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   )٥٨( المجادلة سورة       )٦٢٩(         العشرونو الثامن الجزء
  
قال المفسرون ) ٢٩(

إن أھل الكتاب كانوا 
یقولون الوحي 

والكتاُب  والرسالة فینا
والشرع لیس إِال لنا، 
وهللا خصنا بھذه 
الفضیلة العظیمة من 
بین جمیع العالمین، 
فرّد هللا علیھم بھذه 

  ]مس[ اآلیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  قالت عائشة نع )١( 

 وسع الذي تبارك
 إني ، شيء كل سمعھ
 بنت خولة كالم ألسمع
 علي ویخفى ، ثعلبة
 تشتكي وھي ، بعضھ
 هللا رسول إلى زوجھا
 یا : وتقول ، (ص)
 أَكلَ  ، هللا رسول
 لھ وَنَثرت ، شبابي
 َكبِرت إذا حتى ، بطني
 ، ولدي وانقطع ِسّني

 إني اللھم ، مني ظاھرَ 
 فما ، إلیك أشكو

 نزل حتى برحت
ُ  َسِمعَ  َقدْ  جبریل  هللاَّ

 فِي تَُجاِدلُكَ  الَّتِي َقْولَ 
 بن أوس وھو َزْوِجَھا

  ]مس[ الصامت
 
 دخلت إِذا قد فائدة )١(

 أفادت الماضي على
 دخلت وإِذا ، التحقیق

 أفادت المضارع على
  ]مس[ التقلیل

 
 دلیل اآلیة وفى )١(

 انقطع امن ان على
 ولم الخلق عن رجاؤه

 احد مھمھ فى لھ یبق
 فى وصدق ربھ سوى
 هللا كفاه وشكواه دعائھ
  ]رو[ ذلك
 
 من الظھار كان )٢(

 عند الطالق أقسام
 ھالجاھلی في العرب

 یقول الرجل كان
 مني أنت  : المرأتھ
 فتنفصل أُمي كظھر
   مؤبدة علیھ وتحرم عنھ

ْم ﴿ (ص) من األنبیاء ونصیبًا ِإلیمانكم بمحمد ْل لَُك َع َجيْ هِ ﴿ خرةفي اآل ﴾َو ِ ًرا تَْمُشوَن ب  ﴾نُو
ویجعل { (ع) الحسن والحسینقال:  } ،یؤتكم كفلین من رحمته{عن ابن عباس  ، على الصراط

ْم ﴿ ]شو[) (عقال: علي بن أبي طالب  }لكم نورا تمشون به ْر لَُك يَْغِف ما أسلفتم من  ﴾َو

مٌ ﴿المعاصي  ٌر َرِحي ُفو ُ َغ  ِإنما بالغنا في هذا البیان )٢٨(عظیم المغفرة واسع الرحمة  ﴾َواهللاَّ

ُروَن َعَ� ﴿ َْقِد َال ي َتاِب أ ُل الِْك َْه ََم أ ِّئَال يَْعل ِ  ل ِل اهللاَّ ْض ْن َف ٍء ِم أنهم ال یقدرون على  ﴾َ�ْ

لَ ﴿ ، وال یمكنهم حصر الرسالة والنبوة فیهم تخصیص فضل اهللا بهم ْض َْف وأن أمر النبوة  ﴾َوأَنَّ ال

ِ ﴿ والهدایة واِإلیمان هِ بِيَِد اهللاَّ تِي ُ ﴿یعطیه  ﴾ يُْؤ ء ْن يََشا ِظيِم  َم ِل الَْع ْض َْف و ال ُ ُذ واسع ﴾ َواهللاَّ
          )٢٩( الفضل واِإلحسان

  
  

  
  

ویوجد سورة مبدوءة  ، والف وسبعمئة واثنان وتسعون حرفا، ربعمائة وثالث وسبعون كلمة اوهي 
آل عمران ومثلها في عدد  ال یوجد سورة مختومة بما ختمت غیرو ،  سورة الجنوهي  بهبما بدئت 

         ]مال [  اآلي سورة البروج
ٍم   ِ�ِ ْاهللاِ  ٍحي رَّ ٍن ْال ْحم ر        ْال

عَ  قَْد ﴿ ُ ﴿ استجاب ﴾َسِم لَ  اهللاَّ َِّ� ﴿ المرأة ﴾َقْو ِدلَُك  ال ا  شأن ﴾ِيف ﴿ وتحاورك تراجعك ﴾ُجتَ

َها﴿ َتِكي َزْوِج تَْش َى﴿ وتتضرع ﴾َو ِ  إِل  مقام سبحانه اهللا بین كربتها یجتفر  في غیره الى ال ﴾اهللاَّ

ُ ﴿ غیره الى االلتفات من خلصت حین الحبیب مع المجادلة انبسطت حیث االنبساط  يَْسَمعُ  َواهللاَّ
َركَُما ُو ا َ  إِنَّ ﴿ حدیثكما ﴾َحتَ عٌ  اهللاَّ ٌر ﴿ یناجیه بمن ﴾َسِمي َِصي َن ﴿ )١(  العباد بأعمال ﴾ب ي َِّذ  ال
ُرونَ  ِه َُظا ْنُكْم  ي ْم  ِمْن  ِم  ، أمي كظهر علي أنت لزوجته الّرجل یقول أن الظهار ﴾نَِسائِِه

نَّ  َما﴿ الجماع العلو بهذا یریدون،  أمي على لويكعُ  حرام علیك لّويعُ  ومعناه ْم  ُه ِِه َهات  لسن ﴾أُمَّ

ْم  إِْن ﴿ زوجاتهم هنَّ  وإِنما أمهاتهم الحقیقة في ُُه َهات ال﴿ الحقیقة في أمهاتهم ما ﴾أُمَّ  الالئِي إِ
ْم  َُه ن َُّهْم ﴿ بطونهن من ﴾َولَْد ن ُقولُونَ ﴿ المظاهرین هؤالء ِأن ﴾َوإِ ًرا لََي َن  ُمْنَك ِل  ِم َْقْو  تنكره ﴾ال

ًرا﴿ الشرع وینكره الحقیقة ُزو َ  َوإِنَّ ﴿ وبهتان كذبٌ  ﴾َو ُفوٌّ  اهللاَّ ٌر  لََع ُفو  والمغفرة العفو في مبالغ ﴾َغ

َِّذيَن ﴿ )٢( الكذب هو والزور  حقیقة له تعرف ال الذي هو المنكر ، وأناب تاب لمن  َوال
ُرونَ  ِه َُظا ْن  ي ْم  ِم ِه ُمَّ ﴿ باألمهات بتشبیههنَّ  ﴾نَِسائِ ونَ  ث ُد  ویرغبون ویندمون ﴾َقالُوا ِلَما يَُعو

ُر ﴿ ِإلیهم أزواجهم ِإعادة في ِري ةٍ ﴿ عتقُ  فعلیهم ﴾َفَ�ْ َب ْن  َرَق ِل  ِم ْب ا أَْن  َق ََتَماسَّ  أن قبل من ﴾ي

ْم ﴿ امعهایج أو منها ظاهر التي زوجته یعاشر ُظونَ ﴿ ظاهر فیمن اهللا حكم هو ﴾ذَِلُك    تُوَع

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٥٨ 
١٠٥  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة المجادلة   ٢٢

  مكیة  النافقون
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وقد ظاھر بعض 
األنصار من امرأتھ ثم 
ندم علیھ فجاءت 
امرأتھ إلى رسول هللا 

تسائلھ فیھ لعلھا  (ص)
ً إلى  تجد طریقا
رجوعھ إلیھا وتجادلھ 

في ذلك وتشتكي  (ص)
 هللا فنزلت اآلیات إلى
  ]مي[
 
نزلت ھذه اآلیة ) ٥(

في كفار مكة یوم 
األحزاب حین أرادوا 
التحزب على رسول 

والمقصوُد  (ص)هللا 
بھا تسلیة رسول هللا 

وبشارتھ مع  (ص)
المؤمنین بأن أعداءھم 
المتحزبین سیذلون 
ویخذلون ویفرق 
جمعھم فال تخشوا 

  ]مس[ بأسھم
 
 كان ما السرار )٧( 

 ما والنجوى ناثنی بین
  ]مج[ ثالثة بین كان
 
 النبي بین كان )٨(

 الیھود وبین (ص)
 إذا فكانوا ، موادعة

 من رجل بھم مرّ 
 جلسوا ، الصحابة
 حتى بینھم یتناجون

 أنھم المؤمن یظن
 بما أو ، بقتلھ یتناجون
 النبي فنھاھم ، یكرھھ
 ، النجوى عن (ص)

 هللا فأنزل ، ینتھوا فلم
  ]مس[ اآلیة

 
 :قالت ائشةع عن )٨(

 الیھود من ناس جاء
 :فقالوا (ص) النبي إلى

 أبا یا علیك السام
 السام : فقلت ، القاسم
 ، بكم هللا وفعل علیكم
 (ص) هللا رسول فقال

 فإن ، عائشة یا ، َمھْ  :
 یحبّ  ال تعالى هللا

 ، التفحش وال الفحش
 ، هللا رسول یا : فقلت
 یقولون ما أدري ألستُ 

 ترین ألستِ  : قال ؟
 ؟ یقولون ما علیھم أردّ 
 ، وعلیكم  : أقول

 جاؤوك وإذا : ونزلت
 بھ یحیِّك لم بما حیوك

  ]مس[ هللا

هِ  ِ ُ بَِما تَْعَملُونَ ﴿، حتى تتركوا الظهار وال تعودوا إلیه  لیتعظ به المؤمنون ﴾ب ٌر  َواهللاَّ ِبي عالم  ﴾َخ

ْد ﴿ )٣( بظواهر األمور وبواطنها ومجازیكم َْم َجيِ ْن ل مُ ﴿ ة التي یعتقهاالرقب ﴾َفَم ِصَيا فعلیه  ﴾َف

َتابَِعْنيِ ﴿صیام  ِن ُمَت َرْي ْه ا﴿ متوالیین ﴾َش ََتَماسَّ ِل أَْن ي ْب ْن َق ْن لَْم ﴿ من قبل الجماع ﴾ِم َفَم
عْ  َتِط مُ ﴿لكبره أو مرضه الصیام  ﴾يَْس ًنا﴿فعلیه أن ُیطعم  ﴾َفإِْطَعا تَِّني ِمْسِكي ما  ﴾ِس

هِ ﴿ الظهارالذي بیناه من أحكام  ﴾ذَِلَك ﴿ یشبعهم َرُسوِل ِ َو ُنوا بِاهللاَّ ُتْؤِم من أجل أن تصدقوا باهللا  ﴾ِل

تِلَْك ﴿ بشرائعه والعملورسوله  ِ ﴿ األحكام المتلوة علیكم أیها الّناس هي ﴾َو ُد اهللاَّ و ال یجوز  ﴾ُحُد

َن ﴿تخطیها  ِري ِف َكا أطلق الكافر على متعدي الحدود ،  وللجاحدین والمكذبین بهذه الحدود ﴾َو�ِْ

مٌ ﴿ظًا وزجرا تغلی َذاٌب أَِلي ُّونَ ﴿ )٤( ﴾َع د ا َن ُحيَ ي َِّذ ُ ﴿ یخالفون أمر ﴾إِنَّ ال َه َرُسول َ َو هللاَّ  و ﴾ا
ُتوا﴿یعادونهما  ُِب ْم ﴿ وجوههم وذّلوا وهلكوا منكبین على ﴾ك ِه ْبِل ْن َق َن ِم ي َِّذ  ﴾كََما كُِبَت ال

قَْد ﴿ الماضیة االمم كفار ياٍت ﴿والحال أنا قد  ﴾َو َْنا ءا َنَْزل َ  أ َناٍت ب  صدق على تدل  واضحات ﴾يِّ

َن ﴿ به جاء وما الرسول ِفِري َكا ِهنيٌ ﴿الذین جحدوها ولم یعملوا بها  ﴾َو�ِْ َذاٌب ُم  یهینهم ﴾َع

مَ ﴿ )٥( عزَّهم ویذهب مُ  يَْو َْبَعُثُه ُ  ي  اهللا یحشر حین الرهیب الیوم ذلك اذكر ﴾َجِميًعا اهللاَّ

ْم ﴿ كلهم المجرمین ُه ئُ بِّ َن  إذ ، وآثام جرائم من الدنیا في ارتكبوا ﴾َعِملُوا ابِمَ ﴿ فیخبرهم ﴾َفُي

َصاهُ ﴿ ُ ﴿ ضبطه ﴾أَْح  تهاونهمل أو لكثرته ﴾َونَُسوهُ ﴿ أعمالهم صحائف في علیهم وحفظه ﴾اهللاَّ

ُ ﴿ ارتكبوه حین به ُلِّ  َعَ�  َواهللاَّ ءٍ  ك ِهيٌد  َ�ْ َْم ﴿ )٦( شيء عنه یخفى ال مطَّلع ﴾َش ََر  أَل الم  ﴾ت

َ ﴿ السامع أیها تعلم َ  نَّ أ َمُ  اهللاَّ َواِت  ِيف  َما﴿ على مطَّلع ﴾يَْعل َما  یغیب ال ﴾األَْرِض  ِيف  َوَما السَّ

ْن ﴿ یقع وما ﴾يَُكونُ  َما﴿ شيء عنه َوى ِم َةٍ ﴿ عالنیة أو كان سراً  حدیثٍ  ﴾َجنْ  أشخاص ﴾ثَالث

ال﴿ ْم ﴿ اهللا ﴾ُهوَ  إِ ُه  هو الذي الرابع عند معلومة تكون كما عنده معلومة نجواهم أن یعني ﴾َرابُِع

ال﴿ معهم ةٍ  َو ال َخْمَس ْم  ُهوَ  إِ ُه ِدُس ال﴿ معهم كسادس ﴾َسا َى َو َْدن ْن ﴿ أقلَّ  ﴾أ  َوال ذَِلَك  ِم
ال﴿ العدد ذلك من ﴾أَْكَثَر  وَ  إِ ْم  ُه ُه َن ﴿ بینهم یجري ما یعلم ﴾َمَع َْي نُوا َما أ ُمَّ  كَا ْم  ث ُه ئُ بِّ َُن  ﴾ي

لُوا بَِما﴿ یخبرهم مَ ﴿ علیه ویجازیهم وسيء حسن من ﴾َعِم ة يَْو اَم ِْقَي  األعمال تنشر حینما ﴾ال

َ  إِنَّ ﴿ بالصحف لِّ  اهللاَّ ءٍ  بُِك مٌ  َ�ْ َْم ﴿ )٧( شىء علیه یخفى ال ﴾َعِلي ََر  أَل  (ص) یامحمد ﴾ت

َى﴿ َن أ﴿ والمنافقین الیهود حال ﴾إِل ي َِّذ ُُهوا ل ِن  ن َوى َع ْ  طفقوا المؤمنین رأوا إذا كانوا إذ ﴾ا�َّ

ُمَّ ﴿ عمدا بینهم یتناجون ونَ  ث ُد ُُهوا ِلَما﴿ المناجاة ِإلى یرجعون ﴾يَُعو  رسول نهاهم ان بعد ﴾َعْنهُ  ن

َناَجْونَ ﴿ (ص) اهللا يََت ِم ﴿ بینهم فیما ویتحدثون ﴾َو َواِن  بِاإلِْث ةِ  َوالُْعْد ِصَي ِل  َوَمْع ُسو رَّ    ﴾ال
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كان المنافقون ) ١٠(.

، وكان  ن بینھمیتناجو
،  ذلك یغیظ المؤمنین

، فأنزل  ویكبر علیم
 ]مس[ اآلیة هللا
   
إِذا في الحدیث ) ١٠(

كنتم ثالثة فال یتناجى 
اثنان دون صاحبھما 

  ]مس[ فإِن ذلك یحزنھ
 
) عن الصادق ١٠(

 الرجل رأى إذا (ع)
 منامھ في یكره ما منكم

 الذي شقھ عن فلیتحول
 ولیقل نائما علیھ كان
 من نجوىال إنما

 الذین الشیطان لیحزن
 بضارھم ولیس آمنوا
 ثم هللا بإذن إال شیئا

 عاذت بما لیقل عذت
المقربون  هللا بھ مالئكة
 المرسلون وأنبیاؤه
من  الصالحون وعباده

 شر ومن رأیت ما شر
  ]صا [الرجیم الشیطان

 
اْلِعْلمُ ِعْلَماِن ) ١١(

َمْطُبوٌع َو َمْسُموٌع َو ال 
ُموُع إَِذا لَْم اْلَمسْ  َیْنَفعُ 

   ]نج[. َیُكِن اْلَمْطُبوعُ 
  
 ال الحدیث في )١١(

 من رجالً  أحدكم یقیمنَّ 
 ، فیھ یجلس ثم مجلسھ
عوا ولكنْ  حوا توسَّ  وتفسَّ
  ]مس[ لكم هللاُ  یفسح

  
 على اآلیة دلت )١١( 

ع من كل أن  على وسَّ
 الخیر أبواب هللا عباد

ع والراحة  علیھ هللا وسَّ
 ةواآلخر الدنیا خیرات

  ]فخ[
  
 عباس ابن عن )١٢(

 المسلمین إن قال
 على المسائل أكثروا
 حتى (ص) هللا رسول
 أن فأراد ، علیھ شّقوا
 ، نبیھ عن یخفف
 فلما االیة هللا فأنزل
 من كثیر صبر نزلت
وا الناس،  عن وكفُّ
 هللا فأنزل ، المسألة

 اآلیة أَْشَفْقُتمْ  :ذلك بعد
  ]مس[
   

ذَا﴿ الرسول ومخالفة ألمر ءوَك  َوإِ َك ﴿ (ص) حضروا عندك یا محمد ﴾َجا يِّ َْم ُحيَ َحيَّْوَك بَِما ل
 ُ ِه اهللاَّ ِ َُقولُوَن ِيف ﴿ فیقولون الّسام علیك بدل الّسالم ، وراعنا بدل انظرنا واسمع غیر مسمع ﴾ب ي َو

ْم  ِه ُفِس َن لُ ﴿ فیما بینهم ﴾أ َُقو ُ بَِما ن َُنا اهللاَّ ب ال يَُعذِّ ا اهللا على هذا فلو كان نبیًا حقًا لعذبن ﴾لَْو

ْم ﴿ الكالم ُه ُب نَّمُ ﴿یكفیهم عذابًا  ﴾َحْس َه ََها َج ن َْصلَْو ِبئَْس ﴿ا ویصلوا حرها نهیدخلو  ﴾ي َف
ُر  ِصي ُنوا﴿ )٨( مستقر لهمال ﴾الَْم َن آَم ي َِّذ َُّها ال َي َا﴿ بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم﴾ يَا أ ذ  إِ

ْم  ُت ََناَجْي َناجَ ﴿إذا تحدثتم فیما بینكم سرًا  ﴾ت ََت ِم َفال ت َواِن ﴿ القبیح من القول ﴾ْوا بِاإلِْث  ﴾َوالُْعْد

ةِ ﴿على الغیر  ِصَي ِل ﴿مخالفة  ﴾َوَمْع ُسو رَّ ََناَجْوا﴿ الّنهي عام﴾ ال ت ْقَوى﴿وتحدثوا  ﴾َو رِّ َوالتَّ ِْب  ﴾بِال

َُّقوا﴿ حساناالخیٌر و بال َ ﴿وخافوا  ﴾َوات ِه ﴿ بامتثالكم أوامره واجتنابكم نواهیه ﴾اهللاَّ َِّذ� إِلَْي ال
ُرونَ ُحتْ  ََّما﴿ )٩( ، ویجازي كًال بعمله سیجمعكم للحساب ﴾َش ن َوى﴿لیست  ﴾إِ ْ النجوى  ﴾ا�َّ

ُنوا﴿تزیین  ﴾ِمَن ﴿ِإال  باِإلثم والعدوان َن آَم ي َِّذ ُزَن ال ْ ْيَطاِن ِ�َ لُیدخل بها الحزن على  ﴾الشَّ

ْم ﴿ هذا التناجي ﴾َولَْيَس ﴿ المؤمنین ِه رِّ َضا ِ ﴿للمؤمنین  ﴾ِب ال ب ِ َشْيئًا إِ ْذِن اهللاَّ ِإال بمشیئة اهللا  ﴾إِ

ِ ﴿ وإِرادته َِّل ﴿وحده  ﴾َوَعَ� اهللاَّ َتَوك ُنونَ ﴿فلیعتمد  ﴾َفلَْي اآلیة المراد بها  وقیل إن ﴾الُْمْؤِم

ُنوا﴿ )١٠(المنام التي یراها اإلنسان في نومه فیحزنه أحالم  َن آَم ي َِّذ َُّها ال َي نداٌء من اهللا  ﴾يَا أ

ذَا﴿ للمؤمنین تعالى لَ قِ  إِ ْم  ي وا﴿ أحد لكم قال ِإذا ﴾لَُك ُ ََفحسَّ اِلِس  ِيف  ت َ  یتنافسون كانو ﴾اْ�َ

وا﴿ كالمه استماع على وحرصا (ص) الرسول مجلس من القرب على ْفَحسُ  وافسحوا فتوسعوا ﴾َفا

َْفَسِح ﴿ له ُ  ي  لكم اهللا یفسح الحق تجلى لموارد صدوركم ومجالس قلوبكم بساط وسعوا ﴾لَُكْم  اهللاَّ

ذَا﴿ انسه ومجالس بهقر  بساط لَ  َوإِ نُشُزوا﴿ لكم ﴾ِقي  لتوّسعوا وقوموا المجلس من انهضوا ﴾ا

نُشُزوا﴿ لغیركم  منهم واحد كل فیكون (ص) اهللا رسول عند المكث یطیلون كانوا،  قومواف ﴾َفا

ِع ﴿ انشزوا لهم قیل إذا یقوموا أي ینشزوا أن اهللا فأمرهم،  خارج آخر یكون أن یحب َْرَف ُ  ي  اهللاَّ
َن  ي َِّذ ُنوا ال ْم  آَم ْنُك َن ﴿ رسوله وأوامر أوامره بامتثال المؤمنین ﴾ِم َِّذي ُوتُوا َوال ْمَ  أ  والعالمین ﴾الِْعل

َرَجاٍت ﴿ ةخاص منهم ُ ﴿ الجنة في الرفیعة المراتب ﴾َد ٌر  تَْعَملُونَ  بَِما َواهللاَّ ِبي  یستحق بمن ﴾َخ

ا يَا﴿ )١١( یستحقه ال ممن والثواب الفضل َُّه َي ي أ َِّذ ُنوا َن ال ذَا آَم مُ  إِ ُت لَ  نَاَجْي ُسو رَّ  ِإذا أي ﴾ال

ُموا﴿ سراً  محادثته أردتم َقدِّ ُْم  يََدْي  بَْنيَ  َف َواك ةً ﴿ قبلها ﴾َجنْ َق  ، الفقراء على بها تصدَّقوا ﴾َصَد
 المخلص بین یزتمیو  السؤال في االفراط عن والنهي الفقراء وٕانفاع الرسول تعظیم االمر هذا في

ٌر ﴿ مناجاته قبل الصدقات تقدیم أي ﴾ذَِلَك ﴿ الدنیا ومحب خرةاال ومحب والمنافق  أفضل ﴾َخْي

ْم ﴿ ُر ﴿ اهللا أمر امتثال من فیه لما اهللا عند ﴾لَُك َْطَه    َفإِْن ﴿ المال وحب الزینة من النفسكم ﴾َوأ
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  )٥٨(المجادلة  سورة    )٦٣٢(       العشرونالثامن و الجزء  
  
وفي ھذا األمر  )١٢(

ل تعظیم لمقام الرسو
،  ونفٌع للفقراء (ص)

وتمییٌز بین المخلص 
، وبین محب  والمنافق

 الدنیا ومحب اآلخرة
  ]آل[
  
ولم یعمل بھا ) ١٢(

غیر على المشھور 
 (ع)عنھ  علي (ع) و

إن في كتاب  : أنھ قال
هللا تعالى آلیة ما عمل 
بھا أحد قبلي وال یعمل 
بھا أحد بعدي آیة 

كان عندي  النجوى
دینار فبعتھ بعشرة 

راھم فكنت كلما د
(ص) ناجیت النبـي 

قدمت بین یدي نجواي 
ً ثم نسخت فلم  درھما
  یعمل بھا أحد فنزلت

....  ]آل[ َءأَْشَفْقُتْم 
وفیھا منقبة عظیمة لھ 
علیھ الّسالم وھو أبو 
المناقب ، ولیس فیھا 
طعن على أحد ألن 
الزمن لم یتسع للعمل 
بھا ، إذ نزلت 
الّرخصة بتركھا فور 

الّصدقة بین  اذاعة أمر
الّناس والتحدث بھا 
....  وتشیر ھذه اآلیة 
إلى تأخرھم عن أداء 
تلك الّصدقة حال 
نزول ھذه اآلیة ذنب 
بالنسبة لمن ھي ألجلھ 
وإلى زیادة تعظیم قدر 
الّرسول عند ربھ عز 

قال مقاتل .... ،  وجل
كان بین ھذه اآلیة 
وبین آیة الّرخصة 

وھو  عشرة أّیام
 األصح إذ ال یمكن
إذاعتھا لآلفاق دون 
ھذه المدة بالنسبة لذلك 

   ]مال [الزمن.
  
