
 ٣٥٧ 

   )٢٤( النور سورة      )٣٥٧(        الثامن عشرالجزء  

  
 قال )ع( الصادق عن

 أموالكم حصنوا
 سورة بتالوة وفروجكم

 بها وحصنوا النور
 أدمن من فإن نسائكم
 أو يوم كل في قراءتها

 يزن لم ليلة كل في
 أبدا بيته أهل من أحد
 هو فإذا يموت حتى
 قبره إلى شيعه مات

 كلهم ملك ألف سبعون
 ويستغفرون نيدعو
 في يدخل حتى له اهللا

  ]صا[      قبره
 
 )ع( الصادق عن)٢( 

 زنيا إذا والحرة الحر
 منهما واحد كل جلد
 فأما جلدة مائة

 والمحصنة المحصن
  ]صا[ الرجم فعليهما

  
 أمير عن )٢(

 في قال )ع( المؤمنين
 كنتم إن الحدود إقامة

 واليوم باهللا تؤمنون
 األيمان فإن االخر

 طاعة في دالج يقتضي
 إقامة في واالجتهاد اهللا

  ]صا[ أحكامه
ومن قال أن ) ٢( 

الرجم ثبت باآلية 
المنسوخ تالوتها وهي 

الشيخ والشّيخة إذا (
ال ) زنيا فارجموهما

يصح لعدم القطع 
... بقرآنيتها وتالوتها 
) ع(ولهذا قال علي 

حين جلد شراحة ثم 
رجمها جلدتها بكتاب 
اللّه ورجمتها بسنة 

ولم ، ) ص(رسوله 
يعلل الرجم بالقرآن 
المنسوخ تالوته ، 
وهو أعلم من غيره 
بكتاب اللّه وسنة 

  ]مال[رسوله 
 نساء في نزلت )٣(

 مستعلنات كن مكة
 وخثيمة سارة بالزنا

 يغنين كن والرباب
 اهللا رسول بهجاء

 اهللا فحرم )ص(
 وجرت نكاحهن
 من النساء في بعدهن
  ]صا[ أمثالهن

  

  
  

  
 على القول بأنها مكية وهي الف وثالثمائة وستّ عشرة كلمة وخمسة آالف ٥٥ا اآلية نزلت بالمدينة عد

ال يوجد سورة مبدوءة بما بدأت به ، وقد ختمت سورة النّساء واألنفال بما . وتسعمئة وثمانون حرفا
   .ختمت به ، وال يوجد مثلها في عدد اآلي

     الرحيم الرحمن اهللا بسم
 تملة على قصص وأحكام وعبر ومواعظ وحدود وأمثال قدعظيمة جليلة مش ﴾سورةٌ﴿
 من فيها ما أوجبنا ﴾وفَرضنَاها﴿ )ص( محمد يا إليك بامرنا جبرئيل انزلها ﴾َأنزلْنَاها﴿

 الداللة واضحات ﴾بينَات﴿ تشريعية ﴾ءايات فيها وَأنزلْنَا﴿ قطعياً إيجاباً األحكام
﴿لَّكُمتَذَ﴿أيها النّاس  ﴾لَعونبموجبها وتعملوا األحكام بهذه وتتعظوا تعتبروا لكي ﴾كَّر 

 النساء تنزل ال )ص( اهللا رسول قال ، فهي ظاهرة ال تحتاج إلى تأويل أو تفسير
 تالوته ارزقنا اللهم،  النور وسورة المغزل وعلموهن الكتابة تعلموهن وال الغرف

 ولوال أوفر فيها والداعية الفعل في صلاأل ألنها ؛ الزانية قدم  ﴾الزانيةُ﴿ ] (١)صا[
 كالً تجلدوا أن عليكم ﴾جلْدة ماَئةَ منْهما واحد كُلَّ فَاجلدوا والزاني﴿ يقع لم منه تمكينها

 محصنين غير بالغين حرين كانا اذا اضربة بالسوط عقوبة لهممائة  والزاني الزانية من
فتتأثروا أو تجرءوا  ورحمة رقة ﴾رْأفَةٌ بِهِما خُذْكُمتَْأ وال﴿ مكرهة المرأة تكون واال

 العدد تنقصوا أو الضرب فتخففوا تعالى اهللا حكم في ﴾اللَّه دينِ في﴿ على الشّفاعة بهما
﴿ِإن كُنتُم نُونتُْؤم مِ بِاللَّهوالْيرِ وبالزناة شفقة تأخذكم وال الحدود تعطلوا فال ﴾اآلخ 
﴿دشْهلْيا﴿ وليحضر ﴾ومهذَابطَاِئفَةٌ﴿ ضربهما ﴾ع نم يننْؤمعقوبة وليحضر ﴾الْم 

 قيل ، ردعهما في وأنجع ، زجرهما في أبلغ ليكون ، المؤمنين من جماعةً الزانيين
 نكاالً ؛ َألْبتَّةَ فارجموهما زنيا إذا والشيخة الشيخ( يوه ، التالوة منسوخة بآية نسخ
قدم  ﴾الزاني﴿ (٢) ]بح[ )ع( يعل عن روي ما ويأباه ،)محكي عزيز واهللا اهللا من

 زانيةً إال ينكح ال﴿ الزاني هنا الن الرجل أصل فيه وألنه الخاطب ، ومنه يبدأ الطّلب
شْرِكَةً َأوةُ ميانالزا ال وهحنكانٍ ِإال يز َأو شْرِكم مرحو لَى ذَِلكع يننْؤمنكاح حرم ﴾الْم 

 قدموا لَما المهاجرين ان روي ، للجمال او التكسب بقصد المؤمنين على الزواني
 يكرين ، مسافحات بغايا نساء وبالمدينة أهل وال مال له ليس من فيهم وكان ، المدينة
 ولينفقوا لحسنهن نكاحهن في الفقراء بعض رغب،  المدينة أهل أخْصب وهن أنفسهن
   من أنه وبين عنه تعالى اهللا فنفرهم فنزلت )ص( النبي فاستأذنوا هِنكَسبِ من عليهم

  
  ترتيبها

٢٤   
  ترتيب النزول

١٠٢  
    اياتها
  نزلت بعد  سورة النور  ٦٤

  مدنية  الحشر



 ٣٥٨ 

  )٢٤( النور سورة    )٣٥٨(        الثامن عشرالجزء

  
 قيل ما أحسن من )٣(

 اآلية هذه تفسير في
الخبيث الفاسقَ أن - 

 الزنى شأنه من الذي
 يرغب ال-  والفسق

 من الصوالح نكاح في
 يرغب وإنما النساء

 مثله خبيثة قةفاس في
 والفاسقة  ،مشركة أو

 في يرغب ال الخبيثة
 من الصلحاء نكاحها
  عنها وينفرون الرجال
 من فيها يرغب وإنما
 من جنسها من هو

 والمشركين الفسقة
 األعم على وهذا

 ال ، يقال كما األغلب
 الرجل إال الخير يفعل
 يفعل وقد ، التقي
 ليس من الخير بعض
فخ[ هنا فكذا بتقي[ 

 )ع( الصادق عن)٤(
 فى جعل لم سئل انّه

 وفى شهود اربعة الزنا
 : فقال اهدانش القتل
المتعة لكم احّل اهللا ان 

 ستنكر انّها وعلم
 االربعة فجعل عليكم

 لكم احتياطاً الشّهود
 ، عليكم التى ذلك لوال
 اربعة تجتمع وقلّما
 واحد بامر ودشه
 ]بي[
 على تعالى وجبأ )٤(

 البينة يقم لم إذا القاذف
 قال ما صحة على
  :أحدها ، أحكام ثالثة
 جلدة ثمانين يجلد أن

 ترد أن : والثاني
 : الثالث أبداً شهادته

 ليس فاسقاً يكون أن
 وال اهللا عند ال بعدل
  ]مس[ سالنا عند

 عباس ابن عن )٤(
 : عبادة بن سعد قال
 وقد لكاع أتيت لو

 يكن لم رجل يفخذها
 آتي حتى أهيجه أن لي
 فواِهللا  ،شهداء ربعةبأ
 بأربعة ألتي كنت ما

 من يفرغ حتى شهداء
 وإن  ،ويذهب حاجته
 في أن رأيت ما قلت

 جلدة لثمانين ظهري
 يا )ص( النبي فقال

 ما األنصار معشر
  قال ما إلى تسمعون

القـذف مـن     "يقذفون ﴾والَّذين يرمون ﴿ (٣) ]بح[أفعال الزناة وخصائص المشركين     
 بعالموبقات الس " ﴿نَاتصحْأتُوا  ﴿العفيفات الشريفات بالزنى     ﴾الْمي لَم على دعواهم   ﴾ثُم

﴿ اءدشُه ةعبإليهن من الفاحشة   يشهدون عليهن بما نسبوا    ﴾بَِأر﴿موهدلاضربوا كل  ﴾فَاج
 ، البريئـات  يتهمـون  ال كي ردع "  بالسوط ضربةً ﴾جلْدةً ثَمانين﴿ واحد من الرامين  

 كذبـه  على مصراً دام ما ﴾َأبدا شَهادةً لَهم تَقْبلُوا وال﴿ " الناس أعراض في ويخوضون
 ندموا ﴾تَابوا الَّذين ِإال﴿ (٤) اهللا طاعة عن الخارجون ﴾الْفَاسقُون هم وُأولَِئك﴿ وبهتانه

 فلـم  أعمالهم ﴾صلَحواوَأ﴿ الذنب ذلك اقترفوا ما على ﴾ذَِلك بعد من﴿ التوبة أظهروا و
 بقبـول  اعتبـارهم  ِإلـيهم  وردوا واصفحوا عنهم فاعفوا المحصنات قذف إلى يعودوا

 والَّـذين ﴿ (٥) الراجعين إليه بغفران ذنوبهم   ،  بعباده   ﴾رحيم غَفُور اللَّه فَِإن﴿ شهادتهم
ونمريقذفون ﴾ي ﴿مهاجوبالزنى زوجاتهم ﴾َأز ﴿لَمو كُني ملَه اءدشهود لهم وليس ﴾شُه 

 عنه تزيل التي ﴾َأحدهم فَشَهادةُ َأنفُسهم﴿سوى   ﴾ِإال﴿ الزنى من به رموهن بما يشهدون
القذف حد ﴿عبَأر اتادشَه مرات اربع يحلف أن ﴾بِاللَّه ﴿ِإنَّه نلَم ينقادصادقٌ نهإ ﴾الص 
 المـرة  فـي  يحلف أن أيضاً وعليه ﴾والْخَامسةُ﴿ (٦) الزنى من زوجته به رمى فيما

 (٧) لهـا  قذفـه  فـي  كاذباً كان إن ﴾الْكَاذبِين من كَان ِإن علَيه اللَّه لَعنَةَ َأن﴿ الخامسة
 َأربـع  تَـشْهد  َأن﴿ الزنـى  حد ﴾الْعذَاب﴿ المقذوفة الزوجة عن ويدفع ﴾عنْها ويدرُأ﴿

اتادشَه مرات أربع تحلف أن بِاللَّه ﴿ِإنَّه نلَم بِين(٨) الزنـى  من به رماها فيما ﴾الْكَاذ 
 زوجهـا  ﴾كَان ِإن علَيها اللَّه غَضب َأن﴿ بـ الخامسة المرة في وتحلف ﴾والْخَامسةَ﴿
﴿نم ينقادال﴿ (٩) بالزنى ااتهامه في ﴾الصلَوُل وفَض اللَّه كُملَيع تُهمحربالستر بكم ﴾و 

 ﴾تَـواب  اللَّـه  وَأن﴿ولكنه ستّار يحب ستر عباده       بالعقوبة وعاجلكم متلفضح أو لهلكتم
 ِإن﴿ (١٠) فيما فرضه من الحدود واألحكام على عباده       ﴾حكيم﴿ التوبة قبول في مبالغ
ينوا الَّذاءج ةٌ﴿ البهتان صور وأشنع الكذب بأسوء ﴾بِاِإلفْكبصجماعة ﴾ع ﴿ ـنْكُمال م 

وهبسا﴿ واالتهام القذف هذا تظنوا ال ﴾تَحشَر ْل لَكُمب وه رخَي  الـوحي  بـإنزال  ﴾لَكُـم 
 مـا  ﴾اكْتَسب ما﴿ الكاذبة العصبة من فرد لكل ﴾منْهم امرٍِئ ِلكُلِّ﴿ المؤمنين أم تبرئةب

 هذا وأشاع معظمه ﴾منْهم كبره تَولَّى والَّذي﴿ فيه خوضه قدر على ﴾اِإلثْمِ من﴿ اجترح
 المؤمنين معشر يا سمعتم حينو ﴾سمعتُموه ِإذْ لَوال﴿ (١١) ﴾عظيم عذَاب لَه﴿ البهتان

ـ  ولم الخير ظننتم هالّ ﴾خَيرا بَِأنفُسهِم والْمْؤمنَاتُ الْمْؤمنُون ظَن﴿ االفتراء هذا  سرعوات
 الطعـن  عن والكف بالمؤمنين الخير ظن يقتضي األيمان بأن إشعارا وهذا " تهمةال إلى
 هـالّ  ﴾لَوال﴿ (١٢) ﴾مبِين﴿ ظاهر كذب ﴾ِإفْك هذَا﴿ الحين ذلك في ﴾وقَالُوا﴿ " فيهم

   ايشهدون على ما قالو شهود بأربعة ﴾شُهداء بَِأربعة علَيه﴿ المفترون أولئك ﴾جاءوا﴿



 ٣٥٩ 

  )٢٤( النور سورة    )٣٥٩(        الثامن عشرالجزء

  
 تلمه ال فقالوا سيدكم
 ما غيور رجل فإنه

 إال قط امرأة تزوج
 امرأة طلق وال بكراً
 منا رجل فاجترىء له
 سعد فقال يتزوجها إن
 رسول يا   :عبادة بن
 بأبي أنت وأمي اهللا

 أنها ألعرف إني واهللا
 حق وإنها اهللا من

 ذلك من عجبت ولكن
 فإن فقال ، رتكأخب لما
 ، ذاك إال يأبى اهللا

 اهللا صدق فقال
  ]مج[ ورسول

  
 للشيعة ونسب) ١٦(

 برأها بما عائشة قذف
 وهم ، منه تعالى اهللا

 أشـد  ذلـك  ينكرون
 فـي  ولـيس  اإلنكار
 عليها المعول كتبهم
 وال منه عين عندهم
 وكـذلك  ، أصالً أثر

 إليهم نسب ما ينكرون
 ذلك بوقوع القول من
 )ص( تهوفا بعد منها
 كتـبهم  في أيضاً له

 والظاهر، أثر وال عين
 الفـرق  في ليس أنه

 يختلج من اإلسالمية
 فـضالً  ذلك قلبه في
 برأها الذي اإلفك عن
 منـه  وجـل  عز اهللا
  ]ال[
 
 اهللا رسول عن)١٩(
 فاحشة اذاع من )ص(

  ]بي[ كمبتديها كان
  
 )ع( الكاظم عن )١٩(

 من الرجل له قيل إنه
 عنه بلغني إخواني
 أكرهه الذي ءالشي
 ذلك فينكر عنه فأسئله
 قوم عنه أخبرني وقد
 كذب )ع( فقال  ،ثقات

 عن وبصرك سمعك
 عندك شهد وإن أخيك

 من - قسامة خمسون
 قوال لك وقال - مالقس

 وال وكذبهم فصدقه
 تشينه شيئا عليه تذيعن

 مروءته به وتهدم به
 قال الذين من فتكون

 الذين إن تعالى اهللا
 ]صا[ اآلية يحبون

 ﴾فَُأولَِئك عنْد اللَّه هم الْكَاذبون﴿دعواهم  على ﴾لَم يْأتُوا بِالشُّهداء﴿ فإن عجزوا و ﴾فَِإذْ﴿
ولَوال فَضُل ﴿ (١٣) " فيه توبيح وتعنيف للذين سمعوا اِإلفك ولم ينكروه أول وهلة "

 اللَّهكُملَيالخائضون أيها ﴾ع ﴿تُهمحري﴿ بكم ﴾واال فنْيجملتها من التي النعم بأنواع ﴾د 
 ما في﴿ ألصابكم ﴾لَمسكُم﴿ والمغفرة بالعفو اآلخرة في ﴾واآلخرة﴿ للتوبة األمهال
تُمخضتم مافي ﴾َأفَض ﴿يهاِإلفك حديث من ﴾ف ﴿ذَابع يمظفى عليكم اهللا فضل ولوال ﴾ع 
 خسرانكم، من نجاكم برحمته ولكن ، آخرتكم لكم ضمن بما لخسرتم طاعاتكم قبول

 هذا يقول ، بعض عن بعضكم يرويه أي ﴾بَِألْسنَتكُم تَلَقَّونَه ِإذْ﴿ (١٤) عليكم وتفضل
 الواقع في حقيقة له ليس ما ﴾علْم بِه لَكُم لَيس ما بَِأفْواهكُم وتَقُولُون﴿ فالن من سمعته

﴿ونَهبستَحنًا ويإثم فيه يلحقكم ال صغيراً ذنباً وتظنونه ﴾ه ﴿وهو نْدع اللَّه يمظفي ﴾ع 
 ِإذْ ولَوال﴿ المؤمنين لجميع عتاب (١٥) المسلمين أعراض في وقوع ألنه الوزر

وهتُمعمس ا قُلْتُمم كُونلَنَا﴿ ما يصح ﴾ي َأن ذَا نَتَكَلَّمأول تنكروه أن عليكم ينبغي كان ﴾بِه 
 لوال ﴾سبحانَك﴿ ألحد نذكره وال الكالم بهذا نتفوه أن لنا ينبغي ال لواوتقو له سماعكم

 نبيه حرم يكون ان من هللا تنزيهاً او  ،القول هذا مثل على الجرأة من تعجباً سبحانك قلتم

 بهتَان هذَا﴿ دعوته ينافى وكراهتهم له النّاس كراهة فجورها فى الن،  فاجرة )ص(
يمظنفسه فى ﴾ع فانّها  عليه المبهوت الى وبالنّسبة ، بهتانٍ اعظم الفجور نسبة فان 

 َأن﴿ وينصحكم وهذا أبلغ من قوله ينهاكم ﴾اللَّه يعظُكُم﴿ (١٦) )ص( الرسول حرم
 كُنتُم ِإن﴿ ال قوال وال إشارة وال رمزا هذا لمثل تعودوا ال لكي ﴾َأبدا ِلمثْله تَعودوا
يننْؤم(١٧) البهتان هذا مثل عن وازع اِإليمان نفإ ﴾م ﴿نيبيويوضح ﴾و ﴿اللَّه لَكُم 
اتابه وتتأدبوا لتتعظوا ، اآلداب محاسن على الدالة ﴾اآلي ﴿اللَّهو يملع يمك(١٨) ﴾ح 

﴿ِإن ينالَّذ ونبحيريدون ﴾ي ﴿َأن يعشَةُ تَشي﴿ الرذيلة ينتشر أن ﴾الْفَاحالَّ فيننُوا ذآم﴾ 
 واللَّه﴿ مجهن بعذاب ﴾واآلخرة﴿ الحد بإقامة ﴾الدنْيا في َأِليم عذَاب لَهم﴿ المؤمنين في
لَمعوالنوايا بالخفايا ﴾ي ﴿َأنْتُمال و ونلَمال﴿ (١٩) ﴾تَعلَوُل وفَض اللَّه كُملَيع تُهمحرو﴾ 

 بالعقوبة يعاجلكم لم حيث ﴾رحيم رءوفٌ اللَّه وَأن﴿بة لعجل عقوبتكم ولم يمهلكم للتو
 الفاحشة بِإشاعة ﴾الشَّيطَانِ﴿ مسالك ﴾خُطُوات تَتَّبِعوا ال آمنُوا الَّذين َأيها يا﴿ (٢٠)

﴿نمو تَّبِعي اتطَانِ﴿ سيرة ﴾خُطُوالشَّي فَِإنَّه رْأمي شَاءقبحه أفرط ما الفحشاء  ﴾بِالْفَح 
 علَيكُم اللَّه فَضُل ولَوال﴿ الشرع ينكره ما كل ﴾والْمنْكَر﴿ السليمة العقول منه وتنفر

تُهمحريقل ولم للخطايا المكفرة الحدود وبشرع ، للذنوب الماحية للتوبة بالتوفيق ﴾و 
نها من وإن كثرت فإ علم أن العبادات، لي ، وجهادكم عبادتكم وصالتكم فضل ولوال

  من األوزار أبد الدهر   منكمما تطهر أحد ﴾ما زكَى منْكُم من َأحد َأبدا﴿نتائج الفضل 



 ٣٦٠ 

  )٢٤( النور سورة    )٣٦٠(        الثامن عشرالجزء

  
 الصادق عن) ١٩(
 قال من : قال انّه )ع(

 رأته ما المؤمن فى
 أذناه وسمعته عيناه
 اهللا قال الّذين من فهو
وجّل عز:  ِإن ينٱلَّذ 

ونبحبي[ اآلية ي[  
  
 عن عبارة العفو) ٢٢(

 سواء االنتقام ترك
 القلب لحقد قريناً كان
 لم او المسيء على
 عبارة والصفح ، يكن
 عن القلب تطهير عن

 واآلية ، عليه الحقد
 حسن كيفية الى اشارة
 المسيء مع العمل

 نقل ما على خصوصاً
 فكأنّه نزولها سبب من
 عن وليعفوا  :قال

 وليصفحوا المسيء
 ]بي[
 في نزلت )٢٢(

 الصحابة من جماعة
 يتصدقوا أال حلفوا
 بشيء تكلم من على
 وال األفك من

  ]صا[ يواسوهم
 :عباس ابن قال )٢٣(

 قذف فيمن اللعن هذا
 )ص( النبي زوجات

 ومن ، توبة له ليس إذْ
 اهللا جعل مؤمنة قذف
 أبو وقال،  توبة له

 في نزلت : حمزة
 كانت ، مكة يمشرك
 إلى خرجت إذا المرأة
 قذفوها مهاجرة المدينة
 لتفجر خرجت وقالوا

  ]مس[
 )ع(الباقر عن )٢٤(

 الجوارح تشهد وليست
 إنما  ،مؤمن على
 حقت من على تشهد
 فأما العذاب كلمة عليه

 كتابه فيعطى المؤمن
 عز اهللا قال بيمينه
 اوتي من فأما  :وجل
 فأولئك بيمينه كتابه

 وال بهمكتا يقرؤون
 ]صا[ فتيال يظلمون

 من امرأة جاءت )٢٧(
 يا :  فقالت ، األنصار
 أكون إني ، اهللا رسول

 ال حال على بيتي في
 عليها يراني أن أحب
   يزال ال وإنه أحد،

﴿اللَّه نلَككِّي﴿ ورحمتهبفضله  ﴾وزيطهر  ﴾ي﴿شَاءي نبتوفيقه للتوبة النصوح  ﴾م
﴿يعمس اللَّهلكمألقوا ﴾و ﴿يملال﴿ (٢١) بنياتكم ﴾عْأتَِل ولُوا﴿ يحلف وال ﴾يِل ُأوالْفَض﴾ 

 القربى أولو )ع( الباقر عن ﴾الْقُربى ُأوِلي يْؤتُوا َأن﴿ المال في ﴾والسعة منْكُم﴿ الغني
 ينفقوا ال أن ﴾اللَّه سبِيِل في والْمهاجِرِين والْمساكين﴿ ]صا[ )ص( اهللا رسول قرابة هم

 اِإلحسان من إياه يعطونهم كانوا ما يقطعوا ال وان والمهاجرين الفقراء من أقاربهم على
 ةئإسا من منهم بدر عما ﴾ولْيصفَحوا﴿ جرم من منهم كان عما ﴾ولْيعفُوا﴿ هفعلو لذنب

 تغفرون بعضكم لبعضبمقابل ما  ﴾لَكُم اللَّه يغْفر َأن﴿ المؤمنون أيها ﴾تُحبون َأال﴿
 يقذفون ﴾يرمون الَّذين ِإن﴿ (٢٢)﴾ رحيم غَفُور واللَّه﴿ بكم يفعل ان تحبون ما فافعلوا
 الْمْؤمنَات﴿ من وفاحشة سوء كل عن ﴾الْغَافالت﴿ العفيفات ﴾الْمحصنَات﴿ بالزنى
 عذَاب﴿ اللعنة مع ﴾ولَهم خرةواآل الدنْيا في﴿ اهللا رحمة من وابعدوا طردوا ﴾لُعنُوا
يمظ(٢٣) هائل ﴾ع ﴿موالقيامة ﴾ي ﴿دتَشْه هِملَيجوارحه اِإلنسان على ﴾ع ﴿منَتُهَألْس 

يهِمدَأيو ملُهجَأرا﴿ واألرجل واأليدي األلسنة فتنطق ﴾وكَانُوا بِم لُونمعوااقترف بما ﴾ي 
 حسابهم ينالهم ﴾الْحقَّ دينَهم اللَّه يوفِّيهِم﴿ القيامة يوم ﴾ذيومِئ﴿ (٢٤) األعمال من

 الذي العادل هو اهللا أن ﴾الْمبِين الْحقُّ هو اللَّه َأن﴿ حينئذ ﴾ويعلَمون﴿ العادل وجزاؤهم
 من ﴾يثُونوالْخَبِ﴿ الرجال من ﴾ِللْخَبِيثين﴿ النساء من ﴾الْخَبِيثَاتُ﴿ (٢٥) أحداً يظلم ال

 الرجال من ﴾ِللطَّيبِين﴿ النساء من ﴾والطَّيباتُ﴿ النساء من ﴾ِللْخَبِيثَات﴿ الرجال
﴿ونبالطَّيالرجال من ﴾و ﴿اتببن علي هم )ع( المجتبى الحسن عن ، النساء من ﴾ِللطَّي 

 مما﴿ منزهون ﴾مبرءون﴿ الفضالء ﴾ُأولَِئك﴿ ]صا[ وشيعته وأصحابه )ع( طالب أبي
قُولُونا يله مموالبهتان الكذب من حقهم في اِإلفك أهل تقو ﴿ممن نالهم ما على ﴾لَه 
 بيوتًا تَدخُلُوا ال آمنُوا الَّذين َأيها يا﴿  (٢٦)﴾كَرِيم ورِزقٌ﴿ لذنوبهم ﴾مغْفرةٌ﴿ األذى
رغَي كُموتيتَّ﴿ الغير بيوت تدخلوا ال ﴾بوا ىحستَْأنتعلموا أيؤذن لكم أم الو تستأذنوا ﴾تَس 

 ﴾لَكُم خَير﴿ والتسليم اإلستئذان ذلك ﴾ذَِلكُم﴿ المنزل أهل على ﴾َأهلها علَى وتُسلِّموا﴿
 هذه بموجب وتعملوا لتتعظوا ﴾تَذَكَّرون لَعلَّكُم﴿وعلى غفلة أهلها  بغتة تدخلوا أن من

 فَال﴿ بالدخول لكم يأذن أحداً البيوت في ﴾َأحدا فيها تَجِدوا ملَ فَِإن﴿ (٢٧) اآلداب
وِإن قيَل لَكُم ﴿ بالدخوليسمح لكم  ﴾ يْؤذَن لَكُمحتَّى﴿تدخلوها  وال فاصبروا ﴾تَدخُلُوها
 أو تغتضبوا تلحوا وال ﴾فَارجِعوا﴿ وإن لم يؤذن لكم وطلب منكم الرجوع ﴾ارجِعوا

الرجوع أطهر وأكرم لنفوسكم وهو خير لكم من اللجاج واالنتظار  ﴾ى لَكُمهو َأزكَ﴿
فيه توعد  " عالم بالخفايا والنوايا فيجازيكم عليها ﴾واللَّه بِما تَعملُون عليم﴿ على األبواب

  وتًاَأن تَدخُلُوا بي﴿إثم وحرج  ﴾لَيس علَيكُم جنَاح ﴿(٢٨) " ألهل التجسس على البيوت
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  )٢٤( النور سورة    )٣٦١(        الثامن عشرالجزء

 من رجل علي يدخل
 تلك على وأنا ، أهلي
 أصنع؟ فكيف ، الحال
 الَّذين َأيها يا فنزلت
 بيوتً تَدخُلُوا ال آمنُوا

  ]مس[
 إن المعنى )٢٧(

 والتسليم االستئذان
 الهجوم من لكم خير
 الدخول ومن إذن بغير
 أو تةبغ الناس على
  ،الجاهلية تحية من
 منهم الرجل كان فقد
 بيته غير بيتاً دخل إذا
 ، صباحاً حييتم :قال

    ،ودخل مساء وحييتم
الرجل  أصاب فربما
،  لحاف في امرأته مع

قال  رجالً أن وروي
 أأستأذن )ص( للنبي
 ، نعم قال ؟ أمي على
 خادم لها ليس قال

 عليها أأستأذن ، غيري
 :قال ؟ دخلتُ كلما

 تراها أن أتحب
 ، ال: قال ؟ عريانة

  ]بض[ فاستأذن قال
  
 )ع( الباقر عن )٣٠(

 : الظاهرة الزينة قال
 والكحل الثياب
 وخضاب والخاتم
 وعن  ،والسوار الكف
 لكم )ص( اهللا رسول
 المرأة من نظرة أول
 بنظرة تسحبوها فال

 الفتنة واحذروا اخرى
  ]بي[
  
 الصادق عن )٣٠(
 قرآنال في آية كل )ع(

 فهي الفروج ذكر في
 اآلية هذه إال الزنا من

 فال  ،النظر من فإنها
 أن مؤمن لرجل يحل
 أخيه فرج إلى ينظر
 أن للمرأة يحل وال

 اختها فرج إلى تنظر
  ]صا[
  
 )ص( النبي عن )٣٠(

 لي اضمنوا قال أنه
 الجنة، لكم أضمن ستة

 حدثتم، إذا أصدقوا
 وعدتم، إذا وأوفوا
 تم،ائتمن من إلى وأدوا

 فروجكم، واحفظوا
 أبصاركم، وغضوا
  ]تس[ أيديكم وكفوا

   

 رغَيكُونَةسأحد يسكنها ال العامه طرق في الخاناتمثل ،   أحد بسكنى تختص ال ﴾م 
 من كاالستظالل ﴾لَكُم﴿ منفعة ﴾متَاع فيها﴿ سبيل ابن كل إليها ليأوي موقوفة هي بل

 االفعال من تظهرون ما ﴾تُبدون ما يعلَم هواللَّ﴿ والرحال األمتعة وإيواء ، الحر
 من اليه النّظر يجوز ال ما على انظاركم يقع لئال النيات من ﴾تَكْتُمون وما﴿ واالحوال

 تحذير وهذا ، الفاحشة من نفوسكم منع على تقدروا وال فيريبكم البيوت صاحبى حريم
 والفاحشة الريبة فى يقعوا ال حتّى التّهمة ومواضع الريبة مواقع عن لمؤمنينل

 فيستحقّوا الفاحشة ورمى الظّن سوء فى النّاس يوقع وال،  الفاحشة عقوبة ويستحقّوا
 من يغُضوا ِللْمْؤمنين﴿ المؤمنين ألتباعك )ص( محمد يا ﴾قُْل﴿ (٢٩) المفترين عقوبة

مارِهصفَظُوا﴿ المحارم غير من األجنبيات إلى النظر عن أبصارهم يكفوا ﴾َأبحيو﴾ 
 ﴾َأزكَى﴿ والحفظ الغض ﴾ذَِلك﴿ والكشف اِإلبداء وعن الزنى عن ﴾فُروجهم﴿ يصونوا

 ، عليهم رقيب ﴾يصنَعون بِما خَبِير اللَّه نِإ﴿ أوالربية اإلثم دنس من ﴾لَهم﴿ أطهر
إيماناً اهللا وضهع ، اهللا محارم عن بصره غض من الحديث في،  أعمالهم على مطلع 
 يكففن ﴾َأبصارِهن من يغْضضن ِللْمْؤمنَات﴿ أيضاً ﴾وقُْل﴿ (٣٠) قلبه في حالوته يجد

 الزنى عن ﴾فُروجهن ويحفَظْن﴿ إليه النظر لهن يحل ال ما إلى النظر عن أبصارهن
 قصد بدون ﴾منْها ظَهر ما ِإال زِينَتَهن﴿ يكشفن وال ﴾يبدين وال﴿ العورات كشف وعن
 الرأس غطاء وهو الخمار وليلقين ﴾جيوبِهِن علَى بِخُمرِهن ولْيضرِبن﴿ سيئة نية وال

 يظهرن وال ﴾زِينَتَهن يبدين وال﴿ والصدر العنق من شيء يبدو لئال صدورهن على
 آباء َأو آباِئهِن َأو﴿ ألزواجهن ﴾نِلبعولَتهِ ِإال﴿ كشفها اهللا حرم التي الخفية زينتهن
هِنولَتعالزوج والد ﴾ب ﴿َأو نَاِئهِنَأب َأو نَاءَأب هِنولَتعاألزواج أبناء ﴾ب ﴿َأو هِنانِإخْو َأو 

 أن للمرأة ينبغي ال قال )ع( الصادق عن ﴾نساِئهِن َأو َأخَواتهِن بني َأو ِإخْوانهِن بني
 ﴾َأو ما ملَكَتْ َأيمانُهن﴿ ألزواجهن ذلك يصفن فإنهن والنصرانية اليهودية بين تنكشف

الخدم غير أولي الميل  ﴾َأو التَّابِعين غَيرِ ُأوِلي اِإلربة من الرجاِل﴿اِإلماء  العبيد ومن
َأو الطِّفِْل الَّذين لَم ﴿  طعامكميتبعونكم ليصيبوا فضلالذين والشهوة والحاجة إلى النساء 
اءالنِّس اترولَى عوا عرظْهالشهوة  ﴾ي ال ﴿األطفال الصغار الذين لم يبلغوا حدو

هِنلجبَِأر نرِبضاألرض  ﴾ي﴿هِنزِينَت نم ينخْفا يم لَمعلئال يسمع الرجال صوت  ﴾ِلي
باالنصراف وأمروا  النّساء بغض االبصار وحفظ الفروج  ولما امر الرجالو، الخلخال 

وتُوبوا ِإلَى اللَّه جميعا َأيها ﴿مما يهيج الشّهوات وبالتّوجه الى اهللا بطريق التّغليب فقال 
ونحتُفْل لَّكُملَع نُونْؤمعن الكف في والسيما تفريط من منكم أحد يكاد يخلو ال إذ ﴾الْم 

  من ال زوج له من  ﴾اَأليامى منْكُم﴿زوجوا أيها المؤمنون  ﴾وَأنكحوا﴿ (٣١)الشهوات 
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 بن جابر عن )٣٠(

 أن حدث ، اهللا عبد
 كانت مرثد بنت أسماء

 فجعل ، لها نخل في
 عليها يدخلن النساء
 فيبدو ، متأزرات غير
 تعني ، أرجلهن في ما

 وتبدو الخالخل
 وذوائبهن صدورهن

 أقبح ما : أسماء فقالت
 في اهللا فأنزل !هذا
  ]مس[ ذلك

  
) ٣١ ( وِيان امير ر

كَان ) ع (المؤمنين
 في َأصحابِه جاِلساً

فَمرتْ بِهِم امرَأةٌ 
 الْقَومجميلَةٌ فَرمقَها 
) ع(بَِأبصارِهم فَقَاَل 

ِإن ارصَأب هذوِل هالْفُح  
 ذَِلك ِإن و حامطَو

 نَظَرسبب هبابِها فَِإذَا 
 َأةرِإلَى ام كُمدَأح
 لَهَأه سلَامفَلْي هجِبتُع

 امرَأةٌ هيفَِإنَّما 
هَأترنج[ كَام[  

 
 امرأة أن  )٣١(

 من برتَين اتخذت
 جزعاً واتخذت ، فضة

 فمرت -خرز سلسلة-
 فضربت ، قوم على

 الخلخال فوقع برجلها،
  فصوت ، الْجزع على

 يضرِبن وال اهللا فأنزل
هِنلجمس[ بَِأر[  

  
 المفسرون قال )٣١(

 األمر تعالى أكد
 بغض للمؤمنات
 الفروج وحفظ البصر

 التكليف في وزادهن
 بالنهي الرجل على
 إال الزينة إبداء عن

 واألقرباء للمحارم
  ]مس[
 :عباس ابن قال )٣١(

 تمر المرأة كانت
 وتضرب بالناس
 صوت ليسمع برجلها
 اهللا فنهى ، خلخالها
 ألنه ذلك عن تعالى
 نالشيطا عمل من
  ]مس[
 إلى رجل جاء )٣٢(

 إليه فشكا )ص( النبي
 )ص( فقال الحاجة
 عليه فوسع تزوج

 ]صا[

 ﴾وِإماِئكُم بادكُمع من والصاِلحين﴿ " الذكر به يوصف ، َأيم "أحرار رجالكم ونسائكم 
 ألن الصالحين خص " وجواريكم عبيدكم من والصالح التقوى أهل كذلك وأنكحوا
 ظنه أساء فقد العيلة مخافة التزويج ترك من )ص( اهللا رسول قال " أهم دينهم إحصان

 ما اهللا فضل ففي ﴾فَضله من اللَّه يغْنهِم فُقَراء يكُونُوا ِإن﴿ يقول وجل عز اهللا إن ، باهللا
 الَّذين﴿ الشهوة وقمع العفة في وليجتهد ﴾ولْيستَعفف﴿ (٣٢) ﴾عليم واسع واللَّه﴿ يغنيهم

 من اللَّه يغْنيهم حتَّى﴿ مادية ألسباب الزواج سبل لهم تتيسر ال الذين ﴾نكَاحا يجِدون ال
هلالزواج أمر مله ويسهل عليهم اهللا يوسع حتى ﴾فَض ﴿ينالَّذو تَغُونبيريدون ﴾ي 

﴿تَابا الْكملَكَتْ مم انُكُممالعبيد من أسيادهم بمكاتبة العبودية رقِّ من يتحرروا أن ﴾َأي 
 منهم عرفتم إن المال من قدر على فكاتبوهم ﴾خَيرا فيهِم علمتُم ِإن فَكَاتبوهم﴿ واألرقاء
 مما أعطوهم ﴾آتَاكُم الَّذي اللَّه ماِل من وآتُوهم﴿ أحراراً ليصيروا والرشد األمانة
 علَى فَتَياتكُم تُكْرِهوا وال﴿ أنفسهم فكاك على عوناً لهم ليكون الرزق من اهللا أعطاكم
الزنى على إماءكم تجبروا ال ﴾الْبِغَاء ﴿ِإن ندنًا َأرصمقارفة عن التعفف أردن إن ﴾تَح 

 الفاحشة بطريق المال على تحصلوا أن ألجل ﴾الدنْيا الْحياة عرض ِلتَبتَغُوا﴿ الفاحشة
 ﴾رحيم غَفُور ِإكْراههِن بعد من اللَّه فَِإن﴿ الزنى على يجبرهن ﴾يكْرِهن ومن﴿ والرذيلة

 َأنزلْنَا ولَقَد﴿ (٣٣) ههنأكر ممن وسينتقم عليه ُأكرهن ألنهن بالزنى يؤاخذهن ال بهن
كُمالمؤمنون أيها ﴾ِإلَي ﴿نَاتيبم مفص﴾ءايات لة أحكام ﴿كُملقَب نا مخَلَو ينالَّذ نثَال ممو﴾ 

 (٣٤)لتتعظوا وتعتبروا ﴾ وموعظَةً ِللْمتَّقين﴿وضربنا لكم األمثال بمن سبقكم من األمم 
﴿اومالس نُور اللَّهبالكواكب المضيئة ﴾ات ضِ﴿ أنار السماواتاَألرواألرض ﴾و 

، وهادي أهل  منور السماوات واألرضبالشرائع واألحكام وبعثة الرسل الكرام 
كوة في مثل أي  ﴾كَمشْكَاة﴿في قلب عبده المؤمن  ﴾مثَُل نُورِه﴿السماوات واألرض 
في  ﴾الْمصباح في زجاجة﴿ اطعسراج ثاقب س ﴾فيها مصباح﴿الحائط ال منفذ لها 

 في صفائها الدرأي تشبه  ﴾الزجاجةُ كََأنَّها كَوكَب دري﴿قنديل من الزجاج الصافي 
شجرة  " ﴾شَجرة مباركَة زيتُونة﴿زيت  ﴾من﴿ يشعل ذلك المصباح ﴾يوقَد﴿ وحسنها

 تشرق  بارزة هي شجرة﴾رقية وال غَربِيةال شَ ﴿"الزيتون الذي خصه اهللا بمنافع عديدة 
 ﴾يكَاد زيتُها يضيء ﴿فيكون زيتها أجود وأصفى وأضوأ طول النهارعليها الشمس 

ولَو لَم ﴿ وميضه وفرط لتأللئه نار غير من بنفسه يضيءيكاد زيتُ هذه الزيتونة 
نَار هسسلَى نُ﴿  فكيف إذا مسته النار﴾تَمع وحسن  فقد اجتمع نور السراج ﴾ورٍنُور ،

يهدي اللَّه ﴿نور المصباح  فتضاعف،  ، وصفاء الزيت ألشعته المشكاة  وضبطالزجاجة
أي يوفق اهللا التباع نوره وهو القرآن  ﴾ِلنُورِهم﴿شَاءي بح النورا مص المؤمن قلب﴾ن ،  



 ٣٦٣ 

  )٢٤( النور سورة    )٣٦٣(        الثامن عشرالجزء

  
ا وعد وهذ )٣٢(

بالغنى للمتزوجين 
،  طلباً لرضى اهللا

واعتصاماً من 
  ]قر[ معاصيه

 الباقر الى نسب) ٣٢(
 الزينة  :قال انّه )ع(

 الثّياب،  الظّاهرة
 والخاتم والكحل

 الكفّ وخضاب
  ]بي[  والسوار

   
 الحديث في )٣٢(

 اهللا على حقٌّ ثالثة
 يريد الناكح : عونهم
 والمكاتب ، العفاف
 والغازي ، ءاألدا يريد
 ]مس[ اهللا سبيل في
 أهل إماء كانت )٣٣(

 على يسعين الجاهلية
 لعبد وكان ، مواليهن

 رأس أبي بن اهللا
 :جوار ست النفاق
 ، ومسيكة ، معاذة
 ، وعمرة ، وأميمة
 ، وقُتَيلة ، وأروى
 ، البغاء على يكرههن
 عليهن وضرب
 فجاءت ، ضرائب
 يوم ذات إحداهن
 وجاءت ، بدينار
 فقال بدونه أخرى
 فازنيا ارجعا  :لهما
 ، نفعل ال واهللا:  فقالتا
 باإلسالم اهللا جاءنا قد

 فأتينا ، الزنى وحرم
 )ص( اهللا رسول
 اهللا فأنزل إليه، وشكيتا
  ]مس[ اآلية هذه تعالى

 أهل هادي أي )٣٥(
 واألرض السماوات

 الحق إلى بنوره فهم
 من وبهداه يهتدون
 الضاللة حيرة

  ]طب[ يعتصمون
 عند النور )٣٥(

 المدرك الضوء العرب
  ]قر[ بالبصر

 عباس ابن قال )٣٦(
 في اهللا بيوتُ المساجد
 تضيء ، األرض

 كما السماء ألهل
 ألهل النجوم تضيء
  ]مس[ األرض

 لقمان أوصى )٣٧(
 ارج بني يا :قال ابنه
   فيه تأمن ال رجاء اهللا

 ازداد فكلما  االتصال رنو ونوره اإلخالص ودهنه الفرائض وفتيلته المعرفة سراجه
 المصباح ازداد حقيقة الفرائض ازداد وكلما ضياء المصباح ازداد صفاء اإلخالص

 وبيانا توضيحا المحسوس إلى المعقول بتقريب ﴾ِللنَّاسِ اَألمثَاَل اللَّه ويضرِب﴿ نوراً
 )ع( الرضا عن ﴾ليمع شَيء بِكُلِّ واللَّه﴿ والحكم األسرار من فيها بما ويتعظوا ليعتبروا

 ]مج[ أحب من لواليتنا اهللا يهدي )ص( محمد والمصباح فيها المشكاة نحن قال أنه

 ويرفع تعظَّم ان ﴾تُرفَع َأن اللَّه َأذن﴿ المساجد وهي العبادة مواطن ﴾بيوت في﴿ (٣٥)
 لَه﴿ يصلي ﴾يسبح﴿ اهللا فيها يعبد ﴾اسمه فيها ويذْكَر﴿ للهدى منارات لتكون شأنها
 : قال  برزة أبي عن ، والمساء الصباح في ﴾واآلصاِل بِالْغُدو﴿ المساجد هذه في ﴾فيها
 : قيل )ص( النبي بيوت هي : وقال االية }ترفع أن اهللا أذن بيوت في{ )ص( اهللا رسول قرأ
 (٣٦) ]وش[ أفضلها من : )ص( قال ؟ منها )ع( وفاطمة علي أبيت اهللا رسول يا
 وِإيتَاء الصالة وِإقَامِ اللَّه ذكْرِ عن بيع وال تجارةٌ﴿ تشغلهم ال ﴾ال﴿ مؤمنون ﴾رِجاٌل﴿

كَاةا﴿ والمستحقين للفقراء ﴾الزموي خَافُونوالطاعة الشكر من عليه هم ما مع ﴾ي 
﴿الْقُلُوب يهف تَتَقَلَّب ارصاَألبالطمع في النجاة والخوف من الهالكبينيمنة ويسرة  ﴾و  

 (٣٧) قبل اليمين أم من قبل الشمالأمن  من أين تؤتى كتبهم وأين يؤخذ بهم وناليعرف
﴿مهزِيجلُوا﴿ليكافئهم  ﴾ِليما عم نسَأح على أعمالهم في الدنيا بأحسن الجزاء ﴾اللَّه 
﴿هلفَض نم مهزِيديرِ ﴿ذلك الجزاء أي يتفضل عليهم فوق  ﴾وبِغَي شَاءي نقُ مزري اللَّهو

إن أعمال الكفار التي  ﴾والَّذين كَفَروا َأعمالُهم﴿ (٣٨)  بدون حد وال عد﴾حسابٍ
 من ضوء الشمس كأنه ماء الصحراءما يرى في  ﴾كَسرابٍ بِقيعة﴿عملوها في الدنيا 

فعظمت  ظنه  مما﴾لَم يجِده شَيًئا﴿إذا وصل إليه  ﴾ى ِإذَا جاءهيحسبه الظَّمآن ماء حتَّ﴿
واللَّه سرِيع ﴿ جزاء عمله ﴾فَوفَّاه حسابه﴿له بالمرصاد  ﴾ووجد اللَّه عنْده﴿حسرته 
في بحرٍ ﴿ متراكمة ﴾َأو كَظُلُمات ﴿(٣٩)  ال يشغله محاسبة واحد عن آخر﴾الْحسابِ

لُجي﴾ عميق ﴿غْشَاهالبحر يعلو ﴾ي ﴿جوم هقفَو نم جوبعضه فوق بعض  ﴾م متالطم
﴿هقفَو نفوق ذلك الموج و ﴾م ﴿ابحاتٌ﴿كثيف  ﴾سا ﴿متكاثفة متراكمة  ﴾ظُلُمهضعب

، وظلمة  لموج، وظلمة ا ظلمة البحربتكاثف  ﴾فَوقَ بعضٍ ِإذَا َأخْرج يده لَم يكَد يراها
ومن لَم يجعْل اللَّه لَه نُورا فَما لَه من ﴿ حجبت عنه رؤية أقرب شيء إليه التيالسحاب 

ذكر تعالى  "  ومن لم يهده اهللا لإليمان وينور قلبه بنور اِإلسالم لم يهتد أبد الدهر﴾نُورٍ
، والثاني العتقاده  خادعاألول لعمله الصالح ومثَّله بالسراب ال : لعمل الكافر مثالين

 له اهللا يجعل لم{) ع(عن الصادق "  السيء ومثَّله بالظلمات المتراكم بعضها فوق بعض
  َألَم ﴿(٤٠) ]صا[القيامة  يوم إمام }نور من له فما{ )ع( فاطمة ولد من إماما يعني }نورا
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  )٢٤( النور سورة    )٣٦٤(        الثامن عشرالجزء

 اهللا وخَف ، مكره
 تيأس ال خوفاً لىتعا
 فقال  رحمته من فيه

 ولي ذلك أستطيع كيف
 يا : فقال واحد؟ قلب
 لذو المؤمن إن بني

 اهللا يرجو قلب : قلبين
 ، به يخافه وقلب ، به

 وتعالى سبحانه واهللا
  ]تس[ أعلم

 
 الصادق عن )٣٧(
 إذا قوم إنهم قال )ص(

 الصالة حضرت
 التجارة تركوا

 الصالة إلى وانطلقوا
 ممن أجرا مأعظ وهم
  ]مج[ يتجر

  
 الصادق عن )٤١(
 يصاد طير من ما )ع(

 وال بحر وال بر في
 من شيء يصاد
 بتضييعه إال الوحش
  ]صا[ التسبيح

 
 )ع( الباقر عن )٤٣(

 فيه يذكر حديث في
 قال الرياح أنواع
 تحبس رياح ومنها

 السماء بين السحاب
 ورياح واألرض
 فتمطر السحاب تعصر
 تفرق ورياح اهللا بإذن

  ]صا[ السحاب
 
 بِشْر في نزلت )٤٦(

 يهودي دعاه ، المنافق
 بينهما خصومة في
 )ص( اهللا رسول إلى
  ]فخ[
  
 على تعالى نبه )٤٩(

 يعرضون إنما أنهم
 الحقَّ أن عرفوا متى

 عرفوه إذا أما لغيرهم،
 عن عدلوا ألنفسهم

 وأذعنوا اِإلعراض
  ]فخ[ الرضا ببذل

  

ص( محمد يا تعلمالم  ﴾تَر( ﴿َأن اللَّه حبسي لَه ني مف اتاومضِ الساَألرله يسبح ﴾و 
 من ﴾كُلٌّ﴿ ربها تسبح الجو في أجنحتهن باسطات ﴾صافَّات والطَّير﴿ الكون في من كل

 طريقته إلى وهدي أرشد ﴾وتَسبِيحه صالتَه علم قَد﴿ والطير والجن واِإلنس المالئكة
 السماوات ملْك وِللَّه﴿ (٤١) ﴾يفْعلُون بِما عليم واللَّه﴿ والتسبيح الصالة في ومسلكه

 الخالئق مرجع ﴾الْمصير اللَّه وِإلَى﴿ الكون في والمتصرف المالك ﴾واَألرضِ
 وسهولة برفق يسوق ﴾سحابا يزجِي اللَّه َأن تَر َألَم﴿ (٤٢) أعمالهم على فيجازيهم

 يجعلُه ثُم﴿ بعض الى بعضه فيضم يجمعه ﴾بينَه يَؤلِّفُ ثُم﴿ يشاء حيث إلى ابالسح
﴾ وينَزُل من السماء﴿من السحاب  ﴾يخْرج من﴿المطر  ﴾فَتَرى الْودقَ﴿كثيفاً  ﴾ركَاما

بذلك  ﴾يصيب بِهفيها من برد فَ﴿ الجبال تشبه غيوم كثيفة  من﴾من جِباٍل﴿السحاب  من
عن من ﴿ويدفعه  ﴾ويصرِفُه﴿من العباد فيضره في زرعه وثمرته  ﴾من يشَاء﴿ البرد
شَاءللعباد كذلك ينزل منها البرد  " فال يضره ﴾ي كما ينزل المطر من السماء وهو نفع

 يخطف ﴾اَألبصارِيذْهب بِ﴿ضوء برق السحاب  ﴾يكَاد سنَا برقه﴿ " وهو ضرر للعباد
 ﴾يقَلِّب اللَّه اللَّيَل والنَّهار﴿ (٤٣)أبصار الناظرين من شدة إضاءته وقوة لمعانه 

لداللة وعظة  ﴾لَعبرةً﴿ ما تقدم ذكرهم ﴾ِإن في ذَِلك﴿ تصرف فيهما بالطول والقصر
واللَّه خَلَقَ كُلَّ ﴿ (٤٤)  البصائر المستنيرة﴾ُألوِلي اَألبصارِ﴿على وجود الصانع المبدع 

اءم نم ةابي﴿ مادته هو أصل الذي الماء من ﴾دشمي نم منْهيزحف  ﴾فَم﴿هطْنلَى بع﴾ 
ومنْهم من ﴿ كاِإلنسان والطير ﴾ومنْهم من يمشي علَى رِجلَينِ﴿ كالحية والزواحف
من  ﴾ما يشَاء﴿ بقدرته ﴾يخْلُقُ اللَّه﴿لدواب كاألنعام وسائر ا ﴾يمشي علَى َأربعٍ

ءايات ﴿إليكم أيها الناس  ﴾لَقَد َأنزلْنَا﴿ (٤٥) ﴾كُلِّ شَيء قَدير ِإن اللَّه علَى﴿المخلوقات 
نَاتيبداالت على طريق الحق والرشاد  ﴾م ي﴿واضحاتدهي اللَّهيرشد  ﴾و﴿شَاءي نم﴾ 

 (٤٦)  الدين الحق﴾ِإلَى صراط مستَقيمٍ﴿ لمعانيها والتدبر فيها للنظر يقبالتوف من خلقه
﴿قُولُونينَّا﴿المنافقون  ﴾ونَا﴿صدقنا  ﴾آمَأطَعوِل وسبِالرو اهللا ورسوله ﴾بِاللَّه ﴿ ثُم

 ﴾ا ُأولَِئكمن بعد ذَِلك وم﴿عن قبول حكمه  ﴾منْهم﴿جماعة  ﴾فَرِيقٌ﴿يعرض  ﴾يتَولَّى
 ﴾وِإذَا دعوا ِإلَى اللَّه ورسوِله﴿ (٤٧)  على الحقيقة﴾بِالْمْؤمنين﴿ الذي يدعون اِإليمان

 استنكفوا وأعرضوا ﴾ِليحكُم بينَهم ِإذَا فَرِيقٌ منْهم معرِضون﴿  و حكم رسوله اهللاحكم
وإن كان الحقُّ  ﴾كُن لَهم الْحقُّوِإن ي ﴿(٤٨)) ص (عن الحضور إلى مجلس الرسول

  نفاقٌ قلوبهمهل في ﴾َأفي قُلُوبِهِم مرض ﴿(٤٩)  طائعين﴾يْأتُوا ِإلَيه مذْعنين﴿بجانبهم 
  أن ﴾َأم يخَافُون َأن يحيفَ اللَّه علَيهِم ورسولُه﴿ )ص (أم شكوا في نبوته ﴾َأم ارتَابوا﴿
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  )٢٤( النور سورة    )٣٦٥(       شر الثامن عالجزء

  
 بعض أن ذكر )٥٢(

 سمع الروم بطارقة
 :وقال فأسلم اآلية هذه

 ما كل جمعت إنها 
 واِإلنجيل التوراة في
 ]مس[
 
 اهللا بين لما )٥٣(

 المنافقين إعراض
 قبول عن وامتناعهم

 أتوه السالم عليه حكمه
 أن أمرتنا لو : فقالوا
 ديارنا من نخرج

 ائناونس وأموالنا
 أمرتنا وإن ، لخرجنا
 فنزلت لجاهدنا بالجهاد

  ]مس[
  
 )ع( الباقر عن )٥٤(

 اهللا رسول قال قال
 قراء معاشر يا )ص(

 عز اهللا إتقوا القرآن
 من حملكم فيما وجل
 مسؤول فإني كتابه
 إني مسؤولون وإنكم

 تبليغ عن مسؤول
 أنتم وأما الرسالة
 حملتم عما فتسئلون

  وسنتي اهللا كتاب من
 ]صا[
  
 :المفسرون قال )٥٥(

 اهللا رسول قدم لما
 وأصحابه )ص(

 العرب رمتهم المدينة
 ، واحدة قوسٍ عن

 إال يبيتون ال فكانوا
 وال ، السالح في

 في إالّ يصبحون
 -سالحهم أي - َألمتهم
 نعيش أنّا أترون فقالوا
 آمنين نبيت حتى

 إالّ نخاف ال مطمئنين
 !! وجل عز اهللا

 وهذا ، اآلية فنزلت
 بفتح صدقُه ظهر دوع

 األرض مشارق
 األمة لهذه ومغاربها

 ]مس[
 قال الحديث في )٥٥(
 لي زوى اهللا إن )ص(

 فرأيت األرض
 ، ومغاربها مشارقها

سيبلغ  أمتي ملك وإن
 منها لي زوي ما
  ]مس[

 هم ُأولَِئك بْل﴿ "والذم التوبيخ في للمبالغة االستفهام" الحكم في اهللا رسول يظلمهم
 ﴾الْمْؤمنين قَوَل كَان ِإنَّما﴿ (٥٠) )ص( اهللا رسول حكم عن ِإلعراضهم ﴾اِلمونالظَّ
 بينهم للفصل ﴾بينَهم ِليحكُم ورسوِله اللَّه ِإلَى دعوا﴿ عندما ﴾ِإذَا﴿ عليهم الواجب كان
مؤمنين  ؤالءه كان فلو ﴾وَأطَعنَا سمعنَا يقُولُوا﴿ و يسرعوا ﴾َأن﴿ خصومهم وبين

 ، عن  الفائزون﴾هم الْمفْلحون﴿ المسارعون إلى مرضاة اهللا ﴾وُأولَِئك﴿لفعلوا ذلك 
﴾ يطع اللَّه ورسولَه ومن﴿ ] (٥١)صا[ )ع( المؤمنين أمير باآلية المعني أن )ع( الباقر

ويمتثل أوامره ويجتنب  ﴾اللَّه ويتَّقْه﴿ويخاف  ﴾ويخْشَ﴿ وأمر رسولهاهللا  أمرومن يطع
أنزلت في علي بن أبي   قالعن ابن عباس،  بالجنة ﴾فَُأولَِئك هم الْفَاِئزون﴿زواجره 

باأليمان  ﴾بِاللَّه جهد َأيمانهِم﴿ أي حلف المنافقون ﴾وَأقْسموا ﴿(٥٢) ]شو[ )ع(طالب 
ال  ﴿للمنافقين ﴾قُْل﴿ معك ﴾خْرجنلَي﴿ بالخروج إلى الجهاد ﴾لَِئن َأمرتَهم﴿ المغلَّظة
طاعتُكم هللا ورسوله معروفة  ﴾طَاعةٌ معروفَةٌ﴿ ال تحلفوا فإن أيمانكم كاذبة ﴾تُقْسموا

 ال يخفى عليه شيء من ﴾بِما تَعملُون﴿بصير  ﴾ِإن اللَّه خَبِير﴿ فإنها باللسان دون القلب
 بإخالص النية وترك النفاق ﴾َأطيعوا اللَّه ﴿للمنافقين﴾ قُْل﴿ (٥٣)خفاياكم ونواياكم 

فان اجابوا سعدوا في الدارين وأحسنوا الى  باالستجابة ألمره ﴾وَأطيعوا الرسوَل﴿
 ﴾ما حمَل﴿  على الرسول﴾فَِإنَّما علَيه﴿ ةطاععن ال فإن أعرضوا ﴾فَِإن تَولَّوا﴿ انفسهم

وعليكم ما كلفتم به من السمع  ﴾يكُم ما حملْتُموعلَ﴿ ما كلف به من تبليغ الرسالة
ليس و﴾ وما﴿ إلى طريق السعادة والفالح ﴾وِإن تُطيعوه تَهتَدوا﴿والطاعة واتباع أمره 

﴿بِينالغُ الْموِل ِإال الْبسلَى الرإال التبليغ الواضح وال ضرر عليه إن خالفتم ﴾ع 
الذين جمعوا بين  ﴾الَّذين آمنُوا منْكُم وعملُوا الصاِلحاتوعد اللَّه ﴿ (٥٤) وعصيتم

بميراث األرض وأن يجعلهم خلفاء  ﴾لَيستَخْلفَنَّهم في اَألرضِ﴿اِإليمان والعمل الصالح 
إنه أراد باألرض أرض مكة ألن المهاجرين كانوا يسألون :  وقيل  "متصرفين فيها

 ﴾ولَيمكِّنَن لَهم﴿ فملكهم ديار الكفار ﴾من قَبلهِم﴿آمنوا  ﴾لَّذينكَما استَخْلَفَ ا﴿ "ذلك
 وليجعلن﴿مى لَهتَضي ارالَّذ مينَهعزيزاً مكيناً عالياً على كل األدياناألسالم وهو ﴾د  

﴿ملَنَّهدبلَينًا﴿ وليغيرن حالهم ﴾وَأم هِمفخَو دعب ني مونَندبعال  ﴿ويخلصون لي العبادة ﴾ي
ذَِلك دعب كَفَر نمًئا وبِي شَي شْرِكُونومن  ﴾يجد شكر هذه النعمح ﴿ مه لَِئكفَُأو

قُوناختلف في اآلية فقيل إنها واردة في أصحاب   " الخارجون عن طاعة اهللا﴾الْفَاس
نزلت في آل :  قالعن ابن عباس ،" )ص( هي عامة في ُأمة محمد :  وقيل)ص(النبي 
 أهل شيعتنا واهللا هم  :وقال اآلية قرأ إنه )ع( الحسين بن علي عن ]شو[ )ع(محمد 
  رسول قال الذي وهو،  االمة هذه مهدي وهو منا رجل يدي على بهم ذلك يفعل البيت



 ٣٦٦ 

  )٢٤( النور سورة    )٣٦٦(        الثامن عشرالجزء

  
 أنه السدي عن )٥٨(

 من أناس كان :  قال
 اهللا رسول بأصحا

 أن يعجبهم )ص(
 في نساءهم يباشروا

 ، الساعات هذه
 يخرجوا ثم ، فيغتسلوا

 فأمرهم ، الصالة إلى
 يأمروا أن تعالى اهللا

 أال والغلمان المملوكين
 تلك في عليهم يدخلوا

 بإذن إال الساعات
  ]مج[
  
 )ع( الباقر عن )٦١(

 أهل إن وذلك قال
 يسلموا أن قبل المدينة
 األعمى يعتزلون كانوا

 والمريض واألعرج
 معهم يأكلون ال وكانوا
 فيهم األنصار وكانت

 إن فقالوا وتكرمة تيه
 يبصر ال األعمى
 ال واألعرج الطعام
 على الزحام يستطيع
 ال والمريض الطعام
 يأكل كما يأكل

 لهم فعزلوا الصحيح
 ناحية على طعامهم
 عليهم يرون وكانوا

 جناح مواكلتهم من
 األعمى وكان
 والمريض رجواألع
 نؤذيهم لعلنا يقولون

 معهم أكلنا إذا
 مواكلتهم من فاعتزلوا

  )ع( النبي قدم فلما
 فأنزل ذلك عن سألوه

  ]صا[ االية اهللا
 
 الصادق عن )٦١(
 يحل ما سئل إنه )ع(

 ولده مال من للرجل
 سرف بغير قوت قال
 قيل،  إليه إضطر إذا

 )ص( اهللا رسول فقول
 أباه قدم الذي للرجل
  ،ألبيك مالكو أنت
 بأبيه جاء إنما فقال
 فقال  )ص( النبي إلى
 أبي هذا اهللا رسول يا

 ميراثي ظلمني وقد
 األب فأخبره امي من
 عليه أنفقه قد أنه

 أنت فقال نفسه وعلى
 يكن ولم ألبيك ومالك
  وما شيء الرجل عند

 عترتي من رجل يلي حتى اليوم ذلك اهللا لطول يوم االّ الدنيا من يبق لم لو )ص( اهللا
 ﴾﴿وَأقيموا (٥٥) ]صا[ وجورا ملئت ظلما كما وقسطا عدال األرض يمال إسمي إسمه

وَأطيعوا ﴿ على الوجه األكمل الذي يرضي اهللا ﴾الصالةَ وآتُوا الزكَاةَ﴿ أيها المؤمنون
) ص (ن يا محمدال تظن ﴾ال تَحسبن ﴿(٥٦)﴾ لَعلَّكُم تُرحمون﴿ ما أمركم بهفي ﴾الرسوَل

في هذه  ﴾في اَألرضِ﴿انا ال تقدر عليهم  ﴾الَّذين كَفَروا معجِزِين﴿ أو ايها السامع ان
 ﴾النَّار ولَبِْئس الْمصير﴿مرجعهم  ﴾ومْأواهم﴿الحياة بل اهللا قادر عليهم في كل حين 

ِليستَْأذنْكُم الَّذين ملَكَتْ ﴿المؤمنون  يهاا ﴾يا َأيها الَّذين آمنُوا﴿ (٥٧) الذي يصيرون إليه
انُكُممواِإلماء الذين تملكونهم ملك اليمين ﴾َأي في الدخول عليكم العبيد ﴿ينالَّذو﴾ 

من قَبِل صالة ﴿في ثالثة أوقات  ﴾لَم يبلُغُوا الْحلُم منْكُم ثَالثَ مرات﴿واألطفال الذين 
وحين ﴿ اليقظة ثياب ولبس ، النوم ثياب وطرح المضاجع من القيام توق ﴾الْفَجرِ

ةالظَّهِير نم كُمابيث ونعلقيلولة وقت ا ﴾تَض﴿شَاءالْع الةص دعب نموقت إرادتكم  ﴾و
،   فيها تستركم- الخلل العورة أصل -أوقات يختل ثالث  ﴾ثَالثُ عورات﴿النوم 

فعلِّموا عبيدكم وخدمكم وصبيانكم أالّ يدخلوا  " دية والتكشف فيها غالبالعوراتُ فيها با
المماليك  ﴾لَكُم لَيس علَيكُم وال علَيهِم﴿ " عليكم في هذه األوقات إال بعد االستئذان

بعد هذه األوقات الثالثة في الدخول عليكم بغير  ﴾بعدهن﴿حرج  ﴾جنَاح﴿والصبيان 
 نهم خدمكم يطوفون عليكم للخدمةأل﴾ افُون علَيكُم بعضكُم علَى بعضٍطَو﴿ استئذان

﴿نيبي وضح ي ﴾كَذَِلك﴿اتاآلي لَكُم ةاألحكام الشرعي﴾ اللَّه ﴿يمكح يملع اللَّه(٥٨)﴾ و 
في  ﴾فَلْيستَْأذنُوا﴿ وأصبحوا في سن التكليف ﴾اَألطْفَاُل منْكُم الْحلُم﴿هؤالء  ﴾وِإذَا بلَغَ﴿

كرره تأكيداً  " كما يستأذن الرجال البالغون ﴾كَما استَْأذَن الَّذين من قَبلهِم﴿ كل األوقات
أمور الشريعة  ﴾اللَّه لَكُم ءاياته﴿يفصل  ﴾كَذَِلك يبين﴿"  ومبالغة في األمر باالستئذان

﴿يمكح يملع اللَّه(٥٩)﴾ و﴿ واءالنِّس نم داعوالنساء العجائز ﴾الْقَو ﴿ ونجري ال يالالت
 ال حرج وال إثم عليهن ﴾فَلَيس علَيهِن جنَاح﴿ لكبرهن ال يطمعن في الزواج ﴾نكَاحا 

﴿نعضي نخفّفي ﴾َأن ﴿نهابيوالخمار  الجلباب﴾ث ﴿اتجرتَبم رغير متظاهرات  ﴾غَي-
 ﴾خَير لَهن﴿ يستترن ﴾بِزِينَة وَأن يستَعففْن﴿ -يخفى ما إظهار في لتبرج التكلفا أصل

فيه وعد  "خفايا النفوس ويجازي كل إنسان بعمله  ب﴾واللَّه سميع عليم﴿وأزكى عند اهللا 
 علَى الْمرِيضِ لَيس علَى اَألعمى حرج وال علَى اَألعرجِ حرج وال﴿ (٦٠)" وتحذير

كُملَى َأنفُسال عو جرحرجليس عليكم أيها الناس ﴾ح  ﴿كُموتيب نتَْأكُلُوا م بيوت  من﴾ َأن
آباِئكُم َأو بيوت ُأمهاتكُم َأو بيوت ِإخْوانكُم َأو بيوت َأخَواتكُم  َأو بيوت﴿ أزواجكم وعيالكم

َأع وتيب َأوكُمخَاالت وتيب َأو اِلكُمَأخْو وتيب َأو كُماتمع وتيب َأو كُمامال حرج فيو ﴾م  



 ٣٦٧ 

  )٢٤( النور سورة    )٣٦٧(        الثامن عشرالجزء

 )ص( اهللا رسول كان
 لألبن األب يحبس

  ]صا[
  
 الصادق عن )٦١(
 حرمة عظم من )ع(

 من جعله أن الصديق
 والثقة االنس
 وترك اطواألنبس
 النفس بمنزلة الحشمة
 واألبن واألخ واألب

  ]صا[
 
 فيها فيدخل )٦١(

 بيت ألن األوالد بيوت
 لقوله كبيته الولد

 ما أطيب إن )ص(
 كسبه، من المرء يأكل
كسبه من ولده وإن 

  ]بض[
  
 )ع( الباقر عن )٦١(

 الرجل دخل إذا قال
 فيه كان فإن بيته منكم
 وإن  ،عليهم يسلم أحد
 فليقل أحد فيه يكن لم

 عند من علينا السالم
 تحية اهللا يقول ربنا
 مباركة اهللا عند من

  ]صا[ طيبة
  
 في نزلت إنها )٦١(

 ، بكر بن ليث بني
 بني من حي وهم
 الرجل كان ، كنانة
 وحده يأكل ال منهم

 جائعاً أياماً ويمكث
 يؤاكله من يجد حتى

 السيرة هذه وكانت
 عن عندهم موروثة
 كان فإنه )ع( إبراهيم

 فنزلت ، وحده يأكل ال
  األكل، سنّة مبينة اآلية

 ألن بالبركة وصفهاو
 واستجالب الدعاء فيها

 ]قر[ المودة

  

البيوت التي توكّلون عليها  ﴾َأو ما ملَكْتُم مفَاتحه﴿ األكل من بيوت هؤالء األقارب
لَيس علَيكُم ﴿ وأصحابكم أصدقائكم ﴾َأو صديقكُم﴿وتملكون مفاتيحها في غياب أهلها 

نَاحا﴿حرج  ﴾جيعمتَْأكُلُوا ج َأشْتَاتًا﴿مجتمعين  ﴾َأن من الحاجة بقدرمتفرقين أو  ﴾َأو 
على من فيها او سلّموا  ﴾فَسلِّموا علَى َأنفُسكُم﴿مسكونة  ﴾فَِإذَا دخَلْتُم بيوتًا﴿ إسراف غير

؛ السالم علينا وعلى عباد اهللا الصالحين   بان تقولواعلى انفسكم اذا لم تجدوا فيها احداً
حيوهم بتحية اِإلسالم التي شرعها اهللا لعباده  ﴾تَحيةً من عنْد اللَّه مباركَةً طَيبةً﴿

ما ِإنَّ﴿ (٦١)﴾ لَعلَّكُم تَعقلُون﴿ بياناً شافيا﴾ كَذَِلك يبين اللَّه لَكُم اآليات﴿المؤمنين 
نُونْؤماأليمان في الكاملون ﴾الْم ﴿وِلهسرو نُوا بِاللَّهآم ينجازماً ال يخالجه إيماناً  ﴾الَّذ

في أمرٍ هام فيه  ﴾علَى َأمرٍ جامعٍ﴿ )ص (كانوا مع الرسول ﴾وِإذَا كَانُوا معه﴿ شك
ِإن الَّذين ﴿ فيأذن لهم ﴾تَْأذنُوهحتَّى يس﴿لم يتركوا مجلسه  ﴾لَم يذْهبوا﴿مصلحة للمسلمين 

نُونَكتَْأذسص (يا محمد ﴾ي( ﴿وِلهسرو بِاللَّه نُونْؤمي ينالَّذ لَِئكحقاً  ﴾ُأو﴿تَْأذَنُوكفَِإذَا اس﴾ 
فاسمح  ﴾فَْأذَن﴿ لبعض شئونهم ومهامهم ﴾ِلبعضِ شَْأنهِم﴿فِإذا استأذنك هؤالء المؤمنون 

﴿ش نأحببت  ﴾ْئتَِلم﴿منْهباالنصراف ﴾م ﴿اللَّه ملَه رتَغْفاسوادع اهللا لهم بالعفو  ﴾و
ِإن ﴿فِإن االستئذان ولو لعذرٍ قصور ألنه تقديم ألمر الدنيا على أمر الدين ، والمغفرة 

يمحر غَفُور لُوا ال تَ﴿ ، فأنزل اهللا ، يا أبا القاسم يا محمدينادون كانوا  (٦٢) ﴾اللَّهعج
 بعضكم ال تنادوا الرسول باسمه كما ينادي ﴾دعاء الرسوِل بينَكُم كَدعاء بعضكُم بعضا

 عن"  أمرهم تعالى أن يفخموه ويشرفوه "، يا رسول اهللا   فقالوا يا نبي اهللابعضا
 له لأقو أن )ص( اهللا رسول هبت اآلية هذه نزلت لما  )ع( فاطمة قالت )ع( الصادق

 فقال علي أقبل ثم ثالثا أو اثنتين أو مرة عني فأعرض اهللا رسول يا أقول فكنت أبة يا
 في نزلت إنما منك وأنا مني أنت نسلك في وال أهلك في وال فيك تنزل لم إنها فاطمة يا

 للقلب أحيى فإنها أبة يا قولي والكبر البذخ أصحاب قريش من والغلظة الجفاء أهل
يخرجون من الجماعة في  ﴾قَد يعلَم اللَّه الَّذين يتَسلَّلُون منْكُم﴿ ]صا[ للرب وأرضى

 عن﴾ الَّذين يخَاِلفُون عن َأمرِه﴿ فليخف ﴾فَلْيحذَرِ﴿يستتر بعضهم ببعض  ﴾ِلواذًا﴿ خفية
 محنة عظيمة في ﴾فتْنَةٌ﴿تنزل بهم  ﴾َأن تُصيبهم﴿ويتركون سبيله ) ص( أمر الرسول

َأال ِإن ِللَّه ما في السماوات  ﴿(٦٣)  في اآلخرة﴾َأو يصيبهم عذَاب َأِليم﴿الدنيا 
ما َأنْتُم ﴿علم  قد ﴾قَد يعلَم﴿له جل وعال ما في الكون ملكاً وخلقاً وعبيداً  ﴾واَألرضِ

هلَيواِإلخالص أو الرياء من اِإليمان أو النفاق ﴾ع ، ﴿مويوهِإلَي ونعجرالقيامة  في﴾  ي
﴿مُئهنَبلُوا﴿فيخبرهم  ﴾فَيما عفي الدنيا  ﴾بِم﴿يملع ءبِكُلِّ شَي اللَّهال تخفى عليه  ﴾و

    (٦٤) خافية



 ٣٦٨ 

  )٢٥( الفرقان سورة    )٣٦٨(        الثامن عشرالجزء

  
 الكاظم عن فضلها

 هذه قرء من )ع(
 لم ليلة كّل في السورة
 ولم أبداً اهللا يعذّبه

 منزله وكان يحاسبه
 األعلى الفردوس في

تالوته ارزقنا اللّهم 
   ]صا[
  
 الخلق : فائدة )٢(

 بعد اِإليجاد عن عبارة
 عبارةٌ والتقدير ، العدم
 الصنعة إتقان عن

  ]مس[
  
 سبحانه وصف )٢(

 من أنواع بأربع ذاته
 الكبرياء صفات
 المالك أنه  :األول

 واألرض للسماوات
 هو أنه : نيوالثا

 : والثالث أبداً المعبود
 باأللوهية المنفرد أنه

 الخالق أنه : والرابع
 مع األشياء لجميع
  ]فخ[ والتدبير الحكمة

  
 النضر في نزلت )٣(

 الذي فهو الحارث، بن
 وعنى  القول هذا قال

 وَأعانَه : {تعالى بقوله
هلَيع مقَو ونآخَر{ 

حويطب  مولى عداس
 ، العزى عبد بن

 بن عامر غالم ويسار
 وجبر ، الحضرمي

أبو  أو عامر مولى
وكان  ، الرومي فُكَيهة
أهل  من الثالثة هؤالء
 وكانوا ، الكتاب
 التوراة يقرؤون
  منها أحاديث ويحدثون

 وكان ، أسلموا فلما
 ، يتعهدهم )ص( النبي
  قال ما النضر قال
 هذه عن تعالى اهللا فرد

 فَقَد بقوله الشبهة
 وزورا ظُلْما جاءوا

  ]مس[

  

  
  
  

وهي وثالثمائة واثنتان وتسعون كلمة ، وثالثة  نزلن بالمدينة ٧٠ و٦٩ و٦٨ومنها اآليات نزلت بمكة 
آالف وسبعمائة وثالثون حرفا ، ويوجد في القرآن سورتان مبدوءتان بلفظ تبارك هذه وسورة الملك ، 

وسلم بالمدينة ، واله ة ال صحة له ، وإنما قرأها صلى اللّه عليه وما قيل إنها نزلت في مسجد قباء بالمدين
  عند هجرته إليها كسائر السور التي نزلت بمكة لالطالع عليها والتقيد بما فيها من أمر ونهي وغيره

     الرحيم الرحمن اهللا بسم
﴿كاره  ﴾تَبي﴿علوه وتعالى عزَل الَّذنَز قَانلَى﴿ القرآن ﴾الْفُرع عهدص( محمد ﴾ب( 
﴿كُوننبياً )ص( محمد ﴾ِلي ﴿ينالَما﴿ أجمعين للخلق ﴾ِللْعيرعذاب من لهم مخوفاً ﴾نَذ 
 السماوات في ما لجميع المالك تعالى هو ﴾واَألرضِ السماوات ملْك لَه الَّذي﴿ (١) اهللا

 يكُن ولَم﴿ وعيسى العزير يف النصارىو اليهود زعم كما ﴾ولَدا يتَّخذْ ولَم﴿ واالرض
لَه ي شَرِيكف لْكخَلَقَ﴿ األوثان عبدة قال كما ﴾الْمكُلَّ﴿ أوجد ﴾و ءشَي هرا فَقَديرتَقْد﴾ 

 اهللا غير ﴾دونه من﴿ المشركون عبد ﴾واتَّخَذُوا﴿ (٢) واِإلحكام اِإلتقان مع بقدرته
 وهم﴿ شيء خلق على يقدرون ال ﴾شَيًئا ونيخْلُقُ ال﴿ واألصنام األوثان ﴾آِلهةً﴿

خْلَقُونال﴿ مصنوعون هم بل ﴾يو كُونلميستطيعون ال ﴾ي ﴿هِما َألنفُسرال ضا ونَفْع﴾ 
 تُميت أن ﴾موتًا﴿ تملك ال ﴾يملكُون وال﴿فعجزهم عن نفع وضر غيرهم من باب أولى 

 وقَاَل﴿ (٣) األموات من أحداً تبعث أو ﴾نُشُورا وال﴿ أحداً تُحيي ﴾أو حياةً وال﴿ أحداً
ينوا الَّذقريش كفار ﴾كَفَر ﴿ذَا ِإنِإال﴿ القرآن ﴾ه كذب محض  ﴾ِإفْك﴿اهاختلقه ﴾افْتَر 
 أهل من ﴾آخَرون قَوم﴿ االختالق هذا على وساعده ﴾علَيه وَأعانَه﴿ )ص( محمد

 اهللا عند من ليس القرآن ان زعموا حين ﴾وزورا ظُلْما﴿ قالوا ﴾جاءوا فَقَد﴿ الكتاب
 ِإنه خرافات األمم السابقين ﴾اَألوِلين َأساطير﴿ أيضاً القرآن حق في ﴾وقَالُوا﴿ (٤)

ومساء  ﴾وَأصيالً﴿صباحاً ﴾ علَيه بكْرةً﴿تُقرأ  ﴾فَهِي تُملَى﴿أمر أن تُكتب له  ﴾اكْتَتَبها﴿
الَّذي يعلَم السر في ﴿اهللا  ﴾َأنزلَه﴿ تكذيباً لقولهم )ص (لهم يا محمد ﴾قُْل﴿ (٥) ليحفظها

لم  ﴾ِإنَّه كَان غَفُورا رحيما﴿العليم الذي ال يخفى عليه شيء  ﴾السماوات واَألرضِ
 (٦) بل أمهلكم رحمة بكم ألنه واسع المغفرة رحيم بالعباد، يعجل لكم العقوبة 

يْأكُُل ﴿ " وتهكم إستهانة " الذي يزعم الرسالة ﴾ماِل هذَا الرسوِل﴿المشركون  ﴾الُواوقَ﴿
امكما نأكل ﴾الطَّع ﴿اقوي اَألسي فشميال﴿لطلب المعاش كما نمشي  ﴾وهالّ  ﴾لَو

   على صدق ما  ليكون له شاهداً﴾ملَك فَيكُون معه نَذيرا﴿معه  ﴾ِإلَيه﴿ بعث اهللا ﴾ُأنزَِل﴿
  

  
  ترتيبها

٢٥   
  ترتيب النزول

٤٢  
    اياتها
  نزلت بعد  الفرقانسورة   ٧٧

  مكية  يس   



 ٣٦٩ 

  )٢٥( الفرقان سورة    )٣٦٩(        الثامن عشرالجزء

  
 اليوم اول  :فائدة )٥(

 ثم الصباح ثم الفجر
 ثم البكرة ثم الغداة

 الضحوة ثم الضحى
 الظهر ثم الهجيرة ثم
 المساء ثم الرواح ثم
 االصيل ثم العصر ثم
 ثم االولى العشاء ثم

 ]رو[ االخيرة العشاء
  
 نينالمؤم أم عن )١٠(

 يارسول قلت عائشة
 اهللا تستطعم أال  :اهللا

 قالت،  فيطعمك
 به رأيت لما وبكيت

 الحجر وشد الجوع من
 السغب من بطنه على
 عائشة يا : فقال
 لو بيده نفسى والذى
 يجرى ان ربى سألت
 ذهبا الدنيا جبال معى

 شئت حيث الجراها
 ولكن االرض من

 الدنيا جوع اخترت
 وفقرها شبعها على

 وحزن هاعلىغنا
 ، فرحها على الدنيا

 ال الدنيا ان ياعائشة
 آلل وال لمحمد تنبغى
  ]رو[ محمد

 كذب ما المعنى )١١(
 باهللا المشركون هؤالء

 به جئتهم ما وأنكروا
 أنك أجل من الحق من

 وتمشي الطعام تأكل
 من ولكن األسواق في
 يوقنون ال أنهم أجل

 منهم تكذيباً بالمعاد
 يصدقون وال بالقيامة

 والعقاب الثوابب
  ]طب[
 :عباس ابن قال )١٢(

 ِإلى ليجر الرجل ِإن
 النار ِإليه فتشهق النار

 إلى البغلة شهوق
  زفرةً وتزفر ، الشعير

 خاف ِإالّ أحد يبقى ال
  بالبعد الرؤية وتقييد

  ]مس[
  
 :عباس ابن قال )١٣(

 ضيق عليهم تضيق
 – الرمح في الزج
 التي الحديدة - الزج
 الرمح أسفل في
  ]مس[

  

من السماء فيستعين به ويستغني عن طلب  ﴾كَنز﴿يأتيه  ﴾َأو يلْقَى ِإلَيه﴿ (٧) يدعيه
 وقَاَل﴿ ثماره من ﴾منْها يْأكُُل﴿ بستان ﴾جنَّةٌ﴿ أقل ال ﴾لَه تَكُون َأو﴿ المعاش

ونالكافرون ﴾الظَّاِلم ﴿ِإن ونالً ِإال تَتَّبِعجا رورحسرجالً اال تبعونت ما ﴾م فغلب حرس 
 في قالوا كيف ﴾اَألمثَاَل لَك ضربوا كَيفَ﴿ )ص( محمد يا ﴾انظُر﴿ (٨) عقله على
 خواص معرفة إلى الموصل الطريق عن بذلك ﴾فَضلُّوا﴿ العجيبة األقاويل تلك حقك
 الباقر عن ، والهدى الرشد الى طريقا يجدون فال ﴾سبِيالً يستَطيعون فَال﴿ )ص( النبي

 وتعظّم تمجد ﴾تَبارك﴿(٩)  ]صا[ السبيل هو وعلي السالم عليه علي وآلية إلى )ع(
 ذكروه الذي من ﴾ذَِلك من﴿ الدنيا في ﴾خَيرا لَك جعَل﴿ شاء لو ﴾شَاء ِإن الَّذي﴿ اهللا

 اَألنْهار تهاتَح من تَجرِي﴿ حدائق ﴾جنَّات﴿ وأبقى خير ألنه االخرة إلى أخره ولكن
 بالقيامة ﴾بِالساعة كَذَّبوا بْل﴿ (١٠) الملوك حال هو كما ﴾قُصورا لَك ويجعْل

 (١١) االستعار شديدة ناراً ﴾سعيرا﴿ باآلخرة ﴾بِالساعة كَذَّب ِلمن﴿ وهيأنا ﴾وَأعتَدنَا﴿
 مزيد فيه " بعيدة مسافة من ﴾بعيد انٍمكَ من﴿ المشركين هؤالء جهنم رأت ﴾رَأتْهم ِإذَا﴿

 (١٢) وغليانها لهيبها صوت سمعوا أي ﴾وزفيرا تَغَيظًا لَها سمعوا﴿ "ألمره تهويل
 قد مقيدين ﴾مقَرنين﴿ ضيق مكانٍ في جهنم في ُألقوا وِإذا ﴾ضيقًا مكَانًا منْها ُألْقُوا وِإذَا﴿

 أنفسهم على المكان ذلك في دعوا ﴾هنَاِلك دعوا﴿ السالسلب أعناقهم ِإلى أيديهم قرنت
 ال ﴾واحدا ثُبورا الْيوم تَدعوا ال﴿ لهم يقال (١٣) هالكنا يا يقولون بالويل ﴾ثُبورا﴿

 مرات ادعوا بل ﴾كَثيرا ثُبورا وادعوا﴿ واحدة مرةً أنفسكم على بالهالك اليوم تدعوا
والتهكم التقريع سبيل على لهم ﴾قُْل﴿ (١٤) كثيرة انواع عذابكم ألن ومرات ﴿َأذَِلك﴾ 

ثواباً  ﴾كَانَتْ لَهم جزاء﴿ من عباده ﴾َأم جنَّةُ الْخُلْد الَّتي وعد الْمتَّقُون خَير﴿ السعير أهذا
ماكثين فيها  ﴾خَاِلدين﴿ من النعيم ﴾لَهم فيها ما يشَاءون ﴿(١٥)  ومرجعاً﴾ومصيرا﴿

ويوم ﴿ (١٦)وفاء بما وعدهم  ﴾علَى ربك وعدا مسُئوالً﴿ ذلك الجزاء ﴾كَان﴿ أبداً
مهشُرحالكفار  واذكر ذلك اليوم الرهيب حين يجمع اهللا ﴾ي﴿ونِ اللَّهد نم وندبعا يمو﴾ 

تعالى  ﴾فَيقُوُل﴿"  ةعيسى وعزير والمالئك "األصنام وكل من عبد من دون اهللا 
َأم هم ضلُّوا ﴿ هؤالء ِإلى عبادتكم  أأنتم دعوتم﴾َأَأنْتُم َأضلَلْتُم عبادي هُؤالء﴿للمعبودين 

 إما ألنهم لهم قيل مما تعجبا ﴾قَالُوا﴿ (١٧) من تلقاء أنفسهم لطريق فعبدوكم ا﴾السبِيَل
 ما ﴾ما كَان ينْبغي لَنَا﴿ تنزهت يا اهللا ﴾سبحانَك﴿ جمادات أو معصومون وأنبياء مالئكة

، وال أن  أن يعبد غيرك ﴾َأن نَتَّخذَ من دونك من َأوِلياء﴿  وال ألحد من الخلقيصح لنا
أكثرت عليهم وعلى آبائهم النعمة  ﴾ولَكن متَّعتَهم وآباءهم﴿ يشرك معك سواك

  الذكر المنزل على  ﴾حتَّى نَسوا الذِّكْر﴿ ت الرسلبعد مو الشهوات في فاستغرقوا



 ٣٧٠ 

  )٢٤٥( الفرقان سورة    )٣٧٠(        عشرالتاسع الجزء

  
 عباس ابن عن )٢٠(

 عير لما:   قال
 اهللا رسول المشركون

 وقالوا ، بالفاقة )ص(
 يْأكُُل الرسوِل هذَا ماِل

امي الطَّعشميي وف 
اقورسول حزِن اَألس 

 وما  :فنزل )ص( هللا
 من قَبلك أرسلنا

  اآلية المرسلين
  ]مس[
  
 هو الهباء فائدة )٢٣(

 كهيئة يرى الذي
 ضوء دخل ِإذا الغبار
 ، كوة من الشمس

 المتفرق والمنثور
  ]مس[
  
 )ع( الباقر عن )٢٣(

 يوم اهللا يبعث قال
 أيديهم بين قوما القيامة
 ثم  ،كالقباطي نور
 هباء كن له يقول

 واهللا اما قال مث منثورا
 يصومون كانوا انهم

 كانوا ولكن  ،ويصلون
 شيء لهم عرض إذا
،  اخذوه الحرام من
 شيء لهم ذكر وإذا
 امير فضل من

 انكروه )ع( المؤمنين
  ]صا[
  
 الصادق عن )٢٣(
 اعمال سئل انه )ع(

 اعمال فقال هذه من
 ومبغضي مبغضينا
  ]صا[ شيعتنا

  
 من  الحديث فى )٢٤(

 سكنالم المرء سعادة
 الصالح والجار الواسع

 الهنيىء والمركب
  ]رو[
 
  مسعود ابن قال )٢٤(
 من النهار ينتصف ال

 يقيل حتى القيامة يوم
 ، الجنة في الجنة أهل

 النار في النار وأهل
  ]مس[
  
 ِإنه الحديث في )٢٦(

 على يكون حتى يهون
 من عليه أخف المؤمن
صالها مكتوبة صالة 

  ]مس[ الدنيا في

 

 أي كذبكم ﴾فَقَد كَذَّبوكُم بِما تَقُولُون﴿ (١٨)  هالكين﴾وكَانُوا قَوما بورا﴿تركوه األنبياء و
 دفعاً ﴾صرفًا﴿ الكفار أيها ﴾تَستَطيعون فَما﴿ آلهة ِإنهم قولكم في المعبودون هؤالء
 يشرك ﴾يظْلم ومن﴿ البالء هذا من ألنفسكم نصراً وال ﴾نَصرا وال﴿ عنكم للعذاب

﴿نْكُمباهللا ﴾م ﴿قْها نُذذَابا عما﴿ (١٩) ةاآلخر في شديداً ﴾كَبِيرلْنَا وسَأر لَكمحمد يا ﴾قَب 
 في﴿ ويتجولون ﴾ويمشُون الطَّعام لَيْأكُلُون ِإنَّهم ِإال﴿ الرسل من ﴾الْمرسلين من﴿ )ص(

اقولْنَا﴿ للتكسب ﴾اَألسعجو كُمضعضٍ بعتْنَةً ِلبلبعض امتحاناً الناس بعض جعلنا ﴾ف ، 
 ﴾َأتَصبِرون﴿ الصحيحب المريضو ، الشريفب الوضيعو ، الغنيب الفقير افتتان وهو

 يصبر بمن عالماً ﴾بصيرا ربك وكَان﴿ تكفرون أم أتشكرون،  وِإيمانكم صبركم ليختبر
 ليوم لعيني أيامي أقر إن : قال أنه يفةحذ عن حكي  ،يكفر أو يشكر وبمن ، يجزع أو

 إن يقول )ص( اهللا رسول سمعت أني وذلك ، الحاجة إلي فيشكون ، أهلي إلى أرجع
 اهللا وإن  ،والشراب الطعام أهله المريض يحمي كما الدنيا من المؤمن عبده ليحمي اهللا

 المشركون ﴾قَاَلو﴿ (٢٠) ]تس[ بالخير ولده الوالد يتعاهد كما بالبالء المؤمن ليتعاهد
﴿ينال الَّذ ونجرال﴿ اللقاء وأصل بالبعث لكفرهم ﴾ِلقَاءنَا ينَا ُأنزَِل﴿ هالّ ﴾لَولَيع 

 لَقَد﴿ رسوله أنك فيخبرنا عياناً ﴾ربنَا نَرى َأو﴿ )ص( محمد بصدق رونايخبف ﴾الْمالِئكَةُ
 وتجاوزوا ﴾وعتَوا عتُوا كَبِيرا﴿ امثل هذب تفوهوا حين ﴾َأنفُسهِم في﴿ تكبروا ﴾استَكْبروا

يرى  ﴾يوم يرون ﴿(٢١)  حتى بلغوا أقصى العتو وغاية االستكبارالظلم في الحد
أو  حين تنزل لقبض أرواحهم وقت االحتضار الموت مالئكة ﴾الْمالِئكَةَ﴿ المشركون

ن يكون للمجرمين يومئذ بشارة تسرهم ل ﴾يومِئذ ِللْمجرِمين ال بشْرى﴿مالئكة العذاب 
﴿قُولُونيا﴿ تقول المالئكة لهمو ﴾وورجحا مرجشرى  ﴾حالجنة بحرام عليكم الب

 من اعمال الكفاروقدمنا الى ما عمل  ﴾من عمٍل عملُوا ِإلَى ما وقَدمنَا ﴿(٢٢)ان والغفر
ام ويظنون أنها تقربهم ِإلى اهللا التي يعتقدونها براً كِإطعام المساكين وصلة األرح

 (٢٣) ، ألنه ال يستند على ِإيمان  الغبار المنثور في الجو﴾فَجعلْنَاه هباء منْثُورا﴿
﴿ِئذموي نَّةالْج ابحيوم القيامة ﴾َأص ﴿را﴿ من الكفار ﴾خَيتَقَرسمنزالً ومأوى ﴾م 
 للتمتع وقت القيلولة وهي االستراحة نصف النهار وأحسن منهم مكاناً ﴾وَأحسن مقيالً﴿
الكالم مسوق لبيان راحتهم على طريق التشبيه بأحوال الدنيا ، وإال فإن الجنة ال نوم " 

تنفطر عن الغمام الذي يسود الجو  ﴾ويوم تَشَقَّقُ السماء بِالْغَمامِ ﴿ (٢٤)"فيها وال تعب 
 األعمال بصحائف الغمام ذلك في قيل ، وشدة ظلمتهويظلمه ويغم القلوب مرآه لكثرته 

 الصادق عن  ،ونزلت المالئكة فأحاطت بالخالئق في المحشر ﴾ونُزَل الْمالِئكَةُ تَنزِيالً﴿
  في ذلك  الملك﴾ ﴿الْملْك يومِئذ الْحقُّ ِللرحمانِ (٢٥) ]صا[ المؤمنين امير الغمام )ع(



 ٣٧١ 

  )٢٥( الفرقان سورة    )٣٧١(        عشرالتاسع الجزء

 
 من ِللظَّاِلمِ )٢٧(

 علَامات ثَالثُ الرجاِل
مظْلي نم قَهفَو 

ةيصعبِالْم و نم ونَهد 
ةبِالْغَلَب و رظَاهي مالْقَو 
  ]نج[ الظَّلَمةَ

 
 بن عقبة كان )٢٧(

 يكثر معيط أبي
 )ص( النبي مجالسة
 ، ضيافته إلى فدعاه

 طعامه يأكل أن بىفأ
  بالشهادتين ينطق حتى
 بن أبي وكان ، ففعل
  فعاتبه ، صديقه خلف
 فقال !؟ صبأت : وقال

 أن أبى ولكن ، ال
 ، طعامي من يأكل
 ، بيتي في وهو

 ، منه فاستحييت
 ال : فقال ، له فشهدت
 أن إال منك أرضى
 ، قفاه فتطأ تأتيه،
 ، وجهه في وتبزق
 دار في ساجداً فوجده
 ، ذلك ففعل ، ةالندو
 ألقاك ال )ص( فقال

 إال مكة من خارجاً
 بالسيف رأسك علوتُ
 فأمر ، بدر يوم فأسر
 ، فقتله )ع( علياً

 في بأحد ُأبياً وطعن
 إلى فرجع ، المبارزة

 يا { يقول ومات مكة
 مع اتَّخَذْتُ لَيتَني

 لماو  }سبِيالً الرسوِل
 وجه في عقبة بزق

 عاد )ص( اهللا رسول
 ، وجهه في زاقهب

 ، شعبتين فتشعب
 وكان ، خديه فأحرق

 حتى فيه ذلك أثر
  ]مس[ الموت

  
 )ع( الصادق عن)٢٧(

 قريش من رجل ليس
آية  فيه نزلت وقد إال
 إلى تقوده آيتان أو

 نار إلى تسوقه أو جنة
 إن بعده فيمن تجري
 شراً وإن فخيراً خيراً
 ]مج[  فشرا

  
 : )ع( علي عن )٢٩(

 نم األصدقاء شر
 المداراة إلى أحوجك
 االعتذار إلى وألجأك

  ]بح[

 فوت حسرة النار دخول من ﴾عسيرا الْكَافرِين علَى يوما وكَان﴿ القهار الواحد هللا اليوم
 ﴾يديه علَى الظَّاِلم يعض ويوم﴿ (٢٦) الدنيا نعيم اليسيرمن في كانوا ان بعد الجنان

 مع اتَّخَذْتُ لَيتَني يا﴿ الظالم ﴾يقُوُل﴿ اهللا جنب في فرط مال نفسه علىوأسفاً ندماً
 ﴾ويلَتي يا ﴿(٢٧) الهدى الى سبيال معه واتخذت )ص( محمداً اتبعتُ ﴾سبِيالً الرسوِل

 لَقَد﴿ (٢٨) لي صديقاً ﴾خَليالً فُالنًا﴿ أصاحب لم ﴾َأتَّخذْ لَم لَيتَني﴿ وحسرتي هالكي يا
 وآمنت اهتديت أن بعد ﴾جاءني ِإذْ بعد﴿ واِإليمان الهدى عن ﴾الذِّكْرِ عنِ نيَأضلَّ

﴿كَانو طَانانِ الشَّيوال الهالك إلى ويسلمه اآلخرة في منه يتبرأ ألنه ﴾خَذُوال ِلِإلنس 
 هذَا ااتَّخَذُو قَومي ِإن رب يا﴿ )ص( محمد ﴾الرسول وقَاَل﴿ (٢٩) شيئاً عنه يغني

آنا الْقُرورجهم﴾ وال اليسمعونه متروكاً وجعلته به تؤمن ولم بالقرآن كذبت قريشاً ِإن 
 المِ ِإالسِإل رسمه و من اال الْقُرآنِ ِإمن يبقَى فيهِم اليْأتي علَى النَّاسِ زمان  ، يتفهمونه
 و هماسمهاجِدسمرامع ِئذموى يدالْه نم ابخَر الْبِنَاء ن(٣٠) ]نج[ ةٌ م ﴿كَذَِلكلْنَا وعج 

 لكل جعلنا قومك مشركي من أعداء لك جعلنا كما أي ﴾الْمجرِمين من عدوا نَبِي ِلكُلِّ
 ﴾هاديا﴿ )ص( محمد يا ﴾بِربك وكَفَى﴿ " )ص( نبيلل تسلية " قومه كفار من عدواً نبي
 ﴾لَوال﴿كفار مكة  ﴾كَفَروا الَّذين وقَاَل﴿ (٣١) أعدائك على لك وناصراً ﴾نَصيراو﴿ لك

كما نزلت التوراة  ﴾واحدةً﴿دفعة  ﴾الْقُرآن جملَةً﴿ )ص (على محمد ﴾نُزَل علَيه﴿هالَّ 
بِه ﴿لنقوي  ﴾ِلنُثَبتَ﴿ شيئاً بعد شي أنزلناه مفرقا﴾ كَذَِلك﴿ رداً على شبهتهم ،واِإلنجيل

كيالً﴿  قلبك على تحمله فتحفظه﴾فَُؤادتتَر تَّلْنَاهرلنا تفصيالً بديعاً ﴾و(٣٢) أي فص 
﴿ْأتُونَكال يثٍَل﴿ هؤالء الكفار ﴾وللقدح فيك أو في القرآن ب﴾ بِم شبهة﴿ِإال جِْئنَاك﴾ 

 (٣٣)  أحسن بياناً وتفصيالً﴾اوَأحسن تَفْسير﴿ الواضح ﴾بِالْحقِّ﴿ )ص (أتيناك يا محمد
﴿ينالمشركين المكذبين للقرآن  ﴾الَّذ﴿ونشَرحون ﴾يرحبون ويجسِإلَى﴿ ي هِموهجلَى وع 

نَّمهِإلى النار ﴾ج ﴿لَِئككَانًا﴿هم  ﴾ُأوم بِيالً﴿ منزالً ومصيراً ﴾شَرلُّ سَأضوأخْطأ ﴾و 
 ﴾وجعلْنَا معه َأخَاه﴿التوراة  ﴾موسى الْكتَاب﴿أعطينا  ﴾اولَقَد آتَينَ﴿ (٣٤) ديناً وطريقا
فَقُلْنَا اذْهبا ِإلَى  ﴿(٣٥)  فجعلناه وزيراً يناصره ويؤآزره﴾هارون وزِيرا﴿ وأعنَّاه بأخيه

﴾ دميرافَدمرنَاهم تَ﴿المعجزات  ب﴾بِآياتنَا﴿فرعون وقومه الى﴾ الْقَومِ الَّذين كَذَّبوا 
 ﴾وقَوم نُوحٍ لَما كَذَّبوا الرسَل َأغْرقْنَاهم ﴿(٣٦) فأهلكناهم ِإهالكاً لما كذبوا رسلنا

 في ﴾ِللظَّاِلمين عذَابا َأِليما وَأعتَدنَا﴿عبرةً لمن يعتبر  ﴾وجعلْنَاهم ِللنَّاسِ آيةً﴿بالطوفان 
 قوم ﴾عادا﴿أهلكنا ﴾ و﴿ (٣٧)  حلَّ بهم في الدنيااآلخرة عذاباً شديداً مؤلماً سوى ما

وقُرونًا ﴿قوم شعيب وقيل اصحاب البئر  ﴾وَأصحاب الرس﴿  قوم صالح﴾وثَمود﴿ هود
   من ﴾وكُالً﴿ (٣٨)المكذبين  من أمماً وخالئق كثيرينأهلكنا كذلك و ﴾بين ذَِلك كَثيرا
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 النبي أن وير )٣٢(
 ابن يا : قال )ص(

 قرأت إذا : عباس
  ترتيالً فرتّله القرآن

 ؟ الترتيل وما : قال
 وال تبييناً بينه قال

 وال الدقَل نثر تنثره
 قفوا  ،الشعر هذَّ تهذّه
 وحركوا عجائبه عند
 يكونن وال القلوب به
السورة آخر أحدكم هم 
 ]مج[
 في الترتيُل )٣٢( 

 بعضه يأتي أن الكالم
 على بعض ِإثر على
 وأصل ، وتمهل تُؤدة

 األسنان في الترتيل
 ]فخ[ تفلجها وهو

 
 ألقو بئر وهو )٣٨( 

 إنهم  :وقيل نبيهم فيها
 مواش أصحاب كانوا
 يقعدون بئر ولهم
 يعبدون وكانوا عليها

 اهللا فبعث األصنام
 فكذَّبوه شعيباً إليهم

 وانخسفت البئر فانهار
  ،فهلكوا األرض بهم

 باليمامة قرية وقيل
 قتلوا فلج لها يقال
 ،  اهللا فأهلكهم نبيهم
 نبي لهم كان وقيل
 فقتلوه حنظلة يسمى

 الرس  وقيل،  فأهلكوا
 فيها قتلوا بأنطاكية بئر

 فنسبوا النجار حبيباً
 أصحاب  وقيل ، إليها

 نساؤهم كان الرس
 وقيل ، ]مج[ سحاقات

 قرية عشرة اثنتا كانت
 يقال نهر شاطئ لىع
 بالد من الرس له

 االولى تسمى المشرق
 والرابعة دي والثالثة
 والخامسة بهمن

 والسادسة اسفندار
 والسابعة فروردين

 والثامنة بهشت اردي
 مرداد والتاسعة خرداد

 والحادية تير والعاشرة
 والثانية مهر عشر
 وكانت شهريور عشر
 اسفندار مداينهم اعظم
 ليهمإ سبحانه اهللا فبعث
 اسرائيل بني من نبيا
بن  يهود ولد من

الى  يدعوهم يعقوب
 وجل عز اهللا عبادة
 ،     ]صا[     فكذبوه

 تَبرنَا وكُالً﴿ األدلة لهم ووضحنا ، الحجج ﴾اَألمثَال﴿ لهم ﴾لَه﴿ بينا ﴾ضربنَا﴿ هؤالء
 ولقد ﴾الْقَرية﴿ تلك ﴾علَى َأتَوا ولَقَد﴿ (٣٩) تدميراً مودمرناه ، ِإهالكاً مأهلكناه ﴾تَتْبِيرا
 ُأمطرتْ الَّتي﴿ " سدوم " لوط قوم قرية على مرارا الشام ِإلى متاجرتهم في قريش مرت
طَرم ءوسجيل من حجارة عليهم اهللا أمطر بالحجارة ُأهلكت التي ﴾الس ﴿كُونُوا َأفَلَمي﴾ 
 يرجون ال كَانُوا بْل﴿ العذاب من بأهلها حلَّ بما فيعتبروا ﴾يرونَها﴿ أسفارهم في

 ﴾رَأوك وِإذَا﴿ (٤٠) القيامة يوم معاداً يرجون ال ألنهم  ،يعتبرون ال ﴾نُشُورا
 بطريق قائلين منك يسخرون ﴾هزوا ِإال يتَّخذُونَك ِإن﴿ )ص( محمد يا المشركون
 ﴾نع﴿ ليصرفنا ﴾لَيضلُّنَا كَاد إن﴿ (٤١) ﴾رسوالً اللَّه بعثَ الَّذي َأهذَا﴿ االستهزاء

 قال ، بعبادتها واستمسكنا عليها ثبتنا أن لوال ﴾علَيها صبرنَا َأن لَوال آِلهتنَا﴿ عبادة
 ﴾سبِيالً َأضلُّ من﴿ اآلخرة في ﴾الْعذَاب يرون حين يعلَمون وسوفَ﴿ عليهم رداً تعالى
متَ﴿ (٤٢) "وتهديد وعيد"  ؟)ص( حمدم أم،  َأهَأيلالعالم تارة تستعمل أرأيت " ﴾َأر 

َأفََأنْتَ تَكُون ﴿ ؟ كيف يكون حاله ﴾من اتَّخَذَ ِإلَهه هواه﴿ " للسؤال وههنا للتعجيب وتارة
 ِإشارةٌ للرسول فيه  " أي حافظاً تحفظه من اتباع هواه ؟ ليس األمر لك﴾علَيه وكيالً

النفس حية ما دامت تخالف هواها فإذا وافقت هواها ماتت،  "  أال يتأسف عليهم)ص(
َأم تَحسب َأن  ﴿(٤٣)  وموتها فى انهماكها فى المعاصى وإعراضها عن الطاعات

ونعمسي مهتظن أن هؤالء المشركين يسمعون ما تقول لهم سماع قبول  هل﴾ َأكْثَر﴿ َأو
لُونقعِإال ﴿ عليهم من الحجج والبراهين الدالة على الوحدانية ما تورده ﴾ي مه ِإن
شبههم باالنعام ألن االنعام تنقاد الى من  ﴾بْل هم َأضلُّ سبِيالً﴿كالبهائم  ﴾كَاَألنْعامِ

 ةبديع صنع اهللا وقدر ﴾ِإلَى﴿تنظر  ﴾َألَم تَر ﴿(٤٤)يتعهدها وهؤالء الينقادون لربهم 
﴿فَ مكَي كبرح اِإلنسان بظل األشياء من حرارة الشمسيحتى يستر ﴾الظِّلَّ﴿بسط  ﴾د 

 يسمى من الزوال الى الغروبو، يقال لكل موضع التصل اليه الشمس ظل الى الزوال 
 ﴾الشَّمس علَيه﴿طلوع  ﴾ثُم جعلْنَا﴿ثابتاً  ﴾لَجعلَه ساكنًا﴿ ا هللاأراد ﴾ولَو شَاء﴿ فيىء

 فلوال وقوع ضوئها على األجرام لما عرف أن للظل وجوداً ﴾دِليالً﴿ ظلعلى وجود ال
 أي أزلنا هذا الظلَّ شيئاً فشيئاً وقليالً قليالً ال دفعة ﴾ثُم قَبضنَاه ِإلَينَا قَبضا يسيرا ﴿(٤٥)
، كما  ن بهفصار لهم ستراً يستترو ﴾وهو الَّذي جعَل لَكُم اللَّيَل ِلباسا ﴿(٤٦) واحدة

تستريح به ابدانكم وتهدأبه راحةً  ﴾والنَّوم سباتًا﴿يستترون بـالثـياب التـي يكسونها 
حقيقة النوم سد حواس الظاهر لفتح حواس القلب والحكمة فى النوم ان ،  جوارحكم

الروح او النفس الناطقة غريبة جدا فى هذا الجسم مشغولة باصالحه وجلب منافعه 
  محبوسة فيه مادام المرء يقظان فاذا نام ذهب الى مكانه االصلى ومعدنهودفع مضاره 
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 عليهم اهللا لطسف.... 

 الليل اول من صاعقة
 آخره فى وخسفا

 الشمس مع وصيحة
  احد منهم يبق فلم
    ]رو[

 على واجمعوا .....
 فى نبيهم ايدفنو ان
 تحت الرس نهر

 ودفنوه الكبيرة الشّجرة
 ، الرس نهر تحت حياً

 اصحاب اهللا فسماهم
ساهللا فغضب الر 
 ريحاً عليهم فأرسل
 الحمرة شديدة

 من االرض وصارت
 كبريت حجر تحتهم
 سحابة واظلّتهم تتوقّد
 عليهم فألقت سوداء
 يلتهب جمراً كالقبة
 كما ابدانهم فذابت
 فى الرصاص يذوب
 ]بي[ النّار

 
  :عباس ابن قال )٤٠(

 في قريشٌ كانت
 الشام إلى تجارتهم

 لوط قوم بمدائن تمر
  ]مس[
  
 :عباس ابن قال )٤٣(

 من الرجل كان
 حجراً يعبد المشركين

 أحسن حجراً رأى فإذا
 الثاني وأخذ رماه منه

 ]مس[ فعبده
   
 )ع( الباقر عن )٤٥(

 بين ما الظل قال
 الى الفجر طلوع
 قيل  ،الشمس طلوع
 االحوال طيبا وهو
 الخالصة الظلمة فان
 وتسد الطبع تنفر

 الشمس وشعاع النظر
 ويبهر الهواء يسخن
 وصف ولذلك البصر

 وظل فقال الجنة به
 ]صا[ ممدود

  
 أخا النوم )٤٧(

 صحت كما ، الـموت
 النبـي عن الرواية

 يقول كان أنه )ص(
 من وقام أصبح إذا

الـحمد ِللَّه الَّذي  نومه
يانا بما أماتَنا، أحدع
هإلَـيطب[  النشورو[ 

  

 من الملكوت عالم الى ذهابه حين فى يتلقى مما و االرواح لقاء بواسطة فيستريح الذاتى
 قوم لسكون وقتا الليل جعل ، الرؤيا فى السر وهو الشهادة عالم فى يراها التى المعانى
 يأخذهم فال يسهرون بونوالمح ليلهم فى يسكنون الغفلة فارباب آخرين النزعاج ووقتا
 ﴾نُشُورا النَّهار وجعَل﴿ السرور لكمال صفة لالحباب فالسهر باهللا انسهم لكمال النوم
 الَّذي وهو﴿ (٤٧) رزقهم وأسباب ، ومكاسبهم ، لمعايشهم فيه الناس النتشار وقتاً

 ﴾السماء من وَأنزلْنَا﴿ المطرو الغيث بنزول ﴾رحمته يدي بين بشْرا الرياح َأرسَل
 يوسع الطهارة على مدأ الحديث في  ،به وتتطهرون تشربون ﴾طَهورا ماء﴿ السحاب

أرضاً ميتةً ال زرع فيها وال  ﴾بلْدةً ميتًا﴿ المطر بهذا ﴾بِه نُحيي﴿ (٤٨) الرزق عليك
 (٤٩)  وليشرب منه الحيوان واِإلنسان﴾اسي كَثيراونُسقيه مما خَلَقْنَا َأنْعاما وَأنَ﴿ نبات

﴿منَهيب فْنَاهرص لَقَدوا﴿ ضربنا األمثال في هذا القرآن للناس ﴾وذَّكَّرليتفكروا  ﴾ِلي
) ع(، عن الصادق  االحجودا للنعمة وكفراً باهللا ﴾فََأبى َأكْثَر النَّاسِ ِإال كُفُورا﴿ ويتدبروا

ولَو شْئنَا لَبعثْنَا في  ﴿(٥٠) ]بي[} االّ كفوراً{ )ع(ي ٍّمن امتك بوالية عل }نّاسفأبى اكثر ال{
 وتعظيما لك اجالال عليك االمر قصرنا لكن النبوة اعباء عليك فيخف ﴾كُلِّ قَرية نَذيرا

الداعي إلى ما يؤمن معه الخوف   والنذير هو، الرسل سائر على لك وتفضيال لشأنك
 الكفار فيما يدعونك ِإليه من الكفّ عن آلهتهم ﴾فَال تُطع الْكَافرِين ﴿(٥١) ابمن العق

وهو ﴿ (٥٢)  ال يصاحبه فتور﴾جِهادا كَبِيرا﴿بالقرآن  ﴾بِه﴿ في اهللا﴾ وجاهدهم﴿
هذَا عذْب ﴿ ال يتمازجانبحيث متجاورين متالصقين  ﴾مرج الْبحرينِ﴿بقدرته  ﴾الَّذي

 ﴾وجعَل بينَهما برزخًا﴿مر شديد المرارة  ﴾وهذَا ملْح ُأجاج﴿شديد العذوبة  ﴾راتٌفُ
 (٥٣)  منعاً من وصول أثر أحدهما ِإلى اآلخر وامتزاجه به﴾وحجرا محجورا﴿حاجزاً 

﴿اءالْم ني خَلَقَ مالَّذ وها﴿ من النطفة ﴾وشَرأإلنسان ﴾ب ﴿لَهعقسمهم من نطفة  ﴾فَج
وِإناثاً  ﴾وصهرا﴿ ذكوراً ينسب إليهم ألن النسب إلى األباء ﴾نَسبا﴿ واحدة قسمين
 مبالغاً في القدرة حيث خلق من النطفة الواحدة ذكراً ﴾ربك قَديرا وكَان﴿ يصاهر بهن

عمه وهو ابن ) ع( زوج فاطمة عليا ى وعل)ص(نزلت في النبي :  قال السدي ، وأنثى
فى السنة الثانية من الهجرة تزويج  ، كان ]شو[ ، كان نسبا وكان صهرا وزوج ابنته
 خمس عشرة سنة وكان )ع (عقد عليهما فى رمضان وكان عمرها، ) ع( يفاطمة لعل

 بكبش من )ص (يومئذ احدى وعشرين سنة وخمسة اشهر وأولم عليها) ع( يسن عل
قال ) ص(ي ولما خطبها عل، نصار ع من ذرة من عند جماعة من االاعند سعد وص

والذى بعثنى بالحق  )ص( فقال  ، فسكتتيخطبك) ع (ان عليا) ع(لفاطمة ) ص(
   : ولما اراد ان يعقد خطب خطبة منها ،ماتكلمت فى هذا حتى اذن اهللا فيه من السماء



 ٣٧٤ 

  )٢٥( الفرقان سورة    )٣٧٤(        التاسع عشرالجزء

  
 األنعام وتنكير )٤٩(

 حياة نأل واألناسي
 أرضهم بحياة البشر

 وأكثر ، وأنعامهم
 في يجتمعون الناس
 من القريبة البالد

 فهم ، واألنهار األودية
 شرب عن غنى في
 منهمو ، المطر مياه

 البوادي في نازلون
 المياه يجدون فال

 نزول عند ِإال للشرب
 قال ولهذا،  المطر
 كَثيرا وَأنَاسي َأنْعاما

    ، كثيرين بشراً أي
 يجوز حنيفة أبو وقال

 التمر بنبيذ الوضوء
 وقال ، السفر في

 إزالة تجوز أيضاً
 بجميع النجاسة
 تزيل التي المائعات

   ]فخ[ تالنجاسا أعيان
 العرب كان اقول

 الشرب ماء ينبذون
 تمرات بضع بوضع

 سائغا ليكون االناء في
 مياه لملوحة للشرب
 ولعل  ،عندهم االبار
  قصد حنيفه ابو االمام
 النبيذ وليس هذا

  اعلم واهللا  ،المعروف
  
 الكلمة وهذه )٥٨(

 المبالغة بها يراد
 بالعلم فىك كقولهم
 باألدب وكفى جماالً
 بمعنى وهي ماالً

 تحتاج ال أي حسبك
 ألنه غيره إلى معه
قادر بأحوالهم خبير 
 ]فخ[ مجازاتهم على

 رجل قال )٦٠(
 ادع )ص( اهللا لرسول

 يرزقنى ان اهللا
 قال الجنة فى قتكمراف

 بكثرة اعنى )ص(
  ]رو[  السجود

  
 منازل يعني )٦١(

 السيارة السبعة النجوم
  ً،برجا عشر اثناو

 والثور الحمل
 والسرطان والجوزاء

 والسنبلة واألسد
 والعقرب والميزان
 والجدي والقوس
  والحوت والدلو
 النجوم هي  :وقيل
  ]مج[ الكبار

 ان ثم بحكمته وميزهم بقدرته الخلق خلق الذى بوحدته المعبود بنعمته المحمود هللا الحمد
 ازوج ان امرنى اهللا ان ثم قديرا بربك وكان وصهرا نسبا المصاهرة جعل تعالى اهللا

،  رضيت : قال  ،يياعل أرضيت فضة مثقال اربعمائة على )ع( يعل من )ع( فاطمة
اديه واشهد ان ال وايمنها الحمد هللا شكرا النعمه  ايضا خطبة )ع (يبعد ان خطب عل

لفاطمة فقال ) ص( وجاء رسول اهللا ، اله اال اهللا وحده الشريك له شهادة تبلغه وترضيه
) ص (ت تعثر فى ثوبها من الحياء فاتته بقعب فيه ماء فاخذه رسول اهللام فقاأئتنى بماء

اللهم انى   :تقدمت فنضح بين يدييها وعلى رأسها وقالف ثم قال لها تقدمى  يهومج ف
فعلمت ) ع( ي ائتونى بماء فقال عل:ثم قال،  يذها بك وذريتها من الشيطان الرجيماع

 الذى يريد فقمت ومألت القعب فاتيت به فاخذه فمج فيه وصنع بى كما صنع بفاطمة
اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك لهما فى  :  الى بما دعا لها به ثم قالا ودع)ع(

 ادخل باهلك باسم اهللا :والمعوذتين ثم قال }هو اهللا احدقل {وتال قوله تعالى شملهما 
 ﴾ما ال ينفَعهم وال يضرهم﴿األصنام  ﴾ويعبدون من دونِ اللَّه﴿ (٥٤) ]رو[ والبركة

لشيطان على ا معيناً يظاهر﴾وكَان الْكَافر علَى ربه ظَهِيرا﴿ التي ال تنفع وال تضر
 ﴾ونَذيرا﴿ للمؤمنين بجنات النعيم ﴾وما َأرسلْنَاك ِإال مبشِّرا ﴿(٥٥) ينهمعصية اهللا ويع

 ﴾َأسَألُكُم علَيه ما﴿ )ص (لهم يا محمد ﴾قُْل ﴿(٥٦) ومنذراً للكافرين بعذاب الجحيم
من أجر فتقولوا أنه يطلب أموالنا بما يدعونا اليه فال  ﴾من َأجرٍ﴿على تبليغ الرسالة 

،  "أن يتقرب الى اهللا ويطلب منه الزلفى ﴾ِإال من شَاء َأن يتَّخذَ ِإلَى ربه سبِيالً﴿ هنتبع
ماالً وال أجراً وِإنما أسألكم اِإليمان باهللا وطاعته وأجري على أسألكم  ال : كأنه يقول

 فِإنه كافيك ﴾وتُعلَى الْحي الَّذي ال يم﴿اعتمد في جميع أمورك و﴾ وتَوكَّْل﴿ (٥٧) "اهللا
نزه اهللا تعالى عما يصفه  ﴾وسبح بِحمده﴿وناصرك ومظهر دينك على سائر األديان 

أي  ﴾وكَفَى بِه بِذُنُوبِ عباده خَبِيرا ﴿هؤالء الكفار مما ال يليق به من الشركاء واألوالد
ا اِإلله الذي ينبغي أن  هذ(٥٨)"  وعيد شديد " دحسبك أن اهللا مطَّلع على أعمال العبا

في  ﴾واَألرض﴿ السبع في ارتفاعها واتساعها ﴾الَّذي خَلَقَ السماوات﴿ تتوكل عليه هو
هو  ﴾ستَّة َأيامٍ ثُم استَوى علَى الْعرشِ﴿مقدار  ﴾وما بينَهما في﴿ كثافتها وامتدادها

﴿انمحَأْل﴿ ذو الجود واِإلحسان ﴾الرافَاسخَبِير عارف ﴾ بِه فسْل عنه من هو خبير 
، العالم  يعود إلى اهللا أي فاسأل اَهللا الخبير باألشياء الضمير  :، وقيل بجالله ورحمته

 ﴾اسجدوا ِللرحمانِ﴿للمشركين  ﴾وِإذَا قيَل لَهم﴿ (٥٩)بحقائقها يطلعك على جلية األمر 
؟ استفهموا عنه استفهام من يجهله  من هو الرحمن ﴾مانقَالُوا وما الرح﴿ لربكم الرحمن

  بعداً ﴾نُفُورا﴿ هذا القول ﴾وزادهم﴿ بالسجود له من غير أن نعرفه ﴾َأنَسجد ِلما تَْأمرنَا﴿



 ٣٧٥ 

  )٢٥( الفرقان سورة    )٣٧٥(        التاسع عشرالجزء

  
 ابليس ان روى )٦٢(

 ابن ليحيى ظهر
 عليه فرأى  زكريا
 ،  شىء كل من معاليق
 ما ابليس يا يحيى فقال
 التى المعاليق هذه
 هذه قال،  عليك ارى

 اصيب التى الشهوات
 قال  ،آدم ابن بهن
 شىء من فيها لى فهل
 شبعت ربما قال
 الصالة عن قلكـفث

 يحيى قال،  والذكر
 ال قال،  ذلك غير هل
 ان على هللا قال،  واهللا
 من بطنى امأل ال

 يسابل قال،  ابدا طعام
 صحنا ال ان على وهللا

  ]رو[ ابدا مسلما
 
 الصادق عن )٦٣(
 يمشي الرجل هو )ع(

 جبل التي بسجيته
 وال يتكلف ال عليها
 ]مج[ يتبختر

  
)٦٣( ِإن اداً ِللَّهبع 

مهخْتَصي مِ اللَّهبِالنِّع 
 فَيقرها الْعباد ِلمنَافعِ

 بذَلُوها ما َأيديهِم في
 نَزعها منَعوها افَِإذَ
منْهم ا ثُملَهوِإلَى ح 

مرِهنج[ غَي[  
 
 الجهل : فائدة )٦٣(

 العلم من النفس خلو
 بخالف الشىء واعتقاد

 وفعل عليه هو ما
 حقه ما بخالف الشىء

  ]رو[ يفعل ان
  
 سيرتهم ذكر لما )٦٤(

 :وجهين من النهار في
 وتحمل ، اِإليذاء ترك
 اهن بين،  األذى

 الليالي في سيرتهم
 بخدمة اشتغالهم وهو

  ]فخ[ الخالق

  

الَّذي جعَل في السماء ﴿تمجد وتعظَّم اهللا  ﴾تَبارك﴿ (٦٠) عن الدين ونفوراً منه
وسميت بروجا تشبيها لها بالمنازل لمنازل  منازل الكواكب السيارات السبع ﴾بروجا

 الشمس المتوهجة في النهار ﴾ فيها سراجاوجعَل﴿، ومعناها القصور  هذه الكواكب
 ﴾وهو الَّذي جعَل اللَّيَل والنَّهار خلْفَةً﴿ (٦١)  والقمر المضيء بالليل﴾وقَمرا منيرا﴿

ِلمن ﴿ ، فيأتي النهار بضيائه ثم يعقبه الليل بظالمه يخلف كلٌّ منهما اآلخر ويتعاقبان
ذَّكَّري َأن ادا﴿ ، ويتفكر في بدائع صنعه أن يتذَّكر آالء اهللا ﴾َأرشُكُور ادَأر أو اراد  ﴾َأو

دون عباد الدنيا والنفس  ﴾وعباد الرحمانِ﴿ (٦٢) شكر اهللا على أفضاله ونعمائه
 ،  جديرون باالنتساب إليه أي العباد الذين يحبهم اهللا وهم"اِإلضافة للتشريف" والهوى

غير اشرين وال ،  في لين وسكينة ووقار ﴾شُون علَى اَألرضِ هونًاالَّذين يم﴿هم 
في يتقون )ع( األئمة هم قال )ع( الكاظم عن، ، وال يتبخترون في مشيتهم  بطرين 
ال  ﴾قَالُوا سالما﴿ بما يكرهونالسفهاء ﴾ وِإذَا خَاطَبهم الْجاهلُون﴿ ]صا[ مشيهم

 وإلى اهللا حاجتهم حب اهللا لذتهم وطاعة اهللا حالوتهم ، شيقابلونهم بمثل قولهم من الفح
والجوع   وعليه اعتمادهم وبه أنسهم وعليه توكلهم ومع اهللا تجارتهم والتقوى زادهم

 وسخاوة النفس حرفتهم وحسن المعاشرة  وحسن الخلق لباسهم والزهد ثمارهم طعامهم
والقرآن حديثهم والشكر زينتهم   والهدى مركبهم والصبر سائقهم والعلم قائدهم صحبتهم

والدنيا  عدوهموالشيطان  والعبادة كسبهم والقناعة مالهم والرضا راحتهم والذكر مهمتهم
والحكمة  والنهار عزتهم والليل فكرتهم  والخوف سجينهم قميصهموالحياء مزابلهم
والفردوس  والقبر حصنهم والموت منزلهم والحق حارسهم والحياة مرحلتهم سبقهم

والَّذين يبِيتُون  ﴿(٦٣) والنظر الى رب العالمين منيتهم وهم خواص عباده سكنهمم
وتذلّلهم ومناجاتهم تغلب على لذّة النّوم  يعنى ان لذّة خضوعهم ﴾ِلربهِم سجدا وقياما

 ، ونهوالراحة فال ينامون االّ قدر ما ال بد منه ويتذلّلون لربهم بالسجود والقيام ويناج
 تلذذًا فى العبادةوا أوقاتهم فى أفن،  الرياء من ابعد بالليل العبادة وخصص البيات ألن

 ما تقرب الى :  حاكيا عن ربه)ص(، وتقربا الى اهللا وتحببا إليه كما قال النبى  المناجاة
 ، وال يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، عبدى بمثل أداء ما افترضت عليه 

في ﴾ والَّذين يقُولُون﴿ (٦٤) من كَثُرتْ صالتُه بالليل حسن وجهه بالنهار  :في الحديث
 في اجتهادهم مع ﴾ربنَا اصرِفْ عنَّا عذَاب جهنَّم ﴿أعقاب صلواتهم او في جميع اوقاتهم

 باعمالهم اعتدادهم لعدم عنهم صرفه في اهللا الى وابتهالهم العذاب من ووجلهم العبادة
 الزماً دائماً ﴾كَان غَراما﴿  عذاب جهنم﴾ِإن عذَابها﴿ احوالهم استمرار على وثوقهم وال

  (٦٦)  بئس المستقر وبئس المقام﴾ِإنَّها ساءتْ مستَقَرا ومقَاما ﴿(٦٥) غير مفارق



 ٣٧٦ 

  )٢٥( الفرقان سورة    )٣٧٦(        التاسع عشرالجزء

  
 في اختلف )٦٧(

 فقيل إلسرافا معنى
 في النفقة هو

 واإلقتار،  المعاصي
 اهللا حق عن اإلمساك

 السرف وقيل ، تعالى
 النفقة في الحد مجاوزة
 عما التقصير واإلقتار

 وروي ، منه بد ال
 قال أنه معاذ عن

 اهللا رسول سألت
 :فقال ذلك عن )ص(

 غير في أعطى من
 ومن أسرف فقد حق
  قتر فقد حق عن منع

  ]مج[
 ادقالص عن )٦٧(
 يستجاب ال ربعةأ )ع(

 فاتح رجل دعوة لهم
 بيته في جالس فاه

 ارزقني رب يا فيقول
 آمرك ألم له فيقول

 كانت ورجل بالطلب
 عليها يدعو امرأة له

 منها أرحني رب يقول
 أمرها أجعل ألم فيقول
 له كان ورجل بيدك
 يا فيقول فأفسده مال
 ألم فيقول ارزقني رب

 باالقتصاد آمرك
 مال له كان ورجل
 فيقول بينة بغير فأدانه

 بالشهادة آمرك ألم
 ]مج[
  
 مسعود ابن عن )٦٨(

 رسول سألت : قال
 الذنب أي  )ص( اهللا

تجعل أن  قال ؟ أعظم 
  خَلقَك وهو ، نداً هللا

 أن  قال  ثم أي ؟:قلتُ
 أن مخافةَ ولدك تقتَل
 ثم :قلت  معك يطْعم
 تُزاني أن   :قال ؟ أي

  ]مس[ جارك حليلة
  
 :عباس ابن عن )٧٠(

 أهل من ناساً أن
 ، فأكثروا قَتَلوا الشرك
 ثم ، فأكثروا وزنوا
 )ص( محمداً أتوا

 تقول الذي إن : فقالوا
 لو ، لحسن إليه وتدعو
 عملنا ِلما أن تخبرنا
 والَّذين فنزلت ؟ كفارة

 ِإلَها اللَّه مع يدعون ال
غفوراً :قوله إلى آخَر 

  ]مس[ رحيماً

  

 في ِإنفاقهم في المطاعم ﴾والَّذين ِإذَا َأنفَقُوا لَم يسرِفُوا﴿  لعباد الرحمن الخامسالوصف
 ﴾وكَان بين ذَِلك قَواما﴿وال مقصرين ومضيقين  ﴾ولَم يقْتُروا﴿ والمشارب والمالبس

اإلسرافُ ، " القوام من العيش ما أقامك وأغناك" وسطاً معتدالً بين اِإلسراف والتقتير
واإلقتار ما كان  ، أن تنفق في الهوى وفي نصيب ، فأما ما كان هللا فليس فيه إسراف

ادخاراً عن اهللا فأما التضييقُ على النَّفْس منعاً لها عن اتباع الشهوات ولتتعود االجتراء 
 بل يوحدونه ﴾ها آخَروالَّذين ال يدعون مع اللَّه ِإلَ ﴿ (٦٧)باليسير فليس باالقتار المذموم

إال بما يحقُّ  ﴾ِإال بِالْحقِّ﴿قتلها  ﴾يقْتُلُون النَّفْس الَّتي حرم اللَّه وال﴿ مخلصين له الدين
وال ﴿، أو القتل قصاصاً  ، أو زنى بعد إحصان أن تُقتل به النفوس من كفرٍ بعد إيمان

نُونزال يرتكبون جريمة الزنىو ﴾ي ﴿ي نموْل ذَِلكلْقَ ﴿من الشرك والقتل والزنى  ﴾فْعي
بسبب الشرك  ﴾يضاعفْ لَه الْعذَاب يوم الْقيامة ﴿(٦٨)جهنم  اودية من واد اثام ﴾َأثَاما

 في الدنيا ﴾ِإال من تَاب﴿ (٦٩)حقيراً ذليالً  ﴾ويخْلُد فيه مهانًا﴿وبسبب المعاصي 
يبدُل اللَّه ﴿ كرمهم اهللا في اآلخرة ﴾فَُأولَِئك﴿وأحسن عمله  ﴾ صاِلحاوآمن وعمَل عمالً﴿

نَاتسح هِمَئاتيا﴿ فيجعل مكان السيئات حسنات ﴾سغَفُور اللَّه كَانواسع المغفرة  ﴾و
 البيت اهل حبنا )ص( اهللا رسول قال : قال )ع( الرضا عن ، كثير الرحمة ﴾رحيما﴿

 من عليهم ما البيت اهل محبينا من ليتحمل اهللا وان الحسنات ويضاعف وبالذن يكفر
 كوني للسيئات فيقول،  للمؤمنين  وظلماضرار على منهم كان  مامظالم العباد اال

وعمَل صاِلحا فَِإنَّه يتُوب ِإلَى اللَّه ﴿ عن المعاصي ﴾ومن تَاب ﴿(٧٠) ]صا[ حسنات
ال يشهدون الشهادة  ﴾والَّذين ال يشْهدون الزور ﴿(٧١) بل توبته فِإن اهللا يتق﴾متَابا

 ﴾وِإذَا مروا بِاللَّغْوِ﴿انه حق  الكذب اصله تمويه الباطل بما يوهم، الباطلة الزور 
 عليه الوقوف عن انفسهم مكرمين عنه معرضين مروا ﴾مروا كراما﴿بمجالس اللغو 
لَم يخروا ﴿وعظوا بآيات القرآن  ﴾ذين ِإذَا ذُكِّروا بِآيات ربهِموالَّ﴿ (٧٢) والخوض فيه

والَّذين ﴿ (٧٣)  قابلوها بالتفكير والتأمل لم يعرضوا عنها بل﴾علَيها صما وعميانًا
ليس أقر لعين المؤمن و،  أوالدنا وأوالدهم ﴾يقُولُون ربنَا هب لَنَا من َأزواجِنَا وذُرياتنَا

 مطيعين له ليطمع أن يحلوا من أن يرى زوجته وأوالده وأحفاده طائعين ألوامر اللّه
تقر أعيننا  ﴾قُرةَ َأعينٍ﴿ واجعلهم لنا، معه في الجنة فيتم سروره بهم في الدنيا واآلخرة 

  ،دعاةً إلى الخيرو يقتدي بنا المتقون قُدوة ﴾واجعلْنَا ِللْمتَّقين ِإماما﴿ للطاعة بتوفيقهمبهم 
اللهم اجعلنا منهم وقر أعيننا بأوالدنا وأحفادنا بجاهك على نفسك ، وحرمة كتبك 

يا :  قلت)ص(النبي  :قال :عن أبي سعيد قال ، وحق أنبيائك ومكانة أوليائك عليك
  وقرة {: ل  قا)ع (فاطمة:  قال }ومن ذرياتنا {:خديجة قال : قال}من أزواجنا{جبرئيل 



 ٣٧٧ 

  )٢٥( الفرقان سورة    )٣٧٧(        التاسع عشرالجزء

 
)٧٤( نم بنَص هنَفْس 

 فَلْيبدْأ ِإماماً ِللنَّاسِ
 تَعليمِ قَبَل نَفْسه بِتَعليمِ
رِهغَي و كُنلْي هيبتَْأد 

هتيرَل بِسقَب يبِهتَْأد 
هانسبِل و لِّمعم هنَفْس و 
 بِاِإلجالِل َأحقُّ مَؤدبها
نلِّمِ معالنَّاسِ م 

بِهِمَؤدمنج[ و[  
  
 العين إقرار) ٧٧(

بردها لما يرد على 
صاحبها من الفرح 
والسرور ، فتدمع 
دمعا باردا لشدة 
، انشراح صدره 

وضده اسخان العين 
حرها لما يرد على 
صاحبها من الضيق 
والحزن فتدمع دمعا 

 يحل به من حارا لما
الكرب وضيق 

   ]مال [الصدر

 عن  ،]شو[  )ع(علي  :  قال}واجعلنا للمتقين إماما{ : قال)ع( والحسين الحسن :قال }أعين
 يقول دعائه اكثر كان )ع( المؤمنين امير في خاصة واهللا اآلية هذه قال جبير بن سعيد

:  قال }اعين قرة{ )ع( لحسينوا الحسن }وذريتنا{ )ع(فاطمة  يعني }ازواجنا من لنا هب ربنا{
 القامة احسن ولدا سألت وال الوجه نضير ولدا ربي سئلت ما واهللا )ع( المؤمنين امير
 هللا مطيع وهو إليه نظرت إذا حتى منه وجالً خائفاً هللا مطيعاً ولدا ربي سئلت ولكن
 بنا المتقون فيقتدي المتقين من قبلنا بمن نقتدي }اماما للمتقين واجعلنا{  قالعيني به قرت
ينالون  ﴾يجزون﴿ المتصفون باألوصاف الجليلة ﴾ُأولَِئك﴿ ] (٧٤)صا[بعدنا  من
 ﴾فيها﴿ويتلقَّون  ﴾ويلَقَّون﴿ عما نهوا عنه﴾ بِما صبروا﴿ الدرجات العالية ﴾الْغُرفَةَ﴿

، ويقبل  من عطائه الكثير كثيرالسبحانه  يعطي ﴾تَحيةً وسالما ﴿في الجنة من المالئكة
الجنَّة  في﴾ فيها﴿مقيمين  ﴾خَاِلدين ﴿(٧٥) اليسير من طاعة العبد ويعده كثيراً عظيما

  لهم يا محمد﴾قُْل ﴿(٧٦)  ما أحسنها مقراً وأطيبها منزال﴾حسنَتْ مستَقَرا ومقَاما﴿
لوال تضرعكم إليه واستغاثتكم  ﴾بِكُم ربي لَوال دعاُؤكُم﴿يكترثُ  ما ﴾ما يعبُأ﴿ )ص(

 ﴾ِلزاما﴿العذاب  ﴾فَسوفَ يكُون﴿ أيها الكافرون بالرسول والقرآن ﴾فَقَد كَذَّبتُم﴿إياه 
  انّه سئل كثرة القراءة افضل او كثرة الدعاء)ع(عن الباقر  ،مالزماً لكم في اآلخرة 

  (٧٧)  ]صا[ كثرة الدعاء أفضلقال 

 



 ٣٧٨ 

    )٢٦( الشعراء سورة    )٣٧٨(        الجزء التاسع عشر

  تسمى سورة الجامعة
 من )ع( الصادق عن
 الطواسين سور قرء

 الجمعة ليلة في الثالث
 اهللا اولياء من كان
 ولم وكنفه جواره وفي

 بؤس الدنيا في يصبه
 في واعطى ابدا

 حتى الجنة من اآلخرة
 رضاه وفوق يرضى
 زوجة مأة اهللا وزوجه

  العين ورالح من
 جنة في اهللا واسكنه
 مع الجنة وسط عدن

 والمرسلين النبيين
 الراشدين والوصيين

 ]صا[
  

 سبحانه اهللا ذكر
 هذه في وتعالى
 قصص سبع السورة
 موسى قصة أولها

 وثانيها ، وهارون
 وثالثها ، إبراهيم قصة
 ورابعها ، نوح قصة
 وخامسها ، هود قصة
،  صالح قصة

 لوط قصة وسادسها
  شعيب قصة اوسابعه

 القصص تلك وكل
 )ص( الرسول لتسلية
 من يلقاه عما

 ]مس[ المشركين
  
 )ع( الرضا عن )٤(

 فيه يصف حديث في
 وهو قال )ع( القائم
 من مناد ينادي الذي

 جميع يسمعه السماء
 بالدعاء األرض اهل
 حجة ان اال يقول إليه
 بيت عند ظهر قد اهللا
 الحق فان فاتبعوه اهللا
 ولق وهو وفيه معه
 نشأ ان وجل عز اهللا

 ]صا[ عليهم ننزل
  
 ذكر قدم إنما )٩(

  ،الرحيم على الْعزِيز
 إنه قيل ربما ألنه

 عن لعجزه رحمهم
 هذا فأزال ، عقوبتهم
 العزيز بذكر الوهم
 ، القاهر الغالب وهو
 رحيم فإنه ذلك ومع

 الرحمة فإن ، بعباده
 القدرة مع كانت إذا

 أعظم كانت الكاملة
  ]فخ[ً وقعا

  
  

 إلى آخر السورة ، فإنها نزلت بالمدينة وهي ألف ومائتان وتسع ٢٢٤ ومن ١٩٧نزلت بمكة عدا اآليات 
وتسعون كلمة ، وخمسة آالف وأربعون حرفا ، ويوجد في القرآن سورة القصص مبدوءة بمثل ما بدئت 

 هذه ر عن السور الثالثيعبوبه هذه فقط ، أما سورة النمل فهي بغير ميم ، ال نظير لها في القرآن ، 
   بالطواسيم ، كما يعبر عن السور السبع بالحواميم ، وآل حاميم ، ألنها مبدوءة بلفظ حموالنمل والقصص

     الرحيم الرحمن اهللا بسم
 ، )كالمه قطع حصين سر  (قولك يجمعها السور اوائل فى المقطعة الحروف ﴾طسم﴿

 بقوله )ص( المصطفى ومحمد المنتهى ةوسدر طوبى بشجرة اهللا اقسم )ع( الصادق عن
 ]رو[ )ص( المصطفى محمد والميم المنتهى سدرة والسين طوبى شجرة فالطاء }طسم{

 الْكتَابِ ءايات تلْك﴿ (١) ]صا[ المعيد المبدئ السميع الطالب انا معناه طسم )ع( هوعن
 )ص( محمد يا ﴾لَعلَّك﴿ (٢) تأمله لمن إعجازه الظاهر القرآن آيات هذه ﴾الْمبِينِ

﴿عاخب﴾ كهلتقال للتعطف على من تحبه  ، م﴿ككُونُوا َأال﴿من أجل  ﴾نَفْسي يننْؤمم﴾ 
 علَيهِم نُنَزْل﴿نحن  ﴾نَشَْأ ِإن﴿ (٣) " )ص( للرسول تسلية " الكفار هؤالء ِإيمان لعدم
نم اءمةً الساإليمان إلى لهم ملجئة يةآ السماء من عليهم ننزل إيمانهم نشأ إن ﴾آي ، 

 )ع( الصادق عن ، وقهرا قسراً منقادةً ﴾خَاضعين لَها َأعنَاقُهم فَظَلَّتْ﴿ عليه لهم قاهرة
 اهل ويسمعه خدرها في الفتاة تسمعه السماء من مناد ينادي حتى يقوم ال )ع( القائم ان

 اآلية هذه نزلت : لقا عباس بنأ وعن ]صا[ اآلية هذه نزلت وفيه والمغرب المشرق
 بعد وهوان صعوبة بعد أعناقهم لنا فتذل الدولة عليهم لنا سيكون ، أمية بني وفي فينا
 القرآن من شيء ﴾الرحمانِ من ذكْرٍ من﴿ الكفار هؤالء ﴾يْأتيهِم وما﴿ (٤) ]شو[ عزة
 كذبوا إالّ ﴾معرِضين عنْه كَانُوا ِإال﴿ النزول في جديد ﴾محدث﴿ الرحمن عند من منزٍل

 ادى بحيث تكذيبه في وامعنوا اعراضهم بعد بالذكر ﴾كَذَّبوا فَقَد﴿ (٥) واستهزءوا به
 اواستهزؤو كذبوا ما عاقبة ﴾يستَهزُِئون بِه كَانُوا ما َأنْباء فَسيْأتيهِم﴿ االستهزاء الى بهم

(٦) ﴿لَما َأوورضِ ِإلَى يهائبعجا إلى ﴾اَألر ﴿تْنَا كَما﴿ أخرجنا ﴾َأنْبيهف نجٍ كُلِّ موز 
اإلنبات ألنواع  ﴾ذَِلك في ِإن﴿ (٧)  المنفعة كثير ، محمود حسنٍ صنف كل من ﴾كَرِيمٍ

 َأكْثَرهم كَان وما﴿كافية على قدرتنا إلحيائكم بعد الموت  ﴾آليةً﴿الحبوب واألزهار 
يننْؤم(٨) كفرهم على أكثرهم يستمر ئلالدال ظهور فمع ﴾م ﴿ِإنو كبر ولَه زِيزالْع﴾ 

 ﴾وِإذْ﴿ (٩) وأناب إليه تاب بمن ﴾الرحيم﴿ غيره وعبد أمره خالف ممن نقمته في
  َأن ﴿ األيمن الطور جانب من ﴾موسى ربك نَادى﴿ حين قومكل )ص( محمد يا واذكر

  
  ترتيبها

 ٢٦   
  ترتيب النزول

٤٧  
    اياتها
  نزلت بعد  الشعراءسورة   ٢٢٧

  مكية  الواقعة



 ٣٧٩ 

  )٢٦( الشعراء ورةس    )٣٧٩(        التاسع عشرالجزء

  
 :المفسرون قال )١٣(

 العذر موسى التمس
 بثالثة المعين بطلب
 منها واحد كلُّ أعذار
 قبله ما على مرتب
 ، التكذيب خوف وهي

 ، الصدر وضيق
 ، اللسان انطالق وعدم

فالتكذيب لضيق سبب 
 القلب وضيقُ ، القلب
الكالم لتعسر سبب 

  ]مس[
  
 فيهم لبث قيل )١٨(

 خرج ثم سنة ثالثين
 عاد ثم مدين الى

 ثالثين اهللا الى يدعوهم
 الغرق بعد بقى ثم سنة

    ]بح[ سنة خمسين
  
 الصادق عن )١٩(
 اهللا بعث لما قال )ع(

 فرعون الى موسى
 عليه فاستأذن بابه اتى
 فضرب له يأذن فلم

 الباب بعصاه
 االبواب فاصطكت

 على دخل ثم مفتحة
 اني فأخبره فرعون
 العالمين رب رسول

 معه يرسل ان ألهوس
 ]صا[ اسرائيل بني

  

ينالظَّاِلم مالْقَو َأال ﴿ أي (١٠)  الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي﴾اْئت نوعرف مقَو
تَّقُونونِ﴿ موسى يا ﴾قَاَل﴿ (١١)  أال يخافون عقاب اهللا﴾يكَذِّبي ِإنِّي َأخَافُ َأن بأن ﴾ر 

 ﴾وال ينْطَلقُ ِلساني﴿من تكذيبهم  ﴾ويضيقُ صدرِي ﴿(١٢) يكذبوني في أمر الرسالة
  ،رسالتك تبليغ على ليعينني ﴾هارون ِإلَى فََأرسْل﴿ الكامل الوجه على الرسالة بأداء
 بقوله آخر اعتذاراً زاد ثم (١٣) الطور بجبل موسى بعث حين بمصر هارون وكان

﴿ملَهفرعون لقوم أي ﴾و ﴿لَيذَنْ عفََأخَافُ﴿ قبطيا منهم قتلت أني وهو ﴾ب قْتُلُونِ َأني﴾ 
 فقد وهارون أنت ﴾فَاذْهبا﴿ يقتلوك لن ﴾كَال﴿ له تعالى اهللا ﴾قَاَل﴿ (١٤)قصاصا  به

 معكما فأنا ﴾مستَمعون معكُم ِإنَّا﴿ والمعجزات بالبراهين ﴾بِآياتنَا﴿ معك رسوال جعلته
  ،العباس ابو وكنيته مصعب بن الوليد إسمه ﴾فرعون تيافَْأ﴿ (١٥) والنصرة بالعون
 رب رسوُل ِإنَّا فَقُوال﴿ سنة وستين اربعمائة وعاش،  مرة ابو وكنيته مغيث اسمه وقيل

ينالَمباب على يترددان كانا وهارون موسى إن يروى،  الهدى إلى ندعوك ﴾الْع 
 فقابلهما ، عليه الرسالة عرضا سنَة بعد ثم،  إليه طريقاً يجدا ولم كاملةً سنةً فرعون

 الشام، إلى معنا تذهب إسرائيل بني خَلِّ ﴾ِإسراِئيَل بني معنَا َأرسْل َأن﴿ (١٦) بالتكذيب
 (١٧) يوسف زمن في مصر إلى يعقوب مع انتقالهم قبل ، منه بفلسطين مسكنهم وكان

 بهذا فرعون قصد ﴾وِليدا فينَا نُربك لَمَأ قَاَل﴿فذهبا اليه فعرف فرعون موسى فـ 
 صغيراً ربيناك الذي أنت ألست : يقول كأنه  ،له واالحتقار موسى على المن مالكال

 من﴿ عندنا ﴾فينَا﴿ ومكثت ﴾ولَبِثْتَ﴿ تدعيه الذي األمر هذا كان فمتى إليك وأحسنّا
رِكمع يننلْتَ﴿ (١٨) ونرعاك إليك نحسن عديدة ﴾سفَعو لَتَكي فَعلْتَ الَّتفجازيتنا ﴾فَع 

 خباز وكان فاتون إسمه القبطي ، نفساً منا وقتلتَ نعمتنا كفرت أن لك تربيتنا على
 ﴾ِإذًا فَعلْتُها﴿ موسى ﴾قَال﴿ (١٩)لنعمتي وحق تربتى  ﴾الْكَافرِين من وَأنْتَ﴿ فرعون

ني وكزته بيدي وا،   أردت تأديبهانمام أتعمد قتله ل ﴾الضالِّين من وَأنَا﴿ذلك الوقت 
 (٢٠) الهدى عن الضالل المقصود ليس ،بقصد االرتداع من التعدي على اإلسرائيلي 

 أن نفسي على خفت لما ﴾خفْتُكُم لَما﴿ مدين أرض إلى ﴾منْكُم﴿ فهربتُ ﴾فَفَررتُ﴿
 ﴾الْمرسلين من وجعلَني﴿ والحكمة النبوة اهللا فأعطاني ﴾حكْما ربي ِلي فَوهب﴿ تقتلوني

 تلك َأو ﴾ِإسراِئيَل بني عبدتَ َأن علَي تَمنُّها نعمةٌ وتلْك﴿ (٢١) إليك رسوالً واختارني
 (٢٢) ، وال لك فيها علي منة ، ليس ذلك بنعمة لقومي استعبادك ؛ علَي تَمنٌُّها نعمةٌ

قَاَل ﴿ ، أخذ يستفهم موسى  حجة فرعون عن ذكر رب العالمينوحين انقطعت
نوعرمتعالياً متكبرا ﴾ف ﴿ينالَمالْع با رمالعالمين﴾و من هو هذا الذي تزعم أنه رب  ، 

  رب السماوات واَألرضِ وما ﴿ موسى ﴾قَاَل﴿ (٢٣) دعواه على االعتراض في شرع
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 :المفسرون قال )٢٩(

 شديداً سجنه وكان
 في الشخص يحبس
 األرض تحت مكان
 وال يبصر ال وحده
 حتى أحداً فيه يسمع
  يقل لم ولهذا،  يموت

 وإنما  "ألسجننَّك " 
 من ألجعلنك قال

 سجنه ألن المسجونين
 القتل من أشد كان

  ]مس[
  
فََألْقى   :فائدة) ٣٢(

صاهنصف القرآن ع  
  ]مال[بحسب اآليات 

  
ولهذا قال سعيد ) ٣٧(

بن جبير للحجاج لما 
استشار جماعته بقتله 
وصوبوا رأيه ، قال 

وزراء أخيك : له 
فرعون احسن من 
وزرائك ، ألنهم 
أشاروا عليه بما يمنع 

  ]مال[الناس من ذمه 
 :كثير ابن قال )٣٧(

 تسخير من هذا وكان
 ليجتمع تعالى اهللا

 صعيد في الناس
 آيات وتظهر واحد،

 وبراهينه وحججه اهللا
 النهار في الناس على
 ]مس[ جهرة

  
 الحديث في )٤٤(

 وال بآبائكم التحلفوا
 وال بامهاتكم

 تحلفوا وال بالطواغيت
 تحلفوا وال باهللا اال
 صادقون وانتم اال باهللا

 ]رو[
  
 ان قيل  :فائدة )٤٦(

 من مأخوذ السحر
السمابين وهو رح 

 والفجر االول الفجر
 اختالط وحقيقته الثانى
 فما والظلمة الضوء

 من خالطه لما بليل هو
 والهو الصبح ضوء
 طلوع لعدم بنهار

  ،لالبصار الشمس
 منتهى انف وكذا

 وتزوير تمويه السحر
 حقيقة ال شىء وتخييل

  ]رو[ له

 (٢٤) ﴾ينإن كُنتُم موقن﴿والمتصرف فيهما  هو خالق السماوات واألرض ﴾بينَهما
 من تأثير كالمه في قلوبهم خوفاًقومه  من أشراف ﴾ِلمن حولَه﴿فرعون  ﴾قَاَل﴿

 فيجيبني اهللا حقيقة عن أسأله ؟ أمره من وتعجبون جوابه ﴾تَستَمعونَأال ﴿ وإنقيادهم له
 خالقكم ﴾ربكُم﴿ هو والحجة البيان في وزاد موسى أجاب ﴾قَاَل﴿ (٢٥) صفاته عن
﴿بروخالق ﴾و ﴿اِئكُمآب ِلينفرعون غضب ذلك عند (٢٦) قبلكم كانوا الذين ﴾اَألو 

 ُأرسَل الَّذي﴿ استهزاء رسوالً سماه ﴾رسولَكُم ِإن قَاَل﴿ الجنون إلى موسى ونسب
كُمله نسبته من استنكافاً المخاطبين إلى أضافه ﴾ِإلَي ﴿نُونجعن أسأله له عقل ال ﴾لَم 
 تأكيد إلى وعاد فرعون بسخرية موسى يحفل لم (٢٧) آخر شيء عن فيجيبني شيء
 من الشمس يطلع الذي تعالى هو ﴾بينَهما وما والْمغْرِبِ الْمشْرِق رب قَاَل﴿ الحجة

 والجاهل العاقل يبصره يوم كل مشاهد وهذا ، المغرب من تغرب ويجعلها المشرق
 (٢٨) العالمين رب إال عليه يقدر ال هذا أن دركتمأل ﴾قلُونتَع كُنْتُم ِإن﴿ قال ولهذا

 من الجعلَنَّك غَيرِي﴿ رباً ﴾ِإلَهًا اتَّخَذْتَ لَِئن﴿ التهديد الى عدل فرعون ﴾قَاَل﴿
ينونجسموسى ﴾قَال﴿ (٢٩) لالسجن عند فرعون أشد عذابا من القت كان  ﴾الْم ﴿لَوَأو 

جِْئتُك ءبِشَي به تعرف قاطع وبرهان ظاهرٍ بأمرٍ جئتك لو حتى ذلك اتفعل ﴾بِينٍم 
 (٣١) دعواك في ﴾الصادقين من كُنْتَ ِإن﴿ تقول بما ﴾بِه فَْأت قَاَل﴿ (٣٠) صدقي

 يبق فلم عظيمة حية هي فِإذا عصاه موسى رمى ﴾مبِين ثُعبان هي فَِإذَا عصاه فََألْقَى﴿
 فقال،  نفسه يملك لم ما الرعب من فرعون ودخل،  هرب اال ونفرع جلساء من احد

 العصا موسى اخذ فلما،  عني كففتها ما اال وبالرضاع باهللا انشدك موسى يا فرعون
 إذ تُعبد اله انت بينا له فقال هامان إليه فقام،  بتصديقه وهم نفسه فرعون الى رجعت
 بيضاء هي فَِإذَا﴿ جيبه من يده وأخرج ﴾يده ونَزع﴿ (٣٢) تَعبد تابعا صرت

رِينإل﴿ فرعون ﴾قَاَل﴿ (٣٣) شعاع لها تتألأل ﴾ِللنَّاظِللْم لَهوالذين قومه ألشراف ﴾ح 
 على يعمي أن أراد " السحر فن في بارع عظيم ﴾عليم لَساحر هذَا ِإن﴿ حوله كانوا
يخْرِجكُم  يرِيد َأن﴿ (٣٤)"  ثروا بما رأواالمعجزة برميه بالسحر خشية أن يتأ تلك قومه

رِهحبِس كُمضَأر نيريد أن يستولي على بالدكم بسحره  ﴾م﴿ونراذَا تَْأمتشيرون  ﴾فَم بم
في ﴿وأرسل  ﴾وابعثْ﴿أخِّر أمرهما  ﴾قَالُوا َأرجِه وَأخَاه ﴿(٣٥) علي أن أصنع به

فإذا ظهر كذبهما تصير يجمع لك السحرة من  ﴾حاشرِين﴿كتك في أطراف ممل ﴾الْمداِئنِ
 (٣٧)  السحر بفنون ماهر﴾بِكُلِّ سحارٍ عليمٍ﴿يجيئوك  ﴾يْأتُوك﴿  (٣٦)معذورا بقتلهما

 الضحى وقت وهو فاجتمع السحرة للموعد المحدد ﴾فَجمع السحرةُ ِلميقَات يومٍ معلُومٍ﴿
   ﴿لَعلَّنَا (٣٩)  بادروا إلى االجتماع﴾وقيَل ِللنَّاسِ هْل َأنْتُم مجتَمعون﴿ (٣٨) الزينة يوم
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  )٢٦( الشعراء سورة    )٣٨١(        التاسع عشرالجزء

  
 للسحرة تبين لما )٤٧(

 به جاءهم الذي أن
 ، سحر ال حقٌّ موسى
 عليه يقدر ال مما وأنه
فطر الذي اهللا غير 

 ، واألرض السماوات
 سجداً لوجوههم خروا

 بالطاعة له مذعنين هللا
 برب آمنا : قائلين

 دعانا الذي العالمين
 ]طب[ لعبادته موسى

  
 بنو كان )٥٤(

 ستمائة إسرائيل
 ولكنه ألفاً وسبعين

 كثرة إلى بالنسبة قلَّلهم
 ]طب[ جيشه

  
 معاذير وهذه )٥٦(

 قومه إلى بها اعتذر
 يكسر ما به يظن لئال
 وسلطانه قهره من
 ]زم[
  
 حين ذلك قالوا )٦١(

 وجنوده فرعون رأوا
 والبحر ، وراءهم
  ]مس[ أمامهم

  
 عباس ابن قال )٦٣(

 عشر اثنا فيه صار
 منهم سبط لكل طريقاً
  ]مس[ طريق

  
  :المفسرون قال )٦٦(

 جعله البحر انفلق لما
 لموسى يبساً اهللا

 اثنا فيه وصار وقومه،
 ووقف طريقاً عشر
 كالطود بينها الماء

 خرج فلما ،العظيم
 موسى أصحاب
 دخول وتكامل
 أمر فرعون أصحاب

 يطبق أن البحر اهللا
 ، فيه فغرقوا عليهم
 أصحاب بعض فقال

 غرق ما : موسى
 على فنبذ ! فرعون
 حتى البحر ساحل
  ]مس[ إليه نظروا

   

الْغَاِلبِين مكَانُوا ه ةَ ِإنرحالس (٤٠) موسى لكي نتبع السحرة في دينهم إن غلبوا ﴾نَتَّبِع 
﴿ َأِئن نوعرةُ قَالُوا ِلفرحالس اءا جا لَنَافَلَمرالجزيل واألجر بالمال تكرمنا فهل ﴾ألج 
﴿كُنَّا ِإن ننَح قَاَل﴿ (٤١) ﴾الْغَاِلبِين﴾ نوعرف ﴿متريدون ما أعطيكم ﴾نَع ﴿ِإنَّكُمِإذًا و 

نلَم بِينقَرقَاَل﴿ (٤٢) عندي قربينالم من وأجعلكم ﴾الْم مى لَهوسا َألْقُوا مم َأنْتُم 
لْقُونا﴿ (٤٣) أخشاكم ال فأنا تريدون ما بِإلقاء ابدءوا ﴾مفََألْقَو مالَهبح مهيصعقَالُوا وو﴾ 

 َألْقَىفَ﴿ (٤٤) ﴾الْغَاِلبون لَنَحن ِإنَّا﴿ وسلطانه ﴾فرعون﴿ بعظمة ﴾بِعزة﴿ اِإللقاء عند
 سمى " والعصي الحبال تبتلع ﴾يْأفكُون ما تَلْقَفُ﴿ عظيمة حية ﴾هي فَِإذَا عصاه موسى

 بعدما ، العالمين رب ِهللا ﴾ساجِدين السحرةُ فَُألْقي﴿ (٤٥) " مبالغةً إفكاً األشياء تلك
 عن خارج لكذ بأن لعلمهم ؛ ألنفسهم متمالكين غير ، تردد غير من ذلك شاهدوا
 سجودهم عند ﴾قَالُوا﴿ (٤٦) موسى تصديق على يدل ، إلهي أمر وأنه ، السحر حدود

 موسى رب﴿ فقالوا (٤٧) عنيتم إياي قال فرعون ان قيل ﴾الْعالَمين بِرب آمنَّا﴿
ونارهةللسحر فرعون ﴾قَاَل﴿ (٤٨) ﴾و ﴿نْتُمآم َل﴿ لموسى ﴾لَهقَب َأن آذَن قبل ﴾لَكُم 

 السحر منه تعلمتم الذي رئيسكم إنه ﴾السحر علَّمكُم الَّذي لَكَبِيركُم ِإنَّه﴿ تستأذنوني أن
 ﴾خالف من وَأرجلَكُم َأيديكُم ألقَطِّعن﴿ عقابي وبال ﴾تَعلَمون فَلَسوفَ﴿ معه وتواطأتم

 (٤٩) الموت حتى ﴾َأجمعين بنَّكُموألصلِّ﴿ بالعكس أو اليسرى رجلالو اليمنى اليد
 ِإنَّا﴿ به نبالي وال به أوعدتنا ما وقوع في علينا ضرر ال ﴾ضير ال﴿ السحرة ﴾قَالُوا﴿

 نرجو إنا ﴾نَطْمع ِإنَّا﴿ (٥٠) غفرانه مؤملين ربنا إلى نرجع ألننا ﴾منْقَلبون ربنَا ِإلَى
﴿َأن رغْفنَا لَنَا يبر سلفت التي ذنوبنا ﴾انَاخَطَاي ﴿َل كُنَّا َأنَأو يننْؤمبادرنا أن بسبب ﴾الْم 

 ﴾وَأوحينَا ِإلَى موسى َأن َأسرِ بِعبادي﴿ (٥١) بموسى آمن من أول وكنا اِإليمان إلى
من ايمان السحرة ، بعد أن أيس  سنين بعد وذلك ، ليالً إلى جهة البحر ببني إسرائيل

يتبعكم فرعون وقومه ليردوكم إلى أرض  ﴾ِإنَّكُم متَّبعون﴿ عون وقومهمن ايمان فر
 وكانوا استعاروا من القبط حليهم ليتزينوا بهوخرج بهم ليلة عيدهم ، م مصر ويقتلوك

(٥٢)﴿ رِيناشاِئنِ حدي الْمف نوعرَل فسمنادي ﴾فََأرن يدجمع له الجيش من كل الم 
ِإن ﴿ (٥٣)س فرعون بخروجهم قال لقومه ذهب موسى وقومه بأموالنا أح وذلك عندما

يلُونةٌ قَلمذرلَش ُؤالءلَنَا ﴿ (٥٤)طائفة قليلة انهم يشير لموسى وقومه  ﴾ه مِإنَّهو
(٥٥)غيظنا وتضيق صدورنا  وِإنهم يفعلون أفعاالً ت﴾لَغَاِئظُون ﴿ونراذح يعمِإنَّا لَجو﴾ 

من جنَّات ﴿ فرعون وقومهيعني  ﴾فََأخْرجنَاهم﴿ (٥٦) متيقظون منتبهونونحن قوم 
وأخرجناهم ﴾ وكُنُوزٍ ومقَامٍ كَرِيمٍ﴿ (٥٧) من بساتين كانت لهم وأنهار جارية ﴾وعيونٍ

  وَأورثْنَاهاكَذَِلك ﴿(٥٨)  الحسنة والمجالس البهيةمن األموال التي كنزوها ومن المنازل
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 من يؤمن لم )٦٧( 

 رجل غير مصر أهل
 حزيقل ؛ وامرأتين
  فرعون آل من المؤمن
 ، فرعون امرأة وآسية
 ، ياموشى بنت ومريم
 عظام على دلَّتْ التي

 ]بح[ يوسف
  

  

حيث  ، وقومه نفرعوإغراق  وأورثنا بني إسرائيل ديارهم وأموالهم بعد ﴾بني ِإسراِئيَل
 فََأتْبعوهم﴿ (٥٩) رجعوا إلى مصر بعد إغراق القبط واستولوا على ديارهم وأموالهم

ينشْرِقا﴿ (٦٠) الشمس شروق وقت فلحقوهم ﴾مفَلَم اءانِ تَرعمرأى فلما ﴾الْج جمع 
 سوف ﴾ونلَمدركُ ِإنَّا موسى َأصحاب قَاَل﴿ اآلخر منهما كلٌّ فرعون وجمع موسى
 اهللا فان يدركوكم لن ﴾كَال﴿ موسى ﴾قَاَل ﴿(٦١) فيقتلوننا وجنوده فرعون يلحقنا
 فََأوحينَا﴿ (٦٢) منهم النجاة طريق إلى ﴾سيهدينِ ربي معي ِإن﴿ منهم لخالصا وعدكم

 ﴾فرق كُلُّ نفَكَا﴿ فانشق البحر ضرب ﴾فَانفَلَقَ الْبحر بِعصاك اضرِب َأن موسى ِإلَى
 هناك وقربنا ﴾اآلخَرِين ثَم وَأزلَفْنَا﴿ (٦٣) الشامخ كالجبل ﴾الْعظيمِ كَالطَّود﴿ منه جزء

 وَأنْجينَا﴿ (٦٤) إسرائيل بني دخول إثر على البحر دخلوا حتى وجماعته فرعون
 فرعون ﴾اآلخَرِين نَاَأغْرقْ ثُم﴿ (٦٥) ﴾َأجمعين﴿ المؤمنين من ﴾معه ومن موسى
 اآلية هذه مشاهدة ومع ﴾مْؤمنين َأكْثَرهم كَان وما آليةً ذَِلك في ِإن﴿ (٦٦) وقومه

) ص(وفيه إشارة إلى أنه يجب على قومك يا محمد ،  البشر أكثر يؤمن لم العظمى
منهم إال القليل بك ، ومع هذا فلم يؤمن  اإليمان باللّه وأن يعتبروا بما وقع على أمثالهم

 من المنتقم ﴾الْعزِيز لَهو ربك وِإن﴿ (٦٧) " عصاه لمن ووعيد )ص( للنبي تسلية فيه "
 خبر ﴾نَبَأ﴿ )ص( محمد يا ﴾علَيهِم﴿ اقصص ﴾واتُْل﴿ (٦٨) هبأوليائ ﴾الرحيم﴿ أعدائه

﴿يماهرقَاَل﴿ حين ﴾ِإذْ﴿ (٦٩) ﴾ِإب تارخا  ﴾َألبِيه﴿وهممن قرية من  وعشيرته ﴾قَو
 األصنام يعبدون بأنهم علمه مع سألهم ؟ تعبدون ءشي أي ﴾تَعبدون ما﴿ سواد الكوفة

 على ذلك قالوا " عبادتها على مقيمين ﴾عاكفين لَها فَنَظَلُّ َأصنَاما نَعبد قَالُوا﴿ (٧٠)
في الوصف  زادوا ولكنهم األصنام نعبد يقولوا أن يكفيهم وكان واالفتخار االبتهاج سبيل

هْل يسمعونَكُم ِإذْ ﴿ إبراهيم على سبيل التوبيخ ﴾قَاَل ﴿(٧١)"  كالمفتخر بما يصنع
ونع(٧٢)  هل يسمعون دعاءكم حين تلجأون إليهم بالدعاء﴾تَد ﴿ونَكُمنْفَعي إن ﴾ َأو

قَالُوا بْل وجدنَا آباءنَا ﴿ (٧٣) هاأو يضرونكم إن تركتم عبادت ﴾َأو يضرون﴿ عبدتموها
لُونفْعي إبراهيم ﴾قَاَل ﴿(٧٤)  ففعلنا مثلهم﴾كَذَِلك ﴿وندبتَع ا كُنْتُمم تُمَأيمن  ﴾َأفَر

 فِإن ﴾فَِإنَّهم عدو ِلي ِإال رب الْعالَمين ﴿(٧٦)﴾ َأنْتُم وآباُؤكُم اَألقْدمون﴿ (٧٥) األصنام
الَّذي خَلَقَني  ﴿(٧٧) ، ولكن أعبد اهللا رب العالمين ذه األصنام أعداء لي ال أعبدهمه

والَّذي ﴿ (٧٨) الذي خلقني لعبوديته يهديني إلى قربه إلى طريق الرشاد ﴾فَهو يهدينِ
تُ وِإذَا مرِض ﴿(٧٩)  هو تعالى الذي يرزقني الطعام والشراب﴾هو يطْعمني ويسقينِ

 نسب المرض ، غيرهشفائي أحد  وِإذا أصابني المرض فِإنه ال يقدر على ﴾فَهو يشْفينِ
  والَّذي ﴿(٨٠) تأدبا مع ربه؛  إلى نفسه والشفاء إلى اهللا تعالى ، مع أنهما منه تعالى
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 امير قال )٨٤( 

 لسان )ع( المؤمنين
 يجعله للمرء صدق

 له خير الناس في اهللا
 يأكله المال من

 ]مس[ ويورثه
  
 :عباس ابن قال )٨٤(

  عليه األمم اجتماع هو
 به تتمسك أمة فكلُّ

  ]مس[ وتُعظّمه

  
 )ع(الصادق عن )٨٩(

 الذي السليم القلب قال
 فيه وليس ربه يلقى
 ]مس[  سواه احد
  
 تأخير في )٩٤(

 آلهتهم ذكر عن ذكرهم
 نهمأ إلى رمز

ونَؤخِّرفي عنها م 
 ليشاهدوا ؛ الكبكبة
 فيزدادوا ، حالها سوء
 ]بح[ غم على غماً

  
 مأل اجتمع ما )١٠١(

 فيهم ، اهللا ذكر على
 ، الجنة أهل من عبد
 ، فيهم اهللا شفَّعه إال

 اإليمان أهل وإن
   في بعضهم ليشفع
 اهللا عند وهم ، بعض

 مشفعون شافعون
 ]قر[
  
 الخبر في )١٠١(

 عبد القيامة ومي يجيء
بحاسفتستوي ، في 
 ، وسيئاته حسناتُه
 حسنة إلى ويحتاج
 عنه يرضى واحدة

 اهللا فيقول ، خصومه
 عبدي  :له سبحانه
 إن ، حسنةٌ لك يقيت
 ، الجنةََ َأدخَلْتُك كانت
انْظُر ، من وتَطَلَّب 
 يهبها أحداً لعلَّ الناس
الصفين فيأتي  لَك ، 

 ثم ، أبيه من فيطلب
 من ثم ، أمه من

 يجيبه فال ، أصحابه
أنا : بقوله إال أحد 
اليوم إلى فقير حسنة 
 إلى فيرجع ، واحدة
   - الحقُّ فيسأله ، مكانه

 (٨١) تعالى خصائصه من واإلحياء اإلماتة ألن ؛ مت وإذا يقل ولم ﴾يحيينِ ثُميميتُني 
 لي يغفر أن رحمته واسع من أرجو ﴾الدينِ يوم يخَطيَئت ِلي يغْفر َأن َأطْمع والَّذي﴿

 يستغفروا أن لألمة تعليم فيه ، بأعمالهم العباد يجازي حيث والجزاء الحساب يوم ذنبي
 ، والرجاء فوالخ بين األدب شروط على كالمه أخرج ، بخطاياهم ويقروا ذنوبهم من
 وَألْحقْني﴿ والعلم الفهم ﴾احكْم ِلي هب رب﴿ (٨٢) بالمغفرة عليه يحكم ولم

يناِلحْل﴿ (٨٣) عبادك من ﴾بِالصعاجِلي و انِلس قدحسناً ، وذكراً جميالً  ﴾ص ثناء
 دين أهل فكل  ، ذلك جميع له تحقق وقد ، بعدي تجيء التي األمم في ﴾اآلخرِين في﴿

 كل في ومقرون رمذكو أنه حتى األمة هذه في وخصوصاً ، عليه ويثنون يتولونه
 اآلخرة في السعداء من ﴾النَّعيمِ جنَّة ورثَة من واجعلْني﴿ (٨٤) )ص( النبي على صالة
 اِإليمان إلى واهده عنه اصفح ﴾َألبِي واغْفر﴿ (٨٥) الخُلد جنات ميراث يستحقون الذين

﴿ِإنَّه كَان نم الِّين(٨٦) الهدى سبيل عن ضلَّ ممن ﴾الض ﴿ي الووال تُذلَّني ال ﴾تُخْزِن 
 ﴾بنُون وال ماٌل ينْفَع ال يوم﴿ (٨٧) للحساب الخالئق تبعث يوم ﴾يبعثُون يوم﴿ تُهِنِّي

 (٨٨) اقتصر على المال والبنين النهما معظم المحاسن والزينة والرفاهو، عند مالكه 
ا اشارة الى أنه ال ينفع المال صاحبه ولو صرفه وفيه ﴾سليمٍ بِقَلْبٍ اللَّه َأتَى من ِإال﴿

 ، وال ينفع الولد والده ولو كان صالحا إذا كان في وجوه البر إذا كان صاحبه كافرا
 (٨٩)فصالح المال والولد ينفع عند اللّه إذا كان صاحبهما مؤمنا به ، أبوه كافرا 

،  ها أمامهم ، ألنها تقرب منهم في ذلك اليوميروون ﴾ِللْمتَّقين الْجنَّةُ﴿ قُربت ﴾وُأزِلفَتْ﴿
 ﴾الْجحيم ِللْغَاوِين﴿وُأظهرت  ﴾وبرزتْ﴿ (٩٠) ويتيقنون انهم محشورون إليها

وفي اآلية إشارة ،  إليها المسوقون انهم على ويتحسرون مكشوفة  فيرونهاللمجرمين
بها ، وتقريب الجنة  ألن إظهار جهنم ال يستلزم قر ،إلى أن رحمة اللّه تسبق غضبه

  من﴾َأين ما كُنْتُم تَعبدون﴿للمجرمين  ﴾وقيَل لَهم﴿  (٩١)هو تقريبها من داخليها
 ﴾َأو ينْتَصرون﴿ ينقذونكم من عذاب اهللا ﴾من دونِ اللَّه هْل ينْصرونَكُم ﴿(٩٢) األصنام

في  ﴾فيها﴿ وجوههمُألقوا على  ﴾وافَكُبكب﴿ (٩٣) ؟ أو يستطيعون أن يدفعوه عن أنفسهم
 ﴾ِإبليس َأجمعون﴿وأتباع  ﴾وجنُود﴿ (٩٤)الذين كانوا يعبدونهم  ﴾هم والْغَاوون﴿ جهنم
وهم في الجحيم  ﴾وهم فيها﴿العابدون لمعبوديهم  ﴾قَالُوا ﴿(٩٥)الشياطين  من ذريته

﴿ونمخْتَص(٩٦)يتنازعون  ﴾ي﴿ بِينٍ﴿ قسم باهللان ﴾تَاللَّهالٍل مي ضكُنَّا لَف (٩٧) ﴾ِإن 
﴿ينالَمالْع ببِر يكُموالعالمين فيحين  ﴾ِإذْ نُس استحقاق عبدناكم وجعلناكم مثل رب 

 (٩٩) إالّ الرؤساء والكبراء ﴾ِإال الْمجرِمون﴿ عن الهدى ﴾وما َأضلَّنَا﴿ (٩٨)العبادة 
﴿عشَاف نا لَنَا مفَم(١٠٠)ليس لنا من يشفع لنا من هول هذا اليوم  ﴾ين﴿ يقدال صو  
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 به؟ جئتَ ما  :سبحانه
 لم رب يا : فيقول
 ، حسنةً أحد يعطني
 : تعالى اهللا فيقول
 لك يكن لم عبدي
  العبد فيتذكر ؟ صديق
 كان فالن ويقول
 فيأتيه ، فيك لي صديقاً
 ، عليه الحق ويدل
 بل : فيقول ، فيكلِّمه

 ، كثيرة عباداتٌ لي
 فقد مني اهللا قَبِلَها فإن

 فيسر ، لك وهبتُها
 ، موضعه إلى ويجيء
 تعالى ربه بذلك فيخبر
 منه قَبِلتُها قد فيقول
 حقِّه من أنقص ولم
 لك غفرت وقد شيئاً
 ]بح[ وله
  
  : قالوا كأنهم )١١٢(

 هؤالء عكاتب ِإنما
 في طمعاً الضعفاء

 في فقال والمال العزة
 أقف لم إني  :جوابهم
 أمرهم باطن على
 ظاهرهم لي وِإنما

 ]قر[
  
 ان  :تنبيه) ١٢٠(

 الى معبوثا كان نوحا
 ولذا االرض على من
 الباقين قصته فى قال
 قال موسى قصة وفى

 ]رو[ اآلخرين اغرقنا
  

  

نزلت هذه اآلية فينا :  قال)ع(  عن الصادق، خالص الود ينقذنا من عذاب اهللا ﴾حميمٍ
وذلك إن اهللا يفضلنا ويفضل شيعتنا بأن نشفع فإذا رأى ذلك من ليس  ، وفي شيعتنا

 رجعنا إلى الدنيا نالو أن ﴾فَلَو َأن لَنَا كَرةً ﴿(١٠١) ]شو[ فما لنا من شافعين:  منهم قال
﴿يننْؤمالْم نم (١٠٢)  ونطيع ربنا﴾فَنَكُون ﴿ي ذَِلكف فيما ذكر من نبأ إبراهيم  ﴾ِإن

 كان وما ﴾مْؤمنين َأكْثَرهم كَان وما﴿ األبصار أولو بها يعتبر لعبرةً ﴾آليةً﴿ وقومه
 أعدائه من المنتقم ﴾الْعزِيز لَهو ربك وِإن﴿ (١٠٣) بمؤمنين المشركين هؤالء

﴿يمحتْكَذَّ﴿ (١٠٤) بأوليائه ﴾الرب مآدم زمن في ولد انه ويقال ، المك بن ﴾نُوحٍ قَو 
﴿ينلسرومن كذب نبيا فكأنما كذب جميع  بته هوما كذّّكإدريس وشيث ك، قبله  ﴾الْم ،

 تخافون أال ﴾تَتَّقُون َأال﴿ النسب في أخوهم ﴾نُوح َأخُوهم لَهم قَاَل ِإذْ﴿ (١٠٥)األنبياء 
 كان ، أكذب وال أخون ال ﴾َأمين رسوٌل لَكُم ِإنِّي﴿ (١٠٦) اماألصن عبادة في اهللا عقاب

فيما آمركم  ﴾وَأطيعونِ﴿ اهللا عذاب خافوا ﴾اللَّه فَاتَّقُوا﴿ (١٠٧) عندهم باألمانة مشهورا

 جزاء منكم أطلب ال ﴾َأجرٍ من علَيه َأسَألُكُم وما﴿ (١٠٨) وأنهاكم لئال ينزل بكم عقابه
 تعالى اهللا من وأجري ثوابي إن ﴾الْعالَمين رب علَى ِإال َأجرِي ِإن﴿ لكم حينص على

 إليه دعاهم الذي األمر أهمية على وتنبيهاً تأكيداً كرره ﴾وَأطيعونِ اللَّه فَاتَّقُوا﴿ (١٠٩)
 الفقراء اعكأتبو ﴾اَألرذَلُون واتَّبعك﴿ نوح يا أنصدقك ﴾لَك َأنُْؤمن قَالُوا﴿ (١١٠)

،  لم يؤمنوا عن نظر وبصيرةانهم  : طعنوا في إيمانهم وقالوا إنهم وقيل،  والضعفاء
 وما علْمي بِما كَانُوا﴿نوح  ﴾قَاَل﴿ عندها (١١١) ؛ طمعاً في العدة والمال اتبعوك وإنما

لُونمعأن أبحث عن خفايا ضمائرهم﴾ي ظاهر إيمانهم  ليس علي (١١٢) وانما على 
﴿ما  ﴾ِإن﴿مهابسي﴿وجزاؤهم  ﴾حبلَى راهللا فِإنه المطّلع على السرائر  ﴾ِإال ع

 لو كنتم من اهل الشعور واالدراك لعلمتم ذلك ولكنكم ﴾لَو تَشْعرون﴿والضمائر 
لست بمبعد هؤالء  ﴾وما َأنَا بِطَارِد الْمْؤمنين﴿ (١١٣) تجهلون فتقولون ماال تعلمون

 ما أنا إال نذير لكم من عذاب ﴾ِإن َأنَا ِإال نَذير مبِين﴿ (١١٤) ين الضعفاء عنيالمؤمن
 ﴾لَتَكُونَن من الْمرجومين﴿عن دعوتك هذه  ﴾قَالُوا لَِئن لَم تَنْتَه يا نُوح﴿ (١١٥) اهللا

م عند ذلك حصل اليأس لنوحٍ فدعا عليه (١١٦)، خوفوه بالقتل بالحجارة  بالحجارة
 ﴾فَافْتَح بيني وبينَهم فَتْحا﴿ (١١٧) تمادوا في تكذيبي ﴾قَاَل رب ِإن قَومي كَذَّبونِ﴿

 ومن معي﴿أنقذني  ﴾ونَجني﴿، واقض بيننا بحكمك العادل   بما تشاء بيني وبينهمفاحكم
يننْؤمالْم ن(١١٨)  من مكرهم وكيدهم﴾م﴿ نَاهيوحاً ن أي﴾ فََأنج﴿هعم نممن  ﴾و

 (١١٩)بالرجال والنساء والحيوان السفينة المملوءة  ﴾الْمشْحونِ في الْفُلْك﴿ المؤمنين
﴿يناقالْب دعقْنَا بَأغْر قالوا ان عدد المؤمنين الذين كانوا في السفينة ثمانون نسمة﴾ ثُم  
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 علي دخل )١٢٨( 
 بن العالء على )ع(

 هو و الحارثي زياد
 ، يعوده أصحابه من
 داره سعة رأى فلما
 تَصنَع كُنْتَ ما : قال

ةعبِس هذارِ هي الدف 
 في ِإلَيها َأنْتَ و الدنْيا

ةركُنْتَ الْآخ جوَأح و 
 بِها بلَغْتَ شْئتَ ِإن بلَى

 فيها يتَقْرِ الْآخرةَ
 فيها تَصُل و الضيفَ
محالر و عا تُطْلنْهم 

 فَِإذاً مطَاِلعها الْحقُوقَ
 بِها بلَغْتَ قَد َأنْتَ

 ]نج[ الْآخرةَ
  
 النبي عن )١٢٨(
 بناء كل ان )ص(

 على وبال يبنى
 اال القيامة يوم صاحبه

  ]صا[.منه بد ال ما
  
 عليهم أنكر )١٢٨( 

 ذلك السالم عليه نبيهم
 ، للزمان تضييع ألنه

لألبدان وِإتعاب ، 
 يجدي ال بما واشتغاُل

 في وال الدنيا في
 ]مس[ اآلخرة

  

  
عن النبي ) ١٣٠(
 إلى تنظُروا ال) ص(

 كأنكم الناس عيوب
إلى وانظروا ، أرباب 
 ، عبِيد كأنكم عيوبكم
 مبتَلى الناس فإنما

افىعفارحموا ، وم 
 اهللا ووسل البالء أهل

 ]بح[  العافية
 
 النَّاس َأيها يا) ١٣٠(

 عيبه شَغَلَه ِلمن طُوبى
نوبِ عيالنَّاسِ ع و 

 و بيتَه لَزِم ِلمن طُوبى
 اشْتَغََل و قُوتَه َأكََل

ةبِطَاع هبر كَى وب 
 من فَكَان خَطيَئته علَى
هي نَفْسشُغٍُل ف و 
النَّاس نْهي مف ةاحر 

 ]نج[.
  
 بثالثة صفهمو) ١٣٠(

 األبنية اتخاذ :أمور
 على يدل وهو العالية
 ، العلو وحب السرف
  المصانع واتخاذ

أكثر  ﴾وما كَان َأكْثَرهم﴿ لعبرة عظيمة لمن تفكر وتدبر ﴾ِإن في ذَِلك آليةً﴿ (١٢٠)
الغالب الذي ال  ﴾لَهو الْعزِيز﴿ )ص (يا محمد ﴾وِإن ربك﴿ (١٢١)﴾ مْؤمنين﴿الناس 

إسم ﴾ عاد﴿قبيلة  ﴾كَذَّبتْ ﴿(١٢٢)  بالعباد حيث ال يعاجلهم بالعقوبة﴾الرحيم﴿ يقهر
في  ﴾َأخُوهم لَهم قَاَل ِإذْ﴿ (١٢٣) رسولهم هوداً ﴾الْمرسلين﴿  وسميت القبيلة بإسمهعلم

 اوالد الى ارسل،  سنة وخمسين مائة عاش،  وسكونه هلوقار هودا سمى ﴾هود﴿النسب 
 لَكُم ِإنِّي﴿ (١٢٤) وانتقامه اهللا عذاب تخافون أال ﴾تَتَّقُون َأال﴿ االربعين بلغ حين عاد

 ﴾وَأطيعونِ اللَّه﴿ عذاب فخافوا ﴾فَاتَّقُوا﴿ (١٢٥) لكم ناصح الوحي على ﴾َأمين رسوٌل
 من﴿ الدعوة تبليغ على ﴾علَيه﴿ منكم أطلب ال ﴾سَألُكُمَأ وما﴿ (١٢٦) أمري وأطيعوا

 ، اهللا من أجري أطلب ِإنما ﴾الْعالَمين رب علَى ِإال َأجرِي ِإن﴿ المال من شيئاً ﴾َأجرٍ
 إنكاري استفهام ﴾َأتَبنُون﴿ (١٢٧) "واحدة الرسل دعوةَ أن إلى للتنبيه اآليات كررت"
 واالستهزاء اللهو لمجرد شامخاً بناء ﴾تَعبثُون آيةً﴿ مرتفع موضع كلب ﴾رِيعٍ بِكُلِّ﴿

 (١٢٨) ملسد حاجتك وتقصدون به التفاخر والتطاول عليهم ال بالمارة من فوقهم
﴿ذُونتَتَّخو عانصم لَّكُملَع وندة قصوراً وتتخذون ﴾تَخْلُدفي الخلود ترجون محكمة مشي 

 ﴾بطَشْتُم جبارِين﴿ على أحد وِإذا اعتديتم ﴾وِإذَا بطَشْتُم﴿ (١٢٩)وتون الدنيا كأنكم ال تم

(١٣٠)  ورحمةفعلتم فعل الجبارين دون رأفة ﴿واتركوا هذه  خافوا اهللا ﴾فَاتَّقُوا اللَّه
واتَّقُوا الَّذي ﴿ ثم شرع يذكّرهم بنعم اهللا (١٣١)  وأطيعوا أمري﴾وَأطيعونِ﴿ األفعال

دَأمأنعم عليكم ﴾كُم ﴿ونلَما تَع(١٣٢)  بأنواع النعم والخيرات﴾بِم﴿ كُمدأعطاكم  ﴾َأم
 البساتينوأعطاكم  ﴾وجنَّات وعيونٍ﴿ (١٣٣) ﴾وبنين﴿ الخيرات من المواشي ﴾بَِأنْعامٍ﴿

اب يومٍ علَيكُم عذَ﴿أخشى  ﴾ِإنِّي َأخَافُ ﴿(١٣٤) فهو الذي يجب أن يعبد ، واألنهار
قَالُوا سواء  ﴿(١٣٥)فإن كفران النعم مستلزم للعذاب  إن لم تشكروا هذه النعم ﴾عظيمٍ
، وال   فال نبالي بما تقول﴾َأوعظْتَ َأم لَم تَكُن من الْواعظين﴿ يستوي عندنا ﴾علَينَا

 الذي جئتنا به إال أن هذا ﴾ِإن هذَا ِإال خُلُقُ اَألوِلين﴿ (١٣٦) نرعوي عما نحن عليه
ال بعث وال جزاء وال حساب وال  ﴾وما نَحن بِمعذَّبِين ﴿(١٣٧) كذب وخرافاتُ األولين

،  بالريح الشديدة الهبوب ﴾فََأهلَكْنَاهم﴿فكذبوا رسولهم هوداً  ﴾فَكَذَّبوه﴿ (١٣٨)عذاب 
 ﴾آليةً﴿  في إهالكهم﴾ ذَِلكِإن في﴿ ذات البرد الشديد وهي الريح الصرصر العاتية

  بـأكثر الناس مع رؤيتهم لآليات الباهرة وما﴾ وما كَان َأكْثَرهم﴿ لعظة وعبرة
﴿يننْؤم(١٣٩)﴾ م ﴿كبر ِإنص (يا محمد ﴾و( ﴿زِيزالْع ومن أعدائه في انتقامه ﴾لَه 
﴿يمحتْ ﴿(١٤٠)  بعبادة المؤمنين﴾الرثَ﴿قبيلة  ﴾كَذَّبودكانت مساكنهم بين الحجاز  ﴾م

  ﴾صاِلح﴿ في النسب ﴾خُوهمِإذْ قَاَل لَهم َأ﴿ (١٤١) نبيهم صالحا﴾ الْمرسلين﴿والشام 



 ٣٨٦ 

  )٢٦( الشعراء سورة    )٣٨٦(        التاسع عشرالجزء

  
 المشيدة القصور-

 يدل وهو - والحصون
 البقاء حب على

 والتجبر ، والخلود
 حب على تدل وهي
 وكلُّ ، بالعلو التفرد
 أن على يشير ذلك
استولى قد الدنيا حب 

 استغرقوا بحيث عليهم
 عن خرجوا حتى فيه
 ]فخ[ العبودية حد
  
 إلى دعاهم )١٣٥( 

 بالترغيب اهللا
 في وبلغ ، والترهيب

 بالوعظ دعائهم
النهاية والتخويف 
 البيان في القصوى

 ]مس[
  عباس ابن قال )١٤٦(

 قىبي ال معمرين كانوا
 أعمارهم مع البنيان

  ]مس[
  
 هذا على ودل )١٤٦(

 واستَعمركُم تعالى قولُه
 صالح فقرعهم فيها

 : وقال ووبخهم
 في باقون أنكم أتظنون
  ]قر[ موت بال الدنيا

في الحديث ) ١٤٦(
 دار ال من دار  الدنْيا

اَل ال من وماُل ، لَهم 
 ال من يجمع لَها ، له
 وعليها ، له قلع

  عنده علم ال من يعادي
  ]بح[
 المفسرون قال) ١٤٨(

 ثمود أرض كانت
 والماء البساتين كثيرة

 ]مس[ والنخل
 هذه وظاهر )١٤٩(

 أن على يدل اآليات
 قوم على الغالب

 اللذاتُ هو "هود"
 وهي الخيالية

 ، والبقاء ، االستعالء
 والغالب ، والتجبر

 هو "صالح" قوم على
 وهي الحسية اللذاتُ
 ، المأكول طلب

 والمساكن والمشروب،
  ]فخ[ الطيبة

 أال تخافون عذاب ﴾َأال تَتَّقُون﴿ وعاش مئتين وعشرين سنة، ارسل بعد هود بمائة سنة 
وما  ﴿(١٤٤) ﴾﴿فَاتَّقُوا اللَّه وَأطيعونِ (١٤٣) ﴾ِإنِّي لَكُم رسوٌل َأمين﴿ (١٤٢) اهللا

 هلَيع َألُكُمَأسينالَمالْع بلَى ررِي ِإال عَأج رٍ ِإنَأج نكررت اآليات للتنبيه على أن ﴾م 
 هذه في ربكم أيترككم أي ﴾آمنين هاهنَا ما في َأتُتْركُون﴿ (١٤٥) دعوة الرسل واحدة

 هريجا وأنهار بساتين في ﴾وعيونٍ جنَّات في﴿ (١٤٦) النعيم في مخلَّدين ، آمنين الدنيا
 الهضيم"  اللين والرطب ﴾هضيم طَلْعها ونَخٍْل﴿ فسيحة وسهوٍل ﴾وزروعٍ﴿ (١٤٧)

 من وتَنْحتُون﴿ (١٤٨) " لين رطب  ينهضم في المعدة فال يحتاج إلى كثير مضغ
 لسكناها حاجة غير من بطرين أشرين الجبال في بيوتاً وتبنون ﴾فَارِهين بيوتًا الْجِباِل

 وال﴿ (١٥٠) لكم نصيحتي في وأطيعوني ﴾وَأطيعونِ اللَّه﴿ عقاب ﴾فَاتَّقُوا﴿ (١٤٩)
الَّذين يفْسدون في اَألرضِ وال ﴿ (١٥١) المجرمين الكبراء ﴾الْمسرِفين َأمر تُطيعوا

ونحلصالرهط التسعة ﴾قَالُوا﴿ (١٥٢) اِإلصالح عادتهم الفساد في األرض ال  الذين﴾ي 
ما  ﴿(١٥٣)  سحرت حتى غُلب على عقلك﴾ِإنَّما َأنْتَ من الْمسحرِين﴿ ]٤٨النمل[

فَْأت بِآية ﴿ فكيف تزعم أنك رسول اهللا ﴾مثْلُنَا﴿ رجٌل ﴾ِإال بشَر﴿لستَ يا صالح  ﴾َأنْتَ
ينقادالص نكُنْتَ م لح ﴿صالهم﴾ قَال ﴿(١٥٤)  فائتنا بمعجزة تدل على صدقك﴾ِإن 

﴾ لَها شرب﴿ بقدرة اهللا الجبل الناقة التي تخرج من هذهمعجزتي إليكم  ﴾هذه نَاقَةٌ
، ويوماً تشربون   تشرب يوماً﴾ولَكُم شرب يومٍ معلُومٍ ﴿نصيب من الماء فال تزاحموها

رب ال تنالوها بأي ضرر بالعقر أو بالض ﴾وال تَمسوها بِسوء﴿ (١٥٥)أنتم الماء 
 (١٥٦)  فيصيبكم عذاب من اهللا هائل ال يكاد يوصف﴾فَيْأخُذَكُم عذَاب يومٍ عظيمٍ﴿
الجأها الى مضيق فى ،  بأمرهم ورضاهم - قُدار بن سالف - أشقاهم قتلها ﴾فَعقَروها﴿

 (١٥٧)  على قتلها خوف العذاب﴾فََأصبحوا نَادمين﴿شعب فرماها بسهم فسقطت 
﴿مفََأخَذَهذَابوانشقت لها قلوبهم الموعود وكان صيحةً خمدت لها أبدانهم ﴾ الْع ،  ،

، وصبت عليهم حجارة من السماء فماتوا عن  وزلزلت األرض تحتهم زلزاالً شديداً
 ﴾وما كَان َأكْثَرهم مْؤمنين﴿ لعظةً وعبرة لمن عقل وتدبر ﴾ِإن في ذَِلك آليةً﴿ آخرهم
(١٥٨) ﴿و ولَه كبر ِإنيمحالر زِيز(١٥٩)﴾ الْع ﴿ينلسرالْم لُوط متْ قَوكذبوا﴾كَذَّب  

 من نسبهم وكان لم يكن ﴾لُوطٌ﴿صاحبهم  ﴾ِإذْ قَاَل لَهم َأخُوهم﴿ (١٦٠) رسولهم لوطا
 هاجر مع ابراهيم الى ارض الشام فانزله ابراهيم االردن فارسله اهللا ، نهمعاجنبيا 

ِإنِّي  ﴿(١٦١)عقاب اهللا وانتقامه اال تخافون  ﴾َأال تَتَّقُون﴿ صاهرهموالى اهل سدوم 
ينوٌل َأمسر ونِ ﴿(١٦٢)﴾ لَكُميعَأطو رٍ ﴿ (١٦٣)﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَأج نم هلَيع َألُكُما َأسمو

ينالَمالْع بلَى ررِي ِإال عَأج َأتَْأتُ ﴿(١٦٤)﴾ ِإنينالَمالْع نم انالذُّكْر ِإنكارٍ ﴾ون استفهام  



 ٣٨٧ 

  )٢٦( الشعراء سورة    )٣٨٧(        التاسع عشرالجزء

  
 المفسرون قال )١٥٥(

 اقترحوا أنهم روي
 - عشراء ناقة عليه
 من تخرج - حامل

 وتلد معينة صخرة
 صالح فقعد أمامهم،

 يتفكر السالم عليه
 : فقال جبريل هئفجا
 وسْل ركعتين صلِّ
 ، ففعل الناقة ربك

 وولدت الناقة فخرجت
 بين وبركت أمامهم
 ]مس[ أيديهم

 يجمع انما )١٥٧(
 والسخط الرضا الناس
 ثمود ناقة عقر وانما
 اهللا فعمهم واحد رجل

 عموه لما بالعذاب
  ]نج[ بالرضا

 أن روي )١٥٧(
 ال : قال  هاعاقر

 ترضوا حتى أعقرها
 وكانوا . أجمعين
 ةالمرأ على يدخلون

  فيقولون ، خدرها في
 الناقة بعقر أترضين

 وكذلك نعم : فتقول
  ]بح[  صبيانهم

  
 ندمهم يكن لم) ١٥٧ (
 ندم لكن ، التائبين ندم

 العذاب من الخائفين
 ]فخ[ العاجل

  
  اهللابعث) ١٧٦(

 امتين الى شعيبا
 ثم مدين اصحاب
 االيكة اصحاب
 مدين فاهلكت
 والرجفة بالصيحة
 االيكة واصحاب

 ]رو[الظلة ومي بعذاب
  
 على الكيل) ١٨٢(

 ، واف : أقسام ثالثة
 فأمر وناقص وزائد

 ، بالوافي تعالى اهللا
 ، الناقص عن ونهى

 ، الزائد عن وسكت
كُهليٌل فَتَرأنه على د 

 كان فعله من إن
 تركه وإن أحسن

  ]بح[ عليه فالشيء

تَذَرون ما خَلَقَ لَكُم و ﴿(١٦٥) تنفردون بهذا الفعل الشنيع من بين سائر الخلق ، وتوبيخٍ
اجِكُموَأز نم كُمبوقيل إن ابن ( وتتركون ما أباح لكم ربكم من االستمتاع باِإلناث ﴾ر

وقد ، هو تفسير اآلية ال قراءة " أصلح لكم ربكم من أزواجكم وتذرون ما"مسعود قرأ 
إذ ال قرآن اال ما   ،ة لما فيها من الزيادة على ما في المصاحفئأخطأ من جعلها قرا

 أو الشهوة حد عن متجاوزون ﴾عادون قَوم َأنْتُم بْل﴿ ) ]مال[ هو ثابت بين الدفتين البتة
 عليه نحن ما تقبيح تترك ﴾ لُوطُ ياتَنْتَه لَم لَِئن قَالُوا﴿ (١٦٦) المعاصي في مفرطون

﴿لَتَكُونَن نم جِينخْرِإنِّي قَاَل﴿ (١٦٧) بلدنا من نفيكون أظهرنا بين من لنخرجنك ﴾الْم 
كُملمالقبيح ﴾ِلع ﴿نم (١٦٨) المبغضين من ﴾الْقَاِلين ﴿بي رنالذي العذاب من ﴾نَج 

 فَنَجينَاه وَأهلَه﴿ قال تعالى (١٦٩) ﴾يعملُون مما وَأهلي﴿ القبيح بعملهم يستحقونه
ينعما﴿ (١٧٠)نجيناه مع أهله جميعاً  ﴾َأجوزجِإال ع ي الْغَابِرِيناسمها  إمرأتهال إ﴾ف 
 أشد إهالك وأفظعهب ﴾ثُم دمرنَا اآلخَرِين﴿ (١٧١)العذاب  في الباقين في مقدرة ، والهة

(١٧٢) ﴿هِملَينَا عطَرَأمحجارة من السماء ﴾و ﴿اءا فَسطَربئس ف﴾ م﴿نذَرِينالْم طَرم﴾ 
وما كَان َأكْثَرهم ﴿ لعبرة وعظة ﴾ِإن في ذَِلك آليةً ﴿(١٧٣) بيهمالذين أنذرهم ن

يننْؤم(١٧٤)﴾ م ﴿يمحالر زِيزالْع ولَه كبر ِإن(١٧٥)﴾ و﴿ كَةاَألي ابحَأص كَذَّب﴾ 
 قَاَل ِإذْ ﴿(١٧٦)  نبيهم شعيباً﴾الْمرسلين﴿مدين بقرب هي الغيضة المنبتة ناعم الشجر 

بيشُع مولم يقل هنا أخوهم ألنه ليس منهم وليس له معهم مصاهرة وال نسبة ﴾لَه 
﴿(١٧٧)﴾ َأال تَتَّقُون﴿ ينوٌل َأمسر ونِ﴿ (١٧٨) ﴾ِإنِّي لَكُميعَأطو (١٧٩) ﴾فَاتَّقُوا اللَّه 
﴿بلَى ررِي ِإال عَأج رٍ ِإنَأج نم هلَيع َألُكُما َأسموينالَمالْع ﴾ كلمات التي قالها ال نفس

 ومن قبُل نوح وهودفُوا ﴿(١٨٠) ولوط صالحَل﴿الناس حقوقهم في  ﴾َأووالوزن ﴾الْكَي 
﴿رِينخْسالْم نال تَكُونُوا مصين في المكيال والميزان ﴾ونْقزِنُوا ﴿(١٨١) من المو﴾ 

وال ﴿ (١٨٢) بالميزان العدل السوي﴾ ستَقيمِبِالْقسطَاسِ الْم ﴿أشيائكم التي تبيعونها
ماءهَأشْي وا النَّاسخَسال ﴿صوا حقوق الناس بأي طريق كان بالهضم أو الغبن تنقال  ﴾تَبو

بأن تقطعوا الطرق وتسلبوا المارة وتشنوا على اآلمنين  ﴾اَألرضِ مفْسدينتَعثَوا في 
الَّذي خَلَقَكُم والْجِبِلَّةَ ﴿ خافوا اهللا ﴾واتَّقُوا﴿ (١٨٣)الغارة وتهلكوا الزرع والضرع 

ِلين(١٨٤)  األمم السابقينوخلق ﴾اَألو ﴿رِينحسالْم نا َأنْتَ مرت حتى ﴾قَالُوا ِإنَّمحس 
يا  ﴾مثْلُنَا وِإن نَظُنُّك﴿ أي أنت إنسان ﴾وما َأنْتَ ِإال بشَر ﴿(١٨٥) غُلب على عقلك

 ﴾كسفًا﴿العذاب  ﴾علَينَا﴿أنزْل  ﴾فََأسقطْ﴿ (١٨٦) تكذب علينا ﴾لَمن الْكَاذبِين﴿شعيب 
 ﴾قَاَل ربي َأعلَم بِما تَعملُون ﴿(١٨٧)﴾ من السماء ِإن كُنْتَ من الصادقين﴿قطَعاً 

  اً آخر فِإليه الحكم ، فِإن كنتم تستحقون ذلك جازاكم به وإن كنتم تستحقون عقاب بأعمالكم



 ٣٨٨ 

  )٢٦( الشعراء سورة    )٣٨٨(        التاسع عشرالجزء

  
 عليهم سلط )١٨٩(

  بلياليها أيام سبعة الحر
 فلم ، بأنفاسهم فأخذ

 ماء وال ظل ينفعهم
 فاضطروا ، شرب وال
 إلى خرجوا أن إلى

 فأظلتهم ، البرية
 فيها وجدوا ، سحابة
 ، ونسيماً برداً

 ، تحتها فاجتمعوا
 ناراً عليهم طرتفأم

 . جميعاً فاحترقوا
  جبل لهم رفع : وقيل

 فوقع ، تحته فاجتمعوا
 الظلة وهو ، عليهم

 ]بح[
  
 ينتهي هنا ِإلى )١٩١(

 السبع القصص آخر
 اهللا رسول لصرف

 الحرص عن )ص(
 ، قومه إسالم على
 عليهم تحسره ودفع
 أول في تعالى قال كما

 باخع لَعلَّك السورة
ككُونُوا َأال نَفْسي 

يننْؤمتسلية فيهاو م 
 )ص( اهللا لرسول
 أحزانه عن وتخفيفٌ
  ]مس[ وآالمه

  
وبه استدل  )١٩٦(

 على أن االحناف
القرآن إذا ترجم بغير 
العربية بقي قرآناً ، 

على كما استدلوا 
جواز قراءة القرآن 
 بالفارسية في الصالة

 ]بح[
  
في الحديث ) ١٩٦(

 والطواسين طه أوتيت
 ألواح من ميموالحوا
 ]بح[  موسى

  
 عـن  روى) ١٩٩(

 نّزلنا لو ) ع(   الصادق
 ما العجم على القرآن
 وقد العرب به آمنت
 العـرب  علـى  نزل

 فهذه العجم به فآمنت
  ]بي[ العجم فضيلة فى

  

وهي السحابة  ﴾فََأخَذَهم عذَاب يومِ الظُّلَّة﴿فكذبوا شعيباً  ﴾فَكَذَّبوه﴿ (١٨٨) والمشيئة
  اهللالتي التجئوا إليها لتقيهم حر الشمس قد أمطرتهم نارا بعد أن سلطو أظلتهمالتي 

 في ِإن﴿ (١٨٩) والهول الشدة في ﴾عظيمٍ يومٍ عذَاب كَان ِإنَّه﴿ عليهم الحر سبعة أيام
ةً ذَِلكا اليمو كَان مهَأكْثَر يننْؤمنسانإ تسعمائة واأليكة مدين من بشعيب آمن ﴾م 

(١٩٠) ﴿ِإنو كبر ولَه زِيزالْع يمح(١٩١) ﴾الر ﴿ِإنَّهلَتَنْزِيُل﴿ المعجز القرآن هذا ﴾و 
بر ينالَمَل﴿ (١٩٢) ﴾الْعنَز بِه وحالر ينلَى ﴿ (١٩٣) جبريل السماء أمين ﴾اَألمع
لتحفظه)ص( يا محمد ﴾قَلْبِك  ﴿رِيننذالْم نم الباقر عن،   وتُنذر بآياته المكذبين﴾ِلتَكُون 

عربي ﴾ بِلسانٍ عربِي مبِينٍ ﴿(١٩٤) ]صا[ )ع(المؤمنين  ألمير الوآلية هي )ع(
 (١٩٥) ، لئال يبقى لهم عذر فيقولوا ما فائدة كالمٍ ال نفهمه فصيح هو لسان قريش

﴿ِإنَّههذكر القرآن وخبر﴾ و ﴿ِلينرِ اَألوبي زفي كتب األنبياء السابقين مذكور ﴾لَف 
 االستفهام ﴾َأولَم ﴿(١٩٦)، وإنجيل عيسى  ، وزبور داود ، وتوراة موسى كصحف آدم

أن يعلم  ﴾َأن يعلَمه﴿عالمة على صحة القرآن  ﴾آيةً﴿ لكفار مكة ﴾يكُن لَهم﴿ للتوبيخ
علَى بعضِ ﴿ هذا القرآن ﴾نَاهولَو نَزلْ ﴿(١٩٧)  في كتبهم﴾علَماء بني ِإسراِئيَل﴿ ذلك

ينمج(١٩٨)  الذين ال يقدرون على التكلم بالعربية﴾اَألع ﴿هِملَيع َأهكفارعلى  ﴾فَقَر 
 الّتى للحميةو  ما آمنوا بالقرآن لفرط عنادهم واستكبارهم﴾ما كَانُوا بِه مْؤمنين﴿ مكة

 ﴾في قُلُوبِ الْمجرِمين﴿ أدخلنا القرآن ﴾كَذَِلك سلَكْنَاه ﴿(١٩٩) العجم مع لهم كانت
ال يصدقون بالقرآن مع  ﴾ال يْؤمنُون بِه ﴿(٢٠٠)فسمعوا به وعرفوا فصاحته وبالغته 

عذاب اهللا  ﴾فَيْأتيهم﴿ (٢٠١) ﴾الْعذَاب اَألِليم﴿يشاهدوا  ﴾حتَّى يروا﴿ظهور إعجازه 
هم العذاب تحسراً على ئجاحين يف ﴾فَيقُولُوا﴿ (٢٠٢) ﴾ونوهم ال يشْعر﴿فجأة  ﴾بغْتَةً﴿

مؤخرون لنؤمن ونصدق  ﴾هْل نَحن منظَرون﴿ما فاتهم من اِإليمان وتمنياً لِإلمهال 
(٢٠٣) ﴿جِلُونتَعسذَابِنَا يوتوبيخ ﴾ َأفَبِع العذاب أي كيف يستعجل المشركون ، ِإنكار

  أخبرني﴾َأفَرَأيتَ﴿ (٢٠٤)مع كونهم ال يطيقونه اذا نزل بهم  يمبِعذَابٍ َأِلويقولون اْئتنَا 
 (٢٠٥) ، مع وفور الصحة ورغد العيش  طويلة﴾ِإن متَّعنَاهم سنين﴿ )ص (يا محمد

﴿وندوعا كَانُوا يم ماءهج (٢٠٦)﴾ ثُم ﴿ونتَّعما كَانُوا يم منْها َأغْنَى عماذا ينفعهم ﴾م 
(٢٠٧)  ما مضى من طول أعمارهم وطيب معاشهمحينئذ﴿ ةيقَر نلَكْنَا ما َأهموما  ﴾و

 الرسل مبشرين ومنذرين نارسلأ إالّ بعدما ﴾ِإال لَها منذرون﴿ ممأهلكنا ُأمةً من األ
  في تعذيبهم﴾وما كُنَّا ظَاِلمين﴿ليكون إهالكهم تذكرةً وعبرة لغيرهم  ﴾ذكْرى﴿ (٢٠٨)

وما تنزلت بهذا القرآن  ﴾وما تَنَزلَتْ بِه الشَّياطين﴿ (٢٠٩)  الحجة عليهمنا أقمناألن
  وما يصح وال يستقيم أن ﴾وما ينْبغي لَهم ﴿(٢١٠)  بل نزل به الروح األمين الشياطين



 ٣٨٩ 

  )٢٦( الشعراء سورة    )٣٨٩(        التاسع عشرالجزء

  
 النبي رئي )٢٠٥(
 ، متحير كأنه ،)ص(

 ، ذلك عن فسألوه
 ورأيت ، وِلم  :فقال

 أمتي من يكون عدوي
 اآلية فنزلت ؟ بعد
 ]مس[
  
 المفسرون قال )٢١٤(

 بِإنذار )ص( ُأمر ِإنما
 يظن لئال أوالً أقاربه
المحاباة به أحد 

 فِإذا معهم واللطف
 وعلى نفسه على تشدد
 ، أنفع قوله كان أقاربه
  ]مس[   أنجع وكالمه

  
على وتدل ) ٢١٩(

 كما )ص(إيمان أبويه 
ذهب إليه كثير عن 

  ]مال[ أجلة العلماء
 
 الشياطين هم )٢٢٣(

 يحجبوا أن قبل كانوا
 إلى يسمعون بالرجم
 ، األعلى المأل

 ما بعض فيختطفون
 مما به يتكلمون
 من عليه اطلعوا
 يوحون ثم ، الغيوب

 من أوليائهم إلى به
 ]زم[ الكهنة

  
 النبي قال) ٢٢٦(
 ثابت بن لحسان )ص(

 هاجهم أو اهجهم
  معك القدس وروح
 بن لكعب )ص( وقال
 الذي فو اهجهم مالك
 اشد لهو بيده نفسي
،  النبل من عليهم
 يا )ع( الصادق وعن
 علموا الشيعة معشر

 العبدي شعر اوالدكم
 اهللا دين على فانه

  ]صا[

  

 (٢١١) أصـالً  ذلـك  يـستطيعون  وال ﴾يستَطيعون وما﴿ يتنزل بهذا القرآن الشياطين   
﴿منِ ِإنَّهعِ عمالس ولُونزعص( محمـد  بعث منذ السمع استراق من منعوا ألنهم ﴾لَم( 

 (٢١٢) بـه  يتنزلوا أن يستطيعون فكيف ، والشهب بالمالئكة السمع وبين بينهم وحيل
 ﴾ اَألقْـربِين   عشيرتَك نذروَأ﴿ (٢١٣) ﴾ِإلَها آخَر فَتَكُون من الْمعذَّبِين     اللَّه مع تَدع فَال﴿

:  عن البراء قال  ا ،   منهم فاألقرب من عذاب اهللا إن لم يؤمنو        أي خوف أقاربك األقرب   
 بني عبد المطلب وهم يومئـذ       )ص( جمع رسول اهللا     }االقربين وأنذر عشيرتك {  لما نزلت 

رجل شـاة    ب )ع( ، فأمر عليا   ، الرجل منهم يأكل المسنة ويشرب العس       بعون رجال رأ
، ثـم    فدنا القوم عشرة عشرة فأكلوا حتى صدروا ادنوا بسم اهللا:  )ص( فآدمها ثم قال 

 فشرب القـوم  اشربوا ببسم اهللا:   لهم)ص( فجرع منه جرعة ثم قال دعا بقعب من لبن 
 يومئذ  )ص(هذا ما أسحركم به الرجل فسكت النبي        :  حتى رووا فبدرهم أبو لهب فقال     

، ثم دعاهم من الغد على مثل ذلك من الطعام والشراب ثم أنذرهم رسول اهللا                فلم يتكلم 
، والبشير بما لم     يا بني عبد المطلب إني أنا النذير إليكم من اهللا عز وجل           :  فقال )ص(

، ومن يـواخيني مـنكم       يجئ به أحد جئتكم بالدنيا واآلخرة فأسلموا وأطيعوني تهتدوا        
 ي وخليفتي في أهلى ويقضي ديني ؟ فسكت القوم        ويوازرني  ويكون وليي ووصيي بعد     

 فقـام    ، أنت:  )ص( فقال  أنا )ع (:كل ذلك يسكت القوم ويقول علي     ،  وأعاد ذلك ثالثا    
واخْفـض   ﴿ (٢١٤) ]شـو [ القوم وهم يقولون البي طالب أطع ابنك فقد أمره عليـك          

    يننْؤمالْم نم كعاتَّب نِلم كنَاحج﴾    وَأِلن (٢١٥)جانبك ألتباعك المؤمنين     تواضع ﴿ فَِإن
     لُونما تَعمم رِيءفَقُْل ِإنِّي ب كوصفِإن لم يطيعوك وخالفوا أمرك فتبرأ منهم ومـن         ﴾  ع

 فوض جميع أمورك إلى اهللا العزيـز      و ﴾وتَوكَّْل علَى الْعزِيزِ الرحيمِ    ﴿ (٢١٦)م  أعماله
(٢١٧) ﴿   تَقُوم ينح اكري ي(٢١٨)  إلى الصالة  ﴾الَّذ ﴿   يناجِدي الـسف كتَقَلُّبفـي   ﴾و

 تـدل  و إذ تتنقل من واحد آلخر حتى اخرجك الى هذه األمة ،           أجدادكاالنبياء  أصالب  

هْل  ﴿ (٢٢٠) بما تخفيه  ﴾الْعليم﴿ تقوله لما﴾  ِإنَّه هو السميع   ﴿ (٢١٩)على إيمان أبويه    
ُئكُملَى﴿هل أخبركم    : فار مكة  لك )ص (قل يا محمد   ﴾ُأنَبع   يناطُل الشَّيتَنَز نوهـذا   ﴾ م

﴾ تَنَزُل علَى كُلِّ َأفَّاك َأثـيمٍ     ﴿ (٢٢١)رد عليهم حين قالوا إنما يأتيه بالقرآن الشياطين         
أي  ﴾يلْقُون الـسمع   ﴿ (٢٢٢)وهم الكهنة والمتنبئة كشق وسطيح ومسيلمة        كثير الكذب 

 وأكثرهم  ﴾وَأكْثَرهم كَاذبون ﴿  استرقوه من السمع إلى أوليائهم الكهنة      تُلقي الشياطين ما  
الـضالون ال أهـل      ﴾والشُّعراء يتَّبِعهم الْغَاوون   ﴿ (٢٢٣) يكذبون فيما يوحون به إليهم    

فـي كُـلِّ واد     ﴿ أن الشعراء  ﴾َأنَّهم﴿أيها السامع    ﴾َألَم تَر  ﴿ (٢٢٤)البصيرة والرشاد   
  ، وفي كل شعبٍ من الوهم وفي كل مسلك في كل واد من أودية القيل والقال ﴾يمونيهِ



 ٣٩٠ 

  )٢٧( النمل سورة    )٣٩٠(        التاسع عشرالجزء

 
)٢٢٦( عمر مر 

 الشعر ينشد وحسان
 فَلَحظَ ، المسجد في
 كنتُ  :فقال ، إليه
دفي - فيه ُأنْش 

 من وفيه - المسجد
  –  ،منك خير هو

 اهللا رسول به يعني
 ]بح[ -  )ص(
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تسمى سورة سليمان
 اهللا رسول عنفضلها 

 طَۤس قرَأ من )ص(
سليمان كان لَه نم 
 حسنات عشر األجرِ
بِعدد نقَ مصد 

به وكذَب سليمان 
 وصالحٍ وشعيبِ وهود

وإبراهيم ، ويخرج 
من ي وهو قبرِهالَ يناد 
زم[ اهللا ِإالَّ إله[  
 

 ثالث سور إحدى
 ووضعت متتالية نزلت
 متتالية المصحف في

 والنمل لشعراء وهي
  والقصص

  
 :المفسرون قال )٧(

 من سار عندما وهذا
 مصر، إلى مدين
 مظلمة ليلة في وكان
 عن ضلَّ وقد ، باردة

 زوجته وأخذ الطريق
 توتشت ... الطَّلقُ
 له وكانت ، أغنامه
 تحمل وثيران بقور
  ]مس[ فشردت متاعه

  

  ينسبون﴾وَأنَّهم يقُولُون ما ال يفْعلُون﴿(٢٢٥)  يهيمون مسالك الغي والضاللمن 

صدقوا في إيمانهم  ﴾ِإال الَّذين آمنُوا وعملُوا الصاِلحات ﴿(٢٢٦) ألنفسهم ما لم يعملوه
وانتَصروا ﴿ لم يشغلهم الشعر عن ذكر اهللاو ﴾وذَكَروا اللَّه كَثيرا﴿ وأخلصوا في أعمالهم

وسيعلَم الَّذين ﴿لِإلسالم هجوا المشركين دفاعاً عن الحق ونصرةً  ﴾من بعد ما ظُلموا
ونبنقَلنقَلَبٍ يم وا َأيمرجعهم إلى العقاب ومصيرهم إلى النار﴾ظَلَم هذه اآلية ،   فِإن

يهددون بها من قبل األصحاب الجليلة المهيبة الرهيبة كان ملوك األمويين والعباسيين 
 ]مال[  والتهديد المهول ومن بعدهم العلماء لما فيها من الوعيد الشديد والتابعين
(٢٢٧)   

  
  
  
  

وهي ألف وثالثمائة وسبع عشرة كلمة ، وأربعة آالف وسبعمائة وتسعة وستون حرفا ، ال يوجد سورة 
   .مبدوءة بمثل هذين الحرفين الطاء والسين

    رحمن الرحيم بسم اهللا ال 
تلْك ءاياتُ الْقُرآنِ ﴿ ]صا[السميع  الطالب انا معناه طس )ع( الصادق عن ﴾طس﴿

 للمؤمنين إلى صراط مستقيم ﴾هدى﴿ (١) رواضحٍ لمن تفكر فيه وتدب ﴾وكتَابٍ مبِينٍ
﴿يننْؤمى ِللْمشْربالةَ ﴿(٢)  بجنات النعيم﴾والص ونيمقي ينالَّذ يكَاةَوالز اللتين  ﴾ْؤتُون

) ص(وقيل المراد بالصالة الركعتان المفروضتان عليه ستفرض عليهم حتما ، 
 ، ألن هاتين العبادتين لم تخل أمة منهما وبالزكاة ما كان متعارفا عندهم من الصدقات

الدين ولو اختلفا في الكم والكيف ، ألن اللّه تعالى تعبد فيهما كافة األمم ، ألنهما قوام 
  وسورة النمل نزلت قبل االسراءهذا ولم تكن الصالة والزكاة قد فرضتا بعد،  والدنيا

ال  ﴾ِإن الَّذين ال يْؤمنُون بِاآلخرة﴿ (٣)  يصدقون﴾هم يوقنُونوهم بِاآلخرة ﴿ ]مال[
 في ﴾فَهم يعمهون﴿ة القبيحة حتى رأوها حسن ﴾زينَّا لَهم َأعمالَهم﴿ يصدقون بالبعث

 ﴾ُأولَِئك الَّذين لَهم سوء﴿ (٤)ضالل أعمالهم حيارى ال يميزون بين الحسن والقبيح 
 ﴾وهم في اآلخرة هم اَألخْسرون﴿ بدر يوم واالسر كالقتلفي الدنيا  ﴾الْعذَابِ﴿أشد 

يا  ﴾وِإنَّك ﴿(٥) النار إلىوخسارتهم في اآلخرة أشد من خسارتهم في الدنيا لمصيرهم 
 من عند اهللا الحكيم ﴾الْقُرآن من لَدن حكيمٍ عليمٍ﴿ لتتلقى هذا ﴾لَتُلَقَّى﴿) ص(محمد 

    حين)ص (اذكر يا محمد ﴾ِإذْ ﴿(٦)، العليم بما فيه صالحهم وسعادتهم  بتدبير خلقه

  
  ترتيبها

 ٢٧   
  ب النزولترتي

٤٨  
    اياتها
  نزلت بعد  سورة النمل  ٩٣

  مكية  الشعراء



 ٣٩١ 

  )٢٧( النمل سورة    )٣٩١(        التاسع عشرالجزء

  
 لنارا رأى )٨(

 شجرة في تضطرم
 النار تزداد ال خضراء

 تزداد وال ، توقداً إال
 خضرةً إال الشجرةُ
 رفع ثم ، ونُضرة

 نورها رأسه فِإذا
 السماء متصٌل بعنان

   ]مس[
  
 :كثير ابن قال) ١٤(

 احذروا : يقول كأنه
 لمحمد المكذبون أيها

 لما الجاحدون )ص(
 أن ، ربه من به جاء

 ما مثُل يصيبكم
 األولى بطريق أصابهم

 محمداً فِإن ، واألحرى
 وأعظم أشرفُ )ص(

 وبرهانُه موسى من
 برهان من وأقوى أدلُّ

  ]مس[ موسى
  
 )ع( الجواد عن) ١٦(

 داود الى اوحى اهللا ان
 سليمان يستخلف ان

 يرعى صبي وهو
 عباد ذلك فأنكر الغنم
 اسرائيل بني

 اهللا فأوحى وعلماؤهم
 عصا خذ ان داود الى

 عصاو المتكلمين
 في واجعلها سليمان

 عليها واختم بيت
 كان فإذا القوم بخواتيم

 كانت فمن الغد من
 اورقت عصاه

 الخليفة فهو واثمرت
 قد فقالوا داود فأخبرهم
  ]صا[ وسلمنا رضينا

  
 تولى لما) ١٦(

 جاءه الملك سليمان 
 الحيوانات جميع

 واحدة نملة اال يهنئونه
 فعاتبها تعزيه فجاءت
 التفق ذلك فى النمل
 علمت وقد اهنيه كيف
 عبدا احب اذا اهللا ان

 وحبب الدنيا عنه زوى
 شغل وقد اآلخرة اليه

 اليدرى بامر سليمان
 بالتعزية فهو عاقبته ما

 ]رو[ التهنئة من اولى

  

﴿هلى َألهوستُ﴿بنت شعيب   صفراءزوجتهل ﴾قَاَل مأبصرتُ  ﴾ِإنِّي آنَس﴿ يكُمآتا سنَار
َأو آتيكُم ﴿ عن قوم نُزوٍل عليها تكون لنا بهم استعانةأو  ،عن الطريق ﴾منْها بِخَبرٍ

 (٧) تستدفئوا بها ﴾لَعلَّكُم تَصطَلُون﴿َأو آتيكُم بشعلة مقتبسة من النار  ﴾بِشهابٍ قَبسٍ
ى النار رأى شجرةً رطبةً خضراء تشتعل كلُّها من أولها إلن فلما قَرب م ﴾فَلَما جاءها﴿

، فَجمع خُشَيبات وأراد أن يقتبس منها فعند ذلك سمع النداء  ، وهي مضيئة آخرها
﴿يي النَّار﴿من جانب الطور  ﴾نُودف نم ورِكب ا﴿ النار طلب في من ﴾َأنلَهوح نمو﴾ 

يا  ﴿(٨)﴾ ناللَّه رب الْعالَمي﴿تقدس وتنزه  ﴾وسبحان﴿ وبورك من حولك من المالئكة
َأنَا اللَّه ى ِإنَّهوسلما يلقى اليك ﴾م ه واستعدالمتكلّم معك هو اهللا فتنب ان ﴿ زِيزالْع

يمكوتدبير﴾الْح (٩)  الذي يفعل كل شيء بحكمة﴿ اكصع َألْقلترى معجزتك  ﴾و
 سريعة خفيفة كأنها ثعبان ﴾كََأنَّها جان﴿ تتحرك حركة سريعة ﴾فَلَما رآها تَهتَز﴿بنفسك 

لحقه ما  ، والفزع ولم يرجع لما دهاه من الخوف ﴾ولَم يعقِّب﴿منهزماً  ﴾ولَّى مدبِرا﴿
نك فإ﴾ ياموسى ال تَخَفْ﴿ولهذا ناداه ربه ،  لحق طبع البشر إذا رأى أمراً هائالً

 ورسلي ال يخافون غيري  فأنت رسولي﴾ِإنِّي ال يخَافُ لَدي الْمرسلُون﴿بحضرتي 
(١٠) ﴿ظَلَم نالقبطي بوكزه لموسى تعريض فيه قيل ﴾ِإال م ﴿وءس دعنًا بسَل حدب ثُم﴾ 

 (١١) ﴾فَِإنِّي غَفُور رحيم﴿ وبدل عمله السيء إلى العمل الحسن بالتوبة ذنبه بدل ثم
 ﴾تَخْرج بيضاء﴿ثم أخرجها  كفي فتحة ثوب ﴾يدك في جيبِك﴿  يا موسى﴾وَأدخْل﴿

 العصا واليد ، هاتان المعجزتان ، دون مرضٍ أو برص ﴾من غَيرِ سوء﴿ مضيئة تتألأل
﴿عِ ءاياتسي تجعلتُها برهاناً على صدقك لتذهب بها ﴾ف معجزات ﴿ همقَوو نوعرِإلَى ف

ينقا فَاسمكَانُوا قَو مةً ﴿(١٢) اعتنا خارجين عن ط﴾ِإنَّهرصبءاياتُنَا م متْهاءا جفلما  ﴾فَلَم
 (١٣)واضح  ﴾قَالُوا هذَا سحر مبِين﴿ و أنكروها ، واضحةً بينةً رأوا تلك المعجزات

وقد أيقنوا بقلوبهم أنها من  ﴾واستَيقَنَتْها َأنْفُسهم﴿كذبوا بتلك الخوارق  ﴾وجحدوا بِها﴿
 واستكباراً عن اتباع الحق ﴾وعلُوا﴿ من أنفسهم ﴾ظُلْما﴿ جحدوا أنهم إال عند اهللا

﴿أيها السامع وتدبر  ﴾فَانظُر﴿يندفْسةُ الْمباقع فَ كَانماذا كان مآُل أمر الطاغين﴾كَي  
طير بالقضاء بين الخلق وبكالم ال ﴾داوود وسلَيمان علْما﴿أعطينا  ﴾ولَقَد آتَينَا ﴿(١٤)

بالنبوة  ﴾الَّذي فَضلَنَا﴿ شكراً هللا ﴾وقَاال الْحمد ِللَّه﴿وعرفا حق النعمة فعمال به  والدواب
، ولم تجمع لمن قبلنا من األنبياء في  وتسخير اِإلنس والجن والشياطين والرسالة والملك

ن عباده علَى كَثيرٍ م﴿ بل كان الملك في سبط والنبوة في آخر سبط من أسباط يعقوب
يننْؤمداللة على فضل العلم بالنّسبة الى سائر النّعم حيث ذكر تعالى شكرهما وفيه﴾الْم  

(١٥)﴿ انملَيرِثَ سوأباه  ﴾و﴿وداولْك دون سائر أوالده والعلم النبوة ﴾دكان ،  والم  



 ٣٩٢ 

  )٢٧( النمل سورة    )٣٩٢(        التاسع عشرالجزء

  
 الصادق عن) ١٦(
 بن سليمان اعطى )ع(

 معرفة علمه مع داود
 لسان بكل المنطق
 اللغات ومعرفة
 والبهائم الطير ومنطق
 إذا وكان والسباع

 تكلم الحروب شاهد
 قعد وإذا بالفارسية

 وأهل وجنوده لعماله
 بالرومية تكلم مملكته
 تكلم بنسائه خال وإذا

والنبطية  بالسريانية
 محرابه في قام وإذا

 تكلم ربه لمناجاة
جلس  وإذا بالعربية
 تكلم والخصماء للوفود

 ]صا[ بالعبرانية
 امير قال) ١٦(

 البن )ع( المؤمنين
 علمنا اهللا ان عباس
 علم كما الطير منطق
 داود بن سليمان
 في دابة كل ومنطق

 ]صا[ وبحر بر
 اسماء آدم علم) ١٦(

 وعلم  ،االشياء
 ، الفراسة علم الخضر
  ،التعبير يوسف وعلم
 عةصن داود وعلم

 وعلم،  الدروع
 ،الطير منطق سليمان
 الكتاب عيسى وعلم

 والتوراة والحكمة
 وعلم،   واالنجيل

 الشرع )ص( محمدا
  ]لط[ والتوحيد

 
 :عباس ابن قال) ١٧(

 صنف كل على جعل
 على أوالها يرد من

 يتقدموا لئال ُأخراها
 تصنع كما المسير في

  ]مس[ الملوك
  
 اصوات في) ١٨(

 دهداله إن الحيوانات
 اليرحم من يقول

 طيطوىوال اليرحم
 ميت حى كل يقول
 و بال جديد وكل

 هللا الحمد قرأي الخطاف
 القمرىو العالمين رب
 ربى سبحان يقول

 رخمة اووال االعلى
 سبحان تقول حمامةال

 ملء االعلى ربى
 وارضه سمائه

   كل تقول  الحدأةو

يا َأيها النَّاس علِّمنَا منطقَ ﴿نعمة اهللا حدثاً ب متسلَيمان ﴾وقَاَل﴿ لداود تسعة عشر ولداً
وُأوتينَا من كُلِّ ﴿لقد أكرمنا اُهللا فعلِّمنا منطق الطير وأصوات جميع الحيوانات  ﴾الطَّيرِ
ءةوالنبو الملك ﴾شَي بِينُل الْمالْفَض وذَا لَهه ال  قاله على سبيل الشكر والحمد ﴾﴿ِإن

 (١٦) والكبرياءعلى سبيل العلو ﴿رشحجمع و ﴾و﴿هنُودج انملَيجيوشه وعساكره ﴾ِلس 
فَهم ﴿في مسيرة كبيرة يتقدمهم سليمان في ُأبهة وعظمة  ﴾من الْجِن واِإلنْسِ والطَّيرِ﴿

ونعوزعلى كل صنف من جنوده وزعة ترد أولهم على آخرهم ليتالحقوا وال كان  ﴾ي
 والطير والدواب والشياطين واالنس الجن من كلهم الدنيا ك سليمان اهللَم" ،ايتفرقو

 قيل بالطائف وقيل بالشام﴾ علَى وادي النَّمل﴿وصلوا  ﴾حتَّى ِإذَا َأتَوا﴿ (١٧) "والسباع
 ﴾كُمادخُلُوا مساكنَ﴿لرفيقاتها  ﴾يا َأيها النَّمُل ﴿رئيسها وأميرها ﴾قَالَتْ نَملَةٌ﴿ او اليمن

ال ﴿ ، خاطبتهم مخاطبة العقالء ألنها أمرتهم بما يؤمر به العقالء ادخلوا بيوتكم
نَّكُممطحيكسرنَّكم  ﴾ي﴿هنُودجو انملَيوجيوشه بأقدامهم ﴾س ﴿ونرشْعال ي مهإذ بكم ﴾و 

فسمع  (١٨) حذَّرت ثم اعتذرت ألنها علمت أنه نبي رحيم ، يفعلوا لم شعروا لو
تبسم  ﴾فَتَبسم ضاحكًا من قَوِلها﴿ وقف بجنوده حتى يدخل النمل مساكنهف سليمان كالمها

 }وهم ال يشْعرون{ فِإن قولها ، سروراً بما سمع من ثناء النملة عليه وعلى جنوده
 نيألهمني ووفق ﴾وقَاَل رب َأوزِعني﴿ وصفٌ لهم بالتقوى والتحفظ من مضرة الحيوان

﴿تَكمعن َأشْكُر نعمائك وأفضالك ﴾َأن ﴿ياِلدلَى وعو لَيتَ عمي َأنْعذكر فيه ادرج ﴾الَّت 
ووفقني لعمل الخير الذي يقربني منك  ﴾وَأن َأعمَل صاِلحا تَرضاه﴿ للنعمة تكثيرا والديه

 مهما كان حسنا إذا لم ألن العمل،  للنعمة واستدامة للشكر اتماماوالذي تحبه وترضاه 
 ، والعمل الطيب الخالص لوجهه السالم من الرياء وشوائبه هو يرضه اللّه ال يعد شيئا

 الجنة في عدادهم في ﴾وَأدخلْني بِرحمتك في عبادك الصاِلحين﴿المرضي عند اللّه 
(١٩)﴿ رالطَّي تَفَقَّدا ِلي﴿ليعلم الغائب منه  ﴾وفَقَاَل مدهدى الْهههنا  ﴾ ال َأر﴿ نم كَان َأم

ا ﴿(٢٠)  دون إذنٍ مني﴾الْغَاِئبِينيدا شَدذَابع نَّهذِّبألعاقبنه عقاباً أليماً بالسجن أو  ﴾ألع
بحجة  ﴾َأو لَيْأتيني بِسلْطَانٍ مبِينٍ﴿ جنسه ابناء به ليعتبر ﴾َأو الذْبحنَّه﴿ نتف الريش

 زماناً يسيراً ثم جاءفمكث سليمان  ﴾فَمكَثَ غَير بعيد﴿ (٢١) ذرهواضحة تبين ع
، فرفع الهدهد رأسه وأرخى ذنبه وحط جناحيه في األرض تواضعا   إلى سليمانالهدهد

يا نبي اللّه : قال قبل أن يبدي حجته ،  ، ولما سأله عن تخلفه وخشوعا وخوفا منه
تعد سليمان لكالمه هذا ، وعفا عنه قبل اذكر وقوفك بين يدي اللّه عز وجل ، فار

على ما لم تطّلع عليه وعرفت ما  ﴾بِما لَم تُحطْ بِه﴿اطلعت  ﴾فَقَاَل َأحطتُ﴿ إبداء عذره
  ِإنِّي ﴿ (٢٢) ، وأمر صادق بخبرٍ هامٍ ﴾بِنَبٍإ يقينٍ﴿باليمن  ﴾وجِْئتُك من سبٍإ﴿لم تعرفه 
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  )٢٧( النمل رةسو    )٣٩٣(        التاسع عشرالجزء

 اهللا اال هالك شىء
 من تقول والقطاة
 ءوالببغا سلم سكت
 كانت لمن ويل يقول
 يقول والديك  الدنيا
 ياغفلون اهللا اذكرو
 رؤية عند يصيح وهو
 الحمار ان كما الملك
 رؤية عند ينهق

 يقول والنسر الشيطان
 ماشئت عش آدم يابن

  والعقابالموت آخرك
عن  البعد فى يقول
 والضفدع سان الناس
 ربى سبحان يقول

 الورشانو القدوس
 للموت لدوا يقول
للخراب  وابنوا

 الرحمن يقول الدراجو
  استوى العرش على
 اللهم يقول القنبرو

 محمد مبغضى العن
 الحمارو  محمد وآل
 العن اللهم يقول

 يقول الفرسو  العشار
 الصفان التقى اذا

 رب قدوس سبوح
  والروح المالئكة

 اللهم ليقو الزرزورو
 يوم قوت اسألك انى
 سليمان قال ، بيوم
 من ليس السالم عليه

 لبنى انصح الطيور
 من عليهم واشفق آدم

 وقعت اذا تقول البومة
 الذين اين ربةخ لىع

 فى يتنعمون كانوا
 فيها ويسعون الدنيا
 كيف آدم لبنى ويل

 وامامهم ينامون
 تزودوا الشدائد

 وتاهبوا ياغافلون
  ]رو[ لسفركم

  
 )ع(الرضا عن )١٩(

 بالنملة علي وقال ....
 قال بها أتي فلما

 النملة ايتها يا سليمان
 اهللا نبي اني علمت اما

  ،احدا اظلم ال واني
 قال،  بلى النملة قالت

تحذرينهم  فلم سليمان
 ايها يا وقلت ظلمي
 مساكنكم ادخلوا النمل
 ان خشيت النملة قالت

 زينتك الى ينظروا
 فيعبدون بها فيفتتنوا

  ]صا[ .... اهللا غير

  

مكُهلَأةً تَمردتُّ امجريان  بن مالك بن شراحيل بنتبلقيس  - رأيت أن امرأة ﴾و
يحتاج  ﴾وُأوتيتْ من كُلِّ شَيء﴿ ا، وهم يدينون بالطاعة له هي ملكة لهم - ةالحميري

ولَها ﴿والعتاد إليها الملوك من أسباب الدنيا من سعة المال وكثرة الرجال ووفرة السالح 
يمظشٌ عر(٢٣)  سرير كبير مكلَّل بالدر والياقوت﴾ع ﴿ وندجسا يهمقَوا وتُهدجو

ونِ اللَّهد نسِ ماهللا يعبدون الشمس ويتركون عبادة وجدتهم ﴾ِللشَّم ﴿نيزن  ﴾وحس﴿ملَه 
مالَهمَأع طَانعبادتهم الشمس وسجودهم لها ﴾الشَّي ﴿مهدمنعهم بسبب هذا الضالل  ﴾فَص

ثم  (٢٤)  إلى اهللا وتوحيده﴾فَهم ال يهتَدون﴿ عن طريق الحق والصواب ﴾عن السبِيِل﴿
 يخْرِج الَّذي﴿أيسجدون للشمس وال يسجدون ِهللا  ﴾َأال يسجدوا ِللَّه﴿ قال الهدهد متعجبا

ءالذي يعلم كل مخبوء  ﴾الْخَب﴿ي السفنُونلا تُعمو ا تُخْفُونم لَمعيضِ واَألرو اتاوم﴾ 
 هو المتفرد بالعظمة ﴾اللَّه ال ِإلَه ِإال هو رب الْعرشِ الْعظيمِ ﴿(٢٥) السر والعلن

في  ﴾سنَنظُر﴿ سليمان ﴾قَاَل ﴿(٢٦) ، رب العرش الكريم المستحق للعبادة والجالل
 (٢٧)  في قولك ونتثبت هل أنت صادقٌ أم كاذب﴾َأم كُنتَ من الْكَاذبِين َأصدقْتَ﴿قولك 

 ﴾اذْهب بِكتَابِي هذَا فََألْقه ِإلَيهِم﴿ثم كتب كتاباً وختمه بخاتمه ودفعه إلى الهدهد وقال 
ظُر فَان﴿إلى مكان قريب مستتراً عنهم  ﴾عنْهم﴿تنح  ﴾ تَولَّثُم﴿وأوصلْه إلى ملكة سبأ 

ونجِعراذَا يحجرها في الكتاب فألقى الهدهد فجاء  (٢٨) ماذا يردون من الجواب﴾م 
يا ﴿ وكان عددهم ثالثمائة ونيف ألشراف قومهابلقيس  ﴾قَالَتْ ﴿و  ، ذلك من فارتاعت

كَرِيم تَابك ِإلَي يلؤا ِإنِّي ُألْقا المهألنه صدره  وقيل، سمته كريما ألنه كان مختوماً  ﴾َأي
 اي ﴾ِإنَّه﴿ (٢٩) وقيل لحسن خطه وجودة لفظه وبيانه ، ببسم اهللا الرحمن الرحيم

بِسمِ اللَّه الرحمانِ ﴿ المكتوب وان ﴾من سلَيمان وِإنَّه﴿ مرسل العنوان أو الكتاب
 ﴾تُوني مسلمينوْأ﴿كما يفعل الملوك  ﴾علَي﴿ال تتكبروا  ﴾َأال تَعلُوا﴿ (٣٠) ﴾الرحيمِ

ما كُنتُ ﴿أشيروا علي في األمر  ﴾قَالَتْ يا َأيها المال َأفْتُوني في َأمرِي ﴿(٣١) موحدين
قَالُوا نَحن ﴿ (٣٢) ما كنتُ ألقضي أمراً بدون مشورتكم ﴾قَاطعةً َأمرا حتَّى تَشْهدونِ

كثرة الرجال ل وأصحاب شدة في الحرب ﴾ديدقُوة وُأولُوا بْأسٍ شَ﴿أصحاب  ﴾ُأولُوا
 (٣٣)مطيعون لك   ونحن﴾ِإلَيك فَانظُرِي ماذَا تَْأمرِين﴿وأمرنا  ﴾واَألمر﴿ والعتاد

انّهم ان  ﴾ِإن الْملُوك ِإذَا دخَلُوا قَريةً َأفْسدوها﴿ "ً كانت هي أحزم منهم رأياً " ﴾قَالَتْ﴿
أهانوا أشرافها وأذلوهم بالقتل واألسر و﴾ وجعلُوا َأعزةَ َأهلها َأذلَّةً﴿ غلبونا افسدوا بالدنا

 (٣٤) اوهذه عادتهم وطريقتهم في كل بلد يدخلونها قهر﴾ وكَذَِلك يفْعلُون﴿ دوالتشري
﴿ةيدبِه هِملَةٌ ِإلَيسرِإنِّي مةٌ﴿ سأبعث إليه بهدية تليقُ بمثله ﴾ورتظرةمن ﴾فَنَاظ ﴿ جِعري بِم

لُونسرها ﴾الْم(٣٥) هل يقبلها أم يرد ﴿اءا جرسل بلقيس إلى  ﴾فَلَم﴿انملَيبالهدية  ﴾س  



 ٣٩٤ 

  )٢٧( النمل سورة    )٣٩٤(        التاسع عشرالجزء

  
 :المفسرون قال) ٢٠(

 تصحبه الطير كانت
 وتظله سفره في

 فصل فلما ، بأجنحتها
 وادي عن سليمان
 قفرٍ في زلون النمل
 عطش ، األرض من

 ، الماء فسألوه الجيش
 على يدله الهدهد وكان
ههنا  : قال فِإذا الماء
 الشياطين شقت الماء

 ، العيون وفجرت
 اليوم ذلك في فطلبه

  ]مس[ يجده فلم
 عباس ابن عن) ٢٢(

 )ص( النبي سئل قال
 رجل هو فقال سبأ عن
 من عشرة له ولد

 سكن – تيامن العرب
 ستة منهم  - اليمن
 - الشام سكن -وتشأم
 تشأموا فالذين أربعة
 وغسان وجذام لخم

 تيامنوا والذين وعاملة
 واألشعرون كنده

 وحمير ومذحج واألزد
  ]مج[وأنمار

 بالعظيم وعنى )٢٣(
 الموضع هذا في

 قدره في العظيم
 عظمه ال ، وخطره

 ، والسعة الكبر في
 :عباس ابن قال ولهذا
 أي عظيم عرشٌ
 حسن كريم سرير

  ]طب[ الصنعة
 
 :المفسرون قال) ٢٨ (

 الكتاب الهدهد أخذ
 بلقيس إلى وذهب
 فوق فرفرف ، وقومها
 الكتاب ألقى ثم رأسها

  ]مس[ حجرها في
في الحديث ) ٢٩(

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

 اهللا ببسم استفتح
 الرحيم الرحمن
 ]مج[ سليمان

  
 كالم وهذافائدة ) ٣٠(

 مع الوجازة غاية في
 على الداللة كمال

 الشتماله المقصود
 الدالة البسملة على
   الصانع ذات على

من النبوة  ﴾اللَّه﴿أعطاني  ﴾فَما آتَاني﴿وهدايا  ﴾بِماٍل َأتُمدونَني﴿ منكراً عليهم ﴾قَاَل﴿
بْل ﴿ ة لي بهديتكمأعطاكم من زينة الحياة فال حاج مما ﴾خَير مما آتَاكُم﴿ والملك الواسع

ونحتَفْر كُمتيدبِه ومكاثرة في الدنيا ﴾َأنْتُم أي أنتم تفرحون بالهدايا ألنكم أهل مفاخرة 
وقل لهم ان لم يؤمنوا باللّه   بهديتهمبلقيس الى ﴾ارجِع ِإلَيهِم﴿للرسول  ثم قال (٣٦)

 بهم قدرة وال بمقاومتها لهم طاقة ال ﴾ لَهم بِها ال قبَلفَلَنَْأتينَّهم بِجنُود﴿ ويستسلموا له
 من فيه كانوا ما بذهاب ﴾َأذلَّةً﴿من أرضهم ومملكتهم  ﴾ولَنُخْرِجنَّهم منْها﴿ مقاتلتها على
 سليمان علم لما (٣٧)  إن لم يأتوني مسلمينمهانون اسراء ﴾ صاغرونوهم﴿ العز

 ﴾َأيكُم يْأتيني بِعرشها﴿ من حضره من جندهل﴾  الملؤاقَاَل يا َأيها﴿ نحوه باقبالها
قَاَل ﴿ (٣٨) قبل أن تصل إلي مع قومها مسلمين ﴾قَبَل َأن يْأتُوني مسلمين﴿بسريرها 

 ﴾قَبَل َأن تَقُوم من مقَامك﴿أنا أحضره إليك  ﴾من الْجِن َأنَا آتيك بِه﴿ مارد ﴾عفْريتٌ
وغرضه أنه يأتيه به في أقل ،  النهار نصف الى يجلس وكان قيل  ،للحكومة سكمجل

 على حمله لقادر وأمين على ما فيه من ﴾وِإنِّي علَيه لَقَوِي َأمين﴿ من نصف نهار
قَاَل الَّذي عنْده علْم من ﴿  عندها، ذلك من اسرع اريد سليمان قال (٣٩) الجواهر
 كان يعلم اسم اهللا األعظم الذي إذا  وزير سليمان وأبن أختهصف بن برخياأ ﴾الْكتَابِ

فدعا ، أي آتيك به بلمح البصر  ﴾َأنَا آتيك بِه قَبَل َأن يرتَد ِإلَيك طَرفُك﴿ دعي به أجاب
 به فتكلم قال )ع( الهادي عن ﴾فَلَما رآه مستَقرا عنْده﴿اهللا فحضر العرشُ حاالً 

 ثم سليمان الى سيره حتى بلقيس عرش فتناول سبا وبين بينه فيما األرض له فانخرقت
فلما نظر سليمان ورأى العرش حاضراً  ]صا[ عين طرفة من اقل في األرض انبسطت

ليختبرني  ﴾ِليبلُوني﴿ استحقاق غير من علي به تفضل ﴾قَاَل هذَا من فَضِل ربي﴿لديه 
﴿عامهإن ﴾َأَأشْكُر ﴿َأكْفُر أم أجحد فضله وِإحسانه ﴾َأم ﴿هِلنَفْس شْكُرا يفَِإنَّم شَكَر نمو﴾ 

 لم يشكر وجحد  ومن﴾ومن كَفَر﴿ ، ألنه يستزيد من فضل اهللا فمنفعة الشكر لنفسه
ولما قرب  (٤٠)  فإن اهللا مستغنٍ عنه وعن شكره﴾ ربي غَني كَرِيمفَِإن﴿فضل اهللا 

غيروا بعض أوصافه وهيئته  ﴾قَاَل نَكِّروا لَها عرشَها﴿وُل ملكة سبأ إلى بالده وص
أراد  هل تعرفه أم ال ؟ ﴾نَنظُر َأتَهتَدي َأم تَكُون من الَّذين ال يهتَدون﴿ حتى ال يعرف

تقر بها وتمثلت بين يدي سليمان واس﴾ فَلَما جاءتْ﴿ (٤١) بذلك اختبار ذكائها وعقلها
أمثل هذا العرش  ﴾َأهكَذَا﴿ لها من قبل المرافقين من قوم سليمان ﴾قيَل﴿ المكان

﴿شُكربعد ان نظرت إليه وتأملته  ﴾قَالَتْ﴿ ولم يقل أهذا عرشك ؟ لئال يكون تلقينا ﴾ع
،  ولم تقل ال خوفا من التكذيب لم تقل نعم هو خوفا من الكذب ،﴾ كََأنَّه هو﴿ جيدا

  ، وان إغالق  فقال لها سليمان انه هو بعينه  ،فقالت كأنه هوعرفته هو هو، ألنها 



 ٣٩٥ 

  )٢٧( النمل سورة    )٣٩٥(        التاسع عشرالجزء

  
 عن والنهي وصفاته
 ام هو الذي الترفع
 واالمر الرذائل
 الجامع باإلسالم
 الفضائل المهات

 ]صا[
 )ع( الصادق عن)٣٣(
 في اال القائم يخرج ما

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

 حسن في أخذتْ) ٣٣(
 قومها مع األدب

 أمرها في ومشاورتهم
 لها يعرض ما كل في

 يقر بما المأل فراجعها
 إعالمهم من عينها
 ، والبأس بالقوة إياها
 إلى األمر سلّموا ثم

 وهذه ، نظرها
 من حسنة محاورة
 ]قر[ الجميع

 :عباس ابن قال) ٣٥(
 قبَل إن لقومها قالت
 يريد ملك فهو الهدية
 لم وِإن ، فقاتلوه الدنيا
 صادق نبي فهو يقبلها

  ]مس[ فاتبعوه
اختلف المفسرون )٣٥(

 بعثت.....  في الهدية
 جوهرة فيها حقة

 للرسول وقالت عظيمة
 هذه يثقب له قل

 وال حديد بال الجوهرة
 بذلك الرسول فأتاه نار

 بعض سليمان فأمر
 الديدان من جنوده
 ثم فمه في خيطا ذفأخ
 من الخيط واخذ ثقبها

  ]صا[ اآلخر الجانب
  
 :عباس ابن قال) ٣٧(

 رسُل رجعت لما
 عند من إليها بلقيس
 وأخبروها سليمان
 عرفت قد قالت الخبر

 لنا وما ، بملك هذا ما
 وبعثت ، طاقة من به
 قادمة إني سليمان إلى
 قومي بملوك إليك
 ، أمرك ما أنظر حتى
 من إليه تدعو وما
 إلى ارتحلت ثم دينك

 عشر اثني في سليمان
  ]مس[ قائد ألف

  
 أن بذلك أراد )٣٨(

   خصه ما بعض يريها

يا نبي :  ، قالت بلقيس ، وإحاطته بالحرس لم يحولوا دون قدرة اللّه بجلبه األبواب عليه
من  ﴾هامن قَبل﴿بكمال قدرة ربك وصحة نبوتك  ﴾وُأوتينَا الْعلْم ﴿اللّه نحن عرفناك نبيا
منعها عن  ﴾وصدها ﴿(٤٢)لك مؤمنين بربك  ﴾وكُنَّا مسلمين﴿قبل هذه المعجزة 

ِإنَّها كَانَتْ ﴿عبادتُها القديمة للشمس والقمر  ﴾تَعبد من دونِ اللَّه ما كَانَتْ﴿ اِإليمان باهللا
رِينمٍ كَافقَو نيَل ﴿(٤٣)  بسبب نشوئها بين قوم مشركين﴾مقحري الصخُلا ادلَه ﴾ 

رح هو الموضع المنبسط من غير سقفوقيل انّه قصر من زجاجٍ  الص ﴿َأتْها رفَلَم﴾ 
 ﴾وكَشَفَتْ عن ساقَيها ﴿ماء ﴾لُجةً﴿ظنته  ﴾حسبتْه﴿  الشامخالقصرفلما رأت ذلك 

قصر  ﴾ه صرحِإنَّ﴿  التكشفي عن ساقيكسليمان ﴾قَاَل﴿ تشمرت لئال تبتل اذيالها
﴿ارِيرقَو نم درمتُ ﴿بلقيس  ﴾قَالَتْ﴿  من الزجاج الصافيمصنوع ﴾مِإنِّي ظَلَم بر

ولَقَد ﴿ (٤٤) ﴾وَأسلَمتُ مع سلَيمان ِللَّه رب الْعالَمين﴿بالشرك وعبادة الشمس  ﴾نَفْسي
يدعوهم إلى ﴾ صاِلحا َأن اعبدوا اللَّه﴿ في النسب﴾ ثَمود َأخَاهم﴿قبيلة  ﴾َأرسلْنَا ِإلَى

 ﴾يخْتَصمون﴿ جماعتان مؤمنون وكافرون ﴾فَِإذَا هم فَرِيقَانِ﴿ هتوحيد اهللا وعبادت
 بالذي إنا منهم الكافرون قال،  مؤمنون به ارسل بالذي انّا المؤمنون قال، يتنازعون 

 بذلك فأرادوا اليم بعذاب يأتيهم ان الناقة همتأتي ان قبل سألوه (٤٥)كافرون  به آمنتم
ألي شيء  ﴾يا قَومِ ِلم تَستَعجِلُون بِالسيَئة قَبَل الْحسنَة﴿لهم صالح  ﴾قَاَل﴿ امتحانه

هالّ تتوبون إلى اهللا من  ﴾ تَستَغْفرون اللَّهلَوال﴿تستعجلون بالعذاب وال تطلبون الرحمة 
منا أتش ﴾قَالُوا اطَّيرنَا ﴿(٤٦)  لكي يتوب اهللا عليكم ويرحمكم﴾تُرحمونلَعلَّكُم ﴿الشرك 

﴿يا صالح ﴾بِك ﴿كعم نبِموبأتباعك المؤمنين فِإنكم سبب ما حلَّ بنا من بالء ﴾و  ،
م كأن شؤم ﴾طَاِئركُم عنْد اللَّه﴿ لهم صالح ﴾قَاَل﴿وكانوا قد أصابهم القحط وجاعوا 

 يفتنكم الشيطان ﴾بْل َأنْتُم قَوم تُفْتَنُون﴿ رزقكم وِإن شاء حرمكماهللا إن شاء م كبسبب عمل
في مدينة صالح  ﴾وكَان في الْمدينَة﴿  (٤٧)تقولون بوسوسته وِإغوائه ولذلك تقولون ما

يفْسدون في اَألرضِ وال ﴿ رجاٍل من أبناء أشرافهم ﴾تسعةُ رهط﴿وهي الحجر 
صيونحهم لبعض ﴾قَالُوا﴿ (٤٨)  شأنهم اِإلفساد وِإيذاء العباد﴾لوا ﴿ قال بعضمتَقَاس
حلفوا باِهللاإ ﴾بِاللَّه ﴿تَنَّهيصالحاً  ﴾لَنُب ليال لنقتلن﴿لَهَأهزوجته وولده  ﴾و﴿ لَنَقُولَن ثُم
هِليدمه ﴾ِلو لولي ﴿هلَأه كلهنَا ما شَهِدرنا مكان هالكه وال عرفنا قاتله وال ما حض ﴾م

دبروا  ﴾ومكَروا مكْرا ﴿(٤٩) إنا لصادقون  ونحلف لهم﴾وِإنَّا لَصادقُون﴿قاتل أهله 
وهم ال ﴿ بتعجيل هالكهم جازيناهم على مكرهم ﴾ومكَرنَا مكْرا﴿مكيدةً لقتل صالح 

ونرشْعفَ ﴿(٥٠) من حيث ال يدرون وال يعلمون ﴾يانظُر﴾ فتأمْل وتفكر ﴿ فَ كَانكَي
مكْرِهةُ مباقنتيجة كيدهم في  ﴾ع﴿منَاهرمأهلكناهم  ﴾َأنَّا د﴿ينعمَأج مهمقَو(٥١) ﴾و   



 ٣٩٦ 

  )٢٧( النمل سورة    )٣٩٦(       العشرون الجزء

  
 ، العجائب من به اهللا

 عظيم على الدالة
 في وصدقه ، القدرة
 ،  النبوة دعوى
 بأن عقلها تبرويخ
 فينظر عرشها ينكّر

 ]بي[  تنكره أم أتعرفه
 في العلماء ذكر) ٣٨(

 أن  أحدها وجوهاً ذلك
 بأمر حملته المالئكة

 أن والثاني تعالى اهللا
 والثالث الريح حملته

 فيه خلق تعالى اهللا أن
متوالية  حركات
انخرق  أنه والرابع
 ثمهناك هو حيث مكانه
 سليمان يدي بين نبع

 األرض أن سوالخام
 وهو له طويت
 عبد أبي عن المروي

 أنه والسادس )ع(اهللا
 موضعه في اهللا أعدمه
 مجلس في وأعاده
  ]مج[ سليمان

 
 )ع( الباقر عن) ٤٠(

 األعظم اهللا اسم ان
 وسبعين ثالثة على
 عند كان وانما حرفا
 حرف منها اصف
 فخسف به فتكلم واحد

 وبين بينه ما باالرض
 حتى بلقيس سرير
 ثم بيده السرير تناول
 كما األرض عادت
 من اسرع كانت
 وعندنا عين طرفة
 األعظم االسم من نحن
 حرفا وسبعون اثنان

 اهللا عند وحرف
علم  في به استأثر
  ]صا[ الغيب

 
 امر انه روي )٤٤(

 قصر فبنى قدومها قبل
 زجاج من صحنه
 من واجري ابيض
 فيه والقى الماء تحته

 البحر حيوانات
 في سريره ووضع
 عليه فجلس هصدر
 ماء ظنت ابصرته فلما

 عن فكشفت راكدا
  ]صا[ساقيها

 
 لما إنها : وقيل) ٤٤(

 ما قالت الصرح رأت
 عذاباً داود ابن وجد

   الغرق إال به يقتلني

﴿موتُهيب لْكبوادي القرى كانت ، يرونها قومك حين ذهابهم إلى الشام وإيابهم منها  ﴾فَت
 ﴾ِإن في ذَِلك﴿بسبب ظلمهم وكفرهم  ﴾بِما ظَلَموا﴿خاليةً  ﴾خَاوِيةً﴿ بين المدينة والشام

 اآلية في،  قدرة اهللا فيتعظون ﴾ِلقَومٍ يعلَمون﴿لعبرة  ﴾آليةً﴿في هذا التدمير العجيب 
الَّذين آمنُوا وكَانُوا ﴿ من العذاب ﴾وَأنجينَا ﴿(٥٢) داللة على ان الظّلم يخرب البيوت

تَّقُوني حضرموت   ، أربعة آالف خرج بهم صالح إلى حضرموتكانواقالوا  ﴾يوسم
َأتَْأتُون ﴿ أهل سدوم ﴾قَاَل ِلقَومه﴿حين  ﴾لُوطًا ِإذْ ﴿و(٥٣) ألن صالحاً لما دخلها مات

 أنتم تعلمون أنها عمٌل قبيحو ﴾وَأنْتُم تُبصرون﴿أتفعلون الفعلة القبيحة الشنيعة  ﴾الْفَاحشَةَ
(٥٤) ﴿اءونِ النِّسد نةً مواَل شَهجالر لَتَْأتُون ءتشتهون الرجال وتتركون النسا﴾ َأِئنَّكُم 

﴿لُونهتَج مقَو ْل َأنْتُموا آَل ﴿ (٥٥) سفهاء ﴾بقَالُوا َأخْرِج ِإال َأن همقَو ابوج ا كَانفَم
كُمتيقَر نم من اهل قريتهملوط لم يكنألن ،  من بلدتكم ﴾لُوط  ﴿ونرتَطَهي ُأنَاس مِإنَّه﴾ 

 ﴾ِإال امرَأتَه﴿ من العذاب ﴾وَأهلَه﴿ فخلصناه هو ﴾فََأنجينَاه﴿ (٥٦) لناافع أيتنزهون عن
أنزلنا  ﴾وَأمطَرنَا﴿ (٥٧)  من المهلكين﴾من الْغَابِرِين﴿بقضائنا  ﴾قَدرنَاها﴿إال زوجته 

﴿طَرم هِملَيمحجارة من السماء كالمطر فأهلكتْه ﴾اع﴿ نذَرِينالْم طَرم اءبئس هذا ﴾فَس 
 على أفضاله وإنعامه ﴾الْحمد ِللَّه﴿ )ص (يا محمد ﴾قُْل ﴿(٥٨)العذاب الذي ُأمطروا 

 واختارهم لتبليغ دعوته ، الذين اصطفاهم لرسالته ﴾وسالم علَى عباده الَّذين اصطَفَى﴿
الخالق المبدع الحكيم  ﴾ءآللَّه﴿ ]صا[ وعليهم عليه اهللا صلوات محمد آل هم )ع( موعنه

﴿شْرِكُونا يَأم ر(٥٩) أم األصنام التي عبدوها ﴾خَي ﴿ضاَألرو اتاومخَلَقَ الس نَأم﴾ 
، وخلق األرض وما  من أبدع الكائنات فخلق السماوات وجعل فيها الكواكب المنيرة

ماء ﴿بقدرته  ﴾وَأنزَل لَكُم من السماء﴿ ن الجبال والسهول واألنهار والبحارفيها م
 ﴾ما كَان لَكُم﴿ ذات الجمال والخضرة والنضرة ﴾بِه حداِئقَ ذَاتَ بهجة﴿فأخرج  ﴾فََأنْبتْنَا

بْل ﴿استفهام إنكار  ﴾هَأءلَهُ مع اللَّ﴿ فضالً عن ثمره ﴾َأن تُنْبِتُوا شَجرها﴿ مكليس بمقدور
لُوندعي مقَو م(٦٠)  يشركون باهللا فيجعلون له عديالً ومثيالً﴾ه﴿  ضَل اَألرعج نَأم

في شعابها وأوديتها  وجعل ﴾وجعَل خاللَها َأنْهارا﴿ مستقَراً لِإلنسان والحيوان ﴾قَرارا
وجعَل ﴿االً شامخة تثبت األرض لئال تضطرب جب ﴾وجعَل لَها رواسي﴿األنهار العذبة 

 ومانعاً يمنعها من االختالط ﴾حاجِزا﴿ والمالحة فاصالً المياه العذبةبين  ﴾بين الْبحرينِ
﴿اللَّه عم ُسوا ﴾َأءلَه هأمع اهللا معبود ﴿ونلَمعال ي مهْل َأكْثَرأكثر المشركين ال  ﴾ب

الذي مسه الضر ﴾ َأمن يجِيب الْمضطَر ﴿(٦١)ه  اهللا غيريعلمون الحق فيشركون مع
 ألن -وأن كان قد يجيب غير المضطر -خص المضطر ،  فيستجيب دعاءه ويلبي نداءه
  ويجعلُكُم ﴿ عن والملهوف َ﴾ِإذَا دعاه ويكْشفُ السوء﴿ رغبته أقوى وسؤاله أخضع



 ٣٩٧ 

  )٢٧(النمل  سورة    )٣٩٧(        العشرونالجزء

  
 فال تجبن أن وأنفت
  ]مج[ تدخل

 فى واختلف) ٤٤ (
 انّه : فقيل ؛ امرها

 سليمان تزوجها
 ، ملكها على واقرها
 من زوجها انّه  :وقيل
 تّبع له يقال ملك

 ، ارضها الى وردها
 امراء من اميراً وامر
يطيعه ان باليمن الجن 

 له فصنع ، له ويعمل
 ]بي[. باليمن المصانع

 ان روى )٤٤(
 ابن وهو ملك سليمان
 سنة عشرة ثالث
 ثالث ابن وهو ومات

 فمدة سنة وخمسين
 سنة اربعون ملكه

 سنة اواخر فى ووفاته
 وسبعين خمس

 لوفاة وخمسمائة
 وفاته وبين موسى

 الشريفة والهجرة
 الف االسالمية
 وثالث وسبعمائة
  ]رو[ سنة وسبعون

 عباس ابن قال) ٤٩ (
 صالح دار  أتوا

 ، يوفهمس شاهرين
 المالئكة فرمتهم

 فقتلتهم بالحجارة
  ]مس[
 )ع( على قال) ٥٤(

 الرجل سعادة من
 تكون ان خمسة
 واوالده موافقة زوجته
 ءاتقيا واخوانه ابرارا

 صالحين وجيرانه
  ]رو[  بلده فى ورزقه

  
 رأس )٦٢(
 المذنب لمضطرينا

 ويسأله يدعوه الذي
 الخائف ومنهم المغفرة

 األمن يسأله الذي
 يطلب الذي يضوالمر
 والمحبوس العافية
الخالص  يطلب الذي
 بهم ضاق إذا الكل فإن

 رب إلى فزعوا األمر
 وأكرم العالمين
  ]مج[  األكرمين

  
 المضطر دعاء) ٦٢(

 المظلوم ودعاء
 ال الناس من مستجابة
 أو كان مؤمناً ، محالة
  ]تس[   كافراً

ضِ﴿سكان  ﴾خُلَفَاءقبلكم كان ممن فيها والتصرف سكناها ورثكم بأن ﴾اَألر ﴿ عم َُأءلَه
كال ولكنكم  ؟ مع اهللا يفعل ذلك حتى تعبدوهأ﴾ اللَّه﴿ونا تَذَكَّريالً مما أقلَّ تذكركم  ﴾قَل

 )ص( محمد آل من القائم في نزلت قال )ع( الصادق ، عن واعتباركم فيما تشاهدون
 السوء ويكشف فأجابه وجل عز اهللا ودعا ركعتين المقام في صلى إذا المضطر واهللا هو

 عشر والثالثة الثالثمأة ثم جبرئيل يبايعه من أول فيكون... األرض في خليفة ويجعله
في ظُلُمات ﴿من يرشدكم إلى مقاصدكم في أسفاركم  ﴾َأمن يهديكُم ﴿(٦٢) ]صا[ رجال

يسوق  ﴾ومن يرسُل﴿ ، في البراري والقفار والبحار في الظالم الدامس ﴾الْبر والْبحرِ
﴿هتمحر يدي نيا بشْرب احيا ﴿مبشرةً بنزول المطر  ﴾الرمع الَى اللَّهتَع اللَّه عم َُأءلَه

شْرِكُوند اهللا القادر الخالق عن مشاركة العاجز المخلوق﴾يمن يهديكم على   تعظَّم وتمج
وساوس قلوبكم، ويعينكم على استقامتها إال عذر نفوسكم، وفساد طباعكم ويزيل عنكم 

 اهللا، ومن يرسل رياح فضله بين يدى أنوار معرفته إال اهللا وهل يقدر عليه أحد سواه؟
(٦٣) ﴿هيدعي ُأ الْخَلْقَ ثُمدبي نبعد فنائه ﴾َأم ﴿اءمالس نم قُكُمزري نمنزل  ﴾وومن ي

 ينبتُ لكم من بركات األرض الزروع والثمارمن و ﴾ضِواَألر ﴿عليكم من مطر السماء
﴿اللَّه عم ُكال   ،يفعل ذلك ﴾َأءلَه﴿انَكُمهراتُوا بأحضروا حجتكم ودليلكم على ما  ﴾قُْل ه

قُْل ال يعلَم من في ﴿ (٦٤) في أن مع اهللا إلهاً آخر ﴾ِإن كُنتُم صادقين﴿ تزعمون
 ﴾وما يشْعرون﴿ هو وحده المختص بعلم الغيب ﴾رضِ الْغَيب ِإال اللَّهالسماوات واَأل

بْل ادارك علْمهم ﴿ (٦٥)  بعد موتهممتى ينشرون ﴾َأيان يبعثُون﴿وما يدري الخالئق 
ةري اآلخإنهم ال يصدقون باآلخرة فلماذا يسألون على قيامة الساعة ﴾ف ﴿ي شَكف مْل هب 

 ليس لهم بصيرةٌ يدركون بها دالئل وقوعها ﴾بْل هم منْها عمون﴿ اآلخرة من ﴾منْها
متنا وأصبحنا  أئذا﴾ َأِئذَا كُنَّا﴿مشركو مكة المنكرون للبعث  ﴾وقَاَل الَّذين كَفَروا﴿ (٦٦)

خرج من قبورنا ونحيا  فهل سن﴾وآباُؤنَا َأِئنَّا لَمخْرجون﴿ رفاتاً وعظاماً بالية ﴾تُرابا﴿
كما  ﴾هذَا نَحن وآباُؤنَا من قَبُل﴿ )ص (محمد بالبعث ﴾لَقَد وعدنَا ﴿(٦٧) ةمرة ثاني

 ما هذا إال خرافات وأباطيل السابقين ﴾ِإن هذَا ِإال َأساطير اَألوِلين﴿ وعد من قبله آباءنا
 نظر اعتبار ﴾اَألرضِ فَانظُروا﴿ء أرجا ﴾سيروا في﴿ لهؤالء الكفار ﴾قُْل ﴿(٦٨)

﴿ينرِمجةُ الْمباقع فَ كَانرهم ﴾كَي(٦٩) ؟ ألم يهلكهم اهللا ويدم ﴿نزال تَحد يا محم ﴾و
وال تَكُن في ضيق مما ﴿ هؤالء المكذبين إن لم يؤمنواعلى  ﴾علَيهِم﴿ وال تأسف )ص(

ونكُرمص (تسلية للرسولفيه  " فإني حافظك منهم وال يضقْ صدرك من مكرهم ﴾ي(  "
(٧٠)﴿ قُولُونيو﴾ استهزاء ﴿دعذَا الْوتَى همتى يجيئنا العذاب  ﴾م﴿ينقادص كُنتُم ِإن﴾ 

  َأن يكُون ردفَ ﴿ لعلَّ الذي تستعجلون به من العذاب ﴾قُْل عسى ﴿(٧١) فيما تقولون



 ٣٩٨ 

  )٢٧(النمل  سورة    )٣٩٨(        العشرونالجزء

  
 لهم قال كيف) ٦٤(

 منكرون وهم ذلك
 والجواب ؟  لِإلعادة

 علَّتُهم ُأزيحت قد أنه
 المعرفة من بالتمكين

 لهم يبق فلم واِإلقرار،
زم[ اِإلنكار من عذر[  

 
 امير ان )٦٥(

 اخبر )ع( المؤمنين
 االمور ببعض يوما
 فقيل بعد يأت لم التي
 امير يا اعطيت له

 بالغي علم المؤمنين
 وقال) ع( فضحك

 غيب بعلم هو ليس
 ذي من تعلم هو انما
 الغيب علم وانما علم
 عدده وما الساعة علم
 ان بقوله سبحانه اهللا
 الساعة علم عنده اهللا

 ما سبحانه فيعلم اآلية
 ذكر االرحام من في

 جميل أو وقبيح وانثى
 وشقي بخيل أو وسخي

 يكون ومن سعيد أو
 في أو حطبا للنار

 مرافقا يينللنب الجنان
 الذي الغيب علم فهذا
 وما اهللا يعلمه اال ال

 علمه فعلم ذلك سوى
 ودعا فعلمنيه نبيه اهللا
 صدري يعيه ان لي

 جوارحي عليه وتضم
  ] صا[
 
 :المفسرون قال) ٧٢(

من  أصابهم ما هو
 بدر يوم واألسر القتل

  ]مس[

  
 خص وِإنما )٧٧(

 ألنهم بالذكر المؤمنين
   ]قر[ به المنتفعون

  
 ال الحديثفي ) ٨٢(

 تروا حتى الساعةُ تقوم
 وعد .. ءايات عشر
 الشمس طلوع منها
 وخروج مغربها، من

  ]مس[ الدابة

جِلُونتَعي تَسالَّذ ضعب ب منكم بعضه﴾ لَكُم(٧٢)بدر  يوم عذاب هو قيل،  قد دنا وقر 
ومنهم أهل مكة ،  المعاصي على عقوبتهم بتأخيره ﴾وِإن ربك لَذُو فَضٍل علَى النَّاسِ﴿

ال ﴿و  ، ال يعرفون حقَّ النعمة ﴾ولَكن َأكْثَرهم﴿ إذ لم يعجل عقوبتهم كرامة لرسولهم
ونشْكُر(٧٣) يشكرونه فال ﴾ي ﴿نُونلعا يمو مهوردص نا تُكم لَمعلَي كبر ِإنيعلم ما ﴾و 

 من االولياءما تكن صدور،  وكيدهم له )ص (رسوليخْفون وما يعلنون من عداوة ال
ليس من  ﴾وما من غَاِئبة في السماء واَألرضِ﴿ (٧٤) ، وما يعلنون من خدمته محبته

 إال وقد علمه اهللا وأثبته في ﴾ِإال في كتَابٍ مبِينٍ﴿شيء في غاية الخفاء على الناس 
 فيه الذي هذا واورثنا اهللا اصطفانا الذين نحن....  )ع( الكاظم عن ، اللوح المحفوظ

ِإن هذَا الْقُرآن يقُص علَى بني ِإسراِئيَل َأكْثَر الَّذي هم فيه ﴿ ] (٧٥)صا[ شيء كل تبيان
فُونخْتَلمن حديث مريم وعيسى والنبي المبشر به في التوراة حيث قال بعضهم هو ﴾ي 
 القرآن هذا ﴾وِإنَّه لَهدى﴿ (٧٦)منتظر لم يأت بعد  ال بل هو : وقال بعضهم، يوشع 

﴿يننْؤمةٌ ِللْممحر(٧٧)  لهداية قلوب المؤمنين من الضاللة﴾و ﴿كبر يا محمد ﴾ِإن 
وهو ﴿  العادل﴾بِحكْمه﴿ بين بني إسرائيل يوم القيامة ﴾بينَهم﴿يفصل  ﴾يقْضي﴿ )ص(

زِيزأمره الغالب الذي ال ﴾الْع ردي ﴿يمل(٧٨)بأفعال العباد  ﴾الْع ﴿لَى اللَّهكَّْل عفَتَو﴾ 
علَى الْحقِّ ﴿ )ص (يا محمد ﴾ِإنَّك﴿، واعتمد عليه في جميع شؤونك  فوض إليه أمرك

كما  ﴾وال تُسمع الصم الدعاء ِإنَّك ال تُسمع الْموتَى﴿ (٧٩)  على الدين الواضح﴾الْمبِينِ
ألنه ال يسمع وال يقبل الموعظة وال يتدبر ، ال تسمع الميت كذلك ال تسمع الكافر النداء 

وما َأنْتَ بِهادي ﴿ (٨٠)  ال سيما إذا تولَّوا عنك معرضين﴾ِإذَا ولَّوا مدبِرِين﴿فيها 
عن  ﴾عن ضاللَتهِم﴿ أن تصرف عمي القلوب )ص (وليس بوسعك يا محمد ﴾الْعميِ
 - سماع تدبر وِإفهام - ما تُسمع ﴾ِإن تُسمع ِإال من يْؤمن بِآياتنَا فَهم مسلمون﴿ كفرهم

وِإذا  ﴾وِإذَا وقَع الْقَوُل ﴿(٨١) ، وال يستجيب لدعوتك إالّ أهل اِإليمان إال المؤمنين
كثر كالم المفسرين في  "﴾ ن اَألرضِعلَيهِم َأخْرجنَا لَهم دابةً م﴿قَرب نزوُل العذاب 

 وهو )ع( المؤمنين امير الى )ص( اهللا رسول انتهى : قال )ع( الصادق عن " الدابة
 دابة يا قم له قال ثم برجله فحركه رأسه عليه ووضع رمال جمع قد المسجد في نائم

