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    )٣١( لقمان سورة      )٤٤٩(       العشرونو الحادي الجزء 
  
أوحى هللا تعالى ) ٥٤(

  یا داود (ع)إلى داود 
إني ألنظر الشیخ 
الكبیر مساء وصباحاً 

،  عبدي  : فأقول لھ
، ورق  َكبَِر ِسنُّكَ 

  ، ووھن عظمك جلدك
وحان قدومك علّي، 

، فإني  فاستحي مني
أستحیي أن أُعذب 

  ]بح[ لنار َشْیَبًةً◌ با
  
من تحقق بما ) ٦٠(

وعد هللا الصابرین من 
جمیل الثواب وحسن 
العطاء ھان علیھ 
الصبر على المكاره 
    ولم یؤلمھ المقام علیھا

    ]حق[
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 قرأ من (ع) الباقر عن
 لیلة في لقمان سورة
 لیلتھ في بھ هللا وكل

 من یحفظونھ مالئكة
 تىح وجنوده ابلیس
 قرأھا واذا یصبح
 یزالوا لم بالنھار

 ابلیس من یحفظونھ
 وجنوده اللّعنة علیھ
  ]صا[  یمس حّتى

  

ُر ﴿ ي َْقِد اَعةُ ) ﴿٥٤( على ما یشاء﴾ ال ُم السَّ َُقو َم ت يَْو القیامة وُیبعث الناس للحساب  ﴾َو

مُ ﴿ ُْقِس ِرُمونَ ﴿ یحلف ﴾ي ْ ُثواَما ﴿الكافرون  ﴾اْ�ُ َِب َعةٍ غَ ﴿ما مكثوا في الدنیا  ﴾ل َر َسا  ﴾ْي

ِلَك ﴿ استقلوا مدة لبثهم مع كثرتها لطول یوم القیامة مثل هذه األیمان الكاذبة التي یأتون بها  ﴾كََذ

َفُكونَ ﴿یوم القیامة  نُوا يُْؤ لَ ) ﴿٥٥( الباطل في الدنیا یصرفون من الحق إلى ﴾كَا َقا يَن  َو َِّذ ال
ْمَ  ُوتُوا الِْعل  (ع)عن الرضا ،  مان والعلم ردًا علیهم وتكذیبًا لهمالعقالء من أهل اِإلی ﴾َواإلِيَمانَ  أ

بأمر اهللا عّز وجّل على رسم ما فرض اهللا تعالى فصارت في ذّریته  (ع)علّیًا  (ص)فقّلدها قال 
ْم ﴿ ]صا[ االصفیاء الذین آتاهم اهللا تعالى العلم واِإلیمان ُت َِبْث ََقْد ل ِ ﴿مكثتم  ﴾ل َتاِب اهللاَّ  ﴾ِيف ِك

ِث ﴿ سابق علمه فیما كتبه اهللا في َْبْع ُم ال َهَذا يَْو ِث َف َْبْع ِم ال َى يَْو  الذي كنتم تنكرونه ﴾إِل

ْم ال﴿ ُت ْم كُن نَُّك  ﴾َفَيْوَمئِذٍ ) ﴿٥٦( لم تصدقوا به لتفریطكم في طلب الحق ﴾تَْعلَُمونَ  َولَِك

عُ ﴿یوم قیام الساعة  َنَف َن َظلَُموا ال ي ي َِّذ ْم  ال ُُه َرت ال ُهْم ﴿ وال احتجاجهماعتذارهم  ﴾َمْعِذ َو
ُبونَ  َتْعَت ََقْد ) ﴿٥٧( ، ألنه قد ذهب أوان التوبة ال یقال لهم أرضوا ربكم بتوبة أو طاعة ﴾يُْس َول

َْنا َرب ِس ِيف َهَذا﴿ بینا ﴾َض نَّا ٍل  �ِ َث ُلِّ َم ْن ك ْرآِن ِم ُْق ل ما یحتاج الناس ِإلیه من المواعظ  ﴾ا

ْم  َولَِنئْ ﴿ واألمثال واألخبار والعبر ُه َت َةٍ ﴿ (ص) محمدیا  ﴾ِجئْ ي ِآ يَن ﴿ ا اقترحواكم ﴾ب َِّذ َنَّ ال ُقول لََي
ُروا ََف ْم ﴿ المشركون من قومك لفرط عنادهم ﴾ك ُْت َن ْبِطلُونَ ﴿ ما أنت وأصحابك ﴾إِْن أ ال ُم  ﴾إِ

عُ ) ﴿٥٨(ُتدجلون علینا وتكذبون  َب لُوِب ﴿یختم  ﴾كََذِلَك يَْط ُ َعَ� ُق هللاَّ َن ال يَْعلَُمونَ  ا ي َِّذ  ﴾ال

ْر ) ﴿٥٩( توحید اهللا ِب ِ  إِنَّ َوْعَد ﴿ أذاهم وعداوتهمعلى  (ص) یا محمد ﴾َفاْص بنصرتك  ﴾اهللاَّ

ُنونَ ﴿ والوفاء به البدَّ من ِإنجازه ﴾َحّق ﴿وإِظهار دینك  َن ال يُوِق ي َِّذ نََّك ال فَّ ال يَْسَ�ِ ال  ﴾َو
      )٦٠( یحملنك على الخفة والقلق جزعًا مما یقوله أولئك الضالون الشاكون

  
  
  
وهي خمسمائة وثمان وأربعون ، فإنهن نزلن بالمدینة  ٢٩،  ٢٨،  ٢٧ت بمكة عدا اآلیات نزل

آل البقرة ، ،  هذه مبدوءة بما بدئتست سور ویوجد في القران ،  كلمة وألفان ومئة وعشرة أحرف
           ]مال [الروم ، عمران ، العنكبوت ، السجدة 

ٍم   ِ�ِ ْاهللاِ  ٍحي رَّ ٍن ْال ْحم ر          ْال
م﴿  ؛ وسنائه مجده إلى تشیر والمیم ، وعطائه لطفه ىإل تشیر والالم ، آالئه إلى تشیر األلف ﴾ال

 وبمجده ، أصفیائه أسرار فى المْحبةَ  یثبت وعطائه وبلطفه ؛ أولیائه قلوبِ  عن الَجْحدَ  یرفع فبآالئه
ُت ﴿هذه  ﴾تِلَْك ) ﴿١( وسنائه مستغٍن عن جمیع َخْلِقه بوصف كبریائه يا ِم  ءا ِكي َتاِب اْحلَ   ﴾الِْك

  

  
  ترتیبھا

  زولترتیب الن   ٣١ 
٥٧  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة لقمان     ٣٤

  مكیة  الصافات
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  )٣١(لقمان  سورة    )٤٥٠(       العشرونالحادي و الجزء
 
عن ابن عباس ) ٦(

نزلت في النضر  قال
بن الحارث اشترى 
مغنیة وكان ال یسمع 

،  بأحد یرید اإلسالم
  إال انطلق بھ إلى قینتھ

أطعمیھ :  فیقول
، ھذا  واسقیھ وغنیھ

خیر مما یدعوك إلیھ 
د من الص الة ُمحمَّ

، وأن تقاتل  والصیام
  ]مس[ بین یدیھ

  
 (ص)عن النبي ) ٦(

ال یحل تعلیم  :قال
المغنیات وال بیعھن 

  ]صا[ وأثمانھن حرام
  
) عن الصادق (ع) ٦(

اّنھ سئل عن كسب 
المغّنیات فقال التي 
یدخل علیھا الرجال 
حرام والتي تدعى الى 
 االعراس لیس بھ بأس

  ]صا[
 
قال یزید بن الولید ) ٦(
اقص : یا بني أمیة الن

إیاكم والغناء فإنھ 
ینقص الحیاء ویزید 
في الشھوة ویھدم 
المروءة وانھ لینوب 
عن الخمر ویفعل ما 
یفعل المسكر فإن كنتم 
ال بد فاعلین فجنبوه 
النساء ، فإن الغناء 

  ]مال[داعیة الزنا 
 
واعلم أن  )١٠(

األرض ثباُتھا بسبب 
ثقلھا، وإِال كانت تزول 

بب عن موضعھا بس
، ولو  المیاه والریاح

خلقھا تعالى مثل 
الرمل لما كانت تثبُت 

، كما نرى  للزراعة
األراضي الرملیة 
ینتقل الرمل الذي فیھا 
من موضع إلى 
موضع، فھذه ھي 
 حكمة إِرسائھا بالجبال

  ]فخ[

ى﴿) ٢( ، الذي فاق كل كتاب في بیانه وتشریعه البدیع نِنيَ ﴿هدایة  ﴾ُهًد ُمْحِس ًة ِ�ْ َرْحَم  ﴾َو
ان  بقولهاالحسان  (ص)ولذا فسر النبى ،   المحسن من یعتصم بحبل القرآن متوجها الى اهللا

الةَ﴿ )٣( ]رو[ تعبد اهللا كأنك تراه ُِقيُموَن الصَّ َن ي ي َِّذ یؤدونها على الوجة األكمل  ﴾ال

تُونَ ﴿ يُْؤ كَاةَ َو زَّ ا اموالكم حصنو ، في الحدیث :  یدفعونها إلى مستحقیها طیبًة بها نفوسهم ﴾ال
ْم ﴿ ]رو[ بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة َرةِ ُه ْم بِاآلِخ ُه ُنونَ  َو ُْولَئَِك ) ﴿٤( یصّدقون ﴾يُوِق  ﴾أ

ى﴿الموصوفون بتلك الصفات  ونَ  ِمْن ﴿ نور وبصیرة ﴾َعَ� ُهًد ْفِ�ُ ْم الُْم ُْولَئَِك ُه ْم َوأ ِِّه  ﴾َرب

ْن ﴿ )٥( هم الفائزون السعداء في الدنیا واآلخرة ِس ﴿ ضبع ﴾َوم َّا َْهَو  الن ِري ل ْن يَْشَت َم
يِث  لهو الحدیث عبارة عّما یشغلك عن اهللا واآلخرة من االقوال الّلسانّیة واالفعال االركانّیة  ﴾اْحلَِد

َّ ﴿ وشبهها الغناء والمعازفوفسر ب،  واالحادیث الّنفسّیة ْن ﴿َیُصد ل ﴾ِلُيِضل ِ  َع ِل اهللاَّ  ﴾َسِبي

ٍْم ﴿ القویموُیبعدهم عن دینه  عن طریق الهدى ِر ِعل َها﴿بغیر حجة وال برهان  ﴾بَِغْي َذ ِ يَ�َّ  ﴾َو

ِهنيٌ ﴿سخریة واستهزاًء  ﴾ُهُزًوا﴿ ویتخذ ءایات الكتاب المجید َذاٌب ُم ْم َع َُه ُولَئَِك ل شدید مع  ﴾أ

ُْتَ� ) ﴿٦( الذلة والهوان ذَا ت َُنا﴿قرئت  واذا ﴾َوإِ يات َّى﴿القرآن  ﴾َعلَْيِه ءا  أعرض وأدبر ﴾َول

تَ ﴿ ًراُمْس َها﴿ ال یعبؤا بهامتكبرًا  ﴾ْكِب َْم يَْسَمْع كَأَنَّ ِيف ﴿ ال یلتفت إلى الكالم ﴾كَأَْن ل
ًرا ْق ْرهُ ﴿ثقًال وصممًا  ﴾أُُذنَْيِه َو َبشِّ ٍم ﴿ (ص) أنذره یا محمد ﴾َف ٍب أَِلي وْضع البشارة مكان  ﴾بَِعَذا

ُنوا َوَعِملُوا ال) ﴿٧( وسخریة تهكم اِإلنذار َن آَم ي َِّذ ِت إِنَّ ال ا اِحلَ جمعوا بین اِإلیمان والعمل  ﴾صَّ
ُت ﴿الصالح  نَّا ْم َج َُه ِم  ل نَِّعي ) ٨(سورة البقرة)  ٢٥احدى الجنان السبع (انظر هامش االیة  ﴾ال

َها﴿ َن ِفي ي اوَ ﴿ ، ال یخرجون منها أبداً  دائمین في تلك الجنات ﴾َخالِِد ق ِ َح وعدًا من  ﴾ْعَد اهللاَّ

ُهوَ ﴿ ، كائنًا ال محالة اهللا قاطعاً  ُز  َو ِزي مُ ﴿ال یغلبه شيء لیمنعه عن ِإنجاز وعده  ﴾الَْع ِكي  ﴾اْحلَ

ِت  َخلََق ﴿ )٩(في افعاله  َوا َما ََها﴿ سعتها وعظمتها ﴾السَّ ن ِر َعَمٍد تََرْو بدون دعائم ترتكز  ﴾بَِغْي

ى﴿ وبكم یمسك السماء أن تقع على األرض إال بإذنهفي الزیارة  ، علیها ِيف ﴿جعل  ﴾َوأَلَْق
،  ، وفي الحقیقة األَبدال واألوتاد الذین هم غیاث الخلق في الظاهر الجبال ﴾َرَواِ�َ  ِض األَرْ 

ْم ﴿،  وقاصیهم ،وبهم َیصِرف الَبالَء عن قریبهم بهم یقیهم لئال تتحرك وتضطرب  ﴾أَْن تَِميَد بُِك

َثَّ ﴿ بكم فتهلككم ب َها﴿ نشر وفرَّق ﴾َو َّةٍ ﴿ في أرجاء األرض ﴾ِفي ُلِّ َداب ْن ك من كل أنواع  ﴾ِم

َْنا﴿ الحیوانات َزل َن ﴿لحفظكم وحفظ دوابكم  ﴾َوأَن ءِ  ِم َما ً ﴿من السحاب  ﴾السَّ ء المطر  ﴾َما

َها﴿ َنا ِفي َْبْت ُلِّ َزْوٍج ﴿ في األرض ﴾َفأَن ، ومن كل صنٍف من  من كل نوٍع من النبات ﴾ِمْن ك

ٍم ﴿ األغذیة َِري   ونه وتعاینونه أیهاالذي تشاهد ﴾َهَذا﴿ )١٠( ، بدیع الخلق كثیر المنافع ﴾ك
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  )٣١( لقمان سورة    )٤٥١(       العشرونو الحادي الجزء
  
 لقمان ان قیل )١٢(

 وھو داود على دخل
 لیَّن وقد الدرع یسرد
 كالطین الحدید لھ هللا

 یسألھ أن فأراد
 فسكت الحكمة فأدركتھ

ھا فلما  :وقال لبسھا أتمَّ
 أنت الحرب لبوس نعم
 حكم الصمت  : فقال
 لھ فقال ھفاعل وقلیل
 سمیت ما بحق  : داود

 ً   ]مج[ حكیما
  
 الصادق عن )١٢(

 ما وهللا اما قال (ع)
 الحكمة لقمان اوتي

 وال مال وال بحسب
 جسم في بسط وال اھل
 كان ولكّنھ جمال وال

ً  رجالً   هللا امر في قوّیا
 ً ً  هللا في متوّرعا  ساكتا

 ً  النظر عمیق سّكیتا
 ینم لم ... الفكر طویل
 في یّتك مول قطّ  نھاراً 
 ولم… قطّ  مجلس
 قطّ  شيء من یضحك
 دینھ في االثم مخافة

 برجلین یمرّ  ولم ....
 یقتتالن او یختصمان

االّ اصلح بینھما ولم 
یمض عنھما حّتى 

وكان یغشى  ....تحاّبا 
القضاة والملوك 
والسالطین فیرثي 
للقضاة مّما ابتلوا بھ 
ویرحم الملوك 
والسالطین لعّزتھم با� 

ھم في ذلك وطمأنینت
ویعتبر ویتعلّم ما یغلب 
بھ نفسھ ویجاھد بھ 

واّن هللا تبارك  ....
وتعالى امر طوائف 
من المالئكة حین 
انتصف النھار وھدأت 
العیون بالقائلة فنادوا 
لقمان حیث یسمع وال 
 یراھم فقالوا یا لقمان
 ھل لك ان یجعلك هللا
خلیفة في األرض 
تحكم بین الناس فقال 

ي رّبي لقمان ان امرن
بذلك فالسمع والطاعة 
ألّنھ ان فعل بي ذلك 
اعانني علیھ وعلّمني 
وعصمني وان ھو 
 خّیرني قبلت العافیة

فلّما امسى واخذ  .....
 مضجعھ من اللّیل
 اَنزل هللا علیھ الحكمة
  فغشاه بھا من قرنھ الى 

ِ  َخلُْق ﴿ المشركون َّ  َخلََق  َماذَا َفأَُروِ� ﴿ اهللا مخلوقات من ﴾اهللاَّ َن ال ي ْن  ِذ هِ  ِم ِ ن  شيءٍ  أيَّ  ﴾ُدو

َلْ ﴿ وبآلهتهم بهم والسخریة التهكم جهة على سؤال ، اهللا دون من عبدتموها التي آلهتكم خلقته  ب
اِلُمونَ  ٍل  ِيف ﴿ المشركون ﴾الظَّ بٍِني ﴿ خسران ﴾َضال ََقْد ﴿ )١١( واضح ﴾ُم َنا َول  أعطینا ﴾آتَْي

ُْقَمانَ ﴿  على تعیبأ أجاب،  وجهك أقبح ما له وقیل،  الشفاه غلیظ حبشیاً  اللون اسود كان ﴾ل
ةَ ﴿ بفلسطین الرمله مدینة قرب وقبره للغنم راعیاً  وكان ، النقاش على او النقش ْكَم  الفهم ﴾اْحلِ
،  ینابیع الحكمة من قلبه على لسانه ظهرت صباحا اربعین هللا اخلص من الحدیث في ، والعقل
،  ]رو[ طرائق الحكمة فانها تمل كما تمل االبدان رّوحوا هذه القلوب واطلبوا لها (ع) على وعن 

وقد أمره ربه ، تكررت كلمة الحكمة بالقرآن سبع عشرة مرة في معان بالغة تكرمة لمن أوتیها 
ْر  أَْن ﴿ بشكر نعمه وبین فائدتها بقوله ِ  اْشُك على ِإنعامه وإِفضاله علیك حیث خصَّك  ﴾ِهللاَّ

ََّما يَْشُكُر ﴿كر ان ال ترى شریكا معه في نعمه ، الش ربه ﴾َوَمْن يَْشُكْر ﴿ بالحكمة  َفِإن
ْفِسهِ  َن ْن ﴿بازدیاد النعم ورضاء المنعم  ، وفائدته إنما تعود علیه فثواب شكره راجع لنفسه ﴾ِل َوَم
َر  ََف َ َغِ�ٌّ ﴿فیرجع وبال كفره علیه  جحد نعمة اهللا فِإنما أساء إلى نفسه ﴾ك عن شكر  ﴾َفِإنَّ اهللاَّ

ذْ ) ﴿١٢( محموٌد على كل حال ﴾يٌد َحمِ ﴿ الشاكرین موعظة  یا محمد (ص) واذكر لقومك ﴾َوإِ

ِْنهِ ﴿لقمان الحكیم لولده حین  َل لُْقَماُن الب فما زال بهما حتى ، وكان ابنه وامرأته كافرین ﴾ َقا
وبخالف ابنتى لوط وامراته فان ابنتیه ، بخالف ابن نوح وامرأته فانهما لم یسلما ، اسلما 

ُهَو يَِعُظهُ ﴿ سلمتأامرأته ما  اسلمتا دون ِ  يَا بَُ�َّ ال﴿ یؤدبه ﴾َو ِرْك بِاهللاَّ إِنَّ ﴿ أحداً  ﴾تُْش
مٌ  ٌْم َعِظي ْرَك لَُظل ِباْلَمْعِصَیِة َو  َمْن َفْوَقهُ  َیْظِلمُ َثالُث َعالَماٍت  ِللظَّاِلِم ِمَن الرَِّجالِ  ، قبیح ﴾الشِّ

َنا﴿ )١٣( ]نج[ ْوَم الظََّلَمةَ اْلقَ  ُیَظاِهرُ َمْن ُدوَنُه ِباْلَغَلَبِة َو  ْي صَّ َو ْيهِ ﴿أمرنا  ﴾َو ِنَساَن بَِوالَِد إل  ﴾ا

ًنا﴿ ةال سیما الوالد، مؤمنین كانا أو كافرین باِإلحسان ِإلیهما  ْه هُ َو َْتهُ أُمُّ ٍن  َحَمل ْه  ﴾َعَ� َو

َصالُهُ ﴿وضعف الطلق وضعف الوالدة وضعف الرضاع  یتتابع علیها ضعف الحمل ِف الفصال  ﴾َو

اخر ﴾ ِيف َعاَمْنيِ ﴿ ومنه الفصیل وهو ولد الناقة اذا فصل عن امه، التفریق بین الصبى والرضاع 
ْر ِلي﴿ وقلنا لهمدة الرضاع ،  ْيَك  أَِن اْشُك فكما أني خلقتك ، فهما سبب في نشأتك ،  ﴾َوِلَوالَِد

قبره فلیصل  فى من احب ان یصل اباه  فى الحدیث،  ولهما حق التربیة علیك كما لي حق الخلق
ومن مات والداه وهو لهما غیر بار وهو حى فلیستغفر لهما ویتصدق لهما ، اخوان ابیه من بعده 

 إِلَيَّ ﴿ ]رو[ ومن زار قبر ابویه او احدهما فى كل جمعة كان بارا، حتى یكتب بارا لوالدیه 
ُر  ِصي  نعمتنا أثبناكشكرت في اآلخرة ال لغیري ، فإذا أحسنت لي بالعبادة ولهما باإلحسان و  ﴾الَْم

اك﴿ )١٤( وٕاال عاقبناك َهَد �﴿لیحمالك  بذال أقصى ما في وسعهمادعواك و ﴾ َوإِْن َجا   َع
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قدمھ وھو نائم وغّطاه 
بالحكمة غطاء فاستیقظ 
وھو احكم الناس في 
زمانھ وخرج على 