 ال ولم ...... )١٣(

 – لھ یحصل أن یجوز
 لم فضیلة  (ع) لعلي
 أكابر من لغیره توجد

 روي فقد . الصحابة
 كان عمر ابن عن
 لو ثالث (ع) لعلي
 منھن واحدة لي كانت
 من إليّ  أحب كانت
 تزویجھ:   النعم حمر

 هوإعطاؤ (ع) فاطمة
 وآیة خیبر یوم الرایة

   ]غر [ النجوى
   

وا ُد َْم َجتِ ٌر ﴿ ما تتصدقون به ﴾ل ُفو َ َغ نَّ اهللاَّ مٌ  َفإِ ، ألنه لم یكلف  یسامحكم ویعفو عنكم ﴾َرِحي

ُموا بَْنيَ ﴿ )١٢( بذلك ِإال القادر منكم َُقدِّ ْم أَْن ت ُت ْق َف َْش َقاٍت  ءأ ُْم َصَد ك َوا خفتم الفاقة أ ﴾يََدْي َجنْ
وهذا توبیخ لهم على ، بین یدي نجواكم أم بخلتم بهذه الّصدقة أو خشیتم من أدائها سرة یا أهل المی

َْفَعلُوا﴿ترك الصدقة إشفاقًا من العیلة  َْم ت ْذ ل ُ ﴿ ما ُأمرتم به وشقَّ ذلك علیكم ﴾َفإِ هللاَّ تَاَب ا َو
ْم  بقوله أمرهم ، وعفا اهللا عنكم بأن رخَّص لكم مناجاته من غیر تقدیم صدقة  ﴾َعلَْيُك

كَاَة﴿ الَة َوآتُوا الزَّ َِطيُعوا﴿ تداركا لما فاتكم ﴾َفأَِقيُموا الصَّ ُ ﴿أمر  ﴾َوأ َه َرُسول َ َو أي إذ  ﴾اهللاَّ
فاتكم التصدق في المناجاة وفرطتم بها فال تفرطوا بإقامة الّصالة وأداء الزكاة وطاعة الّله ورسوله 

ُ ﴿ تفریطكم تجبر لعلهاال تقاعسوا فیما یأمركم وینهاكم ، بل سارعوا له واغتنموا فعله و   َواهللاَّ

ٌر  ِبي نهوا عن مناجات النبي عن مجاهد قال: ،  بأعمالكم ونیاتكم ﴾بَِما تَْعَملُونَ ﴿محیٌط  ﴾َخ
 قدم دینارا فتصدق به ثم أنزلت الرخصة في ذلك (ع) فلم یناجه إال علي بن أبي طالب (ص)

ََر ﴿ )١٣( ]شو[ َْم ت َى ﴿الیهود او من حال هؤالء المنافقین  (ص) أال تعجب یا محمد ﴾أَل إِل
َّْوا َن تََول ي َِّذ ْم  ال ِه ُ َعلَْي ِضَب اهللاَّ الذین اتخذوا الیهود أصدقاء یناصحونهم وینقلون ِإلیهم  ﴾َقْوًما َغ

ْم ﴿ أسرار المؤمنین ا ُه ْم ﴿لیس هؤالء المنافقون  ﴾َم ُه ْن ال ِم ْم َو ْنُك  الیهودوال من  ﴾ِم

ُفونَ ﴿ ِل ِب ﴿باهللا  ﴾َوَحيْ ْم ﴿ كاذبین یقولون واهللا ِإنا لمسلمون ﴾َعَ� الَْكِذ ُه  أنهم ﴾يَْعلَُمونَ  َو

ََعدَّ ﴿ )١٤( كذبة ُ ﴿ هیأ ﴾أ هللاَّ ْم  ا َُه َذابًا﴿ نفاقهم بسبب ﴾ل يًدا َع  في األسفل الدرك في ﴾َشِد

ْم ﴿ جهنم َُّه ن َ  إِ ء نُوا َما َسا ُذ ﴿ )١٥( صنعوا ما وبئس فعلوا ما بئس ﴾يَْعَملُونَ  كَا َ  جعلوا ﴾وااختَّ

ْم ﴿ َُه ن َْيَما ةً ﴿ الفاجرة الكاذبة ﴾أ َّ وا﴿ الجالء او القتل من ألنفسهم وقایةً  ﴾ُجن َصدُّ  فمنعوا ﴾َف
ْن ﴿ الناس ِل  َع ِبي ِ  َس ْم ﴿ اِإلسالم في الدخول عن ﴾اهللاَّ َذاٌب  َفلَُه ِهنيٌ  َع  واِإلهانة الشدة غایة ﴾ُم

َْن ﴿ )١٦( ْم  تُْغِ�َ  ل ُه ْم ﴿ تنفعهم ﴾َعْن ُُه ال﴿ جمعوها التي ﴾أَْمَوال ْم  َو ُدُه ال َْو  خلفوهم الذین ﴾أ

َن ﴿ ِ  ِم ُْولَئَِك ﴿ اآلخرة في ﴾َشْيئًا اهللاَّ ِر أَْصَحاُب ﴿ هم ﴾أ نَّا ْم  ال َها ُه ونَ  ِفي  یخرجون ال ﴾َخالُِد

مَ ﴿ )١٧( أبداً  منها مُ  يَْو َْبَعُثُه ُ ﴿ یحشرهم ﴾ي ُفونَ ﴿ للحساب ﴾َجِميًعا﴿ القیامة یوم ﴾اهللاَّ ِل  ﴾َفَ�ْ

َ ﴿ هللا ُ ل ُفونَ  كََما ه ِل ْم  َحيْ ُبونَ ﴿ مسلمون أنهم كذباً  الدنیا في ﴾لَُك َس ْم ﴿ یظنون ﴾َوَحيْ َُّه َن  َعَ�  أ
ءٍ   عنهم القتل بدفع الدنیا في نفعهم كما عذابها من وینجیهم ینفعهم اآلخرة في حلفهم أن ﴾َ�ْ

َال﴿ ْم  أ َُّه ن مُ  إِ بُونَ  ُه وَ ﴿ )١٨( الناس أیها فانتبهوا ﴾الَْكاِذ ْسَ�ْ َ ا مُ ﴿ استولى ﴾ذ ِه  على ﴾َعلَْي

ْيَطانُ ﴿ قلوبهم ْم ﴿ نفوسهم وتملَّك ﴾الشَّ ُه َر  َفأَنَسا ِ  ِذْك ُْولَئَِك ﴿ ربهم ﴾اهللاَّ  ﴾ِحْزُب ﴿ هم ﴾أ

ْيَطاِن ﴿ أتباع َال﴿ وأعوانه ﴾الشَّ ِن  ِحْزَب  إِنَّ  أ ْيَطا مُ  الشَّ ُرونَ  ُه اِس  على فّوتوا ألنهم ﴾اْخلَ
   یشغله ان العبد على الشیطان استحواذ عالمة،  المقیم ابللعذ وعرضوها الدائم النعیم أنفسهم
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  )٥٩(الحشر  سورة    )٦٣٣(       العشرونالثامن و الجزء  
  
 :قال المفسرون) ٢٢(

غرُض اآلیة النھي عن 
مصادقة ومحبة الكفرة 

، ولكنھا  والمجرمین
جاءت بصورة إِخباٍر 
مبالغًة في النھي 

   ]مس[والتحذیر
  
نزلت في ) ٢٢( 

بن أبي بلتعھ حاطب 
حین كتب إلى أھل 
مكة ینذرھم بمجيء 

إلیھم  (ص) رسول هللا
خفى ذلك   (ص)وكان 

فلما عوتب على ذلك 
أھلي بمكة  :  قال

أحببت أن یحوطوھم 
 .بید تكون لي عندھم

 إنھا نزلت في:  وقیل
عبد هللا بن أبّي وابنھ 
عبید هللا بن عبد هللا 
وكان ھذا االبن عند 

فشرب   (ص)النبي 
  : فقال (ص)لنبي ا

ابق فضلة من شرابك 
اسقھا أبي لعل هللا 
یطھر قلبھ فأعطاه 

ما  : فأتى بھا أباه فقال
بقیة شراب  : ھذا فقال

جئتك  (ص)رسول هللا 
هللا  بھا لتشربھا لعل
ھال  : یطھر قلبك فقال

جئتني ببول أمك فرجع 
ائذن  :فقال (ص)إلى 

بل  لي في قتلھ فقال
  ]مج[ ترفق بھ 

  
  
  
  
  
  
  

 بني سورة تسمى
  النضیر
 النبي عن فضلھا
 سورة قرأ من (ص)
 وال جنة یبق لم الحشر

 وال عرش وال نار
 وال حجاب وال كرسي

 السبع السماوات
 السبع واالرضون

 والریح والھواء
 والشجر والطیر
 والدواب والجبال
 والقمر والشمس
 صلوا إال والمالئكة

 لھ واستغفروا علیھ
 أو یومھ في مات وإن
 إنشاء شھیدا مات ھلیلت
  ]صا[ هللا

بعمارة ظاهرة من الماكل والمالبس ویشغل قلبه عن التفكر فى أالء اهللا ونعمه علیه والقیام بشكره 
ویشغل لسانه عن ذكر ربه بالكذب والغیبة والبهتان ویشغل قلبه عن التفكر والمراقبة بتدبیر الدنیا 

ُّونَ  نَّ اِ ﴿ )١٩( العلم ن یلبس امر الدین بامر الدنیا ویغویه من طریقوا د ا َن ُحيَ ي َِّذ  یعادون ﴾ال

﴿ ُ َه َرُسول َ َو ِّنيَ ﴿ویخالفون أمرهما وأولیائهما  ﴾اهللاَّ ُْولَئَِك ِيف األَذَل  )٢٠( المبعدین من رحمة اهللا ﴾أ

ََتَب ﴿ ُ ﴿قضى  ﴾ك ُرُسِلي﴿وحكم  ﴾اهللاَّ َنَا َو َ ﴿أن الغلبة لدینه ورسله  ﴾ألَْغِلَنبَّ أ إِنَّ اهللاَّ
ُد ﴿ )٢١( غالٌب على أعدائه ﴾َعِزيٌز ﴿ على نصر رسله ﴾َقِويٌّ  ال یمكن أن ترى أیها  ﴾ال َجتِ

ُنونَ ﴿جماعة  ﴾َقْوًما﴿ السامع ُّونَ ﴿یصدقون  ﴾يُْؤِم د ِر يَُوا ِم اآلِخ ِ َوالَْيْو  یحبون ویوالون ﴾بِاهللاَّ

﴿ َّ د ْن َحا ُ ﴿عادى  ﴾َم َه َرُسول َ َو نُوا ءاب﴿ وخالف أمرهما ﴾اهللاَّ ْم َولَْو كَا ُه ء  أَوْ ﴿ االقدم حرمة ﴾ا

ْم  ُه ء َْنا َب ْم ﴿ االكثر محبة ﴾أ َُه ن ا ْخَو َْو إِ ْم ﴿ نسبا ﴾أ َُه َرت َْو َعِشي ولو كان هؤالء  اهل الرجل ﴾أ
فِإن قضیة اِإلیمان باهللا تقتضي معاداة فكیف بغیرهم ، المحادُّون هللا ورسوله أقرب الناس ِإلیهم 

ََتَب ﴿ أعداء اهللا ُْولَئَِك ك ُم اإلِيَمانَ ِيف ﴿أثبت  ﴾أ ِِه ْم ﴿ فهي مؤمنٌة مخلصة ﴾ُقلُوب ُه ََّد َي  ﴾َوأ

ُ ﴿وقوَّاهم  ه ْن ُِروٍح ِم ْم ﴿ بنصره وتأییده ﴾ب ُُه يُْدِخل َها ﴿ في اآلخرة ﴾َو ِت ِري ِمْن َحتْ نَّاٍت َجتْ َج
ُر  َْها َن  األَن ي ُ ﴿قبل  ﴾َرِضيَ  ِفيَها﴿ماكثین  ﴾َخالِِد َرُضوا ﴿أعمالهم فرضي  ﴾اهللاَّ ُهْم َو َعْن

 ُ ه ُْولَئَِك ﴿ ونالوا ثوابه فرضوا بما أعطاهم ﴾َعْن ِ ﴿ جند ﴾ِحْزُب  أ  وانصار دینه ودعاة خلقه ﴾اهللاَّ

َال﴿ ونَ ﴿ كلمة تنبیه ﴾أ ْفِ�ُ ُم الُْم ِ ُه هللاَّ نَّ ِحْزَب ا الّلهم اجعلنا  ، الفائزون بخیر الدنیا واآلخرة ﴾إِ
 اهل اهللا حزب ]شو[ (ع) طالب أبي بن علي في نزلت قال: (ع) محمد بن جعفر عن ، منهم

 اذا،  االمتحانات ومصارع القربات مهالك من اهللا بنصرة الفائزون هم توحیده واهل ومحبته معرفته
 واعلى هیبته نور وجوههم على البس اهللا الن المغالطون وینكسر المبطلون ینهزم منهم واحد ظهر
 ونورهم رعایتهم حسنب كألهم الشامخات عندهم وتخضع االساد منهم یفر،  عظمته اعالم لهم
   )٢٢( العالمین فى اذكارهم لهم ورفع قربه بسنا

  
  
  

ویوجد في القرآن سبع  ، والف وتسعمئة وثالثة عشر حرفا، وهي أربعمائة وخمس وأربعون كلمة 
ثالث بلفظ الماضي هذه والحدید والصف ، واثنتان بلفظ المضارع ، سور مبدوءة بلفظ التسبیح 

واحدة بلفظ األمر وهي االعلى ، ویوجد ، ، وواحدة بالمصدر وهي االسراء  وهي: الجمعة والتغابن
         ]مال [وال یوجد مثلها في عدد اآلي، سورة التغابن مختومة بما ختمت به 

ٍم   ِ�ِ ْاهللاِ  ٍحي رَّ ٍن ْال ْحم ر        ْال
﴿ َ ِ  َس�َّ ده تعالى اهللا نزَّه ﴾ِهللاَّ مَ  ِيف  َما﴿ جمیع وقدَّسه ومجَّ اِت السَّ َو  ِيف  َوَما﴿ من ملك ﴾ا

ُهوَ ﴿ وشجر  وجماد  نسانمن ِ  ﴾األَْرِض  مُ ﴿ ملكه في ﴾الَعِزيُز  َو ِكي    )١( هصنع في ﴾اْحلَ

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٥٩ 
١٠١  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  الحشرسورة      ٢٤

  مدنیة  البینة
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اسم  (ص)قال رسول 

هللا األعظم في ست 
 آیات في آخر سورة

  (مج) الحشر
  
النبي لما قدم  )٢(

نة صالح المدی (ص)
على أالَّ  بني النضیر

یكونوا معھ وال علیھ، 
فلما ظھر یوم بدر 

إنھ النبي  قالوا
المنعوُت في التوراة 
بالنصرة ال ُتردُّ لھ 
رایة، فلما ُھزم 
المسلمون یوم أُحد 

،  ارتابوا ونكثوا
 وخرج كعب بن
األشرف في أربعین 
ً إِلى مكة وحالفوا  راكبا

فأمر رسول  أبا سفیان
محمد بن  (ص)هللا 
أخا كعٍب من  مسلمة

  الرضاعة فقتلھ غیلةً 
ثم صبَّحھم بالكتائب 

، حتى  وحاصرھم
 صالحوه على الجالء

  ]بي[
 :المفسرون قال )٢(

 قبل النضیر بنو كان
 دیارھم عن إِجالئھم
 بیوتھم یخربون
 ، الُعمد فیقلعون

 ، السقوف وینقضون
 ، الجدران وینقبون

 المؤمنون یسكنھا لئال
ً  ھممن حسداً   ، وبغضا
 المسلمون وكان

 الجوانب سائر یخربون
 لیقتحموا ظاھرھا من

  ]مس[ حصونھم
 ما الجالء فائدة )٥(

  والولد األھل مع كان
 مع یكون قد واإلخراج

 .والولد األھل بقاء
 یكون ال الجالء :وقیل
 واإلخراج لجماعة إال
 لواحد یكون قد

  ]آل[ ولجماعة
 النبي (ص) أمر) ٥(

لما قطع بقطع نخیلھم ف
یا  : بعضھا نادوه

محمد قد كنت تنھى 
عن الفساد في األرض 
فما بال النخیل تقطع 
فنزلت اآلیة فأجیب 
عن قولھم بأن ما 
قطعوا من نخلة أو 
تركوھا قائمة على 
أُصولھا فبإذن هللا 
إخزاء الفاسقین وھم 

   ]مي[ بنو النضیر

َرجَ ﴿ َِّذ� أَْخ َهْ  ُهَو ال ْن أ ََفُروْا ِم َن ك ي َِّذ َتاِب ال ِرِهْم ﴿یهود بني النضیر  ﴾ِل الِْك يَا ن ِد  ﴾ِم

ِل ﴿مساكنهم بالمدینة المنورة  ِر  ألَوَّ إلى  في أول مرة أخرجوا فیها من جزیرة العرب ﴾اَحلْش

ما ﴿أذرعات من أرض الّشام وأریحا من أرض فلسطین ولحقت طائفة بخیبر واخرى بالحیرة 
ْم  نُت ُرُجواْ ﴿ أیها المؤمنون ﴾َظَن َن َخيْ یخرجوا من أوطانهم ودیارهم بهذا الذل والهوان لعزتهم  ﴾أ

م ﴿  الیهود  ﴾َوَظنُّواْ ﴿ ونخیلٍ  ، حیث كانوا أصحاب حصون وعقار ومنعتهم وشدة بأسهم َُّه َن أ
َن اهللاِ  م مِّ نُُه ُصو ْم ُح ُه ُت نََع ا ، وتدفع عنهم عذابه  أن حصونهم الحصینة تمنعهم من بأس اهللا ﴾مَّ

مُ ﴿وانتقامه  ُه ُ ﴿فجاءهم بأُس  ﴾َفأَتَا ُبواْ ﴿وعذابه  ﴾اهللا َتِس َْم َحيْ ْن َحْيُث ل  مولم یخطر بباله ﴾ِم

قََذف﴿ مُ ﴿وألقى اُهللا  ﴾َو ِِه ْعَب ﴿ رقلوب بني النضی ﴾ِيف ُقلُوب رُّ  ، مما الخوف الشدید ﴾ال
، حتى   (ص)نزلوا على حكم رسول اهللاو ،  بقتل سیدهم كعب بن االشرف ، وذلك أضعف قوتهم
ْم ﴿صاروا بحالة  ِه ي َُهم بِأَيِْد ربُوَن بُُيوت  لئال یسكنها المسلمون من بعدهملما أیقنوا بالجالء  ﴾ُخيْ

نِنيَ ﴿ َيِْدي الُمْؤِم ُروا﴿ لیتسع المكان للقتالبازالة تحصینها لتزداد الّنكایة بهم و ﴾ َوأ ِب  ﴾َفاعَت
ِر ﴿كیف فعل الّله بأعدائه فاتعظوا  ى األّبَصا ُْوِل  أَن َولْوال﴿ )٢( لبابواألیا ذوي العقول  ﴾يَا أ
ََتَب  ُ  ك مُ ﴿ قضى ﴾اهللاَّ ِه  یصبهم لم إسرائیل بني أسباط من سبط من كانوا،  النضیر بنو ﴾َعلَْي

 اهللا كتب ما فلوال،  (ص) اهللا رسول أجالهم فلذلك ، إسرائیل بني على الجالء اهللا كتب منذ جالء
ْم ﴿ من علیهم َُه ب ءَ لََعذَّ ال نَْيااْجلَ لدُّ  بنى في فعل كما والقتل والّسبي األسر وهو منه مبأعظ ﴾ِيف ا

ْم ﴿ قریظة َرِة ِيف ﴿ الجالء مع ﴾َولَُه َذاُب  اآلِخ ِر  َع نَّا  والعذاب الجالء ﴾ذَِلَك ﴿ )٣( ﴾ال

َُّهْم ﴿ قُّواْ ﴿ أنهم بسبب ﴾بِأَن َ ﴿ خالفوا ﴾َشا ُ ﴿ أمره وعصوا ﴾اهللاَّ َه  مع دهلعا واونقضٍ  ﴾َوَرُسول

َ ﴿ أمر فیخال ﴾يَُشاقِّ  َوَمن﴿ رسوله َ  َفإِنَّ ﴿ هدین ویعادِ  ﴾اهللاَّ يُد  اهللاَّ َقاِب  َشِد  ینتقم فاهللاُ  ﴾الِع

م َما﴿ )٤( ألیم وعقابه ، شدید عذابه ألن منه ُت ن﴿ المؤمنون أیها ﴾َقَطْع ةٍ  مِّ َن ِِّي  شجرة من ﴾ل

َها أَوْ ﴿ التمر انواع ارداء،  نخیل ُتُمو ةً ﴿ كانت كما ﴾تََرْك َها َعَ�  َقائَِم  سوقها ىعل ﴾أُُصوِل

ْذِن ﴿ ِبإِ ِ ﴿ فبأمر ﴾َف ِزَى وَ ﴿ وإِرادته ﴾اهللاَّ ِقنيَ  ِ�ْ َفاِس  أشجارهم بقطع  ویذلهم الیهود ولیغیظ ﴾ال

َ  َوَما﴿ )٥( ونخیلهم ء ََفا ُ  أ  وال قتالٍ  غیرِ  من الكفَّارِ  أموالِ  من المسلمین إلى صار ما الفيءُ  ﴾اهللاَّ
 خیلٍ  وٕایجاف بقتالٍ  كانت ماو  والغنیمة،  ماتوا إذا مأمواُله جملته في وتدخل،  وِركابٍ  َخْیلٍ  إیجافِ 
هِ  َعَ� ﴿ وركابٍ  ُهْم ﴿ النضیر بني یهود أموال من ﴾َرُسوِل ْن ْم  َفَما ِم ُت ْف َْوَج  سرعة الوجف ﴾أ

هِ ﴿ السیر ْن ﴿ ِإلیه ﴾َعلَْي ٍل  ِم ال َخْي حتى  تحصیله في تعبتم وال االبل من یركب ما ﴾ِركَاٍب  َو

نَّ ﴿مخصصة لرسوله (ص) وهي ، تستحقوا منه شیئا  َ  َولِك ُِّط ﴿ سنته من تعالى ﴾اهللاَّ    يَُسل
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قال ابن جزي ال ) ٦(

تعارض بین ھذه اآلیة 
فإِن   وبین آیة األنفال

آیة األنفال في حكم 
الغنیمة التي تؤخذ 
بالقتال وإِیجاف الخیل 

 ، فتلك یؤخذ والركاب
منھا الخمس ویقسم 

،  الباقي على الغانمین
حكم "وأما ھذه ففي

وھو ما یؤخذ  "الفيء
من الكفار من غیر 
قتال فال تعارض 

، وقد  بینھما وال نسخ
الفقھاء الفرق بین  قرر

، وأنَّ  الغنیمة والفيء
،  حكمھما مختلف

فالغنیمة ما أُخذت 
، والفيُء ما  بالقتال

 ً   ]مس[ أُخذ صلحا
  
 لم : المعنى )٦(

 ، ُشقةً م إِلیھا تقطعوا
ً  بھا لقیتم وال  وال حربا

 من كانت وإِنما ، مشقة
 ، میلین على المدینة
 هللا رسول فافتتحھا

ً  (ص)  ، صلحا
 وأخذ عنھا وأجالھم
 هللا فجعلھا ، أموالھم
 خاصة (ص) لرسولھ
  شاء حیث یضعھا

  ]مس[
  
 بن عمر عن )٦(

 كان : قال الخطاب
 (ص) هللا لرسول
 النضیر يبن صفایا
  ]سي[  وفدك وخیبر

  
كان الفيء ) ٦(

ً في زمان  مقسوما
 (ص)رسول هللا 

أربعة  : خمسة أسھم
 (ص) منھا لرسول هللا

خاصة وكذا خمس 
م ا، والسھ الباقي

األربعة من ھذا الباقي 
لذي القربى ولد بني 

،  ھاشم والمطلب
والیتامى والمساكین 

   ]غر[ وابن السبیل
  
 )ع(عن الصادق ) ٧(

قوم فرض هللا نحن 
طاعتنا ولنا األنفال 

   ]مج[ ولنا صفو المال
  

 ُ ء ن يََشا َ� َم ُ َع َه ُلِّ ﴿ أن ینصر رسله بقذف الرعب في قلوب أعدائه ﴾ُرُسل ُ َعَ� ك َو اهللاَّ
ُر  ي ٍء قَِد ْن ﴿ )٦(ال یعجزه شيء  ﴾َ�ْ ِه ِم ِل ُ َعَ� َرُسو َ اهللاَّ ء ََفا ا أ ُْقَرى  مَّ ِل ال َْه ما جعله اهللا  ﴾أ

فیه إیضاح من الّله للرسول فیما یضع بما أفاء الّله ،  ًة لرسوله بدون قتال من أموال الكفارغنیم
ما {نزل قوله : قال ابن عباس ،علیه خاصة ، وأمره له بان یضعه حیث یضع الخمس من الغنائم 

قریظة وبني النضیر بنو في أموال كفار أهل القرى وهم  }أفاء اهللا على رسوله من أهل القرى
قسمها على ،  ]مج[ وفدك وخیبر وقرى عرینة وینبع جعلها اهللا لرسوله یحكم فیها ما أراد

، والحارث  ، وسهل بن حنیف ، أبو ُدجانة ، إّال لثالثة لفقرهم ، ولم ُیعط األنصاَر منها المهاجرین
ِل ﴿بن الصمة  ُسو رَّ َِّه َو�ِ حین طلب  ، ولرسوله فحكمها أنها هللا تعالى یضعها حیث یشاء ﴾َفِلل

بعض المسلمین اّلذین كانوا مع حضرة الّرسول (ص) قسمتها بینهم كما فعل بغنائم خیبر، فأنزل 
الّله هذه اآلیة یعلمهم فیها أن لیس لهم بشيء منها من حق ، ألنهم لم یتجشموا من أجلها متاعب 

قد  (ص) وسهم الرسول، قال االلوسي  ولم یقطعوا فیها مشقة ، ولذلك خصصها لرسوله (ص)
كان له في حیاته باإلجماع وكان ینفق منه على نفسه وعیاله ویدخر منه مؤنة سنة أي لبعض 

، وسقط عندنا بعد وفاته علیه الصالة والسالم ،  ویصرف الباقي في مصالح المسلمینه زوجات
ُْقربَى َولِِذي﴿ ]آل[ ألن عمل الخلفاء الراشدین على ذلك:  قالوا  بذي المراد االلوسي قال ﴾ال

 عبد شقیقهما أخیهما بني دون فیهم السهم وضع (ص) ألنه،  المطلب وبنو هاشم بنو القربـى
 وشبك واحد شيء المطلب وبنو نحن (ص) بقوله ذلك عن مجیباً ،  نوفل ألبیهما وأخیهما ، شمس

 نهوكأ ، إسالماً  وال جاهلیة (ص) نصرته في هاشم بني یفارقوا لم أي،  البخاري رواه أصابعه بین
 نحن (ع) المؤمنین أمیر عن،  ]آل[  واحد رجل قلب على كأنهم حتى وتواقفهم تعصبهم لمزید
 أهل من رسوله على اهللا أفاء ما فقال ونبیه بنفسه اهللا قرنهم الذین القربى بذي اهللا عنى الذین واهللا
ى﴿ ]صا[ القربى ولذي وللرسول فلله القرى َتاَم ْ ﴿ ءاباؤهم مات الذین ﴾َوالَْي  ذوي ﴾َمَساِكنيِ َوال

ِْن ﴿ والفقر الحاجة ِبيِل  واب  ال كَيْ ﴿ منهم ذلك كل ، سفره في المنقطع وللغریب أي ﴾الْسَّ
َةً  يَُكونَ  ول ءِ  بَْنيَ  ُد ْم  األَْغِنَيا  الرؤساءو  األغنیاء به ویستأثر المال بهذا ینتفع لئال أي ﴾ِمنُك

ُمُ  َوَما﴿ الفقراء دون لُ ﴿ اعطاكم ﴾آتاك ُسو رَّ وهُ ﴿ ىءالف من ﴾ال ُذ  َوَما﴿ به وارضوا ﴾َ�ُ
ُْم  ََهاك ُ  ن ه ُهواْ  َعْن َت ن  أمر ما كل في عام وهذا،  اهللا أمر عن إال ینهى وال یأمر ال فإنه عنه ﴾َفا

َُّقواْ ﴿ الفيء آیة في نزل وٕان عنه ونهى (ص) النبي به َ  َوات  أوامره بامتثال ربكم خافوا ﴾اهللاَّ