 فقال ، اإلسم بهذا بعضا بعضنا ايسمى اهللا رسول يا اصحابه من رجل فقال،  األرض
تكلم  ﴾تُكَلِّمهم﴿ ]صا[ كتابه في اهللا ذكره الذي الدابة وهو خاصة له اال هو ما واهللا ال

َأن النَّاس كَانُوا ﴿ الناس وتناظرهم وتقول من جملة كالمها أال لعنةُ اهللا على الظالمين
نُونوقنَا ال يات(٨٢) ﴾بِآي ﴿شُرنَح مويكُلِّ ﴿والعقاب واذكر يوم نجمع للحساب  ﴾و نم

ةا﴿ ن األمم م﴾ُأمججماعة وزمرة  ﴾فَو﴿كَذِّبي نمنَا ﴿من الجاحدين المكذبين  ﴾ماتبِآي  
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  :كثير ابن قال )٨٢(

 في تخرج الدابة هذه
 عند ، الزمان آخر
 وتركهم الناس فساد
 وتبديلهم اهللا، أوامر

 فتكلم ، الحق دينال
 وتخاطبهم الناس

 ابن قال ، مخاطبة
   :وعطاء عباس
 فتقول كالماً تكلمهم

 كانوا الناس إن  : لهم
 ، يوقنون ال بآياتنا
 خروجها أن وروي
 ، الخير ينقطع حين
 بمعروف يؤمر وال
 ، منكر عن ينهى وال
 وال منيب يبقى وال

 آية وهي ، تائب
 ، للعادة خارقة خاصة

 مشاهد عضب ذكر ثم
 ]مس[ القيامة

 )ص( النبي عن) ٨٢(
 األرض دابة قال

 ال ذراعا ستون طولها
 وال طالب يدركها
 فتسم هارب يفوتها
 عينيه بين المؤمن
 عينيه بين ويكتب
 بين الكافر وتسم مؤمن
 بين ويكتب عينيه
 ومعها كافر عينيه
 وخاتم  موسى عصا

 وجه فتجلو سليمان
 بالعصا المؤمن
 فرالكا انف وتخطم
 يا يقال حتى بالخاتم
  ]صا[ كافر ويا مؤمن

  
 بن علي عن) ٨٢(

 أنه )ع( طالب أبي
  :فقال الدابة عن سئل

أما واهللا ما لها ذنب 
 قال  ،وإن لها للحية

هذا  وفي  :الماوردي
 إلى إشارة منه القول
 لم وإن اإلنس من أنها

  ]قر[  به يصرح
 
 عمر ابن عن) ٨٢(

 الصفا بين تخرج
 رفتخب  والمروة
 مؤمن بأنه المؤمن
 كافر بأنه والكافر
 يرتفع ذلك وعند

 تقبل وال التكليف
 علم من وهو التوبة
  :وقيل .الساعة أعالم

 مؤمن إال يبقى ال
  يبقى وال مسحته

ونعوزي مساقون بعنف  ﴾فَهجمعون ثم يوظاهر اآلية أن هذا الحشر في غير يوم ، ي
 تعالى في صفة الحشر وقد قال اهللا،   لجميعهمالقيامة ألنه حشر للبعض من كل ُأمة ال

المحشر  الى ﴾حتَّى ِإذَا جاءوا ﴿(٨٣) ]مي} [حشرناهم فلم نغادر منهم أحداً {يوم القيامة
ولَم ﴿المنزلة على رسلي  ﴾َأكَذَّبتُم بِآياتي﴿لهم تعالى موبِخاً  ﴾قَاَل﴿ وموقف الحساب
أي شيء كنتم  ﴾َأماذَا كُنتُم تَعملُون﴿ ر أو معرفة صدقهامن غير فك ﴾تُحيطُوا بِها علْما

 العذاب بهم حل ﴾ووقَع الْقَوُل علَيهِم ﴿(٨٤) ؟ توبيخ آخرهذا تعملون في الدنيا و
ال ﴾ فَهم ال ينطقُون﴿ اهللا بآيات التكذيب وهو ظلمهم بسبب ﴾بِما ظَلَموا﴿ الموعود

َأنَّا جعلْنَا اللَّيَل ﴿قدرة اهللا  ﴾َألَم يروا﴿ (٨٥) ر وال حجةيتكلمون ألنه ليس لهم عذ
يهكُنُوا فسقيل النوم راحة القوى الحسية من حركات ، جعل الليل مظلماً ليناموا  ﴾ِلي

ِإن ﴿ في طلب المعاش والرزق مشرقاً ليتصرفوا فيه ﴾والنَّهار مبصرا﴿القوى النفسية 
آلي ي ذَِلكفعلى قدرة اهللا ﴾ات ﴿نُونْؤممٍ يقون فيعتبرون﴾ِلقَونفَخُ﴿ (٨٦)  يصدي مويو﴾ 

في ﴿  ربه فعندما يتلقاه يفاجأ الكون به حاالامرمنتظر قيل ان اسرافيل  ، إسرافيل
 ينفخ ثالث نفخات قيلو،  السرافيل نفختان االماتة واالحياء " االحياءنفخة  "﴾ الصور

 ﴾اَألرضِفَفَزِع من في السماوات ومن في ﴿ ونفخة االحياء ونفخة االماتة نفخة الفزع
هول ورهبة يوم القيامة من فال يبقى أحد من أهل السماوات واألرض إال خاف وفزع 

ِإال من ﴿إذ ال يدري الناس ماذا يراد بهم وما يفعل بتقيهم وشقيهم ، عند النفخة االخيرة 
اللَّه رضوان خازن الجنة ، ومالك خازن النار ،  ومنهم من المالئكة واألنبياء ﴾شَاء

والحور العين والولدان وحملة العرش والمقربون والزبانية ، وإدريس ألن اللّه رفعه 
بعد الموت ، وموسى ألنه صعق بالطور وغيرهم ممن أراد استثناءهم ، وعن ابن 

 ﴾وكُلٌّ﴿ ]مال[ زقون ال يصل إليهم الفزععباس هم الشهداء ألنهم أحياء عند ربهم ير
وقت  ﴾وتَرى الْجِباَل ﴿(٨٧)  صاغرين مطيعين﴾َأتَوه داخرِين﴿األموات الذين ُأحيوا 

وهي تَمر مر ﴿ثابتة في مكانها وواقفة  ﴾جامدةً﴿تظنها  ﴾تَحسبها﴿ النفخة األولى
الذي أحكم كل  ﴾صنْع اللَّه الَّذي َأتْقَن كُلَّ شَيء﴿تسير سيراً سريعاً كالسحاب  ﴾السحابِ

بِالْحسنَة ﴿يوم القيامة  ﴾من جاء ﴿(٨٨)  خير وشر﴾ِإنَّه خَبِير بِما تَفْعلُون﴿ شيء خلقه
 وهم من فَزعٍ﴿ فِإن اهللا يضاعفها له ويعطيه بالعمل القليل الثواب األبدي ﴾فَلَه خَير منْها

ِئذموخوف ذلك اليوم العصيب ﴾ي ﴿نُونامير عن ابيه عن )ع(الصادق عن﴾ آم 
انكار  والسيئة البيت اهل وحبنا الوآلية معرفة الحسنة قال اآلية هذه في )ع( المؤمنين
 )ص(عن ابن الزبير عن جابر قال قال رسول اهللا ،  ]صا[ البيت اهل وبغضنا الوآلية

  تى صاروا كاألوتاد وصلّوا حتى صاروا كالحنايا ثم يا علي لو أن أمتي صاموا ح



 ٤٠٠ 

  )٢٧( النمل سورة    )٤٠٠(        العشرونالجزء

  
 خطمته إال منافق
 جمع ليلة تخرج
 إلى يسيرون والناس

  ]مج[  منى
 
 تظاهرت وقد) ٨٣(

 ائمة عن األخبار
 محمد آل من الهدى

 في عليهم اهللا صلوات
 سيعيد تعالى اهللا ان
 عليه المهدي قيام عند

 تقدم ممن قوما السالم
 اوليائه في موتهم

 بثواب ليفوزوا وشيعته
 ومعونته نصرته

 بظهور ويتبهجوا
 ]مج[ .... دولته

  
  

مسيئاً ال  ﴾من جاء بِالسيَئة ﴿(٨٩) ]مج[ أبغضوك ألكبهم اهللا على مناخرهم في النار
فِإنه يكب في جهنم على وجهه  ﴾ارِفَكُبتْ وجوههم في النَّ﴿ حسنة له أو مشركاً باهللا

قل لهم يا  ﴾ِإنَّما﴿ (٩٠)  في الدنيا﴾ما كُنتُم تَعملُون﴿جزاء  ﴾هْل تُجزون ِإال﴿ منكوساً
مكة  فانّها شريفة عندكم وربها  ﴾ُأمرتُ َأن َأعبد رب هذه الْبلْدة﴿لقد  )ص (محمد

تعالى  ﴾ولَه﴿عل حرماً آمناً ال يسفك فيها دم ج الذي ﴾مهاالَّذي حر﴿يستحقّ العبادة 
﴿ينملسالْم نم َأكُون تُ َأنرُأمو ء(٩١)  من المخلصين هللا بالتوحيد﴾كُلُّ شَي﴿  َأنو

آنالْقُر ى ﴿عليكم يا أهل مكة وأدعوكم الى ما فيه ﴾َأتْلُوتَدنِ اهالى الحق وعمل بما  ﴾فَم
 ﴾ومن ضلَّ﴿ه يصل إليه دون غيره ئألن ثواب ذلك وجزا ﴾فَِإنَّما يهتَدي ِلنَفْسه﴿ فيه

ِإنَّما َأنَا من  ﴿)ص(يامحمد فَقُْل   ،عنه وحاد ولم يعمل بما فيه ولم يهتد إلى الحق
رِيننذقُْل ﴿(٩٢)  وال أقدر على إكراههم على اِإليمانقد بلغتكم رسالة اهللا﴾ الْما ي ﴾و

سيرِيكُم ﴿ على ما خصني به من شرف النبوة والرسالة ﴾الْحمد ِللَّه﴿ )ص (محمد
هاتا﴿ هي العذاب في الدنيا والقتل ببدر:   وقيليوم القيامة ﴾آيرِفُونَهأي تشاهدونها  ﴾فَتَع

 ]صا[ مني اكبر آية هللا ما واهللا:  )ع( المؤمنين امير  ، قالحين ال تنفعكم المعرفة
﴿ولُونما تَعمٍل عبِغَاف كبا رووعيد " ﴾م (٩٣) " فيه وعد      
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 ۤطسم قَرَأ من فضلها
 لَه كان القصص

األجر بعدد نقَ مصد 
 ولم به، وكذَّب موسى

 السموات في ملك يبقَ
 لَه شهد إالّ واألرضِ

يوم أنّه القيامة كان 
 شيء كلَّ أن صادقاً
ه، إالَّ هالكوجه له 
يهوإل الحكم ونترجع 

 ]زم[
 :عباس ابن قال )٤(

 لما إسرائيل بني إن
 استطالوا بمصر كثروا
 وعملوا الناس على

 اهللا فسلط بالمعاصي
 وساموهم القبط عليهم
 أن إلى ، العذاب سوء
 يد على اهللا نجاهم
 ]قر[ موسى

 عمر عن روى )٤(
 كنا قال الخطاب بن
 )ص( اهللا رسول مع

 فيهم بصبيان فمررنا
 قارب وقد صياد ابن

 رسول له فقال البلوغ
 انى أتشهد) ص( اهللا

 ال فقال،  اهللا رسول
 رسول انى اتشهد بل
 ذرنى فقلت،  اهللا

 عن اقتله اهللا يارسول
 فقال الدجال انه ظن
 يكنه ان السالم عليه
 يعنى،  عليه تسلط فلن
 الصياد ابن يكن ان
 تسلط فلن الدجال هو

 اليقتله النه قتله على
 مريم ابن عيسى اال

 خير فال اليكنه وان
  ]رو [قلته فى لك
 :المفسرون قال )٤(

 أن الذكور قتله سبب
 منامه في رأى فرعون

 أقبلت عظيمةً ناراً أن
 المقدس بيت من

 أرض إلى وجاءت
 القبط فأحرقت مصر
 ، إسرائيل بني دون
 ذلك عن فسأل

والكهنة  المنجمين
 مولوداً إن :له فقالوا
 إسرائيل بني في يولد
  يديه على ملكك هبيذ

 بسببه هالكك ويكون
 ذكر يقتل كل أن فأمر
 إسرائيل بني أوالد من
   ]مس[

  
  
  

 فانهن نزلن بالمدينة ، وهي أربعمائة وإحدى ٨٢ واآلية ٥٥ إلى ٥٢نزلت بمكة عدا اآليات من 
ا بدئت  مبدوءة بمثل مالشعراء ويوجد في القرآن سورة .وأربعون كلمة ، وخمسة آالف وثمانمائة حرفا
  بالطواسيم هذه والشعراء والنمل يعبر عن السور الثالثوبه هذه فقط ، أما سورة النمل فهي بغير ميم ، 

    بسم اهللا الرحمن الرحيم
 بعض ﴾علَيك من نَبِإ﴿نقرأ  ﴾نَتْلُو ﴿(٢)﴾ تلْك ءاياتُ الْكتَابِ الْمبِينِ ﴿(١)﴾ طسم﴿

 (٣) به  لقومٍ يصدقون بالقرآن فينتفعون﴾قِّ ِلقَومٍ يْؤمنُونموسى وفرعون بِالْح﴿أخبار 
لم تكن له سلطة خارج  -  في مصر ﴾في اَألرضِ﴿ تجبر وطغى ﴾ِإن فرعون عال﴿

يستَضعفُ طَاِئفَةً ﴿فرقاً وأصنافاً في استخدامه وطاعته  ﴾وجعَل َأهلَها شيعا﴿ -مصر
منْهمنهم وهم بنو اسرائيل فريقايستعبد ويستذل ﴾م  ﴿حذَبيِ ﴿يقتّل  ﴾يتَحسيو منَاءهَأب

هماءسويترك اِإلناث على قيد الحياة ﴾ن ﴿يندفْسالْم نم كَان المتجبرين في األرض﴾ِإنَّه  
(٤)﴿ نُرِيدبرحمتنا  ﴾و﴿ننَم أن نتفضل وننعم  ﴾َأن﴿فُوا فعتُضاس ينلَى الَّذي ع

 ﴾ونَجعلَهم الْوارِثين﴿ يقتدى بهم في الخير ﴾ونَجعلَهم َأِئمةً﴿من بني إسرائيل  ﴾اَألرضِ
 محمد آل هم قال )ع( المؤمنين امير عن ، يرثون ملك فرعون ويسكنون مساكنهم

 (٥) ]صا[اعداءهم  ويذل فيعزهم جهدهم بعد مهديهم اهللا يبعث عليهم اهللا صلوات
ليكونوا قادة في الخير وحكاما بالعدل  نجعلها مسكنا لهم ﴾ن لَهم في اَألرضِونُمكِّ﴿
﴿نوعرف نُرِيو ونذَرحا كَانُوا يم منْها ممهنُودجو انامهما كانوا يخافونه من ذهاب ﴾و 

لَى ُأم ِإ﴿ا منإله ﴾وَأوحينَا﴿ (٦) ملكهم وهالكهم على يد مولود من بني إسرائيل
بعد أن ولدته وحارت في أمرها ماذا  يوحانة بنت يصهر بن الوي بن يعقوب﴾ موسى

من شرطة فرعون الذين كانوا يتحرون الدور  ﴾َأن َأرضعيه فَِإذَا خفْت علَيه﴿ تفعل به
 قلنا لها ﴾و﴿ فاجعليه في صندوق وألقيه في النيل ﴾فََألْقيه في الْيم﴿ويتفقدون الحبالى 
 بعد لفراقه ﴾وال تَحزني﴿عليه من الغرق ألنا حافظوه  ﴾ال تَخَافي﴿ أيضا لتطمئن عليه

 ﴾وجاعلُوه من الْمرسلين﴿عن قريب سنرده إليك  ﴾ِإنَّا رادوه ِإلَيك﴿  وتحققي ،أن تلقيه
(٧) ﴿لَ﴿أعوان  ﴾آُل﴿فأخذه  ﴾فَالْتَقَطَه كُونِلي نوعرنًافزحا وودع مأن يصبح لهم  ﴾ه

 عدواً ومصدر حزن وبالء﴿ِئينا كَانُوا خَاطمهنُودجو انامهو نوعرف مشركين ﴾ِإن 
قُرتُ ﴿ التابوت من اخرجته حين آسية بنت مزاحم﴾ وقَالَتْ امرَأةُ فرعون ﴿(٨) آثمين

لَكنٍ ِلي ويع﴾ ال ليقال فرعون تركته انه عبراني من األعداء كيف أخطأه   لك ،  

  
  ترتيبها

 ٢٨   
  ترتيب النزول

٤٩  
    اياتها
  نزلت بعد  سورة القصص  ٨٨

  مكية  النمل
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قال االمام علي  )٥(
 الدنْيا لَتَعطفَن) ع(

 شماسها بعد علَينَا
 علَى الضروسِ عطْفَ
  عقيب ذَِلكالوتَ ولَدها

و نُرِيد َأن نلَى نَمع 
الَّذفُوا ينعتُضي اسف 

 َأِئمةً ونَجعلَهم الَْأرضِ
وملَهعنَج ينالْوارِث 
  ]نج[
 )ع( الصادق عن )٥(

 )ص( اهللا رسول ان
 والحسن علي الى نظر

 فبكى )ع( والحسين
 انتم وقال

بعدي   المستضعفون
 يقول وجل عز اهللا ان

 فقيل  ،اآلية  ...ونريد
 معنى ما )ع( للصادق

 اهللا رسول ابن اي ذلك
 األئمة انكم معناه قال

 وجل عز اهللا ان بعدي
 نمن ان ونريد يقول
 استضعفوا الذين على
 ونجعلهم االرض في
 فهذه :قال ثم اآلية ائمة
 الى فينا جارية اآلية
 ]صا[ القيامة يوم

 اآلية في فائدة )٧(
 وخبران ونهيان أمران

  ]بح[ وبشارتان
 من الخاطئ فادة )٨(

 ، واِإلثم الذنب تعمد
 فعل من والمخطئ

 تعمد غير عن الذنب
  ]مس[
  
)٩( لما المرأة أن رذك 

 القول هذا قالت
 أما : لها قال لفرعون

 لي وأما ، فنعم لك
 .... عين بقرة فليس
 لو عباس ابن وقال
 لهداه لي عين قرة قال
 ولكنه وآلمن به اهللا
   ]طب[ أبى
  
 رسول أن روي )١٠(

  لخديجة قال )ص( اهللا
 اهللا أن شعرتأ

 الجنة في معك زوجني
 عمران بنت مريم

 موسى أخت وكلثوم
 فرعون امرأة وآسية
 أخبرك اهللا  :فقالت
 نعم   :فقال ؟ بهذا

 بالرفاء : فقالت
  ]قر[ والبنين

، خاطبته بلفظ الجمع تعظيماً له ليساعدها فيما  تقتله يا فرعون ال﴾ ال تَقْتُلُوه﴿ الذباحون
 كان موسى"أو نتبناه تقَر به عيوننا  ﴾َأو نَتَّخذَه ولَدا﴿ في الكبر ﴾ينفَعنَاعسى َأن ﴿تريد 

 أن هالك ﴾وهم ال يشْعرون﴿ "من يقع عليه بصره ال يتمالك من حبهالمالمح حسن 
ُأم موسى ﴿قلب  ﴾فَُؤاد﴿صار  ﴾وَأصبح ﴿(٩) فرعون وزبانيته سيكون على يديه

طار عقلها من  يعني ، خالياً من ذكر كل شيء في الدنيا إال من ذكر موسى ﴾افَارِغً
تكشف  ﴾ِإن كَادتْ لَتُبدي بِه﴿ فرط الجزع والغم حين سمعت بوقوعه في يد فرعون

لوال ان  ﴾لَوال َأن ربطْنَا علَى قَلْبِها﴿أمره وتظهر أنه ابنها من شدة الوجد والحزن 
ِلتَكُون من ﴿الصبر البدت ما فى ضميرها من الوجد بولدها ايدناها بالتوفيق و

يننْؤمقَالَتْ ﴿(١٠)  من المصدقين بوعد اهللا برده عليها﴾الْمأم موسى ﴾و ﴿هُألخْت﴾ 
 ﴾فَبصرتْ﴿ اتبعي أثره حتى تعلمي خبره ﴾قُصيه﴿ كلثمةواسمها  ألخت موسى

، ألنها كانت تمشي   أنها أخته﴾ ال يشْعرونوهم﴿ عن بعد ﴾بِه عن جنُبٍ﴿فأبصرته 
  حتى وصل الصندوق إلى بيت فرعون وهي ترقبه مستخفيةً عنهمشاطيء النيلعلى 
(١١) ﴿عاضرالْم هلَينَا عمرحومنعنا موسى أن يقبل ثدي أي مرضعة من  ﴾و

هْل ﴿أخته  ﴾لَتْفَقَا﴿ مجيء ُأمه ﴾من قَبُل﴿المرضعات الالتي أحضروهن ِإلرضاعه 
لَكُم كْفُلُونَهي تيِل بلَى َأهع لُّكُممرضعة له تكفله وترعاه  ﴾َأد﴿ونحنَاص لَه مهال ﴾و 
، وقالوا نعم  نصيحتها شفقة منهم عليه فَقَبِلُوا (١٢) يقصرون في إرضاعه وتربيته

﴿نَاهددأعدناه  ﴾فَر﴿هتحقيقا للوعد  ﴾ِإلَى ُأم﴿ كَي اتَقَرنُهيكي تسعد وتهنأ بلقائه ﴾ع 
﴿نزال تَحقٌّ﴿ على فراقه ﴾وح اللَّه دعو َأن لَمِلتَعبرده عليها وحفظه من شر  ﴾و

 (١٣) كون في وعد اهللاش أكثر الناس يرتابون وي﴾ولَكن َأكْثَرهم ال يعلَمون﴿فرعون 
﴿هلَغَ َأشُدا بلَمتَواسى  واو ثالثا وثالثون او اربعون سنة ثمان عشر سنةقالوا  ﴾و 
﴿نَاها﴿أعطيناه  ﴾ءاتَيلْمعا وكْمة  ﴾حوالفهم والعلم والتفقه في الدين مع النب﴿ كَذَِلكو

يننسحزِي الْمينَةَ﴿ (١٤)  على إحسانهم﴾نَجدخََل الْمدفرعون مدائن من مدينة ﴾و 
 أو بين، وقت الظهيرة والناس يخلدون للراحة عند القيلولة  ﴾لَة من َأهلهاعلَى حينِ غَفْ﴿

يقْتَتالنِ هذَا من شيعته وهذَا من ﴿شخصين  ﴾فَوجد فيها رجلَينِ﴿ والعشاء المغرب
هودواآلخر قبطي من جماعة فرعون أحدهما من بني إسرائيل من جماعة موسى ﴾ع ، 

﴿فَاسفاستنجد  ﴾تَغَاثَه﴿هتيعش ني ماإلسرائيلي بموسى ﴾الَّذ ﴿هودع ني ملَى الَّذع﴾ 
قَاَل هذَا من عمِل ﴿ فقتله ﴾فَقَضى علَيه﴿ بجمع كفه ﴾موسى﴿ فدفعه ﴾فَوكَزه﴿القبطي 
غضبي ج بسببه حتى هي او الرجلين بين وقع كان الذي االقتتال يعني ﴾الشَّيطَانِ

   مضٌل له عن ﴾مضلٌّ مبِين﴿ البن آدم ﴾عدو﴿ الشيطان﴾ ِإنَّه﴿ فضربته فهو من إغرائه
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 المفسرون قال )١٢(

 ُأتي كلما أياماً بقي
 ثديها يقبل لم بمرضع
 واشتد ذلك فأهمهم
 فخرجوا األمر عليهم

 عن له يبحثون به
 القصر خارج مرضعة

  ]مس[ أخته فرأوا
 السدي قال )١٣(

 موسى أم على فدلتهم
 بأمرهم إليها فانطلقت
 والصبي بها فجاءت

 يعلله فرعون يد على
 يبكي وهو عليه شفقة
 ، الرضاع يطلب
 وجد فلما إليها فدفعه

 ثديها قبل ريح ُأمه
 أنت من فرعون فقال
 ثديٍ كل أبى فقد منه
 إني فقالت ؟ ثديك إال

 الريح طيبة امرأة
 أكاد ال اللبن طيبة
 ، قبلني إال بصبي أوتى
 فرجعت إليها فدفعه
 يومها من بيتها إلى
 آل من أحد يبق ولم

 إليها أهدى إال فرعون
 بالهدايا وأتحفها

  ]مس[ والجواهر
 ذلك موسى فعل )١٥(

 إنما قتله يريد ال وهو
 فيه فكانت دفعه قصد
  ]قر[ نفسه

 مناد ينادي...  )١٧(
 الظلمة أين قيامةال يوم

 وأعوان الظلمة وأشباه
 الق من حتى الظلمة

 لهم برى أو دواة لهم
 في فيجمعون قلماً

 حديد من تابوت
 جهنم في بهم فيرمى
 من أنه علم من فليبك

 نفسه على أعوانهم
 عليه هو عما وليقلع
 ، رمسه حلول قبل

،  الظهر يقصم ومما
 بعض عن روي ما

 سأله خياطاً أن األكابر
 يخيط ممن أنا:  فقال

 من أعد فهل للظلمة
 أنت ال أعوانهم فقال

 يبيعك والذي منهم
 أعوانهم من اإلبرة

 ]آل[
لفظ االم فائدة ) ٢٣(

من المبهم أحد أقسام 
  البديع ، وله ثمان 

 يعني ﴾فَاغْفر ِلي﴿ بقتل القبطي ﴾قَاَل رب ِإنِّي ظَلَمتُ نَفْسي ﴿(١٥) سبيل الرشاد
 (١٦) ﴾فَغَفَر لَه ِإنَّه هو الْغَفُور الرحيم﴿ فيقتلوني بي يظفروا لئال ائكاعد من استرني

﴿لَيتَ عما َأنْعبِم بما أكرمتني به من الجاه والعزوالقوة من  ﴾قَاَل ر  ﴿ َأكُون فَلَن
في ﴿موسى  ﴾فََأصبح﴿  (١٧) عاهد موسى ربه عليها﴾ِللْمجرِمين﴿عوناً  ﴾ظَهِيرا
ينَةدعلى نفسه  ﴾خَاِئفًا﴿ التي قتل فيها القبطي ﴾الْم﴿قَّبتَريخاف أن يؤخذ بجريرته  ﴾ي

﴿هرتَنصي اسسِ﴿ خلَّصه صاحبه اِإلسرائيلي الذي ﴾فَِإذَا الَّذيقاتل قبطياً آخر  ﴾بِاَألم
﴿رِخُهتَصسى ِإ﴿يصيح به مستغيثاً لينصره من عدوه  ﴾يوسم قَاَل لَهبِينم لَغَوِي نَّك﴾ 

فَلَما َأن ﴿ (١٨)به  يبطش ان واراد ألوذينك اليوم هذا وتقاتل باالمس رجال قاتلت
ادا قَاَل﴿ موسى  ارادفحين ﴾َأرملَه ودع وي هشَ بِالَّذطبي القبطي  ﴾َأن﴿ ى َأتُرِيدوسا مي

في اَألرضِ وما ﴿مفسداً  ﴾مسِ ِإن تُرِيد ِإال َأن تَكُون جباراَأن تَقْتُلَني كَما قَتَلْتَ نَفْسا بِاَأل
ينحلصالْم نم تَكُون َأن ٌل﴿ (١٩) لذين يصلحون بين الناسا ﴾تُرِيدجر اءجمؤمن  ﴾و

حزقيل أو شمعون وقيل النجار الذي صنع التابوت التي " ابن عم فرعون"آل فرعون 
 ﴾الْمدينَة يسعى﴿أطراف  ﴾من َأقْصى﴿ قته في اليم وكان قبطياوضع موسى فيه وال

 ﴾ ِليقْتُلُوك بِكيْأتَمرون﴿ أشراف فرعون ﴾قَاَل ياموسى ِإن الْمال﴿يسرع في مشيه 
 وفي اآلية ﴾ِإنِّي لَك من النَّاصحين﴿ قبل أن يدركوك ﴾فَاخْرج﴿يتشاورون بقصد قتلك 

 (٢٠) ، والنصيحة بين المسلمين واجبة  أن النصح مطلوب واالخذ به كذلكداللة على
 فيأخذه إلى  احد لئال يلحقهيتلفت من الخوف ﴾خَاِئفًا يتَرقَّب﴿ من مصر ﴾فَخَرج منْها﴿

 (٢١)  واحفظني من شرهم﴾من الْقَومِ الظَّاِلمين﴿خلصني  ﴾قَاَل رب نَجني﴿ فرعون
﴿ا تَولَمولْقَاءت هقصد بوجهه ناحية  ﴾ج﴿نيدسميت باسم "   قرب تبوكبلدة شعيب ﴾م

 ﴾قَاَل عسى﴿ ولما لم يعرف أين يسير،  وكان ال يعرف الطريق " مدين بن ابراهيم
 إلى الطريق السوي الذي يوصلني ﴾سوآء السبِيِل﴿يرشدني  ﴾ربي َأن يهديني﴿لعل 

 مآء مدين﴿وصل  ﴾ولَما ورد ﴿(٢٢)  الطريقانه صادف مفترقوذلك ،  إلى مقصدي
هلَيع دجةً﴿بئرها المعد لسقي المواشي  على ﴾وجمعاً كثيفاً  ﴾ُأم﴿قُونسالنَّاسِ ي نم﴾ 
بنات شعيب ﴾ امرأتَينِ﴿ بمكان بعيد عنهمجماعة الرعاة  ﴾ووجد من دونهِم﴿ مواشيهم

 ﴾قَاَل ما خَطْبكُما﴿ لئال تختلط بغيرها  غنمهما عن الماءتمنعان ﴾تَذُودانِ﴿ ياليا وصفور
قَالَتَا ال نَسقي حتَّى ﴿ مع السقاة ن تسقيا الما شأنكما تمنعان الغنم عن ورود الماء ؟ ولم

اءعالر ردصوال  الماءحتى ينصرف الرعاةُ مع أغنامهم عن عادتنا ان ال نسقي  ﴾ي
 رجل مسن ال يستطيع لضعفه أن يباشر ﴾وَأبونَا شَيخٌ كَبِير﴿ د مخالطة الرجالنري

   استعطافٌ لموسى علىفيه ،  ولذلك اضطررنا إلى أن نسقي بأنفسنا سقاية الغنم
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معان فمعناها في 
 قولك نحن من أمة

يعني ) ص(محمد 
جل الجماعة وفي ر

جامع للخير يقتدى به 
ِإن كقوله تعالى 

  ِإبراهيم كان ُأمةً
بمعنى الرجل الفذ 
الجامع وتأتي بمعنى 
الحين والزمان في 

ِإنَّا وجدنا قوله تعالى 
ةلى ُأمنا عوقوله آباء 
ةوددعم ةوقوله ِإلى ُأم 
ةُأم دعب كَرادوتأتي و 

بمعنى القامة يقال 
الن حسن االمة ، ف

وتأتي نعتا للرجل 
المنفرد بدين قال 

يبعث زيد بن ) ص(
عمرو بن تفيل أمة 
وحده ، ويطلق على 

 ]مال[ االم أيضا
)٢٤( ... ْئتَ ِإنش 

 اللَّه كَليمِ بِموسى ثَنَّيتُ
 ِإنِّي رب يقُوُل حيثُ
 من ِإلَي َأنْزلْتَ ِلما
 ام اللَّه و فَقير خَيرٍ
َألَهزاً ِإال سخُب ْأكُلُهي 
ِلَأنَّه ْأكُُل كَانقْلَةَ  يب

 كَانَتْ لَقَد و الَْأرضِ
 من تُرى الْبقِْل خُضرةُ
يفشَف فَاقص  هطْنب
اِلهزِله تَشَذُّبِ و هملَح 

 ]نج[
 ابنتا ذكرتا )٢٤(

 وما القصه شعيب
 قال حين منه سمعتا

"بآ ِإنِّى رلْتَ ِلمأنز 
ِإلَى نرٍ مخَي يرفَق" 
 هو إذاً شعيب فقال
 إحداهما وبعثَ  جائع

  ]لط[. لتدعوه
 معها فقام )٢٥(
 أمامه أوالً مشتو

 ثوبها الريح فألزقت
 فقال فوصفته بجسدها

 فإني ورائي كوني لها
 إلى أنظر ال رجل
 ودليني النساء أدبار
 أو يميناً الطريق على
 ]آل[ يساراً

 على دخل فلما )٢٥(
 بالعشاء هو اذا شعيب
 شعيب له فقال ، مهيًأ

 فتعشّ شاب يا اجلس
 اعوذ موسى له فقال
 ولم : شعيب قال باهللا،
    ؟ٍ بجائع الست ذاك

وكان القوم انتهوا من السقي وذهبوا ة يفما سمع كالمهما أخذته األريح (٢٣) إعانتهما
، فشربت حتى صدرت  ل أخرج ماء جديدا لهاال من فضل الحياض ب ﴾فَسقَى لَهما﴿

ثُم تَولَّى ِإلَى ﴿وبقي هو وحده ال يعرف ماذا يفعل ، فأخذاها وذهبا ولم يتكلما معه 
فَقَاَل رب ِإنِّي ِلما َأنزلْتَ ِإلَي من خَيرٍ ﴿تنحى جانباً فجلس تحت ظل شجرة  ﴾الظِّلِّ
يرإلى فضلك وإحسانك﴾فَق به جوعي، وإ  محتاج دطلب من اهللا ،  لى الطعام الذي أس

على قدميه لم يأكل   في الطريقمكث سبعة أيام،  ما يأكله وكان قد اشتد عليه الجوع
 (٢٤)  تربى تربية ملوكيةقد، و ولم يشرب إال من نبات األرض وما يجده من الغدران

قَالَتْ ِإن ﴿  مشية الحرائر بحياء وخجلتمشي ﴾تَمشي علَى استحياء فَجاءتْه ِإحداهما﴿
وكعديطلبك  ﴾َأبِي ي﴿كزِيجتَ لَنَا﴿ليعوضك  ﴾ِليقَيا سم رعن أجر السقاية لغنمنا ﴾َأج 

 موسى ﴾فَلَما جاءه﴿ لئال يرتاب بكالمهاوهذا تأدب في العبارة لم تطلبه طلباً مطلقاً 
﴿صالْقَص هلَيع قَصال ﴿ له شعيب ﴾قَاَل﴿  من أمره وسبب هربه من مصرما كان ﴾و

 ﴾نَجوتَ من الْقَومِ الظَّاِلمين﴿ وقد، فأنت في بلد آمن ال سلطان لفرعون عليه  ﴾تَخَفْ
 التي دعته لما سمعت القصة وعرفت أنه ال وهي،  الصغرى ﴾قَالَتْ ِإحداهما﴿ (٢٥)

ثم مدحته لترغب أباها به ،  الغنملرعي  ﴾ْئجِرهيا َأبت استَ﴿ يقدر أن يرجع إلى بلده
وذكرت أمانته ألنه ﴾ اَألمين﴿ذكرت قوته ﴾ ِإن خَير من استَْأجرتَ الْقَوِي﴿ فقالت

ِإنِّي ُأرِيد َأن ﴿  لموسىشعيب ﴾قَاَل﴿ (٢٦) أمرها أن تمشي خلفه وتدله الطريق
كحاتَ ﴿أزوجك ﴾ُأنكه نَتَيى ابدنِِإحلَى﴿الصغرى  ﴾يي﴿شرط  ﴾عنرتَْأج تكون  ﴾َأن

 ﴾عشْرا﴿أكملتها  ﴾فَِإن َأتْممتَ﴿ سنين ترعى فيها غنمي ﴾ثَماني حججٍ﴿ أجيراً لي
 ﴾وما ُأرِيد َأن َأشُقَّ علَيك﴿ عليك الزاما  الفذلك تفضل منك ﴾فَمن عنْدك﴿عشر سنين 

 من﴿ والوفاء لك في صحبتك ومعاملتك ﴾ي ِإن شَاء اللَّهستَجِدن﴿باشتراط العشر 
﴾يناِلحموسى ﴾قَاَل ﴿(٢٧)علق الصالح بالمشيئة  اْلص ﴿نَكيبي ونيب ما قلته  ﴾ذَِلك

 المدتين الثماني أو العشر ﴾َأيما اَألجلَينِ﴿ وعاهدتني عليه قائم بيننا جميعاً ال نخرج عنه
أراد أن ال يقيد نفسه باألكثر حتى إذا ﴾ علَي﴿ال حرج ف ﴾فَال عدوان﴿ا أديته ﴾قَضيتُ﴿

 شاهد على ما ﴾واللَّه علَى ما نَقُوُل وكيٌل ﴿عليه أكمله يكون تفضال منه ال الزما
لم يبينه تعالى ولكن السياق يفيد انه  ﴾موسى اَألجَل﴿أتم  ﴾فَلَما قَضى﴿ (٢٨) تعاهدنا
 وكان الوقت ليال مظلماومشى بزوجته مسافراً بها إلى مصر  ﴾سار بَِأهلهو﴿ األكثر
من ﴿أبصر  ﴾نَس﴿آ ، فما أحس إال وقد ودخل في حيرةواخذ زوجته الطلق  بارداً
ِإنِّي ﴿هنا أبقي  ﴾امكُثُوا﴿لزوجته  ﴾قَاَل َألهله﴿تتوهج  ﴾الطُّورِ نَارا﴿جبل  ﴾جانبِ

   على الطريقمن يدلني ﴾لَعلِّي آتيكُم منْها بِخَبرٍ﴿ بعدقد أبصرت ناراً عن ف ﴾آنَستُ نَارا



 ٤٠٥ 

  )٢٨( القصص سورة    )٤٠٥(        العشرونالجزء

 اخاف ولكن بلى:  قال
 عوضاً هذا يكون ان
 وانا  ،لهما سقيت لما
 نبيع ال بيت اهل من
 اآلخرة عمل من شيئاً
  ،ذهباً االرض بمأل
 ال:  شعيب له فقال
 ولكنّها شاب يا واهللا

 آبائى وعادة عادتى
 ونطعم الضيف نقرى
 يأكل فجعل ، الطّعام

ثم ته قصبي[ قص[ 
 شعيب لها قال )٢٦(

 عرفته فقد قوته اما
  وحده الدلو يستقي بأنه
 امانته عرفت فبم

 لي قال لما انه فقالت
ودليني  عني تأخري
 من فأنا الطريق على
 في ينظرون ال قوم

 عرفت ساءالن ادبار
 الذين من ليس انه

 النساء اعجاز ينظرون
  ]صا[ امانته فهذه

  
 أنه :القصة في )٢٦(

 ساق األول اليوم في
 شعيب له وقال غَنَمه
إن يتشعب طريقَك 

 أحدهما على شعبين
تَسلُكْه  فال.كثير كٌَأل
 فيه فإن الرعي في

 الشِّعب واسلُك ثعباناً
ا،  اآلخربلغ فلم 

 مفْرِقَ سىمو
 تَفَرقَتْ ، الطريقين
 ، تطاوعه ولم أغنامه
 الشِّعبِ في وسامت
 فَتَبِعها الكََأل الكثيرِ
 فلما النوم عليه ووقع
 الثعبان رأى انتبه

 العصا فإن مقتوالً
 انصرف ولما قتلته
 فَسر بذلك شعيباً أخبر

 يرى كان وهكذا ، به
 آيات عصاه في موسى
 : قال اولذ ، كثيرة
ِلىا ويهف َئارِبم 

  ]لط[ ُأخْرى
 
 )ع(الصادق عن)٢٧(

 النكاح يحل ال قال
 اإلسالم في اليوم

 اعمل يقول بأن باجارة
 سنة وكذا كذا عندك
 تزوجني ان على
  :قال،  ابنتك أو اختك
 ثمن ألنه حرام هو

 احق وهي رقبتها
  ]صا[ بمهرها

﴿ةذْوج النَّ﴿بشعلة أو آتي  ﴾َأو نمطَلُونتَص لَّكُما  ﴿(٢٩) بها تستدفئون ﴾ارِ لَعفَلَم
ه النداء ئجا ﴾نُودي﴿ وصل إلى مكان النار لم يجدها ناراً وإنما وجدها نوراً ﴾َأتَاها

 ﴾ الْبقْعة الْمباركَة من الشَّجرة َأن يا موسى ِإنِّيالْوادي اَأليمنِ في﴿جانب  ﴾من شَاطِئ﴿
 ﴾وَأن َألْق عصاك فَلَما﴿ (٣٠)﴾ َأنَا اللَّه رب الْعالَمين﴿ن الذي يخاطبك ويكلمك هو إ

كأنها ثعبان خفيف  ﴾كََأنَّها جآن﴿تتحرك  ﴾رءاها تَهتَز﴿فألقاها فانقلبت إلى حية فلما 
موسى  يا﴿فنودي  يلتفت إليهاولم  ﴾ولَم يعقِّب﴿انهزم هارباً منها  ﴾ولَّى مدبِرا﴿سريع 

يدك ﴿أدخل  ﴾اسلُك ﴿(٣١) ﴾وال تَخَفْ ِإنَّك من اآلمنين﴿ ارجع إلى حيث كنت ﴾َأقْبِْل
بِكيي جثم أخرجها  في فتحة الثوب ﴾ف﴿اءضيب جموسى كان  "مضيئةً منيرة ﴾تَخْر 

يدك  ﴾واضمم ِإلَيك جنَاحك﴿رص أذى وال ب من غير﴾ من غَيرِ سوء﴿ " السمرة شديد
فهذان العصا واليد  ﴾فَذَانك﴿يذهب عنك الخوف  ﴾من الرهبِ﴿إلى صدرك 

 ﴾ِإلَى فرعون ومإليه﴿ ، وهما آيتان على صدقك ﴾من ربك﴿دليالن  ﴾برهانَانِ﴿
،   أي خارجين عن طاعتنا﴾اسقينِإنَّهم كَانُوا قَوما فَ﴿ وأشراف قومه الطُغاة المتجبرين

 ﴾نَفْسا﴿  آل فرعونمن﴾ رب ِإنِّي قَتَلْتُ منْهم﴿ موسى يا ﴾قَاَل﴿  (٣٢)مخالفين ألمرنا
وَأخي هارون هو َأفْصح منِّي ﴿ (٣٣)﴾ َأن يقْتُلُونِ﴿وأخشى إن أتيتهم  ﴾فََأخَافُ﴿قبطياً 
يبين لهم  ﴾يصدقُني﴿معيناً  ﴾فََأرسلْه معي رِدءاً﴿ اً، وأطلق لسان أوضح بياناً ﴾ِلسانًا

،  ، ويجيب عن الشبهات أن يلخّص بلسانه الفصيح وجوه الدالئليقدر" عني ما ُأكلمهم
أجابه  (٣٤)  إن لم يكن لي وزير وال معين﴾ِإنِّي َأخَافُ َأن يكَذِّبونِ﴿ "ويجادل به الكفار
العضد هو العظم الذي بين الذراع والكتف وبه  ﴾ سنَشُد عضدكقَاَل﴿ تعالى إلى طلبه و

 غلبةً على فرعون ﴾ونَجعُل لَكُما سلْطَانًا﴿ك به يونقو ﴾بَِأخيك﴿ تشتد اليد ألنه قوامها
َأنْتُما ومن  ﴿المعجزاتب﴾ بِآياتنَا﴿ بسوء قط حيث قويناكما  ﴾فَال يصلُون ِإلَيكُما﴿وقومه 

 ﴾فَلَما جاءهم موسى بِآياتنَا بينَات ﴿(٣٥)  على القوم المجرمين﴾بعكُما الْغَاِلبوناتَّ
 هذا الذي جئتنا به سحر مختلق ﴾قَالُوا ما هذَا ِإال سحر مفْتَرى﴿الواضحة المعجزات ب
وقَاَل موسى  ﴿(٣٦) السابقين﴾ نفي ءاباِئنَا اَألوِلي﴿ دعوى التوحيدب ﴾وما سمعنَا بِهذَا﴿

هنْدع نى مدبِالْه اءج نبِم لَمي َأعبوربي  إن ما جئتكم به حقٌ وهدى وليس بسحر ﴾ر ،
ِإنَّه ال ﴿  المحمودة في هذه الدنياِ﴾ومن تَكُون لَه عاقبةُ الدار﴿عالم بذلك يعلم أني محقٌ 

ونالظَّاِلم حفْلأل﴿ (٣٧) مطلوبهم وال يفوزون بمرغوبهمب ﴾يا الْمها َأيي نوعرقَاَل فو﴾ 
 ﴾هامان علَى الطِّينِِلي يا  فََأوقد﴿ رباً سواي ﴾ لَكُم من ِإلَه غَيرِيما علمتُ﴿ حاشيتهل

أرى  ﴾لعلَعلِّي َأطَّ﴿عالياً قصراً  ﴾فَاجعل ِلي صرحا﴿ فاطبخ لي يا هامان اآلجر
   (٣٨)﴾وِإنِّي الظُنُّه من الْكَاذبِين﴿  الذي زعم أنه أرسله﴾ِإلَى ِإلَه موسى﴿ وأشاهد



 ٤٠٦ 

  )٢٨( القصص سورة    )٤٠٦(        العشرونالجزء

  عباس ابن قال )٢٩(
 األجلين أتم قضى 

 وأوفاهما وأكملهما
 سنين عشر وهو

  ]مس[
 المفسرون قال )٢٩(

 دوق باردة ليلةً كانت
 ، الطريق أضلوا
 شديدة ريح وهبت
 وأخذ ، ماشيته فرقت
 ذلك فعند الطلق أهله

 فسار بعيدة ناراً أبصر
 يدله من يجد لعله إليها
  ]مس[ الطريق على

  
 لسان في كان )٣٤(

 أثر من حبسة موسى
 تناولها التي الجمرة

  ]مس[ صغر في
  
 عن أنس عن )٣٥(

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

 )ع( عليا فبعث )ص(
 وسبى المقاتلة فقتل

 ذلك فبلغ ، الذرية
 فلما فسره )ص( النبي
 أدنى )ع( علي بلغ

 اهللا رسول تلقاه المدينة
 وقبل فاعتنقه )ص(

 بأبي :وقال عينيه بين
 اهللا شد من وأمي أنت

 شد كما به عضدي
  بهارون موسى عضد

  ]شو[
 
 في يقال فائدة )٣٥(

 اهللا شد الخير دعاء
 ؛ ضده وفي عضدك

 عضدك في اهللا فت
  ]زم[
 
 الصادق عن )٤١(
 في األئمة ان )ع(

 قال امامان اهللا كتاب
 وتعالى تبارك اهللا

 يهدون ائمة وجعلناهم
 الناس بأمر ال بامرنا
 قبل اهللا أمر يقدمون
قبل  اهللا وحكم أمرهم
 وجعلناهم قال حكمهم
 النار لىا يدعون أئمة

 قبل أمرهم يقدمون
قبل  وحكمهم اهللا أمر
 ويأخذون اهللا حكم

 في ما خالف بأهوائهم
 وجل عز اهللا كتاب

  ]صا[

﴿رتَكْباسفرعون  ﴾و﴿هنُودجو وضِ﴿ وقومه عن اإليمان بموسى ﴾هي اَألرفي  ﴾ف
 أن ال بعث وال ﴾ يرجعونَأنَّهم ِإلَينَا ال﴿واعتقدوا  ﴾بِغَيرِ الْحقِّ وظَنُّوا﴿أرض مصر 

وأغرقناهم فلم  البحر ﴾في الْيم﴿فطرحناهم  ﴾فََأخَذْنَاه وجنُوده فَنَبذْنَاهم ﴿(٣٩)جزاء 
 (٤٠)﴾ كَيفَ كَان عاقبةُ الظَّاِلمين﴿) ص(يا محمد  ﴾فَانظُر﴿يبق منهم أحد 

﴿ملْنَاهعجةً﴿ في الدنيا ﴾ولكفرقادة في ا ﴾َأِئم ﴿ونعديقتدي بهم أهُل الضالل  من ﴾ي
﴿ونرنصال ي ةاميالْق موي(٤١)  ليس لهم ناصر يدفع عنهم العذاب﴾ِإلَى النَّارِ و 
ويوم الْقيامة ﴿جعلنا اللعنة تلحقهم في هذه الحياة الدنيا  ﴾وَأتْبعنَاهم في هذه الدنْيا لَعنَةً﴿

، وزرقة العين مع  السواد وعيونهم بالزرقةإذ تشوه وجوههم ب ﴾لْمقْبوحينهم من ا
موسى ﴿أعطينا  ﴾آتَينَا﴿ أي واهللا لقد " الالم للقسم " ﴾ولَقَد﴿ (٤٢)السواد قبيحة جدا 

تَاباُألولَى﴿التوراة  ﴾الْك ونلَكْنَا الْقُرا َأهم دعب نالحوص وهود نوح التي كانت قبله ﴾م 
ضياء ونوراً لبني إسرائيل يميزون بها بين  ه التوراةأعطينا ﴾بصاِئر ِللنَّاسِ﴿ ولوط

  (٤٣)﴾لَعلَّهم يتَذَكَّرون﴿ لمن آمن بها ﴾ورحمةً﴿ من الضاللة ﴾وهدى﴿الحق والباطل 
لذي كلّم اهللا وهو المكان ا ﴾الْغَربِي﴿ الطور جبل ﴾بِجانبِ﴿ )ص (يا محمد ﴾وما كُنتَ﴿

بالنبوة وأرسلناه إلى  ﴾ِإلَى موسى اَألمر﴿أوحينا  ﴾قَضينَا﴿حين  ﴾ِإذْ﴿ تعالى به موسى
ولكن اهللا  "  من الحاضرين في ذلك المكان﴾وما كُنتَ من الشَّاهدين﴿ فرعون وقومه

ُأمماً  ﴾قُرونًا﴿خلقنا  ﴾ولَكنَّا َأنشَْأنَا﴿ (٤٤)"  أوحى إليك ذلك ليكون حجة على صدقك
واندثرت آثار نبوة إسماعيل إذ كان  المدة عليهم تطال ﴾فَتَطَاوَل علَيهِم الْعمر﴿ وأجياالً

، ولذلك لم يبق لها ذكر  ما يزيد على ألفين وخمسمائة سنة) ص(بينها وبين نبوة محمد 
 )ص (ناك يا محمد وبدلوا وحرفوا الشرائع واألحكام فأرسل،  فنسوا ذكر اهللاعند العرب

فتعلم خبر  ﴾في َأهِل مدين﴿مقيماً  ﴾ثَاوِيا﴿ )ص (يا محمد ﴾وما كُنتَ﴿ لتجدد أمر الدين
 ﴾ولَكنَّا كُنَّا مرسلين﴿ذلك على أهل مكة  لتبين﴾ تَتْلُوا علَيهِم آياتنَا﴿موسى وشعيب 

وما كُنتَ بِجانبِ الطُّورِ ِإذْ  ﴿(٤٥) ولكنا أرسلناك في أهل مكة وأخبرناك بتلك األخبار
،   ولكنّا أوحيناها إليك﴾ولَكن رحمةً من ربك﴿ وقت ندائنا لموسى وتكليمنا إياه ﴾نَادينَا

من ﴿جاءهم ما ﴾قَوما ما َأتَاهم﴿لتخوف  ﴾ِلتُنذر﴿ ، رحمةً من ربك وقصصناها عليك
 (٤٦) من اآليات  يتعظون بما جئتهم به﴾لَّهم يتَذَكَّرونمن قَبلك لَع﴿رسول  ﴾نَذيرٍ

 بسبب كفرهم ﴾َأيديهِمبِما قَدمتْ ﴿عقوبة  ﴾مصيبةٌ﴿ قريشاً تصيب﴾ ولَوال َأن تُصيبهم﴿
لغنا آياتك يب ﴾َأرسلْتَ ِإلَينَا رسوال فَنَتَّبِع آياتك﴿هالّ  ﴾ربنَا لَوال﴿عند ذلك  ﴾فَيقُولُوا
 أهل مكة ﴾فَلَما جاءهم﴿  (٤٧)من المصدقين بها ﴾من الْمْؤمنين ونَكُون﴿ فنتبعها

   على وجه التعنت والعناد ﴾من عنْدنَا قَالُوا﴿بالقرآن المعجز  )ص (محمد ﴾الْحقُّ﴿



 ٤٠٧ 

  )٢٨( القصص سورة    )٤٠٧(        العشرونالجزء

روى عن ابن ) ٤٣(
 زيد عباس وجابر بن

أن سورة الشعراء 
نزلت ، ثم النمل ، ثم 
القصص وهكذا فإن 
أول كل سورة لها 
مناسبة مع آخر 
السورة قبلها ، كما أن 
آخر كل سورة له 
مناسبة بأولها ، وقد 
راعى هذه الجهة 
المفسر الكبير اإلمام 
فخر الدين الرازي 

 ]مال[ وأهمله أكثرهم
 الحق فناداه )....٤٦ (
 بـه حبي بلسان طبهاوخ

 فاسـتدل  )ص( محمد
 كمـا  وسـكن  بكالمه
 عن السالم عليه أخبر
 بـن  علي حب كمال
 قلبه فى )ع(طالب أبى

 بقوله اهللا عند وفضله
 ســـــبحانه اهللا ان

 المعراج ليلة خاطبني
  ]عس[ على بلغة

ــه ) ٤٦( ــذه : تنبي ه
الفترة خاصة بالعرب   
ألن أنبياءهم األقدمين   
هود وصالح انقرضت   
ــدثرت  ــم أو ان أممه

ــعيبا آثا ــا ، وش رهم
وإسماعيل انقطعـت   

، أمـا    نبوتهما بموتهم 
الفترة العامة للخلـق    
فهي ما بـين عيـسى      

ــد  ألن ) ص(ومحمـ
عيسى ترك لهم كتابا    
كما ترك موسى مـن     
قبله قلم تنقطع عـنهم     
آثار النبـوة ليعـدوا     
معــذورين كــالعرب 

  ]مال[
 بن سعيد قال )٥١(

 اآلية هذه نزلت :جبير
 من سبعين في

 بعثهم نالقسيسي
 قدموا فلما ، النجاشي

 قرأ )ص( النبي على
 والْقُرآنِ يس عليه

 ، ختمها حتى الْحكيمِ
 ، يبكون فجعلوا
 قتاده وعن ، وأسلموا

 ناس في نزلت أنها
 كانوا الكتاب أهل من
 ، منهم الحق على
 محمداً اهللا بعث حتى

 منهم به فآمنوا ،)ص(
 وعبد الفارسي سلمان

  ]مس[ سالم بن اهللا

رد  ، من العصا واليد ﴾مثَْل ما ُأوتي موسى﴿ )ص (ُأعطي محمد ﴾ُأوتي﴿هالّ  ﴾لَوال﴿
 بما  وموسى بأولم يكفر البشر ﴾َأولَم يكْفُروا بِما ُأوتي موسى من قَبُل﴿ تعالى عليهم ﴿

القرآن إال من ما التوراة و ﴾سحرانِ تَظَاهرا﴿المشركون  ﴾قَالُوا﴿من المعجزات أوتي 
 أمر على وجه "﴾ قُْل﴿ (٤٨) ﴾كَافرون﴿الكتابين  ﴾وقَالُوا ِإنَّا بِكُلٍّ﴿ قبيل السحر

 إنكم إذْ كفرتم بهذين الكتابين مع ما تضمنا من الشرائع )ص (لهم يا محمد " التعجيز
أصلح  ﴾و َأهدىبِكتَابٍ من عنْد اللَّه ه﴿فائتوني  ﴾فَْأتُوا﴿واألحكام ومكارم األخالق 

﴿ها َأتَّبِعمنْهَأتمسك به  ﴾م﴿ينقادص كُنتُم (٤٩) ﴾ِإن ﴿وا لَكتَجِيبسي لَم إلى ما  ﴾فَِإن
فاعلم أن كفرهم عناد واتباع لألهواء ال  ﴾فَاعلَم َأنَّما يتَّبِعون َأهواءهم﴿ طلبته منهم

رشاد وال بيانٍ  ﴾ممنِ اتَّبع هواه بِغَيرِ هدى﴿ أضلُّ ال أحد ﴾ومن َأضلُّ﴿بحجة وبرهان 
  من كان معانداً ظالماً﴾الْقَوم الظَّاِلمين﴿ ال يوفق للحق ﴾من اللَّه ِإن اللَّه ال يهدي﴿

 اًيتبع بعضه بعضالقران  ﴾الْقَوَل﴿لقريش  ﴾لَهم﴿ تابعنا ووالينا ﴾ولَقَد وصلْنَا ﴿(٥٠)
 (٥١)  يتعظون﴾لَعلَّهم يتَذَكَّرون﴿، ونصائح ومواعظ  ، وقصصاً وعبراً وعداً ووعيداً

﴿منَاهءاتَي ينأعطيناهم  ﴾الَّذ﴿تَابالتوراة واِإلنجيل ﴾الْك ﴿هلقَب نمن قبل هذا القرآن  ﴾م
﴿بِه مبهذا القرآن  ﴾ه﴿نُونْؤممن أهل ) ص(يعني من آمن بمحمد ، يصدقون  ﴾ي

صدقنا بما فيه  ﴾قَالُوا ءامنَّا بِه﴿القرءان  ﴾علَيهِم﴿قرئ  ﴾وِإذَا يتْلَى﴿ (٥٢)الكتاب 
﴿هلقَب ننَا ِإنَّا كُنَّا مبر نقُّ مالْح القرآنمن قبل نزول ﴾ِإنَّه  ﴿ينملسموحدين هللا ﴾م  ،

يعطون  ﴾ُأولَِئك يْؤتَون َأجرهم ﴿(٥٣) مؤمنين بأنه سيبعث محمد وينزل عليه القرءان
بِما ﴿ ، ومرةً على إيمانهم بالقرآن ، مرة على إيمانهم بكتابهم مضاعفاً ﴾مرتَينِ﴿ ثوابهم

بِالْحسنَة ﴿ويدفعون  ﴾ويدرءون﴿بسبب صبرهم وتحملهم األذى في سبيل اهللا  ﴾صبروا
ومما ﴿والشتم بالحسنة أي الكلمة الطيبة الجميلة كالسب ، الكالم القبيح  ﴾السيَئةَ

مقْنَاهزمن الحالل  ﴾ر﴿قُوننف(٥٤)  في سبيل الخير﴾ي﴿ وا اللَّغْوعمِإذَا سالشتم  ﴾و
وقَالُوا لَنَا ﴿لم يلتفتوا إليه ولم يردوا على أصحابه  ﴾َأعرضوا عنْه﴿ واألذى من الكفار

لم يريدوا التحية  " نبتعد عنكم ﴾سالم علَيكُم﴿طريقكم  ﴾َأعمالُكُم ولَكُم﴿طريقنا  ﴾َأعمالُنَا
 ةمخالطو ةال نريد صحب ﴾ال نَبتَغي﴿ " مباعدةالوإنما أرادوا بيننا وبينكم المتاركة و

﴿ينلاهتَ﴿  (٥٥)﴾الْجببَأح ني مدال تَه ال تقدر على هداية) ص(إنك يا محمد  ﴾ِإنَّك 
من قدر له  ﴾يهدي من يشَاء﴿بقدرته  ﴾ولَكن اللَّه﴿ ، مهما بذلت فيه من مجهود أحد

اي  ﴾وقَالُوا﴿ (٥٦) بمن فيه استعداد للهداية واإليمان ﴾وهو َأعلَم بِالْمهتَدين﴿ الهداية
 على دينك وتركنا )ص (إن اتبعناك يا محمد ﴾ِإن نَتَّبِع الْهدى معك﴿ مكة وقال مشركوا

  ، نخاف أن تتخطفنا العرب فيتجمعون على محاربتنا ﴾نُتَخَطَّفْ من َأرضنَا﴿ديننا 
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 :الزجاج قال )٥٦( 
 أنها المفسرون اجمع
 ، طالب أبي في نزلت
 عند قال أنه وذلك
 بني معشر يا موته
 محمداً صدقوا هاشم
  ]بح[ ....... تُفلحوا

 الصادق عن )٥٦(
 ابي مثل ان )ع(

 اصحاب مثل طالب
 االيمان اسروا الكهف

 الشرك واظهروا
 اجرهم اهللا فأتاهم
 وعن ،....... مرتين

 لما قال )ع( الصادق
 نزل طالب أبو توفى

 رسول على جبرئيل
 يا فقال )ص( اهللا

 مكة من اخرج محمد
 ناصر بها لك فليس

 بالنبي قريش وثارت
 هاربا فخرج )ص(

 جبل الى جاء حتى
 الحجون له يقال مكة

  ]صا[ إليه فصار
 إسالم ومسألة )٥٦(
 خالفية طالب ابو

 إجماع وحكاية
 أو المسلمين
 أن على المفسرين

 ال فيه نزلت اآلية
 ذهب فقد،  تصح
 واحد وغير الشيعة
 إلى مفسريهم من

 إجماع وادعوا إسالمه
 )ع (البيت أهل أئمة
 رأكث وإن،  ذلك على

  بذلك له تشهد قصائده
 يدعي من وكأن
 ال المسلمين إجماع
 الشيعة بخالف يعتد
 على يعول وال

 إنه ثم ، رواياتهم
 بعدم القول على

 سبه ينبغي ال إسالمه
 بفضول فيه والتكلم
 مما ذلك فإن الكالم
 بل العلويون به يتأذى
 مما يكون أن يبعد ال

 عليه النبي به يتأذى
 الذي والسالم الصالة
 على بناءاً اآلية نطقت
 بحبه الروايات هذه
 ال واالحتياط ، إياه
   ،فهم ذي على يخفى
 عين ألف عين وألجل
  ]آل[ تكرم

َأو لَم نجعل مكانهم ﴾ َأولَم نُمكِّن لَهم حرما آمنًا﴿فأنزل اللّه ،  ويخرجوننا من أرضنا
والجاهلية كانوا ال ، ه من غيرهم حرماً آمن بحرمة البيت يأمن فيه قُطانه ومن التجأ إلي

 العرب حولهو،  يغيرون على أهل مكة وال يقاتلونهم وال يسلبونهم لحرمة البيت
تُجلب  ﴾يجبى ِإلَيه ثَمراتُ كُلِّ شَيء رِزقًا ﴿وهم آمنون ير بعضهم بعضاغ وييتقاتلون

ولَكن َأكْثَرهم ال ﴿يت نحن رب البعندنا من  ﴾من لَدنَّا﴿إليه األرزاق من كل مكان 
ونلَمعالمؤمنين امير عن روى ، أن رزقهم من عندنا ، وأنا نسوقه إليهمجهلهم ل ﴾ي 

 ، الهجرة والى االسالم الى )ص (اهللا رسول دعاهم حين قريشٍ فى نزلت انّها )ع(
 واالسود االبيض االمر هذا الى الدعون بيده نفسى والّذى : قال انّه )ص( النّبى وعن

 فجبرت والروم فارس اليه والدعون ، البحار لجج فى ومن الجبال رؤس على ومن

 لو واهللا،  يقول ما اخيك ابن الى تسمع اما : طالب البى وقالت واستكبرت قريش

 فأنزل ، حجراً حجراً الكعبة ولقلعت ارضنا من الاختطفتنا والروم فارس بهذا سمعت

وكثير من أهل  ﴾ َأهلَكْنَا من قَرية بطرتْ معيشَتَهاوكَم ﴿(٥٧) ]بي[ اآلية هذه تعالى اهللا
خاويةً  ﴾فَتلْك مساكنُهم﴿نعمة اهللا فدمر اهللا عليهم وخرب ديارهم  ب طغت وكفرتالقرى

لمارةُ إذْ ال يسكنها إال ا ﴾ِإال قَليال﴿من بعد تدميرها  ﴾لَم تُسكَن من بعدهم﴿ بما ظلموا
 وفيه تهديد وتخويف ألهل مكة ألمالكهم وديارهم ﴾وكُنَّا نَحن الْوارِثين﴿والمسافرون 

رسوال يتْلُوا ﴿ عاصمتهافي  ﴾وما كَان ربك مهلك الْقُرى حتَّى يبعثَ في ُأمها﴿ (٥٨)
الْقُرى ِإال ﴿لنهلك  ﴾ كُنَّا مهلكيوما﴿ يبلغهم رسالة اهللا لقطع الحجج ﴾علَيهِم آياتنَا

ونا ظَاِلملُهَأها  ﴿(٥٩) ، ِإلصرارهم على الكفر إال وقد استحق أهلها اِإلهالك ﴾ومو
يتُميا أهل مكة  ﴾ُأوت﴿ءشَي نا﴿من ماٍل وخير  ﴾مزِينَتُها ونْيالد اةيالْح تَاعفهو  ﴾فَم

 ، والنعيم الدائم من األجر والثواب﴾وما عنْد اللَّه﴿ تكممتاع قليل تتمتعون به في حيا
﴿لُونققَى َأفَال تَعَأبو را  ﴿(٦٠)  أن الباقي أفضل من الفاني﴾خَيدعو نَاهدعو نَأفَم

كَمن متَّعنَاه متَاع ﴿مدركه ال محالة  ﴾فَهو القيه﴿هو الجنة التي ال أحسن منها  ﴾حسنًا
 للعذاب، ﴾ثُم هو يوم الْقيامة من الْمحضرِين﴿ مشوب باألكداروال،  زائلال ﴾لْحياة الدنْياا

  وحمزة وأبي جهل)ع( نزلت في علي:  عن مجاهد قال ، فهل يساوي العاقل بينهما
لهم على  ﴾قُوُلفَي﴿ واذكر حال المشركين يوم يناديهم اهللا ﴾ويوم ينَاديهِم ﴿(٦١) ]شو[

الَّذين ﴿ من اآللهة واألصنام الذين عبدتموهم من دوني ﴾َأين شُركَاءي﴿ سبيل التوبيخ
ونمعتَز رؤساؤهم وكبرؤاهم ﴾قَاَل ﴿(٦٢)  أنهم ينصرونكم ويشفعون لكم﴾كُنتُم 

هؤالء  ﴾الَّذين َأغْوينَاربنَا هُؤالء ﴿العذاب لضاللهم  ﴾علَيهِم الْقَوُل﴿وجب  ﴾الَّذين حقَّ﴿
  ، ال أضللناهم كما ضللنا ﴾َأغْوينَاهم كَما غَوينَا﴿أتباعنا الذين أضللناهم عن سبيلك 



 ٤٠٩ 
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وردت أخبار ) ٥٦(

وأحاديث في اسالم 
ابو طالب ولهذا 
فاالحسن أن يميل 
العاقل إلى إسالمه 

النبي وإسالم أبوي 
، ألن القول ) ص(

بخالفه يؤذي أهل 
البيت ، وربما يؤذى 
حضرة الرسول في 

  ]مال[قبره الشريف 
  
 :حيان أبو قال )٥٧(

 بهذا حجتهم اهللا قطع
وهم  كانوا إذْ البيان
أصنام عباد باهللا، كفار 
 ، حرمهم في أمنوا قد

غيره  والناس في
 مقيمون وهم يتقاتلون

 زرع، ذي غير بلد في
 ما إليهم يجيء

 األقوات، من يحتاجون
 آمنوا إذا فكيف

  ]مس[ واهتدوا
  
 تخويف اآلية )٥٨( 

 سوء من مكة ألهل
 في كانوا قوم عاقبة
 إنعام من ، حالهم مثل
 في بالرقود عليهم اهللا

وخفض  ، األمن ظالل
 النعمة فكفروا ، العيش

 والبطر بالشر وقابلوها
 وخرب اهللا فدمرهم
  ]زم[ ديارهم

  
 أنه تعالى أخبر )٥٩(
 إذا إال يهلكهم ال

 اِإلهالك استحقوا
 هذا وفي ، بظلمهم
سه لعدله بيانعن وتقد 

 - يهلكهم وال الظلم،
 - ظالمين كونهم مع
 الحجة تأكيد بعد إال

 الرسل ببعثة واِإللزام
  ]قر[
 
 عباس ابن عن)٦٠(

 الدنيا خلق اهللا أن
 ثالثة أهلها وجعل

 نالمؤم أصناف
 والكافر والمنافق

 ، يتزود لمؤمنفا
 ، يتزين والمنافق
  ]زم[ يتمتع والكافر

 
 أن تعالى بين )٦٠(

 مشوبةٌ الدنيا منافع
،بل بالمضار المضار   

يـا اهللا مـن    ﴾تَبرْأنَا ِإلَيك﴿ تزيين القبيح فضلّوا كما ضللنا نحن ببالقسر واِإلكراه ولكن    
 (٦٣) وإنما كانوا يعبدون أهـواءهم وشـهواتهم       ﴾ما كَانُوا ِإيانَا يعبدون   ﴿ عبادتهم إيانا 

تدفع عنكم لعبدتموها في الدنيا  استغيثوا بآلهتكم التي   ﴾ادعوا شُركَاءكُم ﴿للكفار   ﴾وقيَل﴿
ورَأوا الْعـذَاب   ﴿ فلم يجيبوهم  ﴾فَلَم يستَجِيبوا لَهم  ﴿فاستغاثوا بهم    ﴾فَدعوهم﴿ عذاب اهللا 
ويـوم  ﴿ (٦٤) وتمنَّوا حين شاهدوا العذاب لو كـانوا مهتـدين         ﴾نُوا يهتَدون لَو َأنَّهم كَا  

يهِمنَادقُوُل﴿اهللا   ﴾يويسألهم ﴾فَي ﴿  ينلسرالْم تُمباذَا َأج(٦٥)حين دعوكم إلى اإليمان      ﴾م 
﴿   ِئذموي اءاَألنْب هِملَيتْ عيمألعذار ووقعوا في   واشتبهت عليهم ا   خفيت عليهم الحجج  ﴾  فَع

 ال يـسأل    ﴾ال يتَـساءلُون  ﴿كلهم مشغولون بأنفسهم     ﴾فَهم﴿ فلم يعرفوا ما يقولون    حيرة
مـن   ﴾فََأما من تَاب   ﴿ (٦٦) ةلفرط الدهشة والحير   عما وقع منهم بالدنيا   بعضهم بعضاً   

ى َأن يكُون من فَعس﴿وجمع بين اِإليمان والعمل الصالح      ﴾وآمن وعمَل صاِلحا  ﴿الشرك  
ينحفْلفي القرآن بمنزلة التحقق وعسى ، الفائزينمن   ﴾الْم    ألنه وعد كريم مـن رب ،

 ﴾وربك يخْلُقُ ما يشَاء ويخْتَـار     ﴿ (٦٧)  ، ومن شأنه تعالى أنه ال يخلف وعده        رحيم
ما ﴿على حكمه   ، فال اعتراض ألحد      ، يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد       الخالق المتصرف 

عما ﴿ تنزه وتقدس  ﴾سبحان اللَّه وتَعالَى  ﴿ر  كان ألحد من العباد اختيا     ﴾كَان لَهم الْخيرةُ  
شْرِكُونفي ملكه     ﴾ي (٦٨)، أو يشاركه في اختياره        أن ينازعه أحد ﴿  لَـمعي كبرـا   وم

 مهوردص نـا  ﴿  والمؤمنين )ص (لعداوة للرسول بما تخفيه قلوبهم من الكفر وا      ﴾تُكمو
نُونلع(٦٩) )ص (يظهرونه على ألسنتهم من الطعن في شخص رسوله        ﴾ي ﴿ ـوهو﴾ 

، ال شـبيه   ، وتَفَرد بجـالل ربوبيتـه     بِعز هيبته  تَوحد ﴾اللَّه ال ِإلَه ِإال هو    ﴿ جل وعال 
، وله الشكر اسـتيجاباً      قاقاً على عطيته  استح ﴾لَه الْحمد ﴿ ، وال نظير يضاهيه    يساويه

؛  ، وفي العقبى المشكور اللَّه ففي الدنيا المحمود اللَّه ﴾في اُألولَى واآلخرة﴿على نعمته  
     للَّه ألن السلطان فاإلحسان من اللَّه       الرحمةَ للًَّه ألن والنصرةُ مـن     ، والنعمةُ من اللَّه ،

يوم  ﴾وِإلَيه تُرجعون ﴿ العبادوله القضاء والفصل بين      ﴾ولَه الْحكْم ﴿ رةَ للَّه اللَّه ألن القد  
 ﴾َأرءيـتُم ﴿ كفار مكـة  ل) ص (يا محمد  ﴾قُْل﴿ (٧٠) القيامة فيجازي كل عامٍل بعمله    

ِإلَى يومِ  ﴿ عدائماً مستمراً بال انقطا    ﴾جعَل اللَّه علَيكُم اللَّيَل سرمدا    ﴿ لو ﴾ِإن﴿أخبروني  
      اءيبِض يكُمْأتي اللَّه رغَي ِإلَه نم ةاميمن هو اِإلله الذي يقدر على أن يأتيكم بـالنور           ﴾الْق

سـماع فهـمٍ وقبـول      ﴾  َأفَال تَسمعون ﴿الذي تستضيئون به في حياتكم غير اهللا تعالى         
جعـَل اللَّـه    ﴿لو   ﴾ِإن﴿أخبروني   ﴾قُْل َأرَأيتُم ﴿ (٧١)فتستدلوا بذلك على وحدانية اهللا      

ِإلَى يومِ الْقيامة من ِإلَه غَير اللَّه يْأتيكُم        ﴿ دائماً مستمراً بال انقطاع    ﴾علَيكُم النَّهار سرمدا  
  (٧٢)  ما أنتم عليه من الضالل﴾َأفَال تُبصرون﴿تستريحون فيه  ﴾بِلَيٍل تَسكُنُون فيه



 ٤١٠ 

  )٢٨( القصص سورة    )٤١٠(        العشرونزءالج

  
 ومنافع أكثر، فيها

 ، منقطعة غير اآلخرة
 الدنيا منافع بينما

قوبل  ومتى ، منقطعة
 بغير المتناهي
 ، عدماً كان المتناهي

 كل ونصيب فكيف
كالذرة الدنيا من أحد 

 ، البحر إلى كالقياس
 منافع يرجح لم فمن

 منافع على اآلخرة
 أنهك يكون الدنيا
عن خارج العقل حد 

  ]فخ[
  
 بهذه تعالى نبه )٧٣(

 الليل أن على اآلية
 نعمتان والنهار
 ، الزمان على يتعاقبان

 الدنيا في المرء ألن
 يتعب أن إلى مضطر
  إليه يحتاج ما لتحصيل

 لوال ذلك له يتم وال
 ولوال ، النهار ضوء
 في والسكون الراحة
 منهما بد فال ، الليل
 في وأما ، الدنيا في

 وال نصب فال الجنة
 بهم فال حاجة تعب
 يدوم فلذلك الليل، إلى
  ]فخ[ الضياء لهم
  
 )ع(الصادق عن)٧٦(

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

 ذكري وترك الذنوب
  ]صا[ القلوب يقسي

 
قالوا له ذلك لما ) ٧٦(

ة تكبره رأوا من زياد
وتعاظمه عليهم وإطالة 

  ]مال[ثيابه خيالء 
  
)٧٧( و نم نسَأح 

 ، اللَّه بين و بينَه فيما
نسَأح ا اللَّهم نَهيب 
نيبنج[ النَّاسِ و[  

 
  

﴿نمَل﴿مظاهر  ﴾وعج هتمحأن خلق ﴾ر ﴿ارالنَّهَل واللَّي كُنُو﴿يتعاقبان  ﴾لَكُمِلتَسيها ف﴾ 
ولتلتمسوا من رزقه بالمعاش  ﴾وِلتَبتَغُوا من فَضله﴿ الحياة تعبلتستريحوا بالليل من 

 (٧٣) نعمه الجليلة التي ال تُحصى ربكم على ﴾ولَعلَّكُم تَشْكُرون﴿والكسب في النهار 
﴿يهِمنَادي مويقُوُل﴿اهللا  ﴾وكَا﴿ على رؤوس األشهاد ﴾فَيشُر نَأيونمعتَز كُنتُم ينِئي الَّذ﴾ 

منهم يشهد عليهم بأعمالهم وهو نبيهم  ﴾من كُلِّ ُأمة شَهِيدا﴿أخرجنا  ﴾ونَزعنَا﴿ (٧٤)
﴿انَكُمهراتُوا بوا﴿  حجتكم على ما كنتم عليه من الكفر﴾فَقُلْنَا هملفَع﴾  قَّ ﴿حينئذالْح َأن
لَّ﴿ه إال هو ولرسله وأنه ال إل ﴾ِللَّهضوغاب  ﴾و﴿ونفْتَرا كَانُوا يم منْهيتخرصونه ﴾ع 

كَان من قَومِ ﴿  بن يصهر بن قاهت﴾ِإن قَارون﴿ (٧٥) في الدنيا من الشركاء واألنداد
على  ﴾علَيهِم﴿تجبر وتكبر  ﴾فَبغَى﴿عالما في التوراة وكان قيل هو ابن عمه  ﴾موسى

من الْكُنُوزِ ما ِإن مفَاتحه ﴿أعطيناه  ﴾وءاتَينَاه﴿ األموالاهللا من قومه بسبب ما منحه 
 العشرة بين العصبة ما ، على الجماعة حمل مفاتيح خزائنه ﴾بِالْعصبة﴿ تثقل ﴾لَتَنُوُأ
ال أصحاب القوة  ﴾ُأوِلي الْقُوة﴿ما بين الثالثة إلى األربعين  وقيل ، عشر تسعة الى

ِإن اللَّه ال يحب ﴿ بحطام الدنيا وتبطر على قومك ﴾ِإذْ قَاَل لَه قَومه ال تَفْرح﴿الضعفاء 
ينويتكبرون بأموالهم على   يشكرون اهللا على إنعامه ال يحب البطرين الذين ال﴾الْفَرِح ،
بفعل  ﴾ةَاللَّه الدار األخر﴿أعطاك  ﴾فيما آتَاك﴿ اطلب ﴾وابتَغِ ﴿(٧٦) عباد اهللا

ان آخر ما يأخذه ابن آدم من ماله الذي ففي الحقيقة ،  الحسنات والصدقات واِإلنفاق
وال ﴿ جمعه هو الكفن وشيء من الطيب ال غير ، هذا ان قدر له الموت على الفراش

 ﴾ ِإلَيكوَأحسن كَما َأحسن اللَّه﴿بالحالل وطلبك إياه  في تمتعك ﴾تَنس نَصيبك من الدنْيا
ال تطلب  ﴾وال تَبغِ﴿شكر اهللا تعالى على قدر إنعامه عليك وواس عباد اهللا بمالك أ

، واِإلفساد في األرض  البغي والتطاول على الناس ﴾الْفَساد في اَألرضِ﴿ بالمال
 (٧٧)ض  من كان مجرماً باغياً مفسداً في األر﴾ِإن اللَّه ال يحب الْمفْسدين﴿ بالمعاصي

قَاَل ِإنَّما ُأوتيتُه علَى علْمٍ ﴿ على وجه التكبر عن قبول الموعظة لما وعظه قومه أجابهم
كان ماهرا في الكيمياء يستخرج من ، أعطيت هذا المال على علمٍ عندي  ﴾عندي

وكان حاذقا في نمو المال ولهذا ظن أنه أهل الرصاص الفضة ومن النحاس الذهب ، 
 هذا المغرور ﴾َأولَم يعلَم﴿ قال تعالى رداً عليه ،عطاه اللّه المال بفضله عليهم لذلك فأ

 في البدن ﴾من هو َأشَد منْه قُوةً﴿من األمم  ﴾َأن اللَّه قَد َأهلَك من قَبله من القُرونِ﴿
 ال حاجة أن يسألهم اهللا عن ﴾مجرِمونوال يسئُل عن ذُنُوبِهِم الْ ﴿للمال﴾ وَأكْثَر جمعا﴿

يوم ﴾ علَى قَومه﴿قارون  ﴾فَخَرج﴿ (٧٨)  شيءكيفية ذنوبهم وكميتها ألنه عالم بكل
  قَاَل الَّذين يرِيدون الْحياةَ﴿ موكب فخم في  وأكملها زينةأبهىفي  ﴾في زِينَته﴿ عيده



 ٤١١ 

  )٢٨( القصص سورة    )٤١١(        العشرونالجزء

  
 تعجب واآلية )٧٨(

 اغتراره على وتوبيخ
 مع ، ماله وكثرة بقوته
 قرأه ألنه بذلك علمه
 وسمعه ، التوراة في
 التواريخ حفاظ من
  ]بي[
 
)٨٢(كََأنيكلمتان   و 
"يعن مفصولة "و 
"كلمة وهي "كأن 

  وتندم الخطأ على تنبيه
 تنبهوا القوم أن ومعناه
في  خطئهم على

 ارونق منزلة تمنيهم
  ]زم[ وتندموا

  
 علي ان روي )٨٣ (
 مر )ع( الحسين بن

 على راكب وهو
 كسراً يأكلون مساكين

 عليهم فسلّم ، لهم
 ، طعامهم إلى فدعوه
 تلْك اآلية هذه فتال
ارةُ ٱلدرا ٱآلخلُهعنَج 
ينالَ ِللَّذ ونرِيداً يلُوع 
 فَساداً والَ ٱَألرضِ في
 ،هممع وأكل نزل ثم

 أجبتكم قد  :ثم قال
 فحملهم ، فأجيبوني

 فأطعمهم منزله إلى
 صرفهم ثم وكساهم

  ]قر[
  
 إنه  :مقاتل قال )٨٥(
 غار من خرج )ص(

 الهجرة حين ثور
 غير في وسار

 مخافة ، الطريق
 أمن فلما ، الطلَب
 ، الطريق إلى رجع

 بين ونزل بالجحفة
 ، والمدينة مكة

 إلى الطريق وعرف
 إليها، واشتاق مكة،
 ومولد مولده وذكر
 جبريل فنزل ، أبيه
 إلى تشتاق : له وقال
 فقال ؟ ومولدك بلدك

 فقال ، منع )ص(
 تعالى اهللا فإن جبريل
 فَرض الَّذي نِ إ: يقول
كلَيع آنالْقُر كادلَر 
 إلى يعني  معاد ِإلَى
 عليهم ظاهراً مكة

  ]مس[

 

يا ﴿ ن ممن تخدعهم الدنيا ببريقها وزخرفها وزينتها قالوافلما رآه ضعفاء اِإليما ﴾الدنيا
ونقَار يا ُأوتثَْل متَ لَنَا ميمٍ﴿ الثراء والغنىمن  ﴾لَيظظٍّ علَذُو ح (٧٩)  الدنيافي﴾ ِإنَّه 

﴿لْمُأوتُوا الْع ينقَاَل الَّذمن أهل العلم والفهم  العقالء ﴾و﴿لَكُمين ارتدعوا وانزجروا ع ﴾و
لعباده المؤمنين  ﴾اللَّه خَير ِلمن آمن وعمَل صاِلحا﴿جزاء  ﴾ثَواب﴿مثل هذا الكالم فإن 

ال يعطى هذه المرتبة  ﴾وال يلَقَّاها ِإال الصابِرون﴿الصالحين مما ترون وتتمنَّون 
 ﴾بِدارِه اَألرضفَخَسفْنَا بِه و﴿ (٨٠)والمنزلة في اآلخرة إال الصابرون على أمر اهللا 

من  ﴾فَما كَان لَه من فَئة﴿، جزاء على عتوه وبطره  جعلنا األرض تغور به وبكنوزه
 ﴾وما كَان من المنْتَصرِين﴿ يدفعون عنه عذاب اهللا ﴾ينصرونَه من دونِ اللَّه﴿األعوان 

منزلته وغناه  ﴾ذين تَمنَّوا مكَانَهالَّ﴿وصار  ﴾وَأصبح ﴿(٨١) بنفسه بل كان من الهالكين
ندماً وأسفاً على ما صدر  ﴾يقُولُون﴿بعد أن شاهدوا ما نزل به من الخسف  ﴾بِاَألمسِ﴿

 يقولها النادم على الخطأ الذي وقع منه إظهارا ويكلمة ﴾ ويكََأن﴿منهم من التمني 
 للتعجب وي وإال فهي كلمتان  لكثرة االستعمالكأن ـ هنا متصلة بويوقد كتبت لندمه 
اعجبوا أيها القوم من  ﴾اللَّه يبسطُ الرزقَ ِلمن يشَاء من عباده ويقْدر﴿  للتشبيهوكأن

 ال - بحسب مشيئته وحكمته -، كيف أن اهللا يوسع الرزق لمن يشاء من عباده  صنع اهللا
 ﴾لَوال َأن من اللَّه علَينَا﴿قضائه ويضيق الرزق على من يشاء لحكمته و لكرامته عليه

قارون  باألرض كما خسفها ﴾لَخَسفَ بِنَا﴿ ، وتفضل علينا باِإليمان والرحمة لطف بنا
﴿كََأنَّهيما أشبه الحال﴾ و ﴿ونرالْكَاف حفْلمن فعل اهللا حيث ال ينجح وال ﴾ال ي أعجب 

التي  ﴾تلْك الدار اآلخرةُ ﴿(٨٢)  في اآلخرة واليفوز بالسعادة الكافرون ال في الدنيا
 ﴾نَجعلُها ِللَّذين ال يرِيدون علُوا﴿، وبلغك وصفها هي دار النعيم الخالد  سمعت خبرها

 المحمودة ﴾في اَألرضِ وال فَسادا والْعاقبةُ﴿، وال الظلم والعدوان  والطغيان التكبر
﴿ينتَّق(٨٣) يخشون اهللا ويراقبونه ويبتغون رضوانه ويحذرون عقابه للذين ﴾ِللْم ﴿ نم

اءيوم القيامة ﴾ج ﴿لُونمعا كَانُوا يِإال م َئاتيلُوا السمع ينى الَّذزجفَال ي َئةيفال ﴾بِالس 
يضاعف لهم الحسنات وال ، وهذا من فضل اهللا على عباده أنه  يجزى إال بمثلها

أوجب تالوته عليك  ﴾إن الَّذي فَرض علَيك الْقُرآن﴿ (٨٤)  السيئاتيضاعف لهم
وهذا وعد من اهللا ،   كما أخرجك منهاإلى مكة ﴾لَرادك ِإلَى معاد﴿)" ص(بشارة للنبي "

ربي َأعلَم من ﴿  لهؤالء المشركين)ص (يا محمد ﴾قُْل﴿ إعادته إلى بلدهوبفتح مكة 
بِالْه اءبِينٍجالٍل مي ضف وه نمى و(٨٥) أعلم بالمهتدي والضال هل أنا أو أنتم ﴾د 

، وال أن ينزل عليك  أن تنال النبوة ﴾َأن يلْقَى ِإلَيك الْكتَاب﴿تطمع  ﴾وما كُنتَ تَرجوا﴿
 الكتاب﴿كبر نةً ممحفَال﴿تك ـولكن رحمك اهللا بذلك ورحم العباد ببعث ﴾ِإال رتَكُونَن   



 ٤١٢ 

  )٢٩( العنكبوت سورة    )٤١٢(       الجزء العشرون

  
 على نزلت )٨٥(

 حين )ص( اهللا رسول
 في الجحفة بلغ

 اشتاق وقد  ،مهاجره
 آبائه ومولد مولده إلى

 فنزل ، إبراهيم وحرم
 : له فقال جبريل
  قال ؟ مكة إلى أتشتاق

 إليه فأوحاها ، نعم
  ]زم[
 
 :المفسرون قال )٨٦(

 ركونالمش دعا
 دين إلى الرسول
 بالتحرز فُأمر ، ءابائه
 يصدع وأن منهم

  ]مس[ بالحق
  
  

 من )ع(الصادق عن
 العنكبوت سورة قرأ

 شهر في والروم
 ثالث ليلة رمضان
 من واهللا فهو وعشرين

 استثني ال الجنة اهل
 ان اخاف وال ابدا فيه

 في علي اهللا يكتب
 لهاتين وان اثما يميني

 اهللا من السورتين
  ]صا[ نالمكا

نزلت في عمار ) ٢(
بن ياسر إذ كان يعذب 

  ]مج [في اهللا
  
 البالء الحديث في )٢(

 ثم باالنبياء موكل
 االمثل ثم االولياء
 ]رو[ فاالمثل

  
 )ص( النبي عن )٢(

 اآلية هذه نزلت لما انه
 فتنة من بد ال قال

 بعد االمة بها تبتلى
 الصادق ليتعين نبيها
 ألن  ،الكاذب من

 وبقي قطعان قد الوحي
 الكلمة وافتراق السيف

 ]صا[ القيامة يوم الى
  
 )ع( الكاظم عن )٢(

 الى العباس جاء قال
 )ع( المؤمنين امير
 لك يبايع انطلق فقال

 امير له فقال الناس
 اوتراهم )ع( المؤمنين
 قال نعم قال فاعلين
 الم وجل عز قوله فأين

 ... الناس احسب
 ]صا[

 رِينا ِللْكَافال  ﴿ (٨٦) ، ومساعداً لهـم علـى ضـاللهم         لهم على دينهم    عوناً ﴾ظَهِيرو
، وال   وال تلتفت إلى هـؤالء المـشركين       ﴾ُأنزِلَتْ ِإلَيك  يصدنَّك عن ءايات اللَّه بعد ِإذْ     

توحيـد   ﴾ِإلَـى ﴿ الناس ﴾وادع﴿تركن إلى قولهم فيصدوك عن اتباع ما أنزل اهللا إليك           
﴿كبال تَ ﴿وعبادته   ﴾رو  ينشْرِكالْم نم ال ﴿ (٨٧)  بمسايرتهم علـى أهـوائهم     ﴾كُونَنو

عو       ﴿ال تعبد    ﴾تَدِإال ه ال ِإلَه ا آخَرِإلَه اللَّه عإال اهللا     ﴾م ال معبود بحق ﴿   اِلكه ءكُلُّ شَي
 ال الذي اهللا وجه نحن) ع( عن الصادق  كل شيء يفنى وتبقى ذاتُه المقدسة      ﴾ِإال وجهه 

 يوم المعاد ال إلـى      ﴾وِإلَيه تُرجعون ﴿ القضاء النافذ في الخلق    ﴾لَه الْحكْم  ﴿ ]صا[ لكيه
  (٨٨). أحد سواه

  
  
  

 فإنها نزلت بالمدينة وهي تسعمئة وثمانون كلمة ، وأربعة آالف ١١ إلى ١نزلت بمكة عدا اآليات من 
آل عمران ،  البقرة ، ،  هذه تئبما بدمبدوءة ست سور ويوجد في القران   ،ومئة وخمسة وستون حرفا

   يوجد مثلها في عدد اآليال، وختمت سورة النحل بما ختمت به هذه السورة و،  الروم ، لقمان، السجدة 
    بسم اهللا الرحمن الرحيم

 :، والميم  لفيضان أنوار الملكوت:، والالم  لوحدة أسرار الجبروت:األلف ﴾الم﴿
 فكأنه تعالى أقسم بوحدة جبروته وأنوار ملكوته واتصال  ،التصال المادة بعالم الملك

،  ؛ ليظهر صدقه أو كذبه ، أنه ال يدع دعوة مدع إال ويختبره مادته بملكه وخليقته
في هذه  ﴾َأن يتْركُوا﴿ "استفهام ِإنكاري" ﴾النَّاس﴿أظن  ﴾َأحسب﴿ (١) وهذا معنى قوله

باللّه ورسوله وكتابه  ﴾َأن يقُولُوا ءامنَّا﴿ بمجردالدنيا بال بالء وال امتحان واختبار ، 
ال ،  فيها بأموالهم وأوالدهم وأنفسهم ﴾وهم ال يفْتَنُون﴿ ومالئكته والبعث بعد الموت

 }آلم أحسب الناس{لما نزلت :   قال)ع( عن علي ، ليس كما ظنوا بل ال بد من امتحانهم
ظن  ]شو[  ومبتلى بكييا علي إنك مبتل: ة ؟ قاليا رسول اهللا ما هذه الفتن: اآلية قلت

 بالخلق أنهم يتركون مع دعاوى المحبة وال يطالبون بحقائقها فحقائق المحبة هى ص
لنفوس بالء وهو المطالبة عليها بإخراجها عن  لالمحب وتلذذه بالبالء علىالبلوى 

مطالبتُها بالطلب  وعلى القلوب بالء وهو  ،أوطان الكسل وتصريفها في أحسن العمل
 وعلى األرواح بالء وهو التجرد عن محبة كلِّ أحد والتباعد عن كل المساكنة  ،والفكر

من سبقهم بأنواع  ﴾الَّذين من قَبلهِم﴿اختبرنا  ﴾ولَقَد فَتَنَّا ﴿(٢) لشيء من المخلوقات
  ﴾فَلَيعلَمن﴿ خالفه عيتوق ان ينبغي فال كلها االمم في جارية سنة ذلك فانالتكاليف 

  
  بهاترتي

 ٢٩   
  ترتيب النزول

٨٥  
    اياتها
  نزلت بعد  سورة العنكبوت  ٦٩

  مدنية  الروم



 ٤١٣ 

  )٢٩( العنكبوت سورة    )٤١٣(       الجزء العشرون

  
 أحسب معناه )٢(

 أن يتركوا أن الناس
 اهللا إال إله ال يقولوا
 أصدقوا يختبروا وال
 أن يعني،  كذبوا أم

 يكفي ال اإلقرار مجرد
 بعد يكلف المؤمن فإن

 بالشرائع اإليمان
 النفس في ويمتحن
 الشدائدب ويمنى والمال

 ]مج[والمكاره والهموم
  
 البالء ان فائدة )٣(

 وجود يصلح كالملح
 اهللا باذن االنسان
 الملح ان كما تعالى
 واذا الطعام يصلح
 جعله عبدا اهللا احب
 ]رو[ غرضا للبالء

  
 ذلك أن والمعنى )٣(

 في جارية قديمة، سنة
 ينبغي فال كلها، األمم
 ]بي[ خالفه يتوقع أن
  
 تسلية اآلية )٥(

 لهم ووعد للمؤمنين
 النعيم دار في بالخير

  ]مس[
  
 المجاهدة تنبيه )٦(

 اى هدالج استفراغ
 مدافعة فى الطاقة
  ]رو[ العدو

 
 بن سعد في نزلت )٨(

 حمنة وأمه وقَّاص أبي
 لما سفيان أبي بنت

 من وكان أسلم،
 وكان األولين السابقين

 ما له قالت ، بُأمه باراً
  أحدثت الذي الدين هذا
 وال آكل ال واهللا

 إلى ترجع حتى أشرب
 أو عليه كنت ما

 أبد بذلك فتعير أموت،
 قاتل يا يقال الدهر،

 يوماً مكثت إنها ثم أمه
 ولم تأكل لم وليلة

 تستظل ولم تشرب
 جهدت وقد فأصبحت
 آخر يوماً ثم مكثت

 ولم تأكل لم وليلة
 إليها سعد فجاء تشرب
 لو ، أماه يا : وقال
 نفس لك مئة كانت

 ما نفساً نفساً فخرجت
   إن فكلي ، تركت ديني

 فليميزن﴿بِينالْكَاذ نلَمعلَيقُوا ودص ينالَّذ يصبر في حال البالء ﴾اللَّه نفمنهم م ، 
 ومنهم من يضج وال يصبر في ،  وهذه صفة الصادقين ... في حال النَّعماءويشكر
الَّذين ﴿أيظن  ﴾َأم حسب ﴿(٣) فهو من الكاذبين ... ، وال يشكر في النعماء البالء

لُونمعيرتكبون  ﴾ي﴿َئاتيبِقُونَا﴿والموبقات المعاصي  ﴾السسي أنهم يفوتون من  ﴾َأن
 عن ابن ،  بئس ما يظنون﴾سآء ما يحكُمون﴿وإذا كان هذا ظنهم فقد عقابنا ويعجزوننا 

 )ع( ، وهم الذين بارزوا عليا لوليد بن عتبةنزلت في عتبة وشيبة وا: عباس قال
 ﴾اللَّه﴿ثواب  ﴾من كَان يرجوا ِلقَاء﴿واعلموا أيها الناس أن  (٤) ]شو[ وحمزة وعبيدة

فَِإن ﴿ فليصبر في الدنيا على المجاهدة في طاعة اهللا حتى يلقى اهللا فيجازيه في االخرة
آلت َل اللَّهقا فى بحر اشواقه فان أوان كشف جماله من كان مستغر المحالة﴾ َأج

عن ابن ،   بأحوالهم﴾الْعليم﴿ ألقوال العباد ﴾السميع وهو﴿وجالله قريب من مشتاقيه 
نفسه  ﴾ومن جاهد ﴿(٥) ]شو[  وصاحبيه حمزة وعبيدة)ع( نزلت في علي :عباس قال

فمنفعة جهاده ِإنما  ﴾ ِلنَفْسهفَِإنَّما يجاهد﴿ والكف عن الشهوات بالصبر على الطاعات
ال حاجة به  ﴾ِإن اللَّه لَغَني عنِ الْعالَمين﴿ألنها هي التي تحظى بعظيم ثوابه  هي لنفسه

 في  ،عليهم لينالوا الثواب الجزيل الى طاعتهم ومجاهدتهم وانما امرهم بها رحمة
والَّذين ﴿ (٦) ]رو[ همربح عليإلال ، خلقت الخلق ليربحوا على الحديث القدسي 

اتاِلحلُوا الصمعنُوا وجمعوا بين اِإليمان والعمل الصالح  ﴾ءام﴿نلَنُكَفِّر﴾  لنمحون
﴿هِمَئاتيس منْهسلفت منهم بسبب إيمانهم وعملهم الصالح  التي ﴾ع﴿ نسَأح منَّهزِيلَنَجو

لُونمعي كَانُوا ي(٧) حسن أعمالهم الصالحة ونجزيهم بأ﴾الَّذ ﴿اننَا اِإلنْسيصوأمرناه  ﴾و
باِإلحسان ِإلى والديه ألنهما سبب وجوده ولهما عليه غاية  ﴾بِواِلديه حسنًا﴿أمراً مؤكداً 

على أن تكفر باهللا  ﴾ِلتُشْرِك بِي﴿ وِإن بذال كلَّ ما في وسعهما ﴾وِإن جاهداك﴿الفضل 
﴿ لَك سا لَياممهعفَال تُط لْمع في معصية اهللا  ﴾بِه في ذلك ألنه ال طاعة لمخلوق﴿ ِإلَي

كُمجِعرجميعاً ﴾م ﴿لُونمتَع ا كُنْتُمبِم ُئكُمفأجازي كالّ بما عمل﴾فَُأنَب "   حسن لمن بر وعد
ا وعملُوا الصاِلحات والَّذين ءامنُو﴿ (٨)" ، ووعيد لمن عقَّ والديه والديه واتبع الهدى

من يقُوُل آمنَّا ﴿فريقٌ  ﴾ومن النَّاسِ﴿ (٩)  في الجنة﴾الصاِلحين﴿زمرة  ﴾لَنُدخلَنَّهم في
تْنَةَ النَّاسِ﴿بألسنتهم  ﴾بِاللَّهَل فعج ي اللَّهف يفإذا ُأوذي أحدهم بسبب إيمانه  ﴾فَِإذَا ُأوذ

كَعذَابِ ﴿ يصيبه من أذى الناس سبباً صارفاً له عن اإليمانارتد عن الدين وجعل ما 
الرجال،  عذاب اهللا مانع للمؤمنين من الكفركما أن  ﴾اللَّه جواهر تُظْهِر وهي  المحن ،

؛ فَمن كانت محنتُه  ؛ فَقَدر كلِّ أحد وقيمته يظْهر عند محنته تَدلُّ على قيمهِم وأقدارهم
  ، وكثير في الناس مثْلُه ومن كانت  ونقصان نصيبه منها فحقير قَدرهمن فوات الدنيا 



 ٤١٤ 

  )٢٩( العنكبوت سورة    )٤١٤(       الجزء العشرون

  
 فال شئت وإنشئت 
 منه أيست فلما تأكلي
 فأنزل وشربت أكلت
 آمراً اآلية هذه اهللا

  ]مس[ بالوالدين بالبر
  
 اهللا أمر وِإنما )٨(

 الوالدين ببر األوالد
 ألن ، العكس وند

 على جبلوا األوالد
 طاعة وعدم القسوة

 اهللا فكلفهم ، الوالدين
 ، طبعهم يخالف بما

 على مجبولون واآلباء
 والشفقة الرحمة
 لما فوكلهم باألوالد
  ]مس[ عليه جبلوا

 
 أناس في نزلت )١٠(

 بمكة المنافقين من
 فإذا ، يؤمنون كانوا
 إلى رجعوا ُأوذوا

  ]مس[ الشرك
  
 كفار في زلتن )١٢(

 آمن لمن قالوا قريش
 نحن نبعث ال:  منهم
 فإن فاتبعونا ، أنتم وال
 فعلينا إثم عليكم كان

   ]مس[
قال ابن عباس ) ١٣(

بعث على رأس 
األربعين ، ودعا قومه 
ألفا إال خمسين ، 
وعاش بعد الطوفان 
ستين ، فعمره ألف 
  . وخمسون سنة

وجاء في التوراة آخر 
اإلصحاح التاسع أنه 

اش مع قومه ستمئة ع
سنة ، وبعد الطوفان 
 ثالثمائة وخمسين سنة

  ]مال[واهللا اعلم 
 الحديث في )١٣(

 ضاللة إلى دعا ومن
 اإلثم من عليه كان
 من اتبعه من آثام مثل
 من ينْقص أن غير

  ]مس[  شيء آثامهم
 إلى إشارة فيه )١٤(

 اهللا أن وهي ، لطيفة
 مجرد على يعذب ال

 وإنما ، الظلم وجود
 اإلصرار على يعذب
 قال ولهذا الظلم على
مهو ونيعني ظَاِلم 

 على وهم أهلكهم
  ]فخ[ ظلمهم

 واذا ﴾ولَِئن جاء نَصر من ربك﴿ ، وقليٌل من كان مثله محنته في اهللا وهللا فعزيز قَدره
ِإنَّا كُنَّا ﴿ قال أولئك المذبذبون ﴾لَيقُولُن﴿، وفتح ومغانم  جاء نصر قريب للمؤمنين

كُمعفقاسمونا فيما حصل لكم من الغنائم على أعدائكم ننصركم ﴾م ، ﴿ لَمبَِأع اللَّه سلَيَأو
ينالَمورِ الْعدي صا فبما في قلوب الناس من إيمان ونفاق ؟  أوليس اهللا هو العالم ﴾بِم
 لعباده ﴾اللَّه﴿وليظهرن  ﴾نولَيعلَم﴿ (١٠)" استفهام تقرير  "؟ بلى إنه بكل شيء عليم

 وحال المنافقين حتى يتميزوا ﴾ولَيعلَمن الْمنَافقين﴿ حال المؤمنين ﴾الَّذين آمنُوا﴿
من اهل  ﴾وقَاَل الَّذين كَفَروا ﴿(١١) ، ويظهر شرف المؤمن الصادق فيفتضح المنافق

 ﴾ولْنَحمْل خَطَاياكُم﴿اتَّبعوا ديننا ﴾  سبِيلَنَااتَّبِعوا﴿ )ص(بمحمد  ﴾ِللَّذين آمنُوا﴿ مكة
وما هم بِحاملين من خَطَاياهم من ﴿فأكذبهم اللّه بقوله ،  والعقاب ونحن نحمل عنكم اإلثم

ءوزر أحد  ﴾شَي ألنه ال يحمل أحد﴿ونبلَكَاذ م(١٢) في ذلك﴾ ِإنَّه﴿ مَأثْقَالَه لُنمحلَيو﴾ 
يوم ﴿ سؤال توبيخ ﴾مع َأثْقَاِلهِم ولَيسئلُن﴿ وأوزار من أضلوهم ﴾وَأثْقَاال﴿أوزارهم 

ونفْتَرا كَانُوا يمع ةاميا﴿  (١٣)يختلقونه من الكذب على اهللا ﴾الْقلْنَا نُوحسَأر لَقَدو﴾ 
 ولد بعد مضى الف، وسمى نوحا لكثرة نوحه وبكائه من خوف اهللا   ،اسمه عبدالغفار

قومه  في ﴾فيهِم﴿فمكث  ﴾ِإلَى قَومه فَلَبِثَ﴿وستمائة واثنتين واربعين سنة من هبوط آدم 
تسعمائة وخمسين سنة يدعوهم إلى توحيد اهللا فكذبوه  ﴾َألْفَ سنَة ِإال خَمسين عاما﴿
﴿الطُّوفَان مفأهلكهم اهللا بالطوفان  ﴾فََأخَذَه﴿ظَاِلم مهوون على الكفر  ﴾ونمصر

ومن ركب معه في  ﴾وَأصحاب السفينَة﴿ نوحاً من الغرق ﴾فََأنجينَاه﴿ (١٤) والضالل
وِإبراهيم ﴿ (١٥)  عظة وعبرة للناس﴾آيةً ِللْعالَمين﴿ تلك الحادثة ﴾وجعلْنَاها﴿السفينة 

اتَّقُوهوا اَهللا ودباع همواإلخالص له في  عبادة اهللا وحده ال شريك له الى ﴾ِإذْ قَاَل ِلقَو ،
خَير ﴿عبادة اهللا وتقواه  ﴾ذَِلكُم﴿، وتوحيده في الشكر  ، وطلب الرزق منه وحده التقوى

من عبادة األوثان ﴾لَكُم ﴿ونلَمتَع كُنْتُم أنتم (١٦)  الخير من الشر وتفرقون بينهما﴾ِإن 
أصناماً من حجارة  ﴾ِإنَّما تَعبدون من دونِ اللَّه َأوثَانًا﴿ ال تعبدون شيئاً ينفع أو يضر

 ادعاء او آلهة تسميتها في كذبا ﴾ِإفْكًا﴿وتصنعون  ﴾وتَخْلُقُون﴿صنعتموها بأيديكم 
من دونِ اللَّه ال  ﴿تعبدونهمالذين إن هؤالء  ﴾ِإن الَّذين تَعبدون﴿ اهللا عند شفاعتها
كُونلمقًايرِز قَ﴿ ال يقدرون على أن يرزقوكم ﴾ لَكُمزالر اللَّه نْدتَغُوا عفاطلبوا  ﴾فَاب

حيث كفاكم  ﴾واشْكُروا لَه﴿ وخصوه وحده بالعبادة ﴾واعبدوه﴿ الرزق من اهللا وحده
 امة إليه ال إلى غيره مرجعكم يوم القي﴾ِإلَيه تُرجعون﴿ أمر الرزق حتى تفرغتم لعبادته

فقد سبق  ﴾فَقَد كَذَّب ُأمم من قَبلكُم﴿ )ص(محمداً  يا معشر العرب﴾ وِإن تُكَذِّبوا ﴿(١٧)
  إال تبليغ أوامر  ﴾علَى الرسوِل ِإال الْبالغُ الْمبِين﴿وليس  ﴾وما﴿ قبلكم أمم كذبوا رسلهم



 ٤١٥ 

  )٢٩( العنكبوت سورة    )٤١٥(       الجزء العشرون

  
 لصادقا عن )٢٥(
 ائتموا قوم ليس )ع(

 جاء اال الدنيا في بامام
 يلعنهم القيامة يوم

 ومن انتم اال ويلعنونه
 حالكم مثل على كان

  ]صا[
 
 )ع( الباقر عن )٢٦(

 نبوته كان ابراهيم ان
 من قرية وهي بكوثي
 به يعني السواد قرى

 اول بدا فيها ، الكوفة
 منها هاجر ثم امره

 قتال بهجرة وليست
 عز اهللا قول وذلك
 الى مهاجر اني وجل
  ]صا[ سيهدين ربي

 
 إبراهيم خرج )٢٦(

 وامرأته لوط ومعه
 عمه ابنة وكانت سارة
 قرية وهي كوثى من
 إلى الكوفة سواد من

  ]مج[ الشام أرض
 
 بني أنبياء جميع )٢٧(

 ساللة من ِإسرائيل
 يوجد ولم يعقوب ولده
 ساللة من نبي

 النبي سوى ِإسماعيل
 لأفض عليه العربي
 والتسليم الصالة

  ]مس[
 
  :المفسرون قال )٢٩(
 قبلهم أحد يقدم لم

 منها اشمئزازاً عليها
 إلفراط طباعهم في

 عليها أقدم حتى قبحها
 زوين ولم ، لوط قوم
قبل ذكر على ذكر 
  ]مس[ لوط قوم

 " كفار مكة الذين انكروا البعث ﴾َأولَم يروا ﴿(١٨) ، وليس عليه هداية الناس اهللا
 كيف خلق تعالى الخلق ابتداء من العدم ﴾كَيفَ يبدُئ اللَّه الْخَلْقَ﴿ " ستفهام للتوبيخاال
﴿هيدعي فيستدلون بالخلقة األولى على اإلعادة في الحشر ﴾ثُم ﴿لَى اللَّهع ذَِلك سهل  ﴾ِإن
﴿يرسي﴿ لهؤالء المنكرين للبعث )ص( يا محمد﴾ قُل﴿ (١٩)﴾ يوا فيرأرجاء  ﴾س
 خلق المخلوقات على كثرتهم  بدأكيف أن اهللا ﴾اَألرضِ فَانْظُروا كَيفَ بدَأ الْخَلْقَ﴿

ِإن اللَّه ﴿نشأةً أخرى  ينشئهم عند البعث ﴾ثُم اللَّه ينشُئ النَّشَْأةَ اآلخرة﴿ وتفاوت هيئاتهم
يرقَد ءلَى كُلِّ شَي(٢٠) اإلعادة ال يعجزه تعالى شيء ومنه البدء و﴾ع﴿  نم ذِّبعي
شَاءي نم محريو شَاءما ير ﴾ي ه وأنواعبه عباد ما يعذِّب ال نهاية لها  م به عبادهحأجناس

 يعذب ، ، ويرحم من يشاء باإليمان ؛ فَمن ذلك أنه يعذِّب من يشاء بالخذالن وال حصر
رويرحم   عنههذب من يشاء بإعراضيع،   ويرحم من يشاء بالقناعةصِمن يشاء بالح ،

، ويرحم من يشاء بأن يقوم   يعذب من يشاء بأن يكلَه ونَفْسه ،من يشاء بإقباله عليه
ويرحم من يشاء بتزهيده فيها ،  يعذب من يشاء بحب الدنيا ويمنعها عنه ، بحسنِ تولِّيه

وما ﴿(٢١)   تُرجعون يوم القيامة﴾وِإلَيه تُقْلَبون﴿ وأمثال هذا كثير....  عليهوبسطها 
جِزِينعبِم ال تفوتون من عذاب اهللا ﴾َأنْتُم  ي ﴿، وليس لكم مهربال فضِ وي اَألرف

وال ﴿ يحميكم من بالئه ﴾اللَّه من وِلي﴿غير  ﴾لَكُم من دونِ﴿ليس  ﴾السماء وما
 ﴾وِلقَاِئه﴿بالقرآن  ﴾كَفَروا بِآيات اللَّهوالَّذين ﴿ (٢٢)  ينصركم من عذابه﴾نَصيرٍ

وُأولَِئك ﴿ "في اآلخرة عند رؤية العذاب" ﴾من رحمتي﴿قنطوا  ﴾ُأولَِئك يِئسوا﴿والبعث 
َأِليم ذَابع م(٢٣) ﴾لَه ﴿ابوج ا كَانفَم﴾  رد﴿همحين دعاهم إلى اهللا ونهاهم عن  ﴾قَو

 به رضي لما لكن،  بعضهم قوَلكأن القول  "كبراؤهم  قال ﴾ قَالُواِإال َأن﴿األصنام 
 ﴾فََأنجاه اللَّه من النَّارِ﴿ لتستريحوا منه ﴾اقْتُلُوه َأو حرقُوه﴿ " كلهم الى اسند الباقون

 في ِإنجائنا ِإلبراهيم من النار ﴾ِإن في ذَِلك﴿فألقوه في النار فجعلها برداً وسالماً عليه 
﴿اتلدالئل على قدرة اهللا ﴾آلي ﴿نُونْؤممٍ يقَاَل﴿ (٢٤)  يصدقون بوجود اهللا﴾ِلقَوو﴾ 

هذه األوثان  ﴾من دونِ اللَّه َأوثَانًا﴿عبدتم  ﴾ِإنَّما اتَّخَذْتُم﴿ إبراهيم لقومه توبيخاً لهم
تدوم المحبة واأللفة بينكم في هذه من أجل أن  ﴾مودةَ بينكُم في الْحياة الدنْيا﴿ واألصنام

 من بعضكم يتبرء يعني ﴾يكْفُر بعضكُم بِبعضٍ﴿ ينقلب الحال ﴾ثُم يوم الْقيامة﴿ الحياة
وذلك ، فتصبح هذه الصداقة والمودة عداوةً وبغضاء  ﴾ويلْعن بعضكُم بعضا﴿ بعض

لذين أضلوهم يتبرءون منهم أيضا فيقع ألن األوثان تنبرا من عابديها وان رؤساءهم ا
التشاحن بينهم فتلعن القادة االتباع ، واألتباع القادة ، واألوثان عابديها ، والعابدون 

   ﴾ومْأواكُم﴿وهذا موقف من مواقف يوم القيامة األوثان ، ويكثر اللجاج والخصام بينهم 



 ٤١٦ 

  )٢٩( العنكبوت سورة    )٤١٦(       الجزء العشرون

  
كان مجالسهم ) ٢٩(

تشتمل على انواع 
القبائح مثل الشّتم 
والصفع والقمار 
وضرب المخراق  
وضرب المزامير 
وكشف العورات 

 : وقيل، واللّواط، 
انّهم كانوا يأتون 
م الرجال فى مجالسه

كانوا يرمون ابن و
السبيل بالخزف فايهم 
اصابه كان اولى به 
ويأخذون ماله 
وينكحونه ويغرمونه 

اهم وكان لهم ثالثة در
 قاضٍ يقضى بذلك

  ]بي[
 
زعمت الهند ان ) ٢٩(

حبس الضراط داء 
وارساله دواء 
واليحبسون فى 
مجالسهم ضرطة 

  ،واليرون ذلك عيبا
وافلتت من معاوية 
ريح على المنبر فقال 
ايها الناس ان اهللا خلق 
ابدانا وجعل فيها 
ارياحا فمتى يتمالك 
الناس ان التخرج 

 صعصعة مفقا، منهم 
بن صوحان فقال اما 
بعد فان خروج 
االرياح فى المتوضاة 
سنة وعلى المنابر 
بدعة واستغفر اهللا لى 

  ]رو[ ولكم
 
فِإن قيل ِإن اهللا ) ٢٩(

ِإال َأن تعالى قال ههنا 
وقال في ، قَالُوا اْئتنَا 

ِإال َأن موضع آخر 
 وا آَل لُوطقَالُوا َأخْرِج

كُمتيقَر نفكيف وجه م 
 :بينهما ؟ فنقولالجمع 

ِإن لوطاً كان ثابتاً 
، مكرراً  على اِإلرشاد

،  عليهم النهي والوعيد
ائتنا   :فقالوا أوالً
 ثم لما ، بعذاب اهللا

كثر منه ذلك ولم 
قالوا يسكت عنهم 
 ، أخرجوا آل لوط

  ]فخ[
وإنما أخبروه ) ٣١(

دون أن يسألهم ألنهم 
يعرفون أن أمر لوط 

 ]مال[يهمه لقرابته 

 ناصر أو معين يخلصكم منها ﴾لَكُم من نَاصرِين﴿وليس  ﴾النَّار وما﴿ م جميعاًومصيرك
(٢٥) ﴿لَه نقَاَل﴿ه تابن أخ ﴾لُوطٌ﴿أول من آمن به  ﴾فَآمِإنِّي ﴿ الخليل إبراهيم ﴾و
اجِرهوطني ومهاجر من بلدي  ﴾م ي﴿تاركبابتغاء ورغبة في رضى اهللا  ﴾ِإلَى ر

اال  يأمرني ال الذي ﴾الْحكيم﴿ اعدائي من يمنعني الذي ﴾الْعزِيزنَّه هو ِإ﴿إظهار الدين 
ثماني ومن بعد أي ِإلبراهيم من بعد إسماعيل  ﴾ووهبنَا لَه ﴿(٢٦) صالحي فيه بما

في  ﴾يعقُوب﴿وهبنا إلسحق ﴾ و﴿ ﴾ِإسحاقَ﴿  بنت عمهمن زوجته سارةعشرة سنة 
خصصناه بهذا  ﴾وجعلْنَا في ذُريته النُّبوةَ﴿ "النافلة ولد الولد " نافلة فوق طلبهحياته 

 وجعلنا الكتب ﴾والْكتَاب﴿ جعلنا كل األنبياء بعد إبراهيم من ذريته الفضل العظيم حيث
 تركنا له الثناء الحسن ﴾وآتَينَاه َأجره في الدنْيا﴿ السماوية نازلةً على األنبياء من بنيه

  في عداد الكاملين في الصالح﴾وِإنَّه في اآلخرة لَمن الصاِلحين﴿في جميع األديان 
ِإنَّكُم ﴿يامعشر القوم  ﴾قَاَل ِلقَومه﴿حين  ﴾ِإذْ﴿واذكر رسولنا لوطاً  ﴾ولُوطًا﴿ (٢٧)

 بِها من َأحد من ما سبقَكُم﴿لترتكبون الفعلة المتناهية في القبح  ﴾لَتَْأتُون الْفَاحشَةَ
ينالَممن الخلق  لم يسبقكم بهذه الشنيعة﴾الْع اَل ﴿(٢٨) أحدجالر لتأتون الذكور  ﴾لَتَْأتُون

كانوا قطاع  ،  على المارة بالقتل وأخذ المالالطريق ﴾وتَقْطَعون السبِيَل﴿في األدبار 
لسكم ومنتداكم ما ال يليق من امج فعلون فيوت ﴾وتَْأتُون في نَاديكُم الْمنكَر﴿ الطريق

ِإال َأن ﴿نصحهم وحذَّرهم حين  ﴾قَومه فَما كَان جواب﴿ أنواع المنكرات علناً وجهاراً
ِإن كُنتَ من ﴿ الذي تعدنا به ﴾بِعذَابِ اللَّه﴿يا لوط  ﴾اْئتنَا﴿ ءعلى سبيل االستهزا ﴾قَالُو

ينقادقَاَل ﴿ثم ِإن لوطاً لما يئس منهم طلب النصرة من اهللا  (٢٩) فيما تهددنا به ﴾الص
بو أهلكهم ﴾ر ﴿يندفْسمِ الْملَى الْقَوي عنررجى﴾انصمنهم صالح فِإنهم مفسدون ال ي  

إسحاق  " تبشر ابراهيم بالولد ﴾ِإبراهيم بِالْبشْرى﴿ المالئكة ﴾ولَما جاءتْ رسلُنَا﴿ (٣٠)
 ﴾ِإن َأهلَها كَانُوا ظَاِلمين﴿التي فيها لوط  ﴾قَالُوا ِإنَّا مهلكُو َأهِل هذه الْقَرية﴿ " ويعقوب

 وهو نبي فكيف تهلكونهما ﴾ِإن فيها لُوطًا﴿ِإبراهيم  ﴾قَاَل﴿ (٣١)بأعمالهم الخبيثة 
﴿لَمَأع نا﴿ و به ﴾قَالُوا نَحيهف نمن المؤمنين ﴾بِم ﴿لَنُنَجلَهَأهو نَّهِإال ﴿ من العذاب ﴾ي

َأتَهرألنها  فستكون من الهالكين ﴾ام﴿الْغَابِرِين ن(٣٢)  تمالئهم على الكفر﴾كَانَتْ م 
 صورة شبانثم ساروا من عنده فدخلوا على لوط في  ﴾ولَما َأن جاءتْ رسلُنَا لُوطًا﴿

 عليهم من  خوفاًمن مجيئهم ﴾م ذَرعاوضاقَ بِهِ﴿حزن بسببهم  ﴾سيء بِهِم﴿ حسان
وال ﴿علينا  ﴾ال تَخَفْ ﴿المالئكة﴾ وقَالُوا﴿ فلم يدر أيأمرهم بالخروج او بالنزول قومه
نزكَانَتْ ﴿فلن يصل هؤالء المجرمون ِإلينا  بسببنا ﴾تَح َأتَكرِإال ام لَكَأهو وكنَجِإنَّا م

الْغَابِرِين ن(٣٣)وراضية بفعلهم ألنها منهم  ﴾ م ﴿ ةيالْقَر هذِل هلَى َأهع نزِلُونِإنَّا م  



 ٤١٧ 
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 نبياَّ أن واعلم )٣٠(

 طلب ما األنبياء من
 علم ِإذا ِإال قوم هالك

 من خير عدمهم أن
 نوح قال كما وجودهم

ِإنَّك ِإن مهلُّوا تَذَرضي 
ادبعلما لوط فكذلك ك 
 في يفسدون أنهم رأى
 يرجى وال ، الحال
 المآل في صالح منهم
 ]فخ[ العذاب لهم طلب

  
  :المفسرون قال )٣١(

 على لوط دعا لما
 اهللا استجاب ، قومه
 وأرسل ، دعاءه

 ، ِإلهالكهم مالئكته
 على بطريقهم فمروا
 فبشروه أوالً ِإبراهيم
 ، صالحة وذرية بغالمٍ

 ُأرسلوا بما أخبروه ثم
 فجادلهم ، أجله من

 لوط أخيه ابن بشأن
  ]مس[
  
  :الصاوي قال )٣٢(

 المجادلة بعد وهذا
 سورة فيها تقدمت التي
 قَومِ في يجادلُنَا هود
لهم قال حيث لُوط:  

 فيها قريةً أتهلكون
 قالوا ؟ مؤمن ثالثمائة

 : قال أن ِإلى ال،
 فيها كان ِإن أفرأيتم
 ال قالوا ؟ واحد مؤمن
 فيها ِإن قَاَل لهم فقال
 بقولهم فأجابوه لُوطًا
 بِمن َأعلَم نَحن قَالُوا
 بشروه ثم،  فيها

 والمؤمنين لوط بِإنجاء
  ]مس[
 ضربه مثل هذا )٤١(

 اتخذ لمن سبحانه اهللا
 تنفعه ال آلهة دونه من
 أن كما ، تضره وال
 يقيها ال العنكبوت بيت
  ]قر[ برداً وال حراً

 فتى ان روى )٤٥(
 كان االنصار من

 مع الصلوات يصلّى
 )ص( اهللا رسول

 ، الفواحش ويرتكب
لرسول  ذلك فوصف

 ان : فقال )ص( اهللا
 ، يوماً تنهاه صٰلوته

  ]بي[ تاب ان يلبث فلم

ولَقَد  ﴿(٣٤) ويتجاوزون حدود اللّه ﴾كَانُوا يفْسقُونمن السماء بِما ﴿عذاباً  ﴾رِجزا
 يراها من يمر بها لتكون عظة ﴾آيةً بينَةً﴿ لوط منزل من هذه القرية ﴾ منْهاتَركْنَا

﴿لُونقعمٍ يِإلَى﴿ (٣٥)ن خرابها كان بسبب فسق أهلها با ﴾ِلقَووأرسلنا إلى قوم ﴾و 
 دوا اهللاوح ﴾يا قَومِ اعبدوا اللَّه﴿ اً لقومه ناصحاً ومذكر﴾مدين َأخَاهم شُعيبا فَقَاَل﴿
﴿راآلخ مووا الْيجارا﴿ روخافوا عقابه في اليوم اآلخ﴾ وثَوال تَعو يندفْسضِ مي اَألرف﴾ 

 ﴾فَكَذَّبوه فََأخَذَتْهم الرجفَةُ ﴿(٣٦) ال تسعوا باِإلفساد في األرض بأنواع البغي والعدوان
زلت األرض ورجفت قلوبهم فتزل صيحة جبرائيلمن هول فأهلكهم اهللا برجفة مدمرة 

وعادا  ﴿(٣٧)  باركين على الركب ميتين﴾في دارِهم جاثمين﴿ هلكى ﴾فََأصبحوا﴿منها 
ودثَمأهلكناهم أيضا لتكذيبهم أنبياءهم هودا وصالحا  ﴾و﴿نيتَب قَدظهر  ﴾و﴿يا  ﴾لَكُم

عند مروركم  تشاهدونها بأسفاركم،  واليمن بالحجرمنازلهم  ﴾من مساكنهِم﴿ أهل مكة
فَصدهم عنِ ﴿القبيحة  ﴾لَهم الشَّيطَان َأعمالَهم﴿وحسن  ﴾وزين﴿أفال تعتبرون  عليها

 عقالء متمكنين من النظر ﴾وكَانُوا مستَبصرِين﴿ فمنعهم عن طريق الحق ﴾السبِيِل
 ﴾وفرعون﴿صاحب الكنوز الكثيرة  ﴾قَارون﴿وأهلكنا كذلك ﴾ و ﴿(٣٨) واالستدالل

  بالحجج﴾ولَقَد جاءهم موسى بِالْبينَات﴿وزيره  ﴾وهامان﴿صاحب الملك والسلطان 
 ﴾وما كَانُوا سابِقين﴿عن عبادة اهللا وطاعة رسوله  ﴾فَاستَكْبروا في اَألرضِ﴿ واآليات

 ﴾َأخَذْنَا بِذَنْبِه﴿ من هؤالء المجرمين ﴾كُالفَ﴿ (٣٩) ليفوتونا بل كنا مقتدرين عليهم
ريحاً عاصفة فيها حجارة كقوم  ﴾فَمنْهم من َأرسلْنَا علَيه حاصبا﴿ أهلكناه بسبب ذنب

ومنْهم من خَسفْنَا ﴿كقوم صالح  صاح بهم جبرائيل ﴾ومنْهم من َأخَذَتْه الصيحةُ﴿لوط 
ا﴿وبأمالكه  ﴾بِهضقْنَا﴿ كقارون ﴾َألرَأغْر نم منْهمكل قوم  "كقوم نوح وفرعون  ﴾و

ولَكن كَانُوا َأنْفُسهم ﴿ليعذبهم من غير ذنب  ﴾وما كَان اللَّه ِليظْلمهم﴿ "  بما يناسبهعاقبناه
ونمظْل(٤٠)  فاستحقوا العذاب والدمار﴾ي ﴿د ناتَّخَذُوا م ينثَُل الَّذماءِليَأو ونِ اللَّه﴾ 

، وال  ال يغني عنها في حر وال برد ﴾كَمثَِل الْعنكَبوت اتَّخَذَتْ بيتًا﴿أصناماً يعبدونها 
 ألنه بال أساسٍ وال جدران وال ﴾الْبيوت لَبيتُ الْعنْكَبوت﴿أضعف  ﴾وِإن َأوهن﴿مطر 

 (٤١)  أن هذا مثلهم ما عبدوها﴾وا يعلَمونلَو كَانُ﴿ سقف وال يمسك على َأدون دفْع
﴿ءشَي نم هوند نم ونعدا يم لَمعي اللَّه عالم بما عبدوه من دونه ال يخفى عليه  ﴾ِإن

 ﴾وتلْك اَألمثَاُل نَضرِبها ﴿(٤٢)  في صنعه﴾الْحكيم﴿ في ملكه ﴾وهو الْعزِيز ﴿ذلك
 ﴾ِإال الْعاِلمون﴿يدركها  ﴾وما يعقلُها﴿في القرآن لتقريبها إلى أذهانهم  ﴾ِللنَّاسِ﴿نبينها 

ال على وجه العبث  ﴾خَلَقَ اللَّه السماوات واَألرض بِالْحقِّ ﴿(٤٣) الذين يعقلون مراده
  وجود اهللا  للمصدقين ب﴾ِللْمْؤمنين﴿ لعالمة وداللة ﴾آليةً﴿الخلق  ﴾ِإن في ذَِلك﴿واللعب 



 ٤١٨ 

  )٢٩( العنكبوت سورة    )٤١٨(      العشرونو  الحاديالجزء

  
 قال  الخبر في )٤٥(

 اهللا يقول )ع( عيسى
 منى نجا بالفرائض

 وبالنوافل عبدى
  ]رو[ الى يتقرب

  
 لما المشرك إن )٤٦ (

 الفظيع بالمنكر جاء
 يجادل أن الالئق كان

 في ويبالغ ، باألخشن
 وتهجين شبهه توهين
 أهل وأما ه،مذهب

 آمنوا فإنهم الكتاب
 وإرسال الكتب بإنزال
 االعتراف إال الرسل
 ، السالم عليه بالنبي

 إحسانهم فلمقابلة
 إال باألحسن يجادلون

 منهم ظلموا الذي
 ، هللا الولد بإثبات
 ثالثة بثالث والقول
 يجادلون فإنهم

 تهجين من باألخشن
 وتبيين ، مقالتهم
  ]فخ[  جهالتهم

  
 )ص( لنبيا عن )٤٦(

 تصدقوا ال قال انه
 وال الكتاب اهل

 آمنا وقولوا،  تكذبوهم
 فان ورسله وبكتبه باهللا
 لم باطال قالوا

 قالوا وان تصدقوهم
  ]صا[ تكذبوهم لم حقا
  
 )ع( الرضا عن )٤٨(

 كان انه آياته ومن
 راعيا فقيرا يتيما
 كتابا يتعلم لم اجيرا
 معلم الى يختلف ولم
 الذي بالقرآن جاء ثم
 األنبياء قصص يهف

 حرفا حرفا واخبارهم
 مضى من واخبار
 يوم الى بقي ومن

 ]صا[القيامة
  :المفسرون قال )٤٩(

 القرآن خصائص من
 حفظه اهللا أن العظيم

 والتغيير التبديل من
 : األول : بطريقين
 ، السطور في الحفظُ
 في الحفظُ والثاني
 بخالف ، الصدور

 فإنها الكتب من غيره
 غير ملديه مسطّرة
 صدورهم في محفوظة

 لتحريف دخلها ولهذا
  ]مس[

هذا القرآن  ﴾ما ُأوحي ِإلَيك من الْكتَابِ﴿ )ص (اقرأ يا محمد ﴾اتُْل ﴿(٤٤)ووحدانيته 
واستمر على تبليغه وداوم على تالوته لتزداد تقربا من ،  ربكمن الذي أوحاه ِإليك 

دم على ِإقامتها فِإنها وأ ﴾وَأقم الصالةَ﴿  ألن فيه محاسن اآلداب ومكارم األخالقاللّه
الجامعة لشروطها المستوفية لخشوعها ِإذا أداها المصلي كما  ﴾ِإن الصالةَ﴿عماد الدين 

واللَّه ﴿ من كل شيء في الدنيا ﴾تَنْهى عنِ الْفَحشَاء والْمنْكَرِ ولَذكْر اللَّه َأكْبر﴿ينبغي 
 ﴾َأهَل الْكتَاب﴿ال تدعوا  ﴾وال تُجادلُوا﴿ (٤٥) فيجازيكم عليها ﴾عونيعلَم ما تَصنَ

 إال بالطريقة الحسنى ﴾ِإال بِالَّتي هي َأحسن﴿ وتناقشوهم في َأمر الدين هود والنصارىيال
﴿منْهوا مظَلَم ينفجادلوهم  ، مجاهداً في عداوتكم محارباً لكم إال من كان ﴾ِإال الَّذ
 ﴾وُأنْزَِل ِإلَيكُم﴿بالقرآن  ﴾آمنَّا بِالَّذي ُأنْزَِل ِإلَينَا﴿ لهم ﴾وقُولُوا﴿ غلظة والشدةبال

ال  ﴾واحد﴿وربكم  ﴾وِإلَهكُم﴿ربنا  ﴾وِإلَهنَا ﴿ وبالتوراة واِإلنجيل التي أنزلت إليكم
 (٤٦) لحكمه، مستسلمون   مطيعون﴾ونَحن لَه مسلمون﴿ شريك له في األلوهية

﴿تَابالْك كلْنَا ِإلَيَأنْز كَذَِلكأنزلناه )ص (وكما أنزلنا الكتاب على من قبلك يا محمد ﴾و 
ممن أسلم من اليهود والنصارى يؤمنون  ﴾فَالَّذين آتَينَاهم الْكتَاب يْؤمنُون بِه﴿عليك 

 يكذب ﴾وما يجحد﴿بالقرآن  ﴾من يْؤمن بِه﴿من أهل مكة  ﴾ومن هُؤالء﴿بالقرآن 
﴿ونرنَا ِإال الْكَافاتون على العناد﴾بِآيا كُنْتَ﴿ (٤٧)  المصرمتَتْلُو ﴿ )ص( يا محمد ﴾و

كينمبِي ال تَخُطُّهتَابٍ وك نم هلقَب نتعرف القراءة وال الكتابة قبل نزول هذا  الكنتَ ﴾م 
، وقالوا لعله التقطه من كتب   إذاً لشك الكفار في القرآن﴾بطلُونِإذًا الرتَاب الْم﴿القرآن 

واضحاتُ  ﴾بْل هو ءاياتٌ بينَاتٌ﴿ وا ليس األمر كما حسب(٤٨) األوائل ونسبه إلى اهللا
 من شىء فيه ليس الذى القلب الحديث فى ﴾في صدورِ الَّذين ُأوتُوا الْعلْم﴿محفوظة 

 اشد لهو بيده محمد نفس فوالذى القرآن تعاهدوا الحديث وفى الخراب كالبيت القرآن

اوتوا الذين { نحن وقال )ع( األئمة هم )ع( الصادق عن ]رو[ عقلها من االبل من تفلتا
 إال المتجاوزون ﴾بِآياتنَا ِإال الظَّاِلمون﴿يكذب  ﴾وما يجحد ﴿]صا[عنى  وايانا} العلم

 على محمد ﴾ُأنْزَِل علَيه﴿هالَّ  ﴾لَوال﴿ كفار مكةا ﴾وقَالُو﴿ (٤٩) الحد في الكفر والعناد
 تدل على صدقه مثل ناقة صالح وعصا موسى ومائدة عيسى ﴾ءاياتٌ من ربه﴿ )ص(
الخوارق والمعجزات هللا وليست  ﴾ِإنَّما اآلياتُ عنْد اللَّه﴿ )ص (لهم يا محمد ﴾قُْل﴿

 ، وليس من شأني أن آتي باآليات  منذر أخوفكم عذاب اهللا﴾مبِينوِإنَّما َأنَا نَذير ﴿ بيدي
(٥٠)﴿ هِمكْفي لَملْنَا ﴿ "االستفهام للتوبيخ"أولم يكف المشركين من اآليات  ﴾َأوَأنَّا َأنْز
كلَيهذا  ﴾ع﴿تَابالمعجز  ﴾الْك﴿هِملَيتْلَى عوكيف  الذي ال يزال يقرع أسماعهم ﴾ي

  في  ﴾ِإن في ذَِلك﴿ لقرآن أعظم اآليات وأوضحها داللة على صحة نبوتكيطلبون آيةً وا



 ٤١٩ 

  )٢٩( العنكبوت سورة    )٤١٩(      العشرونو الحاديالجزء 

  
 من رجل قال )٤٩(

 عليه للنبى االنصار
 سمعأل انى السالم
 احفظه وال الحديث

 بيمينك استعن فقال
 ]رو[ اكتبه اى
  
 القلب دواء فائدة )٤٩(

 القرآن راءةق  :خمسة
  ،والخالء ،بالتدبر
  ،الليل وقيام

 عند اهللا الى والتضرع
 ومجالسة ، السحر

  ]رو[ الصالحين
  
 المسيح ان روى)  ٤٩( 

 قـال  )ع( مـريم  بن
 اذهب انا : للحواريين
 قلـيط  الفار وسيأتيكم

 )ص( محمـدا  يعنى
 الـذى  الحـق  روح

 نفسه قبل من اليتكلم
 بـه  مايـسمع  ولكنه

 ويـسوسكم  يكلمكـم 
 ويخبــركم لحقبــا

 والغيـوب  بالحوادث
 كمـا  لى يشهد وهو

 جئتكم فانى له شهدت
 يـأتيكم  وهو باالمثال
 لكـم  ويفسر بالتأويل

  ]رو[...  شىء كل
 
 الـصادق  عن) ٥٥(
 فى اهللا عصى اذا )ع(

 فاخرج بها انت ارضٍ
 ]بي[.غيرها الى منها

 )ص( النبي عن) ٥٦(
 من بدينه فر من

 وان ارض الى ارض
 االرض نم شبرا كان

 الجنة بها استوجب
 ابراهيم رفيق وكان

 ]صا[ )ص( ومحمد
 
 في نزلت )٥٦(

 مكة مسلمي ضعفاء
 على همتحريض فيو

 قوم في أي ، الهجرة
 الهجرة عن تخلفوا
 إن نخشى : وقالوا
 الجوع من هاجرنا
 المعيشة وضيق

  ]مس[
)٥٦( سلَي لَدقَّ ببَِأح 

 الْبِلَاد رخَي لَدب نم بِك
ملَكمنج[ ا ح[  

وذكْرى ﴿ لنعمةً عظيمة على العباد بإنقاذهم من الضاللة ﴾لَرحمةً﴿ إنزال هذا القرآن
نُونْؤممٍ يلهم ﴾قُْل﴿ (٥١)وتذكرة لقوم غرضهم اِإليمان ال التعنت  ﴾ِلقَو ﴿ كَفَى بِاللَّه

 ﴾علَم ما في السماوات واَألرضِي﴿أن يكون اهللا شاهداً على صدقي  ﴾بيني وبينَكُم شَهِيدا
والَّذين آمنُوا ﴿ "فلو كنتُ كاذباً عليه النتقم مني" ال تخفى عليه خافية من أمر العباد

  حيث اشتروا الكفر باإليمان﴾وكَفَروا بِاللَّه ُأولَِئك هم الْخَاسرون﴿ باألوثان ﴾بِالْباطِل
(٥٢)﴿ جِلُونَكتَعسيى﴿  المشركون)ص (يا محمد ﴾ومسٌل مال َأجلَوذَابِ ولوال أن ﴾بِالْع 

 ﴾ولَيْأتينَّهم بغْتَةً﴿حين طلبوه  ﴾لَجاءهم الْعذَاب﴿اهللا قدر لعذابهم وهالكهم وقتاً محدوداً 
ونَك يستَعجِلُ﴿كيف  (٥٣) بوقت مجيئه ﴾ال يشْعرون﴿ ساهون الهون ﴾وهم﴿فجأةً 

، ال مفر  يوم القيامة كإحاطة السوار بالمعصم ﴾وِإن جهنَّم لَمحيطَةٌ بِالْكَافرِين بِالْعذَابِ
من فَوقهِم ومن تَحت ﴿ويحيط بهم  ﴾الْعذَاب﴿يجللهم  ﴾يوم يغْشَاهم ﴿(٥٤) لهم منها
هِملجقُوُل﴿ من جميع جهاتهم ﴾َأريا ﴿جزاء  العذاب ﴾ذُوقُوا﴿ وجل لهماهللا عز  ﴾وم

لُونمتَع نُوا﴿ (٥٥)  في الدنيا من االستهزاء وسيء األعمال﴾كُنْتُمآم ينالَّذ يادبا عي﴾ 
إظهار اِإليمان بالعبودية له هاجروا من مكة إن كنتم في ضيق من يا من شرفكم اهللا 

فاتركوا األرض التي أنتم فيها  ﴾ِإن َأرضي واسعةٌ﴿ وال تجاوروا الظلمة فيها
وعد لعباده فيه " ، فإن األرض غير ضيقة عليكم مضطهدون وفروا بدينكم إلى غيرها

  فخصوني بالعبادة وال تعبدوا أحداً سواي﴾فَِإياي فَاعبدونِ﴿ "المهاجرين بسعة الرزق
(٥٦) ﴿تومنه وال ﴾كُلُّ نَفْسٍ ذَاِئقَةُ الْم محيد عنهإن الموت ال بد  ﴿ونعجنَا تُرِإلَي ثُم﴾ 

 جمعوا بين ﴾والَّذين آمنُوا وعملُوا الصاِلحات﴿ (٥٧)  بعد الموت حتماالمرجع والمآب
منازل رفيعة  ﴾من الْجنَّة غُرفًا﴿نسكنهم  ﴾لَنُبوَئنَّهم﴿ إخالص العقيدة وإخالص العمل

﴿ا اَألنْههتتَح نرِي متَجرَأج معا نيهف ينخَاِلد ار ينلامنعمت تلك المساكن العالية ﴾الْع 
أما المستحقون لهذه العرف وتلك الكرامة فهم  (٥٨)ن أجراً للعامليفي جنات النعيم 

وفراق الوطن والبعد عن األهل على تحمل المشاقّ من الهجرة  ﴾الَّذين صبروا﴿
 كمو ﴾وكََأين ﴿(٥٩)  في جميع أمورهم﴾ى ربهِم يتَوكَّلُونوعلَ﴿ واألذى في سبيل اهللا

﴿ةابد نا﴿ضعيفة  ﴾مقَهُل رِزما﴿ ال تقدر على كسب رزقها ﴾ال تَحقُهزري مع  ﴾اللَّه
لو توكلتم  ، في الحديث هاجرتمفال تخافوا الفقر إن  ، كما يرزقكم ﴾وِإياكُم﴿ ضعفها

وهو ﴿ لتوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطاناعلى اللّه حق ا
يعمألقوالكم ﴾الس ﴿يمل(٦٠)  بأحوالكم﴾الْع ﴿مَألْتَهس لَِئنخَلَقَ ﴿ سألت المشركين ﴾و نم

ضاَألرو اتاوموما فيهما ﴾الس ﴿خَّرسذلَّل و ﴾و﴿رالْقَمو سلمصالح العباد ﴾الشَّم 
﴿لَياللَّه خالق ذلك ﴾قُولُن ﴿ْؤفَكُونصرفون عن توحيده بعد إقرارهم ﴾فََأنَّى يفكيف ي   



 ٤٢٠ 

  )٢٩( العنكبوت سورة    )٤٢٠(      العشرونو الحاديالجزء 

  
 عباس ابن عن )٦٠(

 قال )ص( النبي أن
 حين بمكة للمؤمنين

   :المشركون آذاهم
 المدينة إلى اخرجوا
 تجاوروا وال وهاجروا
 ليس  :قالوا ،الظلمة

 ، عقار وال دار بها لنا
 وال ، يطعمنا من وال
 فنزلت ، يسقينا من

  ]مس[ اآلية
 
 الحديث فى )٦٢(

 عبادى من ان  القدسى
 اال ايمانه اليصلح من

 افقرته ولو الغنى
 من وان ذلك الفسده
 اليصلح من عبادى
 ولو الفقر اال ايمانه
 ذلك الفسده اغنيته

  ]رو[
 
  الحديث فى )٦٩ (

 كما اهواءكم جاهدوا
  ،اعداءكم تجاهدون

 من  الحديث وفى
 اربعين هللا اخلص
 ينابيع انفجرت صباحا
 على قلبه من الحكمة
  ]رو[  لسانه

  

  

ويـضيق   ﴾الرزقَ ِلمن يشَاء من عباده ويقْـدر لَـه        ﴿يوسع   ﴾اللَّه يبسطُ  ﴿ (٦١) بذلك
 ،   واسع العلم يفعل ما تقتضيه الحكمة      ﴾كُلِّ شَيء عليم  ِإن اللَّه بِ  ﴿الرزق على من يشاء     

إن من عبادي من ال يصلح إيمانه إال الغنى ولو أفقرته ألفـسده             : الحديث القدسي   في  
  (٦٢)ذلك ، وإن من عبادي من ال يصلح إيمانه إال الفقر ولو أغنيتـه ألفـسده ذلـك   

﴿ مَألْتَهس لَِئنسألت المشركين  ﴾و ﴿ نَز نم   اءم اءمالس نالمطر من  من الذي أنزل     ﴾َل م
 بعد جدب األرض ويبسها ﴾من بعد موتها  ﴿ الزرع والثمار ب﴾  فََأحيا بِه اَألرض  ﴿السماء  

﴿ اللَّه قُولُنص (يا محمد  ﴾قُْل﴿ فاعُل ذلك  ﴾لَي( ﴿ ِللَّه دمـْل  ﴿ على ظهور الحجة   ﴾الْحب
  قعال ي مهَأكْثَرا  ﴿ (٦٣)  حيث يقرون بأن اهللا هو الخالق الرازق ويعبدون غيره         ﴾لُونمو

     بلَعو وا ِإال لَهنْياةُ الديالْح هذكما يلعب الصبيان ساعة ثـم        ينقضي سريعاً ويزول   ﴾ه ،
 كَـانُوا   لَـو ﴿ الحقيقية دار الحياة  ﴾لَهِي الْحيوان ﴿ الجنة﴾  وِإن الدار اآلخرةَ  ﴿يتفرقون  
الـسفن   ﴾فَِإذَا ركبوا في الْفُلْـك     ﴿ (٦٤)  لم يْؤثروا دار الفناء على دار البقاء       ﴾يعلَمون

 لعلمهم أنه ال يكشف الشدائد عنهم إالّ هو ﴾دعوا اللَّه مخْلصين لَه الدين    ﴿وخافوا الغرق   
 ناسـين ربهـم     ﴾بر ِإذَا هم يشْرِكُون   نَجاهم ِإلَى الْ  ﴿  و خلَّصهم من أهوال البحر    ﴾فَلَما﴿

 فـي  ﴾وِليتَمتَّعوا﴿ أعطيناهم من نعمة اِإلنجاء ﴾ِليكْفُروا بِما آتَينَاهم  ﴿ (٦٥) الذي أنقذهم 
﴾ َأولَم يـروا   ﴿ (٦٦)  عاقبة أمرهم  ﴾فَسوفَ يعلَمون ﴿ هذه الحياة الدنيا بباقي أعمارهم    

آمنا أهله مـن القتـل       ﴾حرما آمنًا ﴿دون سائر البالد     بلدهم مكة  ﴾اَأنَّا جعلْنَ ﴿ أهل مكة 
والناس حولهم يقتـل     ﴾ويتَخَطَّفُ النَّاس من حوِلهِم   ﴿ السلب والنهب مصوناً عن   والسبي  

عـد   أفب ﴾َأفَبِالْباطِل يْؤمنُون وبِنعمة اللَّه يكْفُرون    ﴿، ويسبي بعضهم بعضاً      ً بعضهم بعضا 
 يـا   :عن ابن عباس أنهم قالوا     ؟ ويكفرون بالرحمن  يؤمنون باألوثان الجليلة  هذه النعم   

، واألعراب    ما يمنعنا أن ندخل في دينك إال مخافة أن يتخطفنا الناس لقتلنا            )ص (محمد
 ، فـأنزل اهللا    ، فكنا أكلة رأس    ، فمتى ما يبلغهم أنا قد دخلنا في دينك اختطفنا          أكثر منا 

عبـد غيـر اهللا    ﴾َأظْلَم ممن افْتَرى علَى اللَّه كَذبا  ﴿ ال أحد  ﴾ومن ﴿ (٦٧)  ]مس[ االية
 موضـع إقامـة    ﴾َألَيس في جهنَّم مثْوى    جاءه﴿حين   ﴾لَما﴿بالقرآن   ﴾َأو كَذَّب بِالْحقّ  ﴿
﴿رِينينَا   ﴿ (٦٨)﴾  ِللْكَافوا فداهج ينالَّذفى  ابتغاء مرضاتنا  ىالنفس والشيطان والهو   ﴾و 

 ﴾وِإن اللَّه لَمع الْمحـسنين    ﴿ سبل الوصول إلينا   ﴾لَنَهدينَّهم سبلَنَا ﴿ طلبنا تحريا لرضانا  
  اميـر   وعـن ]شـو  [نزلت فينا أهل البيت: قال )ع( الصادق عن  ،بالنصر والعون

 عليهـا  تغلبـوا  ان احـذروا  بأسماء القرآن في مخصوص واني اال قال )ع( المؤمنين
   (٦٩) ]صا[ }المحسنين لمع اهللا ان{ وجل عز اهللا يقول المحسن انا دينكم في فتضلوا



 ٤٢١ 

  )٣٠( الروم سورة    )٤٢١(      العشرونو الحاديالجزء 

  
 المشركين أن) ٢(

 يجادلون كانوا
  بمكة وهم المسلمين

 رسول يخرج أن قبل
 فيقولون )ص( اهللا

 أنهم يشهدون الروم
 دوق كتاب، أهل

 المجوس غلبتهم
 أنكم تزعمون وأنتم

 بالكتاب ستغلبوننا
 على أنزل الذي
 غلب فكيف نبيكم،

 ، الروم المجوس
 !؟ كتاب أهل وهم

 غلب كما فسنغلبكم
 فأنزل ، الروم فارس

 الروم غُلبتْ الم:اهللا
  ]مس[
 
 النبى ان روى )٢(

 الى كتب السالم عليه
 الروم ملك قيصر
 االسالم الى يدعوه
 ووضعه كتابه فقرأ
 ورأسه عينيه على

 ثم  بخاتمه وختمه
 صدره على اوثقه

 كتابه جواب ثمكتب
 نبي انك نشهد انا

 ان نستطيع ال ولكنا
 القديم الدين نترك
 اهللا اصطفاه الذي

 السالم عليه لعيسى
 عليه النبي فعجب
 لقد " فقال السالم
 يوم الى ملكهم ثبت

  ]رو[  "القيامة
  
 :البضع  فائدة )٤(
 إلى الثالث بين ما

  ]مس[ التسع
  
 دالئل من اآلية )٤(

 ِإخبار ألنها النبوة
 ]بي[ الغيب عن
 
  :عباس ابن قال )٥(

 هزيمة بدر يوم كان
 وعبدة  األوثان عبدة

 ]مس[ النيران
 
 من الحديث في )٧(

 أضر دنياه احب
  ]حق[ بآخرته

  

  
  

وتسع عشرة كلمة ، وثالث آالف وخمسمائة        فإنها نزلت بالمدينة ، وهي ثمنمئة        ١٧نزلت بمكة عدا اآلية     
مبـدوءة بمـا    ست سور   ويوجد في القران     ومثلها في عدد اآلي سورة الذاريات       .وأربعة وثالثون حرفا  

   لقمان، آل عمران ، العنكبوت ، السجدة البقرة ،  ، هذه تئبد
    الرحيم الرحمن اهللا بسم 
وأنّه َألف بالءنا من عرفَ   عرف عظمتناصحبتنَا من أِلفَ أنه األلف االشارة في ﴾الم﴿

 فى  ، فى الالم أنه لزم بابنا من ذاق محابنا ولزم بساطنَا من شهد جمالنَا ،كبرياءنا
 أي هزم جيش ﴾غُلبت الروم ﴿(١) الميم إلى َأنه مكِّن من قُربنَا من قام على خدمتنا

وهم من  ﴿ارض الشام في أقرب أرضهم إلى فارس ﴾في َأدنَى اَألرضِ ﴿(٢) الروم
ونبغْليس غَلَبِهِم دعالفرس سيغلبون لهم فارس  وهم من بعد انهزامهم وغلبة﴾ب 

 ومن قَبُل من اَألمر ِللَّه﴿ والتسع الثالث بين ﴾سنين بِضعِ في﴿ (٣) عليهم وينتصرون
دعالغلبة بعد ومن لبةالغ قبل من ، وآخراً أوالً ﴾ب ﴿ِئذمويالفرس الروم يهزم ويوم ﴾و 

 ﴾اللَّه بِنَصرِ﴿ (٤) ﴾الْمْؤمنُون يفْرح﴿ غلبتهم من اهللا وعده ما ويحل ، عليهم ويتغلبون
 وقد ، المجوس من المؤمنين إلى أقرب الكتاب أهل ألن ، المجوس على الكتاب ألهل

 ﴾الْعزِيز وهو﴿ عباده من ﴾يشَاء من﴿ اهللا ﴾صرين﴿ بدر غزوة يوم اليوم ذلك صادف
 اللَّه يخْلفُ ال اللَّه وعد﴿ (٥) وأحبابه بأوليائه الرحيم ﴾الرحيم﴿ أعدائه من بانتقامه
هدعو﴾ يتخلف أن يمكن فال مؤكد وعد ﴿نلَكو ال﴿ مكة كفار ﴾النَّاسِ َأكْثَر ونلَمعي﴾ 
 التمتع من منها يشاهدونه ما ﴾الدنْيا الْحياة من ظَاهرا يعلَمون﴿ (٦) لجهلهم ذلك

 فيها التمتع من الجهال يعرفه ما فظاهرها ، وباطناً ظاهراً للدنيا أن دليل وفيه بزخارفها
 عن وهم﴿ الصالحة باألعمال إليها منها يتزودون ، اآلخرة إلى مجاز أنها وباطنها
راآلخة مه لُون(٧) لها والعمل فيها التفكر عن ﴾غَاف ﴿لَموا َأوتَفَكَّري يف هِما َأنفُسخَلَقَ م 

اللَّه اتاومالس ضاَألرا وما ومنَهيقِّ ِإال بوِإنما ، عبثاً واألرض السماوات خلق ما ﴾بِالْح 
 كَثيرا وِإن﴿ القيامة يوم وهو ِإليه ينتهيان لوقت ﴾مسمى وَأجٍل﴿ البالغة بالحكمة خلقهما

نالنَّاسِ م قَاءبِل هِمبر ونر(٨) والجزاء للبعث منكرون ﴾لَكَاف ﴿لَموا َأويرسيسافروا ﴾ي 
 بتكذيبهم ُأهلكوا كيف ﴾قَبلهِم من الَّذين عاقبةُ كَان كَيفَ فَينظُروا اَألرضِ﴿ أرجاء ﴾في﴿

 وَأثَاروا﴿ وأوالداً أمواالً وأكثر ، أجساداً منهم أقوى ﴾قُوةً منْهم َأشَد كَانُوا﴿ رسلهم
ضوحرثوا ﴾اَألر ا﴿ المعادن الستخراج وحفروها للزراعة، األرضوهرمعباألبنية  ﴾و
  ال زرع ذي غير واد اهل فانّهم اياها مكّة اهل عمارة من ﴾عمروها مما َأكْثَر﴿ المشيدة

  
  ترتيبها

٣٠   
  ترتيب النزول

٨٤  
    اياتها
  نزلت بعد  سورة الروم  ٩٠

  مكية  االنشقاق



 ٤٢٢ 

  )٣٠( الروم سورة    )٤٢٢(      العشرونو الحاديالجزء 

  
 )ع( على عن )٧(

 غفلة على الدنيا أهل
  ]حق[ االخرة من
 
 أن اآلية معنى )٧(

 في منحصر علمهم
 ذلك مع وهم ، الدنيا

 كما الدنيا يعلمون ال
 يعلمون وِإنما هي

 وهي ، ظاهرها
 ، ومالعبها مالذها

 اباطنه يعلمون وال
 مضارها وهي

 ويعلمون ، ومتاعبها
 وال الظاهر وجودها
 وهم فناءها يعلمون

 غافلون اآلخرة عن
  ]فخ[
 
 اليوم اول )١٧(

 ثم الصباح ثم الفجر
 ثم البكرة ثم الغداة

 الضحوة ثم الضحى
 الظهر ثم الهجير ثم
 المساء ثم الرواح ثم
 االصيل ثم العصر ثم
 ثم االولى العشاء ثم

 عند االخيرة العشاء
  ]رو [الشفق مغيب

 
 الحديث في )١٨(

 على خفيفتان كلمتان
 فى ثقيلتان اللسان
 اهللا سبحان الميزان
 اهللا سبحان وبحمده
  ]رو[ العظيم

 
قال ابن األزرق ) ١٨(

البن عباس هل تجد 
الصلوات الخمس في 
القرآن ؟ قال نعم وقرأ 
هذه اآلية ، ونظيرها 

 من سورة ١٣٠اآلية 
 ٧٨ ، واآلية ١طه 
  سورة اإلسراءمن
 ]مال[
   
 إنما : قيل )١٨(

الليل صالة خص 
 وصالة التسبيح باسم

الحمد  باسم النهار
 في اإلنسان ألن

 في متقلب النهار
 الحمد توجب أحوال

 الليل وفي،  عليها هللا
  توجب أحوال على

 وهم بها مفتخرون بالدنيا مغترون انّهم حيث من بهم تهكّم وفيه " غيرها في لهم تبسط
 ﴾ِليظْلمهم اللَّه كَان فَما﴿ بالمعجزات ﴾بِالْبينَات رسلُهم وجاءتْهم﴿ " فيها حاالً اضعف
 ثُم﴿ (٩) الهالك فاستحقوا بكفرهم ﴾يظْلمون َأنفُسهم كَانُوا ولَكن﴿ جرم بغير ليهلكهم

ةَ كَانباقع ينوأى َأسُئوا الَّذجهنم نار جرمينالم عاقبة ﴾الس ﴿وا﴿ أنهم ألجل ﴾َأنكَذَّب 
اتبِآي كَانُوا﴿ رسلنا على المنزلة ﴾اللَّها وزُِئون بِهتَهسالباطل فى العمر إنفاق اإلساءة ﴾ي 

 ينشئ ﴾يبدُأ اللَّه﴿ (١٠) هواه متابعة فى حياته وإنفاق المعاصى فى رزقه إنفاق والسوء
 للحساب ﴾تُرجعون ِإلَيه ثُم﴿ موتهم بعد خلقهم يعيد ثم ﴾يدهيع ثُم﴿ الناس ﴾الْخَلْقَ﴿

 ﴾الْمجرِمون يبلس﴿ للحساب الناس ويحشر القيامة ﴾الساعةُ تَقُوم ويوم﴿ (١١) والجزاء
 األصنام من ﴾شُركَاِئهِم من لَهم يكُن ولَم﴿ (١٢) حجتهم وتنقطع المجرمون يفتضح

 وتبرأت منها تبرءوا ﴾كَافرِين بِشُركَاِئهِم وكَانُوا﴿ لهم يشفعون ﴾شُفَعاُؤ﴿ عبدوها التي
 يومِئذ﴿ والتخويف للتهويل الساعة قيام لفظ كرر ﴾الساعةُ تَقُوم ويوم﴿ (١٣) منهم

قُونتَفَرا﴿ (١٤) والكافرون المؤمنون يتفرق ﴾يفََأم يننُوا الَّذآم علُواوم اتاِلحالص﴾ 
 الجنة رياض في ﴾روضة في فَهم﴿ الصالح والعمل اِإليمان بين جمعوا الذين

﴿ونربحا﴿ (١٥) وينعمون يكرمون ﴾يَأمو ينوا الَّذوا كَفَركَذَّبنَا واتبالقرآن جحدوا ﴾بِآي 
﴿ِلقَاءو ةرلَِئ﴿ الموت بعد بالبعث وكذبوا ﴾اآلخفَُأوي كذَابِ فالْع ونرضحفي عذاب ﴾م 

في  ﴾حين تُمسون﴿ سبحوا اهللا ونزهوه ﴾فَسبحان اللَّه﴿ (١٦) جهنم مقيمون على الدوام
 وقت اختالط النّور والظّلمة وهما وحين يبزغ نور الصباح ﴾وحين تُصبِحون﴿ المساء

 (١٧) كان مساؤه باهللا بورك له فى ليله، ومن  من كان صباحه هللا بورِك له فى يومه
﴿دمالْح لَهضِ﴿ وهو المحمود ﴾واَألرو اتاومي السا فيشعمن صالة  : العشي ﴾و

ة العصر الى آخر الوقت العصر وهو وقت دخول فضيلة ص او ، المغرب إلى العتمة
وال او المراد وقت ارتفاع تدخلون فى الظّهر وهو ساعة الز ﴾وحين تُظْهِرون﴿النّهار 

خص التّسبيح بالمساء والصباح الن ،  ة الظّهرالالشّمس الى انقضاء وقت فضيلة ص
 من يخْرِج الْحي من الْميت ويخْرِج الْميتَ ﴿(١٨) هذين وقت اختالط النّور والظّلمة

يالحب من لنباتوا ، المؤمن من والكافر الكافر من المؤمن يخرج ﴾الْح من والحب 
 بعد﴿ بالنبات ﴾اَألرض ويحيِ﴿ الحيوان من والنطفة النطفة من والحيوان ، النبات
 كذلك األرض من النبات اهللا يخرج كما ﴾تُخْرجون وكَذَِلك﴿ وجدبها يبسها ﴾موتها

 َأن﴿ عظمته على الدالة ﴾ءاياته ومن﴿ (١٩) القيامة يوم للبعث قبوركم من يخرجكم
آدم أصلكم خلق ﴾خَلَقَكُم ﴿نابٍ متُر ِإذَا ثُم أيها الناس من ذلك األصل الواحد ﴾َأنْتُم 

﴿شَرب ونر(٢٠) معايشكم قوام هو فيما تتصرفونفي األرض  ﴾تَنتَش ﴿نمو هءايات﴾  



 ٤٢٣ 

  )٣٠( الروم سورة    )٤٢٣(      العشرونو الحاديالجزء 

  
 من عالىت اهللا تنزيه

 فلذلك،  فيها األسواء
 في الحمد صار
 فسميت أخص النهار

 النهار صالة به
 بالليل والتسبيح
به فسميت أخص 
  ]مج[ الليل صالة

 
 الكاظم عن )١٩(
 يحيي قوله في )ع(

 موتها بعد األرض
 يحييها ليس قال

 يبعث ولكن بالقطر
 فيحيون رجاالً اهللا

  األرض فتحيى العدل
 امةوالق العدل الحياء
في انفع فيه الحد 

 القطر من األرض
 اًصباح اربعين

  ]صا[
 
 الليل قدم فائدة )٢٣(

 الليل الن النهار على
 المولى لخدمة
 الخلق لخدمة والنهار
 االنبياء ومعارج
 كانت السالم عليهم
 افضل الليلو،  بالليل
 محل النه  النهار من

 االصل وهو السكون
 الحركة محل والنهار

  ]رو[ الفرع وهو
 
 ينفخ حين )٢٥(

 الصور في ِإسرافيل
 :ويقول الثانية النفخة

يا أهل القبور  
 تبقى فال  قوموا
 األولين من نسمةٌ

 قامت ِإال ، واآلخرين
  ]مس[ تنظر

  
 إنه  :وقيل )٢٥(

 النفخة جعل سبحانه
 إسرافيل ألن،  دعاء
 داعي أجيبوا يقول
 اهللا بأمر فيدعو اهللا

  ]مج[ سبحانه
 
 يارة زفي )٢٧(
 على السالم لجامعةا

قوله  الى الهدى أئمة
 األنبياء وورثة
  ]صا[ األعلى والمثل

 مثلكم آدميات نساء وجنسكم صنفكم ﴾َأنفُسكُم من لَكُم خَلَقَ َأن﴿ قدرته كمال على الدالة
 وجعل ﴾ورحمةً مودةً بينَكُم وجعَل﴿ وتألفوهن ِإليهن لتميلوا ﴾ِإلَيها ِلتَسكُنُوا َأزواجا﴿

 في ﴾يتَفَكَّرون ِلقَومٍ﴿ لعبراً ﴾آليات ذَِلك في ن﴿ِإ وشفقة محبة والزوجات األزواج بين
 في ﴾السماوات خَلْقُ﴿ العظيمة ﴾ءاياته ومن﴿ (٢١) حكمته فيدركون اهللا قدرة

 واخْتالفُ﴿ اوانخفاضه كثافتها في األرض وخلق ﴾واَألرضِ﴿ واتساعها ارتفاعها
كُمنَتاللغات ﴾َألْس ﴿كُمانَألْووأسود أبيض ﴾و ﴿ي ِإنف ذَِلك اتآلي يناِلمالعلم ذوي من ﴾ِللْع 
 ألبدانكم راحةً بالنهار الظهيرة وقت ﴾والنَّهارِ بِاللَّيِل منَامكُم ءاياته ومن﴿ (٢٢) والفهم

﴿غَاُؤكُمتابو نم هلبالنهار للرزق وطلبكم ﴾فَض ﴿ي ِإنف ذَِلك اتمٍ آليِلقَو ونعمسي﴾ 
 الصواعق من ﴾خَوفًا الْبرقَ يرِيكُم﴿ قدرته على الدالة ﴾ءاياته ومن﴿ (٢٣) تفهم سماع

 بِه﴿ فينبت ﴾فَيحيِ﴿ المطر ﴾ماء السماء من وينَزُل﴿ والمطر الغيث في ﴾وطَمعا﴿
 اًلعبر ﴾آليات ذَِلك في ِإن﴿ زرع وال فيها نبات ال كانت أن بعد ﴾موتها بعد رضاَأل

مٍ﴿ وعظاتِلقَو لُونقع(٢٤) اهللا آالء بعقولهم يتدبرون ﴾ي ﴿نمو هءايات َأن تَقُوم 
اءمعمد بال بقدرته السماواتُ تستمسك ﴾الس ﴿ضاَألرو رِهبسكانها األرض تثبتو ﴾بَِأم 

 ِإذَا﴿ القبور من الخروج ِإلى دعيتم ﴾اَألرضِ من دعوةً دعاكُم ِإذَا ثُم﴿ بأهلها تنقلب وال
َأنْتُم ونج(٢٥) والحساب للجزاء ﴾تَخْر ﴿لَهكل ﴾و ﴿ني مف اتاومضِ الساَألرمن ﴾و 

 خاشعون جميعهم ﴾قَانتُون لَه كُلٌّ﴿ وتصرفاً وخلقاً ملكاً والجن واِإلنس المالئكة
 ثُم﴿ العدم من الخلق ينشئ ﴾الْخَلْقَ يبدُأ الَّذي وهو﴿ (٢٦) ألمره منقادون خاضعون

هيدعوالجزاء للحساب موتهم بعد يعيدهم ثم ﴾ي ﴿وهالخلق ِإعادة ﴾و ﴿نوأيسر ﴾َأه 
﴿هلَيبدئه من ﴾ع ﴿لَهثَُل ولَىاَأل﴿ الوصف ﴾الْممن فيه يدانيه ما لغيره ليس الذي ﴾ع 

 )ع( لعلي قال )ص( النبي ان )ع( الرضا عن،  والسلطان والعظمة ، والكمال الجالل
 شيء لكل القاهر ﴾الْعزِيز وهو واَألرضِ في السماوات﴿ ]صا[ األعلى المثل وانت

﴿يمك(٢٧) أفعاله في ﴾الْح ﴿برض ثَالً﴿ ربكم ومالق أيها ﴾لَكُمواقعياً ﴾م ﴿نم كُمَأنْفُس 
 يكون أن أحدكم يرضى هل ﴾رزقْنَاكُم ما في شُركَاء من َأيمانُكُم ملَكَتْ ما من لَكُم هْل

 لنفسه أحدكم يرض لم فِإذا ؟ تعالى اهللا رزقه الذي ماله في له شريكاً عبده ومملوكه
 لستم أي ﴾َأنفُسكُم كَخيفَتكُم تَخَافُونَهم سواء فيه فََأنْتُم﴿ له شريكاً هللا ترضون فكيف ذلك

ترضون ال وأنتم مثلكم األحرار تخافون كما تخافونهم ولستم أموالكم في وعبيدكم سواء 
 كَذَِلك﴿ ملكه في شريكاً هللا رضيتم فكيف ، أموالكم في لكم شركاء عبيدكم يكون أن

 (٢٨) تدبرال في عقولهم يستعملون لقومٍ االمثال نوضح ﴾يعقلُون قَومٍِل اآليات نُفَصُل
  باهللا ِإشراكهم في والمعذرة حجة لهم ليس ﴾علْمٍ بِغَيرِ َأهواءهم ظَلَموا الَّذين اتَّبع بْل﴿
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  :خبرٍالفى ) ٢٨(

وى نحن كلمة التّق
وسبيل الهدى والمثل 

  ]بي[ االعلى
 تلبية كانت )٢٨(

 اللهم لبيك قريش
 إال لك شريك ال لبيك

 تملكه لك هو شريكاً
 اهللا فأنزل ملك وما

 رداً اآلية تعالى
 لقولهم وإنكاراً عليهم

  ]مج[
 
 الصادق عن )٣٠(
 تلك ما سئل انّه )ع(

 هي قال الفطرة
 اهللا فطرهم االسالم

 ميثاقهم اخذ حين
 قال التوحيد ىعل

 وفيهم بربكم الست
 والكافر المؤمن

  ]صا[
 
 األديان أهل )٣٢(

 فيما اختلفوا قبلنا
 آراء على بينهم

 ، باطلة ومذاهب
 منهم فرقة وكل
 شيء على أنهم تزعم

  ]مس[
 
 من الغرض )٣٣(

 على التشنيع اآلية
 فِإنهم ، المشركين

 في اهللا يدعون
 ويشركون ، الشدائد

  ]مس[ الرخاء في به
  
 سعيد أبو روي )٣٨(

 أنه وغيره . الخدري
 اآلية هذه نزلت لما

 الصالة عليه أعطى
 )ع( فاطمة والسالم

 ، إليها وسلمه فدكا
 فدكا ادعت )ع( أنهاو

 وزعم  االرث بطريق
 ادعت أنها بعضهم
 ذلك على وأتت الهبة
 والحسن بعلي

 وبام )ع( والحسين
 منها يقبل فلم  أيمن
 والبنوة الزوجية لمكان
 المرأة كفاية وعدم

 في الشهادة في الواحدة
 فادعت الباب هذا

 كان ما فكان االرث
  ]أل[

 أحد ال ﴾اللَّه َأضلَّ من يهدي فَمن﴿ برهان وال علم بغير النفس هوى بمجرد ذلك بل
 عذاب من لهم ليس أي ﴾نَاصرِين من لَهم وما﴿ ِإضالله اهللا أراد من يهدي أن يستطيع

 ﴾حنيفًا﴿ معه عهدك وأحفظ هللا قصدك أخلص ﴾ِللدينِ وجهك فََأقم﴿ (٢٩) منقذٌ اهللا
 ]صا[ الوالية هي قال )ع( الباقر عن ، الحق الدين إلى باطل دين كل عن مائالً

 هو عليه باالستقامة أمرناك الذي الحق الدين هذا ﴾علَيها النَّاس فَطَر الَّتي اللَّه فطْرتَ﴿
 من السليمة الفطرة لتلك تغيير ال ﴾اللَّه ِلخَلْق تَبديَل ال﴿ عليها الناس خلق التي اهللا لقةخ

 أن ﴾يعلَمون ال﴿ جهلة ﴾النَّاسِ َأكْثَر ولَكن﴿ المستقيم ﴾الْقَيم الدين ذَِلك﴿ تعالى جهته
 ظلمات من خصوصا الكل نم إليه راجعين ﴾ِإلَيه منيبِين﴿ (٣٠) معبودا خالقاً لهم

 وَأقيموا﴿ وأفعالكم أقوالكم في وراقبوه وخافوه ﴾واتَّقُوه﴿ بالتوبة معه مقيمين النفوس
 باهللا أشرك ممن ﴾الْمشْرِكين من تَكُونُوا وال﴿ اهللا يرضي الذي الوجه على ﴾الصالةَ
 وكَانُوا﴿ دينهم في اختلفوا ممن تكونوا وال ﴾دينَهم فَرقُوا الَّذين من﴿ (٣١) غيره وعبد
 مسرورون ، أحدثوه بما متمسكون ﴾فَرِحون لَديهِم بِما حزبٍ كُلُّ﴿ وفرقة جماعة ﴾شيعا
 وفقر شدة ﴾ضر النَّاس﴿ أصاب ﴾مس وِإذَا﴿  (٣٢)الحقً بانه ظنا عليه هم بما

 منيبِين﴿ الضر ذلك من لينجوا والدعاء بالتضرع تعالى أفردوه ﴾ربهم دعوا﴿ ومرض
هاهللا إال الضر يكشف ال أنه لعلمهم ﴾ِإلَي ﴿ِإذَا ثُم مأعطاهم ﴾َأذَاقَه ﴿نْهةً ممحالسعة ﴾ر 

 بِربهِم منْهم﴿ جماعة ﴾فَرِيقٌ ِإذَا﴿ والشدة الضر ذلك من وخلّصهم والصحة والرخاء
شْرِكُونوا﴿ (٣٣) غيره معه يعبدون ﴾يكْفُرا ِليبِم منَاهوا﴿ اهللا بنعم ليكفروا ﴾آتَيتَّعفَتَم 
 تمتعكم عاقبة المشركون أيها تعلمون فسوف الدنيا هذه في وليتمتعوا ﴾تَعلَمون فَسوفَ

"(٣٤) "التهديد وجه على أمر ﴿لْنَا َأموالتوبيخ لِإلنكار االستفهام ﴾َأنز ﴿هِملَيلْطَانًا عس﴾ 
 السماء من كتاباً أنزلناأو ، شركهم على واضحة حجة المشركين هؤالء على أنزلنا هل
﴿وفَه تَكَلَّما﴿ ويشهد ينطق ﴾يكَانُوا بِم بِه شْرِكُون(٣٥) يتصورون كما األمر ليس ﴾ي 
 الدواالو نعمة وسعة فى المالرحمة  الناس على أنعمنا وِإذا ﴾رحمةً النَّاس َأذَقْنَا وِإذَا﴿

 بالء ﴾سيَئةٌ تُصبهم وِإن﴿ استبشروا وسروا ﴾ بِهافَرِحوا﴿ او صحة فى الجسم واالوالد
 الرحمة من ييأسون ﴾يقْنَطُون هم ِإذَا﴿ معاصيهم بسبب ﴾َأيديهِم قَدمتْ بِما﴿ وعقوبة
 والقبض البسط في اهللا قدرة يروا لمأو ﴾الرزقَ يبسطُ اللَّه يروا َأن  ﴿َأولَم(٣٦) والفرج

 يجب فال يشاء من على ويضيق ﴾ويقْدر يشَاء ِلمن﴿ الدنيا في الخير يوسع تعالى وأنه
 لداللة ﴾آليات﴿ المذكور ﴾ذَِلك في ِإن﴿ تعالى رحمته من القنوط ِإلى الفقر يدعوهم أن

 ﴾فَآت﴿ (٣٧) الرازق الخالق بحكمة قونيصد ﴾يْؤمنُون ِلقَومٍ﴿ اهللا قدرة على واضحة
  والصلة البر من عليك ﴾حقَّه﴿ منك القرابة ذا ﴾الْقُربى ذَا﴿ )ص( محمد يا فأعط
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 المراد : قيلو )٣٨(

  هاشم بنو القربى بذي
 أمر المطلب وبنو

 حقهم يؤتيهم أن )ص(
 فيءوال الغنيمة من
  ]آل[
  
 الصادق عن )٣٩(
 ربائان الربا قال )ع(

 ال وربا يؤكل ربا
 الذي فأما  ،يؤكل
 الى فهديتك يؤكل
 منه تطلب الرجل
 منها افضل الثواب
 يؤكل الذي الربا فذلك
 عز اهللا قول وهو
 رِبا من َآتَيتُم وما وجّل
 َأمواِل فى ِليربوا
 عنْد يربوا فَالَ النّاسِ

 ال الذي واما،   اِهللا
 نهى الذي فهو يؤكل
 عليه واوعد عنه اهللا

  ]صا[ النار
 
 الصادق عن )٣٩(
 الجنّة باب على )ع(

 بثمانية القرض مكتوب
 بعشرة والصدقة عشر

  ]صا[
 
 تعالى اهللا فرض )٣٩(

 عن تنزيها الصالة
 تسبيبا والزكاة الكبر

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

 لمعاصىا من تطهيره
 فى ماله وزكاة
 الشبهات من تطهيره

  ]حق[.
 اهللا رسول قال )٤٠ (
 الحريص )ص(

 حرمانه ومع محروم
 شيء اي في مذموم
 يكون ال وكيف كان

 من فر وقد محروماً
 قول وخالف اهللا وثاق
 يقول حيث تعالى اهللا
 ثُم خَلَقَكُم الَّذى اُهللا

قَكُمزصا[  ر[  
 ان االحاديث فى )٤١(

 فى الفاحشة ورظه
 سبب واعالنها قوم
الطاعون لفشو 

 ونقص ، واالوجاع
 سبب والمكيال الميزان
 ، المؤوتة وشدة للقحط
  ومنع السلطان روجو

﴿ينكسالْميسال الذي ﴾و ﴿ناببِيِل ومن اعطه سفره في انقطع الذي المسافر ﴾الس 
 ﴾اللَّه وجه﴿ بعملهم يبتغون ﴾يرِيدون ينِللَّذ خَير﴿ اِإلحسان ﴾ذَِلك﴿ واِإلحسان الصدقة

 لما :قال عباس ابن عن ، العالية بالدرجات الفائزون ﴾الْمفْلحون هم وُأولَِئك﴿ ثوابهو
 لصلة وذلك فدكا وأعطاها )ع( فاطمة )ص( اهللا رسول دعا }وآت ذا القربى حقه{ اهللا أنزل

 على ﴾رِبا من﴿ األغنياء معشر يا أموالكم أعطيتم ﴾آتَيتُم وما﴿ (٣٨) ]شو[ القرابة
 فال ﴾اللَّه عنْد يربوا فَال﴿ به ويكثر مالكم ليزيد ﴾النَّاسِ َأمواِل في ِليربوا﴿ الربا وجه
 أو صدقة من ﴾زكَاة من﴿ أعطيتم ﴾ءاتَيتُم وما﴿ اهللا عند يضاعف وال يزكو وال يزيد

 تضاعف الذين ﴾الْمضعفُون هم فَُأولَِئك﴿ اهللا لوجه خالصاً ﴾اللَّه وجه تُرِيدون﴿ ِإحسان
 ﴾اللَّه﴿ (٣٩)  الزيادة في طمعاً ال واقرضتموهم اخوانكم به بررتم ما اي الحسنات لهم
 فى المعهود الوجه على رزقَك أمك بطن من أخرجك وإذا ﴾رزقَكُم ثُم خَلَقَكُم الَّذي﴿ هو

 ثم ، الطعام فنون من ثم ، األم لَبنِ من والشرب األكل أسباب لك فَيسر ، المعلوم الوقت
 والعبادات، الطاعات من التوفيق وأرزاق والعرفان اإليمان من والسرائر القلوب أرزاق

 ، مةالقيا يوم ﴾يحييكُم ثُم﴿ الحياة هذه بعد ﴾يميتُكُم ثُم﴿ األذكار من لسانا وأرزاق
 أو األصنام من أي أثبتموهم الذين ﴾شُركَاِئكُم من هْل﴿ أعمالكم على ليجازيكم

األنام جملة من توهمتموهم ﴿نُل مفْعي نم ذَِلكُم نم ءشَي انَهحبالَى ستَعه ﴾ووتقدس تنز 
 النبات وقلة كالجدب ﴾رالْب في الْفَساد﴿ شاع ﴾ظَهر﴿ (٤٠) يشْرِكُون﴾﴿ يقول ﴾عما﴿

 من البركات ومحق الحيوانات فى والنسل والدر ةالزراع فى والريع ةالتجار فى والربح
 وذنوبهم الناس معاصي بسبب ﴾النَّاسِ َأيدي كَسبتْ بِما﴿ االعاصير ﴾والْبحرِ﴿ شئ كل
﴿ميقَهذِلي ضعي بلُوا الَّذمالدنيا في عملوا الذي أعمالهم وبال ﴾ع ﴿ملَّهلَع ونجِعري﴾ 

 )ص( محمد يا ﴾قُْل﴿ (٤١) واآلثام المعاصي من عليه هم عما ويرجعون يتوبون
الذين  إلى مساكن ﴾فَانظُروا﴿ البالد في ﴾اَألرضِ في سيروا﴿ المشركين لهؤالء
 اهللا يخرب ألم ، للرسل تكذيبهم عاقبة كان كيف ﴾قَبُل من الَّذين عاقبةُ كَان كَيفَ﴿ظلموا
 ِللدينِ وجهك﴿ بـ  فتوجه ﴾فََأقم﴿ (٤٢) فُأهلكوا باهللا ﴾مشْرِكين َأكْثَرهم كَان﴿ ديارهم

 ال الذي ﴾اللَّه من لَه مرد ال﴿ الرهيب اليوم ﴾يوم يْأتي َأن قَبِل من﴿ اِإلسالم دين ﴾الْقَيمِ
 السعير في وفريقٌ الجنة في فريقٌ ، يتفرقون ﴾يصدعون يومِئذ﴿ هرد على أحد يقدر

(٤٣) ﴿نم باهللا ﴾كَفَر ﴿هكُفْر هلَيكفره أوزار ﴾فَع ﴿نمَل وما عاِلحوأطاع خيراً ﴾ص 
 الصاِلحات واوعملُ آمنُوا الَّذين ِليجزِي﴿ (٤٤) الخير يقدمون ﴾يمهدون فََألنفُسهِم﴿ اهللا
نم هلالمتقين عباده به وعد الذي فضله من اهللا ليجزيهم ﴾فَض ﴿ال ِإنَّه بحي رِينالْكَاف﴾ 

(٤٥) ﴿نمو هقدرته على الدالة ﴾ءايات ﴿َل َأنسري احيالسحاب تسوق ﴾الر﴿اتشِّربم﴾  
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 النقطاع سبب الزكاة
 لم البهائم ولوال المطر

 عهد ونقض ، يمطروا
سبب  رسوله وعهد اهللا

 واخذ ، العدو لتسلط
 ايدى من االموال
حكم  وعدم ، الناس
سبب  اهللا بكتاب االئمة
 والقتال السيف لوقوع

 واكل ، الناس بين
 للزلزلة سبب الربا

 فضرر والخسف
 الى يسرى البعض
  ]رو[ الجميع

  
  الحديث وفى )٤٤(

ان عمل االنسان يدفن 
معه فى قبره فان كان 
العمل كريما اكرم 
  صاحبه وان كان لئيما 

  ]رو[  اسلمه
  
 الصادق نع )٤٤(
 العمل ان قال )ع(

 صاحبه ليسيق الصالح
 له فيمهد الجنّة الى
 الحدكم يمهد كما

  ]صا[ فراشه خادمه
  
 اآلية وفي )٤٥(

 اهللا أن وهي:  لطيفة
 أسند ندماع وجل عز

 إلى واإليمان الكفر
  ،الكافر قدم العبيد

 الجزاء أسند وعندما
 المؤمن قدم نفسه إلى
 من : تعالى قوله ألن
للمكلف وعيد كَفَر 

 يضره عما ليمتنع
 الشر من سبحانه لينقذه
 ومن : تعالى وقوله
 تحريض صالحا عمَل

 الخير في وترغيب له
 الثواب إلى ليوصله
 عند مقدم واإلنقاذ
 وأما الرحيم الحكيم
 جل فابتدأ الجزاء عند
 إظهاراً باإلحسان شأنه
  ]آل[ والرحمة للكرم

  
 النبي عن )٤٧ (
 امرء من ما )ص(

 عرض عن يرد مسلم
 على حقّاً كان االّ اخيه
 نار عنه يرد ان اهللا

 ثم القيامة يوم جهنّم
 علينا حقا وكان قرأ

  ]صا[ المؤمنين نصر

  

 الـبالد  بـه  يحيي الذي الغيث ﴾رحمته من﴿ عليكم ولينزل ﴾وِليذيقَكُم﴿ المطر بنزول
﴿رِيِلتَجولتسير ﴾و ﴿السفن ﴾الْفُلْك ﴿رِهتَغُوا﴿ الرياح هبوب عند البحر في ﴾بَِأمِلتَبو﴾ 

 ولَعلَّكُـم ﴿ األرباح في زروعكم وأثماركم وتجاراتكم برا وبحرا       ﴾فَضله من﴿ ولتطلبوا
ون(٤٦) عليكمالمتوالية   اهللا نعم ﴾تَشْكُر ﴿لَقَدلْنَا وسَأر نم  ـكلص( محمـد  يـا  ﴾قَب( 

 ﴾بِالْبينَـات  فَجاءوهم﴿ قومك إلى رسوالً أرسلناك كما ﴾قَومهِم ِإلَى﴿ كثيرين ﴾رسالً﴿
 ﴾حقـا  وكَان﴿ المجرمين الكفرة من ﴾َأجرموا الَّذين من فَانتَقَمنَا﴿ فكذبوهم بالمعجزات

 لـه بقـرب     وبشارةتسلية للرسول   فيه    " على الكافرين  ﴾علَينَا نَصر الْمْؤمنين  ﴿ واجباً
رحماك ربي عاملنا بما أنت أهلـه  "   وهذا الوعد عام لكل مؤمن ومؤمنة مستمر  النصر

 يبعث ﴾يرسُل الَّذي اللَّه﴿ (٤٧) وال تعاملنا بما نحن أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة         
﴿احيالر يرا فَتُثابحـ  وتسوقه السحاب فتحرك ﴾س  فـي ﴿ فينـشره  ﴾فَيبـسطُه ﴿ اأمامه

اءمفَ﴿ الجو أعالي في ﴾السكَي شَاءكثيفاً أو خفيفاً ﴾ي ﴿لُهعجيفًا﴿ أحياناً ﴾وسقطعـاً  ﴾ك 
 ﴾بِه َأصاب فَِإذَا﴿ السحاب بين من ﴾خالِله من يخْرج﴿ المطر ﴾الْودقَ فَتَرى﴿ متفرقة

 بمجـيء  ويفرحـون  يسرون ﴾يستَبشرون هم ِإذَا عباده من يشَاء من﴿ على الغيثب أي
 يائسين ﴾لَمبلسين قَبله من﴿ المطر ﴾علَيهِم ينَزَل َأن قَبِل من كَانُوا وِإن﴿ (٤٨) الخصب
 من الغيث في ﴾اللَّه رحمت ءاثَارِ ِإلَى ﴿واستبصار تدبر نظر ﴾فَانظُر﴿ (٤٩) قانطين
 يجعـل  اهللا أن كيـف  ﴾موتها بعد اَألرض يحيِ كَيفَ﴿ الثمار وانواع واالشجار النبات

 بعـد  األرض ِإحياء على القادر إن ﴾ذَِلك ِإن﴿ جامدة هامدة كانت أن بعد تنبت األرض
 شَـيء  كُـلِّ  علَى وهو﴿ موتهم بعد الناس يحيي ان على لقادر ﴾الْموتَى حيِلَم﴿ موتها
ير(٥٠) شيء يعجزه ال ﴾قَد ﴿لَِئنلْنَا وسا﴿ ونموه خضرته بعد الزرع على ﴾َأررِيح﴾ 
 ﴾لَظَلُّـوا  ﴿ الـريح  تلك أثر من ﴾مصفَرا﴿  الزرع فرأوا ﴾فَرَأوه﴿ مفسدة ضارة ريحاً

  (٥١)عليهم  اهللانعمة سابق يجحدون ﴾يكْفُرون﴿ اصفراره بعد من ﴾بعده من﴿ لمكثوا
﴿ال﴿ )ص( محمد يا ﴾فَِإنَّك عمتَى تُسوال﴿ القلوب موتى ﴾الْمو عمتُس مفـي  من ﴾الص 

 ﴾نْـتَ َأ ومـا ﴿ (٥٢) ﴾مدبِرِين ولَّوا ِإذَا﴿ المؤثرة المواعظ تلك ﴾الدعاء﴿ صمم أذنيه
 ِإال تُـسمع  ِإن﴿ الهدى عن اهللا أعماه من ﴾ضاللَتهِم عن الْعميِ﴿ بمرشد ﴾بِهاد﴿ ولست

نم نْؤمنَا ياتبآياتنا يصدق من ِإال تسمع ما ﴾بِآي ﴿مفَه ونملس(٥٣)﴾  م ﴿ ي  اللَّـهالَّـذ 
الناس أيها ﴾خَلَقَكُم ﴿نم فعالرضيع ، الوليد ، الجنين وارأط في تتقلبون وجعلكم ﴾ض  

 بعـد  من جعَل ثُم﴿ الشباب بعد من ﴾قُوةً﴿ الطفولة ﴾ضعف بعد من جعَل ثُم﴿ المفطوم
ةفًا﴿ الشباب ﴾قُوعةً ضبشَيخْلُقُ﴿ والشيخوخة الهرم ﴾وا يم شَاءوقـوة  ضـعف  من ﴾ي 
﴿وهو يملالْقَ﴿ الخلق بتدبير ﴾الْعير(٥٤) يشاء ما على ﴾د ﴿مويو ةُ تَقُوماعالقيامة ﴾الس   



 ٤٢٧ 

  )٣٠( الروم سورة    )٤٢٧(      العشرونو الحاديالجزء 

  
أن النبي روي ) ٥٣(
 وقف على )ص(

مصعب بن عمير 
وعلى أصحابه حين 

  :رجع من أحد فقال
أشهد أنكم أحياء عند  

 اهللا تعالى فزوروهم
وسلموا عليهم فوالذي 

 ي بيده ال يسلمنفس
عليهم أحد إال ردوا 
  عليه إلى يوم القيامة

  ]آل[
  
أوحى اهللا تعالى ) ٥٤(

   يا داود)ع(إلى داود 
إني ألنظر الشيخ 
الكبير مساء وصباحاً 

،   عبدي  :فأقول له
نُّكس ورق  كَبِر ،

  ، ووهن عظمك جلدك
 ،وحان قدومك علي

، فإني  فاستحي مني
أستحيي أن ُأعذب 

ببح[ ةًً بالنار شَي[  
  
من تحقق بما ) ٦٠(

وعد اهللا الصابرين من 
جميل الثواب وحسن 
العطاء هان عليه 
الصبر على المكاره 
    ولم يؤلمه المقام عليها

   ]حق[

 في مكثوا ما ﴾لَبِثُوا ما﴿ الكافرون ﴾الْمجرِمون﴿ يحلف ﴾يقْسم﴿ للحساب الناس ويبعث
 هذه مثل ﴾كَذَِلك﴿ القيامة يوم لطول كثرتها مع لبثهم مدة لوااستق ﴾ساعة غَير﴿ الدنيا

 من يصرفون الدنيا في ﴾يْؤفَكُون كَانُوا﴿ القيامة يوم بها يأتون التي الكاذبة األيمان
 اِإليمان أهل من العقالء ﴾واِإليمان الْعلْم ُأوتُوا الَّذين وقَاَل﴿ (٥٥) الباطل إلى الحق
 عز اهللا بأمر )ع( علياً )ص( فقلّدها قال )ع( الرضا عن ، لهم وتكذيباً همعلي رداً والعلم
 تعالى اهللا آتاهم الذين االصفياء ذريته في فصارت تعالى اهللا فرض ما رسم على وجّل
 علمه سابق في اهللا كتبه فيما ﴾اللَّه كتَابِ في﴿ مكثتم ﴾لَبِثْتُم لَقَد﴿ ]صا[ واِإليمان العلم

 لم ﴾تَعلَمون ال كُنتُم ولَكنَّكُم﴿ تنكرونه كنتم الذي ﴾الْبعث يوم فَهذَا الْبعث ومِي ِإلَى﴿
 الَّذين ينفَع ال﴿ الساعة قيام يوم ﴾فَيومِئذ﴿ (٥٦) الحق طلب في لتفريطكم به تصدقوا
 أرضوا لهم يقال ال ﴾تَبونيستَع هم وال﴿ احتجاجهم وال اعتذارهم ﴾معذرتُهم ظَلَموا
 في ِللنَّاسِ﴿ بينا ﴾ضربنَا ولَقَد﴿  (٥٧)التوبة أوان ذهب قد ألنه ، طاعة أو بتوبة ربكم
 والعبر واألخبار واألمثال المواعظ من ِإليه الناس يحتاج ما ﴾مثٍَل كُلِّ من الْقُرآنِ هذَا
﴿لَِئنو مص( محمد يا ﴾جِْئتَه( ﴿ةاقترحوا اكم ﴾بِآي ﴿قُولَنلَي ينوا الَّذالمشركون ﴾كَفَر 

 علينا تُدجلون ﴾مبطلُون ِإال﴿ وأصحابك أنت ما ﴾َأنْتُم ِإن﴿ عنادهم لفرط قومك من
 اهللا توحيد ﴾يعلَمون ال الَّذين قُلُوبِ علَى اللَّه﴿ يختم ﴾يطْبع كَذَِلك﴿ (٥٨) وتكذبون

(٥٩) ﴿بِروعداوتهم أذاهم على )ص( محمد يا ﴾فَاص ﴿ِإن دعو بنصرتك ﴾اللَّه 
 ال ﴾يوقنُون ال الَّذين يستَخفَّنَّك وال﴿ به والوفاء ِإنجازه من البد ﴾حقّ﴿ دينك وِإظهار
  (٦٠) الشاكون الضالون أولئك يقوله مما جزعاً والقلق الخفة على يحملنك

    



 ٤٢٨ 

    )٣١( لقمان سورة    )٤٢٨(     العشرونو الحادي الجزء 

  
 قرأ من )ع( الباقر عن

 ليلة في لقمان سورة
 ليلته في به اهللا وكل

 من يحفظونه مالئكة
 حتى وجنوده ابليس
 قرأها واذا يصبح
 يزالوا لم بالنهار

 ابليس من يحفظونه
 وجنوده اللّعنة عليه
 ]صا[  يمس حتّى

 عباس ابن عن )٦(
 النضر في لتنز قال
 اشترى الحارث بن

 يسمع ال وكان مغنية
 ، اإلسالم يريد بأحد
  قينته إلى به انطلق إال

 أطعميه : فيقول
 هذا ، وغنيه واسقيه
 إليه يدعوك مما خير
 الصالة من محمد

 تقاتل وأن ، والصيام
  ]مس[ يديه بين

 )ص( النبي عن )٦(
 تعليم يحل ال :قال

 بيعهن وال المغنيات
 ]صا[ حرام هنوأثمان

 )ع( الصادق عن )٦(
 كسب عن سئل انّه

 التي فقال المغنّيات
 الرجال عليها يدخل
 الى تدعى والتي حرام

 بأس به ليس االعراس
 ]صا[
 بن يزيد قال )٦(

 بني يا : الناقص الوليد
 فإنه والغناء إياكم أمية

 ويزيد الحياء ينقص
 ويهدم الشهوة في

 لينوب وانه المروءة
 ما فعلوي الخمر عن
 كنتم فإن المسكر يفعل

 فجنبوه فاعلين بد ال
 الغناء فإن ، النساء
 ]مال[ الزنا داعية

 أن واعلم )١٠(
 بسبب ثباتُها األرض
 تزول كانت وِإال ثقلها،
 بسبب موضعها عن

 ولو ، والرياح المياه
 مثل تعالى خلقها
 تثبتُ كانت لما الرمل

 نرى كما ، للزراعة
 الرملية األراضي

 فيها الذي لرملا ينتقل
 إلى موضع من

 هي فهذه موضع،
 بالجبال ِإرسائها حكمة

  ]فخ[

  
  

 فإنهن نزلن بالمدينة وهي خمسمائة وثمان وأربعون كلمة وألفان ٢٩ ، ٢٨ ، ٢٧نزلت بمكة عدا اآليات 
آل عمران ، البقرة ،  ، هذه تئمبدوءة بما بدست سور ويوجد في القران ،  ومئة وعشرة أحرف

  الروم ،  السجدة العنكبوت ،
   الرحيم الرحمن اهللا بسم
 مجده إلى تشير والميم ، وعطائه لطفه ىإل تشير والالم ، آالئه إلى تشير األلف ﴾الم﴿

 فى المحبةَ يثبت وعطائه وبلطفه ؛ أوليائه قلوبِ عن الجحد يرفع فبآالئه ؛ وسنائه
 ﴾تلْك﴿ (١) كبريائه وصفب خَلْقه جميع عن مستغنٍ وسنائه وبمجده ، أصفيائه أسرار

 (٢) وتشريعه بيانه في كتاب كل فاق الذي ، البديع ﴾الْحكيمِ الْكتَابِ ءاياتُ﴿ هذه
 اهللا الى متوجها القرآن بحبل يعتصم من المحسن ﴾ِللْمحسنين ورحمةً﴿ هداية ﴾هدى﴿

 يقيمون ﴿الَّذين (٣) ]رو[ تراه كأنك اهللا تعبد ان قال االحسان )ص( النبى فسر ولذا
 طيبةً مستحقيها إلى يدفعونها ﴾الزكَاةَ ويْؤتُون﴿ األكمل الوجة على يؤدونها ﴾الصالةَ

 ]رو[ بالصدقة مرضاكم وداووا بالزكاة اموالكم حصنوا  :الحديث في  ،نفوسهم بها
﴿مهو ةربِاآلخ مه نُونوققون ﴾ي(٤) يصد ﴿لَِئكلَى﴿ الصفات بتلك ونالموصوف ﴾ُأوع 

 الدنيا في السعداء الفائزون هم ﴾الْمفْلحون هم وُأولَِئك ربهِم من﴿ وبصيرة نور ﴾هدى
 عما عبارة الحديث لهو ﴾الْحديث لَهو يشْتَرِي من النَّاسِ﴿ بعض ﴾ومن﴿  (٥)واآلخرة
 ، النّفسية واالحاديث االركانية الفعالوا اللّسانية االقوال من واآلخرة اهللا عن يشغلك
 الهدى طريق عن ﴾اللَّه سبِيِل عن﴿ يصدل ﴾ِليضلَّ﴿ وشبهها والمعازف الغناءب وفسر

 ءايات ويتخذ ﴾ويتَّخذَها﴿ برهان وال حجة بغير ﴾علْمٍ بِغَيرِ﴿ القويم دينه عن ويبعدهم
 الذلة مع شديد ﴾مهِين عذَاب لَهم ُأولَِئك﴿ واستهزاء سخرية ﴾هزوا﴿ المجيد الكتاب

 وأدبر أعرض ﴾ولَّى﴿ القرآن ﴾ءاياتُنَا علَيه﴿ قرئت واذا ﴾تُتْلَى وِإذَا﴿ (٦) والهوان
 ُأذُنَيه في كََأن﴿ الكالم إلى يلتفت ال ﴾يسمعها لَم كََأن﴿ بها يعبؤا ال متكبراً ﴾مستَكْبِرا﴿

 البشارة وضع " ﴾َأِليمٍ بِعذَابٍ﴿ )ص( محمد يا أنذره ﴾فَبشِّره﴿ وصمماً ثقالً ﴾وقْرا
 بين جمعوا ﴾الصاِلحات وعملُوا آمنُوا الَّذين ِإن﴿ (٧) " وسخرية تهكم اِإلنذار مكان

 ٢٥ االية هامشانظر ( السبع الجنان احدى ﴾النَّعيمِ جنَّاتُ لَهم﴿ الصالح والعمل اِإليمان
 أبداً منها يخرجون ال ، الجنات تلك في دائمين ﴾فيها خَاِلدين﴿ (٨) )البقرة سورة

﴿دعو ا اللَّهقمحالة ال كائناً ، قاطعاً اهللا من وعداً ﴾ح ﴿وهو زِيزشيء يغلبه ال ﴾الْع 
   وعظمتها هاسعت ﴾السماوات خَلَقَ﴿ (٩) افعاله في ﴾الْحكيم﴿ وعده ِإنجاز عن ليمنعه

  
  ترتيبها

 ٣١   
  ترتيب النزول

٥٧  
    اياتها
  نزلت بعد  سورة لقمان  ٣٤

  مكية  الصافات



 ٤٢٩ 

  )٣١( لقمان سورة    )٤٢٩(      العشرونو الحادي الجزء

  
 لقمان ان قيل )١٢(

 وهو داود على دخل
 لين وقد الدرع يسرد
 كالطين الحديد له اهللا

 يسأله أن فأراد
 فسكت الحكمة فأدركته

 :وقال لبسها أتمها فلما
 أنت الحرب لبوس نعم
 حكم الصمت   :فقال
 له فقال فاعله وقليل
 ما بحق   :داود

  ]مج[ حكيماً سميت
 الصادق عن )١٢(
 ما واهللا اما قال )ع(

 الحكمة لقمان اوتي
 وال مال وال بحسب

 جسم في بسط وال اهل
 كان ولكنّه جمال وال

 اهللا امر في قوياً رجالً
 ساكتاً اهللا في متورعاً
 النظر عميق سكّيتاً
 ينم لم ... الفكر طويل
 يف يتّك ولم قطّ نهاراً
 ولم… قطّ مجلس
 قطّ شيء من يضحك
 دينه في االثم مخافة
 برجلين يمر ولم ....

 يقتتالن او يختصمان
 ولم بينهما اصلح االّ

 حتّى عنهما يمض
 يغشى وكان .... تحابا

 والملوك القضاة
 فيرثي والسالطين

 به ابتلوا مما للقضاة
 الملوك ويرحم

 لعزتهم والسالطين
 في وطمأنينتهم باهللا
 ما ويتعلّم ويعتبر كذل

 ويجاهد نفسه به يغلب
 تبارك اهللا وان .... به

 طوائف امر وتعالى
 حين المالئكة من

 وهدأت النهار انتصف
 فنادوا بالقائلة العيون
 وال يسمع حيث لقمان
 لقمان يا فقالوا يراهم
 اهللا يجعلك ان لك هل

 األرض في خليفة
 فقال الناس بين تحكم
 ربي امرني ان لقمان

 والطاعة فالسمع ذلكب
 ذلك بي فعل ان ألنّه

 وعلّمني عليه اعانني
 هو وان وعصمني

 العافية قبلت خيرني
 واخذ امسى فلما .....

  اللّيل من مضجعه

 تقع أن السماء يمسك وبكم الزيارة في ، عليها ترتكز دعائم بدون ﴾تَرونَها عمد بِغَيرِ﴿
، وفي  الجبال الظاهر في ﴾رواسي اَألرضِ في﴿ جعل ﴾وَألْقَى﴿ بإذنه إال األرض على

عن  البالء يصرِف وبهم، يقيهم بهم ، الخلق غياث هم الذين واألوتاد اَألبدال الحقيقة
 نشر ﴾وبثَّ﴿ فتهلككم بكم وتضطرب تتحرك لئال ﴾بِكُم تَميد َأن﴿،   وقاصيهم قريبهم
 ﴾وَأنزلْنَا﴿ الحيوانات أنواع كل من ﴾دابة كُلِّ من﴿ األرض أرجاء في ﴾فيها﴿ وفرق

 في ﴾فيها فََأنْبتْنَا﴿ المطر ﴾ماء﴿ السحاب من ﴾السماء من﴿ دوابكم وحفظ لحفظكم
 األغذية من صنف كل ومن ، النبات من نوعٍ كل من ﴾زوجٍ كُلِّ من﴿ األرض

 أيها وتعاينونه تشاهدونه الذي ﴾هذَا﴿ (١٠) الخلق بديع ، المنافع كثير ﴾كَرِيمٍ﴿
 شيء أي ﴾دونه من الَّذين خَلَقَ ماذَا فََأروني﴿ اهللا مخلوقات من ﴾اللَّه خَلْقُ﴿ المشركون

 بهم والسخرية التهكم جهة على سؤال " اهللا دون من عبدتموها التي آلهتكم خلقته
 (١١) واضح ﴾مبِينٍ﴿ خسران ﴾ٍلضال في﴿ المشركون ﴾الظَّاِلمون بْل﴿ " وبآلهتهم

﴿لَقَدنَا وأعطينا ﴾آتَي ﴿انأقبح ما  :له وقيل الشفاه غليظ حبشياً اللون اسود كان ﴾لُقْم 
 قرب وقبره للغنم راعياً وكان ، النقاش على او النقش على اتعيب : أجاب،  وجهك
 اربعين هللا اخلص من الحديث في ، والعقل الفهم ﴾الْحكْمةَ﴿ بفلسطين الرمله مدينة

 القلوب هذه روحوا  )ع( على عنو،  لسانه على قلبه من الحكمة ينابيع ظهرت صباحا
 الحكمة كلمة تكررت ]رو[ االبدان تمل كما تمل فانها الحكمة طرائق لها واطلبوا
 نعمه بشكر ربه أمره وقد ، أوتيها لمن تكرمة بالغة معان في مرة عشرة سبع بالقرآن

 بالحكمة خصك حيث عليك وِإفضاله ِإنعامه على ﴾ِللَّه اشْكُر َأن﴿ بقوله تهافائد وبين
﴿نمو شْكُرا﴿ " نعمه في معه شريكا ترى ال ان الشكر " ربه ﴾يفَِإنَّم شْكُري هِلنَفْس﴾ 

 ومن﴿ المنعم ورضاء النعم بازدياد عليه تعود إنما وفائدته ، لنفسه راجع شكره فثواب
 عن ﴾غَني اللَّه فَِإن﴿ عليه كفره وبال فيرجع نفسه إلى أساء فِإنما اهللا نعمة جحد ﴾ركَفَ

 محمد يا لقومك واذكر ﴾وِإذْ﴿ (١٢) حال كل على محمود ﴾حميد﴿ الشاكرين شكر
 كافرين وامرأته ابنه وكان ﴾ البنهلُقْمان قَاَل﴿ حين لولده الحكيم لقمان موعظة )ص(

 لوط ابنتى وبخالف يسلما لم فانهما وامرأته نوح ابن بخالف اسلما حتى بهما لزا فما
 ال بنَي يا﴿ يؤدبه ﴾يعظُه وهو﴿ سلمت ما امرأته دون اسلمتا ابنتيه فان وامراته
تُشْرِك أحداً ﴾بِاللَّه ﴿ِإن كالشِّر لَظُلْم يمظِللظَّاِلمِ ، قبيح ﴾ع ناِل مجثُثَال الر اتالمع 
مظْلي نم قَهفَو ةيصعبِالْم و نم ونَهد ةبِالْغَلَب و رظَاهي مةَ الْقَو(١٣) ]نج[ الظَّلَم 

 سيما ال كافرين أو كانا مؤمنين ِإليهما باِإلحسان ﴾بِواِلديه اِإلنسان﴿ أمرنا ﴾ووصينَا﴿
   وضعف الطلق وضعف الحمل ضعف عليها يتتابع ﴾وهنٍ علَى نًاوه ُأمه حملَتْه﴿ ةالوالد
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 الحكمة عليه اهللا اَنزل
 قرنه من بها فغشاه
 نائم وهو قدمه الى

 غطاء بالحكمة وغطّاه
 احكم وهو فاستيقظ
 زمانه في الناس
 الناس على وخرج
 ويبثها بالحكمة ينطق
 فلما )ع( قال،  فيها
 بالخالفة الحكم اوتي
 عز اهللا امر يقبلها ولم

 فنادت المالئكة وجّل
 فقبلها بالخالفة داود
 بشرط فيها يشترط ولم

 عز اهللا فأعطاه لقمان
 في الخالفة وجّل

 فيها وابتلى األرض
 وكان .... مرة غير
 داود زيارة يكثر لقمان
 بمواعظه ويعظه
 علمه وفضل وحكمته

 له يقول داود انوك
 لقمان يا لك طوبى
 الحكمة اوتيت

 البلية عنك وصرفت
 الخالفة داود واعطي
 والفتنة بالحكم وابتلى

 ]صا[
 اهللا أن المعنى )١٢(

 شكر ِإلى محتاج غير
 بكفر يتضرر حتى

 نفسه في فهو الكافر،
 شكره سواء محمود
  يشكروه لم أم الناس

  ]فخ[
 المناجاة في )١٢(

 إقامة عن لَنيَأذْه ِإلهِي
شُكْرِك عتَتاب ِلكطَو 

 إحصاء عن وَأعجزني
ثَناِئك ضفَي كلفَض 

 ذكْرِ عن وشَغَلَني
كدحامفُ متَراد 
كواِئدي عيانَأعو نع 
 تَواِلي عوارِفك نَشْرِ

يكأياد .... فآالؤك 
 ِلساني ضعفَ جمةٌ
نصاِئها عإح 

ماؤكنَعيرةٌ وكَث رقَص 
 إدراكها عن فَهمي
 استقْصاِئها عن فَضالً
 بِتَحصيِل ِلي فَكَيفَ
 ِإياك وشُكْرِي الشُّكْرِ
رفْتَقفَكُلَّما ؟ شُكْرٍ ِإلى ي 
 وجب الحمد لَك :قُلْتُ
لَيع ِلذِلك َأقُوَل َأن:  
لَك دمالح   

 ومنه،  والرضاع الصبى بين التفريق الفصال ﴾وفصالُه﴿ لرضاعا وضعف الوالدة
 لهوقلنا  ، الرضاع مدة اخر ﴾عامينِ في﴿ امه عن فصل اذا الناقة ولد وهو الفصيل

 عليك التربية حق ولهما نشأتك في سبب فهما خلقتك أني فكما ﴾وِلواِلديك ِلي اشْكُر َأنِ﴿
 ابيه اخوان فليصل قبره فى اباه يصل ان احب من  يثالحد فى ، الخلق حق لي كما، 
 لهما ويتصدق لهما فليستغفر حى وهو بار غير لهما وهو والداه مات ومن،  بعده من

 ]رو[ بارا كان جمعة كل فى احدهما او ابويه قبر زار ومن،  لوالديه بارا يكتب حتى
﴿ِإلَي يرصباإلحسان ولهما بالعبادة لي أحسنت فإذا  ،لغيري ال اآلخرة في ﴾الْم 

 في ما أقصى بذالو دعواك ﴾جاهداك وِإن﴿ (١٤) عاقبناك وإال أثبناك نعمتنا وشكرت
 علْم بِه لَك لَيس ما﴿ باهللا واِإلشراك الكفر على ﴾بِي تُشْرِك َأن على﴿ ليحمالك وسعهما

 الحياة ﴾الدنْيا في احبهماوص﴿ الخالق معصية في لمخلوق طاعة ال إذ ﴾تُطعهما فَال
 ال باهللا كفرهما ألن  -مشركين كانا ولو - ِإليهما واِإلحسان بالمعروف ﴾معروفًا﴿

 ﴾واتَّبِع﴿ بالجميل التنكر وال ، الولد تربية في تحمالها التي المتاعب ضياع يستدعي
 ﴾مرجِعكُم ِإلَي ثُم﴿ والطاعة بالتوحيد ﴾ِإلَي﴿ رجع ﴾َأنَاب من﴿ طريق ﴾سبِيَل﴿ واسلك
 ، اهللا سخط وسخطهما اهللا رضا رضاهما فان الوالدين تعصوا وال اهللا فاتّقوا ، منقلبكم

 لهما والدعاء عليهما والتّرحم وطاعتهما الوالدين حقّ حفظ فى كثيرة اخبار ورد وقد
 االعمال من الدنيا في ﴾تَعملُون كُنتُم ابِم﴿ أخبركم ﴾فَُأنَبُئكُم ﴿ الحقّ يعرفان ال كانا وان

 ان ابتاه يا البيه قال لقمان ابن ان قيل ، ولدي يا ﴾بنَي يا﴿ (١٥) عليها مكجازيأف
 بنى يا فقال لقمان عليه فرد اهللا يعلمها كيف احد يرانى ال حيث الخطيئة عملت

 مثْقَاَل﴿ بمقدار شر أو خير من اناالنس فعلة كانت مهما ﴾تَكُن ِإن﴿ الخطيئة ىا ﴾ِإنَّها﴿
ةبح نٍل مدة هذه اللّه ذكر وإنما ، الخردل حبة وزن كانت ولو صغيرة ﴾خَرألنها الحب 
 الشي قلة في المبالغة عند األمثال بها يضربون العرب أقوال في تكون ما أكثر

﴿ي﴿ ةالسيئ تلك ﴾فَتَكُنف ةخْرالصخرة فكجو ، وأحرزه مكان أخفى في ﴾ص ﴿ي َأوف 
اتاومالس ي َأوضِ فاَألر ْأتا ييحضرها ﴾بِه ﴿ويعاقبه عليها صاحبها ويحاسب ﴾اللَّه 

 )ع( الصادق عن ، راألمو ببواطن عالم ﴾خَبِير﴿ بالعباد ﴾لَطيفٌ اللَّه ِإن﴿ أجلها من
 اهللا ان اهللا واستغفر اذنب ماحدك يقولن ال،  طالباً لها فان الذّنوب من المحقّرات اتّقوا
 اكمل هي ألتي ﴾الصالةَ َأقم بنَي ﴿يا (١٦) ]صا[ }خَردٍل من حبة مثْقَاَل تَك ِإن{ يقول

 وانههم ﴾الْمنكَرِ عنِ وانْه﴿ وفضيلة خير بكل الناس وأمر ﴾بِالْمعروف وْأمر﴿ العبادات
 في واألذى المشقّة من يصيبك ما على ﴾َأصابك ما ىعلَ واصبِر﴿ ورذيلة شر كل عن

   عزمِ من﴿ هو كله به أمرتك الذي ﴾ذَِلك ِإن﴿ المنكر عن والنهي بالمعروف األمر
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  يقول تعالى كأنه )١٥(
 وصينا أننا مع 

 ، بوالديه اِإلنسان
 سانباِإلح وأمرناه
 عليهما والعطف ِإليهما

 طاعتهما وألزمناه
 العظيم حقهما بسبب
 فقد هذا كل مع ، عليه
 طاعتهما عن نهيناه
 الشرك حالة في

 ألن والعصيان
 من باهللا اِإلشراك

  ]مس[ الذنوب أعظم
)١٧( و ألا ِإنرم 

وفرعبِالْم و يالنَّه 
 من لَخُلُقَانِ الْمنْكَرِ عنِ
اللَّ خُلُقه انَهحبس و 
 من يقَربانِ ال ِإنَّهما
 من ينْقُصانِ ال و َأجٍل
قنج[ رِز[ 

  :الحديث في )١٧(
اهللا ان يؤخذ ان يحب 

 ان يحب كما برخصه
  ]صا[ بعزائمه يؤخذ

  
 بعض كالم من )١٨( 

 افتخرت ان الحكماء
 فالحسن بفرسك

 . دونك له والفراهة
 بثيابك افتحرت وان

 لها فالجمال وآالتك
 افتخرت وان . دونك
 فيهم فالفضل بآبائك
 هذه تكلمت ولو الفيك

 هذه لقالت االشياء
 من لك فما محاسننا
  ]رو[ شئ الحسن

  
 به وعظ اومم )١٩(

 منذ انّك بني يا قال ان
 الدنيا الى سقطت

 واستقبلت استدبرتها
 اليها انت فدار اآلخرة
  من اليك اقرب تسير
 متباعد عنها انت دار
   العلماء جالس بني يا

 وال بركبتيك وزاحمهم
 ... فيمنعوك تجادلهم
 يقطع صوماً وصم

 تصم وال شهوتك
 من يمنعك صياماً
 الصالة فان الصالة
من اهللا الى احب 

 ان بني يا ... الصيام
 انتفعت صغيراً تأدبت

 واجعل ... كبيراً به
   ولياليك ايامك في

،  مغفرتك عزائم اسألك الدعاء في ، اعليه والدوام الثبات يجب لتيا األمور من ﴾اُألمورِ
 أن إلى اآلية هذه تشير،  محالةاى اسألك ان توفقنى لالعمال التى تغفر لصاحبها ال 

 تمل وال ﴾ِللنَّاسِ خَدك تُصعر وال﴿ (١٧) األمم كل بها مأمور األربعة األمور هذه
 في تَمشِ وال﴿ له وتحقيراً به استخفافاً يكلّمك عمن تعرض وال تكبراً الناس من وجهك

 على يفتخر الذي ﴾فَخُورٍ مخْتَاٍل كُلَّ يحب ال اللَّه ِإن﴿ متكبراً بطراً ﴾مرحا اَألرضِ
 تذهب المشي سرعة "والبطء اِإلسراع بين ﴾مشْيك في﴿ اعتدل ﴾واقْصد﴿ (١٨) غيره
ففيه الوقار لك والكرامة لمن تكلمه  ﴾صوتك من﴿ اخفض ﴾واغْضض﴿ "المؤمن ببهاء

﴿ِإن اقبح ﴾َأنكَر ﴿اتوتُ اَألصويرِ﴾ لَصم(١٩) الْح ﴿ا َألَموالناس أيها تعلموا ألم ﴾تَر 
﴿َأن اللَّه خَّرس ا لَكُمي مف اتاوما﴿ ونجوم وقمر شمس من ﴾السمي وضِ فمن ﴾اَألر 

 كنعمة المرئية ﴾ظَاهرةً نعمه﴿ الناس أيها ﴾علَيكُم﴿ وأتم ﴾وَأسبغَ﴿ والنبات وانالحي
 عن ، والمعرفة والفهم العقلك الخفية ﴾وباطنَةً﴿ واِإلسالم والصحة والبصر السمع
 واما وتوحيده اهللا معرفة من به جاء وما )ص( فالنبي الظاهرة النعمة اما )ع( الباقر
 الناس من فريقو ﴾النَّاسِ ومن﴿ ]صا[ مودتنا وعقد البيت اهل فواليتنا الباطنة مةالنع
﴿نُل مادجي﴿ يخاصم ﴾يتوحيد ﴾ف ﴿رِ﴿ وصفاته توحيده في ﴾اللَّهلْمٍ بِغَيال﴿ فهم ﴾عو 

 قيَل وِإذَا﴿ (٢٠) اهللا عند من منزل ﴾منيرٍ كتَابٍ وال﴿ برهان وال حجة وال ﴾هدى
موا﴿ بالباطل المجادلين لهؤالء ﴾لَها اتَّبِعَل مَأنز قوا ، رسوله على ﴾اللَّهقَالُوا﴿ به وصد 
 األوثان عبادة في بهم ونقتدي ءابائنا طريقة على نسير ﴾ءاباءنَا علَيه وجدنَا ما نَتَّبِع بْل
﴿لَوَأو كَان طَانالشَّي موهعدذَابِ ِإلَى يع يرِالسالشيطان كان ولو حتى أيتبعونهم ﴾ع 

 ﴾وجهه﴿ يفوض ﴾يسلم ومن﴿  (٢١)"والتوبيخ لِإلنكار االستفهام" النار إلى يدعوهم
 بِالْعروة استَمسك فَقَد﴿ عمله في ﴾محسن وهو﴿ عبادته ويخلص ﴾اللَّه ِإلَى﴿ أمره

 وحده ﴾اللَّه وِإلَى﴿ به يتعلق ما بأوثق وتعلق ، له انقطاع ال بحبٍل تمسك فقد ﴾الْوثْقَى
 أنس عن ، الجزاء أحسن عليها العامل فيجازي األمور ومصير مرجع ﴾اُألمورِ عاقبةُ﴿
 )ع( طالب أبي بن علي في نزلت : قال }اهللا إلى وجهه يسلم ومن{ تعالى قوله في مالك بن

 فقد{ مطيع مؤمن }محسن وهو{ هللا هوعلم نفسه وجعل االيمان هللا أخلص من أول كان
 يحزنْك فال كَفَر ومن﴿ (٢٢)  ]شو[ اهللا إال إله ال : قول هي }الوثقى بالعروة استمسك
هنَا﴿ " )ص( للرسول تسلية " كفر من كفر )ص( محمد يا يهمنك ال ﴾كُفْرِإلَي مهجِعرم﴾ 

 اللَّه ِإن﴿ الدنيا في عملوها التي بأعمالهم ﴾اعملُو بِما﴿ فنخبرهم ﴾فَنُنَبُئهم﴿ رجوعهم
يملع ورِ بِذَاتد(٢٣) عليها فيجازيهم والتكذيب الكفر من قلوبهم في بما ﴾الص ﴿مهتِّعنُم 
  نراهم لنا فما باعمالهم عالماً اهللا كان ان  :قيل كأنّه،  مقدرٍ لسؤاٍل جواب ﴾قَليال



 ٤٣٢ 

  )٣١( لقمان سورة    )٤٣٢(      العشرونو الحادي الجزء

 لنفسك وساعاتك
 العلم طلب في نصيباً
 له تجد لن فانّك

 تركه من اشد تضييعاً
 لجوجاً فيه تمارين وال
 وال فقيهاً تجادلن وال

وال سلطاناً تعادين 
وال ظلوماً تماشين 
 تواخين وال تصادقنّه

 تصاحبن وال فاسقاً
 علمك واخزن متهماً
 يا ورقك تخزن كما
 وجّل عز اهللا خف نيب

 يوم اتيت لو خوفاً
 الثّقلين ببر القيامة
 وارج يعذّبك ان خفت
 وافيت لو رجاء اهللا

 الثقلين باثم القيامة
 اهللا يغفر ان رجوت

 ابت يا ابنه له فقال لك
 وانّما هذا اطيق وكيف

 له فقال واحد قلب لي
 لو بني يا لقمان

 المؤمن قلب استخرج
 نوران فيه لوجد فشق
 ونور للخوف نور

 ما وزنا لو للرجاء
 على احدهما رجح
 ال بني يا ... اآلخر
 وال الدنيا الى تركن
 فما بها قلبك تشغل
 هو خلقاً اهللا خلق
 اال منها عليه اَهون
 يجعل لم انّه ترى

 للمطيعين ثواباً نعيمها
 بالءها يجعل ولم

  ]صا[ للعاصين عقوبة
 
 عباس ابن عن )٢٠(

 )ص( النبي سألت قال
 ابن يا : فقال عنه

 ما ماظهر عباس
 خلقك من اهللا سوى
 من عليك أفاض وما

 بطن ما وأما الرزق
 عملك مساوىء فستر
 ]مج[ به يفضحك ولم
  
 عليكم أسبغ أي )٢٠(

 المحسوسة نعمه
 تعرفونه ما والمعقولة

  ]بي[ تعرفونه ال وما

 

 بذلك نأخذ حتّى }قليال عهمنمتّ{ فقال  ؟ البالء انواع من معافين النّعم بانواع متمتّعين
 شاق شديد ﴾غَليظ عذَابٍ ِإلَى﴿ اآلخرة في نلجئهم ﴾نَضطَرهم ثُم ﴿ اعطيناهم ما التّمتّع
 خَلَقَ من﴿ مكة كفار )ص( محمد يا سألت ولئن ﴾سَألْتَهم ولَِئن﴿ (٢٤) النفس على

اتاومالس ضاَألرو قُولُنلَي قُْل﴿ األمر وضوحل خلقهن ﴾اللَّه دمالْح الحجة ظهور ﴾ِللَّه 
 (٢٥) يتدبرون وال يفكّرون ال ﴾يعلَمون ال﴿ المشركين هؤالء ﴾َأكْثَرهم بْل﴿ عليكم

﴿ا ِللَّهي مف اتاومضِ الساَألرالكائنات من ﴾و ﴿ِإن اللَّه وه يوعن خلقه عن ﴾الْغَن 
خلقت الخلق : في الحديث القدسي  ، وآالئه صنعه في لمحمودا ﴾الْحميد﴿ عبادتهم

 الى ال العباد الى راجعة والعبادات الطاعات فمنفعة،  ربح عليهمإلال ، ليربحوا على 
 األرض أشجار جميع أن ولو ﴾َأقْالم شَجرة من اَألرضِ في َأنَّما ولَو﴿ (٢٦) تعالى اهللا

 ومداداً حبراً بسعته البحر وجعل ﴾َأبحرٍ سبعةُ بعده من يمده والْبحر﴿ أقالماً جعلت
 تلك وفنيت النتهت عظمته على الدالة اهللا كلمات بها فكتبت معه أبحر سبعة وأمده
 شيء يعجزه ال غالب ﴾عزِيز اللَّه ِإن اللَّه كَلماتُ نَفدتْ ما﴿ و،  والبحار األقالم

﴿يمكا﴿ (٢٧) ﴾حم الناس أيها ﴾خَلْقُكُم ال﴿ ابتداءو ثُكُمعالموت بعد ﴾ب ِإال﴿ انتهاء 
 ﴾بصير﴿ العباد ألقوال ﴾سميع اللَّه ِإن﴿ وبعثها واحدة نفس كخلق ِإال ﴾واحدة كَنَفْسٍ

 يدخل ﴾النَّهارِ في اللَّيَل يوِلج اللَّه َأن﴿ المخاطب أيها تعلم ألم ﴾تَر َألَم﴿ (٢٨) بأعمالهم
 ظلمة على النهار ضوء ويدخل ﴾اللَّيِل في النَّهار ويوِلج﴿ النهار ضوء على الليل ظلمة
 فلكه في يسير ﴾يجرِي كُلٌّ﴿ واألفول بالطلوع ﴾والْقَمر الشَّمس﴿ ذلّلو ﴾وسخَّر﴿ الليل

 بأحوالكم عالم ﴾خَبِير تَعملُون بِما هاللَّ وَأن﴿ محدود غاية ِإلى ﴾مسمى َأجٍل ِإلَى﴿
 هو ﴾الْحقُّ هو اللَّه بَِأن﴿ الصنع عجائب من شاهدتموه الذي ﴾ِلكذَ﴿ (٢٩) وأعمالكم

 من تعالى ﴾دونه من﴿ يعبدون ﴾يدعون ما وَأن﴿ وحده يعبد أن يجب الذي الحق اِإلله
 (٣٠) ذاته في ﴾الْكَبِير﴿ صفاته في ﴾الْعلي هو اللَّه وَأن﴿ باطل ﴾الْباطُل﴿ االصنام

﴿َألَم العاقل أيها ﴾تَر ﴿َأن رِي﴿ السفن ﴾الْفُلْكي﴿ تسير ﴾تَجرِ فحالْب تمعبقدرة ﴾اللَّه بِن 
 ﴾اتآلي ذَِلك في ِإن﴿ قدرته ودالئل ، صنعه عجائب ﴾ءاياته من ِليرِيكُم﴿ وبتسخير اهللا
 الضراء في ابتالئه وتحمل أوامره على ﴾صبارٍ ِلكُلِّ﴿ تحمله وما السفن هذه تسخير في
 وغطّاهم المشركين عال ﴾غَشيهم وِإذَا﴿ (٣١) وضرائه سرانه في لنعمائه ﴾شَكُورٍ﴿

 ﴾دينال لَه مخْلصين اللَّه دعوا﴿ كالجبال كثيف موج ﴾كَالظُّلَِل موج﴿ البحر في وهم
 الْبر فَمنْهم ِإلَى﴿ أنقذهم ﴾نَجاهم لَمافَ﴿ لهم منجي ال أنه علموا حين هللا دعاءهم أخلصوا
دقْتَصفي بعهده موف ﴾م ا﴿ له التوحيد من البحر في عليه اهللا عاهد بما البرمو دحجي﴾ 

  َأيها يا﴿  (٣٢)اهللا نعم كفران في مبالغ ، غدار ﴾كَفُورٍ خَتَّارٍ كُلُّ ِإال بِآياتنَا﴿ يكذب وما



 ٤٣٣ 

  )٣٢( السجدة سورة    )٤٣٣(      العشرونو الحادي الجزء

 
 ان روى )٣٤(

 من عمرو بن الحارث
 النبى اتى البادية اهل

 عن فسأله )ص(
 وقال ووقتها الساعة

 اجدبت ارضنا ان
 فى حباتى القيت وانى

 ينزل فمتى االرض
 امرأتى وتركت المطر
 ام ذكر فحملها حبلى
 ما اعلم وانى انثى

 اعمل فما امس عملت
 اين علمت وقد غدا

 ارض فبأى ولدت
 ]رو[ فنزلت اموت

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 المضاجع سورة تسمى
  

 الصادق عن فضلها
 سورة قرأ من )ع(

 ليلة كّل في السجدة
 كتابه اهللا اعطاه جمعة
 بما يحاسبه ولم بيمينه
 من وكان منه كان

 بيته واهل حمدم رفقاء
 و السالم وآله عليه
 اشتاق من )ع( عنه
 صفتها والى الجنّة الى

 ومن الواقعة فليقرأ
الى ينظر ان احب 
 فليقرأ النار صفة
 ]صا[  لقمان  سجدة

  :عباس ابن قال )٥(
 القضاء ينزل أي

 ِإلى السماء من والقدر
  ]مس[ األرض

اتَّقُوا﴿ عام نداء ﴾النَّاس كُمبا ﴿ نواهيه واجتناب أوامره البامتث ﴾راخْـشَووخـافوا  ﴾و 
 وال﴿ مضرةً عنه يدفع وال ﴾ولَده عن واِلد﴿ ينفع ال ﴾يجزِي ال﴿ عصيباً رهيباً ﴾يوما﴿

لُودوم﴾ ولد ﴿وازٍ هيدفع أو يغني ﴾ج ﴿نع هاِلدًئا وشَي ِإن دعو والعقاب بالثواب ﴾اللَّه 
 فتركنـوا  ولـذاتها  بمفاتنها ﴾الدنْيا الْحياةُ﴿ تخدعكم ال ﴾تَغُرنَّكُم فَال﴿ خلفيت ال ﴾حقٌّ﴿

 وارجـاكم  آمـالكم  طـول  بأن الشيطان يخدعنكم وال ﴾الْغَرور بِاللَّه يغُرنَّكُم وال﴿ ِإليها
 (٣٣) والحـرام  الحـلّ  من الدنيا وجمع اهللا معاصى على واجرأكم الموت عند التّوبة

،  القيامة قيام وقت ﴾الساعة علْم عنْده اللَّه ِإن﴿ اهللا ِإال يعلمهن ال خمسال الغيب فاتحم
 ال قـال ،   لها اعددت وما )ص( فقال،   الساعة متى )ص( للنبى قال اعرابيا ان روى

 وقـت  ﴾الْغَيثَ وينَزُل﴿ ]رو[ احببت من مع انت فقال،   ورسوله اهللا احب انى اال شئ
 سـعيد  أو شقي ، أنثى أو ذكرٍ من ﴾اَألرحامِ في ما ويعلَم﴿ نزوله ومحل المطر نزول

 فـإن  األعمال كثرة تغرنكم ال )ص( اهللا رسول قال ﴾غَدا تَكْسب ماذَا نَفْس تَدرِي وما﴿
 مكـانٍ  أي فـي  وال يموت أين ﴾تَموتُ َأرضٍ بَِأي نَفْس تَدرِي وما﴿ بالخواتيم األعمال

 ﴾خَبِيـر ﴿ األمور كلب ﴾عليم اللَّه ِإن﴿ والشقاوة السعادة من يموت حكم اي وعلى يقبر
  (٣٤) وبواطنه األشياء بظواهر

  
  
  
  

وهي ثالثمائة وثمانون كلمة ، وألف .  فإنهن نزلن بالمدينة٢٠ إلى ١٦نزلت بمكة عدا اآليات ص 
 تئمبدوءة بما بدست سور ويوجد في القران المضاجع ، وخمسمائة وثمانية عشر حرفا ، وتسمى سورة 

ومثلها في عدد اآلي سورة تبارك وسورة   ، لقمان ،الروم، آل عمران ، العنكبوت ، البقرة ،  ، هذه
  .الفجر
  الرحيم الرحمن اهللا بسم
 رب من﴿ تنزيٌل أنه شك ال ﴾فيه ريب ال﴿ القرآن هذا ﴾الْكتَابِ تَنزِيُل﴿ (١) ﴾الم﴿

ينالَم(٢) ﴾الْع ﴿َأم قُولُونمكة كفار المشركون أيقول ﴾ي ﴿اهص( محمد اختلق ﴾افْتَر( 
 ما قَوما ِلتُنذر﴿ إليك أنزله ﴾ربك من﴿ المنزل الصدق ﴾الْحقُّ هو بْل﴿ القرآن هذا

مجاءهم ما ﴾َأتَاه ﴿نيرٍ مرسول ﴾نَذ ﴿نم كلزمان فى ونهملك )ص( محمد يا ﴾قَب 
وكانت ،  الرسل اوصياء وخمود الرسالة آثار وخمود )ص( ومحمد عيسى بين الفترة

  ذرية كل نبي ملزمة باتباع شريعته ، كان على قريش أن تلتزم شريعة إسماعيل كما 

    

  
  ترتيبها

 ٣٢   
  ترتيب النزول

٧٥  
    اياتها
  نزلت بعد  سورة السجدة  ٣٠

  مكية  المؤمنون



 ٤٣٤ 

  )٣٢( السجدة سورة    )٤٣٤(      العشرونو الحادي الجزء

  
 معنى اآلية في )٦(

 هكأن والوعيد، التهديد
 أخلصوا  :يقول

 فِإني وأقوالكم أعمالكم
  ]قر[ عليها مجازيكم

 ألن السمع قدم )٩(
 ثم أوال بسمع اإلنسان
 القائل إلى ينظر

 بقلبه يتفكر ثم ليعرفه
 وال ، معناه فيفهم
 السمع أن في خالف
 البصر من أفضل
 مع التفاهم إلمكان
 األصم دون األعمى

 ]مال[
 محمد جعفر قال )١١(

 دخل : )ع( علي بن
 على )ص( اهللا رسول
 األنصار من رجل
 الموت ملك فإذا يعوده
 رأسه عند السالم عليه
 )ص( اهللا رسول فقال
 ارفق الموت ملك يا

 مؤمن فإنه بصاحبـي
 محمد يا أبشر   :فقال
 رفيق مؤمن بكل فإني
 إني محمد يا واعلم

 آدم ابن روح ألقبض
 في فأقوم أهله فيصرخ
 فأقول الدار من جانب
 ذنب من مالي واهللا
 وعودة لعودة لي وإن

 خلق وما الحذر الحذر
 بيت أهل من تعالى اهللا
 وال شعر وال مدر وال
 بحر وال بر في وبر
 فيه أتصفحهم وأنا إال
 خمس وليلة يوم كل

 إني حتى مرات
 بصغيرهم ألعرف
 بأنفسهم منهم وكبيرهم

 ال إني محمد يا واهللا
 روح أقبض أقدر

 اهللا يكون حتى بعوضة
   الذي وتعالى ركتبا

  ]آل[ بقبضه يأمر
 ملَك أن روي )١١( 

 اهللا وكّله لما الموت
 األرواح بقبض تعالى
 جعلتني رب : قال

 ويشتمني بسوء ُأذكر
 اهللا فقال  ،آدم بنو

 أجعل إني   :له تعالى
 وأسباباً علالً للموت

 واألسقام األمراض من
   إليها الموت ينسبون

لَعلَّهم ﴿ ما ندر منهماال ال أنه فشت فيهم عبادة األوثان كان أوائلهم متمسكين بها ، إ
ونتَده(٣) باهللا ويؤمنوا الحق ِإلى ﴾ي ﴿ي﴿ هو ﴾اللَّهالعدم بعد وأوجد أبدع ﴾خَلَقَ الذ 

﴿اتاوموِإحكامها ارتفاعها في ﴾الس ﴿ضاَألرا﴿ وِإبداعها عجائبها في ﴾وما ومنَهيب﴾ 
 للعبادة المستحق هو ﴾الْعرشِ علَى استَوى ثُم َأيامٍ ستَّة﴿ مقدار ﴾يف﴿ المخلوقات من

 ناصر ﴾وِلي من﴿ اهللا غير من ﴾دونه من﴿ الناس أيها لكم ليس ﴾لَكُم ما﴿ وحده
 ﴾تَتَذَكَّرون َأفَال﴿ بِإذنه ِإال عنده لكم يشفع شفيع وال ﴾شَفيعٍ وال﴿ عذابه من يمنعكم

 ِإلَى السماء من﴿ جميعاً الخالئق أمر يدبر ﴾اَألمر يدبر﴿ (٤) فتؤمنون هذا دبرونتت
 في﴿ كله األمر ذلك في الملك ﴾ِإلَيه﴿ يصعد ﴾يعرج ثُم﴿ أحد شأن يهمل ال ﴾اَألرضِ

 الدنيا أيام من ﴾تَعدون امم﴿ الناس أيها أيامكم لتقدير بالنسبة ﴾سنَة َألْفَ مقْداره كَان يومٍ
(٥) ﴿الخلق ألمور المدبر ﴾ذَِلك ﴿اِلمبِ عالمخلوقين عن غائب هو ما يعلم ﴾الْغَي 

﴿ةادالشَّهلهم مشاهد هو وما ﴾و ﴿زِيزهأمر على الغالب ﴾الْع ﴿يمحبالعاصين ﴾الر 
 وبدَأ﴿ وخلقه أوجده ﴾لَقَهخَ شَيء كُلَّ﴿ وأحكم أتقن ﴾َأحسن الَّذي﴿ (٦) زلتهم ليرفع
 من﴿ يتناسلون ذريته ﴾نَسلَه جعَل ثُم﴿ (٧) ﴾طينٍ من﴿ آدم البشر أبا ﴾اِإلنسانِ خَلْقَ

اللَةخالصة ﴾س ﴿نم اءهِينٍ مم﴾ هو حقير ضعيف ماء (٨) المني ﴿ثُم اهوم ﴾سقو 
 الروح أضاف ﴾روحه من فيه﴿ ذلك بعد ﴾خَونَفَ﴿ ُأمه رحم في خلقته وعدل ، أعضاءه

 به لتسمعوا ﴾السمع﴿ حواس ﴾لَكُم﴿ وخلق ﴾وجعَل﴿ لِإلنسان تشريفاً تعالى ِإليه
 والهدى الحق به لتدركوا والعقل ﴾واَألفِْئدةَ﴿ به لتبصروا ﴾واَألبصار﴿ األصوات

 المنكرون مكة كفار ﴾وقَالُوا﴿ (٩) ليلقل ربكم لنعم شكركم إن ﴾تَشْكُرون ما قَليال﴿
 بتراب مختلطاً تراباً ولحومنا عظامنا وصارت هلكنا ﴾اَألرضِ في ضلَلْنَا َأِئذَا﴿ للبعث

 مع للبعث استبعاد" جديداً خلقاً ذلك بعد نخلق سوف ﴾جديد خَلْق لَفي َأِئنَّا﴿ األرض
 ، االستهزاء من وأشنع أبلغ هو ما هناك بل ﴾فرونكَا ربهِم بِلقَاء هم بْل﴿ "االستهزاء

 ملَك يتَوفَّاكُم﴿ لهم ﴾قُْل﴿ (١٠) الجزاء دار في اهللا بلقاء وجحودهم كفرهم وهو
توي﴿ اهللا عبد ومعناه عزرائيل ﴾الْمكَِّل الَّذو أرواحكم بقبض وكّل الذي ﴾بِكُم ﴿ِإلَى ثُم 
كُمبر ونعج(١١) والجزاء للحساب قيامةال يوم ﴾تُر ﴿لَوى وِإذْ﴿ المخاطب أيها ﴾تَر 

ونرِمجوا﴿ القيامة يوم المجرمين حال ﴾الْمسامطرقو ﴾نَاك ﴿هِموسءر نْدأمام ﴾ع 
﴿هِمبنَا﴿ يقولون،  فظيعاً أمراً لرأيت ﴾ربنَا ررصبأم أعيننا ما كنا األمر حقيقة ﴾َأب 

 ﴾فَارجِعنَا﴿ الرسل أمر من ننكر كنا ما ﴾وسمعنَا﴿  بعد الموتنكذب به من الحياة
 أن وموقنون مصدقون اآلن فنحن ﴾موقنُون ِإنَّا صاِلحا نَعمْل﴿ الدنيا دار ِإلى فردنا
   كُلَّ آلتَينَا﴿ أردنا ﴾شْئنَا ولَو﴿فيجيبهم أن ال مجال إلجابة هذا الطلب  (١٢) حق وعدك



 ٤٣٥ 

  )٣٢( السجدة سورة    )٤٣٥(      العشرونو يالحاد الجزء

 إال أحد يذكرك فال
 يدعو وانه … بخير

 فتجيئه األرواح
 يسلمها ثم ، ويقبضها

 أو الرحمة مالئكة إلى
 ]قر[ العذاب

 في نزلت )١٦( 
 الذين المتهجدين
 إلى الليل يقومون
  ]مس[  الصالة

 الصادق عن )١٦( 
 من ما : قال أنه )ع(

 ثواب ولها إال حسنة
 إال القرآن في مبين
 اهللا فإن الليل صالة
 يبين لم اسمه عز

 اخطره لعظم ثوابها
 ]مج[
  )ع( الباقر عن )١٦(

 ان ترى لعلّك :قال
  ينامون يكونوا لم القوم

 ان البدن لهذا بد ال
 يخرج حتّى تريحه
 النّفس خرج فاذا نفسه

 ورجع البدن استراح
 العمل على قوة للروح

 ]بي[
 بن ذمعا عن)١٦(

 نحن بينما : قال جبل
 )ص( اهللا رسول مع
 وقد تبوك غزوة في

 فتفرق الحر أصابنا
 اهللا رسول فإذا القوم

 مني أقربهم )ص(
 يا : فقلت منه فدنوت
 بعمل أنبئني اهللا رسول
 الجنة يدخلني

 النار من ويباعدني
 عن سألت لقد " : قال

 على ليسير وإنه عظيم
 عليه اهللا يسره من
 به تشرك وال اهللا تعبد
 الصالة وتقيم شيئاً

 الزكاة وتؤدي المكتوبة
 وتصوم المفروضة

 : قال رمضان شهر
 أنبأتك شئت وإن

 قلت قال الخير بأبواب
 قال اهللا رسول يا أجل

 والصدقة جنة الصوم
 وقيام الخطيئة تكفر

 الليل جوف في الرجل
 قرأ ثم  اهللا وجه يبتغي
 تتجافى  اآلية هذه

  المضاجع عن جنوبهم
 ]مج[
 أخبرك أال   :قال ثم

  وعموده األمر برأس

ثبت  ﴾ولَكن حقَّ﴿ هداية جميع الخلق لفعلنا ولكن ذلك ينافي حكمتنا ﴾هداها نَفْسٍ
من الْجِنَّة والنَّاسِ ﴿بالعصاة  َ﴾َألمَألن جهنَّم﴿  بعذاب المجرمين﴾الْقَوُل منِّي﴿ ووجب
ينعموالوعيد بالوعد منى القول حق ولكن مرضاتنا لطلب عبد كل الوفقنلو شئنا ﴾ َأج 

بِما نَسيتُم ﴿العذاب  ﴾فَذُوقُوا﴿ التوبيخ يقال ألهل النار على سبيل (١٣) االختيار ليتم
يقال ألهل النار ،  الشهوات في وانهماككمبسبب نسيانكم الدار اآلخرة  ﴾ِلقَاء يومكُم هذَا

بسبب نسيانكم الدار اآلخرة  ﴾وقُوا بِما نَسيتُم ِلقَاء يومكُم هذَافَذُ﴿ على سبيل التوبيخ
 ﴾وذُوقُوا عذَاب الْخُلْد﴿نترككم اليوم في العذاب  ﴾ِإنَّا نَسينَاكُم﴿وانهماككم في الشهوات 

 ﴾بِآياتنَا﴿يصدق  ﴾ِإنَّما يْؤمن﴿ (١٤)  بسبب كفركم﴾بِما كُنْتُم تَعملُون﴿ الدائم في جهنم
هللا تعظيماً  ﴾خَروا سجدا﴿ وعظوا بآياتنا ﴾الَّذين ِإذَا ذُكِّروا بِها﴿ المؤمنون المتقون

 ال  عن طاعته وعبادته﴾وهم ال يستَكْبِرون﴿على نعمائه  ﴾وسبحوا بِحمد ربهِم﴿ هآليات
 (١٥)  ن الغالب على قلبه الرحمة، ويكو يجد العبد لذة اإليمان حتى يغلب علمه جهله

 ومواضع الفرش عن ﴾الْمضاجِعِ عنِ﴿ أطرافهم ﴾جنُوبهم﴿ وتتباعد تتنحى ﴾تَتَجافَى﴿
 وعدم عذابه من ﴾خَوفًا ربهم يدعون﴿ للعبادة النقطاعهم قليٌل بالليل نومهم ، النوم
 من أعطيناهم ومما ﴾ينفقُون زقْنَاهمر ومما﴿ وثوابه رحمته في ﴾وطَمعا﴿ طاعته قبول

 فى لهم أذن وهو هبة لقومه وهب اهللا إن  ،واالحسان البر وجوه في ينفقون الرزق
 للكرامة إظهارا ذلك على مدحهم ثم وخيرته وصفوته وسيلته أهل من وجعلهم مناجاته

 )ع( المؤمنين يرام في نزلت )ع( الباقر عن ، عليه مدحهم ثم له وقفهم لما وقفهم بأن
 الى فزعوا اهللا شاء ما او اللّيل ثلثا ذهب فاذا اللّيل اول في ينامون شيعتنا من واتباعه

 انّه اعطاهم بما فأخبركم كتابه في اهللا فذكر عنده فيما طامعين مرهبين راغبين ربهم
 في واردة اآلية ]صا[ رعبهم واذهب خوفهم وامنهم جنّته وادخلهم جواره في اسكنهم
 تَعلَم فَال﴿ (١٦) النوم بعد إال تهجدا الليل صالة تسمى وال ، النوم بعد الليل صالة
ا﴿ الخلق من أحد يعلم فال ﴾نَفْسم يُأخْف مالنعيم من اهللا يعطيهم ما مقدار ﴾لَه ﴿نم ةقُر 
 ثواباً ﴾جزاء﴿ بشر قلب على خطر وال ، سمعت أذن وال ، رأتْ عين ال مما ﴾َأعينٍ

 ، الدنيا في أعماالً القوم أخفى الحديث في ، الصالحة االعمال من ﴾يعملُون كَانُوا بِما﴿
 الحياة في ﴾كَان َأفَمن﴿ (١٧) ]زم[ سمعت أذن وال رأت عين ال ما لهم اهللا فأخفى
 "الخروج يعني الفسق" اهللا طاعة عن خارجاً ﴾فَاسقًا كَان كَمن﴿ هللا متقياً ﴾مْؤمنًا﴿ الدنيا

 عليا بالمؤمن يعني قال عباس ابن عن ، والكرامة بالثواب اآلخرة في ﴾يستَوون ال﴿
 علياً تشتم كيف للوليد قال أنه )ع( الزكي الحسن وعن ]شو[ عقبة بن الوليد وبالفاسق

   ال يستوى من أكرم بنور ]زم[ ؟ ؟ وسماك فاسقاً وقد سماه اهللا مؤمناً في عشر آيات



 ٤٣٦ 

  )٣٢( السجدة سورة    )٤٣٦(      العشرونو الحادي زءالج

 :فقلت ؟ سنامه وذروة
 ، اهللا رسول يا بلى 

 األمر رأس   :فقال
 وعموده ، اإلسالم
 وذروة ، الصالة
 سبيل في الجهاد سنامه
 أال : قال ثم اهللا،

 ذلك بمالك أخبرك
 يا ، بلى : فقلت كله؟
 ، بلسانه فأخذ اهللا نبي
 عليك كُفَّ : قال ثم

 رسول يا : فقلت هذا،
 لمؤاخذون وإنا اهللا،
  :فقال ؟ به نتكلم بما

 ، معاذ يا أمك ثكلتك
 في الناس يكب وهل
   وجوههم على النار
 على قال أو-  

 حصائد إال - مناخرهم
  ]مس[ ألسنتهم

)١٦( ماً ِإنوا قَودبع 
ةً اللَّهغْبر لْكةُ فَتادبع 

 قَوماً نِإ و التُّجارِ
 فَتلْك رهبةً اللَّه عبدوا
 قَوماً ِإن و الْعبِيد عبادةُ
 فَتلْك شُكْراً اللَّه عبدوا
 ]نج[ الَْأحرارِ عبادةُ

 عباس ابن عن )١٨(
 بن الوليد قال  :قال
 معيط أبي بن عقبة
 أبي ابن لعلي
 منك أحد أنا) ع(طالب
 نكم وأبسط ، سناناً
 للكتيبة وأمأل ، لساناً
 علي له فقال ، منك

 فإنما ، اسكت ) :ع(
 فنزلت ، فاسق أنت
  ]مس[ االية

 عباس ابن عن )١٩(
 من كلها المأوى جنة

 احدى وهى الذهب
 هى التى الثمان الجنان

 ودار الجالل دار
 السالم ودار القرار
 وجنة عدن وجنة
 الخلد وجنة المأوى
 وجنة الفردوس وجنة
 ]رو[ النعيم

 تقرير المقصود )٢٣(
 وتحقيق )ص( رسالته

 الكتاب من معه ما أن
وحي سماوي وكتاب 
  ]مس[ ِإلهي

 تنبيه هذا وفي )٢٤(
 أطعتم ِإن أنكم لقريش
 منكم جعلت وآمنتم

  ]مس[ أئمة

 عليه لمعان التوفيق مع من هو فى ظلمات الهوى، ، ويضىء ، وسواطع البرهان البيان
َأما الَّذين آمنُوا وعملُوا ﴿ (١٨) ، ال يلتقيان أبدا ادف المخالفات، وتر ومتابعة الشيطان

اتاِلحى﴿الصالح جمعوا بين اِإليمان والعمل  ﴾الصْأونَّاتُ الْمج ميأوون ِإليها  ﴾فَلَه
وهو في األصل ما يعد للنازل من الطعام والشراب ،  ثواباً أي ﴾نُزال﴿ ويستمتعون بها

 صالح من يعملون كانو ما بسبب ﴾يعملُون كَانُوا بِما﴿  عم كل عطاءوالصلة ثم
 همأفملج ﴾فَمْأواهم﴿ طاعةال عن خرجوا ﴾فَسقُوا الَّذين وَأما﴿ (١٩) لدنيا في األعمال
 ِإلى نارال لهب دفعهم ِإذا ﴾فيها ُأعيدوا منْها يخْرجوا َأن َأرادوا كُلَّما النَّار﴿ ومنزلهم
 ذُوقُوا﴿ توبيخاً جهنم خزنة لهم وتقول ﴾لَهم وقيَل﴿ فيها موضعهم ِإلى ردوا أعالها
ذَابي﴿ المخزي ﴾النَّار عالَّذ كُنْتُم بِه ون(٢٠) الدنيا في ﴾تُكَذِّب ﴿ميقَنَّهلَنُذمكة أهل ﴾و 

نذَابِ منَى الْعوالباليا واألسر لالقت من الدنيا عذاب وهو األقرب ﴾اَألد ﴿ونذَابِ دالْع 
 روي ، الكفر عن يتوبون ﴾يرجِعون لَعلَّهم﴿ اآلخرة عذاب وهو ينتظرهم الذي ﴾اَألكْبرِ

 )ع( البيت أهل بعض وعن،  ]قر[ بالسيف المهدي خروج أن )ع( محمد بن جعفر عن
 و،  وعظ ﴾ممن﴿ لنفسه لمأظ أحد ال ﴾َأظْلَم ومن﴿ (٢١) ]آل[ والدجال بالدابة تفسيره

﴿ذُكِّر اتبِآي هبر ثُم ضرا َأعنْهِإنَّا﴿ وتناساه اِإليمان ترك ثم ﴾ع نم ينرِمجالْم 
ونمنتَقبآياتي كذَّب ممن سأنتقم ﴾م (٢٢) االنتقام أشد ﴿لَقَدنَا وى﴿ أعطينا ﴾آتَيوسم 
تَابفَال﴿ التوراة ﴾الْك ي﴿ )ص( محمد يا ﴾تَكُنف ةيرفي ﴾م شك ﴿نم تلقي من ﴾ِلقَاِئه 
 منْهم وجعلْنَا﴿ (٢٣) الضاللة من ﴾ِإسراِئيَل ِلبني هدى﴿ التوراة ﴾وجعلْنَاه﴿ القرآن

 لَما﴿ طاعتنا ِإلى الخلق يدعون ا﴾بَِأمرِن يهدون﴿ الخير في بهم يقتدى وقدوة قادةً ﴾َأِئمةً
واصركَانُوا﴿ اهللا سبيل في المشاقّ تحمل على صبروا حين ﴾بنَا واتبِآي نُونوقي﴾ 

 أئمة منهم اهللا جعل ، خاصة )ع( فاطمة ولد في نزلت : قال )ع( الباقر عن ، يصدقون
 بمكارم عليهم وفضلوا الناس فاقوا الذين اإليمان فى الحقائق أهل ]شو[ بأمره يهدون

 بالقضاء ويرضون البلوى على ويصبرون األذى يحتملون الذين وهم األخالق
 أهل على فضلوا متواضعين خاضعين اعتراض غير من أمورهم إليه ويفوضون

 يا ﴾ربك ِإن﴿ (٢٤) لدينه اختصهم عباده من وخواصهم خلقه من اهللا خيرة هم زمانهم
 ﴾الْقيامة يوم﴿ والكفار المؤمنين بين ﴾بينَهم﴿ ويحكم يقضي ﴾يفْصُل هو﴿ )ص( محمد

 يهد َأولَم﴿ (٢٥) الدين أمور من ﴾يخْتَلفُون فيه كَانُوا فيما﴿ يستحق بما كالً ويجازي
من ولم المشركون هؤالء أغفل ﴾لَهلهم يتبي ﴿لَكْنَا كَمَأه نم هِملقَب نونِ ماألمم من ﴾الْقُر 

 ، دورهم في يسيرون مكة أهل ﴾مساكنهِم في يمشُون﴿ اهللا رسل كذبوا الذين الماضية
   ﴾آليات﴿ ِإهالكهم في إن ﴾ذَِلك في ِإن﴿ وآثارهم هممنازل أسفارهم في ويشاهدون



 ٤٣٧ 

  )٣٣( االحزاب سورة    )٤٣٧(      العشرونو الحادي الجزء

 قال : قتادة عن )٢٩(
 يوماً لنا إن  :الصحابة
 فيه نستريح أن يوشك

 المشركون فقال ننعمو
 كنتم إن الفتح هذا متى

 فنزلت ؟ صادقين
     ]مس[ االية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الصادق عن فضلها
 كثير كان من )ع(

 لسورة القراءة
 يوم كان األحزاب
 محمد جوار في القيامة

 ]صا[ وأزواجه )ص(
 لي قال  :قال زر عن
كم : كعب بن أبي 

  األحزاب سورة تعدون
 وسبعين ثالثاً  :قلت
 فوالذي : قال آية

  كعب بن أبي به يحلف
 سورة لتعدل كانت إن

 ولقد أطول أو البقرة
  الرجم آية منها قرأنا

 إذا والشيخة الشيخ(
 البتة فارجموهما زنيا
 واهللا اهللا من نكاالً
 أراد ، )حكيم عزيز
أبي جملة من ذلك أن 
  القرآن من نسخ ما
 ]زم[

  

َأنَّا ﴿ يشاهدوا ﴾يروا َأولَم﴿ (٢٦) يعتبرون أفال ﴾يسمعون َأفَال﴿ قدرتنا على لدالالت
 نبات ال التي اليابسة ﴾الْجرزِ اَألرضِ ِإلَى﴿ ِإلى الماء سوقنا في قدرتنا ﴾الْماء نَسوقُ
 يشوالحش الكأل من دوابهم ﴾َأنْعامهم منْه تَْأكُُل زرعا﴿ الماء بذلك ﴾بِه نُخْرِجفَ﴿ فيها
﴿مهَأنفُسَأفَال﴿ والبقول والفواكه والخضر الحب من ﴾و ونرصببه فيستدلون ذلك ﴾ي 

 بعد ِإعادتهم على قادر الميتة األرض أحيا الذي أن ويعلمون ، وفضله تعالى قدرته على
 وبينهم بيننا ويفتح المشركين على لنا سيفتح اهللا إن يقولون المسلمون كان (٢٧) وفاتهم

﴿يوتَى﴿ السخرية سبيل على للمسلمين مكة كفار ﴾قُولُونذَا مه ستنصرون متى ﴾الْفَتْح 
 لهم ﴾قُْل﴿ (٢٨) دعواكم في ﴾صادقين كُنْتُم ِإن﴿ علينا والفتح الغلبة لكم ويكون علينا

 لوقي وبينكم بيننا فيه تعالى يفصل الذي الحقيقي ﴾الْفَتْحِ يوم﴿ إن اًتوبيخ )ص( محمد يا
 هم وال﴿ تستعجلون فلماذا االعتذار وال ﴾ِإيمانُهم كَفَروا الَّذين ينفَع ال﴿ بدر يوم هو

وننْظَر(٢٩) للتوبة ويمهلون يؤخرون ال ﴾ي ﴿رِضص( محمد يا ﴾فََأع( ﴿منْهع﴾ 
 مِإنَّه﴿ اهللا عذاب من بهم يحل ما وانتظر ﴾وانْتَظر﴿ بهم تباِل وال الكفار هؤالء

ونرنتَظ(٣٠) حوادث بكم ينتظرون ﴾م   
  
  
  
  
  

 وخمسة آالف وسبعمئة وتسعون حرفا ، ال يوجد مثلها في عدد اآلي ،وهي الف ومئتان وثمانون كلمة ، 
، الممتحنة ، الحجرات ،  الحج  ، المائدة،النساء هذه و} يا َأيها  { ويوجد في القران عشر سور بدئت بـ

 ويوجد ثالث سور محتومة بما ختمت به هذه السورة من اللفظ  ،  المزمل ،المدثر،  التحريم، الطالق 
  العظيم هذه واألنعام والمزمل

    الرحيم الرحمن اهللا بسم
 العهود نقض في اهللا اتقي للناس والمعنى )ص( للنبي المخاطبة ﴾اللَّه اتَّق النَّبِي َأيها يا﴿
 بسوء آللهتهم التعرض عدم من إليه يدعونك فيما مكة اهل نم ﴾الْكَافرِين تُطعِ وال﴿
﴿ينقنَافالْماليك طلبوا فيما لمدينة اهل من ﴾و ﴿ِإن اللَّه ا كَانيملوما العباد بأعمال ﴾ع 

 بما واعمل ﴾يوحى ما واتَّبِع﴿ (١) شئونهم تدبير في ﴾حكيما﴿ نفوسهم في يضمرونه
 شئونكم من خافية عليه تخفى ال ﴾خَبِيرا تَعملُون بِما كَان اللَّه ِإن ربك من ِإلَيك﴿ يوحى

 وكَفَى﴿ أمورك جميع في والجأ ، عليه اعتمد ﴾اللَّه علَى وتَوكَّْل﴿ (٢) عليها مجازيكمو
يال بِاللَّهكا﴿ (٣) لك وناصراً حافظاً اهللا يكون أن حسبك ﴾وَل معج ٍلِل اللَّهجر ننِ ميقَلْب 
    ،انسان جوف في عدونا وحب حبنا يجتمع ال )ع( طالب ابي بن علي قال ﴾جوفه في

  
  ترتيبها

 ٣٣   
  ترتيب النزول

٩٠  
    اياتها
  نزلت بعد  سورة االحزاب  ٧٣

  دنيةم  ال عمران



 ٤٣٨ 

  )٣٣( االحزاب سورة    )٤٣٨(      العشرونو الحادي الجزء

 عباس ابن عن)١(
 ، مكة أهل إن  :قال

 بن الوليد ومنهم
 بن وشيبة ، المغيرة
 النبي دعوا ربيعة

 عن يرجع أن )ص(
 يعطوه أن على قوله
 وخوفه أموالهم شطر

 واليهود المنافقون
 يرجع لم إن بالمدينة
 اآليات فنزلت ، قتلوه

  ]مس[
 )ع( الصادق عن )٤(

 في متعلقا قلبه كان من
 اهللا دون بشيء صالته

 ذلك من قريب فهو
 حقيقة عن بعيد الشيء

 في منه اهللا اراد ما
  ]صا[ صالته

 العرب كانت )٤(
 في نساءها تطلق

 اللفظ بهذا الجاهلية
 نهى اإلسالم جاء فلما
 عليه وأوجب عنه

 ]صا[ الكفارة
 خديجة تزوج لما )٥(

 الى خرج خويلد بنت
 تجارة في عكاظ سوق
 يباع زيداً ورأى لها

 كيسا غالماً ورآه
 فلما فاشتراه حصيفاً
 )ص( اهللا رسول نُبَئ
 اِإلسالم إلى دعاه
 زيد يدعى وكان فأسلم
 )ص( دمحم مولى
 بن حارثة بلغ فلما

 خبر الكلبي شراحيل
 مكّة قدم زيد ولده
 جليالً رجالً وكان
 يا فقال طالب ابا فأتى
 وقع ابني ان طالب ابا

 انّه وبلغني السبي عليه
 اخيك ابن الى صار
 يبيعه ان اما تسأله
 ان واما يفاديه ان واما
 طالب ابو فكلّم يعتقه

 اهللا صلّى اهللا رسول
 رسول فقال وآله عليه
 حر هو )ص( اهللا

 فقام شاء حيث فليذهب
 زيد بيد فأخذ حارثة
 الحق بني يا له فقال

 فقال وحسبك بشرفك
 افارق لست زيد

 ابداً )ص( اهللا رسول
 فتدع ابوه له فقال

 وتكون ونسبك حسبك
 زيد فقال لقريش عبداً
 اهللا رسول افارق لست

  حياً دمت ما  )ص(

 جعَل وما﴿ ]صا[ ....ابهذ ويبغض بهذا فيحب جوفه في قلبين لرجل يجعل لم اهللا ان
كُماجوالالِئي﴿ زوجاتكم ﴾َأز ونرتُظَاه ننْهم كُماتهفي  كانوا،  يلدنكم لم ألنهن ﴾ُأم
 جعَل وما﴿ زوجته عليه فتحرم أمي كظهر علي أنت لزوجاتهم يقولون الجاهليه

 اءكُميعنَاءَأدَأبليسوا  أصالبكم من ليسوا الذين التبني من األبناء ﴾كُمحقيقةً لكم أبناء 
﴿ذَِلكُم لُكُمقَو كُماهله حقيقة ال قول مجرد أبناء دعاؤهم ﴾بَِأفْو ﴿اللَّهقُوُل وقَّ يالْح﴾ 

 ﴾ادعوهم﴿ (٤) المستقيم الصراط إلى يرشد ﴾السبِيل يهدي وهو﴿ للواقع الموافق
 من وأصوب وشرعه اهللا حكم في ﴾اللَّه عنْد﴿ أعدُل ﴾َأقْسطُ هو آلباِئهِم﴿ همانسبو

 إليهم تنسبوهمل ييناألصل ﴾ءاباءهم تَعلَموا لَم فَِإن﴿ ءابائهم لغير إياهم دعائكمإ
﴿انُكُمي فَِإخْوينِ فالد اِليكُمومةأخ يقصد،  موالي ويا أخي يا أحدكم فليقل ﴾والدين و 

 فيمن ﴾بِه َأخْطَْأتُم فيما﴿ إثم أو ذنب ﴾جنَاح﴿ المؤمنون أيها ﴾علَيكُم ولَيس﴿ وواليته
 تقصدتم فيما ﴾قُلُوبكُم تَعمدتْ ما﴿ اِإلثم ﴾لَكنو﴿ خطًأ ءابائهم غير إلى نسبتموهم
 عظيم ﴾رحيما﴿ المغفرة عواس ﴾غَفُورا اللَّه وكَان﴿ أبيه غير إلى نسبته وتعمدتم
 من بِالْمْؤمنين َأولَى النَّبِي﴿ (٥) التائب المؤمن ويرحم المخطئ عن يعفو ، الرحمة
هِمالنبي عن ، والدنيا الدين أمور من شيء كل في أنفسهم من بهم وأحقُّ أرأف ﴾َأنْفُس 

 أجمعين الناسو وولده وماله نفسه من إليه أحب أكون حتى أحدكم يؤمن ال )ص(
 واحترامهن تعظيمهن وجوب في للمؤمنين أمهات وزوجاتُه ﴾ُأمهاتُهم وَأزواجه﴿ ]حق[

 باِإلرث أحقُّ ﴾بِبعضٍ َأولَى بعضهم﴿ القرابات أهل ﴾اَألرحامِ وُأولُوا﴿ نكاحهن وتحريم
 المهاجرين من ﴾والْمهاجِرِين نالْمْؤمني من﴿ ودينه اهللا شرع في ﴾اللَّه كتَابِ في﴿

 الحسين ولد في جرت اآلية هذه إن،  األمرة في نزلت قال )ع( الباقر عن ، واألنصار
 ]صا[ واألنصار المهاجرين من )ص( اهللا وبرسول باألمر أولى فنحن،  بعده من )ع(
 في والمهاجرين المؤمنين إخوانكم إلى تحسنوا أن ﴾معروفًا َأوِلياِئكُم ِإلَى تَفْعلُوا َأن ِإال﴿

 بين التوارث حكم ﴾ذَِلك كَان﴿ جائز ذلك فِإن الموت عند ِإليهم توصوا أو ، حياتكم
 النَّبِيين من َأخَذْنَا﴿ حين اذكر ﴾وِإذْ﴿ (٦) ﴾مسطُورا الْكتَابِ في﴿ األرحام ذوي

ميثَاقَهق وأن ، التزموا بما يفوا أن المؤكد عهدهم ﴾مبعضاً بعضهم يصد ﴿نْكمو﴾ 
 ﴾مريم ابنِ وعيسى وموسى وِإبراهيم نُوحٍ ومن﴿ الميثاق )ص (محمد يا منك وأخذنا
 وَأخَذْنَا﴿ " وتعظيمه شرفه مزيد لبيان الذكر في )ص( قدمه " العزم أولو هم وهؤالء

منْهيثَاقًا﴿ األنبياء من ﴾ميظًا متبليغ من به التزموا بما الوفاء على ثيقاًو عهداً ﴾غَل 
 ال تشريف سؤال يسألهم ﴾الصادقين﴿ األنبياء القيامة يوم اهللا ﴾ِليسَأَل﴿ (٧) الرسالة
   إلى الرسالة تبليغهم عن ﴾صدقهِم عن﴿ عتاب سؤال ال إيجابٍ وسؤال  تعنيف، سؤال



 ٤٣٩ 

  )٣٣( اباالحز سورة    )٤٣٩(      العشرونو الحادي الجزء

 يا فقال ابوه فغضب
 اشهدوا قريش معشر
 منه برئت قد انّي

 فقال ابني هو وليس
 )ص( اهللا رسول
 ابني زيد ان اشهدوا
 فكان ويرثني ارثه
 محمد ابن زيد يدعى
 يحبه  )ص( وكان
 الحب زيد وسماه

 ]صا[
 منزالت أي تنبيه )٦(

 في ، األمهات منزلة
 واستحقاق التحريم
 فيما وأما ، التعظيم

 فهن ذلك عدا
  ]مس[ كاألجنبيات

 لما اآلية نزلت )٦(
 وأمر تبوك غزوة أراد

 قال بالخروج الناس
 آبائنا نستأذن قوم

  ]صا[ وأمهاتنا
  :المفسرون قال )٦(

 في كان لما نسخٌ هذا
 من اِإلسالم صدر

 من المسلمين توارث
 باألخوة بعضهم
 وبالهجرة اِإليمانية

  ]مس[
 تنبيه اآلية في )٨(

 إذا األنبياء أن على
 يوم يسألون كانوا

 بمن فيكف القيامة
 سؤالهم وفائدة سواهم؟
 ]قر[ الكفار توبيخ

  :قال حذيفة عن )٩(
 ليلة رأيتنا لقد

 ونحن ، األحزاب
 وأبو ، قعوداً صافون
 من معه ومن سفيان

 ، فوقنا األحزاب
 ، منا أسفل وقريظة
 ، ذرارينا على نخاف
 ليلة علينا قط أتت وما
 أشد وال ، ظلمة أشد
 فجعل ، منها ريحاً

 يستأذنون المنافقون
 بيوتنا إن )ص( النبي
 هي وما ، عورة
 يستأذن فما  بعورة
 له، ّأذن إال منهم أحد

 استقبلنا إذ ، فيتسللون
 رجالً )ص( النبي
 ، علي أتى حتى رجالً
 بخبر ائتني : فقال
 فإذا ، فجئت ، القوم
 ، عسكرهم في الريح

 كرهمعس تجاوز ما
  إني فواهللا ، شبراً

بسبب  موجعاً مؤلماً ﴾َأِليما عذَابا﴿ القيامة يوم ﴾ِللْكَافرِين﴿ اهللا هيا ﴾وَأعد﴿ قومهم
 جاءتْكُم ِإذْ علَيكُم اللَّه﴿ وِإنعام فضل ﴾نعمةَ اذْكُروا آمنُوا الَّذين َأيها يا﴿ (٨) كفرهم
نُودوبني النضير، ويهود قريظة  ، وغطفان وهم قريش عليكم وتألبهم األحزاب ﴾ج، 

 محمداً نستأصل حتى واحدة جملة سنكون:  وقالوا تحزبوا ألفاً عشر اثني زهاء وكانوا
 ليلة في الصبا ريح وهي،  عاصفاً ﴾رِيحا﴿ األحزاب على ﴾علَيهِم َأرسلْنَافَ﴿) ص(

 األرض على الرجل تلقي وصارت مقدوره وكفأت بيوتهم فقلعت والظلمة البرد شديدة
 - تقاتل ولم-  فزلزلتهم المالئكة رؤية امكانية لعدم ﴾تَروها لَم﴿ المالئكة من ﴾وجنُودا﴿
فقال طليحة بن  ، عسكرهم جوانب في المالئكة وكبرت،  الرعب قلوبهم في ألقت بل

 اللَّه وكَان﴿ انهزمو، فا ، فالنجاء النجاء  أما محمد فقد بدأكم بالسحر: خويلد األسدي
 ﴾ِإذْ﴿ (٩) )ص( النبي معاونة على والثبات ، الخندق حفر من ﴾بصيرا تَعملُون بِما

 وغطفان أسد جاءت الوادي اعلى ﴾فَوقكُم من﴿ األحزاب تكمئجا ﴾جاءوكُم﴿ حين
﴿نمفََل وَأس نْكُموأعانهم بالمسلمين وأحاطوا وكنانة قريش جاءت ومنه الودى ىأدن ﴾م 

 الخوف شدة من نظرها مستوى عن ﴾اَألبصار زاغَت وِإذْ﴿ ذلك على قريظة بني يهود
 حتى الصدور من أماكنها عن زالت ﴾الْحنَاجِر الْقُلُوب وبلَغَت﴿ االعداء لكثرة والدهشة

 ونتختبط وصرتم "دهاهم الذي والفزع الرعب لشدة تمثيٌل" الحناجر تبلغ كادت
﴿تَظُنُّونو يضطربون المؤمنون كاد ﴾الظُّنُونَا﴿ النصر وعدكم الذي ربكم ﴾بِاللَّه 

 اهللا رسول يا الخندق يوم قلنا : الخدري سعيد أبو قال ؟ للوعد الخُلف هذا ما : ويقولون
 وآمن عوراتنا استر اللهم قولوا  :فقال،  الحناجر القلوب بلغت فقد نقوله شيء من هل

 ﴾لْمْؤمنُونا﴿ امتحن ﴾ابتُلي﴿ الرهيبة الساعة تلك في ﴾هنَاِلك﴿ (١٠) ]مج[ روعاتنا
 لكأن حتى ﴾شَديدا زِلْزاال وزلْزِلُوا﴿ ازعجوا ولكنهم اللّه على والتوكل والثبات بالصبر
 وعشرين بضعا بقوا ، دهاهم ما شدة من أقدامهم تحت وتضطرب بهم تتزلزل األرض

 يقُوُل﴿ حين واذكر ﴾وِإذْ﴿ (١١) والحجارة بالنبل الترامي إال بينهم حرب ال ليلة
قُوننَافالْم ينالَّذي وف قُلُوبِهِم ضرا﴿ يقين وقلة وعقيدة إيمان لضعف وريبة شك ﴾مم 

 ِإال﴿ واليمن وقيصر كسرى وبملك األحزاب على بالنصر ﴾ورسولُه اللَّه وعدنَا
 يا﴿ المنافقين من جماعة ﴾منْهم طَاِئفَةٌ قَالَتْ وِإذْ﴿ (١٢) وخداعاً باطالً إال ﴾غُرورا

 ﴾مقَام ال﴿ العماليق من يثرب باسم سميت حولها وما المدينة ألرض اسم ﴾يثْرِب َأهَل
 )ص( محمداً واتركوا منازلكم الى ﴾فَارجِعوا﴿ إقامة وال ههنا ﴾لَكُم﴿ قرار ال
﴿نتَْأذسييبصرهم السامع فكأن ، النفس في الصورة الستحضار بالمضارع عبر ﴾و 

  ﴾عورةٌ بيوتَنَا ِإن يقُولُون النَّبِي﴿المنافقين من جماعة ﴾منْهم فَرِيقٌ﴿ يستأذنون وهم اآلن



 ٤٤٠ 

  )٣٣( االحزاب سورة    )٤٤٠(      العشرونو الحادي الجزء

 الحجارة صوت ألسمع
 وفُرشهم رحالهم في
 ، تضربهم الريحو

 الرحيل  :يقولون وهم
 ، فجئت ، الرحيل
 ، القوم خبر فأخبرته
 ]مس[ االية اهللا وأنزل

 )ص( سمع لما )٩(
 بِإقبالهم وسلم عليه

 على الخندق ضرب
 سلمان بِإشارة المدينة

 في خرج ثم  الفارسي
 من آالف ثالثة

 فضرب ، المسلمين
 بينه والخندقُ معسكره

 واشتد المشركين وبين
 وظن الخوف

 ، ظن كل المؤمنون
 في النفاق ونجم

 قال حتى المنافقين
 يعدنا قشير بن معتب
 كسرى كنوز محمد

 أن نقدر وال وقيصر
 الغائط إلى نذهب

 ]مس[
 بالجبن، وصفهم )١٩(

 الجبان سبيل وكذا
 وشماالً يميناً ينظر
 وربما ، بصره محدداً
 شدة من عليه غُشي

  ]قر[ الخوف
 كان لما )٢١(

 يحفرون المسلمون
 اعترضتهم الخندق
 عظيمة صخرة
  تكسيرها عن عجزوا
 الرسول فأخبروا

 وأخذ فجاء بها )ص(
 ثالث وضربها المعول
 له أضاءت ضربات

 ، كسرى مدائن منها
 :فقال ، الروم وقصور
 فلما ، بالنصر أبشروا
 جموع أقبلت

 ورأوهم المشركين
 اللَّه وعدنَا ما هذَا قالوا

 ]مس[
 ادقالص عن )٢٣(
 مؤمنان المؤمن )ع(

 اهللا بعهد صدق فمؤمن
 وذلك بشرطه ووفى
 وجل عز اهللا قول

 ما صدقوا رجال
 وذلك عليه اهللا عاهدوا
 أهوال يصيبه ال الذي
 أهوال وال الدنيا

 ممن وذلك االخرة
 له يشفع وال يشفع

  الزرع كحامة ومؤمن

 يزعمونكما  األمر ليس ﴾رةبِعو هي وما﴿ والسراق العدو عليها فنخاف حصينة غير
﴿ِإن ونرِيدا ِإال ياررلَتْ ﴿ (١٣) بهم والغدر المسلمين عدد وتقليل القتال من ﴾فخد لَوو

 المدينة نواحي جميع من المنافقين هؤالء على األعداء دخل لو ﴾علَيهِم من َأقْطَارِها
 المسلمين يقاتلوا وأن يكفروا أن إليهم طلب ثم ﴾آلتَوها الْفتْنَةَ سِئلُوا ثُم﴿ وجوانبها
 يتأخروا ولم ، مسرعين ذلك لفعلوا ﴾يسيرا ِإال بِها تَلَبثُوا وما﴿ أنفسهم من ألعطوها

(١٤) ﴿لَقَدوا﴿ المنافقون هؤالء ﴾كَانُوا وداهع والمواثيق العهود ربهم أعطوا ﴾اللَّه 
﴿نُل مال﴿ ربد وبعد الخندق غزوة ﴾قَب لُّونوي اربالقتال من يفروا أال ﴾اَألد ﴿كَانو 

دهع ُئوال اللَّهسعنه سيسألون ألنهم بالوفاء جديراً منهم العهد هذا وكان ﴾م ، "تهديد 
 ِإن الْفرار ينْفَعكُم لَن﴿ القتال من يفرون الذين المنافقين لهؤالء ﴾قُْل﴿ (١٥) "ووعيد
تُمرفَر نم توالْم ل لن فراركم إن ﴾الْقَتِْل َأوِإذًا﴿ آجالكم يؤخر ولن أعماركم يطوال و 

ونتَّعيال ِإال﴿ بعده ﴾تُمقُْل﴿ (١٦) يسيراً زمناً ﴾قَل ني ذَا ميستطيع ﴾الَّذ ﴿كُممصعي﴾ 
 أو ﴾رحمةً بِكُم َأراد وَأ﴿ ودماركم هالككم قدر إن ﴾سوءاً بِكُم َأراد ِإن اللَّه من﴿ يمنعكم

