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    )٢٦(الشعراء  سورة    )٣٩٨(          الجزء التاسع عشر
  
إقرار العین ) ٧٧(

َبردھا لما یرد على 
صاحبھا من الفرح 
والسرور ، فتدمع دمعا 
باردا لشدة انشراح 
صدره ، وضّده اسخان 
العین َحرھا لما یرد 
على صاحبھا من 
الضیق والحزن فتدمع 
دمعا حارا لما یحل بھ 
من الكرب وضیق 

    ]مال [الصدر
  تسمى سورة الجامعة

 من (ع) الصادق عن
 الطواسین سور قرء

 الجمعة لیلة في الثالث
 وفي هللا اولیاء من كان

 ولم وكنفھ جواره
 بؤس الدنیا في یصبھ
 في واعطى ابدا

 حتى الجنة من اآلخرة
 رضاه وفوق یرضى
 زوجة مأة هللا وزوجھ

  العین الحور من
 جنة في هللا واسكنھ
 مع ةالجن وسط عدن

 والمرسلین النبیین
 الراشدین والوصیین

 ]صا[
ذكر هللا سبحانھ فائدة : 

وتعالى في ھذه السورة 
سبع قصص أولھا 
 قصة موسى وھارون
 ، وثانیھا قصة إبراھیم
،  ، وثالثھا قصة نوح
،  ورابعھا قصة ھود

وخامسھا قصة صالح 
وسادسھا قصة لوط ، 

  وسابعھا قصة شعیب
وكل تلك القصص 

 (ص)لرسول لتسلیة ا
عما یلقاه من 

 ]مس[المشركین 
 (ع) الرضا ) عن٤(

 فیھ یصف حدیث في
 وھو قال (ع) القائم
 من مناد ینادي الذي

 جمیع یسمعھ السماء
 بالدعاء األرض اھل
 حجة ان اال یقول إلیھ
 بیت عند ظھر قد هللا
 الحق فان فاتبعوه هللا
 هللا قول وھو وفیھ معھ
 ننزل نشأ ان وجل عز

  ]اص[ علیھم

َن ) ﴿٧٥( ، ویقبل الیسیَر من طاعة العبد ویعده كثیرًا عظیما من عطائهالكثیر  ي الِِد  مقیمین ﴾َخ

َها﴿ َقاًما﴿الجنَّة  في﴾ ِفي ا َوُم ر َق َت ْت ُمْس َن لْ ) ﴿٧٦( ما أحسنها مقرًا وأطیبها منزال ﴾َحُس  ﴾ُق

ُ  َما﴿ (ص) لهم یا محمد أ َب ال ُدعَ ﴿یكترُث  ما ﴾يَْع ْم َر�ِّ لَْو ُْم بُِك لوال تضرعكم إلیه  ﴾اُؤك

ْم ﴿واستغاثتكم إّیاه  ُْت ب َقْد كَذَّ العذاب  ﴾َفَسْوَف يَُكونُ ﴿ أیها الكافرون بالرسول والقرآن ﴾َف

َزاًما﴿  :قال اّنه سئل كثرة القراءة افضل او كثرة الدعاء (ع)عن الباقر ، مالزمًا لكم في اآلخرة  ﴾ِل
        )٧٧( ]صا[ كثرة الدعاء أفضل

  
  
  
  
وهي ألف ، إلى آخر السورة  فإنها نزلت بالمدینة  ٢٢٤ومن  ١٩٧زلت بمكة عدا اآلیات ن

ومائتان وتسع وتسعون كلمة ، وخمسة آالف وأربعون حرفا ، ویوجد في القرآن سورة القصص 
مبدوءة بمثل ما بدئت به هذه فقط ، أما سورة النمل فهي بغیر میم ، ال نظیر لها في القرآن ، 

بالطواسیم ، كما یعبر عن السور السبع بالحوامیم،  هذه والنمل والقصص سور الثالثیعبر عن الو 
           ]مال [  وآل حامیم ، ألنها مبدوءة بلفظ حم

ٍم   ِ�ِ ْاهللاِ  ٍحي رَّ ٍن ْال ْحم ر          ْال
م﴿  عن ، )كالمه قطع حصین سرّ   (قولك یجمعها السور اوائل فى المقطعة الحروف ﴾طس

 فالطاء }طسم{ بقوله (ص) المصطفى ومحمد المنتهى وسدرة طوبى بشجرة اهللا اقسم (ع) الصادق
 انا معناه طسم (ع) هوعن ]رو[ (ص) المصطفى محمد والمیم المنتهى سدرة والسین طوبى شجرة

بِنيِ ) ﴿١( ]صا[ الطالب السمیع المبدئ المعید َتاِب الُْم ت الِْك يا هذه آیات القرآن  ﴾تِلَْك ءا
ََّك ) ﴿٢( زه لمن تأملهالظاهر إعجا ََعل عٌ ﴿ (ص) یا محمد ﴾ل ، تقال للتعطف على من  ُمهِلكٌ  ﴾بَاِخ

َْفَسَك ﴿تحبھ  نِنيَ ﴿من أجل  ﴾ن نُوا ُمْؤِم َال يَُكو  تسلیة للرسول، فیه  لعدم ِإیمان هؤالء الكفار ﴾أ

ْ ) ﴿٣((ص)  أ َةً ﴿نحن  ﴾إِْن نََش ي ِء آ َما َن السَّ ْم ِم ِه ْل َعلَْي َُنزِّ مانهم ننزل علیهم من إن نشأ إی ﴾ن

ِعنيَ ﴿السماء آیة ملجئة لهم إلى اإلیمان ، قاهرة لهم علیه  ََها َخاِض ْم ل ُه ُق َنا َّْت أَْع َظل منقادًة ﴾ َف
 في الفتاة تسمعه السماء من مناد ینادي حتى یقوم ال (ع) القائم ان ، عن الصادق (ع) قسرًا وقهرا

نزلت :  بن عباس قالوعن أ ]صا[اآلیة  ههذ نزلت وفیه والمغرب المشرق اهل ویسمعه خدرها
، سیكون لنا علیهم الدولة فتذل لنا أعناقهم بعد صعوبة وهوان بعد  هذه اآلیة فینا وفي بني أمیة

ْم ) ﴿٤( ]شو[ عزة ِه َأْتِي ْحَماِن ﴿ هؤالء الكفار ﴾َوَما ي َن الرَّ شيء من القرآن  ﴾ِمْن ِذْكٍر ِم
َدٍث ﴿منزٍل من عند الرحمن  ِرِضنيَ ﴿ ي النزولجدید ف ﴾ُحمْ ُ ُمْع ه نُوا َعْن ال كَا إّال كذبوا به  ﴾إِ

بُوا) ﴿٥( واستهزءوا َقْد كَذَّ   الى بهم ادى بحیث تكذیبه في وامعنوا اعراضهم بعد بالذكر ﴾َف

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٢٦ 
٤٧  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  الشعراءسورة      ٢٢٧

  مكیة  الواقعة
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  )٢٦(الشعراء  سورة    )٣٩٩(       التاسع عشر الجزء
  
إنما قدم ذكر ) ٩(

ِحیمُ   ، اْلَعِزیز على الرَّ
ألنھ ربما قیل إنھ 

حمھم لعجزه عن ر
، فأزال ھذا  عقوبتھم

الوھم بذكر العزیز 
،  وھو الغالب القاھر

ومع ذلك فإنھ رحیم 
، فإن الرحمة  بعباده

إذا كانت مع القدرة 
الكاملة كانت أعظم 

 ً   ]فخ[وقعا
  
 :قال المفسرون) ١٣(

التمس موسى العذر 
بطلب المعین بثالثة 
أعذار كلُّ واحٍد منھا 
مرتب على ما قبلھ 

،  خوف التكذیب وھي
، وعدم  وضیق الصدر

،  انطالق اللسان
فالتكذیُب سبٌب لضیق 

، وضیُق القلب  القلب
 سبٌب لتعسر الكالم

  ]مس[
  
) قیل لبث فیھم ١٨(

ثالثین سنة ثم خرج 
الى مدین ثم عاد 
یدعوھم الى هللا ثالثین 
سنة ثم بقى بعد الغرق 

    ]بح[خمسین سنة 
  

َ ﴿ االستهزاء ْم أ ِه أْتِي ِزئُونَفَسَي َتْه ِه يَْس ِ نُوا ب ُ َما كَا ء َْبا ََولَْم ﴿ )٦(ا عاقبة ما كذبوا واستهزؤو ﴾ ن أ
ََرْوا َْرِض  ي َى األ َنا﴿ هاعجائبإلى  ﴾إِل ْت َنَْب َْم أ ٍم ﴿أخرجنا  ﴾ك َِري ُلِّ َزْوٍج ك َها ِمْن ك من  ﴾ِفي

َةً ﴿ر اإلنبات ألنواع الحبوب واألزھا ﴾إِنَّ ِيف ذَِلَك ) ﴿٧(  كل صنٍف ، كثیر المنفعة ي ﴾ آل

نِنيَ ﴿كافیة على قدرتنا إلحیائكم بعد الموت  ُرُهْم ُمْؤِم َث فمع ظهور الدالئل  ﴾َوَما كَاَن أَْك

ُز ﴿ )٨( یستمر أكثرهم على كفرهم ِزي َُهَو الَْع ََّك ل ِإنَّ َرب في نقمته ممن خالف أمره وعَبد غیره  ﴾َو

مُ ﴿ ِحي رَّ ذْ ) ﴿٩( بمن تاب إلیه وأناب ﴾ال َُّك ﴿ قومك حینل مد (ص)یا محواذكر  ﴾َوإِ ى َرب َد نَا
ى اِلِمنيَ ﴿ األیمن من جانب الطور ﴾ُموَس ظَّ َم ال َْقْو الذین ظلموا أنفسهم بالكفر  ﴾أَْن ائِْت ال

مَ ﴿أي  )١٠( والمعاصي ُقونَ  َقْو َتَّ َال ي ْرَعْوَن أ لَ ) ﴿١١( أال یخافون عقاب اهللا ﴾ِف موسى  ﴾َقا
ُ  َربِّ إِ�ِّ أََخاُف أَْن ﴿ یا ب ِري ) ﴿١٢( أن یكذبوني في أمر الرسالة ﴾وِن يَُكذِّ َِضيُق َصْد ي من  ﴾َو

َْنَطِلُق ﴿تكذیبهم  ال ي َى َهاُرونَ ﴿ بأداء الرسالة على الوجه الكامل ﴾ِلَساِ�  َو ْل إِل َْرِس أ  ﴾َف
ثم زاد  )١٣(وكان هارون بمصر حین ُبعث موسى بجبل الطور  ، لیعینني على تبلیغ رسالتك

َ ﴿ اعتذارًا آخر بقوله ْم َول َنٌْب ﴿لقوم فرعون أي  ﴾ُه أََخاُف ﴿ وهو أني قتلت منهم قبطیا ﴾َعلَيَّ ذ َف
ُتلُوِن  َْق لَ ) ﴿١٤(قصاصا  به ﴾أَْن ي َبا﴿ لن یقتلوك ﴾كَال﴿ اهللا تعالى له ﴾َقا َه ْذ أنت  ﴾َفا

َِنا﴿ فقد جعلته رسوال معك وهارون َتِمُعونَ ﴿بالبراهین والمعجزات  ﴾بِآيَات ْم ُمْس َّا َمَعُك ن نا فأ ﴾إِ

ْرَعْونَ ﴿ )١٥( معكما بالعون والنصرة أْتَِيا ِف  ، الولید بن مصعب وكنیته ابو العباس إسمه ﴾َف

ُل َربِّ ﴿ وعاش اربعمائة وستین سنة، وقیل اسمه مغیث وكنیته ابو مرة  َّا َرُسو ن ال إِ ُقو َف
ن سنًة وهارون كانا یترددان على باب فرعو إن موسى یروى،  ندعوك إلى الهدى ﴾الَْعالَِمنيَ 

قاال ) ١٦( ، فقابلهما بالتكذیب ثم بعد َسَنٍة َعَرَضا الرسالة علیه،  كاملًة ولم یجدا طریقًا إلیه
لَ ﴿ لفرعون َرائِي َنا بَِ� إِْس ْل َمَع َْرِس َخلِّ بني إسرائیل تذهب معنا ، وكان مسكنهم  ﴾أَْن أ

الیھ فعرف فرعون فذھبا ) ١٧( في زمن یوسف بفلسطین، قبل انتقالهم مع یعقوب إلى مصر
َنا َوِليًدا﴿موسى فـ  َِّك ِفي َُرب َْم ن َل أَل  ، قصد فرعون بهذا الكالم المنَّ على موسى واالحتقار له ﴾َقا
 فمتى كان هذا األمر الذي تّدعیه، ألست أنت الذي ربیناك صغیرًا وأحسّنا إلیك:  كأنه یقول

ْثَت ﴿ َِب َنا﴿ومكثت  ﴾َول نِ ﴿ عندنا ﴾ِفي ِرَك ِس ْن ُعُم ) ١٨( عدیدة نحسن إلیك ونرعاك ﴾نيَ ِم

َِّ� َفَعلَْت ﴿ ََتَك ال َْت َفْعل َفَعل ، أن كفرت نعمتنا وقتلَت منا نفسًا  تربیتنا لكفجازیتنا على  ﴾َو

َن ﴿فاتون وكان خباز فرعون إسمه  القبطي ِري ِف َن الَْكا َْت ِم َن  )١٩(لنعمتي وحق تربتى ﴾ َوأ

ل﴿ ذًا﴿ موسى ﴾َقا َها إِ ُْت ِّنيَ ﴿وقت ذلك ال ﴾َفَعل ال َن الضَّ َنَا ِم أردت  انمالم أتعمد قتله  ﴾َوأ
  الضالل  ، لیس المقصود، واني وكزته بیدي بقصد االرتداع من التعدي على اإلسرائیلي  تأدیبه
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  )٢٦(الشعراء  سورة    )٤٠٠(       التاسع عشر الجزء
  
 الصادق ) عن١٩(

 هللا بعث لما قال (ع)
 فرعون الى موسى
 علیھ ذنفاستأ بابھ اتى
 فضرب لھ یأذن فلم

 الباب بعصاه
 االبواب فاصطكت

 على دخل ثم مفتحة
 اني فأخبره فرعون
 العالمین رب رسول
 معھ یرسل ان وسألھ
 ]صا[ اسرائیل بني
  
 :قال المفسرون) ٢٩(

وكان سجنھ شدیداً 
یحبس الشخص في 
مكان تحت األرض 
وحده ال یبصر وال 
یسمع فیھ أحداً حتى 

   یقلولھذا لم ، یموت 
وإنما   "ألسجننَّك "

قال ألجعلنك من 
المسجونین ألن سجنھ 
 كان أشدَّ من القتل

 ]مس[
  
َفأَْلقى ) فائدة : ٣٢(

َعصاهُ  نصف القرآن 
  ]مال[بحسب اآلیات 

  

َرْرُت ﴿ )٢٠( عن الهدى َف ْم ﴿فهربُت  ﴾َف ْنُك ا﴿إلى أرض مدین  ﴾ِم ْم  لَمَّ ُتُك ْف خفت لما  ﴾ِخ

َوَجَعلَِ� ِمَن ﴿ فأعطاني اهللا النبوة والحكمة ﴾َهَب ِلي َر�ِّ ُحْكًماَفوَ ﴿ على نفسي أن تقتلوني
ْرَسِلنيَ  َها َعلَيَّ أَْن ) ﴿٢١( واختارني رسوًال إلیك ﴾الُْم نُّ ٌة تَُم تِلَْك نِْعَم لَ  َو َرائِي َت بَِ� إِْس بَّْد  ﴾َع

وحین انقطعت حجة  )٢٢( ، وال لك فیها عليَّ منة ، لیس ذلك بنعمةلبني اسرائیل استعبادك  ان
ْرَعْونُ ﴿ ، أخذ یستفهم موسى فرعون عن ذكر رب العالمین َل ِف َوَما َربُّ ﴿ متعالیًا متكبرا ﴾َقا

 )٢٣(دعواه  على االعتراض في ، شرع من هو هذا الذي تزعم أنه ربُّ العالمین ﴾الَْعالَِمنيَ 

لَ ﴿ ُهَما﴿ موسى ﴾َقا َْرِض َوَما بَْيَن ِت َواأل َوا َما  هو خالق السماواِت واألرض ﴾َربُّ السَّ

نِنيَ ﴿والمتصرف فیهما  ْم ُموِق ُنُت لَ ) ﴿٢٤( ﴾إْن ك ُ ﴿فرعون  ﴾َقا َه ْن َحْول قومه  من أشراف ﴾ِلَم

َتِمُعونَ ﴿ وٕانقیادهم له خوفًا من تأثیر كالمه في قلوبهم َال تَْس جوابه وتعجبون من أمره ؟  ﴾أ

لَ ﴿ )٢٥( أسأله عن حقیقة اهللا فیجیبني عن صفاته أجاب موسى وزاد في البیان والحجة هو  ﴾َقا

ْم ﴿ ُُّك َربُّ ﴿ خالقكم ﴾َرب لِنيَ ﴿وخالق  ﴾َو َوَّ ْم األ عند ذلك  )٢٦( الذین كانوا قبلكم ﴾آبَائُِك
مُ ﴿غضب فرعون ونسب موسى إلى الجنون  َل إِنَّ َرُسولَُك َِّذ�﴿ سمَّاه رسوًال استهزاءً  ﴾َقا  ال

ْم  َل إِلَْيُك ُْرِس ُنونٌ ﴿ن استنكافًا من نسبته له المخاطبیإلى  أضافهُ  ﴾أ ْ أسأله ،  له ال عقل ﴾َ�َ
لم یحفل موسى بسخریة فرعون وعاد إلى تأكید الحجة  )٢٧(آخر  عن شيء فیجیبني عن شيء

ِرِق َوالَْمْغِرِب ﴿ َل َربُّ الَْمْش ُهَما َقا َن هو تعالى الذي یطلع الشمس من المشرق ویجعلها  ﴾َوَما بَْي

ُتْم ﴿ ولهذا قال، العاقل والجاهل  یبصره مشاهد كل یوم ، وهذا تغرب من المغرب ُْن إِْن ك
ِقلُونَ  لَ ) ﴿٢٨( دركتم أن هذا ال یقدر علیه إال ربُّ العالمینأل ﴾تَْع  الى فرعون ، عدل ﴾َقا

ََها﴿ التهدید َت إِل ْذ َ ِري ﴿ربًا  ﴾لَِنئْ اختَّ نِنيَ  َغْي و َن الَْمْجسُ َنََّك ِم  السجن عند فرعونكان   ﴾الْجَعل

ل) ﴿٢٩( أشد عذابا من القتل بٍِني ﴿ موسى ﴾َقا َك بَِشْيٍء ُم ََولَْو ِجْئُت لو جئتك ذلك حتى  اتفعل ﴾أ

لَ ) ﴿٣٠( برهان قاطع تعرف به صدقيب هِ  َقا ِ ِْت ب أ ِقنيَ ﴿ بما تقول ﴾َف ِد ا َن الصَّ َت ِم ُْن  ﴾إِْن ك

ى َعَصاهُ َفِإذَا ِهيَ ﴿ )٣١( في دعواك أَلَْق بِنيٌ  َف َباٌن ُم موسى عصاه فِإذا هي حیة  رمى ﴾ثُْع
نفسه،  یملك لم ما الرعب من فرعون ، ودخل هرب اال فرعون جلساء من احد یبق فلمعظیمة 

 رجعت العصا موسى اخذ ، فلما عني كففتها ما اال وبالرضاع باهللا انشدك موسى یا فرعون فقال
 َتعبد تابعا صرت إذ عبدتُ  اله انت بینا له فقال هامان إلیه ، فقام بتصدیقه وهم نفسه فرعون الى

ََزَع يََدهُ ﴿ )٣٢( ن َن  َفِإذَا﴿وأخرج یده من جیبه  ﴾َو اِظِري ُ ِ�نَّ ء َضا  تتألأل لها شعاع ﴾ِهَي بَْي

لَ ) ﴿٣٣( ُ ﴿فرعون  ﴾َقا َه َمإل َحْول إِنَّ َهَذا لََساِحٌر ﴿ألشراف قومه الذین كانوا حوله  ﴾ِ�ْ
مٌ    ُیعمِّي على قومه تلك المعجزة برمیه بالسحر خشیة أراد أن ،  عظیم بارٌع في فنِّ السحر ﴾َعِلي
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) ولھذا قال سعید ٣٧(

بن جبیر للحجاج لما 
استشار جماعتھ بقتلھ 
وصوبوا رأیھ ، قال لھ 
: وزراء أخیك فرعون 
احسن من وزرائك ، 
ألنھم أشاروا علیھ بما 
یمنع الناس من ذمھ 

   ]مال[
 
 :قال ابن كثیر) ٣٧(

وكان ھذا من تسخیر 
هللا تعالى لیجتمع 
الناس في صعید واحد، 
وتظھر آیات هللا 
وحججھ وبراھینھ على 
 الناس في النھار جھرة

 ]مس[
  
) في الحدیث ٤٤(

التحلفوا بآبائكم وال 
بامھاتكم وال 
بالطواغیت وال تحلفوا 
اال با� وال تحلفوا با� 
 اال وانتم صادقون

 ]رو[
  
) فائدة : قیل ان ٤٦(

السحر مأخوذ من 
ر وھو مابین حَ السَ 

الفجر االول والفجر 
الثانى وحقیقتھ اختالط 
الضوء والظلمة فما 
ھو بلیل لما خالطھ من 
ضوء الصبح والھو 
بنھار لعدم طلوع 

