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    )٤٠( غافر  سورة     )٥٢٤(         العشرونو الرابع الجزء
   
  

 الطول سورة تسمى
   والمؤمن
 (ع) الباقر عن فضلھا

 المؤمن حم قرأ من قال
 لھ هللا غفر لیلة كل في
 وما ذنبھ من تقدم ما

 كلمة وألزمھ تأخر
 اآلخرة وجعل التقوى
 وعن الدنیا من لھ خیرا

 الحوامیم ع) الصادق
  ]صا[ القرآن ریاحین

 
 من (ص) النبي عن
 لم المؤمن سورة قرأ
 وال نبي روح یبق

 وال شھید وال صدیق
 علیھ صلى إال مؤمن

 ]بي[ لھ واستغفر
 عباس ابن عن )٣(

 لمن الذنب غافر : قال
،  هللا إال إلھ ال قال
 :قال عمن التوب قابل
 شدید،  هللا إال إلھ ال

 ال یقل لم لمن العقاب
 الطول ذي،  هللا إال إلھ
 یقل لم عمن الغني ذي
 : وقیل  ، هللا إال إلھ ال
 ذي ذكر إنما إنھ

 قولھ عقیب الطول
 أن لیعلم العقاب شدید

 ھالكھ في أتي العاصي
 من ال نفسھ قبل من
 فنعمھ وإال ربھ قبل

ً  دنیا علیھ سابغة  ودینا
  ]مج[
  
الفرق بین ) فائدة ٣(

المّن والتفضل أن المّن 
عفو عن ذنب  

یر والتفضل إحسان غ
  ]قر[ مستحقّ 

 
أي كما حقَّ على  )٦(

األمم التي كذبت 
رسلھا وحلَّ بھا 
عقابي، كذلك وجبت 
كلمة العذاب على 
الذین كفروا با� من 
قومك ألنھم أصحاب 

 ]طب[ النار
  
وفي ھذه اآلیة ) ٧(

داللة على أن إسقاط 
العقاب عند التوبة 
  تفّضل من هللا تعالى
ً لكان  إذ لو كان واجبا

ج فیھ إلى ال یحتا
مسألتھم بل كان یفعلھ 
 هللا سبحانھ ال محالة

  ]مج[

  
  
  

الف ومئة وتسعون كلمة ، فإنهما نزلنا في المدینة ، وهي  ٥٧و  ٥٦عدا آیتي  ، نزلت بمكة 
وأربعة آالف وتسعمئة وستون حرفا ، ویوجد في القرآن سبع سور مبدوءة بما بدئت به ، هذه 

وال یوجد  ، ن والجاثیة واألحقاف ، وال یوجد مثلها في عدد اآليوالسجدة والشورى والزخرف والدخا
  ]مال [سورة مختومة بما ختمت به هذه السورة ،

ٍم   ِ�ِ ْاهللاِ  ٍحي رَّ ٍن ْال ْحم ر               ْال
م﴿  عباس ابن عن،  ربك خزائن مفاتیح وهي تعالى اهللا أسماء من اسم حـمٓ  (ص) النبي عن ﴾ح
 أي حم ىمعن وقیل ]صا[ المجید الحمید معناه حم (ع) الصادق عن ،] قر[ األعظم اهللا اسم حمٓ 

 واألمراء الملوك اتخذ ومنها ، ورسوله الّله بین رموز ، الحروف المقطعة كائن هو ما قضي
لُ ﴿) ١(] مال[ غیرهما یعرفها ال التي الشفرة ِزي َن َتاِب  ت َن ﴿ القرآن هذا ﴾الِْك ِ  ِم ِز  اهللاَّ ِزي  ﴾الَْع

ْ ﴿ ملكه في ِم ال ِر ﴿ )٢( خلقه في ﴾َعِلي ِف نِْب  َغا ِِل ﴿ یشاء لمن كان مهما ﴾الذَّ َقاب ِب  َو ْو تَّ  ﴾ال

يدِ ﴿ منهم تاب لمن العصاة توبة ویقبل َقاِب  َشِد  ِذي﴿ وعناده كفره على مصرا یبقى لمن ﴾الِْع
ِل  ْو َ  ال﴿ المستحق العقاب بترك الفضل ذي ﴾الطَّ َه ال إِل  سواه الوجود في معبود ال ﴾ُهوَ  إِ

هِ ﴿ ُر ﴿ وحده ﴾إِلَْي ِصي لُ  َما﴿ )٣( بأعمالهم فیجازیهم الخالئق مرجع ﴾الَْم ِد ا ِت  ِيف  ُجيَ يا ِ  ءا  ﴾اهللاَّ

ال﴿ إعجازه وظهور ءایاته وضوح عدب القرآن هذا في َن  إِ ي َِّذ ََفُروا ال  آلیاتِ  الجاحدون إال ﴾ك

َك  َفال﴿ لرسله المعاندون اهللا، ُهْم  يَْغُرْر ُُّب ََقل دِ  ِيف  ت ِْبال  في تصرفهمو  كفرهم بعد المتهمس ﴾ال
 (ص)تسلیٌة للنبي  ، فیه فإن عاقبتهم الهالك والممالك والتجارات ، والمزارع بالمساكن ، الدنیا هذه

ْم ﴿) ٤( ووعیٌد شدید للكفار َُه ْبل َْت َق ب ٍح ﴿، منهم  كذَّب قبل كفار مكة أقوام كثیرون ﴾كَذَّ ُم نُو  َقْو
ْم  ِه ْن بَْعِد َزاُب ِم ْت ﴿مم الذین تحزبوا على أنبیائهم ولم یقبلوا ما جاءوا به واأل ﴾َواألَْح َهمَّ َو

 ُّ ُل ةٍ  ك ُ ﴿من األمم المكذبین  ﴾أُمَّ وه أُْخُذ ْم ِلَي ِه َِرُسوِل  أن یقتلوا رسولهم ویبطشوا به ﴾ب

دَلُوا﴿ ُضوا﴿رسلهم  ﴾َوَجا ِل ِليُْدِح َْباِط ْم ﴿ لیزیلوا ویبطلوا ﴾بِال ُُه ت أََخْذ قَّ َف ِه اْحلَ ِ م فأهلكته ﴾ب

َقاِب  َفَكْيَف ﴿ اً إهالكًا مریع استفهام  فكیف كان عقابي لهم؟ ألم یكن شدیدًا فظیعاً  ﴾كَاَن ِع
َك ﴿ )٥(تعجیب  ْت  َوكََذِل قَّ َِّك ﴿وجبت  ﴾َح ُة َرب ُروا﴿العذاب كلمة  ﴾كَِلَم ََف َن ك ي َِّذ  ﴾َعَ� ال

ْم ﴿، كما وجبت لمن سبقهم من الكفار  على هؤالء المكذبین من قومك َُّه َن َ  أ ِر أ نَّا  ﴾ْصَحاُب ال

َن ﴿ )٦(ألنهم أهل النار ي َِّذ ْرَش  ال لُوَن الَْع ِم َوَمْن ﴿ الكروبیون وهم اعلى طبقات المالئكة ﴾َحيْ
 ُ َه ْم ﴿ حول العرش من المالئكة ﴾َحْول ِِّه ْمِد َرب وَن ِحبَ ُ ، ینزهونه عن  هم في عبادة دائبة هللا ﴾يَُس�ِّ

ُ ﴿ صفات النقص، ویثنون علیه بصفات الكمال ي ُنونَ َو هِ ﴿ویصدقون  ﴾ْؤِم ِ ُرونَ  ب َتْغِف يَْس َن  َو َِّذي ِ�  

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٤٠ 
٦٠  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة غافر      ٨٥

  مكیة  الزمر
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  )٤٠(غافر   سورة    )٥٢٥(       العشرونالرابع و الجزء
  
 (ع) الصادق عن )٧(
 یسقطون مالئكة � إن

 ظھور عن الذنوب
 الریح یسقط كما شیعتنا
 أوان في الورق
 استغفارھم سقوطھ

 ھذا دون لكم وهللا
  ]صا[ الخلق

 
 :سرونالمف قال )٧(

 تعالى هللا وصف وفي
 تعلیمُ  والعلم بالرحمة

 السؤال أدب العباد
 یبدؤون فھم ، والدعاء
 بأدبٍ  دعاءھم

 إحسانھ ویستمطرون
  ]مس[ وإِنعامھ وفضلھ

 
 استغفار من ظھر )٩(

 بناء ان الكرام المالئكة
 الى محتاج االنسان
 تحت لكونھ المعاونة

 االمانة حمل ثقل
 المنور وھو العظمى

 وجمالھ لطفھ بنور
 المحترق وھو تعالى
 وجاللھ قھره بنار

 طریق فطریقھ سبحانھ
 احد مثلھ ولیس صعب

  ]رو[
 
 الصادق عن) ١١(

 الرجعة في ذلك (ع)
  ]صا[
 
قال المفسرون ) ١١(

الموتُة األولى حین 
،  كانوا في العدم

والموتة الثانیة حین 
،  ماتوا في الدنیا

والحیاة األولى حیاة 
الثانیة  ، والحیاة الدني

 حیاةُ البعث یوم القیامة
   ]مس[
  
  

ُنوا وهم مع عبادتهم واستغراقهم في تسبیح اهللا ،  ]صا[للذین آمنوا بوالیتنا  (ع) الرضا عن ﴾آَم

ا﴿قائلین ، ، یطلبون من اهللا المغفرة للمؤمنین  وتمجیده ًة َوِعلًْم ٍء َرْحَم ْ�َ َّ ُل َت ك ََّنا َوِسْع  َرب
ْر  ِف َّ ﴿فاصفح  ﴾َفاْغ َن تَابُوا�ِ ََّبُعوا﴿ والمعاصيالشرك  التائبین عن ﴾ِذي ِبيلََك  َوات  الذي ﴾َس

ْم ﴿ عبادك الیه دعوت ِه ِق َذاَب  َو ِم  َع ِحي ََّنا﴿ )٧( جهنم عذاب من واحفظهم ﴾اْجلَ ُْهْم  َرب َْدِخل  َوأ
ِت  نَّا َِّ�  َعْدٍن  َج م ال َُه ت ْن ﴿ إیاها ﴾َوَعْد َ�َ  َوَم ْن ﴿ والصالحین ﴾َص ْم  ِم ِه ْم وَ  ءاباِئ ِه َْزَواِج  أ

ْم  ِِه َّات ي ذُرِّ ََّك ﴿ أیضاً  النعیم جنات في همواوالد ﴾َو ن َْت  إِ َن ُز  أ ِزي  شيء علیه یمتنع ال لذيا ﴾الَْع

مُ ﴿ ِكي  لقد : (ع) علي قال الدؤلي االسود أبي عن ، المصلحة فیه ما إال یفعل ال الذي ﴾اْحلَ
 یحملون الذین{ نزلت وفینا،  ولي )(ص اهللا لرسول إال یستغفرون ال وأشهراً  سنین المالئكة مكثت
 الذین وذریته علي آباء من كان من : المنافقین من قوم فقال }الحكیم العزیز{ قوله إلى }العرش
 وٕاسحاق وٕاسماعیل إبراهیم آبائنا من أما اهللا سبحان : (ع) علي فقال ؟ اآلیات هذه فیهم أنزلت

هِ ﴿ )٨( ]شو[ ! آبائنا من هؤالء ألیس ، ویعقوب ِق ِت  مُ َو ئَا يِّ  المنكرات فعل من احفظهمو  ﴾السَّ

ْن ﴿ والفواحش ِت ﴿ من حفظته ومن ﴾تَقِ  َوَم ئَا يِّ َقْد ﴿ القیامة یوم ﴾يَْوَمئِذٍ  السَّ ُ  َف ه َت  فقد ﴾َرِحْم

ذَِلَك ﴿ العقوبة من ونجیته به لطفت زُ  ُهوَ ﴿ هو ، الجنان ودخول الغفران ﴾َو َْفْو مُ  ال ِظي  ال ﴾الَْع

َن  إِنَّ ﴿ )٩( مثله ظفر ي َِّذ ََفُروا ال ْونَ  ك َد َُنا  التوبیخ جهة على القیامة یوم المالئكة تنادیهم ﴾ي

ُت ﴿ ْق ِ ﴿ لبغض ﴾لََم ُر ﴿ الدنیا في لكم الشدید ﴾اهللاَّ َب ْن ﴿ أعظم ﴾أَْك ْم  ِم ِتُك  بغضكم ﴾َمْق

ْم ﴿ ُْفَسُك َن َى تُْدَعْونَ ﴿ كنتم حین ﴾إِذْ ﴿ اإلحسان ومقام العیان معرفة حرمتموها حیث ﴾أ  إِل
 ِ إل ُرونَ  يَماِن ا َتْكُف ََّنا ﴿واألهوال  الشدائد رأوا لما الكفار قال ﴾َقالُوا﴿ )١٠( وعتوا كبراً  ﴾َف َرب

تَْنيِ  َن ْث َنا ا تَّ تَْنيِ ﴿ مرتین ﴾أََم ْثَن َنا ا َت َِنا﴿مرتین  ﴾َوأَْحَيْي نُوب َنا بُِذ َرْف بما جنیناه من الذنوب في  ﴾َفاْعَت

ْن َسِبي﴿ الدنیا َى ُخُروٍج ِم ْل إِل َه ؟ وهل تخرجنا من  فهل تردنا إلى الدنیا لنعمل بطاعتك ﴾ٍل َف
، بعد أن  وإِنما قالوا ذلك على سبیل التعطف والتوسل إلى رضى اهللا ، النار لنسلك طریق األبرار

ْم ﴿ )١١( عاینوا العذاب ُ ﴿ العذاب والخلود في جهنم ﴾ذَِلُك َّه َن ِأ بسبب كفركم وعدم ِإیمانكم  ﴾ب

ُ ﴿ باهللا هللاَّ ذَا ُدِعَي ا ُْم إِ ْرت ََف ُ ك ِه ﴿فِإذا دعیتم إلى التوحید كفرتم  ﴾ َوْحَده ِ َرْك ب َوإِْن يُْش
ُنوا  م، آمنتم وصدَّقتم بألوهیته األصناموإِن دعیتم إلى الالت والعزَّى وأمثالهما من ﴾ تُْؤِم

مُ ﴿ ْك ِ الَْعِليِّ ﴿فالقضاء  ﴾َفاْحلُ ِر  ِهللاَّ ِبي جل  ﴾وهُ ﴿ )١٢(وحده ال لألوثان واألصنام  ﴾الَْك

ْم ﴿ وعال َِّذ� يُِريُك ِهِ ﴿ أیها الناس ﴾ال يات ًقا﴿ دالئل قدرته ﴾ءا َماِء ِرْز ْن السَّ ْم ِم ُل لَُك َُنزِّ ﴾ َوي

َُّر  َوَما﴿ من اسباب الرزق الذي هو المطر َتََذك ال َمْن ﴿هذه النعم ویشكرها  فيیتفّكر  ﴾ي إِ
ُِنيُب    ، ویریهم آیاِت  اِت َفْضِله فیما ُیالِطُفهمآی یریهم ، إال من یرجع إلى اهللا بالتوبة واِإلنابة ﴾ي
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  )٤٠(غافر   سورة    )٥٢٦(       العشرونالرابع و الجزء
  
من شرط الدعاء ) ١٤(

أن تدعوا بإخالص 
قلب وسالمة صدر 
وتعلم ما تسأل ویكون 
سؤال مضطر ال سؤال 

  ]حق[  مستغنٍ 
  
 یوم التالقسمي ) ١٥(

، اللتلقاء الخالئق فیھ 
لق اللتقاء الخا او

 ، فیھ  والمخلوق
اللتقاء أھل السماء او

او  ، وأھل األرض
 اللتقاء الظالم والمظلوم

اللتقاء كل امرء  ، او
  ]آل[وعملھ 

  
إن ) في الحدیث ١٧(

هللا تعالى یقول أنا 
الملك أنا الدیان ال 
ینبغي ألحد من أھل 
الجنة أن یدخل الجنة 
وال ألحد من أھل النار 
أن یدخل النار وعنده 

  حتى أقضھ منھ مظلمة
  ]مج[
  
ال : في الخبر) ١٧(

ینتصف النھاُر حتى 
یقیل أھل الجنة في 

، وأھلُ النار في  الجنة
  ]مس[ النار

  
 (ع) الباقر عن) ١٨(
 یرتكب مؤمن من ما

 وندم ذلك ساءه إال ذنبا
 النبي قال وقد علیھ

 توبة بالندم كفى (ص)
 حسنتھ سرتھ من وقال

 فھو سیئتھ وساءتھ
 یندم لم من فإن مؤمن
 فلیس یرتكبھ ذنب على

 لھ تجب ولم بمؤمن
 ظالما وكان الشفاعة

 ما یقول تعالى وهللا
 وال حمیم من للظالمین

  ]صا[ یطاع شفیع
 
اآلزفة اسم ) فائدة ١٨(

  من أسماء القیامة
 سمیت بذلك لقربھا

   ]مس[
  
یا ابن  الخبر) في ١٩(

آدم لك النظرة االولى 
معفوة لوقوعھا مفاجأة 

نیة لكونھا دون الثا
  ]رو[ مقارنة للقصد

  
  

ُلوا یكاشفهم َقْهِره فیما ُلوا ، ویریهم آیاِت َعْفـِوه إذا تََنصَّ ، وآیاِت جالِله إذا  ، وآیاِت جوده إذا توسَّ
ْدُعوا) ﴿١٣( هابوا وآیاِت جماِله إذا آبوا واستجابوا َ ﴿فاعبدوا  ﴾َفا  أیها المؤمنون ﴾اهللاَّ

َن ﴿ ي ُ الدِّ َه ِصَني ل ِل َ ﴿ العبادة والطاعة ﴾ُخمْ َِره ُرونَ  َولَْو ك ِف حتى ولو كره الكافرون ذلك  ﴾الَْكا

عُ ﴿ الیه دعوأهذا اإلله الذي ) ١٤( وغاظهم ِت  َرِفي َرَجا یرفع درجات المریدین الى الكرامات  ﴾الدَّ
ویرفع درجات المحبین الى المشاهدات ویرفع درجات العارفین الى معرفة الذات ویرفع الزاهدین 

 جنان ویرفع المنقطعین الیه الى درجة االیقان والعرفان ویرفع النفوس بعد تقدیسها بالمجاهدةالى ال
یرفع العقول الى رؤیة انوار سلطانه ویرفع االرواح الى قرب مجالس االنس و  والریاضة الى جنته

ْرِش ﴿ویرفع االسرار الى مراقد القدس  ُو الَْع ِْقي﴿ صاحب العرش العظیم ﴾ذ حَ ال﴿ینزل  ﴾يُل و  ﴾رُّ
وهو یعّبر بروح القدس و  ، سمَّى الوحي روحًا ألنه یسري في القلوب كسریان الروح في الجسد

بمعاٍن ُاخر مثل روح االیمان وروح القّوة وروح الّشهوة وغیر ، وفسر ملك اعظم من جبرائیل 
ِدهِ ﴿ ذلك َبا ْن ِع ُ ِم ء ْن يََشا ِرِه َعَ� َم لنبوة من أراد من ویختص بالرسالة وا من خلقه ﴾ِمْن أَْم

َر ﴿ عباده ْنِذ ف الرسول العباد ﴾ِلُي الِق ﴿ لیخوِّ تَّ َم ال  یلتقون جمیعًا لیحاسبوا على أعمالهمیوم  ﴾يَْو

ونَ ﴿ )١٥( ِرُز ْم بَا َم ُه ٌ ﴿ خارجون من قبورهم ﴾يَْو ء ْم َ�ْ ُه ْن ِ ِم هللاَّ ى َعَ� ا َف من أحوالهم  ﴾ال َخيْ
ینادي اهللا سبحانه  ، نه ینكشف ما یكون مستوراً أل، فال یخفى على أحد حال غیره  وأعمالهم
مَ ﴿ والناُس بارزون في أرض المحشروتعالى  ِن الُْملُْك الَْيْو ِ ﴿ قائالً  بنفسه فیجیب نفسه ﴾ِلَم  ِهللاَّ

ِر  ا هَّ َْق وقیل إن أهل الموقف كلهم ،  ، الذي قهر بالغلبة كل ما سواه المتفرد بالملك ﴾الَْواِحِد ال
، فالمؤمنون على طریق التلذذ والتذكر ، والكافرون على  لّله الواحد القهاربلسان واحد یقولون 
َزى ﴿ دیوم القضاء والفصل بین العبا ﴾الَْيْومَ ﴿ )١٦(جهة الذل والصغار  ُّ ﴿ُتجازى  ﴾ُجتْ ُل  ك
ْت  َب َْفٍس بَِما كََس من بحار كرمه سیول الرحمة  یجزي المؤمنین ، بما عملت من خیٍر أو شر ﴾ن

 یبقى ذرة من بالئهم اال وهو یجازیه بحسن صحبته وكشف نضارة وجهه تعالى اهللا واالنعام وال
مَ ﴿عن التشبیه  َْم الَْيْو َساِب ﴿ بنقص ثواب او زیادة عذاب﴾ ال ُظل ُع اْحلِ ِري َ َس  ﴾ِإنَّ اهللاَّ

ْم ) ﴿١٧( فیحاسب الخالئق جمیعًا في وقٍت واحد ْرُه َنِذ يَْوَم ﴿ یا محمد (ص) خّوفهم ﴾َوأ
ِزفَ  ِر ﴿سمیت آزفة لقرب وقتها  القیامة ﴾ةِ اآل َناِج ى اْحلَ ُْقلُوُب لََد ِْذ ال تصعد قلوبهم إلى  ﴾إ

ألماكنها فیستریحوا وال تخرج من أفواههم حناجرهم من شدة الفزع فتكون في تراقیهم ، ال تعود 
ٍم ﴿ غمًا وحسرةً ئین ممتل ﴾كَاِظِمنيَ ﴿فیموتوا  اِلِمَني ِمْن َحِمي ظَّ ال ﴿ فعهمصدیٌق ین ﴾َما �ِ َو
ٍع  ِفي عُ ﴿لهم  ﴾َش واعلموا أیها الناس الذي ستعرضون علیه  )١٨( لینقذهم من شدة العذاب ﴾يَُطا

َمُ ﴿في ذلك الیوم  َْعُنيِ  يَْعل َة األ  ما ال یحل النظر الیهالعین الخائنة بمسارقتها النظر إلى  ﴾َخائَِن
ِفي﴿ ُر ﴿ في السرَّ المستورمن  ﴾َوَما ُختْ و ُد ِضيوَ ) ﴿١٩﴾ (الصُّ َْق ُ ي قِّ ﴿یحكم  ﴾اهللاَّ  ﴾بِاْحلَ

َن ﴿بالعدل  ي َِّذ ِهِ  َوال ْن ُدون ُضونَ ﴿دون اهللا من األصنام والذین یعبدونهم من  ﴾يَْدُعوَن ِم َْق    ال ي
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 ابن ) في قصة ١٩(

وطلب لھ  سرح أبي
 لھ فقال االمان       

 یا بشیر بن عباد
 ما عیني إن هللا رسول
 انتظار عینك في زالت

 فأقتلھ إليّ  تؤمي أن
 األنبیاء إن (ص)فقال
 خائنة لھم یكون ال

 تخفى وما األعین
الضمائر  من الصدور

  ]صا[
  
قال ابن عباس ) ١٩(

ھو الرجل یكون جالساً 
، فتمرُّ  مع الناس

المرأة فیسارقھم النظر 
  ]مس[ إلیھا

  
خصَّ قارون ) ٢٤(

ذكر وھامان بال
،  لمكانتھما في الكفر

وألنھما أشھر أتباع 
  ]مس[ فرعون

  
وھذا القتُل غیُر ) ٢٥(

، ألن فرعون  األول
بعد والدة موسى 
 أمسك عن قتل األوالد
، فلما ُبعث موسى 
وعجز عن معارضتھ 
أعاد القتل في األوالد 
لیمتنع الناس من 
اإلِیمان، ولئال یكثر 

  ]مس[ جمعھم
  
 یكفّون كانوا قیل) ٢٦(

 قتلھ عنفرعون 
 الذي لیس إنھ ویقولون

 ساحر ھو بل تخافھ
 أنك ظن قتلتھ ولو

 معارضتھ عن عجزت
 مع بذلك وتعللھ بالحجة
 أھون في سفاكا كونھ
 أنھ على دلیل شيء
 من فخاف نبي أنھ تیقن
 لو أنھ ظن أو قتلھ

لھ  یتیسر لم حاولھ
   ]صا[
  

  

ءٍ  َ ُهوَ ﴿ال حكم لهم أصًال  ﴾بَِشْي عُ  إِنَّ اهللاَّ ِمي ِصيُر ﴿ ألقوال العباد ﴾السَّ َْب  )٢٠( بأفعالهم ﴾ال

َوَ ﴿ ُروا ِيف األَْرِض  أ َْم يَِسي أولم یعتبر هؤالء المشركون في أسفارهم بما یرون من آثار  ﴾ل

ْم ﴿المكذبین  ِه ْبِل ْن َق نُوا ِم يَن كَا َِّذ ُة ال َب ِق َف كَاَن َعا ُروا كَْي نُظ كیف أهلكناهم وبقیت  ﴾َفَي