 من لهم وليس ﴾نَصيرا وال وِليا اللَّه دونِ من لَهم يجِدون وال﴿ ونصركم بقاءكم قدر
 اللَّه يعلَم قَد﴿ (١٧) ينصرهم ناصر وال ينفعهم قريب فال ، مغيث وال مجير اهللا دون

ينقوعالْم نْكُمقون الذين ، للعزائم المثبطين ، نافقينالم أولئك أمر من ﴾معن الناس يعو 
 ﴾ِإلَينَا﴿ تعالوا ﴾هلُم﴿ والنفاق الكفر في ﴾ِإلخْوانهِم﴿ يقولون والذين ﴾والْقَاِئلين﴿ الجهاد

 يحضرون ﴾يْأتُون وال﴿ معهم تقاتلوا وال يهلكوا وصحبه )ص( محمداً واتركوا
﴿ْأسي ِإال﴿ القتال ﴾الْبمنهم ﴾القَل ةً﴿ (١٨) وسمعة رياءحبخالً ﴾َأش ﴿كُملَيبالمودة ﴾ع 

 المنافقين ولئكأ رأيت ﴾رَأيتَهم﴿ القتال حضر ﴾الْخَوفُ جاء فَِإذَا﴿ والنصح والشفقة
﴿وننْظُري كِإلَي ورتَد منُهيي﴿ عبالر شدة من أحداقهم في ﴾َأعغْشَى كَالَّذي هلَيع نم 
 عنهم ﴾الْخَوفُ ذَهب فَِإذَا﴿ الموت سكرات معالجة من عليه المغشي كحال ﴾موتالْ

 بألسنة بالكالم آذوكم ﴾حداد بَِألْسنَة سلَقُوكُم﴿ الغنيمة قسمة وقت كانو المعركة وانجلت
 َأشحةً﴿ منا بها أحقَّ ولستم معكم شهدنا قد فِإنا الغنيمة من أعطونا يقولون ، سليطة
 أسلموا وِإن بقلوبهم حقيقةً ﴾يْؤمنُوا لَم ُأولَِئك﴿ والغنيمة المال على بخالء ﴾الْخَيرِ علَى

 في شرط اِإليمان ألن ، ونفاقهم كفرهم بسبب أبطلها ﴾َأعمالَهم اللَّه فََأحبطَ﴿ اًظاهر
 يحسب﴾ يحسبون ﴿(١٩)اً  هين﴾علَى اللَّه يسيرا﴿اِإلحباط  ﴾وكَان ذَِلك﴿ قبول األعمال
المنافقون أن﴿ ابزوا﴿ كفار قريش ومن تحزب معهم ﴾اَألحبذْهي وقد ،   لم ينهزموا﴾لَم

 الخوف فانصرفوا عن الخندق إلى المدينة راجعين لما نزل بهم منبالفعل ، انهزموا 
   للقتال ثانية كرة الكفار إليهم يرجع ﴾اَألحزاب يْأت وِإن﴿ الجبن المفرطوالشديد 
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  )٣٣( االحزاب سورة    )٤٤١(      العشرونو الحادي الجزء

 ويقوم أحيانا يعوج
 ممن فذلك أحيانا
 الدنيا أهوال يصيبه
 وذلك االخرة وأهوال

 وال له يشفع ممن
 عليه وعنه يشفع
 اهللا ذكركم لقد السالم

 من فقال كتابه في
 رجال المؤمنين
 إنكم اآلية صدقوا
 عليه اهللا خذأ بما وفيتم

 واليتنا من ميثاقكم
 بنا تبدلون لما وإنكم
  ]صا[ اغيرن

  
 الصادق عن )٢٥(
 أبي بن بعلي )ع(

 هوقتل )ع( طالب
 ود عبد بن عمرو
 هزيمة سبب ذلك فكان
 قويا اهللا وكان القوم
 يريده ما إحداث على

 كل على غالبا عزيزا
  ]صا[ شيء

  
 عليه قوله وكان )٢٥(

 هللا إال إله ال  :السالم
 عبده، نصر ، وحده
وهزم ، جنده وأعز 

  ]مس[ وحده األحزاب
  
 ورد ما مجمل )٢٨(

 لما انه التفاسير في
 )ص( اهللا رسول رجع
 كنز واصاب خيبر من
 قالت الحقيق ابى آل

 ما اعطنا ازواجه
 بناتُ   :اصبت
 في وقيصر كسرى
ليلَل الحونحن ، والح 
 الفاقة من تراه علىما

 لهن فقال والضيق
 : )ص( اهللا رسول
 المسلمين بين قسمته
 اهللا امر ما على

 لعلّك وقلن فغضبن
 انّا طلّقتنا ان ترى انّك
 من االكفاء نجد ال

 ؟ يتزوجونا قومنا
 تعالى اهللا فانف

 فأمره )ص( لرسوله
 يعتزلهن ان تعالى اهللا

اهللا رسول فاعتزلهن 
 ام مشربة فى )ص(

 تسعة ابراهيم
 حتّى يوماً وعشرين

 ثم وطهرن حضن
 اآلية هذه اهللا انزل

  ]مس[

 مع البادية فييكونوا   أن﴾في اَألعرابِ بادون َأنَّهم لَو﴿ جزعهم لشدة ايتمنو ﴾يودوا﴿
 عن المدينة جانب من منهم قادم كل ﴾َأنْباِئكُم عن يسَألُون﴿ أنفسهم على ليأمنوا األعراب
 معكم ﴾قَاتَلُوا ما﴿ القتال وقت بينكم ﴾فيكُم كَانُوا ولَو﴿ عليكم جرى وعما أخباركم

 اللَّه رسوِل في لَكُم كَان لَقَد﴿ (٢٠) الحياة على وحرصهم لجبنهم ﴾قَليال﴿ قتاالً ﴾ِإال﴿
 ﴾كَان ِلمن﴿ عنه تتخلفوا أن ال اللّه دين تنصروا بأن صالحة ﴾حسنَةٌ﴿ قدوةٌ ﴾ُأسوةٌ

 ﴾كَثيرا اللَّه وذَكَر﴿ عقابه ويخاف ﴾اآلخر والْيوم اللَّه﴿ ثواب ﴾ايرجو﴿و  مخلصاً
 صبره في )ص( بالنبي بالتأسي لناسل اهللا من أمر " وقلبه بلسانه ، ربه ذكر من وأكثر

 وقد رالكفا ﴾اَألحزاب الْمْؤمنُون رَأى ولَما﴿ (٢١) " ومرابطته ومجاهدته ومصابرته
 األعداء على والظفر النصر من ﴾ورسولُه اللَّه وعدنَا ما هذَا قَالُوا﴿ مبه أحاطوا

 كثرة من رأوه ما ﴾زادهم وما﴿ به بشرنا فيما ﴾ورسولُه﴿ وعده في ﴾اللَّه وصدقَ﴿
 اًوانقياد ﴾وتَسليما﴿ باهللا قوياً ﴾ِإيمانًا ِإال﴿ والحصار الضيق شدة ومن ، األحزاب جند

 ما صدقُوا رِجاٌل﴿ المؤمنين أولئك من كان ولقد ﴾الْمْؤمنين من﴿ (٢٢) ألوامره
 حتى وقاتلوا ثبتوا )ص( اهللا رسول مع حرباً أدركوا إذا أنهم نذروا ﴾علَيه اللَّه عاهدوا

 وفاء حدأ واقعة في شهيدا فمات  ،اهللا سبيل في ﴾نَحبه قَضى من فَمنْهم﴿ يستشهدوا
 عهدهم غيروا ﴾تَبديال بدلُوا وما﴿ باشتياق ويتوقعها الشهادة ﴾ينْتَظر من ومنْهم﴿ بعهده
 أي نحبه قضى من فمنهم أبدا يفروا اال قال )ع( الباقر عن ، ربهم عليه عاهدوا الذي
 ]اص[ )ع( عليا يعني أجله ينتظر من ومنهم طالب أبي بن وجعفر حمزة وهو أجله

(٢٣) ﴿زِيجِلي اللَّه ينقادالص هِمقداآلخرة في الجزاء أحسن ﴾بِص ﴿ذِّبعيو ينقنَافالْم﴾ 
 فيرحمهم ﴾علَيهِم يتُوب َأو﴿ فيعذبهم النفاق على يميتهم بأن ﴾شَاء ِإن﴿ للعهود الناقضين

﴿ِإن اللَّه ا كَانا﴿ المغفرة واسع ﴾غَفُوريمح(٢٤) بالعباد ﴾ر ﴿درو اللَّه ينوا الَّذكَفَر﴾ 
 ال ﴾خَيرا ينَالُوا لَم﴿ خاسرين خائبين ﴾بِغَيظهِم﴿ المدينة غزو على تألبوا الذين األحزاب

 يعني  :مسعود بن اهللا عبد عن ﴾الْقتَاَل الْمْؤمنين اللَّه وكَفَى﴿ اآلخرة في وال الدنيا في
 ود عبد بن عمرو بقتل موه الكفّار على دخل فانّه ]شو[ )ع( طالب أبي بن بعلي

 الخندق يوم على ضربة ورد ولذلك  ،القتال الى حاجة لهم يبق ولم المؤمنون وتقوى
 أعدائه من االنتقام على قادراً ﴾قَوِيا اللَّه وكَان﴿ ]بي[ الثّقلين عبادة من افضل

 الْكتَابِ َأهِل من﴿ قريظة بنو ﴾ظَاهروهم الَّذين َأنْزَلو﴿ (٢٥)يقهر ال غالباً ﴾عزِيزا﴿
نم يهِماصيقَذَفَ﴿ فيها يتحصنون كانوا التي وقالعهم حصونهم من ﴾صاهللا ألقى ﴾و 
 الرجال ﴾تَقْتُلُون فَرِيقًا﴿ واستسلموا الحصون فتحوا حتى الخوف ﴾الرعب قُلُوبِهِم في﴿

   (٢٦) النساء ﴾فَرِيقًا وتَْأسرون﴿ والتسعمائة الثمانمائة بين ما ئذيوم منهم قتل وقد



 ٤٤٢ 
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 أن تعالى بين )٣٢( 

 لهن تتم إنما الفضيلة
 ]قر[ التقوى بشرط

 :عباس ابن قال )٣٢(
  :اآلية هذه في يريد
 عندي قدركن ليس
 من غيركن قدر مثل

 أنتُن الصالحات النساء
أكرم علي وثوابكن 
 ، اتقيتُن إن أعظم
 التقوى عليهن فشرط
 إنما فضيلتهن أن بياناً
 ال ، بالتقوى تكون
 اتصالهن بنفس

   ]مس[ اهللا برسول
  
 إن   :قيل )٣٢(

 إذا مندوبة المرأة
 إلى األجانب خاطبت
 ألن المقالة في الغلظة
 الطمع من أبعد ذلك
  ]مج [ الريبة في
 زوج لسودة قيل )٣٣(

 ال لك ما )ص( النبي
 تعتمـرين  وال تَحجين

 !؟ أخواتـك  يفعل كما
 حججـت  قـد  فقالت

 اهللا وأمرني واعتمرت
 ، بيتـي  فـي  أقر أن

 مـن  أخـرج  ال فواهللا
 ... أمـوت  حتى بيتي

ــتو ــشة كان  إذا عائ
 فــي وقــرن قــرأت
 تبل حتى بكت بيوتكن
 ]سـي [ ....خمارها

 بكاء   :عطية ابن قال
 بسبب كان إنما عائشة
 ، الجمـل  أيام سفرها
ار لها قال وحينئذعم: 

 أن أمـرك  قد اهللا إن
   ]قر[بيتك في تَقري

  
 بن زيد وعن )٣٣(

 )ع( الحسين بن علي
 الناس من جهاال أن

 أراد إنما إنه يزعمون
 أزواج اآلية بهذه اهللا

 كذبوا وقد )ص( النبي
 ولو اهللا وأيمن وأثموا
 النبي أزواج عنى

 ليذهب لقال )ص(
 الرجس عنكن

 كان تطهيرا ويطهركن
 قال كما مؤنثا الكالم

 في يتلى ما واذكرن
 تبرجن وال بيوتكن
 من كأحد ولستن
   .]صا[  النساء

﴿ثَكُمرَأوالمؤمنين معشر يا ﴾و ﴿مضهقريظة بني أرض ﴾َأر ﴿مهاريدو مالَهوَأمو﴾ 
 خيبر وهي ﴾تَطَُئوها لَم وَأرضاً﴿ تركوها التي وأموالهم ومنازلهم وخيلهم وعقارهم

﴿كَانو لَى اللَّهكُلِّ ع ءيراً شَيا﴿ (٢٧) شيء يعجزه ال ﴾قَدا يهَأي قُْل النَّبِي اجِكوَألز﴾ 
ة بعضهن من يروغلزوجاتك الالتي تأذيتَ منهن بسبب سؤالهن إياك الزيادة في النفقة 

عائشة وحفصة وأم حبيبة بنت أبي سفيان وسودة بنت زمعة ، تسعاً وكُن يومئذ ، بعض 
 وصفية بنت الخيبرية وميمونة بنت - هؤالء من قريش -وأم سلمة بنت أبي أمية 

 ِإن﴿ المصطلقية الحارث بنت وجويرية األسدية جحشالحارث الهاللية وزينب بنت 
كُنْتُن ناةَ تُرِديا الْحنْيالد زِينَتَهاو﴾ وبهرجها ونعيمها الدنيا سعة في رغبتُن ﴿نالَيفَتَع 

كُنتِّعأدفع ﴾ُأم الطالق متعة لكن ﴿كُنحرُأسو﴾ ا﴿ وأطلقكُناحريال﴿ طالقاً ﴾سممن ﴾ج 
 الزوجين بين مشاجرة وال خصومة غير من الطالق الجميل السراح ، ضرار غير

(٢٨) ﴿ِإنو كُنْتُن نرضوان ترغبن ﴾تُرِد ﴿اللَّه ولَهسرو ارالدةَ ورفي والفوز ﴾اآلخ 
 ﴾عظيما َأجرا﴿ إحسانهن مقابلة ﴾منْكُن ِللْمحسنَات﴿ هيأ ﴾َأعد اللَّه فَِإن﴿ اآلخرة الدار
 رسوله واخترت اهللا اخترت قد : فقالت قامت من اول سلمة ام فقامت،  كبيراً ثواباً

 زيادة اللّه رسول سألن لما اآلية هذه نزلت،  ذلك مثل وقلن فعانقنه كلهن قمنف )ص(
 نساء يا﴿(٢٩)  ]مال[ شهرا يقربهن ال أن وآلى هجرهن بعضهن بغيره وآذينه نفقتهن
النَّبِي نم ْأتي نْكُنم شَةالكبائر من كبيرةً او معصية منكن تفعل ﴾بِفَاح ﴿نَةيبناب قال ﴾م 
 ضعف جزاؤها يكون ﴾ضعفَينِ الْعذَاب لَها يضاعفْ﴿ الخلق وسوء النشوز يعني عباس
 منه يمنعه ال ، سهالً ﴾يسيرا اللَّه علَى﴿ العقاب ﴾ذَِلك وكَان﴿ النساء من غيرها جزاء

(٣٠) النبي ونساء أزواج كونهن ﴿نمقْنُتْ وتواظب ﴾ي ﴿نْكُنم ِللَّه سرعلى ﴾وِلهو 
 مرة مضاعفاً ﴾مرتَينِ﴿ الثواب ﴾َأجرها نُْؤتها صاِلحا وتَعمْل﴿ رسوله وطاعة اهللا طاعة
 رِزقًا﴿ الجنة في لها وهيأنا ﴾لَها وَأعتَدنَا﴿ ةالمعاشر حسنب وأخرى الطاعة على

 لَستُن النَّبِي اءنس يا﴿ (٣١) مرضياً حسناً رزقاً أجر من لها ما على زيادة ﴾كَرِيما
دكََأح نم اءالرسل خاتم زوجات لكونكن ﴾النِّس ﴿ِإن تُناَهللا ﴾اتَّقَي المراتب بأعلى فأنتُن 

 قَلْبِه في الَّذي فَيطْمع﴿ الرجال مخاطبة عند الكالم ترققن  فال﴾بِالْقَوِل تَخْضعن فَال﴿
ضرريبة ﴾م النساء لمحادثة وحب ﴿قُلْنال ووفًا قَورعفيه ريبة ال عفيفاً حسناً ﴾م 
(٣٢) ﴿نقَري وف كُنوتيب﴾ نمالز ال ﴿ حاجة لغير تخرجن وال بيوتكنو نجرتَب جرتَب 

ةيلاهزينتكن تظهرن ال ﴾اُألولَى الْج كان نساء الجاهلية  ما مثل لألجانب ومحاسنكن
لهن مشية فيها تكسر و إلى األسواق مظهرةً لمحاسنها  تخرجمرأةكانت ال ،يفعلن 
  موشى باللؤلؤ تمشي ) شلحة(كانت المرأة زمن نمرود تلبس المرأة الدرع و ، وتغنج
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 إن قيل وان )٣٣(
 بعدها وما اآلية صدر
 فيه فالقول األزواج في
 من ينكره ال هذا أن

 الفصحاء عادة عرف
 فإنهم كالمهم في

 خطاب من يذهبون
 ويعودون غيره إلى
 ذلك من والقرآن إليه

 كالم وكذلك مملوء
 وأشعارهم العرب

  ]مج[
  
 آية في مر وقد )٣٣(

 أهل أنهم المباهلة
 ألنه )ص( النبي العباء
 والحسن وفاطمة أصل

باالتفاق  )ع( والحسين
 علياً أن والصحيح

 لمعاشرته منهم )ع(
 )ص( النبي بنت

 . إياه ومالزمته
 شأن في اآلية وورود
 )ص( النبي أزواج
 الظن على يغلب

 ]غر[ فيهن دخولهن
 اهللا رسول كان )٣٣(
 أهل نحن يقول )ص(

 من اهللا طهرهم بيت
 وموضع النبوة شجرة
 ومختلف الرسالة
 الرحمة وبيت المالئكة
 ]سي[  العلم ومعدن

 )ص( النبي عن )٣٥(
 الرجل أيقظ إذا : قال
 فتوضأ الليل من أهله

 من كتبا وصليا
 كثيراً اهللا الذاكرين

 وعن والذاكرات
:   قال )ع(الصادق

 تسبيح على بات من
 من كان )ع( فاطمة

 كثيراً اهللا الذاكرين
  ]مج[ والذاكرات

 رجعت لما )٣٥(
 من عميس بنت أسماء
 زوجها مع الحبشة
 طالب أبي بن جعفر
 نساء على دخلت
 )ص( هللا رسول
 فينا نزل هل فقالت
 قلن القرآن من شيء

 اهللا رسول فأتت ال
 رسول يا فقالت )ص(

 لفي النساء إن اهللا
 ومم فقال وخسار خيبة
 ال ألنهن قالت ذلك

 يذكر كما بخير يذكرن
 اهللا فأنزل الرجال
  ]صا[ اآلية هذه تعالى

قميصا موشى  به وسط الطريق وتعرض نفسها للرجال ، وفي زمن داود تلبس المرأة             
 علـى  حافظنو ﴾وَأقمن﴿ ، فإذا مشت يرى منها كل شيء       بالدر غير مخيط الجانبين   

 ِإنَّمـا ﴿ والنواهي األوامر جميع في ﴾ورسولَه اللَّه وَأطعن الزكَاةَ وآتين الصالةَ﴿ إقامة
رِيدي اللَّه بذْهِلي نْكُمع سجَل﴿ يا ﴾الرَأه تيص( محمد ﴾الْب( ﴿كُمرطَهيا وعن ﴾تَطْهِير 
 إلـى  خـرج  إذا أشهر ستة فاطمة بباب يمر كان )ص( اهللا رسول أن : مالك بن أنس

 ويطهركم البيت أهل الرجس عنكم ليذهب اهللا يريد إنما{ البيت أهل يا الصالة :يقول الفجر صالة
 وعلـي  )ص( اهللا رسـول ب مختصة اآلية أن : عائشة المؤمنين ام وعن ]شو[ }تطهيرا

 أم  سلمة أم يوم كان :قال الخدري سعيد أبي عن ، ]مج[ )ع( والحسين والحسن وفاطمة
 )ص( اهللا رسول فدعا  :قال اآلية بهذه )ص( اهللا رسول على جبريل فنزل ، المؤمنين

 أم علـى  والحجاب الثوب عليهم ونشر إليه فضمهم )ع( وعلي وفاطمة وحسين بحسن
 وطهـرهم  الـرجس  عـنهم  اذهـب  اللهـم { ، بيتي أهل هؤالء اللهم قال مث ، مضروب سلمة

 خير على وإنك ، مكانك على أنت : قال ؟ اهللا نبي يا معهم فانا سلمة أم قالت }تطهيرا
 علــيا  ذكروا إذ األسقع بن واثلة عند لـجالس إنـي :ل قا عمار أبـي عن،   ]سي[
 إنـي ، شتـموا الذي هذا عن ركأخب حتـى اجلس : قال  قاموا فلـما فشتـموه )ع(

 علــيهم  فألقـى )ع( وحسين وحسن وفـاطمة علـي جاءه إذ )ص( اهللا رسول عند
 وطَهـرهم  الـرجس  عنْهم أذْهب اللَّهم بـيتـي، أهُل هُؤالء اللَّهم  : قال ثم ، له كساء

 حـث  ﴾اللَّه ءايات من بيوتكُن في لَىيتْ ما﴿ واقرأن ﴾واذْكُرن﴿ (٣٣) ]طب[ تَطْهيراً
 دالعبـا  ألمـر  يـصلح  بما عالماً ﴾لَطيفًا كَان اللَّه ِإن والْحكْمة﴿ القرآن حفظ على لهن
 في ، اِإلسالم بأوامر نيالمتمسك ﴾والْمسلمات الْمسلمين ِإن﴿ (٣٤) بمصالحهم ﴾خَبِيرا﴿

 ورسله باللّه ﴾والْمْؤمنَات والْمْؤمنين﴿ ولسانه يده من مسلمونال سلم من المسلم الحديث
 بـات  من بى آمن وما ، بوائقه جاره امن من المؤمن الحديث في،   اآلخر واليوم وكتبه
والْقَـانتين  ﴿ وانفـسهم  امـوالهم  على المؤمنون ائتمنه من المؤمنو طاوٍ وجاره شبعان

تَاتالْقَانألوامرهللّه الخاضعين   المتواضعين   ﴾و ﴿   قَاتادالـصو ينقادالصبـأقوالهم   ﴾و
وأفعالهم ونياتهم ، وإنما وصفهم اللّه تعالى بالطاعة والصدق ألنهما عنـصر اإلسـالم              

،  ، وعن الصفات الذميمـة     على الخصال الحميدة   ﴾والصابِرِين والصابِرات ﴿واإليمان  
وقد ذكر اللّـه الـصبر فـي        ،  اإليمان   متممات من ألنهما والخضوع بالصبر وصفهن

 ﴾والْخَاشعات والْخَاشعين﴿ القرآن ما يزيد على تسعين مرة لعظمه وعظم المتحلين به         
 والجـوارح  والبـصر  الصوت في يكون الخضوع مالك ، هللا المتواضعين الخاضعين

﴿ينقدتَصالْمو قَاتدتَصالْماهللا رضاتم ابتغاء بأموالهم ﴾و ﴿يناِئمالصو اتاِئمالصو﴾   



 ٤٤٤ 

  )٣٣( االحزاب سورة    )٤٤٤(       العشرونو الثاني الجزء

  :زينب قالت )٣٦( 
 قريش من عدة خطبني
 حمنة أختي فبعثت
 رسول إلى جحش بنت
 أستشيره )ص( اهللا

 فغضبت بزيد فأشار
 تزوج:: وقالت أختي
 ثم موالك عمتك بنت

 أشد فغضبت أعلمتني
 كانت - غضبها من

  - المزاج حديدة
 فأرسلت اآلية فنزلت

 )ص( اهللا رسول الى
 ممن زوجني وقلت
 زيد من فزوجني شئت

   ]مج[
  
 :عباس ابن قال )٣٧(

 يقول أن خشي
 محمد تزوج المنافقون

  ]مس [ ابنه امرأة
  
 قاطع نص وهذا )٣٧(

 الذي أن على صريح
 )ص( اهللا رسول أخفاه
 بها الزواج إرادة هو
 لها زيد تطليق بعد

 ، الوحي ألمر تنفيذاً
  ]مس[ لها حبه ال
  
 : المفسرون قال )٣٧(

تولّى الذي إن 
 جل اهللا هو تزويجها

 انقضت فلما  ،وعال
 عليها دخل عدتها
 بال )ص( اهللا رسول
 مهرٍ وال عقد وال إذنٍ
 ذلك وكان ، شهود وال

 للرسول خصوصية
  ]مس[ )ص(
    
 : قال أنس عن )٣٧(

 تفخَر زينب كانت
 النبي أزواج على

 : وتقول )ص(
جكُنزو أهاليكُن  
 من ربي وزوجني

سماوات سبع فوق 
  ]مس[
  
 لمحمد سن أي )٣٨(
 التوسعة في )ص(

 سنة ، النكاح في عليه
 كداود الماضية األنبياء

 لداود فكان ، وسليمان
 وثالثمائة امرأة مائة

 ولسليمان سرية
 ، امرأة ثالثمائة

 ]قر[ سرية  وسبعماءة

  

وعما  واآلثام المحارم عن ﴾والْحافظَات فُروجهم والْحافظين﴿ اهللا لوجه صادقة بنية هللا
 ينور اللّه ذكر ﴾والذَّاكرات كَثيرا اللَّه والذَّاكرِين﴿ العورات وكشف الزنى من يحل ال

وهذه األوصاف العشرة ،  التيقظ يوجب ودوامه المنكر في الوقوع من ويحمي القلب
 وهؤالء،  التي ما بعدها وصف جامعة لمحاسن األخالق واآلداب وكمال أركان الدين

 على ﴾عظيما وَأجرا﴿ لذنوبهم ﴾مغْفرةً لَهم اللَّه َأعد﴿ األوصاف بهذه يتصفون الذين
 المؤمنين من واحد بأي نبغيي ال ﴾مْؤمنَة وال ِلمْؤمنٍ كَان وما﴿ (٣٥) طاعتهم

 لَهم يكُون َأن﴿ األشياء من بشيء أمر إذا ﴾َأمرا ورسولُه اللَّه قَضى ِإذَا﴿ والمؤمنات
 ومن ﴾يعصِ ومن﴿ والتسليم االنقياد عليهم بل ، اختيار أو رأي ﴾َأمرِهم  منالْخيرةُ
 وِإذْ﴿ (٣٦) الصوابطريق  أخطأ ﴾مبِينًا ضالال لَّض فَقَد ورسولَه اللَّه﴿ أمر يخالف
 وَأنْعمتَ﴿ لِإلسالم بالهداية ﴾علَيه اللَّه َأنْعم ِللَّذي﴿ قولك وقت الرسول أيها اذكر ﴾تَقُوُل
هلَيحارثة بن زيد،  العبودية من بالتحرير ﴾ع ﴿كسَأم كلَيع كجوزينب زوجتك ﴾ز 
 ﴾اللَّه واتَّق﴿ تطلقها وال عصمتك في المطلب عبد بنت اميمة وامها االسدية شجح بنت
 وقال )ص( الرسول وعظه حتى بينهما جرت مشاجرة يقتضي الكالم وهذا" أمرها في
 ما ﴾مبديه اللَّه ما﴿ )ص( محمد يا ﴾نَفْسك في﴿ وتضمر ﴾وتُخْفي﴿ ]مج[ "أمسكها : له

 ثم بطالقها أمره يقولوا أن الناس الئمة خشيت ﴾النَّاس﴿ تهاب ﴾وتَخْشَى﴿ اهللا سيظهره
 بما تجهر وأن ﴾تَخْشَاه َأن َأحقُّ﴿ وحده ﴾واللَّه﴿ ابنه زوجة تزوج يقولوا أن او تزوجها
 ﴾وطَرا منْها زيد قَضى فَلَما﴿ زيد يطلقها أن بعد بها ستتزوج أنك من إليك أوحاه
 النبي أزواج على تفخَر زينب كانت " )ص( محمد يا ﴾نَاكَهازوج﴿ وطلَّقها حاجته

 ﴾يكُون ال ِلكَي﴿ " سماوات سبع فوق من ربي وزوجني أهاليكُن زوجكُن وتقول )ص(
 حق في ﴾َأدعياِئهِم َأزواجِ في﴿ ومشقة ضيق ﴾حرج الْمْؤمنين علَى﴿ اهللا تشريع في

 حاجة ألزواجهن يبق لم إذا ﴾وطَرا منْهن قَضوا ِإذَا﴿ التبني من األبناء مطلقات تزوج
 علَى كَان ما﴿ (٣٧) محتماً  مقدراً﴾مفْعوال﴿ زينب بتزوج لك ﴾اللَّه َأمر وكَان﴿ فيهن
النَّبِي نجٍ مرا ﴿ عتاب وال إثم ال ﴾حيمف ضأباح ﴾فَر ﴿اللَّه كان " الزوجات من ﴾لَه 
 األنبياء جميع في ﴾قَبُل من خَلَوا الَّذين في اللَّه سنَّةَ﴿ " النكاح بكثرة عابوه اليهود

 ﴾امقْدور قَدرا اللَّه﴿ قضاء ﴾َأمر وكَان﴿ لهم أباح فيما عليهم وسع حيث السابقين
 الذين هم )ص( محمد يا عنهم أخبرتك ﴾الَّذين﴿ هؤالء (٣٨) به مقطوعاًو مقضيا

﴿لِّغُونبي االترِس إليه ُأرسلوا من إلى ﴾اللَّه ﴿نَهخْشَويموا إذ وحده اهللا يخافونو ﴾ولع 
 فاقتد ، سواه أحداً يخافون وال ﴾اللَّه ِإال َأحدا يخْشَون وال﴿ دونه من ألحد شيء ال أنه
   محمد كَان ما﴿ (٣٩) واألفعال عمالاأل جميع على محاسباً ﴾حسيبا بِاللَّه وكَفَى﴿ بهم



 ٤٤٥ 

  )٣٣( االحزاب سورة    )٤٤٥(       العشرونو الثاني الجزء

 إن )ص( قال )٣٩(
 ينسبون بنت بني كل
 أوالد إال أبيهم إلى

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

 به أختم لم لو يريد
 ولداً له لجعلتُ النبيين
 ]سم[ نبياً بعده يكون

 بن علي عن )٤٠(
 : قال أنه )ع( الحسين

 أن )ص( نبيه اهللا أعلم
 من ستكون زينب

 أن قبل أزواجه
 أتاه فلما ، يتزوجها

 وقال إليه يشكوها زيد
 وأمسك اهللا اتق له

 عاتبه ، زوجك عليك
 أخبرتك له وقال اهللا
 وتخفي مزوجكها أني
 مبديه اُهللا ما نفسك في
  ]مس[
  
 الصادق عن )٤٣( 
 على صلى من )ع(

 محمد وآل محمد
 عليه اهللا صلى عشرا

 مرة مأة ومالئكته
 محمد على صلى ومن
 مرة مأة محمد وآل

 عليه اهللا صلى
  ]صا[ ألفا ومالئكت

  
 الصالة فائدة )٤٣(

 ومن ، الرحمةُ اهللا من
 الدعاء  : المالئكة

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

 نفر جواب في قال أنه
 لوهسأ حين اليهود من
 سميت شيء ألي

 وأبا أحمد أو محمد
 ونذيرا وبشيرا القاسم
 أما قال،  وداعيا
 أدعوا فإني الداعي
 ربي دين إلى الناس
 النذير وأما وجل عز
 من بالنار أنذر فاني

 البشير وأما عصاني
 من بالجنة ابشر فإني

 وسراجامنيرا أطاعني
 عن به يستضاء
 الجهالة ظلمات
 نوره من ويقتبس
  ]صا[ صائرالب أنوار

   

  

 ماوبينه  بينه يثبت حتى ، الحقيقة على منكم رجٍل أبا يكن لم  أي﴾رِجاِلكُم من َأحد َأبا
 وخَاتَم اللَّه رسوَل ولَكن﴿ ]زم[ حوالنكا الصهر حرمة من وولده األب بين يثبت

ينوالمرسلين األنبياء آخر ﴾النَّبِي ﴿كَانو بِكُلِّ اللَّه ءا شَييملمن خافية عليه تخفى ال ﴾ع 
 والتقديس والتمجيد ، والتحميد بالتهليل ﴾اللَّه اذْكُروا آمنُوا الَّذين َأيها يا﴿ (٤٠) أحوالكم

 وله االّ شيء من ما )ع( الصادق عن،  والحضر والسفر والنهار بالليل ﴾كَثيرا ذكْرا﴿
له فليس الذّكر االّ اليه ينتهى حد قال ان الى اليه ينتهى حد اهللا فان يرض لم وجّل عز 
 فاطمة تسبيح : )ع( وعنه ، اآلية هذه تال ثم اليه ينتهى حداً له يجعل ولم بالقليل منه

 وسبحوه﴿ (٤١) ]بي[ كثيراً ذكراً اهللا اذكرو  :اهللا قال الّذى الكثير الذّكر من الزهراء
 ان حيث األوقات أفضل ألنهما بالذكر صهماخ" والمساء حالصبا في ﴾وَأصيال بكْرةً

 ﴾علَيكُم يصلِّي الَّذي﴿ وعال جل ﴾هو﴿ (٤٢) "فيها يجتمعون والنهار الليل مالئكة
 بما واألهتمام لكم الرحمة وطلب االستغفارب عليكم يصلون ﴾ومالِئكَتُه﴿ بالرحمة
 ظلمات من ليخرجكم االيمان ﴾النُّورِ ِإلَى﴿ الكفر ﴾الظُّلُمات من ِليخْرِجكُم﴿ يصلحكم
 من القليل يقبل حيث ﴾رحيما بِالْمْؤمنين وكَان﴿ قلوبكم في البصائر أنوار إلى نفوسكم
 بعضا بعضهم المؤمنين تحية ﴾تَحيتُهم﴿ (٤٣) ذنوبهم من الكثير عن ويعفو ، أعمالهم

﴿موي نَهلْقَوالبعث يوم ربهميلقون  ﴾ي ﴿المةالجن في رامكوا ﴾س ﴿دَأعوهيأ ﴾و ﴿ملَه 
 وعلى أمتك على ﴾شَاهدا َأرسلْنَاك ِإنَّا النَّبِي َأيها يا﴿ (٤٤) حسناً ثواباً ﴾كَرِيما َأجرا
 النعيم بجنات للمؤمنين ﴾ومبشِّرا﴿ ربهم رسالة بلغوهم قد أنبياءهم بأن األمم جميع

 شاهداً أرسلناك ِإنّا قبلنا من المشَرفُ يأيها،  الجحيم عذاب من للكافرين ﴾ونَذيرا﴿
 بنا إلينا وداعياً ، منَّا الخوف مواضع الناس وتُعلم ، َأمرِنَا مخالفة من وتحذِّر بوحدانيتنا،

 بك نوآم ، صدقَك من جميع على شعاعها ينبسط وشمساً ، به يستضيئون وسراجاً ،
 يا وأنت ﴾ منيراوسراجا﴿ بأمره ﴾بِِإذْنه اللَّه﴿ توحيد ﴾ِإلَى﴿ للخلق ﴾وداعيا﴿ (٤٥)
 محمد يا ﴾وبشِّرِ﴿ (٤٦) بك يهتدى ، للناس المضيء الوهاج كالسراج )ص( محمد

 من يستحقونه فيما زيادة ﴾كَبِيرا فَضال اللَّه من لَهم بَِأن﴿ خاصة ﴾الْمْؤمنين﴿ )ص(
 والمالينة المساهلة من منك يطلبونه فيما ﴾والْمنَافقين الْكَافرِين  تُطعِوال﴿ (٤٧) الثواب

 علَى وتَوكَّْل﴿ عنك الناس وصدهم ، لك همئبِإذا تكترث وال ﴾َأذَاهم ودع﴿ الدين أمر في
كَفَى﴿ أمورك جميع في ﴾اللَّهو يال بِاللَّهكالدنيا أمور في عليه توكل من يكفي اهللا إن ﴾و 

 على الزواج عقد عقدتم إذا ﴾الْمْؤمنَات نَكَحتُم ِإذَا آمنُوا الَّذين َأيها يا﴿ (٤٨) واآلخرة
 لَكُم فَما﴿ تجامعوهن أن ﴾تَمسوهن َأن قَبِل من طَلَّقْتُموهن ثُم﴿ وتزوجتموهن المؤمنات

لَيعهِن نم ةدا عونَهتَدألنكم عليهن عددها تستوفون العدة في حق عليهم لكم فليس ﴾تَع   



 ٤٤٦ 

  )٣٣( االحزاب سورة    )٤٤٦(       العشرونو الثاني الجزء

 الصادق عن )٥٠(
 رسول تزوج قال )ع(

 عشر بخمس )ص( اهللا
 بثالث ودخل امرأة
 وقبض منهن عشرة
 لم اللتان فأما تسع عن

 فعمرة مابه يدخل
 الثالث واما والسناة
 دخل اللواتي عشرة
 خديجة فأولهن بهن
 سودة ثم خويلد بنت
 سلمة ام ثم زمعة بنت

 أبي بنت هند واسمها
 ثم اهللا عبد ام ثم امية

 بكر أبي بنت عائشة
 عمر بنت حفصة ثم
 خزيمة بنت زينب ثم
 ام الحارث بن

 اختارت - المساكين
 بنت زينب ثم - الدنيا
 حبيب ام ثم جحش
 سفيان أبي بنت رملة

 بنت ميمونة ثم
 بنت زينب ثم الحارث
  بنت جويرية ثم عميس
 بنت صفية ثم الحارث

أخطب بن حي 
 نفسها وهبت والالتي
 حكيم بنت خولة للنبي

 له وكان السلمي
 مع لهما يقسم سريتان
 القبطية مارية أزواجه
 الخندقية وريحانة
 قبض اللواتي والتسع
 وحفصة عائشة عنهن
 بنت وزينب سلمة وام

 بنت وميمونة جحش
 حبيب وام الحارث

 سفيان أبي بنت
 وجويرية وصفية
  ]صا[  وسودة

  
 هانئ أم عن )٥٠(

  :قالت طالب أبي بنت
 اآلية هذه في نزلت
نَاتبو كمع نَاتبو 
كاتمع نَاتبو خَاِلك 
نَاتبو كي خَاالتالالت 
نراجه كعأراد . م 
 أن )ص( النبي

 عني، فنُهي يتزوجني،
  ]مس[أهاجر لم إذ
  
 شريك أم أن )٥٠(

 بن جابر بنت غزية
 عرضت الدوسية حكيم
  النبي على نفسها

 جميلة وكانت )ص(
   عائشة فقالت ، فقبله

 نسبكم صيانة أجل من المرأة تحتبسوا للحمل حتى احتمال هناك فليس تعاشروهن لم
﴿نوهتِّعووحشة بكآبة يرجعن فإنهن معروف من عليه قدرتم بما نإحملوه أي ﴾فَم وهم 

 أو ماٍل من به نفوسكم تطيب بما المتعة بدفع إكرامهن عليكم فالواجب،  وشماتة عظيم
لخاطرهن تطييباً كسوة ﴿نوهحرسا واحريال سمالجميُل هو" ﴾ج كلمة طيبة  السراح

،  لحقوقهن هضمٍ وال إيذاء وال إضرار غير من بالمعروف سبيلهن وخلّوا "دون أذى
خص المؤمنات بالذكر مع أن الكتابيات يدخلن في الحكم للتنبيه على أن األليق "

 لك أبحنا قد إنا ﴾َأزواجك لَك َأحلَلْنَا ِإنَّا النَّبِي َأيها يا﴿ (٤٩) "بالمسلم أن يتخير لنطفته
 الالتي﴿ الدعوة تبليغ في لك وتيسيراً عليك وسعةت ، النساء من عدداً )ص( محمد يا

 ملَكَتْ وما﴿ لك وأحللنا ، عصمتك في وهن ، مسمى بصداق تزوجتهن ﴾ُأجورهن آتَيتَ
ينُكما﴿ الغنائم من اإلماء من ﴾يمم َأفَاء اللَّه كلَيمارية الغنائم من فكانت ، األنفالب ﴾ع 

 عمك وبنَات﴿ وتزوجهما أعتقهما وجويرية صفية األنفال ومن إبراهيم ابنه أم القبطية
نَاتبو كاتمقريش من ﴾ع ﴿نَاتبو خَاِلك نَاتبك وي﴿ زهرة بني من ﴾خَاالتالالت 

نراجه كعشرط نسخ ثم المهاجرات غير تحليل قبل كان إنما وهذا،  المدينة إلى ﴾م 
 المؤمنات النساء لك وأحللنا ﴾ِللنَّبِي نَفْسها وهبتْ ِإن مْؤمنَةً وامرَأةً﴿ لالتحلي في الهجرة
 بنت ميمونة : أربع الموهوبات قيل ورسوله اهللا في حباً ، لك أنفسهن وهبن اللواتي
 وخولة ، جابر بنت شريك وأم ، األنصارية المساكين أم خزيمة بنت وزينب ، الحرث

 بدون منهن شئت من تتزوج أن أردت إن ﴾يستَنكحها َأن النَّبِي َأراد نِإ﴿ حكيم بنت
 لهم يحل ال فإنه ﴾الْمْؤمنين﴿ سائر ﴾دونِ من﴿ )ص( محمد يا ﴾لَك خَاِلصةً﴿ مهر

 على ﴾علَيهِم﴿ أوجبنا ﴾فَرضنَا ما علمنَا قَد ﴿ الهبة تصح وال مهر بدون التزوج
 يكُون ِلكَيال﴿ ملك اليمين ﴾َأيمانُهم ملَكَتْ وما﴿ ومهر نفقة من ﴾َأزواجِهِم في﴿ المؤمنين

كلَيع جرضيق أو مشقة ﴾ح ﴿كَانو ا اللَّها﴿ المغفرة عظيم ﴾غَفُوريمحواسع ﴾ر 
 من تطلق أن في الخيار )ص( يامحمد ولك ﴾منْهن تَشَاء من تُرجِي﴿ (٥٠) الرحمة

 وتُْؤوِي﴿ أرجى منهن سودة وجويرية وصفية وميمونة وأم حبيبة ، زوجاتك من تشاء
كِإلَي نم عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب منهن تشاء من وتمسك ﴾تَشَاء ﴿نمو 

 فَال﴿ القسمة من عزلتَ ممن امرأة إليك تؤوي أن أحببتَ وإذا ﴾عزلْتَ ممن ابتَغَيتَ
نَاحج لَيععتب وال عليك إثم فال ﴾ك ﴿في خيرناك الذي التخيير ﴾ذَِلك نَى﴿ أمرهنَأد﴾ 
 ﴾كُلُّهن آتَيتَهن بِما ويرضين يحزن وال﴿ قلوبهن ترتاح أن ﴾َأعينُهن تَقَر َأن﴿ أقرب

 بما ويرضين أعينهن قرت اعتزلهن بعدما فراشه إلى ردهن له أن علمن إذا بصنيعك
  قال  ﴾قُلُوبِكُم في ما يعلَم واللَّه﴿ يطلّقن لم أنهن يعلمن ألنهن والتفضيل التسوية من فعلهت



 ٤٤٧ 

  )٣٣( االحزاب سورة    )٤٤٧(       العشرونو الثاني الجزء

 حين امرأة في ما
 لرجل نفسها وهبت
 : شريك أم قالت خير
 اهللا فسماها تلك فأنا

 فقال  مؤمنة تعالى
 إن مؤمنة وامرأة
 فلما للنبي نفسها وهبت
 قالت اآلية هذه نزلت
 يسارع اهللا إن عائشة

  ]سي[ هاك في لك
 العلماء اختلف )٥١(

 ، اآلية هذه تأويل في
 .فيها قيل ما وأصح

 كنت قالت  عائشة عن
 الالئي على أغار
 لرسول أنفُسهن وهبن
 وأقول )ص( اهللا

 نفسها المرأة أوتهب
 اهللا أنزل فلما ؟ لرجل
 من تُرجِي{ وجل عز
تَشَآء ننْهتُْؤوِۤي مو 
كن ِإلَيم نِ تَشَآءمو 

 } عزلْتَ ممن ٱبتَغَيتَ
 ما واهللا قلت   :قالت
 يسارع إال ربك أرى
 ابن قال هواك في

الذي ذا  : العربي 
 هو الصحيح في ثبت
 يعول أن ينبغي الذي
  ]قر[ عليه

  
  قال عكرمة عن )٥٢(

 اهللا رسول رخي لما
 اخترن أزواجه )ص(

 فأنزل ، ورسوله اهللا
 لَك يحلُّ ال  :اهللا

اءالنِّس نم دعاالية ب 
  ]مس[
  
 المفسرون قال )٥٢(

 )ص( لرسوله اهللا أباح
 أربعة أصنافاً

 تالمملوكا الممهورات
 الواهبات ، المهاجرات

 عليه توسعة أنفسهن
 في له وتيسيراً )ص(

 غوتبلي الرسالة نشر
  ]مس[ الدعوة

 بن أنس عن )٥٣(
 تزوج لما  :قال مالك
 زينب )ص( النبي
 دعا جحش، بنت

 ثم ، فطَعموا القوم،
 فإذا ، يتحدثون جلسوا
 فلم ، للقيام يتهيأ كأنه

 رأى فلما ، يقوموا
 القوم من وقام قام ذلك
 ، ثالثة وقعد قام، من
   ، فجئت انطلقوا، ثم

نزلت اآلية  ، ]زم["  منهن بما دبر اهللا من ذلكفيه وعيد لمن لم ترضالزمخشري 
 فهجرهن النفقة زيادة بعضهن وطلب )ص( النبي على المؤمنين أمهات بعض غار حين
 يخلّي وأن واآلخرة الدنيا بين يخيرهن أن تعالى اهللا فأمره التخيير آية نزلت حتى شهراً
 المؤمنين أمهات أنهن على ورسوله تعالى اهللا اختار من ويمسك الدنيا اختار من سبيل
 به ويرضين منهن يشاء من ويرجي منهن يشاء من يؤوي أنه وعلى أبداً ينكحن وال
 بعض على بعضهن فضل أو لبعضهن يقسم ولم لبعضهن قسم أو يقسم لم أو لهن قسم
 واخترنه بذلك فرضين يشاء ما يفعل إليه ذلك في واألمر والعشرة والقسمة النفقة في

 زمرة في احشر حتى التطلقني قالت زمعة بنت سودة منهن امرأة إال،  الشرط هذا على
  تخفون وما تظهرون ما جميع يعلم ﴾عليما اللَّه وكَان﴿ لعائشة يومها وجعلت نسائك

 ﴾بعد من النِّساء﴿ النبي أيها ﴾لَك يحلُّ ال﴿ (٥١) نصابها في األمور يضع ﴾حليما﴿
 تطلّق أن لك يحّل وال ﴾َأزواجٍ من بِهِن تَبدَل َأن وال﴿ عصمتك في الالتي التسع هؤالء
 ِإال﴿ النساء من غيرهن جمال ﴾حسنُهن َأعجبك ولَو﴿ ُأخرى مكانها وتنكح منهن واحدة

 على طلعاًم ﴾ارقيب شَيء كُلِّ علَى اللَّه وكَان﴿ واِإلماء الجواري من ﴾ يمينُك ملَكَتْ ما
 من حاٍل في ﴾النَّبِي بيوتَ تَدخُلُوا ال آمنُوا الَّذين َأيها يا﴿ (٥٢) عليها شاهداً أعمالكم
 واِإلثقال إيذائه عدم على وحرصاً ، نسائه لحقوق مراعاةً ﴾لَكُم يْؤذَن َأن ِإال﴿ األحوال

 الطعام ادراك منتظرين غير ﴾ِإنَاه نَاظرِين غَير طَعامٍ ِإلَى﴿ يدعوكم حين اال عليه
 ﴾فَانْتَشروا طَعمتُم فَِإذَا فَادخُلُوا﴿ الدخول في لكم وُأذن ﴾دعيتُم ِإذَا ولَكن﴿ مقامكم فيطول

 بعضكم ﴾ِلحديث مستَْأنسين وال﴿ اتمكثو وال دوركم إلى فتفرقوا الطعام من انتهيتم ِإذاو
 ﴾ِإن ذَِلكُم﴿ "يستأنس بعضهم ببعض لحديث يحدثه بهالجلوس نهوا أن يطيلوا "بعضاً 

الدخول قبل اإلذن واالنتظار لنضج الطعام عنده ، والجلوس بعد الطعام للسمر ، كل 
وما كان لكم أن تؤذوه بشيء من ذلك وال غيره ويضايقه  ﴾كَان يْؤذي النَّبِي﴿ذلك 

﴿نْكُمييِ متَحسويمنعه حياؤه أن يأمركم باالنصراف اجكمفيستحيي من إخر ﴾فَي ، ﴿ اللَّهو
وِإذا  ﴾وِإذَا سَألْتُموهن متَاعا﴿ بقصد تأديبكمال يترك بيان الحق  ﴾ال يستَحييِ من الْحقِّ

 أزكى ﴾َأطْهر ذَِلكُم حجابٍ وراء من﴿ فاطلبوه ﴾فَاسَألُوهن﴿ أزواجه من حاجةً أردتم
 تُْؤذُوا َأن لَكُم﴿ ينبغي وما ﴾كَان وما﴿ الظن وسوء للريبة وأنفى ﴾وقُلُوبِهِن بِكُمِلقُلُو﴿

قيل هو طلحة بن عبيد   ، زوجاته تتزوجوا أن وال ﴾َأزواجه تَنْكحوا َأن وال اللَّه رسوَل
 وفاته دبع من ﴾بعده من﴿ ]فخ[  ألنكحن عائشة)ص (اهللا قال لئن عشت بعد محمد

 ال كبير ذنب ﴾عظيما اللَّه عنْد كَان﴿ بعده من أزواجه ونكاح ءهإيذا ﴾ذَِلكُم ِإن َأبدا﴿
    في﴾تُخْفُوه َأو﴿ األمور من ﴾شَيًئا﴿ تظهروا ﴾تُبدوا ِإن﴿ (٥٣) لكم اهللا يغفره



 ٤٤٨ 

  )٣٣( االحزاب سورة    )٤٤٨(       العشرونو الثاني الجزء

  
 )ص( يالنب فأخبرت

 فجاء ، انطلقوا أنهم
 وذهبت دخل، حتى
 الحجاب فألقى ، أدخل
 اهللا وأنزل وبينه، بيني

 آمنُوا الَّذين َأيها يا  :
 النَّبِي بيوتَ تَدخُلُوا ال
  ]مس[
 
 اهللا أنــزل لمــا )٥٣(

 بالمؤمنين أولى النبي
 وأزواجـه  أنفسهم من

ــاتهم ــرم أمه  اهللا وح
 على )ص( النبي نساء

ــس ــضب لمينالم  غ
 يحـرم  فقـال  طلحة
 نـساءه  علينـا  محمد

 بنـسائنا  هو ويتزوج
 محمـدا  اهللا أمات لئن

 خالخيل بين لنركضن
 بين ركض كما نسائه

 فأنزل نسائنا خالخيل
  كان وما وجل عز اهللا
 رسـول  تؤذوا أن لكم
  ]صا[   اآلية اهللا
 أن السدي عن )٥٣(

 اهللا عبيد بن طلحة
 محمد أيحجبنا  :قال

 عمنا، تبنا عن )ص(
 من نساءنا ويتزوج

 به حدث لئن ، بعدنا
 نساءه لنتزوجن حدث
 هذه فنزلت  بعده من

  ]سي[ اآلية
  
 لَك كَانَتْ ِإذَا )٥٦(

 حاجةٌ سبحانَه اللَّه ِإلَى
 ةالالص بِمسَألَة فَابدْأ
 ثُم )ص( رسوِله علَى
 اللَّه فَِإن حاجتَك سْل
مَأكْر نَأ مَأَل نسي 

 فَيقْضي حاجتَينِ
 يمنَع و ِإحداهما

  ]نج[ خْرىألا
  
 َأهــَل انْظُــروا )٥٦(

تيب  كُموا  نَبِـيمفَـالْز 
متَهمس وا واتَّبِع مهَأثَر 
فَلَن  ـوكُمخْرِجي  ـنم 
 يعيـدوكُم  لَن و هدى
 لَبـدوا  فَـِإن  ردى في

 نَهـضوا  ِإن و فَالْبدوا
 تَسبِقُوهم ال و فَانْهضوا
 تَتََأخَّروا ال و فَتَضلُّوا
منْهكُوا علنج[ فَتَه[  

 
 عباس ابن عن )٥٧(

 الَّذين ِإن قوله في
ْؤذُوني اللَّه ولَهسرو   

 ﴾علَيهِن جنَاح ال﴿ (٥٤) هعلي وسيجازيكم ﴾عليما شَيء بِكُلِّ كَان اللَّه فَِإن﴿ صدوركم
 في﴿ الرجال من المحارم أمام الحجاب ترك في النساء على إثم وال حرج ال أي

ال ءاباِئهِنو نَاِئهِنال َأبو هِنانال ِإخْوو نَاءَأب هِنانال ِإخْوو نَاءَأب هِناتال َأخَوو اِئهِنسال نو 
 اللَّه ِإن﴿ والعالنية الخلوة في واخشينه النساء معشر يا ﴾اللَّه واتَّقين َأيمانُهن ملَكَتْ ما

لَى كَانكُلِّ ع ءا شَيالقلوب خطرات يعلم ، أموركن من خافية عليه تخفى ال ﴾شَهِيد 
 الكاظم عن ﴾النَّبِي علَى يصلُّون ومالِئكَتَه اللَّه ِإن﴿ (٥٥) الجوارح حركات يعلم كما

 دعاء المؤمنين وصالة له منهم تزكية المالئكة وصالة اهللا من رحمة اهللا صالة قال )ع(
 ﴾تَسليما وسلِّموا علَيه صلُّوا﴿ المؤمنون أيها فأنتم ﴾آمنُوا الَّذين َأيها يا﴿ ]صا[ له منهم
 ال فإنكم عليه ةالصال فأحسنوا )ص( النبي على صليتم إذا قال مسعود بن اهللا عبد عن

 ورحمتك صالتك اجعل اللهم : قولوا قال فعلمنا قالوا عليه يعرض ذلك لعل تدرون
 إمام ورسولك عبدك محمد النبيين وخاتم المتقين وإمام المرسلين سيد على وبركاتك

 األولون به يغبطه محموداً مقاماً ابعثه اللهم،  الرحمة ورسول الخير وقائد الدين
 إنك إبراهيم وآل إبراهيم على صليت كما محمد وآل محمد على صل همالل،  واآلخرون

 علمنا قد اهللا رسول يا : قلنا االية نزلت لما عجرة بن كعب عن،  ]مج[ مجيد حميد
 محمد، آل وعلى محمد على صل اللهم : قولوا قال عليك الصالة فكيف عليك السالم

 وعلى محمد على وبارك ، مجيد حميد انك إبراهيم آل وعلى إبراهيم على صليت كما
 ِإن﴿ (٥٦) ]سي[ مجيد حميد إنك ، إبراهيم وآل إبراهيم على باركت كما ، محمد آل

ينالَّذ ْؤذُوني رسله وكذبوا به يليق ال بما اهللا وصفوا والذين  والكافرونالمنافقون ﴾اللَّه 
﴿ولَهسراءواالستهز بالتكذيب ﴾و ﴿منَهاللَّ﴿ طردهم ﴾لَعي﴿ رحمته من ﴾ها فنْيالد 

ةراآلخو دَأعهيأ ﴾و ﴿ما لَهذَابهِينًا عفليتق اللّه الذين يؤذون آل البيت ألنه يؤدي  ﴾م
 حبهم إيمان وبغضهم كفرإليذاء حضرة الرسول في قبره الشريف ، كيف وقد قال 

 نزلت في قوم قيل ﴾اكْتَسبوا ما بِغَيرِ نَاتوالْمْؤم الْمْؤمنين يْؤذُون والَّذين﴿ (٥٧) ]مال[
من الزناة كانوا يمشون في الطرقات ليالً فإذا رأوا امرأة غمزوها وكانوا يطلبون 

 والذنب والزور الكذب ﴾مبِينًا وِإثْما بهتَانًا﴿ أنفسهم حملوا ﴾احتَملُوا فَقَد﴿ اِإلماء
 المنافقين من نفرا إن وذلك )ع( لبطا يأب بن علي في نزلت مقاتل عن ، الواضح

 لزوجاتك ﴾َألزواجِك قُْل النَّبِي َأيها يا﴿ (٥٨) ]شو[ عليه ويكذبون يؤذونه كانوا
﴿كنَاتبو اءسنو يننْؤمالمؤمنين نساء وسائر ﴾الْم ﴿ينندي هِنلَيع نم البِيبِهِنيلبسن ﴾ج 

الجلباب مقنعة المرأة يغطين و،  وزينتهن محاسنهن يستر الذي ، الواسع الجلباب
ورؤوسهن الرؤوس مكشفات يخرجن الالتي اِإلماء لحاجة بخالف خرجن إذا جباههن   



 ٤٤٩ 

  )٣٣( االحزاب سورة    )٤٤٩(       العشرونو الثاني الجزء

  
 في نزلت   :قال اآلية
 النبي طعنوا الذين

 صفية اتخذ حين )ص(
 له زوجة حيي بنت

  ]مس[
  
 نزلت إنها قيل  )٥٨(

 كـانوا  منـافقين  في
ــؤذون ــاً ي  ، )ع( علي

  ، اِإلفك أهل في وقيل
كانوا  زناة في وقيل

 وهن النساء يتبعون
  ]بض[ كارهات

   
 أن نزولها سبب )٥٩(

 إلى يخرجن كن النساء
 خلف ويصلين المسجد
 فإذا )ص( اهللا رسول

 وخرجن بالليل كان
 المغرب صالة إلى

 ةاالخر والعشاء
 الشباب يقعد والغداة

 طريقهن في لهن
 ويتعرضون فيؤذونهن

 ايها يا اهللا فأنزل لهن
 ]صا[ اآلية النبي

 
 عباس ابن عن )٥٩(

  :اآلية هذه في قال أنه
 نساء اُهللا أمر 

 خرجن إذا المؤمنين
 حاجة في بيوتهن من
 وجوههن يغطين أن
 رءوسهن فوق من

 عيناً ويبدين بالجالبيب
 ]مس[ واحدة

  
 نزلت   :قيل )٦٩(

 ، وزينب زيد شأن في
 قالة من فيه سمع وما

 : وقيل  الناس بعض
 عليه موسى أذى في

 حديث هو   :السالم
 أرادها التي المومسة
 قذفه على قارون
 : وقيل ، بنفسها
 بقتل إياه اتهامهم
 قد وكان ، هارون
 الجبل إلى معه خرج
  ]زم[ هناك فمات

 
 )ع( الصادق عن)٧٠(

 كثير بن لعباد قال إنه
 البصري الصوفي
 غرك عباد يا ويحك

 وفرجك بطنك عف أن
 يقول وجل عز اهللا إن
   الذين ياايها كتابه في

 الملحفة هو الملحفة او دون الثّياب فوق يلبسنه وسيع ثوب للنّساء والجلباب،  والجباه
﴿نَى﴿ التستر ﴾ذَِلكأقرب ﴾َأد ﴿َأن فْنرعفَال﴿ والصيانة بالعفة ﴾ي ينيعرفن ﴾ْؤذَي 

فإنهم كانوا يمازحون اِإلماء ،  الريبة أهل يؤذيهن فال بإماء ولسن حرائر أنهن بزيهن
وربما كان يتجاوز المنافقون إلى ممازحة الحرائر فإذا قيل لهم في ذلك قالوا 

 تفريط من منهن سلف لما ﴾غَفُورا اللَّه وكَان﴿ حسبناهن إماء فقطع اهللا عذرهم
﴿حار(٥٩) ﴾يم ﴿لَِئن لَم نْتَههؤالء يترك ﴾ي ﴿قُوننَافالْم ينالَّذي وف قُلُوبِهِم ضرم﴾ 

 ﴾بِهِم لَنُغْرِينَّك﴿ األفكار لبلبلة األكاذيب ينشرون ﴾الْمدينَة في والْمرجِفُون﴿ الزناةُ
 من يخرجون ثم أي ﴾قَليال ِإال فيها يجاوِرونَك ال ثُم﴿ )ص( محمد يا عليهم لنسلطنك
 (٦٠) للخروج يتأهبوا ريثما قليالً زمناً إال فيها مجاورتك إلى يعودون فال المدينة

﴿ينونلْعا﴿ تعالى رحمته عن مبعدين ﴾منَمفُوا َأيذُوا﴿ وجدوا أينما ﴾ثُققُتِّلُوا ُأخيال وتَقْت﴾ 
 سنة هو بل بكم بدعاً ليس هذا ﴾ من خَلَوا ينالَّذ في اللَّه سنَّةَ﴿ (٦١) باهللا لكفرهم
 تتبدل أو تتغير ولن ﴾تَبديال اللَّه ِلسنَّة تَجِد ولَن﴿ بالمكذبين تفعل مستمرة وعادة جارية

 على تحزن فال أي )ص( للنبي تسلية" واألخبار األفعال في يكون ال النسخ اهللا سنة
 (٦٢) "األزمان من زمن منهم يخل لم قديمة نةس ذلك فِإن ، محمد يا المنافقين وجود

﴿َألُكسص( محمد يا ﴾ي( ﴿نِ﴿ االستهزاء سبيل على المشركون ﴾النَّاسقيام وقت ﴾ع 
﴿ةاعا﴿ و وقتها أعرف لست لهم ﴾قُْل السا ِإنَّمهلْمع نْدطلع ولم لحكمة أخفاها ﴾اللَّه عي 

 ِإن﴿ (٦٣) قريب وقت في ﴾قَرِيبا تَكُون الساعةَ لَعلَّ﴿ يعلمك ﴾يدرِيك وما﴿ احداًِ عليها
اللَّه نطرد ﴾لَع ﴿رِينرحمته عن ﴾الْكَاف ﴿دَأعوهيأ ﴾و ﴿ما لَهيرع(٦٤) ﴾س ﴿ينخَاِلد﴾ 

 وجوههم تُقَلَّب يوم﴿ (٦٥) منها ينقذهم ﴾نَصيرا وال وِليا يجِدون ال َأبدا فيها﴿ مقيمين
 يا﴿ فاته ما على متحسرين ﴾يقُولُون﴿ بالنار يشوى كاللحم جهة إلى جهة من ﴾النَّارِ في
 بدل ﴾وكُبراءنَا سادتَنَا َأطَعنَا ِإنَّا ربنَا وقَالُوا﴿ (٦٦) ﴾الرسوال وَأطَعنَا اللَّه َأطَعنَا لَيتَنَا

 أي ﴾السبِيال فََأضلُّونَا﴿ الكبراء أطعنا الرسول طاعة وبدل السادة أطعنا تعالى اهللا طاعة
 عذابهم اجعل ﴾الْعذَابِ من ضعفَينِ آتهِم ربنَا﴿ (٦٧) واِإليمان الهدى طريق فأضلونا
 اللعن أنواع أشد ﴾كَبِيرا لَعنًا والْعنْهم﴿ ضاللنا سبب كانوا ألنهم ، عذابنا ضعفي

 بني أمثال تكونوا ال ﴾موسى آذَوا كَالَّذين تَكُونُوا ال آمنُوا الَّذين هاَأي يا﴿ (٦٨) وأعظمه
 فيما وأكذبهم براءته اهللا فأظهر ﴾قَالُوا مما اللَّه فَبرَأه﴿ موسى نبيهم آذوا الذين إسرائيل
 تحذير ه في ، ربه عند ومكانة رفعة ذا ﴾اوجِيه اللَّه عنْد﴿ موسى ﴾وكَان﴿ اتهموه

 ﴾اتَّقُوا آمنُوا الَّذين ياَأيها﴿ (٦٩) للمؤمنين بأن ال يتجاسروا على ما فيه أذية رسولهم
  صلح ﴿ي (٧٠) باطل غير حقاً ﴾سديدا قَوال وقُولُوا﴿ وأفعالكم أقوالكم في ﴾اللَّه﴿ راقبوا



 ٤٥٠ 

  )٣٣( االحزاب سورة    )٤٥٠(       العشرونو الثاني الجزء

  
 وقولوا اهللا اتقوا اآمنو 

 يصلح سديدا قوال
 ال أنه اعلم أعمالكم

 شيئا منك اهللا يقبل
  عدال قوال تقول حتى

   ]صا[
  
 آدم منه المراد )٧٢(

 بالمخالفة نفسه ظلم
 يعاقب ما يعلم ولم
 من اإلخراج من عليه
 المراد او الجنة

 يظلم اإلنسان
 ما ويجهل بالعصيان

 إنهاو العقاب من عليه
 ، جهوال ظلوماً كان
 شأنه من كان أي

  ]فخ[ والجهل الظلم

  
  

لَكُم الَكُممحسناتكم ويتقبل اعمالكم يزكي ﴾َأع ﴿رغْفيوعنكم يمحو ﴾ لَكُم ﴿كُمذُنُوب  نمو
عطي اللَّه ولَهسرو فَقَد ا فَاززفَو يمظقال )ع( الصادق عن ، مطلوبه غاية نال فقد ﴾اع 
 ِإنَّا﴿ (٧١) ]صا[ عظيما فوزا فاز فقد بعده من )ع( واألئمة )ع( علي وآلية في

 علَى﴿ "إلزاماً ال تخييراً كان العرض" الشرعية والتكاليف الفرائض ﴾اَألمانَةَ عرضنَا
اتاومضِ الساَألراِل والْجِبو نيفأعرضن ﴾فََأب ﴿ا َأنلْنَهمححملها عن ﴾ي ﴿َأشْفَقْنو 

 شديد ﴾ظَلُوما كَان ِإنَّه اِإلنْسان﴿ وتحملها ﴾وحملَها﴿ وشدتها ثقلها من وخفن ﴾منْها
 المؤمنين امير والية هي قال )ع( الصادق عن ، األمور بعواقب ﴾جهوال﴿ لنفسه الظلم

 ويبطنون اناِإليم يظهرون الذين ﴾والْمنَافقَات الْمنَافقين اللَّه ِليعذِّب﴿ (٧٢) ]صا[ )ع(
 علَى اللَّه ويتُوب﴿ الكفر على وباطنهم ظاهرهم الذين ﴾والْمشْرِكَات والْمشْرِكين﴿ الكفر

يننْؤمالْم نَاتْؤمالْموالمغفرة بالتوبة عليهم ويعود ، اِإليمان أهل اهللا ويرحم ﴾و ﴿كَانو 
ا اللَّها﴿ منهم سلف عما عفا حيث ﴾غَفُوريمحالكرامات بأنواع وأكرمهم أثابهم حيث ﴾ر  

هذا آخر سورة األحزاب وهي بحذافيرها كما أنزلها اللّه على رسوله بواسطة   (٧٣)
أمينه ، فمن قال إن األرضة أكلت قسما منها وهي في بيت عائشة ، وان الكتاب 

ه دونوا ما وجدوه منها فهو ملحد منافق قد افترى على اللّه ورسوله بما قال وكالم
   ]مال[........... مردود عليه 

   



 ٤٥١ 

    )٣٤( سباء سورة    )٤٥١(       العشرونو  الثانيالجزء

  
 الصادق عن فضلها

 الحمدين قرأ من )ع(
 وحمد سبأ حمد جميعا
 يزل لم ليلة في فاطر
 اهللا حفظ في ليله في

 قرأهما فإن وكالءته
 في يصبه لم نهاره في

 واعطي مكروه نهاره
 وخير الدنيا خير من

 يخطر لم ما االخرة
  مناه يبلغ ولم قلبه على

 ]صا[
 الجنة اهل يحمده )١(

 : مواضع ستة فى
 نودى حين احدها

 ايها اليوم وامتازوا
 يميز فاذا المجرمون
 الكافرين من المؤمنون
الحمد هللا الذى  يقولون

نجانا من القوم 
 والثانى،  الظالمين

 الصراط جاوزوا حين
 الذى هللا الحمد قالوا
  ،الحزن عنا اذهب

 الى دنوا لما والثالث
 واغتسلوا الجنة باب
 ونظروا الحياة بماء
 الحمد قالوا الجنة الى
،  لهذا هدانا الذى هللا

 الجنة دخلوا لما الرابع
 المالئكة واستقبلتهم

 هللا الحمد قالوا بالتحية
  المقامة دار احلنا الذى

 حين والخامس
 منازلهم فى استقروا

 الذى هللا الحمد قالوا
 واورثنا وعده صدقنا

 ادسوالس  ،االرض
 الطعام من فرغوا كلما
 رب هللا الحمد قالوا

  ]عس[ العالمين
 لمجيئها ِإنكار وهو)٣(
 استهزاء استبطاء أو

  ]بي[ هب بالوعد
 ِإحدى هذه  :فائدة )٣(

 التي الثالث اآليات
 )ص( رسوله اهللا أمر
 العظيم بربه يقسم أن

 ، وقوعها على
 قُْل يونس في والثانية

    ،لَحقٌّ ِإنَّه وربي ِإي
 قُْل التغابن في والثالثة

 لَتُبعثُن وربي بلَى
  ]مس[

  
  
  
  

 فإنها نزلت بالمدينة وهي ثمنمئة وثالثون كلمة ، وألف وخمسمائة واثنا عشر ٦نزلت بمكة إال اآلية 
وال يوجد  فاطروالكهف واألنعام والفاتحة هذه وخمس سور مبدوءة بالحمد للّه ويوجد في القران  .حرفا

  سورة مختومة بهذه اللفظة غير هذه
    بسم اهللا الرحمن الرحيم 

﴿ِللَّه دمفله الحمد فهو الحقيق بالحمد الجدير بالشكر الخليق بالمدح دنيا وأخرى  ﴾الْح
:  ال يكمل الحمد إالَّ بخالل ثالث ، وفي اآلخرة لواسع رحمته في الدنيا لكمال قدرته

ما في ﴿كل  ﴾الَّذي لَه﴿ ته بالنية وقضاء حقه بالسعىمحبة المنعم بالقلب وابتغاء مرضا
 ﴾وهو الْحكيم﴿ال يستحقه أحد سواه  ﴾ولَه الْحمد في اآلخرة السماوات وما في اَألرضِ

 من ﴾اَألرضِ﴿ جوف ﴾في﴿ما يدخل  ﴾يعلَم ما يلج﴿ (١) بخلقه ﴾الْخَبِير﴿ في صنعه
من الزروع والنباتات وماء العيون  ﴾وما يخْرج منْها﴿  واألمواتوالكنوز المطر

  واالرزاق والبركاتمن المطر والمالئكة والرحمة ﴾وما ينزُِل من السماء﴿واآلبار 
 ﴾وهو الرحيم﴿، والدعوات  وما يصعد ِإليها من األعمال الصالحات ﴾وما يعرج فيها﴿

وقال المشركون من  ﴾وقَاَل الَّذين كَفَروا ﴿(٢)عن ذنوب التائبين  ﴾فُورالْغَ﴿ بعباده
 )ص( لهم يا محمد ﴾قُل﴿ال بعث وال نشور  ، ال قيامة أبداً ﴾تَْأتينَا الساعةُال ﴿قومك 

العالم بما  ﴾عاِلمِ الْغَيبِ﴿ ِإنها واقعة ال محالة ﴾لَتَْأتينَّكُم﴿ أقسم باهللا العظيم ﴾بلَى وربي﴿
في ﴿  الذرةجزء منمقدار  ﴾عنْه مثْقَاُل ذَرة﴿ال يغيب  ﴾ال يعزب﴿ خفي عن األبصار

من  ﴾وال َأصغَر من ذَِلك﴿ ي في العالم العلوي أو السفل﴾السماوات وال في اَألرضِ
كيف يخفى ،  وح المحفوظ وهو في الل﴾ِإال في كتَابٍ مبِينٍ﴿منها  ﴾وال َأكْبر﴿ الذرة

  أثبت ذلك في الكتاب المبين(٣) عليه ما أنشأه أم كيف يستعظم شيًئا هو أبداه
﴿زِيجءامنوا﴿يثيب  ﴾ِلي ينالمؤمنين  ﴾الَّذ﴿اتاِلحلُوا الصمعالذين أحسنوا في الدار  ﴾و

والَّذين  ﴿(٤)ي جنات النعيم ف ﴾ورِزقٌ كَرِيم﴿ لذنوبهم ﴾ُأولَِئك لَهم مغْفرةٌ﴿ الدنيا
يظنون أنهم يعجزونه  ﴾معاجِزِين﴿ِإلبطال القرآن  ﴾في ءاياتنَا﴿بذلوا جهدهم  ﴾سعوا

 ﴾لَهم عذَاب من رِجزٍ َأِليم﴿المجرمون  ﴾ُأولَِئك﴿ بما يثيرونه من شبهات حول القرآن
والذين ) ص( من أصحاب النبي ﴾ا الْعلْمالَّذين ُأوتو﴿ويعلم  ﴾ويرى ﴿(٥) سوء العذاب
من ربك هو ﴿ )ص( يا محمد ﴾الَّذي ُأنزَِل ِإلَيك﴿ بعدهم أن هذا القرآنيأتون من 

  ﴾الْعزِيزِ﴿طريق ﴾ِإلَى صراط﴿ ويرشد من تمسك به ﴾ويهدي﴿ ال يأتيه الباطل ﴾الْحقَّ

  
  ترتيبها

 ٣٤   
  ترتيب النزول

٥٨  
    اياتها
  نزلت بعد  سورة سباء  ٥٤

  مكية  لقمان



 ٤٥٢ 

  )٣٤(اء  سبسورة    )٤٥٢(       العشرونو  الثانيالجزء

  
 )ع( الصادق عن )٤(

 اهللا خلق ما أول قال
 اكتب له فقال القلم
 هو وما كان ما فكتب
 القيامة يوم إلى كائن

 ]صا[
  
 السعي فادة )٥(

 دون سريعلا المشي
  ]رو[ الركض

 
 اهللا اوحى وفيما )١٠(

 أنين داود يا  :اليه
 من إلي احب المذنبين
   ]لط[ العابدين صراخ

 :عباس ابن قال )١٠(
 معه تسبح الطير كانت
 ِإذا وكان ، سبح ِإذا
 ِإال دابةٌ تبق لم قرأ

 لقراءته استمعت
  ]مس[ لبكائه وبكت

 كان  :قالوا )١١(
 على ملك حين داوود
 يخرج اسرائيل بنى

 ما الناس فيسأل متنكرا
 داود فى تقولون
 اهللا فقيض عليه فيثنون

 صورة فى ملكا له
 على فسأله آدمى
 رجلال نعم فقال عادته
 فسأله فيه خصلة لوال
 انه لوال فقال عنها
 من عياله ويطعم يأكل
 اكل ولو المال بيت
 لتمت يده عمل من

 سأل ذلك فعند فضائله
 ما له يسبب ان ربه

 بيت عن به يستغنى
 تعالى فعلمه المال
 فكان الدروع صنعة
 درعا يوم كل يعمل

 آالف باربعة ويبيعها
 آالف بستة او درهم
 عياله وعلى عليه ينفق
 بالباقى ويتصدق الفين
 بنى فقراء على

 ]رو[  اسرائيل
  :المفسرون قال )١٢(

 الريح له اهللا سخّر
 المسافات به تقطع

 ساعات في الشاسعة
 مع تحمله معدودات،

 بلد من به فتنتقل جنده
 به تغدو بلد، إلى

 ِإلى شهر مسيرة
  وترجع النهار، نصف

من  البعثمنكري  ﴾وقَاَل الَّذين كَفَروا﴿ (٦) فعالهصفاته وأ في ﴾الْحميد﴿ اهللا الغالب
 )ص(النبي  يعنون ﴾علَى رجٍل﴿نرشدكم  ﴾هْل نَدلُّكُم﴿ لبعضبعضهم مكة  كفار

اذا متم  ﴾ِإذَا مزقْتُم كُلَّ ممزق﴿ يحدثكم بأعجب األعاجيب ﴾ينَبُئكُم﴿ "بطريق االستهزاء"
هل  ﴾َأفْتَرى ﴿(٧)  ستخلقون خلقاً جديداً﴾م لَفي خَلْق جديدِإنَّكُ﴿ صرتم رفاتا وتراباو

أم به جنون فهو يتكلم بما ال  ﴾َأم بِه جِنَّةٌ﴿ الكذب على اهللا ﴾علَى اللَّه كَذبا﴿اختلق 
بْل الَّذين ال ﴿ قال تعالى رداً عليهم ليس األمر كما يزعمون من الكذب والجنون ، يدري

 نُونْؤميةرقون باآلخرة  بل ﴾بِاآلخذَابِ ﴿الذين يجحدون البعث وال يصدي الْعف
يدعالِل الْبالضعن الحق توجب لهم عذاب النار﴾و ا ﴿(٨)  في ضالٍل وحيرةوري َأفَلَم﴾ 

رضِ ِإن من السماء واَأل﴿ما هو محيط بهم  ﴾ِإلَى ما بين َأيديهِم وما خَلْفَهم﴿يشاهدوا 
 ﴾من السماء﴿قطعاً  ﴾بِهِم اَألرض َأو نُسقطْ علَيهِم كسفًا﴿لو شئنا لخسفنا  ﴾نَخْسفْ نَشَْأ

فيما يشاهدون من آثار  ﴾ِإن في ذَِلك﴿ فمن أين لهم المهرب كما فعلنا بأصحاب األيكة
لَقَد  ﴿(٩)  تائب رجاع إلى اهللا﴾بٍِلكُلِّ عبد مني﴿لداللة  ﴾آليةً﴿القدرة والواحدانية 

الملك والكتاب مع النبوة والرسالة ولم تجمع لنبي ﴾ داوود منَّا فَضال﴿أعطينا  ﴾آتَينَا
أفضل الفضل  وزدناه على ذلك حسن الصوت حين يتلو الزبور الذي أنزلناه عليه، قبله 

يا ﴿ قلنا للجبال الرجوع اليهمن اهللا إلى عباده أن يعرفهم أقدارهم وأن يمكن لهم سبيل 
هعبِي ماُل َأوحي اللّه واذكريه  ﴾جِبسب﴿رالطَّيوكذلك أنت يا طيور ﴾و﴿  َألَنَّا لَهو

يدد(١٠) يشاء كيف يصرفه كالشمع يده في جعلناه ﴾الْح ﴿ابِغَاتْل سمالدروع  ﴾َأنِ اع
، ِليقْطَع   ليجد في ذلك مكسباً،  وجعل فيه توسعةَ رزقهالكوامل التي تغطي البسها

وال  وقدر في نسج الدروع بحيث تتناسب حلقاتها ﴾وقَدر في السرد﴿ طَمعه عن ُأمته
وال  ﴾صاِلحا﴿يا آل داود عمالً  ﴾واعملُوا﴿ "كانت قبل ذلك صفائح ثقاالً "تثقل حاملها

 (١١) وسأجازيكم به ﴾ بصيرِإنِّي بِما تَعملُون﴿ تتكلوا على عز أبيكم وجاهه
﴿انملَيِلسوسخرنا لسليمان ﴾و ﴿يحتسير بأمره ﴾الر ﴿را شَههومن طلوع سيرها  ﴾غُد

آخر ساعة من  ﴾ورواحها شَهر﴿ مسيرة شهر للسائر المجدالفجر إلى طلوع الشمس 
كان يجري كأنه عين  النحاس ﴾لَه عين الْقطْرِ﴿وأذبنا  ﴾وَأسلْنَا﴿ مسيرة شهرالنهار 

وسخرنا له  ﴾ومن﴿" كما أالن لداود الحديد أجرى اهللا لسليمان النحاس"ماء متدفقة 
﴿هببِِإذْنِ ر هيدي نيُل بمعي نم تعمل بأمره ما شاء مما يعجز عنه البشر﴾الْجِن  ﴿ نمو

نُذقْه من عذَابِ ﴿ مرناه به من طاعة سليمانما أ ﴾منْهم عن َأمرِنَا﴿ يعدل  ومن﴾يزِغْ
ما  ﴾ما يشَاء﴿لسليمان  ﴾لَه﴿يعمل هؤالء الجن  ﴾يعملُون ﴿(١٢)  في اآلخرة﴾السعيرِ

  والتماثيل من النحاس والزجاج ﴾وتَماثيَل﴿القصور الشامخة  ﴾من محارِيب﴿ يريد



 ٤٥٣ 

  )٣٤( سباء سورة    )٤٥٣(       العشرونو  الثانيالجزء

  
 إلى شهر مسيرة به

 فتقطع ، النهار آخر
 في شهرين مسيرة به

 ]مس[ دواح نهار
 )ع( الباقر عن )١٤( 

 بن سليمان أمر قال
 له فصنعوا الجن داود
 فبينا قوارير من قبة
 عصاه على متكئ هو
 إلى ينظر القبة في

 يعملون كيف الجن
 إذ إليه وينظرون

 فإذا التفاتة منه حانت
 في معه برجل هو

 له فقال منه ففزع القبة
 الذي أنا قال أنت من
 وال الرشا أقبل ال

 ملك أنا الملوك أهاب
 وهو فقبضه الموت
 في عصاه على متكئ
 ينظرون والجن القبة
 سنة فمكثوا إليه

  بعث حتى له يدأبون
 األرضة وجل عز اهللا

 وهي منسأته فأكلت
 تبينت خر فلما العصا
 فشكرت   اآلية الجن
 صنيعها ألرضةل الجن

 توجد ال ذلك فألجل
 إال مكان في األرضة
  وطين ماء وعندها

 ]صا[
 عباس ابن عن )١٥(

 البالد اطيب كانت
  واخصبها هواء

 تخرج المرأة وكانت
 منزل الى منزلها من

 رأسها وعلى جارتها
 بيديها فتعمل المكتل
 بين فيما وتسير

 فيمتلئ االشجار
 فيه يتساقط مما المكتل

 من لثمارا انواع من
  ]رو[ تمديدها ان غير

 
 عباس ابن قال )١٦(

 ثالثة تعالى اهللا بعث
 ثالث الى نبيا عشر
 باليمن قرية عشرة

 االيمان الى فدعوهم
 وذكروهم والطاعة

وخوفوهم  تعالى نعمه
 وقالوا فكذبوهم عقابه

 من علينا له نعرف ما
 لربكم فقولوا نعمة

 هذه عنا فليحبس
 استطاع ان النعمة

  ]رو[

﴿ابِ﴿ األواني التي يوضع فيها الطعام ﴾جِفَانٍووورٍ ﴿ تشبه األحواض ﴾كَالْجقُدو
اتياسا﴿  ال تتحرك لكبرها وضخامتهاهكبيرة ثابت ﴾رشُكْر وداولُوا آَل دموقلنا لهم  ﴾اع

من لم يعرف نعمة اهللا ، في الحديث  اشكروا يا آل داود ربكم على هذه النعم الجليلة
قليٌل  ﴾وقَليٌل من عبادي الشَّكُور﴿  فى مطعمه وملبسه فقد صغَّر نعم اهللا عندهعليه إال

من يأخذ النعمة مني وال يحملها على األسباب؛ فال يشكر الوسائطَ ويشكرني واألكثرون 
كرون يأخذون النعمة من اهللا، ويجِدون الخير من قبله ثم يتقلدون المنَّةَ من غير اهللا، ويش

ما دل ﴾ الْموتَ ما دلَّهم﴿على سليمان  ﴾علَيه﴿حكمنا  ﴾فَلَما قَضينَا ﴿(١٣) غير اهللا
فَلَما ﴿ عصا سليمان ﴾تَْأكُُل منسَأتَه﴿  التياألرضة ﴾علَى موته ِإال دابةُ اَألرضِ ﴿الجن
فلما سقط سليمان  ﴾خَر﴿الْجِن نَتيواتضح لهمظهر للجن ﴾تَب  ﴿ ونلَمعكَانُوا ي لَو َأن

بهِينِ﴿كما زعموا  ﴾الْغَيذَابِ الْمي الْعا لَبِثُوا فما مكثوا في األعمال الشاقة تلك ﴾م 
في ﴿ قحطان بن يعرب بن بجيش بن سبأ ألوالد ﴾لَقَد كَان ِلسبٍإ﴿ (١٤) المدة الطويلة

هِمكَنسةٌ﴿باليمن  ﴾مة دالة على اهللا جل وعال وعلى قدرته على مجازاة آية عظيم ﴾آي
، فِإن قوم سبأ لما كفروا نعمة اهللا خرب اهللا ملكهم،  المحسن بِإحسانه والمسيء بِإساءته

فيهما من كل  ﴾جنَّتَانِ﴿ ، وجعلهم عبرةً لمن يعتبر ، ومزقهم شر ممزق وشتَّت شملهم
 بساتين ذات أشجار وشمالهالوادي  عن يمين ﴾شماٍلعن يمينٍ و﴿ أنواع الفواكه والثمار

من فضل اهللا  ﴾من رِزق ربكُم﴿ يا آل سبأ ﴾كُلُوا﴿ ، وقلنا لهم على لسان الرسل وثمار
، حسنة  كريمة التربة ﴾بلْدةٌ﴿فإن مأرب  ، ربكم على هذه النعم ﴾واشْكُروا لَه﴿ وِإنعامه
عن طاعة اهللا  ﴾فََأعرضوا ﴿(١٥)  لمن شكره﴾ غَفُورورب﴿ ، كثيرة الخيرات الهواء
 فغرق بساتينهم ودورهم المدمر المخرب ﴾فََأرسلْنَا علَيهِم سيَل الْعرِمِ﴿ وشكره

﴿ملْنَاهدببسبب كفرهم  ﴾و﴿هِمنَّتَينِ﴿ذات الخيرات الكثيرة  ﴾بِجنَّتَيج طاتَي ُأكٍُل خَمذَو﴾ 
 وال يكون الشجراألثُل نوع من " ﴾وَأثٍْل﴿ ٍ" شجرة لها شوك وثمرتها مرةالخمطُ كلُّ"

وشيء من األشجار التي ال  ﴾وشَيء من سدرٍ قَليٍل﴿ "عليه ثمرة ِإال في بعض األوقات
 ﴾بِما كَفَروا﴿ ذلك الجزاء الفظيع الذي عاقبناهم به ﴾ذَِلك جزينَاهم﴿ (١٦) ينتفع بثمرها

 ِإال الكافر ﴾ِإال الْكَفُور﴿بمثل هذا الجزاء الشديد  ﴾وهْل نُجازِي﴿ مب كفرهكان بسب
الَّتي ﴿الشامية  ﴾وبين الْقُرى﴿بين بالد سبأ  ﴾وجعلْنَا بينَهم﴿ (١٧)ه المبالغ في كفر

 اهللا ضرب فينا )ع( الباقر  عن، متواصلة من اليمن ِإلى الشام ﴾باركْنَا فيها قُرى
 أن أمرهم حيث بفضلنا أقر فيمن فيها اهللا بارك التي القرى فنحن القرآن في األمثال
وقَدرنَا فيها ﴿يرى بعضها من بعض لتقاربها  ألبناء السبيل ﴾ظَاهرةً﴿ ]صا[ يأتونا
ريمن قرية ِإلى قرية وقلنا لهم السير بين قراهم وبين قرى الشام مقدراًجعلنا  ﴾الس  



 ٤٥٤ 

  )٣٤( سباء سورة    )٤٥٤(       العشرونو الثاني الجزء

  
 الغادي كان )١٨(

 ، قرية في يقيل منهم
 قرية في يبيت والرائح

 ال ، الشام يبلغ أن إلى
 وال جوعاً يخاف
 وال ، عدواً وال عطشاً
 زاد حمل ِإلى يحتاج
 وكانوا ، ماء وال

 ال آمنين يسيرون
  ]زم[ شيئاً يخافون

 
 الصادق عن )٢٠(
 نبيه اهللا رأم لما )ع(
 أمير ينصب أن )ص(

 للناس  )ع( المؤمنين
 ايها يا قوله في

 أنزل ما بلغ الرسول
 علي في ربك من إليك

 من فقال خم بغدير
 فعلي مواله كنت
 األبالسة فجاءت مواله
 األكبر إبليس إلى

 على التراب وحثوا
 لهم فقال رؤوسهم

 إن قالوا مالكم إبليس
 عقد قد الرجل هذا

 يحلها ال عقدة اليوم
 القيامة يوم إلى شيء
 إن كال إبليس لهم فقال
 قد حوله الذين

 لن عدة فيه وعدوني
 عز اهللا فأنزل يخلفوني

 ولقد رسوله على وجل
 إبليس عليهم صدق
  ]صا[ اآلية ظنه

  
 ِإبليس علم وِإنما )٢٠(

 ال وهو ظنه صدق
 لما ألنه ، الغيب يعلم
 ، نفذ ما آدم في له نفذ

 أنه ظنه على غلب
 في ذلك مثل له ينفذ

 له وقع وقد ذريته
 ]مس[ ظن ما تحقيق

   :الحسن قال )٢١(
 ضربهم ما واِهللا

 أكرههم وال بعصا،
 كان وما ، شيء على
 وأماني غروراً ِإال

 فأجابوه ِإليها دعاهم
  ]مس[
  

ل وال متى شئتم ال تخافون في لي ﴾لَياِلي وَأياما ءامنين﴿ بين هذه القرى ﴾سيروا فيها﴿
 البيت أهل قائمنا مع  :قال آمنين وأياما ليالي فيها سيروا )ع( الصادق عن، في نهار

حين بطروا النعمة، وملوا العافية، وسئموا  ﴾فَقَالُوا ﴿(١٨) ]صا[السالم  عليهم
الراحة طلبوا من اهللا أن يباعد بين قراهم المتصلة ليمشوا في المفاوز ويتزودوا 

فعجل اهللا ِإجابتهم بتخريب تلك القرى وجعلها ﴾ ا باعد بين َأسفارِنَاربنَ﴿  قالوالألسفار
 ﴾فَجعلْنَاهم َأحاديثَ﴿هذا الدعاء وطلب المشقة بطرا ب ﴾وظَلَموا َأنفُسهم﴿ مفاوز قفاراً

 شذر مذروفرقناهم في البالد  ﴾ومزقْنَاهم كُلَّ ممزق﴿ بهم تعجبا لناسلأخباراً تُروى 
وآل خزيمة للعراق  بعمان واألزد بتهامة وجذام بيثرب وأنمار بالشام غسان لحق حتى

لعبراً  ﴾آليات﴿ من قصتهم ﴾ِإن في ذَِلك﴿ وضرب بهم المثل قيل تفرقوا ايدي سبأ
 (١٩) ، شاكر في النعماء  لكل عبد صابرٍ على البالء﴾ِلكُلِّ صبارٍ شَكُورٍ﴿وعظات 

﴿ص لَقَدوظَنَّه يسلِإب هِملَيقَ عأنه  تحقق ظن ِإبليس في هؤالء الضالين ﴾د حيث ظن
فاتبعه الناس فيما  ﴾فَاتَّبعوه﴿فتحقق ما كان يظنه  يستطيع أن يغويهم بتزيين الباطل لهم

 بعوه فِإنهم لم يت﴾من الْمْؤمنين﴿ ممن أطاع اهللا ﴾ِإال فَرِيقًا﴿دعاهم ِإليه من الضاللة 
(٢٠) ﴿لَه ا كَانمِإلبليس ﴾و ﴿ هِملَيلْطَانٍعس نتسلط  من ﴾م﴿لَمأن نظهر  ﴾ِإال ِلنَع

 ﴾ممن هو منْها في شَك﴿ هو مؤمن مصدق باآلخرةو ﴾من يْؤمن بِاآلخرة﴿علمنا للعباد 
 ال تخفى ﴾لِّ شَيء حفيظٌعلَى كُ﴿ )ص (يا محمد ﴾وربك﴿ فنجازي كالً بعمله في أمرها

ادعوا ﴿ لهؤالء المشركين )ص( يا محمد ﴾قُْل﴿ (٢١) عليه خافية من أفعال العباد
ونِ اللَّهد نم تُممعز ينال ﴿  انهمليجلبوا لكم الخير، ويدفعوا عنكم الضر أنهم آلهة ﴾الَّذ

ةثْقَاَل ذَرم كُونلمالمن خيرٍ أو نفعٍ أو ضر ﴾ي  ﴿ ما لَهمضِ وي اَألرال فو اتاومي السف
كرش نا ميهِمظَهِيرٍ﴿وليس لتلك اآللهة شركة مع اهللا  ﴾ف نم منْهم ا لَهمعينه ﴾وي معين 

 ﴾ِإال ِلمن َأذن لَه﴿ألحد عند اهللا  ﴾وال تَنفَع الشَّفَاعةُ عنْده﴿ (٢٢) في تدبير أمرهما
ؤذن له في الشفاعةحتى ي ﴿قُلُوبِهِم نع عتَّى ِإذَا فُزحتى ِإذا زال الفزع والخوف  ﴾ح

 في أمر الشفاعة ﴾ماذَا قَاَل ربكُم﴿المشفوع لهم للشافعين  ﴾قَالُوا﴿ عن قلوب الشفعاء
 لو والكبرياءالمتفرد بالع ﴾وهو الْعلي﴿أذن بالشفاعة  ﴾الْحقَّ﴿الشفعاء قال اللّه  ﴾قَالُوا﴿
﴿ص( لهم يا محمد ﴾قُْل﴿ (٢٣) العظيم في سلطانه وجالله ﴾الْكَبِير( ﴿ نم قُكُمزري نم

اتماوضِ﴿بِإنزال المطر  ﴾الساَألرفإن لم يجيبوك يا محمد بأن الذي بِإخراج النبات  ﴾و
أي وأحد  ﴾َأو ِإياكُموِإنَّا ﴿ الرازق ال آلهتكم هو ﴾اللَّه﴿ لهم ﴾قُْل﴿ يرزقنا هو اللّه

"  اِإلنصاف مع الخصمهوهذا  " ﴾لَعلَى هدى َأو في ضالٍل مبِينٍ﴿ الفريقين منا أو منكم
(٢٤)﴿ َألُوننَا﴿ال تؤاخذون  ﴾قُْل ال تُسمرا َأجمال﴿ على ما ارتكبنا من ِإجرام ﴾عو  



 ٤٥٥ 

  )٣٤( سباء سورة    )٤٥٥(       العشرونو  الثانيالجزء

  
 )ع( الباقر عن )٢٣(
 األولين من أحد من ما

 وهو إال واالخرين
 شفاعة إلى محتاج
 يوم )ص( اهللا رسول
 لرسول إن ثم القيامة

 في الشفاعة )ص( اهللا
 في الشفاعة ولنا امته

 ولشيعتنا شيعتنا
 ثم أهاليهم في الشفاعة

 ليشفع المؤمن وأن قال
 ومضر ربيعة مثل في
 ليشفع المؤمن وأن
 يا يقول لخادمه حتى
 كان خدمتي حق رب
   والبرد الحر يقيني

  ]صا[
 
 تعالى اهللا ِإن )٢٣(

 والمالئكة لألنبياء يأذن
 على وهم الشفاعة، في

 ، اهللا من الفزع غاية
 الحال بتلك يقترن لما
 ، الهائل األمر من

 أن الشديد والخوف
 فإذا ، تقصير منهم يقع

 قالوا عنهم سري
 ماذا : فوقهم للمالئكة

 بماذا أي ؟ ربكم قال
 الحقَّ قالوا ؟ اهللا أمر
 في لكم أذن ِإنه أي

 للمؤمنين الشفاعة
  ]قر[
  
 عباس ابن عن)٢٨(

 قال) ص( النبي عن
 وال خمسا أعطيت

 بعثت : فخرا اقول
 واألسود األحمر إلى

 االرض لي وجعلت
 واحل ومسجدا طهورا

 يحل ولم المغنم لي
 ونصرت قبلي ألحد

 يسير فهو بالرعب
 شهر سيرةم أمامي

 الشفاعة واعطيت
 يوم ألمتي فادخرتها
 ]صا[ القيامة

 رجالن كان )٣٤(
 خرج ، شريكان
 ، الشام إلى أحدهما
 فلما ، اآلخر وبقي
 )ص(  النبي بعث
 صاحبه إلى كتب
 فكتب  عمل ما يسأله
 أحد يتبعه لم أنه إليه
 رذالة إال قريش من

  ، ومساكينهم الناس

لُونما تَعمَأُل عوِإنما يعاقب كل ِإنسان بجريرته وال نؤاخذ نحن بما اقترفتم ﴾نُس ، 
بِالْحقِّ ﴿ويفصل  ﴾بينَنَا﴿يحكم  ﴾ثُم يفْتَح﴿يوم القيامة ﴾ قُْل يجمع بينَنَا ربنَا﴿ (٢٥)

يملالْع الْفَتَّاح وهتوبيخٌ آخر على ِإشراكهم  (٢٦)  الحاكم العادل الذي ال يظلم أحدا﴾و
ألنظر بأي صفة استحقت  ﴾شُركَاء﴿باهللا  ﴾الَّذين َألْحقْتُم بِه﴿ هذه األصنام ﴾قُْل َأروني﴿

الغالب  ﴾بْل هو اللَّه الْعزِيز﴿  ليس األمر كما زعمتم من اعتقاد شريك له﴾كَال﴿ة العباد
 للعرب خاصة )ص( يا محمد ﴾وما َأرسلْنَاك ﴿(٢٧)  في تدبيره﴾الْحكيم﴿ على أمره

 للمؤمنين بجنات النعيم ﴾بشيرا﴿ وِإنما أرسلناك لعموم الخلق ﴾ِإال كَافَّةً ِللنَّاسِ﴿
جهلهم ل ﴾ولَكن َأكْثَر النَّاسِ ال يعلَمون﴿ ممنذراً للكافرين من عذاب الجحي﴾ ونَذيرا﴿

مشركون على سبيل ال ويقول ﴾﴿ويقُولُون (٢٨)على ما هم عليه من الغي والضالل 
فيما ﴾ ِإن كُنتُم صادقين﴿ هذا العذاب الذي تخوفوننا به ﴾متَى هذَا الْوعد﴿ االستهزاء

ال تَستَْأخرون عنْه ساعةً ﴿معين للعذاب يجي  زمان ﴾قُْل لَكُم ميعاد يومٍ ﴿(٢٩) تقولون
ونمتَقْدال تَسوا ﴿ (٣٠)  يتقدم لرجاء أحد، وال ال يستأخر لرغبة أحد ﴾وكَفَر ينقَاَل الَّذو

ننُْؤم ق  لن ﴾لَننصد﴿هيدي نيي بال بِالَّذآنِ وذَا الْقُروال بما سبقه من الكتب  ﴾بِه
ِإذْ  ﴿)ص( شاهدت يا محمد ﴾ولَو تَرى﴿ السماوية الدالة على البعث والنشور

ونالظالمين وهمحال ﴾الظَّاِلم  ﴿مهِمبر نْدع قُوفُونِإلَى ﴿لحساب  ل﴾و مهضعب جِعري
 ﴾يقُوُل الَّذين استُضعفُوا﴿ بعضاً ويؤنب بعضهم بعضاً يلوم بعضهم ﴾بعضٍ الْقَوَل

 (٣١) ﴾لَكُنَّا مْؤمنين﴿لوال ِإضاللكم لنا  ﴾لَوال َأنْتُم﴿ للرؤساء ﴾ِللَّذين استَكْبروا﴿األتباع 
منعناكم  ﴾َأنَحن صددنَاكُم﴿الرؤساء جواباً  ﴾قَاَل الَّذين استَكْبروا ِللَّذين استُضعفُوا﴿
بْل كُنتُم ﴿ ، ليس األمر كما تقولون  ال﴾بعد ِإذْ جاءكُم﴿اِإليمان  ﴾عنِ الْهدى﴿

ينرِمج(٣٢)  بل أنتم كفرتم من ذات أنفسكم﴾م﴿ قَاَل الَّذفُواوعتُضاس األتباع  ﴾ين
بل مكركم بنا في الليل والنهار  ﴾بْل مكْر اللَّيِل والنَّهار﴿ للرؤساء ﴾ِللَّذين استَكْبروا﴿

أي وقت دعوتكم لنا ِإلى الكفر  ﴾ِإذْ تَْأمرونَنَا َأن نَكْفُر بِاللَّه﴿هو الذي صدنا عن اِإليمان 
أخفى كل من الفريقين الندامة على  ﴾وَأسروا النَّدامةَ﴿ شركاء ﴾داداونَجعَل لَه َأن﴿باهللا 

 ﴾وجعلْنَا اَألغْالَل﴿ األعداء شماتة كراهة في ﴾رَأوا الْعذَاب﴿حين  ﴾لَما﴿ترك اِإليمان 
ن ِإال هْل يجزو﴿رزيادةً على تعذيبهم بالنا ﴾الَّذين كَفَروا﴿ رقاب ﴾في َأعنَاق﴿السالسل 

لُونمعا كَانُوا ي(٣٣) ال يجزون ِإال بأعمالهم التي عملوها وال يعاقبون ِإال بكفرهم ﴾م 
أي لم نبعث في أهل قرية رسوالً من الرسل ينذرهم  ﴾وما َأرسلْنَا في قَرية من نَذيرٍ﴿

 ال نؤمن ﴾ُأرسلْتُم بِه كَافرونِإنَّا بِما ﴿أهل الغنى والتنعم  ﴾ِإال قَاَل متْرفُوها﴿عذابنا 
    )ص( اى يا محمد )ص(اآلية جاءت لتسلية النبى   ،برسالتكم وال نصدقكم بما جئتم به



 ٤٥٦ 

  )٣٤( سباء سورة    )٤٥٦(       العشرونو  الثانيالجزء

  
 أتى ثم ، تجارته فترك

 دلّني  :فقال ، صاحبه
 يقرأ وكان عليه،
 النبي فأتى ، الكتب

 إالم  : فقال ، )ص(
كذا  إلى  :فقال ؟ تدعو
 أشهد  :فقال ، وكذا
 : فقال اهللا، رسول أنك
 ؟ بذلك علمك وما
 نبي يبعث لم إنه :قال
 الناس رذالة اتبعه إال

 فنزلت ، ومساكينهم
  ]مس[ اآلية هذه
 
 الدنيا أمر قاسوا )٣٥(

 وظنوا  ، اآلخرة على
 أعطاهم كما اهللا أن

 في واألوالد األموال
 في يعذبهم ال الدنيا

  ]مس[  اآلخرة
 
   :الحديث فى )٣٦(

 حاضر عرض الدنيا
 البر منها يأكل

 وعد واآلخرة والفاجر
 ملك فيها يحكم صادق
  ]رو[ قاهر

 
  :الحديث في )٣٩(

 اهللا عيال كلهم قلالخ
 انفعهم اليه واحبهم
ان  الحديث وفي لعياله
 فادفعوا نحسا يوم لكل

 اليوم ذلك نحس
  ]رو[ بالصدقه

 
 )ع( الرضا نع)٣٩(

 هل له لمولى قال
 فقال شيئا اليوم أنفقت

 فمن )ع(فقال واهللا ال
 علينا اهللا يخلف أين
  ]صا[
  
 )ص( النبي عن)٣٩(
 صدقة معروف لك

 الرجل به وقى وما
  صدقة فهو عرضه

 من المؤمن أنفق وما
 خلفها اهللا فعلى نفقة

 من كان ما إال ضامناً
 البناء – بنيان في نفقة
 قالو معصية أو -
 والسرف إياكم )ص(

 والنفقة المال في
 فما باالقتصاد وعليكم
 اقتصدوا قط قوم افتقر

  ]مج[

 وقال ﴾وقَالُوا ﴿(٣٤) هذه سيرة اغنياء االمم الماضية فال يهمك امر اكابر قومك
وما نَحن ﴿ من هؤالء الضعفاء المؤمنين ﴾نَحن َأكْثَر َأمواالً وَأوالدا﴿  مكةامشركو

بِمذَّبِينولو لم يكن راضياً عنا لما بسط لنا في   ِإن اهللا ال يعذبنا ألنه راضٍ عنا﴾ع ،
ِإن  ﴾ِإن ربي يبسطُ الرزقَ ِلمن يشَاء ويقْدر﴿ )ص ( لهم يا محمد﴾قُْل ﴿(٣٥) الرزق

 العاصي، فقد يوسع اهللا على الكافر و توسعة الرزق وتضييقه ليس دليالً على رضى اهللا
 حقيقة ﴾ولَكن َأكْثَر النَّاسِ ال يعلَمون﴿ ويضيق على المؤمن والمطيع ابتالء وامتحاناً

ة البسط والقدر فيزعمون ان مدار البسط هو الشرف والكرامة ومدار القدر هو كمح
وال يدرون ان االول كثيرا ما يكون بطريق االستدراج والثانى بطريق ، الذل والهوان 

 التي تفتخرون بها ﴾َأموالُكُم وال َأوالدكُم﴿ليست  ﴾وما ﴿(٣٦) بتالء ورفع الدرجاتاال
ِإال  ﴾ِإال من ءامن وعمَل صاِلحا﴿ هي التي تقربكم من اهللا ﴾بِالَّتي تُقَربكُم عنْدنَا زلْفَى﴿

 ويربيه على الصالح ، ويعلّم ولده الخير المؤمن الصالح الذي ينفق ماله في سبيل اهللا
بِما عملُوا ﴿  تُضاعف حسناتهم﴾فَُأولَِئك لَهم جزاء الضعف﴿ فهذا الذي يقربه من اهللا

فَاتي الْغُرف مهمنازل الجنة العالية  ﴾و﴿نُون(٣٧) من كل عذاب ومكروه ﴾آم 
﴿ينالَّذنَا ﴿قريش كفار﴾ واتي آيف نوعسلرد والطعن فيها ويجتهدون في القرآنية با ﴾ي

ُأولَِئك في الْعذَابِ ﴿ يكون لهم مؤاخذه ظانين انهم يفوتوننا فال ﴾معاجِزِين﴿ ابطالها
ونرضحطُ﴿ )ص( يا محمد ﴾قُْل ﴿(٣٨)  مقيمون يوم القيامة﴾مسبي يبر ع  ﴾ِإنيوس

﴿ رقْديو هادبع نم شَاءي نقَ ِلمزالرفال تغتروا باألموال التي  ويقتَر على من يشاء ﴾لَه
 ﴾فَهو يخْلفُه﴿  في سبيل اهللا قليالً أو كثيراً﴾وما َأنفَقْتُم من شَيء﴿ رزقكم اهللا ِإياها

 :، قال  انّى انفق وال ارى خلفاً)ع(قيل للصادق ، يعوضه عليكم ِإما عاجالً أو آجالً 
 :)ع(؟ قال  قيل ال ادرى ؟  فبم ذلك:قال،   قيل ال ،؟ خلف وعدهافترى اهللا عز وجّل ا

وهو خَير ﴿ ]بي[ لو ان احدكم اكتسب المال من حلّه لم ينفق درهماً االّ اخلف عليه
ينازِق(٣٩)  عطاؤه بغير حساب﴾الر ﴿مهشُرحي مويلقومك) ص(يا محمد واذكر ﴾و 

ثُم يقُوُل ﴿ من تقدم ومن تأخر للحساب والجزاء ﴾اجميع﴿ يوم يحشر اهللا المشركين
وندبعكَانُوا ي اكُمِإي ُؤالءَأه الِئكَةعبدوكم من دوني وأنتم أمرتموهم بذلك ﴾ِللْم ُؤالءَأه 

 ﴾وِلينَاَأنْتَ ﴿ تعاليت وتقدست يا ربنا ﴾قَالُوا سبحانَك﴿(٤٠)"االستفهام توبيخ للمشركين"
 ﴾بْل كَانُوا يعبدون الْجِن﴿ونحن نتبرأ ِإليك منهم  ﴾من دونهِم﴿ا ومعبودنا أنت ربن

يوم  ﴾فَالْيوم ﴿(٤١)  مصدقون يزعمون أنهم بنات اهللا﴾َأكْثَرهم بِهِم مْؤمنُون﴿الشياطين 
ودون بعضهم لبعضٍ ال ينفع العابدون وال المعب ﴾ال يملك بعضكُم ِلبعضٍ نَفْعا﴿الحساب 

   الذين﴾ونَقُوُل ِللَّذين ظَلَموا﴿ دفع عذاب وهالك وال ﴾وال ضرا﴿ نجاةب الال بشفاعة و
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  )٣٤( سباء سورة    )٤٥٧(       العشرونو  الثانيالجزء

  
 أمير عن )٤٦(

 في )ع( المؤمنين
 جل اهللا إن حديث
 عزائم أنزل ذكره

 وآيات الشرايع
 أوقات في الفرائض

 خلق كما ةمختلف
 واألرض السماوات

 شاء ولو أيام ستة في
 من أقل في يخلقها أن
 لخلق البصر لمح

 األناة جعل ولكنه
 ألمنائه مثاال والمداراة
 على للحجة وإيجابا
 ما أول فكان خلقه
 األقرار به قيدهم

 والربوبية بالوحدانية
 إال إله ال بأن والشهادة

 بذلك أقروا فلما اهللا
 بيهلن باألقرار تاله

 له والشهادة بالنبوة
 انقادوا فلما بالرسالة

 عليهم فرض لذلك
 ثم الصوم ثم الصالة
 ثم الجهاد ثم الحج
 الصدقات ثم الزكاة
 مجراها يجري وما
 فقال الفئ مال من

 بقي هل المنافقون
 الذي بعد علينا لربك
 آخر شيء علينا فرض
 لتسكن فتذكره يفرضه
 يبق لم أنه إلى أنفسنا
   في اهللا فأنزل غيره
 أعظكم إنما قل ذلك

 الوآلية يعني بواحدة
 وليكم إنما اهللا فأنزل

 قل اآلية ورسوله اهللا
 أجر من سئلتكم ما

 لكم فهو الرسالة على
  ]صا[
 
 )ع( الرضا عن)٤٩(

 )ص( اهللا رسول دخل
 البيت وحول مكة

 صنما وستون ثالثمائة
 في بعود يطعنها فجعل
 الحق جاء ويقول يده

 إن الباطل وزهق
 زهوقا كان الباطل
 يبدئ وما الحق جاء

  يعيد وما الباطل
  ]صا[
 )ع( الباقر عن )٥١(

 القائم إلى أنظر لكأني
 ظهره أسند وقد )ع(

 وساق الحجر إلى
 قال أن إلى الحديث

  البيداء إلى جاء فإذا

 ﴾وِإذَا تُتْلَى﴿ (٤٢) ا في الدني﴾ذُوقُوا عذَاب النَّارِ الَّتي كُنتُم بِها تُكَذِّبون﴿ عبدوا غير اهللا
قَالُوا ما ﴿ آيات القرآن واضحات المعاني ﴾آياتُنَا بينَات﴿المشركين  على ﴾علَيهِم﴿ تقرأ
عما كَان يعبد ﴿يمنعكم  ﴾يرِيد َأن يصدكُم﴿مثلكم  ﴾ِإال رجٌل﴿ الذي يزعم الرسالة ﴾هذَا

قَ﴿ أسالفكم من األصنام ﴾ءاباُؤكُمذَاوا هالقرآن  ﴾الُوا م﴿ِإال ِإفْك﴾  ى﴿كذبفْتَرم﴾ 
ما هذا  ﴾ِللْحقِّ لَما جاءهم ِإن هذَا﴿ أولئك الكفرة ﴾وقَاَل الَّذين كَفَروا﴿مختلق على اهللا 

وما أنزلنا  ﴾وما آتَينَاهم ﴿(٤٣) واضح ال يخفى على لبيب ﴾ِإال سحر مبِين﴿القرآن 
وما ﴿كتاباً قبل القرآن يقرؤون فيه ويتدارسونه  ﴾من كُتُبٍ يدرسونَها﴿كة على أهل م

،  ينذرهم عذاب اهللا ﴾من نَذيرٍ﴿  رسوالً)ص( يا محمد ﴾ِإلَيهِم قَبلَك﴿بعثنا  ﴾َأرسلْنَا
 م السابقينوكذَّب قبلهم أقوام من األم ﴾وكَذَّب الَّذين من قَبلهِم ﴿(٤٤) فمن أين كذبوك

 آتينا األمم التي كانت عشر ما ﴾معشَار ما آتَينَاهم﴿وما بلغ كفار مكة  ﴾وما بلَغُوا﴿
  رسليفلما كذبوا ﴾نَكيرِفَكَذَّبوا رسلي فَكَيفَ كَان ﴿ قبلهم من القوة والمال وطول العمر
فيه تهديد  "ه من القوةكانوا في ، ولم يغن عنهم ما جاءهم عذابي بالتدمير واالستئصال

أنصحكم  ﴾ِإنَّما َأعظُكُم﴿  لهؤالء المشركين)ص( يا محمد ﴾قُْل ﴿(٤٥)" لقريش
وأوصيكم بخصلة ﴿ةداحهي )ع( علي بوآلية أعظكم إنما:  قال )ع( الباقر  عن﴾بِو 

حروا الحق هي أن تت ﴾َأن تَقُوموا ِللَّه مثْنَى وفُرادى﴿ ]صا[اهللا  قال التي الواحدة
 ويخلط الخاطر يشوش األزدحام فإن واحد واحد أو اثنين اثنين متفرقينوالتقرب له 

لتعلموا أن من و ﴾ما بِصاحبِكُم من جِنَّة﴿ )ص( في أمر محمد ﴾ثُم تَتَفَكَّروا﴿ القول
 ِإالما هو  ﴾ِإن هو﴿ ظهر على يديه هذا الكتاب المعجز ال يمكن أن يكون مجنوناً

 (٤٦) في اآلخرة ﴾بين يدي عذَابٍ شَديد﴿ِإن كفرتم  ﴾لَكُم﴿منذر  ﴾ِإال نَذير﴿رسول 
 عن،  ال أسألكم على تبليغ الرسالة أجراً ﴾فَهو لَكُم ما سَألْتُكُم من َأجرٍ ﴿لهم ﴾قُل﴿

 وأما هميؤذو وال أقاربه يودوا أن قومه سأل )ص( اهللا رسول أن وذلك قال )ع( الباقر
رب العالمين  ﴾ علَى اللَّهِإال﴿وثوابي  ﴾ِإن َأجرِي﴿ ]صا[ لكم ثوابه يقول }لكم فهو{ قوله

﴿شَهِيد ءلَى كُلِّ شَيع وهيا ﴾قُْل ﴿(٤٧)  رقيب وحاضر على أعمالي وأعمالكم﴾و 
التي غابت  ﴾غُيوبِعالم الْ﴿ يبين الحجة ويظهرها ﴾ِإن ربي يقْذفُ بِالْحقِّ﴿ )ص( محمد

وما يبدُئ الْباطُل وما ﴿  اِإلسالمءسطع ضيا ﴾قُْل جاء الْحقُّ ﴿(٤٨) وخفيت عن الخلق
يدعي﴾وال عود لهؤالء )ص (يا محمد ﴾قُْل ﴿(٤٩)  ذهب الباطل فليس له بدء 

ال  ﴾ علَى نَفْسيفَِإنَّما َأضلُّ﴿ ِإن حصل لي ضالٌل كما زعمتم ﴾ِإن ضلَلْتُ﴿المشركين 
فبهداية اهللا وتوفيقه  ﴾فَبِما يوحي ِإلَي ربي﴿ِإلى الحق  ﴾وِإن اهتَديتُ﴿ يضر غيري

﴿يعمس لمن دعاه ﴾ِإنَّه ﴿ى﴿ (٥٠)  اِإلجابة لمن رجاه﴾قَرِيبتَر لَوص( يا محمد ﴾و(  
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 جيش ليهإ يخرج

 عز اهللا فيأمر السفياني
 فتأخذ األرض وجل

 عز قوله وهو بأقدامهم
 إذ ترى لوو وجل

 فوت فال فزعوا
 مكان من وأخذوا
 ]صا[ قريب

  
)٥٣( تقول العرب 

 ال بما تكلم من لكل
 يقذف هو يعرف
 ]قر[ بالغيب ويرجم

  
 )ع( السجاد عن)٥٤(

 البيداء جيش هو
 تحت من يؤخذون
  ]صا[ أقدامهم

  
  
  
  
  سمى سورة المالئكةت

 الصادق عن فضلها
 الحمدين قرأ من )ع(

 وحمد سبأ حمد جميعا
 يزل لم ليلة في فاطر
 اهللا حفظ في ليله في

 قرأهما فإن وكالءته
 في يصبه لم نهاره في

 واعطي مكروه نهاره
 وخير الدنيا خير من

 يخطر لم ما االخرة
 يبلغ ولم قلبه على
 ]صا[  .مناه

 عباس ابن عن )١(
 ما ادرى نتك ما

 حتى السموات فاطر
 اعرابيان الى اختصم

 احدهما فقال بئر فى
 ابتدأت اى فطرتها انا

  ]مس[ حفرها
  
في الحديث ) ٢(

أجملوا في طلب الدنيا 
فإن كال ميسر لما 

  ]مال[ كتب له منها

  

فال  ﴾فَال فَوتَ﴿ عند فزعهم ِإذا خرجوا من قبورهم ﴾ِإذْ فَزِعوا﴿حال المشركين 
 أرض المحشر ِإلى النار  أخذوا من﴾وُأخذُوا من مكَانٍ قَرِيبٍ﴿م وال مهرب مخلص له

وَأنَّى لَهم ﴿بالقرآن وبالرسول  ﴾ءامنّا بِه﴿ عندما عاينوا العذاب ﴾وقَالُوا ﴿(٥١)
 التكليف زمان انقضاء بعد ﴾من مكَانٍ بعيد﴿ومن أين لهم تناول اِإليمان  ﴾التَّنَاوشُ
بالقرآن  ﴾كَفَروا بِه﴿والحال أنهم  ﴾وقَد ﴿(٥٢) دنيا فصارت منهم بمكان بعيدذهبت ال

في  ﴾بِالْغَيبِ﴿ يرمون بظنونهم ﴾ويقْذفُون﴿ التكليف  أياميعني في ﴾من قَبُل﴿ وبالرسول
 وحيَل بينَهم ﴿(٥٣)  ال بعث وال حساب:  فيقولون﴾من مكَانٍ بعيد﴿ األمور المغيبة

ونشْتَها يم نيببين اِإليمان ودخول الجنان  ﴾و﴿هِماعَل بَِأشْيا فُعبأشباههم في الكفر  ﴾كَم
 في شك ﴾في شَك مرِيبٍ﴿ في الدنيا ﴾ِإنَّهم كَانُوا﴿من األمم السابقة  ﴾من قَبُل﴿

  (٥٤) وارتياب من أمر الحساب والعذاب
  
  
  
  

ثالثة آالف ومائة وثالثون حرفا ، وتسمى سورة المالئكة وفي القرآن وهي تسعمائة وسبعون كلمة ، و
  خمس سور مبدوءة بالحمد للّه ، هذه والفاتحة واألنعام والكهف وسبأ ، ومثلها في عدد اآلي سورة ق

     بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 ﴾فَاطرِ﴿، حمد نفسه بنفسه  ، المعبود في كل زمان المحمود بكل مكان ﴾لْحمد ِللَّه﴿ا

الى  ﴾جاعِل الْمالِئكَة رسالً﴿ومنشئها من غير مثاٍل  ﴾السماوات واَألرضِ﴿ مفتق
، والى الصالحين  انبيائه والى اوصيائهم بالوحى وااللهام والتّحديث والرؤيا الصادقة

صالح ، والى جميع خلقه بااللهام والرؤيا وا  والتّحديث والرؤيامن عباده بااللهام
 بحسب العوالم الّتى يسيرون فيها ﴾َأجنحة﴿أصحاب  ﴾ُأوِلي﴿امورهم وجبران نقائصهم 

 يزِيد﴿ ويعرجون بها ينزلون متعددة أجنحة ذوي ﴾مثْنَى وثُالثَ ورباع﴿ ويطيرون بها 

شَاءا يم ي الْخَلْقوتفاوت  ضخامة األجسام يزيد في خلق المالئكة كيف يشاء ﴾ف ،
،  الرضا بالتقدير ، أو الفهم أو السخاء والجود أو يزيد في  ،، وتعدد األجنحة شكالاأل

،  الظرافة في الشمائل ، أو ، أو العفة في الفقر ، أو التواضع في الشرف أو علو الهمة
أن يكون عبد اهللا  ، أو أال يطْلُب لنفسه ، أو خفة الروح أو أن يكون محبباً في القلوب

ما يفْتَحِ اللَّه  ﴿(١)  ال يمتنع عليه فعل شيء أراده﴾ اللَّه علَى كُلِّ شَيء قَديرِإن﴿حقيقة 
ةمحر نشيء يمنحه اهللا لعباده ويتفضل به عليهم من خزائن رحمته ﴾ِللنَّاسِ م من أي ،  

  

  
  ترتيبها

 ٣٥   
  ترتيب النزول

٤٣  
    اياتها
  نزلت بعد  سورة فاطر  ٤٥

  كيةم  الفرقان



 ٤٥٩ 

  )٣٥( فاطر سورة    )٤٥٩(       العشرونو  الثانيالجزء

 
 المراد ليس )٣ (

 ذكرها عمةالن بذكر
 ولكن ، فقط باللسان
 من حفظها المراد

 وشكرها ، الكفران
 ، حقها بمعرفة

 ، بها واالعتراف
 ، موليها وِإطاعة

 الرجل قول ومنه
 : عليه أنعم لمن
أذكر عندك أيادي 

 ]زم[
  
 عباس ابن عن )٣(

 مكة أهل يا  :يريد
 اهللا نعمة اذكروا
 اسكنكم حيث ، عليكم
 من ومنعكم هحرم
 والناس ، لعالما جميع

 .حولكم من يتخطفون
 ]زم[
  
 الحديث في )٥(

 االكياس غنيمة الدنيا
 ]رو[ الجهال وغفلة

  
 )ع(الصادق عن )٦(

 النداء هذا سمع من
 وجب تعالى اهللا من

 النداء بهذا عليه
 العداوة لةآ نصب
 وال عدوه وبين بينه
 محاربته من ينفك
 كلما عين طرفة

 قابله بشئ عارضه
 ضهعار ان بغيره
 قابلة الدنيا بزينة

 وان الفناء بسرعة
 االمل بطول عارضه

 االجل بقرب قابله
 مستعد منتبه دائم فهو

 ان يعلم لما لمحاربته
 عنه يغفل ال الشيطان

 حيث من يراهم وانه
 ]عس[  يرونه ال
  

نعمة وصحة ا﴿ ورزقلَه كسمعلى ِإمساكه وحرمان خلق اهللا  ﴾فَال م فال يقدر أحد
 ويحبسه عن يمنعهوأي شيء  ﴾وما يمسك﴿ واالعترافُ بالمنعم من تمام النعمة امنه

فال أحد يقدر على منحه للعباد  ﴾فَال مرسَل لَه من بعده﴿ خلقه من خيري الدنيا واآلخرة
﴿زِيزالْع وهشيء الغالب على كل ﴾و ﴿يمك(٢) ، الذي يفعل ما يريد  في صنعه﴾الْح 
التي من جملتها تشريفكم بنبي منكم وجعلكم  ﴾نعمةَ اللَّه علَيكُم َأيها النَّاس اذْكُروا يا﴿

، كرر تذكير نعمته عليهم حتّى ال  ن غاية رحمته بعبادهم، ، وأسكنكم حرمه  من أمته
 ينسوها ويقوموا بحقّ شكرها وناداهم قبل االمر بذكر النّعمة ليكونوا ملتذّين بندائه

استفهام ِإنكاري بمعنى النفي  ﴾هْل من خَاِلق غَير اللَّه﴿ فيصغوا الى امره حقّ االصغاء
هو المنعم على العباد بالرزق  ﴾يرزقُكُم من السماء واَألرضِ﴿أي ال خالق غيره تعالى 

، ويخرج النبات من األرض فكيف  ، فهو الذي ينزل المطر من السماء والعطاء
يرزقكم من السماء الهداية  ، من األوثان واألصنام كون معه ما ال يخلق وال يرزقتشر

 ال رب وال معبود إال اُهللا ﴾ال ِإلَه ِإال هو﴿  ومن االرض اسباب الغذاء والحفظ والبقاء
﴿إلى عبادة  ، ووضوح البرهان  فكيف تُصرفون بعد هذا البيان﴾فََأنَّى تُْؤفَكُون ،

تحزن لتكذيبهم، فال المشركون  )ص (يا محمد وان يكذبك﴾ وِإن يكَذِّبوك﴿  (٣)األوثان
 من قبلك  رسلنافقد كُذّبوا وُأوذوا ﴾فَقَد كُذِّبتْ رسٌل من قَبلك﴿ فهذه سنة اهللا في األنبياء

 ، وسيجازي كالً  مرجع أمرك وأمرهم﴾وِإلَى اللَّه تُرجع اُألمور﴿ حتى أتاهم نصرنا
 تلطّفاً بهم لتهييجهم ناداهمثقوا وتيقنوا  ﴾يا َأيها النَّاس ﴿(٤)" فيه وعيد وتهديد" بعمله

 ﴾فَال تَغُرنَّكُم﴿ ثابتٌ ال محالة ﴾حقٌّ﴿لكم بالبعث والجزاء  ﴾ِإن وعد اللَّه﴿ لالستماع
،   يذهلنكم التمتُّع بها، وال ال تخدعنكم زخارف الدنيا الغرارة ﴾الْحياةُ الدنْيا﴿تلهكم 

  ،، واالشتغال بجمعها واحتكارها، عن التأهب للقاء اهللا، وطلب ما عنده والتلذُّذ بمالذها
، فكأن قد كشف  ، عن مراتب جنات علية فال تخدعنكم زخارف دنيا دنية الحديثفي 

 وال ﴾ بِاللَّه الْغَروروال يغُرنَّكُم﴿ ، والقى كل امرىء مستقره ، وارتفع االرتياب القناع
، ويمنيكم بالمغفرة مع  يخدعنكم الشيطان في الغرور فيطمعكم في عفو اهللا وكرمه

، وعداوته  لدود ﴾عدو﴿ أيها الناس ﴾ِإن الشَّيطَان لَكُم ﴿(٥) اِإلصرار على المعاصي
، كُونوا على حذر  يعوهفعادوه وال تط ﴾فَاتَّخذُوه عدوا﴿  فعل بأبيكم آدم ما فعلقديمة

 غرضه أن ﴾ِإنَّما يدعو حزبه ِليكُونُوا من َأصحابِ السعيرِ﴿ منه في جميع أحوالكم
 ﴾لَهم عذَاب شَديد﴿ جحدوا باهللا ورسله ﴾الَّذين كَفَروا ﴿(٦) يقذف بأتباعه في نار جهنم

جمعوا بين  ﴾وا وعملُوا الصاِلحاتوالَّذين ءامن﴿  وال يطيقه البشرال يوصف هولُه
  ، ِإنما قرن اِإليمان بالعمل الصالح ليشير ِإلى أنهما ال يفترقان" الصالح اِإليمان والعمل



 ٤٦٠ 

  )٣٥( فاطر سورة    )٤٦٠(       العشرونو  الثانيالجزء

  
 لِإلنكار االستفهام)٧(

 له زين أفمن وجوابه
 واستحسن الشيطان

 من عليه هو ما
 ، والضالل الكفر
 واجتنبه استقبحه كمن

 طريق واختار
  ]مس[  اِإليمان

  
 )ع( الكاظم عن )٨(

 العجب عن سئل أنه
 العمل يفسد الذي
 درجات للعجب فقال
 للعبد يزين أن منها
 فيراه عمله سوء
 فيعجبه حسنا

 يحسن أنه ويحسب
 ]صا[ صنعا

  
 لتعبيرا)٩(
 المضارعب

 تلك الستحضار
 البديعة  الصورة

 كمال لىع الدالة
  ]مس[ القدرة

  
 )ص( النبي عن)١٠(

 يقول ربكم إن قال
 العزيز أنا يوم كل
 الدارين عز أراد فمن

 ]صا[ العزيز فليطع
  
 الصادق عن )١٠(
 الطيب الكلم )ع(

 إله ال المؤمن قول
 رسول محمد اهللا إال
 اهللا ولي علي اهللا

 اهللا رسول وخليفة
 عليهما اهللا صلوات

  ]صا[
  
 المفسرون قال )١٠(

 إلى هنا واِإلشارة
 برسول قريشٍ مكر
 حين )ص( اهللا

 دار في اجتمعوا
 أن وأرادوا الندوة
 ، يحبسوه أو يقتلوه

  ]مس[ يخرجوه أو

   

هللا ان  ﴾وَأجر كَبِير﴿ لذنوبهم ﴾مغْفرةٌ﴿عند ربهم  ﴾لَهم﴿ "وقول وعمل فاِإليمان تصديقٌ
نها والعشق والمحبة قصورها اوطا  الهموم عمارتها واالحزان،  لهم قلوباًعباد

وبروجها نسأل اهللا سبحانه ان يعمر قلوبنا بانواع العمارات ويزين بيوت بواطننا 
باصناف االرادات ويحشرنا مع خواص عباده الذين لهم اجر كبير وثواب جزيل 
 ويشرفنا بمطالعة انوار وجهه الجميل انه المرجو فى االول واآلخر والباطن والظاهر

(٧)﴿ َأفَمهلمع وءس لَه نيز غلَب هواه على عقله ﴾ن حتى  ، وجهله على علمه بأن ،
، كمن هداه اهللا واستبصر،  ، والقبيح حسناً فرأى الباطل حقا ﴾فَرآه حسنًا﴿انعكس رأيه 

 ، وأعرض عن الباطل، ليس األمر كذلك ، فتبع الحق ، والباطل باطالً فرأى الحق حقا
﴿فَِإنشَاءي ني مدهيو شَاءي نلُّ مضي فهو تعالى الذي يصرف  الكلُّ بمشيئة اهللا ﴾ اللَّه ،

فَال ﴿، ويهدي من يشاء بتوفيقه للعمل الصالح واِإليمان  من يشاء عن طريق الهدى
اترسح هِملَيع كنَفْس بيا محمد ﴾تَذْه غيهمى  وال تُهلك نفسك حسرةً عل)ص( فال تغتم 

فيه " من القبائح ومجازيهم عليها ﴾ِإن اللَّه عليم بِما يصنَعون﴿ التكذيب على وإصرارهم
 حرك السحابتف ﴾فَتُثير سحابا﴿بقدرته  ﴾واللَّه الَّذي َأرسَل الرياح﴿ (٨)" وعيد

﴿قْنَاهفَ﴿السحاب الذي يحمل الغيث  أي ﴾فَس تيم لَداِإلَى بهتوم دعب ضاَألر نَا بِهييَأح﴾ 
ويسوق سحاب الرحمة بها الى فأنزلنا به الماء فأحيينا به األرض بعد جدبها ويبسها 

بالد نفوسكم اليابسة عن نبات االيمان فيحيى به النّفوس المستعدة ويهلك النّفوس الجافّة 
 ﴾من كَان يرِيد الْعزةَ ﴿(٩) ن قبورهم كذلك يحيي الموتى م﴾كَذَِلك النُّشُور﴿ القاسية 

 عنده من فليطلبهاكلَّها  ﴾فَللَّه الْعزةُ جميعا﴿ والمنعة الشرف إن كنتم تطلبون حقيقة
كل كالم طيب من ذكر،  ﴾الْكَلم الطَّيب﴿يرتفع  ﴾ِإلَيه يصعد﴿ بالتقوى والعمل الصالح

وتمجيد ، وتسبيح ، وتالوة قرآن ودعاء ﴿اِلحُل الصمالْعالخالص هللا  ﴾و﴿هفَعريتقبله  ﴾ي
 وأومى البيت أهل واليتنا  :قال اآلية هذه في )ع( الصادق عن،  ويثيب صاحبه عليه

 ﴾والَّذين يمكُرون السيَئات﴿ ]صا[عمال  له اهللا يرفع لم يتولنا لم فمن صدره إلى بيده
 اوقتله حبسه ثالث إحدى في الرأي سواوتدار الندوة دار في )ص( للنبي قريش مكر

 هالك ﴾هو يبور﴿المجرمين  ﴾ومكْر ُأولَِئك﴿في نار جهنم  ﴾لَهم عذَاب شَديد ﴿اوإجالئه
من ﴿ خلق ذريته ﴾من تُرابٍ ثُم﴿خلق أصلكم وهو آدم  ﴾واللَّه خَلَقَكُم ﴿(١٠) وباطل

عج ثُم انُطْفَةاجوَأز ج ذكوراً وِإناثاً أصنافاً ﴾لَكُملتوالدوا بعضكم من بعضٍ  ، وزو

وال ﴿ في بطنها من جنين ﴾ما تَحمُل من ُأنْثَى﴿  أنهاعلموا أيها الناس﴾ و﴿فتكثروا 
عوال تلد  ﴾تَض﴿هلْمرٍ﴿ تعالى ﴾ِإال بِعمعم نم رمعا يممن الخ ﴾و مر أحدلق يطول ع

  وال ينقص من عمر أحد فيموت وهو صغير ﴾وال ينْقَص من عمرِه﴿ فيصبح هرماً



 ٤٦١ 

  )٣٥( فاطر سورة    )٤٦١(       العشرونو  الثانيالجزء

  
 النطفة فائدة )١١(

 والماء القليل الماء
 من وهو الكثير

 قول ومنه،  األضداد
 )ع( المؤمنين أمير
 إن له قيل لما

 عبروا الخوارج
:   قالنهروانال جسر

 دون مصارعهم
 ]مج[ النطفة

  
 اهللا رسول عن )١١(
 الصدقة إن )ص(

 تعمران الرحم وصلة
 في وتزيدان الديار

  ]غر[ األعمار
 ال فكما )١٢(

   :البحران يتساوى
فكذلك والملح العذب 

 المؤمن يتساوى ال
 البر وال ، الكافر مع
  ]مس[ الفاجر مع
  
 الحديث في )١٥(

 فتقارباال اغننى اللهم
 تفقرنى وال اليك

 عنك باالستغناء
 ]مس[
  
 دعاء في )١٦(

 في الْفَقير اَنَا عرفه
نايفَ غال فَكَي اَكُون 
  فَقْري في فَقيراً

  
 عباس ابن عن )١٨(

 ابنه واالم االب يلقى
 احمل بنى يا فيقول
 ذنوبى بعض عنى
 استطيع ال فيقول
 وكذا على ما حسبى
 الرجل يتعلق

 لها فيقول بزوجته
 زوجا لك كنت انى
 عليها فيثنى الدنيا فى

 قد فيقول خيرا
 مثقال الى احتجت

 حسناتك من ذرة
 مما انجوبها لعلى
 ايسر ما فتقول ترين

 ال ولكن طلبت ما
 مثل اخاف انى اطيق

 ]رو[  تخوفت ما
  

هٌل هين  س﴾ِإن ذَِلك علَى اللَّه يسير﴿ اللوح المحفوظ ﴾في كتَابٍ﴿ وهو مسجل ﴾ِإال﴿
أن الصدقة تزيد في العمر وأن الصدقة في الحديث ،  ألن اهللا قد أحاط بكل شيء علماً

 ماء البحر ﴾وما يستَوِي الْبحرانِ﴿ (١١) والصلة تعمران الديار وتزيدان في األعمار
 هذا ماء حلو يكسر وهج العطش ﴾هذَا عذْب فُراتٌ﴿  في العذوبة والملوحةوماء النهر

﴿هاباِئغٌ شَرويسهل انحداره في الحلق لعذوبته﴾س  ﴿اجُأج لْحذَا مهقريب إلى  ﴾و

تَْأكُلُون ﴿ واحد منهما ﴾ومن كُلٍّ﴿ يحرق حلق الشارب لمرارته وشدة ملوحتهالمرارة 
اللؤلؤ  ﴾حلْيةً تَلْبسونَها﴿منهما  ﴾وتَستَخْرِجون﴿ غضاً طرياً ﴾طَرِيا﴿سمكاً  ﴾لَحما

 ﴾فيه مواخر﴿السفن  ﴾الْفُلْك﴿ أيها المخاطب ﴾وتَرى﴿ والمرجان للزينة والتحلي
السفر  ﴾من فَضله﴿ لتطلبوا بركوبكم هذه السفن ﴾ِلتَبتَغُوا﴿  عباب البحرتشق جواري

اللَّيَل في ﴿  يدخل﴾يوِلج ﴿(١٢)نعمه عليكم  ربكم على ﴾ولَعلَّكُم تَشْكُرون﴿ إلى البلدان
وِلجيارِ وِل﴿يدخل  ﴾النَّهي اللَّيف ارفيتفاوت بذلك طول الليل والنهار بالزيادة  ﴾النَّه

كل منهما  ﴾كُلٌّ يجرِي﴿ لمصالح العباد ﴾الشَّمس والْقَمر﴿ ذلَّل ﴾وسخَّر﴿ والنقصان
أيها  ﴾ذَِلكُم﴿عند اللّه  ﴾ٍل مسمىَألج﴿ يسير ويدور في مداره الذي قدره اهللا له ال يتعداه

 ﴾والَّذين تَدعون ﴿يتصرف فيه كيف يشاء ﴾لَه الْملْك﴿الحق  ﴾اللَّه ربكُم﴿الناس 
 ﴾قطْميرٍ﴿ ولو بمقدار ﴾من﴿شيئاً  ﴾ما يملكُون﴿ من دون اهللا ﴾من دونه﴿تعبدون 

 هذه تدعوا ﴾ِإن تَدعوهم ﴿(١٣)" ة والنواة القشرة الرقيقة التي بين التمرالقطمير"
لدعائكم ﴾ ولَو سمعوا﴿ ألنها جمادات ال تسمع وال تفهم ﴾ال يسمعوا دعاءكُم﴿األصنام 

ويوم الْقيامة يكْفُرون ﴿ عليها قدرتهم لعدم لندائكم ﴾ما استَجابوا لَكُم﴿الفرض سبيل على 
كُمكراآلخرة حين ينطقهم اهللا يتبرءون منكم ومن عبادتكم إياهم وفي ﴾بِش ﴿ُئكنَبال يو﴾ 

 إال أنا ﴾مثُْل خَبِيرٍ﴿  على وجه اليقين أحد)ص ( يا محمديطلعك على حقيقة الحالوال
 ﴾َأنْتُم الْفُقَراء﴿ الخطاب لجميع البشر ﴾يا َأيها النَّاس ﴿(١٤)  العليم الخبير-اهللا -

 على مقدار افتقار العبد الى اهللا يكون غناؤه وأحوالكم أنفسكم في ﴾ِإلَى اللَّه﴿جون المحتا
عن العالم وعنكم وعن أعمالكم  ﴾واللَّه هو الْغَني﴿ ازداد افتقاراً ازداد غنىباهللا وكلما 

 (١٥)فاحمدوه واشكروه   المحمود على نعمه التي ال تُحصى﴾الْحميد﴿ على اِإلطالق
﴿كُمبذْهشَْأ يي ألهلككم وأفناكم  لو شاء تعالى ﴾ِإن﴿يددج بِخَلْق ْأتيوأتى بقومٍ آخرين  ﴾و

 ما ذكر من االذهاب بهم واالتيان ﴾وما ذَِلك ﴿(١٦)" وعيد وتهديد" منكم أطوع غيركم
ال  ﴾ وِزر ُأخْرىوال تَزِر وازِرةٌ ﴿(١٧) بصعبٍ أو ممتنع ﴾ بِعزِيزٍعلَى اللَّه﴿ بآخرين

 ﴾مثْقَلَةٌ﴿نفس  ﴾وِإن تَدع﴿، وال تعاقب بذنبٍ غيرها  تحمل نفس آثمةٌ إثم نفسٍ أخرى
  لم يجبها ﴾ال يحمْل منْه شَيء﴿ عنها بعض أوزارهليحمل  ﴾ِإلَى حملها﴿ بالذنب أحداً



 ٤٦٢ 

  )٣٥( فاطر سورة    )٤٦٢(       العشرونو  الثانيالجزء

  
 لكل يقال ئدةفا )٢١(

 اليه تصل ال موضع
 يقال وال ظل الشمس
 زال لما اال الفيئ
 ويعبر الشمس عنه

 العز عن بالظل
 وعن والمنعة
 والحرور الرفاهية
  بالليل الحارة الريح

  ]رو[
 
 هذه ترتيب )٢٢(

 عدم بيان في األشياء
 غاية في جاء االستواء
 ذكر فقد الفصاحة،
 مثالً والبصير األعمى
 ، كافروال للمؤمن
 الكافر عليه ما فذكر
 وما ، الكفر ظلمة من

 نور من المؤمن عليه
 ذكر ثم ، اِإليمان
 الظلُّ وهو مآلهما

 فالمؤمن ، والحرور
 ظل في بِإيمانه
 بكفره والكافر وراحة،

 ثم ، وتعب حر في
 على آخر مثالً ذكر
 الحي وهو وجه أبلغ

 قد فاألعمى ، والميت
 النفع بعض فيه يكون

 وجمع ، لميتا بخالف
 طرق ألن الظلمات

 وأفرد ، متعددة الكفر
 التوحيد ألن النور
 يتعدد، ال واحد والحق
 في األشرف وقدم

 وهما األخيرين المثلين
  "والحي الظل،" 

 في األوضح وقدم
 وهما األولين المثلين

 "والظلمات األعمى"
 ، جلياً الفرق ليظهر

 ألجل ذلك يقال وال
 معجزة ألن السجع
 في ليست القرآن
 في بل ، اللفظ مجرد
 فلله ، أيضاً المعنى
مس[ القرآن سر[  
 
 في بمن أراد )٢٢(

 ، الكفار القبور
 أي ، بالموتى وشبههم

 يسمع أن يقدر ال فكما
 كتاب القبور في من
 ، بمواعظه وينتفع اهللا

 ميت كان من فكذلك
 بما ينتفع ال القلب
  ]مس[ يسمع

ولَو كَان ذَا ﴿ ، الن كل مشغول بوزره حائر في أمره يثأحد ممن تستنجد به وتستغ
 ﴾الَّذين يخْشَون﴿ بهذا القرآن )ص (يا محمد ﴾ِإنَّما تُنْذر﴿ولو كان المدعو قريباً  ﴾قُربى

أوقات الخشية دائمة وانما يخشى المرء بقدر  " في خلواتهم ﴾ربهم بِالغَيبِ﴿ يخافون
أي إنما ينفع إنذارك وتحذيرك ، راعوها كما ينبغي  أي﴾ اموا الصالةَوَأقَ﴿ " علمه باهللا

ان بين الرجل  فى الحديث،  هؤالء من قومك دون من عداهم من أهل التمرد والعناد
 تطهر من أدناس األوزار والمعاصي ﴾ومن تَزكَّى﴿ وبين الشرك والكفر ترك الصالة

 فِإنما ثمرة ذلك التطهر عائدة عليه ﴾ يتَزكَّى ِلنَفْسهفَِإنَّما﴿  اإلنذاراتهبالتأثر من هذ
﴿يرصالْم ِإلَى اللَّهى  ﴿(١٨)مرجع الخالئق يوم القيامة  ﴾ومتَوِي اَألعسا يمو

يرصالْبكما ال يتساوى األعمى مع البصير فكذلك ال يتساوى المؤمن المستنير بنور  ﴾و
 ال يتساوى ﴾وال الظُّلُماتُ وال النُّور﴿ (١٩)  الظالم، والكافر الذي يتخبط في القرآن

 ﴾وال الظِّلُّ وال الْحرور ﴿(٢٠)كما ال يتساوى النور والظالم  كذلك الكفر واِإليمان
 حرال، والهدى والضالل كما ال يستوي الظل مع  وكذلك ال يستوي الحقُّ والباطل

(٢١)﴿ يتَوِي اَألحسا يماتُووال اَألمو عن ابن ،  ال يستوي العقالء والجهالكذلك ﴾اء 
 علي بن أبي }والبصير{أبو جهل ابن هشام  }االعمى وما يستوي{ :عباس في قول اهللا تعالى

  يعني قلب علي}وال النور{ يعني أبو جهل المظلم قلبه بالشرك }وال الظلمات{ )ع( طالب
 يعني }وال الحرور{ في الجنة )ع( ي بذلك مستقر علي يعن}وال الظل{ المملؤ من النور )ع(

 علي وحمزة وجعفر }وما يستوي االحياء{: ، ثم جمعهم فقال به مستقر أبي جهل في جهنم
ِإن اللَّه يسمع من ﴿ ]شو[  كفار مكة}وال االموات{ )ع( وحسن وحسين وفاطمة وخديجة

شَاءا َأنْتَ﴿ الميشرح صدره لِإلسف،  إسماعه دعوة الحق ﴾يمص( يا محمد ﴾و( 
 (٢٢) ، ألنهم أموات القلوب ال يدركون  بمسمع هؤالء الكفار﴾بِمسمعٍ من في الْقُبورِ﴿
﴿يرَأنْتَ ِإال نَذ ف هؤالء الكفار من عذاب   ما أنتَ إال رسول﴾ِإن(٢٣) النارمنذر تخو 
﴿لْنَاكسقِّ﴿ بعثناك ﴾ِإنَّا َأرا﴿ الحق ودينبالهدى  ﴾بِالْحيرشا﴿للمؤمنين  ﴾بيرنَذو﴾ 

العصور واألزمنة ما من أمة من األمم في و ﴾وِإن من ُأمة ِإال خال فيها نَذير﴿للكافرين 
 إذ كلما اندرست  ،لم يخل وجه األرض من آثار النبوة والخالية إال وقد جاءها رسول

 للنبي تسلية ﴾بوك فَقَد كَذَّب الَّذين من قَبلهِموِإن يكَذِّ ﴿(٢٤)تعاليم نبي أعقبه اآلخر 
 ﴾جاءتْهم رسلُهم بِالْبينَات﴿  للتأسي باألنبياء في الصبر على تحمل األذى والبالء)ص(

،   التوراة﴾وبِالْكتَابِ الْمنيرِ﴿ صحف ابراهيم ﴾وبِالزبرِ﴿فكذبوهم  بالمعجزات والحجج
هؤالء  ﴾َأخَذْتُ الَّذين كَفَروا﴿ بعد إمهالهم ﴾ثُم﴿ (٢٥) ، والفرقان ، والزبور واِإلنجيل

  ألم أبدل نعمتهم فكيف كانت عقوبتي لهم ﴾فَكَيفَ كَان نَكيرِ﴿الكفار بالهالك والدمار 



 ٤٦٣ 

  )٣٥( فاطر سورة    )٤٦٣(       العشرونو  الثانيالجزء

والظاهر من ) ٢٢(
اآليات واألخبار أن 

لجبال أحدثها اهللا ا
تعالى بعيد خلق 
األرض لئال تميد 

  ]رو[ بسكانها 
 
ال ) : ص(قال ) ٢٤ (

تزال طائفة من أمتي 
 - ظاهرة على الحق

وفي رواية ال يضرهم 
 حتى يأتي -من خالفهم

  ]مال[أمر اللّه القائل 
  ان فى الحديث) ٢٧(

اهللا يبغض الشيخ 
يعنى الذى الغربيب 

  ]قر[يخضب بالسواد 
 )ص( النبي قال) ٢٨(

 أتقاكم هللا أخشاكم إن
  ]صا[له 
  
)٢٨ ( ينِ والد اموق

الدنْيا بَِأربعة عاِلمٍ 
 و علْمهمستَعمٍل 

 فُ َأنتَنْكسٍل ال ياهج
يتَعلَّم و جواد ال يبخَُل 

هوفرعيرٍبِمفَق ال   و
  نج[ يبِيع آخرتَه بِدنْيا

)٢٨(  اءكُلُّ وِع
 يهَل فعا جيقُ بِمضي

 الْعلْمِ فَِإنَّه وِعاءِإال 
بِه عتَّسنج[ ي[  

قام رجل إلى ) ٢٩(
   فقال)ص(رسول اهللا 

يا رسول اهللا ما لي ال 
 َألك أحب الموت قال

 : قال نعم  :قالمال 
ال أستطيع  :  قالفقدمه
 إن قلب الرجل : قال

ب مع ماله إن قدمه أح
أن يلحق به وإن أخَّره 
 أحب أن يتأخَّر معه

  ]مج[
) ص(عن النبي )٣٠(

ويزيدهم من  في قوله
هو الشفاعة لمن فضله 

وجبت له النار ممن 
صنع إليه معروفاً في 

 ]مج[ الدنيا
ان   فى الحديث) ٣١(

اردتم عيش السعداء 
وموت الشهداء والنجاة 
يوم الحشر والظل يوم 
الحرور والهدى يوم 

لة فادرسوا الضال
القرآن فانه كالم 
الرحمن وحرز من 
الشيطان ورجحان فى 

  ]رو[ الميزان

أيها  ﴾َألَم تَر ﴿(٢٦) فيه تهديد لقريش  ؟ ، وعمارتهم خراباً ، وسعادتهم شقاوة نقمة
 ءبذلك الما ﴾فََأخْرجنَا بِه﴿ المطر بقدرته ﴾َأن اللَّه َأنْزَل من السماء ماء﴿ المخاطب

وخلق  ﴾ومن الْجِباِل جدد﴿ر أنواع النباتات والفواكه والثما ﴾ثَمرات مخْتَلفًا َألْوانُها﴿
مختلفة في حمرتها و مختلفة البياض ﴾بِيض وحمر مخْتَلفٌ َألْوانُها﴿الجبال طرائق 

﴿ودس ابِيبغَر(٢٧)  شديدة السواد﴾و﴿ نموخلق من  ﴾و﴿امِ النَّاسِ واَألنْعو ابوالد
كَذَِلك انُهفٌ َألْوخْتَلخلقاً مختلفاً ألوانه  ﴾م﴿اءلَمالْع هادبع نم خْشَى اللَّها يِإنَّم﴾  جواب

 ؟  لم ال يخشى النّاس من اهللا مع هذه الدالئل وتلك االنذارات: كأنّه قيل، لسؤاٍل مقدرٍ 
، ولما كان  االنذارات لمن لم يقذف اهللا فى قلبه نور العلم ال ينفع الدالالت و :فقال

ِإنما يخشاه تعالى العلماء ألنهم  اغلب النّاس خالين من نور العلم ال ينفع هذه فيهم
 "، كانت الخشية له أعظم وأكثر أكملو،  المعرفة أتم كلما كانت" عرفوه حقَّ معرفته

عن ابن عباس  ، معرفة تورث اإلنابةالعلم يورث الخشية والزهد يورث الراحة، وال
غالب على كل  ﴾ِإن اللَّه عزِيز ﴿]شو[ه كان يخشى اهللا ويراقب )ع (يعني عليا: قال

 ﴾كتَاب اللَّه﴿يداومون على تالوة  ﴾ِإن الَّذين يتْلُون ﴿(٢٨)  لمن تاب﴾غَفُور﴿ شيء
وَأنْفَقُوا مما ﴿ ، بخشوعها ي أوقاتهاف ﴾وَأقَاموا الصالةَ﴿حتى صارت لهم سمة وعنوانا 

مقْنَاهزةً﴿بعض أموالهم في سبيل اهللا  من ﴾ريالنعا ورفي السر والعلن  ﴾س﴿ونجري﴾ 
اهللا  ﴾ِليوفِّيهم ﴿(٢٩)لن تكسد  ﴾لَن تَبور ﴿معاملة مع اهللا﴾ تجارةً﴿بعملهم هذا 

﴿مهورزِ﴿ أعمالهم ثواب﴾ ُأجيومهعلى ذلك  فوق أجورهم ﴾يد﴿هلفَض نمن خزائن ﴾م 
 يا محمد ﴾والَّذي َأوحينَا ِإلَيك﴿ (٣٠) تهما لطاع﴾شَكُور﴿ لهفواتهم ﴾ِإنَّه غَفُور ﴿رحمته

مصدقًا ِلما  ﴿الصحيح الذي اليشوبه فساد هو ﴾هو الْحقّ﴿القرآن  ﴾من الْكتَابِ﴿ )ص(
 محيط ﴾ِإن اللَّه بِعباده لَخَبِير بصير﴿  لما سبقه من الكتب اِإللهية المنزلة﴾بين يديه

 هذا القرآن ﴾ثُم َأورثْنَا الْكتَاب﴿ (٣١) عليه خافية  ال تخفىاببواطن أمورهم وظواهره
 تعالى اهللا انااصطف الذين فنحن  :قال أنه )ع( الكاظم عن ﴾الَّذين اصطَفَينَا من عبادنَا﴿

ظَاِلم ﴿ فمن هؤالء ﴾فَمنْهم﴿ ]صا[ شيء كل تبيان فيه الكتاب هذا وأورثنا وجل عز
قدم الظالم كي ال ، ، يتلو القرآن وال يعمل به  من هو مقصر في عمل الخير ﴾ِلنَفْسه

 في القرآن ويقصر في بعض الفترات متوسط يتلوا ﴾ومنْهم مقْتَصد﴿ ييأس من نفسه
 الرضا عن  ﴾بِِإذْنِ اللَّه﴿ سباق يستبق الخيرات ﴾ومنْهم سابِقٌ بِالْخَيرات﴿فعل الخيرات 

 العارف والمقتصد األمام بالخيرات والسابق )ع( فاطمة ولد  :قال،  عنها سئل إنه )ع(
و ه﴿ اِإلرث واالصطفاء ﴾ذَِلك﴿ ]صا[ األمام يعرف ال الذي لنفسه والظالم باألمام

ُل الْكَبِيرا﴿ (٣٢) فقد تفضل اهللا عليهم )ص ( ألمة محمد﴾الْفَضخُلُونَهدنٍ يدنَّاتُ عج﴾   
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ال يزهدنَّك في ) ٣٢(

الْمعروف من ال 
هشْكُريفَقَد لَك   كشْكُري

تَمسال ي نم هلَيع عت
بِشَي  ءنْهم رِكتُد قَد و 

 رِ َأكْثَرشُكْرِ الشَّاك نم
 اعا َأضممرالْكَاف و 

يننسحالْم بحي اللَّه  
 الْخَير افْعلُوا) ع(وقال 

و لَا تَحقروا منْه شَيئاً 
.فَِإن و كَبِير هيرغص 

 نيقُولَقَليلَه كَثير و لَا 
َأحدكُم ِإن َأحداً َأولَى 
بِفعِل الْخَيرِ منِّي 

 كُونفَيوكَذَِلك اللَّه  
 ]نج[
   
 من غلبته النفس )٣٢(

األمارة وأمرته 
، ومن  فأطاعها ظالم

جاهد نفسه فغلبته تارة 
غلب أخرى فهو و

المقتصد صاحب 
، ومن  النفس اللوامة

قهر نفسه فهو السابق 
ظالم ثم وفي تقديم ال

المقتصد إيذان بأن 
المقتصدين أكثر من 
السابقين والظالمون 

  ]غر [أكثر األقسام
  
 )ص( النبي عن)٣٢(

 السابق وأما قال
 بغير الجنة فيدخل
 المقتصد وأما حساب

 يسيرا حسابا فيحاسب
 لنفسه الظالم وأما

 ثم المقام في فيحبس
 الذين فهم الجنة يدخل
 الذي هللا الحمد قالوا
 الحزن عنا أذهب

 ]صا[
  
 )ص(عن النبي )٣٥(

 اهللا اعد ما فيه يذكر
 يوم )ع( علي لمحبي
 دخلوا فإذا قال القيامة
 وجدوا منازلهم
 يهنونهم المالئكة
 إذا حتى ربهم بكرامة
 قيل قرارهم استقروا

 ما وجدتهم هل لهم
 قالوا حقا مربك وعد
 رضينا ربنا نعم

 قال عنا فارض
وبحبكم  عنكم برضاي

  حللتم ينبي بيت اهل

فيها من َأساوِر من ﴿يزينون  ﴾يحلَّون﴿ ]صا[ والسابق المقتصد يعني )ع( الصادق عن
رِيرا حيهف مهاسِلبلُْؤلًُؤا وبٍ وقَالُوا ﴿(٣٣)﴾ ذَهي ﴿عند دخولهم الجنة  ﴾والَّذ ِللَّه دمالْح

نزنَّا الْحع ببالماضي لتحقق وقوعه " انالهموم واألكدار واألحز ﴾َأذْه عبر " ﴿ ِإن
نَا لَغَفُوربقدمهم رفقا بهم لضعف حالهم "للعاصين  ﴾ر " ﴿يشكر العمل القليل  ﴾شَكُور

وجعلها  وأسكننا فيها ال نتحول عنها أبداً ﴾دار الْمقَامة﴿أنزلنا  ﴾الَّذي َأحلَّنَا ﴿(٣٤)
فان   وان كان العمل سببا لدخول الجنة، وكرمهمن انعامه ﴾ من فَضله﴿مقراً لنا 

 ﴾وال يمسنَا﴿ تعب وال مشقة ﴾فيها نَصب﴿ال يصيبنا  ﴾ال يمسنَا ﴿الحسنات فضل منه
من واياكم جعلنا اللّه ،  هذا حال أهل الجنة  ِإعياء وال فتور﴾فيها لُغُوب﴿ وال يصيبنا

ال  ﴾ال يقْضى﴿المستعرة  ﴾لَهم نَار جهنَّم﴿ ناوا بآياتجحد ﴾والَّذين كَفَروا ﴿(٣٥)أهلها 
 ﴾وال يخَفَّفُ عنْهم من عذَابِها﴿حتى يستريحوا من عذاب النار  ﴾علَيهِم فَيموتُوا﴿يحكم 
 مثل ذلك العذاب نجازي ونعاقب كل مبالغ في الكفر ﴾كَذَِلك نَجزِي كُلَّ كَفُورٍ﴿شيء 

ربنَا ﴿ في جهنم قائلين ﴾فيها﴿يتصارخون  ﴾وهم يصطَرِخُون ﴿(٣٦) والعصيان
غَير ﴿ يقربنا منك ﴾صاِلحا﴿عمالً  ﴾نَعمْل﴿كي من النار وردنا إلى الدنيا  ﴾َأخْرِجنَا

أو المراد نعمل صالحاً غير الذي ،  اعترافٌ بسوء عملهم وتندم عليه " ﴾الَّذي كُنَّا نَعمُل
قال تعالى رداً عليهم ،  " صنعا ألنهم كانوا يحسبون أنهم يحسنون، به صالحاً كنا نحس

ما يتَذَكَّر فيه ﴿ أولم نترككم ونمهلكم في الدنيا عمراً مديداً ﴾َأولَم نُعمركُم﴿ وموبخاً لهم
 ؟ فماذا صنعتم في هذه المدة التي ريكفي ألن يتذكر فيه من يريد التذك ﴾من تَذَكَّر
وقيل ) ص( وهو محمد ﴾وجاءكُم النَّذير﴿ ؟ وما لكم تطلبون عمراً آخر عشتموها

 اليوم فليس لكم ﴾فَما ِللظَّاِلمين من نَصيرٍ﴿ العذاب يا معشر الكافرين ﴾فَذُوقُوا﴿ الشيب

 بكل ما خفي أحاط علمه ﴾ِإن اللَّه عاِلم ﴿(٣٧) وال معين يدفع عنكم عذاب اهللا ناصر
يعلم مضمرات و ﴾غَيبِ السماوات واَألرضِ ِإنَّه عليم بِذَات الصدورِ﴿في الكون من 

هو الَّذي جعلَكُم خَالِئفَ في ﴿  أيها الناس(٣٨) ، وما تخفيه من الهواجس الصدور
، وأباح  ، وسلطكم على ما فيها جعلكم خلفاء عنه في التصرف في األرض ﴾اَألرضِ

ال يضر  ﴾كُفْره﴿وبال  ﴾فَعلَيه﴿باهللا  ﴾فَمن كَفَر﴿يخلف بعضكم بعضا او  ،كم منافعهال
إال طرداً من رحمة اهللا  ﴾وال يزِيد الْكَافرِين كُفْرهم عنْد ربهِم ِإال مقْتًا﴿بذلك إال نفسه 

فإن العمر كرأس ،  هالكاً وخسران العمر ﴾وال يزِيد الْكَافرِين كُفْرهم ِإال خَسارا﴿ وبعداً
 يا محمد ﴾قُْل ﴿(٣٩)  مال من اشترى به رضا اهللا ربح ومن اشترى به سخطه خسر

 األوثان واألصنام من ﴾شُركَاءكُم﴿ أخبروني عن ﴾َأرَأيتُم﴿  لهؤالء المشركين)ص(
﴿ونِ اللَّهد نم ونعتَد ينوأشركتموهم معه في هللالذين عبدتموهم من دون ا ﴾الَّذ ،  
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 وصافحتم داري
 عطاء فهنيئا المالئكة

 فيه ليس مجذوذ غير
 قالوا اهفعند تنغيص
 اذهب الذي هللا الحمد
  ]صا[  الحزن عنا
 
  المقتفائدة ) ٣٩(

 ومنه ، أشد البغض
قيل لمن ينكح امرأة 

 ، لكونه  مقتي: أبيه
 ممقوتاً في كل قلب

  ]زم[
  
وعن ابن عباس ) ٤١(

  أنه قال لرجل مقبل
 من لقيت : من الشام

 : قال ، كعباً:؟ قال به
؟  وما سمعته يقول

 :  سمعته يقول  :قال
إن السٰموات على 

 :  قال ،منكب ملك
 أما ترك   ،كذب كعب

يهوديته بعد ثم قرأ 
  ]زم[ هذه اآلية

  
 كانت قريش) ٤٢(

 النبي قبل مبعثتقول 
 لَما بلغهم أن )ص(

أهل الكتاب كذّبوا 
 لعن اهللا ، رسلهم

،  اليهود والنصارى
أتتهم الرسل فكذبوهم، 
فواهللا لئن أتانا رسول 
لنكونن أهدى من 

  ]بح[ إحدى األمم
 
 ال   :في الخبر) ٤٣( 

تمكروا وال تعينوا 
ماكراً فإن اهللا تعالى 
يقول  وال يحيق المكر 
 السيء إال بأهله  وال

تبغوا وال تعينوا باغياً 
فإن اهللا سبحانه يقول  
 إنما بغيكم على أنفسكم 

  ]رو[
  

َأم لَهم شرك ﴿ بأي شيء استحقوا هذه العبادة ﴾َأروني ماذَا خَلَقُوا من اَألرضِ﴿العبادة 
اتاومي السكة معهاأم شاركوا اَهللا في خلق السموات فاستحقوا بذلك الشر ﴾ف ﴿ َأم

منَاها﴿ أنزلنا عليهم ﴾آتَيتَابينطق بأنهم شركاء اهللا ﴾ك ﴿نْهم نتيلَى بع مفهم على  ﴾فَه
 ﴾بْل ِإن يعد الظَّاِلمون بعضهم بعضا ِإال غُرورا﴿ تهمبصيرة وحجة وبرهان في عباد

يمسك السماوات ﴿بقدرته  ﴾ِإن اللَّه ﴿(٤٠) ِإنما اتخذوهم آلهة بتضليل الرؤساء لألتباع
ولَِئن ﴿ ، ورتَّبهما بمشيئته ، وأتقنهما بحكمته ا بقدرتهمأمسكه ﴾واَألرض َأن تَزوال

ال يستطيع أحد على  ﴾ِإن َأمسكَهما من َأحد من بعده﴿أماكنهما فرضاً من  ﴾زالَتَا
 عن،   لمن تاب منهم﴾غَفُورا﴿ ل العقوبة للكفاريعاج ال ﴾ِإنَّه كَان حليما﴿ ِإمساكهما

 حلف ﴾وَأقْسموا ﴿(٤١) ]صا[ تزوال ان واالرض السماوات اهللا يمسك بنا )ع( الرضا
 رسول منذر ﴾لَِئن جاءهم نَذير﴿ أشد األيمان وأبلغها ﴾بِاللَّه جهد َأيمانهِم﴿ المشركون

﴿دِإح نى مدَأه كُونُنمِ﴿جميع  ﴾ىلَيالذين أرسل اهللا إليهم الرسل من أهل الكتاب ﴾اُألم 
﴿ماءها جص( محمد ﴾فَلَم (﴿مهادا زم يرا﴿مجيئه  ﴾نَذإال تباعداً عن الهدى ﴾ِإال نُفُور 

بسبب استكبارهم عن اتباع من الرسول نفروا  ﴾استكْبارا﴿ (٤٢)والحق وهرباً منه 
ومن أجل المكر السيء بالرسول  ﴾في اَألرضِ ومكْر السيِئ﴿ وعتوهم وطغيانهم الحق

الْمكْر ﴿ وال يحيط وبال ﴾وال يحيقُ﴿ ، ليفتنوا ضعفاء اِإليمان عن دين اهللا وبالمؤمنين
هلُئ ِإال بَِأهير ﴾السه إال من مكره ودب﴿وننْظُرْل يِإال ﴿ ينتظر هؤالء المشركون ﴾فَه

فَلَن تَجِد ﴿، من تعذيبهم وِإهالكهم  إال عادة اهللا وسنته في األمم المتقدمة ﴾اَألوِلينسنَّتَ 
 عنهموال يستطيع أحد أن يحول العذاب  ﴾ِلسنَّت اللَّه تَبديالً ولَن تَجِد ِلسنَّت اللَّه تَحوِيالً

 في متاجرهم الى العراق والشام يسافروا ﴾َأولَم يسيروا في اَألرضِ﴿ (٤٣) إلى غيرهم
من  كَيفَ كَان عاقبةُ الَّذين﴿ فيروا ﴾فَينْظُروا﴿ويمروا على القرى المهلكة واليمن 

هِملآثار دمار األمم الماضية حين كذبوا رسلهم ماذا صنع اهللا بهم﴾قَب  ﴿ منْهم كَانُوا َأشَدو
وما كَان اللَّه ﴿، وأكثر منهم أمواالً وأوالداً  اًوكانوا أقوى من أهل مكة أجساد ﴾قُوةً

ءشَي نم هجِزعي ﴿، وال يصعب عليه أمر  ال يفوته شيء ﴾ِليال فو اتاومي السف
 على االنتقام اً قادر﴾قَديرا﴿ بشئون الخلق ﴾ِإنَّه كَان عليما﴿هذا الكون في  ﴾اَألرضِ

لحلم اهللا ورحمته  بيان" ذنوبهم ب ﴾َؤاخذُ اللَّه النَّاس بِما كَسبواولَو ي﴿ (٤٤) ممن عصاه
أحداً يدب عليها من إنسان  ﴾من دابة﴿على األرض  ﴾ ظَهرِهاما تَرك علَى﴿ " بعباده

ِإلَى َأجٍل ﴿يمهلهم  ﴾يَؤخِّرهم﴿ ، ولطفه بهم من رحمته بعباده ﴾ولَكن﴿ أو حيوان
فَِإن اللَّه كَان ﴿ جاء ذلك الوقت جازاهم بأعمالهم ﴾فَِإذَا جاء َأجلُهم﴿ زمن معلوم ﴾مسمى

  (٤٥)  عالم بشئونهم المطلع على أحوالهم﴾بِعباده بصيرا



 ٤٦٦ 
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 و تسمى قلب القرآن

المعمة تعم صاحبها 
ة بخير الدنيا واآلخر

أي تدفع وتدعى 
المدافعة القاضية تدفع 
عن صاحبها كل سوء 
 وتقضى له كل حاجة

  ]مال[
  

 الصادق عنفضلها
 قلبا شيء لكل أن )ع(

 يس القرآن قلب وان
 ]صا[

اقرأوا ) ص(عن النبي 
سورة يس على 

  موتاكم 
من دخل  )ص(وعنه 

المقابر وقرأ سورة 
يس خفف عنهم يؤمئذ 
وكان له بعدد من فيها 

  ]رو[ حسنات
إن ) ص(عن النبي 

في القرآن سورة يشفع 
لقارئها ويغفر 
لمستمعها أال وهي 

  ]زم[ سورة يس
  
 )ع( الباقر عن) ١(

 اهللا لرسول ان قال
 اسماء عشرة) ص(

 القرآن في خمسة
 في ليست وخمسة
 في التي فأما القرآن
 واحمد فمحمد القرآن
 ن و ويس اهللا وعبد

 ]صا[
  : قال ابن عباس)١(

 يا إنسان "يس"معنى 
 ]مس[ في لغة طي

  
 :ىقال ابن عباس) ١(

  :قالت كفار قريش
لست يا محمد مرسالً، 

،  وما أرسلك اهللا إلينا
فأقسم اهللا بالقرآن 
العظيم المحكم أن 

 من )ص(محمداً 
 اطرلَى صالمرسلين ع

  ]مس [مستَقيمٍ
 
كانت فائدة ) ٢(

العرب يتحرزون من 
األيمان الفاجرة 

ا تدع ويقولون إنه
 ]غر[ الديار بال قع

 

  
  
 

 فإنها نزلت بالمدينة ، وهي سبعمائة وعشر كلمات ، وثالثة آالف حرف ، ال ٤٥نزلت بمكة عدا اآلية 
   وال يوجد في القرآن سورة مبدوءه بما بدئت به.منسوخ فيهاناسخ وال 

      بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 بسبعة اسماء محمد يهللا سمان ان ا)ص(وعنه  ، )ص( اسم من اسماء النبي ﴾يس﴿

ويؤيده انه يقال الهل البيت آل يس كما  ،واحمد وطه ويس والمزمل والمدثر وعبد اهللا 
 ﴾والْقُرآنِ الْحكيمِ﴿(١)  ]عس[ قيل سالم على ال طه ويس سالم على ال خير النببين

 ﴾ن الْمرسلينلَم﴿ )ص( يا محمد ﴾ِإنَّك﴿ (٢) أقسم سبحانه بالقرآن المحكم من الباطل
 ﴾مستَقيمٍ﴿طريق ونهج  ﴾علَى صراط﴿ (٣) المبعوثين من رب العالمين لهداية الخلق

 ﴾الرحيمِ﴿الغالب على خلقه القوي في ملكه  ﴾الْعزِيزِ﴿ من ﴾تَنزِيَل﴿ هذا القرآن (٤)
 )ص( يا محمد لتُحذِّر ﴾ِلتُنذر﴿ )ص(محمد و إنما أرسلناك يا  (٥) بعباده الرؤوف بهم

،  الذين ما جاءهم رسوٌل وال كتاب ﴾ما ُأنذر ءاباُؤهم﴿ الناس كافة ﴾قَوما﴿بهذا القرآن 
،   فهم بسبب ذلك غافلون عن الهدى واِإليمان﴾فَهم غَافلُون﴿ لتطاول زمن الفترة عليهم

) ع(  المؤمنيناشعار بان المعنى لتنذر بوالية أمير )ع(ى خبرٍ منسوبٍ الى الصادق ف
وجب  ﴾لَقَد حقَّ﴿وعزتي وجاللي  (٦) ]بي[ فهم غافلون عنهاواالوصياء من بعده 

فَهم ﴿ بسبب إصرارهم على الكفر ﴾علَى َأكْثَرِهم﴿الوعيد واستحقاق العقاب  ﴾الْقَوُل﴿
نُونْؤممعليه  واالئمةالمؤمنين أمير علي بوآلية يقرون ال ممن )ع(الصادق  عن ﴾ال ي 

 هؤالء المحتوم عليهم بالشقاء ﴾ِإنَّا جعلْنَا﴿ (٧) ]صا[يؤمنون  ال فهم بعده من السالم
﴿ونحقْمم مِإلَى األذْقَانِ فَه َأغْالالً فَهِي هِمنَاقي َأعنقه غلٌّ﴾فعل في عوجمعت   كمن ج ،

لمقمح هو الرافع ا " إلى الحقيقدر ان يلتفت، فارتفع رأسه فال  يداه مع عنقه تحت ذقنه
 بالسدفغطينا  ﴾وجعلْنَا من بينِ َأيديهِم سدا ومن خَلْفهِم سدا فََأغْشَينَاهم ﴿(٨) "رأسه

وسواء  ﴿(٩) شيئاً ألنهم أصبحوا محصورين بين سدين ﴾فَهم ال يبصرون﴿أبصارهم 
هرتُنذ لَم َأم متَهءَأنذَر هِملَيعوتخويفك لهم ) ص( يستوي عندهم إنذارك يا محمد ﴾م

ِإنَّما ﴿ (١٠)  )ص ( " للنبيتسلية " إنذارك وعدمه سواء لديهم ﴾ال يْؤمنُون﴿ وعدمه
الذِّكْر عاتَّب نم رمن آمن بالقرآن وعمل بما فيه )ص( ِإنما ينفع ِإنذارك يا محمد ﴾تُنذ 

خافه سرا وجهرا وداوم على عبادته ولم يغتر برحمته ألنه  ﴾وخَشي الرحمان بِالْغَيبِ﴿
   عظيمة من اهللا لذنوبه ﴾بِمغْفرة﴿ )ص (يا محمد ﴾فَبشِّره﴿مع عظيم رأفته أليم عذابه 

  
  ترتيبها

 ٣٦   
  ترتيب النزول

٤١  
    اياتها
  نزلت بعد  سورة يـس  ٨٣

  مكية  الجن
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 الخير ان فيجاء ) ٨(

أبي جهل كان حلف 
لئن رأى محمداً يصلي 

رأسه فأتاه ليرضخن 
وهو يصلّي ومعه 
حجر ليدمغه فلما 
رفعه انثنت يده إلى 
عنقه ولزق الحجر 
بيده فلما عاد إلى 
أصحابه وأخبرهم بما 
رأى سقط الحجر من 

  ]مج[.....يده 
 عن ابن عباس )٩(

 كان النبـي  :قال
 يقرأ في المسجد )ص(

فيجهر بالقراءة فتأذى 
به ناس من قريش 
حتى قاموا ليأخذوه 

ا أيديهم مجموعة فإذ
إلى أعناقهم وإذا هم ال 
يبصرون فجاؤا إلى 

فقالوا ) ص(النبـي 
ننشدك اهللا تعالى 

 قال، والرحم يا محمد 
ولم يكن بطن من 

  بطون قريش إال 
  فيهم)ص(وللنبـي 

قرابة  فدعا النبـي 
 حتى ذهب ذلك )ص(
 ]آل[
 هنا الغيبتنبيه ) ١١(

 الخلوة عند يعني
مغيب اِإلنسان عن 

  ]مس[ ن البشرعيو
في الحديث ) ١٢(

اربع يمتن القلب 
الذنب على الذنب 
وكثرة مصاحبة النساء 
وحديثهن ومالحاة 
االحمق تقول له 
ويقول لك ومجالسة 

قيل يا رسول الموتى 
اهللا وما مجالسة 

قال كل غنى الموتى 
 مترف وسلطان جائر

  ]رو[
 سعيد أبـي  عن)١٢(

 بنو كان قال الخدري
 من ناحية في سلمة

 أن فأرادوا المدينة
 قرب إلى ينتقلوا
 اهللا فأنزل المسجد
 نُحىِ نَحن ِإنَّا تعالى
 ماَ ونَكْتُب ٱلْموتَٰى
 وءاثَارهم قَدمواْ

 اهللا رسول عاهمفد
 يكتب إنه  :فقال )ص(

 عليهم تال ثم آثاركم
  ]آل[ فتركوا اآلية

 ﴾نَحن نُحيِ الْموتَىِإنَّا ﴿ياة األخرى قل لمنكري الح (١١)  في اآلخرة﴾وَأجرٍ كَرِيمٍ﴿
في  ﴾ما قَدموا﴿ ونثبت في اللوح المحفوظ نحفظ ﴾ونَكْتُب﴿للحساب والجزاء  مرة ثانية

  ،التي خلفوها  في الدنيا ﴾آثَارهم﴿نحصي  ﴾و﴿ الدنيا من صالح األعمال وسيئها
، وتَرقْرق دموعهم على  معنا، ووقوفهم على بساط المناجاة  خُطَاهم إلى المساجد

في ِإمامٍ ﴿ هجمعناه وضبطنا ﴾أحصينَاه﴿ من أعمال الخلق ﴾وكُلَّ شَيء﴿خدودهم 
 االمام واهللا انا  :قال انه )ع( المؤمنين امير عن،  صحائف األعمال فيمسطور  ﴾مبِينٍ

اضرِب لَهم و﴿ (١٢) ]صا [)ص(اهللا  رسول من ورثته الباطل من الحق ابين المبين
 إنطاكية ﴾َأصحاب الْقَرية﴿ لقومك الذين كذبوك قصة )ص( واذكر يا محمد ﴾مثَالً

 ﴾ِإذْ َأرسلْنَا﴿ (١٣) وقيل ارسلهم عيسى رسلنا لهدايتهم ﴾جاءها الْمرسلُون﴿حين  ﴾ِإذْ﴿
بوا الرسولين وضربوهما كذ ﴾فَكَذَّبوهما﴿ يحيى ويونس رسولين ﴾ِإلَيهِم اثْنَينِ﴿بعثنا 

 ثالث هو شمعون برسول﴾ بِثَاِلث﴿قويناهما وشددنا أزرهما  ﴾فَعززنَا﴿ وسجنوهما
،   نحن رسل اهللا مرسلون لهدايتكم﴾فَقَالُوا ِإنَّا ِإلَيكُم مرسلُون ﴿الصفا راس الحواريين

  وليس لكم فضٌل علينا  أهل القرية﴾قَالُوا ﴿(١٤)قيل انهم اقاموا ينذرونهم عشر سنين 
من ﴿اهللا  ﴾وما َأنزَل الرحمان﴿ فكيف أوحى اهللا إليكم دوننا ﴾ما َأنْتُم ِإال بشَر مثْلُنَا﴿

ءلة من الوحي والرسا ﴾شَي﴿ونبِإال تَكْذ َأنْتُم قَالُوا ﴿(١٥)  في دعوى الرسالة﴾ِإن﴾ 
 ﴾وما ﴿(١٦)  النتقم منانا ولو كنا كذب﴾لَيكُم لَمرسلُونربنَا يعلَم ِإنَّا ِإ﴿أجابهم الرسل 

أن نبلغكم رسالة اهللا بالغاً واضحاً جلياً ال وما علينا اال  ﴾علَينَا ِإال الْبالغُ الْمبِين﴿وليس 
بِكُم ﴿تشاءمنا  ﴾ِإنَّا تَطَيرنَا﴿  للرسل أهل القرية﴾قَالُوا ﴿(١٧)" وعيد لهم"  غموض فيه

 ﴾لَنَرجمنَّكُم﴿  عن قولكم ودعوتكم لنا إلى التوحيدلئن لم تمتنعوا ﴾ِئن لَم تَنتَهوالَ
 قال ﴾قَالُوا ﴿(١٨)  ولنقتلنَّكم شر قتلة﴾ولَيمسنَّكُم منَّا عذَاب َأِليم﴿ ابالحجارة حتى تموتو

وِإنما  ﴾طَاِئركُم معكُم﴿ تتشاءموا بنا إذ ما بنا شؤم ألنا رسل اللّه وإنما ال الرسل لهم
ألئنا ذكرناكم ووعظناكم ودعوناكم  ﴾َأِئن ذُكِّرتُم﴿ وسوء أعمالكم كفركم شؤمكم بسبب
بْل َأنْتُم قَوم ﴿، تشاءمتم بنا وتوعدتمونا بالرجم ليس األمر كما زعمتم  اهللاإلى توحيد 

رِفُونستوبيخٌ لهم مع الزجر "نفي الضالل متجاوزون الحد في الشرك والعصيا ﴾م "
يسرع في مشيه  ﴾الْمدينَة رجٌل يسعى﴿من أبعد أطراف  ﴾وجاء من َأقْصى﴿ (١٩)
وكان قد آمن بهم عند ورودهم "   مؤمن آل ياسين النجار بن اسرائيلحبيب "وهو 
ل ال تعتدوا اتركوا الرس ﴾يا قَومِ﴿ رسلالهموا بقتل  عندماالراعي حبيب  ﴾قَاَل﴿ القرية

 تأليفاً لقلوبهم واستمالة لها قالها ﴾اتَّبِعوا الْمرسلين﴿عليهم ، وإذا أردتم الخير ألنفسكم 
  من ﴿هؤالء الرسل الصادقين  ﴾اتَّبِعوا﴿كرر القول تأكيداً وبياناً  (٢٠) لقبول النصيحة



 ٤٦٨ 
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ال يصح    :تنبيه )١٢(

إن هذه اآلية نزلت في     
ألن هـذه   بني سـلمة    

  ، اآلية مكية باالتفـاق   
اما ما نقلـه بعـض      
المفسرين مـن أنهـا     
 مدنية فغير صـحيح ،  
ألنه لم يذكر المنقـول   

 وإنما قال بمدنيتها    عنه
،  ليجعلها سبب النزول

وان ما جاء في هـذه      
األحاديث عبارة عـن    
حكاية حال وقعت في    

 ]مال[المدينة
   
إن وفي الحديث ) ١٢(

أعظم الناس أجراً في 
 – الصالة أبعدهم إليها

  ]مج[ - الى المسجد
  
انطاكية   :فائدة) ١٣(

احدى المدن االربع 
التى يكون فيها 
بطارقة النصارى 
وهى انطاكية والقدس 
 واالسكندرية ورومية

كرسى ملكهم  وفيها -
ومجتمع امرهم وبيت 
ديانتهم وفتحها من 

 ثم -اشراط الساعة 
 ]رو[سطنطينةقبعدها 

عامة ما فائدة ) ١٤(
في القرآن من الرجم 

  ]قر[ معناه القتل
 
قال المفسرون ) ١٨(

ووجه تشاؤمهم 
بالرسل أنهم دعوهم 
إلى دينٍ غير ما 
يدينون به فاستغربوه 
واستقبحوه ونفرت 
عنه طبيعتهم 
المعوجة، فتشاءموا 
بمن دعا إليه كأنهم 

 أعاذنا اهللا مما  :قالوا
  ]مس[  ا إليهتدعونن

  
فيه  َأِئنفائدة ) ١٩(

تسعة أوجه من 
 ]قر[ القراءات

) ص(عن النبي ) ٢٠(
سباق األمم ثالثة لم 
يكفروا باهللا طرفة 

 علي بن أبي   :عين
 وهو )ع( طالب

، ومؤمن آل  أفضلهم
، وصاحب  فرعون

  ].قر[  ۤيس
  

أجرا على ما تدعون الناس بون كأنه التفت إلى الرسل وقال لهم أتطل ﴾ال يسَألُكُم َأجرا
 على هدى وبصيرة فيما ﴾وهم مهتَدون﴿نحن أبعد الناس عن طلبه ، قالوا ال  ، إليه

قالوا له إذا أنت على دينهم مؤمن بربهم ولذلك تحبذ  (٢١)  إليه من توحيد اهللايدعونكم
 أي شيء يمنعني من ﴾يه تُرجعونوما ِلي ال َأعبد الَّذي فَطَرني وِإلَ﴿فقال لهم ، دعوتهم 

أي  إستفهام إنكاري ﴾ءَأتَّخذُ﴿ (٢٢)ي ؟ وِإليه مرجع أن أعبد خالقي الذي أبدع خلقي
لو  ﴾ِإن يرِدني الرحمان بِضر﴿واعلموا يا قومي  ﴾آِلهةً﴿اهللا  ﴾من دونه﴿كيف اتخذ 

 تنفع ال ﴾ال تُغْنِ عنِّي شَفَاعتُهم شَيًئا﴿ أراد اهللا أن ينزل بي شيئاً من الضر واألذى
إن  ﴾ِإنِّي ﴿(٢٣) إنقاذي من عذاب اهللايقدروا على وال  ﴾وال ينقذُونِ﴿ الهتكمشفاعتهم 

ثم أقبل على  (٢٤)  لفي خسران ظاهر جلي﴾ِإذًا لَفي ضالٍل مبِينٍ﴿عبدت غير اهللا 
 ﴾فَاسمعونِ﴿ الذي خلقكم ﴾تُ بِربكُمِإنِّي آمنْ﴿ عندما هموا بقتله الرسل وخاطبهم

 ، وثبوا عليه فقتلوه  لما قال لهم ذلك ونصحهم وأعلن إيمانه(٢٥)واشهدوا على إيماني 
،  بالمحل الذي قتل فيهانطاكيه ودفن جثمانه في سوق القي في بئر الرس فلما مات 

من قبل مالئكة  له ﴾قيَل﴿ ]مال[ وقبره معروف حتى اآلن يزوره الغادي والبادي
 دخل الجنة وعاين ماأكرمه اهللا فلما، جزاء على صدق ِإيمانك  ﴾ادخُْل الْجنَّةَ﴿الرحمة 

ليحملهم ذلك على اكتساب الثواب  رحمة بهم وشفقة عليهم تمنى أن يعلم قومه بحاله
ا وإنم،  جرياً على سنن األولياء في الترحم على األعداء،  الدخول في اِإليمانب واألجر

دجوا مثلما وجدَل ِليمي ﴿  تمنَّى وأراد ذلك إشفاقاً عليهم، ليعملوا مثلما عمتَ قَوا لَيقَاَل ي
ونلَمعبما أعطاه اهللا من المغفرة وجزيل الثواب ليرغبوا في مثله وليؤمنوا لينالوا ﴾ي 

غَفَر ِلي  بِما ﴿(٢٦) ونصحهم بعد مماته حياته نصح قومه في :قال ابن عباس، ذلك
وما َأنزلْنَا  ﴿(٢٧)  بدخول جنات النعيم﴾وجعلَني من الْمكْرمين﴿من الذنوب  ﴾ربي

هملَى قَوقوم حبيب اهل انطاكية﴾ ع ﴿هدعب نمن بعد قتله ﴾م ﴿اءمالس نم ندج نم﴾ 
جندا من المالئكة  ﴾نَّا منزِِلينوما كُ﴿أيسر لدينا من ذلك واالنتقام منهم ألن أمر إهالكهم 

 تحقير لهم وتصغير لشأنهم  بل كفينا امرهم بصيحة ملك ،كما فعلناه يوم بدرإلهالكهم 
أخذ جبرائيل عليه السالم  ﴾ِإال صيحةً واحدةً﴿ما كانت عقوبتهم  ﴾ِإن كَانَتْ ﴿(٢٨)

 ميتون ال ﴾ هم خَامدونفَِإذَا﴿ بعضادتي باب مدينتهم وصاح بهم صيحة فماتوا جميعا
 ،  شبهوا بالنار الخامدة ،، القاعد قاعدا والقائم قائما والمضجع مضجعا حراك بهم

 فى وقيل  ،وقعت الصيحة فى اليوم الثالث من قتل حبيب او فى اليوم الذى قتلوه فيه
ةً علَى يا حسر ﴿(٢٩) الساعة التى عادوا فيها بعد قتلهم الى منازلهم فرحين مستبشرين

ادبوٍل ِإال كَانُوا ﴿إذا لم يؤمنوا بالرسل ويا ويلهم من يوم الحسرة  ﴾الْعسر نم يهِمْأتا يم  



 ٤٦٩ 

  )٣٦( يس سورة    )٤٦٩(       العشرونو  الثالثالجزء

  
 فلما قربا من )٢٠(

المدينة رأيا حبيب 
 سمي نجارا –ر النجا

النه كان ينحت 
شيخا وكان  اصنامهم

ات له يرعى غنيم
فسلما عليه فقال من 
انتما فاخبراه بانهما 

وكان من رسل عيسى 
مسحا له ابن مريض ف

المريض فقام باذن اهللا 
صحيحا فآمن حبيب 
فلما هم قومه بقتل 
 الرسل جاءهم مسرعاً

  ]رو[
 
ما خَير بِخَيرٍ ) ٢٦(

 ا شَرم و النَّار هدعب
كُلُّبِشَر نَّةُ والْج هدعب  

 وفَه نَّةالْج ونيمٍ دنَع
 قُورحمو لَاءكُلُّ ب 

  ]نج[ دون النَّارِ عافيةٌ
 
قال المفسرون ) ٢٨(

وفي اآلية استحقار 
ِإلهالكهم فِإنهم أذل 
وأهون على اهللا من 
أن يرسل المالئكة 
ِإلهالكهم وقد روي 
أنه لما قتل حبيب 
النجار غضب اهللا 

م ، فعجل له تعالى له
النقمة فأمر جبريل 
فصاح بهم صيحة 
واحدة، فماتوا عن 

 ]مس[آخرهم، 
  
 يكرم الخبز )٣٣(

باقصى ما يمكن فانه 
يعمل فى كل لقمة 
يأكلها االنسان من 
الخبز ثالثمائة وستون 
صانعا او لهم ميكائيل 
الذى يكيل الماء من 
خزانة الرحمة ثم 
المالئكة التى تزجر 
السحاب والشمس 

ك والقمر واالفال
ومالئكة الهواء 
ودواب االرض 

 .. .وآخرهم الخباز
ومن اكرام الخبز ان 
يلتقط الكسرة من 
االرض وان قلت 
فيأكلها تعظيما لنعمة 
 اهللا تعالى وفى الحديث

 من اكل ما يسقط من "
  المائدة عاش فى وسعة
  وعوفى فى ولده وولد

ألم يتعظ  ﴾َألَم يروا ﴿(٣٠)  ما جاءهم رسوٌل إال كذبوه واستهزءوا به﴾بِه يستَهزءون
 َأنَّهم ِإلَيهِم ال﴿ل من المكذبين للرس ﴾كَم َأهلَكْنَا قَبلَهم من الْقُرونِ﴿ مشركوا مكة

ونجِعر(٣١) ال عودة لهم إلى الدنيا بعد هالكهم وانه ﴾ي﴿ يعما جكُلٌّ لَم ِإنجميع ﴾و 
أفال يعتبر أهل   يوم القيامة للحساب والجزاء﴾ محضرونلَدينَا﴿األمم الماضية واآلتية 

 على قدرة اهللا ووحدانيتهمنكري البعث هل مكة أل ﴾وآيةٌ لَهم﴿ (٣٢) مكة بهم
وَأخْرجنَا ﴿ بالمطر ﴾َأحيينَاها﴿اليابسة الهامدة التي ال زرع فيها  ﴾األرض الْميتَةُ﴿

 (٣٣)ا ليتغذوا به ويعيشو ﴾فَمنْه يْأكُلُون﴿ واع الحبوبأن ﴾حبا﴿ ءبهذا الما ﴾منْها
اول شجرة استقرت النخلة  ﴾من نَخيٍل﴿بساتين  ﴾جنَّات﴿ في األرض ﴾وجعلْنَا فيها﴿

 خلقت من فضل طينة آدم  وانهااكرموا عمتكم النخلةفي الحديث  ، على وجه االرض
طولها وامتياز ذكرها من بين النبات وهى تشبه االنسان من حيث استقامة قدها و

واختصاصها باللقاح ولو قطع رأسها ماتت واذا تقارب ذكورها واناثها حملت حمال 
 ينابيع من الماء ﴾وَأعنَابٍ وفَجرنَا فيها من الْعيونِ﴿ة كثيرا النها تستأنس بالمجاور

  التي أنشأها لهم واالعنابرات النخيلمن ثم ﴾ِليْأكُلُوا من ثَمرِه ﴿(٣٤) واألنهار العذب
﴿يهِمدَأي لَتْهما عممما غرسوه وزرعوه بأنفسهم ﴾و ﴿ونشْكُراهللا  أفال يشكرون﴾َأفَال ي 

 ﴾الَّذي خَلَقَ األزواج﴿ تنزّه وتقدس اهللا ﴾سبحان ﴿(٣٥)  على ما أنعم به عليهمتعالى
 ﴾مما تُنْبِتُ﴿ ن والطعوم واألشكال من جميع األشياءالمختلفة األلوا ﴾كُلَّها﴿األصناف 

ومما ال ﴿ من الذكور واِإلناث ﴾ومن َأنفُسهِم﴿ الزروع والثمارمن  ﴾األرض﴿تُخرج 
ونلَمعةٌ ﴿(٣٦)وقعر البحار  مما في بطون االرض ﴾يآيوعالمةٌ أخرى ﴾و﴿ ملَه﴾ 

 ﴾النَّهار فَِإذَا هم مظْلمون﴿ عنه الضوء ونفصله عن نزيل ﴾اللَّيُل نَسلَخُ منْه﴿ ألهل مكة
تسير بقدرة اهللا في فَلك ال  ﴾والشَّمس تَجرِي﴿ وآيةٌ أخرى لهم (٣٧) داخلون في الظالم

الجري  ﴾ذَِلك﴿ ، ولوقت تنتهي إليه  لزمنٍ تستقر فيه﴾ِلمستَقَر لَها﴿تتجاوزه وال تتخطَّاه 
 ﴾قَدرنَاه والْقَمر ﴿(٣٨) بخلقه ﴾الْعليمِ﴿ في ملكه ﴾الْعزِيزِ﴿اِإلله  ﴾قْديرتَ﴿والدوران 

وهي ثمانية وعشرون منزالً في  ﴾منَازَِل﴿ يالشهور ف االيام وقدرنا مسيره لمعرفة
بعد انتهاء سيره الى المنزل  ﴾حتَّى عاد﴿  المعروفة عند العربثمانية وعشرين ليلة

، وهو عنقود التمر حين يجف  صار كغصن النخل اليابس ﴾عرجونِ الْقَديمِكَالْ﴿ االول
 ﴾لَها َأن تُدرِك﴿يمكن  للشمس والال يصح ﴾ال الشَّمس ينْبغي﴿ (٣٩) ويصفر ويتقوس

وال الليل يسبق النهار حتى يدركه فيذهب  ﴾الْقَمر وال اللَّيُل سابِقُ النَّهارِ﴿تجتمع مع 
وعالمة  ﴾وآيةٌ ﴿(٤٠)تدور  ﴾في فَلَك يسبحون﴿من الشمس والقمر  ﴾وكُلٌّ﴿ بضيائه
  يعني سفينة نوح  ﴾في الْفُلْك الْمشْحونِ﴿هم األقدمين ئءابا ﴾لَهم َأنَّا حملْنَا ذُريتَهم﴿ أخرى



 ٤٧٠ 

  )٣٦( يس سورة    )٤٧٠(       العشرونو  الثالثالجزء

  
   "ولده من الحمق

ال ان التقاط الفتات ويق
مهور الحور العين 
وال يضع القصعة 
على الخبز وال غيرها 
اال ما يؤكل به من 
 االدام ويكره مسح
االصابع والسكين 
بالخبز اال اذا اكله 

 وكذا يكره اكل .بعده
 وجه الخبز او جوفه

لما فى ،  الباقيورمى 
 ركل ذلك من االستحقا

بالخبز واالستخفاف 
ء بالخبز يورث الغال

 ]رو[والقحط 
 
عن الصادق ) ٤٠(
خلق النّهار قبل  )ع(

، والشّمس قبل  اللّيل
القمر، واالرض قبل 

 ، وفى خبرٍ السماء
 خلق النّور قبل الظّلمة

 ]بي [
  
  ابن عباسعن ) ٤٢(

هي اِإلبل وسائر 
، فهي في  المركوبات

البر مثل السفن في 
 ]مس[البحر

  
 الصادق عن) ٤٥(
 بين ما اتقوا معناه )ع(

 وما الذنوب من ايديكم
 العقوبة من خلفكم
 ]صا[ ترحمون لعلكم

  
 :قال ابن عباس )٤٧(

كان بمكة زنادقة فِإذا 
ُأمروا بالصدقة على 

 ال  : المساكين قالوا
واهللا ال نفعل، أيفقره 

 ؟ اهللا ونطعمه نحن
  ]مس[
 
الزنديق فائدة ) ٤٧(

من ال يعتقد الها وال 
بعثا وال حرمة شئ 

  ]رو[ من االشياء
  
لو  فى الحديث) ٤٧(

شاء اهللا لجعلكم اغنياء 
ال فقير فيكم ولو شاء 
لجعلكم فقراء ال غنى 
فيكم ولكنه ابتلى 
بعضكم ببعض لينظر 
كيف عطف الغنى 
 وكيف صبر الفقير

  ]رو[

  ،المملوءة من الناس وما يحتاج إليه من فيها فسلموا من الغرق فانتشر منهم بشر كثير
وسمي األوالد ذرية ، من ذرء اهللا الخلق ألن األوالد خلقوا منهم ويسمى اآلباء ذرية 

 من مثل سفينة نوح السفن العظيمة ﴾وخَلَقْنَا لَهم من مثْله ﴿(٤١) ألنهم خلقوا من اآلباء
 ﴾ما يركَبون﴿ وغيرهاأو الدواب كاالبل ،  وِإنما نسب الخلق إليه ألنها بتعليم اهللا

ولو أردنا ألغرقناهم  ﴾وِإن نَشَْأ نُغْرِقْهم ﴿(٤٢) عليها أقصى البلدانيركبونها ويبلغون 
 وال أحد يستطيع أن ﴾وال هم ينقَذُون﴿ فال مغيث لهم ﴾فَال صرِيخَ لَهم﴿ في البحر

 ينقذهم أحد إال نحن ألجل رحمتنا إياهمال  ﴾ِإال رحمةً منَّا ﴿(٤٣) ينقذهم من الغرق
لمنافقي  ﴾وِإذَا قيَل لَهم﴿ (٤٤)  وتمتيعنا لهم إلى انقضاء آجالهم﴾لَى حينٍومتَاعا ِإ﴿

من   من الدنيا وشهواتها ﴾ما بين َأيديكُم﴿ احذروا سخط اهللا وغضبه ﴾اتَّقُوا﴿ المدينة
من أمر الدنيا فاحذروها ،  من نعيم الجنة ولذاتها ﴾وما خَلْفَكُم﴿ اآلخرة فاعملوا لها أمر

لتكونوا على رجاء  ،  وأنوار الكمالبمشاهدة الجمال ﴾لَعلَّكُم تُرحمون﴿  بهاوال تغتروا
وقال بعض المفسرين إن هذه اآلية مكية هذه االية مدنية ،  "الرحمة من اهللا تعالى

 من آية من ءايات﴿هؤالء المشركين  ﴾وما تَْأتيهِم ﴿(٤٥) "والخطاب لكفار قريش
 أعرضوا عنها ﴾ِإال كَانُوا عنْها معرِضين﴿عالمة من العالمات كالمعجزات  ﴾مربهِ

 لهؤالء الكفار بطريق النصيحة ﴾وِإذَا قيَل لَهم ﴿(٤٦) على وجه التكذيب واالستهزاء
﴿اللَّه قَكُمزا رمقُوا مقَاَل ﴿في طاعته وأخرجوا ما أوجب اهللا عليكم في أموالكم  ﴾َأنف
احتجوا في منع  ﴾َأنُطْعم من لَو يشَاء اللَّه َأطْعمه﴿للمؤمنين  ﴾لَّذين كَفَروا ِللَّذين آمنُواا

ِإن ﴿ الحقوق بأن قالوا كيف نطعم من يقدر اهللا على إطعامه ولو شاء اهللا إطعامه أطعمه
 بِينٍ﴿ما أنتم أيها المؤمنون  ﴾َأنْتُمالٍل مي ضضح حيث تأمروننا أن ننفق وا ﴾ِإال ف

األغنياء وكالئي والفقراء عيالي فإن : في الحديث القدسي ،  أموالنا على من أفقرهم اهللا
نسأل اهللا تعالى فضله الكثير ولطفه ،  بخل وكالئي على عيالي أذقتهم وبالي وال أبالي

رسول اهللا اهل مكة ل ﴾ويقُولُون ﴿(٤٧) الوفير فانه مسبب االسباب ومنه فتح الباب
 في دعواكم ﴾ِإن كُنتُم صادقين﴿  يوم القيامة الذي توعدونا به﴾متَى هذَا الْوعد﴿ )ص(

 النفخة ﴾ِإال صيحةً واحدةً﴿ ما ينتظرون ﴾ما ينظُرون ﴿(٤٨) أن هناك بعثاً ونشوراً
مون في معامالتهم  وهم يتخاص﴾وهم يخصمون﴿مفاجأة  الصحية ﴾تَْأخُذُهم﴿ االولى

فال يستطيع بعضهم أن  ﴾فَال يستَطيعون تَوصيةً﴿ (٤٩) ، فال يشعرون وأسواقهم
 ﴾وال ِإلَى َأهلهِم يرجِعون﴿ألن كال منهم يموت على حالته التي هو فيها يوصي بعضاً 

 حةفيه تنبيه على عظمة هذه الصي، وال يستطيعون أن يرجعوا إلى أهلهم ومنازلهم 
  التي ال تمهل القائم أن يقعد وال القاعد أن يقوم إذ يموت كل بمكانه على هيأته دون 



 ٤٧١ 
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)٤٧(  اَل والْم ِإن

 ا ونْيثُ الدرح يننالْب
الْعمَل الصاِلح حرثُ 
اآلخرة و قَد يجمعهما 

 ]نج[ عالَى َألقْوامٍاللَّه تَ
  
)٥١ ( نوا مشَخَص قَد

 و اثداَألج تَقَرسم
صاروا ِإلَى مصايرِ 
الْغَايات ِلكُلِّ دارٍ َأهلُها 
ال يستَبدلُون بِها و ال 

 ]نج[ ينْقَلُون عنْها
  
 النَّسالنفائدة ) ٥١(

 اِإلسراع في المشي
 ]مس[
 :)ع( الباقر عن) ٥١(

فـى  كـانو  القوم ان 
 قـاموا  فلمـا  القبور
 نياماً كانوا انّهم حبسوا

 ]بي[
  
الكفار إذا ) ٥٢(

عاينوا جهنم وما فيها 
من أنواع العذاب 
صار ما عذبوا به في 
قبورهم إلى جنب 

 قالواف،  عذابها كالنوم
 من بعثنا من ويلنا يا

 المالئكة قالت مرقدنا
 الرحمن وعد ما هذا

 المرسلون وصدق
  ]قر[
 
عن الصادق  )٥٥(
شغلوا بافتضاض  )ع(

 وكذا ]صا[العذارى 
ٱبن مسعود وٱبن عن 

 عباس وقتادة ومجاهد
 ]قر[
  
عن أبي سعيد ) ٥٥(

ال  قالخدري قال
أهل ) ص(رسول اهللا 

الجنة إذا جامعوا 
 نساءهم عادوا أبكارا

 ]سي[ً
  
 يقال لهم هذا )٥٩(

،  عند الوقوف للسؤال
وحين يؤمر بأهل 

  ]قر[ جنةالجنة إلى ال

 ﴾من األجداث﴿األموات  ﴾فَِإذَا هم ﴿النفخة الثانية﴾ ونُفخَ في الصورِ ﴿(٥٠)حركة 
 الى الموضع الذي يحكم اهللا فيه ﴾ِإلَى ربهِم ﴿البرزخية القبور من او التّرابية لقبور  من
﴿لُوننسفلما  (٥١)ي يتسابقون إلى الموقف وراء المناد و يخرجون يسرعون المشي﴾ي

 لبعضهم متعجبين من حالتهم التي كانوا غافلين عنها﴾ قَالُوا﴿رأوا أهوال يوم القيامة 
الذي كنا فيه ألنهم يرون ما  ﴾من بعثَنَا من مرقَدنَا﴿يا هالكنا  ﴾يا ويلَنَا﴿في الدنيا 

 جنب شدة كانوا فيه من عذاب البرزخ بالنسبة لما شاهدوه من الهول هينا وكأنه في
 }من بعثنا من مرقدنا{قالوا عندها ،  ذلك ان عذاب القبر روحانى فقط،  القيامة نوما

 من البعث به خلقه في الدنيا على لسان رسله ﴾هذَا ما وعد الرحمن﴿ المالئكة فتجيبهم
ِإن ﴿ (٥٢) بأنكم تموتون ثم تحيون  بهكمفيما أخبرو ﴾وصدقَ الْمرسلُون﴿بعد الموت 

فَِإذَا هم جميع ﴿يصيح بهم فيها إسرافيل  ﴾ِإال صيحةً واحدةً﴿لم تكن المدة  ﴾كَانَتْ
وحينما يتظاهر أهل الموقف بالضجر مما  (٥٣) حاضرون ﴾محضرون﴿عندنا  ﴾لَدينَا

ال تُظْلَم  فَالْيوم﴿يشاهدونه من الهول وعدم علمهم بما يؤول إليه أمرهم يقول اللّه تعالى 
 ﴾وال تُجزون ِإال ما كُنتُم تَعملُون﴿ رة أو فاجرةا سواء كانت هذه النفس ب﴾نَفْس شَيًئا

 ﴾ِإن َأصحاب الْجنَّة الْيوم﴿ (٥٤) وال يحمل اِإلنسان وزر غيره وِإنما يجازى كٌل بعمله
 يفاكهون من معانقة األبكارا هم فيه مشغولون بم ﴾ فَاكهونفي شُغٍُل﴿ يوم الجزاء

ال بأس بفكاهة يخرج بها  )ع( يعل، عن  متلذذون متنعمون ويالعبونهن النساء
ان بالد بما  ﴾في ظالٍل﴿وزوجاتهم  ﴾هم وَأزواجهم ﴿(٥٥) االنسان من حد العبوس

نى العرب فى غاية الحرارة فكان الظل عندهم من اعظم اسباب الراحة وهذا المع
متكئون على السرر المزينة بالثياب  ﴾علَى األراِئك متَّكُئون﴿ الراحة عنكناية جعلوه 
  ما يتمنون ويشتهون﴾فَاكهةٌ ولَهم ما يدعون﴿في الجنة  ﴾لَهم فيها﴿ (٥٦) والستور

ألمن والسالمة مع  يسمعونه من اهللا فيؤذنهم بدوام ا﴾سالم قَوالً من رب رحيمٍ ﴿(٥٧)
إن المالئكة تدخل عليهم من كل باب يقولون سالم عليكم  وقيل ، سبوغ النعمة والكرامة

 يا معشر ﴾َأيها الْمجرِمون﴿ تميزوا وانفصلوا ﴾وامتَازوا الْيوم ﴿(٥٨) من ربكم الرحيم
 ، االستفهام للتوبيخ ﴾يكُمَألَم َأعهد ِإلَ ﴿(٥٩) الكفرة عن عبادي المؤمنين وكونوا جانباً

 أالّ تطيعوا الشيطان فيما دعاكم ﴾يا بني آدم َأن ال تَعبدوا الشَّيطَان﴿ ألم أوصكم وآمركم
 ظاهر ﴾ِإنَّه لَكُم عدو مبِين ﴿وافردوني وحدي بالعبادة وألم أقل لكم إليه من معصيتي

،  ، وكم أوصلتُ لكم القوَل ذَّرتُكم، ومن هذا ح لقد نصحتُكم ووعظتُكم العداوة
ـَّرتُكُم فلم تقبلوا وعظي  نفسكم ظَلَمتُموال،  ، فأنتم خالَفْتُم ، ولم تعملوا بأمري وذك

  فانى انا العزيز الغفور وانى خلقتكم لنفسى وخلقت المخلوقات  ﴾وَأنِ اعبدوني ﴿(٦٠)
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 )ص(ورد انه ) ٦٥(

قال لبعض النساء 
عليكن بالتسبيح 
والتهليل والتقديس 
واعقدن باالنامل فانهن 
مسئوالت مستنطقات 
يعنى بالشهادة يوم 
القيامة ولذا سن عد 
 االذكار باالصابع

 ]رو[
  
المسخ فائدة ) ٦٧(

تحويل الصورة الى ما 
 ءهو اقبح منها سو

 ]رو[
  
الشعر عبارة ) ٦٩(

 مرغبة أو عن تخيالت
منفّرة ، وهو معدن 
الكذب ومقر الهزل في 
كثير من األحيان 
ولهذا قيل في مدحه 

ويغتفر ) أعذبه أكذبه(
فيه ما ال يغتفر في 
النثر ، ومتى خرم في 
أصوله ووزنه بشيء 
ال يسمى شعرا 
والشعر أحسنه المبالغة 
في الوصف 
والمجازفة واإلغراق 
في المدح واإلفراط 

سن بتحسين ما ليس بح
والتفريط في تقبيح ما 
ليس بقبيح ، وهذا مما 
يستدعي الكذب أو 

 ]مال[يحاكيه  
  
ه وقد صح أن) ٦٩(
 كان يسمع )ص(

 .الشعر ويحثُّ عليه
 وقال لحسان بن ثابت
ال تزال يا حسان 
مؤيداً بروح القدس ما 

بلسانك   نصرتن
     ]مج[
 
الشعر عبارة ) ٦٩ (

عن تخيالت مرغبة أو 
 معدن منفّرة ، وهو

الكذب ومقر الهزل في 
كثير من األحيان 
ولهذا قيل في مدحه 

وهو   )أعذبه أكذبه(
علم خاص له فروع 
في عروضه 
وضروبه وقوافيه ، 
ويغتفر فيه ما ال يغتفر 
في النثر ، ومتى خرم 

  في أصوله ووزنه

الذي عهدت به إليكم من وجوب طاعتي وعبادتي ﴾ هذَا﴿الجلكم وعززتكم واكرمتكم 
 ولَقَد ﴿(٦١)  الدين الصحيح﴾صراطٌ مستَقيم﴿ ية الشيطان وترك الشرك هوومعص
 عن جوارى وقربىدتى وابعدكم اعن عب ﴾كَثيرا﴿خلقاً  ﴾منْكُم جِبِالً﴿الشيطان  ﴾َأضلَّ

﴿لُونقتَكُونُوا تَع الرجوع الى الحق اولى من التمادى فى الباطل فال  لتعلموا ان ﴾َأفَلَم
 ثم يقول تعالى اومالئكة (٦٢) استفهام توبيخ وتقريع ا انفسكم وارجعوا الى ربكمتظلمو

  الرسل وكذبتم بها التي أوعدكم بها﴾تُوعدون جهنَّم الَّتي كُنتُم هذه﴿العذاب ألهل النار 
سبب  ب﴾بِما كُنتُم تَكْفُرون﴿ذوقوا حرارتها وقاسوا عذابها  ﴾ الْيوماصلَوها ﴿(٦٣)

لئال يتكلموا بها النا  ﴾نَخْتم علَى َأفْواههِم﴿ة يوم القيام ﴾الْيوم﴿ (٦٤) كفركم في الدنيا
ليس  ويمنعون من الكالم إذ ال فائدة لهم به  "سنأمر جوارحهم باالعتراف عما فعلت

ا َأيديهِم وتُكَلِّمنَ﴿ " المراد بالختم على األفواه عدم شهادتها بل منع التكلم عن الجوارح
ملُهجَأر دتَشْها كَانُوا ﴿تنطق عليهم جوارحهم ويسأل االعضاء فتشهد بالحق و ﴾وبِم

ونبكْس(٦٥) بأعمالهم ﴾ي﴿ نَشَاء لَوشئنا  ولو﴾ و﴿هِمنيلَى َأعنَا عسألعميناهم ﴾لَطَم 
﴿ونرصباطَ فََأنَّى يرقُوا الصتَب(٦٦) ق إلى منازلهم فلم يهتدوا إليها طلبوا الطري﴾فَاس 
﴿هِمكَانَتلَى مع مخْنَاهسلَم نَشَاء لَووا ﴿لمسخناهم مسخاً يقعدهم في مكانهم  ﴾وتَطَاعا اسفَم

اهللا المتعال ان ال يفضحنا يوم نسال  ﴾وال يرجِعون﴿ يقدروا أن يذهبوا فال ﴾مضيا
نقلبه في أطوار فيصير  ﴾نُنَكِّسه في الْخَلْق﴿نُطل عمره  ﴾ومن نُعمره ﴿(٦٧) السؤال

 على اإلعادة في أن اهللا تعالى يقدر أفال تتدبرون ﴾َأفَال يعقلُون﴿ كالطفل ال يعلم شيئاً
" الخطاب لكفار قريش" )ص( وما علمنا محمداً ﴾وما علَّمنَاه﴿ (٦٨)كما قدر على ذلك 

﴿ا يمو رالشِّعي لَهغوال يليق به أن يكون شاعراً ﴾نْب ﴿وه الذي أنزلناه عليه ان ﴾ِإن 
﴿بِينم آنقُرو كْرمن اهللا لعباده)ص(  ما هذا الذي يتلوه محمد﴾ِإال ذ إال عظة وتذكير  

وف به من معاصي خّنل ﴾من كَان حيا﴿بهذا القرآن  ﴾ِلينْذر ﴿(٦٩) ، وقرآن واضح
وتجب كلمة العذاب  ﴾ويحقَّ الْقَوُل﴿ ن مؤمناً حي القلب مستنير البصيرةاهللا من كا

﴿رِينلَى الْكَافا ﴿(٧٠) بكفرهم ﴾عوري لَمَأنَّا ﴿، ويتفكروا  ينظروا نظر اعتبار ﴾َأو
مينَا ﴿لمنافعهم﴾ خَلَقْنَا لَهدلَتْ َأيما عما﴿ فيما أبدعته أيدينا ﴾ماموا بذلك على  فيستدل﴾َأنْع

 (٧١)  متصرفون فيها كيف يشاءون﴾فَهم لَها ماِلكُون﴿ وحدانيتنا وكمال قدرتنا
﴿ما لَهذَلَّلْنَاهيقود البعير بخطامه ويتابعه  فانك تجد الطفل المميزأي سخرناها لهم  ﴾و

  ، الطائفة من الناسهحيث أراد ، ولو ال تذليله لعجز عنه الجماعة وألتلف بضربة من
فمن هذه األنعام ما يركبونه في  ﴾فَمنْها ركُوبهم﴿ فله الحمد والشكر على هذا التسخير

   (٧٢) كالبقر والغنم  لحمه﴾ومنْها يْأكُلُون﴿، ويحملون عليه األثقال كاِإلبل  األسفار
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 بشيء ال يسمى شعرا

نه والشعر أحس، 
المبالغة في الوصف 
والمجازفة واإلغراق 
في المدح واإلفراط 
بتحسين ما ليس بحسن 
والتفريط في تقبيح ما 
ليس بقبيح ، وهذا مما 

 ]مال[  يستدعي الكذب
  
اتقوا ) ص(قال ) ٧٣(

أي .اللّه لما يغذوكم به
إن لم تتقوه لنعمة 
الحياة والحواس 
وخوف المرض 
والفقر فاتقوه على 

األكل األقل لنعمة 
والشرب واللبس التي 
لوالها لهلكتم ، إذ فيها 
قوامكم فهذه كلها نعم 
من اللّه تعالى يجب 
عليكم شكرها فما 
بالكم تقابلونها بالكفر 

   ]هال[ وتنكرون نعمها
  
عن ابن عباس )٧٧(

 جاء العاص بن  :قال
وائل إلى رسول اهللا 

،   بعظم حائل)ص(
 يا محمد  :ففتّه، فقال

؟  عدما أرمأيبعث هذا ب
، يبعث   نعم)ص(ل قا

،  اهللا هذا، ثم يميتك
ثم يحييك، ثم يدخلك 

 فنزلت ، نار جهنم
     ]مس[ اآليات

﴿  عنَافا ميهف ملَهواألصواف واألوبار كالجلود   ﴾و ﴿شَارِبمَأفَال ﴿يشربون من ألبانها     ﴾و
ونشْكُراتَّخَذُوا ﴿ (٧٣) ربهم على هذه النعم    ﴾يةً   ﴿ اووعبد ﴾وآِله ونِ اللَّهد نمـن   ﴾م
ال تـستطيع    ﴾ال يستَطيعون  ﴿ (٧٤)  رجاء أن ينصروا بها    ﴾لَعلَّهم ينصرون ﴿ األحجار

 وهؤالء المـشركون كالجنـد      ﴾نَصرهم وهم لَهم جند محضرون    ﴿ هذه اآللهة المزعوم  
ال تحزن يا    ﴾فَال يحزنْك قَولُهم   ﴿ (٧٥) والذب عنهم  والخدم ألصنامهم في التعصب لهم    

ومـا  ﴿ يخفونه في صـدورهم    ما ﴾ِإنَّا نَعلَم ما يسرون   ﴿ على تكذيبهم لك   )ص(محمد  
نُونلع(٧٦) وما يظهرونه من أقوالهم وأفعالهم     ﴾ي ﴿لَمللتـوبيخ     ﴾َأو ِإنكـاري استفهام  

﴿رينظر هذا  ﴾ي ﴿انَأنَّا خَ ﴿الكافر   ﴾اإلنس  نُطْفَة نم حقير  ﴾  لَقْنَاه من شيء ﴿  ـوفَِإذَا ه﴾ 
 شـديد   ﴾مبِـين ﴿ لنا بما أنعمنا به عليـه      ﴾خَصيم﴿بعد خلقنا له إعطائه القوة والعقل       

بـالعظم   ﴾مثَالً﴿ هذا الكافر  ﴾وضرب لَنَا  ﴿ (٧٧)معلن لها يجادلنا بالباطل     الخصومة  
هـذا   ﴾قَـالَ ﴿ أنشأناه من نطفة ميتة وركبنا فيه الحياة      ونسي أنا    ﴾ونَسي خَلْقَه ﴿ الرميم
 يا  ﴾قُل ﴿ (٧٨) ، متفتتةٌ متالشية   أشد البلى   بالية ﴾من يحيِ الْعظَام وهي رميم    ﴿ الكافر
 ﴾َأوَل مرة وهو بِكُلِّ خَلْق عليم     ﴿ أوجدها من العدم   ﴾يحييها الَّذي َأنشََأها  ﴿ )ص( محمد

الَّـذي جعـَل     ﴿ (٧٩) فال يصعب عليه بعث األجساد بعد الفناء       لم كيف يخلق ويبدع   يع
رِ  ﴿بقدرته   ﴾لَكُمرِ األخْضالشَّج نا﴿الرطب  ﴾  منَار   وندتُوق نْهم تقدحون النار ﴾فَِإذَا َأنْتُم 
مـع كبـر     ﴾رضَأولَيس الَّذي خَلَقَ الـسماوات واأل     ﴿ (٨٠)تنتفعون بها منافع جمة     و

أجساد بني آدم بعد يعيد  على أن   ﴾بِقَادرٍ علَى َأن يخْلُقَ مثْلَهم    ﴿، وعظم شأنهما     جرمهما
 ﴾الْعليم﴿ والتكوين الخلقالمبدع في    ﴾وهو الْخَالقُ ﴿ هو القادر على ذلك    ﴾بلَى﴿ فنائها

فمتى أراد تعـالى     ﴾ يقُوَل لَه كُن فَيكُون   ِإنَّما َأمره ِإذَا َأراد شَيًئا َأن        ﴿ (٨١) بكل شيء 
 عـن صـفات      وتقـدس اهللا   تمجد ﴾فَسبحان ﴿ (٨٢) ، بدون تعب وال جهد     شيئاً أوجده 

 ﴾وِإلَيه تُرجعون ﴿، والقدرة التامة     الملك الواسع  ﴾الَّذي بِيده ملَكُوتُ كُلِّ شَيء    ﴿ النقص
نسأل اهللا الكريم الـرحيم لطفـه ورحمتـه         ،   لجزاء للحساب وا  أيها الناس بعد الموت   

 يـس اقرأوا على موتاكم     )ص(قال  ، و  يس قلب القرآن   : )ص( قال،   وعافتيهوعفوه  
    (٨٣)   ]مال[

  



 ٤٧٤ 

   )٣٧( الصافات سورة    )٤٧٤(       العشرونو الثالث الجزء

  
 الصادق عن فضلها

 سورة قرأ من )ع(
 يوم كل في الصافات

 محفوظا يزل لم جمعة
 مدفوعا آفة كل من
 الحياة في بلية كل عنه
 الدنيا في مرزوقا الدنيا
 من يكون ما أوسع في

 اهللا يصبه ولم الرزق
 وال وولده ماله في
 لك من بسوء بدنه

 من وال رجيم شيطان
 مات وإن عنيد جبار
 بعثه ليلته أو يومه في
 وأدخله شهيدا اهللا

 في الشهداء مع الجنة
 ]صا[ الجنة من درجة
 )ص( اهللا رسول عن
 والصافات قرأ من

 األجر من أعطي
 كل بعدد حسنات عشر
 ، وشيطان جني

 مردة عنه وتباعدت
 من وبرىء الشياطين
 له وشهد الشرك
 أنه لقيامةا يوم حافظاه

 بالمرسلين مؤمناً كان
 ]زم[
  :الحديث فى )٣(

 يباهى اصوات ثالثة
 المالئكة بهن اهللا

 فى والتكبير االذان
 ورفع اهللا سبيل

 ]رو[ بالتلبية الصوت
 خلقت : قتادة قال )٧(

لثالث النجوم : 
 ، للشياطين رجوماً
 بها، يهتدى ونوراً
  الدنيا للسماء وزينةً
 خص :حيان أبو وقال

 بالذكر الدنيا السماء
 تُشاهد التي هي ألنها

 وفيها ، باألبصار
 الحفظ يكون وحدها

  ]مس[ الشياطين من
 :المفسرون قال) ١٠(
 الشيطان يخطف قد

 سريعة خطفةً المارد
 المأل في يدور مما

 شهاب فيتبعه األعلى،
 هبوطه في يالحقه
 حرقاً ويحرقه فيصيبه

  ]مس[
 رِِللْمتَكَب عجِبتُ )١١(

 بِاَألمسِ كَان الَّذي
 غَداً يكُون و نُطْفَةً
ِلمن  عجِبتُ و جِيفَةً
ي شَكف اللَّه و وه  

  
  

  
وهي ثمنمئة وستون كلمة ، وثالثة آالف وستة وعشرون حرفا ، ال يوجد في القرآن سورة مبدوءة بما 

  .بدئت به ، وال مثلها في عدد اآلي
   الرحيم الرحمن اهللا بسم

 قوائمها ةلصافا المالئكة ﴾والصافَّات﴿ المالئكة بطوائف بالقسم السورة هذه تعالى افتتح
 (١) صفوفاً والذكر العبادة في السماء في تصف التي ﴾صفا﴿ الصالة في
﴿اتاجِرا﴿ السحاب سوقت التي المالئكة ﴾فَالزرجويقال ، اهللا شاءي حيث إلى ﴾ز 

 (٢) المناهي عن الزاجرةُ الخواطر هي ويقال،  اصيالمع عن الناس يزجرون
﴿اتا﴿ وأوليائه أنبيائه على اهللا آليات التالين المالئكة ﴾فَالتَّاِليكْرالتسبيح مع ﴾ذ 

 الذي ﴾ِإلَهكُم ِإن﴿  الناسأيها ، او يا مكة أهل يا (٣) والتمجيد والتحميد والتقديس
 ﴾بينَهما وما واَألرضِ السماوات﴿ خالق ﴾رب﴿ (٤) له شريك ال ﴾لَواحد﴿ تعبدونه

 السماء زينَّا ِإنَّا﴿ (٥) الشمس مشارق ﴾الْمشَارِق ورب﴿ والموجودات المخلوقات من
 المنيرة بالكواكب الدنيا سماء زين ﴾الْكَواكبِ بِزِينَة﴿ الينا السماوات اقرب ﴾الدنْيا

 تسعني لم الحديث في،  التوحيد بأنوار و المعارف بنجوم أوليائه لوبق زينو المضيئة
 شَيطَانٍ كُلِّ من وحفْظًا﴿ (٦) ]بح[ المؤمن عبدي قلب ووسعني ، سمائي وال أرضي

ارِدال﴿ (٧) اهللا طاعة عن خارج ، متمرد ﴾م ونعمسِإلَى﴿ يستمعوا أن يقدرون ال ﴾ي 
 ﴾جانبٍ كُلِّ﴿ ويرجمون ﴾ويقْذَفُون﴿ العلوي العالم في هم الذين كةالمالئ ﴾اَألعلَى الْمإل
 السماء ألخبار السماع عن لهم طرداً ﴾دحورا﴿ (٨) منها السماء يقصدون جهة كل من
﴿ملَهاآلخرة في ﴾و ﴿ذَابع باصِإالَّ﴿ (٩) ينقطع ال موصول ﴾و نفَ مالْخَطْفَةَ خَط﴾ 

 (١٠) فأحرقه شعاعب ﴾ثَاقب شهاب﴿ فلحقه ﴾فََأتْبعه﴿ مسارقة ئكةالمال كالم اختلس
﴿هِمتَفْتللبعث المنكرين هؤالء )ص( محمد يا فسْل ﴾فَاس ﴿مَأه خَلْقًا َأشَد َأم نخَلَقْنَا م﴾ 
من المالئكة بنيةً وأشد خلْقاً هل هم أم السماوات واألرض وما بينهما  أقوى أيهم أي

 (١١)  رخوٍ لزج ال قوة فيه﴾ِإنَّا خَلَقْنَاهم من طينٍ الزِبٍ﴿ ات العظيمة العجيبةوالمخلوق
 (١٢)  مما تقول لهم﴾ويسخَرون﴿ للبعث انكارهم من )ص( يا محمد ﴾بْل عجِبتَ﴿
وِإذَا  ﴿(١٣) يتعظون وال يتدبرونال ﴾ال يذْكُرون﴿ وعظوا وخوفوا ﴾وِإذَا ذُكِّروا﴿

َأوةًروتكليم الشجر صدقك كانشقاق القمر معجزة تدل على ﴾ا آي ، ﴿ونرختَسسي ﴾
  الذي جئتنا به ﴾وقَالُوا ِإن هذَا﴿ (١٤) يبالغون في السخرية أو يدعون غيرهم للسخرية

  
  ترتيبها

 ٣٧   
  ترتيب النزول

٥٦  
    اياتها
  نزلت بعد  سورة الصافات  ١٨٢

  مكية  االنعام



 ٤٧٥ 

  )٣٧( الصافات سورة    )٤٧٥(       العشرون الثالث والجزء

  
 و اللَّه خَلْقَ يرى

 سينَ ِلمن عجِبتُ
 يرى هو و الْموتَ
 ِلمن عجِبتُ و الْموتَى
ى النَّشَْأةَ َأنْكَرالُْأخْر و 
وى هرالُْأولَى النَّشَْأةَ ي 
تُ وجِبرٍ عامِلع ارد 

الْفَنَاء و تَارِك ارد 
قَاءنج[ الْب[ 

 الصيحةُ :لزجرةُا)١٨(
 ، الثانية النفخةُ وهي

 ألن زجرة وسميت
 ]قر[الزجر مقصودها

 مع الزاني )٢٢(
 وشارب ، الزاني
 شارب مع الخمر
 مع والسارق ، الخمر

 ]قر[ السارق
 :عباس ابن قال )٢٢(

 الظالمين اجمعوا
 ، الكافرات ونساءهم

 من أشباههم مع
 ]مس[ العصاة

 أشرف اليمين )٢٨(
 رسول كان العضوين

 التيامن يحب )ص( اهللا
 ، شيء كل في

 اتبلك اليمين وجعلت
 والشمال الحسنات

 ووعد السيئات لكاتب
   يؤتى أن المحسن

 ، بيمينه كتابه
 يؤتاه أن والمسيء
 استعيرتو:   بشماله
 وجانبه الخير لجهة
 ، اليمين عن أتاه: فقيل
 الخير قبل من أي

 العرب كان  ،وناحيته
 بها يتيمنون
 بالشمال مونئويتشا

  ]زم[
 اليمين  :فائدة )٢٨(

 وةالق  العرب كالم في
  ]مس[ والقدرة

 
 اله الفائدة كلمة ) ٣٥(

 ذكر في القران اهللا اال
مرتين ، هنا وفي 

  )ص(سورة محمد 
  
 يا الخبر يف) ٤٠(

 العمَل أخلص معاذ
  ]لط[ منه القليل يكفك

 خصتنبيه ) ٤٢(
 كل ألن بالذكر الفواكه

 ِإنما الجنة في يؤكل ما
 التفكه سبيل على هو

 ]مس[ والتلذذ

  

 بالية أجسادنا أصبحتو ﴾متْنَا َأءذَا﴿ (١٥) واضح ﴾مبِين سحر ِإال﴿ )ص( محمد يا
 نبعث سوف ﴾لَمبعوثُون أءنَّا وعظَاما﴿ تراب إلى أجزاؤها وتفتَّتت ﴾تُرابا وكُنَّا﴿
 (١٧) ءاباؤنا أيضاً أيبعث ﴾األولُون َأوآباُؤنَا﴿ (١٦) "واالستهزاء لِإلنكار االستفهام"
 ِإال ﴾هي﴿ وما ﴾فَِإنَّما﴿ (١٨) صاغرون ﴾داخرون وَأنْتُم﴿ تُبعثون ﴾نَعم﴿ لهم ﴾قُْل﴿
 النفخة " القبور من للقيام الصور في إسرافيل فيها ينفخ ﴾واحدةٌ﴿ صيحة ﴾زجرةٌ﴿

 بعض إلى بعضهم ينظر المحشر أرض في قيام هم فِإذا ﴾ينظُرون هم فَِإذَا﴿ " الثانية
 الجزاءو الحساب يوم ﴾الدينِ يوم هذَا﴿ وخسارتنا هالكنا يا ﴾ويلَنَا يا وقَالُوا﴿ (١٩)
 الَّذي﴿ الخالئق بين ﴾الْفَصل يوم هذَا﴿ التوبيخ سبيل على المالئكة لهم فتقول (٢٠)
كُنتُم بِه ونوا﴿ للمالئكة القيامة يوم اهللا يقول (٢١) ﴾تُكَذِّبشُرااجمعو ﴾اح ﴿ينالَّذ 

 نظرائه مع إنسان كل ﴾وَأزواجهم﴿ والمجرمين العصاة من واشباههم الظالمين ﴾ظَلَموا
 في زيادةً وذلك ، واألصنام األوثان من ﴾اللَّه دونِ من﴿ (٢٢) ﴾يعبدون كَانُوا وما﴿

 في يهتدوا لم نهمفا ﴾الْجحيمِ﴿ طريق ﴾صراط ِإلَى﴿ فعرفوهم ﴾فَاهدوهم﴿ تحسيرهم
 " وسخرية تهكم فيه " الجحيم صراط إلى اليوم فليهتدوا ، المستقيم الصراط إلى الدنيا

(٢٣) ﴿مفُوهقالموقف في احبسوهم ﴾و ﴿مِإنَّه ُئولُونسوأفعالهم أقوالهم جميع عن ﴾م 
 يسئل ىحت عبد قدما يجاوز ال  :اآلية هذه تفسير في قال انه )ع( علي عن ، وعقائدهم

 أنفقه وفيما جمعه أين من ماله وعن أفناه فيما عمره وعن أباله فيما شبابه عن أربع عن
 )ع( المؤمنين أمير والية عن الخدري سعيد ابي وعن ]صا[ )ع( البيت أهل حبنا وعن

 أي ﴾لَكُم ما﴿ وتقريعا توبيخا فيها إدخالهم بعد جهنم خزنة لهم تقول ثم (٢٤) ]شو[
 هم بْل﴿ (٢٥) الدنيا في كنتم كما لبعضكم ﴾تَنَاصرون ال﴿ لم،  ليوما لكم جرى شيء
موَل﴿ (٢٦) والمعبودون العابدون منهم سواء عاجزون ، منقادون أذالء ﴾الْيَأقْبو 

مهضعلَى بضٍ ععب اءلُونتَس(٢٧) ويتخاصمون يتالومون واألتباع الرؤساء أقبل ﴾ي 
 الباطل لنا تزينون ﴾الْيمينِ عنِ تَْأتُونَنَا كُنتُم ِإنَّكُم﴿ للمتبوعين هممن األتباع ﴾قَالُوا﴿

بْل لَم تَكُونُوا ﴿ لهم الرؤساء قال﴾ قَالُوا ﴿(٢٨) وتصدوننا عن اتباع طريق الهدى
يننْؤملَنَا (٢٩) ، بل كفرتم ولم تؤمنوا باختياركم  لم نمنعكم من اِإليمان﴾م ا كَانمو 

لَيلْطَانٍعس نم ما كان لنا عليكم من قوة وقدرة نقهركم بها  ﴾كُم﴿ينا طَاغمقَو ْل كُنتُمب﴾ 
وعيد  ﴾قَوُل﴿جميعاً  ﴾علَينَا﴿فوجب  ﴾فَحقَّ ﴿(٣٠) بل كان فيكم فجور وطغيان

فزينا لكم  ﴾فََأغْوينَاكُم ﴿(٣١)  هذا العذاب ال محالة﴾ِإنَّا لَذَاِئقُون﴿ بالعذاب ﴾ربنَا﴿
في ﴿ يوم القيامة ﴾فَِإنَّهم يومِئذ ﴿(٣٢)  ألننا كنا على ضالل﴾ِإنَّا كُنَّا غَاوِين﴿ الباطل

شْتَرِكُونذَابِ مُل ﴿(٣٣)  كما كانوا مشتركين في الغواية﴾الْعنَفْع ِإنَّا كَذَِلكينرِمجبِالْم ﴾  



 ٤٧٦ 

  )٣٧(صافات  السورة    )٤٧٦(       العشرون الثالث والجزء

  
 ابن قال )٤٥( 

 في كأسٍ كل :عباس
 ، الخمر فهي القرآن

 الجارية هي والمعين
 ]مس[
 عباس ابن عن )٤٧(

 هنا بالغول المراد
 ]مس[ الرأس صداع

 العيون نُجل أي )٤٨(
 وهي عيناء جمع

 العين الواسعة المرأة
 ، والجمال الحسن مع

 تكون ما أحسن وهي
 ]طب[ العيون من
 بيضب شبههن )٤٩(

 تكنه الذي النعام
 من مصونا بريشها
 في ونحوه الغبار
 والبياض الصفا

 صفرة بأدنى المخلوط
 ألوان أحسن فإنه

  ]صا[ األبدان
 كانت  :فائدة) ٤٩(

العرب تشبه المرأة 
بالبيضة لصفائها 

 ]مس[ وبياضها
وتسمبها بيضاء 

 ]زم[الخدور 
وتشبه مخدرات النساء 
ببيض النعام النه 

  عنيحفظه بريشه
الغبار والريح حتى 
يبقى محافظا على 

كانت العرب لونه 
تشبه مخدرات النساء 
ببيض النعام النه 
يحفظه بريشه عن 
الغبار والريح حتى 
يبقى محافظا على 

 ولذلك يصفون لونه
المخدرات من النساء 
به فيقولون بيضة خدر 
في المرأة التي لم 
يرها أحد غير 
محارمها وكانوا 
 يشبهون النساء

البيض إذا تناسبت ب
أعضاؤهن ألن البيضة 
وخاصة بيضة النعام 
أحسن األشياء تناسبا 

و  ... وأشدها تقابال
إن أحب ألوان النساء 
عند العرب البيض 
 المشرب خداها بحمرة 
الضارب صدغاها 
وجيدها بصفرة قليلة 
كبيض النعام فإنه 
 ممزوج بصفار قليل

  ]مال[

 ﴾يستَكْبِرون اللَّه ِإال ِإلَه ال﴿ قولوا ﴾لَهم قيَل ِإذَا انُواكَ ِإنَّهم﴿ (٣٤) الفعل هذا مثل
 ﴾آِلهتنَا لَتَارِكُوا َأِئنَّا﴿ التوحيد إلى يدعون عندما ﴾ويقُولُون﴿ (٣٥) ويتعظَّمون يتكبرون

 حمدم ﴾جاء بْل﴿ يفترون كما األمر ليس (٣٦) ﴾مجنُونٍ ِلشَاعرٍ﴿ األوثان عبادة أنترك
 الرسل به جاء ما بمثل وجاء ﴾الْمرسلين وصدقَ﴿بالتوحيد واِإلسالم  ﴾بِالْحقِّ﴿ )ص(

 (٣٨) العذاب أشد لمعذبون ﴾اَألِليمِ الْعذَابِ لَذَاِئقُو﴿ المجرمون أيها ﴾ِإنَّكُم﴿ (٣٧) قبله
 عباد ِإال﴿ (٣٩) عملكم مثل جزاء إال تُعاقبون ال ﴾تَعملُون كُنتُم ما ِإال تُجزون وما﴿

اللَّه ينخْلَصخلَصين اهللا عباد لكن ﴾الْم(٤٠) العذاب يذوقون ال فِإنهم الم ﴿لَِئكُأو﴾ 
 للتلذذ ﴾فَواكه﴿ (٤١) ومساء صباحاً الجنة في ﴾معلُوم رِزقٌ لَهم﴿ األبرار األخيار

 معززون الجنة في ﴾مكْرمون وهم﴿ للتقوت ال للتلذذ يؤكل ما الطعام ومن ، إال ليس
 سررٍ علَى﴿ (٤٣) فيها يتنعمون وبساتين رياضٍ ﴾النَّعيمِ جنَّات في﴿ (٤٢) مكرمون
ينتَقَابِلهم ينظر ال ﴾مطَافُ﴿ (٤٤) وتحابباً تواصالً بعض قفا إلى بعضي هِملَيبِكَْأسٍ ع 

نينٍ مع(٤٥) جارٍ نهر من الخمر من سٍبكأ الجنة خدم عليهم يطوف ﴾م ﴿اءضيب لَذَّة 
ا ال﴿ (٤٦) شربهاي من بها يلتذ ﴾ِللشَّارِبِينيهٌل فعقولهم يغتال ما فيها ليس ﴾غَو 
 (٤٧) بشربها يسكرون هم وال ﴾ينزفُون عنْها هم وال﴿ الدنيا كخمر فيفسدها

﴿مهنْدعا﴿ العفيفات ، العين الحور ﴾ورتُقَاص فعلى أعينهن قصرن اللواتي ﴾الطَّر 
 حسان العفة مع وهن ﴾عين﴿ وعفةً حياء غيرهم إلى ينظرن فال ، أزواجهن إلى النظر

،  اللمس عن مصون النظر عن مستور ﴾مكْنُون بيض كََأنَّهن﴿ (٤٨) العيون جميالت
 مكة كضباء  ...بةبري ههمن ما حرائر بيض الشاعر قال،  النساء من الحرائر أو

 أهل كعادة الشرب أثناء ﴾يتَساءلُون بعضٍ علَى بعضهم فََأقْبَل﴿ (٤٩) حرام صيدهن
 (٥٠) اِإليمان وثمرة الدنيا وحال نعيمهم يتذاكرون ، الدنيا في لهم جرى عما الدنيا

 وجليس صديقّ ﴾رِينقَ﴿ الدنيا في ﴾ِلي كَان ِإنِّي﴿ الجنة أهل من ﴾منْهم قَاِئٌل قَاَل﴿
 (٥٢) أتصدق بالبعث والجزاء ﴾َأءنَّك لَمن الْمصدقين﴿لي  ﴾يقُوُل ﴿(٥١) البعث ينكر

َأءنَّا ﴿ نخرة ﴾وعظَاما﴿ هل ِإذا متنا وأصبحنا ذرات من التراب ﴾َأءذَا متْنَا وكُنَّا تُرابا﴿
ينُوند(٥٣)" لك على وجه التعجب والتكذّيبيقول ذ " لمحاسبون ومجزيون بأعمالنا﴾لَم 

 إلى النار لننظر كيف حال ﴾هْل َأنْتُم مطَّلعون﴿ ذلك المؤمن ِإلخوانه في الجنة ﴾قَاَل﴿
 وسط ﴾في سواء﴿ فأبصر صاحبه الكافر ﴾فَرآه﴿فنظر  ﴾فَاطَّلَع ﴿(٥٤) ذلك القرين

 ﴾ِإن كدتَ لَتُردينِ﴿واِهللا  ﴾تَاللَّه﴿ له ﴾قَاَل﴿  وفخاطبه المؤمن شامتاً (٥٥) ﴾الْجحيمِ﴿
علي بتثبيتي على  ﴾ربي﴿ فضُل ﴾ولَوال نعمةُ ﴿(٥٦) أن تهلكني بِإغوائكأوشكت لقد 

   ثم(٥٧)  ومعذباً في الجحيم معك في النار محضراً﴾لَكُنتُ من الْمحضرِين﴿ اِإليمان



 ٤٧٧ 

  )٣٧( الصافات سورة    )٤٧٧(       العشرون الثالث والجزء

  
 تعالى اهللا ذكر )٤٩(

 كان ما اآليات هذه فى
 الروح ولذة الجسم لذة
 فالتنعم الجسم لذة اما

 النعم وانواع بالفواكه
 يكن لم التى والخمر

 منها احب العرب عند
 باالزواج والتمتع
  ]لط[   الحسان

 آداب من )٥٠(
 يستبد ال أن  المجالسة
 دون بشيء الجليس
  ]زم[ جلسائه

 :المفسرون قال )٦١(
 الكريمة اآليات أشارت

 كان شريكين قصة إلى
 آالف ثمانية لهما

 أحدهما فكان ، درهم
 في ويقصر اهللا يعبد

 إلى والنظر التجارة
 وكان ، الدنيا أمور
 على مقبالً اآلخر
 من فانفصل ماله تكثير

 ، لتقصيره شريكه
 اشترى كلما وكان
 أو جارية أو داراً

 كذل نحو أو بستاناً
 المؤمن على عرضه
  ماله بكثرة عليه وفخر
 سمع ِإذا المؤمن وكان
 من بنحو يتصدق ذلك
 به له ليشتري ذلك

 فِإذا ، الجنة في قصراً
 ما قال صديقه لقيه

  :قال ؟ بمالك صنعت
 فكان هللا به تصدقت
   :ويقول منه يسخر
 المصدقين لمن أئنك
 قص ما أمرهما فكان
 كتابه في علينا اهللا
  ]مس[ عزيزال
 النزل أصل )٦٢(

 في والريع الفضل
 طعام يقال ، الطعام
 وحاصل  ،النزل كثير

 اللذة  المعلوم الرزق
 وحاصل  ،والسرور

 األلم الزقوم شجرة
زم[ والغم[  

 الزقوم: فائدة ) ٦٣(
 بلغةبلغة البربر وقيل 

  التمر والزبد اليمن
 لجاريته جهل أبو قال
 فأتته زقمينا جارية يا

 وزبد بتمر ةالجاري
 تزقموا ألصحابه فقال
 به يخوفكم الذي بهذا

  ]صا[) ص( محمد

  

  نموت لن بأننا اعتقادك على تزال ال هل ﴾بِميتين نَحن َأفَما﴿ ساخراً مستهزءاً يخاطبه
 وال حساب وال جزاء وال بعث ال وأنه ﴾بِمعذَّبِين نَحن وما األولَى موتَتَنَا ِإال﴿ (٥٨)
 المؤمن يقوله ﴾الْعظيم الْفَوز لَهو﴿ الجنة أهل ناله الذي النعيم ﴾هذَا ِإن﴿ (٥٩) عذاب
 (٦٠) عذابه في ويزيد له توبيخا ليكون قرينه ويسمع بحاله واغتباطاً اهللا بنعمة تحدثاً

 جتهدوي العاملون يعمل أن يجب ﴾الْعاملُون فَلْيعمِل﴿ الكريم الجزاء ﴾هذَا ِلمثِْل﴿
 الجنة أنعيم ﴾نُزالً خَير﴿ أيهما ﴾َأذَِلك﴿ (٦١) "الجنة أهل كالم نتهىي هنا" المجتهدون

 ﴾جعلْنَاها ِإنَّا﴿ (٦٢) " الكفار توبيخ " جهنم في التي ﴾الزقُّومِ شَجرةُ َأم﴿ وعطاء ضيافةً
 ﴾شَجرةٌ ِإنَّها﴿ (٦٣) لةالضال ألهل ﴾ِللظَّاِلمين﴿ وابتالء ﴾فتْنَةً﴿ الزقوم شجرة جعلنا
 ﴾طَلْعها﴿ (٦٤) فيها متفرعة هي ثم جهنم ﴾الْجحيمِ﴿ قعر ﴾َأصِل في تَخْرج﴿ تنبت

 الكفار هؤالء ﴾فَِإنَّهم﴿ (٦٥) والبشاعة القبح تناهي في ﴾الشَّياطينِ رءوس كََأنَّه﴿ ثمرها
 فَماِلُئون منْها﴿ لهم المقدر لعذابا جملة من ألنه عنهم رغما ﴾آلكلُون﴿ جوعهم لشدة
 الشديد الجوع من يغلبهم لما او بعذابهم الموكلين المالئكة من رهبة قسرا ﴾الْبطُون منْها

(٦٦) ﴿ثُم ِإن ما لَههلَيا﴿ العطش وغلبهم اكلوا بعدما ﴾عبلَشَو نيمٍ ممشديد ماء ﴾ح 
 امعائهم يقطع ، الحميم وحرارة ، الزقوم مرارة نبي لهم ليجمع األمعاء يقطع الغليان
(٦٧) ﴿ثُم ِإن مهجِعريمِ﴿ دركات ﴾إللَى﴿ مصيرهم ﴾مح(٦٨) الْج ﴿ما ِإنَّهَألْفَو﴾ 
 في يسرعون ﴾يهرعون آثَارِهم علَى فَهم﴿ (٦٩) بهم فاقتدوا ﴾ضالِّين ءاباءهم﴿ اوجدو
 َأكْثَر﴿ قومك قبل ﴾قَبلَهم ضلَّ ولَقَد﴿ (٧٠) برهان وال دليل غير من خطاهم اتباع

ِلين(٧١) الماضية األمم ﴾األو ﴿لَقَدلْنَا وسَأر يهِمرسالً ﴾ف ﴿رِيننذمن يخوفونهم ﴾م 
 ﴾الْمنذَرِين﴿ مصير ﴾عاقبةُ كَان كَيفَ﴿ )ص( محمد يا ﴾فَانظُر﴿ (٧٢) اهللا عذاب

 ﴾ولَقَد نَادانَا﴿  (٧٤)العذاب من نجوا فِإنهم ﴾الْمخْلَصين اللَّه عباد الِإ﴿ (٧٣) المكذبين
 لنعم،  األجابة أحسن فأجبناه ﴾فَلَنعم الْمجِيبون﴿ قومه من آيس حين ﴾نُوح﴿ دعانا

 من ﴾يمِمن الْكَربِ الْعظ﴿ ومن آمن معه ﴾ونَجينَاه وَأهلَه ﴿(٧٥)ألوليائنا  المجيبون
هم ﴿ذرية نوح  ﴾وجعلْنَا ذُريتَه ﴿(٧٦)"  كانوا ثمانين ما بين رجل وامرأة  "الغرق
يناقالمراد واللّه أعلم بالباقين على هذا،  هم الذين بقوا في األرض بعد هالك قومه ﴾الْب 

 سيما ، إذ لم يثبت بصورة قطعية أن الطوفان عم على األرض كلها ال هم أهل السفينة
وأنه عليه السالم لم يرسل أوال إلى أهل األرض كافة ولم يثبت خبر وصول دعوته 

في ﴿ثناء حسناً  ﴾وتَركْنَا علَيه ﴿(٧٧) ]مال[ وهو في جزيرة العرب الى أقطار األرض
رِين(٧٨) يوم القيامة  في كل أمة إلى﴾اآلخ﴿ الملَى ﴿من اهللا تعالى والخالئق  ﴾سع
  ﴾ِإنَّا كَذَِلك نَجزِي الْمحسنين ﴿(٧٩)  باق على الدوام بدون انقطاع﴾الْعالَميننُوحٍ في 



 ٤٧٨ 

  )٣٧( الصافات سورة    )٤٧٨(       العشرون الثالث والجزء

  
 شبهها فائدة )٦٥(

 وِإن الشياطين برؤوس
 عند معروفة تكن لم

 قد ألنه المخاطبين،
 أن النفوس في استقر

 قبيحة الشياطين
  ]مس[ ظرالمن

 انه روى فائدة )٧٧(
 معه كان من كل مات
 ابنائه غير السفينة فى

 الذين وهم وازواجهم
 يوم الى منتاسلين بقوا

 كلهم والبشر القيامة
 له وكان نوح ذرية من

 وحام سام اوالد ثالثة
 ابو فسام  ،ويافث
 والروم وفارس العرب
   ،والنصارى واليهود
 من السودان ابو وحام

 المغرب الى المشرق
 والنوبة والهند والسند
 والحبشة والزنج
 والبربر والقبط

 ابو ويافث   ،وغيرهم
 والخزر الترك

 وما ومأجوج ويأجوج
  ]رو[ هنالك

)٨٦ (أسوأ اِإلفك 
 ال الذي وهو الكذب
 ]قر[ ويضطرب يثبتُ

)٩٣( الضرب خص 
 أقوى ألنها باليمين

أشد بها والضرب 
 ]قر[
 الزفيف فائدة) ٩٤ (

 المشي في عاالسرا
 زف استعير ومنه

 ما استعارة العروس
 ال السرعة تقتضى
 ولكن مشيها الجل

 خفة على بها للذهاب
  ]رو[ السرور من
 :المفسرون قال )٩٧(

 عليه إبراهيم غلبهم لما
 ، الحجة في السالم
 بقوة الغلبة إلى مالوا

 ، والشدة البطش
 بينهم فيما وتشاوروا

 يطرحوه أن قرروا ثم
 نتصاراًا النار في

 وآلهتهم ألصنامهم
  ]مس[
 فائدة لفظ الهبة )٩٩(

غلب على الولد وان 
كان جاء في االخ 

  ]زم[

 

 ِإنَّه﴿ (٨٠) الدهر آخر إلى الجميل الذكر له نبقي ، العباد من أحسن من نجزي هكذا
ننَا مادبع يننْؤم(٨١) هللا العبودية في مخلصاً ﴾الْم ﴿قْنَا ثُماآلخَرِ َأغْرلم الذين ﴾ين 

 نهج ألنه ﴾إلبراهيم﴿ نوح شعية من ﴾شيعته من وِإن﴿ (٨٢) آخرهم عن بنوح يؤمنوا
 بينهما وكان قالوا ، أثره المقتفون أتباعه الرجل وشيعة،  دينه وتبع سيره وسار نهجه
 ينح ﴾ِإذْ﴿ (٨٣) وصالحا هودا إال نبي بينهما يكن ولم ، سنة وأربعون وستمئة الفان

﴿اءج هبيمٍ بِقَلْبٍ رل(٨٤) اهللا المر منقاد اهللا شوق من مملو محب بقلب ربه جاء ﴾س 
 األوثان من تبعدونه الذي ما  ،إياهم موبخاً ﴾تَعبدون ماذَا وقَومه َألبِيه قَاَل﴿ حين ﴾ِإذْ﴿

 اللَّه دون﴿ من آلهة وتسمونها أشياء تختلقون أي ﴾آِلهةً َأِئفْكًا﴿ (٨٥) واألصنام
ونا﴿ (٨٦) ﴾تُرِيدفَم ظَنُّكُم﴾ أي تظنون شيء ﴿ببِر ينالَمإذا بكم يفعل أن ؟ ﴾الْع 
 عقاب بال يترككم أنه تظنون هل القوم أيها أخبروني ، غيره تعبدون وأنتم غدا لقيتموه

 غير عبادة على وبخهم مال ﴾النُّجومِ في نَظْرةً فَنَظَر﴿ (٨٧) "وتحذير توبيخ استفهام"
 ، يكسرها حتى بها يخلو أن وأراد ، تنفع وال تضر ال أصنامهم أن يريهم أن أراد اهللا

 كانوا حيث عادتهم على السماء في فنظر ، العيد إلى معهم الخروج وعدم للبقاء فاحتال
 ولَّوافَتَ﴿ (٨٩) معكم خرجتُ ِإن سأمرض ﴾سقيم ِإنِّي﴿ لقومه ﴾فَقَاَل﴿ (٨٨) منجمين

نْهفتركوه ﴾ع ﴿بِرِينداغَ﴿ (٩٠) عيدهم ِإلى وخرجوا ﴾مِإلَى فَر هِمتإلى توجه ﴾آِله 
 هذا من ﴾تَْأكُلُون َأال﴿ لألصنام ﴾فَقَاَل﴿ إليها ومال صنما وسبعين اثنين وكانت األصنام
 ما﴿ (٩١) فيه لهم لتُبارك قرباناً طعاماً أيديها بين وضعوا قد كانوا أنهم وذلك الطعام

ال لَكُم قُوناغَ﴿ (٩٢) سؤالي على تجيبوني ال ﴾تَنطفَر هِملَياألصنام على فأقبل ﴾ع 
 المعبد الى ﴾ِإلَيه فََأقْبلُوا﴿ (٩٣) معه كان بفأسٍ بيمينه ﴾بِالْيمينِ﴿ يحطمها ﴾ضربا﴿
﴿زِفُّوننحن نعبدها:قالواوصلوا فلما ،  أخذا من زفاف العروس، على تؤدة  ﴾ي ويحك  

 ﴾َأتَعبدون ما تَنْحتُون ﴿موبخاًفأجابهم  ﴾قَاَل﴿ (٩٤) لماذا فعلت هذاا وأنت تكسره
 فكيف ﴾واللَّه خَلَقَكُم وما تَعملُون﴿ (٩٥) ، وصنعتموها بأنفسكم أصناماً نحتموها بأيديكم

فََألْقُوه في ﴿مكاناً  ﴾ بنْيانًاقَالُوا ابنُوا لَه ﴿(٩٦) تعبدون المخلوق وتتركون الخالق
 ﴾كَيدا﴿إبراهيم ب ﴾فََأرادوا بِه ﴿(٩٧)  وأضرموه ناراً ثم ألقوه في تلك النار﴾الْجحيمِ

 األذلين المقهورين ألنه لم ينفذ فيه كيدهم ﴾فَجعلْنَاهم اَألسفَلين﴿المكر واحتالوا ِإلهالكه 
مهاجر من  ﴾وقَاَل ِإنِّي ذَاهب﴿ خلّصه من كيد الفجار، و لما نجاه اهللا من النار (٩٨)

،  حيث امرنى ربى او الى حيث اتجرد فيه لعبادته تعالى الى ﴾ِإلَى ربي﴿بلد قومي 
سيرشدني إلى ما فيه صالحي في ﴾ سيهدينِ﴿وانه ،  هاجر مع سارة إلى أرض الشام

   يؤنسني﴾من الصاِلحين﴿ني ولداً  ارزق﴾رب هب ِلي ﴿(٩٩) ديني ويعصمني ويوفقني



 ٤٧٩ 

  )٣٧( الصافات سورة    )٤٧٩(       العشرون الثالث والجزء

  
 علي االمام هناء )٩٩(
 ، بمولود شخصا )ع(

 و الْواهب شَكَرتَ قُْل
ورِكب ي لَكف 

 َأشُده بلَغَ و الْموهوبِ
زِقْتَ ور هنج[ بِر[  
 هاجر من اول )٩٩(

 الى الكفر رديا من
 من فيها يتمكن ارض
 الدين وظائف اقامة

 ابراهيم والطاعة
 وصار لوط مع هاجر
 المقدسة االرض الى
 ]رو[
 ولد يعني )١٠٠(

 عظيم الصالح كامل
 على يعيننى الشأن
 والطاعة الدعوة

 و الغربة فى ويؤنسنى
 على الولد الهبة لفظ

 به خاص االطالق
  ]رو[
  
 الغالم فائدة )١٠١(

 واما العشر جاوز من
 فصبى دونها من

 يعجل ال من والحليم
 ويتحمل االمور فى

 يضطرب وال المشاق
 المكروه اصابة عند
 الغضب يحركه وال

  ]رو[ بسهولة
  
 لما انه روي) ١٠٣(

 ذبح) ع( ابراهيم اراد
  ابنهله قالولده ، 

 فإنك وجهي على كبني
 وجهي نظرت إذا

  رقة وأدركتك رحمتني
 أمر وبين بينك تحول

  كيرباطي اشدد وهللا
 واكفف ، أضطرب ال

 ينتضح ال ثيابك عني
 دمي من شيء عليها

 وتراه أجري فينقص
 واشحذ ، فتحزن أمي

 وأسرع شفرتك
 حلقي على إمرارها

 ، علي تجهز حتى
 فإن أهون ليكون
 واقرأ ، شديد الموت
 ، سالمي أمي على
 ترد أن رأيت وإن

 ، أمي على قميصي
 أن عسى فإنه ، فافعل
 فقال ، لها أسهل يكون

   :السالم عليه إبراهيم
 بني يا أنت العون نعم
  ]زم[ اهللا أمر على

 إسماعيل هوو ﴾بِغُالمٍ﴿ وبشرناه دعاءه فاستجبنا ﴾فَبشَّرنَاه﴿ (١٠٠) غُربتي في
 ، الحلم أوان يبلغ وأنه ، ذكر غالم الولد أن على ثالث على البشارة انطوت ﴾حليمٍ﴿

 : فقال الذبح أبوه عليه عرض حين حلمه من أعظم حلم وأي ، ماًحلي يكون وأنه
 السالم عليهم األنبياء اهللا نعت ما وقيل  ،لذلك استسلم ثم }الصابرين من اهللا شاء إن ستجدني{

 ِإبٰرهيم ِإن{ قوله في إبراهيم به اهللا تعن ولقد وجوده لعزة وذلك بالحلم نعتهم مما بأقل
اهألو يملا﴿ (١٠١) }حلَغَ فَلَمب هعم يعترعرع ﴾الس وحوائجه أشغاله في أبيه مع وشب 

 َأذْبحك َأنِّي الْمنَامِ في﴿ ُأمرت ﴾َأرى ِإنِّي بنَي يا قَاَل﴿ سنة عشرة ثالث يومئذ له وكان
اذَا﴿ األمر في ﴾فَانظُرى ما قَاَل﴿ فيه رأيك ما ﴾تَري تْل َأبا افْعتُ مرلما امض ﴾ْؤم 
 الحلم ُأوتي من جواب ﴾الصابِرِين من اللَّه شَاء ِإن ستَجِدني﴿ ذبحي من به اهللا أمرك

 أن على بها استدل التي الوحيدة اآلية هذه " اهللا بقضاء والرضا األمر وامتثال والصبر
 " يحالصح هو إسماعيل أنه على تدل غيرها اآليات أن إال ، إسحاق هو الذبيح

 قلبه من ابراهيم اخرج يعني ، اهللا ألمر واالبن األب استسلما ﴾َأسلَما فَلَما﴿ (١٠٢)
 على ﴾ِللْجبِينِ﴿ أكبه ﴾وتَلَّه﴿ الحياة محبة قلبه من اسماعيل واخرج اسماعيل ابنه محبة
 نفَّذْت قد ﴾الرْؤيا تَصدقْ قَد ﴿ (١٠٤) ﴾ِإبراهيم يا َأن ونَادينَاه﴿ (١٠٣) ليذبحه وجهه

 المحسنين نجازي كذلك شدتك فرجنا كما ﴾الْمحسنين نَجزِي كَذَِلك ِإنَّا﴿ هب ُأمرت ما
 ﴾الْبالء لَهو هذَا ِإن﴿ (١٠٥) ومخرجا فرجاً أمرهم من لهم ونجعل عنهم الشدة بتفريج

 بِذبحٍ وفَدينَاه﴿ (١٠٦) منافقال من المخلص فيه يتميز الذي ﴾الْمبِين﴿ الشاق االمتحان
 اسحاق او )ع( اسٰمعيل كان الذّبيح ان فى االخبار اختلف،  عنه فداء الجنة من ﴾عظيمٍ

 وان )ص( وانّه كان جد نبينا محمد )ع( والمشهور من االخبار انّه كان اسٰمعيل،  )ع(
 )ع( ، وان البشارة البراهيم حاقوالنّبوة فى اوالد اسالسلطنة كانت فى اوالد اسٰمعيل 

وأبقينا  ﴾وتَركْنَا ﴿(١٠٧) ]بي[) ع( وثانياً باسحاق   من هاجر)ع(كانت اوالً باسٰمعيل 
﴿رِيني اآلخف هلَيحسناً إلى يوم الدين﴾ع (١٠٨)  ثناء﴿ الممنا  ﴾س﴿يماهرلَى ِإبع ﴾

(١٠٩)﴿ يننسحزِي الْمنَج ر ﴾كَذَِلكعلَّل ذلك  (١١٠) ذكر الجزاء مبالغة في الثناء كر
  واالطمئناناليقين كان من الراسخين في اِإليمان مع ﴾ِإنَّه من عبادنَا الْمْؤمنين﴿ ـب

نَبِيا من ﴿سيكون  ﴾بِِإسحاقَ﴿بغالمٍ آخر بعد تلك الحادثة  ﴾وبشَّرنَاه ﴿(١١١)
يناِلحكْنَا ﴿ (١١٢) ﴾الصاربوهلَياقَ﴿ على ِإبراهيم ﴾عحلَى ِإسعبركات الدنيا  ﴾و

ظاهر  بالكفر والمعاصي ظالم لنفسه﴾ ومن ذُريتهِما محسن وظَاِلم ِلنَفْسه مبِين﴿ والدين
 (١١٤) ﴾علَى موسى وهارون﴿ وعزتنا وجاللنا لقد أنعمنا ﴾ولَقَد منَنَّا﴿ (١١٣) ظلمه

﴿ينَجاوما نَاهمهمقَوبِ ﴿ بني اسرائيل ﴾والْكَر نيمِمظفرعون إياهممن تعذيب ﴾الْع    



 ٤٨٠ 

  )٣٧( الصافات سورة    )٤٨٠(       العشرون الثالث والجزء

 في والحكمة )١٠٤(
 إبراهيم أن القصة هذه

 خليالً، تعالى اهللا اتخذه
 الولد ربه سأل فلما

 شعبةٌ تعلقت له ووهبه
 ، ولده بمحبة قلبه من

 المحبوب بذبح فأمر
 ، الخلة صفاء لتظهر
 وقدم ربه أمر فامتثل
 ولده محبة على محبته

  ]مس[
 الخبر وفى )١٠٤(

 )ص( نبينا سأل
 اصابك هل جبريل
 فى وتعب مشقة
 قال السماء من نزولك

 اربعة فى نعم
 حين االول  .مواضع

 النار فى ابراهيم القى
 ادرك تعالى اهللا قال

 وقلت فادركته عبدى
 حاجة من لك هل له

 . فال اليك اما فقال
 وضع حين والثانى
 على السكين ابراهيم

 اهللا قال اسماعيل حلق
عبدى  ادرك تعالى

 عين طرفة فادركته
  .السكين فقلبت

 شبحك حين والثالث
 وكسروا الكفار

 قال احد يوم رباعيتك
 دم ادرك تعالى اهللا

 سقط لو فانه حبيبى
 االرض على دمه من

 منها اخرجت ما قطرة
 شجرا وال نباتا

 ثم بكفى دمك فقبضت
  .الهواء فى رميته

 القى حين والرابع
 قال الجب فى يوسف

 عبدى ادرك تعالى اهللا
 ولهوص قبل فادركته

 الجب قعر الى
 من حجرا واخرجت

 فاجلسته البئر اسفل
  ]رو[ عليه

 االنسانتنبيه ) ١٠٤(
 الولد حب على مجبول

 الخلة غيره فاقتضت
 يقطع ان المحبة مومقا

 غيره عن القلب عالقة
 ولده بذبح فامر

 له واختبارا امتحانا
 فى االشياء احب ببذل
 غير من اهللا سبيل
 واشعارا توقف

 اهللا خليل بانه للمالئكة
  الحق غير يسعه ال
  ]رو[

(١١٥) ﴿منَاهرنَصاألقباط أعدائهم على إسرائيلموسى وهارون وبني  يعني ﴾و 
 ﴾وآتَينَاهما﴿ (١١٦) مقهورين أيديهم تحت كانوا أن بعد عليهم ﴾الْغَاِلبِين مه فَكَانُوا﴿

 وأحكامه حدوده في الكامل ، بيانه في لبليغا التوراة ﴾الْمستَبِين الْكتَاب﴿ أعطيناهما
 اعوجاج ال الذي ﴾الْمستَقيم﴿ الطريق ﴾الصراطَ﴿ الكتاب بذلك ﴾وهدينَاهما﴿ (١١٧)

 (١١٩) ﴾اآلخرِين في﴿ الحسن والذكر ، الجميل الثناء ﴾علَيهِما وتَركْنَا﴿ (١١٨) فيه
﴿الملَى﴿ منا ﴾سى عوسم ونارهِإنَّا﴿ (١٢٠) ﴾و زِي كَذَِلكنَج يننسحبمن نفعل ﴾الْم 

 ﴾ِإلْياس وِإن﴿ (١٢٢) ﴾الْمْؤمنين عبادنَا من ِإنَّهما﴿ (١٢١) هللا العبودية وأخلص أحسن
 بعد بعث،  اليسع عم ابن عمران بن هارون ولد من اسرائيل بنى انبياء من نبياً كان

 منهم سبطاً فاحّل بينهم وقسمها اسرائيل بنى بوأها الشّام يوشع فتح ولما ، حزقيل
 )ع( الياس ان وقيل ، )ع( النّبى ادريس هو وقيل،  )ع( الياس سبط وهم ببعلبك
 ، بعرفات عرفة يوم كّل فى ويجتمعان الجزائر صاحب والخضر ، البرارى صاحب

 في اسرائيل بني اسباط احد الى ارسل لكراما ﴾الْمرسلين لَمن﴿ الكفل ذو انّه وقيل
 في اهللا تخافون أال ﴾تَتَّقُون َأال﴿ إسرائيل بني من ﴾ِلقَومه﴿ حين ﴾ِإذْ﴿ (١٢٣) بعلبك

 ﴾وتَذَرون بعالً﴿ المسمى الصنم هذا أتعبدون ﴾َأتَدعون﴿ (١٢٤) رهغي عبادتكم
 ءاباِئكُم ورب ربكُم اللَّه﴿ هو الذي (١٢٥) ﴾الْخَاِلقين َأحسن﴿ ربكمعبادة  وتتركون
ِلين(١٢٦) السابقين ﴾األو ﴿وههم فكذبوا ﴾فَكَذَّبنبي ﴿مفَِإنَّه ونرضحالعذاب في ﴾لَم 
وتَركْنَا  ﴿(١٢٨) العذاب من نجوا فِإنهم المؤمنين ﴾الْمخْلَصين اللَّه عباد ِإال﴿ (١٢٧)

هلَيعلى إلياس الثناء الحسن  ﴾ع﴿رِيني اآلخ(١٢٩)  إلى يوم الدين﴾ف﴿ الممنا  ﴾س
ِإنَّا  ﴿(١٣٠) ]شو[ )ص(على آل محمد   :عباس ابن  عن﴾علَى ِإْل ياسين﴿ عليه و

يننسحزِي الْمنَج (١٣١)﴾ كَذَِلك﴿ يننْؤمنَا الْمادبع نم (١٣٢)﴾ ِإنَّه ﴿ نلُوطًا لَم ِإنو
ينلسرحين  ﴾ِإذْ ﴿(١٣٣)   لهداية قومه﴾الْم﴿نَاهيخلصناه  ﴾نَج﴿ينعمَأج لَهَأهمن ﴾و 

ميت المرأة المسنة عجوزا لعجزها عن س"واهلة امرأته  ﴾ِإال عجوزا ﴿(١٣٤) العذاب
 ﴾ثُم دمرنَا﴿ (١٣٥)  كانت من الهالكين في العذاب﴾في الْغَابِرِين﴿ "كثير من االمور

 ديار على ﴾لَتَمرون علَيهِم﴿يا أهل مكة  ﴾وِإنَّكُم ﴿(١٣٦)  المكذبين﴾اآلخَرِين﴿أهلكنا 
  وتشاهدون آثار هالكهم صباحاً ومساء﴾مصبِحين﴿ في أسفاركم منازلهمقوم لوط و

 أي أتشاهدون ذلك ثم ال تعتبرون ؟ أال تخافون ﴾َأفَال تَعقلُون﴿وليالً  ﴾وبِاللَّيِل﴿ (١٣٧)
نسأل اهللا ان يوفقنا الصالح النفس ويجعل يومنا خيرا ،  أن يصيبكم مثل ما أصابهم

 هادى القلوب الراجعة فى والرجوع الى بابه انه من االمس فى التوجه الى جنابه
  دعى ﴾لَمن الْمرسلين ﴿ابن متى ﴾ يونُسوِإن﴿ (١٣٨)االوقات الجامعة ومنه المدد 



 ٤٨١ 

  )٣٧( الصافات سورة    )٤٨١(       العشرون الثالث والجزء

 
 في انه ورد )١٠٦(

 قضيت ما  :الزبور
 قضاء مؤمن على
 وهو إال كرهه أو أحبه
 أن وحكي   ،له خير

 إلى أوحى تعالى هللا
 من ما )ع( إبراهيم

 إال إليه وسعتُ أحد
 من بقدره أنقصت
 أنت كنت ولو ، آخرته

  ]تس[ خليلي يا
 ان ورد فائدة )١٢٣(

 االنبياء من الموجود
 اثنان اربعة بابدانهم

 ادريس السماء فى
 فى واثنان وعيسى
 الخضر االرض
 ان فعليه والياس
 اثنان والياس ادريس
 وقيل واحد انهما وقيل
 موكل الياس ان

 فيفاة جمع بالفيافى
 الصحراء بمعنى

 موكل والخضر
 انهماو بالبحار

  الموسم يحضران
  ]رو[
 صنم اسم بعل )١٢٥(

 – يعبدونه كانوا لهم
 وبذلك -في بلدهم بك 

 بعلبك مدينتهم سميت
  ]قر[
في الحديث ) ١٣٨(

 ساعة شهوة رب
 حزنا صاحبها اورثت
 ]رو[ طويال

 فسرونالم قال)١٤١(
 صدراً ضاق يونس إن

 ، قومه بتكذيب
 قريب بعذاب فأنذرهم

 مغضباً وغادرهم
 فقاده كذبوه ألنهم

 شاطئ ِإلى الغضب
 ركب حيث البحر
 ، مشحونة سفينة

 الرياح فناوأتها
فقال  واألمواج
 عبد ههنا  :المالحون

 بد وال ، سيده من أبق
 إلقائه من السفينة لنجاة
 من لتنجو الماء في

 فاقترعوا ، الغرق
 على القُرعة فخرجت
 البحر في فألقوه يونس

  ]مس[

  

 قومـه  من هرب ﴾َأبقَ﴿ حين ﴾ِإذْ﴿ (١٣٩) سنة اربعين التوحيد الى نينوى في قومه
 لماف هالكهم ينتظر كانو اظهرهم من خرجو العذاب حلولب قومه اوعد،   ربه اذن دون

 مـن  وخرج ، كذبتهم قد يقوم الى ارجع ال قال توبتهم وقبل العذاب عنهم اهللا صرف
الـى   ﴾الْمـشْحونِ  الْفُلْـك  ِإلَى﴿ وتوجه الوحى ينتظر ولم منهم خجال مستنكفا ديارهم
 فَكَان﴿ السفينة أهل فقارع ﴾فَساهم﴿ (١٤٠) جانب البحر في   بالرجال المملوءة السفينة

نم ينضحدفَا﴿ (١٤١) البحر في فألقوه بالقرعة المغلوبين ﴾الْمهوتُ﴿ فابتلعه ﴾لْتَقَمالْح 
وهو يملوهو ﴾م الم بما آتوتـرك  ، بها اهللا أرسله التي المهمة عن تخليه من عليه ي 
 ﴾الْمسبحين من كَان َأنَّه فَلَوال﴿ (١٤٢) ربه من ِإذنٍ بغير وخروجه ، لهم مغاضباً قومه

 باالمـة  تعريض وفيه " الذكر اكثار لىع حث االية في " حياته في كثيراً اهللا الذاكرين
 (١٤٣) منهـا  ينجيكم حتّى وذكره وتهليله تسبيحه من فاكثروا ببلية ابتليتم اذا يعنى

 (١٤٤)  القيامـة  يـوم  ﴾يبعثُون يومِ ِإلَى﴿ الحوت بطن في ﴾بطْنه في﴿ لبقي ﴾لَلَبِثَ﴿
﴿ذْنَاهالحوت بطن من فألقيناه ﴾فَنَب ﴿اءرعلىباألرض الفضاء التي ال شجر فيها        ﴾بِالْع 

 شَجرةً علَيه وَأنْبتْنَا﴿ (١٤٥) مريض ﴾سقيم وهو﴿ " الموصل او نصيبين بلدة " الساحل
نينٍ مقْطوتقيه لتظله ﴾ي وانها العريضة األوراق ذات القرع شجرة وهي ، الشمس حر 

 منهم هرب الذين قومه إلى ﴾ِإلَى﴿ ذلك بعد ﴾وَأرسلْنَاه﴿ (١٤٦) والنمو النبات سريعة
بعد أن شاهدوا أمارات العذاب الـذي        ﴾فَآمنُوا﴿ (١٤٧) ﴾يزِيدون َأو َألْف ماَئة﴿ وهم

اسأل  ﴾فَاستَفْتهِم﴿ (١٤٨)  انقضاء آجالهم  ﴾ حينٍ ِإلَى﴿ في الدنيا  ﴾فَمتَّعنَاهم﴿ وعدوا به 
 ﴾َأِلربك الْبنَاتُ ولَهم الْبنُون   ﴿ -لى سبيل التوبيخ  ع- مكة واستخبر كفار    )ص( يا محمد 

 إنهـم  مـع  ؟ ، فجعلوا ِهللا اِإلناث وألنفسهم الـذكور       كيف زعموا أن المالئكة بنات اهللا     
، فكيف يرضونها هللا عز وجل ويخصون        يكرهون البنات وال يرضون نسبتهن ألنفسهم     

 يمكـن  ال إذ ﴾لَقْنَا الْمالِئكَةَ ِإنَاثًا وهم شَاهدون    َأم خَ ﴿ توبيخٌ آخر  (١٤٩) بالبنينانفسهم  
 أال فانتبهوا أيهـا     ﴾َأال ِإنَّهم من ِإفْكهِم لَيقُولُون     ﴿ (١٥٠)  بالمشاهدة إال ذلك مثل معرفة

ينسبون إلى   ﴾ولَد اللَّه  ﴿ (١٥١) يقولون   الناس إن هؤالء المشركين من كذبهم وافترائهم      
كانوا يقولون ان اهللا تعالى تزوج من الجن فخرجت         ذلك ان العرب     " والولداهللا الذرية   

 قطعاً في قولهم ﴾وِإنَّهم لَكَاذبون﴿"  منها المالئكة فهم بنات اهللا ولذا يسترهن عن العيون      
 هل اختار جل وعال البنـات       ﴾َأصطَفَى الْبنَات علَى الْبنين   ﴿ (١٥٢) المالئكة بناتُ اهللا  

 أي شيء حصل لكم حتى حكمتم       ﴾ما لَكُم كَيفَ تَحكُمون    ﴿ (١٥٣) لهن على البنين  وفض
 أفليس لكم تمييز وإدراك تعرفون بـه خطـأ هـذا    ﴾َأفَال تَذَكَّرون ﴿ (١٥٤) بهذا الحكم 

  واضحة على قولكمبرهان وحجة  ﴾ لَكُم سلْطَان مبِينَأم﴿توبيخ آخر  (١٥٥) الكالم



 ٤٨٢ 

  )٣٧( الصافات سورة    )٤٨٢(       العشرون و الثالثالجزء

  
 أنهم روي )١٤٨(

 باألطفال خرجوا
 ، البهائم وأوالد
 وبين بينهم وفرقوا
 وناحوا ، األمهات

 ، اهللا إلى وتضرعوا
 عنهم العذاب اهللا فرفع

  ]مس[
  
 أن القصة في )١٤٨(

 إلى أوحى سبحانه اهللا
 َأن نجاته بعد يونس

 حتى الفَخَّار لفالنٍ قُْل
يركْس التي الجِرار 

 السنه هذه في عملها
 يا يونس فقال كلَّها
 في مدةً قَطَع إنه رب

 فكيف ، ذلك إنجاز
  كُلَّها يكْسرها بأن آمره
 ، يونس يا له فقال
 ِلخَزاف قلبك يرِقُّ
  سنة عمَل يتْلفُ

 مائةَ ُأهلك أن وتريدني
يا !؟ عبادي من ألف 

 خلقهمت لم إنك ، يونس
 لَرحمتَهم خَلَقْتَهم ولو

   ]لط[
  
 عباس ابن عن) ١٥٨(

 هذه أنزلت  :قال
 أحياء ثالثة في اآليات

 ، سليم قريش من
 وجهينة ، وخُزاعة

  ]مس[
  
)١٦٦ (ا فَتَقَ ثُمم نيب 

اتومال السالْع نَألهفَم 
 مالِئكَته من َأطْواراً
منْهم ودجال س 
ريونكَع و كُوعال ر 

ونبنْتَصي و افُّونال ص 
لُونايتَزي و ونحبسم 

 يغْشَاهم ال يسَأمون ال
مونِ نَويالْع ال و هس و

الْعقُوِل و ال فَتْرةُ 
 غَفْلَةُ ال و بدانَِألا

 ُأمنَاء منْهم و النِّسيانِ
نَةٌ  و َألْسوحيه علَى

هلسِإلَى ر... و منْهم 
 و ِلعباده الْحفَظَةُ
 جِنَانه َألبوابِ السدنَةُ

  ]نج[...
 