َ  إِنَّ ﴿ هنواهی واجتناب يُد  اهللاَّ َقاِب  َشِد  المؤمنین أمیر عن  به أمره ما وخالف عصاه لمن ﴾الِع
 ] صا[ ظلمهم لمن }العقاب شدید اهللا إن{ علیهم اهللا صلوات محمد آل ظلم في }اهللا واتقوا{ (ع)

ءِ ﴿ )٧( َرا َق ُف َن  �ِْ ِري َهاِج  دار إلى الحرب دار ومن المدینة إلى مكة من هاجروا الذین ﴾الُْم

َن ﴿ االسالم ي َِّذ ْم  ِمن ِرُجواْ أُخْ  ال ِرِه يَا ْم  ِد ِه  المهاجرین الفقراء لهؤالء والغنائم الفيءُ  فان ﴾َوأَْمَوِل

َتُغونَ ﴿ واألموال الدیار فتركوا أموالهم وأخذوا ، أوطانهم من الهجرة ِإلى مكة كفار ألجأهم الذین َْب  ي
ْضالً َن  َف ِ  مِّ ناً ﴿ الرزق ﴾اهللاَّ ِرْضَوا ُرونَ ﴿ باالخرة الثواب ﴾َو َنُص ي َ  َو ُ  اهللاَّ َه َرُسول    قاصدین ﴾َو
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أن  دیثفي الح) ٩(

خرج إلى (ص) النبّي 
السالم  المقبرة فقال

علیكم دار قوم مؤمنین 
وإنا إن شاء هللا بكم 
الحقون وِدْدت أن 

 : قالوا رأیت إخواننا
، ألسنا  یا رسول هللا

بل  ؟ فقال بإخوانك
أنتم أصحابي وإخواُننا 
الذین لم یأتوا بعُد وأنا 
 َفَرُطھم على الَحْوض

   ]قر[
   
 أمیر عن )٩(

 قال إنھ (ع) المؤمنین
 المناقب عد حدیث في

 فیكم ھل با� نشدتكم
 ھذه فیھ انزلت أحد
 على ویؤثرون االیة

  ]صا[ انفسھم
    
یقول هللا تعالى  ) ٩( 

 القدسيفي الحدیث 
وعزتي وعظمتي 
وجاللي ، ما من عبد 
آثر ھواي على ھواه 
إال قللت ھمومھ 

وجمعت علیھ ضیعتھ  
ونزعت الفقر من قلبھ 
، وجعلت الغنى بین 
عینیھ ، واتجرت لھ 

،  من وراء كل تاجر
وعزتي وجاللي ، ما 
من عبد آثر ھواه على 
ھواي إال كثرت 
ھمومھ ، وفرقت علیھ 
ضیعتھ ، ونزعت 
الغنى من قلبھ ، 

بین  وجعلت الفقر
عینیھ ، ثم ال أبالي في 

  ]تس[ أي واد ھلك
  
  

ُقونَ ﴿ بالهجرة ِإعالء كلمة اهللا ونصرة دینه ِد ا ُم الصَّ و ﴿ )٨( في ِإیمانهم ﴾أُولئَِك ُه ء ََبوَّ َن ت ي َِّذ وال
َر  ا ومدحهم حتى طابت أنفسهم بهم ثنى سبحانه ،  وهم االنصار اتخذوا المدینة منزًال وسكناً  ﴾الدَّ

ن﴿ وآمنوا ﴾يَمانَ َواإلِ ﴿ عن الفيء ْم  ِم ِه ْبِل والمراد به ، معناه قبل إیمان المهاجرین :  قیل ﴾َق
على حرب األبیض واألحمر  (ص)أصحاب لیلة العقبة وهم سبعون رجًال بایعوا رسول اهللا 

ْم ﴿ ِه َر إِلَْي ْن َهاَج وَن َم بُّ واسكنوهم في  أموالهمواشركوهم في ِإخوانهم المهاجرین  یحبون ﴾ُحيِ

ُوتُواْ ﴿دورهم  ا أ مَّ ًة مِّ ْم َحاَج وِرِه وَن ِيف ُصُد ُد ال َجيِ وال یجد األنصار حزازًة وحسدًا مما  ﴾َو

ْم ﴿ أعطي المهاجرون من الغنیمة ِه ُفِس َن ُِروَن َعَ� أ ث اإلیثار أْن َتَرى أنَّ ما بأیدي الناِس ﴾ َويُْؤ
ْم ﴿ ، وأن ما في یدك لیس إال ودیعة وأمانة عندك تنتظر اإلذَن فیها لهم ِِه َولَو كَاَن ب

َصاَصةُ  ِإیثارهم ،  یفضلون غیرهم بالمال على أنفسهم ولو كانوا في غایة الحاجة والفاقة ِإلیه ﴾َخ
هِ ﴿ ، ولكنه عن حاجة وفقر عن غنى عن المال لم یكن َْفِس ویخالف هواها  ﴾َوَمن يُوَق ُحشَّ ن
 النفس في غریزة وهو ، طمعوال الجشع مع الشدید البخل هو الُشحُّ  ، إلى كرم الّنفس ویمیل
، حملهم على أن سفكوا  واتقوا الُشحَّ فِإنه أهلك من كان قبلكم في الحدیث ، ِإلیها أضیف ولذلك

ونَ  ُهمُ  َفأُْولئَِك ﴿ ]مس[ ، واستحلوا محارمهم دماءهم ْفِ�ُ ،  الجنة ونعیم اهللا بثواب الفائزون ﴾الُْم
 فقال الماء إال عندنا ما فقلن أزواجه بیوت إلى فبعث الجوع إلیه فشكا (ص) النبي إلى رجل جاء

 عندنا ما : فقالت فأعلمها (ع) فاطمة فأتى اهللا رسول یا أنا (ع) علي فقال ؟ اللیلة لهذا من )ص(
 للضیف السراج أطفئ وأنا ، الصبیة نومي علي فقال،  ضیفنا به نؤثر ولكنا ، الصبیة قوت إال

 المؤمنین من الثالث الصنف) ٩( ]شو[ االیة هذه فیهم هللا أنزل أصبح فلما الضیف وعشوا ففعلت
َن ﴿ والفضل لِإلحسان المستحقین ي َِّذ و وال ء ن َجا ِهم ِم  لهم یدعون بِإحسانٍ  لهم التابعون ﴾بَعِد

َُقولُونَ ﴿ ََّنا ي ْر  َرب ِف ََنا اْغ َِنا ل ن َن  َوإلِْخَوا ي َِّذ نَا ال ُقو َب  باِإلیمان بالسبق وصفوهم ﴾بِاإلِيَماِن  َس

لْ  َوال﴿ النسب من وأشرف أعزُّ  عندهم الدین أخوة ألن ، بفضلهم رافاً اعت َع َِنا ِيف  َجتْ  ﴾ِغالً ُقلُوب

َن ﴿ وحسداً  بغضاً  ي َِّذ ُنواْ  �ِّ ََّنا﴿ المؤمنین من ألحدٍ  ﴾آَم ََّك  َرب ن وُف  إِ ء م َر ِحي  تجیب بأن فحقیق ﴾رَّ
 الصالة فحضرت معه (ع) يوعل الغرقد ببقیع (ص) النبي بینما االكوع بن سلمة عن ، نائدعا
 ...... وجعفر (ع) بعلي النبي فصلى أخیك جناح صل جعفر یا (ص) النبي فقال جعفر به فمر
َم﴿ )١٠( ]شو[ بطوله الحدیث ، علي یا أحد االیمان إلى سبقك فهل (ص) قال ان الى ََر  أل  ﴾ت

ُقوا﴿ (ص) محمد یا تعجب أال َف َن نَا ي َِّذ َى ال ابطنوا الكفر قین الذین هؤالء المناف حالمن  ﴾إِل

َُقولُونَ ﴿ واظهروا االیمان َتاِب  ي ِل الِك َه ن أ ُروا ِم ََف َن ك ي َِّذ ُم ال ِِه ن  یهود بني النضیر ﴾إلِخَوا

ُتم﴿ وبني قریظة ِرج نَّ ﴿من المدینة  ﴾لَِنئ أُخ ُرَج مَ�َ م أََحداً ﴿منها  ﴾َمَعُك ال نُِطيُع ِفيُك َو
 ً َبَدا م ﴿ وال نسمع من أحٍد ِإذا أمرنا بخذالنكم كمفي قتال(ص) وال نطیع أمر محمد  ﴾أ ُت   َوإِن ُقوتِل
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أسلم ناس من ) ١١(

، وكان  أھل قریظة
، وكانوا  فیھم منافقون

یقولون ألھل النضیر 
لَئِن أُخِرجُتم لََنخُرَجنَّ 

، فنزلت ھذه  َمَعُكم
  ]مس[ اآلیة فیھم

  
 من وھذا )١٩( 

 الذنب على المجازاة
 عبادة تركوا ، بالذنب

 ، أوامره وامتثال هللا
 بأن ذلك على فعوقبوا
 ، أنفسھم حظَّ  أنساھم
 خیراً  لھ یقدموا لم حتى
  ]مس[ ینفعھ

  
 (ع) الرضا عن )٢٠(
 (ص) هللا رسول إن
 فقال االیة ھذه تال

 من الجنة أصحاب
 بن لعلي وسلم أطاعني

 (ع) طالب أبي
  ]صا[... .بعدي

 
وھذا تصویٌر ) ٢١(

،  لعظمة قدر القرآن
، وأنھ  وقوة تأثیره

بحیث لو خوطب بھ 
على شدتھ  - جبلٌ 

لرأیتھ  -وصالبتھ 
ً من  ذلیالً متصدعا

والمراد ، خشیة هللا، 
منھ توبیخ اإلِنسان بأنھ 
ال یتخشع عند تالوة 

، بل یعرض  القرآن
عما فیھ من عجائب 

، فھذه اآلیة  وعظائم
 ن عظمة القرآنفي بیا

 ، ودناءة حال اإلِنسان
والغرُض توبیخ  ...

اإلِنسان على قسوة 
، وعدم تأثره بھذا  قلبھ

الذي لو أُنزل على 
 وتصدَّع الجبل لتخشَّع

، وإِذا كان الجبل على 
عظمتھ وتصلبھ 
یعرض لھ الخشوع 

، فابن آدم  والتصدع
كان أولى بذلك، لكنھ 
على حقارتھ وضعفھ 

   ]مس[ال یتأثر 
  

م َُّك نُصَرن ََن م﴿ولئن قاتلكم أحد لنعاوننكم على عدوكم ونكون بجانبكم  ﴾ل َُّه ن َهُد إِ ُ يَش ِإن  ﴾َواهللاَّ

بُونَ ﴿ المنافقین ِذ ِرُجوا ال﴿ )١١( فیما قالوه ووعدوهم به ﴾لََكا لئن أخرج  ﴾َخيُرُجونَ  لَِنئ أُخ

م َولَِنئ ُقوتِلُوا﴿الیهود ال یخرج المنافقون  ُه مال﴿الیهود  ﴾َمَع َُه ُرون َنُص ال ینصرهم المنافقون  ﴾ ي

م﴿ وال یقاتلون معهم روُه ََّص ُّنَّ ﴿ ولئن جاءوا لنصرتهم وقاتلوا معهم ﴾َولَِنئ ن  ﴾األَدبَاَر  لَُيَول

ُرونَ ﴿ فسوف ینهزمون ُنَص ُمَّ ال ي اآلیة قبل إخراج بني  نزلت ، ال ینفعهم نصرة المنافقینف ﴾ث
 م یخرج معهم منافق ولم ینصروهم كما أخبر اهللا تعالى بذلكوأخرجوا بعد ذلك وقوتلوا فل، النضیر 

م﴿ )١٢( ُت ََشدُّ ﴿یا معشر المسلمین  ﴾ألَن ةً أ َب م﴿خوفًا وخشیًة  ﴾َره ِرِه و في قلوب  ﴾يف ُصُد

ِ ﴿المنافقین  َن اهللاَّ بسبب  ﴾ذَِلَك ﴿فِإنهم یرهبون ویخافون منكم أشدَّ من رهبتهم من اهللا  ﴾مِّ

ُم ال﴿ َُّهم َقو َ  بِأَن ُهونَ ي ال ﴿ )١٣( ال یعلمون عظمة اهللا تعالى حتى یخشوه حقَّ خشیته ﴾فَق
م َجِميعاً  نَُك َُقاتِلُو ال﴿ ال یقدرون على مقاتلتكم مجتمعین ﴾ي رًى ِيف ﴿ اكانو  ِإذا ﴾إِ ةٍ  ُق َن  ﴾َحمصَّ

َو﴿ والخنادق باألسوار ن أ ءِ  ِم َرا ِر  َو م﴿ بها لیتستروا الحیطان ﴾ُجُد ُه ُهمبَي﴿ فیما عداوتهم ﴾بَأُس  َن
يُد  ُهم َشِد ُب م﴿ ورأي أمرٍ  على مجتمعین ﴾َجِميعاً ﴿ تظنهم ﴾َحتَس ُُه ُقلُوب ى َو تَّ  مختلفون وهم ﴾َش
 ُكلِّ  وموِجبُ  ، فساد كلَّ  أصلُ  - واختالفها القلوب تنافرُ  مع - النفوس اجتماعُ  ، االختالف غایة

َّ ﴿ والتشتت التفرق ﴾ذَِلَك ﴿ العدوِّ  تجاُسرِ  ومقتضى ، تخاُذل مُ ﴿ أنهم بسبب ﴾ُهمبِأَن  ال َقو
ِقلُون َن  كََمَثِل ﴿ )١٤( اهللا أمر ﴾يَع ي َِّذ ن ال م ِم ِه بِل باً  َق ِري  لهم وقع فیما النضیر بني صفةُ  ﴾َق

 من المهلكین أو ، واألسر الهزیمة من بدر یوم لهم وقع فیما مكة كفار كصفةِ  والذل الجالء من
ُقوا﴿ قریب زمان في الماضیة األمم لَ  ذَا بَا ِرِهم﴿ عاقبة ءسو  ﴾َو َُهم﴿ الدنیا في ِإجرامهم ﴾أَم  َول

َذاُب  مُ  َع  كََمَثِل ﴿ القتال على الیهود ِإغراء في المنافقین مثل )١٥( اآلخرة في ﴾أَِلي
يَطاِن  ذ الشَّ لَ  إِ ر ِلِإلنَساِن  َقا ُف ا﴿ اسرائیل بني بعابد أغرى الذي الشیطان كمثل ﴾اك  َفلَمَّ

ر ََف لَ ﴿ و عنه تخلى ﴾ك َ  إِ�ِّ  َقا ُ ب نَك  ريء َ ﴿ عذاب ﴾أَخاُف  إِ�ِّ  مِّ  وانتقامه ﴾الَعالَِمنيَ  َربَّ  اهللاَّ

ُهَما َفَكانَ ﴿ )١٦( َت َب ِق ِر ﴿ مثل عاقبة الشیطان واِإلنسان المنافقین والیهود ﴾َعا نَّا َُّهَما ِيف ال َن أ
ء ذَِلَك َجَزا َها َو ِن ِفي ي اِلِمنيَ ﴿عقاب  ﴾َخالَِد ظَّ  )١٧(اهللا كل ظالم فاجر، منتهٍك لحرمات  ﴾ال

ََّقواْ ﴿ ُنوا ات َن آَم ي َِّذ َُّها ال َي َ ﴿خافوا  ﴾يَا أ ر﴿ واحذروا عقابه ﴾اهللاَّ نُظ َت ا ﴿كلُّ  ﴾َول َفُس مَّ ن
َمت عمل ن أ، ّرب الساعة حتى جعلها كغد قَ ،  لیوم القیامة ﴾لَِغد﴿ من األعمال الصالحة ﴾قَدَّ

َ ﴿ وارداهبقه او سیئًا  وأ انجاهصالحًا  َُّقوا اهللاَّ ره للتأكید ولبیان منزلة التقوى ك ﴾وات َ ﴿رَّ هللاَّ  إِنَّ ا

ُر بَِما تَعَملُونَ  ِبي نُوا﴿ )١٨( مطلع على أعمالكم فیجازیكم علیها ﴾َخ ال تَُكو   معشر  یا ﴾و
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 أمیر عن) ٢٣(

 سئل انھ (ع) المؤمنین
 هللا سبحان تفسیر ما

 جالل تعظیم ھو فقال
 قال عما وتنزیھھ هللا
 فإذا مشرك كل فیھ

 علیھ صلى العبد قالھا
  ]مس[ ملك   كل

   
 الحدیث في )٢٣(

 إِزاري لعظمةا القدسي
 ، ردائي والكبریاء ،

 فیھما نازعني فمن
 أبالي وال قصمتھ

  ]مس[
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تسمى سورة اإلمتحان 
 وسورة المودة

 السجاد عنفضلھا 
 سورة قرأ من )(ع

 فرائضھ في الممتحنة
 قلبھ هللا امتحن ونوافلھ
 لھ ونور لالیمان
 فقر یصیبھ وال بصره

 بدنھ في جنون وال أبدا
 هللا انشاء ولده في وال

  ]صا[ تعالى
   

َ ﴿المؤمنین  َن نَُسوا اهللاَّ ي َِّذ م﴿ تركوا ذكر اهللا وطاعته ﴾كَال ُه ُهم﴿حقوق  ﴾َفأَنَسا ُفَس َن  ﴾أ

ُقونَ ﴿ ا یصلحهاوالنظر لها بم َفاِس ُم ال َك ُه ُْولَئِ ال ﴿ )١٩( الخارجون عن طاعة اهللا ﴾أ
َتِوي ِر ﴿ال یتساوى یوم القیامة  ﴾يَس نَّا ةِ ﴿األشقیاء  ﴾أَصَحاُب ال في  السعداء ﴾َوأصَحاُب اَجلنَّ

مُ ﴿الفضل والرتبة  ِة ُه ُزونَ  أَصَحاُب اَجلنَّ َفائِ َ ) ﴿٢٠( بالسعادة األبدیة في دار النعیم ﴾ال ْو ل
ُْقْرءانَ  َْنا َهَذا ال َنَزل ٍل ﴿ بوعده ووعید ﴾أ َب عاً  َعَ� َج َصدِّ َت ِشعًا مُّ ُ َخا ه َت َْي ََّرأ لخشع وخضع ﴾ ل

ِ ﴿ وتشقق ِة اهللاَّ ْن َخْشَي َُها﴿خوفًا من اهللا تعالى ومهابًة له  ﴾مِّ ِرب َْض ُل ن تِلَْك األَْمَثا نفّصلها ﴾ َو

ُرو﴿ اونوضحه َفكَّ ََت ْم ي َُّه نَّاِس لََعل جلَّ  ﴾ُهوَ ) ﴿٢١( ووحدانیته فیؤمنون في آثار قدرة اهللا ﴾نَ �ِ

ُ ﴿وعال  ال ُهوَ ﴿المعبود بحٍق  ﴾اهللاَّ هَ إِ َِّذ� ال إِل مُ ﴿ وال رب سواه ﴾ال یعلم ما غاب  ﴾الَْغْيِب  َعاِل
دَِة﴿ هعن العباد مما لم یبصرو  َها ْحَمانُ ﴿وما شاهدوه وعلموه  ﴾َوالشَّ رَّ المنعم على  ﴾ُهَو ال

مُ ﴿ هجمیع خلق ِحي رَّ ال ُهوَ ﴿ )٢٢( بالمؤمنین ﴾ال َهَ إِ َِّذ� ال إِل ُ ال كرر اللفظ اعتناًء بأمر  ﴾ُهَو اهللاَّ

 االشیاء الذي له التصرف فیهاالمالك لجمیع  ﴾الَْمِلُك ﴿التوحید أي ال معبود وال رب سواه 

وُس ﴿ ُْقدُّ مُ ﴿ وعن كل نقص وعیب المنزَّه عن صفات المخلوقین ﴾ال ال سه بانه نفوصف  ﴾السَّ

ُن ﴿ مأمن الخائفین ُن ﴿ العذاب من أولیائه یؤمن ﴾الُْمْؤِم َهْيِم  عباده على الرقیب ﴾الُْم

اُر ﴿ ُیغلب ال الذي ﴾الَْعِزيُز ﴿ بَّ ُر ﴿ دونه من له یذل الذي ﴾اْجلَ بِّ َتَك  حقا الكبریاء له الذي ﴾الُْم

انَ ﴿ ِ  ُسْ�َ ا﴿ وتقدَّس اهللا تنزَّه ﴾اهللاَّ ِركُونَ  َعمَّ  )٢٣( واألنداد الشركاء من به ونهیلحق ﴾يُْش

ُ  ُهوَ ﴿ اِلُق  اهللاَّ ُ ﴿ األشیاء لجمیع الموجد ﴾اْخلَ َْباِرىء ُر ﴿ االختراع بطریق لها المنشئ ﴾ال َصوِّ  ﴾الُْم

ُ ﴿ لألشكال المبدع َه ُ  ل ء ى األَسَما َن ْس ُ ﴿ المعاني محاسن على الدالة الرفیعة ﴾اْحلً ُ  يَُس�ِّ َه  ﴾ل

واِت  ِيف  َما﴿ لنقصوا العجز صفات عن تعالى ینزهه َما ُهوَ  َواألَرِض  السَّ  ملكه في ﴾الَْعزيُز  و

    )٢٤( وصنعه خلقه في ﴾مُ ياَحلِك ﴿

  
  
  
  

وهي ثالثمائة وأربعون كلمة ، وألف وخمسمائة وعشرة أحرف ، ویوجد في القرآن عشر سور 
ریم والمّدثر یا أیها : هذه والنساء واألحزاب والمائدة والحج والحجرات والطالق والتحـ مبدوءة ب

  وال یوجد سورة مختومة بما ختمت هذه السورة ،  والمزمل ، وال مثلها في عدد اآلي
ٍم   ِ�ِ ْاهللاِ  ٍحي رَّ ٍن ْال ْحم ر          ]مال [     ْال

﴿ َ َ ي ُّ  أ ي َّذِ هَ أ َن ا ال َ ﴿ ، یا من صدقتم باهللا ورسوله یا معشر المؤمنین ﴾واْ نُ مَ ءا ي ِ ال ت وّ عَ  واْ ُذ �َّ    يُد

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٦٠ 
٩١  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة الممتحنة    ١٣

  مدنیة  االحزاب
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  )٦٠(الممتحنة  سورة    )٦٣٩(       العشرونالثامن و جزءال  
 عن رسول هللا (ص)
من قرأ سورة الممتحنة 
كان لھ المؤمنون 

شفعاء یوم  والمؤمنات
  ]زم[القیامة

 حاطب في نزلت) ١(
 قد كان بلتعة أبي بن

 إلى وھاجر أسلم
 عیالھ وكان المدینة
 قریش فكانت بمكة
یغزوھم  أن تخاف
 (ص) هللا رسول
 عیال إلى وافصار
 أن وسألوھم حاطب
 حاطب إلى یكتبوا
 محمد خبر عن یسألوه
 یریدان ھل (ص)
 إلى فكتبوا مكة یغزو

 ذلك عن یسألوه حاطب
 أن حاطب إلیھم فكتب
 یرید (ص) هللا رسول
 إلى الكتاب ودفع ذلك

 صفیة تسمى إمرأة
 قرونھا في فوضعتھ
 جبرئیل فنزل ومرت
 (ص) هللا رسول على

 عثفب بذلك وأخبره
 أمیر(ص)  هللا رسول

 والزبیر (ع) المؤمنین
 طلبھا في العوام بن

 أمیر لھا فقال فلحقوھا
 أین (ع) المؤمنین
 معي ما فقالت الكتاب
فلم  ففتشوھا شيء
 ... شیئا معھا یجدوا

 من الكتاب أخرجت ثم
 أمیر فأخذه قرونھا

 بھ وجاء (ع) المؤمنین
 (ص) هللا رسول إلى
 (ص) هللا رسول فقال
 فقال ھذا ما اطبح یا

 رسول یا وهللا حاطب
 وال نافقت ما هللا

 وإني بدلت وال غیرت
 هللا إال إلھ ال أن أشھد
 حقا هللا رسول وانك
 وعیالي أھلي ولكن
 صنع بحسن إلي كتبوا
 أن فأحببت إلیھم قریش
 بحسن قریشا اجازي

  ]صا[معاشرتھم 
 :قال المفسرون) ٤(

أمر هللا المؤمنین أن 
یم الخلیل یقتدوا بإِبراھ

علیھ السالم وبالذین 
معھ في عداوة 
المشركین والتبرؤ 
منھم، ألن اإلِیمان 
یقتضي مقاطعة أعداء 

   ]مس[ هللا وبغضھم
   

ُ ُد عَ وَ  ك َ ﴿الكفار  ﴾ْم وَّ َ آيَ لِ وْ أ ْ ﴿ أصدقاء وأحباء ﴾ء َ  ونَ قُ تُل ِ هَ يْ إِل ْ م ب َِّةوَ مَ ال  ْد قً وَ ﴿وتودونهم  ﴾د
 َ ِ  واْ رُ فَ ك َ آجَ  امَ ب ُ ء سُ  ونَ جُ رِ ُخيْ ﴿والحال أنهم كافرون بدینكم وبقرآنكم  ﴾قِّ اْحلَ  َن م مِّ ك رَّ لَ ال  ﴾و

َّ وَ ﴿من مكة  (ص) محمداً  ي ُ إِ ضیقوا علیهم وآذوهم حتى خرجوا  ، منها أیضاً  كمكما یخرجون ﴾ْم اك

َ ﴿منها مهاجرین ِإلى المدینة  ِ  واْ نُ مِ ْن تُؤْ أ ِّ اهللا رَ ب ُ  ْن إِ﴿من أجل أنكم آمنتم باهللا  ﴾ْم كُ ب تُ ك  ْم ن
ً يف سَ هَ جِ  ْم تُ جْ رَ خَ  دا ْ يلي وَ بِ ا َ آغَ تَ اب أي إن كنتم خرجتم مجاهدین في سبیل اهللا طلبًا  ﴾اِ� َض رْ مَ  ء

وِن تُِس ﴿ فال تتخذوا عدوي وعدوكم أولیاء هلرضوان َ  رُّ ِ  مهِ يْ إِل ْ ب َِّةوَ مَ ال َ وَ ﴿بالنصیحة  ﴾د َ أ َ  اْ ن َ ْع أ  ﴾مُ ل

ِ ﴿العالم  َ  آمَ ب َ  آمَ وَ ﴿بسریرتكم  ﴾ْم تُ يْ فَ خْ أ َ ْع أ تُ ل ن مَ وَ ﴿الغرض منه التوبیُخ  ، وعالنیتكم ﴾ْم ن
 َ ْ عَ فْ ي ُ ل َّ سَ َض  ْد قَ فَ ﴿ (ص) ومن یصادق أعداء اهللا ویفش أسرار الرسول ﴾ْم نكُ مِ  ه َ آوَ ل  ء

ِل بِ السَّ  َ إِ﴿ )١( فقد حاد عن طریق الحق والصواب ﴾ي ُ فُ قَ ثْ ن ي  یظفروا بكم ویتمكنوا منكم ﴾ْم وك