ةً﴿ دیارهم خاویة ْم ُقوَّ ُه ْن ََشدَّ ِم ْم أ نُوا ُه ًرا ِيف ﴿ كانوا أشدَّ قوًة من كفار قومك ﴾كَا ثَا آ َو
َْرِض  مُ ﴿وأقوى آثارًا في األرض من الحصون والقصور والجند  ﴾األ ُه أََخَذ ُ ﴿أهلكهم  ﴾َف هللاَّ ا
ْم  ِِه نُوب ْن َواٍق  َوَما﴿التي عملوها  ﴾بُِذ ِ ِم َن اهللاَّ ْم ِم َُه أحد یدفع عنهم وما كان لهم  ﴾كَاَن ل

ْم ﴿العذاب  ﴾ذَِلَك ﴿  )٢١( ، وال یقیهم من عقابه عذاب اهللا َُّه َن ِأ ِهْم ﴿بسبب أنهم  ﴾ب ْتِي َأ َْت ت ن كَا
ِت  َنا َْبيِّ ْم بِال ُُه ُروا﴿بالمعجزات  ﴾ُرُسل َف ُهمُ  َفَك أََخَذ ُ ﴿فأهلكهم  ﴾َف يٌّ ﴿ودمَّرهم  ﴾اهللاَّ ُ َقِو َّه ن ال  ﴾إِ

َقاِب ﴿ ُیقهر يُد الِْع  )٢٢( أعاذنا اهللا من عقابه وأجارنا من عذابهألیم لمن عصاه،  عذابه ﴾َشِد

َْنا﴿ َْرَسل ََقْد أ ى﴿لقد بعثنا  ﴾َول َس َِنا ُمو يَات ِآ بٍِني ﴿ بالمعجزات ﴾ب اٍن ُم وبالبرهان البّین  ﴾َوُسلَْط

ْرَعْونَ ﴿ )٢٣( الظاهر َى ِف َهاَمانَ ﴿ الجبار ﴾إِل َقاُرونَ ﴿ وزیره ﴾َو  صاحب الكنوز واألموال ﴾َو

اٌب فَ ﴿ ٌر كَذَّ ا﴿ )٢٤( ﴾َقالُوا َساِح ْن  َفلَمَّ قِّ ِم ْم بِاْحلَ ُه ء نَا َجا بالمعجزات التي تدل على  ﴾ِعْنِد

ه﴿ صدقه ُنوا َمَع َن آَم ي َِّذ ءَ ال َْنا َب ُتلُوا أ ْق ، هذا غیر القتل االول،  اقتلوا الذكور لئال یتناسلوا ﴾َقالُوا ا
لكه على یده ثم ترك ذلك فلما ظهر موسى ألنه أمر بالقتل األول لئال ینشأ منهم من یزول م

ُيوا ﴿ فمنعهم اهللا عنه بإرسال الدم والضفادع والطوفان والجراد،  عاد إلى تلك العادة َواْسَ�ْ
ْم  ُه ء َن إِال ِيف ﴿ وما تدبیر ومكر ﴾َوَما كَْيُد ﴿ واستبقوا اِإلناث للخدمة ﴾نَِسا ِري ِف الَْكا
ٍل  لَ ﴿ )٢٥( لمؤمنینخسران ال یوّفقهم فیما یكیدونه ل ﴾َضال َقا لوزرائه وخاصته  ﴾ِفْرَعْونُ  َو

عُ ﴿ اتركوني حتى ﴾ذَُروِ� ﴿وحاشیته  ى َولْيَْد ْل ُموَس ُت َْق ُ ﴿ولیناد  ﴾أ َّه ،  حتى یخلصه مني ﴾َرب

لَ ﴿أخشى  ﴾إِ�ِّ أََخاُف ﴿ على سبیل االستهزاء قال ُبَدِّ َنُكْم ﴿یغّیر  ﴾أَْن ي ي  ان لم اقتله ﴾ِد

َر ِيف ﴿ ِه ُْظ َْو أَْن ي دَ أ َْرِض الَْفَسا ، كان مصمّما  أو أن یثیر الفتن والقالقل في بلدكم ﴾ األ
على قتله ، وكلما أراد تنفیذ ما صمم علیه یكفونه عنه خوف سوء السمعة ، لئال یقول الناس إنه 

لَ ﴿ )٢٦(عجز عن معارضته بالحجة فقتله  َقا ُت  َو ْذ ى إِ�ِّ ُع ْم ﴿استجرُت  ﴾ُموَس ُِّك َرب َِر�ِّ َو  ﴾ب

ْن ﴿ حفظنيلی ٍر ﴿شر  ﴾ِم بِّ ِّ ُمَتَك ُن  ال﴿جباٍر  ﴾كُل َساِب ﴿ ال یصدِّق ﴾يُْؤِم ِم اْحلِ  ﴾بَِيْو

لٌ ﴿ )٢٧( باآلخرة َقاَل َرُج ْرَعْونَ ﴿ اسمه حبیب او حزبیل ﴾ُمْؤِمٌن  َو ِل ِف ابن عم فرعون  ﴾ِمْن آ

مُ ﴿ ولي عهدهكان قیل و  ُت ُ ﴿یخفي  ﴾يَْك َه ن يَما بالقتل  سىمتوعدًا مو  فرعونلما سمع قول  ﴾إِ

ُتلُونَ ﴿نصحهم بقوله  َْق َت ُ  أَْن ﴿ال ذنب له إال  ﴾َرُجًال أ َل َر�ِّ اهللاَّ َُقو    من باألحتجاج أخذهم ﴾ي
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 الصادق عن) ٢٨(

 دیني من التقیة (ع)
 دین وال آبائي ودین
 والتقیة لھ تقیة ال لمن

 األرض في هللا ترس
 فرعون آل مؤمن ألن
لقتل  األسالم أظھر لو
  ]صا[
  
 حتجاجالا تنبیھ )٢٨( 
 وجھین ذو ثالثال

 كان لو أنھ أحدھما
 ھداه لما كذابا مسرفا

 البینات الى هللا
 خذلھ من أن وثانیھما

 حاجة فال وأھلكھ هللا
 أراد ولعلھ قتلھ إلى لكم
 وخیل األول المعنى بھ

 لتلین الثاني إلیھم
  ]صا[شكیمتھم 

  
) تنبیھ استخدم ٢٨(

الرجل المؤمن اسلوب 
   استدراج

المخاطب وذلك أنھ لما 
رأى فرعون قد عزم 
  على قتل موسى

،  وقومھ على تكذیبھ
أراد االنتصار لھ 
بطریق ُیخفي علیھم 

،  بھا أنھ متعصٌب لھ
،  وأنھ من أتباعھ

فجاءھم بطریق النصح 
أََتْقُتلُوَن والمالطفة فقال 

سمھ ولم یذكر ا َرُجالً 
بل قال رجالً لیوھمھم 

، ثم قال  أنھ ال یعرفھ
 ُ ي هللاَّ ولم  أَْن َیقُوَل َربِّ

ً با�  یقل رجالً مؤمنا
، إذ لو  أو ھو نبُي هللا

قال ذلك لعلموا أنھ 
متعصب ولم یقبلوا 

، ثم أتبعھ بقولھ  قولھ
م  َوإِْن َیُك َكاِذًبا فقدَّ

الكذب على الصدق 
موافقة لرأیھم فیھ ثم 

َوإِْن َیُك ولھ تاله بق
ولم یقل ھو  َصاِدًقا

صادق وكذلك قال 
ُیِصْبُكْم َبْعُض الَِّذي 

ولم یقل كلُّ ما  َیِعُدُكمْ 
یعدكم ولو قال ذلك 
 لعلموا أنھ متعصب لھ
، وأنھ یزعم نبوتھ 

 ، ثم أتبعھ وأنھ یصّدقھ
بكالم یفھم منھ أنھ لیس 

ق لھ وھو  قولھ بمصدِّ
َ ال َیْھِدي َمْن  ُھَو إِنَّ هللاَّ

ابٌ  وفیھ  ُمْسِرٌف َكذَّ
 تعریٌض بفرعون

 ]مس[
   

ُْم ﴿ التعصب وعدم لألنصاف وٕاظهار التحذیر في مبالغة ، وفیه األحتیاط باب ءك قَْد َجا َو
ْم  ُِّك ْن َرب ِت ِم َنا َْبيِّ بًا﴿بالمعجزات  ﴾بِال ِذ هِ ﴿إن كان كاذبًا في دعوى الرسالة  ﴾َوإِْن يَُك كَا  َفَعلَْي

 ُ ُه ب ْن يَُك ﴿ ال یتعداه كذبه فان ﴾كَِذ ًقا﴿ یكن ﴾َوإِ ِد ْم ﴿ في دعواه ﴾َصا ْبُك ُِص َِّذ�  ي بَْعُض ال
ُْم  َ ﴿وعدكم به من العذاب  ﴾يَِعُدك هللاَّ ي إِنَّ ا َْهِد َو ﴿ ال یوفق للهدایة واِإلیمان ﴾ال ي ْن ُه َم

ِرٌف  اٌب ﴿ في الضالل ﴾ُمْس مِ  يَا)﴿٢٨( مبالغ في الكذب على اهللا ﴾كَذَّ كرر النصح مع  ﴾َقْو

ْم الُْملُْك ﴿التلطف  َن  لَُك ِري ِه َم َظا ِيف ﴿ أنتم غالبون عالون على بني إسرائیل ﴾الَْيْو
َْرِض  ُرنَا﴿قد استعبدتموهم و  في أرض مصر ﴾األ َنُص ْن ي ِ إِْن ﴿ینقذنا  ﴾َفَم ِْس اهللاَّ َأ ْن ب ِم

نَا ء ْرَعْونُ ﴿ إن قتلتم رسوله وینجینا اهللا عذاب من ﴾َجا َل ِف ال َقا ْم إِ ُِريُك ََرى َما أ ما  ان ﴾ َما أ
ْم ﴿ هو الراي الصائب من قتل موسى أشیر علیكم يُك َْهِد َل ﴿ بهذا الرأي ﴾َوَما أ ِبي ال َس إِ

دِ  َشا رَّ َن ﴿ )٢٩( طریق الصواب والصالح ﴾ال � آَم َِّذ َل ال َقا ِم إِ�ِّ  َو أخشى  ﴾أََخاُف  يَا َقْو

َزاِب ﴿ ِم األَْح َل يَْو ْث ْم ِم  )٣٠(ّذب بها المتحزبون على األنبیاء مثل أیام العذاب التي عُ  ﴾َعلَْيُك

ِْب ﴿ َل دَأ ْث ٍح ﴿عادة  ﴾ِم ِم نُو دَ  َقْو ثَُمو ٍد َو  علیه كانوا بما جزاء وأهلكهماهللا  استأصلهم حین ﴾َوَعا

ْن ﴿ الكفر من َن ِم ي َِّذ ْم  َوال ِه ُ ﴿كقوم ابراهیم ولوٍط وشعیب ، والمكذبین بعد أولئك  ﴾بَْعِد َوَما اهللاَّ
ُِريُد ُظلًْما �ِْ  دِ ي َبا فبادرهم  ولما رآهم أصغوا لكالمه )٣١( ال یعاقب العباد بدون ذنب واهللا ﴾ِع

مِ ﴿بأمر اآلخرة بعد أن لم ینجح معهم التهدید بأمور الدنیا ، فقال  يَا َقْو ْم  َو  ﴾إِ�ِّ أََخاُف َعلَْيُك

دِ ﴿ شدائد َنا تَّ َم ال او ، غایة وحشتهم ادى الّناس فیه واستغاثة كّل باآلخر لتتنیوم القیامة  ﴾يَْو
الّنه  ، وقیل الّن بعض الّظالمین ینادى بعضًا بالویل والثّبور وقیل، لتنادى اهل الجّنة واهل الّنار 
فهم بعذاب اآلخرة بعد أن خوفهم بعذاب الدنیا،  ینادى فیه كّل أناٍس بامامهم َم ﴿ )٣٢( خوَّ يَْو

َن  ِِري ب ُّوَن ُمْد ْم مَ ﴿ منهزمین من هول عذاب جهنم ﴾تَُول ِ ﴿في ذلك الیوم المهول  ﴾ا لَُك هللاَّ َن ا ِم
ٍم  ْن َعاِص ُ َفَما﴿ دافع یصرف عنكم عذاب اهللا ﴾ِم ِل اهللاَّ ُْضِل ْن ي ُ ﴿فلیس  ﴾َوَم َه ْن َهادٍ  ل  ﴾ِم

ُْم ﴿ )٣٣( من یهدیه إلى طریق النجاة ءك ََقْد َجا لُ ﴿ یا اهل مصر ﴾َول ْن َقْب ُف ِم موسى  ﴾يُوُس

ِت ﴿ َنا َْبيِّ ْم ِيف فَ ﴿بالمعجزات  ﴾بِال هِ  َما ِزلُْت ِ ُْم ب ءك ا َجا وظننتم أن یوسف ملك ال نبي  ﴾َشّكٍ ِممَّ
َهلََك ﴿ ذَا ى إِ تَّ ْم ﴿یوسف  ﴾َح ُْت ًال﴿على سبیل التمني  ﴾ُقل ْن بَْعِدِه َرُسو ُ ِم َث اهللاَّ َْبَع َْن ي لن  ﴾ل

ْن ﴿ أسالفكممثل ضالل  ﴾كََذِلَك ﴿ یأتي أحد یدعي الرسالة بعد یوسف ُ َم ُّ اهللاَّ ل ُِض ُهَو ي
ِرٌف  ْرتَاٌب ﴿ في العصیان ﴾ُمْس َن ﴿واعلموا یا قومي ان  )٣٤(أمر النبوة شاكٍّ في ﴾ ُم َِّذي ال

ِت  يا ِدلُوَن ِيف ءا ا ِ  ُجيَ ِر ُسلَْطاٍن ﴿بغیة تكذیبها  ﴾اهللاَّ   بال وحجة یحتجون بها وال دلیل  ﴾بَِغْي
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 َینُصُرَنا إِنما قال) ٢٩(
ُیظھر لھم ل  َجاءَنا و

، وأنَّ الذي  أنھ منھم
ینصحھم بھ ھو 

  ]فخ[ مشارك لھم فیھ
 الصادق عن)٣٢( 

 یوم التناد یوم (ع)
 اھل النار اھل ینادي
 من علینا أفیضوا الجنة
 رزقكم مما أو الماء
   ]صا[ هللا
  
قال المفسرون ) ٣٣(

إن الكفار إذا سمعوا 
زفیر النار أدبروا 

المالئكة  و،  نھاربی
یتلقونھم یضربون 
وجوھھم، فیرجعون 
إلى مكانھم فتتلقفھم 

  ]مس[ جھنم
 
وصف ) تنبیھ ٣٥(

القلب بالتكبر 
والجبروت لكونھ 

،  مركزھما ومنبعھما
وھو سلطان األعضاء 

           فمتى فسد فسدت
  ]مس [
  
لما قال مؤمن  )٣٦(

،  آل فرعون ما قال
وخاف فرعون أن 

قلوب یتمكن كالمھ في 
، أوھم أنھ  القوم

یمتحن ما جاء بھ 
موسى من التوحید، 
فأمر وزیره ھامان 

  ]قر[ ببناء الصرح
  
ر مؤمن آل ) ٣٨( كرَّ

فرعون نصحھ لھم بعد 
تلك المراوغة التي 

،  لقیھا من فرعون
ودعا قومھ إلى اإلِیمان 

،  با� الواحد األحد
وكشف لھم عن قیمة 

،  الحیاة الزائلة
قھم إلى  یمنع وشوَّ

،  الحیاة الباقیة
رھم من عذاب هللا  وحذَّ

 ]مس[
 
ْنَیا َقْد َولَّْت ) ٣٩( إِنَّ الدُّ

اَء َفلَْم َیْبَق ِمْنَھا إِال  َحذَّ
ُصَباَبٌة َكُصَباَبِة اإلَِناِء 
َھا أَال َو  اْصَطبََّھا َصابُّ
ْت َو  إِنَّ اآلِخَرَة َقْد أَْقَبلَ

َفُكوُنوا  لُِكلٍّ ِمْنُھَما َبُنونَ 
أَْبَناِء اآلِخَرِة َو ال  ِمنْ 

ْنَیا َتُكوُنوا  ِمْن أَْبَناِء الدُّ
  َفإِنَّ ُكلَّ َولٍَد َسُیْلَحُق 

ْم ﴿ ُه َتَا ًتا﴿ من الّله فهؤالء ﴾أ ْق َر َم َُب ُنوا﴿ بغضاً  ﴾ك َن آَم ي َِّذ ِعْنَد ال ِ َو َك  ِعْنَد اهللاَّ كََذِل
ٍر  بِّ َتَك ُلِّ َقلِْب ُم ُ َعَ� ك ُع اهللاَّ َب ٍر  يَْط ا بَّ كما ختم على قلوب هؤالء المجادلین كذلك یختم  ﴾َج

َقاَل ﴿ )٣٥( هذا من تتمة كالم الرجل المؤمن ، بالضالل على قلب كل متكبر عن اِإلیمان َو
ْرَعْونُ  ِْن لِي﴿لوزیره  ﴾ِف ْرًحا يَا َهاَماُن اب ِّي أَبْلُغُ ﴿بناًء شامخًا  ﴾َص َباَب ﴿ أصل ﴾لََعل  ﴾األَْس

ِت ﴿ )٣٦( إلیهالى طرق السماوات وما یؤدي ا َوا َما َباَب السَّ  كررها للتفخیم والبیان ﴾أَْس

عَ ﴿ ِل َطَّ أ ى َوإِ�ِّ ﴿فأنظر  ﴾َف َس َِه ُمو َى إِل ُ  إِل ه نُّ بًا﴿ موسى أنّ  ألعتقد ﴾ألَُظ ِذ في ادعائه  ﴾كَا

ُ ﴿ أن له إلهًا غیري ء ْرَعْوَن ُسو ِف َِّن ِل َك ُزي هِ  َوكََذِل َمِل ُصدَّ ﴿ مله السيء حتى رآه حسناع ﴾َع  ﴾َو

ِل ﴿ منع الناس ِبي ِن السَّ تدبیر  ﴾َوَما كَْيُد ﴿ والشبهات التمویهات هذه بأمثالعن الهدى  ﴾َع
ْرَعْونَ ﴿ ََباٍب ﴿ومكره  ﴾ِف ال ِيف ت مِ ﴿ )٣٧( في خسار ﴾إِ َن يَا َقْو � آَم َِّذ َل ال َقا َِّبُعوِن  َو فیما  ﴾ات

ُْم ﴿عرضته علیكم  َْهِدك دِ ﴿أرشدكم  ﴾أ َشا رَّ َل ال ِبي ِم ﴿ )٣٨(ة لفوز والنجاإلى طریق ا ﴾َس يَا َقْو
َياُة ََّما َهِذِه اْحلَ ن عٌ  إِ َتا نَْيا َم َرَة ِهيَ ﴿ له، ال دوام  لیست الدنیا إال متاعًا زائالً  ﴾الدُّ  َوإِنَّ اآلِخ

ر َرا ُر الَْق لَ ﴿ )٣٩( ، التي ال زوال لها هي دار االستقرار والخلود ﴾دَا ْن َعِم  في هذه الدنیا ﴾َم

ًة َفال ُجيْ ﴿ َئ ََها﴿ ةفال یعاقب في اآلخر  ﴾َزى َسيِّ ْثل ال ِم ، رحمة منه  إال بمقدارها دون زیادة ﴾إِ

لَ ﴿بالعباد  ْن َعِم ٌن ﴿ عمالً  فعل في الدنیا ﴾َوَم ُهَو ُمْؤِم ى َو َْث ُن َْو أ ٍَر أ ْن ذَك ا ِم ِحلً سواًء  ﴾َصا

ُْولَئَِك ﴿ ذكرًا أو أنثى بشرط اِإلیمانكان  أ نَّ ﴿المحسنون  ﴾َف ِر يَْدُخلُوَن اْجلَ َها بَِغْي ُقوَن ِفي ُْرَز َة ي
ِم َما ِلي ﴿  )٤٠( ویعطون جزاءهم أضعافًا مضاعفة فضًال من اهللا وكرماً  ﴾ِحَساٍب  يَا َقْو َو

َى ُْم إِل َْدُعوك نَِ� ﴿ اِإلیمان الموصل إلى ﴾أ تَْدُعو اِة َو َ َّ� وتدعونني إلى الكفر الموصل  ﴾ا

ِر ﴿ نَّا َى ال ، وتدعونني إلى  ، أدعوكم إلى النجاة والخیر كم هذهأنا أتعجب من حال: كأنه یقول ﴾إِل
 )٤١( االستفهام للتعجب،  طلب منهم أن یوازنوا بین ما یدعونه إلیه وبین دعوته لهم ،النار

َر ﴿ ُف نَِ� ألَْك ِ ﴿للكفر  ﴾تَْدُعو هِ  بِاهللاَّ ِ ِرَك ب ُْش ْمٌ ﴿ وأن أعبد ﴾َوأ ِه ِعل ِ َس ِلي ب  بربوبیته ﴾َما لَْي

َْدُعو﴿ َنَا أ َىَوأ ُْم إِل ِز ﴿ عبادة اهللا الواحد األحد ﴾ك ِزي ِر ﴿ الذي ال ُیغلب ﴾الَْع ا فَّ لذنوب  ﴾الَْغ

َرمَ ﴿ )٤٢( العباد هِ ﴿حقًا  ﴾ال َج نَِ� إِلَْي ََّما تَْدُعو َن ُ دَْعَوةٌ﴿من البقاء على دینكم  ﴾أ َه َس ل  ﴾لَْي
نَْياال ِيف ﴿ مقبولة َرةِ ﴿ في الدنیا ال یصلح أن ُیعبد ألنه ال یستجیب لنداء داعیهو  ﴾دُّ ال ِيف اآلِخ َو

َّنَا َرد ِ ﴿مرجعنا  ﴾َوأَنَّ َم ِرِفنيَ ﴿وحده  ﴾إِلَى اهللاَّ وفي سفك الدماء بغیر  في الضالل ﴾َوأَنَّ الُْمْس

ِر ﴿ حل نَّا َْصَحاُب ال ْم أ تَْذكُُرونَ ﴿ )٤٣( سیخلدَّون في النار ﴾ُه ْم  َفَس ُل لَُك َُقو من  ﴾َما أ

ُض ﴿أقول لكم قولي هذا  ،تهدید ووعید ، فیهب صدق كالمي عندما یحل بكم العذا َُفوِّ   وأسّلم  ﴾َوأ
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   بِأَبِیِھ َیْوَم اْلقَِیاَمِة َو إِنَّ 
اْلَیْوَم َعَملٌ َو ال ِحَساَب 
َو َغداً ِحَساٌب َو ال 

  ]نج[ َعَملَ 
  
لم تزل الدنیا ) ٣٩( 

مذمومة في األمم 
، عند العقالء  السابقة
، وطالبوھا  منھم

مھانین عند الحكماء 
، وما قام ن الماضی

داع في أمة إال حذر 
متابعَة الدنیا وجمعھا 

  ]بح[ والحب لھا
 
وھذا یدل على ) ٤٤(

دوه وأرادوا  أنھم ھدَّ
وقیل ھرب فلم  قتلھ

 ]قر[یقدروا علیھ 
بھذه اآلیة ) یستدل ٤٥(

 على إثبات عذاب القبر
  ]فخ[
  
 (ص) النبي عن) ٤٦(

 مات إذا أحدكم إن قال
 مقعده علیھ عرض
 كان إن والعشيّ  بالغداة

 فمن الجنة أھل من
 من كان وإن الجنة
 النار فمن النار أھل
 حتى مقعدك ھذا یقال

 القیامة یوم هللا یبعثك
  ]صا[
  
علموا أن أولئك  )٤٧(

الرؤساء ال قدرة لھم 
،  على ذلك التخفیف

وإِنما مقصودھم من 
ا الكالم المبالغة في ھذ

،  تخجیل الرؤساء
، ألنھم  وإِیالم قلوبھم

   سعوا في إیقاعھم في
  ]فخ[ أنواع الضالالت

  
الغرض ) ٤٧(

االستدالل على البعث، 
ألن اإلِلھ الذي خلَق 
السماواِت واألرض 
على كبرھا، قادٌر على 
إعادة األجسام بعد 

 ]مس[ا فنائھ
  
أُ ) ٤٨( َوَعْن َقلِیٍل َیَتَبرَّ
لتَّابُِع ِمَن اْلَمْتُبوِع َو ا

اْلَقائُِد ِمَن اْلَمقُوِد 
َفَیَتَزاَیلُوَن بِاْلَبْغَضاِء َو 
 َیَتالَعُنوَن ِعْنَد اللَِّقاءِ 

  ]نج[
 

ِري ﴿ دِ ﴿ في الدنیا واالخرة ﴾أَْم َبا ٌر بِالِْع َِصي َ ب ِ إِنَّ اهللاَّ َى اهللاَّ فهو بصیر بعجزي وضعفي  ﴾إِل

ُ ﴿ )٤٤( ها عندما هددوه بالقتلقال عن رد القضاء والقدر ، ُ اهللاَّ َقاه ُروا َفَو ِت َما َمَك ئَا  ﴾َسيِّ