 عباس ابن عن) ١٧٦(

  محمد يا   :قالوا  :قال
 الذي العذاب أرنا

 لنا، عجلْه ، به تخوفنا
  ]مس[ فنزلت

  

 ﴾صادقين كُنتُم ِإن﴿ دعواكم بصحة يشهد الذي الكتاب بهذا ﴾بِكتَابِكُم فَْأتُوا﴿ (١٥٦)
 و قرابة الجن وبين اهللا بين ﴾الْجِنَّة وبين بينَه﴿ المشركون جعل ﴾وجعلُوا﴿ (١٥٧)

 ﴾الْجِنَّةُ علمتْ ولَقَد﴿ المالئكة فخرجت الجن صاهر اهللا إن قالوا حيث ﴾نَسبا﴿
 عما﴿ وتقدس اهللا تنزه ﴾اللَّه سبحان﴿ (١٥٨) العذاب في ﴾لَمحضرون ِإنَّهم﴿ الشياطين
فُونصِإال﴿ (١٥٩) الظالمون هؤالء به يصفه عما ﴾ي﴾ لكن ﴿ادبع اللَّه ينخْلَصالْم﴾ 

 وما﴿ الكفار أيها ﴾فَِإنَّكُم﴿ (١٦٠) هؤالء به يصفه عما تعالى اهللا ينزهون فِإنهم
وندب(١٦١) األصنام من ﴾تَع ﴿ام َأنْتُم هلَيع يننتُضلوا أن على بقادرين لستم ﴾بِفَات 

 الشقاوة عليه اهللا قضى من إالَّ ﴾الْجحيمِ صاِل هو من ِإال﴿ (١٦٢) اهللا عباد من أحداً
 مرتبة ﴾معلُوم مقَام لَه ِإال﴿ ملك ﴾منَّا وما﴿ المالئكة قالت (١٦٣) النار يدخل أنه وقدر

 آل من واألوصياء االئمة في نزلت قال )ع( الصادق عن ، يتعداها ال ووظيفة ومنزلة
 (١٦٥) صفوفا العبادة في الواقفون ﴾الصافُّون لَنَحن وِإنَّا﴿ (١٦٤) ]صا[ )ع( محمد

 عن ، بعظمته يليق ال ما كل عن سبحانه اهللا المنزهون ﴾الْمسبحون لَنَحنوِإنَّا ﴿
 أن إلى بتسبيحنا السماء أهل فيسبح نسبح العرش حول صفوفا نواراأ كنا )ع( الصادق
 لنحن وإنا الصافون لنحن وإنا{ بتسبيحنا األرض أهل فسبح فسبحنا األرض إلى هبطنا

لَو َأن عنْدنَا  ﴿(١٦٧)﴾ لَيقُولُون﴿كفار مكة  ﴾كَانُوا وِإن﴿(١٦٦)  ]صا[ }المسبحون
ِليناألو نا مكْر(١٦٨)  كتب األولين كالتوراة واِإلنجيلزل علينا كتاب منلو ن ﴾ذ 

﴿ينخْلَصالْم اللَّه ادب(١٦٩) وأكثر عبادةً وِإخالصاً ِهللا منهم لكنا أعظم ِإيماناً ، ﴾لَكُنَّا ع 
﴿وا بِهفلما جاءهم القرآن كفروا به  ﴾فَكَفَر﴿ونلَمعفَ يويرون عاقبة كفرهم بآيات ﴾فَس 
لرسلنا  ﴾ِلعبادنَا الْمرسلين﴿وعدنا  ﴾ولَقَد سبقَتْ كَلمتُنَا﴿ (١٧٠) "د وتهديدوعي" اهللا

(١٧١)﴿ ونورنصالْم ملَه منَا ﴿(١٧٢)  على أعدائهمالغلبة لهم ﴾ِإنَّهندج ِإنو﴾ 
فى ،  الجنان، وفي اآلخرة بدخول   في الدنيا بالحجة والبرهان﴾لَهم الْغَاِلبون﴿المؤمنين 

على من ناواهم  حتى  ال تزال طائفة من امتى يقاتلون على الحق ظاهرين الحديث
 هذه وال شك ان عيسى والمهدى عليهما السالم خاتمة  ،يقاتل آخرهم المسيح الدجال

 خاتمة الخاتمة والصيحة اآلخذة كل من بقى على االرض عند قيام الساعة الطائفة
موعد  الموعد ﴾حتَّى حينٍ﴿ )ص( يا محمد ﴾عنْهم﴿عرض أ ﴾فَتَولَّ ﴿(١٧٣) ]رو[

حين ينزل بهم  ﴾وَأبصرهم ﴿(١٧٤) الفتح يوم وقيل بدر يوم هو قيل،  عليهم نصرك
 استفهام ﴾َأفَبِعذَابِنَا يستَعجِلُون ﴿(١٧٥)  عاقبة كفرهم﴾فَسوفَ يبصرون﴿ العذاب

 ﴾فَِإذَا نَزَل بِساحتهِم﴿ ال يستبعدوا ذلك (١٧٦) إنكاري أي أيستعجلون بعذاب اهللا
وتَولَّ عنْهم حتَّى  ﴿(١٧٧)صباحهم  فبئس هذا الصباح ﴾فَساء صباح الْمنذَرِين﴿العذاب 



 ٤٨٣ 

  )٣٨(  ص سورة    )٤٨٣(       العشرون الثالث والجزء

  
 )ع( على عن )١٨٢( 

 يكتال أن أحب من
 من األوفى بالمكيال
 القيامة، يوم األجر
 إذا كالمه آخر فليكن
  مجلسه من قام

 رب ربك سبحان
 يصفون عما العزة
 المرسلين على وسالم
 رب هللا والحمد
  ]زم[ العالمين

  
  

 الباقر عن فضلها
 سورة قرأ من )ع(

 الجمعة ليلة في ص
 الدنيا خير من اعطي

 يعط لم ما واآلخرة
 إال الناس من أحدا
 ملك أو مرسل نبي

 اهللا لهوأدخ مقرب
 أحب من وكل الجنة
   حتى بيته أهل من

 يخدمه الذي خادمه
 حد في يكن لم وإن
 من حد وال عياله
  ]صا[فيه يشفع
 ۤص سورة قرأ من
 كل بوزن له كان
 لداود اهللا سخره جبل
 حسنات عشر

 يصر أن وعصمه
 أو صغير ذنب على
  ]زم[ كبير

  
 لما بمكة نزلت )٥(

 اهللا رسول أظهر
 بمكة الدعوة )ص(
 إلى قريش جتمعتا

 يا وقالوا طالب أبي
 ابن إن طالب أبا

 أحالمنا سفه قد أخيك
 وأفسد آلهتنا وسب
 جماعتنا وفرق شباننا
 يحمله الذي كان فإن
 العدم ذلك على

 حتى ماال له جمعنا
 في رجل أغنى يكون
 علينا ونملكه قريش
 طالب أبو فأخبر
 )ص( اهللا رسول
 وضعوا لو فقال

 يميني في الشمس
 ما يساري في روالقم
  يعطوني ولكن أردته

) ص(  كرره تأكيداً للتهديد وتسلية للرسول﴾وَأبصر فَسوفَ يبصرون ﴿(١٧٨) ﴾حينٍ
(١٧٩)﴿ انحبتنزه وتقدس  ﴾س﴿فُونصا يمع ةزالْع بر كبعما يصفه به ﴾ر 

والْحمد ِللَّه  ﴿(١٨١) الكرامرسلنا  ﴾علَى الْمرسلين﴿منا  ﴾وسالم ﴿(١٨٠) المشركون
ينالَمالْع بوحسن النعم من اتبعهم من وعلى عليهم أفاض ما علىم في البدء والختا ﴾ر 

  (١٨٢)   العاقبة

  
  
  

وهي سبعمائة واثنتان وثالثون كلمة ، وثالثة آالف وسبعة وتسعون حرفا ، وتسمى سورة داوود ، ال 
  .تومة بما بدئت أو ختمت بهيوجد سورة مبدوءة أو مخ

     بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 النبي منها توضأ التي وهي العرش تحت من تنبع عين ص )ع( الصادق  عن﴾ص﴿
 والبيان القرآن ذي الشرفب قسم ﴾والْقُرآنِ ذي الذِّكْرِ﴿ ]صا[ به عرج لما )ص(

 استكبار عن الحق في ﴾ةفي عز﴿من اهل مكة  ﴾بْل الَّذين كَفَروا ﴿(١)الواضح 
﴿قَاقشوعداوة للرسول﴾و (٢)) ص(  خالف﴿ هِملقَب نلَكْنَا مَأه قبل أهل مكة ﴾كَم 
﴿ننٍما﴿ ، لكبرهم عن الحق من القرون الخالية ﴾ قَروعند نزول بأسنا وحلول  ﴾فَنَاد

  فراروقت الوقتوليس  ﴾والتَ حين منَاصٍ﴿نقمتنا استغاثة او توبة واستغفارا لينجوا 

َأن جاءهم منْذر ﴿ كفار مكةوعجب  ﴾وعجِبوا ﴿(٣)" وعيد ألهل مكة"مهرب ونجاة أو 
منْهمن أنفسهم نسبا وأحسنهم حسبا وأعظمهم مكانة ﴾م ﴿راحذَا سه ونرقَاَل الْكَافو﴾ 

مبالغ في  ﴾كَذَّاب﴿ساحر فيما يأتي به من المعجزات ) ص(إن محمداً   مكةوقال كفار
أن الرب  ﴾اآلِلهةَ ِإلَها واحدا﴿أزعم  ﴾َأجعَل ﴿(٤) الكذب في دعوى أنه رسول اهللا

 شي ﴾لَشَيء عجاب﴿ )ص (الذي يقوله محمد ﴾ِإن هذَا﴿ المعبود واحد ال إله إال هو
وخرجوا من عند  وانطلق أشراف قريش ﴾وانطَلَقَ الْمُأل منْهم ﴿(٥) بليغٌ في العجب

وال  ﴾آِلهتكُم﴿عبادة  ﴾َأن امشُوا واصبِروا علَى﴿ يقول بعضهم لبعض،  )ص( الرسول
، يريد   أي هذا أمر مدبر﴾ِإن هذَا لَشَيء يراد﴿ فيما يدعوكم إليه )ص( تطيعوا محمدا

 من عيهيد الذي هذا إن وقيل ، أن يصرفكم عن دين ءابائكم) ص(من ورائه محمد 
بمثل هذا  ﴾ما سمعنَا بِهذَا ﴿(٦) أحد كل يريده لشيء العرب على والترفع الرياسة
 ﴾ِإن هذَا ِإال اخْتالقٌ﴿  النصرانية التي هي آخر المللدينفي  ﴾في الْملَّة اآلخرة﴿القول 

  هل تنزل ﴾ بيننَاَأءنزَِل علَيه الذِّكْر من﴿ (٧)  كذب وافتراء)ص(هذا الذي يدعيه محمد 

  
  ترتيبها

 ٣٨   
  ترتيب النزول

٣٨  
    اياتها
  نزلت بعد  صسورة   ٨٨

  مكية  القمر



 ٤٨٤ 

  )٣٨(  ص سورة    )٤٨٤(       العشرون الثالث والجزء

 بها يملكون كلمة
 بها لهم ويدين العرب
 ويكونون العجم
 فقال الجنة في ملوكا
  ، ذلك طالب أبو لهم

 وعشر نعم فقالوا
 لهم فقال كلمات
 )ص( اهللا رسول
 إال إله ال أن يشهدون

 اهللا رسول وأني اهللا
 ندع لوافقا،  )ص(

 إلها وستين ثالثمائة
 واحدا إلها ونعبد
 بل سبحانه اهللا فأنزل
 منذر جائهم أن عجبوا
 ]صا[ منهم

 يختص أن أنكروا )٨(
 بين من بالشرف
 ورؤسائهم أشرافهم
 الكتاب عليه وينزل

  ]زم[  بينهم من
  
 النبوة أن يريد )٩(

 يتفضل اهللا من عطيةٌ
 من يشاء من على بها

 أي يزِالْعزِ فإنه عباده،
 يغلب ال الذي الغالب
 له الذي أي الْوهاب

 لمن يشاء ما يهب أن
 ]بي[ يشاء

  
 بذي سمي )١٢(

 يوتد كان ألنه األوتاد
 بأربعة تعذيبه يريد من

ورجليه يديه في أوتاد 
 يموت حتى ويتركه
 صاحب ألنه وقيل

 والمباني اِإلهرامات
 التي الثابتة العظيمة

 األرض في تقوم
 ]مس[  كاألوتاد

  
 عباس ابن قال )١٣(

 به آمنوا صالح قوم ان
 صالح مات فلما

 عن بعده رجعوا
 اهللا فاحيى االيمان
 اليهم وبعثه صالحا

 انه فاعلمهم ثانيا
 فاتاهم فكذبوه صالح
 فعقروها فكذبوه بالناقة

  ]رو [اهللا فاهلكهم

  

 اكثرهمو سنا واكبرهم واشرافهم الناس رؤساء ونحن دوننا من )ص( محمد على القرآن
 والوحي القرآن من ﴾ذكْرِي من شَك في هم بْل﴿ "االستفهام لِإلنكار" واعوانا امواال
 ان المعنى ﴾عذَابِ يذُوقُوا لَما بْل﴿ كفروا فلذلك الدليل عن وإعراضهم التقليد إلى لميلهم
 نوا بهأليقنوا بالقرآن وآم ذاقوه ولو اآلن إلى العذاب يذوقوا لم أنهم شكهم سبب

 أبأيديهم مفاتيح النبوة ﴾َأم عنْدهم خَزاِئن رحمة ربك ﴿(٨)"  التهديدالغرض منه"
 في ملكه ﴾الْعزِيزِ﴿ إنها ليست بأيديهم ولكنها بيد ، والرسالة فيضعونها حيث شاؤوا

ملْك ﴿ شيء من ﴾لَهم﴿هل  ﴾َأم ﴿(٩) يشاء لمن يشاء ما  يهبله أن الذي ﴾الْوهابِ﴿
 " إنكار وتوبيخ " فيتهيأ لهم أن يمنعوا اهللا من مراده ﴾السماوات واَألرضِ وما بينَهما

 ، وليدبروا شئون الكون  وطرقها السماءفي ﴾في اَألسبابِ﴿فليصعدوا  ﴾فَلْيرتَقُوا﴿
، المتحزبين  من الكفار ما هم إال جند ﴾جند ما هنَاِلك مهزوم من اَألحزابِ ﴿(١٠)

 (١١) ، فال تبال بما يقولون عما قليٍل يهزمون ويولون األدبارو،  على رسل اهللا
﴿ملَهتْ قَبكثيرون منهم  ﴾كَذَّب كذب قبل كفار قريش أمم﴿ادعنُوحٍ و مقوم هود﴾ قَو 
﴿تَادذُو اَألو نوعرف(١٢)  الكثيرةالجنود ذو الملك الثابت أو ذو ﴾و﴿ ودثَمقوم  ﴾و

أصحاب الشجر الكثير الملتف وهم قوم شعيب  ﴾وقَوم لُوط وَأصحاب اَأليكَة﴿صالح 
﴿ابزاَألح لَِئك(١٣)  فأهلكهم اهللا على رسلهماجتمعوا الذين ﴾ُأو﴿  كُلٌّ ِإال كَذَّب ِإن

 وجب ﴾فَحقَّ﴿ ل ِإليهكل من هؤالء األحزاب واألمم كذَّب رسوله الذي ُأرس ﴾الرسَل

ِإال ﴿كفار مكة  ﴾هُؤالء﴿  ينتظرذاوما ﴾وما ينظُر﴿ (١٤)  عقابي﴾عقَابِ﴿عليهم 
الفُواق ما بين  - ﴾لَها من فَواق﴿ليس  ﴾ما﴿ ينفخ فيها إسرافيل ﴾صيحةً واحدةً

 تَدر ثم تُحلَب تحلب ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل ل الناقة ألن- الحلْبتين من الوقت
 العيادة قدر : في الحديث  ،يعنى اذا جاء وقت الصيحة لم تستأخر هذا القدر من الزمان

ربنَا عجْل لَنَا ﴿كفار مكة على سبيل االستهزاء والسخرية  ﴾وقَالُوا ﴿(١٥) فواق الناقة
قبل أن يجيء يوم القيامة  ﴾قَبَل يومِ الْحسابِ﴿ نصيبنا من العذاب الذي وعدته لنا ﴾قطَّنَا

علَى ما ﴿ )ص (يا محمد ﴾اصبِر﴿ (١٦)) ص( إن كان األمر كما يقول محمد
قُولُونعلى تكذيبهم فإن اهللا ناصرك عليهم ﴾ي ﴿اذْكُرو﴾  وتذكر﴿داونَا ددبابن ايشا  ﴾ع

يعة بينه وبين موسى خمسمائة وتسع وستون سنة وقام بشر ، من سبط يهودا بن يعقوب
، فقد كان يصوم يوماً ويفطر  ، والقوة في البدن  ذا القوة في الدين﴾ذَا اَأليد﴿موسى 

ِإنَّا  ﴿(١٧)  كثير الرجوع واِإلنابة إلى اهللا﴾ِإنَّه َأواب﴿ ، وكان يقوم نصف الليل يوماً
من العصر إلى الليل  ﴾بِالْعشي﴿بتسبيحه إذا سبح  ﴾يسبحن﴿لداود  ﴾سخَّرنَا الْجِباَل معه

﴿اقاِإلشْرفلما وصل اليها الحان داود من روحهمن طلوع الشمس إلى الضحى  ﴾و  



 ٤٨٥ 

  )٣٨(  ص سورة    )٤٨٥(       العشرون الثالث والجزء

  
 إذا داود كان )١٩(

 الجبال جاوبته سبح
 الطير إليه واجتمعت

  ]مال[
  
 عباس ابن عن)٢٠(

 على رجل ادعى انه
 عن وعجز بقرة آخر
 فاوحى البينة اقامة
 داود الى تعالى اهللا
  عليه المدعى اقتل ان

 فقال الرجل فاعلم
 ان اهللا نبى يا صدقت

 بهذا يأخذنى لم اهللا
 بانى ولكن الذنب
 غيلة هذا ابا قتلت
 ان الناس فقال فقتله
 اظهره ذنبا احد اذنب
 فهابوه فقتله عليه اهللا

 فى هيبته وعظمت
  ]رو[ القلوب

 
 اهللا رسول ان )٢٠(
 فى يجتاز كان )ص(

 المدينة سكك بعض
 فاقسمت اصحابه مع

 يدخلوا ان امرأة عليه
 فرأوا فدخلوا منزلها
 واوالد موقدة نارا

 حولها يلعبون المرأة
 اهللا اهللا نبى يا فقالت
 انا ام بعباده ارحم

 عليه فقال باوالدى
 ارحم اهللا بل"  السالم
 "الراحمين ارحم فانه

 اهللا رسول يا فقالت
 القى ان احب ترانىأ

  قال النار فى ولدى
 فكيف فقالت " ال "

 فيها عبيده اهللا يلقى
 فبكى بهم ارحم وهو

 عليه اهللا رسول
 هكذا فقال السالم
  ]رو[ الى اوحى

  
 )ع( على قال )٢٠(

 ان الخطاب فصل
 من البينة يطلب

 ويكلف المدعى
 الن انكر من اليمين
 ال الخصوم كالم

 اال ينفصل وال ينقطع
 ]رو[ الحكم هذاب
  
 

 وتنزيهه وتسبيحه داود صوت سماع لذة من فتحركت العشق بالحان ترنمت العاشقة
العشى واالشراق ان فيهما زيادة ظهور انوار  وخاصية فوافقت داود فى الذكر والتسبيح

قدرته واثار بركة عظمته وان وقت الضحى وقت صحو اهل السكر من خمار شهود 
العشى وقت اقبال المقبلين الى مشاهد المناجاة وادراك انوار المقامات المحمودة وان 

 تسبح ﴾والطَّير محشُورةً كُلٌّ لَه َأواب ﴿(١٨) المشاهدات واستماع طيب الخطابات
وآتَينَاه ﴿ الجنود وكثرة بالهيبة ﴾ملْكَه ﴿قوينا ﴾وشَددنَا ﴿(١٩)بتسبيحه وترجع بترجيعه 

التمييز بين الحق  ﴾وفَصَل الْخطَابِ﴿فة بحقائق األشياء وكنهها وماهيتها المعر ﴾الْحكْمةَ
جمع اهللا له الملك والنبوة وكان قبله الملك في  ، والباطل والحكم بما يوافق مراد اللّه

استفهام للتعجيب وتشويق السامع  (٢٠) سبط والنبوة في سبط آخر من أسباط يعقوب
خبر الجماعة  ﴾نَبُأ الْخَصمِ﴿ )ص( يا محمدهل بلغك  ﴾تَاكوهْل َأ﴿إلى ما يلقى إليه 

، وكانوا يسمونه  بيت عبادة داوود وخلوته مع ربه ﴾ِإذْ تَسوروا الْمحراب﴿المتنازعين 
خاف  ﴾فَفَزِع منْهم﴿ من أعلى السور ﴾دخَلُوا علَى داوود﴿حين  ﴾ِإذْ ﴿(٢١)محرابا 

أن اهللا تعالى بعث إليه ملكين  روى،  قفزهم من أعلى الجدارلعدم دخولهم من الباب و
، فمنعهما الحرس   فوجداه في يوم عبادته، ، فطلبا أن يدخال عليه في صورة إنسانين

 منا فنحن ﴾قَالُوا ال تَخَفْ﴿فلم يشعر إالّ وهما بين يديه جالسان  فتسورا عليه المحراب

 بالعدل ﴾عضنَا علَى بعضٍ فَاحكُم بينَنَا بِالْحقِّب﴿تعدى  ﴾بغَى﴿مختصمان  ﴾خَصمانِ﴿
 ِإلى طريق ﴾ِإلَى سواء الصراط﴿وأرشدنا  ﴾واهدنَا﴿ وال تظلم في الحكم ﴾وال تُشْططْ﴿

وهي  ﴾تسع وتسعون نَعجةً﴿يملك  ﴾ِإن هذَا َأخي لَه﴿  قال أحدهما(٢٢) الحق الواضح
نَعجةٌ واحدةٌ فَقَاَل ﴿ وأملك أنا ﴾وِلي﴿ العرب  تكني عن المرأة بالنعجة،  أنثى الضأن

  وشدد علي في القول وأغلظ﴾وعزني في الْخطَابِ﴿ من نصيبياجعلها  ﴾َأكْفلْنيها
ن أراد بهذا الطلب حي ﴾لَقَد ظَلَمك بِسَؤاِل نَعجتك ِإلَى نعاجِه﴿ له داود ﴾قَاَل ﴿(٢٣)

بعضهم علَى ﴿ليتعدى  ﴾لَيبغي﴿الشركاء  ﴾وِإن كَثيرا من الْخُلَطَاء﴿انتزاع نعجتك منك 
ِإال الَّذين آمنُوا وعملُوا ﴿بسائق الطمع والحرص وحب التكاثر باألموال  ﴾بعضٍ

اتاِلحيظلمون بعضهم بعضا المؤمنين فإنهم ال إال ﴾الص ﴿يٌل مقَلوظَنو معلم  ﴾ا ه
طلب  ﴾فَاستَغْفَر ربه﴿اختبرناه بهذه الحادثة وتلك الحكومة  ﴾داوود َأنَّما فَتَنَّاه﴿وأيقن 

ورجع إليه بالتوبة والندم على  ﴾وَأنَاب﴿ساجداً هللا تعالى  ﴾وخَر راكعا﴿ المغفرة من اهللا
 فسامحناه وعفونا عنه ذلك الظن السيء بالرجلين ﴾فَغَفَرنَا لَه ذَِلك ﴿(٢٤)ه ما فرط من

ياداود  ﴿(٢٥)  مرجع في اآلخرة﴾وحسن مآبٍ﴿لقربةً وكرامة  ﴾وِإن لَه عنْدنَا لَزلْفَى﴿
  فَاحكُم﴿ لتحكم في عبادي بحكمياستخلفناك على الناس  ﴾ِإنَّا جعلْنَاك خَليفَةً في اَألرضِ



 ٤٨٦ 

  )٣٨(  ص سورة    )٤٨٦(       شرونالع الثالث والجزء

  
 زمان أهل كان )٢١(

 بعضهم يسأل داود
 له ينزل أن بعضاً
 فيتزوجها امرأته عن
 وكانت،  أعجبته إذا
 المواساة في عادة لهم

  .اعتادوها قد بذلك
 كانوا األنصار أنو

 المهاجرين يواسون
 وان ... ذلك بمثل
 امرأة خطب داوود
  أوريا خطبها قد كان
 فكان ، هاأهل فآثره
 على خطب أن ذنبه

 ، المؤمن أخيه خطبة
.. ... نسائه كثرة مع

علي بن أبي و عن 
من  :  قال)ع(طالب 

حدثكم بحديث داود 
 على ما يرويه

القصاص جلدته مائة 
 وستين وهو حد

  ]زم[  الفرية
  
وال تزال هذه ) ٢١(

العادة حتى اآلن لدى 
عرب البادية ، وإن 
الرجل منهم قد يأتي 

خر ويقول له إلى اآل
على مأل من الناس 

أي ) خّل لي زوجتك(
تنازل لي عنها طلقها 
وأعطنيها ألتزوجها 
فيفعل ، وكثيرا ما 
تقول المرأة لزوجها 
خلني لفالن فيخليها 
 أي يطلقها فتتزوج به

  ]مال[
 
 عباس ابن عن)٢٢(
زمانه جزأ داود إن 

 يوماً أجزاء أربعة
 للقضاء ويوماً للعبادة
 غاللالشت ويوماً

 ، أموره بخواص
 بني يجمع ويوماً

 فيعظهم إسرائيل
 في فجاءوه ؛ ويبكيهم

 القضاء يوم غير
 وألنهم ، منهم ففزع
 فوق، من عليه نزلوا
 االحتجاب يوم وفي

 ال حوله والحرس
 يدخل من يتركون

 ]زم[ عليه
  

هوى  ﴾بِع الْهوىوال تَتَّ﴿بالعدل وبشريعة اهللا التي أنزلها عليك  ﴾بين النَّاسِ بِالْحقِّ
 النفس مطبوعة إلى ما يجلب الهوى ما لم يحجزها الخوف وأن النفس في الحكومات

 فى محكم هوى النفسالشر بحذافيره فى حرمان الخوف واتباع الهوى وقد حرم اهللا 
ِإن الَّذين ﴿شرعه المستقيم  عن ﴾عن سبِيِل اللَّه﴿اتباع الهوى  ﴾فَيضلَّك﴿ الكتاب 

يلُّونينحرفون  ﴾ض﴿بِيِل اللَّهس نعن دين اهللا وشرعه ﴾ع ﴿يدشَد ذَابع ميوم  ﴾لَه
 (٢٦)  بسبب نسيانهم ، وعدم ِإيمانهم بيوم الحساب﴾بِما نَسوا يوم الْحسابِ﴿ القيامة

،  ولهواً عبثاً وسدى ﴾باطالً﴿ من المخلوقات ﴾وما خَلَقْنَا السماء واَألرض وما بينَهما﴿
ذَِلك ظَن الَّذين ﴿ وينتهى إلـى أمرنا ونهينا ، ما خـلقناهما إالَّ لـيعمل فـيهما بطاعتنا

 ﴾فَويٌل ِللَّذين كَفَروا من النَّارِ﴿ أي إن خَلْقَ الكون عبثاً ال لحكمة هو ظن الكفار ﴾كَفَروا
(٢٧)﴿ هل  ﴾َأم﴿ينُل الَّذعنَجاتاِلحلُوا الصمعنُوا وعن ، المؤمنين المصلحين ﴾ آم 

 ]صا[ وأصحابه) ع( المؤمنين أمير }الصالحات وعملوا آمنوا{ الذين قال )ع( الصادق
 األخيار األبرار ﴾َأم نَجعُل الْمتَّقين﴿ كالكفرة المفسدين ﴾كَالْمفْسدين في اَألرضِ﴿
 طالب أبي نزلت هذه اآلية في علي بن : عن ابن عباس قال ،  كاألشرار﴾كَالْفُجارِ﴿
، وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وهم الذين بارزوا  وحمزة بن عبد المطلب  )ع(

 هذا الكتاب الذي أنزلناه عليك يا محمد ﴾كتَاب َأنزلْنَاه ِإلَيك ﴿(٢٨) ]شو[يوم بدر 
يتفكروا بما فيها من ل ﴾دبروا ءاياتهِلي﴿ كثير الخيرات والمنافع ﴾مبارك﴿ )ص(

 ةوليتعظ بهذا القرآن أصحاب العقول السليم﴾ وِليتَذَكَّر ُأولُوا اَأللْبابِ﴿ األسرار والحكم
ال سبيل إلى فهم كتاب اهللا إال بقراءته بالتدبر والتفكر والتيقظ والتذكر وحضور القلب و

بر فى آياته ومن رزق التدبر لم يحرم التذكر من أصابته بركة القراءة رزق التدوفيه 
 أمير )ع( الصادق  عن، اللهم اجعلنا ممن قرأه وتدبره وعمل بما فيه، واالتعاظ به 

 ما ويقول بها يفتخر )ع( المؤمنين أمير وكان قال }األلباب أولو هم{ )ع( واألئمة المؤمنين
 ﴾ِلداوود﴿رزقنا  ﴾هبنَاوو﴿ (٢٩) ]صا[ اعطيت ما مثل بعدي وال قبلي أحد اعطي

ِإنَّه ﴿سليمان  ﴾نعم الْعبد﴿ خلفا له في نبوته وملكه ﴾سلَيمان﴿زيادة على نعمنا السابقة 
ابحين  ﴾ِإذْ ﴿(٣٠) والذكر كثير الرجوع إلى اهللا بالتوبة ﴾َأو﴿هلَيع رِضعلى  ﴾ع

الخيل الواقفة على  ﴾ الصافنَاتُ الْجِياد ﴿من الظهر الى آخر النهار ﴾بِالْعشي﴿ سليمان
آثرت حب ﴾ فَقَاَل ِإنِّي َأحببتُ حب الْخَيرِ ﴿(٣١) ، السريعة الجري طرف الحافر

حتَّى ﴿ حتى شغلتني عن ذكر اهللا ﴾عن ذكْرِ ربي﴿ "العرب تسمى الخيل الخير"الخيل 
ردوها ﴿  قال سليمان(٣٢) تفت عن األنظار واخالخيل حتى غابت ﴾تَوارتْ بِالْحجابِ

لَياعيدوها على  ﴾ع﴿نَاقاَألعو وقا بِالسحسقَ مواعرافها حبا لهامسح أعناقها ي ﴾فَطَف  



 ٤٨٧ 

  )٣٨(  ص سورة    )٤٨٧(       العشرون الثالث والجزء

  
 العرب فائدة )٢٣(

 النساء عن تكني
 والظباء بالنعاج
  ]مج[ والشاة

 
 صادقال عن)٢٥(
 رضا ان قال )ع(

 يملك ال الناس
 تضبط ال وألسنتهم

 داود إلى ينسبوا ألم
 حتى الطير تبع أنه

 اوريا إمرأة إلى نظر
 قدم وأنه فهواها
 التابوت أمام زوجها
 تزوج ثم قتل حتى
  ]صا[  بها
  
 الحديث فى )٢٥(

 الى تعالى اهللا اوحى
 قل داود يا داود

 نا للعاصين
 ضجيج يسمعونى
 احب نىفا اصواتهم

 ضجيج اسمع ان
 تابوا اذا العاصين

لن داود يا الى 
 المتضرعون يتضرع

 اكرم هو من الى
 يسأل وال منى

 منى اعظم السائلون
 عبد من وما جودا

 وانا اال يطيعنى
 ان قبل معطيه
 له ومستجيب يسألنى

 يدعونى ان قبل
 ان قبل له وغافر

  ]رو[ يستغفرنى
 
 )ص( النبي عن)٢٦(
 ةوالشهو الهوى إن

 والعلم العقل يغلبان
 ]تس[

 أمير عن )٢٨(
 إن )ع( المؤمنين

 عالمات التقوى ألهل
 صدق بها يعرفون
 األمانة وأداء الحديث
 وقلة بالعهد والوفاء
 والتحمل الفخر
 األرحام وصلة
 الضعفاء ورحمة

 للنساء المواتاة وقلة
 المعروف وبذل

 وسعة الخلق وحسن
   العلم واتباع الحلم

عن أسماء بنت عميس من  ،  لكونها نعم العون في الجهاد في سبيل اهللاواظهارا لعزتها
فلم يصّل العصر  )ع ( كان يوحى إليه ورأسه في حجر علي)ص(أن النبي  طريقين

 فقال رسول  ، ال:  قال ؟ أصليت يا علي)ص(؛ فقال رسول اهللا  حتى غربت الشمس
قالت أسماء ،  عليه الشمس فاردداللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك  : )ص(اهللا 

وذلك بالصهباء في  فرأيتها غربت ثم رأيتها بعدما غربت طلعت على الجبال واألرض
ولَقَد فَتَنَّا ﴿ )٣٣( ]قر["  وهذان الحديثان ثابتان ورواتهما ثقات : قال الطحاوي"  خيبر

انملَيَألْقَ﴿، ابتلي بمرضٍ شديد نحل منه وضعف  في جسده ﴾سو هيسلَى كُرنَا عي
 رجع إلى ﴾ثُم َأنَاب﴿ حتى صار لشدة المرض كأنه جسد ملقى على كرسي ﴾جسدا

سال المغفرة فيما قصر فى واجب المعرفة  ﴾قَاَل رب اغْفر ِلي ﴿(٣٤) حالة الصحة
 ﴾ من بعديَألحد﴿ ال يكون ﴾ال ينْبغي﴿واسعاً  ﴾ملْكًا﴿وأعطني  ﴾وهب ِلي﴿وحقيقتها 

 (٣٥)  واسع الفضل كثير العطاء﴾ِإنَّك َأنْتَ الْوهاب﴿ليكون داللة على نبوتي 
 لينةً طيبة ﴾بَِأمرِه رخَاء﴿تسير  ﴾تَجرِي﴿إجابةً لدعوته  ﴾لَه الريح﴿فذللنا  ﴾فَسخَّرنَا﴿
﴿ابثُ َأصيوين  فكان يغدو من إيـلـياء ، حيث قصد وأراد﴾حثم ويقـيـل بقَز ، 

وسخرنا له الشياطين كذلك تعمل  ﴾والشَّياطين﴿(٣٦)  يروح من قزوين ويبـيت بكابل
 ومنهم من ﴾وغَواصٍ﴿ منهم من يستخدمه لبناء األبنية الهائلة العجيبة ﴾كُلَّ بنَّاء﴿ بأمره

 ﴾وآخَرِين﴿ (٣٧) وهو اول من استخرج اللؤلؤ، يغوص في البحار الستخراج اللؤلؤ 
بالقيود والسالسل  ﴾في اَألصفَاد﴿مربوطون  ﴾مقَرنين﴿ من الشياطين وهم المردة

 ﴾فَامنُن﴿ الواسع لك ﴾هذَا عطَاُؤنَا﴿  وقلنا له(٣٨) لكفرهم وتمردهم عن طاعة سليمان
 وامنع من شئت ﴾َأو َأمسك﴿ أمنن على من أردت بعطايانا فإنا ال نمن عليك بذلك

 لمكانة رفيعة ﴾وِإن لَه عنْدنَا لَزلْفَى ﴿(٣٩)  ال حساب عليك في ذلك﴾بِغَيرِ حسابٍ﴿
 )ص(د يا محم ﴾واذْكُر﴿ (٤٠) وحسن مرجع في اآلخرة ﴾وحسن مآبٍ﴿ في الدنيا

﴿وبنَا َأيدببه في الصبر على الشدائد  الذي ابتلي بأنواع البالء ﴾ع كان "فصبر واقتد 
رفع صوته ﴾ نَادى﴿حين  ﴾ِإذْ﴿"  وتزوج ليا بنت يعقوبفي زمان يعقوب بن إسحاق 

 وعذَابٍ﴿ بتعبٍ ومشقة ﴾َأنِّي مسني الشَّيطَان بِنُصبٍ﴿متضرعاً إليه قائالً  ﴾ربه﴿ داعيا
األرض فضربها  ﴾بِرِجلك﴿اضرب  ﴾اركُض﴿ وقلنا له (٤١) وألمٍ شديد في بدني

اغتسل ،   تشرب منه﴾وشَراب﴿ به تغتسل ﴾مغْتَسٌل بارِد﴿ماء  ﴾هذَا﴿عينان  فنبعت له
أحيا اهللا من  ﴾ووهبنَا لَه َأهلَه ومثْلَهم معهم ﴿(٤٢) من احدهما وشرب من االخرى

قيل كان له سبعة ابناء وسبع بنات انهدم البيت عليهم ،  مات من أوالده ورزقه مثلهم
   وعبرة ﴾وذكْرى ُألوِلي اَأللْبابِ﴿به لصبره وِإخالصه  ﴾رحمةً منَّا﴿ الئه فهلكوافي ابت



 ٤٨٨ 

  )٣٨(  ص سورة    )٤٨٨(       العشرون الثالث والجزء

 اهللا إلى يقرب فيما
 إن الفاجرو تعالى
 وإن خانك ائتمنته

 وإن شانك صاحبته
 ينصحك لم به وثقت

  ]صا[
 ملك داوود تىا )٣٠(

 يصعد وهو الموت
 وقال محرابه الى

 روحك القبض جئت
 حتى دعنى فقال
 فقال المحراب اصل
 سبيل ذلك الى مالى
 والشهور االيام نفدت

 واآلثار والسنون
 انت فما واالرزاق

 فسجد بعدها بمؤثر
 من مرقاة على داود
 نفسه فقبض الدرج
 الحال تلك على

  ]رو[
  
 النبي عن )٣١(
 معقود لالخي )ص(

 ىإل رالخي هابنواصي
  ]مج[ القيامة يوم
 
 تلك وصفت )٣١(

  :بوصفين الخيل
 فوناالص  :األول
 على دالة صفة وهو

 ، الفرس فضيلة
 الجياد  :والثاني
 الجري الشديدة وهي

 وصفها والمراد
 في والكمال بالفضيلة

 الوقوف حالي
 وقفت فِإذا والحركة

 مطمئنة ساكنة كانت
 وِإذا ، مواقفها في

 سراعاً كانت جرت
  ]فخ[ هاجري في
 
 المفسرون قال )٣١(

 آالف عليه عرضت
 له تركها الخيل من
 بين فُأجريت ، أبوه
 فتشاغل عشياً يديه

 وجريها بحسنها
 له ذكر عن ومحبتها
 غابت حتى خاص
  ]مس[ الشمس

  

وقلنا له خذْ بيدك  ﴾وخُذْ بِيدك ضغْثًا﴿ (٤٣) ويعرفوا حسن عاقبة الصبر لذوي العقول
وال تَحنَثْ ِإنَّا وجدنَاه ﴿لتبر بيمينك  زوجتك ﴾فَاضرِب بِه﴿ الرفيعةحزمة من القضبان 

ِإنَّه ﴿ لم يشغله البالء عن ذكرنا ﴾نعم الْعبد ﴿على البالء الذي ابتليناه به ﴾صابِرا
اب(٤٤)ة كثير الرجوع إلى اهللا بالتوبة واِإلنابة والعباد ﴾َأو ﴿اذْكُرص( يا محمد ﴾و( 
ليقتدوا بهم في  المخصوصين من اهل العناية ﴾عبادنَا إبراهيم وِإسحاقَ ويعقُوب﴿ لقومك

فيستحقّوا بذلك حسن الثناء في الدنيا وجزيل الثواب في أخالقهم حميد أفعالهم وكريم 
 في الفقهو،   القوة في العبادةذوي ﴾ُأوِلي اَأليدي واَألبصارِ﴿ العقبى كما استحق أولئك

صفيناهم عن شوب صفات النفوس وكدورة  ﴾ِإنَّا َأخْلَصنَاهم بِخَاِلصة ﴿(٤٥) الدين
 ﴾الدارِ﴿ذكْرى  ية وجعلناهم لنا خالصين بالمحبة الحقيقية ليس لغيرنا فيهم نصيبناألنا

الرجس  استخلصناهم لوجهنا بسبب تذكرهم لعالم القدس وإعراضهم عن معدن
 في ﴾وِإنَّهم عنْدنَا ﴿(٤٦) رنا ال التفات لهم إلى الدنيا وظلماتها أصالًمستشرفين ألنوا

 ﴾اَألخْيارِ﴿ ن على سائر الناسين المجتبيالمختارلمن  ﴾لَمن الْمصطَفَين﴿ حضرة القدس
 أيضاً )ص( يا محمد ﴾واذْكُر ﴿(٤٧) منزهين عن شوائب الشر  أخيار أبرارمألنه
  ،نون بن يوشع ﴾وذَا الْكفِْل﴿ اسرائيل بني على إلياس استخلفه ﴾يسعِإسماعيَل والْ﴿

 فاقتد بهم في الصبر وتحمل ﴾من اَألخْيارِوكُلٌّ ﴿ويقال كان اليسع وذو الكفل اخوين 
  من سيرة الرسل)ص (الذي قصصناه عليك يا محمد ﴾هذَا ﴿(٤٨) األذى في سبيل اهللا

﴿كْروشرفٌ يذكرون به أبداً  ياجميٌل لهم في الدن ﴾ذ ، ﴾ينتَّقِللْم ِإنالذين يتقون ﴿و
إقامة في دار  ﴾جنَّات عدنٍ﴿ لهم (٤٩)  لحسن مرجع ومنقلب﴾لَحسن مآبٍ﴿ المعاصي

 (٥٠) قد فتحت لهم أبوابها انتظاراً لقدومهم ﴾مفَتَّحةً لَهم اَألبواب﴿الخلد والنعيم 
﴿ِئينتَّكةنة على السرر الوثيرفي الج ﴾م ﴿ونعديطلبون  ﴾ي﴿ ةيركَث ةها بِفَاكيهف

قَاصراتُ ﴿ الحور العين ﴾وعنْدهم ﴿(٥١)، وألوان الشراب   أنواع الفواكه﴾وشَرابٍ
فاللواتي ال ينظرن إلى غير أزواجهن  ﴾الطَّر﴿ابالحسن والجمال مستويات في ﴾َأتْر 
(٥٢)﴿ ا تُوعذَا مابِهسمِ الْحوِلي ون(٥٣)  هذا جزاؤكم الذي وعدتم به في الدنيا﴾د 

 ال زوال له وال ﴾ما لَه من نَفَاد﴿ ألهل الجنة عطائنا ﴾لَرِزقُنَا﴿ النعيم ﴾ِإن هذَا﴿
لَشَر ﴿للكافرين  ﴾وِإن ِللطَّاغين﴿ ماذكرناه للمتقين ﴾هذَا﴿ (٥٤) انقطاع وال انتهاء

 يذوقونها ويصلون سعيرها ﴾جهنَّم يصلَونَها﴿ (٥٥) منقلب يصيرون إليه ﴾مآبٍ
﴿ادهالْم ذَا ﴿(٥٦)  وبئست جهنم فراشاً لهم﴾فَبِْئسهو العذاب األليم  ﴾ه﴿ ذُوقُوهفَلْي

يمماقٌ﴿ الماء الحار المحرق ﴾حغَس(٥٧)البارد الزمهرير  ﴾و﴿ هشَكْل نم آخَرو﴾ 
  ، وأكل ، والسموم كالزمهرير ﴾َأزواج﴿خر من مثل هذا العذاب المذكور وعذاب آ



 ٤٨٩ 

  )٣٨(  ص سورة    )٤٨٩(       العشرون الثالث والجزء

 الشمس حبس )٣٣( 
 مرارا وقع وردها
 وقوفها حبسها ومعنى

 والحركة السير عن
 بطؤ او بالكلية
 الى ردها او حركتها
 اعادتها يعني ورائها

   ومغيبها غروبها بعد
 لداود حبست فقد

 لسليمان وردت
 لخليفة وحبست

 نون بن يوشعل
 لعلى ايضا وردت

 ايضا وحبست )ع(
 لنبينا الغروب على

   ]رو[ )ص(
بالغ ابن وقد ... 

الجوزي وابن تيمية 
في عدم صحة رد 

) ع(الشمس لعلي 
حتى عداه من 
الموضوع وهذا هو 

  ]مال[ ديدنهما
  
 النبي عن )٣٣(
 خاتم نقش كان )ص(

   داود بن مانسلي
 محمد اهللا إال ال إٰله
  ]قر[  اهللا رسول

 جمهور تنبيه )٤٣(
 أنه على المفسرين

 من له أحيا تعالى
 ، أهله من مات

 ، المرضى وعافى
 شتت من عليه وجمع
  ]مس[ منهم

 النبي عن )٤٤(
 النّاس عظما )ص(

 ثم االنبياء بالء
 االمثل ثم االولياء
  ]بي[ فاالمثل

 في اختلف )٤٤(
 فقيل حلفه سبب

 في ذاهبة أبطأت
 أوهمها وقيل،  حاجة

 له تسجد أن الشيطان
 أموالهم ليرد  سجدة
 باعت وقيل ، الذاهبة
 برغيفين لها ذؤابتين

  ]رو[
: تنبيه  )٥١(

االقتصار على دعاء 
الفاكهة لِإليذان بأن 
مطاعمهم لمحض 
التفكه والتلذذ دون 
التغذي ألنه ال جوع 

  ]مس[ في الجنة

قد اقتحم  ﴾مقْتَحم معكُم﴿ جمع كثيف ﴾هذَا فَوج﴿  تقول لهم خزنة جهنم(٥٨) الزقوم
  ِإنهم﴾مرحبا بِهِم ِإنَّهم صالُوا النَّارِ﴿أهالً وال  ﴾ال﴿، ودخلوها بصحبتكم  معكم النار
وهذا على ما تعورف عند العرب إذ  ، ، وداخلوها كما دخلتموها أنتم ذائقو النار
ادم مرحبا أي دارنا رحبة واسعة بمقدمك ، وأهال أي نزلت على أهلك ، يقولون للق

 (٥٩)  وإذا كان شرا فبالعكسوسهال أي ما تطلبه يسر علينا إنفاذه هذا إذا كان خيرا
﴿ْل َأنْتُمقال األتباع للرؤساء الطغاة الذين أضلوهم بل أنتم  ﴾قَالُوا ب﴿ا بِكُمبحرال م﴾ 

أنتم قدمتم لنا هذا العذاب ﴾ َأنْتُم قَدمتُموه لَنَا﴿ هم باللعنات والشتائمأهل النار يتلقون بعض
 لمنزل والمستقر لنا ولكم نار جهنمبئس ا ﴾فَبِْئس الْقَرار﴿ اوكنتم السبب في ضاللن

 دعوا اهللا أن ﴾ربنَا من قَدم لَنَا هذَا فَزِده عذَابا ضعفًا في النَّارِ﴿األتباع  ﴾قَالُوا﴿ (٦٠)
الطغاة من رؤساء  ﴾وقَالُوا ﴿(٦١) يضاعف العذاب لرؤسائهم الذين أوجبوا لهم العذاب

من  ﴿في الدنيا ﴾رِجاالً كُنَّا نَعدهم﴿ في النار ﴾ما لَنَا ال نَرى﴿ الكفر وأئمة الضالل
جعلنا  ﴾نَاهم سخْرِياَأتَّخَذْ﴿ يؤنبون أنفسهم قائلين (٦٢)  يعنون بهم المؤمنين﴾اَألشْرارِ

ر هم معنا في الناأ ﴾َأم زاغَتْ عنْهم اَألبصار﴿ وسخرية هؤالء المؤمنين في الدنيا هزءاً
 (٦٣) ، فتزداد حسراتُهم فيعرفون بأنهم في الفردوس نراهم أم مالت عنهم أبصارنا فال

﴿ذَِلك قٌّ تَ﴿ )ص (الذي أخبرناك به يا محمد ﴾ِإنِل النَّارِلَحَأه ممن أقوال هو  ﴾خَاص
 )ص( يا محمد ﴾قُْل﴿ (٦٤) ، لهو الحقُّ الذي البد أن يتكلموا به أهل النار وتخاصمهم

نذركم وأخوفكم ُألِإنما أنا رسوٌل من رب العالمين  ﴾ِإنَّما َأنَا منذر﴿ لهؤالء المشركين
الذي يقهر كل  ﴾الْقَهار﴿ بذاته ﴾للَّه الْواحدِإالَّ ا﴿ في الوجود﴾ وما من ِإلَه﴿من عذابه 

 ﴾السماوات واَألرضِ وما بينَهما﴿خالق  ﴾رب ﴿(٦٥) من سواه بإفنائه في وحدانيته
 المبالغ في ﴾الْغَفَّار﴿الغالب على أمره  ﴾الْعزِيز﴿ في الكون من الخالئق والعجائب

أردفه بما يدل على و ،  بالترهيب والتخويفهمعرشأ  "العباد المغفرة لمن شاء من
 إن هذا القرآن الذي جئتكم به )ص( لهم يا محمد ﴾قُل ﴿(٦٦)"  الرجاء والترغيب

 (٦٧) ]صا[اإلمامة  النبأ )ع( الصادق  عن،  الشأن﴾عظيم﴿ هام وأمر ﴾هو نَبٌأ﴿
﴿ونرِضعم نْهع (٦٨)  غافلون﴾َأنْتُم﴿ نِلي م ا كَانلْمٍمِإل ﴿من أين لي العلم  ﴾ عبِالْم

ونمخْتَصلَى ِإذْ ياَألع﴾باختالف المالئكة في شأن خلق آدم لوال الوحي المنزل علي  
 ﴾ِإن يوحى ِإلَي ﴿(٦٩)"  آدم خلقاِإلشارة إلى اختصام المالئكة هو ما جاء في قصة"

 عذاب ألخوفكم من ﴾ما َأنَا نَذير مبِينِإال َأنَّ﴿ما يوحى إلي إال ألني رسوٌل مرسل إليكم 
 ِإنساناً من ﴾قَاَل ربك ِللْمالِئكَة ِإنِّي خَاِلقٌ بشَرا من طينٍ﴿ اذكر حين ﴾ِإذْ ﴿(٧٠) اهللا

  أضاف الروح إلى  ﴾ونَفَخْتُ فيه من روحي﴿ أتممتُ خلقه ﴾فَِإذَا سويتُه ﴿(٧١) طين



 ٤٩٠ 

  )٣٨(  ص سورة    )٤٩٠(       عشرونال الثالث والجزء

 
)٥٩(االقتحام ركوب 

 ، فيها والدخوُل الشدة
 خزنة كالم من وهذا
 الكفرة لرؤساء جهنم
 ثم ، أتباعهم عن

  كلمة عليها يدخلون
 دعاء في "ال" 

  ]فخ[ السوء
 
 الصادق عن)٦٢(
 إن  :قال أنه )ع(

 ما يقولون النار أهل
 كنّا رجاالً نرى ال لنا

 األشرار من نعدهم
 يرونكم ال يعنونكم

 يرون ال النار في
 في منكم أحداً واهللا
  ]مج[ النار

 
أراد بذلك أن ) ٨٠(

،  يجد فسحةً ِإلغوائهم
،  ويأخذ منهم ثأره

وينجو من الموت 
إذ ال موتَ ، بالكلية 

بعد البعث فأجابه اهللا 
بأنه مؤخر إلى وقت 
النفخة األولى ال إلى 
وقت البعث الذي 

 ]مس[طلبه
  
 )ص( النبي عن) ٨٦(

 ثالث للمتكلف قال
 من ينازع عالمات

 ال ما ويتعاطى فوقه
يعلم  ال ما ويقول ينال

   ]صا[.

فَسجد ﴿ (٧٢) وِإعظاما  فاسجدوا إكراماً له﴾فَقَعوا لَه ساجِدين ﴿نفسه تشريفاً له
ونعمَأج مالِئكَةُ كُلُّهلكن ﴾ِإال ﴿(٧٣)  خضوعاً له وتعظيماً ألمر اهللا﴾الْم ﴿ يسلِإب

رتَكْبعن طاعة اهللا وأبى السجود ﴾اس ﴿كَانفصار  ﴾و﴿رِينالْكَاف نله  ﴾قَاَل ﴿(٧٤) ﴾م
،  أضاف خلقه إلى نفسه تكريماً له ﴾ِلما خَلَقْتُ بِيدي يا ِإبليس ما منَعك َأن تَسجد﴿ ربه

؛  ه الروح والبيت والناقة والمساجدوإن كان خالق كل شيء وهذا كما أضاف إلى نفس
َأم كُنتَ من ﴿ اآلن عن السجود ﴾َأستَكْبرتَ﴿فخاطب الناس بما يعرفونه في تعاملهم 

اِلينابليس ﴾قَاَل﴿ (٧٥) "سؤال توبيخ " من المتكبرين على ربك﴾الْع﴿ نْهم رَأنَا خَي﴾ 
 ﴾وخَلَقْتَه من طينٍ﴿ مخلوق من النارألنني  ﴾خَلَقْتَني من نَارٍ﴿من آدم وأشرف وأفضل 

 (٧٦) ، فكيف يسجد الفاضل للمفضول ، والنار خير من الطين وآدم مخلوق من الطين
وِإن  ﴿(٧٧) لعين مطرود من كل خير ﴾فَِإنَّك رجِيم﴿ من الجنة ﴾قَاَل فَاخْرج منْها﴿

 ﴾قَاَل ﴿(٧٨) د عن رحمتي إلى يوم الجزاء وأنت مبع﴾علَيك لَعنَتي ِإلَى يومِ الدينِ
إلى الذي تبعث فيه الخالئق  ﴾ِإلَى يومِ يبعثُون﴿ أخرني وأمهلني ﴾رب فََأنظرني﴿ ابليس

 ﴾ِإلَى يومِ الْوقْت الْمعلُومِ ﴿(٨٠) الممهلين ﴾من الْمنظَرِينقَاَل فَِإنَّك ﴿ (٧٩) من القبور
قَاَل فَبِعزتك  ﴿(٨١) ولى حيث يموت الناس وتنتهي مهمتكإلى وقت النفخة األ

منَّهبني آدم ﴾ُألغْوِي ُألضلن ﴿ينعم(٨٢) ﴾َأج﴿ ينخْلَصالْم منْهم كادبإال الذين ﴾ِإال ع 
 فأنا الحق أو الحق ﴾قَاَل فَالْحقُّ والْحقَّ َأقُوُل ﴿(٨٣) أخلصتهم لعبادتك وعصمتهم مني

منْهم ﴿ ومن أتباعك ﴾َألمَألن جهنَّم منْك وممن تَبِعك ﴿(٨٤) وأقول الحقمني 
ينعملكفار مكة ) ص( يا محمد ﴾قُْل﴿ (٨٥) ﴾َأج﴿هلَيع َألُكُما َأسال أسألكم على  ﴾م

نعون ويتحيلون  ولست من الذين يتص﴾من َأجرٍ وما َأنَا من الْمتَكَلِّفين﴿تبليغ الرسالة 
 إال عظة وذكرى ﴾ِإال ذكْر ِللْعالَمين﴿ ما هذا القرآن ﴾ِإن هو ﴿(٨٦) حتى انتحل النبوة

 عن قريب ﴾بعد حينٍ﴿ خبره وصدقه ﴾ولَتَعلَمن نَبَأه ﴿(٨٧) لِإلنس والجن والعقالء
   (٨٨)  ]صا[ )ع( القائم خروج عند قال )ع( المؤمنين أمير عن،  "عيد وتهديدو"



 ٤٩١ 

  )٣٩( الزمر  سورة    )٤٩١(       العشرون الثالث والجزء

  
  تسمى سورة الغرف

 الصادق عن فضلها
 سورة قرأ من )ع(

 من اهللا أعطاه الزمر
 واآلخرة الدنيا شرف
 وال مال بال وأعزه
 من يهابه حتى عشيرة

 على جسده وحرم يراه
 في له وبني النار
 في مدينة ألف الجنة
 قصر ألف مدينة كل
 مأة قصر كل في

 هذا مع وله حوراء
 وعينان تجريان عينان

 وجنتان نضاختان
 وحور مدهامتان

   الخيام في مقصورات
 ]صا[
عن ابن عباس ) ٣(

نزلت في ثالثة  قال
عامر وكنانة  أحياء

، كانوا  وبني سلمة
،  يعبدون األوثان

 المالئكة  :ويقولون
 ما  :بناته، فقالوا

نعبدهم إال ليقربونا 
  ]مس[ ى اهللا زلفىإل
  
 )ع( الصادق عن) ٣(

) ص( اهللا رسول إن
 تبارك اهللا إن قال

 يوم يأتي وتعالى
 يعبد شيء بكل القيامة

 أو شمس من دونه من
 ثم ذلك غير أو قمر
 عما إنسان كل يسأل
 من فيقول يعبد كان
 كنا إنا ربنا غيره عبد

 إليك لتقربنا نعبدها
 اهللا فيقول قال،  زلفى
 للمالئكة وتعالى تبارك
 كانوا وبما بهم إذهبوا
 ما النار إلى يعبدون

 فإن استثنيت من خال
 مبعدون عنها أولئك

 ]صا[
كان المشركون ) ٣(

 من  :إذا قيل لهم
؟ ومن خلق  خلقكم

؟  السماوات واألرض
ومن ربكم ورب 

؟  آبائكم األولين
، فيقال   اهللا: فيقولون

 فما معنى  :لهم
؟  عبادتكم األصنام

 لتقربنا إلى   :فيقولون
اهللا زلفى وتشفع لنا 

  ]مس[ عنده
  

  
  

 فإنهن نزلن بالمدينة ، وهي الف ومئة واثنتان وسبعون كلمة ، ٥٤ و٥٣ و٥٢نزلت بمكة عدا اآليات 
وأربعة آالف وتسعمئة وثمانية أحرف ، وال يوجد سورة مبدوءة بما بدئت به ، ومثلها في عدد اآلي 

  مختومة بمثل هذه اللفظة هذه والصافات والقلم وكورتويوجد أربع سور  .األنفال فقط
    بسم اهللا الرحمن الرحيم

﴿اللَّه نتَابِ مٌل من اهللا جل وعال ﴾تَنْزِيُل الْكنَززِيزِ﴿ هذا القرآن موصف هنا ﴾الْع 
وبالحكمة إعالماً بأنه يحفظه حتى يصل  ﴾الْحكيمِ﴿نفسه بالعزة تحذيراً من مخالفة كتابه 

 ﴾الْكتَاب﴿ يا محمد ﴾ِإنَّا َأنزلْنَا ِإلَيك ﴿(١)  المكلفين من غير تغيير لشيء منهإلى
 منخاليا  ﴾مخْلصا لَه الدين﴿وحده  ﴾فَاعبد اللَّه﴿ الذي ال مرية فيه ﴾بِالْحقِّ﴿القرآن 
اآلية إلى تحريض أشار بهذه  ﴾َأال ِللَّه الدين الْخَاِلص﴿ (٢)  في عبادتكوالرياء الشرك

 ﴾والَّذين اتَّخَذُوا من دونه َأوِلياء﴿ العباد على اإلخالص ألنه ال يقبل إال ما كان مخلصا
 ِليقَربونَا ِإلَى ما نَعبدهم ِإال﴿وهؤالء المشركون الذين عبدوا من دونه األوثان يقولون 

 " الزلفى يعنى القربى "الى اهللا يشفعوا لنا لام نعبد هذه اآللهة واألصن اننا ﴾اللَّه زلْفَى
﴿منَهيب كُمحي اللَّه بين الخالئق يوم القيامة  ﴾ِإن﴿فُونخْتَلي يهف ما هي مفيه من أمر ﴾ف 

من  ﴾من هو كَاذب﴿، وال يرشد للدين الحق  ال يوفق للهدى ﴾ِإن اللَّه ال يهدي﴿ الدين
اللَّه َأن يتَّخذَ ﴿ لو شاء ﴾لَو َأراد﴿ (٣)  مبالغاً في كفره﴾كَفَّار﴿ على ربهكان كاذباً 

 ﴾ما يشَاء﴿من مخلوقاته  ﴾مما يخْلُقُ﴿الختار  ﴾الصطَفَى﴿ على سبيل الفرض ﴾ولَدا
ألنه  تقدس عن الشريك والولد ﴾سبحانَه﴿ شاؤوا من إليه يضيفوا حتى باختيارهم ال
﴿وهداحالْو في ملكه  األحد ﴾ اللَّه﴿ار(٤) لعباده بعظمته ﴾الْقَه ﴿ اتاومخَلَقَ الس

ضاَألرقِّ﴿ على أكمل الوجوه ﴾والواضح والبرهان الساطع  ﴾بِالْح﴿ركَويلف  ﴾ي
 ﴾رويكَو﴿  ذا طرأ عليه ، إذ يضمحل فيه وال يبقى له أثر﴾اللَّيَل علَى النَّهارِ﴿ويغيب 

 ﴾الشَّمس والْقَمر﴿لَّل ذ ﴾وسخَّر﴿فيذهب ظلمته ﴾  علَى اللَّيِلالنَّهار﴿يلف ويغيب 
إلى مدة معلومة عند اهللا  ﴾َألجٍل مسمى﴿يسير  ﴾يجرِي﴿منهما  ﴾كُلٌّ﴿لمصالح العباد 

﴿زِيزالْع وال يغلبه شيءالذي ﴾َأال ه  ﴿كأنه قال،  ِإلحسان عظيم المغفرة وا﴾الْغَفَّار : 
، الستَّار لذنوب خلقي فأخلصوا عبادتكم  تنبهوا يا عبادي فِإني أنا الغالب على أمري

 ﴾ثُم جعَل﴿  آدميعني ﴾من نَفْسٍ واحدة﴿ أيها الناس ﴾خَلَقَكُم ﴿(٥) وال تشركوا بي أحداً
لَكُم من ﴿وأوجد  ﴾زَلوَأنْ﴿ ليحصل التناسل ﴾زوجها﴿ من آدم حواء ﴾منْها﴿ خلق

  يخْلُقُكُم﴿ من كل نوعٍ ذكراً وأنثى ﴾ثَمانيةَ َأزواجٍ﴿ اِإلبل والبقر والغنم والمعز ﴾اَألنْعامِ

  
  ترتيبها

 ٣٩   
  ترتيب النزول

٥٩  
    اياتها
  نزلت بعد  سورة الزمر  ٧٥

  مكية  سباء



 ٤٩٢ 

  )٣٩(  الزمر سورة    )٤٩٢(       العشرون الثالث والجزء

  
الصافي  لخالصا) ٣(

من شوائب الشرك 
  ]مس[ والرياء

سميت أزواجاً ) ٦( 
  ج األنثىألن الذكر زو

 واألنثى زوج الذكر
 ]مس[
)٦ ( ي َأنْشََأهذَا الَّذه َأم

 امِ وحاَألر اتي ظُلُمف
شُغُف اَألستَارِ نُطْفَةً 
 اقاً وحلَقَةً مع اقاً وهد
 عاً واضر يناً ونج
 هنَحم عاً ثُمافي ِليداً وو
قَلْباً حافظاً و ِلساناً 

ظاً وظاً الفراً الحصب 
 رقَصي تَبِراً وعم مفْهِلي
تَّى ِإذَا قَامجِراً حدزم 

مثَالُه   و استَوىاعتداله
  ]نج[ نَفَر مستَكْبِراً

 )ع( الباقر عن) ٩(
 آنآء تعالى قوله في

 قائما أو ساجدا الليل
 الليل صالة يعني قال
  ]صا[
 
قال المفسرون  )١٠(

ن نزلت في جعفر ب
أبي طالب وأصحابه 
حين عزموا على 
الهجرة إلى أرض 

 ]مس[ الحبشة
 )ع(عن الصادق )١٠(

 القيامة يوم كان إذا
 الناس من عنق يقوم

 الجنة باب فيأتون
 لهم فيقال فيضربونه

 نحن فيقولون أنتم من
 لهم فيقال الصبر أهل
 صبرتم ما على

 نصبر كنا فيقولون
 اهللا طاعة على

 معاصي عن ونصبر
 عز اهللا فيقول اهللا

 ادخلوهم صدقوا وجل
 اهللا قول وهو الجنة
 يوفى إنما وجل عز

 أجرهم الصابرون
 ]صا [حساب بغير

  
رسول اهللا  قال) ١٠ (
إذا نشرت  )ص(

الدواوين ونصبت 
الموازين لم ينصب 
ألهل البالء ميزان ولم 

ثم ينشر لهم ديوان  
إنما يوفّى تال 

الصابرون أجرهم 
 ]مج[ بغير حساب

  

ي بفخَلْق دعب نخَلْقًا م كُماتهأن يتم خلقه، نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أطواراً ﴾طُونِ ُأم 
البطن والرحم والمشيمة  ﴾في ظُلُمات ثَالث﴿ثم ينفخ فيه الروح فيصير خلقاً آخر 

﴿الخالق المبدع ﴾ذَِلكُم ﴿كُمبر لعبادتكم المستحق هو أفعاله هذه الذي ﴾اللَّه ﴿لْكالْم لَه﴾ 
إال اهللا وال  ﴾ِإال هو﴿بحق  ال معبود ﴾ال ِإلَه﴿ غيره الخلق في يشاركه ال التصرف التام

 أنا،   فكيف تنصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره﴾فََأنَّى تُصرفُون﴿رب لكم سواه 
تُ عليكم ، وأنا الذي أسبغْ صورتُكم فأحسنت صورَكمورزقتكم و خلقتكم ربكم الذي

، وعرفتكم استحقاق  ، وأغرقتكم في بحار أفضالي إنعامي، وخصصتكم بجميل إكرامي
فما لكم ال تَنْقَطعون …، وألزمتكم رعايةَ حدودي ، وهديتكم إلى توحيدي جمالي وجاللي

إلي تُكم لديدعوا ﴿(٦) ؟ وال ترجون ما وتَكْفُر ها الناس بعدما شاهدتم من آثار يأ ﴾ِإن
وال ﴿  وانتم المحتاجون اليهمستغنٍ عنكم وعن إيمانكم ﴾فَِإن اللَّه غَني عنْكُم﴿قدرته 

الْكُفْر هادبى ِلعضرمن البشر ﴾ي وا﴿ ال يرضى الكفر ألحدتَشْكُر ِإنربكم  ﴾و﴿ هضري
عليه بكم يوان تشكروا اهللا تعالى على نعمه وتعترفوا بها يرضه لكم ويث ﴾لَكُم﴿ ال تَزِرو

ثُم ِإلَى ﴿، بل كٌل يؤاخذ بذنبه  وال تحمل نفس ذنب نفس أخرى ﴾وازِرةٌ وِزر ُأخْرى
كُمجِعرم كُمبومصيركم  ﴾ر﴿لُونمتَع ا كُنْتُمبِم ُئكُمنَبفيحاسبكم ويجازيكم على  ﴾فَي

فيه تهديد  "تكنه السرائر وتخفيه الضمائر  يعلم ما ﴾ِإنَّه عليم بِذَات الصدور﴿أعمالكم 
شدة من فقر  ﴾ضر﴿الكافر  ﴾اِإلنْسان﴿أصاب  ﴾وِإذَا مس﴿ (٧)" وبشارة للمطيع
 ، مقبالً إليه في إزالة تلك الشدة ﴾ربه منيبا ِإلَيه﴿ تضرع إلى ﴾دعا﴿ومرضٍ وبالء 

 ضاقت القلوبأال ترى إذا ،  يره تحت خلقته وتقدونالخلق محيرون تحت قسمته مقهور
ثم  ﴾ثُم ِإذَا خَولَه نعمةً منْه﴿ واشتدت األمور كيف نفزع باإلخالص إلى الملك الغفور

نسي الضر  ﴾نَسي ما كَان يدعو ِإلَيه من قَبُل﴿ إذا أعطاه نعمةً منه وفرج عنه كربته
 شركاء في العبادة ﴾جعَل ِللَّه َأنْداداو﴿الذي كان يدعو ربه لكشفه وتمرد وطغى 

في  ﴾تَمتَّع﴿ " أمر للتهديد " ﴾قُْل﴿عن دين اهللا وطاعته  ﴾عن سبِيله﴿ليصد  ﴾ِليضلَّ﴿
 النار فمصيرك إلى ﴾ِإنَّك من َأصحابِ النَّارِ﴿ وتلذَّذ فيه ﴾بِكُفْرِك قَليالً﴿هذه الحياة الدنيا 

(٨) ﴿وه نتٌَأممطيع عابد  ﴾ قَان﴿ا﴿ ساعات ﴾آنَاءقَاِئما واجِدِل سيتعبد ربه في  ﴾اللَّي
راجياً  ﴾ويرجو﴿ ةخائفاً من عذاب اآلخر﴾ يحذَر اآلخرةَ﴿وقائماً صالته ساجداً 

﴿هبةَ رمحيتردد بين الخوف والرجاء ﴾ر ﴿الَّذو ونلَمعي ينتَوِي الَّذسْل يال قُْل ه ين
ونلَمعفيه تنبيه " كذلك ال يستوي المطيع والعاصي   يتساوى العالم والجاهل الفكما ﴾ي

 أصحاب العقول ﴾ُأولُوا اَأللْبابِ﴿ يعتبر ويتعظ ﴾ِإنَّما يتَذَكَّر﴿ " عظيم على فضيلة العلم
   ني هاشم ومن ب) ع( عليا وأهل بيته }بالذين يعلمون{يعني عن ابن عباس قال ،  السليمة



 ٤٩٣ 

  )٣٩(  الزمر سورة    )٤٩٣(       العشرون الثالث والجزء

  
 قال المفسرون )١١(

وِإنما خص اهللا تعالى 
الرسول بهذا األمر 
لينبه على أن غيره 
بذلك أحق فهو 
 كالترغيب للغير

  ]مس[
 والمقصود منها )١٣(

زجر الغير عن 
 )ص(، ألنه  المعاصي

إذا كان خائفاً مع كمال 
عصمته طهارته و

، وذلك  فغيره أولى
سنة األنبياء 
والصالحين حيث 
يخبرون غيرهم بما 
اتصفوا به ليكونوا 

  ]مس[مثلهم 
 ليس هذا بتكرار )١٤(

 ألن األول إخبار بأنه
 مأمور بالعبادة، )ص(

والثاني إخبار بخوفه 
من عذاب اهللا إن 

، والثالث  عصى أمره
 إخبار بامتثاله األمر

 ]مس[
  قال ابن عباس)١٥(

إن لكل رجٍل منزالً 
وأهالً وخدماً في 
الجنة، فِإن أطاع اَهللا 

 ، وِإن كان ُأعطي ذلك
من أهل النار حرم 
ذلك، فخسر نفسه 

  ]مس[ وأهله ومنزله
 وهذه عظة من )١٦(

اهللا تعالى لعباده 
  ]زم[ ونصيحة بالغة

 
 :قال ابن عباس) ١٧(

هو الرجل يسمع 
الحسن والقبيح 
فيتحدث بالحسن 

ن القبيح فال وينكف ع
يتحدث به  وهذا ثناء 
من اهللا تعالى عليهم 
بنفوذ بصائرهم 
وتمييزهم األحسن من 

، فِإذا سمعوا  الكالم
قوالً تبصروه وعملوا 

  ]مس[بما فيه
 
 نزلت في ثالثة )١٧(

، كانوا في  نفر
ال   :الجاهلية يقولون

زيد بن ،  إله إال اهللا
، وأبي  عمرو بن نفيل

ان ، وسلم ذر الغفاري
  ]مس[ الفارسي

  

يستدل من هذه اآلية أن جانب الرجاء أكمل وأولى أن  ]شو[  شيعتهم}أولو االلباب{
ينسب إلى اللّه تعالى ألنه أضيف في هذه اآلية الحذر في مقام الخوف للنفس 

يا  ﴾قُْل ﴿(٩) اإلنسانية ، وأضيفت الرحمة في مقام الرجاء إلى الحضرة الربانية
 عذاب ربكم اتقوا﴾ ربكُم اتَّقُوا ﴿صدقوا بتوحيد اهللا ﴾د الَّذين آمنُوايا عبا﴿ )ص( محمد

في هذه ﴿فعلوا األعمال الحسنة وأحسنوا إلى غيرهم  ﴾ِللَّذين َأحسنُوا﴿ باجتناب معاصيه
للذين أحسنوا ، او   لهم على ذلك في هذه الدنيا ثناء حسن وذكر جميل﴾الدنْيا حسنَةٌ

وَأرض اللَّه ﴿ في هذه الدنيا مثوبة حسنة في اآلخرة وهو الخلود في الجنة العمل
عن ابن عباس أي ال عذر ألحد في ترك ، حثٌّ لهم على الهجرة من مكة  ﴾واسعةٌ

 ﴾ِإنَّما يوفَّى﴿ منها طاعة اهللا فإن لم يتمكن منها في أرض فليتحول إلى أخرى يتمكن
 األوطان ومهاجرة البالء إحتمال من الطاعة مشاق ىعل ﴾الصابِرون﴿يعطى 

﴿مهرابٍ﴿جزاءهم  ﴾َأجسرِ حيا  ﴾قُْل﴿ (١٠)  بغير حصر، وبدون عدد أو وزن﴾بِغَي
 بِإخالص العبادة هللا وحده ال ﴾ِإنِّي ُأمرتُ َأن َأعبد اللَّه مخْلصا لَه الدين﴿ )ص( محمد

من  ﴾َأوَل الْمسلمين﴿أكون  وامرت ايضا ألن ﴾ن َأكُونوُأمرتُ َأل ﴿(١١) شريك له
قُْل ِإنِّي َأخَافُ ِإن عصيتُ ربي عذَاب ﴿ (١٢)  فيكون لي فضل السبق وثوابههذه األمة
لهم  ﴾قُْل﴿ (١٣)  وأخاف ِإن عصيت أمره أن يعذبني يوم القيامة بنار جهنم﴾يومٍ عظيمٍ
 (١٤) طاعتي و﴾مخْلصا لَه ديني﴿ ال أعبد إال اهللا وحده ﴾ َأعبداللَّه﴿ )ص( يا محمد

أي اعبدوا ما شئتم  ﴾فَاعبدوا ما شْئتُم من دونه﴿  والوعيدصيغة أمر على جهة التهديد
 ﴾قُْل ِإن الْخَاسرِين﴿من دون اهللا من األوثان واألصنام فسوف ترون عاقبة كفركم 

حيث صاروا إلى نار مؤبدة  ﴾ين خَسروا َأنْفُسهم وَأهليهِم يوم الْقيامةالَّذ﴿  همحقيقة
  الواضح الذي ليس بعده خسران﴾ذَِلك هو الْخُسران الْمبِين﴿ انتبهوا أيها القوم﴾ َأال﴿

،  نه نَهى، وخَسر عقُباه بارتكابه ما الرب ع من خَسر دنياه بمتابعة الهوى الخاسر
من النَّارِ ﴿ أطباق ﴾لَهم من فَوقهِم ظُلَل﴿ (١٥) وخَسر مواله فلم يستح منه فيما رأى

، وتحيط بهم من جميع  تغشاهم نار جهنم من فوقهم ومن تحتهم ﴾ومن تَحتهِم ظُلٌَل
، ِإنما يقصه تعالى  ظيعذلك العذاب الشديد الف ﴾ذَِلك يخَوفُ اللَّه بِه عباده﴿ جوانبهم

 يا أوليائي خافوا ﴾يا عباد فَاتَّقُونِ﴿، لينزجروا عن المحارم والمآثم  ليخوف به عباده
 انتهوا عن ﴾والَّذين اجتَنَبوا الطَّاغُوتَ ﴿(١٦) عذابي وال تتعرضوا لما يوجب سخطي

ت البالغ أقصى غاية الطاغو  "عبادة األوثان وطاعة الشيطان، وتباعدوا عنها كل البعد
، وعانَقَ  ؛ وإنما يجتنب الطاغوتَ من خالف هواه  طاغوت كّل إنسانٍ نَفْسه" الطغيان

  َأن يعبدوها وَأنَابوا ِإلَى﴿ حديث النَّفْسِ ، ويجتنب وقليٌل من ال يعبد هواه رضا مواله



 ٤٩٤ 

  )٣٩(  الزمر سورة    )٤٩٤(       العشرون الثالث والجزء

  
 )ع( الكاظم  عن)١٨(

 العقل أهل بشر اهللا إن
 فقال كتابه في والفهم
  ]صا[ عبادفبشر

 :قال ابن عباس )١٩(
 وولده  "أبا لهب" يريد 

ومن تخلَّف من 
 )ص(عشيرة النبي 

 ]مس[ عن اِإليمان
قال ابن عباس ) ٢١(

ليس في األرض ماء 
إال نزل من السماء، 
ولكن عروق في 

 ]مس[ األرض تغيره
اآلية فيها دة فائ) ٢١(

تمثيٌل لحياة اِإلنسان 
، فمهما  بالحياة الدنيا

طال عمر اِإلنسان فال 
، إلى  بد من االنتهاء

أن يصير مصفر 
، متحطم  اللون

، متكسراً  األعضاء
،  كالزرع بعد نضرته

 ثم تكون عاقبته الموت
 ]مس[
 )ص( النبي عن)٢٢(

 فقال اآلية هذه أقر أنه
 في وقع إذا النور إن
 له انفسخ لبالق

 يا قالوا وانشرح
 لذلك فهل اهللا رسول
 قال بها يعرف عالمة
 دار عن التجافي
   إلى واألنابة الغرور

 واألستعداد الخلود دار
نزوله  قبل للموت

  ]صا[
) ص(عن النبي ) ٢٢(

قال اهللا تعالى اطلبوا 
الحوائج من السمحاء 
فإني جعلت فيهم 
رحمتي وال تطلبوها 
من القاسية قلوبهم 
فإني جعلت فيهم 

  ]قر[ سخطي
 رسول اهللا قال) ٢٣(
 إذا اقشعر جلد )ص(

المؤمن من مخافة اهللا 
تحاتَّت عنه خطاياه 
كما يتحاتُّ عن 
الشجرة البالية ورقُها 

ما اقشعر جلد  وقال
عبد من خشية اهللا إال 
 حرمه اهللا على النار

اغتنموا ) ص(وعنه 
الدعاء عند الرقة فإنها 

  ] قر[رحمة

ى﴿رجعوا إلى طاعة اهللا وعبادته  ﴾اللَّهشْرالْب مالسارة من اهللا بالفوز العظيم  ﴾لَه
  عن، المتقين تشريفاً لهم وتكريماً باِإلضافة إليه سبحانه ﴾فَبشِّر عباد﴿ بجنات النعيم

الَّذين يستَمعون  ﴿(١٧) ]صا[عبده  فقد جبارا أطاع ومن هم أنتم قال )ع( الصادق
 ﴾ُأولَِئك الَّذين هداهم اللَّه﴿ أحسن ما فيه ﴾فَيتَّبِعون َأحسنَه﴿ الحديث والكالم ﴾وَلالْقَ

، ووفقهم لنيل رضاه  أولئك المتصفون بتلك الصفات هم الذين هداهم اهللا لما يرضاه
 (١٨)تقيمة ، والفطر المس  هم أصحاب العقول السليمة﴾وُأولَِئك هم ُأولُوا اَأللْبابِ﴿
، وجوابه محذوفٌ  أفمن وجبت له الشقاوة من اهللا تعالى ﴾َأفَمن حقَّ علَيه كَلمةُ الْعذَابِ﴿

تُنقذُ من في ﴿ تستطيع أن )ص( يا محمد ﴾َأفََأنْتَ﴿، ثم قال تعالى  دلَّ عليه ما بعده ؟ ال
المؤمنون المتقون  ﴾ين اتَّقَوا ربهملَكنِ الَّذ﴿ (١٩)  سبقت لهم من اهللا الشقاوةمن ﴾النَّارِ

﴿مةٌ﴿في الجنة درجات عالية  ﴾لَهينبفٌ ما غُرهقفَو نفٌ مشاهقة و ﴾غُر لهم وقصور
أنهار  ﴾اَألنْهار﴿من تحت قصورها وأشجارها  ﴾تَجرِي من تَحتها﴿ بعضها فوق بعض

 ال يمكن أن ﴾ال يخْلفُ اللَّه الْميعاد﴿داً مؤكداً وعدهم اهللا بذلك وع ﴾وعد اللَّه﴿الجنة 
المطر  ﴾َأنْزَل من السماء ماء﴿ بقدرته ﴾َأن اللَّه﴿ أيها اِإلنسان ﴾َألَم تَر ﴿(٢٠) يتخلف

ثُم يخْرِج ﴿ أدخله مسالك وعيوناً في األرض ﴾فَسلَكَه ينَابِيع في اَألرضِ﴿من السحاب 
هذا الماء النازل من السماء والنابع من األرض ب ﴾بِه﴿انُهفًا َألْوخْتَلا معرالزروع ﴾ز 

 ﴾ثُم يجعلُه حطَاما﴿ بعد خضرته ﴾مصفَرافَتَراه ﴿ييبس  ﴾ثُم يهِيج﴿ االصنافالمختلفة 
، وداللةً على  رةلعظة وعب ﴾لَذكْرى ﴿فيما ذُكر ﴾ِإن في ذَِلك﴿فتاتاً وهشيماً متكسراً 
 ﴾َأفَمن شَرح﴿ (٢١)  لذوي العقول المستنيرة﴾ُألوِلي اَأللْبابِ﴿قدرة اهللا ووحدانيته 

فهو على  ﴾فَهو علَى نُورٍ من ربه﴿ واستضاء قلبه بنوره ﴾اللَّه صدره ِلِإلسالمِ﴿وسع 
ما "للذين ال تلين قلوبهم وال تخشع  ﴾بهمفَويٌل ِللْقَاسية قُلُو﴿بصيرة ويقين من أمر دينه 

، وما غضب اهللا على قوم إال نزع الرحمة من  ضرِب عبد بعقوبة أعظم من قسوة قلب
الذين قست  ﴾ُأولَِئك﴿ القرآن الذي أنزله اهللا تذكرة لعبادهب ﴾من ذكْرِ اللَّه﴿" قلوبهم

 ﴾اللَّه نَزَل َأحسن الْحديث ﴿(٢٢) ر في بعد عن الحق ظاه﴾في ضالٍل مبِينٍ﴿قلوبهم 
،  ، والتناسب ، والبالغة يشبه بعضه بعضاً في الفصاحة ﴾كتَابا متَشَابِها﴿ القرآن يعني

 ، والحالل والحرام تكرر فيه المواعظ واألحكام ﴾مثَاني﴿بدون تعارضٍ وال تناقض 
﴿نخْشَوي ينالَّذ لُودج نْهم رتَقْشَعمهبوتأخذهم قشعريرة  تعتري المؤمنين خشيةٌ ﴾ ر ،

هذا نعت ألولياء اهللا نعتهم بأن تقشعر جلودهم وتطمئن  ، عند تالوة ءايات القرآن
عند تطمئن وتسكن قلوبهم  ﴾ثُم تَلين جلُودهم وقُلُوبهم ِإلَى ذكْرِ اللَّه﴿قلوبهم إلى ذكر اهللا 
  ومن﴿ من خلقه ﴾هدى اللَّه يهدي بِه من يشَاء﴿القرآن  ﴾ذَِلك﴿ سماع آيات الرحمة



 ٤٩٥ 

  )٣٩(  الزمر سورة    )٤٩٥(       العشرون الثالث والجزء

 
قال المفسرون  )٢٤(

الوجه أشرف 
األعضاء فِإذا وقع 
اِإلنسان في شيء من 
المخاوف فِإنه يجعل 

،  يده وقاية لوجهه
وأيدي الكفار مغلولة 

، فِإذا ألقوا  يوم القيامة
في النار لم يجدوا شيئاً 
 يتقونها به إال وجوههم

 ]مس[
يعني تخاصم ) ٣٠(

الكافر والمؤمن 
؛  والظالم والمظلوم

قاله ابن عباس 
 وفي خبر فيه  .وغيره
إن الخصومة  طول

تبلغ يوم القيامة إلى 
  أن يحاج الروح الجسد

لما  : وقال الزبير
 : نزلت هذه اآلية قلنا

 أيكرر  !يا رسول اهللا
علينا ما كان بيننا في 
الدنيا مع خواص 

نعم  : ؟ قال الذنوب
ليكررن عليكم حتى 
يؤدى إلى كل ذي حق 

 : قال الزبير فحقه
 واهللا إن األمر لشديد

  ]قر[
  
قال عبد اهللا بن ) ٣٠(

عمر لقد عشنا برهة 
من دهرنا ونحن نرى 
أن هذه اآلية أنزلت 
فينا وفي أهل الكتاب؟ 

ختصم نيف  ك :قلنا
ونبينا واحد وديننا 
 واحد ، وكتابنا واحد
؟ حتى رأيت بعضنا 
يضرب وجوه بعض 

فعرفت أنها  بالسيف
 وقال أبو  ،أنزلت فينا

 كنا  :سعيد الخدري
 ربنا واحد  :نقول
واحد وديننا  ونبينا

واحد، فما هذه 
؟ فلما كان  الخصومة

 يوم صفّين وشد
بعضنا على بعض 

 نعم  :بالسيوف، قلنا
 ]زم[ و هذاه
  

َأفَمن يتَّقي بِوجهِه ﴿ (٢٣)  فليس له مرشد وال هاد﴾اللَّه فَما لَه من هاد﴿يخذلْه  ﴾يضلِل
ةاميالْق موذَابِ يالْع وءمغلولة يكونبانه  فمن يجعل وجهه وقاية من عذاب جهنما ﴾س 

 وتقول خزنة جهنم للكافرين ﴾اِلمينوقيَل ِللظَّ﴿  بهايتقي ان يقدر فال عنقه إلى يداه
﴿ونبتَكْس اكُنْتُمذوقوا وبال ما كنتم تكسبونه في الدنيا من الكفر والمعاصي ﴾ذُوقُوا م 

(٢٤)﴿ هِملقَب نم ينالَّذ من األمم السالفة  ﴾كَذَّب﴿ونرشْعثُ ال ييح نم ذَابالْع مفََأتَاه﴾ 
 ﴾في الْحياة الدنْيا﴿ الذُلَّ والهوان ﴾فََأذَاقَهم اللَّه الْخزي ﴿(٢٥) ممن جهة ال تخطر بباله

 لشدته ﴾َأكْبر﴿ لهم المعد ﴾ولَعذَاب اآلخرة﴿ واألجالء والسبي والقتل والخسف كالمسخ
بينا  ﴾ولَقَد ضربنَا﴿ (٢٦)عندهم علم وفهم لو كان  ﴾لَو كَانُوا يعلَمون﴿ ودوامه

لَعلَّهم ﴿ دينه أمر في الناظر إليه يحتاج ﴾ِللنَّاسِ في هذَا الْقُرآنِ من كُلِّ مثٍَل﴿ ووضحنا
ونتَذَكَّري  ﴿(٢٧)  يتعظون ويعتبرون بتلك األمثال والزواجر﴾يذ را غَيبِيرقُرآناً ع

 لكي ﴾لَعلَّهم يتَّقُون﴿، وال تعارض وال تناقض  ال اختالف فيه بوجه من الوجوه ﴾عوجٍ
للكافر والمؤمن حتّى يتذكّر  ﴾ضرب اللَّه مثَالً﴿ (٢٨) يتقوا اهللا ويجتنبوا محارمه

رجالً فيه ﴿المؤمن المخلص حاله ويشكر ربه والكافر والمنافق فينزجر عنها ويتوب 
ونستَشَاكم كَاءسيئ ﴾شُر بينهم اختالف   األخالقوارجٌل من المماليك اشترك فيه مالك ،

 متحير، هذا يأمره بأمرٍ وذاك يأمره بمخالفته وهو  في حوائجهم، يتجاذبونه  وتنازع

ال يملكه إال شخص  ﴾سلَما ِلرجٍل﴿ آخر ﴾ورجالً﴿ موزع القلب ال يدري من يرضي
ي ، يخدمه بِإخالص ويتفانى ف ، فهو عبد مملوك لسيد واحد ، حسن األخالق واحد

 مخصوص وإني أال قال )ع( المؤمنين أمير عن ، وال يلقى من سيده إال ِإحساناً خدمته
 )ص(اهللا  لرسول السلم أنا دينكم في فتضلوا عليها تغلبوا أن إحذروا بأسماء القرآن في
فكذلك  ، وراحة البال هل يستوي هذا وهذا في حسن الحال ﴾هْل يستَوِيانِ مثَالً﴿ ]صا[

على إقامة  ﴾الْحمد ِللَّه﴿ المؤمن الموحد مع المشرك الذي يعبد آلهة شتىال يتساوى 
  يا محمد﴾ِإنَّك﴿ (٢٩) الحق ﴾ال يعلَمون﴿ المشركين اكثر ﴾بْل َأكْثَرهم﴿الحجة عليهم 

تمعون تج ﴾ثُم ِإنَّكُم ﴿(٣٠) وال يخلَّد أحد في هذه الدار ﴾ميتٌ وِإنَّهم ميتُون﴿ )ص(
﴿ونمتَخْتَص كُمبر نْدع ةاميالْق موستفهام ِإنكاريإ (٣١) وتختصمون فيما بينكم ﴾ي 
﴿نال أحد ﴾فَم ﴿لَى اللَّهع كَذَب نمم بنسبة الشريك له والولد ﴾َأظْلَم ﴿قدبِالص كَذَّبو﴾ 

مقام  ﴾َألَيس في جهنَّم مثْوى﴿ وقت مجيئه من غير تدبر وال تأمل ﴾ِإذْ جاءه﴿ بالقرآن
 (٣٢)"  االستفهام هنا تقريري أي بلى لهم مأوى ومكان  "المكذبين ﴾ِللْكَافرِين﴿ومأوى 

﴿قدبِالص اءي جالَّذقَ بِه﴿ وأما الذين جاءوا بالصدق وهم األنبياء ﴾ودصع(عنهم  ﴾و( 
  ُأولَِئك هم ﴿]صا[ )ع(امير المؤمنين  }والذي صدق به{ )ص( محمد }الذي جاء بالصدق{



 ٤٩٦ 

  )٣٩(  الزمر سورة    )٤٩٦(       العشرون والرابع الجزء

  
قال المفسرون ) ٣٥(

العدُل أن تُحسب 
الحسنات وتُحسب 

، ثم يكون  السيئات
، والفضُل هو  الجزاء

الذي يتجلى به اهللا 
،  على عباده المتقين

فيكفر عنهم أسوأ 
ا ، فال يبقى له أعمالهم

،  حساب في ميزانهم
وأن يجزيهم أجرهم 
بحساب أحسن 

، فتزيد  األعمال
حسناتُهم وتعلو 

،  وترجح كفة الميزان
 وهذا من زيادة الكرم

  ]مس[
 : الت قريشق) ٣٦(

 )ص(لئن لم ينته محمد
عن سب آلهتنا 
وتعييبنا لنسلِّطنها عليه 
فتصيبه بخبل وتعتريه 

فقال اهللا تعالى ،  بسوء
،  بدهكاف عانه 

وإضافته إليه تشريفٌ 
  ]مس[ عظيم لنبيه

إن العلم بوجود  )٣٨(
،  اِإلله القادر الحكيم

ال نزاع فيه بين 
،  جمهور الخالئق

وفطرةُ العقل شاهدةٌ 
 ...بصحة هذا العلم

ولهذا أقر المشركون 
 ]فخ[بوجود اهللا 

)٣٩ ( نيا بم شَتَّان
 بٍل تَذْهمنِ علَيمع

لَذَّتُه  و تُهقَى تَبِعتَب و
 و ُئونَتُهم بٍل تَذْهمع

  ]نج[ َأجرهيبقَى 
 )ع( الباقر عن) ٤٢(

 إال ينام أحد من ما قال
 إلى نفسه عرجت
 روحه وبقيت السماء

 بينهما وصار بدنه في
 الشمس كشعاع سبب
 قبض في اهللا أذن فان

 الروح أجابت األرواح
 في اهللا أذن وإن النفس

 أجابت وحالر رد
 وهو الروح النفس
 يتوفى اهللا سبحانه قوله

 فما موتها حين االنفس
 ملكوت في رأت

 له مما فهو السماوات
 فيما رأت وما تأويل
 واألرض السماء بين
 يخيله مما فهو

  له تأويل وال الشيطان
 ]صا[
  

تَّقُون(٣٣)  الذين يستحقون كل إحسان وإكرام﴾الْم﴿ شَاءونا يم ميشتهون ما ﴾لَه ﴿ نْدع
هِمبوالنعيم  ، والمالذِّ في الجنة من الحور ﴾ر ،﴿يننسحالْم اءزج أحسن في من  ﴾ذَِلك

َأسوَأ ﴿هؤالء الذين صدقوا األنبياء  عنسيغفر اهللا  ﴾ِليكَفِّر اللَّه عنْهم ﴿(٣٤) هذه الحياة
ويثيبهم  ﴾ويجزِيهم َأجرهم﴿فال يعاقبهم بها ما أسلفوا من األعمال السيئة  ﴾الَّذي عملُوا

ولما كثر  (٣٥)  فضالً منه وكرماً﴾بَِأحسنِ الَّذي كَانُوا يعملُون﴿ على طاعاتهم في الدنيا
إذ لم يبق من أقاربه من يقف معه بعد وفاة أبي طالب ) ص(تهديد المشركين للرسول 

من شر من ) ص(ورسوله محمداً  ﴾ اللَّه بِكَاف عبدهَألَيس﴿وخديجة أنزل اللّه جل شأنه 
وذلك لقول هذه األوثان ب ﴾بِالَّذين من دونه﴿ )ص( يا محمد ﴾ويخَوفُونَك﴿ يريده بسوء

 ضلوا الكفرة يا محمد إن لم تكف عن شتم آلهتنا أصابك الخبل والجنون بسببها ولقد
  ومن أشقاه اهللا وأضلَّه فلن يهديه أحد﴾ فَما لَه من هادومن يضلِل اللَّه﴿ بقولهم هذا

(٣٦) ﴿اللَّه دهي نمووفقه لسلوك طريق  ومن أراد اهللا سعادته فهداه إلى الحق ﴾و ،
منيع  ﴾َألَيس اللَّه بِعزِيزٍ﴿فلن يقدر أحد على إضالله  ﴾فَما لَه من مضلٍّ﴿ المهتدين
في اآلية وعيد للمشركين، "  قادر على أن ينتقم من أعدائه ألوليائه﴾تقَامٍذي انْ﴿الجناب 

 من﴿ هؤالء المشركين )ص( سألت يا محمد ﴾ولَِئن سَألْتَهم ﴿(٣٧)" ووعد للمؤمنين

اللَّه قُولُنلَي ضاَألرو اتاوماتوبيخ) ص (يا محمد﴾ قُْل ﴿خالقهما ﴾خَلَقَ الس ﴿تُمَأيا َأفَرم 
ونِ اللَّهد نم ونعبعد أن تحققتم أن خالق العالم هو اهللا عن هذه اآللهة  أخبروني ﴾تَد

 أخبروني لو أراد اهللا أن يصيبني بشدة أو بالء ﴾ِإن َأرادني اللَّه بِضر﴿التي تعبدونها 
﴿نْل ههل تستطيع هذه األصنام ﴾ه ﴿هرفَاتُ ضلك السوء أن تدفع عني ذ ﴾كَاش

روالض ﴿ةمحي بِرنادَأر والمعونة على ما أمر به بالصبر على ما نهى عنه ﴾َأو ،  ،
هْل هن ممسكَاتُ ﴿واالتكال عليه في الخاتمة والعافية في الدين والدنيا واآلخرة 

هتمحالجواب محذوفٌ يعني فسيقولون ال " هل تستطيع أن تمنع عني هذه الرحمة ﴾ر ،
اهللا كافيني فال ألتفت  إن ﴾حسبِي اللَّه﴿ لهم ﴾قُْل﴿ " ، وال تمنع الرحمة ال تكشف السوء

قُْل يا قَومِ  ﴿(٣٨) يعتمد المعتمدون ﴾يتَوكَُّل الْمتَوكِّلُون﴿وحده  ﴾علَيه﴿ إلى غيره
كُمكَانَتلَى ملُوا عمٌل﴿طريقتكم من المكر والكيد  ﴾اعاممن الدعوة  على طريقتي﴾ِإنِّي ع

لمن سيكون العذاب الذي  ﴾من يْأتيه عذَاب يخْزِيه﴿ (٣٩)﴾ فَسوفَ تَعلَمون﴿ إلى اهللا
هذا العذاب  هل  دائم ال ينقطع﴾علَيه عذَاب مقيم﴿وينزل  ﴾ويحلُّ﴿يخزي اِإلنسان 

 يا محمد ﴾َأنْزلْنَا علَيك﴿ نحن ﴾ِإنَّا ﴿ (٤٠)" تهديد وتخويف "؟  سيصيبني أو يصيبكم
الواضح  ﴾بِالْحقّ﴿ ومعادهم معاشهم في لمصالحهم﴾ ِللنَّاسِ﴿القرآن  ﴾الْكتَاب﴿ )ص(

  ومن ضلَّ فَِإنَّما يضلُّ﴿ فنفعه يعود عليه ﴾فَمن اهتَدى فَلنَفْسه﴿ الذي ال يلتبس به الباطل



 ٤٩٧ 

  )٣٩(  الزمر سورة    )٤٩٧(       العشرون والرابع الجزء

  
 :قال ابن عباس )٤٢(

إن أرواح األحياء 
واألموات تلتقي في 

، فتتعارف ما  المنام
، فِإذا  شاء اهللا لها

أرادت الرجوع إلى 
، أمسك اهللا  أجسادها

،  أرواح األموات عنده
وأرسل أرواح األحياء 

  ]مس[ إلى أجسادها
  
 الصادق عن )٤٥(
 اهللا ذكر إذا  :قال )ع(

 أمر من اعةبط وحده
 آل من بطاعته اهللا

 اهللا صلوات محمد
 قلوب اشمأزت عليهم
 يؤمنون ال الذين

 ذكر وإذا باآلخرة
 اهللا يأمر لم الذين

 هم إذا بطاعتهم
  ]اص[ يستبشرون

  
 هذا نوع آخر )٤٥(

،  من قبائح المشركين
فِإنك ِإذا ذكرتَ اهللا 

 ال ِإله : وحده وقلت
إال اهللا وحده ال شريك 

آثار النفرة له، ظهرتْ 
  من وجوههم وقلوبهم
وِإذا ذكرتَ األصنام 
واألوثان ظهرت آثار 
الفرح والبشارة في 
 قلوبهم وصدورهم

   ]فخ[
  
عن الربيع بن )٤٦(

  خثيم وكان قليل الكالم
أنه أخبر بقتل الحسين 

، وسخط على  )ع(
اآلن  : قاتله وقالوا

، فما زاد على  يتكلم
 آه أو قد  :أن قال

 هذه ؟ وقرأ فعلوا
 وروى أنه قال  .اآلية

 قتل من   :على أثره
 )ص(كان رسول اهللا 

يجلسه في حجره 
 ويضع فاه على فيه

  ]زم[
 
)٤٩ ( اِلمٍ قَدع بر

 هلْمع و لُههج قَتَلَههعم 
هنْفَعنج[ال ي[  

  
  

 ﴾ بِوكيٍلعلَيهِم﴿ )ص(يامحمد  ﴾وما َأنْتَ﴿ فضرر ضالله ال يعود إال عليه ﴾علَيها
 ﴾اَألنْفُس﴿يقبض  ﴾اللَّه يتَوفَّى ﴿(٤١) لستَ بموكَّل عليهم حتى تجبرهم على اِإليمان

 ويتوفى الروح التي ﴾والَّتي لَم تَمتْ﴿عند فناء آجالها  ﴾حين موتها﴿ من األبدان الروح
فال  ﴾الْموتَ﴿على صاحبها  ﴾االَّتي قَضى علَيه﴿  الروح﴾في منَامها فَيمسك﴿ لم تمت

ِإلَى َأجٍل ﴿ األنفس النائمة إلى بدنها عند اليقظة ﴾يرسُل اُألخْرىَ﴿ يردها إلى البدن
لعالمات  ﴾آليات﴿القبض واإلرسال  ﴾ِإن في ذَِلك﴿ موتها الحقيقيإلى أجل  ﴾مسمى

 (٤٢)  فيعتبرونويعقلون مغزاهاها  في﴾ِلقَومٍ يتَفَكَّرون﴿ واضحة على كمال قدرة اهللا
﴿ونِ اللَّهد ناتَّخَذُوا م َأماءقُل﴿ بل اتخذوا لهم شفعاء من األوثان ، لم يتفكروا ﴾ شُفَع﴾ 

 ولو ﴾َأولَو كَانُوا ال يملكُون شَيًئا وال يعقلُون﴿ "االستفهام توبيخي" )ص( لهم يا محمد
ال  ﴾الشَّفَاعةُ جميعا﴿ وحده ﴾ِللَّه﴿لهم  ﴾قُْل ﴿(٤٣) كانوا جمادات ال تقدر على شيء

 ضِ﴿يملكها أحداَألرو اتاومالس لْكم لك  هو﴾ لَهالمتصرف في الم﴿هِإلَي أيها  ﴾ثُم
وِإذَا ذُكر  ﴿(٤٤) ويجازي كالً بعمله  بينكم، فيحكم  يوم القيامة﴾تُرجعون﴿الناس كلكم 

دحو اللَّهل أمام المشركين ال ِإلهاوقاهللا بالذكر ولم يذكر معه آلهتهم ) ص(وِإذا ُأفرد  ﴾ه 

وِإذَا ذُكر ﴿ المشركين  قلوب انقبضت﴾اشْمَأزتْ قُلُوب الَّذين ال يْؤمنُون بِاآلخرة﴿ إال اُهللا
هوند نم يناألوثان واألصنام  ﴾الَّذ﴿ونرشتَبسي مسرون ﴾ِإذَا هقُِل  ﴿(٤٥) يفرحون وي

عاِلم ﴿مبدع السماوات واألرض يا يا اهللا يا خالق  ﴾اللَّهم فَاطر السماوات واَألرضِ
ةادالشَّهبِ ووالعالنية ﴾الْغَي يا من ال تخفى عليه خافية يا عالم السر ، ﴿كُمَأنْتَ تَح﴾ 

 في دار ﴾في ما كَانُوا فيه يخْتَلفُون﴿ ضائكالخالئق بعدلك وق ﴾بين عبادك﴿تفصل 
وفي هذا بشارة للمؤمنين ، الدنيا من أمر دينهم ودنياهم فاحكم بيني وبين قومي بالحق 

المشركين الذين ظلموا أنفسهم بتكذيب  ﴾ولَو َأن ِللَّذين ظَلَموا ﴿(٤٦) بالظفر والنصر
 لو ملكوا كل ما في األرض من أموال ﴾يعاما في اَألرضِ جم﴿القرآن والرسول 

﴿هعم ثْلَهموملكوا مثل ذلك معه ﴾و ﴿ا بِهوذَابِ﴿فديةً ألنفسهم  ﴾الفْتَدالْع وءس نمن  ﴾م
من اللَّه ما لَم يكُونُوا ﴿ يوم القيامة ﴾لَهم﴿وظهر  ﴾وبدا يوم الْقيامة﴿العقاب الشديد 

ونبتَسحمن صنوف العذاب ما لم يكونوا ينتظرونه وال يظنونه واصالً إليهم ولم يكن  ﴾ي
 لهم كلي وإقناط شديد وعيد " سيئاتال ظنّوا أعمالهم حسنات فبدت لهم أي ، في حسابهم

المشهد األعلى رأوها هباءا منثورا   أثبتوا ألنفسهم أعماالً فلما بلغو إلى" الخالص من
وظهر  ﴾وبدا ﴿(٤٧) اعتمد أفعاله بدا له منها الهالكفمن اعتمد الفضل نجى ومن 

﴿موا﴿في ذلك اليوم المفزع  ﴾لَهبا كَسَئاتُ ميوظهر لهم من سخط اهللا وعذابه ما لم  ﴾س
  ، فإذا عملوا أعماالً حسبوها حسنات وقيل ، يكن قط في حسابهم ولم يحدثوا به نفوسهم



 ٤٩٨ 

  )٣٩(  الزمر ورةس    )٤٩٨(       العشرون الرابع والجزء

  
 وقد أصابهم )٥١( 

ذلك فِإنهم قد قُحطوا 
سبع سنين حتى أكلوا 
الجيف وقُتل ببدرٍ 

  ]بي[ صناديدهم
 )ع( الباقر عن) ٥٢(

 ولد شيعة وفي قال
 اهللا أنزل )ع( فاطمة
 اآلية هذه وجل عز

  ]صا[  خاصة
  
خص المؤمن ) ٥٢(

، ألنه هو الذي  بالذكر
يتدبر اآليات وينتفع 

ويعلم أن سعة ،  بها
الرزق قد يكون 

، وأن تقتيره  استدراجاً
  ]قر[ قد يكون إعظاماً

 رِزقَانِ الرزقُ) ٥٢(
 طْلُوبم و طَاِلبنفَم 

 ها طَلَبنْيالد طَلَب
 يخْرِجه حتَّىالْموتُ 

 طَلَب نم ا ونْهع
اآلخرةَ طَلَبتْه الدنْيا 

زقَه  يستَوفي رِحتَّى
  ]نج[ منْها

  
قال : قال مقاتل  )٥٣(

علي بن أبي طالب 
الفقيه من لم :  )ع(

يقنط الناس من رحمة 
اللّه ولم يرخص لهم 
في معاصي اللّه عز 

   ]مال[ وجل
  
عن أمير ) ٥٣(

 : أنه قال)ع(المؤمنين 
ما في القرآن آية 

يا عبادي  أوسع من
  ]مج[ الذين أسرفوا

 
: عن أنس قال  )٥٣(

رسول اللّه سمعت 
قال اللّه : يقول ) ص(

يا ابن تعالى عز وجل 
آدم إنك ما دعوتني 
ورجوتني غفرت لك 
على ما كان منك وال 
أبالي ، يا ابن آدم لو 
بلغت ذنوبك عنان 
السماء ثم استغفرتني 
غفرت لك وال أبالي ، 
يا ابن آدم لو أتيتني 
بقراب األرض خطايا 
ثم لقيتني ال تشرك بي 

قرابها شيئا ألتيتك ب
  ]مال[ مغفرة

  

ما ﴿  جزاءالعذاب والنكال من كل الجوانب ﴾بِهِم﴿ وأحاط ونزل ﴾وحاقَ﴿ هي سيئات
الكافر  ﴾اِإلنْسان﴿أصاب هذا  ﴾فَِإذَا مس﴿ (٤٨) ابه في الدني ﴾كَانُوا بِه يستَهزِءون

﴿رمن الشدة والبالء ﴾ض انَا﴿ شيءعع إلى اهللا وأناب إل ﴾ديه تضر﴿لْنَاهِإذَا خَو ثُم﴾ 
نَسَأُل اللَّه سبحانَه َأن يجعلَنَا و ِإياكُم ممن ال  ، تفضالً عليه وكرماً ﴾نعمةً منَّا﴿أعطيناه 

مني  ﴾علَى علْمٍ﴿أعطيته  ﴾ِإنَّما ُأوتيتُه﴿ ذلك اِإلنسان الكافر الجاحد ﴾قَاَل﴿ تُبطره نعمةٌ
بل هي اختبار  ﴾بْل هي فتْنَةٌ﴿ ليس األمر كما زعم ،  المكاسب والمتاجربوجوه

أكثر الناس  ﴾ولَكن َأكْثَرهم﴿ ، لنختبره فيما أنعمنا عليه أيطيع أم يعصي وامتحان له
﴿ونلَمعا ﴿(٤٩)  أن إعطاءهم المال اختبار وابتالء﴾ال يقَالَه تلك الكلمة ﴾قَد ﴿ ينالَّذ
مهِملقَب كقارون وغيره ﴾ن ﴿منْها َأغْنَى عفما نفعهم ﴾فَم ﴿ونبكْسا كَانُوا يما جمعوه ﴾م 

 أعمالهم السيئة من ﴾ما كَسبوا﴿ جزاء ﴾سيَئاتُ﴿فنالهم  ﴾فََأصابهم﴿ (٥٠) من األموال
﴿ُؤالءه نوا مظَلَم ينالَّذقريش كفار ﴾و﴿ مهيبصيوا﴿هم سينال ﴾سبا كَسَئاتُ ميس﴾ 

ال يعجزوننا هرباً وال يفوتوننا  ﴾بِمعجِزِينوما هم ﴿ جزاء أعمالهم كما أصاب أولئك
الرزقَ ِلمن ﴿يوسع  ﴾َأن اللَّه يبسطُ ﴿هؤالء المشركون ﴾َأولَم يعلَموا ﴿(٥١) طلباً
شَاءعلى قوم ﴾ي ﴿رقْديقه على آ ﴾وخرينويضي ﴿ي ذَِلكف الذي ذكر  ﴾ِإن﴿اتآلي﴾ 

يا عبادي ﴿ )ص (أخبر يا محمد ﴾قُْل ﴿(٥٢)  يصدقون بآيات اهللا﴾ِلقَومٍ يْؤمنُون﴿لعبراً 
هِملَى َأنْفُسفُوا عرَأس ينعبادي المؤمنين الذين أفرطوا في الجناية على أنفسهم ل ﴾الَّذ

ِإن اللَّه ﴿من مغفرة اهللا  ﴾من رحمة اللَّه﴿ ال تيأسوا ﴾طُواال تَقْنَ﴿بالمعاصي واآلثام 
 واسع ﴾الرحيم﴿عظيم المغفرة  ﴾ِإنَّه هو الْغَفُور﴿بالعفو عنها  ﴾يغْفر الذُّنُوب جميعا

ال تقنطوا من :  ، فقال لهم أمهل اهللا تعالى عباده تفضالً منه إلى آخر نفسالرحمة 
وهذه أبلغ آية في اإلشفاق من اهللا تعالى  رجعتم إلي في آخر نفسٍ قبلتكمرحمتي فلو 

 ﴾وَأنيبوا ِإلَى ربكُم ﴿(٥٣) ، لعلمه بأنه ما حرمهم ما تفضل به على غيرهم إلى عباده
  فوضوا األمور كلها إليه :يعني ﴾وَأسلموا لَه﴿ ارجعوا له بالدعاء والتضرع والمسألة

يرتكب اإلنسان المعصية ويدع التوبة   بهذه اآلية على التوبة كيالقد حثَّ سبحانهو
ثُم ال ﴿قبل حلول نقمته بكم  ﴾من قَبِل َأن يْأتيكُم الْعذَاب﴿ اتّكاالً على اآلية المتقدمة

ونر(٥٤)ه ال تجدون من يمنعكم من عذاب ﴾تُنْص﴿ م كُما ُأنْزَِل ِإلَيم نسوا َأحاتَّبِعو ن
كُمبالقرآن بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ﴾ر ﴿كُميْأتي ِل َأنقَب نينزل بكم  ﴾م﴿ ذَابالع
 (٥٥) ، ال تدرون بمجيئه لتتداركوا وتتأهبوا  غافلون﴾وَأنْتُم ال تَشْعرون﴿فجأة  ﴾بغْتَة

﴿لئال  ﴾َأن﴿ا ﴿ وال القيامةحين ترى أه التي أسرفت في العصيان ﴾تَقُوَل نَفْسي
  في جنْبِ﴿ تفريطي وتقصيري على ﴾علَى ما فَرطْتُ﴿ تي وندامتييا حسر ﴾حسرتَا



 ٤٩٩ 

  )٣٩(  الزمر سورة    )٤٩٩(       العشرون الرابع والجزء

رق بين فلا) ٥٤(
اإلنابة وبين التوبة أن 
التائب يرجع من 
خوف العقوبة 
وصاحب اإلنابة يرجع 

  ]لط[ استحياء ِلكَرمه
عن النبي ) ٥٥ (
من السعادة أن ) ص(

يطيل اهللا عمر المرء 
في الطاعة ويرزقه 

، وإن من  اإلنابة
الشقاوة أن يعمل 
 المرء ويعجب بعمله

 ]قر[
 إن الكافر أوالً )٥٨(

، ثم يحتج  يتحسر
، ثم  بحجج واهية

يتمنى الرجوع إلى 
  ]مس [الدنيا

)٦٣ ( عن علي)ع (
 سألت رسول  :قال

عن تفسير  )ص(اهللا 
يا علي :   المقاليد فقال

لقد سألت عن عظيم 
المقاليد هو أن تقول 
عشراً إذا أصبحت 

   وعشراً إذا أمسيت ال
إٰله إال اهللا واهللا أكبر 
وسبحان اهللا والحمد 
هللا وأستغفر اهللا وال 
قوة إال باهللا األول 
واآلخر والظاهر 
والباطن له الملك وله 
الحمد بيده الخير وهو 

 كل شيء قديرعلى 
  ]قر[
 عن ابن عباس )٦٤(

أن المشركين من 
جهلهم دعوا رسول 

 إلى عبادة )ص(اهللا 
 معه نآلهتهم، ويعبد
قُْل  : إلهه، فنزلت

َأفَغَير اللَّه تَْأمرونِّي 
دبمس[ َأع[ 

 :في الحديث) ٦٧(
يقبض اهللا تعالى 
األرض ويطوي 

، ثم  السماء بيمينه
 أنا الملك أين : يقول
  ]مس[ ك األرضملو

 الصادق عن) ٦٧(
 أن اهللا أراد إذا )ع(

 أمطر الخلق يبعث
األرض  على السماء
 صباحا أربعين

 األوصال فاجتمعت
  ]صا[ اللحوم ونبتت

 
  

وضيعت في جنب اهللا يعني اشتغلت بعاجل الدنيا ولذة الهوى ومتابعة النفس ﴾اللَّه ،  ،
 ،  بترك مراعاة حقوقه ومالزمة خدمته، واالعتماد عليه يعني في ذات اهللا القصد إليه

 ﴾وِإن﴿ ]صا[القيامة  يوم الخلق على اهللا حجة وهو )ع( علي اهللا جنب) ع( الباقر نع
بمن يحذرني وينصحني عن التفريط في ضياع عمري  ﴾كُنْتُ لَمن الساخرِين﴿أنني 
ي الدنيا يوم من الحسرات يوم القيامة أن يرى الرجل ماله الذي أتاه اهللا ف" سدى،

يقول الكافر  ﴾َأو تَقُوَل ﴿(٥٦) "، قد ورثه وعمل فيه بالحق القيامة في ميزان غيره
 من عباده ﴾لَكُنْتُ من الْمتَّقين﴿  والهتديت إلى الحق ﴾لَو َأن اللَّه هداني﴿ والفاجر

الْعذَاب لَو َأن ﴿ها مشاهدت ﴾حين تَرى﴿ تلك النفس الفاجرة ﴾َأو تَقُوَل ﴿(٥٧) الصالحين
 ، وُأحسن سيرتي  أعمل بطاعة اهللا﴾فََأكُون من الْمحسنين﴿رجعةً إلى الدنيا  ﴾ِلي كَرةً
 ﴾فَكَذَّبتَ بِها واستَكْبرتَ﴿ الرسل ﴾قَد جاءتْك ءاياتي﴿ قولهل اًجواب ﴾بلَى ﴿(٥٨)

 هذا في أقوامٍ يرون أمثالَهم يقال  الجاحدين﴾نوكُنْتَ من الْكَافرِي﴿ وتكبرت عن اِإليمان
ويرون ما وفِّقَ إليه أولئك  فيتذكرون ما سلَفَ من تقصيرهم ، تقدموا عليهم في أحوالهم

 ﴾ويوم الْقيامة تَرى﴿ (٥٩) من المراتب فيعضون بنواجذ الحسرة على أنامل الخيبة
 هم الذين ادعوا محبة بنسبة الشريك له والولد ﴾ى اللَّهالَّذين كَذَبوا علَ﴿ أيها المخاطب

َألَيس في جهنَّم ﴿ وجوههم سوداء ﴾وجوههم مسودةٌ﴿ اهللا ولم يكونوا فيها صادقين
بلى إن "  استفهام تقريري  " للمستكبرين عن اِإليمان﴾ِللْمتَكَبرِين﴿ مقام ومأوى ﴾مثْوى

بسبب سعادتهم وفوزهم  ﴾وينَجي اللَّه الَّذين اتَّقَوا بِمفَازتهِم ﴿(٦٠) لهم منزالً ومأوى
وال هم ﴿ ينالهم هلع وال جزع ال﴾ال يمسهم السوء﴿بمطلوبهم وهو الجنة دار األبرار 

نُونزح(٦١) ، بل هم آمنون  في اآلخرة﴾ي ﴿ءخَاِلقُ كُلِّ شَي جميع األشياء  ﴾اللَّه
 (٦٢)  القائم بتدبير كل شيء﴾وهو علَى كُلِّ شَيء وكيٌل﴿ وموجد جميع المخلوقات

﴿بيده  ﴾لَه﴿قَاِليدضِ﴿مفاتيح  ﴾ماَألرو اتاوميوفق من يشاء  مفاتيح القلوب ﴾الس
كذَّبوا  ﴾﴿والَّذين كَفَروا ، ويصرف من يشاء عن بابه لطاعته وخدمته باإلخالص

﴿اتبِآيالقرآن  ﴾ اللَّه﴿ونرالْخَاس مه لَِئكص( يا محمد ﴾قُْل ﴿(٦٣)﴾ ُأو( ﴿ اللَّه رَأفَغَي
دبونَي َأعربعد سطوع اآليات والدالئل على وحدانيته  ﴾تَْأم﴿لُوناها الْجهكيف لي ﴾َأي 

 (٦٤) ه سقَاني، وبِشَرابِ حب ، وبتفريده غَذَاني نياَ وبتوحيده رب... أعبد غيرهان 
﴿لَقَدأي واِهللا لقد ﴾و ﴿كِإلَي يص(محمد  يا﴾ ُأوح( ﴿كلقَب نم ينِإلَى الَّذاألنبياء  من ﴾و
﴿طَنبحكْتَ لَيَأشْر لَِئن﴾  ليبطلن﴿لُكمالصالح  ﴾ع﴿لَتَكُونَنفي اآلخرة  ﴾و﴿نجملة  ﴾م
﴿رِينأمرت لئن قال )ع( الباقر عن ، "مراد امتهوال) ص(الخطاب للنبي " ﴾الْخَاس 

  (٦٥) ]صا[ الخاسرين من ولتكونن عملك ليحبطن )ع( علي وآلية مع أحد بوآلية



 ٥٠٠ 

  )٣٩(  الزمر سورة    )٥٠٠(       العشرون الرابع والجزء

  
عن الصادق ) ٦٩(
 قائمنا قام إذا قال )ع(

 بنور األرض أشرقت
  ]صا[ .... ربها

  
عن ابن عباس )٧٢(

إنهم إذا قربوا  وقيل
من الجنة يردون على 
عين من الماء 
فيغتسلون بها 
ويشربون منها فيطهر 
اهللا أجوافهم فال يكون 
بعد ذلك منهم حدث 
وأذى وال تتغير 
ألوانهم فتقول المالئكة  

  ]مج[...  طبتم
  
والحكمةُ في ) ٧٣(

زيادة الواو هنا 
 دون التي "وفُتحت"

، أن أبواب  قبلها
لقة السجون تكون مغ

إلى أن يجيئها 
أصحاب الجرائم، 
فتفتح لهم ثم تُغلق 
عليهم، بخالف أبواب 
السرور والفرح فِإنها 
تفتح انتظاراً لمن 
يدخلها فناسب دخول 
الواو هنا دون التي 

  ]مس[قبلها
 
 )ع( علي عن) ٧٣(

 أبواب ثمانية للجنة إن
 النبيون منه يدخل باب

 وباب والصديقون
 الشهداء منه يدخل

 وخمسة حونوالصال
 منها يدخل أبواب
 فال ومحبونا شيعتنا
على  واقفا أزال

 وأقول أدعو الصراط
 شيعتي سلم رب

 وأنصاري ومحبيي
 توالني ومن وأوليائي

 فإذا الدنيا دار في
 بطنان من النداء
 اجيبت قد العرش
 في وشفعت دعوتك
 كل ويشفع شيعتك
 ومن شيعتي من رجل

 ]صا[ونصرني توالني
     

وكُن من ﴿ امته والمراد )ص( للنبي الخطاب أخلص العبادة و وحده ﴾ه فَاعبدبْل اللَّ﴿
رِين(٦٦) ه ِإلنعام﴾الشَّاك﴿ رِهقَّ قَدح وا اللَّهرا قَدموما عرفوا اهللا حق معرفته ﴾و  ،

 مع سعتها وبسطتها ﴾واَألرض جميعا﴿ اذ عبدوا غيره وال عظموه حق تعظيمه
مضمومات ومجموعات  ﴾يوم الْقيامة والسماواتُ مطْوِياتٌ﴿سلطانه  تحت ﴾هقَبضتُ﴿

 تنزه اهللا وتقدس عما ﴾سبحانَه وتَعالَى عما يشْرِكُون﴿ وقدرته بقوته ﴾بِيمينه﴿ بقدرته
 التي االولىالنفخة  ﴾ونُفخَ﴿ (٦٧) يصفه به المشركون من صفات العجز والنقص

 فخَّر ميتاً كل ﴾فَصعقَ﴿ قرن ينفخ فيه ِإسرافيل في ﴾في الصورِ﴿ يموت بها األحياء
﴿اللَّه شَاء نضِ ِإالَّ مي اَألرف نمو اتاومي السف نواسرافيل وميكائيل جبرئيل هم ﴾م 

جميع  ﴾فَِإذَا هم﴿ وهي نفخةُ اِإلحياء الثانيةالنفخة  ﴾فيه ُأخْرى ثُم نُفخَ﴿ الموت وملك
وَأشْرقَت ﴿ (٦٨)  ماذا يُؤمرون﴾ينْظُرون﴿يقومون من القبور  ﴾قيام﴿ األموات
ضا ﴿وأضاءت أرض المحشر ﴾اَألرهبتجلى الباري جل وعال ياهللا حين  ﴾بِنُورِ ر

جه  أشرقت األرض بأولياء اهللا فهم فيها أنوار اهللا ومواضع حجلفصل القضاء بين العباد
صحائف أعمال الخالئق  ﴾الْكتَاب﴿أحضرت  ﴾ووضع﴿ وغياث عباده وملجأ خلقه

 باألنبياء ليسألهم رب العزة عما أجابتهم به أممهم ﴾وجِيء بِالنَّبِيين﴿ للحساب
﴿اءدالشُّهالحفظة الذين يشهدون على الناس بأعمالهم ﴾و ﴿منَهيب يقُضبين العباد  ﴾و

 ثواب ، ال بنقص شيئاً من أعمالهم ﴾وهم ال يظْلَمون﴿بالقسط والعدل  ﴾الْحقِّبِ﴿جميعاً 
من ما عمل جوزي كل إنسانٍ  ﴾ووفِّيتْ كُلُّ نَفْسٍ ما عملَتْ ﴿(٦٩) وال بزيادة عقاب

 ، ال حاجة به إلى كتاب وال إلى شاهد ﴾َأعلَم بِما يفْعلُون﴿تعالى  ﴾وهو﴿خيرٍ أو شر 
 "بعد فصل القضاء في المحشر" ﴾وسيقَ﴿ (٧٠) ومع ذلك تشهد الكتب إلزاماً للحجة

حتَّى ِإذَا ﴿ بعض أثر في بعضها متفرقة جماعات ﴾الَّذين كفَروا ِإلَى جهنَّم زمرا﴿
 ﴾تُهاوقَاَل لَهم خَزنَ﴿أبواب جهنم لتستقبلهم  ﴾فُتحتْ َأبوابها﴿وصلوا إليها  ﴾جاءوها

 ﴾يتْلُون علَيكُم ءايات ربكُم﴿ من البشر ﴾َألَم يْأتكُم رسٌل منْكُم﴿ خزنة جهنم توبيخاً
شر هذا اليوم  ﴾ِلقَاء يومكُم هذَا﴿ويخوفونكم  ﴾وينْذرونَكُم﴿ الكتب المنزلة من السماء

علَى  ﴿وجب العقاب ﴾ كَلمةُ الْعذَابِولَكن حقَّتْ﴿ قد جاءونا وأنذرونا ﴾قَالُوا بلَى﴿
رِينيَل ﴿(٧١) ﴾الْكَافلهم  ﴾ق﴿ينخَاِلد نَّمهج ابوخُلُوا َأبا﴿ماكثين  ﴾اديهبال زوال  ﴾ف

لمتكبرين عن اِإليمان امقام ومأوى فان جهنم بئس  ﴾مثْوى فَبِْئس الْمتَكَبرِين﴿ وال انتقال
األبرار المتقون هللا راكبين على  ﴾وسيقَ الَّذين اتَّقَوا ربهم ﴿(٧٢) باهللا وتصديق رسله

حتَّى ِإذَا ﴿ المنزلة وعلو الشرف في مراتبهم تفاوت على ﴾ِإلَى الْجنَّة زمرا﴿ النجائب
   عند ﴾وقَاَل لَهم خَزنَتُها﴿ مجيئهم قبل لهم تفتح الجنة أبواب ﴾جاءوها وفُتحتْ َأبوابها

    



 ٥٠١ 

    )٤٠( غافر  سورة    )٥٠١(       العشرونو الرابع الجزء

  
 )ع(عن الصادق )٧٤(

هو حمد العارفين 
الذين استقروا فى دار 

  ]حق[ القرار مع اهللا
  
 نقال المفسرو) ٧٥(

القائل هم المؤمنون 
والكافرون المؤمنون 
يحمدون اهللا على 

، والكافرون  فضله
   يحمدونه على عدله

     ]مس[
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الطول سورة ىتسم
   والمؤمن
 )ع( الباقر عن فضلها

 حم قرأ من قال
 ليلة كل في المؤمن

 من تقدم ما له اهللا غفر
 وألزمه تأخر وما ذنبه
 وجعل التقوى كلمة

 من له خيرا اآلخرة
 الصادق وعن الدنيا

 رياحين الحواميم )ع
  ]صا[ القرآن

 
 من )ص( النبي عن
 لم المؤمن سورة قرأ
 وال نبي روح يبق
 وال شهيد وال يقصد

 عليه صلى إال مؤمن
 ]بي[ له واستغفر

 عباس ابن عن )٣(
 لمن الذنب غافر : قال
،  اهللا إال إله ال قال
 :قال عمن التوب قابل
 شديد،  اهللا إال إله ال

 ال يقل لم لمن العقاب
 ذي،  اهللا إال إله

 عمن الغني ذي الطول
   ،اهللا إال إله ال يقل لم

 ذكر إنما إنه : وقيل
 قوله عقيب الطول ذي

 أن ليعلم العقاب شديد
 في أتي العاصي
 ال نفسه قبل من هالكه

 وإال ربه قبل من
 دنيا عليه سابغة فنعمه
  ]مج[ وديناً

 بالعمل الصالح في الدنيا    ﴾طبتُم﴿  اليوم بعد مكروه يعتريكم ال ﴾سالم علَيكُم ﴿ استقبالهم
﴿ ينا خَاِلدخُلُوهقَالُوا﴿ (٧٣) ة دار الخلود  فادخلوا الجن  ﴾فَادعنـد دخـولهم الجنـة       ﴾و

 حقَّق لنا ما وعدنا به من دخول الجنة        ﴾الْحمد ِللَّه الَّذي صدقَنَا وعده    ﴿ واستقرارهم فيها 
وملَّكنـا   ﴾وَأورثَنَـا ﴿ بفضله من غير استحقاق منا لذلك بل فـضالً وجـودا وكرمـا            

﴿ضُأ﴿ أرض الجنة  ﴾اَألرونَتَب  نَّةالْج ننتصرف فيها    ﴾ م﴿ ثُ نَشَاءيال ينازعنا فيها    ﴾ح
الْمالِئكَـةَ  ﴿ )ص( يا محمد ﴾وتَرى ﴿(٧٤)  بطاعة اهللا الجنة﴾فَنعم َأجر الْعاملين ﴿أحد  

افِّينشِ  ﴿محيطين   ﴾حرِل الْعوح نمن كل جانب     ﴾م﴿  هِمبر دمبِح ونحبسعلى سبيل   ﴾ي
بـين   ﴾بينَهم﴿ وفصل ﴾وقُضي﴿ تلذذ والتنعم ال على وجه التعبد إذ ليس هناك تكليف         ال

  (٧٥) على عدله وقضائه ﴾وقيَل الْحمد ِللَّه رب الْعالَمين﴿ بالعدل ﴾بِالْحقِّ﴿العباد 
  

  
  

  
 كلمة ، وأربعة آالف الف ومئة وتسعونفإنهما نزلنا في المدينة ، وهي  ٥٧و  ٥٦نزلت بمكة عدا آيتي  

وتسعمئة وستون حرفا ، ويوجد في القرآن سبع سور مبدوءة بما بدئت به ، وهي هذه والسجدة والشورى 
وال يوجد سورة مختومة بما  .والزخرف والدخان والجاثية واألحقاف ، وال يوجد مثلها في عدد اآلي

  ختمت به هذه السورة ،
    الرحيم الرحمن اهللا بسم
 عن،  ربك خزائن مفاتيح وهي تعالى اهللا أسماء من اسم حـۤم )ص( بيالن عن ﴾حم﴿

 ]صا[ المجيد الحميد معناه حم )ع( الصادق عن ،] قر[ األعظم اهللا اسم حۤم عباس ابن
 ، ورسوله اللّه بين رموز ، الحروف المقطعة كائن هو ما قضي أي حم ىمعن وقيل

 هذا ﴾الْكتَابِ تَنزِيُل﴿ (١) غيرهما رفهايع ال التي الشفرة واألمراء الملوك اتخذ ومنها
 كان مهما ﴾الذَّنْبِ غَافرِ﴿ (٢) خلقه في ﴾الْعليمِ﴿ ملكه في ﴾الْعزِيزِ اللَّه من﴿ القرآن

 يبقى لمن ﴾الْعقَابِ شَديد﴿ منهم تاب لمن العصاة توبة ويقبل ﴾التَّوبِ وقَابِِل﴿ يشاء لمن
 ِإال ِإلَه ال﴿ المستحق العقاب بترك الفضل ذي ﴾لطَّوِلا ذي﴿ وعناده كفره على مصرا

وسواه الوجود في معبود ال ﴾ه ﴿هوحده ﴾ِإلَي ﴿يرصفيجازيهم الخالئق مرجع ﴾الْم 
 وظهور ءاياته وضوح عدب القرآن هذا في ﴾اللَّه ءايات في يجادُل ما﴿ (٣) بأعمالهم
 يغْررك فَال﴿ لرسله المعاندون ، اهللا آليات الجاحدون إال ﴾كَفَروا الَّذين ِإال﴿ إعجازه
مهي تَقَلُّبف والمزارع بالمساكن ، الدنيا هذه في تصرفهمو كفرهم بعد سالمتهم ﴾الْبِالد ،   

  
  ترتيبها

 ٤٠   
  ترتيب النزول

٦٠  
    اياتها
  عدنزلت ب  سورة غافر  ٨٥

  مكية  الزمر



 ٥٠٢ 

  )٤٠(  غافر سورة    )٥٠٢(       العشرون الرابع والجزء

  
الفرق بين فائدة ) ٣(

المن والتفضل أن 
المن عفو عن ذنب  
والتفضل إحسان غير 

  ]قر[ مستحقّ
 
أي كما حقَّ على  )٦(

األمم التي كذبت 
رسلها وحلَّ بها 
عقابي، كذلك وجبت 
كلمة العذاب على 
الذين كفروا باهللا من 
قومك ألنهم أصحاب 

  ]طب[ النار
  
 اآلية هذه وفي )٧(

 إسقاط أن على داللة
 التوبة عند العقاب
  تعالى اهللا من تفضل

 لكان اًواجب كان لو إذ
 إلى فيه يحتاج ال

 كان بل مسألتهم
 ال سبحانه اهللا يفعله
  ]مج[ محالة

 
 الصادق عن )٧(
 مالئكة هللا إن )ع(

 عن الذنوب يسقطون
 كما شيعتنا ظهور
 الورق الريح يسقط
 سقوطه أوان في

 لكم واهللا استغفارهم
 الخلق هذا دون

 ]صا[
 :المفسرون قال )٧(

 اهللا وصف وفي
 علموال بالرحمة تعالى
أدب العباد تعليم 

 ، والدعاء السؤال
 دعاءهم يبدؤون فهم
 ويستمطرون بأدبٍ

 وفضله إحسانه
  ]مس[ وِإنعامه

 
 من ظهر )٩(

 المالئكة استغفار
 بناء ان الكرام

 الى محتاج االنسان
 تحت لكونه المعاونة

 االمانة حمل ثقل
 المنور وهو العظمى

 وجماله لطفه بنور
 المحترق وهو تعالى
 وجالله هرهق بنار

 فطريقه سبحانه
 وليس صعب طريق
 ]رو[ احد مثله
  

 (٤) "للكفار شديد ووعيد )ص( للنبي تسليةٌ " الهالك عاقبتهم فإن والتجارات والممالك
 من واَألحزاب نُوحٍ قَوم﴿ منهم ، كثيرون أقوام مكة كفار قبل كذَّب ﴾قَبلَهم كَذَّبتْ﴿

مهدعتْ﴿ به جاءوا ما يقبلوا ولم أنبيائهم على حزبوات الذين واألمم ﴾بمهكُلُّ و ةمن ﴾ُأم 
 رسلهم ﴾وجادلُوا﴿ به ويبطشوا رسولهم يقتلوا أن ﴾ِليْأخُذُوه بِرسوِلهِم﴿ المكذبين األمم

 اًمريع إهالكاً فأهلكتهم ﴾فََأخَذْتُهم الْحقَّ بِه﴿ ويبطلوا ليزيلوا ﴾ِليدحضوا بِالْباطِل﴿
 (٥) تعجيب استفهام فظيعاً شديداً يكن ألم ؟ لهم عقابي كان فكيف ﴾عقَابِ كَان فَكَيفَ﴿
﴿كَذَِلكقَّتْ وةُ﴿ وجبت ﴾حمكَل كبلَى﴿ العذاب كلمة ﴾رع ينوا الَّذهؤالء على ﴾كَفَر 

 أهل ألنهم ﴾النَّارِ َأصحاب َأنَّهم﴿ الكفار من سبقهم لمن وجبت كما ، قومك من المكذبين
 حولَه ومن﴿ المالئكة طبقات على اوهم الكروبيون ﴾الْعرشَ يحملُون الَّذين﴿ (٦)النار
 عن ينزهونه ، هللا دائبة عبادة في هم ﴾ربهِم بِحمد يسبحون﴿ المالئكة من العرش حول

 ويستَغْفرون بِه﴿ ويصدقون ﴾ويْؤمنُون﴿ الكمال بصفات عليه ويثنون ، النقص صفات
يننُوا ِللَّذواستغراقهم عبادتهم مع وهم ]صا[ بواليتنا آمنوا للذين )ص( الرضا عن ﴾آم 
 كُلَّ وسعتَ ربنَا﴿ قائلين للمؤمنين المغفرة اهللا من يطلبون ، وتمجيده اهللا تسبيح في

ءةً شَيمحا رلْمعو رِللَّ﴿ فاصفح ﴾فَاغْفينوا ذعن التائبين ، المذنبين المسيئين عن ﴾تَاب 
 ﴾الْجحيمِ عذَاب وقهِم﴿ عبادك اليه دعوت الذي ﴾سبِيلَك واتَّبعوا﴿ والمعاصيالشرك 
 ومن﴿ إياها ﴾وعدتَهم الَّتي عدنٍ جنَّات وَأدخلْهم ربنَا﴿ (٧) جهنم عذاب من واحفظهم

لَحلحينوالصا ﴾ص ﴿نم ءاباِئهِم اجِهِموَأزو هِماتيذُرأيضاً النعيم جنات في همواوالد ﴾و 
﴿َأنْتَ ِإنَّك زِيزشيء عليه يمتنع ال لذيا ﴾الْع ﴿يمكفيه ما إال يفعل ال الذي ﴾الْح 

 ال وأشهراً سنين المالئكة مكثت لقد : )ع( علي قال الدؤلي االسود أبي عن ،المصلحة
 العزيز{ قوله إلى }العرش يحملون الذين{ نزلت وفينا ولي )ص( اهللا لرسول إال غفرونيست

 هذه فيهم أنزلت الذين وذريته علي آباء من كان من : المنافقين من قوم فقال }الحكيم
  ويعقوب وإسحاق وإسماعيل إبراهيم آبائنا من أما اهللا سبحان : )ع( علي فقال ؟ اآليات
 المنكرات فعل من احفظهمو ﴾السيَئات وقهِم﴿ (٨) ]شو[  !ناآبائ من هؤالء أليس

 فقد ﴾رحمتَه فَقَد﴿ القيامة يوم ﴾يومِئذ السيَئات﴿ من حفظته ومن ﴾تَق ومن﴿ والفواحش
 الْفَوز هو﴿ هو ، الجنان ودخول الغفران ﴾وذَِلك﴿ العقوبة من ونجيته به لطفت
يمظ(٩) مثله ظفر ال ﴾الْع ﴿ِإن ينوا الَّذكَفَر نونَادعلى القيامة يوم المالئكة تناديهم ﴾ي 
 ﴾مقْتكُم من﴿ أعظم ﴾َأكْبر﴿ الدنيا في لكم الشديد ﴾اللَّه﴿ لبغض ﴾لَمقْتُ﴿ التوبيخ جهة

 كنتم حين ﴾ِإذْ﴿ اإلحسان ومقام العيان معرفة حرمتموها حيث ﴾َأنْفُسكُم﴿ بغضكم
﴿نوعانِ ِإلَى تُداِإليم ونالشدائد رأوا لما الكفار قال ﴾قَالُوا﴿ (١٠) وعتوا كبراً ﴾فَتَكْفُر   



 ٥٠٣ 

  )٤٠(  غافر سورة    )٥٠٣(       العشرون الرابع والجزء

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

 حين األولى الموتةُ
 ، العدم في كانوا

 حين يةالثان والموتة
 ، الدنيا في ماتوا

 حياة األولى والحياة
 والحياة ، الدني
 البعث حياةُ الثانية
 ]مس[ القيامة يوم

 شرط من )١٤(
 تدعوا أن الدعاء

 قلب بإخالص
 وتعلم صدر وسالمة

 ويكون تسأل ما
 ال مضطر سؤال
  ]حق[  مستغنٍ سؤال

  
 يوم سمي )١٥(

 اللتلقاء التالق
 او،  فيه الخالئق
 خالقال اللتقاء

  ،فيه  والمخلوق
 السماء أهل اللتقاءاو

 او  ،األرض وأهل
 الظالم اللتقاء

 اللتقاء او،  والمظلوم
 وعمله امرء كل
 ]آل[
 إن الحديث في )١٧(

 أنا يقول تعالى اهللا
 ال الديان أنا الملك
 أهل من ألحد ينبغي
 الجنة يدخل أن الجنة
 أهل من ألحد وال
 النار يدخل أن النار

 حتى ةمظلم وعنده
  ]مج[  منه أقضه

  
 ال: الخبر في )١٧(

 حتى النهار ينتصف
 في الجنة أهل يقيل
 النار وأهُل ، الجنة
  ]مس[ النار في
  
 )ع( الباقر عن )١٨(
 يرتكب مؤمن من ما

 ذلك ساءه إال ذنبا
 قال وقد عليه وندم
 كفى )ص( النبي
 من وقال توبة بالندم
 وساءته حسنته سرته
   فإن مؤمن فهو سيئته

 بما ﴾بِذُنُوبِنَا فَاعتَرفْنَا﴿ مرتين ﴾اثْنَتَينِ وَأحييتَنَا﴿ مرتين ﴾اثْنَتَينِ َأمتَّنَا ربنَا﴿ األهوالو
 لنعمل الدنيا إلى تردنا فهل ﴾سبِيٍل من خُروجٍ ِإلَى فَهْل﴿ الدنيا في الذنوب من جنيناه

 سبيل على ذلك قالوا وِإنما ، األبرار طريق لنسلك النار من تخرجنا وهل ؟ بطاعتك
 والخلود العذاب ﴾ذَِلكُم﴿ (١١) العذاب عاينوا أن بعد ، اهللا رضى إلى والتوسل التعطف

 فِإذا ﴾كَفَرتُم وحده اللَّه دعي ِإذَا﴿ باهللا ِإيمانكم وعدم كفركم بسبب ﴾بَِأنَّه﴿ جهنم في
 والعزى الالت إلى دعيتم وِإن﴾ تُْؤمنُوا بِه يشْرك وِإن﴿ كفرتم التوحيد إلى دعيتم

 ﴾الْكَبِيرِ الْعلي ِللَّه﴿ فالقضاء ﴾فَالْحكْم﴿ مبألوهيته وصدقتم آمنتم ، األصنام من وأمثالهما
 ﴾ءاياته﴿ الناس أيها ﴾يرِيكُم الَّذي﴿ وعال جل ﴾هو﴿ (١٢) واألصنام لألوثان ال وحده
 وما﴿ الرزق اسباب من هو الذي المطر﴾ رِزقًا السماء من كُملَ وينَزُل﴿ قدرته دالئل
تَذَكَّرويشكرها النعم هذه في يتفكّر ﴾ي ﴿يبني نبالتوبة اهللا إلى يرجع من إال ﴾ِإال م 

 ويريهم ، يكاشفهم فيما قَهرِه آيات ويريهم ، يالطفُهم فيما فَضله آيات يريهم واِإلنابة
آيات لُوا إذا فْـوِهعتَنَص ، لُوا إذا جوده وآياتتوس ، هابوا إذا جالِله وآيات وآيات 
 لَه مخْلصين﴿ المؤمنون أيها ﴾اللَّه﴿ فاعبدوا ﴾فَادعوا﴿ (١٣) واستجابوا آبوا إذا جماِله
ينوالطاعة العبادة ﴾الد ﴿لَوو كَرِه ونروغاظهم ، كذل الكافرون كره ولو حتى ﴾الْكَاف 
 الكرامات الى المريدين درجات يرفع ﴾الدرجات رفيع﴿ اليه دعوأ الذي اإلله هذا (١٤)
 الذات معرفة الى العارفين درجات ويرفع المشاهدات الى المحبين درجات ويرفع
 ويرفع والعرفان االيقان درجة الى اليه المنقطعين ويرفع الجنان الى الزاهدين ويرفع
 انوار رؤية الى العقول يرفعو جنته الى والرياضة بالمجاهدة تقديسها دبع النفوس
 ذُو﴿ القدس مراقد الى االسرار ويرفع االنس مجالس قرب الى االرواح ويرفع سلطانه
 ألنه روحاً الوحي سمى " ﴾الروح﴿ ينزل ﴾يلْقي﴿ العظيم العرش صاحب ﴾الْعرشِ
 اعظم ملك وهو القدس بروح يعبرو ، " سدالج في الروح كسريان القلوب في يسري

 وغير الشّهوة وروح القوة وروح االيمان روح مثل اُخر بمعانٍ وفسر،  جبرائيل من
 أراد من والنبوة بالرسالة ويختص خلقه من ﴾عباده من يشَاء من علَى َأمرِه من﴿ ذلك
 ليحاسبوا جميعاً يلتقون يوم ﴾التَّالق ميو﴿ العباد الرسول ليخوف ﴾ِلينْذر﴿ عباده من

 حال أحد على يخفى فال قبورهم من خارجون ﴾بارِزون هم يوم﴿ (١٥) أعمالهم على
 أحوالهم من ﴾شَيء منْهم اللَّه علَى يخْفَى ال﴿ مستوراً يكون ما ينكشف ألنه غيره

 الْملْك ِلمنِ﴿ المحشر أرض في نبارزو والناسوتعالى  سبحانه اهللا ينادي ، وأعمالهم
موقائالً  بنفسهنفسه فيجيب ﴾الْي ﴿ِللَّه داحارِ الْوبالغلبة قهر الذي ، بالملك المتفرد ﴾الْقَه 
   ، القهار الواحد للّه يقولون واحد بلسان كلهم الموقف أهل إن وقيل،  سواه ما كل



 ٥٠٤ 

  )٤٠(فر   غاسورة    )٥٠٤(       العشرون الرابع والجزء

 ذنب على يندم لم من
 بمؤمن فليس يرتكبه

 الشفاعة له تجب ولم
 واهللا ظالما وكان
 ما يقول تعالى

 حميم من للظالمين
 يطاع شفيع وال
 ]صا[
 اآلزفة فائدة )١٨(

  القيامة أسماء من اسم
 لقربها بذلك سميت

   ]مس[
 يا الخبر في )١٩(

 النظرة لك آدم ابن
 معفوة االولى

 دون مفاجأة لوقوعها
 مقارنة لكونها الثانية
  ]رو[ للقصد

 
 ابن  قصة في )١٩(

 له وطلب سرح أبي
 له فقال        االمان
 يا بشير بن عباد

 عيني إن اهللا رسول
 عينك في زالت ما

 إلي تؤمي أن انتظار
 إن )ص(فقال فأقتله

 لهم يكون ال األنبياء
 وما األعين خائنة
 من الصدور تخفى

  ]صا[ الضمائر
  
 عباس ابن لقا )١٩(

 يكون الرجل هو
 ، الناس مع جالساً
فيسارقهم المرأة فتمر 
  ]مس[ إليها النظر

  
)٢٤( قارون خص 

 بالذكر وهامان
 ، الكفر في لمكانتهما
 أتباع أشهر وألنهما
  ]مس[ فرعون

  
 القتُل وهذا )٢٥(

ألن ، األول غير 
 والدة بعد فرعون
 عن أمسك موسى

 فلما ، األوالد قتل
 وعجز ىموس بعث
 أعاد معارضته عن
 األوالد في القتل
 من الناس ليمتنع

 يكثر ولئال اِإليمان،
  ]مس[ جمعهم

  

  

 (١٦) والكافرون على جهة الذل والصغار  ،فالمؤمنون على طريق التلذذ والتذكر
﴿موى﴿ دالعبا بين والفصل القضاء يوم ﴾الْيزا نَفْسٍكُلُّ ﴿ تُجازى ﴾تُجتْ بِمببما ﴾كَس 

 يبقى وال واالنعام الرحمة سيول كرمه بحار من المؤمنين يجزي شر أو خيرٍ من لتعم
 عن اهللا تعالى وجهه نضارة وكشف صحبته بحسن يجازيه وهو اال بالئهم من ذرة

 فيحاسب ﴾الْحسابِ سرِيع اللَّه ِإن﴿ عذاب زيادة او ثواب بنقص﴾ الْيوم ظُلْم ال﴿ التشبيه
 ﴾يوم اآلزِفَة﴿ )ص( محمد يا خوفهم ﴾وَأنذرهم﴿ (١٧) واحد وقت يف جميعاً الخالئق
تصعد قلوبهم إلى حناجرهم  ﴾ِإذْ الْقُلُوب لَدى الْحنَاجِرِ﴿سميت آزفة لقرب وقتها  القيامة

من شدة الفزع فتكون في تراقيهم ال تعود ألماكنها فيستريحوا وال تخرج من أفواههم 
وال ﴿ صديقٌ ينفعهم ﴾ما ِللظَّاِلمين من حميمٍ﴿ غماً وحسرةًئين ممتل ﴾كَاظمين﴿فيموتوا 

واعلموا أيها الناس الذي  (١٨)  لينقذهم من شدة العذاب﴾يطَاع﴿لهم  ﴾شَفيعٍ
 إلى النظر بمسارقتها الخائنة العين ﴾يعلَم خَاِئنَةَ اَألعينِ﴿ستعرضون عليه في ذلك اليوم 

 واللَّه﴿ (١٩) ﴾الصدور﴿ في المستور السر من ﴾تُخْفي وما﴿ اليه رالنظ يحل ال ما
 دون من يعبدونهم والذين ﴾دونه من يدعون والَّذين﴿ بالعدل ﴾بِالْحقِّ﴿ يحكم ﴾يقْضي

 ألقوال ﴾السميع هو اللَّه ِإن﴿ أصالً لهم حكم ال ﴾بِشَيء يقْضون ال﴿ األصنام من اهللا
 هؤالء يعتبر أولم ﴾اَألرضِ في يسيروا لَم َأو﴿ (٢٠) بأفعالهم ﴾الْبصير﴿ العباد

 الَّذين عاقبةُ كَان كَيفَ فَينظُروا﴿ المكذبين آثار منيرون  بما أسفارهم في المشركون
 كانوا ﴾قُوةً منْهم َأشَد هم كَانُوا﴿ خاوية ديارهم وبقيت أهلكناهم كيف ﴾قَبلهِم من كَانُوا
ا﴿ قومك كفار من قوةً أشدآثَاري وضِ فالحصون من األرض في آثاراً وأقوى ﴾اَألر 

 اللَّه من لَهم كَان وما﴿ عملوها التي ﴾بِذُنُوبِهِم اللَّه﴿ أهلكهم ﴾فََأخَذَهم﴿ والجند والقصور
نم اق(٢١) عقابه من يقيهم وال ، اهللا عذاب عنهم يدفع أحد لهم كان وما ﴾و ﴿ذَِلك﴾ 

 فَكَفَروا﴿ بالمعجزات ﴾بِالْبينَات رسلُهم تَْأتيهِم كَانَتْ﴿ أنهم بسبب ﴾بَِأنَّهم﴿ العذاب
مفأهلكهم ﴾فََأخَذَه ﴿رهم ﴾اللَّهودم ﴿ِإنَّه قهر ال ﴾قَوِيي ﴿يدقَابِ شَدلمن أليم عذابه ﴾الْع 
 بعثنا لقد ﴾َأرسلْنَا ولَقَد﴿ (٢٢) عذابه من وأجارنا عقابه من اهللا أعاذنا ، عصاه

 ِإلَى﴿ (٢٣) الظاهر البين وبالبرهان ﴾مبِينٍ وسلْطَانٍ﴿ بالمعجزات ﴾بِآياتنَا موسى﴿
نوعرالجبار ﴾ف ﴿انامهوزيره ﴾و ﴿ونقَارفَقَالُوا﴿ واألموال الكنوز صاحب ﴾و احسر 
ا﴿ (٢٤) ﴾كَذَّابفَلَم ماءهقِّ جبِالْح ننَا منْدقَالُوا﴿ صدقه على تدل التي بالمعجزات ﴾ع 
 أمر ألنه االول القتل غير هذا،  يتناسلوا لئال الذكور اقتلوا ﴾معه آمنُوا الَّذين َأبنَاء اقْتُلُوا
 عاد موسى ظهر فلما ذلك ترك ثم يده على ملكه يزول من منهم ينشأ لئال األول بالقتل

   واستَحيوا﴿ والجراد والطوفان والضفادع الدم بإرسال عنه اهللا فمنعهم،  العادة تلك إلى



 ٥٠٥ 

  )٤٠(  غافر سورة    )٥٠٥(       العشرون الرابع والجزء

 كانوا قيل )٢٦(
 عن فرعون يكفّون
 إنه ويقولون قتله
 بل تخافه الذي ليس
 قتلته ولو ساحر هو
 عن عجزت أنك ظن

 بالحجة معارضته
 كونه مع بذلك وتعلله
 شيء أهون في سفاكا
 تيقن أنه على دليل
 من فخاف نبي أنه
 لو أنه ظن أو قتله

 له يتيسر لم حاوله
   ]صا[
 الصادق عن )٢٨(
 ديني من التقية )ع(

 دين وال آبائي ودين
 والتقية له تقية ال لمن

 األرض في اهللا ترس
 آل مؤمن ألن

 أظهر لو فرعون
  ]صا[ لقتل األسالم

 حتجاجالا تنبيه )٢٨(
 وجهين ذو ثالثال

 كان لو أنه أحدهما
 هداه لما كذابا مسرفا

 البينات الى اهللا
 خذله من أن وثانيهما

 حاجة فال وأهلكه اهللا
 ولعله قتله إلى لكم
 األول المعنى به أراد

 الثاني إليهم وخيل
  ]صا[ شكيمتهم لتلين

 استخدم تنبيه )٢٨(
 ؤمنالم الرجل
   استدراج اسلوب

 أنه وذلك المخاطب
 قد فرعون رأى لما

  موسى قتل على عزم
 ، تكذيبه على وقومه
 له االنتصار أراد

 عليهم يخفي بطريق
 ، له متعصب أنه بها
 ، أتباعه من وأنه

 بطريق فجاءهم
 والمالطفة النصح
 رجالً َأتَقْتُلُون فقال
 بل اسمه يذكر ولم
 ليوهمهم رجالً قال
 قال ثم ، يعرفه ال أنه
قُوَل َأني يبر اللَّه 
 مؤمناً رجالً يقل ولم
 ، اهللا نبي هو أو باهللا
 لعلموا ذلك قال لو إذ
 ولم متعصب أنه

   أتبعه ثم ، قوله يقبلوا

ماءهسا﴿ للخدمة اِإلناث واستبقوا ﴾نمو دي ﴿ ومكر تدبير وما ﴾كَيِإال ف رِينالْكَاف
لوزرائه  ﴾وقَاَل فرعون ﴿(٢٥)  يوفّقهم فيما يكيدونه للمؤمنين خسران ال﴾ضالٍل

 حتى ﴾ربه﴿ وليناد ﴾َأقْتُْل موسى ولْيدع﴿ اتركوني حتى ﴾ذَروني﴿وخاصته وحاشيته 
يغير  ﴾َأن يبدَل﴿أخشى  ﴾ِإنِّي َأخَافُ﴿" االستهزاء سبيل على قال" مني يخلصه

﴿ينَكُمهان لم اقتل ﴾د ﴿ادضِ الْفَسي اَألرف ظْهِري َأن أو أن يثير الفتن والقالقل في ﴾َأو 
كان مصمما على قتله وكلما أراد تنفيذ ما صمم عليه يكفونه عنه خوف سوء ،  بلدكم

 ِإنِّي موسى وقَاَل﴿ (٢٦) السمعة لئال يقول الناس إنه عجز عن معارضته بالحجة فقتله
 ﴾يْؤمن ال﴿ جبارٍ ﴾متَكَبرٍ كُلِّ﴿ شر ﴾من﴿ ليحفظني ﴾وربكُم بيبِر﴿ استجرتُ ﴾عذْتُ

 حزبيل او حبيب اسمه ﴾مْؤمن رجٌل وقَاَل﴿ (٢٧) باآلخرة ﴾الْحسابِ بِيومِ﴿ يصدق ال
﴿نآِل م نوعرعهده ولي كان قيلو فرعون عم ابن ﴾ف ﴿كْتُميخفي ﴾ي ﴿انَهلما ﴾ِإيم 

 إال له ذنب ال ﴾رجالً َأتَقْتُلُون﴿ بقوله نصحهم بالقتل موسى متوعداً فرعون قول سمع
﴿قُوَل َأني يبر التحذير في مبالغة وفيه األحتياط باب من باألحتجاج أخذهم ﴾اللَّه 

 نوِإ﴿ بالمعجزات ﴾ربكُم من بِالْبينَات جاءكُم وقَد﴿ التعصب وعدم لألنصاف وإظهار
كا يبالرسالة دعوى في كاذباً كان إن ﴾كَاذ ﴿هلَيفَع هبيتعداه ال كذبه فان ﴾كَذ ﴿ِإنو 
كقًا﴿ يكن ﴾ياددعواه في ﴾ص ﴿كُمبصي ضعي بالَّذ كُمدعالعذاب من به وعدكم ﴾ي ﴿ِإن 
ي ال اللَّهدهواِإليمان للهداية يوفق ال ﴾ي ﴿نم ورِفٌ هسالضالل في ﴾م ﴿مبالغ ﴾كَذَّاب 
 الْيوم الْملْك لَكُم﴿ التلطف مع النصح كرر ﴾قَومِ يا﴿ (٢٨) اهللا على الكذب في

رِيني﴿ إسرائيل بني على عالون غالبون أنتم ﴾ظَاهضِ فقدو مصر أرض في ﴾اَألر 
 إن وينجينا اهللا عذاب من ﴾اءنَاج  ِإناللَّه بْأسِ من﴿ ينقذنا ﴾ينصرنَا فَمن﴿ استعبدتموهم

 هو موسى قتل من عليكم أشير ما ان ﴾َأرى ما ِإال ُأرِيكُم ما فرعون قَاَل﴿ رسوله قتلتم
 الصواب طريق ﴾الرشَاد سبِيَل ِإال﴿ الرأي بهذا ﴾َأهديكُم وما﴿ الصائب الراي

 يومِ مثَْل علَيكُم﴿ أخشى ﴾َأخَافُ يِإنِّ قَومِ يا آمن الَّذي وقَاَل﴿ (٢٩) والصالح
 )ع( نوحٍ بايام وفسر األنبياء على المتحزبون بها عذّب التي العذاب أيام مثل ﴾اَألحزابِ

ثَْل﴿ (٣٠) وثمود وعادْأبِ ممِ﴿ عادة ﴾دنُوحٍ قَو ادعو ودثَماهللا استأصلهم حين ﴾و 
 كقوم أولئك بعد والمكذبين ﴾بعدهم من والَّذين﴿ رالكف من عليه كانوا بما جزاء وأهلكهم
 ذنب بدون العباد يعاقب ال واهللا ﴾ِللْعباد ظُلْما يرِيد اللَّه وما﴿ وشعيب ولوط ابراهيم
 التهديد معهم ينجح لم أن بعد اآلخرة بأمر فبادرهم لكالمه أصغوا رآهم ولما (٣١)
 ادىتتن القيامة يوم ﴾التَّنَاد يوم﴿ شدائد ﴾علَيكُم َأخَافُ ِإنِّي ومِقَ ويا﴿ فقال ، الدنيا بأمور
   وقيل،  النّار واهل الجنّة اهل لتنادى او،  وحشتهم لغاية باآلخر كّل واستغاثة فيه النّاس



 ٥٠٦ 

  )٤٠(  غافر سورة    )٥٠٦(       العشرون الرابع والجزء

 كَاذبا يك وِإن بقوله
 على الكذب فقدم

 لرأيهم موافقة الصدق
 وِإن بقوله تاله ثم فيه
كقًا ياديقل ولم ص 
 وكذلك صادق هو
 بعض يصبكُم قال
 يقل ولم يعدكُم الَّذي
 قال ولو يعدكم ما كلُّ
 أنه لعلموا ذلك

 وأنه ، له متعصب
 نبوته وأنه يزعم

 أتبعه ثم ، يصدقه
 أنه منه يفهمبكالم 

 هوو له بمصدق ليس
 يهدي ال اللَّه ِإن قوله
نم ورِفٌ هسم كَذَّاب 
 تعريض وفيه

  ]مس[ بفرعون
  
 قال ِإنما )٢٩(

  جاءنَا و ينصرنَا
 ، منهم أنه لهم يظهرل

ينصحهم الذي وأن 
 لهم مشارك هو به
  ]فخ[ فيه
 الصادق عن)٣٢(
 يوم التناد يوم )ع(

 اهل النار اهل ينادي
 يناعل أفيضوا الجنة
 مما أو الماء من

   ]صا[ اهللا رزقكم
 المفسرون قال )٣٣(
 سمعوا إذا الكفار إن

 أدبروا النار زفير
 المالئكة و ، هاربين
 يضربون يتلقونهم

 فيرجعون وجوههم،
 فتتلقفهم مكانهم إلى

 ]مس[ جهنم
 وصف تنبيه )٣٥(

 بالتكبر القلب
 لكونه والجبروت
 ، ومنبعهما مركزهما

 سلطان وهو
 فسد فمتى األعضاء

  ]مس [فسدت
 مؤمن قال لما )٣٦(
 ، قال ما فرعون آل

 أن فرعون وخاف
 في كالمه يتمكن
 أوهم ، القوم قلوب
 به جاء ما يمتحن أنه

 التوحيد، من موسى
 هامان وزيره فأمر
  ]قر[ الصرح ببناء

  

النّه ينادى فيه كّل أناسٍ  ، وقيل الن بعض الظّالمين ينادى بعضاً بالويل والثّبور
 تُولُّون يوم﴿ (٣٢) " الدنيا بعذاب خوفهم أن بعد اآلخرة بعذاب خوفهم " مامهمبا

بِرِيندا﴿ جهنم عذاب هول من منهزمين ﴾مم المهول اليوم ذلك في ﴾لَكُم ﴿نم اللَّه نم 
 من ﴾دها من لَه﴿ فليس ﴾فَما اللَّه يضلِل ومن﴿ اهللا عذاب عنكم يصرف دافع ﴾عاصمٍ
 موسى ﴾قَبُل من يوسفُ﴿ مصر اهل يا ﴾جاءكُم ولَقَد﴿ (٣٣) النجاة طريق إلى يهديه

﴿نَاتيا﴿ بالمعجزات ﴾بِالْبفَم ي زِلْتُمف ا شَكمم اءكُمج وظننتم أن يوسف ملك ال  ﴾بِه
 ﴾رسوالً بعده من اللَّه عثَيب لَن﴿ التمني سبيل على ﴾قُلْتُم﴿يوسف  ﴾ِإذَاهلَك حتَّى﴿نبي 
 من اللَّه يضلُّ﴿ مثل ضالل أسالفكم ﴾كَذَِلك﴿ يوسف بعد الرسالة يدعي أحد يأتي لن
ورِفٌ هسالعصيان في ﴾م ﴿تَابرم ﴾واعلموا يا قومي ان  (٣٤) أمر النبوة في شاك
﴿ينالَّذ لُونادجي يف اللَّه رِ﴿ذيبها بغية تك ﴾ ءاياتلْطَانٍ بِغَيوحجة يحتجون بها بال  ﴾س

 كَذَِلك الَّذين آمنُوا وعنْد اللَّه عنْد﴿ بغضاً ﴾مقْتًا كَبر ﴿من اللّه فهؤالء ﴾َأتَاهم﴿ دليلوال 
عطْبي لَى اللَّهرٍ قَلْبِ كُلِّ عتَكَبارٍ مبختمي كذلك المجادلين هؤالء قلوب على ختم كما ﴾ج 

 (٣٥) "المؤمن الرجل كالم تتمة من هذا" اِإليمان عن متكبر كل قلب على بالضالل
 أصل ﴾َأبلُغُ لَعلِّي﴿ شامخاً بناء ﴾صرحا ِلي ابنِ هامان يا﴿ لوزيره ﴾فرعون وقَاَل﴿
﴿ابب(٣٦) إليها يؤدي وما السماوات طرق لىا ﴾اَألس ﴿اببَأس اتاومهاكرر ﴾الس 

 موسى أن ألعتقد ﴾َألظُنُّه وِإنِّي موسى ِإلَه ِإلَى﴿ فأنظر ﴾فََأطَّلع﴿ والبيان للتفخيم
 السيء ملهع ﴾عمله سوء ِلفرعون زين وكَذَِلك﴿ غيري إلهاً له أن ادعائه في ﴾كَاذبا﴿

 التمويهات هذه أمثالب الهدى عن ﴾السبِيِل عنِ﴿ الناس منع ﴾وصد﴿ حسنا رآه حتى
 وقَاَل﴿ (٣٧) خسار في ﴾تَبابٍ في ِإال﴿ ومكره ﴾فرعون﴿ تدبير ﴾كَيد وما﴿ والشبهات

 إلى ﴾الرشَاد سبِيَل﴿ أرشدكم ﴾َأهدكُم﴿ عليكم عرضته فيما ﴾اتَّبِعونِ قَومِ يا آمن الَّذي
 متاعاً إال الدنيا ليست ﴾متَاع الدنْيا الْحياةُ هذه ِإنَّما قَومِ يا﴿ (٣٨)  ةوالنجا الفوز طريق
 ال التي ، والخلود االستقرار دار هي ﴾الْقَرار دار هي اآلخرةَ وِإن﴿ له دوام ال ، زائالً
 ةاآلخر في يعاقب فال ﴾يجزى فَال سيَئةً﴿ الدنيا هذه في ﴾عمَل من﴿ (٣٩) لها زوال

 الدنيا في فعل ﴾عمَل ومن﴿ بالعباد منه رحمة ، زيادة دون بمقدارها إال ﴾هامثْلَ ِإال﴿
 اِإليمان بشرط أنثى أو ذكراً كان سواء ﴾مْؤمن وهو ُأنْثَى َأو ذَكَرٍ من صاِلحا﴿ عمالً

﴿لَِئكالمحسنون ﴾فَُأو ﴿خُلُوندنَّةَ يالْج قُونزرا ييهرِ فابٍ بِغَيسجزاءهم ويعطون ﴾ح 
 اِإليمان ﴾ِإلَى َأدعوكُم ِلي ما قَومِ ويا﴿ (٤٠) وكرماً اهللا من فضالً مضاعفة أضعافاً

 كأنه ﴾النَّارِ ِإلَى﴿ الموصل الكفر إلى وتدعونني ﴾وتَدعونَني النَّجاة﴿ إلى الموصل
   النار إلى وننيوتدع ، والخير النجاة إلى أدعوكم ، هذه حالكم من أتعجب أنا: يقول



 ٥٠٧ 

  )٤٠(  غافر سورة    )٥٠٧(       العشرون الرابع والجزء

 آل مؤمن كرر )٣٨(
 لهم نصحه فرعون

 المراوغة تلك بعد
 من لقيها التي

 قومه ودعا ، فرعون
باهللا  اِإليمان إلى

 ، األحد الواحد
 قيمة عن لهم وكشف
 ، الزائلة الحياة

 نعيم إلى وشوقهم
 ، الباقية الحياة
 عذاب من رهموحذَّ
 ]مس[ اهللا
)٣٩( ا ِإننْيالد قَد 

 يبقَ فَلَم حذَّاء ولَّتْ
 صبابةٌ ِإال منْها

ةاببكَص اِإلنَاء 
 و َأال صابها اصطَبها

ةَ ِإنراآلخ لَتْ قَدَأقْب 
ا ِلكُلٍّ ومنْهم نُونب 

 َأبنَاء من فَكُونُوا
ةراآلخ تَكُونُوا ال و 

نم نَاءا َأبنْيالد فَِإن 
   بَِأبِيه سيلْحقُ ولَد كُلَّ
موي ةاميالْق و ِإن   
موٌل الْيمع ال و 

ابسح غَداً و ابسح 
َل ال ومنج[ ع[  
 الدنيا تزل لم )٣٩(

 األمم في مذمومة
 العقالء عند ، السابقة
 وطالبوها ، منهم
 الحكماء عند نمهاني

 قام وما ، نالماضي
 حذر إال أمة في داع

 وجمعها الدنيا متابعةَ
 ]بح[ لها والحب

 على يدل وهذا )٤٤(
 وأرادوا هددوه أنهم
 فلم هرب وقيل قتله

 ]قر[ عليه يقدروا
 بهذه يستدل )٤٥(

 إثبات على اآلية
  ]فخ[ القبر عذاب

 النبي عن )٤٦(
 أحدكم إن قال )ص(

 هعلي عرض مات إذا
 والعشي بالغداة مقعده

 أهل من كان إن
 وإن الجنة فمن الجنة
 النار أهل من كان
 هذا يقال النار فمن

 يبعثك حتى مقعدك
  ]صا[ القيامة يوم اهللا
 أن علموا )٤٧(

   ال الرؤساء أولئك

 (٤١) "للتعجب االستفهام" لهم دعوته وبين إليه يدعونه ما بين يوازنوا أن منهم طلب
 بربوبيته ﴾علْم بِه ِلي لَيس ما﴿ أعبد وأن ﴾بِه وُأشْرِك بِاللَّه﴿ للكفر ﴾َألكْفُر تَدعونَني﴿
 لذنوب ﴾الْغَفَّارِ﴿ يغلب ال الذي ﴾الْعزِيزِ﴿ األحد الواحد اهللا عبادة ﴾ِإلَى َأدعوكُم وَأنَا﴿

 لَه لَيس﴿ دينكم على البقاء من ﴾ِإلَيه تَدعونَني َأنَّما﴿ حقاً ﴾جرم ال﴿ (٤٢) العباد
 الدنيا في داعيه لنداء يستجيب ال ألنه يعبد أن يصلح الو ﴾دنْياال في﴿ مقبولة ﴾دعوةٌ
 الضالل في ﴾الْمسرِفين وَأن﴿ وحده ﴾اللَّهِإلَى ﴿ مرجعنا ﴾مردنَا وَأن اآلخرة في وال
 فَستَذْكُرون﴿ (٤٣) النار في سيخلدون ﴾النَّارِ ابَأصح هم﴿ حل بغير الدماء سفك وفي
 قولي لكم أقول " ووعيد تهديد " العذاب بكم يحل عندما كالمي صدقمن  ﴾لَكُم َأقُوُل ما

 ﴾بِالْعباد بصير اللَّه ِإن اللَّه ِإلَى﴿ واالخرة الدنيا في ﴾َأمرِي﴿ وأسلّم ﴾وُأفَوض﴿ هذا
 (٤٤) بالقتل هددوه عندما قالها والقدر، القضاء رد عن وضعفي يبعجز بصير فهو
﴿قَاهفَو اللَّه َئاتيا سوا مكَرعبر حتى موسى مع فنجا مكرهم سوء عنه اهللا صرف ﴾م 

 أسوأ ﴾الْعذَابِ سوء﴿ وجماعته بفرعون ﴾فرعون بِآِل﴿ ونزل ﴾وحاقَ﴿ معه البحر
 صباحاً ﴾غُدوا﴿ الموت بعد البرزخ في ﴾علَيها رضونيع النَّار﴿ (٤٥) العذاب

 آَل َأدخلُوا﴿ لمالئكةا لوقت القيامة ويوم ﴾الساعة تَقُوم ويوم﴿ ومساء ﴾وعشيا﴿
نوعرهي التي جهنم ﴾ف ﴿ذَابِ َأشَدِإذْ﴿ (٤٦) ﴾الْعحين ﴾و ﴿وناجتَحيختصم ﴾ي 
 ﴾استَكْبروا ِللَّذين﴿ الضعفاء األتباع ﴾الضعفَاء فَيقُوُل النَّارِ في﴿ واألتباع الرؤساء
 ألوامركم، ننقاد أتباعاً ﴾تَبعا﴿ الدنيا في ﴾لَكُم كُنَّا ِإنَّا﴿ اِإليمان عن المستكبرين للرؤساء
 اعنَّ﴿ دافعون ﴾مغْنُون َأنْتُم فَهْل﴿ والضالل الكفر من إليه تدعوننا فيما ونطيعكم

 ﴾استَكْبروا الَّذين قَاَل﴿ (٤٧) فيه نحن الذي العذاب هذا من ﴾النَّارِ من﴿ جزءاً ﴾نَصيبا
 إزالة على قدرنا فلو ، جهنم نار في ﴾فيها﴿ جميعاً ﴾كُلٌّ ِإنَّا﴿ لهم جواباً الرؤساء قال

 ال مبرماً قضاء اهللا قضى ﴾بادالْع بين حكَم قَد اللَّه ِإن﴿ أنفسنا عن لدفعناه عنكم العذاب
قَاَل﴿ (٤٨) النار والكافرين ، الجنة المؤمنين بدخول ، له مردو يني الَّذالنَّارِ ف نَةِلخَز 
نَّمهمنهم يطلبون جهنم حراس إلى التجأوا بعض من بعضهم النار أهل يئس لما ﴾ج 

 من﴿ واحد يوم مقدار ولو ﴾يوما عنَّا يخَفِّفْ﴿ اهللا ﴾ربكُم﴿ لنا ﴾ادعوا﴿ التخفيف
 ﴾رسلُكُم تَْأتيكُم تَك لَم َأو﴿ التوبيخ سبيل على المالئكة أجابتهم ﴾قَالُوا﴿ (٤٩) ﴾الْعذَابِ
 ﴾قَالُوا﴿ جاءونا ﴾بلَى﴿ الكفار قال ﴾قَالُوا﴿ كذبتموهمف بالمعجزات ﴾بِالْبينَات﴿ الرسل
 الدعاء في لنا يؤذن لم إذ فيه نجترىء ال فإنا أنتم اَهللا ﴾عوافَاد﴿ المالئكة لهم قالت

 وال ينفع ال ﴾ضالٍل في ِإال الْكَافرِين دعاء وما﴿ "اِإلجابة عن لهم إقناط فيه" ، ألمثالكم
   ﴾آمنُوا والَّذين﴿ الرسل في عام هو وقيل )ع( موسى ﴾رسلَنَا لَنَنصر ِإنَّا﴿ (٥٠) يجدي



 ٥٠٨ 

  )٤٠(  غافر سورة    )٥٠٨(       العشرون الرابع وزءالج

 ذلك على لهم قدرة
 وِإنما ، التخفيف

هذا  من مقصودهم
 في المبالغة الكالم
 ، الرؤساء تخجيل
 ألنهم ، قلوبهم وِإيالم
   في إيقاعهم في سعوا
 الضالالت أنواع

  ]فخ[
 الغرض )٥٧(

 على االستدالل
 اِإلله ألن البعث،
 السماوات خلقَ الذي

 على واألرض
 على قادر كبرها،
 بعد األجسام إعادة
  ]مس[ا فنائه

)٤٨( نعيٍل وقَل 
 من التَّابِع يتَبرُأ

 من الْقَاِئد و الْمتْبوعِ
قُودالْم لُونايتَزفَي 

اءغْضبِالْب و 
نُونتَالعي نْدع اللِّقَاء 

  ]نج[
 قولهم وليس )٥٠(

 نفعةالم لرجاء افَادعو
على للداللة ولكن 
  ]فخ[ الخيبة

 
 : السدي قال )٥١(
 نبياً قط قوم قَتَل ما
 دعاة من قوماً أو

 المؤمنين من الحق
 عز اهللا بعث إال

 ، لهم ينتقم من وجل
 منصورين فصاروا

  ]قر[ قُتلوا وإن فيها
 
 عبارة التسبيح )٥٥(

 عن اهللا تنزيه عن
 ، به يليق ال ما كل

 ، واإلبكار والعشي
 العصر صالة يلق

 وقيل ، الفجر وصالة
 عن عبارة ، اإلبكار

 إلى النهار أول
 والعشي ، النصف
 النصف عن عبارة
 ، النهار آخر إلى

 كل فيه فيدخل
 وقيل ، األوقات
 ، النهار طرفا المراد

منه والمراد األمر 
 ذكر على بالمواظبة

 اللسان يفتر وأالَّ اهللا،
 ]فخ[ عنه

 الذين يقوم يوم ﴾اَألشْهاد يقُوم ويوم الدنْيا الْحياة﴿ هذه ﴾في﴿ فروالظ بالحجة والمؤمنين
 المجرمين ﴾الظَّاِلمين ينفَع ال يوم﴿ (٥١) االنبياء من العباد بأعمال يشهدون

﴿متُهرذعبباطل إال يعتذرون ال ألنهم اعتذارهم ﴾م ﴿ملَهنَةُ واللَّع﴾ اهللا رحمة من الطرد 
﴿ملَهو وءارِ س(٥٢) العاقبة ﴾الد ﴿لَقَدنَا وى آتَيوسى مدهتدى ما ﴾الْهالدين في به ي ، 

 (٥٣) التوراة ﴾الْكتَاب ِإسراِئيَل بني وَأورثْنَا﴿ والشرائع والصحف المعجزات من
 (٥٤) السليمة ولالعق ألصحاب ﴾اَأللْبابِ ُألوِلي﴿ وتذكرةً ﴾وذكْرى﴿ هادياً ﴾هدى﴿
﴿بِرقومك  أذى على )ص( محمد يا ﴾فَاص﴿ِإن دعو قٌّ اللَّهبالنصر وألتباعك لك ﴾ح 

 من منك فرط ما على ربك من المغفرة واطلب أي ﴾ِلذَنْبِك واستَغْفر﴿ األعداء على
 ودم على ﴾بكر بِحمد وسبح﴿ "االستغفار على تهييج لألمة هذا" واألفضل األولى ترك

 إذ ، الوقتين لهذين صلِّ وقيل،  والصباح ﴾واِإلبكَارِ﴿ المساء ﴾بِالْعشي﴿ ربك تسبيح
 الخمسة الصلوات تفرض ان قبل عشياً وركعتين بكرة ركعتين بمكة الواجب كان

(٥٥) ﴿ِإن ينالَّذ لُونادجي﴿ يخاصمون ﴾يف ءايات رِ اللَّهلْطَانٍ بِغَيَأ سمبرهانٍ بال ﴾تَاه 
 اتباعك من يمنعهم وتعاظم تكبر إال قلوبهم في ما ﴾كبر ِإال صدورِهم في ِإن﴿ حجة وال

 ﴾بِاللَّه فَاستَعذْ﴿ اهللا نور إطفاء من مرادهم إلى بواصلين ﴾بِباِلغيه هم ما﴿ إليك واالنقياد
 (٥٦) بأحوالهم ﴾الْبصير﴿ ألقوالهم ﴾السميع هو ِإنَّه﴿ كيدهم من باهللا وتحصن فالتجئ

 من﴿ أعظم ﴾َأكْبر﴿ شيء غير من وابتداعهما وِإنشاُؤهما ﴾واَألرضِ السماوات لَخَلْقُ﴿
البشر ﴾النَّاسِ خَلْق ﴿نلَكو ال النَّاسِ َأكْثَر ونلَمعا﴿ (٥٧) يتأملون ال ألنهم ، ذلك ﴾يمو 

 الصاِلحات وعملُوا آمنُوا والَّذين﴿ والكافر المؤمن يتساوى ال ﴾والْبصير عمىاَأل يستَوِي
 األمثال بهذه تتعظون ما ﴾تَتَذَكَّرون ما قَليالً﴿ والفاجر البر يتساوى وال ﴾الْمسيء وال

(٥٨) ﴿ةَ ِإناعةٌ﴿ القيامة ﴾السيال آلت بيا﴿ شك ﴾ريهلَ فونك ال النَّاسِ َأكْثَر نُونْؤمي﴾ 
 ﴾ادعوني ربكُم وقَاَل﴿ (٥٩) والجزاء البعث ينكرون ولذلك ، بمجيئها يصدقون ال

من شرط الدعاء صدقُ االفتقار في االبتداء ، ثم  غيري من تطلبوا وال مني اطلبوا
 وقيل سألتم ما وأعطكم ، طلبتم يماف أجبكم ﴾لَكُم َأستَجِب﴿ حسن االنتظار في االنتهاء

 عن﴿ يتكبرون ﴾يستَكْبِرون الَّذين ِإن﴿ لكم وأغفر عبادتكم أتقبل واعبدوني وحدوني
 يدعو مؤمن من فما صاغرين أذالء ﴾داخرِين جهنَّم سيدخُلُون﴿ اهللا دعاء عن ﴾عبادتي

 فى طلبت ما هذا له ويقول اآلخرة فى واما الدنيا فى اما اعطاه اال شيئا ويسأله اهللا
 كلو الدنيا فى شيئا يعط لم ليته انه العبد يتمنى حتى اليوم هذا الى لك ادخرته وقد الدنيا
 عليه والصالة )ص( بالنبى والتشفع عليه والثناء اهللا محامدب يبدأ ذكر او دعاء او توجه
   والقوة الحول من والتبرى جربالم الترياق وهو الحالل واكل السعادة باب مفتاح وهو



 ٥٠٩ 

  )٤٠(  غافر سورة    )٥٠٩(       العشرون الرابع والجزء

  
 )ع( الباقر عن )٦٠(

 العبادة أي سئل أنه
 من ما فقال أفضل
 اهللا عند أفضل شيء
 أن من وجل عز

 ما ويطلب يسئل
  ]صا[ عنده

)٦٠ ( انَكُموا ِإيموسس
بِالصدقَة و حصنُوا 

الَكُموَأم و كَاةبِالز 
الْب اجووا َأمفَعالاد ء

اءعنج[ بِالد[ 
 الدعاء فائدة )٦٠(

 ألنه العمل أفضل
 والتجاء تضرع
 والفاقة الفقر وإظهار

  ]تس[
 )ص( النبي عن)٦٠(
 الملحين يحب اهللا نا

 رو،[ الدعاء فى
  ]٤ نشرح المسورة 

  
 فى جاء )٦٣(

  :المعراج احاديث
 احببتم ان ألمتك قل

 اليكم الحسانه احدا
 لكثرة به اولى فانا

 وان عليكم نعمى
 اهل من احدا خفتم

 فأنا واالرض السماء
 لكمال بذلك اولى

 انتم وان قدرتى
 فأنا احدا رجوتم
 احب ألنى به اولى
 انتم وان عبادى

 احد من استحييتم
 اولى فأنا اياه لجفائكم
 الجفاء منكم الن بذلك
 وان الوفاء ومنى
 حداا آثرتم انتم

 فأنا وانفسكم باموالكم
 ألنى به اولى

 صدقتم وان معبودكم
 اولى فأنا وعده احدا
 انا النى بذلك

 ]رو[ الصادق
  
 السجاد عن )٦٥(
 ال أحدكم قال إذا )ع(

 فليقل اهللا إال إله
 رب هللا الحمد

 اهللا فإن العالمين
 اله ال الحي هو يقول
  ]صا[ آلية هو اال

 الـدعاء  وغاية القلب وحضور الهمة وجمع باهللا الظن وحسن اهللا لغير االلتجاء وترك
اذا سألتم اهللا فاسألوه ببطون اكفكم واذا فرغتم فامسحوا بها           الحديث فىو،   الفاقة اظهار

 يـأمر  السالم عليه كانو  ، العافية يسأل أن من اليه احب شيئا اهللا سئل وما،   وجوهكم
 أن  تعالى اهللا نسأل  ،عليه ويحرض الدعاء من الفراغ بعد باليدين الوجه بمسح اصحابه
 وحكمته بقدرته ﴾لَكُم جعَل الَّذي اللَّه﴿ (٦٠) باالخالص له العابدين الداعين من يجعلنا

 والنَّهـار ﴿ بالنهار العمل وعناء تعب من فيه لتستريحوا ﴾فيه ِلتَسكُنُوا﴿ مظلماً ﴾اللَّيَل﴿
 علَى فَضٍل لَذُو اللَّه ِإن﴿ المعاش وطلب الرزق بأسباب فيه لتتصرفوا مضيئاً ﴾مبصرا
ويجحدون  إحسانه على اهللا ﴾يشْكُرون ال النَّاسِ َأكْثَر ولَكن﴿ العباد على متفضل ﴾النَّاسِ
 ال شَيء كُلِّ خَاِلقُربكُم  ﴿ هو واِإلنعام بالخلق  المتفرد ﴾اللَّه ذَِلكُم﴿ (٦١) وِإنعامه فضله

ِإال ِإلَه وفََأنَّى﴿ هسوا الوجود في معبود ال ﴾ه اهللا عبادة عن تصرفون فكيف ﴾تُْؤفَكُون 
 يـصرف  كذلك ﴾يجحدون اللَّه بِآيات كَانُوا الَّذين يْؤفَك كَذَِلك﴿ (٦٢) غيره عبادة الى
 ﴾لَكُـم  جعـلَ  الَّـذي  اللَّه﴿ (٦٣) وأنكروها اهللا بآيات جحدوا الذين والحق الهدى عن

 والـسماء ﴿ مماتكم وبعد حياتكم في لكم مستقراً ﴾قَرارا اَألرض﴿ وحوائجكم لمصالحكم
فوقكم مرفوعة محفوظاً سقفاً ﴾بِنَاء ﴿كُمروصو نسفََأح كُمروأحـسن  في وخلقكم ﴾ص 

 الفاعـل  ﴾ذَِلكُم﴿ ذائذالل أنواع من ﴾الطَّيبات من ورزقَكُم﴿ األعضاء متناسبي األشكال،
 فَتَبـارك ﴿ العبادة منكم يستوجب الذي ﴾ربكُم اللَّه﴿ هو النعم بهذه والمنعم األشياء لهذه
اللَّه بر ينالَمد فتعالى ﴾الْعوتقدس وتمج الربوبية تصلح ال الذي المخلوقات جميع رب 
 إله ال ﴾هو ِإال ِإلَه ال﴿ يموت ال الذي ذاتيهال بالحياة المتفرد ﴾الْحي هو﴿ (٦٤) له إالَّ

 لَه مخْلصين﴿أيها الناس    ﴾فَادعوه﴿ آلهتهم رد مقام فى بتوحيده لالهتمام كرره،   سواه
ينكمئوقولوا بنهاية دعا   ﴾الد ﴿دمالْح ِللَّه بر ينالَمجميـع  مالك هللا والشكر الثناء ﴾الْع 

 َأعبـد  َأن﴿ نهـاني  العظيم ربي ﴾نُهِيتُ ِإنِّي﴿ )ص( محمد يا ﴾ْلقُ﴿ (٦٥) المخلوقات
ينالَّذ ونعتَد نونِ مد ا﴿ تعبدونها التي اآللهة هذه ﴾اللَّهي ﴿ حين ﴾لَمـاءننَـاتُ  جيالْب﴾ 

 ﴾الْعـالَمين  ِلـرب ﴿ وأخضع أذل أن ﴾ُأسلم َأن وُأمرتُ ربي من﴿ الواضحات اآليات
 أيهـا  بقدرته أوجدكم ﴾خَلَقَكُم الَّذي هو﴿ (٦٦) غيره عبادة من نفسي أطهر وأن وحده
 مـن  ثُـم  نُطْفَـة  من﴿ ذريته خلق ﴾ثُم تُرابٍ من﴿ آدم أصلكم فخلق ، العدم من الناس
لَقَةالغليظ الدم وهي ﴾ع ﴿ثُم كُمخْرِجفْال ياألم بطن من الجنين ينفصل أن بعد ﴾ط ﴿ ثُـم 

 والشيخوخة الهرم سن في ﴾شُيوخًا ِلتَكُونُوا ثُم﴿ والعقل القوة في كمالكم ﴾َأشُدكُم ِلتَبلُغُوا
﴿نْكُممو نفَّى متَوي نُل مقطُ وهو العالم إلى يخرج أن ﴾قَبقبِل من او الس الشيخوخة سن 
   ﴾تَعقلُون ولَعلَّكُم﴿ شخصٍ لكل حدد الذي الزمان لىإ ولتصلوا ﴾مسمى َأجالً وِلتَبلُغُوا﴿



 ٥١٠ 

  )٤٠(  غافر سورة    )٥١٠(       العشرون الرابع والجزء

  
 مدح فائدة )٦٦(

 وختم نفسه سبحانه
 على آيات ثالث

 رب بقوله التوالى
 فى له وليس العالمين
  ]رو[  نظير القرآن

 
 في االنسان )٦٧(

 جنينا يسمى أمه بطن
 وما وليدا والدةال وعند
 دام وما ، طفال بعدها
 صبيا الرضاع في

 تسع إلى الفطام ومن
 سبع ومن غالما سنين
 سنة عشرة اثنتي إلى

 اثنتي ومن مميزا
 خمس إلى عشرة
 ومنها ، مراهقا عشرة

  بالغا عشرة ثماني إلى
 إحدى إلى ومنها

 ، رشيدا وعشرين
 ثالث إلى ومنها

 وحتى كهال وثالثين
 إلى نهاوم ، األربعين
 الثمانين وإلى الستين
 الثمانين وبعد شيخا
 لفظ ويطلق هرما
 في الكامل على الرجل

 على والفتى الرجولية
  الشجاع اللطيف الكريم
 على والذرية والولد

 الحلم يبلغ لم من
  ]مال[
 
 المفسرون قال )٧٤(

 ، عبادتهم جحدوا
 ذلك فعلوا وِإنما

 واضطرابهم لحيرتهم
  ]مس[
  
 خباراأل اختلفت)٧٨(

 األنبياء عدد في
 أن بعضها في فروي
 ألف مائة عددهم
 وعشرون وأربعة

 أن بعضها وفي ألفاً
 آالف ثمانية عددهم

من آالف أربعة نبي 
 وأربعة إسرائيل بني

 غيرهم من آالف
  ]مج[
  
 على رد وهذا )٧٨(

 قالوا حيث قريش
 لنا اجعل )ص( للنبي
 وغير ذهباً الصفا
 ]مس[ ذلك

 وعال جل القادر هو ﴾ويميتُ يحيِ الَّذي هو﴿ (٦٧) به وتؤمنوا لىتعا قدرته دالئل
 كُن لَه يقُوُل فَِإنَّما﴿ األمور من أمراً أراد ﴾َأمرا قَضى فَِإذَا﴿ واِإلماتة اِإلحياء على

كُون(٦٨) تأخير دون فوراً يوجد ﴾فَي ﴿َألَم هؤالء حال من السامع أيها تعجب اال ﴾تَر 
 عن عقولهم تُصرف كيف ﴾يصرفُون َأنَّى اللَّه ءايات في يجادلُون الَّذين ِإلَى﴿ ابرينالمك

 ﴾رسلَنَا بِه َأرسلْنَا وبِما﴿ بالقرآن ﴾بِالْكتَابِ كَذَّبوا الَّذين﴿ (٦٩) الضالل إلى الهدى
 حين ﴾ِإذْ﴿ (٧٠) " وتهديد يدوع " تكذيبهم عاقبة ﴾فَسوفَ يعلَمون﴿ السماوية والشرائع

 أعناقهم باألغالل إلى أيديهم وتربط ﴾والسالسُل َأعنَاقهِم في اَألغْالُل﴿ يدخلون النار
 الحار الماء في السالسل بتلك يسحبون ﴾الْحميمِ في﴿ (٧١) ﴾يسحبون﴿ والسالسل
 قيَل ثُم﴿ (٧٢) فيها ويحرقون يوقدون ثم ﴾يسجرون النَّارِ في ثُم﴿ جهنم بنار المسخّن

مالنار في وهم ﴾لَه ﴿نا َأيم كُنْتُم كنتم التي واألصنام األوثان هي أين ﴾تُشْرِكُون 
 غابوا ﴾عنَّا ضلُّوا﴿ فيقولون ﴾قَالُوا اللَّه دونِ من﴿ (٧٣) هللا شركاء وتجعلونها تعبدونها

 كَذَِلك﴿ شيئا نعبد نكن لم بل ﴾شَيًئا قَبُل من نَدعو كُننَ لَم بْل﴿ نراهم فال عيوننا عن
 ﴾ذَِلكُم﴿ (٧٤) كافر كل اهللا يضلُّ المكذبين هؤالء إضالل مثل ﴾الْكَافرِين اللَّه يضلُّ

 بالمعصية السرور من الدنيا في ﴾اَألرضِ في﴿ تظهرونه ﴾تَفْرحون كُنْتُم بِما﴿ العذاب
 َأبواب ادخُلُوا﴿ (٧٥) وخيالئكم بطركم وبسبب ﴾تَمرحون كُنْتُم وبِما حقِّالْ بِغَيرِ﴿

نَّمهلكم المقسومة السبعة ﴾ج ﴿ينا﴿ ماكثين ﴾خَاِلديهأبداً ﴾ف ﴿ى فَبِْئسثْوم رِينتَكَبالْم﴾ 
 قومك بتكذي على)ص( محمد يا ﴾فَاصبِر﴿ (٧٦) للمستكبرين وسكناً مقراً جهنم بئست

 له بالنصر حسن ووعد )ص( لنبيه اهللا من تسلية هذا" بتعذيبهم ﴾حقٌّ اللَّه وعد ِإن﴿ لك
 العذاب، من نعدهم الذي بعض أريناك إن ﴾نَعدهم الَّذي بعض نُرِينَّك فَِإما﴿ "أعدائه على
 فَِإلَينَا﴿ عليهم العذاب إنزال قبل ﴾نَتَوفَّينَّك َأو﴿ عينُك به لتقر او ، المطلوب هو فذلك

ونعجر(٧٧) منهم فننتقم القيامة يوم ﴾ي ﴿لَقَدلْنَا وسالً﴿ بعثنا ﴾َأرسكثيرين ﴾ر ﴿ نم
كلوكذبوهم قومهم فجادلهم ﴾قَب ينالك ما على الصبر في بهم فتأس ﴿منْههؤالء من ﴾م 

 لَم من ومنْهم﴿ قومهم مع قصصهم عن كأخبرنا من ﴾علَيك قَصصنَا من﴿ الرسل
صنَقْص كلَيا﴿ وأخبارهم قصصهم عن نخبرك لم ﴾عمو وما ﴾كَان استقام وال صح 

 ﴾اللَّه بِِإذْنِ ِإال﴿ المعجزات من بشيء ﴾بِآية﴿ قومه ﴾يْأتي َأن﴿ الرسل من ﴾ِلرسوٍل﴿
 اهللا أهلكهم ﴾بِالْحقِّ قُضي﴿ لعذابهم المسمى الوقت ﴾هاللَّ َأمر جاء فَِإذَا﴿ اهللا بأمر إال
﴿رخَسو نَاِلكالحين ذلك ﴾ه ﴿لُونطب(٧٨) المعاندون ﴾الْم ﴿ال الذي وعال جلَّ ﴾اللَّه 

 والغنم والبقر اِإلبل ﴾اَألنْعام لَكُم﴿ سخَّر ﴾جعَل الَّذي﴿ الذي هو ، له إال األلوهية تصلح
   وتأكلوا من ﴾ومنْها تَْأكُلُون﴿ هابعض ظهور على لتركبوا ﴾منْها تَركَبواِل﴿ لمصلحتكم



 ٥١١ 

  )٤١(  فصلت سورة    )٥١١(       العشرون الرابع والجزء

  
 بين قرن ِإنما )٨١(

 لما والسفن اِإلبل
 شدة من بينهما

 سميت حتى المناسبة
 البر سفن اِإلبل

  ]مس[
 
 )ع( الرضا عن)٨٥(

 ةعلّ ألي سئل أنه
 تعالى اهللا غرقأ

 به آمن وقد فرعون
 قال بتوحيده وأقر
 رؤية عند آمن ألنه

 عند واأليمان البأس
 غير البأس رؤية
 اهللا حكم وذلك مقبول
 في ذكره تعالى
 والخلف السلف

  ]صا[

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تسمى سورة السجدة 
  وسورة المصابيح

 الصادق  عنفضلها
 حم قرأ من )ع(

 نورا له كانت السجدة
 بصره مد القيامة يوم

 في وعاش وسرورا
  مغبوط محمودا الدنيا

 ]صا[
  
السورةُ نزلت ) ٤(

تقريعاً وتوبيخاً لقريش 
،  في ِإعجاز القرآن

فهم ال يسمعون سماعاً 
  ]قر[ ينتفعون به

  
قال ابن عباس ) ٧(

المراد بالزكاة هنا 
  تزكية النفس من 

 (٧٩)كل ، ومنها لألكل فقط ففيها نعمتان نعمة الركوب ونعمة األ لحومها وألبانها
﴿لَكُما ويهاألنعام هذه في ﴾ف ﴿عنَافلُغُوا﴿ عديدة ﴾مِلتَبا وهلَيةً عاجي حف ورِكُمدص﴾ 

 وعلى ﴾الْفُلْك وعلَى﴿ البر في اِإلبل هذه وعلى ﴾وعلَيها﴿ األسفار في األثقال بحمل
 معأ ﴾تُنكرون اللَّه ءايات فََأي ءاياته يكُمويرِ﴿ (٨٠) ﴾تُحملُون﴿ البحر في السفن
 يسير ﴾يسيروا َأفَلَم﴿ (٨١) "إنكاري استفهام" وحدانيته تنكرون الكثيرة ءاياته ظهور
﴾ قَبلهِم من الَّذين عاقبةُ كَان كَيفَ فَينظُروا اَألرضِ﴿ أطراف ﴾في﴿ المشركون هؤالء

 ﴾قُوةً وَأشَد منْهم َأكْثَر كَانُوا﴿ والدمار العذاب من بهم حلَّ ماذا نالمتمردي المتكبرين
 تزال ال وآثارهم ﴾اَألرضِ في وآثَارا﴿ منهم وأقوى ، مكة أهل من عدداً أكثر كانوا
 بنيةاأل من يكسبونه كانوا ما ينفعهم فلم ﴾يكْسبون كَانُوا ما عنْهم َأغْنَى فَما﴿ بعدهم باقية

 ﴾بِالْبينَات رسلُهم جاءتْهم فَلَما﴿ (٨٢) العذاب عنهم دفع وال ، شيئاً واألموال
بأمور الدنيا  ﴾الْعلْمِ من عنْدهم بِما﴿ الكفار فرح ﴾فَرِحوا﴿ واآليات بالمعجزات

 بِه كَانُوا ما﴿ العذاب بهم نزل ﴾بِهِم وحاقَ﴿ وتدبيرها واستغنوا عما جاءهم به األنبياء
 العذاب شدة ﴾بْأسنَا رَأوا فَلَما﴿ (٨٣) بالرسل واستهزائهم كفرهم جزاء ﴾يستَهزِءون

 باألصنام وكفرنا ﴾ مشْرِكينبِه كُنَّا بِما وكَفَرنَا وحده بِاللَّه آمنَّا قَالُوا﴿ أهواله وعاينوا
 حين ﴾بْأسنَا رَأوا لَما ِإيمانُهم ينْفَعهم يك فَلَم﴿ (٨٤) العبادة في أشركناها التي واألوثان
 رأوا إذا اِإليمان ينفع ال أنه في ﴾عباده في خَلَتْ قَد الَّتي اللَّه سنَّت﴿ العذاب شاهدوا
    (٨٥) ﴾الْكَافرون﴿ الوقت ذلك في ﴾هنَاِلك وخَسر﴿ العذاب

  
  
  
  

 سبع ويوجد في القران  ،ن كلمة ، وثالثة آالف وثالثمائة وخمسون حرفاسعمئة وست وتسعووهي ت

وال يوجد في  ، االحقاف والجاثية والدخان والزخرف والشورى وفاطرو  هذه اللفظه بدئت بهذه سور
  القرآن سورة مختومة بهذه اللفظة غير هذه السورة

    الرحيم الرحمن اهللا بسم
اح هذه السور السبع بحم أنّه للمشاكلة التي قيل في وجه االشتراك في افتت ﴾حم﴿

 ﴾من تَنزِيٌل﴿ القرآن هذا (١)  تقاربها في الطول ومع تشاكل الكالم في النظمفيبينها 
﴾ ءاياتُه فُصلَتْ﴿  والدنيوية الدينية للمصالح جامع ﴾كتَاب﴿ (٢) ﴾الرحيمِ الرحمنِ
  أنزلناه  ﴾عربِيا قُرآنًا﴿ تفصيال شافيا ، يهمعان بينتو وسننه وأحكامه وحرامه حالله

  
  ترتيبها

 ٤١   
  ترتيب النزول

٦١  
    اياتها
  نزلت بعد  سورة فصلت  ٥٤

  مكية  غافر



 ٥١٢ 

  )٤١(  فصلت سورة    )٥١٢(       العشرون الرابع والجزء

الشرك بحجة ان 
الزكاة لم تفرض ، إال 
أن المعنى ال يستقيم 
لوجود فعل يؤتون 
لهذا يكون األولى أن 
يراد بالزكاة هنا ما 
كان متعارفا إعطاؤها 

  ]مال[ عندهم
ل ان فائدة قي) ٧ (

المال شقيق الروح 
وهو عند من ال ايمان 

 ]مال[له اغلى 
 المشركون كان )٧(

 ، النفقات ينفقون
 الحجيج ويسقون

 فحرموا  ويطعمونهم
 آمن من على ذلك

 فنزلت )ص( بمحمد
 اآلية هذه فيهم
 الذي بالشح قرعهمو

 ، الفضالء منه يأنف
 على داللة اآلية وفي
 بمنع يعذَّب الكافر أن

 على عذابه مع ةالزكا
  ]قر[  كفره

 الصادق عن )٧( 
 عز اهللا أن أترى )ع(

 من طلب وجل
 زكاة المشركين
 يشركون وهم أموالهم

 وويل  :يقول حيث به
 ال الذين للمشركين

 وهم الزكاة يؤتون
 كافرون هم باآلخرة

 فسره فداك جعلت قيل
 ويل  :فقال  ،لي

 الذين للمشركين
 األول باألمام أشركوا

 اآلخرين ئمةباأل وهم
 دعا إنما كافرون هم
 األيمان إلى العباد اهللا
 باهللا آمنوا فإذا به

 إفترض وبرسوله
  الفرائض عليهم

  ]صا[
)١١(  ِإن َأال و

 و لُّكُمي تُقالَّت ضاَألر
 لُّكُمي تُظالَّت اءمالس
مطيعتَانِ ِلربكُم و ما 
 انِ لَكُمودتَا تَجحبَأص

بِب و عاً لَكُمجا تَوهِمكَتر
ال زلْفَةً ِإلَيكُم و ال 
 و نْكُمم هانوجرٍ تَرِلخَي
 كُمعنَافتَا بِمرُأم نلَك
فََأطَاعتَا و ُأقيمتَا علَى 

كُماِلحصم وددنج[ ح[  
 النبي عن )١٢(
 أمان النجوم )ص(

 فإذا السماء ألهل
   ذهب النجوم ذهبت

 اخترناهم ِلمن ﴾بشيرا﴿ (٣)هذه اللغة حق العلم  ﴾يعلَمون ِلقَومٍ﴿ العرب لسانب
عن األخذ  ﴾َأكْثَرهم فََأعرض﴿ أعميناهم آياتنا شهود عن ِلمن ﴾ونَذيرا﴿  واصطفيناهم

 اهللا سوللر ﴾وقَالُوا﴿ (٤)اليه تكبرا وأنفة  ﴾يسمعون ال فَهم﴿به واالمتثال ألوامره 
 شيء إليها يصل ال متكاثفة أغطية ﴾َأكنَّة في قُلُوبنَا﴿ اِإليمان إلى دعاهم حين )ص(
 فهم من يمنعنا وثقٌل صمم ﴾وقْر آذَاننَا وفي﴿ واِإليمان التوحيد من ﴾ِإلَيه تَدعونَامما ﴿
 تقول مما شيء إلينا يصل أن يمنع حاجز ﴾حجاب وبينك بيننَا ومن﴿ تقول ما
 (٥) مستمرون طريقتنا على ونحن ﴾عاملُون ِإنَّنَا﴿ طريقتك على أنت استمر ﴾فَاعمْل﴿
ِإلَي َأنَّما  يوحى مثْلُكُم بشَر﴿ لستُ إال ﴾َأنَا ِإنَّما﴿ لمشركي قومك )ص( محمد يا ﴾قُْل﴿

كُمِإلَه ِإلَه داحني ﴾وخالقكم توحيد إلى لكم داعٍ وأنا ، وحيوال بالرسالة اهللا خص 
 في واِإلخالص ، واِإليمان التوحيد على باالستقامة إليه توجهوا ﴾ِإلَيه فَاستَقيموا﴿

 من (٦) ﴾ِللْمشْرِكين وويٌل﴿ الذنوب لسالف المغفرة واسألوه ﴾واستَغْفروه﴿ األعمال
 وال الخير، يفعلون ال الذين ﴾الزكَاةَ يْؤتُون ال الَّذين﴿ باهللا وإستخفافهم جهالتهم فرط

 ِإن﴿ (٧) والنشور بالبعث ﴾كَافرون هم بِاآلخرة وهم﴿لبخلهم وحبهم للمال  يتصدقون
ينلُوا ءامنوا الَّذمعو اتاِلحقوا ﴾الصوالعمل اِإليمان بين جمعواو ورسوله اهللا صد 

 َأِئنَّكُم قُْل﴿ (٨) ربهم عند مقطوع ﴾ممنُونٍ غَير َأجر﴿ اآلخرة في ﴾لَهم﴿ الصالح
وني لَتَكْفُرخَلَقَ بِالَّذ ضي اَألرنِ فيموأول ما خلق اللّه التربة ، أي األرض بال دحو  ﴾ي

ثم مد األرض ودحاها وشق بحارها وثقلها بالجبال ،  وال بسط وال مد وال تمهيد
 هو المبدع الخالق ﴾ذَِلك﴿ شركاء ﴾َأندادا لَه وتَجعلُون﴿ "عجبوالت للتوبيخ االستفهام"
﴿ينالَمالْع بَل﴿ (٩) كلهم ﴾رعجا ويهاألرض في ﴾ف ﴿ياسور نا مهقجباالً ﴾فَو 

 الحقيقة في لألرض ورواسٍ أوتاد واألولياء ، الصورة في األرضِ أوتاد الجباُل ثوابت
الخوفُ النفوسِ وأوتاد والرهبة والرغبةُ والرجاء ﴿كاربا ويهخيرها ركثّ﴾ ف ﴿ رقَدو

 أبدان قوام في إليها الحاجة حسب على أهلها أرزاق األرض في قدر أي ﴾َأقْواتَها فيها
 لسائ محتاج كل ألن محتاجينلل﴾ ِللساِئلين سواء َأيامٍ َأربعة في﴿ الحيوان وسائر الناس
(١٠) ﴿ى ثُمتَوِإلَى اس اءمالسماء خلق قصد﴾ الس ﴿يهو خَانفَقَاَل﴿ دخانا وكانت ﴾د 

 َأتَينَا قَالَتَا﴿ مكرهتين أو طائعتين ألمري استجيبا ﴾كَرها َأو طَوعا اْئتيا وِلَألرضِ لَها
ين(١١) طائعين أمرك أتينا واألرض السماوات قالت أي ﴾طَاِئع ﴿ناهخلقهن ﴾فَقَض 

عبس اتاومي سنِ فيموى﴿ وقتين في ﴾يحَأوي وكُلِّ ف اءما سهرأمر وما ، أراده ما ﴾َأم 
 وزين المنيرة بالكواكب ﴾بِمصابِيح﴿ منكم القريبة األولى ﴾الدنْيا السماء وزينَّا﴿ فيها به

األرضِ وجه فْظًا﴿ حباباأل قلوب بمصابيححإلى تستمع أن الشياطين من وحرساً ﴾و   



 ٥١٣ 

  )٤١(  فصلت سورة    )٥١٣(       العشرون الرابع والجزء

 وأهل السماء أهل
 ألهل أمان بيتي

 ذهب فإذا األرض
 أهل ذهب بيتي أهل

  ]صا[ األرض
  
 كانوا إنهم )١٥(

 حقٌّ أنها يعرفون
 ]فخ[ جحدوا ولكنهم

  
 عباس ابن عن )١٦(

 كلها ياماأل :قال أنه
 سبحانه لكنه تعالى هللا

 نحوساً بعضها خلق
 ]آل[ سعودا وبعضها

  
 صرصر فائدة )١٥(

 وقاصف وعاصف
 رياح أسماء وعقيم
 ورياح ، العذاب
 أسماءها الرحمة
 ومبشرات ناشرات

 وذاريات ومرسالت
 ]مال[
  
 الحديث في )٢٠(

 ثم فيه على فيختم
 لجوارحه يقال

 فتنطق انطقي،
 ]مس[ بأعماله

  
 الصادق عن)٢١(
 يعني  :قال  )ع(

 الفروج بالجلود
 ]صا[ األفخاذ

  
 )ص( النبي عن)٢١(

 يأتي يوم من ليس
 إال آدم ابن على
 آدم ابن يا فيه ينادى

 وأنا جديد خلق أنا
 عليك غداً تعمل فيما
 في فاعمل شهيد
 به لك أشهد خيراً
 قد لو فإني غداً

 أبداً ترني لم مضيت
  ]قر[
  
 كنتم اي )٢٢(

 الناس عن رونتستت
 ارتكاب عند

 مخافة الفواحش
 ظننتم وما الفضيحة،

 تشهد أعضاءكم أن
 استخفيتم فما عليكم
  ]بي[ منها

  

 في ﴾الْعزِيزِ﴿ اهللا صنع ﴾تَقْدير﴿ هو واِإلبداع الخلق من المذكور ﴾ذَِلك﴿ األعلى المأل
 هذا بعد اِإليمان عن اًقريش يعني ﴾َأعرضوا فَِإن﴿ (١٢) خلقه بمصالح ﴾الْعليمِ﴿ ملكه
 قوم ﴾عاد صاعقَة مثَْل﴿ وهالكاً عذاباً ﴾صاعقَةً﴿ كمتخوف قد ﴾َأنذَرتُكُم فَقُْل﴿ البيان
 ومن َأيديهِم بينِ من الرسُل جاءتْهم﴿ حين ﴾ِإذْ﴿ (١٣) صالح قوم﴾ وثَمود﴿ هود

هِموا َأال﴿ جهة كل من تهمهداي في واجتهدوا ، جوانبهم كل من ﴾خَلْفدبال بأن ﴾تَع 
 مثلنا بشراً يبعث ولم ذلك إلى تدعونا ﴾مالِئكَةً َألنزَل ربنَا شَاء لَو قَالُوا اللَّه ِإال﴿ تعبدوا
 بشر وأنتم نتبعكم ال (١٤) ﴾كَافرون بِه ُأرسلْتُم بِما فَِإنَّا﴿ لبشر االنقياد من أنفوا وكأنّهم

 ﴾اَألرضِ في﴿ وتكبروا وعصوا وعتوا بغوا﴾ فَاستَكْبروا﴿ هود قوم ﴾عادفََأما ﴿ مثلُنا
 َأشَد من﴿ وشوكتهم بقوتهم اغتراراً ﴾وقَالُوا﴿  استحقاق بغير ﴾الْحقِّ بِغَيرِ﴿ أهلها على
 من والصخرة األرض من الشجرة يقلع أحدهم كان قالوا منا أقوى أحد ال ﴾قُوةً منَّا

 ولم اهللا قدرة عن غفلوا ﴾قُوةً منْهم َأشَد هو خَلَقَهم الَّذي اللَّه َأن يروا َأولَم﴿ بيده الجبل
 ﴾بِآياتنَا وكَانُوا﴿ وقدرة قوةً منهم أعظم هو ، الكائنات وخلق خلقهم الذي اهللا أن يعلموا

 شديدة ﴾صرصرا رِيحا﴿ عاد على ﴾هِمعلَي فََأرسلْنَا﴿ (١٥) ﴾يجحدون﴿ بمعجزاتنا
 عذَاب ِلنُذيقَهم﴿ مباركات غير مشئومات ﴾نَحسات َأيامٍ في﴿ الصوت وشديدة ، البرد

 إهانةً وأشد أعظم ﴾َأخْزى اآلخرة ولَعذَاب الدنْيا الْحياة في﴿ المذل المخزي ﴾الْخزيِ
 وَأما﴿ (١٦) العذاب ذلك عنهم يدفع ناصر لهم وليس ﴾ونينْصر ال وهم﴿ وخزياً
ودصالح قوم ﴾ثَم ﴿منَاهيدنا ﴾فَهالسعادة سبيل على ودللناهم ، الهدى طريق لهم فبي 

 قارعة ﴾صاعقَةُ فََأخَذَتْهم الْهدى علَى﴿ الضاللة ﴾الْعمى﴿ فاختاروا ﴾فَاستَحبوا﴿
 إجرامهم بسبب ﴾يكْسبون كَانُوا بِما﴿ والذل اِإلهانة في الموقع ﴾الْهونِ الْعذَابِ﴿

 العذاب ذلك من صالحب منآ ومن ﴾يتَّقُون وكَانُوا ءامنوا الَّذين ونَجينَا﴿ (١٧) وطغيانهم
(١٨) ﴿مويو شَرحجمع ﴾يي ﴿اءدَأع ِإلَى﴿ لسوقهم المحشر أرض في المجرمون ﴾اللَّه 
 ما ِإذَا حتَّى﴿ (١٩) ويجتمعوا ليتالحقوا آخرهم على أولهم يحبس ﴾يوزعون فَهم النَّارِ

 ﴾يعملُون كَانُوا بِما وجلُودهم وَأبصارهم سمعهم علَيهِم شَهِد﴿ للحساب وقفوا ﴾جاءوها
 ، اهللا حرم مما عسم بما السمع فيشهد جوارحهم وينطق السنتهم على تعالى اهللا يختم

 وتشهد ، اخذتا بما اليدان وتشهد ، وجّل عز اهللا حرم ما الى نظر بما البصر ويشهد
 اهللا ينطق ثم ، اهللا حرم مما ارتكب بما الفرج ويشهد ، اهللا حرم فيما سعتا بما الرجالن

قَالُوا﴿ (٢٠) السنتهم وجّل عزو مهلُودوتعجبا اًتوبيخ ألعضائهم فيقولون ﴾ِلج ﴿ ِلم
تُمنَا شَهِدلَيَأنطَقَنَا ﴿ وِإنما بيدنا األمر ليس ﴾قَالُوا﴿ فعلنا بما وشهدتم علينا أقررتم لم ﴾ع

ي اللَّهكُلَّ َأنطَقَ الَّذ ءعملتم بما فشهدنا ﴾شَي ﴿وهو َل﴿ أوجدكم ﴾خَلَقَكُمَأو ةرمن ﴾م   



 ٥١٤ 

  )٤١(  فصلت ورةس    )٥١٤(       العشرون الرابع والجزء

  
 )ع(الصادق قال)٢٣(

 أن للمؤمن ينبغي
 كأنّه خوفاً اهللا يخاف
 النار على يشرف
 كأنّه رجاء ويرجوه

  ]مج[ الجنة أهل من
 

 )ع(الصادق عن)٢٣
 رسول قال قال

 عبد آخر إن )ص(
 النار إلى به يؤمر
 التفت به امر فإذا

 جل الجبار فيقول
 فيردونه ردوه جالله
 التفت لم له فيقول
لم رب يا فيقول إلي 
 هذا بك ظني يكن

 ظنك كان وما فيقول
 كان رب يا فيقول بي

 لي تغفر أن بك ظني
 وتسكنني خطيئتي
 فيقول قال جنتك
 ال مالئكتي يا الجبار
 وجاللي وعزتي
 وعلوي وآالئي
 ما مكاني وإرتفاع

 هذا عبدي بي ظن
 قط خير من ساعة
 ساعة بي ظن ولو
 روعته ما خير من

 له زواأجي بالنار
 الجنة وأدخلوه كذبه
 اهللا رسول قال ثم
 عبد من ليس )ص(

 وجل عز باهللا يظن
 عند كان إال خيرا
  ]صا[ به ظنه

  
 :العتبى فائدة )٢٤(

عليه المعتوب رجوع 
 يرضي ما إلى

 تقول ، العاتب
 أي فأعتبني استَعتبتُه

 فأرضاني استرضيتُه
  ]قر[
  
 عباس ابن عن )٢٦(

 عن عجزوا لما
 القرآن معارضة
 اللبس في احتالوا
 غيرهم على

 بترك وتواصوا
 واإللغاء استماعه

 قراءته عند فيه عنه
  ]مج[

 بالبعث تُردون ﴾تُرجعون﴿ وحده ﴾وِإلَيه﴿ شيئاً تكونوا لم أن بعد وأحياكم ، العدم
 وما حةيالفض مخافة الفواحش ارتكاب عند الناس من ﴾تَستَترون كُنْتُم وما﴿ (٢١)
 ولَكن﴿ بأفعالكم القبيحة ﴾جلُودكُم وال َأبصاركُم وال سمعكُم علَيكُم يشْهد َأن﴿ ظننتم
ظَنَنْتُم َأن ال اللَّه لَمعا ييرا كَثمم لُونمعلى اجترأتم ولذلك ، المخفية القبائح من ﴾تَع 

 تعالى الظن باهللا احسن من ﴾بِربكُم ظَنَنتُم لَّذيا ظَنُّكُم وذَِلكُم﴿ (٢٢) واآلثام المعاصي
 فخسرتم ﴾الْخَاسرِين منفََأصبحتُم ﴿ الهالك في أوقعكم الذي هو ﴾َأرداكُم﴿ العمل احسن

 المحمود الصبر به المراد ليس العذاب على ﴾يصبِروا فَِإن ﴿(٢٣) وأنفسكم سعادتكم
 ومنزلهم مقامهم ﴾لَهم مثْوى فَالنَّار﴿ االستغاثة وعن وىالشك إظهار عن اإلمساك ولكنّه

﴿ِإنوا وبتتَعسا﴿ اهللا إرضاء يطلبوا وِإن ﴾يفَم مه نم تَبِينعذلك إلى يجابوا ال ﴾الْم 
 غواة ومن ، الشياطين من سوء ﴾قُرنَاء﴿ للمشركين ﴾لَهم﴿ هيأنا ﴾وقَيضنَا﴿ (٢٤)
 وما﴿ الشهوات واتباع الدنيا أمر من ﴾َأيديهِم بين ما لَهم﴿ حسنوا ﴾نُوافَزي﴿ اِإلنس
مقَّ﴿ وإنكاره اآلخرة أمر من ﴾خَلْفَهحوتحقق ثبت ﴾و ﴿هِملَيُل عوهو ، العذاب ﴾الْقَو 

 من﴿ مضت ﴾خَلَتْ قَد﴿ األشقياء من ﴾ُأممٍ﴿ جملة ﴾في﴿ بشقائهم المحتَّم القضاء
قَبهِمكفعلهم فعلوا ممن ﴾ل ﴿نم اِإلنسِ الْجِنو مكَانُوا ِإنَّه رِينواآلخرة الدنيا في ﴾خَاس 

 ﴾الْقُرآنِ ِلهذَا تَسمعوا ال﴿ لبعض بعضهم مكة اهل من ﴾كَفَروا الَّذين وقَاَل﴿ (٢٥)
 ال حتى ءتهقرا عند أصواتكم ارفعواو ﴾فيه والْغَوا﴿ )ص( الذي يتلوه عليكم محمد

﴾ اكَفَرو الَّذين فَلَنُذيقَن﴿ (٢٦) دينه على تغلبوه لكي ﴾تَغْلبون لَعلَّكُم﴿ أحد يسمعه
 كَانُوا الَّذي َأسوَأ ولَنَجزِينَّهم﴿ ينقطع وال يخف ال ﴾شَديدا عذَابا﴿ بالقرآن المستهزئين

لُونمعبأسوأ هذه سيئاتهم على ألعاقبتهم الليوج وعزتي أي ، بالقسم مؤكدا تهديدا ﴾ي 
 في ﴾فيها لَهم النَّار﴿ ورسوله ﴾اللَّه َأعداء جزاء﴿ الشديد العذاب ﴾ذَِلك﴿ (٢٧) منها
 بِآياتنَا كَانُوا بِما﴿ لهم ﴾جزاء﴿ أبداً منها يخرجون ال ، اِإلقامة دار ﴾الْخُلْد دار﴿ جهنم

وندحجقَاَل﴿ (٢٨) بالقرآن واستهزائهم كفرهم على ﴾يو ينوا الَّذالكفار ويقول ﴾كَفَر 
 بلفظ جاء" وأضلنا أغوانا من كل أرنا ﴾َأضالنَا الَّذَينِ َأرِنَا ربنَا﴿ جهنم دخلوا إذا

 تَحتَ﴿ نطْأهما ﴾نَجعلْهما واِإلنْسِ الْجِن من﴿ "المستقبل ومعناه ، لتحققه الماضي
 ِإن﴿ (٢٩) رالنا من األسفل الدرك في ﴾اَألسفَلين من ِليكُونَا﴿ وتشفياً انتقاماً ﴾اَأقْدامنَ
يننَا قَالُوا الَّذبر دوا ﴾اللَّهقوا به واعترفوا بلسانهم تعالى اهللا وحوأخلصوا أنبياءه وصد 
 ، الممات حتى كذل على وثبتوا ، فرائضه وأداء طاعته على ﴾استَقَاموا ثُم﴿ له العمل
 علَيهِم تَتَنزُل﴿ ]صا[ واحد بعد واحدا األئمة على استقاموا قال )ع( الصادق عن

   َأال﴿ وفي القبر وزمن البعث تؤنسهم وتقول لهم الموت عند الرحمة مالئكة ﴾الْمالِئكَةُ



 ٥١٥ 

  )٤١(  فصلت سورة    )٥١٥(       العشرون الرابع والجزء

  
  عباس ابن قال )٢٨(

 قرأ إذا جهل بوأ قال
 في فصيحوا محمد
 يدري ال حتى وجهه

   ]مس[ يقول ما
 
 أمير عن )٢٩(

 يعنون )ع( المؤمنين
 وقابيل األبالسة إبليس
 أبدع من أول آدم ابن

 ]صا[ المعصية
  
 )ع( الرضا عن)٣٠(

 األستقامة ما سئل أنه
 أنتم ما واهللا هي قال
 عنو،   عليه

 ما قال  )ع( الصادق
 لنا موال يموت

 إال ألعدائنا غضمب
 اهللا رسول ويحضره

 وأمير )ص(
 والحسن المؤمنين
 فيرونه) ع( والحسين
  ]صا[     ويبشرونه

  
 )ع( الباقر عن )٣٠(

 أن يبلغنا له قيل أنه
 عليكم تتنزل المالئكة

 لتنزل واهللا أي قال
 أما فرشنا فتطأ علينا
 تعالى اهللا كتاب تقرأ

 ربنا قالوا الذين نإ
  ]صا[ اآلية اهللا
 
 بن أنس عن )٣٠(

 اهللا رسول أن  :مالك
 الذين ِإن قرأ )ص(

 ثُم اللَّه ربنَا قَالُوا
 قد:  قال ااستَقَامو

 كفر ثم ، الناس قال
 مات فمن ، أكثرهم
 ممن فهو عليها
  ]مس[ استقام

  
 المالئكة إن )٣٠(

 حين تتنزل
 على االحتضار
 بهذه المؤمنين
 تخافوا ال أن البشارة

 ، الموت هول من
 ، القبر هول من وال

 ، القيامة يوم وشدائد
   ينظر المؤمن وِإن

 ما على ﴾تَحزنُوا وال﴿ من هذه األهوال التي ترونها في المواقع الثالثة ﴾تَخَافُوا
 التي ﴾تُوعدون كُنْتُم الَّتي بِالْجنَّة وَأبشروا﴿ وولد وماٍل أهٍل من الدنيا في خلفتموه
 وداموا المعرفة بساط على معه فاستقاموا خالقنا هو اهللا ربنا قالوا بها اهللا وعدكم

 تحزنوا وال الهوان دار من تخافوا اال المالئكة عليهم تتنزل الجنة سرير على باسرارهم
 بعده ليس الذى تعالى اهللا لقاءو النعيم بدوام وابشروا االمتحان دار من فاتكم ما على
 الْحياة في﴿كما كنا لكم  وأعوانكم أنصاركم نحن ﴾َأوِلياُؤكُم نَحن﴿ (٣٠) شدة وال بؤس
 أي }الدنيا الحياة فيأولياؤكم  نحن{ )ع( الباقر عن ، ال نقارقكم ﴾اآلخرة فيو ﴿اليوم﴾ الدنْيا

 تَشْتَهِي ما﴿ الجنة في ﴾فيها ولَكُم﴿ ]صا[ اآلخرة في الموت وعند الدنيا في نحرسكم
َأنفُسوالشهوات اللذائذ أنواع من ﴾كُم ﴿لَكُما ويها فم ونعتطلبون ما فيها ولكم ﴾تَد 

،  لهم المالئكة بمودة للمؤمنين بشارة اآلية وفي،   من كل ما يخطر ببالكموتتمنون
 ﴾نُزالً﴿ (٣١) الطاعات على مستقيماً كان من إلى تتردد المالئكة أن على داللة وفيها

 لعباده الرحمة عظيم ، المغفرة واسع ﴾رحيمٍ غَفُورٍ﴿ ربٍ ﴾من﴿ امةوكر ضيافة
 المقال وصدق االفعال بلسان ﴾اللَّه ِإلَى دعا ممن قَوالً َأحسن ومن﴿ (٣٢) المتقين

 المنقادين المذعنين ﴾الْمسلمين من ِإنَّني وقَاَل﴿ نية وحسن بإخالص ﴾صاِلحا وعمَل﴿
 تَستَوِي وال﴿ (٣٣) تواضعه من المسلمين من واحد يانن وتمكنه كماله بعد يقول ثم هللّ

 حيث السيئة ﴾ادفَع﴿فيا أيها اإلنسان  العاقبة وحسن الجزاء في ﴾السيَئةُ وال الْحسنَةُ
 ، بالحلم والجهل ، بالصبر الغضب تدفع ان يعني ﴾َأحسن هي بِالَّتي﴿ اعترضتك

 صار ذلك فعلت فِإذا ﴾حميم وِلي كََأنَّه عداوةٌ وبينَه بينَك الَّذي فَِإذَا﴿ بالعفو ةئساواِإل
تلك الخصال  ينال وما ﴾يلَقَّاها وما﴿ (٣٤) لك ومحبته مودته في كالصديق عدوك

 بكظم نفسه جاهد من إالّ ﴾صبروا الَّذين ِإال﴿ باألحسان ةئاألسا مقابلة وهيالحميدة 
 يصل وما ﴾يلَقَّاها وما﴿فصارت طبيعتهم الصبر وشأنهم العفو  األذى واحتمال الغيظ
ق للخير ذو نصيب كبير من كمال النفس وحصة فمو ﴾ِإال ذُو حظٍّ عظيمٍ﴿ وينالها إليها

 قِّيور ، الصبر بتوفيق ُأكْرِم من إالّ األخالق هذه بحق يقوم ال جليلة من مكارم األخالق
 على صبر من إال الدرجات أحسن يصل وال األخالق معالي إلى الشيم سفساف عن

 الشيطان إليك وسوس وإن ﴾نَزغٌ الشَّيطَانِ من ينْزغَنَّك وِإما﴿ (٣٥) الشدائد مقاساة
 وه ِإنَّه﴿ وشره كيده من ليحفظك إليه والجأ منه ﴾بِاللَّه فَاستَعذْ﴿ تطيعه أن فاحذر
يعمفيجيبه به يستغيث لمن ﴾الس ﴿يمليوالمعن )ص( اهللا رسول المخاطب" بنيتك ﴾الْع 

 ﴾والنَّهار اللَّيُل﴿ وقدرته وحدانيته على الدالة عالماته ومن ﴾ءاياته ومن﴿ (٣٦) "لناسا
   لمصالح مسخَّرين ، والقمر الشمس وتذليل﴾ والْقَمر والشَّمس﴿ والنهار الليل تعاقب



 ٥١٦ 

  )٤١(  فصلت سورة    )٥١٦(       العشرون الرابع والجزء

 قائمين حافظيه إلى
 يقوالن رأسه على
 اليوم تخف ال :له
 وأبشر ، تحزن وال

 كنت التي بالجنة
 سترى وِإنك ، توعد
 تر لم أموراً اليوم
 تهولنك فال مثلها
 غيرك بها يراد فِإنما

  ]مس[
  
 عامة اآلية )٣٣( 

 ينب جمع من كل في
 أن  :الثالث هذه

 معتقداً مؤمناً يكون
 عامالً ، اِإلسالم لدين

 إليه داعياً ، بالخير
  ]زم[
  
 عباس ابن عن )٣٣(

 )ص( اهللا رسول هو
  اإلسالم إلى دعا

ـٰلحاً وعمَل فيما ص 
 ، ربه وبين بينه

 نحلة اإلسالم وجعل
  ]زم[ له
 
  عباس ابن قال )٣٤(

 من جهل بحلمك ادفع
 ]مس[ عليك يجهل

 عباس ابن قال)٤٠(
 تبديُل هو االلحاد
 في ووضعه الكالم
  ]مس[ موضعه غير

 
)٤٠(الغرض التنبيه 

 في الملحدين أن على
 في يلقون اهللا ءايات
 المؤمنين وأن ، النار
 يكونون اهللا بآيات
 ، القيامة يوم ءامنين
 بينهما ما وشتَّان

  ]فخ[
 
 نبيه يعزي )٤٣(

 أذى من ويسلّيه
  ]قر[ مهقو وتكذيب

 ﴾خَلَقَهن الَّذي﴿ لخالقا ﴾ِللَّه واسجدوا﴿ للمخلوق ﴾ِللْقَمرِ وال ِللشَّمسِ تَسجدوا ال﴿ رالبش
 فَِإن﴿ (٣٧) بالعبادة تفردونه ﴾تَعبدون ِإياه كُنْتُم ِإن﴿ وأبدعها األشياء هذه خلق الذي

 يسبحون﴿ المالئكة﴾ ربك عنْد فَالَّذين﴿ هللا السجود عن الكفار استكبر فِإن ﴾استَكْبروا
ِل﴿ يعبدونه ﴾لَهارِ بِاللَّيالنَّهو مهال و ونَأمس(٣٨) عبادته اليملّون ﴾ي ﴿نمو هءايات﴾ 

 جرداء يابسة ﴾خَاشعةً اَألرض تَرى َأنَّك﴿ قدرته وكمال وحدانيته على الدالة العالمات
انتفخت  ﴾وربتْ﴿ تحركت ﴾اهتَزتْ﴿المطر ﴾الْماء علَيها َأنزلْنَا فَِإذَا﴿ هفي نبات ال

 فيها اودع االجسام من اوعية فى قلوبا وتعالى تبارك هللا ان تنبت ان قبل وارتفعت
 ودايعه استخرج نظره وبركات رحمته مياه عليها نزل فاذا الخلق عن واخفاها ودائع
 هيبة الخلق على والقى بركاتها النفس على واظهر لودائعا تلك محل القلوب فعرف

 ذنوبه من دائم وخوف للخلق ونصيحة وشفقة نفسه عند وانكسار هيبة فى فهو صاحبها
﴿ي﴿ اِإلله ﴾ِإنا الَّذاهيي﴿ موتها بعد األرض أحيا ﴾َأحيحتَى لَمويحيي الذي هو ﴾الْم 

 ﴾يلْحدون الَّذين ِإن﴿ (٣٩) شيء يعجزه ال ﴾ديرقَ شَيء كُلِّ علَى ِإنَّه﴿ األموات
 أمرهم يغيب ال ﴾علَينَا يخْفَون ال﴿ واِإلنكار والتكذيب بالتحريف ﴾ءاياتنَا في﴿ يطعنون

 يْأتي من َأم﴿ أفضل ﴾خَير النَّارِ في يلْقَى َأفَمن﴿ "وتهديد وعيد" بالمرصاد لهم فنحن عنا
 }القيامة يوم آمنا يأتي أمن{ اهللا قول في عباس بنا عن،  اهللا عذاب من ﴾الْقيامة ميو ءامنا
 " وعيدو تهديد " الحياة هذه في ﴾شْئتُم ما اعملُوا﴿ ]شو[ )ع( طالب أبي بن علي هو
﴿ا﴿ تعالى ﴾ِإنَّهبِم لُونمتَع يرص(٤٠) عليها وسيجازيكم أعمالكم على مطّلع ﴾ب ﴿ِإن 

ينوا الَّذا﴿ بالقرآن ﴾بِالذِّكْرِ﴿ كذبوا ﴾كَفَرحين ﴾لَم ﴿ماءهاهللا عند من ﴾ج ﴿ِإنَّهو تَابلَك 
زِيزكتاب له نظير ال الحجة، بقوة غالب ﴾ع ألنه عزيز كالم رسوٍل إلى عزيز رب 
 الحبيب إلى الحبيبِ وكتاب حبيبِهم كتاب أنهو عزيزة ُأمة إلى عزيزٍ ملَك بسفارة عزيزٍ
 جهة اي من ﴾خَلْفه من وال يديه بينِ من الْباطُل﴿ إليه يتطرق ﴾يْأتيه ال﴿ (٤١) عزيز

 بسبب خلقه من ومحمود أفعاله في ﴾حميد﴿ تشريعه في ﴾حكيمٍ من تَنزِيٌل﴿ الجهات من
 من ِللرسِل قيَل قَد ما ِإال﴿ مكقو كفار لك يقول ما ﴾لَك يقَاُل ما﴿ (٤٢) نعمه كثرة
كلالكالم من للرسل الكفار هقال قد ما هو ﴾قَب ﴿لَذُو﴿ )ص( محمد يا ﴾ِإن ةرغْفلهو ﴾م 

 ينتقم فِإنه إليه أمرك ففوض،  للكافرين شديد ﴾وذُو عقَابٍ َأِليمٍ﴿ المؤمنين لذنوب الغفور
 العجم بلغة القرآن هذا أنزلنا لو ﴾َأعجميا قُرآنا اهجعلْنَ ولَو﴿ (٤٣) أعدائك من لك
 نزل وهالَّ نفهمه بلسانٍ ءاياته بينت هالَّ ﴾لَوال فُصلَتْ ءاياتُه﴿ مكة كفار لقال ﴾لَقَالُوا﴿

 يا لهم ﴾قُْل﴿ " إنكاري استفهام " عربي ونبي أعجمي أقرآن ﴾وعربِي ءاعجمي﴿ بلغتنا
   الضاللة من للمؤمنين هدى القرآن هذا إن ﴾هدى ءامنوا ِللَّذين هو﴿ )ص( محمد



 ٥١٧ 

  )٤١(  فصلت سورة    )٥١٧(     العشرون الخامس والجزء

  
 )ع( الباقر عن )٤٥(

 كما اختلفوا قال
 في االمة هذه اختلف
 وسيختلفون الكتاب

 مع الذي الكتاب في
 به يأتيهم الذي القائم
 كثير ناس ينكره حتى
 فيضرب همفيقدم

  ]صا[ أعناقهم
  
 تسلية هذا )٤٥(

 ال أي )ص( للنبي
 اختالف يحزنك
 ، كتابك في قومك

 قبلهم من اختلف فقد
 به فآمن ، كتابهم في
 قوم به وكذَّب قوم

 ]قر[
  
 :المفسرون قال)٤٧(
 القيامة عاينوا لما 

 األصنام من تبرءوا
 األصنام وتبرأت

 وأعلنوا ، منهم
 في وتوحيدهم إيمانهم
 فيه ينفع ال وقت
 ]مس[ ِإيمان

  
 الدعاء في) ٥٠(

 نفسى آت اللهم
 أنت وزكها تقواها
 ]رو[ زكاها من خير

  
 الحسنى الحالة) ٥٠(

  والنعمة الكرامة من
 أمر قاس  الجنة أو

 أمر على اآلخرة
 أصابه ما ألن الدينا؛

 زعم ، الدنيا نعمِ من
 ، إياها الستحقاقه أنه
 اآلخرة نعم وأن
 ]بح[ كذلك

  
 العرض استعير)٥١(

 كما ، الدعاء لكثرة
 لشدة الغلظ استعير
 ]فخ[ العذاب

  
 الكاظم عن )٥٣(
 في الفتن قال )ع(

 والمسخ األرض آفاق
 الحق أعداء في
   ]صا[

﴿فَاءشالجهل من لهم ﴾و بقراءته، التنعم من فيه لما المريدين صدور لضيق شفاء 
 الرب خطاب آثار عليها من يتوالى بما عارفينال لقلوب شفاء وهو فيه بالتفكُّر والتلذُّذ
 عن صمم ﴾وقْر آذَانهِم في﴿ القرآن اليصدقون بهذا ﴾يْؤمنُون الوالَّذين ﴿ العزيز
 بالقرآن الكافرون ﴾ُأولَِئك﴿ الكافرين على وتعاسة شقاء هو ﴾عمى علَيهِم وهو﴿ سماعه

﴿نونَادينادى كمن ﴾ي ﴿نكَ ميد انٍمعنادى ما يفهم وال يسمع ال فِإنه ﴾ب(٤٤)هب ي ﴿لَقَدو 
 ومكذِّب مصدق لها ما بين قومه ﴾فيه فَاخْتُلفَ﴿ التوراة ﴾الْكتَاب موسى﴿ أعطينا ﴾آتَينَا
 إلى للخالئق والجزاء الحساب بتأخير حكم اهللا أن ولوال ﴾ربك من سبقَتْ كَلمةٌ ولَوال﴿

 لَفي﴿ الكفار هؤالء وِإن ﴾وِإنَّهم﴿ الدنيا في وأهلكهم لعذَّبهم ﴾بينَهم لَقُضي﴿ القيامة يوم
نْه شَكرِيبٍ﴿ القرآن من ﴾م(٤٥) ألضطرابوا للقلق موجب ﴾م ﴿نَل مما عاِلحص﴾ 
 ﴾فَعلَيها﴿ الدنيا في ﴾َأساء ومن﴿ نفسه على ذلك نفع يعود فِإنما ﴾فَلنَفْسه﴿ الدنيا هذه في
 إلى منسوباً اهللا وليس ﴾ِللْعبِيد بِظَالمٍ ربك وما﴿ عليه وضرره ذلك وبال يرجع ِإنما

 يعلمه ال ﴾الساعة﴿ وقت ﴾علْم يرد﴿ وحده ﴾ِإلَيه﴿ (٤٦) إساءة بغير يعذِّب حتى الظلم
 ووعائها غالفها من ﴾َأكْمامها من﴿ االرض﴾ ثَمرات من﴿ ثمرةٌ ﴾تَخْرج وما﴿ غيره

 بِعلْمهِإال ﴿ تلده وال بطنها في جنيناً أنثى تحمل وال ﴾تَضع وال ُأنثَى من تَحمُل وما﴿
مويالقيامة ﴾و ﴿يهِمنَادالمشركين اهللا ينادي ﴾ي ﴿نكَاِئي َأيآلهة أنهم زعمتم نالذي ﴾شُر 

 ﴾شَهِيد من منَّا ما﴿ بالحقيقة اآلن وأخبرناك أعلمناك ﴾نَّاكآذَ﴿ المشركون قال ﴾قَالُوا﴿
﴾ قَبُل من يدعون كَانُوا ما عنْهم﴿ وغاب ﴾وضلَّ﴿ (٤٧) شريكا لك بأن اليوم يشهد من
 أنه وأيقنوا ﴾محيصٍ من لَهم ما وظَنُّوا﴿ ةالمزعوم اآللهة من الدنيا في يعبدونه كانوا ما
﴾ دعاء من اِإلنْسان﴿ يملُّ ال ﴾يسَأم ال﴿ (٤٨) اهللا عذاب من لهم مخلص وال مهرب ال

 أو فقر ﴾الشَّر﴿ أصابه ﴾مسه وِإن﴿ والصحة كالمال ، لنفسه ﴾الْخَيرِ﴿ سؤاله ﴾﴿و
 ولَِئن﴿ (٤٩) هورحمت اهللا روح من قانطٌ اليأس عظيم فهو ﴾قَنُوطٌ فَيُئوس﴿ مرض

 لَيقُولَن مستْه﴿ وبالء شدة ﴾ضراء بعد من﴿ وصحة غنى ﴾منَّا رحمةً﴿ أعطيناه ﴾نَاهَأذَقْ
 ستكون ﴾قَاِئمةً﴿ القيامة ﴾الساعةَ﴿ أعتقد وما ﴾َأظُن وما﴿ واجتهادي بسعي ﴾ِلي هذَا
﴿لَِئنتُ وجِعي ِإلَى ربحاصلة القيامة أن فرض وعلى ﴾ر ﴿ِلي ِإن هنْدنَى عسلَلْح﴾ 

فليحسنن أحسن كما ربي إلي الدنيا هذه في إلي ﴿َئنفواِهللا ﴾فَلَنُنَب منهؤالء لنعل ﴿ينالَّذ 
 ﴾غَليظ عذَابٍ من ولَنُذيقَنَّهم﴿ بِإجرامهم ولنبصرنَّهم ، أعمالهم بحقيقة ﴾عملُوا بِما كَفَروا

 عن ﴾َأعرض اِإلنْسانِ علَى َأنْعمنَا وِإذَا﴿ (٥٠) جهنم نار في ابالعذ أشد ولنعذبنَّهم
 ال ، زهوِه في مختاالً وتكبر ، بنفسه ُأعجِب ألوامره االنقياد عن واستكبر ، ربه شكر
   ؛ والعطاء البالء بين يميز ال طاعته بِساط عن ويتباعد،  فضلَه يدرك وال ، ربه يشكر



 ٥١٨ 

  )٤٢(  الشورى سورة    )٥١٨(     العشرون و الخامسالجزء

  
 في ما المراد )٥٣(

 لطيف من أنفسهم
 وبديع ، الصنعة
 ]قر[ الحكمة

  
 النبى قال )٥٣(
 كلمة أصدق )ص(

 العرب بها تكلمت
 كل أال لبيد كلمة
 اهللا خالل ما شىء
   ]حق[ باطل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 حمعسق سورة وتسمى
 السورة هذه فضلت

 الحواميم سائر بين من
 جميعها ألن بعسق
 الكتاب بذكر استفتح
 إال به التصريح على
 ليكون عسق فذكر هذه
 الكتاب على داللة
 ]مج[ التضمين داللة

  
 الصادق عن فضلها 
 حمعسق قرأ من )ع(

 القيامة يوم اهللا بعثه
 أو كالثلج ووجهه

 يقف حتى كالشمس
 وجل عز اهللا يدي بين

 أدمنت عبدي فيقول
 ولم معسقح قراءة
 لو أما ثوابها ما تدر

 وما هي ما دريت
  مللت لما ثوابها

يتوهمه مما فكثير هو عطاء مكر نَئا﴿ واستدراجو بِهانوترفعا تكبراً بأنفه وشمخ﴾ بِج 
 يديم ، كثير دعاء ذو فهو ﴾عرِيضٍ دعاء فَذُو﴿ المكروه ﴾الشَّر﴿ أصابه ﴾مسه وِإذَا﴿

نَسَأُل اللَّه سبحانَه َأن يجعلَنَا و ِإياكُم ممن ال تُبطره نعمةٌ  ، االبتهال من ويكثر التضرع
 معشر يا أخبروني )ص( محمد لهم يا ﴾قُْل﴿ (٥١) وال تُقَصر بِه عن طَاعة ربه غَايةٌ

 استفهام " ﴾َأضلُّ من بِه كَفَرتُم ثُم لَّهال عنْد من﴿ القرآن هذا ﴾كَان ِإن َأرَأيتُم﴿ المشركين
 شقاقكم لفرط منكم أضلُّ أحد ال ﴾بعيد شقَاق في هو ممن﴿ " النفي بمعنى إنكاري

 في﴿ وحججنا دالالتنا ﴾ءاياتنَا﴿ المشركين لهؤالءسنظهر  ﴾سنُرِيهِم﴿ (٥٢) وعداوتكم
أقطار في ﴾اآلفَاق ي﴿ واألرض السماواتفو هِمخلقهم في اهللا قدرة عجائب وفي ﴾َأنْفُس 

 الصادق قال ﴾الْحقُّ﴿ هو القرآن هذا أن ﴾َأنَّه لَهم﴿ يظهر ﴾يتَبين حتَّى﴿ وتكوينهم،
 َأولَم﴿ ]صا[ منه البد الخلق يراه وجل عز اهللا عند من الحق هو )ع( القائم خروج )ع(

كْفي كببِر لَى َأنَّهكُلِّ ع ءشَي يغيب ال ربك أن صدقك على برهاناً يكفهم أولم ﴾شَهِيد 
 أال " ﴾َأال﴿ (٥٣) شيء كل على مطَّلع وأنه السماء؟ في وال األرض في شيء عنه

يقال ما إلى السامع لتنبيه استفتاح " ﴿مي﴿ مكة كفار﴾ ِإنَّهف ةيرم نم ِلقَاء هِمبأال أي ﴾ر 
 ال ولهذا ، والجزاء والبعث الحساب من شك في المشركين هؤالء إن لقوما أيها فانتبهوا
 يخفى ال عالم ﴾محيطٌ شَيء بِكُلِّ﴿ تعالى ﴾ِإنَّه﴿ فانتبهوا أال ﴾َأال﴿ يؤمنون وال يتفكرون

  (٥٤) شيء عليه
  
  
  
  

 وثالثة آالف  فإنهن نزلن بالمدينة ، وهي ثالثمائة وستون كلمة ،٢٧ إلى ٢٣نزلت بمكة عدا اآليات 
  .وال يوجد سورة مختومة بمثل هذه الكلمة ، وال مثلها في عدد اآلي .وخمسمائة وثمانية وثمانون حرفا

     الرحيم الرحمن اهللا بسم
 أوائـل  في الواقعة المقطعة الحروف تفسير في المفسرون اختلف ﴾عسق﴿ (١)﴾  حم﴿

 أن المراد بها    منها،   والًق عشر أحد عنهم نقل وقد،   القرآنية السور من وعشرون تسع
رموز بـين   ومنها انها   ،   اِإلشارة إلى بقاء هذه اُألمة على ما يدل عليه حساب الجمل          

أن لكـل كتـاب      )ع( علي عن ماروي معناه ولعل،   )ص( اهللا سبحانه وبين رسوله   
 اهللا إسم من حرف هو )ع( الباقر عن ]مي[ صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي     

   إذا الذي األعظم األسم فيكون السالم عليهما واألمام الرسول يؤلفه طوعالمق األعظم

  
  ترتيبها

 ٤٢   
  ترتيب النزول

٦٢  
    اياتها
  نزلت بعد  سورة الشورى  ٥٣

  مكية  فصلت



 ٥١٩ 

  )٤٢(  الشورى سورة    )٥١٩(     العشرون الخامس والجزء

 ولكن قراءتها
 جزاءك ساجزيك
 فيها وله الجنة أدخلوه
 ياقوتة من قصر

وشرفها  أبوابها حمراء
 يرى منها ودرجها
 باطنها من ظاهرها
 ظاهرها من وباطنها

 من حوران فيها هول
 وألف العين حور
 من غالم وألف جارية
 الذين المخلدين الغلمان
 تعالى اهللا وصفهم

 ]صا[
ــتن ) ٢( ــصلةف  مت

 بعضها الدجال بخروج
 وبعـضها  مضى قد

 المائتين بين فيما سيقع
 حم عليه دل االلف بعد
 واربعـون  ثمان وهو

 سبعون وهو والعين
 سـتون  وهو والسين
 وان مائة وهو والقاف
 علـى  يخرج المهدى
 او الثالثة لمائة hرأس
 ومـائتين  اربعة على
 ظهـور  قبيـل  فيقع

 الطامـات  المهـدى 
 وقـال ..... الكبرى
 حم حوشب بن شهر
 فيها يذل حرب عسق
 فيهـا  ويعـز  العزيز
 ثـم  قريش من الذليل
 الى العرب من تفضى
 ]رو[  العجم

)٧( أصُل القُرى أم 
 ، مكة وهي القرى

 االسم بهذا وسميت
 فيها ألن ، لها الالًإج

 ، إبراهيم ومقام البيت
أصل تسمي والعرب 

 ]فخ[ أمه شيء كل
 تفيد والعبارة )١٠( 

 أتوكل ال أي الحصر
 أنيب وال ، عليه إال
 إشارة وهو ، إليه إال
 من طريقة تزييف إلى
 ولياً اهللا غير اتخذ

  ]فخ[
 في يعتقد والذي )١١(

 جلَّ- اهللا أن الباب هذا
 ظمتهع في -اسمه

 وملوكته ، وكبريائه
 ال ، أسمائه وحسنى

 من شيئاً يشبه
 يشبه وال ، مخلوقاته

 أطلقه وما ، أحد به
 الخالق على الشرع

  تشابه فال والمخلوق

وقيل رموز إلى فتن كان  ، ]صا[ )ع( القائم سني عدد )ع( وعنه،  أجاب به اهللا دعي
 من والحروب الفتن علم يستفيد نكا أنه )ع( على عن وروى،  ]غر[ يعرفها) ع(علي 

ما أوحى إليك ربك ك ﴾كَذَِلك يوحي ِإلَيك ﴿)٢( ]رو[ السور اوآئل فى التى الحروف هذه
اللَّه ﴿ قبلك من الرسل إلى أوحى ﴾قَبلك من الَّذين وِإلَى﴿ القرآن هذا )ص (يا محمد
زِيزالْع يمك(٣) ﴾الْح ﴿ا لَهي ما فاومالسا تمي وضِ فجميعا الكون في ما له ﴾اَألر 

﴿وهو يلخلقه فوق المتعالي ﴾الْع ﴿يمظ(٤) والعظمة بالكبرياء المنفرد ﴾الْع ﴿تَكَاد 
 يسبحون والْمالِئكَةُ﴿ وجالله اهللا عظمة من ﴾فَوقهِن من﴿ يتشققن ﴾يتَفَطَّرن السماواتُ

دمبِح هِمببه يليق ال عما ينزهونه ، اهللا تسبيح في دائبون ﴾ر ﴿ونرتَغْفسيو ني ِلمف 
 الْغَفُور هو اللَّه ِإن َأال﴿ المؤمنين من األرض في من لذنوب المغفرة ويطلبون ﴾اَألرضِ
يمحال حيث بهم الرحيم ، عباده لذنوب الغفور هو اهللا إن القوم أيها فانتبهوا أالَ ﴾الر 
 له جعلوا ﴾َأوِلياء دونه من اتَّخَذُوا والَّذين﴿ (٥) وعصيانهم كفرهم مع بالعقوبة يعاجلهم
 وما﴿ بها فيجازيهم وأعمالهم أحوالهم على رقيب ﴾علَيهِم حفيظٌ اللَّه﴿ وأنداداً شركاء

 اِإليمان على تقسرهم حتى أعمالهم على بموكَّل ﴾بِوكيٍل علَيهِم﴿ )ص( محمد يا ﴾َأنْتَ
(٦) ﴿كَذَِلكنَا﴿ قبلك الرسل إلى أوحينا وكما ﴾ويحَأو كآنًا﴿ )ص( محمد يا ﴾ِإلَيقُر 

 ﴾حولَها ومن﴿ مكة أهل ﴾الْقُرى ُأم﴿ القرآن بهذا ﴾ِلتُنْذر﴿بلغتك ولغة قومك  ﴾عربِيا
 يحفظوا لكي فأنذرهم الجوارح هحول ومن ، القلب وباطنها ، مكة ظاهرها البلدان من

 يوم﴿ الناس وتخوف ﴾وتُنْذر﴿ الشهوات واتباع المعاصي لذة عن وجوارحهم قلوبهم
 ﴾الْجنَّة في﴿ الناس من ﴾فَرِيقٌ﴿ وقوعه في شك ال ﴾فيه ريب ال﴿يوم القيامة  ﴾الْجمعِ
 اللَّه شَاء ولَو﴿ (٧) رونالكاف وهم ﴾السعيرِ في﴿ منهم ﴾وفَرِيقٌ﴿ المؤمنون وهم

ملَهعةً ﴿ الناس لجعل ﴾لَجةًُأمداحعلى دين واحد  ﴾و﴿نلَكُل وخدي نم شَاءي يف هتمحر﴾ 
 يهديه الهدى اختيار منه علم فمن ، المصلحة فيه ما إالَّ يفعل ال حكيم تعالى ولكنَّه
 يوم يتوالهم ﴾وِلي من لَهم﴿ ليس ﴾ما﴿ والكافرون ﴾والظَّاِلمون﴿ جنته في بذلك فيدخله
 َأمِ﴿ (٨) "اِإلنكار سبيل على استفهام  "اهللا عذاب من ينصرهم ﴾نَصيرٍ وال﴿ القيامة
 ، بهم يستعينون ، آلهة اهللا دون من أي ﴾َأوِلياء دونه من﴿ المشركون اتخذ بل ﴾اتَّخَذُوا

 سواه ولي ال ، للمؤمنين الناصر الحقُّ ﴾الْوِلي هو﴿ وحده ﴾فَاللَّه﴿ شفاعتهم ويطلبون
﴿وهيِ وحتَى يواألصنام تلك ال ﴾الم ﴿وهلَى وكُلِّ ع ءشَي يرشيء يعجزه ال أي ﴾قَد 

 من﴿ الناس أيها ﴾فيه اخْتَلَفْتُم وما﴿ (٩) سواه من دون ولياً يتخذ بأن الحقيق فهو
ءدينكم أمور من فيه تختلفون الذي او األديان من ألنفسكم واخترتم المذاهب من ﴾شَي 

   تأويل من فيه اختلفتم وما وقيل،  القيامة يوم ﴾اللَّه ِإلَى فَحكْمه﴿ فيه وتتنازعون ودنياكم



 ٥٢٠ 

  )٤٢(  الشورى سورة    )٥٢٠(     العشرون الخامس والجزء

 المعنى في بينهما
 صفاتُ إذْ ، الحقيقي

 - وجلَّ عز - ديمالق
 صفات بخالف

 صفاتُهم وِإذْ المخلوق،
 األعراض عن تنفك ال

 وهو  واألغراض
 ذلك عن منزه تعالى

  ]قر[
  
 الحديث في )١٥(

 وثالث منجيات ثالث
 فالمنجيات مهلكات
 الرضاء في العدل

 في والقصد والغضب
 وخشية والفقر الغنى
 والعالنية السر في اهللا

 مطاع شح والمهلكات
 وإعجاب متّبع وهوى
   ]مج[ بنفسه المرء

  
 المشركون قال )١٦(

 أظهرهم بين لمن بمكة
 دخل قد :المؤمنين من

 اهللا دين في الناس
 من فاخرجوا ، أفواجاً

 فعالم ، أظهرنا بين
 ؟ أظهرنا بين تقيمون
 يحاجون والَّذين فنزلت

  ]مس[ اآلية اللَّه في
 :عباس ابن قال )١٦(

 من ائفةط في نزلت
 همت إسرائيل بني
 اِإلسالم عن الناس برد

 ومحاجتهم وِإضاللهم
  ]مس[ بالباطل

 
 عباس ابن عن )١٧(

 العدل سمى وإنّما
 آلة الميزان ألن ميزاناً

 والتسوية اإلنصاف
  ]مج[ الخلق بين
 
 يقولون كانوا )١٨(

 أقم )ص( اهللا لرسول
 بما وائتنا الساعة لنا

 من كنت ان تعدنا
  ]صا[  ينالصادق

  
 الْبنين و الْماَل )٢٠ (

 الْعمَل و الدنْيا حرثُ
اِلحثُ الصرح ةرالْآخ 

و ا قَدمهعمجي اللَّه 
 فَاحذَروا ِلَأقْوامٍ تَعالَى
نم ا اللَّهم كُمذَّرح نم 

هَأُل     نَفْسنَس اللَّه 
 و الشُّهداء منَازَِل
عشَةَماي اءدعالس و 

 ]نج[  الَْأنْبِياء مرافَقَةَ

  

 اللَّه ﴿هو الصفات بهذه الموصوف ﴾ذَِلكُم﴿ اهللا كتاب من المحكم إلى فارجعوا متشابه
 ما كل في أرجع﴾ ُأنيب وِإلَيه﴿ أموري جميع في اعتمدت ﴾تَوكَّلْتُ﴿ وحده ﴾علَيه ربي

 السماوات﴿ ومبدع خالق ﴾فَاطر﴿ (١٠) عضالتوم مشكالت من علي يعرض
 جنسكم ﴾َأنْفُسكُم من﴿ بقدرته ﴾لَكُم﴿ أوجد ﴾جعَل﴿ سابق مثاٍل غير على ﴾واَألرضِ

 ، أصنافاً ﴾َأزواجا﴿ والمعز والضأن والبقر اِإلبل﴾ اَألنْعامِ ومن﴿ نساء ﴾َأزواجا﴿
 وال مثيٌل له ليس ﴾شَيء كَمثْله لَيس﴿ بالتوالد بسببه يكثّركم ﴾يهف يذْرُؤكُم﴿ وِإناثاً ذكوراً
 ﴾مقَاِليد﴿ بيده ﴾لَه﴿ (١١) ﴾البصير السميع وهو﴿ صفاته في وال ذاته في ال ، نظير

 وتنبت بأمره السماء فتمطر وأسبابها ﴾واَألرضِ السماوات﴿ أرزاقو خزائن مفاتيح
 من على ويضيق ﴾ويقْدر يشَاء﴿ من على ﴾ِلمن الرزقَ﴿ يوسع ﴾يبسطُ﴿ بإذنه األرض

 الفقر أو للعبد خيراً الغنى كان ِإذا يعلم ﴾عليم شَيء بِكُلِّ ِإنَّه﴿ بحسب الحكمة يشاء
(١٢) ﴿عواوضح بين ﴾شَر ﴿المؤمنون أيها ﴾لَكُم ﴿نينِ مالشريعةو الحنيف ﴾الد 
 ِإبراهيم بِه﴿ أمرنا وما ﴾وصينَا وما ِإلَيك َأوحينَاوالَّذي  نُوحا بِه وصى ما﴿ ةالسمح

 بينهم فيما والمشترك األصل وهو عئالشرا أرباب من بينهما ومن ﴾وعيسى وموسى
﴿وا َأنيمتعلموا ﴾َأق ﴿ينبكتبه يمانواِإل ، تهوطاع اهللا توحيدو واألحكام السنن ﴾الد 

 تتفرقوا وال الدين أقيموا أن{ )ع( الصادق قال ﴾فيه تَتَفَرقُوا وال﴿ والجزاء وبالبعث ورسله
 عظُم ﴾كَبر﴿ ]صا[ )ع( تهيالو من إليه تدعوهم ما )ع( المؤمنين أمير عن يةاكن }فيه

 وترك هوتوحيد ، اهللا عبادة من إليه تدعوهم ما ﴾ِإلَيه تَدعوهم ما الْمشْرِكين علَى﴿ وشقَّ
 من ِإلَيه ويهدي﴿ عباده من ﴾يشَاء من﴿ ويختار يصطفي ﴾ِإلَيه يجتَبِي اللَّه﴿ االباء دين
يبنا﴿ (١٣) له فيوفقه ، طاعته إلى يرجع من الحق دينه إلى ويهدي ﴾يمقُوا وتَفَر﴾ 
 ان بعد من إالّ ﴾الْعلْم جاءهم ما بعد منِإال ﴿ بجهل ةالمختلف األديان أهل تفرق وما

 ولَوال﴿ رئاستهم تذهب ان وخوفا له حسدا ﴾بينَهم بغْيا﴿ والبراهين الحجج عليهم قامت
 إلى ﴾مسمى َأجٍل ِإلَى﴿ عنهم العذاب بتأخير قضى اهللا أن ولوال ﴾ربك من سبقَتْ كَلمةٌ
 ُأورِثُوا الَّذين وِإن﴿ سريعاً الدنيا في العقوبة لهم لعجل ﴾بينَهم لَقُضي﴿ القيامة يوم

تَابة وِإن ﴾الْكص( اهللا رسول عاصروا الذين الكتاب أهل بقي( ﴿نم مهدعبعد من ﴾ب 
 أشد في لهم موقع ﴾مرِيبٍ﴿ واِإلنجيل التوراة من ﴾منْه شَك لَفي﴿ السابقين أسالفهم
 مقلدون هم وِإنما ، وكتابهم دينهم أمر من يقين على ليسوا ألنهم ، والريبة ةالحير
 ﴾فَادع﴿ الكتاب ألهل حدث الذي التفرق ذلك فألجل ﴾فَلذَِلك﴿ (١٤) وأسالفهم آلبائهم

 الصادق عن،  السمحة الحنيفية دين إلى الناس دعوة من )ص( محمد يا أمرناك بما
   النهج القويم  والزم﴾ُأمرتَ كَما واستَقم﴿ ]صا[ )ع( ؤمنينالم أمير وآلية إلى يعني )ع(
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 )ع( الباقر عن )٢١(

 لوال قال اآلية هذه في
 اهللا من فيهم تقدم ما
 أبقى ما ذكره عز

  ]صا[احدا منهم القائم
 أمامة أبي عن )٢٣(

 رسول قال قال الباهلي
 تعالى اهللا إن )ص( هللا

 من األنبياء خلق
 وخلقت شتّى أشجار

 شجرة من وعلي أنا
 أصلها فأنا واحدة
 وفاطمة فرعها وعلي
 والحسن لقاحها

 ثمارها والحسين
 فمن أوراقها وأشياعنا

 من بغصن تعلّق
 ومن نجا أغصانها

 ولو هوى عنها زاغ
بين اهللا عبد عبداً أن 

 ألف والمروة الصفا
 ثم عام فأل ثم عام
 يصير حتى عام ألف

لم ثم البالي كالشن 
 اهللا كبه محبتنا يدرك
 النار في منخريه على
أسألكم ال قل تال ثم 

 المودة إال أجراً عليه
  ]مج[  القربى في
 :عباس ابن )٢٣(

 ما تصلوا أن إال يقول
 من وبينكم بيني

 في وتودوني ، القرابة
 منكم لقرابتي نفسي

 ]مس[
 عباس ناب عن )٢٣(

 )ص( اهللا رسول إن
 بعد - المدينة قدم حين
 - الوداع حجة

 قالت األسالم واستحكم
بينها  فيما األنصار

 )ص( اهللا رسول نأتي
 يعروك إنه له ونقول
 تحكم أموالنا هذه امور
 وال حرج غير فيها

 فأتوه عليك محظور
 ال قل فنزلت ذلك في

 فقرأها اآلية أسئلكم
 تودون وقال عليهم
 بعدي من قرابتي

 عنده من فخرجوا
 فقال لقوله مسلمين

 هذا إن المنافقون
 في افتراه لشيء
 يذللنا أن أراد مجلسه
 بعده من لقرابته
 يقولون أم فنزلت
 كذبا اهللا على افترى
  فتالها إليهم فأرسل

 صدقت ﴾ءامنتُ وقُْل﴿ إليه يدعونك فيما الباطلة ﴾َأهواءهم تَتَّبِع وال﴿ ربكأمرك  كما
 ربي وأمرني ﴾وُأمرتُ﴿ تعالى اهللا أنزله كتاب بكل ﴾كتَابٍ من اللَّه َأنْزَل بِما﴿
 خالقنا ﴾وربكُم ربنَا اللَّه﴿ إليه تمتخاصم إذا األحكام في ﴾بينَكُم﴿ أعدل بأن ﴾َألعدَل﴿

 ال ﴾حجةَ ال مالُكُمَأع﴿ جزاء ﴾ولَكُم َأعمالُنَا﴿ جزاء ﴾لَنَا﴿ أمورنا ومتولي جميعاً
 يجمع اللَّه﴿ وتكابرون تعاندون وأنتم ، وبان ظهر قد الحقَّ فِإن ﴾وبينَكُم بينَنَا﴿ مناظرة

 بعمله أحد كل فيجازي المرجع ﴾وِإلَيه الْمصير﴿ القضاء لفصل القيامة يوم ﴾بينَنَا
(١٥) ﴿ينالَّذو وناجحي يف اهللا دين في والمسلمين )ص( النبي اصمونيخ ﴾اللَّه 

 خير ونحن نبيكم قبل ونبينا كتابكم قبل كتابنا قالوا،  والنصارى اليهود وهم وتوحيده
 االسالم دين في ودخلوا له الناس استجاب ﴾لَه استُجِيب ما بعد من﴿ بالحق وأولى منكم

﴿متُهجةٌ﴿ خصومتهم﴾ حضاحنْ﴿ باطلة ﴾دعد هِمباهللا عند لها ثبوت ال ﴾ر ﴿هِملَيعو 
باالدني في عظيم ﴾غَض ﴿ملَهو ذَابع يد(١٦) اآلخرة في ﴾شَد ﴿ي اللَّهَل الَّذَأنْز 
تَابقِّ﴿ الكتب وسائر القرآن ﴾الْكوأخباره وتشريعاته أحكامه في بالصدق ﴾بِالْح 

﴿انيزالْمل ﴾وا﴿ واِإلنصاف لالعدب الميزان ونزمو رِيكدالمخاطب أيها ينبئك وما ﴾ي 
 (١٧) لها ويستعد  منها يحذر أن العاقل على الواجب فِإن ﴾قَرِيب الساعةَ لَعلَّ﴿
 بها يصدقون ال الذين المشركون ﴾بِها يْؤمنُون ال الَّذين﴿ بالقيامة ﴾بِها يستَعجُِل﴿

 المصدقون والمؤمنون ﴾ءامنوا والَّذين﴿ تكون متى االستهزاء سبيل على فيقولون
﴿قُونشْفا﴿ وجلون خائفون ﴾منْهقيامها من ﴾م ﴿ونلَمعيا وقُّ َأنَّهمحالة ال كائنة ﴾الْح 
 عن ﴾بعيد ضالٍل لَفي﴿ القيامة أمر ﴾الساعة في﴿ يجادلون ﴾يمارون الَّذين ِإنَأال ﴿

 من عليهم يفيض بهم اِإلحسان كثير والفاجر بالبر ﴾بِعباده لَطيفٌ للَّها﴿ (١٨) الحق
 يشاء كما ﴾يشَاء من﴿ على الرزق يوسع ﴾يرزقُ﴿ عصيانهم مع والبركات الخيرات
 ﴾العزِيز الْقَوِي وهو﴿ حكمته اقتضته ما على البر من بنوع عباده من كال فيخص
 ونعيمها ﴾اآلخرة﴿ ثواب ﴾حرثَ﴿ بعمله ﴾يرِيد كَان من﴿ (١٩) يغلب ال الذي المنيع

﴿هثري حف لَه من واحد إلى عشرة إلى ، بمضاعفة حسناته في أجره وثوابه ﴾نزِد 
 ﴾الدنْيا﴿ متاع ﴾حرثَ﴿  الحسنبعمله ﴾يرِيد كَان ومن﴿ سبعمئة إلى ما ال نهاية

 ﴾وما﴿ ما قدرناه وقسمناه له ﴾منْها نُؤته﴿ة فإنا أيضا مؤثرا لها على اآلخر ونعيمها
 اهللا{ قال )ع( الصادق عن،  والنعيم الثواب من حظٌ ﴾نَصيبٍ من اآلخرة في لَه﴿ وليس
 معرفة }اآلخرة حرث يريد كان من{ )ع( المؤمنين أمير وآلية }يشاء من يرزق بعباده لطيف
 دولتهم من نصيبه يستوفي منها نزيده قال }حرثه في له نزد{ )ع(واألئمة المؤمنين أمير

  الحق دولة في له ليس قال }نصيب من االخرة في له وما منها نؤته الدنيا حرث يريد كان ومن{



 ٥٢٢ 

  )٤٢(  الشورى سورة    )٥٢٢(     العشرون الخامس والجزء

واشتد  فبكوا عليهم
وهو  اهللا فأنزل عليهم
 عن التوبة يقبل الذى
 في فأرسل يةاآل عباده
 وقال فبشرهم أثرهم

 آمنوا الذين ويستجيب
 لقوله سلموا الذين وهم

  ]صا[
 )ع( علي نع )٢٣(

 آِل في ، فينَا قَاَل
،دمحي ممِ فةً حالَ آي 
 كُلُّ إالَّ مودتَنَا يحفَظُ

 الَّ قُل قَرأ ثُم مْؤمنٍ،
َألُكُمَأس هلَيراً عِإالَّ َأج 
وةَٱلْمي دٰى فبٱلْقُر 
 معنَاه   :الكلبي وقال

 اإليمانِ علَى أسَألُكُم الَ
 تُوادوا أن إالَّ جعالً

 اُهللا حثَّ ، أقَاربي
لَى النَّاسع ةدوذوي م 
هتابطر [قَر[  

  :السدي عن )٢٣(
 بن بعلي جيء لما قال

 أسيراً، )ع( الحسين
  دمشق درج على فأقيم
 أهل من رجل قام

 هللا الحمد : فقال الشام
  واستأصلكم قتلكم الذي
 ، الفتنة ىنقر وقطع
 بن علي له فقال

 أقرأت )ع( الحسين
 ، نعم :قال ؟ القرآن

 ؟ حم آل أقرأت : قال
 القرآن قرأت  :قال
 :قال ، حم آل أقرأ ولم
 أسألُكُم ال قُْل قرأت ماأ

هلَيةَ إالَّ أجراً عدوالم 
قال وإنكم   القُربىفي

 نعم؟ قال  ألنتم هم
   ]فخ[
 قال أبو بكر )٢٣(

فيما يرويه البخاري 
عن ابن عمر ارقبوا 

 ، محمدا في أهل بيته
وليعلم أن مودته 

 وأقاربه وكفّ )ص(
األذى عنهم من 
فرائض الدين ، فقد 
روي أنه لما نزلت 
هذه اآلية قيل يا 
رسول اللّه من قرابتك 
 هؤالء الذين وجبت

علينا مودتهم ؟ قال 
 علي وفاطمة وابناهما

وقد أجمع السلف ، 
والخلف الصالحون 

 ، فال على مودتهم
يصح القول بوجه من 
الوجوه بنسخ هذه اآلية 

   ]مال[  ، أبدا

 من األوثان ﴾شُركَاء﴿ الكفار ألهؤالء ﴾لَهم َأم﴿ (٢٠) ]صا[ نصيب األمام مع
 االستفهام" الشرك فيه وإنكار البعث والكتب والرسل من ﴾الدينِ من لَهم شَرعوا﴿

السابقة منا بتأخير  ﴾الْفَصِل كَلمةُ ولَوال اللَّه بِه﴿ يأمر لم الذي ﴾يْأذَن لَم ما﴿ "التوبيخ
 وِإن﴿ العقوبة بتعجيل الكفار بين لحكم ﴾بينَهم لَقُضي﴿ االخرة الى االمه هذهعذاب 

ينبالكفر أنفسهم ظلموا الذين ﴾الظَّاِلم ﴿ملَه ذَابع ى﴿ (٢١)في اآلخرة  ﴾َأِليمتَر 
ينالقيامة يوم الكافرين ﴾الظَّاِلم ﴿ينقشْفا﴿ شديداً خوفاً خائفين ﴾مموا مبمن ﴾كَس 
 لم أو خافوا سواء ، محالة ال﴾ بِهِم﴿ نازٌل ﴾واقع﴿ والجزاء ﴾وهو﴿ الدنيا في السيئات

 الجنة رياض في ﴾الْجنَّات روضات في الصاِلحات وعملُوا ءامنوا والَّذين﴿ افويخا
 عنْد﴿ من اللذائذ أنواع من يشتهونه ما ﴾يشَاءون ما﴿ الجنات في ﴾لَهم﴿ يتمتعون

هِمبكريمال ﴾ر ﴿ولذاذة الوصلة، جنان روضات في الدنيا في والجزاء النعيم ﴾ذَِلك 
في أوقات الخلوة وفي اآلخرة في روضات الجنة لَهم ما  اُألنْسِ وطيب والعبادة، اعةالط

هِمبر ندع ونشَآءذلك  ي﴿وُل هالْفَض (٢٢) شيء يوازيه ال الذي ﴾الكَبِير ﴿ذَِلك﴾ 
 ليتعجلوا ﴾الصاِلحات وعملُوا ءامنوا الَّذين عباده اللَّه يبشِّرالَّذي ﴿ واِإلنعام اِإلكرام
 على ﴾علَيه َأسَألُكُم ال﴿ )ص( محمد يا لهم ﴾قُْل﴿ لقائه إلى شوقاً ويزدادوا السرور

ال  ﴾الْقُربى في الْمودةَ﴿  شيئا واحدا﴾ِإال﴿ والمال األجر من شيئاً ﴾َأجرا﴿ الرسالة تبليغ
 ، فيهم وتحفظونيكرموهم  أن تحفظوا قرابتي وتصلوا رحمي وتأريد منكم، غيرها 

 رسول يا :قالوا }القربى في المودة إال أجرا عليه أسالكم ال قل{ نزلت لما :قال عباس ابن عن
عن ،  ]شو[ )ع(علي وفاطمة وولدهما : بمودتهم ؟ قال اهللا أمرنا الذين هؤالء من اهللا

للّه فيه الهدى إني تارك فيكم ثقلين أولها كتاب ا :قال) ص(زيد بن أرقم أن رسول اللّه 
، أذكركم اللّه في أهل بيتي ،  والنور فخذوا بكتاب اللّه واستمسكوا به وأهل بيتي

اللّه فينا في آل حم آية ال يحفظ مودتنا إال  قال) ع(، وقال علي أذكركم في أهل بيتي 
وقد وكلما كانت جهة القرابة أقوى كان طلب المودة أشد ،  يعني هذه اآلية، مؤمن 

، وأفرط آخرون فجعلوا  ناس في هذا الزمن في حبهم حتى انهم لم يلتفتوا إليهمتساهل ال
وهم فرقة من إخواننا الشيعة ال  ، حبهم رفضا وسلكوا محببهم في سلك الروافض

الشيعة أنفسهم الذين يفضلون عليا فضله اللّه على غيره من األصحاب لقرابته من 
يا مني بمنزلة هرون من موسى إال أنه ال إن عل) ص(رسول اللّه ومصاهرته له ولقوله 

قُْل ما سَألْتُكُم من َأجرٍ (هذا وال معنى لقول من قال إن هذه اآلية منسوخة بآية ،  نبي بعدي
لَى اللَّهِإلَّا ع رِيَأج ِإن لَكُم ومن سورة سبأ ، وهي آية مقدمة في النزول على ٤٧اآلية ) فَه 

   ﴾يقْتَرِفْ ومن﴿ ]مال[ومن المعلوم أن المقدم ال ينسخ المؤخرهذه اآلية لفظا ورتبة 
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 بن سعيد عن )٢٣(
 هذه نزلت لما:  جبير
 رسول يا : قالوا اآلية
 الذين هؤالء من اهللا

 مودتهم علينا وجبت
 علي  :فقال ؟ لقرابتك
 )ع( وابناهما وفاطمة

 فخر هذا أن ريب وال
 ، تام وشرف عظيم
أن  روي ما ويؤيده
 إلى شكا )ع( علياً

 حسد )ص( اهللا رسول
 أما : فقال فيه الناس

 رابع تكون أن ترضى
 يدخل من أول أربعة
 وأنت أنا الجنة

 والحسين والحسن
 أيماننا عن وأزواجنا
 وذرياتنا وشمائلنا

 وعنه  ،أزواجنا خلف
 الجنة حرمت )ص(

 لأه ظلم من على
 في وآذاني بيتي

 اصطنع ومن عترتي
 من أحد إلى صنيعة

 ولم المطلب عبد ولد
 فأنا عليها يجازه
 إذا غداً عليها أجازيه
،  القيامة يوم لقيني
 فاطمة يقول وكان
 ما يؤذيني مني بضعة
 بالنقل وثبت يؤذيها

 يحب كان أنه المتواتر
 والحسين والحسن علياً

 ذلك كان وإذا )ع(
 ممحبته علينا وجب
 فاتبعوه لقوله

 وكفى ١٥٣}األنعام{
 اهللا رسول آلل شرفاً

 ختم وفخراً )ص(
 بذكرهم التشهد

 كل في عليهم والصالة
  ]غر[ صالة

 اهللا رسول قال )٢٣(
 نفسي والذي )ص(

 أهل يبغضنا ال بيده
 أدخله إال رجل البيت
 إلى  النار تعالى اهللا

 ال مما ذلك غير
 من كثرة يحصى
   ]آل[ األخبار

 كانت كلماو )٢٣(
 كان أقوى القرابة جهة
 ، أشد المودة طلب
 العلويين فمودة

 من ألزم الفاطميين
 على العباسيين محبة
 ، ٱلْقُربٰى  بعموم القول
 القول على وهي

   تتفاوت قد بالخصوص

 ، ثوابها له نضاعف ﴾حسنًا فيها لَه نَزِد﴿ الطاعات من طاعةً ﴾حسنَةً﴿ ويفعل يكتسب
 ِإن﴿ ]شو[ )ع (المودة آلل محمد : قال }حسنة يقترف ومن{ تعالى قوله في السدي عن
اللَّه للسيئات غفور ﴾غَفُور ﴿قال  للطاعات ﴾شَكُور لبيحاً بقول من  : الثَّعوكفى قُب

؛ وقد قال النبي  وأهل بيته منسوخ )ص(إلى اهللا بطاعته ومودة نبيه إن التقرب  : يقول
 جعل محمد آل حبمات على  ومن  شهيداً مات محمد آل حب على مات من : )ص(

