا﴿مجتمعین  ﴾أَْن ت َْش َْو أ أو  ﴾أ

ْم بُُيوتًا﴿ إسراف غیر من الحاجة بقدرمتفرقین  ُْت ذَا دََخل َ� َفَس ﴿مسكونة  ﴾َفإِ ُِّموا َع ل
ْم  ُفِسُك َن الّسالم علینا  بان تقولوا، اذا لم تجدوا فیها احدًا  على من فیها او سّلموا على انفسكم ﴾أ

ِ ﴿وعلى عباد اهللا الّصالحین  ْن ِعْنِد اهللاَّ ًة ِم يَّ َةً  َحتِ َرك َبا ةً  ُم َب حیُّوهم بتحیة اِإلسالم التي  ﴾َطيِّ
ِلَك ﴿شرعها اهللا لعباده المؤمنین  ْم كََذ ُ لَُك ُ اهللاَّ ُبَنيِّ ِت  ي يَا ِقلُونَ ﴿ بیانًا شافیا﴾ اآل ْم تَْع َُّك ﴾ لََعل

ُنونَ ﴿ )٦١( ََّما الُْمْؤِم ن ُنوا﴿ األیمان في الكاملون ﴾إِ يَن آَم َِّذ ِ  ال هِ  بِاهللاَّ َرُسوِل جازمًا ال إیمانًا  ﴾َو

ُ ﴿ یخالجه شك ه نُوا َمَع ذَا كَا ٍر ﴿ (ص) كانوا مع الرسول ﴾َوإِ ٍع جَ  َعَ� أَْم في أمٍر هام فیه  ﴾اِم

ُبوا﴿مصلحة للمسلمین  َه َْم يَْذ نُوهُ ﴿لم یتركوا مجلسه  ﴾ل أِْذ ى يَْسَت َن ﴿ فیأذن لهم ﴾َحتَّ ي َِّذ إِنَّ ال
نََك  نُو أِْذ َت هِ ﴿ (ص) یا محمد ﴾يَْس َرُسوِل ِ َو ُنوَن بِاهللاَّ َن يُْؤِم ي َِّذ ُْولَئَِك ال ذَا﴿حقًا  ﴾أ  َفإِ

َك  َنُو ْذ أ َت ْم ﴿هؤالء المؤمنون فِإذا استأذنك  ﴾اْس ِِه ْن أ َبْعِض َش    لبعض شئونهم ومهامهم ﴾ِل
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  )٢٥(الفرقان  سورة    )٣٨٨(       الثامن عشر الجزء
  
) عن الصادق ٦١(

 حرمة عظم من(ع) 
 من جعلھ أن الصدیق
 والثقة االنس

 وترك واألنبساط
 النفس بمنزلة الحشمة
 واألبن واألخ واألب

  ]صا[
  
فیدخل فیھا ) ٦١(

د ألن بیت بیوت األوال
 (ص)الولد كبیتھ لقولھ 

إن أطیَب ما یأكل 
المرُء من كسبھ، وإنَّ 

  ]بض[ ولده من كسبھ
  
إنھا نزلت في ) ٦١(

،  بني لیث بن بكر
 وھم حّي من بني ِكنانة
، كان الرجل منھم ال 
یأكل وحده ویمكث 
ً حتى یجد  ً جائعا أیاما
من یؤاكلھ وكانت ھذه 
السیرة موروثة عندھم 

فإنھ  (ع)عن إبراھیم 
 ،كان ال یأكل وحده 

فنزلت اآلیة مبّینة ُسّنة 
وصفھا و األكل، 

بالبركة ألن فیھا 
الدعاء واستجالب 

  ]قر[ المودة
  
  
  

  
  
  
  
  

  
 (ع) الكاظم عن فضلھا

 السورة ھذه قرء من
 یعّذبھ لم لیلة كلّ  في
 یحاسبھ ولم أبداً  هللا

 في منزلھ وكان
 اللّھمّ  األعلى الفردوس
   ]صا[ تالوتھ ارزقنا

  

ْذَْن ﴿ أ َت ﴿فاسمح  ﴾َف ْن ِشئْ ُهْم ﴿أحببت  ﴾ِلَم ْن َ ﴿ باالنصراف ﴾ِم ْم اهللاَّ َُه ْر ل َتْغِف وادع  ﴾َواْس
فِإن االستئذان ولو لعذٍر قصوٌر ألنه تقدیم ألمر الدنیا على أمر الدین ، اهللا لهم بالعفو والمغفرة 

ٌر  إِنَّ ﴿ ُفو َ َغ هللاَّ مٌ  ا َعلُوا ﴿ ، فأنزل اهللا یا أبا القاسمیا محمد، ینادون كانوا  )٦٢( ﴾َرِحي ال َجتْ
 َ ء ْم  ُدَعا َنُك ُسوِل بَْي رَّ ًضا ال ْم بَْع ِضُك ِء بَْع  ال تنادوا الرسول باسمه كما ینادي ﴾كَُدَعا

 الصادق ، عن أمرهم تعالى أن یفخموه ویشّرفوه، ، یا رسول اهللا  فقالوا یا نبي اهللا بعضكم بعضا ،
 أقول فكنت أبة یا له أقول أن (ص) اهللا رسول هبت اآلیة هذه نزلت لما  (ع) فاطمة قالت (ع)

 وال فیك تنزل لم إنها فاطمة یا فقال عليّ  أقبل ثم ثالثا أو اثنتین أو مرة عني فأعرض اهللا رسول یا
 أصحاب قریش من والغلظة الجفاء أهل في نزلت إنما منك وأنا مني أنت نسلك في وال أهلك في

يَن ﴿ ]صا[ للرب وأرضى للقلب أحیى فإنها ةأب یا قولي والكبر البذخ َِّذ ُ ال َُم اهللاَّ قَْد يَْعل
ْم  ْنُك َّلُوَن ِم ََتَسل ذًا﴿ یخرجون من الجماعة في خفیة ﴾ي ِر ﴿بعضهم ببعض یستتر  ﴾ِلَوا َذ  ﴾َفلَْ�ْ

ِره﴿ فلیخف ْن أَْم ُفوَن َع اِل َن ُخيَ ي َِّذ ْم ﴿ویتركون سبیله (ص)  أمر الرسول عن﴾ ال ُه َب ُِصي  ﴾أَْن ت
ةٌ ﴿تنزل بهم  َن ْت َذاٌب أَِليمٌ ﴿محنة عظیمة في الدنیا  ﴾ِف ْم َع ُه َب ُِصي َْو ي َال ) ﴿٦٣( في اآلخرة ﴾أ أ

ِت َواألَْرِض  َوا َما ِ َما ِيف السَّ َمُ ﴿له جل وعال ما في الكون ملكًا وخلقًا وعبیدًا  ﴾إِنَّ ِهللاَّ  ﴾قَْد يَْعل

هِ ﴿علم قد  ُْتْم َعلَْي َن مَ ﴿ ، واِإلخالص أو الریاء قمن اِإلیمان أو النفا ﴾َما أ يَْو هِ  َو ُْرَجُعوَن إِلَْي ﴾ ي

ْم ﴿القیامة  في ُه ئُ بِّ ءٍ ﴿في الدنیا  ﴾بَِما َعِملُوا﴿فیخبرهم  ﴾َفُيَن لِّ َ�ْ ُِك ُ ب مٌ  َواهللاَّ ال تخفى  ﴾َعِلي
  )٦٤( علیه خافیة

  
  
  
  

وتسعون كلمة ، وهي وثالثمائة واثنتان ، نزلن بالمدینة  ٧٠و ٦٩و ٦٨ومنها اآلیات نزلت بمكة 
وثالثة آالف وسبعمائة وثالثون حرفا ، ویوجد في القرآن سورتان مبدوءتان بلفظ تبارك هذه وسورة 

واله الملك ، وما قیل إنها نزلت في مسجد قباء بالمدینة ال صحة له ، وٕانما قرأها صلى الّله علیه 
طالع علیها والتقید بما فیها وسلم بالمدینة ، عند هجرته إلیها كسائر السور التي نزلت بمكة لال

           ]مال [من أمر ونهي وغیره
ٍم   ِ�ِ ْاهللاِ  ٍحي رَّ ٍن ْال ْحم ر         ْال

َرَك ﴿ ََبا َِّذ�﴿علوه وتعالى عّزه  ﴾ت لَ  ال ْرَقانَ  نَزَّ ْبِدهِ  َعَ� ﴿ القرآن ﴾الُْف  (ص) محمد ﴾َع

َعالَِمنيَ ﴿نبیًا  (ص) محمد ﴾ِلَيُكونَ ﴿ ًرا﴿للخلق أجمعین  ﴾ِ�ْ ي  مخوفًا لهم من عذاب اهللا ﴾نَِذ

األَْرِض ) ﴿١( ِت َو َوا َما ُ ُملُْك السَّ َه َِّذ� ل  السماوات واالرضهو تعالى المالك لجمیع ما في  ﴾ال
َْم ﴿ ْذ َولًَدا َول ِ ِريٌك ِيف ﴿في العزیر وعیسى النصارى و  الیهود كما زعم ﴾يَ�َّ َهُ َش ْن ل َْم يَُك   َول

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٢٥
٤٢  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  الفرقـانسورة      ٧٧

  مكیة  یس   
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  )٢٥(الفرقان  سورة    )٣٨٩(       الثامن عشر الجزء
  
