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    )٢٨(القصص  سورة      )٤٢١(         الجزء العشرون 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

َمْن َقرأَ ۤطسم فضلھا 
القصص كاَن لَُھ األجُر 
َق موسى  بعدِد َمْن صدَّ
َب بِھ، ولْم یبَق  وكذَّ
ملٌك في السمواِت 
واألرِض إالّ شھَد لَُھ 
یوَم القیامِة أّنھ كاَن 

ً أّن  كلَّ شيٍء صاِدقا
ھالٌك إالَّ وجُھھ، لُھ 

 الحكمُ وإلیھ ترجُعونَ 
 ]زم[
  

یا علي لو أن أمتي صاموا حتى صاروا كاألوتاد  (ص)قال رسول اهللا  :الزبیر عن جابر قال
ْن ) ﴿٨٩( ]مج[ وصّلوا حتى صاروا كالحنایا ثم أبغضوك ألكبَّهم اهللا على مناخرهم في النار َم

ةِ  ئَ يِّ ءَ بِالسَّ ِر ﴿ ًا ال حسنة له أو مشركًا باهللامسیئ ﴾َجا نَّا ُهْم ِيف ال ُه ْت ُوُجو بَّ فِإنه یكبُّ في  ﴾َفُك

ال﴿ جهنم على وجهه منكوساً  َزْوَن إِ ْل ُجتْ ْم تَْعَملُونَ ﴿جزاء  ﴾َه ُنُت ) ٩٠( في الدنیا ﴾َما ك

ََّما﴿ ن ُبَد َربَّ َهِذهِ ﴿لقد  (ص) قل لهم یا محمد ﴾إِ ْرُت أَْن أَْع َْبلَْدةِ أُِم  مكة فاّنها شریفة ﴾ال

َها﴿عندكم ورّبها یستحّق العبادة  َم رَّ � َح َِّذ ُ ﴿عل حرمًا آمنًا ال ُیسفك فیها دم جُ  الذي ﴾ال َه  ﴾َول

َن الُْمْسِلِمنيَ ﴿تعالى  ٍء َوأُِمْرُت أَْن أَكُوَن ِم ْ�َ ُّ ُل ) ٩١( من المخلصین هللا بالتوحید ﴾ك

ْرآنَ ﴿ ُْق َْتلَُو ال ى﴿ وأدعوكم الى ما فیهعلیكم یا أهل مكة  ﴾َوأَْن أ تََد ْه ِن ا الى الحق وعمل  ﴾َفَم

هِ ﴿ بما فیه ْفِس َن ي ِل تَِد َْه ََّما ي ن ْن ﴿ه یصل إلیه دون غیره ئألن ثواب ذلك وجزا ﴾َفإِ َّ  َوَم ل  ﴾َض

ُقلْ ﴿ عنه وحاد ولم یعمل بما فیه ولم یهتد إلى الحق َن ﴿ یامحمد (ص) ﴾َف َنَا ِم ََّما أ ن  إِ
َن  ِري نِذ لْ ) ﴿٩٢( وال أقدر على إكراههم على اِإلیمان رسالة اهللاقد بلغتكم ﴾ الُْم ُق  یا محمد ﴾َو

ِ ﴿ (ص) ْمُد ِهللاَّ ِهِ ﴿ على ما خصني به من شرف النبوة والرسالة ﴾اْحلَ يَات ْم آ ِريُك یوم  ﴾َسُي

ََها﴿ هي العذاب في الدنیا والقتل ببدر وقیل القیامة ن َتْعِرُفو أي تشاهدونها حین ال تنفعكم  ﴾َف

ا﴿ ]صا[ مني اكبر آیة هللا ما واهللا:  (ع) المؤمنین امیر قال ، المعرفة ٍل َعمَّ ِف َُّك بَِغا  َوَما َرب
          )٩٣( فیه وعٌد ووعید ﴾تَْعَملُونَ 

  
  
  

فانهن نزلن بالمدینة ، وهي أربعمائة وٕاحدى  ٨٢واآلیة  ٥٥إلى  ٥٢نزلت بمكة عدا اآلیات من 
ویوجد في القرآن سورة الشعراء مبدوءة بمثل ما  ، اوأربعون كلمة ، وخمسة آالف وثمانمائة حرف

بدئت به هذه فقط ، أما سورة النمل فهي بغیر میم ، ویعبر عن السور الثالث هذه والشعراء 
           ]مال [والنمل بالطواسیم

ٍم   ِ�ِ ْاهللاِ  ٍحي رَّ ٍن ْال ْحم ر          ْال
م﴿ بِنيِ ﴿) ١(﴾ طس َتاِب الُْم ُت الِْك يَا َْتلُو﴿ )٢( ﴾تِلَْك ءا ََبإِ﴿نقرأ  ﴾ن  بعض ﴾َعلَْيَك ِمْن ن

ُنونَ ﴿أخبار  ٍم يُْؤِم َقْو قِّ ِل ْرَعْوَن بِاْحلَ ِف ى َو نَّ ﴿) ٣(به  لقوٍم یصدقون بالقرآن فینتفعون ﴾ُموَس إِ
ْرَعْونَ  َْرِض ﴿ تجبر وطغى ﴾َعال ِف  - لم تكن له سلطة خارج مصر -  في مصر ﴾ِيف األ

ََها ِشَيًعا﴿ َْهل َل أ ُهْم ﴿فرقًا وأصنافًا في استخدامه وطاعته  ﴾َوَجَع ْن ًة ِم َف ُف َطائِ ْضِع َت  ﴾يَْس

ُ ﴿ منهم وهم بنو اسرائیل یستعبد ویستذل فریقا ْم ﴿یقّتل  ﴾يَُذحبِّ َه ء ِي نَِسا ْم َويَْسَ�ْ ُه ء َْنا َب   ویترك  ﴾أ

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٢٨ 
٤٩  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة القصص    ٨٨

  مكیة  النمل
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  )٢٨(القصص  سورة    )٤٢٢(       الجزء العشرون
  
 :قال ابن عباس) ٤(

إن بني إسرائیل لما 
روا بمصر استطالوا كث

وعملوا  على الناس
بالمعاصي فّسلط هللا 
علیھم القبط وساموھم 

، إلى أن  سوء العذاب
نجاھم هللا على ید 

  ]قر[ موسى
  
روى عن عمر  )٤(

بن الخطاب قال كنا 
 (ص)مع رسول هللا 

فمررنا بصبیان فیھم 
ابن صیاد وقد قارب 
البلوغ فقال لھ رسول 

أتشھد انى (ص) هللا 
فقال ال بل ،  رسول هللا

، اتشھد انى رسول هللا 
فقلت ذرنى یارسول 
هللا اقتلھ عن ظن انھ 
الدجال فقال علیھ 
السالم ان یكنھ فلن 

یعنى ان ، تسلط علیھ 
یكن ابن الصیاد ھو 
الدجال فلن تسلط على 
قتلھ النھ الیقتلھ اال 
عیسى ابن مریم وان 
الیكنھ فال خیر لك فى 

  ]رو [قلتھ
  
 :رونقال المفس) ٤(

الذكور أن  قتلھسبب 
فرعون رأى في منامھ 
أن ناراً عظیمًة أقبلت 
من بیت المقدس 
وجاءت إلى أرض 
مصر فأحرقت القبط 

،  دون بني إسرائیل
فسأل عن ذلك 
المنّجمین والكھنة 

إن مولوداً  :فقالوا لھ
یولد في بني إسرائیل 
  یذھب ملكك على یدیھ

ویكون ھالكك بسببھ 
ر فأمر أن یقتل كل ذك
 من أوالد بني إسرائیل

  ]مس[
  
قال االمام علي ) ٥(

ْنَیا (ع)  لََتْعِطَفنَّ الدُّ
َعلَْیَنا َبْعَد ِشَماِسَھا 

ُروِس َعلَى  َعْطفَ  الضَّ
َعقِیَب َذلَِك  الَوتَ َولَِدَھا 

َعلَى  َنُمنَّ َو ُنِریُد أَْن 
الَِّذیَن اْسُتْضِعفُوا فِي 
ًة  اْألَْرِض َوَنْجَعلَُھْم أَئِمَّ

 َنْجَعلَُھُم اْلواِرثِینَ وَ 
  ]نج[
  
  

َن ﴿ الحیاةاِإلناث على قید  ُ كَاَن ِم َّه ِن َن  إ ْفِسِدي نُِريُد ) ﴿٤( المتجبرین في األرض ﴾الُْم  ﴾َو

نَّ ﴿برحمتنا  َْرِض  َعَ� ﴿أن نتفضل وننعم  ﴾أَْن نَُم ُفوا ِيف األ ْضِع ُت َن اْس ي َِّذ من بني  ﴾ال

ةً ﴿إسرائیل  ْم أَئِمَّ َُه َعل ْم ﴿ ى بهم في الخیریقتد ﴾َوَجنْ َُه َعل ِرثِنيَ  َوَجنْ َْوا یرثون ملك فرعون  ﴾ال
 اهللا یبعث علیهم اهللا صلوات محمد آل هم قال (ع) المؤمنین امیر عن ، ویسكنون مساكنهم

ْم ﴿) ٥(] صا[اعداءهم  ویذل فیعزهم جهدهم بعد مهدیهم َُه َن ل نَُمكِّ َْرِض  َو نجعلها  ﴾ِيف األ

ْرَعْونَ ﴿الخیر وحكاما بالعدل مسكنا لهم لیكونوا قادة في  ُِرَي ِف ُهْم  َوَهاَمانَ  َون ْن ُهَما ِم َد ُنو َوُج
ُرونَ  َذ نُوا َحيْ  ما كانوا یخافونه من ذهاب ملكهم وهالكهم على ید مولوٍد من بني إسرائیل ﴾َما كَا

َنا) ﴿٦( َْوَحْي َى﴿ا منإله ﴾َوأ ُمِّ  إِل ىأ أن بعد  ، یوحانة بنت یصهر بن الوي بن یعقوب﴾ ُموَس

هِ ﴿ ولدته وحارت في أمرها ماذا تفعل به ِت َعلَْي ذَا ِخْف ِه َفإِ َْرِضِعي من شرطة فرعون  ﴾أَْن أ

مِّ ﴿الذین كانوا یتحرون الدور ویتفقدون الحبالى  ِه ِيف الَْي ِْقي فاجعلیه في صندوق وألقیه في  ﴾َفأَل

اِيف ﴿قلنا لها أیضا لتطمئن  ﴾وَ ﴿ النیل َزِ� ﴿افظوه الغرق ألنا حعلیه من  ﴾ال َختَ ال َحتْ  ﴾َو
ُ إِلَْيِك ﴿ بعد أن تلقیه ، وتحققي لفراقه ُّوه د َّا َرا ِن َن ﴿عن قریب سنرده إلیك  ﴾إ ُ ِم َوَجاِعلُوه

ْرَسِلنيَ  ُ ﴿ )٧( ﴾الُْم َقَطه َْت ا﴿أعوان  ﴾آلُ ﴿فأخذه  ﴾َفال و ْم َعُد َُه ْرَعْوَن ِلَيُكوَن ل َزنًا ِف  ﴾َوَح

نُوا َخاِطئِنيَ ﴿أن یصبح لهم عدوًا ومصدر حزن وبالًء  ُهَما كَا َد ُنو َهاَماَن َوُج ْرَعْوَن َو  ﴾إِنَّ ِف

َرأَةُ) ﴿٨( مشركین آثمین َْت اْم َقال ْرَعْونَ  َو  التابوت من اخرجته حین آسیة بنت مزاحم﴾ ِف

ُت َعْنيٍ ﴿ رَّ ، انه عبراني من األعداء كیف أخطأه  قال فرعون تركتُه لِك ال لي ﴾ِلي َولََك  ُق

َ  ال﴿ الذّباحون ُ ت ُتلُوه ، خاطبته بلفظ الجمع تعظیمًا له لیساعدها فیما ترید  تقتله یا فرعون ال﴾ ْق

َنا﴿ َفَع َن ى أَْن ي َذهُ َولًَدا﴿ في الكبر ﴾َعَس ِ َْو نَ�َّ حسن  كان موسى، أو نتبناه تَقرُّ به عیوننا  ﴾أ
ُرونَ ﴿ من یقع علیه َبَصُره ال یتمالك من ُحبِّهالمالمح  ُهْم ال يَْشُع هالك فرعون أن  ﴾َو

أَْصَ�َ ﴿ )٩( وزبانیته سیكون على یدیه دُ ﴿صار  ﴾َو ِرًغا﴿قلب  ﴾ُفؤَا ى َفا ُمِّ ُموَس خالیًا من  ﴾أ
طار عقلها من فرط الجزع والغم حین سمعت  یعني ، ذكر كل شيء في الدنیا إال من ذكر موسى

ْت  إِْن ﴿ بوقوعه في ید فرعون َد هِ  كَا ِ ي ب ْبِد َُت بنها من شدة الوجد تكشف أمره وتظهر أنه ا ﴾ل

َ� ﴿والحزن  ال أَْن َربَْطَنا َع َها لَْو ِْب ل لوال ان ایدناها بالتوفیق والصبر البدت ما فى ضمیرها  ﴾َق

َتُكوَن ِمَن ﴿من الوجد بولدها  نِنيَ  ِل  )١٠( من المصدقین بوعد اهللا برده علیها ﴾الُْمْؤِم

َْت ﴿ َقال هِ ﴿ أم موسى ﴾َو ه﴿ كلثمةواسمها  ألخت موسى ﴾ألُْخِت ي اتبعي أثره حتى تعلمي  ﴾ُقصِّ

َبُصَرْت ﴿ خبره ُنٍب ﴿فأبصرته  ﴾َف ْن ُج ِه َع ِ ُرونَ ﴿ عن بعد ﴾ب ْم ال يَْشُع ُه   ، ألنها  أنها أخته ﴾َو
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  )٢٨(القصص  سورة    )٤٢٣(       العشرون الجزء
  
 (ع) الصادق ) عن٥(
 (ص) هللا رسول ان

 والحسن علي الى نظر
 فبكى (ع) والحسین

 انتم وقال
بعدي  ستضعفون الم
 یقول وجل عز هللا ان

 فقیل اآلیة ، ونرید ...
 معنى ما (ع) للصادق

 هللا ابن رسول یا ذلك
 األئمة انكم معناه قال

 وجل عز هللا ان بعدي
 نمن ان ونرید یقول
 استضعفوا الذین على
 ونجعلھم االرض في
 فھذه قال: ثم اآلیة ائمة
 الى فینا جاریة اآلیة
  ]صا[ القیامة یوم
 
في اآلیة ) فائدة ٧(

أمران ونھیان وخبران 
  ]بح[وبشارتان 

  
الخاطئ من ) فادة ٨(

،  تعمد الذنب واإلِثم
والمخطئ من فعل 
 الذنب عن غیر تعمد

  ]مس[
  
ر أن المرأة لما ذكِ ) ٩(

قالت ھذا القول 
ا  : لفرعون قال لھا أمَّ

، وأما لي  لك فنعم
....  فلیس بقرة عین

وقال ابن عباس لو قال 
عین لي لھداه هللا قرة 

 بھ وآلمن ولكنھ أبى
   ]طب[
  
أن رسول ) روي ١٠(

  قال لخدیجة (ص)هللا 
أشعرت أن هللا زّوجني 
معك في الجنة مریم 
بنت عمران وكلثوم 
أخت موسى وآسیة 

 : فرعون فقالت امرأة
 ؟ فقال هللا أخبرك بھذا

بالرفاء  : نعم فقالت  
  ]قر[ والبنین

 
قال المفسرون ) ١٢(

ً كلما أُتي بقي أی اما
بمرضع لم یقبل ثدیھا 
فأھمھم ذلك واشتد 
علیھم األمر فخرجوا 
بھ یبحثون لھ عن 
مرضعة خارج القصر 

  ]مس[ فرأوا أختھ
  

 حتى وصل الصندوق إلى بیت فرعون وهي ترقبه مستخفیًة عنهم شاطيء النیلكانت تمشي على 
َنا﴿ )١١( ْم رَّ َراِضعَ  َوَح ِه الَْم ن یقبل ثدي أي مرضعة من المرضعات ومنعنا موسى أ ﴾َعلَْي

ْبلُ ﴿الالتي أحضروهن ِإلرضاعه  َْت ﴿ مجيء ُأمه ﴾ِمْن َق َقال ْم َعَ� ﴿أخته  ﴾َف ُُّك َُدل َهْل أ
ٍت  ِل بَْي َْه ْم  أ ُ لَُك َه ن ُفلُو ُ نَاِصُحونَ ﴿مرضعة له تكفله وترعاه  ﴾يَْك َه ْم ل ُه ال یقصرون في  ﴾َو

ُ ﴿، وقالوا نعم  شفقة منهم علیهنصیحتها  َفَقِبُلوا )١٢( إرضاعه وتربیته نَاه َْد َرد إِلَى ﴿أعدناه  ﴾َف
هِ  َها﴿تحقیقا للوعد  ﴾أُمِّ ُن رَّ َعْي ََق َزنَ ﴿ كي تسعد وتهنأ بلقائه ﴾كَْي ت ال َحتْ  على فراقه ﴾َو

﴿ ِ ََم أَنَّ َوْعَد اهللاَّ َتْعل ْم ال ﴿برده علیها وحفظه من شر فرعون  ﴾َحقٌّ  َوِل نَّ أَْكَثَرُه َولَِك
 َ ى﴿ )١٣( كون في وعد اهللاشِ أكثر الناس یرتابون ویَ  ﴾ُمونَ يَْعل َتَو ُ َواْس ه َُشدَّ ا بَلََغ أ قالوا  ﴾َولَمَّ

ُ ﴿ او ثالثا وثالثون او اربعون سنة ثمان عشر سنة َناه الفهم  ﴾ُحْكًما َوِعلًْما﴿أعطیناه  ﴾ءاتَْي

نِ ﴿والعلم والتفقه في الدین مع النُبوَّة  ِس ْ ِزي اْحملُ َ ) ﴿١٤( على إحسانهم ﴾نيَ َوكََذِلَك َجنْ دََخل  َو
ةَ  َن ي َها﴿ فرعون مدائن من مدینة ﴾الَْمِد ِل َْه ْن أ ٍَة ِم وقت الظهیرة والناس  ﴾َعَ� ِحِني َغْفل

َها َرُجلَْنيِ ﴿ والعشاء المغرب ، أو بینیخلدون للراحة عند القیلولة  شخصین  ﴾َفَوَجَد ِفي

ْن ﴿ ِتالِن َهَذا ِم َْقَت هِ  ي ِت َهَذا مِ  ِشيَع هِ َو وِّ ،  أحدهما من بني إسرائیل من جماعة موسى ﴾ْن َعُد

ُ ﴿ فرعونواآلخر قبطي من جماعة  َه َتَغاث هِ ﴿فاستنجد  ﴾َفاْس ِت ْن ِشيَع � ِم َِّذ  اإلسرائیلي بموسى ﴾ال

هِ ﴿ وِّ ْن َعُد � ِم َِّذ ُ ﴿القبطي  ﴾َعَ� ال ََزه ى﴿ فدفعه ﴾َفَوك هِ ﴿ بجمع كفه ﴾ُموَس ى َعلَْي َقَض  ﴾َف

ِل َقاَل َهَذ ﴿ فقتله ْن َعَم ْيَطاِن  ا ِم بسببه حتى  او الرجلین بین وقع الذي االقتتال یعني ﴾الشَّ

ُ ﴿ هیَّج غضبي فضربته فهو من إغرائه َّه ن وٌّ ﴿ الشیطان﴾ إِ بِنيٌ ﴿ البن آدم ﴾َعُد لٌّ ُم ِض مضٌل  ﴾ُم

َْفِسي﴿ )١٥( سبیل الرشادله عن  ُت ن ْر لِ ﴿ بقتل القبطيِّ  ﴾َقاَل َربِّ إِ�ِّ َظلَْم  یعني ﴾يَفاْغِف

مُ ﴿ فیقتلوني بي یظفروا لئال اعدائك من استرني ِحي رَّ ُر ال َّهُ ُهَو الَْغُفو ِن َهُ إ َر ل َف َقاَل ﴿ )١٦( ﴾َفَغ
َت َعلَيَّ  َنَْعْم ًرا﴿ ما أكرمتني به من الجاه والعز والقوة من  ﴾َربِّ بَِما أ َْن أَكُوَن َظِهي  ﴾َفل

ُمْجِرِمنيَ ﴿عونًا  ةِ ﴿موسى  ﴾َفأَْصَ�َ ﴿ )١٧( عاهد موسى ربه علیها ﴾ِ�ْ َن ي التي قتل  ﴾ِيف الَْمِد

ًفا﴿ فیها القبطي ََتَرقَُّب ﴿على نفسه  ﴾َخائِ ُ ﴿یخاف أن یؤخذ بجریرته  ﴾ي نَصَره َت َِّذ� اْس ذَا ال  ﴾َفإِ
ُ ﴿یقاتل قبطیًا آخر  ﴾بِاألَْمِس ﴿صاحبه اِإلسرائیلي الذي خلَّصه  یصیح به مستغیثًا  ﴾يَْسَتْصِرُخه

يٌّ ﴿ لینصره من عدوه ََّك لََغِو ن ى إِ وَس ُ ُم َه بِنيٌ  َقاَل ل ،  الیوم هذا وتقاتل باالمس رجال قاتلت ﴾ُم

دَ ﴿ )١٨(به  یبطش ان واراد ألوذینك ََرا ا أَْن أ ي ُهوَ ﴿موسى  اراد فحین ﴾َفلَمَّ َِّذ َْبِطَش بِال  أَْن ي
َُهَما وٌّ ل ُِريُد َقاَل ﴿القبطي  ﴾َعُد َت ى أ ُتلَِ� كَمَ  يَا ُموَس َْق َْت  اأَْن ت َتل َْفًسا بِاألَْمِس إِْن تُِريُد  َق   ن
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قال السدي ) ١٣(

فدلتھم على أم موسى 
فانطلقت إلیھا بأمرھم 
فجاءت بھا والصبي 
على ید فرعون یعللھ 
شفقة علیھ وھو یبكي 

،  یطلب الرضاع
فدفعھ إلیھا فلما وجد 
ریح أُمھ قبل ثدیھا 

ال فرعون من أنت فق
منھ فقد أبى كل ثديٍ 

 ؟ فقالت إني  إال ثدیك
امرأة طیبة الریح 
طیبة اللبن ال أكاد 
 ، أوتى بصبي إال قبلني

فدفعھ إلیھا فرجعت 
إلى بیتھا من یومھا 
ولم یبق أحٌد من آل 
فرعون إال أھدى إلیھا 
وأتحفھا بالھدایا 

  ]مس[ والجواھر
  
فعل موسى ذلك ) ١٥(

تلھ إنما وھو ال یرید ق
قصد دفعھ فكانت فیھ 

  ]قر[نفسھ 
  
ینادي مناد ) ... ١٧(

یوم القیامة أین الظلمة 
وأشباه الظلمة وأعوان 
الظلمة حتى من الق 
لھم دواة أو برى لھم 
ً فیجمعون في  قلما
تابوت من حدید فیرمى 
بھم في جھنم فلیبك من 
علم أنھ من أعوانھم 
على نفسھ ولیقلع عما 
ھو علیھ قبل حلول 

مسھ ، ومما یقصم ر
ما روي عن ، الظھر 

بعض األكابر أن 
ً سألھ فقال أنا :  خیاطا

ممن یخیط للظلمة فھل 
أعد من أعوانھم فقال 

أنت منھم والذي  ال
یبیعك اإلبرة من 

  ]آل[ أعوانھم
 
لفظ االم ) فائدة ٢٣(

من المبھم أحد أقسام 
البدیع ، ولھ ثمان 

قولك معان فمعناھا في 
محمد  نحن من أمة

ص) یعني الجماعة (
وفي رجل جامع للخیر 
یقتدى بھ كقولھ تعالى 
  إِنَّ إِْبراِھیَم كاَن أُمَّةً 
بمعنى الرجل الفذ 
الجامع وتأتي بمعنى 
الحین والزمان في 

  إِنَّا َوَجْدناقولھ تعالى 

ال ًرا إِ ا بَّ َن الُْمْص ﴿مفسدًا  ﴾أَْن تَُكوَن َج ُِريُد أَْن تَُكوَن ِم َْرِض َوَما ت نيَ ِيف األ لذین ا ﴾ِ�ِ

لٌ ﴿ )١٩( یصلحون بین الناس َ َرُج ء ا مؤمن آل فرعون ، ابن عم فرعون ، حزقیل أو  ﴾َوَج

ْن ﴿شمعون ، وقیل النجار الذي صنع التابوت التي وضع موسى فیه والقته في الیم وكان قبطیا   ِم
َْقَصى ى﴿أطراف  ﴾أ ِة يَْسَع َن ى إِنَّ ﴿یسرع في مشیه  ﴾الَْمِدي أشراف  ﴾الَْمالَقاَل يَاُموَس

ُتلُوَك ﴿ فرعون ْق ُروَن بَِك ِلَي إِ�ِّ لََك ﴿ قبل أن یدركوك ﴾َفاْخُرجْ ﴿یتشاورون بقصد قتلك  ﴾يَأْتَِم
َن  نَّاِصِحنيَ  ِم والنصیحة بین داللة على أن النصح مطلوب واالخذ به كذلك ،  وفي اآلیة ﴾ال

َها﴿ )٢٠( المسلمین واجبة ْن َرَج ِم َ ﴿ من مصر ﴾َ�َ ًفا ي َرقَُّب َخائِ لئال  یتلفت من الخوف ﴾َت

ِ� ﴿ یلحقه احد فیأخذه إلى فرعون اِلِمنيَ ﴿خلصني  ﴾َقاَل َربِّ َجنِّ َْقْوِم الظَّ واحفظني من  ﴾ِمَن ال
َ ) ﴿٢١( شرهم ء َْقا َ تِل ه ا تََوجَّ ََن ﴿قصد بوجهه ناحیة  ﴾َولَمَّ ي قرب تبوك ، سمیت  بلدة شعیب ﴾َمْد

ى َقالَ ﴿ ، لم یعرف إلى أین یسیر عرف الطریقوكان ال ی باسم مدین بن ابراهیم ، لعل  ﴾َعَس

يَِ�  َر�ِّ أَْن ﴿ َْهِد ِل ﴿یرشدني  ﴾ي ِبي ءَ السَّ آ ،  إلى الطریق السوي الذي یوصلني إلى مقصدي ﴾َسَو

َ ) ﴿٢٢(الطریق  وذلك انه صادف مفترق َرد ا َو ََن ﴿وصل  ﴾َولَمَّ ي َ َمْد هِ  َوَجَد  مآء  على ﴾َعلَْي

ةً ﴿مواشي بئرها المعد لسقي ال ونَ ﴿جمعًا كثیفًا  ﴾أُمَّ ُق نَّاِس يَْس َن ال ْن ﴿ مواشیهم ﴾ِم َوَجَد ِم َو
ْم  نِِه و َرأتَْنيِ ﴿بمكان بعید عنهم جماعة الرعاة  ﴾ُد دَاِن ﴿ بنات شعیب ، لیا وصفوریا﴾ اْم و  ﴾تَُذ

م عن ما شأنكما تمنعان الغن ﴾َقاَل َما َخْطُبُكَما﴿ لئال تختلط بغیرها غنمهما عن الماء تمنعان