ِل ﴿ونزل  ﴾َوَحاَق ﴿ صرف اهللا عنه سوء مكرهم فنجا مع موسى حتى عبر البحر معه بِآ
ْرَعْونَ  ُ الَْعَذاِب ﴿ بفرعون وجماعته ﴾ِف َرُضونَ ﴿ )٤٥(العذاب  أسوأ﴾ ُسوء ُر يُْع نَّا َها ال  ﴾َعلَْي

ا﴿الموت  في البرزخ بعد و ا﴿صباحًا  ﴾ُغُد اَعة﴿ ومساء ﴾َوَعِشي ُم السَّ َُقو َم ت يَْو ویوم  ﴾َو

َْدِخلُوا﴿ لمالئكةا لو قتالقیامة  ْرَعْونَ  أ ََشدَّ الَْعَذاِب ﴿جهنم التي هي  ﴾آَل ِف ذْ ﴿ )٤٦( ﴾أ  ﴾َوإِ

ونَ ﴿حین  اجُّ لُ ﴿ یختصم الرؤساء واألتباع ﴾يََ�َ ُقو ِر َفَي نَّا ُ  ِيف ال ء َفا َع األتباع الضعفاء  ﴾الضُّ

ُروا﴿ َب َتْك َن اْس ي َِّذ ْم ﴿للرؤساء المستكبرین عن اِإلیمان  ﴾�ِ ُنَّا لَُك َّا ك ن ََبًعا﴿في الدنیا  ﴾إِ  ﴾ت
ْم ﴿ ، ونطیعكم فیما تدعوننا إلیه من الكفر والضالل أتباعًا ننقاد ألوامركم ُْت َن ْل أ َه ُنونَ  َف  ﴾ُمْغ

ًبا﴿دافعون  َِصي نَّ ﴿جزءًا  ﴾َعنَّا ن ِر ِمْن ال لَ ﴿ )٤٧( من هذا العذاب الذي نحن فیه ﴾ا يَن  َقا َِّذ ال
ُروا َب َتْك ٌّ ﴿ قال الرؤساء جوابًا لهم ﴾اْس ُل َّا ك ن َها﴿جمیعًا  ﴾إِ ، فلو قدرنا  في نار جهنم ﴾ِفي

دِ ﴿ على إزالة العذاب عنكم لدفعناه عن أنفسنا َبا َم بَْنيَ الِْع َ قَْد َحَك قضاًء اهللا قضى  ﴾إِنَّ اهللاَّ

َِة ﴿ )٤٨( ، والكافرین النار ، بدخول المؤمنین الجنة  مردَّ لهمبرمًا ال َزن ِر ِخلَ نَّا َن ِيف ال ي َِّذ َل ال َقا َو
مَ  نَّ َه  لما یئس أهل النار بعضهم من بعض التجأوا إلى حراس جهنم یطلبون منهم التخفیف ﴾َج

ْدُعوا﴿ ْم ﴿لنا  ﴾ا َُّك ْف َعنَّا يَْوًما﴿اهللا  ﴾َرب فِّ َن الَْعَذاِب ﴿واحد ولو مقدار یوم  ﴾ُخيَ  )٤٩( ﴾ِم

ْم ﴿أجابتهم المالئكة على سبیل التوبیخ  ﴾َقالُوا﴿ ْم ُرُسلُُك َأْتِيُك َْم تَُك ت ََو ل الرسل  ﴾أ

ِت ﴿ َنا َْبيِّ قالت لهم  ﴾َقالُوا﴿جاءونا  ﴾بََ� ﴿الكفار  قال ﴾َقالُوا﴿كذبتموهم ف بالمعجزات ﴾بِال

ْدُعوا﴿ المالئكة ، فیه إقناط  رىء فیه إذ لم یؤذن لنا في الدعاء ألمثالكمفإنا ال نجت، اَهللا أنتم  ﴾َفا

ٍل ﴿ لهم عن اِإلجابة ال ِيف َضال َن إِ ِري ِف ُ الَْكا ء َّا ﴿ )٥٠(ال ینفع وال یجدي  ﴾َوَما ُدَعا ن إِ
ُر  نُص ََن ََنا ل ُنوا﴿ موسى (ع) وقیل هو عام في الرسل ﴾ُرُسل َن آَم ي َِّذ والمؤمنین بالحجة  ﴾َوال

مَ اْحلَ ﴿هذه  ﴾ِيف ﴿والظفر  يَْو نَْيا َو دُ  َياِة الدُّ َها َْش ُم األ َُقو الذین یشهدون بأعمال یوم یقوم  ﴾ي

اِلِمنيَ ﴿ )٥١( االنبیاء العباد من ظَّ َفُع ال َن َم ال ي ْم ﴿المجرمین  ﴾يَْو ُُه َرت ألنهم ال  اعتذارهم ﴾َمْعِذ

ةُ ﴿یعتذرون إال بباطل  َن َّْع ْم ا� َُه ُ ﴿ الطرُد من رحمة اهللا ﴾َول ء ْم ُسو َُه ِر  َول ا  )٥٢( العاقبة ﴾الدَّ

ى﴿ َنا ُموَس ََقْد آتَْي ى َول ُْهَد  ، من المعجزات والصحف والشرائع ما ُیهتدى به في الدین ﴾ال

لَ ﴿ َراِئي َنا بَِ� إِْس َرْث َْو َتاَب  َوأ ى﴿ )٥٣( التوراة ﴾الِْك َرى ﴿هادیًا  ﴾ُهًد ُوِلي ﴿وتذكرًة  ﴾َوِذْك   أل
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ولیس قولھم ) ٥٠(

لرجاء المنفعة  اَفاْدُعو
ولكْن للداللة على 

  ]فخ[ الخیبة
 
ما  : السدي) قال ٥١(

ً أو  َقَتل قوم قط نبیا
ً من دعاة الحق  قوما
من المؤمنین إال بعث 
هللا عز وجل من ینتقم 

، فصاروا  لھم
منصورین فیھا وإن 

  ]قر[ قُتِلوا
 
التسبیح عبارة ) ٥٥(

ھ هللا عن كل عن تنزی
،  ما ال یلیق بھ
،  والعشي واإلبكار

قیل صالة العصر 
، وقیل  وصالة الفجر

، عبارة عن  اإلبكار
 أول النھار إلى النصف
، والعشي عبارة عن 
النصف إلى آخر 

، فیدخل فیھ كل  النھار
، وقیل المراد  األوقات

، والمراُد  طرفا النھار
بالمواظبة  منھ األمرُ 

أالَّ على ذكر هللا، و
  ]فخ[ یفتر اللسان عنھ

  
 ) عن الباقر (ع)٦٠(

 العبادة أي سئل أنھ
 من ما فقال أفضل
 هللا عند أفضل شيء
 یسئل أن من وجل عز

  ]صا[ عنده ما ویطلب
  
ُسوُسوا إِیَماَنُكْم ) ٦٠(

ُنوا  َدَقِة َو َحصِّ بِالصَّ
َكاِة َو  أَْمَوالَُكمْ  بِالزَّ

ِء الاْدَفُعوا أَْمَواَج اْلبَ 
  ]نج[ َعاءِ بِالدُّ 
  
الدعاء ) فائدة ٦٠(

أفضل العمل ألنھ 
تضرع والتجاء 
وإظھار الفقر والفاقة 

  ]تس[
  
)عن النبي (ص) ٦٠(
ن هللا یحب الملحین ا

سورة  ،رو[ فى الدعاء
  ]٤الم نشرح 

   

َْباِب  ْر ﴿  )٥٤(السلیمة  ألصحاب العقول ﴾األَل ِب إِنَّ ﴿قومك على أذى  (ص) یا محمد ﴾َفاْص
 ِ هللاَّ ِْبَك ﴿ لك وألتباعك بالنصر على األعداء ﴾ َحقٌّ َوْعَد ا ن ْر لَِذ ِف َتْغ أي واطلب المغفرة من  ﴾َواْس

ْ ﴿ هذا تهییٌج لألمة على االستغفار،  ربك على ما فرط منك من ترك األولى واألفضل َوَس�ِّ
َِّك  ْمِد َرب ِر ﴿المساء  ﴾بِالَْعِشيِّ ﴿ودْم على تسبیح ربك  ﴾ِحبَ ِبَْكا إل وقیل صلِّ ، والصباح  ﴾َوا

قبل ان تفرض الصلوات  إذ كان الواجب بمكة ركعتین بكرة وركعتین عشیاً ،  لهذین الوقتین
ِدلُونَ ﴿ )٥٥( الخمسة ا َن ُجيَ ي َِّذ ْم ﴿یخاصمون  ﴾إِنَّ ال ُه َتَا ِر ُسلَْطاٍن أ ِ بَِغْي ِت اهللاَّ يا بال  ﴾ِيف ءا

ٌر ﴿ برهاٍن وال حجةٍ  ْب ال ِك ْم إِ ِرِه و لوبهم إال تكبٌر وتعاظم یمنعهم من ما في ق ﴾إِْن ِيف ُصُد

هِ ﴿ اتباعك واالنقیاد إلیك َِباِلِغي ْم ب َتِعْذ ﴿ بواصلین إلى مرادهم من إطفاء نور اهللا ﴾َما ُه َفاْس
 ِ ْن باهللا من كیدهم ﴾بِاهللاَّ عُ ﴿فالتجئ وتحصَّ ِمي َّهُ ُهَو السَّ ن يُر ﴿ألقوالهم  ﴾إِ ِص َْب ) ٥٦( بأحوالهم ﴾ال

لُْق ﴿ ِت  َخلَ َوا َما َْرِض  السَّ ُر ﴿وإِنشاُؤهما وابتداعهما من غیر شيء  ﴾َواأل َب ِمْن ﴿أعظم  ﴾أَْك
ِس  َخلْقِ  نَّا ِس ﴿ البشر ﴾ال نَّا َر ال َث نَّ أَْك ) ٥٧(، ألنهم ال یتأملون  ذلك ﴾ال يَْعلَُمونَ  َولَِك

ُر  َوَما﴿ َْبِصي ى َوال ي األَْعَم َتِو ُنوا َوَعمِ ﴿یتساوى المؤمن والكافر ال  ﴾يَْس َن آَم ي َِّذ لُوا َوال
ال ِت َو ا اِحلَ ُ  الصَّ ء َُّرونَ ﴿البرُّ والفاجر یتساوى وال  ﴾الُْمِسي َتََذك تتعظون بهذه ما  ﴾َقِليًال َما ت

اَعةَ  إِنَّ ﴿ )٥٨( األمثال ٌة ال َرْيَب ﴿القیامة  ﴾السَّ تَِي نَّاِس ﴿شك  ﴾آل َر ال َث نَّ أَْك ِفيَها َولَِك
ُنونَ  ُُّكْم ﴿ )٥٩( البعث والجزاء ، ولذلك ینكرون ال یصدقون بمجیئها ﴾ال يُْؤِم َل َرب َقا َو

ْدُعوِ�  من شرط الدعاء ِصْدُق االفتقار في االبتداء ، ثم  اطلبوا مني وال تطلبوا من غیري ، ﴾ا

ْب ﴿ ُحْسُن االنتظار في االنتهاء َْسَ�ِ ْم  أ وقیل ، وأعطكم ما سألتم  أجْبكم فیما طلبتم ﴾لَُك

دوني واعبدوني أتقبل عبادتكم وأغفر  يَن ﴿لكم وحِّ َِّذ ُرونَ  إِنَّ ال ِب َتْك ْن ﴿یتكبرون  ﴾يَْس َع
 �ِ َد َبا مَ ﴿ عن دعاء اهللا ﴾ِع نَّ َه َن  َسيَْدُخلُوَن َج ِري فما من مؤمن یدعو  ، أذالء صاغرین ﴾دَاِخ

اهللا ویسأله شیئا اال اعطاه اما فى الدنیا واما فى اآلخرة ویقول له هذا ما طلبت فى الدنیا وقد 
كل توجه او دعاء او و لیوم حتى یتمنى العبد انه لیته لم یعط شیئا فى الدنیا ادخرته لك الى هذا ا

السعادة والصالة علیه وهو مفتاح باب (ص) محامد اهللا والثناء علیه والتشفع بالنبى یبدأ بذكر 
واكل الحالل وهو التریاق المجرب والتبرى من الحول والقوة وترك االلتجاء لغیر اهللا وحسن الظن 

اذا سألتم اهللا فاسألوه فى الحدیث و ، جمع الهمة وحضور القلب وغایة الدعاء اظهار الفاقة باهللا و 
 ،وما سئل اهللا شیئا احب الیه من أن یسأل العافیة،  ببطون اكفكم واذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم

نسأل  ، علیه كان علیه السالم یأمر اصحابه بمسح الوجه بالیدین بعد الفراغ من الدعاء ویحرضو 
لَ ﴿ )٦٠( اهللا تعالى أن یجعلنا من الداعین العابدین له باالخالص � َجَع َِّذ ُ ال ْم  اهللاَّ بقدرته  ﴾لَُك

لَ ﴿ وحكمته َّْي هِ ﴿مظلمًا  ﴾ا� ُنوا ِفي َتْسُك    لتستریحوا فیه من تعب وعناء العمل بالنهار ﴾ِل



 532 

  )٤٠(غافر   سورة    )٥٣٢(       العشرونالرابع و الجزء
  
احادیث جاء فى ) ٦٣(

قل ألمتك  : المعراج
ان احببتم احدا 
الحسانھ الیكم فانا 
اولى بھ لكثرة نعمى 
علیكم وان خفتم احدا 
من اھل السماء 
واالرض فأنا اولى 
بذلك لكمال قدرتى وان 
انتم رجوتم احدا فأنا 
اولى بھ ألنى احب 
عبادى وان انتم 
استحییتم من احد 
لجفائكم ایاه فأنا اولى 

الجفاء  بذلك الن منكم
ومنى الوفاء وان انتم 
آثرتم احدا باموالكم 
وانفسكم فأنا اولى بھ 
ألنى معبودكم وان 
صدقتم احدا وعده فأنا 
اولى بذلك النى انا 

 ]رو[ الصادق
 (ع) السجاد عن) ٦٥(

 إال إلھ ال أحدكم قال إذا
 رب � الحمد فلیقل هللا

 یقول هللا فإن العالمین
 ال الھ اال ھو الحي ھو
  ]صا[ آلیة

مدح ) فائدة ٦٦(
سبحانھ نفسھ وختم 
ثالث آیات على 
التوالى بقولھ رب 
العالمین ولیس لھ فى 

  ]رو[ القرآن نظیر 
 
االنسان في بطن ) ٦٧(

أمھ یسمى جنینا وعند 
الوالدة ولیدا وما بعدھا 
طفال ، وما دام في 
الرضاع صبیا ومن 
الفطام إلى تسع سنین 
غالما ومن سبع إلى 

نة اثنتي عشرة س
ممیزا ومن اثنتي 
عشرة إلى خمس 
عشرة مراھقا ، ومنھا 

إلى ثماني عشرة بالغا  
ومنھا إلى إحدى 
وعشرین رشیدا ، 
ومنھا إلى ثالث 
وثالثین كھال وحتى 
األربعین ، ومنھا إلى 
الستین وإلى الثمانین 
شیخا وبعد الثمانین 

لفظ ویطلق ھرما 
 في الكامل على الرجل

 على والفتى الرجولیة
  الشجاع اللطیف ریمالك

 على والذریة والولد
 ]مال[ الحلم یبلغ لم من

ًرا﴿ ْبِص َر ُم َها نَّ و﴿مضیئًا لتتصرفوا فیه بأسباب الرزق وطلب المعاش  ﴾َوال َ لَُذ ٍل  إِنَّ اهللاَّ ْض َف
ِس  نَّا ُرونَ ﴿متفضل على العباد  ﴾َعَ� ال ِس ال يَْشُك نَّا َر ال َث نَّ أَْك ، اهللا على إحسانه ﴾َولَِك

ُ ﴿ )٦١( جحدون فضله وإِنعامهوی ْم اهللاَّ ْم ﴿ المتفرد بالخلق واِإلنعام هو ﴾ذَِلُك ُُّك ُلِّ  َخاِلُق  َرب ك
ال ُهوَ  َهَ إِ ٍء ال إِل َفُكونَ ﴿ هال معبود في الوجود سوا﴾ َ�ْ َّى تُْؤ َن  فكیف تصرفون عن عبادة ﴾َفأ

ِ ﴿ )٦٢(اهللا الى عبادة غیره  نُوا ب َن كَا ي َِّذ َفُك ال ِلَك يُْؤ ونَ كََذ حَُد ِ َجيْ ِت اهللاَّ يَا كذلك ُیصرف  ﴾آ

ْم ﴿ )٦٣( عن الهدى والحق الذین جحدوا بآیات اهللا وأنكروها َل لَُك � َجَع َِّذ ُ ال لمصالحكم ﴾ اهللاَّ

ًرا﴿ وحوائجكم َرا َْرَض َق ً ﴿ مستقرًا لكم في حیاتكم وبعد مماتكم ﴾األ ء َِنا ءَ ب َما لسَّ  سقفًا محفوظاً  ﴾َوا

رَ ﴿مرفوعة فوقكم  َصوَّ ُْم َو َرك َن ُصَو أَْحَس ُْم َف ، متناسبي  وخلقكم في أحسن األشكال ﴾ك
ْم ِمَن ﴿ األعضاء َقُك َرَز ِت  َو َبا يِّ مُ ﴿ من أنواع اللذائذ ﴾الطَّ الفاعل لهذه األشیاء  ﴾ذَِلُك

ْم ﴿والمنعم بهذه النعم هو ُُّك ُ َرب َرَك ﴿ الذي یستوجب منكم العبادة﴾ اهللاَّ َبا َت ُ َربُّ  َف  اهللاَّ
د وتقدس ربُّ جمیع المخلوقات الذي ال تصلح الربوبیة إالَّ له ﴾الَْعالَِمنيَ   ُهوَ ) ﴿٦٤( فتعالى وتمجَّ

يُّ  ال ُهوَ ﴿ الذي ال یموت الذاتیهالمتفرد بالحیاة  ﴾اْحلَ َ إِ َه كّرره لالهتمام ، ال إله سواه  ﴾ال إِل

ُ ﴿بتوحیده فى مقام رّد آلهتهم  ُعوه ْد َهُ الدِّ ﴿أیها الناس  ﴾َفا ِصَني ل ِل َن ُخمْ  وقولوا بنهایة دعائكم ﴾ي

﴿ ِ ْمُد ِهللاَّ لْ ﴿ )٦٥( الثناء والشكر هللا مالك جمیع المخلوقات ﴾َربِّ الَْعالَِمنيَ  اْحلَ  یا محمد ﴾ُق

يُت  إِ�ِّ ﴿ (ص) ِ ﴿نهاني  ربي العظیم ﴾نُِه وِن اهللاَّ ْن ُد َن تَْدُعوَن ِم ي َِّذ ُبَد ال هذه  ﴾أَْن أَْع

ا﴿اآللهة التي تعبدونها  ُت ﴿ حین ﴾لَمَّ َنا َْبيِّ ءِ� ال ْرُت أَْن ﴿اآلیات الواضحات  ﴾َجا  ِمْن َر�ِّ َوأُِم
مَ  َربِّ الَْعالَِمنيَ ﴿ أن أذل وأخضع ﴾أُْسِل وَ ﴿ )٦٦( وحده وأن أطّهر نفسي من عبادة غیره ﴾ِل  ُه

ْم  ََقُك � َخل َِّذ ُمَّ ﴿فخلق أصلكم آدم   أوجدكم بقدرته أیها الناس من العدم ﴾ال َُراٍب ث ْن ت  خلق ﴾ِم

ةٍ ﴿ذریته  ََق ْن َعل ُمَّ ِم ٍة ث َف ْن نُْط ْفال﴿ وهي الدم الغلیظ ﴾ِم ْم ِط ُك ِرُج ُمَّ ُخيْ بعد أن ینفصل  ﴾ث
ُْم ﴿الجنین من بطن األم  ك َُشدَّ ْبلُُغوا أ َت ُمَّ ِل نُوا ُشُيوًخا﴿ كمالكم في القوة والعقل ﴾ث َتُكو ُمَّ ِل  ﴾ث

ى ﴿ في سنِّ الهرم والشیخوخة فَّ َُتَو ْن ي ْم َم ْنُك لُ َوِم ْب ْن َق ،  أن یخرج إلى العالم وهو السِّقطُ  ﴾ِم

ى﴿ الشیخوخة من قبِل سنِّ او  ََجًال ُمَسم َتْبلُُغوا أ ولتصلوا إلى الزمان الذي ُحدِّد لكل  ﴾َوِل

ِقلُونَ ﴿شخٍص  ْم تَْع َُّك � ُهوَ ﴿ )٦٧(دالئل قدرته تعالى وتؤمنوا به  ﴾َولََعل َِّذ يُت  ال يُِم ِي َو  ﴾ُحيْ

ذَا﴿ على اِإلحیاء واِإلماتة هو القادر جل وعال ًرا َفِإ َضى أَْم ََّما ﴿أراد أمرًا من األمور  ﴾َق ِن َفإ
ُْن َفَيُكونُ  َهُ ك ُل ل َُقو ََر ﴿ )٦٨( یوجد فورًا دون تأخیر ﴾ي َْم ت   أیها السامع من  اال تعجب ﴾أَل
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  )٤٠(غافر   سورة    )٥٣٣(       العشرونالرابع و الجزء
  
قال المفسرون  )٧٤(

، وإِنما  تھمجحدوا عباد
فعلوا ذلك لحیرتھم 

  ]مس[ واضطرابھم
  
اختلفت األخبار )٧٨(

في عدد األنبیاء فروي 
في بعضھا أن عددھم 
مائة ألف وأربعة 
ً وفي  وعشرون ألفا
بعضھا أن عددھم 
ثمانیة آالف نبّي أربعة 
آالف من بني إسرائیل 
وأربعة آالف من 

  ]مج[ غیرھم
  
وھذا رٌد على ) ٧٨(

للنبي قریش حیث قالوا 
اجعل لنا الصفا  (ص)

  ]مس[ ذھباً وغیر ذلك

ِ ﴿ حال هؤالء المكابرین ِت اهللاَّ يا ِدلُوَن ِيف ءا ا َن ُجيَ َِّذي َرُفونَ  إِلَى ال ُْص َّى ي َن كیف ُتصرف  ﴾أ

َتاِب ﴿ )٦٩( عقولهم عن الهدى إلى الضالل بُوا بِالِْك َن كَذَّ ي َِّذ ِِه ﴿ بالقرآن ﴾ال َْنا ب َْرَسل بَِما أ َو
ََنا ذْ ﴿ )٧٠( وعیٌد وتهدیدفیه  ، عاقبة تكذیبهم ﴾َفَسْوَف يَْعلَُمونَ ﴿والشرائع السماویة  ﴾ُرُسل  ﴾إِ

لُ ﴿ حین یدخلون النار الِس ْم َوالسَّ ِه ِق ُل ِيف أَْعَنا َْغال وتربط أیدیهم إلى أعناقهم باألغالل  ﴾األ

ُبونَ ﴿ والسالسل ِم ﴿ )٧١(﴾ يُْحسَ ِمي الحارِّ المسّخن یسحبون بتلك السالسل في الماء  ﴾ِيف اْحلَ

ُرونَ ﴿بنار جهنم  ُْجسَ ِر ي نَّا ُمَّ ِيف ال لَ ﴿ )٧٢( ثم ُیوقدون ویحرقون فیها ﴾ث ُمَّ ِقي ْم  ث َُه وهم في  ﴾ل

ِركُونَ ﴿النار  ْم تُْش ُت ُْن َن َما ك َْي أین هي األوثان واألصنام التي كنتم تعبدونها وتجعلونها  ﴾أ

ِ َقالُوا﴿ )٧٣( شركاء هللا وِن اهللاَّ ْن ُد ُّوا﴿ ولونفیق ﴾ِم غابوا عن عیوننا فال نراهم  ﴾َعنَّا َضل
ُل َشْيئًا﴿ ْب ْن َق ْن نَْدُعو ِم َْم نَُك َْل ل ُ ﴿ بل لم نكن نعبد شیئا ﴾ب هللاَّ ُّ ا ل ُِض َك ي  كََذِل

َن  ِري ِف ْم ﴿ )٧٤(مثل إضالل هؤالء المكذبین یضلُّ اهللا كل كافر  ﴾الَْكا  بَِما﴿العذاب  ﴾ذَِلُك
َرُحونَ  ْم تَْف ُت ُْن َْرِض ﴿ونه تظهر  ﴾ك قِّ ﴿الدنیا من السرور بالمعصیة  في ﴾ِيف األ ِر اْحلَ بَِغْي

َرُحونَ  ْم تَْم ُت ُْن بَِما ك َب ﴿ )٧٥( وبسبب بطركم وخیالئكم ﴾َو َبَْوا ُوا أ ْدُخل مَ  ا نَّ َه السبعة  ﴾َج

َن ﴿المقسومة لكم ي َها﴿ماكثین  ﴾َخالِِد ِريَن ﴿ أبداً  ﴾ِفي بِّ َتَك ى الُْم ْثَو َس َم ِبْئ مقرًا بئست جهنم  ﴾َف