الخلق ) فائدة : ٢(

عبارة عن اإلِیجاد بعد 
، والتقدیر عبارةٌ  العدم

عن إتقان الصنعة 
  ]مس[
  
وصف سبحانھ ) ٢(

ذاتھ بأربع أنواع من 
صفات الكبریاء 

أنھ المالك   :األول
للسماوات واألرض 

أنھ ھو  : والثاني
 : المعبود أبداً والثالث

أنھ المنفرد باأللوھیة 
أنھ الخالق  : الرابعو

لجمیع األشیاء مع 
  ]فخ[ الحكمة والتدبیر

  
نزلت في النضر ) ٣(

بن الحارث، فھو الذي 
قال ھذا القول  وعنى 

َوأََعاَنُھ  : {بقولھ تعالى
 }َعلَْیِھ َقْوٌم آَخُرونَ 

اس مولى ُحَوْیطب  عدَّ
ى  ، بن عبد الُعزَّ

ویسار غالم عامر بن 
، وجبر  الحضرمي

أبو مولى عامر أو 
، وكان  فَُكْیھة الرومي

ھؤالء الثالثة من أھل 
، وكانوا  الكتاب

یقرؤون التوراة 
  ویحدثون أحادیث منھا

، وكان  فلما أسلموا
،  یتعھدھم (ص)النبي 

قال النضر ما قال  
فرد هللا تعالى عن ھذه 

َفَقْد َجاُءوا  الشبھة بقولھ
  ]مس[ ُظْلًما َوُزوًرا

  
اول الیوم  : ) فائدة٥(

ر ثم الصباح ثم الفج
الغداة ثم البكرة ثم 
الضحى ثم الضحوة ثم 
الھجیرة ثم الظھر ثم 
الرواح ثم المساء ثم 
العصر ثم االصیل ثم 
العشاء االولى ثم 

 ]رو[العشاء االخیرة 
  

ًرا﴿ أوجد ﴾َوَخلََق ﴿كما قال عبدة األوثان  ﴾الُْملِْك  ي َْقِد َرهُ ت َقدَّ ٍء َف ْ�َ َّ بقدرته مع اِإلتقان  ﴾كُل

وا) ﴿٢( واِإلحكام ُذ َ هِ ﴿ عبد المشركون ﴾َواختَّ ِ ن و ْن ُد ةً ﴿ غیر اهللا ﴾ِم َه األوثان واألصنام  ﴾آِل

ُُقونَ  ال﴿ ل َُقونَ ﴿ ال یقدرون على خلق شيء ﴾َشْيئًا َخيْ ل ْم ُخيْ ُه ال﴿ بل هم مصنوعون ﴾َو  َو
ال﴿ ال یستطیعون ﴾يَْمِلُكونَ  ا َو ر ْم َض ِه ُفِس َْفًعا ألَن ضر غیرهم من فعجزهم عن نفع و  ﴾ن

ال يَْمِلُكونَ ﴿باب أولى  تًا﴿ ال تملك ﴾َو ال َحَياةً﴿ أن ُتمیت أحداً  ﴾َمْو ُتحیي أحدًا  أو ﴾َو

ال﴿ ًرا َو ُروا) ﴿٣( تبعث أحدًا من األمواتأو  ﴾نُُشو ََف يَن ك َِّذ َقاَل ال إِْن ﴿ كفار قریش ﴾َو
ْفٌك ﴿ القرآن ﴾َهَذا ِال إِ َراهُ ﴿كذب محض  ﴾إ َت ُ ﴿) (صاختلقه محمد  ﴾اْف َه ن هِ  َوأََعا  ﴾َعلَْي

ُرونَ ﴿ وساعده على هذا االختالق ُوا﴿ من أهل الكتاب ﴾َقْوٌم آَخ ء  ُظلًْما﴿ قالوا﴾ َفَقْد َجا
ًرا ُزو َقالُوا﴿ )٤( حین زعموا ان القرآن لیس من عند اهللا﴾ َو ُر ﴿في حق القرآن أیضًا  ﴾َو أََساِطي

لِنيَ  بَ ﴿ ِإنه خرافات األمم السابقین ﴾األَوَّ َت َت ِهَي تُْمَ� ﴿أمر أن ُتكتب له  ﴾َهااْك تُقرأ  ﴾َف

َرةً﴿ ِه بُْك َِصيًال﴿صباحًا ﴾ َعلَْي لْ ) ﴿٥( ومساًء لیحفظها ﴾َوأ تكذیبًا  (ص) لهم یا محمد ﴾ُق

ُ ﴿ لقولهم َه َزل َن ِت ﴿اهللا  ﴾أ َوا َما رَّ ِيف السَّ َُم السِّ َِّذ� يَْعل العلیم الذي ال یخفى علیه  ﴾َواألَْرِض  ال

َ ﴿شيء  ُ ك َّه ن ًرا َرِحيًما انَ إِ ُفو بل أمهلكم رحمة بكم ألنه واسع ، لم یعّجل لكم العقوبة ﴾ َغ

َقالُوا﴿ )٦( المغفرة رحیم بالعباد ُسوِل  َماِل َهَذا﴿المشركون  ﴾َو رَّ ،  الذي یزعم الرسالة ﴾ال

َم ﴿وتهكم  إستهانة َعا ُُل الطَّ َأْك يَْمِشي ي ال﴿لطلب المعاش كما نمشي  ﴾ِيف األَْسَواِق َو  ﴾لَْو

ِزلَ ﴿هّال  ُن هِ ﴿ بعث اهللا ﴾أ ًرا﴿ كما نأكل ﴾نَ  َملٌَك َفَيُكو﴿معه  ﴾إِلَْي ي ُ نَِذ ه لیكون له  ﴾َمَع

هِ ) ﴿٧( شاهدًا على صدق ما یدعیه َْقى إِلَْي َْو يُل ٌز ﴿یأتیه  ﴾أ َن به من السماء فیستعین  ﴾ك

َوْ ﴿ المعاشویستغني عن طلب  ُ  تَُكونُ  أ َه ةٌ ﴿ أقل ال ﴾ل نَّ ُ ﴿ بستان ﴾َج َأْك َها لُ ي ْن  ثماره من ﴾ِم

َقالَ ﴿ اِلُمونَ  َو ِبُعونَ  إِْن ﴿ الكافرون ﴾الظَّ َتَّ ال ت ًرا َرُجًال إِ و  حرسُ  رجالً  اال تتبعون ما ﴾َمْحسُ
نُظْر ﴿) ٨( عقله على فغلب َربُوا كَْيَف ﴿ (ص) محمد یا ﴾ا  في قالوا كیف ﴾األَْمَثالَ  لََك  َض

ُّوا﴿ العجیبة األقاویل تلك حقك َضل  (ص) النبي خواص معرفة إلى الموصل لطریقا عن بذلك ﴾َف

َتِطيُعونَ  َفال﴿ ِبيًال يَْس  وآلیة إلى (ع) الباقر عن ، والهدى الرشد الى طریقا یجدون فال ﴾َس

َرَك ) ﴿٩(  ]صا[السبیل  هو وعلي السالم علیه علي ََبا د وتعّظم ﴾ت َِّذ� إِْن ﴿اهللا  تمجَّ َ  ال ء  ﴾َشا

ًرا﴿شاء لو  َل لََك َخْي ْن ذَِلَك ﴿ نیاالد في ﴾َجَع  ألنه االخرة إلى أخره ولكنالذي ذكروه من  ﴾ِم

ٍت ﴿ وأبقى خیر نَّا ِري ﴿حدائق  ﴾َج ًرا َجتْ ُصو ْل لََك ُق َع ُر َوَجيْ َْها َها األَن ِت ْن َحتْ   كما هو حال ﴾ِم
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  )٢٤٥( الفرقان سورة    )٣٩٠(       عشرالثامن  الجزء
  
) عن أم المؤمنین ١٠(

قلت یارسول  عائشة
تستطعم هللا أال  : هللا

قالت ، فیطعمك 
وبكیت لما رأیت بھ 
من الجوع وشد الحجر 
على بطنھ من السغب 

والذى یا عائشة  :فقال 
نفسى بیده لو سألت 
ربى ان یجرى معى 
جبال الدنیا ذھبا 
الجراھا حیث شئت 
من االرض ولكن 
اخترت جوع الدنیا 
على شبعھا وفقرھا 
علىغناھا وحزن الدنیا 

شة یاعائ ، على فرحھا
ان الدنیا ال تنبغى 
 لمحمد وال آلل محمد

  ]رو[
  
المعنى ما كذب ) ١١(

ھؤالء المشركون با� 
وأنكروا ما جئتھم بھ 
من الحق من أجل أنك 
تأكل الطعام وتمشي 
في األسواق ولكْن من 
أجل أنھم ال یوقنون 
ً منھم  بالمعاد تكذیبا

وال یصدقون بالقیامة 
بالثواب والعقاب 

  ]طب[
  
 :بن عباسقال ا) ١٢(

إِن الرجل لیجرُّ إِلى 
النار فتشھق إِلیھ النار 
شھوق البغلة إلى 

، وتزفر زفرًة   الشعیر
ال یبقى أحٌد إِالّ خاف 

  وتقیید الرؤیة بالبعد
  ]مس[
  
 :قال ابن عباس) ١٣(

تضیق علیھم ضیق 
مح  ج في الرُّ  –الزُّ

ج الحدیدة التي  - الزُّ
  ]مس[ في أسفل الرمح

 

َلْ ) ﴿١٠( الملوك اَعةِ  ب سَّ بُوا بِال نَا﴿بالقیامة  ﴾كَذَّ َعةِ ﴿وهیأنا  ﴾َوأَْعتَْد ا َب بِالسَّ ْن كَذَّ  ﴾ِلَم

ًرا﴿باآلخرة  م) ﴿١١( نارًا شدیدة االستعار ﴾َسِعي ُه َْت ذَا َرأ ِمْن ﴿ رأت جهنم هؤالء المشركین ﴾إِ
ُعوا﴿ فیه مزید تهویل ألمره، من مسافة بعیدة  ﴾َمَكاٍن بَِعيدٍ  ََها تََغيُّ  َسِم ًرال َزِفي أي  ﴾ًظا َو

ُْقوا) ﴿١٢( سمعوا صوت لهیبها وغلیانها ذَا أُل ًقا َوإِ نًا َضيِّ َها َمَكا ْن وإِذا ُألقوا في جهنم في  ﴾ِم

نِنيَ ﴿ مكاٍن ضّیق رَّ َق َناِلَك  دََعْوا﴿قد قرنت أیدیهم ِإلى أعناقهم بالسالسل  مقیدین ﴾ُم دعوا  ﴾ُه