 القيامة يوم جاء محمد آل بغْض على مات ومن  والرحمة المالئكة قبره زوار اهللا
 يرح لم محمد آل بغض على مات ومن  اهللا رحمة من اليوم آيس عينيه بين مكتوباً
 - قلت  شفاعتي في له نصيب فال بيتي آل بغض على مات ومن  الجنة رائحة

 َأم﴿ (٢٣) ]قر[ بأطول من هذا  وذكر هذا الخبر الزمخْشري في تفسيره-القرطبي
قُولُونى﴿ )ص( محمداً إن قريش كفار ﴾يلَى﴿ الكذب اختلق ﴾افْتَرع ا اللَّهببنسبة ﴾كَذ 
 هؤالء يزعم كما الكذب هللا على افتريت لو ﴾قَلْبِك علَى يخْتم اللَّه يشَْأ فَِإن﴿ إليه القرآن

 اللَّه﴿ يزيل ﴾ويمح﴿ صدرك من وسلبه ، القرآن هذا فأنساك قلبك على لختم المجرمون
 عليم ِإنَّه﴿ المبرم وقضائه ، المنزل بكالمه ﴾بِكَلماته الْحقَّ﴿ ويثبتُ ﴾ويحقُّ الْباطَل
ورِ بِذَاتد(٢٤) السرائر من عليم انه ﴾الص ﴿ووي﴿ وكرمه بفضله ﴾هُل الَّذقْبةَ يبالتَّو 
نع هادبوأنابوا المعاصي عن أقلعوا إذا ﴾ع فُو﴿ وإخالص بصدقعييصفح ﴾و ﴿نع 

َئاتيالذنوب ﴾الس ﴿لَمعيجميع ﴾و ﴿لُونا تَفْع(٢٥) شر أو خيرٍ من ﴾م ﴿تَجِيبسيو﴾ 
 او لبعض بعضهم وقيل لونهأيس ما الى ﴾الصاِلحات لُواوعم ءامنوا الَّذين﴿ دعاء اهللا

 واستحقوا سألوا ما فوق وكرمه جوده من ﴾فَضله من ويزِيدهم﴿ اخوانهم في يشفعهم
﴿ونرالْكَافو ملَه ذَابع يد(٢٦) األليم الموجع العذاب فلهم باهللا الكافرون وأما ﴾شَد 
﴿لَوطَ وسع ﴾بال﴿ وسقَ لَّهزالر هادبا﴿ عباده على ﴾ِلعغَوا لطغوا ﴾لَبي﴿ وأفسدوا وبغَوف 

 والمصلحة الحكمة تقتضيه بما ﴾يشَاء  مابِقَدرٍ ينَزُل ولَكن﴿ واآلثام بالمعاصي ﴾اَألرضِ
﴿ِإنَّه هادببِع خَبِير يرص(٢٧) فسدهميو يصلحهم بما ﴾ب ﴿وهي ونَ الَّذُليثَ زالْغَي﴾ 

 اشتد ما بعد من ﴾قَنَطُوا ما بعد من﴿ بالنافع خص ولذلك الجدب من يغيثهم المطر
 وهو﴿ شيء كل في وبركاته خيراته ﴾رحمتَه﴿ ويبسط ﴾وينشُر﴿ نزوله من يأسهم
ِليعباده يتولى الذي ﴾الْو ﴿يدم(٢٨) االحوال جميع في المحمود ﴾الْح ﴿نمو هاتآي﴾ 
 منفيهِما ﴿ نشر ﴾بثَّ وما﴿ البديع الشكل بهذا ﴾واَألرضِ السماوات خَلْقُ﴿ قدرته دالئل
ةابوأجناسهم وألوانهم أشكالهم اختالف على مخلوقات من واألرض واتاالسم في ﴾د 
﴿وهلَى وع هِمعمِإذَا﴿ والحساب للحشر ﴾ج شَاءي ير(٢٩) ﴾قَد ﴿اوم كُمابأيها ﴾َأص 

   بسبب هي فِإنما ﴾َأيديكُم كَسبتْ فَبِما﴿ المال أو النفس في ﴾مصيبة من﴿ الناس



 ٥٢٤ 

  )٤٢(  الشورى سورة    )٥٢٤(     العشرون الخامس والجزء

 تفاوت باعتبار أيضاً
واالعتبارات  الجهات
 المودة تلك وآثار

 واالحترام التعظيم
 الحقوق بأداء والقيام

 تهاون وقد ، قيام أتم
 بذلك الناس من كثير

   ]آل[
عن  روى مسلم) ٢٣(

زيد بن أرقم أن 
قال ) ص(رسول اللّه 

إني تارك فيكم ثقلين 
أولها كتاب اللّه فيه 
الهدى والنور فخذوا 
بكتاب اللّه واستمسكوا 
به وأهل بيتي ، 
أذكركم اللّه في أهل 
بيتي ، أذكركم في 

 ، كررها أهل بيتي
يدا في حبهم  تأك)ص(

 ]مال[ وإكرامهم
 استشهاد اآليةُ )٢٤( 

 قالوا ما بطالن على
 السالم عليه أنه ببيان

 اهللا على افترى لو
 ذلك من لمنعه تعالى
 على بالختم ، قطعاً
 يخطر ال بحيث قلبه

 ، معانيه من ببالهمعنى
 من بحرف ينطق ولم

  ]مس[ حروفه
 لو أنك والمراد )٢٤(

 تفتري أن نفسك حدثت
 وطبع اهللا لعلمه كذبال

 ]قر[ قلبك على
 )ص( النبي عن )٢٥(

 من ويزيدهم قال
 لمن الشفاعة فضله
 ممن النار له وجبت
 الدنيا في إليهم أحسن

  ]صا[
 )ع( الباقر عن )٢٦(

 تعالى قوله في
 آمنوا الذين ويستجيب

 يدعو المؤمن هو
 الغيب بظهر ألخيه
 آمين الملك له فيقول
 الجبار العزيز ويقول
 وقد سألت ما مثل ولك

 سألت ما اعطيت
  ]صا[ إياه لحبك

 الصادق قال )٢٧(
 لفعلوا فعل لو )ع(

 محتاجين جعلهم ولكن
 بعض إلى بعضهم

 ولو بذلك واستعبدهم
 أغنياء كلهم جعلهم
 بقدر ينزل ولكن لبغوا

 يعلم بما قال يشاء ما
   دينهم في يصلحهم إنه

  

 يعاقبكم فال الذنوب من ﴾كَثيرٍ عن﴿ ويصفح ﴾ويعفُوا﴿ اكتسبتموها التي معاصيكم
 مواله عنه عفا وإنما باكتسابه والمصائب الفتن من إليه وصل ما أن يعلم لم من عليها
 المصائب بأنواع جناياته من عبده اهللا يطهرو إليه ربه إحسان فى النظر قليل كان أكثر

اللهم إنا  ، خطوة لأولهلك فى  ورحمته عفوه ولوال القيامة فى أثقاله عنه ليخفف
 (٣٠) وأن ترزقنا الصبر إذا ابتلينا ، وتعظم لنا األجر عليه، نسألك العفو والعافية 

 وال اهللا عذاب من فائتين ﴾اَألرضِ في بِمعجِزِين﴿ المشركين معشر يا ﴾َأنْتُم وما﴿
 عما وترهيب به أمر فيما وترغيب العبادة إلى استدعاء هذا وفي ، قضائه من هاربين

 ويتعهد أموركم يتولى ﴾وِلي من اللَّه﴿ غير ﴾دونِ من لَكُم﴿ وليس ﴾وما﴿ عنه نهى
 الدالة عالماته ﴾آياته ومن﴿ (٣١) وانتقامه عذابه عنكم يدفع ﴾نَصيرٍ وال﴿ مصالحكم

 ضخامتها من الالجب كأنها ﴾كَاَألعالمِ الْبحرِ في﴿ الجارية السفن ﴾الْجوارِ﴿ قدرته على
(٣٢) ﴿شَْأ ِإنتعالى شاء لو ﴾ي ﴿نكسألسكن ﴾ي ﴿يحوأوقفها ﴾الر ﴿ظْلَلْنفتبقى ﴾فَي 
 تسييرها ﴾ذَِلك فيِإن ﴿ تجري ال البحر ﴾ظَهرِه علَى﴿ وثوابت سواكن ﴾رواكد﴿ السفن

﴿اتار ِلكُلِّ﴿ وعظات لعبراً ﴾آليبفي صابر مؤمن﴾ ص في شاكرٍ ﴾شَكُورٍ﴿ ءالبأسا 
 أو﴿ (٣٣) ]صا[ شكر ونصف ربص نصف نصفان األيمان إن الحديث في،  الرخاء
نوبِقْها﴿ وأهلها السفن هذه فيغرق عواصف الرياح يجعل يشأ وِإن ﴾يوا بِمببسبب ﴾كَس 

 من اهللا فينجيهم الذنوب من ﴾كَثيرٍ عن﴿ ويتجاوز ﴾ويعفُ﴿ ذنوب من اقترفوا ما
 لَهم ما﴿ بالباطل اهللا آيات في ﴾آياتنَا في يجادلُون الَّذين﴿ الكفار ﴾ويعلَم﴿ (٣٤) كالهال
نيصٍ محا﴿ (٣٥) اهللا عذاب من مهرب وال لهم ملجأ ال ﴾مفَم يتُمُأوت نم ءمن ﴾شَي 
 ثواب من ﴾اللَّه عنْد ماو﴿ حياتكم مدة به تمتعون ﴾الدنْيا الْحياة فَمتَاع﴿ الدنيا نعيم

 ورسوله اهللا صدقوا ﴾ءامنوا ِللَّذين﴿ ودوامه نفعه لخلوص ﴾وَأبقَى خَير﴿ اآلخرة
﴿كَّلُونتَوي هِمبلَى رع(٣٦) أمورهم جميع في اهللا على واعتمدوا ﴾و ﴿ينالَّذوهؤالء ﴾و 

 الوالدين وعقوق والقتل كالشرك الذنوب ﴾اِإلثْمِ كَباِئر يجتَنبون﴿ الذين هم المؤمنون
 اعتدى ممن على ﴾غَضبوا ما وِإذَا﴿ كل ذنب عظم قبحه يسمى فاحشا ﴾والْفَواحشَ﴿

 دعاهم فيما ﴾ِلربهِم استَجابوا والَّذين﴿ (٣٧) نصفحويو نعفوي﴾ يغْفرون هم﴿ معليه
 المآبِ وحميد الثوابِ حسن لهم الذين هم ؤالءفه الطاعات؛ فنون من به َأمرهم وما إليه
 في يتشاورون ﴾بينَهم شُورىوَأمرهم ﴿ عليها وحافظوا أدوها ﴾الصالةَ وَأقَاموا﴿

 الخير سبيل في ﴾ينْفقُون رزقْنَاهم ومما﴿ المشورة بعد إال أمراً يبرمون وال األمور
(٣٨) ﴿ينالَّذِإذَا و َأصمهاب غْيالْب مه ونرنْتَصوال عليهم بغى ممن ينتقمون ﴾ي 

   ال الفضائل أمهات بسائر وصفهم بعد بالشجاعة ووصفهم ، المعتدي لظلم يستسلمون
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 بعباده إنه ودنياهم
 في ، بصير خبير

 من إن القدسي الحديث
 يصلحه ال من عبادي

  أفقرته ولو الغنى إال
 عبادي من وإن ألفسده

 إال يصلحه ال من
 أغنيته ولو الفقر

 ادبر أني وذلك ألفسده
  بقلوبهم لعلمي عبادي

  ]صا[
 الوجه بيان في )٢٧(

 كان ألجله الذي
 للطغيان موجباً التوسع
 وجوهاً فيه ذكروا
 تعالى اهللا أن  :األول

 الرزق في سوى لو
ون ك المتنع الكل بين

 للبعض خادماً البعض
 كذلك األمر صار ولو

 وتعطلت العالم لخرب
 أن : الثاني المصالح

 مختصة اآلية هذه
 اتسع كلما فإنه بالعرب
 من ووجدوا رزقهم
   ومن يرويهم ما المطر
 ما والعشب الكأل

 على أقدموا يشبعهم
 :الثالث والغارة النهب

 متكبر اإلنسان أن
 الغنى وجد فإذا بالطبع
 إلى عاد ةوالقدر
 األصلية خلقته مقتضى

 وقع وإذا ، التكبر وهو
 ومكروه وبلية شدة في

 إلى فعاد انكسر
 والتواضع الطاعة

  ]فخ[
 اهللا رسول قال )٣٠(
 في آية خير )ص(

 يا اآلية هذه اهللا كتاب
 خدش من ما علي
 إال قدم نكبة وال عود
 عنه اهللا عفا وما بذنب
 من أكرم فهو الدنيا في
 وما فيه يعود أن

 الدنيا في عليه عاقب
 يثنّي أن من أعدل فهو
  ]مي[ عبده على

 ذكر وِإنما )٣٤(
 في الجارية السفن
 من فيها لما ، البحر
 ، القدرة دالئل عظيم
 الماء أن جهة من

 ، شفاف لطيف جسم
 ، الثقيل فيه يغوص
 األجسام تحمل والسفن
 ذلك ومع الكثيفة الثقيلة
 في تعالى اهللا جعل
   بها ملهايح قوة الماء

 ينتصر أن العدوان وجزاء ﴾مثْلُها سيَئةٌ سيَئة وجزاء﴿ (٣٩) نبالغفرا وصفهم ينافي
 فَمن﴿ األنتصار في التعدي عن منع وفيه بالزيادة عليه يعتدي أن غير من ظلمه ممن
 على تدلو ممبه االجر ﴾اللَّه علَى فََأجره﴿ عدوه وبين بينه ﴾وَأصلَح﴿ الظالم عن ﴾عفَا

 (٤٠) االنتقام في دينتعوالم ، بالظلم البادئين ﴾الظَّاِلمين يحب الِإنَّه ﴿ الموعود عظم
﴿نلَمو رظلمه ممن ﴾انتَص ﴿دعب هعدوان دون ﴾ظُلْم ﴿لَِئكا فَُأوم هِملَيع نبِيٍل مس﴾ 

 )ع( الباقر عن،  راالنتصا من همل أبيح بما أتوا ألنهم مؤاخذة وال عقوبة عليهم فليس
 (٤١) ]صا[ إنتصر قام إذا وأصحابه السالم عليه القائم يعني }ظلمه بعد انتصر ولمن{ قال
﴾ ويبغُون﴿ بعدوانهم ﴾النَّاس يظْلمون الَّذين علَى﴿ العقوبة والمؤاخذة ﴾السبِيُل ِإنَّما﴿

 ﴾ُأولَِئك﴿ الناس على واالعتداء بالمعاصي ﴾الْحقِّ بِغَيرِ اَألرضِ﴿في ﴿ ويتكبرون
 على ﴾صبر ولَمن﴿ (٤٢) وبغيهم ظلمهم بسبب ﴾َأِليم عذَاب لَهم﴿ الباغون الظالمون

 عزمِ لَمن﴿ والتجاوز الصبر ﴾ذَِلك ِإن﴿ اهللا لوجه االنتصار وترك ﴾وغَفَر﴿ األذى
 به اهتماماً الصبر كرر" عليها وأكد بها هللا أمر التي الحميدة األمور من ﴾اُألمورِ

 من جزع ومن الرضا اهللا أورثه يجزع ولم يصيبه مكروه على صبر فمن "فيه وترغيباً
 لَه فَما اللَّه يضلِل ومن﴿ (٤٣) شكواه ينفعه لم ثم نفسه إلى اهللا وكلَه وشكا المصائب

نم ِليو نم هدعى﴿ اياه اهللا خذالن بعد من والهيت ناصر له فليس ﴾بتَرو ينالظَّاِلم﴾ 
 من مرد ِإلَى هْليقُولُون ﴿ جهنم عذاب ﴾الْعذَاب﴿ شاهدو حين﴾ رَأوا لَما﴿ الكافرين

 (٤٤) الدنيا إلى لعودتنا طريق هناك هل ويقولون الدنيا إلى الرجوع يطلبون ﴾سبِيٍل
﴿ماهتَرو ونضرعي لَياعالنار على ﴾ه ﴿ينعيلحقهم مما صاغرين متضائلين ﴾خَاش 
﴿نالذُّلِّ م وننْظُري نم فطَر يقَاَل﴿ وفزعاً النار من خوفاً النظر يسارقون ﴾خَفو 

ينبالكفار حلَّ ما عاينوا لما الجنة في المؤمنون يقول ﴾ءامنوا الَّذ ﴿ِإن رِينفي ﴾الْخَاس 
 ِإن َأال﴿ جهنم نار في بخلودهم ﴾الْقيامة يوم وَأهليهِم َأنفُسهم خَسروا ذينالَّ﴿ هم الحقيقة

يني الظَّاِلمذَابٍ فيمٍ عقا﴿ (٤٥) ينقطع ال دائمٍ ﴾ممو كَان ملَه نم اءِليأعوان ﴾َأو 
 الدنيا في ذلك يرجون انواك كما اهللا عذاب من ﴾اللَّه دونِ من ينصرونَهم﴿ ونصراء

﴿نمِل ولضي ا اللَّهفَم لَه نبِيٍل موِإلى ، الدنيا في الحق إلى به يصل طريق له فليس ﴾س 
 )ص( محمداً ربكم داعي أجيبوا ﴾ِلربكُم استَجِيبوا﴿ الناس أيها (٤٦) اآلخرة في الجنة
 الى فيه رجوع ال ﴾لَه مرد ال﴿ القيامة يوم﴾ ومي يْأتي َأن قَبِل من﴿ اليه يدعوكم فيما

 مفر لكم ليس ﴾يومِئذ ملْجٍإ من لَكُم ما اللَّه من﴿ رده على أحد يقدر ال الذي وقيل الدنيا
 لما العذاب من بكم ينزل ما ينكر منكر ﴾نَكيرٍ من لَكُم﴿ وليس ﴾وما﴿ إليه تلتجئون

   ﴾َأعرضوا فَِإن﴿ (٤٧) جوارحكم عليه يشهد أعمالكم صحائف في مثبت هألن اقترفتموه
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 ، الغوص من ويمنعها
 سبباً الرياح جعل ثم

 أن أراد فِإذا لسيرها
 فال الريح أسكن ترسو
 مكانها عن تبرح

  ]مس[
  
 )ع( الباقر عن )٣٧( 

 غيظا كظم من قال
 على يقدر وهو

 قلبه اهللا حشا إمضائه
 القيامة يوم وإيمانا أمنا
 إذا نفسه ملك ومن قال

 وإذا رهب وإذا رغب
 جسده اهللا حرم غضب
  ]صا[ النار على

  
 )ص( النبي عن )٣٨(
 يشاور رجل من ما

   إلى هدي إال أحدا
  ]صا[  الرشد

  
 في نزلت )٣٨(

 رسول دعاهم األنصار
 اإليمان، إلى )ص( اهللا

 وأقاموا جابوافاست
  ]مس[ الصالة

  
 )ص( النبي عن )٤٠(

 يوم كان إذا قال
 من مناد نادى القيامة
 اهللا على أجره كان

 من فيقال الجنة فليدخل
 اهللا على أجره الذي ذا

 عن العافون فيقال
 الجنة يدخلون الناس
   ]صا[  حساب بغير

  
: جاء في الخبر  )٤٠(

الظالم سيفى انتقم به 
  ]مال[ وأنتقم منه

 
 في نزلت:  قيل )٤٩(

 اهللا صلوات األنبياء
 حيث ، وسالمه عليهم
 ولوط لشعيب وهب
 وإلبراهيم ، إناثاً

 ولمحمد ، ذكوراً
 وجعل ، وإناثاً ذكوراً
 عقيمين وعيسى يحيى

  ]زم[
 
 تقول فائدة )٥٠(

 إبلي زوجت العرب
 بين جمعت أي

 وكبارها صغارها
   ]مج[

 ﴾حفيظًا علَيهِم﴿ )ص( محمد يا ﴾َأرسلْنَاك افَم﴿ اِإليمان عن المشركون أعرض فان
 رسالة تبلغهم أن إالَّ عليك ما ﴾الْبالغُ ِإال علَيك ِإن﴿ لهم محاسباً وال أعمالهم على رقيباً
 بطر ﴾بِها فَرِح﴿ النعم من بنعمة ﴾رحمةً منَّا اِإلنْسان﴿ أكرمنا ﴾َأذَقْنَا ِإذَا وِإنَّا﴿ ربك
ما قارنه هنا المراد الفرح" روتكب الذم مخرج خرج ألنّه إنكار أو جحود أو أشر" ﴿ِإنو 

مهبَئةٌ تُصيس﴾ ونقمة جدب ا﴿ وشدة وبالءتْ بِممقَد يهِمدآثام من اقترفوه ما بسبب ﴾َأي 
﴿فَِإن اناِإلنس يتأمل ولم بليةال ويذكر النعمة ينسى ، والكفران الجحود في مبالغٌ ﴾كَفُور 

 ما يخْلُقُ﴿ كلِّه للكون المالك تعالى هو ﴾واَألرضِ السماوات ملْك ِللَّه﴿ (٤٨) اسببه
شَاءي بهي نِلم شَاءلتطييب او النسل لتكثير اكثر النها االناث قدم ﴾ِإنَاثًا﴿ عباده من ﴾ي 
 تعالى اهللا مواهب من جعلن لكولذ بهن وايناس لهن تشريف التقديم فى اذ آبائهن قلوب

﴿بهيو نِلم شَاءي بالذكور شاء من ويخص ﴾الذُّكُور "يغتر ال أن اآلية من المقصود 
 َأو﴿ (٤٩) "وحده اهللا ملك الكل أن يعلم وأن ، والجاه المال من ملكه بما اِإلنسان
مهجوزانًا يِإنَاثًا ذُكْرُل﴿ اتوالبن البنين بين لهم يجمع ﴾وعجيو نم شَاءاييمقبعض ﴾ ع 
 من بركة فى الحديث،  وحكمة مصلحة فيه ما يفعل ﴾قَدير عليم ِإنَّه﴿ النساءو الرجال

 ال تكرهوا البنات فانى )ص(وقال ، اى يكون اول ولدها بنتا المرأة تبكيرها بالبنات 
 (٥٠)  انزلى وأنا عون ألبيكدتولوفى الحديث القدسى خطابا للبنت حين ،  ابو البنات

 بطريق إال اهللا يكلمه أن البشر من ألحد ليس ﴾وحيا ِإالَّ اللَّه يكَلِّمه َأن ِلبشَرٍ كَان وما﴿
 ﴾رسوالً يرسَل َأو﴿ موسى كلَّم كما ﴾حجابٍ وراء من َأو﴿ باِإللهام أو المنام في الوحي

 عن متعاٍل ﴾علي ِإنَّه﴿ بأمره الرسول إلى الوحي فيبلغ﴾ يشَاء ما هبِِإذْن فَيوحي﴿ ملكاً
 غيرك إلى أوحينا وكما ﴾وكَذَِلك﴿ (٥١) وصنعه أفعاله في ﴾حكيم ﴿المخلوقين صفات

 حياة فيه ألن روحاً سماه " ﴾روحا﴿ )ص( محمد يا ﴾ِإلَيك َأوحينَا﴿ كذلك الرسل من
 قبل تعرف ﴾تَدرِي﴿ )ص( محمد يا ﴾كُنْتَ ما َأمرِنَا من﴿ " هلالج موت من النفوس
 اِإليمان شرائع تعرف كنت وال ﴾اِإليمان وال﴿ القرآن هو ما ﴾الْكتَاب ما﴿ الوحي

﴿نلَكو لْنَاهعا جنُور﴾ ي﴿ ضياءدنَه بِه نم نَشَاء ننَا مادبالمتقين ﴾ع ﴿ِإنَّكمحمد يا ﴾و 
 }نورا جعلناه ولكن{ )ع( الباقر نع ﴾مستَقيمٍ صراط ِإلَى﴿ الناس لترشد ﴾لَتَهدي﴿ )ص(

 صراط إلى لتهدي وإنك{ خلقه من هدى من به هدى النور هو وعلي )ع( عليا يعني قال
 هو )ع( وعلي إليها وتدعو السالم عليه علي بوآلية لتأمر إنك يعني قال }مستقيم

 في ما لَه الَّذي﴿ فيه اعوجاج ال ﴾اللَّه صراط﴿ (٥٢) ]اص[ المستقيم الصراط
اتاوما السمي وضِ فِإلَى َأال﴿ الكون في ما كل ﴾اَألر اللَّه يرتَص وربين فيفصل ﴾اُألم 

      (٥٣) المبرم وقضائه العادل بحكمه العباد
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 )ع( الباقر عنفضلها 

 الزخرف حم قرأ من
 من قبره في اهللا آمنه
 وضغطة األرض هوام
 بين يقف حتى القبر
 ثم وجل عز اهللا يدي

 تدخله حتى جاءت
 تبارك اهللا بأمر الجنة

 ]صا[  وتعالى
  
أقسم تعالى ) ٣(

بالقرآن على أنه جعله 
، وهو من  ناً عربياًقرآ

البدائع البالغية 
لتناسب القسم والمقْسم 

  ]بي[ عليه
  
السرف   :فائدة) ٥(

تجاوز الحد فى كل 
 فعل يفعله االنسان

 ]رو[
  
 أن  لوقال قتادة) ٥(

هذا القرآن رفع حين 
،  رده األوائل لهلكوا

ولكن اهللا برحمته 
، ودعاهم  كرره عليهم

،  إليه عشرين سنة
قول  انه بن كثير قال ا

لطيف المعنى جداً 
 أنه تعالى من هوحاصل

لطفه ورحمته بخلقه ال 
يترك دعاءهم إلى 

، وإلى الذكر  الخير
، وِإن كانوا  الحكيم

مسرفين معرضين 
، بل يأمر به  عنه

ليهتدي به من قدر 
، وتقوم الحجة  هدايته

 على من كتب شقاوته
  ]فخ[
  
إن كفار مكة ) ٨(

سلكوا في الكفر 
والتكذيب مسلك من 

، فليحذروا  كان قبلهم
أن ينزل بهم مثل ما 
نزل بأولئك فقد 
 ضربنا لهم مثَلَهم

  ]فخ[
  
أقروا له بالخلق ) ٩(

، ثم عبدوا  واِإليجاد
معه غيره جهالً منهم 

  ]قر[ وسفها

  
  
  

ة آالف  ، فإنها نزلت بالمدينة ، وهي ثمنمئة وثالث وثالثون كلمة ، وثالث٥٤نزلت بمكة عدا اآلية 
  وأربعمائة حرف

    بسم اهللا الرحمن الرحيم
ما يحتاج إليه و ُأقْسم بالقرآن المبين للحالل والحرام ﴾والْكتَابِ الْمبِينِ﴿ (١) ﴾حم﴿

لَعلَّكُم ﴿ بلغتك ولغة قومك ﴾ِإنَّا جعلْنَاه قُرآنًا عربِيا﴿ (٢) األنام من شرائع اإلسالم
لُونق(٣) ومعانيه أحكامه لكي تفهموا ﴾تَع ﴿ِإنَّهتَابِ﴿القرآن  ﴾والْك ي ُأمفي اللوح  ﴾ف

 أمير هو )ع( الصادق عن (٤) رفيع الشأن عظيم القدر ﴾لَدينَا لَعلي حكيم﴿المحفوظ 
 الصراط اهدنا{ تعالى قوله في فيها مكتوب فإنه الفاتحة يعني الكتاب أم في )ع( المؤمنين

َأفَنَضرِب ﴿ ]صا[ ومعرفته )ع( المؤمنين أمير هو المستقيم لصراطا قال،  }المستقيم
نكُما﴿ يا أهل مكة ﴾عفْحص كال بل نلزمكم  أتظنون أن تتركوا مع ما تريدون ﴾الذِّكْر ،

االستفهام  " العمل وندعوكم إلى الدين ونؤاخذكم متى أخللتم بالواجب وأقدمتم على القبيح
،  ال ؟   ألجل أنكم مسرفون في التكذيب والعصيان﴾قَوما مسرِفينَأن كُنتُم ﴿ " ِإنكاري

ما أكثر من  ﴾وكَم﴿ (٥) بل نذكّركم ونعظكم به إلى أن ترجعوا إلى طريق الحق
﴿نَبِي نلْنَا مساألنبياء ﴾َأر ني﴿ ماألمم  ﴾ف﴿ِلينِإال ﴿ (٦) ﴾اَألو نَبِي نم يهِمْأتا يمو

والمعنى تسلَّ   " ولم يكن يأتيهم نبي إال سخروا منه واستهزؤا به﴾ا بِه يستَهزِءونكَانُو
  قوماً كانوا﴾فََأهلَكْنَا﴿ (٧) "  وال تحزن فِإنه وقع للرسل قبلك ما وقع لك)ص( يا محمد

﴿منْهم طْشًا﴿ من كفار مكة ﴾َأشَدعتوا وطغياناً ﴾ب ﴿ِلينثَُل اَألوى مضمبق في  وس﴾و
ولَِئن ﴿ (٨) ، ليكونوا عظة وعبرة لمن بعدهم من المكذبين القرآن أحاديثُ ِإهالكهم

مَألْتَههؤالء المشركين )ص( سألتَ يا محمد ﴾س ﴿ضاَألرو اتاومخَلَقَ الس نبهذا  ﴾م
ة اشارة الى ان فى جبلة فى اآلي " ﴾الْعزِيز الْعليم﴿اُهللا  ﴾لَيقُولُن خَلَقَهن﴿ الشكل البديع

االنسان معرفة هللا مركوزة وذلك الن اهللا تعالى ذرأ ذريات بنى آدم من ظهورهم 
فأسمعهم خطابه وعرفهم ربوبيته وفقههم  }ألست بربكم{وأشهدهم على انفسهم بخطاب 

فصار ذلك االقرار بذر ثمرة اقرارهم بخالقية اهللا تعالى فى ، الجابته حتى قالوا بلى 
سرادقات عزته اال من أعزه اهللا تعالى لكن اهللا تعالى لعزته ال يهتدى الى ، عالم هذا ال

لَكُم ﴿بسط  ﴾الَّذي جعَل ﴿(٩)"  بعنايته وهو العليم الذى يعلم حيث يجعل رساالته
  وجعَل لَكُم ﴿ ، تستقرون عليها وتقومون وتنامون وجعلها كالفراش لكم ﴾اَألرض مهدا

  
  ترتيبها

 ٤٣   
  ترتيب النزول

٦٣  
    اياتها
  نزلت بعد  سورة الزخرف  ٨٩

  مكية  الشورى
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 ابن عباسعن ) ١١(

األصناف  األزواج
واألنواع كلها كالحلو 

، واألبيض  والحامض
 والذكر  واألسود،
  ]مس[  واألنثى

  
 )ع( الرضا عن)١٢(

 فقل الظهر ركبت فان
 سخر الذي هللا الحمد

 ]صا[ اآلية هذا لنا
  
 :قال ابن كثير) ١٨(

المرأة ناقصة في 
،  الصورة والمعنى

فيكمل نقص ظاهرها 
وصورتها بلبس الحلي 
ليجبر ما فيها من 

  ]مس[  نقص
  
تشير هذه اآلية    )١٨(

على النشء في الزينة    
والنعومة بالعيش مـن    
المعايب والمذام ، ألنه    
من صـفات ربـات     

 وفي االثـر    ،الحجال  
اخشوشنوا في اللباس   
 واخشوشنوا في الطعام  

 ]مال[
  
  

 (١٠) إلى قدرة الخالق الحكيم ﴾لَعلَّكُم تَهتَدون﴿طُرقاً تسلكونها في أسفاركم  ﴾فيها سبالً
﴿اءم اءمالس نَل مي نَزالَّذرٍ ﴿فيه حياتكم ﴾وبحسب  بمقدارٍ ووزنٍ معلوم ﴾بِقَد ،

ةً من النبات ميتةً مقفر ﴾ميتًا﴿أرضاً  ﴾بِه بلْدةً﴿فأحيينا  ﴾فََأنشَرنَا﴿ الحاجة والكفاية
﴿ونجتُخْر ا﴿ (١١)  كذلك نخرجكم من قبوركم﴾كَذَِلككُلَّه اجوي خَلَقَ اَألزالَّذمن  ﴾و

 السفن في البحر ﴾لَكُم من الْفُلْك﴿وسخَّر  ﴾وجعَل﴿اصناف الحيوان والنبات 
 ﴾ِلتَستَووا﴿ (١٢) تركبونه في أسفاركم ﴾ما تَركَبون﴿واِإلبل في البر  ﴾واَألنْعامِ﴿

ثُم تَذْكُروا ﴿، سفينةً كانت أو جمالً  على ظهور هذا المركوب ﴾علَى ظُهورِه﴿لتستقروا 
كُمبةَ رمعاجل نعمة اهللا على العباد ان يقويهم و عليكم حين تستقرون فوقها فتشكروه ﴾ن

لمجاهدات حتى سهم االمارة وينصرهم عليها حتى يركبوا عليها ويميتوها باوعلى نف
من لم يعرف و  فى طاعة اهللا فاذا استقامت وجب عليهم شكر نعمته وذكر كرامتهتستقيم

 استَويتُم ِإذَا﴿ نعم اهللا عليه إال في مطعمه ومشربه ومركبه فقد صغرت عنده نعم اهللا
وما ﴿المركوب  ﴾ذَالَنَا ه﴿ ذلَّل ويسر ﴾سبحان الَّذي سخَّر﴿ عند ركوبكم ﴾علَيه وتَقُولُوا

ينقْرِنم َل ، وما كنا قادرين وال مطيقين لركوبه لوال تسخيره تعالى لنا﴾كُنَّا لَههفكذلك س 
ـَملهم عليه إلى بساط الطاعة ، وسهَل للمريدين مركب  للمؤمنين مركب التوفيق فَح

مركب الهِممِ فأناخوا بقْوة ، وسهل للعارفين  د اإلرادة فَحملهم عليه إلى عرصات الجو
ةز(١٣) الع ﴿ونبنقَلنَا لَمبِإنَّا ِإلَى ركأنه يتذكر ركوب الجنازة أو ، في آخر عمرنا  ﴾و

عثور الدابة أو انكسار السفينة فليستعد للقاء اهللا عز وجل بخالف من يركب الخيول 
  ،كون غافالً عن المبدأ والمعادوالزوارق ألجل التنزه واالشتغال بالمالهي والمناهي في

 ﴾لَه﴿جعل المشركون  ﴾وجعلُوا﴿ (١٤) اللهم أحسن سيرنا إليك وأكرم وفادتنا عليك
جزء من  الولد ألن جزء سماه" ولداً حيث قالوا المالئكةُ بنات اهللا ﴾من عباده جزءاً﴿هللا 

 ، عظيم الجحود والطغيان  لمبالغٌ في الكفر القائل لهذا﴾ِإن اِإلنسان لَكَفُور مبِين﴿ "االب
(١٥) ﴿يننبِالْب فَاكُمَأصو نَاتخْلُقُ با يمهل اتخذ تعالى لنفسه البنات﴾َأمِ اتَّخَذَ م   ،

وِإذَا بشِّر َأحدهم بِما ضرب ِللرحمنِ ﴿ (١٦)" ِإنكار وتعجب "وخصكم واختار لكم البنين
 من الكآبة والحزن ﴾وجهه مسودا﴿صار  ﴾ظَلَّ﴿التي جعلها مثالً هللا نثى باأل ﴾مثَالً

﴿يمكَظ وهشّر به﴾وقال تعالى توبيخا لهؤالء  (١٧)  ممتلٌئ غيظاً وغماً من سوء ما ب
يريد البنات ألنهن يزخرفن بالحلي ، الزينة  ﴾في الْحلْية﴿ يتربى﴾ َأومن ينَشَُّأ﴿الكفرة 

 ﴾وهو في الْخصامِ﴿ أو باعتبار أنهن ناقصات ولهذا احتجن للتزيين ، ليرغب فيهن
أي أال ينسبوا للّه الولد  ،  غير مظهرٍ لحجته لضعف رأيه﴾غَير مبِينٍ﴿ في الجدال

  وتشير هذه اآلية على النشء في الزينة والنعومة  ، الذكر القادر علي الخصومة



 ٥٢٩ 

  )٤٣(  الزخرف سورة    )٥٢٩(     نالعشرو الخامس والجزء

  
قال ناس من ) ١٩(

 إن اهللا  :المنافقين
،  صاهر الجن

فخرجت من بينهم 
  ، فنزل فيهم المالئكة

  ]مس[
  
وهذا منهم كلمةُ ) ٢٠(

،  حقٍّ ُأريد بها باطل
،  فكل شيء بِإرادة اهللا

  والمشيئةُ غير الرضى
وال يصح االحتجاج 

، فِإنهم لو  بالمشيئة
 بدل األصنام عبدوا اهللا

لعلمنا أن اهللا أراد 
 ، وقد كذبهم منهم ذلك

  ]قر[
  
 هل : المعنى )٢١(

وجدوا ذلك الباطل في 
كتاب منزل قبل 
القرآن حتى يعولوا 
ه عليه ويتمسكوا ب

  ]فخ[
  
 خطبة فيو) ٢٨(

 الناس معاشر الغدير
 أن يعرفكم القرآن
 السالم عليهم األئمة

 ولده من بعده من
 مني مأنه وعرفتكم

 يقول حيث منهم وأنا
 وجعلها وجل عز اهللا

 عقبه في باقية كلمة
 إن ما تضلوا لن وقلت

 ]صا[ بهما تمسكتم
  
 سئل النبي) ٢٨(
 اآلية هذه عن )ص(

 في األمامة  :فقال
 )ع( الحسين عقب
 تسعة صلبه من يخرج

 مهدي ممنه األئمة من
 ]صا[ األمة هذه
  
  
  
  

وجعلُوا الْمالِئكَةَ  ﴿(١٨) من صفات ربات الحجالبالعيش من المعايب والمذام ، ألنه 
أكمل العباد واعتقد كفار العرب بأن المالئكة الذين هم  ﴾الَّذين هم عباد الرحمنِ

أحضروا وقت خلق اهللا لهم حتى عرفوا أنهم  ﴾ِإنَاثًا َأشَهِدوا خَلْقَهم﴿ وأكرمهم على اهللا
أي سنأمر المالئكة بكتابة شهادتهم الكاذبة في ديوان أعمالهم  ﴾مشَهادتُهستُكْتَب ﴿ إناث

﴿َألُونسيمع التهديد"،   عنها يوم القيامة﴾و شديد قَالُوا﴿ (١٩)" وعيدلسخرية ل ﴾و
ما لَهم ﴿ هؤالء المالئكة وال األصنام ﴾ما عبدنَاهم﴿اُهللا  ﴾لَو شَاء الرحمن﴿ واالستهزاء

لْمٍ﴿القول  ﴾بِذَِلكع نحجة وال برهان  ﴾م﴿ونصخْرِإال ي مه لون ﴾ِإنيكذبون ويتقو 
كتَابا من ﴿أم أنزلنا على هؤالء المشركين  ﴾َأم آتَينَاهم﴿ (٢٠) على اهللا كذباً وزوراً

هلمن قبل القرآن ﴾قَب ﴿كُونستَمسم بِه مْل﴿ (٢١)  يعملون بتوجيهاته﴾فَهلم يأتوا  ﴾ب
وِإنَّا علَى ﴿ دين على ﴾وجدنَا آباءنَا علَى ُأمة قَالُوا ِإنَّا﴿  انهمبحجة على ما زعموا سوى

مطريقتهم  ﴾آثَارِه﴿ونتَده(٢٢)ماشون  ﴾م ﴿ نم ةيي قَرف كلقَب نلْنَا مسا َأرم كَذَِلكو
 رؤساؤها وأغنياؤها ﴾ِإال قَاَل متْرفُوها﴿ من األمم ما بعثنا قبلك رسوالً في أمة كٍ﴾نَذير

وِإنَّا علَى ﴿ ملة ودين ﴾علَى ُأمة﴿أسالفنا  ﴾ِإنَّا وجدنَا آباءنَا﴿ الذين أبطرتهم النعمة
ونقْتَدم ملقومه حين أنذرهم عذاب اهللا ﴾قَاَل﴿ (٢٣)  بهم في طريقتهم﴾آثَارِه كل نبي 

أتقتدون بآبائكم ولو جئتكم بدينٍ أهدى  ﴾كُم بَِأهدى مما وجدتُم علَيه آباءكُمَأولَو جِْئتُ﴿
من التوحيد واِإليمان والبعث  ﴾قَالُوا ِإنَّا بِما ُأرسلْتُم بِه﴿ وأرشد مما كانوا عليه

﴿ونر(٢٤) ﴾كَاف ﴿منْهنَا مفَ﴿ من األمم المكذبة ﴾فَانتَقَمكَي ةُ فَانظُرباقع كَان 
كَذِّبِينِإذْ﴿ (٢٥)  كيف صار حالهم ومآلهم﴾الْمقَاَل ﴿ حين )ص( واذكر يا محمد ﴾و

همقَوو َألبِيه يماهرالمشركين ﴾ِإب ﴿وندبا تَعمم اءري بمن هذه األوثان ﴾ِإنَّن إنني بريء 
 لم إن ليقلدوه بالبرهان وتمسك ليدالتق عن تبرأ كيف ليروا،  التي تعبدونها من دون اهللا

ان  ﴾ِإال الَّذي فَطَرني فَِإنَّه سيهدينِ﴿ (٢٦) آبائهم أشرف فإنه التقليد من بد لهم يكن
 ﴾وجعلَها﴿ (٢٧) ربي الذي خلقني وأنشأني من العدم فِإنه يرشدني إلى الدين الحق

باقيةً في ذريته فال  ﴾اقيةً في عقبِهب﴿  وقيل االمامة، التوحيدكلمة  ﴾كَلمةً﴿إبراهيم 
 قال )ع( السجاد عن ]مج[ )ع(محمد  هم آل  : السديقال،  يزال فيهم من يوحد اهللا

 يوم إلى )ع( الحسين عقب في واألمامة عقبه في باقية كلمة وجعلها اآلية هذه نزلت فينا
 (٢٨) اِإليمان من أشرك منهم رجاء أن يرجع إلى ﴾لَعلَّهم يرجِعون﴿ ]صا[ القيامة

﴿ُؤالءتُ هتَّعْل مأهل مكة ﴾ب ﴿ماءهآبوهم من عقب إبراهيم باِإلمداد في العمر  ﴾و
حتَّى ﴿، فاغتروا بالمهلة واشتغلوا بالتنعم واتباع الشهوات عن كلمة التوحيد  والنعمة

بِينوٌل مسرقُّ والْح ماءه(٢٩)﴾ ج﴿  ماءها جلَمقُّوا جاءهم القرآن  ﴾الْحيرشدهم لولم  



 ٥٣٠ 

  )٤٣(  الزخرف سورة    )٥٣٠(     العشرون الخامس والجزء

  
عن ابن عباس ) ٣١(

 وإذا  :أن العرب قالوا
كان النبي بشراً فغير 
محمد كان أحق 

 ]مس[ بالرسالة
  
 قسم لكل عبد )٣٢(

معيشته وهي مطاعمه 
ومشاربه وما يصلحه 
من المنافع وأذن له 

، ولكن  في تناولها
شرط عليه وكلفه أن 
يسلك في تناولها 

؛  الطريق التي شرعها
فإذا سلكها فقد تناول 
قسمته من المعيشة 

، وسماها رزق  حالالً
اهللا؛ وإذا لم يسلكها 

  ]زم[ تناولها حراماً
  
فِإن قلت فحين ) ٣٥(

لم يوسع على الكافرين 
للفتنة التي كان يؤدي 

،  إليها التوسعة عليهم
من إطباق الناس على 
الكفر لحبهم الدنيا 

، فهالَّ  وتهالكهم عليها
وسع على المسلمين 
ليطبق الناس على 
اِإلسالم ؟ قلتُ 
التوسعةُ عليهم مفسدة 
أيضاً لما تؤدي إليها 
من دخول الناس في 
اِإلسالم ألجل الدنيا 
وذلك من دين 

، فكانت  المنافقين
،  الحكمة فيما دبر
قين حيث جعل الفري
،  أغنياء وفقراء

وغلَّب الفقر على 
 ]زم[ الغنى

  
 أمير عن) ٣٦(

 من )ع( المؤمنين
 أعشى باألثم تصدى

 تعالى اهللا ذكر عن
 عمن األخذ ترك ومن
 قيض بطاعته اهللا أمره
 له فهو شيطان له

 ]صا[ قرين
  
  

 ال نصدق أنه ﴾رونقَالُوا هذَا سحر وِإنَّا بِه كَاف﴿، ازدادوا عتواً وضالالً  إلى التوحيد
 مكة او الطائف ﴾وقَالُوا لَوال نُزَل هذَا الْقُرآن علَى رجٍل من الْقَريتَينِ﴿ (٣٠) كالم اهللا

، وعروة بن مسعود الثقفي  من مكة، يعنون الوليد بن المغيرة  والمال بالجاه ﴾عظيمٍ﴿
أهم يمنحون النبوة  ﴾قْسمون رحمةَ ربكَأهم ي﴿  فأنزل اهللا رداً عليهم(٣١) من الطائف

نَحن قَسمنَا بينَهم ﴿ ، حتى يقترحوا أن تكون لفالن ويخصون بها من شاءوا من العباد
، وعون على التوكل  زهيد في اِإلكباب على طلب الدنيات ﴾معيشَتَهم في الْحياة الدنْيا

،  خدمته وإلى هذا سلعة إلى ذلك مال إلى هذا أحوج بعض إلى بعضا فأحوجناعلى اهللا 
،  الضروب من ضرب في الفقراء أفقر إلى محتاجا األغنياء وأغنى الملوك أجل فترى
 هذاوراي  علم إلى يحتاج الملك وذلك الغني الملك ذلك مال إلى محتاج الفقير فهذا

فاضلنا بين الخلق في الرزق  ﴾رجاتورفَعنَا بعضهم فَوقَ بعضٍ د﴿ عمله أو الفقير
،  يخدم بعضهم بعضاًل ﴾ِليتَّخذَ بعضهم بعضا سخْرِيا﴿ ، وجعلناهم مراتب والعيش

ورحمت ﴿ الحياة نظام بذلك وينتظم وتضامن تألف بينهم يحصلو لينتظم أمر الحياة
كبر ونعمجا يمم ر(٣٢) مة اللّه باقيةما يجمعونه فان ورحالن  ﴾خَي ﴿ كُوني ال َأنلَوو

ةفَض نقُفًا مس هِموتينِ ِلبمحبِالر كْفُري نلْنَا ِلمعةً لَجداحةً وُأم ولوال أن يرغب  ﴾النَّاس
،  ، ويصيروا أمةً واحدة في الكفر الناس في الكفر إذا رأوا الكافر في سعة من الرزق

 ومعارِج علَيها﴿ سقفا من فضة وذهب هم، وجعلنا لقصور نيا بالكفارلخصصنا هذه الد
ونرظْهوساللم من فضة وذهب ﴾ي (٣٣)عليها ويصعدون يرتقون  وجعلنا لهم مصاعد 

على  ﴾علَيها﴿  من فضة وذهب زيادةً في الرفاهية والنعيم﴾وِلبيوتهِم َأبوابا وسررا﴿
الذي  ﴾وِإن كُلُّ ذَِلك﴿ اًزينةً ونقوش ﴾وزخْرفًا ﴿(٣٤) يجلسون ﴾كُئونيتَّ﴿ تلك األسرة

 مينع﴾ و﴿ في الحياة الدنيا ايتمتع به ﴾لَما متَاع الْحياة الدنْيا﴿النعم  من نعطيه للكفار
﴿َينتَّقِللْم كبر نْدةُ عرقوى سراج القلب الت  خاصة بالمتقين ال يشاركهم فيها أحد﴾اآلخ

يدله على مواضع الخلل منه فيصلحه ومن لم يكن له التقوى لم يكن له فى قلبه نظر 
فلم يذكره عند  ﴾عن ذكْرِ الرحمنِ﴿ ويعرض يتعامى ﴾ومن يعشُ﴿ (٣٥) وال بصر

 اءال ينفك عن الوسوسة له واِإلغو ﴾لَه شَيطَانًا﴿نهيء ونيسر  ﴾نُقَيض﴿ شدته ورخائة
﴿قَرِين لَه وقد حكم اهللا أنه ال يعرض عبد عن ذكره، وهو أن   مالزم ومصاحب له﴾فَه

، إال سلط اهللا عليه شيطاناً ليضله عن طريق الحق  يرى بقلبه شيئاً سواه ساكناً إياه
عن طريق  ﴾عنِ السبِيِل﴿ العاشين ﴾لَيصدونَهم﴿الشياطين  ﴾وِإنَّهم ﴿(٣٦) ويغريه

 (٣٧)  على بصيرة من أمرهم﴾َأنَّهم مهتَدون﴿ العاشونويحسب  ﴾ويحسبون﴿ دىاله
   الكافر لقرينه ﴾قَاَل﴿ مع قرينه وقد ربطا بسلسلة واحدة العاشي ﴾حتَّى ِإذَا جاءنَا﴿



 ٥٣١ 

  )٤٣(  الزخرف سورة    )٥٣١(     العشرون الخامس والجزء

  
قال أبو سعيد ) ٣٨(

 إذا بعث  :الخدري
الكافر زوج بقرينه من 

، فال يفارقه  الشياطين
حتى يصير به إلى 

 ]مس[ النار
  
وقد كان بعد ) ٤١(

 نقمة )ص(النبي 
شديدة فأكرم اهللا نبيه 

 وذهب به فلم )ص(
يرِه في أمته إال التي 
تقر به عينه وأبقى 

، وليس  النقمة بعده
من نبي إال وقد ُأرِي 

 وروي  النقمة في أمته
أرِي )ص( أن النبي 

  ما لقيت أمته من بعده
، ما  فما زال منقبضاً

انبسط ضاحكاً حتى 
 لقي اهللا عز وجل

 ]قر[
  
قال ابن عباس ) ٤٢(

قد أراه اهللا ذلك يوم 
 ]مس[ بدر
  
قال المفسرون ) ٤٩( 

يا َأيها ليس قولهم 
راحعلى سبيل  الس

، وِإنما هو  االنتقاص
،  تعظيم في زعمهم
علم ألن السحر كان 

، ولم يكن  زمانهِم
، فنادوه بذلك  مذموماً

 على سبيل التعظيم
  ]مس[

 الصاحب ﴾فَبِْئس الْقَرِين﴿ أتعرف عليكليتني لم  ﴾بيني وبينَك بعد الْمشْرِقَينِيا لَيتَ ﴿
تاب الع ﴾ولَن ينفَعكُم الْيوم﴿عنده يقول تعالى  (٣٨)، ألنك كنت سبباً في شقائي  أنت

في  ﴿اليوم﴾ َأنَّكُم﴿ ي الدنيا ولم تذكروا يومكم هذافأنفسكم ﴾ ِإذْ ظَلَمتُم﴿والمجادلة 
شْتَرِكُونذَابِ مال يجدون راحة التأسي التي يجدها المكروب في الدنيا إذا رأى  ﴾الْع

، ال   فدفع تعالى ذلك التوهم بأن اشتراكهم في العذاب ،غيره قد أصابه مثل ما أصابه
 يا محمد ﴾َأفََأنْتَ﴿ (٣٩) قالوا إن عموم البلوى بطيب القلب ، يخفِّف عنهم البالء

تقدر أن تسمع هؤالء الكفار الذين هم كالصم  ﴾تُسمع الصم َأو تَهدي الْعمي﴿ )ص(
  واضح ليس لك ذلك فال يضقْ صدرك إن كفروا﴾ومن كَان في ضالٍل مبِينٍ﴿ والعمي
(٤٠) ﴿ونمنْتَقم منْهفَِإنَّا م بِك نبا نَذْهفِإنا  إن عجلنا وفاتك قبل االنتقام منهم ﴾فَِإم ،

قال  }فإنا منهم منتقمون{ لما نزلت : أنه قالاالنصاريعن جابر ، سننتقم منهم بعد وفاتك
 العذاب )ص(يا محمد  ﴾َأو نُرِينَّك﴿(٤١)  ]غر[ )ع ( بعلي بن أبي طالب)ص(النبي 

﴿منَاهدعي وفي حياتك﴾الَّذ  ﴿ونرقْتَدم هِملَي(٤٢)  فهم في قبضتنا ال يفوتوننا﴾فَِإنَّا ع 
﴿كستَمفَاس يي ُأوحيا محمد ﴾بِالَّذ لَى ﴿  بالقرآن الذي أوحيناه)ص( فتمسكع ِإنَّك كِإلَي

وِإن  ﴾وِإنَّه ﴿(٤٣) النعيملى جنات  فِإنك على الحق الواضح الموصل إ﴾صراط مستَقيمٍ
إذ ُأنزل بلغتهم وعلى رجٍل منهم  ﴾لَك وِلقَومك﴿لشرفٌ عظيم  ﴾لَذكْر﴿ هذا القرآن

﴿َألُونفَ تُسوسقومه ونحن عني انايإ )ع( الصادق عن،   عن شكر هذه النعمة﴾و 
دناهم من رسول اهللا  إني ال :جابر بن عبد اهللا االنصاريقال  ]صا[ المسؤولون ونحن

ال ألفينكم ترجعون بعدي كفارا يضرب بعضكم   : منى حين قال في حجة الوداع ب
 ثم التفت إلى ،، وأيم اهللا لئن فعلتموها لتعرفنني في الكتيبة التي تضاربكم  رقاب بعض

، وأنزل اهللا على أثر  جبرئيل غمزه  فرأينا أن- ثالثا -أو علي أو علي :  خلفه فقال
 }إليك فاستمسك بالذي أوحي{ )ع( بعلي بن أبي طالب}فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون{ : ذلك

وإنه لذكر لك {،   لعلم للساعة)ع( ، وإن عليا }إنك على صراط مستقيم{ )ع(من أمر علي
واسَأْل من ﴿(٤٤)  ]شو[ )ع(  عن محبة علي بن أبي طالب}ولقومك وسوف تسألون

لقَب نلْنَا مسنَاَأرلسر نم معناه سل مؤمني أهل الكتاب الذين أرسلنا إليهم الرسل هل ﴾ك 
 هل جعلنا فيما ﴾َأجعلْنَا من دونِ الرحمنِ آِلهةً يعبدون﴿جاءتهم الرسل إال بالتوحيد 

يا  )ص(قال النبي : قال  عن عبد اهللا بن مسعود، مضى معبوداً سوى اهللا يعبده قوم
 على ما بعثوا ؟ قلت }من رسلنا واسأل من أرسلنا من قبلك{ أتاني الملك فقال يا محمدعبد اهللا 

ولَقَد ﴿ (٤٥) ]شو[) ع( على واليتك ووالية علي بن أبي طالب: على ما بعثوا ؟ قال
  وقومه ﴾ِإلَى فرعون ومِإليه﴿بالمعجزات الدالة على صدقه  ﴾َأرسلْنَا موسى بِآياتنَا



 ٥٣٢ 

  )٤٣(  الزخرف سورة    )٥٣٢(     العشرون الخامس وزءالج

  
قال فرعون ذلك ) ٥٢(

،  افتراء على موسى
وتنقيصاً له عليه 
السالم في أعين 
الناس، باعتبار ما كان 
 في لسانه من عقدة

 ]مس[
  
 قال مجاهد) ٥٣(

كانوا إذا أرادوا أن 
يجعلوا رجالً رئيساً 
عليهم سوروه 
بسوارين وطوقوه 

هبٍ بطوق من ذ
  ]مس[ عالمة لسيادته

 
  :عن ابن عباس)٥٧(

 )ص(أن رسول اهللا 
 إنه ليس  :قال لقريش

  أحد يعبد من دون اهللا
، فقالوا  وفيه خير

ألست تزعم أن عيسى 
 كان نبياً وعبداً صالحا

عبد من دون ً، وقد 
 االية ؟ فأنزل اهللا اهللا
  ]مس[
  
قال ابن ) ٥٨(

أهذا لنا   :الزبعرى
يع وآللهتنا أم لجم

؟ فقال عليه  األمم
هو لكم   :السالم

 وآللهتكم ولجميع األمم
 قد خصمتك   :فقال

؟ أليست  ورب الكعبة
لنصارى يعبدون 

، واليهود  المسيح
؟ وبنو  يعبدون عزيراً

 فالن يعبدون المالئكة
 فِإن كان هؤالء في !!

النار فقد رضينا أن 
نكون نحن وآلهتنا 

فسكت عليه ، معهم، 
الم الصالة والس
،  انتظاراً للوحي

فظنوا أنه ُألزم الحجة 
ضجوا وارتفعت ف

 اهللافأنزل ، أصواتهم 
إن الذين سبقت لهم 
منا الحسنى أولئك 

  ]مس[ عنها مبعدون
  

، أرسلني ألدعوك وقومك   إليك﴾ِإنِّي رسوُل رب الْعالَمين﴿  له موسى﴾فَقَاَل﴿األقباط 
ِإذَا هم منْها ﴿الدالة على رسالته  ﴾ا جاءهم بِآياتنَافَلَم ﴿(٤٦) إلى عبادة اهللا وحده

كُونحضبه﴾ي (٤٧)  ضحكوا سخريةً واستهزاء﴿ ةآي نم ا نُرِيهِمممن ءايات  ﴾و
 أوضح من سابقتها ﴾ِإال هي َأكْبر من ُأخْتها﴿العذاب كالطوفان والجراد والقُمل 

 عما هم عليه ﴾لَعلَّهم يرجِعون﴿ عاقبناهم بأنواع العذاب الشديد ﴾ابِوَأخَذْنَاهم بِالْعذَ﴿
قالوه تعظيما  ﴾يا َأيه الساحر﴿لما عاينوا العذاب  ﴾وقَالُوا ﴿(٤٨) من الكفر والتكذيب

فكأنهم ، والساحر فيهم عظيم الشان ممدوحة فان السحر كان عندهم علما عظيما وصفة 
ليكشف عنا هذا البالء  ﴾ادع لَنَا ربك﴿عالم بالسحر الكامل الحاذق فيه قالوا يا ايها ال

 ﴾ِإنَّنَا لَمهتَدون﴿بالعهد الذي أعطاك إياه من استجابة دعائك  ﴾بِما عهِد عنْدك﴿والعذاب 
ذَاب عنْهم الْع﴿رفعنا  ﴾فَلَما كَشَفْنَا﴿ (٤٩) أي لنؤمنن بك إن كشف عنا العذاب بدعائك

 (٥٠)  ينقضون العهد ويصرون على الكفر والعصيان﴾ِإذَا هم ينكُثُون﴿ بدعوة موسى
 ﴾قَاَل﴿ بعضهم يؤمن أن مخافة عنهم العذاب كشف بعد ﴾ونَادى فرعون في قَومه﴿

أليست بالد مصر الواسعة ملكاً لي  ﴾يا قَومِ َألَيس ِلي ملْك مصر﴿ مفتخراً متبجحا
وهذه الخُلجان واألنهار المتفرعة من نهر النيل  ﴾وهذه اَألنْهار تَجرِي من تَحتي﴿

 ، وقلة موسى وذلته  عظمتي وسعة ملكي﴾َأفَال تُبصرون﴿ تجري من تحت قصوري
(٥١) ﴿بل  ﴾َأم﴿هِينم وي هذَا الَّذه نم رله وال جاه  ﴾َأنَا خَي الضعيف الذي ال عز

﴿بِيني كَادال يح  يفصح عن كالمهال ﴾و(٥٢) فكيف يصلح للرسالة مقصوده، ويوض 
اهللا إليه أسورةً من ذهب كرامةً له وداللة  فهالَّ ألقى ﴾فَلَوال ُألْقي علَيه َأسوِرةٌ من ذَهبٍ﴿

 (٥٣) ة بصدقة خدمةً له وشهاد﴾َأو جاء معه الْمالِئكَةُ مقْتَرِنين﴿ على نبوته
ِإنَّهم كَانُوا قَوما ﴿ فيما دعاهم إليه ﴾فََأطَاعوه﴿واستجهلهم  ﴾قَومه﴿بعقول  ﴾فَاستَخَفَّ﴿

ينقفُونَا ﴿(٥٤) ﴾فَاسا آسأغضبونا باالفراط في العناد والعصيان ﴾فَلَم ﴿منْهنَا مانتَقَم﴾ 
قوم  فجعلنا﴾ فَجعلْنَاهم ﴿(٥٥) ﴾َأجمعين﴿ في البحر ﴾فََأغْرقْنَاهم﴿ بأشد أنواع العقاب

سلفاً وقيل قُدوةً لمن بعدهم من الكفار في استحقاق العذاب هم جعلنا ﴾سلَفًا﴿فرعون 
  يعتبرون به لئال يصيبهم مثل ذلك﴾ومثَالً ِلآلخرِين﴿لكفار قريش يتقدمونهم إلى النار 

(٥٦) ﴿رِبا ضلَمثَ وم ميرم نا ذُكر عيسى ﴾الًابرب  ابن مريم ولمفي القرآن وض
ولما ضرب ابن مريم { في نزلت )ع( قال علي،  المثُل باآللهة التي عبدت من دون اهللا

  يضجون وترتفع أصواتُهم﴾منْه يصدون﴿  قريشامشركو ﴾ِإذَا قَومك﴿ ]شو[} مثال
؟ فِإن كان عيسى في النار فلتكن  عيسى ﴾ووقَالُوا ءَأِلهتُنَا خَير َأم ه﴿ (٥٧)بالضحك 

  ما قالوا هذا القول لك إالَّ على وجه الجدل ﴾ما ضربوه لَك ِإال جدالً﴿آلهتنا معه 



 ٥٣٣ 

  )٤٣(  الزخرف سورة    )٥٣٣(     العشرون الخامس والجزء

  
 أمير عن) ٦٠(

 قال )ع( المؤمنين
 )ص( النبي إلى جئت
 مأل في فوجدته يوما
 إلي فنظر قريش من
 إنما علي يا قال ثم

 كمثل االمة في مثلك
 أحبه مريم بن عيسى

 حبه في فأفرطوا قوم
 قوم وأبغضه فهلكوا

 بغضه في وأفرطوا
 فيه واقتصد فهلكوا

 ذلك فعظم فنجوا قوم
 وقالوا وضحكوا عليهم
 باألنبياء يشبهه

 هذه فنزلت والرسل
 ]صا[ اآلية

  
 قال ابن عباس )٦١(

إن خروج عيسى من 
أعالم الساعة ألن اهللا 
ينزله من السماء قبيل 

  ]مس[ قيام الساعة
  
المشهور نزوله  )٦١(

عليه السالم بدمشق 
والناس في  صالة 
الصبح فيتأخر اإلمام 

 )ع( وهو المهدي
فيقدمه عيسى عليه 
السالم ويصلي خلفه 

إنما أقيمت  : ويقول
وقيل بل يتقدم ، لك  

هو ويؤم الناس 
واألكثرون على 

 )ع (ئه بالمهدياقتدا
في تلك الصالة دفعاً 
 لتوهم نزوله ناسخاً

  ]آل[
 :قال ابن عباس) ٦٧(

صارت كل خلة عداوةً 
يوم القيامة إال المتقين 
 تشريفاً وتطييباً لقلوبهم

  ]مس[
  
 )ع(قال الصادق )٦٨(

ال خوف فى اآلخرة 
على من خافنى فى 
الدنيا وال خوف على 
من أحبنى وأزال عن 

يار وال قلبه محبة األغ
خوف على من صار 
وديعتى عنده وهو 
اإليمان والمعرفة وال 
خوف على من أحسن 
 ظنه بى فإنى أعطيه

  ]حق[

 ﴾ِإن هو ﴿(٥٨)  الخصومة واللجاج بالباطلا شديدو﴾بْل هم قَوم خَصمون﴿والمكابرة 
 أنعمنا عليه اه بالرسالةبالنبوة وشرفن ﴾َأنْعمنَا علَيه﴿ كسائر العبيد ﴾ِإال عبد﴿ما عيسى 

 ﴾ِلبني ِإسراِئيَل﴿ آيةً وعبرةً ﴾وجعلْنَاه مثَالً﴿ بسياسة النفس ومنعها عن الشهوات
أردنا ﴾ ولَو نَشَاء  ﴿(٥٩) ، حيث خُلق من أمٍ بال أب يستدلون بها على قدرة اهللا تعالى

  يكونون خلفاً عنكم﴾يخْلُفُونرضِ في اَأل﴿يسكنون  ﴾منْكُم مالِئكَةً﴿بدالً  ﴾لَجعلْنَا﴿
(٦٠)﴿ ةاعِللس لْملَع ِإنَّهقال رسول اهللا ،  الساعةوِإن عيسى عالمة على قرب  ﴾و

ال تشكوا  ﴾فَال تَمتَرن بِها﴿ ]قر[ كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم )ص(
 موته بعد إقامته وان المهدي يقدمه بها أيها الناس إذ ال محل للشك في نزول عيسى وال

واتَّبِعونِ ﴿ )ص( وقل لهم يا محمد،  فيقول له إنما أقيمت لك ويصلي خلفه، للصالة 
يمتَقساطٌ مرذَا صداي وشرعي﴾هم،  اتبعوا هقي وهو  فِإن هذا الذي أدعوكم إليه دين 
واحذروا أن  ﴾الشَّيطَان﴿بوساوس ال تغتروا  ﴾وال يصدنَّكُم﴿ (٦١)الصراط المستقيم 

ولَما جاء عيسى ﴿ (٦٢)  ظاهر العداوة﴾ِإنَّه لَكُم عدو مبِين﴿ يصدكم عن اتباع الحق
نَاتيبالمعجزات  ﴾بِالْب﴿ةكْمبِالْح جِْئتُكُم بما تقتضيه الحكمة اِإللهية من الشرائع ﴾قَاَل قَد 

﴿ضعب لَكُم نيُألبيهوف فُوني تَخْتَلمن أمور الدين ﴾ الَّذ ﴿بامتثال أوامره ﴾فَاتَّقُوا اللَّه 
هو ربي ﴿جل وعال  ﴾ِإن اللَّه ﴿(٦٣) فيما أبلغه إليكم وأطيعوا أمري ﴾وَأطيعونِ﴿

وهدبفَاع كُمبرذَا﴿ فأخلصوا له الطاعة والعبادة ﴾والتوحيد  ﴾ه﴿يمتَقساطٌ مرموصٌل  ﴾ص
من ﴿ فرق النصارى في شأن عيسى ﴾فَاخْتَلَفَ اَألحزاب﴿ (٦٤) إلى جنات النعيم

هِمنيعي أنه  ﴾باهللا ورسولُه ومنهم من يد بأنه عبد قروصاروا شيعاً وأحزاباً منهم من ي
لهؤالء الكفرة  ﴾ِللَّذين ظَلَموا﴿ فهالك ودمار﴾ فَويٌل﴿ ، ومنهم من يقول إنه اهللا ولد اهللا

هل ينتظر هؤالء المشركون  ﴾هْل ينظُرون ﴿(٦٥) ﴾من عذَابِ يومٍ َأِليمٍ﴿ الظالمين
 غافلون عنها مشتغلون ﴾وهم ال يشْعرون﴿فجأةً  ﴾ِإال الساعةَ َأن تَْأتيهم بغْتَةً﴿المكذبون 

يوم القيامة  ﴾يومِئذ﴿ي في الدنيا على المعاصاألصدقاء  ﴾اَألخالَّء﴿ (٦٦) بأمور الدنيا
﴿ودضٍ ععِلب مهضعيصبحون أعداء  ﴾ب﴿ينتَّقإالَّ من كانت صداقته ومحبته هللا﴾ِإال الْم  

(٦٧)﴿ ادبا عاهللا في المتحابون المتقون به ينادى ﴾ي ﴿كُملَيفٌ عافي هذ ﴾ال خَو 
﴿موالعصيب ﴾الْي ﴿زتَح ال َأنْتُمونُوا ﴿ (٦٨)  على ما فاتكم من الدنيا﴾نُونآم ينالَّذ

 ، وانقادوا لطاعته  واستسلموا لحكم اهللا وأمره﴾وكَانُوا مسلمين﴿ صدقوا بالقرآن ﴾بِآياتنَا
تُنعمون  ﴾تُحبرون﴿ ونساؤكم المؤمنات ﴾ادخُلُوا الْجنَّةَ َأنْتُم وَأزواجكُم﴿ يقال لهم (٦٩)

على أهل الجنة  ﴾يطَافُ علَيهِم ﴿(٧٠) يها وتُسرون سروراً يظهر أثره على وجوهكمف
   وفي ﴾وفيها﴿ وأقداحٍ من ذهب فيها الشراب ﴾من ذَهبٍ وَأكْوابٍ﴿بأوانٍ  ﴾بِصحاف﴿



 ٥٣٤ 

  )٤٣(  الزخرف سورة    )٥٣٤(     العشرون الخامس والجزء

 
 ال في الحديث) ٧١(

 تلبسوا الحرير وال
، وال تشربوا  الديباج

في آنية الذهب 
، وال تأكلوا  والفضة

، فِإنها  في صحفائها
لهم في الدنيا ولكم في 

  ]مس[ اآلخرة
  
  قال ابن كثير)٧٢(

أي أعمالكم الصالحة 
كانت سبباً لشمول 

، فإنه  رحمة اهللا إياكم
ال يدخل أحد الجنة 

، ولكن برحمة  بعمله
 ، وإنما اهللا وفضله
ل تفاوتها الدرجات ينا

بحسب األعمال 
  ] مس[ الصالحات

  
ال في الحديث ) ٧٣(

ينزع رجٌل في الجنة 
من ثمرها إال نبت 

  ]مس[ مثالها مكانها
  
قال جعفر ) ٧٢(

شتان ) : ع(الصادق 
ما بين ما تشتهي 
 األنفس وتلذّ األعين

  ]مال[
  
السر ما   :فائدة) ٨٠( 

يحدث به اِإلنسان 
نفسه أو غيره في 

وى ما خفية، والنج
  ]مس[ تكلموا به بينهم

  
 االمام قال) ٨١(

 )ع(جعفر الصادق 
اول ما خلق اهللا نور 

 قبل كل )ص(محمد 
شئ واول من وحد 

محمد عليه  عالى تاهللا 
السالم واول ما جرى 
به القلم ال اله اال اهللا 
محمد رسول اهللا قال 
فانا اول العابدين احق 
 بتوحيد اهللا وذكر اهللا

  ]رو[

 ﴾اَألعين﴿ وتُسر به ﴾وتَلَذُّ﴿ من أنواع اللذائذ والمشتهيات ﴾تَشْتَهِيه اَألنفُسما ﴿الجنة 
وَأنْتُم ﴿، أو مستلذةٌ في العيون  ، ألنها إما مشتهاة في القلوب وهذا حصر ألنواع النعم

ميراث هي  ﴾الَّتي وتلْك الْجنَّةُ ﴿(٧١)  باقون دائمون﴾خَاِلدون﴿الجنة  في ﴾فيها
  الصالحة في الدنيامن االعمال ﴾كُنتُم تَعملُونبِما ﴿أعطيتموها  ﴾ُأورِثْتُموها﴿ االعمال
 ﴾منْها تَْأكُلُون﴿ واالصنافاالنواع بحسب  ﴾فَاكهةٌ كَثيرةٌ﴿الجنة في  ﴾لَكُم فيها ﴿(٧٢)

في عذَابِ ﴿راسخين في اِإلجرام الكافرين ال ﴾ِإن الْمجرِمين﴿ (٧٣) تفكهاً وتلذذاًتاكلون 
ونخَاِلد نَّمه(٧٤)  دائمون فيها أبدا﴾ج ﴿فَتَّرال يخفَّف  ﴾ال ي﴿منْهالعذاب لحظة﴾ع  

﴿يهف مهفي ذلك العذاب  ﴾و﴿ونسلب(٧٥)آيسون من النجاة  ﴾م ﴿منَاها ظَلَممبعقابنا  ﴾و
ونادى  ﴾ونَادوا﴿ (٧٦)  لتعريضهم أنفسهم للعذاب﴾نولَكن كَانُوا هم الظَّاِلمي﴿ لهم

 ليمتْنا اُهللا حتى ﴾ِليقْضِ علَينَا ربك﴿ قائلين خازن النار يستغيثون به ﴾يا ماِلك﴿الكفار 
، ال خالص   مقيمون في العذاب أبداً﴾ِإنَّكُم ماكثُون﴿أجابهم  ﴾قَاَل﴿ نستريح من العذاب

ولَكن َأكْثَركُم ِللْحقِّ ﴿الساطع  ﴾بِالْحقِّ﴿أيها الكفار  ﴾ جِْئنَاكُملَقَد ﴿(٧٧) لكم منه
ون(٧٨) ولكنكم كنتم كارهين لدين اهللا لكونه مخالفاً ألهوائكم وشهواتكم ﴾كَارِه﴿  َأم
اثناء اجتماعهم في دار  )ص ( في كيد محمد﴾َأمرا﴿أحكم هؤالء المشركون  ﴾َأبرموا

 محكمون ﴾فَِإنَّا مبرِمون﴿فال تخشهم اجون فيما يفعلونه به ليتخلصوا منه النّدوة يتن
يظنون  ﴾َأم يحسبون ﴿(٧٩)  وتدميرهمِإهالكهمفي ، و ك وحمايتكأمرنا في نصرت

﴿مهرس عمثوا به أنفسهم ﴾َأنَّا ال نَسما يسرون من الذنوب ما حد ﴿ماهونَجوما  ﴾و
لَديهِم ﴿ومالئكتنا الحفظة  ﴾بلَى ورسلُنَا﴿ وما يخفون من المعاصي  بينهمتكلموا به فيما

ونكْتُبالكرام الكاتبون شاهد على ظواهرهم وأنا شاهد على  (٨٠)م  عليهم أعماله﴾ي
 على قولكم وزعمكم ﴾ِإن كَان﴿  لهؤالء المشركين)ص(  يا محمد﴾ قُْل﴿ بواطنهم

وهذا على سبيل ، ه  لكنت أنا أول من يعبد﴾ فََأنَا َأوُل الْعابِدينولَد﴿هللا  ﴾ِللرحمنِ﴿
 ﴾ رب السماوات واَألرضِ رب الْعرشِ عما يصفُونسبحان ﴿(٨١)الفرض والتمثيل 

 (٨٢)  عما يصفه به الكافرون من نسبة الولد إليه رب السماوت واالرضتنزه وتقدس
﴿مهوا﴿اترك كفار مكة  ﴾فَذَربلْعيوا وخُوضيخوضوا في  في جهلهم وضاللهم ﴾ي ،

جل  ﴾وهو ﴿(٨٣) ﴾الَّذي يوعدون﴿ وهو يوم القيامة ﴾حتَّى يالقُوا يومهم﴿باطلهم 
 ﴾وفي اَألرضِ ِإلَه﴿ اهل السماء من المالئكة  معبود﴾الَّذي في السماء ِإلَه﴿ وعال
 ﴾الْعليم﴿ في تدبير خلقه ﴾وهو الْحكيم﴿ اهل االرض من االنس والجن دومعبو

من  ﴾وتَبارك الَّذي لَه ملْك السماوات واَألرضِ وما بينَهما ﴿(٨٤) بمصالحهم
  ال ﴾هالساعة وِإلَي﴿زمان قيام  ﴾وعنْده علْم﴿ ، من اِإلنس والجن والمالئكة المخلوقات



 ٥٣٥ 

  )٤٤(  الدخان سورة    )٥٣٥(     العشرون الخامس والجزء

قال المفسرون ) ٨٦( 
من شَهِد والمراد بـ 

 عيسى وعزير ِبِالْحقّ
، فِإنهم  والمالئكة

يشهدون بالحق فهؤالء 
،  تنفع شفاعتهم لل

وِإن كانوا قد عبدوا 
  ]مس[ من دون اهللا

  
 أمر بالصفح )٨٩(

،  عنهم ثم ُأمر بقتالهم
فصار الصفح منسوخاً 

  ]مس[  بالسيف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )ع( الباقر عنفضلها 
 سورة أدمن من

 فرائضه في الدخان
 من اهللا بعثه ونوافله
 القيامة يوم اآلمنين
 عرشه تحت وظلله

 يسيرا حسابا وحاسبه
 بيمينه كتابه وأعطاه
 سئل إنه )ع(وعنه 

 ليلة أن أعرف كيف
 كل في تكون القدر
 شهر أتى إذا قال سنة

 سورة فاقرأ رمضان
 مأة ليلة كل في الدخان

 ليلة أتت فإذا مرة
 فإنك وعشرين ثالث
 تصديق إلى ناظر
 ]صا[ عنه سألت الذي

روى عن عائشة   ) ٢(
قالت قصدت رسـول    

ــة ) ص( ذات ليلــ
فخرجت أطلبه فإذا هو  
بالبقيع رافعا رأسه الى  
السماء فقال يا عائشة    
ــافين أن   ــت تخ أكن
يحيــف اللّــه عليــك 

سوله ؟ قلت ما بي     ور
من ذلك ولكني ظننت    
أنك أتيت بعض نسائك    
 فقال إن اللّه عز وجل    
ينزل ليلة النصف من    
شعبان إلى سماء الدنيا    
فيغفر ألكثر من عدد     
شعر غنم بنى كلـب     

   ]مال[

وال يملك الَّذين يدعون من ﴿ (٨٥) ، فيجازي كالً بعمله  للجزاء﴾تُرجعون﴿ إلى غيره
، ألنه  أن يشفع عند اهللا ألحد ﴾الشَّفَاعةَ﴿يملك أحد ممن يعبدونهم من دون اهللا ال ﴾نهدو

، وهم عيسى ابن مريم وعزير والمالئكة  ﴾بِالْحقِِّإال من شَهِد ﴿ال شفاعة إال بِإذنه 
 ﴾ونوهم يعلَم﴿استثناهم سبحانه ممن عبد من دون اهللا فإن لهم عند اهللا منزلة الشفاعة 

 كفار مكة )ص( سألت يا محمد ﴾ولَِئن سَألْتَهم﴿ (٨٦) أن الشفاعة ال تكون إال بِإذنه
﴿مخَلَقَه نوأوجدهم ﴾م ﴿اللَّه قُولُنفهم يعترفون بأنه الخالق ثم يعبدون  اهللاخلقنا ﴾لَي 

 ﴾وقيله﴿ (٨٧) غيره  إلى عبادةته فكيف ينصرفون عن عباد﴾فََأنَّى يْؤفَكُون﴿ غيره
ال ﴿معاندون جبارون  ﴾ِإن هُؤالء قَوميا رب ﴿في شكواه لربه  )ص(وقول محمد 

نُونْؤم(٨٨) ال يصدقون برسالتي وال بالقرآن ﴾ي﴿ فَحفأعرض  ﴾فَاص﴿منْهيا  ﴾ع
 ﴾نفَسوفَ يعلَمو﴿ وال تقابلهم بمثل ما يقابلونك به ﴾وقُْل سالم﴿ وسامحهم )ص( محمد

  (٨٩) " )ص( ، وتسلية لرسول اهللا وعيد وتهديد للمشركين "،  عاقبة إجرامهم وتكذيبهم
  
  
  
  

هذا ، وال يوجد سورة  .وهي ثالثمائة وست وأربعون كلمة ، وألف وأربعمائة وواحد وثالثون حرفا
  مختومة في هذه اللفظة غير هذه

     بسم اهللا الرحمن الرحيم
بحقي وبمحبتي ِلعبادي،  ه والميم تشير إلى محبته ومعناهالحاء تشير إلى حقِّ﴾ حم﴿

 ُأقسم ﴾والكتاب المبين ﴿(١) وبكتابي العزيز إليهم إنِّي ال ُأعذِّب أهل معرفتي بفرقتي
القرآن  ﴾إنَّا أنزلناه ﴿(٢) ، الفارق بين طريق الهدى والضالل بالقرآن البين الواضح

﴿الليل زمان المناجاة ومهبط النفحات ومشهد  الحكمة فى نزوله ليال ان﴾في ليلة 
 يهحل االسرار الى حضرة الكبرياء وفالتنزالت ومظهر التجليات ومورد الكرامات وم

فراغ القلوب بذكر حضرة المحبوب فهو أطيب من النهار عند المقربين واالبرار 
قوال وهو الموافق لظاهر التنزيل وهناك أهي ليلة القدر من شهر رمضان  ﴾مباركة﴿

،  ، بقلبه أشد الليالي بركةً ليلةٌ يكون العبد فيها حاضراًبأنها ليلة النصف من شعبان 
 ﴾كنَّا منْذرينإنَّا ﴿، ويجد فيها نسيم القربة  ، يتَنَعم فيها بأنوار الوصلة مشاهداً لربه

عقاب لتقوم ، ألن من شأننا أالَّ نترك الناس دون ِإنذار وتحذيرٍ من ال لننذر به الخلق
  تلك في ما يكونويبين ﴾ يفرق كلُّ أمرٍ حكيم﴿ر في ليلة القد ﴾فيها ﴿(٣) الحجة عليهم

  
  ترتيبها

 ٤٤   
  ترتيب النزول

٦٤  
    اياتها
  نزلت بعد  سورة الدخان  ٥٩

  مكية  الزخرف



 ٥٣٦ 
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) ص(عن النبـي    ) ٣(
أنزلت صحف إبراهيم   
ــة مــن  فــي أول ليل
ــت   ــضان وأنزل رم
التوراة لستّ مـضين    
من رمضان وأنزلـت    

الثنتي عشرة  الزبور  
من رمضان وأنـزل    
اإلنجيل لثمان عـشرة    
خلت مـن رمـضان     
وأنزل القرآن ألربـع    
وعشرين مضت مـن    

  ]قر[ رمضان

عن ابن عباس إن    ) ٣(
اللّه تعـالى يقـضي     
األقــضية فــي ليلــة 
النصف من شـعبان    
ويسلمها إلى أربابهـا    

وروى ، في ليلة القدر    
في فضل ليلة النصف    
من شعبان عن عائشة    

 رسـول   قالت قصدت 
ذات ليلـة   ) ص(اللّه  

فخرجت أطلبه فإذا هو  
بالبقيع رافعا رأسه الى  
السماء فقال يا عائشة    
ــافين أن   ــت تخ أكن
يحيــف اللّــه عليــك 
ورسوله ؟ قلت ما بي     
من ذلك ولكني ظننت    
  أنك أتيت بعض نسائك   
فقال إن اللّه عز وجل     
ينزل ليلة النصف من    
شعبان إلى سماء الدنيا    

د فيغفر ألكثر من عد    
شعر غنم بنى كلـب     

  ]مال[

خطاب انتقل الى ) ٩(
بل هم في  فقال الغائب

 تحقيراً شك يلعبون
، وِإبعاداً لهم  لشأنهم

،  عن موقف الخطاب
لكونهم من أهل الشك 

  ]مس[ واالمتراء
ابن مسعود عن ) ١٠(

 إن قريشاً لما   :قال
استعصوا على النَّبي 

، دعا عليهم  )ص(
،  بسنين كسني يوسف

، حتى  صابهم قحطفأ
، فجعل  أكلوا العظام

الرجل ينظر إلى 
، فيرى ما بينه  السماء

وبينها كهيئة الدخان 
   ، فأنزل اهللا من الْجهد

والباليا  جال واألرزاقآلا من يشاء ما ويؤخر يقدم والمشيئة البداء فيه وله السنة
 يا قال )ع(باقر عن ال،  يشاء ما وينقص يشاء ما فيه ويزيد واألمراض واألعراض

 لوالة فإنها }منذرين كنا إنا مباركة ليلة في أنزلناه إنا المبين والكتاب بحم{ خاصموا الشيعة معشر
 حكمتنا مقتضى على ﴾أمراً من عندنا﴿ (٤) ]صا[) ص( اهللا رسول خاصة بعد األمر

 ﴾ا مرسلينإنَّا كن﴿ ما نقدره في تلك الليلة وما نوحي به إلى المالئكة من شئون العباد
إنَّه ﴿ رأفة ورحمة بالعباد ﴾رحمةً من ربك﴿ (٥) ألنبياء إلى البشر بالشرائع لهدايتهما

ميعواألرض ﴿ (٦) بحنين المحبين ﴾العليم﴿ألنين المشتاقين  ﴾هو الس السماوات رب
ب ال ر ﴾ال ِإله ِإال هو ﴿(٧)  من أهل اِإليمان واليقين﴾ِإن كنتم موقنين وما بينهما

 ﴾ورب﴿خالقكم  ﴾ربكم﴿األحياء  ﴾ويميتُ﴿ األموات ﴾يحيي﴿ ، وال معبود سواه غيره
﴾ بل هم في شك يلعبون﴿ (٨) ن سبقكم من األمم الماضينم ﴾ءابائكم األولين﴿وخالق 

، بل هم في شك من أمر  ليسوا موقنين فيما يظهرونه من اِإليمان في قولهم اُهللا خالقنا
يوم ﴿ عذابهم )ص( فانتظر يا محمد ﴾فارتقب﴿ (٩) خرون ويهزءونفهم يس البعث

 ﴾النَّاس﴿يشمل  ﴾يغْشى﴿ (١٠) بينٍ يراه كل أحد  كثيف﴾تأتي السماء بدخان مبين
 (١١) ﴾هذا عذاب أليم﴿ويقولون حين يصيبهم الدخان ، ويعمهم من كل جانب 

 وبالقرآن إن )ص( بمحمد﴾ ا مؤمنونربنا اكشفْ عنا العذاب ِإنَّ﴿ ويقولون مستغيثين
 من أين يتذكرونه ويتعظون عند كشف العذاب ﴾أنَّى لهم الذكرى ﴿(١٢)ا كشفته عن

 والحال أنه قد أتاهم رسوٌل ، مؤيد ﴾وقد جاءهم رسوٌل مبين﴿ "استبعاد ِإليمانهم"
 ﴾نهع﴿أعرضوا  ﴾ثم تولَّوا ﴿(١٣) المعجزات ومع هذا لم يؤمنوا به ولم يتبعوهب

سنكشف  ﴾إنا كاشفوا العذاب ﴿(١٤)  ونسبوه إلى الجنون﴾وقالوا معلَّم مجنون﴿ وبهتوه
تعودون إلى ما كنتم عليه  ﴾عائدون﴿أهل مكة  يا ﴾ِإنكم ﴿ثم ﴾قليالً﴿زمناً العذاب عنكم 

  حين واذكر يوم القيامة﴾ يوم نبطش البطْشة الكُبرى﴿ (١٥) من الشرك والعصيان
قبل  ﴾قبلهم﴿اختبرنا  ﴾ولقد فتنَّا﴿ (١٦) انتقاماً منهم ﴾ِإنا منتقمون﴿ة خذُ الكفار بقونا

أن ﴿ (١٧) من أكرم عباد اهللا﴾ قوم فرعون وجاءهم رسوٌل كريم﴿ هؤالء المشركين
 عباد وا إليإني لكم رسوٌل ﴿  والتسخيرمن العذاب بني ِإسرائيل اطلقوا سراحاهللا﴾ أد

على الوحي﴾أمين تترفَّعوا عن و﴾ على اهللا﴿ ال تتكبرو ﴾وأن ال تعلوا ﴿(١٨)  مؤتمن
 ﴾وِإني عذْت ﴿(١٩) بحجة وبرهانٍ ساطع ﴾بسلطانٍ مبين﴿جئتكم  ﴾إنِّي آتيكم﴿ طاعته

وِإن لم تؤمنوا  ﴿(٢٠)ان تقتلوني  من ﴾بربي وربكم أن تَرجمون﴿التجأت واستجرت 
 ﴾فدعا ﴿(٢١) وخلُّوا سبيلي فكفوا عن أذاي ﴾فاعتزلون﴿ وِإن لم تصدقوني ﴾لي

   (٢٢) فانتقم منهم﴾ أن هؤالء قوم مجرمون﴿  قائالًحين يئس منهم ﴾ربه﴿عليهم 



 ٥٣٧ 
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فارتقب يوم تأتي 

  بدخان مبين السماء
  )ص(فأتوا رسول اهللا

   يا رسول اهللا:فقالوا 
،  استسق اهللا لمضر

،  نها قد هلكتفإ
،  فسقوا ، فاستسقى

فلما أصابتهم الرفاهية 
،  عادوا إلى حالهم

يوم نبطش :  فأنزل اهللا
 إنّا  البطشة الكبرى

 فانتقم اهللا منتقمون
  ]مس[ر منهم يوم بد

  
 :قال ابن عباس) ١٠(

لم يمض الدخان بل 
هو من أمارات 

، وهو يأتي  الساعة
، يصيب  قُبيل القيامة

ُل المؤمن منه مث
، وينضج  الزكام

رءوس الكافرين 
 ]مس[     والمنافقين

  :قال ابن مسعود)١٥(
 لما كشف عنهم 
العذاب باستسقاء النبي 

 عادوا إلى )ص(
 ]مس[ تكذيبه

فائدة االسراء ) ٢٢(
يعني السير بالليل 

 ]مي[
عن النبي ) ٢٩( 
قال ما من  )ص(

مؤمن إالّ وله باب 
يصعد منه عمله وباب 

ه فإذا ينزل منه رزق
  ]مج[ مات بكيا عليه

) ص(عن النبي ) ٢٩(
ما من مؤمن يموت 
في غربة غابت فيها 
بواكيه إال بكت عليه 

 ]زم[ السماء واألرض
تقول العرب ) ٢٩(

 :عند موت السيد منهم
بكت له السماء 

أي عمت ، واألرض 
مصيبتُه األشياء حتى 

 السماءوبكته األرض 
مبالغةً في وجوب 

 يهالجزع والبكاء عل
  ]قر[
  
قائل هذا أبو ) ٣٦(

 :جهل، قال يا محمد
إن كنت صادقاً في 
  قولك فابعث لنا رجلين 

  فِإن فرعون﴾ليالً ِإنَّكم متَّبعون﴿ اخرج ببني ِإسرائيله ان فأوحينا إلي ﴾فَأسرِ بعبادي﴿
لما قطع موسى البحر عطف ليضرب  (٢٣) بخروجكم علموا  اذايتبعونكمس وجنوده

أي  ﴾واترك البحر رهواً﴿يلتئم وخاف أن يتبعه فرعون وجنوده فقيل له البحر بعصاه ل
 مكَ ﴿(٢٤) ن فرعون وقومه سيغرقون فيها ﴾إنَّهم جند مغرقون﴿ كما هو طريقاً يابسا

لقد تركوا كثيراً من البساتين واألنهار  ﴾ جنَّات وعيونٍنم﴿ بعد غرقهم ﴾واْكُرتَ
 (٢٦) حسنة ومنازل مزينة محافل ﴾ع ومقامٍ كريموزرو ﴿(٢٥)والعيون الجارية 

﴿كذلك ﴿(٢٧) النساء مفاكهين أي ﴾كانوا فيها فاكهين﴿ األبدان في النعمة ﴾ونَعمة﴾ 
رجع بنو اسرائيل الى  ﴾قوماً آخرين﴿ملكهم وديارهم  واورثنا ﴾وأورثناها﴿ أهلكناهم

فما حزن على  ﴾فما بكتْ عليهم السماء واألرض ﴿(٢٨)مصر بعد غرق فرعون 
 مؤخرين وممهلين بل ﴾وما كانوا منظرين﴿فقدهم أحد وال تأثر بموتهم كائن من الخلق 

 زكريا بن يحيى على السماء بكت :قال )ع( الصادق عن،  عجل عقابهم في الدنيا
 فما قيل،  عليهما إال تبك ولم صباحا أربعين السالم عليهم علي بن الحسين وعلى

أنقذنا  ﴾ولقد نَجينا ﴿(٢٩) ]صا[ حمراء وتغيب حمراء طلعت كانت قال  ،هماؤبكا
 (٣٠) همءأبنا وقتله فرعون استعباد  من الشديد﴾بني ِإسرائيل من العذاب المهين﴿
 متجاوزاً الحد في ﴾من المسرفين﴿ ه وجبروته طغيانفي ﴾من فرعون إنَّه كان عالياً﴿

منا  ﴾على علمٍ﴿م وشرفناهم اصطفيناه ﴾ولقد اخترناهم ﴿(٣١) الطغيان واِإلجرام
وآتيناهم من  ﴿(٣٢)  على أهل زمانهم﴾على العالمين﴿باستحقاقهم لذلك الشرف 

وِإنزال  ، وتظليل الغمام مثل فلق البحر الحجج والبراهين وخوارق العادات ﴾اآليات ،
 ظاهر جلي لمن تدبر ﴾مبين﴿ اختبار وامتحان ﴾ما فيه بالء﴿المن والسلوى 

هؤالء﴿ (٣٣)روتبص إن هي إال موتتنا األولى ﴿(٣٤)﴾ ليقولون﴿كفار قريش  ﴾إن﴾ 
  بمبعوثين﴾وما نحن بمنشرين﴿ لن نموت إال موتةً واحدةً وهي موتتنا األولى في الدنيا

 خطاب ﴾ِإن كنتم صادقين﴿ أحيوا لنا ءاباءنا ليخبرونا بصدقكم ﴾فْأتوا بآبائنا ﴿(٣٥)
 أهؤالء المشركون ﴾أهم﴿ (٣٦) على وجه التعجيزوالمؤمنين ،  )ص(للرسول 

 ، ملك اليمن وحضرموت والشُحر﴾ أم قوم تُبع﴿أقوى وأشد  ﴾خير﴿ "استفهام انكار"
 وسمي تبعاً لكثرة أتباعه من ،  الحميريأسعد بن مليك المكنّى بأبي كربواسمه 
 وكان إذا كتب كتب " تهم، وكمال قُو اهللا سبحانه قومه على كثرة عددهم أهلك " الناس

 ولذلك ذم قومه كافرين وقومه مؤمنا كان ،ً باسم الذي ملك براً وبحراً وضحاً وريحاً
 اما أنا )ص(، وقيل قال لالوس والخزرج كونوا ههنا حتّى يخرج هذا النّبى  ولم يذمه

  ﴾كناهمأهل﴿عاد وثمود وأضرابهم  ﴾﴿والَّذين من قبلهم لو ادركته لخدمته وخرجت معه



 ٥٣٨ 

  )٤٤(  الدخان سورة    )٥٣٨(     العشرون الخامس والجزء

  :من ءابائنا أحدهما
قُصي بن كالب فِإنه 

،  كان رجالً صادقاً
لنسأله عما يكون بعد 

 ]قر[ الموت
  
 الصادق عن) ٣٧(
 قال تبعاً إن )ع(

 والخزرج لألوس
 حتى هيهنا كونوا
 أما النبي هذا يخرج

 لخدمته أدركته فلو أنا
  معه جتوخر

  ]صا[
  
أبا جهل كان ) ٤٤(

،  يأتي بالتمر والزبد
، فهذا   تزقموا: فيقول

الزقوم الذي يعدكم به 
إن ، فنزلت  محمد

 شجرة الزقوم طعام
 ]مس[  األثيم

  
التقى النبي  )٤٩(
 بأبي جهل فقال )ص(

 ِإن اهللا )ص(النبي 
أمرني أن أقول لك 

 :  فقالأولى لك فأولى
  !يبأي شيء تهددن

واِهللا ما تستطيع أنت 
وال ربك أن تفعال بي 
 شيئاً، ِإني لمن أعز
هذا الوادي وأكرمه 

، فقتله اهللا  على قومه
، يوم بدر وأذلَّه 

ذق إنك  فيهونزلت 
 أنت العزيز الكريم

  ]مس[
 
شجرة الزقوم ) ٤٩(

هي الشجرة التي 
،  خلقها اهللا في جهنم

وسماها الشجرة 
، فِإذا جاع  الملعونة

أهل النار التجئوا إليها 
، فغلت في  فأكلوا منها

بطونهم كما يغلي 
وشبه  الماء الحار

تعالى ما يصير منها 
إلى بطونهم بالمهل 

،  وهو النحاس المذاب
والمراد باألثيم الفاجر 
  ذو اِإلثم وهو أبو جهل
 : وذلك أنه كان يقول

يعدنا محمد أن في 
، وِإنما  جهنم الزقوم

هو الثَّريد بالزبد 
 ]قر[والتمر

  

وعيد وتهديد  " بسبب ِإجرامهم﴾إنهم كانوا مجرمين﴿وفرقناهم  وخربنا بالدهم
من  ﴾وما بينهما﴿هذا الكون  ﴾وما خلقنا السماوات واألرض﴿  (٣٧)"لقريش

ما  ﴿(٣٨)" الحشر ثبوت على تنبيه فيه "لعباً وعبثاً ﴾العبين﴿ المخلوقات البديعة
بالعدل  ﴾إال بالحقِّ﴿المخلوقات   السماوات واألرض وما بينهما من أي﴾خلقناهما

 ذلك فينكرون ﴾ولكن أكثرهم ال يعلمون﴿ لنجازي المحسن بِإحسانه والمسيء بِإساءته
سمي يوم الفصل ألن اهللا تعالى " يوم القيامة ﴾إن يوم الفصل﴿ (٣٩) البعث والجزاء

يوم ال  ﴿(٤٠) ﴾أجمعين﴿ساب الخالئق موعد ح ﴾ميقاتُهم﴿ "يفصل فيه بين الخلق
شيئاً وال ﴿ ، وال صديقٌ عن صديقه ال يدفع قريب عن قريبه ﴾يغني مولى عن مولى

من رحمه اُهللا فِإنه يشفع  اال﴾ إالَّ من رحم اُهللا ﴿(٤١) هون وال ينصر﴾هم ينصرون
 وال األنبياء اءأوصي من بأحد ذكره وجل عز اهللا استثنى ما )ع(، عن الصادق  وينفع

 مولى يغنى ال يوم{ الحق وقوله كتابه في فقال وشيعته )ع( المؤمنين أمير خال ما أتباعهم
ِإنَّه هو ﴿ ]صا[ وشيعته )ع( عليا بذلك يعني }اهللا رحم من إال ينصرون ال وهم شيئا مولى عن

"  الترغيب بين الترهيب و تعالىجمع  " بأوليائه﴾الرحيم﴿ المنتقم من أعدائه ﴾العزيز
 طعام ﴾طعام األثيم ﴿(٤٣)  التي تنبتُ في أصل الجحيم﴾إن شجرتَ الزقُّوم ﴿(٤٢)

كالنحاس المذاب الذي  ﴾كالمهل ﴿(٤٤)  ليس له طعام غيره" ابو جهل  "فاجرال هذا
 الماء الشديد ﴾كغلي الحميم ﴿(٤٥)﴾ في البطون﴿يجرجر  ﴾يغلي﴿ تناهى حره

سوقوه وجروه  ﴾فاعتلُوه﴿ هذا الفاجر اللئيمخذوا  ﴾خذوه﴿ بانيةيقال للز (٤٦) الحرارة
 ﴾من عذاب الحميم ثم صبوا فوق رأسه ﴿(٤٧) ﴾الجحيم﴿وسط  ﴾إلى سواء﴿ بعنف

  المعزز المكرم﴾ِإنَّك أنتَ العزيز الكريم﴿العذاب  ﴾ذقْ ﴿(٤٨) الذي تناهى حره
 هو ما كنتم تشكون به في ﴾نتم به تمترونما ك﴿العذاب  ﴾إن هذا ﴿(٤٩) استهزاء به

في ﴿الذين اتقوا اَهللا في الدنيا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه  ﴾إن المتقين﴿ (٥٠) الدنيا
 قال جعفر الصادق ،والمكاره يأمنون فيه من اآلفات والمنغصات  في مكان ﴾أمين مقامٍ

لك مقام المتقين فى الدنيا كانوا فى الدنيا على خوف العذاب ووجل الفراق وذ )ع(
 (٥٢)  جارية﴾وعيونٍ﴿ بساتين ناضرة ﴾في جنَّات ﴿(٥١) فاورثهم ذلك امانا وامنا

خاطب العرب " والسميك منه ﴾واستبرق﴿ ه، الرقيق ثياب الحرير ﴾يلْبسون من سنْدسٍ﴿
 وقيل السندس ما يلبسونه "فوعدهم من الثياب بما عظم عندهم واشتهته أنفسهم

حال اهل  ﴾كذلك﴿ (٥٣)في المجالس  بالمحبة ﴾متقابلين﴿ق ما يفترشونه واإلستبر
 العينين  العيناء عظيمة﴾عينٍ﴿ الحوراء البيضاء ﴾بحورٍ﴿أيضاً  ﴾وزوجناهم﴿ الجنة
  ما يشتهون باحضار ﴾بكلِّ فاكهة﴿ في الجنة ﴾فيها﴿ يطلبون من الخدم ﴾يدعون﴿(٥٤)



 ٥٣٩ 

  )٤٥(  الجاثية سورة    )٥٣٩(     العشرون الخامس والجزء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تسمى الشريعة وسورة 
  الدهر

  
 الصادق نفضلها ع

 سورة قرء من )ع(
 أن ثوابها كان الجاثية

 وال أبدا النار يرى ال
 وال جهنم زفير يسمع

 محمد مع وهو شهيقها
 ]صا[ )ص(

من ) ص(وعن النبي 
قرأ حم الجاثية ستر 
اهللا عورته وسكن 

 ه يوم الحسابروعت
 ]زم[
  
  :قال الصاوي) ٥(

ذكر اهللا سبحانه 
وتعالى من الدالئل 
ستةً في ثالث ءايات، 
ختم األولى بـ 

 والثانية بـ للمؤمنين
 والثالثة بـ يوقنون
ووجه ،  يعقلون

التغاير بينها في 
التعبير أن اِإلنسان إذا 

  تأمل في السماوات

ألن اللّه تعالى جعل في كل قطر ،  لدنيابخالف ثمار ا ضررها من ﴾آمنين﴿ الفواكه من
زمنا للفواكه والخضراوات بحسب ما يوافق أهله والبيئة التي هم فيها ، حتى ان 

 ﴾ال يذوقون فيها﴿ (٥٥) وقبل نضجهاالحكماء األقدمين حذروا أكلها بغير موسمها 
الدنيا  فارقوا التي ﴾ِإالَّ الموتة األولى﴿ ، بل خلود موت فلم يعد ثمة ﴾الموتَ﴿ في الجنة

ة األولى من موت الجنة مع أنها ال موت فيها ، ألن السعداء توإنما استثنى المو، بها 
 إذا ماتوا يصيرون بلطف اللّه تعالى إلى أسباب الجنة لما يرون من جعلنا اللّه منهم

، ويرون منازلهم في الجنة عند خروج  نعيم برزخ القبر فيلقون فيه الروح والريحان
 (٥٦)  الشديد األليم﴾عذاب الجحيم﴿ونجاهم من  ربهم خلَّصهم ﴾ووقاهم﴿ مأرواحه

الذي أعطوه من النعيم  ﴾ذلك﴿تفضالً منه تعالى عليهم  كل ذلك ﴾فضالً من ربك﴿
فِإنما ﴿) ص(قال تعالى ملتفتا لحبيبه محمد  (٥٧)  ال فوز وراءه﴾هو الفوز العظيم﴿

 (٥٨)ن يتعظون وينزجرو ﴾علهم يتذكرونل﴿بلغتك  ﴾بلسانك﴿سهلنا القرآن  ﴾يسرناه
فيه  "  منتظرون هالكك﴾ِإنهم مرتقبون﴿ما يحل بهم ) ص( فانتظر يا محمد ﴾فارتقب﴿

  (٥٩) "  ووعيد للمشركين)ص(وعد للرسول 
  
  
  
  

 ، فإنها مدنية ، وهي أربعمائة وثمانون كلمة ، وألفان ومئة وواحد وتسعون ١٤نزلت بمكة عدا اآلية 
   حرفا
    الرحمن الرحيم اهللابسم 

 الحاء يدل على ان فى بحر حياته حارت االرواح والميم تدل على ان فى ميادين ﴾حم﴿
 بحياتى ومودتى الوليائى ال شئ الى احب من لقاء احبابى وال و محبته هامت االسرار

 انتقامه من اعدائهفي  ﴾تنزيُل الكتاب من اهللا العزيز ﴿(١) أحب على احبابى من لقائى
وما فيهما  ﴾السماوات واألرضِ﴿خلق  ﴾إن في﴿ (٢) تدبير امر خلقه في ﴾كيمالح﴿

ن بوجود يصدقالم ﴾للمؤمنين﴿ لعالمات على قدرة اهللا وحكمته ﴾آليات﴿ من المخلوقات
، متقلبة في أطوارٍ  أيها الناس من نطفة ثم من علقة ﴾وفي خلقكم﴿ (٣) هاهللا ووحدانيت

وفيما ينشره تعالى ويفرقه من أنواع  ﴾ما يبثُّ من دابةو﴿ مختلفة إلى تمام الخلق
 يصدقون بقدرة رب ﴾ءاياتٌ لقومٍ يوقنون﴿ المخلوقات التي تدب على وجه األرض

  وما أنزَل اُهللا من﴿ دائبين ال يفتران ﴾الليل والنهار﴿تعاقب  ﴾واختالف﴿ (٤) العالمين

  
  ترتيبها

 ٤٥   
  ترتيب النزول

٦٥  
    اياتها
  نزلت بعد  سورة الجاثية  ٣٧

  مكية  الدخان



 ٥٤٠ 

  )٤٥(ية   الجاثسورة    )٥٤٠(     العشرون الخامس والجزء

  
 بد ال وأنه واألرض،

 ، آمن صانع من لهما
 خلق في نظر وِإذا
 ازداد ونحوها نفسه
 وِإذا ، فأيقن ِإيماناً
 سائر في نظر

 عقله كمل الحوادث
  ]مس[ علمه واستحكم

  
 عن ذر ابى عن )٦(

  :قال انه )ص( النبى
 ايمانك جدد ذر ابا يا

 فان وعشيا بكرة
 يندرسما  سريعا
 يدرى ال حتى االسالم

 وما الصالة ما احد
 واحدا وان الصيام
 كان من ان يقول منهم
 اال اله ال يقولون قبلنا
 هذه ويدخلون اهللا

 -المساجد اى -البيوت
 اذا اهللا رسول يا قيل
 يصوموا ولم يصلوا لم
 قولهم عنهم يغنى فما
 قال اهللا اال اله ال
 الكلمة بهذه )ص(

 جهنم نار من ينجون
 ]رو[
  
 دقالصا عن) ١٤(
 مننا للذين قل قال )ع(

 أن بمعرفتنا عليهم
 ال الذين يعرفوا
 عرفوهم فإذا يعلمون

 ]صا[ لهم غفروا فقد
  
 من المقصود) ١٦(

 كأنه )ص( تسليته ذلك
 يا تحزن ال  :قال

  قومك كفر على محمد
 إسرائيل بني آتينا فِإننا

  العظيمة والنعم الكتاب
 أصروا بل يشكروا فلم

 فكذلك  الكفر على
 ]مس[ قومك

  

 ماء من رزقوإحيائه  أرزاق العباد وأقواتهمالغيث الذي به تخرج األرض  ﴾الس ،
بعد ﴿ التي هي معدن األرزاق ﴾األرض﴿بالمطر  ﴾فأحيا به﴿ األرض بعد موتها

الرياحِ ﴿تقليب  ﴾وتصريف﴿ بعدما كانت هامدةً يابسة ال نبات فيها وال زرع ﴾موتها
 ترتيب هذه اآليات آيات في ﴾لقوم يعقلون﴿ ود اهللا ووحدانيتهعالمات على وج ﴾ءاياتٌ

ولهذا ختم اللّه اآلية األولى بالمؤمنين ، والثانية  ، أيضا لمن تدبرها وتفكر فيها
 (٥) بالموقنين ، والثالثة بالعاقلين ، ومن اجتمعت فيه هذه الخصال الثالث أفلح وفاز

 ﴾نتلوها﴿ وقدرته، الدالة على وحدانيته  وحججه وبراهينه ﴾ءاياتُ اِهللا﴿هذه  ﴾تلك﴿
فبأيِ حديث بعد اِهللا ﴿الذي ال غموض فيه  ﴾بالحقِّ﴿ )ص( يا محمد ﴾عليك﴿نقصها 

، وبعد  هذا الذي يتلوه عليكم  بعد حديث اهللايا كفار مكةبأي حديث ف ﴾وآياته يؤمنون
 قون لكم سواهحججه عليكم وأدلته التي دلكم بها على وحدانيته من أنه ال ربتصد ، 

 (٧) كذَّاب مبالغٍ في اقتراف اآلثاملكل  ﴾لكلِّ أفَّاك أثيم﴿هالك ودمار  ﴾ويٌل﴿ (٦)
ثم ﴿  وهي في غاية الوضوح والبيان﴾عليه﴿تُقرأ  ﴾تُتلى﴿القرآن  ﴾يسمع ءايات اِهللا﴿

 كأن لم يسمعها﴿ثم يدوم على حاله من الكفر ويتمادى في غيه  ﴾يصر مستكبراً
 ألن البشارة تكون في سماه بشارة تهكماً بهم" ﴾بعذابٍ أليمٍ﴿ )ص( يا محمد ﴾فبشره

شيئاً ﴿ )ص( التي أنزلها اهللا على محمد ﴾وِإذا علم من ءاياتنا ﴿(٨) "األمر السار
لهم عذاب ﴿األفاكون المستهزءون بالقرآن  ﴾ُأولئك﴿سخر واستهزأ بها  ﴾اتَّخذها هزواً

وال ﴿تنتظرهم  ﴾جهنم﴿أمامهم  ﴾من ورائهم﴿ (٩)مع الذل واِإلهانة  شديد ﴾مهين
 ﴾وال﴿ما ملكوه في الدنيا من المال والولد  ﴾ما كسبوا شيئاً﴿ ال ينفعهم ﴾يغني عنهم

 ﴾من دونِ اهللا أولياء ولهم عذاب عظيم﴿األصنام التي عبدوها  من ﴾ما اتَّخذوا﴿تنفعهم 
والذين كفروا بآيات ﴿هداية لمن آمن به واتَّبعه  ﴾دىه﴿القرآن  ﴾هذا ﴿(١٠) دائم مؤلم

 من أشد أنواع العذاب ﴾لهم عذاب من رجزٍ أليم﴿ جحدوا بالقرآن مع سطوعه ﴾ربهم
موجع على  ﴾لكم البحر﴿ذلَّل  ﴾ سخَّرالذي﴿بقدرته وحكمته هو  ﴾اُهللا﴿ (١١) مؤلم

 ﴾بأمره﴿ على سطحه ﴾فيه﴿السفن  ﴾الفُلك﴿لتسير  ﴾لتجري﴿ضخامته وعظمه 
، والغوص  ولتطلبوا من فضل اهللا بسبب التجارة ﴾وِلتبتغُوا من فضله﴿ بمشيئته وِإرادته

 ربكم على ما أنعم به ﴾ولعلكم تشكرون﴿، وصيد األسماك   اللؤلؤ والمرجانالستخراج
،  في هذا الكون ﴾األرضِلكُم ما في السماوات وما في ﴿وخلق  ﴾وسخَّر﴿ (١٢) عليكم

من فضله وِإحسانه  ﴾جميعاً منه﴿ من كواكب وجبال وبحار وأنهار ونبات وأشجار
 لعبراً وعظات ﴾آليات ﴿فيما ذُكر ﴾إن في ذلك﴿، من عنده وحده جّل وعال  وامتنانه

    يتأملون في بدائع صنع اهللا فيستدلون على قدرته ووحدانيته ويؤمنون﴾ِلقومٍ يتفكَّرون﴿



 ٥٤١ 

  )٤٥(  الجاثية سورة    )٥٤١(     لعشرونا الخامس والجزء

 
)١٧ (من والمقصود 

 هذه من التعجب اآلية
 حصول أن ، الحالة
 ارتفاع يوجب العلم

 صار ههنا ، الخالف
 لحصول سبباً العلم

 يكن لم أنه ، االختالف
 العلم نفس مقصودهم

 منه المقصود وِإنما
 والتقدم، الرياسة طلب
 وعاندوا علموا فلذلك

  ]فخ[
  
 الصادق قال )١٧(
 فى الشريعة )ع(

 محافظة االمور
 اهللا ومن فيها الحدود
 ]رو[  االعانة

  
 آراء تتبع ال) ١٨(

 التابعة الجهال
 رؤساء وهم  للشهوات
 قالوا حيث قريش
 ءابائك دين إلى ارجع

  ]بي[
  
 )ص( النبى عن )٢٠(

 على يدلكم القرءآن
 اما  ،ودوائكم دائكم
 واما فالذنوب داؤكم

 ستغفارفاال دواؤكم
 ]رو[
 عتبة أن روي )٢١(

 عتبة بن والوليد وشيبة
 )ع( لعلي قالوا

 أنتم ما واهللا  :وحمزة
 كان ولئن شيء على
 لحالنا حقاً تقولون ما

 في حالكم من أفضل
 أفضل هو كما اآلخرة

 اآلية فنزلت الدنيا في
 تباين منها يستنبطو

 العاصي المؤمن حالي
،  الطائع والمؤمن

 من كثير كان ولهذا
 عند يبكون العباد

 إنها حتى تالوتها
  العابدين مبكاة تسمى

  ]آل[
  
 سمي فائدة )٢٣(

 ألنه هوى الهوى
 في بصاحبه يهوي
  ]قر[ النار

  
 :عباس ابن قال) ٢٣(
 في هوى اهللا ذكر ما

  ]قر[ ذمه إال القرآن

 ، يصفحوا ﴾يغْفروا﴿للمؤمنين  ﴾لِّلَّذين آمنوا﴿ )ص( يا محمد ﴾قْل ﴿(١٣)به 
ال  ﴾يرجون أيام اهللاِللَّذين ال ﴿ ويتجاوزوا عما يصدر عن الكفار عنهم من األذى

ليجزي قوماً بما كانوا ﴿ يخافون بأسِ اهللا وعقابه ألنهم ال يؤمنون باآلخرة وال بلقاء اهللا
من عمل  ﴿(١٤)" وعيد وتهديد "اقترفوه من اِإلثم  ليجازي الكفرة بما﴾يكسبون
فنفع ذلك العمل الصالح وثوابه  ﴾فلنفسه﴿ طلب به رضى اهللا تعالىوهو ما  ﴾صالحاً

فضرر اساءته وعقابها على  ﴾فعليها﴿ سوءاً ارتكبومن  ﴾ومن َأساء﴿ا لنفسه عائد اليه
تردون فيجازيكم على اعمالكم خيرا  ﴾تُرجعون﴿ مالك اموركم ﴾ثُم إلى ربكم﴿ نفسه

لى اكتساب العمل الصالح وترهيب عن فيه ترغيب ع  "كان او شرا فاستعدوا للقائه
 التوراة ﴾بني ِإسرائيل الكتاب﴿أعطينا  ﴾ولقد آتينا ﴿(١٥)"  ارتكاب العمل السيئ

﴿كمة﴿  وفصل الحكومات بين الناس﴾والحكثر فيهم االنبياء مالم تكثر في  ﴾والنبو
 وهو وال طيب إال ﴾الطيباتورزقناهم من ﴿غيرهم من االمم من يوسف الى عيسى 

وآتيناهم بينات  ﴿(١٦)م على سائر األمم في زمانه ﴾وفضلناهم على العالمين﴿حالل 
قال ابن عباس هو العلم بمبعث النبى  ، وبينا لهم في التوراة أمر الشريعة ﴾من اَألمر

  وما بين لهم من امره وانه يهاجر من تهامة الى يثرب ويكون انصاره أهل يثرب)ص(
إال من بعد ما  ﴾إالَّ من بعد ما جاءهم العلم﴿ رفي ذلك األم ﴾وافما اختلفُ﴿ ]رو[

ِإن ربك يقضي بينهم يوم ﴿حسداً وعناداً  ﴾بغْياً بينهم﴿جاءتهم الحجج والبراهين واألدلة 
 هو جل وعال الذي يفصل بين العباد يوم القيامة فيما ﴾القيامة فيما كانوا فيه يختلفون

، وفي اآلية زجر للمشركين أن سلكوا مسلك من سبقهم من  يناختلفوا فيه من أمر الد
طريقة  ﴾على شريعة﴿ )ص (يا محمد ﴾ثم جعلناك ﴿(١٧) األمم العاتية الطاغية

وال تتَّبع ﴿ فاتبع ما أوحى إليك ربك ﴾فاتَّبِعها﴿ من أمر الدين ﴾من األمر﴿ واضحة
لن يدفعوا  ﴾ِإنهم لن يغْنوا ﴿(١٨)  ال تتَّبع ضالالت المشركين﴾َأهواء الذين ال يعلمون

وِإن الظالمين بعضهم ﴿ من العذاب إن سايرتهم على ضاللهم ﴾عنك من اهللا شيئاً﴿
واُهللا ولي ﴿  ال ولي لهم في اآلخرة ،  في الدنيابعضاًيتولى بعضهم  ﴾أولياء بعضٍ

من  ﴾هدىللناسِ و﴿نور  ﴾بصائر﴿القرآن  ﴾هذا ﴿(١٩)  في الدنيا واآلخرة﴾المتَّقين
الَّذين َأم حسب  ﴿(٢٠)بصحة هذا القران  ﴾لقومٍ يوقنون ﴿ونعمة﴾ ورحمة﴿ الضالل
 اكتسبوا بجوارحهم اليد والرجل واللسان والفرج وغيرها ففعلوا فيها ﴾اجترحوا

﴿يئاتوعملوا ﴿ كالمؤمنين األبرار ﴾أن نجعلهم كالذين آمنوا﴿كل ما ساء فعله  ﴾الس
ن آمنوا وعملوا يالذك{ ن ابن عباس في قول اهللا تعالىع ،ال نفعل  ، كال ﴾الصالحات
   ]شو[  وحمزة وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب)ع( نزلت في علي  :قال }الصالحات



 ٥٤٢ 

  )٤٥(  الجاثية سورة    )٥٤٢(     العشرون الخامس والجزء

  
 )ص( النبي عن) ٢٣(

 نفسه دان من الكَيس
  الموت بعد لما وعمل
 نفسه أتبع من اجروالف

  اهللا على وتمنَّى هواها
 رأيت إذا) ص(وعنه 
 وهوى مطاعاً شُحا
 مؤثرة ودنيا متَّبعاً

 رأي ذي كل وإعجاب
 بخاصة فعليك برأيه
 أمر عنك ودع نفسك
  ]قر[ العامة

 قريش كانت) ٢٣( 
 من حيناً الحجر تعبد

 ما وجدوا فإذا الدهر،
 ، منه أحسن هو

 دواوعب األول طرحوا
 اهللا فأنزل ، اآلخر
 إلهه اتخذ من أفرأيت
 في نزلت وقيل هواه

 قيس بن الحارث
 أحد السهمي

 ألنه ، المستهزئين
 تهواه ما يعبد كان
 ]مس[ نفسه

نزلت في أبي ) ٢٣ (
، ذلك أنه طاف  جهل

،  بالبيت ذات ليلة
ومعه الوليد بن 

، فتحدثا في  المغيرة
 فقال  )ص(شأن النبي 
 إني  واهللا: أبو جهل

،  ألعلم أنه صادق
، وما   مه:فقال له

  :؟ قال دلَّك على ذلك
 يا أبا عبد شمس كنا 
نسميه في صباه 

، فلما  الصادق األمين
 تم عقله وكَمل رشده

نسميه الكذاب الخائن، 
واهللا إني ألعلم أنه 

  فما :، قال صادق
يمنعك أن تصدقه 

 : ؟ قال وتؤمن به
تتحدث عني بنات 

   اتَّبعت يتيمقريش أني
أبي طالب من أجل 

، والّالت  كسرة
  والعزى إن اتبعته أبداً

وختم على  فنزلت
  ]قر[ سمعه وقلبه

فائدة  الدهر ) ٢٤(
اسم لمدة العالم من 
مبدإه إلى منتهاه ، 
ويعبر به عن كل مدة 
طويلة ، بخالف 
الزمن ، فإنه يقع على 

 ]مال[ القليل والكثير

؟ ال يمكن أن نساوي بين  نساوي بينهم في المحيا والممات ﴾تهمسواء محياهم ومما﴿
 في تسويتهم بين ﴾ما يحكمون ساء﴿ ، ال في الدنيا وال في اآلخرة المؤمنين والكفار

 ساء ما ظنّوا بنا وبعدلنا أن نساوي بين األبرار والفجار ، او أنفسهم وبين المؤمنين
بالعدل  ﴾ق اُهللا السماوات واألرض بالحقِّخل ﴿(٢١) "تسمى هذه االية مبكاة العابدين"

ولكي يجزى كل  ﴾كسبتولتُجزى كلُّ نفسٍ بما ﴿ هليدل بهما على قدرته ووحدانيت
دون أن ينقص في  ﴾وهم ال يظلمون﴿ ، وبما اكتسب من خير أو شر ِإنسان بعمله

تَّخذ إلهه من ا﴿أيها اإلنسان  ﴾أفرأيتَ ﴿(٢٢) ثواب المؤمن أو يزاد في عذاب الكافر
وأضلَّ اهللا ذلك الشقي في  ﴾وأضلَّه اُهللا على علمٍ﴿فصار تبعا لما تهواه نفسه  ﴾هواه

 بحيث ال يتأثر ﴾على سمعه﴿وطبع  ﴾وختم﴿ حال كونه عالماً بالحق غير جاهل به
بحيث ال يتفكر فى وختم على قلبه  ﴾وقلبِه﴿في اآليات والنُّذر  ، وال يتفكر بالمواعظ

مانعة عن االستبصار  ﴾وجعل على بصره غشاوةً﴿ نذر وال يفهم الحقاآليات وال
ال  ؟ فمن الذي يستطيع أن يهديه بعد أن أضله اهللا ﴾فمن يهديه من بعد اهللا﴿واالعتبار 

 ختم اهللا على سمعه   تعتبرون أيها الناس وتتعظون﴾أفال تذكَّرون﴿ أحد يقدر على ذلك
م من فهم خطابه وعلى عينيه فحرم من مشاهدة فحرم من سماع خطابه وعلى قلبه فحر

،  جواهر األرواح منها ما هو مشرق علوي نوراني آثار القدرة فى صنعه فلم ير الحق
، ومنها ما هو رذيل سفلي ظلماني فال يميل إال  فال يميل إال لما يرضي خالقه مبدعه

 ﴾وقالُوا ﴿(٢٣) وهره، وإن اللّه تعالى يقابل كال بما يليق بماهيته وج لما يعجب نفسه
ال حياة إال هذه  ﴾ونحيا ما هي ِإال حياتنا الدنيا نموتُ﴿  منكرو البعثالمشركون وقال

وما ﴿نحن بعدهم ونموت نحن ويحيا أبناؤنا بعدنا  ونحيا يموت آباؤنا،  الحياة الدنيا
وليس لهم  ﴾وما لهم بذلك من علمٍ﴿ ، وتعاقب األيام مرور الزمان ﴾يهلكنا إال الدهر

وِإذا تُتلى  ﴿(٢٤)  يتوهمون ويتخيلون﴾إن هم ِإالَّ يظُنُّون﴿ مستند من عقل أو نقل
ناتواضحات الداللة على  وِإذا قرئت ءاياتُ القرآن على المشركين ﴾عليهم ءاياتنا بي

إالَّ أن ﴿كان متمسكهم في دفع الحق الصريح  ما ﴾ما كان حجتهم﴿ البعث والنشور
  ِإن كان ما تقولونه حقاً﴾إن كنتم صادقين﴿  أحيوا لنا ءاباءنا األولين﴾ ائتوا بآبائناقالوا

عند  ﴾ثم يميتكم ﴿في الدار الدنيا﴾ يحييكماُهللا ﴿ )ص( لهم يا محمد ﴾قِل ﴿(٢٥)
ال ﴿ للحساب والجزاء ﴾يجمعكم إلى يومِ القيامة﴿ بعد الموت ﴾ثم﴿ انقضاء آجالكم

 قدرة اهللا فينكرون البعث ﴾ال يعلَمون﴿لجهلهم  ﴾لكن أكثر الناسِفيه و﴿ال شك  ﴾ريب
 هو جل وعال المالك لجميع الكائنات ﴾وِهللا ملك السماوات واألرض ﴿(٢٦) والجزاء

     (٢٧) الكافرون بآيات اهللا﴾يومئذ يخسر المبطلون﴿القيامة  ﴾ويوم تقوم الساعةُ﴿



 ٥٤٣ 

  )٤٥(  الجاثية سورة    )٥٤٣(     العشرون الخامس والجزء

 
 )ص( النبي عن) ٢٤(
 اهللا فإن الدهر تسبوا ال
 وتأويله ، الدهر هو
كانوا الجاهلية أهل أن 

 الحوادث ينسبون
 والباليا المجحفة
 الدهر إلى النازلة

 الدهر فعل فيقولون
 يسبون وكانوا كذا

 إن )ص( فقال،  الدهر
 هو األمور هذه فاعل
 تسبوا فال تعالى اهللا

  ]مج[  فاعلها
 
 أن يريدون )٢٤(

 للحياة الموجب
 تأثيراتُ والموت
 وحركاتُ الطبائع
 حاجة وال ، األفالك

 الخالق إثبات إلى
 فهذه ، المختار
 بين جمعوا الطائفة
 ِإنكار وبين اِإلله إنكار
  ]فخ[ والقيامة البعث

 
 على اهللا جعل )٢٩(

 وعلى حفظه العباد
 فالحفظة خزاناً الكتاب

 يوم كل يستنسخون
 ذلك عمل الخزان نم

 الرزق فني فإذا اليوم
 وانقضى األمر وانقطع
 الحفظة أتت األجل
 يطلبون الخزنة الى 
 فتقول اليوم ذلك عمل

 نجد ما الخزنة
 شيئاً عندنا لصاحبكم
 قد فيجدونه فترجع
 ابن كان،   مات

 ألستم  :يقول عباس
 يكون هل ، عرباً

 من االستنساخ إال
 ]آل[ أصل

  
 الحديث في )٣٧(

 الكبرياء  القدسي
 والعظمة ردائي
 نازعني فمن إزاري
 في قذفته منهما واحداً
 ]آل[ النار

  

جالسةً على الركب من  ﴾كلَّ ُأمة جاثيةً﴿ أيها المخاطب ، او) ص(يامحمد  ﴾وترى﴿
من تلك األمم  ﴾كلُّ ُأمة﴿تنتظر القضاء بالعدل من الحاكم العدل  شدة الهول والفزع

اليوم تُجزون ما كنتم ﴿ هذافي  يقال لهم ، صحائف أعمالها ﴾تُدعى إلى كتابها﴿
 كيف فِإن قيل، أعمالكم كتاب  ﴾هذا كتابنا﴿ (٢٨)  تنالون جزاء أعمالكم﴾تعملون

؟ فالجواب أنه أضافه ِإليهم ألن أعمالهم  أضاف الكتاب تارةً ِإليهم وتارةً ِإلى اهللا تعالى
 ه مالكه وأنه هو الذي أمر المالئكة أن يكتبوهاهللا تعالى ألنثابتةٌ فيه وأضافه إلى 

إنَّا كُنَّا نستنْسخُ ما كنتم ﴿ من غير زيادة وال نقصان ﴾عليكم بالحقِّ﴿يشهد  ﴾ينْطق﴿
جعلنا اهللا واياكم من  ، وِإثباتها عليكم المالئكة بكتابة أعمالكمنأمر  ﴾تَعملون

فأما الذين ﴿ (٢٩) ه وهداهالمسارعين الى اسباب رضاه والمسابقين الى قبول امر
،  في الجنة ﴾فيدخلهم ربهم في رحمته﴿ في الحياة الدنيا ﴾آمنوا وعملوا الصالحات

 العظيم الذي ال ﴾ذلك هو الفوز المبِين﴿سميت الجنة رحمةً ألنها مكان تنزل رحمة اهللا 
 ﴾م تكن ءاياتي تُتلى عليكمأفل﴿ فيقال لهم توبيخاً ﴾وأما الذين كفروا﴿ (٣٠) فوز وراءه

وأعرضتم  فتكبرتم عن اِإليمان بها ﴾فاستكبرتم﴿ أفلم تكن الرسل تتلو عليكم ءايات اهللا
إن  ﴾ِإن وعد اهللا حقٌّ﴿لكم  ﴾وِإذا قيل ﴿(٣١) ﴾وكنتم قوماً مجرمين﴿ عن سماعها

تم ما ندري فيها قُل﴿شك  ال ﴾ال ريب﴿والقيامة آتيةٌ  ﴾والساعةُ﴿ البعث كائن ال محالة
ال نصدق بها ولكن نسمع  ﴾إن نَّظُن ِإالَّ ظنَّا﴿ ؟ أحقٌّ أم باطل أي شيء هي ﴾ما الساعةُ

 ﴾وبدا ﴿(٣٢)  ولسنا مصدقين باآلخرة يقيناً﴾وما نحن بمستيقنين﴿ ِإن هناك آخرة
نوا به بهم ما كا وحاق﴿قبائح أعمالهم  ﴾سيئات ما عملوا﴿ في اآلخرة ﴾لهم﴿ وظهر

ويقال  ﴾وقيَل ﴿(٣٣) العذاب الذي كانوا يستهزئون به في الدنيا  وأحاط﴾يستهزءون
 كما تركتم الطاعة ﴾كما نسيتم لقاء يومكم هذا﴿نترككم في العذاب  ﴾اليوم ننْساكم﴿ لهم

 وليس لكم من ﴾النَّار وما لكم من نَّاصرين﴿ومستقركم  ﴾ومأواكم﴿ فلم تعملوا آلخرتكم
بأنكم ﴿ ِإنما جازيناكم هذا الجزاء ﴾ذلكم ﴿(٣٤)  ويخلصكم من عذاب اهللاينصركم

 ﴾وغرتكم﴿اهللا واستهزأتم به  بسبب أنكم سخرتم من كالم ﴾اتَّخَذتم ءايات اِهللا هزوا
وال ﴿ النارمن  ﴾فاليوم ال يخْرجون منها﴿ بزخارفها وأباطليها ﴾الحياةُ الدنيا﴿خدعتكم 

 (٣٥) طلب منهم أن يرضوا ربهم بالتوبة والطاعة لعدم نفعها وال ي﴾هم يستعتبون
﴿الحمد سواه تال يس ﴾فللَّه احمدوا ربكم أيها الناس ومجدوه وعظموه فحق الحمد أحد
﴿ورب السماوات وله ﴿ (٣٦) ألنه ربكم ورب كل شيء ﴾األرض رب العالمين رب

 ﴾ي السماوات واألرض وهو العزيزف﴿ والكمال والقدرة،  العظمة والجالل ﴾الكبرياء
  (٣٧) فيما قضى وقدر ﴾الحكيم ﴿الذي اليغلب



 ٥٤٤ 

  )٤٦(  االحقاف سورة    )٥٤٤(     العشرون والسادس الجزء 

  
 الصادق عن فضلها

 كل قرأ من قال )ع(
 جمعة كل أو ليلة

 لم االحقاف سورة
 تعالى اهللا يصبه
 الحياة في بروعة
 فزع من وامنه الدنيا
 اهللا نشاءإ القيامة يوم

 ]صا[
  
  :المفسرون قال  )٦(

 يحيي تعالى اهللا إن
 القيامة يوم األصنام
 عابديها من فتتبرأ

  ]مس[
  
 لهم وعد فيه )٨(

 إن والرحمة بالغفران
 ، الكفر عن رجعوا
تعالى بحلمه وِإشعار 
 يعاجلهم لم ِإذْ عليهم

 ]مس[ بالعقوبة
  
 تعلق ووجه )١٢(

 أن قبلها بما اآلية
 في نواطع المشركين

 وقالوا ، القرآن صحة
 سبقنا ما خيراً كان لو
 الضعفاء هؤالء إليه

 يعنون - الصعاليك
 و وعماراً بالالً

 وخباباً صهيباً
 اهللا فرد -وأشباههم

 ال بأنكم عليهم
 أنزل اهللا أن تنازعون
 ، موسى على التوراة
 - الكتاب هذا وجعل
 يقتدى ِإماماً - التوراة

 التوراة ِإن ثم ، به
 البشارة على شتملةم

 فِإذا )ص( بمحمد
 عند من كونها سلمتم
 بأن حكمها فاقبلوا اهللا،

 رسوٌل )ص( محمد
  ]فخ[ اهللا من حقاً

  

    
  

 فإنها نزلت بالمدينة ، وهي ستمئة وأربع وأربعون كلمة ، وألفان ٣٥ ، ١٥ ، ١٠نزلت بمكة عدا اآليات 
   .ة بمثل هذه اللفظة وال مثلها في عدد اآليوال يوجد سورة مختوم وخمسمائة وخمسة وتسعون حرفا

    بسم اهللا الرحمن الرحيم 
ى فصنتها عن الخواطر والهواجس فالح فيها شواهد ت قلوب اهل عنايميتُح ﴾حم﴿

 ان اهللا تعالى انزل القرءآن لتحصى ﴾تنزيُل الكتابِ﴿ (١) الدين واشرقت بنور اليقين
المعز  ﴾من اِهللا العزيزِ﴿ ق بأخالقه العظمىاسماؤه الحسنى وتعرف صفاته العليا ويتخل

ما ﴿ (٢) المحكم لكتابِه عن التبديل والتحويل ﴾الحكيمِ﴿ للمؤمنين بإنزال الكتاب عليهم
واألرض ماواتما إال بالحقِّ خلقْنا السنهما خلقناهما عبثاً وال باطالً وإنما  ﴾وما بي

ونعرضهم للثواب وضروب النعم فنجازيهم في خلقناهما لنتعبد سكانهما باألمر والنهي 
كما ورد في  ان المخلوقات كلها ما خلقت اال لمعرفة الحق تعالى اآلخرة بأعمالهم

 ولهذه لو عرفتم اهللا حق معرفته لمشيتم على البحور ولزالت بدعائكم الجبالالحديث 
قلوب المعرفة خلقت سموات االرواح واراضى النفوس وما بينهما من العقول وال

والذين ﴿ القيامة يوم وهو الكل إليه ينتهي  وِإلى زمن فنائهما﴾وأجٍل مسمى﴿ والقوى
 ال ﴾معرِضون﴿ عما خُوفوه من العذاب ﴾عما ُأنْذروا﴿وهؤالء الكفار  ﴾كفروا

أرأيتم ما تدعون من دون ﴿  المشركينلهؤالء) ص( يا محمد ﴾قل﴿ (٣) يستعدون له
ماذا خلقوا من ﴿ أخبروني ﴾أروني﴿  تعبدونها من دون اهللاهذه األصنام التي ﴾اهللا

أم لهم  ﴾أم لهم شرك في السماوات﴿ أي شيء خلقوا من أجزاء األرض ﴾األرض
 ﴾بكتابٍ من قبل هذا﴿هاتوا  ﴾ائتوني﴿ مع اهللا في خلق السماواتمشاركة ونصيب 

أو ﴿ كم بعبادة هذه األصنامكتاباً من الكتب المنزلة من عند اهللا قبل هذا القرآن يأمر
 للعبادة استحقاقهم على يدل ما فيها هلأو بقية من علمٍ من علوم األولين  ﴾أثارة من علمٍ

 فانّما عنى بذلك علم }َأثارة من العلم{، و   التّوراة واالنجيل}بالكتاب{عنى  )ع( الباقر قال
 (٤)  أنها شركاء مع اهللادعواكم في﴾ ِإن كنتم صادقين﴿ ]بي[) ع( اوصياء االنبياء

﴿وا﴿وأجهل  ﴾أضلُّ﴿ ال أحد ﴾ومنن يدعون اِهللا﴿يعبد  ﴾ممد من ال ﴿أصناماً  ﴾من
له تجيبالمحتاجين تسمع دعاء الداعين من ال ﴾يس وال تستجيب  ، وال تعلم حاجات ،
 (٥) ال يسمعون وال يفهمون ﴾إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون﴿لمن ناداها 

﴾ لهم﴿ كانت األصنام ﴾كانوا﴿ للحساب يوم القيامة ﴾الناس﴿جمع  ﴾وِإذا حشر﴿
  فتتبرأ من عبادتهم وتقول انهم ﴾وكانوا بعبادتهم كافرين﴿ ينفعونهم ال ﴾أعداء ﴿لعابديهم

  
  ترتيبها

٤٦   
  ترتيب النزول

٦٦  
    اياتها
  نزلت بعد  سورة االحقاف  ٣٥

  مكية  الجاثية



 ٥٤٥ 

  )٤٦(  االحقاف سورة    )٥٤٥(     العشرون السادس والجزء

 
 قرب كلما فائدة )١٤(

 اشتد الكمال من العبد
 وعادت التكليف يهعل

 البركات عليه
 ]رو[ بالتعريف

  
 الصادق عن )١٥(
 حملت لما قال )ع(

 جاء )ع( فاطمة
 رسول إلى جبرئيل

 إن فقال )ص( اهللا
 غالما ستلد )ع( فاطمة
 بعدك من امتك تقتله
 فاطمة حملت فلما

 كرهت )ع( بالحسين
 وضعته وحين حمله

 قال ثم وضعه كرهت
 تلد ام الدنيا في تر لم

 ولكنها تكرهه ماغال
 أنه علمت لما كرهته
 نزلت وفيه قال سيقتل
  ]صا[ االية هذه
  
 مدة أقل ان يريد )١٥(

 مدة وكمال الحمل
 شهراً ثالثون الرضاع

 إذا عباس ابن قال
 تسعة المرأة حملت
 أحداً أرضعت أشهر

 وإذا شهراً وعشرين
 أشهر ستة حملت

 أربعة أرضعت
  ]مج[ شهراً وعشرين

  
ئمة اتفق األ )١٥(

على ان مدة الحمل 
ستة اشهر واختلفوا 
فى اكثر مدته فقال 
ابو حنيفة سنتان 
والمشهور عن مالك 
خمس سنين وروى 
عنه اربع وسبع وعند 
الشافعى واحمد اربع 
سنين وغالبها تسعة 

ذكر ان مالكا واشهر 
مكث فى بطن امه 
سنتين وكذا الضحاك 
بن مزاحم التابعى 

 ان مالكا مكث وقيل
ه ثالث فى بطن ام

 ان جارة وقيلسنين 
مالك ولدت ثالثة اوالد 
فى اثنتى عشرة سنة 

 تحمل اربع سنين
  ]رو[

قرئت  ﴾وِإذا تُتْلى﴿ (٦)انما عبدوا فى الحقيقة اهوآءهم النها االمرة باالشراك 
 ﴾قال الذين كفروا﴿ واضحات الدالئل ﴾بينات﴿القرآن  ﴾ءاياتنا﴿  على الكفار﴾عليهم﴿

أم ﴿ (٧)  ال شبهة فيه﴾لما جاءهم هذا سحر مبين﴿ عن القرآن ﴾للحقِّ﴿الكافرون 
إن كذبت على اهللا واختلقت  ﴾قْل ِإن افتريتُه﴿  اختلق محمد هذا القرآن﴾يقولون افتراه

كيف أفتري على اهللا من أجلكم وأنتم  ﴾فال تملكون لي من اهللا شيئاً﴿ القرآن كما زعمتم 
تخوضون  ﴾هو أعلم بما تُفيضون﴿ تريت عليهال تقدرون على دفع عقابه عني إن اف

شهيداً ﴿أن يكون تعالى  ﴾كفى به﴿ سحر او،  من قولكم هو شعر في القرآن ﴾فيه﴿
وأنا أخلصت  ، أنتم أشركتم به واالنكار بالكذب وعليكم بالبالغيشهد لي  ﴾بيني وبينكم
هم لم تستغربون ل ﴾قل﴿ (٨) المؤمنينب ﴾الرحيم﴿ لمن تاب ﴾وهو الغفور﴿  له توحيداً
أي ألني لست أول ،  االبتداع أن يأتي الرجل بما لم يكن قبل ﴾كنتُ بِدعاًما ﴿رسالتي و

وقد كان  ﴾من الرسِل﴿رسول أرسله اللّه لهداية البشر حتى تعجبوا وتقولوا ما تقولون 
 يأكلون ويشربون وينكحون ويمشون فى االسواق وقد كانوا الرسل بشراً مثلى وكانوا

 ما كنت عجيباً في المرسلين فإني لم أدعكم تون باالحكام من اهللا ويدعون الى التّوحيديأ
دري ما َأوما ﴿ إال إلى التوحيد ولم أدلكم إال على مكارم األخالق وبهذا بعث األنبياء

إال ما ﴿  اتبعال ﴾إن أتّبع﴿ وال أدري بما يقضي اُهللا علي وعليكم ﴾يفعل بي وال بكم
وحى ِإليوال أبتدع شيئاً من عندي ربيمن ﴾ي  ﴿لكم من عذاب اهللا ﴾وما أنا ِإال نذير 

﴿أخبروني يا معشر  ﴾أرأيتم﴿ )ص( ديا محم ﴾قل﴿ (٩)  اِإلنذار بالشواهد﴾مبين
وقد كذبتم به  ﴾وكفرتم﴿حقاً  ﴾من عند اهللا﴿هذا القرآن  ﴾ِإن كان﴿ المشركين
بني ِإسرائيل ﴿علماء  ﴾من﴿جل ر ﴾وشهد شاهد﴿ ؟ كيف يكون حالكم ، وجحدتموه
إن ﴿ ألستم ظالمين ، أنتم عن اِإليمان ﴾فآمن واستكبرتم﴿على صدق القرآن  ﴾على مثله

 (١٠)  من كان فاجراً ظالماً﴾القوم الظالمين﴿ ال يوفق للخير واِإليمان ﴾اَهللا ال يهدي
خيراً ما ﴿ لدين هذا القرآن وا﴾للذين ءامنوا لو كان﴿ كفار مكة ﴾وقال الذين كفروا﴿

ولما لم يهتدوا  ﴾وِإذْ لم يهتدوا به﴿  ما سبقنا إليه هؤالء الفقراء الضعفاء﴾سبقونا ِإليه
) ص( أتى به محمد مأثور عن األقدمين ﴾قديم﴿كذب  ﴾فسيقولون هذا ِإفك﴿ بالقرآن
 قدوةً يؤتم بها في ﴾ِإماماً﴿التوراة  ﴾كتاب موسى﴿ومن قبل القرآن  ﴾ومن قبله ﴿(١١)

 عظيم الشأن ﴾كتاب﴿القرآن  ﴾وهذا﴿لمن ءامن وعمل به  ﴾ورحمةً﴿دين اهللا وشرائعه 
الذين ﴿ليخوف  ﴾لِّينذر﴿ بلسانٍ عربي فصيح ﴾لساناً عربِياً﴿للكتب قبله  ﴾مصدقٌ﴿

إن الذين قالوا ربنا  ﴿(١٢)  ويبشر المؤمنين﴾وبشرى للمحسنين﴿كفار مكة ا ﴾ظلمو
   فال﴾فال خوفٌ عليهم﴿ االمور في واالستقامة التوحيد بين جمعوا ﴾اهللا ثم استقاموا



 ٥٤٦ 

  )٤٦(  االحقاف سورة    )٥٤٦(     العشرون السادس والجزء

 
 الصادق عن )١٥(
 العبد بلغ إذا قال )ع(

 فقد سنة وثالثين ثالثا
 بلغ وإذا أشده بلغ

 بلغ فقد سنة أربعين
 فإذا منتهاه وانتهى
 إحدى في طعن

 يف فهو وأربعين
 وينبغي النقصان
 أن الخمسين لصاحب

 في كان كمن يكون
 ]صا[ النزاع

 
 الحديث في )١٥(

 الرضاع بعد الفصال
  ]مج[
 
 هذا طلب )١٥(

 ثالثة اهللا من الداعي
 أن   :األول،  أشياء
 على للشكر اهللا يوفقه
 أن:  والثاني ، النعمة
 بالطاعة لِإلتيان يوفقه

 ، اهللا عند المرضية
 له لحيص أن : والثالث

 وهذه ، ذريته في
 البشرية السعادة كمال

  ]مس[
  
 اآلية في تنبيه )١٥(

بلغ لمن ِإرشاد 
 يجدد أن األربعين

 اهللا إلى واِإلنابة التوبة
 عليها ويعزم وجل عز

  ]مس[
  
 من الحديث في )١٥ (

 او ابويه قبر زار
 جمعة كل فى احدهما
 وفي  بارا كتب

 االحياء ودعاء الحديث
 غفارهمواست لالموات

 والموتى لهم هدايا
 بزوارهم يعلمون
 ويوم الجمعة عشية

 السبت وليلة الجمعة
 الشمس طلوع الى

 الجمعة يوم لفضل
 من يتصدق بما وينوى
 اذا والديه عن ماله
 ال فانه مسلمين كانا

 شئ اجره من ينقص
 اجره مثل لهما ويكون

  ]رو[

 ﴾ُأولئك﴿ (١٣) فوا في الدنيا على ما خلَّ﴾يحزنونهم وال ﴿ يلحقهم مكروه في اآلخرة
ماكثين  ﴾خالدين﴿ الجنة هم أهل ﴾أصحاب الجنة﴿ المؤمنون المستقيمون في دينهم

،   الصالحةفي الدنيا من االعمال ﴾جزاء بما كانوا يعملون﴿ نالوا ذلك النعيم ﴾فيها﴿
نسأل اهللا سبحانه ان يجعلنا من ارباب االستقامة ومن اصحاب دار المقامة انه ذو 

أمراً جازماً  ﴾اِإلنسان﴿أمرنا  ﴾ووصينا﴿ (١٤) الفضل والعطاء فى االولى واآلخرة
بشدة  ﴾ووضعته كُرهاً﴿حين ثقل عليها  ﴾بِوالديه ِإحساناً حملتْه ُأمه كُرهاً﴿ مؤكداً
عامان  ﴾ثالثون شهراً﴿ ومدة حمله ورضاعه ﴾وحمله وفصالُه﴿ حالة الوضع الطلق

 في مبالغة، دة الحمل ستة أشهر وأكثر مدة الرضاع سنتان وذلك أن أقل م،  ونصف
حتى ِإذا عاش هذا  ﴾حتَّى ِإذا بلغَ أشده﴿ الولد تربية في مآلا  منتكابده لما بها التوصية

غاية كمال شبابه وعقله وكماله ،  ﴾وبلغ أربعين سنة﴿الطفل وبلغ كمال قوته وعقله 
لى وجه من زاد على األربعين ولم يتب أن الشيطان يمر يديه عولهذا جاء في الحديث 

 تمام ﴾أن أشكر﴿ووفقني ألهمني  ﴾قال رب أوزعني﴿ ويقول له يأبى وجه ال يفلح
نعمتك الَّتي ﴿المعرفة بالعجز عن الشكر ألن توفيق الشكر يوجب الشكر هي الشكر 

وعلى والدي أعمَل صالحاً﴿ باإليمان والهداية والرشد ﴾أنعمتَ علي أي ووفقني  ﴾وَأن
 ﴾وأصلح لي في ذريتي﴿مني بأن يكون خالصا لوجهك  ﴾ترضاه﴿عمالً  أعمل لكي

 اجعلهم واجعلهم أولياءك واهل معرفتك وطاعتك أنتفع بها وتنتفع بي في الدنيا واآلخرة 
وِإني ﴿ جميع الذنوبمن  ﴾تُبتُ إليك﴿ يا رب ﴾إني﴿لي خلف صدق ولك عبيد حق 

الذين نتقبُل ﴿ أمثال هذا القائل هم ﴾ُأولئك﴿ (١٥) ين باِإلسالم المستمسك﴾من المسلمين
ألن المباحات وإن كانت حسنة إال في الدنيا من الطاعات ،  ﴾عنهم أحسن ما عملوا

 ﴾ونتجاوز عن سيئاتهم﴿ ، ولهذا عبر باألحسن جل إحسانه يثاب عليهاال أنها قد 
أصحاب ﴿جملة  ﴾في﴿ وسيعدون ، فال نؤاخذهم عليها ونصفح عن خطيئاتهم وزالتهم

هذا الوعد بالقبول والتجاوز وإدخال الجنة و،  نالذين نكرمهم بالعفو والغفرا﴾ الجنة
 وعدناهم به على ألسنة ﴾الذي كانوا يوعدون وعد الصدق﴿لهؤالء الشاكرين التائبين 

ذا ِإ ﴾والذي قال لوالديه﴿ (١٦)م بأن نتقبل من محسنهم ونتجاوز عن مسيئه الرسل
تضجر منهما كراهية الوهي كلمة تبرم يقصد بها إظهار  ﴾ُأف لكما﴿دعواه ِإلى اِإليمان 

 وقيل معناه نتناً وقذراً لكما كما يقال عند شم الرائحة المكروهة ،لكما  ومعناه بعداً لهما
ولم  ﴾القرون من قبلي﴿مضت  ﴾وقد خلت﴿أن ُأبعث بعد الموت  ﴾أتعدانني أن ُأخرج﴿

وأبواه يسأالن اهللا أن يغيثه ويهديه لِإلسالم قائلين  ﴾وهما يستغيثان اِهللا﴿  منهم أحديبعث
   ﴾فيقوُل﴿صدقٌ  ﴾إن وعد اِهللا حقٌّ﴿باهللا وصدق بالبعث وِإالّ هلكت  ﴾ويلك ءامن﴿ له
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قال مروان بن ) ١٧(

د الرحمن الْحكَم في عب
 إن هذا  :بن أبي بكر

 :الذي أنزل اهللا فيه
والذي قال ألبويه ُأفٍّ 

فقالت عائشة ،  لكما
 : من وراء الحجاب

ما أنزل اهللا فينا شيئاً 
 أن إال ، من القرآن

،  عذري أنزل اهللا
 حجر ابن الحافظ وقال

 ، أقوى عائشة ونفي :
  ]مس[ بالقبول وأولى

 
 الصادق عن )٢٠(

 اتي قال )ع( آبائه عن
 بخبيص )ص( النبي
 فقيل يأكله أن فأبى

 ال  :قال أتحرمه
 تتوق أن أكره ولكني
 تال ثم نفسي إليه

  ]صا[ تكماطيب أذهبتم
  
  :المفسرون قال )٢٠(

 لم ِإنكم باآلية المراد
 نعيم تنالوا حتى تؤمنوا

 اشتغلتم بل اآلخرة،
 الدنيا بشهوات
 اِإليمان عن ولذائذها
 وأفنيتم ، والطاعة

 الكفر في ابكمشب
 وآثرتم  والمعاصي

 ، الباقي على الفاني
 ذلك بعد لكم يبق فلم

 ]مس[ النعيم من شيء
 ال اآلية وهذه )٢٠ (

 من المنع على تدل
 اآلية هذه ألن ، التنعم
  الكافر حق في وردت
 الكافر اهللا وبخ وِإنما
 وال بالدنيا يتمتع ألنه

 المنعم شكر يؤدي
 ، به واِإليمان بطاعته

 فِإنه المؤمن أماو
 شكر بِإيمانه يؤدي
 بتمتعه يوبخ فال المنعم
 حرم من قُل ودليله
 أخرج التي اهللا زينةَ
 من والطيبات لعباده
  ]فخ[ الرزق

  
 الكفار في اآلية )٢٠(

 ويوم تعالى قوله بدليل
 كفروا الذين يعرض
 واعظة ذلك مع وهي
 من التقوى ألهل

  ]مس[ المؤمنين

 إالّ خرافات سطَّرها األولون ﴾ِإال أساطير األولين﴿ الذي تقوالن ﴾ما هذا﴿ ذلك الشقي
 بأنهم أهل النار ﴾الذين حقَّ عليهم القول﴿ المجرمون هم ﴾ُأولئك ﴿(١٧) في الكتب

من الجن واِإلنس ﴿ من أصحاب النار ﴾من قبلهم﴿مضت  ﴾ُأممٍ قد خلَتْ﴿ جملة ﴾في﴿
 ﴾ولكٍل﴿ (١٨) م وخسروا آخرتهم لذلك ضاع سعيه﴾خاسرين﴿كافرين  ﴾إنهم كانوا

في  ﴾مما عملوا﴿  بحسب أعمالهم ومراتبومنازل ﴾درجاتٌ﴿ من المؤمنين والكافرين
 ، المؤمنون بحسب الدرجات وافية كاملة ﴾أعمالهم﴿ وليعطيهم جزاء ﴾وليوفيهم﴿ الدنيا

 ، وال زيادة  من غير نقصان بالثواب﴾وهم ال يظلمون﴿ ، والكافرون بحسب الدركات
 يوم )ص (وذكّرهم يا محمد ﴾ويوم يعرض الذين كفروا على النَّارِ﴿ (١٩) في العقاب

 ويقال  ،، وتبرز للكافرين فيقربون منها وينظرون ِإليها يكشف الغطاء عن نار جهنم
  باستيفائها﴾أذْهبتُم طيباتكُم في حياتكم الدنيا﴿على رءوس األشهاد  لهم تقريعاً وتوبيخاً

وتمتعتم بتلك اللذائذ والطيبات  ﴾واستمتعتم بها﴿ شيء منها لكم بقى فما بها واستمتعتم
بِما كنتُم ﴿ نالون عذاب الذُلِّ والهوانت ﴾تُجزون عذَاب الهون﴿يوم الجزاء   ﴾فاليوم﴿

بسبب استكباركم في الدنيا عن اِإليمان وعن  ﴾بِغير الحقِّ﴿ ﴾تستكبرون في األرضِ
وفى اآلية اشارة الى ان  ،  اآلثامكم وبسبب فسقكم وارتكاب﴾قونوبما كنتم تفْس﴿الطاعة 

فمن اشتغل ،  للنفس طيبات من الدنيا الفانية وللروح طيبات من اآلخرة الباقية
 (٢٠) طيبات نفسه فى الدنيا يحرم فى اآلخرة من استيفاء طيبات روحهباستيفاء 

بي اهللا هود مع قومه عاد قصة ن ﴾أخَا عاد﴿ لكفار مكه) ص(اذكر يا محمد  ﴾واذكر﴿
 ﴾باَألحقاف﴿ من عذاب اهللا ِإن لم يؤمنوا ﴾قومه﴿حذَّر  ﴾أنْذر﴿حين  ﴾إذْ﴿ ليعتبروا بها

 وكانت بالدهم كثيرة الخير خصبة فحبس اهللا عنهم منازل  باليمن وهي اربعةالشَّحر في
ذُر من بينِ يديه وقد خلَت النُّ﴿المطر سبع سنين حتى أجدبوا وذهب خيرهم من بالدهم 

حذَّرهم هود  ﴾أالَّ تعبدوا إالَّ اهللا﴿ أنه قد بعث رسالً متقدمين قبل هود وبعده ﴾ومن خلفه
 ﴾عذاب يومٍ عظيمٍ﴿ ِإن عبدتم غير اهللا ﴾إني أخافُ عليكم﴿قائالً لهم ال تعبدوا إال اهللا 

عبادة  ﴾عن﴿رفنا لتص ﴾لتأفكنا ﴿يا هود ﴾أجئتنا﴿ ِإلنذارلجواباً  ﴾قالوا ﴿(٢١) هائٍل
 استعجلوا  " فيما تقول﴾ِإن كنت من الصادقين﴿ لعذابمن ا ﴾آلهتنا فْأتنا بما تعدنا﴿

هو  ﴾ِإنّما العلم عند اِهللا﴿لهم  ﴾قاَل ﴿(٢٢)"  استبعاداً منهم لوقوعهعذاب اهللا وعقوبته 
 ما أرسلني به اهللا ِإليكم وِإنما أنا مبلّغٌ ﴾وُأبلِّغُكُم ما ُأرسلتُ به ﴿ياتيكم العذاب يعلم متى

 (٢٣) استعجال العذابب جهلة في سؤالكم ﴾قوماً تجهلون ﴿أجدكم ﴾ولكنّي أراكُم﴿
متجهاً نحو  ﴾مستقبل أوديتهم﴿ سحابا عرض في افق السماء ﴾ما رَأوه عارضاًلف﴿

   لهم هود قال ﴾قالوا هذا عارض ممطُرنا﴿فرحوا فرحا شديدا وأوديتهم استبشروا به 
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 األحقاف فائدة )٢١(

 الجبل وهو حقْف جمع
  ]مس[ الرمل من
 
  :المفسرون قال )٢٤(

 أبطأ قد عاد كانت
 ، المطر عنهم

 طويلةً مدةً وقُحطوا
 رأوا فلما ، الزمن من
 العارض السحاب ذلك
 ففرحوا مطر أنه ظنوا

 : وقالوا واستبشروا به
 اممطرن عارض هذا
 ]مس[
 :عباس ابن قال )٢٥(

 الريح جاءت ما أول
 كانت ، عاد قوم على
 الرجال على تأتي

 من فترفعهم والمواشي
 بهم وتطير األرض

 حتي السماء إلى
 منهم الواحد يصبح

 تضربهم ثم ، كالريشة
 فدخلوا ، األرض على

  أبوابهم وأغلقوا بيوتهم
 واألبواب الريح فقلعت

 ]مس[ وصرعتهم
  
 أن روي )٢٩ (

 خرج )ص( اهللا رسول
 سوق إلى مكة من

 بن زيد ومعه عكاظ
 الناس يدعوا حارثة

 يجبه فلم االسالم إلى
 يقبله أحدا يجد ولم أحد
 فلما مكة إلى رجع ثم
 له يقال موضعا بلغ

 تهجد مجنة وادي
 جوف في بالقرآن
 من نفر به فمر الليل
 سمعوا فلما الجن

 بعضهم قال قراءته
 يعني أنصتوا ضلبع

 أي قضى فلما اسكتوا
 )ص( اهللا رسول فرغ
 إلى ولوا القراءة من

 يا قالوا منذرين قومهم
 في قوله إلى قومنا
 فجاؤوا مبين ضالل

 )ص( اهللا رسول إلى
 وآمنوا وأسلموا
 اهللا رسول وعلمهم
 وآله عليه اهللا صلى
 فأنزل االسالم شرائع

 أنه إلى أوحى قل اهللا
  الجن من نفر استمع

  ]صا[

ريح فيها ﴿هو  من العذاب ﴾بل هو ما استعجلتم به﴿ ليس األمر كما زعمتم أنه مطر
أليم فظيع مؤلم﴾عذاب رة فيها عذاب(٢٤)  عاصفة مدم ﴿رمب وتُهلك  ﴾تُدكلَّ ﴿تُخَر

ها فَأصبحوا﴿أتت عليه  ﴾شيءهلكى وجاءت الريح فأمالت االحقاف على  ﴾بأمر رب
تها سبع ليال وثمانية أيام ثم كشفت عنهم واحتملتهم وقذفتهم في البحر الكفرة وكانوا تح

عتزل ومن معه في حظيرة لم يصبهم من تلك كان هود قد او  ،وتركت بيوتهم خالية
القوم ﴿نعاقب  ﴾نجزي﴿ بمثل هذه العقوبة الشديدة ﴾ال يرى ِإالّ مساكنهم كذلك﴿الريح 

نسأل اهللا  ،  تخويف وتحذير المة محمدكل هذه االخبار من هالك االمم ﴾المجرمين
 (٢٥)سبحانه ان يوفقنا لما يحبه ويرضاه ويحفظنا مما يوجب اذاه ويخالف رضاه 

ولقد مكَّنا عاداً في الذي لم نمكنكم فيه يا أهل مكة  ﴾ولقد مكنَّاهم فيما ِإن مكَّنَّاكُم فيه﴿
ليعرفوا تلك  ﴾وأبصاراً وأفئدةوجعلنا لهم سمعاً ﴿ ، وطول األعمار ، والسعة من القوة

فما َأغْنى عنهم سمعهم وال أبصارهم وال أفئدتُهم ﴿النعم ويستدلوا بها على الخالق المنعم 
شيء إذْ كانوا يجحدون ﴿عذاب المن فما نفعتهم تلك الحواس وال دفعت عنهم شيئاً  ﴾من
بهم ما ﴿نزل وأحاط و ﴾وحاق﴿ ألنهم كانوا يكفرون وينكرون ءايات اهللا ﴾بآيات اِهللا

 ﴾ما حولكم من﴿أهل مكة  يا ﴾ولقد أهلكنا ﴿(٢٦) لعذابامن  ﴾كانوا به يستهزءون
وقوم لوط على ، وقوم صالح بالحجر ، وهم قوم هود وكانوا باليمن  ﴾القُرى﴿هُل أ

حلة الشتاء في روإنما خاطب أهل مكة بهذا ألنهم يرونها بأسفارهم و طريقهم إلى الشام
تارة في اإلعجاز وتارة ، الحجج والدالالت  ﴾اآليات﴿وكررنا  ﴾فناوصر﴿والصيف 

في اإلهالك وتارة في التذكير بالنعم وتارة في التذكير بالنقم وتارة في وصف األبرار 
 عن كفرهم ﴾لعلهم يرجعون﴿ليقتدى بهم وتارة في وصف الفجار ليجتنب مثل فعلهم 

فهالَّ نصرتهم  ﴾تَّخذوا من دونِ اِهللا قُرباناً آِلهةًفلوال نصرهم الَّذين أ ﴿(٢٧) وضاللهم
بل ﴿ ، وجعلوها شفعاءهم لتدفع عنهم العذاب آلهتهم التي تقربوا بها إلى اهللا بزعمهم

لذي أصابهم ا ﴾وذلك﴿ غابوا عن نصرتهم وهم أحوج ما يكونون إليهم ﴾ضلُّوا عنهم
حيث زعموا أن األصنام شركاء هللا   وافتراؤهم﴾وما كانوا يفترون﴿كذبهم  ﴾ِإفْكهم﴿ هو

ِإليك ﴿وجهنا  ﴾صرفْنا﴿ حين) ص( واذكر يا محمد ﴾وِإذْ﴿ (٢٨) وشفعاء لهم عند اهللا
فلما ﴿ منك كما يستمعه اإلنس ﴾يستمعون القرآنمن الجن ﴿ دون العشرةالنفر  ﴾نفراً

 ىكانوا من اهل نصيبين في نينو ،  القرآنةعند تالوحضروا مجلسك  ﴾حضروه
فلما ﴿ الستماع القرآن تأدبا واحتراما اسكتوا ﴾َأنْصتوا﴿ قال بعضهم لبعضٍ ﴾قالوا﴿

نْذرينِإلى﴿رجعوا  ﴾ولَّوا﴿ فُرغَ من قراءة القرآن ﴾قُضيمخوفين لهم من ﴾ قومهم م 
  منزالً  ﴾ُأنزل﴿مجيداً  ﴾قالُوا يا قومنا ِإنا سمعنا كتاباً ﴿(٢٩) عذاب اهللا ِإن لم يؤمنوا



 ٥٤٩ 

  )٤٦(  االحقاف سورة    )٥٤٩(     العشرون السادس ولجزءا

  
عن جابر بن ) ٣٠(

عبد اهللا قال لما قرأ 
 )ص(رسول اهللا 

الرحمن على الناس 
سكتوا فلم يقولوا شيئاً 

 )ص(فقال رسول اهللا 
الجن كانوا أحسن 
جواباً منكم لما قرأت 

فبأي آالء عليهم  
 قالوا  :ربكما تكذبان

ال وال بشيء من 
  ربنا نكذّب آالئك

  ]مج[
 
وفد الجن على ) ٣٢(

ستة ) ص(رسول اهللا 
مرات ، وبذلك يجمع 
بين االختالف الوارد 
في الروايات بأن كان 
عددهم سبعة ، وقيل 
تسعة ، وقيل اثنى 
 عشر ، وقيل ثالثمائة
ووقع االختالف في 
المكان والزمان  
وكان أول اجتماعهم 
به في ربيع األول 
سنة إحدى عشرة من 

  ]مال[ بوةالن

  ِإن الجن لم تكن قد سمعت بأمر عيسى :قال ابن عباس ﴾من بعد موسى﴿على رسوٍل 
إلى الحقِّ وإلى طريق ﴿يرشد  ﴾يهدي﴿ لما قبله من التوراة ﴾مصدقاً لما بين يديه﴿

وآمنوا ﴿ )ص (محمداً ﴾يا قومنا أجيبوا داعي اِهللا ﴿(٣٠)  وِإلى دين اهللا القويم﴾مستقيم
 ﴾ لكم من ذنوبكم ويجركميغفر﴿ذلك فإذا فعلتم  برسالته يدعوكم إليه وصدقوا فيما ﴾به

،  إن في قلب كل مؤمن داعياً يدعوه إلى رشده ﴾من عذابٍ أليمٍ﴿كم يويخلصكم وينج
ومن ال ﴿أي ،  هذا ترهيب بعد الترغيب (٣١) فالسعيد من سمع دعاء الداعي فاتبعه

فليس بمعجزٍ في ﴿ يؤمن باهللا ويستجب لدعوة رسولهومن لم  ﴾يجِب داعي اِهللا
لهذا  ﴾وليس له﴿ألنه في قبضة ال يفوته فائت وال يهرب من جزائه هارب  ﴾األرض

 ﴾ُأولئك﴿أنصار يمنعونه من عذاب اهللا  ﴾من دونه أولياء﴿الذي ال يجيب داعي اللّه 
 ﴾َأولَم يروا﴿ (٣٢)  واضح﴾مبين﴿خسرانٍ  ﴾في ضالٍل﴿الذين ال يجيبون داعي اللّه 

أن اَهللا الذي خلقَ ﴿للبعث ولم يعلم هؤالء الكفار المنكرون ا،  الرؤية هنا بمعنى العلم
 ولم يضعف ولم يتعب ﴾ولم يعي﴿ابتداء من غير مثال سابق  ﴾السماوات واألرض

  ال﴾بلى ِإنه على كل شيء قدير﴿ بعد الفناء ﴾بخلقهن بقادرٍ على أن يحيي الموتى﴿
يعرض الذين كفروا على ﴿ حين) ص( واذكر يا محمد ﴾ويوم ﴿(٣٣) يعجزه شيء

 اي الكفار ﴾قالوا﴿ حقاً ﴾بالحقِّ﴿ العذاب الذي تذوقونه ﴾أليس هذا﴿ فيقال لهم ﴾النَّار
 ﴾فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون﴿ فيقال لهم ﴾قال﴿أكَّدوا كالمهم بالقسم  ﴾بلى وربنا﴿

كما صبر ُأولوا العزم ﴿  من قومكعلى أذى المشركين )ص(يا محمد  ﴾فاصبر ﴿(٣٤)
؛  وذبح الولد فرضي وسلمصبر على اإللقاء بالنار إبراهيم ، من قبلك  ﴾من الرسل

 ؛  وتسليم نفسه للذبحهصبرل؛ وإسماعيل  على البالء العظيم الذي ابتلي بهوأيوب 
على ؛ ويوسف  جأ؛ ويونس ببطن الحوت فدعا والتصبر زمنا طويال على أمته ونوح 

؛ ويعقوب بذهاب البصر وفقدان الولد فشكا بثه إلى  فلم يتغيرالبئر والسجن والمرأة 
على قومه ، وداود لبكائه على خطيئته صير وموسى ، اهللا ولم يشك إلى غيره 

صبروا على ما  ،  عليهمصلوات اهللاأربعين سنة ، وعيسى على الزهد في الدنيا 
كأنهم يوم يرون ما ﴿ نزول العذاب الذي وعدناك به ﴾وال تستعجْل لهم﴿أصابهم 
 ﴾إال ساعةً﴿في الدنيا  ﴾لم يلبثوا﴿حين يعاينون العذاب في اآلخرة كأنهم  ﴾يوعدون

 أن )ص(محمد واعلم يا  ،  لما يشاهدون من شدة العذاب وطوله﴾من نهار﴿ زمانا قليالً
 ﴾إال القوم الفاسقون فهل يهلك﴿وِإنذار كاف  ﴾بالغٌ﴿هذا القرآن الموحى إليك 

      (٣٥) ن عن طاعة اهللاوالخارج

   



 ٥٥٠ 

    )٤٧( محمد  سورة    )٥٥٠(     العشرون السادس والجزء

  
  تسمى سورة القتال

 الصادق عن فضلها
 سورة قرأ من )ع(

 يرتب لم كفروا الذين
 في شك يدخله ولم أبدا
 اهللا يبله ولم أبدا دينه

 وال أبدا بفقر تعالى
 أبدا سلطان من خوف
 من محفوظا يزل ولم

 حتى أبدا والكفر الشك
 وكل مات فإذا يموت

 ألف قبره في به اهللا
 قبره في يصلون ملك

 صلواتهم ثواب ويكون
 حتى ويشيعونه له

 االمن موقف يوقفونه
 ويكون تعالى اهللا عند
 وأمان اهللا أمان في

  )ص( محمد
 أن أراد من )ع( وعنه
 وحال حالنا يعرف
 سورة فليقرأ أعدائنا
 فإنه )ص( محمد
 وآية فينا آية يراها
  ]صا[  فيهم

  
 )ع( باقرال عن )١(

 المؤمنين أمير قال قال
 رسول وفاة بعد )ع(

 المسجد في )ص( اهللا
 مجتمعون والناس
 الذين عال بصوت
 عن وصدوا كفروا
 أعملهم أضل اهللا سبيل
 يا عباس ابن له فقال
 ما قلت لم الحسن أبا

 شيئا قرأت قال قلت
 لقد قال القرآن من
 نعم قال المر قلته

 ]صا[ ......
 فضائل ومن )٦(
 احد ليس انه شهدآءال

 ان ويحب الجنة يدخل
 اعطى ولو منها يخرج

 اال جميعا الدنيا فى ما
 ان يتمنى فانه الشهيد
 الدنيا الى اهللا يرده

 سبيل فى فيقتل مرارا
 لما اوال قتل كما اهللا
 كرامة عظيم من يرى

  اهللا على الشهداء
  ]رو[
ويصح أن يقاَل  )١١(

إن هذه أرجى آية في 
أنه القرآن ذلك ب

سبحانه لم يقل مولى 
 ادبوالع ادالزه

وأصحاب األوراد  

  
  
  

 فإنها نزلت بالطريق أثناء الهجرة وهي خمسمائة وثمان وثالثون كلمة ، ١٣نزلت بالمدينة عدا اآلية 
وألفان وخمسمائة واثنان وعشرون حرفا ، وال يوجد سورة مبدوءة بما بدئت به وال بما ختمت به ، وال 

  .ي عدد اآليمثلها ف
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

ومنعوا الناس  ﴾وصدوا عن سبِيِل اللَّه﴿ بتوحيد اهللا وعبدوا معه غيره ﴾الَّذين كَفَروا﴿
أي ضيعها اللّه عليهم ، فلم ينتفعوا بها في  ﴾َأعمالَهم َأضلَّ﴿ في دين اهللا عن الدخول

 الضيف وإقراء،  ، وصلة األرحام عام الطعامكِإطالدنيا في اآلخرة ، ألن ما يفعلونه 
والَّذين ءامنوا وعملُوا ﴿ (١)كان للسمعة والرياء ونشر الصيت ال لوجه اللّه تعالى 

اتاِلحنُوا﴿ ، والعمل الصالح جمعوا بين اِإليمان الصادق ﴾الصآمقوا  ﴾وَل ﴿صدا نُزبِم
دمحلَى معلي في وآله عليه اهللا صلى محمد على نزل بما قال )ع( الصادق عن ﴾ع 

الثابت المؤكد المقطوع بأنه كالم اهللا ووحيه المنزل  ﴾وهو الْحقُّ من ربهِم﴿ ]صا[ )ع(
﴿أزال ومحا  ﴾كَفَّر﴿هِمَئاتيس منْهما مضى من الذنوب واألوزار ﴾ع ﴿مالَهب لَحَأصو﴾ 

ذَِلك بَِأن الَّذين كَفَروا ﴿ (٢)البال هو القلب  ، هم ودنياهم، في دين أصلح شأنهم وحالهم
الَّذين ءامنوا اتَّبعوا وَأن ﴿اتباع الباطل انكباب الشهوات وأمانى النفوس  ﴾اتَّبعوا الْباطَل

فأوصلهم لسعادته  سلكوا طريق الهدى ﴾من ربهِم﴿ اع األوامرتبواتباع الحق ا ﴾الْحقَّ
اللهم ارنا الحق حقا  ﴾كَذَِلك يضرِب اللَّه ِللنَّاسِ َأمثَالَهم﴿ ألبدية وأحلهم بدار كرامتها

الَّذين ﴿أدركتم  ﴾فَِإذا لَقيتُم﴿ (٣) اجتنابه وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطال وارزقنا
قاب ألنه الغالب في عبر عنه بضرب الر " اقتلوهم ﴾فَضرب الرقَابِ﴿الكفار  ﴾كَفَروا

أكثرتم فيهم القتل  ﴾حتَّى ِإذَا َأثخَنتُموهم﴿ " وتصويرا له بابشع صورة صفة القتل
ولئال ينفلتوا فيلتحقوا فْأسروهم  ﴾فَشُدوا الْوثَاقَ﴿ولم تبق لهم قوة للمقاومة  والجراحات
رون بعد أسرهم ِإما أن تمنُّوا عليهم ثم أنتم مخي ﴾فَِإما منا بعد وِإما فداء﴿باعدائكم 

أو تبدلونهم  ، أو تأخذوا منهم ماالً فداء ألنفسهم وتطلقوا سراحهم بال مقابل من مال
األمر فيهم ما  ﴾ذَِلك﴿حتى تنقضي الحرب  ﴾حتَّى تَضع الْحرب َأوزارها﴿بأسراكم 

 أيها -، دون أن يكلفكم  وأهلكهم بقدرته ﴾ماللَّه النتَصر منْه﴿أراد  ﴾ولَو يشَاء﴿ ذُكر
ولكنَّه أمركم بجهادهم ليختبر ِإيمانكم  ﴾ولَكن ِليبلُوا بعضكُم بِبعضٍ﴿  قتالهم-المؤمنون 

  في ﴿استشهدوا  ﴾والَّذين قُتلُوا﴿ ه، فيظهر حال الصادق في اِإليمان من غير وثباتكم

  
  ترتيبها

 ٤٧   
  ترتيب النزول

٩٥  
    اياتها
  نزلت بعد  محمدسورة   ٨٣

  مدنية  الحديد
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  )٤٧(  محمد سورة    )٥٥١(     العشرون السادس والجزء

واالجتاد  فالمؤمن 
فهو وإن كان عاصياً 

 من جملة المؤمنين
  ]لط[
 عباس ابن عن )١٣(

 رسول خرج لما  :قال
 ، الغار تلقاء )ص( اهللا

   :فقال ، مكة إلى نظر
أنت اهللا بالد أحب 
،أهلك أن ولوال إلي 

 لم ، منك أخرجوني
 فأنزل ، منك أخرج

 ]مس[ االية اهللا
 ُأحلُّ الحديث في )١٥(

 فال رضواني عليكم
 أبداً بعده عليكم أسخط

  ]مس[
 
 في  :فائدة )١٥(

 عنهم ترفع الجنة
 يأكلونه فيما التكاليف

 بخالف ، ويشربونه
 مأكلولها فِإن الدنيا

 يترتب ومشروبها
  والعقاب الحساب عليه
 ال اآلخرة ونعيم
 عقاب وال عليه حساب

  ]مس[ فيه
 
 النَّبي أن روى )١٦(
 يخطب كان )ص(

 فإذا ، المنافقين ويعيب
 المسجد من خرجوا
 بن اهللا عبد سألوا

 ماذا استهزاء مسعود
 قال ؟ً آنفا محمد قال
 وقد  :عباس ابن

 سئل فيمن سئلت
  ]مس[
 
 الصادق عن) ١٨(
 النبي قال قال )ع(
 اشراط من )ص(

 الفالج يفشو أن الساعة
 عنو،  الفجأة وموت
 من إن )ص( النبي

 أن الساعة أشراط
 ويظهر العلم يرفع
 الخمر ويشرب الجهل
 ويقل الزنا ويفشو
 وتكثر الرجال
  ]صا[ ...النساء

 
 اهللا رسول قال )١٩(
 وقول االستغفار )ص(

خير  اهللا إال الإله
 العزيز اهللا قال العبادة
 إله ال أنه فاعلم الجبار

 لذنبك واستغفر اهللا إال
  ]صا[

 (٤)بل ينميها لهم ويثيبهم عليها  ﴾َأعمالَهم﴿اهللا يبطل  ﴾سبِيِل اللَّه فَلَن يضلَّ
﴿يهِمدهيرقبورهم لجواب منكر ونكي  في﴾س ﴿مالَهب حلصيويوفقهم للسداد إذا سلموا  ﴾و

ومساكنهم  بيوتهم عرف ﴾عرفَها﴿في اآلخرة إذا قتلوا  ﴾ويدخلُهم الْجنَّةَ﴿ (٥) من القتل
﴿مِإنَّ ﴾لَه كُمَألنْفُس سلَي هناثَما ِإال بِهوهنَّةَ فَال تَبِيع(٦) ]نج[  ِإال الْج ﴿ ينا الَّذها َأيي

 في مواطن ﴾ويثَبتْ َأقْدامكُم﴿ على أعدائكم ﴾اللَّه ينصركُم﴿دين  ﴾ءامنوا ِإن تَنصروا
 ﴾وَأضلَّ َأعمالَهم﴿ فهالكاً وشقاء ﴾ا لَهمفَتَعس﴿باهللا  ﴾والَّذين كَفَروا﴿ (٧) الحرب

كَرِهوا ما َأنزَل ﴿بسبب أنهم  ﴾بَِأنَّهم﴿التعس واِإلضالل  ﴾ذَِلك﴿ (٨) الخيبة والخذالنب
كرهوا ما أنزل اهللا في حق علي  قال )ع(عن الباقر ، القرآن وما أنزل اهللا فيه ﴾اللَّه

في ﴿ كفار قريش ﴾َأفَلَم يسيروا﴿ (٩)  أذهبها وأضاعها﴾مفََأحبطَ َأعمالَه﴿ ]صا[ )ع(
هِملقَب نم ينةُ الَّذباقع فَ كَانوا كَينظُرضِ فَيليروا ما حلَّ بمن سبقهم من األمم  ﴾اَألر

 ﴾دمر اللَّه علَيهِم﴿  فان آثارهم تنبىء عن اخبارهم كعاد وثمود وقوم لوطالمكذبة
 ، فِإذا هو أنقاض متراكمة واستأصل كل ما يخصهم من ماٍل وبنين ومتاع اهللاأهلكهم 

ذَِلك بَِأن اللَّه مولَى الَّذين ﴿ (١٠) ولكفار مكة أمثال تلك العاقبة ﴾وِللْكَافرِين َأمثَالُها﴿
انى محبهم وحبيبهم فى االزل حين اصطفيتهم بواليتي واجتبيتهم بمعرفتى  قال ﴾ءامنوا

يعني عن ابن عباس  ، ثرتهم على بريتى وجعلتهم مواقع نظرى ومواضع ودائعياو
 )ص( وولي محمد )ع(  وحمزة وجعفر وفاطمة والحسن والحسين)ع( ولي علي

 ال ناصر لهم وال ﴾وَأن الْكَافرِين ال مولَى لَهم﴿ ]شو[ ينصرهم بالغلبة على عدوهم
 جنَّات تَجرِي من تَحتها الَّذين ءامنوا وعملُوا الصاِلحاتِإن اللَّه يدخُل ﴿ (١١) مغيث

ارالينفع االيمان وحده دون عمل صالح ﴾اَألنْه ﴿ ينالَّذوونتَّعتَموا ينيا  ﴾كَفَرفي الد
﴿ْأكُلُونيمن نعيمها  ﴾و﴿اما تَْأكُُل اَألنْعات الدنيا أي سيرتهم سيرة األنعام آثروا لذّ ﴾كَم

 ، ساهون عما يراد منهم في اآلخرة يأكلون للشبع ويتمتعون لقضاء الوطر، وشهواتها 
﴿مى لَهثْوم النَّار(١٢)  وجهنم مقامهم ومنزلهم في اآلخرة﴾و ﴿نكََأيوكم  ﴾و﴿نم﴾ 

الَّتي ﴿أهل مكة كانوا أقوى من  ﴾هي َأشَد قُوةً من قَريتك﴿عاتية ظالمة  ﴾قَرية﴿أهل 
تْكجالذين أخرجوك منها ﴾َأخْر ﴿ملَكْنَاهبأنواع العذاب  ﴾َأه﴿ملَه رفلم ﴾فَال نَاص 

،  بصيرة ﴾كَان علَى بينَة﴿هل من  ﴾َأفَمن﴿ (١٣) ءينصرهم أحد فكذلك نفعل بهؤال
نزلت في رسول  }أفمن كان على بينة{بن عباس اعن  ، من أمر دينه ﴾من ربه﴿ ويقين
كَمن ﴿ ]شو[  كانا على شهادة أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له)ع(  وعلي)ص(اهللا 

هلمع وءس لَه نيفرآه حسناًالقبيح  ﴾ز ﴿ماءهووا َأهعاتَّبانهمكوا في الضالل حتى ﴾و 
   ﴾لَّتي وعد الْمتَّقُونا﴿ الجنة صفة ﴾مثَُل الْجنَّة﴿ (١٤) ؟ ليس هذا كذاك الهوى عبدوا
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 بن حذيفة عن )١٩ (

 كنت : قال اليمان
 اللسان ذرب رجالً
 يا : فقلت أهلي على

 ألخشى إني اهللا رسول
 النار لساني يدخلني أن

 )ص( اهللا رسول فقال
 من أنت فأين

 إني ؟ االستغفار
 اليوم في اهللا ألستغفر

  ]مي[  رةم مائة
  
  الحديث فى )١٩(

 ال قوله من استكثروا
 واالستغفار اهللا اال اله
 قد قال الشيطان فان

 بالذنوب الناس اهلكت
 اال اله بال واهلكونى

 فلما واالستغفار اهللا
 اهلكتهم ذلك رأيت

 يحسبون حتى باالهواء
 فال مهتدون انهم

 ]رو[ يستغفرون
 كل:  قتادة قال )٢٠(

 ذكر فيها ذكر سورة
 لم فهي محكمة القتال
  ]رو[تنسخ 

 
في القرآن سبع ) ٢١(

آيات مبدوءة بحرف 
الطّاء هذه وأول طه 
وأول الطّواسيم واآلية 

 من الصافات ٦٥
 من الدخان ٢٤و
  ]مال[
  :قتادة قال) ٢٢(

 حين القوم رأيتم كيف
 ، اهللا كتاب عن تولّوا
  الحرام الدم يسفكوا ألم

 األرحام ويقطعوا
 ... الرحمن يعصواو

 يريد  :حيان أبو قال
 الفترة من جرى ما
 الرسول زمان بعد

  ]مس[ )ص(
  
 الصادق عن )٢٤ (
 قلبا لك إن )ع(

 إذا اهللا وأن ومسامع
 عبدا يهدي أن أراد
 وإذا قلبه مسامع فتح
 ختم ذلك غير به أراد

 يصلح فال قلبه مسامع
  ]صا[ أبدا
  
 خُلق القلب ِإن )٢٤(

 تكن لم فِإذا للمعرفة
 غير فكأنه المعرفة فيه

 ]فخ[ موجود

من ماء ﴿جاريات  ﴾فيها َأنْهار﴿التي وعد اهللا بها عباده األبرار وأعدها للمتقين األخيار 
الحالوة حليبٍ في غاية  ﴾من لَبنٍ﴿جاريات  ﴾وَأنْهار﴿ غير متغير الرائحة ﴾غَيرِ آسنٍ
 ﴾وَأنْهار﴿ ألبان الدنياتفسد  لم يفسد بطول المقام كما ﴾لَم يتَغَير طَعمه﴿ والدسامة
في غاية  ﴾وَأنْهار من عسٍل مصفى﴿طيبة الطعم  ﴾من خَمرٍ لَذَّة ِللشَّارِبِين﴿جاريات 

 ﴾من كُلِّ الثَّمرات﴿ في الجنة ﴾ولَهم فيها﴿الصفاء لم يخالطه الشمع وفضالت النحل 
ولهم فوق ذلك  ﴾ومغْفرةٌ من ربهِم﴿ ددة من جميع أصناف الفواكه والثمارأنواع متع

كَمن هو خَاِلد ﴿النعيم الحسن نعيم روحي وهو المغفرة من اهللا مع الرحمة والرضوان 
، بمن هو خالد   أي ال يستوي من هو في ذلك النعيم المقيم"االستفهام لِإلنكار" ﴾في النَّارِ
  من فرط حرارته﴾فَقَطَّع َأمعاءهم﴿حاراً شديد الغليان  ﴾وسقُوا ماء حميما﴿ يمفي الجح

(١٥) ﴿كِإلَي عتَمسي نم منْهمومن هؤالء المنافقين جماعة يستمعون ِإلى حديثك يا  ﴾و
لعلماء  ﴾وتُوا الْعلْمقَالُوا ِللَّذين ُأ﴿ من مجلسك ﴾حتَّى ِإذَا خَرجوا من عنْدك﴿ )ص( محمد

اللَّه علَى ﴿ختم  ﴾ُأولَِئك الَّذين طَبع﴿ الساعة ﴾آنفًا﴿ )ص( محمد ﴾ماذَا قَاَل﴿ الصحابة
بالكفر  ﴾قُلُوبِهِم﴿مهاءووا َأهعاتَّب(١٦) ساروا وراء أهوائهم الباطلةو ﴾و ﴿ ينالَّذو
 وأما المؤمنون المتقون فقد زادهم اهللا ﴾وآتَاهم تَقْواهمزادهم هدى ﴿ بنور اهللا ﴾اهتَدوا

 ﴾ِإال الساعةَ َأن تَْأتيهم بغْتَةً﴿ينتظرون  ﴾فَهْل ينْظُرون﴿ (١٧) هدى وألهمهم رشدهم
ِإذَا جاءتْهم ﴿التذكر  ﴾فََأنَّى لَهم﴿ اأماراتها وعالماته ﴾فَقَد جاء َأشْراطُها﴿فجأةً 

ذماه(١٨)ة حيث ال ينفع ندم وال توب الساعة اذا جائتهم ﴾كْر ﴿لَمالعلم نور  ﴾فَاع
َأنَّه ال ﴿ وضياء وقلوب العلماء لهم وعاء كلما ازداد العالم علماً ازداد خشوعاً وتواضعاً

ِإال اللَّه على ما أنت عليه من العلم بوحدانية اهللا )ص( فدم يا محمد ﴾ِإلَه ﴿تَغْفاسو ر
نَاتْؤمالْمو يننْؤمِللْمو في  ، اطلب من اهللا المغفرة لك وللمؤمنين والمؤمنات ﴾ِلذَنْبِك

واللَّه ﴿ من لم يكن عنده ما يتصدق به فليستغفر للمؤمنين والمؤمنات فانه صدقةالحديث 
كُمتَقَلَّبم لَمعتصرفكم في الدنيا ﴾ي ﴿اكُمثْومفأعدوا الزاد ليوم  رة ومصيركم في اآلخ﴾و ،

المؤمنون اشتياقا منهم الى الوحى وحرصا على  ﴾ويقُوُل الَّذين ءامنوا﴿ (١٩) المعاد
 ﴾فَِإذَا ُأنزِلَتْ سورةٌ محكَمةٌ﴿ فيها بالجهادنؤمر  ﴾نُزلَتْ سورةٌ﴿ هال ﴾لَوال﴿ الجهاد 

  األمر بالقتالذكر فيها ﴾قتَاُلوذُكر فيها الْ﴿ صريحةٌ ظاهرة الداللة بطريق االمر
 يا محمد ﴾ينظُرون ِإلَيك﴿ شك ونفاق ﴾الَّذين في قُلُوبِهِم مرض﴿المنافقين  ﴾رَأيتَ﴿
فويٌل  ﴾فََأولَى﴿ تشخص أبصارهم جبناً وهلعاً ﴾نَظَر الْمغْشي علَيه من الْموت﴿ )ص(
﴿مامارات االيمان تمنى الجهاد والموت شوقا الى لقاء فى اآلية اشارة الى ان من  ﴾لَه 

  لك يا  ﴾طَاعةٌ ﴿(٢٠) ومن امارات الكفر والنفاق كراهة الجهاد كراهية الموت، اهللا 
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)٢٥( انّه ورد )ص( 

 فى منهم البيعة اخذ
 ... مواطن عشرة
 على بوالية اهللا وامر

 ويوم بدرٍ يوم )ع(
 نخلة وببطن حنينٍ
 ويوم التّروية ويوم
 خمس فيه نزلت عرفة
  وبالجحفة عشرة

  ]بي[
 
 :عباس ابن قال )٢٧(
 على أحد يتوفى ال

 تضرب إال معصية
 وجهه في المالئكة

  ]مس[ دبره وفي
 مسعود ابن عن )٣٠(

 نعرف كنا ما  :قال
 عهد على المنافقين
 إال )ص( اهللا رسول

 بن علي ببغضهم
 )ع( طالب أبـي

 يقول - وعندي
 بغضه أن - االلوسي

 أقوى من )ع(
 فإن النفاق عالمات

  ليت فيا بذلك آمنت
  ]آل[ .... شعري

  
 بن عبادة عن )٣٠(

 نبور كنا قال الصامت
 بن علي بحب أوالدنا

 فإذا )ع( طالب أبي
 يحبه ال أحدهم رأينا
 رشده لغير أنه علمنا

  ]صا[
  
 أنه أنس عن )٣٠(

 رسول على ماخفي
 هذه بعد )ص( اهللا

 المنافقين من احد اآلية
 بسيماهم يعرفهم وكان
 بعض في كنا ولقد

 سبعة وفيها الغزوات
 يشك المنافقين من

   ]قر[ .... الناس منهم
 
 العالية أبي عن )٣٣(

 أصحاب كان  :قال
 )ص( اهللا رسول
 مع يضر ال أنه يرون

 ، ذنب "اهللا إال إله ال"
 كالشر مع ينفع ال كما

  :فنزلت ، عمل
 وأطيعوا  اهللا أطيعوا
 تبطلوا وال الرسول
 أن فخافوا أعمالكم
 العمل الذنب يبطل

  ]مس[

جد  ﴾عزم اَألمرفَِإذَا ﴿ وأحسنجميٌل طيب لهم وأفضل  ﴾وقَوٌل معروفٌ﴿ )ص( محمد
لَكَان ﴿  ويقينوجاهدوا بصدقأخلصوا نياتهم  ﴾فَلَو صدقُوا اللَّه﴿الجِد وفُرض القتال 

ما لَهر(٢١)  من التقاعس والعصيان﴾خَي ﴿تُميسْل عمعشر المنافقين يا يتوقع منكمأ ﴾فَه 
تناحرا على  ﴾َأن تُفْسدوا في اَألرضِ﴿ أمور الناس واصبحتم حكاماً عليهم ﴾ِإن تَولَّيتُم﴿

 عليه فيان تعودوا إلى ما كنتم  ﴾وتُقَطِّعوا َأرحامكُم﴿ الملك وتهالكاً على الدنيا
وقد  – يقطع بعضكم رحم بعض كما كنتم تفعلونهوالجاهلية أن يقتل بعضكم بعضاً 

فََأصمهم وَأعمى ﴿ طردهم وأبعدهم من رحمته ﴾ُأولَِئك الَّذين لَعنَهم اللَّه﴿ (٢٢) -فعلوا
مهارصم عن طريق الهدى فال يهتدون ، وأعمى قلوبه  فأصمهم عن استماع الحق﴾َأب

أفال يتفهمون القرآن ويتصفحونه ليروا  ﴾َأفَال يتَدبرون الْقُرآن﴿ (٢٣) ِإلى سبيل الرشاد
أفال  "االستفهام توبيخي"  حتى ال يقعوا في المعاصيما فيه من المواعظ والزواجر

فان ويخلصهم من يتدبرون القرءآن فان فيه شفاء من كل دآء ليفضى بهم الى حسن العر
 أن تعلم أن وهو حقائق اإليمان، القلوبمفاتيح ﴾َأم علَى قُلُوبٍ َأقْفالُها﴿سجن الهجران 

 (٢٤) اهللا قائم عليك، رقيب على جوارحك، وتعلم أن العمل ال يكمل إال باإلخالص
﴿مارِهبلَى َأدوا عتَدار ينالَّذ رجعوا ِإلى الكفر بعد اِإليمان ﴾ِإن ﴿نيا تَبم دعب نم﴾ 

 ﴾وَأملَى لَهم﴿ذلك  ﴾لَهم﴿زين  ﴾الشَّيطَان سوَل﴿طريق الهدى  ﴾لَهم الْهدى﴿وضح 
 بسبب أن ﴾بَِأنَّهم﴿ االرتداد كائن ﴾ذَِلك﴿ (٢٥) وغرهم وخدعهم باألمل وطول األجل

ليهود الذين كرهوا القرآن يعني ا ﴾زَل اللَّهِللَّذين كَرِهوا ما نَ﴿ سراً ﴾قَالُوا﴿ المنافقين
في بعض ما تأمروننا به كالقعود عن  ﴾سنُطيعكُم في بعضِ اَألمرِ﴿الذي نزله اهللا 

 يعلم خفاياهم وما يبطنونه من الكيد ﴾واللَّه يعلَم ِإسرارهم﴿الجهاد وتثبيط المسلمين 
فَ﴿ (٢٦) والدسالِئكَةُ﴿حين  ﴾ِإذَا﴿هم يكون حال ﴾فَكَيالْم مفَّتْههم عندتحضر ﴾تَو

 (٢٧)مقامع من حديد ب ﴾يضرِبون وجوههم وَأدبارهم﴿ مالئكة العذاب لقبض أرواحهم
﴿جزائهم ﴾ذَِلك ﴿خَطَ اللَّها َأسوا معاتَّب مسلكوا طريق النفاق  ﴾بَِأنَّه﴿انَهووا رِضكَرِهو﴾ 

 ما ﴾َأعمالَهم﴿بطل أ ﴾فََأحبطَ﴿ما يرضي اهللا من اِإليمان والجهاد وغيرهما وكرهوا 
الَّذين في ﴿ن وأيعتقد المنافق ﴾َأم حسب ﴿(٢٨)ر عملوه حال ِإيمانهم من أعمال الب

ضرم شك ونفاق  ﴾قُلُوبِهِم﴿مغَانَهَأض اللَّه خْرِجي لَن لن يكشف أمرهم لعباده  ﴾َأن
فَلَعرفْتَهم ﴿أشخاصهم  ﴾ألرينَاكَهم﴿ )ص (أردنا يا محمد ﴾ولَو نَشَاء ﴿(٢٩) لمؤمنينا

ماهيماهللا ستر عليهم  ﴾بِس بعالمتهم ولكن﴿مرِفَنَّهلَتَعيا محمد ﴾و ص( ولتعرفن( 
 قال يسعيد الخدر أبي عن ، من فحوى كالمهم وأسلوبه ﴾في لَحنِ الْقَوِل﴿ المنافقين

  رسول عهد على المنافقين نعرف كنا :قال،  )ع( طالب أبي بن علي بغضهم القول لحن
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 )ع( الباقر عن )٣٣(

 اهللا رسول قال قال
 سبحان قال من )ص(

 بها له اهللا غرس اهللا
 ومن الجنة في شجرة

 غرس هللا الحمد قال
 في جرةش بها له اهللا

 إله ال قال ومن الجنة
 له اهللا غرس اهللا إال
 الجنة في شجرة بها

 أكبر اهللا قال ومن
 بها له اهللا غرس
 فقال الجنة في شجرة
 يا قريش من رجل

 شجرنا إن اهللا رسول
 قال لكثير الجنة في
 أن إياكم ولكن نعم

 نيرانا عليها ترسلوا
  ]صا[ فتحرقوها

  
 في نزلت )٣٤(

 أي القليب أصحاب
 ألقي حيث بدر، ليبق

 بئر في المشركين قتلة
 ]مس[
  
 أن تعالى بين )٣٦(

 من فيها وما الدنيا
 ال ، العاجلة الحظوظ
 من مانعاً يصلح
 ، الجهاد ِإلى اِإلقدام

 ثواب ِإلى يؤدي وما
 لكونها ، اآلخرة
 واللعب اللهو بمنزلة

 ، زوالها سرعة في
 الحياة هي اآلخرة وأن

 نأ ينبغي فال ، الباقية
 الدنيا حب يكون

 فيها ما على والحرص
 والشهوات اللذات من
 الغزو عن للجبن سبباً

 الجهاد عن والتخلف
 ]مس[
  
ال تدخلن في ) ٣٦(

مشورتك بخيال فإنه 
يعدل بك عن الفضل 

وال ، ويعدك الفقر 
جبانا فإنه يضعفك عن 
اإلقدام ، وال حريصا 
فإنه يزين لك الشّره 
فالبخل والجبن 

ئز شتى والحرص غرا
يجمعها سوء الظّن 

  ]مال[ باللّه 

  أي ال يخفى﴾واللَّه يعلَم َأعمالَكُم﴿ ]مي[ )ع( طالب أبي بن علي ببغضهم )ص (اهللا
 وسائر بالجهاد باالمرولنختبرنَّكم أيها الناس  ﴾ولَنَبلُونَّكُم﴿ (٣٠) عليه شيء من أعمالكم

على مشاقّ  ﴾والصابِرِين﴿ في سبيل اهللا ﴾جاهدين منْكُمحتَّى نَعلَم الْم﴿ الشاقة التكاليف
اللهم ال تبتلنا فِإنك ِإذا  ،  ونختبر أعمالكم حسنها وقبيحها﴾ونَبلُو َأخْباركُم﴿د الجها

 ﴾وصدوا﴿جحدوا بآيات اهللا  ﴾ِإن الَّذين كَفَروا﴿ (٣١) ابتليتنا فضحتنا وهتكت أستارنا
 وخالفوا عادوا ﴾وشَآقُّوا﴿عن الدخول في اِإلسالم  ﴾عن سبِيِل اللَّه﴿ سومنعوا النا

من ﴿ قيل هم المطعمون يوم بدر من رؤساء قريش،  وخرجوا عن طاعته ﴾الرسوَل﴿
بكفرهم  ﴾لَن يضروا اللَّه شَيًئا﴿من بعد ما ظهر لهم صدقُه  ﴾بعد ما تَبين لَهم الهدى

يا َأيها ﴿ (٣٢) فال يرون لها في اآلخرة ثواباً ﴾َأعمالَهم﴿وسيبطل  ﴾وسيحبِطُ﴿ وصدهم
وال ﴿ امتثلوا أوامر اهللا وأوامر رسوله ﴾الَّذين ءامنوا َأطيعوا اللَّه وَأطيعوا الرسوَل

الَكُمملُوا َأعطجب والرياء النفاقب ﴾تُبب يأكل الحسنات كما ان العج فى الحديث،  ، والع
ِإن الَّذين ﴿ (٣٣) االحوالنسأل اهللا االطاعة واالنقياد فى كل ،  تأكل النار الحطب

وصدوا الناس عن طريق الهدى  ﴾وصدوا عن سبِيِل اللَّه﴿جحدوا بآيات اهللا  ﴾كَفَروا
 بحاٍل من ﴾ يغْفر اللَّه لَهمفَلَن﴿وماتوا على الكفر  ﴾ثُم ماتُوا وهم كُفَّار﴿ واِإليمان
منع ، أيها المؤمنون وال تضعفوا إذا تخلف عنكم المنافقون  ﴾فَال تَهِنُوا﴿ (٣٤) األحوال

، وخاطبهم  اللّه المؤمنين في هذه اآلية أن يطلبوا الصلح من الكفار لئال تلحقهم الذلة
وَأنْتُم ﴿ة والصلح مع الكفار ِإذا لقيتموهم وتدعوا ِإلى المهادن ﴾وتَدعوا ِإلَى السلْمِ﴿بقوله 

نلَواألعزة الغالبون ﴾اَألع ﴿كُمعم اللَّهبالعونِ والنصر ﴾و ﴿ كُمرتي لَنوالَكُمملن ﴾ َأع
ِإنَّما الحياةُ ﴿ثم زهدهم اللّه تعالى في الدنيا بقوله  (٣٥) ينقصكم شيئاً من ثواب أعمالكم

ايها  ﴾وِإن تُْؤمنُوا﴿ فال تغتروا بها،  زائلة فانية ﴾لَعب ولَهو﴿  اهل البصيرةعند﴾ الدنْيا
 ثواب أعمالكم كامالً ﴾ُأجوركُم﴿يعطكم  ﴾يْؤتكُم﴿  تقواه اهللا حقَّاوتتقو ﴾وتَتَّقُوا ﴿الناس

﴿الَكُموَأم َألْكُمسال يالزكاة المفروضة ، بل  وال يطلب منكم أن تنفقوا جميع أموالكم﴾و 
 "فى اآلية حث على طلب اآلخرة العلية الباقية وتنفير عن طلب الدنيا الدنية الفانية "فيها

ويلح  ﴾فَيحفكُم﴿ ِإن يسألكم جميع أموالكم ويبالغ في طلبها ﴾ِإن يسَألْكُموها ﴿(٣٦)
في قلوبكم من البخل وكراهة ويخرج ما  ﴾تَبخَلُوا ويخْرِج َأضغَانَكُم﴿عليكم في ِإنفاقها 

 (٣٧) ]نج[  يقَاد بِه ِإلَى كُلِّ سوءزِمامالْبخُْل جامع ِلمساوِِئ الْعيوبِ و هو ،  اِإلنفاق
وقد  ﴾في سبِيِل اللَّه﴿ لِإلنفاق ﴾ِلتُنفقُوا تُدعون﴿ معشر المخاطبين ﴾َأنْتُم هُؤالء ها﴿

 ومن ﴾ومن يبخَْل﴿ يشح عن اِإلنفاق ويمسك عنه ﴾كُم من يبخَُلفَمنْ﴿ كلفتم ما تطيقون
  ، يعود ضرر بخله على نفسه ﴾فَِإنَّما يبخَُل عن نَفْسه﴿بخل عن اِإلنفاق في سبيل اهللا 



 ٥٥٥ 

  )٤٨( الفتح  سورة    )٥٥٥(     العشرون السادس والجزء

  
 ألن ذلك )٣٧(

 على جبل اِإلنسان
 ومن ، األموال محبة
 حبيبه في نوزع

 فمن ، سرائره ظهرت
 على تعالى رحمته
 التشديد عدم عباده
 التكاليف في عليهم

 ]مس[
  
 الصادق عن )٣٨(
 ابدل واهللا قد قال )ع(

 الموالي منهم خيرا بهم
 ]صا[
  
 : المحاسبي قال )٣٨(

 العرب بعد أحد فال
 أجناس جميع من

 ، ديناً أحسن األعاجم
 منهم العلماء كانت وال
  ]قر [الفرس إال

  
  
  

 الصادق عنفضلها 
 أموالكم حصنوا )ع(

 ملكت وما ونسائكم
 التلف من أيمانكم
 لك فتحنا إنا بقراءة
 ممن كان إذا فإنه فتحا
 نادى قراءتها يدمن
 حتى القيامة يوم مناد

 من أنت الخالئق تسمع
 المخلصين عبادي
 من بالصالحين الحقوه
 جنات وأسكنوه عبادي
 من واسقوه النعيم

 المختوم الرحيق
  ]صا[الكافور بمزاج

  
 أعظم فتح يكن لم )١(

 الحديبية صلح من
 المشركين أن وذلك

 بالمسلمين اختلطوا
 فتمكن كالمهم فسمعوا
 قلوبهم في اِإلسالم
 سنين ثالث في وأسلم
 بهم فكثر كثير خلق
   ]مج[  اِإلسالم سواد

  
 )ص( النبي عن) ١(

 آية علي نزلت لقد قال
 نم إلي أحب هي

 ]زم [فيها وما الدنيا

  

لذاته بذاته ومن غناه تمكنه من تنفيذ مراده  ﴾واللَّه الْغَني﴿ ألنه يمنعها األجر والثواب
 الى ﴾وَأنْتُم الْفُقَراء﴿ مستغن عن ِإنفاقكم ليس بمحتاج ِإلى أموالكم ، واستغناؤه عما سواه

تعرضوا عن اتباع  ﴾وِإن تَتَولَّوا﴿ هوأنتم محتاجون ِإلي اهللا فى االبتداء وفى االنتهاء
، وأصدقَ  يكونون أشد منكم طاعةً ﴾قَوما غَيركُم﴿يخلف مكانكم  ﴾يستَبدْل﴿  اهللاأوامر

منكم وفاء ﴿ثَالَكُمكُونُوا َأمال ي ثُم﴾ الشكرِ والوفاء كبل سيكونون ،  في العصيانِ وتَر
الم سئل عن القوم وكان سلمان الى جنبه فضرب على وى انه عليه السر ، خيراً منكم
اى معلقا  - والذى نفسى بيده لو كان االيمان منوطا بالثريا، هذا وقومه  :فخذه فقال

وفيه ، فدل على انهم الفرس الذين اسلموا   لتناوله رجال من فارس -بالنجم المعروف
 من خلقه فى ارضه قريش خيرتان  وفى الحديث،   على سائر العجمفضيلة لهذه القبيلة

وهذا الحديث مكتوب على باب  ]رو[ خيرة اهللا من العرب وفارس خيرة اهللا من العجم
    (٣٨) ]مال[ ضريح اإلمام األعظم أبي حنيفة النّعمان بن ثابت دفين بغداد

  
  
  
  

 فتعد  فإنها نزلت في الطّريق عند االنصراف من الحديبية٢٧ إلى ١٠نزلت بالمدينة عدا اآليات من 
مدنية أيضا ، ألن إقامة الرسول كانت في المدينة وكّل ما نزل بعد الهجرة يعد مدنيا وهي خمسمائة 

ويوجد في القرآن أربع سور مبدوءة بما بدئت به هذه ونوح وستون كلمة والفان وأربعمائة حرف ، 
  والقدر والكوثر

    بسم اهللا الرحمن الرحيم
﴿نَا لَكبِينًا﴿ مكة )ص( يا محمد ﴾ِإنَّا فَتَحا موحكمنا لك بالفتح المبين على أعدائك﴾فَتْح  

  ،الفتتاحابعد حادثة الحديبية وقبول الصلح فيها ألنها مقدمة  ذكره بلفظ الماضي لتحققه
ومن هذا يعلم أن مقدمة الفتوح هو صلح الحديبية الذي صعب وتعذر واشتد الضيق فيه 

لى بمنه وكرمه والهم رسوله قبول الشّروط المجحفة على المسلمين حتى يسره اللّه تعا
التي اقترحها المشركون وكرهها أصحاب رسول اللّه إذ كان ظاهرها الغبن والحيف 

 (١) ]مال[، ولم يعلموا أنها باطنا تنطوي على الريح والفوز لهم  على المؤمنين
﴿اللَّه لَك رغْفص( ربك يا محمد ﴾ِلي( ﴿نم ما تَقَدما تََأخَّرمو جميع ما فرط منك  ﴾ ذَنْبِك

ويرشدك  ﴾ويهديك﴿بِإعالء الدين  ﴾نعمتَه علَيك﴿ويكمل  ﴾ويتم﴿ من تَرك اَألولَى
   ﴾وينْصرك اللَّه ﴿(٢)، بما يشرعه لك من الدين   الطريق القويم﴾صراطًا مستَقيما﴿

  
  ترتيبها

 ٤٨   
  ترتيب النزول

١١١  
    اياتها
  نزلت بعد  سورة الفـتح  ٢٩

  مدنية  الجمعة



 ٥٥٦ 

  )٤٨(  الفتح سورة    )٥٥٦(     العشرون السادس والجزء

  
 الصادق عن )٢( 
 عنها سئل انه )ع(

 له كان ما واهللا فقال
 سبحانه اهللا ولكن ذنب

 يغفر أن له ضمن
 )ع( علي شيعة ذنوب

 وما ذنبهم من تقدم ما
  ]صا[ تأخر

 
  :المفسرون قال) ٤(

 السكينة بِإنزال أراد
 المؤمنين قلوب في
 حين "الحديبية أهل"

 اهللا رسول بايعوا
 مناجزة على )ص(

 ، مكة أهل مع الحرب
 ما لهم حصل أن بعد

 ويزيغ النفوس يزعج
 الكفار صد من القلوب

 ، مكة دخول عن لهم
 دون الصحابة ورجوع

 فلم ، مقصودهم بلوغ
 عن أحد منهم يرجع

 هاج أن بعد ، اِإليمان
 وماجوا وزلزلوا الناس
 بن عمر جاء حتى

 النبي ِإلى الخطاب
 ستأل  :وقال )ص(

قال ؟ حقاً اهللا نبي : 
 على ألسنا  :قال ، بلى

 على وعدونا الحق
 ، بلى  :قال ؟ الباطل

 الدنية نعط فلم : قال
 قال ؟ ِإذن ديننا في

ِإني رسول اهللا ولست 
 أعصيه وهو ناصري

  ]مس[ إلخ ..
 
 النبي أن ظنوا )٦(
 ِإلى يرجع ال )ص(

 من أحد وال المدينة
 خرج حين أصحابه

   ]قر[  لحديبيةا ِإلى
 
 ألن اللفظ كرر )٧(

 يكون قد اهللا جنود
 وقد ، للرحمة ِإنزالهم
 ، للعذاب يكون

 لبيان أوالً فذكرهم
 بالمؤمنين الرحمة
 ِإنزال لبيان وثانياً

 الكافرين على العذاب
 ]فخ[

  

 هو ﴿(٣)  قوياً منيعاً يجمع لك به بين عز الدنيا واآلخرة﴾نَصرا عزِيزا﴿على أعدائك 
 ﴾في قُلُوبِ الْمْؤمنين﴿ االيمان هوو  والطمأنينةالثبات ﴾السكينَةَ﴿جعل  ﴾الَّذي َأنْزَل

يقيناً  ﴾ِليزدادوا ِإيمانًا﴿ الصلح عليه ينكروا ولم )ص( اهللا رسول يخالفوا لم الذين
 المالئكة من ﴾ت واَألرضِوِللَّه جنُود السماوا﴿ العقيدة برسوخ ﴾مع ِإيمانهِم﴿ وتصديقاً
ِليدخَل ﴿ (٤)  في تقديره وتدبيره﴾حكيما﴿ بالمصالح ﴾وكَان اللَّه عليما﴿ والجن واالنس

نَاتْؤمالْمو يننْؤمعلى طاعتهم وجهادهم  ﴾الْم﴿ينخَاِلد ارا اَألنْههتتَح نرِي متَج نَّاتج﴾ 
وكَان ﴿ خطاياهم وذنوبهم  لهميظهر وال يغطيها ﴾سيَئاتهِم عنْهم فيها ويكَفِّر﴿ماكثين 

ا﴿ اِإلدخال في الجنات والتكفير عن السيئات ﴾ذَِلكيمظا عزفَو اللَّه نْدفوزاً كبيراً  ﴾ع
 الصلح أنكروا الذين وهم ﴾ويعذِّب الْمنَافقين والْمنَافقَات﴿ (٥) وسعادةً ال مزيد عليها

 على المشركين  المنافقينقدم ﴾والْمشْرِكين والْمشْرِكَات﴿ )ص( اهللا رسول واتهموا
الظَّانِّين بِاللَّه ظَن ﴿ألنهم أعظم خطراً وأشد ضرراً من الكفار المجاهرين بالكفر 

ءووأن   ظنوا أن اهللا تعالى لن ينصر رسوله والمؤمنين، أسوأ الظنون ﴾الس ،
 عليهم ما يظنونه ويتربصونه ﴾علَيهِم داِئرةُ السوء﴿ركين يستأصلونهم جميعاً المش

 بكفرهم ونفاقهم ﴾اللَّه علَيهِم﴿سخط و ﴾وغَضب﴿ بالمؤمنين من الهالك والدمار
﴿منَهلَعوأبعدهم عن رحمته ﴾و ﴿دَأعا﴿وهيأ  ﴾ويرصاءتْ مسو نَّمهج ممرجعاً ﴾لَه 
وكَان اللَّه ﴿تأكيد لالنتقام من األعداء  ﴾وِللَّه جنُود السماوات واَألرضِ﴿ (٦) منقلباو

يا محمد  ﴾ِإنَّا َأرسلْنَاك ﴿(٧)  في صنعه وتدبيره﴾حكيما﴿ في ملكه وسلطانه ﴾عزِيزا
 ﴾ونَذيرا﴿ نةومبشراً للمؤمنين بالج ﴾ومبشِّرا﴿ الخلق يوم القيامة على ﴾شَاهدا﴿

 حقَّ اِإليمان ﴾بِاللَّه ورسوِله﴿ أيها الناس ﴾ِلتُْؤمنُوا ﴿(٨) للكافرين من عذاب النار
﴿وهرزتُعوتُعظِّموه  ﴾و﴿وهقِّرتُووتجلُّوا أمرههتحترموو ﴾و  ﴿وهحبتُسمتسبحوا ربك ﴾و 
يا محمد في الحديبية  ﴾لَّذين يبايعونَكِإن ا ﴿(٩)  في الصباح والمساء﴾بكْرةً وَأصيالً﴿
 اهللا يبايعون الحقيقة في النهم ﴾ِإنَّما يبايعون اللَّه يد اللَّه فَوقَ َأيديهِم﴿ "بيعة الرضوان"

فِإنما يعود ضرر  ﴾فَِإنَّما ينْكُثُ علَى نَفْسه﴿نقض البيعة  ﴾فَمن نَكَثَ﴿ ببيعتك وجل عز
 ه حرم نفسه الثواب وألزمها العقاب بنقضه العهد والميثاق الذي عاهد به ربهنكثه ألن

﴿يهْؤتيفَس اللَّه هلَيع داها عفَى بِمَأو نما ﴿من لم ينقض البيعة  فسيعطي اهللا ﴾ورَأج
من ﴿ المنافقون ﴾الْمخَلَّفُون﴿ )ص( يا محمد ﴾سيقُوُل لَك ﴿(١٠) ثواباً جزيال ﴾عظيما

شُغلنا  ﴾شَغَلَتْنَا َأموالُنَا وَأهلُونَا﴿ الذين تخلفوا عن الخروج معك عام الحديبية ﴾اَألعرابِ
يقُولُون ﴿  فاطلب لنا من اهللا المغفرة﴾فَاستَغْفر لَنَا﴿ عن الخروج معك باألموال واألوالد

ي قُلُوبِهِمف سا لَيم هِمنَتما يبطنون فهم كاذبون في االعتذار وطلب يقولون خالف  ﴾بَِألْس  



 ٥٥٧ 

  )٤٨(  الفتح سورة    )٥٥٧(     العشرون السادس والجزء

  
 بن عبادة عن)١٠(

 اخبرنى قال الصامت
 بايعنا قال ابيه عن ابى

 على )ص( اهللا رسول
 فى والطاعة السمع
 واليسر العسر

 وان والمكره والمنشط
 اهله االمر ننازع ال

 حيث بالحق نقول وان
 اهللا فى نخاف وال ناك

  ]رو[ الئم لومة
  
 أسلم هم قيل )١١(

 وغفار ومزينة وجهينة
 اهللا رسول استفزهم

 الحديبية عام )ص(
 واعتلوا فتخلفوا
 بأموالهم بالشغل
  ]صا[ وأهاليهم

  
 تعالى سماهم) ١١(

 تخلَّفوا ألنهم بالمخلَّفين
 - الحديبية، غزوة عن

 أهل هم واألعراب
  - العرب من البوادي

 اهللا رسول خرج لما
يعتمر  مكة إلى )ص(

 عدواً يستقبل أنه رأوا
 قريش من كثيراً

 عن فقعدوا وغيرهم
 يكن ولم معه، الخروج
فظنوا  متمكناً ِإيمانهم

 هو يرجع ال أنه
  ذلك من والمؤمنون

 اهللا ففضحهم ، السفر
 وأعلم السورة هذه في

 )ص( رسوله تعالى
 قبل واعتذارهم بقولهم

 ، مِإليه يصل أن
 كاذبون أنهم وأعلمه

  ]مس[ اعتذارهم في
 
 عليهم شرط )١٧(

 تلك فى )ص( الرسول
 يخالفوه ال ان البيعة
 قوله يخالفوا وال

 ينكروا وال ، وأمره
 شيئاً عليه ذلك بعد
 ما بعد فانّهم فعله

 رسول ورحل انهزموا
 المدينة نحو )ص( اهللا

 التّنعيم الى ورجع
 الشّجرة تحت فنزل
 ظهرواوا اليه جاؤا

 منهم فاخذ النّدامة
  بذلك والميثاق العهد

  ]بي[

  

 ن يمنعكم من مشيئة اهللا وقضائهم ﴾فَمن يملك لَكُم من اللَّه شَيًئا﴿  لهم﴾قُْل﴿ االستغفار
،  كالهزيمة  ِإن أراد أن يلحق بكم أمراً يضركم﴾ِإن َأراد بِكُم ضرا َأو َأراد بِكُم نَفْعا﴿

ليس األمر كما  ﴾بْل كَان اللَّه بِما تَعملُون خَبِيرا﴿ أمراً ينفعكم كالنصر والغنيمةأو 
أيها  ﴾بْل ظَنَنْتُم﴿ (١١) زعمتم بل اهللا مطلع على ما في قلوبكم من الكذب والنفاق

 )ص( أن محمداً ﴾ا  َأبدَأن لَن ينْقَلب الرسوُل والْمْؤمنُون ِإلَى َأهليهِم﴿ المنافقون
في قُلُوبِكُم وظَنَنْتُم ظَن ﴿الضالل  ﴾ وزين ذَِلك﴿وأصحابه لن يرجعوا ِإلى المدينة 

ءوتأصلون بالقتل ﴾السسا﴿ أنهم يورا بمقَو كُنْتُملعقابهمستوجبين  هالكين عند اهللا﴾و  
اِإلخالص والصدق ب ﴾ بِاللَّه ورسوِلهومن لَم يْؤمن﴿ (١٢) نيتكم وسوء عقيدتكم لفساد

 (١٣) "وعيد شديد للمنافقين"  ناراً شديدة مستعرة﴾ِللْكَافرِين سعيرا﴿ هيأنا ﴾فَِإنَّا َأعتَدنَا﴿
يغْفر ِلمن يشَاء ﴿ يتصرف في الكل كيف يشاء  ﴾وِللَّه ملْك السماوات واَألرضِ﴿

ي نم ذِّبعيولهم) ص( وهذا قطع لطمعهم في استغفار رسول اهللا ﴾شَاء ﴿ اللَّه كَانو
،  بالعرض قضائه تحت داخل والتعذيب،  دأبه من والرحمة الغفران ﴾غَفُورا رحيما

الذين تخلَّفوا  ﴾سيقُوُل الْمخَلَّفُون﴿ (١٤) غضبي رحمتي سبقت القدسي الحديث في جاء
 ﴾ِإذَا انطَلَقْتُم ِإلَى مغَانم ِلتَْأخُذُوها﴿  في عمرة الحديبية)ص( عن الخروج مع رسول اهللا

  نخرج معكمدعونا ﴾ذَرونَا نَتَّبِعكُم﴿ عند ذهابكم ِإلى مغانم خيبر لتحصلوا عليها
وعد اهللا الذي وعده ألهل الحديبية من جعل  ﴾كَالم اللَّه﴿يغيروا  ﴾يرِيدون َأن يبدلُوا﴿

تَتَّبِعونَا كَذَِلكُم قَاَل ﴿ال  ﴾لَن﴿لهم  ﴾قُْل﴿ خيبر لهم خاصة ال يشاركهم فيها أحدغنائم 
، ليس لغيرهم فيها  حكم اهللا تعالى بأن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية ﴾اللَّه من قَبُل

نا على فسيقولون ليس هذا من اهللا بل هو حسد منكم ل﴾ فَسيقُولُون بْل تَحسدونَنَا﴿نصيب 
وهو حرصهم على  ﴾ِإال قَليالً﴿ال يفهمون  ﴾بْل كَانُوا ال يفْقَهون﴿مشاركتكم في الغنيمة 

 كرر " قل لهؤالء الذين تخلَّفوا عن الحديبية ﴾من اَألعرابِ قُْل ِللْمخَلَّفين ﴿(١٥) الغنائم
حرب  ﴾ِإلَى دعونستُ﴿ " التخلف بشناعة وإشعارا الذم في مبالغة وصفهم بهذا االسم

﴿يدْأسٍ شَدِلي بمٍ ُأوأشداء ﴾قَو ﴿ونملسي َأو ملُونَهِإما أن تقتلوهم أو يدخلوا في  ﴾تُقَات
اللَّه ﴿يعطكم  ﴾يْؤتكُم﴿ فِإن تستجيبوا وتخرجوا لقتالهم ﴾فَِإن تُطيعوا﴿دينكم بال قتال 

تتخلفوا عن  ﴾وِإن تَتَولَّوا﴿، والجنة في اآلخرة  االغنيمة والنصر في الدني ﴾َأجرا حسنًا
 في نار ﴾يعذِّبكُم عذَابا َأِليما﴿  الحديبيةعنكما تخلفتم  ﴾كَما تَولَّيتُم من قَبُل﴿الخروج 

لَيس علَى اَألعمى حرج وال علَى اَألعرجِ حرج وال علَى الْمرِيضِ  ﴿(١٦) جهنم
جرليس على هؤالء ِإثم أو ذنب في ترك الخروج للجهاد لما بهم من األعذار  ﴾ح

  خالداً ﴾اللَّه ورسولَه يدخلْه جنَّات تَجرِي من تَحتها اَألنْهار﴿أمر  ﴾ومن يطعِ﴿ الظاهرة



 ٥٥٨ 

  )٤٨(  الفتح سورة    )٥٥٨(     العشرون السادس والجزء

 
 النبي قال وفيها )١٩(
 الراية الُعطين )ص(

 اهللا يحب رجالً اليوم
 اهللا ويحبه ورسوله
 على اهللا يفتح ورسوله

 فرارٍ، غير كراراً يده
 ومن غائم خيبر ...

صفية ) ص(اصفى 
بنت حيبن بن اخطب 

 سألو....... لنفسه 
 اهللا رسول خيبر اهل

 يعاملهم ان )ص(
 النّصف على االموال
 بها اعلم نحن : وقالوا
 ، لها عمروا منكم

 اهللا رسول فصالحهم
 النّصف على )ص(

 ان شئنا اذا انّا على
 ، اخرجناكم نخرجكم
 فدك اهل وصالحه

 دماؤهم يحقن ان على
 وبين بينه ويخلّون
 )ص( ففعل االموال

 فيئاً خيبر اموال تفكان
 وكانت المسلمين بين
 لرسول خالصةً فدك
 لم النّهم )ص( اهللا

 بخيٍل عليها يوجفوا
  ]بي[  ركابٍ وال
 
  :المفسرون قال) ٢٠(

 خيبر أهل أيدي المراد
 أسد بني من وحلفائهم
 جاءوا حين ، وغطفان
   في اهللا فقذف لنصرتهم

  ]مس[ الرعب قلوبهم
  :قال أنس عن) ٢٤(

 الحديبية يوم كان لما
 اهللا رسول على هبط

 وأصحابه) ص(
 في رجالً ثمانون
 جبل من السالح
 غرة يريدون ، التنعيم
 ، )ص( اهللا رسول
 ، فأعتقهم ، فُأخذوا
  ]مس[االية اهللا فأنزل

 صلح ان قيل) ٢٥ (
 اعظم كان الحديبية

 حيث لالسالم فتح
 المؤمنون اختلط

 واظهروا بالكافرين
 خوف غير من دينهم
ةدينهم فى فرغب وتقي 
 الكافرين من كثير

 غير من فيه ودخلوا
بي[ سيف[  

 في الدنيا ﴾يعذِّبه عذَابا َأِليما﴿ عن الجهاد لغير عذرومن ينكل  ﴾ومن يتَولَّ﴿ فيها
 ﴾يبايعونَك﴿حين  ﴾ِإذْ لَقَد رضي اللَّه عن الْمْؤمنين﴿ (١٧) بالمذلة وفي اآلخرة بالنار

 ﴾فَعلم﴿ ألفاً وأربعمائة رجلوكانوا بيعة الرضوان  ﴾تَحتَ الشَّجرة﴿) ص(يا محمد 
فََأنْزَل ﴿من الصدق والتّوبة واالنابة فرضى بذلك عنهم  ﴾ما في قُلُوبِهِم﴿هم عند مبايعت

هِملَيينَةَ عكاتهم  ﴾السرزقهم الطمأنينة وسكون النفس النّهم خرجوا من اناني﴿ مهَأثَابو
،  ، وما فيها من النصر والغنائم وجازاهم على بيعة الرضوان بفتح خيبر ﴾فَتْحا قَرِيبا

وجعل لهم  ﴾ومغَانم كَثيرةً يْأخُذُونَها﴿ (١٨)وقيل فتح مكه ،  اآلخرة زيادةً على ثواب
 ﴾حكيما﴿ غالباً على أمره ﴾وكَان اللَّه عزِيزا﴿الغنائم الكثيرة التي غنموها من خيبر 

الفتوحات  ﴾ثيرةً كَمغَانم ﴿ يا معشر المؤمنين ﴾وعدكُم اللَّه﴿ (١٩) في تدبيره وصنعه
غنائم خيبر بدون  ﴾فَعجَل لَكُم هذه﴿ من أعدائكم ﴾تَْأخُذُونَها﴿، والغنائم الوفيرة  الكثيرة

وِلتَكُون آيةً ﴿ أن تمتد ِإليكم بسوء ﴾َأيدي النَّاسِ عنْكُم﴿ومنع  ﴾وكَفَّ﴿جهد وقتال 
يننْؤمخول المسجد الحرام عالمة واضحة تعرفون ، ود ، وفتح مكة ولتكون الغنائم ﴾ِللْم

 ﴾صراطًا مستَقيما﴿تعالى  ﴾ويهديكُم﴿ بما أخبركم به عن اهللا )ص( بها صدق الرسول
 مغانمو ﴾وُأخْرى لَم تَقْدروا علَيها ﴿(٢٠) الموصل إلى جنات النعيم الطريق القويم

ولكن اهللا بفضله وكرمه فتحها  ن عليها، لم تكونوا بقدرتكم تستطيعو أخرى يسرها لكم
استولى اهللا عليها  ﴾قَد َأحاطَ اللَّه بِها﴿ فتح مكة قيل فتح فارس والروم وقيل،  لكم

ولَو  ﴿(٢١)  ال يعجزه شيء﴾وكَان اللَّه علَى كُلِّ شَيء قَديرا﴿ بقدرته ووهبها لكم
 ﴾لَولَّوا اَألدبار﴿  يوم الحديبيةم يقع الصلح بينكم وبينهمأهل مكة ول ﴾قَاتَلَكُم الَّذين كَفَروا

من يتولّى أمرهم بالحفظ  ﴾ثُم ال يجِدون وِليا﴿ لغلبوا وانهزموا أمامكم ولم يثبتوا
سنَّةَ اللَّه الَّتي قَد خَلَتْ  ﴿(٢٢)  وال من ينصرهم من عذاب اهللا﴾وال نَصيرا﴿ والرعاية
اً  تتغير﴾ولَن تَجِد ِلسنَّة اللَّه تَبديالً﴿فيمن مضى من األمم من هزيمة الكافرين  ﴾من قَبُل
(٢٣)﴿ وهبقدرته وتدبيره ﴾و ﴿نْكُمع مهيدي كَفَّ َأيصرف أيدي كفار مكة عنكم ﴾الَّذ 

قاتلوهم عند المسجد تفلم  يةبالحديب ﴾وَأيديكُم عنْهم بِبطْنِ مكَّةَ﴿ م منهم سوءكفلم يصل ِإلي
وكَان ﴿ من بعد ما أخذتموهم أسارى وتمكنتم منهم ﴾من بعد َأن َأظْفَركُم علَيهِم﴿ الحرام

، وحرمةً لبيته العتيق   ولذلك حجزكم عن الكافرين رحمةً بكم﴾اللَّه بِما تَعملُون بصيرا
 باهللا والرسول ﴾الَّذين كَفَروا﴿ يشكفار قر ﴾هم﴿ (٢٤) لئال تسفك فيه الدماء

 عن دخول المسجد الحرام ألداء مناسك كمومنعو ﴾وصدوكُم عن الْمسجِد الْحرامِ﴿
 لفقراء وصدوا الهدي أيضا ل ما يهدى لبيت اهللا﴾والْهدي معكُوفًا﴿العمرة عام الحديبية 

 رِجاٌل﴿أن في مكة  ﴾ولَوال﴿ يذبح فيه وهو الحرمالذي  ﴾َأن يبلُغَ محلَّه﴿ عن وحبسوها
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 )ع( الصادق عن)٢٥(

 يكن الم  :سئل انّه
اً )ع(علىبدنه فى قوي 
 :فقال اهللا امر فى قوياً

 فما   :قيل ، بلى 
 يمتنع او يدفع ان منعه
 فافهم  :قال ؟ لها

 نع علياًم ، الجواب
 من ذلك آية من )ع(

 : فقيل كتاب اهللا تعالى
واى فقرأ  ؟ آية لَو 
 هللا كان اآلية اْتَزيلُو
 مؤمنون ودائع تعالى
 قوم اصالب فى

 فلم ومنافقين كافرين
 ليقتل )ع( على يكن

 تخرج حتّى اآلباء
 خرجت فلما ، الودائع
 ظهر من على ظهر
 قائمنا وكذلك ، وقتله
 يظهر لن البيت اهل
 ودائع يخرج حتّى ابداً
 يظهر خرجت فاذا اهللا

 فيقتله يظهر من على
 اخرج لو )ع( وقال
 اصالب فى ما اهللا

 الكافرين من المؤمنين
 اصالب فى وما

 المؤمنين من الكافرين
  كفروا الّذين لعذّبنا

  ]بي[
  
 اهللا رسول خرج)٢٥(
 ، الحديبية عام )ص(

 ال ، البيت زيارة يريد
 وساق ، قتاالً يريد
  بدنة سبعين هديه معه
 بعسفان كان إذا حتى
 سفيان بن بشر لقيه

يا : له فقال ، الكعبي 
 قريش هذه اهللا رسول

 ، بمسيرك سمعت قد
 العوذُ معهم فخرجوا
 لبسوا قد المطافيُل

 ونزلوا ، النمور جلود
 يعاهدون طوى بذي
 عليهم تدخلها ال اهللا،
 بن خالد وهذا ، أبداً

 قد ، لهمخي في الوليد
 كراع إلى قدموها
 )ص( فقال:قال الغميم

 لَقَد قُريشٍ ويح يا
ملَكَتْهأه برماذَا ، الح 
هملَيع ي خَلُّوا لَونيب 
نيبب ساِئرِ ورالع فإن 
مي هونأصاب كان ذلك 

 وإن ، أرادوا الَّذي
 علَيهِم اللَّه أظْهرني
 سالمِاإل في دخَلُوا

رِيناخطب[ د[  

، الذين يخفون ِإيمانهم خوفاً من المشركين  المستضعفين من ﴾مْؤمنُون ونساء مْؤمنَاتٌ
﴿موهلَمتَع مال تعرفونهم بأعيانه ﴾لَم ﴿متَطَُئوه كراهة أن توقعوا بهم وتقتلوا منهم  ﴾َأن

،  فلحرمة اختالط المؤمنين بالكافرين ﴾عرةٌفَتُصيبكُم منْهم م﴿ دون علم منكم بِإيمانهم
ولحفظ نفوس الّذين كانوا مع  ولحفظ نفوس المؤمنين الّذين كانوا بمكّة عن القتل واالذى

، ولحفظ  عليهم والتأسف بقتلهم والكفارة الدية  كوجوب عن لحوق المعرة)ص( محمد
ألذن لكم  ﴾بِغَيرِ علْمٍ﴿م اهللا نفوس المؤمنين الّذين كانوا فى اصالب الكافرين لم يعذّبه

معنى اآلية لوال كراهة أن تُهلكوا أناساً   "، ولسلَّطكم على المشركين في دخول مكة
، حال كونكم جاهلين بهم فيصيبكم بِإهالكهم مكروه لما كفَّ  مؤمنين بين أظهر الكفار

بسالمتهم  ﴾مته من يشَاءِليدخَل اللَّه في رح﴿ " ، وألذن لكم في فتح مكة أيديكم عنهم
 ولو تميز المؤمنون من الكافرين ﴾لَو تَزيلُوا﴿ والدية ولحوق الكفارة من القتل واالذى

 (٢٥) ، بالقتل والسبي  أشد العذاب﴾منْهم عذَابا َأِليما﴿الكافرين  ﴾لَعذَّبنَا الَّذين كَفَروا﴿
﴿وا فكَفَر ينَل الَّذعةَِإذْ جيمالْح حين دخل ِإلى قلوب الكفار األنفة والكبرياء ﴾ي قُلُوبِهِم  ،

 ورفضوا أن يكتبوا "بسم اهللا الرحمن الرحيم"فرفضوا أن يكتبوا في كتاب الصلح 
 وقولهم لو نعلم أنك رسول اهللا التبعناك ولكن اكتب اسمك واسم "محمد رسول اهللا"

وهى ناشئة من انانية النّفس  أنفةً وغطرسةً وعصبيةً جاهلية ﴾حميةَ الْجاهلية﴿أبيك 
، او السجية الّتى تحمل االنسان  وهى اصل جملة الشّرور والمعاصى واالعجاب بها

فََأنْزَل اللَّه سكينَتَه علَى رسوِله ﴿على االنفة وعدم االنقياد لشيء حقّاً كان او باطالً 
يننْؤملَى الْمعولم   والمؤمنين)ص( جعل الطمأنينة والوقار في قلب الرسول ﴾و ،

﴾ كَلمةَ التَّقْوى﴿اختار لهم  ﴾وَألْزمهم﴿تلحقهم العصبية الجاهلية كما لحقت المشركين 
، وعدم شقّ عصا  ِإخالصهم وطاعتهم هللا ورسوله وقيلهى شهادة أن ال إله إال اهللا 

، فثبت  كانت مجحفةً بحقوق المسلمين في الظاهر، و الطاعة عندما كُتبت بنود الصلح
الوثقى  والعروة التقوى كلمة نحن )ع( الرضا عن، اهللا المؤمنين على طاعة رسول اهللا 

وكَان اللَّه ﴿ وكانوا أحقَّ بهذه الفضيلة من كفار مكة ﴾وكَانُوا َأحقَّ بِها وَأهلَها﴿ ]صا[
 لَقَد ﴿(٢٦) التكريم، فيخصه بمزيد من  من هو أهل للفضل عالماً ب﴾بِكُلِّ شَيء عليما

يا  ﴾لَتَدخُلُن﴿ محققجعل اهللا رؤيا رسوله صادقة  لقد ﴾بِالْحقِّ صدقَ اللَّه رسولَه الرْؤيا
من  ﴾آمنين﴿بمشيئة اهللا  ﴾الْمسجِد الْحرام ِإن شَاء اللَّه﴿ أنت وأصحابك )ص( محمد
ال ﴿ ، ويقصر بعض يحلق بعضكم رأسه ﴾حلِّقين رءوسكُم ومقَصرِينم﴿ العدو

ألن المراد آمنين وقت دخولكم"،  غير خائفين ﴾تَخَافُون وحال المكث ليس فيه تكرار ، 
  أنتم ﴾ما لَم تَعلَموا﴿ اللّه تعالى من الخير في هذا الصلح لكم ﴾فَعلم﴿ "وحال الخروج
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  )٤٨(  الفتح سورة    )٥٦٠(     العشرونادس و السالجزء

 )ص( النبي قال) ٢٦(
 وهي اهللا إال إله ال

 اهللا يثقل التقوى كلمة
 يوم الموازين بها

  ]صا[. القيامة
 :المفسرون قال )٢٧(

 )ص( اهللا رسول كان
 أنه منامه في رأى قد

 هو مكة دخل
 وطافوا وأصحابه

 حلق ثم ، بالبيت
 وقصر بعضهم
 بها ثفحد ، بعضهم
 ففرحوا أصحابه

 خرج فلما واستبشروا،
 مع الحديبية ِإلى

 وصده ، الصحابة
 دخول عن المشركون

 من وقع ما ووقع مكة،
 ارتاب ، الصلح قضية

 واِهللا :وقالوا المنافقون
 قصرنا وال حلقنا ما
 فأين ، البيت رأينا وال
 في ووقع ؟ الرؤيا هي

 المسلمين بعض نفوس
 اآلية فنزلت شيء

 ]سم[
 اهللا رسول كان )٢٧(
 غزوة في )ص(

 ألف في الحديبية
 وغزا ، وأربعمائة

 بعدها "الفتح غزوة
 آالف عشرة ومعه

  ]مس[
 في الحت) ٢٩ (

 عالمات وجوههم
 وأمارات بالليل التهجد
  ]قر[ السهر

 من وبلغ )٢٩(
 أنه بينهم فيما حمهماتر
 مؤمن يرى ال كان

 صافحه إال مؤمناً
 رسول قال  :وعانقه

 من ما )ص( اهللا
 يلتقيان مسلمين

 غفر إال فيتصافحان
  يتفرقا أن قبل لهما

  ]آل[
 من كل كان) ٢٩(

 بن علي العليين
 العابدين زين الحسين

 اهللا عبد بن وعلي )ع(
 أبـي عباس بن

 اذو اله يقال األمالك
 كثرة ألن الثفنات

 في أحدث سجودهما
 أشباه منهما مواقعه
   ]آل[ البعير ثفنات

﴿عفَجونِ ذَِلكد نا﴿قبل نهاية أجل تلك المعاهدة  ﴾َل ما قَرِيبكم ﴾فَتْحفانّه كان فى صد 
 مع قريش بذلك الصد منافع كثيرة لالسالم واهله وقوةً عن المسجد الحرام وصلحكم

  دخل محمداذ ﴾فَتْحاً قَرِيباً﴿ الدخّول ﴾من دونِ ذَِلك﴿فَجعَل ،  عظيمةً ونشر لالسالم
هو الَّذي  ﴿(٢٧)  واصحابه سنة السبع من الهجرة مكّة فى كمال الشّوكة والعزة)ص(

ولَهسَل رسى﴿) ص(محمداً  ﴾َأردقِّ﴿بالهداية التامة  ﴾بِالْهينِ الْحداِإلسالم ﴾و ﴿ هظْهِرِلي
 إن : وقيل،  بحيث لم يبق فى بقعة من بقاع االرض دين سوى دينه ﴾كُلِّه علَى الدينِ

  ]مج[ اإلسالم دين سوى دين األرض في يبقى فال )ع( المهدي خروج عند ذلك تمام

 ﴾محمد رسوُل اللَّه﴿ (٢٨)ه رسول) ص( شاهداً على أن محمداً ﴾وكَفَى بِاللَّه شَهِيدا﴿
 ﴾ الْكُفَّارِعلَى﴿غالظٌ  ﴾َأشداء﴿وأصحابه  ﴾والَّذين معه﴿ حقاً ال كما يقول المشركون

ولمن  ﴾بينَهم﴿متراحمون فيما  ﴾رحماء﴿ يظهرون لمن خالف دينهم الشدة والصالبة
من كثرة صالتهم  ﴾ركَّعا سجدا﴿أيها السامع  ﴾تَراهم﴿ وافقهم في الدين الرحمة والرأفة

 ﴾ضوانًا سيماهممن اللَّه ورِ﴿ رحمة ﴾فَضالً﴿يطلبون بعبادتهم  ﴾يبتَغُون﴿وعبادتهم 
 أكثر في بالصالة مشتغلون النهم ﴾من َأثَرِ السجود﴿جباههم  ﴾في وجوههِم﴿عالمتهم 

الشدة في ﴾ في اِإلنْجِيِل﴿ صفهمو و﴾في التَّوراة ومثَلُهم﴿وصفهم  ﴾ذَِلك مثَلُهم﴿ أوقاتهم
 ﴾كَزرعٍ َأخْرج شَطَئه﴿ والسجود، وكثرة الصالة  ، والرحمة بالمؤمنين على الكفار

 فقام الزرع واستقام على أصوله ﴾فَاستَغْلَظَ فَاستَوى علَى سوقه﴿فقواه  ﴾فَآزره﴿فروعه 
﴿جِبعيعجب هذا الزرع ﴾ي ﴿اعربقوته وكثافته وحسن منظره ﴾الز ﴿ يظَ بِهِمغِلي

اللَّ﴿ ليغتاظ بهم الكفار ﴾الْكُفَّار دعةًورغْفم منْهم اتاِلحلُوا الصمعنُوا وآم ينالَّذ ه﴾ 
، عن ابن عباس   األجر العظيم الكريم في جنات النعيم﴾وَأجرا عظيما﴿بالمغفرة التامة 

 )ص(سأل قوم النبي :   قال}وعد اهللا الذين امنوا وعملوا الصالحات{: أنه سئل عن قول اهللا
إذا كان يوم القيامة عقد لواء نور :  ت هذه اآلية يا نبي اهللا ؟ قالفيمن نزل:  فقالوا

فيقوم . )ص(أبيض فينادي مناد ليقم سيد المؤمنين ومعه الذين آمنوا بعد بعث محمد 
ومتى أريد  ، ]شو[..  عطى اللواء من النور االبيض بيده في)ع( علي بن أبي طالب

ولعل ،   أوفى من حظ سائر الخلفاء}طأهمن ش{ )ع( كان حظ علي )ص( النبـي }بالزرع{
 مؤازرته ومعاونته البدنية بقتل كثير من الكفرة أعدائه عليه الصالة والسالم أكثر من

، ومع هذا ال ينخدش ما ذهب إليه محققو أهل السنة  مؤازرة غيره من الخلفاء أيضاً
  (٢٩) ]آل[ والجماعة في مسألة التفضيل

  



 ٥٦١ 

  )٤٩(  الحجرات سورة    )٥٦١(     العشرون السادس والجزء

  
 الصادق عنفضلها 

 سورة قرأ من )ع(
 ليلة كل في الحجرات

 كان يوم كل في أو
 ]صا[ محمد زوار من
 بن اهللا عبد عن )٢(

 بن االقرع أن الزبير
 تميم بنى من حابس

 )ص( النبى على قدم
 رسول يا بكر ابو فقال
 قومه على استعمله اهللا
 عليهم بتقديمه اى

 ال عمر فقال بالرياسة
 اهللا رسول يا تستعمله

 معبد بن القعقاع بل
 )ص( النبى عند فتكلما
 ارتفعت حتى

 ابو فقال اصواتهما
 اال اردت ما لعمر بكر

 اردت ما فقال خالفى
 هذه فنزلت خالفك
  ]رو[ اآلية

 بني وفد في نزلت )٢(
 قدموا إذا كانوا تميم
 )ص( اهللا رسول على
 باب على وقفوا

 محمد اي فنادوا حجرته
 إذا وكانوا إلينا اخرج
 )ص( اهللا رسول خرج
 المشي في تقدموه
 كلموه إذا وكانوا
 فوق أصواتهم رفعوا
 يا ويقولون صوته
 ما محمد يا محمد
 كما كذا في تقول

 بعضا بعضهم يكلمون
  ]صا [االية اهللا فأنزل

 من ناس جاء )٤(
 الظهيرة وقت العرب

 الرسول حجر إلى
 راقد وهو )ص(

 يا   :ينادون فجعلوا
 محمد يا )ص (محمد

 ، ِإلينا اخرج) ص(
 الَّذين ِإن  :اهللا فأنزل

ونَكنَادي نم اءرو 
اترجمس[ الْح[  

 
 المفسرون أجمع )٦(

 في نزلت أنها على
 بعثه عقبة بن الوليد
 إلى )ص( اهللا رسول

 مصدقاً المصطلق بني
 إحنة فلما بينهما وكان
 إليه ركبوا به سمعوا

خافهم  بهم سمع فلما
 القوم إن : فقال فرجع
   ومنعوا بقتلي هموا

  
  
  

وهي ثالثمائة وثالث وأربعون كلمة والف وأربعمائة وستة وسبعون حرفا ، ويوجد في القرآن عشر 
هذه والنساء و األحزاب والمائدة والحج والممتحنة والطالق والتحريم والمدثر : سور مبدوءة بيا أيها 

د أربع سور مختومة بما ختمت به هذه النّمل والمنافقون وهود ومثلها في عدد اآلي والمزمل ويوج
  التغابن فقط ال ناسخ وال منسوخ فيها

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
ما  )ع(عن الباقر   ،   ، وصدقتم بكتاب اهللا     يا من اتصفتم باِإليمان    ﴾يا َأيها الَّذين آمنُوا   ﴿

 وف في صالة وال زحوف وال جهر بأذان وال أنزل اهللا          سلت السيوف وال أقيمت الصف    
ال تُقَدموا بين يدي اللَّه     ﴿ ]مج[ حتى أسلم أبناء قبيلة األوس والخزرج      }يا أيها الذين آمنوا   {

وِلهسركما ِإذا عرضت مسألة فـي        ال تُقدموا أمراً أو فعالً بين يدي اهللا ورسوله         ﴾و ،
 ال او،  ، وِإذا ذهبوا معه ِإلى مكـان ال يمـشون أمامـه    مجلسه ال يسبقونه بالجواب

 مقـدماً  انفسكم امر تجعلوا ال او ، اذنه دون من )ص( رسوله يدى بين امراً تختاروا

وهذا من جملة تأديب اللّه تعالى عباده احتراما لحبيبه محمد ،   ونحو ذلكاهللا امر على
 ألقوالكم ﴾ِإن اللَّه سميع﴿  وتأدبوا بين يديه في محافظة حقوق نبيكم    ﴾واتَّقُوا اللَّه ﴿) ص(
﴿يملومن جملة اآلداب التي علمها اللّه لعباده وأمـرهم بهـا            (١)  بنياتكم وأحوالكم  ﴾ع

 شرف للمنادي بنداء اهللا اليـه  ﴾يا َأيها الَّذين آمنُوا  ﴿، قال عز وجل      )ص(تجاه رسوله   
 فاخفضوا أصواتكم   )ص(ِإذا كلمتم رسوَل اهللا      ﴾ صوت النَّبِي  ال تَرفَعوا َأصواتَكُم فَوقَ   ﴿

وال  ﴾وال تَجهروا لَه بِالْقَوِل كَجهرِ بعـضكُم ِلـبعضٍ        ﴿وال ترفعوها على صوت النبي      
 وال تخاطبوه باسمه وكنيته كما يخاطب بعـضكم         )ص( تبلغوا حد الجهر عند مخاطبته    

،  ، تعظيمـاً لقـدره     ، ويا رسـول اهللا      ولكن قولوا يا نبي اهللا     ، يا محمد  بعضاً فتقولوا 
واعلموا أن جعل كالمكم أعلى      ﴾َأن تَحبطَ َأعمالُكُم وَأنْتُم ال تَشْعرون     ﴿ ومراعاةً لألدب 

من كالمه ، وموجب لوصمكم بقلة األدب وسوء األخالق ، ومفض إلحبـاط أعمـالكم               
فـي   ﴾َأصواتَهم عنْد رسوِل اللَّـه    ﴿ يخفضون ﴾ذين يغُضون ِإن الَّ ﴿ (٢)ومحق ثوابها   

 ﴾اللَّـه قُلُـوبهم   ﴿ اختبر ﴾ُأولَِئك الَّذين امتَحن  ﴿ لالدب مراعاة )ص( مجلس رسول اهللا  
 من امتحن اهللا قلبه بالتقوى كان شعاره القـرأن ودثـاره االيمـان              ﴾ِللتَّقْوى﴿ فاخلصها

طيبه التقوى وطهارته التوبة ونظافته الحالل وزينته الـورع وعلمـه     وسراجه التفكر و  
  من  ﴾لَهم مغْفرةٌ﴿ األخرة وشغله باهللا ومقامه مع اهللا وجمعه الحسنات وكنزه االخالص

  
  ترتيبها

 ٤٩   
  ترتيب النزول

١٠٦  
    اياتها
  نزلت بعد  سورة الحجرات  ١٨

  مدنية  المجادلة
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  )٤٩(  الحجرات سورة    )٥٦٢(     العشرون السادس والجزء

 النبي فهم  ،صدقاتهم
 ، بغزوهم )ص(

 قدم إذ ذلك في فبيناهم
 يا  :وقالوا فدهمو

 سمعنا اهللا رسول
 فخرجنا برسولك
 ما إليه ونؤدي نكرمه
 الصدقة من قبلنا

 )ص( النبي فاتهمهم
لتنتهن أو  : وقال

ألبعثن إليكم رجالً هو 
عندي كنفسي يقاتل 
مقاتلتكم ويسبي 

، ثم ضرب  ذراريكم
بيده على كتف علي 

 نعوذ   :فقالوا )ع(
 غضبه من باهللا

  ]غر[رسوله وغضب
  
 )ع( الصادق عن) ٧(

 الحب عن سئل أنه
 االيمان أمن والبغض

 االيمان وهل فقال هو
 والبغض الحب إال
  ]صا[
 أنه عمر ابن عن) ٩(

 في وجدت ما  :قال
 ما شيء من نفسي
 من نفسي في وجدت

 وِإن  يعني اآلية هذه
 لم إني الخ  طَاِئفَتَانِ

 الباغية الفئة هذه أقاتل
 تعالى اهللا أمرني كما
 معاوية بها نييع ـ

 على الباغين معه ومن
  ]آل[ )ع( علي

 قتاٍل في نزلت) ٩(
 و األوس بين حدث

 عهده في الخزرج
 ضرب فيه كان )ص(

 ]مس[والنعال بالسعف
) ع( عن الصادق)٩(

 االية هذه نزلت لما
 )ص( اهللا رسول قال
 يقاتل من منكم ان

 كما التأويل على بعدي
 التنزيل على قاتلت
 لقا هو من فسئل

 يعني النعل خاصف
 )ع( المؤمنين أمير
 بن عمار قال ....
 بهذه قاتلت ياسر

 اهللا  رسولالراية مع
وهذه  ثالثا )ص(

لو  واهللا الرابعة
 يبلغوا ضربونا حتى

 هجر من السعفات بنا
 الحق على انا لعلمنا
 الباطل على وإنهم

   ]بي[

 )ص (يغض صوته ويخضع لهتفيد المدح لمن ﴾ عظيم﴿وثواب  ﴾وَأجر﴿ ذنوبهمل اهللا
(٣)﴿ ونَكنَادي ينالَّذ يدعونك  ﴾ِإن﴿اترجالْح اءرو نإن ذلك سوء أدب منهم وقلة  ﴾م

حجرات نسائه عليه الصالة والسالم كانت  ، احترام لنبيهم ، وانهم مؤاخذون عليه
 ر أسود، وكانت من جريد النخل على أبوابها المسوح من شع لكل منهن حجرةتسعة 

 وبكى )ص(بن عبد الملك بأمره في مسجد الرسول وأدخلت في عهد الوليد ،  ...
يرى ل واهللا لوددت أنهم تركوها على حالها : الناس لذلك، وقال سعيد بن المسيب يومئذ

 ﴾َأكْثَرهم ال يعقلُون﴿ حياته في )ص(القادم من أهل اآلفاق ما اكتفى به رسول اهللا 
 (٤) سفههم وقلة عقولهم وعدم مباالتهم حدا بهم إلى هذا الحد وان بن األدنوحسالي
﴿مَأنَّه لَوهؤالء المنادين لم ﴾و و )ص( يزعجوا الرسول ولو أن ،﴿ جتَّى تَخْروا حربص

هِمِإلَي صبرهم مراعاة لحسن األدب وتوقيرا للمنادى  ﴾لَكَان﴿ما لَهروأفضل عند  ﴾خَي
ياَأيها الَّذين آمنُوا ﴿ (٥) بهم إذا تابوا وأنابوا ﴾رحيم﴿ لذنوب العباد ﴾ه غَفُورواللَّ﴿اهللا 

اءكُمج قٌ﴿ ِإذا أتاكم رجل ﴾ِإنلفظ فاسق يطلق ، غير موثوق بصدقه وعدالته  ﴾فَاس
 أي ﴾فَتَبينُوا﴿بخبرٍ من األخبار  ﴾بِنَبٍإ﴿ على من تعدى الحدود وخرج عن مالك األمر

وأنتم جاهلون حقيقة األمر  ﴾تُصيبوا قَوما بِجهالَة﴿لئال  ﴾َأن﴿ فتثبتوا من صحة الخبر
﴿ينمنَاد لْتُما فَعلَى موا عبِحقولوا في الفاسق ما فيه   في الحديث،  على صنيعكم﴾فَتُص

ابة  على أن من الصحبااليةواستدل  : ذكر االلوسي في تفسيره ]مج[ كي يحذره الناس
، فإن سبب النزول  من ليس بعدل ألن اهللا تعالى أطلق الفاسق على الوليد بن عقبة فيها

إنهم كلهم عدول وال  قطعي الدخول وهو صحابـي باالتفاق فيرد بها على من قال
قوال في المسألة وقد ذهب إليه أل، وهذا أحد أ يبحث عن عدالتهم في رواية وال شهادة

أنهم كغيرهم فيبحث عن العدالة فيهم في   :وثانيهما  ، والخلفاألكثر من العلماء السلف
 أنهم عدول  وثالثها،  الرواية والشهادة إال من يكون ظاهرها أو مقطوعها كالشيخين

وفيهم ، قتل عثمان ويبحث عن عدالتهم من حين قتله لوقوع الفتن من حينئذ مإلى 
 لفسقه بالخروج )ع( قاتل علياً أنهم عدول إال من : ورابعها هانع خوضالالممسك عن 

 ﴾رسوَل اللَّه﴿بينكم  ﴾َأن فيكُم﴿ أيها المؤمنون ﴾واعلَموا﴿ (٦) ]آل[ على اإلمام الحق
لَو يطيعكُم في ﴿فالواجب تعظيمه واحترامه  مصالحكم يعلمالمعصوم عن اتباع الهوى 

، ويطيعكم في غالب ما  رادتكم، ويصغي ِإل لو يسمع وشاياتكم ﴾كَثيرٍ من اَألمرِ
  بمنّه وفضله﴾ولَكن اللَّه﴿ الحرج والمشقة لوقعتم في ﴾لَعنتُّم﴿ تشيرون عليه من األمور

إليمان الصادق يمنع صاحبه من  ا﴾اِإليمان﴿ِإلى نفوسكم  ﴾حبب ِإلَيكُم﴿و نور بصائركم
   وبغَّض ِإلى نفوسكم ﴾في قُلُوبِكُم وكَره ِإلَيكُم﴿ وحسنه ﴾وزينَه﴿ العجلة ويأمره بالتأني
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 على عن روى )٩(
 وهو سئل انه )ع(

 اهل قتال فى القدوة
 اهل أعلمنا البغى
 وصفين الجمل

 فقال  ،هم أمشركون
 فروا الشرك من ال

،  هم أمنافقون فقيل
 ال المنافقين ان ال فقال

 قليال اال اهللا يذكرون
 قال حالهم فما قيل

 علينا بغوا اخواننا
  ]رو[

 أنه عمر ابن عن) ٩(
 فـي  وجدت ما :قال

 مـا  شيء من نفسي
 من نفسي في وجدت

 وِإن  {يعني اآلية هذه
 أقاتل لم إني }طَاِئفَتَانِ

 كما بالباغية الفئة هذه
 - تعـالى  اهللا أمرني
 ومن معاوية بها يعني

 علـى  الباغين  -عهم
  ]ال[  )ع( علي

 كل  الحديث فى )١٠(
 ينقطع ونسب سبب
 سببى اال القيامة يوم

 )ص( وعنه ،ونسبى
  البيت اهل منا سلمان
 القرابة الى اشارة

 عن وروي المعنوية
 هذا اخوان )ع( على

 جواسيس الزمان
 ]رو[ العيوب

 الصادق عن) ١٠(
 أخو المؤمن )ع(

 ال ودليله عينه المؤمن
 وال يظلمه وال ونهيخ

 عدة يعده وال يغشه
  ]صا[ فيخلفه

 المفسرون قال )١٠(
 فكأنه للحصر ِإنَّما
 ِإال أخوة ال : يقول
 وال ، المؤمنين بين

  وكافر مؤمن بين أخوة
 ِإلى إشارة اآلية وفي
أقوى اِإلسالم أخوة أن 
 ، النسب أخوة من

 أخوة تعتبر ال بحيث
 عن خلت ِإذا النسب
  ] مس[ اِإلسالم أخوة

 نزلتقيل انها ) ١٠(
 تميم بني وفد في

 بفقراء استهزؤوا
عمار  مثل ، الصحابة
 فُهيرة وابن وخَباب
وصهيب  وبِالل

  مولى وسالم وسلمان

الذين وصفهم  ﴾ُأولَِئك ﴿الخروج عن الطاعة ﴾والْعصيان﴿ الكذب ﴾الْكُفْر والْفُسوقَ﴿
الجملة تفيد " المهتدون الى محاسن االمور ﴾هم الراشدون﴿ وبهمبااليمان وزينه في قل

هذا العطاء تفضٌل منه  ﴾فَضالً من اللَّه﴿ (٧)" الحصر أي هم الراشدون ال غيرهم
واللَّه ﴿في تحسين أخالقكم وتهذيب آدابكم منه  ﴾ونعمةً﴿ أيها المؤمنون تعالى عليكم

يملباالشياء كلها﴾ ع ﴿كح(٨)في جميع افعاله ﴾ يم ﴿ نطَاِئفَتَانِ م ِإناقْتَتَلُواو يننْؤمالْم﴾ 
فََأصلحوا ﴿ وِإن حدث أن فئتين وجماعتين من ِإخوانكم المؤمنين جنحوا ِإلى القتال

ِإحداهما علَى ﴿تجاوزت  ﴾فَِإن بغَتْ﴿ا  واسعوا جهدكم لِإلصالح بينهم﴾بينَهما
 ﴾فَقَاتلُوا الَّتي تَبغي﴿وصممت على البغي الصلح ولم تقبل  بالظلم والطغيان ﴾اُألخْرى

فََأصلحوا ﴿رجعت وكفَّت عن القتال  ﴾حتَّى تَفيء ِإلَى َأمرِ اللَّه فَِإن فَاءتْ﴿ الفئة الباغية
 ا في جميع أموركمواعدلو ﴾وَأقْسطُوا﴿ دون حيف على ِإحدى الفئتين ﴾بينَهما بِالْعدِل

﴿ينطقْسالْم بحي اللَّه (٩)  العادلين الذين ال يجورون في أحكامهم﴾ِإن ﴿ نُونْؤما الْمِإنَّم
 بالتقوى ال فضل ألحد على أحد إوال جمعتهم رابطة اِإليمانفي الدين والوالية  ﴾ِإخْوةٌ

﴿كُميَأخَو نيوا بحللجملة تقرير لألمر بالصلح بين المتقاتلين المختلفين وهذه ا ﴾فََأص
﴿اتَّقُوا اللَّهأن ترجحوا أناسا على آخرين ولو كانوا أولي قربى منكم وأحسنوا نيتكم  ﴾و

، وتسعدوا بجنته  تنالكم رحمتهعلكم  ل﴾لَعلَّكُم تُرحمون﴿باإلصالح بين النّاس كلهم 
سر ، سر ميالً عد مريضاً ) ع( ألمير المؤمنين )ص(وفي وصية النبي ،  ومرضاته

سر ، سر أربعة أميال زر أخاً في اهللا ، سر ثالثة أميال أجب دعوة ، ميلين شيع جنازة 
 سر ستة اميال أنصر المظلوم وعليك باالستغفار، خمسة أميال أجب دعوة الملهوف 

عالى ومن جملة ما أدب اللّه به هذه األمة وهذبها وحسن أخالقها هو قوله ت (١٠) ]مج[
 ﴾قَوم من قَومٍ﴿ ال يهزأ ﴾ال يسخَر﴿ يا من اتصفتم باِإليمان ﴾يا َأيها الَّذين آمنُوا﴿

فقد يكون  ﴾عسى َأن يكُونُوا خَيرا منْهم﴿ ، وال يسخر أحد من أحد جماعة بجماعة
 عسى َأن يكُن نساء من نساء﴿ يسخر ﴾وال﴿ المسخور منه خيراً عند اهللا من الساخر

ننْها مرفي  ، فعسى أن تكون المحتقر منها خيراً عند اهللا وأفضل من الساخرة ﴾خَي
وال يعب  ﴾وال تَلْمزوا َأنفُسكُم﴿ ]رو [ طوبى لمن يشغله عيبه عن عيوب الناسالحديث

 فى الحديث ، السوءوال يدع بعضكم بعضاً بلقب  ﴾وال تَنَابزوا بِاَأللْقَابِ﴿ بعضكم بعضا
بِْئس االسم الْفُسوقُ بعد ﴿ ]رو[من حق المؤمن على اخيه ان يسميه بأحب اسمائه اليه 

بعد هذا  ﴾ومن لَم يتُب﴿ بئس أن يسمى اِإلنسان فاسقاً بعد أن صار مؤمناً ﴾اِإليمان
ومن جملة تأديب اللّه  (١١)  بتعريض أنفسهم للعذاب﴾فَُأولَِئك هم الظَّاِلمون﴿النّهي 

  ِإساءة الظن  عن ابتعدوا ﴾يا َأيها الَّذين آمنُوا اجتَنبوا كَثيرا من الظَّن﴿تعالى عباده قوله 
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  )٤٩(  الحجرات سورة    )٥٦٤(     العشرون السادس والجزء

 ، وغيرهم حذيفة أبي
 رثاثة من رأوا ِلما

 عن و]مس[ حالهم
 في نزلت انها أنس

 النبي نساء بعض
أم  من سخرن )ص(

 أنها وذلك سلمة
 بسبية حقويها ربطت
 أبيض ثوب وهي

 خلفها طرفيها وسدلت
  ]مج[ ....تجره فكانت
 نزلتوقيل انها ... 
 حيى بنت صفية فى
 )ص( اهللا رسول اتت
 النساء ان فقالت باكية
 وفى  .....لى يقلن
 لى قالت المعانى عين

 بنت يهودية يا عائشة
 )ص( فقال ينيهودي
 أبى ان قلت هال

 موسى وعمى هرون
 عليهم محمد وزوجى
و ...  ]رو[ السالم
 في نزلت أنهاروي 
 أكل الفارسي سلمان

 رجل فذكر ، رقد ثم
  ]مس[ه ورقاد أكله

  
 أنفسكم قالتبيه ) ١١(

 كأنهم المسلمين ألن
مس[ واحدة نفس[  

  
 داللة اآلية وفي )١١(

 ، فسقٌ التنابز أن على
 وبين ينهب والجمع
  ]بي[ مستقبح اِإليمان

  
 أمير عن) ١٢(

 قال )ع( المؤمنين
 على أخيك أمر ضع

 ما يأتيك حتى أحسنه
 تظنن وال منه يقلبك
 من خرجت بكلمة
 تجد وأنت سوءا أخيك
 محمال الخير في لها
  ]صا[
  
 تَظُنَّن بِكَلمة ال) ١٢(

 دَأح نتْ مجوءاًخَرس 
ا فلَه َأنْتَ تَجِد ي و

تَمحرِ منج[ الالْخَي[  
  
 )ص( قال )١٣(

 مني بضعة فاطمة
 يقبضها ما يقبضني

 يبسطها ما ويبسطني
 كلها األنساب وإن

 غير القيامة يوم تنقطع
 وسببـي نسبـي

  ،  وصهري

ِإن ﴿ "في كل ظن وال يسارع فيهليحتاط اِإلنسان عبر بالكثير "التهمة والتخون  والناسب
 الظَّن ضعبوا﴿يستحق صاحبه العقوبة عليه  ﴾ِإثْمسسال تَجوال على عيوب النّاس ﴾ و
، في  الستريحب التي سترها اللّه عليهم فتفضحوهم واللّه  ومعايبهم همتتبعوا عورات

 ﴾بعضكُم بعضا﴿يذكر  ﴾وال يغْتَب﴿ من كشف ستر أخيه كشف اللّه ستره الحديث
هل يحب الواحد  ﴾َأيحب َأحدكُم َأن يْأكَُل لَحم َأخيه ميتًا﴿ بالسوء في غيبته بما يكرهه

 ﴾فَكَرِهتُموه﴿ "تمثيٌل لشناعة الغيبة وقبحها "منكم أن يأكل لحم أخيه المسلم وهو ميت
ِإن  ﴿فال تغتابوا أحدا وال تجسسوا عليه ﴾اللَّه واتَّقُوا﴿ فكما تكرهون هذا فاكرهوا الغيبة

، وترغيب بالمسارعة ِإلى الندم واالعتراف   فيه حثٌ على التوبة﴾ه تَواب رحيماللَّ
 أخيه عثرات يتبع من فإنه المؤمنين عثراتتطلبوا  ال )ص( اهللا رسول  قال ،بالخطأ

 عامل من )ص(وعنه  ، بيته جوف في ولو يفضحه عثرته اهللا يتبع ومن عثرته اهللا يتبع
 كملت مروته ممن فهو يخلفهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم حدثهم ومن فلم يظلمهم الناس

 أنه كان )ع(كي عن عيسى ح ]صا[ غيبته وحرمت اخوته ووجبت عدالته وظهرت
، فإن القلب القاسي  ، فتقسوا قلوبكم ال تكثروا الكالم في غير ذكر اهللا عز وجلَّ :يقول

،   وانظروا إلى أعمالكم كالعبيد، بعيد من اهللا وال تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب
) (١٢ ]تس[ ، فارحموا أهل البالء وسلوا اهللا العافية واعلموا أن الناس مبتلى ومعافى

﴿ا النَّاسها َأيُأنثَى﴿الخطاب لجميع البشر  ﴾يذَكَرٍ و نم من أصٍل واحد ﴾ِإنَّا خَلَقْنَاكُم  ،
، كلكم  ، وال اعتداد بالحسب والنسب دادوأوجدناكم من أب وأم فال تفاخر باآلباء واألج

س القبائل مثل ربيعة ؤو رالشّعوب ﴾وجعلْنَاكُم شُعوبا وقَباِئل﴿آلدم وآدم من تراب 
  ما تشعب منها كبكر من ربيعة وتميم من مضر،والقبائل،  ومضر واألوس والخزرج

 البطون من العمائرو،   متفرعة من القبائل كشيبان من بكر ودارم من تميموالعمائر
 ، كبني هاشم وبني أمية من لؤي واألفخاذ من البطون،  كبني لؤي وغالب من قريش

فتقول ،  من العشيرة والبيت،   كبني العباس من هاشموالفضائل والعشائر من األفخاذ
الشعوب بطون العجم والقبائل قيل و ، بيت فالن من عشيرة فالن ومن فخذ فالن إلخ

الشعوب من قحطان والقبائل من وقيل ، سباط من بنى اسرآئيل بطون العرب واال
ِإنما يتفاضل  ﴾ِإن َأكْرمكُم عنْد اللَّه َأتْقَاكُم﴿ وال لتتنافسوا ال لتتفاخروا ﴾ِلتَعارفُوا﴿ عدنان

 مطلع على ﴾خَبِير﴿ بالعباد ﴾ِإن اللَّه عليم﴿ الناس بالتقوى ال باألحساب واألنساب
 باءآلبا للتفاخر ال بعضا بعضكم ليعرف )ع( الصادق عن،  مرهم وبواطنهظواه

 فمن االشخاص وتتفاضل النفوس تكمل بالتقوى فإن }كماأتق اهللا عند أكرمكم إن{ والقبائل
  إن اهللا عز وجل ) ص(عن ابن عباس قال قال رسول اهللا ،  منها فليلتمس شرفا أراد
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 الشريف قال
ومعلوم   :السمهودي

 منها بضعة أوالدها أن
 فيكونون بواسطتها

 وهذا )ص( منه بضعة
 ألوالدها الشرفغاية 

   ]آل[
  
 يوم كان لما) ١٣(

 على بالل رقي الفتح،
 فأذّن، ، الكعبة ظهر
 أهذا الناس بعض فقال
 يؤذّن األسود العبد
 ؟ الكعبة ظهر على
 إن  :بعضهم فقال

خَطسره  هذا اُهللا ييغي
 شيئاً اهللا يرد إن أو

 يا اهللا فأنزل ، يغيره
 خَلَقْنَاكُم ِإنَّا النَّاس َأيها
نُأنثَى ذَكَرٍ مفدعاهم  و

 وزجرهم )ص( النبي
 باألنساب التفاخر على

 باألموال والتكاثر
 بالفقراء واالزدراء

  ]مس[
  
 نفر في نزلت) ١٤(

 بن أسد بني من
 المدينة قدموا زيمة،خ
 ، جدبة سنة في

 ، الشهادتين وأظهروا
 في مؤمنين يكونوا ولم

يقولون وكانوا ، السر 
 )ص( اهللا لرسول
 باألثقال أتيناك

 نقاتلك ولم والعيال،
 ، فالن بنو قاتلك كما

 ، الصدقة من فأعطنا
 ، عليه يمنون وجعلوا
 فيهم تعالى اهللا فأنزل
  ]مس[ اآلية هذه
  
 )ص( نبيال عن )١٨(

 بالمفصل ربى فضلنى
 القرءآن من والمفصل

 الحواميم بعد هو ما
 الى السور قصار من
 وسميت القرءآن آخر

 لكثرة مفصال
 فيها  المفصوالت

بسم اهللا  بسطر
 النها الرحمن الرحيم

 يقرب قصار سور
 من سورة كل تفصيل
   ]رو[ االخرى

 }أصحاب اليمين وأصحاب الشمالو{ جعل الخلق قسمين فجعلني في خيرهم قسماً وذلك قوله
فأنا من أصحاب اليمين وأنا خير أصحاب اليمين ثم جعل القسمين أثالثاً فجعلني في 

 فأنا من }والسابقون السابقون وأصحاب المشئمة وأصحاب الميمنة{ خيرها ثلثاً وذلك قوله
ذلك قوله األثالث قبائل فجعلني في خيرها قبيلة والسابقين وأنا خير السابقين ثم جعل 

 فإني أتقى ولد آدم وال فخر وأكرمهم على اهللا وال فخر ثم جعل }وجعلناكم شعوباً وقبائل{
إنما يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس { القبائل بيوتاً فجعلني في خيرها بيتاً وذلك قوله عز وجل

 قَالَتْ ﴿(١٣) ]مج[ بيتي مطهرون من الذنوب فأنا وأهل }البيت ويطهركم تطهيراً أهل
 بعد ﴾لَم تُْؤمنُوا﴿) ص( يا محمد لهم ﴾قُْل﴿ آمنو أنهم ت االعرابزعم ﴾اَألعراب آمنَّا

 خوف القتل والسبي ﴾ولَكن قُولُوا َأسلَمنَا﴿، أن اِإليمان تصديقٌ مع ثقة واطمئنان قلب 
﴿ي قُلُوبِكُمف انخُْل اِإليمدا يلَملوا ِإلى حقيقته بعد﴾ولت اآلية على أن اِإليمان د " ولم تَص

،  باِإلخالص الصادق ﴾اللَّه ورسولَه﴿أطعتم  ﴾وِإن تُطيعوا﴿ "أعلى من اِإلسالم مرتبةٌ
شَيًئا ِإن اللَّه ﴿ من أجوركم ﴾من َأعماِلكُم﴿ ال ينقصكم ﴾ال يلتْكُم﴿ واِإليمان الكامل

عظيم المغفرة ﴾غَفُور ﴿يمحقبل االسالم ان )ع( الصادق عن،   واسع الرحمة﴾ر 
ِإنَّما ﴿ (١٤) ]صا[ يثابون عليه وااليمان ويتناكحون يتوارثون وعليه االيمان

نُونْؤمالصادقون في دعوى اِإليمان ﴾الْم ﴿وِلهسرو نُوا بِاللَّهآم ينعن يقين راسخ ﴾الَّذ 
وبذلوا أموالهم  ﴾جاهدوا بَِأمواِلهِم وَأنفُسهِمو﴿يتزلزلوا في ِإيمانهم لم و ﴾ثُم لَم يرتَابوا﴿

 ،  في ادعاء اِإليمان﴾ُأولَِئك هم الصادقُون﴿ هوابتغاء رضوان ﴾في سبِيِل اللَّه﴿ومهجهم 
 وحمزة بن عبد المطلب وجعفر )ع( نزلت في علي بن أبي طالبقال عن ابن عباس 

 تمسكتم بأدنى االسالم فاياكم ان يفلت من ايديكمانّما  )ع( قال الصادق ]شو[ الطيار
أتخبرون اهللا بما في  ﴾َأتُعلِّمون اللَّه بِدينكُم﴿ )ص( لهم يا محمد ﴾قُْل﴿ (١٥) ]بي[

واللَّه يعلَم ما في السماوات وما في ﴿ "االستفهام لِإلنكار والتوبيخ "ضمائركم وقلوبكم
، ال تخفى عليه خافية ال في السماوات وال في  ل جميع العبادعليم بأحوا ﴾اَألرضِ

يمنُّون ﴿ (١٦)  واسع العلم رقيب على كل شيء﴾واللَّه بِكُلِّ شَيء عليم﴿األرض 
كلَيوا﴿ )ص( يا محمد ﴾علَملهم  ﴾قُْل﴿  عليها الثناءيريدون منَّة ﴾َأس﴿ لَينُّوا عال تَم

كُمالمفع ذلك عائد عليكمفِإن ن ﴾ِإس ﴿كُملَيع نمي ْل اللَّهبل ِهللا المنةُ العظمى عليكم ﴾ب 
في دعوى  ﴾ِإن كُنتُم صادقين﴿ بالهداية لِإليمان والتثبيت عليه ﴾َأن هداكُم ِلِإليمانِ﴿

واللَّه ﴿األبصار ما غاب عن  ﴾ِإن اللَّه يعلَم غَيب السماوات واَألرضِ﴿ (١٧)اِإليمان 
لُونما تَعبِم يرص(١٨) مطلَّع على أعمال العباد ﴾ب    



 ٥٦٦ 

  )٥٠(   ق  سورة    )٥٦٦(     العشرون السادس والجزء

  
  تسمى سورة الباسقات

 )ع( الباقر عن ضلهاف
 فرائضه في أدمن من

 وسع ق سورة ونوافله
 رزقه في عليه اهللا

 بيمينه كتابه وأعطاه
 يرايس حسابا وحاسبه

   ]صا[
 قرأ من الحديث في

 اهللا هون ق سورة
 -غشيان - تارات عليه

   ]رو[ وسكراته الموت
 هذه أبحاث أكثر

 الحشر في السورة
 سنت ولهذا والخروج
 صالة في قراءتها

 يوم ألنه العيد
 وخروج االجتماع

 الفضاء إلى الناس
 ]غر[
 كل الحديث في )٤(

 التراب يأكله آدم ٱبنِ
 منه بِالذَّنَ عجب إال

 ]قر[ يركَّب وفيه خُلقَ
 قال )ع( على عن )٥(
 دفنتم ما يهودى له

 اختلفتم حتى نبيكم
 عنه اختلفنا انما فقال
 جفت ما ولكنكم فيه ال

 البحر من ارجلكم
 اجعل لنبيكم قلتم حتى
 آلهة لهم كما الها لنا

 بزرجمهر وسئل .....
 كيف الحكيم

 آل امور اضطربت
 مثلك وفيهم ساسان

 بأصاغر استعانوا قال
 اكابر على العمال

 أمرهم فآل االعمال
 ]رو[ لآ ما الى
  
 فرجال:  فائدة )٦(

 الشيئين بين الشق وهو
 والفرج الحائط كفرجة

 وكنى الرجلين بين ما
 وكثر السوئة عن به

 كالصريح صار حتى
 الفرج واستعير فيه

 مخافة وكل للثغر
 المشقوق القباء وسمى
 ]رو[  فروجا

 اشارة فيه تنبيه )٧(
 فانهم اهللا رجال الى

 والعمد االرض اوتاد
 فاذا للسماء المعنوية
 فى يوجد ولم انقرضوا
 اهللا يقول من االرض

 السموات فسدت اهللا
  ]رو[ واالرض

  
  

 فإنها نزلت بالمدينة وهي ثالثماية وسبع وخمسون كلمة ، وألف وأربعمائة ٣٨نزلت بمكة عدا اآلية 
  .ورة مبدوءة أو مختومة بما بدئت وختمت بهوتسعون حرفا ، ال يوجد س
    بسم اهللا الرحمن الرحيم