 بالحكمة ینطق الناس
 (ع) قال،  افیھ ویبثھا
 الحكم اوتي فلّما

 امر یقبلھا ولم بالخالفة
 المالئكة وجلّ  عزّ  هللا

 بالخالفة داود فنادت
 فیھا یشترط ولم فقبلھا
 فأعطاه لقمان بشرط

 الخالفة وجلّ  عزّ  هللا
 وابتلى األرض في
 .... مّرة غیر فیھا

 یكثر لقمان وكان
 ویعظھ داود زیارة

 وحكمتھ بمواعظھ
 وكان علمھ وفضل
 طوبى لھ یقول داود
 اوتیت لقمان یا لك

 عنك وصرفت الحكمة
 داود واعطي البلّیة

 بالحكم وابتلى الخالفة
  ]صا[ والفتنة

 ) في المناجاة١٢(
إِلِھي أَْذَھلَنِي َعْن إقاَمِة 
ُشْكِرَك َتتاُبُع َطْولَِك 
َوأَْعَجَزنِي َعْن إْحصاِء 
َثنائَِك َفْیُض َفْضلَِك 

ِر َوَشَغلَنِي َعْن ِذكْ 
َمحاِمِدَك َتراُدُف 
َعوائِِدَك َوأَْعیانِي َعْن 
َنْشِر َعواِرفَِك َتوالِي 

فآالؤَك  .... أیاِدیكَ 
ٌة َضُعَف لِسانِي َعْن  َجمَّ
إْحصائِھا َوَنْعماؤَك 
َكثِیرةٌ َقُصَر َفْھِمي َعْن 
إْدراِكھا َفْضالً َعْن 
اْستِْقصائِھا َفَكْیَف لِي 
بَِتْحِصیِل الشُّْكِر 

ِري إِیَّاَك َیْفَتقُِر َوُشكْ 
 :إِلى ُشْكٍر ؟ َفُكلَّما قُْلتُ 

لََك الَحْمُد َوَجَب َعلَيَّ 
لََك   :لِذلَِك أَْن أَقُولَ 

  الَحْمدُ 
المعنى أن هللا ) ١٢(

غیر محتاج إِلى شكر 
ر بكفر  حتى یتضرَّ

 الكافر، فھو في نفسھ 
محمود سواء شكره 

  الناس أم لم یشكروه
  ]فخ[
كأنھ تعالى ) ١٥( 

مع أننا وصینا    یقول
،  اإلِنسان بوالدیھ

وأمرناه باإلِحسان 
إِلیھما والعطف علیھما 
وألزمناه طاعتھما 

  بسبب حقھما العظیم 

ِرَك  أَْن  هِ  لََك  لَْيَس  َما﴿ باهللا واِإلشراك الكفر على ﴾ِ�  تُْش ِ ْمٌ  ب ُهَما َفال ِعل  طاعة ال إذ ﴾تُِطْع

ُهمَ ﴿ الخالق معصیة في لمخلوق ْب نَْيا ِيف  اَوَصاِح ًفا﴿ الحیاة ﴾الدُّ ُرو  واِإلحسان بالمعروف ﴾َمْع
 تربیة في تحمَّالها التي المتاعب ضیاع یستدعي ال باهللا كفرهما ألن  -مشركین كانا ولو - ِإلیهما
عْ ﴿ بالجمیل التنكر وال ، الولد َِّب لَ ﴿ واسلك ﴾َوات ِبي ْن ﴿ طریق ﴾َس َنَاَب  َم  ﴾إِلَيَّ ﴿ رجع ﴾أ

ْم  إِلَيَّ  ثُمَّ ﴿ والطاعة بالتوحید ْرِجُعُك  رضاهما فانّ  الوالدین تعصوا وال،  اهللا فاّتقوا ، منقلبكم ﴾َم
 والّترّحم وطاعتهما الوالدین حقّ  حفظ فى كثیرة اخبار ورد وقد ، اهللا سخط وسخطهما اهللا رضا

ْم ﴿  علیهما والّدعاء لهما وان كانا ال یعرفان الحقّ  ئُُك َبِّ تُ  بَِما﴿ أخبركم ﴾َفأُن ُن  ﴾ْم تَْعَملُونَ ك
ان ابن لقمان قال البیه یا قیل  ، یا ولدي ﴾بَُ�َّ  يَا) ﴿١٥(علیها م كجازیأففي الدنیا من االعمال 

 فرد علیه لقمان فقال یا بنى، ابتاه ان عملت الخطیئة حیث ال یرانى احد كیف یعلمها اهللا 
ََّها﴿ ن َل ﴿خیر أو شر بمقدار  فعلة االنسان من مهما كانت ﴾إِْن تَُكْن ﴿ ى الخطیئةا ﴾إِ َقا ْث ِم

ْردٍَل  ْن َخ ٍة ِم بَّ وٕانما ذكر الّله هذه الحّبة ألنها أكثر ما  ،ولو كانت وزن حبة الخردل  صغیرة ﴾َح
ْن ﴿ تكون في أقوال العرب یضربون بها األمثال عند المبالغة في قلة الشي َتُك  ةتلك السیئ ﴾َف

َْو ِيف األَْرِض  أَْو ِيف ﴿خرة ، كجوف الص في أخفى مكان وأحرزه ﴾ِيف َصْخَرةٍ﴿ ِت أ َوا َما السَّ
َِها ُ ﴿یحضرها  ﴾يَأِْت ب َ لَِطيٌف ﴿ویعاقبه من أجلها  علیهاصاحبها ویحاسب  ﴾اهللاَّ  ﴾إِنَّ اهللاَّ
ٌر ﴿بالعباد  ِبي من الّذنوب فاّن لها  اّتقوا المحّقرات (ع)عن الصادق  ،ر ببواطن األمو  عالم﴾ َخ
 )١٦( ]صا[ }ِإْن َتُك ِمْثَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدلٍ { ب واستغفر اهللا اّن اهللا یقولال یقولّن احدكم اذن، طالبًا 

الةَ﴿ ْم الصَّ َِق ُروِف ﴿ ألتي هي اكمل العبادات ﴾يَا بَُ�َّ أ ْر بِالَْمْع وأمر الناس بكل خیر  ﴾َوأُْم
ِر ﴿ وفضیلة نَك ِن الُْم نْهَ َع ْر َعَ� مَ ﴿ وانههم عن كل شر ورذیلة ﴾َوا ََصابََك  اَواْصِب على  ﴾أ

الذي أمرتك  ﴾إِنَّ ذَِلَك ﴿ المنكرمن المشّقة واألذى في األمر بالمعروف والنهي عن  ما یصیبك

ْزِم ﴿به كله هو  ْن َع اسألك  في الدعاءا ، علیه والدوام الثبات یجب التي األمور من ﴾األُُموِر  ِم
تشیر هذه اآلیة ، ا ال محالة اى اسألك ان توفقنى لالعمال التى تغفر لصاحبه،  عزائم مغفرتك

ِس ﴿ )١٧( إلى أن هذه األمور األربعة مأمور بها كل األمم نَّا َك �ِ ْر َخدَّ َُصعِّ ال ت وال تمل  ﴾َو

ال تَْمِش ِيف ﴿ وتحقیرًا له وال تعرض عّمن یكّلمك استخفافًا به، وجهك من الناس تكّبرًا  َو
َرًحا َ ال إِنَّ ﴿متكبرًا  بطراً  ﴾األَْرِض َم َّ اهللاَّ ُل بُّ ك وٍر   ُحيِ ٍل َ�ُ َتا  الذي یفتخر على غیره ﴾ُخمْ

ِصْد ﴿ )١٨( ْق ، سرعة المشي تذهب ببهاء المؤمن  بین اِإلسراع والبطء ﴾ِيف َمْشِيَك ﴿اعتدل  ﴾َوا

تَِك ﴿اخفض  ﴾َواْغُضْض ﴿ ْن َصْو َر ﴿ففیه الوقار لك والكرامة لمن تكلمه  ﴾ِم َنَك  اقبح ﴾إِنَّ أ

ُت اْحلَ ﴿ ََصْو ِت ل ِر األَْصَوا ََرْوا﴿ )١٩( ﴾ِمي َْم ت ْم ﴿ ألم تعلموا أیها الناس ﴾أَل َر لَُك َ َخسَّ   أَنَّ اهللاَّ
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، مع كل ھذا فقد  علیھ
نھیناه عن طاعتھما في 
حالة الشرك والعصیان 
ألن اإلِشراك با� من 

  ]مس[ أعظم الذنوب
  
َر مْ ألَو إِنَّ ا) ١٧(

بِاْلَمْعُروِف َو النَّْھَي 
َعِن اْلُمْنَكِر لَُخلَُقاِن ِمْن 
ِ ُسْبَحاَنُھ َو  ُخلُِق هللاَّ

َباِن ِمْن  الإِنَُّھَما  ُیَقرِّ
َیْنقَُصاِن ِمْن  الأََجٍل َو 

  ]نج[ ِرْزقٍ 
  
اّن  : الحدیث) في ١٧(

هللا یحّب ان یؤخذ 
برخصھ كما یحّب ان 

  ]صا[ یؤخذ بعزائمھ
  
كالم بعض ) من ١٨( 

 افتخرت انالحكماء 
بفرسك فالحسن 

 . والفراھة لھ دونك
وان افتحرت بثیابك 
وآالتك فالجمال لھا 

وان افتخرت  . دونك
بآبائك فالفضل فیھم 
الفیك ولو تكلمت ھذه 
االشیاء لقالت ھذه 
محاسننا فما لك من 

  ]رو[ الحسن شئ
  
ا وعظ بھ ) ومم١٩(

ان قال یا بنّي اّنك منذ 
دنیا سقطت الى ال

استدبرتھا واستقبلت 
اآلخرة فدار انت الیھا 

  تسیر اقرب الیك من
دار انت عنھا متباعد 

   یا بنّي جالس الُعلماء
وزاحمھم بركبتیك وال 

 ...تجادلھم فیمنعوك 
ً یقطع  وُصم صوما
شھوتك وال تصم 
ً یمنعك من  صیاما
الصالة فاّن الصالة 
احّب الى هللا من 

یا بنّي ان  ...الصیام 
ت صغیراً انتفعت تأّدب

واجعل  ...بھ كبیراً 
في اّیامك ولیالیك 
وساعاتك لنفسك نصیباً 
في طلب العلم فاّنك لن 
تجد لھ تضییعاً اشّد من 
تركھ وال تماریّن فیھ 
ً وال تجادلّن  لجوجا
ً وال تعادیّن  فقیھا
ً وال تماشیّن  سلطانا

ً وال تصادقّنھ  ظلوما
 وال تواخیّن فاسقاً وال 

ِت َما ِيف السَّ  َوا  الحیوان والنباتمن  ﴾األَْرِض  َوَما ِيف ﴿من شمس وقمر ونجوم  ﴾َما

َبغَ ﴿ ْم ﴿وأتمَّ  ﴾َوأَْس َرةً﴿ أیها الناس ﴾َعلَْيُك ِه المرئیة كنعمة السمع والبصر  ﴾نَِعَمهُ َظا

ةً ﴿ والصحة واِإلسالم بَاِطَن  اّما النعمة الظاهرة (ع)عن الباقر ،  العقل والفهم والمعرفةكالخفیة  ﴾َو
وما جاء به من معرفة اهللا وتوحیده واّما النعمة الباطنة فوالیتنا اهل البیت وعقد  (ص)فالنبّي 
ْن ﴿ ]صا[ موّدتنا ِس  َوِم نَّا اِدلُ ﴿ من الناس فریقو  ﴾ال ْن ُجيَ ِ ﴿توحید  ﴾ِيف ﴿ یخاصم ﴾َم  ﴾اهللاَّ

ٍْم ﴿وصفاته  في توحیده ِر ِعل ى﴿ فهم ﴾بَِغْي ال ُهًد ال﴿وال حجة وال برهان  ﴾َو ٍر  َو ِني َتاٍب ُم  ﴾ِك

ْم ) ﴿٢٠( منزل من عند اهللا َُه َل ل ذَا ِقي َِّبُعوا﴿لهؤالء المجادلین بالباطل  ﴾َوإِ ُ  ات َزَل اهللاَّ َن  ﴾َما أ

َنَا﴿، وصّدقوا به  على رسوله نَا َعلَْيِه ءاباء ُع َما َوَجْد ِب َْل نَتَّ نسیر على طریقة ءابائنا  ﴾َقالُوا ب

َ ﴿ونقتدي بهم في عبادة األوثان  ْم إِلَى﴿أیتبعونهم حتى ولو  ﴾َولَوْ أ ُه ْيَطاُن يَْدُعو  كَاَن الشَّ
ِعيِر  َذاِب السَّ ْن يُْسِلْم ) ﴿٢( االستفهام لِإلنكار والتوبیخ ﴾َع َههُ ﴿یفوض  ﴾َوَم  أمره ﴾َوْج

﴿ ِ َى اهللاَّ ُهوَ ﴿عبادته  ویخلص ﴾إِل ٌن  َو ِس ى﴿ في عمله ﴾ُحمْ ْرَوةِ الُْوْثَق َتْمَسَك بِالُْع َقِد اْس  فقد ﴾َف
ِ ﴿، وتعلق بأوثق ما یتعلق به  تمسك بحبٍل ال انقطاع له َى اهللاَّ ِر ﴿وحده  ﴾َوإِل ُة األُُمو َب ِق  ﴾َعا

 في قوله تعالى عن أنس بن مالك ، فیجازي العامل علیها أحسن الجزاء، مرجع ومصیر األمور 
ص هللا االیمان كان أول من أخل (ع) : نزلت في علي بن أبي طالب قال }ومن یسلم وجهه إلى اهللا{

: ال إله إال  هي قول }فقد استمسك بالعروة الوثقى{مؤمن مطیع  }وهو محسن{وجعل نفسه وعلمه هللا 
ُرهُ ﴿ )٢٢( ]شو[ اهللا ُْف ُزنَْك ك َر فال َحيْ ََف ْن ك ،  كفر من كفر(ص)  ال یهمنك یا محمد ﴾َوَم

ْم ﴿ (ص)  تسلیة للرسولفیه  ُه ْرِجُع َنا َم بِّ ﴿ رجوعهم ﴾إِلَْي ُنَن ْم َف ُه  ﴾َعِملُوا بَِما﴿فنخبرهم  ﴾ئُ

ِر  إِنَّ ﴿ بأعمالهم التي عملوها في الدنیا و ُد ِت الصُّ ٌم بَِذا َ َعِلي  بما في قلوبهم من الكفر ﴾اهللاَّ

ْم ) ﴿٢٣( فیجازیهم علیها، والتكذیب  ُعُه تِّ ان كان  : كأّنه قیل، جواٌب لسؤاٍل مقّدٍر ﴾ َقِليال نَُم
 نمّتعهم{ فقال  ؟ متمّتعین بانواع الّنعم معافین من انواع البالء راهماهللا عالمًا باعمالهم فما لنا ن

ْم  ثُمَّ ﴿ اعطیناهم ما الّتمّتع بذلك نأخذ حّتى }قلیال ُه رُّ َى﴿ اآلخرة في نلجئهم ﴾نَْضَط َذاٍب  إِل  َع
ْم  َولَِنئْ ﴿ )٢٤( النفس على شاق شدید ﴾َغِليٍظ  ُه َْت  مكة كفار (ص) محمد یا سألت ولئن ﴾َسأَل

ِت  َخلََق  ْن مَ ﴿ َوا َما ُقولُنَّ  َواألَْرَض  السَّ ُ  لََي لْ ﴿ األمر وضوحل خلقهن ﴾اهللاَّ ْمُد  ُق ِ  اْحلَ  ﴾ِهللاَّ

َلْ ﴿ علیكم الحجة ظهور ْم  ب ُرُه  یتدبرون وال یفّكرون ال ﴾يَْعلَُمونَ  ال﴿ المشركین هؤالء ﴾أَْكَث

)٢٥( ﴿ ِ ِت  ِيف  َما ِهللاَّ َوا َما األَْرِض  السَّ َ  إِنَّ ﴿ الكائنات من ﴾َو  وعن خلقه عن ﴾الَْغِ�ُّ  ُهوَ  اهللاَّ

ِميُد ﴿ عبادتهم ، خلقت الخلق لیربحوا علىّ في الحدیث القدسي :  ،وآالئه صنعه في المحمود ﴾اْحلَ

ا) ﴿٢٦( فمنفعة الطاعات والعبادات راجعة الى العباد ال الى اهللا تعالى،  ربح علیهمإلال  ََّم َن   َولَْو أ
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تصاحبّن متھماً واخزن 
علمك كما تخزن 

یا بنّي خف هللا  ورقك
ً لو  عّز وجّل خوفا
اتیت یوم القیامة ببّر 
الّثقلین خفت ان یعّذبك 
وارج هللا رجاء لو 
وافیت القیامة باثم 
الثقلین رجوت ان یغفر 
هللا لك فقال لھ ابنھ یا 
ابت وكیف اطیق ھذا 

ب واحد واّنما لي قل
فقال لھ لقمان یا بنّي لو 
استخرج قلب المؤمن 
فشق لوجد فیھ نوران 
 نور للخوف ونور
للّرجاء لو وزنا ما 
رّجح احدھما على 

یا بنّي ال ... اآلخر 
تركن الى الدنیا وال 
تشغل قلبك بھا فما 
خلق هللا خلقاً ھو اَھون 
علیھ منھا اال ترى اّنھ 
لم یجعل نعیمھا ثواباً 

ولم یجعل للمطیعین 
 بالءھا عقوبة للعاصین

  ]صا[
 
عن ابن عباس ) ٢٠(

 (ص)قال سألت النبي 
ابن  یا : عنھ فقال

ما سوى  ماظھرعباس 
هللا من خلقك وما 
أفاض علیك من 
الرزق وأما ما بطن 
فستر مساوىء عملك 

 ]مج[ ولم یفضحك بھ
  
أي أسبغ علیكم ) ٢٠(

نعمھ المحسوسة 
والمعقولة ما تعرفونھ 

  ]بي[ فونھوما ال تعر
  
 ان روى )٣٤(

 من عمرو بن الحارث
 النبى اتى البادیة اھل

   عن فسألھ (ص)
الساعة ووقتھا وقال 
ان ارضنا اجدبت 
وانى القیت حباتى فى 
االرض فمتى ینزل 
المطر وتركت امرأتى 
حبلى فحملھا ذكر ام 
انثى وانى اعلم ما 
عملت امس فما اعمل 
غدا وقد علمت این 
ولدت فبأى ارض 

 ]رو[ فنزلت اموت
  

مٌ  ِيف  َْقــال ــَرةٍ أ هُ ﴿ولــو أنَّ جمیــع أشــجار األرض جعلــت أقالمــًا  ﴾األَْرِض ِمــْن َجشَ ــُر يَُمــدُّ ْ َواْ�َ
ــٍر  ِمــْن بَْعــِدهِ  ُة أَْحبُ وجعــل البحــر بســعته حبــرًا ومــدادًا وأمــده ســبعة أبحــر معــه فكتبــت بهــا  ﴾َســْبَع

ْت ﴿و ، م والبحار النتهت وفنیت تلك األقال كلمات اهللا الدالة على عظمته َِفـَد ِ  َمـا ن ُت اهللاَّ كَِلَمـا
ِزيــٌز  َ َع مٌ ﴿ غالــب ال یعجــزه شــيء ﴾إِنَّ اهللاَّ ُْقُكــْم ﴿) ٢٧﴾ (َحِكــي  أیهــا النــاس ابتــداءً  ﴾َمــا َخل

ْم ﴿ ُثُك ال بَْع ْفٍس َواِحَدةٍ﴿بعد الموت انتهاًء  ﴾َو ََن ال ك  إِنَّ ﴿ ِإال كخلق نفـس واحـدة وبعثهـا ﴾إِ
عٌ  َ َسِمي ٌر ﴿ ال العبادألقو  ﴾اهللاَّ َِصـي َـْم تَـَر ) ﴿٢٨( بأعمـالهم ﴾ب أَنَّ ﴿ألـم تعلـم أیهـا المخاطـب  ﴾أَل

َّْيـَل ِيف  َ يُوِ�ُ ا� ِر  اهللاَّ َهـا نَّ َّْيـِل ﴿ یـدخل ظلمـة اللیـل علـى ضـوء النهـار ﴾ال َر ِيف ا� َهـا نَّ يُـوِ�ُ ال  ﴾َو

ــَر ﴿ ویــدخل ضــوء النهــار علــى ظلمــة اللیــل ــل و  ﴾َوَخسَّ ــْمَس ﴿ذّل ْقَ   الشَّ  بــالطلوع واألفــول ﴾َمــرَوال
ـــِري ﴿ ـــلٌّ َجيْ ُ ى﴿یســـیر فـــي فلكـــه  ﴾ك بَِمـــا  َوأَنَّ ﴿ ِإلـــى غایـــة محـــدود﴾ إِلـَــى أََجـــٍل ُمَســـم َ اهللاَّ

ِبيــٌر  ــوَن َخ ُ ــَك ﴿ )٢٩( عــالم بــأحوالكم وأعمــالكم ﴾تَْعَمل الــذي شــاهدتموه مــن عجائــب الصــنع  ﴾ذَِل

ــقُّ ﴿ َ ُهــَو اْحلَ ــأَنَّ اهللاَّ ِ َــْدُعونَ ﴿أن یعبــد وحــده هــو اِإللــه الحــق الــذي یجــب  ﴾ب یعبــدون  ﴾َوأَنَّ َمــا ي

ـــهِ  ِمـــْن ﴿ ِ ن َْباِطـــلُ ﴿ تعـــالى مـــن االصـــنام ﴾ُدو َ ُهـــَو الَْعِلـــيُّ ﴿ باطـــل ﴾ال  فـــي صـــفاته ﴾َوأَنَّ اهللاَّ

ُر ﴿ ِبي َـْم تَـَر ﴿) ٣٠( فـي ذاتـه ﴾الَْك ُْفلْـَك ﴿ أیهـا العاقـل ﴾أَل ـِري ﴿السـفن  ﴾أَنَّ ال ِيف ﴿تسـیر  ﴾َجتْ
ِر  ْ ِِنْعَمِت اهللاَّ  اْ�َ ِهِ ﴿ بقدرة اهللا وبتسخیر ﴾ب يات ْن ءا ْم ِم ِريَُك  ، ودالئـل قدرتـه عجائـب صـنعه ﴾ِلُي

ٍت  إِنَّ ِيف ﴿ يَا ٍر ﴿ في تسخیر هذه السـفن ومـا تحملـه ﴾ذَِلَك آل ا علـى أوامـره وتحمـل  ﴾ِلُكـلِّ َصـبَّ

ٍر ﴿ فــــي الضــــراءابتالئــــه  ْم ﴿ )٣١(لنعمائــــه فــــي ســــرانه وضــــرائه  ﴾َشــــُكو ُه ذَا َغِشــــَي عــــال  ﴾َوإِ