ًرا﴿ في ذلك المكان على أنفسهم ُُبو تَْدُعوا الَْيْوَم  ال﴿ یقال لهم )١٣( یل یقولون یا هالكنابالو  ﴾ث
ًرا َواِحًدا ُُبو ًرا﴿ال تدعوا الیوم بالهالك على أنفسكم مرًة واحدة  ﴾ث ًرا كَِثي ُُبو ْدُعوا ث بل ادعوا  ﴾َوا

لْ ) ﴿١٤(كثیرة  انواع عذابكم ألن مراٍت ومراتٍ  َذَِلَك ﴿ لهم على سبیل التقریع والتهكم ﴾ُق أهذا  ﴾أ
ُقونَ ﴿عیر الس تَّ َِّ� ُوِعَد الُْم لِْد ال ُة اْخلُ نَّ ٌر أَْم َج نَْت ﴿ من عباده ﴾َخْي ً  كَا ء َزا ْم َج َُه ثوابًا  ﴾ل

ًرا﴿ ي ِص ُونَ ) ﴿١٥( ومرجعاً  ﴾َوَم ء َها َما يََشا ْم ِفي َُه َن ﴿ من النعیم ﴾ل ي  ماكثین فیها أبداً  ﴾َخالِِد

الً﴿ذلك الجزاء  ﴾كَانَ ﴿ َِّك َوْعًدا َمْسئُو ُرُهْم ) ﴿١٦(وفاًء بما وعدهم  ﴾َعَ� َرب ُش َم َحيْ يَْو  ﴾َو

ْن ُدوِن ﴿الكفار  واذكر ذلك الیوم الرهیب حین یجمع اهللا وَن ِم ُبُد ِ  َوَما يَْع األصنام وكل من ﴾ اهللاَّ

ُقولُ ﴿ عیسى وعزیر والمالئكة، ُعبد من دون اهللا  ْم ﴿تعالى للمعبودین  ﴾َفَي ُْت ْم أَْضلَل ُْت َن أَأ
ءِ  ُال ِدي َهؤ َبا لَ ﴿ هؤالء ِإلى عبادتكم أأنتم دعوتم ﴾ِع ِبي لُّوا السَّ ْم َض َْم ُه من  لطریق فعبدوكما ﴾أ

لُوا) ﴿١٧( تلقاء أنفسهم  جمادات أو معصومون وأنبیاء مالئكة إما ، ألنهم لهم قیل مما تعجبا ﴾َقا

نََك ﴿ ا ََنا﴿ تنزَّهت یا اهللا ﴾ُسْ�َ َبِغي ل َْن َاَن ي َذ ﴿ خلقوال ألحٍد من ال یصح لنا ما ﴾َما ك ِ أَْن نَ�َّ
ْن  َ  ِم ء َْوِلَيا ْن أ نَِك ِم و ُهْم ﴿ ، وال أن یشرك معك سواك أن یعبد غیرك ﴾ُد َت تَّْع ْن َم َولَِك

ْم  َُه ء ى ﴿ بعد موت الرسل الشهوات في فاستغرقواأكثرت علیهم وعلى آبائهم النعمة  ﴾َوآبَا تَّ َح
َر  ْك ًراَوكَا﴿الذكر المنزل على األنبیاء وتركوه  ﴾نَُسوا الذِّ ُو ا ب َقْد ) ﴿١٨( هالكین ﴾نُوا َقْوًم َف

َُقولُونَ  ا ت ُْم بَِم بُوك َتِطيُعونَ ﴿هؤالء المعبودون في قولكم ِإنهم آلهة  أي كذبكم ﴾كَذَّ  ﴾َفَما تَْس

ْرًفا﴿أیها الكفار  ًرا َوال﴿ عنكم للعذاب دفعاً  ﴾َص  البالء هذا من ألنفسكم نصراً  وال ﴾نَْص

ْن ﴿ ْم  َوَم ْنكُ ﴿ یشرك ﴾يَْظِل ُ ﴿ باهللا ﴾ْم ِم ه ْق َذابًا نُِذ ًرا َع  َوما﴿) ١٩( ةاآلخر  في شدیداً  ﴾كَِبي
ْبلََك  َْنا َق َْرَسل ْرَسِلنيَ ﴿ (ص) یا محمد ﴾أ َن الُْم مَ ﴿من الرسل  ﴾ِم َعا أْكُلُوَن الطَّ ْم لََي َُّه ال إِن  إِ

يَْمُشونَ  َْنا﴿للتكسب  ﴾ِيف األَْسَواِق ﴿ویتجولون  ﴾َو َبْعٍض فِ  َوَجَعل ْم ِل ةً بَْعَضُك َن جعلنا  ﴾ْت
المریض و ،  الشریفبالوضیع و ،  الغنيَّ بالفقیر  وهو افتتان،  لبعض امتحاناً بعض الناس 

ُرونَ ﴿الصحیح ب ِب َْص َت ًرا﴿أتشكرون أم تكفرون ، لیختبر صبركم وإِیمانكم  ﴾أ َِصي َُّك ب   ﴾َوكَاَن َرب
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عن ابن عباس ) ٢٠(
لما عیَّر :  ال ق

المشركون رسول هللا 
، وقالوا  بالفاقة (ص)

ُسوِل َیأُْكلُ  َماِل َھَذا الرَّ
َعاَم َوَیْمِشي فِي  الطَّ

حِزن رسول  األَْسَواقِ 
وما  : فنزل (ص)هللا 

أرسلنا َقْبلك من 
  ]مس[  اآلیة المرسلین

  
الھباء ھو ) فائدة ٢٣(

الذي ُیرى كھیئة الغبار 
 إِذا دخل ضوء الشمس

، والمنثور  من كوة
  ]مس[المتفرق 

  
 (ع) الباقر ) عن٢٣(

 یوم هللا یبعث قال
 أیدیھم بین قوما القیامة
 ثم كالقباطي ، نور
 ھباء كن لھ یقول

 وهللا اما قال ثم منثورا
 یصومون كانوا انھم

 كانوا ولكن ویصلون ،
 شيء لھم عرض إذا
،  اخذوه الحرام من
 من شيء لھم ذكر وإذا

 ؤمنینالم امیر فضل
  ]صا[ انكروه (ع)

  
 الصادق ) عن٢٣(

 اعمال سئل انھ (ع)
 اعمال فقال ھذه من

 ومبغضي مبغضینا
  ]صا[شیعتنا 

  
من فى الحدیث  ) ٢٤(

سعادة المرء المسكن 
الواسع والجار الصالح 

 الھنیىء والمركب
  ]رو[
 
  قال ابن مسعود) ٢٤(

ال ینتصف النھار من 
یوم القیامة حتى یقیل 

،  الجنةأھل الجنة في 
 وأھل النار في النار

  ]مس[
  
إِنھ في الحدیث ) ٢٦(

یھون حتى یكون على 
المؤمن أخف علیھ من 
صالٍة مكتوبة صالھا 

  ]مس[ في الدنیا
الِِم ِمَن ) ٢٧( لِلظَّ

َجاِل َثالُث َعَالَماٍت  الرِّ
َمْن َفْوَقُھ  َیْظلِمُ 

بِاْلَمْعِصَیِة َو َمْن ُدوَنُھ 
اْلَقْوَم  ُیَظاِھرُ بِاْلَغلََبِة َو 

لََمةَ    ]نج[ الظَّ

إن أقّر أیامي  : حكي عن حذیفة أنه قال ، ، وبمن یشكر أو یكفر عالمًا بمن یصبر أو یجزع
إن  یقول (ص)، وذلك أني سمعت رسول اهللا  ، فیشكون إلي الحاجة لعیني لیوم أرجع إلى أهلي

وٕان اهللا لیتعاهد  ، والشراباهللا لیحمي عبده المؤمن من الدنیا كما یحمي المریض أهله الطعام 
َقالَ ﴿ )٢٠( ]تس[ المؤمن بالبالء كما یتعاهد الوالد ولده بالخیر َن ال﴿المشركون  ﴾َو ي َِّذ  ال

نَا ء َقا َْرُجوَن ِل ةُ ﴿هّال  ﴾لَْوال﴿ اللقاء وأصل بالبعث لكفرهم ﴾ي َنا الَْمالئَِك ِزَل َعلَْي ُن رونا یخبف ﴾أ
ََّنا﴿ (ص) بصدق محمد ََرى َرب َْو ن ُروا﴿یانًا فیخبرنا أنك رسوله ع ﴾أ َب َتْك ََقْد اْس  ِيف ﴿تكبروا  ﴾ل

ْم  ِه ُفِس َن ًرا﴿ احین تفوهوا بمثل هذ ﴾أ َِبي ا ك و حتى بلغوا  الظلم في الحد وتجاوزوا ﴾َوَعَتْوا ُعُت

ََرْونَ ) ﴿٢١( أقصى العتو وغایة االستكبار َم ي ةَ ﴿ یرى المشركون ﴾يَْو  مالئكة ﴾الَْمالئَِك

يَْوَمئٍِذ  ال بُْشَرى ﴿أو مالئكة العذاب لقبض أرواحهم وقت االحتضار حین تنزل  الموت
ُمْجِرِمنيَ  َُقولُونَ ﴿لن یكون للمجرمین یومئٍذ بشارة تسرهم  ﴾ِ�ْ ًرا ﴿ تقول المالئكة لهمو  ﴾َوي ِحجْ

ًرا ُجو َنا) ﴿٢٢(ان الجنة والغفر بحرام علیكم الُبشرى  ﴾َحمْ قَِدْم ا إِلَى َما َو ٍل  َعِملُو ْن َعَم  ﴾ِم
كِإطعام المساكین وصلة األرحام ، التي یعتقدونها برًا  من اعمال الكفاروقدمنا الى ما عمل 

َْناهُ ﴿ویظنون أنها تقربهم ِإلى اهللا  ل َع ًرا َ�َ ْنُثو ً َم ء َبا ، ألنه ال یستند  الغبار المنثور في الجو ﴾َه

َْصَحاُب ) ﴿٢٣( على ِإیمان ِة يَْوَمئِذٍ  أ نَّ ا﴿ من الكفار ﴾ْيٌر خَ ﴿ یوم القیامة ﴾اْجلَ ر َق منزًال  ﴾ُمْسَت