،  الشمس لالبصار
ان منتھى السحر وكذا ف

تمویھ وتزویر وتخییل 
 شىء ال حقیقة لھ

 ]رو[
  
ما تبّین للسحرة ل) ٤٧(

أن الذي جاءھم بھ 
،  موسى حقٌّ ال سحر

وأنھ مما ال یقدر علیھ 
غیُر هللا الذي فطر 

،  السماوات واألرض
خّروا لوجوھھم سجداً 
� مذعنین لھ بالطاعة 

آمنا برب  : قائلین
العالمین الذي دعانا 

 ]طب[ موسى لعبادتھ
  
  

ُِريُد أَْن ﴿ )٣٤(  بما رأواأن یتأثروا  رِ  ي ِرهِ ُخيْ ْم بِِحسْ َْرِضُك ْن أ ْم ِم یرید أن یستولي على  ﴾َجُك

ذَا﴿بالدكم بسحره  َأُْمُرونَ  َفَما أََخاهُ ) ﴿٣٥( بَم تشیرون عليَّ أن أصنع به ﴾ت َْرِجِه َو  ﴾َقالُوا أ

ْر أمرهما  ِن ﴿وأرسل  ﴾َوابَْعْث ﴿أخِّ َن ﴿في أطراف مملكتك  ﴾ِيف الَْمَدائِ من یجمع لك  ﴾َحاِشِري

ْتُوَك ﴿ )٣٦(ا ظهر كذبهما تصیر معذورا بقتلهما ، فإذالسحرة  َأ ٍر ﴿یجیئوك  ﴾ي ا لِّ َحسَّ بُِك
ٍم  ٍم ﴿ )٣٧( السحر بفنون ماهر ﴾َعِلي ٍم َمْعلُو ِت يَْو َقا َرُة ِلِمي َ َع ا�َّ ِم فاجتمع السحرة  ﴾َ�ُ

تَ ) ﴿٣٨( الزینة یوم الضحى وقت وهوللموعد المحدَّد  ْم ُجمْ ُْت َن َل ِ�نَّاِس َهْل أ ِقي بادروا  ﴾ِمُعونَ َو

َرَة إِْن ﴿ )٣٩( إلى االجتماع َ ُع ا�َّ ِب َتَّ ََّنا ن بِنيَ  لََعل ْم الَْغاِل نُوا ُه لكي نتبع السحرة في دینهم  ﴾كَا

ا) ﴿٤٠( إن غلبوا موسى َرُة َقالُو َ َ ا�َّ ء ا َجا َمَّ ا ألْجًرا َفل ََن نَّ ل ْرَعْوَن أَئِ ِف فهل تكرمنا بالمال  ﴾ِل
ُ ﴿ واألجر الجزیل بِنيَ إِْن ك ُن الَْغاِل لَ ) ﴿٤١( ﴾نَّا َحنْ ْم ﴿ِفْرَعْوَن  ﴾َقا  أعطیكم ما تریدون ﴾نََع

بِنيَ ﴿ رَّ ْن الُْمَق ذًا لَِم ْم إِ َُّك ن ُْقوا َما ) ﴿٤٢( وأجعلكم من المقربین عندي ﴾َوإِ ى أَل ْم ُموَس َُه َل ل َقا
ُْقونَ  ْم ُمل ُْت َن ْ ) ﴿٤٣( أخشاكم ابدءوا بِإلقاء ما تریدون فأنا ال ﴾أ َل أ ُهْم َف ْم َوِعِصيَّ َُه َبال َقْوا ِح

َقالُوا ِة﴿ عند اِإللقاء ﴾َو زَّ ْرَعْونَ ﴿بعظمة  ﴾بِِع ُبونَ ﴿وسلطانه  ﴾ِف ُن الَْغاِل ْ َّا َ�َ ن  )٤٤﴾ (إِ

ى َعَصاهُ َفِإذَا﴿ َْقى ُموَس أَل ِْفُكونَ ﴿حیة عظیمة  ﴾ِهيَ  َف َأ تبتلع الحبال  ﴾تَلَْقُف َما ي

َن ) ﴿٤٥( الغةً سّمى تلك األشیاء إفكًا مب، والعصي ي َرُة َساِجِد َ ِْقَي ا�َّ أُل ،  ِهللا رب العالمین﴾ َف
؛ لعلمهم بأن ذلك خارج عن حدود  ، غیر متمالكین ألنفسهم بعدما شاهدوا ذلك من غیر تردد

لُوا) ﴿٤٦( یدل على تصدیق موسى،  ، وأنه أمر إلهيالسحر َِربِّ ﴿عند سجودهم  ﴾َقا نَّا ب آَم
ُرونَ ﴿ فقالوا) ٤٧(قال إیاي عنیتم عون قیل ان فر ﴾ الَْعالَِمني َها ى َو لَ ) ﴿٤٨﴾ (َربِّ ُموَس  ﴾َقا

ُ ﴿ ةفرعون للسحر  َه ْم ل ُت ْن ْم ﴿لموسى  ﴾آَم ذََن لَُك َل أَْن آ ْب َّهُ ﴿ قبل أن تستأذنوني ﴾َق ن إِ
َر  ْ ََّمُكْم ا�ِّ َِّذ� َعل ُركُُم ال ِبي إنه رئیسكم الذي تعلمتم منه السحر وتواطأتم معه  ﴾لََك

نَّ ﴿ وبال عقابي ﴾ْوَف تَْعلَُمونَ َفلََس ﴿ َع َقطِّ ْن ِخالٍف  أل ْم ِم َْرُجلَُك ْم َوأ يَُك َيِْد  الید ﴾أ

ْم ﴿ أو بالعكس رجل الیسرىالالیمنى و  نَُّك َِّب ﴾ َقالُوا) ﴿٤٩( حتى الموت ﴾أَْجَمِعنيَ  َوألَصل

َر  ال﴿ السحرة َّا إِ﴿وال نبالي به  ال ضرر علینا في وقوع ما أوعدتنا به ﴾َضْي ن َِّنا إِ َى َرب ل
ُبونَ  َقِل ْن عُ ﴿ )٥٠(ألننا نرجع إلى ربنا مؤملین غفرانه  ﴾ُم َّا نَْطَم ن ََنا ﴿إنا نرجو  ﴾إِ َر ل أَْن يَْغِف

نَا يَا َُّنا َخَطا َل ﴿ذنوبنا التي سلفت  ﴾َرب َوَّ ُنَّا أ نِنيَ أَْن ك ، بسبب أن بادرنا إلى اِإلیمان  ﴾الُْمْؤِم

َْوحَ ) ﴿٥١( وكنا أول من آمن بموسى يَوأ ِد ا َب ِر بِِع ى أَْن أَْس َى ُموَس َنا إِل لیًال إلى جهة البحر  ﴾ْي
   من ایمان السحرة ، بعد أن أیس من ایمان فرعون وقومھ سنین بعد وذلك ، ببني إسرائیل
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كان بنو إسرائیل ) ٥٤(

ستمائة وسبعین ألفاً 
إلى ولكنھ قلَّلھم بالنسبة 

 ]طب[ كثرة جیشھ
  
وھذه معاذیر  )٥٦(

اعتذر بھا إلى قومھ 
لئال ُیظنَّ بھ ما یكسر 
 من قھره وسلطانھ

 ]زم[
  
قالوا ذلك حین ) ٦١(

رأوا فرعون وجنوده 
، والبحر  وراءھم
 ]مس[ أمامھم

  
قال ابن عباس ) ٦٣(

صار فیھ اثنا عشر 
ً لكل سبٍط منھم  طریقا

  ]مس[ طریق
  
 : قال المفسرون) ٦٦(
ا انفلق البحر جعلھ لم

ً لموسى  هللا یَبسا
وقومھ، وصار فیھ اثنا 
ً ووقف  عشر طریقا
الماء بینھا كالطود 
العظیم، فلما خرج 
أصحاب موسى 
وتكامل دخول 
 أصحاب فرعون أمر
هللا البحر أن یطبق 

،  علیھم فغرقوا فیھ
فقال بعض أصحاب 

ما غرق  : موسى
فنبذ على  !فرعون 

ساحل البحر حتى 
  ]مس[ یھنظروا إل

  
لم یؤمن من ) ٦٧( 

أھل مصر غیر رجل 
؛ حزیقل  وامرأتین

المؤمن من آل فرعون  
وآسیة امرأة فرعون ، 
ومریم بنت یاموشى ، 
التي َدلَّْت على عظام 

 ]بح[ یوسف
  

َبُعونَ ﴿ تَّ ْم ُم َُّك ن خرج بھم لیلة ، م یتبعكم فرعون وقومه لیردُّوكم إلى أرض مصر ویقتلوك ﴾إِ

ِن ) ﴿٥٢( استعاروا من القبط حلیهم لیتزّینوا بهوكانوا عیدھم ،  ْرَعْوُن ِيف الَْمَدائِ َل ِف َْرَس أ َف
َن  أحس فرعون بخروجھم قال  وذلك عندما جمع له الجیش من كل الُمُدنیَ  منادي ﴾َحاِشِري

ةٌ ﴿ )٥٣(لقومھ ذھب موسى وقومھ بأموالنا  ْرِذَم ِء لَِش ُال نَّ َهؤ یشیر لموسى وقومه  ﴾َقِليلُونَ  إِ

ُظونَ ) ﴿٥٤(طائفة قلیلة نهم ا ََنا لََغائِ ْم ل َُّه ن وإِنهم یفعلون أفعاًال تغیظنا وتضیق صدورنا  ﴾َوإِ

ُرونَ ﴿ )٥٥( ِذ ٌع َحا ِمي َّا َجلَ ن ْم ﴿ )٥٦( ونحن قوم متیقظون منتبهون ﴾َوإِ ُه َرْجَنا أَْخ یعني  ﴾َف

ٍت َوُعُيوٍن ﴿ فرعون وقومه ْن َجنَّا ُُنوٍز ) ﴿٥٧( ةمن بساتین كانت لهم وأنهار جاری ﴾ِم َوك
ٍم  َِري ٍم ك َقا ) ٥٨( وأخرجناهم من األموال التي كنزوها ومن المنازل الحسنة والمجالس البهیة﴾ َوَم

لَ ﴿ َرائِي َها بَِ� إِْس َرْثَنا َْو   وأورثنا بني إسرائیل دیارهم وأموالهم بعد إغراق فرعون وقومه ﴾كََذِلَك َوأ

ُهْم ) ﴿٥٩( وا على دیارهم وأموالهمحیث رجعوا إلى مصر بعد إغراق القبط واستول َبُعو أَْت َف
ِرِقنيَ  َ ﴿ )٦٠( فلحقوهم وقت شروق الشمس ﴾ُمْش ء ََرا ا ت ْمَعاِن  َفلَمَّ جمُع موسى  فلما رأى ﴾اْجلَ

َّا﴿وجمع فرعون كلٌّ منهما اآلخر  ن ى إِ وَس َْصَحاُب ُم َل أ ُونَ  َقا َرك یلحقنا فرعون سوف  ﴾لَُمْد

لَ ) ﴿٦١( وجنوده فیقتلوننا إِنَّ ﴿ منهم الخالص وعدكم اهللا فانلن یدركوكم  ﴾كَال﴿موسى  ﴾َقا
ِن  ْهِدي َنا﴿ )٦٢(منهم إلى طریق النجاة  ﴾َمِعي َر�ِّ َسَي َْوَحْي أ ِرْب  َف ى أَْن اْض َى ُموَس إِل

َفلََق  ن َر َفا ْ ُّ ِفْرٍق ﴿ضرب البحر فانشق  ﴾بَِعَصاَك اْ�َ ْوِد ﴿ جزء منه ﴾َفَكاَن كُل كَالطَّ
ِم  ِظي َن ) ﴿٦٣(كالجبل الشامخ  ﴾الَْع ِري َنا ثَمَّ اآلَخ َْف َْزل وقربنا هناك فرعون وجماعته حتى  ﴾َوأ

ُ ) ﴿٦٤(دخلوا البحر على إثر دخول بني إسرائیل  ه ْن َمَع ى َوَم َنا ُموَس ْي المؤمنین من  ﴾َوأَْجنَ

َن ) ﴿٦٥( ﴾أَْجَمِعنيَ ﴿ ِري َنا اآلَخ ا  إِنَّ ِيف ذَِلَك ) ﴿٦٦( فرعون وقومه ﴾ثُمَّ أَْغَرْق ًَة َوَم ي آل
نِنيَ  ْم ُمْؤِم ُرُه َث ، وفیه إشارة  هذه اآلیة العظمى لم یؤمن أكثر البشر ومع مشاهدة ﴾كَاَن أَْك

إلى أنه یجب على قومك یا محمد (ص) اإلیمان بالّله وأن یعتبروا بما وقع على أمثالهم ، ومع 
ََّك ) ﴿٦٧( ن عصاهووعیٌد لم(ص) فیه تسلیة للنبي ، هذا فلم یؤمن منهم إال القلیل بك  َوإِنَّ َرب

ُز  ِزي َُهَو الَْع مُ ﴿ المنتقم من أعدائه ﴾ل ِحي رَّ ْم ﴿اقصص  ﴾َواْتلُ ) ﴿٦٨(ه بأولیائ ﴾ال ِه یا  ﴾َعلَْي
َ ﴿ (ص) محمد أ ََب مَ ﴿ خبر ﴾ن َْراِهي ذْ ﴿ )٦٩( ﴾إِب هِ ﴿حین  ﴾إِ َبِي َل أل هِ ﴿تارخا  ﴾َقا َقْوِم  ﴾َو

ُبُد  َما﴿ من قریة من سواد الكوفةوعشیرته  ؟ سألهم مع علمه بأنهم  أيَّ شيٍء تعبدون ﴾ونَ تَْع

َناًما) ﴿٧٠( یعبدون األصنام َْص ُبُد أ لُوا نَْع ِفنيَ  َقا ََها َعاِك ُّ ل ل َظ َن  ، على عبادتهامقیمین  ﴾َف
  نعبد األصنام ولكنهم زادوا في  وكان یكفیهم أن یقولوا ، قالوا ذلك على سبیل االبتهاج واالفتخار
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 امیر ) قال٨٤( 

 لسان (ع) المؤمنین
 هللا یجعلھ للمرء صدق
 من لھ خیر الناس في

 ویورثھ یأكلھ المال
 ]مس[
   
 :قال ابن عباس) ٨٤(

  ھو اجتماُع األمم علیھ
فكلُّ أمٍة تتمسك بھ 

  ]مس[ وُتعّظمھ
  
) عن الصادق(ع) ٨٩(

 الذي السلیم القلب قال
 فیھ سولی ربھ یلقى
 ]مس[  سواه احد
  

لَ ) ﴿٧١( كالمفتخر بما یصنعالوصف  ِْذ ﴿ إبراهیم على سبیل التوبیخ ﴾َقا ْم إ نَُك ْل يَْسَمُعو َه
نَُكْم ﴿ )٧٢( هل یسمعون دعاءكم حین تلجأون إلیهم بالدعاء ﴾تَْدُعونَ  َفُعو َْو يَْن إن ﴾ أ

ونَ ﴿ عبدتموها رُّ َُض َْو ي َك ﴿ )٧٣( أو یضرونكم إن تركتم عبادتها ﴾أ َنَا كََذِل ء نَا آبَا َْل َوَجْد ُوا ب َقال
َْفَعلُونَ  لَ ) ﴿٧٤( ففعلنا مثلهم ﴾ي ونَ ﴿ إبراهیم ﴾َقا ُبُد ْم تَْع ُْنُت ْم َما ك ُت َْي َرأ ََف  األصناممن  ﴾أ

ْم ﴿ )٧٥( ُْت َن َْقَدُمونَ  أ ُْم األ آبَاُؤك ْم ) ﴿٧٦﴾ (َو َُّه وٌّ ِلي إِال َربَّ الَْعالَِمنيَ  َفِإن فِإن هذه  ﴾َعُد

ِن ) ﴿٧٧( ، ولكن أعبد اهللا ربَّ العالمین ام أعداء لي ال أعبدهماألصن ي َْهِد ُهَو ي ََقِ� َف َِّذ� َخل ل  ﴾ا

َِّذ� ُهَو يُْطِعُمِ� ﴿ )٧٨( الذي خلقني لعبودیته یهدیني إلى قربه ، إلى طریق الرشاد َوال
ِقنيِ  يَْس ُت فَ ) ﴿٧٩( هو تعالى الذي یرزقني الطعام والشراب ﴾َو ذَا َمِرْض ِفنيِ َوإِ وإِذا  ﴾ُهَو يَْش

إلى نفسه والشفاء إلى اهللا  نسب المرض ، أصابني المرض فِإنه ال یقدر على شفائي أحٌد غیره
َِّذ�) ﴿٨٠( تأدبا مع ربه؛  تعالى ، مع أنهما منه تعالى يِنيِ  َوال ُتِ� ثُمَّ ُحيْ ولم یقل وٕاذا  ﴾يُِمي

َر ِلي وَ ) ﴿٨١(؛ ألن اإلماتة واإلحیاء من خصائصه تعالى  مت ُع أَْن يَْغِف َْطَم َِّذ� أ ال
ِن  ي َم الدِّ أرجو من واسع رحمته أن یغفر لي ذنبي یوم الحساب والجزاء حیث  ﴾َخِطيَئِ� يَْو
وا بخطایاهم ، ُیجازي العباد بأعمالهم أخرج كالمه   فیه تعلیم لألمة أن یستغفروا من ذنوبهم ویقرُّ

ًما) ﴿٨٢( م علیه بالمغفرة، ولم یحك ف والرجاءو على شروط األدب بین الخ  ﴾َربِّ َهْب ِلي ُحْك

نيَ ﴿الفهم والعلم  اِحلِ ْقِ� بِالصَّ َن ِصْدٍق ﴿ )٨٣(عبادك من  ﴾َوأَْحلِ ْل ِلي ِلَسا ثناًء  ﴾َواْجَع

َن ﴿حسنًا ، وذكرًا جمیًال  ِري   ، في األمم التي تجيء بعدي، وقد تحقق له جمیع ذلك ﴾ِيف اآلِخ
، وخصوصًا في هذه األمة حتى أنه مذكور ومقرون في كل  علیه فكل أهل دین یتولونه ویثنون

ِم ﴿ )٨٤( (ص)صالة على النبي  نَِّعي ِة ال َرثَِة َجنَّ ْن َو اْجَعلِْ� ِم من السعداء في اآلخرة الذین  ﴾َو
َِ� ) ﴿٨٥( یستحقون میراث جنات الُخلد ْر أل َن ﴿ اصفح عنه واهده إلى اِإلیمان ﴾َواْغِف َّهُ كَا ن إِ

َن الضَّ  ِّنيَ ِم ِزِ� ) ﴿٨٦( ممن ضلَّ عن سبیل الهدى ﴾ال ال ُختْ َم ﴿ال ُتذلَّني وال ُتِهنِّي  ﴾َو يَْو
ُثونَ  ُْبَع َُنونَ ) ﴿٨٧( یوَم تبعث الخالئق للحساب ﴾ي ال ب ٌل َو ُع َما َْنَف َم ال ي عند مالكه ، ﴾ يَْو

ال ) ﴿٨٨( واقتصر على المال والبنین النهما معظم المحاسن والزینة والرفاه َ إِ َى اهللاَّ ْن أَت َم
ٍم  َِقلٍْب َسِلي وفیها اشارة الى أنه ال ینفع المال صاحبه ولو صرفه في وجوه البر إذا كان  ﴾ب
، وال ینفع الولد والده ولو كان صالحا إذا كان أبوه كافرا ، فصالح المال والولد ینفع  صاحبه كافرا

ْت ﴿ )٨٩(عند الّله إذا كان صاحبهما مؤمنا به  َف ُْزِل بت ﴾َوأ ِقنيَ ﴿ ُقرِّ تَّ ُم ُة ِ�ْ نَّ یروونها أمامهم   ﴾اْجلَ
َزْت ) ﴿٩٠( ألنها تقرب منهم في ذلك الیوم ویتیقنون انهم محشورون إلیها ُرِّ ب وُأظهرت  ﴾َو

َن ﴿ ي ِو َغا ُم ِ�ْ ِحي   وفي ،  إلیها المسوقون انهم على ویتحسرون مكشوفة فیرونها للمجرمین ﴾اْجلَ
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  )٢٦(الشعراء  ورةس    )٤٠٤(       التاسع عشر الجزء
  
في تأخیر ) ٩٤(

ذكرھم عن ذكر آلھتھم 
رمز إلى أنھم 
ُروَن عنھا في  ُمَؤخِّ

؛ لیشاھدوا  الكبكبة
سوء حالھا ، فیزدادوا 

 ]بح[غماً على غم 
  
ما اجتمع مأل  )١٠١(

على ذكر هللا ، فیھم 
عبد من أھل الجنة ، 
إال شفَّعھ هللا فیھم ، 
وإن أھل اإلیمان 

   لیشفع بعضھم في
بعض ، وھم عند هللا 

 ]قر[شافعون مشفعون 
  
) في الخبر ١٠١(

یجيء یوم القیامة َعْبٌد 
فُیحاَسُب ، فتستوي 
حسناُتھ وسیئاتھ ، 
ویحتاج إلى حسنة 
واحدة یْرضى عنھ 
خصومھ ، فیقول هللا 

عبدي   :سبحانھ لھ
یقیت لك حسنٌة ، إن 
كانت أَْدَخْلُتك الجنَةَ◌ ، 
اْنُظْر ، وَتَطلَّْب من 