﴿ َ ُ كُ ي ن َ و َ  ْم كُ وا ل ً آَد ْع أ َ وَ ﴿ ا في قلوبهم من العداوةُیظهروا م ﴾ء َ ﴿یمدوا  ﴾واْ طُ ُس بْ ي  ْم كُ يْ إِل
 َ َ دِ يْ أ َ وَ ﴿ بالضرب والقتل ﴾ْم هُ ي ْ أ ِ هُ تَ نَ ِس ل ءِ السُّ م ب ُّواْ وَ وَ ﴿ بالشتم والسبِّ  ﴾و َ ﴿ وقد تمنوا ﴾د  وْ ل
 َ َ ﴿ )٢(لتكونوا مثلهم  ﴾ونَ رُ فُ كْ ت َ ل فَ ن ت َ ﴿تفیدكم  ﴾ْم كُ عَ ن  آلوَ ﴿قراباتكم  ﴾ْم كُ امُ حَ رْ أ
 َ دُ وْ أ ُ ال َ ﴿الذین توالون الكفار من أجلهم  ﴾ْم ك ْ ا مَ وْ ي َ  ةِ امَ يَ قِ ل ِص ي َ  لُ ْف  بینكم یحكم اهللا ﴾ْم كُ نَ يْ ب

ِ وَ ﴿ بین الكافرینو  ُ ب َ  امَ اهللا ُ مَ عْ ت نَ ل َ  و ٌر ِص ب فال ینبغي لإلنسان أن یخون اهللا ، یجازیكم علیها  ﴾ي

َ ِك  ْد قَ ﴿ )٣( یومئذ اهللا عن یغنونه فلیسوا وأوالده أرحامه ألجل الدینورسوله بمواالة أعداء  ن  ْت ا
 َ ُسْ ﴿ المؤمنین معشر یا ﴾ْم كُ ل ْ  ِيف  ةٌ نَ َس حَ ﴿ ُقدوة ﴾ةٌ وَ أ هِ رَ إِب َّ وَ ﴿ الخلیل ﴾يمَ ا َن ذِ ال ُ عَ مَ  ي  ومن ﴾ه

ُ قَ ﴿ حین ﴾ذْ إِ﴿ المؤمنین من معه َّا﴿ لكفارا ﴾ْم هِ مِ وْ قَ لِ  واْ ال ن َ  إِ ء َُر امِ وَ  ْم نكُ مِ ﴿ متبرؤون ﴾ؤاْ اب  مَّ
 َ َ  اهللا وِن دُ  نمِ ﴿ تعبدونها تيال األصنام من ﴾ونَ ُد بُ عْ ت َ رْ فَ ك ِ  ان  وطریقتكم بدینكم ﴾مكُ ب

َ وَ ﴿ َ ﴿ وظهرت ﴾اَد ب َ وَ  انَ نَ يْ ب ْ  مُ كُ نَ يْ ب وَ َد عَ ال ْ وَ  ُةا ُ آَض غْ بَ ال َ  ء َ أ  الحال هذه على دمتم ما األبد ِإلى ﴾اًد ب
ُ  ىتَّ حَ ﴿ ِ  واْ نُ ؤمِ ت ، والعداوة  عمالً مخالفتهم لشركهم  : ثالثة بأمور منهم براءتهم فسروا ﴾هُ َد حْ وَ  اهللاب

 لَ وْ ال قَ إِ﴿ ، واستمرار ذلك ما داموا على شركهم إال أن یؤمنوا باهللا وحده والبغضاء بینهم قلباً 
ْ إِ هِ رَ ب ِ  يمَ ا هِ ألب َ رَ فِ غْ تَ ألسْ  ي إنما  فال تقتدوا به فان إبراهیم، إال في استغفار إبراهیم ألبیه  ﴾َك نَّ ل

، فوعده إبراهیم باالستغفار  باه كان وعده باالیمانألن ا، استغفر ألبیه على موعدة وعدها إیاه 
َ  آمَ وَ ﴿ َ ﴿ ما أدفع ﴾ِلُك مْ أ ، وال  شیئًا إن أشركت به ﴾ءٍ ن َ�ْ اهللا مِ ﴿عذاب  ﴾َن مِ ﴿عنك  ﴾َك ل

َّ رَّ ﴿ أملك لك شیئًا غیر االستغفار َ ا عَ نَ ب َ  َك يْ ل َّ وَ ت ْ ك َ وَ ﴿اعتمدنا في جمیع أمورنا  ﴾انَ ل َ  َك يْ إِل َ أ  ﴾انَ بْ ن

َ وَ ﴿ نارجعنا وتب ْ  َك يْ إِل ُر ِص مَ ال َّنَ رَ ﴿ )٤( ةالمرجع والمعاد في الدار اآلخر  ﴾ي ْ عَ ا ال َجتْ ب   ًة نَ تْ فِ  انَ ل
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  )٦٠(الممتحنة  سورة    )٦٤٠(       العشرونالثامن و الجزء  
  :قال المفسرون) ٧(
یقول هللا تعالى  

لقد كان لكم : للمؤمنین
في إبراھیم ومن معھ 
من األنبیاء واألولیاء 

اء بھم في معاداة اقتد
ذوي قراباتھم من 

، فلما نزلت  المشركین
ھذه اآلیة عادى 
المؤمنون أقرباءھم 

،  المشركین في هللا
وأظھروا لھم العداوة 

 ]مس[ والبراءة
قال ابن عباس ) ٨(

،  نزلت في خزاعة
وذلك أنھم صالحوا 

على  (ص)رسول هللا 
أال یقاتلوه وال یعینوا 

، فرخَّص  علیھ أحداً 
في برھم واإلِحسان هللا 

وروي عن ، إِلیھم 
أسماء بنت أبي بكر 

 -قدمت أمي أنھا قالت
 - العزى عبد بنت قتیلة

وھي مشركة في عھد 
قریش حین عاھدوا 

 - (ص)رسول هللا 
تعني في صلح 

فأتیُت  -الحدیبیة 
فقلت  (ص)رسول هللا 

یا رسول هللا إن أمي 
قدمت وھي راغبة 

نعم  : ؟ قال أفأصلھا
 ، فأنزل هللا  ِصلي أمك

   ]مس[االیة 
  
 :قال المفسرون )١٠(

كان صلح الحدیبیة 
الذي جرى بین رسول 

وكفار مكة  (ص)هللا 
قد تضمن أن من أتى 
أھل مكة من المسلمین 

، ومن  لم ُیردَّ إِلیھم
أتى المسلمین من أھل 

یعني المشركین  -مكة 
، فجاءت أم  ُردَّ إِلیھم

كلثوم بنت عقبة بن 
اجرة إِلى ُمعیط مھ أبي

،  (ص)رسول هللا 
فخرج في أثرھا 
أخواھا ُعمارة و الولید 

 (ص)فقالوا للنبي 
ھا علینا بالشرط ،  ُردَّ

كان الشرُط  (ص)فقال 
في الرجال ال في 

، فأنزل هللا  النساء
   ]مس[ اآلیة
  
 قال ابن عباس ) ١٠(

كانت المرأة تُستحلف 
أنھا ما ھاجرت بغضاً 

، وال طمعاً  لزوجھا
  ، وأنھا ما  نیافي الد

 َّ َن ذِ �ِّ َ  ي لو كان هؤالء على الحق لما  فیقولوا، ال تعذبنا بأیدیهم وال بعذاٍب من عندك  ﴾واْ رُ فَ ك

َ  ْر فِ اْغ وَ ﴿أصابهم ذلك  َّ رَ ﴿ ما فرط من الذنوب ﴾انَ ل َّ نَ ب ن َ  َك ا إِ ْ أ الغالب الذي ال یذل  ﴾يُز زِ عَ نَت ال

مُ ِك اْحلَ ﴿ من التجأ ِإلیه م ﴿ )٥(ال ما فیه الخیر والمصلحة الذي ال یفعل إِ  ﴾ي قد كان لك ل
م ه ُسوٌة﴿ في إبراهیم ومن معه من المؤمنین ﴾في ةٌ ﴿قدوٌة  ﴾أ ن  ، في التبرؤ من الكفار ﴾حس

ن ﴿  ُر للمبالغة في الحثِّ على االقتداء به علیه السالم ولذلك ُصدِّر بالقسماالتكر  ن كا لم
رجو ر﴿ثواب  ﴾اي َم اآلخ َ واليو لَّ ﴿ في اآلخرةویخاف عقابه  ﴾اهللا تو ن ي ُیعرض عن  ﴾وم

َ هو الغ�ُ ﴿اِإلیمان  المحمود في ذاته  ﴾احلميُد ﴿ وعن الخلق أجمعین همستغٍن عن ﴾فإِنَّ اهللا

ى﴿ )٦( وصفاته ُ ﴿لعلَّ  ﴾عس ل﴿وعال  جل ﴾اهللا تم  أْن جيع دي ن عا ي م وبني الذ بينك
م ه ن َّة﴿من أقاربكم المشركین  ﴾م د ٌر ﴿محبًة  ﴾مو ي ب القلوب وتغییر على تقلی ﴾واهللا قد

ٌر ﴿األحوال  فو ُ غ م﴿ لذنوبكم الماضیة بالتوبة ﴾واهللا بكم یعصمكم فیما بقي من عمركم  ﴾رحي

)٧( ﴿ ُ م اهللا هاك ن ن﴿ البرب ﴾ال ي ي لد م يف ا قاتلوك م ي ن ل ي ن الذ لم یحاربوكم ألجل  ﴾ع

م﴿دینكم  رك يا ن د م م م خيرجوك م ﴿ من أوطانكم كالنساء والصبیان ﴾ول ه و رُّ ب أن ت
ُْقسطوا طني﴿عن البر واِإلحسان  ﴾وت قس َ حيُب الم م إنَّ اهللا ه العادلین في أمورهم  ﴾إِلي

ُ ﴿ )٨( وأحكامهم م اهللا هاك ن نما ي ن إ ن﴿صداقة ومودة  ﴾ع ي م يف الد ن قاتلوك ي  ﴾الذ

روا ع� ﴿ ، وقاتلوكم ألجل دینكم ناصبوكم العداوة ه م وظا رك ن ديا م م رجوك وأخ
م راجك م أن﴿ ن دیاركموأعانوا أعداءكم على ِإخراجكم م ﴾إِخ ه َّو تتخذوهم أولیاء وأنصارًا  ﴾تول

م﴿ هَّ تول ن ي ظالمون﴿ یصادق أعداء اهللا ویجعلهم أنصاراً  ﴾وم م ال ألنفسهم  ﴾فأولئك ه

ها يا﴿) ٩(بتعریضها للعذاب ي ن أ ي نوا الذ ذا آم م إ ءك ناُت  جا راٍت  المؤم هاج نَّ  م ه نو  ﴾فام�

ُ ﴿ لتعلموا صدق إیمانهنَّ  اختبروهنَّ  ي اهللا ُم بإِ نَّ أعل ه ن فإِْن ﴿ بصدقهن في دعوى اِإلیمان ﴾ما
ناٍت  نَّ ُمؤم ه تمو نَّ ﴿فِإن تحققتم ِإیمانهن بعد امتحانهن  ﴾علم ه رجعو ى﴿تردوهنَّ  ﴾فال ت  ﴾إِل

م﴿أزواجهن  ه ٌّ ل ل نَّ ح ر ال ُه ا فَّ نَّ ﴿ ال تحل المؤمنة للمشرك ﴾الك ه ُّون ل م حيل ال ه وال  ﴾و

قوا﴿ یحل للمؤمن نكاح المشركة ف ن م ما أ ه أعطوا أزواجهن الكفار ما أنفقوا علیهن من  ﴾وآتو

ناح﴿ ال یجمع علیه ُخسران الزوجة والمالیةكي  ،المهور  ال ُج م ﴿ِإثم  أوحرج  وال ﴾و عليك
نَّ  ه نكحو نَّ ﴿أن تتزوجوا هؤالء المهاجرات  ﴾أن ت ره نَّ أُجو ه تمو ذا آتي ِإذا دفعتم لهن  ﴾إِ

ر﴿مهورهنَّ  ف ِم الكوا ال تُْمسكوا بعص ، فلیس بینكم  بعقود زوجاتكم الكافرات وال تتمسكوا ﴾و
  من كانت له امرأٌة كافرة  :، یقول لمراد بالعصمة هنا النكاحُ او ، وبینهن عصمة وال عالقة زوجیة 



 641 

  )٦١(الصف  سورة    )٦٤١(       العشرونالثامن و الجزء  
 � ً خرجت إِال حبا

، ورغبًة في  ورسولھ
  ]مس [دین اإلِسالم

  
عن أمیمة بنت ) ١٢( 

رقیقة أخت السیدة 
خدیجة وخالة فاطمة 

  : قالت (ع)الزھراء 
أتیُت رسول هللا  

  في نساٍء لنبایعھ (ص)
فأخذ علینا ما في 

أالَّ نشرك با� القرآن 
 ً یما  : اآلیة وقال شیئا

استطعتنَّ وأطقُتنَّ فقلنا 
هللا ورسولھ أرحم بنا 

، قلنا یا  من أنفسنا
رسول هللا أال تصافحنا 

إني ال أصافح  :  ؟ قال
، إِنما قولي  النساء

المرأٍة واحدة قولي 
  ]مس[ لمائة امرأة

  
قیل في كیفیة ) ١٢(

دعا بقدح من  المبایعة
،  ماء فغمس فیھ یده

وقیل  ثم غمسن أیدیھن
صافحھن وكان على 

، یده ثوب قطري 
وقیل كان عمر 

   ]زم[ یصافحھن
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
  

اطلبـوا یـا  ﴾واسـألوا﴿ قطعـت عصـمتها الخـتالف الـدارین، فقـد ان بمكة فال یعتد بها فلیست امرأتـه

م﴿ أیهــا المؤمنــون قــت ف ن قـــوا﴿ بالكفــار مــن المهــر ِإذا لحقــْت أزواجكــم ﴾مــا أ ف َن  ﴾وليســألوا مــا أ

وحكمـــه  ﴾اهللا﴿ شـــرعُ  ﴾ذلـــك ُحْكـــم﴿مـــا أنفقـــوا علـــى أزواجهـــم المهـــاجرات  ولیطلبـــوا المشـــركون

م حيكـــمُ ﴿ العـــادل مٌ واهللاُ علـــ﴿وبـــین أعـــدائكم  ﴾بيـــنك م﴿ بمصـــالح العبـــاد ﴾ي فـــي  ﴾حكـــي
ٌ ﴿ )١٠( تشــریعه ء م � ر وإِن فــاتك فــا زواجكــم إِلــى الك وإِن فــرَّت زوجــة أحــٍد مــن  ﴾مــن أ

م﴿المسلمین ولحقت بالكفـار  ت ب ق ن ﴿فغـزوتم وغنمـتم وأصـبتم مـن الكفـار غنیمـة  ﴾فعـا ي فـآتوا الـذ
قوا ف ن م مثل ما أ ه زواج بْت أ ه ،  لیهـا مـن المهـر، مثـل مـا أنفـق ع فأعطوا لمن فـرَّت زوجتـه ﴾ذ

َ ﴿ من الغنیمة التي بأیـدیكم َُّقـوا اهللاَّ واحـذروا عذابـه وانتقامـه ِإن  راقبـوا اهللا فـي أقـوالكم وأفعـالكم ﴾وات

نــون﴿ خــالفتم أوامــره ه مؤم ــ م ب ــت ن ــذ� أ هــا﴿ )١١( ﴾ال ي ءك يــا أ ذا جــا نــ� إِ ِإذا جــاء ِإلیــك  ﴾ال

نك عـ�﴿النساء  يع ُبا ناُت ي ن بـاِهللا شـيئاً  ْن الأ﴿ وهـي الشـرائط هـذه علـى ﴾الُمؤم  ﴾يُشـْرك

ن﴿ واألوثان األصنام من رْق ال يس ال ﴿ غیـرهم مـن وال أزواجهن من ال ﴾و َن و قـُتل ال ي  يـزنني و

نَّ  ه د ال و  البنات كما كان یفعلـه أهـل الجاهلیـة خـوف العـار أو خشـیة الفقـر وأد او ، باإلسقاط ﴾أ

ال﴿ نَّ  و ه ي يـد نـه بـَني أ ري ت ف تـاٍن ي ه ب ، اي الیلحـق بـازواجهن ولـود م فـي یكذبنـه بكـذب ﴾يـأتني ب

هـنَّ ﴿ المحصـنات قـذف عنـه نهـین الـذي البهتـان: وقیـل،  غیر اوالدهـم رُجل وفرجهـا الـذي تلـد ﴾ وأ
كانـت المـرأة ِإذا خافـت مفارقـة ، ال تنسـب ِإلـى زوجهـا ولـدًا لقیطـًا لـیس منـه  ، اي منه بین الـِرجْلین

نَك يف معـروٍف ﴿ ا عنـده، التقطت ولدًا ونسبته له لیبقیهـ زوجها لها لعدم الحمل ال يعصـي وال  ﴾و

نَّ ﴿یخالفن أمرك فیما أمرتهنَّ  ه يع با نَّ ﴿على هذه األمور الستة  (ص) محمدیا ﴾ف ه ر ل ف تغ واس
 َ م﴿واطلب لهنَّ من اهللا الصفح والغفران لما سلف مـن الـذنوب  ﴾اهللا ر رحـي فـو واسـع  ﴾إنَّ اهللا غ

نـوا﴿ )١٢( المغفرة عظیم الرحمة ن آم ي هـا الـذ ي َّـوا قومـاً ﴿معشـر المـؤمنین  یـا ﴾يـا أ تول ال  ﴾ال ت

ُ ﴿ بــآرائهم فــِإنهم قــومر وال تتخــذوهم أحبــاء وأصــدقاء توالــونهم وتأخــذون اتصــادقوا الكفــ  غضــب اهللا
م ه أن یكـون لهـم حـظ فـي اآلخـرة ﴾ قـد يئسـوا مـن اآلخـرة﴿ الیهود والنصـارى ، ولعنهم ﴾علي

ر ﴿فــي التــوراة وهــم یعلمــون أنــه الرســول المنعــوت  (ص)لعنــادهم رســول اهللا  فــا َس الك َــئِ كمــا ي
ن ر أصحاب م بو ق       )١٣( من أمواتهم أن یعودوا ِإلى الحیاة مرة ثانیة ﴾ال
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تسمى سورة 
الحواریین وسورة 

  عیسى
 

 (ع) الباقر عنفضلھا 
 الصف سورة قرأ من

 في قراءتھا وادمن
 فھُ صَ  ونوافلھ فرائضھ

 وأنبیائھ مالئكتھ مع هللا
 هللا صلوات المرسلین

 ]صا[ اجمعین علیھم
 
 المسلمین أن روي )٣(

 أحب علمنا لو قالوا
 لبذلنا هللا إلى االعمال

 وأنفسنا أموالنا فیھ
 یحب هللا إن هللا فأنزل
 سبیلھ في تلونایق الذین
 احد یوم فولوا صفا

   ]صا[ فنزلت
  
 :قال ابن عباس) ٣(

من المؤمنین  كان ناسٌ 
قبل أن ُیفرض  -

 : یقولون –الجھاد 
لوددنا أنَّ هللاَ عز وجلَّ 
دلنا على أحبِّ األعمال 

فأخبر   إِلیھ فنعمل بھ
هللا نبیھ أن أحب 
األعمال إِیمان با� ال 

، وجھاد أھل  شك فیھ
معصیتھ الذین خالفوا 

،  اإلِیمان ولم یقروا بھ
فلما نزل الجھاد كره 

مؤمنین ذلك ناٌس من ال
وشقَّ علیھم أمره 

 ]مس[ فنزلت اآلیة
  
معنى اآلیة أنھ ) ٤(

تعالى یحب من یثبت 
في الجھاد في سبیل هللا 
ویلزم مكانھ كثبوت 

، وھذا تعلیٌم من  البناء
هللا تعالى للمؤمنین 
كیف یكونون عند قتال 

  ]قر[ عدوھم

  
  

سوخ فیها ، وال یوجد سورة ان وٕاحدى وعشرون كلمة ، وتسعمئة حرف ، ال ناسخ وال منئتوهي م
  مختومة بما ختمت به وال مثلها في عدد اآلي

ٍم   ِ�ِ ْاهللاِ  ٍحي رَّ ٍن ْال ْحم ر          ]مال [     ْال
﴿ ِ َ ِهللاَّ ده جمیعُ  ﴾َس�َّ َواِت َوَما ِيف األَْرِض ﴿ نزَّه اَهللا وقدَّسه ومجَّ َما من ِإنسان  ﴾َما ِيف السَّ

ُهَو الَْعِزيُز ﴿ وجماد ونبات مُ ﴿ الغالب في ملكه ﴾َو ِكي َن ﴿ )١(في صنعه  ﴾اْحلَ ي َِّذ َُّها ال َي يَا أ
ُنوا َُقولُونَ  آََم َم ت َْفَعلُونَ  ِل ؟ وهو  ألي شيء تقولون ما ال تفعلونه من الخیر والمعروف ﴾َما ال ت

وقیل لما أخبر اهللا سبحانه رسوله ،  في المنافقین تنزل،  استفهام على جهة اِإلنكار والتوبیخ
ثم فروا یوم أحد فعیرهم ، اب شهداء بدر قالت الصحابة لئن لقینا بعد قتاًال لنفرغن فیه وسعنا بثو 

َر ) ﴿٢( ]بي[ لف یوجب المقت عند اهللا وعند الّناسالخُ   (ع) يٍّ عن عل ، اهللا تعالى بذلك َُب ك
ًتا ْق َُقولُوا﴿ عُظم فعلكم هذا بغضاً  ﴾َم ِ أَْن ت َْفَعلُونَ  ِعْنَد اهللاَّ شیئًا ثم ال ان تقولوا  ﴾َما ال ت

 قیل هو أن یأمر اِإلنسان أخاه بالمعروف وال یأتمر به به ، ، وأن َتِعدوا بشيء ثم ال تفون تفعلونه
وكان من عادة العرب اّلذین هم عرب یفعلون وال یقولون ،  ، ، وینهاه عن المنكر وال ینتهي عنه

، ثم قلت المروءة عند ن وال یدرى بهم یقضون حوائج المحتاجین ودین المدینین ونصرة المظلومی
بعضهم فصاروا یفعلون ویقولون ، ثم تدانوا وتخاسسوا فصاروا ال یقولون وال یفعلون ، ثم تدنت 

َ ) ﴿٣( ]مال[نفوسهم ورذلت فصاروا یقولون وال یفعلون ، فذمهم الّله تعالى في هذه اآلیة  هللاَّ نَّ ا إِ
بُّ  ِ ﴿المجاهدین  ﴾ُحيِ َُقات َن ي ي َِّذ ل هِ  لُونَ ا ِبيِل  أنا قال لالمام علي (ع) الغدیر خطبة في ﴾ِيف َس

ْم بُنَياٌن َمْرُصوٌص ﴿ ]صا[ (ص)نبیه  بعد لالتباع نصبني الذي اهللا سبیل َُّه ا كَأَن َصف ﴾
، وعلي بن  حمزة أسد اهللا وأسد رسوله هم قال عن ابن عباس، یثبتون في أماكنهم عند لقاء العدو 

ذْ ﴿) ٤( ]شو[ ن الحارث والمقداد بن االسودوعبیدة ب (ع) أبي طالب ِإ  (ص) واذكر یا محمد ﴾َو

هِ ﴿ حینلقومك  َقْوِم ى ِل َل ُموَس نَِ� ﴿بني ِإسرائیل  ﴾َقا و ُذ َم تُْؤ ِم ِل ویعیبونه  كانوا ینتقصونه ﴾يَا َقْو
 هارون بقتل بها ورموه زنى أنه وزعم إمرأة إلى موسى دس أنه قارون قصة في روى ، في نفسه

قَ ﴿ ْم ﴿بما شاهدتموه من المعجزات  ﴾ْد تَْعلَُمونَ َو ِ إِلَْيُك ُل اهللاَّ وتعلمون صدقي فیما  ﴾أَ�ِّ َرُسو

ا َزاُغوا﴿فیما أصابه من كفار مكة  (ص)تسلیٌة لرسول اهللا  ، فیه جئتكم به مالوا عن  ﴾َفلَمَّ

ْم ﴿ الحقِّ  َُه ُ ُقلُوب ََزاَغ اهللاَّ لتي یهدي بها قلوب وسوء اختیارهم ومنعهم األلطاف ا تركهم ﴾أ

َْهِدي﴿المؤمنین  ُ ال ي ِقنيَ ﴿ال یوفق للخیر والهدى  ﴾َواهللاَّ َْفاِس َم ال َْقْو   من كان فاسقًا خارجًا  ﴾ال

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٦١
١٠٩  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة الصـف    ١٤

  مدنیة  التغابن
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 "یا قوم" لم یقل) ٦(

، ألنھ  كما قال موسى
ال نسب لھ فیھم 
فیكونون قومھ فإِنھ لم 

  ]قر[ فیھم أب یكن لھ
 
 ) قال النبي (ص)٦(

اسمى فى التوراة احید 
النى احید امتى عن 
النار واسمى فى 
الزبور الماحى محا هللا 
بى عبدة االوثان 
واسمى فى االنجیل 
 احمد وفى القرءآن
محمد النى محمود فى 

 اھل السماء واالرض
  ]رو[ 
 
روي أن الصحابة ) ٦(

قالوا یا رسول هللا 
 فقال أخبرنا عن نفسك

 دعوةُ أبي إِبراھیمانا  :
،  ، وبشرى عیسى

حین حملت  ورأت أُمي
خرج منھا  بي كأنھ

نوٌر أضاءت لھ قصور 
   ]مس[ الشام

  
 :قال المفسرون) ٦(

بشَّر كلُّ نبي قومھ 
نا محمد   (ص)بنبیِّ

وإِنما أفرد تعالى ذكر 
عیسى بالبشارة في ھذا 
الموضع ألنھ آخر نبيٍ 

، فبیَّن (ص)قبل نبینا 
تعالى أن البشارة بھ 
عمَّت جمیع األنبیاء 
واحداً بعد واحد حتى 
انتھت إِلى عیسى آخر 

  أنبیاء بني إِسرائیل 
  ]مس[
عن ابن عباس ) ٨(

النبي على  أبطأ الوحي
ً  (ص) ،  أربعین یوما

فقال كعب بن األشرف 
،  یا معشر الیھود

فقد أطفأ هللا   !أبشروا
نور محمد فیما كان 

ان ، وما ك ینزل علیھ
، فحزن  لیتّم أمره

، (ص)رسول هللا 
فأنزل هللا تعالى ھذه 

، واتصل الوحي  اآلیة
   ]مس[.بعدھا 

 (ع) الباقر عن) ١٠(
 ماھي نعلم لو قالوا
 االموال فیھا لبذلنا

 فقال واالوالد واالنفس
  االیتین با� تؤمنون

  ]صا[

ذْ ) ﴿٥(ته عن طاع َل عِ ﴿ حینلقومك  (ص) واذكر یا محمد ﴾َوإِ َمَ َقا ْري ُْن َم ى اب لقومه ﴾ يَس