ُن َمِقيًال﴿ ومأوى ، وأحسُن منهم مكانًا للتمتع وقت القیلولة وهي االستراحة نصف النهار ﴾َوأَْحَس
الكالم مسوق لبیان راحتهم على طریق التشبیه بأحوال الدنیا ، وٕاال فإن الجنة ال نوم فیها وال تعب 

ُق السَّ ﴿  )٢٤( قَّ َم تََش يَْو مِ َو ءُ بِالَْغَما ُیسود الجو وُیظلمه ویغم القلوب  تنفطر عن الغمام الذي ﴾َما

ةُ ﴿ األعمال بصحائف الغمام ذلك في قیل ، مرآه لكثرته وشدة ظلمته َل الَْمالئَِك ُزِّ َنِزيًال َون  ﴾ت
 ]صا[ المؤمنین امیر الغمام (ع) الصادق عن ، ونزلت المالئكة فأحاطت بالخالئق في المحشر

ْحَماِن ا﴿ )٢٥( قُّ ِ�رَّ َوكَاَن يَْوًما ﴿ الواحد القهارفي ذلك الیوم هللا   الملك﴾ لُْملُْك يَْوَمئٍِذ اْحلَ
ًرا َعَ�  َن َعِسي ِري ِف َْكا من دخول النار حسرة فوت الجنان بعد ان كانوا في الیسیرمن نعیم  ﴾ال

ُم َعَ� ) ﴿٢٦(الدنیا  اِل َم يََعضُّ الظَّ يَْو هِ  َو ْي  على نفسه لما فرَّط في جنب اهللااً ندمًا وأسف ﴾يََد

َُقولُ ﴿ َتِ� ﴿الظالم  ﴾ي ُت  يَا لَْي َْذ عَ  اختَّ ُسوِل  َم رَّ ِبيًال ال  معه واتخذت (ص) محمداً  اتبعتُ  ﴾َس

ْيلَِ�  يَا﴿ )٢٧( الهدى الى سبیال َتِ� ﴿ وحسرتي هالكي یا ﴾َو َْم  لَْي ْذ  ل ِ  ُفالنًا﴿ أصاحب لم ﴾أَختَّ
َ ) ﴿٢٨( صدیقًا لي ﴾َخِليًال ِر ل ْك ِن الذِّ َِّ� َع ءَِ� ﴿عن الهدى واِإلیمان  ﴾َقْد أََضل ْذ َجا  ﴾بَْعَد إِ

ال﴿ بعد أن اهتدیت وآمنت و ْيَطاُن ِلِإلنَساِن َخُذ ألنه یتبرأ منه في اآلخرة  ﴾َوكَاَن الشَّ

َقاَل ) ﴿٢٩( ویسلمه إلى الهالك وال یغني عنه شیئاً  ُسولَو رَّ   يَا َربِّ إِنَّ ﴿ محمد (ص)﴾ ال
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كان عقبة بن  )٢٧(

أبي ُمَعْیط یكثر 
 (ص)مجالسة النبي 

،  فدعاه إلى ضیافتھ
فأبى أن یأكل طعامھ 
  حتى ینطق بالشھادتین

، وكان أبي بن  ففعل
  ، فعاتبھ خلف صدیقھ

 فقال !صبأت ؟ :وقال 
، ولكن أبى أن یأكل  ال

، وھو في  من طعامي
 ، فاستحییت منھ تيبی

 : ، فقال ، فشھدت لھ
ال أرضى منك إال أن 

،  تأتیھ، فتطأ قفاه
،  وتبزق في وجھھ

فوجده ساجداً في دار 
،  ، ففعل ذلك الندوة
ال ألقاك  (ص)فقال 

ً من مكة إال  خارجا
 علوُت رأَسك بالسیف

، فأمر  فأسر یوم بدر
 ً ،  فقتلھ (ع) علیا

ً بأحد في  وطعن أُبیا
فرجع إلى ،  المبارزة

َیا  { مكة ومات یقول
لَْیَتنِي اتََّخْذُت َمَع 

ُسوِل َسبِیالً  لما و  }الرَّ
بزق عقبة في وجھ 

عاد  (ص)رسول هللا 
،  بزاقھ في وجھھ
،  فتشعب شعبتین

، وكان  فأحرق خدیھ
أثر ذلك فیھ حتى 

  ]مس[الموت 
  
 )عن الصادق (ع)٢٧(

لیس رجل من قریش 
إال وقد نزلت فیھ آیة 

تقوده إلى جنة  أو آیتان
أو تسوقھ إلى نار 
تجري فیمن بعده إن 
خیراً فخیراً وإن شّراً 

  ]مج[  فشّرا
 : (ع)علي ) عن ٢٩(

شر األصدقاء من 
أحوجك إلى المداراة 
 وألجأك إلى االعتذار

  ]بح[
وي أن النبي ر) ٣٢(

یا ابن :  قال (ص)
إذا قرأت  : عباس

القرآن فرّتلھ ترتیالً  
 ؟ وما الترتیل : قال

ً وال  قال بّینھ تبیینا
تنثره نثر الدَقل وال 

قفوا  ، تھّذه ھذَّ الشعر
عند عجائبھ وحّركوا 
بھ القلوب وال یكونن 
 ھمُّ أحدكم آخر السورة

  ]مج[
  

ًرا ْهُجو ْرآَن َم ُْق وا َهَذا ال ُذ َ  ِإنَّ قریشًا كذبت بالقرآن ولم تؤمن به وجعلته متروكاً  ﴾َقْوِمي اختَّ
ِم السْ إلِ َرْسُمُه َو ِمَن ا الاْلُقْرآِن إِ  ِمنَ َیْبَقى ِفیِهْم  الَیْأِتي َعَلى النَّاِس َزَماٌن  ، هالیسمعونه وال یتفهمون

ا ) ﴿٣٠( ]نج[ َیْوَمِئٍذ َعاِمَرٌة ِمَن اْلِبَناِء َخَراٌب ِمَن اْلُهَدى َمَساِجُدُهمْ اْسُمُه َو  الإِ  َْن َوكََذِلَك َجَعل
 ْ َن اْ�ُ ا ِم و لِّ نَِ�ٍّ َعُد أي كما جعلنا لك أعداء من مشركي قومك جعلنا لكل نبي  ﴾ِرِمنيَ ِلُك

َِّك ﴿(ص)  نبيللتسلیة ، فیه  عدوًا من كفار قومه َِرب ََفى ب يًا﴿(ص)  یا محمد ﴾َوك ِد لك  ﴾ها

ًرا﴿ نَِصي ََفُروا) ﴿٣١( وناصرًا لك على أعدائك ﴾َو َن ك ي َِّذ َقاَل ال ال﴿كفار مكة  ﴾َو هالَّ  ﴾لَْو

﴿ َ َل َعل ُزِّ هِ ن َةً ﴿ (ص) على محمد ﴾ْي ْرآُن ُجْمل ُْق   كما نزلت التوراة واِإلنجیل ﴾َواِحَدةً﴿دفعة  ﴾ال

ِلَك ﴿ رّدًا على شبهتهم َت ﴿ شیئًا بعد شي أنزلناه مفرقا﴾ كََذ ُنَثبِّ َك ﴿لنقوي  ﴾ِل َد ِه ُفؤَا ِ قلبك  ﴾ب

َْرتِيًال﴿ على تحمله فتحفظه َْناهُ ت َّل َرت لنا تفصیًال بدیعًا  ﴾َو نََك ﴿ )٣٢(أي فصَّ ْتُو َأ ال ي هؤالء  ﴾َو

َناَك ﴿شبهٍة للقدح فیك أو في القرآن ب﴾ بَِمَثٍل ﴿ الكفار ال ِجئْ  (ص) أتیناك یا محمد ﴾إِ

قِّ ﴿ ًرا﴿ الواضح ﴾بِاْحلَ َن تَْفِسي َن ) ﴿٣٣( أحسن بیانًا وتفصیالً  ﴾َوأَْحَس ي َِّذ المشركین  ﴾ال
ُرونَ ﴿المكذبین للقرآن  َش ون ﴾ُحيْ ْم إِلَىَعَ� ﴿ ُیْسحبون ویُجرُّ ِه ِه مَ   ُوُجو نَّ َه  ِإلى النار ﴾َج

ُْولَئَِك ﴿ رٌّ ﴿هم  ﴾أ نًا َش ِبيًال﴿ منزًال ومصیراً  ﴾َمَكا لُّ َس ) ٣٤( وأْخطأ دینًا وطریقا ﴾َوأََض

َنا﴿ ََقْد آتَْي َتاَب ﴿أعطینا  ﴾َول ُ أََخاهُ ﴿التوراة  ﴾ُموَسى الِْك ه َْنا َمَع  وأعنَّاه بأخیه ﴾َوَجَعل

ًرا﴿ ِزي ُروَن َو َن ) ﴿٣٥( فجعلناه وزیرًا یناصره وُیؤآزره ﴾َها ي َِّذ ِم ال َْقْو َبا إِلَى ال َه ْذ َْنا ا ُقل َف
بُوا َِنا﴿فرعون وقومه  الى ﴾كَذَّ ًرا﴿المعجزات ب ﴾بِآيَات ْم تَْدِمي ُه ْرنَا فأهلكناهم ِإهالكًا لّما ﴾ َفَدمَّ

نَ ) ﴿٣٦( كذبوا رسلنا َرْق َل أَْغ ُس رُّ بُوا ال ا كَذَّ َم نُوٍح لَمَّ َقْو ْم َو ُه ْم �ِنَّاِس ﴿بالطوفان  ﴾ا ُه َْنا َوَجَعل
َةً  نَا﴿عبرًة لمن یعتبر  ﴾آي َذابًا أَِليًما َوأَْعتَْد اِلِمَني َع في اآلخرة عذابًا شدیدًا مؤلمًا سوى  ﴾ِ�ظَّ