ناس لعلَّ أحداً یھبھا ال
فیأتي الصفین ،  لََك 

فیطلب من أبیھ ، ثم 
من أمھ ، ثم من 
أصحابھ ، فال یجیبھ 

أنا  : أحٌد إال بقولھ
الیوَم فقیٌر إلى حسنٍة 
واحدة ، فیرجع إلى 

 -مكانھ ، فیسألھ الحقُّ 
ما جئَت بھ؟   :سبحانھ
یا ربِّ لم  :فیقول 

 ُیْعِطني أحد حسنًة ،
 : الىفیقول هللا تع

لم یكن لك  عبدي
؟ فیتذكر العبُد   صدیق

ویقول فالن كان 
ً لي فیك ، فیأتیھ  صدیقا
ویدل الحق علیھ ، 

بل  : فیكلِّمھ ، فیقول
لي عباداٌت كثیرة ، 
فإن َقبِلَھا هللا مني فقد 
وھبُتھا لك ، فُیَسرُّ 
ویجيء إلى موضعھ ، 
فیخبر بذلك ربَّھ تعالى 
فیقول قد َقبِلُتھا منھ ولم 

نقص من حقِّھ شیئاً أ
 وقد غفرت لك ولھ

  ]بح[

، ألن إظھار جھنم ال یستلزم قربھا ، وتقریب الجنة  إلى أن رحمة الّله تسبق غضبهاآلیة إشارة 
ْم ﴿ )٩١( ھو تقریبھا من داخلیھا َُه َل ل ِقي ونَ ﴿للمجرمین  ﴾َو ُبُد ْم تَْع ُت ُْن َن َما ك َْي  من ﴾أ

ِ ) ﴿٩٢( األصنام هللاَّ وِن ا ْن ُد ْل  ِم َْنُص َه ْم ي نَُك َتِصُرونَ ﴿ ینقذونكم من عذاب اهللا ﴾ُرو َْو يَْن  ﴾أ

َها﴿ وجوههمُألقوا على  ﴾َفُكْبِكُبوا﴿ )٩٣( ؟ أو یستطیعون أن یدفعوه عن أنفسهم  في جهنم ﴾ِفي
ونَ ﴿ ُو ْم َوالَْغا دُ ﴿ )٩٤(الذین كانوا یعبدونهم  ﴾ُه  من ذریته ﴾إِبِْليَس أَْجَمُعونَ ﴿وأتباُع  ﴾َوُجُنو

لُوا) ﴿٩٥(ن الشیاطی َها﴿العابدون لمعبودیهم  ﴾َقا ْم ِفي ُه َتِصُمونَ ﴿وهم في الجحیم  ﴾َو  ﴾َخيْ

ِ ) ﴿٩٦( یتنازعون َاهللاَّ بٍِني ﴿ نقسم باهللا ﴾ت َِفي َضالٍل ُم ُنَّا ل َِربِّ ﴿ )٩٧( ﴾إِْن ك ْم ب يُك ْذ نَُسوِّ إِ
ََّنا﴿ )٩٨(ة حین عبدناكم وجعلناكم مثل رّب العالمین في استحقاق العباد ﴾الَْعالَِمنيَ   ﴾َوَما أََضل

ِرُمونَ ﴿ عن الهدى ْ ِفِعنيَ ) ﴿٩١( إّال الرؤساء والكبراء ﴾إِال اْ�ُ ْن َشا ََنا ِم لیس لنا من  ﴾َفَما ل

يٍق ) ﴿١٠٠(یشفع لنا من هول هذا الیوم  ال َصِد  ، خالص الود ینقذنا من عذاب اهللا ﴾َحِميٍم  َو
وذلك إن اهللا یفضلنا ویفضل شیعتنا بأن ،  یعتنافینا وفي شنزلت هذه اآلیة قال:  (ع) عن الصادق

ََنا) ﴿١٠١( ]شو[ }َفَما َلَنا ِمْن َشاِفِعینَ { نشفع فإذا رأى ذلك من لیس منهم قال ًة َفلَْو أَنَّ ل َرَّ  ﴾ك

نِنيَ ﴿رجعنا إلى الدنیا  نالو أن َن الُْمْؤِم َنُكوَن ِم فیما ذكر  ﴾إِنَّ ِيف ذَِلَك ﴿ )١٠٢( ونطیع ربنا ﴾َف

َةً ﴿ أ إبراهیم وقومهمن نب ي ْم ﴿ لعبرًة یعتبر بها أولو األبصار ﴾آل ُرُه َث نِنيَ  َوَما كَاَن أَْك  ﴾ُمْؤِم

ُز ) ﴿١٠٣(هؤالء المشركین بمؤمنین وما كان  ِزي َُهَو الَْع ََّك ل  المنتقم من أعدائه ﴾َوإِنَّ َرب

مُ ﴿ ِحي رَّ َْت ) ﴿١٠٤( بأولیائه ﴾ال ب ُم نُوٍح  كَذَّ  ل انه ولد في زمن آدمویقا ، المك بن نوح﴾ َقْو

ْرَسِلنيَ ﴿ قبله ، كإدریس وشیث كما كّذبته هو ، ومن كذب نبیا فكأنما كذب جمیع األنبیاء  ﴾الُْم

ْم ﴿ )١٠٥( ُه َُهْم أَُخو َل ل ْذ َقا َال﴿أخوهم في النسب  ﴾نُوحٌ  إِ ُقونَ  أ َتَّ أال تخافون عقاب اهللا  ﴾ت
ْم ) ﴿١٠٦( في عبادة األصنام ٌل أَمِ  إِ�ِّ لَُك ، كان مشهورا باألمانة  ال أخون وال أكذب ﴾نيٌ َرُسو

َ ) ﴿١٠٧( عندهم َُّقوا اهللاَّ َِطيُعوِن ﴿اهللا  خافوا عذاب ﴾َفات فیما آمركم وأنھاكم لئال ینزل بكم  ﴾َوأ

ْن أَْجٍر ﴿ )١٠٨( عقابھ ِه ِم لَْي ْم َع أَلُُك إِْن ﴿ ال أطلب منكم جزاًء على نصحي لكم ﴾َوَما أَْس
ال َعَ� َربِّ  َ ﴿ )١٠٩( ثوابي وأجري من اهللا تعالىإن  ﴾الَْعالَِمنيَ  أَْجِري إِ هللاَّ َُّقوا ا  َفات

َِطيُعوِن  ُن لََك ﴿ )١١٠( كرره تأكیدًا وتنبیهًا على أهمیة األمر الذي دعاهم إلیه ﴾َوأ َنُْؤِم  ﴾َقالُوا أ

ََّبَعَك األَْرذَلُونَ ﴿ أنصّدقك یا نوح نوا في إیمانهم وقیل إنهم طع، أتباعك الفقراء والضعفاء و  ﴾َوات

لَ ﴿ عندها )١١١( طمعًا في العدة والمال اتبعوك إنما وقالوا ا﴿ نوح ﴾َقا نُو  َوَما ِعلِْمي بَِما كَا
  ما ﴾إِْن ) ﴿١١٢(وانما علّى ظاهر إیمانهم  لیس عليَّ أن أبحث عن خفایا ضمائرهم ﴾يَْعَملُونَ 
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  )٢٦(الشعراء  سورة    )٤٠٥(       التاسع عشر الجزء
  
:   م قالواكأنھ) ١١٢(

إِنما اتبعك ھؤالء 
ً في  الضعفاء طمعا
العزة والمال فقال في 

إني لم أقف   :جوابھم
على باطن أمرھم 
 وإِنما لي ظاھرھم

 ]قر[
  
ان  : تنبیھ) ١٢٠(

نوحا كان معبوثا الى 
من على االرض ولذا 
قال فى قصتھ الباقین 

 قالوفى قصة موسى 
  ]رو[ اغرقنا اآلخرین

 
 علي (ع) دخل) ١٢٨(

على العالء بن زیاد 
الحارثي و ھو من 

، فلما  یعوده أصحابھ
 :رأى سعة داره قال 

َتْصَنُع بِِسَعِة  ُكْنتَ  َما
ْنَیا َو  اِر فِي الدُّ َھِذِه الدَّ

 اْآلِخَرةِ أَْنَت إِلَْیَھا فِي 
ُكْنَت أَْحَوَج َو َبلَى إِْن 
ِشْئَت َبلَْغَت بَِھا اْآلِخَرَة 

ْیفَ  َتْقِري َو  فِیَھا الضَّ
ِحَم َو  َتِصُل فِیَھا الرَّ

 اْلُحقُوقَ ُتْطلُِع ِمْنَھا 
َمَطالَِعَھا َفإِذاً أَْنَت َقْد 

 ]نج[ َبلَْغَت بَِھا اْآلِخَرةَ 
  
 النبي ) عن١٢٨(

 یبنى بناء كل ان (ص)
 یوم صاحبھ على وبال

 منھ بد ال ما اال القیامة
  ]صا[
  
أنكر علیھم ) ١٢٨( 

نبُیھم علیھ السالم ذلك 
،  ضییٌع للزمانألنھ ت

،  وإِتعاٌب لألبدان
واشتغاُل بما ال یُجدي 
في الدنیا وال في 

  ]مس[ اآلخرة
  
  

ْم ﴿ ُُه ال َعَ� َر�ِّ ﴿وجزاؤهم  ﴾ِحَساب ُرونَ ﴿اهللا فِإنه المّطلع على السرائر والضمائر  ﴾إِ  ﴾لَْو تَْشُع

َا ﴿ )١١٣( نولكنكم تجهلون فتقولون ماال تعلمو ، لو كنتم من اهل االدراك لعلمتم ذلك  َن َوَما أ
نِنيَ  ِرِد الُْمْؤِم ٌر ﴿ )١١٤( لست بمبعد هؤالء المؤمنین الضعفاء عني ﴾بَِطا ي ال نَِذ َنَا إِ إِْن أ

بِنيٌ  ِه يَا نُوحُ ﴿ )١١٥( ما أنا إال نذیر لكم من عذاب اهللا ﴾ُم َت َْن َْم ت ا لَِنئْ ل عن دعوتك ھذه  ﴾َقالُو

ْرُجوِمنيَ ﴿ َن الَْم نَنَّ ِم ََتُكو عند ذلك حصل الیأس  )١١٦(، خوفوه بالقتل بالحجارة  حجارةبال ﴾ل

بُوِن ﴿لنوٍح فدعا علیهم  َل َربِّ إِنَّ َقْوِمي كَذَّ ْفَ�ْ ﴿ )١١٧( تمادوا في تكذیبي ﴾َقا بَْيِ�  َفا
ا ْم َفْ�ً ُه بَْيَن ِ� ﴿بحكمك العادل  وبینهمبیني  فاحكم ﴾َو ْن َمِعي ِمَن ﴿أنقذني  ﴾َوَجنِّ  َوَم

نِنيَ  َناهُ ) ﴿١١٨( من مكرهم وكیدهم ﴾الُْمْؤِم أََجنْي ُ ﴿نوحًا  أي﴾ َف ه  ِيف ﴿ من المؤمنین ﴾َوَمْن َمَع
ُْفلِْك  وِن  ال َنا بَْعُد  ثُمَّ ) ﴿١١٩(السفینة المملوءة بالرجال والنساء والحیوان  ﴾الَْمْحشُ أَْغَرْق

ِقنيَ  َْبا إِنَّ ِيف ذَِلَك ﴿ )١٢٠( قالوا ان عدد المؤمنین الذین كانوا في السفینة ثمانون نسمة﴾ ال
َةً  ي ْم ﴿ لعبرة عظیمة لمن تفكر وتدبَّر ﴾آل ُرُه َث نِنيَ ﴿أكثر الناس  ﴾َوَما كَاَن أَْك  )١٢١(﴾ ُمْؤِم

ََّك ﴿ ُز ﴿ (ص) یا محمد ﴾َوإِنَّ َرب ِزي َو الَْع َُه مُ ﴿ الغالب الذي ال ُیقهر ﴾ل ِحي رَّ بالعباد حیث ال  ﴾ال

َْت ﴿ )١٢٢( یعاجلهم بالعقوبة ب دٌ ﴿قبیلة  ﴾كَذَّ  إسم علم وسمیت القبیلة بإسمه﴾ َعا

ْرَسِلنيَ ﴿ ذْ ﴿ )١٢٣( رسولهم هوداً  ﴾الُْم لَ  إِ ْم  َقا َُه ْم  ل ُه دٌ ﴿في النسب  ﴾أَُخو  هودا سمى ﴾ُهو

َال﴿ االربعین بلغ حین عاد اوالد الى ارسل،  سنة وخمسین مائة عاش،  وسكونه لوقاره ُقونَ  أ َتَّ  ﴾ت

ْم  إِ�ِّ ﴿ )١٢٤( وانتقامه اهللا عذاب تخافون أال لٌ  لَُك َِمنيٌ  َرُسو  )١٢٥( لكم ناصح الوحي على ﴾أ

َُّقوا﴿ َ ﴿ عذاب فخافوا ﴾َفات َِطيُعوِن  اهللاَّ ْم  َوَما﴿ )١٢٦( أمري وأطیعوا ﴾َوأ أَلُُك  أطلب ال ﴾أَْس

هِ ﴿ منكم ْن ﴿ الدعوة تبلیغ على ﴾َعلَْي ال أَْجِري  ِإْن ﴿ المال من شیئاً  ﴾أَْجٍر  ِم  َربِّ  َعَ�  إِ
 )١٢٧( كررت اآلیات للتنبیه إلى أنَّ دعوَة الرسل واحدة ، اهللا من أجري أطلب ِإنما ﴾نيَ الَْعالَمِ 

ُنونَ ﴿ َْب َت ٍع ﴿ استفهاٌم إنكاري ﴾أ لِّ ِري َةً ﴿ بكل موضع مرتفع ﴾بُِك ي ُثونَ  آ َب بناًء شامخًا  ﴾تَْع
لسّد  وتقصدون بھ التفاخر والتطاول علیھم ال،  واالستھزاء بالمارة من فوقھملمجرد اللهو 

ونَ ﴿ )١٢٨(حاجتكم  لُُد ْم َختْ َُّك َِع لََعل وَن َمَصان ُذ ِ تَ�َّ وتتخذون قصورًا مشیَّدة محكمة ترجون  ﴾َو
ْم ﴿ )١٢٩(الخلود في الدنیا كأنكم ال تموتون  ُت ذَا بََطْش ْم ﴿وإِذا اعتدیتم على أحد  ﴾َوإِ ُت  بََطْش

َن  ِري ا َ فَ ﴿ )١٣٠( ورحمة فعلتم فعل الجبارین دون رأفةٍ  ﴾َجبَّ َُّقوا اهللاَّ واتركوا هذه  خافوا اهللا ﴾ات

ُْم ﴿ ثم شرع یذّكرهم بنعم اهللا )١٣١( وأطیعوا أمري ﴾َوأَِطيُعوِن ﴿ األفعال ك َِّذ� أََمدَّ َُّقوا ال   ﴾َوات
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صفھم بثالثة ) و١٣٠(

اتخاذ األبنیة  :أمور
العالیة وھو یدل على 

،  حب العلوالسرف و
 -واتخاذ المصانع

القصور المشیَّدة 
وھو یدل  -والحصون 

على حب البقاء 
 والتجبر،  والخلود

وھي تدل على حب 
، وكلُّ  التفرد بالعلو

ذلك یشیر على أن 
حبَّ الدنیا قد استولى 
علیھم بحیث استغرقوا 
 فیھ حتى خرجوا عن

  ]فخ[ حد العبودیة
  
) عن النبي ١٣٠(

لى ال تنُظُروا إ(ص) 
عیوب الناس كأنكم 
أرباٌب ، وانظروا إلى 
عیوبكم كأنكم َعبِیٌد ، 
فإنما الناس ُمْبَتلى 
وُمَعافًى ، فارحموا 
أھل البالء وسلو هللا 

  ]بح[  العافیة
 
النَّاُس  أَیَُّھا َیا) ١٣٠(

ُطوَبى لَِمْن َشَغلَُھ َعْیُبُھ 
َعْن ُعُیوِب النَّاِس َو 

َو لَِمْن لَِزَم َبْیَتُھ  ُطوَبى
أََكَل قُوَتُھ َو اْشَتَغَل 

ِھ  َبَكى  وَ بَِطاَعِة َربِّ
َعلَى َخِطیَئتِِھ َفَكاَن ِمْن 
َنْفِسِھ فِي ُشُغٍل َو النَّاُس 

  ]نج[. َراَحةٍ  فِيِمْنُھ 
 
دعاھم إلى  )١٣٥( 

هللا بالترغیب 
، وبلغ في  والترھیب

دعائھم بالوعِظ 
والتخویِف النھایة 
 القصوى في البیان

  ]مس[
  قال ابن عباس) ١٤٦(

قى بكانوا معمَّرین ال ی
 البنیان مع أعمارھم

  ]مس[
ودل على ھذا ) ١٤٦(

َواْسَتْعَمَرُكْم قولُھ تعالى 
عھم صالح  فِیَھا فقرَّ

 : ووبَّخھم وقال
أتظنون أنكم باقون في 

  ]قر[ الدنیا بال موت
) في الحدیث ١٤٦(

ْنَیا َداُر َمْن ال َداَر   الدُّ
َماَل لَُھ ، وماُل من ال 

لھ ، لََھا یجمُع من ال 
عقل لھ ، وعلیھا 
  ُیعادي من ال علم عنده

  ]بح[

ُْم ﴿ )١٣٢( بأنواع النعم والخیرات ﴾تَْعلَُمونَ  بَِما﴿ أنعم علیكم ك ٍم ﴿أعطاكم  ﴾أََمدَّ َنَْعا ِأ  ﴾ب

َنِنيَ ﴿ الخیرات من المواشي ٍت َوُعُيوٍن ﴿ )١٣٣( ﴾َوب هو ف ، واألنهار البساتینوأعطاكم  ﴾َوَجنَّا

اُف ﴿ )١٣٤( الذي یجب أن ُیْعبد �ِّ أََخ ٍم ﴿أخشى  ﴾إِ ِظي ٍم َع َذاَب يَْو ْم َع إن لم  ﴾َعلَْيُك

َنا﴿ )١٣٥(فإن كفران النعم مستلزم للعذاب تشكروا هذه النعم  ٌ َعلَْي ء  یستوي عندنا ﴾َقالُوا َسَوا

ِظنيَ ﴿ َن الَْواِع ْن ِم َْم تَُك َْم ل َت أ ْظ ََوَع ال ُخلُُق ﴿ )١٣٦( فال نبالي بما تقول ﴾أ إِْن َهَذا إِ
لِنيَ  َوَّ بِنيَ ﴿ )١٣٧( الذي جئتنا به إال كذُب وخرافاُت األولین أن هذا ﴾األ ُن بُِمَعذَّ ال  ﴾َوَما َحنْ

بُوهُ ﴿ )١٣٨(بعث وال جزاء وال حساب وال عذاب  ْم ﴿فكذبوا رسولهم هودًا  ﴾َفَكذَّ ُه َنا َْهلَْك أ  ﴾َف

في  ﴾إِنَّ ِيف ذَِلَك ﴿ دید وهي الریح الصرصر العاتیة، ذات البرد الش بالریح الشدیدة الهبوب
َةً ﴿ إهالكهم ي ْم ﴿ لعظة وعبرة ﴾آل ُرُه َث أكثر الناس مع رؤیتهم لآلیات  وما﴾ َوَما كَاَن أَْك

نِنيَ ﴿ بـ  الباهرة ََّك ﴿ )١٣٩(﴾ ُمْؤِم ُز ﴿ (ص) یا محمد ﴾َوإِنَّ َرب ِزي َُهَو الَْع من  في انتقامه ﴾ل

مُ ﴿ أعدائه ِحي رَّ َْت ﴿ )١٤٠( بادة المؤمنینبع ﴾ال ب دُ ﴿قبیلة  ﴾كَذَّ كانت مساكنھم بین  ﴾ثَُمو

ْرَسِلنيَ ﴿الحجاز والشام  ْم ﴿ )١٤١( نبیَّهم صالحا﴾ الُْم ُه ْم أَُخو َُه َل ل ْذ َقا  في النسب﴾ إِ

ُقونَ ﴿ وعاش مئتین وعشرین سنة، ارسل بعد هود بمائة سنة  ﴾َصا�ٌِ ﴿ َتَّ َال ت أال تخافون  ﴾أ

ٌل أَِمنيٌ ﴿ )١٤٢( عذاب اهللا ْم َرُسو َِطيُعوِن ﴿ )١٤٣( ﴾إِ�ِّ لَُك أ َ َو َُّقوا اهللاَّ َوَما ﴿ )١٤٤( ﴾َفات
ْم  أَلُُك ال َعَ� َربِّ  أَْس ْن أَْجِري إِ ْن أَْجٍر إِ ِه ِم َِمنيَ  َعلَْي كررت اآلیات للتنبیه على أن  ﴾الَْعال

َنا﴿ )١٤٥( دعوة الرسل واحدة ُه ُْتَركُوَن ِيف َما َها َت نِنيَ  أ أي أیترككم ربكم في هذه الدنیا  ﴾آِم

ٍت َوُعُيوٍن ﴿ )١٤٦( ، مخلَّدین في النعیم آمنین  )١٤٧(ه في بساتین وأنهار جاری ﴾ِيف َجنَّا

وٍع ﴿ ُزُر مٌ ﴿ وسهوٍل فسیحة ﴾َو ِضي َها َه ٍل َطلُْع لین  ینھضم في الهضیم ،  والرطب اللین﴾ َوَخنْ

ُتو﴿ )١٤٨(المعدة فال یحتاج إلى كثیر مضغ  تَْ�ِ ِل َو َبا َن اْجلِ ِرِهنيَ  َن ِم وتبنون بیوتاً  ﴾بُُيوتًا َفا
َُّقوا﴿ )١٤٩( في الجبال أشرین بطرین من غیر حاجٍة لسكناها َِطيُعوِن ﴿عقاب  ﴾َفات َ َوأ  ﴾اهللاَّ

ال﴿ )١٥٠( وأطیعوني في نصیحتي لكم ِرِفنيَ  َو َر الُْمْس  )١٥١( الكبراء المجرمین ﴾تُِطيُعوا أَْم