ـــْوجٌ ﴿مشـــركین وغّطـــاهم وهـــم فـــي البحـــر ال ـــِل  َم َ ل َ ﴿ كالجبـــال مـــوج كثیـــف ﴾كَالظُّ ـــْوا اهللاَّ دََع
َن  ي ِصَني لَهُ الدِّ ِل ـا﴿أخلصوا دعاءهم هللا حین علموا أنـه ال منجـي لهـم  ﴾ُخمْ ْم  َفلَمَّ ُه ـا أنقـذهم  ﴾َجنَّ

ِصٌد ﴿ َت ْق ْم ُم ُه ْن رِّ َفِم َْب َى ال  لیھ في البح�ر م�ن التوحی�د ل�ھفي البّر بما عاھد هللا ع موف بعھده ﴾إِل

حَُد  َوَما﴿ ٍر ﴿ومـا یكـذب  ﴾َجيْ ـا تَّ ال كُـلُّ َخ َِنـا إِ يَات ِآ ٍر  ب َُفـو  ، مبـالغ فـي كفـران نعـم اهللا غـدَّار ﴾ك
َُّها ﴿ )٣٢( َي ُس يَا أ نَّا َُّقوا﴿ عام نداء ﴾ال ْم  ات َُّك  ﴾َواْخَشـْوا﴿ نواهیـه واجتنـاب أوامره بامتثال ﴾َرب

ــِزي  ال﴿ صــیباً ع رهیبــاً  ﴾يَْوًمــا﴿ وخــافوا ــٌد ﴿ ینفــع ال ﴾َجيْ  مضــرةً  عنــه یــدفع وال ﴾َولـَـِدهِ  َعــْن  َواِل

ال﴿ ـُـودٌ  َو ــاٍز  ُهــوَ ﴿ ولــدٌ  ﴾َمْول ــِدهِ  َعــْن ﴿ یــدفع أو یغنــي ﴾َج ــْيئًا َواِل ِ  َوْعــَد  إِنَّ  َش  بــالثواب ﴾اهللاَّ

ْم  َفـــال﴿ یتخلــف ال ﴾َحـــقٌّ ﴿ والعقــاب َُّك ن َيـــاةُ﴿ تخـــدعكم ال ﴾تَُغـــرَّ نَْيا اْحلَ  ولـــذاتها اتنهـــابمف ﴾الـــدُّ

ُر ﴿فتركنوا ِإلیها  ِ الَْغُرو ْم بِاهللاَّ َُّك ن ال يَُغرَّ   وال یخدعنكم الشیطان بأن طّول آمالكم وارجاكم ﴾َو
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  تسمى سورة المضاجع
عن الصادق فضلھا 

من قرأ سورة  (ع)
ي كّل لیلة السجدة ف

جمعة اعطاه هللا كتابھ 
بیمینھ ولم یحاسبھ بما 
كان منھ وكان من 
رفقاء محّمد واھل بیتھ 

 وعلیھ وآلھ السالم 
من اشتاق  (ع)عنھ 

الى الجّنة والى صفتھا 
فلیقرأ الواقعة ومن 
 احّب ان ینظر الى
  صفة النار فلیقرأ سجدة

 ]صا[  لقمان
  
 : ابن عباس) قال ٥( 

ء أي ینزل القضا
والقدر من السماء إِلى 

  ]مس[ األرض
  

مفاتح الغیب  )٣٣( اهللا وجمع الّدنیا من الحّل والحرام الّتوبة عند الموت واجرأكم على معاصى
اَعةِ ﴿ خمٌس ال یعلمهن ِإال اهللال ُْم السَّ َ ِعْنَدهُ ِعل روى ان اعرابیا ،  وقت قیام القیامة ﴾إِنَّ اهللاَّ

قال ال شئ اال انى احب اهللا   وما اعددت لها (ص)فقال ، متى الساعة  (ص)قال للنبى 
َث ﴿ ]رو[ انت مع من احببتفقال ، ورسوله ُل الَْغْي زِّ َُن ي وقت نزول المطر ومحل نزوله  ﴾َو

مِ ﴿ َُم َما ِيف األَْرَحا يَْعل َْفٌس َماذَا﴿، شقي أو سعید  من ذكٍر أو أنثى ﴾َو ِري ن تَْكِسُب  َوَما تَْد
ِري ﴿ ال تغرنكم كثرة األعمال فإن األعمال بالخواتیم(ص)  رسول اهللاقال  ﴾َغًدا َْفٌس  َوَما تَْد ن

ُت  َْرٍض تَُمو وعلى اي حكم یموت من السعادة  وال في أي مكاٍن ُیقبر، أین یموت  ﴾بِأَيِّ أ
مٌ ﴿ والشقاوة َ َعِلي ٌر ﴿ كل األمورب ﴾إِنَّ اهللاَّ ِبي   )٣٤( بظواهر األشیاء وبواطنه ﴾َخ

  
  
  

فإنهن نزلن بالمدینة. وهي ثالثمائة وثمانون كلمة ، وألف  ٢٠إلى  ١٦اآلیات ص نزلت بمكة عدا 
مبدوءة بما ست سور وخمسمائة وثمانیة عشر حرفا ، وتسمى سورة المضاجع ، ویوجد في القران 

ومثلها في عدد اآلي سورة تبارك  ، لقمان ، الروم، آل عمران ، العنكبوت ، البقرة ، ،  هذه بدئت
           ]مال [روسورة الفج
ٍم   ِ�ِ ْاهللاِ  ٍحي رَّ ٍن ْال ْحم ر          ْال

م﴿ َتاِب ) ﴿١﴾ (ال ُل الِْك َنِزي ْن َربِّ ﴿ال شك أنه تنزیٌل  ﴾ال َرْيَب ِفيه﴿هذا القرآن  ﴾ت  ِم
َُقولُونَ ) ﴿٢( ﴾الَْعالَِمنيَ  َْم ي َراهُ ﴿ كفار مكة أیقول المشركون ﴾أ ْفَت  (ص) هذا اختلق محمد ﴾ا

قُّ  بَلْ ﴿القرآن  َِّك ﴿الصدق المنزل  ﴾ُهَو اْحلَ ْن َرب ْم ﴿أنزله إلیك  ﴾ِم ُه َتَا َر َقْوًما َما أ ُتنِذ ما ﴾ ِل

ٍر ﴿ جاءهم ي ْن نَِذ ْبِلَك ﴿رسول  ﴾ِم بین عیسى  لكونهم فى زمان الفترة (ص) یا محمد ﴾ِمْن َق
باع وكانت ذریة كل نبي ملزمة بات، وخمود اوصیاء الّرسل  وخمود آثار الّرسالة ومحمد (ص)

شریعة إسماعیل كما كان أوائلهم متمسكین بها إال أنه فشت  شریعته ، كان على قریش أن تلتزم
ونَ ﴿ فیهم عبادة األوثان اال ما ندر منهم تَُد ْم يَْه َُّه ُ ﴿ )٣( الحق ویؤمنوا باهللا ِإلى ﴾لََعل هو  ﴾اهللاَّ

ِت ﴿أبدع وأوجد بعد العدم ﴾َخلََق  الِذ�﴿ َوا َما في  ﴾َواألَْرَض ﴿ حكامهافي ارتفاعها وإِ  ﴾السَّ

ُهَما﴿ عجائبها وإِبداعها َن ى َعَ� ﴿مقدار  ﴾ِيف ﴿ من المخلوقات ﴾َوَما بَْي َتَو ٍم ثُمَّ اْس َّا َي ِة أ ِستَّ
ْرِش  ْم ﴿هو المستحق للعبادة وحده  ﴾الَْع ْن ﴿ الناُس  أیها لكم لیس ﴾َما لَُك هِ  ِم ِ ن  غیر من ﴾ُدو

ن﴿ اهللا ال﴿ عذابه من یمنعكم ناصرٌ  ﴾َوِلّيٍ  ِم ٍع  َو  بِإذنه ِإال عنده لكم یشفع شفیع وال ﴾َشِفي

َُّرونَ ﴿ َتََذك ََفال ت ر﴿ )٤( تتدبرون هذا فتؤمنون ﴾أ ُِّر األَْم ب یدّبر أمر الخالئق جمیعًا  ﴾يَُد

ن﴿ َى األَْرِض  ِم ِء إِل َما ُرجُ ﴿ ال ُیهمل شأن أحد ﴾السَّ   ذلكالملك في  ﴾إِلَْيهِ ﴿یصعد  ﴾ثُمَّ يَْع

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٣٢ 
٧٥  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة السجدة    ٣٠

  مكیة  المؤمنون
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  )٣٢( السجدة سورة    )٤٥٦(       لعشروناو الحادي الجزء
  
في اآلیة معنى  )٦(

التھدید والوعید، كأنھ 
أخلصوا  : یقول

أعمالكم وأقوالكم فإِني 
  ]قر[ مجازیكم علیھا

  
قدم السمع ألن ) ٩(

اإلنسان بسمع أوال ثم 
ینظر إلى القائل لیعرفھ 
ثم یتفكر بقلبھ فیفھم 
معناه ، وال خالف في 
أن السمع أفضل من 

صر إلمكان التفاھم الب
مع األعمى دون 

  ]مال[األصم 
 
قال جعفر محمد  )١١(

دخل  :(ع) بن علي 
على  (ص)رسول هللا 

رجل من األنصار 
یعوده فإذا ملك الموت 
علیھ السالم عند رأسھ 

 (ص)فقال رسول هللا 
یا ملك الموت ارفق 
بصاحبـي فإنھ مؤمن 

أبشر یا محمد   : فقال
فإني بكل مؤمن رفیق 

یا محمد إني  واعلم
ألقبض روح ابن آدم 
فیصرخ أھلھ فأقوم في 
جانب من الدار فأقول 
وهللا مالي من ذنب 
وإن لي لعودة وعودة 
الحذر الحذر وما خلق 
هللا تعالى من أھل بیت 
وال مدر وال شعر وال 
وبر في بر وال بحر 
إال وأنا أتصفحھم فیھ 
كل یوم ولیلة خمس 
مرات حتى إني 
ألعرف بصغیرھم 

یرھم منھم بأنفسھم وكب
وهللا یا محمد إني ال 
أقدر أقبض روح 
بعوضة حتى یكون هللا 

  تبارك وتعالى الذي 
  ]آل[ یأمر بقبضھ

  
روي أن َملَك ) ١١( 

الموت لما وّكلھ هللا 
تعالى بقبض األرواح 

رّب جعلتني  : قال
أُذكر بسوء ویشتمني 

فقال هللا  ، بنو آدم
إني أجعل   : تعالى لھ

وأسباباً  للموت علالً 
 من األمراض واألسقام
ینسبون الموت إلیھا 

 فال یذكرك أحد إال 
  

ةٍ ﴿األمر كله  َن ُرهُ أَلَْف َس ْقَدا ٍم كَاَن ِم ا ﴿ بالنسبة لتقدیر أیامكم أیها الناس ﴾ِيف يَْو ِممَّ
ونَ  ُم الَْغْيِب ﴿ المدبر ألمور الخلق ﴾ذَِلَك ﴿ )٥(من أیام الدنیا  ﴾تَُعدُّ ائب یعلم ما هو غ ﴾َعاِل

َهادَةِ﴿ عن المخلوقین ُز ﴿ وما هو مشاهد لهم ﴾َوالشَّ ِزي مُ ﴿ه الغالب على أمر  ﴾الَْع ِحي رَّ  ﴾ال

َن ) ﴿٦( بالعاصین لیرفع زلتهم َِّذ� أَْحَس ََقهُ ﴿أتقن وأحكم  ﴾ال ٍء َخل ْ�َ َّ ُل  أوجده وخلقه ﴾ك

﴿ َ بََدأ ِنَساِن  َو إل لَ ) ﴿٧( ﴾ِمْن ِطٍني ﴿أبا البشر آدم  ﴾َخلَْق ا  ذریته یتناسلون ﴾نَْسلَهُ  ثُمَّ َجَع

َةٍ ﴿ ْن ُسالل ِهٍني ﴿خالصة  ﴾ِم ْن َماٍء َم اهُ ) ﴿٨( ماٍء ضعیف حقیر هو المنيّ  ﴾ِم م  ﴾ثُمَّ َسوَّ قوَّ

ََفخَ ﴿ ، وعدَّل خلقته في رحم ُأمه أعضاءه ْن ُروِحه﴿ بعد ذلك ﴾َون أضاف الروح ِإلیه  ﴾ِفيِه ِم

لَ ﴿ تعالى تشریفًا لِإلنسان عَ ﴿ حواس ﴾ْم لَكُ ﴿وخلق  ﴾َوَجَع ْم  لتسمعوا به األصوات ﴾السَّ
َر ﴿ َْصا َما  َقِليال﴿والعقل لتدركوا به الحق والهدى  ﴾َواألَْفئَِدةَ﴿لتبصروا به  ﴾َواألَب

ُرونَ  َقالُوا﴿ )٩(ل إّن شكركم لنعم ربكم لقلی ﴾تَْشُك أَِئَذا ﴿مكة المنكرون للبعث  كفار ﴾َو
َْنا ِيف األَْرِض  َِفي  أَئِنَّا﴿ ا ولحومنا ترابًا مختلطًا بتراب األرضهلكنا وصارت عظامن ﴾َضلَل ل

يدٍ  ءِ ﴿استبعاٌد للبعث مع االستهزاء ،  سوف نخلق بعد ذلك خلقًا جدیداً  ﴾َخلٍْق َجِد َقا ْم بِِل َْل ُه  ب
ُرونَ  ِف ْم كَا ِِّه ، وهو كفرهم وجحودهم بلقاء اهللا في  بل هناك ما هو أبلغ وأشنع من االستهزاء ﴾َرب

لْ ﴿ )١٠( دار الجزاء ِت ﴿ لهم ﴾ُق ُْم َملَُك الَْمْو اك فَّ ََتَو َِّذ� ﴿ ومعناه عبد اهللا عزرائیل ﴾ي ال
ِّلَ  ْم  ُوك ُْرَجُعونَ ﴿الذي وّكل بقبض أرواحكم  ﴾بُِك ُِّكْم ت َى َرب یوم القیامة للحساب  ﴾ثُمَّ إِل

ََرى ) ﴿١١( والجزاء ِرُمونَ ﴿أیها المخاطب  ﴾َولَْو ت ْ  القیامةیوم المجرمین  حال ﴾إِْذ اْ�ُ

ْم ِعْنَد ﴿ امطرقو  ﴾نَاِكُسوا﴿ ِه ُوِس ء ْم ﴿أمام  ﴾ُر ِِّه ا ﴿یقولون ، لرأیت أمرًا فظیعًا  ﴾َرب ََّن َرب
ْرنَا َْص َب َنا﴿ من الحیاة بعد الموت بأم أعیننا ما كنا نكذب به حقیقة األمر ﴾أ ما كنا ننكر  ﴾َوَسِمْع

َنا﴿ من أمر الرسل ْرِجْع ُنونَ نَْعمَ ﴿ فردنا ِإلى دار الدنیا ﴾َفا ِق َّا ُمو ن ا إِ اآلن  فنحن ﴾ْل َصاِحلً
َنا﴿فیجیبهم أن ال مجال إلجابة هذا الطلب ) ١٢( مصدقون وموقنون أن وعدك حق  ﴾َولَْو ِشئْ

َّ نَْفٍس ﴿أردنا  ُل َنا ك  ولكنَّ ذلك ینافي حكمتنا، هدایة جمیع الخلق لفعلنا  ﴾ُهَداَها آلتَْي

ْن ﴿ لُ ﴿ ثبت ووجب ﴾َحقَّ َولَِك َْقْو مَ ﴿ بعذاب المجرمین ﴾ِم�ِّ  ال نَّ َه بالعصاة  ﴾ألَْمألَنَّ َج

ِس ﴿ نَّا ِة َوال نَّ َن اْجلِ لوفقنا كل عبد لطلب مرضاتنا ولكن حق القول منى لو شئنا ﴾ أَْجَمِعنيَ ِم

ُقوا﴿ یقال ألهل النار على سبیل التوبیخ )١٣( بالوعد والوعید لیتم االختیار و  بَِما﴿العذاب  ﴾َفُذ
 َ َقاء ْم ِل ْم َهَذا نَِسيُت یقال ألهل ، بسبب نسیانكم الدار اآلخرة وانهماككم في الشهوات  ﴾يَْوِمُك

  بسبب نسیانكم الدار اآلخرة وانهماككم }ِبَما َنِسیُتْم ِلَقاَء َیْوِمُكْم َهَذا َفُذوُقوا{ النار على سبیل التوبیخ
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  )٣٢( السجدة سورة    )٤٥٧(       العشرونو الحادي الجزء
  

دعو یوانھ  …بخیر 
األرواح فتجیئھ 

، ثم یسلمھا  ویقبضھا
إلى مالئكة الرحمة أو 

   ]قر[ العذاب
  
نزلت في ) ١٦(

المتھجدین الذین 
یقومون اللیل إلى 

  ]مس[  الصالة
  
) عن الصادق ١٦( 

ما من  : أنھ قال (ع)
حسنة إال ولھا ثواب 
مبّین في القرآن إال 
صالة اللیل فإن هللا عز 
اسمھ لم یبین ثوابھا 

  ]مج[ خطرھا لعظم
 
 ) ع(عن الباقر ) ١٦(

لعلّك ترى اّن  :قال
  القوم لم یكونوا ینامون
ال بّد لھذا البدن ان 
تریحھ حّتى یخرج 
نفسھ فاذا خرج الّنفس 
استراح البدن ورجع 
 للّروح قّوة على العمل

  ]بي[
 
عن معاذ بن جبل )١٦(

: بینما نحن مع  قال
في (ص) رسول هللا 

غزوة تبوك وقد 
الحّر فتفرق أصابنا 

القوم فإذا رسول هللا 
أقربھم مني  (ص)

: یا  فدنوت منھ فقلت
رسول هللا أنبئني بعمل 
 یدخلني الجنة
 ویباعدني من النار قال
: " لقد سألت عن 
عظیم وإنھ لیسیر على 

ره هللا علیھ تعبد  من یسَّ
هللا وال تشرك بھ شیئاً 
وتقیم الصالة المكتوبة 
وتؤدي الزكاة 

وم المفروضة وتص
:  شھر رمضان قال

وإن شئت أنبأتك 
قال قلت بأبواب الخیر 

قال  أجل یا رسول هللا
الصوم جنة والصدقة 
تكفر الخطیئة وقیام 
الرجل في جوف اللیل 
یبتغي وجھ هللا  ثم قرأ 

 تتجافىھذه اآلیة  
  جنوبھم عن المضاجع

 ]مج[
أال أخبرك   : ثم قال

برأس األمر وعموده 
    :فقلت ؟ سنامھ وِذْروة

ُْم ﴿في الشهوات  َناك َّا نَِسي ن لْدِ ﴿نترككم الیوم في العذاب  ﴾إِ َذاَب اْخلُ ُقوا َع الدائم في  ﴾َوذُو

ْم تَْعَملُونَ ﴿ جهنم ُت ُْن ُن ﴿ )١٤( بسبب كفركم ﴾بَِما ك ََّما يُْؤِم ن َِنا﴿یصّدق  ﴾إِ يَات ِآ المؤمنون  ﴾ب

َِها﴿ المتقون ُِّروا ب ذَا ذُك َن إِ ي َِّذ ًداخَ ﴿ وعظوا بآیاتنا ﴾ال وا ُجسَّ ا ﴿ ههللا تعظیمًا آلیات ﴾رُّ و ُ َوَس�َّ
ْم  ِِّه ْمِد َرب ُرونَ ﴿على نعمائه  ﴾ِحبَ ِب َتْك ال یجد العبد لذة  ، عن طاعته وعبادته ﴾َوُهْم ال يَْس

ى﴿ )١٥(  ، ویكون الغالب على قلبه الرحمة اإلیمان حتى یغلب علمه جهله َف ا تتنحى  ﴾تََ�َ

ْم ﴿وتتباعد  ُُه ُنوب ِع ﴿ أطرافهم ﴾ُج نومهم باللیل قلیٌل ، عن الفرش ومواضع النوم  ﴾َعِن الَْمَضاِج
ًفا يَْدُعونَ ﴿ النقطاعهم للعبادة ْم َخْو َُّه في  ﴾َوَطَمًعا﴿ وعدم قبول طاعته من عذابه ﴾َرب

ا﴿ رحمته وثوابه ُقونَ  َوِممَّ ِف ُن ُهْم ي َنا أعطیناهم من الرزق ینفقون في وجوه البر ومما  ﴾َرَزْق
نَّ اهللا وهب لقومه هبة وهو أذن لهم فى مناجاته وجعلهم من أهل وسیلته وصفوته إ ، واالحسان

عن الباقر ، وخیرته ثم مدحهم على ذلك إظهاًرا للكرامة بأن وقفهم لما وقفهم له ثم مدحهم علیه 
 واتباعه من شیعتنا ینامون في اّول الّلیل فاذا ذهب ثلثا الّلیل او(ع) نزلت في امیر المؤمنین (ع) 

ما شاء اهللا فزعوا الى رّبهم راغبین مرهبین طامعین فیما عنده فذكر اهللا في كتابه فأخبركم بما 
اآلیة واردة في  ]صا[اعطاهم اّنه اسكنهم في جواره وادخلهم جّنته وامنهم خوفهم واذهب رعبهم 

َْفٌس َفال تَعْ ) ﴿١٦( صالة اللیل بعد النوم ، وال تسمى صالة اللیل تهجدا إال بعد النوم َُم ن فال  ﴾ل

ْم  َما﴿یعلم أحد من الخلق  َُه ِفَي ل ْن ﴿ مقدار ما یعطیهم اهللا من النعیم ﴾أُْخ ةِ أَْعُنيٍ  ِم رَّ مما  ﴾ُق
ً ﴿، وال خطر على قلب بشر  ، وال أذٌن سمعت ال عیٌن رأتْ  ء َزا ا يَْعَملُونَ  بَِما﴿ثوابًا  ﴾َج نُو  ﴾كَا

، فأخفى اهللا لهم ما ال عین رأت  ماًال في الدنیاأخفى القوم أع في الحدیث من االعمال الصالحة ،
ْن كَانَ ﴿ )١٧( ]زم[ وال أذن سمعت َم ََف ًنا﴿في الحیاة الدنیا  ﴾أ ْؤِم ْن ﴿ متقیًا هللا ﴾ُم كََم