ْم ﴿ الیهم الذي بعث ِ إِلَْيُك ُل اهللاَّ َل إِ�ِّ َرُسو َرائِي  بالوصف المذكور في التوراة ﴾يَا بَِ� إِْس

َراِة﴿ ْو تَّ َن ال ًقا ِلَما بَْنيَ يََديَّ ِم َصدِّ ولم آتكم بشيء یخالف التوراة حتى  معترفًا بأحكام التوراة ﴾ُم

رً ﴿تنفروا عني  َبشِّ ُ أَْحَمُد ﴿وجئت ألبشركم  ﴾اَوُم ه ْن بَْعِدي اْسُم ٍل يَأِْ� ِم َِرُسو  في الحدیث ﴾ب
وأنا الحاشر  ، ، وأنا الماحي الذي یمحو اهللا بي الكفر ، وأنا أحمد أنا محمدٌ  : لي خمسة أسماءٍ 

ْم ﴿ ]مج[ي ، وأنا العاقب الذي ال نبيَّ بعد الذي ُیحشر الناُس على قدمي َُه ء ا َجا  مداح ﴾َفلَمَّ

َناِت ﴿ َْبيِّ ٌر ﴿بالمعجزات  ﴾بِال بِنيٌ  َقالُوا َهَذا ِحسْ ْن ﴿ )٦( ساحٌر جاءنا بهذا السحر الواضح ﴾ُم َوَم
َمُ  ى ﴿استفهاٌم بمعنى النفي ، ال أحد أظلم  ﴾أَْظل ُهَو يُْدَع َب َو ِ الَْكِذ َرى َعَ� اهللاَّ َت ْف ْن ا ِممَّ

مِ  َى اإلِْسال ، فیجعل مكان ِإجابته افتراء الكذب  سان نبیهأي یدعوه ربه ِإلى اِإلسالم على ل ﴾إِل

َْهِدي﴿ على اهللا بتسمیة نبیه ساحراً  ُ ال ي اِلِمنيَ ﴿ وال یرشد ِإلى الفالح ﴾َواهللاَّ ظَّ َم ال َْقْو من  ﴾ال

ونَ ﴿ )٧( كان فاجرًا ظالما ُِريُد ِ ﴿یرید المشركون  ﴾ي َر اهللاَّ ِفئُوا نُو  دین اهللا وشرعه ﴾ِلُيْط
م﴿ ِه ِه ِرهِ ﴿ ساحر ومجنونبقولهم  ﴾بِأَْفَوا مُّ نُو ِت ُ ُم َِرهَ ﴿مظهٌر لدینه  ﴾َواهللاَّ َولَْو ك

ُرونَ  ِف ،  من أجل توغلهم في الشرك والضالل كان كفار مكة یكرهون هذا الدین الحق ﴾الَْكا
 لیطفئوا یریدون (ع) الكاظم عن،  فكان المناسب ِإذاللهم وإِرغامهم بِإظهار ما یكرهونه من الحق

َ ﴿جلَّ وعال  ﴾ُهو﴿ )٨( ]صا[ االمامة متم واهللا بأفواههم (ع)المؤمنین  رأمی والیة َْرَسل َِّذ� أ  ﴾ال

ُ ﴿بعث  َه ُْهَدى﴿ )(ص محمدا ﴾َرُسول ِال َرهُ ﴿والتوحید  بالقرآن ﴾ب ِه ْظ قِّ ِلُي ِديِن اْحلَ لیعلیه  ﴾َو

ِّهِ  َعَ� ﴿ ِن كُل ي ُونَ ﴿على سائر األدیان  ﴾الدِّ ِرك َِرهَ الُْمْش ا ﴿ )٩( هللابا ﴾َولَْو ك َُّه َي يَا أ
ُنوا َن آََم ي َِّذ َرٍة﴿یا من صدقتم اهللا ورسوله وآمنتم بربكم  ﴾ال ا ْم َعَ� ِجتَ ُُّك َدُل ْل أ رابحة  ﴾َه

ْم ﴿ ْن ﴿تخلِّصكم وتنقذكم  ﴾تُِ�يُك ٍم  ِم َذاٍب أَِلي ِ ﴿ )١٠( االستفهام للتشویق ﴾َع هللاَّ ُنوَن بِا تُْؤِم
هِ  َرُسوِل ِ ﴿ ه شٌك وال نفاق، ال یشوب یمانًا صادقاً ا ﴾َو ِل اهللاَّ ِبي وَن ِيف َس ِهُد ا ُجتَ أعداء الدین  ﴾َو

ْم ﴿ ُفِسُك َن ْم َوأ  َأْنُفَس َخاَطْرُتْم ِبَها ِللَِّذي َخَلَقَها الَأْمَواَل َبَذْلُتُموَها ِللَِّذي َرَزَقَها َو  الفَ ﴾ بِأَْمَواِلُك

ْم ﴿ ]نج[ ْم ﴿ في سبیل اهللا بالمال والنفس اِإلیمان والجهاد ﴾ذَِلُك ٌر لَُك من كل شيء في  ﴾َخْي

ْم تَْعلَُمونَ ﴿ هذه الحیاة ُت ُن جعل اِإلیمان والجهاد في سبیله  ، إن كان عندكم فهم وعلم ﴾إِْن ك

ْر لَُكْم ﴿ فِإذا فعلتم ذلك )١١( طمعًا في الربح مبادلة شيء بشيء واعتبرهاتجارة  ِف يَْغ
ْم  نُوبَُك يُْدِخلْكُ ﴿ یسترها علیكمفي الدنیا و  ﴾ُذ َها ﴿ في االخرة﴾ ْم َو ِت ْن َحتْ ِري ِم نَّاٍت َجتْ َج

ةً  َب َن َطيِّ ُر َوَمَساِك َْها نَّاِت َعْدٍن ﴿مواضع تسكنونها مستلذة مستطابة  ﴾األَن   في جنات  ﴾ِيف َج
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لما ذكر تعالى ) ١٣(

ما یمنحھم من الثواب 
 ، ذكر لھم في اآلخرة

ھم في العاجلة،  ما یسرُّ
وھي ما یفتح هللا علیھم 

د، فھذه ھي  من البال
خیر الدنیا موصولٌ 

   ]مس[ بنعیم اآلخرة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الصادق عنفضلھا 
 كل على الواجب (ع)

 شیعة لنا كان إذا مؤمن
 الجمعة لیلة في یقرأ أن

 اسم وسبح بالجمعة
 وفي االعلى ربك
 بالجمعة الظھر صالة
 فعل فإذا فقینوالمنا
 بعمل یعمل فكأنما ذلك

 وكان (ص) هللا رسول
 هللا على وجزاؤه ثوابھ
  ]صا[ الجنة

 
 (ع) الصادق عن) ٢(

 كانوا قال : االمیین في
 یكن لم ولكن یكتبون
 عند من كتاب معھم
 إلیھم بعث وال هللا

 إلى هللا فنسبھم رسول
 ]صا[االمیین 

عن أبي ھریرة  )٣(
ً عند  : قال كنا جلوسا

فأنزلت  (ص)النبي 
الجمعة علیھ سورة 

ا  وآخرین منھم لمَّ
من  : قالوا یلحقوا بھم

 :؟ قال ھم یا رسول هللا
،  وفینا سلمان الفارسي

فوضع رسول هللا 
یده على سلمان  (ص)
لو كان اإلِیمان  ثم قال

عند الثریا لنالھ رجالٌ 
  ]مس[ من ھؤالء

َْفوْ ﴿الجزاء المذكور هو  ﴾ذَِلَك ﴿اِإلقامة  مُ ال ِظي  ال سعادة بعدهاو  الذي ال فوز وراءه ﴾ُز الَْع

ََها﴿ )١٢( ن و بُّ َرى ُحتِ أُْخ  ، وفیه محبوبة اخرى نعمة المذكورة النعمة هذه إلىاضافة  ولكم ﴾َو

ِ ﴿ االجل على العاجل یؤثرون بأنهم تعریض َن اهللاَّ ٌر ِم َْص َفْ�ٌ ﴿ أن ینصركم على أعدائكم ﴾ن  َو

ِريٌب  ِر ﴿ فتح فارس والروم یلوق ،ویفتح لكم مكة  ﴾َق بَشِّ نِنيَ ﴿ (ص) یا محمد ﴾َو بهذا  ﴾الُْمْؤِم

ُنوا﴿ )١٣( الفضل المبین َن آََم ي َِّذ ل َُّها ا َي َر ﴿ یا معشر المؤمنین ﴾يَا أ َنَصا نوا أ ِ  كُو  ﴾اهللاَّ

ِّنيَ ﴿انصروا دین اهللا  َواِري َ ََم ِ�ْ ُْن َمْري ى اب َل ِعيَس َمْن ﴿ خاصة اصحابهوهم  ﴾كََما َقا
َنَص  ِري أ ِ  ا ُّونَ ﴿ من ینصرني ویكون عوني لتبلیغ دعوة اهللا ﴾إِلَى اهللاَّ ِري َوا َل اْحلَ وكانوا اثني  ﴾َقا

ِ ﴿ عشر رجالً  ُر اهللاَّ ُن أَنَصا ةٌ  َحنْ َف َنْت َطائِ لَ  َفآََم َرائِي ْن بَِ� إِْس فانقسم بنو ِإسرائیل ِإلى  ﴾ِم
ةٌ ﴿ جماعٌة آمنت به وصدَّقته ، جماعتین َف َرْت َطائِ  تهوجماعٌة كفرت وكذبت برسال ﴾َوكََف

نَا﴿ َّْد ُنوا﴿فقوینا  ﴾َفأَي َن آََم ي َِّذ ْم  ال ِه وِّ َن ﴿ أعدائهم الكافرین ﴾َعَ� َعُد ِري ِه وا َظا  ﴾َفأَْصَ�ُ
  )١٤(  غالبین علیهم

  
  
  
  

بدئت سورة التغابن  وهي مائة وثالثون كلمة وتسعمئة وعشرون حرفا ، ال ناسخ وال منسوخ فیها ،
فقط ، ومثلها في عدد اآلي سورة المنافقین والّضحى والقارعة والعادیات ، وال یوجد  بما بدئت به

         ]مال [سورة مختومة بما ختمت به
ٍم   ِ�ِ ْاهللاِ  ٍحي رَّ ٍن ْال ْحم ر        ْال

وات وما يف األرض﴿ ویشهد له بالوحدانیةینزِّه اهللا  ﴾يُسّ� هللا﴿  كلُّ شيء في ﴾ما يف الّسما

وس﴿ ، المتصرف في خلقه اِإلله المالك لكل شيء ﴾مِلكال﴿الكون  ُقد المنزَّه عن النقائص،  ﴾ال

م﴿ المتصف بصفات الكمال يف  الذ� بعَث ﴿ جل وعال ﴾هو﴿ )١( ﴾العزيز احلكي
يِّني هم﴿ كتاب معهم لیس الذین االمیینفي العرب  ﴾األُمِّ ن الً مِّ  ، أمیًا مثلهم جملتهم من ﴾رسو

تلوا﴿ م ء﴿یقرأ  ﴾ي ه هعلي يات م﴿ءایات القرآن  ﴾ا ه  یطهرهم من دنس الكفر والذنوب ﴾ويزكّي

تاَب ﴿ م الك ه ِّم يعل ة و   الكتاب القرآن عن ابن عباس قال:،  والشریعة القرآن ﴾واحلكم

بلُ ﴿ ]شو[ (ع) والحكمة والیة علي بن أبي طالب ن ق نوا م (ص)  ِإرسال محمد قبل ﴾وإِن كا
ٍل ﴿ في ضال بني ل ن﴿ )٢( عرفون رب العالمینال یدینون بدین ، وال ی ﴾م ري ا  وآخ هم لمَّ ن م

م ه  وهم قیل ، بعدهم ، لم یكونوا في زمانهم وسیجیئون وبعث الرسول ِإلى قوٍم آخرین ﴾ي�قوا ب
   هم (ع) ، عن الباقر الجمیع یعم وتعلیمه دعوته فإن الدین یوم إلى الصحابة جاؤوا بعد الذین

  
  بھاترتی

  ترتیب النزول   ٦٢ 
١١٠  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة الجمعة    ١١

  مدنیة  الصف
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 الیھود كان )٦( 

 هللا أبناءُ  نحن یقولون
عون وأحباؤهُ  أن ویدَّ

 عند لھم اآلخرة الدار
 ویقولون ، خالصة هللا
 من إِال الجنة یدخل لن
 هللا فأمر ھوداً  كان

 لھم یقول أن رسولھ
 إِن : لكذبھم إِظھاراً 
 فتمنوا ذلك زعمتم
 دار من لتنقلوا الموت،
 رامةالك دار إِلى البالء

  ]مس[
 
 هللا رسول قدم )٩(

 مھاجراً  المدینة (ص)
 على قباء نزل حتى

 وذلك عوف بن عمرو
 الثنتي االثنین یوم

 من خلت لیلة عشرة
 حین األول ربیع شھر

 من خرجو الضحى
 یوم أظھرھم بین

 المدینة عامداً  الجمعة
فأدركتھ صالة الجمعة 
في بني سالم بن عوف 
في بطن واٍد لھم قد 

م في ذلك اتخذ الیو
الموضع مسجد وكانت 
ھذه الجمعة أول جمعة 

  ]مج[جمعھا فیما قیل
 
عن ابن عباس إن ) ٩(

أول جمعة في اإلسالم 
 بعد جمعة رسول هللا

جمعة أجتمعت  (ص)
بجواثى قریة من قرى 
البحرین من قرى عبد 

  ]زم[القیس 
 
 عن أنس) عن ١٠(

 وابتغوا (ص) النبي
 لیس هللا فضل من

 یادةع ولكن دنیا بطلب
 وحضور مریض
 في اخ وزیارة جنازة

 كثیرا هللا واذكروا هللا
 مجامع في هللا واذكروا
 تخصوا وال أحوالكم
  ]صا[بالصالة  ذكره

  
 (ص) النبي عن) ١٠(

 هللا ذكر من قال
 عند السوق في مخلصا

 وشغلھم الناس غفلة
 لھ هللا كتب فیھ ھم بما
 هللا ویغفر حسنة ألف
 لم مغفرة القیامة یوم لھ

 بشر قلب على تخطر
 بخیر تفلحون لعلكم

  ]صا[ الدارین

م﴿ ]صا[ العرب بلغة یتكلم ال ومن االعاجم هو العزيز احلكي ذلك الشرف  ﴾ذلك﴿ )٣( ﴾و

ء﴿ ، وهو كونه مبعوثًا ِإلى كافة الناس الذي امتاز به سید البشر ن يشا ه م تي ُل اِهللا يْؤ  ﴾فض

م﴿ من خلقه ظي فضل الع ُ ذو ال  )٤( االخرة ونعیم الدنیا نعم دونه یستحقر الذي ﴾واهللا

ن﴿ الیهود ﴾مثلُ ﴿ ي لوا الذ راة﴿ أعطوا ﴾ُحمِّ تو مَّ ﴿ فیها بما العمل وُكلفوا ﴾ال م ث ها ل لو  ﴾حيم

ر كمثل﴿ مثلهم بها یعملوا لم لُ  احلما ً  حيم را فا  یناله وال ، النافعة الكتب یحمل الذي ﴾أس

م مثلُ  بِئس﴿ الّضخم الكبیر الكتاب وهو الِسفر،  والعناء التعب ِإال منها قو ن ال َّذي بوا ال  كذَّ
 على الدالة ، اهللا بآیات كذبوا الذین للقوم مثالً  ، للیهود ضربناه الذي المثل هذا بئس ﴾اهللا بآيات

ُ ﴿ (ص) محمد نبوة هدي ال واهللا مَ ﴿ لِإلیمان یرشد وال ، للخیر یوفق ال ﴾ي قو ظَّ  ال  ﴾ِلِمنيَ اال
ل﴿ )٥( بیاءلألن بتكذیبهم أنفسهم ظلموا الذین ُّها يا﴿ (ص) محمد یا ﴾ق ي ن أ ي وا الذ د  ﴾ها

م إن﴿ الیهودیة بملة وتمسكوا تهودوا الذین لهؤالء ت م زعم َّك ن ُ  أ ء وليا  نحن یقولون كانوا ﴾هللا أ

ن﴿ هوأحباؤ  اهللا أولیاء ون م نَّاس د نَّوا ال تم سریعًا  لتنقلوا ، یمیتكم أن اهللا من فتمنوا ﴾الموَت  ف

قني﴿ ة ألولیائهِإلى دار كرامته المعدَّ  د تم صا ن الحیاة الّدنیوّیة تحجبكم عنه والموت ان ف ﴾إِن ك

ه﴿ )٦(یخرجكم من الحجاب ویوصلكم الى لقاء اهللا  ن نو تم ال ي ً ﴿الموت  ﴾و الّنھم ناسون  ﴾أبدا

م﴿ � وراضون بالحیاة الّدنیا ه ي يد مت أ بسبب ما أسلفوه من الكفر والمعاصي وتكذیب  ﴾بما قدَّ

ُ ﴿ (ص) محمد المني واهللا ظَّ  )٧( عالٌم بهم وما صدر عنهم من الظلم والمعاصي ﴾عليٌم بال

ل﴿ ن﴿ (ص) لهم یا محمد ﴾ق روُّ ف َّذ� ت لموت ال ه﴿تهربون  ﴾إِن ا ن وتخافون أن تتمنوه حتى  ﴾م

م﴿بلسانكم  قيك َّه مال ن َّون﴿ ألنه قدٌر محتوم آتیكم ال محالة ﴾فإِ رد م ت ى ﴿ترجعون  ﴾ث إِل
دة ها م الغيب والشَّ تم ﴿ لى اهللا الذي ال تخفى علیه خافیةا ﴾عال م بما كن ئك بِّ فين

نوا﴿ )٨(وعیٌد وتهدید ، فیه فیجازیكم على أعمالكم  ﴾تعملون ن آم ي ُّها الذ ي یا معشر  ﴾يا أ
دي﴿ المؤمنین المصّدقین باهللا ورسوله ذا نو الة﴿ ِإذا سمعتم المؤذن ینادي ﴾إِ وذلك إذا  ﴾�صَّ

ة﴿ ذلك ألنه لم یكن نداء سواه، ة جلس اِإلمام على المنبر یوم الجمع م اجلمع ن يو  نع ﴾م
 یوم فسماه المیثاق في(ع)  ووصیه (ص) محمد لوالیة خلقه فیها جمع اهللا إن :(ع)  الباقر

إِلى ﴿ال بمعنى الجري  االسراعفامضوا بمعنى  ﴾فاْسعوا﴿ ]صا[ خلقه فیه لجمعه الجمعة
ر اهللا رو﴿ سماع خطبة الجمعة وأداء الصالةل ﴾ذك ذ ع﴿اتركوا و ﴾ او بي  والشراء ﴾ال

م﴿ م﴿ ، وترُك البیع والشراء السعي ِإلى مرضاة اهللا ﴾ذلك َّك ٌر ل  وأنفع من تجارة الدنیا ﴾خي

م﴿ ت ن ضيت﴿ )٩( من أهل العلم والفهم ﴾تعلمون إن ك ذا ُق الُة﴿أدیتم  ﴾فإِ   وفرغتم  ﴾الصَّ
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 أن جابر عن )١٠(

 كان (ص) النبي
 وخطبتھ قصداً  صالتھ
  ]غر[ قصداً 

  
 بن جابر نع )١١( 

 عیر أقبلت قال هللا عبد
 مع نصلي ونحن
 (ص) هللا رسول
 فما إلیھا الناس فانفض

 عشر اثنى غیر بقى
 فنزلت فیھم أنا رجال
 ]صا[ االیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
) في الحدیث ١(

الشرك الخفي في أمتي 
 أخفى من دبیب النمل
على الصفا في اللیلة 

 ]تس[  الظلماء
 :قال ابن عباس) ٤(

رأس  -كان ابن سلول 
ً  –المنافقین  ،  جسیما

 ً ، ذلق اللسان،  فصیحا
فإِذا قال سمع النبي 

، وكذلك  قولھ (ص)
كان أصحابھ إِذا 
حضروا مجلس النبي 

یعجب الناس  (ص)
 ]مس[ بھیاكلھم

ُشّبھوا بالخشب ) ٤(
لعزوب أفھامھم، 

بھم من وفراغ قلو
 ]مس[ اإلِیمان

روى اإلِمام أحمد ) ٤(
 (ص)أن رسول هللا 

إنَّ للمنافقین  : قال
 عالمات ُیعرفون بھا

وطعامھم   تحیُتھم لعنة،
 ، وغنیمُتھم غلول ُنھبة

، ال یقربون المساجد 
إِال ُھجراً، وال یأتون 

،  الصالة إِال ُدُبراً 
مستكبرین ال یألفون 

، خشٌب  وال ُیْؤلفون
  ، ُصخٌب بالنھار باللیل

 ]مس[
ا  )٥( قال المفسرون لمَّ

نزلت اآلیات تفضح 
  المنافقین وتكشف 

روا﴿ منها تش ن تغوا﴿ للتجارة وقضاء مصالحكم ﴾يف األرض﴿فتفرقوا  ﴾فا من ﴿واطلبوا  ﴾واب
ِل اهللا َ ﴿، فِإن الرزق بیده  وإِنعامه ﴾فض روا اهللا ذك ً ﴿ ربكم ذكراً  ﴾وا را  باللسان ﴾كثي

م ﴿ فحسبالصالة ، ال وقت  والجنان لك َّعَّ ف�ونل ذا﴿ )١٠( الدارین بخیر تفوزوا كي ﴾ت  وإِ
وا رًة﴿ سمعوا ﴾رأ و﴿ رابحة ﴾جتا ً  أ هوا فضوا﴿ وزینتها الدنیا لهو من ئاشی أو ﴾ل ن  تفرقوا ﴾ا

ها﴿ وانصرفوا (ص) محمد یا عنك ركوك إِلي  انهم قیل،  خطبت المنبر على ﴾قائماً  وت
 من ﴾اهللا عند ما﴿ ِإنَّ  (ص) محمد یا لهم ﴾قل﴿ شامال من تقدم لعیر مرات ثالث فعلوه

ٌر ﴿ والنعیم الثواب َّهو من خي ن ا� رة وم ا ُ ﴿ والتجارة اللهو من أصبتموه مما خیر ﴾ا�ِّ  واهللا

ُر  ازقني خي رَّ  الذین الصحابة لبعض عتابٌ  هذاو  ، الرزق منه فاطلبوا ، وأعطى رزق من خیر ﴾ال
والذي نفس قال  (ص)یروى أنه  ، الجمعة یوم یخطب ائماً ق وتركوه (ص) اهللا رسول عن انصرفوا

    )١١( محمد بیده لو خرجوا جمیعًا ألضرم اهللا علیهم الوادي نارا
  
  
  
  

ویوجد في القرآن سبع سور مبدوءة  ، وهي ثمانون ومئة كلمة ، وتسعمائة وسّت وسبعون حرفا
لزلة ، والتكویر ، والنصر ومثلها في عدد بلفظ إذا : هذه ، والواقعة ، واالنفطار ، واالنشقاق ، والز 

         ]مال [اآلي العادیات والقارعة والّضحى والجمعة
ٍم   ِ�ِ ْاهللاِ  ٍحي رَّ ٍن ْال ْحم ر        ْال

ءك﴿ ذا جا قون﴿ (ص) أتاك یا محمد ﴾إِ ف نا هم الذین یظهرون االیمان ویبطنون الكفر و  ﴾الم

نك﴿ بألسنتهم نفاقًا وریاء﴾ قالوا﴿حضروا مجلسك و  هد إِ ُل اهللا﴿ (ص) یا محمد ﴾نش رسو  ﴾ل
َّك﴿ فال تعبأ بقولهم هذا وال تصغ لشهادتهم ن ُ  واهللا يعلم إِ ُه رسول فأنت في غنى عن شهادتهم  ﴾ل

ذبون﴿ الكاذبة قني لكا ناف هد إِن الم ُ يش هُ ﴿ )١( ﴾واهللا ن يْما وا أ  الكاذب حلفهم ﴾ْم اختذ

ةً ﴿ نَّ وا ﴿ عن القتل والسبيوقایة  ﴾ُج ل اهللا﴿ وا الناَس فمنع ﴾فصدُّ بي ن س عن الجهاِد  ﴾ع

م﴿ (ص) وعن اِإلیمان بمحمد َُّه ن َ  إ ء نوا يعملون﴿قبح  ﴾سا ورد ما زاد خشوع الجسد  ﴾ما كا
َُّهم﴿ الحلف الكاذب والصدُّ عن سبیل اهللا ﴾ذلك﴿ )٢( على خشوع القلب فهو من الّنفاق  بأن

نوا روا﴿ فقط بألسنتهم ﴾آم ُمَّ كف ع﴿بقلوبهم  ﴾ث ب م﴿ختم  ﴾فُط ه م ال  ع� قلوب ه ف
هون ق ف م﴿ )٣(ال یعرفون الخیر واِإلیمان  ﴾ي ه ت ذا رأي تعجبك ﴿ رأیَت هؤالء المنافقین ﴾وإِ

م ه م﴿حسنا وهیئة وقامة  ﴾أجسام ه قول ع ل قولوا تسم لفصاحتهم وذالقة لسانهم  ﴾وإِن ي

نَّدٌة﴿ س م ُخشٌب مُّ َّه   مة صحیحة سلی ویحسب من رآها أنها على الحائط من غیر انتفاع ﴾كأن

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٦٣ 
١٠٤  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة المنافقون  ١١

  مدنیة  الحج
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األستار عنھم، مشى 
إِلیھم أقرباؤھم من 