ونَ ﴿ ُْفِسُد َن ي ي َِّذ ونَ  ال ال يُْصِ�ُ  الذین عادتهم الفساد في األرض ال اِإلصالح ﴾ِيف األَْرِض َو

َن ﴿ ]٤٨النمل[ الرهط التسعة ﴾َقالُوا﴿ )١٥٢( ِري َن الُْمَحسَّ َْت ِم َن ََّما أ ن ُسحرت حتى ُغلب  ﴾إِ

َْت ﴿ )١٥٣( على عقلك َن ٌر ﴿لسَت یا صالح  ﴾َما أ ال بََش َُنا﴿ رجلٌ  ﴾إِ ْثل فكیف تزعم أنك  ﴾ِم

ٍَة إِْن ﴿ ل اهللارسو  ِْت بِآي َن َفأ َت ِم ُْن ِقنيَ ك ِد ا   )١٥٤( فائتنا بمعجزة تدل على صدقك ﴾الصَّ
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قال المفسرون ) ١٤٨(

كانت أرض ثمود 
كثیرة البساتین والماء 

  ]مس[ والنخل
 
وظاھر ھذه ) ١٤٩(

اآلیات یدل على أنَّ 
الغالب على قوم 

ھو اللذاُت  "ھود"
الخیالیة وھي 

،  ، والبقاء االستعالء
، والغالب  والتجبر

ھو  "صالح"على قوم 
اللذاُت الحسیة وھي 

،  طلب المأكول
والمشروب، والمساكن 

  ]فخ[ الطیبة
  
قال المفسرون ) ١٥٥(

روي أنھم اقترحوا 
 -علیھ ناقة ُعشراء 

تخرج من  -حامل 
 صخرة معینة وتلد 

ح أمامھم، فقعد صال
علیھ السالم یتفكر 

 : ھ جبریل فقالئفجا
صلِّ ركعتین وسْل 

،  ربك الناقة ففعل
فخرجت الناقة وولدت 
أمامھم وبركت بین 

 ]مس[ أیدیھم
  
 یجمع انما )١٥٧( 

 والسخط الرضا الناس
 ثمود ناقة عقر وانما
 هللا فعمھم واحد رجل

 عموه لما بالعذاب
  ]نج[ بالرضا

  
ُروي أن ) ١٥٧(

ال  :قال  ھا عاقر
أعقرھا حتى ترضوا 

وكانوا  .أجمعین 
یدخلون على المرأة 

في خدرھا ، فیقولون  
أترضین بعقر الناقة 

نعم وكذلك  : فتقول
  ]بح[  صبیانھم

  
لم یكن ندمھم ) ١٥٧( 

، لكن ندم  ندم التائبین
الخائفین من العذاب 

 ]فخ[ العاجل
 هللا بعث) ١٧٦(

شعیبا الى امتین 
اصحاب مدین ثم 

كة اصحاب االی
فاھلكت مدین بالصیحة 
والرجفة واصحاب 
االیكة بعذاب یوم 

  ]رو[الظلة

ل﴿ ةٌ ﴿صالح  لهم﴾ َقا َق ََها ﴿بقدرة اهللا  الجبلالناقة التي تخرج من  هذهمعجزتي إلیكم  ﴾َهِذِه نَا ل
ٍم ﴿ نصیب من الماء فال تزاحموها﴾ ِشْرٌب  ٍم َمْعلُو ْم ِشْرُب يَْو ، ویومًا  یوماً  الناقة تشرب ﴾َولَُك

ءٍ ﴿ )١٥٥(تشربون أنتم الماء  َها بُِسو و ال تََمسُّ ال تنالوها بأيِّ ضرر بالعقر أو بالضرب  ﴾َو

ٍم ﴿ ٍم َعِظي َذاُب يَْو ُْم َع أُْخَذك  )١٥٦( فیصیبكم عذاب من اهللا هائل ال یكاد یوصف ﴾َفَي

َها﴿ َقُرو ب الجأها الى مضیق فى شع، بأمرهم ورضاهم   ُقدار بن سالف ،أشقاهم  قتلها ﴾َفَع

ِدِمنيَ ﴿فرماها بسهم فسقطت  وا نَا َْصَ�ُ أ ُهُم ﴿ )١٥٧( على قتلها خوف العذاب ﴾َف أََخَذ َف
،  ، وُزلزلت األرض تحتهم زلزاًال شدیداً  أبدانهمالموعود وكان صیحًة خمدت لها  ﴾الَْعَذاُب 

َةً ﴿ وُصبَّت علیهم حجارة من السماء فماتوا عن آخرهم ة لمن عقل لعظًة وعبر  ﴾إِنَّ ِيف ذَِلَك آلي
نِنيَ ﴿ وتدبَّر ْم ُمْؤِم ُرُه َث َاَن أَْك مُ ﴿ )١٥٨(﴾ َوَما ك ِحي رَّ ُز ال ِزي لَْع َُهَو ا ََّك ل  )١٥٩(﴾ َوإِنَّ َرب

َْت ﴿ ب ْرَسِلنيَ  كَذَّ ُم لُوٍط الُْم ْم ﴿ )١٦٠( كذبوا رسولهم لوطا ﴾َقْو ُه ْم أَُخو َل لَُه ْذ َقا  ﴾إِ

هاجر مع ابراهیم الى ارض الشام ،  منهعمن نسبهم وكان اجنبیا  لم یكن ﴾لُوٌط ﴿صاحبھم 
ُقونَ ﴿ صاھرھموفانزله ابراهیم االردن فارسله اهللا الى اهل سدوم  َتَّ َال ت عقاب اهللا اال تخافون  ﴾أ

ٌل أَِمنيٌ ﴿ )١٦١(وانتقامه  ْم َرُسو َِطيُعوِن ﴿ )١٦٢(﴾ إِ�ِّ لَُك َ َوأ َُّقوا اهللاَّ َوَما ﴿ )١٦٣(﴾ َفات
ْن  ِه ِم ْم َعلَْي أَلُُك َ  أَْس َن ﴿ )١٦٤(﴾ ْجٍر إِْن أَْجِري إِال َعَ� َربِّ الَْعالَِمنيَ أ َرا ْك ْتُوَن الذُّ َأ َت أ

َن الَْعالَِمنيَ   )١٦٥( تنفردون بهذا الفعل الشنیع من بین سائر الخلق ، استفهاُم ِإنكاٍر وتوبیخٍ  ﴾ِم

ْن ﴿ ْم ِم ُُّك ْم َرب ُروَن َما َخلََق لَُك تََذ ْم  َو َْزَواِجُك لكم ربكم من االستمتاع  وتتركون ما أباح ﴾أ
وقیل إن ابن مسعود قرأ " وتذرون ما أصلح لكم ربكم من أزواجكم " هو تفسیر اآلیة ال  ( باِإلناث

قراءة ، وقد أخطأ من جعلها قرائة لما فیها من الزیادة على ما في المصاحف ، إذ ال قرآن اال ما 
َلْ ﴿ ) ]مال[ هو ثابت بین الدفتین ٌم َعا ب ْم َقْو ُْت َن ونَ أ  مفرطون أو الشهوة حد عن متجاوزون ﴾ُد

هِ ﴿ )١٦٦(المعاصي  في َت َْن َْم ت َن ﴿علیه  تترك تقبیح ما نحن ﴾يَا لُوُط  َقالُوا لَِنئْ ل َنَّ ِم ن ََتُكو ل
َرِجنيَ  ْ َل ﴿) ١٦٧( لنخرجنك من بین أظهرنا وننفیك من بلدنا ﴾اْ�ُ ْم ﴿ لوط﴾ َقا  ﴾إِ�ِّ ِلَعَمِلُك

َْقالِنيَ ﴿ القبیح َن ال ِ� ﴿ )١٦٨( من المبغضین ﴾ِم من العذاب الذي یستحقونه بعملهم  ﴾َربِّ َجنِّ

ا يَْعَملُونَ ﴿ القبیح َْهِلي ِممَّ ُ ﴿ قال تعالى )١٦٩(﴾ َوأ َه َناهُ َوأَْهل ْي نجیناه مع ﴾ أَْجَمِعنيَ  َفَ�َّ

ًزا﴿ )١٧٠( أهله جمیعاً  ال َجعُو َن  إِ ِِري  في الباقین في اسمها والهة  مقدرة إمرأته الإ ﴾ِيف الَْغاب

َن  ثُمَّ ﴿ )١٧١(العذاب  ِري ْرنَا اآلَخ ْم  َوأَْمَطْرنَا﴿ )١٧٢( أشد إهالٍك وأفظعهب ﴾َدمَّ ِه  ﴾َعلَْي
َ ﴿ حجارة من السماء ء َن ﴿بئس ف﴾ َمَطًرا َفَسا ِري نَذ    )١٧٣( الذین أنذرهم نبیهم ﴾َمَطُر الُْم



 408 

  )٢٦(الشعراء  سورة    )٤٠٨(       التاسع عشر الجزء
  
ل على الكی) ١٨٢(

واف ،  :ثالثة أقسام 
وزائد وناقص فأمر 

تعالى بالوافي ،  هللا
ونھى عن الناقص ، 
وسكت عن الزائد ، 
َفَتْرُكُھ َدلیلٌ على أنھ إن 

 فعلھ كان أحسنمن 
وإن تركھ فالشيء 

  ]بح[علیھ 
  
سلط علیھم  )١٨٩(

الحر سبعة أیام بلیالیھا  
فأخذ بأنفاسھم ، فلم 
ینفعھم ظل وال ماء 

ب ، فاضطروا وال شر
إلى أن خرجوا إلى 
البریة ، فأظلتھم 
سحابة ، وجدوا فیھا 
 ، ً برداً ونسیما
فاجتمعوا تحتھا ، 
فأمطرت علیھم ناراً 

وقیل   .فاحترقوا جمیعاً 
رفع لھم جبل  
فاجتمعوا تحتھ ، فوقع 
علیھم ، وھو الظلة 

 ]بح[
  
إِلى ھنا ینتھي ) ١٩١(

آخر القصص السبع 
رسول هللا  لصرف

ن الحرص ع (ص)
،  على إسالم قومھ

ودفع تحسره علیھم 
في أول تعالى كما قال 
لََعلََّك َباِخٌع  السورة

َنْفَسَك أَال َیُكوُنوا 
فیھا تسلیة و ُمْؤِمنِینَ 

 (ص) لرسول هللا
وتخفیٌف عن أحزانھ 

  ]مس[ وآالمھ
  

ةً ﴿ يَـ نِنيَ ﴿ لعبـرة وعظـة ﴾إِنَّ ِيف ذَِلَك آل ْم ُمـْؤِم َثـُرُه َُهـَو ﴿ )١٧٤(﴾ َوَمـا كَـاَن أَْك َك ل ـَّ َوإِنَّ َرب
ُز  ِزي مُ  الَْع ِحي رَّ ةِ ﴿ )١٧٥(﴾ ال َْيَك َْصَحاُب األ َب أ بقـرب ھي الغیضة المنبتة ناعم الشجر  ﴾كَذَّ

ْرَسِلنيَ ﴿مدین  ْم ُشَعْيٌب ﴿ )١٧٦( نبیهم شعیباً  ﴾الُْم َُه َل ل ْذ َقا ولم یقل ھنا أخوھم ألنھ ل�یس  ﴾إِ

ُقــونَ ﴿ م��نھم ول��یس ل��ھ معھ��م مص��اھرة وال نس��بة َتَّ َال ت ٌل أَِمــنيٌ ﴿ )١٧٧(﴾ أ ﴾ إِ�ِّ لَُكــْم َرُســو

َُّقوا﴿ )١٧٨( َِطيُعــوِن  َفــات َ َوأ ال ﴿ )١٧٩(﴾ اهللاَّ ــِري إِ ِه ِمــْن أَْجــٍر إِْن أَْج ــ ْم َعلَْي َوَمــا أَْســأَلُُك
فُ ﴿ )١٨٠( ولـوط صالحٌ و كلمات التي قالها من قبُل نوح وهوٌد النفُس  ﴾َعَ� َربِّ الَْعالَِمنيَ  َْو  ﴾واأ

َن ﴿ والــوزن ﴾الَْكْيــلَ ﴿النــاس حقــوقهم فــي  ِســِري ْ نُــوا ِمــَن اْ�ُ ال تَُكو مــن الُمْنِقصــین فــي  ﴾َو

ِزنـُـوا﴿ )١٨١(المكیـال والمیـزان  ِم ﴿ أشــیائكم التـي تبیعونهــا ﴾َو ِقي ِْقْسـَطاِس الُْمْســَت بــالمیزان ﴾ بِال
ْم ﴿ )١٨٢( العدل السويّ  ُه ء نَّاَس أَْشَيا ُسوا ال ال تَْ�َ صـوا حقـوق النـاس بـأي طریـق كـان تنقال  ﴾َو

َن ﴿بالهضم أو الغبن  ي ْفِسِد َْرِض ُم َثْوا ِيف األ ال تَْع بأن تقطعوا الطرق وتسلبوا المـارة وتشـنوا  ﴾َو

َُّقـــوا﴿ )١٨٣(والضـــرع  علـــى اآلمنـــین الغـــارة وتهلكـــوا الـــزرع  ََقُكـــْم ﴿ خـــافوا اهللا ﴾َوات َّـــِذ� َخل ال
ِلــنيَ  َوَّ َة األ ـَّ ِبل َن ﴿ )١٨٤( السـابقیناألمــم  وخلـق ﴾َواْجلِ ــِري َنـْـَت ِمـَن الُْمَحسَّ ََّمــا أ ن ُســِحرت  ﴾َقــالُوا إِ

ال بََشـٌر ﴿ )١٨٥( حتى ُغلب على عقلـك َْت إِ َن نُّـَك ﴿ أي أنـت إنسـانٌ  ﴾َوَما أ َُظ َُنـا َوإِْن ن ْثل یـا  ﴾ِم

بِنيَ ﴿شـــــعیب  ِذ أَْســـــِقْط ﴿ )١٨٦( تكـــــذب علینـــــا ﴾لَِمـــــَن الَْكـــــا َنـــــا﴿أنـــــزْل  ﴾َف العـــــذاب  ﴾َعلَْي

فً ﴿ ِقنيَ ﴿ِقَطعـًا  ﴾اِكَس ِد ـا ُْنـَت ِمـَن الصَّ ِء إِْن ك ـَما َن السَّ َل َر�ِّ ﴿ )١٨٧(﴾ ِم أَْعلَـُم بَِمـا  َقـا
ــونَ  ُ ، فــِإن كنــتم تســتحقون ذلــك جــازاكم بــه وٕان كنــتم تســتحقون عقابــًا آخــر فِإلیــه  بأعمــالكم ﴾تَْعَمل

بُوهُ ﴿ )١٨٨( الحكــم والمشــیئة ْم َعــَذاُب ﴿فكــذبوا شــعیبًا  ﴾َفَكــذَّ ُه أََخــَذ ـةِ  َف ـَّ ل ظُّ ِم ال وهــي  ﴾يَــْو
التي التجئوا إلیها لتقیهم حر الشـمس قـد أمطـرتهم نـارا بعـد أن سـلط اهللا و  السحابة التي أظلتهم

ٍم ﴿ علیهم الحر سبعة أیام ِظـي ٍم َع هُ كَـاَن َعـَذاَب يَـْو ـَّ ن إِنَّ ِيف ﴿ )١٨٩( فـي الشـدة والَهـول ﴾إِ
ــا ًة َوَم ــ َ ي ــَك ال نِنيَ  ذَِل ــْؤِم ْم ُم ــُرُه َث ــاَن أَْك َ  آمــن بشــعیب مــن مــدین واألیكــة تســعمائة إنســان ﴾ك

ِزيـُز ﴿ )١٩٠( َُهـَو الَْع َك ل ـَّ مُ  َوإِنَّ َرب ِحي ُ ﴿ )١٩١( ﴾الــرَّ ه ـَّ ن ِزيــُل َربِّ ﴿ هـذا القـرآن المعجـز ﴾َوإِ ْن ََت ل
وحُ ﴿ )١٩٢(﴾ الَْعـالَِمنيَ  ِه الـرُّ ِــ ِْبــَك ﴿ )١٩٣( جبریـل ﴾األَِمــنيُ  نـَـَزَل ب  (ص) یـا محمــد ﴾َعــَ� َقل

َن  َتُكوَن ِمـَن لِ ﴿ لتحفظـه ِري نـِذ  ألمیـر الوآلیـة هـي (ع) البـاقر ، عـن بآیاتـه المكـذبین وتُنـذر ﴾الُْم

ِبـٍني  بِِلَساٍن َعـَرِ�ٍّ ﴿ )١٩٤( ]صا[ المؤمنین (ع) ، لـئال یبقـى  عربـي فصـیح هـو لسـان قـریش﴾ ُم

ُ ﴿ )١٩٥( لهم عذر فیقولوا ما فائدة كالٍم ال نفهمه َّه ن َِفي زُ ﴿ هذكر القرآن وخبر ﴾ َوإِ ِلـنيَ ل َوَّ ُِر األ  ﴾ب
  كصحف آدم ، وتوراة موسى ، وزبور داود ، وإنجیل عیسى  في كتب األنبیاء السابقین مذكور
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وبھ استدل ) ١٩٦(

على أن  االحناف
القرآن إذا ترجم بغیر 
 ، ً العربیة بقي قرآنا

على جواز كما استدلوا 
ن بالفارسیة قراءة القرآ
 ]بح[ في الصالة

  
) في الحدیث ١٩٦(

أوتیت طھ والطواسین 
والحوامیم من ألواح 

 ]بح[  موسى
  
 ع��ن روى) ١٩٩(

 ّنزلنا لو )ع(  الّصادق
 م�ا العجم على القرآن
 وق�د الع�رب ب�ھ آمن�ت
 الع��رب عل��ى ن��زل
 فھ�ذه العج�م بھ فآمنت

  ]بي[ العجم فضیلة فى
  
رئي النبي ) ٢٠٥(

 ، ، كأنھ متحیر(ص)
،  فسألوه عن ذلك

، ورأیت  ولِمَ   :فقال
عدوي یكون من أمتي 

اآلیة  ؟ فنزلت بعد
  ]مس[
  
) كل جماعة ٢١٤(

كثیرة یرجعون الى أب 
مشھور فھو شعب 
كعدنان ودونھ القبیلة 
وھي ما نقسمت فیھا 
أنساب الشعب كربیعة 
و مضر ، ثم العمارة 
وھي ما أنقسمت فیھا 
أنساب القبیلة كقریش 

 البطن  وكنانة ، ثم
وھي ما انقسمت فیھا 
أنساب العمارة كبني 
عبد مناف وبني 
مخزوم ، ثم الفخذ 
وھي ما انقسمت فیھا 
أنساب البطن كبني 
ھاشم وبني أمیة ، ثم 
العشیرة وھي ما 
انقسمت فیھا أنساب 
الفخذ كبني العباس 
وبني أبي طالب، 
والحي یصدق على 

  ]ال[الكل 
 
قال المفسرون ) ٢١٤(

بإِنذار ص) (إِنما أُمر 
أقاربھ أوالً لئال یظن 
أحٌد بھ المحاباة 
واللطف معھم فإِذا 
د على نفسھ وعلى  تشدَّ
،  أقاربھ كان قولھ أنفع

  ]مس[   وكالمھ أنجع
  

َْم ﴿ )١٩٦( ََول ْم ﴿ االستفهام للتوبیخ ﴾أ َُه ْن ل َةً ﴿ لكفار مكة ﴾يَُك ي  عالمة على صحة القرآن ﴾آ

﴿ ُ ه َ ﴿ أن یعلم ذلك ﴾أَْن يَْعلََم ل ُ بَِ� ُع ء لَ  َما َرائِي َْناهُ ﴿ )١٩٧( في كتبهم ﴾إِْس ل َزَّ هذا  ﴾َولَْو ن

َرأَهُ ﴿ )١٩٨( الذین ال یقدرون على التكلم بالعربیة ﴾َعَ� بَْعِض األَْجعَِمنيَ ﴿ القرآن َق َف
ْم  ِه نِنيَ ﴿ كفار مكةعلى  ﴾َعلَْي ِه ُمْؤِم ِ نُوا ب  لفرط عنادهم واستكبارهم، ما آمنوا بالقرآن  ﴾َما كَا

َناهُ  كََذِلَك ﴿ )١٩٩( العجم مع لهم كانت اّلتى للحمّیةو  ِب ﴿ أدخلنا القرآن ﴾َسلَْك ِيف ُقلُو
ِرِمنيَ  ْ هِ  ال﴿ )٢٠٠(فسمعوا به وعرفوا فصاحته وبالغته  ﴾اْ�ُ ِ ُنوَن ب ال یصّدقون بالقرآن  ﴾يُْؤِم

ََرْوا﴿مع ظهور إعجازه  ى ي تَّ ْم فَ ﴿ )٢٠١(﴾ الَْعَذاَب األَِليمَ ﴿یشاهدوا  ﴾َح ُه أْتَِي عذاب اهللا  ﴾َي

ةً ﴿ ُرونَ ﴿فجأة  ﴾بَْغَت ْم ال يَْشُع ُه ُقولُوا﴿ )٢٠٢( ﴾َو هم العذاب تحسرًا على ما ئجاحین یف ﴾َفَي

ُن ﴿فاتهم من اِإلیمان وتمنیًا لِإلمهال  ْل َحنْ َظُرونَ  َه ن  )٢٠٣(مؤخرون لنؤمن ونصّدق  ﴾ُم

َتْعِجلُونَ ﴿ َِنا يَْس ِبَعَذاب ََف ي كیف یستعجل المشركون العذاب ویقولون اْئِتَنا أ، ِإنكاٌر وتوبیخ ﴾ أ