ًقا ونَ ﴿ ، الفسق یعني الخروج خارجًا عن طاعة اهللا ﴾كَاَن َفاِس في اآلخرة بالثواب  ﴾ال يَْسَتُو
وعن الحسن  ]شو[ ي بالمؤمن علیا وبالفاسق الولید بن عقبةیعنابن عباس قال ، عن  والكرامة

 ؟ وسماك فاسقاً  ؟ علیًا وقد سماه اهللا مؤمنًا في عشر آیات كیف تشتمأنه قال للولید  الزكي (ع)
علیه لمعان التوفیق مع من هو  ، ویضىء ، وسواطع البرهان ال یستوى من أكرم بنور البیان ]زم[

َن ﴿ )١٨( ، ال یلتقیان أبًدا ، وترادف المخالفات لشیطانومتابعة ا فى ظلمات الهوى، ي َِّذ ا ال أَمَّ
ِت  ا اِحلَ ُنوا َوَعِملُوا الصَّ ُت ﴿الصالح جمعوا بین اِإلیمان والعمل  ﴾آَم نَّا ْم َج ى َفلَُه یأوون  ﴾الَْمأَْو

ال﴿ ویستمتعون بهاِإلیها  ُُز اب وهو في األصل ما یعد للنازل من الطعام والشر ، أي ثوابًا  ﴾ن
نُوا يَْعَملُونَ ﴿ والصلة ثم عم كل عطاء  في من صالح األعمالبسبب ما كانو یعملون  ﴾بَِما كَا

ُقوا) ﴿١٩(لدنیا ا َن َفَس ي َِّذ ا ال ُهْم ﴿ طاعةالخرجوا عن  ﴾َوأَمَّ نَّاُر ﴿ هم ومنزلهمأفملج ﴾َفَمأَْوا ال
َها وا ِفي َها أُِعيُد ْن ُرُجوا ِم ََراُدوا أَْن َخيْ ََّما أ   دفعهم لهب النار ِإلى أعالها ردُّوا ِإلى  ِإذا ﴾كُل
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  )٣٣( االحزاب سورة    )٤٥٨(       العشرونو الحادي الجزء
  

،  بلى یا رسول هللا
رأس األمر   : فقال

، وعموُده  اإلسالم
، وذروة سنامھ  الصالة

الجھاد في سبیل هللا، 
أال أخبرك  : ثم قال

 فقلت بِمالك ذلك كلھ؟
ذ فأخ ، یا نبي هللا بلى :

ُكفَّ  : ، ثم قال بلسانھ
یا  : فقلتعلیك ھذا، 

رسول هللا، وإنا 
 لمؤاخذون بما نتكلم بھ

ثكلتك أمُّك یا  : ؟ فقال
، وھل یكبُّ  ُمعاذ

الناَس في النار على 
أو قال -    وجوھھم 

إال  - على مناخرھم
  ]مس[ حصائد ألسنتھم

  
ً َعَبُدوا  )١٦( إِنَّ َقْوما

َ َرْغَبًة َفتِْلكَ   ِعَباَدةُ  هللاَّ
اِر َو إِنَّ َقْوماً  التُّجَّ
َ َرْھَبًة َفتِْلَك  َعَبُدوا هللاَّ

اْلَعبِیِد َو إِنَّ َقْوماً  ِعَباَدةُ 
َ ُشْكراً َفتِْلَك  َعَبُدوا هللاَّ

  ]نج[ اْألَْحَرارِ  ِعَباَدةُ 
 
عن ابن عباس ) ١٨(

قال الولید بن  : قال
عقبة بن أبي ُمَعیط 
لعلي ابن أبي 

أَحدُّ منك  أنا(ع) طالب
 ً ، وأبسط منك  سنانا
 ً ، وأمأل للكتیبة  لسانا
 ، فقال لھ علي منك

، فإنما  اسكت (ع) :
 ، فنزلت أنت فاسق

  ]مس[االیة 
  
عن ابن عباس ) ١٩(

جنة المأوى كلھا من 
 الذھب وھى احدى 

الجنان الثمان التى ھى 
دار الجالل ودار 
القرار ودار السالم 
وجنة عدن وجنة 

لخلد المأوى وجنة ا
وجنة الفردوس وجنة 

  ]رو[ النعیم
 
المقصود تقریر ) ٢٣(

وتحقیق  (ص)رسالتھ 
أن ما معھ من الكتاب 
وحٌي سماوٌي وكتاٌب 

  ]مس[ إِلھي
  
وفي هذا تنبیه ) ٢٤(

لقریش أنكم ِإن أطعتم 
وآمنتم جعلت منكم 

  ]مس[ أئمة

ْم ﴿ موضعهم فیها َُه َل ل ِقي ُقوا﴿ وتقول لهم خزنة جهنم توبیخاً  ﴾َو ر ُذو نَّا َذاَب ال  المخزي ﴾َع

بُونَ ﴿ ِه تَُكذِّ ِ ْم ب ُت ُْن َِّذ� ك ْم ) ﴿٢٠( في الدنیا ﴾ال َُّه َقن ي َنُِذ َن الَْعَذاِب ﴿ أهل مكة ﴾َول  ِم

َى ِر ﴿ األقرب وهو عذاب الدنیا من القتل واألسر والبالیا ﴾األَْدن َب الذي  ﴾ُدوَن الَْعَذاِب األَْك

َ ﴿ ینتظرهم وهو عذاب اآلخرة ْم ي َُّه  روي عن جعفر بن محمد،  یتوبون عن الكفر ﴾ْرِجُعونَ لََعل
 ]آل[ بالدابة والدجالتفسیره  (ع) وعن بعض أهل البیت،  ]قر[ أن خروج المهدي بالسیف (ع)

َمُ ) ﴿٢١( ْن أَْظل ْن ﴿ ال أحد أظلم لنفسه ﴾َوَم َرَض ﴿ و، وعظ  ﴾ِممَّ ِِّه ثُمَّ أَْع ِت َرب يَا َِّر بِآ  ذُك
َها ِقُمونَ ﴿ وتناساه ثم ترك اِإلیمان ﴾َعْن َت ن ِرِمَني ُم ْ َن اْ�ُ َّا ِم ن سأنتقم ممن كذَّب بآیاتي أشدَّ  ﴾إِ

َنا﴿ )٢٢( االنتقام ََقْد آتَْي َتاَب ﴿أعطینا  ﴾َول ى الِْك ْن ﴿التوراة  ﴾ُموَس  (ص) یا محمد ﴾َفال تَُك

َةٍ ﴿ ْري َقاِئهِ ﴿ في شكٍ  ﴾ِيف ِم ْن ِل اهُ ﴿ من تلقي القرآن ﴾ِم َْن َبِ� هُ ﴿التوراة  ﴾َوَجَعل ى ِل ًد
لَ  َراِئي ةً ﴿ )٢٣( من الضاللة ﴾إِْس ْم أَِئمَّ ُه ْن َْنا ِم  قادًة وقدوة یقتدى بهم في الخیر ﴾َوَجَعل

ِرنَا﴿ وَن بِأَْم َْهُد ُروا﴿یدعون الخلق ِإلى طاعتنا  ﴾ي ا َصَب حین صبروا على تحمل المشاّق  ﴾لَمَّ
ُنونَ ﴿ في سبیل اهللا َِنا يُوِق يَات ِآ نُوا ب  نزلت في ولد فاطمة : قال عن الباقر (ع) ، یصدقون ﴾َوكَا

أهل الحقائق فى اإلیمان الذین فاقوا الناس  ]شو[ ، جعل اهللا منهم أئمة یهدون بأمره خاصة (ع)
وفضلوا علیهم بمكارم األخالق وهم الذین یحتملون األذى ویصبرون على البلوى ویرضون 

أهل زمانهم على واضعین فضلوا بالقضاء ویفوضون إلیه أمورهم من غیر اعتراض خاضعین مت
ََّك ) ﴿٢٤( هم خیرة اهللا من خلقه وخواصهم من عباده اختصهم لدینه  (ص) یا محمد ﴾ِإنَّ َرب

لُ ﴿ ِص َْف ْم ﴿یقضي ویحكم  ﴾ُهَو ي ُه ةِ ﴿ بین المؤمنین والكفار ﴾بَْيَن ِْقَياَم َم ال ویجازي كًال بما  ﴾يَْو

نُوا ِفيهِ ﴿ یستحق ُفونَ  ِفيَما كَا َتِل ْم ﴿ )٢٥( أمور الدین من ﴾َخيْ َُه َْهِد ل َْم ي ََول أغفل هؤالء  ﴾أ

َْم ﴿المشركون ولم یتبیَّن لهم  ُْقُروِن  ك ْم ِمَن ال ِه ْبِل ْن َق َنا ِم َْهلَْك األمم الماضیة الذین  من ﴾أ
ْم  يَْمُشوَن ِيف ﴿ كذبوا رسل اهللا ِه ِن دیار عاد بیمّرون في تجاراتهم أهل مكة كان  ﴾َمَساِك

إِنَّ ِيف ﴿ هم وآثارهمویشاهدون منازل،  ودیار قوم لوط بسدوم، مود بوادي القرىودیار ث،  باألحقاف
ٍت ﴿ِإهالكهم  إن في ﴾ذَِلَك  يَا ََفال يَْسَمُعونَ ﴿ لدالالت على قدرتنا ﴾آل ) ٢٦( أفال یعتبرون ﴾أ

ََرْوا﴿ َْم ي ََول َّا ﴿ یشاهدوا ﴾أ َن َ  نَُسوُق أ ء َى ﴿ قدرتنا في سوقنا الماء ِإلى ﴾الَْما ُرِز األَ إِل  ﴾ْرِض اْجلُ

هِ ﴿فیها  الیابسة التي ال نبات ِ ِرُج ب ُُل  َزْرًعا﴿ بذلك الماء ﴾َفُ�ْ ْم تَأْك ُه َنَْعاُم دوابهم من  ﴾ِمْنهُ أ

ْم ﴿ الكأل والحشیش ُفُسُه َن ُرونَ ﴿من الحب والخضر والفواكه والبقول  ﴾َوأ ِص ُْب ََفال ي  ، ذلك ﴾أ
على ِإعادتهم  ن الذي أحیا األرض المیتة قادر، ویعلمون أ فیستدلون به على قدرته تعالى وفضله

   كان المسلمون یقولون إّن اهللا سیفتح لنا على المشركین ویفتح بیننا وبینهم )٢٧( بعد وفاتهم
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  )٣٣(االحزاب  سورة    )٤٥٩(       العشرونالحادي و الجزء
  
قال  : عن قتادة) ٢٩(

إن لنا یوماً :  الصحابة
یوشك أن نستریح فیھ 

المشركون  وننعم فقال
متى ھذا الفتح إن كنتم 

االیة  ؟ فنزلت صادقین
     ]مس[
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الصادقفضلھا عن 
 كثیر كان من (ع)

 لسورة القراءة
 یوم كان األحزاب
 محمد جوار في القیامة
 ]صا[ وأزواجھ (ص)

قال لي  : عن زّر قال
كم  : أبّي بن كعب

  تعّدون سورة األحزاب
ً وسبعین  : قلت ثالثا
فوالذي  : قال آیة

  یحلف بھ أبّي بن كعب
إن كانت لتعدل سورة 

ولقد  البقرة أو أطول
  قرأنا منھا آیة الرجم

الشیخ والشیخة إذا (
زنیا فارجموھما البتة 
نكاالً من هللا وهللا 

، أراد  )عزیز حكیم
أبّي أّن ذلك من جملة 

  ما نسخ من القرآن
  ]زم[
 
عن ابن عباس )١(

،  إن أھل مكة  :قال
ھم الولید بن ومن

، وشیبة بن  المغیرة
ربیعة َدُعوا النبي 

أن یرجع عن  (ص)
قولھ على أن یعطوه 

أموالھم وخّوفھ  شطر
المنافقون والیھود 
بالمدینة إن لم یرجع 

 فنزلت اآلیات ، قتلوه
  ]مس[
  

َُقولُونَ ﴿ ي َْفْ�ُ ﴿كفار مكة للمسلمین على سبیل السخریة  ﴾َو ى َهَذا ال َت ینا متى ستنصرون عل ﴾َم

ْم ﴿ویكون لكم الغلبة والفتح علینا  ُت ُْن ْن ك لْ ) ﴿٢٨( في دعواكم ﴾َصاِدِقنيَ  ِإ  لهم یا محمد ﴾ُق

مَ ﴿ إن اً توبیخ (ص) َْفْ�ِ  يَْو  وقیل هو یوم بدر الحقیقي الذي یفصل تعالى فیه بیننا وبینكم﴾ ال

َفعُ ﴿ ُروا ال يَن َن كََف ي َِّذ ْم  ال نُُه يَما ْم يُْنَظُرونَ ﴿ لونوال االعتذار فلماذا تستعج ﴾إِ ال ُه ال  ﴾َو

ِرْض ﴿ )٢٩( یؤخرون ویمهلون للتوبة ْم ﴿ (ص) یا محمد ﴾َفأَْع ُه هؤالء الكفار وال تباِل  ﴾َعْن

نَْتِظْر ﴿بهم  نَتِظُرونَ ﴿ وانتظر ما یحل بهم من عذاب اهللا ﴾َوا ْم ُم َُّه ِن  ینتظرون بكم حوادث ﴾إ
)٣٠(  
  
  
  

ف وسبعمئة وتسعون حرفا ، ال یوجد مثلها في عدد وهي الف ومئتان وثمانون كلمة ، وخمسة آال
، الحجرات ، الحج  ، المائدة ،النساء هذه و {َیا َأیَُّها}  ویوجد في القران عشر سور بدئت بـاآلي ، 

مختومة بما ختمت به هذه  ویوجد ثالث سور ،  المزمل ، المدثر، التحریم ، الطالق ، الممتحنة 
           ]مال [األنعام والمزملالسورة من اللفظ العظیم هذه و 

ٍم   ِ�ِ ْاهللاِ  ٍحي رَّ ٍن ْال ْحم ر          ْال
﴿ َ َِّق اهللاَّ نَِّ�ُّ ات َُّها ال َي  ، اتقي اهللا في نقض العهود للناس والمعنى (ص) للنبي المخاطبة ﴾يَا أ

ال﴿ ِريَن  َو ِف  وءفیما یدعونك إلیه من عدم التعرض آللهتهم بس مكة اهل من ﴾تُِطِع الَْكا

ِقنيَ ﴿ ِف َنا َ كَاَن َعِليًما﴿فیما طلبوا الیك  من اهل لمدینة ﴾َوالُْم بأعمال العباد وما  ﴾إِنَّ اهللاَّ

ى﴿ )١(في تدبیر شئونهم  ﴾َحِكيًما﴿ یضمرونه في نفوسهم ْع َما يُوَح َِّب یوحى  واعمل بما  ﴾َوات

﴿ َ َِّك إِنَّ اهللاَّ ْن َرب بِ  إِلَْيَك ِم ًراكَاَن بَِما تَْعَملُوَن َخ مجازیكم و ال تخفى علیه خافیة من شئونكم  ﴾ي
ِ ) ﴿٢( علیها هللاَّ َّْل َعَ� ا تََوك ِ ﴿، والجأ في جمیع أمورك  اعتمد علیه ﴾َو ى بِاهللاَّ ََف َوك

يال ْبَْنيِ ِيف ) ﴿٣( وناصرًا لك حسبك أن یكون اهللا حافظاً  ﴾َوِك ْن َقل ٍل ِم َرُج ُ ِل َل اهللاَّ َما َجَع
ِفهِ   لم اهللا انسان ، ان جوف في عدونا وحب یجتمع حبنا ال (ع) طالب ابي بن علي قال ﴾َجْو

ْم ﴿ ]صا[ا.... بهذ ویبغض بهذا فیحب جوفه في قلبین لرجل یجعل َل أَْزَواَجُك  ﴾َوَما َجَع

ْم  الالئِي﴿زوجاتكم  َهاتُِك نَّ أُمَّ ُه ْن ُروَن ِم ِه ، كانوا في الجاهلیه یقولون ألنهن لم یلدنكم ﴾ تَُظا

لَ ﴿ فتحرم علیه زوجتهعليَّ كظهر أمي أنِت  لزوجاتهم ُْم  َوَما َجَع ءك َْنا َب ُْم أ ءك األبناء  ﴾أَْدِعَيا

ْم ﴿أبناًء لكم حقیقًة لیسوا من التبني الذین لیسوا من أصالبكم  ْم َقْولُُك ْم  ذَِلُك ِهُك  ﴾بِأَْفَوا

قَّ ﴿دعاؤهم أبناء مجرد قول ال حقیقة له إ ُل اْحلَ َُقو ُ ي َْهِدي﴿ الموافق للواقع ﴾َواهللاَّ ُهَو ي   َو

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٣٣ 
٩٠  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة االحزاب    ٧٣

  مدنیة  ال عمران
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  )٣٣( االحزاب سورة    )٤٦٠(       العشرونو الحادي الجزء
  
 ) عن الصادق (ع)٤(

 في متعلقا قلبھ كان من
 هللا دون بشيء صالتھ

 ذلك من قریب فھو
 حقیقة عن بعید الشيء

 في منھ هللا اراد ما
  ]صا[صالتھ 

  
 العرب كانت )٤(

 في نساءھا تطلق
 فلما اللفظ بھذا الجاھلیة

 عنھ نھى اإلسالم ءجا
 الكفارة علیھ وأوجب

  ]صا[
  
 خدیجة تزّوج لّما )٥(

 الى خرج خویلد بنت
 تجارة في عكاظ سوق
 یباع زیداً  ورأى لھا

ً  ورآه  كّیسا غالما
 ً  فلّما فاشتراه حصیفا

 (ص) هللا رسول ُنبِّئَ 
 فأسلم اإلِسالم إلى دعاه
 مولى زید یدعى وكان
 بلغ فلّما (ص) محّمد
 حیلشرا بن حارثة

الكلبّي خبر ولده زید 
قدم مّكة وكان رجالً 
جلیالً فأتى ابا طالب 
فقال یا ابا طالب اّن 
ابني وقع علیھ الّسبي 
وبلغني اّنھ صار الى 
ابن اخیك تسألھ اّما ان 
یبیعھ واّما ان یفادیھ 
واّما ان یعتقھ فكلّم ابو 
طالب رسول هللا صلّى 
هللا علیھ وآلھ فقال 

ھو  (ص)رسول هللا 
ّر فلیذھب حیث شاء ح

فقام حارثة فأخذ بید 
زید فقال لھ یا بني 
الحق بشرفك وحسبك 
فقال زید لست افارق 

ابداً  (ص)رسول هللا 
فقال لھ ابوه فتدع 
حسبك ونسبك وتكون 
عبداً لقریش فقال زید 
 لست افارق رسول هللا

ً   (ص)  ما دمت حّیا
فغضب ابوه فقال یا 
معشر قریش اشھدوا 

نھ اّني قد برئت م
 ولیس ھو ابني فقال

 (ص)رسول هللا 
اشھدوا اّن زید ابني 
ارثھ ویرثني فكان 
یدعى زید ابن محّمد 

یحّبھ   (ص)وكان 
وسّماه زید الحب 

  ]صا[
  

ل ِبي ْم ﴿ )٤( یرشد إلى الصراط المستقیم ﴾السَّ ُه َْقَسُط ﴿ همانسبو  ﴾اْدُعو ْم ُهَو أ  ﴾آلبَاِئِه

ِ  ِعْنَد ﴿أعدُل  َْم ﴿دعائكم إیاهم لغیر ءابائهم إ وأصوب من عهفي حكم اهللا وشر  ﴾اهللاَّ َفِإْن ل
ْم  ُه ء ْم ﴿ تنسبوهم إلیهمل ییناألصل ﴾تَْعلَُموا ءابا ِن َوَمَواِليُك ي ْم ِيف الدِّ نُُك فلیقل أحدكم  ﴾َفإِْخَوا

ْم ﴿ یقصد أخوَّة الدین ووالیته، یا أخي ویا موالي  َناحٌ ﴿أیها المؤمنون  ﴾َولَْيَس َعلَْيُك ذنٌب  ﴾ُج

ُْم ﴿ ثمأو إ هِ  ِفيَما أَْخَطأْت ِ ْن ﴿ خطأً فیمن نسبتموهم إلى غیر ءابائهم  ﴾ب َدْت  َما َولَِك  تََعمَّ
ْم  ُ  َوكَانَ ﴿ أبیه غیر إلى نسبته وتعمدتم تقصدتم فیمااِإلثم  ﴾ُقلُوبُُك ًرا اهللاَّ ُفو  المغفرة واسع ﴾َغ

نَِّ�ُّ ا﴿) ٥( التائب المؤمن ویرحم المخطئ عن یعفو ، الرحمة عظیم ﴾َرِحيًما﴿ َى ل َْول نِنيَ  أ  بِالُْمْؤِم
ْن  ْم  ِم ِه ُْفِس َن عن النبي  ، والدنیا الدین أمور من شيء كل في أنفسهم من بهم وأحقُّ  أرأف ﴾أ

 ]حق[ ال یؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلیه من نفسه وماله وولده والناس أجمعین (ص)
ْم ﴿ ُُه َهات  وتحریم نكاحهنَّ  وجوب تعظیمهن واحترامهنوزوجاُته أمهات للمؤمنین في  ﴾َوأَْزَواُجهُ أُمَّ

مِ ﴿ ُْولُوا األَْرَحا َِبْعٍض ﴿القرابات  أهل ﴾َوأ َى ب َْول ْم أ ِ ﴿أحقُّ باِإلرث  ﴾بَْعُضُه َتاِب اهللاَّ  ﴾ِيف ِك
نِنيَ ﴿شرع اهللا ودینه  في َن الُْمْؤِم َن  ِم ِري َهاِج  (ع) الباقر عن ،من المهاجرین واألنصار  ﴾َوالُْم
 باألمر أولى ، فنحن بعده من (ع) الحسین ولد في جرت اآلیة هذه ، إن ةاألمر  في نزلت قال

ًفا﴿ ]صا[واألنصار  المهاجرین من (ص) اهللا وبرسول ُرو ْم َمْع َْوِلَيائُِك َى أ ل َْفَعلُوا إِ ال أَْن ت  ﴾إِ
، أو توصوا ِإلیهم عند الموت فِإن ذلك  أن تحسنوا إلى إخوانكم المؤمنین والمهاجرین في حیاتكم