 : المؤمنین، وقالوا لھم
ویلكم لقد افتضحتم 
  بالنفاق وأھلكتم أنفسكم

 هللا رسولفائتوا 
 النفاق من إِلیھ وتوبوا
 لكم یستغفر واسألوه

 رؤوسھم وحركوا فأبوا
 اءً واستھز سخریةً 
 جاؤوا ثم اآلیة فنزلت

 وقالوا سلول ابن إِلى
 رسول إِلى امض لھ
 واعترف (ص) هللا

،  بذنبك یستغفر لك
ى رأسھ إِنكاراً لھذا  فلوَّ

لقد  : الرأي ثم قال لھم
أشرتم عليَّ باإلِیمان 

، وأشرتم عليَّ  فآمنتُ 
 بأن أعطي زكاة مالي

، ولم یبق لكم  ففعلتُ 
إالَّ أن تأمروني 

(ص)  محمدبالسجود ل
 ]مس[
 :قال المفسرون )٨(

ابن  عبد هللا لما قال
ما قال ورجع إِلى  ابي

، وقف لھ ولده  المدینة
عبد هللا على باب 

،  المدینة واستلَّ سیفھ
 فجعل الناُس یمرون بھ
، فلما جاء أبوه قال لھ 

، وهللا ال  وراءك :ابنھ 
تدخل المدینة أبداً حتى 

إنَّ رسول هللا   : تقول
، وأنا األذل  عزُّ ھو األ
، ثم جاء إِلى  فقالھا

فقال  (ص)رسول هللا 
بلغني  :یا رسول هللا 

 أنك ترید أن تقتل أبي
، فإِن كنت فاعالً 
فمرني فأنا أحمل إِلیك 

فقال لھ  !!رأسھ 
بل  :(ص)رسول 

نترفق بھ ونحسن 
 اصحبتھ ما بقى معن

 ]مس[
عن الحسن بن ) ٨(

أّن رجالً قال  (ع)علي 
س یزعمون لھ إّن النا

 ً قال لیس   أّن فیك تیھا
بتیھ ولكنھ عزة ، وتال 

  ]زم[ ھذه اآلیة
قالوا ولیس في ) ١٠(

الزجر عن التفریط في 
حقوق هللا آیة أعظم 

 ]مج[ من ھذه
 :عن ابن عباس) ١٠(

تصّدقوا قبل أن ینزل 
،  علیكم سلطان الموت

  ، وال  فال تقبل توبة

فكذلك المنافق ظاهره معجب رائع وباطنه عن الخیر ، من حیث إن ظاهرها یروق وباطنها ال یفید 
بون﴿ زائغ َّ ص�ةٍ ﴿ أي یظنون لجبنهم وهلعهم ﴾حيس ل م﴿ كل نداء وكل صوت ﴾ك ه  ﴾علي

هًا إلیهم  عن الكشف وفي شأنهم في منزلةمعناه إذا سمعوا صیحة ظّنوا أنها آیة  :، وقیل موجَّ
م﴿ خائف المریب قیل لذلكو ،  صدورهم في والخیانة الغش من عرفوا لما حالتهم  ﴾العدوُّ  ه

م﴿ وللمؤمنین (ص) محمد یا لك األعداء ره م﴿ سر على تأمنهم وال ﴾فاحذ ه ُ  قاتل  أخزاهم ﴾اهللا

َّى﴿ رحمته عن وأبعدهم ولعنهم اهللا ن فكون أ ذا﴿ )٤( الضالل ِإلى الهدى عن یصرفون ﴾يُؤ  وإ
ل م قي ه وا ﴾تعالوا﴿ المنافقین لهؤالء ﴾ل ر﴿ (ص) اهللا رسول ِإلى هُلمُّ تغف م يس  رسولُ  لك

وا﴿ اهللا من المغفرة لكم یطلب حتى ﴾اهللا هم لوَّ  واستكبارا استهزاءً  وهزوها حركوها ﴾رؤوس

ون﴿ م يصدُّ ه يت رأ رون﴿ عمَّا ُدعوا ِإلیهوتراهم یعرضون  ﴾و ب ستك م مُّ عن استغفار  ﴾وه

م﴿ )٥( لهم (ص)رسول اهللا  رت له تغف م اس ه ءٌ علي هم سوا ر ل ف تغ م تس م ل وى األمر یتسا ﴾أ

ن ﴿ عن طاعة اهللا ورسوله لفسقهم وخروجهم ، ، فِإنه ال ینفع استغفارك لهم شیئاً  بالنسبة لهم ل
هم ر اهللاُ ل ف هدي﴿ ، وإِصرارهم على العصیان لرسوخهم في الكفر ﴾يغ ال یوفق  ﴾إنَّ اهللا ال ي

م﴿ لِإلیمان قو قني ال فاس ئیس من ِإیمانهم اآلیة للتی، من كان فاسقًا خارجًا عن طاعة الرحمن  ﴾ال

م ﴿ )٦(، فهم ال یؤمنون لسبق الشقاوة لهم  وعدمه سواء (ص) أي إن استغفارك یا محمد ه
قولون ن ي ي َّذ ِل اهللاِ ﴿ لالنصار ﴾ال قوا ع� من عند رسو ف الذین قالوا ال تنفقوا على  ﴾ال تن

وا﴿المهاجرین  فضُّ ن تى ي ائُن وِهللا خز ﴿ المهاجرین فقراء یعنون (ص) یتفرقوا عن محمد ﴾ح
واِت واألرض ما نَّ ﴿بیده مفاتیح الرزق یعطي من یشاء ویمنع من یشاء  ﴾السَّ ولك

هون ق ف قني ال ي ف نا قولون لنئ﴿ )٧(ه ال یفهمون حكمة اهللا وتدبیر  ﴾الم نا ي جع من غزوة  ﴾رَّ
وغزوة محارب وغزوة األعاجیب ، ، وتسمى غزوة المریسیع اسم لماء من میاههم، بني المصطلق 

ى ا﴿وعدنا  ةإِل ن ي لَّ ﴿ المنورة ﴾لمد ها األذ نَّ األعزُّ من  (ص) رجنَّ منها محمداً خلن ﴾�رج
، قالها عبد اهللا بن سلول في خالف وقع بین المهاجرین واالنصار في طریق عودتهم  وصحبه

نني﴿ ه و�مؤم رسول ة ول  القوة والغلبة ولمن أعزه وأیده من رسوله والمؤمنین ﴾وِهللا العزَّ

قني ال﴿ ناف نَّ الم المنافقین ال یعلمون أن العزة والغلبة ألولیائه دون لكّن  ﴾ يعلمونولك

م﴿ )٨( أعدائه ْهك نوا ال تُل ن آم ي ذ ُّها ال َي م﴿ ال تشغلكم ﴾يا أ ،  بالسعي في نمائها ﴾أموالك

ال﴿ والتلذذ بجمعها دكم و ال  ﴾عن ذكر اهللا﴿ ، وبالنظر في مصالحهم بسروركم بهم ﴾أو
وهو إشارة ، شكره على نعمائه والصبر على بالئه والرضا بقضائه  وقیل، عن طاعة اهللا وعبادته 

  فإن إحسانه في الحاالت ، إلى أنه ال ینبغي أن یغفل المؤمن عن ذكر اهللا في بؤس كان أو نعمة 



 648 
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ما  :وعنھ . ینفع عمل

یمنع أحدكم إذا كان لھ 
، وإذا  كيمال أن یز

أطاق الحج أن یحج 
أن یأتیھ  من قبل

، فیسأل ربھ  الموت
 . الكرة فال یعطاھا

ووهللا لو رأى خیراً لما 
 ، فقیل لھ سأل الرجعة

أما تتقي هللا، یسأل  :
 قال ؟ الكرة المؤمنون

، أنا أقرأ علیكم بھ  نعم
أنھا  : قرآنا، یعني

نزلت في المؤمنین 
 وھم المخاطبون بھا

  ]زم[
  
  
  
  
  
  
  
  

 الصادق عن فضلھا
 سورة قرأ من (ع)

 فریضة في التغابن
 یوم لھ شفیعة كانت
 عدل وشاھد القیامة

 تجیز من عند
 تفارقھ ال ثم شھادتھا

  الجنة تدخلھ حتى
   ]صا[

 قرأ من  الحدیث وفى
 رفع التغبان سورة
  الفجاءة موت عنھ

 ]رو[
  
 ألنھ الكفر قدم )٢(

 علیھم األغلب
 ]فخ[ فیھم واألكثر

  

ل﴿ ینقطع ال فع ن ي م ﴿ طاعة اهللا وعبادته ومن تشغله الدنیا عن ﴾ذلك وم فأولئك ه
رون قوا﴿ )٩( حیث آثروا الفاني على الباقي ﴾اخلاس ف ن م﴿سبیل اهللا في  ﴾وأ ناك  ﴾مما رزق

ُم الموُت ﴿من بعض ما أعطیناكم وتفضلنا به علیكم من األموال  ل أن يأ� أحَدك  ﴾من قب
خذ جمیع ذلك منكم فال تروا شیئًا مّما تنسبونه الى انفسكم حالة االحتضار فیؤ ویصبح في 

قول﴿ ال﴿ ذلكعند  ﴾في رت�﴿هالَّ  ﴾ربِّ لو ريب﴿ أمهلتني ﴾أخَّ ٍل ق ج ى أ وأخرت موتي  ﴾إِل

ق﴿ِإلى زمٍن قلیل  دَّ احلني﴿ فازكي مالي ﴾فأصَّ ن الصَّ ْن م ر﴿ )١٠( ﴾وأك ن يُؤَخِّ  ﴾ول

فساً ﴿یمهل  ُ ن ذا﴿أحدًا أیًا كان  ﴾اهللا ُها إِ َ أجل ء ه ، ، ولن یزید في عمر  ِإذا انتهى أجله﴾ جا
ولكنَّه علم أنكم ال ، معناه أنه سبحانه لو علم أنكم تتوبون لجعل في أجلكم تأخیرًا إلى وقت آخر و 

، حذرًا أن یجيء األجل وقد فرَّط ولم  بأعمال الطاعات ، وفیه تحریٌض على المبادرة تتوبون
ر﴿یستعد للقاء ربه  بي      )١١( فیجازیكم بها ﴾بما تعملون واهللا خ

  
  
  

ومبدأها كمبدأ اآلیة األولى من سورة الجمعة  ، وهي مئتان وأربعون كلمة ، والف وسبعون حرفا
         ]مال [فقط ، وختمت بما ختمت به سورة الحشر والجاثیة ، وال یوجد مثلها في عدد اآلي

ٍم   ِ�ِ ْاهللاِ  ٍحي رَّ ٍن ْال ْحم ر        ْال
ُ يَُس ﴿ ِّ�  ِ َواِت  ِيف  َما﴿ جمیع ویمجده تعالى اهللا ینزه ﴾ِهللاَّ َما  مخلوقات من ﴾األَْرِض  ِيف  َوَما السَّ

ُ ﴿ واالستمرار التجدد تفید المضارع صیغة ، انقطاع بدون مستمراً  دائماً  تنزیهاً  َه  الدائم ﴾الُْملُْك  ل

ُ ﴿ التصرف ونفاذ القدرة كمال وهو یزول ال الذى َه ْمُد  َول  بذكر الثناء وهو الحامدین حمد ﴾اْحلَ

ُهوَ ﴿ الجزیلة واالفعال الجمیلة االوصاف ُلِّ  َعَ�  َو ءٍ  ك ٌر  َ�ْ ي  یفلت وال شيء یعجزه ال ﴾قَِد

َِّذ� ُهوَ ﴿ )١( أحد منه ََقُكْم  ال  واحدٍ  كل على یجب فكان ، البدیع الشكل بهذا الناس أیها ﴾َخل

ْم ﴿ يب اِإلیمان منكم ْنُك ٌر  َفِم ِف َا ْم ﴿ بربه كفر من كممن لكنْ  ﴾ك ْنُك ٌن  َوِم  مختار ﴾ُمْؤِم
ُ ﴿ له كاسب لالیمان ٌر  تَْعَملُونَ  بَِما َواهللاَّ َِصي ،  بذلك فیجازیكم أعمالكم على مطَّلعٌ  ، بأحوالكم ﴾ب
 عن ، والعصیان الكفر من یردیكم وما وایاكم،  والطاعة االیمان من یجدیكم ما منه فاختاروا
 آدم صلب في المیثاق علیهم أخذ یوم بتركها وكفرهم بوالیتنا مانهمإی اهللا عرف :قال (ع) الصادق

َواِت  َخلََق ﴿ )٢( ]صا[ ذر وهم ا َم قِّ  َواألَْرَض  السَّ  اً لهو  وال عبثاً  ال ، البالغة بالحكمة ﴾بِاْحلَ

ُْم ﴿ َرك َن ﴿ شكل أجمل في ﴾َوَصوَّ ُْم ﴿ فأتقن ﴾َفأَْحَس َرك  خصائص بخالصة وخصكم ﴾ُصَو

هِ ﴿ ظواهركم بالعذاب تمسح ال حتى سرائركم افأحسنو  ، المبدعات ُر  َوإِلَْي ِصي   والمآب المرجع ﴾الَْم

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٦٤ 
١٠٨  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة التغابن    ١٨

  مدنیة  التحریم
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  )٦٤(التغابن  سورة    )٦٤٩(       العشرونالثامن و الجزء  
  
 یكون أن أنكروا )٦(

 ولم بشراً، الرسول
 یكون أن ینكروا

 ]زم[ حجراً  معبودھم
  
  (ص) النبي عن)٩(

 مؤمن عبد من ما قال
 رىا إال الجنة یدخل
 لو النار من مقعده
 وما شكرا لیزداد أساء
 إال النار یدخل عبد من

 الجنة من مقعده اري
 حسرة لیزداد أحسن لو
  ]صا[
   
 (ع) الصادق عن)٩(

 الجنة أھل یغبن یوم
 ]صا[ النار أھل
 
 
  

َ ﴿ )٣(فیجازي كًال بعمله  َُم َما ِيف ي َواِت  ْعل َما ها یما فو  ﴾َواألَْرِض ﴿ من أجراٍم ومخلوقات ﴾السَّ

ونَ ﴿ الكائناتمن  رُّ َُم َما تُِس يَْعل ُنونَ َوَما ﴿ تخفونه من نوایاكم ﴾َو من وما تظهرونه  ﴾تُْعِل

ُ ﴿ أعمالكم ر َواهللاَّ و ُد صُّ ٌم بَِذاِت ال رِّ سِ ، ثم بِ  ابتدأ بالعلم الشامل،   امن األسرار والخفایِ ﴾ َعِلي

ْم ﴿ )٤( ي معنى الوعید، وهذا كله ف ثم بما تنطوي علیه صدورهم  ،العباد وعالنیتهم َْم يَأْتُِك  ﴾أَل

ُ ﴿یا معشر قریش  لُ  نََبأ ْب ْن َق ُروا ِم َن كََف ي َِّذ خبر كفار األمم الماضیة ماذا حلَّ بهم من  ﴾ال

ْم ﴿العذاب  ِرِه بَاَل أَْم ُقوا َو َذاٌب ﴿ في الدنیا فذاقوا العقوبة الوخیمة على كفرهم ﴾َفَذا ْم َع َُه َول
مٌ  العذاب الذي ذاقوه في الدنیا وما  ﴾ذَِلَك ﴿ )٥(أیها الّناس بما جرى بهم  فاتعظوا في اآلخرة ﴾أَِلي

ْم ﴿ سیذوقونه في اآلخرة ِه ُ كَانَْت تَأْتِي َّه َناِت  بِأَن ْم بِالَْبيِّ ُُه بسبب أنه جاءتهم رسلهم  ﴾ُرُسل
َقالُوا﴿بالمعجزات الدالة على صدقهم  َنَ ﴿ على سبیل االستغراب والتعجب ﴾َف ن َْهُدو ٌر ي َبََش  ﴾اأ

ُروا﴿ أرسٌل من البشر یصیرون هداًة لنا َف َّْوا﴿ بالرسول ﴾َفَك تََول  وأعرضوا عن اِإلیمان ﴾َو

﴿ ُ َنى اهللاَّ َتْغ ُ ﴿ عن طاعتهم وعبادتهم ﴾َواْس  ذاته في محمودٌ  ﴾َحِميٌد ﴿ خلقه عن ﴾َغِ�ٌّ  َواهللاَّ

مَ ﴿ )٦( وصفاته َن ﴿ ادعى ﴾َزَع ي َِّذ ُروا ال ُبْ  لَْن  أَْن ﴿ مكة كفار ﴾كََف  بعد قبورهم من ﴾َعُثواي

ل﴿ أبداً  موتهم َر�ِّ  بََ� ﴿ زعمتم كما األمر لیس (ص) محمد یا لهم ﴾ُق  بربي وأقسم ﴾َو

ْبَعُنثَّ ﴿ َُت ُمَّ ﴿ ولتبعثنَّ  أحیاء قبوركم من لتخرجن ﴾ل ؤُنَّ  ث بَّ َُتَن ْم  بَِما﴿ لتخبرنَّ  ﴾ل ُْت  بجمیع ﴾َعِمل

َِلَك ﴿ وكبیرها صغیرها ، أعمالكم ذ ِ  َعَ� ﴿ جزاءوال البعث ﴾َو ٌر  اهللاَّ  )٧( هینٌ  سهلٌ  ﴾يَِسي

ُنوا﴿ ِ ﴿ فصدِّقوا ﴾َفآِم هِ  بِاهللاَّ َرُسوِل ِر ﴿ (ص) محمد ﴾َو نُّو َِّذ�﴿ القرآن وبهذا ﴾َوال َْنا ال َنَزل ُ  أ هللاَّ  َوا
ٌر  تَْعَملُونَ  بَِما ِبي  النور هي االمامة (ع) الكاظم عن ، أعمالكم من خافیة علیه تخفى ال ﴾َخ

 واذكروا )٨( ]صا[ االمام هو النور قال }أنزلنا الذي والنور ورسوله باهللا فآمنوا{ لىتعا قوله وذلك
مَ ﴿ ْم  يَْو َمُعُك مِ ﴿ القیامة یوم الخالئق فیه اهللا یجمع ﴾َجيْ ِع  ِلَيْو ْم  اهللا ألن الجمع یوم ُسمي ﴾اْجلَ

مُ  ذَِلَك ﴿ واحد صعید في واآلخرین األولین فیه یجمع تعالى ُِن  يَْو َغاب تَّ  الكافر غبن فیه یظهر ﴾ال
 الجنة اهل یتحسر ال ورد ، العمل في بتقصیره مؤمن كل غبن ویظهر ، اِإلیمان بتركه وخسارته

ْن ﴿ فیها اهللا یذكرو لم بهم مرت ساعة اال الجنة فى ْن  َوَم ِ ﴿ یصدِّق ﴾يُْؤِم لْ  بِاهللاَّ يَْعَم  َو
ا ْر  َصاِحلً فِّ ُ  يَُك ه ِهِ  َعْن ئَات ُ ﴿ ذنوبه عنه تعالى اهللا یمح ﴾َسيِّ ْه يُْدِخل نَّاٍت ﴿ وكرمه بفضله ﴾َو  ﴾َج

ِري ﴿ اعماله درجة حسب على ْن  َجتْ َها ِم ِت َْهاُر ﴿ وقصورها أشجارها تحت من ﴾َحتْ  األَن
َن  ي َها﴿ مقیمین ﴾َخالِِد َبًَدا ِفي زُ  ذَِلَك ﴿ منه ُیخرجون وال یموتون ال ، الحیاة أبد ﴾أ َْفْو  ال

مُ  ِظي َن َوا﴿ )٩( ئهورا فوز ال الذي ﴾الَْع ي َِّذ ََفُروا ل بُوا﴿ اهللا بوحدانیة جحدوا ﴾ك َِنا َوكَذَّ    ﴾بِآيَات
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  )٦٤(التغابن  سورة    )٦٥٠(       العشرونالثامن و الجزء  
  
 أحدكم یقولن ال) ١٤(

 من بك أعوذ إني اللھم
 إال أحد لیس النھ الفتنة
 فتنة على مشتمل وھو
 استعاذ من ولكن

 مضالت من فلیستعذ
 انھسبح هللا فإن الفتن
 إنما واعلموا یقول

 فتنة وأوالدكم أموالكم
 ]نج[
   
 عباس ابن عن)١٤(

 قوم في  نزلت : قال
 أسلموا ، مكة أھل من
 أزواجھم فأبى ،

 ، َیَدعوھم أن وأوالدھم
 فلما ، المدینة فأتوا
 هللا رسول على قدموا
 قد الناس رأوا (ص)
وا ، َفقُھوا  أن فھمُّ

 هللا فأنزل ، یعاقبوھم
 تصفحواو تعفوا إن
  ]مس[
  
  (ص) النبي )عن١٤(

 وخیر متاع كلھا الدنیا
 الصالحة المرأة متاعھا
 ما السالم علیھ وقال
 بعد المؤمن استفاد
 من لھ خیرا هللا تقوى
 ان صالحة زوجة
 وان اطاعتھ امرھا
 وان سرتھ الیھا نظر
 وان أبرتھ علیھا اقسم
 فى نصحتھ عنھا غاب
  ]رو[ لھ وما نفسھا

  
 (ص) النبي عن )١٤(

 أمتي على زمان یأتي
 الرجل ھالك فیھ یكون
 وولده زوجھ ید على

 فیركب بالفقر یعیرانھ
  فیھلك السوء مراكب

  ]آل[
  
  

ِر ﴿الدالة على البعث  نَّا ُْولَئَِك أَْصَحاُب ال ُر ﴿ مآلهم جهنم ﴾أ ِصي بِئَْس الَْم َها َو يَن ِفي  ﴾َخالِِد
ّنة وآخرین یعذبون في الّنار ، ویرى بعضهم وهذا تغابن ال أعظم منه ، ألن أناسا ینعمون في الج

 ِمْن ﴿أحدًا  ﴾َما أََصاَب ﴿واعلموا أیها الّناس إنه  )١٠(بعضا ویتعارفون فیها كما كانوا في الّدنیا 

ةٍ  َب ِصي ِ ﴿ في نفسه أو ماله أو ولده ﴾ُم ْذِن اهللاَّ ال بِإِ ْن يُْؤِمْن ﴿ِإال بقضاء اهللا وقدره  ﴾إِ  ﴾َوَم

ِ ﴿یصدِّق  ُ ﴿ حادثٍة بقضائه وقدره یعلم أن كلو  ﴾بِاهللاَّ ه َْب َْهِد َقل للصبر والرضا ویثبته على  ﴾ي

مٌ ﴿ اِإلیمان ٍء َعِلي لِّ َ�ْ ُ بُِك َِطيُعوا﴿ )١١( ال یخفى علیه شيء ﴾َواهللاَّ َ ﴿أمر  ﴾َوأ  ﴾اهللاَّ

لَ ﴿ اطاعة العبد لمواله فیما یامره ُسو رَّ َِطيُعوا ال  ، هيفي كل ما شرع لكم من األوامر والنوا ﴾َوأ

ر األمر للتأكید ْم ﴿ كرَّ ُت َّْي ََول أعرضتم عن إجابة الرسول فیما دعاكم ِإلیه فلیس علیه ضرر  ﴾َفإِْن ت

َْبالغُ ﴿ ِإنما ضرر ذلك علیكم ا ال َن ََّما َعَ� َرُسوِل ن بِنيُ  َفإِ ِإذ لیس على الرسول ِإال تبلیغ  ﴾الُْم

ال ُهو﴿ )١٢( بلغ وقد ، الرسالة َهَ إِ ُ ال إِل ِ ﴿ ه، وال خالق غیر  ال معبود سواه﴾ َ اهللاَّ  ﴾َوَعَ� اهللاَّ

ُنونَ ﴿وحده  َِّل الُْمْؤِم َتَوك لألمة بأن فیه تعلیٌم ،  أموركم توكلوا أیها المؤمنون في جمیع ﴾َفلَْي
َُّها يَا﴿ )١٣( وتأییده بنصره ویثقوا اهللا ِإلىیلتجئوا  َي َن  أ ي َِّذ ل ُنوا ا نَّ ﴿ المؤمنین معشر یا ﴾آَم  ِإ

ْن  ْم ﴿ بعض ﴾ِم َْزَواِجُك  وأشد الناس بقلوب ألصق ، الشهوات محل لكونها االزواج قدم ﴾أ
 یكون المرأة كذلك له عدوا وولده زوجته تكون الرجل ان فكما،  الذكر فیه یدخل وقیل،  لهم اشغاال
ُْم ﴿ لها عدوا زوجها ِدك َْوال ا َوأ و  اهللا سبیل عن یصدونكم ، لكم أعداء اوالدكم من وان ﴾َعُد

ْم  لَُكْم ﴿ اهللا طاعة عن كمونیشغلو  ُه ُرو  تعم وهي،  وتطیعوهم لهم تستجیبوا أن فاحذروا ﴾َفاْحَذ

ُفوا َوإِْن ﴿ واألوالد باألزواج اهللا طاعة عن انشغل من كلَّ  َفُحوا تَْع تَْص  في عنهم عفوتم وإِن ﴾َو

ِفُروا﴿ منهم صدر عما وصفحتم الخیر عن تثبیطكم تَْغ َ  َفإِنَّ ﴿ لهم وغفرتم ﴾َو ٌر  اهللاَّ ُفو مٌ  َغ  ﴾َرِحي

ََّما﴿ )١٤( علیكم ویتفضل عاملتم ما بمثل یعاملكم ن ْم  إِ ُْم  أَْمَوالُُك ُدك ال َْو أ ةٌ  َو َن ْت عظیمة  ﴾ِف
وبالء جسیم ، یختبركم الّله بهم ، فهم سبب وقوعكم في تناول الحرام واالعتداء على الغیر ، 

ال ، فإن الّله یفقركم ، أو تعتمدوا على أوالدكم فإیاكم واالفتتان بالمال والولد وٕایاكم أن تستغنوا بالم
ُ ﴿ اال بما یرضي الّله ٌر  ِعْنَدهُ  َواهللاَّ مٌ  أَْج ِظي  من أعظم والثواب األجر من اهللا عند وما ﴾َع

 في وتزهیدٌ  اآلخرة في ترغیبٌ  اآلیةفي  ، اهللا طاعة عن واألوالد األموال تشغلكم فال ، الدنیا متاع
َُّقوا﴿ )١٥( رحمته بأنواع وتغمدنا ومغفرته تقواه اهل من یاكموا اهللا جعلنا،  الدنیا َ  َفات ا اهللاَّ  َم

ْم  ُت َتَطْع ، تطیقون ال ما أنفسكم تكلفوا وال وطاقتكم جهدكم اهللا طاعة في المؤمنون أیها ابذلوا ﴾اْس
 فال المحظورات في وأما ، طاقته بقدر منها اِإلنسان یأتي األعمال وفضائل المأمورات في هذا
َِطيُعوا﴿ به توعظون ما ﴾َواْسَمُعوا﴿ بالكلیة اجتنابها من بدَّ     به یأمرانكم فیما ورسوله الّله ﴾َوأ
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  )٦٥(الطالق  سورة    )٦٥١(      العشرونالثامن و الجزء  
  
عن سعید بن ) ١٦(

جبیر قال لما نزلت 
اشتد  اتقوا هللا حق تقاتھ

على القوم العمل، 
فقاموا حتى َوِرمْت 

، وتقرحْت  عراقیبھم
، فأنزل هللا  ِجباھم

ً على المسلمین  تخفیفا
 فاتقوا هللا ما استطعتم

  ]مس[
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 النساء سورة وتسمى
  الصغرى

 من (ع) الصادق عن
 الطالق سورة قرأ

 فریضة في والتحریم
 یكون أن من هللا أعاذه
 یخاف ممن القیامة یوم
 من وعوفي یحزن أو

 الجنة هللا وأدخلھ النار
 إیاھما الوتھبت

 علیھما ومحافظتھ
 (ص) للنبي النھما

  ]صا[
 
 سیرین ابن عن )١(

 حفصة في نزلت أنھا
 طلقھا عمر بنت

 (ص) هللا رسول
 قولھ إلى فنزلت واحدة
 َذلِكَ  َبْعدَ  ُیْحِدثُ :  تعالى
 علیھ فراجعھا  أَْمراً 