َت ﴿ )٢٠٤(مع كونهم ال یطیقونه اذا نزل بهم  ِبَعَذاٍب َأِلیم َْي َرأ ََف ْن ﴿ (ص) أخبرني یا محمد ﴾أ ِإ
ْم  ُه َنا ْع تَّ نِنيَ  َم نُوا﴿ )٢٠٥( ، مع وفور الصحة ورغد العیش طویلة ﴾ِس ْم َما كَا ُه ء  ثُمَّ َجا
ونَ  َ ﴿ )٢٠٦(﴾ يُوَعُد ا أ ُعونَ َم تَّ نُوا يَُم ْم َما كَا ُه ى َعْن ماذا ینفعهم حینئٍذ ما مضى من  ﴾ْغَن

َنا﴿ )٢٠٧( طول أعمارهم وطیب معاشهم َْهلَْك َةٍ  َوَما أ ْري ْن َق ا ﴿ ممُأمًة من األ ﴾ِم ََه ال ل إِ
ُرونَ  نِذ لیكون إهالكهم تذكرًة  ﴾ِذْكَرى ﴿ )٢٠٨(الرسل مبشرین ومنذرین  نارسلأإّال بعدما  ﴾ُم

ُنَّا َظاِلِمنيَ  َوَما﴿لغیرهم وعبرة  َوَما ﴿ )٢٠٩( الحجة علیهم ألننا أقمنا ، في تعذیبهم ﴾ك
َياِطنيُ  ِه الشَّ ِ َْت ب ل زَّ ََن  )٢١٠( بل نزل به الروح األمین،  وما تنزَّلت بهذا القرآن الشیاطین ﴾ت

ْم ﴿ َُه َبِغي ل َتِطيُعونَ وَ ﴿ وما یصح وال یستقیم أن یتنزل بهذا القرآن الشیاطین ﴾َوَما يَْن  ﴾َما يَْس

ُزولُونَ ﴿ )٢١١(وال یستطیعون ذلك أصًال  ِع لََمْع ْم ْم َعِن السَّ َُّه ن ألنهم منعوا من استراق  ﴾إِ
، فكیف یستطیعون أن  وحیل بینهم وبین السمع بالمالئكة والشهب (ص)السمع منذ بعث محمد 

بِنيَ ﴿ )٢١٢( یتنزلوا به ُْمَعذَّ َن ال َتُكوَن ِم َر َف ًَها آَخ ِ إِل ْر ﴿ )٢١٣(﴾ َفال تَْدُع َمَع اهللاَّ َنِذ َوأ
َربِنيَ  َْق َرتََك األ ف أقاربك األقرب ﴾َعِشي عن ا ، اهللا إن لم یؤمنو  منهم فاألقرب من عذاب أي خوِّ

وهم یومئذ  لببني عبد المط (ص)جمع رسول اهللا  }وأنذر عشیرتك االقربین{ لما نزلت البراء قال
فأمر   -یأكل الجذع و یشرب القربة -  ، الرجل منهم یأكل المسنة ویشرب العس بعون رجالر أ

حتى  فدنا القوم عشرة عشرة فأكلوا  ادنوا بسم اهللا: (ص)  برجل شاة فآدمها ثم قال (ع) علیا
    فشرب،  اشربوا ببسم اهللا:  لهم (ص) فجرع منه جرعة ثم قال ، ثم دعا بقعب من لبن صدروا
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  )٢٦( الشعراء سورة    )٤١٠(       التاسع عشر الجزء
  
وتدل على ) ٢١٩(

إیمان أبویھ (ص) كما 
ن مذھب إلیھ كثیر 

  ]مال[ أجلة العلماء
 
ھم الشیاطین ) ٢٢٣(

كانوا قبل أن ُیحجبوا 
بالرجم یسّمعون إلى 

،  المأل األعلى
فیختطفون بعض ما 
یتكلمون بھ مما اطلعوا 

ثم  ، علیھ من الغیوب
یوحون بھ إلى أولیائھم 

 ]زم[ من الكھنة
  
 النبي ) قال٢٢٦(

 ثابت بن لحسان (ص)
 ھاجھم أو اھجھم
 معك  القدس وروح
 بن (ص) لكعب وقال
 الذي فو اھجھم مالك
 اشد لھو بیده نفسي
 ، وعن النبل من علیھم

 معشر یا (ع) الصادق
 اوالدكم علموا الشیعة
 على فانھ العبدي شعر
  ]صا[هللا  دین
  
مرَّ عمر ) ٢٢٦(

وحسان ینشد الشعر 
في المسجد ، َفلََحَظ 

كنُت   :، فقال إلیھ
في المسجد  - أُْنِشُد فیھ

وفیھ من ھو خیر  -
یعني بھ   –،  منك

 -  رسول هللا (ص)
  ]بح[
  
  
  
  
  
  
  
  
  

یومئذ فلم  (ص): هذا ما أسحركم به الرجل فسكت النبي  فبدرهم أبو لهب فقال، القوم حتى رووا 
یا فقال:  (ص)، ثم دعاهم من الغد على مثل ذلك من الطعام والشراب ثم أنذرهم رسول اهللا  یتكلم

، والبشیر بما لم یجئ به أحد جئتكم بالدنیا  بني عبد المطلب إني أنا النذیر إلیكم من اهللا عز وجل
ي ، ومن یواخیني منكم ویوازرني  ویكون ولیي ووصیي بعد واآلخرة فأسلموا وأطیعوني تهتدوا

كل ذلك یسكت القوم ویقول ، وأعاد ذلك ثالثا   وخلیفتي في أهلى ویقضي دیني ؟ فسكت القوم
 فقام القوم وهم یقولون البي طالب أطع ابنك فقد أمره علیك ، : أنت (ص) فقال أنا (ع) علي:

نِنيَ ﴿ )٢١٤( ]شو[ َن الُْمْؤِم ََّبَعَك ِم ْن ات َحَك ِلَم ِفْض َجَنا جانبك ألتباعك تواضْع وَأِلْن  ﴾َواْخ

ا تَْعَملُونَ  َفِإْن ﴿ )٢١٥(المؤمنین  ٌ ِممَّ ء َِري ْل إِ�ِّ ب ُق فِإن لم یطیعوك وخالفوا ﴾ َعَصْوَك َف

ِم ﴿ )٢١٦(م أمرك فتبرأ منهم ومن أعماله ِحي رَّ ِز ال ِزي َّْل َعَ� الَْع تََوك فّوض جمیع أمورك و  ﴾َو

ََراَك ﴿ )٢١٧( إلى اهللا العزیز َِّذ� ي مُ  ال َُقو َُّبَك ِيف ﴿ )٢١٨( إلى الصالة ﴾ِحَني ت ََقل ت  َو
َن  ي اِجِد أجدادك إذ تتنقل من واحد آلخر حتى اخرجك الى ھذه األمة ، في أصالب االنبیاء  ﴾السَّ

َّهُ ُهوَ ﴿ )٢١٩(وتدل اآلیة على إیمان أبویھ  ن ِميعُ  إِ مُ ﴿ تقوله لما﴾ السَّ  )٢٢٠( بما تخفیه ﴾الَْعِلي

ْم ﴿ ُئُك َبِّ ُن ْل أ َياِطنيُ ﴿هل أخبركم :  لكفار مكة (ص) قل یا محمد ﴾َه ُل الشَّ زَّ ََن ْن ت  ﴾َعَ� َم

ٍم ﴿ )٢٢١(وهذا ردٌّ علیهم حین قالوا إنما یأتیه بالقرآن الشیاطین  اٍك أَثِي َفَّ ُلِّ أ ُل َعَ� ك زَّ ََن ﴾ ت
عَ ﴿  )٢٢٢( وهم الكهنة والمتنبئة كشق وسطیح ومسیلمة،  كثیر الكذب ْم ُْقوَن السَّ أي ُتلقي  ﴾يُل

بُونَ ﴿ شیاطین ما استرقوه من السمع إلى أولیائهم الكهنةال ِذ ْم كَا ُرُه َث وأكثرهم یكذبون  ﴾َوأَْك

ونَ ﴿ )٢٢٣( فیما یوحون به إلیهم ُو ُم الَْغا ُه ِبُع ُ يَتَّ ء َرا َع  الضالون ال أهل البصیرة والرشاد ﴾َوالشُّ

ََر ﴿ )٢٢٤( َْم ت ْم ﴿أیها السامع  ﴾أَل َُّه َن ُلِّ ﴿ أن الشعراء ﴾أ َِهيُمونَ  ِيف ك ٍد ي في كل واٍد من  ﴾َوا
 یهیمون ، وفي كل ِشْعٍب من الوهم وفي كل مسلك من مسالك الغي والضالل أودیة القیل والقال

َُقولُونَ ﴿ )٢٢٥( ْم ي َُّه َن َن ﴿ )٢٢٦( ألنفسهم ما لم یعملوه ینسبون ﴾َما ال يَْفَعلُونَ  َوأ ي َِّذ ال ال إِ
ِت  ا اِحلَ ُنوا َوَعِملُوا الصَّ ًرا﴿ في إیمانهم وأخلصوا في أعمالهم صدقوا ﴾آَم َِثي َ ك َُروا اهللاَّ ذَك  ﴾َو

ْن بَْعِد َما ُظِلُموا﴿ لم یشغلهم الشعُر عن ذكر اهللاو  َتَصُروا ِم ن هجوا المشركین دفاعًا عن  ﴾َوا

َمُ ﴿الحق ونصرًة لِإلسالم  ُبونَ  َوَسَيْعل َقِل َقلٍَب يَن ن َيَّ ُم َن َظلَُموا أ ي َِّذ العقاب  فِإنَّ مرجعهم إلى ﴾ال
هذه اآلیة الجلیلة المهیبة الرهیبة كان ملوك األمویین والعباسیین یهّددون ،  ومصیرهم إلى النار

 بها من قبل األصحاب والتابعین ومن بعدهم العلماء لما فیها من الوعید الشدید والتهدید المهول
  )٢٢٧( ]مال[
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  )٢٧(النمل  سورة    )٤١١(       التاسع عشر الجزء
  
  

  ة سلیمانتسمى سور
عن رسول هللا فضلھا 

َمن قرأَ َطۤس  (ص)
سلیماَن كاَن لَُھ ِمَن 
األجِر عشَر حسناٍت 
بِعدٍد ِمْن صّدَق سلیماَن 
وكَذب بھ وھود 
وشعیِب وصالٍح 

، ویخرُج مْن  وإبراھیمَ 
قبِرِه وھو یناِدي الَ إلَھ 

  ]زم[ إِالَّ هللا
 

إحدى سور ثالث 
نزلت متتالیة ووضعت 

الیة في المصحف متت
وھي لشعراء والنمل 

  والقصص
  
 :قال المفسرون) ٧(

وھذا عندما سار من 
مدین إلى مصر، وكان 
،  في لیلة مظلمة باردة

وقد ضلَّ عن الطریق 
لقُ   ... وأخذ زوجتھ الطَّ

،  ت أغناُمھوتشت
وكانت لھ بقور وثیران 
تحمل متاَعھ فشردت 

  ]مس[
  
رأى النار ) ٨(

تضطرم في شجرة 
لنار خضراء ال تزداد ا

، وال تزداد  إال توقداً 
الشجرةُ إال خضرًة 

، ثم رفع  وُنْضرة
رأسھ فإِذا نورھا 
 متصٌل بعنان السماء

   ]مس[
  

  
  
  

وهي ألف وثالثمائة وسبع عشرة كلمة ، وأربعة آالف وسبعمائة وتسعة وستون حرفا ، ال یوجد 
           ]مال [ سورة مبدوءة بمثل هذین الحرفین الطاء والسین.

ٍم    ْاهللاِ ِ�ِ   ٍحي رَّ ٍن ْال ْحم ر          ْال
َتاٍب ﴿ ]صا[السمیع  الطالب انا معناه طس (ع) الصادق عن ﴾طس﴿ ْرآِن َوِك ُْق ُت ال يا تِلَْك ءا

بٍِني  ى) ﴿١( رواضٍح لمن تفكر فیه وتدبَّ  ﴾ُم َرى ﴿ للمؤمنین إلى صراٍط مستقیم ﴾ُهًد بُْش َو
نِنيَ  ُمْؤِم َّذِ ) ﴿٢( بجنات النعیم ﴾ِ�ْ ل كَاَةا زَّ تُوَن ال يُْؤ الَة َو َن يُِقيُموَن الصَّ اللتین ستفرض  ﴾ي

وقیل المراد بالصالة الركعتان المفروضتان علیه (ص) وبالزكاة ما كان متعارفا علیهم حتما ، 
، ألن هاتین العبادتین لم تخل أمة منهما ولو اختلفا في الكم والكیف ، ألن  عندهم من الصدقات
هذا ولم تكن الصالة والزكاة قد ما كافة األمم ، ألنهما قوام الدین والدنیا  الّله تعالى تعبد فیه

ُنونَ ﴿ ]مال[ فرضتا بعد ، وسورة النمل نزلت قبل االسراء ِق ْم يُو َرِة ُه ْم بِاآلِخ ُه یصدقون  ﴾َو

ُنوَن ﴿ )٣( َن ال يُْؤِم ي َِّذ َرِةإِنَّ ال آلِخ ْم أَْعَما﴿ ال یصّدقون بالبعث ﴾بِا َُه َّنَّا ل ْم َزي َُه القبیحة  ﴾ل

ُهونَ ﴿حتى رأوها حسنة  ْم يَْعَم ُه في ضالل أعمالهم حیارى ال یمیزون بین الحسن والقبیح  ﴾َف

)٤( ﴿ ُ ء ْم ُسو َُه َن ل ي َِّذ ُْولَِئَك ال ْم ِيف ﴿ بدر یوم واالسر كالقتلفي الدنیا  ﴾الَْعَذاِب ﴿أشد  ﴾أ ُه  َو
ُرونَ  ْم األَْخَس َرِة ُه النار  من خسارتهم في الدنیا لمصیرهم إلىوخسارتهم في اآلخرة أشد  ﴾اآلِخ

ََّك ) ﴿٥( ن ى﴿(ص) یا محمد  ﴾َوإِ َقَّ َُتل ٍم ﴿ لتتلقى هذا ﴾ل ٍم َعِلي ْرآَن ِمْن لَُدْن َحِكي ُْق من  ﴾ال

ذْ ) ﴿٦(، العلیم بما فیه صالحهم وسعادتهم  عند اهللا الحكیم بتدبیر خلقه  (ص) اذكر یا محمد ﴾إِ

هِ ﴿ حین َْهِل ى أل َل ُموَس ُت ﴿بنت شعیب  صفراء جتهزو ل ﴾َقا نَْس ًرا ﴿أبصرُت  ﴾إِ�ِّ آ نَا
َها ْن ْم ِم َبٍر  َسآتِيُك َْو ﴿ عن قوم ُنُزوٍل علیها تكون لنا بهم استعانةأو  ، عن الطریق ﴾ِخبَ أ

َبٍس  َهاٍب َق َُّكْم تَْصَطلُونَ ﴿َأْو آِتیُكْم بشعلٍة مقتبسة من النار  ﴾آتِيُكْم بِِش تستدفئوا بها  ﴾لََعل

ََهاَفلَمَّ ﴿ )٧( ء النار رأى شجرًة رطبًة خضراَء تشتعل كلُّها من أولها إلى ن فلما َقُرب م ﴾ا َجا

يَ ﴿، َفَجَمَع ُخَشْیَباٍت وأراد أن یقتبس منها فعند ذلك سمع النداَء  ، وهي مضیئة آخرها ِد من  ﴾نُو

ر﴿جانب الطور  نَّا ْن ِيف ال ََها﴿ النار طلب في من ﴾أَْن بُوِرَك َم ْن َحْول وبورك من حولك  ﴾َوَم

انَ ﴿ من المالئكة ِ ﴿تقدَّس وتنزَّه  ﴾َوُسْ�َ ُ ﴿ )٨﴾ (َربِّ الَْعالَِمنيَ  اهللاَّ َنَا اهللاَّ ُ أ َّه ن ى إِ اّن  ﴾يَا ُموَس

مُ ﴿ المتكّلم معك هو اهللا فتنّبه واستعّد لما یلقى الیك ِكي ُز اْحلَ ِزي  الذي یفعل كل شيء ﴾الَْع

زُّ ﴿لترى معجزتك بنفسك  ﴾َوأَلِْق َعَصاَك ) ﴿٩( بحكمٍة وتدبیر َت َها تَْه ا َرآ    تتحرك حركة ﴾َفلَمَّ

  
  بھاترتی

  ترتیب النزول   ٢٧ 
٤٨  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة النمل     ٩٣

  مكیة  الشعراء
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  )٢٧(النمل  سورة    )٤١٢(       التاسع عشر الجزء
  
 :قال ابن كثیر) ١٤(

احذروا  : كأنھ یقول
 أیھا المكذبون لمحمد

الجاحدون لما  (ص)
، أن  جاء بھ من ربھ

یصیبكم مثُل ما 
أصابھم بطریق األولى 

، فإِن محمداً  واألحرى
أشرُف وأعظمُ  ص)(

من موسى وبرھانُھ 
أدلُّ وأقوى من برھان 

  ]مس[ موسى
الجواد (ع)  ) عن١٦( 
 داود الى اوحى هللا ان
 سلیمان یستخلف ان

 یرعى صبي وھو
 عباد ذلك فأنكر الغنم
 اسرائیل بني

 هللا فأوحى وعلماؤھم
 عصا خذ ان داود الى

 وعصا المتكلمین
 في واجعلھا سلیمان
 علیھا واختم بیت

 كان فإذا القوم بخواتیم
 كانت فمن الغد من

 واثمرت اورقت عصاه
 فأخبرھم الخلیفة فھو
 رضینا قد فقالوا داود

  ]صا[ وسلمنا
 سلیمان  لما تولى) ١٦(

الملك جاءه جمیع 
الحیوانات یھنئونھ اال 
نملة واحدة فجاءت 
تعزیھ فعاتبھا النمل فى 
ذلك فقالت كیف اھنیھ 
وقد علمت ان هللا اذا 

عبدا زوى عنھ  احب
الدنیا وحبب الیھ 
اآلخرة وقد شغل 
سلیمان بامر الیدرى 
ما عاقبتھ فھو بالتعزیة 

 ]رو[اولى من التھنئة 
 ) عن الصادق١٦(

 بن سلیمان اعطى(ع) 
 معرفة علمھ مع داود

 لسان بكل المنطق
 اللغات ومعرفة
 والبھائم الطیر ومنطق
 إذا وكان والسباع
 تكلم الحروب شاھد

 قعد وإذا بالفارسیة
 وأھل وجنوده لعمالھ
 بالرومیة تكلم مملكتھ
 تكلم بنسائھ خال وإذا

والنبطیة  بالسریانیة
محرابھ  في قام وإذا

 تكلم ربھ لمناجاة
جلس  وإذا بالعربیة
 تكلم والخصماء للوفود

  ]صا[ بالعبرانیة

ََّها َجانٌّ ﴿ سریعة َن ًِرا﴿ سریعة خفیفة كأنها ثعبان ﴾كَأ ب َّى ُمْد ْب ﴿ًا منهزم ﴾َول قِّ َْم يَُع ولم  ﴾َول
ولهذا ناداه ربه ،  لحقه ما لحق طبع البشر إذا رأى أمرًا هائالً  ، والفزع یرجع لما دهاه من الخوف

ْف ﴿ ى ال َختَ نَ ﴿نك بحضرتي فإ﴾ يَاُموَس ْرَسلُو يَّ الُْم اُف لََد فأنت رسولي ورسلي ال  ﴾إِ�ِّ ال َخيَ

َمَ ﴿ )١٠(یخافون غیري  ال َمْن َظل لَ ﴿ القبطي بوكزه لموسى تعریض فیه قیل ﴾إِ ًنا  ثُمَّ بَدَّ ُحْس
ءٍ  مٌ ﴿وبدَّل عمله السيء إلى العمل الحسن ،  بالتوبة ذنبه بدل ثم ﴾بَْعَد ُسو  ﴾َفِإ�ِّ َغُفوٌر َرِحي

لْ ﴿ )١١( َْدِخ ِبَك ﴿ یا موسى ﴾َوأ َ ﴿ثم أخرجها  في فتحة ثوبك ﴾يََدَك ِيف َجْي ء َضا ُرْج بَْي  ﴾َختْ

ءٍ مِ ﴿ مضیئة تتألأل ِر ُسو ِيف ﴿  العصا والید، هاتان المعجزتان  ، دون مرٍض أو برص ﴾ْن َغْي
ِع  ٍت  تِْس يا َُّهْم ﴿ معجزاٍت جعلُتها برهانًا على صدقك لتذهب بها ﴾ءا ن ِه إِ َقْوِم ْرَعْوَن َو َى ِف إِل

نُوا َقْوًما ِقنيَ  كَا ْبِص ) ﴿١٢( خارجین عن طاعتنا ﴾َفاِس َُنا ُم يات ْم ءا ُه َْت ء ا َجا فلما رأوا  ﴾َرًةَفلَمَّ

بِنيٌ ﴿، و  أنكروها ، واضحًة بینةً  تلك المعجزات ٌر ُم وا ) ﴿١٣(واضح  ﴾َقالُوا َهَذا ِحسْ ُد َوَجحَ
َِها ُهْم ﴿كذبوا بتلك الخوارق  ﴾ب ُْفُس َن َها أ ْت َن  إال أنهم وقد أیقنوا بقلوبهم أنها من عند اهللا ﴾َواْسَتْيَق

ا﴿ من أنفسهم ﴾ُظلًْما﴿جحدوا  ْر ﴿ ستكبارًا عن اتباع الحقوا ﴾َوُعلُو ُظ ن أیها السامع  ﴾َفا

ةُ ﴿وتدبر  َب ِق َن َعا َن  كَْيَف كَا ي ْفِسِد ُْم َنا) ﴿١٤( ماذا كان مآُل أمر الطاغین ﴾ال ََقْد آتَْي  ﴾َول