ُ ﴿مع السقاة  نتسقیا ال الماء ؟ ولمورود  ء َعا رِّ َر ال ى يُْصِد ِقي َحتَّ ََتا ال نَْس عادتنا ان ال  ﴾َقال

نَا﴿ وال نرید مخالطة الرجال ، حتى ینصرف الرعاُة مع أغنامهم عن الماءنسقي  َبُو َشْ�ٌ  َوأ
ٌر  َِبي ك اضطررنا إلى أن نسقي ولذل،  ال یستطیع لضعفه أن یباشر سقایة الغنم، رجل ُمسنٌّ  ﴾ك
وكان  ، فما سمع كالمهما أخذته األریحیة )٢٣( إعانتهما استعطاٌف لموسى علىفیه ،  بأنفسنا

َُهَما﴿القوم انتهوا من السقي وذهبوا  ى ل َق ،  ال من فضل الحیاض بل أخرج ماء جدیدا لها ﴾َفَس

ُمَّ ﴿یعرف ماذا یفعل  وبقي هو وحده ال، فشربت حتى صدرت فأخذاها وذهبا ولم یتكلما معه  ث
 ِّ ل َى الظِّ َّى إِل َْت إِلَيَّ ِمْن ﴿تنحى جانبًا فجلس تحت ظل شجرة  ﴾تََول َزل َن َقاَل َربِّ إِ�ِّ ِلَما أ  َف

ٌر  ِقي ٍر َف طلب من اهللا ما ،  ، وٕالى الطعام الذي أُسدُّ به جوعي محتاٌج إلى فضلك وٕاحسانك ﴾َخْي
على قدمیه لم یأكل ولم یشرب إال  في الطریق بعة أیاممكث س،  یأكله وكان قد اشتد علیه الجوع

ا﴿ )٢٤( ، وقد تربى تربیة ملوكّیة من نبات األرض وما یجده من الغدران ُهَم ُ إِْحَدا ه َْت ء ا َ�َ 
ءٍ  تَْمِشي َيا َْت إِنَّ أَِ� يَْدُعوَك ﴿ تمشي مشیة الحرائر بحیاء وخجل ﴾َعَ� اْسِ�ْ   یطلبك  ﴾َقال
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ةٍ  وقولھ  آباَءنا َعلى أُمَّ
ٍة َمْعُدوَدةٍ  وقولھ  إِلى أُمَّ
ةٍ  َكَر َبْعَد أُمَّ وتأتي  َوادَّ

بمعنى القامة یقال فالن 
حسن االمة ، وتأتي 
نعتا للرجل المنفرد 
بدین قال (ص) یبعث 
زید بن عمرو بن تفیل 
أمة وحده ، ویطلق 

  ]مال[على االم أیضا 
  
إِْن ِشْئَت  ..) .٢٤(

 ِ َثنَّْیُت بُِموَسى َكلِیِم هللاَّ
ي َحْیُث َیقُوُل  َربِّ إِنِّ

لِما أَْنَزْلَت إِلَيَّ ِمْن َخْیٍر 
ِ َما َسأَلَُھ إِال  َفقِیرٌ  َو هللاَّ

ُخْبزاً َیأُْكلُُھ ِألَنَُّھ َكاَن 
َیأُْكُل َبْقلََة اْألَْرِض َو 
لََقْد َكاَنْت ُخْضَرةُ اْلَبْقِل 

ِمْن َشفِیِف ِصَفاِق  ُتَرى
ِب  َبْطنِِھ لُِھَزالِِھ َو َتَشذُّ

  ]نج[ لَْحِمھِ 
  
) ذكرتا ابنتا ٢٤(

وما شعیب القصھ 
سمعتا منھ حین قال 

ى لَِمآ أنَزْلَت " َربِّ إِنِّ
 "إِلَىَّ ِمْن َخْیٍر َفقِیرٌ 

فقال شعیب إذاً ھو 
وَبَعَث إحداھما   جائع

  ]لط[. لتدعَوه
  
 فقام معھا) ٢٥(
الً أمامھ مشت أوو

فألزقت الریح ثوبھا 
بجسدھا فوصفتھ فقال 
لھا كوني ورائي فإني 
رجل ال أنظر إلى 
أدبار النساء ودلیني 
ً أو  على الطریق یمینا

  ]آل[ یساراً 
فلّما دخل على ) ٢٥(

شعیب اذا ھو بالعشاء 
 ً ، فقال لھ شعیب  مھّیأ

اجلس یا شاّب فتعّش 
فقال لھ موسى اعوذ 

 ولم:  با�، قال شعیب
 قال  ذاك الست بجائٍع؟

ان بلى ولكن اخاف : 
ً لما  یكون ھذا عوضا

وانا من  ، سقیت لھما
اھل بیت ال نبیع شیئاً 
من عمل اآلخرة بمأل 

 ً فقال لھ  ، االرض ذھبا
ال وهللا یا : شعیب 

شاّب ولكّنھا عادتى 
وعادة آبائى نقرى 
 الّضیف ونطعم الّطعام
، فجعل یأكل ثّم قّص 

 ]بي[قّصتھ 

﴿ ْ َقْيَت ﴿لیعوضك  ﴾ِزيََك ِ�َ َر َما َس ََنا أَْج ، وهذا تأدٌب في العبارة  ، عن أجر السقایة لغنمنا ﴾ل
ُ ﴿ لئال یرتاب بكالمهالم تطلبه طلبًا مطلقًا  ءه ا َجا َْقَصَص ﴿ موسى ﴾َفلَمَّ ِه ال ما  ﴾َوَقصَّ َعلَْي

ْف ﴿ له شعیب ﴾َقالَ ﴿ كان من أمره وسبب هربه من مصر ٍد آمن ال سلطان فأنت في بل ﴾ال َختَ

اِلِمنيَ ﴿ وقد، لفرعون علیه ِم الظَّ َن الَْقْو َت ِم ْو ُهَما﴿ وهنا )٢٥( ﴾َجنَ َْت إِْحَدا ،  الصغرى ﴾َقال

ُ  يَا﴿ وهي التي دعته ، لما سمعت القصة وعرفت أنه ال یقدر أن یرجع إلى بلده َتْئِجْره َِت اْس َب  ﴾أ

َر إِ﴿ ثم مدحته لترغب أباها به ، فقالتالغنم ، لرعي  يُّ  نَّ َخْي َْقِو ْرَت ال َتأَْج ْن اْس ذكرت قوته ﴾ َم

 شعیب ﴾َقالَ ﴿ )٢٦( وذكرت أمانته ، ألنه أمرها أن تمشي خلفه وتدله الطریق﴾ األَِمنيُ ﴿

ُِريُد أَْن ﴿ لموسى ُنِكَحَك  إِ�ِّ أ َْنَ�َّ َهاتَْنيِ ﴿ أزوجك ﴾أ ى اب أَْن ﴿شرط  ﴾َعَ� ﴿الصغرى  ﴾إِْحَد
َرِ�  ٍ ﴿ ًا ليتكون أجیر  ﴾تَأُْج َت ﴿ سنین ترعى فیها غنمي﴾ ثََماِ�َ ِ�َ َْتَمْم أكملتها ﴾ َفإِْن أ

ْن ﴿ عشر سنین ﴾َعْشًرا﴿ َْن ﴿ علیك الزاما ، ال فذلك تفضل منك ﴾ِعْنِدَك  َفِم ُِريُد أ َوَما أ
َُشقَّ َعلَْيَك  ُ ﴿باشتراط العشر  ﴾أ ءَ اهللاَّ ُدِ� إِْن َشا َن ﴿ والوفاء لك في صحبتك ومعاملتك ﴾َسَ�ِ  ِم
نيَ  اِحلِ َنَك ﴿ موسى ﴾َقالَ ) ﴿٢٧(علق الصالح بالمشیئة  ﴾ْالصَّ ما قلته  ﴾ذَِلَك بَْيِ� َوبَْي

ََّما األََجلَْنيِ ﴿ وعاهدتني علیه قائم بیننا جمیعًا ال نخرج عنه َي  المدتین الثماني أو العشر ﴾أ

ُت ﴿ َضْي َوانَ ﴿أدیتها  ﴾َق نفسه باألكثر حتى إذا  أراد أن ال یقید﴾ َعلَيَّ ﴿ال حرج ف ﴾َفال ُعْد

لٌ ﴿ علیه أكمله یكون تفضال منه ، ال الزما َُقوُل َوِكي ُ َعَ� َما ن  شاهد على ما تعاهدنا ﴾َواهللاَّ

ا) ﴿٢٨( ى َفلَمَّ َض ى﴿أتم  ﴾َق لَ  ُموَس لم یبینه تعالى ، ولكن السیاق یفید انه األكثر  ﴾األََج

هِ ﴿ َر بِأَْهِل باردًا ، واخذ ، وكان الوقت لیال مظلما صر ومشى بزوجته مسافرًا بها إلى م ﴾َوَسا

نِِب ﴿أبصر  ﴾نََس آ﴿ زوجته الطلق ودخل في حیرة ، فما أحّس إال وقد ْن َجا ِر ﴿جبل  ﴾ِم و الطُّ
ًرا هِ ﴿تتوهج  ﴾نَا َْهِل ًرا﴿هنا أبقي  ﴾اْمُكُثوا﴿لزوجته  ﴾َقاَل أل ُت نَا نَْس �ِّ آ فقد أبصرت نارًا  ﴾إِ

نْ ﴿ عن بعد ْم ِم ِّي آتِيُك ل ٍر لََع َب َوةٍ﴿ على الطریق من یدلني ﴾َها ِخبَ بشعلة أو آتي  ﴾أَْو َجْذ

ْم تَْصَطلُونَ ﴿ َُّك ِر لََعل نَّا َن ال ا﴿ )٢٩( بهاتستدفئون  ﴾ِم َه َتَا ا أ وصل إلى مكان النار لم  ﴾َفلَمَّ

ي﴿ وٕانما وجدها نوراً ، یجدها نارًا  ْن َشاِطِئ﴿ه النداء ئجا ﴾نُوِد َْيمَ ﴿جانب  ﴾ِم ي األ ِد  ﴾ِن الَْوا

ةِ ﴿ مقابل األیسر ْقَع ُْب َةِ  ِيف ال َرك َبا َرةِ ﴿ سمع النداء ﴾الُْم َ َن ا�َّ ى إِ�ِّ  ِم وَس إن الذي  ﴾أَْن يَا ُم

ُ ﴿یخاطبك ویكلمك هو  َنَا اهللاَّ كانت عصى ﴾ َوأَْن أَلِْق َعَصاَك ﴿ )٣٠(﴾ َربُّ الَْعالَِمنيَ  أ

ا ﴿فانقلبت إلى حّیة فألقاها ،  نوح وابراهیم  وهذه عصى ، االنبیاء عند شعیب زُّ َفلَمَّ َت َها تَْه ءا    ﴾َر

  



 426 

  )٢٨(القصص  سورة    )٤٢٦(       العشرون الجزء
  
 شعیب لھا ) قال٢٦(
 عرفتھ فقد قوتھ اما
  وحده الدلو یستقي بأنھ
 فقالت امانتھ عرفت فبم
 تأخري لي قال لما انھ
 ودلیني على عني

 ال قوم من فأنا الطریق
 ادبار في ینظرون
 لیس انھ تعرف النساء
 ینظرون الذین من

 فھذه النساء اعجاز
  ]صا[امانتھ 

  
أنھ  :القصة) في ٢٦(

في الیوم األول ساق 
َغَنمھ وقال لھ شعیب 
إنَّ طریَقَك یتشعب 
ِشْعَبْین على أحدھما 

فال َتْسلُْكھ في .َكألٌ كثیرٌ 
ثعباناً  الرعي فإنَّ فیھ

ْعَب اآلخَر  ، واْسلُْك الشِّ
ا بلغ موسى َمفْ  ِرَق فلمَّ

َقْت  الطریقین ، َتَفرَّ
 ،  أغناُمھ ولم تطاوعھ

ْعِب  وسامت في الشِّ
الكثیِر الَكألَ َفَتبَِعھا 
ا  ووقع علیھ النومُ فلمَّ
انتبھ رأى الثعباَن 
مقتوالً فإن العصا قتلتھ 
ا انصرف أخبر  ولمَّ
ً بذلك َفُسرَّ بھ  ، شعیبا

وھكذا كان یرى 
موسى في عصاه آیاٍت 

َولَِى :  ، ولذا قال كثیرة
 فِیَھا َمَئاِرُب أُْخَرى

  ]لط[
 
)عن الصادق(ع) ٢٧(

 النكاح یحل ال قال
 اإلسالم في الیوم

 اعمل یقول بأن باجارة
 سنة وكذا كذا عندك
 اختك تزوجني ان على
 ھو ، قال : ابنتك أو

 رقبتھا ثمن ألنھ حرام
 بمھرھا احق وھي

  ]صا[
  
   ابن عباسقال  )٢٩(

قضى أتم األجلین 
وأوفاھما  وأكملھما

 وھو عشر سنین
  ]مس[
قال المفسرون ) ٢٩(

كانت لیلًة باردة وقد 
،  أضلوا الطریق

وھبَّت ریح شدیدة 
، وأخذ  فرقت ماشیتھ

أھلھ الطلق فعند ذلك 
أبصر ناراً بعیدة فسار 
إلیھا لعلھ یجد من یدلھ 

  ]مس[ على الطریق

ََّها َجآنٌّ ﴿تتحرك  َّى مُ ﴿كأنها ثعبان خفیف سریع  ﴾كَأَن ًِراَول َولَْم ﴿انهزم هاربًا منها  ﴾ْدب
ْب  قِّ ى يَا﴿فنودي  یرجع ،ولم  ﴾يَُع لْ  ُموَس ِب َْق َن ﴿ ارجع إلى حیث كنت ﴾أ ََّك ِم ن ْف إِ ال َختَ َو

نِنيَ  ِبَك  يََدَك ِيف ﴿أدخل  ﴾اْسلُْك ) ﴿٣١( ﴾اآلِم ُرْج ﴿ثم أخرجها  في فتحة الثوب ﴾َجْي َختْ
 َ ء َضا ءٍ ﴿السمرة  شدید موسى ، كان مضیئًة منیرة ﴾بَْي ِر ُسو ْن َغْي أذى وال برص  من غیر﴾ ِم

َناَحَك ﴿ ْم إِلَْيَك َج ْهِب ﴿یدك إلى صدرك  ﴾َواْضُم رَّ َن ال نَِك ﴿یذهب عنك الخوف  ﴾ِم  ﴾َفَذا

نَاِن ﴿فهذان العصا والید  ُْرَها َِّك ﴿دلیالن  ﴾ب ْن َرب َن ﴿ ، وهما آیتان على صدقك ﴾ِم ْرَعْو َى ِف إِل
هِ  نُوا﴿ ُطغاة المتجبرینوأشراف قومه ال ﴾َوَمإلْي ْم كَا َُّه ن ِقنيَ  إِ أي خارجین عن  ﴾َقْوًما َفاِس

ْم  َربِّ إِ�ِّ ﴿ موسى یا ﴾َقالَ ﴿  )٣٢( ، مخالفین ألمرنا طاعتنا ُه ْن ُْت ِم َتل  آل فرعون من﴾ َق
َْفًسا﴿ ُتلُوِن ﴿وأخشى إن أتیتهم  ﴾َفأََخاُف ﴿قبطیًا  ﴾ن َْق َو ﴿ )٣٣﴾ (أَْن ي ُروُن ُه َوأَِخي َها

َْفَص  نًاأ ً ﴿ ، وأطلق لساناً  أوضح بیاناً  ﴾ُح ِم�ِّ ِلَسا ءا ْهُ َمِعي ِرْد ُقِ� ﴿معینًا  ﴾َفأَْرِسل یبّین  ﴾يَُصدِّ
،  ، ویجیب عن الشبهات أن ُیلّخص بلسانه الفصیح وجوه الدالئلیقدر ،  لهم عني ما ُأكلمهم
بُوِن ﴿ویجادل به الكفار  أجابه تعالى  )٣٤( ر وال معینإن لم یكن لي وزی ﴾إِ�ِّ أََخاُف أَْن يَُكذِّ

َنُشدُّ َعُضَدَك ﴿ و ، إلى طلبه العضد هو العظم الذي بین الذراع والكتف وبه تشتد  ﴾َقاَل َس

نًا﴿ونقویك به  ﴾بِأَِخيَك ﴿ الید ألنه قوامها َعُل لَُكَما ُسلَْطا غلبًة على فرعون وقومه  ﴾َوَجنْ

َِنا﴿ مابسوء قط حیث قویناك﴾  إِلَْيُكَما َفال يَِصلُونَ ﴿ ُْتَما َوَمْن ﴿ المعجزاتب﴾ بِآيَات َن أ
ُبونَ  ََّبَعُكَما الَْغاِل َناٍت ) ﴿٣٥( على القوم المجرمین ﴾ات َِنا بَيِّ ى بِآيَات ْم ُموَس َُه ء ا َجا  ﴾َفلَمَّ

َتًرى  َقالُوا َما َهَذا﴿الواضحة المعجزات ب ٌر ُمْف ال ِحسْ َوَما ﴿ هذا الذي جئتنا به سحٌر مختلق ﴾إِ
 ِ َنا ب لِنيَ  ِيف ﴿ دعوى التوحیدب ﴾َهَذاَسِمْع َوَّ َنا األ َُم ) ﴿٣٦( السابقین﴾ ءابائِ ى َر�ِّ أَْعل َقاَل ُموَس َو

ْن ِعْنِدهِ  ى ِم ُْهَد ءَ بِال ْن َجا ، وربي عالٌم بذلك یعلم  إن ما جئتكم به حٌق وهدى ولیس بسحر ﴾بَِم

ةُ ﴿أني محٌق  َب ِق ُ َعا َه ْن تَُكوُن ل ر َوَم ا ُْفِ�ُ ﴿ ذه الدنیاالمحمودة في ه ﴾ِ الدَّ ُ ال ي َّه ن إِ
اِلُمونَ  َُّها الَْمأل﴿ )٣٧( یفوزون بمرغوبهمبمطلوبهم وال  ﴾الظَّ َي ْرَعْوُن يَا أ َقاَل ِف  حاشیتهل ﴾َو

ٍَه َغْيِري ﴿ ْن إِل ْم ِم ُت لَُك ِقْد ﴿ رّبًا سوايَ  ﴾َما َعِلْم نيِ  َفأَْو فاطبخ  ﴾ِلي يَا َهاَماُن َعَ� الطِّ
ل ِلي َصْرًحافَ ﴿ لي یا هامان اآلجر ِلعُ ﴿عالیًا قصرًا  ﴾اْجَع َطَّ ِّي أ َِه ﴿ أرى وأشاهد ﴾لََعل َى إِل إِل

ى َن ﴿ الذي زعم أنه أرسله ﴾ُموَس ُ ِم ه َر ﴿ )٣٨﴾ (الَْكاِذبِنيَ  َوإِ�ِّ الُظنُّ َتْكَب فرعون  ﴾َواْس

﴿ ُ ُده ُنو َْرِض  ِيف ﴿ وقومه عن اإلیمان بموسى ﴾ُهَو َوُج ِر اْحلَ ﴿في أرض مصر  ﴾األ قِّ بَِغْي
ُْرَجُعونَ ﴿واعتقدوا  ﴾َوَظنُّوا َنا ال ي ْم إِلَْي َُّه َن َدهُ ﴿ )٣٩(أن ال بعث وال جزاء  ﴾أ ُنو نَاهُ َوُج   َفأََخْذ
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  )٢٨(القصص  سورة    )٤٢٧(       العشرون الجزء
  
كان في لسان ) ٣٤(

موسى ُحْبسة من أثر 
الجمرة التي تناولھا في 

  ]مس[ صغر
  
عن أنس عن ) ٣٥(

بعث قال: (ص) النبي 
النبي مصدقا إلى قوم 
فعدوا على المصدق 
فقتلوه فبلغ ذلك النبي 

(ع) فبعث علیا (ص) 
فقتل المقاتلة وسبى 

، فبلغ ذلك  الذریة
فسره فلما (ص) النبي 

أدنى (ع) بلغ علي 
المدینة تلقاه رسول هللا 

فاعتنقھ وقبل (ص) 
بأبي وقال:  بین عینیھ

أنت وأمي من شد هللا 
عضدي بھ كما شد 

  موسى بھارونعضد 
  ]شو[
 
یقال في ) فائدة ٣٥(

دعاء الخیر شّد هللا 
؛  وفي ضده عضدك

 فت هللا في عضدك
  ]زم[
 
 الصادق ) عن٤١(

 في األئمة ان (ع)
 قال امامان هللا كتاب
 وتعالى تبارك هللا

 یھدون ائمة وجعلناھم
 الناس بأمر ال بامرنا
 قبل هللا أمر یقدمون
قبل  هللا وحكم أمرھم
 وجعلناھم قال حكمھم
 النار الى یدعون أئمة

 أمر قبل أمرھم یقدمون
 قبل حكم وحكمھم هللا
 بأھوائھم ویأخذون هللا

 هللا كتاب في ما خالف
  ]صا[ وجل عز
  
روى عن ابن ) ٤٣(

عباس وجابر بن زید 
أن سورة الشعراء 
نزلت ، ثم النمل ، ثم 
القصص وھكذا فإن 
أول كل سورة لھا 
مناسبة مع آخر 

ا ، كما أن السورة قبلھ
آخر كل سورة لھ 
مناسبة بأولھا ، وقد 
راعى ھذه الجھة 
المفسر الكبیر اإلمام 
فخر الدین الرازي 

  ]مال[وأھملھ أكثرھم 
 

ْم  ُه نَا بَْذ َن مِّ ﴿فطرحناهم  ﴾َف نُظْر ﴿وأغرقناهم فلم یبق منهم أحد  البحر ﴾ِيف الَْي یا محمد  ﴾َفا

ةُ ﴿(ص)  َب ِق َن َعا َف كَا اِلِمنيَ  كَْي لظَّ ْم ﴿ )٤٠(﴾ ا ُه َْنا ةً ﴿ في الدنیا ﴾َوَجَعل مَّ قادة في  ﴾أَئِ

ُنَصُرونَ ﴿یقتدي بهم أهُل الضالل من  ﴾يَْدُعونَ ﴿ الكفر ِة ال ي ِْقَياَم يَْوَم ال نَّاِر َو لیس  ﴾إِلَى ال

ةً ) ﴿٤١( لهم ناصر یدفع عنهم العذاب َن نَْيا لَْع ْم ِيف َهِذِه الدُّ ُه َنا َبْع َْت ي جعلنا اللعنة تلحقهم ف ﴾َوأ

ْم ﴿هذه الحیاة الدنیا  ِة ُه ِْقَياَم َم ال يَْو ُبوِحنيَ  َو ْق َن الَْم إذ تشوه وجوههم بالسواد وعیونهم بالزرقة،  ﴾ِم

ََقْد ﴿ )٤٢(وزرقة العین مع السواد قبیحة جدا  َنا﴿أي واهللا لقد  " الالم للقسم"  ﴾َول أعطینا  ﴾آتَْي

ى﴿ َتاَب  ُموَس ْن بَْعدِ ﴿التوراة  ﴾الِْك َ  ِم َْهل ا أ َىَم ل ُو ُروَن األ ُْق َنا ال  نوح التي كانت قبله ﴾ْك

َر ِ�نَّاِس ﴿ ولوط وصالح وهود یمیزون بها ، ضیاًء ونورًا لبني إسرائیل  ه التوراةأعطینا ﴾بََصائِ
ى﴿بین الحق والباطل  ُهًد ةً ﴿ من الضاللة ﴾َو َرْحَم َُّرونَ ﴿ لمن آمن بها ﴾َو َتََذك ْم ي َُّه ﴾ لََعل

ُنَت ) ﴿٤٣( نِِب ﴿ (ص) دیا محم ﴾َوَما ك ا ْرِ�ِّ ﴿ الطور جبل ﴾ِجبَ وهو المكان الذي كّلم  ﴾الَْغ

َنا﴿حین  ﴾إِذْ ﴿ اهللا تعالى به موسى َضْي َر ﴿أوحینا  ﴾َق ى األَْم َى ُموَس وأرسلناه إلى ، بالنبوة  ﴾إِل

َن ﴿ فرعون وقومه ي ِهِد ا َن الشَّ ُنَت ِم ولكن اهللا أوحى   من الحاضرین في ذلك المكان ﴾َوَما ك

َنَشأْنَا) ﴿٤٤( لیكون حجة على صدقكإلیك ذلك  نَّا أ نًا﴿خلقنا  ﴾َولَِك ُرو  ُأممًا وأجیاالً  ﴾ُق

ُر ﴿ ُم الُْعُم ِه َوَل َعلَْي َتَطا واندثرت آثار نبوة إسماعیل ، إذ كان بینها  المدةعلیهم  تطال ﴾َف
 وبین نبوة محمد (ص) ما یزید على ألفین وخمسمائة سنة ، ولذلك لم یبق لها ذكر عند العرب

 الدینلتجّدد أمر  (ص) فأرسلناك یا محمد، ، وبدَّلوا وحرفوا الشرائع واألحكام  فنسوا ذكر اهللا
ُنَت ﴿ يًا﴿ (ص) یا محمد ﴾َوَما ك ِو ََن ﴿مقیمًا  ﴾ثَا ي ِل َمْد َْه فتعلم خبر موسى وشعیب  ﴾ِيف أ

َِنا﴿ يَات ْم آ ِه َْتلُوا َعلَْي ُنَّا ُمْرِس ﴿ذلك على أهل مكة  لتبین﴾ ت نَّا ك ولكنا أرسلناك في  ﴾ِلنيَ َولَِك

نِِب ) ﴿٤٥( أهل مكة وأخبرناك بتلك األخبار ا ُنَت ِجبَ َنا َوَما ك دَْي ْذ نَا ِر إِ و وقت ندائنا  ﴾الطُّ

َِّك ﴿ لموسى وتكلیمنا إیاه ْن َرب ًة ِم ْن َرْحَم ، رحمًة  ، وقصصناها علیك ولكّنا أوحیناها إلیك ﴾َولَِك

َر ﴿ من ربك نِذ ُت ْم  َقْوًما َما﴿لتخّوف  ﴾ِل ُه َتَا ٍر ﴿جاءهم ما ﴾أ ي ْبِلَك ﴿رسول  ﴾ِمْن نَِذ ِمْن َق
ْم  َُّه َُّرونَ  لََعل َتََذك ُهم﴿ )٤٦( من اآلیات یتعظون بما جئتهم به ﴾ي َب ال أَْن تُِصي  تصیب﴾ َولَْو

ةٌ ﴿ قریشاً  َب ْم ﴿عقوبة  ﴾ُمِصي ِه ي َيِْد ْت أ َم ُقولُوا﴿ بسبب كفرهم ﴾بَِما قَدَّ ََّنا ﴿عند ذلك  ﴾َفَي َرب
ال يَاتَِك ﴿هّال  ﴾لَْو ِبَع آ تَّ َن ال َف َنا َرُسو َْت إِلَْي َْرَسل نَُكونَ ﴿ یبلغنا آیاتك فنتبعها ﴾أ َن  َو ِم

نِنيَ  ْم ﴿ )٤٧( من المصدقین بها ﴾الُْمْؤِم ُه ء ا َجا قُّ ﴿ أهل مكة ﴾َفلَمَّ بالقرآن  (ص) محمد ﴾اْحلَ
نَا َقالُوا﴿المعجز  ْن ِعْنِد ال﴿ على وجه التعنت والعناد ﴾ِم ُوِ�َ ﴿هّال  ﴾لَْو   (ص)ُأعطي محمد ﴾أ
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فناداه الح�ق ).... ٤٦( 