 ]آل[ والسالم الصالة
  
عن ابن مسعود ) ١(

من أراد أن  : قال
ما أمره یطلق للسنة ك

هللا فلیطلقھا طاھراً في 
 : قالو  غیر جماع

طالق العدة أن یطلق 
الرجل امرأتھ وھي 

، ثم یدعھا حتى  طاھر
، أو  تنقضي عدتھا
  ]سي[یراجعھا إن شاء

 
) الالم للتوقیت"، ١(

لیكون الطالق في 
  الطھر وھو الطالق 

ُقوا﴿وینهاكم عنه  َنِف كم ، ألن المال الذي أعطاكم إیاه من مما رزقكم الّله على عیالكم وأرحام ﴾َوأ
 فضله وجوده منحكموه لتجودوا به على أنفسكم وغیركم ممن أوجب علیكم رزقهم منه ، وعلى

هِ ﴿ الفقراء والمساكین ، فإذا فعلتم هذا كان َْفِس ْن يُوَق ُحشَّ ن ْم َوَم ُْفِسُك ًرا ألَن ومن سلم من  ﴾َخْي

ُ ﴿ البخل والطمع الذي تدعو ِإلیه النفس ونَ َفأ ْفِ�ُ ْم الُْم  )١٦( فقد فاز بكل مطلوب ﴾ْولَئَِك ُه

ًنا إِْن ﴿واعلموا أیها الناس انكم  ْرًضا َحَس َ َق ُْقِرُضوا اهللاَّ حسنا  قرضا أمره فیما المال بصرف ﴾ت

ْم ﴿ نفس وطیب بإخالص مقرونا هُ لَُك ْف  إلى عشرا بالواحد یضاعف لكم األجر والثواب ﴾يَُضاِع

يَغْ ﴿ وأكثر سبعمائة ْم َو ْر لَُك ٌر ﴿ االنفاق ببركةویمُح عنكم سیئاتكم  ﴾ِف ُ َشُكو شاكٌر  ﴾َواهللاَّ

مٌ ﴿ بالقلیل الكثیر ، یعطيللمحسن ِإحسانه   )١٧( ال یعاجلهم بالعقوبة مع كثرة ذنوبهم ﴾َحِلي

دَِة﴿ َها ُم الَْغْيِب َوالشَّ الَْعِزيُز ﴿ال تخفى علیه خافیة  ، عالم بما غاب وحضر ﴾َعاِل
مُ  ِكي       )١٨﴾ (اْحلَ

  
  
  

  وهي مئتان وتسع وأربعون كلمة والف وستون حرفا ، ومثلها في عدد اآلي وسورة التحریم فقط
ٍم   ِ�ِ ْاهللاِ  ٍحي رَّ ٍن ْال ْحم ر        ْال

َُّها يَا﴿ َي نَِّ�ُّ  أ  ، هل تعظیماً  بالنداء (ص) هوخصَّ  ، وألمته له عام والحكم (ص) للنبي الخطابُ  ﴾ال

ذَا﴿ ألمتك قل مُ َط  إِ ُت َّْق َ  ل ء َسا نِّ نَّ ﴿ النساء تطلیق أردتم ِإذا ﴾ال ُه ُِّقو  مستقبالت ﴾َفَطل

نَّ ﴿ ِِه ت ُصوا﴿ الطهر ﴾ِلِعدَّ َة َوأَْح  تختلط لئال كاملة أقراء ثالثة وأكملوها اضبطوها ﴾الِْعدَّ

َُّقوا﴿ األنساب َ ﴿ خافوا ﴾َوات ْم  اهللاَّ َُّك  تشدیدٌ  وهذا الرازي قال ، نواهیه واجتناب أوامره بامتثال ﴾َرب
 امرأته طلق رجل عن (ص) اهللا رسول أخبر ، العدة لغیر یطلق ومن ، السنة طالق یتعدى فیمن
 أنه عمر ابن عن و ]آل[ ...أظهركم بین وأنا اهللا بكتاب أیلعب :فقال غضبان فقام جمیعاً  ثالثاً 
 ثم لیراجْعها : قال ثم ، منه فتغیظ (ص) اهللا لرسول عمر ذلك فذكر ، حائض وهي ، امرأته طّلق

 ، یمسَّها أن قبل طاهراً  فلیطّلقها یطلِّقها أن له بدا فإن ، فتطهر ، تحیض ثم ، تطهر حتى یمسكها
نَّ  ال﴿ ]مس[ وجل عز اهللا بها أمر التي العدة فتلك ُه ِرُجو ْن  ُختْ نَّ  ِم ِِه  بعد ، مساكنهن من ﴾بُُيوت

ال﴿ عدتهن تنقضي أن ِإلى لهن فراقكم َن  َو ُرْج ال﴿ عدتهن تنقضي حتى البیوت من ﴾َخيْ َْن  إِ  أ
ةٍ  يَأْتِنيَ  َِفاِحَش ةٍ  ب َن َبيِّ  فتخرج اللسان ةئوبذا الكالم سوء ِإنه وقیل،  الزنى المطلقة قارفت إذا إال ﴾ُم

 یعني (ع) وعنه ، خلقها وسوء الرجل الهل أذاها :قال (ع) الرضا عن ، حقها من السكنى ویسقط
 عدتها تنقضي أن قبل من یخرجها أن شاء فإن فعلت فإذا وجهاز  أهل تؤذي أن المبینة بالفاحشة

تِلَْك ﴿ ]صا[ فعل دُ ﴿وهذه األحكام هي  ﴾َو و ِ ﴿شرائع  ﴾ُحُد دَ ﴿ومحارمه  ﴾اهللاَّ و ََتَعدَّ ُحُد ْن ي   َوَم

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٦٥ 
٩٩  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة الطالق    ١٢

  مدنیة  االنسان
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المأمور بھ والمراد 
ذلك باألمر بإیقاعھ في 

عن إیقاعھ في  النھيُ  و
الحیض وقد صرحوا 
ً بأن ذلك طالق  جمیعا

، وقید  بدعي حرام
الطھر بكونھ لم 

روي ...  یجامعن فیھ
عن إبراھیم النخعي أن 
أصحاب رسول هللا 

كانوا یستحبون  (ص)
نة إال أن ال یطلقھا للسُ 

واحدة ثم ال یطلقوا 
غیر ذلك حتى تنقضي 

، وكان أحسن  العدة
عندھم من أن یطلق 

ً في ثالثة الرج ل ثالثا
 : ، وقال مالك أطھار

ال أعرف طالق السنة 
 یكرهوكان إال واحدة 

 مجموعة ، الثالث
 ، مفروقة أو كانت
 حنیفة أبو وأما

 كرھوا فإنما وأصحابھ
 الواحدة على زاد ما
 فأما  واحد طھر في

 ً  ، األطھار في مفروقا
 بأس ال الشافعي وعند

 وقال ، الثالث بإرسال
 ددع في أعرف ال

 بدعة وال سنة الطالق
 فمالك ، مباح وھو

 طالق في یراعي
 والوقت، الواحدة السنة
 یراعي حنیفة وأبو

 ، والوقت التفریق
 یراعي والشافعي

 والمراد ... الوقت
 ما دفعة الثالث بإرسال

 بألفاظ كونھا یعم
  أنت : یقال كأن متعددة

طالق أنت طالق أنت 
، أو بلفظ واحد  طالق

ت طالق أن:  كأن یقال
 ً ، وفي وقوع ھذا  ثالثا

ً خالف وكذا في   ثالثا
وقوع الطالق مطلقاً 

، فعند  في الحیض
اإلمامیة ال یقع الطالق 
بلفظ الثالث وال في 
حالة الحیض ألنھ 

وقد قال  بدعة محرمة
من عمل عمالً  :(ص)

لیس علیھ أمرنا فھو 
والذي ذھب  ... رد

إلیھ جمھور الصحابة 
والتابعین ومن بعدھم 

ن أئمة المسلمین م
ومنھم األئمة األربعة 
وقوع الثالث بفم واحد 

وقوع اإلجماع ل
  السكوتي من الصحابة 

 ِ ُ ﴿، ویتجاوزها ِإلى غیرها  ومن یخرج عن هذه األحكام ﴾اهللاَّ ه َْفَس ََم ن َقْد َظل بتعریضها  ﴾َف

ِري ﴿ وأضرَّ بها حیث فوَّت على نفسه ِإمكان ِإرجاع زوجته ِإلیه للعقاب ال تعرف أیها  ﴾ال تَْد

ِدُث ﴿ ماذا ُیحِدث اُهللا بعد ذلك الطالق من األمر السامع َ ُحيْ َّ اهللاَّ ل ًرابَْعَد  لََع فما بالكم  ﴾ذَِلَك أَْم
من بغضها ِإلى محبتها، قّلب قلبه نیأیها الّناس یرید الّله لكم األصلح وتریدون األصعب ، لعله 

الطالق على أربعة منازل  :عن ابن عباس قال،  فیجعله راغبًا في زوجته بعدما كان كارهًا لها
، فأما الحرام فأن یطلقها حین یجامعها وال یدري اشتمل الرحم على  ، ومنزالن حرام منزالن حالل
، عن غیر جماع  ، وأما الحالل فأن یطلقها ألقرائها طاهراً  ، وأن یطلقها وهي حائض شيء أو ال

 ما وتلبس وتطیبوتختضب  تكتحل المطلقة (ع) ادقالص عن ]سي[ وأن یطلقها مستبینًا حملها
 نفسه في تقع أن لعلها }أمرا ذلك بعد یحدث اهللا لعل{یقول  وجل عز اهللا الن الثیابمن  شاءت

ذَا﴿ )١( ]صا[ فیراجعها َن  َفإِ نَّ  بَلَْغ َُه  ذلك وقاربن العدة انقضاء على شارفن فِإذا ﴾أََجل

نَّ ﴿ ُه ُروٍف  َفأَْمِسُكو َوْ ﴿ صحبتهن في اِإلحسان مع النكاح عصمة ِإلى هنَّ فراجعو  ﴾بَِمْع  أ

نَّ  ُه ِرُقو وا﴿ أنفسهن فیملكن عدتهن تنقضي حتى اتركوهن أو ﴾بَِمْعُروٍف  َفا ِهُد َْش  عند ﴾َوأ
 مندوبٌ  ، الرجعة في واجبٌ  الشافعیة وعند ، حنیفة أبي عند ِإلیه مندوبٌ  اِإلشهاد وهذا ، الطالق

ََوى﴿ ]مس[ الفرقة في ِإلیه ٍل  ذ ْم  َعْد ْنُك  تثقون ممن واالستقامة العدالة أهل من شخصین ﴾ِم

َِقيُموا﴿ دینهما في دََة َوأ َها ِ  الشَّ  تعالى اهللا لوجه خالصاً  ، ألحد تحیز دون بالحق اشهدوا ﴾ِهللاَّ
 ]سي[ دع أو الشمس مثل على إال تشهد ال (ص) النبي عن ، تغییر وال تبدیل غیر من
ْم ﴿ هِ ﴿ ویتعظ ینتفع ﴾يُوَعُظ ﴿ كاماألح من شرعناه ﴾ذَِلُك ِ ْن  ب ُن  كَانَ  َم ِ  يُْؤِم مِ  بِاهللاَّ  َوالَْيْو

ِر   الصهباء أبا كان،  اآلخرة الدار في والعقاب الحساب ویخاف  اهللا یخشى الذي المؤمن ﴾اآلِخ
 (ص) اهللا رسول عهد على واحدة تجعل كانت الثالث أن تعلم ألم :عباس البن قالف السؤال كثیر
ْن ﴿ ]آل[ نعم: قال،  عمر خالفة من وصدر بكر وأبـي قِ  َوَم َتَّ َ ﴿ یراقب ﴾ي  عند ویقف ﴾اهللاَّ

لْ ﴿ حدوده َع ُ  َجيْ َه َرًجا ل  اهللا یضربُ  ، القیامةً  یوم وٕافزاع الموت عند والكرب الدنیا شبهات من ﴾َخمْ
،  ال عن قلبه، وَیْصِرُف األشغ وُیْدِخُله في كنف اإلیواء ، عنایته سرادقاتِ  الُمتَِّقي على تعالى

ُده من كل أمر وُیْخِرُجه من ظلمات تدبیره  عن ابن عباس قال  ، وینقله إلى فضاء تقدیره ، وُیَجرِّ
، فما  أمه ، وجزعت ، إن ابني أسره العدو یا رسول اهللا: فقال جاء َعْوف بن مالك األشجعي

نعم ما  : فقالت المرأة }ال حول وال قوة إال باهللا{ آمرك وٕایاها أن تستكثروا من: ؟ قال تأمرني
ومن {فنزلت  ، ، فجاء بها إلى أبیه فاستاق غنمهم  ، فتغفل عنه العدو أمرك، فجعال یكثران منها
َتِسُب ﴿ )٢( ]سي[ }یتق اهللا یجعل له مخرجاً  ْن َحْيُث ال َحيْ ُ ِم ه ْق َْرُز ي من وجه ال  دنیاه في ﴾َو

َّلْ ﴿ یخطر بباله وال یعلمه ََتَوك ْن ي ِ ﴿یعتمد  ﴾َوَم وَ ﴿ ویثْق به فیما أصابه ونابه ﴾َعَ� اهللاَّ ُه  َف

 ُ ه ُب َ بَاِلغُ ﴿وأنتم تعرضون عنه فمن أین یستجاب لكم  ﴾َحْس نَّ اهللاَّ ِرهِ ﴿نافُذ  ﴾إِ في جمیع  ﴾أَْم

ًرا﴿ خلقه ٍء قَْد لِّ َ�ْ ُ ِلُك َل اهللاَّ    ، مقدارًا معلومًا ووقتًا محدوداً  لكلِّ أمٍر من األمور ﴾قَْد َجَع
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وذكر أیضاً  ذلكعلى 
أن إمضاء عمر الثالث 
علیھم مع عدم مخالفة 
الصحابة لھ مع علمھم 
بأنھا كانت واحدة ال 
یمكن إال ألنھم قد 
اطلعوا في الزمان 
المتأخر على وجود 

، أو لعلمھم  ناسخ
  )]آل[بانتھاء الحكم 

 
یرجى الرجوع  تنبیھ

لى الكتب الفقھیة ا
في االحكام وعدم 
  التعویل على التفسیر

  
 عباس ابن عن )٢(

 هللا رسول : قال : قال
 من أكثر من (ص)

 لھ هللا جعل االستغفار
 ومن فرجاً، ھم كل من
ً  ضیق كل   مخرجا

 ال حیث من ورزقھ
  ]سي[ یحتسب

  
 َعلَْیھِ  َتَوكَّلَ  َمنْ  )٣(

 أَْعَطاهُ  َسأَلَھُ  َمنْ  وَ  َكَفاهُ
 وَ  َقَضاهُ أَْقَرَضھُ  َمنْ  وَ 

  ]نج[ َجَزاه َشَكَرهُ  َمنْ 
  
عن ابن مسعود ) ٤(

،  قال من شاء العنتھ
إن اآلیة التي في سورة 

رى لصغالنساء ا
وأوالت األحمال 
أجلھن أن یضعن 

نسخت ما في   حملھن
  ]سي[ البقرة

  
 : قال الصاوي) ٥(

كرر التقوى لعلمھ 
سبحانھ وتعالى أن 
ٍل النساء ناقصات عق

، فال یصبر على  ودین
أمورھن إِال أھل 

  ]مس[  التقوى
 
 (ع) الصادق عن)٥(
 أصحاب من قوما إن

 لما (ص) هللا رسول
 اغلقوا االیة ھذه نزلت

 على وأقبلوا االبواب
 كفینا قد وقالوا العبادة
 (ص) النبي ذلك فبلغ

 ما فقال إلیھم فأرسل
 صنعتم ما على حملكم
 هللا رسول یا فقالوا
  بأرزاقناربنا   الن تكفل
 فقال العبادة على فأقبلنا

 لم ذلك فعل من إنھ
 علیكم لھ یستجب
  ]صا[ بالطلب

ِئي﴿ )٣( ینتهي ِإلیه ْم  َوالال ْن نَِسائُِك يِض ِم ِ َن اْحملَ َن ِم ْس والنسوة اللواتي انقطع  ﴾يَئِ

ُتْم ﴿ حیضهن لكبر سنهنَّ  ْرتَْب نَّ َفِعدَّ ﴿ شككتم وجهلتم كیف تكون عدتهن او ﴾إِْن ا ُُه َُة  ت ثَالث
ٍر َوالالئِي  ُه َْش َن أ ْض َْم َحيِ ِل ﴿ فكذلك عدتهن ثالثة أشهرلصغرهن  ﴾ل الُت األَْحَما ُْو  ﴾َوأ

نَّ ﴿والمرأة الحامل  َُه َن َحْمل نَّ أَْن يََضْع ُُه ، سواًء كانت  تنتهي عدتها بوضع الحمل ﴾أََجل

قِ ﴿ أو متوفى عنها زوجها مطلقة َتَّ ْن ي َ ﴿ یخشى ﴾َوَم م  ي أقواله وأفعالهف ﴾اهللاَّ ، ویجتنب ما حرَّ

ُ ﴿ اهللا علیه َه ْل ل َع ْن  َجيْ ِرهِ  ِم ًرا أَْم ُر  ذَِلَك ﴿ )٤( خیر لكل ویوفقه أمره علیه یسهِّل ﴾يُْس  حكم ﴾أَْم

﴿ ِ ُ ﴿ وشرعه ﴾اهللاَّ َه َنَزل ْم  أ ْن ﴿ المؤمنون أیها ﴾إِلَْيُك قِ  َوَم َتَّ َ  ي ْر ﴿ ربه ﴾اهللاَّ فِّ ُ  يَُك ه  َعْن
ِهِ  ئَات ْم ﴿ ذنوبه عنه یمح ﴾َسيِّ ِظ يُْع ُ  َو َه ًرا ل  )٥( والثواب األجر له ویضاعف ﴾أَْج

نَّ ﴿ ُه ُنو ْن ﴿ المطلقات هؤالء أسكنوا ﴾أَْسِك ْم  َحْيُث  ِم ُت ن  تسكنونها التي مساكنكم في ﴾َسَك

ْن ﴿ ُْم  ِم  في علیها وسَّع موسراً ، ان كان  ومقدرتكم طاقتكم قدر علىمن وسعكم و  ﴾ُوْجِدك

ال﴿ الطاقة قدر فعلى فقیراً  كان نوإِ  ، والنفقة المسكن ُهنَّ  َو و رُّ َُضا  في علیهن تضیقوا وال ﴾ت

ُقوا﴿ والنفقة السكنى ُتَضيِّ نَّ  ِل  َوإِْن ﴿ بالمال االفتداء أو الخروج ِإلى تضطروهن حتى ﴾َعلَْيِه
ُنَّ  الِت  ك ُو ٍل  أ ُقوا﴿ حامالً  المطلَّقة كانت وإِن ﴾َحْم نَّ  َفأَنِْف ِه  علیها نفقی أن الزوج فعلى ﴾َعلَْي

ى﴿ تَّ َن  َح ََضْع نَّ  ي َُه  أبي مذهب في سنتین إلى الحمل یتأخر قدو  ، حملها تضع حتى ﴾َحْمل
َن  َفإِْن ﴿ ]مال[ الّشافعي مذهب في أربع وٕالى ، حنیفة َْرَضْع  أن ورضیت ولدت فِإذا ﴾لَُكْم  أ

نَّ ﴿ ولده له ترضع ُه َرُهنَّ  َفآتُو ْتَِمُروا﴿ الرضاعة أجر لها یدفع أن الرجل فعلى ﴾أُُجو َنُكْم  َوأ  بَْي
ُروٍف  ُْم  َوإِْن ﴿ واِإلحسان المسامحة من ، بالخیر صاحبه منهما كلٌ  ولیأمر ﴾بَِمْع ْرت  ﴾تََعاَس
، وأبت  ، فأبى الزوج أن یدفع لها ما تطلب وعسر االتفاق بین الزوجین ، وتشددتم تضایقتم

ُ أُخْ ﴿ الزوجة أن ترضعه بأنقص من ذلك األجر َه ْرِضُع ل فلیستأجر لولده مرضعًة  ﴾َرى َفَسُت

ُو﴿ )٦( فیه عتاٌب لألم لطیف ، غیرها ِفْق ذ هِ  ِلُين ِت ْن َسَع ٍة ِم الزوج على زوجته وعلى ولده  ﴾َسَع

َر ﴿ ، على قدر وسعه وطاقته الصغیر ْن قُِد ُ ﴿ُضّیق  ﴾َوَم ا آتَاهُ اهللاَّ ِفْق ِممَّ ن ُ َفلُْي ه ِه ِرْزُق  ﴾َعلَْي

َْفًسا﴿ل على قدر ما آتاه اهللا من الما ُ ن ُِّف اهللاَّ َها﴿أحدًا  ﴾ال يَُكل ال َما آتَا ِإال بقدر طاقته  ﴾إِ
ٍر ﴿ وترغیٌب له في بذل مجهوده،  فیه تطییٌب لقلب المعسر،  واستطاعته ُ بَْعَد ُعْس ُل اهللاَّ َع َسَ�ْ

ًرا زق فیه بشارة للفقراء بفتح أبواب الر  ، ، وبعد الشدة السعة والرخاء بعد الضیق الغنى ﴾يُْس

َةٍ ﴿ )٧( علیهم ْري ْن َق ِّْن ِم ْن ﴿طغت وتمردت  ﴾َعَتْت ﴿ وكثیر من األمم السالفة ﴾َوكَأَي َع
ِر  يًدا﴿ على أوامر ﴾أَْم َها ِحَسابًا َشِد َنا ْب اَس ِه َ�َ ُرُسِل َِّها َو   فجازیناها على عصیانها  ﴾َرب
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 (ع) الصادق عن) ٧(

 الرجل عن سئل انھ
 الثیاب یتخذ الموسر
 الجیاد الكثیرة

 والقمص والطیالسة
یصون بعضھا  الكثیرة
 بھا یتجمل بعضا
 ال قال مسرفا أیكون
 یقول وجل عز هللا الن

 سعتھ من ذوسعة لینفق
 ]صا[
  
ُ  َفَبَعثَ  .... )١١(   هللاَّ

داً   بِاْلَحقِّ  (ص) ُمَحمَّ
 اَدةِ ِعبَ  ِمنْ  ِعَباَدهُ  لُِیْخِرجَ 
 وَ  ِعَباَدتِھِ  إِلَى األَْوَثانِ 

 إِلَى الشَّْیَطانِ  َطاَعةِ  ِمنْ 
 وَ  َبیََّنھُ  َقدْ  بِقُْرآنٍ  َطاَعتِھِ 
 اْلِعَبادُ  لَِیْعلَمَ  أَْحَكَمھُ 
  ]نج[ َجِھلُوهُ إِذْ  َربَُّھمْ 

 
) الحكم الّشرعي ١٢(

باإلشھاد على الّطالق 
والّرجعة فظاھر 
القرآن أنھ واجب فیھما 

تلفت أقوال وقد اخ
العلماء في ذلك فذھب 
أبو حنیفة لندب 
اإلشھاد ، وقال 
الشافعي مندوب في 
الّطالق واجب في 

 ]مال[الّرجعة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
روى البخ����������اري ) ١(

ومس��لم ع��ن عائش��ة أن 
الّنبي (ص) كان یمكث 
عند زینب بن�ت جح�ش 
فیش���رب عن���دھا عس���ال 
قال�����ت فتواط�����أت أن�����ا 
وحفصة إن أتانا ودخل 

(ص) أن  علین����ا الّنب����ي
نقول ھل إن�ا نج�د من�ك 
ری����ح مغ����افیر  ف����دخل 
على إحداھما فقالت ل�ھ 

ھ�����و  -أكل�����ت مغ�����افیر
ص��مغ حل��و ل��ھ رائح��ة 

فق������ال ب������ل  -كریھ������ة 
ش�����ربت عس�����ال عن�����د 
  زینب بنت جحش ولن 

ًرا﴿ الجوع والقحط وعذاب االستئصالب وطغیانها َذابًا نُْك َها َع َْنا ب ذَّ  عظیمًا یفوق التصور ﴾َوَع

َقْت وَ ) ﴿٨( لَ َفَذا ِرَها﴿عاقبة  ﴾بَا ِرَها﴿كفرها وطغیانها وتمردها  ﴾أَْم ُة أَْم َب ِق  ﴾َوكَاَن َعا

ًرا﴿نتیجة بغیها  ْم ﴿هیأ  ﴾أََعدَّ ﴿ )٩(الهالك والدمار والخسران  ﴾ُخْس َُه ُ ل  في اآلخرة ﴾اهللاَّ

َذابًا﴿ يًدا  َع َُّقواَشِد َ ﴿فخافوا  ﴾َفات ُْوِلي األَ ﴿واحذروا بطشه وانتقامه  ﴾اهللاَّ َْباِب يَا أ یا  ﴾ل

ُنوا﴿السلیمة أصحاب العقول  يَن آَم َِّذ ُ إِلَْيُكْم ﴿ أنتم یا معشر المؤمنین ﴾ال َنَزَل اهللاَّ قَْد أ
ًرا َْتلُو﴿ ًا (ص)وأرسل ِإلیكم محمد )١٠(م وحیًا یتلى وهو القرآُن الحكی ﴾ِذْك الً ي یقرأ ﴾ َرُسو

﴿ ِ ياِت اهللاَّ ْم ءا َناٍت ﴿القرآُن  ﴾َعلَْيُك َبيِّ َفَمْن استضاَء بنوره   ، تحتاجون ِإلیهما، تبیِّن  تجلیا ﴾ُم

ِرجَ ﴿ َوَصلَ  ، وَمْن لجأ إلى سعة فنائه اهتدى ْ َن  ِ�ُ ي َِّذ ُنوا ال اِت  َوَعِملُوا آَم اِحلَ  المؤمنین ﴾الصَّ
َن ﴿ المتقین لَُماِت  ِم ظُّ َى ال ِر  إِل و نُّ ْن ﴿ الهدى ِإلى الضاللة من ﴾ال ْن  َوَم ِ ﴿ ُیصدق ﴾يُْؤِم  بِاهللاَّ

لْ وَ  ا يَْعَم ُ ﴿ بطاعته ویعمل ﴾َصاِحلً ْه نَّاٍت  يُْدِخل ِري  َج ْن  َجتْ َها ِم ِت ُر  َحتْ َْها َن  األَن ي َها َخالِِد  ﴾ِفي

َبًَدا﴿ ماكثین َن  قَْد ﴿ منها یخرجون ال ﴾أ ُ  أَْحَس هللاَّ ُ  ا َه ًقا ل  ال دائم نعیمها ألن ، لهم وسَّعه ﴾ِرْز

ُ ﴿ )١١( الثواب من المؤمن هللا رزق لما والتعظیم التعجب معنى اآلیة في ، ینقطع  هو ﴾اهللاَّ

َِّذ�﴿ ْبعَ ﴿ بقدرته ﴾َخلََق  ال َواٍت  َس ْن  َسَما َُهنَّ  األَْرِض  َوِم  أرضین سبع خلق كذلك ﴾ِمْثل