ًدا﴿أهلكنا ﴾ و) ﴿٣٧( ما حلَّ بهم في الدنیا َ ﴿ قوم ھود ﴾َعا ثَُمود َْصَحاَب ﴿ قوم صالح ﴾َو َوأ
سِّ  رَّ ًرا﴿یب وقیل اصحاب البئر قوم شع ﴾ال نًا بَْنيَ ذَِلَك كَِثي ُرو ُق أممًا وخالئق أهلكنا كذلك و  ﴾َو

َْنا﴿ هؤالء من ﴾َوكًُال﴿ )٣٨( المكذبینمن  كثیرین َرب ُ ﴿بّینا  ﴾َض َه  ﴾األَْمَثال﴿لهم  ﴾ل

ًرا﴿ الحجج، ووضحنا لهم األدلة ِبي ْرنَا تَْت َبَّ ) ٣٩( یراً تدم م، ودمرناه ِإهالكاً  مأهلكناه ﴾َوكًُال ت
ََقْد ﴿ َتَْوا َول َةِ ﴿ تلك ﴾َعَ�  أ ْري َْق قوم  مرارا على قریة ِإلى الشامفي متاجرتهم  مرَّت قریش ولقد﴾ ال

َِّ� ﴿ سدوم،  لوط ءِ  ال ْو أمطر اهللا علیهم حجارة من التي ُأهلكت بالحجارة  ﴾أُْمِطَرْت َمَطَر السَّ

َْم ﴿ سجیل ََفل نُوا أ ََها﴿في أسفارهم  ﴾يَُكو ن َْل ﴿ فیعتبروا بما حلَّ بأهلها من العذاب ﴾يََرْو ب
نُوا ال َْرُجونَ  كَا ًرا ي ذَا ﴿ )٤٠( ألنهم ال یرجون معادًا یوم القیامة ، ال یعتبرون ﴾نُُشو   َوإِ
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الترتیلُ في ) ٣٢(

الكالم أن یأتي بعضھ 
على إِثر بعض على 

، وأصل  ُتؤدة وتمھل
الترتیل في األسنان 

  ]فخ[ وھو تفلجھا
 
 وھو بئر ألقو) ٣٨( 

إنھم   :فیھا نبیھم وقیل
كانوا أصحاب مواش 
ولھم بئر یقعدون علیھا 
وكانوا یعبدون 
األصنام فبعث هللا إلیھم 
بوه فانھار  ً فكذَّ شعیبا
البئر وانخسفت بھم 

 وقیل ، األرض فھلكوا
قریة بالیمامة یقال لھا 

فأھلكھم  فلج قتلوا نبیَّھم
كان لھم  وقیل،  هللا 

نبي یسمى حنظلة 
  وقیل، فقتلوه فأھلكوا 

الرس بئر بأنطاكیة 
ً النجار  قتلوا فیھا حبیبا

  وقیل ،فنسبوا إلیھا 
أصحاب الرس كان 

 ]مج[نساؤھم سحاقات 
 ، وقیل كانت اثنتا

 على قریة عشرة
 لھ یقال نھر شاطئ
 بالد من الرس

 االولى المشرق تسمى
 والرابعة دي والثالثة
 والخامسة بھمن

 والسادسة اسفندار
 والسابعة فروردین

 والثامنة بھشت اردي
 مرداد والتاسعة خرداد

 والحادیة تیر والعاشرة
 والثانیة مھر عشر
 وكانت شھریور عشر
اسفندار  مداینھم اعظم
 إلیھم سبحانھ هللا فبعث
 اسرائیل بني من نبیا
بن  یھود ولد من

الى  یدعوھم یعقوب
وجل  عز هللا ةعباد

  ،     ]صا[فكذبوه     
لط هللا علیھم سف.... 

صاعقة من اول اللیل 
وخسفا فى آخره 
وصیحة مع الشمس 
 فلم یبق منھم احد 

    ]رو[
واجمعوا على ان  .....
فى نھر ا نبیھم یدفنو

الّرّس تحت الّشجرة 
الكبیرة ودفنوه حّیاً 

،  تحت نھر الّرسّ 
فسّماھم هللا اصحاب 

ضب هللا الّرّس فغ
 ً  فأرسل علیھم ریحا

  شدیدة الحمرة 

َك  َْو ِال ُهُزًوا﴿ (ص) المشركون یا محمد ﴾َرأ نََك إ و ُذ ِ قائلین بطریق  یسخرون منك﴾ إِْن يَ�َّ

َِّذ� بََعَث ﴿االستهزاء  ََهَذا ال الً أ ُ َرُسو َُّنا﴿ )٤١( ﴾اهللاَّ ِضل َد لَُي  ﴾ْن عَ ﴿لیصرفنا  ﴾إْن كَا

ال أَْن ﴿عبادة  َنا لَْو ِت َه ْرنَا آِل َب َها َص قال تعالى ردًا  ، لوال أن ثبتنا علیها واستمسكنا بعبادتها ﴾َعلَْي

ََرْوَن الَْعَذاَب  َوَسْوَف يَْعلَُموَن ِحنيَ ﴿علیهم  ِبيًال﴿في اآلخرة  ﴾ي لُّ َس ْن أََض أم ، َأُهْم  ﴾َم

َْيَت ) ﴿٤٢( وعید وتهدید(ص) ؟ فیه  محمد ََرأ للسؤال وههنا أرأیت تستعمل تارة لالعالم وتارة  ﴾أ

ُ َهَواهُ ﴿ للتعجیب ه ََه َذ إِل َ ْن اختَّ ِه َوِكيًال﴿ ؟ كیف یكون حاله ﴾َم َنَْت تَُكوُن َعلَْي ََفأ أي  ﴾أ
،  أال یتأسف علیهم (ص)ِإشارٌة للرسول  فیه ،حافظًا تحفظه من اتباع هواه ؟ لیس األمر لك

فى انهماكها فى المعاصى النفس حیة ما دامت تخالف هواها فإذا وافقت هواها ماتت، وموتها 
َسُب ) ﴿٤٣(  وٕاعراضها عن الطاعات َْم َحتْ ْم يَْسَمُعونَ أ تظن أن هؤالء  هل﴾ أَنَّ أَْكَثَرُه

ِقلُونَ ﴿المشركین یسمعون ما تقول لهم سماع قبول  َْو يَْع ما تورده علیهم من الحجج والبراهین  ﴾أ

ْم ﴿الدالة على الوحدانیة  مِ  إِْن ُه ال كَاألَنَْعا ِبيًال﴿البهائم ك ﴾إِ لُّ َس ْم أََض َْل ُه شبههم  ﴾ب

ََر ) ﴿٤٤(باالنعام ألن االنعام تنقاد الى من یتعهدها وهؤالء الینقادون لربهم  َْم ت  ﴾إِلَى﴿تنظر  ﴾أَل

َِّك كَْيَف ﴿ ةبدیع صنع اهللا وقدر  َّ ﴿بسط  ﴾َمدَّ  َرب ل ح اِإلنسان بظل األشیاء من یحتى یستر  ﴾الظِّ
 من الزوال الى الغروب، و الى الزوال  ظلموضع التصل الیه الشمس یقال لكل ،  حرارة الشمس

َ ﴿ فیىءیسمى  ء ُ ﴿ ا هللاأراد ﴾َولَْو َشا َه َعل ًنا َجلَ َْنا﴿ثابتًا  ﴾َساِك ُمَّ َجَعل ْمَس ﴿طلوع  ﴾ث الشَّ
هِ   فلوال وقوع ضوئها على األجرام لما عرف أن للظل وجوداً  ﴾دَِليالً ﴿ على وجود الظل ﴾َعلَْي

ُمَّ ) ﴿٤٥( ًرا ث ًضا يَِسي ْب َنا َق َناهُ إِلَْي ْض َب ال دفعة ، أي أزلنا هذا الظلَّ شیئًا فشیئًا وقلیًال قلیًال  ﴾َق

لَ ) ﴿٤٦( واحدة ْم ا�َّْي َل لَُك َِّذ� َجَع ُهَو ال َباًسا َو ، كما یستترون  فصار لهم سترًا یستترون به ﴾ِل

َباتًا﴿بـالثـیاب التـي ُیكسونها  َم ُس نَّْو حقیقة النوم  ، تریح به ابدانكم وتهدأبه جوارحكمتسراحًة  ﴾َوال
سد حواس الظاهر لفتح حواس القلب والحكمة فى النوم ان الروح او النفس الناطقة غریبة جدا فى 
هذا الجسم مشغولة باصالحه وجلب منافعه ودفع مضاره محبوسة فیه مادام المرء یقظان فاذا نام 

ستریح بواسطة لقاء االرواح و مما یتلقى فى حین ذهابه الذاتى فی ذهب الى مكانه االصلى ومعدنه
الى عالم الملكوت من المعانى التى یراها فى عالم الشهادة وهو السر فى الرؤیا ، جعل اللیل وقتا 

والمحبون یسهرون فال یأخذهم  لسكون قوم ووقتا النزعاج آخرین فارباب الغفلة یسكنون فى لیلهم
ًرا﴿ سهر لالحباب صفة لكمال السرورفال باهللا النوم لكمال انسهم َر نُُشو َها نَّ َل ال وقتًا  ﴾َوَجَع

ُهوَ ) ﴿٤٧( ، وأسباب رزقهم ، ومكاسبهم النتشار الناس فیه لمعایشهم يَاَح  َو رِّ َل ال َْرَس َِّذ� أ ال
ًرا بَْنيَ يََدْي  هِ  بُْش ِت ء﴿ بنزول الغیث والمطر ﴾َرْحَم َما َن السَّ َْنا ِم َزل َن ً ﴿السحاب  ﴾َوأ ء ًرا َما ُهو   ﴾َط
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وصارت االرض من 
تحتھم حجر كبریٍت 
تتوّقد واظلّتھم سحابة 
سوداء فألقت علیھم 
كالقّبة جمراً یلتھب 
فذابت ابدانھم كما 
یذوب الّرصاص فى 