طب��ھ بلس��ان حبیب��ھ اوخ
فاس����تدل (ص) محم����د 

بكالم�����ھ وس�����كن كم�����ا 
أخبر علی�ھ الّس�الم ع�ن 
كمال حب علي بن أبى 

ف�����ى قلب�����ھ  (ع)طال�����ب
 وفض��لھ عن��د هللا بقول��ھ

ان هللا سبحانھ خاطبني 
لغة عل�ى لیلة المعراج ب

  ]عس[
  
ھ��������ذه ) تنبی��������ھ : ٤٦(

الفت��رة خاّص��ة ب��العرب 
ألن أنبی���اءھم األق���دمین 
ھود وصالح انقرض�ت 
أممھ��������م أو ان��������دثرت 
آثارھم��������ا ، وش��������عیبا 
وإس������ماعیل انقطع������ت 
نبوتھم���ا بم���وتھم ، أم���ا 
الفت����رة العام����ة للخل����ق 
فھ���ي م���ا ب���ین عیس���ى 
ومحم�������������د (ص) ألن 

 عیسى ترك لھم كتابا 
كم��ا ت���رك موس��ى م���ن 

نقط��ع ع���نھم قبل��ھ قل���م ت
آث������ار النب������وة لیع������دوا 
مع�������ذورین ك�������العرب 

  ]مال[
  
قال سعید بن ) ٥١(

نزلت ھذه اآلیة : ُجَبْیر
في سبعین من 
القسیسین بعثھم 

، فلما قدموا  النجاشي
قرأ  (ص)على النبي 

علیھ یس َواْلقُْرآِن 
،  اْلَحِكیِم حتى ختمھا
،  فجعلوا یبكون

، وعن قتاده  وأسلموا
 أنھا نزلت في ناس من
أھل الكتاب كانوا على 

، حتى بعث  الحق منھم
، (ص)هللا محمداً 

سلمان  منھم فآمنوا بھ
الفارسي وعبد هللا بن 

   ]مس[ سالم
  
 :قال الزجاج) ٥٦(

اجمع المفسرون أنھا 
،  نزلت في أبي طالب

وذلك أنھ قال عند 
موتھ یا معشر بني 
ھاشم صدقوا محمداً 

  ]بح[.......  ُتفلحوا
 

﴿ ُ ىِمْثَل َما أ ى﴿ تعالى علیهم رد  ، من العصا والید ﴾وِ�َ ُموَس ُوِ�َ ُموَس ُروا بَِما أ ُف َْم يَْك ََول  أ
لُ  ْب ْن َق َراِن ﴿المشركون  ﴾َقالُوا﴿من المعجزات بما أُوتي ، و  موسىب أولم یكفر البشر ﴾ِم  ِحسْ

َرا َه ّلٍ ﴿ ما التوراة والقرآن إال من قبیل السحر ﴾تََظا َّا بُِك ن َقالُوا إِ ُرونَ ﴿لكتابین ا ﴾َو ِف  ﴾كَا

لْ ﴿ )٤٨( إنكم إْذ كفرتم بهذین الكتابین مع ما  (ص) لهم یا محمد ، التعجیز أمٌر على وجه﴾ ُق

ِ ُهَو ﴿فائتوني  ﴾َفأْتُوا﴿تضمنا من الشرائع واألحكام ومكارم األخالق  ْن ِعْنِد اهللاَّ َتاٍب ِم بِِك
ى َْهَد ُ ﴿أصلح  ﴾أ ه َِّبْع َت ُهَما أ ْن ِقنيَ  إِْن ﴿َأتمسك به  ﴾ِم ِد ْم َصا ُت َفإِْن لَْم ﴿ )٤٩( ﴾كُن

ُبوا لََك  ي ْم ﴿ إلى ما طلبته منهم ﴾يَْسَ�ِ َُه ء َْهَوا ِبُعوَن أ َتَّ ا ي ََّم َن َْم أ فاعلم أن كفرهم عناٌد  ﴾َفاْعل

ْن ﴿واتباع لألهواء ال بحجٍة وبرهان  ُّ  َوَم ل ِر ﴿ال أحد أضلُّ  ﴾أََض ََّبَع َهَواهُ بَِغْي ِن ات ى ِممَّ  ﴾ُهًد
ي﴿وال بیاٍن رشاٍد  َْهِد َ ال ي هللاَّ نَّ ا ِ إِ َن اهللاَّ اِلِمنيَ ﴿ ال یوفق للحق ﴾ِم َم الظَّ من كان  ﴾الَْقْو

َْنا) ﴿٥٠( معاندًا ظالماً  ل ََقْد َوصَّ مُ ﴿ تابعنا ووالینا ﴾َول َُه َْقْولَ ﴿لقریش  ﴾ل یتبع بعُضه القران  ﴾ال

َُّرونَ لَعَ ﴿، ونصائح ومواعظ  ، وقصصًا وعبراً  وعدًا ووعیداً  ، بعضاً  ْم يَتََذك َُّه ) ٥١( یتعظون ﴾ل

ْم ﴿ ُه َنا َن ءاتَْي ي َِّذ َتاَب ﴿أعطیناهم  ﴾ال ْن ﴿ التوراة واِإلنجیل ﴾الِْك هِ  ِم ْبِل من قبل هذا القرآن  ﴾َق

ْم ﴿ هِ  ُه ِ ُنونَ ﴿بهذا القرآن  ﴾ب من أهل الكتاب (ص) یعني من آمن بمحمد ، یصدقون  ﴾يُْؤِم

ذَا﴿ )٥٢( ُْتَ�  َوإِ هِ ﴿القرءان  ﴾ْم َعلَْيهِ ﴿قرئ  ﴾ي ِ نَّا ب ْن ﴿صدقنا بما فیه  ﴾َقالُوا ءاَم قُّ ِم َّهُ اْحلَ ن إِ
َّا ن َِّنا إِ هِ  َرب ْبِل ْن َق ُنَّا ِم ، مؤمنین بأنه سیبعث  موحدین هللا ﴾ُمْسِلِمنيَ ﴿ القرآن من قبل نزول ﴾ك

ْم ) ﴿٥٣( محمد وینزل علیه القرءان َرُه تَْوَن أَْج ُْولَئَِك يُْؤ رَّ ﴿ یعطون ثوابهم ﴾أ ،  مضاعفاً  ﴾تَْنيِ َم

ُروا﴿ ، ومرًة على إیمانهم بالقرآن مرة على إیمانهم بكتابهم بسبب صبرهم وتحملهم  ﴾بَِما َصَب

ُونَ ﴿األذى في سبیل اهللا  ء يَْدَر ةَ ﴿ویدفعون  ﴾َو ئَ يِّ ِة السَّ َن َس كالسب والشتم ، الكالم القبیح ﴾بِاْحلَ

ا َرَزقْ ﴿بالحسنة أي الكلمة الطیبة الجمیلة  ْم َوِممَّ ُه ُقونَ ﴿من الحالل  ﴾َنا ِف ُن  سبیل الخیرفي  ﴾ي
ا ا�َّْغوَ ) ﴿٥٤( ذَا َسِمُعو ُ ﴿ الشتم واألذى من الكفار ﴾َوإِ ه َرُضوا َعْن لم یلتفتوا إلیه ولم  ﴾أَْع

َُنا﴿یردُّوا على أصحابه  ََنا أَْعَمال َقالُوا ل ْم ﴿طریقنا  ﴾َو ْم  َولَُك مٌ ﴿طریقكم  ﴾أَْعَمالُُك  َسال
ْم  ال ﴿ مباعدةاللم یریدوا التحیة وٕانما أرادوا بیننا وبینكم المتاركة و ،  عد عنكمنبت ﴾َعلَْيُك

َتِغي َْب ِهِلنيَ ﴿ ةمخالطو  ةال نرید صحب ﴾ن ا ْبَت ﴿ )٥٥﴾ (اْجلَ َب ْن أَْح ي َم َْهِد ََّك ال ت ن إنك یا  ﴾إِ

َ ﴿ ، مهما بذلت فیه من مجهود ال تقدر على هدایة أحد(ص) محمد  نَّ اهللاَّ بقدرته  ﴾َولَِك

﴿ ُ ء ْن يََشا ي َم َْهِد َن ﴿ من قدر له الهدایة ﴾ي ي تَِد ْه َُم بِالُْم ُهَو أَْعل   استعداد للهدایة بمن فیه  ﴾َو
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 الصادق ) عن٥٦(

 طالب ابي مثل ان (ع)
 الكھف اصحاب مثل

 االیمان اسروا
 الشرك واظھروا
 اجرھم هللا فأتاھم
 وعن .......، مرتین
 لما قال (ع) الصادق
 نزل طالب أبو توفى

 رسول على جبرئیل
 یا فقال (ص) هللا

 مكة من اخرج محمد
 ناصر بھا لك فلیس

 بالنبي قریش وثارت
 ھاربا فخرج (ص)
 جبل الى جاء حتى
 الحجون لھ یقال مكة

  ]صا[ إلیھ فصار
ومسألة ...  )٥٦(

 ابو طالب إسالم
إجماع  خالفیة وحكایة

أو  المسلمین
لمفسرین على أن ا

اآلیة نزلت فیھ ال 
فقد ذھب ، تصح 

الشیعة وغیر واحد 
 من مفسریھم إلى
إسالمھ وادعوا إجماع 

 (ع) أئمة أھل البیت
وإن أكثر ، على ذلك 

  قصائده تشھد لھ بذلك
وكأن من یدعي إجماع 
المسلمین ال یعتد 
بخالف الشیعة وال 
یعول على روایاتھم ، 
ثم إنھ على القول بعدم 

مھ ال ینبغي سبھ إسال
والتكلم فیھ بفضول 
الكالم فإن ذلك مما 
یتأذى بھ العلویون بل 
ال یبعد أن یكون مما 
یتأذى بھ النبي علیھ 
الصالة والسالم الذي 
نطقت اآلیة بناءاً على 
ھذه الروایات بحبھ 

، واالحتیاط ال  إیاه
  ، یخفى على ذي فھم

وألجل عین ألف عین 
  ]آل[تكرم 

ر وردت أخبا) ٥٦(
وأحادیث في اسالم ابو 
طالب ولھذا فاالحسن 
أن یمیل العاقل إلى 
إسالمھ وإسالم أبوي 
النبي (ص) ، ألن 
القول بخالفھ یؤذي 
أھل البیت ، وربما 
یؤذى حضرة الرسول 
في قبره الشریف 

   ]مال[

َقالُوا﴿ )٥٦( واإلیمان ى َمَعَك ﴿ مكة اي وقال مشركوا ﴾َو ُْهَد ِبْع ال َتَّ  ناك یا محمدإن اتبع ﴾إِْن ن

َنا﴿على دینك وتركنا دیننا  (ص) َْرِض ْن أ ْف ِم طَّ نخاف أن تتخطفنا العرب فیتجمعون على  ﴾نَُ�َ

ًنا﴿فأنزل الّله ،  ویخرجوننا من أرضنا ، محاربتنا َرًما آِم َُهْم َح ْن ل ََولَْم نَُمكِّ َأَو َلْم نجعل ﴾ أ
والجاهلیة كانوا ال ، جأ إلیه من غیرهم مكانهم حرمًا آمن بحرمة البیت یأمن فیه ُقطانه ومن الت

یر غوی یتقاتلون العرب حوله، و  یغیرون على أهل مكة وال یقاتلونهم وال یسلبونهم لحرمة البیت
ٍء ِرْزًقا﴿ وهم آمنون بعضهم بعضا ُلِّ َ�ْ ُت ك َرا ِه ثََم ى إِلَْي َب ُتْجلب إلیه األرزاق من كل  ﴾ُجيْ

َّا﴿مكان  ن ْن لَُد ْم ﴿رب البیت نحن عندنا من  ﴾ِم نَّ أَْكَثَرُه لجهلهم أن  ﴾يَْعلَُمونَ  ال َولَِك
 حین قریشٍ  فى نزلت اّنها )ع( المؤمنین امیر عن روى ،رزقهم من عندنا ، وأنا نسوقه إلیهم

 بیده نفسى واّلذى :قال اّنه )ص( الّنبىّ  وعن ، الهجرة والى االسالم الى (ص) اهللا رسول دعاهم
 والدعونّ  ، البحار لجج فى ومن الجبال رؤس على ومن واالسود بیضاال االمر هذا الى الدعونّ 

 یقول ما اخیك ابن الى تسمع اما : طالب البى وقالت واستكبرت قریش فجبرت والّروم فارس الیه
 اهللا فأنزل ، حجراً  حجراً  الكعبة ولقلعت ارضنا من الاختطفتنا والّروم فارس بهذا سمعت لو واهللا، 

َها) ﴿٥٧( ]بي[ اآلیة هذه تعالى ٍَة بَِطَرْت َمِعيَشَت ْري ْن َق َنا ِم َْهلَْك َْم أ وكثیر من أهل  ﴾َوك

ْم ﴿نعمة اهللا فدمَّر اهللا علیهم وخرب دیارهم ب طغت وكفرت القرى ُه ُن ِتلَْك َمَساِك خاویًة بما  ﴾َف
 دیار عاد كانت باألحقاف وهو موضع، من دیار عاد وثمود وقوم لوط وهي قریبة منكم  ، ظلموا

ودیار قوم لوط بسدوم وكانوا هم یمّرون بهذه ، ودیار ثمود بوادي القرى ، بین الیمن والشام 
ْن ﴿المواضع في تجاراتهم  َْم تُْسَك ْم  ل ِه ْن بَْعِد يال﴿من بعد تدمیرها  ﴾ِم ال َقِل إْذ ال یسكنها  ﴾إِ

ُن ﴿،  إال المارَُّة والمسافرون ُنَّا َحنْ ِرثِنيَ  َوك ، فیه تهدید وتخویف ألهل  همألمالكهم ودیار  ﴾الَْوا

َها﴿ )٥٨( مكة َْبَعَث ِيف أُمِّ ى ي تَّ َرى َح ُْق ِلَك ال ْه َُّك ُم ا كَاَن َرب ال ﴿ عاصمتهافي  ﴾َوَم َرُسو
َْتلُوا َِنا ي يَات ْم آ ِه ُنَّا﴿ یبلغهم رسالة اهللا لقطع الحجج ﴾َعلَْي ْهِلِكي َوَما ك َرى ﴿لنهلك  ﴾ُم ُْق ال

َُها َْهل ال َوأ َوَما ) ﴿٥٩( ، ِإلصرارهم على الكفر ال وقد استحق أهلها اِإلهالكإ ﴾َظاِلُمونَ  إِ
ْم  ُت ُوتِي ءٍ ﴿یا أهل مكة  ﴾أ نَْيا﴿من ماٍل وخیر  ﴾ِمْن َ�ْ َياةِ الدُّ َتاُع اْحلَ َها َفَم ُت فهو متاٌع  ﴾َوِزيَن

ِ ﴿ قلیل تتمتعون به في حیاتكم َبَْقىَخيْ ﴿ ، والنعیم الدائم من األجر والثواب ﴾َوَما ِعْنَد اهللاَّ  ٌر َوأ
ِقلُونَ  ََفال تَْع ًنا) ﴿٦٠( أن الباقي أفضل من الفاني ﴾أ نَاهُ َوْعًدا َحَس ْن َوَعْد ََفَم هو الجنة  ﴾أ

هِ ﴿التي ال أحسن منها ُهَو الِقي نَْيا كََمْن ﴿مدركه ال محالة  ﴾َف َياةِ الدُّ َتاَع اْحلَ ُ َم َناه تَّْع ﴾ َم

مَ ﴿ مشوب باألكداروال،  زائلال َن  ثُمَّ ُهَو يَْو ِري َض ْ ِة ِمَن اْحملُ ِْقَياَم ، فهل یساوي العاقل  للعذاب ﴾ال

ْم ) ﴿٦١( ]شو[ وأبي جهلوحمزة  (ع) نزلت في علي:  عن مجاهد قال ، بینهما ِه ي ِد َُنا َم ي يَْو  ﴾َو

ُقولُ ﴿ یوم ینادیهم اهللا واذكر حال المشركین ي﴿ لهم على سبیل التوبیخ ﴾َفَي ء َركَا َن ُش َْي   من ﴾ أ
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: قال أبو حیان) ٥٧(

قطع هللا حجتھم بھذا 
البیان إْذ كانوا وھم 
كفاٌر با�، عباد أصنام 
،  قد أِمنوا في حرمھم

والناُس في غیره 
یتقاتلون وھم مقیمون 
في بلٍد غیر ذي زرع، 
یجيء إلیھم ما 
یحتاجون من األقوات، 
فكیف إذا آمنوا 

  ]مس[ واھتدوا
  
اآلیة تخویف ) ٥٨( 

ألھل مكة من سوء 
عاقبة قوم كانوا في 

 ، من إنعام مثل حالھم
هللا علیھم بالرقود في 

، وخفض  ظالل األمن
 ، فكفروا النعمة العیش

وقابلوھا بالشر والبطر 
فدمرھم هللا وخرب 

  ]زم[ دیارھم
  
أخبر تعالى أنھ ) ٥٩(

ال یھلكھم إال إذا 
استحقوا اإلِھالك 

ذا ، وفي ھ بظلمھم
بیاٌن لعدلھ وتقّدسھ عن 

 -الظلم، وال یھلكھم 
إال  -مع كونھم ظالمین 

بعد تأكید الحجة 
واإلِلزام ببعثة الرسل 

  ]قر[
 
عن ابن عباس )٦٠(

أن هللا خلق الدنیا 
وجعل أھلھا ثالثة 
ن أصناف المؤم

والمنافق والكافر 
،  فالمؤمن یتزّود
،  والمنافق یتزین

  ]زم[ والكافر یتمتع
 
ن تعالى أن بیَّ  )٦٠(

منافع الدنیا مشوبٌة 
، بل المضارُّ  بالمضارِّ
فیھا أكثر، ومنافع 
،  اآلخرة غیر منقطعة

بینما منافع الدنیا 
، ومتى قوبل  منقطعة

المتناھي بغیر المتناھي 
 ً ، فكیف  كان عدما

ونصیب كل أحٍد من 
الدنیا كالذرة كالقیاس 

، فمن لم  إلى البحر
ح منافع اآلخرة  یرجَّ

فع الدنیا یكون على منا
كأنھ خارٌج عن حّد 

 ]فخ[ العقل

ْم ﴿ اآللهة واألصنام الذین عبدتموهم من دوني ُت َن كُن ي َِّذ َْزُعُمونَ  ال أنهم ینصرونكم ویشفعون  ﴾ت

َن َحقَّ ﴿ رؤساؤهم وكبرؤاهم ﴾َقالَ ) ﴿٦٢( لكم ي َِّذ َْقْولُ ﴿وجب  ﴾ال ِهْم ال العذاب لضاللهم  ﴾َعلَْي

ََّنا﴿ َّذِ  َرب ِء ال ُال َناَهؤ ْي َن أَْغَو ا ﴿هؤالء أتباعنا الذین أضللناهم عن سبیلك  ﴾ي ْم كََم ُه َنا ْي أَْغَو
َنا ْي  تزیین القبیح فضّلوا كما ضللنا نحنببالقسر واِإلكراه ولكن  ، ال أضللناهم كما ضللنا ﴾َغَو

ْنَا إِلَْيَك ﴿ أ رَّ ََب ونَ ﴿ یا اهللا من عبادتهم إیانا ﴾ت ُبُد نَا يَْع َّا ي نُوا إِ ٕانما كانوا یعبدون أهواءهم و  ﴾َما كَا

لَ ) ﴿٦٣( وشهواتهم ِقي ُْم ﴿للكفار  ﴾َو ءك َركَا ْدُعوا ُش عبدتموها في  استغیثوا بآلهتكم التي ﴾ا

ْم ﴿ تدفع عنكم عذاب اهللالالدنیا  ُه َْم ﴿فاستغاثوا بهم  ﴾َفَدَعْو ْم  َفل َُه ُبوا ل ي  فلم یجیبوهم ﴾يَْسَ�ِ

نُو﴿ ْم كَا َُّه َن َْوا الَْعَذاَب لَْو أ َرأ ونَ َو تَُد َْه  )٦٤(وتمنَّوا حین شاهدوا العذاب لو كانوا مهتدین  ﴾ا ي
ِهْم ﴿ ي ِد َُنا َم ي يَْو ُقولُ ﴿اهللا  ﴾َو ْم  َماذَا﴿ ویسألهم ﴾َفَي ُت ْب ْرَسِلنيَ  أََج حین دعوكم إلى اإلیمان  ﴾الُْم

ُ يَْوَمئِذٍ ) ﴿٦٥( ء َْبا ْم األَن ِه ْت َعلَْي ذار ، واشتبهت علیهم األع خفیت علیهم الحجج﴾ َفَعِمَي

ْم ﴿ فلم یعرفوا ما یقولون ووقعوا في حیرة ُه ءلُونَ ﴿كلهم مشغولون بأنفسهم  ﴾َف ََتَسا ال یسأل  ﴾ال ي

ْن تَاَب ) ﴿٦٦( ةلفرط الدهشة والحیر  عما وقع منهم بالدنیابعضهم بعضًا  ا َم من الشرك  ﴾َفأَمَّ

ا﴿ َل َصاِحلً َن َوَعِم آَم ى﴿وجمع بین اِإلیمان والعمل الصالح  ﴾َو أَْن يَُكوَن ِمَن  َفَعَس
نيَ  ْفِ�ِ ،  ، ألنه وعد كریم من ربٍّ رحیم في القرآن بمنزلة التحقق عسى،  الفائزینمن  ﴾الُْم

َُّك ﴿ )٦٧(  ومن شأنه تعالى أنه ال یخلف وعده َرب ُر  َو َتا ءُ َوَخيْ لُُق َما يََشا  الخالق المتصرف ﴾َخيْ

ْم ﴿حكمه  فال اعتراض ألحٍد على  ، یخلق ما یشاء ویفعل ما یرید َُه َرةُ َما كَاَن ل َي كان  ﴾اْخلِ

َى﴿ر ألحٍد من العباد اختیا تََعال ِ َو اَن اهللاَّ ا يُْشِركُونَ ﴿ تنزَّه وتقدس ﴾ُسْ�َ أن ینازعه أحٌد  ﴾َعمَّ

َُّك ﴿ )٦٨(، أو یشاركه في اختیاره  في ملكه َرب َمُ  َو نُّ  يَْعل ْم  َما تُِك ُرُه و بما تخفیه قلوبهم  ﴾ُصُد

ُنونَ  َوَما﴿ والمؤمنین (ص) اوة للرسولمن الكفر والعد یظهرونه على ألسنتهم من الطعن  ﴾يُْعِل
ال ُهوَ ﴿ جل وعال ﴾َوُهوَ ﴿ )٦٩( (ص) في شخص رسوله َ إِ َه ُ ال إِل دَ  ﴾اهللاَّ ،  ِبِعزِّ هیبته َتَوحَّ

َد بجالل ربوبیته ْمُد ﴿ ، وال نظیَر ُیضاهیه ، ال شبیَه یساویه وَتَفرَّ َهُ اْحلَ ،  ًا على َعِطیَِّتهاستحقاق ﴾ل

َى﴿وله الشكر استیجابًا على نعمته  ُول ، وفي العقبى  ففي الدنیا المحموُد اللَّهُ  ﴾َواآلِخَرةِ ِيف األ
ً◌هِ  ؛ فاإلحسان من اللَِّه ألن السلطاَن للَّهِ  المشكوُر اللَّهُ  ،  ، والنعمُة من اللَِّه ألنَّ الرحمَة للَّ

مُ ﴿ للَّه والنصرُة من اللَِّه ألنَّ القدرةَ  ْك ُ اْحلُ َه ِه ﴿ وله القضاء والفصل بین العباد﴾ َول َوإِلَْي
ُْرَجُعونَ  لْ ﴿ )٧٠( بعملهفیجازي كل عامٍل  ، یوم القیامة ﴾ت  كفار مكة(ص) ل یا محمد ﴾ُق

ْم ﴿ َْيُت ء ََر ْرَمًدا﴿ لو ﴾إِْن ﴿ أخبروني ﴾أ َل َس ْم ا�َّْي ُ َعلَْيُك َل اهللاَّ   دائمًا مستمرًا بال انقطاع ﴾َجَع
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  )٢٨(القصص  سورة    )٤٣١(       العشرون الجزء
  
نبھ تعالى بھذه  )٧٣(

اآلیة على أن اللیل 
والنھار نعمتان 
،  یتعاقبان على الزمان

ألن المرء في الدنیا 
مضطر إلى أن یتعب 
  لتحصیل ما یحتاج إلیھ
وال یتم لھ ذلك لوال 

، ولوال  ضوء النھار
الراحة والسكون في 

في  ھما، فال بدَّ من اللیل
، وأما في الجنة  الدنیا

فال نصب وال تعب فال 
حاجة بھم إلى اللیل، 
 فلذلك یدوم لھم الضیاء

  ]فخ[
  
عن الصادق(ع) )٧٦(

 الى تعالى هللا اوحى
 بكثرة تفرح ال موسى
 ذكري تدع وال المال
 كثرة فان حال كل على

 الذنوب تنسي ذكري
 یقسي ذكري وترك
  ]صا[ القلوب

  
لما قالوا لھ ذلك ) ٧٦(

رأوا من زیادة تكبره 
وتعاظمھ علیھم وإطالة 

  ]مال[ثیابھ خیالء 
 

ْن ﴿ ِة َم ِْقَياَم ِم ال َى يَْو ءٍ  إِل ِِضَيا ْم ب ِ يَأْتِيُك ُر اهللاَّ َهٌ َغْي من هو اِإلله الذي یقدر على أن یأتیكم  ﴾إِل

َمُعونَ ﴿بالنور الذي تستضیئون به في حیاتكم غیُر اهللا تعالى  ال تَْس ََف ٍم وقبول سماع فه﴾ أ

ْم ﴿ )٧١(فتستدلوا بذلك على وحدانیة اهللا  ُت َْي ََرأ ْل أ ْم ﴿لو  ﴾إِْن ﴿أخبروني  ﴾ُق ُ َعلَْيُك َل اهللاَّ َجَع
ْرَمًدا َر َس َها نَّ ْم بِلَْيٍل ﴿ دائمًا مستمرًا بال انقطاع ﴾ال ِ يَأْتِيُك ُر اهللاَّ َهٌ َغْي ِة َمْن إِل ِم الِْقَياَم َى يَْو إِل

ه ُنوَن ِفي ََفال﴿حون فیه تستری ﴾تَْسُك ُْبِصُرونَ  أ  ﴾َوِمْن ) ﴿٧٢( ما أنتم علیه من الضالل ﴾ت

لَ ﴿مظاهر  ِه َجَع ِت ْم ﴿ أن خلق ﴾َرْحَم َر  لَُك َها نَّ َل َوال هِ ﴿یتعاقبان  ﴾ا�َّْي ُنوا ِفي َتْسُك  ﴾ِل

ْن ﴿الحیاة  تعبلتستریحوا باللیل من  َتُغوا ِم َتْب هِ  َوِل ْضِل ولتلتمسوا من رزقه بالمعاش والكسب  ﴾َف