ْر  ) ﴿٧٦( وسكنًا للمستكبرین ِب ِ ﴿ على تكذیب قومك لك (ص) یامحمد ﴾َفاْص إِنَّ َوْعَد اهللاَّ
َنََّك ﴿ ووعٌد حسن بالنصر له على أعدائه (ص)هذا تسلیة من اهللا لنبیه ، بتعذیبهم  ﴾َحقٌّ  ا نُِري َفِإمَّ

ْم  ُه � نَِعُد َِّذ َوْ ﴿ إْن أریناك بعض الذي نعدهم من العذاب ﴾بَْعَض ال نََّك  أ َي فَّ ََتَو قبل إنزال  ﴾ن

ُْرَجُعونَ ﴿ العذاب علیهم َنا ي ََقْد ﴿ )٧٧( یوم القیامة فننتقم منهم ﴾َفِإلَْي َْنا َول َْرَسل بعثنا  ﴾أ

ْبِلَك ﴿كثیرین  ﴾ُرُسًال﴿ ْن َق  فتأسَّ بهم في الصبر على ما ینالك، فجادلهم قومهم وكذبوهم  ﴾ِم

ْم ﴿ ُه ْن َص ﴿من هؤالء الرسل  ﴾ِم ْن َق َنا َعلَْيَك َم من أخبرناك عن قصصهم مع قومهم  ﴾ْص
ُصْص َعلَْيَك ﴿ َْق َْم ن ْن ل ُهْم َم ْن وما صحَّ  ﴾َوَما كَانَ ﴿نخبرك عن قصصهم وأخبارهم  لم ﴾َوِم

ٍل ﴿وال استقام  َرُسو ِْ�َ ﴿ من الرسل ﴾ِل َأ َةٍ ﴿قومه  ﴾أَْن ي ي ْذِن ﴿بشيء من المعجزات  ﴾بِآ إِال بِِإ
 ِ ِ فَ ﴿إال بأمر اهللا  ﴾اهللاَّ ُر اهللاَّ َ أَْم ء ذَا َجا ِضيَ ﴿الوقت المسّمى لعذابهم  ﴾ِإ قِّ  ُق أهلكهم اهللا  ﴾بِاْحلَ

َناِلَك ﴿ َر ُه ْبِطلُونَ ﴿ ذلك الحین ﴾َوَخِس ُ ﴿ )٧٨(المعاندون  ﴾الُْم جلَّ وعال الذي ال  ﴾اهللاَّ

لَ ﴿، هو الذي  تصلح األلوهیة إال له � َجَع َِّذ ر  ﴾ال مَ ﴿سخَّ والبقر والغنم اِإلبل  ﴾لَُكْم األَنَْعا

َها﴿لمصلحتكم  ْن َُبوا ِم ْرك َت َها تَأْكُلُونَ ﴿ هالتركبوا على ظهور بعض ﴾ِل ْن   وتأكلوا من  ﴾َوِم
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  )٤١(فصلت   سورة    )٥٣٤(       العشرونالرابع و الجزء
  
إِنما قرن بین ) ٨١(

اإلِبل والسفن لما 
بینھما من شدة 
المناسبة حتى سمیت 

  ]مس[ اإلِبل سفن البر
 
 (ع) لرضاا عن)٨٥(

 علّة أليّ  سئل أنھ
 تعالى هللا غرقأ

 بھ آمن وقد فرعون
 ألنھ قال بتوحیده وأقر
 البأس رؤیة عند آمن

 رؤیة عند واألیمان
 مقبول غیر البأس
 تعالى هللا حكم وذلك
 السلف في ذكره

  ]صا[ والخلف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تسمى سورة السجدة 
  وسورة المصابیح

 الصادق عن فضلھا
 حم قرأ من (ع)

 نورا لھ كانت السجدة
 بصره مد القیامة یوم

 في وعاش وسرورا
  مغبوط محمودا الدنیا

 ]صا[
   

ْم ﴿ )٧٩(ففیها نعمتان نعمة الركوب ونعمة األكل ، ومنها لألكل فقط ،  وألبانهالحومها   َولَُك
َها عُ ﴿ في هذه األنعام ﴾ِفي ِف َنا ًة ﴿عدیدة  ﴾َم اَج َها َح ْبلُُغوا َعلَْي َت ُْم َوِل ِرك و بحمل  ﴾ِيف ُصُد

َها﴿األثقال في األسفار  ُْفلِْك ﴿ وعلى هذه اِإلبل في البر ﴾َوَعلَْي وعلى السفن في ﴾ َوَعَ� ال

َملُونَ ﴿ البحر ِ ﴿ )٨٠( ﴾ُحتْ ِت اهللاَّ يا َيَّ ءا أ ِِه َف يات ْم ءا ُِريُك ي ُرونَ َو ُنِك مع ظهور ءایاته أ ﴾ت

ُروا﴿ )٨١( استفهام إنكاري،  وحدانیته الكثیرة تنكرون َْم يَِسي ََفل  ﴾ِيف ﴿هؤالء المشركون  یسیر ﴾أ

ْم ﴿أطراف  ِه ْبِل ْن َق َن ِم ي َِّذ ُة ال َب ِق َف كَاَن َعا ُظُروا كَْي َْرِض َفَين المتكبرین المتمردین ﴾ األ

ةً﴿ ماذا حلَّ بهم من العذاب والدمار ََشدَّ ُقوَّ ْم َوأ ُه ْن َر ِم َث نُوا أَْك كانوا أكثر عددًا من أهل  ﴾كَا

َْرِض ﴿ قوى منهم، وأ مكة ًرا ِيف األ ثَا آ ى﴿ وآثارهم ال تزال باقیة بعدهم ﴾َو ا  َفَما أَْغَن ْم َم ُه َعْن
ُبونَ  نُوا يَْكِس ، وال دفع عنهم  فلم ینفعهم ما كانوا یكسبونه من األبنیة واألموال شیئاً  ﴾كَا

ِت ﴿ )٨٢( العذاب َنا َْبيِّ ْم بِال ُُه ْم ُرُسل ُه ءْت ا َجا ِرُحوا﴿ات بالمعجزات واآلی ﴾َفلَمَّ  فرح الكفار ﴾َف

ِْم ﴿ َن الِْعل ْم ِم ُه ْم ﴿ بأمور الدنیا وتدبیرها واستغنوا عما جاءهم به األنبیاء ﴾بَِما ِعْنَد ِِه  ﴾َوَحاَق ب

ُون﴿ بهم العذابنزل  ء ِز ْه َت ِه يَْس ِ نُوا ب َْوا﴿ )٨٣( جزاء كفرهم واستهزائهم بالرسل ﴾َما كَا ا َرأ  َفلَمَّ
َنا َأَْس هِ ﴿نوا أهواله شدة العذاب وعای ﴾ب ِ ُنَّا ب ْرنَا بَِما ك ََف ِ َوْحَدهُ َوك نَّا بِاهللاَّ ِركنيَ  َقالُوا آَم  ﴾ُمْش

ْم ﴿ )٨٤(باألصنام واألوثان التي أشركناها في العبادة وكفرنا  ُه َفُع َْم يَُك يَْن َْوا  َفل ا َرأ ْم لَمَّ نُُه يَما إِ
َنا َأَْس َِّ� قَْد ﴿ حین شاهدوا العذاب ﴾ب ِ ال َّت اهللاَّ ِدهِ ُسن َبا َْت ِيف ِع أنه ال ینفع اِإلیمان إذا  في ﴾َخل

َناِلَك ﴿رأوا العذاب  َر ُه ُرونَ ﴿ في ذلك الوقت ﴾َوَخِس ِف      )٨٥﴾ (الَْكا
  
  
  

سبع  ویوجد في القران ، وهي تسعمئة وست وتسعون كلمة ، وثالثة آالف وثالثمائة وخمسون حرفا
وال یوجد  ، االحقافو  الجاثیةو  الدخانو  فالزخر و  الشورىو  فاطرهذه و ، بدئت بهذه اللفظه  سور

  ]مال  [في القرآن سورة مختومة بهذه اللفظة غیر هذه السورة
ٍم   ِ�ِ ْاهللاِ  ٍحي رَّ ٍن ْال ْحم ر               ْال

م﴿  فيقیل في وجه االشتراك في افتتاح هذه السور السبع بحم أّنه للمشاكلة التي بینها  ﴾ح
لٌ ﴿ هذا القرآن )١( لكالم في النظمتقاربها في الطول ومع تشاكل ا ِزي َن ِم  ت ِحي رَّ ِن ال ْحَم رَّ َن ال  ﴾ِم

َتاٌب ﴿ )٢( ُ ﴿ جامع للمصالح الدینیة والدنیویة  ﴾ِك ُه يات َْت ءا ل صِّ  وأحكامه وحرامه حالله﴾ ُف

ا﴿تفصیال شافیا  ، ُبیِّنت معانیهو  وسننه َربِي نًا َع ْرآ ٍم يَْعلَُمونَ ﴿بلسان العرب  أنزلناه ﴾ُق َقْو   هذه  ﴾ِل

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٤١ 
٦١  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة فصلت    ٥٤

  مكیة  غافر
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  )٤١(فصلت   سورة    )٥٣٥(       العشرونالرابع و الجزء
  
السورةُ نزلت ) ٤(

ً لقریش  ً وتوبیخا تقریعا
،  في إِعجاز القرآن

فھم ال یسمعون سماعاً 
  ]قر[ ینتفعون بھ

  
قال ابن عباس ) ٧(

المراد بالزكاة ھنا 
تزكیة النفس من 
الشرك بحجة ان 

تفرض ، إال الزكاة لم 
یستقیم أن المعنى ال 

لوجود فعل یؤتون لھذا 
یكون األولى أن یراد 
بالزكاة ھنا ما كان 
متعارفا إعطاؤھا 

  ]مال[ عندھم
  
) فائدة قیل ان ٧( 

المال شقیق الروح 
وھو عند من ال ایمان 

  ]مال[لھ اغلى 
 
كان المشركون ) ٧(

،  ینفقون النفقات
ویسقون الحجیج 

فحّرموا   ویطعمونھم
ذلك على من آمن 

فنزلت  )(صبمحمد 
عھم و فیھم ھذه اآلیة قرَّ

بالشح الذي یأنف منھ 
، وفي اآلیة  الفضالء

داللة على أن الكافر 
ُیعذَّب بمنع الزكاة مع 
  عذابھ على كفره

  ]قر[
  
 (ع) الصادق عن) ٧( 

 وجل عز هللا أن أترى
 المشركین من طلب
 وھم أموالھم زكاة

یقول  حیث بھ یشركون
 للمشركین وویل :

 الزكاة ونیؤت ال الذین
 ھم باآلخرة وھم

 جعلت قیل كافرون
 : فقال لي ، فسره فداك
 الذین للمشركین ویل

 األول باألمام أشركوا
 اآلخرین باألئمة وھم
 دعا إنما كافرون ھم
 األیمان إلى العباد هللا
 با� آمنوا فإذا بھ

 إفترض وبرسولھ
  الفرائض علیھم

   ]صا[
  
أَال َو إِنَّ  )١١(

ْرَض الَّتِ  ي ُتقِلُُّكْم َو األَ
َماَء الَّتِي ُتِظلُُّكْم    السَّ

  

ًرا) ﴿٣(اللغة حق العلم  يًرا﴿ ِلَمْن اخترناهم واصطفیناهم  ﴾بَِشي نَِذ شهوِد آیاتنا عن ِلَمْن  ﴾َو

َرَض ﴿ أعمیناهم أَْع ْم  َف ُرُه َث ْم ال يَْسَمُعونَ ﴿عن األخذ به واالمتثال ألوامره  ﴾أَْك ُه الیه  ﴾َف

ةٍ ﴿ حین دعاهم إلى اِإلیمان (ص) لرسول اهللا ﴾َقالُواوَ ﴿ )٤(تكبرا وأنفة  نَّ َُنا ِيف أَِك أغطیة  ﴾ُقلُوب

ا﴿ال یصل إلیها شيٌء  متكاثفة مَّ هِ  ِم نَا إِلَْي ر﴿من التوحید واِإلیمان  ﴾تَْدُعو َِنا َوْق ن ذَا  ﴾َوِيف آ

ْن ﴿ صمٌم وثقٌل یمنعنا من فهم ما تقول اٌب  َوِم ِنَك ِحجَ بَْي َنا َو ِن یمنع أن یصل إلینا شيء  حاجز ﴾بَْي

لْ ﴿ مما تقول ََّنا َعاِملُونَ ﴿ استمرَّ أنت على طریقتك ﴾َفاْعَم ن مستمرون  ونحن على طریقتنا ﴾إِ

لْ ) ﴿٥( َنَا﴿ لمشركي قومك (ص) یا محمد ﴾ُق ََّما أ ن ى إِلَيَّ ﴿ لسُت إال ﴾إِ ْثلُُكْم يُوَح ٌر ِم بََش
 ٌ َه ْم إِل َُهُك ََّما إِل َن  بالرسالة والوحي، وأنا داٍع لكم إلى توحید خالقكمخّصني اهللا  ﴾َواِحٌد  أ

هِ ﴿ ِقيُموا إِلَْي َت  ، واِإلخالص في األعمال توجهوا إلیه باالستقامة على التوحید واِإلیمان ﴾َفاْس

﴿ ُ ِفُروه َتْغ ِرِكنيَ ﴿ واسألوه المغفرة لسالف الذنوب ﴾َواْس ُمْش ٌل �ِْ ْي َو  جهالتهم فرط من )٦(﴾ َو

َّ ﴿ باهللا وٕاستخفافهم تُونَ ال َن ال يُْؤ ي كَاَة ِذ زَّ لبخلهم الذین ال یفعلون الخیر، وال یتصدقون  ﴾ال

ْم ﴿وحبهم للمال  َرِة ُه ُهْم بِاآلِخ ُرونَ  َو ِف نوا ) ﴿٧( والنشور بالبعث ﴾كَا َن ءام ي َِّذ إِنَّ ال
ِت  َوَعِملُوا ا اِحلَ ْم ﴿ جمعوا بین اِإلیمان والعمل الصالحو صدَّقوا اهللا ورسوله  ﴾الصَّ َُه في  ﴾ل

ٌر ﴿اآلخرة  ُنوٍن  أَْج ُر َمْم ي َخلََق ﴿ )٨( مقطوع عند ربهم ﴾َغْي َِّذ ُروَن بِال ََتْكُف ْم ل ْل أَئِنَُّك ُق
َْرَض ِيف يَْوَمْنيِ  ،  أول ما خلق الّله التربة ، أي األرض بال دحو وال بسط وال مد وال تمهید ﴾األ

َهُ ﴿ للتوبیخ والتعجباالستفهام ثم مد األرض ودحاها وشق بحارها وثقلها بالجبال ،  َعلُوَن ل َجتْ َو
ًدا َنَدا َها) ﴿٩( كلهم ﴾الَْعالَِمنيَ  َربُّ ﴿الخالق المبدع هو  ﴾ذَِلَك ﴿شركاء  ﴾أ َل ِفي في  ﴾َوَجَع

َها﴿ األرض ِق ْن َفْو ِ�َ ِم ، واألولیاُء أوتاٌد  الجباُل أوتاُد األرِض في الصورة ، جباًال ثوابت ﴾َرَوا

َها﴿ والرغبُة والرهبة أوتاُد النفوِس الخوُف والرجاءُ ورواٍس لألرض في الحقیقة و  َرَك ِفي بَا ر كثّ ﴾ َو
ََها﴿خیرها  َْقَوات َها أ َر ِفي قَدَّ أي قّدر في األرض أرزاق أهلها على حسب الحاجة إلیها في قوام  ﴾َو

ٍم  ِيف ﴿ أبدان الناس وسائر الحیوان َّا َي ِة أ َْربََع ائِِلنيَ  أ ءً �ِسَّ  سائل محتاج كل ألن لمحتاجینل﴾ َسَوا

ءِ ﴿ )١٠( َما َى السَّ ى إِل َتَو ُمَّ اْس ِهَي ُدَخانٌ ﴿ قصد خلق السماء﴾ ث ََها ﴿ وكانت دخانا ﴾َو َل ل َقا َف
َْرًها َْو ك ا أ َْرِض ِائِْتَيا َطْوًع ا ﴿استجیبا ألمري طائعتین أو مكرهتین  ﴾َوِلأل َن َتَْي ََتا أ َقال

نَّ ﴿) ١١( طائعین أي قالت السماوات واألرض أتینا أمرك ﴾َطاِئِعنيَ  ُه َضا َق ْبَع ﴿ خلقهن ﴾َف َس
ٍت ِيف يَْوَمْنيِ  َوا ى ِيف ﴿في وقتین  ﴾َسَما َْوَح َرَها َوأ ٍء أَْم ُلِّ َسَما    ما أراده، وما أمر به فیها ﴾ك
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ُكْم َو َما  ُمِطیَعَتاِن لَِربِّ
ْم أَْصَبَحَتا َتُجوَداِن لَكُ 

ً لَُكْم َو  عا بَِبَرَكتِِھَما َتَوجُّ
ال ُزْلَفًة إِلَْیُكْم َو ال 
لَِخْیٍر َتْرُجَوانِِھ ِمْنُكْم َو 
لَِكْن أُِمَرَتا بَِمَنافِِعُكْم 
َفأََطاَعَتا َو أُقِیَمَتا َعلَى 

   ]نج[ ُحُدوِد َمَصالِِحُكمْ 
 النبي عن) ١٢(

 أمان النجوم (ص)
 فإذا السماء ألھل
 ذھب النجوم ذھبت
 وأھل السماء أھل
 ألھل أمان بیتي

 ذھب فإذا األرض
 أھل ذھب بیتي أھل

  ]صا[ األرض
  
إنھم كانوا ) ١٥(

یعرفون أنھا حقٌّ 
 ]فخ[ ولكنھم جحدوا

  
ابن عباس ) عن ١٦(

األیام كلھا �  :أنھ قال
تعالى لكنھ سبحانھ 
خلق بعضھا نحوساً 

 ]آل[ وبعضھا سعودا
  
صرصر ) فائدة ١٥(

وعاصف وقاصف 
وعقیم أسماء ریاح 
العذاب ، وریاح 
الرحمة أسماءھا 
ناشرات ومبشرات 
 ومرسالت وذاریات

 ]مال[
  
في الحدیث ) ٢٠(

فُیختم على فیھ ثم یُقال 
لجوارحھ انطقي، 

  ]مس[ فتنطق بأعمالھ
   

نَْيا﴿ ءَ الدُّ َما َّنَّا السَّ َزي َصابِ�َ ﴿ األولى القریبة منكم ﴾َو وجَه األرِض  وزیَّنَ  ، بالكواكب المنیرة ﴾بَِم

ًظا﴿ بمصابیَح قلوب األحباب  ﴾ذَِلَك ﴿وحرسًا من الشیاطین أن تستمع إلى المأل األعلى  ﴾َوِحْف

ُر ﴿المذكور من الخلق واِإلبداع هو  ي َْقِد ِز ﴿ صنع اهللا ﴾ت ِزي ِم ﴿ في ملكه ﴾الَْع بمصالح  ﴾الَْعِلي

َرُضوا َفِإْن ﴿ )١٢( خلقه ْم ﴿ البیانعن اِإلیمان بعد هذا  اً قریشیعني  ﴾أَْع ْرتُُك َنَذ ْل أ ُق قد  ﴾َف

ةً ﴿كم تخوف َق د﴿ عذابًا وهالكاً  ﴾َصاِع ِة َعا َق َل َصاِع ْث دَ ﴿ قوم هود ﴾ِم ثَُمو  قوم صالح﴾ َو

ذْ ﴿ )١٣( ْم ﴿حین  ﴾إِ ُه ءْت ْم  َجا ِه ْم َوِمْن َخلِْف يِه َيِْد ْن بَْنيِ أ ُل ِم ُس ،  من كل جوانبهم ﴾الرُّ

َال تَعْ ﴿ واجتهدوا في هدایتهم من كل جهة واأ َُّنا ﴿بأن ال تعبدوا  ﴾ُبُد َ َرب ء َ َقالُوا لَْو َشا ال اهللاَّ إِ
ةً  َزَل َمالِئَك َن َّا ﴿تدعونا إلى ذلك ولم یبعث بشرًا مثلنا وكأّنهم أنفوا من االنقیاد لبشر  ﴾أل ن َفِإ

ُرونَ  ِف ِه كَا ِ ْم ب ُْت ُْرِسل دٌ ﴿ ال نتبعكم وأنتم بشٌر مثُلنا )١٤( ﴾بَِما أ ا َعا أَمَّ  قوم هود﴾ َف

ُروا﴿ َب َتْك َْرِض ﴿ بغوا وعتوا وعصوا وتكبروا﴾ َفاْس قِّ ﴿ أهلها على ﴾ِيف األ ِر اْحلَ  بغیر ﴾بَِغْي

َقالُوا﴿ استحقاق ْن ﴿ وشوكتهماغترارًا بقوتهم  ﴾َو ةً َم ا ُقوَّ نَّ ََشدُّ ِم قالوا كان ، ال أحد أقوى منا  ﴾أ

َ ﴿أحدهم یقلع الشجرة من األرض والصخرة من الجبل بیده  َْم ي ََول ْم ُهوَ أ ُه ََق � َخل َِّذ َ ال  َرْوا أَنَّ اهللاَّ
ةً ْم ُقوَّ ُه ْن ََشدُّ ِم هو أعظم  غفلوا عن قدرة اهللا ولم یعلموا أن اهللا الذي خلقهم وخلق الكائنات ﴾أ

َِنا﴿ منهم قوًة وقدرة يَات نُوا بِآ ونَ ﴿ بمعجزاتنا ﴾َوكَا حَُد ْم ) ﴿١٥(﴾ َجيْ ِه َْنا َعلَْي َْرَسل أ  على عاد ﴾َف

ًراَص  ِرًحيا﴿ َساٍت ﴿، وشدیدة الصوت  شدیدة البرد ﴾ْرَص ٍم َحنِ َّا َي  مشئومات غیر مباركاتٍ  ﴾ِيف أ

ْزيِ ﴿ َذاَب اْخلِ ْم َع َقُه ي نُِذ َرِة﴿المخزي المذل  ﴾ِل نَْيا َولََعَذاُب اآلِخ َياِة الدُّ َزى  ِيف اْحلَ أعظم  ﴾أَْخ

َصُرونَ ﴿ وأشدُّ إهانًة وخزیاً  ُْن ْم ال ي ُه ا ) ﴿١٦( عنهم ذلك العذابولیس لهم ناصر یدفع  ﴾َو َوأَمَّ
دُ  ُهْم ﴿ قوم صالح ﴾ثَُمو َنا َهَدْي  ، ودللناهم على سبیل السعادة فبّینا لهم طریق الهدى ﴾َف

وا﴿ بُّ ى﴿فاختاروا  ﴾َفاْسَ�َ ةُ ﴿ الضاللة ﴾الَْعَم َق ْم َصاِع ُه ْت أََخَذ ى َف ُْهَد قارعة  ﴾َعَ� ال
ُْهوِن ﴿ ُبونَ ﴿ الموقع في اِإلهانة والذل ﴾الَْعَذاِب ال نُوا يَْكِس بسبب إجرامهم وطغیانهم  ﴾بَِما كَا

َن ﴿ )١٧( ي َِّذ َنا ال ْي نوا َوَجنَّ ُقونَ  ءام َتَّ نُوا ي  )١٨( العذابمن ذلك  صالحمن بآومن  ﴾َوكَا

ُر ﴿ َش َم ُحيْ يَْو ِ ﴿ُیجمع  ﴾َو ُ اهللاَّ ء َى﴿المجرمون في أرض المحشر لسوقهم  ﴾أَْعَدا ُهْم  إِل ِر َف نَّا  ال
َزُعونَ  َها﴿ )١٩( بس أولهم على آخرهم لیتالحقوا ویجتمعواُیح ﴾يُو و ء ذَا َما َجا ى إِ تَّ وقفوا  ﴾َح

نُوا يَْعَملُونَ ﴿للحساب  ْم بَِما كَا ُه ُد ُرُهْم َوُجلُو َْصا َب ْم َوأ ْم َسْمُعُه ِه ِهَد َعلَْي یختم اهللا  ﴾َش
البصر بما  ، ویشهد تعالى على السنتهم وینطق جوارحهم فیشهد الّسمع بما سمع مّما حّرم اهللا

  ، وتشهد الّرجالن بما سعتا فیما حّرم اهللا،  ، وتشهد الیدان بما اخذتا نظر الى ما حّرم اهللا عّز وجلّ 
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 )عن الصادق (ع) ٢١(

 بالجلود یعني قال :
  ]صا[األفخاذ  الفروج

 
)عن النبي (ص) ٢١(

 لیس من یوم یأتي على
ابن آدم إال ینادى فیھ 
یا ابن آدم أنا خلق 
جدید وأنا فیما تعمل 
غداً علیك شھید فاعمل 
فّي خیراً أشھد لك بھ 
غداً فإني لو قد مضیت 

   ]قر[ لم ترني أبداً 
كنتم  ) اي٢٢(

تستترون عن الناس 
عند ارتكاب الفواحش 
مخافة الفضیحة، وما 
ظننتم أن أعضاءكم 
تشھد علیكم فما 