  ]بي[ الّنار
  
  :قال ابن عباس) ٤٠(

كانت قریٌش في 
تجارتھم إلى الشام تمر 

  ]مس[ مدائن قوم لوطب
  
 :قال ابن عباس) ٤٣(

كان الرجل من 
المشركین یعبد حجراً 
فإذا رأى حجراً أحسن 
منھ رماه وأخذ الثاني 

  ]مس[ فعبده
 
 (ع) الباقر ) عن٤٥(

 طلوع بین ما الظل قال
 طلوع الى الفجر

 وھو قیل ، الشمس
 فان االحوال اطیب
 تنفر الخالصة الظلمة
 النظر وتسد الطبع

 یسخن الشمس وشعاع
 البصر ویبھر الھواء
 الجنة بھ وصف ولذلك
ممدود  وظل فقال

  ]صا[
 
النوم أخا ) ٤٧(

الـموت ، كما صّحت 
الروایة عن النبـّي 

أنھ كان یقول إذا  (ص)
 أصبح وقام من نومھ

ِ الَِّذي أْحیانا  الـَحْمُد ِ�َّ
ـْیھِ   َبْعَدما أماَتنا، َوإلَ

 ]طب[ النشور
  
م وتنكیر األنعا )٤٩(

واألناسي ألن حیاة 
البشر بحیاة أرضھم 

، وأكثر  وأنعامھم
الناس یجتمعون في 
البالد القریبة من 

، فھم  األودیة واألنھار
عن شرب  غنىفي 

منھم و،  میاه المطر
نازلون في البوادي فال 
یجدون المیاه للشرب 

، إِال عند نزول المطر 
أَْنَعاًما ولھذا قال 

شراً أي ب َوأََناِسيَّ َكثِیًرا
وقال أبو  ،     كثیرین

حنیفة یجوز الوضوء 
،  بنبیذ التمر في السفر

  وقال أیضاً تجوز إزالة 

هِ  ِ�َ ُ�ْ ) ﴿٤٨( على الطهارة یوسع علیك الرزق مْ دِ أ، في الحدیث  تشربون وتتطهرون به ِ بهذا  ﴾ب

ًتا﴿ المطر ُ مِ ﴿ أرضًا میتًة ال زرع فیها وال نبات ﴾بَلَْدةً َمْي ه ِقَي نُْس َنَاِ�َّ َو ا َوأ َنَْعاًم َنا أ َْق ا َخل مَّ
ًرا ََقْد ) ﴿٤٩( ولیشرب منه الحیوان واِإلنسان ﴾كَِثي ُهْم  َول َن َناهُ بَْي ْف رَّ ضربنا األمثال في هذا  ﴾َص

َُّروا﴿ القرآن للناس ك َبَى﴿ لیتفكروا ویتدبروا ﴾ِليَذَّ أ ًرا َف ُُفو ال ك نَّاِس إِ االحجودا  ﴾أَْكَثُر ال
 ]بي[} اّال كفوراً { (ع)ي ٍّ من اّمتك بوالیة عل }فأبى اكثر الّناس ، عن الصادق (ع) {للنعمة وكفرًا باهللا

ًرا) ﴿٥٠( ٍَة نَِذي ْري ُلِّ َق ََبَعْثَنا ِيف ك َنا ل  االمر قصرنا ، لكن النبوة اعباء علیك فیخف ﴾َولَْو ِشئْ
داعي إلى ما ال والنذیر هو الرسل ، سائر على لك وتفضیال لشأنك وتعظیما لك اجالال علیك

َن ) ﴿٥١( یؤمن معه الخوف من العقاب ِري ِف الكفار فیما یدعونك ِإلیه من  ﴾َفال تُِطْع الَْكا

م﴿ الكّف عن آلهتهم ُه ِهْد َجا هِ ﴿ في اهللا﴾ َو ِ ًرا﴿بالقرآن  ﴾ب َِبي ًدا ك َها  ال یصاحبه فتور ﴾ِج

َِّذ�﴿ )٥٢( ُهَو ال ِن ﴿بقدرته  ﴾َو َرْي ْ َرَج اْ�َ َهَذا ﴿ ال یتمازجانبحیث  متجاورین متالصقین ﴾َم
ٌت  َرا ٌب ُف ْذ ُهَما بَْرَزًخا﴿مرُّ شدید المرارة  ﴾ِمْ�ٌ أَُجاجٌ  َوَهَذا﴿شدید العذوبة  ﴾َع َن َل بَْي  ﴾َوَجَع

ًرا﴿حاجزًا  ًرا َوِحجْ ُجو َِّذ� ) ﴿٥٣( منعًا من وصول أثر أحدهما ِإلى اآلخر وامتزاجه به ﴾َحمْ ُهَو ال َو
ءِ  َن الَْما ًرا﴿ نطفةمن ال ﴾َخلََق ِم ُ ﴿ أإلنسان ﴾بََش َه َعل  قسمهم من نطفة واحدة قسمین ﴾َ�َ

ًبا﴿ ًرا﴿ ذكورًا ینسب إلیهم ألن النسب إلى األباء ﴾نََس ْه ِص َُّك  َوكَانَ ﴿ وإِناثًا ُیصاهر بهن ﴾َو َرب
ًرا ي نزلت في :  قال السدي،  حیث خلق من النطفة الواحدة ذكرًا وأنثى، مبالغًا في القدرة  ﴾قَِد
  ،]شو[ ، كان نسبا وكان صهرا وهو ابن عمه وزوج ابنته(ع) زوج فاطمة علیا  ىوعل (ص)النبي 
 عقد علیهما فى رمضان وكان عمرها(ع) ،  يفى السنة الثانیة من الهجرة تزویج فاطمة لعلكان 
 وأولم علیها، یومئذ احدى وعشرین سنة وخمسة اشهر (ع)  يخمس عشرة سنة وكان سن عل (ع)

ي ولما خطبها عل، ع من ذرة من عند جماعة من االنصار اعند سعد وصبكبش من  (ص)
والذى بعثنى بالحق :  (ص)فقال  ، فسكتت،  یخطبك(ع)  ان علیا(ص) لفاطمة (ع) قال (ص) 

الحمد هللا  : ولما اراد ان یعقد خطب خطبة منها ، ماتكلمت فى هذا حتى اذن اهللا فیه من السماء
ته الذى خلق الخلق بقدرته ومیزهم بحكمته ثم ان اهللا تعالى جعل المحمود بنعمته المعبود بوحد

على (ع)  يمن عل (ع) المصاهرة نسبا وصهرا وكان بربك قدیرا ثم ان اهللا امرنى ان ازوج فاطمة
 ایضا خطبة منها ي (ع)بعد ان خطب عل، رضیت  : قال ، ياربعمائة مثقال فضة أرضیت یاعل

 ، ه واشهد ان ال اله اال اهللا وحده الشریك له شهادة تبلغه وترضیهالحمد هللا شكرا النعمه وایادی :
ت تعثر فى ثوبها من الحیاء فاتته بقعب فیه مفقا لفاطمة أئتنى بماءفقال (ص) وجاء رسول اهللا 

تقدمت فنضح بین یدییها وعلى رأسها فثم قال لها تقدمى  یه، ومج ف(ص)  ماء فاخذه رسول اهللا
(ع)  يائتونى بماء فقال عل :ثم قال،  ها بك وذریتها من الشیطان الرجیماللهم انى اعیذ : وقال

    (ع) فعلمت الذى یرید فقمت ومألت القعب فاتیت به فاخذه فمج فیه وصنع بى كما صنع بفاطمة
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النجاسة بجمیع 
المائعات التي تزیل 

   ]فخ[ت أعیان النجاسا
 كان العرب  قولا

ینبذون ماء الشرب 
بوضع بضع تمرات 
في االناء لیكون سائغا 
للشرب لملوحة میاه 

ولعل  االبار عندھم ،
االمام ابو حنیفھ قصد  
ھذا ولیس النبیذ 
  المعروف ، وهللا اعلم

  
وھذه الكلمة  )٥٨(

یراد بھا المبالغة 
فى بالعلم ككقولھم 

جماالً وكفى باألدب 
ماالً وھي بمعنى 

سبك أي ال تحتاج ح
معھ إلى غیره ألنھ 
خبیٌر بأحوالھم قادر 

  ]فخ[ على مجازاتھم
 
قال رجل ) ٦٠(

ادع (ص) لرسول هللا 
هللا ان یرزقنى 
مرافقتك فى الجنة قال 

اعنى بكثرة (ص) 
  ]رو[ السجود 

  
منازل  ) یعني٦١(

النجوم السبعة السیارة 
 ،ً  اثنا عشر برجاو

الحمل والثور 
 والجوزاء والسرطان
واألسد والسنبلة 
والمیزان والعقرب 
والقوس والجدي 

 :والدلو والحوت  وقیل
ھي النجوم الكبار  
  ]مج[
  
روى ان ابلیس ) ٦٢(

ظھر لیحیى ابن 
زكریا  فرأى علیھ 

 ،  معالیق من كل شىء
فقال یحیى یا ابلیس ما 
ھذه المعالیق التى ارى 

قال ھذه ، علیك 
الشھوات التى اصیب 

فھل  قال ، بھن ابن آدم
لى فیھا من شىء قال 

قلك عن ـربما شبعت فث
قال ، الصالة والذكر 

، یحیى ھل غیر ذلك 
قال � ، قال ال وهللا 

علّى ان ال امأل بطنى 
قال ، من طعام ابدا 

ابلیس و� على ان ال 
صح مسلما ابدا نا
  ]رو[

وتال ، لهما فى شملهما اللهم بارك فیهما وبارك علیهما وبارك  : الى بما دعا لها به ثم قال اودع
) ٥٤( ]رو[ ادخل باهلك باسم اهللا والبركة :والمعوذتین ثم قال }قل هو اهللا احد{قوله تعالى 

﴿ ِ وِن اهللاَّ ْن ُد وَن ِم ُبُد يَْع ْم ﴿األصنام  ﴾َو ُه رُّ ال يَُض ْم َو ُه َفُع َن  التي ال تنفع وال تضر ﴾َما ال ي

ًرا﴿ ِِّه َظِهي ُر َعَ� َرب ِف ) ٥٥( لشیطان على معصیة اهللا وُیعینها ینًا یظاهرمع ﴾َوكَاَن الَْكا