َُّكْم تَْشُكُرونَ ﴿في النهار  يَْومَ ) ﴿٧٣( نعمه الجلیلة التي ال ُتحصى ربكم على ﴾َولََعل  َو
ْم  يِه ِد َُنا ُقولُ ﴿اهللا  ﴾ي َْزُعُمونَ ﴿ على رؤوس األشهاد ﴾َفَي ْم ت ُت ُن َن ك ي َِّذ ل َركَائِي ا َن ُش َْي  ﴾أ

ََزْعَنا﴿ )٧٤( ن ِهيًدا﴿أخرجنا  ﴾َو ٍة َش ُلِّ أُمَّ ْن ك هم بأعمالهم وهو نبیُّهم علیمنهم یشهد  ﴾ِم

َْنا َهاتُوا﴿ ُقل ْم  َف نَُك ُْرَها قَّ ﴿حینئٍذ  ﴾َفَعِلُموا﴿ حجتكم على ما كنتم علیه من الكفر ﴾ب أَنَّ اْحلَ
 ِ َّ ﴿ولرسله وأنه ال إله إال هو  ﴾ِهللاَّ ل ُرونَ ﴿وغاب  ﴾َوَض َْفَت نُوا ي ْم َما كَا ُه یتخرصونه في  ﴾َعْن

ُرونَ ﴿ )٧٥( الدنیا من الشركاء واألنداد ى﴿ بن یصهر بن قاهت ﴾ِإنَّ َقا ِم ُموَس ْن َقْو  ﴾كَاَن ِم

ى﴿قیل هو ابن عمه وكان عالما في التوراة  َبَغ ْم ﴿تجبر وتكبر  ﴾َف ِه على قومه بسبب ما  ﴾َعلَْي

ُ ﴿ األموالمنحه اهللا من  َناه ءاتَْي ُ ﴿أعطیناه  ﴾َو ُنوأ ُ لََت ه َفاِحتَ ُنوِز َما إِنَّ َم َن الُْك  تثقل ﴾ِم

ةِ بِالُْعْص ﴿  وقیل ، عشر تسعة الى العشرة بین العصبة ما ، على الجماعة حمل مفاتیح خزائنه ﴾َب

ةِ﴿ما بین الثالثة إلى األربعین  ُْقوَّ ِلي ال ُو ُ ال﴿ال الضعفاء أصحاب القوة  ﴾أ ه ُ َقْوُم َه ْذ َقاَل ل  إِ
َرحْ  َْف ِرِحنيَ ﴿ بحطام الدنیا وتبطر على قومك ﴾ت َْف بُّ ال َ ال ُحيِ هللاَّ ال یحب البطرین الذین ال  ﴾إِنَّ ا

َْتِغ ) ﴿٧٦( ، ویتكبرون بأموالهم على عباد اهللا یشكرون اهللا على إنعامه  ِفيَما﴿اطلب  ﴾َواب
َر األِخَرةَ﴿أعطاك  ﴾آتَاَك  ا ُ الدَّ ان ففي الحقیقة ،  بفعل الحسنات والصدقات واِإلنفاق ﴾اهللاَّ

ء من الطیب ال غیر ، هذا ان قدر آخر ما یأخذه ابن آدم من ماله الذي جمعه هو الكفن وشي
نَْيا﴿ له الموت على الفراش َن الدُّ َبَك ِم ال تَنَس نَِصي بالحالل وطلبك إّیاه  في تمتعك ﴾َو

ْن ﴿ ُ إِلَْيَك  َوأَْحِس َن اهللاَّ شكر اهللا تعالى على قدر إنعامه علیك وواس عباد اهللا أ ﴾كََما أَْحَس

ال﴿بمالك  َْبِغ  َو ْفَ ﴿ ال تطلب بالمال ﴾ت َْرِض ال َد ِيف األ ،  البغي والتطاول على الناس ﴾َسا

َن إِنَّ ﴿ واِإلفساد في األرض بالمعاصي ي ْفِسِد بُّ الُْم َ ال ُحيِ من كان مجرمًا باغیًا مفسدًا  ﴾اهللاَّ

ُ ﴿ على وجه التكبر عن قبول الموعظة لمَّا وعظه قومه أجابهم )٧٧(في األرض  ه ُت ُوتِي ََّما أ ن    َقاَل إِ
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  )٢٩( القصص سورة    )٤٣٢(       الجزء العشرون
  
َو َمْن أَْحَسَن ) ٧٧( 

ِ فِیَما َبْیَنُھ َو َبْیَن  ،  هللاَّ
ُ َما َبْیَنُھ َوَبْیَن  أَْحَسَن هللاَّ

  ]نج[ النَّاسِ 
  
واآلیة تعجٌب  )٧٨(

وتوبیخ على اغتراره 
، مع  بقوتھ وكثرة مالھ

علمھ بذلك ألنھ قرأه 
، وسمعھ  في التوراة

 من حفاظ التواریخ
  ]بي[
  
كلمتان   َوْیَكأَنَّ  )٨٢(
مفصولة عن  "َويْ "
وھي كلمة تنبیھ  "كأنَّ "

  على الخطأ وتندم
ومعناه أن القوم تنبھوا 
على خطئھم في تمنیھم 
 منزلة قارون وتندموا

  ]زم[
  
علّي ) روي ان ٨٣(

(ع) مر بن الحسین 
وھو راكب على 
مساكین یأكلون ِكَسراً 

، فسلّم علیھم  لھم
،  عامھمفدعوه إلى ط

تِْلَك فتال ھذه اآلیة 
اُر ٱآلِخَرةُ َنْجَعلَُھا  ٱلدَّ
لِلَِّذیَن الَ ُیِریُدوَن ُعلُّواً 
 فِي ٱألَْرِض َوالَ َفَساداً 

ثم  ،ثم نزل وأكل معھم
قد أجبتكم   :قال

فحملھم  ، فأجیبوني
إلى منزلھ فأطعمھم 

 صرفھمثم  وكساھم
  ]قر[
 

ي ٍْم ِعنـِد كـان مـاهرا فـي الكیمیـاء یسـتخرج مـن ، علـى علـٍم عنـدي  أُعطیـت هـذا المـال ﴾َعَ� ِعل
وكان حاذقـا فـي نمـّو المـال ، ولهـذا ظـن أنـه أهـل لـذلك الرصاص الفّضة ومن النحاس الـذهب ، 

َْم ﴿قال تعالى ردًا علیه  ،فأعطاه الّله المال بفضله علیهم َْم يَْعل ََول َ قَْد ﴿ هذا المغرور ﴾أ  أَنَّ اهللاَّ
هِ  ْبِلــ َْهلـَـَك ِمــْن َق ُقــُروِن  أ ةً﴿مــن األمــم  ﴾ِمــَن ال هُ ُقــوَّ ْنــ ََشــدُّ ِم ــُر ﴿ فــي البــدن ﴾َمــْن ُهــَو أ َوأَْكَث

ِرُمـــونَ ﴿ للمــال﴾ َجْمًعــا ْ ْم اْ�ُ ِِه ُل َعـــْن ُذنُــوب ال يُْســئ ال حاجــة أن یســألهم اهللا عــن كیفیـــة  ﴾َو

ـــَرجَ ) ﴿٧٨(شـــيء  ذنــوبهم وكمیتهـــا ألنــه عـــالٌم بكــل ِيف ﴿ دهیـــوم عیـــ﴾ َعــَ� َقْوِمـــهِ ﴿قـــارون  ﴾َ�َ
هِ  ِت َن َيـاةَ﴿ موكـب فخـمفـي  وأكملها زینة أبهىفي  ﴾ِزي وَن اْحلَ ُِريـُد َن ي ي َّـِذ نَيا َقـاَل ال فلمـا رآه  ﴾الـدُّ

ُوِ�َ ﴿ ضــعفاء اِإلیمــان ممــن تخــدعهم الــدنیا ببریقهــا وزخرفهــا وزینتهــا قــالوا ــَل َمــا أ ــا ِمْث ََن ــَت ل ــا لَْي َ ي
ُرونُ  و َحــّظٍ ﴿ الثــراء والغنــىمــن  ﴾َقــا هُ لـَـُذ َّــ ن ٍم  إِ ُوتـُـوا ) ﴿٧٩( الــدنیا فــي﴾ َعِظــي َن أ ي َّــِذ َقــاَل ال َو
ْيلَُكــْم ﴿مـن أهـل العلــم والفهـم  العقــالء ﴾الِْعلْـمَ  فــإن ، ارتـدعوا وانزجــروا عـن مثـل هــذا الكـالم  ﴾َو

ِ َخْيـٌر ِلَمـْن ﴿جـزاء  ﴾ثََواُب ﴿ ا اهللاَّ لعبـاده المـؤمنین الصـالحین ممـا تـرون  ﴾آَمـَن َوَعِمـَل َصـاِحلً

الوَ ﴿وتتمنَّون  َها إِ ا َقَّ ُِرونَ  ال يُل اب ال ُیعطى هذه المرتبة والمنزلة فـي اآلخـرة إال الصـابرون  ﴾الصَّ

َْرَض ﴿ )٨٠(علــى أمــر اهللا  ِرِه األ ــَدا ِ ب ِه َو ــ ِ َنا ب َســْف ، جــزاًء  جعلنــا األرض تغــور بــه وبكنــوزه ﴾َ�َ

ةٍ ﴿على عتوه وبطـره  ْن ِفئَ َهُ ِم َهُ ِمـ﴿األعـوان مـن  ﴾َفَما كَاَن ل ن َنُصـُرو ِ ي وِن اهللاَّ یـدفعون  ﴾ْن ُد

َن ﴿ عنه عذاب اهللا َتِصِري ْن َن الُم  ﴾َوأَْصـَ�َ ) ﴿٨١( بنفسه بل كان مـن الهـالكین ﴾َوَما كَاَن ِم
ُ ﴿وصــار  نـَــه ـــْوا َمَكا نَّ َن تََم ي َّـــِذ ِـــاألَْمِس ﴿منزلتـــه وغنـــاه  ﴾ال بعــد أن شـــاهدوا مـــا نــزل بـــه مـــن  ﴾ب

َُقولـُـونَ ﴿الخســف  ْيَكــأَنَّ ﴿مــن التمنــي نــدمًا وأســفًا علــى مــا صــدر مــنهم  ﴾ي یقولهــا  ويكلمــة ﴾ َو
لكثــرة "  كــأن " هنــا متصــلة بـــ " وي" النــادم علــى الخطــأ الــذي وقــع منــه إظهــارا لندمــه ، وقــد كتبــت 

ــأن"  و ، للتعجــب " وي " االســتعمال وٕاال فهــي كلمتــان ــْن ﴿ للتشــبیه " ك ْزَق ِلَم ــرِّ َْبُســُط ال َ ي اهللاَّ
ُر  ــِد َْق ي ِدِه َو َبــا ءُ ِمــْن ِع ، كیــف أن اهللا یوّســع الــرزق لمــن  اعجبــوا أیهــا القــوم مــن صــنع اهللا ﴾يََشــا

ویضّیق الرزق على من یشاء لحكمتـه  ال لكرامته علیه -بحسب مشیئته وحكمته  -یشاء من عباده 
َنا﴿وقضائه  ُ َعلَْي نَّ اهللاَّ ال أَْن َم ل علینـا باِإلیمـان والرحمـة لطف بنا ﴾لَْو َِنـا﴿ ، وتفضَّ َسـَف ب  ﴾َخلَ

ُ ﴿قــارون ب كمــا خســفهااألرض  ه َّــ ْيَكأَن ُرونَ ﴿ مــا أشــبه الحــال﴾ َو ِف ُْفــِ�ُ الَْكــا أعجــُب مــن  ﴾ال ي

ُر ) ﴿٨٢( فعل اهللا حیث ال ینجح وال یفوز بالسعادة الكافرون ال فـي الـدنیا وال فـي اآلخـرة ا تِلْـَك الـدَّ
َُهـــا ِ�َّـــ﴿، وبلغـــك وصـــفها هـــي دار النعـــیم الخالـــد  التـــي ســـمعت خبرهـــا ﴾اآلخـــَرةُ َعل َن ال َجنْ ي ِذ

ا وَن ُعلُو ُِريُد ال﴿والعدوان ، وال الظلم  والطغیان التكبر ﴾ي َْرِض َو ةُ  ِيف األ َب ِق ًدا َوالَْعا   ﴾َفَسا
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  )٢٩(العنكبوت  سورة    )٤٣٣(       الجزء العشرون
  
إنھ  : قال مقاتل) ٨٥(

خرج من غار (ص) 
ثور حین الھجرة 
 وسار في غیر الطریق

، فلما  ، مخافة الطلَب
 ن رجع إلى الطریقأم

، ونزل بالُجْحفة بین 
، وعرف  مكة والمدینة

الطریق إلى مكة، 
واشتاق إلیھا، وذكر 

،  مولده ومولد أبیھ
 : فنزل جبریل وقال لھ

تشتاق إلى بلدك 
 (ص)ومولدك ؟ فقال 

، فقال جبریل فإن م نع
 إِنَّ :  هللا تعالى یقول

الَِّذي َفَرَض َعلَْیَك 
  َمَعادٍ  إِلَى اْلقُْرآَن لََرادُّكَ 

یعني إلى مكة ظاھراً 
  ]مس[ علیھم

  
على نزلت ) ٨٥(

حین  رسول هللا (ص)
 بلغ الجحفة في مھاجره

وقد اشتاق إلى مولده  ،
ومولد آبائھ وحرم 

، فنزل جبریل  إبراھیم
أتشتاق إلى  : فقال لھ

،  نعم  ؟ قال مكة
  ]زم[ فأوحاھا إلیھ

: قال المفسرون) ٨٦(
دعا المشركون 

 إلى دین ءابائھالرسول 
، فأُمر بالتحرز منھم 
 وأن یصدع بالحق

  ]مس[
  
  
  
  
  
 من الصادق(ع) عن
 العنكبوت سورة قرأ

 شھر في والروم
 ثالث لیلة رمضان
 من وهللا فھو وعشرین

 استثني ال الجنة اھل
 ان اخاف وال ابدا فیھ

 في عليّ  هللا یكتب
 لھاتین وان اثما یمیني

 هللا من السورتین
  ]صا[ لمكانا

  
  

ِقنيَ ﴿ المحمودة تَّ ُم َمـْن ﴿ )٨٣( ویراقبونه ویبتغـون رضـوانه ویحـذرون عقابـهللذین یخشون اهللا  ﴾ِ�ْ
 َ ء ةِ ﴿ یوم القیامة ﴾َجا َن َس ُ  بَْاْحلَ َه ٌر  َفل َها َخْي ْن ن ﴿ تتضاعف له بفضل من اهللا﴾ مِّ َ َوَم ء ةِ  َجا ئَ ـيِّ  بِالسَّ

ال  ِت إِ ئَا يِّ َن َعِملُوا السَّ ي َِّذ َزى ال نُوا يَْعَملُـونَ َفال ُجيْ ، وهـذا مـن  فـال یجـزى إال بمثلهـا ﴾َمـا كَـا

� ﴿ )٨٤( فضــل اهللا علــى عبــاده أنــه یضــاعف لهــم الحســنات وال یضــاعف لهــم الســیئات َّــذ إنَّ ال
ْرآنَ  ُْق َرَض َعلَْيَك ال َـى﴿بشـارة للنبـي (ص) أوجـب تالوتـه علیـك ،  ﴾َف َُّك إِل د َـَرا دٍ  ل إلـى  ﴾َمَعـا

 (ص) یـا محمـد ﴾ُقـلْ ﴿ إلـى بلـده ٕاعادتـهو وعٌد من اهللا بفـتح مكـة وهذا ،  مكة كما أخرجك منها

ى َوَمــْن ُهــَو ِيف ﴿ لهــؤالء المشــركین ُْهــَد ءَ بِال ِبــٍني  َضــالٍل  َر�ِّ أَْعلـَـُم َمــْن َجــا أعلــم بالمهتــدي  ﴾ُم

ُنَت ﴿ )٨٥(والضال هل أنا أو أنتم  َْرُجوا َوَما ك َتاُب  أَْن ﴿تطمع  ﴾ت ى إِلَْيَك الِْك َْق  أن تنـال ﴾يُل
ًة ِمــْن ﴿، وال أن ینــزل علیــك الكتــاُب  النبــوة ال َرْحَمــ ِّــَك  إِ ولكــن رحمــك اهللا بــذلك ورحــم العبــاد  ﴾َرب

َن ﴿تك ـببعث ِري ِف َكا ًرا ِ�ْ ي َنَّ َظِه ن  ، ومساعدًا لهم على ضاللهم عونًا لهم على دینهم ﴾َفال تَُكو

ذْ ) ﴿٨٦( ِ بَْعـَد إِ ت اهللاَّ يـا ْن ءا ََّك َع ن ال يَُصدُّ َـْت  َو ِزل ُن ،  وال تلتفـت إلـى هـؤالء المشـركین ﴾إِلَْيـَك  أ

ْدعُ ﴿وال تركن إلى قولهم فیصدوك عن اتباع ما أنزل اهللا إلیك  َى﴿ النـاس ﴾َوا َك ﴿توحیـد  ﴾إِل ـِّ  ﴾َرب

َن الُْمْشِرِكنيَ ﴿وعبادته  َنَّ ِم ن ال تَُكو ال تَـْدعُ ﴿ )٨٧( بمسـایرتهم علـى أهـوائهم ﴾َو ال تعبـد  ﴾َو

ًَها آَخَر ﴿ ِ إِل ال ُهـو َمَع اهللاَّ َـهَ إِ ال﴿ ال معبـود بحـٍق إال اهللا ﴾ال إِل ٍء َهاِلـٌك إِ ْ�َ ُّ َهـه كُـل  ﴾َوْج

َـهُ ﴿ ]صـا[ یهلـك ال الـذي اهللا وجـه نحـن، عـن الصـادق (ع)  كل شيء یفنى وتبقى ذاتُـه المقدسـة ل
مُ  ْك ُْرَجُعونَ ﴿ القضاء النافذ في الخلق ﴾اْحلُ ِه ت   )٨٨( یوم المعاد ال إلى أحٍد سواه ﴾َوإِلَْي

  
  
  
  

فإنها نزلت بالمدینة وهي تسعمئة وثمانون كلمة ، وأربعة  ١١إلى  ١نزلت بمكة عدا اآلیات من 
البقرة ، ،  هذه مبدوءة بما بدئت بهست سور آالف ومئة وخمسة وستون حرفا ، ویوجد في القران 

، وال یوجد ، وختمت سورة النحل بما ختمت به هذه السورة  الروم ، لقمان، آل عمران ،  السجدة 
           ]مال [مثلها في عدد اآلي

ٍم   ِ�ِ ْاهللاِ  ٍحي رَّ ٍن ْال ْحم ر          ْال
م﴿ ، والمیم التصال المادة بعالم  ، والالم لفیضان أنوار الملكوت األلف لوحدة أسرار الجبروت﴾ ال

، أنه ال یدع  تهوأنوار ملكوته واتصال مادته بملكه وخلیق فكأنه تعالى أقسم بوحدة جبروته ، الملك
نَّاُس ﴿أظنَّ  ﴾أََحِسَب ﴿ وهذا معنى قوله) ١( ؛ لیظهر صدقه أو كذبه دعوة مدع إال ویختبره   ﴾ال

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٢٩ 
٨٥  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  ة العنكبوتسور   ٦٩

  مدنیة  الروم
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  )٢٩(العنكبوت  سورة    )٤٣٤(       الجزء العشرون
  
نزلت في عمار ) ٢(

بن یاسر إذ كان یعذب 
  ]مج [في هللا

  
البالء ) في الحدیث ٢(

موكل باالنبیاء ثم 
مثل االولیاء ثم اال

 ]رو[ فاالمثل
  
 (ص) النبي عن) ٢(
 اآلیة ھذه نزلت لما انھ
 فتنة من بد ال قال
 بعد االمة بھا تبتلى
 الصادق لیتعین نبیھا
 ألن الكاذب ، من

 وبقي انقطع قد الوحي
 الكلمة وافتراق السیف
 ]صا[ القیامة یوم الى
  
 (ع) الكاظم عن) ٢(

 الى العباس جاء قال
(ع)  المؤمنین امیر
لك  یبایع انطلق فقال
 امیر لھ فقال الناس

 اوتراھم (ع) المؤمنین
 قال نعم قال فاعلین
 الم وجل عز قولھ فأین

... الناس  احسب
  ]صا[
  
معناه أحسب ) ٢(

الناس أن یتركوا أن 
یقولوا ال إلھ إال هللا وال 
یختبروا أصدقوا أم 

یعني أن مجرد ، كذبوا 
فإن  اإلقرار ال یكفي

المؤمن یكلف بعد 
مان بالشرائع اإلی

ویمتحن في النفس 
والمال ویمنى بالشدائد 

 ]مج[والھموم والمكاره
  
والمعنى أن ذلك  )٣(

سنة قدیمة، جاریة في 
األمم كلھا، فال ینبغي 

 ]بي[ أن یتوقع خالفھ
  
ان البالء ) فائدة ٣(

كالملح یصلح وجود 
االنسان باذن هللا تعالى 
كما ان الملح یصلح 
الطعام واذا احب هللا 

بدا جعلھ للبالء ع
 ]رو[غرضا 

  
اآلیة تسلیة ) ٥(

للمؤمنین ووعٌد لھم 
 بالخیر في دار النعیم

  ]مس[
   

  

َركُوا﴿ استفهام ِإنكاري ُْت ا ﴿ في هذه الدنیا بال بالء وال امتحان واختبار ، بمجرد ﴾أَْن ي َُقولُو أَْن ي
نَّا ْم ﴿ بالّله ورسوله وكتابه ومالئكته والبعث بعد الموت ﴾ءاَم ُه ُنونَ َو َت فیها بأموالهم  ﴾ال يُْف

آلم {لما نزلت :  قال (ع)عن علي  ، ال لیس كما ظنوا بل ال بدَّ من امتحانهم،  وأوالدهم وأنفسهم
 ]شو[ ومبتلى بك ياآلیة قلت: یا رسول اهللا ما هذه الفتنة ؟ قال: یا علي إنك مبتل }أحسب الناس

ون بحقائقها فحقائق المحبة هى َصّب البلوى ظن الخلق أنهم یتركون مع دعاوى المحبة وال یطالب
لنفوس بالٌء وهو المطالبة علیها بإخراجها عن أوطان الكسل ل المحب وتلذذه بالبالء على

وعلى األرواح بالٌء  ، وعلى القلوب بالٌء وهو مطالبُتها بالطلب والفكر  وتصریفها في أحسن العمل
ُد عن محبة كلِّ أحٍد والتباُعد ع ََقْد ) ﴿٢( ن كل المساكنِة لشيٍء من المخلوقاتوهو التجرُّ َول

نَّا َت ْم ﴿ اختبرنا ﴾َف ْبِلِه ْن َق َن ِم ي َِّذ  االمم في جاریة سنة ذلك فانمن سبقهم بأنواع التكالیف  ﴾ال

نَّ ﴿ خالفه یتوقع ان ینبغي فال كلها ُقوا َولََيْعلََمنَّ ﴿فلیمیزَن  ﴾َفلََيْعلََم َن َصَد ي َِّذ ُ ال  اهللاَّ
 ِ وهذه صفة   ...ویشكر في حال النَّعماء ، فمنهم َمْن یصبر في حال البالء ﴾نيَ الَْكاِذب

 فهو من الكاذبین ... ، وال یشكر في النعماء البالء ومنهم َمْن یضجُّ وال یصبر في ، الصادقین
َْم ) ﴿٣( َن يَْعَملُونَ ﴿أیظن  ﴾َحِسَب  أ ي َِّذ ِت ﴿یرتكبون  ﴾ال ئَا يِّ  أَْن ﴿المعاصي والموبقات  ﴾السَّ

نَا ُقو ِب ُكُمونَ ﴿كان هذا ظنهم فقد ، وٕاذا أنهم یفوتون من عقابنا ویعجزوننا  ﴾يَْس َ َما َحيْ  ﴾َسآء
، وهم الذین بارزوا  نزلت في عتبة وشیبة والولید بن عتبةعن ابن عباس قال:  ،بئس ما یظنون

ْن كَانَ ﴿واعلموا أیها الناس أن  )٤( ]شو[ وحمزة وعبیدة (ع) علیا َْرُجوا لِ  َم َ ي ء ثواب  ﴾َقا

﴿ ِ َفإِنَّ ﴿ فلیصبر في الدنیا على المجاهدة في طاعة اهللا حتى یلقى اهللا فیجازیه في االخرة ﴾اهللاَّ
ِ آلٍت  َل اهللاَّ من كان مستغرقا فى بحر اشواقه فان أوان كشف جماله وجالله  ، المحالة﴾ أََج

ُهو﴿قریب من مشتاقیه  ِميعُ  َو مُ ﴿ ألقوال العباد ﴾السَّ  :عن ابن عباس قال،  أحوالهمب ﴾الَْعِلي

َهَد ﴿ )٥( ]شو[ وصاحبیه حمزة وعبیدة (ع) نزلت في علي ا ْن َج نفسه بالصبر على  ﴾َوَم

هِ ﴿ والكف عن الشهوات الطاعات ْفِس َن ِهُد ِل ا ََّما ُجيَ ألنها هي  فمنفعة جهاده ِإنما هي لنفسه ﴾َفإِن

ْ ﴿التي تحظى بعظیم ثوابه  ِن ال َ لََغِ�ٌّ َع هللاَّ َِمنيَ إِنَّ ا ، ال حاجة به الى طاعتهم ومجاهدتهم  ﴾َعال
خلقت الخلق لیربحوا في الحدیث القدسي  ، علیهم لینالوا الثواب الجزیل وانما امرهم بها رحمة

ِت ﴿ )٦( ]رو[ ربح علیهمإل ال ، علّى  ا اِحلَ ُنوا َوَعِملُوا الصَّ َن ءاَم ي َِّذ جمعوا بین اِإلیمان  ﴾َوال
رَ ﴿والعمل الصالح  َُنَكفِّ ْم ﴿لنمحونَّ  ﴾نَّ ل ِِه ئَات ْم َسيِّ ُه سلفت منهم بسبب إیمانهم  التي ﴾َعْن

نُوا يَْعَملُونَ ﴿وعملهم الصالح  � كَا َِّذ َن ال ْم أَْحَس ُه َنَّ ِزي ْ ونجزیهم بأحسن أعمالهم  ﴾َوَ�َ

َنا اإلِنَْسانَ ﴿ )٧( الصالحة ْي َوصَّ ًنا﴿أمرناه أمرًا مؤكدًا  ﴾َو ِه ُحْس ْي ِإلى والدیه  باِإلحسان ﴾بَِوالَِد

َهَداَك ﴿ألنهما سبب وجوده ولهما علیه غایة الفضل     وإِن بذال كلَّ ما في وسعهما ﴾َوإِْن َجا
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  )٢٩(العنكبوت  سورة    )٤٣٥(       الجزء العشرون
  
المجاھدة ) تنبیھ ٦(

ھد اى استفراغ الجُ 
الطاقة فى مدافعة 

  ]رو[ العدو
 
نزلت في سعد بن ) ٨(

أبي وقَّاص وأمھ َحْمنة 
بنت أبي سفیان لما 
أسلم، وكان من 
السابقین األولین وكان 

ھ لت لھ ما ، قا باّراً بأُمِّ
ھذا الدین الذي أحدثت  
وهللا ال آكل وال أشرب 
حتى ترجع إلى ما 
كنت علیھ أو أموت، 
فتعیَّر بذلك أبد الدھر، 
یقال یا قاتل أمھ ثم إنھا 
ً ولیلة لم  مكثت یوما
تأكل ولم تشرب ولم 
تستظل فأصبحت وقد 
َجَھدت ثم مكثت یوماً 
آخر ولیلة لم تأكل ولم 
تشرب فجاء سعد إلیھا 