  ]بي[ ھااستخفیتم من
 (ع)لصادق عن)٢٣(

 (ص) رسول قال قال
 بھ یؤمر عبد آخر إن
 بھ امر فإذا النار إلى

 الجبار فیقول التفت
 ردوه جاللھ جل

 لم لھ فیقول فیردونھ
 یا فیقول إليّ  التفت
 بك ظني یكن لم رب
 كان وما فیقول ھذا

 رب یا فیقول بي ظنك
 تغفر أن بك ظني كان
وتسكنني  خطیئتي لي

یقول ف قال جنتك
 ال مالئكتي یا الجبار
 وجاللي وعزتي
 وعلوي وآالئي
 ظن ما مكاني وإرتفاع

 ساعة ھذا عبدي بي
 ظن ولو قط خیر من
 ما خیر من ساعة بي

 أجیزوا بالنار روعتھ
 الجنة وأدخلوه كذبھ لھ
 هللا رسول قال ثم

 عبد من لیس (ص)
 وجل عز با� یظن
 ظنھ عند كان إال خیرا

  ]صا[بھ 
) ع(قال الصادق)٢٣(

ینبغي للمؤمن أن 
ً كأّنھ  یخاف هللا خوفا
یشرف على النار 
ویرجوه رجاء كأّنھ 

  ]مج[ من أھل الجنة
 :الُعتبى) فائدة ٢٤(

رجوُع المعتوب علیھ 
 إلى ما ُیرضي الَعاتب

، تقول اسَتعتبُتھ 
فأْعتبني أي استرضیتُھ 

  ]قر[ فأرضاني

ْم ﴿ ثّم ینطق اهللا عّز وجّل السنتهم) ٢٠( ویشهد الفرج بما ارتكب مّما حّرم اهللا ِه ِد لُو َقالُوا ِجلُ  ﴾َو

َنا﴿ ألعضائهم توبیخًا وتعجبا فیقولون ُْم َعلَْي ت ِهْد َم َش  لم أقررتم علینا وشهدتم بما فعلنا ﴾ِل

ءٍ ﴿لیس األمر بیدنا وإِنما  ﴾َقالُوا﴿ ْ�َ َّ ُل َنَطَق ك � أ َِّذ ُ ال َنا اهللاَّ َق َنَط  فشهدنا بما عملتم ﴾أ

هُ ﴿ ْم َو ََقُك لَ ﴿أوجدكم  ﴾َو َخل َوَّ ٍة أ رَّ هِ ﴿ ، وأحیاكم بعد أن لم تكونوا شیئاً  من العدم ﴾َم  ﴾َوإِلَْي

ُْرَجُعونَ ﴿وحده  ُرونَ ﴿) ٢١( ُتردون بالبعث ﴾ت َتِت ْم تَْس ُت ُْن  ارتكاب عند الناس من ﴾َوَما ك

َهَد ﴿ ظننتم وما حةیالفض مخافة الفواحش ْم وَ  أَْن يَْش ْم َسْمُعُك ُْم َوال َعلَْيُك ُرك َْصا َب ال أ
ُْم  ُدك ا﴿ بأفعالكم القبیحة ﴾ُجلُو ًرا ِممَّ َِثي َُم ك َ ال يَْعل ْم أَنَّ اهللاَّ ُت َنْن ْن َظ من  ﴾تَْعَملُونَ  َولَِك

ْم ) ﴿٢٢( ، ولذلك اجترأتم على المعاصي واآلثام القبائح المخفیة ذَِلُك َِّذ� َو ْم ال نُُّك ْم  َظ نُت َظَن
ْم  ُِّك َِرب ُْم ﴿ هللا تعالى احسن العملمن احسن الظن با ﴾ب هو الذي أوقعكم في الهالك  ﴾أَْرَداك

َن ﴿ ِري اِس ْم ِمَن اْخلَ ُت َْصَ�ْ أ ِبُروا َفإِْن ) ﴿٢٣( فخسرتم سعادتكم وأنفسكم ﴾َف َْص ، على العذاب ﴾ي

ى ﴿لیس المراد به الصبر المحمود ولكّنه اإلمساك عن إظهار الشكوى وعن االستغاثة  ْثًو ُر َم نَّا َفال
ْم  َُه ُبوا﴿ مقامهم ومنزلهم ﴾ل ِت ْم  َفَما﴿ وإِن یطلبوا إرضاء اهللا ﴾َوإِْن يَْسَتْع بِنيَ  ُه َت َن الُْمْع  ال ﴾ِم

َنا) ﴿٢٤( ذلك إلى یجابوا ْض َقيَّ ْم ﴿هیأنا  ﴾َو َُه َ ﴿للمشركین  ﴾ل ء َرنَا ، ومن  من الشیاطینسوء  ﴾ُق

َُّنوا﴿غواة اِإلنس  ْم ﴿حسَّنوا  ﴾َفَزي ِه ي َيِْد ْم َما بَْنيَ أ َُه َوَما ﴿ الشهوات الدنیا واتباع أمر من ﴾ل
ْم  ُه َْف لُ ﴿ثبت وتحقق  ﴾َوَحقَّ ﴿ أمر اآلخرة وٕانكاره من ﴾َخل َْقْو ْم ال ِه ، وهو القضاء  العذاب ﴾َعلَْي

ٍم ﴿جملة  ﴾ِيف ﴿ المحتَّم بشقائهم َْت ﴿ من األشقیاء ﴾أَُم ْن ﴿مضت  ﴾قَْد َخل ْم  ِم ِه ْبِل ممن  ﴾َق

ِ ﴿ فعلوا كفعلهم نِّ َواإل َن اْجلِ َن ِم ِري نُوا َخاِس ْم كَا َُّه ن لَ ﴿ )٢٥( في الدنیا واآلخرة ﴾نِس إِ َقا  َو
ُروا ََف َن ك ي َِّذ ْرآِن ﴿ بعضهم لبعض من اهل مكة ﴾ال ُْق َهَذا ال الذي یتلوه علیكم  ﴾ال تَْسَمُعوا ِل

ه﴿ (ص) محمد ْم ﴿ ارفعوا أصواتكم عند قراءته حتى ال یسمعه أحدو  ﴾َوالَْغْوا ِفي َُّك  لََعل
ُبونَ  ُروا) ﴿٢٦( لكي تغلبوه على دینه ﴾تَْغِل َن كََف ي َِّذ نَّ ال َق ي َنُِذ  المستهزئین بالقرآن﴾ َفل

َذابًا﴿ يًدا َع َ ﴿ ال یخف وال ینقطع ﴾َشِد ْم أَْسَوأ َُّه ِزيَن ْ َ�َ نُوا يَْعَملُونَ  َو � كَا َِّذ تهدیدا مؤكدا  ﴾ال

العذاب الشدید  ﴾ذَِلَك ﴿) ٢٧(بالقسم ، أي وعزتي وجاللي ألعاقبتهم على سیئاتهم هذه بأسوأ منها 

﴿ ُ ء َزا ِ  َج ِء اهللاَّ َها﴿ورسوله  ﴾أَْعَدا ْم ِفي َُه ُر ل َّا ُر ﴿في جهنم  ﴾الن لْدِ  دَا ، ال  دار اِإلقامة ﴾اْخلُ

ً ﴿یخرجون منها أبدًا  ء َزا َِنا﴿لهم  ﴾َج يَات ِآ نُوا ب ونَ  ِبَما كَا حَُد بالقرآن  على كفرهم واستهزائهم ﴾َجيْ

)٢٨﴿ ( َ َن ك ي َِّذ َل ال َقا ُرواَو َِرنَا﴿ ویقول الكفار إذا دخلوا جهنم ﴾َف ََّنا أ نَا َرب ِن أََضال ْي ََّذ   أرنا  ﴾ال
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  )٤١(فصلت   سورة    )٥٣٨(       العشرونو الرابع الجزء
  
عن ابن عباس ) ٢٦(

لّما عجزوا عن 
معارضة القرآن 
احتالوا في اللبس على 
غیرھم وتواصوا بترك 
استماعھ واإللغاء عنھ 

  مج[ فیھ عند قراءتھ
  
  قال ابن عباس) ٢٨(

قال أبو جھل إذا قرأ 
محمد فصیحوا في 
وجھھ حتى ال یدري 

   ]مس[ ما یقول
  
 أمیر عن) ٢٩(

 یعنون (ع) المؤمنین
 وقابیل األبالسة إبلیس
 أبدع من أول آدم ابن

  ]صا[ المعصیة
  
 (ع) الرضا عن)٣٠(

 األستقامة ما سئل أنھ
 أنتم ما وهللا ھي قال
 الصادق عنو،   علیھ

 یموت ما قال (ع) 
 مبغض لنا موال

 ویحضره إال ألعدائنا
 (ص) هللا رسول
 المؤمنین وأمیر

(ع)  والحسین والحسن
     ویبشرونھ فیرونھ

  ]صا[
  
 (ع) الباقر عن) ٣٠(

 أن یبلغنا لھ قیل أنھ
 علیكم تتنزل المالئكة

 لتنزل وهللا أي قال
 أما فرشنا فتطأ علینا
 تعالى هللا كتاب تقرأ

 هللا ربنا قالوا الذین نإ
  ]صا[ اآلیة

 
عن أنس بن ) ٣٠(

أن رسول هللا  : مالك
قرأ إِنَّ الِذیَن  (ص)

ُ ثُمَّ  َنا هللاَّ َقالُوا َربُّ
قد قال :  ا قالاْسَتَقاُمو
 ، ثم كفر أكثرھم الناس

، فمن مات علیھا فھو 
  ]مس[ ممن استقام

  
إن المالئكة ) ٣٠(

ل حین االحتضار  تتنزَّ
ه على المؤمنین بھذ

البشارة أن ال تخافوا 
، وال  من ھول الموت

،  من ھول القبر
،  وشدائد یوم القیامة

وإِن المؤمن ینظر إلى 
على  حافظیھ قائمین
 ال  :رأسھ یقوالن لھ

  
  

ِنِْس  ِمَن ﴿ ، ومعناه المستقبل لتحققه جاء بلفظ الماضي،  كل من أغوانا وأضلنا نِّ َواإل اْجلِ
ُْهَما َعل َناَحتْ ﴿نطْأهما  ﴾َجنْ اِم َْقَد َن ﴿انتقامًا وتشفیًا  ﴾َت أ نَا ِم َفِلنيَ  ِلَيُكو في الدرك  ﴾األَْس

ُ ﴿ )٢٩(ر األسفل من النا َُّنا اهللاَّ َن َقالُوا َرب ي َِّذ وّحدوا اهللا تعالى بلسانهم واعترفوا به  ﴾إِنَّ ال

َقاُموا﴿ وصّدقوا أنبیاءه وأخلصوا العمل له َت ُمَّ اْس وثبتوا على ذلك ،  على طاعته وأداء فرائضه ﴾ث

ُل ﴿ ]صا[ واحد بعد واحدا األئمة على استقاموا قال (ع) الصادق عن ، حتى الممات نزَّ ََت ت
ْم  ِه ةُ  َعلَْي  وفي القبر وزمن البعث تؤنسهم ، وتقول لهممالئكة الرحمة عند الموت  ﴾الَْمالِئَك

َال﴿ ُفوا أ ا ال﴿ من هذه األهوال التي ترونها في المواقع الثالثة ﴾َختَ َزنُوا َو على ما خلفتموه  ﴾َحتْ

ونَ ﴿في الدنیا من أهٍل وماٍل وولد  ْم تُوَعُد ُت ُْن َِّ� ك ِة ال نَّ ُروا بِاْجلَ َبِْش ،  التي وعدكم اهللا بها ﴾َوأ
قالوا ربنا اهللا هو خالقنا فاستقاموا معه على بساط المعرفة وداموا باسرارهم على سریر الجنة تتنزل 

ن دار الهوان وال تحزنوا على ما فاتكم من دار االمتحان وابشروا بدوام علیهم المالئكة اال تخافوا م
ُن ﴿) ٣٠( لقاء اهللا تعالى الذى لیس بعده بؤس وال شدةو النعیم  ُْم َحنْ نحن أنصاركم  ﴾أَْوِلَياُؤك

نَْيا﴿كما كنا لكم  وأعوانكم َياِة الدُّ َرِة َوِيف ﴿ الیوم﴾ ِيف اْحلَ آلِخ  ع)( الباقر عنال نقارقكم ،  ﴾ا

ْم ﴿ ]صا[اآلخرة  في الموت وعند الدنیا في نحرسكم أي }الدنیا الحیاة أولیاؤكم في نحن{ َولَُك
َها ْم  َما﴿في الجنة  ﴾ِفي ُفُسُك َن ِهي أ َت ا ﴿ من أنواع اللذائذ والشهوات ﴾تَْش َها َم ْم ِفي َولَُك

ُعونَ  بشارة للمؤمنین وفي اآلیة ،  من كل ما یخطر ببالكم ولكم فیها ما تطلبون وتتمنون ﴾تَدَّ
وفیها داللة على أّن المالئكة تترّدد إلى من كان مستقیمًا على الطاعات ،  بموّدة المالئكة لهم

ًال) ﴿٣١( ُُز ْن ﴿ضیافة وكرامة  ﴾ن ٍم ﴿ ربٍ  ﴾ِم ٍر َرِحي ُفو ، عظیم الرحمة لعباده  واسع المغفرة ﴾َغ
َى﴿ )٣٢( المتقین ْن دََعا إِل ًال ِممَّ ْو ُن َق ْن أَْحَس ِ  َوَم  بلسان االفعال وصدق المقال ﴾اهللاَّ

ا﴿ َل َصاِحلً َن ﴿بإخالص وحسن نیة  ﴾َوَعِم َِّ� ِم ن َل إِ َقا المذعنین المنقادین لّله،  ﴾الُْمْسِلِمنيَ  َو

ُة ﴿ )٣٣(واحد من المسلمین من تواضعه  يثم یقول بعد كماله وتمكنه انن َن َس ي اْحلَ َتِو ال تَْس َو
ةُ  َئ يِّ ال السَّ عْ ﴿فیا أیها اإلنسان  العاقبة وحسن الجزاء في ﴾َو َف ْد  اعترضتك حیث السیئة ﴾ا

ُن ﴿ َِّ� ِهَي أَْحَس ِذَا ﴿ ة بالعفوئ، واِإلسا ، والجهل بالحلم تدفع الغضب بالصبر یعني ان ﴾بِال َفإ
مٌ  َّهُ َولِيٌّ َحِمي َن َأ َوةٌ ك هُ َعَدا َن َنَك َوبَْي � بَْي َِّذ  فِإذا فعلت ذلك صار عدوك كالصدیق في مودته ﴾ال

َها) ﴿٣٤( ومحبته لك ا َقَّ  باألحسان األسائة مقابلة وهيتلك الخصال الحمیدة  وما ینال ﴾َوَما يُل

ُروا﴿ يَن َصَب َِّذ ال ال فصارت طبیعتهم الصبر إّال من جاهد نفسه بكظم الغیظ واحتمال األذى  ﴾إِ

َها﴿وشأنهم العفو  ا َقَّ ال ذُو َحّظٍ ﴿وما یصل إلیها وینالها  ﴾َوَما يُل ِظ  إِ ٍم َع موفق للخیر ذو  ﴾ي
  ال یقوم بحق هذه األخالق إّال  نصیب كبیر من كمال النفس وحصة جلیلة من مكارم األخالق ،
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  )٤١( فصلت  سورة    )٥٣٩(     العشرونو الرابع الجزء
  

 تخف الیوم وال تحزن
، وأبشر بالجنة التي 

، وإِنك  كنت توعد
سترى الیوم أموراً لم 
تر مثلھا فال تھولنك 

 ا یراد بھا غیركفإِنم
  ]مس[
  
اآلیة عامة في  )٣٣( 

كل من جمع بین ھذه 
أن یكون  : الثالث

ً معتقداً لدین  مؤمنا
، عامالً  اإلِسالم
ً إلیھ بالخیر  ، داعیا

  ]زم[
  
عن ابن عباس ) ٣٣(

 (ص)ھو رسول هللا 
دعا إلى اإلسالم  

 ً لَِحا فیما بینھ  َوَعِمَل َصـٰ
، وجعل  وبین ربھ

  ]زم[ اإلسالم نحلة لھ
 
  قال ابن عباس )٣٤(

ادفع بحلمك جھل من 
  ]مس[ یجھل علیك

 
 قال ابن عباس)٤٠(

ھو تبدیلُ  االلحاد
الكالم ووضعھ في 

  ]مس[ غیر موضعھ
 
الغرُض التنبیُھ )٤٠(

على أن الملحدین في 
ءایات هللا ُیلقون في 

، وأن المؤمنین  النار
بآیات هللا یكونون 

،  ءامنین یوم القیامة
  ]فخ[ بینھماوشتَّان ما 

  

، وُرقِّي عن سفساف الشیم إلى معالي األخالق وال یصل أحسَن الدرجاِت  َمْن ُأْكِرم بتوفیق الصبر
َن ﴿ )٣٥( إال َمْن صبر على مقاساة الشدائد َزَغنََّك ِم َْن ا ي َْزغٌ  َوإِمَّ ْيَطاِن ن وٕان وسوس إلیك  ﴾الشَّ

ِ  َفاْسَتِعْذ ﴿فاحذر أن تطیعه  الشیطان ُ ُهَو ﴿كیده وشره والجأ إلیه لیحفظك من  منه ﴾بِاهللاَّ َّه ن إِ
عُ  ِمي مُ ﴿لمن یستغیث به فیجیبه  ﴾السَّ  لناسا يوالمعن (ص) اهللا رسول المخاطب، بنیتك  ﴾الَْعِلي

ِهِ ﴿ )٣٦( يات ْن ءا ُر ﴿ ومن عالماته الدالة على وحدانیته وقدرته ﴾َوِم َها نَّ ُل َوال َّْي تعاقب اللیل  ﴾ا�

ُس ﴿ والنهار ْم ُر َوالشَّ َْقَم رین لمصالح البش وتذلیل الشمس والقمر﴾ َوال وا ﴿ ر، مسخَّ ُد َْجسُ ال ت
َقَمِر  ِس َوال �ِْ ْم ِ ﴿للمخلوق  ﴾�ِشَّ وا ِهللاَّ ُد ْجسُ َِّذ�﴿ لخالقا ﴾َوا نَّ  ال ُه ََق الذي خلق هذه  ﴾َخل

ونَ ﴿األشیاء وأبدعها  ُبُد ُ تَْع َّاه ي ْم إِ ُت ُرواا َفِإْن ) ﴿٣٧( تفردونه بالعبادة ﴾إِْن كُْن َتْكَب فِإن  ﴾ْس

َِّك ﴿ استكبر الكفار عن السجود هللا َن ِعْنَد َرب ي َِّذ ونَ ﴿المالئكة ﴾ َفال ُ ُ  يَُس�ِّ َه ِل ﴿یعبدونه  ﴾ل َّْي بِا�
أَُمونَ  ْم ال يَْس ُه ِر َو َها نَّ هِ ) ﴿٣٨( الیمّلون عبادته ﴾َوال ِ يات ْن ءا العالمات الدالة على  ﴾َوِم

ََرى ﴿ وحدانیته وكمال قدرته ََّك ت َن ةً  أ ِشَع َْرَض َخا َْنا ﴿ یابسة جرداء ال نبات فیه ﴾األ َزل ذَا أَن َفِإ
َها َ  َعلَْي ء ْت ﴿المطر ﴾الَْما زَّ َت ْه َْت ﴿تحركت  ﴾ا َرب ان هللا انتفخت وارتفعت قبل ان تنبت ،  ﴾َو

تبارك وتعالى قلوبا فى اوعیة من االجسام اودع فیها ودائع واخفاها عن الخلق فاذا نزل علیها میاه 
 القلوب محل تلك الودائع واظهر على النفس بركاتها ركات نظره استخرج ودایعه فعرفرحمته وب

والقى على الخلق هیبة صاحبها فهو فى هیبة وانكسار عند نفسه وشفقة ونصیحة للخلق وخوف 
َها﴿اِإلله  ﴾إِنَّ ﴿دائم من ذنوبه  � أَْحَيا َِّذ َى﴿ أحیا األرض بعد موتها ﴾ال ت ِ� الَْمْو ْ ذي هو ال ﴾َحملُ

ُ ﴿ یحیي األموات َّه ِن ٌر  إ ي ٍء قَِد ُلِّ َ�ْ ونَ ﴿ )٣٩( ال یعجزه شيءٌ  ﴾َعَ� ك ُد َن يُْ�ِ ي َِّذ  ﴾إِنَّ ال

َِنا﴿یطعنون  يات َنا﴿بالتحریف والتكذیب واِإلنكار  ﴾ِيف ءا َفْوَن َعلَْي ال یغیب أمرهم عنا  ﴾ال َخيْ

ى ِيف ا﴿ وعید وتهدید، فیه فنحن لهم بالمرصاد  ْن يُلَْق ََفَم ٌر أ نَّاِر َخْي َأِْ� ﴿أفضل  ﴾ل ْن ي َْم َم أ
ةِ  ِْقَياَم َم ال نا يَْو هو  }أمن یأتي آمنا یوم القیامة{بن عباس في قول اهللا اعن ، من عذاب اهللا  ﴾ءام

ْم ﴿ ]شو[(ع)  طالبعلي بن أبي  ُت ُ ﴿ وعیدو تهدیٌد  ، فیه في هذه الحیاة ﴾اْعَملُوا َما ِشْئ َّه ن  ﴾إِ

َ  بَِما﴿تعالى  ٌر تَْعَملُوَن ب َن ) ﴿٤٠(وسیجازیكم علیها  مّطلع على أعمالكم ﴾ِصي ي َِّذ ِإنَّ ال
ُروا ََف ِر ﴿كذبوا  ﴾ك ْك ا﴿بالقرآن  ﴾بِالذِّ ْم ﴿حین  ﴾لَمَّ ُه ء َتاٌب ﴿ من عند اهللا ﴾َجا ُ لَِك َّه ن َوإِ
ٌز  ِزي كتاب عزیٌز ألنه كالُم ربٍّ عزیز إلى رسوٍل عزیٍز  ، ال نظیر له غالب بقوة الحجة ﴾َع

ال ﴿ )٤١( أنه كتاُب حبیِبهم وكتاُب الحبیِب إلى الحبیب عزیزو ٍك عزیٍز إلى ُأمٍَّة عزیزة بسفارة َملَ 
هِ  ْتِي َأ هِ ﴿یتطرق إلیه  ﴾ي ِْف ْن َخل ال ِم ِه َو ْي ْن بَْنيِ يََد ُل ِم َْباِط جهٍة من الجهات  اي من ﴾ال

ٍم ﴿ ْن َحِكي ٌل ِم ِزي َن    كثرة نعمهأفعاله ومحمود من خلقه بسبب  في ﴾َحِميدٍ ﴿ في تشریعه ﴾ت
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  )٤١( فصلت  سورة    )٥٤٠(     العشرونالخامس و الجزء
  
ُیعزي نبیھ ) ٤٣(

وُیسلّیھ من أذى 
  ]قر[ وتكذیب قومھ

  
 (ع) الباقر عن) ٤٥(

 اختلف كما اختلفوا قال
 الكتاب في االمة ھذه

 الكتاب في وسیختلفون
 الذي القائم مع الذي
 ینكره حتى بھ یأتیھم
 فیقّدمھم كثیر ناس

 أعناقھم فیضرب
  ]صا[
  
ھذا تسلیة للنبي ) ٤٥(

أي ال یحزنك  (ص)
اختالف قومك في 

، فقد اختلف من  كتابك
، فآمن  قبلھم في كتابھم

 بھ قوم وكذَّب بھ قوم
  ]قر[
  
  :قال المفسرون)٤٧(

لما عاینوا القیامة 
تبرءوا من األصنام 
 وتبرأت األصنام منھم
، وأعلنوا إیمانھم 
وتوحیدھم في وقت ال 

 ]مس[یھ إِیمان ینفع ف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

ُل لََك ﴿ )٤٢( َُقا ْبِلَك ﴿ ما یقول لك كفار قومك ﴾َما ي ْن َق ِل ِم ُس رُّ َل �ِ ال َما قَْد ِقي ما قد  هو ﴾إِ

ََّك  إِنَّ ﴿الكفار للرسل من الكالم  هقال َرٍة﴿ (ص) یا محمد ﴾َرب ِف ْغ و َم لهو الغفور لذنوب  ﴾لَُذ

ٍم ﴿ المؤمنین َقاٍب أَِلي و ِع ُذ  ففوِّْض أمرك إلیه فِإنه ینتقم لك من أعدائك، ید للكافرین شد ﴾َو

ا﴿ )٤٣( نا أَْجعَِمي ْرآ ُ ُق َْناه ََقالُوا﴿لو أنزلنا هذا القرآن بلغة العجم  ﴾َولَْو َجَعل  كفار مكةلقال  ﴾ل

﴿ ُ ُه يات َْت ءا ل صِّ ال ُف َرِ�ٌّ ءاْجعَِميٌّ وَ ﴿ هالَّ ُبّینت ءایاته بلساٍن نفهمه وهالَّ نزل بلغتنا ﴾لَْو  ﴾َع