ا﴿أعطینا  َد َوُسلَْيَماَن ِعلًْم و ُو فعمال به وعرفا  بالقضاء بین الخلق وبكالم الطیر والدواب ﴾دَا

ال ﴿حق النعمة  َقا ِ َو ْمُد ِهللاَّ ََنا﴿ شكرًا هللا ﴾اْحلَ ل ضَّ َِّذ� َف وتسخیر بالنبوة والرسالة والملك  ﴾ال
، ولم تجمع لمن قبلنا من األنبیاء في سبط من أسباط یعقوب ، بل كان  اِإلنس والجن والشیاطین

ِدِه الُْمْؤِمنِنيَ ﴿الملك في سبط والنبوة في آخر  َبا ْن ِع ٍر ِم َِثي فضل  وفیه داللة على ﴾َعَ� ك

ِرَث ) ﴿١٥( حیث ذكر تعالى شكرهما، العلم بالّنسبة الى سائر الّنعم  َو أباه  ﴾ُسلَْيَمانُ  َو
دَ ﴿ ُوو لَ ﴿ كان لداود تسعة عشر ولداً ،  والُمْلك دون سائر أوالده والعلم النبوة ﴾دَا َقا  ُسَلْیَمان ﴾َو

نِطَق ﴿حدثًا بنعمة اهللا مت َنا َم ِّْم نَّاُس ُعل َُّها ال َي ِر الطَّ  يَا أ لقد أكرمنا اُهللا فعلِّمنا منطق الطیر  ﴾ْي

ُلِّ ﴿وأصوات جمیع الحیوانات  ْن ك ُوتِيَنا ِم ءٍ  َوأ ُل ﴿ والنبوة الملك ﴾َ�ْ ْض َْف َو ال َُه إِنَّ َهَذا ل
بِنيُ  َر ﴿ )١٦( ال على سبیل العلّو والكبریاء قاله على سبیل الشكر والحمد ﴾الُْم جمع و  ﴾َوُحِش

ُدهُ ﴿ نِّ َواإلِنِْس ﴿ جیوشه وعساكره ﴾ِلُسلَْيَماَن ُجُنو َن اْجلِ ِر  ِم ْي في مسیرٍة كبیرة ﴾ َوالطَّ

َزُعونَ ﴿یتقدمهم سلیمان في ُأبَّهة وعظمٍة  ْم يُو ُه على كل صنف من جنوده وزعة ترد كان  ﴾َف
قوا  والشیاطین واالنس الجن من كلهم الدنیا َمَلك سلیمان اهل  أولهم على آخرهم لیتالحقوا وال یتفرَّ

َتَْوا﴿ )١٧(والسباع  والطیر بوالدوا ذَا أ ى إِ تَّ ل﴿وصلوا  ﴾َح نَّْم ي ال ِد   قیل بالطائف ﴾ َعَ� َوا
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 امیر ) قال١٦(

 البن (ع) المؤمنین
 علمنا هللا ان عباس
 علم كما الطیر منطق
 داود بن سلیمان
 بر في دابة كل ومنطق
  ]صا[ وبحر

لم آدم اسماء ع) ١٦(
وعلم  ، االشیاء

 ،الخضر علم الفراسة 
 ، وعلم یوسف التعبیر

وعلم داود صنعة 
وعلم سلیمان ، الدروع 

وعلم  ،منطق الطیر
عیسى الكتاب والحكمة 

،   والتوراة واالنجیل
 (ص)وعلم محمدا 
  ]لط[الشرع والتوحید 

 :قال ابن عباس) ١٧(
جعل على كل صنٍف 
من یردُّ أوالھا على 

اھا لئال یتقدموا في أُخر
المسیر كما تصنع 

  ]مس[ الملوك
) في اصوات ١٨(

 الھدھد الحیوانات إن
یقول من الیرحم 

 طیطوىوالالیرحم 
یقول كل حى میت 

 ووكل جدید بال 
قرأ الحمد � ی الخطاف

 القمرىّ ورب العالمین 
یقول سبحان ربى 

 رخمة اووالاالعلى 
تقول سبحان  حمامةال

ربى االعلى ملء 
  الحدأةوئھ وارضھ سما

شىء ھالك تقول كل 
تقول  والقطاةاال هللا 

 ءوالببغامن سكت سلم 
یقول ویل لمن كانت 

یقول  والدیكالدنیا  
 اذكرو هللا یاغفلون
وھو یصیح عند رؤیة 

 الحمارالملك كما ان 
ینھق عند رؤیة 

یقول  والنسر الشیطان
یابن آدم عش ماشئت 

 والعقاب آخرك الموت
عن  البعد یقول فى

 والضفدعالناس انس 
 یقول سبحان ربى

 الورشانو القدوس
یقول لدوا للموت 

للخراب  وابنوا
یقول الرحمن  الدراجو

 على العرش استوى 
یقول اللھم  القنبرو

العن مبغضى محمد 
 الحمارووآل محمد  

اللھم العن العشار  یقول
   

َةٌ ﴿ او الیمن وقیل بالشام َْت نَْمل َ ﴿ وأمیرهارئیسها  ﴾َقال لُ ي َّْم َُّها الن َي ْدُخلُوا ﴿لرفیقاتها  ﴾ا أ ا
ْم  َنُك  ألنها أمرتهم بما یؤمر به العقالء، ادخلوا بیوتكم، خاطبتهم مخاطبة العقالء  ﴾َمَساِك

ْم ﴿ نَُّك ِطَم ُدهُ ﴿یكسرنَّكم  ﴾ال َحيْ ُرونَ ﴿ وجیوشه بأقدامهم ﴾ُسلَْيَماُن َوُجُنو ُهْم ال يَْشُع  ﴾َو
فسمع سلیمان  )١٨( ألنها علمت أنه نبيٌّ رحیم، حذَّرت ثم اعتذرت  ، یفعلوا لم شعروا لو إذبكم 

َها﴿ وقف بجنوده حتى یدخل النمل مساكنهف كالمها ْن َقْوِل َم َضاِحًكا ِم َبسَّ َت تبسَّم سروراً  ﴾َف
وصٌف لهم بالتقوى  }َوُهْم ال َیْشُعُرونَ {فِإن قولها  ، بما سمع من ثناء النملة علیه وعلى جنوده

َل َربِّ ﴿ من مضرة الحیوانوالتحفظ  َقا ِزْعِ�  َو َْو َتَك ﴿ ألهمني ووفقني ﴾أ َر نِْعَم  ﴾أَْن أَْشُك

َِّ� ﴿ نعمائك وأفضالك َت َعلَيَّ َوَعَ�  ال َنَْعْم يَّ  أ َوأَْن ﴿ للنعمة تكثیرا والدیه ذكر فیه ادرج ﴾َوالَِد
َْرَضاهُ  ا ت َل َصاِحلً  اتماماذي تحبه وترضاه ووفقني لعمل الخیر الذي یقربني منك وال ﴾أَْعَم

، والعمل  ألن العمل مهما كان حسنا إذا لم یرضه الّله ال یعد شیئا،  للنعمة واستدامة للشكر
ِتَك ِيف ﴿الطیب الخالص لوجهه السالم من الریاء وشوائبه هو المرضي عند الّله  َِرْحَم َْدِخلِْ� ب َوأ

نيَ  اِحلِ ِدَك الصَّ َبا َر وَ ﴿ )١٩( الجنة في عدادهم في ﴾ِع ْي َد الطَّ قَّ ََف لیعلم الغائب منھ  ﴾ت

ُهَد ﴿ ُْهْد َل َما ِلي ال أََرى ال َقا َن ﴿ههنا  ﴾َف َْم كَاَن ِم بِنيَ  أ  )٢٠( دون إذٍن مني ﴾الَْغائِ

َذابًا﴿ هُ َع َنَّ ب ذِّ يًدا ألَع ه﴿ ألعاقبنه عقابًا ألیمًا بالسجن أو نتف الریش ﴾َشِد نَّ ْذَحبَ َْو ال  لیعتبر﴾ أ

َوْ ﴿ جنسه ابناء به بٍِني  أ ْتَِيِ� بُِسلَْطاٍن ُم أ َر ﴿ )٢١( بحجة واضحة تبّین عذره ﴾لََي َفَمَكَث َغْي
، فرفع الهدهد رأسه وأرخى ذنبه  إلى سلیمان الهدهد زمانًا یسیرًا ثم جاءفمكث سلیمان  ﴾بَِعيدٍ 

قال قبل أن یبدي وحط جناحیه في األرض تواضعا وخشوعا وخوفا منه ، ولما سأله عن تخلفه ، 
ته : یا نبي الّله اذكر وقوفك بین یدي الّله عز وجل ، فارتعد سلیمان لكالمه هذا ، وعفا حج

لَ ﴿ عنه قبل إبداء عذره َقا ِهِ ﴿اطلعت  ﴾أََحطُت  َف ْط ب َْم ُحتِ على ما لم تّطلع علیه  ﴾بَِما ل

ْن ﴿وعرفت ما لم تعرفه  َبٍإ َوِجْئُتَك ِم َِقٍني ﴿بالیمن  ﴾َس َبٍإ ي َِن  )٢٢( أمر صادق، و  بخبٍر هامٍ  ﴾ب

ْم إِ�ِّ ﴿ ُه َرأًَة تَْمِلُك تُّ اْم ریان  بن مالك بن شراحیل بنتبلقیس  - رأیت أن امرأة ﴾َوَجد
ء﴿ ا، وهم یدینون بالطاعة له هي ملكة لهم -الحمیریة  ُلِّ َ�ْ ْن ك ْت ِم ُوتَِي یحتاج إلیها  ﴾َوأ

لََها ﴿ والعتادح من سعة المال وكثرة الرجال ووفرة السال، الملوك من أسباب الدنیا  ْرٌش َو َع
مٌ  ِظي ونَ ﴿ )٢٣( سریر كبیر مكلَّل بالدر والیاقوت ﴾َع ُد ا يَْجسُ َه َقْوَم َُها َو ت ْن  َوَجْد ْمِس ِم ِ�شَّ

 ِ وِن اهللاَّ ََّن ﴿اهللا یعبدون الشمس ویتركون عبادة  وجدتهم ﴾ُد َزي نُ ﴿حسَّن  ﴾َو ْيَطا ْم الشَّ َُه  ل
ْم  َُه ْم ﴿لها عبادتهم الشمس وسجودهم  ﴾أَْعَمال ُه ْن ﴿منعهم بسبب هذا الضالل  ﴾َفَصدَّ َع

ِل  ِبي ْم ال﴿ عن طریق الحق والصواب ﴾السَّ ُه ونَ  َف تَُد َْه   ثم قال ) ٢٤( إلى اهللا وتوحیده ﴾ي
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یقول اذا  الفرسو

التقى الصفان سبوح 
قدوس رب المالئكة 

 الزرزورو والروح 
ھم انى اسألك یقول الل

قال  ، قوت یوم بیوم
سلیمان علیھ السالم 
لیس من الطیور انصح 
لبنى آدم واشفق علیھم 

تقول اذا  البومةمن 
ربة این خ لىوقعت ع

الذین كانوا یتنعمون 
فى الدنیا ویسعون فیھا 
ویل لبنى آدم كیف 
ینامون وامامھم 
الشدائد تزودوا 
یاغافلون وتاھبوا 

  ]رو[ لسفركم
رضا(ع) ) عن ال١٩(

 بالنملة عليّ  وقال.... 
 قال بھا أتي فلما

 النملة ایتھا یا سلیمان
 هللا نبي اني علمت اما

 ، احدا اظلم ال واني
 قال،  بلى النملة قالت

تحذرینھم  فلم سلیمان
 ایھا یا وقلت ظلمي
 مساكنكم ادخلوا النمل
 ان خشیت النملة قالت

 زینتك الى ینظروا
 فیعبدون بھا فیفتتنوا
  ]صا[.  ...هللا غیر

  
 :قال المفسرون) ٢٠(

كانت الطیر تصحبھ 
في سفره وتظلھ 

، فلما فصل  بأجنحتھا
سلیمان عن وادي 
النمل ونزل في قفٍر 

، عطش  من األرض
،  الجیش فسألوه الماء

وكان الھدھد یدلھ على 
ھھنا  : الماء فإِذا قال

الماء شقت الشیاطین 
رت العیون ،  وفجَّ

م فطلبھ في ذلك الیوم فل
  ]مس[ یجده

عن ابن عباس ) ٢٢(
 (ص)قال سئل النبي 

 ھو رجلعن سبأ فقال 
ولد لھ عشرة من 

سكن  – العرب تیاَمنَ 
منھم ستة   -الیمن 
 -سكن الشام  - وتشأم

أربعة فالذین تشأموا 
لخم وجذام وغسان 
وعاملة والذین تیامنوا 
كنده واألشعرون 
واألزد ومذحج وحمیر 

   ]مج[وأنمار

َال﴿ الهدهد متعجبا ِ  أ وا ِهللاَّ ُد َ ﴿ وال یسجدون هللاِ  أیسجدون للشمس ﴾يَْجسُ ْبء ِرُج اْخلَ َِّذ� ُخيْ  ﴾ال

َْرِض  ِيف ﴿الذي یعلم كل مخبوء  ِت َواأل َوا َما َُم َما السَّ يَْعل ُنونَ  َو ُفوَن َوَما تُْعِل السرَّ  ﴾ُختْ

َهَ إِال ُهوَ ) ﴿٢٥( والعلن ُ ال إِل ِم  َربُّ  اهللاَّ ِظي ْرِش الَْع ربُّ  ، و المتفرد بالعظمة والجالله ﴾الَْع

لَ ﴿ )٢٦( العرش الكریم المستحق للعبادة ُر ﴿ سلیمان ﴾َقا ُظ َنن ْقَت أَْم ﴿في قولك  ﴾َس ََصَد أ
بِنيَ  ِذ َن الَْكا ُنَت ِم ثم كتب كتابًا وختمه  )٢٧( في قولك ونتثبت هل أنت صادٌق أم كاذب ﴾ك

َهب﴿وقال  ، بخاتمه ودفعه إلى الُهدهد ْذ َتاِ�  ا هِ  بِِك ِْق أَل ْم  َهَذا َف ِه وأوصْله إلى ملكة سبأ  ﴾إِلَْي

لَّ ﴿ ْم ﴿تنحَّ  ﴾ثُمَّ تََو ُه ذَا﴿إلى مكان قریب مستترًا عنهم  ﴾َعْن ْر َما نُظ َْرِجُعونَ  َفا ماذا  ﴾ي

َْت ﴿ و ،  ذلك من فارتاعت حجرها في الكتاب فألقى الهدهد فجاء  )٢٨( یردون من الجواب  ﴾َقال
َتاٌب ﴿ عددهم ثالثمائة ونیفوكان  ألشراف قومهابلقیس  ِْقَي إِلَيَّ ِك ؤا إِ�ِّ أُل َُّها الَمل َي يَا أ
مٌ  َِري وقیل ،  بسم اهللا الرحمن الرحیمـ ألنه صدره بوقیل ، سمته كریما ألنه كان مختومًا  ﴾ك

ُ ﴿ )٢٩( لُحْسن خطه وجودة لفظه وبیانه َّه ن ْن ُسلَْيَماَن ﴿مرسل  العنوان أو الكتاب اي ﴾إِ ِم
 َّ ن ُ َوإِ ِم ﴿ المكتوب وان ﴾ه ِحي رَّ ِن ال ْحَم رَّ ل ِ ا ِ اهللاَّ َال﴿ )٣٠( ﴾ِ�ْ لُوا أ لَيَّ ﴿ال تتكبروا  ﴾تَْع  ﴾َع

ِمنيَ ﴿كما یفعل الملوك  ْتُوِ� ُمْسِل َُّها﴿ )٣١( موحدین ﴾َوأ َي َْت يَا أ ُتوِ�  َقال َْف ِري  الَمال أ  ﴾ِيف أَْم

ًرا حَ ﴿أشیروا عليَّ في األمر  ًة أَْم ُنُت َقاِطَع وِن َما ك َهُد ى تَْش ما كنُت ألقضي أمرًا بدون  ﴾تَّ

ا﴿ )٣٢( مشورتكم ُْولُو ُن أ يدٍ ﴿أصحاُب  ﴾َقالُوا َحنْ َأٍْس َشِد ُولُوا ب ٍة َوأ وأصحاُب شدٍة في  ﴾ُقوَّ

ُر ﴿ كثرٍة الرجال والعتادل الحرب ِريَن ﴿وأمرنا  ﴾َواألَْم َأُْم ذَا ت ُظِري َما مطیعون  ونحن ﴾إِلَْيِك َفان

َْت ﴿ )٣٣(لك  َةً ﴿ كانت هي أحزم منهم رأیاً  ﴾َقال ْري ذَا دََخلُوا َق َها إِنَّ الُْملُوَك إِ و َْفَسُد  ﴾أ

َّةً ﴿ اّنهم ان غلبونا افسدوا بالدنا َِذل َها أ َْهِل َة أ زَّ أهانوا أشرافها وأذلوهم بالقتل و ﴾ َوَجَعلُوا أَِع

َْفَعلُونَ  َوكََذِلَك ﴿ دواألسر والتشری  )٣٤( الٍد یدخلونها قهر وهذه عادتهم وطریقتهم في كل ب﴾ ي
َّةٍ ﴿ ي َِهِد ِهْم ب ٌَة إِلَْي ْرِسل َناِظَرٌة﴿ سأبعث إلیه بهدیة تلیُق بمثله ﴾َوإِ�ِّ ُم َْرِجُع ﴿ منتظرة ﴾َف َِم ي ب

ْرَسلُونَ  َ ﴿ )٣٥( هل یقبلها أم یردُّها ﴾الُْم ء ا َجا بالهدیة  ﴾ُسلَْيَمانَ ﴿رسل بلقیس إلى  ﴾َفلَمَّ

لَ ﴿ َتُمِ ﴿ منكرًا علیهم ﴾َقا نَِ� أ و ٍل  دُّ ُ ﴿أعطاني  ﴾َفَما آتَاِ� ﴿وهدایا  ﴾ِبَما من النبوة والُملك  ﴾اهللاَّ

ُْم ﴿ الواسع ا آتَاك ٌر ِممَّ ْم ﴿ فال حاجة لي بهدیتكم ، أعطاكم من زینة الحیاةمما  ﴾َخْي ُْت َن َْل أ ب
ْم  َِّتُك ي َِهِد َرُحونَ  ب َْف ثم  )٣٦( الدنیاألنكم أهل مفاخرٍة ومكاثرة في ، أي أنتم تفرحون بالهدایا  ﴾ت

ْم ﴿للرسول قال  ْرِجْع إِلَْيِه    ان لم یؤمنوا بالّله ویستسلموا له وقل لهم بهدیتهم بلقیس الى ﴾ا
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  )٢٧(النمل  سورة    )٤١٥(       التاسع عشر الجزء
  
وعنى بالعظیم  )٢٣(

في ھذا الموضع 
العظیم في قدره 

، ال عظمھ في  وخطره
، ولھذا  الكبر والسعة
ْرٌش عَ  :قال ابن عباس

َعِظیٌم أي سریر كریم 
  ]طب[ حسن الصنعة

 :قال المفسرون) ٢٨( 
أخذ الھدھد الكتاب 
وذھب إلى بلقیس 

، فرفرف فوق  وقومھا
رأسھا ثم ألقى الكتاب 

  ]مس[ في حجرھا
) في الحدیث ٢٩(

 إكرام الكتاب ختمھ
  ]مج[
أول من  :فائدة  )٣٠(

استفتح ببسم هللا 
الرحمن الرحیم سلیمان 

 ]مج[
 كالم فائدة وھذا) ٣٠(

 مع الوجازة غایة في
 على الداللة كمال

 الشتمالھ المقصود
 الدالة البسملة على
 الصانع ذات على

 عن والنھي وصفاتھ
 ام ھو الذي الترفع
 واالمر الرذائل
 الجامع باإلسالم
 الفضائل المھات

  ]صا[
 (ع) الصادق )عن٣٣(
 في اال القائم یخرج ما

 یكون وما قوة اولي
 عشرة اال قوة اولو
  ]صا[ آالف

أخذْت في حسن ) ٣٣(
األدب مع قومھا 
ومشاورتھم في أمرھا 
 في كل ما یعرض لھا
فراجعھا المأل بما ُیقر 
عینھا من إعالمھم 

،  إیاھا بالقوة والبأس
ثم سلّموا األمر إلى 

، وھذه محاورة  نظرھا
  ]قر[ حسنة من الجمیع

 
)اختلف المفسرون ٣٥(

 في الھدیة ..... بعثت
 جوھرة فیھا حقة

 للرسول وقالت عظیمة
 ھذه یثقب لھ قل

 وال حدید بال الجوھرة
 بذلك الرسول فأتاه نار
 بعض سلیمان فأمر

 فأخذ الدیدان جنوده من
 ثقبھا ثم فمھ في خیطا
 من الخیط واخذ

  ]صا[اآلخر  الجانب
  

َِها﴿ ْم ب َل لَُه َب ٍد ال ِق ُنو ْم ِجبُ ُه نَّ ْتَِي أ ََن  مقاتلتها على بهم قدرة وال بمقاومتها لهم طاقة ال ﴾َفل

َها﴿ ْن ْم ِم ُه ِرَجنَّ ْ َّةً ﴿من أرضهم ومملكتهم  ﴾َوَ�ُ َِذل ُهْم ﴿ العز من فیه كانوا ما بذهاب ﴾أ َو
َا ﴿ نحوه باقبالها سلیمان علم لما )٣٧( إن لم یأتوني مسلمین مهانون اسراء ﴾َصاِغُرونَ  َل ي َقا