ًرا﴿ َبشِّ ال ُم َك إِ َْنا َْرَسل ًرا﴿ للمؤمنین بجنات النعیم ﴾َوَما أ ي نَِذ ومنذرًا للكافرین بعذاب  ﴾َو

لْ ) ﴿٥٦( الجحیم هِ  َما﴿ (ص) لهم یا محمد ﴾ُق ْم َعلَْي أَلُُك  ِمْن ﴿على تبلیغ الرسالة  ﴾أَْس
ٍر  َذ إِلَى ﴿ یطلب أموالنا بما یدعونا الیه فال نتبعه من أجر فتقولوا أنه ﴾أَْج ِ ءَ أَْن يَ�َّ ْن َشا ال َم إِ

ِّهِ  ِبيًال َرب وإِنما ، ال أسألكم ماًال وال أجرًا  :كأنه یقولأن یتقرب الى اهللا ویطلب منه الزلفى ،  ﴾َس

َّلْ ﴿ )٥٧(أسألكم اِإلیمان باهللا وطاعته وأجري على اهللا  تََوك َ� ﴿أمورك  اعتمد في جمیعو ﴾ َو َع
يِّ  ُت  اْحلَ َِّذ� ال يَُمو ْمِدهِ ﴿فِإنه كافیك وناصرك ومظهر دینك على سائر األدیان  ﴾ال ْ ِحبَ  ﴾َوَس�ِّ

نُوِب ﴿ نّزه اهللا تعالى عّما یصفه هؤالء الكفار مما ال یلیق به من الشركاء واألوالد ِه بُِذ ِ ََفى ب َوك
ِدهِ  َبا ًرا ِع ِبي هذا اِإلله  )٥٨( وعیٌد شدیدد ، فیه ى أعمال العباأي حسبك أن اهللا مطَّلع عل ﴾َخ

ِت ﴿ الذي ینبغي أن تتوكل علیه هو َوا َما َِّذ� َخلََق السَّ  واتساعهاالسبع في ارتفاعها  ﴾ال

ُهَما ِيف  َوَما﴿ في كثافتها وامتدادها ﴾َواألَْرَض ﴿ َن ُمَّ ﴿مقدار  ﴾بَْي ٍم ث َّا َي ِة أ تَّ َ�  ِس َتَوى َع اْس
ْرِش  رَّ ﴿هو  ﴾الَْع ًرا﴿ ذو الجود واِإلحسان ﴾ْحَمانُ ال ي ِب ِه َخ ِ أَْل ب فسْل عنه من هو خبیٌر  ﴾َفاْس

، العالم  الضمیر یعود إلى اهللا أي فاسأل اَهللا الخبیَر باألشیاء : ، وقیل عارف بجالله ورحمته
ْم ﴿ )٥٩(بحقائقها یطلعك على جلیَّة األمر  َُه َل ل ذَا ِقي ْحمَ ﴿للمشركین  ﴾َوإِ وا ِ�رَّ ُد  ﴾اِن اْجسُ

انُ ﴿ لربكم الرحمن ْحَم رَّ ؟ استفهموا عنه استفهام من یجهله  من هو الرحمن ﴾َقالُوا َوَما ال

ُد ﴿ َنَْجسُ ُرنَا أ َأُْم ْم ﴿ بالسجود له من غیر أن نعرفه ﴾ِلَما ت ُه َد َزا ًرا﴿ هذا القول ﴾َو ُُفو عن  بعداً  ﴾ن

َرَك ) ﴿٦٠( الدین ونفورًا منه ََبا د وتعظَّم اهللا  ﴾ت َّذِ ﴿تمجَّ ءِ ال َما َل ِيف السَّ ُُروًجا � َجَع منازل  ﴾ب
وسمیت بروجا تشبیها لها بالمنازل لمنازل هذه الكواكب ، ومعناها ،  الكواكب السیارات السبع

َها﴿القصور  َل ِفي َراًجا َوَجَع ًرا﴿ الشمس المتوهجة في النهار ﴾ِس ِني ًرا ُم َقَم والقمر المضيء  ﴾َو

َِّذ�) ﴿٦١( باللیل ُهَو ال َل ا َو ةً َجَع َْف َر ِخل َها نَّ َل َوال ،  یخلف كلٌّ منهما اآلخر ویتعاقبان ﴾�َّْي

ََّر ﴿ فیأتي النهار بضیائه ثم یعقبه اللیل بظالمه ك َد أَْن يَذَّ ََرا ْن أ ،  أن یتذَّكر آالء اهللا ﴾ِلَم

َْو ﴿ ویتفكر في بدائع صنعه دَ أ ََرا ًرا أ   )٦٢( شكر اهللا على أفضاله ونعمائهأو اراد  ﴾ُشُكو
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  )٢٥(الفرقان  سورة    )٣٩٦(       التاسع عشر ءالجز
  
) عن الصادق ٦٣(

ھو الرجل یمشي (ع) 
بسجیتھ التي جبل 
علیھا ال یتكلف وال 

  ]مج[ یتبختر
 
ِ  إِنَّ ) ٦٣( ِعَباداً  ِ�َّ

َعِم  ُ بِالنِّ ُھُم هللاَّ َیْخَتصُّ
َھالَِمَنافِِع اْلِعَباِد  فِي  َفُیقِرُّ

َذا أَْیِدیِھْم َما َبَذلُوَھا َفإِ 
ُثمَّ  ِمْنُھمْ َمَنُعوَھا َنَزَعَھا 

لََھا إِلَى َغْیِرِھمْ   َحوَّ
  ]نج[
الجھل  ) فائدة :٦٣(

خلو النفس من العلم 
واعتقاد الشىء بخالف 
ما ھو علیھ وفعل 
الشىء بخالف ما حقھ 

  ]رو[ ان یفعل
لما ذكر سیرتھم  )٦٤(

 :في النھار من وجھین
، وتحمل  ترك اإلِیذاء

نا بیَّن ھ، األذى 
سیرتھم في اللیالي 
وھو اشتغالھم بخدمة 

  ]فخ[ الخالق
  
اختلف في معنى ) ٦٧(

اإلسراف فقیل ھو 
، النفقة في المعاصي 

واإلقتار اإلمساك عن 
وقیل  ،حق هللا تعالى 

السرف مجاوزة الحد 
في النفقة واإلقتار 
  التقصیر عما ال بد منھ 
، وروي عن معاذ أنھ 
قال سألت رسول هللا 

 :ك فقالعن ذل (ص)
من أعطى في غیر 
حق فقد أسرف ومن 
 منع عن حق فقد قتر 

   ]مج[
  
) عن الصادق ٦٧(

ربعة ال یستجاب أ(ع) 
لھم دعوة رجل فاتح 
فاه جالس في بیتھ 
فیقول یا رب ارزقني 
فیقول لھ ألم آمرك 
بالطلب ورجل كانت 
لھ امرأة یدعو علیھا 
یقول رب أرحني منھا 
فیقول ألم أجعل أمرھا 

جل كان لھ بیدك ور
مال فأفسده فیقول یا 
رب ارزقني فیقول ألم 
آمرك باالقتصاد 
ورجل كان لھ مال 
فأدانھ بغیر بینة فیقول 
 ألم آمرك بالشھادة

    ]مج[

ْحَماِن ﴿ رَّ ُد ال َبا أي العباد الذین  ، اِإلضافة للتشریف،  دون عباد الدنیا والنفس والهوى ﴾َوِع

َن يَْمُشوَن َعَ� ﴿هم  ، هیحبهم اهللا وهم جدیرون باالنتساب إلی ي َِّذ نًا ال في لین  ﴾األَْرِض َهْو
 هم قال (ع) الكاظم ، عن، وال یتبخترون في مشیتهم  غیر اشرین وال بطرینً ،  وسكینة ووقار

ِهلُونَ ﴿ ]صا[ مشیهم في یتقون (ع) األئمة ا ُم اْجلَ ُه َب ذَا َخاَط ا﴿ بما یكرهونالسفهاء ﴾ َوإِ ُو  َقال
وٕالى اهللا  حبُّ اهللا لذتهمو  طاعة اهللا حالوتهم ، نهم بمثل قولهم من الفحشال یقابلو  ﴾َسالًما
 والجوع طعامهم وعلیه اعتمادهم وبه أنسهم وعلیه توكلهم  ومع اهللا تجارتهم والتقوى زادهم حاجتهم

 والعلم قائدهم وسخاوة النفس حرفتهم وحسن المعاشرة صحبتهم  وحسن الخلق لباسهم والزهد ثمارهم
 راحتهموالرضا  والقرآن حدیثهم والشكر زینتهم والذكر مهمتهم الهدى مركبهم  سائقهم والصبر

 والحیاء قمیصهم والخوف سجینهم والدنیا مزابلهم والشیطان عدوهم والعبادة كسبهم والقناعة مالهم
لقبر وا والموت منزلهم والحق حارسهم والحیاة مرحلتهم والحكمة سبقهم والنهار عزتهم واللیل فكرتهم

َن ) ﴿٦٣( والنظر الى رب العالمین منیتهم وهم خواص عباده والفردوس مسكنهم حصنهم ي َِّذ َوال
ًدا َوِقَياًما ْم ُجسَّ ِِّه َرب ُتوَن ِل َِبي وتذّللهم ومناجاتهم تغلب على لّذة الّنوم  یعنى اّن لّذة خضوعهم ﴾ي

، وخصص  الّسجود والقیام ویناجونهوالرّاحة فال ینامون اّال قدر ما ال بّد منه ویتذّللون لرّبهم ب
، وتقرًبا الى  تلذًذا فى المناجاة العبادةوا أوقاتهم فى أفن،  الریاء من ابعد باللیل العبادة البیات ألن

ما تقرب الىَّ عبدى بمثل أداء ما افترضت  : حاكًیا عن ربه (ص)كما قال النبى  ، اهللا وتحبًبا إلیه
َمْن َكُثَرْت صالُته باللیل في الحدیث :  ، بالنوافل حتى أحبه وال یزال عبدى یتقرب إلىَّ ، علیه 