لْ ﴿ استفهام إنكاري،  أقرآن أعجمٌي ونبٌي عربي نوا ﴿ (ص) لهم یا محمد ﴾ُق َن ءام ي َِّذ ُهَو �ِ
ى ٌ ﴿ للمؤمنین من الضاللة إن هذا القرآن هدى ﴾ُهًد ء َفا ِش شفاٌء لضیق صدور لهم من الجهل  ﴾َو

قلوب العارفین بما یتوالى علیها وهو شفاٌء ل المریدین لما فیه من التنعم بقراءته، والتلذُّذ بالتفكُّر فیه
َن ال﴿ من آثار خطاب الرب العزیز ي َِّذ ُنونَ  َوال ِِهْم ﴿ الیصّدقون بهذا القرآن ﴾يُؤِْم ذَان ِيف آ

ٌر  ْق ُهوَ ﴿ صمٌم عن سماعه ﴾َو ى َو ْم َعًم ِه ُْولَئَِك ﴿ هو شقاء وتعاسة على الكافرین ﴾َعلَْي  ﴾أ

ْونَ ﴿ الكافرون بالقرآن َد َُنا فِإنه ال یسمع وال یفهم ما ُینادى  ﴾ْن َمَكاٍن بَِعيدمِ ﴿ینادى  كمن ﴾ي
َنا﴿ )٤٤(ه ب ََقْد آتَْي َتاَب ﴿أعطینا  ﴾َول ى الِْك هِ ﴿التوراة  ﴾ُموَس َف ِفي ُتِل قومه ما بین  ﴾َفاْخ

ةٌ ﴿ مصدٍِّق لها ومكذِّب ال كَِلَم َِّك  َولَْو ْن َرب ْت ِم َق َب ولوال أن اهللا حكم بتأخیر الحساب والجزاء  ﴾َس

ِضيَ ﴿إلى یوم القیامة  للخالئق َُق ُهْم  ل َن ْم ﴿لعذَّبهم وأهلكهم في الدنیا  ﴾بَْي َُّه ن  وإِن هؤالء الكفار ﴾َوإِ

ه﴿ ْن َِفي َشّكٍ ِم ِريٍب ﴿ من القرآن ﴾ل ا) ﴿٤٥( ألضطرابللقلق وا موجب ﴾ُم ِحلً َل َصا ْن َعِم  ﴾َم

هِ ﴿في هذه الدنیا  ْفِس َن ْن أَسَ ﴿ فِإنما یعود نفع ذلك على نفسه ﴾َفِل َ َوَم ء َها﴿في الدنیا  ﴾ا  ﴾َفَعلَْي

ِبيدِ ﴿ِإنما یرجع وبال ذلك وضرره علیه  ٍم �َِْع َِظال َُّك ب ولیس اهللا منسوبًا إلى الظلم حتى  ﴾َوَما َرب

هِ ﴿ )٤٦( یعذِّب بغیر إساءة ْمُ ﴿وحده  ﴾إِلَْي ُّ ِعل َُرد اَعةِ ﴿وقت  ﴾ي ا ﴿ال یعلمه غیره  ﴾السَّ َوَم
ُرجُ  ٍت ﴿ثمرٌة  ﴾َختْ َرا ْن ثََم َها﴿ االرض ﴾ِم ْن أَْكَماِم ُل ِمْن ﴿ من غالفها ووعائها ﴾ِم ِم َوَما َحتْ

عُ  ال تََض ى َو َث ُن مَ ﴿وال تحمل أنثى جنینًا في بطنها وال تلده  ﴾أ يَْو ِه َو ال بِِعلِْم القیامة  ﴾إِ

ْم ﴿ ِه ِدي َُنا َن ﴿ینادي اهللا المشركین  ﴾ي َْي َركَائِي أ قال  ﴾َقالُوا﴿ زعمتم أنهم آلهة نالذی ﴾ُش

َك ﴿ كونالمشر  َّا َن ِهيدٍ ﴿أعلمناك وأخبرناك اآلن بالحقیقة  ﴾آذ ْن َش نَّا ِم من یشهد الیوم  ﴾َما ِم
َّ ﴿ )٤٧( لك شریكابأنَّ  ل لُ ﴿وغاب  ﴾َوَض ْب ْن َق نُوا يَْدُعوَن ِم ْم َما كَا ُه ما كانوا یعبدونه ﴾ َعْن

يٍص ﴿ ةفي الدنیا من اآللهة المزعوم ْن َحمِ ْم ِم َُه نُّوا َما ل أنه ال مهرب وال مخلص  وأیقنوا ﴾َوَظ

َمُ ﴿ )٤٨( لهم من عذاب اهللا ِنَْساُن ِمْن ُدَعاءِ ﴿ال یملُّ  ﴾ال يَْسأ إل ْيِر ﴿سؤاله ﴾ ا لنفسه،  ﴾اْخلَ

ُ ﴿كالمال والصحة  ه رُّ ﴿أصابه  ﴾َوإِْن َمسَّ ٌط ﴿أو مرض  فقرٌ  ﴾الشَّ ُنو ٌس َق   فهو عظیم  ﴾َفَيئُو
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  )٤١( فصلت  سورة    )٥٤١(     العشرونالخامس و الجزء
  
اللھم  ) في الدعاء٥٠(

آت نفسى تقواھا 
وزكھا أنت خیر من 

 ]رو[ زكاھا
  
الحالة الحسنى ) ٥٠(

  من الكرامة والنعمة
أو الجنة  قاس أمر 
اآلخرة على أمر 
الدینا؛ ألن ما أصابھ 

، زعم  من نَِعِم الدنیا
،  أنھ الستحقاقھ إیاھا

 وأن نَِعم اآلخرة كذلك
 ]بح[
  
استعیر العرض )٥١(

، كما  ة الدعاءلكثر
استعیر الغلظ لشدة 

 ]فخ[ العذاب
  
 (ع) الكاظم عن) ٥٣(

 آفاق في الفتن قال
 في والمسخ األرض
  ]صا[ الحق أعداء

  
المراد ما في ) ٥٣(

أنفسھم من لطیف 
، وبدیع  الصنعة
 ]قر[ الحكمة

  
 )(صقال النبى ) ٥٣(

أصدق كلمة تكلمت بھا 
أال  العرب كلمة لبید

كل شىء ما خالل هللا 
   ]حق[ باطل

  
  
  
  

ُ ) ﴿٤٩(ه قانٌط من روح اهللا ورحمت الیأس َناه َْق َذ نَّا﴿أعطیناه  ﴾َولَِنئْ أ ًة ِم  غنى وصحة ﴾َرْحَم

ْن بَْعدِ ﴿ َ  ِم ء ا رَّ َنَّ َهَذا ِلي﴿شدة وبالء  ﴾َض ُقول هُ لََي ْت نُّ ﴿ بسْعي واجتهادي ﴾َمسَّ وما  ﴾َوَما أَُظ

اَعةَ ﴿ أعتقد ةً ﴿القیامة  ﴾السَّ َى َر�ِّ ﴿ ستكون ﴾َقاِئَم ُت إِل وعلى فرض أن القیامة  ﴾َولَِنئْ ُرِجْع

َنى﴿ حاصلة ْس ُ بَِّنئَّ ﴿فلیحسننَّ إليَّ ربي كما أحسن إليَّ في هذه الدنیا  ﴾إِنَّ ِلي ِعْنَدهُ َ�ْ َُنَن  ﴾َفل

ُروا بَِما َعِملُوا﴿فواِهللا لنعِلمنَّ هؤالء  َن كََف ي َِّذ  مهم، ولنبصرنَّهم بِإجرا بحقیقة أعمالهم ﴾ال

ْم ﴿ ُه نَّ َق َنُِذي َذاٍب َغِليٍظ  َول ْن َع َنا ) ﴿٥٠(في نار جهنم  ولنعذبنَّهم أشد العذاب ﴾ِم َنَْعْم ذَا أ َوإِ
ِنَْساِن  إل َرَض  َعَ� ا ،  ُأُعِجَب بنفسه ، االنقیاد ألوامره ، واستكبر عن عن شكر ربه ﴾أَْع

ال یمیز بین طاعته  ویتباعد عن ِبساط، یدرك فضَله  ، وال وتكبَّر مختاًال في َزْهِوه، ال یشكر ربَّه
هِ ﴿ ؛ فكثیٌر مما یتوهمه عطاًء هو مكٌر واستدراجٌ  البالء والعطاء ِِب ن ا نَئا ِجبَ وشمخ بأنفه تكبرًا ﴾ َو

ُ ﴿ وترفعا ه ذَا َمسَّ رُّ ﴿أصابه  ﴾َوإِ ِريٍض ﴿المكروه  ﴾الشَّ ٍء َع و ُدَعا ،  فهو ذو دعاء كثیر ﴾َفُذ
َنْسَأُل اللََّه ُسْبَحاَنُه َأْن َیْجَعَلَنا َو ِإیَّاُكْم ِممَّْن ال تُْبِطُرُه ِنْعَمٌة َوال  ،یدیم التضرع ویكثر من االبتهال 
ُر ِبِه َعْن َطاَعِة َربِِّه َغاَیةٌ  لْ ﴿ )٥١( ُتَقصِّ  أخبروني یا معشر المشركین(ص)  لهم یا محمد ﴾ُق

ْم إِْن كَانَ ﴿ ُت َْي ََرأ ُمَّ ﴿هذا القرآن  ﴾أ ِ ث ْن ِعْنِد اهللاَّ ُّ  ِم ل ْن أََض ِه َم ِ ُْم ب ْرت ََف استفهام إنكاري  ﴾ك

َقاٍق بَِعيدٍ ﴿  بمعنى النفي ْن ُهَو ِيف ِش ) ٥٢( ال أحد أضلُّ منكم لفرط شقاقكم وعداوتكم ﴾ِممَّ

ِهْم ﴿ ِري ُن َِنا﴿سنظهر لهؤالء المشركین  ﴾َس يات َفاِق ﴿ دالالتنا وحججنا ﴾ءا في أقطار  ﴾ِيف اآل

ْ ﴿السماواِت واألرض  َن ى﴿وفي عجائب قدرة اهللا في خلقهم وتكوینهم  ﴾ُفِسِهْم َوِيف أ تَّ َ  َح بَنيَّ ََت  ﴾ي

ُ ﴿یظهر  َّه َن ْم أ َُه قُّ ﴿ هو أن هذا القرآن ﴾ل  من الحق هو (ع) القائم خروج (ع)الصادق  قال ﴾اْحلَ

ٍء ﴿ ]صا[ منه البد الخلق یراه وجل عز اهللا عند ُلِّ َ�ْ َّهُ َعَ� ك َن َِّك أ َِرب ِف ب َْم يَْك ََول ِهيٌد أ  ﴾َش
أولم یكفهم برهانًا على صدقك أن ربك ال یغیب عنه شيء في األرض وال في السماء؟ وأنه مطَّلع 

َال﴿ )٥٣( على كل شيء ْم ﴿ أال استفتاٌح لتنبیه السامع إلى ما یقال ﴾أ َُّه ن ِيف ﴿ كفار مكة﴾ إِ
ْم  ِِّه ِء َرب َقا ْن ِل ٍَة ِم ْري شركین في شٍك من الحساب والبعث أي أال فانتبهوا أیها القوم إن هؤالء الم ﴾ِم

َال﴿، ولهذا ال یتفكرون وال یؤمنون  والجزاء ُ ﴿أال فانتبهوا  ﴾أ َّه ن يٌط ﴿تعالى  ﴾إِ ٍء ُحمِ لِّ َ�ْ  ﴾بُِك
  )٥٤( عالم ال یخفى علیه شيء
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  )٤٢(الشورى   سورة    )٥٤٢(     العشرونالخامس و الجزء

  
 حمعسق سورةتسمى 

فّضلت ھذه السورة من 
سائر الحوامیم بین 

بعسق ألّن جمیعھا 
استفتح بذكر الكتاب 
على التصریح بھ إال 
ھذه فذكر عسق لیكون 
داللة على الكتاب 

  ]مج[ داللة التضمین
 
 الصادق عنفضلھا  

 حمعسق قرأ من (ع)
 القیامة یوم هللا بعثھ

 أو كالثلج ووجھھ
 یقف حتى كالشمس

 وجل عز هللا یدي بین
 أدمنت عبدي فیقول
 تدر ولم معسقح قراءة

 دریت لو أما ثوابھا ما
 لما ثوابھا وما ھي ما

 ولكن قراءتھا مللت
 جزاءك ساجزیك
 فیھا ولھ الجنة أدخلوه
 یاقوتة من قصر

وشرفھا  أبوابھا حمراء
 منھا یرى ودرجھا
 باطنھا من ظاھرھا
 ظاھرھا من وباطنھا

 من حوران فیھا ولھ
 وألف العین حور

 من غالم وألف جاریة
 الذین لمخلدینا الغلمان
 تعالى هللا وصفھم

  ]صا[
 
 متصلة) فتن ٢(

 بعضھا الدجال بخروج
 وبعضھا مضى قد

 المائتین بین فیما سیقع
 حم علیھ دل االلف بعد
 واربعون ثمان وھو

 سبعون وھو والعین
 ستون وھو والسین
 وان مائة وھو والقاف
 على یخرج المھدى
 او الثالثة لمائةا رأس
 ومائتین اربعة على
 ظھور قبیل قعفی

 الطامات المھدى
 شھر وقال..... الكبرى

 عسق حم حوشب بن
 العزیز فیھا یذل حرب
 من الذلیل فیھا ویعز
 من تفضى ثم قریش
  العجم الى العرب

  ]رو[
  
  

  
  
  

فإنهن نزلن بالمدینة ، وهي ثالثمائة وستون كلمة ، وثالثة  ٢٧إلى  ٢٣نزلت بمكة عدا اآلیات 
 وال یوجد سورة مختومة بمثل هذه الكلمة ، وال مثلها في  وثمانون حرفا.آالف وخمسمائة وثمانیة 

 ]مال [ عدد اآلي.
ٍم   ِ�ِ ْاهللاِ  ٍحي رَّ ٍن ْال ْحم ر               ْال

م﴿ تسع  الحروف المقطعة الواقعة في أوائلاختلف المفسرون في تفسیر  ﴾عسق﴿) ١(﴾ ح
أن المراد بها اِإلشارة إلى بقاء  منها، قوًال  وقد نقل عنهم أحد عشر،  من السور القرآنیة وعشرون

 رموز بین اهللا سبحانه وبین رسولهومنها انها ،  هذه اُألمة على ما یدل علیه حساب الجمل
 أن لكل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي (ع)علي  ماروي عن معناهولعل ،  (ص)

 السالم واألمام علیهما الرسول یؤلفه مقطوعال األعظم اهللا إسم من حرف هو (ع) الباقر عن ]مي[
وقیل ،  ]صا[(ع)  القائم سني عدد (ع) ، وعنه أجاب به اهللا دعي إذا الذي األعظم األسم فیكون

 الفتن علم یستفید كان أنه (ع) على عن وروى،  ]غر[ یعرفها(ع) رموز إلى فتن كان علّي 
ِلَك يُوِحي إِلَْيَك ) ﴿٢( ]رو[ السور اوآئل فى الحروف التى هذه من والحروب ما أوحى ك ﴾كََذ

ْبِلَك ﴿ هذا القرآن (ص) إلیك ربك یا محمد ْن َق يَن ِم َِّذ َى ال ُ ﴿أوحى إلى الرسل من قبلك  ﴾َوإِل  اهللاَّ
مُ  ِكي ُز اْحلَ ِزي َْرِض ) ﴿٣( ﴾الَْع ِت َوَما ِيف األ َوا َما ُ َما ِيف السَّ َه  جمیعاله ما في الكون  ﴾ل

ُهوَ ﴿ مُ ﴿ متعالي فوق خلقهال ﴾الَْعِليُّ  َو تََكادُ ) ﴿٤( المنفرد بالكبریاء والعظمة ﴾الَْعِظي
ُت  َوا َما ْرنَ  السَّ َفطَّ ََت نَّ ﴿ یتشققن ﴾ي ِه ِق ْن َفْو ُة ﴿ من عظمة اهللا وجالله ﴾ِم َوالَْمالِئَك

ونَ  ُ ْم  يَُس�ِّ ِِّه ْمِد َرب ُرونَ ﴿، ینزهونه عما ال یلیق به  دائبون في تسبیح اهللا ﴾ِحبَ َتْغِف يَْس ِلَمْن  َو
َْرِض  َال﴿ ویطلبون المغفرة لذنوب من في األرض من المؤمنین ﴾ِيف األ ُر  أ ُفو َ ُهَو الَْغ إِنَّ اهللاَّ

مُ  ِحي رَّ ، الرحیم بهم حیث ال یعاجلهم  أَال فانتبهوا أیها القوم إن اهللا هو الغفور لذنوب عباده ﴾ال

وا مِ ) ﴿٥( بالعقوبة مع كفرهم وعصیانهم ُذ َ ختَّ َن ا ي َِّذ َ َوال َوِلَياء ِه أ ِ ن و  جعلوا له شركاء وأنداداً  ﴾ْن ُد

ْم ﴿ ِه ِفيٌظ َعلَْي ُ َح َْت ﴿ بها فیجازیهمرقیٌب على أحوالهم وأعمالهم  ﴾اهللاَّ َن  (ص) یا محمد ﴾َوَما أ

ٍل ﴿ ْم بَِوِكي ِه وكما  ﴾َوكََذِلَك ) ﴿٦( بموكَّل على أعمالهم حتى تقسرهم على اِإلیمان ﴾َعلَْي

َنا إِلَْيَك ﴿ أوحینا إلى الرسل قبلك َْوَحْي ا﴿ (ص) یا محمد ﴾أ َربِي نًا َع ْرآ بلغتك ولغة قومك  ﴾ُق

ْنِذَر ﴿ ُت َرى ﴿بهذا القرآن  ﴾ِل ُْق ُمَّ ال ََها﴿أهل مكة  ﴾أ ْن َحْول ،  ظاهرها مكة ، من البلدان ﴾َوَم
المعاصي  ، وِمْن حوله الجوارح فأنذرهم لكي یحفظوا قلوبهم وجوارحهم عن لذة وباطنها القلب

َر ﴿ اع الشهواتواتب ُْنِذ ِع ﴿ وتخّوف الناس ﴾َوت ْم َم اْجلَ ه﴿یوم القیامة  ﴾يَْو ال شك  ﴾ال َرْيَب ِفي

ِريٌق ﴿ في وقوعه ةِ ﴿ الناس من ﴾َف نَّ ِريٌق ﴿ وهم المؤمنون ﴾ِيف اْجلَ َف ِر ﴿منهم  ﴾َو ِعي   وهم  ﴾ِيف السَّ

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٤٢ 
٦٢  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة الشورى    ٥٣

  مكیة  فصلت
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أصلُ  أمُّ القُرى) ٧(

،  القرى وھي مكة
وسمیت بھذا االسم 

، ألن فیھا  إجالالً لھا
،  البیت ومقام إبراھیم

والعرُب تسمي أصل 
  ]فخ[ كل شيٍء أمھ

  
والعبارة تفید  )١٠( 

الحصر أي ال أتوكل 
، وال أنیب إال  إال علیھ

، وھو إشارة إلى  إلیھ
تزییف طریقة من اتخذ 

 ً   ]فخ[ غیر هللا ولیا
  
عتقد في والذي یُ  )١١(

جلَّ -ھذا الباب أن هللا 
في عظمتھ  -اسُمھ

، وملوكتھ  وكبریائھ
، ال  وُحسنى أسمائھ

ً من  یشبھ شیئا
، وال یُشبَّھ  مخلوقاتھ
، وما أطلقھ  بھ أحد

الشرع على الخالق 
 والمخلوق فال تشابھ

بینھما في المعنى 
، إْذ صفاُت  الحقیقي
 -عزَّ وجلَّ  -القدیم 

 بخالف صفات
وإِْذ صفاُتھم  المخلوق،

ال تنفك عن األعراض 
وھو   واألغراض

ه عن ذلك  تعالى منزَّ
  ]قر[
  
) في الحدیث ١٥(

ثالث منجیات وثالث 
مھلكات فالمنجیات 
العدل في الرضاء 
والغضب والقصد في 
الغنى والفقر وخشیة 
هللا في السّر والعالنیة 
والمھلكات شّح مطاع 
وھوى مّتبع وإعجاب 

   ]مج[ المرء بنفسھ
  
قال المشركون ) ١٦(

بمكة لمن بین أظھرھم 
قد دخل  :من المؤمنین

الناس في دین هللا 
 ً ، فاخرجوا من  أفواجا

، فعالَم  بین أظھرنا
؟  تقیمون بین أظھرنا

وَن  فنزلت َوالَِّذیَن ُیَحاجُّ
 ِ   ]مس[ اآلیة فِي هللاَّ

  
 :قال ابن عباس) ١٦(

نزلت في طائفٍة من 
بني إسرائیل ھمَّت برد 

عن اإلِسالم الناس 
وإِضاللھم ومحاجتھم 

  ]مس[ بالباطل

ْم  َولَوْ ) ﴿٧( الكافرون َُه ل َع ُ َجلَ هللاَّ ءَ ا ًة َواِحَدةً﴿لجعل الناس  ﴾َشا  َولَِكْن ﴿على دین واحد  ﴾أُمَّ
هِ  ِت ءُ ِيف َرْحَم ْن يََشا ُل َم ، فمن علم منه اختیار الهدى  فیه المصلحةحكیٌم ال یفعل إالَّ ما  ﴾يُْدِخ

اِلُمونَ ﴿خله بذلك في جنته یهدیه فید ظَّ ْن َوِلّيٍ ﴿لیس  ﴾َما﴿والكافرون  ﴾َوال ْم ِم َُه یتوالهم  ﴾ل

ٍر ﴿ یوم القیامة ال نَِصي َِم ﴿ )٨( استفهاٌم على سبیل اِإلنكار، ینصرهم من عذاب اهللا ﴾َو أ
وا ُذ َ ختَّ َ ﴿بل اتخذ المشركون  ﴾ا ء َْوِلَيا ِه أ ِ ن و ْن ُد ،  بهم ، یستعینون أي من دون اهللا آلهة ﴾ِم

ُ ﴿ویطلبون شفاعتهم  اهللاَّ ُهَو ﴿ ، ال وليَّ سواه الحقُّ الناصُر للمؤمنین ﴾ُهَو الَْوِليُّ ﴿وحده  ﴾َف َو
َى ت ِي الَمْو ٌر ﴿ ال تلك األصنام ﴾ُحيْ ي ٍء قَِد ُلِّ َ�ْ ُهَو َعَ� ك أي ال یعجزه شيء فهو الحقیق  ﴾َو

ْم فِ ) ﴿٩( بأن ُیتخذ ولیًا دون من سواه ُت َتلَْف هِ َوَما اْخ ءٍ ﴿ الناسأیها  ﴾ي ْن َ�ْ  المذاهب من ﴾ِم
الذي تختلفون فیه من أمور دینكم ودنیاكم وتتنازعون فیه او  األدیان من ألنفسكم واخترتم

﴿ ِ َى اهللاَّ ُ إِل ه ْكُم  المحكم إلى فارجعوا متشابه تأویل من فیه اختلفتم وما ، وقیل القیامة یوم ﴾َ�ُ

مُ ﴿ اهللا كتاب من هِ ﴿ الصفات هوذه الموصوف به ﴾ذَِلُك ُ َر�ِّ َعلَْي ُْت ﴿وحده  ﴾اهللاَّ َّل  ﴾تََوك
ِه أُنِيُب ﴿ أمورياعتمدت في جمیع   أرجع في كل ما یعرض عليَّ من مشكالٍت ومعضالت﴾ َوإِلَْي

ُر ﴿) ١٠( َْرِض ﴿ خالق ومبدع ﴾َفاِط ِت َواأل َوا َما لسَّ لَ ﴿ على غیر مثاٍل سابق ﴾ا أوجد  ﴾َجَع

ْم ﴿ ْ ﴿بقدرته  ﴾لَُك َن ْن أ َْزَواًجا﴿ جنسكم ﴾ُفِسُكْم ِم ْن ﴿نساًء  ﴾أ مِ  َوِم َنَْعا اِإلبل والبقر ﴾ األ

َْزَواًجا﴿والضأن والمعز  ُْم ﴿ ، ذكورًا وإِناثاً  أصنافاً  ﴾أ َرُؤك هِ  يَْذ َس ﴿ یكّثركم بسببه بالتوالد ﴾ِفي لَْي
 ٌ ء ِه َ�ْ ْثِل ُهوَ ﴿، ال في ذاته وال في صفاته  لیس له مثیٌل وال نظیر ﴾كَِم مِ  َو ُر السَّ َبِصي ُع ال  ﴾ي

)١١ (﴿ ُ َه َقاِليُد ﴿بیده  ﴾ل َْرِض ﴿ أرزاقو مفاتیح خزائن  ﴾َم ِت َواأل َوا َما وأسبابها فتمطر  ﴾السَّ

َْبُسُط ﴿السماء بأمره وتنبت األرض بإذنه  ْن ﴿یوسُِّع  ﴾ي ْزَق ِلَم ُر ﴿على من  ﴾الرِّ َْقِد ءُ َوي  ﴾يََشا