َُّها الَملؤا َي ْم ﴿ من حضره من جندهل﴾ أ ُُّك َي ْرِشَها أ َأْتِيِ� بَِع ْتُوِ� ﴿بسریرها  ﴾ي َأ َل أَْن ي َقْب
لَ ﴿ )٣٨( قبل أن تصل إليَّ مع قومها مسلمین ﴾ُمْسِلِمنيَ  ريٌت  َقا ْف َا ﴿ مارد ﴾ِع َن نِّ أ َن اْجلِ ِم

هِ  ِ َل أَْن ﴿أنا أحضره إلیك  ﴾آتِيَك ب ْب َقاِمَك  َق ْن َم َم ِم َُقو  یجلس وكان قیل مجلسك للحكومة ، ﴾ت

يٌّ أَِمنيٌ ﴿ وغرُضه أنه یأتیه به في أقل من نصف نهار،  لنهارا نصف الى ََقِو ِه ل  ﴾َوإِ�ِّ َعلَْي
 عندها ، ذلك من اسرع ارید سلیمان قال )٣٩( على حمله لقادٌر وأمیٌن على ما فیه من الجواهر

َن ﴿ َِّذ� ِعْنَدهُ ِعلٌْم ِم َل ال َتاِب  َقا كان یعلم ،  وزیر سلیمان وأبن أخته أصف بن برخیا ﴾الِْك

هِ ﴿ اسم اهللا األعظم الذي إذا ُدعي به أجاب ِ َنَا آتِيَك ب ْرُفَك  أ َْرتَدَّ إِلَْيَك َط َل أَْن ي أي آتیك به  ﴾َقْب

ا َرآهُ ﴿فدعا اهللا فحضر العرُش حاًال ، بلمح البصر  ا ِعْنَدهُ  َفلَمَّ ر ِق َت  :قال (ع) الهادي عن ﴾ُمْس
 ثم سلیمان الى سیره حتى بلقیس عرش فتناول سبا نوبی بینه فیما األرض له فانخرقت به فتكلم

فلما نظر سلیمان ورأى العرش حاضرًا لدیه ،  ]صا[ عین طرفة من اقل في األرض انبسطت
ِل َر�ِّ ﴿ ْض ْن َف َل َهَذا ِم ْبلَُوِ� ﴿ استحقاق غیر من عليّ  به تفضل ﴾َقا لیختبرني  ﴾ِلَي

ُر ء﴿ ُفُر ﴿ إنعامه ﴾أَْشُك َْم أَْك َر  َوَمْن ﴿ ه وإِحسانهأم أجحد فضل ﴾أ ََّما يَْشُكُر  َشَك َفِإن
هِ  ْفِس َن َر ﴿ ، ألنه یستزید من فضل اهللا فمنفعة الشكر لنفسه ﴾ِل ََف ْن ك لم یشكر وجحد  ومن ﴾َوَم

َِريمٌ ﴿فضل اهللا  ولما قُرب وصوُل  )٤٠( فإن اهللا مستغٍن عنه وعن شكره ﴾َفِإنَّ َر�ِّ َغِ�ٌّ ك
َ ﴿ملكة سبأ إلى بالده  َل ن ْرَشَهاَقا ََها َع ُروا ل  غّیروا بعض أوصافه وهیئته حتى ال ُیعرف ﴾كِّ

ُظْر ﴿ ونَ  نَن تَُد َْه َن ال ي ي َِّذ َْم تَُكوُن ِمَن ال تَِدي أ َْه َت أراد بذلك اختبار هل تعرفه أم ال ؟  ﴾أ
ءْت ﴿ )٤١( ذكائها وعقلها ا َجا لَ ﴿ وتمثلت بین یدي سلیمان واستقر بها المكان﴾ َفلَمَّ لها  ﴾ِقي

ََهَكَذا﴿ ل المرافقین من قوم سلیمانمن قب ولم یقل أهذا عرشك  ﴾َعْرُشِك ﴿أمثل هذا العرش  ﴾أ
َْت ﴿ ؟ لئال یكون تلقینا ُ ﴿ بعد ان نظرت إلیه وتأملته جّیدا ﴾َقال َّه َن لم تقل نعم هو خوفا ﴾ ُهوَ  كَأ

ل لها فقا ، فقالت كأنه هو، ألنها عرفته هو هو،  خوفا من التكذیب من الكذب ، ولم تقل ال
األبواب علیه ، وٕاحاطته بالحرس لم یحولوا دون قدرة الّله سلیمان انه هو بعینه ، وان إغالق 

َنا﴿ بجلبه ، قالت بلقیس : یا نبي الّله نحن عرفناك نبیا ُوتِي ْمَ  َوأ بكمال قدرة ربك وصحة  ﴾الِْعل

َها﴿نبوتك  ْبِل ْن َق ُنَّا ُمْسِلِمنيَ ﴿من قبل هذه المعجزة  ﴾ِم ) ٤٢(ؤمنین بربك لك م ﴾َوك

َها﴿ َصدَّ َْت ﴿ منعها عن اِإلیمان باهللا ﴾َو ن ِ  َما كَا وِن اهللاَّ ْن ُد ُبُد ِم   عبادُتها القدیمة للشمس  ﴾تَْع
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  )٢٧(النمل  سورة    )٤١٦(       التاسع عشر الجزء
  
 :قال ابن عباس) ٣٥( 

قالت لقومھا إن قبَل 
الھدیة فھو ملك یرید 

، وإِن لم  الدنیا فقاتلوه
ا فھو نبٌي صادق یقبلھ

  ]مس[ فاتبعوه
 :قال ابن عباس) ٣٧(

لما رجعت رسلُ 
بلقیس إلیھا من عند 
سلیمان وأخبروھا 
الخبر قالت قد عرفت 

، وما لنا  ما ھذا بملك
، وبعثت  بھ من طاقة

إلى سلیمان إني قادمة 
إلیك بملوك قومي حتى 

، وما  أنظر ما أمرك
تدعو إلیھ من دینك ثم 
ارتحلت إلى سلیمان 
في اثني عشر ألف 

  ]مس[ قائد
أراد بذلك أن  )٣٨(

یریھا بعض ما خصھ 
،  هللا بھ من العجائب

الدالة على عظیم 
، وصدقھ في  القدرة

،   دعوى النبوة
ویختبر عقلھا بأن ینّكر 
عرشھا فینظر أتعرفھ 

  ]بي[  أم تنكره
ذكر العلماء في ) ٣٨(

 ً أن   أحدھاذلك وجوھا
المالئكة حملتھ بأمر 

أن  والثانيالى هللا تع
 والثالثالریح حملتھ 

أن هللا تعالى خلق فیھ 
حركات متوالیة 

أنھ انخرق  والرابع
مكانھ حیث ھو ھناكثم 
نبع بین یدي سلیمان 

أن األرض  والخامس
طویت لھ وھو 
المروي عن أبي عبد 

أنھ  والسادس )ع(هللا
أعدمھ هللا في موضعھ 
وأعاده في مجلس 

  ]مج[ سلیمان
 (ع) الباقر ) عن٤٠(
 األعظم هللا اسم ان

 وسبعین ثالثة على
 عند كان وانما حرفا
 حرف منھا اصف
 فخسف بھ فتكلم واحد

 وبین بینھ ما باالرض
 حتى بلقیس سریر
 ثم بیده السریر تناول
 كما األرض عادت
 طرفة من اسرع كانت
 من نحن وعندنا عین
 اثنان األعظم االسم

 وحرف حرفا وسبعون
 في بھ استأثر هللا عند

  ]صا[ علم الغیب

ٍم ﴿والقمر  ْن َقْو َْت ِم ن ََّها كَا ن َن  إِ ِري ِف لَ ) ﴿٤٣( بسبب نشوئها بین قوم مشركین ﴾كَا ََها ِقي  ل

ْرحَ  ْدُخِلي الصَّ وقیل اّنه قصر من زجاٍج  ، الّصرح هو الموضع المنبسط من غیر سقف ﴾ا

ا﴿ ُ  َفلَمَّ ه َْت ُ ﴿ الشامخ القصرفلما رأت ذلك  ﴾َرأ ه ْت َب ةً ﴿ظنته  ﴾َحِس ْن ﴿ ماء﴾ ُجلَّ ْت َع َف َوكََش
َها َقْي لَ ﴿ تشمرت لئال تبتل اذیالها ﴾َسا ْرحٌ ﴿ التكشفي عن ساقیك سلیمان ﴾َقا ُ َص َّه ن قصر  ﴾إِ

َر ﴿ ِري ْن َقَوا ٌد ِم رَّ َْت ﴿ من الزجاج الصافي مصنوع ﴾ُمَم ُت ﴿بلقیس  ﴾َقال َربِّ إِ�ِّ َظلَْم
َْفِسي عَ ﴿بالشرك وعبادة الشمس  ﴾ن ُت َم ِ َربِّ الَْعالَِمنيَ  َوأَْسلَْم ََقْد ﴿ )٤٤( ﴾ُسلَْيَماَن ِهللاَّ َول

َى َْنا إِل َْرَسل ُهْم ﴿قبیلة  ﴾أ َد أََخا َ ﴿ في النسب﴾ ثَُمو ُبُدوا اهللاَّ ا أَْن اْع یدعوهم إلى توحید ﴾ َصاِحلً

َقاِن ﴿ هاهللا وعبادت ْم َفِري َتِصُمونَ ﴿ جماعتان مؤمنون وكافرون ﴾َفإِذَا ُه  ، قالیتنازعون  ﴾َخيْ
 سألوه )٤٥(كافرون  به آمنتم بالذي إنا منهم الكافرون ، قال مؤمنون به ارسل بالذي اّنا لمؤمنونا

لَ ﴿ امتحانه بذلك فأرادوا الیم یأتیهم بعذاب ان الناقة تأتیهم ان قبل َم  يَا﴿لهم صالح  ﴾َقا ِم ِل َقْو
لَ  َئِة َقْب يِّ َتْعِجلُوَن بِالسَّ ةِ  تَْس َسَن لَْوال ﴿بالعذاب وال تطلبون الرحمة ألي شيء تستعجلون  ﴾اْحلَ

 َ َتْغِفُروَن اهللاَّ ونَ ﴿هّال تتوبون إلى اهللا من الشرك  ﴾تَْس ُْرَحُم ْم ت َُّك لكي یتوب اهللا علیكم  ﴾لََعل

ْرنَا﴿ )٤٦( ویرحمكم يَّ لُوا اطَّ ْن َمَعَك ﴿ یا صالح ﴾بَِك ﴿منا أتش ﴾َقا بَِم وبأتباعك المؤمنین  ﴾َو

لَ ﴿وكانوا قد أصابهم القحط وجاعوا ،  الءفِإنكم سبب ما حلَّ بنا من ب  لهم صالح ﴾َقا

﴿ ِ ُْم ِعْنَد اهللاَّ ُرك ُْتْم ﴿ رزقكم وإِن شاء حرمكماهللا م إن شاء كم بسبب عملكأن شؤم ﴾َطائِ َْل أَن ب
ُنونَ  َت ٌم تُْف َوكَاَن ِيف ﴿ )٤٧( تقولون یفتنكم الشیطان بوسوسته وإِغوائه ولذلك تقولون ما ﴾َقْو

ةِ  َن ي ُة َرْهٍط ﴿في مدینة صالح وهي الِحْجر  ﴾الَْمِد وَن ﴿ رجاٍل من أبناء أشرافهم ﴾تِْسَع ُْفِسُد ي
ونَ  َْرِض َوال يُْصِ�ُ  قال بعُضهم لبعض ﴾َقالُوا﴿ )٤٨( شأنهم اِإلفساد وإِیذاء العباد ﴾ِيف األ

﴿ ِ ََقاَسُموا بِاهللاَّ ُ ﴿ حلفوا باهللاِ إ ﴾ت ه نَّ َت َبيِّ َ ﴿لیال لنقتلنَّ صالحًا  ﴾لَُن ُ َوأ َه  ثُمَّ ﴿زوجتھ وولده  ﴾ْهل
هِ  َنَّ ِلَوِليِّ ُقول ََن هِ ﴿ لولّي دمه ﴾ل َْهِل ْهِلَك أ نَا َم ما حضرنا مكان هالكه وال عرفنا قاتله وال  ﴾َما َشِهْد

ُقونَ ﴿قاتل أهله  ِد َّا لََصا ن ًرا﴿ )٤٩( إنا لصادقون ونحلف لهم ﴾َوإِ ُروا َمْك َك دبَّروا مكیدًة  ﴾َوَم

ْرنَا﴿لقتل صالح  ًرا َوَمَك ُرونَ ﴿ بتعجیل هالكهم جازیناهم على مكرهم ﴾َمْك ُهْم ال يَْشُع  ﴾َو
ْر ﴿ )٥٠( من حیث ال یدرون وال یعلمون ُظ ن ُة ﴿ فتأمْل وتفكْر  ﴾َفا َب ِق كَْيَف كَاَن َعا

ْم  ِرِه ْم ﴿نتیجة كیدهم في  ﴾َمْك ُه ْرنَا َّا َدمَّ َن ُهْم أَْجَمِعنيَ ﴿أهلكناهم  ﴾أ َقْوَم َْك ﴿ )٥١( ﴾َو ِتل َف
 ُ ْم بُُيوت بوادي القرى بین المدینة ، كانت یرونها قومك حین ذهابهم إلى الشام وٕایابهم منها  ﴾ُه

َةً ﴿ والشام ي ِو   في هذا التدمیر  ﴾إِنَّ ِيف ذَِلَك ﴿بسبب ظلمهم وكفرهم  ﴾بَِما َظلَُموا﴿خالیًة  ﴾َخا
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 امر انھ ) روي٤٤(

 قصر فبنى قدومھا قبل
 زجاج من صحنھ
 من واجري ابیض
 فیھ والقى الماء تحتھ

 ووضع البحر حیوانات
 صدره في سریره
 فلما علیھ فجلس

 ماء ظنت ابصرتھ
 عن فكشفت راكدا
  ]صا[ساقیھا

  
إنھا لما  : وقیل) ٤٤(

رأت الصرح قالت ما 
وجد ابن داود عذاباً 
یقتلني بھ إال الغرق 
وأنفت أن تجبن فال 

  ]مج[ تدخل
  
واختلف فى  )٤٤( 

اّنھ  : ؛ فقیل امرھا
تزّوجھا سلیمان 

،  واقّرھا على ملكھا
اّنھ زّوجھا من  : وقیل

ملك یقال لھ ّتبع ورّدھا 
، وامر  الى ارضھا

امیراً من امراء الجّن 
بالیمن ان یطیعھ 

، فصنع لھ  ویعمل لھ
  ]بي[. المصانع بالیمن

  
روى ان سلیمان ) ٤٤(

ملك وھو ابن ثالث 
ت وھو عشرة سنة وما

وخمسین  ابن ثالث
سنة فمدة ملكھ اربعون 
سنة ووفاتھ فى اواخر 
سنة خمس وسبعین 
وخمسمائة لوفاة موسى 
وبین وفاتھ والھجرة 
الشریفة االسالمیة الف 
وسبعمائة وثالث 

  ]رو[وسبعون سنة 
  
قال ابن عباس ) ٤٩(

دار صالح  أتوا 
،  شاھرین سیوفھم

فرمتھم المالئكة 
 بالحجارة فقتلتھم

  ]مس[
  
 (ع)قال على ) ٥٤(

من سعادة الرجل 
خمسة ان تكون 
زوجتھ موافقة واوالده 
 ءابرارا واخوانھ اتقیا

وجیرانھ صالحین 
  ]رو[  ورزقھ فى بلده

  
  

َةً ﴿العجیب  ي ٍم يَْعلَُمونَ ﴿لعبرة  ﴾آل َقْو اآلیة داللة على اّن الّظلم  في،  قدرة اهللا فیتعظون﴾ ِل
َنا) ﴿٥٢( یخرب البیوت َن ﴿ ن العذابم ﴾َوأََجنْي ي َِّذ ُقونَ  ال َتَّ نُوا ي ُنوا َوكَا أربعة  كانواقالوا  ﴾آَم

) ٥٣( وسّمي حضرموت ألن صالحًا لما دخلها مات ، آالف خرج بهم صالح إلى حضرموت
ذْ و﴿ هِ ﴿حین  ﴾لُوًطا إِ َقْوِم َل ِل ْتُونَ ﴿ أهل سدوم ﴾َقا َأ َت ةَ  أ َْفاِحَش أتفعلون الفعلة القبیحة  ﴾ال

َنْتُ ﴿الشنیعة  ُْبِصُرونَ َوأ َل ﴿ )٥٤( أنتم تعلمون أنها عمٌل قبیحو  ﴾ْم ت َجا رِّ ْتُوَن ال أ ََت ْم ل أَئِنَُّك
ءِ  َسا نِّ وِن ال ْن ُد مٌ  بَلْ ﴿ ءتشتهون الرجال وتتركون النسا﴾ َشْهَوًة ِم ْم َقْو ُْت َهلُونَ  أَن سفهاء  ﴾َجتْ

هِ ﴿ )٥٥( ُ  َفَما كَاَن َجَواَب َقْوِم َل ل ِرُجوا آ ال أَْن َقالُوا أَْخ ْم ِإ َِتُك ْن َقْري ،  من بلدتكم ﴾وٍط ِم

ُرونَ ﴿ لوط لم یكن من اهل قریتهمألن  ََتَطهَّ ُنَاٌس ي ْم أ َُّه ن  )٥٦( لناافعأ یتنزهون عن ﴾إِ

َناهُ ﴿ أََجنْي ُ ﴿ فخلصناه هو ﴾َف َه ُ ﴿ من العذاب ﴾َوأَْهل َه َت َرأ ال اْم َها﴿إال زوجته  ﴾إِ ْرنَا  ﴾قَدَّ

َن ﴿بقضائنا  َن  ِم ِِري ْم َمَطًرا﴿أنزلنا  ﴾َوأَْمَطْرنَا﴿ )٥٧( لكینمن المه ﴾الَْغاب ِه حجارة  ﴾َعلَْي

َ َمَطُر ﴿ ممن السماء كالمطر فأهلكْته ء َسا َن  َف ِري نَذ ) ٥٨(بئس هذا العذاب الذي ُأمطروا  ﴾الُْم

لْ ﴿ ْمُد ﴿ (ص) یا محمد ﴾ُق ِ  اْحلَ َن ﴿ على أفضاله وٕانعامه ﴾ِهللاَّ ي َِّذ ِدِه ال َبا َوَسالٌم َعَ� ِع
ى  محمد آل هم (ع) ،  وعنهم ، واختارهم لتبلیغ دعوته لذین اصطفاهم لرسالتها ﴾اْصَطَف

ُ ﴿ ]صا[ وعلیهم علیه اهللا صلوات آهللاَّ ِركُونَ ﴿الخالق المبدع الحكیم  ﴾ء ا يُْش ٌر أَمَّ أم  ﴾َخْي

ْن َخلََق ﴿ )٥٩(األصنام التي عبدوها  َمَّ ِت  أ َوا َما َْرَض  السَّ من أبدع الكائنات فخلق  ﴾َواأل
، وخلق األرض وما فیها من الجبال والسهول واألنهار  ِت وجعل فیها الكواكب المنیرةالسماوا
ءِ ﴿ والبحار َما َن السَّ ْم ِم َزَل لَُك ً ﴿بقدرته  ﴾َوأَن ء َنا َما ْت َنَْب أ َْهَجةٍ ﴿فأخرج  ﴾َف َت ب ِه َحَدائَِق ذَا ِ  ﴾ب

ْم ﴿ ذات الجمال والخضرة والنضرة ُنْ ﴿ مكلیس بمقدور  ﴾َما كَاَن لَُك َرَهاأَْن ت ُتوا َجشَ فضًال  ﴾ِب
ُ ﴿ عن ثمره َه َءل ِ  أ َع اهللاَّ مٌ ﴿استفهام إنكار  ﴾َم ْم َقْو َْل ُه یشركون باهللا فیجعلون له  ﴾يَْعِدلُونَ  ب

ًرا﴿ )٦٠( عدیًال ومثیالً  َرا َْرَض َق َل األ ْن َجَع ا ﴿ مستَقرًا لِإلنسان والحیوان ﴾أَمَّ ََه َل ِخالل َوَجَع
ًرا َْها َن لَ ﴿ودیتها األنهار العذبة في شعابها وأ وجعل ﴾أ ََها َرَواِ�َ  َوَجَع جباًال شامخة تثبت  ﴾ل

ِن ﴿األرض لئال تضطرب  َرْي ْ َل بَْنيَ اْ�َ  ﴾َحاِجًزا﴿ والمالحة فاصالً  المیاه العذبةبین  ﴾َوَجَع

ِ ﴿ ومانعًا یمنعها من االختالط َع اهللاَّ َهُ َم َءل َلْ ﴿ هأمع اهللا معبوٌد سوا ﴾أ ْم ال ب ُرُه َث َ  أَْك  ﴾ْعلَُمونَ ي

ْن ﴿ )٦١(ه أكثر المشركین ال یعلمون الحق فیشركون مع اهللا غیر  ضَطرَّ  أَمَّ يُب الُْم الذي ﴾ ُجيِ
 -وأن كان قد یجیب غیر المضطر - خصَّ المضطر ،  مسَّه الضر فیستجیب دعاءه ویلبي نداءه

َ ﴿ ألن رغبته أقوى وسؤاله أخضع ء و يَْكِشُف السُّ ِذَا دََعاهُ َو ْم ﴿ عن والملھوف ﴾إ َعلُُك    َوَجيْ
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رأس  )٦٢(
لمضطرین المذنب ا

الذي یدعوه ویسألھ 
المغفرة ومنھم الخائف 
الذي یسألھ األمن 
 والمریض الذي یطلب

والمحبوس  العافیة
الذي یطلب الخالص 
فإن الكل إذا ضاق بھم 
األمر فزعوا إلى رب 
العالمین وأكرم 