ًرا﴿ حكم التوارث بین ذوي األرحام ﴾ذَِلَك  كَانَ ﴿ ئزجا َتاِب َمْسُطو ذْ ) ﴿٦( ﴾ِيف الِْك  ﴾َوإِ

ْن ﴿ حین اذكر نَا ِم نَِّبيِّنيَ  أََخْذ ْم  ال ُه َق َثا ، وأن یصدِّق  یفوا بما التزمواأن  عهدهم المؤكد ﴾ِمي
ْنَك ﴿ بعضهم بعضاً  ْن نُوٍح وَ ﴿ المیثاق (ص) وأخذنا منك یا محمد ﴾َوِم ى َوِم َم َوُموَس ِهي َْرا إِب

ْريَمَ  ِْن َم ى اب  " في الذكر لبیان مزید شرفه وتعظیمه (ص)قدَّمه "  وهؤالء هم أولو العزم ﴾َوِعيَس

ُهْم ﴿ ْن نَا ِم ًقا﴿من األنبیاء  ﴾َوأََخْذ َثا عهدًا وثیقًا على الوفاء بما التزموا به من  ﴾َغِليًظا ِمي

اِدِقنيَ ﴿اهللا یوم القیامة األنبیاء  ﴾ِلَيْسأَلَ ) ﴿٧( تبلیغ الرسالة یسألهم سؤال تشریٍف ال  ﴾الصَّ

ْم ﴿ وسؤال إیجاٍب ال سؤال عتاب  ، سؤال تعنیف ِه ْن ِصْدِق  تبلیغهم الرسالة إلى قومهم عن ﴾َع

َن ﴿هیَّا اهللا  ﴾َوأََعدَّ ﴿ ِري ِف َكا َذابًا﴿یوم القیامة  ﴾�ِْ  )٨( كفرهمبسبب  مؤلمًا موجعاً  ﴾أَِليًما َع

ةَ  يَا﴿ ُُروا نِْعَم ُنوا اْذك َن آَم ي َِّذ َُّها ال َي ذْ ﴿فضل وإِنعام  ﴾أ ْم إِ ُك ِ َعلَْي ُنودٌ  اهللاَّ ْم ُج ءْتُك  ﴾َجا
وكانوا زهاء اثني ،  ، ویهود قریظة وبني النضیر ، وغطفان وهم قریش األحزاب وتألبهم علیكم

ْم ﴿(ص)  سنكون جملة واحدة حتى نستأصل محمداً :  تحزبوا وقالوا عشر ألفاً  َْنا َعلَْيِه  ﴾َفأَْرَسل
  في لیلة شدیدة البرد والظلمة فقلعت بیوتهم الصباوهي ریح ، عاصفًا  ﴾ِرًحيا﴿على األحزاب 
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أي منّزالت ) تنبیھ ٦( 

، في  منزلة األمھات
التحریم واستحقاق 

، وأما فیما  التعظیم
 عدا ذلك فھنَّ 

  ]مس[ كاألجنبیات
  
 لما اآلیة نزلت )٦(

 وأمر تبوك غزوة أراد
 قال بالخروج الناس
 آبائنا نستأذن قوم

  ]صا[ وأمھاتنا
  
 : المفسرون قال )٦(

 في كان لما نسخٌ  ھذا
 من اإلِسالم صدر

 من المسلمین توارث
 باألخوة بعضھم
 وبالھجرة اإلِیمانیة

  ]مس[
  
 تنبیھ اآلیة في )٨(

 إذا األنبیاء أن على
 یوم ُیسألون كانوا

 بمن فیكف القیامة
 سؤالھم وفائدة سواھم؟
  ]قر[ الكفار توبیخ

  
 : قال حذیفة عن )٩(

 األحزاب لیلة رأیتنا لقد
 قعوداً  صافون ونحن ،

، وأبو سفیان ومن معھ 
،  من األحزاب فوقنا
،  وقریظة أسفل منا
،  نخاف على ذرارینا

وما أتت قط علینا لیلة 
أشد ، وال  أشد ظلمة
ً منھا ، فجعل  ریحا

المنافقون یستأذنون 
إن بیوتنا (ص)  النبي
، وما ھي  عورة
فما یستأذن أحد   بعورة

منھم إال أّذن لھ، 
، إذ استقبلنا  فیتسللون
رجالً  (ص)النبي 

،  رجالً حتى أتى علي
ائتني بخبر  : فقال
، فإذا  ، فجئت القوم

،  الریح في عسكرھم
ما تجاوز عسكرھم 

هللا إني ، فو شبراً 
ألسمع صوت الحجارة 
في رحالھم وفُُرشھم 

، وھم  الریح تضربھمو
الرحیل   :یقولون
،  ، فجئت الرحیل

،  فأخبرتھ خبر القوم
 ]مس[االیة  وأنزل هللا

  

ُنوًدا﴿وكفأت قدورهم وصارت تلقي الرجل على األرض  َْم ﴿المالئكة  من ﴾َوُج َها ل ََرْو لعدم  ﴾ت
وكبرت المالئكة في ، بل ألقت في قلوبهم الرعب  - ولم تقاتل- هم فزلزلتامكانیة رؤیة المالئكة 

، فالنجاء  أما محمد فقد بدأكم بالسحر : فقال طلیحة بن خویلد األسدي،  جوانب عسكرهم
ًرا﴿ا ، فانهزمو النجاء َِصي ُ بَِما تَْعَملُوَن ب ، والثبات على معاونة  من حفر الخندق ﴾َوكَاَن اهللاَّ

ُْم ﴿ حین ﴾ذْ إِ﴿ )٩((ص)  النبي ُوك ء ْن ﴿ األحزاب تكمئجا ﴾َجا ْم  ِم ِقُك  الوادي اعلى ﴾َفْو

ْن ﴿ وغطفان أسد جاءت لَ  َوِم ْم  أَْسَف ْنُك  وأحاطوا وكنانة قریش جاءت ومنه الودى ىأدن ﴾ِم

ُر  َزاَغِت  َوإِذْ ﴿ ذلك على قریظة بني یهود وأعانهم،  بالمسلمین َْصا  نظرها مستوى عن ﴾األَب
بَلََغِت ﴿ االعداء لكثرة هشةوالدّ  الخوف شّدة من ُْقلُوُب  َو َر  ال َناِج  من أماكنها عن زالت ﴾اْحلَ

وصرتم تختبطون  دهاهم الذي والفزع الرعب لشدة تمثیلٌ ،  الحناجر تبلغ كادت حتى الصدور
﴿ ِ تَُظنُّوَن بِاهللاَّ نَا﴿ربكم الذي وعدكم النصر  ﴾َو ُنو ما :  كاد المؤمنون یضطربون ویقولون ﴾الظُّ

قلنا یوم الخندق یا رسول اهللا هل من شيء نقوله فقد  : ؟ قال أبو سعید الخدري ُخلف للوعدهذا ال
َناِلَك ) ﴿١٠( ]مج[ قولوا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا : فقال، بلغت القلوب الحناجر  في  ﴾ُه

ُْتِليَ ﴿تلك الساعة الرهیبة  ُنونَ ﴿امتحن  ﴾اب الّله ، ولكنهم  بالصبر والثبات والتوكل على ﴾الُْمْؤِم

يًدا﴿ ازعجوا ال َشِد َْزا ِْزلُوا ِزل من  حتى لكأن األرض تتزلزل بهم وتضطرب تحت أقدامهم ﴾َوُزل

 ﴾َوإِذْ ) ﴿١١( ال حرب بینهم إال الترامي بالنبل والحجارةبضعا وعشرین لیلة  بقوا ، شدة ما دهاهم

ِهِ ﴿واذكر حین  َن ِيف ُقلُوب ي َِّذ ُقوَن َوال ِف َنا ُل الُْم َُقو َرٌض ي شك وریبة لضعف إیمان وعقیدة  ﴾ْم َم

َرُسولُهُ ﴿ وقلة یقین ُ َو هللاَّ نَا ا إِال ﴿بالنصر على األحزاب وبملك كسرى وقیصر والیمن  ﴾َما َوَعَد
ًرا ُرو ْم ) ﴿١٢( إال باطًال وخداعاً  ﴾ُغ ْنُه ٌة ِم ْذ َقالَْت َطائَِف َْهلَ ﴿ جماعة من المنافقین ﴾َوإِ يَا أ
ِرَب  َْث َقامَ  ال﴿ مدینة وما حولها سمیت باسم یثرب من العمالیقاسم ألرض ال ﴾ي ال قرار  ﴾ُم

ْم ﴿ ْرِجُعوا﴿ ههنا وال إقامة ﴾لَُك َتأِْذنُ ﴿ (ص) منازلكم واتركوا محمداً  الى ﴾َفا يَْس  عبر ﴾َو

ٌق ﴿ ، فكأن السامع یبصرهم اآلن وهم یستأذنون بالمضارع الستحضار الصورة في النفس ِري  َف
ْم  ُه ْن َُقولُونَ ﴿ لمنافقینجماعة من ا ﴾ِم َِّ�َّ ي نَّ  الن َرٌة إِ ََنا َعْو غیر حصینة فنخاف علیها  ﴾بُُيوت

َرةٍ﴿العدوَّ والسُّراق  ًرا﴿ لیس األمر كما یزعمون ﴾َوَما ِهَي بَِعْو َرا ال ِف وَن إِ ُِريُد ْن ي من القتال  ﴾إِ

َ ﴿ )١٣( وتقلیل عدد المسلمین والغدر بهم ْن أ ْم ِم ِه ِرَهاَولَْو ُدِخلَْت َعلَْي لو دخل األعداء  ﴾ْقَطا
َها﴿على هؤالء المنافقین من جمیع نواحي المدینة وجوانبها  َة آلتَْو َن ْت ِْف ثم طلب  ﴾ثُمَّ ُسئِلُوا ال

ًرا﴿ ألعطوها من أنفسهمإلیهم أن یكفروا وأن یقاتلوا المسلمین  ال يَِسي َِها إِ ُثوا ب َبَّ ا تَل لفعلوا  ﴾َوَم

نُوا﴿ )١٤( ولم یتأخروا ، ذلك مسرعین ََقْد كَا َ ﴿ هؤالء المنافقون ﴾َول وا اهللاَّ َهُد   أعطوا﴾ َعا
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 (ص)لما سمع  )٩( 

علیھ وسلم بإِقبالھم 
ضرب الخندق على 

سلمان  المدینة بإِشارة
ثم خرج في   الفارسي

ثالثة آالف من 
، فضرب  المسلمین

 ینھب معسكره والخندقُ 
 واشتد المشركین وبین

 وظنَّ  الخوف
 ، ظن كل المؤمنون

 في النفاق ونجم
 قال حتى المنافقین

 یعدنا قشیر بن معتب
 كسرى كنوز محمد

 أن نقدر وال وقیصر
 الغائط إلى نذھب

  ]مس[
  
 بالجبن، وصفھم )١٩(

 الجبان سبیل وكذا
ً  ینظر  وشماالً  یمینا
 وربما ، بصره محّدداً 
 شدة من علیھ ُغشي

  ]قر[ خوفال
  
لما كان ) ٢١(

المسلمون یحفرون 
الخندق اعترضتھم 
صخرة عظیمة عجزوا 

فأخبروا   عن تكسیرھا
بھا  (ص)الرسول 

فجاء وأخذ المعول 
وضربھا ثالث 
ضربات أضاءت لھ 

 ،  منھا مدائن كسرى
 :، فقال وقصور الروم
، فلما  أبشروا بالنصر

أقبلت جموع 
المشركین ورأوھم 

ُ قالوا َھَذا َما وَ   َعَدَنا هللاَّ
  ]مس[
  
 الصادق عن) ٢٣(

 مؤمنان المؤمن (ع)
 هللا بعھد صدق فمؤمن
 وذلك بشرطھ ووفى
 وجل عز هللا قول

 ما صدقوا رجال
 وذلك علیھ هللا عاھدوا
أھوال  یصیبھ ال الذي
 أھوال وال الدنیا

 ممن وذلك االخرة
 لھ یشفع وال یشفع

الزرع  كحامة ومؤمن
 ویقوم أحیانا یعوج
 ممن فذلك أحیانا
 الدنیا أھوال یصیبھ
   وذلك االخرة وأھوال

لُ ﴿ربهم العهود والمواثیق  ْب ْن َق َر ﴿ غزوة الخندق وبعد بدر ﴾ِم ُّوَن األَْدبَا أال یفروا من  ﴾ال يَُول

ِ ﴿القتال  ْهُد اهللاَّ ال َوكَاَن َع ،  وكان هذا العهد منهم جدیرًا بالوفاء ألنهم سیسألون عنه ﴾َمْسئُو

لْ ﴿ )١٥( عیدتهدیٌد وو فیه  َراُر ﴿ الذین یفرون من القتال المنافقین لهؤالء ﴾ُق ْم الِْف َفَعُك َْن يَْن  ل
ُْم  إِْن  َرْرت ِت  ِمَن  َف َْقْتِل  أَوْ  الَْمْو ذًا﴿ آجالكم یؤخر ولن أعماركم یطّول لن فراركم إن ﴾ال  ال َوإِ

ُعونَ  تَّ ال﴿ بعده ﴾تَُم لْ ﴿ )١٦( یسیراً  زمناً  ﴾َقِليال إِ ْن  ُق َّ  ذَا َم ْم ﴿ یستطیع ﴾ِذ�ال ِصُمُك  ﴾يَْع

َن ﴿ یمنعكم ِ  ِم ََرادَ  إِْن  اهللاَّ ْم  أ ً  بُِك ءا َوْ ﴿ ودماركم هالككم قدَّر إن ﴾ُسو ََرادَ  أ ْم  أ ةً  بُِك  أو ﴾َرْحَم

ونَ  َوال﴿ ونصركم بقاءكم قدَّر ُد ْم  َجيِ َُه ْن  ل ِ  ُدوِن  ِم ا اهللاَّ ال َوِلي ًرا َو َِصي  دون من لهم ولیس ﴾ن

َمُ  قَْد ﴿) ١٧( ینصرهم ناصر وال ینفعهم قریب فال ، مغیث وال مجیر اهللا ُ  يَْعل ِقنيَ  اهللاَّ  الُْمَعوِّ
ْم  ْنُك  الجهاد عن الناس یعّوقون الذین ، للعزائم المثبطین ، المنافقین أولئك أمر من ﴾ِم

َْقائِِلنيَ ﴿ ْم ﴿ یقولون والذین ﴾َوال ِِه ن ُمَّ ﴿ والنفاق الكفر في ﴾إلِْخَوا َنا﴿تعالوا  ﴾َهل واتركوا  ﴾إِلَْي

ال يَأْتُونَ ﴿ وصحبه یهلكوا وال تقاتلوا معهم (ص) محمداً  َْبأَْس ﴿یحضرون  ﴾َو ال ﴿القتال  ﴾ال إِ
ةً ﴿ )١٨( منهم ریاًء وسمعة ﴾َقِليال ْم ﴿ بخالً  ﴾أَِحشَّ َفإِذَا ﴿بالمودة والشفقة والنصح  ﴾َعلَْيُك

ْوُف  َ اْخلَ ء ْم ﴿حضر القتال  ﴾َجا ُه َت َْي وُر ﴿ نولئك المنافقیأ رأیت ﴾َرأ َْنُظُروَن إِلَْيَك تَُد  ي
ْم  ُه ُن ِت ﴿عب الر شدة  منفي أحداقهم  ﴾أَْعُي َن الَْمْو ى َعلَْيِه ِم ي يُْغَش َِّذ كحال المغشي  ﴾كَال

ْوُف ﴿ علیه من معالجة سكرات الموت كان وقت قسمة و عنهم وانجلت المعركة  ﴾َفِإذَا ذََهَب اْخلَ

ٍة ِحَدادٍ ﴿الغنیمة  َن ُْم بِأَلِْس َُقوك  الغنیمةمن أعطونا  ، یقولون آذوكم بالكالم بألسنة سلیطة ﴾َسل

ِر ﴿ فِإنا قد شهدنا معكم ولستم أحقَّ بها منا ْي َ� اْخلَ ًة َع  بخالء على المال والغنیمة ﴾أَِحشَّ

ُنوا﴿ َْم يُْؤِم ُْولَئَِك ل ْم ﴿ اً حقیقًة بقلوبهم وإِن أسلموا ظاهر  ﴾أ َُه ُ أَْعَمال َبَط اهللاَّ ب أبطلها بسب ﴾َفأَْح

ِ ﴿اِإلحباط  ﴾َوكَاَن ذَلَِك ﴿ ، ألن اِإلیمان شرط في قبول األعمال كفرهم ونفاقهم هللاَّ َعَ� ا
ًرا ُبونَ ) ﴿١٩(هینًا  ﴾يَِسي َس َزاَب ﴿ المنافقون أنّ  یحسب﴾ َحيْ كفار قریش ومن تحزب  ﴾األَْح

ُبوا﴿ معهم َه َْم يَْذ لى المدینة راجعین فانصرفوا عن الخندق إبالفعل ، وقد انهزموا ، لم ینهزموا  ﴾ل

َزاُب ﴿ والجبن المفرطبهم من الخوف الشدید لما نزل  یرجع إلیهم الكفار كرة  ﴾َوإِْن يَأِْت األَْح

َراِب ﴿ لشدة جزعهما یتمنو  ﴾يََودُّوا﴿ ثانیة للقتال ْم بَاُدوَن ِيف األَْع َُّه أن یكونوا في البادیة  ﴾لَْو أَن

ْم  نَ يَْسأَلُو﴿لیأمنوا على أنفسهم مع األعراب  َْباِئُك َن ْن أ كل قادم منهم من جانب المدینة  ﴾َع

نُوا﴿ عن أخباركم وعما جرى علیكم ْم  َولَْو كَا   معكم ﴾َما َقاتَلُوا﴿ بینكم وقت القتال ﴾ِفيُك
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 یشفع وال لھ یشفع ممن
 لقد السالم علیھ وعنھ
 كتابھ هللا في ذكركم
 المؤمنین من فقال

 اآلیة صدقوا رجال
 هللا أخذ بما إنكم وفیتم

من  علیھ میثاقكم
 لما والیتنا وإنكم

ا غیرن بنا تبدلون
  ]صا[
  
 الصادق عن )٢٥(

 أبي بن بعلي (ع)
 ھوقتلِ  (ع) طالب
 فكان ود عبد بن عمرو
 القوم ھزیمة سبب ذلك

 على قویا هللا وكان
 عزیزا یریده ما إحداث
 شيء كل على غالبا

  ]صا[
  
 علیھ قولھ وكان )٢٥(

 هللا إال إلھ ال  :السالم
 عبده، نصر ، وحده
 وھزم ، جنده وأعزَّ 

   ]مس[ وحده األحزاب
  
) مجمل ما ورد ٢٨(

لّما في التفاسیر انھ 
 )ص(رجع رسول هللا 

من خیبر واصاب كنز 
آل ابى الحقیق قالت 
ازواجھ اعطنا ما 

بناُت كسرى  :  اصبت
وقیصر في الُحلّي 

، ونحن علىما  والُحلَل
تراه من الفاقة والضیق 
فقال لھّن رسول هللا 

قّسمتھ بین  :) ص(
المسلمین على ما امر 
هللا فغضبن وقلن لعلّك 
اّنك ترى ان طلّقتنا اّنا 
ال نجد االكفاء من 

؟  قومنا یتّزوجونا
فانف هللا تعالى 

فأمره  )ص(لرسولھ 
هللا تعالى ان یعتزلھّن 
 فاعتزلھّن رسول هللا

فى مشربة اّم  )ص(
ابراھیم تسعة وعشرین 
ً حّتى حضن  یوما
وطھرن ثّم انزل هللا 

  ]مس[ ھذه اآلیة
 :قال ابن عباس) ٣٢(

 : یرید في ھذه اآلیة
لیس قدركنَّ عندي مثل 
قدر غیركن من النساء 

أنُتنَّ أكرمُ  الصالحات
عليَّ وثوابكنَّ أعظم إن 

، فشرط علیھن  اتقیُتن
  التقوى بیاناً أن 

ال﴿ ِل ) ﴿٢٠( لجبنهم وحرصهم على الحیاة ﴾َقِليال﴿قتاًال  ﴾إِ ْم ِيف َرُسو ََقْد كَاَن لَُك ِ  ل اهللاَّ
ةٌ ﴿قدوٌة  ﴾أُْسَوٌة َن ْن كَانَ ﴿بأن تنصروا دین الّله ال أن تتخلفوا عنه  صالحة ﴾َحَس  ﴾ِلَم

َْرُجوا﴿و  ، مخلصاً  َر ﴿ثواب  ﴾ي َم اآلِخ َ َوالَْيْو ًراَوذَ ﴿ویخاف عقابه  ﴾اهللاَّ َِثي َ ك ََر اهللاَّ  ﴾ك
 في صبره ومصابرته (ص)لناَس بالتأسي بالنبي ل من اهللاأمر  ، ، بلسانه وقلبه وأكثر من ذكر ربه

ا﴿) ٢١( ومرابطته ومجاهدته َى َولَمَّ ُنونَ  َرأ َزاَب  الُْمْؤِم  َقالُوا﴿ بهم أحاطوا وقد رالكفا ﴾األَْح
َا َما َهَذا ن ُ  َوَعَد لُهُ  اهللاَّ َرُسو َصَدَق ﴿ األعداء على والظفر لنصرا من ﴾َو ُ  َو  وعده في ﴾اهللاَّ

َرُسولُهُ ﴿ ْم  َوَما﴿ به بشرنا فیما ﴾َو  الضیق شدة ومن ، األحزاب جند كثرة من رأوه ما ﴾َزاَدُه

ال﴿ والحصار نًا إِ يَما تَْسِليًما﴿ باهللا قویاً  ﴾إِ َن ﴿ )٢٢( ألوامره وانقیاداً  ﴾َو نِنيَ  ِم  ولقد ﴾الُْمْؤِم

لٌ ﴿ المؤمنین أولئك من كان ُقوا ِرَجا وا َما َصَد َهُد َ  َعا  حرباً  أدركوا إذا أنهم نذروا ﴾َعلَْيهِ  اهللاَّ

ْم ﴿ یستشهدوا حتى وقاتلوا ثبتوا (ص) اهللا رسول مع ُه ْن ْن  َفِم َبهُ  َقَضى َم  ، اهللا سبیل في ﴾َحنْ