، لو  یا أماه : الوق
كانت لك مئة نفس 
ً ما  ً نفسا فخرجت نفسا

 ، فكلي إن  تركت دیني
شئت وإن شئت فال 
تأكلي فلما أیست منھ 
أكلت وشربت فأنزل 
هللا ھذه اآلیة آمراً بالبر 

  ]مس[ بالوالدین
  
وإِنما أمر هللا  )٨(

األوالد ببر الوالدین 
، ألن  دون العكس

 األوالد ُجبلوا على
عدم طاعة القسوة و
، فكلفھم هللا  الوالدین

،  بما یخالف طبعھم
واآلباء مجبولون على 
الرحمة والشفقة 
باألوالد فوكلھم لما 

  ]مس[ ُجبلوا علیھ
  
نزلت في أناس  )١٠(

من المنافقین بمكة 
، فإذا  كانوا یؤمنون

أُوذوا رجعوا إلى 
  ]مس[ الشرك

  
نزلت في كفار ) ١٢(

قریش قالوا لمن آمن 
بعث نحن ال ن:  منھم

، فاتبعونا فإن  وال أنتم
 كان علیكم إثم فعلینا

   ]مس[
  

ُتْشِرَك ِ� ﴿ ُهَما﴿على أن تكفر باهللا  ﴾ِل ِه ِعلٌْم َفال تُِطْع ِ ألنه ال ، في ذلك  ﴾َما لَْيَس لََك ب

ْم ﴿طاعة لمخلوٍق في معصیة اهللا  ْرِجُعُك ُ ﴿ جمیعاً  ﴾إِلَيَّ َم ْم تَْعَمل ُت ْم بَِما كُْن ئُُك َبِّ  ﴾ونَ َفأُن
 )٨( ووعیٌد لمن عقَّ والدیه  وعٌد حسن لمن برَّ والدیه واتبع الهدى،  فأجازي كّال بما عمل

ْم ِيف ﴿ ُه َنَّ َنُْدِخل ِت ل ا اِحلَ ُنوا َوَعِملُوا الصَّ َن ءاَم ي َِّذ نيَ ﴿زمرة  ﴾َوال اِحلِ ) ٩( في الجنة ﴾الصَّ

ْن ﴿ نَّاِس  َوِم ِ ﴿فریٌق  ﴾ال نَّا بِاهللاَّ َُقوُل آَم ْن ي ذَا﴿سنتهم بأل ﴾َم َة  َفإِ َن ْت َل ِف ِ َجَع ُوِذَي ِيف اهللاَّ أ
نَّاِس  فإذا ُأوذي أحدهم بسبب إیمانه ارتد عن الدین وجعل ما یصیبه من أذى الناس سببًا  ﴾ال

ِ ﴿ صارفًا له عن اإلیمان ِب اهللاَّ ََعَذا المحُن  ، عذاب اهللا مانع للمؤمنین من الكفركما أن  ﴾ك
؛  ؛ َفَقْدُر كلِّ أحد وقیمته َیْظَهُر عند محنته َتُدلُّ على ِقیَمِهم وأقدارهم، وهي  ُتْظِهُر جواهَر الرجال

، وكثیٌر في الناس مْثُله وَمْن  َفَمْن كانت محنُته من فوات الدنیا ونقصان نصیبه منهِا فحقیٌر َقْدُره
َ ﴿ ، وقلیٌل َمْن كان مثله كانت محنته في اهللا وهللا فعزیٌز َقْدُره ءَ ن َِّك َولَِنئْ َجا ْن َرب جاء  واذا ﴾ْصٌر ِم

ُنَّ ﴿، وفتح ومغانم  نصر قریب للمؤمنین ُقول ْم ﴿ قال أولئك المذبذبون ﴾لََي ُنَّا َمَعُك َّا ك ن  ﴾إِ

َمَ ﴿ ، فقاسمونا فیما حصل لكم من الغنائم على أعدائكم ننصركم ُ بِأَْعل ََولَْيَس اهللاَّ بَِما ِيف  أ
ِر الَْعالَِمنيَ  و الم بما في قلوب الناس من إیمان ونفاق ؟ بلى إنه بكل أولیس اهللا هو الع ﴾ُصُد

نَّ ﴿ )١٠( استفهام تقریر،  ؟ علیمشيء  ُ ﴿ولُیظهرنَّ  ﴾َولََيْعلََم ُنوا﴿ لعباده ﴾اهللاَّ َن آَم ي َِّذ حال  ﴾ال

ِقنيَ ﴿ المؤمنین ِف َنا نَّ الُْم ، ویظهر شرف  وحال المنافقین حتى یتمیزوا فیفتضح المنافق ﴾َولََيْعلََم

ََفُروا﴿ )١١( الصادق المؤمن َن ك ي َِّذ َقاَل ال ُنوا﴿ من اهل مكة ﴾َو َن آَم ي  بمحمد (ص) ﴾ِ�َِّذ

ََنا﴿ ِبيل َِّبُعوا َس ُْم ﴿اتَّبعوا دیننا ﴾ ات يَاك ْل َخَطا ِم ْ  ، والعقاب ونحن نحمل عنكم اإلثم ﴾َوْ�َ
ءٍ ﴿فأكذبهم الّله بقوله  ْن َ�ْ ْم ِم ُه يَا ْن َخَطا اِمِلَني ِم ألنه ال یحمل أحُد وزر أحد  ﴾َوَما ُهْم ِحبَ

ْم ﴿ َُّه ن ْم ﴿ )١٢( في ذلك﴾ لََكاِذبُونَ  إِ َُه َقال َْث ُنَّ أ ِمل ْ ال﴿أوزارهم  ﴾َوَ�َ َقا َْث وأوزار من  ﴾َوأ

ْم ﴿ أضلوهم ِه َقاِل َْث ُنَّ  َمَع أ ُرونَ ﴿ سؤال توبیخ ﴾َولَُيْسئل َت َْف ا ي نُو ا كَا ِة َعمَّ ِْقَياَم َم ال  ﴾يَْو

ََقْد ﴿ )١٣( یختلقونه من الكذب على اهللا َْنا نُوًحا َول َْرَسل وسمى نوحا لكثرة  ، اسمه عبدالغفار ﴾أ
وستمائة واثنتین واربعین سنة من هبوط آدم  ولد بعد مضى الف، نوحه وبكائه من خوف اهللا 

َِبَث ﴿ ِه َفل َى َقْوِم ْم ﴿فمكث  ﴾إِل ِه ًما﴿قومه  في ﴾ِفي ال َخْمِسَني َعا ٍة إِ َن َْف َس تسعمائة  ﴾أَل

َفانُ ﴿نة یدعوهم إلى توحید اهللا فكذبوه وخمسین س و ُهْم الطُّ فأهلكهم اهللا بالطوفان  ﴾َفأََخَذ
ْم ﴿ ُه ُ ﴿ )١٤( مصّرون على الكفر والضالل ﴾َظاِلُمونَ  َو َناه  نوحًا من الغرق ﴾َفأََجنْي

ةِ  َوأَْصَحاَب ﴿ َن ِفي َها﴿ومن ركب معه في السفینة  ﴾السَّ َْنا َعا﴿ تلك الحادثة ﴾َوَجَعل ًَة ِ�ْ ي  ﴾لَِمنيَ آ

ُ ﴿ )١٥( عظة وعبرة للناس َُّقوه وا اهللاَ َوات ُبُد ِه اْع َقْوِم ْذ َقاَل ِل َم إِ ِهي َْرا   عبادة اهللا وحده  الى ﴾َوإِب
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  )٢٩(العنكبوت  سورة    )٤٣٦(       الجزء العشرون
  
قال ابن عباس ) ١٣(

بعث على رأس 
األربعین ، ودعا قومھ 
ألفا إال خمسین ، 
وعاش بعد الطوفان 

فعمره ألف  ستین ،
  وخمسون سنة. 
وجاء في التوراة آخر 
اإلصحاح التاسع أنھ 
عاش مع قومھ ستمئة 
سنة ، وبعد الطوفان 
 ثالثمائة وخمسین سنة

  ]مال[وهللا اعلم 
  
ومن في الحدیث ) ١٣(

دعا إلى ضاللة كان 
علیھ من اإلثم مثل آثام 
من اتّبعھ من غیر أن 
  َیْنقص من آثامھم شيء

  ]مس[
  
شارة إلى إ ) فیھ١٤(

، وھي أن هللا ال  لطیفة
یعذب على مجرد 

، وإنما  وجود الظلم
یعذب على اإلصرار 
على الظلم ولھذا قال 

یعني  َوُھْم َظالُِمونَ 
أھلكھم وھم على 

  ]فخ[ ظلمھم
  

ْم ﴿، وتوحیده في الشكر  وطلب الرزق منه وحده  ، واإلخالص له في التقوى ال شریك له  ﴾ذَِلُك

ٌر لَُكْم ﴿عبادة اهللا وتقواه  ْم تَْعلَُمونَ ﴿ من عبادة األوثان ﴾َخْي ُت ُْن الخیر من الشر  ﴾إِْن ك

نًا﴿ أنتم ال تعبدون شیئًا ینفع أو یضر )١٦( وتفرقون بینهما ثَا َْو ِ أ وِن اهللاَّ ْن ُد وَن ِم ُبُد ََّما تَْع ن  ﴾إِ

ُُقونَ ﴿أصنامًا من حجارة صنعتموها بأیدیكم  ل ْفًكا﴿وتصنعون  ﴾َوَختْ  آلهة تسمیتها في كذبا ﴾إِ

ونَ ﴿ اهللا عند شفاعتها اّدعاء او ُبُد َن تَْع ي َِّذ ِ ال﴿ إن هؤالء الذین تعبدونهم﴾ إِنَّ ال هللاَّ وِن ا ْن ُد  ِم
ْم ِرْزًقا يَْمِلُكونَ  ْزَق ﴿ ال یقدرون على أن یرزقوكم ﴾لَُك رِّ ِ ال َْتُغوا ِعْنَد اهللاَّ فاطلبوا  ﴾َفاب

ُ ﴿ الرزق من اهللا وحده وه ُبُد ُ ﴿ ه وحده بالعبادةوخصو  ﴾َواْع َه ُروا ل ْشُك حیث كفاكم أمر  ﴾َوا

ُْرَجُعونَ ﴿ الرزق حتى تفرغتم لعبادته ِه ت َوإِْن ) ﴿١٧( إلیه ال إلى غیره مرجعكم یوم القیامة ﴾إِلَْي
بُوا ْم ﴿ محمدًا (ص) یا معشر العرب﴾ تَُكذِّ ْبِلُك ْن َق ٌم ِم َب أَُم َقْد كَذَّ فقد سبق قبلكم أمم  ﴾َف

بِنيُ ﴿ولیس  ﴾َماوَ ﴿ كذبوا رسلهم َْبالُغ الُْم ال ال ُسوِل إِ رَّ ، ولیس  إال تبلیغ أوامر اهللا ﴾َعَ� ال

ََرْوا) ﴿١٨( علیه هدایة الناس َْم ي ََول  االستفهام للتوبیخ،  كفار مكة الذین انكروا البعث ﴾أ

ُْبِدُئ﴿ َف ي ُ  كَْي لَْق  اهللاَّ ُمَّ يُعِ ﴿ كیف خلق تعالى الخلق ابتداًء من العدم ﴾اْخلَ ُ ث فیستدلون  ﴾يُده

ِ ﴿ بالخلقة األولى على اإلعادة في الحشر ٌر ﴿سهل  ﴾إِنَّ ذَِلَك َعَ� اهللاَّ ل﴿ )١٩﴾ (يَِسي یا ﴾ ُق

ُروا﴿ لهؤالء المنكرین للبعث محمد (ص) نُْظُروا﴿أرجاء  ﴾ِيف  ِسي َف بََدأَ  األَْرِض َفا كَْي
لَْق  ُنِشُئ﴿ هیئاتهمخلق المخلوقات على كثرتهم وتفاوت  بدأ كیف أن اهللا ﴾اْخلَ ُ ي ُمَّ اهللاَّ نَّْشأَةَ  ث ال

ٌر ﴿نشأًة أخرى  ینشئهم عند البعث ﴾اآلِخَرة ي ٍء قَِد ُلِّ َ�ْ َ َعَ� ك ال یعجزه تعالى  ﴾إِنَّ اهللاَّ

ُب ﴿ )٢٠( شيء ومنه البدء واإلعادة ُ  يَُعذِّ ء ْن يََشا ُم َم َْرَح ي ُ َو ء ْن يََشا أجناُس ما یعذُِّب به  ﴾َم
،  ؛ َفِمْن ذلك أنه یعذِّب من یشاء بالخذالن ال نهایة لها وال َحْصر م به عبادهحیر عباَده وأنواُع ما 

یعذب من یشاء ،  ویرحم من یشاء بالقناعة صِ یعذب من یشاء بالِحرْ  ، ویرحم من یشاء باإلیمان
اء ، ویرحم من یش یعذب من یشاء بأن َیِكَله وَنْفَسه ، ، ویرحم من یشاء بإقباله علیه عنه هبإعراض

ویرحم من یشاء بتزهیده فیها ، یعذب من یشاء بحبِّ الدنیا ویمنعها عنه  ، بأن یقوم بُحْسِن تولِّیه
َُبونَ ﴿ وأمثال هذا كثیر....  علیهوَبْسِطها  ُْقل ِه ت ُْتْم ﴿) ٢١( ُترجعون یوم القیامة ﴾َوإِلَْي َن  َوَما أ

َن  ِء َوَماِيف ﴿ولیس لكم مهرٌب   ال تفوتون من عذاب اهللا ﴾بُِمْعِجِزي َما ال ِيف السَّ َْرِض َو  ﴾ األ

وِن ﴿لیس  ْن ُد ْم ِم ْن َوِلّيٍ ﴿غیر  ﴾لَُك ِ ِم ٍر ﴿ یحمیكم من بالئه ﴾اهللاَّ ال نَِصي ینصركم من  ﴾َو

ِ ﴿ )٢٢( عذابه ِت اهللاَّ ُروا بِآيَا ََف َن ك ي َِّذ َقائِهِ ﴿بالقرآن  ﴾َوال ُْولَئَِك يَئُِسوا﴿والبعث  ﴾َوِل قنطوا  ﴾أ

ْن ﴿ َذاٌب ﴿ ي اآلخرة عند رؤیة العذابف ﴾َرْحَمِ�  ِم ْم َع َُه ُْولَئَِك ل مٌ  َوأ َن ﴿ )٢٣( ﴾أَِلي َفَما كَا
هِ ﴿ردُّ  ﴾َجَواَب  ال أَْن َقالُوا﴿حین دعاهم إلى اهللا ونهاهم عن األصنام  ﴾َقْوِم    ،كبراؤهم  قال ﴾إِ
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  )٢٩(العنكبوت  سورة    )٤٣٧(       الجزء العشرون
  
 الصادق عن) ٢٥(

 واائتم قوم لیس )(ع
 جاء اال الدنیا في بامام
 یلعنھم القیامة یوم

 ومن انتم اال ویلعنونھ
حالكم  مثل على كان

  ]صا[
 
(ع)  الباقر عن) ٢٦(
 نبوتھ كان ابراھیم ان

 من قریة وھي بكوثي
 بھ یعني السواد قرى
 اول بدا فیھا ، الكوفة
 منھا ھاجر ثم امره

 قتال بھجرة ولیست
 عز هللا قول وذلك
 الى مھاجر اني وجل
  ]صا[ سیھدین ربي

 
خرج إبراھیم ) ٢٦(

ومعھ لوط وامرأتھ 
سارة وكانت ابنة عمھ 
من كوثى وھي قریة 
من سواد الكوفة إلى 

  ]مج[ أرض الشام
 
جمیع أنبیاء بني ) ٢٧(

إِسرائیل من ساللة 
ولده یعقوب ولم یوجد 
نبي من ساللة 
إِسماعیل سوى النبي 
العربي علیھ أفضل 
 الصالة والتسلیم

  ]مس[
 
:  قال المفسرون) ٢٩(

لم یقدم أحد قبلھم علیھا 
اشمئزازاً منھا في 
طباعھم إلفراط قبحھا 
حتى أقدم علیھا قوم 

ذكٌر  زوُ ، ولم ین لوط
 على ذكر قبل قوم لوط

  ]مس[
  
كان مجالسھم ) ٢٩(

تشتمل على انواع 
القبائح مثل الّشتم 
والّصفع والقمار 

وضرب المخراق  
وضرب المزامیر 

ات وكشف العور
اّنھم  : وقیل، واللّواط، 

كانوا یأتون الّرجال فى 
كانوا م ومجالسھ

یرمون ابن الّسبیل 
بالخزف فاّیھم اصابھ 
كان اولى بھ ویأخذون 
مالھ وینكحونھ 
ویغرمونھ ثالثة دراھم 
وكان لھم قاٍض یقضى 

 ]بي[ بذلك

ُ ﴿كلهم  الى اسند الباقون به رضي لما ، لكن بعضهم قولَ كان القول  ُتل ْق ُ ا ُقوه رِّ َْو َح ُ أ  ﴾وه

ِر ﴿ لتستریحوا منه نَّا َن ال ُ ِم ُ اهللاَّ إِنَّ ِيف ﴿فألقوه في النار فجعلها بردًا وسالمًا علیه  ﴾َفأََجناه
ٍت ﴿في ِإنجائنا ِإلبراهیم من النار  ﴾ذَِلَك  ُنونَ ﴿ لدالئل على قدرة اهللا ﴾آليَا ٍم يُْؤِم َقْو یصدقون  ﴾ِل

َقالَ ) ﴿٢٤( بوجود اهللا تُْم ﴿ لقومه توبیخًا لهم إبراهیم ﴾َو ْذ َ ََّما اختَّ ن ِ ﴿عبدتم  ﴾إِ وِن اهللاَّ ْن ُد ِم
نًا ثَا َْو نَْيا﴿ هذه األوثان واألصنام ﴾أ َياةِ الدُّ ْم ِيف اْحلَ ِنُك َّةَ بَْي د من أجل أن تدوم المحبة  ﴾َمَو

ةِ ﴿ واأللفة بینكم في هذه الحیاة ِْقَياَم َم ال ُمَّ يَْو ُض ﴿ ینقلب الحال ﴾ث ُر بَْع ُف َِبْعٍض يَْك ْم ب  ﴾ُك

ًضا﴿ بعض من بعضكم یتبرء یعني ْم بَْع ُضُك ُن بَْع يَلَْع فتصبح هذه الصداقة والمودة عداوًة  ﴾َو
وذلك ألن األوثان تنبرا من عابدیها ، وان رؤساءهم الذین أضلوهم یتبرءون منهم ، وبغضاء 

ألوثان عابدیها ، والعابدون أیضا، فیقع التشاحن بینهم فتلعن القادة االتباع ، واألتباع القادة ، وا
ُْم ﴿األوثان ، ویكثر اللجاج والخصام بینهم ، وهذا موقف من مواقف یوم القیامة   ﴾َوَمأَْواك

ُر َوَما﴿ ومصیركم جمیعاً  نَّا ْم ِمْن ﴿ولیس  ﴾ال َن  لَُك  ناصر أو معین یخلصكم منها ﴾نَاِصِري

)٢٥( ﴿ ُ َه َن ل قَ ﴿ه تابن أخ ﴾لُوٌط ﴿أول من آمن به  ﴾َفآَم إِ�ِّ ﴿ الخلیل إبراهیم ﴾الَ َو
ٌر  َهاِج َى﴿تارٌك وطني ومهاجر من بلدي  ﴾ُم ابتغاء إظهار الدین و رغبة في رضى اهللا  ﴾َر�ِّ  إِل

ُز ﴿ ِزي ُ ُهَو الَْع َّه ن مُ ﴿ اعدائي من یمنعني الذي ﴾إِ ِكي  صالحي فیه اال بما یأمرني ال الذي ﴾اْحلَ
اَق ) ﴿٢٦( ْحسَ َهُ إِ َنا ل ْب َه َو من زوجته ثماني عشرة سنة م من بعد إسماعیل ومن بعد أي ِإلبراهی﴾ َو

ُقوَب ﴿وهبنا إلسحق ﴾ وَ ﴿ بنت عمه سارة َْنا ِيف ﴿نافلة فوق طلبه في حیاته  ﴾يَْع ِه  َوَجَعل َِّت ي ذُرِّ
ةَ ُبوَّ نُّ  إبراهیم من ذریتهجعلنا كل األنبیاء بعد  خصصناه بهذا الفضل العظیم حیث ﴾ال

َتاَب ﴿ ُ ﴿ لسماویة نازلًة على األنبیاء من بنیهوجعلنا الكتب ا ﴾َوالِْك َناه آتَْي ُ َو َره نَْيا أَْج  ﴾ِيف الدُّ

َّهُ ِيف ﴿تركنا له الثناء الحسن في جمیع األدیان  ن نيَ  َوإِ اِحلِ ْن الصَّ في عداد الكاملین  ﴾اآلِخَرةِ لَِم

ذْ ﴿واذكر رسولنا لوطًا  ﴾َولُوًطا﴿ )٢٧( في الصالح هِ ﴿حین  ﴾إِ َقْوِم شر القوم یامع ﴾َقاَل ِل

َْفاِحَشةَ ﴿ ْم لََتأْتُوَن ال َُّك ن ْن أََحدٍ  َما﴿لترتكبون الفعلة المتناهیة في القبح  ﴾إِ َِها ِم َقُكْم ب َب  َس
َن الَْعالَِمنيَ  َجالَ ﴿ )٢٨( أحٌد من الخلق لم یسبقكم بهذه الشنیعة ﴾ِم رِّ ََتأْتُوَن ال لتأتون الذكور  ﴾ل

َ ﴿في األدبار  ِبيل َْقَطُعوَن السَّ  كانوا قطاع الطریق ، طریق على المارة بالقتل وأخذ المالال ﴾َوت
نَكَر ﴿ ْم الُْم يُك ِد تَأْتُوَن ِيف نَا لسكم ومنتداكم ما ال یلیق من أنواع المنكرات امج وتفعلون في ﴾َو

هِ  َفَما كَاَن َجَواَب ﴿ علنًا وجهاراً  ال أَْن َقالُو﴿حین نصحهم وحذَّرهم  ﴾َقْوِم على سبیل  ﴾إِ
َناائْ﴿ ءاالستهزا ِ ﴿یا لوط  ﴾ِت َن ﴿ الذي تعدنا به ﴾بَِعَذاِب اهللاَّ ُنَت ِم ِقنيَ  إِْن ك ِد ا   فیما  ﴾الصَّ
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  )٢٩(العنكبوت  سورة    )٤٣٨(       الجزء العشرون
  
زعمت الھند ان ) ٢٩(

حبس الضراط داء 
وارسالھ دواء 
والیحبسون فى 
مجالسھم ضرطة 

 ، والیرون ذلك عیبا
وافلتت من معاویة 

ر فقال ریح على المنب
ایھا الناس ان هللا خلق 
ابدانا وجعل فیھا 
اریاحا فمتى یتمالك 
الناس ان التخرج منھم 

صعصعة بن  مفقا، 
صوحان فقال اما بعد 
فان خروج االریاح فى 
المتوضاة سنة وعلى 
المنابر بدعة واستغفر 

  ]رو[ هللا لى ولكم
 
فإِن قیل إِن هللا ) ٢٩(

إِال أَْن تعالى قال ھھنا 
وقال في ، اْئتَِنا َقالُوا 

إِال أَْن موضع آخر 
َقالُوا أَْخِرُجوا آَل لُوٍط 

فكیف وجھ  ِمْن َقْرَیتُِكمْ 
 :الجمع بینھما ؟ فنقول

إِن لوطاً كان ثابتاً على 
، مكرراً  اإلِرشاد

،  علیھم النھي والوعید
ائتنا  : فقالوا أوالً 
ثم لما كثر  ، بعذاب هللا

منھ ذلك ولم یسكت 
رجوا آل قالوا أخعنھم 
  ]فخ[ ، لوط

  
وإنما أخبروه ) ٣١(

دون أن یسألھم ألنھم 
یعرفون أن أمر لوط 

  ]مال[یھمھ لقرابتھ 
)٣٠(  َّ واعلم أن نبیا

من األنبیاء ما طلب 
ھالك قوم إِال إِذا علم 
أن عدمھم خیر من 
وجودھم كما قال نوح 
إِنََّك إِْن َتَذْرُھْم ُیِضلُّوا 

فكذلك لوط لما  ِعَباَدكَ 
نھم یفسدون في رأى أ
، وال یرجى  الحال

منھم صالح في المآل 
 ]فخ[ طلب لھم العذاب

 : قال المفسرون) ٣١(
 لما دعا لوط على قومھ
،  ، استجاب هللا دعاءه

وأرسل مالئكتھ 
وا  إلِھالكھم ، فمرُّ

بطریقھم على إِبراھیم 
أوالً فبشروه بغالٍم 

، ثم  وذریة صالحة
أخبروه بما أُرسلوا من 

ادلھم بشأن ، فج أجلھ
  ]مس[ ابن أخیھ لوط

و  أهلكهم ﴾َقاَل َربِّ ﴿ثم ِإن لوطًا لما یئس منهم طلب النصرة من اهللا  )٢٩(تهددنا به 

نُصْرِ� ﴿ َن  ا ي ْفِسِد ِم الُْم َْقْو ا﴿ )٣٠( فِإنهم مفسدون ال ُیرجى منهم صالح ﴾َعَ� ال ْت  َولَمَّ ء َجا
َُنا ُْبْشَرى ﴿ المالئكة ﴾ُرُسل َم بِال ِهي َْرا َّا ﴿، إسحاق ویعقوب  تبشر ابراهیم بالولد ﴾إِب ن َقالُوا إِ

ْهِلُكو َةِ  ُم َْقْري ِل َهِذِه ال َْه نُوا َظاِلِمنيَ ﴿التي فیها لوط  ﴾أ ََها كَا َْهل بأعمالهم الخبیثة ﴾ إِنَّ أ

َها لُوًطا﴿ِإبراهیم  ﴾َقالَ ) ﴿٣١( َمُ ﴿ وهو نبي فكیف تهلكونهما ﴾إِنَّ ِفي ُن أَْعل و  به ﴾َقالُوا َحنْ

َها﴿ ْن ِفي ُ ﴿ من المؤمنین ﴾بَِم َه َْهل هُ َوأ نَّ َي َُنَ�ِّ ُ ﴿ من العذاب ﴾ل َه َت َرأ ِال اْم  فستكون من الهالكین ﴾إ

َن ﴿ألنها  َن الَْغابِِري َْت ِم ن َُنا لُوًطا﴿ )٣٢( الباقین في العذاب ﴾كَا ْت ُرُسل ء ا أَْن َجا ثم  ﴾َولَمَّ

ْم ﴿ حسان فدخلوا على لوط في صورة شبان براهیم ، ساروا من عند ِِه َ ب حزن بسببهم  ﴾ِ�ء
ْم ذَْرًعا﴿ ِِه ، فلم یدر أیأمرهم بالخروج او بالنزول  علیهم من قومه خوفاً  من مجیئهم﴾ َوَضاَق ب