لِّ ﴿ بحسب الحكمة ویضّیق على من یشاء ُ بُِك َّه ن مٌ َ�ْ  إِ یعلم ِإذا كان الغنى خیرًا للعبد  ﴾ٍء َعِلي

َرعَ ﴿ )١٢( أو الفقر ْم ﴿ بین واوضح ﴾َش ِن ﴿ أیها المؤمنون ﴾لَُك ي َن الدِّ الشریعة و الحنیف  ﴾ِم

ِه نُوًحا﴿ السمحة ِ ى ب َنا إِلَْيَك َوَما َما َوصَّ َْوَحْي َِّذ� أ َنا َوال ْي صَّ ى ﴿وما أمرنا  ﴾َو َم َوُموَس َْراِهي ِه إِب ِ ب
ىَوِعي َِقيُموا﴿ بینهم فیما والمشترك األصل وهو عئالشرا أرباب من بینهما ومن ﴾َس  ﴾أَْن أ
َن ﴿ تعلموا ي  والجزاء وبالبعث ، واِإلیمان بكتبه ورسله تهوطاع اهللا توحیدو واألحكام  السنن ﴾الدِّ

هِ ﴿ ُقوا ِفي رَّ ََتَف ال ت  المؤمنین أمیر عن یةاكن }فیه تتفرقوا وال الدین أقیموا أن{ (ع) الصادق قال ﴾َو

َر ﴿ ]صا[ (ع) تهیالو  من إلیه تدعوهم ما (ع) َُب ا ﴿عُظم وشقَّ  ﴾ك ِرِكَني َم َعَ� الُْمْش
هِ  ْم إِلَْي ُه هِ ﴿ ه وترك دین االباء، وتوحید ما تدعوهم إلیه من عبادة اهللا ﴾تَْدُعو َتِ� إِلَْي ُ َجيْ    ﴾اهللاَّ
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  )٤٢(الشورى   سورة    )٥٤٤(     العشرونالخامس و الجزء
  
عن ابن عباس ) ١٧(

وإّنما سّمى العدل 
ً ألّن المیزان آلة  میزانا
اإلنصاف والتسویة 

  ]مج[ بین الخلق
  
 یقولون كانوا) ١٨(

 أقم (ص) هللا لرسول
 بما وائتنا الساعة لنا

 من كنت ان تعدنا
  ]صا[  الصادقین

  
اْلَماَل َو اْلَبنِیَن ) ٢٠( 

ْنَیا َو اْلَعَمَل  َحْرُث الدُّ
الِحَ  َحْرُث اْآلِخَرِة  الصَّ

 ُ َو َقْد َیْجَمُعُھَما هللاَّ
ْقَواٍم َفاْحَذُروا  َتَعالَى ِألَ
َرُكْم ِمْن  ِ َما َحذَّ ِمَن هللاَّ

َ     َنْفِسِھ  َنْسأَُل هللاَّ
َھَداِء َو  َمَناِزَل الشُّ
َعَداِء َو  ُمَعاَیَشَة السُّ

  ]نج[  ُمَراَفَقَة اْألَْنبَِیاءِ 
 
 (ع) الباقر عن) ٢١(

 لوال قال اآلیة ھذه في
 هللا من فیھم تقدم ما
 القائم أبقى ما ذكره عز
  ]صا[احدا منھم

  
أبي أمامة عن ) ٢٣(

الباھلي قال قال رسول 
إّن هللا تعالى (ص) هللا 

خلق األنبیاء من 
أشجار شّتى وخلقت 
أنا وعلّي من شجرة 
واحدة فأنا أصلھا 
وعلي فرعھا وفاطمة 
لقاحھا والحسن 
 والحسین ثمارھا
وأشیاعنا أوراقھا فمن 
تعلّق بغصن من 
أغصانھا نجا ومن 
زاغ عنھا ھوى ولو 
أّن عبداً عبد هللا بین 
الصفا والمروة ألف 
عام ثم ألف عام ثم 
ألف عام حتى یصیر 
كالشّن البالي ثم لم 
یدرك محّبتنا كّبھ هللا 
 على منخریھ في النار

قل ال أسألكم ثّم تال 
علیھ أجراً إال الموّدة 

  ]مج[  لقربىفي ا
  
 :ابن عباس) ٢٣(

یقول إال أن تصلوا ما 
 بیني وبینكم من القرابة
وني في نفسي  ، وتودُّ

  ]مس[ لقرابتي منكم
  

ُ ﴿ یصطفي ویختار ء ْن يََشا ُِنيُب ﴿ من عباده ﴾َم ْن ي ِه َم ي إِلَْي َْهِد ي ویهدي إلى دینه الحق من  ﴾َو

ُقواَوَما ﴿) ١٣(، فیوفقه له  یرجع إلى طاعته رَّ ِال ﴿ بجهل ةوما تفرَّق أهل األدیان المختلف ﴾تََف إ
ْمُ  ْم الِْعل ُه ء ْن بَْعِد َما َجا ْم  بَْغًيا﴿قامت علیهم الحجج والبراهین  انإّال من بعد  ﴾ِم ُه َن حسدا  ﴾بَْي

ْن ﴿ له وخوفا ان تذهب رئاستهم ْت ِم َق َب ٌة َس ال كَِلَم َْو َِّك  َول ولوال أن اهللا قضى بتأخیر  ﴾َرب

َ ﴿عنهم العذاب  ىإِل ٍل ُمَسم ْم ﴿إلى یوم القیامة  ﴾ى أََج َنُه ِضَي بَْي َُق لعجَّل لهم العقوبة في  ﴾ل

َتاَب ﴿الدنیا سریعًا  ُوِرثُوا الِْك يَن أ َِّذ  وإِن بقیَّة أهل الكتاب الذین عاصروا رسول اهللا ﴾َوإِنَّ ال

ْن ﴿ (ص) ْم  ِم ِه ُ ﴿ من بعد أسالفهم السابقین ﴾بَْعِد ه َِفي َشّكٍ ِمْن  اة واِإلنجیلمن التور  ﴾ل

ِريٍب ﴿ ، وإِنما  ، ألنهم لیسوا على یقین من أمر دینهم وكتابهم موقع لهم في أشد الحیرة والریبة ﴾ُم
فألجل ذلك التفرق الذي حدث ألهل الكتاب  ﴾َفِلَذِلَك ﴿ )١٤( وأسالفهم هم مقلدون آلبائهم

عُ ﴿ ْد  الصادق ، عن سمحةالناس إلى دین الحنیفیة ال دعوة (ص) من أمرناك یا محمد بما ﴾َفا

ِقْم ﴿ ]صا[(ع)  أمیر المؤمنین وآلیة إلى یعني (ع) َت كما النهج القویم والزم  ﴾كََما أُِمْرَت َواْس

عْ ﴿ربك أمرك  ِب ال تَتَّ ْم  َو ُه ء َْهَوا نُت ﴿الباطلة فیما یدعونك إلیه  ﴾أ ْل ءام ُق بَِما ﴿صدَّقت  ﴾َو
َتاٍب  ْن ِك ُ ِم َْزَل اهللاَّ َن ْرُت ﴿ تعالىبكل كتاب أنزله اهللا  ﴾أ لَ ﴿ وأمرني ربي ﴾َوأُِم بأن  ﴾ألَْعِد

ْم ﴿أعدل  َنُك ُ ﴿إلیه  تمفي األحكام إذا تخاصم ﴾بَْي ْم  اهللاَّ ُُّك َرب َُّنا َو خالقنا جمیعًا ومتولي  ﴾َرب

ََنا﴿ أمورنا ْم ﴿جزاء  ﴾ل َُنا َولَُك ةَ ﴿جزاء  ﴾أَْعَمال ْم ال ُحجَّ َنا ﴿ ال مناظرة ﴾أَْعَمالُُك بَْيَن
ْم  َنُك بَْي َنا﴿ ، وأنتم تعاندون وتكابرون ِإن الحقَّ قد ظهر وَبانَ ف ﴾َو ُع بَْيَن َم ُ َجيْ هللاَّ یوم القیامة  ﴾ا

ِصيُر ﴿ لفصل القضاء ِه الَْم َن ﴿ )١٥( المرجع فیجازي كل أحٍد بعمله ﴾َوإِلَْي ي َِّذ وَن ِيف  َوال اجُّ ُحيَ
 ِ قالوا كتابنا ، والنصارى  والمسلمین في دین اهللا وتوحیده وهم الیهود (ص)اصمون النبي یخ ﴾اهللاَّ

ُ ﴿ قبل كتابكم ونبّینا قبل نبّیكم ونحن خیر منكم وأولى بالحق َه يَب ل ْن بَْعِد َما اْسُ�ِ استجاب  ﴾ِم
ْم ﴿ دین االسالمالناُس له ودخلوا في  ُه ُت ةٌ ﴿ خصومتهم﴾ ُحجَّ َض ْم ﴿باطلة  ﴾دَاِح ِِّه  ال ﴾ِعْنَد َرب

َضٌب ﴿ ثبوت لها عند اهللا ْم َغ ِه ْم ﴿ اعظیم في الدنی ﴾َوَعلَْي َُه يٌد  َول َذاٌب َشِد  في اآلخرة ﴾َع

َْزلَ ﴿) ١٦( َن � أ َِّذ ُ ال َتاَب  اهللاَّ قِّ ﴿ القرآن وسائر الكتب ﴾الِْك بالصدق في أحكامه  ﴾بِاْحلَ

َزانَ ﴿ وتشریعاته وأخباره ل المیزان  ﴾َوالِْمي ِريَك ﴿ العدل واِإلنصافبونزَّ وما ینبئك أیها  ﴾َوَما يُْد

ِريٌب لَعَ ﴿ المخاطب اَعَة َق َّ السَّ  )١٧( ویستعدَّ لها  فِإن الواجب على العاقل أن یحذر منها ﴾ل

َِها﴿ ُل ب َتْعِج يَن ال﴿بالقیامة  ﴾يَْس َِّذ َِها ال ُنوَن ب   المشركون الذین ال یصّدقون بها فیقولون  ﴾يُْؤِم
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 عباس ابن عن) ٢٣(
 (ص) هللا ولرس إن

بعد  - المدینة قدم حین
 -حجة الوداع 

 قالت األسالم واستحكم
بینھا  فیما األنصار

(ص)  هللا رسول نأتي
 یعروك إنھ لھ ونقول
 تحكم أموالنا ھذه امور
 وال حرج غیر فیھا

 فأتوه علیك محظور
 ال قل فنزلت ذلك في

 فقرأھا اآلیة أسئلكم
 تودون وقال علیھم
 بعدي من قرابتي
 عنده من وافخرج

 فقال لقولھ مسلمین
 ھذا إن المنافقون

 في افتراه لشيء
 یذللنا أن أراد مجلسھ
 فنزلت بعده من لقرابتھ

 على افترى یقولون أم
 إلیھم فأرسل كذبا هللا

 فبكوا علیھم فتالھا
 هللافأنزل  واشتد علیھم
 التوبة یقبل وھو الذى

 فأرسل اآلیة عبادهعن 
 فبشرھم أثرھم في

 الذین یبویستج وقال
 سلموا الذین وھم آمنوا
  ]صا[ لقولھ

 (ع)ن عليٍّ ع) ٢٣(
، فِي آِل  فِیَناَقاَل 

ٍد، فِي َحِم آَیًة الَ  ُمَحمَّ
َتَنا إالَّ ُكلُّ  َیْحَفُظ َمَودَّ

قُل الَّ  ُمْؤِمٍن، ُثمَّ َقَرأ
أَْسأَلُُكْم َعلَْیِھ أَْجراً إِالَّ 

َة فِي ٱْلقُْرَبىٰ  وقال  ٱْلَمَودَّ
الَ  َمْعَناهُ   : الكلبيُّ 

أْسأَلُُكْم َعلَى اإلْیَماِن 
وا  ُجْعالً إالَّ أْن ُتَوادُّ

، َحثَّ هللاُ  أَقاربي
ِة ذوي  النَّاَس َعلَى َمَودَّ

  ]طر [َقَراَبتِھِ 
 : عن السديّ ) ٢٣(

قال لما جيء بعلّي بن 
أسیراً،  (ع)الحسین 

  فأقیم على درج دمشق
قام رجل من أھل 

� الحمد  : الشام فقال
  الذي قتلكم واستأصلكم

،  ى الفتنةنوقطع قر
فقال لھ علّي بن 

أقرأت  (ع)الحسین 
،  نعم :؟ قال القرآن

؟  أقرأت آل حم : قال
قرأت القرآن ولم  : قال

ما أ :، قال أقرأ آل حم
قُْل ال أسألُُكْم  قرأت

َة  َعلَْیِھ أجراً إالَّ الَمَودَّ
قال وإنكم  فِي القُْرَبى
 نعم ؟ قال ألنتم ھم

   ]فخ[

َن ﴿ متى تكون على سبیل االستهزاء ي َِّذ نوا َوال ُقونَ ﴿والمؤمنون المصّدقون  ﴾ءام ِف خائفون  ﴾ُمْش

َها﴿ وجلون ْن ََّها﴿ من قیامها ﴾ِم َن قُّ  َويَْعلَُموَن أ َن ﴿كائنة ال محالة  ﴾اْحلَ ي َِّذ َال إِنَّ ال أ
ُرونَ  ةِ ﴿یجادلون  ﴾يَُما اَع ي َض ﴿أمر القیامة  ﴾ِيف السَّ َِف يدٍ ل ٍل بَِع ُ ﴿ )١٨( عن الحق ﴾ال اهللاَّ

ِدهِ  َبا ٌف بِِع یفیض علیهم من الخیرات والبركات مع  بالبر والفاجر كثیر اِإلحسان بهم ﴾لَِطي

َْرُزُق ﴿ عصیانهم ُ ﴿ یوسِّع الرزق على ﴾ي ء ْن يََشا  من بنوع عباده من كال فیخص یشاء كما ﴾َم

يُّ العَ ﴿ حكمته اقتضته ما على البر َْقِو ُهَو ال ُز َو َن ﴿ )١٩( یغلب ال الذي المنیع ﴾ِزي ْن كَا َم
ُِريُد  ْرَث ﴿بعمله  ﴾ي َرِة﴿ ثواب ﴾َح هِ ﴿ ونعیمها ﴾اآلِخ ِ ْرث ُ ِيف َح َه ِزْد ل ،  في أجره وثوابه ﴾ن

ُِريُد ﴿ من واحد إلى عشرة إلى سبعمئة إلى ما ال نهایة بمضاعفة حسناته ْن كَاَن ي  بعمله ﴾َوَم
ْرَث ﴿ الحسن نَْيا﴿متاع  ﴾َح َها﴿مؤثرا لها على اآلخرة فإنا أیضا ونعیمها  ﴾الدُّ ْن ِِه ِم ما  ﴾نُؤت

َِصيٍب ﴿ولیس  ﴾َوَما﴿ قدرناه وقسمناه له ْن ن َرِة ِم ُ ِيف اآلِخ َه  ، عن حٌظ من الثواب والنعیم ﴾ل
 یرید كان من{ (ع) المؤمنین أمیر وآلیة }یشاء من یرزق بعباده لطیف اهللا{ قال (ع) الصادق
 نصیبه یستوفي منها نزیده قال }حرثه في له نزد{ (ع) واألئمة المؤمنین أمیر معرفة }اآلخرة حرث

 في له لیس قال }نصیب من االخرة في له وما منها نؤته الدنیا حرث یرید كان ومن{ دولتهم من
ْم ﴿ )٢٠( ]صا [ نصیب األمام الحق مع دولة َُه َْم ل ُ ﴿ ألهؤالء الكفار ﴾أ ء َركَا من األوثان  ﴾ُش

﴿ َ َرُعوا ل ِن َش ي َن الدِّ ْم ِم  االستفهام التوبیخ، من الشرك فیه وٕانكار البعث والكتب والرسل  ﴾ُه

ْذَْن  َما﴿ َأ َْم ي ِل ﴿الذي لم یأمر  ﴾ل ْص َْف ُة ال ال كَِلَم ُ َولَْو ِه اهللاَّ ِ هذه السابقة منا بتأخیر عذاب  ﴾ب

َنُهْم ﴿ االمه الى االخرة ِضَي بَْي َُق اِلِمنيَ وَ ﴿لحكم بین الكفار بتعجیل العقوبة  ﴾ل ظَّ الذین  ﴾إِنَّ ال
مٌ ﴿ظلموا أنفسهم بالكفر  َذاٌب أَِلي ْم َع َُه اِلِمنيَ ﴿ )٢١(في اآلخرة  ﴾ل ظَّ  الكافرین یوم ﴾تََرى ال

ِقنيَ ﴿القیامة  ِف ُبوا﴿خائفین خوفًا شدیدًا  ﴾ُمْش ا كََس ُهوَ ﴿ في الدنیا من السیئات ﴾ِممَّ  ﴾َو

عٌ ﴿والجزاء  ِِهْم ﴿نازٌل  ﴾َواِق نوا َوَعِملُوا ﴿ اسواًء خافوا أو لم یخافو  ، ال محالة﴾ ب َن ءام ي َِّذ َوال
ِت  ا اِحلَ ِت  الصَّ نَّا ِت اْجلَ ْم ﴿ في ریاض الجنة یتمتعون ﴾ِيف َرْوَضا َُه  َما﴿ في الجنات ﴾ل

ونَ  ء ْم ﴿من ما یشتهونه من أنواع اللذائذ  ﴾يََشا ِِّه في  ، النعیم والجزاء ﴾ذَِلَك ﴿ كریمال ﴾ِعْنَد َرب
جنان الوصلة، ولذاذة الطاعة والعبادة، وطیب األُْنِس في أوقات الخلوة وفي  روضات في الدنیا

ُر ﴿ذلك  اآلخرة في روضات الجنة َلُهم مَّا َیَشآُءوَن ِعنَد َربِِّهمْ  ِبي ُل الَك ْض َْف الذي ال یوازیه  ﴾ُهَو ال

َّ ﴿اِإلكرام واِإلنعام  ﴾ذَِلَك ﴿ )٢٢( شيء ُ ال دَه َبا ُ ِع ُر اهللاَّ َُبشِّ � ي َِّذ نوا َوَعِملُوا ال َن ءام ي ِذ
ِت  ا اِحلَ لْ ﴿لیتعجلوا السرور ویزدادوا شوقًا إلى لقائه  ﴾الصَّ ال ﴿ (ص) لهم یا محمد ﴾ُق

هِ  ْم َعلَْي أَلُُك ًرا﴿ على تبلیغ الرسالة ﴾أَْس ال﴿ شیئًا من األجر والمال ﴾أَْج    شیئا واحدا ﴾إِ
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قال أبو بكر  )٢٣( 

فیما یرویھ البخاري 
عن ابن عمر ارقبوا 
محمدا في أھل بیتھ ، 
ولیعلم أن مودتھ 
(ص) وأقاربھ وكّف 
األذى عنھم من 
فرائض الدین ، فقد 
روي أنھ لما نزلت 
ھذه اآلیة قیل یا 
رسول ّهللا من قرابتك 
ھؤالء الذین وجبت 
علینا مودتھم ؟ قال 
علي وفاطمة وابناھما 

السلف  ، وقد أجمع
والخلف الصالحون 

، فال  على مودتھم
یصح القول بوجھ من 
الوجوه بنسخ ھذه اآلیة 

   ]مال[   أبدا
عن سعید بن ) ٢٣(

لما نزلت ھذه :  جبیر
یا رسول :  اآلیة قالوا

هللا من ھؤالء الذین 
وجبت علینا مودتھم 

علي  : ؟ فقال لقرابتك
(ع)  وفاطمة وابناھما

وال ریب أن ھذا فخر 
،  شرف تامعظیم و

ویؤیده ما روي أن 
 ً شكا إلى  (ع)علیا

حسد  (ص)رسول هللا 
أما  : الناس فیھ فقال

ترضى أن تكون رابع 
أربعة أول من یدخل 
الجنة أنا وأنت 
والحسن والحسین 
وأزواجنا عن أیماننا 
وشمائلنا وذریاتنا خلف 

 (ص) وعنھ ، أزواجنا
حرمت الجنة على من 
ظلم أھل بیتي وآذاني 

ي ومن عترت في
اصطنع صنیعة إلى 
أحد من ولد عبد 
المطلب ولم یجازه 
علیھا فأنا أجازیھ 
علیھا غداً إذا لقیني 

وكان ، یوم القیامة 
فاطمة بضعة  یقول

مني یؤذیني ما یؤذیھا 
وثبت بالنقل المتواتر 
أنھ كان یحب علیاً 

 (ع) والحسن والحسین
وإذا كان ذلك وجب 
علینا محبتھم لقولھ 

 }١٥٣عاماألن{ فاتبعوه
وكفى شرفاً آلل رسول 

وفخراً ختم  (ص)هللا 
التشھد بذكرھم 
والصالة علیھم في كل 

  ]غر[ صالة

َى﴿ ْرب ُْق ََّة ِيف ال د ال غیرها ، أرید منكم أن تحفظوا قرابتي وتصلوا رحمي وتكرموهم  ﴾الَْمَو
 }ة في القربىقل ال أسالكم علیه أجرا إال المود{عن ابن عباس قال: لما نزلت  ، فیهم وتحفظوني

،  ]شو[ (ع)علي وفاطمة وولدهما  قالوا: یا رسول اهللا من هؤالء الذین أمرنا اهللا بمودتهم ؟ قال:
إني تارك فیكم ثقلین أولها كتاب الّله فیه الهدى والنور عن زید بن أرقم أن رسول الّله (ص) قال: 

، هل بیتي ، أذكركم في أهل بیتي فخذوا بكتاب الّله واستمسكوا به وأهل بیتي ، أذكركم الّله في أ
وكلما ،  ، یعني هذه اآلیةالّله فینا في آل حم آیة ال یحفظ مودتنا إال مؤمن  قالوقال علي (ع) 

كانت جهة القرابة أقوى كان طلب المودة أشد ، وقد تساهل الناس في هذا الزمن في حبهم حتى 
ا وسلكوا محببهم في سلك الروافض ، وهم انهم لم یلتفتوا إلیهم ، وأفرط آخرون فجعلوا حبهم رفض

فرقة من إخواننا الشیعة ال الشیعة أنفسهم الذین یفضلون علیا فضله الّله على غیره من األصحاب 
إن علیا مني بمنزلة هرون من موسى إال أنه ال لقرابته من رسول الّله ومصاهرته له ولقوله (ص) 

ُقْل ما َسَأْلُتُكْم ِمْن َأْجٍر َفُهَو {ه اآلیة منسوخة بآیة ، هذا وال معنى لقول من قال إن هذ نبّي بعدي
من سورة سبأ  وهي آیة مقدمة في النزول على هذه اآلیة  ٤٧اآلیة  }ِإْن َأْجِرَي ِإالَّ َعَلى اللَّهِ  َلُكمْ 

ِرْف ﴿ ]مال[المؤخر لفظا ورتبة ، ومن المعلوم أن المقدم ال ینسخ َْقَت ْن ي  یكتسب ویفعل ﴾َوَم

ةً َحَس ﴿ ًنا﴿ طاعًة من الطاعات ﴾َن َها ُحْس ُ ِفي َه َِزْد ل عن السدي في قوله  ،نضاعف له ثوابها ﴾ن

َ ﴿ ]شو[(ع)  : المودة آلل محمد قال }ومن یقترف حسنة{تعالى  ٌر  إِنَّ اهللاَّ ُفو للسیئات غفور  ﴾َغ

ٌر ﴿ ْعلبيّ  ، للطاعات ﴾َشُكو هللا بطاعته وموّدة إلى اإن التقّرب بقول من یقول وكفى قُْبحاً   قال الثَّ
، من مات على ُحب آل محمد مات شهیدًا   : (ص)وقد قال النبّي   وأهل بیته منسوخ (ص)نبیه 

ومن مات على ُبْغض آل ، ُحب آل محمد جعل اهللا زّوار قبره المالئكة والرحمة ومن مات على 
ات على بغض آل ومن م، محمد جاء یوم القیامة مكتوبًا بین عینیه آیس الیوم من رحمة اهللا  

 -  قلت  ومن مات على بغض آل بیتي فال نصیب له في شفاعتي ،محمد لم َیَرح رائحة الجنة 
َمْخِشرّي في تفسیره -القرطبي َُقولُونَ ﴿ )٢٣( ]قر[ بأطول من هذا وذكر هذا الخبر الزَّ َْم ي  ﴾أ

َرى ﴿ (ص) إن محمداً  كفار قریش ِ ﴿ اختلق الكذب ﴾اْفَت بًا َعَ� اهللاَّ  بنسبة القرآن إلیه ﴾كَِذ

ِْبَك ﴿ ْم َعَ� َقل ِت ُ َخيْ أْ اهللاَّ لو افتریت على اهللا الكذب كما یزعم هؤالء المجرمون لختم  ﴾َفِإْن يََش

َْ�ُ ﴿ ، وسلبه من صدرك على قلبك فأنساك هذا القرآن ي ُ ﴿یزیل  ﴾َو قُّ  اهللاَّ َل َوُحيِ َْباِط ویثبُت  ﴾ال

ِهِ ﴿ قَّ بَِكِلَمات ٌم بَِذاِت ﴿ ، وقضائه المبرم بكالمه المنزل ﴾اْحلَ َّهُ َعِلي ِن ِر  إ و ُد  انه علیم من ﴾الصُّ