ْم ﴿ بعهده وفاء أحد واقعة في شهیدا فمات ُه ْن ْن  َوِم َتِظُر  َم  َوَما﴿ باشتیاق عهاویتوق الشهادة ﴾يَْن
لُوا يال بَدَّ َْبِد  فمنهم أبدا یفروا اال قال (ع) الباقر عن ، ربهم علیه عاهدوا الذي عهدهم غیَّروا ﴾ت

 (ع) علیا یعني أجله ینتظر من ومنهم طالب أبي بن وجعفر حمزة وهو أجله أي نحبه قضى من
ُ ﴿ )٢٣(]صا[ ِزَي اهللاَّ ْ ِهْم  ِ�َ ِق ِِصْد اِدِقَني ب َب ﴿حسن الجزاء في اآلخرة أ ﴾الصَّ يَُعذِّ َو

ِقنيَ  ِف َنا َ ﴿الناقضین للعهود  ﴾الُْم ء ْن َشا ْم ﴿ بأن یمیتهم على النفاق فیعذبهم ﴾إِ ِه َُتوَب َعلَْي َْو ي  ﴾أ

َ كَانَ ﴿فیرحمهم  ًرا إِنَّ اهللاَّ ُفو َن ) ﴿٢٤( بالعباد ﴾َرِحيًما﴿ واسع المغفرة ﴾َغ ي َِّذ ُ ال َردَّ اهللاَّ َو
ُروا ََف ْم ﴿الذین تألبوا على غزو المدینة  األحزاب ﴾ك ََنالُوا ﴿ خائبین خاسرین ﴾بَِغْيِظِه َْم ي ل

ًرا لَ ﴿ ال في الدنیا وال في اآلخرة ﴾َخْي َتا ِْق نَِني ال ُ الُْمْؤِم ى اهللاَّ ََف :  عبد اهللا بن مسعودعن  ﴾َوك
وتقّوى  بقتل عمرو بن عبد ودٍّ  مٌ فاّنه دخل على الكّفار وه ]شو[ (ع) بعلي بن أبي طالب یعني

ضربة علىٍّ یوم الخندق افضل من عبادة  ولذلك ورد ، المؤمنون ولم یبق لهم حاجة الى القتال
ا﴿ ]بي[ الثّقلین ي ُ َقِو ًزا﴿ قادرًا على االنتقام من أعدائه ﴾َوكَاَن اهللاَّ ِزي  )٢٥( غالبًا ال ُیقهر ﴾َع

ْم ﴿ ُه َهُرو َن َظا ي َِّذ َْزَل ال َن ْن ﴿ بنو قریظة ﴾َوأ َْهِل ِم ْن أ َتاِب ِم ْم  الِْك ِه  من ﴾َصَياِصي

قََذَف ﴿حصونهم وقالعهم التي كانوا یتحصنون فیها  ْعَب ﴿ اهللا ألقى ﴾َو رُّ ْم ال ِِه الخوف  ﴾ِيف ُقلُوب

ُتلُونَ ﴿ حتى فتحوا الحصون واستسلموا ًقا تَْق وقد قتل منهم یومئٍذ ما بین الثمانمائة ، الرجال  ﴾َفِري

قً ﴿والتسعمائة  ِري تَأِْسُروَن َف ْم ﴿ )٢٦(النساء  ﴾اَو َرثَُك َْو ْم ﴿یا معشر المؤمنین  ﴾َوأ ُه ََرض  ﴾أ

ْم ﴿أرض بني قریظة  َُه ْم َوأَْمَوال َرُه  تركوها وعقارهم وخیلهم ومنازلهم وأموالهم التي ﴾َوِديَا

َها﴿ َْم تََطئُو َْرضًا ل ً ﴿وهي خیبر  ﴾َوأ را ي ٍء قَِد ُلِّ َ�ْ ُ َعَ� ك   ال یعجزه شيء ﴾َوكَاَن اهللاَّ
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فضیلتھن إنما تكون 
 ، ال بنفس بالتقوى

 اتصالھن برسول هللا
   ]مس[
  
بیَّن تعالى أن  )٣٢(

الفضیلة إنما تتم لھن 
  ]قر[ بشرط التقوى

  
 المرأة إن  : قیل )٣٢(

 خاطبت إذا مندوبة
 الغلظة إلى األجانب

 ذلك ألن المقالة في
 في معالط من أبعد

  ]مج [ الریبة
  
قیل لس�ودة زوج ) ٣٣(

م��ا ل��ك ال  (ص)النب��ي 
����ین وال تعتم����رین  َتُحجِّ

 !؟ كم���ا یفع���ل أخوات���ك
فقال�����ت ق������د حجج������ت 
واعتم��رت وأمرن��ي هللا 

،  أن أق�����ر ف�����ي بیت�����ي
ف����وهللا ال أخ����رج م����ن 

...  بیت���ي حت���ى أم���وت
كان��������ت عائش��������ة إذا و

وق�������رن ف�������ي ق�������رأت 
بك�ت حت�ى تب�ل  بیوتكن
قال  ]سي[.... خمارھا

بك���اء   : ن عطی���ةاب���
عائشة إنما ك�ان بس�بب 

،  س���فرھا أی���ام الجم���ل
 :وحینئٍذ ق�ال لھ�ا عّم�ار

إن هللا ق������د أم������رك أن 
ي في بیتك    ]قر[َتقرِّ

 بن زید وعن) ٣٣(
(ع)  الحسین بن علي
 الناس من جھاال أن

 أراد إنما إنھ یزعمون
 أزواج اآلیة بھذه هللا

 كذبوا وقد (ص) النبي
 ولو هللا وأیمن وأثموا

 النبي أزواج ىعن
 لیذھب لقال (ص)
 الرجس عنكن

 كان تطھیرا ویطھركن
 قال كما مؤنثا الكالم

 في یتلى ما واذكرن
 تبرجن وال بیوتكن
  النساء من كأحد ولستن

  ]صا[
  
قیل إن  ) وان٣٣(

صدر اآلیة وما بعدھا 
في األزواج فالقول فیھ 
أن ھذا ال ینكره من 
عرف عادة الفصحاء 
في كالمھم فإنھم 

بون من خطاب إلى یذھ
  غیره ویعودون إلیھ 

لْ ) ﴿٢٧(  نَِّ�ُّ ُق َُّها ال َي اِجَك  يَا أ لزوجاتك الالتي تأذیَت منهن بسبب سؤالهن إیاك الزیادة  ﴾ألَْزَو
عائشة وحفصة وأم حبیبة بنت أبي ، وُكنَّ یومئٍذ تسعًا وِغیَرة بعضهن من بعض ، ، في النفقة 

وصفّیة بنت الخیبریة  - هؤالء من قریش -ت أبي أمیة سفیان وسودة بنت زمعة وأم سلمة بن
إِْن ﴿ ومیمونة بنت الحارث الهاللیة وزینب بنت جحش األسدیة وجویریة بنت الحارث المصطلقیة

ُْنُنتَّ  َياةَ ك ُِرْدَن اْحلَ َها ت َت َن نَْيا َوِزي َتَعالَْنيَ ﴿رغبُتنَّ في سعة الدنیا ونعیمها وبهرجها  ﴾الدُّ َف
نَّ  ْعُك تِّ نَّ ﴿ أدفع لكنَّ متعة الطالق ﴾أَُم ْحُك رِّ َراًحا﴿وأطلقُكنَّ  ﴾َوأَُس  ﴾َجِميال﴿ طالقاً  ﴾َس

 )٢٨( الزوجین بین مشاجرة وال خصومة غیر من الطالق الجمیل السراح ، ضرار غیر من
ُْنُنتَّ  َوإِْن ﴿ َ ﴿ رضوان ترغبن ﴾تُِرْدنَ  ك َرُسولَهُ  اهللاَّ َر  َو ا َ  َوالدَّ َرة  اآلخرة ارالد في والفوز ﴾اآلِخ

َ  َفِإنَّ ﴿ ِت ﴿ هیأ ﴾أََعدَّ  اهللاَّ ا َن ُمْحِس نَّ  ِ�ْ ْنُك ًرا﴿ إحسانهن مقابلة ﴾ِم ،  كبیراً  ثواباً  ﴾َعِظيًما أَْج
 فعانقنه كلهنّ  فقمن (ص) رسوله واخترت اهللا اخترت قد : فقالت قامت من اّول سلمة امّ  فقامت
 هجرهن بعضهن بغیره وآذینه نفقتهن ادةزی الّله رسول سألن لما اآلیة هذه نزلت،  ذلك مثل وقلن
َ  يَا﴿) ٢٩( ]مال[ شهرا یقربهن ال أن وآلى ء نَِّ�ِّ  نَِسا ْن  ال نَّ  يَأِْت  َم ْنُك ةٍ  ِم َِفاِحَش  منكن تفعل ﴾ب

ةٍ ﴿ الكبائر من كبیرةً  او معصیة َن  يَُضاَعْف ﴿ الخلق وسوء النشوز یعني عباس ابن قال ﴾ُمَبيِّ
ََها َفْنيِ  الَْعَذاُب  ل  العقاب ﴾ذَِلَك  َوكَانَ ﴿ النساء من غیرها جزاء ضعف جزاؤها یكون ﴾ِضْع

ِ  َعَ� ﴿ ًرا اهللاَّ ُنْت ) ﴿٣٠( ال یمنعه منه كونهنَّ أزواج ونساء النبي،  سهالً  ﴾يَِسي ْن يَْق  ﴾َوَم

ِ ﴿تواظب  نَّ ِهللاَّ ْنُك َرُسوِله ِم ا﴿ على طاعة اهللا وطاعة رسوله ﴾َو ْل َصاِحلً تَْعَم َِها  َو ت نُْؤ
رَ  تَْنيِ ﴿الثواب  ﴾َهاأَْج رَّ نَا﴿ ةحسن المعاشر بمرة على الطاعة وأخرى  مضاعفاً  ﴾َم ََها َوأَْعتَْد  ﴾ل

َِريًما﴿ وهیأنا لها في الجنة َا ) ﴿٣١( زیادة على ما لها من أجر رزقًا حسنًا مرضیاً  ﴾ِرْزًقا ك ي
ءِ  َسا نِّ َن ال نَِّ�ِّ لَْسُنتَّ كَأََحٍد ِم َ ال ء ََّقْيُنتَّ ﴿ الرسللكونكن زوجات خاتم  ﴾نَِسا فأنُتنَّ ، اَهللا  ﴾إِْن ات

ِل ﴿ بأعلى المراتب َْقْو َن بِال َضْع َِّذ� ﴿ترققن الكالم عند مخاطبة الرجال  فال ﴾َفال َختْ َع ال َفَيْطَم
َرٌض  ِيف  ِْبِه َم ال﴿النساء  وحٌب لمحادثة ریبة ﴾َقل َْن َقْو ُقل ًفا َو  حسنًا عفیفًا ال ریبة فیه ﴾َمْعُرو

ْرنَ ) ﴿٣٢( َق نَّ  َو رُّجَ ﴿ تخرجن لغیر حاجة وال الَزْمَن بیوتكنَّ  ﴾ِيف بُُيوتُِك َن تََب ْج رَّ ال تََب  َو
ةِ  ِهِليَّ ا َى اْجلَ  ،ال تظهرن زینتكن ومحاسنكنَّ لألجانب مثل ما كان نساء الجاهلیة یفعلن  ﴾األُول

كانت المرأة ،  لهن مشیة فیها تكسٌُّر وتغنجو إلى األسواق مظهرًة لمحاسنها  تخرج كانت المرأة
زمن نمرود تلبس المرأة الدرع (شلحة) موشى باللؤلؤ تمشي به وسط الطریق وتعرض نفسها 
للرجال ، وفي زمن داود تلبس المرأة قمیصا موشى بالدر غیر مخیط الجانبین ، فإذا مشت یرى 

َن ﴿ منها كل شيء َِقْم الةَ﴿حافظن على إقامة و  ﴾َوأ آتِنيَ  الصَّ كَاةَ َو زَّ َ َوأَِطعْ  ال َن اهللاَّ
َرُسولَهُ  ْم ﴿ والنواھيفي جمیع األوامر  ﴾َو ِهَب َعْنُك ُ ِليُْذ ََّما يُِريُد اهللاَّ ن ْجَس  إِ رِّ لَ ﴿ یا ﴾ال َْه   أ
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والقرآن من ذلك 
مملوء وكذلك كالم 
 العرب وأشعارھم

  ]مج[
  
وقد مر في آیة ) ٣٣(

ھم أھل المباھلة أن
ألنھ  (ص)العباء النبي 

أصل وفاطمة والحسن 
باالتفاق  (ع) والحسین
 (ع)أن علیاً  والصحیح

منھم لمعاشرتھ بنت 
  ومالزمتھ  (ص)النبي 
وورود اآلیة في  . إیاه

شأن أزواج النبي 
یغلب على الظن  (ص)

  ]غر[ دخولھن فیھن
  
رسول هللا  كان) ٣٣(

نحن أھل  یقول (ص)
بیت طھرھم هللا من 

جرة النبوة وموضع ش
الرسالة ومختلف 
المالئكة وبیت الرحمة 

  ]سي[ ومعدن العلم 
  
 (ص)عن النبي ) ٣٥(

إذا أیقظ الرجل  : قال
أھلھ من اللیل فتوضأ 
وصلیا كتبا من 
الذاكرین هللا كثیراً 

وعن والذاكرات 
من :   قال الصادق(ع)

بات على تسبیح فاطمة 
كان من الذاكرین  )ع(

 اكراتهللا كثیراً والذ
  ]مج[
  
 رجعت لما) ٣٥(

 من عمیس بنت أسماء
 زوجھا مع الحبشة
 طالب أبي بن جعفر
 نساء على دخلت
 فقالت (ص) هللا رسول

 من شيء فینا نزل ھل
 فأتت ال قلن القرآن
 فقالت (ص) هللا رسول

 النساء إن هللا رسول یا
 فقال وخسار خیبة لفي
 ألنھن قالت ذلك ومم
 كما بخیر یذكرن ال

 فأنزل رجالال یذكر
 اآلیة ھذه تعالى هللا
   ]صا[
   

َْبْيِت  ًرا﴿محمد (ص) بیت  ﴾ال ِهي ُْم تَْط َرك هِّ َُط ي  (ص)أن رسول اهللا  : عن أنس بن مالك ﴾َو
إنما یرید { الصالة یا أهل البیت كان یمر بباب فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى صالة الفجر یقول:

أن اآلیة عائشة  وعن ام المؤمنین  ]شو[} طهیرااهللا لیذهب عنكم الرجس أهل البیت ویطهركم ت
 :أبي سعید الخدري قال عن ]مج[) (عوعلّي وفاطمة والحسن والحسین  (ص)مختصة برسول اهللا 

فدعا رسول  : بهذه اآلیة قال (ص)، فنزل جبریل على رسول اهللا  كان یوم أم سلمة أم المؤمنین
یه ونشر علیهم الثوب والحجاب على أم فضمهم إل (ع) بحسن وحسین وفاطمة وعلي (ص)اهللا 

قالت  ، }اللهم اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا{،  اللهم هؤالء أهل بیتيثم قال  ، سلمة مضروب
عن أبـي عمار ،  ]سي[ ، وٕانك على خیر أنت على مكانك : ؟ قال أم سلمة فانا معهم یا نبي اهللا

اجلس حتـى  : قال  فشتـموه فلـما قاموا (ع)علـیا  األسقع إذ ذكرواإنـي لـجالس عند واثلة بن  :ل قا
 إذ جاءه علـّي وفـاطمة وحسن وحسین(ص) ، إنـي عند رسول اهللا  أخبرك عن هذا الذي شتـموا

 اللَُّهمَّ َهؤُالِء أْهُل َبـْیِتـي، اللَُّهمَّ أْذِهْب َعْنُهُم الّرْجَس َوَطهِّْرُهمْ   : ، ثم قال فألقـى علـیهم كساء له (ع)
ُْرنَ ﴿ )٣٣( ]طب[ َتْطهیراً  ِ ﴿واقرأن  ﴾َواْذك ِت اهللاَّ يا ْن ءا نَّ ِم ُْتَ� ِيف بُُيوتُِك حث لهن  ﴾َما ي

ًفا﴿ القرآن على حفظ َ كَاَن لَِطي ِة إِنَّ اهللاَّ ْكَم ًرا﴿ دعالمًا بما یصلح ألمر العبا ﴾َواْحلِ ِبي  ﴾َخ

ِت ) ﴿٣٤( بمصالحهم ِمَني َوالُْمْسِلَما  في الحدیث ، ن بأوامر اِإلسالمیتمسكالم ﴾إِنَّ الُْمْسِل
َناِت ﴿ المسلم من سلم المسلمون من یده ولسانه نَِني َوالُْمْؤِم بالّله ورسله وكتبه والیوم  ﴾َوالُْمْؤِم

 ، وما آمن بى من بات شبعان وجاره طاوٍ  المؤمن من امن جاره بوائقه في الحدیثاآلخر ، 
ِت ﴿ نفسهمالمؤمن من ائتمنه المؤمنون على اموالهم واو  َِتا ن ِتَِني َوالَْقا َْقان المتواضعین لّله  ﴾َوال

اِدِقنيَ ﴿ الخاضعین ألوامره ِت  َوالصَّ اِدَقا بأقوالهم وأفعالهم ونیاتهم ، وٕانما وصفهم الّله  ﴾َوالصَّ

َِراِت ﴿تعالى بالطاعة والصدق ألنهما عنصر اإلسالم واإلیمان  اب َن َوالصَّ ِِري اب على  ﴾َوالصَّ
وصفهن بالصبر والخضوع ألنهما من متممات ،  ، وعن الصفات الذمیمة الخصال الحمیدة

 وقد ذكر الّله الصبر في القرآن ما یزید على تسعین مرة لعظمه وعظم المتحلین بهاإلیمان ، 
ِت ﴿ اِشَعا اِشِعَني َواْخلَ مالك الخضوع یكون في الصوت  ،هللا  الخاضعین المتواضعین ﴾َواْخلَ

ِقنيَ َوالْمُ ﴿والبصر والجوارح  َصدِّ ِت  َت َقا َصدِّ َت اِئِمَني ﴿ اهللا ابتغاء مرضاتبأموالهم  ﴾َوالُْم َوالصَّ
ِت  اِئَما ْم ﴿ صادقة بنیة هللا ﴾َوالصَّ ُه ُروَج ِفِظَني ُف ا ِت  َواْحلَ ِفَظا ا المحارم واآلثام  عن ﴾َواْحلَ

َرا﴿ وعما ال یحل من الزنى وكشف العورات اِك ًرا َوالذَّ َِثي َ ك ِريَن اهللاَّ اِك ذكر الّله  ﴾ِت َوالذَّ
وهذه األوصاف العشرة التي ما  ینور القلب ویحمي من الوقوع في المنكر ودوامه یوجب التیقظ 

، وهؤالء الذین یتصفون بهذه  بعدها وصف جامعة لمحاسن األخالق واآلداب وكمال أركان الدین
ْم ﴿األوصاف  َُه ُ ل ًرا﴿ لذنوبهم ﴾َمْغِفَرةً أََعدَّ اهللاَّ َوَما ﴿ )٣٥( طاعتهم على ﴾َعِظيًما َوأَْج

ةٍ  كَانَ  َن ال ُمْؤِم ٍن َو ُ ﴿ال ینبغي بأي واحٍد من المؤمنین والمؤمنات  ﴾ِلُمْؤِم ذَا َقَضى اهللاَّ  إِ

ًرا َرُسولُهُ أَْم مُ ﴿ أمر بشيٍء من األشیاء إذا ﴾َو َُه ْم  أَْن يُكوَن ل ِرِه ْن أَْم َرةُ ِم َي   رأٌي أو ﴾اْخلِ



 466 
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 : قالت زینب) ٣٦(

خطبني عدة من قریش 
فبعثت أختي حمنة بنت 
جحش إلى رسول هللا 

فأشار  أستشیره (ص)
بزید فغضبت أختي 

تزوج بنت :: وقالت
عمتك موالك ثم 
أعلمتني فغضبت أشّد 

كانت  - من غضبھا
  - حدیدة المزاج

فنزلت اآلیة فأرسلت 
 (ص)الى رسول هللا 

جني ممَّن وقلت زوِّ 
جني من زید  شئت فزوَّ

   ]مج[
  
 :قال ابن عباس) ٣٧(

خشي أن یقول 
تزوج محمد  المنافقون
  ]مس [ امرأة ابنھ

  
وھذا نٌص قاطع ) ٣٧(

صریح على أن الذي 
 (ص)أخفاه رسول هللا 

ھو إرادة الزواج بھا 
بعد تطلیق زیٍد لھا 

، ال  تنفیذاً ألمر الوحي
  ]مس[ حبُّھ لھا

  
:  ونقال المفسر) ٣٧(

إنَّ الذي تولّى تزویجھا 
 ، ھو هللا جل وعال

فلما انقضت عدتھا 
دخل علیھا رسول هللا 

بال إذٍن وال عقٍد  (ص)
،  وال مھٍر وال شھود

وكان ذلك خصوصیة 
  ]مس[(ص) للرسول 

  
 : قال أنس عن) ٣٧( 

كانت زینُب تفَخر على 
 (ص)أزواج النبي 

جُكنَّ  : وتقول زوَّ
جني   أھالیُكنَّ  وزوَّ

بي من فوِق سبع ر
  ]مس[ سماوات

  
أي سنَّ لمحمد ) ٣٨(

في التوسعة  (ص)
، سنة  علیھ في النكاح

األنبیاء الماضیة كداود 
، فكان لداود  وسلیمان

وثالثمائة  مائة امرأة
ولسلیمان سریة 

،  ثالثمائة امرأة
  ]قر[وسبعماءة  سریة 

  

ْن يَْعِص ﴿ ، بل علیهم االنقیاد والتسلیم اختیار َقْد ﴿ یخالف أمرومن  ﴾َوَم َرُسولَهُ َف َ َو اهللاَّ
ًنا ال ُمِبي َّ َضال ل لُ ) ﴿٣٦( أخطأ طریق الصواب ﴾َض َُقو  اذكر أیها الرسول وقت قولك ﴾َوإِْذ ت

ُ َعلَْيه﴿ َم اهللاَّ َنَْع ي أ َِّذ َنَْعْمَت َعلَْيهِ ﴿ بالهدایة لِإلسالم ﴾�ِ زید بن ، بالتحریر من العبودیة  ﴾َوأ