لُ ﴿ ََتَنزَّ نَّ ﴿ وقضاؤه أمره ویجري اهللا وحيُ  یتنزل أي ﴾األَْمُر  ي ُه ،  واألرضین السماوات بین ﴾بَْيَن
 وٕانما االرض وجه على قائم بعده والوصي (ص) اهللا رسول فهو االمر صاحب (ع) الرضا عن

ٌر ﴿ ]صا[ السماء فوق من إلیه االمر یتنزل ٍء قَِدي ُلِّ َ�ْ َ َعَ� ك َتْعلَُموا أَنَّ اهللاَّ أن من  ﴾ِل

ٍء ِعلًْما﴿قدر على خلق ذلك قادر على كل شيٍء  لِّ َ�ْ ََحاَط بُِك َ قَْد أ ال تخفى  ﴾َوأَنَّ اهللاَّ
     )١٢( علیه خافیة

  
  
  

وهي مئتان وسبع وأربعون كلمة ، والف وستون حرفا ، ال ناسخ وال منسوخ فیها ، ومثلها في عدد 
         ]مال [ اآلي سورة الّطالق ، وال یوجد سورة مختومة بما ختمت به

ٍم   ِ�ِ ْاهللاِ  ٍحي رَّ ٍن ْال ْحم ر        ْال
نَِّ�ُّ ﴿ َُّها ال َي النبـي في مفتتح العتاب من حسن التلطف به والتنویه بیا أیها  (ص)في ندائه  ﴾يَا أ

ُ لََك ﴿ ]آل[ بشأنه علیه الصالة والسالم ما ال یخفى َّ اهللاَّ ل ُم َما أََح رِّ َم ُحتَ لماذا تمنع نفسك ما  ﴾ِل
 عاتبه على ِإتعاب نفسه والتضییق علیها من أجل مرضاة أزواجه،  أحلَّ اهللا لك من النساء

ْرَضاَة ﴿ َتِغي َم َْب َْزَواِجَك ت مٌ ﴿ تطلب رضا أزواجك بتحریم ما أحلَّ اهللا لك ﴾أ ٌر َرِحي ُفو ُ َغ   ﴾ َواهللاَّ

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٦٦ 
١٠٧  

 

  ایاتھا  
  نزلت بعد  التحريمسورة      ١٢

  مدنیة  الحجرات
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أعود إلیھ وفي روایة 
قد حلفت فال تخبري 
بذلك أحدا فنزلت ھذه 
اآلیة ، وما قیل من أن 
ھذه اآلیة في قضیة 
ماریة حینما واقعھا 

في رة الرسول حض
حفصة أو في  بیت

بیت عائشة المذكورة 
في الّصحیحین فلم تأت 
من طریق صحیح 
واألخبار فیھا 
متعارضة  ألن روایة 
ابن عباس في بیت 
حفصة وما نقلھ 
الكشاف أنھا في بیت 
عائشة ، وفي روایة 
أنس التي أخرجھا 
الحاكم والّنسائي لم 

تعین األمة وال البیت  
ن وإنما ذكرا فیھا أ

عائشة وحفصة لم 
تزاال برسول ّهللا حتى 
جعلھما حراما على 

قال الّنووي أن ،  نفسھ
اآلیة في قصة العسل 

،  ال في قصة ماریة
قال الخافجي نقال عنھ  
الصواب أن شرب 
العسل كان عند زینب 
خالفا الحدیث المروي 
في الّصحیحین عن 
عائشة أیضا بأن 
العسل شربھ عند 
حفصة وإن عائشة 

وصفیة تواطأن  وسودة
علیھ بذلك ، أي اتفقن 
فیما بینھن على ذلك 
القول ، ألن الخطاب 
في اآلیة إلى اثنتین ال 

وقال  ، إلى ثالثة
الطیبي أنھ (ص) خال 
بماریة في یوم عائشة 
وعلمت ذلك حفصة ، 
فقال لھا اكتبي علّي ، 
وقد حرمت ماریة على 

ما وجدتھ ھذا ، نفسي 
في الكتب المشھورة 

تضاربھا فضال عن 
واختالف رواتھا 
واضطرابھم باالسم 
والزمان والمكان ، 
وال أراھا إّال 
موضوعة أو ملفقة 
فال عمدة على شيء 
فیھا  ولھذه األسباب 
اعتمدنا الّروایة األولى 
الثابتة في الصحیحین 
 والتي ال طعن فیھا

  ]مال[
  
 
  

، وفي هذا ِإشـارة ِإلـى  مة بك، حیث سامحك في امتناعك عن ماریة وإِنما عاتبك رح عظیم الرحمة
،  ، وإِنمـــا وقــع العتــاب لتضــییقه علیـــه الســالم علــى نفســـه أن عتابــه فــي ذلــك ِإنمـــا كــان كرامــًة لــه
بــأن تــرك األولــى بالنســبة إلــى  (ص)شــأنه ل تعظــیم، وفیــه  وامتناعــه ممــا كــان لــه فیــه ُأنــٌس ومتعــة

 لـیس إال لمزیـد االعتنـاء بـه (ص)بـه كـذلك وأن عتامقامه الكریم یعد كالذنب وٕان لم یكن فـي نفسـه 
ـــَرَض ﴿ )١( ـــْد َف ُ لَُكـــْم ﴿شـــرع  ﴾َق َّـــةَ ﴿معشـــر المـــؤمنین یـــا  ﴾اهللاَّ ل مـــا تتحللـــون بـــه مـــن  ﴾َحتِ

ْم ﴿ نُِك َْيَما ُْم ﴿بالكفارة  ﴾أ الك ُ َمْو ُهوَ ﴿ ولُیكم وناصركم ﴾َواهللاَّ مُ  َو مُ ﴿بخلقه  ﴾الَْعِلي ِكي  ﴾اْحلَ

ـــرَّ ﴿ )٢( كمـــة والمصـــلحةفـــال یـــأمر وال ینهـــى إال بمـــا تقتضـــیه الح ْذ أََس ـــِض  َوإِ ـَــى بَْع ـــِ�ُّ إِل نَّ ال
هِ  َْزَواِج يًثا﴿ ]مـال ، ال [حفصـة زوجتـه ﴾أ ـا﴿ ِإیـاه واسـتكتمها خبـراً  ﴾َحـِد ـأَْت  َفلَمَّ َبَّ هِ  ن  أخبـرت ﴾بِـ

ُ  َوأَْظَهــــَرهُ ﴿ لهــــا وافشــــته عائشــــة الســــرِّ  بــــذلك َف  علَْيــــهِ ﴿ نبیــــه اهللا وأطلــــع ﴾اهللاَّ ُ  َعــــرَّ َضــــه  بَْع

 ولــم ، أفشــته الــذي الحــدیث بــبعض (ص) اهللا رســول وأخبرهــا أعلمهــا ﴾بَْعــٍض  َعــْن  َرَض َوأَْعــ

ا﴿ حصـل ما بجمیع یخبرها أََها َفلَمَّ َبَّ هِ  ن  سـرِّه أفشـت قـد بأنهـا حفصـة (ص) الرسـول أخبـر فلمـا ﴾بِـ

ـــأََك  َمـــْن  َقالـَــْت ﴿ َْب َن  عائشـــة أن منهـــا نـــاً ظ ؟ ســـرك أفشـــیتُ  بـــأني أخبـــرك مـــن:  قالـــت ﴾َهـــَذا أ

ُم ﴿ ســبیل التثبــت علــى هــذا أنبــأك مــن قالــت،  اســتكتمتها قــد وكانــت ضــحتهاف ــأَِ� الَْعِلــي َبَّ َل ن ــا َق
ِبيـــُر  الخطـــاب لحفصـــة  )٣( فأخبرهـــا أن اهللا جـــل وعـــال هـــو الـــذي نبـــأه بـــه فســـكتت وســـلَّمت ﴾اْخلَ
فــي خاطبهمــا بطریــق االلتفــات لیكــون أبلــغ  ]مــال ، ال [ألنهمــا الّلتــان تواطأتــا علــى ذلــك وعائشــة

َُتوبَا﴿ معاتبتهما وحملهما على التوبة مما بدر منهما ِ  إِْن ت َى اهللاَّ عما وقع منكما مـن  على ذلك ﴾إِل

َقـْد َصـَغْت ُقلُوبُُكَمـا﴿رسـول اهللا (ص)  ِإیـذاءاالتفـاق والتعـاون علـى  زاغـت ومالـت قلوبكمــا  ﴾َف
وكـان علیـه ، یكرهه  ، وكراهة ما بحب ما یحبه (ص) عما یجب علیكما من اِإلخالص لرسول اهللا

َوإِْن ﴿ثـــم هـــددهما بقولـــه  ، ا بـــذلكتـــالصـــالة والســـالم شـــقَّ علیـــه تحـــریم ماریـــة وَكِرَهـــه ، وهمـــا فرح
َرا َه ََظــا هِ ﴿تتعاونــا  ﴾ت ــ ، مــن الوقیعــة بینــه وبــین ســائر نســائه  بمــا یســوؤه(ص) علــى النبــي  ﴾َعلَْي

الهُ ﴿ َ ُهَو َمْو ِريـلُ ﴿كمـا وعلـى كـّل مـن یناوئـه وحافظـه مـن كیـدكن وناصـره علی ﴾َفإِنَّ اهللاَّ ْب  ﴾َوِج

َوَصــــاِ�ُ ﴿، وإِظهــــارًا لمكانتــــه عنــــد اهللا تعــــالى  جبریــــل بالــــذكر تعظیمــــًا لــــهافــــرد  ،هولیــــه وناصــــر 
نِنيَ  أعـواٌن لرسـول  ﴾َوالَْمالئَِكـُة بَْعـَد ذَِلـَك َظِهيـٌر ﴿كـذلك  والصـالحون مـن المـؤمنین ﴾الُْمْؤِم

، عــن   تظــاهر امــرأتین علــى مــن هــؤالء أعوانــه وأنصــارهُ ، فمــاذا یفیــد  علــى مــن عــاداه (ص)اهللا 
َعَسـى ﴿ )٤( ]شـو[(ع) صـالح المـؤمنین علـي بـن أبـي طالـب  (ص) قـال رسـول اهللالرضا (ع) 

 ُ ُّه نَّ ﴿اهللا  ىحٌق واجب عل ﴾َرب ََّقُك او ، الخطـاب عـام المهـات المـؤمنین  (ص) رسـوله ﴾إِْن َطل

ُ  أَْن ﴿ لهمــا ه ُْبِدلـَـ َْزَوا﴿أن یعطیــه  ﴾ي نَّ أ  زوجــاٍت صــالحاٍت خیــرًا وأفضــل مــنكنَّ  ﴾ًجــا َخْيــًرا ِمــْنُك
  ، فإذا طلقكن زالت منكن تلك الّصفات ولم یبق لكن فضل على  ألن فضلكن بما نلتنه من قربه
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قالت أسماء بنت ) ٣(

عمیس سمعت النبي 
لح ایقول وص (ص)

علي ابن أبي المؤمنین 
  ]صا[(ع) طالب 

ع����ن اب����ن عب����اس ) ٤(
ل��م أزل حریص��اً ، ق��ال 

أن أس�����أل عم�����ر ع�����ن 
الم�����رأتین م�����ن أزواج 

 :فقال....  (ص)النبـي 
 واعجب����اً ل����ك ی����ا اب����ن

عب�����اس ھم�����ا عائش�����ة 
  ]آل[ وحفصة

ث������م أخ������ذ بس������وق ... 
الحدیث قال كن�ا معش�ر 
ق�����ریش قوم�����ا نغل�����ب 
نس����اءنا ، فلم����ا ق����دمنا 
المدین����ة وج����دنا قوم����ا 

م نساؤھم ، فطفق تغلبھ
نس�����اؤنا ی�����تعلمن م�����ن 

  ]مال[نسائھم ... 
 ق����ال اب����ن ج����زي) ٤(

إِن  : معن����������ى اآلی����������ة
 (ص)تعاونتم����ا علی�����ھ 

بم��ا یس��وؤه م��ن إِف��راط 
الغی���رة، وإِفش���اء س���ره 

، فإِنَّ لھ من  ونحو ذلك
ینص���ره ویت���واله، وق���د 
ورد ف��ي الص��حیح أن��ھ 
لما وقع ذلك جاء عم�ر 

 (ص)إِل���ى رس���ول هللا 
م�ا  :فقال ی�ا رس�ول هللا

یش���قُّ علی���ك م���ن ش���أن 
؟ ف�����إِن كن�����ت  النس�����اء

 طلق���تھنَّ ف���إِنَّ هللا مع���ك 
   ]مس[

 علی�ھ أن�ھ وج�اء) ٤(
 ل�م والس�الم الص�الة
 عائشة إال بكراً  یتزوج
 ب�ذلك تفتخ�ر وكان�ت
 ص��واحباتھا، عل��ى

 الزھراء علیھا وردت
 وعلیھ�ا أبیھ�ا عل�ى -

 - والس�الم الص�الة
 (ص) النب�ـي بتعل�یم
 افتخ�رت ح�ین إیاھ�ا

 خدیج��ة أمھ��ا ل��ىع
 تزوج أمي إن : بقولھا
(ص)  هللا رس�ول بھ�ا
 أح�د ی�ره لم بكر وھو
 وال غیرھا النساء من

 فس��كتت أن��تن ك��ذلك
 ]ال[

 هللا من وعدٌ  ھذا )٥( 
 لو لرسولھ تعالى
 أن الدنیا في طلقھن
 خیراً  نساءً  یزوجھ
 بأنھ عالمٌ  وهللا منھن،

 ال یطلقھن، ولكْن أخبر
  عن قدرتھ، على أن

َناٍت ﴿خاضعات مستسلماٍت ألمر اهللا تعالى وأمر رسوله  ﴾ُمْسِلَماٍت ﴿ ]مال[ غیركن  ﴾ُمْؤِم

َِتاٍت ﴿ بما امرن به ونهین عنهمصدقاٍت  ن َباٍت ﴿ مطیعات ﴾َقا  ﴾َعابَِداٍت ﴿ من الذنوب ﴾تَائِ

مهاجراٍت  ﴾َساِئَحاٍت ﴿ ، حتى صارت سجیًة لهن ، بقلوبهن كأنَّ العبادة امتزجت،  یكثرن العبادة

ًرا﴿وقیل صائمات  هى اهللا ورسولإل َبَْكا َباٍت َوأ َُّها﴿ )٥( ﴾ثَيِّ َي ُنوا يَا أ َن آَم ي َِّذ  المؤمنونایها  ﴾ال

ْم ﴿ َْهِليُك ْم َوأ ُفَسُك َن بما أمر بأن تنهوهم عما نهى الّله عنه وتأمروهم  أزواجكم وأوالدكم ﴾ُقوا أ

َها﴿ به وبذلك تخلصون من أن تصلوا ُد ُقو ًرا َو نَّاُس ﴿ي ُتسعَّر به حطبها الذ ﴾نَا َرُة  ال َجا َواْحلِ
َها ةٌ ﴿ على هذه النار ﴾َعلَْي ِئَك  استرحموا ِإذا یرحمون ال القلوب ﴾ِغالٌظ ﴿ زبانیةٌ  ﴾َمال

دٌ ﴿ ُصونَ  ال﴿ الكفار بتعذیب مكلفون ﴾ِشَدا َ  يَْع هللاَّ ْم  َما ا َرُه  األحوال من بحالٍ  ﴾أََم
َْفَعلُونَ ﴿ ي ُرونَ  َما َو  بالطاعات أنفسكم زینوا ، تأخیر وال ِإمهال بدون امراألو  وینفِّذون ﴾يُْؤَم

َُّها يَا﴿ )٦( النار عن بها لیستتروا أهالیكم علیها واحملوا َي َن  أ ي َِّذ ُروا ال ََف  عند للكفار یقال ﴾ك

تَِذُروا ال﴿ النار دخولهم مَ  تَْع ألنه قد  ، فال ینفعكم الیوم االعتذار ، وإِجرامكم ذنوبكم عن ﴾الَْيْو

ُتْم تَْعَملُونَ ﴿یكم اِإلنذار واِإلعذار ُقّدم ِإل َزْوَن َما كُن ََّما ُجتْ ن يَا ﴿ )٧( تنالون جزاء أعمالكم ﴾إِ
 ِ ُنوا تُوبُوا إِلَى اهللاَّ َن آَم ي َِّذ َُّها ال َي َُصوًحا﴿من ذنوبكم  ﴾أ ًَة ن ب دعاهم اهللا  ، صادقًة خالصة ﴾تَْو

 نادمین على تضییع االوقات غیر مدبرین بالرجوع الیه رجوعا ال انقطاع فیه بحیث اقبلوا على اهللا
التوبة النصوح أن تترك و عنه الى شئ من دونه حتى وصلوا الى حقیقة االستقامة فى القلوب 

أول المقامات اإلیمانیة ومبدأ طریق السالكین ومفتاح والتوبة  الذنب كما أتیته وتبغضه كما أحببته
ى﴿باب الواصلین  ، وهذا ِإطماٌع من اهللا لعباده في  زلة التحقیقمن اهللا واجبة بمن" عسى" ﴾َعَس

ْم أَْن ﴿ ، تفضًال منه وتكرماً  قبول التوبة ُُّك ْم  َرب ئَاتُِك ْم َسيِّ َر َعْنُك یرحمكم فیمحو  ﴾يَُكفِّ

ْم ﴿ عنكم ذنوبكم يُْدِخلَُك ِري ﴿ في اآلخرة ﴾َو نَّاٍت َجتْ ِزي َج َم ال ُخيْ ُر يَْو َْها َها األَن ِت ْن َحتْ  ِم
 ُ ُ ﴿یفضح ال  ﴾اهللاَّ ه ُنوا َمَع َن آَم َِّذي نَِّ�َّ َوال  ، بل یعزهم ویكرمهم وأتباعه المؤمنین أمام الكفار ﴾ال

ى﴿ ْم يَْسَع ُرُه ْم ﴿ یضيء لهم  ویسطع ﴾نُو ِه ي َيِْد ْم ﴿ أمامهم وخلفهم ﴾بَْنيَ أ ِِه ن بِأَْيَما  ﴾َو

َُقولُونَ ﴿یدعون اهللا  وشمائلهم على الصراط َ ﴿ قائلین ﴾ي ْم ل َْتِم ََّنا أ أكمل علینا هذا  ﴾َنا نُوَرنَاَرب

ََنا﴿ النور وأدمه لنا ْر ل ِف ٌر ﴿ وامح عنا ما فرط من الذنوب ﴾َواْغ ي ٍء قَِد ُلِّ َ�ْ ََّك َعَ� ك ن من  ﴾إِ
 بین القیامة یوم المؤمنین أئمة یسعى قال (ص) الصادق ن، ع والرحمة والعذاب  المغفرة والعقاب

ِهْد ﴿) ٨( ]صا[ الجنة في زلهممنا ینزلوهم حتى وبأیمانهم المؤمنین أیدي نَِّ�ُّ َجا َُّها ال َي يَا أ
َر  ا فَّ ِقنيَ ﴿بالسیف  ﴾الُْك ِف َنا ْم ﴿ بالحجة والبرهان ﴾َوالُْم ِه وشدِّد علیهم في  ﴾َواْغلُْظ َعلَْي

ْم ﴿ ، ِإرعابًا وإِذالًال لهم ، وال تعاملهم بالرأفة واللین الخطاب   مستقرهم في اآلخرة  ﴾َوَمأَْواُه
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،  رسولھ لو طلقھن
،  ألبدلھ خیراً منھن

  ]قر[ تخویفاً لھن
 (ع) الصادق عن) ٦(

 االیة ھذه نزلت لما
 من رجل جلس

 وقال یبكي المسلمین
 نفسي عن عجزت
 فقال أھلي كلفت
 (ص) هللا رسول
 بما تأمرھم أن حسبك
 وتنھاھم نفسك بھ تأمر
 نفسك عنھ ىتنھ عما

  ]صا[
روي عن یعسوب ) ٨(

أنھ سمع  (ع)المؤمنین 
ً یقول اللھم : أعرابیا

إني أستغفرك وأتوب 
یا ھذا إن  : إلیك فقال

سرعة اللسان بالتوبة 
 فقال توبة الكذابین

 وما التوبة : األعرابـي
یجمعھا  :(ع)؟ قال 

على  : ستة أشیاء
الماضي من الذنوب 
الندامة وللفرائض 

المظالم  اإلعادة ورد
واستحالل الخصوم 
وأن تعزم على أن ال 
تعود وأن تذیب نفسك 
في طاعة هللا كما 
ربیتھا في المعصیة 
وأن تذیقھا مرارة 
الطاعة كما أذقتھا 

  ]آل[ حالوة المعاصي
: ابن عباس )عن ٨( 

ھذا دعاء المؤمنین 
حین أطفأ هللا نور 

، یدعون  المنافقین
ً حتى  ربھم بھ إِشفاقا

 الجنةیصلوا إِلى 
  ]مس[
 (ع) الصادق عن )٨(

 االیة ھذه عن سئل انھ
 من العبد یتوب فقال

 فیھ یعود ال ثم الذنب
 یعد لم وأینا لھ قیل
 من یحب هللا إن فقال
 التواب المفتن عباده

  ]صا[
الفرج معناه في  )١٢(

اللغة كل فرجة بین 
، وموضع  الشیئین

جیب درع المرأة 
،  مشقوق فھو فرج
ناء وھذا أبلغ في الث

علیھا ألنھا إذا منعت 
جیب درعھا فھي 

     ]آل[ للنفس أمنع

ُم وَ ﴿ نَّ َه ُر  بِئَْس َج ُروا﴿ )٩( للمجرمین ﴾الَْمِصي َن كََف ي َِّذ ُ َمَثالً �ِ في عدم  ﴾َضَرَب اهللاَّ

َرأََة﴿بحال  استفادتهم بقرابة المؤمنین ْن عِ  ِاْم ِن ِم ْي ْبَد َت َع ََتا َحتْ ن َرأََة لُوٍط كَا نَا نُوٍح َوِاْم َباِد
ُهَما﴿عصمة نبیین عظیمین في  ﴾َصاِحلَْنيِ  ََتا ن ا ،  إنه مجنون امرأة نوح كانت تقول للناس ﴾َ�َ

ال ، و  كانتا منافقتین ، وقیل كافرتین مخالفتین وقیل كونهما ، وامرأة لوط كانت تدل على الضیف
ف الكفر فإن الكفر بخال ، ألنه سمج في الطبع نقیصة عند كل أحد، یجوز أن یراد بها الفجور 

ِنَيا﴿ عباس : ما بغت امرة نبي قطقال ابن  ، یستسمجونهال  َْم يُْغ العبدان الصالحان  ﴾َفل

ُهَما ﴿والنبیان العظیمان  ِ َعْن َن اهللاَّ لَ ﴿ اهللا عذاب من ﴾َشْيئًاِم ِقي  یوم لهما النار خزنة وتقول ﴾َو

ْدُخال﴿ القیامة َر  ا نَّا اِخِلنيَ ﴿ بقیة ﴾َمعَ  ال ُ  َوَضَرَب ﴿ )١٠( ﴾الدَّ َن  َمَثال اهللاَّ ي َِّذ ُنوا �ِ َرأََة آَم  ِاْم
ْرَعْونَ  ِْن  َربِّ ﴿ قائلةً  ربها دعت ﴾َقالَْت ﴿ حین ﴾إذْ ﴿ مزاحم بنت آسیة ﴾ِف  ِلي﴿ اجعل ﴾اب

ًتا ِعْنَدَك  ةِ  ِيف ﴿مشیدًا  ﴾بَْي نَّ فقد اختارت الجار قبل الدار فهي ، ما أحسن هذا الكالم  ﴾اْجلَ
ِ� ﴿ طمعها في القصور  قبلتطمع في جوار اهللا ْن ﴿وأنقذني  ﴾َوَجنِّ ْرَعْوَن ﴿كفر  ﴾ِم ِف

هِ  ِ� ﴿وطغیانه  ﴾َوَعَمِل َن ﴿وأنقذني  ﴾َوَجنِّ اِلِمنيَ  ِم ظَّ ِم ال َْقْو لما  ،أتباع فرعون الطاغین  ﴾ال
اها اهللا  أن تلقى علیها صخرة  فرعون أمروحین ، الجنة  اراها اهللا بیتها فيبان دعت بالنجاة نجَّ

وفي اآلیة دلیل على أن االستعاذة ،  بروحها فألقیت الصخرة على جسد ال روح فیه ُأخذعظیمة 
باهللا تعالى وااللتجاء إلیه عز وجل ومسألة الخالص منه تعالى عند المحن والنوازل من سیر 

َرانَ ﴿ )١١( ]آل[ ، وهو في القرآن كثیر الصالحین وسنن األنبیاء َْنَت ِعْم ََم اب ْري ب ضر  ﴾َوَم
حالتها وما أوتیت من كرامة الدنیا واآلخرة واالصطفاء مع و  مریم ابنت عمران مثًال للذین آمنوا

َنْت ﴿كون أكثر قومها كفارًا  َص َْح َِّ� أ َها﴿حفظت  ﴾ال ْرَج منعت جیب درعها عن جبرائیل  ﴾َف

َفْخَنا﴿ َن هِ ﴿فنفخ رسولنا جبریل  ﴾َف َنا﴿ في فتحة جیبها ﴾ِفي ْن ُروِح  سىفحملت بعی ﴾ِم

َقْت ﴿ َِّها﴿وآمنت  ﴾َوَصدَّ  سماها كلمات لقصرها، المنزلة على ادریس وغیره ﴾ بَِكِلَماِت َرب
هِ ﴿ ِب ُُت ِتِنيَ ﴿ الصحف أو التوراة واإلنجیل والزبور منمما فیه طول  ﴾َوك َْقان َن ال نَْت ِم  ﴾َوكَا

َدها كان في المسجِد مع ؛ ألنَّ متعبَّ  ولم یُقل مَن القانتاتِ ،  العابدین هللا المواظبین على الطاعة
أفضل نساء أهل الجنة خدیجة بنت خویلد وفاطمة  : (ص)عن ابن عباس قال رسول اهللا ،  الُعبَّادِ 

واعلم أن في هذین  ]سي[ ومریم بنت عمران وآسیة بنت مزاحم امرأة فرعون (ص)بنت محمد 
طئهما على ما یغیظ المثلین تعریضا بأّمي المؤمنین حفصة وعائشة على ما فرط منهما في توا

، وتحذیر لهما من العود إلى مثله ، واعالما لهما بأنهما إذا لم یخلصا له  (ص)حضرة الّرسول 
كاخالص آسیة ومریم إلى الّله تعالى لم ینتفعا من صحبته في اآلخرة ، وأن ال یتكال على 

ي تحالة في زوجالن الزوجیة ال تكفي للخالص من عذاب الّله كما هي ال، كونهما زوجتین له 
  )١٢( ]زم، مال [ نوح ولوط ألنهما خلدتا في الّنار لعدم نصحهما لزوجیهما وعدم إیمانهما بهما

  