ُهوَ ﴿ )٢٤( السرائر ِدهِ ﴿ بفضله وكرمه ﴾َو َبا ْن ِع ََة َع ب ْو تَّ ُل ال َْقَب � ي َِّذ  إذا أقلعوا عن ﴾ال

ُفو﴿ المعاصي وأنابوا بصدٍق وٕاخالص يَْع ِت ﴿یصفح  ﴾َو ئَا يِّ ْن السَّ َمُ ﴿الذنوب  ﴾َع يَْعل  ﴾َو

َْفَعلُونَ َما ﴿جمیع  يُب ﴿) ٢٥(من خیٍر أو شر  ﴾ت يَْسَ�ِ نوا﴿ اهللا دعاء ﴾َو َن ءام ي َِّذ ا  ال َوَعِملُو
ِت  ا اِحلَ ْن ﴿ او یشفعهم في اخوانهم، بعضهم لبعض  وقیل، لونه أالى ما یس ﴾الصَّ ْم ِم ُه يَِزيُد َو

هِ  ْضِل ْم ﴿جوده وكرمه فوق ما سألوا واستحقوا  من ﴾َف َُه ُروَن ل َذاٌب  َوالَْكاِف يٌد َع   وأما  ﴾َشِد
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قال رسول هللا ) ٢٣(

والذي نفسي  (ص)
بیده ال یبغضنا أھل 
البیت رجل إال أدخلھ 

إلى   هللا تعالى النار
غیر ذلك مما ال 
یحصى كثرة من 

   ]آل[ األخبار
وكلما كانت ) ٢٣(

جھة القرابة أقوى كان 
،  طلب المودة أشد

فمودة العلویین 
الفاطمیین ألزم من 
محبة العباسیین على 

 ، القول بعموم  ٱْلقُْرَبىٰ 
وھي على القول 
بالخصوص قد تتفاوت 
ً باعتبار تفاوت  أیضا
الجھات واالعتبارات 

  وآثار تلك المودة 
التعظیم واالحترام 
والقیام بأداء الحقوق 

، وقد تھاون  أتم قیام
 كثیر من الناس بذلك

  ]آل[
  
عن  روى مسلم) ٢٣(

زید بن أرقم أن رسول 
قال إني ّهللا (ص) 

تارك فیكم ثقلین أولھا 
كتاب ّهللا فیھ الھدى 
والنور فخذوا بكتاب 
ّهللا واستمسكوا بھ 
وأھل بیتي ، أذكركم 
ّهللا في أھل بیتي ، 

،  أذكركم في أھل بیتي
تأكیدا  (ص)كررھا 

في حبھم وإكرامھم 
  ]مال[
  
 اآلیُة استشھادٌ ) ٢٤( 

على بطالن ما قالوا 
ببیان أنھ علیھ السالم 
لو افترى على هللا 
تعالى لمنعھ من ذلك 

 ً ، بالختم على  قطعا
قلبھ بحیث ال یخطر 

،  ببالھمعنى من معانیھ
ولم ینطق بحرٍف من 

  ]مس[ حروفھ
  
والمراد أنك لو  )٢٤(

حدثت نفسك أن تفتري 
الكذب لعلمھ هللا وطبع 

  ]قر[ على قلبك
  
 (ص) بيالن عن) ٢٥(

 فضلھ من ویزیدھم قال
 لھ وجبت لمن الشفاعة

 إلیھم أحسن ممن النار
  ]صا[الدنیا  في

ُ ﴿وسَّع  ﴾َولَْو بََسَط ) ﴿٢٦( الكافرون باهللا فلهم العذاب الموجع األلیم هللاَّ ِدهِ   ا َبا ْزَق ِلِع رِّ  ﴾ال

ََبَغْوا﴿على عباده  َْرِض ﴿لطغوا وبَغْوا وأفسدوا  ﴾ل ُل ﴿ ثامبالمعاصي واآل ﴾ِيف األ َُنزِّ ْن ي َولَِك
 ُ ء ٍر َما يََشا َِقَد ٌر ﴿بما تقتضیه الحكمة والمصلحة  ﴾ب ِبي ِدِه َخ َبا ُ بِِع َّه ن ٌر  إِ َِصي بما یصلحهم  ﴾ب

َث ﴿ )٢٧( ویفسدهم ُل الَْغْي زِّ َُن � ي َِّذ ُهَو ال ِمْن ﴿ بالنافع خص ولذلك الجدب من یغیثهم المطر ﴾َو
َنُطوا ُر ﴿ هم من نزولهاشتد یأسمن بعد ما  ﴾بَْعِد َما َق َنُش ُ ﴿ویبسط  ﴾َوي ه َت خیراته  ﴾َرْحَم

ُهَو الَْوِليُّ ﴿ شيء كل في وبركاته ِميُد ﴿ الذي یتولى عباده ﴾َو في جمیع االحوال  المحمود ﴾اْحلَ

ِهِ ) ﴿٢٨( يَات ْن آ َْرِض ﴿ دالئل قدرته ﴾َوِم ِت َواأل َوا َما  َوَما﴿بهذا الشكل البدیع  ﴾َخلُْق السَّ
َثَّ  ِهَما﴿نشر  ﴾ب َّةٍ  ِفي ْن َداب على اختالف أشكالهم  وات واألرض من مخلوقاتافي السم ﴾ِم

ْم ﴿ وألوانهم وأجناسهم ِه ُهَو َعَ� َجْمِع ٌر ﴿للحشر والحساب  ﴾َو ي ُ قَِد ء ذَا يََشا ا) ﴿٢٩( ﴾إِ  َوَم
ْم  ََصابَُك ةٍ ﴿أیها الناس  ﴾أ َب ِصي ْن ُم ْم ﴿ في النفس أو المال ﴾ِم يُك َيِْد ْت أ َب  ﴾َفِبَما كََس

ُفوا﴿ هي بسبب معاصیكم التي اكتسبتموهافِإنما  يَْع ٍر ﴿ویصفح  ﴾َو َِثي ْن ك من الذنوب فال  ﴾َع
وٕانما عفا عنه مواله  من لم یعلم أن ما وصل إلیه من الفتن والمصائب باكتسابه ، یعاقبكم علیها

عبده من جنایاته بأنواع المصائب لیخفف  اهللا یطهرو أكثر كان قلیل النظر فى إحسان ربه إلیه 
اللهم إنا نسألك العفو والعافیة ،  ، خطوة لنه أثقاله فى القیامة ولوال عفوه ورحمته لهلك فى أوّ ع

ْم ) ﴿٣٠( وأن ترزقنا الصبر إذا ابتلینا ، وتعظم لنا األجر علیه ُْت  یا معشر المشركین ﴾َوَما أَن

َْرِض ﴿ َن ِيف األ ِزي ي هذا استدعاء إلى وف،  قضائهمن عذاب اهللا وال هاربین من فائتین  ﴾بُِمْعِج

وِن ﴿ولیس  ﴾َوَما﴿ العبادة وترغیب فیما أمر به وترهیب عّما نهى عنه ْن ُد ْم ِم غیر  ﴾لَُك

ْن َوِلّيٍ ﴿ ِ ِم ال﴿ یتولى أموركم ویتعهد مصالحكم ﴾اهللاَّ ٍر  َو َِصي  عنكم عذابه وانتقامهیدفع  ﴾ن

ِهِ ﴿ )٣١( يَات ْن آ ِر ﴿عالماته الدالة على قدرته  ﴾َوِم َوا ِر ﴿ سفُن الجاریةال ﴾اْجلَ ْ َ�ْ ِيف ا
مِ  ْ  إِْن ﴿ )٣٢(كأنها الجبال من ضخامتها  ﴾كَاألَْعال أ ْن ﴿ لو شاء تعالى ﴾يََش  ﴾يُْسِك

حيَ ﴿ألسكن  رِّ َْن ﴿ وأوقفها ﴾ال  َعَ� ﴿وثوابت  سواكن ﴾َرَواِكَد ﴿السفن  فتبقى ﴾َفَيْظلَل
ِرهِ  ْه ٍت ﴿تسییرها  ﴾إِنَّ ِيف ذَِلَك ﴿البحر ال تجري  ﴾َظ يَا ر﴿برًا وعظات لع ﴾آل ا بَّ لِّ َص ﴾ ِلُك

 نصف ، نصفان األیمان إنالحدیث  في،  شاكٍر في الرخاء ﴾َشُكوٍر ﴿ ءمؤمن صابر في البأساٍ 

نَّ ﴿ )٣٣( ]صا[شكر  ونصف ربص ُه ِْق ْو يُوب وإِن یشأ یجعل الریاح عواصف فیغرق هذه  ﴾أ

ُبوا﴿ السفن وأهلها يَْعُف ﴿ ذنوببسبب ما اقترفوا من  ﴾بَِما كََس ٍر ﴿ویتجاوز  ﴾َو َِثي ْن ك  ﴾َع

َمَ ﴿) ٣٤( من الذنوب فینجیهم اهللا من الهالك يَْعل َِنا﴿الكفار  ﴾َو يَات ِدلُوَن ِيف آ ا َن ُجيَ ي َِّذ    في ﴾ال
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 (ع) الباقر عن) ٢٦(

 تعالى قولھ في
 آمنوا الذین ویستجیب

 یدعو المؤمن ھو
 الغیب بظھر ألخیھ
 آمین الملك لھ فیقول
 الجبار العزیز ویقول
 وقد سألت ما مثل ولك

 لحبك سألت ما اعطیت
  ]صا[ إیاه

 الصادق قال )٢٧(
 لفعلوا فعل لو (ع)
 محتاجین جعلھم ولكن

 بعض إلى بعضھم
 ولو بذلك واستعبدھم

 أغنیاء كلھم جعلھم
 بقدر ینزل ولكن لبغوا

 یعلم بما قال یشاء ما
   ینھمد في یصلحھم إنھ

 بعباده إنھ ودنیاھم
، في  بصیر خبیر

 من إن القدسي الحدیث
 یصلحھ ال من عبادي

 أفقرتھ  ولو الغنى إال
عبادي  من وإن ألفسده

الفقر  إال یصلحھ ال من
 ألفسده أغنیتھ ولو

 عبادي ادبر أني وذلك
  ]صا[  بقلوبھم لعلمي

في بیان الوجھ ) ٢٧(
الذي ألجلھ كان 
ً للطغیان  التوسع موجبا
ذكروا فیھ وجوھاً 

أن هللا تعالى  : األول
لو سوى في الرزق 
بین الكل المتنع كون 
ً للبعض  البعض خادما
ولو صار األمر كذلك 
لخرب العالم وتعطلت 

أن  : المصالح الثاني
ھذه اآلیة مختصة 
بالعرب فإنھ كلما اتسع 
رزقھم ووجدوا من 
   المطر ما یرویھم ومن

الكأل والعشب ما 
على  یشبعھم أقدموا

 :النھب والغارة الثالث
أن اإلنسان متكبر 
بالطبع فإذا وجد الغنى 
والقدرة عاد إلى 
مقتضى خلقتھ األصلیة 

، وإذا وقع  وھو التكبر
في شدة وبلیة ومكروه 
انكسر فعاد إلى الطاعة 

  ]فخ[ والتواضع
 هللا رسول قال) ٣٠(

 في آیة خیر (ص)
 یا اآلیة ھذه هللا كتاب
 عود خدش من ما علي

   بذنب إال قدم نكبة الو

  

يٍص ﴿آیات اهللا بالباطل  ْن َحمِ ْم ِم َُه ا ) ﴿٣٥( عذاب اهللاال ملجأ لهم وال مهرب من  ﴾َما ل َفَم
ءٍ  ْن َ�ْ ْم ِم ُت ُوتِي نَْيا﴿من نعیم الدنیا  ﴾أ َياِة الدُّ ُع اْحلَ َتا ْنَد ﴿ حیاتكم مدة به تمتعون ﴾َفَم َوَما ِع

 ِ ٌر ﴿ اآلخرة ثواب من ﴾اهللاَّ َ  َخْي ىَوأ َْق َن ﴿ ودوامه نفعه لخلوص ﴾ب ي َِّذ نوا �ِ صدَّقوا اهللا  ﴾ءام

َّلُونَ ﴿ورسوله  ََتَوك ْم ي ِِّه َن ﴿ )٣٦( واعتمدوا على اهللا في جمیع أمورهم ﴾َوَعَ� َرب ي َِّذ  ﴾َوال

ِم ﴿ وهؤالء المؤمنون هم الذین ِْث إل َر ا ََباِئ ِنُبوَن ك َت الذنوب كالشرك والقتل وعقوق الوالدین  ﴾َجيْ

ْفَ ﴿ َش َوال ذَا َما﴿ كل ذنب عظم قبحه یسمى فاحشا ﴾َواِح ُبوا َوإِ ِض م على ممَّن اعتدى علیه ﴾َغ

ْم ﴿ ُرونَ  ُه ابُوا) ﴿٣٧( نصفحو یو  نعفو ی﴾ يَْغِف َ�َ َن اْس ي َِّذ ْم  َوال ِِّه َرب فیما دعاهم إلیه وما  ﴾ِل

ََقاُموا﴿ َأَمَرهم به من فنون الطاعات؛ فهؤالء هم الذین لهم ُحْسُن الثواِب وحمیُد المآبِ   َوأ
الَة ْم ﴿أدوها وحافظوا علیها  ﴾الصَّ ُه َرى بَْيَن ْم ُشو ُرُه یتشاورون في األمور وال ُیبرمون أمرًا  ﴾َوأَْم

ُقونَ ﴿إال بعد المشورة  ُْنِف ْم ي ُه َنا ا َرَزْق َن ) ﴿٣٨( الخیر سبیل في ﴾َوِممَّ ي َِّذ َُهْم  َوال ََصاب ِذَا أ إ
َْبْغيُ  ِصُرونَ  ال َت َْن ْم ي  ووصفهم،  ممن بغى علیهم وال یستسلمون لظلم المعتديینتقمون  ﴾ُه

ُ ) ﴿٣٩( نبالغفرا وصفهم ینافي ال الفضائل أمهات بسائر وصفهم بعد بالشجاعة ء َزا ٍة  َوَج َئ َسيِّ
َُها ْثل ٌة ِم َئ  منع وفیه بالزیادة وجزاء العدوان أن ینتصر ممن ظلمه من غیر أن یعتدي علیه ﴾َسيِّ

َفاَفمَ ﴿ األنتصار في التعدي عن َ�َ ﴿ عن الظالم ﴾ْن َع ُرهُ َعَ� ﴿ بینه وبین عدوه ﴾َوأَْص أَْج َف
 ِ ُ ال﴿ الموعود عظم على تدلو  ممبه االجر ﴾اهللاَّ َّه ن اِلِمنيَ  إِ ظَّ بُّ ال ،  البادئین بالظلم ﴾ُحيِ

َر ) ﴿٤٠( دین في االنتقامتعوالم َص َت ْن ان هِ ﴿ ممن ظلمه ﴾َولََم  دون عدوان ﴾بَْعَد ُظلِْم

ُْولَِئ﴿ أ ِبيٍل  َك َماَف ْن َس ْم ِم ألنهم أتوا بما أبیح لهم من  فلیس علیهم عقوبة وال مؤاخذة ﴾َعلَْيِه
 إذا وأصحابه السالم علیه القائم یعني }ظلمه بعد انتصر ولمن{ قال (ع) الباقر ، عن راالنتصا

لُ ﴿) ٤١( ]صا[ إنتصر قام ِبي لسَّ ََّما ا ن َن ﴿ العقوبة والمؤاخذة ﴾إِ ي َِّذ َْظلِ  َعَ� ال َس ي نَّا  ﴾ُموَن ال

َْبُغونَ ﴿ بعدوانهم ي ِر ِيف ﴿ویتكبرون ﴾ َو َْرِض بَِغْي قِّ  األ  بالمعاصي واالعتداء على الناس ﴾اْحلَ

ُْولَئَِك ﴿ مٌ ﴿ الباغون الظالمون ﴾أ َذاٌب أَِلي َُهْم َع َر ﴿) ٤٢(بسبب ظلمهم وبغیهم  ﴾ل َب ْن َص  ﴾َولََم

َفَر ﴿على األذى  ْزِم ﴿ الصبر والتجاوز ﴾ذَِلَك  إِنَّ ﴿وترك االنتصار لوجه اهللا  ﴾َوَغ ْن َع لَِم
ِر  ر الصبر اهتمامًا به وترغیبًا فیه، من األمور الحمیدة التي أمر اهللا بها وأكد علیها  ﴾األُُمو  ،كرَّ

فمن صبر على مكروه یصیبه ولم یجزع أورثه اهللا الرضا ومن جزع من المصائب وشكا َوِكَله اهللا 
ُ ﴿ )٤٣( إلى نفسه ثم لم ینفعه شكواه ِل اهللاَّ ُْضِل ْن ي ْن بَْعِدهِ  َوَم ْن َوِلّيٍ ِم ُ ِم َه فلیس له  ﴾َفَما ل

ََرى ﴿ ایاه اهللا خذالن بعد من یتوالهناصر  ت اِلِمنيَ  َو ظَّ َْوا﴿الكافرین  ﴾ال ا َرأ    حین شاهدو﴾ لَمَّ
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 في عنھ هللا عفا وما
 أن من رمأك فھو الدنیا
 عاقب وما فیھ یعود
 فھو الدنیا في علیھ
 على یثّني أن من أعدل
  ]مي[ عبده

وإِنما ذكر السفن ) ٣٤(
،  الجاریة في البحر

لما فیھا من عظیم 
، من  دالئل القدرة

جھة أن الماء جسم 
، یغوص  لطیف شفاف
، والسفن  فیھ الثقیل

تحمل األجسام الثقیلة 
الكثیفة ومع ذلك جعل 

لى في الماء قوة هللا تعا
یحملھا بھا ویمنعھا من 

، ثم جعل  الغوص
ً لسیرھا  الریاح سببا

ترسو  فإِذا أراد أن
أسكن الریح فال تبرح 

  ]مس[ عن مكانھا
 (ع) الباقر عن )٣٧(

 غیظا كظم من قال
 على یقدر وھو

قلبھ  هللا حشا إمضائھ
 القیامة یوم وإیمانا أمنا
إذا  نفسھ ملك ومن قال

 إذاو رھب وإذا رغب
 جسده هللا حرم غضب
  ]صا[النار  على

 (ص) النبي عن )٣٨(
 یشاور رجل من ما

   إلى ھدي إال أحدا
  ]صا[  الرشد

نزلت في ) ٣٨(
األنصار دعاھم رسول 

إلى اإلیمان،  (ص)هللا 
فاستجابوا وأقاموا 

  ]مس[ الصالة
 (ص) النبي عن) ٤٠(

 القیامة یوم كان إذا قال
 كان من مناد نادى
 فلیدخل هللا على أجره
 الذي ذا من فیقال الجنة
 فیقال هللا على أجره

 الناس عن العافون
 بغیر الجنة یدخلون
   ]صا[ حساب 

جاء في الخبر : ) ٤٠(
الظالم سیفى انتقم بھ 

  ]مال[ وأنتقم منھ
نزلت في :  قیل) ٤٩(

األنبیاء صلوات هللا 
، حیث  علیھم وسالمھ

وھب لشعیب ولوط 
 ً ، وإلبراھیم  إناثا

، ولمحمد  ذكوراً 
 ً ، وجعل  ذكوراً وإناثا

 یحیى وعیسى عقیمین
    ]زم[

ْل إِلَى َمَرّدٍ ِمْن ﴿عذاب جهنم  ﴾الَْعَذاَب ﴿ َُقولُوَن َه ٍل  ي ، یطلبون الرجوع إلى الدنیا  ﴾َسِبي

ْم ) ﴿٤٤( ویقولون هل هناك طریق لعودتنا إلى الدنیا ُه ََرا ت َها َو َرُضوَن َعلَْي  على النار ﴾يُْع

ِشِعنيَ ﴿ لِّ ﴿ یلحقهم مماتضائلین صاغرین م ﴾َخا َن الذُّ ْن  ِم ُظُروَن ِم َْن ِفّيٍ  ي ْرٍف َخ  ﴾َط

نوا﴿وفزعًا  من الناریسارقون النظر خوفًا  َن ءام ي َِّذ َل ال َقا یقول المؤمنون في الجنة لما عاینوا  ﴾َو

َن ﴿ ما حلَّ بالكفار ِري اِس َن ﴿ هم في الحقیقة ﴾إِنَّ اْخلَ ي َِّذ ْم وَ  ال ُه ُفَس َن ُروا أ ْم يَْومَ َخِس ِه َْهِلي  أ
ةِ  ِْقَياَم َذاٍب ﴿ بخلودهم في نار جهنم ﴾ال اِلِمَني ِيف َع ظَّ َال إِنَّ ال ٍم  أ ِقي ) ٤٥( دائٍم ال ینقطع ﴾ُم

َ  َوَما﴿ ء َْوِلَيا ْن أ ْم ِم َُه ْن ﴿ أعوان ونصراء ﴾كَاَن ل ْم ِم َُه ُرون َنُص ِ  ي وِن اهللاَّ من عذاب اهللا  ﴾ُد

ٍل َومَ ﴿كما كانوا یرجون ذلك في الدنیا  ِبي ْن َس ُ ِم َه ُ َفَما ل ِل اهللاَّ ُْضِل فلیس له طریق یصل  ﴾ْن ي
ُبوا﴿ أیها الناُس  )٤٦( ، وإِلى الجنة في اآلخرة به إلى الحق في الدنیا ي ْم  اْسَ�ِ ُِّك َرب أجیبوا  ﴾ِل

مٌ ﴿ داعي ربكم محمدًا (ص) فیما یدعوكم الیه ِْ�َ يَْو َأ ِل أَْن ي ْب ْن َق َّ ﴿ یوم القیامة﴾ ِم َرد ُ ال َم َه  ﴾ل

ْن ﴿ الذي ال یقدر أحٌد على ردِّه ال رجوع فیه الى الدنیا وقیل ْم ِم ِ َما لَُك َن اهللاَّ ٍإ يَْوَمئِذٍ  ِم  ﴾َمْ�َ

ا﴿ لیس لكم مفر تلتجئون إلیه ٍر ﴿ولیس  ﴾َوَم ْن نَِكي ْم ِم منِكٌر ُینِكر ما ینزل بكم من  ﴾لَُك

َفإِْن ) ﴿٤٧( جوارحكم لیهع یشهد أعمالكم صحائف في مثبت ألنه اقترفتموه لما العذاب
َرُضوا َك  َفَما﴿ المشركون عن اِإلیمان فان أعرض ﴾أَْع َْنا َْرَسل ِهْم ﴿ (ص) یا محمد ﴾أ َعلَْي

ًظا ِفي َك ﴿ رقیبًا على أعمالهم وال محاسبًا لهم ﴾َح ال إِْن َعلَْي غُ  إِ َْبال ما علیك إالَّ أن تبلغهم  ﴾ال

َنا﴿ رسالة ربك َذَْق ذَا أ َّا إِ ن ةً ﴿ أكرمنا ﴾َوإِ نَّا َرْحَم ِنَْساَن ِم إل َِها﴿بنعمٍة من النعم  ﴾ا ِرَح ب بطر  ﴾َف

ْبُهْم ﴿الفرح المراد هنا ما قارنه أشَر أو جحود أو إنكار ألّنه خرج مخرج الذم  ،وتكبَّر ُِص َوإِْن ت
ةٌ  َئ ْم ﴿ وبالٌء وشدة جدٌب ونقمة ﴾َسيِّ ِه ي َيِْد ْت أ َم نَّ ﴿ بسبب ما اقترفوه من آثام ﴾بَِما قَدَّ  َفِإ

ٌر  َُفو ِنَساَن ك إل ا سببه یتأمل ولم ، ینسى النعمة ویذكر البلیة مبالٌغ في الجحود والكفران ﴾ا
ُْك ﴿ )٤٨( ِ ُمل َْرِض  ِهللاَّ ِت َواأل َوا َما لُُق َما﴿ هو تعالى المالك للكون كلِّه ﴾السَّ ََهُب  َخيْ ُ ي ء يََشا

 ُ ء ْن يََشا ثًا﴿ عباده من ﴾ِلَم نَا ، او لتطییب قلوب آبائهن ، كثیر النسل قدم االناث النها اكثر لت ﴾إِ

ءُ ﴿ اذ فى التقدیم تشریف لهن وایناس بهن ولذلك جعلن من مواهب اهللا تعالى ْن يََشا ََهُب ِلَم ي َو
َر  كُو المقصوُد من اآلیة أن ال یغتر اِإلنسان بما ملكه من المال ، ویخص من شاء بالذكور  ﴾الذُّ

َوْ ﴿) ٤٩( ه، وأن یعلم أن الكل ملك اهللا وحد والجاه ثًا أ نَا نًا َوإِ َرا ُهْم ذُْك ُج َُزوِّ بین  لهمیجمع  ﴾ي

ِقيًما﴿ البنین والبنات ءُ َع ْن يََشا ُل َم َع َجيْ ٌر ﴿النساء و بعض الرجال  ﴾َو ي ٌم قَِد َّهُ َعِلي    یفعل  ﴾إِن

  