َقالُوا﴿ ْف  ال﴿ المالئكة﴾ َو ال﴿علینا  ﴾َختَ َزْن  َو فلن یصل هؤالء المجرمون ِإلینا  بسببنا ﴾َحتْ

رَ ﴿ ال اْم َْهلََك إِ وَك َوأ َّا ُمَ�ُّ ن َن إِ ِِري َن الَْغاب َْت ِم ن َتََك كَا  )٣٣(ألنها منهم وراضیة بفعلهم  ﴾أ

ًزا﴿ َِة ِرْج ْري َْق ِل َهِذِه ال َْه ِزلُوَن َعَ� أ ن َّا ُم ن نُوا﴿عذابًا  ﴾إِ َماِء بَِما كَا َن السَّ ُقونَ  ِم َْفُس  ﴾ي

َها) ﴿٣٤( ویتجاوزون حدود الّله ْن َنا ِم ََرْك ََقد ت َ ﴿ لوط منزل من هذه القریة ﴾َول ي ةً  ةً آ َن یراها  ﴾بَيِّ

ٍم ﴿ من یمر بها لتكون عظة َقْو ِقلُونَ  ِل َى﴿ )٣٥(بان خرابها كان بسبب فسق أهلها  ﴾يَْع  ﴾َوإِل

َقالَ ﴿ وأرسلنا إلى قوم ًبا َف ْم ُشَعْي ُه ََن أََخا ي وا﴿ اً لقومه ناصحًا ومذكر  ﴾َمْد ُبُد ِم اْع َ  يَا َقْو  ﴾اهللاَّ

َم اآلخِ ﴿ وّحدوا اهللا ْرُجوا الَْيْو ال تَْعَثْوا﴿ روخافوا عقابه في الیوم اآلخ﴾ َر َوا َْرِض  َو  ِيف األ
َن  ي ْفِسِد ْم ) ﴿٣٦( ال تسعوا باِإلفساد في األرض بأنواع البغي والعدوان ﴾ُم ُه ْت ُ َفأََخَذ بُوه  َفَكذَّ

ةُ  َف ْج رَّ من هول صیحة جبرائیل ، فتزلزلت األرض ورجفت قلوبهم فأهلكهم اهللا برجفٍة مدمرة  ﴾ال

َ ﴿منها  واَفأ ْم َجاثِِمنيَ ﴿هلكى  ﴾ْصَ�ُ ِرِه ا ًدا) ﴿٣٧( باركین على الركب میتین ﴾ِيف َد  َوَعا
دَ  ثَُمو َ ﴿أهلكناهم أیضا لتكذیبهم أنبیاءهم هودا وصالحا  ﴾َو َبَنيَّ قَْد ت ْم ﴿ظهر  ﴾َو یا أهل  ﴾لَُك

ْم ﴿ مكة ِه ِن أفال ها تشاهدونها بأسفاركم عند مروركم علی، والیمن  بالحجرمنازلهم  ﴾ِمْن َمَساِك

ََّن ﴿تعتبرون  ْم ﴿وحسَّن  ﴾َوَزي َُه ْم ل َُه ْيَطاُن أَْعَمال ِل ﴿القبیحة  ﴾الشَّ ِبي ِن السَّ ْم َع ُه  ﴾َفَصدَّ

َن ﴿ فمنعهم عن طریق الحق ْبِصِري َت نُوا ُمْس  )٣٨( عقالء متمكنین من النظر واالستدالل ﴾َوكَا

ُرونَ ﴿وأهلكنا كذلك ﴾ وَ ﴿ ْرَعوْ ﴿صاحب الكنوز الكثیرة  ﴾َقا ِف صاحب الملك والسلطان  ﴾نَ َو

َهاَمانَ ﴿ ِت ﴿وزیره  ﴾َو َنا َْبيِّ ى بِال ْم ُموَس َُه ء ََقْد َجا ُروا ِيف ﴿ واآلیات بالحجج ﴾َول َب َتْك   َفاْس
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  )٢٩(العنكبوت  سورة    )٤٣٩(       العشرونو الحادي الجزء
  
 : قال الصاوي )٣٢(

وھذا بعد المجادلة التي 
تقدمت فیھا سورة ھود 

 َقْوِم لُوطٍ  ُیَجاِدلَُنا فِي
 : حیث قال لھم

أتھلكون قریًة فیھا 
؟ قالوا  ثالثمائة مؤمن

:  ال، إِلى أن قال
أفرأیتم إِن كان فیھا 
مؤمن واحد ؟ قالوا ال 

َقاَل إِنَّ فِیَھا فقال لھم 
فأجابوه بقولھم  لُوًطا

َقالُوا َنْحُن أَْعلَُم بَِمْن 
ثم بشروه بإِنجاء ،  فِیَھا

  ]مس[لوط والمؤمنین 
  
ھذا مثل ضربھ  )٤١(

هللا سبحانھ لمن اتخذ 
من دونھ آلھة ال تنفعھ 

، كما أن  وال تضره
بیت العنكبوت ال یقیھا 

  ]قر[ حراً وال برداً 
  
روى اّن فتى ) ٤٥(

من االنصار كان 
یصلّى الصلوات مع 

 )ص(رسول هللا 
،  ویرتكب الفواحش

فوصف ذلك لرسول 
اّن  : فقال) ص(هللا 

 ً ، فلم  صٰلوتھ تنھاه یوما
  ]بي[ یلبث ان تاب

  
قال   الخبرفي  )٤٥(

یقول هللا  (ع) عیسى
بالفرائض نجا منى 
عبدى وبالنوافل یتقرب 

  ]رو[ الىّ 
  
إن المشرك لما  )٤٦( 

جاء بالمنكر الفظیع 
كان الالئق أن ُیجادل 

، وُیبالغ في  باألخشن
توھین شبھھ وتھجین 
مذھبھ، وأما أھل 
الكتاب فإنھم آمنوا 

ب وإرسال بإنزال الكت
الرسل إال االعتراف 

،  بالنبي علیھ السالم
فلمقابلة إحسانھم 
ُیجادلون باألحسن إال 
الذي ظلموا منھم 

،  بإثبات الولد �
والقول بثالث ثالثة 
فإنھم ُیجادلون 
باألخشن من تھجین 

، وتبیین  مقالتھم
  ]فخ[ جھالتھم 

   
  

َْرِض  نُو﴿عن عبادة اهللا وطاعة رسوله  ﴾األ ِِقنيَ َوَما كَا  لیفوتونا بل كنا مقتدرین علیهم﴾ ا َساب

هِ ﴿ من هؤالء المجرمین ﴾َفُكال﴿ )٣٩( ِْب ن نَا بَِذ ْن ﴿ أهلكناه بسبب ذنب﴾ أََخْذ ْم َم ُه ْن َفِم
ِه َحاِصًبا َْنا َعلَْي َْرَسل ُ ﴿ریحًا عاصفة فیها حجارة كقوم لوط  ﴾أ ه ْت ْن أََخَذ ْم َم ُه ةُ  َوِمْن َ�ْ  ﴾الصَّ

هِ ﴿م صالح كقو  صاح بهم جبرائیل ِ َنا ب ْن َخَسْف ُهْم َم ْن َْرَض ﴿وبأمالكه  ﴾َوِم  كقارون ﴾األ

َنا﴿ ْن أَْغَرْق ْم َم ُه ْن ُ ﴿ بما یناسبه ، كل قوم عاقبناهكقوم نوح وفرعون  ﴾َوِم هللاَّ  َوَما كَاَن ا
ْم  ُه ْم يَْظِلُمونَ ﴿لیعذبهم من غیر ذنب  ﴾ِلَيْظِلَم ُه ُْفَس نُوا أَن ْن كَا  فاستحقوا العذاب ﴾َولَِك

َ ﴿ )٤٠( والدمار ء َْوِلَيا ِ أ وِن اهللاَّ ْن ُد وا ِم َُذ َن اختَّ َِّذي كََمَثِل ﴿أصنامًا یعبدونها  ﴾َمَثُل ال
ِت  ُبو نَك ًتا الَْع ْت بَْي َذ َ َن ﴿، وال مطر  ال یغني عنها في حر وال برد ﴾اختَّ َه َْو أضعف  ﴾َوإِنَّ أ

ِت ﴿ ُبو ْنَك ُت الَْع ََبْي ِت ل ُْبُيو َْو ﴿ ان وال سقف وال یمسك على َأْدَون َدْفعألنه بال أساٍس وال جدر  ﴾ال ل
نُوا يَْعلَُمونَ  ا) ﴿٤١( أن هذا مثلهم ما عبدوها ﴾كَا َُم َم َ يَْعل ْن  إِنَّ اهللاَّ ِه ِم ِ ن و ْن ُد َن ِم يَْدُعو

ءٍ  ِزيُز ﴿ عالم بما عبدوه من دونه ال یخفى علیه ذلك ﴾َ�ْ ُهَو الَْع مُ ﴿ في ملكه ﴾َو ِكي في  ﴾اْحلَ

ِ ) ﴿٤٢( صنعه ت َُهاَو ِرب َْض في القرآن لتقریبها إلى أذهانهم  ﴾ِ�نَّاِس ﴿نبینها  ﴾لَْك األَْمَثاُل ن

َُها﴿ ِقل ِال الَْعاِلُمونَ ﴿یدركها  ﴾َوَما يَْع ِت  َخلََق ) ﴿٤٣( الذین یعقلون مراده ﴾إ َوا َما ُ السَّ اهللاَّ
قِّ  َْرَض بِاْحلَ َةً آل﴿الخلق  ﴾إِنَّ ِيف ذَِلَك ﴿ال على وجه العبث واللعب  ﴾َواأل  لعالمة وداللة ﴾ي

نِنيَ ﴿ ُمْؤِم لُ ) ﴿٤٤(للمصدقین بوجود اهللا ووحدانیته  ﴾ِ�ْ َي ﴿ (ص) اقرأ یا محمد ﴾اْت ُوِح َما أ
َتاِب  َن الِْك واستمر على تبلیغه وداوم على ،  ربكمن هذا القرآن الذي أوحاه ِإلیك  ﴾إِلَْيَك ِم

الةَ﴿ ارم األخالقألن فیه محاسن اآلداب ومك تالوته لتزداد تقربا من الّله ْم الصَّ َِق دم وأ ﴾َوأ

الةَ﴿الدین  على ِإقامتها فِإنها عماد نَّ الصَّ الجامعة لشروطها المستوفیة لخشوعها ِإذا أداها  ﴾إِ

َهى﴿المصلي كما ینبغي  َْن ِر  ت ْنَك ِء َوالُْم َشا ْ ِن اْ�َ ر َع َب ِ أَْك من كل شيء في  ﴾َولَِذْكُر اهللاَّ
َمُ ﴿ الدنیا ُ يَْعل ِدلُوا﴿ )٤٥(فیجازیكم علیها  ﴾َما تَْصَنُعونَ  َواهللاَّ ا ال ُجتَ َْهلَ ﴿ال تدعوا  ﴾َو أ

َتاب َِّ� ﴿وتناقشوهم في َأمر الدین  الیهود والنصارى ﴾الِْك ال بِال ُن  إِ إال بالطریقة  ﴾ِهَي أَْحَس

ْم ﴿ الحسنى ْنُه َن َظلَُموا ِم ي َِّذ ال ال فجادلوهم  ، مجاهدًا في عداوتكم محاربًا لكم إال من كان ﴾إِ

ُقولُوا﴿ بالغلظة والشدة َنا﴿ لهم ﴾َو ِْزَل إِلَْي ُن ي أ َِّذ نَّا بِال ْم ﴿بالقرآن  ﴾آَم ِْزَل إِلَْيُك ُن وبالتوراة  ﴾َوأ

َنا﴿ واِإلنجیل التي أنزلت إلیكم ْم ﴿ ربنا﴾ َوإِلَُه َُهُك ال شریك له في  ﴾َواِحٌد ﴿وربكم  ﴾َوإِل

َهُ ُمْسِلُمونَ ﴿ األلوهیة ُن ل َْنا إِلَْيَك ﴿ )٤٦( ، مستسلمون لحكمه مطیعون ﴾َوَحنْ َْزل َن   َوكََذِلَك أ
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  )٢٩(العنكبوت  سورة    )٤٤٠(       العشرونو الحادي الجزء
  
 (ص) النبي عن) ٤٦(
 اھل تصدقوا ال قال انھ

،  تكذبوھم وال الكتاب
 وبكتبھ با� آمنا وقولوا
 باطال قالوا فان ورسلھ

 قالوا وان تصدقوھم لم
  ]صا[ تكذبوھم لم حقا
  
 (ع) الرضا عن) ٤٨(

 كان انھ آیاتھ ومن
 اجیرا فقیرا راعیا یتیما
 ولم كتابا یتعلم لم

 ثم معلم الى یختلف
 فیھ الذي بالقرآن جاء

 األنبیاء قصص
 حرفا حرفا واخبارھم
 مضى من واخبار
 یوم الى بقي ومن

  ]صا[القیامة
  
 : قال المفسرون) ٤٩(

من خصائص القرآن 
العظیم أنَّ هللا حفظھ 
من التبدیل والتغییر 

 : األول : بطریقین
،  الحفُظ في السطور

والثاني الحفُظ في 
، بخالف  الصدور

 غیره من الكتب فإنھا
مسّطرة لدیھم غیر 
محفوظة في صدورھم 
 ولھذا دخلھا لتحریف

  ]مس[
  
) فائدة دواء ٤٩( 

قراءة  : القلب خمسة
 القرآن بالتدبر

 وقیام اللیل ، والخالء،
هللا  والتضرع الى ،

ومجالسة ،  عند السحر
  ]رو[ الصالحین

  
 المسیح ان روى) ٤٩(

 ق�ال (ع) م�ریم ب�ن
 اذھب انا:  للحواریین
 قل�یط الف�ارّ  وس�یأتیكم

 (ص) محم�دا یعن�ى
 ال��ذى الح��ق روح
 نفس�ھ قب�ل م�ن الیتكلم
 ب��ھ مایس��مع ولكن��ھ
 ویسوس��كم یكلمك��م
 ویخب���ركم ب���الحق

 والغی�وب ب�الحوادث
 كم�ا ل�ى یش�ھد وھ�و

 جئ�تكم ىفان لھ شھدت
 ی�أتیكم وھ�و باالمث�ال
 لك�م ویفس�ر بالتأوی�ل

  ]رو[...  شىء كل
  

َتاَب  َن ﴿ (ص) كما أنزلنا الكتاب على من قبلك یا محمد ﴾الِْك ي َِّذ َتاَب  َفال ُهُم الِْك َنا آتَْي
هِ  ِ ُنوَن ب ء﴿ممن أسلم من الیهود والنصارى یؤمنون بالقرآن  ﴾يُْؤِم ُال ْن َهؤ من أهل مكة  ﴾َوِم

ْن يُْؤمِ ﴿ هِ َم ِ حَد﴿بالقرآن  ﴾ُن ب ُرونَ ﴿ یكذب ﴾َوَما َجيْ ِف ال الَْكا َِنا إِ  المصّرون على العناد ﴾بِآيَات

َت ) ﴿٤٧( ُْن ِنَك ﴿ (ص) یا محمد ﴾َوَما ك هُ بَِيِمي طُّ ال َختُ َتاٍب َو ْن ِك ِه ِم ْبِل ْن َق َْتلُو ِم  كنتَ  ﴾ت

ذًا الْرتَاَب ﴿تعرف القراءة وال الكتابة قبل نزول هذا القرآن  ال ْبِطلُونَ  إِ إذًا لشك الكفار في  ﴾الُْم

َلْ ﴿ والیس األمر كما حسب )٤٨( ، وقالوا لعله التقطه من كتب األوائل ونسبه إلى اهللا القرآن ُهَو  ب
ٌت  َنا ٌت بَيِّ يا ْمَ ﴿واضحاُت محفوظة  ﴾ءا َن أُوتُوا الِْعل ي َِّذ ِر ال و  الذى القلب الحدیث فى ﴾ِيف ُصُد

 بیده محمد نفس فوالذى القرآن تعاهدوا الحدیث وفى،  الخراب كالبیت القرآن من شىء فیه لیس
} الذین اوتوا العلم{ نحن وقال (ع) األئمة هم (ع) الصادق عن،  عقلها من االبل من تفلتا اشد لهو

حَُد ﴿ ]صا[عنى  وایانا اِلُمونَ ﴿یكذب  ﴾َوَما َجيْ ال الظَّ َِنا إِ إال المتجاوزون الحد في الكفر  ﴾بِآيَات

َقالُو﴿ )٤٩( والعناد ال﴿ كفار مكةا ﴾َو هِ ﴿هالَّ  ﴾لَْو ِْزَل َعلَْي ُن ْن ﴿ (ص) على محمد ﴾أ ٌت ِم يا ءا
ِّهِ  لْ ﴿ مثل ناقة صالح وعصا موسى ومائدة عیسى، تدل على صدقه  ﴾َرب  (ص) لهم یا محمد ﴾ُق

﴿ ِ ُت ِعْنَد اهللاَّ ََّما اآليَا ن َ ﴿ الخوارق والمعجزات هللا ولیست بیدي ﴾إِ َنَا ن ََّما أ ِن بِنيٌ َوإ ٌر ُم ي منذر  ﴾ِذ

ِهْم ) ﴿٥٠( ، ولیس من شأني أن آتي باآلیات أخوفكم عذاب اهللا ِف َْم يَْك ل ََو أولم یكف  ﴾أ
َْنا﴿ االستفهام للتوبیخ، المشركین من اآلیات  َْزل َن َّا أ َن َتاَب ﴿هذا  ﴾َعلَْيَك  أ ُْتَ� ﴿المعجز  ﴾الِْك ي

ْم  ِه آیًة والقرآن أعظم اآلیات وأوضحها داللة وكیف یطلبون  الذي ال یزال یقرع أسماعهم ﴾َعلَْي

ةً ﴿ في إنزال هذا القرآن ﴾إِنَّ ِيف ذَِلَك ﴿ على صحة نبوتك ََرْحَم لنعمًة عظیمة على العباد  ﴾ل

ٍم ﴿ بإنقاذهم من الضاللة َقْو َرى ِل ُنونَ  َوِذْك  )٥١(وتذكرة لقوم غرضهم اِإلیمان ال التعنت  ﴾يُْؤِم

لْ ﴿ ِ بَيْ ﴿ لهم ﴾ُق ى بِاهللاَّ ْم كََف َنُك َُم َما ﴿أن یكون اهللا شاهدًا على صدقي  ﴾َشِهيًدا ِ� َوبَْي يَْعل
َْرِض  ِت َواأل َوا َما  لو كنُت كاذبًا علیه النتقم مني،  ال تخفى علیه خافیة من أمر العباد ﴾ِيف السَّ

ِل ﴿ َْباِط ُنوا بِال َن آَم ي َِّذ اِس ﴿ باألوثان ﴾َوال ْم اْخلَ َك ُه ُْولَئِ ِ أ ُروا بِاهللاَّ ََف حیث اشتروا  ﴾ُرونَ َوك

نََك ﴿ )٥٢( الكفر باإلیمان َتْعِجلُو يَْس ٌل ﴿ المشركون (ص) یا محمد ﴾َو ََج ال أ بِالَْعَذاِب َولَْو
ى ْم الَْعَذاُب ﴿اهللا قدَّر لعذابهم وهالكهم وقتًا محدودًا  لوال أن ﴾ُمَسم َُه ء ا حین طلبوه  ﴾َجلَ

ةً ﴿ َت ْم بَْغ نَُّه ْم ﴿فجأًة  ﴾َولََيأْتَِي ُه ُرونَ  ال﴿ الهون ساهون ﴾َو كیف ) ٥٣( بوقت مجیئه ﴾يَْشُع

نََك بِالَْعَذاِب ﴿ َتْعِجلُو َن  يَْس ِري ِف يَطٌة بِالَْكا ِ َم َحملُ نَّ َه یوم القیامة كإحاطة السوار  ﴾َوإِنَّ َج
ْم ) ﴿٥٤( ، ال مفرَّ لهم منها بالمعصم ُه َم يَْغَشا ْن ﴿ویحیط بهم  ﴾الَْعَذاُب ﴿یجللهم  ﴾يَْو   ِم
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  )٢٩(العنكبوت  سورة    )٤٤١(       العشرونو الحاديالجزء 
  
قال رجل من ) ٤٩(

االنصار للنبى علیھ 
سمع ألالسالم انى 

الحدیث وال احفظھ 
اى  استعن بیمینك فقال
 ]رو[ اكتبھ

  
 الّص�ادق ع�ن) ٥٥( 
 فى هللا ُعِصى اذا )ع(

 فاخرج بھا انت ارٍض 
 ]بي[.غیرھا الى منھا

 (ص) النبي عن) ٥٦(
 ارض من بدینھ فر من
 كان وان ارض الى
 االرض من شبرا

 الجنة بھا استوجب
 ابراھیم رفیق وكان
  ]صا[ (ص) ومحمد

 
نزلت في ) ٥٦(

ضعفاء مسلمي مكة 
على  ھمفي تحریضو

، أي في قوم  الھجرة
تخلفوا عن الھجرة 

نخشى إن  : وقالوا
ھاجرنا من الجوع 

  ]مس[ وضیق المعیشة
  
بِأََحقَّ  َبلَدٌ  لَْیسَ  )٥٦(

ٍد َخْیُر اْلبَِالِد بَِك ِمْن َبلَ 
  ]نج[ َما َحَملَكَ 

  
عن ابن عباس ) ٦٠(

قال  (ص)أن النبي 
للمؤمنین بمكة حین 

  : آذاھم المشركون
 اخرجوا إلى المدینة
وھاجروا وال تجاوروا 

لیس   :الظلمة، قالوا
،  لنا بھا دار وال عقار

، وال  وال من یطعمنا
فنزلت  ، من یسقینا

  ]مس[ اآلیة
  
ث فى الحدی) ٦٢(

ان من عبادى   القدسى
من الیصلح ایمانھ اال 
الغنى ولو افقرتھ 
الفسده ذلك وان من 
عبادى من الیصلح 
ایمانھ اال الفقر ولو 

 ذلك اغنیتھ الفسده
  ]رو[
  

ِت  ْن َحتْ ْم َوِم ِه ِق ْم  َفْو ِه َْرُجِل َُقولُ ﴿ من جمیع جهاتهم ﴾أ ي ُقوا﴿ اهللا عز وجل لهم ﴾َو  ﴾ذُو

ُتْم ﴿جزاء  العذاب ُْن ِدَي ﴿ )٥٥( االستهزاء وسيء األعمالفي الدنیا من  ﴾تَْعَملُونَ  َما ك َبا يَا ِع
ُنوا َن آَم ي َِّذ إظهار هاجروا من مكة إن كنتم في ضیق من ، بالعبودیة له یا من شرفكم اهللا  ﴾ال

َْرِضي﴿ وال تجاوروا الظلمة،  اِإلیمان فیها ةٌ  إِنَّ أ فاتركوا األرض التي أنتم فیها  ﴾َواِسَع

َّاَي ﴿، فیه وعد لعباده المهاجرین بسعة الرزق  وفروا بدینكم إلى غیرها مضطهدون ي َفإِ
وِن  ُبُد ُّ ﴿ )٥٦( فخصوني بالعبادة وال تعبدوا أحدًا سواي ﴾َفاْع ُل ِت  ك ُة الَْمْو َق َْفٍس ذَائِ إن  ﴾ن

َنا﴿ الموت ال بدَّ منه وال محید عنه ُمَّ إِلَْي ُْرَجُعونَ  ث  )٥٧( مابعد الموت حت المرجع والمآب ﴾ت

ِت ﴿ ا اِحلَ ُنوا َوَعِملُوا الصَّ َن آَم ي َِّذ  إخالص العقیدة وٕاخالص العملجمعوا بین  ﴾َوال
ْم ﴿ ُه ئَنَّ َبوِّ َُن ِة ُغَرًفا﴿نسكنهم  ﴾ل نَّ َن اْجلَ ْن ﴿منازل رفیعة  ﴾ِم ِري ِم َها َجتْ ِت يَن  َحتْ َْهاُر َخالِِد َن األ

ُر  َم أَْج َها نِْع أما  )٥٨(ن ن العالیة في جناِت النعیم أجرًا للعاملینعمت تلك المساك ﴾الَْعاِمِلنيَ  ِفي

ُروا﴿المستحقون لهذه العرف وتلك الكرامة فهم  َن َصَب ي َِّذ على تحمل المشاّق من الهجرة  ﴾ال

ْم ﴿ واألذى في سبیل اهللاوفراق الوطن والبعد عن األهل  ِِّه َّلُونَ  َوَعَ� َرب ََتَوك في جمیع  ﴾ي

ِّن﴿ )٥٩( أمورهم َّةٍ ﴿ كمو  ﴾َوكَأَي ْن َداب َها﴿ضعیفة  ﴾ِم ُل ِرْزَق ِم ال تقدر على كسب  ﴾ال َحتْ

َها﴿ رزقها َْرُزُق ُ ي ُْم ﴿ مع ضعفها ﴾اهللاَّ َّاك ي ، في  فال تخافوا الفقر إن هاجرتم كما یرزقكم ﴾َوإِ

ُهَو ﴿ لو توكلتم على الّله حق التوكل لرزقكم كما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا الحدیث َو
ِميعُ  ْم ﴿ )٦٠( بأحوالكم ﴾الَْعِليمُ ﴿ ألقوالكم ﴾السَّ َْتُه ْن َخلََق ﴿ سألت المشركین ﴾َولَِنئْ َسأَل َم

ِت  َوا َما َْرَض  السَّ َر ﴿ وما فیهما ﴾َواأل َر ﴿ذلَّل و  ﴾َوَخسَّ َْقَم ْمَس َوال  لمصالح العباد ﴾الشَّ

﴿ ُ ُنَّ اهللاَّ ُقول َفُكونَ ﴿ خالق ذلك ﴾لََي َّى يُْؤ  بذلكحیده بعد إقرارهم فكیف ُیصرفون عن تو  ﴾َفأَن

َْبُسُط ) ﴿٦١( ُ ي ْزَق ﴿یوّسع  ﴾اهللاَّ رِّ ُ  ال َه ُر ل َْقِد ي ِدِه َو َبا ْن ِع ءُ ِم ْن يََشا ویضّیق الرزق على  ﴾ِلَم
مٌ ﴿من یشاء  ٍء َعِلي لِّ َ�ْ َ بُِك الحدیث ، في  واسع العلم یفعل ما تقتضیه الحكمة ﴾إِنَّ اهللاَّ

إال الغنى ولو أفقرته ألفسده ذلك ، وٕان من عبادي من إن من عبادي من ال یصلح إیمانه القدسي 
ْم ) ﴿٦٢(ال یصلح إیمانه إال الفقر ولو أغنیته ألفسده ذلك  ُه َْت ْن ﴿ سألت المشركین ﴾َولَِنئْ َسأَل َم

 ً ء ِء َما َما َن السَّ َل ِم َزَّ َْرَض ﴿من الذي أنزل المطر من السماء  ﴾ن ِه األ ِ  الزرع والثمارب﴾ َفأَْحَيا ب

ْن بَعْ ﴿ َِهاِم ت ُ ﴿ بعد جدب األرض ویبسها ﴾ِد َمْو ُنَّ اهللاَّ ُقول  (ص) یا محمد ﴾ُقلْ ﴿ فاعُل ذلك ﴾لََي