َُقولُونَ ) ﴿٦٤( َحُسَن وجهه بالنهار َن ي ي َِّذ ََّنا ﴿ في أعقاب صلواتهم او في جمیع اوقاتهم﴾ َوال َرب
مَ  نَّ َه َذاَب َج ِرْف َعنَّا َع  في اهللا الى وابتهالهم العذاب من ووجلهم العبادة في اجتهادهم مع ﴾اْص

ََها إِنَّ ﴿ احوالهم استمرار على وثوقهم وال باعمالهم اعتدادهم ، لعدم عنهم رفهص َذاب عذاب  ﴾َع

َراًما﴿ جهنم ا) ﴿٦٥( الزمًا دائمًا غیر مفارق ﴾كَاَن َغ ر َق َت َْت ُمْس ء ََّها َسا ن َقاًما إِ بئس  ﴾َوُم

َ ﴿ لعباد الرحمن الوصف الخامس )٦٦(  المستقر وبئس المقام ذ َن إِ ي َِّذ ُقواَوال َف َن ِرُفوا ا أ َْم يُْس  ﴾ل

ُروا﴿ في ِإنفاقهم في المطاعم والمشارب والمالبس ُت َْم يَْق رین ومضیِّقین  ﴾َول َن ﴿وال مقصِّ َوكَا
 ، القوام من العیش ما أقامك وأغناك،  وسطًا معتدًال بین اِإلسراف والتقتیر ﴾بَْنيَ ذَِلَك َقَواًما

واإلقتاُر ما كان  ، أّما ما كان هللا فلیس فیه إسرافاإلسراُف أن تنفق في الهوى وفي نصیب ، ف
فأمَّا التضییُق على النَّْفس منعًا لها عن اتباع الشهوات ولتتعوَد االجتراء بالیسیر ، ادخارًا عن اهللا 

َر ) ﴿٦٧( فلیس باالقتار المذموم ا آَخ ًَه ِ إِل َع اهللاَّ َن ال يَْدُعوَن َم ي َِّذ بل یوّحدونه مخلصین  ﴾َوال

ال﴿ ینله الد ُ  َو َم اهللاَّ رَّ َِّ� َح ْفَس ال نَّ ُتلُوَن ال َْق قِّ ﴿قتلها  ﴾ي ال بِاْحلَ إال بما یحقُّ أن تُقتل به  ﴾إِ

ال يَْزنُونَ ﴿، أو القتل ِقصاصًا  ، أو زنًى بعد إحصان النفوس من كفٍر بعد إیمان   ال یرتكبون و  ﴾َو



 397 

  )٢٥(الفرقان  سورة    )٣٩٧(       التاسع عشر الجزء
  
ابن مسعود عن ) ٦٨(

سألت رسول هللا  : قال
أي الذنب  (ص) 

أن تجعل   أعظُم ؟ قال
  ، وھو َخلَقك � نِّداً 

أن   قال ثم أي ؟ :قلتُ 
تقتَل ولَدك مخافَة أن 

ثم  :قلت  َیْطعم معك
أن ُتزاني   : أي ؟ قال

  ]مس[ حلیلة جارك
  
 :عن ابن عباس) ٧٠( 

ً من أھل  أن ناسا
،  الشرك َقَتلوا فأكثروا

، ثم  وا فأكثرواوزن
 (ص)أتوا محمداً 

إن الذي تقول  : فقالوا
، لو  وتدعو إلیھ لحسن

تخبرنا أن لِما عملنا 
َوالَِّذیَن ؟ فنزلت  كفارة

ِ إِلًَھا  ال َیْدُعوَن َمَع هللاَّ
غفوراً  :إلى قولھ آَخرَ 

 ً   ]مس[ رحیما
  
َمْن َنَصَب َنْفَسُھ  )٧٤(

ً َفْلَیْبَدأْ  لِلنَّاِس إَِماما
َنْفِسِھ َقْبَل َتْعلِیِم  لِیمِ بَِتعْ 

َغْیِرِه َو ْلَیُكْن َتأِْدیُبُھ 
َقْبَل َتأِْدیبِِھ  بِِسیَرتِھِ 

بِلَِسانِِھ َو ُمَعلُِّم َنْفِسِھ َو 
ُبَھا أََحقُّ بِاإلِْجالِل  ُمَؤدِّ

ِمْن ُمَعلِِّم النَّاِس 
بِِھمْ      ]نج[ َوُمَؤدِّ

  
 

ْل ذَلَِك ﴿ جریمة الزنى َْفَع ْن ي َثَاًما﴿الشرك والقتل والزنى من  ﴾َوَم اودیة  من واد اثام ﴾يَلَْق أ

ةِ ) ﴿٦٨(جهنم  ِْقَياَم َم ال اُب يَْو ُ الَْعَذ َه َُضاَعْف ل لُْد ﴿بسبب الشرك وبسبب المعاصي  ﴾ي  َوَخيْ
نًا َها ِه ُم ْن تَاَب ) ﴿٦٩(حقیرًا ذلیًال  ﴾ِفي ال َم ا﴿ في الدنیا ﴾ِإ َل َعَمًال َصاِحلً َن َوَعِم  ﴾َوآَم

ُْولَئَِك ﴿عمله وأحسن  أ ٍت ﴿ كرمهم اهللا في اآلخرة ﴾َف َنا ْم َحَس ِِه ئَات ُ َسيِّ ُل اهللاَّ ُبَدِّ فیجعل مكان  ﴾ي

ًرا﴿ السیئات حسنات ُفو ُ َغ  (ع) الرضا عن،  كثیر الرحمة ﴾َرِحيًما﴿واسع المغفرة  ﴾َوكَاَن اهللاَّ
 من لیتحمل اهللا انو  الحسنات ویضاعف الذنوب یكفر البیت اهل حبنا (ص) اهللا رسول قال قال :
 ، فیقول للمؤمنین اضرار وظلم على منهم كان من مظالم العباد اال ما علیهم ما البیت اهل محبینا

ْن ) ﴿٧٠( ]صا[ حسنات كوني للسیئات ُب ﴿ عن المعاصي ﴾تَاَب  َوَم َُتو َّهُ ي ن ا َفإِ َل َصاِحلً َوَعِم
َتابًا ِ َم َّ ) ﴿٧١( فِإن اهللا یتقبل توبته ﴾إِلَى اهللاَّ َر َوال و زُّ وَن ال َهُد َن ال يَْش ي ال یشهدون الشهادة  ﴾ِذ

وا بِا�َّْغوِ ﴿انه حق  الكذب اصله تمویه الباطل بما یوهم، الباطلة الزور  ذَا َمرُّ بمجالس اللغو  ﴾َوإِ

َراًما﴿ وا ِك رُّ وا  ﴾َم  )٧٢( والخوض فیه علیه الوقوف عن انفسهم مكرمین عنه معرضینمرُّ

﴿ ِّ ِذَا ذُك َن إ ي َِّذ ْم َوال ِِّه ِت َرب نًا﴿ُوعظوا بآیات القرآن  ﴾ُروا بِآيَا ا َوُعْمَيا َها ُصم وا َعلَْي رُّ  ﴾لَْم َخيِ

َنا) ﴿٧٣( قابلوها بالتفكیر والتأمل لم ُیعرضوا عنها بل َْزَواِج ْن أ ََنا ِم ََّنا َهْب ل َُقولُوَن َرب َن ي ي َِّذ  َوال
َِنا َّات ي ذُرِّ مؤمن من أن یرى زوجته وأوالده وأحفاده طائعین لیس أقر لعین الو ، أوالدنا وأوالدهم  ﴾َو

مطیعین له لیطمع أن یحلوا معه في الجنة فیتم سروره بهم في الدنیا واآلخرة ، واجعلهم  ألوامر الّله
ةَ أَْعُنيٍ ﴿ لنا رَّ ِقَني إَِماًما﴿ للطاعة بتوفیقهمتقر أعیننا بهم  ﴾ُق تَّ ُم َْنا ِ�ْ ُقدوة یقتدي بنا  ﴾َواْجَعل

اللهم اجعلنا منهم وقّر أعیننا بأوالدنا وأحفادنا بجاهك على نفسك ،  ، دعاًة إلى الخیرو  المتقون
قلت: یا  (ص)النبي  :قال عن أبي سعید قال:،  وحرمة كتبك وحق أنبیائك ومكانة أولیائك علیك

 قال:} وقرة أعین{: قال  (ع) قال: فاطمة  }ومن ذریاتنا{ خدیجة قال: قال: }من أزواجنا{جبرئیل 
 جبیر بن سعید ، عن ]شو[  (ع)علي  قال:  }واجعلنا للمتقین إماما{ قال: (ع)الحسن والحسین 

 }ازواجنا من لنا هب ربنا{ یقول دعائه اكثر كان (ع) المؤمنین امیر في خاصة واهللا اآلیة هذه قال
 ما اهللاو  (ع) المؤمنین : امیر قال }اعین قرة{ (ع) والحسین الحسن }وذریتنا{ فاطمة (ع) یعني
 خائفاً  هللا مطیعاً  ولدا ربي سئلت ولكن القامة احسن ولدا سألت وال الوجه نضیر ولدا ربي سئلت
 بمن نقتدي }اماما للمتقین واجعلنا{ قال عیني به قرت هللا مطیع وهو إلیه نظرت إذا حتى منه وجالً 
ُْولَئَِك ﴿ )٧٤(] صا[بعدنا  من بنا المتقون فیقتدي المتقین من قبلنا  لمتصفون باألوصافا ﴾أ

َزْونَ ﴿ الجلیلة ةَ ﴿ینالون  ﴾ُجيْ ُروا بَِما﴿ الدرجات العالیة ﴾الُْغْرَف َب  عما نهوا عنه﴾ َص

ْونَ ﴿ َقَّ يُل َها﴿وُیتلقَّون  ﴾َو ًة َوَسالًما﴿ في الجنة من المالئكة ﴾ِفي يَّ     كثیرالسبحانه  یعطي ﴾َحتِ

 