بنت جحش االسدیة وامها امیمة بنت عبد المطلب زوجتك زینب  ﴾َزْوَجَك  َك أَْمِسْك َعلَيْ ﴿ حارثة

َ ﴿في عصمتك وال تطلقها  هللاَّ َِّق ا وهذا الكالم یقتضي مشاجرة جرت بینهما حتى ، في أمرها ﴾َوات
ِفي﴿ ]مج[ أمسكها : وقال له (ص) وعظه الرسول َْفِسَك ﴿وتضمر  ﴾َوُختْ  (ص) یا محمد ﴾ِيف ن

بْ ﴿ ُ ُم يهِ َما اهللاَّ ى﴿ما سیظهره اهللا  ﴾ِد َش َس ﴿تهاب  ﴾َوَختْ نَّا خشي الئمة الناس أن یقولوا ت ﴾ال

ُ ﴿ ابنه زوجة ، او أن یقولوا تزوج أمره بطالقها ثم تزّوجها َشاهُ ﴿ وحده ﴾َواهللاَّ وأن  ﴾أََحقُّ أَْن َختْ
ا َقَضى َزيٌْد ﴿ بعد أن یطلقها زیدُ تجهر بما أوحاه إلیك من أنك ستتزوج بها  َها َوَطًرا َفلَمَّ ْن  ﴾ِم

ََها﴿حاجته وطلَّقها  َناك ْج  (ص)كانت زینُب تفَخر على أزواج النبي  ، (ص) یا محمد ﴾َزوَّ
جُكنَّ أهالیُكنَّ وزوَّجني ربي من فوِق سبع سماوات في تشریع  ﴾ِلَكْي ال يَُكونَ ﴿ وتقول زوَّ

نِنيَ ﴿اهللا  َرجٌ  َعَ� الُْمْؤِم في حق تزوج مطلقات  ﴾َياِئِهْم ِيف أَْزَواِج أَْدعِ ﴿ضیق ومشقة  ﴾َح

نَّ َوَطًرا﴿ األبناء من التبني ُه ْن ا ِم ذَا َقَضْو ُر ﴿ إذا لم یبق ألزواجهن حاجة فیهن ﴾إِ َوكَاَن أَْم
 ِ ال﴿ لك بتزوج زینب ﴾اهللاَّ ْفُعو َرٍج ) ﴿٣٧( مقدَّرًا محتماً  ﴾َم ْن َح نَِّ�ِّ ِم َاَن َعَ� ال ال  ﴾َما ك

َرَض  ِفيَما ﴿ إثم وال عتاب ُ لَهُ ﴿أباح  ﴾َف   عابوه بكثرة النكاح كان الیهود ، من الزوجات ﴾اهللاَّ

َن َخلَْوا﴿ ي َِّذ ِ ِيف ال َة اهللاَّ نَّ لُ  ُس ْب ْن َق في جمیع األنبیاء السابقین حیث وسَّع علیهم فیما أباح  ﴾ِم

ُر ﴿ لهم ِ ﴿قضاًء  ﴾َوكَاَن أَْم ًرا اهللاَّ ْقُدو ًرا َم َن ﴿هؤالء  )٣٨( مقطوعًا بهو مقضیا  ﴾قََد ي َِّذ  ﴾ال

ِت ﴿ هم الذین (ص) أخبرتك عنهم یا محمد ال ُِّغوَن ِرَسا َُبل ِ  ي إلى من ُأرسلوا إلیه  ﴾اهللاَّ

نَهُ ﴿ َشْو ا ﴿ إذ َعِلموا أنه ال شيَء ألحٍد ِمْن دونه ، یخافون اهللا وحدهو  ﴾َوَخيْ َشْوَن أََحًد َوال َخيْ
 َ ال اهللاَّ ِ ﴿ بهم ، فاقتد وال یخافون أحدًا سواه ﴾إِ ى ب ََف ِ َوك ًبا اهللاَّ ِسي محاسبًا على جمیع  ﴾َح

َبَا أََحدٍ ) ﴿٣٩( األعمال واألفعال ٌ أ َّ َاَن ُ�َ ْم  َما ك ْن ِرَجاِلُك أي لم یكن أبا رجٍل منكم  ﴾ِم
 ]زم[ح ما یثبت بین األب وولده من حرمة الصهر والنكاحتى یثبت بینه وبینه  ، على الحقیقة

ََم ال﴿ ِ َوَخات َل اهللاَّ ْن َرُسو لِّ ﴿ آخر األنبیاء والمرسلین ﴾نَِّبيِّنيَ َولَِك ُ بُِك ٍء  َوكَاَن اهللاَّ ْ�َ
َُّها﴿ )٤٠( ال تخفى علیه خافیة من أحوالكم ﴾َعِليًما َي َ  يَا أ ُُروا اهللاَّ ُنوا اْذك َن آَم ي َِّذ  ﴾ال

ًرا﴿والتقدیس والتمجید  بالتهلیل والتحمید َِثي ًرا ك عن ،  باللیل والنهار والسفر والحضر ﴾ِذْك
  ما من شيٍء اّال وله حدٌّ ینتهى الیه اّال الّذكر فلیس له حّد ینتهى الیه الى ان قال  )ع(ادق الصّ 
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 إن(ص)  قال )٣٩(

 ینسبون بنت بني كل
 أوالد إال أبیھم إلى

 أبوھم أنا فإني فاطمة
  ]صا[
  
 :قال ابن عباس) ٤٠(

أختم بھ یرید لو لم 
النبّیین لجعلُت لھ ولداً 

 ً    ]مس[ یكون بعده نبیا
عن علي بن ) ٤٠(

 : أنھ قال (ع) الحسین
أن  (ص)أعلم هللا نبیھ 

زینب ستكون من 
أزواجھ قبل أن 

، فلما أتاه  یتزوجھا
زید یشكوھا إلیھ وقال 
لھ اتق هللا وأمسك 

، عاتبھ  علیك زوجك
هللا وقال لھ أخبرتك 
أني مزوجكھا وتخفي 
 في نفسك ما هللاُ مبدیھ

  ]مس[
  
 الصادق عن) ٤٣( 

 على صلى من (ع)
 عشرا محمد وآل محمد
 علیھ هللا صلى

 ومن مرة مأة ومالئكتھ
 وآل محمد على صلى
 صلى مرة مأة محمد

 ألفا ومالئكت علیھ هللا
  ]صا[
  
الصالة من ) فائدة ٤٣(

، ومن  هللا الرحمةُ 
الدعاُء   : المالئكة

  ]مس[ واالستغفار
  
 (ص) النبي عن) ٤٦(

 نفر جواب في قال أنھ
 سألوه حین الیھود من
 سمیت شيء ألي

 وأبا أحمد أو محمد
 ونذیرا وبشیرا القاسم
 أما قال،  وداعیا
 أدعوا فإني الداعي
 ربي دین إلى الناس
 النذیر وأما وجل عز
 من بالنار أنذر فاني

 البشیر وأما عصاني
 من بالجنة ابشر فإني

 وسراجامنیرا أطاعني
 عن بھ یستضاء
 الجھالة ظلمات
 أنوار نوره من ویقتبس
   ]صا[ البصائر

  

 ):ع( ، وعنه فاّن اهللا عّز وجّل لم یرض منه بالقلیل ولم یجعل له حّدًا ینتهى الیه ثّم تال هذه اآلیة
 )٤١( ]بي[ اذكرو اهللا ذكرًا كثیراً  : تسبیح فاطمة الّزهراء من الّذكر الكثیر اّلذى قال اهللا

﴿ ُ َِصيالَوَس�ِّ َرةً َوأ  صهما بالذكر ألنهما أفضل األوقات، خاول النهار وآخره في  ﴾وهُ بُْك

َِّذ�﴿جل وعال  ﴾ُهوَ ) ﴿٤٢(حیث ان مالئكة اللیل والنهار یجتمعون فیها  ْم  ال ِّي َعلَْيُك َُصل  ﴾ي

ُتهُ ﴿ بالرحمة  كمیصلح بما واألهتمام لكم االستغفار وطلب الرحمةبیصلون علیكم  ﴾َوَمالِئَك

ْم ﴿ ِرَجُك ْ ِت  ِ�ُ لَُما َن الظُّ ِر ﴿ الكفر﴾ ِم نُّو َى ال لیخرجكم من ظلمات نفوسكم إلى  ، االیمان﴾ إِل

نَِني َرِحيًما﴿ أنوار البصائر في قلوبكم َن بِالُْمْؤِم ، ویعفو  حیث یقبل القلیل من أعمالهم ﴾َوكَا

ْم ) ﴿٤٣( عن الكثیر من ذنوبهم ُه ُت يَّ نَهُ ﴿ عضابعضهم ب تحیة المؤمنین ﴾َحتِ َْقْو َم يَل یلقون  ﴾يَْو

مٌ ﴿ یوم البعث ربهم ًرا﴿وهیأ  ﴾َوأََعدَّ ﴿ة رام في الجنكوا ﴾َسال ْم أَْج َُه َِريًما ل  ثوابًا حسناً  ﴾ك

ِهًدا) ﴿٤٤( َْناَك َشا َْرَسل َّا أ ن نَِّ�ُّ إِ َُّها ال َي على أمتك وعلى جمیع األمم بأن أنبیاءهم قد  ﴾يَا أ

َبشِّ ﴿بلغوهم رسالة ربهم  ًرا﴿ للمؤمنین بجنات النعیم ﴾ًراَوُم ي نَِذ ،  للكافرین من عذاب الجحیم ﴾َو
ُف ِمْن ِقَبِلنا ِإّنا أرسلناَك شاهدًا بوحدانیتنا، وتحذُِّر من مخالفة َأْمِرَنا ، وُتْعِلُم الناَس  یأیها الُمَشرَّ

سط شعاُعها على ، وشمسًا ینب یستضیئون به، وسراجًا  ، وداعیًا إلینا بنا مواضَع الخوف ِمنَّا
َى﴿للخلق  ﴾َودَاِعًيا) ﴿٤٥( ، وآَمَن بك جمیع َمْن َصدََّقكَ  ه﴿ توحید ﴾إِل ِ ِ بِِإْذن بأمره  ﴾اهللاَّ

ًرا﴿ ِني َراًجا ُم ) ٤٦( ، ُیْهتدى بك كالسراج الوهَّاج المضيء للناس (ص) وأنت یا محمد ﴾َوِس

ِر ﴿ بَشِّ َهُ ﴿خاصة  ﴾الُْمْؤِمنِنيَ ﴿ (ص) یا محمد ﴾َو َن بِأَنَّ ل ًرا ْم ِم َِبي ِ َفْضال ك زیادة فیما  ﴾اهللاَّ

ال﴿ )٤٧( یستحقونه من الثواب َن  َو ِري ِف ِع الَْكا َناِفِقنيَ  تُِط فیما یطلبونه منك من  ﴾َوالُْم

ْم ﴿ المساهلة والمالینة في أمر الدین ، وصّدهم الناَس عنك  هم لكئوال تكترث بِإذا ﴾َوَدْع أَذَاُه

﴿ ِ َّْل َعَ� اهللاَّ تََوك ِ َوِكيال﴿في جمیع أمورك  ﴾َو ى بِاهللاَّ إن اهللا یكفي من توكل علیه  ﴾َوكََف
ِت ﴿ )٤٨( في أمور الدنیا واآلخرة َنا ْم الُْمْؤِم ذَا نََكْحُت ُنوا إِ َن آَم ي َِّذ َُّها ال َي إذا عقدتم عقد  ﴾يَا أ

و﴿الزواج على المؤمنات وتزوجتموهن  ِل أَْن تََمسُّ ْب ْن َق نَّ ِم ُتُموُه َّْق نَّ ثُمَّ َطل  أن تجامعوهنَّ  ﴾ُه

ةٍ﴿ ْن ِعدَّ نَّ ِم ِه ْم َعلَْي ََها َفَما لَُك ن و تَدُّ فلیس لكم علیهم حق في العدة تستوفون عددها  ﴾تَْع
تحتبسوا المرأة من أجل صیانة  ألنكم لم تعاشروهن فلیس هناك احتمال للحمل حتى،  علیهن
نَّ ﴿ نسبكم ُه ُعو تِّ  وهمّ  ووحشة بكآبة یرجعن فإنهن فمعرو  من علیه قدرتم بما إحملوهن أي ﴾َفَم
كسوٍة فالواجب علیكم إكرامهن بدفع المتعة بما تطیب نفوسكم به من ماٍل أو ،  وشماتة عظیم

َراًحا ﴿ تطییبًا لخاطرهن ُهنَّ َس ُحو رِّ  ، كلمة طیبة دون أذى السراُح الجمیُل هو ﴾َجِميالَوَس
خصَّ المؤمنات بالذكر ،  هضٍم لحقوقهن وخّلوا سبیلهنَّ بالمعروف من غیر إضرار وال إیذاء وال

  يَا) ﴿٤٩( مع أن الكتابیات یدخلن في الحكم للتنبیه على أن األلیق بالمسلم أن یتخیَّر لنطفته
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 الصادق عن) ٥٠(

 رسول تزوج قال (ع)
 عشر بخمس (ص) هللا

 بثالث ودخل امرأة
 وقبض نمنھ عشرة
 لم اللتان فأما تسع عن

 فعمرة بھما یدخل
 الثالث واما والسناة
 دخل اللواتي عشرة
 خدیجة فأولھن بھن
 سودة ثم خویلد بنت
 سلمة ام ثم زمعة بنت

 أبي بنت ھند واسمھا
 ثم هللا عبد ام ثم امیة

بكر  أبي بنت عائشة
 ثم عمر بنت حفصة ثم

 بن خزیمة بنت زینب
 - المساكین ام الحارث

 ثم -ختارت الدنیا ا
 ام ثم جحش بنت زینب
 أبي بنت رملة حبیب
 بنت میمونة ثم سفیان

 بنت زینب ثم الحارث
  بنت جویریة ثم عمیس
 بنت صفیة ثم الحارث

 والالتي أخطب بن حيّ 
 للنبي نفسھا وھبت
 حكیم بنت خولة

 لھ وكان السلمي
 مع لھما یقسم سریتان
 القبطیة ماریة أزواجھ
 الخندقیة وریحانة
 قبض اللواتي والتسع
 وحفصة عائشة عنھن
 بنت وزینب سلمة وام

  بنت ومیمونة جحش
 حبیب وام الحارث

 وصفیة سفیان أبي بنت
  وسودة وجویریة

  ]صا[
  
عن أم ھانئ ) ٥٠(

 : بنت أبي طالب قالت
 نزلت فّي ھذه اآلیة
َك َوَبَناِت  َوَبَناِت َعمِّ
اتَِك َوَبَناِت َخالَِك  َعمَّ

تَِك الالتِي َوَبَناِت َخاال
أراد  . َھاَجْرَن َمَعكَ 

أن  (ص)النبي 
یتزوجني، فُنھي عني، 

  ]مس[إذ لم أھاجر
  
أن أم شریك ) ٥٠(

غزیة بنت جابر بن 
حكیم الدوسیة عرضت 
  نفسھا على النبي

وكانت جمیلة  (ص)
ما  ، فقالت عائشة فقبلھ

في امرأة حین وھبت 
نفسھا لرجل خیر قالت 

  فأنا تلك:  أم شریك
  
  

 َ َك أ ََك أَْزَواَج َْنا ل َّا أَْحلَل ن نَِّ�ُّ إِ ، توسعة  عددًا من النساء (ص) إنا قد أبحنا لك یا محمد ﴾يَُّها ال

نَّ ﴿ علیك وتیسیرًا لك في تبلیغ الدعوة َرُه ، وُهنَّ في  تزوجتهن بصداٍق ُمسمَّى ﴾الالِ� آتَْيَت أُُجو

ُنَك ﴿ وأحللنا لك ، عصمتك ََكْت يَِمي ُ َعلَْيَك ﴿من الغنائم  اإلماءمن  ﴾َوَما َمل هللاَّ َ ا ء ََفا ا أ  ﴾ِممَّ

ومن األنفال صفیة وجویریة ، فكانت من الغنائم ماریة القبطیة أّم ابنه إبراهیم  ، األنفالب
اتَِك ﴿ أعتقهما وتزوجهما ِت َعمَّ ََنا ب َك َو ِت َعمِّ ََنا ب التِك﴿من قریش ﴾ َو ِت َخا ََنا ب ِت َخاِلَك َو ََنا ب  ﴾َو

َعَك  الالِ� ﴿ من بني زهرة ْرَن َم اَج ، وهذا إنما كان قبل تحلیل غیر المهاجرات ، إلى المدینة  ﴾َه

نَِّ�ِّ ﴿ ثم نسخ شرط الهجرة في التحلیل َها �ِ َْفَس َبْت ن َه ًة إِْن َو َن َرأَةً ُمْؤِم وأحللنا لك النساء  ﴾َواْم
میمونة بنت  : ات أربعالموهوب قیل، ، حبًا في اهللا ورسوله  المؤمناِت اللواتي وهبن أنفسهن لك

 ، وخولة بنت حكیم ، وأّم شریك بنت جابر ، وزینب بنت خزیمة أّم المساكین األنصاریة الحرث
َها﴿ نِكَح نَِّ�ُّ أَْن يَْسَت ََراَد ال ًة ﴿ إن أردت أن تتزوج من شئت منهن بدون مهر ﴾إِْن أ َص َخاِل

ْن ُدوِن ﴿ (ص) یا محمد ﴾لََك  نِنيَ ﴿سائر  ﴾ِم نه ال یحل لهم التزوج بدون مهر وال فإ ﴾الُْمْؤِم

َنا﴿ تصح الهبة ا قَْد َعِلْم َنا َم َرْض ْم ﴿أوجبنا  ﴾َف ِه ْم ﴿على المؤمنین  ﴾َعلَْي ِه من  ﴾ِيف أَْزَواِج

ْم  َوَما َملََكْت ﴿ نفقٍة ومهر ُُه ن َْيَما َن َعلَْيَك ﴿ملك الیمین  ﴾أ َرجٌ  ِلَكْيال يَُكو مشقة أو  ﴾َح

ًرا﴿ضیق  ُفو ُ َغ ُْرِجي) ﴿٥٠( واسع الرحمة ﴾َرِحيًما﴿ عظیم المغفرة ﴾َوكَاَن اهللاَّ ْن تََشاءُ  ت َم
نَّ  ُه ْن أرجى منهن سودة  ، الخیار في أن تطلق من تشاء من زوجاتك،  یامحمد (ص) ولك ﴾ِم

ُ ﴿ ومیمونة وأم حبیبةوجویریة وصفیة  ء ْن تََشا ي إِلَْيَك َم ِو تُْؤ عائشة  وتمسك من تشاء منهن ﴾َو

َزلَْت ﴿ بوحفصة وأم سلمة وزین ْن َع َْتَغْيَت ِممَّ ْن اب وٕاذا أحببَت أن تؤوي إلیك امرأة ممن  ﴾َوَم

َْيَك ﴿عزلَت من القسمة  َناَح َعل التخییر الذي خیرناك في  ﴾ذَِلَك ﴿ فال إثم علیك وال عتب ﴾َفال ُج

َى﴿ أمرهنّ  نَّ ﴿أقرب  ﴾أَْدن ُه ُن َرْ ﴿ أن ترتاح قلوبهن ﴾أَْن تََقرَّ أَْعُي ي َزنَّ َو ال َحيْ َضَني بَِما َو
نَّ  ُُّه نَّ كُل ُه إذا علمن أن له رّدهن إلى فراشه بعدما اعتزلهن قرَّت أعینهن  بصنیعك ﴾آتَْيَت

َُم َما ِيف ﴿ ألنهنَّ یعلمن أنهنَّ لم یطّلقن، فعله من التسویة والتفضیل ت ویرضین بما ُ يَْعل َواهللاَّ
م نزلت ،  ]زم[ ذلك ا دبر اهللا منفیه وعیٌد لمن لم ترَض منهّن بمقال الزمخشري ﴾ ُقلُوبُِك

النفقة فهجرهن  وطلب بعضهن زیادة (ص)حین غار بعض أمهات المؤمنین على النبي اآلیة 
فأمره اهللا تعالى أن یخیرهن بین الدنیا واآلخرة وأن یخّلي سبیل من ، نزلت آیة التخییر شهرًا حتى 

، أمهات المؤمنین وال ینكحن أبدًا اختار الدنیا ویمسك من اختار اهللا تعالى ورسوله على أنهن 
وعلى أنه یؤوي من یشاء منهن ویرجي من یشاء منهن ویرضین به قسم لهن أو لم یقسم أو قسم 

  واألمر في، والقسمة والعشرة  لبعضهن ولم یقسم لبعضهن أو فضل بعضهن على بعض في النفقة
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ھا هللا تعالى فسما 

وامرأة مؤمنة  فقال 
مؤمنة إن وھبت نفسھا 

فلما نزلت ھذه  للنبي
اآلیة قالت عائشة إن 
 هللا یسارع لك في ھاك

  ]سي[
  
اختلف العلماء ) ٥١(

،  في تأویل ھذه اآلیة
 .وأصح ما قیل فیھا

عن عائشة  قالت كنت 
أغار على الالئي 
وھبن أنفَُسُھن لرسول 

وأقول  (ص)هللا 
لمرأة نفسھا أوتھب ا

؟ فلما أنزل هللا  لرجل
ُتْرِجي َمن {عز وجل 

َتَشآُء ِمْنُھنَّ َوُتْؤِوۤي 
إِلَْیَك َمن َتَشآُء َوَمِن 

ْن َعَزْلتَ   } ٱْبَتَغْیَت ِممَّ
قلت وهللا ما   : قالت

أرى ربك إال یسارع 
في ھواك قال ابن 

ذا الذي ثبت   : العربيّ 
في الصحیح ھو الذي 
 ھینبغي أن یعّول علی

  ]قر[
  
  عن عكرمة قال) ٥٢(

لما خیَّر رسول هللا 
أزواجھ اخترن  (ص)