و أ )ص(و للنّبى أ ٱسم من أسماء اهللا تعالى أقسم به وقيل،   أي قُضي األمر﴾ق﴿
 ﴾والْقُرءانِ الْمجِيد﴿ إلى الوجود الحق المحيط بجميع الموجوداتإشارة او  ، للقرآن

 المطهر لمن اتبعه عن دنس األكوان وهواجس لّط عليهالعظيم فى نفسه المنيع من التّس
رسول  ﴾َأن جاءهم منْذر﴿ قريشا يعني تعجب المشركون ﴾بْل عجِبوا﴿ (١) األسرار

هذَا شَيء ﴿ كفار مكة ﴾فَقَاَل الْكَافرون﴿من البشر يخوفهم من عذاب اهللا  ﴾منْهم﴿ ِإليهم
جِيب(٢) ﴾ع ﴿تْنَا وذَا ماَأءابواستحالت أجسادنا ِإلى تراب هل سنحيا ونرجع  ﴾كُنَّا تُر
 ما ﴾قَد علمنَا ما تَنْقُص﴿ (٣) ، مستحيل حصوله  غاية البعد﴾ذَِلك رجع بعيد﴿ كما كنَّا

عبدي الذي   :ولعلَّه يخبر المالئكة قائالً موتاهم أجسادمن  ﴾اَألرض منْهم﴿ تأكل
، وهذه   هذه أجزاؤه قد تَفرقَتْ-وبين من يهواه  ماذا بقي بينه - أخْرجته من دنيا

  حافظ لعددهم وأسمائهم﴾وعنْدنَا كتَاب حفيظٌ﴿ ، وهذه أعضاؤه قد تَفَتَّتَتْ عظامه بليتْ
مع سطوع  ﴾لَما جاءهم﴿بالقرآن  ﴾بْل كَذَّبوا بِالْحقِّ﴿ (٤) واعمالهم لنحاسبهم عليها

، فتارة يقولون عن   مختلط مضطرب﴾فَهم في َأمرٍ مرِيجٍ﴿ ، ووضوح بيانه تهءايا
، وهكذا قالوا  ، وتارة يقولون ِإنه كاهن ، وتارةً يقولون ِإنه شاعر الرسول ِإنه ساحر

 حين ﴾َأفَلَم ينْظُروا﴿ (٥) ، أو أساطير األولين ، أو شعر أيضاً عن القرآن ِإنه سحر
 العالم خلق في اهللا قدرة اثار إلى ﴾ِإلَى السماء فَوقَهم﴿ ر تفكر واعتبارنظ بالبعث كفروا

وما ﴿  الثوابت والكواكب السيارةبالنجوم ﴾وزينَّاها﴿رفعناها بال عمد  ﴾كَيفَ بنَينَاها﴿
 ﴾واَألرض مددنَاها﴿ (٦) الطباق متالصقة ملساء بلشقوق وصدوع  ﴾لَها من فُروجٍ

وَأنْبتْنَا فيها من كُلِّ زوجٍ ﴿ وجعلنا فيها جباالً ثوابت ﴾وَألْقَينَا فيها رواسي﴿بسطناها 
ناها ل؛ فجع  واألرض مددناها، يسر الناظر ِإليه  كل نوعٍ من النبات حسن المنظر﴾بهِيجٍ

 كل ذلك (٧) راً وأزهاراً وأنواراًوَأنْبتْنا فيها أشجا وجعلْنا لها الجباَل أوتاداً ، لهم مهاداً
 راجع ِإلى اهللا ﴾وذكْرى ِلكُلِّ عبد منيبٍ﴿ نامنا وتذكيراً على كمال قدرت ﴾تَبصرةً﴿

 (٨) وادامة الذكر له بواجباتهبالتوبة الى ربه ،  قلبمخلص ال متفكر في بديع مخلوقاته
﴿اءمالس نلْنَا منَزالسحاب  من ﴾و﴿م اءكًاماروالبركة  كثير المنافع ﴾ب﴿تْنَا بِهفََأنْب﴾ 

  الزرع  ﴾وحب الْحصيد﴿، واألشجار المثمرة  البساتين ﴾جنَّات﴿فأخرجنا بهذا الماء 

  
  ترتيبها

 ٥٠   
  ترتيب النزول

٣٤  
    اياتها
  نزلت بعد  سورة  ق  ٤٥

  مكية  المرسالت



 ٥٦٧ 

  )٥٠(   ق  سورة    )٥٦٧(     العشرون السادس والجزء

  
 اهللا رسول قال )٩(
 ماء من ليس )ص(

 وقد إال االرض في
 السماء ماء خالطه

  ]صا[
 
 )ع( الباقر عن )١٥(

 االية هذه عن سئل أنه
 اهللا أن ذلك تأويل فقال
 هذا أفنى إذا تعالى
 العالم وهذا الخلق
 الجنة أهل وسكن
 النار النار وأهل الجنة
 غير عالما اهللا جدد
 خلقا وجدد العالم هذا
 وال فحولة غير من

 يعبدونه اناث
 لهم وخلق ويوحدونه

 هذه غير أرضا
 تحملهم االرض
 هذه غير وسماء
 لعلك تظلهم السماء
 خلق إنما اهللا أن ترى
 الواحد العالم هذا
 يخلق لم اهللا أن وترىا

 واهللا بلى غيركم بشرا
 ألف ألف خلق لقد

 آدم ألف وألف عالم
 تلك آخر في أنت

 واولئك العوالم
  ]صا[  االدميين

  
 ما في الحديث )١٧(

من أحد من المسلمين 
يبتلى ببالء في جسده 

أمر اللّه تعالى إال 
الحفظة فقال اكتبوا 
لعبدي ما كان يعمل 
وهو صحيح مادام 
مشدودا في وثاقي 

 ]مال[
  
 )ص( النبي عن )١٧(

 على الحسنات كاتب
 وكاتب الرجل يمين

 شماله على السيئات
 أمير اليمين وصاحب

 الشمال صاحب على
 كتبها حسنة عمل فإذا
 وإذا عشرا اليمين ملك
 قال سيئة عمل

 يمينال صاحب
 دعه الشمال لصاحب

 لعله ساعات سبع
 يستغفر أو يسبح

  ]صا[
  

  

 وأخرجنا شجر النخيل طواالً ﴾والنَّخَْل باسقَات﴿ (٩) ، كالحنطة والشعير المحصود
رِزقًا ﴿ وقد جعلنا هذا كله (١٠) بعضه فوق بعض منظم ﴾لَها طَلْع نَضيد﴿ مستويات

ادبللخلق لينتفعوا به ﴾ِللْع ﴿ونَا بِهييتًا﴿الماء ب ﴾َأحيةً ملْدفيها نماء ال أرضاً جدبة ﴾ب 
﴿وجالْخُر أن قومك )ص(محمد واعلم يا  (١١)  نخرجكم أحياء بعد موتكم﴾كَذَِلك 

 ﴾وَأصحاب الرس﴿ نوحا ﴾قَوم نُوحٍ كَذَّبتْ قَبلَهم﴿ليسوا بأول من كذب الرسل فقد 
وقيل هم قوم باليمامة وأن صاحبهم ،   من ثمود دسو نبيهم فيهاأصحاب البئر وهم بقية

 تكذب ﴾وثَمود﴿ وقيل هم أصحاب األخدود، قسطلة بن صفوان شعيبا او الذي كذبوه 
 ﴾وِإخْوان لُوط﴿ كذب موسى وهارون ﴾وفرعون﴿ ا هودتكذب ﴾وعاد﴿ (١٢) اصالح

 ﴾وَأصحاب اَأليكَة﴿ (١٣) هرهم وتزوج منهمسماهم ِإخوانه ألنه صا  ،كذبوا لوطا
الشجر الكثير الملتف ، نُسبوا ِإلى األيكة ألنهم كانت تحيط بهم   ذاالغيضةوأصحاب 

ملك كان باليمن  الحميري كرب ﴾وقَوم تُبعٍ﴿كذبوا شعيبا  البساتين واألشجار الكثيرة
جميع هؤالء  ﴾كُلٌّ كَذَّب الرسَل﴿  اليمانيأسلم ودعا قومه ِإلى اِإلسالم فكذبوه وهو تُبع

 فوجب عليهم ﴾فَحقَّ وعيد﴿فال تحزن يا حبيبي على قومك  كذبوا رسولهم المذكورين
نسأل اهللا سبحانه أن يجعلنا "  لكفار مكة وتهديد )ص(تسليةٌ للنبي   "وعيدي وعقابي

َأفَعيينَا ﴿ (١٤) ن بركاتهمن المصدقين ويثبتنا على طريق أهل اليقين ويفيض علينا م
 أفعجزنا عن ابتداء الخلق حتى نعجز عن ِإعادتهم بعد الموتقل لقومك  ﴾بِالْخَلْق اَألوِل

 بل هم في خلط وشبهة ﴾بْل هم في لَبسٍ من خَلْق جديد﴿ " توبيخٌ لمنكري البعث "
فكيف نعجز عن الخلق الثاني  إنَا لم نعجز عن الخَلْق األول وحيرة من البعث والنشور

فكيف يشق علينا أمر  ، ولم نتعب من شيء  لم يعتص علينا فعُل شيء وهو اإلعادة
ونعلم ما  ﴾اِإلنْسان ونَعلَم ما تُوسوِس بِه نَفْسه﴿جنس  ﴾ولَقَد خَلَقْنَا﴿  (١٥)؟ البعث

 َأقْرب ِإلَيه من حبِل ونَحن﴿يخطر ببال اإلنسان ويهجس في ضميره من حديث النفس 
رِيدنهر الجسد ويقال له في العنق الوريد وفي ب يعرفعرق كبير في العنق  ﴾الْو

يتَلَقَّى ﴿حين  ﴾ِإذْ﴿ (١٦)  األكحلذالقلب الوتين وفي الظهر األبهر وفي الذراع والفخ
 ﴾وعن الشِّماِل﴿ تب الحسناتيك ﴾عنِ الْيمينِ﴿الملكان الموكالن باِإلنسان  ﴾الْمتَلَقِّيانِ
 ﴾ِإال لَديه رقيب﴿يقوله اإلنسان  ﴾ما يلْفظُ من قَوٍل﴿ (١٧) ﴾قَعيد﴿ السيئاتيكتب 

وال يفارقان اإلنسان إال تهيأ لتدوين ما يخرج من فيه ،  ﴾عتيد﴿يراقبه ال يبرح عنه 
،  لتين لئال يؤذيهما في كتابةعند الغائط والجماع ، ولذلك يكره الكالم في هاتين الحا

اللّه وكل في بني آدم مالئكة كثيرين من حين يكون في بطن أمه إلى أن يدفن في قبره  و
  من الحسناتفي الصحة يعمل ومن لطفه على عباده أنه يكتب للمريض مثل ما كان 



 ٥٦٨ 

  )٥٤(   ق  سورة    )٥٦٨(     العشرون السادس والجزء

  
 )ع( علي عن )١٨(

 معهم ئكةمال هللا إن
 فأملوا بيض صحف

 آخرها وفي أولها في
 بين ما لكم يغفر خيراً
  ]قر[ ذلك

 الموت إن روي )١٨(
ضربٍ من أشد 

 ونشرٍ بالسيوف
 وقرضٍ بالمناشير

 ]قر[ بالمقاريض
)١٩ (ِإن عكُلِّ م 

 يحفَظَانه ملَكَينِ ِإنْسانٍ
 خَلَّيا الْقَدر جاء فَِإذَا
نَهيب و يبنَه و ِإن 

 حصينَة جنَّةٌ الَْأجَل
  ]نج[
 )ص( النبي كان )١٩(

 على هون اللهميقول 
 الموت سكرات محمد

 ]رو[
 نَفْسٍ فَكُلُّ ... )٢١(

 شَهِيد و ساِئقٌ معها
 ِإلَى يسوقُها ساِئقٌ

 شَاهد و محشَرِها
دشْها يهلَيا عهلمبِع 

 ]نج[
 )ص( النبي عن )٢١(

 عظيماً أمراً قُدامكم إن
 العظيم باهللا فاستعينوا

  ]قر[
 
 كلمات ومن )٢٢(

 على المؤمنين امير
 الغطاء كشف لو )ع(

 يعنى يقينا ماازددت
 اليقين عين ان

 الهل الحاصل
 اآلخرة فى الحجاب
 الكشف الهل حاصل

 ترقوا فانهم الدنيا فى
 الى اليقين علم من
 فى هذه اليقين عين
 وقتا فطابوا الدار
 فى الجنان فى فكأنهم
 لهم يوم وكل الحال
  ]رو[ المزيد يوم
  
 اهللا رسول قال )٢٤(
 إن )ع( لعلي )ص(

 إذا وتعالى تبارك اهللا
 القيامة يوم الناس جمع
 كنت واحد صعيد في
 عن يومئذ وأنت أنا

 يقول ثم العرش يمين
 لي وتعالى تبارك اهللا

 من فألقيا قوما ولك
 في وكذبكما أبغضكما

  ]صا[ ارالن

وجاءتْ سكْرةُ  ﴿(١٨) فقط أما السيئات فال ، ألن العقاب فيها متوقف على الفعل
توقِّ﴿ وتغلب على عقلهاِإلنسان غمرة الموت وشدته التي تغشى  ﴾الْممن  ﴾بِالْح

 تفر منه وتميل عنه ﴾ذَِلك ما كُنْتَ منْه تَحيد﴿  عياناً االنسانيراهاو أهوال اآلخرة
 ﴾ذَِلك يوم الْوعيد﴿نفخة البعث  ﴾في الصورِ﴿ اسرافيل ﴾ونُفخَ ﴿(١٩) بوتهر

 ﴾معها﴿ البر والفاجر ﴾وجاءتْ كُلُّ نَفْسٍ﴿ (٢٠)للحساب والجزاء الذي وعدكم اللّه به 
  واآلخر يشهد﴾وشَهِيد﴿ الحساب ِإلى  ويحثه السيريسوقه ﴾ساِئقٌ﴿أحدهما  ومعه ملكان

،  السائق من المالئكة والشهيد الجوارح تشهد عليها وقيل، ا عملت في الدنيا عليها بم
لَقَد ﴿ يقال له(٢١)  ]شو[  الشهيد)ع ( السائق وعلي)ص (إن رسول اهللاعن أم سلمة 

فأزلنا  ﴾فَكَشَفْنَا عنْك﴿اليوم العظيم  ﴾في غَفْلَة من هذَا﴿في دنياك  أيها اِإلنسان ﴾كُنْتَ
﴿طَاءكالحجاب الذي كان على قلبك وسمعك وبصرك في الدنيا﴾غ  ﴿ موالْي كرصفَب

يدديبدوا ان االستار يوم القيامه ترفع ،  ، ترى به ما كان محجوباً عنكقوي جدا  ﴾ح
الشهيد عليه الكاتب الملك الموكل به  ﴾وقَاَل قَرِينُه﴿ (٢٢) بالتدريج عن عين االنسان

 هذا الذي وكلتني به من بني آدم قد أحضرته وأحضرتُ ﴾دي عتيدهذَا ما لَ﴿ألعماله 
 معاند ﴾في جهنَّم كُلَّ كَفَّارٍ عنيد﴿اقذفا  ﴾َألْقيا﴿ يقول تعالى للملكين (٢٣) ديوان عمله

 إذا )ص( قال رسول اهللا :  عن أبي سعيد الخدري قال، للحقِّ ال يؤمن بيوم الحساب
 ألقيا في النار من أبغضكما وأدخال الجنة )ع (ول اهللا تعالى لي ولعليكان يوم القيامة يق

 يمنع  غيرهعلى نفسه وعلى ﴾معتَد﴿في الدنيا  ﴾منَّاعٍ ِللْخَيرِ﴿(٢٤)  ]شو[ من أحبكما
الَّذي جعَل مع اللَّه ِإلَها ﴿وهو  (٢٥)شاك في التوحيد  ﴾مرِيبٍ﴿ ، ويوقع شره خيره
هللا ولم يؤمن بوحدانيتهأشرك با ﴾آخَر ﴿يدذَابِ الشَّدي الْعف اهيفي نار جهنم﴾فََألْق  ، 

وإنما سمي ، يدافع عن نفسه لذي أغواه الشيطان ا ﴾قَاَل قَرِينُه﴿ (٢٦)أعاذنا اللّه منها 
 وقيل قرينه من اإلنس وهم علماء السوء والمتبوعون  ،قرينه ألنه يقرن به في العذاب

أي ما أجبرته على الطغيان وال أوقعته فيه ، وهذا بعد أن سئل وقال  ﴾ َأطْغَيتُهربنَا ما﴿
في ﴿هو يا رب غارقا  ﴾ كَانولَكن﴿ قائالأطغاني الشيطان ، فيدافع الشيطان عن نفسه 

يدعالٍل بن لي القبيح ﴾ضل لي الشر وحسفيقول الكافر يا رب كذب هو الذي سو  ،
  يقول الكافرورد انو ﴾قَاَل﴿ (٢٧)يكذبه ثانيا فقطع اللّه عليه كالمه فأراد الشيطان أن 

 في الكتابةان الملك رب ؛  ، فيقول الملَك ربنا ما زدت عليه في الكتابة زاد علي
 ال فإنه الحساب موقف في ال تتخاصموا ﴾ال تَخْتَصموا لَدي﴿ فحينئذ يقول اهللا تعالى

 وقد سبق أن أنذرتكم في دار الكسب في كتبـي ﴾ ِإلَيكُم بِالْوعيدوقَد قَدمتُ﴿ هفي فائدة
  التعلل بالمعاذير  وعلى ألسنة رسلي فال تطمعوا في الخالص عنه بما أنتم فيه من



 ٥٦٩ 

  )٥٠(   ق  سورة    )٥٦٩(     العشرون السادس والجزء

  
 اآليات نزلت )٢٥(

  المغيرة بن الوليد في
 عن أخيه بني منع لما

 اإلسالم وهو الخير
  ]مس[
  
 يحشرون قوم )٣١(

 وقوم مشاة الجنة الى
 الجنة الى يحشرون

 ربتقت وقوم ركبانا
  بعيد غير منهم الجنة

  ]رو[
 
 من الحديث في )٣٢(

 مجلسه من قام إذا قال
 وبحمدك اللهم سبحانك

 أنت إال إٰله ال
 إليك وأتوب أستغفرك

 في كان ما له اهللا غفر
  ]قر[ المجلس ذلك
 
 هللا إن الخبر يف )٣٧(

القلوب وهي أالَ أواني  
 مارقَّ اهللا من وأقربها
  ]لط[  وصفا

  

  

وما َأنَا ﴿ فال تطمعوا أن أغيره ألنه حق عليكم ﴾ما يبدُل الْقَوُل لَدي﴿ (٢٨) الباطلة
بِيدأو أعاقبه بدون جرم،  ظالماً حتى أعذب أحداً بدون استحقاقولست  ﴾بِظَالمٍ ِللْع ، 

،  الموافال تظ انى حرمت الظلم على نفسى وحرمته على عبادى الحديث القدسي في
  ]رو[غضبى على من ظلم من اليجد ناصرا غيرى اشتد  جل وعالويقول 

إيفاء بوعده لها في  ﴾يوم نَقُوُل ِلجهنَّم هْل امتَْألت﴿ لقومك) ص(واذكر يا محمد (٢٩)
هناك  ﴾وتَقُوُل هْل﴿ ١١٩هود } ن جهنَّم من الْجِنَّة والنَّاسِألمَأل{: سابق علمه وانجازا لقوله 

﴿زِيدم نِلفَتْ﴿ (٣٠)﴾ مُأزبت وأدنيت ﴾وزينتاو قُر ﴿ينتَّقنَّةُ ِللْمبحيث يسهل ﴾الْج 
  رضاهنسأل اهللا التوفيق لما يقرب من،   مبالغة في ِإكرامهم﴾بعيد غَير﴿ مسيرهم اليها

ِلكُلِّ ﴿ما وعده اهللا  ﴾ما تُوعدون﴿الذي ترونه من النعيم هو  ﴾هذَا﴿ يقال لهم (٣١)
األواب الحفيظ الذى ال   حافظ لعهده وأمره﴾حفيظ﴿ لكل عبد رجاعٍ ِإلى اهللا ﴾َأوابٍ

يقوم من مجلس حتى يستغفر اهللا منه خيرا كان أو شرا لما يرى فيه من الخلل 
  بهيقينهلفأطاعه دون أن يراه  ﴾الرحمان بِالْغَيبِ﴿خاف  ﴾من خَشي﴿ (٣٢) والتقصير

 عالمة المنيب أن يكون عارفاً حرمته موالياً له  تائب خاضع خاشع﴾وجاء بِقَلْبٍ منيبٍ﴿
 ﴾بِسالمٍ﴿ يقال لهم ادخلوا الجنة ﴾ادخُلُوها﴿ (٣٣) متواضعاً لجالله تاركاً لهوى نفسه

يوم يدخل  ﴾ذَِلك﴿ بسالم من اهللا عليهم وقيل، مكروه وسالمة من كل آفة بأمان من كل 
 (٣٤) لذي ال انتهاء له أبداًا ﴾يوم الْخُلُود﴿ أهل الجنة الجنّة ، وأهل النار النّار ، هو

﴿ما﴿ في الجنة ﴾لَهيهف ونشَاءا يعينهما ا، وتلذ به لهم من كل ما تشتهيه أنفسهم ﴾م 
عين رأت وال أذن سمعت وال خطر على  ان فى الجنة ماال فى الحديث ﴾ا مزِيدولَدينَ﴿

تم فى الدنيا ماشاء اهللا كان فاليوم ماشئتم كان وهل دميقال لهم قد ق ]رو[ قلب بشر
يا محمد  ﴾وكَم َأهلَكْنَا قَبلَهم﴿قال مهددا أهل مكة  (٣٥) جزآء االحسان اال االحسان

َأشَد منْهم ﴿أي المهلكون  ﴾هم﴿ أمماً كثيرين ﴾من قَرنٍ﴿ة من األمم الماضي) ص(
فَنَقَّبوا ﴿، وأعظم منهم فتكاً وبطشاً  من قومك الذين يزعمون أنهم أشداء كثيرون ﴾بطْشًا

ي الْبِالديصٍ﴿لوا في أقطارها و، وج روا في البالديس﴾ فحم نْل مفهل كان لهم من  ﴾ه
نسأل اهللا سبحانه أن يجعلنا من ،  كان لهم من عذاب اهللا مخلص؟ وهل  الموت مهرب

المتيقظين ومن الثابتين على الدين واليقين ومن رفقاء النبيين والصديقين والشهداء 
فيما ذُكر من إهالك والذي قصصناه عليك  ﴾ِإن في ذَِلك﴿ (٣٦) آمين والصالحين

 ]شو[ أنا ذلك الذكرى:  قال)ع(  عليعن،  لتذكرة وموعظة ﴾لَذكْرى﴿ القرى الظالمة
﴿ نِلمقَلْب لَه جعلنا اهللا من اصحاب القلوب واقر ، تدبر به وي يتفكر واععقل  ﴾كَان

   حاضر ﴾وهو شَهِيد﴿ِإلى الموعظة أصغى  ﴾السمع َأو َألْقَى﴿ الغيوببانوار عيوننا 
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  )٥٠(   ق  سورة    )٥٧٠(     العشرون السادس والجزء

  
 
 عباس ابن قال )٣٧(

 يجلسون المنافقون كان
 )ص( اهللا رسول عند
 فيقولون يخرجون ثم

 ليس آنفاً قال ماذا
  ]مج[ معهم قلوبهم

  
  :الضحاك وقال )٣٧(

 ألقى  :تقول العرب
 استمع ِإذا سمعه فالن
 بقلب شاهد وهو بأذنيه
  ]مس[ غائب غير

  
 رد اآلية هذه )٣٨(

 حيث اليهود على
 خلق اهللا أن زعموا

 واألرض السماوات
 أولها ، أيام ستة في
 يوم وآخرها األحد يوم

 تعب وأنه الجمعة
 السبت يوم فاستراح
 ظهره على واستلقى

 فكذبهم ، العرش فوق
  ]مس[ تعالى اهللا
  
 )ع( الصادق عن)٣٩(

 االية هذه عن سئل أنه
 تصبح حين تقول فقال

 عشر تمسي وحين
 اهللا إال إله ال مرات
 له له شريك ال وحده
 يحيي الحمد وله الملك
 كل على وهو ويميت
  ]صا[ قدير شيء

  
 ألبى )ص( قال )٤٠(

 مساخط اجتنب الدردآء
 اهللا فرائض وأد اهللا
 تنفل ثم عاقال تكن

 من بالصالحات
 ربك من تزدد االعمال

،  عزا وعليه قربا
 حسنوا الحديث وفى

 تكمل هابف نوافلكم
  ]رو[ فرائضكم

  
  

 السبع في ارتفاعها وعظمتها ﴾ولَقَد خَلَقْنَا السماوات ﴿(٣٧) معانيهليفهم  بذهنه
﴿ضاَألرا﴿ في كثافتها وسعتها ﴾ومنَهيا بمي﴿من المخلوقات البديعة  ﴾ومقدار﴾ ف 
 زعمت لما رد،   ِإعياء وتعب﴾مسنَا من لُغُوبٍوما ﴿ مدة من الزمن أي ﴾ستَّة َأيامٍ﴿

 يوم واستراح الجمعة يوم منه وفرغ االحد يوم العالم خلق بدأ الىتع أنه من اليهود
يقوله  ﴾يقُولُونعلَى ما ﴿ )ص( يا محمد ﴾فَاصبِر ﴿(٣٨) العرش على واستلقى السبت

ونزه  ﴾وسبح بِحمد ربك﴿ فيك من التكذيب والبهتان اليهود وغيرهم من كفار قريش
 العصر وقت و﴾وقَبَل الْغُروبِ﴿الفجر  وقت ﴾ طُلُوعِ الشَّمسِقَبَل﴿ربك عما ال يليق به 

فصلِّ  ﴾فَسبحه ومن اللَّيِل ﴿ (٣٩)"  عن باقي االوقاتخصهما بالذكر لزيادة فضلهما "
 وأعقاب ﴾وَأدبار﴿ الليُل وقتُ الخلوة والصفاء في الخلوة أتَم وأصفىف ِهللا تهجداً

﴿ودجحه ضعب ﴾السه ، اً من اللّيل سباللّيل وخصوصاً آخره وقت شريف تتوج الن
يا  ﴾واستَمع﴿ (٤٠)  لخلوصها من العوائق الخياليةالنّفوس فيه الى اهللا والى اصلها

يصل صوته ِإلى  ﴾من مكَانٍ قَرِيبٍ﴿ِإسرافيل بالحشر  ﴾يوم ينَاد الْمنَاد﴿ )ص( محمد
 ، واللحوم المتمزقة ، واألوصال المتقطعة أيتها العظام البالية : يقولالكل على السواء 
 قيل "فيه تهويٌل وتفظيع "، ِإن اهللا يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء والشعور المتفرقة

صيحة  الخالئق يسمع ﴾الصيحةَ يوم يسمعون﴿ (٤١) يقف على صخرة بيت المقدس
يقال هلموا لهذا فتستجيب تلك الذرات ألمر الرب وتلنئم و ﴾بِالْحقِّ﴿البعث التي تأتي 
يوم ﴿يوم النداء هو  ﴾ذَِلك﴿ فيا أيها الناس  وتدب فيها الحياة ،كلها على بعضها

الخلق في الدنيا  ﴾ِإنَّا نَحن نُحيي﴿ (٤٢)  الى ارض المحشر من القبور﴾الْخُروجِ
يوم ﴿ (٤٣)  رجوعهم للجزاء في اآلخرة﴾مصيروِإلَينَا الْ﴿من نخلقه فيها  ﴾ونُميتُ﴿

فيخرجون من القبور مسرعين ِإلى موقف  ﴾اَألرض عنْهم سراعا﴿ تتصدع ﴾تَشَقَّقُ
بعث سهٌل هين الجمع وال ذلك ﴾ذَِلك حشْر علَينَا يسير﴿الحساب استجابةً لنداء المنادي 

كفار قريش من ِإنكار بما يقول  ﴾ن َأعلَم بِما يقُولُوننَح﴿ (٤٤) علينا ال يحتاج ِإلى عنَاء
بمسلَّط عليهم  ﴾علَيهِم بِجبارٍ﴿ )ص( يا محمد ﴾وما َأنْتَ﴿ البعث واالستهزاء بك
يتعظ بمواعظ إنما  ﴾بِالْقُرآنِ من يخَافُ وعيد﴿ عظْ بهذا ﴾فَذَكِّر﴿ تجبرهم على اِإلسالم

     (٤٥)لى ايمانهم واسالمهم وعلى كل نفس من انفاسهم القرأن الخائفون ع

    



 ٥٧١ 

    )٥١( الذاريات سورة    )٥٧١(     العشرونو السادس الجزء

 الصادق عن فضلها
 سورة قرأ من )ع(

 أو يومه في الذاريات
 اهللا أصلح ليلته في

 برزق وأتاه معيشته
 قبره له ونور واسع
 يوم إلى يزهر بسراج
  اهللا شاء إن القيامة

 ]صا[
 من )ص( النبي عن
 والذاريات سورة قرأ

 عشر اهللا أعطاه
 ريح كل بعدد ناتحس
 الدنيا في وجرت هبت

  ]زم[
 
 ابن السائب عن )١(

 قال رجالً أن يزيد
 مررت إني لعمر
 تفسير عن يسأل برجل
 فقال ، القرآن مشكل
  منه أمكني اللهم :عمر
 على الرجل فدخل
 البس وهو يوماً عمر
 وعمر وعمامة ثياباً
 فلما ، القرآن يقرأ
 الرجل إليه قام فرغ
 المؤمنين أمير يا :فقال
  ذَرواً وٱلذَّارِيات  ما

 عن فحسر عمر فقام
 ، يجلده وجعل ذراعيه

 ثيابه ألبسوه  :قال ثم
 قَتَب على وٱحملوه
 ثم ، حيه به وأبلغوا

 إن  :فليقل خطيباً ليقم
 العلم طلب صبِيغاً
 يزل فلم ، فأخطأه
 بعد قومه في وضيعاً

 فيهم سيداً كان أن
 ]قر[
 ثقل قرالوِ:  فائدة )٢(

 ما وأكثر . الحمل
 في الوِقر يستعمل

 ، والحمار البغل حمل
 حمل في والوسق
  ]قر[ البعير

  
 )ع( الرضا عن )٤(

 تقسم المالئكة قال
 بين ما آدم بني أرزاق
 إلى الفجر طلوع
 فمن الشمس طلوع
 نام بينهما فيما ينام
  ]صا[ رزقه عن

  
  

  
 وثالثون حرفا ، ال يوجد سورة مبدوءة بما بدئت به وهي ثالثمئة وستون كلمة ، وألف ومئتان وتسعة

  وال مثلها في عدد اآلي
     الرحيم الرحمن اهللا بسم
﴿اتالذَّارِيا ووقه التراب تذرو التي بالرياح ُأقسم ﴾ذَرالنساء الذاريات إن وقيل،  فتفر 

 عظمته تجلى بعواصف سبحانه اهللا اقسم الخلق ذرو ذرايتهن في ألن الولودات
 فَالْحامالت﴿ (١) جماله الى المشتاقين انفاس برياح اقسمو كبريائه أنوار وكواشف

 ظالل بسحائب واقسم الحوامل النساء وقيل ، األمطار تحمل التي بالسحبو ﴾وِقْرا
 فَالْمقَسمات﴿ (٣) الماء وجه على تجري التي بالسفنو ﴾يسرا فَالْجارِيات﴿ (٢) عنايته
 بأمر، مخصص ملك وكل ، العباد بين واألمطار األرزاق تقسم التي بالمالئكةو ﴾َأمرا

 ، والرحمة الرزق صاحب وميكائيل ، وللعذاب األنبياء ِإلى الوحي صاحب فجبريل
 تُوعدون ِإنَّما﴿ (٤) األرواح قبضل وعزرائيل ، للنفخه الصور صاحب وِإسرافيل

 محقَّق صدقٌ ألمر ، والنشر والحشر ، والعقاب ابالثو من توعدونه الذي ِإن ﴾لَصادقٌ
 وِإن﴿ (٥) بالقربة واالولياء بالرحمة والتائبين بالجنة المطيعين اهللا وعد فيه كذب ال

ينالجزاء ﴾الد ﴿عاقلَو﴾ (٦) محالة ال لكائن ﴿اءمالسو ذَات كببالسماء وأقسم ﴾الْح 
 ﴾مخْتَلف قَوٍل لَفي﴿ مكة كفار يا ﴾ِإنَّكُم﴿ (٧) لمتقنا والبنيان المحكمة الطرائق ذات

 ، شاعر ِإنه يقول من ومنكم ، ساحر ِإنه يقول من فمنكم )ص( محمد أمر في مضطرب
 بالقرآن اِإليمان عن يصرف أي ﴾ُأفك من عنْه يْؤفَك﴿ (٨) مجنون ِإنه يقوله وبعضكم
 الوالية أمر في }مختلف قول لفى{ )ع( الباقر عن،  الهداية عن صرِف من )ص( وبمحمد

 وحرم لُعن ﴾الْخَراصون قُتَل﴿ (٩) ]صا[ الجنة عن افك الوالية عن أفك من قال
 في هم الَّذين﴿ (١٠) وشاعر وكذاب ساحر )ص( النبي ِإن قالوا الذين الكذابون السعادة
ةروالعمى الجهل غاية في ﴾غَم ﴿وناهعن او اآلخرة أمر عن الهونو غافلون ﴾س 

 متى ﴾َأيان﴿ واستهزاء سخرية سؤال ﴾يسَألُون﴿ (١١) القرآن نور لنفحات التعرض
﴿موين ي(١٢) )ص( محمد يا لنا تذكره الذي والجزاء الحساب يوم ﴾الد ﴿موي ملَى هع 

 خزنة لهم تقول (١٣) بها ويحرقون جهنم يدخلون يوم كائن الجزاء هذا ﴾يفْتَنُون النَّارِ
 بِه كُنتُم الَّذي﴿ هو والتعذيب اإلحراق ﴾هذَا﴿ وجزاءكم تعذيبكم ﴾فتْنَتَكُم ذُوقُوا﴿ النار

جِلُونتَع(١٤) الدنيا في عنه وتسألون ﴾تَس ﴿ِإن ينتَّقي اليوم ذلك في ﴾الْمف نَّاتج   

  
  ترتيبها

 ٥١   
  ترتيب النزول

٦٧  
    اياتها
  نزلت بعد  سورة الذاريات  ٦٠

  مكية  االحقاف



 ٥٧٢ 

  )٥١(ات  الذاريسورة    )٥٧٢(     العشرون السادس والجزء

  
 )ع( الباقر عن )٤(

 أن الحد يجوز ال قال
 تعالى باهللا إال يقسم
 بما يقسم سبحانه واهللا
 ]صا[ خلقه من شاء

  
 شيء كل:  فائدة )٧(

 عمله وأحسنت أحكمته
  ]قر[ ٱحتبكته فقد
 
 ابن قال )١٠(

 ِإذا والقتُل   :األنباري
 فهو به اهللا عن ُأخبر
 ألن ، اللعنة بمعنى

 هوف اهللا لعنه من
 الهالك المقتول بمنزلة

  ]مس[
 
 إن قيل : فائدة )١١(

 الجهل مراتب أول
 ثم الغفلة ثم السهو
 الغمرة فتكون الغمرة
 في المبالغة عن عبارة
  ]مج[  الجهل

  
 عباس ٱبن قال )١٥(

 أن قبل كانوا المعنى
 عليهم يفرض

 في محسنين الفرائض
  ]قر[  أعمالهم

  
 والهجوع فائدة )١٧(

 ندو بالليل النوم
  ]مج[ النهار

  
 )ع( الصادق عن)١٧(

 الليالي أقل كانوا
 يقومون ال يفوتهم
  ]صا [فيها

  
 الصادق عن )١٨(
 يستغفرون كانوا )ع(

 آخر في الوتر في اهللا
 مرة سبعين الليل

 ]صا[
 النبي عن ورد )١٩(
 لألغنياء ويٌل )ص(

 القيامة يوم الفقراء من
 ظلمونا ربنا يقولون
 فرضت التي حقوقنا

 اهللا فيقول يهمعل لنا
 وجاللي وعزتي تعالى

 ثم وألبعدنهم ألقربنكم
 َأمواِلهِم وفي )ص( تال
 والْمحرومِ ِللساِئِل حقٌّ

  ]قر[

 ﴾ربهم آتَاهم ما آخذين﴿ (١٥)الى ما ال نهاية  بينها جاريةٌ عيون فيها بساتين ﴾وعيونٍ
 الدنيا دار في ﴾ذَِلك قَبَل كَانُوا ِإنَّهم﴿ يموالنعالكرامة  من أعطاهم ربهم بما راضين

﴿يننسحيالً كَانُوا﴿ (١٦) أعمالهم في ﴾مقَل نِل ما اللَّيم ونعجهعبادة يؤثرون ألنهم ﴾ي 
 فتهجدوا الذكر فى األنس حالوة ذاقوا والذكر بالصالة أكثره فيستغرقون النوم على اللّه

 عليهم يرد ما الى متطلعين مرضاته طالبين والنهار الليل ناءآ له وقاموا النوم وهجروا
 يناموا ان يقدرون ال وشوقهم محبتهم وغلبات عشقهم كمال من وهذا ،مناجاته زوايد من
 فى قال حيث مشاهدته نور من عيونهم قرة ووجدان باهللا االنس لذة من مضاجعهم فى

 من ليس وتعالى سبحانه الحق يقول اعين قرة من لهم اخفى ما نفس تعلم فال وصفهم
 على مطلع ذا أنا حبيبه خلوة يحب محب كل أليس عنى نام الليل جنَّه إذا محبتى ادعى

 وكثرة نومهم قلة مع ﴾يستَغْفرون هم وبِاَألسحارِ﴿ (١٧) مجيب من أال أناديهم أحبابى
 مع أنهم مقصرين و مذنبين أنفسهم يعدون باألسحار االستغفار على يداومون تهجدهم
 ، ِلقدرِهم استصغاراً فيستغفرون ، العاصين منزلةَ انفسهِم ينْزِلون ودعائهم تهجدهم

 ألنها باالستغفار األسحار خص والخطرات الزالت من اهللا يستغفرون ِلفعلهم واستحقاراً
 قوله في عباس بن اهللا عبد عن ، الناس أكثر غفلة وقت وهو األخير الليل ثلث في

 والحسن طالب أبي بن علي في نزلت : قال }يهجعون ما الليل من قليال كانوا{ :تعالى
 الثلث وينام ، االخير الليل ثلثي يصلي علي وكان ، السالم عليهم وفاطمة والحسين

 سبعين ليلة كل في ورده وكان ، والدعاء االستغفار في جلس السحر كان فإذا ، االول
 ِللساِئِل﴿ معلوم نصيب ﴾حقٌّ َأمواِلهِم وفي﴿ (١٨) ]شو[ القرآن فيها ختم ركعة

 السائُل ، الناس على وإشفاقا اهللا إلى تقربا أنفسهم على أوجبوه قد ﴾والْمحرومِ
 (١٩) السؤال بترك نفسه يحرم الذي هو ويقال المتعفِّف هو والمحروم ، هوالمتكفِّف

 ﴾ِللْموقنين﴿ ووحدانيته سبحانه اهللا درةق على تدل دالئل ﴾ءاياتٌ اَألرضِ وفي﴿
 المنتفعون ألنهم بالذكر خصهم ؛ نبيهم نبوة وصدق ، ربهم وحدانية نيالمحقّق نيالعارف
 منتهاه ِإلى خلقكم مبدأ من وعبر ءاياتٌ ﴾َأنفُسكُم وفي﴿ (٢٠) وتدبرها اآليات بتلك

 ﴾السماء وفي﴿ (٢١) البعث على قدرته لتعرفوا خلقكم في اهللا قدرة ﴾تُبصرون َأفَال﴿
 ﴾تُوعدون وما﴿ والعباد البالد حياة به الذي المطر هو وهنا ومعاشكم ﴾رِزقُكُم﴿ أسباب

 السماء في ويقال " والوعيد والوعد االمتنان بها قُصد اآليةُ " والعقاب الثواب من به
 السماء إلى فَأصعد رزقُك عليك ينزَل أن دتَأر فإن عملُكُم يرفَع السماء وإلى ، رزقكم
لَك(٢٢) عم ﴿برفَو اءمضِ الساَألرو نارسل لسان على به توعدون ما ِإن ﴾ِإنَّه 

   تنطقون حين نطقكم في تشكون ال مثلما ﴾تَنطقُون َأنَّكُم ما مثَْل﴿ محالة ال كائن ﴾لَحقٌّ﴿



 ٥٧٣ 

  )٥١( الذاريات سورة    )٥٧٣(     العشرون والسابع الجزء  

 عباس ابن قال )١٩(
 الزكاة سوى،  حق إنه

 أو ، رحماً به يصل
 أو ، ضيفاً به يقْري
 أو ، كَالٍّ به يحمل
  ]مس[. محروما يغني

 األعمال : فائدة )١٩(
 مالي : ثالثة العبادية

 ، الزكاة وهو فقط
 وهو فقط وجثماني
 ، والذكر الصالة
 وهو وجثماني ومالي

 ]مال[لحجا
 )ع( الصادق نع)٢١(

 أمير إلى قام رجال إن
 يا فقال )ع( المؤمنين

 بما المؤمنين أمير
 بفسخ قال ربك عرفت
 لما مماله ونقض العزم

 بيني فحال هممت أن
 وعزمت همي وبين

 عزمي القضاء فخالف
 المدبر أن علمت
  ]صا[. غيري

 الصادق عن )٢١(
 خلقك إنه يعني )ع(

 تغضب بصيرا سميعا
 وتجوع ضىوتر

 من كله وذلك وتشبع
  ]صا[ اهللا آيات

 
 عباس ابن قال )٢١(

 الصور، اختالف يريد
 ، واأللون ، واأللسنة
 والسمع ، والطبائع
 ِإلى والعقل والبصر

 العجائب من لك غير
 آدم ابن في المودعة

  ]مس[
 
 الحسن عن )٢٢(

 سئل أنه )ع( المجتبى
 الخالئق أرزاق عن
 السماء في فقال

 بقدر نزلت الرابعة
 ]صا[ بقدر وتبسط

 األصمعي قال )٢٣(
 باعرابي التقيت ....
 حول يطوف وهو
 اتلو وانا البيت

ـٰت ٱلٰذرِيبلغت فلما و 
 فورب تعالى قوله

 إنه واألرض السماء
 : وقال فصاح ، لحق
 ذا من ، اهللا سبحان يا

 الجليل أغضب الذي
 لما ، حلف حتى

 حتى بقوله يصدقوه
 اليمين إلى ألجأوه

  ]زم[

 " استماعه لتشويقاالستفهام  " )ص( محمد يا سمعك ِإلى وصل هل ﴾َأتَاك هْل﴿ (٢٣)
 مالئكة ألنهم بالكرم وصفهم ﴾الْمكْرمين﴿ الخليل ﴾ِإبراهيم ضيف﴿ خبر ﴾حديثُ﴿

 ِإبراهيم على ﴾علَيه دخَلُوا﴿ حين ﴾ِإذْ﴿ (٢٤) جبريل عاشرهم تسعة كانوا قيل،  كرام
 يتمأل وصار سكت ثم ﴾سالم قَاَل﴿ الرحمن خليل يا إبراهيم يا عليك ﴾سالما قَالُوافَ﴿

 فقال منكر هذا عملهم أن ورأى ، استئذان بال عليه دخلوا إذ حالتهم من ويتعجب بهم
 وأنتم منكر عندنا تستأذنوا أن وقبل لكم نأذن أن قبل دخلولكم ألن ﴾منكَرون قَوم﴿ أنتم

  المتعارفة العوائد مراعاتهم عدم جهة من السالم عليه أنبهم،  بكم لنا معرفة وال غرباء
 عن وخفية سرعة في ﴾َأهله ِإلَى﴿ فمضى ﴾فَراغَ﴿ (٢٥) غرباء بكونهم عذرهم ولكنه
 يصير أو الضيف يكفه أن من حذرا بالقرى يبادر أن المضيف أدب من فإن ضيفه

 على مشوي ﴾سمينٍ﴿ "البقر يملكه ما عامة كان " رةالبق ولد ﴾بِعجٍل فَجاء﴿ منتظرا
 ﴾ِإلَيهِم فَقَربه﴿ (٢٦) " إكرامهم في زيادة عنده ما افضل من سميناً لهم اختاره " الحجر
 تلطف في لهم ﴾قَاَل﴿ يأكلوا فلم إكرامهم في زيادة أيديهم بين ووضعه منهم فأدناه

 نفسه في فأضمر ﴾فََأوجس﴿ (٢٧) االكل كتر عليهم أنكر ﴾تَْأكُلُون َأال﴿ وبشاشة
﴿منْهيفَةً مسوء على يدل األكل عدم ألن  ،طعامه عن إعراضهم رأى لما الخوف ﴾خ 

 له ﴾قَالُوا﴿ أكلهم عدم من قلق أنه به أحسوا فلما الضغائن على أمارة وهو ، الظن
 حتى ويبقى اسحاق وهو له يولد بولد ﴾عليمٍ بِغُالمٍ وبشَّروه﴿ ربك رسل ِإنا ﴾تَخَفْ ال﴿

 في﴿ البشارة سمعت حين نحوهم سارة ﴾امرَأتُه فََأقْبلَتْ﴿ (٢٨) كبره في عليما يصير
ةرص﴾ كَّتْ﴿ الخبر تستفسر أن تريد وضجة صيحةا﴿ فلطمت ﴾فَصههججبهتها ﴾و 

 كان " ألد فكيف رعاق ﴾عقيم عجوز﴿ أنا ﴾وقَالَتْ﴿ تعجبمال فعل االصابع بأطراف
 قَاَل كَذَِلك قَالُوا﴿ (٢٩) " وعشرين مائة ِإبراهيم وعمر ، سنة وتسعين تسعاً عمرها

كبفيه تشكّي وال تعجبي فال ربك وقضى حكم هكذا أخبرناك كما األمر ﴾ر ﴿ِإنَّه وه 
يمكصنعه يف ﴾الْح ﴿يملال وأنهم ئكةمال أنهم علم لما ﴾قَاَل﴿ (٣٠) خلقه بمصالح ﴾الْع 
 أيها ﴾الْمرسلُون َأيها﴿ شأنكم ما ﴾خَطْبكُم فَما﴿ عظيم المر إال مجتمعين ينزلون
 لوط قوم ِإلهالك أرسلنا اهللا ِإن ﴾مجرِمين قَومٍ ِإلَى ُأرسلْنَا ِإنَّا قَالُوا﴿ (٣١) المالئكة

 بحجارة لنهلكهم ﴾طينٍ من حجارةً علَيهِم ِلنُرسَل﴿ (٣٢) الجرائم أفحش ارتكبوا الذين
 عند من معلَّمة ﴾ربك عنْد مسومةً﴿ (٣٣) السجيل وهو بالنار مطبوخ متحجر طين من
 المجاوزين ﴾ِللْمسرِفين﴿ بها يهلك الذي صاحبها اسم منها واحدة كل وعلى بعالمة اهللا

نَا﴿ (٣٤) الفجور  فيالحدجفََأخْر نم ا كَانيهلوط أهل قرى في ﴾ف ﴿نم يننْؤمالْم﴾ 
  وابنتاه لوطٌ هم ﴾الْمسلمين من﴿ واحد ﴾بيت غَير فيها وجدنَا فَما﴿ (٣٥) يهلكوا لئال



 ٥٧٤ 

  )٥١( الذاريات سورة    )٥٧٤(     العشرون السابع والجزء  

 
 ابن قال )٢٤( 

 جبريل يريد :عباس
 ، وِإسرافيل وميكائيل

ممكرمين واس 
 اهللا عند لكرامتهم

  ]مس[
  
  :حيان أبو قال )٢٥(

 حال يناسب والذي
 ال أنه ِإبراهيم
 فيه ِإذْ ، بذلك يخاطبهم

 ال ما اِإلنس عدم من
 ذلك قال وِإنما ، يخفى
 لمن أو ، نفسه في
 أتباعه من معه كان

 ال بحيث ، وغلمانه
 األضياف ذلك يسمع

  ]مس[
 
 انِ الرواغُ فائدة )٢٦(
 ومجيئك ذهابك خفيتُ
  ]مس[
 
 تلطف اآلية في )٢٧(

 وعرض العبارة في
 انتظمت وقد حسن،
 ، الضيافة آداب اآلية
 من بطعامٍ جاء فِإنه
 يشعرون ال حيث

 يمتن ولم ، بسرعة
 نأتيكم فقال أوالً عليهم
 به جاء بل بطعام
وأتى ، وخفاء بسرعة 
 من وجد ما بأفضل

 فتي عجل وهو ماله
 فقربه ، مشوي سمين
  أيديهم بين وضعه

 يشق أمراً يأمرهم ولم
 بصيغة سامعه على

 أال : قال بل الجزم
 سبيل على ؟ تأكلون
 كما والتلطف العرض

 رأيت ِإن :القائل يقول
 ]مي[ تتفضل أن
 أنهم علم لما )٣١(

 ال وأنهم مالئكة
 ِإال مجتمعين ينزلون
 عنه سأل عظيم ألمرٍ

 ]بي[
 قرى في كان )٣٤(

 ألف ستمائة لوط
 جناحه جبريل فأدخل
 فاقتلع األرض تحت

 حتى ورفعها قراهم،
 السماء أهل سمع

 ثم ، قلبها ثم أصواتهم
 على الحجارة أرسل
 عنها خارجاً كان من
  ]مس[

 تلك في أبقينا ﴾فيها وتَركْنَا﴿ (٣٦) عشر ثالثة نجوا الذين بيته واهل لوط انقيل 
 محلتهم اصبحت ، هالكهم على العذاب من بهم أنزلنا بما عبرةً ﴾آيةً﴿ المهلكة القرى
 وفي﴿ (٣٧) به المعتبرون فِإنهم ﴾اَألِليم الْعذَاب يخَافُون ِللَّذين﴿ خبيثة منتنة بحيرةً
 مصر ملك ﴾فرعون ِإلَى َأرسلْنَاه ِإذْ﴿ وعبرة آيةً أيضاً موسى قصة في وجعلنا ﴾موسى

 عن فأعرض ﴾بِركْنه فَتَولَّى﴿ (٣٨) باهر ودليٍل حةواض بحجة ﴾مبِينٍ بِسلْطَانٍ﴿
 ِإنه موسى شأن في ﴾وقَاَل﴿ جنوده من به يتقوى كان ما بسبب بموسى اِإليمان

﴿راحالخوارق بهذه أتى ولذلك ﴾س ﴿َأو نُونجعى ولذلك ﴾مذلك قال " الرسالة اد 
 فأخذنا ﴾وجنُوده َأخَذْنَاهفَ﴿ (٣٩) " موسى صدق في منه شكاً ال قومه على تمويهاً
 أغضبونا لما البحر ﴾الْيم في﴿ فطرحناهم ﴾فَنَبذْنَاهم﴿ وجنوده أصحابه مع فرعون
 في وجعلنا ﴾عاد وفي﴿ (٤٠) وعناده كفره على ملوم ﴾مليم وهو﴿ ولهمرس وكذبوا
 تلقح ال التي المدمرة ﴾الْعقيم يحالر علَيهِم َأرسلْنَا﴿ حين ﴾ِإذْ﴿ تأمل لمن آية عاد قصة
 نُصرت الحديث في الدبور تسمىو بركة وال فيها خير وال مطرا تحمل وال شجرا
 مرت شيئاً ﴾علَيه َأتَتْ شَيء من﴿ تترك ﴾تَذَر ما﴿ (٤١) بالدبور عاد وُأهلكت بالصبا
 ﴾ثَمود وفي﴿ (٤٢) البالي المتفتت يمكالهش ﴾كَالرميمِ جعلَتْه ِإال﴿ طريقها في عليه
 ﴾حينٍ حتَّى﴿ بالدنيا متمتعين عيشوا ﴾تَمتَّعوا لَهم يَلق﴿ حين ﴾ِإذْ﴿ وعبرة آية أيضاً
 َأمرِ عن﴿ فاستكبروا ﴾فَعتَوا﴿ (٤٣) أيام ثالثة وهو للناقة عقرهم بعد الهالك وقت
هِمبالناقة فعقروا مرسوله وعصوا ، اهللا أمر امتثال عن ﴾ر ﴿مقَةُ فََأخَذَتْهاعصيحة ﴾الص 

  ،النهار وضح في جاءتهم ألنها ويعاينونها يشاهدونها ﴾ينظُرون وهم﴿ المهلكة العذاب
 فَما﴿ (٤٤) ضرتهم وما اليهم ينظرون الوادي في معهم كانو العمالقه ان وروي

 والقاعد قائما القائم هلك إذ الصيحة شدة من الهرب على قدروا ما ﴾قيامٍ من استَطَاعوا
 وقَوم﴿ (٤٥) العذاب عنها فيدفع لنفسه ينتصر ممن ﴾منتَصرِين كَانُوا وما﴿ قاعدا
 ألنهم ﴾ِإنَّهم﴿ المذكورين هؤالء ِإهالك ﴾قَبُل من﴿ بالطوفان نوح قوم وأهلكنا ﴾نُوحٍ

 بنَينَاها والسماء﴿ (٤٦) الرحمن طاعة عن ينخارج فسقةً كانوا ﴾فَاسقين قَوما كَانُوا﴿
يدخلقها وأحكمنا السماء وشيدنا ﴾بَِأي ِإنَّا﴿ بقوةو ونعوس(٤٧) السماء خلق في ﴾لَم 

﴿ضاَألرا وشْنَاهاوليائه ألقدام ها وبسطعليها لتستقروا لكم وبسطناها مهدناها ﴾فَر 
 فى نفسه ثناء ذكر لها الموسعون الباسطون﴾ ماهدونالْ فَنعم﴿ اصفيائه مساجد وجعلها

 شَيء كُلِّ ومن﴿ (٤٨) قال حيث وذريته أدم طينة أصل بانها لخاصيتها االرض ذكر
 به اهللا فتؤمنوا  عظمة﴾لَعلَّكُم تَذَكَّرون﴿ وأنثى ذكراً مختلفين نوعين ﴾زوجينِ خَلَقْنَا

  عقابه من فروا قيل ، واهرعوا إلى توحيده وطاعته ﴾ اللَّهِإلَى ﴿الجأوا ﴾فَفروا﴿ (٤٩)



 ٥٧٥ 

  )٥١( الذاريات سورة    )٥٧٥(     العشرون السابع والجزء  

  
 أمير عن )٤١(

 الرياح )ع( المؤمنين
 الريح منها خمسة
 من باهللا فتعوذوا العقيم
 ]صا[ شرها

  
  :المفسرون قال )٤١(

 الْعقيم الريح سميت
 المرأة مبعق لها تشبيهاً
  تلد وال تحمل ال التي
 الريح هذه كانت ولما
 وال سحاباً تلقح ال

 فيها خير وال ، شجراً
 ال ألنها بركة وال

 شبهت المطر تحمل
 ]مس[ العقيم بالمرأة

  :المفسرون قال )٤٢(
 التي الريح كانت

 ريحاً عليهم اهللا أرسلها
  عاتية، صرصراً
 ثمانية عليهم استمرت

 كانتف ، متتابعة أيام
 وتنتزع البنيان تهدم

 إلى فترفعهم الرجال
 يرى حتى السماء
 كالطير منهم الواحد

 إلى به ترمي ثم
  هامدة جثة األرض

  ]مس[
 
 صالحاً ِإن )٤٤(

 بعد بالهالك وعدهم
 : لهم وقال أيام ثالثة
 غداً وجوهكم تصبح

 غد وبعد ، مصفرة
 اليوم وفي ، محمرة
 ثم ، مسودة الثالث

 فلما ، العذاب يصبحكم
 بينها التي اآليات رأوا
 عمدوا السالم عليه
 ، اهللا فنجاه قتله إلى
 أتتهم الرابع اليوم وفي

 من نار وهي الصاعقة
 صيحة وقيل السماء
  ]آل[ فهلكوا

  
 بإحدى اإلنسان )٥٠(

 حالة ِإما ؛ حالتين
في رغبة أو ، شيء 
 ، شيء من رهبة حالة
 أو ، رجاء حال أو

 حال أو ، خوف حال
فعد أو نَفْعٍ لْبِج 

رالحالتين وفي  ...ض 
 فراره يكون َأن ينبغي
 النافع فإن ؛ اهللا إلى

هو والضار لط[ اللَّه[  

  

 بكثرة غرمائي أنتم عبادي : يقول الكريم اهللا ، الطاعة ومالزمة والتوحيد بااليمان
 ديونكم أقضي الذي أنا فإني }اهللا ِإلَى فَفرواْ{ :أقول بل ، مني تفروا ال ولكن ، ذنوبكم
 أفعل وأنا ، األغنياء دون الفقراء عن أبوابهم يغلقون الملوك وأيضا ، ذنوبكم وأغفر

 ومن ، الطاعة إلى المعصية من وفروا ، اهللا إلى اهللا سوى مما ففروا ]فخ[ ذلك ضد
 من واخرجوا رضوانه إلى سخطه ومن  ، رحمته إلى عذابه ومن ، العلم إلى الجهل
 إني ﴾مبِين نَذير منْه لَكُم ِإنِّي﴿ سوء كل مأوى فإنها عليكم عظيمة مؤنتها فإن أنفسكم
 (٥٠) بالمعجزات اهللا أيدني فقد واضح أمري وان انتقامه وأخوفكم اهللا عذاب أنذركم

 عند اللفظ كرر " ﴾بِينم نَذير منْه لَكُم ِإنِّي آخَر ِإلَها اللَّه مع﴿ تشركوا ال ﴾تَجعلُوا وال﴿
 أن كما ، العمل مع إالّ ينفع ال اإليمان أن ليعلم ، الشرك عن والنهي ، بالطاعة األمر
 قَالُوا ِإال رسوٍل من قَبلهِم من الَّذين َأتَى ما كَذَِلك﴿ (٥١) " اإليمان مع إال ينفع ال العمل
راحس َأو نُونجإنك عنك وقالوا )ص( مدمح يا قومك كذبك كما ﴾م مجنون أو ساحر ، 
 )ص( للنبي تسلية فيه ونيقول لما تحزن فال ، لرسلهم األولون المكذبون قال كذلك
 فيهم أمده طال إذ نوح كقوم بالتكذيب اآلخر احدهم أوصى هل ﴾بِه َأتَواصوا﴿ (٥٢)

 "الكفر على إجماعهم من للتعجب استفهام " طاعته بعدم بعضا بعضهم يوصي فصاروا
 قَوم هم بْل﴿ بذلك بعضاً بعضهم يوص لم فقال والتوبيخ النفي هذا عن أضرب ثم

لَّ﴿ (٥٣) والعصيان التكذيب على الطغيان حملهم بل ﴾طَاغُونمحمد يا فأعرض ﴾فَتَو 
 وأديت الرسالة بلغت قد ألنك ، عتاب وال عليك لوم ال ﴾بِملُومٍ َأنْتَ فَما عنْهم﴿ )ص(
 والموعظة التذكير تدع ال ﴾وذَكِّر﴿ (٥٤) واإلرشاد النصح في الجهد وبذلت ألمانةا

﴿ى فَِإنالذِّكْر تَنفَع يننْؤمالحسنة بالموعظة وتتأثر تنتفع المؤمنة القلوب فإن ﴾الْم 
 سنى من خصصتهم وما منهم وقربى اصطناعى وحسن وجاللى جمالى ذكرهم

 ارواحهم واشواق قلوبهم ولوعة فؤادهم لهيب ينفع ذكرك نفا المقامات ورفيع الدرجات
 ثوابي جزيَل المطيعين وذَكِّر ، أمري خالفةم عن ليرجعوا عقوبتي العاصين ذَكِّرو

 ما األغنياء وذكِّر ، بالئي من عنهم صرفْتُ ما العارفين وذَكِّر ، وعبادةً طاعةً ليزدادوا
 عنهم الدنيا صرف من لهم أوجبتُ ما الفقراء كِّروذَ ، وعطائي إحساني من لهم َأتَحتُ

 الْجِن خَلَقْتُ وما﴿ الخلق خلق من الغاية تعالى ذكر (٥٥)  لقائيمن مله وَأعددتُ
اِإلنسونِ ِإال ودبعا﴿ (٥٦) وتوحيدي لعبادتي إال ﴾ِليم ُأرِيد منْهم نم قأريد ال ﴾رِز 

َأن  ُأرِيد وما﴿ المعطي الرزاق أنا بل،  غيرهم أو أنفسهم واأو يرزق يرزقوني أن منهم
 المتكفل ﴾الرزاقُ اللَّه هو ِإن ﴿(٥٧) خلقي يطعموا أن منهم أريد الو ﴾يطْعمونِ
  بعضهم ورزق االيقان بعضهم ورزق االيمان بعضهم رزق وحاجاتهم العباد بأرزاق



 ٥٧٦ 

  )٥٢( الطور سورة    )٥٧٦(     العشرون السابع والجزء  

  
 )ع(الصادق عن)٥٥(

 ذكّر محمد يا يعنى
 وكرمى جودى عبادى
 ]حق[  ونعمى وآالئى

 )ع( علي عن )٥٥(
 عنهم فتول نزلت لما
 إال منا أحد يبق لم

 نزل فلما بالهلكة أيقن
ذَكِّرو ى فَِإنالذِّكْر 
تَنفَع يننْؤمطابت الْم 

 ]صا[أنفسنا
 الحديث في )٥٨(

 آدم ابن اي القدسي
 أمْأل لعبادتي تفرغ

 وإال ، غنى صدرك
 صدرك مألتُ تفعل
 فقرك أسد ولم شغالً

 ]مس[
  
  

 الصادق عن فضلها
 سورة قرأ من )ع(

 تعالى اهللا جمع الطور
 واالخرة الدنيا خير له
 تعالى اهللا شاء إن
  ]صا[
 
  :عباس ابن قال )٤(

 السماء في بيت هو
  الكعبة حيال السابعة

 وحذاءها لهامقاب أي- 
 ، المالئكة تعمره -

 يوم كل فيه يصلي
 من ألفاً سبعون
 يعودون ال ثم المالئكة

  ]مس[ ِإليه
  
  :عباس ابن قال )٥(

 سقف وهو العرش هو
  ]مس[ الجنة

  
 بهذه تعالى أقسم )٧(

 للتنبيه الخمسة األشياء
 عظيم من فيها ما على
 عذاب أن على قدرته

 ]مس[ حق المشركين

  

 يطرأ ال الذي شديدال ﴾الْمتين﴿ الباهرة القدرة ﴾الْقُوة ذُو﴿ البيان بعضهم ورزق العرفان
 الرسول كذبوا الذين مكة كفار من ﴾ظَلَموا ِللَّذين فَِإن﴿ (٥٨) ضعف وال عجز عليه

 الذين أسالفهم ﴾َأصحابِهِم﴿ نصيب ﴾ذَنُوبِ مثَْل﴿ العذاب من نصيباً ﴾ذَنُوبا﴿ )ص(
 من نصيبِ مثَل العذابِ من نصيب لهم ﴾يستَعجِلُونِ فَال﴿ وثمود وعاد نوح ومكق ُأهلكوا
 ﴾فَويٌل﴿ (٥٩) يفوتَهم لن والعذاب العذابِ استعجاُل فلم الكفار من أصحابهم من سلَفَ
 القيامة يوم في ﴾يوعدون الَّذي يومهِم من﴿ الكفار لهؤالء ﴾كَفَروا ِللَّذين﴿ ودمار هالك
    (٦٠) به اهللا وعدهم الذي

  
  
  

  
ال يوجد سورة مبدوءة بما بدئت به ، وال  وهي وثالثمائة واثنتا عشرة كلمة ، وألف وخمسمائة حرفا

  هذا وال يوجد سورة مختومة بما ختمت به هذه السورة .مثلها في عدد اآلي
  الرحيم الرحمن اهللا بسم
 ﴾مسطُورٍ وكتَابٍ﴿ (١) موسى عليه اهللا كلَّم ذيال الطور بجبل تعالى أقسم ﴾والطُّورِ﴿

 بالكتاب يعني وقيل،  العظيم القرآن وهو رسله خاتم على اهللا أنزله الذي بالكتاب وأقسم
 ما الرقُّ " الجلد من أديمٍ في ﴾رقٍّ في﴿ المكتوب (٢) األنبياء على المنزلة الكتب سائر
 وغير مطوي غير مبسوط ﴾منْشُورٍ﴿ " قراءتهل أهله ينشرهو فيه ليكتب الجلد من رقّق

 ، المالئكة به تطوف الذي المعمور بالبيت وُأقسم ﴾الْمعمورِ والْبيت﴿ (٣) عليه مختوم
 والسماء ﴾الْمرفُوعِ والسقْف﴿ (٤) األرض ألهل المشرفة كالكعبة السماء ألهل وهو

 " للبيت كالسقف لألرض ألنها سقفاً السماء ىسم " ، عمد بال اهللا بقدرة الواقفة ، العالية
أقسم اللّه في هذه األشياء لما فيها  (٦) القيامة يوم ناراً الموقد ﴾الْمسجورِ والْبحرِ﴿ (٥)

 ، محالة ال بالكافرين لنازل ﴾لَواقع ربك عذَاب ِإن﴿من عظيم قدرته وجواب القسم 
 دافع له ليس ﴾دافعٍ من لَه ما﴿ (٧) به حلَّ من على فيقع مرتفع مكان في مهيأ كأنه

 شديداً اضطراباً وتضطرب السماء تتحرك ﴾مورا السماء تَمور يوم﴿ (٨) عنهم يدفعه
 (١٠) األرض وجه عن نسفاً تنسف ﴾سيرا الْجِباُل وتَسير﴿ (٩) اليوم ذلك هول من
 (١١) اهللا رسَلل ﴾ِللْمكَذِّبِين﴿ الرهيب اليوم ذلك ﴾يومِئذ﴿ عذاب وشدة هالك ﴾فَويل﴿
﴿ينالَّذ مي﴿ الدنيا في ﴾هضٍ فالباطل في ﴾خَو ﴿ونبلْعيراد عما ساهون غافلون ﴾ي 

   فِإذا (١٣) وعنف بشدة دفعاً ﴾جهنَّم دعا نَارِ ِإلَى﴿ يدفعون ﴾يدعون يوم﴿ (١٢) بهم

  
  ترتيبها

 ٥٢   
  ترتيب النزول

٧٦  
    اياتها
  نزلت بعد  سورة الطـور  ٤٩

  مكية  السجدة



 ٥٧٧ 

  )٥٢( الطور سورة    )٥٧٧(     عشرونال السابع والجزء  

  
 مور في الحكمة )١٠(

 ، الجبال وسير السماء
بأن واِإلعالم اِإلنذار 

 عود وال رجوع ال
 ألن وذلك ، الدنيا ِإلى

 وما والسماء األرض
 الجبال من بينهما

 ذلك وغير والبحار
 لعمارة خلقت ِإنما
 آدم بني وانتفاع الدنيا
 لهم يبق لم فلما ، بذلك
اهللا أزالها ِإليها عود 
 لخراب وذلك تعالى
 اآلخرة وعمارة الدنيا

 ]مس[
  
 خزنة أن ذلك )١٣(

 أيدي يغلون جهنم
 ، أعناقهم ِإلى الكفار

 نواصيهم ويجمعون
 ويدفعون ، أقدامهم ِإلى
 النار ِإلى دفعاً بهم
 وزجاً وجوههم على
 يردوا حتى أقفيتهم في
 ]مس[النار ِإلى
  
 )ص( النبي عن )٢١(

 ذرية يرفع اهللا إن
 درجته في المؤمن

 لتقر دونه كانوا وإن
 ]زم[ عينه بهم
  
 ألهل اهللا يجمع )٢١(

 السرور أنواع الجنة
 ، أنفسهم في بسعادتهم
 الحور وبمزاوجة

 وبمؤانسة العين،
 ، المؤمنين اِإلخوان
 أوالدهم وباجتماع
 ]زم[ بهم ونسلهم

  

  

 الدنيا في ﴾تُكَذِّبون بِها كُنتُم الَّتي﴿ جهنم نار ﴾النَّار هذه﴿ اخزنته لهم قال منها دنوا
 ﴾هذَا َأفَسحر﴿ بأعينكم ترونه الذي هذا هل وتوبيخاً تقريعاً الزبانية لهم وتقول (١٤)
 الدنيا في كنتم كما عمي اليوم أنتم أم ﴾تُبصرون ال َأنْتُم َأم ﴿سحر أيضا العذاب أفهذا
 ﴾تَصبِروا ال َأو﴿ العذاب على ﴾فَاصبِروا﴿ شدتها سواقا ﴾اصلَوها﴿ (١٥) عمياً

 ِإنَّما﴿ أبداً جهنم في مخلدون ألنكم ﴾علَيكُم سواء﴿ والجزع الصبر عليكم يتساوى
نوزا تُجم كُنتُم لُونم(١٦) أعمالكم جزاء تنالون ِإنما ﴾تَع ﴿ِإن ينتَّقاتقوا الذين ﴾الْم 

 عبد عن ، خالد مقيم ﴾ونَعيمٍ جنَّات في﴿ نواهيه واجتناب أوامره بامتثال الدنيا في ربهم
 عليهم وفاطمة وجعفر وحمزة علي في خاصة نزلت }المتقين إن{ قال عباس بن اهللا

 من ﴾ربهم﴿ أعطاهم ﴾آتَاهم بِما﴿ ومتلذذين متنعمين أي ﴾فَاكهِين﴿ (١٧) ]شو[ السالم
 جهنم ﴾الْجحيمِ عذَاب﴿ من ﴾ربهم﴿ نجاهم ﴾ووقَاهم﴿ المالذ وأصناف الكرامة
 كدر وال فيه تنغيص ال ﴾هنيًئا واشْربوا كُلُوا﴿ لهم يقال (١٨) أهوالها عنهم وصرف

 على جالسين ﴾متَّكِئين﴿ (١٩) لاألعما صالح من قدمتم ما بسبب ﴾تَعملُون كُنتُم بِما﴿
 مصطفة ، والياقوت بالدر مكلَّلة ذهب من ﴾مصفُوفَة ررٍس علَى﴿ المضطجع هيئة

 ، صالحات قرينات لهم وجعلنا ﴾عينٍ بِحورٍ وزوجنَاهم﴿ بعض جانب ِإلى بعضها
يعني  ينالع ، العيون واسعات بيض نساء وهن ، العين الحور من حساناً وزوجات
(٢٠) العين سعة مع البياض ﴿ينالَّذنُو ومؤمنين كانوا ﴾اآم ﴿متْهعاتَّبو متُهيانٍ ذُربِِإيم﴾ 

 أعينهم بهم لتقر باآلباء األبناء ألحقنا ﴾ذُريتَهم بِهِم َألْحقْنَا﴿ اِإليمان في أوالدهم وشاركهم
 وبمزاوجة ، أنفسهم في بسعادتهم السرور أنواع لهم اهللا يجمع " ، عملهم يبلغوا لم وِإن

 وما﴿ " بهم ونسلهم أوالدهم وبٱجتماعِ ، المؤمنين اإلخوان وبمؤانسة ، عينال الحور
مَألَتْنَاه نم هِملمع نم ءبهم ألحقناهم إنما شيئاً عملهم ثواب من اآلباء نقصنا وما ﴾شَي 
 والحسن وفاطمة وعلي )ص( النبي في نزلت قال عباس ابن عن ، التفضل سبيل على

 يحمل ال بعمله مرتهن ﴾بِما كَسب رهين﴿ ِإنسان كل ﴾امرٍِئ كُلُّ﴿ ]شو[ )ع( والحسين
 مما ولَحمٍ بِفَاكهة﴿ النعيم من لهم ما فوق وزدناهم ﴾وَأمددنَاهم﴿ (٢١) غيره ذنب عليه

ونشْتَهشتهى يستطاب مما شتى أنواع من ﴾ي(٢٢)  حيث ال جوع في الجنة للتلذذوي 
﴿تَنَازيونا﴿ يتعاطون ﴾عيها﴿ الجنة في ﴾فبعض من بعضهم يتجاذبها الخمر من ﴾كَْأس 

 ِإثم يلحقهم وال هذيان شربها بسبب بينهم يقع ال ﴾تَْأثيم وال فيها لَغْو ال﴿ وتأنساً تلذذاً
م في حسنه ﴾كََأنَّهم لَهم﴿ تعالى خصصهم ﴾غلْمان﴿ بالكاس ﴾علَيهِم ويطُوفُ﴿ (٢٣)

 بعضهم﴿ الجنة أهل ﴾وَأقْبَل﴿ (٢٤) الصدف في المصون ﴾مكْنُون لُْؤلٌُؤ﴿وجمالهم 
   العاقبة من والخوف التعب من الدنيا في فيه كانوا ما يتذاكرون ﴾بعضٍ يتَساءلُون علَى
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 السموم فائدة )٢٧(
  الشديدة رةالحا ريحال
 ]مس[
  
 ِإلى ِإشارة اآلية )٢٧(

 يعلمون الجنة أهل أن
 في عليهم جرى ما

 ، ويذكرونه الدنيا
 ينسى ال الكافر وكذلك

 النعيم من له كان ما
 لذة فتزداد ، الدنيا في

 يرى حيث المؤمن
 من انتقلت نفسه

 ، السعة ِإلى الضيق
  الجنة ِإلى السجن ومن

 ألماً الكافر ويزداد
 نفسه يرى حيث
 ِإلى النعيم من انتقلت
 ]فخ[ الجحيم

  
أن : فائدة  )٣٠(

المنون يطلق على 
 الدهر وعلى الموت

 ]مال[
 عباس ابن نع )٣٠(

 اجتمعوا لما قريشاً أن
 أمر في النَّدوة دار في

 :قائل قال )ص( النبي
 ، وثاق في احبسوه 
 المنون به تربصوا ثم

 هلك كما ، يهلك حتى
  :الشعراء من قبله من
 والنابغة زهير 

 هو فإنما ، واألعشى
 اهللا فأنزل ، كأحدهم

 ]مس[ ذلك في
  
 الليل  :فائدة )٣١(

 المنونب سميا والنهار
 ينقصان ألنهما

 ويقطعان األعمار
 للدهر قيل وكذا اآلجال
 يذهب ألنه ، منون

 ]قر[ الحيوان ةقوب
 بن لعمرو قيل )٣٣(

 قومك بال ما : العاص
 وصفهم وقد يؤمنوا لم
  :فقال ؟ بالعقل اهللا
 ؛ اهللا كادها عقول تلك
 يصحبها لم أي

 ]قر[ بالتوفيق
 تكلف والتقول )٣٣(

 يستعمل وِإنما ، القول
 غالب في الكذب في

 قولتني : يقال ، األمر
 ادعيته أي،  أقل لم ما

ل ، عليأي عليه وتقو 
  ]قر[ عليه كذب

  

 في ﴾َأهلنَا في قَبُل كُنَّا ِإنَّا قَالُوا﴿ (٢٥) عنهم الخوف زوال على تعالى اهللا ويحمدون
 اللَّه فَمن﴿ (٢٦) وعقابه عذابه من مشفقين ، ربنا من خائفين ﴾مشْفقين﴿ الدنيا دار

 إهانته دار من ووقانا كرامته دار أهل من جعلنا بأن إلينا بإحسانه علينا من ﴾علَينَا
 تدخل التي الحارة الريح السموم" جهنم عذاب من وحمانا ﴾السمومِ عذَاب ووقَانَا﴿

 علينا يمن بان ِإليه ونتضرع ﴾نَدعوه﴿ الدنيا في ﴾قَبُل من كُنَّا ِإنَّا﴿ (٢٧) "المسام
 من يدع ال الّذى ﴾الْبر هو ِإنَّه﴿ سؤلنا فأعطانا لنا اهللا فاستجاب تقصيرنا عن بالمغفرة
 ، منهم استحقاق غير من عباده على يتفضل الّذى ﴾الرحيم﴿ نصرة غير من يدعوه
 )ص( محمد يا ﴾فَذَكِّر﴿ (٢٨) الرحيم البر أنت ِإنك السموم عذاب وقنا علينا من اللهم

 اهللا بحمد أنت وما ﴾مجنُونٍ وال بِكَاهنٍ ربك بِنعمة َأنْتَ فَما﴿ به وعظهم قومك بالقرآن
 َأم﴿ (٢٩) ونكالمشر زعم كما هذين أحد العقل ورجاحة النبوة بصدق عليك وإنعامه
قُولُونالمشركون أيقول ﴾ي ﴿رشَاع صبننتظر ﴾نَتَر ﴿بِه بينُونِ رالدهر حوادث ﴾الْم 

 ﴾تَربصوا﴿ )ص( محمد يا لهم ﴾قُْل﴿ (٣٠) منه فنستريح يهلك حتى وصروفه
 تنتظرون كما هالككم منتظر فِإني ﴾متَربصينالْ من معكُم فَِإنِّي﴿ الموت بي انتظروا
 ورؤساؤهم أكابرهم او عقولهم ﴾َأحالمهم تَْأمرهم َأم﴿ (٣١) " ووعيد تهديد " هالكي

 والطغيان الكفر في الحد مجاوزون ﴾طَاغُون قَوم هم َأم﴿ والبهتان الكذب ﴾بِهذَا﴿
(٣٢) ﴿َأم قُولُونص( محمداً إن ﴾ي( ﴿لَهل﴿ نفسه عند من وافتراه القرآن اختلق ﴾تَقَوب 

فإذا  (٣٣) وعنادا استكباراً بالقرآن يصدقون ال بل زعموا كما األمر ليس﴾ يْؤمنُون ال
 وحسنه نظمه في للقرآن مماثٍل ﴾مثْله﴿ بكالمٍ ﴾بِحديث فَلْيْأتُوا﴿كان لقولهم من صحة 

 التوبيخ مع لهم تعجيز " ، افتراه )ص( محمداً ِإن قولهم في ﴾ِإن كَانُوا صادقين﴿ وبيانه
" (٣٤) ﴿قوا﴿ هل ﴾َأمخُل نرِ مغَي ءقخال وال ربٍ غير من ﴾شَي ﴿َأم مه الْخَاِلقُون﴾ 

 السماوات خَلَقُوا﴿ هم ﴾َأم﴿ (٣٥) اهللا وجود فأنكروا تجرءوا حتى ، ألنفسهم
ضاَألرو﴾ خص وشرفها لعظمها المخلوقات سائر بين من بالذكر واألرض السماوات 

 َأم﴿ (٣٦) البعث على وقدرته اهللا بوحدانية يؤمنون وال يصدقون ال ﴾يوقنُون ال بل﴿
مهنْدع اِئنخَز كبعمن ويمنعوها شاءوا من النبوة يعطوا حتى ورحمته اهللا خزائن ﴾ر 
 َأم﴿ (٣٧) يشاءون كما الخلق في يتصرفوا حتى لغالبونا ﴾الْمسيطرون هم َأم﴿ شاءوا

ملَه لَّمس ونعتَمسوالوحي المالئكة كالم فيه يستمعون السماء ِإلى ومصعد مرقى ﴾ي 
﴿يهف ْأتفَلْي مهعتَمسلْطَانٍ﴿ ذلك يزعم من ﴾مبِينٍ بِسصدق على واضحة بينة بحجة ﴾م 

 البنات هللا تجعلون كيف ﴾الْبنَاتُ َأم لَه﴿ (٣٨) لقرانبا )ص( محمد أتى كما استماعه
   وتجعلون ﴾الْبنُون ولَكُم﴿ اهللا بنات المالئكة أن قريش قالت ما هو،  لهن كراهتكم مع
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  :المفسرون قال )٤٢(

 ِإلى ِإشارة واآلية
 الندوة دار في كيدهم

 قتل على آمرهموت
 ]مس[ )ص( الرسول

  
 قال  :فائدة )٤٣(

 في ما كل : الخليل
 من والطور سورة
 ٱستفهام فكلمة َأم ذكر

  ]قر[. بعطف وليس
  
 :عباس ابن قال )٤٧(

  ،القبر عذاب هو
 هو : مجاهد وقال

 ]مس[ والقحط الجوع
  
 عباس ابن قال) ٤٩(

 اللتان الركعتان هما
 وفي الفجر صالة قبل

 الفجر ركعتا الحديث
 وما الدنيا من خير
 ]مس[. فيها
  
 )ع( عن الباقر) ٤٩(

 اهللا رسول إن قال
 من يقوم كان )ص(

 مرات ثالث الليل
 السماء آفاق في فينظر
 آل من الخمس ويقرأ

 آخرها التي عمران
 الميعاد تخلف ال إنك
 الليل صالة يفتتح ثم
 ]صا[

  
  

 الرسالة تبليغ على ﴾َأجرا﴿ )ص( محمد يا ﴾تَسَألُهم﴿ هل ﴾َأم﴿ (٣٩) البنين ألنفسكم
﴿مفَه نمٍ مغْرم ثْقَلُونفلذلك ومتعبون مجهدون الثقيل والغُرم األجر ذلك بسبب فهم ﴾م 
 للناس ذلك ﴾يكْتُبون فَهم الْغَيب﴿ علم أعندهم ﴾عنْدهم َأم﴿ (٤٠) اِإلسالم في يدخلون ال
 هؤالء أيريد ﴾يرِيدون َأم﴿ (٤١) أرادوا بما رونهمويخب ، شاؤوا بما فينبئونهم ،
 هم﴿ )ص( محمد رسالة جحدوا ﴾كَفَروا فَالَّذين﴿ )ص( محمد يا عليك يتآمروا ﴾كَيدا﴿

ونيدك(٤٢) أنفسهم على راجع ذلك وبال ألن ﴾الْم ﴿َأم ملَه رازق خالق ﴾ِإلَه ﴿رغَي 
والشدة لضيقا وقت ِإليه يلجأوا حتى ﴾اللَّه ﴿انحبه ﴾سس تنزوتقد ﴿ا اللَّهمع 

شْرِكُون(٤٣) واألصنام األوثان من به ﴾ي ﴿ِإنا وورفًا يسك نم اءمطًا الساقلو ﴾س 
 لقالوا ﴾يقُولُوا﴿ يرجعوا ولم ينتهوا لم عليهم نزلت السماء من قطع بسقوط عذبناهم

 علينا سقط قد بعض فوق بعضه متراكم سحاب ﴾مركُوم بسحا﴿ ِإنه واستهزاء عناداً
(٤٤) ﴿مهتَّى﴿ وضاللهم غيهم في يتمادون )ص( محمد يا اتركهم ﴾فَذَرالقُوا حي 
مهموي﴿ القيامة يوم ﴾يالَّذ يهف قُونعصعقولهم يزيل ما العذاب من فيه يأتيهم الذي ﴾ي 
 الدنيا في استعملوه الذي مكرهم وال ﴾كَيدهم عنْهم غْنيي ال يوم﴿ (٤٥) ألبابهم ويسلب

 كفروا ﴾ظَلَموا ِللَّذين وِإن﴿ (٤٦) اهللا عذاب من يمنعون ﴾ينصرون هم وال شَيًئا﴿
 سبع والقحط ببدر القتل وهو اآلخرة عذاب قبل ﴾ذَِلك دون﴿ الدنيا في شديداً ﴾عذَابا﴿

 ﴾واصبِر﴿ (٤٧) بهم نازل العذاب أن ﴾يعلَمون ال َأكْثَرهم ولَكن﴿ القبر وعذاب سنين
 فَِإنَّك﴿ الرسالة أعباء من به حملك فيما ﴾ربك﴿ قضاء على ﴾ِلحكْمِ﴿ )ص( محمد يا

 فانك قهرى طوارقات عنك بها دفعنو بها حرسكن ونرعاك نحرسك بحفظنا ﴾بَِأعيننَا
 ال عما ربك ونزه ﴾ربك بِحمد وسبح﴿ لطفنا اكناف فى وانت نامحبت عيون مواضع فى

 (٤٨) وبحمده اهللا سبحان تقول بأن مجلس كل ومن منامك من ﴾حين تَقُوم﴿ به يليق
﴿نمِل واللَّي هحبوالصالة بالتالوة واعبده فاذكره ﴾فَس ﴿اربِإدومِ والليل آخر في ﴾النُّج 

 يغفل ال من ذكر عن مساء وال صباحاً تغفل ال الصبح بضوء النجوم وتغيب تدبر حين
  (٤٩) االوقات كل فى وحفظك برك عن



 ٥٨٠ 

  )٥٣( النجم سورة    )٥٨٠(     العشرون السابع والجزء  

  
 الصادق عن فضلها

 نميد كان من )ع(
 كل في والنجم قراءة
 ليلة كل في أو يوم
 بين محمودا عاش
 له مغفورا وكان الناس
 بين محبوبا وكان
 اهللا شاء إن الناس

  ]صا[
 اول النجم سورة )١(

 رسول بها اعلن سورة
 وجهر )ص( اهللا

 الحرم فى بقرءآتها
 يستمعون والمشركون

 شهر فى نزلت
 السنة من رمضان
 ... النبوة من الخامسة

  ]رو[
 
 عباسٍ ابن عن )١(

 صلّينا : قال انّه
 ذات اآلخرة العشاء

اهللا رسول مع ليلة 
 اقبل سلّم فلما )ص(

   :قال ثم بوجهه علينا
 من كوكب سينقض انّه

 طلوع  مع السماء
 دار فى فيسقط الفجر

 ذلك سقط فمن احدكم،
 فهو داره فى الكوكب
 وخليفتى وصيى
 كان فلما بعدى واالمام
 كّل جلس الفجر قرب
داره فى منّا واحد 
 الكوكب سقوط ينتظر

 اطمع وكان داره فى
 ابى لكذ فى القوم

 طلع فلما ، العباس
 الكوكب انقض الفجر
 فى فسقط الهواء من
 ابى بن على دار

 فقال )ع( طالبٍ
 لعلى )ص( اهللا رسول

 والّذى على يا : )ع(
 وجب لقد بالنّبوة بعثنى

 والخالفة الوصية لك
 فقال ، بعدى واالمامة
 بن اهللا عبد المنافقون

لقد  :واصحابه اُبى 
 محبة ىف محمد ضّل
 وما ، وغوى عمه ابن

 االّ ساعته فى ينطق
 اهللا فأنزل ، بالهوى

 ]بي[ اآلية هذه

  

  
  

 فإنها نزلت بالمدينة ، وهي وثالثمائة وستون كلمة ، وألف وأربعمائة ٣٢نزلت في مكة عدا اآلية 
  .وخمسة أحرف ، ال يوجد في القرآن سورة مبدوءة وال مختومة بما بدئت وختمت به

  الرحيم الرحمن اهللا بسم

 الشعرى او الثريا نجم قيل،  الفجر مع وغاب سقط إذا نجمالب أقسم ﴾هوى ِإذَا والنَّجمِ﴿
 )ع( الصادق عن ، نجوما لنزوله القران وقيل،  الشياطين به يرمى الذي الشهاب او
 كفارل الخطاب (١) ]عس[ االكوان منه انشرح }ٰهوى ِإذَا{ )ص( محمد قلب }وٱلنَّجمِ{

 فى هو اى،  قط باطال )ص( محمد صاحبكم اعتقد وما ﴾صاحبكُم ضلَّ ما﴿ قريش
 وكانوا اصال شىء فى الغواية من تتوهمونه مما وليس ﴾غَوى وما﴿ الرشد غاية

 يتكلم ال ﴾ينْطقُ وما﴿ (٢) الطريق عن وخرج آبائه دين عن )ص( محمد ضل يقولون
 ما ﴾يوحى وحي ِإال هو ِإن﴿ (٣) شخصي ورأي سينف هوى عن ﴾الْهوى عنِ﴿

 اهللا رسول عهد على كوكب انقض : قال أنس عن،  ِإليه اهللا يوحيه وحي ِإال القرآن
 من الخليفة فهو داره في انقض فمن الكوكب هذا إلى انظروا :)ص( النبي فقال )ص(

 :الناس من جماعة قالف )ع( طالب أبي بن علي منزل في انقض هو فإذا فنظرنا بعدي
 القرآن ﴾علَّمه﴿ (٤) ]شو[ االيات اهللا فأنزل )ع( علي حب في )ص( محمد غوى قد

ملك ﴿يدى شَد(٥) نفسه في قوي جبريل وهو ﴾الْقُو﴿ ةرة عظيمة ، وبأس  ﴾ذُو مقو
كان ينزل على و، صورته األصلية التي خلق عليها فاستقام على  ﴾فَاستَوى﴿ شديد

 بِاُألفُق وهو﴿ (٦) له في صورته األصلية مرتين ظهرو في صور مختلفة )ص(بي الن
 جبرئيل قرب ﴾دنَا ثُم﴿ (٧) بحراء )ص( ومحمد السماء من المشرق ناحية ﴾اَألعلَى

 النبي إلى الضميرين رجوع تقدير علىو " ، السماء الى به ليعرج )ص( اهللا رسول من
 جبرئيل ﴾فَتَدلَّى﴿ ]مي[ " القرب في وزاد سبحانه اهللا من )ص( النبي قرب ثم )ص(

من  ﴾قَوسينِ﴿ طرفي ﴾قَاب﴿ البعد ﴾فَكَان﴿ (٨) )ص( محمد الى العلو من ونزل
وقاب القوس ما بين وترها ، إذ لكل قوس قابان ، األقواس العربية المعروفة عندهم 

 ترتفع الشمس قدر رمح أو ومن هذا ال صالة حتى،  خاطبهم اللّه بما يفهمون"ومقبضه 
﴾ فََأوحى ﴿(٩)بالقوس  المسافة يقيسون العرب كان ، اقرب او ﴾َأدنَى َأو﴿ "رمحين

فاوحى اهللا  أو،  )ص(به إلى محمد  ﴾ما َأوحى﴿جبريل  ﴾ِإلَى عبده﴿ اللّه جل جالله
 في ردو كما )ص( على تقدير رجوع الضمائر السابقه الى النبي) ص(الى عبده محمد 

   من ببصره ﴾ رَأىما﴿ )ص( محمد قلب ﴾الْفَُؤاد كَذَب ما﴿ (١٠) الميزان تفسير

  
  ترتيبها

 ٥٣   
  ترتيب النزول

٢٣  
    اياتها
  نزلت بعد  سورة النـجـم  ٦٢

  مكية  االخالص
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   :المفسرون قال )٥(

 شدة على يدل ومما
 قوم قرى قلع أنه قوته
 على وحملها لوط

 بها بلغ حتى جناحه
 ، قلبها ثم السماء
 بثمود وصاح

 ، خامدين فأصبحوا
 بالوحي هبوطه وكان
 أو األنبياء على

 من أسرع في صعوده
 ]مس[ الطرف رجعة

  
 يأتي جبريل كان )٦(

 في )ص( اهللا رسول
 كما اآلدميين صورة

 قبله، األنبياء يأتي كان
 اهللا رسول فسأله

 نفسه يريه أن )ص(
 التي صورته على
 فأراه ، عليها جبل
 في مرةً مرتين نفسه

 في ومرة ، األرض
 سدرة عند ، السماء

 أحد يره ولم المنتهى،
 على األنبياء من

 التي الملكية صورته
 نبينا ِإال عليها خُلق
  ]مس[ )ص( محمد

  
 الذي إن   :قيل )١٠(

 على جبرائيل هو رآه
 اهللا خلقه التي صورته
 ىرآ   :وقيل،  عليها
 تعالى اهللا ملكوت من

 مقدوراته وأجناس
 اهللا أن والمشهور

 بجسمه صعد الىتع
 سليماً حياً السماء إلى
 من رأى ما رأى حتى

 السماوات ملكوت
  ]مج[  بعينه

 
 )ع( الكاظم عن )١١(

 رأى هل سئل إنه
 ربه )ص( اهللا رسول

 نعم فقال وجل عز
 سمعت أما رآه بقلبه
 كذب ما يقول اهللا

 يره لم رأى ما الفؤاد
 رآه ولكن بالبصر
   ]صا[ بالفؤاد

  

 قريش كفار يا )ص( محمداً أفتجادلون ﴾َأفَتُمارونَه﴿ (١١) ةالحقيقجبريل  صورة
 ولَقَد﴿ (١٢) " للتوبيخ االستفهام " والمعراج اِإلسراءليلة  رأى ما على ﴾يرى ما علَى﴿

آهلَةً﴿ السماء من عليه نازال االصليه صورته في جبريل )ص( الرسول رأى ﴾رنَز 
 وهو ﴾الْمنْتَهى سدرة عنْد﴿ بلوغه حال (١٣) قيقيةالح صورته في ثانية مرة ﴾ُأخْرى
 وقال العرش مستوى الى السالم عليه عروجه عند هناك بقى قد وكان،  رآئيلجب مقام
 قرب السابعة السماء في االمكان مقامات منتهى في او،  الحترقت انملة دنوت لو

 المالئكة بها تصعد االرض أهل أعمال إليها ينتهي ألنه المنتهى سدرة سميت " العرش
 إليهم يرفع ما يكتبون السدرة دون البررة الكرام والحفظة السدرة محل إلى الحفظة
 (١٤) " الصعود في السدر محل إلى بها فينتهون االرض في العباد أعمال من المالئكة

 الشهداء واحوأر المالئكة إليها تأوي التي ﴾الْمْأوى جنَّةُ﴿ المنتهى سدرة عند ﴾عنْدها﴿
 ﴾يغْشَى ما السدرةَ يغْشَى﴿ ما وقت رآه ﴾ِإذْ﴿ (١٥) آدم اليها آوى التي الجنة انه وقيل
 وال يمينا المقام ذلك في )ص( النبي بصر الم ام ﴾الْبصر زاغَ ما﴿ (١٦) المالئكة من

 ينماح برؤيتها رسوله وأمر المبدع أبدعها التي العجائب ومشاهدة رؤية عن شماال
 جاوز وما ﴾طَغَى وما﴿ المقدسة الحضرة تلك في رؤيتها من ومكنه عليه عرضها
 ءايات من﴿ المعراج ليلة )ص( محمد ﴾رَأى لَقَد﴿ (١٧) له حدد الذي الحد وال القصد

هبى رروالنار والجنة المعمور والبيت المنتهى  سدرة رأى ، اهللا ملكوت عجائب ﴾الْكُب  
 يا أخبرونا ﴾َأفَرَأيتُم﴿ (١٨) السماوات في عليها يكون التي صورته في جبريل ورأى
 على وكانت بالطائف لثقيف صنم ﴾الالتَ﴿ تعبدونها التي اآللهة هذه عن الكفار معشر
 لهذيل صخرة ﴾اُألخْرى الثَّاِلثَةَ ومنَاةَ﴿ (١٩) غطفانل شجرة ﴾والْعزى﴿ انسان صورة

 بها وصف التي القدرة من لها هل "تراق اى عندها تمنى المناسك دماء الن مناة سميت"
 ﴾الذَّكَر﴿ المشركين معشر يا ﴾َألَكُم﴿ (٢٠) آلهة أنها زعمتم حتى شيء العزة رب

 (٢١) "وتقريع توبيخٌ فيه" بزعمكم المذموم الجنس ﴾اُألنثَى ولَه﴿ األوالد من المحبوب
﴿لْكةٌ ِإذًا تمسى قيز(٢٢) عادلة غير جائرة ﴾ض ﴿ِإن يِإال﴿ األوثان هذه ما ﴾ه 

اءما﴿ لها معنى ال مجردة ﴾َأسوهتُميمآلهة ﴾س ﴿َأنْتُم اُؤكُمآباهوآئكم بمقتضى ﴾و 
 ِإن﴿ برهان وال حجة من تسميتها بصحة ﴾سلْطَانٍ من بِها اللَّه َأنزَل ما﴿ الباطلة
ونتَّبِعِإال﴿ عبادتها في ﴾ي ا﴿ والوهم ﴾الظَّنمى ووتَه أنفسهم تشتهيه وما ﴾اَألنْفُس 

﴿لَقَدقد أنه والحال ﴾و ﴿مهاءج نم هِمبى رداألصنام أن على والبرهان البيان ﴾الْه 
 الكافر ﴾ِلِإلنسانِ َأم﴿ (٢٣) "عبادتها يتركوا لم ِإذ حالهم من تعجيب فيه"  بآلهة ليست

  ليس لِإلنسان ما يتمنَّاه فإنَّه يتمنى طوَل الحياة وقيل ، األصنام شفاعة في ﴾تَمنَّى ما﴿
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 لم وٱختلف )١٦(

 المنتهى سدرة سميت
  :تسعة أقوال على
 إليها ينتهي أنه األول
 فوقها من يهبط كلما

 او تحتها من ويصعد
 األنبياء لمع ينتهي أنه

 األعمال أناو إليها
 وتقبض إليها تنتهي
 النتهاء او منها

 إليها واألنبياء المالئكة
 او ، عندها ووقوفهم

 أرواح إليها نتهيت ألنه
 ألنه او ؛ الشهداء
  أرواح إليها تنتهي

 ألنه او،  المؤمنين
 من كل إليها ينتهي
 محمد سنة على كان

 هياو ومنهاجه )ص(
 رؤوس على شجرة

 إليها العرش لةحم
  ،الخالئق علم ينتهي

 إليها رفع من ألن او
 الكرامة في ٱنتهى فقد
  ]قر[
  
 يمد لم أي )١٧(

 ما غير ِإلى بصره
 ]قر[ اآليات من رأى

 دليٌل اآلية وفي )١٨(
 )ص( النبي أن على
 المعراج ليلة رأى

ولم اهللا ءايات اهللا ير 
 ، البعض قال كما

 ختم اهللا أن ووجهه
 برؤية عراجالم قصة

 في وقال ، اآليات
 من لنريه اِإلسراء
   رأى كان ولو ءاياتنا
 أعظم ذلك لكان ربه
 تعالى وألخبر يمكن ما
   ]فخ[ به
  
 النّبى عن روى )١٨(
 لعلى قال انّه )ص(
 اهللا ان على يا:  )ع(

 سبع فى معى اشهدك
 ذلك من وعد مواطن

  ]بي[ االسراء ليلة
 
 به عقَّب ولعله )٣٢(

 ووعد المسيئين وعيد
 ييأس لئال ، المحسنين
 من الكبيرة صاحب
 يتوهم وال رحمته،
 على العقاب وجوب

  ]بي[ تعالى اهللا

 فَللَّه﴿ (٢٤) بتمامه ذلك يبلغ ال أحداً ولكنوما ال نهاية له  والرفاهيةَ وخصب العيشِ
 واآلخرة الدنيا في يشاء من ويمنع يشاء من يعطي هللا كله فالملك ﴾واُألولَى اآلخرةُ
(٢٥) ﴿كَمو نم لَكي﴿ المنبثين المالئكة من وكثير ﴾مف اتاوممنزلتهم علو مع ﴾الس 
 يْأذَن َأن بعد من ِإال﴿ أحداً شفاعتهم تنفع ال ﴾شَيًئا شَفَاعتُهم تُغْني ال﴿ شأنهم ورفعة

ِل﴿ "األصنام تشفع فكيف "اهللا بِإذن ِإال ﴾اللَّهنم شَاءى يضريأهل من يشاء لمن ﴾و 
 ﴾بِاآلخرة﴿ يصدقون ال ﴾يْؤمنُون ال الَّذين نا﴿ (٢٦) عنه ويرضى واِإليمان التوحيد
 (٢٧) إناثٌ المالئكة أن ليزعمون ﴾اُألنْثَى تَسميةَ الْمالِئكَةَ لَيسمون﴿ والحساب بالبعث

 المالئكة خلق يشاهدوا لم ألنهم ، أصالً يقولون بما لهم علم ال ﴾علْمٍ من بِه لَهم وما﴿
﴿ِإن ونتَّبِعِإال﴿ الباطلة األقوال هذه في يتبعون ما ﴾ي والوهم ﴾الظَّن ﴿ِإنو ال الظَّن 

 محمد يا ﴾فََأعرِض﴿ (٢٨) الحق مقام أبداً يقوم وال ﴾شَيًئا الْحقِّ من﴿ يجدي ال ﴾يغْني
 عن )ص( محمد يا فاعرض بتوحيدنا يقر ولم ﴾ذكْرِنَا عن تَولَّى من نع﴿ )ص(

 الْحياةَ ِإال﴿ هم له وليس ﴾يرِد ولَم﴿ بغيرنا والمنشغلين عنا والمعرضين بنا الجاهلين
 الدنيا آثروا أن ِإدراكهم وغاية علمهم نهاية ذلك ﴾الْعلْمِ من مبلَغُهم ذَِلك﴿ (٢٩)﴾ الدنْيا
 وعدل جار ﴾ضلَّ بِمن﴿ منك ﴾َأعلَم هو﴿ )ص( محمد يا ﴾ربك ِإن﴿ اآلخرة على

﴿نع هبِيلالحق سيبل عن ﴾س ﴿وهو لَمَأع نى بِمتَدحسب على منهم كال فيجازي ﴾اه 
 ِليجزِي﴿ الكون في ما كل له ﴾اَألرضِ في وما السماوات في ما وِللَّه﴿ (٣٠) اعمالهم

ينوا الَّذاءا َأسلُوا بِممبِإساءته المسيء ليجازي ﴾ع ﴿زِيجيو يننُوا الَّذسنَى َأحسبِالْح﴾ 
 كَباِئر﴿ عن يبتعدون ﴾يجتَنبون الَّذين﴿ (٣١) ِإحسانه جزاء بالجنة المحسن وليجازي

 عن ويبتعدون ﴾والْفَواحشَ﴿ اليتيم الم وأكل والقتل كالشرك الذنوب كبائر ﴾اِإلثْمِ
 الذنوب من وصغر قلَّ ما ِإال ﴾اللَّمم ِإال﴿ وشرعاً عقالً قبحها تناهى ما وهي الفواحش

الذنوب كلها كبائر على الحقيقة الن الكل  وقيل،  الكبائر مجتنبي من مغفور فإنه
 كبيرة وال ضافةاال عند تتضمن مخالفة امر اهللا تعالى لكن بعضها اكبر من بعض

 أن وله الكبائر باجتناب الصغائر يغفر حيث ﴾الْمغْفرة واسع ربك ِإن﴿ الشرك من اعظم
نسأل اهللا العفو والعافية فى  ، يشاء لمن وكبيرها صغيرها الذنوب من شاء ما يغفر

 من َأنشََأكُم ِإذْ﴿ يخلقكم أن قبل منكم أحوالكمب﴾ بِكُم َأعلَم هو﴿ الدين والدنيا واآلخرة
 مستترين ﴾َأجِنَّةٌ َأنْتُم﴿ حينو ﴾وِإذْ﴿ التراب من آدم أباكم خلق أن حين من ﴾اَألرضِ

 فصبى ذكرا انفصل فاذا،  البطن فى مادام الولد الجنين ﴾ُأمهاتكُم﴿ أرحام ﴾بطُونِ في﴿
 فكهل،  وثالثين ةأربع الى فشاب،  عشر تسعة الى فغالم  ،البلوغ الى رجال ويسمى

  سبيل تمدحوها على  ال﴾َأنفُسكُم تُزكُّوا فَال﴿ عمره آخر الى فشيخ، وخمسين  احد الى
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 )ع( الباقر عن )٣٢(

 أحدكم يفتخر ال قال
 وصيامه صالته بكثرة

 اهللا الن ونسكه وزكاته
 بمن أعلم وجل عز
  ]صا[ كممن اتقى

 الصادق عن )٣٢(
 هل سئل إنه )ع(

 المرء يزكي أن يجوز
 إذا نعم قال نفسه

 سمعت أما إليه اضطر
 اجعلني يوسف قول
 االرض خزائن على
 وقول عليم حفيظ إنى
 لكم وأنا الصالح العبد

  ]صا[ أمين ناصح
 )ص( النبي قال )٣٢(
 استغفار مع كبيرة ال

 مع صغيرة وال
 وفى،   اصرار
 كمايا الحديث

 من والمحقرات
 ابن قال،  الذنوب
 سبعين الى هى عباس
  ]رو[  اقرب

 
 اآليات نزلت )٣٣(

 : قوله من السبع
 سبع الى الّذى افرأيت
بن عثمان فى آيات 
 يتصدق كان عفّان
 اخوه فقال ماله وينفق

 اهللا عبد الرضاعة من
 :سرح ابى بن سعد بن
 ؟ تصنع الّذى هذا ما 

 لك يبقى ال ان يوشك
 ان عثمان فقال  ،ءشي
 اطلب وانّى ذنوباً لى
 اهللا رضا اصنع بما

 له فقال ، عفوه وارجو
 اعطنى   :اهللا عبد

 وانا برحلها ناقتك
 ذنوبك عنك اتحمل
 وأشهد فأعطاه ، كلّها
 عن وامسك عليه

  :فنزلت ، الصدقة
  تَولَّٰى ٱلَّذي َأفَرَأيتَ

 ترك حين احد يوم اى
 وأعطى ، المركز

 نفقته قطع ثم الًقلي
 ما الى عثمان فعاد
 : وقيل ، عليه كان

 بن الوليد فى نزلت
 نظير ونقل ، المغيرة

 :وقيل ، لعثمان نقل ما
 بن العاص فى نزلت
 :وقيل ، السهمى وائل
 :الهله قال رجل فى

  انطلق حتّى جهزونى

 لها شهدوات وال عليها تثنوا وال المعاصي عن الطهارة ِإلى تنسبوها الو اِإلعجاب
 ﴾اتَّقَى بِمنِ َأعلَم هو﴿ "وتكبرت اغترت مدحت ِإذا خسيسة النفس ِإن" والتقى بالكمال
 ﴾تَولَّى الَّذي َأفَرَأيتَ﴿ (٣٢) والعلن السر في ربه واتقى العمل أخلص بمن العالم

 عرضأ الذي األثيم " المغيرة بن الوليد وهو " الفاجر هذا عن )ص( محمد يا أخبرني
 من ﴾قَليالً﴿ باسالمه عيره الذي لصاحبه ﴾وَأعطَى﴿ (٣٣) الهدى واتباع اِإليمان عن

 ةالغيبي باألمور ﴾الْغَيبِ علْم َأعنْده﴿ (٣٤) بالباقي بخل ثم ﴾وَأكْدى﴿ المشروط المال
﴿وى فَهر(٣٥) العذاب عنه يتحمل صاحبه أن يعلم حتى ﴾ي ﴿َأم ْأ لَمنَبخبر ﴾يا﴿ يبِم 
 ﴾وفَّى الَّذي وِإبراهيم﴿ (٣٦) موسى على المنزلة التوراة في بما ﴾موسى صحف في

  :أشياء بأربعة وفَّى،  نفسه على التزمه بما بالوفاء بالغ الذي ابراهيم صحف في وبما
 يوم كل يخرج كان وأنه لإلخوان وماله للقربان وولده للرحمن وقلبه للنيران نفسه

 وازِرةٌ تَزِر َأال﴿ (٣٧) الصوم نوى وإال ، أكرمه وافقه فإن ضيفاً يرتاد فرسخاً فيمشي
رى وِزتحمل ال ﴾ُأخْر يؤاخذ وال ، غيرها ذنب نفس (٣٨)  غيره بجريرة أحد ﴿َأنو 
سانِ لَيا ِإال ِلِإلنسى معهو كسب ما الدنيا فى سعيه اال اآلخرة فى لالنسان ليس ﴾س 

من و ، وظاهر اآلية يدل على انه الينفع احدا عمل احد واختلفوا فى تأويلها  ،نفسهل
ان االنسان ينتفع فاعتقد ان االنسان الينتفع اال بعمله فقد خرق االجماع وذلك باطل 

على الميت والدعاء  الصدقةو والحجبدعاء غيره وهو انتفاع بعمل الغير وكذا الصالة 
 روىو،  ونظائر ذلك كثيرة التحصى  بنص السنة واالجماعله فيها ينتفع بها الميت

 أعطى لالموات اجرها وهب ثم مرة عشر احد اهللا هو قل قرأ و المقابر على مر من
 طلب في سعيه كان فَمن ؛ مختلفون سعيهم في الناس ]رو[ االموات بعدد االجر من

 سعيه كان ومن ، صفقته ربحت جنةال طَلَبِ في سعيه كان ومن ، صفقتُه خَسرت الدنيا
 ثم سعيه اللَّه شَكَر اإلرادة في سعيه كان ومن ، اهللا رضوان إلى وصل نَفْسه رياضة في

 سعيه كان وإن الرضوان يرزقه اهللا فإن الرحمن لرضا سعيه كان إنو نَفْسه إلى هداه
 ونَدمِ ، غفرانه طلب في سعيه انك فِإذا المذْنب وأما ذلك فله والعوض والعطاء للثواب
 والزلفة والكرامة والقربة الثواب اهللا من يجد فسوف ، ديوانه من اسود ما على القلبِ
(٣٩) ﴿َأنو هيعى﴿ عمله ﴾سرفَ يوعرض ﴾سميزانه في ويراه ، القيامة يوم عليه سي 
(٤٠) ﴿ثُم اهزججزى ﴾يبعمله ي ﴿ اءزالْجاألكمل األتم ﴾فَىاَألو  ،للكافر وعيد ووعد 

 ويثيب فيعاقب والمصير المرجع وعال  ِإليه جل﴾ِإلَى ربك الْمنْتَهى وَأن﴿(٤١)  للمؤمن
(٤٢) ﴿َأنَّهو وه كحأضحك من فأضحك في الدنيا الفرح والسرور خلق ﴾َأض 

  وأضحك بالمطر السماء بكىأ وقيل ، ىأبك من أبكىف ، والغم الحزن وخلق ﴾وَأبكَى﴿



 ٥٨٤ 

    )٥٣( النجم سورة    )٥٨٤(     العشرون السابع والجزء  

 يريد ، الرجل هذا الى
ز ، )ص( النّبىفتجه 
 من رجٌل فلقيه وخرج
 ما مثل له فقال الكفّار
 : وقيل ، لعثمان قيل

 جهٍل ابى فى نزلت
 ما واهللا قال انّه وذلك
 االّ )ص( محمد يأمرنا
  قاالخال بمكارم

  ]بي[
 في جاء فائدة )٣٩(

 أن من االخبار
 له يكتب إنما المريض

 كان ما مرضه أيام في
 الن صحته في يفعله
 كان لو أن نيته في

 إنما فهو لفعله صحيحا
 أن مع بالنية يثاب
 ليس فعله من له المانع
 اهللا غلب وإنما بيده
  ]صا[ عليه

 النبى سال )٤٣(
 مالى " جبرآئيل )ص(
 ضاحكا ميكائيل أر لم
 ماضحك قال " قط

 خلقت منذ ميكائيل
  ]رو[ النار

 جابر قال )٤٣(
 كنت االنصاري

 )ص( النبى جالسا
 اصحابه كانو

 فيتناشدون يجلسون
 اشياء ويذكرون الشعر

 الجاهلية امر من
 ويتبسم فيضحكون

 ضحكوا اذا معهم
  ]رو[
 خزاعة كانت) ٤٩(

 ذلك لهم سن ، تعبدها
 هو أشرافهم من رجٌل
  ]مس[ ةكبش أبو
 عاداً سميت )٥٠(

 القدماء أي األولى
 األمم ُأولى ألنهم
 نوح قوم بعد هالكاً

  ]بي[
 غاية في كانوا) ٥٢(

 لنوح واِإليذاء العتو
 يكاد ال حتى يضربونه
 يتأثرون وال ، يتحرك
 يدعوهم مما بشيء
سنة  ألف دعاهم ِإليه
 ، عاماً خمسين ِإال

 نشأ قرن  هلككلما
كان  حتى ، قرن

 ابنه بيد أخذي الرجل
 نوح ِإلى به يتمشى
 :له ويقول منه ليحذره

  مشى أبي ِإن بني يا

 الكفار من بدر يوم وحمزة )ع( عليا أضحك : قال عباس أبن عن ، بالنبات االرض
 بالرضا العارِفين قلوب أضحك ]شو[ قتلوا حين النار في مكة كفار وأبكى إياهم بقتلهم

 والحياة الموت خلق ﴾وَأحيا َأماتَ هو وَأنَّه﴿ (٤٣) الفراق بخوف عيونهم وأبكى ،
(٤٤) ﴿َأنَّهنِ﴿ أوجد ﴾خَلَقَ ويجوالصنفين ﴾الز ﴿اُألنْثَى الذَّكَرومن آدم أوالد من ﴾و 

 ، الرجل صلب من تدفقت ِإذا ﴾تُمنَى ِإذَا نُطْفَة من﴿ واألنثى الذكر خلق (٤٥) شي كل
 للحساب النَّاس خلق ِإعادة ﴾اُألخْرى النَّشَْأةَ علَيه وَأن﴿ (٤٦) المرأة رحم في وصبت
 من وأفقر ﴾وَأقْنَى﴿ شاء من ﴾َأغْنَى هو وَأنَّه﴿ (٤٧) موتهم بعد وِإحياؤهم ، والجزاء

 كانت، هي نجمتان األولى شامية واألخرى يمانية  ﴾الشِّعرى رب هو وَأنَّه﴿ (٤٨) شاء
 كانت ولذلك االوثان عبادة فى قريشا اشرافهم من رجل كبشة ابو وخالف اتعبده خزاعه
 جديد دين واحداث االوثان عبادة ترك فى كبشة ابى ابن )ص( الرسول يسمون قريش
(٤٩) ﴿َأنَّهو لَكا اُألولَى َأهادوهم أول الخلق هالكا بريح صرصر ،   هم قوم هود﴾ع

 ، وأقواهم الناس أشد من كانوا العماد ذات إرم هي األخرى وعاد، بعد قوم نوح 
 أحداً منهم ﴾َأبقَى فَما﴿ بالصيحة أهلكهم صالح قوم ﴾وثَمود﴿ (٥٠) اهللا على وأعتاهم
(٥١) ﴿مقَوبالغرق أهلكهم ﴾نُوحٍ و ﴿نُل مقَب﴾ وثمود عاد ﴿مكَانُوا ِإنَّه مه من ﴾َأظْلَم 

 عنه وينفرون نوحا يؤذون كانوا،  منهم وطغياناً تمرداً وأشد ﴾وَأطْغَى﴿ الفريقين
 ﴾َأهوى﴿ لوط قوم قرى ﴾والْمْؤتَفكَةَ﴿ (٥٢) حراك به يكون ال حتى ويضربونه

 األرض في وألقاها عكَسها ثم ، اصلها من اقتلعها بعدما األرض إلى جبريل أسقطها
﴾ ربك آالء فَبَِأي﴿ (٥٤) غطَّى ام العظيم البالء من فغطَّاها ﴾غَشَّى ما فَغَشَّاها﴿ (٥٣)

 ﴾هذَا﴿فيا أيها الناس  (٥٥) وتكذب تتشكك ﴾ىتَتَمار﴿ اِإلنسان أيها وقدرته اهللا نعم بأي
 وقد األولين المنذرين الرسل كسائر ﴾اُألولَى النُّذُرِ من﴿ منذر ﴾نَذير﴿ )ص( محمد
سميت آزفة لدنوها  القيامة واقتربت ﴾اآلزِفَةُ َأزِفَت﴿ (٥٦) بالمكذبين حلَّ ما علمتم

على كشفها وردها ِإذا  ال يقدر ﴾لَيس لَها من دونِ اللَّه كَاشفَةٌ ﴿(٥٧) وقرب قيامها
حديث اآلزفة  ﴾َأفَمن هذَا الْحديث ﴿(٥٨) غشيت الخلق بأهوالها وشدائدها ِإال اهللا تعالى

 "استفهام للتوبيخ"يا معشر المشركين  ﴾بونتَعج﴿  او ما تقدم من االخبار او القرآن
(٥٩) ﴿كُونحتَضاءسخرية واستهز عند سماعه ﴾و ﴿كُونال تَبمافرطتم حزنا على ﴾و 

ان هذا القرآن  فى الحديث، المذكورة  حاق باالمم بكم ما يحيق أن من وخوفا شانه فى
 ما رؤي )ص(روي أن النبي  ]رو[ نزل بحزن فاذا قرأتموه فابكوا فان لم تبكوا فتباكوا

  غافلون الهون﴾وَأنْتُم سامدون ﴿(٦٠) ]قر[ بعد نزول هذه اآلية ضاحكاً إال تبسماً
   استماعه عن الناس ليشغلوا بالغناء عارضوه القرآن سمعوا  إذاا كانوالمغنون وقيل



 ٥٨٥ 

    )٥٤( القمر سورة    )٥٨٥(     العشرون السابع والجزء  

 مثلك اوأن هذا ِإلى بي
تصدقه أن فِإياك يومئذ  
 على الكبير فيموت
 الصغير وينشأ ، الكفر
 نوح بغض على

 ]مس[

   
  
  

  تسمى سورة اقتربت
 الصادق عنفضلها 

 سورة قرأ من )ع(
 أخرجه الساعة اقتربت

 ناقة على قبره من اهللا
 انشاء الجنة نوق من
 ]صا[ اهللا
  
 عباس ابن عن) ١(

 جمع من جمعة الدنيا
 آالف ةسبع اآلخرة

 عليها وليأتين ... سنة
 ليس سنين من زمن
 ... يوحد من عليها
 آدم الدنيا خاطبت وقد

 وقد جئت آدم يا فقالت
 ... شبابى انقضى

 قد نبى كل كان ولذا
 وفى الدجال امته انذر

 يدى بين ان الحديث
 كذابين الساعة

 كذاب فكل فاحذروهم
 سوآء الساعة يدى بين
 النبى مبعث قبل كان

 فانما بعده او )ص(
 مقدمات من هو

 كما المعروف الدجال
 من صدق اهل كل ان

 )ع( المهدى مقدمات
 تعالى الحق انفرد قدو

 عن واخفاه بعلمه
 لهم اصلح النه عباده

 ]رو[
 مسعود ابن قال) ١(

 فلقتي بين حراء رأيت
 البن يوجد ولم  القمر

 في مخالف مسعود
 من إعجاز وفيه ذلك

 أحدهما  :وجهين
 ، ذلك رأى نم رؤية

 ذلك مثل خفاء والثاني
 ألنه ؛ يره لم من على
 العادة في مثله ينكتم ال

 نقض كان خفي فإذا
 ]لط[ العادة

  

 الوصال ايام قرب اذا بالعبادة وأفردوه ﴾واعبدوا﴿ خلقكم الذي ﴾ِللَّهفَاسجدوا ﴿ (٦١)
 االرباب رب واعبدوا التراب على الخدود ووضع الوجود بذل فى وسارعوا فاشتاقوا

  (٦٢) اهللا فى الفانين المخلصين اهللا عباد شأن هذاو
  
  
  
  

 فانها نزلت بالمدينة ، وهي ثالثمائة واثنتان وأربعون كلمة ، ٤٦ و٤٥ و٤٤نزلت بمكة ، عدا اآليات 
 والف وأربعمائة وثالثة عشر حرفا ، ويوجد سورة األنبياء مبدوءة بلفظ اقترب وال يوجد سورة مختومة

  .بما ختمت به في القرآن
  الرحيم الرحمن اهللا بسم
الساعة جزء من اجزآء الزمان عبر بها عن القيامة تشبيها  ﴾الساعةُ﴿دنت  ﴾اقْتَربتْ﴿

عن النبي ،  آخر ساعة من ساعات الدنيا لها بذلك لسرعة حسابها او النها تقوم فى
انفلق فلقتين ،  ﴾وانْشَقَّ الْقَمر﴿ ]رو[ اآليات بعد المائتين والمهدى بعد المائتين )ص(

وكانت ليلة بدر  فلقة فوق الجبل وفلقة أدناه وذلك في السنة السادسة من البعثة
) ص(هذا مثلما ال ينكر ردت الشمس الثابت باألحاديث الصحيحة بدعوته  والينكر
اللهم انه كان في طاعتك وطاعة رسولك ) ص(حتى صلّى العصر حيث قال ) ع(لعلي 

 وِإن﴿ (١) ]مال[ وهذا ثابت بالتواتر اردد له الشمس فردت وصلّى الوقت فيهاف
 ﴾يعرِضوا﴿ )ص( محمد صدق على تدل ومعجزة ، عالمة ﴾آيةً﴿ قريش كفار ﴾يروا
 أعيننا )ص( محمد به سحر ، دائم ﴾مستَمر سحر ويقُولُوا﴿ لصحتها واالنقياد تأملها عن
 من الشيطان لهم زين ماو ﴾َأهواءهم واتَّبعوا﴿ شاهدوها التي باالية ﴾وكَذَّبوا﴿ (٢)

 (٣) محالة ال عليها يستقر غاية ِإلى منته ﴾مستَقر﴿ األمور من ﴾َأمرٍ وكُلُّ﴿ الباطل
﴿لَقَدو ماءهالكفار هؤالء ﴾ج ﴿نم اءللرسل المكذبين الماضية األمم أخبار من ﴾اَألنْب 
 حكْمةٌ﴿ القرآن هذا (٤) والضالل الكفر في التمادي عن لهم واعظ ﴾مزدجر فيه ما﴿

 عن آذانهم أصموا لقومٍ اِإلنذارات تنفع فماذا ﴾النُّذُر تُغْنِ فَما﴿ والبيان الهداية في ﴾باِلغَةٌ
 نالمجرمي هؤالء عن ﴾عنْهم﴿ )ص( محمد يا فأعرض ﴾فَتَولَّ﴿ (٥) اهللا كالم سماع

 النفوس تنكره ، فظيع منكر ﴾نُكُرٍ شَيء ِإلَى﴿ ِإسرافيل ﴾الداعي يدع يوم﴿ وانتظرهم
ال يستطيعون  عند رؤية العذاب ﴾َأبصارهم﴿ خاضعة ذليلةً ﴾خُشَّعا﴿ (٦) وهوله لشدته

  ، خص األبصار مع أن كل األعضاء ترجف وتختلج من شدة رفعها من شدة الهول

  
  ترتيبها

 ٥٤   
  ترتيب النزول

٣٧  
    اياتها
  نزلت بعد  سورة القمر  ٥٥

  مكية  الطارق



 ٥٨٦ 

  )٥٤( القمر سورة    )٥٨٦(     العشرونلسابع و االجزء  

  
  :المفسرون قال )١(

 قالوا مكة كفار ِإن
 إن )ص( للرسول

 لنا فشقَّ صادقاً كنت
 ووعدوه فرقتين القمر

 فعل ِإن باِإليمان
 ، بدر ليلة وكانت
 )ص( اهللا رسول فسأل
 ما يعطيه أن ربه

 القمر فانشقَّ طلبوا
 جبل على نصف
 على ونصفٌ الصفا،
 المقابل قيقعان جبل
 حراء رأوا حتى له،

 سحرنا:   فقالوا بينهما
  قالوا ثم  )ص( محمد

 ال فِإنه سحرنا كان إن
 يسحر أن يستطيع
 أبو فقال !كلهم الناس
 حتى اصبروا  :جهل
 فِإن البوادي أهل تأتينا

 فهو بانشقاقه أخبروا
 فقد وِإال ، صحيح
 )ص( محمد سحر
 فجاءوا ، أعيننا

 القمر شقاقبان فأخبروا
 جهل أبو فقال

 هذا  :والمشركون
دائم أي مستمر سحر 

  ]مس[
 
 هي النذرفائدة ) ٥(

 المخوفة الزواجر
  ]مج[ الوعيد وآيات

 
 بالجراد شبههم) ٧(

 الجراد ألن ، المنتشر
 ، يقصدها له جهة ال

 من يخرجون فهم
 ليس فزعين القبور
جهة منهم ألحد 

 ]مس[ يقصدها
  
 أمير عن) ١٢(

 لم قال )ع( نالمؤمني
 السماء من قطرة تنزل
 بعدد إال مطر من

 معلوم ووزن معدود
 يوم من كان ما إال

 عهد على الطوفان
 ماء نزل فإنه نوح

 وال وزن بال منهمر
 ]صا[ عدد

  

 منيخْرجون ﴿الفرح والعزة للسعداء  و الهول النها عالمة على الحزن والذلة لألشقياء
اثدكَ﴿ القبور من ﴾اَألجمللداعي ِإجابتهم سرعة في ﴾َأنَّه ﴿ادرج رنتَشيموج ﴾م 
 وشبههم  ،والحيرة الخوف من يتوجهون أين يعرفون ال حيارى بعض في بعضهم
 (٧) جهة كل في وتفرقه لكثرته سيره عند بعضا بعضه يركب النه بالجراد

﴿ينعطهاعِ ِإلَى﴿ ال ينظرون إال خائفين مسرعين ﴾مين أعناقهم  فيلِإسرا ﴾الدماد
 هذَا﴿ لبعض بعضهم ﴾الْكَافرون يقُوُل﴿ وإذ ذاك، شاخصين بأبصارهم مهرولين نحوه 

موي رسسنة اربعين واقفين القبور من الخروج بعد يمكثون ، علينا شديد صعب ﴾ع 
 أن سبحانه اهللا نسأل ، بالحساب يؤمرون ثم النار الى ولو هذا من ارحنا يقولون

 وقبوله بالقرءآن بالعمل وتشرفوا )ص( ورسوله اهللا داعى أجابوا الذين من نايجعل
 اآلخرة فى المعين وهو احدا بربنا نشرك ولم به آمنا فانا رشدا امرنا من لنا ويهيىء
 (٨)وفي تخصيص الكافرين بشارة على أن المؤمنين يكون عليهم سهال يسرا  واالولى

 قال " نوحاً ﴾عبدنَا فَكَذَّبوا نُوحٍ قَوم﴿ )ص( محمد يا ومكق قبل كذب ﴾قَبلَهم كَذَّبتْ﴿
 ﴾وازدجِر مجنُون﴿ ِإنه ﴾وقَالُوا﴿ " القرب مقامات أعلى العبودية فمقام له تشريفاً

 منهم الواحد ان حتى والوعيد والتخويف بالسب النبوة دعوى عن وزجروه وانتهروه
 فلما اليعلمون فانهم لقومى اغفر اللهم ويقول يفيقف مغشيا يخر حتى فيخنقه يلقاه كان
 رب يا وقال ﴾مغْلُوب َأنِّي بهر﴿ نوح ﴾فَدعا﴿ (٩) دعا لالهالك الدعاء فى له اهللا اذن
 لدينك وانتصر منهم لي فانتقم ﴾فَانْتَصر﴿ المجرمين هؤالء مقاومة عن ضعيف ِإني

 بقوة منصباً السماء من المطر فأرسلنا ﴾منْهمرٍ ماءبِ السماء َأبواب فَفَتَحنَا﴿ (١٠)
 بالماء متفجرة عيوناً كلها األرض جعلنا ﴾عيونًا اَألرض وفَجرنَا﴿ (١١) وغزارة

 ﴾قُدر قَد﴿ حاٍل ﴾َأمرٍ علَى﴿النازل من السماء مع النابع من األرض  ﴾الْماء فَالْتَقَى﴿
 َألْواحٍ ذَات﴿ سفينة ﴾علَى﴿ نوحاً ﴾وحملْنَاه﴿ (١٢) غرقاً كذبينالم ِإهالك في اهللا قدرها
 " المسامير يعني الدسر " بالمسامير المشدودة العريضة الخشبية األلواح ذات ﴾ودسرٍ
 قوم أغرقناو رعايتنا وتحت بحفظنا ﴾بَِأعيننَا﴿ الماء وجه على تسير ﴾تَجرِي﴿ (١٣)
 باهللا وكفر حقه وأنكر نبوته جحد لمن ﴾كُفر كَان ِلمن جزاء﴿ نوح لعبدنا انتصاراً نوح

(١٤) ﴿لَقَدا وكْنَاهةً﴿ السفينة ﴾تَروأبقى  خبرها على يقف من بها يعتبر عبرة ﴾آي
 ذكرها مستمرا تتناقله األجيال وتذكره الكتب القديمة والحديثة بأن أبقاها بأرض الجزيرة

  (١٥)﴾فَهْل من مدكرٍ﴿ مة ، وحتى اآلن يشار إلى موضعهاحتى رآها أوائل هذه األ
 استفهام" بآياتي يتعظ ولم ، رسلي كذب لمن ﴾ونُذُرِ عذَابِي كَان كَيفَ﴿ف ومتعظ معتبر
  لم فلما عليهم تواترت للخالئق العالمين رب من ورحمة نعمة االنذارو "وتعجيب تهويل
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 ذلك فعلنا أي )١٤(

كان ألنه لنوح جزاء 
 على اهللا أنعمها نعمةً
 ، فكفروها قومه

 نعمةٌ نبيٍ كُل وكذلك
 على تعالى اهللا من
 ]آل[ أمته

  
   :الخازن قال )١٧(

 تعليم على الحث وفيه
 ، به واالشتغال القرآن
 اهللا يسره قد ألنه

 يشاء من على وسهله
 حيثب ، عباده من

   للصغير حفظه يسهل
 والعربي ، والكبير

 سعيد قال ، والعجمي
 يسرناه  :جبير بن

 ، والقراءة للحفظ
 كُتب من شيء وليس

 كلُّه يقرأ تعالى اهللا
 القرآن ِإال ظاهراً

 ]مس[
  
 )ع( الصادق عن)١٩(

 نحس يوم ربعاءاال
 يوم أول النه مستمر
 االيام من يوم وآخر
 وجل عز اهللا قال التي

 سبع عليهم اسخره
 أيام وثمانية ليال

 ]صا[ حسوما
  
  :الخازن قال) ٢٠(

 ثم تقلعهم الريح كانت
 على بهم ترمي

  رقابهم فتدق رؤوسهم
 من رؤوسهم وتفصل
 فتبقى أجسامهم
 رءوس بال أجسامهم
 الملقاة النخلة كعجز
 ]مس[ األرض على

  
:  عباس ابنعن )٢٤(

 من جنون أي سعر
 مسعورة ناقة قولهم
 نشاطها شدة من كأنها

 ]مس[ مجنونة
  
  انهم المراد) ٢٦(

 هم أنهم سيعلمون
  األشرون الكذابون

مورد ذلك أورد لكن 
 أنه ِإلى ِإيماء اِإلبهام

 يخفى يكاد ال مما
 ]آل[

  

 بأن )ص (سهلناه لقومك يا محمد ﴾ِللذِّكْرِ الْقُرآن يسرنَا ولَقَد﴿ (١٦) العذاب وقع تنفع
 الوعيد من فيه وصرفنا والعبر المواعظ بانواع هووشحنا والتدبر لحفظل جعلناه بلغتهم

 كَذَّبتْ﴿ (١٧) هبقصصه وزواجر معتبرٍ بمواعظه متعظ من﴾ مدكر من فَهْل﴿ والوعد
ادفَ﴿ هوداً رسولهم ﴾عفَكَي ذَابِي كَاننُذُرِ علْنَا ِإنَّا﴿ (١٨) بالعذاب لهم ِإنذاري ﴾وسَأر 
 الصوت الشديدة او البرد الشديدة ﴾صرصرا﴿ الهبوب شديدة عاصفة ﴾رِيحا معلَيهِ

 االربعاء غروب الى - العجوز برد ايام – صفر من الشهر آخر ربعاءاأل ﴾يومِ في﴿
 يبق فلم ايام وثمانية ليال سبع بشؤمه عليهم استمر ﴾مستَمر﴿ مشؤوم ﴾نَحسٍ﴿ التالي
 الشّعاب فى يدخلون كانوا ﴾النَّاس﴿ الريح تقلع ﴾تَنزِع﴿ (١٩) فيه هلك ِإال أحد منهم

 نَخٍْل َأعجاز﴿ القوم ﴾كََأنَّهم﴿ وتصرعهم تنزعهم الريح فكانت ببعضٍ بعضهم ويتمسك
 كَان فَكَيفَ﴿ (٢٠) األرض على وسقطت مغارسها من انقلعت قد نخٍل ُأصول ﴾منْقَعر
 "مكة ألهل وتخويف العذاب من بهم حلَّ لما تهويٌل" فظيعا ئالًها يكن ألم ﴾ونُذُر عذَابِي
(٢١) ﴿لَقَدنَا ورسا سهلنا ﴾ي﴿آنْل﴿ والفهم للحفظ ﴾ِللذِّكْرِ لْقُرفَه نرٍ مكدمن ﴾م متعظ 

 التّهديد مقام فى والتّكرار ، المؤمنين وترغيب الكفّار لتهديد السورة الن كرره" ومعتبر
 كَذَّبتْ﴿ (٢٢) نعوذ باهللا من تجليات قهره وتسلط عذابه وغضبه،  مطلوب بوالتّرغي

ودا فَقَالُوا﴿ (٢٣)  صالح نبيهم من سمعوها التي والمواعظ باِإلنذارات ﴾بِالنُّذُرِ ثَمشَرَأب 
 ، ماءالعظ وال األشراف من ليس ، الناس آحاد من مثلنا ِإنساناً أنتَّبع ﴾نَتَّبِعه واحدا منَّا

وهذه  " وجنون ﴾وسعرٍ﴿ خطٍأ ﴾ضالٍل لَفي﴿ اتبعناه ﴾ِإذًا ِإنَّا﴿ كثيرون جماعة ونحن
الجملة في األصل قول صالح لهم بأنكم إذا لم تتبعوني تكونوا في ضالل عن الحق في 

 َأُؤلْقي﴿ (٢٤) " فعكسوا عليه قوله لتعنتهم وعتوهم، الدنيا وفي سعر النار في اآلخرة 
 أكثر هو من وفينا ، دوننا وحده والرسالة بالوحي خص هل أي ﴾بيننَا من علَيه كْرالذِّ
 الكذب حد في متجاوز ﴾َأشر﴿ النبوة دعوى في ﴾كَذَّاب هو بْل﴿ حاالً وأحسن ماالً منه

 نزول وقت ﴾غَدا سيعلَمون﴿ قال رد اللّه عليهم رد تهديد (٢٥) "ِإنكاري استفهام"
 المكذبون قومه أم صالح هو هل ﴾اَألشر الْكَذَّاب﴿ هو ﴾من﴿ المستقبل في لعذابا

 ﴾﴿لَهممحنة  ﴾فتْنَةً﴿ الصماء الصخرة من ﴾النَّاقَة﴿ مخرجوا ﴾مرسلُو ِإنَّا﴿ (٢٦)
 ظران وصالحيا  ﴾فَارتَقبهم﴿نختبرهم فيها هل يمتثلون أمرنا أم ال  كما طلبوا،  واختباراً

  وأعلمهم﴾ونَبْئهم﴿ (٢٧) عليهم ناصرك اهللا فِإن أذاهم على ﴾واصطَبِر﴿ بهم يصنع ام
﴿َأن اءالذي ﴾الْم ةٌ﴿ كمبوادي يمرمسق﴾ مقسوم ﴿منَهيبٍ كُلُّ﴿ لها ويوم لهم يوم ﴾برش 

رتَضحمهم يو وفي الناقة تحضره الناقة يوم ففي الماء من وحصة نصيب كلل ﴾م
  فَنَادوا﴿ (٢٨) نوبتها فى يزاحمونها وال نوبتهم فى النّاقة زاحمهمت ال،  هم يحضرونه
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 :عباس ابن قال )٢٨(

 ال شربهم يوم كان ِإذا
 من شيئاً الناقةُ تشرب
 لبناً وتسقيهم الماء

 وِإذا ، نعيم في وكانوا
 شربت ناقةال يوم كان
 لهم تُبق فلم كله الماء
 ]مس[ شيئاً

  
 هو المحتظر) ٣١(

 لغنمه يجعل الذي
 يابس من حظيرةً
 وما والشوك الشجر
 فداسته ذلك من سقط
 ]مس[ الهشيم فهو
  
  :المفسرون قال) ٣٧(

 المالئكة جاءت لما
 صورة في لوط ِإلى

 ، حسان مرد شبابٍ
 فجاء  لوط استضافهم

 ِإليه يهرعون قومه
 ، بهم الفاحشة قصدل

 دونهم لوط فأغلق
 فجعلوا الباب،

 ، الباب كسر يحاولون
 جبريل عليهم فخرج

 بطرف أعينهم فضرب
 فانطمست جناحه
 ]مس[ وعموا أعينهم

  
 إخبار اآلية في) ٤٥(

 وانهزام مغلوبية عن
 على وداللة ، لجمعهم

 المغلوبية هذه أن
 حرب في منهم انهزام

 وقد ، عليها سيقدمون
  بدر غزاة في كذل وقع
 مالحم من وهذا

  ]مي[ الكريم القرآن
 
 عباس ابن قال )٤٥(

 هذه نزول بين كان
 بدر يوم وبين اآلية
 ]رو[ سنين سبع

  

مهباحعاقر سالف بن قدار وهو أشرارهم من واحداً فدعوا قتلها على وأجمعوا ﴾ص 
 اكتراث بأنها آية اللّهاجترأ دون  ﴾فَتَعاطَى﴿ احد التسعة المفسدين في االرض ، ةقالنا
﴿قَرفَ﴿ (٢٩) فقتلها بسيفه الناقة فتناول ﴾فَعكيف  أنظر﴾فَكَي ﴿ذَابِي كَانعقابي ﴾ع 
 ﴾واحدةً صيحةً علَيهِم َأرسلْنَا ِإنَّا﴿  (٣٠)شديداً فظيعاً يكن ألم ؟ لهم وِإنذاري ﴾ونُذُرِ﴿

 متفتتاً ﴾الْمحتَظرِ كَهشيمِ﴿ فصاروا ﴾وافَكَانُ﴿ لجبري بها صاح واحدة بصيحة أهلكناهم
 واالتعاظ للحفظ ﴾ِللذِّكْرِ الْقُرآن يسرنَا ولَقَد﴿ (٣١) األقدام تدوسه الذي الشجر كيابس

 التي ﴾بِالنُّذُرِ لُوط قَوم كَذَّبتْ﴿ (٣٢) يتعلم علم طالب من فهل ﴾مدكرٍ من فَهْل﴿
 ِإال﴿ السماء من بها قذفوا حجارة ﴾حاصبا علَيهِم َأرسلْنَا ِإنَّا﴿ (٣٣) نبيهم بها أنذرهم

،  الصبح قُبيل ﴾بِسحرٍ﴿ الهالك من ﴾ نَجينَاهم﴿ المؤمنين وأتباعه لوط غير ﴾لُوط آَل
 عليهم منَّا ِإنعاماً ﴾عنْدنَا من نعمةً﴿ (٣٤) الليل آخر معه أهله يخرج أن اليه أوحينا

 لوط خوفهم ﴾َأنذَرهم ولَقَد﴿ (٣٥) والطاعة باِإليمان نعمتنا ﴾شَكَر من نَجزِي ذَِلككَ﴿
 والوعيد باِإلنذار ﴾بِالنُّذُرِ﴿ وكذبوا فتشككوا ﴾فَتَماروا﴿ الشديدة عقوبتنا ﴾بطْشَتَنَا﴿

(٣٦) ﴿لَقَدو وهداور نع هفيليفجروا المالئكة موه أضيافه لهم يسلّم أن منه طلبوا ﴾ض 
فَذُوقُوا عذَابِي ﴿ومنعناهم من التعرض ألضيافه  ﴾َأعينَهم﴿ أعمينا ﴾فَطَمسنَا﴿ بهم

 جاءهم ﴾مستَقر عذَاب بكْرةً صبحهم ولَقَد﴿ (٣٧)  وِإنذاري الذي أنذركم به لوط﴾ونُذُرِ
 وِإنذاري ﴾ونُذُرِ عذَابِي وقُوافَذُ﴿ (٣٨) اآلخرة بعذاب متصل دائم عذاب الصبح وقت
 تكرار حكمة ﴾مدكرٍ من فَهْل ِللذِّكْرِ الْقُرآن يسرنَا ولَقَد﴿ (٣٩) رسولي لسان على لكم
 أن ِإلى ولِإلشارة ، الغابرين أنباء في والتدبر االتعاظ على التنبيه ، قصة كل في ذلك

 وقومه فرعون ﴾فرعون آَل جاء ولَقَد﴿ (٤٠) العذاب لنزول مقتضٍ رسوٍل كل تكذيب
﴿وا﴿ (٤١) بها يعتبروا فلم المتكررة اِإلنذارات ﴾النُّذُرنَا كَذَّباتا﴿ بالمعجزات ﴾بِآيكُلِّه﴾ 

 وأخذناهم ، البحر في بِإغراقهم منهم فانتقمنا ﴾فََأخَذْنَاهم﴿ موسى أعطيها التي التسع
 (٤٢) شيء يعجزه ال قادرٍ ﴾مقْتَدرٍ﴿ انتقامه في غالب ِإله أخذ ﴾عزِيزٍ َأخْذَ﴿ بالعذاب

﴿كُمص (امة محمد يا او مكّة اهل يا او قريش يا ﴾َأكُفَّار( ﴿رواقوى اشد﴾ خَي ﴿نم 
لَِئكُمال وثمود وعاد نوح قوم من أفضل لستم يعني ، نقمتي بهم أحللت الذين الكفار ﴾ُأو 

ال  بأسباب الدنيا يتعلق ما بالخير  والمراد، العدد كثرة في وال الثروة في وال القوة في
 ﴾الزبر في﴿  والهالكالعذاب منيأمنكم  ﴾براءةٌ﴿ قريش كفار يا ﴾لَكُم َأم﴿ الدين أسباب

 "والتوبيخ للتقريع ِإنكاري استفهام" األنبياء على المنزلة السماوية الكتبفي أخبرتم بها 
(٤٣) ﴿َأم قُولُوننَ ينح يعموقوتنا بكثرتنا واثقوننحن  ﴾ج ﴿رنْتَصعلى منتصرون ﴾م 
  حين بدر يوم ﴾الدبر ويولُّون﴿ المشركين جمع ﴾الْجمع سيهزم﴿ (٤٤) )ص( محمد
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عن ابن عباس ) ٤٦(

 قال رسول اللّه: قال 
بة وهو في ق) ص(

اللهم إني : يوم بدر 
أنشدك عهدك ووعدك  
اللهم إن شئت لم تعبد 

 ، ابعد هذا اليوم أبد
فأخذ أبو بكر بيده فقال 
حسبك يا رسول اللّه 
فقد ألححت على ربك  

 وهو في )ص (فخرج
: الدرع وهو يقول 

سيهزم الجمع ويولون 
  ]مال[ الدبر

 
في الحديث ) ٥٣(

 الذنوب محقرات اتقوا
 طالبا هللا من لها فان

  ]رو[
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تسمى عروس القرآن
 الصادق عنفضلها 

 سورة قرأ من )ع(
 كل عند فقال الرحمن
 ربكما آالء فبأى

 من بشئ ال تكذبان
 فان اكذب رب آالئك
 مات ثم ليال قرأها
 قرأها وإن شهيدا مات
 مات مات ثم نهارا
   ]صا[ شهيد
 )ص( اهللا رسول قال
 عروس شيء لكل

 سورة القرآن وعروس
 ذكره جلَّ الرحمن

   ]مي[
 

 بْل﴿ واعلم يا حبيبي أن ليس األمر كما يقولون ويتوهمون (٤٥) وقتلوا واسروا هزموا
للقتل واألسر والسبي في الدنيا  ﴾موعدهم﴿التي يتوخون النصر فيها هي  ﴾الساعةُ

 ِإن﴿ (٤٦) واألسر القتل من ﴾وَأمر َأدهى﴿ عذابهم موعد القيامة ﴾والساعةُ﴿
 في مسعرة نيرانٍ وفي ﴾وسعرٍ﴿ الدنيا في وتخبط حيرة في﴾ ضالٍل الْمجرِمين في

 لهم وِإذالالً عقاباً ﴾وجوههِم علَى النَّارِ في﴿ يجرون ﴾يسحبون يوم﴿ (٤٧) اآلخرة
 خَلَقْنَاه شَيء كُلَّ ِإنَّا﴿ (٤٨) نمجه عذاب ﴾سقَر مس﴿ المكذبون أيها ﴾ذُوقُوا﴿ لهم يقال
 ِإال﴿ واِإليجاد الخلق في شأننا ﴾َأمرنَا وما﴿ (٤٩) المحفوظ اللوح في مكتوب ﴾بِقَدرٍ

 َأهلَكْنَا ولَقَد﴿ (٥٠) فيكون كن للشيء نقول السرعة في ﴾بِالْبصرِ كَلَمحٍ واحدةٌ
كُماعْل﴿ رالكف في ونظراءكم أشباهكم ﴾َأشْيفَه نرٍ مكد(٥١) ويتعظ يتذكر من ﴾م 

 مكتوب ﴾الزبرِ في﴿ وشر خير من المكذبة االمم فعلته ما وجميع ﴾فَعلُوه شَيء وكُلُّ﴿
 ﴾مستَطَر﴿ االعمال من﴾ وكَبِيرٍ صغيرٍ وكُلُّ﴿ (٥٢) الحفظة ديوان في مسجل ، عليهم
 مقْعد في﴿ (٥٤) ﴾ونَهرٍ جنَّات في الْمتَّقين ِإن﴿ (٥٣) المحفوظ اللوح في مثبتٌ
قدحسن ومقام ، مرضيٍ مكان في ﴾ص ﴿نْدع يكلرٍ﴿ جليل عظيم ربٍ ﴾مقْتَدقادرٍ ﴾م 

 بالصدق المكان تعالى اللّه وصف )ع( الصادق جعفر اإلمام قال ، وسلطانه ملكه في
  (٥٥) ]مال[ أتباعه من اللّه جعلنا منهم وهو الصدق أهل إال فيه يقعد فال
   

  
  
  
  

وهي وثالثمائة وواحد وخمسون كلمة ، وألف وستمئة وستة وثالثون حرفا ، ال يوجد في القرآن سورة 
  .مبدوءة بما بدئت به ، وال بما ختمت به ، وال مثلها في عدد اآلي ، وال ناسخ وال منسوخ فيها

     الرحيم الرحمن اهللا بسم
﴿نمحهم ، رحمهم الذي﴾ الرمصكلمةَ وألزمهم ، باإليمان وأكرمهم ، الشِّرك عن وع 

هو ﴾ الْقُرءان علَّم﴿ (١) غيره به يسمى ال تعالى به الخاصة األسماء من وهي التقوى

مشتملة  السورة هذه كانت لما قيل ، والفهم للحفظ ويسره وعلَّمهم بالقرآن عرفهم الذي
 وهو وأشرفها النعم أجل وقدم بالرحمن صدرها واالخروية ةالدنيوي النعم تعداد على
 ابو هنا به والمراد الوجود الى العدم من اخرجه ﴾اِإلنسان خَلَقَ﴿ (٢) القرآن تعليم
  فصاحة النّطق وبالغة الكالم الذي امتاز به على سائر ﴾ علَّمه الْبيان﴿ (٣) ادم البشر

  
  ترتيبها

 ٥٥   
  ترتيب النزول

٩٧  
    اياتها
  نزلت بعد  سورة الرحمن  ٧٨

  مكية  الرعد



 ٥٩٠ 

  )٥٥( الرحمن سورة    )٥٩٠(     العشرون السابع والجزء  

  
 السورة كانت لما )١( 

 تعداد على مقصورة
 الدنيوية النعم

 صدرها واآلخروية
 ما وقدم لرحمٰنٱ  بـ
 الدينية النعم أصل هو

 إنعامه وهو وأجلها
 وتنزيله بالقرآن
 أساس فإنه ، وتعليمه
 الشرع ومنشأ الدين

 وأعز الوعي وأعظم
 بإعجازه هو إذ الكتب،

 لىع واشتماله
 مصدق خالصتها

 لها ومصداق لنفسه
 ]بي[
 )ع( الصادق قال) ٤(

 االعظم االسم البيان
 شيء كل به علم الذي

  ]صا[
 السنة ائدةف) ٥(

 ثالثمائة القمرية
 يوما وخمسون واربعة

 ثالثمائة والشمسية
 يوما وستون وخسمة
 ]رو[ يوم وربع

 بـن  جابر عن) ١٣(
 قـرأ  لما قال اهللا عبد

) ص( اهللا رســـول
 النـاس  على حمنالر

 شيئا يقولوا فلم سكتوا
 )ص( اهللا رسول فقال
 أحـسن  كـانوا  الجن
 قرأت لما منكم جوابا
 ربكما آالء فبأى عليهم
 بـشئ  ال قالوا تكذبان

 نكـذب  ربنا آالء من
  ]صا[
 اآلية تكررت) ١٣(

 ، مرة وثالثين إحدى
 عقيب منها ثمانية
 خلقه عجائب تعداد
 المبدأ وذكر تعالى

 بعةوس ، والمعاد
 يشعر ما ذكر عقيب
 على وأهوالها بالنار
  ،جهنم أبواب عدد

 وصف في وثمانية
 األوليين الجنتين
 وصف في ومثلها
 دونهما اللتين الجنتين

 الجنة أبواب عدد على
 إلى بذلك أشير فكأنه
 الثمانية من اعتقد أن

 بموجبها وعمل األولى
 الجنتين كلتا استحق

 ووقاه تعالى اهللا من
 ألبوابذات ا جهنم

  واهللا تعالى ؛ السبعة

 ويتنقالن ، بروجهما في معلوم بحساب يجريان ﴾بِحسبانٍ والْقَمر الشَّمس﴿ (٤) الخلق
 له ساق وال االرض من يطلع الذي النبات ﴾والنَّجم﴿ (٥) العباد لمصالح منازلهما في
﴿رالشَّجانِ﴿ ساق من له ما ﴾ودجسوذاك ، منهما يريده فيما للرحمن ينقادان ﴾ي 

 منشأ فإنها ومرتبة محال مرفوعة عالية خلقها ﴾رفَعها والسماء﴿ (٦) الثماربِإخراج 
 ووفر به وامر العدل شرع ﴾الْميزان ووضع﴿ مالئكته ومحل أحكامه ومتنزل أقضيته

 طْغَواتَ َأال﴿ (٧) واالرض السموات قامت بالعدل الحديث في،  يستحقه ما مستحقلكل 
 احفظوا العوج إلى العدل من وتميلوا االنصاف تجاوزوا وال تبخسوا ال ﴾الْميزانِ في

 الْوزن وَأقيموا﴿ (٨)  اهللا حقوق وفي اآلدميين حقوق في األمور؛ جميع في العدل
طسواِإلنصاف بالعدل مستقيماً الوزن اجعلوا ﴾بِالْق ﴿انيزوا الْمرال تُخْستطففوا ال ﴾و 
 ليستقروا ، الخلق ألجل ﴾ِلَألنَامِ﴿ بسطها ﴾وضعها واَألرض﴿ (٩) تنقصوه وال الوزن
 الفواكه أنواع من ﴾فَاكهةٌ فيها﴿ (١٠) ظهرها على اهللا خلق بما وينتفعوا ، عليها

 جميع الى جماله وأثار بركته منها ليصل واحبائه اوليائه قلوب الحق مهد المختلفة
 حكمته وازهار محبته واشجار معرفته وفواكه قدسه ورياض انسه بساتين وهى يقالخال
 يطلع التي ﴾اَألكْمامِ ذَاتُ والنَّخُْل﴿ المتعبدين واسرار المريدين ارواح قوت هى التى
كل  ذات الوان خصه دون سائر األشجار ألنه أعظمها نفعا وبركة،  مرتال أوعية فيها

 (١١) الوالية وآثار المعرفة بوادى من كشف وما سعيه قدر على يجتنى منها لونًا
﴿بالْحتغذى ما وسائر والشعير كالحنطة الحب أنواع وفيها ﴾وذُو﴿ به ي فصذو ﴾الْع 

 (١٢) الرائحة طيبال النبات ﴾والريحان﴿ الحيوان غذاء هو الذي كالتبن اليابس الورق
 ربكُما﴿ نعم وأفضالبأي  ﴾ءاالء فَبَِأي﴿ هبقول والجن اِإلنس خاطب نعمه عدد ولما

 إحدى وثالثين مرة تأكيدا كررها ، تُحصى ال كثيرة عليكم اهللا نعم أليست  ﴾تُكَذِّبانِ
 الوسنان توقظ نعمة على النعمة وتذكير، على التذكير بها وتنبيها على لزوم شكرها 

 النعمتين فبأي اهللا قال قال عنه لسئ إنه )ع( الصادق عن ، والنسيان الغفلة أهل وتنبه
 من﴿ آدم أباكم ﴾اِإلنسان خَلَقَ﴿ (١٣) ]صا[ )ع( بعلي أم )ص( بمحمد تكفران

 الخزف ﴾كَالْفَخَّارِ﴿ نُقر ِإذا صوتٌ له يسمع مطبوخ غير يابسٍ من طين ﴾صلْصاٍل
 ال خالصٍ لهبٍ من ﴾نَارٍ من مارِجٍ من الْجان وخَلَقَ﴿ (١٤) بالنار المطبوخ الطين
 هذاو النعم سوابغ من عليكما افاض مما ﴾تُكَذِّبانِ ربكُما ءاالء فَبَِأي﴿ (١٥) فيه دخان

 للتقريع فيها واالستفهام كررها نعمةً ذكر فكلما ، النعم الختالف هو ِإنما التكرار
 الشمس مشرق رب وعال لج هو ﴾الْمغْرِبينِ ورب الْمشْرِقَينِ رب﴿ (١٦) والتوبيخ
   المؤمنين وأمير اهللا رسول المشرقين إن )ص( الصادق عن ، مغربهما ورب والقمر



 ٥٩١ 

  )٥٥( الرحمن سورة    )٥٩١(     العشرون السابع والجزء  

 كتابه بإشارات أعلم
 ودقائق خطابه وحقائق
 تحيط ال التي كالمه

 ]آل[ األفهام بها
  :المفسرون قال )١٤(

 هذه في تعالى ذكر
 آدم خلق أنه السورة

ناٍل ملْصكَالْفَخَّارِ ص 
 من الحجر سورة وفي

 حمٍأ من صلصاٍل
 طين من أي مسنون
 وفي ، متغير أسود

 طين من الصافات
  باليد يلتصق أي الزب
 كمثل عمران آل وفي
 تراب من خلقه آدم
 بينها تنافي وال

 آخر ههنا فالمذكور
  ]مس[ األطوار

 )ع(عن علي ) ٢٢(
 الدر، صغار اللؤلؤ

 ]آل[ كباره والمرجان
 األشياء أصول) ٢٤(

 والماء التراب:  أربعة
، والهواء ، والنار ، 

 خَلَقَ بقوله تعالى فبين
اناِإلنس ناٍل ملْصص 

 أصٌل التراب أي
 مكرم شريف لمخلوق

 وخَلَقَ بقوله وبين ،
انالْج نارِجٍ مم نم 
 أيضاً النار أي نَارٍ

 ، آخر لمخلوق أصٌل
 يخْرج بقوله وبين
 والْمرجان اللُّْؤلُُؤ منْهما

 أصل أيضاً الماء أن
 ذكر ثم،  آخر لمخلوق

 في تأثير له الهواء أن
 المشابهة السفن جري
 ولَه فقال للجبال
 في الْمنشَآتُ الْجوارِ
 ]مس[ كَاَألعالمِ الْبحرِ

  
 يف النعمة وجه) ٢٧(

 التسويةُ الخلق فناء
 ومع الموت في بينهم

  األقدام تستوي الموت
 ووجهه النعمة والموتُ

 النقلة سبب ان الموت
 دار ِإلى الفناء دار من

  ]قر[ والجزاء الثواب
  
 )ص( النبي عن) ٢٩(

 ذنباً يغفر أن شأنه من
 ويرفع كرباً ويفرج
 آخرين ويضع قوماً

  ]مج[
  

ربكُما  ءاالء فَبَِأي﴿ (١٧) ]صا[ )ع( والحسين الحسن والمغربين عليهما اهللا صلوات
 ﴾يلْتَقيانِ الْبحرينِ مرج﴿ (١٨) الهوآء اعتدال و الفصول اختالف من تكذبانأ﴾ تُكَذِّبانِ
 ال﴿ حاجز ﴾برزخٌ بينَهما﴿ (١٩) ويلتقيان يتجاوران العذب والنهر الملح البحر
﴾ تُكَذِّبانِ ربكُما ءاالء فَبَِأي﴿ (٢٠) بالممازجة على اآلخر أحدهما يطغى ال ﴾يبغيانِ
(٢١) ﴿جخْرا﴿ لكم ﴾يمنْهاللُّْؤلُُؤ﴿ البحر من ﴾م انجرالْماآلية ﴾و صنع لعجائب بيان 

 مرج{ )ص( النبي :قال الضحاك عن ، الحلية أنواع المالح الماء من يخرج حيث اهللا
 والحسين الحسن :قال }يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان{ )ع( وفاطمة علي :قال }نالبحرين يلتقيا

 (٢٣) والمنافع الزينة من ذلك في مما﴾ تُكَذِّبانِ ربكُما ءاالء فَبَِأي﴿ (٢٢) ]شو[ )ع(
﴿لَهارِ وونشَآتُ الْجالمِ﴿ الجارياتُ السفن ﴾الْمرِ كَاَألعحي الْبالشامخة كالجبال ﴾ف  

(٢٤) ﴿ا ءاالء فَبَِأيكُمبانِ روكيفية أخذها إلى واإلرشاد السفن مواد خلق من ﴾تُكَذِّب 
 هالك ﴾فَانٍ﴿ وحيوان انسان من األرض وجه على ﴾علَيها من كُلُّ﴿ (٢٥) تركيبها

 العظمة ﴾الْجالِل ذُو﴿ اهللا ذات ويبقى أي ﴾ربك وجه ويبقَى﴿ (٢٦) وسيموت
 المشاعر ومجمع االعضاء اشرف النه للذات استعير واِإلنعام ﴾واِإلكْرامِ﴿ ياءوالكبر

 منه يؤتى الذي اهللا وجه نحن )ع( السجاد عن ، الخشوع آثار ومظهر السجود وموضع
 من﴿ كل تعالى ِإليه يفتقر ﴾يسَألُه﴿ (٢٨)﴾ تُكَذِّبانِ ربكُما ءاالء فَبَِأي﴿ َ(٢٧) ]صا[

 الرزق يسألونه االرض واهل ﴾واَألرضِ﴿ الرحمة يسألونه السماء أهل ﴾ماواتالس في
 السائلين أعطى ما أفضل أعطيته مسألتى عن ذكرى شغله من الحديث وفي ، والمغفرة

 يغفر ، الخلق شؤون من شأن في تعالى هو ولحظة ساعة كل ﴾شَْأنٍ في هو يومٍ كُلَّ﴿
يا من هو كل يوم فى شأن اجعلنا  ، آخرين ويضع ، قوماً فعوير ، كرباً ويفرج ،ً ذنبا

 ﴾لَكُم﴿ تجردسن ﴾سنَفْرغُ﴿ (٣٠) ﴾تُكَذِّبانِ ربكُما ءاالء فَبَِأي﴿ (٢٩) فى بعض شأنك
 لثقلهما الثقالنب سميا " والجن اِإلنس معشر يا ﴾الثَّقَالنِ َأيها﴿ أعمالكم على سبكماحلن

 فيها وعيد " ]رو[ بالذنوب يثقالن النهما ثقلين اميس )ع( صادقال عن ،" األرض على
 ربكُما ءاالء فَبَِأي﴿ (٣١) "شديد وتهديد عظيم كقولك لمن تريد اإليقاع به سأفرغ لك

 أن ﴾تَنفُذُوا َأن﴿ قدرتم إن ﴾استَطَعتُم ِإن واِإلنسِ الْجِن يامعشَر﴿ (٣٢)﴾ تُكَذِّبانِ
 فارين ، اهللا من هاربين ﴾فَانفُذُوا واَألرضِ السماوات﴿ جوانب ﴾َأقْطَارِ من﴿ تخرجوا

 ِإال تَنفُذُون ال﴿ للتعجيز واألمر ، عقابه من أنفسكم وخلصوا منها فاخرجوا قضائه من
 مقام في وهذا" ذلك لكم وأنَّى ، وغلبة وقهر بقوة ِإال الخروج على تقدرون ال ﴾بِسلْطَانٍ
 على أحد يقدر فال ، جانب كل من صفوف سبع بالخالئق محدقةٌ المالئكة يثح الحشر
   من﴾ تُكَذِّبانِ ربكُما فَبَِأي ءاالء﴿ (٣٣) "وِإرادته اهللا بأمر ِإال أي بسلطان ِإال الذهاب



 ٥٩٢ 
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 في نزلت آليةا )٢٩(

 اهللا إن  :قالوا اليهود
 يوم يقضي ال تعالى
 اهللا فرد ، شيئاً السبت
 ]مس[ بذلك عليهم

  
 رد اآلية وفي) ٢٩(

 حيث اليهود على
 يستريح اللَّه إن  :قالوا
يفعل ال السبت يوم 
 كل أنه فأخبر ، شيئاً
 ولو ، شأن في هو يوم
يمن لحظةً العالَم ُأخْل 
 وبطَُل لتالشى حفْظه

 ]رو[
 الماما كالم من) ٢٩(

 هللا الحمد )ع( علي
 وال يموت ال الذي

 ألنه عجائبه ينقضي
 شأن في هو يوم كل
 لم بديع إحداث من
  ]مي[ يكن

 أن كما : ويقال )٣٧(
 ؛ لونُها يتلون الوردة

 الربيع في تكون إذ
 فإذا ، الصفْرة إلى

 كانت الوردة اشتدت
 ذلك وبعد ، حمراء

 فكذلك ، الغبرة إلى
 من تتلون السماء حاُل

إلى وصف في وصف 
  ]لط[ القيامة

 )ع( الرضا عن) ٣٩(
 الحق اعتقد من إن قال
 في يتب ولم أذنب ثم

 في عليه عذب الدنيا
 يوم ويخرج البرزخ
 ذنب له وليس القيامة
 ]صا[  عنه يسئل

 لنبيفي مناهي ا) ٤٦(
 له عرضت من )ص(

 شهوة أو فاحشة
 اهللا مخافة من فاجتنبها

 اهللا حرم وجل عز
 من وآمنه النار عليه
 له وأنجز االكبر الفزع

 في كتابه في وعده ما
 خاف ولمن تعالى قوله
   ]صا[ جنتان ربه مقام

 )ع(الصادق عن)٤٦(
 اهللا ان علم من :قال
 يقول ما ويسمع يراه
 من يعمله ما ويعلم
 فيحجزه وشر خيرٍ
 من القبيح عن ذلك

 الّذى فذلك االعمال
 ونهى ربه مقام خاف
 الهوى عن النّفس

  ]بي[

 ﴾علَيكُما يرسُل﴿ (٣٤) العقوبةعلى  القدرة كمال مع والعفو والمساهلة والتحذير لتنبيها
 فوق يصب مذاب ﴾ونُحاس﴿ حامية ﴾نَارٍ من﴿ له الدخان لهب ﴾شُواظٌ﴿ القيامة يوم

 احد اهللا عذاب من يخلصه وال ، بعضاً بعضكم ينصر فال ﴾تَنتَصرانِ فَال﴿ رؤوسكم
(٣٥) ﴿ا ءاالء فَبَِأيكُمبانِ ر(٣٦) والتحذير والمعاصى الكفر عاقبة بيان من ﴾تُكَذِّب 

 المالئكة لوزنل ابوابا فصارت وانفجرت القيامة يوم ﴾السماء﴿ انصدعت ﴾انشَقَّتْ فَِإذَا﴿
 راألحم الجلد لومث األحمر الورد مثل ﴾كَالدهانِ وردةً فَكَانَتْ﴿ بالخالئق لتحيط منها
 ءاالء فَبَِأي﴿ (٣٧) العظيم اليوم ذلك رهبة ومن ، الهول شدة من النار حرارة من

ال يسَأُل عن ذَنْبِه ِإنس وال ﴿ ففي ذلك اليوم الرهيب ﴾فَيومِئذ ﴿(٣٨) ﴾تُكَذِّبانِ ربكُما
انسأل أحد من المذنبين من اِإلنس والجن عن ذنبه﴾جألن للمذنب عالمات تدل ،   ال ي

ألن أحوال و،  أو ال يسأل سؤال استعالم وإنما يسأل سؤال توبيخ وتقريع  ،على ذنبه
،  ، وأخرى يتخاصمون بينهم ، فمرة يسأل فيها النّاس عن أعمالهم القيامة مختلفة

، وطورا تسأل أعضاؤهم وتارة تنطق  ، وأخرى يسكتون وتارة يمنعون من الكالم
 القيامة يوم ﴾الْمجرِمون يعرفُ﴿ (٤٠)﴾ تُكَذِّبانِ ربكُما ءاالء فَبَِأي ﴿(٣٩) بنفسه

﴿ماهيمْؤخَذُ﴿ العيون وزرق ، الوجوه سود فهم عليهم تظهر بعالمات ﴾بِسهمفتأخذ ﴾فَي 
 جهنم في فيقذفونهم وأقدامهم ﴾واَألقْدامِ﴿ رؤوسهم شعر مقدمب ﴾بِالنَّواصي﴿ المالئكة
(٤١) ﴿ا ءاالء فَبَِأيكُمبانِ رتوبيخا لهم يقال (٤٢) والزواجر المواعظ من ﴾تُكَذِّب ﴿هذه 
نَّمهي جالَّت كَذِّبا يبِه ونرِمج(٤٣) بوجودها  فكذبتم بها أخبرتم التي النار هذه ﴾الْم 

﴿طُوفُونا﴿ يترددون ﴾ينَهييمٍ آنٍ﴿ جهنم نار بين ﴾بمح نيبوبين ﴾و بلغ حار ماء 
 ﴾ربه مقَام خَافَ وِلمن﴿ (٤٥) ﴾تُكَذِّبانِ ربكُما ءاالء فَبَِأي﴿ (٤٤) الحرارة في النهاية

 مقامه ذكر ثم ، بمعصية هم من ، األمور حقائق وإظهار الستور كشف عند القيامة يوم
واحدة لقاء عمله في الدنيا وأخرى  ﴾جنَّتَانِ﴿ فله فانتهى الحساب يوم تعالى اهللا يدي بين

 ذواتا ﴾َأفْنَانٍ ذَواتَا﴿ (٤٧)﴾ تُكَذِّبانِ ربكُما ءاالء فَبَِأي﴿ (٤٦)تفضال منه تعالى 
 التي ألنها بالذكر - الغصون وهي - األفنان خص "  متنوعة وثمار متفرعة أغصان

 ﴾تُكَذِّبانِ ءاالء ربكُما فَبَِأي﴿ (٤٨) " الثمار وتُجنى الظالل تمتد ومنها ، وتثمر تورق
 ، الخمر ِإحداهما جارية عين الجنتين من واحدة كل في ﴾تَجرِيانِ عينَانِ فيهِما﴿ (٤٩)

 فَاكهة كُلِّ من فيهِما﴿ (٥١)﴾ تُكَذِّبانِ ربكُما ءاالء فَبَِأي﴿ (٥٠) السلسبيل واألخرى
 ربكُما ءاالء فَبَِأي﴿ (٥٢) الدنيا في يعرفوه لم،  وغريب  معروفٌ :صنفان ﴾زوجانِ
 علَى﴿ الخلد جنان في مضطجعين ﴾متَّكِئين﴿ (٥٣) الجليلة النعم هذه من ﴾تُكَذِّبانِ
   والمؤمنين ومتعنا أرناها اللهم ، السميك الحرير ﴾ِإستَبرق من بطَاِئنُها﴿ وثيرة ﴾فُرشٍ



 ٥٩٣ 

  )٥٥( الرحمن سورة    )٥٩٣(     العشرونع و السابالجزء  

  
  مسعود ابن قال) ٥٤(

 لو فيكف البطائن هذه
 ]مس[ الظواهر رأيتم

  
 :عباس ابن قال) ٥٤(

 حتى الشجرة تدنو
 ِإن اهللا ولي يجتنبها

 شاء وِإن ، قائماً شاء
 شاء وِإن قاعداً،

 ]مس[ مضطجعاً
  
 الطمث أصُل) ٥٦(

 ولذلك الدم خروج
 ، طمثٌ للحيض يقال
 جماع على ُأطلق ثم

 من فيه لما األبكار
  عممثم ، الدم خروج
 لم وِإن جماع كل على
 دم خروج فيه يكن

 ]آل[
  
كتب قيل انه ) ٥٦(

قوم من أهل اليمن 
إلى مالك يسألونه عن 
نكاح الجن وقالوا إن 
ههنا رجالً من الجن 
يزعم أنه يريد 

 فقال ما أرى ، الحالل
بذلك بأساً في الدين 

ره إذا وجدت ولكن أك
امرأة حامل قيل من 

؟ قالت من  زوجك
الجن فيكثر الفساد في 

 ]آل[اإلسالم 
  
 إن الحديث في) ٥٨(

 أهل نساء من المرأة
 بياض ليرى الجنة
 سبعين وراء من ساقها
 حتى ، حرير من حلة
 ]مس[ مخُّها يرى

  
  
 الصادق عن) ٦٠(
 االية هذه إن )ع(

 الكافر في جرت
 والبر والمؤمن

 إليه صنع من جروالفا
 أن فعليه معروف
 وليس به يكافى

 كما تصنع ان المكافاة
 فإن تربى حتى صنع

 كان صنع كما صنعت
 باالبتداء الفضل له
  ]صا[
  

 ثمرها ﴾دانٍالْجنَّتَينِ  وجنَى﴿ الراحمين أرحم يا برحمتك إليها المؤدي برضاك فيها
 سبحان قال من الخبر وفي،  مشَقَّة رغي من فتناولوه أفواههم إلى دنا أرادوه إذا قريب

 الذهب أصلها الجنة في شجرةً له اهللا غَرس أكبر واهللا اهللا إأل إله وال اهللا والحمد اهللا
 منها أخذ كلما ، العسل من وأحلى الزبد من ألين األبكاركثدي  وطلعها الدر وفرعها

 مع الخطاب وإنما ، الدنيا في ام يشْبِه مما شيء الجنة في ليس ]لط[ كان كما عاد شيئاً
 (٥٥) الباقية النعم هذه من﴾ تُكَذِّبانِ ربكُما ءاالء فَبَِأي﴿ (٥٤) أفهامهم قَدرِ على الناس

﴿يهِناتُ﴿ الجنان تلك في ﴾فرقَاص فالحياء من أزواجهن على أعينهن قصرن ﴾الطَّر 
 يجامعهن ولم يغشهن لم أي ﴾طْمثْهني لَم﴿ العفائف المخدرات حال هو كما ، والغنج

﴿ِإنْس ملَهال قَبو انج﴾ قبل أحد بل ، الجن من وال اِإلنس من ال أزواجهن أبكار هن 
 الْياقُوتُ﴿ يشبهن ﴾كََأنَّهن﴿ (٥٧)﴾ تُكَذِّبانِ ربكُما ءاالء فَبَِأي﴿ (٥٦) عذارى

انجرالْم(٥٨) وصفائهما البشرة بياضو الوجنة حمرة في ﴾و ﴿ا ءاالء فَبَِأيكُمبر 
 أن الدنيا في أحسن من جزاء ان ﴾اِإلحسان ِإال اِإلحسانِ جزاء هْل﴿ (٥٩)﴾ تُكَذِّبانِ
معناه هل جزاء من أحسن إليكم بهذه النعم إال أن  وقيل ، اآلخرة في ِإليه يحسن

وإحسان اهللا ،  لوب على حب من أحسن إليهافقد جبلت الق تحسنوا في شكره وعبادته
وكل إحسان ينسب إلى غيره فهو في ، إلى عباده متواتر وإنعامه عليهم باطن وظاهر 

 تدرون هل )ص( اهللا رسول قال انس عن ،الحقيقة منه وهو المستحق للمحبة وحده 
بمعرفتى يقول هل جزآء من انعمت عليه  :قال،  اعلم ورسوله اهللا قالوا،  ربكم ماقال

 ربكُما فَبَِأي ءاالء﴿ (٦٠) ]رو[ وتوحيدى اال أن اسكنه جنتى وحظيرة قدسى برحمتى
ألن   ومن دون تلك الجنتين جنتان أخريان﴾ومن دونهِما جنَّتَانِ ﴿(٦١) ﴾تُكَذِّبانِ

 (٦٢) شئت أليهما أهلنا للهما،  الجنتين األوليين ألصحاب اليمين وهاتين للمقربين
﴿ا ءاالء فَبَِأيكُمبانِ رتَانِ﴿ (٦٣) الجنتين من ذكر مما﴾ تُكَذِّبامهدمن سوداوان أي ﴾م 

 ﴾نَضاخَتَانِ عينَانِ فيهِما﴿ (٦٥)﴾ تُكَذِّبانِ ربكُما ءاالء فَبَِأي﴿ (٦٤) الخضرة شدة
 في﴾ فيهِما﴿ (٦٧) ﴾كَذِّبانِتُ ربكُما ءاالء فَبَِأي﴿ (٦٦) تنقطعان ال بالماء فوارتان
 والرمان النخل ذكر وِإنما﴾ ورمان ونَخٌْل﴿ كلها الفواكه أنواع من ﴾فَاكهةٌ﴿ الجنتين
 ءاالء فَبَِأي﴿ (٦٨) العرب فاكهة غالب وألنهما الفواكه سائر على فضلهما على تنبيهاً
 باألخالق واآلداب ﴾خَيراتٌ﴿ نساء نالجنا تلك في ﴾فيهِن﴿ (٦٩)﴾ تُكَذِّبانِ ربكُما

﴿انسالصادق  عن،  وتناسب األعضاء ويظهرن ألزواجهن حسبما يرغبون الوجوه ﴾ح
 (٧٠) ]صا[ العين الحور من أجمل هن الدنيا أهل نساء من الحسان الخيرات )ع(
﴿ا ءاالء فَبَِأيكُمبانِ ر(٧١) النساء من عونتتستم به بما عليكم وقد انعم﴾ تُكَذِّب ﴿ ورح  



 ٥٩٤ 

  )٥٦( الواقعة سورة    )٥٩٤(     العشرون السابع والجزء  

  
 )ع( على عن) ٦٨(

 فكلوه الرمان اكلتم اذا
 فانه شحمه ببعض
 من وما للمعدة دباغ
 فى تقيم هنم حبة

 اال مؤمن جوف
 واخرجت قلبه انارت
 منه الوسوسة شيطان
  ]رو[ يوما اربعين

 
 حنيفة أبو قال) ٦٨(

 يأكل ال فحل إذا
 أو رماناً فأكل فاكهة
 وخالفه يحنث لم رطباًَ

 ووافقهما صاحباه
 ]غر[ الشافعي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )ع( الباقر عنفضلها 
 كل الواقعة قرأ من
 لقى ينام أن قبل ليلة
 ووجهه وجل عز اهللا

 ،البدر ليلة في كالقمر
 من )ص( النبي عنو

 لم ليلة كل قرأها
 ]صا[ أبدا فاقة تصبه

 قال ظبية أبي عنو
 بن اهللا عبد مرض
 الذي مرضه مسعود
 فعاده ، فيه توفي
 :فقال عفان بن عثمان

  :قال ؟ تشتكي ما 
 فما  :قال ، ذنوبي
 رحمة  :قال ؟ تشتهي
 آمر أال  :قال ، ربي
  :قال ؟ بطبيب لك

أمرضني الطبيب ، 
 لك آمر أال  :قال

 ال  :قال ؟ بعطاء
 وقد -  فيه لي حاجة

  :قال.... منعتنيها 
  بعدك من لبناتك يكون
  بناتي على أتخشى قال

والنساء تُمـدح بـذلك ِإذ مالزمـتهن         ﴾الْخيامِ في﴿ مستورات مخدرات ﴾مقْصوراتٌ
 ماهى النعم من خلق وقد﴾  تُكَذِّبانِ ربكُما ءاالء فَبَِأي﴿ (٧٢) البيوت تدل على صيانتهن   

 ولـم  يجـامعهن  لـم  ﴾جان وال قَبلَهم ِإنس يطْمثْهن لَم﴿ (٧٣) لكم ومحبوسة مقصورة
 ربكُمـا  ءاالء فَبِـَأي ﴿ (٧٤) الجـن  مـن  وال اِإلنس من ال أزواجهم قبل أحد يغشهن
 الجنـة  وسائد من ﴾خُضرٍ﴿ وسائد ﴾رفْرف علَى﴿ مستندين﴾  متَّكِئين﴿ (٧٥)﴾  تُكَذِّبانِ

 قرية  "عبقر"وهي نسبة ِإلى     نواع الصور والزينة   بأ الثوب الموشى   ﴾ وعبقَرِي حسانٍ ﴿
وقيل اسم لبلد الجن عند العرب ينسبون اليها كـل شـي             ، ينسج فيها     بناحية اليمن 

 حتى إنهم ينسبون الرجل الطّيب لها فيقولـون فـالن عبقـري           وعجيب   فاخروجميل  
(٧٦) ﴿ا ءاالء فَبَِأيكُمبانِ رال بشيء مـن نعمـك       عليه ونتتكئ ما لكم هياء وقد﴾تُكَذِّب

 اسـم  تَبـارك ﴿ (٧٧)ربنا نكذب بل نصدق بها ونثني عليك بالحمد والشّكر ما حيينا            
كبس تنزه أي ﴾ري﴿ العظيم اهللا وتقدالِل ذامِ الْجاِإلكْرختم جل جالله نعم اآلخـرة       ﴾و

 نحـن  قال االية هذه في )ع( الباقر عن،  بهذه اآلية الجليلة إشارة إلى تمجيده وتحميده        
: قـال  ]صـا [ اومحبتن بطاعتنا العباد وتعالى تبارك اهللا أكرم التي وكرامته اهللا جالل
   (٧٨) ]مج[ عليه داوموا أي واإلكرام الجالل ذا بيا انطقوا )ص( اهللا رسول

  
  
  
  

مة ، وألف  فإنهما نزلتا في المدينة ، وهي ثالثمائة وثمان وسبعون كل٨٢ و٨١نزلت بمكة عدا اآليتين 
هذه ، والمنافقون ، واالنفطار ، : وسبعمئة وثالثة أحرف ويوجد في القرآن سبع سور مبدوءة بلفظ إذا 

  والنصر، واالنشقاق ، والزلزلة ، والتكوير 
  الرحيم الرحمن اهللا بسم 
 لتحقـق  واقعـة  سماها،   ِإذا قامت القيامة التي ال بد من وقوعها        ﴾ِإذَا وقَعت الْواقعةُ  ﴿

 ويوجد في القرآن سبع سور مبدوءة بلفظ إذا ، هذه  والمنافقون والتكـوير،              ، وقوعها
ال يكـون عنـد   ﴾ لَيس ِلوقْعتهـا كَاذبـةٌ   ﴿(١) واالنفطار واالنشقاق والزلزلة والنصر 

 ﴾خَافـضةٌ  ﴿ (٢) واكثر النفوس اليوم كاذبة مكذبة       وقوعها نفس كاذبة تكذِّب بوقوعها    
عالين في الدنيا على الناس تخفضهم إلى دركات جهنم بحـسب أعمـالهم             أقوام كانوا مت  

 في الدنيا ترفعهم إلى أعالي درجات الجنـان جـزاء           متواضعينألناس كانوا    ﴾رافعةٌ﴿
   (٤) هائال اضطرابا ﴾رجا اَألرض﴿ ضطربت﴾ رجتْ ِإذَا﴿ (٣) أعمالهم الحسنة

  
  ترتيبها

 ٥٦   
  ترتيب النزول

٤٦  
    اياتها
  نزلت بعد  سورة الواقعة  ٩٦

  مكية  طـه



 ٥٩٥ 

  )٥٦( الواقعة ةسور    )٥٩٥(     العشرون السابع والجزء  

 أمرت إني ؟ الفقر
 ليلة كل يقرأن بناتي
 وِإني ، الواقعة سورة
 اهللا رسول سمعت

 قرأ من يقول )ص(
 ليلة كل الواقعة سورة

 أبداً فاقة تصبه لم
 ]مس[
 من اسم الواقعة) ١(

 القيامة أسماء
 واآلزفة كالصاخة
 ]مس[ والطامة

 :المفسرون قال) ٤(
كما تُرج الصبي يرج 
 ينهدم حتى لمهدا في
  بناء من عليها ما كل

 فيها ما كل وينكسر
 وحصون جبال من
 ]مس[
 الذي الهباءفائدة ) ٦(

 من الكوة في يدخل
 صا[. الشمس شعاع

[  
 عباس ابن عن )١٠(

 في نزلت : قال
 آل مؤمن حزقيل
 النجار وحبيب فرعون

 يس في ذكر الذي
طالب أبـي بن وعلي 

 منهم رجل وكل )ع(
 عليو أمته سابق

   ]آل[ أفضلهم
)١١ (عز وجلاهللا أن  

 السورة أول في ذكر
 عند الهائلة األمور

 تخويفاً الساعة قيام
 محسن فِإما ، لعباده
 في رغبةً فيزداد
 مسيء وإما ، الثواب
 ِإساءته عن فيرجع
 ، العقاب من خوفاً
 أصحاب قدم فلذلك
 ليسمعوا اليمين

 ذكر ثم ، ويرغبوا
 الشمال أصحاب

 ذكر ثم ، بواليره
 ال الذين وهم السابقين
 األكبر الفزع يحزنهم
 يجتهدوا  ليجدوا

  ]مس[
  
 قليالً وسموا )١٣(

 كان من ِإلى باِإلضافة
 األنبياء ألن ، قبلهم

 ، كثرة كانوا المتقدمين
 ِإلى السابقون فكثر

 فزادوا ، منهم اِإليمان
 سبق من عدد على
 أمتنا من التصديق ِإلى
  ]قر[

 ﴾منْبثا هباء﴿ الرج بسبب صارت ﴾فَكَانَتْ﴿ (٥) فتيتاً ﴾بسا الْجِباُل﴿ تتفتِّ﴾ وبستْ﴿
 وفرقاً أصنافاً ﴾َأزواجا﴿ الناس أيها ﴾وكُنتُم﴿ (٦) الهواء في متطايراً متفرقاً غباراً

 المؤمنون وهم ﴾الْميمنَة فََأصحاب﴿ (٧) النار في وواحدا الجنة في صنفين ﴾ثَالثَةً﴿
 َأصحاب ما﴿فيؤخذ بهم إلى ذات اليمين وهي الجنة الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم 

نَةميحالهم هي وما هم من الميمنة أصحاب تدري هل أي والتعظيم للتفخيم استفهام ﴾الْم 
 الجنة دخولهم في لشأنهم تعظيم فيه ، أيمانهم في صحائفهم يؤتون الذين إنهم ؟ وصفتهم

 وما ؟ هم من تدري هل ﴾الْمشَْأمة َأصحاب ما الْمشَْأمة وَأصحاب﴿ (٨) بها هموتنعم
 النار وهي الشمال لذات ويساقون بشمالهم كتبهم يأخذون الذين ؟ وصفتهم حالهم هي

قدم أصحاب اليمين ليرغب السامعون ، وثنى بأصحاب الشمال  (٩) منها اللّه أجارنا
 ﴾والسابِقُون﴿ ليتشوقوا إليه  الصنف الذي تتطاول إليه األعناقليرهبوا ، وثلث بهذا

 إنما حساب بال والجنات النعيم إلى ﴾السابِقُون﴿ هم التوبة الى والمتسارعون الخير ِإلى
والسابقون { :عالىت قوله في السدي عن ، غيره همة لهم يكن لم ألنهم ربهم إلى قربوا

 في اهللا من ﴾الْمقَربون﴿ هم ﴾ُأولَِئك ﴿(١٠) ]شو[ )ع( علي في نزلت :قال }السابقون
 ﴾اَألوِلين من ثُلَّةٌ﴿ (١٢) فيها يتنعمون ﴾النَّعيمِ جنَّات في﴿ (١١) كرامته ودار جواره
 من ﴾اآلخرِين من وقَليٌل﴿ (١٣) )ص( محمد إلى آدم لدن من السالفة االمم من جماعة

 الثلة :قال )ع( الصادق عن ، القيامة يوم إلى )ص( محمد عثةب من او )ص( محمد مةأ
 من وقليل،  ياسين وصاحب ، فرعون آل ومؤمن ، المقتول آدم ابن االولين من

 أسرة ﴾سررٍ علَى﴿ جالسين (١٤) ]شو[ )ع( طالب أبي بن علي االخرين
﴿ونَةضو(١٥) الذهب بقضبان منسوجة ﴾م ﴿ِئينتَّكا مهلَيمين شأن ﴾عالمترفين المنع 
﴿ينتَقَابِلوهذا أدخل في السرور وأكمل ينظر بعضهم لوجوه بعض عند التخاطب  ﴾م

ألن من ال ينظر إليك عند ما تخاطبه لم يبال بك ، ومن ال تنظر ،  في أدب الجلوس
ففيها سوء خلق وقلة أدب وعدم محبة من ،  إليه عند مخاطبته لم تحترمه وال تعبا به

 نضارة في أطفال ﴾وِلْدان﴿ للخدمة عليهم يدور﴾  علَيهِم يطُوفُ﴿ (١٦)رفين الط
 ال مستديرة كبيرة أقداح ﴾بَِأكْوابٍ﴿ (١٧) يهرمون وال يموتون ال ﴾مخَلَّدون﴿ الصبا
 خمرٍ من ﴾معينٍ من وكَْأسٍ﴿ لونها من صفاء تبرق عرى لها ﴾وَأبارِيقَ﴿ لها عرى
 وال﴿ شربها من رؤوسهم تتصدع ال ﴾عنْها يصدعون ال﴿ (١٨) عيونال من جارية
نزِفُون(١٩) بعقولهم فتذهب يسكرون وال ﴾ي ﴿ةهفَاكا ﴿ كثيرة فاكهة فيها ولهم ﴾ومم

ونرتَخَيومن هنا اقتبس جواز االنتقاء في أكل الفواكه   يختارون ما تشتهيه نفوسهم﴾ي
   فقد أساء وإالفإنه ال يجوز إال مما يليه األكل أو ال ، بخالف سواء كانت مما يليه 
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 األحاديثتنبيه ) ١٧( 
 هم من في متعارضة
 ، المخلدون الولدان

 والعلم ظنية والمسألة
 وهو تعالى اهللا عند
  ]آل[ أعلم وجل عز

: عباس ابن قال) ١٨(
 الدنيا كخمر تعصر لم
 عيون من هي بل

 ]مس[جاريه 
 على الفاكهة قدم) ٢١(

 الجنة أهل ألن اللحم
 جوع عن ال يأكلون

 ِإلى فميلهم ، للتفكه بل
 كحال أكثر الفاكهة
 الدنيا في الشبعان
  ]فخ[ قدمها فلذلك

 سلمة أم سألت) ٢٣(
 عن )ص( اهللا رسول

 قال التشبيه هذا
 الدر كصفاء صفاؤهن

 لم ذيال األصداف في
 ]مس[ األيدي تمسه

 أمامة أبي عن)٢٨(
 أصحاب كان قال

 )ص( اهللا رسول
 تعالى اهللا إن يقولون
 باألعراب ينفعنا

 أقبل،  ومسائلهم
 يا فقال يوماً أعرابي
 اهللا ذكر لقد اهللا رسول
 القرآن في تعالى
 كنت وما مؤذية شجرة
 الجنة في أن أرى

 صاحبها تؤذي شجرة
 قال ؟ هي وما قال

 شوكا له فإن السدر
 )ص( اهللا رسول فقال
 فى يقول اهللا أليس
 خضد مخْضود سدرٍ
 مكان فجعل شوكه اهللا
 ثمرة شوكة كل
   ]آل[...
  
 العرب نكا )٣١(

 وبالد بادية أصحاب
 في واألنهار ، حارة

 ال ، عزيزة بالدهم
 ِإال الماء ِإلى يصلون
 ، والرشاء بالدلو

 خالف بالجنة فوعدوا
ذلك ووصف لهم 

 النزهة أسباب
المعروفة في الدنيا 

 األشجار وهي
 والمياه ، وظاللها
 وجريانها واألنهار

 ]قر[

  

 الجنة في الطير ِإلى لتنظر إنك الحديث في ﴾يشْتَهون مما طَيرٍ ولَحمِ﴿ (٢٠) األدب
 وجمال حسن في النقيه البيضاء ﴾وحور﴿ (٢١) مشوياًيديك  بين فيخر فتشتهيه

﴿ينالعين الحور من نساء النعيم ذلك مع ولهم (٢٢) صفاء في العينين يرةكب ﴾ع ، 
 في اللؤلؤ كأنهن ﴾الْمكْنُونِ اللُّْؤلُِؤ كََأمثَاِل﴿ ءوالبها الجمال غاية في ، العيون الواسعات

 كَانُوا بِما﴿ اآلخرةفي  لهم ﴾جزاء ﴿(٢٣) األيدي تمسه لم الذي ، والنقاء الصفاء
لُونمعال﴿ (٢٤) والخيرات الطاعات من الدنيا في ﴾ي ونعمسا ييها فيطرق ال ﴾لَغْو 
 سالما قيالً ِإال﴿ (٢٥) يسمعون مما ِإثم يلحقهم وال ﴾تَْأثيما وال﴿ الكالم فاحشُ آذانهم
 ما الْيمينِ وَأصحاب﴿ (٢٦) رداً أو بدءاً اآلخر سالم ِإال منهم كٌل يسمع ال ﴾سالما

ابحينِ َأصمع( طالب أبي بن علي قال ، حالهم من والتعجيب للتعظيم ستفهاما ﴾الْي( : 
 )ص( النبي فكان الثلثاء يوم غداة وأسلمت االثنين يوم )ص( النبي على النبوة أنزلت
 وأصحاب اليمين{ اهللا فأنزل غيري الرجال من أحد معه وما يمينه عن صليأ وأنا يصلي
 الشوك مقطوع ﴾مخْضود﴿ النبق أشجار تحت ﴾سدرٍ في﴿ (٢٧) ]شو[ }االية... 
 ﴾منْضود﴿ زالمو شجر ﴾وطَلْحٍ﴿ (٢٨) العرب عند محبوب النه بالذكر السدر خص

 ال باق دائم وظل ﴾ممدود وظلٍّ﴿ (٢٩) أعاله ِإلى أسفله من بالحمل نُضد قد متراكم
 فضله والممدود )ص( لمحمد ثبتت تىال اهللا رحمة :الظل )ع( الصادق عن،  يزول
 ، ينقطع ال جارٍ ﴾مسكُوبٍ وماء﴿ (٣٠) ]حق[ الموحدين على وعدله الموحدين على

 في كانت كما العزيزة بالقليلة ليست ﴾كَثيرة وفَاكهة﴿ (٣١) أخدود غير في يجري
 ِإذا أحد من تتمنع وال ، جنيت ِإذا تنقطع ال ﴾ممنُوعة وال مقْطُوعة ال﴿ (٣٢) بالدهم

 (٣٣) أخرى مكانها عاد ِإال الجنة ثمار من ثمرةٌ قُطعت ما الحديث في ، أخذها أراد
العرب تسمي  -ويكنى بها عن النساء الحسان المتعليات عليها  ﴾مرفُوعة وفُرشٍ﴿

 ﴾اهن ِإنشَاءِإنَّا َأنشَْأنَ ﴿(٣٤)بدليل قوله  - المرأة فراشا ولباسا على طريق االستعارة
كلما أتاهن أزواجهن  عذارى ﴾فَجعلْنَاهن َأبكَارا ﴿(٣٥) والدة غير من إبتداء ابتدأناهن

،  لزوجها العاشقة له جمع عروب وهي المتحببة ﴾عربا﴿ (٣٦) وجدوهن أبكاراً
 كما أن في سن الثالثين سن الكمال في النساء ، ﴾َأتْرابا﴿ اللواتي يشتهين أزواجهن

 ﴾الْيمينِ َألصحابِ﴿  أنشأنا هؤالء النساء األبكار(٣٧) األربعين سن الكمال في الرجال
 األمم من األولين من جماعة ﴾اَألوِلين من ثُلَّةٌ﴿ (٣٨) الجنة في بهن ليستمتعوا
 جماعةو ﴾اآلخرِين من وثُلَّةٌ﴿ (٣٩) )ص( النبي مع كانت التي الطبقة من او الماضية

 حزقيل االولين من ثلة قال )ع( الصادق نع ، )ص( محمد ُأمة من المتأخرين من
   وَأصحاب﴿ (٤٠) ]صا[ )ع( طالب أبي بن علي االخرين من وثلة فرعون آل مؤمن
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  عباس ابن قال ) ٥٥(

العطاش اِإلبل الهيم 
 لداء روىت ال التي

 ]مس[ يصيبها
  
 النُزل  :تنبيه) ٥٦(

 يهيأ ما األصل في
 قدومه أول للضيف

 ، والكرامة التحف من
 نُزالً الزقوم فتسمية
 ]مس[  بهم تهكم

  
)٦٠ (تُملَسَأو نوتَر 

 و يصبِحون الدنْيا َأهَل
ونسملَى ياٍل عوَأح 
 و يبكَى فَميتٌ شَتَّى
آخَر عىيز و رِيعص 

 و يعود عاِئد و مبتَلًى
آخَر هبِنَفْس ودجي و 
ا طَاِلبنْيِللد تُ ووالْم 
 ]نج[ يطْلُبه

  

 حالهم من والتعجيب والتفظيع التهويل بمعنى استفهام ﴾الشِّماِل َأصحاب ما الشِّماِل
 شديد وماء﴿وحميمٍ﴾  المسام في تنفذ النار من حارة ريح في ﴾سمومٍ في﴿ (٤١)

 ليس ﴾بارِد ال﴿ (٤٣) المسام في ينفذ نار الحرمن  ﴾يحمومٍ من وظلٍّ﴿ (٤٢) الحرارة
 يسر المنظر حسن وال ﴾وال كَرِيمٍ﴿ الحر شدة من اِإلنسان به حييستر بارداً الظل هذا
﴾ متْرفين﴿ الدنيا في ﴾ذَِلكبَل كَانُوا قَ﴿ ألنهم ﴾ِإنَّهم﴿ (٤٤) بظله يستفيء من به

 علَى﴿ يداومون ﴾يصرون وكَانُوا﴿ (٤٥) والملذات الشهوات على مقبلين منعمين
نثيمِ﴿ الذنب﴾ الْحظوقد وصفه بالعظيم ليعلم أن المراد منه الشرك باللّه ، إذ ال ﴾ الْع

 هل ﴾لَمبعوثُون َأِئنَّا وعظَاما تُرابا وكُنَّا تْنَام َأِئذَا يقُولُون وكَانُوا﴿ (٤٦)أعظم منه ذنبا 
 وهل ﴾اَألولُون آباُؤنَا َأو﴿ (٤٧) نخرة وعظاماً تراباً أجسادنا تصبح أن بعد سنبعث
 "فيه ومبالغة لِإلنكار تأكيد" عظامهم وتفتَّتت أجسامهم بليت أن بعد األوائل آباؤنا سيبعث
 السابقين جميعاً الخالئق ِإن ﴾واآلخرِين اَألوِلين ِإن﴿ )ص( مدمح يا لهم ﴾قُْل﴿ (٤٨)
 حدده الذي الحساب ليوم ويحشرون سيجمعون ﴾لَمجموعون﴿ (٤٩) والالحقين منهم
 معشر يا﴾ ِإنَّكُم ثُم﴿ (٥٠) يتأخر وال يتقدم ال معلوم بوقت ﴾معلُومٍ يومٍ ميقَات ِإلَى﴿ اهللا

 العبادة وإخالص اهللا بتوحيد﴾ الْمكَذِّبون﴿ الحق طريق عن ﴾الضالُّون َأيها﴿ مكة كفار
 شديد الجحيم أصل في ينبت الذي ﴾زقُّومٍ من شَجرٍ من آلكلُون﴿ (٥١) نبيه ونبوة له

رغما عنكم ألن مالئكة العذاب يقسرونهم على  ﴾فَماِلُئون منْها الْبطُون﴿ (٥٢)  المرارة
الماء الحار الذي اشتد الْحميمِ﴾ فَشَارِبون علَيه من  ﴿(٥٣)أكله والشرب من الحميم 

 عند ورودهم الماء شرب اِإلبل العطاشكما ي ﴾فَشَارِبون شُرب الْهِيمِ ﴿(٥٤)غليانه 
،  ، إذ يسلط عليهم الجوع فتضطرهم المالئكة ألكل الزقوم وهذا بعض عذاب أهل النار

 ﴾نُزلُهم﴿ السائل أيها﴾ هذَا﴿ (٥٥) ليهم العطش فتضطرهم أيضا لشرب الهيمويسلط ع
 تهكم فيه "  القيامة يوم ﴾يوم الدينِ﴿ فيها دخولهم أول جهنم في إليهم يقدم وما ضيافتهم

 تصدقون ال ولم ﴾تُصدقُون فَلَوال﴿ العدم من الناس أيها ﴾خَلَقْنَاكُم نَحن﴿ (٥٦) " بهم
 ما﴿ أخبروني ﴾َأفَرَأيتُم﴿ (٥٧) اِإلعادة على قادر البدء على قدر من فِإن البعثب

نُونا ﴾تُممن تقذفونه عم (٥٨) النساء أرحام في المني ﴿ءَأنْتُم أنتم  هل ﴾تَخْلُقُونَه
 (٥٩) ﴾خَاِلقُونالْ﴿ بقدرتنا نحن أم ﴾نَحن َأم﴿ سوياً بشراً المني هذا من تخلقون
 الموت ﴾الْموتَ﴿ عليكم ﴾بينَكُم﴿ وحكمنا قضينا ﴾قَدرنَا نَحن﴿ أنا الناس أيها واعلموا

 بعاجزين ولسنا ﴾بِمسبوقين نَحن وما﴿ وفناء بانعدام وليس دار إلى دار من انتقال
 منكم هللا وعأط يكونون غيركم قوماً ونستبدل نهلككم ﴾َأمثَالَكُم نُبدَل َأن علَى﴿ (٦٠)

﴿َئكُمنُنْشي﴿ القيامة يوم نعيدكم أن أيضاً بعاجزين ولسنا ﴾وا فال م ونلَمفي ﴾تَع خلقة   
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 )ع( السجاد عن(٦٢)
 العجب كل العجب

 النشأة أنكر لمن
 يرى وهو االخرى
 ]صا[ االولى النشأة

  
 )ع( اقرالب عن) ٧٠(

 كان )ص( النبي أن
:  قال الماء شرب أذا

 سقانا الذي هللا الحمد
 ولم برحمته فراتاً عذباً
 أجاجاً ملحاً يجعله
 ]آل[  بذنوبنا

  
 شجرتان للعرب) ٧١(

  المرخُ ِإحداهما
 ِإذا ، العفار واُألخرى

 غصنان منهما ُأخذ
 فحك ، أخضران
 تناثر باآلخر أحدهما

 النار شرر بينهما من
 ]سم[

   
 القواء  :فائدة) ٧٣(

 الخالية األرض هي
 العمران عن البعيدة

 ]مس[
  
 هذَا َأن واعلَموا) ٧٦(

آنالْقُر وه حالنَّاص 
 و يغُشُّ ال الَّذي

 يضلُّ ال الَّذي الْهادي
ثُ ودحي الْمال الَّذ 

بكْذي ا وم الَسذَا جه 
آنالْقُر دقَ ِإال َأحام نْهع 
ةادبِزِي انٍ َأونُقْص 
ةادي زِيى فده َأو 
 و عمى من نُقْصانٍ
 علَى لَيس َأنَّه اعلَموا

دَأح دعآنِ بالْقُر نم 
فَاقَة ال و دَل َألحقَب 

 غنًى من الْقُرآنِ
تَشْفُوهفَاس نم اِئكُموَأد 

فَِإن يهف فَاءش مرِ نَأكْب 
اءالد و وه الْكُفْر و 
 و الْغَي و النِّفَاقُ

 اللَّه فَاسَألُوا الضالُل
بِه وا وهجتَو هِإلَي هببِح  
  ]نج[ 
 
 الصادق عن )٨٧(
 بلغت إذا إنها قال )ع(

 منزله اري الحلقوم
 فيقول الجنة من

 حتى الدنيا إلى ردوني
 أرى بما اهلي اخبر

 ذلك إلى ليس له قالفي
  ]صا[ سبيل

 اهللا ﴾اُألولَى النَّشَْأةَ﴿ عرفتم ﴾علمتُم ولَقَد﴿ (٦١) عقولكم ِإليها تصل وال تعلمونها ال
اهللا  بأن تتذكرون فهال ﴾تَذكَّرون فَلَوال﴿ مذكوراً شيئاً تكونوا لم أن بعد العدم من أنشأكم
 النشأة على يعني عليها قدر من أنف مرة أول خلقكم على قدر كما ِإعادتكم على قادر

 ما َأفَرَأيتُم﴿ (٦٢) صنعاً أقل فإنها وأقدر أقدر األخرى النشأة على فهو األولى
ثُونر(٦٣) االرض في تلقونهالبذر الذي  عن  أخبرووني﴾تَح ﴿ءَأنْتُم ونَهعرأأنتم ﴾تَز 
 لذلك الفاعلون نحن أم ﴾الزارِعون نَحنَأم ﴿ السنبل فيه يكون حتى وتنشئونه تنبتونه
(٦٤) ﴿لَو أردنا لو ﴾نَشَاء ﴿لْنَاهعا﴿ الزرع هذا لجعلنا ﴾لَجطَامال متكسراً هشيماً ﴾ح 
 (٦٥) به حلَّ مما الزرع على وتحزنون تتفجعون ﴾تَفَكَّهون﴿ بقيتمف ﴾فَظَلتُم﴿ به ينتفع

 شيء على نحصل ولم وقتنا وضاع ونفقتنا كله امالن ذهب قد وتقولون ﴾لَمغْرمون ِإنَّا﴿
 الزرع خروج وحرمنا ، البذر قيمة غرمنا ، الرزق من ﴾محرومون نَحن بْل﴿ (٦٦)
(٦٧) ﴿تُمَأيعن أخبروني ﴾َأفَر ﴿اءي الْمالَّذ ونب(٦٨) العطش شدة عنكم لتدفعوا ﴾تَشْر 

﴿الذين ﴾ءَأنْتُم ﴿وهلْتُمَأنز ننِالْ مزالسحاب من ﴾م ﴿َأم ننَح نزِلُونابقدرتن له ﴾الْم 
(٦٩) ﴿لَو نَشَاء لْنَاهعج﴾ ا﴿ ماءاجلزرع وال لشرب يصلح ال الملوحة شديد مالحاً ﴾ُأج 

 أخبروني ﴾َأفَرَأيتُم﴿ (٧٠) عليكم الجليلة نعمه على ربكم ﴾تَشْكُرون﴿ فهالّ ﴾فَلَوال﴿
 ءَأنْتُم﴿ (٧١) الرطب الشجر من وتستخرجونها تقدحونها ﴾تُورون يالَّتالنَّار ﴿ عن

ا﴿ خلقتم ﴾َأنشَْأتُمتَهرشَج َأم ننَح ُئوننش(٧٢) الخالقون ﴾الْم ﴿نا نَحلْنَاهعنار جعلنا ﴾ج 
 ، منهاأعاذنا اللّه  ، جهنم نار بها ذكر الرائي رآها ِإذا جهنم لنار تذكيراً﴾ تَذْكرةً﴿ الدنيا

 أياته تعالى اهللا جعل للمسافرين ﴾ِللْمقْوِين﴿ ومنفعةً ﴾ومتَاعا﴿ عقابه ويخاف اَهللا فيخشى
 ارواح برويتها ويقوى العارفين ألبصار منها يتجلى صفاته انوار مرأى بصنوفها
 فصاروا الخاشعين قلوب مواعظها من وتفرغ الصادقين عقول بها ويستقيم الموحدين

 ﴾بِاسمِ فَسبح﴿ (٧٣) متواضعين عظمته انوار مراقد فى متذللين بوديةالع معابد فى
 خلق من سبحان :وقل والنقص العجز صفات من ﴾الْعظيمِ ربك﴿ )ص( محمد يا فنزه
 (٧٤) سلطانه وأكبر شأنه أعظم ما سبحانه ، بحكمته لنا وسخَّرها  بقدرتهاألشياء هذه
 النجوم بمنازل أقسم ﴾النُّجومِ بِمواقعِ ُأقْسم﴿ " وتقويته الالم لتأكيد الكالم " ﴾فَال﴿

 هذا وان ﴾عظيم تَعلَمون لَو لَقَسم وِإنَّه﴿ (٧٥) وبروجها أفالكها في دورانها وأماكن
 (٧٦) القدرة عظيم على الداللة من به المقسم في لما آلمنتم عظمته عرفتم لو القسم

﴿ِإنَّه ءانقرآن القرآن هذا نِإ ﴾لَقُر ﴿األمور ومعالى األخالق مكارم على يدل ﴾كَرِيم 
 التبديل وعن الباطل عن محفوظ مصونٍ ﴾مكْنُونٍ كتَابٍ في﴿ (٧٧) األفعال وشريف

   والذنوب الشرك من ﴾ِإال الْمطَهرون﴿ المكنون الكتاب ذلك يمس ال ﴾يمسه ال﴿ (٧٨)
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 أحد يفارق ال) ٨٨(

 المقربين من روحه
 يؤتى حتى الدنيا في

 ريحان من بغصنين
 يقبض ثم فيشمهما
  ]قر[ فيهما روحه

 
 )ص( النبي عن) ٨٨(

 به يبشر ما أول إن
 الوفاة عند المؤمن
 وجنة وريحان بروح
 يبشر ما أول وإن نعيم
 أن قبره في المؤمن به

 اهللا رضاب أبشر يقال
 قدمت والجنة تعالى
 اهللا غفر قد مقدم خير
 قبرك، إلى شيعك لمن

 لك، شهد من وصدق
 استغفر لمن واستجاب

  ]مي[  لك
  
 السالم محل في) ٩١(

 أحدها : أقاويل ثالثة
 في روحه قبض عند
 ملَك عليه يسلّم الدنيا

 عند الثاني،  الموت
 يسلّم القبر في مساءلته

 ونكير منكر عليه
 في بعثه عند الثالث
 عليه تسلّم القيامة

 وصوله قبل المالئكة
 ]قر[ إليها

  

 هذايعني  ﴾الْحديث َأفَبِهذَا﴿ (٨٠) ﴾الْعالَمين رب﴿ عند ﴾من﴿ منزل ﴾تَنزِيٌل﴿ (٧٩)
  (٨١)به مكذبون متهاونون ﴾مدهنُون﴿ العرب كفار ويا مكة أهل يا ﴾َأنْتُم﴿ القرآن

﴿لُونعتَجشكر ﴾و ﴿قَكُمرِز َأنَّكُم ون(٨٢) عليكم المتفضل المنعم وهو برازقكم ﴾تُكَذِّب 
 ﴾حينَِئذ وَأنْتُم﴿ (٨٣) الموت سكرات معالجة عند ﴾الْحلْقُوم﴿  الروح﴾بلَغَت فَلَوال ِإذَا﴿
 لمن الخطاب" وأهوال شدائد من يكابده وما المحتضر ِإلى ﴾تَنظُرون﴿ الوقت ذلك في
 منْكُم﴿ المحتضر ِإلى ﴾ِإلَيه َأقْرب﴿ واطالعنا بعلمنا ﴾ونَحن﴿  (٨٤)"المحتضر لحو

نلَكال و ونرصال﴿ (٨٥) روحه لقبض حضروه الذين مالئكتنا ﴾تُبفهالَّ ﴾فَلَو ﴿ِإن 
كُنتُم رغَي ينيندا﴿ (٨٦) تزعمون كما بأعمالكم مجزين ﴾مونَهجِعهذا نفس تردون ﴾تَر 

 وال بعث ال أنه بقولكم ﴾صادقين كُنتُم ِإن﴿ الحلقوم بلغت ما بعد جسده ِإلى الميت
 فَروح﴿ (٨٨) المحسنين ﴾الْمقَربِينمن ﴿ الميت هذا ﴾كَان ِإن فََأما﴿ (٨٧) حساب

انحيرة راحة ربه عند فله ﴾ويخرج ال ويقال،  حسن ورزق تام نتىح الدنيا في مؤم 
 الموت عند راحة فالروح،  روحه خروج قبل فيشمه الجنة رياحين من بريحانٍ يْؤتَى

 والريحان لقلوبهم الروح فيها يتنعم اسعةو جنةو ﴾نَعيمٍ وجنَّةُ﴿ االخرة في والريحان
 الذين ﴾من َأصحابِ الْيمينِ﴿ المحتضر ﴾كَان ِإن وَأما﴿ (٨٩) ألبدانهم والجنة لنفوسهم
 ألنه ﴾الْيمينِ َأصحابِ من﴿ )ص( محمد يا ﴾لَك فَسالم﴿ (٩٠) بأيمانهم كتبهم يأخذون

 المنكرين ﴾الْمكَذِّبِين من﴿ المحتضر ﴾كَان ِإن وَأما﴿ (٩١) ونعيم وسعادة راحة في
 لأو بها يكرمون التي فضيافتهم ﴾فَنُزل﴿ (٩٢) والحق الهدى عن ﴾الضالِّين﴿ للبعث

 (٩٤)﴾ جحيمٍ وتَصليةُ﴿ (٩٣) حرارته لشدة البطون يصهر الذي ﴾مٍحمي من﴿ قدومهم
﴿ذَا ِإنءواألشقيا والسعداء ، السابقين جزاء من )ص( محمد يا عليك قصصناه الذي ﴾ه 

 فيه شك ال الذي الثابت ﴾الْيقينِ حقُّ﴿وعزتي وجاللي  ﴾لَهو﴿ الموت وما قبلهوحضور 
(٩٥) ﴿حبمِ فَسبِاس كبيمِ رظالْع﴾ إلى يحتاج أو تسبيحك يلحقه أن من أعظم هو اهللا أن 
 به ينزهونه مما أنفسهم ليظهروا يسبحوه أن أمرهم بأن عبيده شرف لكنه منك شىء
(٩٦)    
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 نصف الحديد سورة
 العدد حيث من القرآن

 ]مال[
 الصادق عن فضلها

 سورة قرأ من )ع(
 في والمجادلة الحديد
 لم ادمنها فريضة
 يموت حتى اهللا يعذبه
 نفسه في يرى وال ابدا
 أبدا سوء أهله في وال
 بدنه في خصاصة وال
 من )ع( الباقر عنو

 – كله المسبحات قرأ
 الصف االحشر الحديد
  - التغابن ، الجمعة

 يمت لم ينام أن قبل
 القائم يدرك تىح

 وان عليه اهللا صلوات
 جوار في كان مات

 )ص( اهللا رسول
 ]صا[
 اهللا تنزيه التسبيح )١(

 وقوال اعتقادا تعا
 به اليليق عما وعمال

 فى بالمصدر اهللا بدأ
 االصل النه االسرآء

 الحديد فى بالماضى ثم
 النه والصف والحشر

 ثم الزمانين اسبق
 الجمعة فى بالمستقبل
 فى باالمر مث والتغابن
  ]رو[ االعلى

 أنت الحديث في) ٣( 
 قبلك فليس األوُل
 اآلخر وأنت شيء،
 ، شيء بعدك فليس
 فليس الظاهر وأنت
 وأنت ، شيء فوقك

 دونك فليس الباطن
  ]مس[ شيء

 عباس ابن قال) ٦(
 فى االعظم اهللا اسم
 فى الحديد سورة اول
 اولها من آيات ست

  ]رو[
 
 األموال أن يعني) ٧(

 هي ِإنما يديكمبأ التي
 ، خلقها ألنه اهللا أموال
 بها متَّعكم ولكنه

 خلفاء وجعلكم
 فأنتم ، فيها بالتصرف

 الوكالء بمنزلة فيها
 من تمنعوها فال

 أمركم فيما اِإلنفاق
 فيه تنفقوها أن مالكها

  ]مس[

  
  
  

   منسوخ فيها  وهي خمسمائة وأربع وأربعون كلمة ، وألفان وأربعمائة وستة وسبعون حرفا ، ال ناسخ وال
هذه والحشر والصف ، : ويوجد في القرآن سبع سور مبدوءة بلفظ التسبيح ، ثالث بلفظ الماضي وهي 

واحدة بلفظ األمر  ، الجمعة والتغابن ، وواحدة بالمصدر وهي االسراء: واثنتان بلفظ المضارع وهي 
  ومثلها في عدد اآلي التكوير والفتحوهي االعلى 

    لرحيما الرحمن اهللا بسم
﴿حبد ﴾سمج ﴿هه ﴾ِللَّها﴿ عليه واثنى ونزي مف اتاومضِ الساَألرمن الكون في ما ﴾و 

 الذي أمره ىعل الغالب ﴾الْعزِيز وهو﴿ الحال وبلسان القال بلسان ونبات وحيوان ِإنسانٍ
 ﴾واَألرضِ لسماواتا ملْك لَه﴿ (١) أفعاله في ﴾الْحكيم﴿ شيء ينازعه وال يمانعه ال

 الدنيا في االحياء ﴾ويميتُ﴿ للبعث االموات ﴾يحيِ﴿ خلقه في لمتصرفوا لها الخالق
﴿وهلَى وكُلِّ ع ءشَي ير(٢) شيء يعجزه ال ﴾قَد ﴿وُل هبداية لوجوده ليس ﴾اَألو 
﴿راآلخنهاية لبقائه وال ﴾و ﴿رالظَّاههل بالقهر شيء كل على ﴾و ﴿ناطالْبال الذي ﴾و 

 يعزب ال ﴾عليم شَيء بِكُلِّ وهو﴿ ذاته كنه معرفة ِإلى العقوُل تصُل وال األبصار تدركه
 ستة ﴾َأيامٍ ستَّة﴿ مقدار ﴾في واَألرض السماوات خَلَقَ الَّذي هو﴿ (٣) شيء عمله عن

 ﴾يلج ما يعلَم﴿ بالتدبير الكون على ﴾شِالْعر لَىع﴿ استولى ﴾استَوى ثُم ﴿ مراحل
 ذلك وغير ونبات معادن ﴾منْها يخْرج وما﴿ البذورو الكنوزك ﴾اَألرضِ في﴿ يدخل

 ﴾يعرج وما﴿ والعذاب ، والرحمة ، والمالئكة ، األرزاق من ﴾السماء من ينْزُِل وما﴿
 ﴾كُنْتُم ما َأين﴿ أحد كل مع ﴾معكُم﴿ حاضر ﴾هوو﴿ واألعمال المالئكة ﴾فيها﴿ يصعد
 عليه فيجازيكم ، العباد أعمال على رقيب ﴾بصير تَعملُون بِما واللَّه﴿ وِإحاطته بعلمه
 للمتوكلين وتوفيق كانوا اينما معهم هو حيث للعاشقين بشارة اآلية فى وعقابا ثوابا

 ملْك لَه﴿ (٤) للمقبلين ورعاية للمراقبين يقينو للمحبين وبهجة للعارفين وسكينة
اتاومضِ الساَألرِإلَى﴿ والنشر الحشر ِإلثبات والتمهيد للتأكيد كرره ﴾وو وحده ﴾اللَّه 

﴿ عجتُرور(٥) أعمالهم على فيجازيهم اآلخرة في ﴾اُألم ﴿وِلجَل يي اللَّيارِ فالنَّه وِلجيو 
اري النَّهِلا فالليل في النهار من نقص ماو النهار في الليل من نقص ما يدخل ﴾للَّي 
 من فيها وما ، والضمائر بالسرائر ﴾الصدور بِذَات عليم هو﴿ االزمان اختالف حسب
 ﴾ورسوِله﴿ ووحدانيته ﴾بِاللَّه﴿ وصدقوا الناس معاشر ﴾آمنُوا﴿ (٦) اوالخفاي النوايا
   جعلكم التي األموال من ﴾فيه مستَخْلَفين جعلَكُم مما﴿ وتصدقوا ﴾فقُواوَأنْ﴿ )ص( محمداً

  
  ترتيبها

 ٥٧   
  ترتيب النزول

٩٤  
  اياتها  

  نزلت بعد  سورة الحديد  ٢٩
  مكية  الزلزلة
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 غزوة في نزلت )٧(

 غزوة وهي ، العسرة
 ]مس  [تبوك

 ِإنكم المعنى )١٠( 
 ، فتورثون ستموتون

 في قدمتموه فهالً
 طاعة في اِإلنفاق

 أبلغ من وهذا،  !!اهللا
 في اِإلنفاق على الحث
  ]فخ[ اهللا سبيل

 
 لفظ ذكر )١٠(

 العرب الن الميراث
 ماترك ان تعرف
 ميراثا يكون االنسان
 يعرفون بما فخاطبهم

  ]رو[ بينهم فيما
 
 :المفسرون قال )١٠(

 قبل النفقة كانت وِإنما
 ألن ، أعظم الفتح
 ِإلى اِإلسالم حاجة
 كانت واِإلنفاق الجهاد
 اهللا أعز ثم ، أشد

 الفتح بعد اِإلسالم
 ، ناصريه وكثَّر
 دين في الناس ودخل

  ]مس[ أفواجا اهللا
  
القرض ال يكون ) ١١(

حسنا اال إذا جمع فيه 
 -١أحد عشر خصلة 

أن يكون في المال 
 أن يقرضه -٢الحالل 

 -٣وهو محتاج إليه 
 -٤أن يكون لألحوج 

أن يكتمه وال يتبعه 
 أن -٥بمن وال أذى 

قصد به وجه اللّه ي
 -٦ابتغاء مرضاته 

أن ال يرائي به النّاس 
وال يقصد به السمعة 

 أن -٧والصيت 
يستحقر ما يقرضه 
للّه مهما كان كثيرا 

 أن يكون من -٨
 أن ال -٩أحسن ماله 

يرى حين تصدق غنى 
 وذال للفقير لنفسه
 أن يكون عن -١٠

طيب نفس ورغبة 
فيما أعده اللّه لمثله 

أن  أن يحب -١١
يرزقه اللّه أكثر مما 
عنده لينفق أكثر مما 

 على اللّه -١٢أنفق 
أن يتقبلها منه ويثيب 
 عليها ثوابا مضاعفا

  ]مال[

 ، لكم ال له الحقيقة في فهي ، قبلكم عمن اياه بوراثتكم فيها التصرف في اهللا خلفاء
 - نفسال على يهون الغير مال من واالنفاق - ، فيه والتصرف تملكها في استخلفكم

 فأنتم اآلن  " قبل ان ينتقل المال لغيرنافي الدنيا والتزهيد على اِإلنفاق تحريض فيه"
 بقي من على فأنفقوا ، لديكم أودعه ما على ووكالؤه قبلكم من مضى خلفاء اللّه عمن

 دقالصا اِإليمان بين جمعوا ﴾وَأنْفَقُوا منْكُم آمنُوا فَالَّذين﴿ عيال من جنسكم أبناء من
 ال ما المبالغات من اآلية في" الجنة هوو عظيم ﴾كَبِير َأجر لَهم﴿ اهللا سبيل في واِإلنفاق

 في لكم عذرٍ أي ﴾بِاللَّه تُْؤمنُون ال لَكُم وما﴿ (٧) "اسمية الجملة جعل حيث ، يخفى
 ﴾بِربكُم ِلتُْؤمنُوا يدعوكُم والرسوُل﴿ "والتوبيخ لِإلنكار استفهام" باهللا اِإليمان ترك

 حين بااليمان ﴾ميثَاقَكُم﴿ اهللا ﴾َأخَذَ وقَد﴿ الدامغة والحجج ، القاطعة بالبراهين ، وخالقكم
 من كمعقول في ركب وبما سواه لكم إله ال ربكم اهللا بأن وأعلمكم آدم ظهر من أخرجكم
 بحق مصدقين كنتم ان ﴾منينمْؤ كُنْتُم ِإن﴿ والبراهين األدلة لكم ونصب الصانع معرفة

(٨) ﴿وي هُل الَّذنَزلَى﴿ جبرئيل بواسطة ﴾يع هدبص( محمد ﴾ع( ﴿اتالقرآن ﴾آي 
﴿نَاتيأحكامه في الواضح ، بيانه في المعجز ﴾ب ﴿كُمخْرِجِلي نم اتظلمات ﴾الظُّلُم 

 حيث ﴾رحيم لَرءوفٌ بِكُم اللَّه ِإنو﴿ والعلم اِإليمان نور ﴾النُّورِ ِإلَى﴿ والجهل الكفر
 َأال﴿ يمنعكم عذر وأي النّاس أيها ﴾لَكُم وما﴿ (٩) لهدايتكم الرسل وأرسل الكتب أنزل
 بالعفو بخلتم حتى بكم حدا شيء وأي ، النّعم من به خولكم مما ﴾اللَّه سبِيِل في تُنْفقُوا

 وأنتم ﴾واَألرضِ السماوات ميراثُ وِللَّه﴿ كموفقرائ وأقاربكم إخوانكم على أموالكم من
 قبل أموالكم من حظكم فاستوفوا تعالى اهللا ِإلى صائرة وهي أموالكم وتخلّفون تموتون

 أنفق من ﴾الْفَتْحِ قَبِل من َأنْفَقَ من منْكُم﴿ الفضل في ﴾يستَوِي ال﴿ أيديكم من تخرج أن
 أعظم ﴾درجةً َأعظَم ُأولَِئك﴿ )ص( اهللا رسول مع األعداء ﴾َلوقَاتَ﴿ مكة فتح قبل ماله
 ﴾وكُال وقَاتَلُوا﴿ مكة فتح ﴾بعدمن ﴿ مماله ﴾َأنْفَقُوا الَّذين من﴿ منزلة وأرفع ، أجراً
 اهللا وعده ﴾الْحسنَى اللَّهوعد ﴿ الفتح بعد وأنفق آمن ومن ، الفتح قبل وأنفق آمن ممن
 ، عليه ومجازيكم بأعمالكم عالم ﴾خَبِير تَعملُون بِما واللَّه﴿ الدرجات تفاوت مع الجنة

  ،عن طيب نفس ﴾حسنًا قَرضا اللَّه يقْرِض الَّذي ذَا من﴿ (١٠) "ووعيد وعد اآلية في"
 وسمي قرضا ليدل على التزام الجزاء، والمراد في هذا القرض اإلنفاق في سبيل اللّه 

﴿فَهاعضفَي مضاعفاً ِإنفاقه على أجره يعطيه ﴾لَه ﴿لَهالمضاعفة مع ﴾و ﴿رثواب ﴾َأج 
﴿اآلخرة بضاعة إن ]صا[ االمام صلة في نزلت )ع( الكاظم عن،  عظيم ﴾كَرِيم 

 وال قليل على منها تقدروا لم نفاقها يوم جاء فإذا ، كسادها أوان من فاستكثروا ، كاسدة
   القيامة يوم ﴾والْمْؤمنَات الْمْؤمنين تَرى يوم﴿ اإلنسان أيها أنظر (١١) كثير على



 ٦٠٢ 

  )٥٧( الحديد سورة    )٦٠٢(     العشرون السابع والجزء  

  
)١١( اللَّه اللَّه شَرعم 

ادبالْع و َأنْتُم وناِلمس 
 السقْمِ قَبَل الصحة في
ي وف ةحَل الْفُسقَب 
 في فَاسعوا ضيقال

فَكَاك رِقَابِكُم نِل مقَب 
ا تُغْلَقَ َأناِئنُههر 

 و عيونَكُم َأسهِروا
 و بطُونَكُم َأضمروا
 و َأقْدامكُم استَعملُوا

 خُذُوا و َأموالَكُم َأنْفقُوا
نم كُمادسوا َأجودفَج 
 ال و َأنْفُسكُم علَى بِها

 فَقَد عنْها بِها تَبخَلُوا
 ِإن سبحانَه اللَّه قَاَل

 ينْصركُم اللَّه تَنْصروا
تْ وثَبي كُمَأقْدام قَاَل و 

 الَّذي ذَا من تَعالَى
قْرِضي ضاً اللَّهقَر 
 لَه فَيضاعفَه حسناً

  ]نج[
  
 اأب ان روي )١١(

  األنصاري الدحداح
  اهللا رسول اي : قال
منا ليريد اهللا ِإن 

 نعم : قال ؟ القرض
 : قال ، الدحداح أبا يا

 رسول يا يدك أرني
 : قال ، يده فناوله اهللا

 ربي أقرضت قد فِإني
 - بستاني أي- حائطي

 ، نخلة ستمائة فيه وله
 هي فيه الدحداح وأم

 أبو فجاء ، وعيالها
 يا   :فناداها الدحداح

 : قالت الدحداح أم
 اخرجي قال ، يكلب

 عز ربي أقرضته فقد
 ربح  :فقالت ، وجل
 الدحداح أبا يا بيعك
 متاعها منه ونقلت

 ]مس[ وصبيانها
 
 اهللا إن روي) ١٥(

 للكافر يقول تعالى
 لك كان لو أرأيتك

 أكنت الدنيا أضعاف
 من ذلك بجميع تفتدي
 فيقول !؟ النار عذاب
 فيقول ، رب يا نعم
 قد  :وتعالى تبارك اهللا
 من أيسر هو ما لتكسأ
 ظهر في وأنت ذلك
 ال أن ، آدم أبيك

 ِإال فأبيتَ بي تشرك
  ]مس[ الشرك

 الجنة إلى به يهتدون الصراط على أمامهم من تتألأل ﴾َأيديهِم بين نُورهم يسعى﴿
﴿هِمانمبَِأيإيمانهم  قدر على القيامة يوم الناس بين  يقسم النورجهاتهم جميع ومن ﴾و
 من تَجرِي جنَّاتٌ الْيوم﴿ أبشروا ﴾بشْراكُم﴿ المالئكة لهم وتقول الحسنة أعمالهم جزاءو

 بعده فوز ال الذي ﴾الْعظيم الْفَوز هو ذَِلك﴿ أبداً ﴾فيها﴿ ماكثين ﴾خَاِلدين اَألنْهار تَحتها
(١٢) ﴿موقُوُل يي قُوننَافقَاتُ الْمنَافالْمو ينونَا آمنُوا ِللَّذأمهلوناو انتظرونا ﴾انْظُر 

﴿لنستضيء ﴾نَقْتَبِس ﴿نم يَل نُورِكُمسخريةً المؤمنون لهم فيقول ﴾ق بهم واستهزاء 
 واالخالق االلهية المعارف بتحصيل األنوار هذه فالتمسوا الدنيا ِإلى ﴾وراءكُم ارجِعوا﴿

 قسم حيث او ﴾نُورا فَالْتَمسوا﴿ هناك منها يتولد النور فإن الصالحة واالعمال الفاضلة
 وأهل الجنة أهل بين ﴾بينَهم فَضرِب﴿ شيئا يجدون فال فيرجعون الموقف في النور
 قبله من وظَاهره﴿ الجنة يلي النه ﴾الرحمةُ فيه باطنُه باب﴿ بحاجزٍ ﴾لَه بِسورٍ﴿ النار

ذَاب(١٣) الكافرين جهة وهو النار يلي النه ﴾الْع ﴿مونَهنَادالمؤمنين المنافقون ينادي ﴾ي 
﴿َألَم نَكُن كُمعمعكم ونقاتل تصومون كما ونصوم ، تصلون كما نصلي ، الدنيا في ﴾م 
 ﴾َأنْفُسكُم﴿ أهلكتم ﴾فَتَنْتُم ولَكنَّكُم﴿ الظاهر في معنا كنتم نعم ﴾بلَى قَالُوا﴿ الغزوات في
 الدين أمر في شككتم ﴾وارتَبتُم﴿ الدوائر بالمؤمنين انتظرتم ﴾وتَربصتُم﴿ لنفاقبا
﴿تْكُمغَرخدعتكم ﴾و ﴿يانتَّى﴿ الباطله ﴾اَألمح اءج رَأم اللَّه كُمغَرو بِاللَّه ورالْغَر﴾ 

 ايها﴾ منْكُم يْؤخَذُ ال مفَالْيو﴿ (١٤) يعذبكم ال كريم عفو اهللا إن بقوله الشيطان وخدعكم
 من وال ﴾كَفَروا الَّذين من وال﴿ عوض وال بدٌل منكم يقبل ال ﴾فديةٌ﴿ المنافقون
 وبِْئس﴿ وسندكم عونكم ﴾موالكُم هي النَّار﴿ ومنزلكم مقامكم ﴾مْأواكُم﴿ الكافرين
يرص(١٥) والمنقلب المرجع ﴾الْم ﴿ْأنِ َألَمحان اأم ﴾ي ﴿يننُوا ِللَّذللمؤمنين ﴾آم ﴿َأن 
ترقَّ ﴾تَخْشَع ﴿مهكْرِ ﴿ وتلين ﴾قُلُوبِلذا﴿ المواعظ من به اهللا يذّكرهم لما ﴾اللَّهمَل ونَز 

نقِّ مال﴿ القرآن آيات من ﴾الْحكُونُوا وي ينُأوتُوا كَالَّذ تَابوالنصارى اليهود ﴾الْك ﴿نم 
 وساءت أعمارهم طالت وقيل  ،أنبيائهم وبين بينهم الزمان طال ﴾اَألمد علَيهِم فَطَاَل قَبُل

 حتى ﴾فَقَستْ﴿ واعتادوها المعاصي على ومرنوا خشوعها وزال قلوبهم فقست أعمالهم
 فإن قلوبكم فتقسو اهللا ذكر بغير الكالم تكثروا ال )ع( عيسى عن ورد ﴾قُلُوبهم﴿ صلبت
 ذنوبكم في وانظروا أرباب كأنكم العباد ذنوب في تنظروا وال اهللا من بعيد القاسي القلب
 العافية على اهللا واحمدوا البالء أهل فارحموا ومعافى مبتلًى رجالن والناس عبيد كأنكم

 إلى تعالى اهللا طاعة عن خارجون ﴾فَاسقُون﴿ الكتاب أهل من ﴾منْهم وكَثير﴿ ]مج[
 )ع( الصادق عن ، فيحكم اهللا فيكم بمثل ما حكم فيهم ممثله تكونوا فال أي،  معصيته

  يقول الفيض الكاشاني  ]صا[ االية }...يكونوا وال{ )ع( القائم في االية هذه نزلت قال



 ٦٠٣ 

  )٥٧( الحديد سورة    )٦٠٣(     العشرون السابع والجزء  

  
 دمسعو ابن قال )١٦(
 إسالمنا بين كان ما

 بهذه عوتبنا أن وبين
 سنين بعأر إال اآلية
 المؤمنون فجعل
 ، بعضاً بعضهم يعاتب
 بمكة الصحابة ان ذلك
 مجدبين فلما كانوا

هاجروا أصابوا الريف 
والنعمة فتغيروا عما 
كانوا عليه فقست 

  ]مج[  قلوبهم
 
عن أبى بكر ) ١٦(

الصديق ان هذه اآلية 
قرئت بين يديه وعنده 
قوم من أهل اليمامة 
فبكوا بكاء شديدا 

ل هكذا فنظر اليهم فقا
 كنا قست القلوب

  ]رو[
  
 :عباس ابن قال )١٧(

 بعد القلوب يلين
 مخبتةً فيجعلها قسوتها
 يحيي وكذلك ، منيبة

 بالعلم الميتة القلوب
  ]مس[ والحكمة

 
 القرضتنبيه ) ١٨(

 التصدق هو الحسن
 ، النفس طيب عن

  ]مس[ النية وخلوص
 
 أمير عن) ١٩(

 الميت )ع( المؤمنين
 صديق شيعتنا من

 وأحب بأمرنا صدق
 يريد فينا وأبغض فينا

 وجل عز اهللا بذلك
 وبرسوله باهللا يؤمن

  ]صا [االية هذه تال ثم
  
 كّل آية تنبيه) ٢٠(

مصدرة بلفظ اعلموا 
أو اعلم تدل على 
أهمية ما تدعو إليه 
ووجوب أخذ ما فيها 
بعين االعتبار والنّظر 
إليها بالتفكر والتدبر 

  ]مال[  والتروي
 )ع(الباقر عن) ١٩(

 هذا منكم العارف
 له المنتظر األمر

 الخير فيه المحتسب
 مع واهللا جاهد كمن
 )ع( محمد آل قائم

  ]مج[..... بسيفه

 ﴾اعلَموا ﴿(١٦) ]صا[المؤمنين  وأهلها )ع( القائم غيبة شأن في أنها نزلت لعل المراد
 منها يخرج ﴾موتها دبع﴿ بالمطر القاحلة ﴾اَألرض اللَّه يحيِ َأن﴿  المؤمنينمعشريا 

 الباقر عن ، القرآن وتالوة بالذكر القاسية القلوب ِإلحياء تمثيل وهو يبسها بعد النبات
 ﴾بينَّا قَد﴿ ]صا[ أهلها كفر بموتها يعني موتها بعد )ع( بالقائم اهللا يحييها قال )ع(

 ما وتتدبروا ﴾تَعقلُون لَّكُملَع﴿ قدرتنا على الدالة والبراهين لحججا ﴾اآليات لَكُم﴿ وضحنا
 على بأموالهم تصدقوا الذين ﴾والْمصدقَات الْمصدقين ِإن﴿ (١٧) القرآن في اهللا أنزل

 وفي اهللا سبيل في أنفقوا والذين ﴾حسنًا قَرضا اللَّه وَأقْرضوا﴿ اهللا وجه ابتغاء الفقراء
 ذلك فوق ﴾ولَهم﴿ ثوابهم ﴾لَهم يضاعفُ﴿ منفوسه بها طيبة واِإلحسان البر وجوه

 حسرةُ الْقيامة يوم الْحسرات َأعظَم ِإن ، الجنة وهو جزيل حسن ﴾كَرِيم﴿ ثواب ﴾جرَأ﴿
 بِه فَدخََل هسبحانَ اللَّه طَاعة في فََأنْفَقَه رجٌل فَورِثَه اللَّه طَاعة غَيرِ في ماال كَسب رجٍل
 اهللا بوحدانية صدقوا ﴾بِاللَّه آمنُوا والَّذين﴿ (١٨) ]نج[ النَّار بِه اَألوُل دخََل و الْجنَّةَ

﴿هلسربرسله وآمنوا ﴾و ﴿لَِئكُأو مه يقُوندثالثة الصديقون )ص( اهللا رسول قال ﴾الص 
 طالب أبي بن وعلي ، فرعون آل منمؤ وحزبيل ، ياسين آل مؤمن النجار حبيب
 درجة فحازوا المراتب أعلى جمعوا ﴾ربهِم عنْد والشُّهداء﴿ ]شو[ أفضلهم وهو الثالث

 أيديهم بين يسعى الذي والنور ﴾ونُورهم َأجرهم﴿ اآلخرة في ﴾لَهم﴿ والشهادة الصديقية
 جحدوا ﴾كَفَروا والَّذين﴿ ]صا[ ولشيعتنا لنا هذه إن )ع( السجاد عن،  وبأيمانهم
 لنسأ ، جهنم نار في المخلدون ﴾الْجحيمِ َأصحاب ُأولَِئك بِآياتنَا وكَذَّبوا﴿ اهللا بوحدانية

 الناس ايها﴾ اعلَموا﴿ (١٩) وآله نبيه بحرمة لهاافض بعميم يتوالنا أن سبحانه اهللا
 لذلك بقاء ال إذ واللعب اللهو بمنزلة ﴾ولَهو لَعب ياالدنْ﴿ الدار هذه في ﴾الْحياةُ َأنَّما﴿

 الدنيا في رغب ما اللعب وقيل،  واللعب اللهو يزول كما وشيك عن ويزول دوام وال
 رفيعة ومنازل بهية ومراكب شهية مالبس من ﴾وزِينَةٌ﴿  اآلخرة عن ألهى ما واللهو
 باألحساب ﴾بينَكُم﴿ وافتخار هاةمبا ﴾وتَفَاخُر﴿ تتالشى ثم اهلها اعين في تتزين

 امور ستة" واألوالد األموال بكثرة مباهاة ﴾واَألوالد اَألمواِل في وتَكَاثُر﴿ واألنساب
 على مرورها ترتب الذكر في مترتبة باالخرة منها يتعلق ال مما الدنيا لمشتهيات جامعة

 الزراع ﴾الْكُفَّار َأعجب﴿ اًأرض أصاب غزير مطرٍ ﴾غَيث كَمثَِل﴿ "غالبا االنسان
﴿اتُهعنه الناشئ ﴾نَب ﴿ثُم هِيجخضرته بعد ييبس ﴾ي ﴿اها فَتَرفَرصبعد اللون مصفر ﴾م 
 كذلك وجفافه يبسه بعد الرياح تذروه هشيماً يصبح ﴾حطَاما يكُون ثُم﴿ زاهياً كان أن

 لألبرار ﴾ورِضوان اللَّه من ومغْفرةٌ﴿ للفجار ﴾شَديد عذَاب اآلخرة وفي﴿ الدنيا حال
   زائل﴾الْغُرورِ  متَاعِإال﴿ انقضائها وسرعة حقارتها في ﴾الدنْيا الْحياةُ﴿ وليست ﴾وما﴿



 ٦٠٤ 

  )٥٧( الحديد سورة    )٦٠٤(     العشرون السابع والجزء  

  
 على دليل فيه )١٩(

 النار في الخلود أن
 ، بالكفار مخصوص

 الصيغة إن حيث من
 باالختصاص تشعر

 على تدل والصحبة
  ]بي[ المالزمة

  
 )ع(على قال )٢٠(

 على التحزن لعمار
 ستة الدنيا فان الدنيا
 مطعوم اشياء

 وملبوس ومشروب
 ومركوب ومشموم
 طعامها فأكبر ومنكوح
 ذبابة ريقة وهو العسل
 الماء شرابها واكبر

 جميع فيه ويستوى
 سالملبو اكبر الحيوان
   دودة نسج وهو الديباج
 المسك المشموم واكبر
 واكبر ظبية دم وهو

 الفرس المركوب
 الرجال يقتل وعليها
 النساء المنكوح واكبر
 مبال فى  مبال وهو

واهللا ان المراة لتزين 
 احسنها يراد به اقبحها

  ]قر[
 
)٢٠ (ونم لَم ْأسي 

 لَم و الْماضي علَى
حفْري يبِاآلت َأخَذَ فَقَد 
دهه الزفَينج[ بِطَر[  

  
 :عباس ابن قال) ٢٠(

 سخط من المال يجمع
 على به ويتباهى اهللا،

 ويصرفه ، اهللا أولياء
 فهو ، اهللا مساخط في

 فوق بعضها ظلماتٌ
  ]مس[ بعض

 
 بالكفار والمراد) ٢٠(

 ألنه الزراع هنا
  ]قر[ البذر يغطون

  
 :المفسرون قال) ٢١(

 لىع داللة اآلية وفي
 مخلوقة الجنة أن

 لم ما ألن وموجودة
 يوصف ال بعد يخلق
 ]مس[ وهيء ُأعد بأنه

  

 الغـرور  متاع الدنيا الحياة كان ان قيل كأنّه (٢٠) الجاهل بها ويغتر الغافل بها ينخدع
 أيهـا سـارعوا    ﴾سـابِقُوا ﴿ :فقـال  - ؟ نفعل فما مغفرة او الهلها عذاب اآلخرة وفى

 تـوفقنى  أن اى مغفرتـك  عـزآئم  أسألك الدعاء في ﴾ربكُم  من غْفرةم ِإلَى﴿ المؤمنون
 و متَفَاضـالتٌ  درجـاتٌ  فسيحة واسعة ﴾وجنَّة﴿ محالة ال لصاحبها تغفر التى لالعمال
 ساكنُها يبَأس وال خَاِلدها يهرم ال و مقيمها يظْعن ال و نَعيمها ينْقَطع ال متَفَاوِتَاتٌ منَازُِل

 أضعاف طولها أن على تنبيهاً العرض ذكر ﴾واَألرضِ السماء كَعرضِ عرضها﴿ ]نج[
 ورسـله  بِاللَّـه ﴿ المصدقين للمؤمنين ﴾آمنُوا ِللَّذين﴿ وأعدها اهللا هيأها ﴾ُأعدتْ﴿ ذلك
ُل﴿ والجنة المغفرة من به الموعود ﴾ذَِلكاللَّ فَضالواسع اهللا عطاء ﴾ه ﴿يهْؤتي نم شَاءي﴾ 

 الواسـع  العطـاء  ذو ﴾الْعظـيمِ  الْفَضِل ذُو واللَّه﴿ عباده من يشاء من على به يتفضل
 قحـط  من ﴾اَألرضِ في﴿ يحدث ما ﴾مصيبة من َأصاب ما﴿ (٢١) الجليل واِإلحسان

ي﴿  ، و  الثمار في ونقصٍ الزروع في وعاهة وزلزلةف كُموالفقـر  األمراض من ﴾َأنْفُس 
 َأن قَبـلِ  مـن ﴿ المحفـوظ  اللوح في ﴾كتَابٍ في﴿ مكتوبة وهي ﴾ِإال﴿ األوالد وذهاب
 هين سهٌل ﴾يسير اللَّه علَى﴿ كثرته على ﴾ذَِلك﴿ إثبات ﴾ِإن﴿ ونوجدها نخلقها ﴾نَبرَأها
والمراد بالحزن المـذموم وهـو      ،   تحزنوا   ئالل ﴾ِلكَيال تَْأسوا ﴿ ذلك وكتب أثبت (٢٢)

، كما ان المراد     المخرج صاحبه عن دائرة الصبر والتسليم ألمر اللّه ال مطلق الحزن          
 ﴾فَـاتَكُم  ما علَى﴿ بالفرح الملهي عن الشّكر ال مطلق الفرح الذي تنبسط منه النّفس          

 الـدنيا  زهـرة  من أعطاكم ﴾آتَاكُم بِما﴿ تبطروا ال ولكي ﴾تَفْرحوا وال﴿ الدنيا نعيم من
 حظـوظ  من اهللا أعطاه بما معجبٍال متكبرال ﴾فَخُورٍ مخْتَاٍل كُلَّ يحب ال واللَّه﴿ ونعيمها

 كلمتين بين كله الزهد،   غالبا به يضن بالمال المختال فإن  الناس على به فخور ، الدنيا
 يـأس  لم ومن اتاكم بما تفرحوا وال كمفات ما على تأسوا لكيال تعالى اهللا قال القرآن في

﴾ يبخَلُـون  الَّـذين ﴿ (٢٣) ]نج[ بطرفيه الزهد أخذ فقد باالتي يفرح ولم الماضي على
النـاس   يـأمروا  حتى ذلك يكفيهم وال ﴾بِالْبخِْل النَّاس ويْأمرون﴿ اهللا سبيل في باِإلنفاق
 همستغنٍ عنه وعن ِإنفاق    ﴾هو الْغَني  ن اللَّه فَِإ﴿يعرض عن اِإلنفاق     ﴾ومن يتَولَّ ﴿بالبخل  

﴿يدمفي ذاته وصفاته   ﴾الْح وتهديد"  محمود لْنَا ﴿(٢٤)" فيه وعيدسَأر لَنَا ﴿بعثنا  ﴾لَقَدسر
نَاتيبالحجج والمعجزات  ﴾بِالْب ﴿  تَابالْك مهعلْنَا مَأنْزالتـي فيهـا سـعادة البـشرية        ﴾و 

 بـالحق   ﴾ِليقُوم النَّاس بِالْقـسط   ﴿ وأنزلنا القانون الذي يحكم به بين الناس       ﴾نوالْميزا﴿
 أحد بركـات األرض التـي       ﴾الْحديد﴿وخلقنا وأوجدنا  ﴾وَأنْزلْنَا﴿ والعدل في معامالتهم  

  والذهب منحها اللّه عباده وال شيء يقوم مقامه من المعادن وإن كانت أثمن منه كالفضة             
  كثيرة ﴾ومنَافع﴿ منه الحرب تُتخذ آالت ألن ﴾شَديد بْأس فيه﴿ الكريمةواألحجار 



 ٦٠٥ 

  )٥٧( الحديد سورة    )٦٠٥(     العشرون السابع والجزء  

  
 إن الحديث في )٢٢(

 مقادير كتب اهللا
 يخلق أن قبل األشياء

 واألرض السماوات
 ، سنة ألف بخمسين
 الماء على وعرشه

 ]مس[
 اآلية هذه وفي )٢٣(

 أشياء أربعة إلى إشارة
 الخلق حسن : األول
 عنده استوى من ألن

 ال وعدمها الدنيا وجود
 وال يعادي وال يحسد
من هذه فإن يشاح 
 الخلق سوء أسباب
 حب نتائج من وهي
 : وثانيها،  الدنيا

 وأهلها الدنيا استحقار
 بوجودها يفرح لم إذا
  ،لعدمها يحزن ولم

 اآلخرة تعظيم : وثالثها
 من فيها نالي لما

 الخالص الدائم الثواب
 :ورابعها ،الشوائب من

 دون باهللا االفتخار
  ]مج[ الدنيا أسباب

: المفسرون قال) ٢٣(
 الحزن بالحزن والمراد

 القنوط، يوجب الذي
 الذي الفرح وبالفرح
 والبطر األشر يورث

  ]مس[
 أن روي) ٢٤ (

 بالميزان نزل جبرئيل
 وقال نوح إلى فدفعه

 به ايزنو مرقومك
  ]صا[
 على قوي أي )٢٥(

  ِإهالكه أراد من ِإهالك
ِإلى يفتقر ال عزيز 
 وِإنما ، أحد نصرة
 لينتفعوا بالجهاد أمرهم

 الثواب ويستوجبوا به
  ]بي[
  
 المفسرون قال) ٢٩(

 كانوا الكتاب أهل إن
 الوحي يقولون

 والكتاب فينا والرسالة
 لنا، ِإال ليس والشرع

 بهذه خصنا واهللا
 من العظيمة الفضيلة

 العالمين، جميع بين
بهذه عليهم اهللا فرد 
   ]مس[ اآلية

 على قادر ﴾قَوِي اللَّه ِإن بِالْغَيبِ ورسلَه ينْصره من اللَّه وِليعلَم﴿ تحصى ال ﴾ِللنَّاسِ﴿
 األنبياء يخش ﴾َأرسلْنَا ولَقَد﴿ (٢٥) يغالب ال غالب ﴾زعزِي﴿ بنفسه أعدائه من االنتقام

 في وجعلْنَا﴿ ِإبراهيم األنبياء وأبا ﴾وِإبراهيم﴿ قابيل بنو وهم قومه الى ﴾نُوحا﴿
 والقرآن واِإلنجيل والزبور التوراة أنزلنا كما ﴾والْكتَاب النُّبوةَ﴿ نسلهما ﴾ذُريتهِما

﴿منْهفَم تَدهمهتدون أناس وِإبراهيم نوح ذرية من ﴾م ﴿ويركَث منْهم قُونعصاةٌ ﴾فَاس 
 وإبراهيم نوح بعد أتبعنا ثم ﴾آثَارِهم علَى قَفَّينَا ثُم﴿ (٢٦) الطاعة عن خارجون

 ذكره ﴾مريم ابنِ بِعيسى﴿ انتهى حتى ﴾وقَفَّينَا﴿ رسول بعد رسوالً أرسلناو ﴾بِرسلنَا﴿
 البشارة فيه ﴾اِإلنجِيَل﴿ عليه وأنزلنا ﴾آتَينَاهو﴿ ِإسرائيل بني من األنبياء آخر باعتباره
 ﴾ورحمةً رْأفَةً﴿ الحواريين أتباعه ﴾اتَّبعوه الَّذين قُلُوبِ في وجعلْنَا﴿ )ص( بمحمد
 الناس عن واالنقطاع والرياضة العبادة في للمبالغة هي قيل ﴾ورهبانيةً﴿ واللين الشفقة

 " الخاشع لربه الفار بدينه عن االفتتان مبالغة في ترك الدنيالراهب هو الخائف ا "
 ما ﴾علَيهِم كَتَبنَاها ما﴿ أنفسهم عند من وأحدثوها والرهبان القسس ابتدعها ﴾ابتَدعوها﴿

 ﴾ارِعايته حقَّ رعوها فَما﴿ اهللا يرضي بما ِإال ﴾اللَّه رِضوانِ ابتغَاء ِإال﴿ بها أمرناهم
 آمنُوا الَّذين﴿ فأعطينا ﴾فَآتَينَا﴿ ينبغي كما عليها حافظوا وال ، القيام حقَّ بها قاموا فما

منْهالعهد على ثبتوا الذين عيسى أتباع من ﴾م ﴿مهرثوابهم ﴾َأج ﴿يركَثو منْهمن ﴾م 
 َأيها يا﴿ (٢٧) اهللا لمحارم منتهكون الطاعة حدود عن خارجون ﴾فَاسقُون﴿ النصارى

يننُو الَّذاتَّقُوا﴿ اهللا بتوحيد اعترفوا ﴾اآم ال ان نواهيه واجتناب أوامره بامتثال ﴾اللَّه 
 يعطكم ﴾يْؤتكُم﴿ )ص( محمد ﴾بِرسوِله وآمنُوا﴿  همحبت وسرور معرفته حالوة يسلبكم

 ِإليمانكم ونصيباً األنبياء نم تقدم بمن ِإليمانكم نصيباً ﴾رحمته من﴿ ضعفين ﴾كفْلَينِ﴿
 ابن عن ، الصراط على ﴾بِه تَمشُون نُورا﴿ اآلخرة في ﴾لَكُم ويجعْل﴿ )ص( بمحمد
 :قال }به ويجعل لكم نورا تمشون{ )ع( والحسين الحسن :قال }يؤتكم كفلين من رحمته{ عباس
 غَفُور واللَّه﴿ اصيالمع من أسلفتم ما ﴾لَكُم ويغْفر﴿]شو[ )ع( طالب أبي بن علي
يمحلَِّئال﴿ البيان هذا في بالغنا ِإنما (٢٨) الرحمة واسع المغفرة عظيم ﴾ر لَمعُل يَأه 

 اهللا فضل تخصيص على يقدرون ال أنهم ﴾اللَّه فَضِل من شَيء علَى يقْدرون َأال الْكتَابِ
 والهداية النبوة أمر وأن ﴾الْفَضَل نوَأ﴿ فيهم والنبوة الرسالة حصر يمكنهم وال ، بهم

 الفضل واسع﴾ الْعظيمِ الْفَضِل ذُو واللَّه يشَاء من﴿ يعطيه ﴾يْؤتيه اللَّه بِيد﴿ واِإليمان
         (٢٩) واِإلحسان

   



 ٦٠٦ 

   )٥٨( المجادلة سورة    )٦٠٦(       العشرونو الثامن الجزء

 قالت عائشة عن )١( 
 وسع الذي تبارك 

 إني ، شيء كل سمعه
 بنت خولة كالم ألسمع
 علي ويخفى ، ثعلبة
 تشتكي وهي ، بعضه
 اهللا رسول إلى زوجها

 يا : وتقول ، )ص(
 أكََل ، اهللا رسول
 له ونَثَرت ، شبابي
 إذا حتى ، بطني
 وانقطع سنّي كَبِرت
 ، مني ظاهر ، ولدي
 ، إليك أشكو إني اللهم
 نزل حتى برحت فما

 اللَّه سمع قَد جبريل
 في تُجادلُك الَّتي قَوَل

 بن أوس وهو زوجِها
 ]مس[ الصامت

 دخلت ِإذا قد فائدة )١(
 أفادت الماضي على

 دخلت وِإذا ، التحقيق
 أفادت المضارع على

 ]مس[ التقليل
 دليل اآلية وفى )١(

 انقطع امن ان على
 ولم الخلق عن رجاؤه

 احد مهمه فى له يبق
 فى وصدق ربه سوى
 اهللا كفاه وشكواه دعائه
 ]رو[ ذلك

 من الظهار كان )٢(
 عند الطالق أقسام

 هالجاهلي في العرب
 يقول الرجل كان

 مني أنت   :المرأته
 فتنفصل ُأمي كظهر
 عليه وتحرم عنه

 ظاهر وقد مؤبدة
 من األنصار ضبع

 عليه ندم ثم امرأته
 إلى امرأته فجاءت
 )ص( اهللا رسول
 تجد لعلها فيه تسائله
 رجوعه إلى طريقاً
 )ص( وتجادله إليها
 إلى وتشتكي ذلك في
 اآليات فنزلت اهللا
 ]مي[
 اآلية هذه نزلت )٥(

 يوم مكة كفار في
 أرادوا حين األحزاب
 رسول على التحزب

 والمقصود )ص( اهللا
 اهللا رسول يةتسل بها
 مع وبشارته )ص(

 أعداءهم بأن المؤمنين
 سيذلون المتحزبين
  ويفرق ويخذلون

  
  

  
ويوجد سورة مبدوءة بما بدئت . وهي ربعمائة وثالث وسبعون كلمة والف وسبعمئة واثنان وتسعون حرفا

رة  ال يوجد سورة مختومة بما ختمت غير آل عمران ومثلها في عدد اآلي سو وسورة الجنوهي  به
   .البروج
  الرحيم الرحمن اهللا بسم
﴿قَد عماستجاب ﴾س ﴿َل اللَّهي﴿ المرأة ﴾قَوالَّت لُكادي﴿ وتحاورك تراجعك ﴾تُجشأن ﴾ف 
 سبحانه اهللا بين كربتها تفريج في غيره الى ال ﴾اللَّه ِإلَى﴿ وتتضرع ﴾وتَشْتَكي زوجِها﴿

 غيره الى االلتفات من خلصت حين لحبيبا مع المجادلة انبسطت حيث االنبساط مقام
﴿اللَّهو عمسا يكُمراوحديثكما ﴾تَح ﴿ِإن اللَّه يعميناجيه بمن ﴾س ﴿يرصالعباد بأعمال ﴾ب 

(١) ﴿ينالَّذ ونرظَاهي نْكُمم نم اِئهِمسجل يقول أن الظهار ﴾نعلي أنت لزوجته الر 
 الجماع العلو بهذا يريدون،  أمي على لويكع حرام عليك لويع ومعناه ، أمي كظهر

 أمهاتهم ما ﴾ُأمهاتُهم ِإن﴿ زوجاتهم هن وِإنما أمهاتهم الحقيقة في لسن ﴾ُأمهاتهِم هن ما﴿
 لَيقُولُون﴿ المظاهرين هؤالء ِأن ﴾وِإنَّهم﴿ بطونهن من ﴾ولَدنَهم الالِئي ِإال﴿ الحقيقة في
 لَعفُو اللَّه وِإن﴿ وبهتان كذب ﴾وزورا﴿ الشرع وينكره الحقيقة تنكره ﴾الْقَوِل من كَرامنْ

حقيقة له تعرف ال الذي هو المنكر " وأناب تاب لمن والمغفرة العفو في مبالغ ﴾غَفُور  
 ثُم﴿ باألمهات بتشبيههن ﴾نساِئهِم من يظَاهرون والَّذين﴿ (٢) " الكذب هو والزور
ونودعا يِإليهم أزواجهم ِإعادة في ويرغبون ويندمون ﴾قَالُوا ِلم ﴿رِيرعتقُ فعليهم ﴾فَتَح 

﴿ةقَبر نِل مقَب ا َأناستَميجامعها أو منها ظاهر التي زوجته يعاشر أن قبل من ﴾ي 
﴿ظاهر فيمن اهللا حكم هو ﴾ذَِلكُم ﴿ظُونتُوع تتركوا حتى ، المؤمنون به ليتعظ ﴾بِه 

 وبواطنها األمور بظواهر عالم ﴾خَبِير تَعملُون بِما واللَّه﴿ إليه تعودوا وال الظهار
 شَهرينِ﴿ صيام فعليه ﴾فَصيام﴿ يعتقها التي الرقبة ﴾يجِد لَم فَمن﴿ (٣) ومجازيكم
 الصيام ﴾يستَطع لَم فَمن﴿ الجماع قبل من ﴾ايتَماس َأن قَبِل من﴿ متواليين ﴾متَتَابِعينِ

 الذي ﴾ذَِلك﴿ يشبعهم ما ﴾مسكينًا ستِّين﴿ يطعم أن فعليه ﴾فَِإطْعام﴿ مرضه أو لكبره
 ورسوله باهللا تصدقوا أن أجل من ﴾ورسوِله بِاللَّه ِلتُْؤمنُوا﴿ الظهار أحكام من بيناه

 يجوز ال ﴾اللَّه حدود﴿ هي النّاس أيها عليكم المتلوة حكاماأل ﴾وتلْك﴿ بشرائعه والعمل
 متعدي على الكافر أطلق الحدود بهذه والمكذبين وللجاحدين ﴾وِللْكَافرِين﴿ تخطيها
   اللَّه﴿ أمر يخالفون ﴾يحادون الَّذين ِإن﴿ (٤) ﴾َأِليم عذَاب﴿ وزجرا تغليظاً الحدود

  
  ترتيبها

 ٥٨   
  ترتيب النزول

١٠٥  
    اياتها
  نزلت بعد  سورة المجادلة  ٢٢

  مكية  النافقون



 ٦٠٧ 

  )٥٨( المجادلة سورة    )٦٠٧(     شرونالع الثامن والجزء  

 تخشوا فال جمعهم
 ]مس[ بأسهم

 كان ما السرار )٧(
 ما والنجوى اثنين بين
 ]مج[ ثالثة بين كان

 النبي بين كان )٨(
 اليهود وبين )ص(

 إذا فكانوا ، موادعة
من رجل بهم مر 

 جلسوا ، الصحابة
 حتى بينهم يتناجون

 أنهم المؤمن يظن
 بما أو ، بقتله يتناجون
 النبي فنهاهم ، يكرهه

 ، النجوى عن )ص(
 اهللا فأنزل ، ينتهوا فلم

 ]مس[ اآلية
 :قالت عائشة عن )٨(

 اليهود من ناس جاء
 )ص( النبي إلى

 يا عليك السام :فقالوا
 : فقلت ، القاسم أبا

 اهللا وفعل عليكم السام
 اهللا رسول فقال ، بكم

 يا ، مه : )ص(
 تعالى اهللا فإن ، عائشة

 وال الفحش حبي ال
 يا : فقلت ، التفحش
 ألستُ ، اهللا رسول
 قال ؟ يقولون ما أدري

: ترين ألست أرد 
 ؟ يقولون ما عليهم
 ، وعليكم   :أقول

 جاؤوك وإذا : ونزلت
 به يحيك لم بما حيوك

 ]مس[ اهللا
 المنافقون كان )١٠(.