﴿ ِ ْمُد ِهللاَّ ِقلُونَ ﴿ على ظهور الحجة ﴾اْحلَ ْم ال يَْع َْل أَْكَثُرُه حیث یقرون بأن اهللا هو الخالق  ﴾ب

َهْ ) ﴿٦٣( الرازق ویعبدون غیره ال ل نَْيا إِ َياةُ الدُّ   ،  ینقضي سریعًا ویزول ﴾َولَِعٌب  وٌ َوَما َهِذِه اْحلَ
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  )٢٩( الروم سورة    )٤٤٢(       العشرونو الحاديالجزء 
  
  فى الحدیث) ٦٩( 

جاھدوا اھواءكم كما 
 ، تجاھدون اعداءكم

من   وفى الحدیث
اخلص � اربعین 
صباحا انفجرت ینابیع 
الحكمة من قلبھ على 

  ]رو[  لسانھ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
أن المشركین ) ٢(

كانوا یجادلون 
  المسلمین وھم بمكة
قبل أن یخرج رسول 

فیقولون  (ص)هللا 
الروم یشھدون أنھم 
أھل كتاب، وقد غلبتھم 
المجوس وأنتم 
تزعمون أنكم 
ستغلبوننا بالكتاب الذي 
أنزل على نبیكم، 
فكیف غلب المجوس 

، وھم أھل  الروم
فسنغلبكم كما  !؟ كتاب

،  غلب فارس الروم
الم ُغلَِبْت :فأنزل هللا

ومُ    ]مس[ الرُّ

َر اآلِخَرةَ﴿كما یلعب الصبیان ساعة ثم یتفرقون  ا َيَوانُ ﴿ الجنـة﴾ َوإِنَّ الدَّ َِهَي اْحلَ  دار الحیـاة ﴾ل

نُوا يَْعلَُمــون﴿ الحقیقیــة ُبــوا ِيف ) ﴿٦٤( لــم ُیــْؤثروا دار الفنــاء علــى دار البقــاء ﴾لـَـْو كـَـا ذَا َرِك َفــإِ
ُْفلْـِك  َن ﴿فن وخــافوا الغـرق الســ ﴾ال ي هُ الــدِّ ِلِصــَني لـَـ َ ُخمْ لعلمهــم أنـه ال یكشــف الشــدائد  ﴾دََعــْوا اهللاَّ

ــا﴿ عـنهم إّال هــو َْبــرِّ ﴿ و خلَّصـهم مــن أهــوال البحـر ﴾َفلَمَّ ْم إِلـَـى ال ُه ــا ذَا ُهــْم يُْشــِركُونَ  َجنَّ  ﴾إِ

ْم ) ﴿٦٥( الــــذي أنقــــذهمناســــین ربهــــم  ُه ــــا َن ــــا آتَْي ــــُروا بَِم ُف  م مــــن نعمــــة اِإلنجــــاءأعطینــــاه ﴾ِلَيْك

ــوا﴿ ُع تَّ َتَم ) ٦٦( عاقبــة أمــرهم ﴾َفَســْوَف يَْعلَُمــونَ ﴿ فــي هــذه الحیــاة الــدنیا ببــاقي أعمــارهم ﴾َوِلَي

ََرْوا﴿ َْم ي ََول َّا﴿ أهل مكة﴾ أ َن َْنا أ ًنـا﴿ دون سـائر الـبالد بلدهم مكة ﴾َجَعل َرًمـا آِم آمنـا أهلـه مـن  ﴾َح

ْم وَ ﴿ السلب والنهبمصونًا عن ، القتل والسبي  ِه ْن َحْوِل نَّاُس ِم ُف ال طَّ والناُس حولهم یقتـل  ﴾يَُ�َ
ُفـُرونَ ﴿بعُضـهم بعضـًا، ویسـبي بعضــهم بعضـًا  ِ يَْك ِة اهللاَّ ِِنْعَمــ ب ُنـوَن َو َْباِطــِل يُْؤِم ِبال ََف أفبعــد  ﴾أ

 (ص) یـا محمـد :عـن ابـن عبـاس أنهـم قـالوا ؟ ویكفرون بالرحمن یؤمنون باألوثانهذه النعم الجلیلة 
، فمتـى مـا  ، واألعـراب أكثـر منـا ا أن ندخل فـي دینـك إال مخافـة أن یتخطفنـا النـاس لقتلنـاما یمنعن

 ﴾َوَمـْن ﴿ )٦٧(  ]مـس[االیـة  ، فـأنزل اهللا ، فكنـا أكلـة رأس یبلغهم أنا قد دخلنا في دینك اختطفنـا

ــْن ﴿ ال أحــد بًا أَْظلـَـُم ِممَّ ــِذ َ ِ ك ــَرى َعــَ� اهللاَّ َت ْف َب ﴿عبــد غیــر اهللا  ﴾ا ــذَّ َ َْو ك ّق  أ ــاْحلَ ِ بــالقرآن  ﴾ب

ا﴿ ُ ﴿حـین  ﴾لَمَّ ءه َـْيَس ِيف  َجا ى أَل َم َمْثـًو َهـنَّ َن ﴿ موضـع إقامـة ﴾َج ِري ِف َكـا َن ﴿ )٦٨(﴾ ِ�ْ ي َّـِذ َوال
َنا وا ِفي َهُد ْم ﴿ فـى طلبنـا تحرًیـا لرضـانا ، ابتغـاء مرضـاتنا النفس والشیطان والهوى ﴾َجا ُه َنَّ ي ْهـِد ََن ل

ََنا َ ا َوإِنَّ ﴿ ســبل الوصــول إلینــا ﴾ُســُبل ِســنِنيَ  هللاَّ ْ  (ع) الصــادق عــن ، بالنصــر والعــون ﴾لََمــَع اْحملُ
 القـرآن فـي مخصـوص وانـي اال قـال (ع) المـؤمنین امیـر وعـن،  ]شـو [قال: نزلت فینـا أهـل البیـت

 لمـــع اهللا ان{ وجـــل عـــز اهللا یقـــول المحســـن انـــا دیـــنكم فـــي فتضـــلوا علیهـــا تغلبـــوا ان احـــذروا بأســـماء
    )٦٩( ]صا[ }المحسنین

  
  
  
  

فإنهــا نزلــت بالمدینــة ، وهــي ثمنمئــة وتســع عشــرة كلمــة ، وثــالث آالف  ١٧نزلــت بمكــة عــدا اآلیــة 
ســت وخمســمائة وأربعــة وثالثــون حرفــا ، ومثلهــا فــي عــدد اآلي ســورة الــذاریات ، ویوجــد فــي القــران 

           ]مال [لقمان ، آل عمران ، العنكبوت ، السجدة البقرة ، ،  هذه مبدوءة بما بدئت به ،سور 
ٍم   ِ�ِ ْاهللاِ   ٍحي رَّ ٍن ْال ْحم ر          ْال
م﴿  ،وأّنه َألف بالءنا َمْن َعَرَف كبریاءنا األلف أنه أِلَف ُصْحبتَنا َمْن َعرف عظمتنافي االشارة ﴾ ال

ـَن مـْن  ، فى الالم أنه لزَم بابنا َمـْن ذاق محاّبنـا ولـزَم بسـاطَنا َمـْن شـهد جمالَنـا فـى المـیم إلـى َأنـه ُمكِّ
مُ ) ﴿١( ُقْربَنا َمْن قام على خدمتنا و رُّ ِت ال َب َْرِض ) ﴿٢( أي ُهزم جیش الروم ﴾ُغِل َى األ ن َْد    ﴾ِيف أ

  
  ترتیبھا
  ترتیب النزول   ٣٠

٨٤  
  ایاتھا  

  نزلت بعد  سورة الروم      ٩٠
  مكیة  االنشقاق
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  )٣٠(الروم  سورة    )٤٤٣(       العشرونو الحاديالجزء 
  
روى ان النبى ) ٢(

علیھ السالم كتب الى 
قیصر ملك الروم 
یدعوه الى االسالم 
فقرأ كتابھ ووضعھ 
على عینیھ ورأسھ 

ثم   تمھ بخاتمھوخ
اوثقھ على صدره 
 ثمكتب جواب كتابھ انا

نشھد انك نبي ولكنا ال 
نستطیع ان نترك الدین 
القدیم الذي اصطفاه هللا 
لعیسى علیھ السالم 
فعجب النبي علیھ 

لقد ثبت  "فقال السالم 
 "ملكھم الى یوم القیامة

  ]رو[
  
ما  :البضع) فائدة  ٤(

بین الثالث إلى التسع 
  ]مس[
  
آلیة من دالئل ا) ٤(

النبوة ألنھا إِخباٌر عن 
 ]بي[ الغیب

 
 : قال ابن عباس) ٥(

كان یوم بدر ھزیمة 
وعبدة   عبدة األوثان

 ]مس[ النیران
 
 من) في الحدیث ٧(

احب دنیاه أضر 
  ]حق[ بآخرتھ

أھل ) عن على (ع) ٧(
الدنیا على غفلة من 

  ]حق[ االخرة
 
معنى اآلیة أن ) ٧(

علمھم منحصٌر في 
، وھم مع ذلك ال  الدنیا

یعلمون الدنیا كما ھي 
 وإِنما یعلمون ظاھرھا
، وھي مالذھا 

، وال  ومالعبھا
یعلمون باطنھا وھي 

ھا ومتاعبھا ،  مضارُّ
ویعلمون وجودھا 
الظاھر وال یعلمون 
 فناءھا وھم عن اآلخرة

  ]فخ[ غافلون
  

ْم ﴿ ارض الشام ، في أقرب أرضهم إلى فارس َِبِه ْن بَْعِد َغل ْم ِم ُه ُبونَ  َو وهم من بعد  ﴾َسَيْغِل

نِنيَ ) ﴿٣( انهزامهم وغلبة فارس لهم سیغلبون الفرس وینتصرون علیهم ْضِع ِس  بین الثالث ﴾ِيف ِب

ْن بَْعُد ﴿ والتسع ْبُل َوِم ُر ِمْن َق ِ األَْم  ، من قبل الغلبة ومن بعد الغلبة أوًال وآخراً  ﴾ِهللاَّ

يَْوَمئِذٍ ﴿ َرحُ ﴿، ویحل ما وعده اهللا من غلبتهم  ن علیهمویوم یهزم الروم الفرس ویتغلبو  ﴾َو َْف  ي
ُنونَ  َِنْصِر ) ﴿٤﴾ (الُْمْؤِم ِ  ب ، ألن أهل الكتاب أقرب إلى  ألهل الكتاب على المجوس ﴾اهللاَّ

ُ ﴿ اهللا﴾ يَنُصُر ﴿ ، وقد صادف ذلك الیوم یوم غزوة بدر المؤمنین من المجوس ء من  ﴾َمْن يََشا

ُز ﴿ عباده ِزي ُهَو الَْع مُ ﴿ من أعدائه بانتقامه ﴾َو ِحي رَّ ِ ال ) ﴿٥( بأولیائه وأحبابه ﴾ال َوْعَد اهللاَّ
 ُ ُ َوْعَده هللاَّ ُف ا ِل نَّاِس ﴿ وعٌد مؤكد فال یمكن أن یتخلف ﴾ُخيْ نَّ أَْكَثَر ال ال ﴿ كفار مكة﴾ َولَِك

ًرا) ﴿٦( ذلك لجهلهم ﴾يَْعلَُمونَ  ِه َن  يَْعلَُموَن َظا نَْيا ِم َياةِ الدُّ من  ما یشاهدونه منها ﴾اْحلَ
،  فیهاما یعرفه الجّهال من التمتع  ، فظاهرها وفیه دلیل أن للدنیا ظاهرًا وباطناً ، التمتع بزخارفها 

ْن اآلِخَرةِ ُهْم ﴿یتزودون منها إلیها باألعمال الصالحة  وباطنها أنها مجاٌز إلى اآلخرة ْم َع ُه َو
ِفلُونَ  َفكَّ ﴿ )٧( عن التفكر فیها والعمل لها ﴾َغا ََت َْم ي ََول ُ  ُرواأ هللاَّ ْم َما َخلََق ا ِه ُفِس َن ِيف أ

قِّ  ال بِاْحلَ ُهَما إِ َن َْرَض َوَما بَْي ِت َواأل َوا َما ، وإِنما خلقهما  ما خلق السماوات واألرض عبثاً  ﴾السَّ

ى﴿بالحكمة البالغة  ٍل ُمَسم ًرا ِمَن  َوإِنَّ ﴿ لوقٍت ینتهیان ِإلیه وهو یوم القیامة ﴾َوأََج كَِثي
َقا نَّاِس بِِل ِفُرونَ ال ْم لََكا ِِّه ُروا) ﴿٨( منكرون للبعث والجزاء ﴾ِء َرب َْم يَِسي ََول  ﴾ِيف ﴿ یسافروا ﴾أ

ْن ﴿أرجاء  َن ِم ي َِّذ ُة ال َب ِق َف كَاَن َعا نُظُروا كَْي َْرِض َفَي ْم  األ ِه ْبِل كیف ُأهِلكوا بتكذیبهم  ﴾َق

نُوا﴿ رسلهم ةً كَا ْم ُقوَّ ْنُه ََشدَّ ِم ُروا﴿واًال وأوالدًا ، وأكثر أم أقوى منهم أجساداً  ﴾أ َثَا  َوأ
َْرَض  َها﴿ ، وحفروها الستخراج المعادن وحرثوا األرَض للزراعة ﴾األ ُرو  باألبنیة المشیدة ﴾َوَعَم

ا ﴿ َهاأَْكَثَر ِممَّ ُرو تبسط لهم في اّیاها فاّنهم اهل واد غیر ذي زرع ال من عمارة اهل مّكة  ﴾َعَم
 فیهان بالدنیا مفتخرون بها وهم اضعف حاًال وفیه تهّكم بهم من حیث اّنهم مغتّرو  ،غیرها 

ِت ﴿ َنا َْبيِّ ْم بِال ُُه ْم ُرُسل ُه َْت ء ُ ﴿ بالمعجزات ﴾َوَجا ْم  َفَما كَاَن اهللاَّ ُه لیهلكهم بغیر ُجرم  ﴾ِلَيْظِلَم

ْم يَْظِلُمونَ ﴿ ُه ُفَس َن نُوا أ ْن كَا ُمَّ ﴿ )٩( فاستحقوا الهالك بكفرهم ﴾َولَِك َة  ث َب ِق كَاَن َعا
َن أَس ي َِّذ ىال وأ سُّ ِ ﴿ ألجل أنهم ﴾أَْن ﴿عاقبة المجرمین نار جهنم  ﴾ئُوا ال ِت اهللاَّ بُوا بِآيَا  ﴾كَذَّ

ِزئُون﴿المنزلة على رسلنا  ْه َت َِها يَْس نُوا ب اإلساءة إنفاق العمر فى الباطل والسوء إنفاق  ﴾َوكَا

ُ ﴿ )١٠( رزقه فى المعاصى وٕانفاق حیاته فى متابعة هواه َْبَدأ ُ ي ُمَّ ﴿الناس  ﴾لَْق اْخلَ ﴿ینشئ  ﴾اهللاَّ ث
 ُ ُْرَجُعونَ ﴿ثم یعید خلقهم بعد موتهم  ﴾يُِعيُده ِه ت ُمَّ إِلَْي ُم ﴿ )١١( للحساب والجزاء ﴾ث َُقو َم ت يَْو   َو
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  )٣٠(الروم  سورة    )٤٤٤(       العشرونو الحاديالجزء 
 
اول الیوم الفجر ) ١٧(

ثم الصباح ثم الغداة ثم 
البكرة ثم الضحى ثم 

ثم الضحوة ثم الھجیر 
الظھر ثم الرواح ثم 
المساء ثم العصر ثم 
االصیل ثم العشاء 
االولى ثم العشاء 
االخیرة عند مغیب 

  ]رو [الشفق
 
) في الحدیث ١٨(

كلمتان خفیفتان على 
اللسان ثقیلتان فى 
المیزان سبحان هللا 
وبحمده سبحان هللا 

  ]رو[ العظیم
 
قال ابن األزرق ) ١٨(

البن عباس ھل تجد 
في  الصلوات الخمس

القرآن ؟ قال نعم وقرأ 
ھذه اآلیة ، ونظیرھا 

من سورة  ١٣٠اآلیة 
من  ٧٨، واآلیة  ١طھ 

 ]مال[سورة اإلسراء 
   
إنما خصَّ :  قیل) ١٨(

صالة اللیل باسم 
التسبیح وصالة النھار 
باسم الحمد ألن 
اإلنسان في النھار 
متقلب في أحوال 
توجب الحمد � علیھا 

وفي اللیل على ، 
تنزیھ  جبأحوال تو

هللا تعالى من األسواء 
صار فلذلك ، فیھا 

النھار أخّص الحمد في 
فسمیت بھ صالة 
النھار والتسبیح باللیل 
أخّص فسمیت بھ 

  ]مج[ صالة اللیل
 
 (ع)الكاظم ) عن ١٩(

یحیي األرض في قولھ 
قال لیس  بعد موتھا

یحییھا بالقطر ولكن 
یبعث هللا رجاالً 
فیحیون العدل فتحیى 

  األرض
حیاء العدل والقامة ال

الحّد فیھ انفع في 
األرض من القطر 

ً اربعین صباح   ]صا[ ا
  

اَعةُ  ِرُمونَ ﴿القیامة وُیْحشر الناس للحساب  ﴾السَّ ْ ُْبِلُس اْ�ُ یفتضح المجرمون وتنقطع  ﴾ي

َْم يَُكْن ) ﴿١٢( حجتهم ْم  َول ِه َركَائِ ْن ُش َُهْم ِم َفَعاؤُ ﴿ من األصنام التي عبدوها ﴾ل  ﴾ُش

َن ﴿لهم یشفعون  ِري ِف ْم كَا ِه نُوا بُِشَركَائِ ُم ) ﴿١٣( تبرءوا منها وتبرأت منهم ﴾َوكَا َُقو َم ت يَْو َو
اَعةُ  ُقونَ ﴿ كرر لفظ قیام الساعة للتهویل والتخویف ﴾السَّ رَّ یتفرق المؤمنون  ﴾يَْوَمئٍِذ يََتَف

ُنوا َوَعِملُوا﴿ )١٤( والكافرون َن آَم ي َِّذ ا ال ِت  َفأَمَّ ا ِحلَ ا جمعوا بین اِإلیمان والعمل  الذین ﴾الصَّ

ةٍ ﴿ الصالح ُهْم ِيف َرْوَض ُرونَ ﴿ في ریاض الجنة ﴾َف َب ا ﴿ )١٥( وینعمون یكرمون ﴾ُحيْ َوأَمَّ
َِنا بُوا بِآيَات ُروا َوكَذَّ ََف َن ك ي َِّذ ِء اآلِخَرةِ﴿ جحدوا بالقرآن ﴾ال َقا  وكذبوا بالبعث بعد الموت ﴾َوِل

ُرو﴿ َض ِ ﴿ )١٦( في عذاب جهنم مقیمون على الدوام ﴾نَ َفأُْولَئَِك ِيف الَْعَذاِب ُحمْ اَن اهللاَّ  ﴾َفُسْ�َ
ونَ  َوِحنيَ ﴿ في المساء ﴾ِحَني تُْمُسونَ ﴿ سبحوا اهللا ونّزهوه ،  وحین یبزغ نور الصباح ﴾تُْصِ�ُ

، ومن كان مساؤه باهللا  صباُحه هللا ُبوِرَك له فى یومهَمْن كان  ، وقت اختالط الّنور والّظلمة وهما
ْمُد ﴿ )١٧( فى لیله بورك له ْحلَ ُ ا َه َْرِض ﴿ وهو المحمود ﴾َول ِت َواأل َوا َما ا ِيف السَّ َوَعِشي﴾ 
ة العصر الوقت العصر وهو وقت دخول فضیلة ص او ، من صالة المغرب إلى العتمة:  العشي

ُرونَ ﴿الى آخر الّنهار  اع تدخلون فى الّظهر وهو ساعة الّزوال او المراد وقت ارتف ﴾َوِحَني تُْظِه
خّص الّتسبیح بالمساء والّصباح الّن هذین ،  ة الّظهرالالّشمس الى انقضاء وقت فضیلة ص

يِّ ) ﴿١٨( وقت اختالط الّنور والّظلمة َن اْحلَ َت ِم ِرُج الَْميِّ ِت َوُخيْ َن الَْميِّ يَّ ِم ِرُج اْحلَ یخرج  ﴾ُخيْ
والحیوان من ،  النبات والحّب من والنبات من الحب،  والكافر من المؤمن المؤمن من الكافر

َْرَض ﴿والنطفة من الحیوان  النطفة ِي األ َِها﴿بالنبات  ﴾َوُحيْ ت  یبسها وجدبها ﴾بَْعَد َمْو

َرُجونَ ﴿ كما یخرج اهللا النبات من األرض كذلك یخرجكم من قبوركم للبعث یوم  ﴾َوكََذِلَك ُختْ

ِهِ ) ﴿١٩( القیامة يات ْن ءا ََقكُ ﴿الدالة على عظمته  ﴾َوِم َُراٍب ﴿ خلق أصلكم آدم﴾ ْم أَْن َخل ْن ت ِم
ْم  ُْت ذَا أَن ُمَّ إِ َتِشُرونَ ﴿ الواحدأیها الناس من ذلك األصل  ﴾ث تتصرفون فیما في األرض  ﴾بََشٌر تَن

ِهِ ﴿ )٢٠( هو قوام معایشكم يات ْم ِمْن ﴿ على كمال قدرته الدالة ﴾َوِمْن ءا  أَْن َخلََق لَُك
ْم  ُفِسُك َن َها﴿ ت مثلكمصنفكم وجنسكم نساًء آدمیامن  ﴾أ ُنوا إِلَْي ْسُك َت لتمیلوا ِإلیهن  ﴾أَْزَواًجا ِل

ةً ﴿ وتألفوهن َرْحَم َّةً َو د ْم َمَو َنُك َل بَْي نَّ ِيف إِ﴿ وجعل بین األزواج والزوجات محبة وشفقة ﴾َوَجَع
ٍت  ُرونَ ﴿لعبرًا  ﴾ذَِلَك آليَا ََتَفكَّ ٍم ي َقْو ِهِ ﴿ )٢١( في قدرة اهللا فیدركون حكمته ﴾ِل يات ْن ءا  ﴾َوِم

ِت ﴿العظیمة  َوا َما َْرِض ﴿ في ارتفاعها واتساعها ﴾َخلُْق السَّ وخلق األرض في كثافتها  ﴾َواأل

ِتُكْم ﴿وانخفاضها  َن ْم ﴿اللغات  ﴾َواْخِتالُف أَلِْس نُِك ٍت ﴿ أبیض وأسود ﴾َوأَلَْوا َك آليَا إِنَّ ِيف ذَِل
َعاِلِمنيَ  َناُمكُ ﴿ )٢٢( من ذوي العلم والفهم ﴾ِ�ْ ِِه َم يات ْن ءا ِر َوِم َها نَّ   وقت الظهیرة  ﴾ْم بِا�َّْيِل َوال
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  )٣٠(الروم  سورة    )٤٤٥(       العشرونو الحاديالجزء 
 
قدم اللیل ) فائدة ٢٣(

على النھار الن اللیل 
لخدمة المولى والنھار 

الخلق ومعارج  لخدمة
االنبیاء علیھم السالم 

اللیل و، كانت باللیل 
 النھ  افضل من النھار

محل السكون وھو 
االصل والنھار محل 
 الحركة وھو الفرع

  ]رو[
 
حین ینفخ ) ٢٥(

إِسرافیل في الصور 
  :النفخة الثانیة ویقول

  یا أھل القبور قوموا
فال تبقى نسمٌة من 

، إِال  األولین واآلخرین
  ]مس[ قامت تنظر

  
إنھ  : وقیل) ٢٥(

سبحانھ جعل النفخة 
ألن إسرافیل ، دعاء 

یقول أجیبوا داعي هللا 
 بأمر هللا سبحانھفیدعو 

  ]مج[
 
یارة في ز) ٢٧(

الم على  الجامعة السَّ
أئّمة الھدى الى قولھ 

 والمثل وورثة األنبیاء
  ]صا[ األعلى

  
نحن  : خبرٍ الفى ) ٢٨(

كلمة الّتقوى وسبیل 
 الھدى والمثل االعلى

  ]بي[
  
كانت تلبیة ) ٢٨(

قریش لبیك اللھم لبیك 
ال شریك لك إال شریكاً 

لك ھو لك تملكھ وما م
فأنزل هللا تعالى اآلیة 
رّداً علیھم وإنكاراً 

  ]مج[ لقولھم
 
عن الصادق ) ٣٠(

اّنھ سئل ما تلك  (ع)
ھي الفطرة قال 

االسالم فطرھم هللا 
حین اخذ میثاقھم على 
التوحید قال الست 
برّبكم وفیھم المؤمن 

  ]صا[ والكافر
  

هِ ﴿ راحًة ألبدانكم ْضِل ْن َف ُْم ِم ِْتَغاُؤك َقْوٍم ﴿رزق بالنهار وطلبكم لل ﴾َواب ٍت ِل إِنَّ ِيف ذَِلَك آليَا
ِهِ ﴿ )٢٣( سماع تفهم ﴾يَْسَمُعونَ  يات ْن ءا ًفا﴿الدالة على قدرته  ﴾َوِم ْرَق َخْو َْب ْم ال من  ﴾يُِريُك

َطَمًعا﴿ الصواعق ً ﴿ في الغیث والمطر ﴾َو ء ِء َما َما َن السَّ ُل ِم زِّ يَُن ِي ﴿المطر  ﴾َو فینبت  ﴾َفُ�ْ

َْرَض بَعْ ﴿ ِه األ ِ َِهاب ت ٍت  إِنَّ ﴿بعد أن كانت ال نبات فیها وال زرع  ﴾َد َمْو  اً لعبر  ﴾ِيف ذَِلَك آليَا

ِقلُونَ ﴿ وعظاتٍ  ٍم يَْع َقْو ُ ﴿ )٢٤(یتدبرون بعقولهم آالء اهللا  ﴾ِل ء َما َم السَّ َُقو ِِه أَْن ت يات ْن ءا  ﴾َوِم

ِرهِ ﴿ تستمسك السماواُت بقدرته بال عمد َْرُض بِأَْم  انها وال تنقلب بأهلهاتثبت األرض بسكو  ﴾َواأل

َن ﴿ ُْم دَْعَوةً ِم ذَا دََعاك ُمَّ إِ َْرِض  ث ُرُجونَ ﴿دعیتم ِإلى الخروج من القبور  ﴾األ ْم َختْ ُْت َن ذَا أ  ﴾إِ

ُ ) ﴿٢٥( للجزاء والحساب َه ِت َواألَْرِض  َمْن ِيف ﴿كل  ﴾َول َوا َما من المالئكة واِإلنس  ﴾السَّ
ُ ﴿والجن ملكًا وخلقًا وتصرفًا  َه ُِتونَ َقا كُلٌّ ل ) ٢٦( جمیعهم خاشعون خاضعون منقادون ألمره ﴾ن

لَْق ﴿ ُ اْخلَ َْبَدأ � ي َِّذ ُهَو ال ُمَّ ﴿ ُینشئ الخلق من العدم ﴾َو ُ  ث ثم یعیدهم بعد موتهم للحساب  ﴾يُِعيُده

ُهوَ ﴿والجزاء  َْهَونُ ﴿ ِإعادة الخلق ﴾َو هِ ﴿أیسر  ﴾أ ُ الَْمَثلُ ﴿ من بدئه ﴾َعلَْي َه الوصف  ﴾َول