  ]مج[ ین األكرم
  
دعاء المضطر ) ٦٢(

ودعاء المظلوم 
مستجابة من الناس ال 

ً كان أو  محالة ، مؤمنا
  ]تس[   كافراً 

  
كیف قال لھم ) ٦٤(

ذلك وھم منكرون 
؟ والجواب   لِإلعادة

أنھ قد أُزیحت علَُّتھم 
بالتمكین من المعرفة 
واإلِقرار، فلم یبق لھم 

  ]زم[ عذٌر من اإلِنكار
 
 امیر ) ان٦٥(

 اخبر (ع) منینالمؤ
 االمور ببعض یوما
 فقیل بعد یأت لم التي
 امیر یا اعطیت لھ

 الغیب علم المؤمنین
 وقال) ع(فضحك 

 انما غیب بعلم ھو لیس
 علم ذي من تعلم ھو

 علم الغیب علم وانما
 هللا عدده وما الساعة
 هللا ان بقولھ سبحانھ
 اآلیة الساعة علم عنده
 في ما سبحانھ فیعلم

 وانثى كرذ االرحام من
 وسخي جمیل أو وقبیح

 أو وشقي بخیل أو
للنار  یكون ومن سعید
 الجنان في أو حطبا
 علم فھذا مرافقا للنبیین
یعلمھ  ال الذي الغیب

 ذلك سوى وما هللا اال
 نبیھ هللا علمھ فعلم

 ان لي ودعا فعلمنیھ
 وتضم صدري یعیھ
  ] صا[ جوارحي علیھ

 
 :قال المفسرون) ٧٢(

ھو ما أصابھم من 
 لقتل واألسر یوم بدرا
  ]مس[
  

 َ ء ََفا َْرِض ﴿سكان  ﴾ُخل ِ ﴿ قبلكم كان ممن فیها والتصرف سكناها ورثكم بأن ﴾األ َع اهللاَّ ُ َم َه َءل ﴾ أ

َُّرونَ ﴿كال ، ولكنكم ؟  مع اهللا یفعل ذلك حتى تعبدوهأ ما أقلَّ تذكركم واعتباركم  ﴾َقِليًال َما تََذك
 إذا المضطر واهللا هو (ص) محمد آل من القائم في نزلت قال (ع) الصادق ، عن فیما تشاهدون

األرض...  في خلیفة ویجعله السوء ویكشف فأجابه وجل عز اهللا ودعا ركعتین المقام في صلى
ْن ) ﴿٦٢( ]صا[ رجال عشر والثالثة الثالثمأة ثم جبرئیل یبایعه من أول فیكون يُكْم  أَمَّ َْهِد  ﴾ي

ِر ُظ  ِيف ﴿من یرشدكم إلى مقاصدكم في أسفاركم  ْ رِّ َواْ�َ َْب ِت ال ، في  في الظالم الدامس ﴾لَُما

لُ ﴿ البراري والقفار والبحار ُْرِس ْن ي هِ ﴿ یسوق ﴾َوَم ِت ْي َرْحَم ًرا بَْنيَ يََد يَاَح بُْش رِّ مبشرًة بنزول  ﴾ال

ِركُونَ ﴿المطر  ا يُْش ُ َعمَّ هللاَّ َى ا ِ تََعال َع اهللاَّ َهُ َم َءل د اهللا القادر الخال ﴾أ ق عن مشاركة تعظَّم وتمجَّ
، وفساد طباعكم ویزیل عنكم وساوس قلوبكم،  من یهدیكم على عذر نفوسكم،  العاجز المخلوق

، ومن یرسل ریاح فضله بین یدى أنوار معرفته إال اهللا وهل یقدر  ویعینكم على استقامتها إال اهللا
لَْق ثُمَّ ﴿ )٦٣( علیه أحد سواه؟ ُ اْخلَ ْن يَْبَدأ ْم ِمَن ﴿ ائهبعد فن ﴾يُِعيُدهُ  أَمَّ ُقُك ْن يَْرُز  َوَم

ءِ  َما ُینبُت لكم من بركات األرض من و  ﴾َواألَْرِض ﴿ ومن ُینزل علیكم من مطر السماء ﴾السَّ

ِ ﴿ الزروع والثمار َع اهللاَّ ُ َم َه َءل ْم ﴿كال  ، یفعل ذلك ﴾أ نَُك ُْرَها ْل َهاتُوا ب حجتكم  أحضروا ﴾ُق

ْم ﴿ ودلیلكم على ما تزعمون ُت ُن ِقنيَ  إِْن ك ِد َُم ) ﴿٦٤( في أنَّ مع اهللا إلهًا آخر ﴾َصا ْل ال يَْعل ُق
ِت  َوا َما ْن ِيف السَّ َْرِض الَْغْيَب  َم ُ  َواأل ال اهللاَّ َوَما ﴿ هو وحده المختص بعلم الغیب ﴾إِ

ُرونَ  ُثونَ ﴿وما یدري الخالئق  ﴾يَْشُع ُْبَع َّاَن ي َرَك ﴿ )٦٥( بعد موتهم متى ینشرون ﴾أَي َّا د َْل ا ب
ْم ِيف اآلخِ  ُه ْم ِيف ﴿ إنهم ال یصدقون باآلخرة فلماذا یسألون على قیامة الساعة ﴾َرِةِعلُْم َْل ُه ب

َها َشّكٍ  ْن َها﴿اآلخرة  من ﴾ِم ْن  لیس لهم بصیرٌة یدركون بها دالئل وقوعها ﴾َعُمون بَْل ُهْم ِم

ُروا﴿ )٦٦( ََف َن ك ي َِّذ َل ال َقا ُنَّا﴿مشركو مكة المنكرون للبعث  ﴾َو َذا ك بحنا متنا وأص أئذا﴾ أَئِ
َُرابًا﴿ َرُجونَ ﴿ رفاتًا وعظامًا بالیة ﴾ت ْ نَا أَئِنَّا َ�ُ آبَاُؤ  ةفهل سنخرج من قبورنا ونحیا مرة ثانی ﴾َو

ََقْد ﴿ )٦٧( نَا ل نَا ِمْن ﴿ (ص) محمٌد بالبعث ﴾ُوِعْد آبَاُؤ ُن َو لُ  َهَذا َحنْ كما وَعَد من قبله  ﴾َقْب

لِنيَ  إِْن َهَذا﴿ آباءنا َوَّ ُر األ ال أََساِطي لْ ﴿ )٦٨( ما هذا إال خرافات وأباطیل السابقین ﴾إِ  ﴾ُق

ُروا﴿ لهؤالء الكفار ُظُروا﴿أرجاء  ﴾ِيف  ِسي ن َْرِض َفا ُة  كَْيَف كَانَ ﴿ نظر اعتبار ﴾األ َب ِق َعا
ِرِمنيَ  ْ َزْن ﴿ )٦٩( ؟ ألم یهلكهم اهللا ویدّمرهم ﴾اْ�ُ وال تأسف  د (ص)یا محم ﴾َوال َحتْ

ْم ﴿ ِه ُرونَ ﴿ إْن لم یؤمنواهؤالء المكذبین على  ﴾َعلَْي ا يَْمُك ْن ِيف َضْيٍق ِممَّ ال تَُك وال  ﴾َو

َُقولُونَ ﴿ )٧٠((ص)  تسلیة للرسولفیه  ،فإني حافظك منهم  یضْق صدرك من مكرهم ي  ﴾َو

ى َهَذا﴿ استهزاءً  َت ِدِقنيَ  إِْن ﴿متى یجیئنا العذاب  ﴾الَْوْعُد  َم ْم َصا ُت ُن    )٧١( فیما تقولون ﴾ك
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وإِنما خصَّ  )٧٧(

المؤمنین بالذكر ألنھم 
   ]قر[ المنتفعون بھ

  
ال الحدیث ) في ٨٢(

تقوم الساعُة حتى تروا 
وعدَّ  ..عشر ءایاٍت 

منھا طلوع الشمس من 
مغربھا، وخروَج 

   ]مس[ الدابة
  
 : قال ابن كثیر )٨٢(

ھذه الدابة تخرج في 
، عند  آخر الزمان
وتركھم  فساد الناس

أوامر هللا، وتبدیلھم 
، فتكلم  الدین الحق

الناس وتخاطبھم 
، قال ابن  مخاطبة

  : عباس وعطاء
ً فتقول  تكلمھم كالما

إن الناس كانوا  :  لھم
،  بآیاتنا ال یوقنون

وروي أن خروجھا 
،  حین ینقطع الخیر

وال ُیؤمر بمعروف 
،  وال ینھى عن منكر

وال یبقى منیٌب وال 
یة ، وھي آ تائب

،  خاصة خارقة للعادة
ثم ذكر بعض مشاھد 

  ]مس[ القیامة
  
 (ص) النبي ) عن٨٢(

 األرض دابة قال
 ال ذراعا ستون طولھا
 وال طالب یدركھا
 فتسم ھارب یفوتھا
 عینیھ بین المؤمن
عینیھ  بین ویكتب
 بین الكافر وتسم مؤمن
 بین ویكتب عینیھ
 ومعھا كافر عینیھ
 وخاتم  موسى عصا

وجھ  فتجلو سلیمان
 وتخطم بالعصا المؤمن
 بالخاتم الكافر انف
 ویا مؤمن یا یقال حتى

  ]صا[كافر 
  
عن علي بن أبي ) ٨٢(

أنھ سئل (ع) طالب 
أما  : عن الدابة فقال

وهللا ما لھا ذنب وإن 
قال  ، لھا للحیة
وفي ھذا  : الماوردي

القول منھ إشارة إلى 
أنھا من اإلنس وإن لم 

    ]قر[  یصرح بھ

ى﴿ ْل َعَس َْن ﴿ لعلَّ الذي تستعجلون به من العذاب ﴾ُق َِّذ� أ ْم بَْعُض ال  يَُكوَن َرِدَف لَُك
َتْعِجلُونَ  ٍل ) ﴿٧٢(بدر  یوم عذاب هو ، قیل قد دنا وقُرب منكم بعضه﴾ تَْس ْض و َف ََّك لَُذ  َوإِنَّ َرب

نَّاِس  ة ومنهم أهل مكة إذ لم یعجل عقوبتهم كرام المعاصي على عقوبتهم بتأخیره ﴾َعَ� ال

ْم ﴿ لرسولهم َرُه نَّ أَْكَث ُرونَ ﴿و  ،ال یعرفون حقَّ النعمة  ﴾َولَِك  یشكرونه فال ﴾ال يَْشُك

ُنونَ ﴿ )٧٣( ْم َوَما يُْعِل ُرُه نُّ ُصُدو ََّك لََيْعلَُم َما تُِك یعلم ما ُیْخفون وما یعلنون من  ﴾َوإِنَّ َرب
) ٧٤( ما یعلنون من خدمتهو   من محبته االولیاءما تكن صدور ، وكیدهم له  (ص) عداوة الرسول

ْن ﴿ ءِ  َوَما ِم َما ٍة ِيف السَّ َب َْرِض  َغائِ أل ال ِيف ﴿لیس من شيء في غایة الخفاء على الناس  ﴾َوا إِ
َتاٍب  بٍِني  ِك  الذین .... نحن (ع) الكاظم ، عن إال وقد علمه اهللا وأثبته في اللوح المحفوظ ﴾ُم

َُقصُّ َعَ� ﴿ )٧٥( ]صا[ شيء كل تبیان فیه الذي هذا واورثنا اهللا اصطفانا ْرآَن ي ُْق نَّ َهَذا ال إِ
ُفونَ  بَِ�  َتِل ِه َخيْ ْم ِفي َِّذ� ُه َر ال َث َل أَْك َرائِي من حدیث مریم وعیسى والنبي المبشر به في  ﴾إِْس

َّهُ ﴿ )٧٦(ال بل هو منتظر لم یأت بعد   وقال بعضهم، حیث قال بعضهم هو یوشع ، التوراة  ن َوإِ
ى َُهًد نِنيَ ﴿ القرآن هذا ﴾ل ُمؤِْم ٌة ِ�ْ َرْحَم ََّك ﴿ )٧٧( لهدایة قلوب المؤمنین من الضاللة ﴾َو  ﴾إِنَّ َرب

ِضي﴿ (ص) یا محمد َْق ْم ﴿یفصل  ﴾ي ُه َن هِ ﴿ بین بني إسرائیل یوم القیامة ﴾بَْي ْكِم  العادل ﴾ِحبُ

ُهوَ ﴿ ُز  َو ِزي مُ ﴿الغالب الذي ال ُیردُّ أمره  ﴾الَْع َتوَ ﴿ )٧٨(بأفعال العباد  ﴾الَْعِلي َّلْ َف َعَ�  ك
 ِ ََّك ﴿شؤونك  ، واعتمد علیه في جمیع فوِّْض إلیه أمرك ﴾اهللاَّ ن قِّ ﴿ (ص) یا محمد ﴾إِ  َعَ� اْحلَ

بِنيِ  َى﴿ )٧٩( على الدین الواضح ﴾الُْم ت ُع الَْمْو ََّك ال تُْسِم ن َ  إِ ء َعا مَّ الدُّ ُع الصُّ ال تُْسِم كما  ﴾َو
ه ال یسمع وال یقبل الموعظة وال یتدبر فیها ألن، ال تسمع المیت كذلك ال تسمع الكافر النداء 

ذَا﴿ َّْوا إِ َن  َول بِِري ِدي الُْعْمِي ﴿ )٨٠( ال سیما إذا تولَّوا عنك معرضین ﴾ُمْد َِها َْت ب ولیس  ﴾َوَما أَن

ْم ﴿أن تصرف ُعمي القلوب  (ص) بوسعك یا محمد ِه َِت إِْن تُْسِمُع ﴿ عن كفرهم ﴾َعْن َضالل
ْن  ال َم ِنَ  إِ ُن بِآيَات ْم يُْؤِم ، وال  إال المؤمنین -سماع تدبر وإِفهام  -ما ُتسمع  ﴾ُمْسِلُمونَ ا َفُه

َْقْولُ ﴿ )٨١( یستجیب لدعوتك إّال أهل اِإلیمان َع ال ذَا َوَق َعلَْيِهْم ﴿وإِذا َقُرَب نزوُل العذاب  ﴾َوإِ
َن  ًَّة ِم ْم َداب َُه َرْجَنا ل َْرِض  أَْخ  قال : (ع) قالصاد عن ، كثر كالم المفسرین في الدابة﴾ األ

رأسه  ووضع رمال جمع قد المسجد في نائم وهو (ع) المؤمنین امیر الى (ص) اهللا رسول انتهى
 ایسمى اهللا رسول یا اصحابه من رجل ، فقال األرض دابة یا قم له قال ثم برجله فحركه علیه

 كتابه في اهللا ذكره الذي الدابة وهو خاصة له اال هو ما واهللا ال ، فقال اإلسم بهذا بعضا بعضنا
ْم ﴿ ]صا[ ُه ُِّم  تكلم الناس وتناظرهم وتقول من جملة كالمها أال لعنُة اهللا على الظالمین ﴾تَُكل

َِنا ال﴿ نُوا بِآيَات نَّاَس كَا ِقُنونَ  أَنَّ ال ُر ﴿ )٨٢( ﴾يُو ُش َم َحنْ يَْو   واذكر یوم نجمع للحساب  ﴾َو
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ن ابن عمر ع) ٨٢(

تخرج بین الصفا 
فتخبر  والمروة 

المؤمن بأنھ مؤمن 
والكافر بأنھ كافر 
وعند ذلك یرتفع 
التكلیف وال تقبل 
التوبة وھو علم من 

 : وقیل .أعالم الساعة
ال یبقى مؤمن إال 

منافق  مسحتھ وال یبقى
إال خطمتھ تخرج لیلة 
جمع والناس یسیرون 

  ]مج[ إلى منى 
 
 تظاھرت ) وقد٨٣(
 ائمة عن خباراأل

 محمد آل من الھدى
 في علیھم هللا صلوات

 سیعید تعالى هللا ان
 علیھ المھدي قیام عند

 تقدم ممن قوما السالم
 اولیائھ في موتھم
 بثواب لیفوزوا وشیعتھ
 ومعونتھ نصرتھ

 بظھور ویتبھجوا
 ]مج[دولتھ .... 

    

ةٍ ﴿والعقاب  ُلِّ أُمَّ ْن ك ُب ﴿ة جماعة وزمر ﴾ َفْوًجا﴿ ن األممم ﴾ِم ْن يَُكذِّ من الجاحدین  ﴾ِممَّ

َزُعونَ ﴿المكذبین  ْم يُو ُه َِنا َف وظاهر اآلیة أن هذا الحشر في ، ُیجمعون ثم ُیساقون بعنف  ﴾بِآيَات
تعالى في صفة  ، وقد قال اهللا غیر یوم القیامة ، ألنه حشر للبعض من كل ُأمة ال لجمیعهم

ُوا) ﴿٨٣( ]مي[ }داً نغادر منهم أح حشرناهم فلم {الحشر یوم القیامة ء ذَا َجا ى إِ تَّ المحشر  الى ﴾َح
لَ ﴿ وموقف الحساب ْم ﴿لهم تعالى ُموِبخًا  ﴾َقا ُْت ب َولَْم ﴿المنزلة على رسلي  ﴾بِآيَاِ�  أَكَذَّ

َِها ِعلًْما يُطوا ب ْم ﴿ من غیر فكر أو معرفة صدقها ﴾ُحتِ ُت ُن ذَا ك ا أيَّ شيء كنتم  ﴾تَْعَملُونَ  أَمَّ

ْم ) ﴿٨٤( ؟ توبیخ آخرذا هتعملون في الدنیا و  ِه ُل َعلَْي َْقْو َع ال َق َو الموعود  العذاب بهم حل ﴾َو

ُهْم ال يَنِطُقونَ ﴿ اهللا بآیات التكذیب وهو ظلمهم بسبب ﴾بَِما َظلَُموا﴿ ال یتكلمون ألنه ﴾ َف

َْم ) ﴿٨٥( لیس لهم عذر وال حجة َل ََرْوا أ َْنا﴿قدرة اهللا  ﴾ي َّا َجَعل َن ُنوا أ َل ِلَيْسُك هِ  ا�َّْي جعل  ﴾ِفي

َهاَر ﴿قیل النوم راحة القوى الحسیة من حركات القوى النفسیة ، اللیل مظلمًا لیناموا  نَّ َوال
ْبِصًرا ٍت ﴿ في طلب المعاش والرزق مشرقًا لیتصرفوا فیه ﴾ُم يَا  على قدرة اهللا ﴾إِنَّ ِيف ذَلَِك آل

ُنونَ ﴿ ٍم يُْؤِم َقْو َفخُ ﴿ )٨٦( یصّدقون فیعتبرون ﴾ِل ُن َم ي يَْو منتظر امر ، قیل ان اسرافیل  إسرافیل ﴾َو

ر﴿ ربه ، فعندما یتلقاه یفاجأ الكون به حاال و السرافیل نفختان االماتة نفخة االحیاء ، ﴾ ِيف الصُّ
ْن ِيف ﴿ ونفخة االحیاء ونفخة االماتة نفخة الفزع  ینفخ ثالث نفخاتٍ  قیل، و  واالحیاء ِزَع َم َفَف

َْرِض  ْن ِيف األ ِت َوَم َوا َما من فال یبقى أحٌد من أهل السماواِت واألرض إال خاف وفزع  ﴾السَّ
هول ورهبة یوم القیامة عند النفخة االخیرة ، إذ ال یدري الناس ماذا یراد بهم وما یفعل بتقیهم 

ُ ﴿وشقیهم  َ اهللاَّ ء ْن َشا ال َم رضوان خازن الجنة ، ومالك  ، ومنهم من المالئكة واألنبیاء ﴾إِ
ن والولدان وحملة العرش والمقربون والزبانیة ، وٕادریس ألن الّله رفعه خازن النار ، والحور العی

عباس هم  بعد الموت ، وموسى ألنه صعق بالطور وغیرهم ممن أراد استثناءهم ، وعن ابن
ُلٌّ ﴿ ]مال[ الشهداء ألنهم أحیاء عند ربهم یرزقون ال یصل إلیهم الفزع األموات الذین  ﴾َوك

َن ﴿ُأحیوا  ِري َتَْوهُ دَاِخ لَ ) ﴿٨٧( صاغرین مطیعین ﴾أ َبا ََرى اْجلِ ت  وقت النفخة األولى ﴾َو
َها﴿ ُب َس اِب ﴿ثابتة في مكانها وواقفة ﴾َجاِمَدًة﴿تظنها  ﴾َحتْ َ رَّ ا�َّ رُّ َم ِهَي تَُم تسیر سیرًا  ﴾َو

َّ ﴿سریعًا كالسحاب  ُل َن ك َق َْت َِّذ� أ ِ ال َع اهللاَّ ءٍ  ُصْن َّهُ خَ ﴿ كل شيء خلقه  الذي أحكم ﴾َ�ْ ن ِبيٌر إِ
َْفَعلُونَ  َ ) ﴿٨٨( خیر وشر ﴾بَِما ت ء ْن َجا ُ ﴿یوم القیامة  ﴾َم َه ِة َفل َن َس َها بِاْحلَ ْن ٌر ِم فِإن اهللا  ﴾َخْي

ْن َفَزٍع يَْوَمئِذٍ ﴿ یضاعفها له ویعطیه بالعمل القلیل الثواب األبدي ْم ِم ُه خوف ذلك الیوم  ﴾َو

ُنونَ ﴿ العصیب  قال اآلیة ، هذه في (ع) ینالمؤمن امیر عن ابیه عن الصادق(ع) عن﴾ آِم
     عن ابن ]صا[ البیت اهل وبغضنا انكار الوآلیة والسیئة البیت اهل وحبنا الوآلیة معرفة الحسنة

  