 وكان ، بينهم يتناجون
 ، المؤمنين يغيظ ذلك

 فأنزل ، عليم ويكبر
 ]مس[ اآلية اهللا
 ِإذا الحديث في )١٠(

 يتناجى فال ثالثة كنتم
 صاحبهما دون اثنان
 ]مس[ يحزنه ذلك فِإن

 الصادق عن )١٠(
 الرجل رأى إذا )ع(

 في يكره ما منكم
 عن فليتحول منامه
 عليه كان الذي شقه
 إنما وليقل نائما

 الشيطان من النجوى
 آمنوا الذين ليحزن
 شيئا بضارهم وليس

ليقل  ثم اهللا ذنبإ إال
به  عاذت بما عذت
المقربون  اهللا مالئكة
 المرسلون وأنبياؤه
  من الصالحون وعباده

ولَهسرا  وذلّوا وهلكوا منكبين على وجوههم ﴾كُبِتُوا﴿يعادونهما  و ﴾وكَم﴿ ينكُبِتَ الَّذ
هِملقَب نالماضية االمم كفار ﴾م ﴿قَدلْنَا ءا﴿والحال أنا قد  ﴾وَأنْزنَاتيب واضحات ﴾يات 

الذين جحدوها ولم يعملوا بها  ﴾وِللْكَافرِين﴿ به جاء وما الرسول صدق على تدل
﴿هِينم ذَابهم ويذهب يهينهم ﴾ع(٥) عز ﴿موي مثُهعبي ا اللَّهيعماليوم ذلك اذكر ﴾ج 

 في ارتكبوا ﴾عملُوا بِما﴿ همفيخبر ﴾فَينَبُئهم﴿ كلهم المجرمين اهللا يحشر حين الرهيب
 صحائف في عليهم وحفظه ﴾اللَّه﴿ ضبطه ﴾َأحصاه﴿ إذ ، وآثام جرائم من الدنيا

 ﴾شَهِيد شَيء كُلِّ علَى واللَّه﴿ ارتكبوه حين به تهاونهمل أو لكثرته ﴾ونَسوه﴿ أعمالهم
 على مطَّلع ﴾يعلَم اللَّه َأن﴿ السامع أيها تعلم ﴾تَر َألَم﴿ (٦) شيء عنه يخفى ال مطَّلع

 من﴿ يقع وما ﴾يكُون ما﴿ شيء عنه يغيب ال ﴾اَألرضِ في وما السماوات في ما﴿
 أن يعني ﴾رابِعهم﴿ اهللا ﴾هو ِإال﴿ أشخاص ﴾ثَالثَة﴿ عالنية أو كان سراً حديث ﴾نَجوى

 هو ِإال خَمسة وال﴿ معهم هو الذي ابعالر عند معلومة تكون كما عنده معلومة نجواهم
مهسادال﴿ معهم كسادس ﴾سنَى وأقلَّ ﴾َأد ﴿نم ال ذَِلكو ِإال﴿ العدد ذلك من ﴾َأكْثَر وه 

مهعبينهم يجري ما يعلم ﴾م ﴿نا َأيكَانُوا م ثُم مُئهنَبا﴿ يخبرهم ﴾يلُوا بِممحسن من ﴾ع 
 شَيء بِكُلِّ اللَّه ِإن﴿ بالصحف األعمال تنشر حينما ﴾الْقيامة يوم﴿ يهعل ويجازيهم وسيء
يمل(٧) شىء عليه يخفى ال ﴾ع ﴿َألَم والمنافقين اليهود حال ﴾ِإلَى﴿ )ص( يامحمد ﴾تَر 

 ثُم﴿ عمدا بينهم يتناجون طفقوا المؤمنين رأوا إذا كانوا إذ ﴾النَّجوى عنِ نُهوا لَّذينأ﴿
ونودعا﴿ المناجاة ِإلى يرجعون ﴾يوا ِلمنُه نْهص( اهللا رسول نهاهم ان بعد ﴾ع( 

﴿نوتَنَاجيانِ بِاِإلثْمِ﴿ بينهم فيما ويتحدثون ﴾وودالْعو ةيصعموِلوسألمر ومخالفة ﴾ الر 
 ﴾اللَّه بِه يحيك لَم بِما حيوك﴿ )ص( محمد يا عندك حضروا ﴾جاءوك وِإذَا﴿ الرسول
 في ويقُولُون﴿ مسمع غير واسمع انظرنا بدل وراعنا السالم بدل عليك السام فيقولون
هِمال﴿ بينهم فيما ﴾َأنفُسنَا لَوذِّبعي ا اللَّههذا على اهللا لعذبنا حقاً نبياً كان فلو ﴾نَقُوُل بِم 
 فَبِْئس﴿ حرها ويصلواا نهيدخلو ﴾يصلَونَها مجهنَّ﴿ عذاباً يكفيهم ﴾حسبهم﴿ الكالم

يرصا﴿ (٨) لهم مستقرال ﴾الْما يهَأي يننُوا الَّذِإذَا﴿ قلوبهم تؤمن ولم بألسنتهم ﴾آم 
تُميا فَال﴿ سراً بينكم فيما تحدثتم إذا ﴾تَنَاجوانِ﴿ القول من القبيح ﴾بِاِإلثْمِ تَتَنَاجودالْعو﴾ 

 بِالْبِر﴿ وتحدثوا ﴾وتَنَاجوا﴿ النّهي عام﴾ الرسوِل﴿ مخالفة ﴾ومعصية﴿ غيرال على
 نواهيه واجتنابكم أوامره بامتثالكم ﴾اللَّه﴿ وخافوا ﴾واتَّقُوا﴿ حساناالو خيربال ﴾والتَّقْوى

 ليست ﴾ماِإنَّ﴿ (٩) بعمله كالً ويجازي ، للحساب سيجمعكم ﴾تُحشَرون ِإلَيه الَّذي﴿
 ﴾الشَّيطَانِ ِليحزن الَّذين آمنُوا﴿تزيين  ﴾من﴿ِإال  والعدوان باِإلثم النجوى ﴾النَّجوى﴿

  شَيًئا ِإال ﴿للمؤمنين  ﴾بِضارهم﴿ هذا التناجي ﴾ولَيس﴿ ليدخل بها الحزن على المؤمنين



 ٦٠٨ 

  )٥٨( المجادلة سورة    )٦٠٨(     العشرون الثامن والجزء  

 شر ومن رأيت ما شر
 ]صا [الرجيم الشيطان

)١١( لْمانِ الْعلْمع 
وعطْبم و وعمسم و 

 لَم ِإذَا الْمسموع ينْفَع ال
  ]نج[. الْمطْبوع يكُنِ

 ال الحديث في )١١(
من رجالً أحدكم يقيمن 
 ، فيه يجلس ثم مجلسه
عوا ولكنتوس 

 لكم اُهللا يفسح وتفسحوا
  ]مس[
 على اآلية دلت )١١( 

 على وسع من كل أن
 الخير أبواب اهللا عباد

 عليه اهللا وسع والراحة
 واآلخرة الدنيا خيرات

  ]فخ[
 عباس ابن عن )١٢(

 المسلمين إن قال
 على المسائل أكثروا
 حتى )ص( اهللا رسول
 أن فأراد ، عليه شقّوا
 ، نبيه عن يخفف
 فلما االية اهللا فأنزل
 نم كثير صبر نزلت
 عن وكفُّوا الناس،
 اهللا فأنزل ، المسألة

 اآلية َأشْفَقْتُم :ذلك بعد
  ]مس[
 األمر هذا وفي )١٢(

 الرسول لمقام تعظيم
 ، للفقراء ونفع )ص(

المخلص بين وتمييز 
 محب وبين ، والمنافق

 اآلخرة ومحب الدنيا
  ]آل[
 بها يعمل ولم) ١٢(

 غير المشهور على
 )ع( عنه و )ع( علي
 كتاب في إن : قال أنه
 عمل ما آلية تعالى اهللا
 يعمل وال قبلي أحد بها
 آية بعدي أحد بها

كان عندي  النجوى
دينار فبعته بعشرة 
دراهم فكنت كلما 

) ص(ناجيت النبـي 
قدمت بين يدي نجواي 
درهماً ثم نسخت فلم 
  يعمل بها أحد فنزلت

َأشْفَقْتُمآل[  ء[ .... 
وفيها منقبة عظيمة له 

م وهو أبو عليه السال
المناقب ، وليس فيها 
طعن على أحد ألن 
الزمن لم يتسع للعمل 
بها ، إذ نزلت 

  الرخصة بتركها فور

ِإال بمشيئة اهللا وِإرادته ﴾بِِإذْنِ اللَّه ﴿لَى اللَّهعكَِّل﴿وحده  ﴾وتَوفليعتمد  ﴾فَلْي﴿نُونْؤمالْم﴾ 
يا ﴿ (١٠)ها اإلنسان في نومه فيحزنه المنام التي يراإن اآلية المراد بها أحالم وقيل 

 تَفَسحوا﴿ أحد لكم قال ِإذا ﴾لَكُم قيَل ِإذَا﴿ للمؤمنين تعالىنداء من اهللا  ﴾َأيها الَّذين آمنُوا
 على وحرصا )ص( الرسول مجلس من القرب على يتنافسون كانو ﴾الْمجاِلسِ في

 قلوبكم بساط وسعوا ﴾لَكُم اللَّه يفْسحِ﴿ له اوافسحو فتوسعوا ﴾فَافْسحوا﴿ كالمه استماع
 وِإذَا﴿ انسه ومجالس قربه بساط لكم اهللا يفسح الحق تجلى لموارد صدوركم ومجالس

،  قومواف ﴾فَانشُزوا﴿ لغيركم لتوسعوا وقوموا المجلس من انهضوا ﴾انشُزوا﴿ لكم ﴾قيَل
 آخر يكون أن يحب منهم احدو كل فيكون )ص( اهللا رسول عند المكث يطيلون كانوا
 آمنُوا الَّذين اللَّه يرفَعِ﴿ انشزوا لهم قيل إذا يقوموا أي ينشزوا أن اهللا فأمرهم،  خارج
نْكُمرسوله وأوامر أوامره بامتثال المؤمنين ﴾م ﴿ينالَّذُأوتُوا و لْممنهم والعالمين ﴾الْع 
 يستحق بمن ﴾خَبِير تَعملُون بِما واللَّه﴿ الجنة في الرفيعة المراتب ﴾درجات﴿ ةخاص

 ِإذا أي ﴾الرسوَل نَاجيتُم ِإذَا آمنُوا الَّذين َأيها يا﴿ (١١) يستحقه ال ممن والثواب الفضل
 الفقراء على بها تصدقوا ﴾صدقَةً﴿ قبلها ﴾نَجواكُم يدي بين فَقَدموا﴿ سراً محادثته أردتم

 يزتميو السؤال في االفراط عن والنهي الفقراء وإنفاع الرسول تعظيم االمر هذا في "
 قبل الصدقات تقديم أي ﴾ذَِلك﴿ " الدنيا ومحب االخرة ومحب والمنافق المخلص بين

 النفسكم ﴾وَأطْهر﴿ اهللا أمر امتثال من فيه لما اهللا عند ﴾لَكُم﴿ أفضل ﴾خَير﴿ مناجاته
 ﴾رحيم غَفُور اللَّه فَِإن﴿ به تتصدقون ما ﴾تَجِدوا لَم فَِإن﴿ المال وحب الزينة من

 تُقَدموا َأن ءَأشْفَقْتُم﴿ (١٢) منكم القادر ِإال بذلك يكلف لم ألنه ، عنكم ويعفو يسامحكم
نيب يدي اكُمونَج قَاتددقة بهذه بخلتم أم الميسرة أهل يا الفاقة خفتمأ ﴾صشيتمخ أو الص 
 فَِإذْ﴿ العيلة من إشفاقاً الصدقة ترك على لهم توبيخ وهذا،  نجواكم يدي بين أدائها من
لُوا لَمعليكم ذلك وشقَّ به ُأمرتم ما ﴾تَفْع ﴿تَابو اللَّه كُملَيرخَّص بأن عنكم اهللا وعفا ﴾ع 

تداركا  ﴾الزكَاةَ تُواوآ الصالةَ فََأقيموا﴿ بقوله أمرهم صدقة تقديم غير من مناجاته لكم
 بها وفرطتم المناجاة في التصدق فاتكم إذ أي ﴾ورسولَه اللَّه﴿ أمر ﴾وَأطيعوا﴿ لما فاتكم

 بل ، وينهاكم يأمركم فيما ورسوله اللّه وطاعة الزكاة وأداء الصالة بإقامة تفرطوا فال
 بِما﴿ محيطٌ ﴾خَبِير اللَّهو﴿ تفريطكم تجبر لعلها تقاعسوا وال فعله واغتنموا له سارعوا
لُونمفلم يناجه )ص(نهوا عن مناجات النبي : مجاهد قال عن،  ونياتكم بأعمالكم ﴾تَع 

 ]شو[  قدم دينارا فتصدق به ثم أنزلت الرخصة في ذلك)ع( إال علي بن أبي طالب
(١٣)﴿ تَر ِإلَى ﴿ اليهوداو  من حال هؤالء المنافقين )ص( أال تعجب يا محمد ﴾َألَم

هِملَيع اللَّه با غَضما قَولَّوتَو يناليهود أصدقاء يناصحونهم وينقلونالذين اتخذوا  ﴾الَّذ  



 ٦٠٩ 

  )٥٨( المجادلة سورة    )٦٠٩(     العشرون الثامن والجزء  

 بين الصدقة أمر اذاعة
 بها والتحدث النّاس
 اآلية هذه وتشير  ....
 أداء عن تأخرهم إلى
 حال ةالصدق تلك

 ذنب اآلية هذه نزول
 ألجله هي لمن بالنسبة
 قدر تعظيم زيادة وإلى

 عز ربه عند الرسول
قال مقاتل   ،.... وجل

كان بين هذه اآلية 
وبين آية الرخصة 

وهو  عشرة أيام
األصح إذ ال يمكن 
إذاعتها لآلفاق دون 
هذه المدة بالنسبة لذلك 

  ]مال [.الزمن
 ال ولم ...... )١٣(

 – له يحصل أن يجوز
 لم فضيلة  )ع( لعلي
 أكابر من لغيره توجد

 روي فقد . الصحابة
 كان عمر ابن عن
 لو ثالث )ع( لعلي
 منهن واحدة لي كانت
 من إلي أحب كانت
 تزويجه:   النعم حمر

 وإعطاؤه )ع( فاطمة
 وآية خيبر يوم الراية
   ]غر [ النجوى

 :المفسرون قال) ٢٢(
النهي اآلية غرض 

 حبةوم مصادقة عن
 ، والمجرمين الكفرة
 بصورة جاءت ولكنها
 النهي في مبالغةً ِإخبارٍ

  ]مس[والتحذير
 في نزلت) ٢٢ (

 بلتعه أبي بن حاطب
 أهل إلى كتب حين
 بمجيء ينذرهم مكة

 إليهم )ص( اهللا رسول
 خفى  )ص( وكان
على  عوتب فلما ذلك
 بمكة أهلي   :قال ذلك

 يحوطوهم أن أحببت
 .عندهم لي تكون بيد
 في نزلت إنها : لوقي
 وابنه أبي بن اهللا عبد
 اهللا عبد بن اهللا عبيد
 عند االبن هذا وكان
 فشرب  )ص( النبي
   :فقال )ص( النبي
 شرابك من فضلة ابق

 اهللا لعل أبي اسقها
 فأعطاه قلبه يطهر
ما   :فقال أباه بها فأتى
شراب  بقية : فقال هذا

 )ص( اهللا رسول
  لعل لتشربها بها جئتك

 اليهودوال من  ﴾منْهممنْكُم وال ﴿ليس هؤالء المنافقون  ﴾ما هم﴿ أسرار المؤمنينِإليهم 
﴿فُونلحيلَى﴿ باهللا ﴾وبِ علمسلمون ِإنا واهللا يقولون كاذبين ﴾الْكَذ ﴿مهو ونلَمعأنهم ﴾ي 

 في األسفل الدرك في ﴾شَديدا عذَابا﴿ نفاقهم بسبب ﴾لَهم اللَّه﴿ هيأ ﴾َأعد﴿ (١٤) كذبة
 ﴾اتَّخَذُوا﴿ (١٥) صنعوا ما وبئس فعلوا ما بئس ﴾يعملُون كَانُوا ما ساء ِإنَّهم﴿ جهنم
 ﴾فَصدوا﴿ الجالء او القتل من ألنفسهم وقايةً ﴾جنَّةً﴿ الفاجرة الكاذبة ﴾َأيمانَهم﴿ جعلوا
 الشدة غاية ﴾مهِين عذَاب فَلَهم﴿ ِإلسالما في الدخول عن ﴾اللَّه سبِيِل عن﴿ الناس فمنعوا

 الذين ﴾َأوالدهم وال﴿ جمعوها التي ﴾َأموالُهم﴿ تنفعهم ﴾عنْهم تُغْني لَن﴿ (١٦) واِإلهانة
 ال ﴾خَاِلدون فيها هم النَّارَِأصحاب ﴿ هم ﴾ ُأولَِئك﴿ اآلخرة في ﴾شَيًئا اللَّه من﴿ خلفوهم
 للحساب ﴾جميعا﴿ القيامة يوم ﴾اللَّه﴿ يحشرهم ﴾يبعثُهم يوم﴿ (١٧) أبداً منها نيخرجو

﴿فُونلحهللا ﴾فَي ﴿ا لَهكَم فُونلحي مسلمون أنهم كذباً الدنيا في ﴾لَكُم ﴿ونبسحييظنون ﴾و 
﴿ملَى َأنَّهع ءالدنيا في نفعهم كما اعذابه من وينجيهم ينفعهم اآلخرة في حلفهم أن ﴾شَي 

 استولى ﴾استَحوذَ﴿ (١٨) الناس أيها فانتبهوا ﴾الْكَاذبون هم ِإنَّهم َأال﴿ عنهم القتل بدفع
﴿هِملَيقلوبهم على ﴾ع ﴿طَاننفوسهم وتملَّك ﴾الشَّي ﴿ماهفََأنس كْرذ ربهم ﴾اللَّه ﴿لَِئكُأو﴾ 
 ألنهم ﴾الْخَاسرون هم الشَّيطَانِ حزب ِإن َأال﴿ أعوانهو ﴾الشَّيطَانِ﴿ أتباع ﴾حزب﴿ هم

 الشيطان استحواذ عالمة،  المقيم للعذاب وعرضوها الدائم النعيم أنفسهم على فوتوا
 فى التفكر عن قلبه ويشغل والمالبس الماكل من ظاهرة بعمارة يشغله ان العبد على
 والبهتان والغيبة بالكذب ربه ذكر عن لسانه غلويش بشكره والقيام عليه ونعمه اهللا أالء

 ويغويه الدنيا بامر الدين امر يلبس نوا الدنيا بتدبير والمراقبة التفكر عن قلبه ويشغل
 وأوليائهما ﴾ورسولَه اللَّه﴿ يعادون ﴾يحادون الَّذين ناِ﴿ (١٩) العلم طريق من

 قضى ﴾كَتَب﴿ (٢٠) اهللا رحمة من المبعدين ﴾يناَألذَلِّ في ُأولَِئك﴿ أمرهما ويخالفون
﴿وحكم ﴾اللَّه ﴿نبي َأنَا َألغْللسرورسله لدينه الغلبة أن ﴾و ﴿ِإن اللَّه نصر على ﴾قَوِي 

 السامع أيها ترى أن يمكن ال ﴾تَجِد ال﴿ (٢١) أعدائه على غالب ﴾عزِيز﴿ رسله
 يحبون ويوالون ﴾بِاللَّه والْيومِ اآلخرِ يوادون﴿قون يصد ﴾يْؤمنُون﴿ جماعة ﴾قَوما﴿
﴿ادح نعادى  ﴾م﴿ولَهسرو وخالف أمرهما ﴾اللَّه ﴿مكَانُوا ءاباءه لَواالقدم حرمة ﴾و 
﴿منَاءهَأب االكثر محبة ﴾َأو ﴿مانَهِإخْو نسبا ﴾َأو ﴿متَهيرشع ولو كان  اهل الرجل ﴾َأو

فِإن قضية اِإليمان باهللا فكيف بغيرهم ء المحادون هللا ورسوله أقرب الناس ِإليهم هؤال
 فهي مؤمنةٌ مخلصة ﴾في قُلُوبِهِم اِإليمان﴿أثبت  ﴾ُأولَِئك كَتَب﴿ تقتضي معاداة أعداء اهللا

﴿مهدَأياهم  ﴾ووقو﴿نْهوحٍ مبنصره وتأييده ﴾بِر ﴿ملُهخديرِي﴿ في اآلخرة ﴾وتَج نَّاتج 
ارا اَألنْههتتَح نم ينماكثين  ﴾خَاِلد﴿يضا ريهقبل  ﴾ف﴿أعمالهم فرضي  ﴾اللَّه﴿منْهع  
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  :فقال قلبك يطهر اهللا
 أمك ببول جئتني هال

 :فقال )ص( إلى فرجع
 فقال قتله في لي ائذن
  ]مج[  به رفقت بل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بني سورة تسمى
  النضير
 النبي عن فضلها

 سورة قرأ من )ص(
 جنة يبق لم الحشر

 عرش وال نار وال
 وال كرسي وال

 السماوات وال حجاب
 واالرضون السبع
 والهواء السبع

 والطير والريح
 والجبال والشجر
 والشمس والدواب
 إال والمالئكة والقمر
 عليه صلوا

   وإن له واواستغفر
 أو يومه في مات
 شهيدا مات ليلته
  ]صا[ اهللا إنشاء
 )ص( رسول قال
 في األعظم اهللا اسم
 آخر في آيات ست

  )مج( الحشر سورة
 النبي قدم لما )٢(
 صالح المدينة )ص(

 أالَّ على النضير بني
 وال معه يكونوا
يوم  ظهر فلما عليه،
النبي  إنه قالوا بدر

 التوراة في المنعوتُ
 له تُرد ال رةبالنص
 هزم فلما راية،

 ُأحد يوم المسلمون
 ، ونكثوا ارتابوا
  بن كعب وخرج

 وانصار ﴾اللَّه﴿ جند ﴾حزب ُأولَِئك﴿ أعطاهم بما فرضوا ثوابه ونالوا ﴾عنْه ورضوا
 الدنيا ربخي الفائزون ﴾الْمفْلحون هم اللَّه حزب ِإن﴿ تنبيه كلمة ﴾َأال﴿ خلقه ودعاة دينه

 أبي بن علي في نزلت :قال )ع( محمد بن جعفر عن ، اللّهم اجعلنا منهم واآلخرة
 اهللا بنصرة الفائزون هم توحيده واهل ومحبته معرفته اهل اهللا حزب ]شو[ )ع( طالب

 وينكسر المبطلون ينهزم منهم واحد ظهر اذا االمتحانات ومصارع القربات مهالك من
 منهم يفر عظمته اعالم لهم واعلى هيبته نور وجوههم على البس اهللا الن المغالطون

 لهم ورفع قربه بسنا ونورهم رعايتهم بحسن كألهم الشامخات عندهم وتخضع االساد
   (٢٢) العالمين فى اذكارهم

  
  
  
  

ويوجد في القرآن سبع سور . وهي أربعمائة وخمس وأربعون كلمة والف وتسعمئة وثالثة عشر حرفا
: هذه والحديد والصف ، واثنتان بلفظ المضارع وهي :  تسبيح ثالث بلفظ الماضي وهي مبدوءة بلفظ ال

ويوجد سورة ، الجمعة والتغابن ، وواحدة بالمصدر وهي االسراء واحدة بلفظ األمر وهي االعلى 
  .التغابن مختومة بما ختمت به وال يوجد مثلها في عدد اآلي

     الرحيم الرحمن اهللا بسم
﴿حبِللَّ سه ﴾هده تعالى اهللا نزسه ومجا﴿ جميع وقدي مف اتاوما﴿ من ملك ﴾السمي وف 

 (١) هصنع في ﴾الْحكيم﴿ ملكه في ﴾العزِيز وهو﴿ وشجر  وجماد  نسانمنِ  ﴾اَألرضِ
﴿وي هالَّذ جَأخْر ينواْ الَّذكَفَر نِل متَابِ َأهالنضير بني يهود ﴾الْك ﴿نم مارِهيد﴾ 

 العرب جزيرة من فيها أخرجوا مرة أول في ﴾الحشْرِ َألوِل﴿ المنورة بالمدينة مساكنهم
 واخرى بخيبر طائفة ولحقت فلسطين أرض من وأريحا الشّام أرض من أذرعات إلى

 بهذا وديارهم أوطانهم من يخرجوا ﴾يخْرجواْ َأن﴿ المؤمنون أيها ﴾ظَنَنتُم ما﴿ بالحيرة
 ، وعقار حصون أصحاب كانوا حيث ، بأسهم وشدة ، ومنعتهم لعزتهم والهوان ذلال

 بأس من تمنعهم الحصينة حصونهم أن ﴾اِهللا من حصونُهم مانَعتُهم َأنَّهم وظَنُّواْ﴿ ونخيٍل
م من حيثُ لَ﴿وعذابه  ﴾اُهللا﴿فجاءهم بأس  ﴾فََأتَاهم﴿ وتدفع عنهم عذابه وانتقامه اهللا،

 رقلوب بني النضي ﴾في قُلُوبِهِم﴿وألقى اُهللا  ﴾وقَذَف﴿ مولم يخطر بباله ﴾يحتَسبواْ
﴿بعبقتل سيدهم كعب بن االشرف وذلك أضعف قوتهم ، مما الخوف الشديد ﴾الر 
  لما  ﴾يخْربون بيوتَهم بَِأيديهِم﴿حتى صاروا بحالة ، ) ص( نزلوا على حكم رسول اهللاو

  
  ترتيبها

 ٥٩   
  ترتيب النزول

١٠١  
    اياتها
  نزلت بعد  الحشرسورة   ٢٤

  مدنية  البينة
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 أربعين في األشرف
 مكة ِإلى راكباً

 سفيان أبا وحالفوا
 اهللا رسول فأمر

 بن محمد )ص(
 من كعبٍ أخا مسلمة

  غيلةً فقتله الرضاعة
 بالكتائب صبحهم ثم

 حتى ، وحاصرهم
 الجالء على صالحوه

  ]بي[
  
 :المفسرون قال )٢(

 قبل النضير بنو كان
 ديارهم عن ِإجالئهم
 بيوتهم يخربون
 ، العمد فيقلعون

 ، السقوف وينقضون
 ، الجدران وينقبون

 المؤمنون يسكنها لئال
 ، وبغضاً منهم حسداً
 المسلمون وكان

 سائر يخربون
 ظاهرها من الجوانب
 حصونهم ليقتحموا

  ]مس[
  
 ما الجالء فائدة )٥(

  والولد األهل مع كان
 يكون قد واإلخراج

 األهل بقاء عم
 الجالء :وقيل .والولد

 لجماعة إال يكون ال
 يكون قد واإلخراج

  ]آل[ ولجماعة لواحد
  
  )ص( النبيأمر )٥(

 فلما نخيلهم بقطع
 : نادوه بعضها قطع

 كنت قد محمد يا
 في الفساد عن تنهى

 بال فما األرض
 فنزلت تقطع النخيل
 عن فأجيب اآلية
 قطعوا ما بأن قولهم
 وهاترك أو نخلة من

 ُأصولها على قائمة
 إخزاء اهللا فبإذن

 بنو وهم الفاسقين
  ]مي[ النضير

 تحصينها بازالة﴾ وَأيدي المْؤمنين﴿  من بعدهمالمسلمونلئال يسكنها أيقنوا بالجالء 
يا ﴿كيف فعل اللّه بأعدائه فاتعظوا  ﴾فَاعتَبِروا﴿ ليتسع المكان للقتالولتزداد النّكاية بهم 

 ﴾علَيهِم﴿ قضى ﴾اللَّه كَتَب َأن ولوال﴿ (٢) واأللباب العقول ذوي يا ﴾بصارُِأوِلى اّأل
 اهللا كتب منذ جالء يصبهم لم إسرائيل بني أسباط من سبط من وكانوا النضير بنو

 من عليهم اهللا كتب ما فلوال،  )ص( اهللا رسول أجالهم فلذلك  إسرائيل بني على الجالء
﴿الءالْجهذَّبلَع  امنْيي الدبي األسر وهو منه بأعظم ﴾فبنى في فعل كما والقتل والس 

 والعذاب الجالء ﴾ذَِلك﴿ (٣) ﴾النَّارِ عذَاب اآلخرة في﴿ الجالء مع ﴾ولَهم﴿ قريظة
﴿مخالفوا ﴾شَاقُّواْ﴿ أنهم بسبب ﴾بَِأنَّه ﴿أمره وعصوا ﴾اللَّه ﴿ولَهسرو﴾ دهلعا واونقض 
 فاُهللا ﴾العقَابِ شَديد اللَّه فَِإن﴿ هدين ويعاد ﴾اللَّه﴿ أمر يخالف ﴾يشَاقِّ ومن﴿ لهرسو مع

 ﴾لِّينَة من﴿ المؤمنون أيها ﴾قَطَعتُم ما﴿ (٤) أليم وعقابه ، شديد عذابه ألن منه ينتقم
 ﴾ُأصوِلها علَى ةًقَاِئم﴿ كانت كما ﴾تَركْتُموها َأو﴿ "التمر انواع ارداء" نخيل شجرة من

 ويذلهم اليهود وليغيظ ﴾الفَاسقين ِليخْزِى و﴿ وِإرادته ﴾اللَّه﴿ فبأمر ﴾فَبِِإذْنِ﴿ سوقها على
 أمواِل من المسلمين إلى صار ما الفيء ﴾اللَّه َأفَاء وما﴿ (٥) ونخيلهم أشجارهم بقطع
،  ماتوا إذا أموالُهم جملته في وتدخل،  ورِكابٍ خَيٍل إيجاف وال قتاٍل غيرِ من الكفَّارِ

 بني يهود أموال من ﴾رسوِله علَى﴿ وركابٍ خيٍل وإيجاف بقتاٍل كانت ماو والغنيمة
 ﴾رِكَابٍ وال خَيٍل من﴿ ِإليه ﴾علَيه﴿ السير سرعة الوجف ﴾َأوجفْتُم فَما منْهم﴿ النضير

وهي مخصصة  تستحقوا منه شيئا حتى تحصيله في تعبتم وال االبل من يركب ما
 ينصر أن ﴾يشَاء من علَى رسلَه يسلِّطُ﴿ سنته من تعالى ﴾اللَّه ولكن﴿) ص(لرسوله 

 (٦) شيء يعجزه ال ﴾قَدير شَيء كُلِّ علَى اللَّه و﴿ أعدائه قلوب في الرعب بقذف رسله
 من قتال بدون لرسوله غنيمةً اهللا جعله ما ﴾الْقُرى َأهِل من رسوِله علَى اللَّه َأفَاء ما﴿

 وأمره ، خاصة عليه اللّه أفاء بما يضع فيما للرسول اللّه من إيضاح فيه ، الكفار أموال
 على اهللا أفاء ما{ قوله نزل :عباس ابن قال ، الغنائم من الخمس يضع حيث ضعهي بان له

 وفدك النضير وبني قريظة بنو وهم ىالقر أهل كفار أموال في }القرى أهل من رسوله
قسمها على  ]مج[  وقرى عرينة وينبع جعلها اهللا لرسوله يحكم فيها ما أرادوخيبر

 ، وسهل بن حنيف ، أبو دجانة ، إالّ لثالثة لفقرهم ، ولم يعط األنصار منها المهاجرين
 ى يضعها حيث يشاءفحكمها أنها هللا تعال ﴾فَللَّه وِللرسوِل﴿، والحارث بن الصمة 

قسمتها بينهم ) ص( حين طلب بعض المسلمين الّذين كانوا مع حضرة الرسول ولرسوله
، فأنزل اللّه هذه اآلية يعلمهم فيها أن ليس لهم بشيء منها من حق  كما فعل بغنائم خيبر

  ، ولذلك خصصها لرسوله  ألنهم لم يتجشموا من أجلها متاعب ولم يقطعوا فيها مشقة



 ٦١٢ 

  )٥٩( الحشر سورة    )٦١٢(     العشرون الثامن وجزءال  

 لم  :المعنى )٦(
 ، شُقةًم ِإليها تقطعوا

 حرباً بها لقيتم وال
 وِإنما ، مشقة وال

 المدينة من كانت
 فافتتحها ، ميلين على

 )ص( اهللا رسول
 وأجالهم ، صلحاً
 ، أموالهم وأخذ عنها

 لرسوله اهللا فجعلها
 يضعها خاصة )ص(

  ]مس[  شاء حيث
  
 بن عمر عن )٦(

 كان  :قال الخطاب
 )ص( اهللا لرسول
 النضير بني صفايا
  ]سي[  وفدك وخيبر

  
 ال جزي ابن قال )٦(

 هذه بين تعارض
  األنفال آية وبين اآلية
 في األنفال آية فِإن
 التي الغنيمة حكم
 وِإيجاف بالقتال تؤخذ
 ، والركاب الخيل
 منها يؤخذ فتلك

 الباقي ويقسم الخمس
 وأما ، انمينالغ على
 "الفيء حكم"ففي هذه
 من يؤخذ ما وهو

 قتال غير من الكفار
 بينهما تعارض فال
 قرر وقد ، نسخ وال

 بين الفرق الفقهاء
 وأن ، والفيء الغنيمة
 ، مختلف حكمهما
 ُأخذت ما فالغنيمة
 ما والفيء ، بالقتال

  ]مس[ صلحاً ُأخذ
  
 الفيء كان )٦(

 زمان في مقسوماً
 )ص( اهللا رسول
 أربعة : أسهم خمسة
 اهللا لرسول منها

 وكذا خاصة )ص(
 ، الباقي خمس
 من األربعة ماوالسه
 لذي الباقي هذا

 هاشم بني ولد القربى
 واليتامى ، والمطلب
 وابن والمساكين

   ]غر[ السبيل

قد كان له في حياته باإلجماع وكان ينفق  )ص( وسهم الرسول قال االلوسي،  )ص(
 في الباقي ويصرف هزوجات لبعض أي سنة مؤنة منه يدخرو وعيالهنفسه منه على 

 عمل ألن : قالوا،  والسالم الصالة عليه وفاته بعد عندنا وسقط المسلمين، مصالح
 بنو القربـى بذي المراد االلوسي قال ﴾الْقُربى وِلذي﴿ ]آل[ ذلك على الراشدين الخلفاء
 ، شمس عبد شقيقهما أخيهما يبن دون فيهم السهم وضع )ص( ألنه المطلب وبنو هاشم

 وشبك واحد شيء المطلب وبنو نحن )ص( بقوله ذلك عن مجيباً نوفل ألبيهما وأخيهما
 وال جاهلية )ص( نصرته في هاشم بني يفارقوا لم أي،  البخاري رواه أصابعه بين

 عن ]آل[  واحد رجل قلب على كأنهم حتى وتواقفهم تعصبهم لمزيد وكأنه ، إسالماً
 ونبيه بنفسه اهللا قرنهم الذين القربى بذي اهللا عنى الذين واهللا نحن )ع( مؤمنينال أمير
 ]صا[ القربى ولذي وللرسول فلله القرى أهل من رسوله على اهللا أفاء ما فقال

 أي ﴾الْسبِيِل وابنِ﴿ والفقر الحاجة ذوي ﴾والْمساكينِ﴿ ءاباؤهم مات الذين ﴾والْيتَامى﴿
 ﴾منكُم اَألغْنياء بين دولَةً يكُون ال كَي﴿ " منهم ذلك كل " سفره في المنقطع وللغريب

 ﴾آتاكُم وما﴿ الفقراء دون الرؤساءو األغنياء به ويستأثر المال بهذا ينتفع لئال أي
 عنه ﴾فَانتَهواْ عنْه نَهاكُم وما﴿ به وارضوا ﴾فَخُذُوه﴿ الفىء من ﴾الرسوُل﴿ اعطاكم

 ونهى )ص( النبي به أمر ما كل في عام وهذا،  اهللا أمر عن إال ينهى وال يأمر ال نهفإ
 هنواهي واجتناب أوامره بامتثال ربكم خافوا ﴾اللَّه واتَّقُواْ﴿ الفيء آية في نزل وإن عنه
﴿ِإن اللَّه يدقَابِ شَدواتقوا{ )ع( المؤمنين أمير عن ، به أمره ما وخالف عصاه لمن ﴾الع 
 (٧) ]صا[ ظلمهم لمن }العقاب شديد اهللا إن{ عليهم اهللا صلوات محمد آل ظلم في }اهللا
﴿اءِللْفُقَر اجِرِينهدار إلى الحرب دار ومن المدينة إلى مكة من هاجروا الذين ﴾الْم 

 الفقراء لهؤالء والغنائم الفيء فان ﴾وَأموِلهِم ديارِهم من ُأخْرِجواْ الَّذين﴿ االسالم
 فتركوا أموالهم وأخذوا ، أوطانهم من الهجرة ِإلى مكة كفار ألجأهم الذين المهاجرين

 باالخرة الثواب ﴾ورِضواناً﴿ الرزق ﴾اللَّه من فَضالً يبتَغُون﴿ واألموال الديار
﴿ونرنصيو اللَّه ولَهسرُأ﴿  ِإعالء كلمة اهللا ونصرة دينهبالهجرة قاصدين ﴾و مه ولِئك

قُوناد(٨)  في ِإيمانهم﴾الص﴿ ارءو الدوتَب ينوهم  اتخذوا المدينة منزالً وسكناً﴾والَّذ 
 وآمنوا ﴾واِإليمان﴿ ومدحهم حتى طابت أنفسهم عن الفيءبهم ثنى سبحانه ،  االنصار

﴿هِملن قَبيلة العقبة وهم والمراد به أصحاب ل، معناه قبل إيمان المهاجرين  : قيل ﴾م
يحبون من هاجر ﴿ على حرب األبيض واألحمر )ص(سبعون رجالً بايعوا رسول اهللا 

هِمال ﴿ واسكنوهم في دورهم أموالهمواشركوهم في ِإخوانهم المهاجرين  يحبون ﴾ِإلَيو
  اً مما أعطي وحسدوال يجد األنصار حزازةً  ﴾يجِدون في صدورِهم حاجةً مما ُأوتُواْ



 ٦١٣ 

  )٥٩( الحشر سورة    )٦١٣(     العشرون الثامن والجزء  

  
 الصادق عن )٧(
 فرض قوم نحن )ع(

 ولنا طاعتنا اهللا
 صفو ولنا األنفال
  ]مج[ المال

 أمير عن )٩(
 قال إنه )ع( المؤمنين

 عد حديث في
 باهللا نشدتكم المناقب

 انزلت أحد فيكم هل
 االية هذه فيه

 على ويؤثرون
  ]صا[ انفسهم

    
 أن ديثالح في )٩(

خرج )ص( النبي 
 فقال المقبرة إلى

 قوم دار عليكم السالم
 شاء إن وإنا مؤمنين

 الحقون بكم اهللا
 رأيت أن وددت
 يا  :قالوا إخواننا
 ألسنا ، اهللا رسول

 بل فقال ؟ بإخوانك
 أصحابي أنتم

 لم الذين وإخوانُنا
 فَرطُهم وأنا بعد يأتوا
   ]قر[ الحوض على

  تعالى اهللا يقول )٩(
 القدسي الحديث في

 وعظمتي وعزتي
 من ما ، وجاللي

 على هواي آثر عبد
 همومه قللت إال هواه

  ضيعته عليه وجمعت
 من الفقر ونزعت

 الغنى وجعلت ، قلبه
 واتجرت ، عينيه بين
 كل وراء من له

 وعزتي ، تاجر
 من ما ، وجاللي

 على هواه آثر عبد
 كثرت إال هواي
 وفرقت ، همومه
 ، ضيعته عليه

 من الغنى ونزعت
 الفقر وجعلت ، قلبه
 ال ثم ، عينيه بين

 واد أي في أبالي
  ]تس[ هلك
  

 الناسِ بأيدي ما أن تَرى أن اإليثار ﴾علَى َأنفُسهِمويْؤثرون ﴿ المهاجرون من الغنيمة
 بِهِم كَان ولَو﴿ فيها اإلذن تنتظر عندك وأمانة وديعة إال ليس يدك في ما وأن ، لهم

 ، ِإليه والفاقة الحاجة غاية في كانوا ولو أنفسهم على بالمال غيرهم يفضلون ﴾خَصاصةُُ
 ﴾نَفْسه شُح يوقَ ومن﴿ وفقر حاجة عن ولكنه ، المال عن غنى عن يكن لم ِإيثارهم

 ، الطمعو الجشع مع الشديد البخل هو الشُح ، ويخالف هواها ويميل إلى كرم النّفس
 واتقوا الشُح فِإنه أهلك من في الحديث ، ِإليها أضيف ولذلك النفس في غريزة وهو

 هم كفَُأولِئ﴿ ]مس[ ، واستحلوا محارمهم ، حملهم على أن سفكوا دماءهم كان قبلكم
ونحفْلإليه فشكا )ص( النبي إلى رجل جاء،  الجنة ونعيم اهللا بثواب الفائزون ﴾الْم 

 فقال ؟ الليلة لهذا من )ص( فقال الماء إال عندنا ما فقلن أزواجه بيوت إلى عثفب الجوع
 ، الصبية قوت إال عندنا ما : فقالت فأعلمها )ع( فاطمة فأتى اهللا رسول يا أنا )ع( علي
 ففعلت للضيف السراج أطفئ وأنا ، الصبية نومي علي فقال،  ضيفنا به نؤثر ولكنا

 من الثالث الصنف (٩) ]شو[ االية هذه فيهم اهللا أنزل أصبح فلما الضيف وعشوا
 بِإحسانٍ لهم التابعون ﴾بعدهم من جاءو والَّذين﴿ والفضل لِإلحسان المستحقين المؤمنين
 بالسبق وصفوهم ﴾بِاِإليمانِ سبقُونَا الَّذين وِإلخْواننَا لَنَا اغْفر ربنَا يقُولُون﴿ لهم يدعون

 تَجعْل وال﴿ النسب من وأشرف أعز عندهم الدين أخوة ألن ، بفضلهم عترافاًا باِإليمان
 رءوفُُ ِإنَّك ربنَا﴿ المؤمنين من ألحد ﴾آمنُواْ لِّلَّذين﴿ وحسداً بغضاً ﴾غالً قُلُوبِنَا في

 الغرقد ببقيع )ص( النبي بينما االكوع بن سلمة عن ، نائدعا تجيب بأن فحقيق ﴾رحيم
 جناح صل جعفر يا )ص( النبي فقال جعفر به فمر الصالة فحضرت معه )ع( وعلي
 االيمان إلى سبقك فهل )ص( قال ان الى ...... وجعفر )ع( بعلي النبي فصلى أخيك
ِإلَى الَّذين  ﴿)ص( محمد يا تعجب أال ﴾تَر ألَم﴿ (١٠) ]شو[ بطوله الحديث علي يا أحد

يقُولُون ﴿ ابطنوا الكفر واظهروا االيمانفقين الذين  هؤالء المناحالمن  ﴾نَافَقُوا
 ﴾لَِئن ُأخرِجتُم﴿  وبني قريظةيهود بني النضير ﴾ِإلخوانهِم الَّذين كَفَروا من َأهِل الكتَابِ

وال نطيع أمر محمد  ﴾وال نُطيع فيكُم َأحداً َأبداً﴿منها  ﴾معكُم﴿لَنَخرجن من المدينة 
ولئن  ﴾وِإن قُوتلتُم لَنَنصرنَّكُم﴿ وال نسمع من أحد ِإذا أمرنا بخذالنكم لكمفي قتا) ص(

 ِإن المنافقين ﴾واللَّه يشهد ِإنَّهم﴿قاتلكم أحد لنعاوننكم على عدوكم ونكون بجانبكم 
﴿ونب(١١)  فيما قالوه ووعدوهم به﴾لَكَاذ﴿ ونجخروا ال يلئن أخرج  ﴾لَِئن ُأخرِج

ال ينصرهم  ﴾ال ينصرونَهم﴿اليهود  ﴾معهم ولَِئن قُوتلُوا﴿د ال يخرج المنافقون اليهو
 معهملنصرتهم وقاتلوا ولئن جاءوا  ﴾ولَِئن نَّصروهم﴿ المنافقون وال يقاتلون معهم

﴿اراَألدب لُّنوفسوف ينهزمون ﴾لَي ﴿ونرنصال ي تنزل  "ال ينفعهم نصرة المنافقين ف﴾ثُم  



 ٦١٤ 

  )٥٩( الحشر سورة    )٦١٤(     العشرون الثامن والجزء  

 من ناس أسلم )١١(
 وكان ، قريظة أهل
 ، منافقون فيهم

 ألهل يقولون وكانوا
 ُأخرِجتُم لَِئن النضير
نجكُم لَنَخرعم ، 
 فيهم اآلية هذه فنزلت

  ]مس[
 من وهذا )١٩(

 الذنب على المجازاة
 عبادة تركوا ، بالذنب

 ، أوامره ثالوامت اهللا
 ذلك على فعوقبوا

 حظَّ أنساهم بأن
 لم حتى ، أنفسهم
 ينفعه خيراً له يقدموا

  ]مس[
  
 الرضا عن )٢٠(
 اهللا رسول إن )ع(
 االية هذه تال )ص(

 الجنة أصحاب فقال
 وسلم أطاعني من

 طالب أبي بن لعلي
  ]صا[ ....بعدي )ع(
 
 تصوير وهذا )٢١(

 ، القرآن قدر لعظمة
 وأنه ، تأثيره وقوة
 به خوطب لو بحيث
 شدته على - جبٌل

 لرأيته - وصالبته
 من متصدعاً ذليالً
 والمراد،  اهللا، خشية
 اِإلنسان توبيخ منه
 عند يتخشع ال بأنه

 بل ، القرآن تالوة
 من فيه عما يعرض
 ، وعظائم عجائب

 بيان في اآلية فهذه
 ، القرآن عظمة
 اِإلنسان حال ودناءة

... توبيخ والغرض 
 قسوة على اناِإلنس
 تأثره وعدم ، قلبه
 ُأنزل لو الذي بهذا
 لتخشَّع الجبل على

 كان وِإذا ، وتصدع
 عظمته على الجبل

 له يعرض وتصلبه
 ، والتصدع الخشوع

 أولى كان آدم فابن
 على لكنه بذلك،

 ال وضعفه حقارته
  ]مس[ يتأثر

 ولم منافق عهمم يخرج فلم وقوتلوا ذلك بعد وأخرجوا النضير بنياآلية قبل إخراج 
 ﴾رهبةً َأشَد﴿ المسلمين معشر يا ﴾َألنتُم﴿ (١٢) " بذلك تعالى اهللا أخبر كما ينصروهم

 ويخافون يرهبون فِإنهم ﴾اللَّه من﴿ المنافقين قلوب في ﴾صدورِهم في﴿ وخشيةً خوفاً
 عظمة يعلمون ال ﴾ونيفقَه ال قَومُ بَِأنَّهم﴿ بسبب ﴾ذَِلك﴿ اهللا من رهبتهم من أشد منكم
 مقاتلتكم على يقدرون ال ﴾جميعاً يقَاتلُونَكُم ال﴿ (١٣) خشيته حقَّ يخشوه حتى تعالى اهللا

 ﴾جدرِ وراء من َأو﴿ والخنادق باألسوار ﴾محصنَة قُرى في﴿ اكانو ِإذا ﴾ِإال﴿ مجتمعين
 ﴾جميعاً﴿ تظنهم ﴾تَحسبهم شَديدُ بينَهم﴿ فيما عداوتهم ﴾بأسهم﴿ بها ليتستروا الحيطان
 اجتماع االختالف غاية مختلفون وهم ﴾شَتَّى وقُلُوبهم﴿ ورأي أمرٍ على مجتمعين
 ومقتضى ، تخاذُل كُلِّ وموجِب ، فساد كلَّ أصُل - واختالفها القلوب تنافر مع - النفوس
 اهللا أمر ﴾يعقلُون ال قَومُ﴿ أنهم سببب ﴾بَِأنَّهم﴿ والتشتت التفرق ﴾ذَِلك﴿ العدو تجاسرِ
  والذل الجالء من لهم وقع فيما النضير بني صفةُ ﴾قَرِيباً قَبلهِم من الَّذين كَمثَِل﴿ (١٤)
األمم من المهلكين أو ، واألسر الهزيمة من بدر يوم لهم وقع فيما مكة كفار كصفة 

 ولَهم﴿ الدنيا في ِإجرامهم ﴾َأمرِهم﴿ قبةعا سوء ﴾وباَل ذَاقُوا﴿ قريب زمان في الماضية
ذَابع ُثَِل﴿ القتال على اليهود ِإغراء في المنافقين مثل (١٥) اآلخرة في ﴾َأِليمكَم 

 فَلَما ﴿ اسرائيل بني بعابد أغرى الذي الشيطان كمثل ﴾اكفُر ِلِإلنسانِ قَاَل ِإذ الشَّيطَانِ
 ﴾العالَمين رب اللَّه﴿ عذاب ﴾َأخافُ ِإنِّي منك يءُبر ِإنِّي قَاَل﴿ و عنه تخلى ﴾كَفَر

َأنَّهما ﴿ مثل عاقبة الشيطان واِإلنسان  المنافقين واليهود﴾عاقبتَهما فَكَان﴿ (١٦) وانتقامه
 كل ظالم فاجر، منتهك لحرمات ﴾الظَّاِلمين﴿عقاب  ﴾في النَّارِ خَاِلدينِ فيها وذَِلك جزاء

كلُّ  ﴾ولتَنظُر﴿ واحذروا عقابه ﴾اللَّه﴿خافوا  ﴾يا َأيها الَّذين آمنُوا اتَّقَواْ ﴿(١٧)هللا ا
رب الساعة حتى جعلها قَ ، ليوم القيامة ﴾ِلغَد﴿  من األعمال الصالحة﴾نَفسُ ما قَدمت﴿

رره للتأكيد ولبيان ك ﴾واتَّقُوا اللَّه﴿ وارداهبقه او سيئاً و أانجاهعمل صالحاً ن أ، كغد 
 (١٨)  مطلع على أعمالكم فيجازيكم عليها﴾ِإن اللَّه خَبِير بِما تَعملُون﴿منزلة التقوى 

 تركوا ذكر اهللا وطاعته ﴾كَالَّذين نَسوا اللَّه﴿معشر المؤمنين  يا ﴾وال تَكُونُوا﴿
 الخارجون ﴾ِئك هم الفَاسقُونُأولَ﴿ والنظر لها بما يصلحها ﴾َأنفُسهم﴿حقوق  ﴾فََأنساهم﴿

األشقياء  ﴾َأصحاب النَّارِ﴿ال يتساوى يوم القيامة  ﴾ال يستَوِي ﴿(١٩) عن طاعة اهللا
﴿نَّةالج ابأصحفي الفضل والرتبة  السعداء ﴾و﴿ونالفَاِئز مه نَّةالج اببالسعادة ﴾َأصح 

علَى جبلٍٍ لَّرَأيتَه ﴿ بوعده ووعيد ﴾هذَا الْقُرءان لَو َأنزلْنَا﴿  (٢٠) األبدية في دار النعيم
خوفاً من اهللا تعالى ومهابةً له  ﴾من خَشْية اللَّه ﴿لخشع وخضع وتشقق ﴾خَاشعاً متَصدعاً

  درة اهللا في آثار ق﴾ِللنَّاسِ لَعلَّهم يتَفَكَّرون﴿ انفصلها ونوضحه﴾ وتلْك اَألمثَاُل نَضرِبها﴿



 ٦١٥ 
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 الحديث في )٢٣(

 لعظمةا القدسي
 والكبرياء ، ِإزاري
 فمن ، ردائي

 فيهما نازعني
 أبالي وال قصمته

  ]مس[
 
 أمير عن )٢٣(

 انه )ع( المؤمنين
 تفسير ما سئل

 هو فقال اهللا سبحان
 اهللا جالل تعظيم

 هفي قال عما وتنزيهه
 قالها فإذا مشرك كل

 كل عليه صلى العبد
  ]مس[   ملك

  
  
  
  
  
  
  
  
  

تسمى سورة اإلمتحان 
 وسورة المودة

 السجاد عنفضلها 
 سورة قرأ من )ع(

 فرائضه في الممتحنة
 قلبه اهللا امتحن ونوافله
 له ونور لاليمان
 فقر يصيبه وال بصره

 بدنه في جنون وال أبدا
 اهللا انشاء ولده في وال

  ]صا[ تعالى
 )ص( اهللا رسول عن
 سورة قرأ من

 له كان الممتحنة
 والمؤمنات المؤمنون

  ]زم[القيامة يوم شفعاء
  
 حاطب في نزلت )١(

 قد كان بلتعة أبي بن
 إلى وهاجر أسلم

 عياله وكان المدينة
 قريش فكانت بمكة
يغزوهم  أن تخاف
 )ص( اهللا رسول

  عيال إلى فصاروا

 ﴾هو ِإال ِإله ال الَّذي﴿ بحق المعبود ﴾اللَّه﴿ عالو جلَّ ﴾هو﴿ (٢١) فيؤمنون ووحدانيته
 وما ﴾الشَّهادة و﴿ هيبصرو لم مما العباد عن غاب ما يعلم ﴾الْغَيبِ عاِلم﴿ سواه رب وال

 (٢٢) بالمؤمنين ﴾الرحيم﴿ خلقه جميع على المنعم ﴾الرحمان هو﴿ وعلموه شاهدوه
﴿وه ي اللَّهِإ ال الَّذِإال لَه واللفظ كرر ﴾ه رب وال معبود ال أي التوحيد بأمر اعتناء 

 عن المنزه ﴾الْقُدوس﴿ فيها التصرف له الذي االشياء لجميع المالك ﴾الْملك﴿ سواه
 الخائفين مأمن بانه نفسه وصف ﴾السالم﴿ وعيب نقص كل وعن المخلوقين صفات

﴿نْؤمبالعذا من أوليائه يؤمن ﴾الْم ﴿نميهعباده على الرقيب ﴾الْم ﴿زِيزال الذي ﴾الْع 
 ﴾اللَّه سبحان﴿ حقا الكبرياء له الذي ﴾الْمتَكَبر﴿ دونه من له يذل الذي ﴾الْجبار﴿ يغلب
 اللَّه هو﴿ (٢٣) واألنداد الشركاء من به يلحقونه ﴾يشْرِكُون عما﴿ وتقدس اهللا تنزه

 ﴾الْمصور﴿ االختراع بطريق لها المنشئ ﴾الْبارِىء﴿ األشياء لجميع الموجد ﴾الْخَاِلقُ
 ﴾لَه يسبح﴿ المعاني محاسن على الدالة الرفيعة ﴾الْحسنَى اَألسماء لَه﴿ لألشكال المبدع
 في ﴾الْعزيز وهو واَألرضِ السماوات في ما﴿ والنقص العجز صفات عن تعالى ينزهه
    (٢٤) وصنعه خلقه في ﴾ميالحك﴿ ملكه

  
  
  
  
  

وهي ثالثمائة وأربعون كلمة ، وألف وخمسمائة وعشرة أحرف ، ويوجد في القرآن عشر سور مبدوءة 
هذه والنساء و األحزاب والمائدة والحج والحجرات والطالق والتحريم والمدثر والمزمل ، وال : بيا أيها 

  رة مختومة بما ختمت هذه السورة وال يوجد سو مثلها في عدد اآلي
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

﴿َأيأي ها الَّذءا ينال تَ﴿ ، يا من صدقتم باهللا ورسوله يا معشر المؤمنين ﴾واْنُمواْذُتَّخ 
عودي وعكُدوَأ﴿الكفار  ﴾مِلوآيقُتُلْ﴿ أصدقاء وأحباء ﴾ءِإلَون يالْم بِهموةوتودونهم  ﴾د
﴿قًوفَ كَدبِواْر مآا جكُءّم مالْن خْ﴿والحال أنهم كافرون بدينكم وبقرآنكم  ﴾قِّحرِيجون 

سمن مكة )ص (محمداً ﴾وَلالر ﴿واكُِإيضيقوا عليهم ،  منها أيضاًكمكما يخرجون ﴾م 
من أجل أنكم  ﴾مكُباهللا ر بِواْنُمن تُْؤَأ﴿وآذوهم حتى خرجوا منها مهاجرين ِإلى المدينة 

 خرجتم أي إن كنتم ﴾ياتضر مءآغَتَابيلي وبِاداً في سه جِمتُجر خَمنتُ كُنِإ﴿آمنتم باهللا 
  مهِي ِإلَرونِتُس﴿  فال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياءهمجاهدين في سبيل اهللا طلباً لرضوان

  
  ترتيبها

 ٦٠   
  ترتيب النزول

٩١  
  ا  اياته
  نزلت بعد  سورة الممتحنة  ١٣

  مدنية  االحزاب
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 أن وسألوهم طبحا
 حاطب إلى يكتبوا
 محمد خبر عن يسألوه

 يريدان هل )ص(
 إلى فكتبوا مكة يغزو

 عن يسألوه حاطب
 إليهم فكتب ذلك

 اهللا رسول أن حاطب
 ودفع ذلك يريد )ص(

 إمرأة إلى الكتاب
 فوضعته صفية تسمى

 ومرت قرونها في
 على جبرئيل فنزل

 )ص( اهللا رسول
 فبعث بذلك وأخبره
 أمير )ص( اهللا رسول

 والزبير )ع( المؤمنين
 طلبها في العوام بن

 أمير لها فقال فلحقوها
 أين )ع( المؤمنين
 معي ما فقالت الكتاب
 فلم ففتشوها شيء
 ... شيئا معها يجدوا

 من الكتاب أخرجت ثم
 أمير فأخذه قرونها

 وجاء )ع( المؤمنين
 اهللا رسول إلى به
 اهللا رسول فقال )ص(
 ما حاطب يا )ص(

 واهللا حاطب لفقا هذا
 نافقت ما اهللا رسول يا

 بدلت وال غيرت وال
 إله ال أن أشهد وإني
 رسول وانك اهللا إال
 أهلي ولكن حقا اهللا

 إلي كتبوا وعيالي
 قريش صنع بحسن
 أن فأحببت إليهم

 بحسن قريشا اجازي
  ]صا[ معاشرتهم

 
 :المفسرون قال )٤(

 أن المؤمنين اهللا أمر
 الخليل بِإبراهيم يقتدوا
 وبالذين السالم هعلي
 عداوة في معه

 والتبرؤ المشركين
 اِإليمان ألن منهم،

 أعداء مقاطعة يقتضي
  ]مس[ وبغضهم اهللا

 ﴾منتُلَعَأ آمو﴿ بسريرتكم ﴾متُيفَخَْأ آمبِ﴿ العالم ﴾ملَعَأ اْنََأو﴿ بالنصيحة ﴾دةومالْبِ
 ويفش اهللا أعداء يصادق ومن ﴾منكُم هلْعفْي نمو﴿ التوبيخُ منه والغرض وعالنيتكم

 والصواب الحق طريق عن حاد فقد ﴾يِلبِالس ءآوس لَّض دقَفَ﴿ )ص( الرسول أسرار
 في ما يظهروا ﴾ءآدعَأ مكُلَ واونُكُي﴿ منكم ويتمكنوا بكم يظفروا ﴾موكُفُقَثْي نِإ﴿ (١)

 مهتَنَسلَْأو﴿ والقتل بالضرب ﴾مهيديَأ مكُيِإلَ﴿ يمدوا ﴾واْطُسبيو﴿ العداوة من قلوبهم
 نلَ﴿ (٢) مثلهم لتكونوا ﴾ونرفُكْتَ ولَ﴿ تمنوا وقد ﴾دواْوو﴿ والسب بالشتم ﴾وءالسبِ
 أجلهم من الكفار توالون الذين ﴾مكُالدوَأ آلو﴿ قراباتكم ﴾مكُامحرَأ﴿ تفيدكم ﴾مكُعنفَتَ
﴿يولْا مقيامة فْيُلص بكُنَيالكافرين بينو بينكم اهللا يحكم ﴾م ﴿بِ اُهللاوتَ امعلُمون بصير﴾ 

 ألجل الدين أعداء بمواالة ورسوله اهللا يخون أن لإلنسان ينبغي فال،  عليها يجازيكم
 المؤمنين معشر يا ﴾مكُلَ تْانَك دقَ﴿ (٣) يومئذ اهللا عن يغنونه فليسوا وأوالده أرحامه

﴿ُأسقُدوة ﴾ةٌو ﴿حةٌنَس يف ِإبراهالخليل ﴾يم ﴿الَّوذين معذِْإ﴿ المؤمنين من معه ومن ﴾ه﴾ 
 األصنام من ﴾وندبعتَ مامو منكُم﴿ متبرؤون ﴾ؤاْابرء ِإنَّا﴿ لكفارا ﴾مهِموقَِل واْالُقَ﴿ حين
 انَنَيب﴿ وظهرت ﴾ادبو﴿ تكموطريق بدينكم ﴾مكُبِ انَرفَكَ اهللا ونِد نم﴿ تعبدونها التي

وبكُنَيالْ معدةُاو الْوغْبآضَأ ءبالحال هذه على دمتم ما األبد ِإلى ﴾اد ﴿تُ ىتَّحاهللابِ واْنُؤم 
وحدوالعداوة والبغضاء  مخالفتهم لشركهم عمالً  :ثالثة بأمور منهم براءتهم فسروا ﴾ه ،

 َلوال قَِإ﴿ اموا على شركهم إال أن يؤمنوا باهللا وحده، واستمرار ذلك ما د بينهم قلباً
إنما  إال في استغفار إبراهيم ألبيه فال تقتدوا به فان إبراهيم ﴾كن لَرفغْتَ ألسيه ألبِيماهربِإ

، فوعده إبراهيم  ألن اباه كان وعده بااليمان، استغفر ألبيه على موعدة وعدها إياه 
شيئاً إن  ﴾ءين شَاهللا م﴿عذاب  ﴾نم﴿عنك  ﴾كلَ﴿ ما أدفع ﴾لكم َأآمو﴿باالستغفار 
اعتمدنا في جميع  ﴾انَلْكَّو تَكيلَا عنَبر﴿ ، وال أملك لك شيئاً غير االستغفار أشركت به

 ةالمرجع والمعاد في الدار اآلخر ﴾يرصم الْكيِإلَو﴿ رجعنا وتبنا ﴾انَبنَ َأكيِإلَو﴿أمورنا 
(٤)﴿ نَرا ال تَبجنَلْعلَّةً لِِّنَتْا فذفَ كَينال تعذبنا بأيديهم وال بعذابٍ من عندك فيقولوا ﴾واْر 

 كا ِإنَّنَبر﴿ ما فرط من الذنوب ﴾انَ لَرفاغْو﴿لو كان هؤالء على الحق لما أصابهم ذلك 
 الذي ال يفعل ِإال ما فيه ﴾يمكحالْ﴿ الغالب الذي ال يذل من التجأ ِإليه ﴾يززِعنتَ الَْأ

 ﴾ُأسوةٌ﴿ في إبراهيم ومن معه من المؤمنين ﴾لقد كان لكم فيهم﴿ (٥)الخير والمصلحة 
ر للمبالغة في الحثِّ على االقتداء به عليه ا التكر" في التبرؤ من الكفار ﴾حسنةٌ﴿قدوةٌ 

 ويخاف ﴾ اآلخراَهللا واليوم﴿ثواب  ا﴾لمن كان يرجو﴿"  السالم ولذلك صدر بالقسم
 همستغنٍ عن ﴾فِإن اَهللا هو الغني﴿يعرض عن اِإليمان  ﴾ومن يتولَّ﴿ عقابه في اآلخرة

  جل ﴾اُهللا﴿لعلَّ  ﴾عسى ﴿(٦)  المحمود في ذاته وصفاته﴾الحميد﴿ وعن الخلق أجمعين
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  :المفسرون قال )٧( 
 تعالى اهللا يقول 

 لكم كان لقد: للمؤمنين
 معه ومن إبراهيم في
 واألولياء األنبياء من

 معاداة في بهم اقتداء
 من قراباتهم ذوي

 نزلت فلما ، المشركين
 عادى اآلية هذه

 أقرباءهم المؤمنون
 ، اهللا في المشركين
 العداوة لهم وأظهروا
 ]مس[ والبراءة

 عباس ابن قال )٨(
 ، خزاعة في نزلت
 صالحوا أنهم وذلك
 على )ص( اهللا رسول

 يعينوا وال يقاتلوه أال
 فرخَّص ، أحداً عليه
 برهم في اهللا

،  ِإليهم واِإلحسان
 بنت أسماء عن وروي

 قالت أنها بكر أبي
 بنت قتيلة -أمي قدمت
 وهي - العزى عبد

 عهد في مشركة
 عاهدوا حين قريش
 - )ص( اهللا رسول
 صلح في تعني

 فأتيتُ - الحديبية
 فقلت )ص( اهللا لرسو

 أمي إن اهللا رسول يا
 راغبة وهي قدمت

 نعم  :قال ؟ أفأصلها
 فأنزل ، أمك صلي
  ]مس[ االية  اهللا
  
 :المفسرون قال )١٠(

 الحديبية صلح كان
 رسول بين جرى الذي
 مكة وكفار )ص( اهللا
 أتى من أن تضمن قد

 المسلمين من مكة أهل
 ومن ، ِإليهم يرد لم

 أهل من المسلمين أتى
 المشركين يعني - مكة
دأم فجاءت ، ِإليهم ر 

 بن عقبة بنت كلثوم
 ِإلى مهاجرة معيط أبي

 ، )ص( اهللا رسول
 أثرها في فخرج
 الوليد و عمارة أخواها
 )ص( للنبي فقالوا
 ، بالشرط علينا ردها
 كان )ص( فقال

 ال الرجال في الشرطُ
 اهللا فأنزل ، النساء في

  ]مس[ اآلية

 محبةً ﴾مودة﴿ المشركين أقاربكم من ﴾منهم عاديتم الذين وبين بينكم يجعل أن﴿ وعال
 بالتوبة الماضية لذنوبكم ﴾غفور واُهللا﴿ األحوال وتغيير القلوب تقليب على ﴾قدير واهللا﴿
 لم الذين عن﴿ البرب ﴾اُهللا ينهاكم ال﴿ (٧) عمركم من بقي فيما يعصمكم بكم ﴾رحيم﴿

 أوطانكم من ﴾دياركم من يخرجوكم ولم﴿ دينكم ألجل يحاربوكم لم ﴾الدين في يقاتلوكم
 يحب اَهللا إن ِإليهم﴿ واِإلحسان البر عن ﴾وتُقْسطوا تبروهم أن﴿ والصبيان كالنساء

 ومودة صداقة ﴾عن اُهللا ينهاكم إنما﴿ (٨) وأحكامهم أمورهم في العادلين ﴾المقسطين
 من وأخرجوكم﴿ دينكم ألجل وقاتلوكم ، العداوة ناصبوكم ﴾الدين في قاتلوكم الذين﴿

 أن﴿ دياركم من ِإخراجكم على أعداءكم وأعانوا ﴾ِإخراجكم على وظاهروا دياركم
 أنصاراً ويجعلهم اهللا أعداء يصادق ﴾يتولهم ومن﴿ وأنصاراً أولياء تتخذوهم ﴾تولَّوهم

 إذا واآمن الذين أيها يا﴿ (٩) للعذاب بتعريضها ألنفسهم ﴾الظالمون هم فأولئك﴿
اُهللا أعلم ﴿ لتعلموا صدق إيمانهن اختبروهن ﴾ فامتحنوهن مهاجرات المؤمناتُ جاءكم﴿

بصدقهن في دعوى اِإليمان ﴾بِإيمانهن ﴿ؤمناتم علمتموهن فِإن تحققتم ِإيمانهن  ﴾فِإن
ال  ﴾لهمالكفَّار ال هن حلٌّ ﴿أزواجهن  ﴾ِإلى﴿تردوهن  ﴾فال ترجعوهن﴿بعد امتحانهن 

وآتوهم ﴿ وال يحل للمؤمن نكاح المشركة ﴾وال هم يحلُّون لهن﴿ تحل المؤمنة للمشرك
ال يجمع عليه كي  "أعطوا أزواجهن الكفار ما أنفقوا عليهن من المهور  ﴾ما أنفقوا

أن  ﴾عليكم أن تنكحوهن﴿ ِإثم أوحرج  وال ﴾وال جناح﴿ " خُسران الزوجة والمالية
وال ﴿ِإذا دفعتم لهن مهورهن  ﴾ِإذا آتيتموهن ُأجورهن﴿هاجرات تتزوجوا هؤالء الم

، فليس بينكم وبينهن  وال تتمسكوا بعقود زوجاتكم الكافرات ﴾تُمسكوا بعصمِ الكوافر
 من كانت له امرأةٌ :، يقول لمراد بالعصمة هنا النكاحاو، زوجية عصمة وال عالقة 

 ، فقد انقطعت عصمتها الختالف الدارين كافرة بمكة فال يعتد بها فليست امرأته

 بالكفار  من المهر ِإذا لحقتْ أزواجكم﴾ما أنفقتم﴿ اطلبوا يا أيها المؤمنون ﴾واسألوا﴿
ذلك ﴿ما أنفقوا على أزواجهم المهاجرات  وليطلبوا المشركون ﴾وليسألوا ما َأنفقوا﴿

بمصالح  ﴾واُهللا عليم﴿وبين أعدائكم  ﴾يحكم بينكم﴿ وحكمه العادل ﴾اهللا﴿ شرع ﴾حكْم
وِإن  ﴾وِإن فاتكم شيء من أزواجكم ِإلى الكفار﴿ (١٠)  في تشريعه﴾حكيم﴿ العباد

فغزوتم وغنمتم وأصبتم من  ﴾فعاقبتم﴿فرت زوجة أحد من المسلمين ولحقت بالكفار 
،  فأعطوا لمن فرت زوجته ﴾فآتوا الذين ذهبتْ أزواجهم مثل ما أنفقوا﴿الكفار غنيمة 

راقبوا اهللا في  ﴾واتَّقُوا اللَّه﴿ ، من الغنيمة التي بأيديكم أنفق عليها من المهرما مثل 
 ﴾الذي أنتم به مؤمنون ﴿واحذروا عذابه وانتقامه ِإن خالفتم أوامره أقوالكم وأفعالكم

  على ﴾المؤمناتُ يبايعنك على﴿ِإذا جاء ِإليك النساء  ﴾يا أيها النبي ِإذا جاءك ﴿(١١)



 ٦١٨ 

  )٦١( الصف سورة    )٦١٨(     العشرون الثامن والجزء  

  عباس ابن قال )١٠( 
 تُستحلف المرأة كانت
 بغضاً هاجرت ما أنها

 طمعاً وال ، لزوجها
 ما وأنها ، الدنيا في

 هللا حباً ِإال خرجت
 في ورغبةً ، ورسوله

  ]مس [اِإلسالم دين
 بنت أميمة عن )١٢( 

 السيدة أخت رقيقة
 فاطمة وخالة خديجة
   :قالت )ع( راءالزه

 اهللا رسول أتيتُ 
  لنبايعه نساء في )ص(

 في ما علينا فأخذ
 باهللا نشرك أالَّ القرآن
 يما : وقال اآلية شيئاً

استطعتن فقلنا وأطقتُن 
 بنا أرحم ورسوله اهللا
 يا قلنا ، أنفسنا من

 أال اهللا رسول
 إني   :قال ؟ تصافحنا

 ، النساء أصافح ال
 المرأة قولي ِإنما

 لمائة قولي واحدة
  ]مس[ امرأة

 كيفية في قيل )١٢(
 من بقدح دعا المبايعة

 ، يده فيه فغمس ماء
 وقيل أيديهن غمسن ثم

 على وكان صافحهن
،  قطري ثوب يده

 عمر كان وقيل
  ]زم[ يصافحهن

 
 
  
 

تسمى سورة 
الحواريين وسورة 

  عيسى
 

 )ع( الباقر عنفضلها 
 الصف سورة قرأ من

 في قراءتها وادمن
 فهص ونوافله رائضهف

 مالئكته مع اهللا
 المرسلين وأنبيائه
 عليهم اهللا صلوات
 ]صا[ اجمعين

 
 أن روي )٣(

 لو قالوا المسلمين
 االعمال أحب علمنا
 فيه لبذلنا اهللا إلى

 فأنزل وأنفسنا أموالنا
 الذين يحب اهللا إن اهللا
 سبيله في تلونايق

 احد يوم فولوا صفا
  ]صا[ فنزلت

 ال ﴾يـسرقْن  وال﴿ واألوثان األصنام من ﴾شيئاً باِهللا يشركن ال أن﴿ يوه الشرائط هذه
 البنـات  وأد او  باإلسقاط ﴾أوالدهن يقتُلن وال يزنين وال﴿ غيرهم من وال أزواجهن من
 أي ﴾يفترينه ببهتانٍ يأتين وال﴿ الفقر خشية أو العار خوف الجاهلية أهل يفعله كان كما

﴾ أيـديهن  بين﴿ المحصنات قذف عنه نهين الذي البهتان :قيلو،  مولود في يكذبنه بكذب

 ال اي ، الـرِجلْين  بـين  منه تلد الذي وفرجها ﴾وأرجلهن ﴿ الذي تحمله فيه بين اليدين    
 لعدم لها زوجها مفارقة خافت ِإذا المرأة كانت " منه ليس لقيطاً ولداً زوجها ِإلى تنسب
 يخالفن وال ﴾ في معروف  يعصينك وال﴿ " عنده هاليبقي له ونسبته ولداً التقطت ، الحمل
 لهـن  واسـتغفر ﴿ الستة األمور هذه على )ص( محمديا ﴾فبايعهن﴿ أمرتهن فيما أمرك

 ﴾رحيم غفور اهللا إن﴿ الذنوب من سلف لما والغفران الصفح اهللا من لهن واطلب ﴾اَهللا
 تتولَّوا ال﴿ المؤمنين معشر يا ﴾آمنوا الذين أيها يا﴿ (١٢) الرحمة عظيم المغفرة واسع
ر وال تتخذوهم أحباء وأصدقاء توالونهم وتأخذون بآرائهم فِإنهم         االكف تصادقوا ال ﴾قوماً
أن يكون ﴾ قد يئسوا من اآلخرة﴿ " اليهود والنصارى " ولعنهم ﴾غضب اُهللا عليهم﴿ قوم

نعـوت فـي     وهم يعلمون أنه الرسول الم     )ص(لهم حظ في اآلخرة لعنادهم رسول اهللا        
 من أمواتهم أن يعودوا ِإلى الحياة مـرة         ﴾كما يِئس الكفار من أصحاب القبور     ﴿التوراة  

     (١٣) ثانية

  
  
  
  

وهي مثنان وإحدى وعشرون كلمة ، وتسعمئة حرف ، ال ناسخ وال منسوخ فيها ، وال يوجد سورة 
  مختومة بما ختمت به وال مثلها في عدد اآلي

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
﴿ِللَّه حبس﴾ده جميعسه ومجه اَهللا وقدضِ﴿  نزي اَألرا فمو اتاومي السا فلَك ﴾ممن م 

يا  ﴿(١) في صنعه ﴾الْحكيم﴿ الغالب في ملكه ﴾وهو الْعزِيز﴿ وجماد وِإنسان ونبات
شيء تقولون ما ال تفعلونه من الخير  ألي ﴾ِلم تَقُولُون ما ال تَفْعلُون َأيها الَّذين َآمنُوا

وقيل لما   في المنافقينتنزل،  ؟ وهو استفهام على جهة اِإلنكار والتوبيخ والمعروف
أخبر اهللا سبحانه رسوله بثواب شهداء بدر قالت الصحابة لئن لقينا بعد قتاالً لنفرغن فيه 

 لف يوجب المقتالخُ  )ع( ي عن عل، وسعنا ثم فروا يوم أحد فعيرهم اهللا تعالى بذلك
  عنْد اللَّه َأن تَقُولُوا﴿ عظُم فعلكم هذا بغضاً ﴾كَبر مقْتًا ﴿(٢) ]بي[ عند اهللا وعند النّاس

  
  ترتيبها

٦١   
  ترتيب النزول

١٠٩  
    اياتها
  نزلت بعد  سورة الصـف  ١٤

  مدنية  التغابن



 ٦١٩ 

  )٦١( الصف سورة    )٦١٩(     العشرون الثامن والجزء  

 :عباس ابن قال )٣( 
 المؤمنين من ناس كان

 يفرض أن قبل -
 : يقولون – الجهاد
 عز اَهللا أن لوددنا
 أحب على دلنا وجلَّ

  به فنعمل ِإليه األعمال
 أن نبيه اهللا فأخبر
 ِإيمان األعمال أحب
 ، فيه شك ال باهللا

 معصيته أهل وجهاد
 اِإليمان خالفوا الذين
 فلما ، به يقروا ولم
 ذلك كره الجهاد نزل
المؤمنين من ناس 
 أمره عليهم وشقَّ
 ]مس[ اآلية فنزلت

 أنه اآلية معنى) ٤(
 يثبت من يحب تعالى
 سبيل في الجهاد في
 مكانه ويلزم اهللا

 وهذا ، البناء كثبوت
تعالى اهللا من تعليم 

 يكونون كيف للمؤمنين
 ]قر[ عدوهم قتال عند
  
 "قوم يا" يقل لم) ٦(

 ألنه ، موسى قال كما
 فيهم له نسب ال

 لم فِإنه قومه فيكونون
 ]قر[ أب فيهم له يكن

 )ص( النبي قال) ٦(
 احيد التوراة ىف اسمى
 عن امتى احيد النى
 فى واسمى النار

 محا الماحى الزبور
 االوثان عبدة بى اهللا

 االنجيل فى واسمى
 القرءآن وفى احمد
 فى محمود النى محمد
 واالرض السماء اهل

 ]رو[ 
 أن روي) ٦(

 يا قالوا الصحابة
 عن أخبرنا اهللا رسول
 دعوةُ انا : فقال نفسك
 وبشرى ، ِإبراهيم أبي
 ُأمي ورأت ، يسىع

 كأنه بي حملت حين
 نور منها خرج

 قصور له أضاءت
  ]مس[ الشام

  

لُونا ال تَفْعدوا بشيء ثم  ثم ال تفعلونهشيئاً ان تقولوا  ﴾مهو قيل ، به تفونال ، وأن تَع 
  ،عنه ينتهي وال المنكر عن وينهاه ، به يأتمر وال بالمعروف أخاه اِإلنسان يأمر أن

 العرب الّذين هم عرب يفعلون وال يقولون فيقضون حوائج المحتاجين وكان من عادة
ودين المدينين ونصرة المظلومين وال يدرى بهم ، ثم قلت المروءة عند بعضهم 
فصاروا يفعلون ويقولون ، ثم تدانوا وتخاسسوا فصاروا ال يقولون وال يفعلون ، ثم 

  هم اللّه تعالى في هذه اآليةتدنت نفوسهم ورذلت فصاروا يقولون وال يفعلون ، فذم
(٣) ﴿ِإن اللَّه بحالمجاهدين ﴾ي ﴿ينالَّذ لُونقَاتي يف هبِيلممالال الغدير خطبة في ﴾س 
 كََأنَّهم صفا﴿ ]صا[ )ص( نبيه بعد لالتباع نصبني الذي اهللا سبيل أنا قال )ع( علي
اننيب وصصرحمزة :هم قال عباس ابن عن،  العدو ءلقا عند أماكنهم في يثبتون ﴾م 
 االسود بن والمقداد الحارث بن وعبيدة )ع( طالب أبي بن وعلي ، رسوله وأسد اهللا أسد

 ِإسرائيل بني ﴾ِلقَومه موسى قَاَل﴿ حين لقومك )ص( محمد يا واذكر ﴾وِإذْ﴿ (٤) ]شو[
 أنه قارون قصة في روى ، نفسه في ويعيبونه ينتقصونه كانوا ﴾تُْؤذُونَني ِلم قَومِ يا﴿

 بما ﴾تَعلَمون وقَد﴿ هارون بقتل ورموه بها زنى أنه وزعم إمرأة إلى موسى دس
 فيه" وتعلمون صدقي فيما جئتكم به ﴾َأنِّي رسوُل اللَّه ِإلَيكُم﴿شاهدتموه من المعجزات 

 مالوا عن الحقِّ ﴾وافَلَما زاغُ﴿ "فيما أصابه من كفار مكة )ص(تسليةٌ لرسول اهللا 
﴿مهقُلُوب اغَ اللَّهوسوء اختيارهم ومنعهم األلطاف التي يهدي بها قلوب تركهم ﴾َأز 

 من كان فاسقاً ﴾الْقَوم الْفَاسقين﴿ال يوفق للخير والهدى  ﴾واللَّه ال يهدي﴿المؤمنين 
اَل عيسى ابن قَ﴿ حين لقومك )ص(  واذكر يا محمد﴾وِإذْ ﴿(٥)ته خارجاً عن طاع

ميراليهم لقومه الذي بعث﴾ م ﴿كُمِإلَي وُل اللَّهساِئيَل ِإنِّي رري ِإسنا ببالوصف  ﴾ي
ولم آتكم  معترفاً بأحكام التوراة ﴾مصدقًا ِلما بين يدي من التَّوراة﴿ المذكور في التوراة

بِرسوٍل يْأتي من ﴿وجئت ألبشركم  ﴾بشِّراوم﴿بشيء يخالف التوراة حتى تنفروا عني 
دمَأح همي اسدعفي الحديث ﴾بلي خمسة أسماء  :وأنا الماحي  ، وأنا أحمد  أنا محمد ،

، وأنا العاقب   وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، الذي يمحو اهللا بي الكفر
 قَالُوا هذَا سحر﴿بالمعجزات  ﴾بِالْبينَات﴿ احمد ﴾مفَلَما جاءه﴿ ]مج[ي الذي ال نبي بعد

بِينجاءنا بهذا السحر الواضح ﴾م (٦) ساحر﴿ َأظْلَم نمال أحد أظلم  ﴾و ، استفهام
أي يدعوه ربه ِإلى  ﴾ممن افْتَرى علَى اللَّه الْكَذب وهو يدعى ِإلَى اِإلسالمِ﴿بمعنى النفي 

 ، فيجعل مكان ِإجابته افتراء الكذب على اهللا بتسمية نبيه ساحراً م على لسان نبيهاِإلسال
 (٧) من كان فاجراً ظالما ﴾الْقَوم الظَّاِلمين﴿ وال يرشد ِإلى الفالح ﴾واللَّه ال يهدي﴿
﴿ونرِيديريد المشركون  ﴾ي﴿اللَّه ُئوا نُورطْفهِ﴿ دين اهللا وشرعه ﴾ِلياهبقولهم  ﴾مبَِأفْو  



 ٦٢٠ 

  )٦١( الصف سورة    )٦٢٠(     العشرون الثامن والجزء  

  
 :المفسرون قال )٦(

 قومه نبي كلُّ بشَّر
 )ص( محمد بنبينا
 ذكر تعالى أفرد وِإنما
 في بالبشارة عيسى

 آخر ألنه الموضع هذا
 ،)ص( نبينا قبل نبيٍ
 البشارة أن تعالى فبين
 األنبياء جميع عمت به

 حتى واحد بعد واحداً
 آخر عيسى ِإلى انتهت
   ِإسرائيل بني أنبياء

  ]مس[
  
 عباس ابن عن) ٨(

 النبي على الوحي أبطأ
 ، يوماً أربعين )ص(

 األشرف بن كعب فقال
 ، اليهود معشر يا

 اهللا أطفأ فقد  !أبشروا
 كان فيما محمد نور
 كان وما ، عليه ينزل
فحزن ، أمره ليتم 

 ،)ص( اهللا رسول
 هذه الىتع اهللا فأنزل
 الوحي واتصل ، اآلية
  ]مس[. بعدها

 
 )ع( الباقر عن) ١٠(

 ماهي نعلم لو قالوا
 االموال فيها لبذلنا

 فقال واالوالد واالنفس
  االيتين باهللا تؤمنون

  ]صا[
  
 تعالى ذكر لما) ١٣(
 الثواب من يمنحهم ما
 لهم ذكر ، اآلخرة في
 العاجلة، في يسرهم ما

 اهللا يفتح ما وهي
 د، البال من عليهم
 الدنيا خير هي فهذه

 اآلخرة بنعيم موصوٌل
  ]مس[

 كان كفار مكة ﴾ولَو كَرِه الْكَافرون﴿مظهر لدينه  ﴾واللَّه متم نُورِه﴿ ساحر ومجنون
، فكان المناسب ِإذاللهم  من أجل توغلهم في الشرك والضالل يكرهون هذا الدين الحق

 أمير والية ليطفئوا يريدون )ع( الكاظم عن،  ما يكرهونه من الحقوِإرغامهم بِإظهار 
 ﴾الَّذي َأرسَل﴿جلَّ وعال  ﴾هو﴿(٨)  ]صا[ االمامة متم واهللا بأفواههم )ع( المؤمنين

 ليعليه ﴾ِليظْهِره الْحقِّ ودينِ﴿ والتوحيد بالقرآن ﴾بِالْهدى﴿ )ص (محمدا ﴾رسولَه﴿بعث 
 الَّذين َأيها يا﴿ (٩) باهللا ﴾الْمشْرِكُون كَرِه ولَو﴿ األديان سائر على ﴾كُلِّه الدينِ علَى﴿

 رابحة ﴾تجارة علَى َأدلُّكُم هْل﴿ بربكم وآمنتم ورسوله اهللا صدقتم من يا ﴾َآمنُوا
﴿وتنقذكم تخلِّصكم ﴾تُنجِيكُم ﴿نذَابٍ م(١٠) " للتشويق االستفهام " ﴾َأِليمٍ ع ﴿نُونتُْؤم 

بِاللَّه وِلهسريشوبه ال ، صادقاً يماناًا ﴾و نفاق وال شك ﴿ونداهتُجي وبِيِل فس اللَّه﴾ 
 َأنْفُس خَاطَرتُم ال َأمواَل بذَلْتُموها ِللَّذي رزقَها و الفَ﴾ وَأنفُسكُم بَِأمواِلكُم﴿ الدين أعداء

 ﴾خَير لَكُم﴿  في سبيل اهللا بالمال والنفساِإليمان والجهاد ﴾ذَِلكُم﴿ ]نج[ هابِها ِللَّذي خَلَقَ
 جعل اِإليمان ،  فهم وعلم إن كان عندكم﴾ِإن كُنتُم تَعلَمون﴿ من كل شيء في هذه الحياة
فِإذا فعلتم  (١١)  مبادلة شيء بشيء طمعاً في الربحواعتبرهاوالجهاد في سبيله تجارة 

جنَّات  ﴿في االخرة﴾ ويدخلْكُم﴿ يسترها عليكمفي الدنيا و ﴾فر لَكُم ذُنُوبكُميغْ﴿ ذلك
في جنَّات ﴿ مواضع تسكنونها مستلذة مستطابة ﴾تَجرِي من تَحتها اَألنْهار ومساكن طَيبةً

الذي ال فوز  ﴾ظيمالْفَوز الْع﴿الجزاء المذكور هو  ﴾ذَِلك﴿في جنات اِإلقامة  ﴾عدنٍ
 النعمة هذه إلىاضافة  ولكم ﴾وُأخْرى تُحبونَها﴿ (١٢) ال سعادة بعدها ووراءه

نَصر ﴿ االجل على العاجل يؤثرون بأنهم تعريض وفيه،  محبوبة اخرى نعمة المذكورة
اللَّه نأن ينصركم على أعدائكم ﴾م ﴿قَرِيب فَتْحفارس فتح  وقيل ، ويفتح لكم مكة ﴾و
يا َأيها الَّذين ﴿ (١٣)  بهذا الفضل المبين﴾الْمْؤمنين﴿ )ص( يا محمد ﴾وبشِّرِ﴿ والروم
كَما قَاَل عيسى ابن ﴿انصروا دين اهللا  ﴾كُونوا َأنصار اللَّه ﴿يا معشر المؤمنين ﴾َآمنُوا

ينارِيوِللْح ميرارِي ِإ﴿ خاصة اصحابهوهم  ﴾مَأنص نممن ينصرني ويكون ﴾لَى اللَّه 
 ﴾نَحن َأنصار اللَّه﴿ وكانوا اثني عشر رجالً ﴾قَاَل الْحوارِيون﴿ عوني لتبليغ دعوة اهللا

من بني ﴿ جماعةٌ آمنت به وصدقته ﴾فََآمنَتْ طَاِئفَةٌ﴿ فانقسم بنو ِإسرائيل ِإلى جماعتين
الَّذين َآمنُوا ﴿ فقوينا ﴾فََأيدنَا﴿ تهعةٌ كفرت وكذبت برسالوجما ﴾ِإسراِئيَل وكَفَرتْ طَاِئفَةٌ

مهودلَى عأعدائهم الكافرين ﴾ع ﴿رِينوا ظَاهحب(١٤)  غالبين عليهم ﴾فََأص  



 ٦٢١ 

  )٦٢( الجمعة سورة    )٦٢١(     العشرون الثامن والجزء  

 الصادق عن فضلها
 كل على الواجب )ع(

 لنا كان إذا مؤمن
 ليلة في يقرأ نأ شيعة

 وسبح بالجمعة الجمعة
 وفي االعلى ربك اسم

 بالجمعة الظهر صالة
 فعل فإذا والمنافقين

 بعمل يعمل فكأنما ذلك
 وكان )ص( اهللا رسول
 اهللا على وجزاؤه ثوابه
 ]صا[ الجنة

 )ع( الصادق عن )٢(
  :قال االميين في

 لم ولكن يكتبون كانوا
 من كتاب معهم يكن
 إليهم بعث وال اهللا عند

 إلى اهللا فنسبهم رسول
 ]صا[ االميين

 هريرة أبي عن )٣(
 عند جلوساً كنا  :قال

 فأنزلت )ص( النبي
 الجمعة سورة عليه

 لما منهم وآخرين
 من  :قالوا بهم يلحقوا

 ؟ اهللا رسول يا هم
 سلمان وفينا :قال

 فوضع ، الفارسي
 يده )ص( اهللا رسول
 لو قال ثم سلمان على
 عند اِإليمان كان

 من رجاٌل لناله الثريا
 ]مس[ هؤالء

 اليهود كان )٦(
 اهللا أبناء نحن يقولون
عون وأحباؤهأن ويد 

 عند لهم اآلخرة الدار
 ويقولون ، خالصة اهللا
 من ِإال الجنة يدخل لن
 اهللا فأمر هوداً كان

 لهم يقول أن رسوله
 ِإن  :لكذبهم ِإظهاراً
 فتمنوا ذلك زعمتم
 دار من لتنقلوا الموت،
 الكرامة دار ِإلى البالء

 ]مس[
 اهللا رسول قدم )٩(
 مهاجراً المدينة )ص(

 على قباء نزل حتى
 وذلك عوف بن عمرو
 الثنتي االثنين يوم

 من خلت ليلة عشرة
 حين األول ربيع شهر

 من خرجو الضحى
 يوم أظهرهم بين

 المدينة عامداً الجمعة
 الجمعة صالة فأدركته

   عوف بن سالم بني في

  
  
  

ائة وثالثون كلمة وتسعمئة وعشرون حرفا ، ال ناسخ وال منسوخ فيها ،بدئت سورة التغابن بما وهي م
بدئت به فقط ، ومثلها في عدد اآلي سورة المنافقين والضحى والقارعة والعاديات فقط ، وال يوجد سورة 

  مختومة بما ختمت به
  الرحيم الرحمن اهللا بسم
 كلُّ ﴾األرض في وما السماوات في ما﴿ بالوحدانية له ويشهد اهللا ينزه ﴾هللا يسبح﴿

 ﴾القُدوس﴿ خلقه في المتصرف ، شيء لكل المالك اِإلله ﴾الملك﴿ الكون في شيء
 وعال جل ﴾هو﴿ (١) ﴾الحكيم العزيز﴿ الكمال بصفات المتصف ، النقائص عن المنزه

 من ﴾منهم رسوالً﴿ ابكت معهم ليس الذين االميين العرب في ﴾اُألميين في بعثَ الذي﴿
 يطهرهم ﴾ويزكّيهم﴿ القرآن ءايات ﴾ءاياته عليهم﴿ يقرأ ﴾يتلوا﴿ مثلهم أمياً ، جملتهم

 عباس ابن عن ، والشريعة القرآن ﴾والحكمة الكتاب ويعلِّمهم﴿ والذنوب الكفر دنس من
 من كانوا وِإن﴿ ]شو[ )ع( طالب أبي بن علي والية والحكمة ، القرآن الكتاب :قال
 رب يعرفون وال ، بدين يدينون ال ﴾مبين ضالٍل لفي﴿ )ص( محمد ِإرسال قبل ﴾قبُل

 لم ، آخرين قومٍ ِإلى الرسول وبعث ﴾بهم يلحقوا لما منهم وآخرين﴿ (٢) العالمين
 الدين يوم إلى الصحابة بعد جاؤوا الذين وهم قيل ، بعدهم وسيجيئون زمانهم في يكونوا

 العرب بلغة يتكلم ال ومن االعاجم هم )ع( الباقر عن،  ميعالج يعم وتعليمه دعوته فإن
 ، البشر سيد به امتاز الذي الشرف ذلك ﴾ذلك﴿ (٣) ﴾الحكيم العزيز وهو﴿ ]صا[

 ذو واُهللا﴿ خلقه من ﴾يشاء من يْؤتيه اِهللا فضُل﴿ الناس كافة ِإلى مبعوثاً كونه وهو
 الذين﴿ اليهود ﴾مثُل﴿ (٤) خرةاال ونعيم الدنيا نعم دونه يستحقر الذي ﴾العظيم الفضل
 مثلهم بها يعملوا لم ﴾يحملوها لم ثم﴿ فيها بما العمل وكُلفوا ﴾التوراة﴿ أعطوا ﴾حملوا

 التعب ِإال منها يناله وال ، النافعة الكتب يحمل الذي ﴾أسفاراً يحمُل الحمار كمثل﴿
 ﴾اهللا بآيات كذَّبوا الَّذين القوم مثُل بِئس﴿ "الضخم الكبير الكتاب وهو السفر" والعناء

 على الدالة ، اهللا بآيات كذبوا الذين للقوم مثالً ، لليهود ضربناه الذي المثل هذا بئس
 الذين ﴾القوم﴿ لِإليمان يرشد وال ، للخير يوفق ال ﴾يهدي ال واُهللا﴿ )ص( محمد نبوة

 لهؤالء ﴾هادوا ينالذ أيها يا﴿ )ص( محمد يا ﴾قل﴿ (٥) لألنبياء بتكذيبهم أنفسهم ظلموا
 نحن يقولون كانوا ﴾هللا أولياء أنَّكم زعمتم إن﴿ اليهودية بملة وتمسكوا تهودوا الذين
   لتنقلوا ، يميتكم أن اهللا من فتمنوا ﴾الموتَ فتمنَّوا النَّاس دون من﴿ هوأحباؤ اهللا أولياء

  
  ترتيبها

 ٦٢   
  ترتيب النزول

١١٠  
    اياتها
  نزلت بعد  سورة الجمعة  ١١

  مدنية  الصف



 ٦٢٢ 

  )٦٢( الجمعة سورة    )٦٢٢(     العشرون الثامن والجزء  

 قد لهم واد بطن في
 ذلك في اليوماتخذ 

 وكانت مسجد الموضع
 جمعة أول الجمعة هذه

  ]مج[قيل فيما جمعها
 
 إن عباس ابن عن )٩(

 اإلسالم في جمعة أول
 اهللا رسول جمعة بعد

 أجتمعت جمعة )ص(
 قرى من قرية بجواثى
 عبد قرى من البحرين
  ]زم[ القيس

 
 عن أنس عن )١٠(

 وابتغوا )ص( النبي
 ليس اهللا فضل من
 عيادة ولكن دنيا ببطل

 وحضور مريض
 في اخ وزيارة جنازة

 كثيرا اهللا واذكروا اهللا
 مجامع في اهللا واذكروا
 تخصوا وال أحوالكم
  ]صا[ بالصالة ذكره

  
 )ص( النبي عن )١٠(

 اهللا ذكر من قال
 عند السوق في مخلصا
 وشغلهم الناس غفلة
 له اهللا كتب فيه هم بما
 اهللا ويغفر حسنة ألف
 مغفرة امةالقي يوم له
 قلب على تخطر لم

 تفلحون لعلكم بشر
  ]صا[ الدارين بخير

  
 أن جابر عن )١٠(

 كان )ص( النبي
 وخطبته قصداً صالته
  ]غر[ قصداً

  
 بن جابر نع )١١( 

 عير أقبلت قال اهللا عبد
 مع نصلي ونحن
 )ص( اهللا رسول
 فما إليها الناس فانفض

 عشر اثنى غير بقى
 فنزلت فيهم أنا رجال
 ]صا[ االية

  

الحياة الدنيوية تحجبكم ان  ف﴾ِإن كنتم صادقين﴿ سريعاً ِإلى دار كرامته المعدة ألوليائه
الموت  ﴾وال يتمنونه﴿ (٦)عنه والموت يخرجكم من الحجاب ويوصلكم الى لقاء اهللا 

 من أسلفوه ما بسبب ﴾أيديهم قدمت بما﴿ وراضون بالحياة الدنياناسون هللا النّهم  ﴾أبداً﴿
 صدر وما بهم عالم ﴾بالظَّالمين عليم واُهللا﴿ )ص( محمد وتكذيب والمعاصي فرالك

 ﴾تفرون الَّذي الموت ِإن﴿ )ص( محمد يا لهم ﴾قل﴿ (٧) والمعاصي الظلم من عنهم
 ألنه محالة ال آتيكم ﴾مالقيكم فِإنَّه﴿ بلسانكم حتى تتمنوه أن وتخافون ﴾منه﴿ تهربون

ون ثم﴿ محتوم قدرتخفى ال الذي اهللا لىا ﴾والشَّهادة الغيب عالم ِإلى﴿ عونترج ﴾ترد 
 يا﴿ (٨) "وتهديد وعيد" أعمالكم على فيجازيكم ﴾تعملون كنتم بما فينبئكم﴿ خافية عليه
 سمعتم ِإذا ﴾نودي ِإذا﴿ ورسوله باهللا المصدقين المؤمنين معشر يا ﴾آمنوا الذين أيها

 لم ألنه ذلك،  الجمعة يوم المنبر على اِإلمام سجل إذا وذلك ﴾للصالة﴿ ينادي المؤذن
 محمد لوالية خلقه فيها جمع اهللا إن : )ع( الباقر نع ﴾الجمعة يوم من﴿ سواه نداء يكن

 ﴾فاسعوا﴿ ]صا[ خلقه فيه لجمعه الجمعة يوم فسماه الميثاق في )ع( ووصيه )ص(
 وأداء الجمعة خطبة سماعل ﴾اهللا ذكر ِإلى﴿ الجري بمعنى ال االسراع بمعنى فامضوا
 وترك ، اهللا مرضاة ِإلى السعي ﴾ذلكم﴿ والشراء ﴾البيع﴿ اتركواو ﴾وذروا﴿ الصالة

 العلم أهل من ﴾تعلمون كنتم إن﴿ الدنيا تجارة من وأنفع ﴾لَّكم خير﴿ والشراء البيع
 في﴿ فتفرقوا ﴾فانتشروا﴿ منها وفرغتم ﴾الصالةُ﴿ أديتم ﴾قُضيت فِإذا﴿ (٩) والفهم

 فِإن ، وِإنعامه ﴾اهللا فضِل من﴿ واطلبوا ﴾وابتغوا﴿ مصالحكم وقضاء للتجارة ﴾األرض
 الصالة وقت ال ، والجنان باللسان ﴾كثيراً﴿ ذكراً ربكم ﴾اَهللا واذكروا﴿ بيده الرزق
 سمعوا ﴾رأوا وِإذا﴿ (١٠) الدارين بخير تفوزوا كي ﴾تفلحون لَّعلكم﴿ فحسب

 يا عنك تفرقوا ﴾انفضوا﴿ وزينتها الدنيا لهو من ئاشي أو ﴾لهواً أو﴿ رابحة ﴾تجارةً﴿
 فعلوه انهم قيل ، خطبت المنبر على ﴾قائماً وتركوك ِإليها﴿ وانصرفوا )ص( محمد
 من ﴾اهللا عند ما﴿ ِإن )ص( محمد يا لهم ﴾قل﴿ الشام من تقدم لعير مرات ثالث

 والتجارة اللهو من أصبتموه مما خير ﴾التِّجارة ومن اللَّهو من خير﴿ والنعيم الثواب
 عتاب هذاو ، الرزق منه فاطلبوا ، وأعطى رزق من خير ﴾الرازقين خير واُهللا﴿

 الجمعة يوم يخطب قائماً وتركوه )ص( اهللا رسول عن انصرفوا الذين الصحابة لبعض
والذي نفس محمد بيده لو خرجوا جميعاً ألضرم اهللا عليهم  قال )ص(يروى أنه  ،

    (١١) الوادي نارا



 ٦٢٣ 

  )٦٣( المنافقون سورة    )٦٢٣(     العشرون الثامن والجزء  

  
 الحديث في )١(

 في الخفي الشرك
 دبيب من أخفى أمتي
 في الصفا على النمل
 ]تس[  الظلماء الليلة

 :عباس ابن قال )٤(
 رأس - سلول ابن كان

 ، جسيماً – المنافقين
 اللسان، ذلق ، فصيحاً

 النبي سمع قال فِإذا
 وكذلك ، قوله )ص(

 ِإذا أصحابه كان
 النبي مجلس حضروا

 الناس يعجب )ص(
 ]مس[ بهياكلهم

 بالخشب شُبهوا )٤(
 أفهامهم، لعزوب
 من قلوبهم وفراغ
 ]مس[ اِإليمان

 أحمد اِإلمام روى )٤(
 )ص( اهللا رسول أن
 للمنافقين إن  :قال

 بها يعرفون عالمات
  لعنة، تحيتُهم

 ، نُهبة وطعامهم
 ال ، غلول وغنيمتُهم
 ِإال المساجد يقربون
 يأتون وال هجراً،
 ، دبراً ِإال الصالة

 يألفون ال مستكبرين
 خشب ، يْؤلفون وال

  بالنهار صخب ، بالليل
 ]مس[
 لما المفسرون قال )٥(

 تفضح اآليات نزلت
 وتكشف المنافقين
 مشى عنهم، األستار

 من أقرباؤهم ِإليهم
  :لهم وقالوا المؤمنين،

 افتضحتم دلق ويلكم
  أنفسكم وأهلكتم بالنفاق
 اهللا رسول فائتوا
 النفاق من ِإليه وتوبوا
 لكم يستغفر واسألوه

 وحركوا فأبوا
 سخريةً رؤوسهم
اآلية فنزلت واستهزاء 

 ابن ِإلى جاؤوا ثم
 امض له وقالوا سلول
 )ص( اهللا رسول ِإلى

 بذنبك واعترف
 فلوى ، لك يستغفر
 لهذا ِإنكاراً رأسه
لقد   :لهم قال مث الرأي
 باِإليمان علي أشرتم
علي  وأشرتم ، فآمنتُ

  مالي زكاة أعطي بأن

  
  
  

: ويوجد في القرآن سبع سور مبدوءة بلفظ إذا . وهي ثمانون ومئة كلمة ، وتسعمائة وستّ وسبعون حرفا
دد اآلي العاديات ومثلها في عهذه ، والواقعة ، واالنفطار ، واالنشقاق ، والزلزلة ، والتكوير ، والنصر 

   .والقارعة والضحى والجمعة
  الرحيم الرحمن اهللا بسم
 ويبطنون االيمان يظهرون الذين همو ﴾المنافقون﴿ )ص( محمد يا أتاك ﴾جاءك ِإذا﴿

 )ص( محمد يا ﴾ِإنك نشهد﴿ ورياء نفاقاً بألسنتهم ﴾قالوا﴿ مجلسك حضرواو الكفر
فأنت  ﴾لرسولُه ِإنَّك يعلم واهللا﴿ لشهادتهم فال تعبأ بقولهم هذا وال تصغ ﴾اهللا لرسوُل﴿

 اتخذوا﴿ (١) ﴾لكاذبون المنافقين ِإن يشهد واُهللا﴿ في غنى عن شهادتهم الكاذبة
انهأيمنَّةً﴿ الكاذب حلفهم ﴾موا ﴿ والسبي القتل عن وقاية ﴾جفمنعوا ﴾فصد عن﴿ الناس 
 ﴾يعملون كانوا ما﴿ قبح ﴾ساء إنَّهم﴿ )ص( بمحمد اِإليمان وعن الجهاد عن ﴾اهللا سبيل
 الحلف ﴾ذلك﴿ (٢) النّفاق من فهو القلب خشوع على الجسد خشوع زاد ما ورد

 ﴾فطُبع﴿ بقلوبهم ﴾كفروا ثُم﴿  فقطبألسنتهم ﴾آمنوا بأنَّهم﴿ اهللا سبيل عن والصد الكاذب
 ﴾تهمرأي وِإذا﴿ (٣) واِإليمان الخير يعرفون ال ﴾يفقهون ال فهم قلوبهم على﴿ ختم

 تسمع يقولوا وِإن﴿حسنا وهيئة وقامة  ﴾أجسامهم تعجبك﴿ المنافقين هؤالء رأيتَ
 انتفاع غير من الحائط على ﴾مسنَّدةٌ خُشب كأنَّهم﴿ لسانهم وذالقة لفصاحتهم ﴾لقولهم

،  يفيد ال وباطنها يروق ظاهرها إن حيث من سليمة صحيحة أنها رآها من ويحسب
 يظنون أي ﴾يحسبون﴿ زائغ الخير عن وباطنه رائع معجب ظاهره المنافق فكذلك
 :وقيل ، إليهم موجهاً ﴾عليهم﴿ صوت وكل نداء كل ﴾صيحة كلَّ﴿ وهلعهم لجبنهم
 لما حالتهم عن الكشف وفي شأنهم في منزلة آية أنها ظنّوا صيحة سمعوا إذا معناه

 ﴾لعدوا هم﴿ خائف المريب قيل ولذلك،  صدورهم في والخيانة الغش من عرفوا
 ﴾اُهللا قاتلهم﴿ سر على تأمنهم وال ﴾فاحذرهم﴿ وللمؤمنين )ص( محمد يا لك األعداء
 ِإلى الهدى عن يصرفون ﴾يؤفكون أنَّى﴿ رحمته عن وأبعدهم ولعنهم اهللا أخزاهم
 )ص( اهللا رسول ِإلى هلُموا ﴾تعالوا﴿ المنافقين لهؤالء ﴾لهم قيل وإذا﴿ (٤) الضالل

 حركوها ﴾رؤوسهم لووا﴿ اهللا من المغفرة لكم يطلب حتى ﴾هللا رسوُل لكم يستغفر﴿
 عما دعوا ِإليهوتراهم يعرضون  ﴾ورأيتهم يصدون﴿ واستكبارا استهزاء وهزوها

  سواء عليهم استغفرت لهم ﴿(٥)  لهم)ص( عن استغفار رسول اهللا ﴾وهم مستكبرون﴿

  
  ترتيبها

 ٦٣   
  ترتيب النزول

١٠٤  
  تها  ايا

  نزلت بعد  سورة المنافقون  ١١
  مدنية  الحج



 ٦٢٤ 

  )٦٣(ون  المنافقسورة    )٦٢٤(     العشرون الثامن والجزء  

 لكم يبق ولم ، ففعلتُ
 تأمروني أن إالَّ

 )ص( لمحمد بالسجود
 ]مس[
 :المفسرون قال )٨(

 ابن اهللا عبد قال لما
 ِإلى ورجع قال ما ابي

 ولده له وقف ، المدينة
 باب على اهللا عبد

 ، سيفه واستلَّ المدينة
 يمرون الناس فجعل

 قال أبوه جاء فلما ، به
 ، وراءك : ابنه له

 المدينة تدخل ال واهللا
 إن   :تقول حتى أبداً

 ، األعز هو اهللا رسول
 ثم ، فقالها األذل وأنا
 اهللا رسول ِإلى جاء

 رسول يا فقال )ص(
 تريد أنك بلغني : اهللا
 فِإن ، أبي تقتل أن

 فأنا فمرني فاعالً كنت
 !! رأسه ِإليك أحمل
 :)ص( رسول له فقال
 ونحسن به نترفق بل

 امعن بقى ما صحبته
 ]مس[
 بن الحسن عن )٨(

 رجالً أن )ع( علي
 الناس إن له قال

  تيهاً فيك أن يزعمون
 ولكنه بتيه ليس قال
 اآلية هذه وتال ، عزة

 ]زم[
 في وليس قالوا )١٠(

 في التفريط عن الزجر
 أعظم آية اهللا حقوق

 ]مج[ هذه من
 :عباس ابن عن )١٠(

 ينزل أن قبل تصدقوا
 ، الموت سلطان عليكم

 وال ، توبة تقبل فال
 ما :وعنه . عمل ينفع
 له كان إذا أحدكم يمنع
 وإذا ، يزكي أن مال

 يحج أن الحج أطاق
 يأتيه أن قبل من

 ربه فيسأل ، الموت
 . يعطاها فال الكرة
 خيراً رأى لو وواهللا

 ، الرجعة سأل لما
 تتقي أما : له فقيل
 المؤمنون يسأل اهللا،

 أنا ، نعم قال ؟ الكرة
 قرآنا، به عليكم أقرأ
 في نزلت أنها : يعني

 وهم المؤمنين
  ]زم[ بها المخاطبون

 لفسقهم ، شيئاً، فِإنه ال ينفع استغفارك لهم  يتساوى األمر بالنسبة لهم ﴾أم لم تستغفر لهم
 وِإصرارهم ، الكفر في لرسوخهم ﴾لهم اُهللا يغفر لن﴿ ورسوله اهللا طاعة عن وخروجهم

 فاسقاً كان من ﴾الفاسقين القوم﴿ لِإليمان يوفق ال ﴾يهدي ال اهللا إن﴿ العصيان على
 )ص (محمد يا استغفارك إن أي ِإيمانهم من للتيئيس اآلية" الرحمن طاعة عن خارجاً
 لالنصار ﴾يقولون الَّذين هم﴿ (٦) "لهم الشقاوة لسبق يؤمنون ال فهم ، سواء وعدمه

 حتى﴿ المهاجرين على قواتنف ال قالوا الذين ﴾اِهللا رسوِل عند من على تنفقوا ال﴿
 السماوات خزائن وِهللا﴿ المهاجرين فقراء يعنون )ص( محمد عن يتفرقوا ﴾ينفضوا

 ال المنافقين ولكن﴿ يشاء من ويمنع يشاء من يعطي الرزق مفاتيح بيده ﴾واألرض
 بني غزوة من ﴾رجعنا لئن يقولون﴿ (٧) هوتدبير اهللا حكمة يفهمون ال ﴾يفقهون

وتسمى غزوة المريسيع اسم لماء من مياههم وغزوة محارب وغزوة  المصطلق
 منها لنجرجن ﴾األذلَّ منها األعز ليخرجن﴿ المنورة ﴾المدينة ِإلى﴿ وعدنا ، األعاجيب

 المهاجرين بين وقع خالف في سلول بن اهللا عبد قالها،  وصحبه )ص( محمداً
 ولمن والغلبة القوة ﴾وللمؤمنين هولرسول العزة وِهللا﴿ عودتهم طريق في واالنصار

 يعلمون ال المنافقين لكن ﴾يعلمون ال المنافقين ولكن﴿ والمؤمنين رسوله من وأيده أعزه
 تشغلكم ال ﴾تُلْهكم ال آمنوا الذين َأيها يا﴿ (٨) أعدائه دون ألوليائه والغلبة العزة أن
 وبالنظر ، بهم بسروركم ﴾الدكمأو وال﴿ بجمعها والتلذذ ، نمائها في بالسعي ﴾أموالكم﴿
 نعمائه على شكره وقيل،  وعبادته اهللا طاعة عن ﴾اهللا ذكر عن﴿ مصالحهم في

 عن المؤمن يغفل أن ينبغي ال أنه إلى إشارة وهو،  بقضائه والرضا بالئه على والصبر
 ﴾ذلك يفعل ومن﴿ ينقطع ال الحاالت في إحسانه فإن نعمة أو كان بؤس في اهللا ذكر
 الفاني آثروا حيث ﴾الخاسرون هم فأولئك﴿ وعبادته اهللا طاعة عن الدنيا غلهتش ومن
 أعطيناكم ما بعض من ﴾رزقناكم مما﴿ اهللا سبيل في ﴾وأنفقوا﴿ (٩) الباقي على

 حالة في ويصبح ﴾الموتُ أحدكُم يأتي أن قبل من﴿ األموال من عليكم به وتفضلنا
 عند ﴾فيقول﴿ انفسكم الى تنسبونه مما اًشيئ تروا فال منكم ذلك جميع فيؤخذ االحتضار

 زمنٍ ِإلى موتي وأخرت ﴾قريب أجٍل ِإلى﴿ أمهلتني ﴾أخَّرتني﴿ هالَّ ﴾لوال رب﴿ ذلك
اُهللا ﴿يمهل  ﴾ولن يَؤخِّر ﴿(١٠) ﴾الصالحين من وأكن﴿ مالي فازكي ﴾فأصدق﴿ قليل
معناه أنه و، ه ، ولن يزيد في عمر ِإذا انتهى أجله﴾ ِإذا جاء أجلُها﴿أحداً أياً كان  ﴾نفساً

سبحانه لو علم أنكم تتوبون لجعل في أجلكم تأخيراً إلى وقت آخر ولكنَّه علم أنكم ال 
، حذراً أن يجيء األجل وقد  بأعمال الطاعات ، وفيه تحريض على المبادرة تتوبون

     (١١) فيجازيكم بها ﴾واهللا خبير بما تعملون﴿فرط ولم يستعد للقاء ربه 



 ٦٢٥ 

  )٦٤( التغابن سورة    )٦٢٥(     العشرون الثامن والجزء  

  
 الصادق عن فضلها

 سورة قرأ من )ع(
 فريضة في التغابن
 يوم له شفيعة كانت
 عدل وشاهد القيامة

 تجيز من عند
 تفارقه ال ثم شهادتها

  الجنة تدخله حتى
   ]صا[

 من  الحديث وفى
 التغبان سورة قرأ
 موت عنه رفع

 ]رو[  الفجاءة
  
 ألنه الكفر قدم )٢(

 عليهم األغلب
 ]فخ[ فيهم واألكثر

  

  
  
  

ومبدأها كمبدأ اآلية األولى من سورة الجمعة فقط ، . وهي مئتان وأربعون كلمة ، والف وسبعون حرفا
  .وختمت بما ختمت به سورة الحشر والجاثية ، وال يوجد مثلها في عدد اآلي

   الرحيم الرحمن اهللا بسم
﴿حبسِللَّ يا﴿ جميع ويمجده تعالى اهللا ينزه ﴾هي مف اتاوما السمي وضِ فمن ﴾اَألر 

 "واالستمرار التجدد تفيد المضارع صيغة " انقطاع بدون مستمراً دائماً تنزيهاً مخلوقات
﴿لَه لْكالتصرف ونفاذ القدرة كمال وهو يزول ال الذى الدائم ﴾الْم ﴿لَهو دمحمد ﴾الْح 

 شَيء كُلِّ علَى وهو﴿ الجزيلة واالفعال الجميلة االوصاف بذكر الثناء وهو نالحامدي
ير(١) أحد منه يفلت وال شيء يعجزه ال ﴾قَد ﴿وي هالَّذ الشكل بهذا الناس أيها ﴾خَلَقَكُم 

 كفر من منكم لكن ﴾كَافر فَمنْكُم﴿ يب اِإليمان منكم واحد كل على يجب فكان ، البديع
 ، بأحوالكم ﴾بصير تَعملُون بِما واللَّه﴿ له كاسب لاليمان مختار ﴾مْؤمن ومنْكُم﴿ ربهب

والطاعة االيمان من يجديكم ما منه فاختاروا،  بذلك فيجازيكم أعمالكم على مطَّلع 
 إيمانهم اهللا عرف :قال )ع( الصادق عن ، والعصيان الكفر من يرديكم وما واياكم
 (٢) ]صا[ ذر وهم آدم صلب في الميثاق عليهم أخذ يوم بتركها وكفرهم ابواليتن

 في ﴾وصوركُم﴿ اًلهو وال عبثاً ال ، البالغة بالحكمة ﴾بِالْحقِّ واَألرض السماوات خَلَقَ﴿
 المبدعات خصائص بخالصة وخصكم ﴾صوركُم﴿ فأتقن ﴾فََأحسن﴿ شكل أجمل

 ، والمآب المرجع ﴾الْمصير وِإلَيه﴿ ظواهركم بالعذاب تمسح ال حتى سرائركم فأحسنوا
 و ﴾واَألرضِ﴿ ومخلوقات أجرامٍ من ﴾السماوات في ما علَم﴿ (٣) بعمله كالً فيجازي

وما  ﴾تُعلنُون وما﴿ نواياكم من تخفونه ﴾تُسرون ما ويعلَم﴿ الكائنات من هافي ما
ابتدأ بالعلم " امن األسرار والخفاي﴾ واللَّه عليم بِذَات الصدور﴿ كمأعمالمن تظهرونه 

، وهذا كله في معنى "، ثم بما تنطوي عليه صدورهم ر العباد وعالنيتهمس، ثم بِ الشامل
م خبر كفار األم ﴾نَبُأ الَّذين كَفَروا من قَبُل﴿يا معشر قريش  ﴾َألَم يْأتكُم﴿ (٤) الوعيد

 فذاقوا العقوبة الوخيمة على ﴾َأمرِهمفَذَاقُوا وباَل ﴿الماضية ماذا حلَّ بهم من العذاب 
 (٥) فاتعظوا أيها النّاس بما جرى بهم  في اآلخرة﴾ولَهم عذَاب َأِليم﴿ في الدنيا كفرهم

﴿كَانَ﴿  اآلخرةالعذاب الذي ذاقوه في الدنيا وما سيذوقونه في ﴾ذَِلك بَِأنَّه ملُهسر يهِمتْ تَْأت
نَاتيعلى سبيل  ﴾فَقَالُوا﴿بسبب أنه جاءتهم رسلهم بالمعجزات الدالة على صدقهم  ﴾بِالْب

   ﴾فَكَفَروا﴿ أرسٌل من البشر يصيرون هداةً لنا ﴾َأبشَر يهدونَنَا﴿ االستغراب والتعجب

  
  ترتيبها

 ٦٤   
  ترتيب النزول

١٠٨  
    اياتها
  نزلت بعد  سورة التغابن  ١٨

  مدنية  التحريم



 ٦٢٦ 

  )٦٤( التغابن سورة    )٦٢٦(     العشرون الثامن والجزء  

  
 يكون أن أنكروا )٦(

 ولم بشراً، الرسول
 يكون أن ينكروا

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

 عبد من ما قال
 إال الجنة يدخل مؤمن
 النار من مقعده ارى
 شكرا ليزداد أساء لو
 يدخل عبد من وما
 مقعده اري إال النار
 أحسن لو الجنة من

  ]صا[ حسرة ليزداد
   
 )ع( الصادق عن)٩(

 الجنة أهل يغبن يوم
 ]صا[ النار أهل
 
 يقولن ال )١٤(

 إني اللهم أحدكم
 الفتنة من بك أعوذ
 إال أحد ليس النه
 على مشتمل وهو
 استعاذ من ولكن فتنة

 مضالت من فليستعذ
 سبحانه اهللا فإن الفتن
 إنما واعلموا يقول

 فتنة وأوالدكم أموالكم
 ]نج[
 
  

 عن طاعتهم وعبادتهم ﴾واستَغْنَى اللَّه﴿ انوأعرضوا عن اِإليم ﴾وتَولَّوا﴿ بالرسول
﴿اللَّهو يخلقه عن ﴾غَن ﴿يدمح﴾ (٦) وصفاته ذاته في محمود ﴿معادعى ﴾ز ﴿ينالَّذ 

 محمد يا لهم ﴾قُل﴿ أبداً موتهم بعد قبورهم من ﴾يبعثُوا لَن َأن﴿ مكة كفار ﴾كَفَروا
 قبوركم من لتخرجن ﴾لَتُبعثُن﴿ بربي وأقسم ﴾يورب بلَى﴿ زعمتم كما األمر ليس )ص(

 وكبيرها صغيرها ، أعمالكم بجميع ﴾عملْتُم بِما﴿ لتخبرن ﴾لَتُنَبُؤن ثُم﴿ ولتبعثن أحياء
﴿ذَِلكلَى﴿ والجزاء البعث ﴾وع اللَّه يرسسهٌل ﴾ي نُوا﴿ (٧) هينقوا ﴾فَآمفصد ﴿بِاللَّه 

وِلهسرالنُّورِ﴿ )ص( حمدم ﴾وي﴿ القرآن وبهذا ﴾ولْنَا الَّذَأنز اللَّها وبِم لُونمتَع خَبِير﴾ 
 تعالى قوله وذلك النور هي االمامة )ع( الكاظم عن ، أعمالكم من خافية عليه تخفى ال
 يوم﴿ واذكروا (٨) ]صا[ االمام هو النور قال }أنزلنا الذي والنور ورسوله باهللا فآمنوا{

كُمعمجمِ﴿ القيامة يوم الخالئق فيه اهللا يجمع ﴾يوعِ ِليممي ﴾الْجاهللا ألن الجمع يوم س 
 غبن فيه يظهر ﴾التَّغَابنِ يوم ذَِلك﴿ واحد صعيد في واآلخرين األولين فيه يجمع تعالى
 ال ورد ، العمل في بتقصيره مؤمن كل غبن ويظهر اِإليمان بتركه وخسارته الكافر

 ﴾يْؤمن ومن﴿ فيها اهللا يذكرو لم بهم مرت ساعة اال الجنة فى الجنة اهل حسريت
 ﴾ويدخلْه﴿ ذنوبه عنه تعالى اهللا يمح ﴾سيَئاته عنْه يكَفِّر صاِلحا ويعمْل بِاللَّه﴿ يصدق
 تحت من ﴾تَحتها من تَجرِي﴿ اعماله درجة حسب على ﴾جنَّات﴿ وكرمه بفضله

 وال يموتون ال ، الحياة أبد ﴾َأبدا فيها﴿ مقيمين ﴾خَاِلدين اَألنْهار﴿ وقصورها أشجارها
 جحدوا ﴾كَفَروا والَّذين﴿ (٩) ئهورا فوز ال الذي ﴾الْعظيم الْفَوز ذَِلك﴿ منه يخرجون
 جهنم مآلهم ﴾النَّارِ َأصحاب كُأولَِئ﴿ البعث على الدالة ﴾بِآياتنَا وكَذَّبوا﴿ اهللا بوحدانية

﴿يرصالْم بِْئسا ويهف ينألن أناسا ينعمون في الجنّة  وهذا تغابن ال أعظم منه ﴾خَاِلد ،
، ويرى بعضهم بعضا ويتعارفون فيها كما كانوا في الدنيا  وآخرين يعذبون في النّار

في نفسه أو ماله أو  ﴾ن مصيبةم﴿أحداً  ﴾ما َأصاب﴿واعلموا أيها النّاس إنه  (١٠)
ويعلم أن كل  ﴾بِاللَّه﴿يصدق  ﴾ومن يْؤمن﴿ِإال بقضاء اهللا وقدره  ﴾ِإال بِِإذْنِ اللَّه﴿ ولده

واللَّه بِكُلِّ شَيء ﴿ للصبر والرضا ويثبته على اِإليمان ﴾يهد قَلْبه﴿ حادثة بقضائه وقدره
يملوا ﴿(١١)  ال يخفى عليه شيء﴾عيعَأطأمر  ﴾و﴿اطاعة العبد لمواله فيما  ﴾اللَّه
كرر األمر  " في كل ما شرع لكم من األوامر والنواهي ﴾وَأطيعوا الرسوَل ﴿يامره
أعرضتم عن إجابة الرسول فيما دعاكم ِإليه فليس عليه ضرر  ﴾فَِإن تَولَّيتُم﴿ " للتأكيد

 ِإذ ليس على الرسول ِإال تبليغ ﴾ا علَى رسوِلنَا الْبالغُ الْمبِينفَِإنَّم﴿ ِإنما ضرر ذلك عليكم
وعلَى ﴿ ه، وال خالق غير ال معبود سواه﴾َ اللَّه ال ِإلَه ِإال هو ﴿(١٢) بلغ وقد  الرسالة

وحده  ﴾اللَّه﴿نُونْؤمكَِّل الْمتَوفيه  "أموركم  توكلوا أيها المؤمنون في جميع﴾فَلْيتعليم   



 ٦٢٧ 

  )٦٤( التغابن سورة    )٦٢٧(     العشرون الثامن والجزء  

  
 عباس ابن عن)١٤(

 قوم في  نزلت  :قال
 ، مكة أهل من

 فأبى ، أسلموا
 وأوالدهم أزواجهم

 فأتوا ، يدعوهم أن
 قدموا فلما ، المدينة
 اهللا رسول على

 قد الناس رأوا )ص(
 أن فهموا ، فَقُهوا

 اهللا فأنزل ، يعاقبوهم
 وتصفحوا عفوات إن
  ]مس[
  
  )ص( النبي عن)١٤(

 متاع كلها الدنيا
 المرأة متاعها وخير

 عليه وقال الصالحة
 استفاد ما السالم
 اهللا تقوى بعد المؤمن
 زوجة من له خيرا

 امرها ان صالحة
 نظر وان اطاعته

 اقسم وان سرته اليها
 وان أبرته عليها
 نصحته عنها غاب
 له وما نفسها فى
  ]رو[
 لنبيا عن )١٤(
 زمان يأتي )ص(

 فيه يكون أمتي على
 يد على الرجل هالك
 يعيرانه وولده زوجه
 مراكب فيركب بالفقر
  ]آل[  فيهلك السوء

 بن سعيد عن )١٦(
 نزلت لما قال جبير
 تقاته حق اهللا اتقوا
 القوم على اشتد

 حتى فقاموا العمل،
 ، عراقيبهم ورِمتْ

 ، جِباهم وتقرحتْ
 على تخفيفاً اهللا فأنزل

 اهللا فاتقوا المسلمين
  ]مس[ استطعتم ما

 معشر يا ﴾آمنُوا الَّذين َأيها يا﴿ (١٣) "وتأييده بنصره ويثقوا اهللا ِإلىيلتجئوا لألمة بأن 
 ألصق ، الشهوات محل لكونها االزواج قدم ﴾َأزواجِكُم﴿ بعض ﴾من ِإن﴿ المؤمنين

 زوجته تكون الرجل ان فكما الذكر هفي يدخل وقيل،  لهم اشغاال وأشد الناس بقلوب
 اوالدكم من وان ﴾عدوا وَأوالدكُم﴿ لها عدوا زوجها يكون المرأة كذلك له عدوا وولده
 ﴾فَاحذَروهم لَكُم﴿ اهللا طاعة عن كمونيشغلو اهللا سبيل عن يصدونكم ، لكم أعداء

 باألزواج اهللا طاعة عن انشغل من كلَّ تعم وهي" وتطيعوهم لهم تستجيبوا أن فاحذروا
 عما وصفحتم الخير عن تثبيطكم في عنهم عفوتم وِإن ﴾وتَصفَحوا تَعفُوا وِإن﴿ "واألوالد

 عاملتم ما بمثل يعاملكم ﴾رحيم غَفُور اللَّه فَِإن﴿ لهم وغفرتم ﴾وتَغْفروا﴿ منهم صدر
عظيمة وبالء جسيم ، يختبركم اللّه  ﴾فتْنَةٌ موَأوالدكُ َأموالُكُم ِإنَّما﴿ (١٤) عليكم ويتفضل

بهم ، فهم سبب وقوعكم في تناول الحرام واالعتداء على الغير ، فإياكم واالفتتان بالمال 
 االوإياكم إياكم أن تستغنوا بالمال ، فإن اللّه يفقركم ، أو تعتمدوا على أوالدكم  والولد

 من أعظم والثواب األجر من اهللا عند وما ﴾عظيم َأجر عنْده واللَّه﴿ بما يرضي اللّه
 اآلخرة في ترغيب اآلية " ، اهللا طاعة عن واألوالد األموال تشغلكم فال ، الدنيا متاع

رحمته بأنواع وتغمدنا ومغفرته تقواه اهل من واياكم اهللا جعلنا،  " الدنيا في وتزهيد 
 وال وطاقتكم جهدكم اهللا طاعة في المؤمنون أيها ابذلوا ﴾استَطَعتُم ما اللَّه فَاتَّقُوا﴿ (١٥)
 منها اِإلنسان يأتي األعمال وفضائل المأمورات في هذا" تطيقون ال ما أنفسكم تكلفوا
 ما ﴾واسمعوا﴿ "بالكلية اجتنابها من بد فال المحظورات في وأما ، طاقته بقدر

مما  ﴾وَأنفقُوا﴿ عنه وينهاكم به نكميأمرا فيما ورسوله اللّه ﴾وَأطيعوا﴿ به توعظون
 وأرحامكم ألن المال الذي أعطاكم إياه من فضله وجوده كمرزقكم اللّه على عيال

نحكموه لتجودوا به على أنفسكم وغيركم ممن أوجب عليكم رزقهم منه وعلى الفقراء م
ومن سلم من البخل  ﴾نَفْسهخَيرا َألنْفُسكُم ومن يوقَ شُح ﴿ والمساكين فإذا فعلتم هذا كان

 (١٦) فقد فاز بكل مطلوب ﴾فَُأولَِئك هم الْمفْلحون﴿ والطمع الذي تدعو ِإليه النفس
 قرضا أمره فيما المال بصرف ﴾ اللَّه قَرضا حسنًاِإن تُقْرِضوا﴿ واعلموا أيها الناس انكم

 ضاعف لكم األجر والثوابي ﴾يضاعفْه لَكُم﴿ نفس وطيب بإخالص مقرونا حسنا
 االنفاق ببركةويمح عنكم سيئاتكم  ﴾ويغْفر لَكُم﴿ وأكثر ةائسبعم إلى عشرا بالواحد

﴿شَكُور اللَّهللمحسن ِإحسانه  ﴾و بالقليل الكثير يعطي، شاكر ﴿يملال يعاجلهم ﴾ح 
 ال  الم بما غاب وحضرع ﴾عاِلم الْغَيبِ والشَّهادة﴿ (١٧) بالعقوبة مع كثرة ذنوبهم

      (١٨)﴾ الْعزِيز الْحكيم﴿تخفى عليه خافية 



 ٦٢٨ 

  )٦٥( الطالق سورة    )٦٢٨(     العشرون الثامن والجزء  

  
 النساء سورة وتسمى

  الصغرى
 من )ع( الصادق عن
 الطالق سورة قرأ

 فريضة في والتحريم
 يكون أن من اهللا أعاذه
 يخاف ممن القيامة يوم
 من وعوفي يحزن أو

 الجنة اهللا وأدخله النار
 إياهما بتالوته

 عليهما ومحافظته
 )ص( للنبي النهما

  ]صا[
 
 سيرين ابن عن )١(

 حفصة في نزلت أنها
 طلقها عمر بنت

 )ص( اهللا رسول
 قوله إلى فنزلت واحدة
 بعد يحدثُ:  تعالى
راً ذَِلكفراجعها  َأم 
 والسالم الصالة عليه

 ]آل[
  
 مسعود ابن عن )١(

 أن أراد من : قال
 أمره كما للسنة يطلق
 في طاهراً فليطلقها اهللا

 : قال  وجماع غير
 يطلق أن العدة طالق
 وهي امرأته الرجل
 حتى يدعها ثم ، طاهر

 أو ، عدتها تنقضي
  ]سي[شاء إن يراجعها

 
 ،"للتوقيت الالم) ١(

 في الطالق ليكون
 الطالق وهو الطهر

 والمراد به المأمور
ذلك  في عهبإيقا باألمر

 إيقاعه عن النهي و
 وقد الحيض في

 بأن جميعاً صرحوا
 بدعي طالق ذلك

 الطهر وقيد ، حرام
 فيه يجامعن لم بكونه

 إبراهيم عن روي ...
 أصحاب أن النخعي
 كانوا )ص( اهللا رسول

 يطلقها ال أن يستحبون
ال ثم واحدة إال نةللس 

 حتى ذلك غير يطلقوا
 وكان ، العدة تنقضي
 أن من همعند أحسن
في  ثالثاً الرجل يطلق
 وقال ، أطهار ثالثة
 أعرف ال : مالك
   واحدة إال السنة طالق

  
  
  

  وهي مئتان وتسع وأربعون كلمة والف وستون حرفا ، ومثلها في عدد اآلي وسورة التحريم فقط
  الرحيم الرحمن اهللا بسم
 بالنداء )ص( هوخص ، متهوأل له عام والحكم )ص( للنبي الخطاب ﴾النَّبِي َأيها يا﴿

 ﴾فَطَلِّقُوهن﴿ النساء تطليق أردتم ِإذا ﴾النِّساء طَلَّقْتُم ِإذَا﴿ ألمتك قل ، هل تعظيماً
 كاملة أقراء ثالثة وأكملوها اضبطوها ﴾الْعدةَ وَأحصوا﴿ الطهر ﴾ِلعدتهِن﴿ مستقبالت

 قال ، نواهيه واجتناب أوامره بامتثال ﴾ربكُم هاللَّ﴿ خافوا ﴾واتَّقُوا﴿ األنساب تختلط لئال
 اهللا رسول أخبر ، العدة لغير يطلق ومن ، السنة طالق يتعدى فيمن تشديد وهذا الرازي

 بين وأنا اهللا بكتاب أيلعب :فقال غضبان فقام جميعاً ثالثاً امرأته طلق رجل عن )ص(
 عمر ذلك فذكر ، حائض هيو ، امرأته طلّق أنه عمر ابن عن و ]آل[ ...أظهركم
 ، تحيض ثم ، تطهر حتى يمسكها ثم ليراجعها : قال ثم ، منه فتغيظ )ص( اهللا لرسول
 بها أمر التي العدة فتلك ، يمسها أن قبل طاهراً فليطلّقها يطلِّقها أن له بدا فإن ، فتطهر

 ِإلى لهن فراقكم بعد ، مساكنهن من ﴾بيوتهِن من تُخْرِجوهن ال﴿ ]مس[ وجل عز اهللا
 يْأتين َأن ِإال﴿ عدتهن تنقضي حتى البيوت من ﴾يخْرجن وال﴿ عدتهن تنقضي أن

شَةبِفَاح نَةيباللسان ةئوبذا الكالم سوء ِإنه وقيل،  الزنى المطلقة قارفت إذا إال ﴾م 
 خلقها سوءو الرجل الهل أذاها :قال )ع( الرضا عن ، حقها من السكنى ويسقط فتخرج
 يخرجها أن شاء فإن فعلت فإذا زوجها أهل تؤذي أن المبينة بالفاحشة يعني )ع( وعنه
شرائع  ﴾حدود﴿وهذه األحكام هي  ﴾وتلْك﴿ ]صا[ فعل عدتها تنقضي أن قبل من
﴿ومحارمه  ﴾اللَّه﴿اللَّه وددح دتَعي نمويتجاوزها  ومن يخرج عن هذه األحكام ﴾و ،

وأضر بها حيث فوت على نفسه ِإمكان  بتعريضها للعقاب ﴾فَقَد ظَلَم نَفْسه﴿يرها ِإلى غ
ماذا يحدث اُهللا بعد ذلك الطالق   ال تعرف أيها السامع﴾ال تَدرِي﴿ ِإرجاع زوجته ِإليه

ه لكم األصلح فما بالكم أيها النّاس يريد اللّ ﴾لَعلَّ اللَّه يحدثُ بعد ذَِلك َأمرا﴿ من األمر
قلّب قلبه من بغضها ِإلى محبتها، فيجعله راغباً في زوجته ني، لعله  وتريدون األصعب

،   الطالق على أربعة منازل منزالن حالل:عن ابن عباس قال،  بعدما كان كارهاً لها
، فأما الحرام فأن يطلقها حين يجامعها وال يدري اشتمل الرحم على  ومنزالن حرام
عن  ، وأما الحالل فأن يطلقها ألقرائها طاهراً وأن يطلقها وهي حائضشيء أو ال، 

  وتختضب تكتحل المطلقة )ع( الصادق عن ]سي[ غير جماع وأن يطلقها مستبيناً حملها

  
  ترتيبها

 ٦٥   
  ترتيب النزول

٩٩  
    اياتها
  نزلت بعد  سورة الطالق  ١٢

  مدنية  االنسان



 ٦٢٩ 

  )٦٥( الطالق سورة    )٦٢٩(     العشرون الثامن والجزء  

  
 ، الثالث يكرهوكان 

 أو كانت مجموعة
 أبو وأما ، مفروقة
 فإنما بهوأصحا حنيفة
 على زاد ما كرهوا
  واحد طهر في الواحدة

 في مفروقاً فأما
 وعند  ،األطهار
 بأس ال الشافعي
 وقال ، الثالث بإرسال

 عدد في أعرف ال
 بدعة وال سنة الطالق

 فمالك ، مباح وهو
 طالق في يراعي
 والوقت، الواحدة السنة
 يراعي حنيفة وأبو

 ، والوقت التفريق
 يراعي والشافعي

 والمراد ... الوقت
 دفعة الثالث بإرسال

 بألفاظ كونها يعم ما
 : يقال كأن متعددة
 طالق أنت طالق  أنت
 بلفظ أو ، طالق أنت
 أنت:  يقال كأن واحد
 وفي ، ثالثاً طالق
  خالف ثالثاً هذا وقوع
 الطالق وقوع في وكذا
 ، الحيض في مطلقاً
 يقع ال اإلمامية فعند

 الثالث بلفظ الطالق
 الحيض ةحال في وال
 وقد محرمة بدعة ألنه
 عمل من :)ص( قال

 أمرنا عليه ليس عمالً
 والذي ... رد فهو

 جمهور إليه ذهب
 والتابعين الصحابة

 أئمة من بعدهم ومن
 األئمة ومنهم المسلمين
 الثالث وقوع األربعة

 وقوعل واحد بفم
 من السكوتي اإلجماع
 ذلك على الصحابة

 إمضاء أن أيضاً وذكر
 مع عليهم الثالث عمر
 الصحابة مخالفة عدم
 بأنها علمهم مع له

 يمكن ال واحدة كانت
 في اطلعوا قد ألنهم إال

 على المتأخر الزمان
 أو ، ناسخ وجود
 الحكم بانتهاء لعلمهم

 )]آل[
 الرجوع يرجى تنبيه
 الفقهية الكتب الى
 وعدم االحكام في

  التفسير على التعويل

  

 }أمرا ذلك بعد يحدث اهللا لعل{يقول  وجل عز اهللا الن الثيابمن  شاءت ما وتلبس وتطيب
 على شارفن فِإذا ﴾َأجلَهن بلَغْن فَِإذَا﴿(١)  ]صا[ فيراجعها نفسه في تقع أن لعلها

 مع النكاح عصمة ِإلى فراجعوهن ﴾بِمعروف فََأمسكُوهن﴿ ذلك وقاربن العدة انقضاء
 عدتهن تنقضي حتى اتركوهن أو ﴾بِمعروف فَارِقُوهن َأو﴿ صحبتهن في اِإلحسان
 ، حنيفة أبي عند ِإليه مندوب اِإلشهاد وهذا الطالق عند ﴾وَأشْهِدوا﴿ أنفسهن فيملكن
 ﴾منْكُم عدٍل ذَوى﴿ ]مس[ الفرقة في ِإليه مندوب ، الرجعة في واجب الشافعية وعند

 ﴾ِللَّه الشَّهادةَ وَأقيموا﴿ همادين في تثقون ممن واالستقامة العدالة أهل من شخصين
 عن ، تغيير وال تبديل غير من تعالى اهللا لوجه خالصاً ، ألحد تحيز دون بالحق اشهدوا
 األحكام من شرعناه ﴾ذَِلكُم﴿ ]سي[ دع أو الشمس مثل على إال تشهد ال )ص( النبي

  اهللا يخشى الذي المؤمن ﴾اآلخرِ لْيومِوا بِاللَّه يْؤمن كَان من بِه﴿ ويتعظ ينتفع ﴾يوعظُ﴿
 البن قالف السؤال كثير الصهباء أبا كان،  اآلخرة الدار في والعقاب الحساب ويخاف
 بكر وأبـي )ص( اهللا رسول عهد على واحدة تجعل كانت الثالث أن تعلم ألم :عباس
 حدوده عند ويقف ﴾اللَّه﴿ يراقب ﴾يتَّق ومن﴿ ]آل[ نعم: قال،  عمر خالفة من وصدر

 يضرب القيامةً يوم وإفزاع الموت عند والكرب الدنيا شبهات من ﴾مخْرجا لَه يجعْل﴿
، ويصرِفُ األشغال  ويدخلُه في كنف اإليواء ، عنايته سرادقات المتَّقي على تعالى اهللا

 ينقله إلى فضاء تقديره، و ، ويجرده من كل أمر ، ويخْرِجه من ظلمات تدبيره عن قلبه
، إن ابني أسره  يا رسول اهللا:  فقال جاء عوف بن مالك األشجعي: عن ابن عباس قال

ال حول وال قوة { آمرك وإياها أن تستكثروا من: ؟ قال ، فما تأمرني أمه ، وجزعت العدو
، فاستاق  و، فتغفل عنه العد ، فجعال يكثران منها  نعم ما أمرك:  فقالت المرأة}إال باهللا
ويرزقْه ﴿ (٢) ]سي[ }ًومن يتق اهللا يجعل له مخرجا{ فنزلت ، ، فجاء بها إلى أبيه غنمهم

بتَسحثُ ال ييح نكَّْل﴿  من وجه ال يخطر بباله وال يعلمهدنياه في ﴾متَوي نميعتمد  ﴾و
﴿لَى اللَّهويثقْ به فيما أصابه ونابه ﴾ع ﴿هبسح وم تعرضون عنه فمن أين وأنت ﴾فَه

قَد جعَل اللَّه ِلكُلِّ شَيء ﴿ في جميع خلقه ﴾َأمرِه﴿نافذُ  ﴾ِإن اللَّه باِلغُ﴿ يستجاب لكم
والالِئي ﴿ (٣) ينتهي ِإليه ، مقداراً معلوماً ووقتاً محدوداً  لكلِّ أمرٍ من األمور﴾قَدرا

اِئكُمسن نيضِ محالْم نم نِئسو ﴾يالنسوة اللواتي انقطع حيضهن لكبر سنهن ﴿ ِإن
تُمتَبشككتم وجهلتم كيف تكون عدتهن او ﴾ار ﴿نتُهدفَع نضحي الالِئي لَمرٍ وثَالثَةُ َأشْه﴾ 

َأجلُهن َأن ﴿والمرأة الحامل  ﴾وُأوالتُ اَألحماِل﴿ فكذلك عدتهن ثالثة أشهرلصغرهن 
نلَهمح نعضكانت مطلقة  تنتهي عدتها بوضع الحمل﴾ي أو متوفى عنها زوجها ، سواء 

﴿تَّقي نميخشى﴾و ﴿ م اهللا عليه في أقواله وأفعاله ﴾اللَّهويجتنب ما حر ، ﴿ْل لَهعجي  



 ٦٣٠ 

  )٦٥( الطالق سورة    )٦٣٠(     العشرون الثامن والجزء  

  
 عباس ابن عن )٢(

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

 له اهللا جعل االستغفار
 فرجاً، هم كل من

  مخرجاً ضيق كل ومن
 ال حيث من ورزقه
  ]سي[ يحتسب

  
)٣( نكََّل متَو هلَيع 

كَفَاه و نم َألَهس طَاهَأع 
و نم هضَأقْر اهقَض و 
نم هاه شَكَرزنج[ ج[  
  
 مسعود ابن عن) ٤(

 ، العنته شاء من قال
 في التي يةاآل إن

 رىلصغا النساء سورة
وأوالت األحمال 
أجلهن أن يضعن 

 في ما نسخت  حملهن
  ]سي[ البقرة

  
  :الصاوي قال) ٥(

 لعلمه التقوى كرر
 أن وتعالى سبحانه
 عقٍل ناقصات النساء
 يصبر فال ، ودين
 أهل ِإال أمورهن على

  ]مس[  التقوى
 
 )ع( الصادق عن)٥(

 أصحاب من قوما إن
 لما )ص( اهللا رسول
 اغلقوا االية هذه نزلت

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

 ما فقال إليهم فأرسل
 صنعتم ما على حملكم
 اهللا رسول يا فقالوا
  بأرزاقنا ربنا  لنا تكفل
 العبادة على فأقبلنا
 ذلك فعل من إنه فقال
 عليكم له يستجب لم

  ]صا[ بالطلب
 )ع( دقالصا عن) ٧(

 الرجل عن سئل انه
 الثياب يتخذ الموسر
 الجياد الكثيرة

 والقمص والطيالسة
 يصون بعضها الكثيرة
 بها يتجمل بعضا
 ال قال مسرفا أيكون
 وجل عز اهللا الن
 من ذوسعة لينفق يقول
 ]صا[ سعته

  

نم رِها َأمرسل ﴾ي(٤) خير لكل ويوفقه أمره عليه يسه ﴿ذَِلك را﴿ حكم ﴾َأمللَّه﴾ 
 يمح ﴾سيَئاته عنْه يكَفِّر﴿ ربه ﴾اللَّه يتَّق ومن﴿ المؤمنون أيها ﴾ِإلَيكُم َأنزلَه﴿ وشرعه

 أسكنوا ﴾َأسكنُوهن﴿ (٥) والثواب األجر له ويضاعف ﴾َأجرا لَه ويعظم﴿ ذنوبه عنه
 على ﴾وجدكُم من﴿ تسكنونها تيال مساكنكم في ﴾سكَنتُم حيثُ من﴿ المطلقات هؤالء

 فقيراً كان وِإن ، والنفقة المسكن في عليها وسع موسراً، ان كان  ومقدرتكم طاقتكم قدر
 ِلتُضيقُوا﴿ والنفقة السكنى في عليهن تضيقوا وال ﴾تُضاروهن وال﴿ الطاقة قدر فعلى

هِنلَيالمالب االفتداء أو الخروج ِإلى تضطروهن حتى ﴾ع ﴿ِإنو كُن ٍل ُأوالتموِإن ﴾ح 
 يضعن حتَّى﴿ عليها ينفق أن الزوج فعلى ﴾علَيهِن فََأنْفقُوا﴿ حامالً المطلَّقة كانت

نلَهموإلى ، حنيفة أبي مذهب في سنتين إلى الحمل يتأخر قدو  ،حملها تضع حتى ﴾ح 
 له ترضع أن ورضيت ولدت فِإذا ﴾لَكُم نَأرضع فَِإن﴿ ]مال[ الشّافعي مذهب في أربع
 بينَكُم وْأتَمروا﴿ الرضاعة أجر لها يدفع أن الرجل فعلى ﴾ُأجورهن فَآتُوهن﴿ ولده

وفرعواِإلحسان المسامحة من ، بالخير صاحبه منهما كٌل وليأمر ﴾بِم ﴿ِإنو تُمراستَع﴾ 
،  ، فأبى الزوج أن يدفع لها ما تطلب الزوجينوعسر االتفاق بين  ، وتشددتم تضايقتم

 فليستأجر لولده ﴾فَستُرضع لَه ُأخْرى﴿ وأبت الزوجة أن ترضعه بأنقص من ذلك األجر
الزوج على  ﴾ِلينفقْ ذُو سعة من سعته ﴿(٦) " فيه عتاب لألم لطيف " مرضعةً غيرها

علَيه رِزقُه ﴿ضيق  ﴾ومن قُدر﴿ ته، على قدر وسعه وطاق زوجته وعلى ولده الصغير
اللَّه ا آتَاهمقْ منفا﴿على قدر ما آتاه اهللا من المال  ﴾فَلْينَفْس كَلِّفُ اللَّها ﴿أحداً  ﴾ال يِإال م

وترغيب له في بذل  فيه تطييب لقلب المعسر" ِإال بقدر طاقته واستطاعته ﴾آتَاها
 ، وبعد الشدة السعة والرخاء  بعد الضيق الغنى﴾ه بعد عسرٍ يسراسيجعُل اللَّ﴿ "مجهوده

وكثير من األمم  ﴾وكََأين من قَرية ﴿(٧)"  فيه بشارة للفقراء بفتح أبواب الرزق عليهم "
ابا ربها ورسله فَحاسبنَاها حس﴿ على أوامر ﴾عن َأمرِ﴿طغت وتمردت  ﴾عتَتْ﴿ السالفة
 الجوع والقحط وعذاب االستئصالب فجازيناها على عصيانها وطغيانها ﴾شَديدا

 ﴾َأمرِها﴿عاقبة  ﴾فَذَاقَتْ وباَل ﴿(٨)  عظيماً يفوق التصور﴾وعذَّبنَاها عذَابا نُكْرا﴿
لدمار  الهالك وا﴾خُسرا﴿نتيجة بغيها  ﴾وكَان عاقبةُ َأمرِها﴿كفرها وطغيانها وتمردها 

 ﴾اللَّه﴿فخافوا  ﴾عذَابا شَديدا فَاتَّقُوا﴿ في اآلخرة ﴾اللَّه لَهم﴿هيأ  ﴾َأعد ﴿(٩)والخسران 
 ﴾الَّذين آمنُوا﴿يا أصحاب العقول السليمة  ﴾يا ُأوِلي اَأللْبابِ﴿واحذروا بطشه وانتقامه 

 (١٠)م  وحياً يتلى وهو القرآن الحكي﴾كْرااللَّه ِإلَيكُم ذقَد َأنزَل ﴿ أنتم يا معشر المؤمنين
 ﴾مبينَات﴿القرآن  ﴾علَيكُم ءايات اللَّه﴿يقرأ  ﴾رسوالً يتْلُو ﴿)ص(اً وأرسل ِإليكم محمد

  ، ومن لجأ إلى سعة فنائه فَمن استضاء بنوره اهتدى تحتاجون ِإليه ما، تبين  جليات



 ٦٣١ 

  )٦٦(التحريم  سورة    )٦٣١(     العشرون الثامن والجزء  

  
 اللَّه فَبعثَ .... )١١( 

 بِالْحقِّ )ص( محمداً
خْرِجِلي هادبع نم 
ةادبثَانِ عِإلَى اَألو 
هتادبع و نم ةطَاع 

 طَاعته ِإلَى الشَّيطَانِ
 َأحكَمه و بينَه قَد بِقُرآنٍ
لَمعِلي ادبالْع برمِإذْ ه 

هِلُوهنج[ ج[  
 
الحكم الشّرعي ) ١٢(

باإلشهاد على الطّالق 
والرجعة فظاهر 
القرآن أنه واجب 
فيهما وقد اختلفت 
أقوال العلماء في ذلك 
فذهب أبو حنيفة لندب 
اإلشهاد ، وقال 
الشافعي مندوب في 
الطّالق واجب في 

 ]مال[الرجعة 
  
  
  
  
ــاري ) ١( روى البخ

ومسلم عن عائشة أن    
ــي  ــان ) ص(النّب ك

يمكث عند زينب بنت    
جحش فيشرب عندها   
عسال قالت فتواطأت    
أنا وحفصة إن أتانـا     
ودخل علينـا النّبـي     

أن نقول هل إنا    ) ص(
نجد منك ريح مغافير     
فدخل على إحـداهما    
ــت   ــه أكل ــت ل فقال

 هـو صـمغ    -مغافير
حلو له رائحة كريهة    

 فقال بـل شـربت      -
عسال عند زينب بنت    

يه جحش ولن أعود إل   
وفي رواية قد حلفـت     
فال تخبري بذلك أحدا    

وما ،   فنزلت هذه اآلية  
قيل من أن هذه اآليـة    
  في قضية مارية حينما 
واقعها حضرة 
 الرسول في بيت
حفصة أو في بيت 
عائشة المذكورة في 
 الصحيحين فلم تأت
من طريق صحيح 
واألخبار فيها 
متعارضة  ألن رواية 
ابن عباس في بيت 

  حفصة وما نقله

 ِإلَى الظُّلُمات من﴿ المتقين المؤمنين ﴾الصاِلحات وعملُوا آمنُوا الَّذين ِليخْرِج﴿ وصَل
 ويعمل ﴾صاِلحا ويعمْل بِاللَّه﴿ يصدق ﴾يْؤمن ومن﴿ الهدى ِإلى الضاللة من ﴾النُّورِ

 ال ﴾َأبدا﴿ ماكثين ﴾فيها خَاِلدين هاراَألنْ تَحتها من تَجرِي جنَّات يدخلْه﴿ بطاعته
 في " ينقطع ال دائم نعيمها ألن ، لهم وسعه ﴾رِزقًا لَه اللَّه َأحسن قَد﴿ منها يخرجون

 هو ﴾اللَّه﴿ (١١) " الثواب من المؤمن اهللا رزق لما والتعظيم التعجب معنى اآلية
 أرضين سبع خلق كذلك ﴾مثْلَهن اَألرضِ ومن سماوات سبع﴿ بقدرته ﴾خَلَقَ الَّذي﴿
 السماوات بين ﴾بينَهن﴿ وقضاؤه أمره ويجري اهللا وحي يتنزل أي ﴾اَألمر يتَنَزُل﴿

 قائم بعده والوصي )ص( اهللا رسول فهو االمر صاحب )ع( الرضا عن،  واألرضين
ِلتَعلَموا َأن اللَّه علَى ﴿ ]صا[ ءالسما فوق من إليه االمر يتنزل وإنما االرض وجه على

يرقَد ءكُلِّ شَي﴾  اطَ بِكُلِّ ﴿أن من قدر على خلق ذلك قادر على كل شيءَأح قَد اللَّه َأنو
     (١٢) ال تخفى عليه خافية ﴾شَيء علْما

  
  
  

ا ، ومثلها في عدد اآلي وهي مئتان وسبع وأربعون كلمة ، والف وستون حرفا ، ال ناسخ وال منسوخ فيه
  .سورة الطّالق ، وال يوجد سورة مختومة بما ختمت به

  الرحمن الرحيمبسم اهللا 
﴿ا النَّبِيها َأيبيا أيها النبـي في مفتتح العتاب من حسن التلطف به )ص( في ندائه ﴾ي 

لماذا  ﴾حلَّ اللَّه لَكِلم تُحرم ما َأ﴿ ]آل[ والتنويه بشأنه عليه الصالة والسالم ما ال يخفى
عاتبه على ِإتعاب نفسه والتضييق عليها من ،  تمنع نفسك ما أحلَّ اهللا لك من النساء

تطلب رضا أزواجك بتحريم ما أحلَّ  ﴾تَبتَغي مرضاةَ َأزواجِك﴿ أجل مرضاة أزواجه
عك عن مارية ، حيث سامحك في امتنا عظيم الرحمة﴾  رحيمواللَّه غَفُور﴿ اهللا لك

،  ، وفي هذا ِإشارة ِإلى أن عتابه في ذلك ِإنما كان كرامةً له وِإنما عاتبك رحمة بك
، وامتناعه مما كان له فيه ُأنس  وِإنما وقع العتاب لتضييقه عليه السالم على نفسه

 بأن ترك األولى بالنسبة إلى مقامه الكريم يعد كالذنب )ص(شأنه  لتعظيموفيه ،  ومتعة
قَد  ﴿(١)  ليس إال لمزيد االعتناء به)ص(لم يكن في نفسه كذلك وأن عتابه وإن 
ضشرع  ﴾فَر﴿لَكُم لَّةَ﴿ المؤمنين  معشريا ﴾اللَّهما تتحللون به من  ﴾تَح﴿كُمانمَأي﴾ 

 وال فال يأمر ﴾الْحكيم﴿بخلقه  ﴾وهو الْعليم﴿ وليكم وناصركم ﴾واللَّه موالكُم﴿بالكفارة 
  ﴾وِإذْ َأسر النَّبِي ِإلَى بعضِ َأزواجِه ﴿(٢) ينهى إال بما تقتضيه الحكمة والمصلحة

  
  ترتيبها

 ٦٦   
  ترتيب النزول

١٠٧  

 

    اياتها
  نزلت بعد  يمالتحرسورة   ١٢

  مدنية  الحجرات



 ٦٣٢ 

  )٦٦(التحريم  سورة    )٦٣٢(     العشرون الثامن والجزء  

الكشاف أنها في بيت 
عائشة ، وفي رواية 
أنس التي أخرجها 
الحاكم والنّسائي لم 

تعين األمة وال البيت  
 فيها أن وإنما ذكرا

عائشة وحفصة لم 
تزاال برسول اللّه حتى 
جعلهما حراما على 

قال النّووي أن  ، نفسه
اآلية في قصة العسل 

 ، ال في قصة مارية
قال الخافجي نقال عنه  
الصواب أن شرب 
العسل كان عند زينب 
خالفا الحديث المروي 
في الصحيحين عن 
عائشة أيضا بأن 
العسل شربه عند 
ة حفصة وإن عائش

وسودة وصفية تواطأن 
عليه بذلك ، أي اتفقن 
فيما بينهن على ذلك 
القول ، ألن الخطاب 
في اآلية إلى اثنتين ال 

 وقال  ،إلى ثالثة
خال ) ص(الطيبي أنه 

بمارية في يوم عائشة 
وعلمت ذلك حفصة ، 
 ، فقال لها اكتبي علي
وقد حرمت مارية 

ما هذا ، على نفسي 
وجدته في الكتب 

ضال عن المشهورة ف
تضاربها واختالف 
رواتها واضطرابهم 
باالسم والزمان 
والمكان ، وال أراها 
إلّا موضوعة أو 
ملفقة فال عمدة على 
شيء فيها  ولهذه 
األسباب اعتمدنا 
الرواية األولى الثابتة 
في الصحيحين والتي 

  ]مال[ ال طعن فيها
 بنت أسماء قالت) ٣(

 النبي سمعت عميس
 لحاوص يقول )ص(

 أبي ابن علي نينالمؤم
 ]صا[ )ع( طالب

 عبـاس  ابن عن )٤(
 حريصاً أزل لم،   قال
 عـن  عمـر  أسأل أن

 أزواج مـن  المرأتين
 .... )ص( النبـــي 

 يـا  لك واعجباً :فقال
 عائشة هما عباس ابن

  ]آل[ وحفصة
ثم أخذ بسوق ... 

  الحديث قال كنا معشر

 بـذلك  أخبرت ﴾بِه نَبَأتْ لَمافَ﴿ ِإياه واستكتمها خبراً ﴾حديثًا﴿ ]ال،مال [حفصة زوجته
لها وافشته عائشة السر ﴿هرَأظْهو نبيه اهللا وأطلع ﴾اللَّه ﴿هفَ علَيرع هضعب  ضـرَأعو 
نضٍ ععيخبرها ولم ، أفشته الذي الحديث ببعض )ص( اهللا رسول وأخبرها أعلمها ﴾ب 

 سـره  أفشت قد بأنها حفصة )ص( الرسول أخبر افلم ﴾بِه نَبَأها فَلَما﴿ حصل ما بجميع
 عائـشة  أن منهـا  ناًظ ؟ سرك أفشيتُ بأني أخبرك من:  قالت ﴾هذَا َأنْبَأك من قَالَتْ﴿

قَاَل نَبَأني الْعليم   ﴿ "سبيل التثبت  على هذا أنبأك من قالت" استكتمتها قد وكانت فضحتها
الخطـاب   (٣) و الذي نبأه به فـسكتت وسـلَّمت        فأخبرها أن اهللا جل وعال ه      ﴾الْخَبِير 

، خاطبهما بطريق االلتفـات   ]ال،مال [ ألنهما اللّتان تواطأتا على ذلكلحفصة وعائشة
على  ﴾ ِإلَى اللَّه  ِإن تَتُوبا ﴿ أبلغ في معاتبتهما وحملهما على التوبة مما بدر منهما        ليكون  

فَقَـد صـغَتْ   ﴿) ص( رسـول اهللا  ءِإيذا والتعاون على عما وقع منكما من االتفاق  ذلك
 بحب  )ص (زاغت ومالت قلوبكما عما يجب عليكما من اِإلخالص لرسول اهللا          ﴾قُلُوبكُما
وكان عليه الصالة والسالم شقَّ عليـه تحـريم ماريـة    ، ، وكراهة ما يكرهه      ما يحبه 

علـى   ﴾علَيـه ﴿ا تتعاون ﴾وِإن تَظَاهرا﴿ثم هددهما بقوله  ، ا بذلك توكَرِهه ، وهما فرح   
 ﴾فَِإن اللَّـه هـو مـواله      ﴿، من الوقيعة بينه وبين سائر نسائه         بما يسوؤه ) ص(النبي  

 " هوليه وناصـر   ﴾وجِبرِيُل﴿ وحافظه من كيدكن وناصره عليكما وعلى كّل من يناوئه        
 ﴾لْمـْؤمنين وصاِلح ا ﴿، وِإظهاراً لمكانته عند اهللا تعالى        جبريل بالذكر تعظيماً له   افرد  

 )ص(أعوان لرسـول اهللا      ﴾والْمالِئكَةُ بعد ذَِلك ظَهِير   ﴿كذلك   والصالحون من المؤمنين  
، عـن    ، فماذا يفيد تظاهر امرأتين على من هؤالء أعوانه وأنـصاره           على من عاداه  

 (٤) ]شـو [) ع(صالح المؤمنين علي بن أبي طالب        )ص (قال رسول اهللا  ) ع(الرضا  
المهات الخطاب عام    ، )ص( رسوله ﴾ِإن طَلَّقَكُن ﴿ اهللا   ىحقٌ واجب عل   ﴾ربهعسى  ﴿

زوجات صالحات خيراً    ﴾َأزواجا خَيرا منْكُن  ﴿أن يعطيه    ﴾َأن يبدلَه ﴿ا   او لهم  المؤمنين
 فات ولم  ألن فضلكن بما نلتنه من قربه     وأفضل منكنفإذا طلقكن زالت منكن تلك الص ،

خاضعات مستسلمات ألمر اهللا تعـالى       ﴾مسلمات﴿ ]مال[  لكن فضل على غيركن    يبق
 مطيعـات  ﴾قَانتَـات ﴿ بما امرن به ونهـين عنـه      مصدقات   ﴾مْؤمنَات﴿وأمر رسوله   

﴿اتمن الذنوب  ﴾تَاِئب ﴿اتابِدالعبادة امتزجـت     يكثرن العبادة  ﴾ع بقلـوبهن   ، كأن ،  ،
ثَيبات ﴿ وقيل صائمات  همهاجرات إلى اهللا ورسول    ﴾حاتساِئ﴿ حتى صارت سجيةً لهن   

 أزواجكـم  ﴾وَأهلـيكُم قُوا َأنفُسكُم   ﴿ ايها المؤمنون  ﴾يا َأيها الَّذين آمنُوا   ﴿ (٥) ﴾وَأبكَارا
بأن تنهوهم عما نهى اللّه عنه وتأمروهم بما أمر به وبذلك تخلصون مـن أن                وأوالدكم

  على هذه النار ﴾النَّاس والْحجارةُ علَيها﴿حطبها الذي تُسعر به  ﴾قُودهانَارا و﴿ تصلوا



 ٦٣٣ 

  )٦٦(التحريم  سورة    )٦٣٣(     العشرون الثامن والجزء  

قريش قومـا نغلـب     
نساءنا ، فلمـا قـدمنا      
المدينة وجـدنا قومـا     
تغلبهم نساؤهم ، فطفق   
نساؤنا يـتعلمن مـن     

 ]مال[... نسائهم 
 جـزي  ابـن  قال) ٤(

ــى ــة معن  ِإن  :اآلي
 )ص( عليـه  تعاونتما

 ِإفراط من يسوؤه بما
 سـره  وِإفشاء الغيرة،
 لـه  فِإن ، ذلك ونحو
 ويتـواله،  ينصره من
 الصحيح في ورد وقد
 جـاء  ذلك وقع لما أنه

 اهللا رسـول  ِإلى عمر
 رسول يا فقال )ص(

 من عليك يشقُّ ما :اهللا
 فـِإن  ؟ النـساء  شأن
 اهللا فـِإن  طلقتهن كنت
   ]مس[  معك

 عليـه  أنه وجاء) ٤(
 لـم  والسالم الصالة
 عائشة إال بكراً يتزوج
 بـذلك  تفتخر وكانت
 صـواحباتها،  علـى 
 الزهراء عليها وردت

 وعليهـا  أبيها على -
 - والـسالم  الصالة
 )ص( النبـي بتعليم
 افتخـرت  حين إياها
 خديجـة  أمهـا  على
 تزوج أمي إن :   بقولها

) ص( اهللا رسـول  بها
 أحد يره لم بكر وهو
 وال غيرها النساء من

 فـسكتت  أنـتن  كذلك
 ]ال[

 اهللا من وعد هذا )٥( 
 لو لرسوله تعالى
 أن الدنيا في طلقهن
 خيراً نساء يزوجه
 بأنه عالم واهللا منهن،

 ولكن يطلقهن، ال
 على قدرته، عن أخبر
 ، طلقهن لو رسوله أن

 ، منهن خيراً ألبدله
  ]قر[ لهن تخويفاً

 )ع( الصادق عن )٦(
 االية هذه نزلت لما

 من رجل جلس
 وقال يبكي المسلمين
 نفسي عن عجزت
 فقال أهلي كلفت
 )ص( اهللا رسول
 بما تأمرهم أن حسبك
 وتنهاهم نفسك به تأمر
 نفسك عنه تنهى عما

  ]صا[

 بتعذيب مكلفون ﴾شداد﴿ استرحموا ِإذا يرحمون ال القلوب ﴾غالظٌ﴿ زبانيةٌ ﴾مالِئكَةٌ﴿
 وينفِّذون ﴾يْؤمرون ما ويفْعلُون﴿ األحوال من بحاٍل ﴾َأمرهم ما اللَّه عصوني ال﴿ الكفار

 ليستتروا أهاليكم عليها واحملوا بالطاعات أنفسكم زينوا تأخير وال ِإمهال بدون األوامر
 تَعتَذروا ال﴿ النار دخولهم عند للكفار يقال ﴾كَفَروا الَّذين َأيها يا﴿ (٦) النار عن بها

موم ِإليكم اِإلنذار  فال ينفعكم اليوم االعتذار وِإجرامكم ذنوبكم عن ﴾الْيألنه قد قُد
يا َأيها الَّذين  ﴿(٧)  تنالون جزاء أعمالكم﴾ِإنَّما تُجزون ما كُنتُم تَعملُون﴿واِإلعذار 

وا ِإلَى اللَّهنُوا تُوبةً﴿من ذنوبكم  ﴾آمباتَووحدعاهم اهللا بالرجوع صادقةً خالصة ﴾ نَص 
اليه رجوعا ال انقطاع فيه بحيث اقبلوا على اهللا نادمين على تضييع االوقات غير 

التوبة ومدبرين عنه الى شئ من دونه حتى وصلوا الى حقيقة االستقامة فى القلوب 
مقامات اإليمانية أول ال والتوبة النصوح أن تترك الذنب كما أتيته وتبغضه كما أحببته

من اهللا واجبة بمنزلة " عسى" ﴾عسى﴿ومبدأ طريق السالكين ومفتاح باب الواصلين 
ربكُم َأن ﴿ ، تفضالً منه وتكرماً ، وهذا ِإطماع من اهللا لعباده في قبول التوبة التحقيق

كُمَئاتيس نْكُمع كَفِّريرحمكم فيمحو عنكم ذنوبكم ﴾ي ﴿لَكُمخديفي اآلخرة ﴾و ﴿ نَّاتج
خْزِي اللَّهال ي موي ارا اَألنْههتتَح نرِي مال يفضح  ﴾تَج﴿هعنُوا مآم ينالَّذو النَّبِي﴾ 

يضيء لهم   ﴾نُورهم يسعى﴿ ، بل يعزهم ويكرمهم وأتباعه المؤمنين أمام الكفار
يدعون اهللا  وشمائلهم على الصراط ﴾َأيمانهِموبِ﴿ أمامهم وخلفهم ﴾بين َأيديهِم﴿ ويسطع

﴿قُولُوننَا﴿ قائلين ﴾يلَنَا نُور منَا َأتْمبلَنَا﴿ أكمل علينا هذا النور وأدمه لنا ﴾ر راغْفو﴾ 
،   من المغفرة والعقاب﴾ِإنَّك علَى كُلِّ شَيء قَدير﴿ وامح عنا ما فرط من الذنوب

 أيدي بين القيامة يوم المؤمنين أئمة يسعى قال )ص( الصادق ن، ع والرحمة والعذاب
يا َأيها النَّبِي جاهد ﴿(٨)  ]صا[ الجنة في منازلهم ينزلوهم حتى وبأيمانهم المؤمنين

بالسيف  ﴾الْكُفَّار﴿ينقنَافالْمبالحجة والبرهان ﴾و ﴿هِملَياغْلُظْ عد عليهم في  ﴾ووشد
مستقرهم في  ﴾ومْأواهم﴿ ، ِإرعاباً وِإذالالً لهم ملهم بالرأفة واللين، وال تعا الخطاب
في  ﴾ضرب اللَّه مثَالً ِللَّذين كَفَروا﴿ (٩)  للمجرمين﴾جهنَّم وبِْئس الْمصير﴿اآلخرة 

 من تَ عبدينِامرَأةَ نُوحٍ وامرَأةَ لُوط كَانَتَا تَح﴿بحال  عدم استفادتهم بقرابة المؤمنين
امرأة نوح  ﴾فَخَانَتَاهما﴿  لوطو في عصمة نبيين عظيمين هما نوح ﴾عبادنَا صاِلحينِ

 وقيل كونهما ، ، وامرأة لوط كانت تدل على الضيف إنه مجنون كانت تقول للناس
 في ال يجوز أن يراد بها الفجور ألنه سمج، و منافقتينكانتا  ، وقيل كافرتين مخالفتين

  :قال ابن عباس  ،الطبع نقيصة عند كل أحد بخالف الكفر فإن الكفر ال يستسمجونه
   اللَّهعنْهما من﴿ العبدان الصالحان والنبيان العظيمان ﴾فَلَم يغْنيا ﴿ما بغت امرة نبي قط



 ٦٣٤ 

  )٦٦( التحريم سورة    )٦٣٤(     العشرون الثامن والجزء  

 يعسوب عن روي) ٨(
 سمع أنه )ع( المؤمنين
 اللهم: يقول أعرابياً

 وأتوب أستغفرك إني
 إن هذا يا  :فقال إليك

 بالتوبة اللسان سرعة
 فقال الكذابين توبة

 وما : األعرابـي
 :)ع( قال ؟ التوبة

  :أشياء ستة يجمعها
 من الماضي على

 الندامة الذنوب
 اإلعادة وللفرائض

 المظالم ورد
 الخصوم واستحالل

 ال أن على تعزم وأن
 نفسك تذيب وأن تعود
 كما اهللا طاعة في

 المعصية في ربيتها
 مرارة تذيقها وأن

 أذقتها كما الطاعة
  ]آل[ المعاصي حالوة

  
:  عباس ابنعن )٨ (
 المؤمنين دعاء هذا
 نور اهللا أطفأ حين

 يدعون ، المنافقين
 حتى ِإشفاقاً به ربهم

 الجنة ِإلى يصلوا
  ]مس[
  
 )ع( الصادق عن )٨(

 االية هذه عن سئل انه
 من العبد يتوب فقال

 فيه يعود ال ثم الذنب
 يعد لم وأينا له قيل
 من يحب اهللا إن فقال
 التواب المفتن عباده

  ]صا[
 في معناه الفرج )١٢(

 بين فرجة كل اللغة
 وموضع ، الشيئين
 المرأة درع جيب

 ، فرج فهو مشقوق
 الثناء في أبلغ وهذا
 منعت إذا ألنها عليها
 فهي درعها جيب

   ]آل[ أمنع لنفسل

 ﴾مع النَّار ادخُال﴿ القيامة يوم لهما النار خزنة وتقول ﴾وقيَل﴿ اهللا عذاب من ﴾شَيًئا
 بنت آسية ﴾فرعون امرَأةَ آمنُوا ِللَّذين مثَال اللَّه وضرب﴿ (١٠) ﴾الداخلين﴿ بقية

مشيداً  ﴾بيتًا عنْدك ِلي﴿ اجعل ﴾ابنِ رب﴿ قائلةً ربها دعت ﴾قَالَتْ﴿ حين ﴾إذْ﴿ مزاحم
﴿نَّةي الْجما أحسن هذا الكالم فقد اختارت الجار قبل الدار فهي تطمع في جوار اهللا  ﴾ف

وطغيانه  ﴾فرعون وعمله﴿كفر  ﴾من﴿وأنقذني  ﴾ونَجني﴿ طمعها في القصور قبل
لما  "، أتباع فرعون الطاغين   من األقباط﴾مينمن الْقَومِ الظَّاِل﴿وأنقذني  ﴾ونَجني﴿

 أن تلقى عليها  فرعونأمروحين ،  الجنة اراها اهللا بيتها فيبان دعت بالنجاة نجاها اهللا 
وفي اآلية دليل ،   بروحها فألقيت الصخرة على جسد ال روح فيهُأخذصخرة عظيمة 

 ومسألة الخالص منه تعالى عند على أن االستعاذة باهللا تعالى وااللتجاء إليه عز وجل
 (١١) ]آل[ ، وهو في القرآن كثير المحن والنوازل من سير الصالحين وسنن األنبياء

﴿انرمنَتَ عاب ميرمحالتها وما أوتيت و مريم ابنت عمران  ضرب مثالً للذين آمنوا﴾و
 ﴾تي َأحصنَتْالَّ﴿من كرامة الدنيا واآلخرة واالصطفاء مع كون أكثر قومها كفاراً 

فنفخ رسولنا جبريل  ﴾فَنَفَخْنَا﴿منعت جيب درعها عن جبرائيل  ﴾فَرجها﴿حفظت 
﴿يهنَا﴿ في فتحة جيبها ﴾فوحر نقَتْ﴿ فحملت بعيسى ﴾مدصوآمنت  ﴾و﴿ اتمبِكَل

 منمما فيه طول  ﴾وكُتُبِه﴿ سماها كلمات لقصرها، المنزلة على ادريس وغيره ﴾ ربها
 المواظبين على الطاعة ﴾وكَانَتْ من الْقَانتين﴿ الصحف أو التوراة واإلنجيل والزبور

عن ابن ،  ؛ ألن متعبدها كان في المسجد مع العباد ولم يقُل من القانتات،  العابدين هللا
أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت   :)ص(عباس قال رسول اهللا 

واعلم أن في  ]سي[  ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون)ص(مد مح
هذين المثلين تعريضا بأمي المؤمنين حفصة وعائشة على ما فرط منهما في تواطئهما 

 ، وتحذير لهما من العود إلى مثله ، واعالما لهما )ص(على ما يغيظ حضرة الرسول 
مريم إلى اللّه تعالى لم ينتفعا من صحبته في بأنهما إذا لم يخلصا له كاخالص آسية و

اآلخرة ، وأن ال يتكال على كونهما زوجتين له الن الزوجية ال تكفي للخالص من 
عذاب اللّه كما هي الحالة في زوجني نوح ولوط ألنهما خلدتا في النّار لعدم نصحهما 

    (١٢)     ]زم، مال [ لزوجيهما وعدم إيمانهما بهما
      



 ٦٣٥ 

  )٦٧( الملك سورة    )٦٣٥(      العشرون التاسع والجزء 

  والمنجية الواقية تسمى
 اهللا رسول عن فضلها 
 المانعة هي )ص(

 تنجى ، المنجية وهي
  ]مس[ القبر عذاب من
 من )ع( الصادق عن
 بيده الذي تبارك قرأ

 قبل المكتوبة في الملك
 في يزل لم ينام أن

 يصبح حتى اهللا أمان
 لقيامةا يوم أمانه وفي
،  الجنة يدخل حتى
 اتالوته ارزقنا اللهم

  ]صا[
 
 :عباس ابن قال )١(

 من يعز الملك، بيده
 ، يشاء من ويذل يشاء

 ، ويميت ويحيي
 ، ويفقر ويغني
 ]مس[ ويمنع ويعطي

  
 من انتقال الموت )٢(

 عن ، دار ِإلى دار
 أحدكم ِإن )ص( النبي
 قبره في وضع ِإذا

 أصحابه عنه وتولَّى
 قرع ليسمع هوِإن

 )ص( وقال نعالهم
 ما بيده نفسي والذي
 أقول لما بأسمع أنتم
 يجيبون ال لكنهم منهم

 ]مس[
  
 لوال الحديث في )٢(

 آدم ابن طأطأ ما ثالث
 والمرض الفقر رأسه

 ]لط[والموت
  
 خَلْق في قال )٣(

 فيهن يقل ولم الرحمانِ
 ، لخلقهن تعظيماً
 باهر على وتنبيهاً
 ]سم[ اهللا قدرة

  
 بالنظر أمر ِإنما )٤(

 اِإلنسان ألن كرتين،
 الشيء في نظر ِإذا
 ما ، عيبه يرى ال مرة
 مرة ِإليه ينظر لم

 والمراد ، أخرى
 على التكثير بالكرتين

 ]قر[ النظر كثرة
  

  

  
  

  
ويوجد سورة واحده مبدوءة بما وهي ثالثمائة وثالث عشرة كلمة ، وألف وثالثمائة وثالثة عشر حرفا ، 

 ناسخ وال منسوخ فيها ، ونظائرها في اآلي الفجر ال، سورة الفرقان وهي  به هذه السوره بدءت
   وال يوجد في القرآن سورة مختومة بمثل هذه اللفظةفقط والسجدة 

    الرحيم الرحمن اهللا بسم
﴿كارفهو واألضداد واألوالد األشباه عن وتعاظم اهللا تعالى ﴾تَب رجالِل في المتكب 

 ملك بقبضته الذي ﴾الْملْك بِيده الَّذي﴿ سنائه ودوامِ بهائه عالء في المتجرد ، هكبريائ
 القدرة له ﴾قَدير شَيء كُلِّ علَى وهو﴿ يشاء كيف فيهما يتصرف ، واألرض السماوات

 الَّذي﴿ (١) مدافع وال منازع غير من ، األمور كل في الكامل والتصرف ، التامة
 للجسد ومفارقتها ، بالبدن الروح تعلق انقطاعالموت  ﴾الْموتَ﴿ الدنيا في وجدأ ﴾خَلَقَ

 او وأفزع النفوس في أهيب ألنه الموت قدم وانما الموت قبل الحياة خلق ﴾والْحياةَ﴿
 ليمتحنكم ﴾ِليبلُوكُم﴿ الحياة عليها طرأت ثم ، الموتى حكم في ابتداء كانت األشياء ألن

 الوثوق لعدم وموجب العمل حسن إلى داع الموت الن وذلك،  الناس أيها ويختبركم
 العبرة النه عمال أكثر وعال جل يقل لم " وأخلصه، أصوبه ﴾عمالً َأحسن َأيكُم﴿ بالدنيا

 اهللا محارم عن وأورع عقالً أحسن أيكم )ص( النبي عن ، " االخالص عدم مع بالكثرة
 ممن انتقامه في الغالب الجناب المنيع ﴾الْعزِيز وهو﴿ ]مج[ اهللا طاعة في وأسرع
 أمره وخالف عصاه ما بعد ، وأناب إليه تاب لمن غفور ذلك مع وهو ﴾الْغَفُور﴿ عصاه
 بعضها ، متطابقة ﴾طباقًا﴿ سابق مثال غير من ابدعها ﴾سماوات سبع خَلَقَ الَّذي﴿ (٢)
 أو نقص ﴾تَفَاوت من الرحمانِ خَلْق في﴿ معالسا أيها ترى لست ﴾تَرى ما﴿ بعض فوق
 اخرى مرة إليها فانظر مرارا إليها نظرت قد يعني ﴾الْبصر فَارجِعِ﴿ اختالف أو ، خلل

 او عيبا ﴾فُطُورٍ من تَرى هْل﴿ واستقامته تناسبها من به كاخبرت ما لتعاين فيها متأمال
 وانظر ، ُأخرى بعد مرةً النظر ردد ثم ﴾كَرتَينِ بصرالْ ارجِع ثُم﴿ (٣) خلال او نقصا
 خاشعاً ﴾خَاسًئا﴿ بصرك ﴾الْبصر ِإلَيك﴿ يرجع ﴾ينقَلب﴿ مرة بعد مرةً ، االعتبار بعين
 (٤) نقصا يرى وال المعاودة طول من متعب كليٌل ﴾حسير وهو﴿ تريد ما ير لم ، ذليالً

﴿لَقَدنَّا﴿ للتحقيق وقد قسمال الم الالم ﴾ويز اءما السنْياو االرض إلى القريبة األولى ﴾الد 
 كباالكو سميت " مضيئة بكواكب ﴾بِمصابِيح﴿ الفضاء هذا في مخصوصة طبقة

   المريدين قلوب وزينا المعرفة بأنوار األولياء قلوب زينا " بالليل ِإلضاءتها مصابيح

  
  ترتيبها

 ٦٧   
  ترتيب النزول

٧٧  
    اياتها
  نزلت بعد  سورة الملك  ٣٠

  مكية  الطور



 ٦٣٦ 
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   خلق:  قتادة قال )٥(
 النجوم تعالى اهللا

للسماء زينةً : لثالث ، 
 ، للشياطين ورجوماً
 بها يهتدى وعالمات

 ]مس[ والبحر البر في
  
 : عباس ابن قال )٧(

 عند لجهنم الشهيقُ
 ، فيها الكفار ِإلقاء

 شهقة ِإليهم تشهق
 ثم ، للشعير البغلة
يبقى ال زفرة تزفر 
خاف ِإال أحد  
  
   :المفسرون قال )٨(

 لهم زيادة السؤال وهذا
 ليزدادوا ، اِإليالم في

 ، حسرتهم فوق حسرةً
 عذابهم فوق وعذاباً

 ]مس[
  
 منهم اعترافٌ هذا )٩(

 وِإقرار ،  اهللا بعدل
 عللهم أزاح اهللا بأن

 ، ماالكر الرسل ببعثة
 الرسل كذبوا ولكنهم
 من اهللا نزل ما وقالوا

 ]فخ[ يءش
  
 :عباس ابن قال )١١(

 المشركين في نزلت
 من ينالون كانوا

 ، )ص( اهللا رسول
 قالوا بما جبريل فخبره

 فيقول ، منه ونالوا فيه
  :لبعض بعضهم
 لئال قولكم أسروا
 )ص( محمد إله يسمع

 ال أنه اإلله فأخبره
 خافية عليه تخفى

 ]مس[
  
 يعبر ما كثيراً )١٥(

 االنتفاع وجوه عن
 األهم ألنه كلباأل

 ]آل[ األعم
  
 باآلية واستدل )١٥(

 التسبب ندب على
 وفي،  والكسب
 تعالى اهللا إن الحديث
 المؤمن العبد يحب

 ال وهذا المحترف
 التوكل ينافي

 ]آل[
  

  

 باإليمان المؤمنين قلوب وزينا واإلنابة بالتوبة الزاهدين قلوب وزينا والرجاء بالخوف

ترجم الشياطين ﴿رجوما ِللشَّياطينِ﴾ جعلنا لها فائدةً ُأخرى و﴿وجعلْنَاها﴾  والتصديق
﴿عذَاب للشياطين في اآلخرة  ﴿لَهم﴾ هيأنا وأعددنا ﴿وَأعتَدنَا﴾ الذين يسترقون السمع

 ﴾جهنَّم عذَاب﴿ وغيرهم الشياطين ﴾بِربهِمكَفَروا ﴿وِللَّذين  (٥)النار الموقدة  السعيرِ﴾
 قذفوا ﴾ُألْقُوا ِإذَا﴿ (٦) لهم ومصيراً مرجعاً النار وبئست ﴾الْمصير وبِْئس﴿ أيضاً

 توقدها لشدة فظيعاً صوتاً ﴾شَهِيقًا﴿ لجهنم ﴾لَها سمعوا﴿ جهنم في ﴾فيها﴿ وطرحوا
 تتقطع ُ﴾تَميز﴿ جهنم ﴾تَكَاد﴿ (٧) اللهب شدة من بهم تغلي ﴾تَفُور وهي﴿ وغليانها
 كُلَّما﴿ اهللا أعداء على وحنقها غيظها شدة من ﴾الْغَيظ من﴿ بعض من بعضها وينفصل

يا﴿ طرح ﴾ُألْقيهف جالكفرة من جماعةٌ ﴾فَو ﴿مَألَها سنَتُهالموكلون واعوانه مالك ﴾خَز 
 ذاه من ويخوفكم ينذركم رسوٌل يأتكم ﴾نَذير يْأتكُم َألَم﴿ وتقريع توبيخ سؤال جهنم على

 وتال ، منذر رسول ﴾نَذير جاءنَا قَد﴿ نعم معترفين ﴾بلَى﴿ أجابوا ﴾قَالُوا﴿ (٨) العذاب
 في وتمادياً ِإمعاناً ﴾وقُلْنَا﴿ رسالته وانكرنا كذبناه ولكننا ﴾فَكَذَّبنَا﴿ اهللا ياتآ علينا

 الرسل معشر يا ﴾نْتُمَأ ِإن﴿ أحد على الوحي من شيئاً ﴾شَيء من اللَّه نَزَل ما﴿ التكذيب
 ﴾نَسمع كُنَّا لَو﴿ الكفار وقال ﴾وقَالُوا﴿ (٩) الحق عن بعيدين ﴾كَبِيرٍ ضالٍل في ِإال﴿

 في كُنَّا ما﴿ المستبصرين تفكر ومعانيه حكمه في فنفكر ﴾نَعقُل َأو﴿ فنقبله الرسل كالم
 ألنهم ؛ بشارة للمؤمنين اآلية فيو جهنم في الخلود نستوجب كنا ما ﴾السعيرِ َأصحابِ

 حين للرسل وتكذيبهم بِإجرامهم ﴾بِذَنْبِهِم﴿ فأقروا ﴾فَاعتَرفُوا﴿ (١٠)  ويعقلون يسمعون
 الَّذين ِإن﴿ (١١) النار ألهل ﴾السعيرِ َألصحابِ﴿ وهالكاً فبعداً ﴾فَسحقًا﴿ ينفعهم ال

نخْشَويخافون ﴾ي ﴿مهببِ روالخشية،  اهللا لمرضاة طلباً المعاصي عن يكفُّون ﴾بِالْغَي 
 ترتكب ما أكثر ألن اهللا لوجه خالصة الرياء من بعيدة كانت بالغيب كانت متى

 سبحانه اهللا يجعلوا لئالّ المعصية يتركون فهم،  الخلوة حال في ترتكب إنما المعاصي
  أيضاً العالنية لحا في تركها الحال هذه في تركها من وألن إليهم الناظرين أهون

﴿مةٌ﴿ اهللا عند ﴾لَهرغْفلذنوبهم عظيمة ﴾م ﴿رَأجو (١٢) جزيل وثواب ﴾كَبِير 
 واظهروه أعلنوه أو ﴾بِه اجهروا َأوِ﴿ الناس أيها وكالمكم ﴾قَولَكم﴿ أخفوا ﴾وَأسروا﴿

 به توسوس وما  القلوب يف يخطر ما يعلم ﴾الصدورِ بِذَات عليم ِإنَّه﴿ يعلمه اهللا فِإن
 الذي وهو وجهرها المخلوقات سر يعلم ال كيف ﴾خَلَقَ من يعلَم َأال﴿ (١٣) الصدور

 جل ﴾هو﴿ (١٤) شيء علمه عن يعزب ال ﴾الْخَبِير﴿ بالعباد ﴾اللَّطيفُ وهو﴿ خلقها
 ﴾منَاكبِها في امشُوافَ﴿ المسالك سهلة لينةً ﴾ذَلُوالً اَألرض لَكُم جعَل الَّذي﴿ وعال

  ﴿وكُلُوا من رِزقه﴾  أقاليمها وأرجائها في وترددوا ، أقطارها من شئتم حيث فسافروا
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 جعل الذي هو )١٥(
 مطاوعة األرض
 أن يمكنكم لكم منقادة

 ظهورها على تستقروا
 تأكلون فيها وتمشوا

 قدره الذي زقهر من
 الطلب بأنواع لكم

 ]مي[ فيها والتصرف
  
 الطير قرار )١٩(

 في الطيران حال
 سقوط غير من الهواء
 إلى مستنداً كان وإن

 كقرار طبيعية أسباب
 بسيط على اإلنسان
 في والسمك األرض

 األمور وسائر الماء
 إلى المستندة الطبيعية

 إليه تنتهي طبيعية علل
 كان لما لكن تعالى

 غير الحوادث ضبع
 لإلنسان السبب ظاهر

 سهل النظر بادي في
 أن إليه نظر إذا له

 اهللا أن إلى ينتقل
 السبب هو سبحانه
 ينتهي الذي األعلى

  ووجوده حدوثه إليه
 ]مي[

  
 مع أنها وذلك )١٩(

 وضخامة ثقلها
 يكن لم ، أجسامها
 الهواء جو في بقاؤها

  وحفظه اهللا بِإمساك ِإال
 البسط كيفية وِإلهامها
 المطابق والقبض
 رحمة من للمنفعة
 ]فخ[ الرحمن

  
 :عباس ابن قال) ٢٢(

 سلك لمن مثٌل هو
 ولمن الضاللة طريق
 الهدى طريق سلك

 ]مس[
  
 روايات هناك) ٢٢(

 أفمن  :قوله تطبق
 وجهه على مكباً يمشي
 عن حاد من على
 ومن )ع( علي والية
  ، ... ويواليه يتبعه

 اآليات تطبق روايات
 )ع( علي اليةو على

 من وهي ، ومحادته
 بمفسرة وليست الجري

  ]مي[ 

  ﴿وِإلَيـه النُّـشُور﴾    وانتفعوا بما أنعم به جل وعال عليكم من أنواع الكسب والـرزق           
فمن أذلها  خلق اهللا تعالى األنفس ذلوالً ،       المرجع بعد الموت فيسألكم عن ما أنعم عليكم         

 وأهلكتـه  نفسه أذلته واتبعها يذلها لم ومن يا والمحنبمخالفتها فقد نجاها من الفتن والبال
(١٥)   ﴾نتُممعشر الكفار هل أمنتم يا     ﴿ءأم     ﴾اءمي السف نربكم﴿م   فَ ﴿َأنخْـسي  بِكُـم 

ضفَِإذَا﴿ وغيره بقارون خسفها كما ﴾اَألر يه ور(١٦) بكـم  وتهتـز  تضطرب ﴾تَم 
﴿هل ﴾َأم ﴿نتُمَأم ني ما فمالسالكـون  بحوادث والموكلين العذاب مالئكة من ﴾ء ﴿َأن 

 الفيـل  وأصحاب لوط قوم على أرسلها كما ، السماء من حجارة ﴾حاصبا علَيكُم يرسَل
﴿ونلَمتَعفَ﴿ العذاب معاينة عند ﴾فَسيرِ كَيوعيـد  فيـه  " للمكذبين وعقابي ِإنذاري ﴾نَذ 

(١٧) " شديد وتهديد ﴿لَقَدكَذَّ وب ينالَّذ نم هِملنـوحٍ  كقـوم  ، رسلهم السابقة األمم ﴾قَب 
فَ﴿ " المشركين لقومه وتهديد )ص( للرسول تسلية فيه " وأمثالهم وثمود وعادفَكَي كَان 
 والفظاعة الهول غاية في يكن ألم ؟ ال أم حقا به أنذروا الذي إنذاري وجدوا هل ﴾نَكيرِ

(١٨) ﴿لَما َأووررِ ِإلَى﴿ نظرواي ﴾يالطَّي مقَهفَو افَّاتص﴾ الجـو  في أجنحتهن باسطات 
 وقـت  بعـد  وقتاً جنوبهن بها ضربن ِإذا ويضممنها ﴾ويقْبِضن﴿ وتحليقها طيرانها عند
 ﴾الرحمان﴿ الخالق ﴾ِإال﴿ والقبض البسط حال في السقوط عن الجو في ﴾يمسكُهن ما﴿

 ، يخلـق  كيـف  يعلم ﴾بصير شَيء بِكُلِّ ِإنَّه﴿ األكوان في ما كل رحمته وسعت الذي
 ينصركُم﴿ واألعوان األنصار من من ﴾لَكُم جند هو الَّذي هذَا َأمن﴿ (١٩) يبدع وكيف

نونِ مانِ دمحِإنِ﴿ اهللا عذاب عنكم يدفع أن يستطيع ﴾الر ونري ِإال الْكَافورٍ ففي ﴾غُر 
 باألوثـان  فـاعتزوا  ، حقـائق  األوهام ظنوا حيث،   تضر أو تنفع آلهتهم أن ادهماعتق

 َأمسك ِإن﴿ اهللا غير يرزقكم الذي هذا من أي ﴾يرزقُكُم الَّذي هذَا َأمن﴿ (٢٠) واألصنام
قَهْل﴿ رزقه عنكم اهللا منع ﴾رِزوا بي لَجف تُونُفُورٍ عالطغيـان  فـي  تمـادوا  بل ﴾و ، 

 " الحجـة  وِإقامـة  والتهديد التوبيخ وجه على للكفار اآليتين " العصيان على وأصروا
(٢١) ﴿ني﴿ من هل ﴾َأفَمشما يبكلَى مع هِهجيمـشى  الذى النفس صاحب اهللا شبه ﴾و 

 ظلمـات  فـى  العـشواء  خبط يتخبط الذى كاالعمى يمشى اين تدرى ال ظلماتها فى قلبه

 الكـاظم  عن ، واضح بين طريق على ﴾مستَقيمٍ صراط علَى سوِيا يمشي َأمن َأهدى﴿
 كمن )ع( علي والية عن حاد من مثل ضرب اهللا إن :فقال االية هذه عن سئل إنه )ع(

 وجعل من تبعه سويا على صراط مستقيم والصراط         المره يهتدي ال وجهه على يمشي
﴿هـو الَّـذي    اهللا   )ص(لهم يا محمد     ﴿قُْل﴾   (٢٢) ]صا[ )ع(المستقيم أمير المؤمنين    

  ﴾ةَ﴾       أوجدكم من العدم  َأنشََأكُماَألفِْئدو ارصاَألبو عمالس َل لَكُمعجأعطاكم آالت التفكر    ﴿و
  " أداة العلم والفهمخص هذه الجوارح بالذكر ألنها  "والتمييز والوصول إلى العلم 



 ٦٣٨ 
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  :المفسرون الق) ٢٨(
 يتمنون الكفار كان 

 )ص( النبي هالك
 اهللا فأمره ، والمسلمين

 ِإن : لهم يقول أن
 باِإلماتة اهللا أهلكني
 فأي ، معي من وأهلك
لكم منفعة وأي راحة 
 الذي ومن ، فيه

 اهللا عذاب من يجيركم
 هل ؟ بكم نزل ِإذا

 األصنام أن تظنون
 من وتنقذكم كمتخلص
  ]مس[ األليم العذاب

  
 )ع( الباقر عن )٣٠(

 تأويلها عن سئل إنه
 إمامكم فقدتم إذا فقال
 فماذا تروه فلم

 )ع( وعنه،  تصنعون
 االية هذه نزلت قال
 )ع( القائم االمام في

 إمامكم أصبح إن يقول
 تدرون ال عنكم غائبا
 يأتيكم فمن هو أين

 يأتيكم ظاهر بإمام
 تالسموا بأخبار

 اهللا وحالل واالرض
 )ع( قال ثم،  وحرامه

 هذه تأويل جاء ما واهللا
 يجئ أن والبد االية

  ]صا[ تأويلها
  

  
  
  
  
  
  
  

﴿﴾ونا تَشْكُريالً مقلَّما تشكرون ربكم على نعمه التي ال تُحصى وقد ضيعتم نعمتها قَل 
م يا محمد  له ﴿قُْل﴾(٢٣)بصرفها لغير ما خلقت لها فحرمتم من الثواب المقدر لذلك 

 خلقكم وبثكم فيها في الدنيا لتفكروا بآالء اللّه﴿هو الَّذي ذَرَأكُم في اَألرضِ﴾  اهللا) ص(
 ﴾هِإلَيوحده ﴿و﴾ونشَر(٢٤)  والجزاء للحساب مرجعكم ﴿تُح ﴿قُولُونيمكة كفار ﴾و 

 كُنتُم ِإن﴿ به ونناتعد الذي والجزاء الحشر ﴾الْوعد هذَا متَى﴿ ونفورهم عتوهم فرط من
ينقادا﴿ )ص( محمد يا لهم ﴾قُْل﴿ (٢٥) منهم استهزاء وهذا به تخبرونا فيما ﴾صِإنَّم 

لْمالْع نْدع غيره يعلمه ال تعالى اهللا عند العذاب ووقت الساعة قيام وقت علم ﴾اللَّه 
 ﴾زلْفَةً﴿ العذاب ﴾رَأوه فَلَما﴿ (٢٦) لكم منذر رسوٌل ِإال أنا وما ﴾مبِين نَذير َأنَا وِإنَّما﴿

 وجوههم على ظهرت ﴾كَفَروا الَّذين وجوه سيَئتْ﴿ القيامة أهوال وعاينوا ، منهم قريباً
 الَّذي هذَا﴿ توبيخاً المالئكة لهم وقالت ﴾وقيَل﴿ واالنكسار الذل وغشيها االستياء آثار
كُنتُم بِه ونعوتستعجلونه الدنيا في تطلبونه ﴾تَد قال االعمش عن  ،وتكذيباً استهزاء : 
 ]شو[ كفروا الذين وجوه سيئت الزلفى من اهللا عند )ع( طالب أبي بن لعلي ما رأوا لما

 َأرَأيتُم﴿ هالكك يتمنون الذين المشركين لهؤالء )ص( محمد يا لهم ﴾قُْل﴿ (٢٧)
 بتأخير ﴾رحمنَا َأو﴿ المؤمنين من ﴾معي نوم اللَّه﴿ أماتني ﴾َأهلَكَني ِإن﴿ أخبروني

 )ص( محمد يا لهم ﴾قُْل﴿ (٢٨) ﴾َأِليمٍ عذَابٍ من الْكَافرِين﴿ يحمي ﴾يجِير فَمن﴿ آجالنا
﴿وه انمحنَّا﴿ كلها النعم مولى إليه ادعوكم الذي ﴾الرآم بِه هلَيعكَّلْنَا وفي اعتمدنا ﴾تَو 

 أم نحن ﴾مبِينٍ ضالٍل في هو من﴿ قريب عن مكة كفار يا ﴾فَستَعلَمون﴿ أمورنا جميع
 ِإن﴿ أخبروني ﴾َأرَأيتُم﴿ )ص( محمد يا لهم ﴾قُْل﴿ (٢٩) " للمشركين تهديد فيه " ؟ أنتم

حبَأص اُؤكُما مرِإخراجه تستطيعون ال بحيث ، األرض أعماق في غائراً ﴾غَو ﴿نفَم 
 األرض وجه على جارياً ظاهراً يكون حتى لكم يخرجه الذي فمن ﴾معينٍ بِماء ميْأتيكُ
أعاذنا اللّه من الغرور ،  واألوثان األصنام معه تشركون فلم ؟ به اهللا غير يأتيكم هل

    (٣٠)وحفظنا من االتكال على أنفسنا وزادنا بصيرة 
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 تسمى سورة النون

نزلت  سورة ثاني
  بمكة بعد سورة العلق

 الصادق عنفضلها 
 ن سورة قرأ من )ع(

 أو فريضة في والقلم
 عز اهللا آمنه نافلة
 يصيبه أن من وجل
 اهللا وأعاذه أبدا فقر

 من مات إذا تعالى
   ]صا[ القبر ضمة

  
 على آياتها سياق) ١(

 ، مكي سياق الجملة
 عباس ابن عن ونقل
 إلى صدرها أن ادةوقت
 ، مكي آية عشرة ستة
 سبع إلى بعده وما

 وما ، مدني ةآي عشرة
 عشرة خمس إلى بعده
 بعده وما ، مكي آية
 أربع السورة آخر إلى
 ]مي[ مدني آيات

 عباس ابن عن )١(
 كتب التي الدواة النون
 والقلم ، منها الذكر
 الذكر به كتب الذي

 ]تس[ الحكيم
 )ع( الصادق عن )٤(

 أدب وجل عز اهللا إن
 فلما أدبه فأحسن نبيه
 قال االدب له أكمل
 عظيم خلق لعلى إنك

  ]صا[
 )ع( الرضا عن )٤(

 خلقال بحسن عليكم
 فى الخلق حسن فان

 واياكم محالة ال الجنة
 سوء فان الخلق وسوء
 ال النار فى الخلق
 ]لط[  محالة

 )ع( الباقر عن )٦(
 اهللا رسول قال قال

 إال مؤمن من ما )ص(
 إلى ودي خلص وقد
 ودي خلص وما قلبه
 وقد إال أحد قلب إلى

 )ع(علي ود خلص
 علي يا كذب قلبه إلى
 يحبني أنه زعم من

 ]صا[ ويبغضك
 المجنون المفتون) ٦(

 ، الشيطان فتنه الذي
 نزل السورة ومعظم

 المغيرة بن الوليد في
 كان وقد جهل أبي و

 : يقولون المشركون
   ، شيطاناً بمحمد إن

  
  
  

 فإنها نزلت بالمدينة ، وهي ثالثمائة كلمة ، والف ٥٠ الى ٤٨ و٣٣ الى ١٧بمكة عدا اآليات من نزلت 
ال ناسخ وال منسوخ . وال يوجد في القرآن سورة مبدوءة بما بدأت به. ومائتان وستة وخمسون حرفا

 بما ختمت به هذا ويوجد أربع سور في القرآن مختومة. ومثلها في عدد اآلي الحاقة وابراهيم فقط. فيها
  هذه السورة ، هذه والتكوير والصافات والزمر

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
الذي كتب ﴿والْقَلَمِ﴾ واسم للحوت الذي بلع يونس  )ص(اسم من اسماء النبي ﴿ن﴾ 

 من أعمال الخلق ويدونونه ةحفظال تسطره ﴿وما يسطُرون﴾الذكر في اللوح المحفوظ 
) ص(لست يا محمد  ﴿ما َأنْتَ﴾ (١) سطرت عليه أعمالهم بكتبهم ، أو باللوح الذي

 ﴾كبر ةمعنُونٍ﴾ بفضل اهللا وإنعامه عليك ﴿بِنجزيدت، قومك كما يقول الجهلة من ﴿بِم  
 ﴾لَك وِإن﴿ (٢) واصبر أذاهم تحمل على فاستمر أي،  للنفي تأكيدا )بمجنون( في الباء
 ﴾ممنُونٍ غَير﴿ دعوته تبليغ سبيل في األذى من تحملت ما على لثواباً ﴾َألجرا﴿ عندنا

 لَعلى﴿ )ص( محمد يا ﴾وِإنَّك﴿ (٣) مقطوع غير دائم منقوص غير كامل عليك به
يمٍ خُلُقظ(٤) القرآن خلقه) ص( كان،  وجل عز اللّه بتأديب تأدب وقد ال كيف ﴾ع 

﴿رصتُبليهمع ونصرتك ظهورك )ص( محمد يا ترى فسوف ﴾فَس ﴿ونرصبيويرى ﴾و 
 فتن الذي أيكم ﴾الْمفْتُون بَِأييكُم﴿ (٥) بهم العذاب وإنزال خذالنهم - مكة كفار - قومك

 مسعود بن اهللا عبد عن ، وضاللهم بكفرهم هم أم ، يفترون كما أنت هل ؟ بالجنون
 إسالما أقدمكم )ع( علي أفضلكم :فقال )ع( علي عن سئل وقد )ص( النبي قال :قال

 علمي علمته ، غضبا اهللا في وأشدكم حلما وأرجحكم علما وأكثركم إيمانا وأوفركم
 بعض فقال،  أمتي في وأميني أهلي في خليفتي فهو بشأني ووكلته سري واستودعته

 تعالى اهللا فأنزل،  شيئا به يرى ما حتى )ص( اهللا رسول )ع( علي فتن لقد :قريش
 ﴾سبِيله عن ضلَّ بِمن َأعلَم هو ربك ِإن﴿ (٦) ]شو[ }المفتون بأيكم ويبصرون فستبصر{

 الضحاك عن  ،الحق الدين إلى ﴾بِالْمهتَدين َأعلَم وهو﴿ اهللا دين عن المنحرف بالشقي
 علي من نالوا ، له وإعظامه )ع( عليا )ص( النبي تقديم قريش رأت لما :قال مزاحم بن
 قسم هذا }يسطرون وما والقلم ن{ تعالى اهللا فأنزل )ص( محمد به افتتن قد :وقالوا )ع(

 الذين النفر وهم }سبيله عن ضل بمن أعلم هو ربك إن{ :قوله إلى الكالم وساق ، به اهللا أقسم
 تُطعِ فَال﴿ (٧) ]شو[ )ع( طالب أبي بن علي يعني }بالمهتدين أعلم وهو{ قالوا ما قالوا

كَذِّبِينوا﴿ (٨) برسالتك كذبوا الذين رالكف رؤساء ﴾الْمدتمنوا ﴾و ﴿لَو نهلهم تلين ﴾تُد   

  
  ترتيبها

 ٦٨   
  ترتيب النزول

٢  
    اياتها
  نزلت بعد  سورة القلم  ٥٢

  مكية  العلق
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 هذا بالمجنون وعنوا
 تعالى اهللا فقال

 بأيهم غداً سيعلمون
 الشيطان أي المجنون

 مسه من يحصل الذي
 العقل واختالط الجنون

 ]قر[
 أهل رؤساء دعاه) ٨(

 ، آبائه دين إلى مكة
 يطيعهم، أن اهللا فنهاه
 إلهاب اهللا من وهذا

 في للتشدد وتهييج
  ]فخ[ مخالفتهم

 الكفار أن روي )٩(
 لو )ص( للنبي قالوا

 لعبدنا آلهتنا عبدت
 اآلية فنزلت إلهك

  ]مس[
 :عباس ابن قال )١٢(
 وصفه أحداً نعلم ال
 غير العيوب بهذه اهللا
 بن الوليد - هذا

 به ألحقف - المغيرة
 ، أبداً يفارقه ال عاراً
 ألن بذلك ذَم وِإنما
 خبث خبثت ِإذا النطفة
 أن وروي،  الولد
 جاء نزلت لما اآلية
  لها فقال أمه إلى الوليد

 وصفني محمداً إن
 كلها ، صفات بتسع

 اعرفها في ظاهرة
 يريد منها التاسع غير
 لم فإن زنيم أنه

 ضربت تصدقيني
 تفقال ، بالسيف عنقك

 كان أباك إن : له
 يستطيع ال أي - عنيناً

 فخفت -النساء معاشرة
 فمكنت المال على
 فأنت نفسي من راعياً
 فلم ، الراعي ذلك ابن

 زنا ابن أنه يعرف
  اآلية نزلت حتى

 ]مس[
 :عباس ابن قال) ١٦(

 بالسيف أنفه سنخطم
 عالمة ذلك فنجعل
 ما أنفه على باقية
 يوم خطم وقد ، عاش
 ]مس[ بالسيف بدر

 الوجه كان لما) ١٦(
 في موضع أكرم
 أكرم واألنف ، الجسد
 الوجه من موضع

 ، عليه الرتفاعه
 مكان جعلوه ولذلك
 واشتقوا والحمية العز
 ]فخ[ اَألنفَة منه

  

 ﴿وال (٩) فيلينوا لك ويتقربون إليك  ﴿فَيدهنُون﴾في قولك وفعلك وتوافقهم على طلبهم
 ﴾عص(يا محمد تُط (كُلَّ ح﴿ ﴾هِينٍ﴾ الذي يكثر من الحلف بالحق والباطلالفم﴿ 

ناقل الحديث بين ﴿مشَّاء بِنَميمٍ﴾ مغتاب طعان  ﴿همازٍ﴾ (١٠)الكذاب الفاجر الحقير 
بخيل ممسك عن المعروف في سبيل اهللا  ﴿منَّاعٍ ِللْخَيرِ﴾ (١١)الناس ليوقع بينهم 

 ﴾تَدعيمتجاوز في الظلم والعدوان﴿متُلٍّ﴾  (١٢) كثير المعاصي مٍ﴾ ﴿َأثجاف غليظ ﴿ع
، وهذه أشد معايبه  ابن زنا﴿زنيمٍ﴾ األوصاف الذميمة  بعد تلك ﴿بعد ذَِلك﴾ القلب

 قال في القرآن ما قالو ألن كان ذا مال وبنين  ﴿َأن كَان ذَا ماٍل وبنين﴾(١٣)وأقبحها 
ابل النعمة بالشكر ال بالجحود والتكذيب ؟ وكان ينبغي أن يق وزعم أنه أساطير األولين

 مستهزئاً ساخراً﴿قَاَل﴾ إذا قرئت ءايات القرآن عليه  ﴿ِإذَا تُتْلَى علَيه ءاياتُنَا﴾ (١٤)
﴾ِليناَألو يراطونسبها إلى اهللا) ص( إنها خرافات وأباطيل المتقدمين اختلقها محمد ﴿َأس  

(١٥)  همنَسلَى ﴿سطُومِ﴾عبها يعرف بالنار بالكي أنفه على عالمة له نجعلس الْخُر،  
 به االستخفاف سبيل على أنفه عن بالخرطوم وكنى ، العرب عند يكون ما أعيب وهذا

 كَما﴿ )ص( اهللا رسول بدعوة والجوع بالقحط مكة أهل اختبرنا إنا ﴾بلَونَاهم ِإنَّا﴿ (١٦)
، والفواكه الثمار أنواع على المشتمل البستان حابأص اختبرنا كما ﴾الْجنَّة َأصحاب بلَونَا
- حقوقهم الفقراء ويعطوا يشكروا أن وكلفناهم اليها مكة اهل طريق في باليمن كانت

 ﴾مصبِحين لَيصرِمنَّها َأقْسموا ِإذْ﴿ - السلف عن الخلف يتناقلها عندهم معروفة القصة
 وال﴿ (١٧) المساكين إليهم يخرج أن قبل ، الصباح وقت ثمرها ليقطعن حلفوا حين

تَثْنُونسفَطَافَ﴿ (١٨) األمر من واثقون كأنهم ، حلفوا حين اهللا شاء إن يقولوا ولم ﴾ي 
 الموكل النه جبرئيل بها طاف ﴾ربك من﴿ ليال طارئ عليها طرأ أي ﴾طَاِئفٌ علَيها

 واهللا،  إليها ويأتوا يفيقوا أن قبل ﴾نَاِئمون وهم﴿ حدث عما غفلة في وهم ، بالخسف
 عند باطنه دون الجسد ظاهر عن الروح ضوء يقطع بان موت غير من النفس يتوفى
 (٢٠) يابساً هشيماً أصبح إذا المحصود كالزرع ﴾كَالصرِيمِ فََأصبحتْ﴿ (١٩) النوم

 بستانهم إلى الميعاد على ليمضوا أصبحوا حين بعضاً بعضهم نادى ﴾مصبِحين فَتَنَادوا﴿
 كُنتُم ِإن﴿ وزروعكم ثماركم إلى مبكرين اذهبوا ﴾حرثكُم علَى اغْدوا َأنِ﴿ (٢١)

ينارِمالبستان نحو ﴾فَانطَلَقُوا﴿ (٢٢) قطعها تريدون للثمار حاصدين ﴾ص ﴿مهو 
تَخَافَتُونلبعض بعضهم قائلين (٢٣) أحد بهم يحس لئال همسا يتسارون ﴾ي ﴿ال َأن 

ايخُلَنَّهد موالْي كُملَيع ينكسالبستان إلى الفقراء من أحداً اليوم هذا في تدخلوا ال ﴾م 
 ومضوا ﴾وغَدوا﴿ (٢٤)  ابانازمن الحال كان كما سنتكم قوت عن يفضل ما فيأخذوا

﴿لَىع درأنفسهم في وقدرة قصد ﴾ح ﴿رِين(٢٥) مرادهم من تمكنوا أنهم يظنون ﴾قَاد   
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  عباس ابن الق) ١٧(
 له يقال ، بستان

  صنعاء دون الضروان
 ، الطريق أهل يطؤه
 من رجل غَرسه كان
 فورثه  الصالح أهل
 فكان ، بنين ثالثة
 في ذلك من يعيش
اليتامى  أبيهم حياة

 ، والمساكين واألرامل
 سنة قوت يأخذ كان و

 وكان بالباقي دقويتص
 الفقراء على ينادي
 فلما ، الصرام وقت
 : قالوا ؛ أبوهم مات
 وكثر  المال قلَّ لقد

 بينهم فتحالفوا  العيال
 قبل غدوة ليغدوا
  الناس خروج

 وال ، ويصرمونه
 ]بح[ المساكين يشعر

 )ع( الباقر عن )٣٢(
 ليذنب الرجل إن قال

 عليه عنه فيدرأ الذنب
 االية وتال الرزق

 ]صا[
 :عباس ابن قال )٣٣(

 مكة ألهل مثل هذا
 بدر، إلى خرجوا حين

 يرجعوا أال وحلفوا
 يقتلوا حتى مكة إلى

 )ص( محمداً
 ويشربوا ، وأصحابه
 وتضرب ، الخمور
 - المغنيات - القينات
 ، رؤوسهم على

 ظنهم، اهللا فأخلف
 وُأسروا فقتلوا

 هذه كأهل وانهزموا
 خرجوا لما الجنة

 مالصرا على عازمين
 ]مس[ فخابوا

 العرب تقول )٤٢(
 عن الحرب كشفت
 امرها عظم اذا ساقها
 فى وقع لمن وتقول
 يحتاج شديد عظيم امر
 ومقاساة جهد الى فيه

  ]لط[ ساقك عن شمر
 
 أن فيه واألصل )٤٢(

 شيء في وقع من
 الجد إلى فيه يحتاج
 ، ساقه عن شمر

 الساق فاستعير
 في عنها والكشف
  ]قر[  الشدة موضع

 
   

﴿قَالُوا﴾ وال نبات فيها  أرضا سوداء ال شجر رأوا بستانهم محترقةلَما رَأوها﴾ ﴿فَ
 قولهم كان " قد ضللنا الطريق إليها وليست هذه حديقتنا ﴿ِإنَّا لَضالُّون﴾بعضهم لبعض 

، ثم  " ، أنكروا أنها هي واعتقدوا أنهم أخطأوا الطريق ذلك في أول وصولهم إليها
فقالوا عند ذلك لسنا مخطئين  (٢٦)  وأنه أصابها من عذاب اهللاوضح لهم أنها هي

بجنايتنا على أنفسنا بسوء نيتنا حرمنا ثمرها وخيرها ﴿بْل نَحن محرومون﴾ للطريق 
(٢٧) ﴾مطُهسأعقلهم وأفضلهم رأيا  ﴿قَاَل َأو ﴾َأقُْل لَكُم ال﴾يا اخوتي ﴿َألَمهال ﴿لَو 

﴾ونحبقَالُوا﴾ (٢٨)في حلفكم فتقولون إن شاء اهللا  تستثنون ﴿تُس﴿ حينئذ انحبس﴿ 
ألنفسنا في منعنا حق   ﴿ِإنَّا كُنَّا ظَاِلمين﴾تنزه اهللا ربنا عن الظلم فيما فعلربنَا﴾ 

، وفيه داللة ان العزم على المعصية مما يؤاخذ به االنسان ، النهم عزموا  المساكين
على  ﴾يتَالومون بعضٍعلَى  ﴿فََأقْبَل بعضهم (٢٩) فعلهمقبل  على ان يفعلوا فعوقبوا

 هالكنا يا ﴾ياويلَنَا قَالُوا﴿ ثم دعوا على أنفسهم (٣٠) ما وقع منهم نادمين على فعلهم
مخالفتنا عمل أبينا لتصميمنا على ل ﴾طَاغين كُنَّا ِإنَّا﴿ ربنا لنا يغفر لم إن وتعاستنا

 وسألوا بعضا بعضهم عنف أن بعد أنفسهم إلى تراجعوا ثم(٣١)  احرمان الفقراء منه
 بسبب منها أفضل يعطينا اهللا لعل ﴾ منْهاخَيرا يبدلَنَا َأن ربنَا عسى﴿ بقولهم تعالى اللّه

 طالبون ، لعفوه راجون فنحن ﴾راغبون ربنَا ِإلَى ِإنَّا﴿ بخطيئتنا واعترافنا توبتنا
 بقريش ينزل الجنة بأهل نزل الذي ﴾الْعذَاب﴿ هذا مثل ﴾كَذَِلك﴿ (٣٢) ضلهوف ِإلحسانه

﴿ذَابلَعو ةراآلخ رالدنيا عذاب من وأشد أعظم ﴾َأكْب ﴿كَانُوا لَو ونلَمععندهم كان لو ﴾ي 
 وال كدر يشوبه ال ﴾النَّعيمِ جنَّات﴿ اآلخرة في ﴾ربهِم عنْد ِللْمتَّقين ِإن﴿ (٣٣) وعلم فهم

 المطيع بين أفنساوي ﴾كَالْمجرِمين الْمسلمين َأفَنَجعُل﴿ (٣٤) الدنيا حال هو كما منغص
 منهم تعجب ﴾تَحكُمون كَيفَ لَكُم ما﴿ (٣٥) " والتوبيخ لِإلنكار االستفهام " والعاصي

 من منزل ﴾كتَاب﴿ عندكم هل ﴾لَكُم َأم﴿ (٣٦) بالعاصي المطيع يسوون إنهم حيث
 تشتهون ما ﴾تَخَيرون لَما فيه لَكُم ِإن﴿ (٣٧) وتقرؤون ﴾تَدرسون فيه﴿ السماء

 من خيراً فسنعطى ، وجزاء بعث ثمة كان إن: قالوا حيث توبيخ وهذا " وتطلبون
 لَكُم ِإن الْقيامة يومِ ِإلَى ةٌباِلغَ علَينَا َأيمان لَكُم َأم﴿ (٣٨) " الدنيا في أعطينا كما المؤمنين

 (٣٩) وتشتهون تريدون ما لكم سيحصل أنه مؤكدة ومواثيق عهود أمعكم ﴾تَحكُمون لَما
 بهذا وضامن كفيل ﴾زعيم بِذَِلك َأيهم﴿ المكابرين هؤالء )ص( محمد يا سل ﴾سلْهم﴿

 كَانُوا ِإن بِشُركَاِئهِم فَلْيْأتُوا﴿ بذلك لهم نيكفلو ﴾شُركَاء لَهم َأم﴿ (٤٠) يزعمون الذي
ينقاداذكر يا محمد (٤١)"   االسئلة نفي ذلكهذه من المقصود " دعواهم في ﴾ص 

  وأصله تشمير المخدرات عن  " من شدة الهول ﴿يوم يكْشَفُ عن ساق﴾ لقومك) ص(
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 الحديث في) ٤٢(
 مؤمن كل هللا يسجد

 من ويبقى ومؤمنة،
 الدنيا في يسجد كان
 فيذهب وسمعة رياء

 ظهره فيعود ليسجد
  ]مس[ واحداً طبقاً

 
 )ع( الباقر عن) ٤٣(

 القوم افحم قال
 الهيبة ودخلتهم

 االبصار وشخصت
 القلوب وبلغت

 من لمارهقهم الحناجر
  والذلة والخزي الندامة

  ]صا[
  
   الصادق نع )٤٤(
 أراد إذا اهللا إن )ع(

 ذنباً فأذنب خيراً بعبد
 وذكره بنقمة أتبعه

 أراد فإذا ، االستغفار
 ذنباً فأذنب شراً بعبد
 لينسيه بنعمة أتبعه

  بها ويتمادى االستغفار
 عز اهللا قول وهو
 سنستدرجهم : وجل
  يعلمون ال حيث من
 ]مي[
  
)٤٤( كَم نجٍ مرتَدسم 

 و ِإلَيه بِاِإلحسانِ
 و علَيه بِالستْرِ مغْرورٍ
 الْقَوِل بِحسنِ مفْتُونٍ

يهف ا وتَلَى ماب اللَّه 
 لَه اِإلمالء بِمثِْل َأحداً

  ]نج[
 
 بنت أسماء عن) ٥٠(

 رسول يا قالت عميس
 جعفر بني إن اهللا

 العين تصيبهم
 نعم قال لهم فأسترقي

 يسبق شيء كان فلو
  العين قهلسب القدر

  ]صا[
 دليل اآلية وفي )٥٠(

 العين أن على
 وتأثيرها وإصابتها

 ]مس[ حق
  
روي أن بني ) ٥١(

أسد كانوا عيانين حتى 
أن الناقة أو البقرة إذا 
مرت بهم يعاينونها ثم 
يقولون لجارتهم خذي 
المكتل والدراهم وآتينا 
بلحم منها فما تبرح 
حتى تقع فتنكسر أو 

  ]مال[ترض فتذبح  

وقوع امر هائل بالغ يؤدى الى زوال عقلهن من دهشتن  قهن في الهرب بسببسو
 أو يوم يكشف عن أصل االمر وحقيقته بحيث يصير عيانا  ،وفرارهن لخالص انفسهن

﴿ويدعون ِإلَى "  مستعار من ساق الشجر وساق االنسان وتنكيره للتهويل أو للتعظيم
 ﴾ودجالعبد من  اقرب ما يكون ، في الحديث العالمينويدعى الكفار للسجود لرب الس

 ألن ظهر أحدهم يصبح طبقاً واحدا ال تثنى  ﴿فَال يستَطيعون﴾]لط[ربه وهو ساجد 
(٤٢) ﴾مهارصةً َأبعذليلة مطرقة إلى األرض ال يستطيعون رفعها  ﴿خَاشمقُههتَر﴿﴾ 

 ﴿وهم في الدنيادعون ِإلَى السجود﴾  ﴿وقَد كَانُوا يالذلة والهوان﴿ذلَّةٌ﴾ تغشاهم 
﴾وناِلم(٤٣) وهم أصحاء معافون فيأبون س﴾يثدذَا الْحبِه كَذِّبي نمي ونفَذَر﴿  

 وهذا بشانهألكفيك شره والتشغل قلبك  يكذب بهذا القرآن ومن) ص( اتركني يا محمد
 ، والدمار الهالك إلى بالنعم االستدراج قبطري سنأخذهم ﴾سنَستَدرِجهم﴿ الوعيد منتهى

 وال ﴾يعلَمون ال حيثُ من﴿ االستغفار وأنساهم نعمة لهم اهللا جدد ذنباً أذنبوا فكلما
 انه فاعلم معصيته على مقيم وهو عبد على ينعم اهللا رأيت اذا الحديث فى،  يشعرون
 إثما ليزدادوا أعمارهم في وُأطيل ﴾ملَه وُأملي﴿ (٤٤) العافية اهللا نسأل ]لط[ مستدرج

﴿ي ِإندعذابي ﴾كَي ﴿ينت(٤٥) اليطاق ﴾م ﴿َأم مَألُهص( محمد يا أتسألهم ﴾تَس( 
 بسبب اِإليمان عن معرضون ﴾مثْقَلُون مغْرمٍ من فَهم﴿ الرسالة تبليغ على ﴾َأجرا﴿

 الغيب فيه الذي المحفوظ اللوح ﴾الْغَيب عنْدهم َأم﴿ (٤٦) المال ببذلهم الثقيل التكليف
﴿مفَه ونكْتُبوهو الكفر على أصروا فلذلك ، اِإليمان أهل من خير أنهم منه ينقلون ﴾ي 

 ﴾ربك ِلحكْمِ﴿ )ص( محمد يا ﴾فَاصبِر﴿ (٤٧) والتوبيخ اِإلنكار سبيل على استفهام
 ﴾الْحوت كَصاحبِ تَكُن وال﴿ كرب رسالة تبليغ من به ُأمرت لما وامض ، أذاهم على

 ِإذْ﴿ فتركهم يؤمنوا لم ألنهم قومه على غضب لما والعجلة الضجر في متى بن يونس
 ربه أمر استعجاله عقوبة ابتلعه الذي الحوت بطن في وهو ربه دعا حين ﴾نَادى

 حانكسب أنت إال إله ال{ بقوله وذهب تركهم وقد عنهم العذاب لرفع وغضبه قومه باهالك
 َأن لَوال﴿ أنه واعلم (٤٨) وغيظاً غماً مملوء وهو ﴾مكْظُوم وهو﴿ }الظالمين من كنتُ إني

كَهارةٌ تَدمعن نم هبلطرح ﴾لَنُبِذَ﴿ الدعاء بإلهامه اهللا رحمة ﴾ر ﴿اءراالرض ﴾بِالْع 
 فاصطفاه ﴾فَاجتَباه﴿ (٤٩) ارتكب ما على معاتب ﴾مذْموم وهو﴿ االشجار عن الخالية

﴿هبواختاره ﴾ر ﴿لَهعفَج نم يناِلحوا (٥٠) المقربين ﴾الصكَفَر ينالَّذ كَادي ِإنو﴿ 
 ﴾مارِهصبَِأب ِلقُونَكزأن ) ص(ولقد كاد الكفار من شدة عداوتهم لك يا محمد لَي

 ﴿ويقُولُون﴾ ن سمعوك تقرأ القرآنحي﴿لَما سمعوا الذِّكْر﴾ يصرعوك بأعينهم ويهلكوك 
  وفي اآلية دليل مجنون ) ص(إن محمداً  ﴿ِإنَّه لَمجنُون﴾ من شدة بغضهم وحسدهم لك
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 الصادق عن  :فضلها
 قراءة من أكثر )ع(

 في قراءتها فإن الحاقة
 من والنوافل الفرائض
 ورسوله باهللا االيمان
 في نزلت إنما النها
 ... )ع( لمؤمنيناأمير
 دينه هاؤقار يسلب ولم
 عز اهللا يلقى حتى
 ]صا[ وجل

  
 يقال:  فائدة )٣(

 ولما أدراك ما للمعلوم
 يدريك ما بمعلوم ليس

 ]مج[
  
 طريقة على وهذا )٣(

 ِإذا فإنهم العرب
 تشويق أرادوا

 أتوا ألمرٍ المخاطب
 فهاماالست بصيغة

   ]مس[
  
 القمر كان قيل )٦(

 سبع بزحل منحوسا
 حتى أيام وثمانية ليال

 أول أنو هلكوا
 كانا وآخرها الثمانية

  ]صا[ االربعاء يوم
  
 :عباس ابن قال) ٦(
 ريح من اهللا أرسل ما
 وال ، بمكيال ِإال قط

 ِإال قطُّ قطرة أنزل
 نوحٍ يوم ِإال بمكيال،

 الماء فِإن ، عاد ويوم
 على طغى نوح يوم

 لهم يكن فلم الخزان
 الريح وِإن سبيل عليه
 فلم خزانها على عتت
 سبيل عليها لهم يكن

  ]مس[
 
  

يعوذ الحسن والحسين ) ص(كان رسول اهللا  " على أن العين وإصابتها وتأثيرها حق
 اعوذ بكلمات اهللا التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين المة ويقول  :فيقول) ع(

أي وما  ﴿وما هو ِإال ذكْر ِللْعالَمين﴾ (٥١) "اهيم اسمعيل واسحقهكذا كان يعوذ ابر
، فكيف ينسب من نزل عليه إلى  هذا القرآن المعجز إال موعظة وتذكير لِإلنس والجن

    (٥٢)الجنون 
  
  
  
  

وهي مئتان وست وخمسون كلمة ، وألف وأربعة وثالثون حرفا ، ال يوجد في القرآن سورة مبدوءة بما 
  دئت به ، وال ناسخ وال منسوخ فيها ، ومثلها في عدد اآلي سورة القلمب

   الرحيم الرحمن اهللا بسم
 (٢) أمرها وتعظيم ، شأنها لتفخيم التكرار ﴾الْحاقَّةُ ما﴿ (١) للقيامة اسم ﴾الْحاقَّةُ﴿
 ما تر ولم ، نهاتعاي لم ِإذ تعلمها ال ِإنك ﴾الْحاقَّةُ ما﴿أيها السائل عنها  ﴾َأدراك وما﴿

 القيامة سميت ، وصف بها يحيط ال بحيث والشدة العظم من فِإنها ، األهوال من فيها
،  صالح قوم ﴾ثَمود كَذَّبتْ﴿ (٣) فيهم فتقع القوم على وتحق الوقوع ثابتة ألنها حاقّة
 كانت " ثمود قبل كانو " هود قوم ﴾وعاد﴿ والحجاز الشأم بين بالحجر منازلهم كانت

 الخلق فى بسطة ذوى وكانوا،  وحضرموت عمان بين الرمل وهى،  باالحقاف منازلهم
﴿ةا﴿ (٤) فتدهشهم الناس تقرع ألنها بها وسميت القيامة ﴾بِالْقَارِعفََأم ودكُوا ثَملفَُأه 

ةيا﴿ (٥)  على عقر الناقةوبغيهم يانهمغط بسبب المدمرة بالصيحة ﴾بِالطَّاغَأمو ادع 
 في قيل ما على المعتدلة الريح فتقطع وبطأ سرعة سيرها ويتفاوت ﴾بِرِيحٍ فَُأهلكُوا
 ثمانية نحو والقوية فراسخ أربعة نحو فيها والمتوسط فرسخ نحو الواحدة الساعة
 العاصف ويسمى أقوى هي وما فرسخاً عشر ستة نحو منها أقوى هي وما فراسخ

 فرسخاً وعشرين تسعة نحو المؤتفكة مىوتس أقوى هي وما فرسخاً عشر سبعة نحو
 باردة الصوت شديدة ﴾صرصرٍ﴿ فرسخاً وثالثين ستة نحو ساعة في تقطع وقد

 ﴾عاتية﴿ تصطك األسنان لشدة بردها وتسمى الدبور والضرع الزرع بردها بقوة تحرق
على العتاة ﴾  ﴿علَيهِمسلطها اهللا ﴿سخَّرها﴾ (٦)متجاوزة الحد في الهبوب والبرودة 

أيها  ﴾﴿فَتَرى متتابعة ال تفتر وال تنقطع﴿سبع لَياٍل وثَمانيةَ َأيامٍ حسوما﴾ المذكورين 
  لمن ﴿كََأنَّهم﴾ ، ال حراك بهم  موتى﴿صرعى﴾ في منازلهم  ﴾ ﴿الْقَوم فيهاالمخاطب

  
  ترتيبها

 ٦٩   
  ترتيب النزول

٧٨  
    اياتها
  نزلت بعد  سورة الحاقة  ٥٢

  يةمك  الملك
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 العرب تسميها )٦(
 برد ذات العجوز أيام

 : وقيل شديدة ورياح
 العجوز أيام سميت
 الشتاء عجز في ألنها

 وتقع بين نهاية ]مج[
 مارس ومطلع فبراير

  ولها اسامي مشهورة
  
 :المفسرون قال) ٧(

 تقطع الريح كانت
  تقطع كما رؤوسهم
 ، النخل رءوس
 أفواههم من وتدخل
 أدبارهم من وتخرج

 تصرعهم، حتى
 كالنخلة فيصبحوا
  ]مس[ الجوف الخاوية

 
 )ع( الباقر عن )١٠(

 رابت التي الرابية
   ]صا[ صنعوا ما على

  
 من المقصود )١٢(

 األمم هذه قصص
 من بهم حلَّ ما وذكر

 هذه زجر ، العذاب
 بهم االقتداء عن األمة
 الرسول معصية في
 ]قر[ )ص(
  
 :المفسرون قال )١٧(

 السماء ألن وذلك
 فإذا ، ةالمالئك مسكن
 وقفوا السماء انشقت
 فزعاً أطرافها على
 هول من داخلهم مما
 ومن ، اليوم ذلك

 ، الجالل ذي عظمة
  ]مس[  المتعال الكبير

 
 النبي عن)  ١٧(
 أربعة اليوم إنهم )ص(

 القيامة يوم كان فإذا
 اخرى بأربعة أيدهم

  ]صا[ ثمانية فيكونون
  
ومثله في حياتنا ) ١٩(

من ينجح بالفحص 
بالمذياع أو غيره يعلن 

نجاحه ويري شهادته 
لمن يراه فرحا بها مع 
أنها قد ال توصله 

  ]مال[ لشيء
 
 عن امير ) ٢٠(

 قال )ع( المؤمنين
 شك ظن ظنان والظن
   من كان فما يقين وظن

 ﴿فَهْل تَرى لَهم من (٧)  متآكلة األجواف﴿نَخٍْل خَاوِية﴾أصول   ﴿َأعجاز﴾يراهم
﴾ةياققالوا إنها هلكوا عن آخرهم ؟ لقد  ؟ أو تجد لهم أثراً ترى أحداً من بقاياهم فهل ب ،

أهلكتهم جميعهم في سبعة أيام وفي الثامن القت جثتهم في البحر ، ولهذا فإن عادا 
 تقدمه من  من ﴿ومن قَبلَه﴾الجبار ﴿وجاء فرعون﴾ (٨) األولى ال ينسب إليها أحد

حيث جعل وهي خمسة قرى قوم لوط  ﴿والْمْؤتَفكَاتُ﴾ ي كفرت برسلهااألمم الطاغية الت
 ﴿فَعصوا رسوَل ربهِم﴾ (٩)  بفعلتهم الخاطئة المنكرة ﴿بِالْخَاطَئة﴾اهللا عاليها سافلها

﴿َأخْذَةً اهللا ﴿فََأخَذَهم﴾ فعصت كل امة رسولها حين نهاها عما كانت تتعاطاه من القبائح 
، سبقهم او على القدر المعروف عند الناس من ، على عقوبات  زائدةً في الشدة رابِيةً﴾

 ﴾الْماء طَغَى لَما ِإنَّا﴿ (١٠) وفيه التكذيبوفى كل ذلك تخويف لقريش وتحذير لهم عن 
 حملنا ﴾حملْنَاكُم﴿ فوقه وارتفع شيء كل عال حتى على قوم نوح حده الماء تجاوز لما

 لنجعل ﴾ِلنَجعلَها﴿ (١١) نوح سفينة ﴾الْجارِية في﴿ أصالبهم في وأنتم سالنا أيها آبائكم
 تدل ، عبرة ﴾تَذْكرةً لَكُم﴿ حملناه من ونجاة نوح قوم إغراق من فعلناها التي الفعلة تلك
 المواعظ تعي ﴾واعيةٌ ُأذُن﴿ وتذكرها تحفظها ﴾وتَعيها﴿ رسله كذَّب ممن اهللا انتقام على
 مكحوًل عن ، التكذيب عن لهم وتحذير لقريش تخويف ذلك كل وفى تسمع بما نتفعوت

 أن اللَّه سَألْتُ فقال )ع( علي إلى التفت ثم }واعيةٌ ُأذُن وتَعيها{ )ص( اهللا رسول قرأ قال
 (١٢) ]طب[ فنسيته )ع( اهللا رسول من شيئاً سمعت فما )ع( علي قال ُأذُنَك يجعلَها

 العالم خراب عندها التي االولى النفخة ﴾واحدةٌ نَفْخَةٌ الصورِ في﴿ ِإسرافيل ﴾نُفخَ ذَافَِإ﴿
 فَدكَّتَا﴿ أماكنها عن ﴾والْجِباُل اَألرض﴿ ورفعت ﴾وحملَت﴿ (١٣) الثانية النفخة وقيل
 وقَعت﴿ فحينئذ ﴾فَيومِئذ﴿ (١٤) وتتفتَّت تندق حتى ببعضٍ بعضها فضرب ﴾واحدةً دكَّةً

 فَهِي السماء﴿ وانصدعت ﴾وانشَقَّت﴿ (١٥) الداهية وحدثت القيامة قامت ﴾الْواقعة
ِئذموةٌ يياه(١٦) صالبة وال تماسك فيها ليس ، مسترخية ضعيفة ﴾و ﴿لَكالْمو﴾ 

 ﴾ثَمانيةٌ يومِئذ فَوقَهم كرب عرشَ ويحمُل﴿ وجوانبها أطرافها ﴾َأرجاِئها علَى﴿ والمالئكة
 من المستثنين من هم قيل،  اهللا ِإال عددهم يعلم ال الكروبين المالئكة من صفوف ثمانية
أيها الخالئق على خالقكم  ﴾تُعرضون﴿ الرهيب اليوم ذلك ﴾يومِئذ﴿ (١٧) الموت

ال والثالثة تطير فيها معاذير وجد اثنتان عرضات ثالثفي ليحاسبكم ويجازبكم 
ال يغيب عنه  ﴿ال تَخْفَى منْكُم خَافيةٌ﴾ فآخذ بيمينه وآخذ بشماله، الصحف في األيدي 
﴿بِيمينه﴾ صحيفة أعماله ﴿كتَابه﴾ أعطي  ﴿فََأما من ُأوتي﴾ (١٨)سر من أسراركم 
 ﴿هاُؤم اقْرءوا وراًابتهاجاً وسر س األشهادؤوينادى على ر﴿فَيقُوُل﴾  فيغلب عليه الفرح

﴾هتَابِيأيقنت وتحققت  ﴿ِإنِّي ظَنَنتُ﴾ (١٩)ا اقرءوا كتابي  خذوك ﴾هابِيسح القَأنِّي م﴿  



 ٦٤٥ 

  )٦٩( الحاقة سورة    )٦٤٥(     العشرون التاسع والجزء  

 الظن من المعاد أمر
 كان وما يقين ظن فهو
 ظن فهو الدنيا أمر من
 صا[ شك

: الضحاك قال) ٢٠(
 من القرآن في ظنٍ كل

 ، يقين فهو المؤمن
 شك فهو الكافر ومن

  ]مس[
  
 الصادق عن )٢٠(
 يحاسبها امة كل )ع(

 ويعرف زمانها إمام
 أوليائهم االئمة

 بسيماهم وأعدائهم
 وعلى قوله وهو

 رجال االعراف
 االئمة وهم يعرفون

 كال يعرفون )ع(
 فيعطوا بسيماهم
 بيمينهم كتابهم أوليائهم
 بال الجنة إلى فيمروا
 ويعطوا حساب

 كتابهم أعداءهم
 إلى فيمروا بشمالهم

 فإذا حساب بال النار
 في أولياؤهم نظر

 يقولون كتابهم
 اقرءوا هاؤم الخوانهم

 أنى ظننت إنى كتبيه
 صا[ حسابيه مالق

  
 : المفسرون قال )٣٤(

 دون الحض ذكر
 أن على للتنبيه الفعل
 بهذه الحض تارك

 بتارك فكيف ، المنزلة
 والصدقة  اِإلحسان

 ]مس[
  
 المفسرون قال) ٣٧(

ُئونخاطئ جمع الْخَاط 
  الذنب يتعمد الذي وهو

 يفعل الذي والمخطئ
 دون خطأ الشيء
 قال ولهذا قصد،

ُئونيقل ولم الْخَاط 
 ]مس[ المخطئون

  
 الذى الكاهن) ٤٢(

 باالخبار يخبر
 العرافو الماضية
 باالخبار يخبر الذى

 ويزعمون المستقبلة
 الجن من خدما مله ان

 وقد باالخبار يأتونه
 بعد الكهانة انقطعت

 الن )ص( محمد نبينا
 ومنعوا حبسوا الجن
  ]رو[  االستماع من

والعمل الصالح  ، فأعددت له العدة من اِإليمان بأني سألقى حسابي وجزائي يوم القيامة
(٢٠)﴾ةياضر يشَةي عف وهم ، ألنه  هنيئة يرضى بها صاحبها ﴿فَهتْ أوطاريقد قُض 

 (٢٢)رفيعة القدر ﴿في جنَّة عاِلية﴾  (٢١)وارتفعت مآربهم ، وحصلت حاجاتُهم 
 :عن سلمان قال،  ، للمتناول قائما وقاعدا ومضطجعا قريبة﴿دانيةٌ﴾ ثمارها ﴿قُطُوفُها﴾ 

هذا كتاب ال يدخل الجنة أحدكم إال بجواز بسم اهللا الرحمن الرحيم  )ص( رسول :قال
 وتقول لهم المالئكة (٢٣) ]مج[ }جنة عالية قطوفها دانية{ من اهللا لفالن بن فالن أدخلوه

بما قدمتم من األعمال  َأسلَفْتُم﴾﴿بِما  سالماً من كل مكروه﴿كُلُوا واشْربوا هنيًئا﴾ 
 في ﴾ِليةالْخَا اَأليامِ في﴿ الجنة دخول في دخل لعملل أن على تدل اآلية،  الصالحة
 يا: فيقال الحساب في والناس عليها يأكلون موائد القيامة يوم للصوام يوضع أنه الحديث

 وأفطرتم الدنيا في صاموا طالما إنهم لهم فيقال يأكلون وهم الحساب في الناس رب
 وهذه اآلية السادسة التي تدل على أن العمل دخل في دخول الجنة  ]تس[ ونمتم وقاموا

(٢٤) ﴿َأماو نم يأعطي ﴾ُأوت ﴿هتَابك اِلهموالخسران الشقاوة عالمة وهذه ﴾بِش 
 من خوفا ﴾كتَابِيه﴿ أعط لم ﴾ُأوتَ لَم لَيتَني يا﴿ أعماله قبائح رأى اذا ﴾فَيقُوُل﴿

 واالستفهام ، وشدته حسابي عظم أعرف ما ﴾حسابِيه ما َأدرِ ولَم﴿ (٢٥) االفتضاح
 ﴾الْقَاضيةَ كَانَتْ﴿ الدنيا في متُّها التي األولى الموتة ﴾لَيتَها يا﴿ (٢٦) التهويلو للتعظيم
 شيء الدنيا في يكن ولم،  الموت يومئذ يتمنى" بعدها أبعث فلم ، لحياتي القاطعة كانت
 وال جمعته الذي مالي نفعني ما ﴾ماِليه عنِّي َأغْنَى ما﴿ (٢٧) "الموت من أكره عنده

 ، وسلطاني ملكي ﴾سلْطَانيه عنِّي﴿ زال ﴾هلَك﴿ (٢٨) شيئا اهللا عذاب من عني عدف
 يديه اجمعوا ﴾فَغُلُّوه﴿ العاصي ﴾خُذُوه﴿ جهنم لزبانية تعالى يقول (٢٩) وجاهي ونسبي

 عن المانع العنق الى لليد الجامع حديد من الطوق هو الغل،  والحديد بالقيد عنقه الى
 حرها ليصلى ، المتأججة النار أدخلوه ثم ﴾صلُّوه الْجحيم ثُم﴿ (٣٠) الرأس تحرك
(٣١) ﴿ي﴿ أدخلوه ﴾ثُمف لَةلْسا سهعطولها ﴾ذَر ﴿ونعبا ساعرذ لُكُوهبأن تلف  ﴾فَاس

 (٣٢) على جسده مرات حتى تستغرقه ، فيكون كأنه أدخل فيها ، معنى السلك اإلدخال
﴿ِإنَّه ال كَان نْؤميصدقال  ﴾ي ﴿يمِ بِاللَّهظال (٣٣)  اهللا وعظمتهبوحدانية ﴾الْعو﴿ 

 ﴾ضححثُّ نفسه وال غيرهيامِ﴾ وال يلَى طَعينِ﴾ على ِإطعام  ﴿عكسالمحتاج الفقير﴿الْم 
، ألن   صديق يدفع عنه العذاب﴿حميم﴾في اآلخرة  ﴿فَلَيس لَه الْيوم هاهنَا﴾ (٣٤)

وليس له طعام  ﴿وال طَعام ِإال من غسلينٍ﴾ (٣٥)، ويفرون منه  صدقاء يتحاشونهاأل
وهم  ﴿ال يْأكُلُه ِإال الْخَاطُئون﴾ (٣٦)، الذي يسيل من جراحاتهم  ِإال صديد أهل النار

  والفرق بين الخاطىء والمخطىء أن المخطىء ، الجائرون عن طريق الحق عامدين 



 ٦٤٦ 

  )٦٩( الحاقه سورة    )٦٤٦(     العشروناسع و التالجزء  

  
 الصادق عن )٤٤(
 أخذ لما قال )ع(

 بيد )ع( اهللا رسول
 واليته وأظهر علي
 هذا ما واهللا جميعا قاال
 هذا وال اهللا تلقاء من
 أن أراد شيء إال

 عمه ابن به بشرف
 تقول ولو اهللا فأنزل
 االقاويل بعض علينا

  ]صا[ ...الياتا
  
 ال إنه يعني )٤٦(

 علينا الكذب يتكلف
 أنه علمه مع الجلكم

 قبناه لعا ذلك تكلف لو
 دفع على تقدروا لم ثم

 ]صا[ عنه عقوبتنا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ﴿فَال ُأقْسم بِما (٣٧) قد يكون من غير تعمد والخاطىء المذنب المتعمد الجائر
 ﴾ونرص(٣٨)"  هنا لتأكيد القسم - ال - "تُبصا ال تُبمو﴿ ﴾ونُأقسم بما ترونه وما ر 

 ﴿ِإنَّه﴾ (٣٩)، وما غاب وخفي عن األنظار  هو واقع تحت األبصار، مما  ال ترونه
، وقد أضاف القول له مع أنه   هو رسولكم يا أهل مكة﴿لَقَوُل رسوٍل كَرِيمٍ﴾هذا القرآن 

وليس ما هو﴾  ﴿و(٤٠)تعالى هو المتكلم به ألنه هو الذي يتلوه عليهم ويبلغهم إياه 
 (٤١)  قلَّما تؤمنون بهذا القرآن﴿قَليالً ما تُْؤمنُون﴾كما تزعمون ﴿بِقَوِل شَاعرٍ﴾ القرآن 

 ﴿قَليالً ما كما تدعون وليس هو بقول كاهنٍ يدعي معرفة الغيب﴿وال بِقَوِل كَاهنٍ﴾ 
﴾ون(٤٢) بصير لكل اهرةظ االلوهية شواهدمع ان ، وتتعظون تتذكرون  قلَّما تَذَكَّر 

 )ص( محمد يختلقه لم ﴾الْعالَمين رب من تَنزِيٌل﴿ القرآنواعلموا أيها الناس أن هذا 
 من جبرئيل يعني }كريم رسول لقول إنه{ )ع( الكاظم عن ، أحد من يتعلمه ولم تقولون كما
 في بهذا اهللا أمره وما ربه على كذب محمدا إن قالوا  :قال )ع( علي والية في اهللا

 ]صا[ }العالمين رب من تنزيل{ )ع( علي والية إن فقال قرآنا بذلك اهللا فأنزل  ،علي والية
(٤٣) ﴿لَوَل ونَا﴿ )ص( محمد اختلق لو ﴾تَقَولَيع ضعلم ما ِإلينا ونسب ﴾اَألقَاوِيِل ب 

 منْه لَقَطَعنَا ثُم﴿ (٤٥) وقدرتنا بقوتنا منه النتقمنا ﴾بِالْيمينِ منْه ألخَذْنَا﴿ (٤٤) نقله
ينتا﴿ (٤٦) صاحبه مات انقطع اذا الراس من بالقلب متعلق عرق ﴾الْوفَم نْكُمم نم 

دَأح نْهع اجِزِين(٤٧) عقوبته أردنا لو ، وبينه بيننا يحجز أن منكم أحد يقدر فال ﴾ح 
﴿ِإنَّهةٌ﴿ القرآن هذا ﴾ورلعظةٌ ﴾لَتَذْك ﴿تَّقِللْماهللا يخشون الذين ﴾ين بالذكر المتقين وخص 

 وضوح مع القرآن بهذا يكذب ﴾مكَذِّبِين منْكُم َأن لَنَعلَم وِإنَّا﴿ (٤٨) به المنتفعون ألنهم
 ﴾الْكَافرِين علَى لَحسرةٌ﴿ القرآن هذا ﴾وِإنَّه﴿ (٤٩) بالقرآن كذب لمن وعيد فيها آياته
 لَحقُّ﴿ القرآن ﴾وِإنَّه﴿ (٥٠) به آمن من ثواب رأوا ِإذا تأسفوني ألنهم ، اآلخرة في

 العظيم ربك فنزه ﴾الْعظيمِ ربك بِاسمِ فَسبح﴿ (٥١) والشك ريب حوله يحوم ال ﴾الْيقينِ
 والمراد )ص(الخطاب للنبي   "، واشكره على ما أعطاك من النعم والنقائص السوء عن

 اجعلوها فى قال لما نزلت هذه اآلية )ص(روى ان رسول اهللا  " به جميع المكلفين
   (٥٢) ]رو[ ركوعكم

  



 ٦٤٧ 

  )٧٠( المعارج سورة    )٦٤٧(     العشرون التاسع والجزء  

  
  واقعمتسمى سأل وال

 الصادق عنفضلها 
 قراءة من أكثروا )ع(
 من فان سائل لأس

 يسأله لم قراءتها أكثر
 القيامة يوم تعالى اهللا
 وأسكنه عمله ذنب عن

 )ص( محمد مع الجنة
 ]صا[
 المفسرون قال) ١(

 بن النضر هو السائل
 صناديد من الحارث
 لما ، وطواغيها قريش
 اهللا رسول خوفهم

 قال اهللا عذاب )ص(
 كان ِإن اللهم استهزاء

 من الحقَّ هو هذا
 علينا فأمطر عندك
 أو السماء من حجارةً

 فأهلكه أليم بعذابٍ ائتنا
 ومات ، بدر يوم اهللا
 ونزلت ، ميتة شر
 ]مس[ بذمه اآلية

 :المفسرون قال )٤(
 اآلية هذه بين والجمع
 في تعالى قوله وبين
 يومٍ في السجدة سورة
كَان هارقْدم ينسخَم 
 القيامة أن سنَة َألْفَ

 ، ومواطن مواقف
 موطناً خمسون فيها
 ، سنة ألف موطن كل
 الطويلة المدة هذه وأن
  منالمؤ على تخف

 ]مس[
 )ص( النبي عن) ٤(

 اهللا رسول يا له قيل
 اليوم هذا أطول ما

 محمد نفس والذي فقال
 ليخف إنه بيده )ص(

 حتى المؤمن على
 من عليه اخف يكون
 يصليها مكتوبة صالة

 وعن ، .. الدنيا في
 ال قال )ع( الصادق
 اليوم ذلك ينتصف

 الجنة أهل يصل حتى
 النار وأهل الجنة في
   ]صا[ النار في
 فى اليوم ان قيل) ٤(

 اول عن عبارة اآلية
 الى الدنيا ايام

 وانها انقضائها
 ال سنة ألف خمسون
 مضىكم  احدكم يدرى
  تعالى اهللا اال بقى وكم

  ]رو[
 الجميل الصبر) ٥(

    فيه جزع ال الذي هو

  
  
  

بما بدئت  وال يوجد سورة مبدوءة لمة ، وتسعمئة وتسعة وعشرون حرفاوهي مئتان وأربع وعشرون ك
  .وقد ختمت هذه السورة بمثل ما ختمت به سورة الذاريات فقط .به وال مثلها في عدد اآلي

   بسم اهللا الرحمن الرحيم
 ، مستعجالً له وهو واقع بهم ال محالة﴿بِعذَابٍ واقعٍ﴾  نفسه علىدعا داعٍ سَأَل ساِئٌل﴾ ﴿

من كنت : وم غدير خم فقال ي)ع(  عليا)ص (لما نصب رسول اهللا: قال )ع(عن الباقر 
النعمان بن الحرث ) ص(، فقدم على رسول اهللا  مواله فعلي مواله طار ذلك في البالد

، وأمرتنا  ، وأنك رسول اهللا أمرتنا عن اهللا أن نشهد أن ال إله إال اهللا: الفهري فقال
ا ، ثم لم ترض حتى نصبت هذ بالجهاد والحج والصلوة والزكاة والصوم فقبلناها منك

 أمر: فهذا شئ منك أو أمر من عند اهللا ؟ قال من كنت مواله فهذا مواله:  الغالم فقلت
 إناهللا الذي ال إله إال هو : اهللا الذي ال إله إال هو إن هذا من اهللا ؟ قال: قال من عند اهللا

 فأمطر عندك من الحق هو هذا كان إن اللهم :يقول وهو النعمان فولى :قال اهللا من هذا
 اهللا فانزل فقتله رأسه على بحجر اهللا فرماه أليم بعذاب ائتنا أو السماء من حجارة علينا
 لَه لَيس﴿ نالكافري على العذاب بهذا دعا ﴾ِللْكَافرين﴿ )١( ]شو[ }سائل سأل{ تعالى
عافال ﴾د محالة ال بهم نازل وهو ، وقوعه اهللا أراد ِإذا راد ، يطلبوه لم أو طلبوه سواء 

)٢( ﴿نم ي اللَّهارِجِ ذعالصالح والعمل المالئكة بها تصعد التي المصاعد صاحب ﴾الْم 
 ترجع ﴾تَعرج﴿ )٣( فيه والروح المالئكة وتعرج سلوكهم في المؤمنون فيها ويترقى

 من ينزل ال من المالئكة من الن ، تعالى اليه والعروج بالنزول نيالمأمور ﴾الْمالِئكَةُ﴿
 كَان يومٍ في ِإلَيه﴿ جبريل ﴾والروح﴿ االرض من يعرج ال من ومنهم اصال السماء
هارقْدطوله ﴾م ﴿ينسَألْفَ خَم نَةمعناه وقيل،  الدنيا سني من ﴾س بيوم في الخَلْقَ يحاس 
 )٤( سنة ألف خمسين ذلك لكان به يشتغلون الناس كان لو ما يسير ووقت قصيرٍ

﴿بِرا﴿ وأذاهم قومك استهزاء على )ص( حمدم يا ﴾فَاصربيالً صمفيه جزع ال ﴾ج ، 
غير  ﴿يرونَه بعيدا﴾  من اهل مكةهؤالء المستهزئين ﴾ِإنَّهم﴿ )٥( )ص( له تسليةٌ وهذا
يوم تَكُون  ﴿)٧(ألن كل كائن قريب  الوقوع من قَرِيبا﴾ ﴿نعلمهونَراه﴾  ﴿)٦( كائن

كَالْم اءمِل﴾الساُل  ﴿)٨ (، كالرصاص المذاب  سائلة غير متماسكةهالْجِب تَكُونو
وال يسَأُل حميم  ﴿)٩ (وش ِإذا طيرته الريحفالمنو  المصبوغ متناثرة كالصوفكَالْعهنِ﴾
، وذلك   كل ِإنسانٍ بنفسهالنشغال ، وال قريب قريبه عن شأنه  صديق صديقهحميما﴾

  حتى يرى الرجل  يرونهم ويعرفونهميبصرونَهم﴾  ﴿)١٠(الهول ما يحيط بهم من  لشدة

  
  ترتيبها

 ٧٠   
  ترتيب النزول

٧٩  
    اياتها
  نزلت بعد  سورة المعارج  ٤٤

  مكية  الحاقة
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  )٧٠( المعارج سورة    )٦٤٨(     العشرون التاسع والجزء  

 اهللا لغير شكوى وال
 يكون أن هو وقيل

 في المصيبة صاحب
 هو من يدرى ال القوم

  ]قر[والمعنى متقارب 
 
 الجبال الن قيل) ٩(

 فإذا االلوان مختلفة
 في يرتوط بست
 العهن أشبهت الجو

 طيرته إذا المنفوش
  ]صا [ الريح

 شدة الهلع )١٩(
 الصبر وقلة الحرص

 ]مس[
 الصادق عن )٢٣(
 في هذا ان )ع(

  ]مج[  النوافل
 )ع( الباقر عن )٢٣(

 نفسه على فرض إذا
 دام النوافل من شيئا
  ]صا[ عليه

 )ع( السجاد عن) ٢٤(
 الشئ المعلوم الحق

 ليس ماله من يخرجه
 من وال الزكاة نم

 المفروضتين الصدقة
 من يخرجه الشئ وهو
 وإن أكثر شاء إن ماله
 ما قدر على أقل شاء
 رحما به يصل يملك

 ضعيفا به ويقوي
 ويصل كال به ويحمل

 أو اهللا في له أخا به
 ]صا[ تنوبه لنائبة

)٢٨ (هؤالء ِإن 
 المشفقين المصدقين

 أو الدنيا، تزدهيهم قلَّما
 أو ، نعيمها يبطرهم
 ما على يجزعون

 ، حطامها من فاتهم
أخسروا عليهم فسواء 
  غنموا أم الدنيا حظوظ

 الفكر من لديهم أن ِإذ
 ، ربهم جالل في

 ما ، معادهم وذكر
 الجزع عن يشغلهم

 ]مس[
 لحدود المتعدون) ٣١(

 حرمة فيه ودخل،  اهللا
 والبهائم الذكران وطئ

 يدخل وقيل،  والزنى
  ايضا االستمناء فيه
 العرب ان  وىر

 فى يستمنون كانوا
 اآلية فنزلت االسفار

 لم من الحديث وفى
 التزوج اى يستطع
   استدل بالصوم فعليه

﴿لَو الكافر ﴿الْمجرِم﴾ يتمنى ﴿يود﴾ ، فال يسأله وال يكلمه  أباه وأخاه وقرابته وعشيرته
 هأعز من كان عليه في الدنيا من ابن ب﴿من عذَابِ يومِئذ بِبنيه﴾لو يفدي نفسه يفْتَدي﴾ 

)١١(﴿  ﴾هتباحصتوزوجوكَناً له وربما آثرها على أبويه ةفإنها تهون  التي كانت س
 التي كانت ﴿الَّتي تُْؤويه﴾وعشيرته وفَصيلَته﴾  ﴿)١٢(  ﴿وَأخيه﴾عليه في اآلخرة

أي وبجميع من في األرض عا﴾ ومن في اَألرضِ جمي ﴿)١٣ (تضمه ِإليها ويتكل عليها
 )١٤ (، أو ينقذه ذلك من شدة الكرب ينجو من العذابل ﴿ثُم ينجِيه﴾من البشر وغيرهم 

 أي لينزجر هذا الكافر األثيم وليرتدع عن هذه األماني، أداة زجر وتعنيف كَال﴾ ﴿
قيل ،  ا وتلتهب أمامه جهنم تتلظَّى نيرانه ﴿ِإنَّها لَظَى﴾فليس ينجيه من عذاب اهللا فداء

 تنزع بشدة حرها جلدة الرأس من نَزاعةً ِللشَّوى﴾ ﴿)١٥( انها الدركة الثانية من جهنم
تأكل الدماغ كله ثم يعود كما كان  او تنزع الجلد واللحم عن العظم وقيل، اِإلنسان 

 كذب بمن ﴾وتَولَّى َأدبر من﴿ جهنم تنادي ﴾تَدعوا﴿ )١٦( الوجه محاسن او الساق
 ينفقه ولم وكنزه المال جمع ﴾فََأوعى وجمع﴿ )١٧( اِإليمان عن وأعرض ، بالرحمن

 جبل ﴾هلُوعا خُلقَ اِإلنسان ِإن﴿ )١٨( " شديد وعيد " رحما يصل ولم اهللا سبيل في
 والفاقة الفقر من مكروه به نزل اذا ﴾الشَّر مسه ِإذَا﴿ )١٩( الضجر على طبعو
﴿وعز٢٠( والقنوط اليأس عليه واستولى ، منه مكثراً الجزع في مبالغاً كان ﴾اج( 
 المنع في مبالغاً كان ﴾منُوعا﴿ رزق وسعة صحة من ﴾الْخَير﴿ أصابه ﴾مسه وِإذَا﴿

 بالدنيا االكتراث قلة على تحملهم صالتهم ألن استثناهم ﴾الْمصلِّين ِإال﴿ )٢١( واِإلمساك
 ﴾داِئمون صالتهِم علَى هم الَّذين﴿ )٢٢( بخيرها يبخلون وال شرها من يجزعون فال

  فرائضكم تكمل فبها نوافلكم حسنوا الحديث فى ، شاغل عنها يشغلهم ال مواظبون
والَّذين في َأمواِلهِم ﴿ )٢٣( وليطيبها هديته احدكم فليحسن ربه الى المؤمن هدية النافلةو

الذى ال  ﴿والْمحرومِ﴾سأل يللفقير الذي ِللساِئِل﴾  ﴿)٢٤(معين  علُوم﴾﴿منصيب حقٌّ﴾ 
﴿بِيومِ يؤمنون والَّذين يصدقُون﴾  ﴿)٢٥ ( فيحرمييسأل اما حياء او توكال فيظن انه غن

 )٢٦( ]صا[) ع (القائم بخروج :قال )ع( الباقر  عن،  يوم الحساب والجزاءالدينِ﴾
﴿ينوالَّذهِمبذَابِ رع نم مه  ﴾قُونشْفخائفون على انفسهم مع مالهم من االعمال  م

يخافون أن ال تقبل حسناتهم ويؤخذون ،  هللا تعالىالفاضلة استقصارا لها واستعظاما 
ألن المكلف ال يدري هل أدى الواجب  ﴾ِإن عذَاب ربهِم غَير مْأمونٍ ﴿)٢٧( بسيئاتهم
فال يقدر أحد مهما كان على درجة  به وهل انتهى عن المحظور على ما نهىكما أمر 

،  عالية في اإلخالص أن يقطع بأمنه من عذاب اللّه إذ ال يخلو من التقصير بحقه
  واالمور االنسان  ال توازي نعمة واحده من نعم اهللا على واألعمال الصالحة مهما كثرت
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 على المالكية بعض به
 النه االستمناء تحريم
 عند ارشد السالم عليه

 الى التزوج عن العجز
 يقطع الذى الصوم
 أباح وقد،  الشهوة

من  طائفة االستمناه
 عند وهو العلماء
 وبعض الحنابلة
 تسكين الجل الحنفية
 نعم،  جائز الشهوة
 حنيفة أبى عنديباح 
 على خاف اذا واحمد
 قصدو الفتنة نفسه

 وكذلك شهوته كينست
 بيد االستمناء يباح

  ]رو[ وجاريته امرأته
  
 التمس من) ٣١(

 سوى منكحاً لفرجه
 ، يمينه ملك أو زوجته
 هم ذلك ففاعلوا
 تعدوا الذين ، العادون
  لهم اهللا أحل ما حدود
 ، عليهم حرمه ما ِإلى
 ]طب[ الملومون فهم
  
 الدوام  :فائدة )٣٤(

 نفس ىإل يرجع
 والمحافظة ، الصلوات

 أحوالها إلى ترجع
 وآداب سننو أركان
 ]مس[  الصالة

  
 )ع(الباقر عن) ٣٤(

 من الفريضة هذه قال
 عارفاً لوقتها صالّها
 عليها يؤثر ال بحقها
 لها اهللا كتب غيرها

 يعذبه ال براءة بها
 لغير صالّها ومن
 عليها مؤثراً وقتها
 إليه ذلك فإن غيرها

 وإن هل غفر شاء إن
 ]مج[ عذَّبه شاء

  
 المشركون كان) ٣٦(

 النبي حول يجتمعون
  كالمه يستمعون )ص(

 بل ، به ينتفعون وال
 ويستهزئون به يكذبون
 دخل لئن : ويقولون
 ، الجنة هؤالء

 ، قَبلهم لندخلنها
أكثر فيها لنا وليكونَن 

 اهللا فأنزل لهم، مما
 ]مس[ اآلية تعالى

  

من خيار أمتي فيما نبأني  )ص( عن النبي ، ة امرنا خيراربي اجعل عاقب،  بخواتيمها
المأل األعلى في الدرجات العلى قوم يضحكون جهراً من سعة رحمة ربهم ، ويبكون 
سراً من خوف شدة عذاب ربهم ، ويذكرون ربهم بالغداة والعشي ، ويدعونه بألسنتهم 

لة ، يدبون على األرض  مؤونتهم على الناس خفيفة وعلى أنفسهم ثقي...رغباً ورهباً 
والَّذين هم  ﴿)٢٨(] تس[......بأقدامهم دبيب النمل بغير فرح وال بذخ وال ميل

﴾ظُونافح وجِهِمقد صانوا أنفسهم عن الزنى والفواحش   عفيفين ال يرتكبون المحارمِلفُر
)٢٩(﴿  ﴾اجِهِمولَى َأزا الزوجات يقتصرون على ما أحلَّ اهللا لهم من  الذينِإال عم َأو﴿

 ﴾مانُهملَكَتْ َأيالمملوكات اوم﴾ينلُومم رغَي موضع الشهوة هغير مؤاخذين ألن  ﴿فَِإنَّه 
فمن طلب لقضاء شهوته غير الزوجات فَمن ابتَغَى وراء ذَِلك﴾  ﴿)٣٠(فيما أباح اهللا 

 )٣١( اهللا لعذاب نفسه وعرض اهللا ودحد تعدى فقد  ﴿فَُأولَِئك هم الْعادون﴾والمملوكات
﴿ينالَّذو مه هِمانَاتَألم مهدهعو وناعاو واالحكام الشرآئع هى التى اهللا امانات سوآء ﴾ر 

 وعهد الذر عالم في اخذه الذي اهللا لميثاق شامل العهدو،  الودآئع وهى الخلق جهة من
 الخيانة )ص( اهللا رسول جعل وقد،  لعباده او هللا نفسه على االنسان عقده ما وهو الناس
 من المخاصمة عند والفجوز المعاهدة عند والغدر التحديث عند والكذب ئتمانإلا عند

 القريب على بالحق يشهدون ﴾قَاِئمون بِشَهاداتهِم هم والَّذين﴿ )٣٢( المنافق خصال
 ﴾يحافظُون صالتهِم علَى هم ذينوالَّ﴿ )٣٣( يغيرونه وال الشهادة يكتمون وال والبعيد

 " الدين عمود باعتبارها الصالة ذكر كرر " آدابها ويلتزمون الصالة شرائط يراعون
 بالصفات الموصوفون ﴾ُأولَِئك﴿ )٣٤( ]مج[ الفرائض في هذا ان )ع( الصادق عن

لمصلّين بما ذكر أن ويؤذن وصف ا،  معظمون مبجلون في جنَّات مكْرمون﴾ ﴿الثمانية
الصالة وحدها ما لم تكن تلك الصفات منضمة إليها ال تكفي للخالص من اللّه وال 

فَماِل الَّذين  ﴿)٣٥( ، وهو كذلك واللّه أعلم تؤهل صاحبها دخول الجنة بانفرادها
مسرعين  ﴿قبلَك﴾ ما بالهم أي شيء جرى لهم ما لهؤالء الكفرة المجرمينكَفَروا﴾ 
مقبلين عنك بوجوههم ال يلتفتون عنك أي ناظرين  ﴿مهطعين﴾ )ص (يا محمدنحوك 

عن الْيمينِ وعن الشِّماِل  ﴿)٣٦( إليك بالعداوة والمراد بالذين كفروا هنا المنافقون
﴾زِينيستهزئون بك وبما أنزل عليك جالسين عن يمينك وعن شمالك فرقاً وجماعات  ع

)٣٧(﴿  ﴾عطْمفهام ِإنكارياستَأي ﴾منْهرٍِئ منَّةَ المنافقينمن هؤالء  ﴿كُلُّ امخََل جدي َأن﴿ 
 ﴿ِإنَّا خَلَقْنَاهم  كما يطمعونأي ليس األمر، ردع وزجر كَال﴾  ﴿)٣٨( إيمان بال نَعيمٍ﴾

ونلَمعا يممن كان أصله من هذا الماء المهين فكيف استوجب الجنة بأصله  أي﴾ م
  نبه سبحانه بهذا على أن الناس كلهم من ،  ما يستوجبها باألعمال الصالحةوبنفسه إنّ
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 إن يعني )٣٩(

 النطفة من المخلوق
 لعالم يتأهل ال القذرة
 يستكمل لم ما القدس

 ولم والطاعة بااليمان
 باالخالق يتخلق
 ]صا[  الملكية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الصادق عنفضلها
 يؤمن كان من )ع(

 ال كتابه ويقرأ باهللا
 إنا سورة قراءة يدع

 قومه إلى نوحا أرسلنا
 قرأها عبد فأي

 في صابرا محتسبا
 أسكنه نافلة أو فريضة

 االبرار مساكن اهللا
 جنان ثالث واعطاه

 من كرامة جنته مع
 تيتم وزوجه اهللا

 آالف وأربعة حوراء
 تعالى اهللا شاء إن يبث
    ]صا[

 من )ص( النبي عن
 كان نوح سورة قرأ
 الذين المؤمنين من

 نوح دعوة تدركهم
  ]زم[
  
 :المفسرون قال )٢(

 أرسل، نبي أول  نوح
 شيخ : له ويقال

   ألنه ، المرسلين

 وهذا للتأكيد مزيدة الفَال ُأقْسم﴾    ﴿ )٣٩( أصل واحد وإنما يتفاضلون باإليمان والطاعة     
مشارق الشمس والقمر ومغاربهـا      الْمشَارِق والْمغَارِبِ﴾    بِرب﴿العرب   كالم في شائع
 وسـتون  وثالثمـأة  مـشرقا  وستون ثالثمأة -الشمس -لها قال )ع( المؤمنين أمير عن

 تعود ال فيه تغرب الذي ويومها قابل من إال فيه تعود ال فيه تشرق الذي فيومها مغربا
 و )٤٠ ( جميعـا بلحظـة واحـدة       على ِإهالكهم  ادرون﴾﴿ِإنَّا لَقَ  ]صا[قابل   من إال فيه

      ﴾منْها مرَل خَيدنُب لَى َأنواستبدالهم بقومٍ أفضل منهم وأطـوع لنـا       ﴿ع     ـنـا نَحمو﴿ 
﴾ينوقبس٤١( ولسنا بعاجزين عن ذلـك       بِم( ﴿    ﴾مهاتـركهم يـا محمـد     فَـذَر) ص( 

 الَّـذي يوعـدون﴾    ﴿حتَّى يالقُوا يومهم   ياهمفي دن ﴿ويلْعبوا﴾  في باطلهم   ﴿يخُوضوا﴾  
 ﴾ ﴿سـراعا  القبور ِإلى أرض المحـشر      من اَألجداث﴾ من  ﴿يوم يخْرجون  وهو )٤٢(

ِإلى أصـنامهم التـي نـصبوها       كََأنَّهم ِإلَى نُصبٍ﴾    ﴿ إلجابة الداعي عند النفخة الثانية    
إليه أيهم يصله اوال كما كانوا يتسابقون اليهـا فـي           يستبقون    ﴿يوفضون﴾ للتقرب اليها 

وعلى ﴿تَرهقُهم ذلَّةٌ﴾   ال يرفعونها   ﴿َأبصارهم﴾  خاضعة منكسرة   خَاشعةً﴾   ﴿ )٤٣ (الدنيا
 به في الـدنيا وكـانوا       ﴿ذَِلك الْيوم الَّذي كَانُوا يوعدون﴾    وجوههم آثار الذلة واالنكسار     

  )٤٤ (يهزءون ويكذبون
  
  
  
  

وهي مئتان وأربع وعشرون كلمة ، وتسعة وتسعون حرف ، ومثلها في اآلي سورة التحريم فقط ، ال 
وال    والقدر والكوثروالفتحويوجد في القرآن أربع سور مبدوءة بما بدئت به هذه  ناسخ وال منسوخ فيها

  توجد سورة مختومة بما ختمت به 
    الرحيم الرحمن اهللا بسم
 أول وهو ادريس بعد بعث والرسالة بالنبوة ﴾نُوحا﴿ األنبياء شيخ بعثنا ﴾نَاَأرسلْ ِإنَّا﴿

 الكوفة بمسجد فقيل قبره مكان في واختلف،  السنن له وسنت الشرائع له شرعت من

 أنه واشتهر منهم قرب ومن العرب جزيرة سكان هم قيل ﴾قَومه ِإلَى﴿ لبنان جبلب وقيل
 من قَومك﴿ خوف ﴾َأنذر َأن﴿ له وقلنا ، أرسل وهناك الكوفة أرض يسكن كان )ع(

 اآلخرة عذاب قبل الدنيا عذاب من يؤمنوا لم إن وحذرهم ﴾َأِليم عذَاب يْأتيهم َأن قَبِل
 أنتم قال فكأنه،  نفسه إلى أضافهم ﴾قَومِ يا﴿ لهم ﴾قَاَل﴿ و  ،اهللا إلى فدعاهم (١)

  فأمري اهللا، عذاب وُأخوفكم ُأنذركم ﴾مبِين نَذير لَكُم ِإنِّي﴿ يسوؤكم ما يسوؤني عشيرتي

  
  ترتيبها

 ٧١   
  ترتيب النزول

٧١  
    اياتها
  نزلت بعد  سورة نوح  ٢٨

  مكية  النحل
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 فقد عمراً أطولهم
 ألف قومه في مكث
 عاماً خمسين إال سنة

 ومع ، اهللا إلى يدعوهم
 لم المدة هذه طول
 قليل إال معه يؤمن
 الكبار الرسل أحد وهو
 موه العزم أولي من

 إبراهيم نوح خمسة
محمد   عيسى موسى،
وسالمه  اهللا صلوات
 وقد ، أجمعين عليهم
 زمانه في الكفر شاع

 قومه واشتهر وذاع،
 ، األوثان بعبادة

 البغي من واكثروا
  والعصيان والظلم

 ]مس[
  
 من بالحفظ) ٤(

 المهلكة العقوبات
 واالغراق كالقتل

 وكان واالحراق
 اهلك من ان اعتقادهم

 هذه من بسبب
 بأجله يمت لم االسباب
 المعقول على فخاطبهم
 أن يريد فليس عندهم
 فى يزيد االيمان
  ]رو[  آجالهم

  
 المفسرون قال )٥(

 األجل بتأخير المراد
  عذاب بال التأخير هو
 الدنيا في يمهلهم أي

 انتهاء إلى عذاب بدون
 ]مس[ آجالهم

  
 )ع( على عن )١٠(
 عبدا اهللا ألهم ما

 يدير وهو االستغفار
 ]رو[ يعذبه ان
  
 اللَّه جعَل )١٠(

انَهحبس غْفَارتباً االسبس 
 و الرزق ِلدرورِ
ةمحر الْخَلْق.... محفَر 
ًأ اللَّهرَل امتَقْباس تَهبتَو 
تَقَاَل واس يَئتَهخَط و 

رادب تَهيننج[ م[ 
  
 )ص( النبي عن )١٠(

 ممحاة االستغفار
  ]قر[ للذنوب

  
 :عباس ٱبن عن )١٣(
 هللا تخشون ال لكم ما

 منه وترجون عقاباً
 ]قر[  ثوابا

  

واتركوا  ﴾واتَّقُوه﴿ وحده ﴾َأنِ اعبدوا اللَّه ﴿قال لهمو (٢) واضح ودعوتي ظاهرة
، وترك عبادة   فيما أمرتكم به من طاعة اهللا﴾وَأطيعونِ﴿ ، واجتنبوا مآثمه محارمه

 ﴾لَكُم من ذُنُوبِكُم﴿يمحو اهللا  ﴾يغْفر﴿ إنكم إن فعلتم ما أمرتكم به (٣)ألصنام األوثان وا
أما  ، ولم يقل كل ذنوبكم لما فيه من الشمول بحقوق الناس  ،السابقة التي بينكم وبينه

  فعليكم أن تؤدوها لمستحقيها ، ألن اإليمان ال يسقطها ايها الناسالحقوق التي بينكم
 قّدر ما أقصىإلى  ﴾ِإلَى َأجٍل مسمى﴿ ويمد في أعماركم إن أطعتم ربكم ﴾ركُمويَؤخِّ﴿

 في فبادروا ﴾ِإذَا جاء ال يَؤخَّر﴿ قدره الذي ﴾ِإن َأجَل اللَّه﴿ والطاعة االيمان بشرط لكم
 النهماكهم أنهم وفيه،  به وتؤمنون ذلك صحة تعلمون كنتم لو والتأخير االمهال أوقات

حقيقة ما أقوله لكم وعاقبته  ﴾لَو كُنتُم تَعلَمون﴿ الموت في شاكون كأنهم الحياة حب يف
 وفيه اشارة لسارعتم لما آمركم به ولكنكم لستم من أهل العلم لتفقهوا نفع ما جئتكم به

الى انهم ضيعوا اسباب العلم وآالت تحصيله بتوغلهم فى حب الدنيا وطلب لذاتهم حتى 
على  مناجيا ربهنوح  ﴾قَاَل﴿ (٤) الى حيث صاروا شاكون فى الموتبلغوا بذلك 

 وضاقت عليه الحيل بعد أن بذل غاية الجهدطريق االعتذار والتقدم بأنه قام بواجبه 
 من غير ﴾لَيالً ونَهارا﴿ عبادتكإلى  ﴾رب ِإنِّي دعوتُ قَومي﴿ صار يشكوهم إلى ربه

 احدهم ليال فيقرع الباب فيقول صاحب البيت من على كان يأتى باب،  فتور وال توانٍ
ِإال ﴿لهم إلى اِإليمان  ﴾فَلَم يزِدهم دعاِئي ﴿(٥)  الباب فيقول أنا نوح قل ال اله اال اهللا

تك إلى اِإلقرار بوحداني﴾وِإنِّي كُلَّما دعوتُهم  ﴿(٦)  إال هرباً وِإعراضاً عنه﴾فرارا
 في َأصابِعهم جعلُوا﴿ ذنوبهم مغفرة في ليكون سبباً ﴾غْفر لَهمِلتَ﴿ كوالعمل بطاعت

هِما﴿ دعوتي يسمعوا لئال آذانهم سدوا ﴾آذَانتَغْشَواسو مهابيبثيابهم وجوههم غطواو ﴾ث 
 اِإليمان عن ﴾واستَكْبروا﴿ والطغيان الكفر على واستمروا ﴾وَأصروا﴿ يروني لئال
﴿كْبتااسعنادهم فرط إلى ِإشارة وفيه ، به جئتهم بما واستخفافا وتطاوال تعاظما ﴾ار 

(٧) ﴿ِإنِّي ثُم متُهوعا دارومجتمعاتهم وطرقهم محافلهم في بدعوتي مجاهراً علناً ﴾جِه 
(٨) ﴿لَنتُ ِإنِّي ثُمَأع متُ لَهررَأسو ما لَهاررطريقا أترك لم إذ،  وبينهم بيني فيما ﴾ِإس 
 تلك في لهم ﴾فَقُلْتُ﴿ (٩) به ودعوتهم معهم سلكته إال والنصح اإلرشاد طرق من

 ﴾غَفَّارا كَان ِإنَّه﴿ السالفة ذنوبكم من المغفرة سلوه أي ﴾ربكُم استَغْفروا﴿ كلها الحاالت
 تقديم فعليه حاجةُ اللَّه إلى له كانت من التوب ويقبل الذنب يغفر ، رحيم تواب ربكم فإن

،  متتابعاً غزيراً عليكم المطر ينزل ﴾مدرارا علَيكُم السماء يرسْل﴿ (١٠) االستغفار
 أنه حبس عنهم الغيث وأعقم أرحام نسائهم مدة أربعين سنة لعدم إجابتهم دعوةقيل 

(١١) ﴿كُمددمياٍل ووبَِأم يننبوأوالدكم أموالكم يكثر ﴾و ﴿جيْلوع لَكُم نَّاتبأن  ﴾ج  
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 طالت لما قيل) ١٣

 وتمادى دعوته
 اهللا حبس إصرارهم

 أربعين القطر عنهم
 أرحام وأعقم سنة

 بذلك فوعدهم نسائهم
  ]صا[
  
 : المفسرون قال) ١٧(

 إخراجهم كان لما
 يتم إنما وِإنشاؤهم
 عناصر بتناولهم

 الحيوانية غذاءال
 من المستمدة والنباتية
 من كانوا األرض،

 مشابهين الجهة هذه
 تنمو التي للنباتات

 من غذائها بامتصاص
 سمى فلذا األرض،

 إنباتاً، وإنشاءهم خلقهم
 إشارة ذلك يكون أو
 حيث آدم خلق إلى
 تراب من خلق

 جاءت ثم األرض،
 فصح ، ذريته منه

 أنبتوا أنهم إلى نسبتهم
  ]مس[ األرض من
  
 اآلية في وليس )١٩(

 األرض أن عل داللة
 ، كروية غير مبسوطة

 العظيمة الكرة ألن
 ما عليها من كل يرى
 إن ثم ، مسطحاً يليه

 أو الكروية اعتقاد
 في بالزم ليس عدمها

 لكن ، الشريعة
 كاألمر كرويتها
 جعلها ومعنى اليقيني،
 تتقلبون أي بساطاً
 ]آل[ طكالبسا عليها

 ود كان قيل )٢٣(
 رجل صورة على

 صورة على وسواع
 على ويغوث امرأة

 ويعوق أسد صورة
 فرس صورة على
 صورة على ونسر
   ]رو[  نسر

 سبب : قيل )٢٦(
 من رجالً أن دعائه
 ولداً حمل قومه

 فمر كتفه على صغيراً
 هذا احذر  :فقال بنوح
:  فقال  .يضلك فإنه
 فأنزله ، أنزلني أبت يا

 فحينئذ ، فشجه فرماه
 عليهم ودعا ضبغ
   ]قر[

  تجري خاللها﴾ويجعْل لَكُم َأنْهارا﴿ يعطيكم من الخيرات أكثر مما كنتم عليه قبال
 عن، إن هم آمنوا باهللا  أطمعهم نوح بالحصول على بركات السماء وبركات األرض"

 " يخقالها على وجه التوب  "أيها القوم ﴾ما لَكُم﴿ (١٢)" طريق القلب لتحريك العواطف
 (١٣) ، وال ترهبون له جانبا ال تخافون عظمة اهللا وسلطانه ﴾ال تَرجون ِللَّه وقَارا﴿
قيل خلقهم و وطوراً علقة ، ، طوراً نطفة وأدوار متباينة  مختلفة﴾وقَد خَلَقَكُم َأطْوارا﴿

سالم ثم خلقهم حين اذن بهم ابراهيم عليه ال، اطوارا حين أخرجهم من ظهر آدم للعهد 
ألم  ﴾َألَم تَروا ﴿(١٤)  فأراه اياهم)ص(ثم خلقهم ليلة اسرى برسول اهللا ، للحج 

 متطابقة بعضها ﴾كَيفَ خَلَقَ اللَّه سبع سماوات طباقًا﴿ تشاهدوا ياقوم عظمة اهللا وقدرته
لوجه األرض منوراً  ﴾نُورا﴿ في السماء الدنيا ﴾وجعَل الْقَمر فيهِن ﴿(١٥) فوق بعض

عبر   " مصباحاً مضيئاً يستضيء به أهل الدنيا﴾الشَّمس سراجاوجعَل  ﴿في ظلمة الليل
، وعبر عن القمر بالنور ألنه يستمد نوره من  عن الشمس بالسراج ألنه يضيء بنفسه

ن النطف مخلقكم وأنشأكم من األرض  ﴾واللَّه َأنْبتَكُم من اَألرضِ نَباتًا ﴿(١٦)"  غيره
يرجعكم إلى األرض بعد موتكم فتدفنون  ﴾ثُم يعيدكُم فيها ﴿(١٧) النباتالمتولدة من 

 (١٨)  ثم يخرجكم منها يوم البعث والحشر للحساب والجزاء﴾ويخْرِجكُم ِإخْراجا﴿ فيها
 في األرض ﴾منْهاِلتَسلُكُوا  ﴿(١٩)تتقلبون عليها  ﴾واللَّه جعَل لَكُم اَألرض بِساطًا﴿
 المؤمنين امير قال كما أرجائها في وتنقُّلكم ، أسفاركم طرقاً واسعة في ﴾سبالً فجاجا﴿
 الموصلة الطرق أراد االرض طرق من بها أعلم فانى السماء طرق عن سلونى )ع(

 عدد " ذلك وامثال والرضى والتوكل والعبادة كالزهد واالحوال المقامات من الكمال الى
 للعبادة استحقاقه على لهم وتنبيهاً خلقه على امتناناً النعم من الضروب هذه سبحانه
 أمرتهم فيما ﴾عصوني﴿ قومي ان ﴾ِإنَّهم رب نُوح قَاَل﴿ (٢٠) " شرك كل من خالصة

 أغنياءهم واتَّبعوا ﴾خَسارا ِإال وولَده مالُه يزِده لَم من واتَّبعوا﴿ عنه ونهيتهم به
 (٢١) الدارين سعادة خسرواو فهلكوا ، واألوالد األموال أبطرتهم الذين ، ورؤساءهم

 عليه وسلطوا الوسائل بشتى اتباعه عن الناس صدوا ألنهم ﴾كُبارا مكْرا ومكَروا﴿
 عبادة تتركوا ال ﴾تَذَرن ال﴿ ألتباعهم وقادتهم رؤساؤهم ﴾وقَالُوا﴿ (٢٢) السفهاء

ثم أكدوا النهي وصرحوا  ﴾تَذَرن وال﴿ نوح رب وتعبدوا ، واألصنام األوثان ﴾هتَكُمآِل﴿
 وأعظمها أصنامهم أكبر كانت ﴾ونَسرا ويعوقَ يغُوثَ وال سواعا وال وداً﴿بأسمائها 

 ، أنثى بصورة وسواع ، رجل بصورة ود كانت قالوا،  بالذكر خصوها ولذا ، عندهم
 انتقلت ومنهم ، نسر بصورة ونسر ، فرس بصورة ويعوق ، أسد صورةب ويغوث
   آدم بين كانوا صالحين رجال أسماء هي قيلو،  الخلق من بعدهم لما األوثان عبادة
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 كيف قيل فإن )٢٧(

 قلنا ؟ ذلك نوح عرف
 لبث فِإنه ، باالستقراء

 إال ةسن ألف فيهم
 فعرف ، عاماً خمسين
 ، وجربهم طباعهم
 ينطلق الرجل وكان
 يا  :ويقول إليه بابنه
 فإنه هذا احذر بني

 أبي وإن ، كذاب
 هذه بمثل أوصاني
 فيموت ، الوصية
 الصغير وينشأ الكبير
 ]فخ[ ذلك على

  
 وبين بينه كان) ٢٨(

 كلهم آباء عشرة آدم
 ابن وقال  ، مؤمنون
 لنوح يكفر لم : عباس

 آدم وبين بينه فيما الدو
  ]قر[ السالم عليهما

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ،  العـرب  إلى انتقلت وقد عبدوا الزمان طال فلما بهم تبركا همصورو ماتوا فلما ونوح
ثم صارت لبني غطيف بـالجرف       لمراد ويغوث لهذيل وسواع لكلب صنما ود كانتو

لقريش خاصة على     هبل كان وقيل غير ذلك ، و     لحصين ونسر لهمدان ويعوقعند سبأ   
 كبـراؤهم  ﴾وقَـد َأضـلُّوا    ﴿ (٢٣) ظهر الكعبة وأساف و نائلة على الصفا و المروة        

 فـوق   ﴾ِإال ضالالً ﴿على طغيانهم    ﴾الظَّاِلمين﴿  يا رب  ﴾وال تَزِد ﴿ من الناس  ﴾كَثيرا﴿
لـى  ، وإصـرارهم ع    ذنوبهم وإجرامهم  ﴾خَطيَئاتهِم﴿ من أجل  ﴾مما﴿ (٢٤) ضاللهم
فَلَم يجِدوا لَهم من دونِ اللَّـه       ﴿ نار البرزخ ﴾  فَُأدخلُوا نَارا ﴿بالطوفان   ﴾ُأغْرِقُوا﴿الكفر  
 اآلية تدل على عـذاب القبـر قبـل          ، اهللا عنهم عذاب    ونهم أو يدفع  ون ينصر ﴾َأنْصارا
ـ   دعا  بعد ان  ﴾وقَاَل نُوح  ﴿ (٢٥) البعث انهم دعـا  االبناء بعد اآلباء فلما ايس مـن ايم
 ﴾اَألرضِ من الْكَافرِين ديارا   ﴿وجه   ﴾علَى﴿ ال تترك أحداً   ﴾رب ال تَذَر  ﴿  وقال عليهم

ما في الدار ديار أي ما فيها        ديار من األسماء المستعملة في النفي العام يقال        " أحدا أي
 هذه اآلية   واستدل بعضهم في  ،  وإشراك غير قومه بالدعاء يثبت عموم بعثته         ، " أحد

ِإنَّـك ِإن    ﴿ ثم بين السبب في طلب إهالكهم جميعـا بقولـه          (٢٦) على عموم الطوفان  
مهأبقيت منهم أحداً   ﴾تَذَر ﴿ كادبلُّوا عضا      ﴿عن طريق الهدى     ﴾يوا ِإال فَـاجِرـدلال يو
 لـن  إنـه { تعالى اهللا قول قالها بعد ،    وال يأتي من أصالبهم إال كل فاجر وكافر        ﴾كَفَّارا
 ﴾رب اغْفر ِلي﴿ قاللما رأى دعوته هذه قد أجيبت        (٢٧)} آمـن  قد من إال قومك من يؤمن

ما وقع مني من التقصير في خدمتك ودعـوة عبـادك واسـتعجالي علـيهم بالـدعاء                 
﴿ياِلدِلوبدعائه عمم ثم ،   أبيه لمك بن متوشلح وأمه شمناء بنت انوش        بأبويه  ثنى ثم ﴾و 

 الـصادق  عن،   ديني وقيل سفينتي قيل و مسجدي وقيل منزلي ﴾بيتي دخََل منوِل﴿ فقال
 قيـد  ﴾مْؤمنًـا ﴿ ]صـا [ ءاالنبيا بيت في دخل الوالية في دخل من الوالية يعني) ع(

 عمم ثم ﴾والْمْؤمنَات وِللْمْؤمنين﴿ بيته دخلوا من جملة من ألنهم الكافر إلخراج بالمؤمن
 لعمـوم  بالمغفرة دعوته يشملنا ممن نكون ان اهللا نسال ، والمؤمنات ينالمؤمن لجميع
 ِإال﴿ بآياتـك  جحـد  من ﴾الظَّاِلمين﴿ رب يا ﴾تَزِد وال﴿ ، ومنّه وعطفه بلطفه لفظها
   (٢٨) واآلخرة الدنيا في وخساراً هالكاً إال ﴾تَبارا
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 الصادق عنها فضل
 قراءة أكثر من )ع(

 في يصبه لم اوحى قل
 من شيء الدنيا الحياة
 من وال الجن أعين
 سحرهم من وال نفثهم
 وكان كيدهم من وال
 فيقول )ع( محمد مع
 بهم اريد ال رب يا

 أن اريد وال بدال
 حوال عنهم ابتغي

 ]صا[
  

 من )ص( النبي عن
 كان الجن سورة قرأ
 جني كل بعدد له

 )ص(مداًمح صدق
 رقبة عتق به وكذب

  ]زم[
فائدة النفر اسم ) ١(

يقع على الثالثة الى 
 ]تس[العشرة 

ويطلق الجد فائدة ) ٣(
على الغني وعلى 

  ]مال[العظيم 
 
 عباس ابن عن )١(

 رسول قرأ ما  :قال
 الجن على )ص( اهللا
 ولكنه ، رآهم وال

 من طائفة في انطلق
 إلى عامدين أصحابه

 وقد ، عكَاظ سوق
 الشياطين بين لحي

 ، السماء خبر وبين
 عليهم وأرسلت
 إلى فرجعوا الشهب،
 ما   :فقالوا قومهم،

 حدث قد لشيء إال هذا
 مشارق فاضربوا ،

 ، ومغاربها األرض
 الذي هذا فانظروا
 فانطلقوا حدث،

 الذين النفر فانصرف
 ، تهامة نحو توجهوا

 )ص( اهللا رسول إلى
 وهو ، بنخلة وهو

 الةص بأصحابه يصلي
 سمعوا فلما ، الفجر
 له، استمعوا القرآن
 الذي واهللا هذا  :فقالوا
 خبر وبين بينكم حال

  ]مس[ ...... السماء

  

  
  
  

وهي مائتان وخمس وثمانون كلمة ، وثمانمائة وسبعون حرفا ، ال ناسخ وال منسوخ فيها ، ومثلها في 
أت به هذه والكافرون وإخالص عدد اآلي سورة نوح ، ويوجد في القرآن خمس سور مبدوءة بما بد

  وال يوجد سورة بالقرآن مختومة بما ختمت به هذه السورة .والفلق والناس
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

يطلق على العشرة   ﴾ُأوحي ِإلَي َأنَّه استَمع نَفَر﴿ إن ربي لقومك) ص( يا محمد ﴾قُْل﴿
    ﴾من الْجِن﴿الرهط ألب واحد و نالنفر يرجعون آلباء متفرقي، وينصرف الى االربعين 

كانوا  وقيل -عامة جنود ابليس منهم-  ، تسعة من الجن من بني الشيصبانكانوا
ة من الجن أن جماع ، كانوا قاصدين اليمن  نفر من جن نصيبين أو تسعةسبعة

ستتارهم عن ال سمي الجن جناً" ،  فآمنوا به وصدقوه وأسلموا استمعوا لتالوتي للقرآن
" االبصار ومنه سمى الجنين وهو المستور فى بطن االم والجنون النه خفاء العقل

  مؤثراً في حسن نظمه﴾ِإنَّا سمعنَا قُرآنًا عجبا﴿ لقومهم حين رجعوا ِإليهم ﴾فَقَالُوا﴿
الحق والصواب  ﴾ِإلَى الرشْد﴿ هذا القرآن ﴾هديي ﴿(١) معناه ودقة وبالغة أسلوبه