، فأنزل  هللا ورسولھ
َساُء  : هللا ال َیِحلُّ لََك النِّ

  ]مس[االیة  ِمْن َبْعدُ 
  
قال المفسرون ) ٥٢(

(ص) أباح هللا لرسولھ 
ً أربعة  أصنافا

 تالمملوكا الممھورات
، الواھبات  المھاجرات

أنفسھن توسعة علیھ 
وتیسیراً لھ في ) (ص

نشر الرسالة وتبلیغ 
  ]مس[ الدعوة

  
عن أنس بن ) ٥٣(

لما تزوج   :مالك قال
زینب بنت  (ص)النبي 

َجْحش، دعا القوم، 
، ثم جلسوا  فَطِعُموا
، فإذا كأنھ  یتحدثون

، فلم  یتھیأ للقیام
، فلما رأى ذلك  یقوموا

قام وقام من القوم من 
، ثم  قام، وقعد ثالثة
،  ئتانطلقوا، فج

 (ص)فأخبرت النبي 
، فجاء  أنھم انطلقوا

  حتى دخل، وذھبت 

إال امرأة منهن سودة بنت زمعة ، ذلك إلیه یفعل ما یشاء فرضین بذلك واخترنه على هذا الشرط 
ُ َعِليًما﴿وجعلت یومها لعائشة  قالت التطلقني حتى احشر في زمرة نسائك هللاَّ یعلم  ﴾َوكَاَن ا

لُّ لََك ) ﴿٥١( یضع األمور في نصابها ﴾َحِليًما﴿  جمیع ما تظهرون وما تخفون أیها  ﴾ال َحيِ

ْن بَْعُد ﴿ النبي ُ ِم ء َسا نِّ نَّ ِمْن أَْزَواٍج ﴿هؤالء التسع الالتي في عصمتك  ﴾ال َل بِِه َبَدَّ  ﴾َوال أَْن ت
نَّ ﴿وال یحّل لك أن تطّلق واحدة منهن وتنكح مكانها ُأخرى  ُه ُن رهن جمال غی ﴾َولَْو أَْجعََبَك ُحْس

ُنَك ﴿ من النساء ال َما َملََكْت يَِمي ٍء ﴿ الجواري واِإلماء من﴾ إِ ُلِّ َ�ْ ُ َعَ� ك َوكَاَن اهللاَّ
ًبا نَِّ�ِّ ﴿ )٥٢( مطلعًا على أعمالكم شاهدًا علیها ﴾َرِقي َت ال ُنوا ال تَْدُخلُوا بُُيو َن آَم ي َِّذ َُّها ال َي  ﴾يَا أ

ِال أَْن يُْؤذَنَ ﴿ في حاٍل من األحوال ، وحرصًا على عدم إیذائه  نسائه مراعاًة لحقوق ﴾ْم لَكُ  إ

َى﴿ حین یدعوكم ، اال واِإلثقال علیه نَاهُ  إِل َن إِ ِري َر نَاِظ ٍم َغْي ادراك غیر منتظرین  ﴾َطَعا

ْم ﴿ الطعام فیطول مقامكم ُت ْن إِذَا ُدِعي ُتْم ﴿ وُأذن لكم في الدخول ﴾َولَِك َفاْدُخلُوا َفِإذَا َطِعْم
َْتِشُروا ن يٍث ﴿ اذا انتهیتم من الطعام فتفرقوا إلى دوركم وال تمكثو إِ و  ﴾َفا ال ُمْسَتأْنِِسَني ِحلَِد  ﴾َو

ْم ﴿نُهوا أن یطیلوا الجلوَس یستأنس بعضهم ببعض لحدیٍث یحدثه به ، بعضكم بعضًا  نَّ ذَِلُك  ﴾إِ
الدخول قبل اإلذن واالنتظار لنضج الطعام عنده ، والجلوس بعد الطعام للسمر ، كل ذلك 

﴿ َ نَِّ�َّ ك ِ� ﴿وما كان لكم أن تؤذوه بشيء من ذلك وال غیره ویضایقه  ﴾اَن يُْؤِذي ال َفَيْسَ�ْ
ْم  ْنُك ْن ﴿ ، ویمنعه حیاؤه أن یأمركم باالنصراف فیستحیي من إخراجكم ﴾ِم ِ� ِم ُ ال يَْسَ�ْ َواهللاَّ

قِّ  َتا﴿ بقصد تأدیبكمال یترك بیان الحق  ﴾اْحلَ نَّ َم ُه ُْتُمو ذَا َسأَل وإِذا أردتم حاجًة من  ﴾ًعاَوإِ

نَّ ﴿ أزواجه ُه اٍب ذَِلُكْم ﴿فاطلبوه  ﴾َفاْسأَلُو ِء ِحجَ َرا ْن َو ُر  ِم ُقلُوبُِكْم ﴿أزكى  ﴾أَْطَه ِل
نَّ  ِِه ُقلُوب ِ ﴿وما ینبغي  ﴾َوَما كَانَ ﴿ وأنفى للریبة وسوء الظن ﴾َو َل اهللاَّ ْم أَْن تُْؤُذوا َرُسو لَُك

َْنِكُحوا أَْزَواَجهُ  ال أَْن ت لئن قیل هو طلحة بن عبید اهللا قال  ،  ال أن تتزوجوا زوجاتهو  ﴾َو

ْن بَْعِدهِ ﴿ ]فخ[ عائشة ألنكحن (ص) عشت بعد محمد َبًَدا إِنَّ ﴿وفاته  من بعد ﴾ِم ْم  أ  ﴾ذَِلُك

ِ ﴿ونكاح أزواجه من بعده  َءهُ إیذا ) ٥٣( ذنب كبیر ال یغفره اهللا لكم ﴾َعِظيًما كَاَن ِعْنَد اهللاَّ

وا﴿ ُْبُد ُفوهُ ﴿من األمور  ﴾َشْيئًا﴿تظهروا  ﴾إِْن ت َْو ُختْ نَ ﴿ في صدوركم ﴾أ َ كَا لِّ  َفِإنَّ اهللاَّ بُِك
ٍء َعِليًما نَّ ﴿ )٥٤( هوسیجازیكم علی ﴾َ�ْ َناَح َعلَْيِه النساء في  أي ال حرج وال إثم على﴾ ال ُج

ال﴿ ترك الحجاب أمام المحارم من الرجال نَّ َو َْناِئِه َب ال أ نَّ َو َْناِء إِ ِيف ءاباِئِه َب ال أ نَّ َو ِِه ن ْخَوا
 َ َِّقَني اهللاَّ نَّ َوات نُُه َْيَما ال َما َملََكْت أ نَّ َو نَّ َوال نَِساِئِه ِِه ِء أََخَوات َْنا َب ال أ نَّ َو ِِه ن   یا ﴾إِْخَوا
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  )٣٣(االحزاب  سورة    )٤٧٠(       العشرونالثاني و الجزء

  
، فألقى الحجاب  أدخل

بیني وبینھ، وأنزل هللا 
ا الَِّذیَن آَمُنوا ال َیا أَیُّھَ 

 َتْدُخلُوا ُبُیوَت النَّبِيِّ 
  ]مس[
  
 هللا أن������زل لم������ا )٥٣(

 ب��المؤمنین أول��ى النب��ي
 وأزواج���ھ أنفس���ھم م���ن

 نساء هللا وحرم أمھاتھم
 عل��������ى (ص) النب��������ي
  طلحة غضب المسلمین

 علین�ا محمد یحرم فقال
 ھ�����و ویت�����زوج نس����اءه
 هللا أم���ات ل���ئن بنس���ائنا
 ب���ین لنركض���ن محم���دا

 كم����ا نس����ائھ خالخی����ل
 خالخی���ل ب���ین رك���ض
 ع���ز هللا ف���أنزل نس���ائنا
 أن لك�م  ك�ان وما وجل
اآلی��ة    هللا رس��ول ت�ؤذوا

  ]صا[
  
السدي أن عن ) ٥٣(

 :طلحة بن عبید هللا قال
 (ص) أیحجبنا محمد 

عن بنات عمنا، 
ویتزوج نساءنا من 

، لئن حدث بھ  بعدنا
حدث لنتزوجن نساءه 

فنزلت ھذه   من بعده
  ]سي[ اآلیة

  
إَِذا َكاَنْت لََك إِلَى ) ٥٦(

ِ ُسْبَحاَنُھ َحاَجٌة   َفاْبَدأْ هللاَّ
ِة َعلَى البَِمْسأَلَِة الصَّ 

 َسلْ ُثمَّ (ص) َرُسولِِھ 
َ أَْكَرمُ  َحاَجَتَك َفإِنَّ هللاَّ
ِمْن أَْن ُیْسأََل َحاَجَتْیِن 

إِْحَداُھَما َو  َفَیْقِضيَ 
  ]نج[ ْخَرىألَیْمَنَع ا

  
 اْنُظ������ُروا أَْھ������لَ  )٥٦(

ُكْم َف�����اْلَزُموا  َبْی�����ِت َنبِ�����یِّ
َس�ْمَتُھْم َو اتَّبُِع��وا أََث��َرُھْم 
َفلَ�����ْن ُیْخِرُج�����وُكْم ِم�����ْن 
ُھًدى َو لَْن ُیِعیُدوُكْم فِي 
َرًدى َفإِْن لََب�ُدوا َفاْلُب�ُدوا 
َو إِْن َنَھُض��وا َفاْنَھُض��وا 

َتْس��بِقُوُھْم َفَتِض��لُّوا  الَو 
ُروا َع������ْنُھْم  الَو  َتَت������أَخَّ
 ]نج[ لُِكواَفَتھْ 

عن ابن عباس ) ٥٧(
إِنَّ الَِّذیَن في قولھ 

َ َوَرُسولَھُ   ُیْؤُذوَن هللاَّ
نزلت في   : اآلیة قال

الذین طعنوا النبي 
حین اتخذ صفیة  (ص)

 بنت ُحیّي زوجة لھ
  ]مس[
  

ٍء َشِهيًدا﴿معشر النساء واخشینه في الخلوة والعالنیة  ُلِّ َ�ْ َ كَاَن َعَ� ك تخفى  ال ﴾إِنَّ اهللاَّ

َ ) ﴿٥٥( یعلم حركات الجوارح ، یعلم خطرات القلوب كما علیه خافیة من أموركن هللاَّ إِنَّ ا
َتهُ  ِ�ِّ  َوَمالِئَك نَّ ُّوَن َعَ� ال َُصل  وصالة اهللا من رحمة اهللا صالة قال (ع) الكاظم عن ﴾ي

َّذِ ﴿ ]صا[ له منهم دعاء المؤمنین وصالة له منهم تزكیة المالئكة َُّها ال َي ُنوايَا أ َن آَم فأنتم أیها  ﴾ي

ُّوا﴿ المؤمنون ُِّموا تَْسِليًما َصل عن عبد اهللا بن مسعود قال إذا صلیتم على النبي  ﴾َعلَْيِه َوَسل
:  قال قولوا، قالوا فعلمنا  ، فأحسنوا الصالة علیه فإنكم ال تدرون لعل ذلك یعرض علیه (ص)

وٕامام المتقین وخاتم النبیین محمد عبدك اللهم اجعل صالتك ورحمتك وبركاتك على سید المرسلین 
اللهم ابعثه مقامًا محمودًا یغبطه به األولون ، ورسولك إمام الدین وقائد الخیر ورسول الرحمة 

 اللهم صل على محمد وآل محمد كما صلیت على إبراهیم وآل إبراهیم إنك حمید مجید، واآلخرون 
یا رسول اهللا قد علمنا السالم علیك فكیف : قلنا  ، عن كعب بن عجرة لما نزلت االیة ]مج[

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صلیت على إبراهیم :  قولواقال  ، الصالة علیك
، كما باركت على إبراهیم  وعلى آل إبراهیم انك حمید مجید، وبارك على محمد وعلى آل محمد

َن ) ﴿٥٦( ]سي[ ، إنك حمید مجید وآل إبراهیم ي َِّذ َ إِنَّ ال المنافقون والكافرون  ﴾يُْؤُذوَن اهللاَّ

َرُسولَهُ ﴿ والذین وصفوا اهللا بما ال یلیق به وكذبوا رسله ْم ﴿اء بالتكذیب واالستهز  ﴾َو ُه َن طردهم  ﴾لََع

﴿ ُ َرةِ َوأََعدَّ  ِيف ﴿ من رحمته ﴾اهللاَّ نَْيا َواآلِخ ًنا﴿هیأ  ﴾الدُّ ِهي َذابًا ُم ْم َع َُه فلیتق الّله الذین  ﴾ل
حبهم إیمان یت ألنه یؤدي إلیذاء حضرة الرسول في قبره الشریف ، كیف وقد قال یؤذون آل الب
ُبوا) ﴿٥٧( ]مال[ وبغضهم كفر َتَس ِر َما اْك ِت بَِغْي َنا نَِني َوالُْمْؤِم َن يُْؤُذوَن الُْمْؤِم ي َِّذ  قیل ﴾َوال

نوا یطلبون نزلت في قوم من الزناة كانوا یمشون في الطرقات لیًال فإذا رأوا امرأة غمزوها وكا
َتَملُوا﴿ اِإلماء َقِد اْح ًنا﴿ أنفسهم حمَّلوا ﴾َف ْثًما ُمِبي نًا َوإِ َتا ُْه  ، الكذب والزور والذنب الواضح ﴾ب

وذلك إن نفرا من المنافقین كانوا یؤذونه ویكذبون  (ع) لبطا في علي بن أبيعن مقاتل نزلت 
نَِّ�ُّ ) ﴿٥٨( ]شو[ علیه َُّها ال َي ْل ألَْزَواِجَك  يَا أ ََناتَِك ﴿لزوجاتك  ﴾ُق ب نِنيَ  َو ِء الُْمْؤِم نَِسا وسائر  ﴾َو

ْن ﴿ نساء المؤمنین ِهنَّ ِم نَِني َعلَْي ِهنَّ  يُْد ِب ، الذي یستر  یلبسن الجلباب الواسع ﴾َجالبِي
إذا خرجن لحاجة بخالف  الجلباب مقنعة المرأة یغطین جباههنَّ ورؤوسهنَّ ، و محاسنهن وزینتهن

والجلباب للّنساء ثوٌب وسیٌع یلبسنه فوق الثّیاب ، فات الرؤوس والجباه اِإلماء الالتي یخرجن مكش
َى﴿التستر  ﴾ذَلَِك ﴿ الملحفة دون الملحفة او هو َن ﴿أقرب  ﴾أَْدن َرْف  بالعفة والصیانة ﴾أَْن يُْع

فإنهم كانوا ، یعرفن بزّیهن أنهنَّ حرائر ولسن بإماء فال یؤذیهن أهل الریبة  ﴾َفال يُْؤذَْيَن ﴿
ن اِإلماء وربما كان یتجاوز المنافقون إلى ممازحة الحرائر فإذا قیل لهم في ذلك قالوا یمازحو

ُ  َوكَانَ ﴿ حسبناهنَّ إماء فقطع اهللا عذرهم ًرا اهللاَّ ُفو  ﴾َرِحيًما﴿ لما سلف منهن من تفریط ﴾َغ

َتهِ ﴿ )٥٩( َْن َْم ي ُقونَ ﴿ یترك هؤالء ﴾لَِنئْ ل ِف َنا َن ِيف  الُْم ي َِّذ ْم  َوال ِِه َرٌض  ُقلُوب   الزناُة  ﴾َم
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  )٣٣( االحزاب سورة    )٤٧١(       العشرونو الثاني الجزء
  
قیل إنھا نزل�ت  ) ٥٨( 

ف������ي من������افقین ك������انوا 
، (ع) ی�������ؤذون علی�������اً 

 ،  وقیل في أھل اإلِفك
وقیل في زناة كانوا 

 وھن النساء یتبعون
   ]بض[ كارھات

  
 أن نزولھا سبب )٥٩(

 إلى یخرجن كن النساء
 فخل ویصلین المسجد
 فإذا (ص) هللا رسول
 وخرجن باللیل كان
 المغرب صالة إلى

 االخرة والعشاء
 الشباب یقعد والغداة

 طریقھن في لھن
 ویتعرضون فیؤذونھن

 ایھا یا هللا فأنزل لھن
  ]صا[ اآلیة النبي

 
 عباس ابن عن )٥٩(

 : اآلیة ھذه في قال أنھ
 نساء هللاُ  أمر 

 خرجن إذا المؤمنین
 حاجة في بیوتھن من
 وجوھھن یغطین أن
 رءوسھن فوق من

ً  ویبدین بالجالبیب  عینا
  ]مس[ واحدة

نزلت في   : قیل) ٦٩(
، وما  شأن زید وزینب

سمع فیھ من قالة 
 : وقیل  بعض الناس

في أذى موسى علیھ 
ھو حدیث   : السالم

المومسة التي أرادھا 
قارون على قذفھ 

 : ، وقیل بنفسھا
اتھامھم إیاه بقتل 

، وكان قد  ھارون
خرج معھ إلى الجبل 

     ]زم[ فمات ھناك

ةِ ﴿ َن ي ُفوَن ِيف الَْمِد ْرِج ْم ﴿ ینشرون األكاذیب لبلبلة األفكار ﴾َوالُْم ِِه ََّك ب َُنْغِريَن لنسلطنك علیهم  ﴾ل

نََك  ال ثُمَّ ﴿ (ص) محمد یا ُرو ِو ا َها ُجيَ ال ِفي  إلى یعودون فال المدینة من یخرجون ثم أي ﴾َقِليال إِ

نِنيَ ﴿ )٦٠( للخروج یتأهبوا ریثما قلیالً  زمناً  إال فیها مجاورتك  تعالى رحمته عن مبعدین ﴾َملُْعو

َنَما﴿ َْي ُفوا أ وا﴿ وجدوا أینما ﴾ثُِق لُوا أُِخُذ تِّ ُق ِتيال َو ةَ ﴿ )٦١( باهللا لكفرهم ﴾تَْق نَّ ِ  ُس َن  ِيف  اهللاَّ ي َِّذ  ال
ْن  َخلَْوا لُ  ِم ْب َْن ﴿ بالمكذبین تفعل رةمستم وعادة جاریة سنة هو بل بكم بدعاً  لیس هذا ﴾َق َد  َول  َجتِ

ةِ  نَّ ِ  ِلُس يال اهللاَّ َْبِد ، فیه  واألخبار األفعال في یكون ال النسخ،  اهللا سنة تتبدل أو تتغیر ولن ﴾ت
 منهم یخل لم قدیمة سنة ذلك فِإن ، محمد یا المنافقین وجود على تحزن فال أي (ص) للنبي تسلیة
ُس ﴿ (ص) محمد یا ﴾يَْسأَلَُك ﴿) ٦٢( األزمان من زمن نَّا  االستهزاء سبیل على المشركون ﴾ال

ِن ﴿ اَعةِ ﴿ قیام وقت ﴾َع لْ  السَّ ََّما﴿ و وقتها أعرف لست لهم ﴾ُق ن َها إِ  أخفاها ﴾اهللاَّ  ِعْنَد  ِعلُْم

ِريَك  َوَما﴿ احداً  علیها ُیطلع ولم لحكمة َّ ﴿ ُیعلمك ﴾يُْد ل اَعةَ  لََع ًبا تَُكونُ  السَّ ِري في وقت  ﴾َق

َ  نَّ إِ﴿ )٦٣( قریب هللاَّ َن  ا َن ﴿طرد  ﴾لََع ِري ِف ََعدَّ ﴿عن رحمته  ﴾الَْكا ًرا﴿وهیأ  ﴾َوأ ْم َسِعي َُه ﴾ ل
َن ﴿ )٦٤( ي ًرا﴿مقیمین  ﴾َخالِِد َِصي ال ن ا َو وَن َوِلي ُد َبًَدا ال َجيِ َها أ َم ﴿) ٦٥(منها  ینقذهم ﴾ِفي يَْو

ِر  نَّا ْم ِيف ال ُه ُه َُّب ُوُجو َُقل َُقولُونَ ﴿نار كاللحم ُیشوى بال،  من جهة إلى جهة ﴾ت متحسرین على  ﴾ي

َ  يَا﴿ ما فاته َنا اهللاَّ َنا أََطْع َت ال لَْي ُسو رَّ َنا ال َنا َساَدتَنَا ﴿ )٦٦( ﴾َوأََطْع َّا أََطْع ن ََّنا إِ ا َرب َقالُو َو
نَا َراء َُب نَا ﴿طاعة اهللا تعالى أطعنا السادة وبدل طاعة الرسول أطعنا الكبراء  بدل ﴾َوك ُّو َفأََضل

ِبيال ْن الَْعَذاِب ﴿ )٦٧( فأضلونا طریق الهدى واِإلیمانأي  ﴾السَّ َفْنيِ ِم ْم ِضْع ِِه ََّنا آت اجعل  ﴾َرب

ًرا﴿ ، ألنهم كانوا سبب ضاللنا عذابهم ضعفي عذابنا َِبي ًنا ك ْم لَْع ُه أشد أنواع اللعن  ﴾َوالَْعْن

نُوا﴿  )٦٨( وأعظمه ُنوا ال تَُكو َن آَم ي َِّذ َُّها ال َي َن آذَْوا مُ  يَا أ ي َِّذ ىكَال ال تكونوا أمثال  ﴾وَس

ا﴿ بني إسرائیل الذین آذوا نبیهم موسى ُ ِممَّ أَهُ اهللاَّ رَّ َب لُوا َف فأظهر اهللا براءته وأكذبهم فیما  ﴾َقا

ِ ﴿موسى  ﴾َوكَانَ ﴿ اتهموه ًها ِعْنَد اهللاَّ تحذیر للمؤمنین  ، فیه  رفعة ومكانة عند ربه ذا ﴾َوِجي

َُّقوا) ﴿٦٩( بأن ال یتجاسروا على ما فیه أذیة رسولهم ُنوا ات َن آَم ي َِّذ َُّها ال َي َ ﴿راقبوا  ﴾يَاأ  في ﴾اهللاَّ

يًدا﴿أقوالكم وأفعالكم  ال َسِد ُقولُوا َقْو ْم ي) ﴿٧٠( حقًا غیر باطل ﴾َو ْم أَْعَمالَُك  ﴾ْصِ�ْ لَُك
ْم ﴿ یزكي اعمالكم ویتقبل حسناتكم ْر لَُك يَْغِف ْم ﴿یمحو عنكم  ﴾َو َ ذُنُوبَُك هللاَّ ْع ا ْن يُِط َوَم

َقْد َفاَز َفْوًزاوَ    وآلیة في قال  (ع) الصادق عن،  فقد نال غایة مطلوبه ﴾َعِظيًما َرُسولَهُ َف

َنا﴿) ٧١( ]صا[عظیما  فوزا فاز فقد بعده من (ع) واألئمة (ع) علي َرْض َّا َع ن َةَ  إِ ن         ﴾األََما

  