عن الرضا ،  ، والعظمة والسلطان لغیره ما یدانیه فیه من الجالل والكمالي لیس الذ ﴾األَْعَ� ﴿

ُهَو ﴿ ]صا[ وانت المثل األعلى (ع)قال لعلّي  (ص)اّن النبّي  (ع) َْرِض َو ِت َواأل َوا َما لسَّ ِيف ا
ُز  ِزي مُ ﴿القاهر لكل شيء  ﴾الَْع ِكي َرَب ) ﴿٢٧( أفعالهفي  ﴾اْحلَ ْم  َض  أیها القوم ربكم ﴾لَُك

ْن ﴿واقعیًا  ﴾َثالًمَ ﴿ َ ِيف َما ِم ء َركَا ْن ُش ْم ِم َْيَمانُُك ْن َما َملََكْت أ ْم ِم ْل لَُك ْم َه ُْفِسُك  أَن
ُْم  َناك ؟  هل یرضى أحدكم أن یكون عبده ومملوكه شریكًا له في ماله الذي رزقه اهللا تعالى ﴾َرَزْق

ْتُ ﴿ فِإذا لم یرض أحدكم لنفسه ذلك فكیف ترضون هللا شریكًا له هِ َفأَن ءٌ  ْم ِفي َُهْم  َسَوا ن ُفو ا  َختَ
ِتُكْم  َف ْم  كَِخي ُفَسُك ولستم تخافونهم كما تخافون ،  أموالكم أي لستم وعبیدكم سواٌء في ﴾أَن
هللا ، فكیف رضیتم  وأنتم ال ترضون أن یكون عبیدكم شركاء لكم في أموالكم،  األحرار مثلكم

لُ ﴿ ملكه شریكًا في َُفصِّ ِت  كََذِلَك ن ٍم  اآليَا َقْو ِقلُونَ  ِل  لقوٍم یستعملون نوضح االمثال ﴾يَْع

َن َظلَُموا) ﴿٢٨(تدبر ال عقولهم في ي َِّذ ََّبَع ال َْل ات ٍْم  ب ِر ِعل ْم بَِغْي ُه ء َْهَوا لیس لهم حجة  ﴾أ

ي َمْن ﴿ بل ذلك بمجرد هوى النفس بغیر علم وال برهان، والمعذرة في ِإشراكهم باهللا  َْهِد ْن ي َفَم
 ُ َّ اهللاَّ ل ْن نَاِصِريَن ﴿ من أراد اهللا ِإضاللهیهدي یستطیع أن ال أحد  ﴾أََض ْم ِم َُه أي لیس  ﴾َوَما ل

ِن ﴿ )٢٩( لهم من عذاب اهللا منقذٌ  ي َهَك �ِدِّ ْم َوْج  وأحفظ عهدك معه هللاقصدك أخلص  ﴾َفأَِق

ًفا﴿ ِني  ]صا[ قال هي الوالیة(ع)  ، عن الباقر مائًال عن كل دین باطل إلى الدین الحق ﴾َح

َهاِفْطَرَت ا﴿ نَّاَس َعلَْي َِّ� َفَطَر ال ِ ال   هذا الدین الحق الذي أمرناك باالستقامة علیه هو  ﴾هللاَّ
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أھل األدیان قبلنا ) ٣٢(

اختلفوا فیما بینھم على 
،  آراء ومذاھب باطلة

وكل فرقة منھم تزعم 
  ]مس[ أنھم على شيء

 
من الغرض ) ٣٣(

اآلیة التشنیُع على 
، فإِنھم  المشركین

 یدعون هللا في الشدائد
ویشركون بھ في 

  ]مس[ الرخاء
  
روي أبو سعید ) ٣٨(

وغیره أنھ  .الخدري 
لما نزلت ھذه اآلیة 
أعطى علیھ الصالة 

 (ع)والسالم فاطمة 
فدكا وسلمھ إلیھا ، 

فدكا  ادعت (ع)أنھا و
بطریق االرث  وزعم 
بعضھم أنھا ادعت 

بة وأتت على ذلك الھ
بعلي والحسن 

وبام  (ع)سین والح
أیمن  فلم یقبل منھا 
لمكان الزوجیة والبنوة 
وعدم كفایة المرأة 
الواحدة في الشھادة في 
ھذا الباب فادعت 
 االرث فكان ما كان

  ]أل[
  
: المراد قیل و) ٣٨(

  بذي القربى بنو ھاشم
وبنو المطلب أمر 

أن یؤتیھم حقھم  (ص)
 يءمن الغنیمة والف

  ]آل[
  
عن الصادق ) ٣٩(

قال الّربا ربائان  (ع)
ربا یؤكل وربا ال 

فأّما الذي  ، یؤكل
یؤكل فھدّیتك الى 
الرجل تطلب منھ 
الثواب افضل منھا 
فذلك الربا الذي یؤكل 
 وھو قول هللا عّز وجلّ 
وَما آََتْیُتْم ِمْن ِرًبا 
لَِیْرُبوا فِى أَْمَواِل الّناِس 

،   َفالَ َیْرُبوا ِعْنَد هللاِ 
واّما الذي ال یؤكل فھو 
الذي نھى هللا عنھ 

 علیھ النارواوعد 
  ]صا[
 

ِ ﴿ خلقة اهللا التي خلق الناس علیها لِْق اهللاَّ َل ِخلَ َْبِدي ال تغییر لتلك الفطرة السلیمة من جهته  ﴾ال ت

مُ ﴿ تعالى ُن الَْقيِّ ي نَّاِس ﴿المستقیم  ﴾ذَِلَك الدِّ نَّ أَْكَثَر ال َ  ال﴿جهلة  ﴾َولَِك أن لهم ﴾ ْعلَُمونَ ي

هِ ) ﴿٣٠( خالقًا معبودا بَِني إِلَْي ِني راجعین إلیه من الكل خصوًصا من ظلمات النفوس مقیمین  ﴾ُم

ُ ﴿بالتوبة  معه َُّقوه الةَ﴿ وخافوه وراقبوه في أقوالكم وأفعالكم ﴾َوات َِقيُموا الصَّ على الوجه الذي  ﴾َوأ

َن ﴿ ُیرضي اهللا نُوا ِم ال تَُكو َن ) ﴿٣١( ممن أشرك باهللا وعبد غیره ﴾الُْمْشِرِكنيَ  َو ي َِّذ ْن ال ِم
ُهْم  َن ي ُقوا ِد رَّ نُوا ِشَيًعا﴿ دینهم اختلفوا في وال تكونوا ممن﴾ َف ْزٍب ﴿جماعة وفرقة  ﴾َوكَا ُّ ِح كُل

ِرُحونَ  ْم َف ِه ْي  )٣٢( ظنا بانه الحقً  ، مسرورون بما هم علیه متمسكون بما أحدثوه ﴾بَِما لََد

ذَا َمسَّ ﴿ رٌّ ﴿ أصاب ﴾َوإِ نَّاَس ُض ْم ﴿ شدة وفقر ومرض ﴾ال َُّه أفردوه تعالى بالتضرع  ﴾دََعْوا َرب
هِ ﴿ والدعاء لینجوا من ذلك الضر بَِني إِلَْي ِني ذَا ﴿ لعلمهم أنه ال یكشف الضر إال اهللا ﴾ُم ُمَّ إِ ث

ْم  ُه َق ةً ﴿أعطاهم  ﴾أَذَا هُ َرْحَم ْن ذَا إِ﴿ السعة والرخاء والصحة وخّلصهم من ذلك الضر والشدة ﴾ِم
ِريٌق  ْم ﴿جماعة  ﴾َف ِِّه َِرب ْم ب ُه ُروا بَِما ) ﴿٣٣( یعبدون معه غیره ﴾يُْشِركُونَ  ِمْن ُف ِلَيْك

ْم  َناُه تَُّعوا﴿ لیكفروا بنعم اهللا ﴾آتَْي َتَم َُمونَ  َف ولیتمتعوا في هذه الدنیا فسوف تعلمون  ﴾َفَسْوَف تَْعل

َْنا﴿) ٣٤( أمٌر على وجه التهدید، أیها المشركون عاقبة تمتعكم  َزل َن َْم أ  االستفهام لِإلنكار ﴾أ

نًا﴿ والتوبیخ ْم ُسلَْطا ِه ،  شركهم هل أنزلنا على هؤالء المشركین حجة واضحة على ﴾َعلَْي

ُهوَ ﴿كتابًا من السماء  أنزلناأو  َّمُ  َف ََتَكل ِه يُْشِركُونَ ﴿ ینطق ویشهد ﴾ي ِ نُوا ب لیس األمر  ﴾بَِما كَا

نَ ) ﴿٣٥( یتصورونكما  ذَا أَذَْق نَّاَس َوإِ ةً  ا ال نعمة وسعة فى الناس رحمة  وإِذا أنعمنا على ﴾َرْحَم

َِها﴿ واالوالد او صّحة فى الجسم واالوالد المال ِرُحوا ب ُهْم ﴿استبشروا وسروا  ﴾َف َوإِْن تُِصْب
ةٌ  ئَ ْم ﴿بالٌء وعقوبة  ﴾َسيِّ ِه ي َيِْد ْت أ َم َنُطونَ ﴿ بسبب معاصیهم ﴾بَِما قَدَّ َْق ْم ي ذَا ُه ییأسون  ﴾إِ

ََرْوا أَنَّ ﴿ )٣٦( الرحمة والفرجمن  َْم ي ََول ْزَق  أ رِّ َْبُسُط ال َ ي یروا قدرة اهللا في البسط  أولم ﴾اهللاَّ
ُر ﴿الخیر في الدنیا وأنه تعالى یوّسع  ، والقبض َْقِد ي ءُ َو ْن يََشا فال  ، ویضّیق على من یشاء ﴾ِلَم

ٍت ﴿المذكور  ﴾َك إِنَّ ِيف ذَلِ ﴿ رحمته تعالى یجب أن یدعوهم الفقر ِإلى القنوط من لداللة  ﴾آليَا

ٍم يُْؤِمُنونَ ﴿واضحة على قدرة اهللا  َقْو یا  فأعط ﴾َفآِت ﴿ )٣٧( یصدقون بحكمة الخالق الرازق ﴾ِل

َى ذَا﴿محمد (ص)  ْرب ُْق ُ ﴿ ذا القرابة منك ﴾ال ه قَّ الذي ﴾ َوالِْمْسِكنيَ ﴿ من البر والصلة علیك ﴾َح

َْن ﴿ یسال ِل  َواب ِبي ٌر ﴿اِإلحسان  ﴾ذَِلَك ﴿طع في سفره المسافر الذي انق ﴾السَّ يَن  َخْي ِ�َِّذ
ونَ  ُِريُد ِ ﴿ یبتغون بعملهم ﴾ي َ اهللاَّ ه ْم ﴿ثوابه و  ﴾َوْج ُْولَئَِك ُه ونَ َوأ ْفِ�ُ الفائزون بالدرجات  ﴾الُْم

  (ع)فاطمة  (ص)دعا رسول اهللا  }وآت ذا القربى حقه{ لما أنزل اهللا عن ابن عباس قال: ، العالیة
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الصادق عن ) ٣٩(

على باب الجّنة  (ع)
مكتوب القرض بثمانیة 
 عشر والصدقة بعشرة

  ]صا[
  
فرض هللا تعالى ) ٣٩(

الصالة تنزیھا عن 
 الكبر والزكاة تسبیبا

  ]نج[ للرزق ....
  
زكاة البدن فى ) ٣٩(

تطھیره من المعاصى 
وزكاة مالھ فى تطھیره 

  ]حق[. تمن الشبھا
قال رسول هللا ) ٤٠(

الحریص  (ص)
محروم ومع حرمانھ 
مذموم في اّي شيء 
كان وكیف ال یكون 
ً وقد فّر من  محروما
وثاق هللا وخالف قول 
 هللا تعالى حیث یقول
هللاُ الَِّذى َخلََقُكْم ثُمَّ 

  ]صا[ َرَزَقُكْم 
  
فى االحادیث ان  )٤١(

ظھور الفاحشة فى قوم 
واعالنھا سبب لفشّو 

،  الطاعون واالوجاع
ونقص المیزان 
والمكیال سبب للقحط 

 روجو ، وشدة المؤوتة
ومنع الزكاة  السلطان

سبب النقطاع المطر 
ولوال البھائم لم 

ونقض عھد ،  یمطروا
هللا وعھد رسولھ سبب 

واخذ ،  لتسلط العدو
االموال من ایدى 

 وعدم حكم ، الناس
االئمة بكتاب هللا سبب 
 للوقوع السیف والقتا

واكل  ، بین الناس
الربا سبب للزلزلة 
والخسف فضرر 
البعض یسرى الى 

  ]رو[ الجمیع
  وفى الحدیث) ٤٤(

ان عمل االنسان یدفن 
معھ فى قبره فان كان 
العمل كریما اكرم 
  صاحبھ وان كان لئیما 

  ]رو[  اسلمھ
ن الصادق ع) ٤٤(

قال اّن العمل  (ع)
الصالح لیسیق صاحبھ 

كما الى الجّنة فیمّھد لھ 
 یمّھد الحدكم خادمھ

  ]صا[ فراشھ

ْم ) ﴿٣٨( ]شـو[ وأعطاها فـدكا وذلـك لصـلة القرابـة  أعطیـتم أمـوالكم یـا معشـر األغنیـاء ﴾َوَمـا آتَْيـُت

ْن ِربًا﴿ نَّـاِس ﴿ على وجه الربا ﴾ِم ْربَُوا ِيف أَْمَواِل ال َْربُـوا ِعْنـَد ﴿ لیزیـد مـالكم ویكثـر بـه ﴾ِلَي َفـال ي
 ِ ْم ﴿ كو وال یضاعف عند اهللافال یزید وال یز  ﴾اهللاَّ مـن صـدقٍة  ﴾ِمـْن َزكَـاةٍ﴿أعطیـتم  ﴾َوَما ءاتَْيـُت

ِ ﴿أو ِإحسان  هَ اهللاَّ وَن َوْج ُِريُد ْم ﴿ خالصًا لوجه اهللا ﴾ت ُفونَ  َفأُْولَئَِك ُه ْضـِع الـذین تضـاعف  ﴾الُْم

ُ ) ﴿٣٩(  اي مـــا بــررتم بـــه اخـــوانكم واقرضـــتموهم ال طمعــًا فـــي الزیـــادة،  لهــم الحســـنات هـــو  ﴾اهللاَّ

ْم ﴿ ُمَّ َرَزَقُك ْم ث ََقُك � َخل َِّذ وٕاذا أخرجك من بطن أمك َرَزَقَك علـى الوجـه المعهـود فـى الوقـت  ﴾ال
، ثـم أرزاق القلـوب  ، ثـم مـن فنـون الطعـام ، َفَیسََّر لـَك أسـباَب األكـل والشـرب مـن َلـبِن األم المعلوم

لسـان مـن األذكـار ابـادات، وأرزاق والسرائر من اإلیمان والعرفـان وأرزاق التوفیـق مـن الطاعـات والع
ْم ﴿ ُمَّ يُِميـُتُك ْم ﴿ بعـد هـذه الحیـاة ﴾ث ِيـيُك َهـْل ﴿ ، لیجـازیكم علـى أعمـالكم یـوم القیامـة ﴾ثُـمَّ ُحيْ

ْم  َركَائُِك ْن ُش َْفَعـلُ ﴿ أثبتموهم أي من األصنام أو توهمتموهمٌّ من جملة األنـامالذین  ﴾ِم  َمـْن ي
 َ ن ا ٍء ُســْ�َ َىِمــْن ذَِلُكــْم ِمــْن َ�ْ تََعــال ــا﴿وتقــدس تنــزَّه  ﴾هُ َو  )٤٠( ﴾يُْشــِركُونَ ﴿یقــول  ﴾َعمَّ

َر ﴿ رِّ ﴿ شاع﴾ َظَه َْب ُد ِيف ال َْفَسا  ةوالریـع فـى الزراعـ ةكالجـدب وقلـة النبـات والـربح فـى التجـار  ﴾ال

ـِر ﴿والدر والنسل فى الحیوانات ومحق البركـات مـن كـل شـئ  ْ ْت ﴿ االعاصـیر﴾ َواْ�َ بَِمـا كََسـَب
ي َيِْد نَّا أ ْم ﴿ بسبب معاصي الناس وذنـوبهم ﴾ِس ال ُه َق ي � َعِملُـوا ِليُِذ َّـِذ وبـال أعمـالهم  ﴾بَْعَض ال

َْرِجُعـونَ ﴿ في الدنیاالذي عملوا  ْم ي َُّه  یتوبـون ویرجعـون عّمـا هـم علیـه مـن المعاصـي واآلثـام ﴾لََعل

لْ ) ﴿٤١( ُروا ِيف ﴿ لهؤالء المشـركین(ص) یا محمد  ﴾ُق َْرِض  ِسـي نُظ ﴿فـي الـبالد  ﴾األ  ﴾ُرواَفـا

َــانَ ﴿إلــى مســاكن الــذین ظلمــوا ــَف ك ْبــلُ  كَْي َن ِمــْن َق ي َّــِذ ُة ال َبــ ِق كیــف كــان عاقبــة تكــذیبهم  ﴾َعا

ــانَ ﴿ ، ألــم یخــرب اهللا دیــارهم للرســل َ ــِرِكنيَ  ك ْم ُمْش ــُرُه ْم ) ﴿٤٢( بــاهللا فــُأهلكوا ﴾أَْكَث ــأَِق  ﴾َف

ه  ِن ﴿بــ  فتوجَّ ي َهَك �ِدِّ ِم  َوْج َْقيِّ ْبـ﴿ دیـن اِإلسـالم ﴾ال مٌ ِمـْن َق ال ﴿ الیـوم الرهیـب ﴾ِل أَْن يَـأِْ�َ يَـْو
 ِ َن اهللاَّ َهُ ِم َّ ل َرد ُعونَ  يَْوَمئِذٍ ﴿ الذي ال یقدر أحٌد على ردِّه ﴾َم دَّ ، فریٌق فـي الجنـة  یتفرقون ﴾يَصَّ

ََفــَر  َمــْن ) ﴿٤٣( فــي الســعیروفریــٌق  ُ ﴿ بــاهللا ﴾ك ُْفــُره َوَمــْن َعِمــَل ﴿ كفــره أوزار ﴾َفَعلَْيــِه ك
ا ْم ﴿ أطاع اهللاخیرًا و  ﴾َصاِحلً ِه ُفِس ونَ  َفألَن َهُد ُنوا ) ﴿٤٤( یقّدمون الخیـر ﴾يَْم َن آَم ي َِّذ ِزَي ال ْ َ�ِ

هِ  ْضِل ْن َف ِت ِم ا اِحلَ هُ ال ﴿لیجزیهم اهللا مـن فضـله الـذي وعـد بـه عبـاده المتقـین  ﴾َوَعِملُوا الصَّ ـَّ ن إِ
َن  ِري ِف ـــبُّ الَْكـــا ياتـِــهِ ) ﴿٤٥﴾ (ُحيِ يـَــاحَ أَْن ﴿الدالــة علـــى قدرتـــه  ﴾َوِمـــْن ءا رِّ ُْرِســـَل ال تســـوق  ﴾ي

ٍت ﴿ السحاب َرا َبشِّ ْم ﴿المطر  بنزول ﴾ُم َقُك ي ْن ﴿ولینزل علیكم  ﴾َوِليُِذ ِتـهِ  ِم الغیـث الـذي  ﴾َرْحَم
ِريَ ﴿ یحیي به البالد ْ ُْفلُْك ﴿ولتسیر  ﴾َوِ�َ ِرهِ ﴿السفن  ﴾ال   في البحر عند هبوب الریاح ﴾بِأَْم
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  )٣٠(وم الر سورة    )٤٤٨(       العشرونو الحاديالجزء 
  
: في اآلیة لطیفة ) ٤٥(

وھي أن هللا عز وجل 
عندما أسند الكفر 
واإلیمان إلى العبید قدم 

وعندما أسند  ، الكافر
الجزاء إلى نفسھ قدم 
المؤمن ألن قولھ تعالى 

وعید للمكلف  َمن َكَفرَ  
لیمتنع عما یضره 
لینقذه سبحانھ من الشر 

َوَمْن   وقولھ تعالى
تحریض  َعِمَل صالحا

ھ وترغیب في الخیر ل
لیوصلھ إلى الثواب 
واإلنقاذ مقدم عند 
الحكیم الرحیم وأما 
عند الجزاء فابتدأ جل 
شأنھ باإلحسان إظھاراً 

  ]آل[ للكرم والرحمة
  
عن النبّي ) ٤٧( 

ما من امرء  (ص)
ُمسلم یرّد عن عرض 
ً على  اخیھ االّ كان حقّا
هللا ان یرّد عنھ نار 
جھّنم یوم القیامة ثّم 

وكان حّقًا علینا  قرأ
  ]صا[ نصر المؤمنین

  
أن النبي ) روي ٥٣(

وقف على  (ص)
مصعب بن عمیر 
وعلى أصحابھ حین 

  : رجع من أحد فقال
أشھد أنكم أحیاء عند 
 هللا تعالى فزوروھم
وسلموا علیھم فوالذي 
 نفسي بیده ال یسلم
علیھم أحد إال ردوا 
  علیھ إلى یوم القیامة

   ]آل[
  

     

َتغُ ﴿ َتْب هِ ﴿ ولتطلبوا ﴾واَوِل ْضِل ْن َف  األرباح في زروعكم وأثماركم وتجاراتكم برا وبحرا ﴾ِم

ْم تَْشُكُرونَ ﴿ َُّك ََقْد ) ﴿٤٦(علیكم المتوالیة نعم اهللا  ﴾َولََعل ْبِلَك  َول ْن َق َْنا ِم  یا محمد ﴾أَْرَسل

ْم ﴿كثیرین  ﴾ُرُسالً﴿ (ص) ِه َى َقْوِم ُو﴿كما أرسلناك رسوًال إلى قومك  ﴾إِل ء ا ِت َ�َ َنا َْبيِّ  ﴾ُهْم بِال

َن ﴿بالمعجزات فكذبوهم  َنا ِم َقْم َت َرُموا َفان َن أَْج ي َِّذ ا َوكَانَ ﴿ من الكفرة المجرمین ﴾ال ق واجبًا  ﴾َح

نِنيَ ﴿ َنا نَْصُر الُْمْؤِم وهذا الوعد  له بقرب النصر وبشارةتسلیة للرسول ، فیه على الكافرین ﴾َعلَْي
بي عاملنا بما أنت أهله وال تعاملنا بما نحن أهله یا رحماك ر  عام لكل مؤمن ومؤمنة مستمر 

لُ ﴿ )٤٧( أهل التقوى وأهل المغفرة ُْرِس � ي َِّذ ُ ال ابًا﴿یبعث  ﴾اهللاَّ ُر َحسَ ُتِثي يَاَح َف رِّ فتحرك ﴾ ال

ُ ﴿ االسحاب وتسوقه أمامه ْبُسُطه ءِ ﴿فینشره  ﴾َفَي َما ُ ﴿في أعالي الجو  ﴾ِيف السَّ ء َف يََشا  ﴾كَْي

ُ ﴿ خفیفًا أو كثیفاً  ُه َعل ًفا﴿أحیانًا  ﴾َوَجيْ ْدَق ﴿ قطعًا متفرقة ﴾ِكَس َتَرى الَْو ُرُج ِمْن ﴿المطر  ﴾َف َخيْ
هِ  ذَا﴿ من بین السحاب ﴾ِخالِل هِ  َفإِ ِ ذَا ﴿الغیث على أي ب﴾ أََصاَب ب ِدِه إِ َبا ْن ِع ُ ِم ء ْن يََشا َم

ْبِشُرونَ  َت ْم يَْس نُوا مِ ) ﴿٤٨(بمجيء الخصب یسرون ویفرحون  ﴾ُه َل َوإِْن كَا زَّ َُن ِل أَْن ي ْب ْن َق
ْم  ِه ْبِلِسنيَ ﴿ المطر ﴾َعلَْي ِه لَُم ْبِل ْن َق نُظْر ) ﴿٤٩( یائسین قانطین ﴾ِم  نظر تدبر ﴾َفا

ِ ﴿واستبصار ِي ﴿ الغیث من النبات واالشجار وانواع الثمار في ﴾إِلَى ءاثَاِر َرْحمِت اهللاَّ كَْيَف ُحيْ
َِها ت َْرَض بَْعَد َمْو ﴾ إِنَّ ذَِلَك ﴿ رض تنبت بعد أن كانت هامدة جامدةكیف أن اهللا یجعل األ ﴾األ

ِي ﴿ القادر على ِإحیاء األرض بعد موتها إن ْ َى َحملُ ت  یحیي الناس بعد موتهم لقادر على ان ﴾الَْمْو
ٌر ﴿ ي ٍء قَِد ُلِّ َ�ْ ُهَو َعَ� ك َْنا﴿ )٥٠( ال یعجزه شيء ﴾َو َْرَسل على الزرع بعد خضرته  ﴾َولَِنئْ أ

ُ ﴿ ضارة مفسدة ریحاً  ﴾ِرًحيا﴿ ونموه َْوه َرأ ا﴿فرأوا الزرع  ﴾َف ر  من أثر تلك الریح ﴾ُمْصَف

ُّوا﴿ ْن بَْعِدهِ ﴿لمكثوا  ﴾لََظل ُرونَ ﴿بعد اصفراره  من ﴾ِم  سابق نعمة اهللا علیهم یجحدون ﴾يَْكُف

ََّك ) ﴿٥١( ن َى﴿ (ص) یا محمد ﴾َفإِ ت مَّ ﴿ موتى القلوب ﴾ال تُْسِمُع الَْمْو ال تُْسِمُع الصُّ من  ﴾َو

َ ﴿ أذنیه صممٌ  في ء َعا َّْوا﴿ المؤثرة تلك المواعظ ﴾الدُّ ذَا َول َن  إِ ِِري ب َْت ) ﴿٥٢﴾ (ُمْد َن ولست  ﴾َوَما أ

دِ ﴿ َِها ْم ﴿بمرشد  ﴾ب ِه َِت ْن ﴿ من أعماه اهللا عن الهدى ﴾الُْعْمِي َعْن َضالل إِْن تُْسِمُع إِال َم
ُن  َِنا يُْؤِم ْم ُمْس ﴿ ما تسمع ِإال من یصدق بآیاتنا ﴾بِآيَات ُه ْم ﴿ )٥٣﴾ (ِلُمونَ َف ََقُك � َخل َِّذ ُ ال  ﴾اهللاَّ

ْن ﴿ أیها الناس ٍف  ِم ثُمَّ ﴿المفطوم  ، ، الرضیع ، الولید وجعلكم تتقلبون في أطوار الجنین ﴾َضْع
ْن بَْعدِ  َل ِم ٍف  َجَع ةً﴿الطفولة  ﴾َضْع ةٍ﴿الشباب ﴾ ُقوَّ ْن بَْعِد ُقوَّ َل ِم ُمَّ َجَع ًفا ﴿الشباب  ﴾ث َضْع

ةً  َب َشْي ُ ﴿ الشیخوخةالهرم و  ﴾َو ء لُُق َما يََشا مُ ﴿ من ضعف وقوة ﴾َخيْ ُهَو الَْعِلي    بتدبیر الخلق ﴾َو

 