  ولن نعود إلى ما كنا عليه من الشرك﴾بِه ولَن نُشْرِك بِربنَا َأحدا﴿فصدقنا  ﴾فَآمنَّا﴿
 جّل ربنا في صفاته فال تجوز تعالى قدرته وذكره وعظمته ﴾وَأنَّه تَعالَى جد ربنَا ﴿(٢)

 اهللا يرضه ولم بجهالة الجن قالته شيء هووقيل ،  عليه صفات األجسام واألعراض
ألن الزوجة  ﴾وال ولَدا﴿زوجة  ﴾ما اتَّخَذَ صاحبةً﴿ ربنا بخت ربنا جد عنىوم منهم

وَأنَّه كَان يقُوُل  ﴿(٣) ، واهللا تعالى منزه عن النقائص ، والولد لالستئناس تتخذ للحاجة
له  وأن األحمق الجاهل فينا كان ينسب إلى اهللا ما ال يليق بجال﴾سفيهنَا علَى اللَّه شَطَطًا

وَأنَّا ظَنَنَّا َأن لَن تَقُوَل اِإلنس والْجِن ﴿ (٤) وقدسيته ويقول قوالً شططاً بعيداً عن الحق
 كنا نظن أن أحداً لن يكذب على اهللا تعالى ال من اِإلنس وال من الجن ﴾علَى اللَّه كَذبا

وَأنَّه  ﴿(٥)"  ذلك في السفيه إتباعهم عن اعتذارفيه   "في نسبة الصاحبة والولد إليه
وذُونعاِإلنسِ ي ناٌل مرِج يستجيرون  ﴾كَان﴿ الْجِن ناٍل مبِرِجموهادقًا فَزهفزاد ﴾ر 

 الجن كان يقال،  والمعاصي الكفر من عليه كانوا الذي اثمهم على ِإثماً اِإلنس الجن
 رسول مولد قبل من ءالسما من سمعوها التي االخبار ويخبرونهم الكهان على ينزلون

 كَما ظَنُّوا﴿ اِإلنس ﴾وَأنَّهم﴿ (٦) الجن أخبروهم بما يكهنون الناس وكان )ص( اهللا
الجن معشر يا ﴾ظَنَنتُم ﴿َأن ثَ لَنعبي ا﴿ الموت بعد ﴾اللَّهدكما البعث أنكروا فقد ﴾َأح   

  
  ترتيبها

 ٧٢   
  ترتيب النزول

٤٠  
    اياتها
  زلت بعدن  سورة الجن  ٢٨

  مكية  االعراف
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 من غرضال) ١(

 استماع عن اِإلخبار
 وتقريع توبيخ ، الجن
 في والعرب قريش
 عن تباطؤوا كونهم
 كانت إذ ، اِإليمان
 منهم خيراً الجن

 ، اِإليمان إلى وأسرع
 سمعوا ما حين فإنهم

 استعظموه القرآن
 إلى ورجعوا به وآمنوا
 ، منذرين قومهم
 الذين العرب بخالف

 فإنهم ، بلسانهم نزل
وهم  واواستهزؤ كذبوا

 كالم أنه يعلمون
 محمدا وأن ، معجز

 وال يقرأ ال أمي )ص(
 بين ما وشتان ، يكتب
 والجن اِإلنس موقف

  ]مس[
  
 هؤالء أنكر وإنما )٥(

 أن الجن من النفر
 أن علمت قد تكون
 على يجترئ أحداً

 لما اهللا على الكذب
 ألنهم ، القرآن سمعت

 وقبل يسمعوه أن قبل
 اهللا تكذيب يعلموا أن
 الصاحبة هللا اعمينللز

 يحسبون كانوا والولد
 ، صادق إبليس أن
 القرآن سمعوا فلما

 كاذباً كان أنه أيقنوا
 سفيهاً فسموه ذلك في
 ]طب[
  
 )ع( الباقر عن )٦(

 ينطلق الرجل كان قال
 الذي الكاهن إلى

 الشيطان إليه يوحي
 لشيطانك قل فيقول
 بك عاذ قد فالن

 فزادوا رهقا فزادوهم
 بهم تهمباستعاذ الجن
 ]صا[ وعتوا كبرا

 من الرجل كان )٦(
 الوادي نزل إذا العرب

 قال ليالً سفره في
 هذا بعزيز أعوذ

 سفهاء شر من الوادي
 منهم هذا وكان قومه
 اعتقادهم حسب على
 تحفظهم الجن أن

 بالجن تعوذ من وأول
 بنو ثم اليمن من قوم

 في فشا ثم حنيفة
  ]مج[. العرب

 (٧)" اهللا من كالم استيناف أو لبعض بعضهم الجن كالم من ماإ اآليتان "أنكرتموه أنتم
 ﴾فَوجدنَاها ملَئتْ﴿ الستماع كالم أهلها ﴾السماء﴿طلبنا بلوغ  ﴾وَأنَّا لَمسنَا﴿ يقول الجن
 محرقة تقذف من  شهباًملئتو ﴾وشُهبا﴿  يحرسونهاكثيراً ﴾حرسا شَديدا﴿بالمالئكة 

 ﴾كُنَّا نَقْعد منْها مقَاعد ِللسمعِ﴿ )ص( قبل بعثة محمد ﴾وَأنَّا ﴿(٨) هايحاول االقتراب من
 ﴾فَمن يستَمع اآلن﴿ واالستماع للترصد صالحة،  والشهب الحرس عن خالية مقاعد

 يحرقه ﴾شهابا رصدا﴿ ينتظره بالمرصاد ﴾يجِد لَه﴿فمن يحاول اآلن استراق السمع 
 وقد جاء ذكرها في الجاهلية وفي )ص(شهب كانت موجودة قبل مبعث نبينا ال  "ويهلكه

كتب الفالسفة ، وإنما غلظت وشدد أمرها عند البعث لئال يتشوش أمر الوحي بسبب 
ما اهللا  ﴾َأشَر ُأرِيد﴿ ال نعلم نحن معشر الجن ﴾وَأنَّا ال نَدرِي ﴿(٩)"  تخليط الكهنة

ل امتالء السماء بالحرس والشهب لعذاب يريد اهللا أن ، وال نعلم ه فاعل بسكان األرض
لخير بأن يبعث فيهم ا يريده اهللا بهم ﴾بِمن في اَألرضِ َأم َأراد بِهِم ربهم رشَدا﴿ينزله 

،   الجن حيث نسبوا الخير إلى اهللاوهذا من أدب، رسوالً مرشداً يرشدهم إلى الحق 
، فأخذوا يضربون  لذي حملهم على طلب السبب إليه وهذا هو اولم ينسبوا الشر

، فعرفوا   يقرأ بأصحابه في الصالة)ص(فرأوا رسول اهللا  ، ومغاربها مشارق األرض
 ، فدنوا منه حرصاً على سماع القرآن ثم أسلموا أن هذا الذي حفظت من أجله السماء

(١٠)﴿ وناِلحنَّا الصَأنَّا مهللا قوم صالحون عاملون بما يرضي ا﴾و ﴿ذَِلك وننَّا دمو﴾ 
وَأنَّا  ﴿(١١) ، ومذاهب مختلفة  فرقاً شتى﴾كُنَّا طَراِئقَ قددا﴿ ومنا قوم ليسوا صلحاء

، وأننا في  قادر عليناان اهللا علمنا وأيقنا  وانا ﴾ظَنَنَّا َأن لَن نُعجِز اللَّه في اَألرضِ
وَأنَّا لَما سمعنَا ﴿ (١٢) ولن نفلت من عقابه ﴾ولَن نُعجِزه هربا﴿ قبضته وسلطانه

 بوالية آمن فمن بموالنا آمنا الوالية الهدى تأويل قال )ع( الكاظم عن، القرآن  ﴾الْهدى
 )ص(، وصدقنا محمداً  وبمن أنزله ﴾آمنَّا بِه﴿ ]صا[ا رهق وال بخسا يخاف فال مواله

 حسنات من نقصاناً ﴾بخْسا﴿ يخشى ﴾يخَافُ فَال﴿ باهللا ﴾بِربهفَمن يْؤمن ﴿في رسالته 
 ، أسلم من ﴾الْمسلمون منَّا وَأنَّا﴿ (١٣) سيئات بزيادة ظلماً وال ﴾رهقًا وال﴿ الجزاء في

 َأسلَم فَمن﴿ وكفر الحق عن جار من ﴾الْقَاسطُون ومنَّا﴿ )ص( محمد برسالة وصدق
لَِئكا فَُأوورا﴿ خواتو ﴾تَحشَدأقروا الذين أي )ع( الباقر عن ، الثواب دار إلى يبلغهم ﴾ر 
 ِلجهنَّم فَكَانُوا﴿ اِإليمان عن الجائرون الكافرون ﴾الْقَاسطُون وَأما﴿ (١٤) ]صا[ بواليتنا
 مواواستقا مكة اهل آمن لَوِ وَأن ﴾استَقَاموا وَألَّوِ﴿ (١٥) بهم توقد  لجهنم وقوداً ﴾حطَبا

 ، الرزق في لهم لبسطنا ﴾غَدقًا ماء ألسقَينَاهم﴿ اهللا شريعة على ﴾الطَّرِيقَة علَى﴿
   على مكة أهل بها خوطب اآلية هذه إن المفسرين بعض قال،  الدنيا في عليهم ووسعنا
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الرهق في كالم ) ٦(

يان العرب اإلثم وغش
  ]مال[ المحارم

 
 عن الجائرون) ١٤(

 هو الذى الحق طريق
 ومنه والطاعة االيمان
 لعلى خطابا الحديث

 الناكثين تقاتل )ع(
    والمارقين والقاسطين

 نكثوا الذين كثونافالن
 نقضوها اى البيعة

 بها وساروا واستنزلوا
 جمل على البصرة الى

 ولذا عسكر اسمه
 يوم الوقعة سميت
 اسطونوالق،  الجمل

 النهم معاوية اصحاب
 حين جاروا اى قسطوا
 الحق االمام حاربوا

 بيوم تعرف عةقوالو
والمارقون ،  صفين

 الذين فانهم الخوارج
 من خرجوا اى مرقوا
 واستحلوا اهللا دين

 رسول خليفة مع القتال
 السالم عليه اهللا

 الواقعة تلك وتعرف
 من هى النهروان بيوم

 ]رو[ العراق ارض
  
 كفار في نزلت )١٦(

 منعوا حين قريش
 سنين سبع المطر

 ]مس[
  
 المساجد إن قِيَل )١٨(
 عليه اإلنسان يسجد ما
 ويديه جبهته من

 فال ، قدميه واصابع
 طرافاآل هذه تضعوا

 لغير التراب في
  ]طر[ خاِلقها

  

  

 علي نالمؤمني أمير والية على استقاموا لو يعني )ع( الباقر عن،  طريق االلتفات
 ال يقول }غدقا ماء السقيناهم{ ونهيهم أمرهم في طاعتهم وقبلوا) ع( ولده من واالوصياء

 به أيشكرون أم يكفرون ﴾فيه﴿نختبرهم  ﴾ِلنَفْتنَهم ﴿(١٦) ]صا[ االيمان قلوبهم شربنا
﴿هبكْرِ رذ نع رِضعي نموالية  }ذكر ربه{عن ابن عباس قال  ، طاعة اهللا وعبادته ﴾و

 (١٧)  ال راحة فيهشاقا ﴾عذَابا صعدا﴿ يدخله ربه ﴾يسلُكْه﴿ ]شو[ علي بن أبي طالب
وَأن الْمساجِد ﴿ ، فنشهد معك الصلوات في مسجدك ، ائذن لنا  يا رسول اهللا:قالت الجن

 الملل ها اهلاويدخل فيها البيوت التى بنالتي بنيت للصالة وذكر اهللا   وان البيوت﴾لَّهِل
والبيع دون المعابد التي يتخذها غير أهل ، كنائس النصارى وكنيس اليهود للعبادة نحو 

فَال تَدعوا مع اللَّه ﴿ الكتب السماوية لعبادتهم فال تدخل فيها ألنها لم تنشأ لعبادة اللّه
 ﴾ قَام عبد اللَّهوَأنَّه لَما ﴿(١٨)  فال تعبدوا فيها غيره وأخلصوا له العبادة فيها﴾َأحدا

 كاد الجن يركب بعضهم ﴾يكُونُون علَيه ِلبداكَادوا ﴿ يعبد ربه ﴾يدعوه﴿) ص(محمد 
 لهؤالء )ص (محمد يا ﴾قُل ﴿(١٩) سماع القرآنعلى حرصاً االزدحام بعضاً من شدة 

وال ﴿ وحده ﴾ربي﴿أعبد  ﴾ِإنَّما َأدعو﴿ الكفار الذين طلبوا منك أن ترجع عن دينك
يا  ﴾قُْل ﴿(٢٠) مقتي على اطباقكم يوجب منكر وال ببدع ذلك فليس ﴾ُأشْرِك بِه َأحدا

،  ، وقد عاديت الناس كلهم  إنك جئت بأمر عظيمبعد ان قالواكفار قريش ل )ص (محمد
ر أن  ال أقد﴾ِإنِّي ال َأملك لَكُم ضرا وال رشَدا﴿فارجع عن هذا فنحن نجيرك وننصرك 

 الناس دعا )ص( اهللا رسول إن )ع( الكاظم عن ، وال أجلب لكم نفعاً أدفع عنكم ضراً
 رسول لهم فقال هذا من أعفنا محمد يا:  فقالوا قريش إليه فاجتمعت )ع( علي والية إلى
 (٢١) ]صا[ االية اهللا فأنزل عنده من وخرجوا فاتهموه إلي ليس اهللا إلى هذا )ص( اهللا
 من اللَّه َأحد ولَن َأجِد﴿عذاب  ﴾من﴿إنّه لن ينقذني  ﴾ِإنِّي لَن يجِيرني﴿اً لهم أيض ﴾قُْل﴿

هونا ددلْتَح(٢٢) طلبتم ما إلى أجيبكم فكيف ، منه ملجًأ وال نصيراً لي أجد ولن ﴾م 
 من ربي يجيرني فحينئذ ، ربي رسالة بلغت إذا إال ﴾ورِساالته اللَّه من بالغًا ِإال﴿

 نَار﴿ جزاءه فإن ﴾لَه ِإنفَ﴿ اهللا بلقاء يؤمن ولم ﴾ورسولَه اللَّه يعصِ ومن﴿ العذاب
نَّمهج ينا خَاِلديها﴿ منها يخرج لن ﴾فدفي }ورساالته اهللا من بالغا إال{ )ع( الكاظم عن ﴾َأب 
 ﴾رَأوا ِإذَا حتَّى﴿ (٢٣) ]صا[ )ع( علي والية في قال }ورسوله اهللا يعص ومن{ )ع( علي
 ﴾نَاصرا َأضعفُ من﴿ حينئذ ﴾فَسيعلَمون﴿ العذاب من ﴾يوعدون ما﴿ المشركون رأى

 ﴾قُْل﴿ (٢٤) ؟الموحدون المؤمنون أم هم هل وجنداً نفراً وأقل ﴾عددا وَأقَلُّ﴿ ومعيناً
 وعدتم الذي العذاب هذا هل ﴾دونتُوع ما َأقَرِيب َأدرِي﴿ ما ﴾ِإن﴿ )ص( محمد يا لهم
   وعال جل هو (٢٥) طويلة مدة له بعيد هو أم ﴾َأمدا ربي لَه يجعُل َأم﴿ زمنه قريب به
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 اآلية في ليس) ٢٦(
 نفي على يدّل ما

  األولياء كرامات
  ]بح[
 
 بن سعيد عن) ٢٨(

 نزل ما : جبير
 من بشيء جبرائيل
 أربعة ومعه إال الوحي

 حفظة المالئكة من
 قد أنه الرسول فيعلم
 على الرسالة أبلغ

 .به أمر قد الذي الوجه
 ]مج[
  
  
  
  
  

 الصادق عن فضلها
 سورة قرأ من )ع(

 العشاء في المزمل
 آخر في أو االخرة
 الليل له كان الليل

 مع شاهدين والنهار
 وأحياه المزمل سورة

 وأماته طيبة حياة اهللا
 ]صا[ .طيبة ميتة
 السور اوائل من

 البعثة أول في النازلة
 ثانية إنها قيل حتى

 على النازلة السور
 ثالثتها أو )ص( النبي

 ]مي[
 وعال جال خاطبه )١(

 إذا العرب طريقة على
 مالطفة قصدت

 وترك المخاطب
 باسم سموه  معاتبته
 التي حالته من مشتق

 كقول،  عليها هو
 )ع( لعلي )ص( نبيال

 بجنبه ولصق نام وقد
 ، تراب أبا قم التراب
  له مالطفٌ بأنه إشعاراً

  ]مس[
 أنه على الجمهور )١(
 الملك جاءه لما )ص(

 حراء غار في
 حاوره بما وحاوره

 خديجة إلى رجع
 عنها تعالى اهللا رضي
 زملوني زملوني فقال

  المدثر أيها يا فنزلت
 )ص( كان وقيل

   عائشةل بمرط متزمالً

 فال يطلع ﴾فَال يظْهِر﴿ ، وخفي عن األنظار  عالم بما غاب عن األبصار     ﴾عاِلم الْغَيبِ ﴿
إال من اختـاره اهللا      ﴾ِإال منِ ارتَضى من رسولٍ     ﴿ (٢٦)  من خلقه  ﴾علَى غَيبِه َأحدا  ﴿

 فإنه تعالى يرسل    ﴾خَلْفه رصدا فَِإنَّه يسلُك من بينِ يديه ومن       ﴿ وارتضاه لرسالته ونبوته  
 )ع( الرضـا  عـن ،   ، مالئكة وحرساً يحفظونه من الجن      من أمام الرسول ومن خلفه    

 مـا  على اهللا أطلعه الذي الرسول ذلك ورثة ونحن مرتضى اهللا عند )ص( اهللا رسول
 بـي الن ﴾ِلـيعلَم  ﴿ (٢٧) ]صا[ القيامة يوم إلى يكون وما كان ما فعلمنا غيبه من يشاء

أن  ﴾َأن قَد َأبلَغُوا رِساالت ربهِـم     ﴿ بالوحي نيالنازل والمالئكة جبرئيل أن إليه الموحى
، فال يخفى عليه شيء      عند الرسل علمه   ﴾وَأحاطَ بِما لَديهِم  ﴿رسله قد بلغوا عنه وحيه      

  (٢٨)  جميع األشياءى علم ضبط واستقص﴾وَأحصى كُلَّ شَيء عددا﴿من أمورهم 
  
  
  

 فإنها نزلت بالمدينة ، وهي مائتان وخمس وثمانون كلمة وثمانمئة ٢٠ و١١ و١٠نزلت بمكة عدا اآليات 
ويوجد في القرآن عشر سور مبدوءة بلفظ يا أيها هذه . وثالثون حرفا ومثلها في عدد اآلية سورة البلد

  لطالق والتحريموالنساء والمائدة والحج واألحزاب والحجرات والممتحنة والمدثر وا
    الرحيم الرحمن اهللا بسم
 ﴾اللَّيَل قُمِ﴿ (١) بثوبهبفراشه الملتف  النائم )ص( النبي ايها يا ﴾الْمزمُل َأيها يا﴿

 َأو﴿ الليل نصف ﴾نصفَه﴿ (٢) الليل من ﴾قَليالً ِإالً﴿ للوجوب األمر وهذا للصالة
انْقُص نْهيالً م(٣) قليالً النصف من أقل أو ﴾قَل ﴿َأو زِد هلَيالنصف من أكثر أو ﴾ع ، 

 على تزيد وال ، الليل ثلث عن تقل ال بحيث طويلة الساعات هذه تكون أن والمراد
 ﴾تَرتيالً﴿ يا حبيبي عند قراءته ﴾الْقُرآن ورتِِّل﴿ " للتخيير الثالثة بين الترديد " الثلثين
 بعبادتي واشتغل بمبانيه النّفس ولذيذ بمعانيه قلبال حضور يثير وتفكر وتأن تمهل قراءة
 )ص( اهللا رسول كان،  القرآن بقراءة االعتناء وجوب األمر هذا يفيد . بعبوديتي تحظ
 يمر ال،  واضحة الحروف ويخرج  بتمهل القرآن يقرأ أي ، حرفاً حرفاً القراءة يقطِّع
 زينوا  الحديث في ، وتعوذ فوق إال عذابٍ بآية يمر وال ، وسأل وقف إال رحمة بآية

 عن  ،صوته يحسن اى بالقرءآن يتغن لم من منا ليس )ص( قولهو،  بأصواتكم القرءآن
 الدقل نثر تنثره وال تبييناً بينه فقال اآلية هذه عن سئل )ص( اهللا رسول أن )ع( علي
 هعجائب عند قفوا - حروف وتبيين وتمهل تؤدة على اقرأه أي -الشعر هذي تهذه وال

   سننزل ﴾سنُلْقي ِإنَّا﴿ (٤) ]آل[ السورة آخر أحدكم هم يكن وال القلوب به وحركوا

  
  ترتيبها

 ٧٣   
  ترتيب النزول

٣  
    اياتها
  نزلت بعد  سورة المزمل  ٢٠

  مكية  القلم
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 -بذلك فنودي يصلي
  الن-وهذا بعيد جداً

 ما أوائل من السورة
 اهللا ورسول بمكة نزل

 على بنى إنما )ص(
 أن مع بالمدينة عائشة
 الصحيحة األخبار

 النداء بأن متضافرة
 وهو كان المذكور

 والسالم الصالة عليه
 رضي خديجة بيت في
  ]آل[ عنها تعالى اهللا
 من الليل حد فاتدة )٢(

 الى الشمس غروب
  ]رو[ الفجر طلوع

 :عباس ابن قال) ٣(
 كان الليل قيام إن

 رسول على فريضة
 قُم لقوله )ص( اهللا

بقوله  نسخ ثم اللَّيَل
 تيسر ما اقرءواف تعالى
 هذا أول بين وكان منه

 ، سنة ونسخه الوجوب
 التي السورة هي وهذه
 أولها آخرها نسخ

 ]مس[
 القرآءة فى اختلف )٤(

 مالك فكرهها بااللحان
 لخروجها والجمهور

 له القرءآن جاء عما
 والتفهم الخشوع من

 حنيفة ابو واباحها
 السلف من وجماعة
 ذلك الن لالحاديث

 اثارةو للرقة سبب
 ]رو[ الخشيه

 )ع( الصادق عن )٦(
 عن الرجل قيام قال

 عز اهللا به يريد فراشه
  غيره به يريد ال وجل

 ]صا[
 )ع( الباقر عن )٧(

 طويال فراغا يقول
  وحاجتك لنومك

 ]صا[
 إن )ع(الباقر عن )٨(

 اليدين رفع هنا التبتل
 رواية وفي الصالة في
 اهللا إلى يدك رفع هو

 ]صا[ إليه وتضرعك
 أمير عن )١١(

 في )ع( المؤمنين
 فيه يذكر حديث

 زال وما قال المنافقين
 )ص( اهللا رسول
 ويقربهم يتألفهم

 يمينه عن ويجلسهم
 اهللا أذن حتى وشماله

   في له وجل عز

﴿كلَييالً﴿ )ص (يا محمد ﴾عالً ثَقد القرآنوالمقصود به  ﴾قَوال يحمله إال قلب مؤي 
 وقيل،  الشاقة التكاليف من فيه لما المكلفين على ثقيل ، يدبالتوفيق ونفس مؤيدة بالتوح

وهذا المعنى لطيف في ،  ويعرق نزوله عند حاله يتغير كان فإنه عليه نزوله ثقيل
ن اِإلنسان إذا اشتغل بعبادة اهللا في الليل وأقبل إلوتالوة القرآن  الربط بين قيام الليل

 ِإن نَاشَئةَ ﴿(٥) ِإلشراق وجالل اهللا فيها، استعدت نفسه  على ذكره والتضرع بين يديه
ساعات الليل وأوقاته التي فيها التفرغ  والمقصود ان الناشئة القيام بعد النوم ﴾اللَّيِل

، يقوم لها من مضجعه بعد هدأة  ، وما ينشئه المرء ويحدثه من طاعة وعبادة والصفاء
 هي أشد على المصلي وأثقل من ﴾طًْئاهي َأشَد و﴿ من الليل أتم إخالصا وأكثر بركة

ومن ،  ، فقيامه على النفس أشد وأثقل ، ألن الليل جعل للنوم والراحة صالة النهار
 ، وتصلب األبدان ، وتشد العزائم شأن هذه الممارسة الصعبة أن تقوي النفوس

 ﴾ قيالًوَأقْوم ﴿وتختلف باختالف المصلين إذ تكون لذيذة على البعض ثقيلة على الغير
 ، والتفطن التدبر على للنفس أعونولحضور القلب وهدوء االصوات قرائة أثبتُ 

 يا ﴾لَك ِإن﴿ (٦) الرياء عن وأبعد إخالصا وأتم ومقاصده القرآن أسرار في والتأمل
 إن ﴾طَوِيالً سبحا اَلنَّهارِ في﴿ أمته من تبعه من الخطاب هذا ويشمل )ص( محمد حبيبي

 الليل في بها فعليك للعبادة تتفرغ ان تستطيع فال بها تنشغل كثيرة مشاغل هارالن في لك
 وتَبتَّْل﴿ كان وجه أي على ونهاراً ليالً تعالى ذكره على ودم ﴾ربك اسم واذْكُرِ﴿ (٧)
هيالً ِإلَيتفي واستغرق عزوجل سواه عما نفسك وجرد بالعبادة تعالى إليه وانقطع ﴾تَب 

 ﴾والْمغْرِبِ الْمشْرِق رب﴿ (٨) ولم تكرر هذه الجملة في القرآن،  سبحانه مراقبته
 للعبودية المستحق وحده ﴾هو ِإالً ِإلَه الً﴿ بينهما لما والمدبر بينهما فيما المتصرف

﴿ذْهيالً فَاتَّخكض عليه فاعتمد ﴾و(٩) إليه أمورك وفو ﴿بِراصلَى وا عم قُولُونكفرة ﴾ي 
 هجرا﴿ لهم تتعرض وال اتركهم ﴾واهجرهم﴿ يليق ال بما ورميك تكذيبك من قومك
 (١٠) أذى يشوبه وال معه تابع ال الذي هو الجميل الهجر،  عليهم فيه حقد ال ﴾جميالً

 الكاظم عن ، بآياتي المكذبين وهؤالء ﴾والْمكَذِّبِين﴿ )ص( محمد يا دعني ﴾وذَرني﴿
 والترف الدنيا في والتنعم الغنى أصحاب ﴾النَّعمة ُأوِلي﴿ ]صا[ بوصيك ينوالمكذب )ع(

 (١١) الشديد العذاب ينالوا ثم يسيراً زمناً ﴾قَليالً ومهلْهم﴿ شرهم أكفيك فأنا،  والبطر
﴿نَا ِإنيَأنكَاالً لَد﴾ لهم اهانة بها يقيدون ثقيلة عظيمة قيوداً اآلخرة في عندنا لهم إن 

 غير كريهاً ﴾غُصة ذَا وطَعاما﴿ (١٢) بها يحرقون مستعرة وناراً ﴾وجحيما﴿ وتعذيباً
 من ذكر ما على زيادة ﴾َأِليما وعذَابا﴿ والضريع الزقوم وهو اِإلنسان به يغص ، سائغ

   في المنهمكة العاصية النفوس الن،  اهللا لقاء عن بالحرمان وفسر ، لواألغال النكال
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 بقوله ابعادهم
 جميال هجرا واهجرهم

  ]صا[
 المفسرون قال) ١١(

 إلى تعالى اهللا أمهلهم
 اهللا رسول هاجر أن
 فلما ، مكة من )ص(

 عليهم سلَّط منها خرج
 وهو المجدبة السنين
 قتل ثم ، العام العذاب

 وهو ببدر صناديدهم
  ]مس[ صالخا العذاب

 
 وهو نكْل جمع) ١٢(

 ، الحديد من القيد
 سود قيود أنها وروي

  ]مس[ نار من
 :عباس ابن قال) ١٣(

 يعترض نار من شوك
 يخرج ال حلوقهم في
  ]مس[ نزليوال
 
 )١٥( فرعون خص 

 من بالذكر وموسى
 األمم سائر بين

 محمداً ألن ، والرسل
 مكة أهل آذاه )ص(

 ولد ألنه به واستخفوا
 فرعون أن كما ، فيهم

 وآذاه بموسى ازدرى
 ]مس[  رباه ألنه

 تشيب ِإنما )١٧(
 هوله شدة من الولدان
 حين وذلك ، وكربه
 أخرج  :آلدم اهللا يقول
  النار بعث ذريتك من
 تسعمائة ألف كل من

 ، وتسعون وتسعة
 وليد كل هنالك فيشيب

  ]طب[
  
 الحديث في )٢٠(

 فانه الليل بقيام عليكم
 قبلكم نالصالحي دأب
 الى لكم قربة وهو
 للسيئات ومكفرة ربكم

  ]رو[ االثم عن ومنهاة
  
 )ع( الرضا عن )٢٠(

 لكم منه تيسر ما قال
 القلب خشوع فيه

  ]صا[  السر وصفاء
  
  عباس ابن قال) ٢٠ (

 أصحاب عن سقط
 الليل قيام اهللا رسول

 تطوعاً، وصارت
 على فرضاً ذلك وبقي

  ]مس[ )ص( رسول

 بحرقة ، متحرقة القدس عالم إلى التخلص عن بها والتعلق بحبها ةمقيد تبقى الشهوات
وقد يمكن  "،  القدس أنوار تجلي عن بالحرمان معذبة الهجران غصة متجرعة الفرقة

فاإلنكال عبارة عن بقاء النفس في قيود ، حمل هذه األمور على العقوبات الروحانية 
والحيرة نار اهللا الموقدة ، ان الحسرة العالئق الحسية والملكات الوهمية ، والجحيم نير

التي تطلع على األفئدة ثم إنه يتجرع غصة الحرمان وألم الفراق والبقاء في ظلمة 
وتهتز ﴾ اَألرض والْجِباُل﴿لشدة الهول تتزلزل  ﴾يوم تَرجفُ ﴿(١٣)" ] غر[ الضالل

جبال على صالبتها تالً من الرمل الوتصبح  ﴾وكَانَت الْجِباُل كَثيبا مهِيالً﴿ ابمن عليه
 )ص (محمداً ﴾رسوالً﴿ يا أهل مكة ﴾ِإلَيكُم﴿بعثنا  ﴾ِإنَّا َأرسلْنَا ﴿(١٤) متناثرا

ِإلَى ﴿بعثنا  ﴾كَما َأرسلْنَا﴿بما صدر منكم من الكفر والعصيان  ﴾علَيكُم﴿يشهد  ﴾شَاهدا﴿
ألنبياء ألن القبط كذبوه وبني إسرائيل خص موسى بالذكر دون سائر ا ﴾فرعون رسوالً
كما عصيتم  ولم يؤمن به ﴾فرعون الرسوَل﴿فكذب  ﴾فَعصى﴿ (١٥) آذوه وازدروه 

 شديداً إهالكاً فأهلكناه ﴾وبِيالً َأخْذًا فََأخَذْنَاه﴿ به تؤمنوا ولم )ص( محمدب قريش معشر يا
 ﴾تَتَّقُون فَكَيفَ﴿ (١٦) " مكة فارلك تخويف فيه " التصور حدود عن خارجاً ، فظيعاً

 اليوم ذلك ﴾يوما﴿ به ؤمنوات ولم باهللا ﴾كَفَرتُم ِإن﴿ القيامة يوم الدائم األكبر العذاب
 أمره وفظاعة ، هوله شدة من الوليد فيه يشيب الذي ﴾شيبا الْوِلْدان يجعُل﴿ الرهيب
(١٧) ﴿اءمالس رنْفَطم عة شققةمت السماء ﴾بِهالعصيب اليوم ذلك هول من ومتصد 

﴿كَان هدعوالً﴿ اليوم ذلك بمجيء تعالى ﴾وفْع(١٨) محالة ال واقعاً ﴾م ﴿ِإن هذه﴾ 
 فَمن﴿ للناس وعبرةٌ عظةٌ ﴾تَذْكرةٌ﴿ والزواجر القوارع فيها التي ، المخوفة اآليات

ِإلَى اتَّخَذَ﴿ ناألوا فوات قبل التذكرة هذه من يستفيد أن ﴾شَاء هببِيالً رفليسلك ﴾س 
 أن ، معبدة والسبل ، ميسرة فاألسباب ، والطاعة باِإليمان ، الرحمن إلى موصالً طريقاً

 وأمانٌ للمستبصرين وبيانٌ للهالكين ونجاة للسالكين وطريقٌ للمتقين موعظة القرآن هذا
 أراد لمن وهدى العارفين لقلوب رونو للمريدين وأنس للمتحيرين ءوشفاء للخائفين
 والعبادة للتهجد ﴾تَقُوم َأنَّك يعلَم﴿ )ص( محمد يا ﴾ربك ِإن﴿ (١٩)  ربه إلى الطريق

 وطَاِئفَةٌ﴿ ثلثه وتارةً ﴾وثُلُثَه﴿ نصفه تقوم وتارة ﴾ونصفَه اللَّيِل ثُلُثَي من﴿ أقل ﴾َأدنَى﴿
ناصحابك ﴾م ﴿ينالَّذ عمبن علي )ص( رسول مع صلى من فأول عباس ابن عن ﴾ك 
 وأول )ع( علي معه بايع من وأول )ع( علي معه الليل قام من وأول )ع( طالب أبي
 الليل بمقادير العالم هو ﴾والنَّهار اللَّيَل يقَدر واللَّه﴿ ]شو[ )ع( علي معه هاجر من

 معظمه وال كله الليل قيام تطيقوا لن أنكم ﴾صوهتُح لَن َأن علم﴿ وساعاتهما ، والنهار
﴿فَتَاب كُملَيُؤوا﴿ بالتخفيف عليكم ورجع فرحمكم ﴾عا فَاقْرم رستَي نآنِ مفصلوا﴾الْقُر   
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 )ع( الباقر عن فضلها
 الفريضة في أقر من

 حقا كان المدثر سورة
 أن وجل عز اهللا على

 )ص( محمد مع يجعله
 يدركه وال درجته في
 شقاء الدنيا الحياة في
  اهللا شاء إن أبدا
  ]صا[
 

 من )ص( النبي عن
 المدثر سورة قرأ

 عشر اهللا أعطاه
 من بعدد حسنات
 وكذب بمحمد صدق

 ]زم[ بمكة به
 فترة بعد بمكة نزلت
 عانقطا – الوحي
 سورة وبعد  - الوحي
 سنين بثالث المزمل

 لم شهرا ثالثين أو
ينزل فيها على النبي 
 شيء من القرآن

  ]مال[

   

واستدل أبو حنيفة ومن رأى رأيه في هذه اآلية على ،  ما تيسر لكم من صالة الليل
وقال ،  ٢١المدثر » ثُم نَظَر«أن المفروض في الصالة هو قراءة مطلق آية منه مثل 

علم َأن سيكُون منْكُم ﴿]مال[ك والشافعي ومن رأى رأيهما أن ما تيسر هو الفاتحة مال
وآخَرون يضرِبون في ﴿ سيوجد فيكم من يعجزه المرض عن قيام الليل ﴾مرضى
،  للتجارة ﴾يبتَغُون من فَضِل اللَّه﴿أي قوماً آخرين يسافرون في البالد  ﴾اَألرضِ
وكل  ﴾في سبِيِل اللَّه﴿يجاهدون  ﴾يقَاتلُون﴿ وقوم آخرون ﴾وآخَرون﴿ الرزق يطلبون

فَاقْرُؤوا ما تَيسر ﴿، فلذلك خفف اهللا عنهم  من هذه الفرق الثالثة يشقُّ عليهم قيام الليل
نْهر لكم من صالة الليل  ﴾مي﴿ كرر األمر تأكيداً للتخفيف عنهم، فصلوا ما تيسَأقوا وم

  ،الواجبة عليكم إلى مستحقيها ﴾وآتُوا الزكَاةَ﴿ المفروضة على الوجه األكمل ﴾الصالةَ
تصدقوا في وجوه البر  ﴾وَأقْرِضوا اللَّه قَرضا﴿ فرضت في السنة الثانية من الهجرة

وتدل إضافة القرض لذاته من كسب طيب حالل  ﴾حسنًا﴿ واِإلحسان ابتغاء وجه اهللا
 أيها المؤمنون ﴾وما تُقَدموا َألنْفُسكُم﴿ ة على عدم المن على الفقير بما يعطيهالكريم

من الذي  ﴾هو خَيرا﴿في اليوم اآلخر  ﴾تَجِدوه عنْد اللَّه﴿ قليال فإنكم ولو ﴾من خَيرٍ﴿
 فرواواستَغْ﴿ الموت عند الوصية إلى تؤخرونه الذي من ﴾َأجراوَأعظَم ﴿ادخرتموه 

تقصير من يخلو قلَّما اِإلنسان فإن ، اوقاتكم عيجم في لذنوبكم المغفرة اهللا سلوا ﴾اللَّه 
  (٢٠) عليكم منعم بكم رحيم لذنوبكم ستار ﴾ رحيم غَفُور اللَّه ِإن﴿ تفريط أو
  
  
  
  

مائتان وخمس نزلت بمكة بعد فترة الوحي ، وبعد سورة المزمل بثالث سنين أو ثالثين شهرا ، وهي 
ويوجد في القرآن عشر سور مبدوءة بلفظ يا أيها هذه والنساء . وخمسون كلمة ، وألف وعشرة أحرف

هذا وال يوجد غير هذه  والطالق والتحريموالمزمل والمائدة والحج واألحزاب والحجرات والممتحنة 
  السورة مختومة بمثل هذه اللفظة

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
 بتشبيهها بالنبوة )ص( تلبسه بالتدثر المراد وقيل للنوم بثيابه المتغطي ﴾لْمدثِّرا َأيها يا﴿

 يا )ص( له قيل فكأنه،  والفراغ االستراحة به المراد وقيل ، ويتزين به يتحلى بلباس
 الناس وهداية التكاليف متاعب زمن وأقبل الراحة زمن انقضى قد الفارغ المستريح أيها
(١) ﴿وتصميم عزم قيام جعكمض من ﴾قُم ﴿رلم إن اهللا عذاب من الناس حذر ﴾فَأنذ   

  
  ترتيبها

 ٧٤   
  ترتيب النزول

٤  
    اياتها
  نزلت بعد  سورة المدثر  ٥٦

  مكية  المزمل
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 )ص( أنه روي) ١(

 بحراء كنت قال
 عن فنظرت فنوديت
 أر فلم وشمالي يميني
 فوقي فنظرت شيئا
 عرش على هو فإذا
 واالرض السماء بين

 ناداه الذي الملك يعني
 إلى ورجعت بتفرع

 دثروني فقلت خديجة
   وقال جبرئيل فنزل

  ]صا[ المدثر أيها يا
 
 النداء هذا وفي )٢(

 ، الخطاب في مالطفة
 إلى الكريم من

ناداه  إذ الحبيب،
 يا يقل ولم بوصفه
 اللين ليستشعر محمد

،  ربه من والمالطفة
  )ص( النبي قول ومثله
اذ نام في ) ع(لعلي 

  بترا ابا يا قمالمسجد 
بن  لحذيفةوقوله 

 : الخندق يوم اليمان
  ]قر[ نومان يا قم
 ربك اخصص أي )٣(

 وصفه وهو بالتكبير،
 بالكبرياء تعالى

 اعتقاداً والعظمة،
 ذكرت وإنما وقوالً،

 األمر بعد الجملة هذه
 للنبي تنبيهاً ، باِإلنذار

 عدم على )ص(
 ، بالكفار االكتراث

 الخالئق نواصي فإن
 ينبغي فال ، الجبار بيد
 بأحد الرسول يبالي أن
 أن وال ، الخلق من

  ]آل[ اهللا سوى يرهب
 يقول:  فائدة )٤(

 طاهر فالن العرب
 ، الثياب نقي أو الثياب

 بالنقاء وصفه يريدون
 وذميم المعايب من

 ويقولون ، الصفات
 إذا الثياب دنس النف

 موصوفاً كان
،  الذميمة باألخالق

 في المجد يقولون كما
 في لعفةوا ، ثوبه
  ]مس[ هإزار

 للقبيح اسم الرجز )٥(
 وقوله المستقذر
زجالرو رجكالم فَاه 
  األخالق لمكارم جامع
 اهجر  :له قيل كأنه

 ، والسفه ، الجفاء
   وال ،  قبيح وكل

شَمر او  ﴾وثيابك فَطَهر ﴿(٣)  أفرده بالعظمة والكبرياء﴾وربك فَكَبر ﴿(٢) يؤمنوا
والمعنى وقلبك ، كنَّى بالثياب عن القلب   ابن عباسعن ، نه ابعد عن النجاسةقصر فا

 )ص(وهو أيضاً أمر له  ، ، وكني بالثياب عن النساء فطهر من اِإلثم والمعاصي
برفض عادات العرب المذمومة فقد كانت عادتهم تطويل الثياب وجرهم الذيول على 

 الثوب عن وصف صاحبه بالصدق والعرب تعبر بطهارة ، سبيل الفخر والتكبر
 وهو والحزن الهم يذهب الثياب غسل قال )ع( المؤمنين أمير عن ،والوفاء والعفاف 

 اترك عبادة ﴾والرجز فَاهجر﴿(٤)  ]صا[ لها طهور الثياب وتشمير للصالة طهور
ك مستكثراً  ال تضعف في عمل﴾وال تَمنُن تَستَكْثر ﴿(٥) األصنام واألوثان وال تقربها

وال تمنن بعطائك على الناس مستكثراً ما أعطيته فإن متاع الدنيا قليل   وقيل ،لطاعاتك
 معناه إذا أعطيت عطية فأعطها لربك واصبر حتى  وقيل،  الصنيعة يبطلوألن المن

 ال قال )ع( الصادق عن ، يكون هو الذي يثيبك عليها واعط عطاء من ال يخاف الفقر
 (٧) التكليف مشاق على ﴾وِلربك فَاصبِر ﴿(٦) ]صا[ هللا خير من عملت ما تستكثر

وعبر بالنقر في الناقور  ،  نفخ في الصور، نفخة البعث والنشور﴾فَِإذَا نُقر في النَّاقُورِ﴿
النقر في كالم العرب معناه الصوت وإذا اشتد الصوت أصبح   "وشدته لبيان هول األمر

كيف ) ص(  قال رسول اهللا}فإذا نقر في الناقور{ل لما نزلت  قا عن ابن عباس" مفزعاً
 الصادق عن ]آل[ يؤمر متى يستمع جبهته وحنى القرنالتقم قد  الصوروصاحب أنعم 

 في نكت أمره إظهار اهللا أراد فإذا مستترا مظفرا إماما منا إن قال،  االية هذه في )ع(
 يشتد ﴾عسير يوم يومِئذ﴿ النفخ يوم ﴾كفَذَِل﴿ (٨) ]صا[ اهللا بأمر فقام فظهر نكتة قلبه
 اآلية دلت " هين غير ﴾يسيرٍ غَير الْكَافرِين علَى﴿ (٩) عليهم األمر ويعسر الهول فيه

 وغيظ وعيد زيادة وفيها ، بالكافرين عسره قيد ألنه ، المؤمنين على يسير أنه على
 ومن﴿ )ص( محمد يا دعني ﴾نيذَر﴿ (١٠) " للمؤمنين وتسلية وبشرى  للكافرين

 لقريش قال النه وحيدا المغيرة بن الوليد سمي " عقابه في له كاف فاني ﴾وحيدا خَلَقْتُ
 ماالً لَه وجعلْتُ﴿ (١١) " سنة جماعتكم في وعليكم سنة البيت بكسوة أتوحد أنا

 والمستغالت والنعم لوالخي اإلبل من والطائف مكة بين ما ممدود مالذا  كان ﴾ممدودا
 وبنين﴿ (١٢) الكثيرة والعين والعبيد والجواري صيفاً وال شتاء غلّتها تنقطع ال التي

 معه يحضرون ، حضراً وال سفراً يفارقونه ال معه مقيمين بنين عشرة له كان ﴾شُهودا
 ، الدخ ثالثة منهم أسلم ، ومنعة عز بهم وله بهم مستأنساً وكان ، والمجامع المحافل
 حتى وولده ماله من نقصان في اآلية هذه بعد الوليد زال فما قيل ،  وعمارة ، وهشام

   تكاليف له ويسرت ، بسطاً الدنيا يديه بين بسطت ﴾تَمهِيدا لَه ومهدتُ﴿ (١٣) هلك
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 هؤالء بأخالق تتخلق
  ]فخ[ المشركين

 قال )ص( قال) ٧(
 وجهت إذا تعالى اهللا
 عبيدي من عبد إلى

 أو بدنه في مصيبة
 استقبل ثم ولده أو ماله
 جميل بصبر ذلك

يوم  منه استحييت
 له أنصب أن القيامة
 له أنشر أو ميزاناً
 ]آل[ ديواناً

 المفسرون قال) ١١(
 بن الوليد في نزلت

 أكابر من كان المغيرة
 لقب ولذلك ، قريش
 يحانةور الوحيد
اهللا  أنعم وقد قريش،
من  الدنيا بنعم عليه
  ]مس[ والبنين المال

 :المفسرون قال )١٩( 
 )ص( بالنبي الوليد مر

 ويقرأ يصلي وهو
 فاستمع ، القرآن
 بها، وتأثر لقراءته
 حتى الوليد فانطلق

 من قومه مجلس أتى
   :فقال مخزوم بني
 من سمعت لقد واهللا

 ما ، كالماً آنفاً محمداً
 اِإلنس كالم نم هو
 ، الجن كالم من وال
 ، لحالوة له إن واهللا
 ، لطالوة عليه وإن
 ، لمثمر أعاله وإن
 لمغدق، أسلفه وإن
 يعلى وما ليعلو وإنه
 ]مس[ ... عليه

 البسور فائدة )٣٣(
 وهو الوجه تقطيب

 العبوس من أشد
 ]مس[
 تتبع من ويظهر )٢٥(

 إنما أنه الوليد، أحوال
 وحمية عناداً ذلك قال

 جهالً ال جاهلية،
 أال ، الحال بحقيقة
 القرآن على ثناءه ترى
 ما جميع عن ونفيه
 الشعر من إليه نسبوا

 والجنون والكهانة
 ]آل[
  عباس ابن قال )٢٨(
 الدم من تبقي ال

 ، شيئاً واللحم والعظم
 من خلقهم أعيد فإذا
 إحراقهم تعاود جديد
 وهكذا كانت مما بأشد
 ]مس[  أبداً

  

 بعد هذا العطاء الجزيل ﴾ثُم ﴿(١٤) ، وسيداً مطاعاً  في قريش عزيزاً منيعاًفكان الحياة
﴿َأزِيد َأن عطْمليرتدع هذا  ﴾كَال﴿ (١٥) لم يشكرنيو له في ماله وولده وقد كفر بي ﴾ي

مكذب  ، جاحد بآيات اهللا  معاند للحق﴾ِإنَّه كَان آلياتنَا عنيدا﴿ فليس االمر ما تتوهم
سأكلفه وألجئه إلى عذاب  ﴾سُأرهقُه صعودا ﴿(١٦) فكيف يطمع بالزيادة لرسوله

عن أبي  ، يصعد الجبل ، تضعف عنه قوته كما تضعف قوة من صعب شاق ال يطاق
فإذا وضع يده  هو جبل من نار يكلف أن يصعدهقال ) ص(سعيد الخدري عن النبي 
) ص(في شأن النبي  ﴾فَكَّر﴿ القرآن عند سماع ﴾ِإنَّه ﴿(١٧) ذابت ، فإذا رفعها عادت

، ماذا يقول في  ثم رتب وهيأ كالماً في نفسه ﴾وقَدر﴿، وأجال رأيه وذهنه  والقرآن
 قاتله اهللا وأخزاه حيث قال عن ﴾فَقُتَل كَيفَ قَدر ﴿(١٨) ؟ وبماذا يطعن فيه القرآن
  العبارة تأكيداً لذمه وتقبيحاً لحاله كرر﴾ثُم قُتَل كَيفَ قَدر ﴿(١٩) ، إنه سحر القرآن
(٢٠)﴿ نَظَر (٢١) أجال النظر مرة ُأخرى متفكراً في شأن القرآن ﴾ثُم﴿ سبع ثُم﴾ 

ثُم َأدبر  ﴿(٢٢) وزاد في القبض كالمهتم المتفكر في أمر يدبره ﴾وبسر﴿قطب وجهه 
رتَكْباس(٢٣) دى، وتكبر عن اتباع اله  أعرض عن اِإليمان﴾و﴿  رحذَا ِإال سه فَقَاَل ِإن

ْؤثَرالسحرةإال سحر ينقله ويرويه عن هو ما  )ص( هذا الذي يقوله محمد ان ﴾ي  
 يخدع ، المخلوقين كالم هو ماانو ، اهللا كالم هذا ليس ﴾الْبشَرِِإن هذَا ِإال قَوُل ﴿(٢٤)

 سأدخله ﴾سقَر ُأصليهس﴿ يقول وما )ص( محمد يا فدعه (٢٥) الناس )ص( محمد به
 استفهام ﴾َأدراك وما﴿ (٢٦) " جهنم دركات من دركة سقر " حرها يتلظى جهنم

 إال فيها شيء على ﴾تُبقي ال﴿ (٢٧) وهولها شدتها في ﴾سقَر ما﴿ والتفظيع للتهويل
 وتظهر تلوح ﴾ِللْبشَرِ لَواحةٌ﴿ (٢٨) أحرقته إال أحداً تترك وال ﴾تَذَر وال﴿ أهلكته
ملكا هم  ﴾عشَر تسعةَ علَيها﴿ (٢٩) وهولها لعظمها بعيدة مسافات من الناس ألنظار

 جنس ليخالفوا مالئكة وجعلناهم،  الرحمة منهم نزعت خزنتها عدا مالك فإنه بوابها
 غضبا وأشدهم بأسا الخلق أقوى والنهم إليهم يستروحون وال لهم يرقوا فال المعذبين

 جعلْنَا وما﴿ (٣٠)  اهللا إال يعلمه ال ما والجنود األعوان من ولهم النار خزنة مهو هللا
ابحالِئكَةً ِإال﴿ النار خزنة ﴾النَّارِ َأصحتى البشر من نجعلهم ولم ، اًشداد اًغالظ ﴾م 

 ِللَّذين فتْنَةً ِإال﴿ العدد ذلك ﴾عدتَهم جعلْنَا وما﴿فمن ذا يغلبهم  ويغالبوهم يصارعوهم
 أبو قال حتى  واستهزؤوا بعددهم استقلوا حيث ، المشركين وضالل لفتنة سبباً ﴾كَفَروا
 ﴾ِليستَيقن﴿ النار؟ من تخرجون ثم منهم بواحد يبطشوا أن منكم مائة كل أفيعجز جهل
 صادق )ص( محمداً وأن حق أنه والنصارى اليهود من ﴾الْكتَاب ُأوتُوا الَّذين﴿ ليتيقن

   آمنُوا الَّذين ويزداد﴿ منهم تعلم وال لها ةئقرا غير من كتبهم في هو بما أخبر حيث من



 ٦٦٣ 

  )٧٤( المدثر سورة    )٦٦٣(     العشرون التاسع والجزء  

  
 بهذه تعالى أقسم) ٣٥(

 ، لها تشريفاً األشياء
 يظهر ما على وتنبيهاً

 اهللا عجائب من فيها
، وقوام  وقدرته

،  بِإيجادهاالوجود 
أقسم على أن جهنم 
ِإحدى الدواهي 
العظيمة التي ال نظير 

  ]مس[لها 
دركات فائدة ) ٣٥(

 ١: النار السبعة هي 
 والحطمة ، ٢جهنم ، 

 السعير ، ٤ لظى ، ٣
 الجحيم ، ٦ سقر ، ٥
 ]مال[  الهاوية٧
 هم الذين يؤتون) ٣٨(

 يوم بأيمانهم كتابهم
 أصحاب وهم الحساب
 ألعمالوا الحقة العقائد

 متوسطي من الصالحة
  ]مي[  المؤمنين

  
  )ع( الكاظم عن) ٣٩(

  ]صا[ شيعتنا واهللا هم
 )ع( الكاظم عن )٤٢(

 إلى تقدم من قال
 سقر عن اخر تنايوال
 تقدم عنها تأخر ومن
  ]صا[ سقر إلى

 أمر تعاهدوا )٤٣(
 وحافظوا الصالة
 منها واستكثروا عليها

 فإنها بها وتقربوا
 المؤمنين على كانت
 أال موقوتا كتابا

 جواب إلى تسمعون
 سئلوا حين النار أهل
 سقر في سلككم ما

 من نك لم قالوا
 ]نج[ المصلين

 الكاظم وعن )٤٣(
 لم إنا يعني قال )ع(

 محمد وصي نتول
 بعده من واالوصياء

 ولم السالم عليهم
  ]صا[ عليهم نصل

 بن اهللا عبد عن )٤٨(
 نبيكم يشفع قال مسعود

 أربعة رابع )ص(
 ثم إبراهيم ثم ريلجب

 ثم عيسى أو موسى
 ثم ... )ص( نبيكم

 الصديقون ثم النبيون
 ]مج[ الشهداء ثم
  
 )ع( الكاظم عن) ٤٩(

 الوالية عن أي قال
  ]صا[ معرضين

 إذا أخبرهم أهل الكتاب أنه مثل ما في )ص(يقيناً بهذا العدد وبصحة نبوة محمد  ﴾ِإيمانًا
في  ﴾والْمْؤمنُون﴿ أهل الكتاب ﴾لَّذين ُأوتُوا الْكتَابا﴿وال يشك  ﴾وال يرتَاب﴿كتابهم 
من أهل مكة  ﴾والْكَافرون﴿ شك ونفاق ﴾وِليقُوَل الَّذين في قُلُوبِهِم مرض﴿ عددهم

؟ ولما  والبداعةفي الغرابة  بهذا القول العجيب ﴾َأراد اللَّه بِهذَا مثَالً﴿ أي شيء ﴾ماذَا﴿
،  مثل ما أضلَّ اهللا أبا جهل وأصحابه ،  التسعة عشر بواسطته من سقر وخزنتهايخوفنا

كَذَِلك يضلُّ اللَّه من يشَاء ويهدي ﴿ ]صا[ )ع( علي والية يعني  :قال )ع( الكاظم عن
شَاءي نوله الحكمة البالغة﴾ م ﴿كبر نُودج لَمعا يممن كثرتها ﴾و ﴿مو وِإال هيا ه﴾ 

 موعظة وتذكرة للخلق ليخافوا ﴾ِإال ذكْرى ِللْبشَرِ﴿وما هذه النار التي وصفها لكم 
"  أما لرب محمد أعوان إالّ تسعة عشر اآلية رد على أبي جهل حين قال  "ويطيعوا

ليس األمر على ما يتوهمونه من أنهم يمكنهم دفع  كلمة ردع وزجر ﴾كَال ﴿(٣١)
اآليات في طلوعه وغروبه   أقسم بالقمر لما فيه من﴾والْقَمرِ﴿ همخزنة النار وغلبت

الذي خلقته راحة وُأقسم بالليل  ﴾واللَّيِل ِإذْ َأدبر ﴿(٣٢)ومسيره وزيادته ونقصانه 
وبالصبح ِإذا تبلَّج ونشر  ﴾والصبحِ ِإذَا َأسفَر﴿ (٣٣) حين ولَّى بظلمته ذاهبالعبادي 
 القرآن آيات أن وقيلاألمور العظام  ﴾ِإلحدى الْكُبرِ﴿ سقرِإن  ﴾اِإنَّه﴿ (٣٤) ضياءه
 ِلمن﴿ (٣٦) ربهم ليتقوا للخلق ِإنذار هذا ﴾ِللْبشَرِ نَذيرا﴿ (٣٥) الوعيد في الكبر إلحدى

أراد ﴾شَاء ﴿نْكُمالعباد ايها ﴾م ﴿َأن متَقَدالخيرات بفعل ربه إلى يتقرب ﴾ي ﴿َأو تََأخَّري﴾ 
 اهللا عند مرهونةٌ ، بعملها محبوسة ﴾رهينَةٌ كَسبتْ بِما نَفْسٍ كُلُّ﴿ (٣٧) المعصية بترك

 المؤمنين ﴾الْيمينِ َأصحاب ِإال﴿ (٣٨) الحقوق من عليها ما تؤدي حتى تفك وال بكسبها
 أصحاب وشيعتنا نحن :قال )ع( الباقر عن ، باِإليمان وخلَّصوها رقابهم فكوا فِإنهم

 حال ﴾عن﴿ (٤٠) بعضاً بعضهم يسأل ﴾يتَساءلُون جنَّات في﴿ (٣٩) ]شو[ اليمين
﴿ينرِمجا﴿ (٤١)  النار في الذين ﴾الْمم لَكَكُمي سف قَرجهنم أدخلكم الذي ما ﴾س ، 

 نَك لَم﴿ مجيبين ﴾قَالُوا﴿ (٤٢) " وتحقير لهم توبيخ سؤال " سعيرها تذوقون وجعلكم
نالْ ملِّينص(٤٣) العالمين لرب الدنيا في ﴾م ﴿لَمو نَك منُطْع ينكسنكن ولم ﴾الْم 

 أحسنا وال ، ربنا عبدنا ما اآليتين في مرادهم " والمساكين الفقراء إلى ونحسن نتصدق
 مع بالباطل نتحدث وكنا ﴾الْخَاِئضين مع نَخُوض وكُنَّا﴿ (٤٤) " جنسنا من خلقه إلى
 والمعاد وبالجزاء ، القيامة بيوم ﴾الدينِ بِيومِ نُكَذِّب وكُنَّا﴿ (٤٥) والضاللة وايةالغ أهل

 فَما﴿ اعترافهم على معقباً تعالى قال (٤٧) الموت ﴾الْيقين﴿ جاءنا ﴾َأتَانَا حتَّى﴿ (٤٦)
مهةُ تَنْفَعشَفَاع ينعفي هذه دليل ثبوت ،  التوحيد اهل نفعت كما والنبيين المالئكة ﴾الشَّاف

   وآياته القرآن ﴾عنِ﴿ المشركين لهؤالء فما ﴾لَهم فَما﴿ (٤٨)يوم القيامة الشفاعة 



 ٦٦٤ 

  )٧٥( القيامة سورة    )٦٦٤(     العشرون التاسع والجزء  

  
 :عباس ابن قال) ٥١(

 ِإذا الوحشية الحمر
 هربت األسد عاينت
 هؤالء كذلك

 رأوا ِإذا المشركون
 واهرب )ص( محمداً

 الحمار يهرب كما منه
 ]مس[ األسد من
  
 قالوا السدي عن) ٥٢(
 )ص(محمد كان لئن:

 تحت فليصبح ، صادقاً
 منا رجل كل رأس

 براءته فيها صحيفة
 ، النار من وأمنه
  ]مس[ االية فنزلت

  
 بأن حقيقٌ أي )٥٦(

 ويطاع، عذابه يتقى
 لمن يغفر بأن وحقيقٌ

 ]آل[ وأطاعه به آمن
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )ع( الباقر عن هافضل
 ال قراءة أدمن من

 بها يعمل وكان اقسم
 اهللا رسول مع اهللا بعثه

 في قبره من )ص(
 ويبشره صورة أحسن

 وجهه في ويضحك
 على يجوز حتى

  والميزان الصراط
 ]صا[
 :المفسرون قال )١(

 العرب كالم في اشتهر
 القسم قبل ال زيادة
 كأنه ، الكالم لتأكيد
 والجالء الوضوح من
 إلى يحتاج ال ثبحي
  ]مس[ قسم

  
 ارباب قسم )٢(

 الى النفوس العرفان
 النفس وعرفوا:  سبع

 التي هي بأنها األمارة
 الطبيعة إلى تميل

   والشهوات،  البدنية

﴿ينرِضع(٤٩)﴾ م﴿ مهؤالء الكفار ﴾كََأنَّه رمةٌ﴿وحشية  حرتَنْفس(٥٠) شاردة ﴾م 
،  من شدة الفزعاو من الصيادين الرماة من األسد  ﴾من قَسورة﴿هربت  ﴾فَرتْ﴿

كُلُّ امرٍِئ ﴿يطمع  ﴾بْل يرِيد ﴿(٥١) بالحمر النافرة مذمة لهم وتهجيناً شبههم تعالى
منْهْؤتَى﴿كل واحد من هؤالء المجرمين  ﴾مي ةً﴿ينزل عليه  ﴾َأننَشَّرفًا محاً كتاب﴾ص 

دع عنك ذكر ِإعراضهم واستمع لما هو لمعنى وا،  )ص( من اهللا كما ُأنزل على محمد
يريدون وقيل ،  ، وذلك طمع كل فرد منهم أن يكون رسوالً يوحي إليه أعجب وأغرب

 ﴾كَال ﴿(٥٢) صحفاً من اهللا تعالى بالبراءة من العقوبة وإسباغ النعمة حتى يؤمنوا
 أنهم قوم ال ﴾رةَبْل ال يخَافُون اآلخ﴿ عن مثل ذلك الطمع هيهات ليرتدعوا وينزجروا
 هذا القرآن ان ﴾ِإنَّه﴿ ركرر الردع والزج ﴾كَال ﴿(٥٣) يصدقون بالبعث والحساب

فَمن شَاء  ﴿(٥٤)  ، كافية ال تعاظهم لو أرادوا ألنفسهم السعادة  موعظة بليغة﴾تَذْكرةٌ﴿
ه(٥٥) ، وانتفع بهداه  اتعظ بما فيه﴾ذَكَر﴿ ونذْكُرا يمون به وما يتعظ ﴾و﴿ ِإال َأن

اللَّه شَاءلهم الهدى ﴾ي ﴿وى﴿جل وعال  ﴾هُل التَّقْوأهٌل ألن يتقى لشدة عقابه ﴾َأه 
قال  )ع( الصادق عن،  الذنوب لكرمه وسعة رحمتهوأهل ألن يغفر ﴾ وَأهُل الْمغْفرة﴿
،  ]صا[ داأب بالنار توحيده أهل يعذب الوجالله أن  بعزته اقسم وتعالى تبارك اهللا إن

 قال ربكم أنا أهل  : ثم قال}هو َأهُل التَّقْوى وَأهُل الْمغْفرة{ قرأ )ص(عن أنس أن رسول اهللا 
  (٥٦)  ]مج[ ، فمن اتقاني فلم يجعل معي ِإلهاً فأنا أهٌل أن أغفر له أن ُأتقى

  
  
 

  

لد مبدوءة بما بدئت به هذه وهي تسع وتسعون كلمة ، وستمائة واثنان وخمسون حرفا ، ويوجد سورة الب
  .وال يوجد سورة مختومة بما ختمت به، مثلها في عدد اآلي سورة النّبإ والسورة ، 

    الرحيم الرحمن اهللا بسم

 وال﴿ (١) ﴾الْقيامة بِيومِ﴿ قَسمها على ال تدخل العربو ، اقسم بمعنى ﴾ُأقْسم ال﴿
مبِالنَّفْسِ﴿ واقسم ﴾ُأقْس ةامالتقوى في المقصرة النفوس تلوم التي المتقية النفس ﴾اللَّو 
 النفس أو،  الطاعة في اجتهدت وإن أبداً نفسها تلوم التي أو ، تقصيرها على القيامة يوم

 يفعل وغيرك تفعل لم ولم فعلت لم دائما له تقول والتي األمارة للنفس الالئمة المطمئنة
 عملت إن القيامة يوم نفسها وتلوم إال فاجرة وال برة نفس من ليس )ص( النبي عن ،

  ﴾َأيحسب ﴿(٢) ]آل[ قصرت ليتني قالت شراً عملت وإن منه أزد لم كيف قالت خيراً

  
  ترتيبها

 ٧٥   
  ترتيب النزول

٣١  
    اياتها
  عدنزلت ب  سورة القيامة  ٤٠

  مكية  القارعة



 ٦٦٥ 

  )٧٥( القيامة سورة    )٦٦٥(     العشرون التاسع والجزء  

 مأوى هيو الحسية
 ومنبع الشرور
  ،الذميمة األخالق
 بأنها اللوامة وعرفوا

 بنور تنورت التي هي
 تنبهت ما قدر القلب
 فكلما الغفلة سنة عن

 سيئة عنها صدر
 نفسها تلوم أخذت
،  عنها ونفرت
 بأنها المطمئنة وعرفوا

 بنور تنورها تم التي
 انخلعت حتى القلب
 الذميمة صفاتها عن

 باألخالق وتخلقت
 عن وسكنت الحميدة
  ]آل[ الطبيعة منازعة

  
 عدي في نزلت )٤(

 إلى جاء ربيعة بن
 فقال )ص( اهللا رسول

 حدثني )ص( محمد يا
 متى ، القيامة يوم عن

 ؟ أمره وكيف ؟ يكون
 اهللا رسوله فأخبره

 لو : فقال )ص(
 لم اليوم ذلك عاينتُ
 ولم محمد يا أصدقك
 يجمع كيف ، بك أومن
  ]مس[ العظام اهللا
  
 البنان تعالى ذكر )٤(

 األصابع رءوس وهي
 غرابة من فيها لما

 ودقة ، الوضع
 خطوطال ألن الصنع،

 الدقيقة والتجاويف
 أطراف في التي

 ال إنسان أصابع
 ُأخرى خطوطٌ تماثلها

 شخص أصابع في
 وجه على آخر

  ]مس[ األرض
  
 وعال جل إليه )١٢(

 ، العباد استقرار وحده
 لهم منجى وال ملجأ ال

 والمقصود ... غيره
 أهوال بيان اآليات من

 ، العظيمة اآلخرة
 عقله، يطيش واِإلنسان
 ويبحث ه،رشد ويذهب

 والمخلص، النجاة عن
 فقد هيهات ولكن
 وانتهت القيامة جاءت
  ]آل[ الحياة

 )ع( الباقر عن) ١٣(
 وشر خير من قدم بما
 من سن فما اخر وما
  من بها ليستن سنة

 أن لن نقدر على جمع عظامه ﴾َألَّن نَجمع عظَامه﴿  للبعثالمنكر ﴾اِإلنسان﴿أيظن هذا 
علَى ﴿ونحن قادرون  ﴾قَادرِين﴿نجمعها  ﴾بلَى﴿ (٣)"  هام للتوبيخاالستف  "بعد تفرقها
يونُس نعيد  ﴾َأن﴿نَانَهونضم سالمياته على صغرها ولطافتها  اطراف اصابعه ﴾ب

 (٤)بكبار العظام ، فكيف  بعضها إلى بعض كما كانت أوالً من غير نقصان وال تفاوت
﴿اناِإلنس رِيدْل يكاربهذا اِإلن ﴾ب ﴿رفْجسمي الكافر فاجرا لميله عن الحق وكذا  ﴾ِلي

قيل دع تعنيفه فإنه أشط من ذلك كأنه  ﴾َأمامه﴿ الفاسق ومعنى الفجور في األصل الميل
وأنى يرتدع وهو يريد ليدوم على فجوره فيما بين يديه من األوقات وفيما يستقبله من 

هذا الكافر على سبيل االستهزاء  ﴾يسَأُل ﴿(٥) الذنب ويؤخر التوبة وقيل يقدم،  الزمان
 ﴾الْبصر﴿ قويشخص و ﴾فَِإذَا برِقَ ﴿(٦)﴾ يوم الْقيامة﴿ متى يكون ﴾َأيان﴿والتكذيب 

ذهب ضوء  ﴾وخَسفَ ﴿(٧)عند الموت واالحتضار تحير، وانبهر من شدة األهوال 
﴿ر(٨)  وأظلم﴾الْقَم﴿ الْقَمو سالشَّم عمجوجمع بينهما في ذهاب ضوئهما ليتكامل ﴾ر 

 الموت امارات ظهور بهذه االيات اريد يل وقيوم القيامةوقيل ظالم األرض على أهلها 
في ذلك  ﴾يومِئذ﴿ المكذب بالقيامة ﴾يقُوُل اِإلنسان ﴿(٩)وقيل طلوعها من المغرب ، 

 من القول هذايحتمل و،   اهللالمخلص من عذابأين  ﴾َأين الْمفَر﴿ قول اآليس اليوم
 ؛ المؤمن دون القيامة عرضة في خاصة الكافر من يكون أن أحدهما : وجهين اإلنسان

 الساعة قيام عند والكافر المؤمن قول من يكون أن الثاني . ربه ببشرى المؤمن لثقة
 له ملجأ فال ﴾وزر ال﴿ القول ذلك عن وزجر ردع ﴾كَال﴿ (١٠) منها شاهدوا ما لهول
 في مفراً كان وقد،  المنيع الجبل الى الهرب أصله وزر " اهللا عذاب من مغيث وال

 وحده اهللا إلى ﴾ربك ِإلَى﴿ (١١) " ملجأ لكل حقيقة وصار شاع ثم العرب لفرار الغالب
﴿ِئذموي تَقَرسال ، وحده به منوط وخالصهم ، إليه فرارهم يوم خلقه قرار يكون ﴾الْم 

 من ﴾وَأخَّر قَدم بِما﴿ اليوم ذلك في ﴾يومِئذ اِإلنسان﴿ يخبر ﴾ينَبُأ﴿ (١٢) أحد كهيشار
 وزن عند القيامة في يكون اإلنباء وهذا حياته في يعمله لم منه أخر وبما عمله عمل

 اهدش ﴾بصيرةٌ نَفْسه علَى اِإلنسان بِل﴿ (١٣) الموت عند يكون أن ويجوز . األعمال
 ورجاله وبصره سمعه عليه يشهد ، آخر شاهد إلى يحتاج ال ، عملهو نفسه على

 ، ينفعه ال فإنه فعلته ليبرر معذرة بكل جاء ولو ﴾معاذيره َألْقَى ولَو﴿ (١٤) وجوارحه
 إن منه اهللا يعلم ما بخالف الناس إلى يعتذر أن االنسان يصنع ما قال )ع( الصادق عن

 شرا وإن فخير خيرا إن رداءها اهللا البسه سريرة أسر من يقول كان )ص( اهللا رسول
 يتم أن قبل ﴾ِلسانَك﴿ بالقرآن ﴾بِه﴿ )ص( محمد يا ﴾تُحرك ال﴿ (١٥) ]صا[ فشر
  ِإن علَينَا  ﴿(١٦) منك ينفلت أن مخافة   ألجل أن تتعجل بحفظه﴾ِلتَعجَل بِه﴿ وحيه
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 شرا كان فإن بعده
 وزرهم مثل عليه كان
 وزرهم من ينقص وال
 خيرا كان وإن شيئا
 اجورهم مثل له كان
 من ينقص وال

 ]صا[ شيئا اجورهم
 :قال زرارة عن) ١٤(

 )ع( اهللا عبد أبا سألت
 الذي المرض حد ما

 بل قال صاحبه يفطر
 نفسه على اإلنسان
 هبنفس أعلم هو بصيرة

  ]مج[ هالي ذاك
 العجلة فائدة) ١٦ (

 قبل الشيء عمل طلب
 أن ينبغي الذي وقته
 ونقيضه فيه يعمل

 عمل والسرعة اإلبطاء
 الوقت أول في الشيء
 وضده له هو الذي
  ]مج[  األناة

 أمير عن )٢٣(
 قال )ع( المؤمنين

 بعد اهللا أولياء ينتهي
 الحساب من يفرغ ما
 يسمى نهر إلى

 فيه فيغتسلون الحيوان
 فتبيض منه ويشربون
 إشراقا وجوههم
 قذى كل عنهم فيذهب
 يؤمرون ثم ووعث
 هذا فمن الجنة بدخول
 إلى ينظرون المقام
  يثيبهم كيف ربهم

  ]صا[
 تذكر ال لعربا )٢٩(

 المحن في إال الساق
 ؛ العظام والشدائد

 قامت : قولهم ومنه
 ، ساق على الدنيا

 على الحرب وقامت
 ]قر[ ساق

 :لمفسرونا قال )٣٥(
 لغة في العبارة هذه

 مذهب ذهبت العرب
 التخويف في المثل

 و ، والتهديد والتحذير
 )ص( النبي أن روي
 ثم جهل أبي بيد أخذ
 لَك َأولَى ثُم  :له قال

  :جهل أبو فقال فََأولَى
 محمد يا أتتوعدني 
 واهللا ؟ وتهددني )ص(
 وربك أنتَ تستطيع ال
 ، شيئاً بي تفعال أن

 أهل ألعز إني واهللا
 يلبث لم ثم ، الوادي

 قتلة شر ببدر قتل أن
  ]مس[

هعمص( في صدرك يا محمد    ﴾ج( ﴿آنَهقُرفَـِإذَا   ﴿ (١٧) لسانك في قراءته وإثبات ﴾و
  آنَهقُر فَاتَّبِع ْأنَاه(١٨) ، فأنصت الستماعه حتى يفرغ      فِإذا قرأه عليك جبريل    ﴾قَر ﴿   ثُـم

  ينَا بلَيع ِإنإلقاء عن ردع لعله ﴾كَال ﴿ (١٩) معانيه من  بيان ما أشكل عليك فهمه     ﴾انَه 
أنتم قوم تحبون الدنيا     ﴾ تُحبون الْعاجِلَةَ  بْل﴿ بصيرة نفسه على أنه مع المعاذير االنسان
 يـوم   ﴾وجوه يومِئذ  ﴿ (٢١) وتتركون اآلخرة الباقية   ﴾وتَذَرون اآلخرةَ  ﴿ (٢٠) الفانية

ِإلَـى   ﴿ (٢٢)  عليهـا  روبشاشة السرو  مشرقة مضيئة من أثر النعيم     ﴾نَاضرةٌ﴿ يامةالق
، كما كانوا في الـدنيا ال        نهم ال يتوقعون النعمة والكرامة إال من ربهم       أل ﴾ربها نَاظرةٌ 

 ربهـا  ثـواب  ينتظـر  مشرقة يعني قال )ع( الرضا عن ، يخشون وال يرجون إال إياه    
  من المشتاقين الى جمالك والقابلين لوصالك بحرمـة جاللـك  اللهم اجعلنا  ، ]صا[

(٢٣)﴿ ِئذموي وهجوةٌ﴿  يوم القيامة  ﴾وراس(٢٤)  عابسة ﴾ب ﴿ تتيقن وتتحقق  ﴾تَظُن ﴿ َأن
 إيثـار  علـى  ردع ﴾كَال ﴿ (٢٥) ، تقصم فقار الظهر    داهية ﴾بِها فَاقرةٌ ﴿تتنزل   ﴾يفْعَل
ترتقـي   الصدر عظام أعلى    الترقوة ﴾التَّراقي﴿الروح   ﴾غَتِإذَا بلَ ﴿ االخرة على الدنيا

ـ   عندما ي  عندها النفس عند الموت وعندها تقع الحشرجة         المـوت  ىشارف اِإلنسان عل
ويشفيه ممـا   من يداويه هل من ينجيه       ﴾من راق ﴿ هوقال أهله وأقرباؤ   ﴾وقيَل ﴿ (٢٦)

 المـوت  ملك فيقول الكافرين من القرب يكرهون المالئكة إنابن عباس    عن،   هو فيه 
 سيفارق أنه ﴾الْفراقُ َأنَّه﴿ المحتضر وأيقن ﴾وظَن﴿ (٢٧) الكافر هذا بروح يرقى من

 كـرب  ليعـالج  العبـد  أن الحديث في ، الموت مالئكة لمعاينته ، والمال واألهل الدنيا
 نيتفـارق  الـسالم  عليـك  يقول بعض على بعضها يسلم ومفاصله ، وسكراته الموت

 شـدة  عليـه  اجتمعـت  ﴾بِالساق الساقُ والْتَفَّت﴿ (٢٨) ]مج[ القيامة يوم إلى وأفارقك
 يومِئـذ ﴿ وعـال  جل اهللا ِإلى ﴾ربك ِإلَى﴿ (٢٩) وكربه الموت شدة مع ، الدنيا مفارقة
 وأب " ﴾صدقَ فَال﴿ (٣٠) بينهم ليفصل القيامة يوم إليه يساقون ، العباد مرجع ﴾الْمساقُ

 بـالقرآن  ﴾كَـذَّب  ولَكـن ﴿ (٣١) للـرحمن  يـصل  ولم ﴾صلَّى وال﴿ " بالقرآن جهل
 مـشيته  في يتبختر ﴾يتَمطَّى َأهله ِإلَى ذَهب ثُم﴿ (٣٢) اِإليمان عن وأعرض ﴾وتَولَّى﴿
 المطيطاء التبختر ومد اليـدين      - إذا مشت أمتى المطيطاء   الحديث  في  ،   وخيالء تكبرب

 لَـك  َأولَـى ﴿ (٣٣) ]زم[  وخدمتهم فارس والروم فقد جعل بأسهم بينهم       - مشيفي ال 
 لَـك  َأولَى ثُم﴿ (٣٤) وعيد بعد ووعيد ، تهديد بعد تهديد ، لك ويٌل ثم لك ويٌل ﴾فََأولَى
 التحـذير  عليـك  أكـرر  إنـي : يقول كأنه،   والوعيد التهديد في مبالغة كرره ﴾فََأولَى

أيظـن   ﴾َأيحـسب ﴿ (٣٥) بـك  العقوبة نزول قبل ، لنفسك نتبهوا فاحذر ، والتخويف
  َألَم يك  ﴿(٣٦)  ، من غير بعث وال حساب وال جزاء  همالً﴾اِإلنسان َأن يتْرك سدى﴿
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  الدهر سورة تسمى و

 امكيته أمر  :مالحظة
 فيه ، مختلف ومدنيتها

   ]آل[ جداً
 الخالف وسبب اقول
 انظر (    اليخفى ما

 مي ، مج تفسير
....(  

  
 )ع( الباقر عن فضلها

 على أتى هل قرأ من
 غداة كل االنسان
 من اهللا زوجه خميس
 ثمانمأة العين الحور
 آالف وأربعة عذراء
 محمد مع وكان ثيب

 الهادي عنو )ص(
 يقيه أن احب من )ع(

 االثنين يوم شر اهللا
 ركعة أول في فليقرأ
 هل الغداء صالة من
 ثم االنسان على أتى
 ذلك شر اهللا فوقهم قرأ

 ]صا[  االية اليوم
 من )ص( النبي عنو

 أتى هل سورة قرأ
 اهللا على جزاؤه كان
 ]بي[ اوحرير جنة

 النطفة:  فائدة )١(
 تقع وقد القليل الماء
 أمير قال الكثير على

  نحي )ع( المؤمنين
 الخوارج ذكر

 دون مصارعهم
  النهروان يريد النطفة

  ]مج[
 ما تعالى أعطاه) ٢(

 االبتالء معه يصح
 ، والبصر السمع وهو
 الفهم عن كنايتان وهما

 بهما يراد وقد والتمييز
   ، المعروفتان الحاستان

 ألرحامصب في اتُراق وت أما كان هذا اِإلنسان نطفة ضعيفة ﴾من مني يمنَىنُطْفَةً 
 اً متجمداًغليظما د ﴾علَقَةً﴿ أصبح بعد ذلك ﴾ثُم كَان ﴿(٣٧)" االستفهام للتقرير"
 من ﴾فَجعَل منْه ﴿(٣٨) وأتقنها ﴾فَسوى﴿  فخلقه اهللا بقدرته في أجمل صورة﴾فَخَلَقَ﴿

اِإلله  ﴾ذَِلكَألَيس  ﴿(٣٩)  بقدرته﴾الذَّكَر واُألنثَى﴿ صنفين ﴾الزوجينِ﴿ هذا اِإلنسان
؟ بل إنه على كل   على إعادة الخلق بعد فنائهم﴾ الْموتَىبِقَادرٍ علَى َأن يحيي﴿الخالق 

  بلى وسبحانك اللهم )ص( النبي لما نزلت هذه االية قال) ع( عن الصادق  ،شيء قدير
(٤٠)  

  
  
  
  

ي القران سورة واحده مبدوءة ويوجد فوهي مئتان وأربعون كلمة ، وألف وأربعمائة وخمسون حرفا ، 
  بما بدئت بها هذه السوره وهي سورة الغاشيه

  الرحيم الرحمن اهللا بسم

في القرآن خمس سور مبدوءة بهمزة االستفهام هذه  ، وتقريب تقرير استفهام ﴾هْل﴿
 وقدرته للصانع المنكر ايها يأتي الم ﴾َأتَى﴿ والفيل والماعونوالغاشية واالنشراح 

 يكن لم ﴾مذْكُورا شَيًئا يكُن لَم﴿ الزمان من فترة ﴾الدهرِ من حين﴿ آدم ﴾سانِاِإلن علَى﴿
 آدم على أتى إنه قيل ، الروح فيه نفخ ان الى وطينا ترابا كان النه وجود وال ذكر له

 من ملقى جسداً كان بل األرض في وال السماء في ال مذكوراً شيئاً يكن لم سنة أربعون
 علي في السورة بهذه جبريل نزل عباس ابن عن ، الروح فيه ينفخ أن قبل طين

 ... بيتك أهل في اهللا كأهن )ص( محمد يا خذها وقال )ع( والحسين الحسنو وفاطمة
 يتطامن ال فيهما النزول بعدم القول وعلى " اآللوسي يقول  ،]بي[ طويل حديث في

 فهما أولى دخول هو بل جلي أمر األبرار في دخولهما إذ،  قدرهما ينقص وال مقامهما
 النبي ووصى المؤمنين مولى )ع( علياً أن سوى فيهما أمرؤ يقول عسى وماذا،  هما

 فالروح )ع( الحسنان وأما المحمدي والجزء األحمدية البضعة )ع( وفاطمة )ص(
 "الغي هو عندي سواه ما بل بشيء الرفض من هذا وليس الجنان شباب وسيدا والريحان

 ﴾َأمشَاجٍ نُطْفَة من﴿ ﴾اِإلنسان﴿ اهذ ﴾خَلَقْنَا﴿ بقدرتنا نحن ﴾ِإنَّا﴿ (١) ]١٢يةاال ال[
 أي ﴾نَبتَليه﴿ علقة وطوراً نطفة طوراً اطواراً وقيل،  المرأة بماء الرجل ماء من اخالط
   أجل من ﴾فَجعلْنَاه﴿ لننظر أيشكر أم يكفر واألوامر اِإللهية ، الشرعية بالتكاليف لنختبره

  
  ترتيبها

 ٧٦   
  ترتيب النزول

٩٨  
    اياتها
  نزلت بعد  سورة االنسان  ٣١

  مدنية  الرحمن
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 بالذكر وخصهما
 الحواس أعظم ألنهما

 ]فخ[ وأشرفها
 أهل أجمع وقد )٤(

 وموافقوهم )ع( البيت
 أن مخالفيهم من وكثير
 علي باالبرار المراد

 والحسن وفاطمة
 عليهما والحسين
 ما مع واآلية السالم
 فيهم متعينة بعدها

 ]مج[
 عباس ابن قال )٥(

 ماء عين اسم الكافور
 تمتزج الجنة في

 العين هذه بماء الكأس
 فتكون بالمسك وتختم
  ]مس[ شراب ألذَّ
 الجنة في العيون )٦(

 التي احدهما اربع
 تفجيرا يفجرونها
 والسلسبيل والزنجبيل
 ]قر[ والتنسيم

 )ع( الباقر عن )٦(
 النبي دار في عين هي

 دور إلى يفجر )ص(
 والمؤمنين النبياءا
  ]صا[
)٧( ما كلُّ النذر 

 على اِإلنسان أوجبه
  ]مس[ فعل من نفسه

 )ع( الصادق عن )٨(
  )ع( فاطمة عند كان

 عصيدة فجعلوه شعير
 انضجوها فلما

 أيديهم بين ووضعوها
 فقال مسكين جاء

 اهللا رحمكم المسكين
 رزقكم مما اطعمونا

 )ع( علي فقام اهللا
 يلبث فلم ثلثها فأعطاه

 اليتيم فقال يتيم جاء أن
 علي فقام اهللا رحمكم

 ثم الثلث فأعطاه )ع(
 االسير فقال أسير جاء

 فأعطاه اهللا رحمكم
 الثلث  )ع( علي

 وماذاقوها الباقي
 سبحانه اهللا فأنزل
 وهي فيهم االيات
 مؤمن كل في جارية
 وجل عز هللا ذلك فعل

  ]صا[
 )ص( النبي :عن) ٨(
 أطعم مسلم من ما

 إال جوع على مسلماً
 ثمار من اهللا أطعمه
 مسلم من وما الجنة
 عري على أخاه كسا
   من اهللا كساه إال

، ويبصر  ، ليسمع اآليات التنزيلية  عاقالً مميزاً ذا سمع وبصر﴾سميعا بصيرا﴿ذلك 
له بينا له الطريق ونصبنا له األدلة وأزحنا  ﴾ِإنَّا هدينَاه السبِيَل ﴿(٢) الدالئل الكونية

،  لنعمة اهللا ﴾شَاكرا﴿مؤمناً  أن يكون ﴾﴿ِإما العلة حتى يتمكن من معرفة الحق والباطل
  شقياً فيكفر بنعمة اهللا ويسلك سبيل الشر﴾وِإما كَفُورا﴿ فيسلك سبيل الخير والطاعة

تُغلُّ بها  ﴾وَأغْالالً﴿ قيوداً تشد بها أرجلهم ﴾ِللْكَافرِين سالسالً﴿هيأنا  ﴾ِإنَّا َأعتَدنَا﴿ (٣)
المطيعين هللا  ﴾ِإن اَألبرار ﴿(٤) بها يحرقون ناراً موقدة ﴾وسعيرا﴿ أيديهم إلى أعناقهم

 يشربون كأساً من ﴾كَافُورا﴿ طعمها ﴾يشْربون من كَْأسٍ كَان مزاجها﴿فِإنهم في الدنيا 
 يتدفق من عينٍ جارية من عيون الجنةالكافور  ﴾عينًا ﴿(٥) الكافورب، ممزوجة  الخمر

﴿اللَّه ادبا عبِه بشْرا﴿ وتشريفاً بِإضافتهم ِإليه وصفهم بالعبودية تكريماً لهم ﴾يونَهرفَجي 
 أوجبوه الذي ﴾بِالنَّذْرِ يوفُون﴿ (٦) والقصور الدور من شاؤوا حيث يجرونها ﴾تَفْجِيرا
 يومِ هول ﴾يوما ويخَافُون﴿ به وعدهم ما لهم فّىو تعالى اللّه فإن لذلك أنفسهم على

 (٧) والفزع الشدة حدود أقصى وشدائده أهواله كانت ﴾مستَطيرا شَره كَان﴿ عظيم
﴿وونمطْعي املَى الطَّعع هبينًا﴿ ِإليه حاجتهمو له حبهم مع ﴾حكسال الذي فقيرال ﴾م 

 وقيل الحرب في ُأسر من ﴾وَأسيرا﴿ صغير وهو أبوه مات الذي ﴾ويتيما﴿ شيئا  يملك
 بإذن ابتالءهم بذلك أراد جبرائيل كان الليالي في السائل أن يروى ، الغريم وقيل المرأة

 في أوالً،  موضعين في القيامة أهوال من بالخوف سبحانه اهللا ووصفهم سبحانه اهللا
 وإذا،  }عبوساً يوماً ربنا من نخاف ناإ{ قوله في وثانياً }مستطيراً شره كان يوماً ويخافون{ قوله
 هذه إلى اهللا من الخوف في العموم على األبرار حال أو )ص( النبي بيت أهل حال كان

 }حبه على الطعام ويطعمون{ قوله في عباس ابن عن ، ]غر[ بالخوف أولى فغيرهم الغاية
 اهللا رسول بنت )ع( فاطمةو )ع( طالب أبي بن علي في اآلية هذه نزلت :قال ، اآلية

 ِلوجه﴿ ِإليكم نحسن ﴾نُطْعمكُم ِإنَّما﴿ عليهم يتفضلون لمن ويقولون (٨) ]سي[ )ص(
ال﴿ خاصة لرضاه ﴾اللَّه نُرِيد نْكُمئهورا من نبتغي ال ﴾م ﴿اءزال﴿ مكافأةً ﴾جو 

 وفاطمة على في نزلت انها )ع( الرضا عن ، منكم والثناء الحمد نقصد وال ﴾شُكُورا
 بنفقاتهم واألذى المن من ويتأثمون (٩) ]شو[ طويل حديث في )ع( والحسين والحسن

 يومٍ هول اهللا يقينا أن رجاء ذلك نفعل ِإنما ﴾عبوسا يوما ربنَا من نَخَافُ ِإنَّا﴿ قائلين
 صيبشديد ع ﴾قَمطَرِيرا﴿ هوله وشدة ، أمره فظاعة من الوجوه فيه تعبس ، شديد

(١٠)﴿ اللَّه مقَاهمِ﴿  ودفع عنهمجزاء إطعامهم واعتقادهم ﴾فَووالْي ذَِلك وشدته ﴾شَر 
 ﴾وسرورا﴿بهاء وبهجة في وجوههم  ﴾نَضرةً﴿وأعطاهم  ﴾ولَقَّاهم﴿ وحسن ظنهم باللّه

  في قلوبهم أشرق لمعانه على وجوههم ، ألن فرح القلب يبعث االنطالق على الوجه 



 ٦٦٩ 

  )٧٦( االنسان سورة    )٦٦٩(     العشرون التاسع والجزء  

 ومن الجنة خضر
 ظمأ على مسلماً سقى
 الرحيق من اهللا سقاه

  ]مج[
  
 أما : مجاهد قال) ٩(

 بألسنتهم، قالوه ما واهللا
 من به اهللا علم ولكن
 عليهم فأثنى ، قلوبهم

 ذلك في ليرغب به،
  ]مس[ راغب

  
 :المفسرون قال )١٣(

 أريكة جمع األرائك
 ترخى السرير وهي
 ، الحجلة عليه

 يسدل ما هي والحجلة
فاخر  من السرير على

 ، والستور الثياب
 بهذه خصهم وِإنما
 حاالت أتم ألنها الحالة
  ]مس[ المتنعم

  
 :عباس ابن قال )١٦(

 شيء الدنيا في ليس
 ِإال الجنة في مما

 ما أن  ،يعني األسماء
 أسمى الجنة في

   ولو،  وأعلى وأشرف
 فضة من فضةً أخذت
 حتى فضربتها الدنيا،
 جناح مثل جعلتها
 الماء ير لم ، الذباب

 ولكن ، ورائها من
 ببياض الجنة قوارير
 صفاء مع ، الفضة

  ]مس[ القوارير
  
 التشبيه من هذا )١٩(

 اللؤلؤ ألن ، العجيب
 يكون متفرقاً كان ِإذ

 المنظر، في أحسن
 بعضه شعاع لوقوع
 فيكون بعض على
  ]فخ[ أبدعو أروع

  
 أنه لمأمون ....) ٢٠(

 بوران إليه زفَّت ليلة
 ، سهل بن الحسن بنت
 بساط على وهو

 وقد ذهب، من منسوج
 دار نساء عليه نَثَرت
 فنظر ، اللؤلَؤ الخليفة

 ذلك على منثوراً إليه
 فٱستحسن البساط
  ]قر[  المنظر

  
  

(١١)﴿ ماهزجوا﴿وأثابهم  ﴾وربا صالفقراء على أنفسهم وعلى فعل على إيثار  ﴾بِم
المسكن والمطعم جمع لهم  " ويلبسونه يفترشونه ﴾وحرِيرا﴿ يسكنونها ﴾جنَّةً﴿الطّاعات 
مضطجعين  ﴾متَّكِئين فيها ﴿(١٢)"  ، وهو قُصارى ما تتطلع له نفوس الناس والملبس

 ﴾شَمسا ﴿في الجنة﴾ يهاف﴿ال يجدون  ﴾ال يرون﴿ األسرة ﴾علَى اَألراِئك﴿في الجنة 
 ﴾ودانيةً علَيهِم ظاللُها ﴿(١٣) معتدل هواء عليهم يمر،   وال برداً﴾وال زمهرِيرا﴿حراً 

 ، وسهل عليهم تناولها  أدنيت ثمارها منهم﴾وذُلِّلَتْ قُطُوفُها تَذِْليالً﴿ ظالل األشجار
(١٤)﴿ هِملَيطَافُ عيحسان بواسطة الجوار ال ﴾و﴿ةضف نم ةيباألواني الفضية  ﴾بِآن

 القداح رقيقة شفافة كالزجاج في صفائه ﴾اََوَأكْوابٍ كَانَتْ قَوارِير﴿ فيها الطعام والشراب
 ﴾قَدروها تَقْديرا﴿  الفضةوبياضجامعة بين صفاء الزجاج  ﴾ من فضةاَقَوارِير﴿(١٥) 
 الصالحة بأعمالهم قدروها أو ، تمنوه كما وأشكالها رهامقادي فجاءت أنفسهم في قدروها
 كَان كَْأسا﴿ الجنة في ﴾فيها﴿ األبرار هؤالء ﴾ويسقَون﴿ (١٦) حسبها على فجاءت
 ليس وسماه الجنة في مما القرآن في اهللا ذكره ما كل عباس ابن قال ﴾زنجبِيالً مزاجها

 العرب كانت مما والزنجبيل ، يعرف الذي باالسم اهللا سماه ولكن،  الدنيا في مثل له
 الجنة في لعين اسم الزنجبيل وقيل،  بها ووعدهم القرآن في ذكره فلذلك تستطيبه

 الجنة في ﴾فيها﴿ اهللا عباد منها يشرب ﴾ينًاع﴿ (١٧) األبرار شراب لمزج خاص
 ، وصفائه لعذوبته الحلق في الجريان السهل العذب الماء السلسبيل ﴾سلْسبِيالً تُسمى﴿

 وأعطاه الكوثر أعطاني خمسا )ع( عليا واعطى خمسا اهللا اعطاني )ص( النبي عن
 ﴾وِلْدان﴿ األبرار هؤالء على ﴾علَيهِم﴿ ويدور ﴾ويطُوفُ﴿ (١٨) ]صا[ السلسبيل

تهملخدم تعالى اهللا ينشئهم غلمان ﴿ونخَلدالشباب من عليه هم ما على دائمون ﴾م 
 لحسنهم خلتهم ﴾حسبتَهم﴿ الجنة في منتشرين نظرتهم ﴾رَأيتَهم ِإذَا﴿ والحسن ضارةوالن

 وِإذَا﴿ (١٩) المنثور اللؤلؤ كأنهم ﴾منثُورا لُْؤلًُؤا﴿ وجوهم وِإشراق ألوانهم وصفاء
 يكاد ال ﴾نَعيما رَأيتَ ثَم﴿ والسرور األنس مظاهر من الجنة في ما هناك ﴾رَأيتَ

 لعبادي أعددتُ القدسي الحديث يف ، يفنى وال يزول ال ﴾كَبِيرا وملْكًا﴿ صفيو
 (٢٠) ]مس[ بشر قلب على خطَر وال سمعت ُأذن وال ، رأتْ عين ال ما الصالحين،

﴿مهاِليع ابيسٍ ثندس ربأنواع الزينة  المزينة الخضراء الفاخرة الثياب تعلوهم ﴾خُض
 ﴾َأساوِر من فضة﴿وألبسوا  ﴾وحلُّوا﴿ والحرير الثخين ﴾ِإستَبرقٌو﴿ من الحرير الرقيق

 فيطهر شربة منها يسقون﴾ طَهوراشَرابا ﴿ اهللا فوق ذلك النعيم ﴾وسقَاهم ربهم﴿للزينة 
منهم من سقاهم شراب الهداية فهداه ومنهم من سقاه شراب  الحسد من قلوبهم بها اهللا

  ره ومنهم من سقاه شراب الوالية فوااله ومنهم من سقاه شراب المعرفة التوحيد فيس
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  )٧٦( االنسان سورة    )٦٧٠(     العشرون التاسع والجزء  

  
 الجنة أهل حلي )٢١(

 باختالف تختلف
 تعالى فلعله ، أعمالهم
 لما جزاء عليهم يفيض
 حلياً بأيديهم عملوه
 الذهب تتفاوت وأنواراً
  ]بي[ والفضة

  
 عتبة اآلثم يلق )٢٤(

 والكفور ربيعة بن
 ألن المغيرة بن الوليد
 للمآثم ركاباً كان عتبة

 ألنواع متعاطياً
 الوليد وكان الفسوق
 شديد الكفر في غالياً

  والعتو في الشكيمة
 )ص( له قاال أنهما
 األمر هذا عن ارجع
 بالمال نرضيك ونحن

 الكفور وقيل والتزويج
  ]آل[  جهل أبو
  
 )ع( الرضا عن )٢٦(

 ذلك وما سئل أنه
 صالة قال التسبيح
 صالة بكرة وقيل الليل
 وأصيال الفجر

 اليل ومن الظهران
 العشاءان له فاسجد
 أي طويال ليال وسبحه
 طويلة طائفة له وتهجد

  ]صا[ الليل من
  
 هذه أن والمعنى )٢٩(

 من فيها بما السورة
 العجيب الترتيب
 والوعد البعيد والنسق
 والترغيب والوعيد

 تذكرة ، ترهيبوال
 وتبصرة للمتأملين

 فمن ، للمستبصرين
 في لنفسه الخيرة شاء
 اتخذ واآلخرة الدنيا
  . سبيالً ربه إلى

 اهللا إلى السبيل واتخاذ
  إليه التقرب عن عبارة
 اآلية هذه أن واعلم
 التي اآليات جملة من

 أمواج فيها تالطمت
  ]فخ[ والقدر الجبر

  
  

  

ِإن هذَا كَـان لَكُـم      ﴿م بعد دخولهم الجنة ومشاهدتهم نعيمها        يقال له  (٢١) فقربه وأدناه 
اءزاأعمالكم الصالحة في الدني    مقابل ﴾ج ﴿ كُميعس كَانا﴿عملكم   ﴾وشْكُورعند ربكم   ﴾م

ِإنَّـا نَحـن نَزلْنَـا       ﴿ (٢٢)محمودا مرضيا ألن أعمالكم في الدنيا كانت مرضية عنده          
كلَيتَنْزِيالً ﴿ هذا   )ص( يا محمد  ﴾ع آنمنجما في نحو ثالث وعشرين سنة       مفرقاً ﴾الْقُر 

 ]صـا [ )ع (علـي  بواليـة  قال )ع( الكاظم عن ، لتذكرهم بما فيه من الوعد والوعيد     
(٢٣) ﴿ بِرص( يا محمد  ﴾فَاص( ﴿ كبكْمِ رأن     وانتظر حكم ربك وقضاءه    ﴾ِلح فال بـد

وصـمهم   ﴾َأو كَفُورا ﴿ المنافق﴾  آثما ال تُطع منْهم  و﴿ ، ويقر عينك بِإهالكهم    ينتقم منهم 
اإلثم كأهل الكتاب أو مشرك كأهل مكـة   كثير  إما  :  بهاتين الخصلتين ألنهم أحد رجلين    

صلِّ لربك وأكثر من عبادته وطاعتـه        ﴾واذْكُر اسم ربك   ﴿ (٢٤)وحلفاهم من العرب    
ومـن اللَّيـِل     ﴿ (٢٥) ل بعد الظهر الى المغرب    االصي ﴾وَأصيالً﴿ أول النهار  ﴾بكْرةً﴿

 لَه دجالً طَوِيالً  ﴿ متهجداً   بعض الليل صلي له    ﴾فَاسلَي هحبسوأكثر من التهجد والقيام     ﴾و 
يفضلون الدنيا   ﴾يحبون الْعاجِلَةَ ﴿المشركين   ﴾ِإن هُؤالء  ﴿ (٢٦) لربك في جناح الظالم   

 يومـا ﴿أمامهم   ﴾وراءهم﴿ويتركون   ﴾ويذَرون﴿ي لذائذها   ، وينهمكون ف   على اآلخرة 
 وشَـددنَا ﴿ العـدم  من أوجدناهم ﴾خَلَقْنَاهم نَحن﴿ (٢٧) والشدائد األهوال عظيم ﴾ثَقيالً

مهرِإذَا﴿ أشداء أقوياء كانوا حتى ، والعروق باألعصاب مفاصلهم ربط وأحكمنا ﴾َأسو 
 هللا أعبـد  يكونـون  مـنهم  خيراً بدلنا ﴾تَبديالً َأمثَالَهم بدلْنَا﴿ لكناهمأه أردنا ولو ﴾شْئنَا

 موعظة ﴾تَذْكرةٌ﴿اآليات في هذه السورة      ﴾هذه ِإن﴿ (٢٨) " ووعيد تهديد فيه " وأطوع
 أراد مـن ف ﴾سـبِيالً  ربه ِإلَى اتَّخَذَ شَاء فَمن﴿ لمن يوفقه اللّه المتثالها والقيام بمقتضاه     

 طاعة إلى موصالً طريقاً وليتخذ ، بها فليعتبر السعادة طريق وسلوك واالعتبار االنتفاع
 أمـراً  ﴾تَشَاءون وما﴿(٢٩)  ]صا[ الوالية قال )ع( الكاظم عن ، مرضاته وطلب ربه
 بـأحوال  ﴾يمـا عل كَان اللَّه ِإن﴿ ومشيئته اهللا بتقدير ِإال ﴾اللَّه يشَاء َأن ِإال﴿ األمور من

 يـدخلُ ﴿ (٣٠) وصنعه تدبيره في ﴾حكيما﴿ له فييسرها الهداية يستحق من يعلم خلقه
نم شَاءي﴿ عباده من ﴾يف هتمحواليتنـا  في قال )ع( الكاظم عن ، ورضوانه جنَّته ﴾ر  
الى أن يجعلنا من األبـرار      تع اهللا نسأل ﴾َأِليما عذَابا لَهم﴿ هيأ ﴾َأعد والظَّاِلمين﴿ ]صا[

والمقربين األخيار فيرزقنا جنة وحريراً ويجعل سعينا لديه مـشكوراً بحرمـة النبـي              
  (٣١)  وأهل بيته المطهرين من الرجس تطهيراً)ص(
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  )٧٧( المرسالت سورة    )٦٧١(     العشرون التاسع والجزء  

  
 الصادق عنفضلها 

 قرأ من )ع(
 عرفا والمرسالت

 وبين بينه اهللا عرف
  ]صا[ محمد

 
 :المفسرون قال) ٦(

 بخمسة تعالى أقسم
 على تنبيهاً ، أشياء
 ، به المقسم قدر جاللة

 المقسم لشأن وتعظيماً
    بالرياح فأقسم عليه،

 األبرار وبالمالئكة
 القيامة أمر أن على
 وأن ، فيه شك ال حق
 به تعالى اهللا أوعد ما

 مجيء من المكذبين،
 والثواب الساعة
 ال كائن ، والعقاب
 ينبغي فال ، محالة
 واالمتراء الشك

  ]مس[
  
 المفسرون قال )١٥(

 يومِئذ ويٌل كرر
كَذِّبِينهذه في ِللْم 
 مرات عشر السورة
 الترغيب لمزيد

 ِإنه وقيل والترهيب
 ألنه ، بتكرار ليس
 منه قوٍل بكلِّ أراد
 أراده الذي غير

 ذكر كأنه ، باآلخر
 لمن ويٌل فقال شيئاً
 ذكر ثم بهذا، ذبيك

 ويل فقال آخر شيئاً
  ]مس[ بهذا يكذب لمن
 
 ألم المعنى )٢٠(

 الكفار معشر يا نخلقكم
 حقير ضعيف ماء من
 وفي ؟ الرجل مني هو

 يقول القدسي الحديث
 آدم ابن وجل عز اهللا
 وقد تعجزني أنَّى

 هذه مثل من خلقتك
  ]مس[
  
 تذكير اآلية هذه) ٢٣(

 للكفار تعالى اهللا من
 ، عليهم ِإنعامه يمبعظ

 ابتداء على وبقدرته
 على والقادر خلقهم،
 على قادر االبتداء
 على رد ففيها اِإلعادة،
 للبعث المنكرين

  ]مس[

  
  
  

 فإنها نزلت بالمدينة ، وهي ومائة وثمانون كلمة ، وثمانمائة وستة عشر حرفا  ٤٨نزلت بمكة عدا اآلية 
  تمت بما ختمت به سورة يوسف فقط ، ال ناسخ وال منسوخ فيهاال يوجد سورة مبدوءة بما بدئت به ، وخ

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 اهللا بطوائف من المالئكة ارسلهن اهللا تعالى باوامر متتابعه  ُأقسم﴾والْمرسالت عرفًا﴿
 رياح العذاب ويقصد بها،  ، يقفو بعضها ِإثر بعض  بالرياح حين تهب متتابعةالموكلة

 الرياح الشديدة الهبوبب والموكلة ﴾فَالْعاصفَات عصفًا﴿ (١) اهللا بها الظالمين التي يهلك
 بمالئكة فسرت ﴾والنَّاشرات نَشْرا ﴿(٢) ، وخربت الديار  ُأرسلت قلعت األشجاراِإذ

 الرحمة برياح وفسرت ، العباد وسائر االنبياء قلوب فى العلوم ينشرون الّذين الرحمة

 بنفوس وفسرت االرض من النّبات تنشر الّتى باالمطار وفسرت ، السحاب شرتن الّتى

 بالمالئكة و ﴾فَرقًاِ فَالْفَارِقَات ﴿(٣) العباد فى واالحكام العلوم ينشرون الّذين )ع( االنبياء
 المالئكة اى ﴾ذكْرا فَالْملْقيات﴿ (٤) والحرام والحالل ، والباطل الحق بين تفرق التي

 ِإعذاراً الوحي تلقي ﴾نُذْرا َأو عذْرا﴿ (٥) )ع (االنبياء او واالمطار السحب او رياحوال
 ِإنَّما﴿ (٦)  للخلق اهللا من ِإنذاراً أو ، اهللا عند حجة لهم يبقى لئال للعباد اهللا من

وندوأمر الحساب والجزاء من أمر القيامة أيها الناس على لسان رسلكمبه  ﴾تُوع ، 
﴿لَوعفَِإذَا﴿ (٧) محالة ال كائن ﴾اق ومتْ النُّجسوضياؤها نورها وذهب محيت ﴾طُم 

 من قلعت ﴾نُسفَتْ الْجِباُل وِإذَا﴿ (٩) وتصدعت تقشقت ﴾فُرِجتْ السماء وِإذَا﴿ (٨)
 بينهم للفصل ، وأجل وقتٌ للرسل جعل ﴾أقِّتَتْ الرسُل وِإذَا﴿ (١٠) وتناثرت مكانها

 فيه يقع لما والتعجيب ، اليوم ذلك لتعظيم استفهام ﴾ُأجلَتْ يومٍ َألي﴿ (١١) األمم نوبي
 ﴾َأدراك وما﴿ (١٣) الخالئق بين القضاءو ﴾الْفَصِل ِليومِ﴿ (١٢) والشدة الهول من
 (١٤) " والتهويل للتعظيم استفهام " ﴾الْفَصِل يوم﴿ هو ﴾ما﴿ اِإلنسان أيها أعلمك وما
 بهذا ﴾ِللْمكَذِّبِين يومِئذ﴿ هوخسار هالك ﴾ويٌل﴿ :فقال - ؟ فيه النّاس حال ما  :قيل كأنّه
 وعاد نوحٍ كقوم للرسل بتكذيبهم السابقين ﴾َألوِلينا نُهلك َألَم﴿ (١٥) الموعود اليوم

 في مثلهم كانوا ممن المتأخرين بهم ألحقنا ثم ﴾اآلخرِين نُتْبِعهم ثُم﴿ (١٦) وثمود
مثل ذلك  ﴾كَذَِلك ﴿(١٧) وأتباعه فرعونو وشعيب لوط كقوم ، والعصيان التكذيب

هالك  ﴾ويٌل ﴿(١٨) )ص(من قومك يا محمد  ﴾نَفْعُل بِالْمجرِمين﴿اِإلهالك الفظيع 
  تهديد ألهل  فيه،  ، والبعث بالتوحيد والنبوة ﴾ِللْمكَذِّبِين﴿ يوم القيامه ﴾يومِئذ﴿ ودمار

  
  ترتيبها

 ٧٧   
  ترتيب النزول

٣٣  
    اياتها
  نزلت بعد  سورة المرسالت  ٥٠

  مكية  الهمزة



 ٦٧٢ 

  )٧٧( المرسالت سورة    )٦٧٢(     العشرون التاسع والجزء  

  
 :المفسرون قال )٢٥( 

  والضم الجمع : الكفت
 وتضم تجمع فاألرض

 ، البشر جميع ِإليها
 ، لهم كاألم فهي

 فوق يسكنون األحياء
 المنازل في ظهرها
 واألموات ، والدور
 في بطنها في يسكنون
  ]مس[ القبور

  
 يسمون انواوك )٢٥(

 ، كَفْتة الغَرقد بقيع
 تضم مقبرة ألنه

  ]قر[ الموتى
  
 أمير نظر )٢٥(

 في )ع( المؤمنين
 صفين من رجوعه

 هذه  :فقال المقابر إلى
 أي االموات كفات

 إلى نظر ثم،  مساكنهم
 هذه فقال الكوفة بيوت
 تال ثم االحياء كفات
  ]صا[ االية

 من فائدة )٣١(
 ان هندسياً المعروف

 المتساوي مثلثال
 وضع إذا األضالع

 من ضلع أي على
 له اليكون أضالعه

  ]المراجع[ ظل
 
 :المفسرون قال )٣١(

 ظالً العذاب سمى
 واستهزاء تهكُّماً

 فالمؤمنون ، بالمعذبين
 ، وعيون ظالل في

 سموم في والمجرمون
 من وظٍل ، وحميم
 واليحموم ، يحموم
قاتم أسود دخان 

  ]مس[
 
 في  :تنبيه )٣٥(

 ففي مواقف القيامة
 يختصمون بعضها

 بعضها وفي ويتكلمون
 وال أفواههم على يختم

  ]مج[ يتكلمون
  
 الصادق نع) ٣٦(
 وأعدل أجل اهللا )ع(

 يكون أن من وأعظم
 يدعه ال عذر لعبده
 فلج ولكنه به يعتذر

  ]صا[ عذر له يكن فلم

محمـد   يا }للمكـذبين  يومئذ ويل{ يقول )ع( الكاظم عن،  مكة وتخويف لمن لم يؤمن منهم  
 ﴾َألَم نَخْلُقْكُم من ماء مهِـينٍ      ﴿ (١٩) ]صا[ )ع( علي والية من إليك اوحيت بما )ص(

، وهي أن من     المشاهدةوذهولهم عن أبسط األمور     تذكير للمكذبين وتعجيب من غفلتهم      
ـ لل على ِإعادة خلقهـم      قادر خلقهم من النطفة الحقيرة الضعيفة      (٢٠) ث والحـساب  بع

﴿لْنَاهعينٍ  ﴿ هذا الماء المهين   ﴾فَجكارٍ مي قَرِإلَـى  ﴿ (٢١) حريز وهو رحم المـرأة       ﴾ف
على خلقـه مـن      ﴾فَقَدرنَا ﴿ (٢٢) وقت الوالدة   محدد معين وهو   ﴾معلُومٍ﴿زمن   ﴾قَدرٍ

 ﴾مكَـذِّبِين ِللْ ويٌل يومِئذ ﴿(٢٣)  حيث خلقناه في أحسن الصور ﴾فَنعم الْقَادرون ﴿ النطفة
 لكـم    مـساكن  ﴾كفَاتًا﴿التي تعيشون عليها     ﴾اَألرض﴿هذه   ﴾َألَم نَجعلِ  ﴿ (٢٤) بقدرتنا
(٢٥) ﴿ اءياتًا﴿ على ظهرها  ﴾َأحوَأما  ﴿ (٢٦)  في بطنها  ﴾ويهلْنَا فعجفـي األرض   ﴾و 

﴿ياسوجباال ثوابت  ﴾ر ﴿خَاتة مرتفع ةعالي ﴾شَام ﴿ م نَاكُمقَيَأساتًا وفُر كل ماء حلو    ﴾اء
 ﴾انطَلقُـوا  ﴿ (٢٨) الـنعم  هذه  بأمثال ﴾ويٌل يومِئذ ِللْمكَذِّبِين   ﴿ (٢٧)وعذب فهو فرات    

، هذا الكالم تقوله لهم       في دار الدنيا   ﴾ِإلَى ما كُنتُم بِه تُكَذِّبون    ﴿عذاب جهنم    اذهبوا الى 
فاستظلوا بدخانٍ كثيف    ﴾ِإلَى ظلٍّ ﴿اذهبوا   ﴾انطَلقُوا ﴿ (٢٩) خزنة النار تقريعاً وتوبيخاً   

 ال﴿ (٣٠) وارتفـع  عال إذا جهنم دخان من ناشىء ﴾شُعبٍ ثَالث ذي﴿ جهنممن دخان   
 هـو  وال ﴾اللَّهبِ من يغْني وال﴿ الشمس حر يقيه وال ، تحته يكون من يظل ال ﴾ظَليٍل
 وهي هندسية قاعدة إلى تشير اآلية هذه أن واشتهر المندلعة النار ألسنة أيضاً عنه يدفع

 فاحفظوا أنفسكم أيها الناس واحـذروا هـذه النـار    (٣١)  له ظل ال المثلث الشكل أن
 لهبهـا  يتطـاير  ﴾كَالْقَـصرِ ﴿ النار من عظيم ﴾بِشَررٍ﴿ تقذف ﴾تَرمي﴿ جهنم ﴾ِإنَّها﴿

 او اِإلبـل  مـل ج جمع ﴾تٌجِماالَ﴿ منها المتطاير جهنم شرر ﴾كََأنَّه﴿ (٣٢) كالحصون
 إلـى  يضرب االبل سواد الن وذلك قيل سود " ﴾صفْر﴿الحبل العظيم من حبال السفن      

 ورحمته بفضله جهنم نار من واياكم اهللا أجارنا ، حركتها وسرعة لونها في " الصفرة
ـ      (٣٤) اليوم ذلك عن تغافلوا الذين ﴾ِللْمكَذِّبِين يومِئذ ويٌل﴿ (٣٣) ا ثم يقال لهم عند م

 أنفـسهم  عن يدافعون ان يريدون عندما ﴾ينطقُون ال يوم هذَا﴿يريدون إبداء أعذارهم    
 وفيها  ، أفواههم على يختم إذ القيامة يوم مواقف من موقف وهذا،   برهان أو بحجة
 موقـف  وفيهـا ،   بينهم فيما فيه يتخاصمون موقف وفيها  فيه يتكلمون آخر موقف

 موقـف  وفيهـا ،   ربهـم  بـه  يخاطبون موقف وفيها،   المالئكة مع فيه يتخاصمون
 فـي  أو مطلقـاً  النطق في قيل ﴾فَيعتَذرون لَهم يْؤذَن وال﴿ (٣٥) بيـنهم  فيه يتعاتبون

 يـوم  هذَا﴿ لهمتقول لهم مالئكة العذاب     و (٣٧) ﴾ِللْمكَذِّبِين يومِئذ ويٌل﴿ (٣٦)االعتذار
   تقدمكم من مع ﴾واَألوِلين﴿ )ص( محمد مكذبين يا ﴾عنَاكُمجم﴿ الخالئق بين ﴾الْفَصِل



 ٦٧٣ 

  )٧٧( المرسالت سورة    )٦٧٣(     العشرون التاسع والجزء  

  
 رحمكُم فَسابِقُوا) ٤٣(

ِإلَى اللَّه نَازِِلكُمي مالَّت 
تُمرُأم ا َأنوهرمتَع و 
 و فيها رغبتُم الَّتي
يتُمعاِإلَ دهي وا ومتَتاس 
معن اللَّه كُملَيرِ عببِالص 
 و طَاعته علَى

ةانَبجالْم هتيصعِلم فَِإن 
ما  قَرِيب الْيومِ من غَداً

عرَأس اتاعي السف 
 اَأليام َأسرع و الْيومِ
 َأسرع و الشَّهرِ في

وري الشُّهنَ فالسة و 
عرَأس ينني السف 
  ]نج[.الْعمرِ

 ثقيف، في نزلت )٤٨(
 الصالة من امتنعوا

 )ص( النبي لهم قال
 وأمرهم أسلموا

 حطَّ فقالوا  بالصالة
 ال فِإنا الصالة عنا

 مسبة فإنها ننحني
 النبي فقال علينا،

 دين في خير ال )ص(
 وال ركوع فيه ليس

  ]مس[ سجود

حيلة في الخالص من العذاب  ﴾فَِإن كَان لَكُم كَيد ﴿(٣٨) نكم جميعاًمن األمم لنحكم بي
، وهذا تعجيز  ، وانقذوا أنفسكم من بطش اهللا وانتقامه ِإن قدرتم  فاحتالوا﴾فَكيدوني﴿

 وال لهم حول ال أن ظهر حيث اللّه فيهبعدل  ﴾ويٌل يومِئذ ِللْمكَذِّبِين ﴿(٣٩) لهم وتوبيخ

كل ولعشر مرات » فَويٌل يومِئذ ِللْمكَذِّبِين«كررت جملة  ، فيه هم مما التخلص في حيلة
واتقوا عذابه بامتثال أوامره  الذين خافوا ربهم في الدنيا ﴾ِإن الْمتَّقين ﴿(٤٠)معنى 

 يقال فإنه الفيء من أعم وهو ظل جمع ﴾في ظالٍل﴿ ، هم يوم القيامة واجتناب نواهيه

 لما إال الفىء يقال وال ظل الشمس إليه تصل لم موضع لكل ويقال الجنة وظل يلالل ظل

 الماء ﴾وعيونٍ﴿ والمناعة العزة وعن الرفاهة عن أيضاً به ويعبر س ،الشم عنه زال
 (٤١) الرحمة والكالءةفي ظالل العناية والحماية وغداً هم في ظالل .اليوم فهم الجارية

 موالتكري األنس سبيل على لهم يقال (٤٢) ويستطيبون يستلذون ﴾تَهونوفَواكه مما يشْ﴿
 األعمال صالح من الدنيا في قدمتم ما بسبب ﴾تَعملُون كُنتُم بِما هنيًئا واشْربوا كُلُوا﴿

 وأخلص ، عمله أحسن من ﴾الْمحسنين نَجزِي كَذَِلك﴿ الجزاء ذلك مثل ﴾ِإنَّا﴿ (٤٣)
 و والذنوب الشرك اتقوا الذين يعني }المتقين إن{ عباس ابن عن ، ربه ىواتق ، نيته

 محمد بيت أهل }المحسنين نجزي كذلك{ .... )ع( والحسين والحسن علي وهم ، الكبائر
 على للكفار يقال (٤٥) الدين بيوم ﴾ِللْمكَذِّبِين يومِئذ ويٌل﴿ (٤٤) ]شو[ الجنة في )ع(

 الفانية بشهواتها واستمتعوا ﴾وتَمتَّعوا﴿ الدنيا لذائذ من ﴾كُلُوا﴿ والوعيد التهديد سبيل
 (٤٦) والتكريم اِإلنعام تستحقون ال ﴾مجرِمون ِإنَّكُم﴿ آجالكم منتهى الى ﴾قَليالً﴿ زماناً

 ﴾عوااركَ﴿ المشركين لهؤالء ﴾لَهم قيَل وِإذَا﴿ (٤٧) اهللا بنعم ﴾ِللْمكَذِّبِين يومِئذ ويٌل﴿
 ﴾ِللْمكَذِّبِين يومِئذ ويٌل﴿ (٤٨) هللا يخشعون وال يصلون ال ﴾يركَعون ال﴿ هللا صلُّوا
 (٤٩) لمعنى كل مرات عشر }ِللْمكَذِّبِين يومِئذ ويٌل{ جملة كررت وقد ونواهيه اهللا بأوامر

﴿فَبَِأي يثدوكالم كتابٍ ﴾ح ﴿هدعالقرآن هذا بعد ﴾ب ﴿ينُونقون ﴾ْؤميؤمنوا لم ِإن يصد 
        (٥٠) به

   



 ٦٧٤ 

  )٧٨( النبأ سورة    )٦٧٤(       الثالثون الجزء

  
 والتساؤل عم تسمى

  والمعصرات
 الصادق عن فضلها

 عم قرأ من )ع(
 تخرج لم يتسائلون

 يدمنها كان إذا سنته
 يزور حتى يوم كل في
 إن الحرام اهللا بيت
  ]صا[ اهللا شاء
 من )ص( النبي عن
 يتساءولون عم قرأ
 الشراب برد اهللا سقاه
 ]لط[ لقيامةا يوم

 يكون أن يحتمل )١(
 للمسلمين الضمير

 فقد جميعاً والكافرين
 يتساءلون جميعاً كانوا
 المؤمن أما ، عنه

 خشية فليزداد
 الكافر وأما  اواستعداد
،   االستهزاء فألجل
 العظيم النبأ وقيل

 فيه واختالفهم  القرآن
 جعلوه بعضهم أن

 شعراً وبعضهم سحراً
 نبوة وقيل،  وكهانة
 كانوا )ص( محمد

 الذي هذا ما يقولون
 ]غر[ حدث

 الوسيلة خطبة في )٢(
 )ع( المؤمنين المير
 وعن العظيم النبأ إني
 ما ستعلمون قليل

  ]صا[ توعدون
 األثر في )١٠(

 بشيء قلوبكم روحوا
 ]لط[ المباحات من
 :المفسرون قال )١٣(

 الشديد المتوقد الوهاج
 الذي ، اِإلضاءة
 من ويلتهب يضطرم

  ]مس[ بهله شدة
 : الحديث وفي )١٤( 

 العج الحج أفضل
 رفع فالعج  والثج

 والثج بالتلبية الصوت
 ]مج[ الهدي دم إسالة

  
 السحابة شبهت )١٤(

 وقت حان التي
 التي بالجارية ِإمطارها

  ]مس[ حيضها دنا قد
 هذه تعالى ذكر) ١٦(

 على التسع األدلة
 كبرهانٍ ، تعالى قدرته
 ِإمكان على واضح
 ]مس[ نشوروال البعث

  

  
  

وهي مئة وثالث وسبعون كلمة ، وتسعمئة وسبعون حرفا ، وال يوجد في القرآن سورة مبدوءة بما بدئت 
  .به ، وال بما ختمت به ، ومثلها في عدد اآلي سورة القيامة ، ال ناسخ وال منسوخ فيها

   الرحيم الرحمن اهللا بسم
﴿ععن ﴾م أي شيء ﴿اءلُونتَسنِ﴿ (١) مكة ألهل الضمير ﴾يِإ عيمِ﴿ الخبر ﴾النَّبظالْع﴾ 

 عم تفسير عن سئل )ع( الباقر عن ، واستهزاء انكاراً فيه ويخوضون البعث أمر وهو
 وجل عز هللا ما يقول )ع( المؤمنين أمير كان )ع( المؤمنين أمير في هي فقال يتساءلون

 اهللا رسول قال قال )ع( الرضا وعن ]صا[ مني أعظم نبأ هللا وال مني أكبر هي آية
 النبأ وأنت اهللا إلى الطريق وأنت اهللا باب وأنت اهللا حجة أنت علي يا )ع( لعلي )ص(

 ﴾مخْتَلفُون فيه هم الَّذي﴿ (٢) ]صا[ االعلى المثل وأنت المستقيم الصراط وأنت العظيم
 ﴾لَمونسيع﴿ وزجر ردع ﴾كَال﴿ (٣) لحصوله منكرٍ ومكذب ، وقوعه في شاك بين ما

 التهويل مع للوعيد تأكيد ﴾كَال ثُم﴿ (٤) واقعاً أمراً البعث يرون حين ، الحال حقيقة
﴿ونلَمعي(٥) العذاب من جهنم في ينالهم ما ﴾س ﴿ِل َألَمعهذه ﴾نَج ﴿ضالتي ﴾اَألر 

 ﴾َأوتَادا والْجِباَل﴿ (٦) أنحائها في والتقلب عليها لالستقرار ممهدة ﴾مهادا﴿ تسكنونها
 أصنافاً ﴾َأزواجا﴿ الناس أيها وجعلناكم ﴾وخَلَقْنَاكُم﴿ (٧) بكم تميد لئال تثبتها لألرض
 عن لستركمو ألبدانكم راحة ﴾سباتًا نَومكُم وجعلْنَا﴿ (٨) بينكم لتأنسوا وِإناثا ذكوراً

 ويستركم يغشاكم ﴾ِلباسا يَلاللَّ وجعلْنَا﴿ (٩) لكرامتكم حفظا استخفاء أو بظلمة األنظار
 لتحصيل فيه تتقلبون ﴾معاشًا النَّهار وجعلْنَا﴿ (١٠) اللباس يستركم كما ، بظالمه
 سبع ﴾سبعا﴿ الناس أيها ﴾فَوقَكُم وبنَينَا﴿ (١١) حوائجكم لقضاء فيه تتصرفون ، المعاش
ا﴿ سمواتادد(١٢) الدهور مرور فيها ؤثري ال بناءها وأوثقنا صنعها أحكمنا ﴾ش 

 (١٣) ساطعة منيرة ﴾وهاجا سراجا﴿ شمسال لكم السبع هذه من الرابعة في ﴾وجعلْنَا﴿
 منهمراً ﴾ثَجاجا ماء﴿ لتمطر عصرها وقتُ حان التي السحب ﴾الْمعصرات من وَأنزلْنَا﴿

 ﴾وجنَّات﴿ (١٥) ألنعامكم ﴾ونَباتًا﴿ ملك ﴾حبا﴿ الماء بهذا ﴾بِه ِلنُخْرِج﴿ (١٤) بكثرة
 ِإن﴿ (١٦) أشجارها وتقارب أغصانها لكثرة بعض على بعضها ملتفةً ﴾َألْفَافًا﴿ بساتين

موِل يعنه تسألون الذي ﴾الْفَص ﴿يقَاتًا كَانوقت له ﴾م (١٧) معلوم محدود ﴿مونفَخُ يي 
كل امة مع جماعات زمرا و ﴾َأفْواجا﴿ من القبور ﴾نفَتَْأتُو﴿االخيره  نفخةال ﴾الصورِ في

فَكَانَتْ ﴿ لنزول المالئكة ﴿السمآء﴾تشققت  ﴾وفُتحت﴿ (١٨)الى ارض المحشر  امامها
   وسيرت ﴿(١٩)"  عبر بالماضي لتحقق الوقوع  "ومخارجصار فيها طرق  ﴾َأبوابا

  
  ترتيبها

 ٧٨   
  ترتيب النزول

٨٠  
    اياتها
  نزلت بعد  سورة الـنبـأ  ٤٠

  مكية  المعارج



 ٦٧٥ 

  )٧٨( النبأ سورة    )٦٧٥(        الثالثونالجزء

  
 يوم سمي )١٧(

 تعالى اهللا ألن الفصل
 ، خلقه بين فيه يفصل
 وميعاداً وقتاً جعله وقد

 واآلخرين لألولين
 ]قر[
 )ص( النبي عن )١٨(

 االية هذه عن سئل إنه
 عشرة يحشر فقال

 امتي من أصناف
 اهللا ميزهم قد أشتاتا
 وبدل المسلمين من

  الحديث .....صورهم
 ]صا[
 الجبال صارت )٢٠(

 منبثاً هباء نسفها بعد
 ، الناظر لعين

 يظنه الذي كالسراب
 في وهو ماء يراه من

 ]طب[ هباء الحقيقة
 :المفسرون قال )٢١(

 الذي المكان المرصاد
 الراصد فيه يرصد
 تترصد وجهنم ، العدو
 لتعذبهم اهللا أعداء

 وهي ، بسعيرها
 لمن ومتطلعة مترقبة
الكفار من عليها يمر 

 ِإليها لتلتقطهم الفجار
  ]مس[
 )ع( الصادق عن)٢٣(

 ثمانية االحقاب قال
 ثمانون والحقب حقب
 مأة ثالث والسنة سنة

 واليوم يوما وستون
 تعدون مما سنة كألف

 عليه الباقر عنو
 عن سئل أنه السالم
 في هذه فقال االية هذه

 من يخرجون الذين
  ]صا[  النار

:  المفسرون قال )٣٠(
 على القرآن في ليس
 أشد هي آية النار أهل
 كلما اآلية، هذه من

 من بنوعٍ استغاثوا
 بأشد أغيثوا العذاب

  ]مس[ منه
 هي كاعبال) ٣٣(

 تكعب التي الفتاة
 مع واستدار ثدياها
  ]مي[ يسير ارتفاع

 بعض في) ٣٣(
 الجنة نساء التفاسير

عشرة  ست بنات كلهن
 أبناء ورجالهن سنة
  ]آل [ وثالثين ثالث

  حتى أصبح يخيل ِإلى الناظر أنها شيء﴾فَكَانَتْ سرابا﴿ نهاقلعت من أماك ﴾الْجِباُل
التي  ﴾ِإن جهنَّم ﴿(٢٠) ء، كالسراب يظنه الرائي ماء وليس بما وليست بشيء

 اِإلنسان يترصدكما  تنتظر وتترقب نزالءها الكفار ﴾كَانَتْ مرصادا﴿أعددناها للكافرين 
 ﴾مآبا﴿ المجرمين للطغاة ﴾ِللْطَّاغين﴿ (٢١) غرة حين على ليأخذه عدوه ويترقب
 ال متتابعة دهوراً ﴾َأحقَابا﴿ النار في ﴾فيها﴿ ماكثين ﴾البِثين﴿ (٢٢) ومنزل مرجع
 عند شيء أبعد الحقُب كان " تحديد غير من حقب جاء حقب مضى كلما لها نهاية

 سنى من سنةً بثمانين حقبال فسر و " ويعرفونها أوهامهم إليه تذهب بما فتكلم العرب
 خريف كّل ، خريفاً سبعون حقب كّل حقباً واربعون ثالثة االحقاب ان : وقيل ، اآلخرة

 النواع توقيت فهذا،  سنة الف يوم كّل ، يوماً وستّون ثلثمائة سنة كّل ، سنة سبعمائة
 تخفف برودةً ﴾دابر﴿ جهنم في ﴾فيها يذُوقُون ال﴿ (٢٣) النّار فى لمكثهم ال العذاب
 بالغاً حاراً ماء ِإالّ ﴾حميما ِإال﴿ (٢٤) فيها عطشهم يسكِّن ﴾شَرابا وال﴿ النار حر عنهم
 ﴾وِفَاقًا جزاء﴿ (٢٥) النار أهل جلود من يسيل صديداً ﴾وغَساقًا﴿ الحرارة في الغاية
 يتوقعون ال ﴾يرجون ال﴿ مدنياه في ﴾كَانُوا ِإنَّهم﴿ (٢٦) السيئة ألعمالهم موافقاً

 العادل الجزاء بذلك اهللا فجازاهم ، اهللا بلقاء يؤمنون وال ، والجزاء الحساب ﴾حسابا﴿
 ﴾شَيء وكُلَّ﴿ (٢٨) شديداً تكذيباً ﴾كذَّابا﴿ البعث على الدالة ﴾بِآياتنَا وكَذَّبوا﴿ (٢٧)
 (٢٩) عليه لنجازيهم كتاب في ﴾تَاباك﴿ ضبطناه ﴾َأحصينَاه﴿ وآثام جرائم من فعلوه

 هذه  ،عذاب فوق ﴾عذَابا ِإال﴿ استغاثتكم على ﴾نَزِيدكُم فَلَن﴿ الكفار معشر يا ﴾فَذُوقُوا﴿
 ﴾ِللْمتَّقين ِإن﴿ (٣٠) منهاواياكم  اللّه أجارنا ، النار أهل على القرآن في ما أشد اآلية

 ابن عن  النعيم بجنات اًوظفر اًفوز ﴾مفَازا﴿ الدنيا في ربهم أطاعوا الذين األبرار
 سيد واهللا هو )ع( طالب أبي بن علي هو :قال }مفازا للمتقين إن{ : تعالى قوله في عباس

 }مفازا{ الكبائر اقتراف عن وخافه ، الفواحش ارتكاب عن اتقاه ، وخافه اهللا اتقى من
 بساتين ﴾حداِئقَ﴿ (٣١) ]شو[ الجنة منازل في اهللا من وقربا والعذاب النار من نجاة

 قد نواهد نساء﴾ وكَواعب﴿ (٣٢) المتنوعة األعناب كروم وفيها﴾ وَأعنَابا﴿ ناضرة
 الخمر من ﴾وكَْأسا﴿ (٣٣) العمر في متقاربات ابكار ﴾َأتْرابا﴿ َأثْداؤهن برزت

 ال فارغاً كالماً ﴾لَغْوا﴿ الجنة في ﴾فيها يسمعون ال﴿ (٣٤) صافية ممتلئةً ﴾دهاقًا﴿
واياكم  اللّه جعلنا،  الجنة أهل أن و (٣٥) القول من كذباً وال ﴾كذَّابا وال﴿ فيه فائدة

 وِإحسانا منه تفضالً ﴾ربك من جزاء﴿ الصالحة أعمالهم على العطاء ذلك يعطون منم
﴿طَاءا عابسمن الجزاء هذا (٣٦) كثيرا ﴾ح ﴿با رمالساتضِ واَألررهما ﴾ومدب 

  المنعم على  ﴾الرحمانِ﴿ ومدبر ما بينهما ﴾وما بينَهما﴿فيهما على ما يشاء  والمتصرف



 ٦٧٦ 

  )٧٩( النازعات    )٧٨( النبأ سورة   )٦٧٦(        الثالثونالجزء

  
 )ع( الباقر عن )٣٣( 

 أي أترابا وكواعب
 الناهدات الفتيات

  ]صا[
)٣٤( سبالكأ المراد 

قال كأنه،  الخمر : 
 أي دهاق ذات وخمراً
 عصرت قد مملوءة
  ]قر[ وصفّيت

 أمير عن )٣٦(
 قال )ع( المؤمنين

 يوم كان إذا حتى
 لهم حسب القيامة

 أعطاهم ثم حسناتهم
 عشرة واحدة بكل

 مأة سبع إلى أمثالها
 تعالى اهللا قال ضعف
 عطاء ربك من جزاء
 اولئك وقال،  حسابا
 بما الضعف جزاء لهم

 ]صا[ عملوا
  :المفسرون قال )٤٠(

 اهللا يحشر حين وذلك
 القيامة يوم الحيوانات
اء فيقتصمن للجم 
 نطحتها التي القرناء
 يصيرها ذلك وبعد
 الكافر فيتمنى ، تراباً
 حتى كذلك كان لو أن
 ]مج [ يعذب ال
  
  
  
  
  
  

تسمى سورة الطامة 
  والساهرة

 الصادق عن فضلها
 قرأ من )ع(

 إال يمت لم توالنازعا
 إال اهللا يبعثه ولم ريانا
 الجنة يدخل ولم ريانا
  ]صا[ اريان إال
  
 مسعود ابن قال) ٢(

 الموت ملك ِإن
 روح ينزعون وأعوانه
 ينزع كما الكافر
 الحديد سيخ - السفود

 من الشُعب الكثير -
 ، المبتّل الصوف
 الكافر نفس فتخرج

 ، الماء في كالغريق
 المؤمن روح وينزع

ويقبضها  ، ولين قبرف
 من العقال ينشط كما
   ]مس[ البعير يد

طلب  ال يقدر أحد أن يخاطبه في ﴾ال يملكُون منْه خطَابا﴿خلقه مؤمنهم وكافرهم 
  ﴾الروح﴿ يقف ﴾يوم يقُوم ﴿(٣٧)يأذن بها اال ان ، في ذلك اليوم هيبةً وجالالًالشفاعة 

 ال﴿ خاشعين مصطفين ﴾صفا والْمالِئكَةُ﴿ الئكةالم من خلقاً اعظم وقيل،  جبريل
ونتَكَلَّمِإال﴿ منهم أحد يتكلم ال ﴾ي نم نَأذ لَه انمحقَاَل﴿ والشفاعة بالكالم ﴾الرو﴾ 

 لهم المأذون واهللا نحن )ع( الكاظم عن ، باطل يداخله ال الذي بالحق ﴾صوابا﴿ ونطق
 ربنا يردنا وال لشيعتنا ونشفع نبينا على ونصلي ربنا مجدن صوابا والقائلون القيامة يوم

 أن ﴾مآبا ربه ِإلَى اتَّخَذَ شَاء فَمن﴿ محالة ال الواقع ﴾الْحقُّ الْيوم ذَِلك﴿ (٣٨) ]صا[
 (٣٩) " وترغيب حثٌ فيه " الصالح والعمل باِإليمان كريماً مسلكاً ربه إلى يسلك

 ﴾قَرِيبا عذَابا﴿ وخوفناكم حذرناكم ﴾َأنذَرنَاكُم ِإنَّا﴿ للبعث نالمنكري قريش لكفار الخطاب
 ينظُر يوم﴿ الموت إال وبينه بينكم وليس قريب آت هو ما كل ألن،  لتحققه قريباً سماه
ءرا﴿ ِإنسان كل يرى ﴾الْمتْ ممقَد اهدقُوُل﴿ صحيفته في مثبتاً شر أو خير من ﴾ييو 
ركلَّف ولم يخلق لم أنه ول الكافر ويتمنى ﴾الْكَافي﴿ ويقول يتَنالَيا كُنتُ يابال حتى ﴾تُر 

 أبا )ع( عليا )ص( اهللا رسول كنى لم سئل إنه عباس ابن عن ، أعاقب وال أحاسب
  ،سكونها وإليه بقاؤها وبه بعده أهلها على اهللا وحجة االرض صاحب النه قال،  تراب
 اهللا أعد ما الكافر ورأى القيامة يوم كان إذا إنه يقول )ص( اهللا رسول سمعت ولقد قال

 أي بااتر كنت ليتني يا قال والكرامة والزلفى الثواب من )ع( علي لشيعة وتعالى تبارك
   )٤٠( ]صا[ تربا كنت ليتنى يا الكافر ويقول وجل عز هقول وذلك )ع( علي شيعة من

  

  
  
  

 وثالثة وخمسون حرما ، ال يوجد في القرآن سورة مبدوءة بما وهي مئة وسبع وتسعون كلمة ، وسبعمئة
  .بدئت به ، وال مختومة بما ختمت به ، وال مثلها في عدد اآلي وال ناسخ وال منسوخ فيها

  الرحم الرحمن اهللا بسم
﴿اتالنَّازِعقًا وغَر﴾ المشتاقة النفوس أو الكفار أرواح تنزع التي العذاب بمالئكة قسم 

 أرواح تنزع التي الرحمة بمالئكةو ﴾نَشْطًا والنَّاشطَات﴿ )١( الحقيقية نهااوطا الى
 ﴾سبحا والسابِحات﴿ )٢( النفوس المؤمنة تنشط عند الموت للخروج أو المؤمنين

، مسرعين   تنزل بأمر اهللا ووحيه من السماء كالذي يسبح في الماءالتي بالمالئكةو
  المالئكة التي تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة وب ابِقَات سبقًا﴾﴿فَالس) ٣(لتنفيذ أمر اهللا 

  
  ترتيبها

٧٩   
  ترتيب النزول

٨١  
    اياتها
  نزلت بعد  سورة النازعات  ٤٦

  مكية  النباء



 ٦٧٧ 

  )٧٩( النازعات سورة    )٦٧٧(        الثالثونالجزء

  
 سبحانه أقسم )٥( 

 الخمسة األصناف بهذه
 ، حق القيامة أن على

 محذوف القسم وجواب
 لتبعثن تقديره

مس[  ولتحاسبن[ 
 
 )ع( الصادق عن )٥(

 يقسم نأ تعالى هللا إن
 خلقه من شاء بما

 يقسموا أن لخلقه وليس
 ]مج[ به إال
  
 :عباس ابن قال )٧(

 هما والرادفة الراجفة
 األولى النفختان
 األولى أما ، والثانية
 بإذن شيء كل فتميت

 وأما ، تعالى اهللا
 شيء كل فتحيي الثانية
 ]مس[ تعالى اهللا بإذن

  
 يعني الحافرة )١٠(

  تقول والعرب الرجوع
 حافرته في النف رجع
 حيث من رجع أي
 ]مس[ جاء

  
 لساهرة ا)١٤(

 البيضاء االرض
  ]صا[  المستوية

 
 عباس ابن عن )١٩(

 في تلطف وهذا
 هل ومعناه االستدعاء

 تسلم أن إلى رغبة لك
 ]مج[ وتطهر وتصلح

 
 الخشية ذكر )١٩(

 ، األمر مالك ألنها
 منه أتى اهللا خشي من
 وبدأ ، خير كل

 باالستفهام مخاطبته
  ،العرض معناه الذي
 الرجل يقول كما

 لكأن هل : لضيفه
 وأردفه ؟ بنا تنزل
 الرقيق الرفيق الكالم

 ، بالتلطف ليستدعيه
 عن بالمداراة ويستنزله

   ]زم[ عتوه
 أشد الدنيا سكر) ٢٤(

 فإن الخمر سكر من
الخمر  من الثمل
  والثمل صحوه يرجى

 المالئكةالمراد وقيل   ،تدبر شؤون الكون بأمرهالمالئكة وب فَالْمدبرات َأمرا﴾ ﴿)٤(
موكل  وميكائيل، يل موكل بالرياح والجنود ائجبر ، االربعة المدبرون المور الدنيا

 وهو عليهم نزل باألمرتوإسرافيل ي،  موكل بقبض األنفس وعزرائيل، بالقطر والنبات 
 ﴾الراجِفَةُ تَرجفُ ميو﴿ )٥( كثيرة  اخرىويوجد لهذه اآليات معان،  صاحب الصور

 استثنى من عدا الخلق جميع فيها ويموت شيء كل لها يضطرب إذ األولى النفخة عند
 تعالى أنه يروى ، الخلق فيها يبعث التي وهي الثانية النفخة ﴾الرادفَةُ تَتْبعها﴿ )٦( اللّه

 ﴾قُلُوب﴿ )٧( اإلحياء في سبباً فيكون كالنطف عليها الماء ذلك ويصير األرض يمطر
 ﴾َأبصارها﴿ )٨( االضطراب شديدة خائفة ﴾واجِفَةٌ﴿ اليوم ذلك في ﴾يومِئذ﴿ الكفار
 في ﴾يقُولُون﴿ )٩( األهوال من عاينت مما حقيرة ذليلة ﴾خَاشعةٌ﴿ أصحابها أبصار
 بعد أحياء فنصير الموت بعد أنُرد ﴾لَمردودون َأءنَّا﴿ للبعث واستبعاداً استهزاء الدنيا
 ِإذا هل ﴾نَخرةً عظَاما كُنَّا َأءذَا﴿ )١٠( ةمر أول كنا كما ونرجع ﴾الْحافرة في﴿ فنائنا

 ِإن ﴾خَاسرةٌ كَرةٌ ِإذًا تلْك قَالُوا﴿ )١١( جديد من ونبعث سنرد متفتتة بالية عظاماً صرنا
 فيه" النار أهل من ألننا خاسرينال من نكون فسوف موتنا بعد وبعثنا ، حقاً البعث كان

 في فيها ينفخ ﴾واحدةٌ﴿ صيحة ﴾زجرةٌ هي فَِإنَّما﴿ تستصعبوها ال )١٢( "منهم استهزاء
 مجموعون البعث منكرو ﴾هم فَِإذَا﴿ )١٣( فيجيئون اموات وهم يسمعونها الصور

﴿ةراهْل﴿ )١٤( بطنها في أمواتا كانوا بعدما المستوية البيضاء االرض على ﴾بِالسه 
يثُ﴿ )ص( محمد يا ﴾أتَاكدى﴿ خبر ﴾حوسالقصة لسماع وترغيب تشويق أسلوب ﴾م 

 ربه﴿ ناجاه ﴾نَاداه﴿ حين ﴾ِإذْ﴿ )١٥( "قومه اذى تحمل في )ص( له تسلية اللّه ذكّره"
 )١٦( سيناء طور جبل أسفل في ﴾طُوى﴿ المسمى المبارك المطهر ﴾الْمقَدسِ بِالْوادي

 والطغيان الظلم في الحد جاوز ﴾طَغَى ِإنَّه﴿ الطاغية ﴾فرعون ِإلَى اذْهب﴿ له قائالً
 واآلثام الذنوب من تتطهر أن ِإلى ﴾تَزكَّى َأن ِإلَى﴿ وميٌل رغبةٌ ﴾لَك هْل فَقُْل﴿ )١٧(
)١٨( ﴿كيدَأهمعرفة ﴾ِإلَى﴿ وأرشدك ﴾و ﴿كبوتخشاه فتتقيه ﴾خْشَىفَتَ﴿ وطاعته ﴾ر 
)١٩( ﴿اهةَ فََأرى﴿ المعجزة ﴾اآليرتسعى حيةً العصا قلب وهي العظمى ﴾الْكُب )٢٠( 
﴿فرعون ﴾فَكَذَّب ى﴿ موسى اهللا نبيصع٢١( المعجزة تلك ظهور بعد اهللا أمر ﴾و( 
﴿ثُم ربى﴿ وذهب به اإليمان وعن عنه ﴾َأدعس٢٢( األرض في لإلفساد ﴾ي( ﴿شَرفَح﴾ 

 ﴿َأنَا لهم بصوت عال﴿فَقَاَل﴾  )٢٣(هم  ووقف خطيباً في﴿فَنَادى﴾ وقومه جنوده فجمع
كُمبلَى﴾ المعبود  ﴾رفوقي﴿اَألع ٢٤ (الذي ال رب(﴿  ﴾نَكَاَل فأهلكه فََأخَذَه اللَّه﴿

 ﴾ةراُألولَى﴾ ﴿قوله أنا ربكم األعلى على اآلخيريقوله ما علمت لكم من إله غوو،    
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 المال حب شراب من

 من الطافح والجاه
 ال الرياسة خيال
  ]غر[ إفاقته ترجى

 
 أمرٍ على نبههم )٢٧(

 وذلك ، بالمشاهدة يعلم
 على اِإلنسان خلق ألن

 ِإذا ، وضعفه صغره
 خلق ِإلى أضيف
 عظمها على السماء
 ، يسير أحوالها وعظم
 كذلك كان وِإذا

 فكيف سهلة فِإعادتهم
  ]فخ[ ذلك ينكرون

 
 بمرعاها أراد )٣١(
 الناس يأكله ما

  ]فخ[ واألنعام
 
 :عباس ابن قال )٣٤(

 سميت القيامة هي
 على معت ألنها بذلك
 زعمف هائل أمرٍ كل
  ]مس[
 
 أمير عن )٣٥(

 أن )ع( المؤمنين
 خروج الكبرى الطامة
 ]صا[ االرض دابة

  
 وىاله أصل )٤٠(

 في وشاع الميل مطلق
  ]آل[ الشهوة إلى الميل

 )ع( الصادق عن)٤١(
 اهللا أن علم من قال
 يقول ما ويسمع يراه

 يعمله ما ويعلم ويفعل
 شر أو خير من

 عن ذلك فيحجزه
 االعمال من القبيح
 مقام خاف الذي فذلك
 عن النفس ونهى ربه

  ]صا[ الهوى
  
 :المفسرون قال )٤٢(

 المشركون كان
 القيامة باءأن يسمعون
 باألوصاف ووصفها
،  طامة"مثل  الهائلة

 ، وقارعة وصاخة
فيقولون على سبيل "

متى  االستهزاء
،  يوجدها اهللا ويقيمها
  "؟ ومتى تحدث وتقع

  ]مس[فنزلت اآلية 

فيما ذكر من قصة ِإن في ذَِلك﴾  ﴿)٢٥( سنة عشرون  او أربعونبين القولينوكان 
 اهللا عز وجل  ﴿لَعبرةً ِلمن يخْشَى﴾ه من العذاب والنكال، وما حلَّ ب فرعون وطغيانه

﴿خَلْقًا أشقُّ وأصعب ﴿َأشَد﴾  يا اهل مكة المنكرين للبعثءَأنْتُم﴾  ﴿)٢٦ (ويخاف عقابه
 ﴾اءما﴾العظيمة َأمِ السنَاهرفع من فِإن " أوتاد وال عمد بال فوقكمرفعها عاليةً  ﴿ب 

 " البعث تنكرون فكيف ، مماتكم بعد وِإحياؤكم خلقكم عليه نهي ، عظمها على السماء
)٢٧( ﴿فَعا ركَهما﴿ فوقكم سقفها وأعلى جرمها ﴾ساهوتفاوت ال مستويةً فجعلها ﴾فَس 

 مشرقاً ونهارها ﴾ضحاها وَأخْرج﴿ حالكاً مظلماً ليلها جعل ﴾لَيلَها وَأغْطَشَ﴿ )٢٨( فيها
 لسكنى ومهدها بسطها ﴾دحاها﴿ السماء خلق بعد ﴾ذَِلك بعد ضواَألر﴿ )٢٩( مضيئاً
 فيها وأجرى ، المتفجرة الماء عيون ﴾ماءها﴿ األرض من ﴾منْها َأخْرج﴿ )٣٠( أهلها

 في أثبتها ﴾َأرساها والْجِباَل﴿ )٣١( والمرعى الكأل فيها وأنبت ﴾ومرعاها﴿ األنهار
 فَِإذَا﴿ )٣٣( مكمواشيلو ﴾وَألنْعامكُم﴿ الناس أيها ﴾لَكُم﴿ قوتاً ﴾امتَاع﴿ )٣٢( األرض
اءتةُ جى الطَّامرالتي ، العظمى الداهية ﴾الْكُب على وتعلو ، شيء كل بأهوالها تعم 
 ما االنسان يتذكر اليوم ذلك في ﴾سعى ما اِإلنسان يتَذَكَّر يوم﴿ )٣٤( الدواهي سائر
 )٣٥( المدة وطول الغفلة فرط من نسيها قد وكان صحيفته في مدونا اهير عمله

﴿تزربأظهرت ﴾و ﴿يمحجهنم ﴾الْج ﴿نى ِلمرفرآها للناظرين ﴾ي ٣٦( عيانا الناس( 
 )٣٧( والعصيان الكفر في الحد جاوز ﴾طَغَى من فََأما﴿ قسمين إلى الخلق ينقسم وهناك

﴿آثَرل ﴾وفض ﴿اةَالْحا ينْيمة الحياة شهوات في وانهمك اآلخرة على ﴾الدولم ، المحر 
 هي﴿ المتأججة جهنم ﴾الْجحيم فَِإن﴿ )٣٨( النفس وتهذيب بالعبادة آلخرته يستعد

 عظمة ﴾مقَام خَافَ من وَأما﴿ )٣٩( سواها له منزل ال ، ومأواه منزله هي ﴾الْمْأوى
﴿هببين مقامهو ﴾ر ى﴿ الحساب يوم هيدينَهوزجر ﴾و ﴿نِ﴿ نفسه ﴾النَّفْسى عوالْه﴾ 

 فَِإن﴿ )٤٠( الدنيا الحياة بمتاع يعتد ولم البشرية لةبالج بحكم النفس هوى الى الميل عن
 ، غيرها منزل له ليس ، النعيم دار الجنة هي ومصيره منزله فِإن ﴾الْمْأوى هي الْجنَّةَ
 خاف )ع ( علي بن أبي طالبهو }وأما من خاف مقام ربه{تعالى  ولهق في عباس ابن عن

، ونهى نفسه عن  مقامه بين يدي ربه وحسابه وقضاءه بين العباد فانتهى عن المعصية
شتهيها النفس، فإن الجنة هي مأواه خاصة ومن كان تالهوى يعني عن المحارم التي 

  ﴿عنِالمشركون  هؤالء)ص (حمديسألك يا م﴾ يسَألُونَك ﴿)٤١( ]شو[ هكذا عاما
 ﴾ةاعا﴾ القيامة الساهسرم انها﴿َأيا﴾ ﴿)٤٢ (متى وقوعها وقياماهكْرذ نَأنْتَ م يمف 

 ، ألنها من الغيوب التي استأثر اهللا عز وجل بها ليس علمها ِإليك حتى تذكرها لهم
   )٤٤(، ال يعلمه أحد سواه   على التعيين فهو الذي يعلم وقتهاِإلَى ربك منتَهاها﴾ ﴿)٤٣(
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)٤٥( اِإلنذار وخص 

 هو ألنه يخشى، بمن
 بذلك ينتفع الذي

 ]مس[ اِإلنذار
  
  
  
  
  
  
  

  السفرة سورة وتسمى
 الصادق عن فضلها

 سورة قرأ من )ع(
 وإذا وتولى عبس

 كانت كورت الشمس
 من اهللا جناح تحت

 اهللا ظل وفي لجنانا
 جناته وفي وكرامته

 على ذلك يعظم وال
 تعالى اهللا إنشاء اهللا
 ]صا[

 من )ص( النبي وعن
 عبس سورة قرأ

 القيامة يوم جاء وتولى
 ضاحك ووجهه
  ]زم[ مستبشر

 
 الروايات ردتو )١(

 السنة أهل طرق من
 في نزلت اآليات أن

 مكتوم أم ابن قصة
 على دخل األعمى
 قوم وعنده )ص( النبي
 قريش صناديد من

 أمر في يناجيهم
 النبي فعبس اِإلسالم

 تعالى اهللا فعاتبه عنه
 وفي،  اآليات بهذه

 من األخبار بعض
 إشارة الشيعة طرق
 بعض وفي  ذلك إلى

 أن الشيعة روايات
 رجل المتولي العابس

 عند كان ُأمية بني من
 فدخل )ص( النبي
 مكتوم أم ابن عليه
 وقبض الرجل فعبس
 اآليات فنزلت وجهه

  ]مي[
 )ع( الصادق عن )١(

 من رجل في نزلت
 عند كان امية بني

 ابن فجاء )ص( النبي
 تقذر رآه فلما مكتوم ام

 نفسه وجمع منه
  وأعرض وعبس

، ال  واجبك يا محمد ِإال ِإنذار من يخاف القيامةما  ِإنَّما َأنْتَ منذر من يخْشَاها﴾﴿
﴿لَم يشاهدون القيامة وما فيها من األهوال هم يوم يرونَها﴾ كََأنَّ﴿ )٤٥ (اِإلعالم بوقتها

 عشية بمقدار ، نهار من ساعة ِإال ﴾ضحاها َأو عشيةً ِإال﴿ وقبورهم دنياهم في ﴾َلْبثُوا
  )٤٦( ضحاها أو
  

  
  
  

ا بدئت وختمت وهي مائة وثالثون كلمة وخمسمائة وثالثون حرفا ال يوجد سورة مبدوءة أو مختومة بم
  به ، ويوجد ستة سور في القرآن بدئت بالفعل الماضي هذه والنمل واألنبياء والفرقان والملك والمعارج

    الرحيم الرحمن اهللا بسم
﴿سبلَّى﴿ وقطَّبه وجهه كلح ﴾عتَو(١) كارهاً عنه وأعرض ﴾و ﴿َأن اءهـى  جماَألع﴾ 

 وجهـه  فـي  عبستَ الذي ﴾لَعلَّه﴿ يعلمك وما ﴾يدرِيك وما﴿ (٢) دينه أمور عن يسأل
 بمـا  يتعظ أو ﴾يذَّكَّر َأو﴿ (٣) والمعرفة العلم من يتلقاه بما ذنوبه من يتطهر ﴾يزكَّى﴿

 عـن  ﴾استَغْنَى من َأما﴿ (٤) الموعظة ﴾الذِّكْرى فَتَنْفَعه﴿ )ص( اهللا رسول من هيسمع
 وتهـتم  ، لكالمـه  وتصغي له تتعرض فأنت ﴾تَصدى هلَ فََأنْتَ﴿ (٥) اِإليمان وعن اِهللا

 الكفـر  دنس من يتطهر لم إن ﴾يزكَّى َأال علَيك﴿ حرج وال ﴾وما﴿ (٦) دعوتك بتبليغه
 طلـب  فـي  يسرع مكتوم ام ابن يعني جاءك ﴾يسعى جاءك من وَأما﴿ (٧) والعصيان

 ويتقـي  تعالى اهللا يخاف وهو ﴾يخْشَى وهو﴿ (٨) الخير طلب على ويحرص ِهللا العلم
 ﴾كَال﴿ (١٠) عنه باالنصراف وتتلهى ، عنه تتشاغل ﴾تَلَهى عنْه فََأنْتَ﴿ (٩) محارمه

 ، للخلـق  وتبـصرة  موعظة ﴾تَذْكرةٌ﴿ آلياتا هذه ﴾ِإنَّها﴿ ذلك مثل اليوم بعد تفعل ال
 من واستفاد ، بالقرآن اتعظ ﴾رهذَكَ﴿ اهللا عباد من ﴾شَاء فَمن﴿ (١١) بها يتعظ أن يجب

 ﴾مرفُوعة﴿ (١٣)عند اهللا    ﴾في صحف مكَرمة  ﴿  تذكرة مكتوبة  القرآن (١٢) ِإرشاداته
 منزهة عن كل دنـسٍ ونقـص       ﴾مطَهرة﴿ الشياطين عن أيدي  منزهة مطهرة اهللا عند

 ﴾كـرامٍ ﴿ (١٥)ه  رسـل سفراء بينه وبين     ﴾سفَرة﴿ مالئكة جعلهم اهللا   ﴾بَِأيدي ﴿ (١٤)
الكافر وطـرد    ﴾اِإلنْسان﴿لعن   ﴾قُتَل ﴿ (١٦)  أتقياء صلحاء  ﴾بررة﴿ مكرمين معظمين 

 مـا  ﴾ما َأكْفَره﴿ لهب أبي بن عتبة هو: وقيل،  خلف بن أمية هو :قيل ، من رحمة اهللا
 مـن أي    ﴾ء خَلَقَه من َأي شَي   ﴿ (١٧) أشد كفره باهللا مع كثرة ِإحسانه ِإليه وأياديه عنده        

  أي من ماء  ﴾من نُطْفَة خَلَقَه ﴿(١٨) شيء خلق اهللا هذا الكافر حتى يتكبر على ربه

  
  ترتيبها

٨٠   
  ترتيب النزول

٢٤  
    اياتها
  نزلت بعد  سورة عبس  ٤٢

  مكية  النجم
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 اهللا فحكى عنه بوجهه
 وأنكره ذلك سبحانه
  ]صا[ عليه

  
 الصادق عن )١٦(
 للقرآن الحافظ )ع(

 السفرة مع به العامل
  ]صا[ البررة الكرام

  
: قال عكرمة عن)١٧(

 أبي بن عتبة في نزلت
 : قال حين لهب

 إذا النجم برب كفرت
 النبي عليه فدعا هوى

 االسد فأخذه )ص(
  ]سي[ الشام بطريق

  
 عليه دعاء اآلية )١٧(

 الدعوات بأشنع
 وتعجيب ، وأفظعها

 الكفر في ِإفراطه من
 في وهذا ، والعصيان

 والبيان اِإليجاز غاية
  ]آل[
  
 ذَاِإ قال وِإنما )٢٢(

البعث وقت ألن شَاء 
 فهو ألحد، معلوم غير
 ، تعالى اهللا مشيئة ِإلى
 يحيي أن شاء متى

  ]مس[ أحياهم الخلق
 )ع( الباقر عن )٢٣(

 يأخذه الذي علمه قال
  ]صا[ يأخذه عمن

  
 استدالل فيها )٣١(

 من النبات بِإحياء
 على ، الهامدة األرض
 بعدما األجسام ِإحياء

 باليةً عظاماً انتك
 متفرقة وأوصاالً

  ]مس[
  
 االحب أخر )٣٦(

 كأنه،  للمبالغة فاالحب
 بل أخيه من يفر قيل
 من بل وأبيه امه من

  ]صا[ وبنيه صاحبته
  
 قال قتادة عن )٣٦(

 على أشد شيء ليس
 القيامة يوم اإلنسان

 من يرى أن من
 يكون أن مخافة يعرفه
  ]آل[ بمظلمة يطلبه

  
 نينالمؤم أم عن)٣٧(

   قال  :قالت سودة

سهل له  ﴾ثُم السبِيَل يسره ﴿(١٩) في بطن أمه أطوارا ﴾فَقَدره﴿ مهين حقير بدأ خلقه
قبض  ﴾ثُم َأماتَه ﴿(٢٠)وقيل يسر له طريق الخير ،  طريق الخروج من بطن أمه

ثُم ِإذَا شَاء  ﴿(٢١)  له وجعل له قبراً يوارى فيه ِإكراماً﴾فََأقْبره﴿روحه عند تمام اجله 
ه(٢٢) والجزاء والحساب للبعث، يحييه بعد موته   ثم حين يشاء اهللا ِإحياءه﴾َأنْشَر 

 يؤد لم فِإنه ﴾َأمره ما يقْضِ لَما﴿ وتجبره تكبره عن الكافر هذا وينزجر ليرتدع ﴾كَال﴿
 هذا ﴾فَلْينْظُرِ﴿ (٢٣) ةوالطاع اِإليمان من ربه به كلفه ما يفعل ولم ، عليه فرض ما
﴿انِإلَى﴿ الجاحد ﴾اِإلنس هامخلقه كيف ، حياته أمر ِإلى واعتبار تفكر نظر ﴾طَع 

 قوام به الذي الطعام له وخلق ، المعاش أسباب له هيأ وكيف ، برحمته ويسره ، بقدرته
 من ﴾الْماء﴿ زلناأن ﴾صببنَا﴿ بقدرتنا ملكوته في المنفرد اإلله نحن ﴾َأنَّا﴿ (٢٤) حياته

 النبوة أرض إلى الوحي امطار صب عجيباً ِإنزاالً ﴾صبا﴿ األرض على السحاب
 لتغتذي المعارف وفواكه الحقائق حبوب منها فأخرج الحكمة وينبوع الرسالة وشجرة

 بديعاً ﴾شَقا﴿ منها النبات بخروج ﴾اَألرض شَقَقْنَا ثُم﴿ (٢٥) للتربية القابلين أرواح بها
 وما والشعير كالحنطة ﴾حبا﴿ االرض في ﴾فيها﴿ الماء بذلك فأخرجنا ﴾فََأنْبتْنَا﴿ (٢٦)
 الدواب علف وقيل البقول من الرطب القضب ﴾وقَضبا وعنَبا﴿ (٢٧) به الناس يقتات
 ألنهما غيرهما من نفعا أكثر الشجرتان وهاتان ﴾ونَخْال وزيتُونًا﴿ (٢٨) القت يعني
 كثيرة وبساتين ﴾وحداِئق﴿ (٢٩) أيضا ويدخر رطبا ثمرهما ويؤكل وإدام فاكهة

 الكالء ﴾وَأبا﴿ الثمار مطلق ﴾وفَاكهةً﴿ (٣٠) األغصان ملتفة ﴾غُلْبا﴿ األشجار
 أيها ﴾لَكُم﴿ معاشاً ﴾متَاعا﴿ (٣١) البهائم تاكله مما االنسان يزرعه لم الذي والمرعى

 اآلذان تصخ التي القيامة صيحة ﴾الصاخَّةُ جاءت فَِإذَا﴿ (٣٢) ﴾وَألنْعامكُم﴿ الناس
 ﴾الْمرء﴿ اليوم ذلك فييهرب  ﴾يفر يوم﴿ (٣٣)هي الصيحة الثانية و تصمها تكاد حتى

 لمالزمتها زوجتهذكر  ﴾وصاحبته﴿ (٣٥) ﴾وَأبِيه وُأمه﴿ (٣٤) ﴾َأخيه من﴿ اِإلنسان
 ال أيضا وهم شيئا عنه يغنون ال أنهم ولعلمه بنفسه الشتغاله ﴾وبنيه﴿ رهغي من أكثر له

في  ﴾منْهم يومِئذ﴿ ِإنسان ﴾امرٍِئ ِلكُلِّ﴿ (٣٦) نفعا منه يتوخون ال ألنهم اليه ينظرون
 ، فِإنه ال يفكر في سوى نفسه  يشغله عن شأن غيره﴾شَْأن يغْنيه﴿ ذلك اليوم العصيب

مضيئة مشرقة من آثار أعمالها  ﴾مسفرةٌ﴿  اليومفي ذلك ﴾ه يومِئذوجو ﴿(٣٧)
بكرامة  ﴾مستَبشرةٌ﴿سرورا وفرحا بثواب اللّه  ﴾ضاحكَةٌ ﴿(٣٨)الصالحة في الدنيا 
:   أنس بن مالك قالعن،   منهم واياكمجعلنا اللّه،  النعيم الدائمبو اللّه لها ورضوانه
يا أنس هي وجوهنا بني عبد  :قال }يومئذ مسفرة وجوه{:  قوله عن)ص(سألت رسول اهللا 
   نخرج من قبورنا )ع(  وحمزة وجعفر والحسن والحسين وفاطمة)ع( المطلب أنا وعلي



 ٦٨١ 

  )٨١( التكوير سورة    )٦٨١(        الثالثونالجزء

 يبعث )ص( النبي
 عزال عراة حفاة الناس

 وبلغ العرق جمهمال قد
 قالت االذان موشح
 اهللا رسول يا قلت

  بعضنا ينظر واسوأتاه
 شغل قال بعض إلى

 وتال ذلك عن الناس
 ]آل[ االية هذه

  
  
  
  

  كورت سورة وتسمى
 النبي عن فضلها

 سورة قرأ من )ص(
 كورت الشمس إذا

 يفضحه أن اهللا أعاذه
 صحيفته تنشر حين

  ]زم[
 
 )ص( النبي قال )٢(

 في كورت الشمس إذا
 النجوم وإذا جهنم

 م،جهن في انكدرت
 دون من بدع من وكل
 إال جهنم في فهو اهللا
 ابن عيسى من كان ما

 رضيا ولو وأمه مريم
 لدخالها يعبدا أن
   ]مي[
 
 )ع(الباقر عن )٦(

 الجنة أهل أما  :قال
 الخيرات فزوجوا
 أهل وأما ، الحسان

 إنسان كل فمع النار
  ]مي[ شيطان منهم

  
 ابن عن روي) ٨(

 من هو قال أنه عباس
 أهل دتنامو في قتل

 وعن،  )ع( البيت
 يعني  :قال )ع( الباقر
 )ص( اهللا رسول قرابة
  ،جهاد في قتل ومن
 قال أخرى رواية وفي
 مودتنا في قتل من هو

  ]مج[ وواليتنا
  
 هي الموءودة )٨(

 بعض كان التي البنت
   من حيةً يدفنها العرب
 غيرته أو لها كراهته
 يوم فتسأل عليها،
 قُتلَتْ بٍذَنْ بَِأي القيامة
 التوبيخ وجه على

  ]مس  [لقاتلها

 يعني }وجوه يومئذ مسفرة{:  ، قال اهللا تعالى ونور وجوهنا كالشمس الضاحية يوم القيامة
 بثواب اهللا }مستبشرة{ فرحانة برضاء اهللا عنا }ضاحكة{القيامة مشرقة بالنور في أرض 

  غبار ودخان﴾علَيها غَبرةٌ﴿ ليومفي ذلك ا ﴾ووجوه يومِئذ﴿ (٣٩) ]شو[ الذي وعدنا
 الموصوفون ﴾ُأولَِئك﴿ (٤١) وسواد ظلمةٌ ﴾قَتَرةٌ﴿ وتعلوها تغشاها ﴾تَرهقُها﴿ (٤٠)
،  عمالُ والمعصية اعتقاداً الكفر بين الجامعون ﴾الْفَجرةُ الْكَفَرةُ هم﴿ الوجوه بسواد

   (٤٢) أجارنا اللّه واياكم منهم وجعلنا من السعداء
   
  
  

ويوجد في مثلها في عد اآلي الفتح والحديد ومائة وأربع كلمات ، وخمسمائة وثالثون حرفا ، وهي 
هذه ، والواقعة ، والمنافقون ، واالنفطار ، واالنشقاق ، والزلزلة ، : القرآن سبع سور مبدوءة بلفظ إذا 

  والنصر
  الرحيم الرحمن اهللا بسم
 وِإذَا﴿ (١) ضوءها ومحي لُفَّت ﴾كُورتْ﴿ السبع السيارة الكواكب أحد ﴾الشَّمس ِإذَا﴿

ومتْ﴿ وغيرها السيارات بقية ﴾النُّجرِإذَا﴿ (٢) وتناثرت تساقطت ﴾انكَداُل والْجِب 
 الحوامل النوق ﴾الْعشَار وِإذَا﴿ (٣) الهواء في وسيرت ، أماكنها من حركت ﴾سيرتْ
 يحلبها من يكون فال الخلق مات إذا ﴾عطِّلَتْ﴿ أشهر عشرة حملهن على أتت الالتي
اسباب ومعظم عليهم شيء وأعز أهلها عند يكون ما أنفس ألنها بالذكر النوق خص 

 وال اليوم تبقى االنسان فيها يتنافس التي األموال نفائس أن الى اشارة وفيه "معاشهم
 وِإذَا﴿ (٤) شيء كل عن بأنفسهم مشغولون ألنهم فيها ويتصرف يتملكها لها صاحب

 ﴾سجرتْ الْبِحار وِإذَا﴿ (٥) بعض من لبعضها يقتص حتى جمعت ﴾حشرتْ الْوحوشُ
 الثانية النفخة إلى بعدها وما األولى النفخة من هي قيل الست االيات ، ناراً تأججت

قرنت أرواحها  ﴾زوجتْ النُّفُوس وِإذَا﴿ (٦) ومن شره وقانا، ثبتنا اللّه وعافانا 
 المؤمنين نفوس زوجت وقيل،  الشرو الخير فى طبقتها فى كان بمن اوبأجسادها 

 توبيخاً لقاتلها﴾ سِئلَتْ﴿وهي حية  دفنت التي البنت ﴾الْموءودةُ وِإذَا﴿ (٧) بالجنة
 (٨) وتوطئة ألن تسأل اهللا االنتصاف لها من قاتلها حتى يسأل عن قتلها فيؤخذ لها منه

 التي صحف األعمال ﴾وِإذَا الصحفُ ﴿(٩) ﴾قُتلَتْ﴿ ما هو ذنبها حتى ﴾َأي ذَنْبٍبِ﴿
، قال االلوسي   فانها تطوى عند الموت عند الحسابفتحت ﴾نُشرتْ﴿ كتبتها المالئكة

  حضور أنفسها على ما قالوا في النشأة   مفصلة وأماالصحف االعمال اما تحضر في

  
  ترتيبها

٨١   
  ترتيب النزول

٧  
    اياتها
  نزلت بعد  ة التكويرسور  ٢٩

  مكية  المسد



 ٦٨٢ 

  )٨١( التكوير سورة    )٦٨٢(        الثالثونالجزء

  
 العرب من وكان )٨(

 الوأد يستقبح من
 ناجية بن كصعصعة

 كان الفرزدق جد
 من الموؤدات يفتدي
 اشترى تميم بني قومه

 من وستين ثلثمائة
 منهن واحد الموؤدة
 .... عشراوين بناقتين

  ]آل[
 
 أمير عن )١٥(

 هي )ع( المؤمنين
 زحل انجم خمسة

 والمريخ والمشتري
 دوعطار والزهرة

  ]صا[
 
 أن الحديث في )٢٠(

 قال )ص( اهللا رسول
 ما أحسن ما لجبرئيل

 ذى ربك عليك أثنى
 العرش ذى عند قوة

 أمين ثم مطاع مكين
 وما قوتك كانت فما

 اما فقال أمانتك كانت
 إلى بعثت فاني قوتي
 أربع وهي لوط مدائن
 مدينة كل في مدائن
 مقاتل ألف مأة أربع
 الذراري سوى

 االرض نم فحملتهم
 أهل سمع حتى السفلى

 أصوات السماوات
 الكالب ونباح الدجاج

 فقلبتهن بهن هويت ثم
 لم فاني أمانتي وأما
 إلى فعدوته بشئ أؤمر
   ]صا[ غيره

  
 على تعالى أقسم )٢٢(

 به نزل القرآن أن
 وأن ، األمين جبريل
 ليس )ص( محمداً

 يزعم كما بمجنون
 تعالى فنفى ، مكة أهل
 كونو ، الجنون عنه

 نفسه عند من القرآن
  ]مس[
  

  

 مناسبة لها في الحسن والقبح على ما هي عليه في الحقيقة فإن هااآلخرة بصور جوهر
ألن الطاعات ال ، كانت صالحة تشاهدها على صور أحسن مما كانت تدركها في الدنيا 

وإن كانت سيئة تشاهدها على خالف ما كانت عندها في ، تخلو فيها عن نوع مشقة 
حتى أن الذنوب والمعاصي تتجسم هنالك ، كانت مزينة لها موافقة لهواها فانها نيا الد

 ]آل[ }ِإن الذين يْأكُلُون أموال اليتامى ظُلْماً ِإنَّما يْأكُلُون فى بطُونهِم نَاراً{ تعالى وتتصور نحو قوله
 (١٠)﴿اءمِإذَا السطَتْ والشاة عن الجلدينزع من مكانها كما  أزيلت ونزعت ﴾كُش 
 اهللا غضب سعرها،  شديدا ايقادا اوقدت ﴾سعرتْ﴿ جهنم نار ﴾الْجحيم وِإذَا﴿ (١١)

 أدنيت ﴾ُأزِلفَتْ الْجنَّةُ وِإذَا﴿ (١٢) اجارنا اهللا واياكم من سعيرها  ادم بني وخطايا
 العجيبة األمور كتل كل حدثت ِإذا (١٣) سروراً اهلها ليزداد النعيم من فيها بما وقربت
تْ﴿ حينئذملع ا نَفْستْ مرضفى،  شر أو خيرٍ منو طالح أو صالح من قدمته ما ﴾َأح 

 ال بقى قد واجل فيه صانع اهللا ما يدرى ال مضى قد عمر مخافتين بين المؤمن الحديث
 ماكر من ]رو[ آلخرته دنياه ومن نفسه من لنفسه العبد فليتزود فيه قاض اهللا ما يدرى
 قسماً فأقسم ﴾ُأقْسم فَال﴿ (١٤) وخاب هلك اعماله بجزآء قرن ومن نجا الفضل بخلع
 الْجوارِ﴿ (١٥) لباللي وتظهر ، بالنهار تختفي التي المضيئة بالنجوم ﴾بِالْخُنَّسِ﴿ مؤكداً
 (١٦) الشمس ضوء تحت المتواريات قيلو أفالكها في تجري السيارات ﴾الْكُنَّسِ

 (١٧) االضداد من وهو أدبر أو بظالمه أقبل ِإذا بالليل وأقسم ﴾عسعس ذَاِإ واللَّيِل﴿
 لَقَوُل﴿ القرآن هذا ﴾ِإنَّه﴿ (١٨) ضياؤه واتَّسع أضاء ِإذا وبالصبح ﴾تَنَفَّس ِإذَا والصبحِ﴿

 شديد ﴾قُوة ذي﴿ (١٩) جبريل هو عزيز ملك بواسطة المنزل اهللا كالم ﴾كَرِيمٍ رسوٍل
 (٢٠) اهللا عند سامية ومنزلة ، رفيعة مكانة صاحب ﴾مكينٍ الْعرشِ ذي عنْد﴿ القوة

 األنبياء على به ينزل الذي الوحي على مؤتمن ﴾َأمينٍ ثَم﴿ المالئكة تطيعه ﴾مطَاعٍ﴿
 )ع( الصادق عن ﴾بِمجنُونٍ﴿ مكة اهل يا اهللا الى يدعوكم الذي ﴾صاحبكُم وما﴿ (٢١)

ولَقَد رآه ﴿ (٢٢) ]صا[ للناس علما )ع (المؤمنين أمير نصبه في )ص( النبي عنيي قال
خلقه اهللا عليها   جبريل في صورته الملكية التي)ص(لقد رأى محمد  ﴾بِاُألفُق الْمبِينِ
هذه الرؤية بعد و،  له ستمائة جناح قد سد ما بين المشرق والمغرب، بجهة األفق 
 (٢٣) حين رأى جبريل على كرسي بين السماء واألرض ء غار حرارؤيته له في

﴿وا همبِ﴿) ص(محمد  ﴾ولَى الْغَيينٍ﴿ الوحي ﴾عنر في تبليغه بمتهم ﴾بِضيقص 
بِقَوِل ﴿ هذا القرآن ﴾وما هو ﴿(٢٤) ، بل يبلغ رسالة ربه بكل أمانة وصدق وتعليمه

 القرآن هذا عن تعدلون فأين ﴾َأين تَذْهبونفَ ﴿(٢٥)  كما يقول المشركون﴾شَيطَانٍ رجِيمٍ

   ؟ أساءكم أو سركم فيما موالكم إلى رجعتم وهالَّ ؟ به جاءكم من وتصديق قبوله وعن



 ٦٨٣ 

  )٨٢( االنفطار سورة    )٦٨٣(        الثالثونالجزء

  
 لمن أنزلت لما )٢٩(

 يستقيم أن منكم شاء
 ذاك : جهل أبو قال
  استقمن شئنا إن ، إلينا
 ، نستقم لم شئنا وإن

 وما تَشَاءون اهللا فأنزل
 رب يشَاء اللَّه َأن ِإال

ينالَممس[ الْع[  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تسمى سورة المنفطرة 
  وانفطرت

 الصادق عن فضلها
 هاتين قرأ من )ع(

 وجعلهما السورتين
 صالة في عينيه نصب

 إذا والنافلة الفريضة
 وإذا انفطرت السماء
 لم انشقت السماء
 حاجة من اهللا يحجبه

 اهللا من يحجزه ولم
 وينظر يزل ولم حاجز

 من يفرغ حتى إليه اهللا
  ]صا[ الناس حساب

 معنى في واختلف )٦(
 المنعم هو فقيل الكريم
 إحسان أفعاله كل الذي

 هو قيلو،  وإنعام
 سااله من يعطي الذي
:  وقيل يساله لم ومن
 اليسير يقبل الذي هو

 وقيل،  الكثير ويعطي
 سبحانه كرمه من إن
 بالعفو يرض لم أنه
 حتى السيئات عن
  ]مج[ بالحسنات بدلها

 الكريم ذكر )٦(
 عن المنع في للمبالغة

 بما واالشعار االغترار
 فإنه الشيطان يغره به

شئت  ما افعل له يقول
 ال كريم ربك فإن

 وقيل،  أحدا يعذب
 سبحانه قال إنما

 سائر دون الكريم
 النه وصفاته أسمائه
 حتى الجواب لقنه كأنه
 كرم غرني يقول

 النبي وعن ، الكريم
 هذه تال لما )ص(

 جهله غره قال االية
  ]صا[

 ]صـا [ منها تفرون أين واليته يعني  ، )ع( علي في تذهبون أين قال )ع(عن الصادق   
(٢٦) ﴿ وه ما هذا القرآن   ﴾ِإن ﴿ كْرِإال موعظة    ﴾ِإال ذ﴿ينالَمللخلق أجمعـين   ﴾ِللْع  ، 

ِلمن شَاء منْكُم َأن    ﴿ (٢٧) ]صا[على واليته    ميثاقه اهللا أخذ لمن قال) ع(عن الصادق   
يمتَقس(٢٨)شريعة  ال، ويستقيم على     يتبع الحق أن   ﴾ي ﴿ ونا تَشَاءموما تقدرون على   ﴾و
 التوفيقوا من اهللا     فاطلب ﴾رب الْعالَمين ﴿ ولطفهِإال بتوفيق اهللا     ﴾ِإال َأن يشَاء اللَّه   ﴿شيء  

 فـإذا  الرادته موردا )ع( االئمة قلوب جعل اهللا إن )ع( الكاظم عن ، طريق أفضل ِإلى
 ، بفضلك شئنا اللهم }العلمين رب اهللا يشاء أن إال تشاؤون وما{ قوله وهو شاؤوه شيئا اهللا شاء

   (٢٩)  العناية لهم سبقت ممن واجعلنا ، برعايتك وخصنا ، بعنايتك واقصدنا 
  
  
  
  

وهي ثمانون كلمة ، وثالثمائة وعشرون حرفا ، ومثلها في عدد اآلي سورة األعلى ، ال ناسخ وال 
هذه ، والواقعة ، والمنافقون ، واالنشقاق  :  إذا  منسوخ فيها ، ويوجد في القرآن سبع سور مبدوءة بلفظ

   اللفظةوال يوجد سورة مختومة بما ختمت بها من. والزلزلة ، والتكوير  والنصر
  الرحيم الرحمن اهللا بسم
 ﴾انتَثَرتْ﴿ النجوم ﴾الْكَواكب وِإذَا﴿ (١) المالئكة لنزول انشقت ﴾انفَطَرتْ السماء ِإذَا﴿

 بعضها البحار تفتح ﴾فُجرتْ الْبِحار وِإذَا﴿ (٢) أماكنها عن وزالت وتناثرت تساقطت
 فيها ما وبعث ترابها قلب ﴾بعثرتْ الْقُبور وِإذَا﴿ (٣) واحدا بحراً وأصبحت بعض، ِإلى
 كل عندئذ ﴾علمتْ﴿ (٤) وجهها على ظاهراً باطنها في ما وصار ، الموتى من
﴿ا﴿ فاجرة أو كانت برة ﴾نَفْستْ ممتْ قَدَأخَّرألهل يقال ثم (٥) عمل من الدنيا في ﴾و 

 وتوبيخ عتاب ﴾اِإلنسان َأيها يا﴿ الموقف في الحال بهم يستقر أن بعد النفوس تلك
 سَألَه"،   وتجرأت على مخالفة أمرهتهعصي حتى ﴾ الْكَرِيمِبِربك غَرك ما﴿ لالنسان
 مع ِإحسانه ِإليك وعطفه عليك ؟ }الكريمبربك { "الجواب لقَّنَه السؤال نَفْسِ في وكأنما

، ورأفته بك بالتمرد  بالعصيانكيف قابلتَ ِإحسان ربك  : وهذا توبيخ وعتاب كأنه قال
ربي غرني كرمك وبرك وتتابع نعمك وآآلئك وانت الذي نَعتَ نفسك   "والطغيان

المعول  فأنت الرجاء واألمل وعلى فضلكبالكريم وهل العفو اال من شيم الكريم 

في الدعاء ،  " ان لنا فيك رجاء عظيما،  كثيرارب ان لنا فيك امال طويال يا ، والمتكل
اكمليقُ بِكَرما ي نْكمليقُ بِلُُؤمي ونّي ما يني لُْؤمي اَنْطَقَني ....لهي مسلهي كُلَّما اَخْرا  

  
  ترتيبها

٨٢   
  ترتيب النزول

٨٢  
    اياتها
  نزلت بعد  سورة االنفطار  ١٩

  مكية  النازعات



 ٦٨٤ 

  )٨٣( المطففين    )٨٢( االنفطار سورة   )٦٨٤(        الثالثونالجزء

 بن اهللا عبد عن) ٦( 
 من منكم ما مسعود

 به اهللا سيخلو إال أحد
 يا فيقول القيامة يوم
 يا بي غرك ما آدم بن
 عملت ماذا آدم بن
 آدم بن يا عملت فيما

   ]مج[....  
  
 )ع( الصادق عن)١٢(

 علة ما سئل أنه
 الموكلين الملكين
 ما يكتبون بعباده
 عالم واهللا ولهم عليهم
  ،أخفى هو وما السر
 بذلك استعبدهم قال

 على شهودا وجعلهم
 العباد ليكون خلقه

 أشد اياهم لمالزمتهم
 هللا طاعة على

 معصيته وعن مواظبة
 من وكم انقباضا أشد
 فذكر بمعصية يهم عبد

 وكف فارعوى مكانهم
 يراني ربي فيقول

 بذلك علي وحفظتي
  ]صا[ تشهد

  
  
  
  
  
  
  
  

  تسمى سورة التطفيف
 في نزلت سورة اخر

 الهجــرة قبــل مكــة
 اهللا رسـول  استفتحو
 المدينـه  دخول )ص(

 وكـان  الـسوره  بهذه
ــر عــادة  أهلهــا أكث

 مـن  فظن  التطفيف
 نزلـت  أنهـا  سمعها
  ]مال[ بالمدينة

 
 الصادق عنفضلها 

 في قرأ من )ع(
 ويل الفريضة
 اهللا أعطاه للمطففين

 من القيامة يوم االمن
 وال يراها ولم النار
 جهنم جسر على يمر
 يوم يحاسب وال

  ]صا[اهللا إنشاء القيامة

  

كم(٦) كَر﴿ ي خَلَقَكأوجدك من العدم ﴾الَّذ ﴿اكومعدة سليمة أعضاءك جعل ﴾فَس 
في َأي صورة ما شَاء  ﴿(٧) االعضاء متناسبة معتدلة بنيتك جعل ﴾فَعدلَك﴿ لمنافعها
ككَّبردع ﴾كَال﴿ (٨)  ركبك في أي صورة شاءها واختارها لك من الصور الحسنة﴾ر 
وِإن علَيكُم  ﴿(٩) اب بيوم الحس﴾تُكَذِّبون بِالدينِ﴿أنتم  ﴾بْل﴿ اهللا بكرم االغترار عن

ينظاف(١٠)  يضبطون أعمالكم ويراقبون تصرفاتكمباالنسان الملكان الموكالن ﴾لَح 
 ما ﴾يعلَمون ما تَفْعلُون ﴿(١١) يكتبون أقوالكم وأعمالكم ﴾كَاتبِين﴿ على اهللا ﴾كراما﴿

ا به يوم القيامة ، لتجازو أعمالكمفي صحائف يصدر منكم من خير وشر، ويسجلونه 
(١٢)﴿ ارراَألب يمٍ﴿ الذين اتقوا ربهم في الدنيا ﴾ِإني نَعلفي بهجة وسرور ﴾لَف 

 لَفي﴿ الدنيا في ربهمالذين عصوا  ﴾وِإن الفُجار ﴿(١٣) يتنعمون في رياض الجنة
 حرها ويقاسون يدخلونها ﴾يصلَونَها﴿ (١٤) مقيم دائم وعذاب ، محرقة نار ﴾جحيمٍ

﴿موينِ يا﴿ (١٥) هب يكذبون كانوا الذي الجزاء ﴾الدمو ما هنْهع هي بل ﴾بِغَاِئبِين 
 في ﴾الدينِ يوم ما﴿ أعلمك ما ﴾َأدراك وما﴿ (١٦) سعيرها ويذوقون يصلَون أمامهم
 ذكره كرر ﴾الدينِ يوم ما َأدراك ما ثُم﴿ (١٧) " وتهويل له تعظيم فيه " وهوله شدته

 هوله مقدار أحد يدري ال بحيث شدته من الجزاء يوم ِإن :يقول كأنه ألمره تهويالً
 يستطيع ال ﴾شَيًئا لِّنَفْسٍ نَفْس تَملك ال يوم﴿ (١٨) والبيان الوصف فوق فهو ، وعظمته

 ال ﴾هللا ومِئذي واَألمر﴿ ضر عنه يدفع أن وال ، األشياء من بشيء أحداً ينفع أن أحد
   (١٩) فيه المنفرد وأنت بلطفك أهله أنت بما فيه عاملنا اللهم ، أحد فيه ينازعه

  
  
  
  

ال يوجد سورة مبدوءة  ووهي مئة وتسع وستون كلمة ، وتسعمئة وثالثون حرفا ال ناسخ وال منسوخ فيها
  مثلها في عدد اآليبما بدئت به ، إال سورة الهمزة ، وال سورة مختومة بما ختمت به ، وال 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
الَّذين ِإذَا  ﴿)١ ( الذين ينقصون المكيال والميزان﴾﴿ِللْمطَفِّفينهالك وعذاب ﴿ويٌل﴾ 

فُونتَوسلَى النَّاسِ ي٢( ِإذا أخذوا الكيل من الناس أخذوه وافياً كامالً ألنفسهم ﴾اكْتَالُوا ع( 
﴿و َأو مِإذَا كَالُوهوونرخْسي منُوهينقصون الكيل   وِإذا كالوا للناس أو وزنوا لهم﴾ز ،

 من قبورهم ﴾َأنَّهم مبعوثُون﴿المطففون ﴾ ﴿ُأولَِئكأال يعلم َأال يظُن﴾  ﴿)٣(والوزن 

  يوم يقُوم﴾ ﴿)٥(، كثير الفزع  ، شديد الهول عصيب ﴾ِليومٍ عظيمٍ ﴿)٤(محشورون 

  
  ترتيبها

٨٣   
  ترتيب النزول

٨٦  
    اياتها
  نزلت بعد  سورة المطففين  ٣٦

  مكية  العنكبوت



 ٦٨٥ 

  )٨٣( المطففين سورة    )٦٨٥(       ثون الثالالجزء

 من) ص(عن النبي 
 المطففين سورة قرأ
 الرحيق من اهللا سقاه

  القيامة يوم المختوم
  ]زم[
 )ع( الباقر عن )٩(

 المؤمنون أما قال
 أعمالهم فترفع

 السماء إلى وأرواحهم
  ، أبوابها لهم فتفتح
 فيصعد الكافر وأما
 إذا حتى وروحه بعمله
 نادى ءالسما إلى بلغ
 إلى به اهبطوا مناد

 واد وهو سجين
 له يقال بحضرموت

  ]صا[ برهوت
 بحسب للنفس )١٤(

 صفاء األولي طبعها
 الحق به تدرك وجالء

 بينه وتميز هو كما
 وتفرق الباطل وبين
  والفجور التقوى بين
  ]مي[
) ص(عن النبي ) ١٤(

 وتالقوا تذاكروا
 الحديث فإن وتحدثوا

 إن للقلوب جالء
 كما ترينل القلوب
 وجالؤه السيف يرين

 ]مي[ الحديث
 )ع( الباقر عن) ١٤(

 مؤمن عبد من ما قال
 نكتة قلبه وفي إال

 ذنبا اذنب فإذا بيضاء
 النكتة تلك في خرج
 تاب فان سوداء نكتة
 وإن السواد ذلك ذهب
 زاد الذنوب في تمادى
 حتى السواد ذلك

 فإذا البياض يغطي
 لم البياض غطى
 إلى صاحبه يرجع
 ]صا[ أبدا خير

 الشافعي قال )١٥(
 دليل اآلية هذه وفي
 المؤمنين أن على

 وقال وجل عز يرونه
 أعداءه حجب لما مالك
 تجلَّى يروه فلم

 رأوه حتى ألوليائه
 ]مس[
فعال اال )٢١(

 الراسخة واالعتقادات
 بمنزلة النفوس في

 االلواح في النقوش
 معلوماته كانت فمن

 وأخالقه قدسية امورا
   صالحة لهوأعما زكية
   أي بيمينه كتابه يأتي

في  ِلرب الْعالَمين﴾﴿، خاشعين خاضعين  في المحشر حفاةً عراةًالنَّاس﴾ ﴿يقف 
 مثل قال )ع( الصادق عن ، ]مج[ آذانهميقومون حتى يبلغ الرشح إلى أطراف حديث ال

 إال االرض نم له ليس القراب في السهم مثل العالمين لرب قاموا إذا القيامة يوم الناس
 ﴿كَال﴾ )٦( ]صا[ هيهنا وال هيهنا يزول أن يقدر ال الكنانة في كالسهم قدمه موضع

الفُجارِ ﴿ أعمال صحيفة ﴾كتَابِإن ﴿ والحساب البعث عن والغفلة التطفيف عن ردع
يل استفهام للتعظيم والتهو ﴾وما َأدراك ما سجين ﴿)٧ ( في أسفل سافلين﴾لَفي سجينٍ

)٨(﴿  تَابكقُومركا﴾م ُأثبتت فيه  ، ال ينسى وال يمحى  في الثوبلخيط مكتوب ،
 بيوم ﴾الذين يكذبون بيوم الدين ﴿)١٠( يومِئذ ِللْمكَذِّبِين﴾﴿هالك ويٌل﴾  ﴿)٩ (أعمالهم
 حد متجاوز ﴾أثيم معتد كلُّ الإ﴿ الحساب بيوم ﴾به يكذِّب وما﴿ )١١( والجزاء الحساب

 ﴾قال﴿ القرآن آيات عليه تليت ِإذا ﴾آياتُنا عليه تتلى ِإذا﴿ )١٢( والطغيان عصيانال
 على﴿ غطَّى ﴾ران بل كال﴿ )١٣( ﴾األولين﴿ وخرافات حكايات هذه ﴾أساطير﴿ عنها

 على الذنب هو الرين معنى إن:  وقيل ، قلوبهم على ذنوبهم غلب المعنى ﴾قلوبهم
 بصائرهم فطمس ، الذنوب من كسبوا ما ﴾كسبوني كانوا ما﴿ القلب يموت حتى الذنب

 ﴾ِإنهم﴿ المكذبون هؤالء ليرتدع ﴾كالَّ﴿ )١٤( الغي من الرشد يعرفون ال فصاروا
 اآلخرة في ﴾يومئذ﴿ كرامته ودار ﴾ربهم﴿ ثواب ﴾عن﴿ وضاللهم غيهمب
 والكرامه الثواب من منعوا أن بعد ﴾ِإنَّهم ثم﴿ )١٥( وكرامته ثوابه عن ﴾لمحجوبون﴿
 خزنة لهم تقول ﴾يقال ثم﴿ )١٦( األليم عذابها وذائقو الجحيم لداخلو ﴾الجحيم لصالوا﴿

 كنتم﴿ بما والعقاب العذاب من بكم فعل ﴾الذي هذا﴿ والتوبيخ التقريع وجه على جهنم
 من يزعمون كما األمر ليس أي وزجر ردع ﴾كالَّ﴿ )١٧( الدنيا في ﴾تكذبون به

 مكان ﴿ِإن كتاب األبرار لفي علّيين﴾ و ل كتابهم في سجين، ب الفجار باألبرار مساواة
﴿ما  )ص(وما أعلمك يا محمد وما أدراك﴾  ﴿)١٨(عاٍل مشرف في أعلى الجنة 

  فيهاألبرار كتاب مسطَّركتاب  كتاب مرقوم﴾ ﴿)١٩(تفخيم وتعظيم لشأنه  ﴾علِّيون
ِإن  ﴿)٢١(المالئكة من ﴿يشهده المقربون﴾ ) ٢٠( جميع طاعاتهم وما تقر به اعينهم

 ريالسر﴿على األرائك﴾ ) ٢٢(في الجنات يتنعمون ﴿لفي نعيم﴾ المطيعين هللا األبرار﴾ 
 في ﴿تعرفُِإذا رأيتهم  )٢٣( ِإلى ما أعد اهللا لهم من أنواع الكرامة والنعيم ينظرون﴾﴿

  لما ترى في وجوههم من النور ومن بهجة﴿نضرةَ النَّعيم﴾الباهية الحسنة ﴾ وجوههم 
الشراب الصافي الخالي من الغش  ﴿من رحيق﴾ في الجنةيسقون﴾  ﴿)٢٤ (السرور

من صام هللا في في الحديث  ، فال يفك ختمها ِإال األبرار  لم تكدرها األيديمختوم﴾﴿
  ختامه مسك﴾ ﴿)٢٥( ]مج[ يوم صائف سقاه اهللا على الظمأ من الرحيق المختوم



 ٦٨٦ 

  )٨٣(مطففين  السورة    )٦٨٦(        الثالثونالجزء

 الروحاني جانبه من
 وذلك عليين جهة وهو
 جنس من كتابه الن

 ... العالية االلواح
 أخالقه كانت ومن
 خبيثة وأعماله سيئة
 أي بشماله كتابه يأتي
 االضعف جانبه من

 جهة وهو الجسماني
 كتابه الن وذلك سجين

 االوراق جنس من
 والصحائف السفلية
 القابلة الحسية

  ]صا[  لالحتراق
  
 المفسرون قال )٢١(

 ِإذا المؤمن روح ِإن
 ِإلى بها صعد قُبضت
 لها وفتحت ، السماء
 ، السماء أبواب
 المالئكةُ وتلقتها

 ثم ، بالبشرى
 حتى معها يخرجون

 ، العرش ِإلى ينتهوا
 فيكتب رقٌّ لهم فيخرج

 بالنجاة عليه ويختم فيه
 والعذاب الحساب من

 المقربون ويشهده
  ]مس[
  
 مأخوذ سالتناف )٢٦(

 النفيس الشيء من
 عيه يحرص الذي
 وتطلبه وتشتهيه الناس

 والمعنى نفوسهم
 هذا طلب في فليستبقوا

 عليه ولتحرص النعيم
  ]طب[ نفوسهم

  
 التسهيل في قال )٣٠(

 في اآلية هذه نزلت
 كأبي قريش صناديد
 بهم مر ، وغيره جهل
 )ع(طالب أبي بن علي

  المؤمنين من وجماعة
 منهم فضحكوا

  ]مس[ بهم استخفواو

رب اجعل خواتم امورنا واعمالنا ،  شرابه آخر فيتفوح منه رائحة المسك  لنفاسته
،   في هذا النعيم فليرغب بالمبادرة ِإلى طاعة اهللا ﴿وفي ذلك فليتنافس المتنافسون﴾خيرا

  في غزوة الطائف دعا عليا فانتجاه ثم)ص( عن جابر أن النبي ، وليتسابق المتسابقون
 ما أنا انتجيته إن اهللا انتجاه وفي )ع( إني انتجيت عليا:  أيها الناس أنكم تقولون : قال

 الرحيق بها كاس االبرار منيمزج ومزاجه﴾  ﴿)٢٦( ]شو[ ذلك فليتنافس المتنافسون
 ﴾تسنيما سميت  وأعالههي أشرف شراب أهل الجنةو ﴿تسنيم﴾عالية تسمى عينٍ ﴿من 
 في قوله تعالى )ص(عن جابر بن عبد اهللا عن النبي ،  هاشراب رفعة أو مكانها الرتفاع

 المقربون وهم )ع( محمد آل يشربه الجنة شرابهو أشرف قال  }ومزاجه من تسنيم{
 الذين وذريتهم) ع( وخديجة )ع (طالب أبي بن وعلي )ص( اهللا رسول السابقون
 التسنيم يشربون ﴾المقربون بها يشرب﴿ الجنة في ﴾عيناً﴿ )٢٧( ]شو[ بإيمان اتبعوهم
 أفضل التسنيم أن على ذلك ويدل " الجنة اهل لسائر الرحيق مع وتمزج صرفا وحدهم

 األبرار من درجة أعلى المقربين أنو ، بمزجها لذة يزيد الذي المختوم الرحيق من
 الذين إن عباس ابن عن ﴾آمنوا الذين من كانوا أجرموا الذين ِإن﴿ )٢٨( "] مي[

 في ﴾يضحكون﴿ ]صا[ )ع( طالب أبي بن علي آمنوا والذين يشقر منافقوا أجرموا
 من نفر في جاء انه ذلك )ع( طالب أبي بن علي في نزلت ، بهم استهزاء الدنيا

 ، أصحابهم إلى رجعوا ثم ، وتغامزوا ، وضحكوا ، المنافقون منهم فسخر ، المسلمين
) ع( علي يصل أن قبل يةاآل هذه فنزلت ، منه فضحكوا ، األصلع اليوم رأينا : فقالوا

بهم  واذا مر ﴿وِإذا مروا بِهم يتغامزون﴾ )٢٩( ]مس[) ص(إلى رسول اهللا ومن معه 
﴿وِإذا انقلبوا﴾ ) ٣٠(غمز بعضهم بعضاً بأعينهم سخرية واستهزاء بهم  نوالمؤمن

 رجعوا متلذذين ﴿انقلبوا فكهين﴾منازلهم و﴿ِإلى أهلهم﴾ انصرف المشركون ورجعوا 
قالوا ِإن ﴿ رأى الكفار المؤمنين﴿وِإذا رأوهم﴾  )٣١(ؤمنين واالستخفاف بهم بذكر الم

على ﴿عليهم﴾ الكفار وما ُأرسلوا﴾  ﴿)٣٢ ()ص ( ِإليمانهم بمحمدهؤالء لضالُّون﴾
فيه تهكم وسخرية   يحفظون أعمالهم ويشهدون برشدهم أو ضاللهم ﴿حافظين﴾المؤمنين
 يضحك الذين آمنوا من الكفار يضحكون﴾ ﴿يوم القيامةفاليوم﴾  ﴿)٣٣(بالكفار 

 لهم فيقال الجنة إلى باب لهم يفتح أنه روي،  اذالء يرونهم  حينالمؤمنون من الكفار
﴿على والمؤمنون ) ٣٤ (منهم المؤمنون فيضحك دونهم اغلق وصلوا فإذا إليها اخرجوا

فَّار﴾ ﴿الكجوزي ﴿هل ثُوب﴾  )٣٥ ( ِإلى الكفار ويضحكون عليهماألرائك ينظرون﴾
فيه   بما كانوا يفعلونه بالمؤمنين من السخرية واالستهزاء﴿ما كانوا يفعلون﴾في اآلخرة 

  اللهم وفقنا لرضاك ،، تسلية للمؤمنين بانه سينقلب الحال ويكون الكفار مضحوكا منهم 



 ٦٨٧ 

  )٨٤( االنشقاق سورة    )٦٨٧(        الثالثونالجزء

  
  
  
  
  
  
  

  تسمى سورة انشقت
 النبي عن فضلها

 سورة قرأ من )ص(
 أن اهللا أعاذه انشقت
 وراء كتابه يعطيه
   ]زم[ هظهر

 )ص( النبي عن )٣(
 غير االرض تبدل قال

 والسماوات االرض
 مد ويمدها فيبسطها
 ال العكاظي االديم
 وال عوجا فيها ترى
  ]صا[اأمت
 أمواتها أخرجت )٤(

 وألقت ، عنهم وتخلت
 من بطنها في ما

 كما والمعادن الكنوز
 في ما حاملال تلقي
 ، الحمل من بطنها
 بعظم يؤذن وذلك
 ]قر[ الهول

 انهم الخبر فى )٥(
 فيم اهللا رسول يا قالوا
 االقالم جفت وقد نكدح

 فقال  المقادير ومضت
 لما ميسر فكل اعملوا
 ]رو[  له خلق

)٦( ذَراح َأن اكري 
اللَّه نْدع هتيصعم و 

كدفْقي نْدع هتطَاع 
 ، الْخَاسرِين من كُونفَتَ
قَوِيتَ ِإذَا و لَى فَاقْوع 

ةطَاع ِإذَا اللَّهو 
 عن فَاضعفْ ضعفْتَ
ةيصعنج[ اللَّه م[  

  حديثال في )٨(
 فيه كن من ثالث
 حساباً اهللا حاسبه
 الجنة وأدخله يسيراً

 من تعطي ،برحمته
 من وتصل حرمك
 عمن وتعفو قطعك
  ]مج[ ظلمك

 أهل اهللا وصف )١٣(
 بالمخافة الجنة

 في والبكاء والحزن
 به فأعقبهم الدنيا،
 في والسرور النعيم

 أهل ووصف ، اآلخرة
 في بالسرور النار
 فيها، والضحك الدنيا

 الحزن به فأعقبهم
  ]مس[ الطويل

  

ومتعنا بالعافية ، واسبل علينا سترك ، واجعلنا أهال لعفوك ، واجعل رزقنا كفافا ، وال                
  )٣٦(جنا إلى شرار خلقك تحو

  

  
  

  ال يوجد مثلها في عدد اآلي وال ناسخ وال منسوخ فيها وهي مئة وسبع كلمات ، وأربعمائة وثالثون حرفا
    الرحيم الرحمن اهللا بسم
 ﴾ِلربها وَأذنَتْ﴿ (١) القيامة عالمات من وهي المالئكة لنزول ﴾انشَقَّتْ السماء ِإذَا﴿

 (٢)  ربهاوتطيع تسمع أن لها وحقَّ ﴾وحقَّتْ﴿ لحكمه وانقادت اربه ألمر واستمعت
 عليها الخالئق لوقوف مستوية وصارت جبالها بِإزالة سعةً زادت ﴾مدتْ اَألرض وِإذَا﴿

 مما وتخلت ﴾وتَخَلَّتْ﴿ الموتى من جوفها في ما ﴾فيها ما﴿ اخرجت ﴾وَألْقَتْ﴿ (٣)
 في شيء يبق لم حتى جهدها أقصى الخلو في وتكلفت هاوبحار جبالها من ظهرها على

 والثاني السماء صفة في األول ألن بتكرار هذا ليس ﴾وحقَّتْ ِلربها وَأذنَتْ﴿ (٤) باطنها
 الروح سماء انشقاق الى اشارة وفيه الساعة أشراط من كله وهذا،  األرض صفة في
يتصرف فيها  بما االستعداد بتهيئة هارب لفيض وانقيادها االمارة النفس غيم ظلمة عن

الى بسط ارض النفوس البشرية الربابها وتخليها عن احكام  من غير أباء وامتناع و
يا ابن  ﴾يا َأيها اِإلنسان﴿  مؤمن وكافر وعاصيالخطاب عام لكل ِإنسان (٥) البشرية

 جزائه لقاء إلىفي مشقة  ﴾اِإلَى ربك كَدح﴿ عملك عنمدافع و ساع ﴾ِإنَّك كَادح﴿ آدم
﴿يهالق(٦)  فيكافئك على عملك﴾فَم﴿ يُأوت نا مأعطي  ﴾فََأم﴿هتَابكتاب أعماله  ﴾ك
﴿هينما ﴿(٧)﴾ بِييرسا يابسح باسحفَ يووقيل ،   فسوف يكون حسابه سهالً هيناً﴾فَس

 ربنا حاسبنا بلطفك ، سناتالحساب اليسير التجاوز عن السيئات واِإلثابة على الح
رفقاؤه في ﴾ ِإلَى َأهله﴿ بعد الفراغ من الحساب ويرجع ﴾وينقَلب ﴿(٨) حسابا يسيرا

وحق   بما أعطاه اهللا من الفضل والكرامة﴾مسرورا﴿ في الجنةوالكرامة طريق السعادة 
 وهذه ﴾وراء ظَهرِه﴿ كتاب أعماله ﴾كتَابه﴿أعطي  ﴾وَأما من ُأوتي ﴿(٩)له أن يسر 

، ويتمنى الهالك   بالويل والثبور﴾ثُبورا﴿يصيح  ﴾فَسوفَ يدعو ﴿(١٠) عالمة الشقاوة
 ﴾ِإنَّه كَان في َأهله ﴿(١٢) ويدخل ناراً يقاسي عذابها ﴾ويصلَى سعيرا﴿ (١١)والموت 

، وال تخطر   ال يفكر في العواقب﴾مسرورا﴿ ، غافالً الهيا ألنه كان في الدنيا مع أهله
  ، ولن يحييه اهللا بعد   لن يرجع ِإلى ربه﴾ِإنَّه ظَن َأن لَن يحور ﴿(١٣) بباله اآلخرة

  
  ترتيبها

٨٤   
  ترتيب النزول

٨٣  
    اياتها
  نزلت بعد  سورة االنشقاق  ٢٥

  مكية  راالنفطا



 ٦٨٨ 

      )٨٤( االنشقاق سورة    )٦٨٨(        الثالثونالجزء

  
  :المفسرون قال )١٧(

 كل فيه يسكن الليل
 كان ما ويجمع الخلق،
من  النهار في منتشراً

والدواب  لقالخ
 ِإلى يأوي فكٌل واألنعام
 ولهذا وسربه، مكانه
 العباد على تعالى امتن
 اللَّيَل وجعَل بقوله
 النهار جاء فِإذا سكَنًا

 جاء وِإذا انتشروا،
 شيء كل أوى الليل
  ]مس[ مأواه ِإلى
  
 لتركبن يعني )١٩(

 ، أحوال بعد أحواالً
 الشدة في طبقات هي

 من أرفع بعضها
 الموتُ وهي بعض،

 مواطن من بعده وما
،  وأهوالها القيامة
 المراد :الطبري وقال
 شدائد من يلقون أنهم
 وأهواله القيامة يوم

  ]آل[ أحواالً
 
 فى النكتة )٢٥(

 الثالث السورة ترتيب
 انفطرت فى نإ

 بالحفظة التعريف
 المطففين وفى الكاتبين
 تلك بمستقر التعريف
 هذه وفى الكتب
 االنشقاق اى السورة
 عند القيامة يوم ابتاؤها
 تعالى واهللا العرض

 ]رو[ اعلم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ِإن ﴿ ، ويجازيه على أعماله سيعيده اهللا بعد موته ﴾بلَى ﴿(١٤) موته للحساب والجزاء
بِه كَان هبا ريرصلتأكيد القسمال" ﴾فَال﴿ (١٥)  ال تخفى عليه خافية من شؤونهم﴾ب " 

﴿مقسماً مؤكداً ﴾ُأقْس ﴿الحمرة التي تبقى باألفق بعد غروب الشمس وتظهر  ﴾بِالشَّفَق
والْقَمرِ ِإذَا  ﴿(١٧)  في ظلمتههوستر جمعه وما ﴾واللَّيِل وما وسقَ ﴿(١٦)قبل طلوعها 

 لتركبن ﴾طَبق عن طَبقًالَتَركَبن ﴿ (١٨)، وصار بدراً  ِإذا تكامل ضوؤه ونوره ﴾اتَّسقَ
 غير على صيرونتف مكب تتقلب األحوال أنف ،  اآلخرة في شدة بعد وشدة الح بعد حاالً

 ثم نطفة حال بعد حاالً :وقيل " القسم جواب هذاو " الدنيا في عليها تمكن التي الحال
 ثم مترعرعاً ثم ناشئاً ثم يافعاً ثم فطيماً ثم رضيعاً ثم وليداً ثم جنيناً ثم  … ثم علقة

 نطفة كونه من اِإلنسان فيشتمل ميتاً ثم هرِماً ثم ...... شيخاً ثم .... مراهقاً ثم حزوراً
 لتسلكن أي )ع( المؤمنين أمير عن ، ]مج[ اسماً وثالثين سبعة على يموت أن إلى

 ما فيكم يكون أنه] صا[ االنبياء بعد باالوصياء الغدر في االمم من قبلكم كان من سبيل
 ﴾يْؤمنُون ال﴿ قريش كفار ﴾لَهم فَما﴿ (١٩) عليهم جرى ما عليكم ويجري فيهم كان
 قُرَِئ وِإذَا﴿ (٢٠) " التوبيخ به يقصد استفهام " الموت بعد بالبعث يصدقون وال ، باهللا

هِملَيع آنال﴿ القرآن آيات سمعوا ﴾الْقُر وندجسلم يخضعوا ولم يسجدوا للرحمن﴾ي  ، 
 القسم المكي وهي اثنتا عشرة سجدة وبقي في وهذه السجدة آخر السجدات الواردة في

القسم المدني سجدة الرعد والحج تتمة األربع عشرة سجدة ، ومن قال بالسجدة آخر 
 طبيعة هؤالء الكفار ﴾بْل الَّذين كَفَروا يكَذِّبون﴿ (٢١) الحج أبلغها خمس عشرة

 المراد بهم المنافقون ال وما قيل إن،  تالوتهالتكذيب والعناد ، ولذلك ال يخضعون عند 
 المكايد ، والسورة )ص (وإنما هم قريش الذين كانوا يحيكون لحضرة الرسول، يصح 

هذه كلها مكية إجماعا ، ومكة ال يوجد فيها منافقون إذ ذاك ، ألن النفاق وقع بعد 
  يضمرون من عداوة﴾واللَّه َأعلَم بِما يوعون﴿ (٢٢) ]مال[ الهجرة في المدينة

وما قيل إن المراد بهم المنافقون ال يصح وإنما هم قريش ،   والمؤمنين)ص(الرسول 
الذين كانوا يحيكون لحضرة الرسول المكايد ، والسورة هذه كلها مكية إجماعا ، ومكة 
ال يوجد فيها منافقون إذ ذاك  ألن النفاق وقع بعد الهجرة في المدينة ، حتى ان لفظته 

 ال تطيقه قواهم ﴾بِعذَابٍ َأِليمٍ﴿على كفرهم وضاللهم  ﴾فَبشِّرهم﴿(٢٣) لم تعرف إذ ذاك
الَّذين آمنُوا وعملُوا  ِإال ﴿(٢٤)"  وضع البشارة في موضع اِإلنذار تهكم بالكفار "

 اتاِلحجمعوا بين اِإليمان وصالح األعمال  ﴾الص﴿رَأج مفي اآلخرة  ﴾لَه ثواب﴿ رغَي
ليس بفضل اهللا ورحمته و ، بل هو دائم مستمر ر منقوص وال مقطوعغي ﴾ممنُونٍ

     (٢٥) اجتهادهم واكتسابهمب



 ٦٨٩ 

  )٨٥( البروج سورة    )٦٨٩(        الثالثونالجزء

  
 الصادق عن فضلها

 والسماء قرأ من )ع(
 في البروج ذات

 سورة فانها فرائضه
 السالم عليهم النبيين
 وموقفه محشره كان
 ينوالمرسل النبيين مع

 اهللا إنشاء والصالحين
  ]صا[

 من )ص( النبي عن
 البروج سورة قرأ

 كل بعدد اهللا أعطاه
 يوم وكل جمعة يوم

 في يكون عرفة
 حسنات عشر الدنيا

  ]زم[
  
 :المفسرون قال )١(

 المنازل هذه سميت
 ، لظهورها بروجاً
 بالقصور وشبهت
 وارتفاعها لعلوها
 للكواكب منازل ألنها

  ]مس[ السيارة
  
 الدرداء أبي عن )٣(

 قال )ص( النبي عن
 علي الصالة أكثروا

 يوم فإنه الجمعة يوم
 تشهده مشهود
 ال أحداً وإن المالئكة
 إال علي يصلي

 علي عرضت
 يفرغ حتى صالته
 وبعد فقلت قال  منها

 اهللا إن : فقال الموت
 األرض على حرم
 أجساد تأكل أن

 حي اهللا فنبي األنبياء
  ]مج[ يرزق

  :عباس ابن الق )٤(
 القرآن في شيء كل
 فهو قُتَل بلفظ جاء
  ]مس[ لعن

 تخويف الغرض )٧(
 فقد ، قريش كفار
 من يعذبون كانوا
 ، قومهم من أسلم

  اِإلسالم عن ليرجعوا
 قصة تعالى اهللا فذكر

 األخدود أصحاب
 وتسليةً للكفار وعيداً

 المعذبين للمؤمنين
  ]مس[

  
  
  
ويوجد ، مائة وخمسة وستون حرفا ، ومثلها في عدد اآلي المجادلة فقط هي مائة وتسع كلمات ، واربعو

  سورة الطارق مبدوءة بما بدئت به وال يوجد سورة مختومة بما ختمت به ، ال ناسخ وال منسوخ فيها
  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  برجاًمنازل الشمس والقمر والكواكب وهي اثنا عشرب ُأقسم ﴾والسماء ذَات الْبروجِ﴿
يسير القمر في كل برج منها يومين وثالث وتسير الشمس في كل برج ويبداء بالحمل 

 فاقسم اهللا تعالى بها اظهارا لقدرها،  وقد تعلقت بهما مصالح ومنافع العباد شهراً
 (١) وفيه اشارة الى الروح االنسانى ذات المقامات فى الترقى والدرجات، وشرفها 

 وشَاهد﴿ (٢) الخالئق به اهللا وعد الذي ، القيامة يوم وُأقسم ﴾ودالْموعوالْيومِ ﴿
ودشْهممنها،  قوال ثالثين نحو الى وصل حتى فيهما المفسرين أقاويل اضطربت ﴾و 

 واأليام الليالي وقيل،  القيامة يوم أممهم على يشهدون الذين واألنبياء )ص( بمحمد ُأقسم
 وقيل،  شهيد في يعمل ما على وأنى جديد يوم أنى ينادي إال يوم من ماف آدم وبنو

 يشهد عرفة يوم شهودوالم فيه عمل بما عامل كل على يشهد ألنه الجمعة يوم الشاهد
 )ص( النبي }الشاهد{ )ع( الصادق عن ، المالئكة وتشهده الحج موسم فيه الناس

 الخد ومنه ﴾خْدوداُأل َأصحاب﴿ لعن ﴾قُتَل﴿ (٣) ]صا[ )ع(المؤمنين أمير }والمشهود{
 بالشأم الرومى انطيانوس وهم ثالثة كانوا االخدود واصحاب ، عليه الدموع لجرى
 منهم واحد كل شق،  باليمن بنجران الحميرى نواس ذو ويوسف بفارس نصر وبخت

قالوا ،  نارا وألقوا فيه من لم يرتد عن دينه من المؤمنين ملؤهو االرض فى عظيما شقا
وهي أقرب إلى مكة وهو المشهور عند العرب   صاحب نجرانزل فىوالقرآن انما ن

 امرأةٌ كان معها رضيع ، وهمت أن ترجع  فقال لها الولد قفي أحرقآخر من و
 ﴾النَّارِ ذَات الْوقُود ﴿(٤) واقتحمتها واصبري فأنت على الحقِّ وألقوها في النار

على  هم اذ ﴾ِإذْ هم علَيها قُعود ﴿(٥)  في تلك األخاديدت، التي أضرم المتأججة
وهم علَى ما يفْعلُون بِالْمْؤمنين  ﴿(٦)  المؤمنين فيها ، يتشفون بِإحراق  الناراطراف
ودان الجبابرة لما القوا المؤمنين فى النار وهم قعود حولها علقت بهم النارقيل ﴾شُه ،  

رقتهم ونجى اهللا المؤمنين حا فوقعت عليهم فأوفى رواية ارتفعت فوقهم اربعين ذراع
ِإال ألنهم  ﴾ ِإال َأن يْؤمنُوا بِاللَّه﴿ عابوا ما كان لهم ذنب وال ﴾ منْهم وما نَقَموا ﴿(٧)

  المالك لجميع  ﴾الَّذي لَه ملْك السماوات واَألرضِ ﴿(٨) ﴾الْعزِيزِ الْحميد﴿ آمنوا باهللا

  
  ترتيبها

٨٥   
  ترتيب النزول

٢٧  
    اياتها
  نزلت بعد  سورة البروج  ٢٢

  مكية  الشمس



 ٦٩٠ 

     ) ٨٥( البروج سورة    )٦٩٠(       ثون الثالالجزء

 
)٨( أن الغرض 

 بهم البطش سبب
 لم ، بالنار وتحريقهم

 باهللا إيمانهم ِإال يكن
 وهذا ، األحد الواحد
 يستحقون بذنب ليس
 لكنّه العقوبة به

 واِإلجرام الطغيان
  ]مس[
  
 عباس ابن قال )١٤(

كما أولياءه يود يود 
 بالبشرى أخاه أحدكم

 ]مس[ والمحبة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مطَّلع على أعمال ﴾واللَّه علَى كُلِّ شَيء شَهِيد﴿، المستحق للمجد والثناء  الكائنات
 ﴾ِإن الَّذين فَتَنُوا﴿ (٩) فيه وعد للمؤمنين ووعيد للمجرمين، عباده ال تخفى عليه خافية 

لم  ﴾ثُم لَم يتُوبوا﴿النار ليفتنوهم عن دينهم ب ﴾الْمْؤمنين والْمْؤمنَات﴿ عذبوا وأحرقوا
 ﴾ولَهم عذَاب الْحرِيق﴿ بكفرهم ﴾فَلَهم عذَاب جهنَّم﴿ يرجعوا عن كفرهم وطغيانهم

جمعوا بين اِإليمان  ﴾ِإن الَّذين آمنُوا وعملُوا الصاِلحات ﴿(١٠) بِإحراقهم المؤمنين
أنهار الخمر واللبن  ﴾لَهم جنَّاتٌ تَجرِي من تَحتها اَألنْهار﴿الصادق والعمل الصالح 

الذي ال سعادة وال فوز  ﴾الْفَوز الْكَبِير﴿ الحصول على رضى اهللا هو ﴾ذَِلك﴿ والعسل
، بالغ الغاية في   انتقام اهللا وأخذه الجبابرة والظلمة﴾ِإن بطْشَ ربك لَشَديد ﴿(١١) بعده
 ثم يعيدهم أحياء بعد ﴾ويعيد﴿ الخلق من العدم يخرج ﴾ِإنَّه هو يبدُئ ﴿(١٢) الشدة

 من الكريم فان،  ويكرره يعيده ثمان اهللا تعالى يبدئ فضله واحسانه لعبيده و،  الموت
 لطائفَ يبدي ، التفسير كتب في مذكوره خصائص يعيدلو،  يبدي ولالسم صنائعه يرب

 العمر آخر إلى ويعيد يبدي يزال فال ، الئحةً أبداً األنوار تلك لتبقى يعيد ثم تعريفه
(١٣) ﴿وهو المؤمنين عباده لذنوب ﴾الْغَفُور ﴿وددبما ، عباده إلى المتحبب ﴾الْو 
 قال،  بالمحبة اليه يتوجه لمن الودود ، وإحسانه آالئه وجميل ، نعمه سابغ من أوالهم

 تاثير وله االعظم اهللا اسم انه روى،  راعاذ ليها بتتقر شبرا الى تقرب من وعال جل
 أعظم ألنه بالذكر العرش خص ، والسلطان الملك ذو ﴾الْعرشِ ذُو﴿ (١٤) يردده فيمن

البطش باالعداء والغفر ﴾ فَعاٌل ِلما يرِيد﴿ (١٥) الرفيع العال ﴾الْمجِيد﴿ المخلوقات
حديثُ ﴿) ص(هل بلغك يا محمد  ﴾َأتَاك﴿ق استفهام للتشوي ﴾هْل ﴿(١٦)والود لألولياء 

نُودما أحل اهللا بهم والذين تجنَّدوا لحرب الرسل واألنبياء  ، خبر الجموع الكافرة ﴾الْج
 ﴾فرعون وثَمود﴿وأخص منهم  (١٧) ، وما أنزل عليهم من النقمة والعذاب من البأس

لك فقد  ذ، ومع  مراساً من قومك، وأقوى ، فقد كانوا أشد بأساً أولي البأس والشدة
 أصاب ما مثل وحذرهم قومك تكذيب على واصبر فتسل،  أخذهم اهللا تعالى بذنوبهم

 لم يعتبر كفار قريش بما حلَّ بأولئك ﴾بْل الَّذين كَفَروا في تَكْذيبٍ ﴿(١٨) السابقين
، ال يفوتونه وال  عليهمقادر ﴾  واللَّه من وراِئهِم محيطٌ ﴿(١٩) الكفرة المكذبين

كتاب عظيم سما على  ﴾هو قُرآن مجِيد ﴿هذا الذي كذبوا به ﴾بْل ﴿(٢٠) يعجزونه
 ﴾في لَوحٍ محفُوظ ﴿(٢١)، في ِإعجازه ونظمه وصحة معانيه  سائر الكتب السماوية

   (٢٢) ل، والتحريف والتبدي من الزيادة والنقص
   



 ٦٩١ 

  )٨٦( الطارق سورة    )٦٩١(        الثالثونالجزء

  
  

 الصادق عنفضلها 
 قراءته كان من  )ع(

 بالسماء فرائضه في
 عند له كانت والطارق

 جاه القيامة يوم اهللا
 من وكان ومنزلة
 النبيين رفقاء

 الجنة في وأصحابهم
 ]صا[

من  )ص(عن النبي 
قرأ سورة الطارق 
أعطاه اهللا بعدد كل 
نجم في السماء عشر 

  ]زم[ حسنات 
 )ع( ادقالص عن )٣(

 أهل من لرجل قال إنه
 عندكم زحل ما اليمن
 اليماني قال النجوم في
 عليه فقال نحس نجم

 هذا تقولن ال السالم
 أمير نجم فإنه

   وهو )ع( المؤمنين
 وهو االوصياء نجم

 قال الذي الثاقب النجم
 له  فقالكتابه في اهللا

 يعني فما اليماني
 الن قال بالثاقب
 السماء في مطلعه
 ثقب وأنه السابعة
 في أضاء حتى بضوئه
 ثم فمن الدنيا السماء
 الثاقب النجم اهللا سماه

  ]صا[
  
كثر تعالى في ) ٣(

 كتابه المجيد ذكر
الشمس والقمر 

ألن أحوالها  والنجوم
في أشكالها وسيرها 

، ومغاربها  ومطالعها
عجيبة دالة على 
انفراد خالقها 

، ألن  بالكماالت
الصنعة تدل على 

  ]مس[ الصانع
 
 :قال ابن عباس)١٠(

الرجع المطر ولواله 
لهلك الناس وهلكت 

   ]مس[مواشيهم 
  
 :قال ابن عباس)١١(

هو انصداعها عن 
 ]مس[ النبات والثمار

  

  
  
  

وال يوجد سورة مختومة بما ختمت به هذه . وهي إحدى وستون كلمة ، ومائتان وتسعة وثالثون حرفا
  السورة في اللفظ 

  يمبسم اهللا الرحمن الرح
﴿الطَّارِقو اءمالسمي النجم طارقاً ألنه يظهر بالليل ويختفي بالنهار﴾ووكلُّ ما ،   س

 )ص ( وما الذي أعلمك يا محمد﴾وما َأدراك ما الطَّارِقُ ﴿(١) يجيء ليالً فهو طارق
  الذي يثقب المضيء ﴾النَّجم الثَّاقب ﴿(٢)" استفهام للتفخيم والتعظيم"ما حقيقة هذا النجم 

هي نجوم المعرفة التي تدل  قيل الجدي او الثريا او القمر ألنه آية الليل الظالم بضيائه
ِإال  ﴾ِإن كُلُّ نَفْسٍ لَما ﴿(٣) على التوحيد يستضيء بنورها ويهتدي بها أولو البصائر

 التيقُّظ من المالئكة ، يحفظ عملَه ورزقَه وأجلَه  ويحمله على دوامِ ﴾علَيها حافظٌ﴿
 (٤) وقيل هو العقل يرشد المرء إلى مصالحه ويكفه عن مضاره،  وجميِل التحفُّظ

 (٥) من أي شيء خلقه اهللا ﴾مم خُلقَ﴿ المعجب بقوته ﴾اِإلنسان﴿ليتفكر  ﴾فَلْينظُرِ﴿
﴿قافد اءم نقَ مالمتدفق﴾خُل من الرجل  الذي من المني جخْر(٦)المرأة في يصب و ي 
 اضالع الصدر المرأةترائب ﴾ والتَّراِئبِ ﴿ظهر الرجل ﴾يخْرج من بينِ الصلْبِ﴿

 ﴾علَى رجعه﴿ إن اهللا ﴾ِإنَّه ﴿(٧)"  بين الثديين "تكون القالده  وعظام النحر حيث
 ألهل يظهر اهللا أعمال كل أحد ﴾يوم تُبلَى السراِئر ﴿(٨)﴾ لَقَادر﴿ِإعادته بعد موته 

 من أهل كانوأن ، القيامة حتى يعلموا على أي شيء أثابه ويكون فيه زيادة سرور له 
فَما  ﴿(٩) العقوبة يظهر عمله ليعلموا على أي شيء عاقبه ويكون ذلك زيادة غم له

في ذلك اليوم ﴾لَه ﴿ةقُو نرٍ﴿ تدفع عنه العذاب ﴾مال نَاص(١٠) ه ينصره ويجير﴾و 
﴿اءمالسعِ﴿ُأقسم بالسماء  ﴾وجالر ألن السحاب يحمله من بحار األرض   المطر﴾ ذَات

وقيل الرجع المالئكة عليهم السالم سموا بذلك لرجوعهم ،  ثم يرجعه إلى األرض
، فيخرج  التي تنشق ﴾ذَات الصدعِ﴿ وُأقسم باألرض ﴾واَألرضِ ﴿(١١) بأعمال العباد
 القرآن ان يعني )ع( الصادق عن ﴾لَقَوٌل فَصٌل﴿ القرآن هذا ﴾ِإنَّه ﴿(١٢) منها النبات

ليس فيه شيء من اللهو  ﴾وما هو بِالْهزل﴿ (١٣) ]صا[ والباطل الحق بين يفصل
ملون يع﴾ يكيدون كَيدا﴿  ومعاندي قريشكفار مكة ﴾ِإنَّهم ﴿(١٤) والباطل والعبث

 وانتقامي استدراجهم في بكيدي واقابلهم﴾ كَيداوَأكيد  ﴿(١٥) المكايد ِإلطفاء نور اهللا
  قابلهم بكيد متين ال يمكن رده حيث سأ ﴾فَمهِل الْكَافرِين ﴿(١٦) يحتسبون ال بحيث منهم

  
  ترتيبها

٨٦   
  ترتيب النزول

٣٦  
    اياتها
  نزلت بعد  سورة الطارق  ١٧

  مكية  البلد



 ٦٩٢ 

  )٨٧( االعلى سورة    )٦٩٢(        الثالثونالجزء

  
  
  
  
  
  

  سبح سورة تسمى
 الصادق عن فضلها

 اسم سبح قرأ من )ع(
 في االعلى ربك

 له قيل نافلة أو فريضة
 الجنة ادخل القيامة يوم
 الجنة أبواب أي من

 اهللا شاء إن شئت
 السالم عليه وعنه

 كل على الواجب
 لنا كان إذا مؤمن
 ليلة في يقرأ أن شيعة

 وسبح بالجمعة الجمعة
 االعلى ربك اسم

  ]صا[
 من )ص( النبي عن
 األعلى سورة قرأ

 عشر اهللا أعطاه
 كل بعدد حسنات
 تعالى اهللا أنزله حرف
 وموسى إبراهيم على

 وكان،  )ص( ومحمد
 سبحان قال قرأها إذا

 وكان  ،األعلى ربي
 عباس وابن )ع( علي

 وكان ، ذلك يقوالن
 أول )ص( وقال يحبها
 ربي سبحان قال من

  ]زم[ مكيائيل األعلى
  

 من نزل ما اول فائدة
 باسم قرأإ بمكة القران
كبثم ، ن ثم ، ر 

  ،المدثر  ثم  ،المزمل
 ِإذَا ثم،  تُبتُ  مث

  ثم، كُورتْ الشمس
  ]آل[  ربك اسم سبحِ

  
 )ع( الباقر عن )١(

 سبح قرأت إذا قال
 فقل االعلى ربك اسم

 االعلى ربي سبحان
 الصالة في كنت وإن
 وبين بينك فيما فقل

   ]صا[ نفسك
  
 أنه الحديث في )١(
 هذه قرأ ِإذا كان )ص(

 سبحان   :قال اآلية
 ذكر ثم األعلى ربي
 ، الجليلة أوصافه من

  الباهرةقدرته ومظاهر
 وحدانيته ودالئل
  ]مس[ وكماله

،   ال تستعجل في هالكهم واالنتقام منهم      ﴾َأمهِلْهم رويدا ﴿ أستدرجهم من حيث ال يعلمون    
    (١٧) " منتهى الوعيد والتهديد "،  وأمهلهم قليالً فسوف ترى ما أصنع بهم

  

  
  

 كلمة ، ومائتان وواحد وتسعون حرفا ، ومثلها في عدد اآلي سورتا العلق وهي اثنتان وسبعون
واالنفطار ، ويوجد في القرآن سبع سور مبدوءة بلفظ التسبيح واحدة بلفظ األمر وهي هذه ، وثالث بلفظ 
الماضي وهي الحديد والحشر والصف ، واثنتان بلفظ المضارع وهي الجمعة والتغابن ، وواحدة 

  وال يوجد سورة مختومة بما ختمت به هذه السورة في القرآن  ،االسراءبالمصدر وهي 
  الرحيم الرحمن اهللا بسم
 ، أسمائه بمعرفة ربك سبح ﴾اَألعلَى﴿ ربك )ص( محمد يا نزه ﴾ربك اسم سبحِ﴿

 نزلت لما يروى ، وسنائه علوه جواهر من واستخرِج ، عالئه بحار في بسرك واسبح
 }األعلى ربك اسم سبح{ نزل فلما ركوعكم فى اجعلوها )ص( قال }العظيم ربك باسم فسبح{

 فأتقن ﴾فَسوى﴿ المخلوقات ﴾خَلَقَ الَّذي﴿(١)  ]رو[ سجودكم فى اجعلوها )ص( قال
 ، االنتفاع لوجه اِإلنسان ﴾فَهدى﴿ خواصه شيء كل في ﴾قَدر والَّذي﴿ (٢) خلقها

 جهدهم واستفرغوا ، فآثروه وصفه عز إلى المريدينوهدى  راعيهاإلى م نعامالا وهدى
هدى قلوب الغافلين إلى طلب الدنيا فعمروها ، وهدى قلوب العابدين إلى و  فطلبوه

 العارفين وهدى طلب العقبى فآثروها ، وهدى قلوب الزاهدين إلى فناء الدنيا فرفضوها
 وهدى الموحدين إلى عالء سلطانه في تحد كبريائه قُدس نعته فراقبوه ثم شاهدوه ،

،   ما ترعاه الدواب﴾الْمرعى﴿أنبت  ﴾والَّذي َأخْرج ﴿(٣) فتركوا ما سواه وهجروه
ومنافعها ومآكلها ومشاربها  وفيه اشارة الى زينة الحياة الدنيا،  من الحشائش واألعشاب

ى جعلها اهللا سريعة الفناء وشيكة الزوال فانها مرعى النفس الحيوانية ومرتع بهائم القو
يكون  هشيما يصير أسود يابسا ﴾غُثَاء َأحوى﴿ إخراجه بعد ﴾فَجعلَه ﴿(٤) كالهشيم 
من معلومات و هذا القرآن )ص(  يا محمدنعلمك ﴾سنُقْرُِئك ﴿(٥) حيواناتللطعاماً 

،   في صدرك وال تنساه فتحفظه﴾فَال تَنسى﴿غيبنا ومكنونات علمنا مما ال يعلمه أحد 
عليه بها بحفظ وحيه وأن ال يفلت منه شيء وهي بشارة له من ربه م ا ﴿ (٦)، نِإال م

اللَّه وما قيل من أن المراد بالمستثنى هو ما نفى اللّه نسخه أو ارتفاع حكمه أو ﴾ شَاء
خان وما استدل به على هذا في حديث عائشة الذي أخرجه الشي تالوته فليس بسديد ،

  نسي ) ص(بأنه كان فيما أنزل عليه عشر معلومات فنسخن بخمس معلومات وأنه 

  
  ترتيبها

٨٧   
  ترتيب النزول

٨  
    اياتها
  نزلت بعد  سورة االعلى  ١٩

  مكية  التكوير



 ٦٩٣ 

  )٨٧( االعلى سورة    )٦٩٣(        الثالثونالجزء

  
 ما )ع( علي قال )٩(

 قوماً بمحدث أنت
 عقولهم، تبلغه ال حديثاً
 لبعضهم فتنة كان إال

 الناس حدثوا  :وقال
 أتحبون ، يعرفون بما
 هورسول اهللا يكذب أن
  ]مس[
  
 الرضا عن )١٥( 
 ما لرجل قال )ع(

 تعالى قوله معنى
 فصلى ربه اسم وذكر
 ربه اسم ذكر كلما قال
 لقد فقال،  فصلى قام

  ،شططا هذا اهللا كلف
 فقال  ،هو فكيف قال
 ربه اسم ذكر كلما
 محمد على ىصلّ

  ]صا[ )ع( وآله )ص(
  
 مسعود ابن قال )١٦(

 لم أتدرون : ألصحابه
 على لدنياا الحياة آثرنا

 ، ال  :قالوا ؟ اآلخرة
 الدنيا ألن : قال

 لنا وعجلت أحضرت
 ، وشرابها ، بطعامها
 ، ولذاتها ، ونسائها
 اآلخرة وإن ، وبهجتها
 ، عنا وزويت غُيبتْ
 ، العاجل فأحببنا
 ]مس[ اآلجل وتركنا

  

  

ألنه الجميع بعد تبليغه وبقي ما بقي عنده بعض من سمعه منه بعيد جدا عن الحقيقة ، 
وحاشا رسول اللّه أن ال يعقل أن المنزل عليه الذي بلغه ينساه ويبقى بفكر الغير ، 

ينسى شيئا تعهد له به ربه وان هذا النسيان الوارد في هذه األحاديث غير مقصود بهذه 
 وما ﴾وما يخْفَى﴿ا يجهر به العباد م ﴾ِإنَّه يعلَم الْجهر﴿ ]مال[اآلية وال متعلق بها 

 (٨) الوحي حفظ في ﴾ِللْيسرى﴿ونوفقك  ﴾ونُيسرك﴿ (٧) خفونه من األقوال واألفعالي
﴿ى﴿ قومك بما نوحيه إليك وعظهم به) ص(يا محمد  ﴾فَذَكِّرالذِّكْر تنَفَع وما تنفع  ﴾ِإن

  من يخاف﴾من يخْشَى﴿ بها وينتفع سيتعظ ﴾سيذَّكَّر ﴿(٩)لما هم عليه من عتو وعناد 
 الكافر ﴾اَألشْقَى﴿ القران قبول عنويبتعد ويرفضها  ﴾ويتَجنَّبها ﴿(١٠)اهللا تعالى 

 من السفلى الدركات ﴾الْكُبرى النَّار﴿ يدخل ﴾يصلَى الَّذي﴿ (١١) الشقاوة في المبالغ
 دقَ﴿ (١٣) الطيبة الحياة ﴾يحيا وال﴿ فيستريح ﴾فيها يموتُ ال ثُم﴿ (١٢) جهنم نار
يرجوه بما وظفر المكروه من نجا اى ﴾َأفْلَح ﴿نكَّى موالمعاصى الكفر من تطهر ﴾تَز 

 وحده ﴾ربه اسم وذَكَر﴿ (١٤) والخشية التقوى من تكثر او،  بالذكرى واتعاظه تذكرهب
 "والرجاء الخوف بحسب الصالة في الخشوع" خشوعاً ﴾فَصلَّى﴿ غيره معه يشرك ولم

 اآلخرة على ﴾الدنْيا الْحياةَ﴿ هذه تفضلون الناس أيها ولكنكم ﴾تُْؤثرون بْل﴿ (١٥)
 الدنيا من خير اآلخرة أن والحال ﴾وَأبقَى خَير واآلخرةُ﴿ (١٦) هاب فتشتغلون ، الباقية
 ]مج[ بآخرته أضر دنياه أحب ومن بدنياه أضر آخرته أحب من الحديث في ، وأبقى
 ﴾لَفي﴿ افلح قد قوله من االربع االيات في المذكورة المواعظ هذه ﴾هذَا نِإ﴿ (١٧)
 والمتزكي المصلي أن معناهو،  القران قبل انزلت التي ﴾اُألولَى الصحف﴿ في مثبتة
 في ممدوح هو كما األولى الصحف في ممدوح خير اآلخرة وأن اآلخرة آثر ومن

 رسول سأل أنه ذر أبي عن ﴾وموسى ِإبراهيم﴿ على المنزلة ﴾صحف﴿ (١٨) القرآن
 شيث على اهللا أنزل،  كتب وأربعة كتاب مأة :قال  ،كتاب من اهللا أنزل كم )ص( اهللا

،  صحيفة عشرين إبراهيم وعلى،  صحيفة ثالثين إدريس وعلى،  صحيفة خمسين
 صحف كانت اوم اهللا رسول يا قلت قال،  والزبور والفرقان واالنجيل التوراة وأنزل
 كانت فما اهللا رسول يا قلت  قال ،....كلها أمثاال كانت قال،  السالم عليه إبراهيم
 عليك اهللا أنزل مما أيدينا في فهل قلت  قال ، ....كلها عبرا كانت قال موسى صحف
 أفلح قد{ إقرأ ذر أبا يا قال  ،السالم عليهما وموسى إبراهيم صحف في كان مما شيء

      (١٩) ]صا[ السورة آخر إلى }تزكى من



 ٦٩٤ 

  )٨٨( الغاشية سورة    )٦٩٤(        الثالثونالجزء

  
 الصادق عن فضلها

 قراءة أدمن من )ع(
 الغاشية حديث أتك هل
 نافلة أو فريضة في

 في برحمته اهللا غشاه
 واتاه واالخرة الدنيا
 من القيامة يوم االمن
 اهللا إنشاء النار عذاب
  ]صا[تعالى

  
:  المفسرون قال )٣(

 ، الكفار في اآلية هذه
 بسبب ويشقون يتعبون

  واألغالل السالسل جر
 النار في وخوضهم

 في اِإلبل خوض
 والصعود ، الوحل

 تاللها في والهبوط
  ]مس[ ودركاتها

  
:  عباس ابن قال )٤(
 تتلظى فهي حميت قد

  ]مس[ اهللا أعداء على
  
 على النار اهل )٥(

 من فمنهم  :طبقات
 ، الزقوم طعامه
 طعامه من ومنهم
 من ومنهم  غسلين
 ، ضريع طعامه
 شرابه من ومنهم
 من ومنهم ، الحميم
  ]غر[  الصديد شرابه

  
 يسلَّط أنه روي )٧(

 بحيث الجوع عليهم
 أكل إلى يضطرهم
 أكلوه فإذا ، الضريع

 العطش عليهم يسلط
 شرب إلى فيضطرهم

 فيشوي ، الحميم
 ويقطع وجوههم
  ]مس[  أمعاءهم

  
:  الق قتادة عن )١٧(

 في ما اهللا نعت لما
 ذلك من عجب الجنة،
 فأنزل ، الضاللة أهل
َأفَال ينْظُرون ِإلَى   اهللا

  ]مس[  اِإلبِِل
 
وإنما ذكّرهم بما ) ١٧(

يرون ويعلمون 
واقتصر على ما هو 
 معلوم عندهم كلهم

) ص(ومن هذا قوله 
كلموا الناس بما 

  أتحبون أن، يفهمون 

  
  

، وثالثمائة وواحد وثمانون حرفا ، ويوجد في القرآن سورة مبدوءة بما بدئت وهي اثنتان وتسعون كلمة 
  .به وهي سورة اإلنسان ، وال يوجد سورة مختومة بما ختمت به

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
 الناس تغشى التي الداهية ﴾الْغَاشية﴿ خبر ﴾حديثُ﴿ )ص( محمد يا جاءك ﴾َأتَاك هْل﴿

 المكاره من فيها بما وتعمهم ، وشدائدها بأهوالها الخالئق تغشى ألنها غاشية سميت
 القائم يغشاهم قال )ع( الصادق عن ، "الخبر استماع إلى للتشويق االستفهام" والكوارث

 مهينة خاضعةٌ ذليلة ﴾خَاشعةٌ﴿ اليوم ذلك في ﴾يومِئذ وجوه﴿ (١) ]صا[ بالسيف )ع(
 تدخل ﴾تَصلَى﴿ (٣) يومئذ تنفعها ال أعمال في صبتون عملت ﴾نَاصبةٌ عاملَةٌ﴿ (٢)

 ﴾آنية عينٍ من تُسقَى﴿ فإنها عطشت وإذا (٤) الحر شديدة مسعرة ﴾حاميةً نَارا﴿
 شوك ذو نبتٌ ﴾ضرِيعٍ من ِإال طَعام﴿ النار ألهل ﴾لَهم لَيس﴿ (٥) الحرارة متناهية
 البدن في القوة يفيد ال ﴾يسمن ال﴿ (٦) وأبشعه طعامِ أخبث وهو الشبرق قريش تسميه

 المؤمنين بها يعني ﴾وجوه﴿ (٧) آكله عن الجوع يدفع وال ﴾جوعٍ من يغْني وال﴿
﴿ِئذموةٌ﴿ القيامة يوم ﴾يموالسرور النعمة أثر عليها ظاهر اللذات أنواع في منعمة ﴾نَاع 

 الحميدة عاقبته ورأت ثمرته شاهدت حيث الدنيا فى عملته الذى لعملها ﴾ِلسعيها﴿ (٨)
 تَسمع ال﴿ (١٠) وقدراً مكاناً مرتفعة ﴾عاِلية جنَّة في﴿ (٩) وثوابها جزائها ﴾راضيةٌ﴿

 أي  ،للتكثير عين في لتنوينا ﴾عين فيها﴿ (١١) فحشاً أو ، سباً أو ، شتماً ﴾الغيةً فيها
ةٌ﴿ كثيرة عيونارِيا﴿ (١٢) جريها ينقطع ال ﴾جيهالجنة في ﴾ف ﴿ررةٌ سفُوعرم﴾ 
 معدة ، العيون حافات على ﴾موضوعةٌ﴿ اقداح ﴾وَأكْواب﴿ (١٣) مكلله ، مرتفعة أسرة

 فاخرة بسط ﴾وزرابِي ﴿(١٥)﴾ مصفُوفَةٌ﴿ مخداتو وسائد ﴾ونَمارِقُ﴿ (١٤) لشرابهم
أفال ينظر هؤالء  ﴾َأفَال ينْظُرون﴿ (١٦) سوطة في الجنة مب﴾مبثُوثَةٌ﴿مل رقيق خلها 

 كيف خلقها اهللا خلقاً ﴾كَيفَ خُلقَتْ﴿ الجمال ﴾ِإلَى اِإلبِِل﴿ الناس نظر تفكر واعتبار
ولها مكانة عندهم واإلبل من أعز مال العرب وأنفسه  ،  اهللاعجيباً بديعاً يدل على قدرة

والتجارة والركوب والدر ، وتحمل األثقال وفيها وتقنى للزينة ، ويتفاخرون فيها 
خواص ال توجد بغيرها ، كاحتمالها العطش والمشاق في السفر ، وتحمل وهي باركة ، 
وترعى من النبات ما ال يرعاه غيرها ولها من الشفقة على أوالدها ما لم يوجد عند 

   اراد ،ها عند هيجانهاغيرها ، كما أن عندها من الحقد ما يقابل ذلك على من يعتدي علي

  
  ترتيبها

٨٨   
  ترتيب النزول

٦٨  
    اياتها
  نزلت بعد  سورة الغاشية  ٢٦

  مكية  الذاريات



 ٦٩٥ 

  )٨٩( الفجر )  ٨٨( الغاشية سورة   )٦٩٥(        الثالثونالجزء

، يكذب اللّه ورسوله    
مــن قبيــل الحــديث 

 الـدجال  عنالمروي  
 خروجه خبر يبلغ بأنه

 والمغــرب المــشرق
 أنكره فقد ، واحد بيوم

 العلمــاء مــن كثيــر
ــتحالة ــول الس  وص

 بيـوم  المذكور الخبر
 تقـارب  وحديث واحد

 مـن  وغيرها لبلدانا
 أخبـر  التي المغيبات

 )ص( الرسـول  عنها
ــع ــشك ووق ــي ال  ف
  ]مال[صحتها

  
  
  
  
  
 )ع( الصادق عن

 الفجر سورة اقرؤوا
 فرائضكم في

 سورة فانها ونوافلكم
 )ع( علي بن الحسين

 مع كان قرأها من
 يوم )ع( الحسين
 من درجة في القيامة
 ]صا[ الجنة

  
 من )ص( النبي عن
 يف الفجر سورة قرأ

 له غفر العشر الليالي
 سائر في قرأها ومن
 نوراً له كانت األيام
  ]زم[ القيامة يوم
  
 المفسرون قال )٢(

 بالفجر تعالى أقسم
 خشوع من فيه لما

 حضرة في القلب
 وبالليالي ، الرب

 المباركة الفاضلة
 ذي عشر وهي
  ]مس[ الحجة

  
 :المفسرون قال )٩(

 الجبال نحت من أول
 والرخام والصخور

 وكانوا ثمود يلةقب
 يخرجون لقوتهم

 وينقبون ، الصخور
 فيجعلونها الجبال
  وقد ، ألنفسهم بيوتاً

 بال عمد وال ﴾وِإلَى السماء كَيفَ رفعتْ ﴿(١٧)اللّه تعالى تذكيرهم ببعض نعمه عليهم 
 (١٩)على األرض نصباً ثابتاً ال يتزلزل  ﴾وِإلَى الْجِباِل كَيفَ نُصبتْ ﴿(١٨)دعائم 

 (٢٠) فيها ويزرعون ، عليها يستقرون ومهدت ﴾سطحتْ كَيفَ اَألرضِوِإلَى ﴿
﴿فهم )ص( محمد يا فعظهم ﴾فَذَكِّرا﴿ يتفكرون وال ينظرون ال أنهم يهمنَّك وال وخوِإنَّم 

 بمسلط وال اإليمان على لتجبرهم ﴾بِمسيطرٍ علَيهِم لَستَ﴿ (٢١) فقط لهم ﴾مذَكِّر َأنْتَ
 لكن ﴾وكَفَر تَولَّى من ِإال﴿ (٢٢) به قمت وقد فقط البالغ عليك وإنما ، عليه لتكرههم

 الْعذَاب﴿ جهنم بنار ﴾اللَّه فَيعذِّبه﴿ (٢٣) باهللا وكفر والتذكير، الوعظ عن أعرض من
رقال وإنما الدائم ﴾اَألكْب }رذبوا ألنهم }اَألكْب(٢٤) والقتل لقحطوا بالجوع الدنيا في ع 

﴿نَا ِإنِإلَي مهاب(٢٥) الموت بعد رجوعهم ﴾ِإي ﴿ثُم نَا ِإنلَيع مهابس(٢٦) وجزاءهم ﴾ح    
  
  
  
  

 ومائة وتسع وثالثون كلمـة ، وخمـسمائة وسـبعة     ، وهي مثلها من عدد اآلي تبارك ، والملك والسجدة        
 بما بدئت به وال مختومة بما ختمت به ، ال ناسخ وال             وتسعون حرفا ، ال يوجد سورة في القرآن مبدوءة        

  منسوخ فيها
  الرحيم الرحمن اهللا بسم
 ، أرزاقها طلب في الخالئق وانتشار الضوء وظهور الصبح بانبالج أقسم ﴾والْفَجرِ﴿

 ولَياٍل﴿ (١) المالئكة وتشهدها النهار مفتتح ألنها الصبح صالة به أراد عباس ابن قال
 (٢) رمضان شهر من األواخر العشر هي وقيل،  الحجة ذي من االول شرالع ﴾عشْرٍ

 بالخلق قسم هو أو فرد وِإما زوج ِإما األشياء ألن ، شيء بكل أقسم ﴾والْوتْر والشَّفْعِ﴿
 علي الشفع :وقيل،  شفع وأنثى ذكر والمخلوقات وتر واحد تعالى اهللا فِإن ، والخالق
 الحرام البيت والوتر والمروة الصفا الشفع :وقيل،  )ص( محمد والوتر )ع( وفاطمة

 ليلة به المراد أن وقيل،  الكون بحركة يمضي ِإذا بالليل وُأقسم ﴾يسرِ ِإذَا واللَّيِل﴿ (٣)
 الناس باجتماع الختصاصها المزدلفة ليلة إنها قيل ثم الليالي بين من لها تمييزاً بعينها
 مقنع قسم األشياء من ذكر فيما هل ﴾حجرٍ ِلذي قَسم  ذَِلك في هْل﴿ (٤) اهللا بطاعة فيها
، كأنه يقول ِإن هذا لقسم  لفخامة شأن األمور المقسم بها يريرتق االستفهام " عقل لذي

كَيفَ فَعَل ربك ﴿ )ص (ألم يبلغك يا محمد ﴾َألَم تَر﴿ (٥)"  عظيم عند ذوي العقول
اد(٦)"  تخويف ألهل مكةه في " حيث أهلكهم فلم يبق لهم أثرا،  األولى قوم هود ﴾بِع   

  
  ترتيبها

٨٩   
  ترتيب النزول

١٠  
    اياتها
  نزلت بعد  سورة الفجر  ٣٠

  مكية  الليل



 ٦٩٦ 

  )٨٩( الفجر سورة    )٦٩٦(        الثالثونالجزء

  
 وسبعمائة ألفاً بنوا

 بالحجارة كلها مدينة
  ]مس[ القرى بوادي

  
 الصادق عن )١٣(
 المرصاد قال )ع(

 الصراط على قنطرة
 عبد يجوزها ال

 ]صا[ عبد بمظلمة
  
 لَّهال نَسَأُل )١٥(

انَهحبس لَنَا َأنعجي و 
اكُمِإي نمال م هرطتُب 
 بِه تُقَصر ال و نعمةٌ
نع ةطَاع هبةٌ رغَاي 
لُّ ال وتَح بِه دعب 

توةٌ الْمامنَد ال و 
  ]نج[ كَآبةٌ

  
 صفة وهذه )١٦(

 يؤمن ال الذي الكافر
 وِإنما ، بالبعث
 دهعن الكرامة
 الحظّ بكثرة والهوان

 ، وقلّته الدنيا في
 فالكرامة المؤمن وأما
 اهللا يكرمه أن عنده

 وتوفيقه بطاعته
 حظ إلى المؤدي
 وسع وِإن ، اآلخرة
 حمده الدنيا في عليه

  ]قر[ وشكره
  
 في َأحسنُوا )١٨(

 تُحفَظُوا غَيرِكُم عقبِ
  ]نج[ عقبِكُم في
  
 كانوا العرب )١٩(
 من ونيعط ال

 وال أنثى الميراث
 ينفرد بل ، صغيرا

  ]مس[ الرجال به
 
 ال كانوا أنهم )١٩(

 وال النساء يورثون
 األوالد صغار
 نصيبهم فيأكلون
 يأخذ ال ويقولون
 يقاتل من إال الميراث
 هذا الحوزة ويحمى

من  يعلمون وهم
 اسماعيل شريعة
 مأنه السالم عليه

  ]آل[ يرثون

﴿مها وأراد أن يدخلها مدينة بناها شداد﴾ِإرأهلكه اهللا بصيحة نزلت من  بن عاد فلما أتم 
كانوا يسكنون باألحقاف بين عمان  " االبنية العالية المرتفعة﴾ ذَات الْعماد﴿ السماء

، وضخامة  ، وشدتهم  في قوتهم﴾الَّتي لَم يخْلَقْ مثْلُها في الْبِالد ﴿(٧)"  وحضرموت
 الذين قطعوا صخر ﴾الَّذين جابوا الصخْر بِالْواد﴿ قوم صالح ﴾وثَمود ﴿(٨) أجسامهم

وفرعون  ﴿(٩) في الحجر بين الحجاز وتبوك  بيوتاً بوادي القُرىوبنوا بها،  الجبال
 حتى ويتركه تعذيبه أراد إذا األرض على أوتاد بأربعة الرجل يشد كان ﴾اَألوتَادذي 

 في طَغَوا الَّذين﴿ (١٠) ملكه تشد التي والجيوش لجموعوا الجنود ذي او،  يموت
وجاوزوا وفرعون ، وثمود ، عاداً المتجبرين ﴾الْبِالد (١١) والطغيان الظلم في الحد 

 ﴾فَصب﴿ (١٢) والمعاصي ، والقتل والجور الظلم ﴾الْفَساد﴿ البالد في ﴾فيها فََأكْثَروا﴿
  بالريح عاد ُأهلكت ، ِإجرامهم بسب العذاب من ألواناً ﴾عذَابٍ وطَس ربك علَيهِم﴿ فأنزل
 )ص( محمد يا ﴾ربك ِإن﴿ (١٣) بالغرق وجنوده وفرعون بالصيحة وثمود

﴿ادصرتخويف ذلك من،  به ويجازيهم عليهم ويحصيه ، الناس عمل قباير ﴾لَبِالْم 
 من قوة وأشد ، أعماراً أطول انواوك أهلكهم وكيف ، بعاد تعالى صنع بما مكة أهل
 ﴾ونَعمه فََأكْرمه ربه﴿ وامتحنه اختبره ﴾ ابتَاله ما ِإذَا اِإلنسان فََأما﴿ (١٤) مكة كفار

 إلي أحسن ﴾َأكْرمنِ ربي فَيقُوُل﴿ والجاه بالبنين الدنيا في منعماً وجعله ، واليسار بالغنى
 ولم ، الشكر وجه على ال ، والكبر الفخر وجه على أستحقها التي النعم من أعطاني بما
 فَقَدر﴿ وامتحنه اختبره ﴾ابتَاله ما ِإذَا وَأما﴿ (١٥) يكفر أم أيشكر له ابتالء هذا أن يعلم
هلَيع قَهقُوُل﴿ الرزق وتضييق بالفقر ﴾رِزي فَيبانَنِ ربما افقرني واذلني بما  ﴾َأه

 كما بالفقر واِإلهانة بالغنى اِإلكرام ليس،  ليس األمر كذلك ﴾كَال﴿ (١٦) أعوزني
 تكرمون ال أنكم وهو ، ذلك من شر هو ما تفعلون أنتم ﴾الْيتيم تُكْرِمون ال بل﴿ تظنون
 وقد،  بأمرهم يقوم لهم كافل ال ألنهم اليتيم وخص،  المال بكثرة لكم اهللا ِإكرام مع اليتيم
 يحث وال ﴾تَحاضون وال﴿ (١٧) ]مج[ الجنة في كهاتين اليتيم وكافل أنا )ص( قال

 (١٨) المسكين وعون المحتاج ِإطعام على ﴾الْمسكينِ طَعامِ علَى﴿ بعضاً بعضكم
﴿تَْأكُلُوناثَ وا َأكْالً﴿ الميراث ﴾التُّرتجمعون في أكلكم بين نصيبكم من الميراث  ﴾لَم

وتُحبون الْماَل حبا  ﴿(١٩) ون أمن حالٍل هو أم من حرامال تسأل، ونصيب غيركم 
 ، وبخلهم بِإنفاقه ، وهذا ذم لهم لتكالبهم على المال ره كثيراً مع الحرص والش﴾جما

 حين ﴾ِإذَا دكَّت اَألرض دكا دكا﴿ ارتدعوا أيها الغافلون فأمامكم أهوال ﴾كَال﴿ (٢٠)
 يا محمد وقضاؤه﴾ ربك﴿ أمر ﴾وجآء﴿ (٢١) ريكاً متتابعاًتزلزل األرض وتحرك تح

   وجاءت المالئكة صفوفاً متتابعة ﴾والْملَك صفا صفا﴿ القضاء بين العباد  لفصل)ص(



 ٦٩٧ 

  )٩٠( البلد     )٨٩( الفجر سورة   )٦٩٧(        الثالثونالجزء

  
 فرط من )٢٠( 

 جمعونهي حرصهم
 وجهه غير من

 يرغ في ويصرفونه
 يتفكرون وال وجهه

  ]مج[ العاقبة في
 
)٢٠ (إل قَاَل و هنب

 تُخَلِّفَن ال )ع(الْحسنِ 
 الدنْيا منوراءك شَيئاً 

 دِلَأح تَخَلِّفُه فَِإنَّك
رجلَينِ ِإما رجٌل عمَل 

يهف دعفَس اللَّه ةبِطَاع 
بِما شَقيتَ بِه و ِإما 

 فيهعمَل رجٌل 
بِمعصية اللَّه فَشَقي بِما 
جمعتَ لَه فَكُنْتَ عوناً 

 لَىلَهع و هتيصعم 
لَيس َأحد هذَينِ حقيقاً 

 نَفْسكَأن تُْؤثره علَى 
  ]نج[
 
 لها يقال قيل )٢٩(

 الموت عند إما ذلك
 وإما البعث عند وإما
 الجنة دخول عند

  ]زم[
 
 الدنْيا مرارةُ )٢٧(

 و ، خرةآلا حالوةُ
 مرارةُ الدنْيا حالوةُ
ةرنج[ اآلخ[ 

  
   
  

 الصادق عن فضلها
 قراءته كان من )ع(

 اقسم ال فريضة في
 في كان البلد بهذا
 من أنه معروفا الدنيا

 في وكان الصالحين
 له إن معروفا االخرة
 يوم وكان مكانا

 ءرفقا من القيامة
 السالم عليهم النبيين

 والصالحين والشهداء
 تعالى اهللا شاء ان
  ]صا[

 النبي عن فضلها
 ال قرأ من  )ص(

 أعطاه البلد بهذا أقسم
 من األمان اهللا

 ةالقيام يوم غضبه
  ]زم[

وأحضرت جهنم ليراها المجرمون  ﴾وجِاْىء يومِئذ بِجهنَّم ﴿(٢٢) صفاً بعد صف
﴿ِئذمويوم الرهيبفي ذلك ال ﴾ي ﴿اناِإلنْس تَذَكَّرهويندم على تفريطه وعصيان عمله ﴾ي 
 ﴾يقُوُل ﴿(٢٣)  ومن أين يكون له االنتفاع بالذكرى وقد فات أوانها﴾وَأنَّى لَه الذِّكْرى﴿

 حياتي وقت أو،  هذه ﴾ِلحياتي﴿صالحاً ينفعني عمالً  ﴾لَيتَني قَدمتُيا﴿ نادماً متحسراً
 من عذاباً أشد أحد ليس ﴾َأحد عذَابه يعذِّب ال﴿ اليوم ذلك في ﴾فَيومِئذ ﴿(٢٤) ياالدن في

 واألغالل بالسالسل أحد يقيد وال ﴾َأحد وثَاقَه يوثقُ وال﴿ (٢٥) عصاه منل اهللا تعذيب
ن النفس المطمئنة لما دعيت للحساب شغل فكرها بأمر أك (٢٦) للكافر اهللا تقييد مثل

فلما تم حسابها ، الحساب وما ينتهى إليه وأنه ماذا يكون حال أعمالها أتقبل أم ال 
 يا﴿ هانادو، وقبلت أعمالها قيل لها ذلك تطييباً لقلبها بأن األمر قد انتهى وفرغ منه 

 تخلت حتى القلب بنور تنورت التى اهللا بوعد ﴾الْمطْمِئنَّةُ﴿ الزكية الطاهرة ﴾النَّفْس َأيتُها
 علي في نزلت قال )ع( الصادق عن ، الحميدة باالخالق وتحلت الذميمة صفاتها عن

لتري ما وعدك به من الثواب حالة كونك  ﴾ربك ِإلَى ارجِعي﴿ (٢٧) ]شو[ )ع(
محظية  ﴾مرضيةً﴿بلقائه وبما من عليك من النعيم المقيم الذي وعدك به  ﴾راضيةً﴿

 زمرة ﴾في فَادخُلي﴿ويقول لك ربك بلسان مالئكته  (٢٨)بسبب عملك الصالح  
 النفس استئناس لكمال الروحانية السعادة إلى أشارة وفية،  الصالحين ﴾عبادي﴿

 السعادة إلى إشارة الجنة بدخول واألمر ﴾جنَّتي وادخُلي﴿ (٢٩) الصالح بالجليس
 ]صا[ )ع( علي ابن حسينال يعني قال االية هذه في )ع( الصادق عن ، الجسمانية

(٣٠)   
  
  
  
  

بما وجد سورة مبدوءة توهي عشرون آية كالمزمل ، واثنتان وثمانون كلمة ، وثالثمائة وثمانون حرفا ، 
  . مختومة بما وختمت به ، ال ناسخ وال منسوخ فيهابدئت بها وهي سورة القيامة ، وال توجد سورة

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 يا محمد ﴾وَأنْتَ ﴿(١)  بالبلد الحرام مكة التي شرفها اهللا تعالى﴾ا الْبلَدال ُأقْسم بِهذَ﴿
فان وجودك فيه أكبر   بمكة بلد اهللا األمين﴾بِهذَا الْبلَد﴿ ساكن ومقيم ﴾حلٌّ﴿ )ص(

 وهذا وعد من اهللا لنبيه عن ابن عباس،  تعظيم وتقديس له فال حاجة إلى القسم به
  حتى يقاتل فيها ويفتحها على يده ويكون بها حالً يصنع بها ما  أن يحل له مكة )ص(

  
  ترتيبها
٩٠   

  ترتيب النزول
٣٥  

    اياتها
  نزلت بعد  دسورة البل  ٢٠

  مكية  ق



 ٦٩٨ 

  )٩٠( البلد سورة    )٦٩٨(        الثالثونالجزء

  
 )ع( الصادق عن)٢(

 قريش كانت قال
 وتستحل البلد تعظم
 فيه )ص( محمدا
 بهذا اقسم ال اهللا فقال
 بهذا حل وأنت البلد
 أنهم يريد البلد

 فكذبوك فيه استحلوك
 ال وكان وشتموك

 فيه منهم الرجل يأخذ
 ويتقلدون أبيه قاتل
 الحرم شجرة لحاء

 إياه بتقليدهم فيأمنون
 رسول من فاستحلوا

 لم ما )ص( اهللا
 غيره من يستحلوا
 عليهم ذلك اهللا فعاب

 ]صا[
  
 بالبلد أقسم )٢(

 بحلوله وقيده الحرام
 أي-  فيه السالم عليه
 إظهاراً - فيه إقامته
 ، فضله لمزيد

 شرف بأن وإشعاراً
 أهله بشرف المكان

 ]بي[
  
  ااغترار يقول )٦(
 ومباهاة فخراًو

 على وتعظماً
 بذلك وأراد المؤمنين

 وسمعة رياء أنفقه ما
 اإلنفاق عن وعبر

 إظهاراً باإلهالك
 وأنه االكتراث لعدم
 رجاء ذلك يفعل لم
 المال جعل فكأنه نفع

،  ضائعاً الكثيرة
 ذلك يقول وقيل

 عداوته لشدة إظهاراً
 )ص( اهللا لرسول
 أنفقه ما بالمال مريداً
 عليه معاداته في

 ]آل[ والسالم الصالة
 
 عباس ابن قال )١٦(

 على المطروح هو
 يقيه ال الطريق ظهر
 شيء التراب من
 ]مس[
  

 ذلك فدخلها غلبة وكرهاً وقتل ابن أخطل وهو )ص(وقد فعل ، يريد من القتل واألسر 
 ال يحّل ألحد قبلي )ص(وقد قال  ، ة وغيرهمامتعلق بأستار الكعبة ومقيس بن ضباب

وُأقسم  ﴾وواِلد﴿(٢)  ]مج[ وال يحّل ألحد من بعدي ولم يحّل لي إال ساعة من نهار
  وما)ع( الوالد أمير المؤمنينقال ) ع( ، عن الباقر  وذريته الصالحين﴾وما ولَد﴿بآدم 
 ﴾لَقَد خَلَقْنَا اِإلنسان في كَبد﴿ هذا هو المقسم عليه(٣)  ]شو[) ع( والحسينالحسن ولد 
 نزعها، حين إلى لروحا نفخ وقت من دئالشدا فنون يقاسي يزال ال فإنه ومشقة تعبفي 
 وفيه"  الخلق أضعف ذلك مع وهو ، آدم ابن يكابد ما يكابد خلقاً اهللا يخلق لم وقيل
 بقوته المغتر ﴾حسبَأي﴿ (٤)"  مكة كفار من يكابده كان مما )ص( اهللا لرسول تسليةٌ

 ﴾َأحد علَيه يقْدر لَن َأن﴿ "قريش صناديد من األشد بأبي المكنّى جمح بن كلدة ابن أسيد"
قُوُل﴿ (٥) منه ينتقم أن يقدر ال تعالى اهللا أنلَكْتُ﴿ الكافر هذا ﴾ياالً﴿ أنفقت ﴾َأهم 
 اهللا أن ﴾َأحد يره لَم َأن﴿ أيظن ﴾َأيحسب﴿ (٦) )ص( محمد عداوة في كثيراً ﴾لُبدا

 كما األمر ليس،  العباد رب على تخفى أعماله أن ويظن ، ينفق كان حين يره لم تعالى
 تزول ال: قال )ص( النبي عن عباس ابن عن ، عليه مطلع رقيب اهللا إن بل ، يظن
 ماذا وفي جمعه أين من ماله وعن أفناه فيما عمره عن أربعة عن يسأل حتى العبد قدما
 ﴾عينَينِ لَه نَجعْل َألَم﴿ (٧) ]مج[ البيت أهل حبنا وعن به عمل ماذا عمله وعن أنفقه

 على بهما ويستعين ، فاه بهما يستر ﴾وشَفَتَينِ﴿ به ينطق ﴾وِلسانًا﴿ (٨) بهما يبصر
 وسبيل الخير يلسب ﴾النجدينِ﴿ له وبينا ﴾وهدينَاه﴿ (٩) والشرب األكلو النطق على
 حال تعليم دون لتناولهما والحيوان اإلنسان الهتداء الثديان هما عباس ابن قال،  الشر

 العقبة اجتياز في ماله أنفق فهال ﴾الْعقَبةَ اقْتَحم فَال﴿ (١٠) ]مال[ أمه بطن من خروجه
 من التي العقبة نحن قال )ع( الباقر عن ، )ص( محمد عداوة في ينفقه أن بدل ، الكؤود
اقتحام  ﴾ما﴿ )ص( يا محمد وما أعلمك ﴾َأدراك﴿ وما (١١) ]شو[ نجا اقتحمها

  هي عتق الرقبة في سبيل اهللا﴾فَك رقَبة﴿ (١٢)  "فيه تعظيم لشأنها وتهويل"  ﴾الْعقَبةُ﴿
َأو  ﴿(١٣) عتق النسمة ان تنفرد بعتقها وفك الرقبة ان تعين في ثمنها) ص(النبي عن 

، ألن  قيد اِإلطعام بيوم المجاعة "   ذي مجاعة﴾في يومٍ ذي مسغَبة﴿فقير  ﴾طْعامِإ
  الذي بينه وبينه قرابة﴾يتيما ذَا مقْربة ﴿(١٤)"  إخراج المال فيه أشد على النفس

 ضرهالذي قد لصق بالتراب من فقره و﴾ ذَا متْربة﴿ الفقير البائس ﴾َأو مسكينًا ﴿(١٥)
 لم يشبعه حتى مؤمنا أطعم من )ع( الصادق عن،  وهو كناية عن شدة الفقر والبؤس

 اهللا إال مرسل نبي وال مقرب ملك ال االخرة في االجر من له ما اهللا خلق من أحد يدر
  (١٦) ]صا[االية تال ثم السغبان المسلم إطعام المغفرة موجبات من قال ثم العالمين رب



 ٦٩٩ 

  )٩١( الشمس    )٩٠( البلد سورة   )٦٩٩(        الثالثونالجزء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الصادق عنفضلها 
 قراءة أكثر من )ع(

 والليل والشمس
 نشرح وألم والضحى

 يبق لم ليلة أو يوم في
 إال بحضرته شيء
 القيامة يوم له شهد
 وبشره شعره حتى

 وعروقه ودمه ولحمه
 وعظامه وعصبه
 اقلت ما وجميع
 ويقول منه االرض
 وتعالى تبارك الرب
 لعبدي شهادتكم قبلت

 به انطلقوا له واجزتها
 يتخير حتى جناتي إلى
 أحب ما حيث منها

 من غير من فأعطوه
 مني رحمة ولكن

 لعبدي وهنيئا وفضال
   ]صا[
  

 هذه كانت لما : فائدة
 لبيان مسوقة السورة
 في النفس مراتب
 ، والشقاوة السعادة

 قد التأويل هذا علىف
 تجلي سبالشم يراد

 على الناطقة النفس
 الكامل بالتدبير البدن

 الروح وبالقمر
  شمس أو الحيواني

من جملة ، ثم كان مع هذا  عمل هذه القربات لوجه اهللا تعالى ﴾ثُم كَان من الَّذين آمنُوا﴿
على فرائض اهللا والصبر  ﴾وتَواصوا بِالصبرِ﴿المؤمنين الذين استقاموا على إيمانهم 

بعضهم وأوصى  ﴾وتَواصوا بِالْمرحمة﴿ن معصية اهللا أي وصى بعضهم بعضاً بذلك ع
 فيما بالمرحمة تواصوا : وقيل  ،والفاقة المسكنة وذوي الفقر أهل علىبعضاً بالمرحمة 

 َأصحاب﴿ الصفات بهذه الموصوفون هؤالء ﴾ُأولَِئك﴿ (١٧) كلهم الناس فرحموا بينهم
نَةمي(١٨) بأيمانهم كتبهم يأخذون الذين هم ﴾الْم ﴿ينالَّذوا ونَا﴿ جحدوا ﴾كَفَراتبِآي﴾ 

 ، انفسهم على الشؤم أهل ﴾الْمشَْأمة َأصحاب هم﴿ بالقرآن وكذبوا )ص( محمد نبوةب
،  المفارقة لبيان والترهيب الترغيب في القرآن طريقة على والفجار األبرار بين قرن
 ُأنسه وكرامة ، قدسه حضرة عن غائبون أنهم إلى إشارة الغائب بضمير عنهم عبر

(١٩) ﴿هِملَيع ةٌ نَاردوصتقتلنا ال اللهم ، الزمان أبد منها يخرجون ال مغلقة مطبقة ﴾م 
  (٢٠) رب يا ذلك من ونجنا ، بعذابك تهلكنا وال ، بغضبك

  
  
  
  
  

 ال ناسخ وال منسوخ فيها وال يوجد في وهي أربع وخمسون كلمة ، ومائتان وسبعة وأربعون حرفا ،
  القرآن سورة مبدوءة أو مختومة بما بدئت وختمت به هذه السورة من األلفاظ

   بسم اهللا الرحمن الرحيم
أقسم سبحانه بسبعة أشياء ِإظهاراً لعظمة  ،  وضوئها الساطع﴾والشَّمسِ وضحاها﴿

إذا اتبعها فأخذ من ضوئها وسار  ﴾ تَالهاوالْقَمرِ ِإذَا ﴿(١) وانفراده باأللوهية قدرته
 دينهم للناس اهللا أوضح به )ص( اهللا رسول الشمس قال )ص( الصادق عن ، خلفها

 ظلمة بضيائهال ِإذا جال ﴾والنَّهارِ ِإذَا جالها ﴿(٢) ]صا[) ص( المؤمنين أمير والقمر
س وضحاها قال والشمعن ابن عباس ،  ل يعني نور اإليمان يجلي ظلمة الجهوكشفها

 والنهار إذا )ع( هو علي بن أبي طالب:   والقمر إذا تالها قال)ص(رسول اهللا  هو
 ِإذا غطَّى الكون ﴾واللَّيِل ِإذَا يغْشَاها﴿ (٣) ]شو[) ع(الحسن والحسين:  جالها قال

 (٤) يعني الذنوب واإلصرار عليها يغشى نور اإليمان ، فال يشرق في القلب بظالمه
﴿الساونَاها بمو اء(٥) ، وأحكم بناءها بال عمد العظيم الذي بنى السماء  بالقادر﴾م 
وبالنفس  ﴾ونَفْسٍ وما سواها ﴿(٦) باألرض ومن بسطها ﴾واَألرضِ وما طَحاها﴿

  وعرفها  ﴾فََألْهمها ﴿(٧) أبدعها وأنشأها وعدل أعضائها وسوى خلقهاالبشرية التي 

  
  ترتيبها
٩١   

  ترتيب النزول
٢٦  

    اياتها
  نزلت بعد  سورة الشمس  ١٥

  مكية  القدر



 ٧٠٠ 

  )٩٢( الليل    )٩١(الشمس  سورة   )٧٠٠(       لثالثون االجزء

  
 وقمــر  المعرفــة

 وليل ونهار المكاشفة
 الـروح  وسماء المحو

   ]غر[ القلب وأرض
  
 فـي  وذلك قالوا )١(

ــصف  مــن األول الن
ــشهر ــت إذا ال  غرب
 في القمر تالها الشمس
 فـي  وخلفها اإلضاءة

 تالهـا  :وقيل  ، النور
 أول وهي الهالل ليلة
ـ  مـن  ليلة  إذا شهرال

 رئـي  الشمس سقطت
  ، غيبوبتها عند القمر
 الخـامس  فـي  وقيل
 مع القمر يطلع عشر

 وقيل ، الشمس غروب
 في فهو كله الشهر في

 يتلوها األول النصف
 وهـو  أمامـه  وتكون
 النصف وفي وراؤها
 غروبهـا  يتلو األخير

  ]مج[ بالطلوع
  
:  عباس ابن قال) ٨(

 ، والشر الخير لها بين
ـ  والطاعة  صيةوالمع

 ]مس[

  
  
  
  
  
  
  
  

 )ص( النبي عنفضلها
 ، والليل سورة قرأ من

 حتــى اهللا أعطــاه
 مـن  وعافاه ، يرضى
 اليسر له ويسر العسر

 ]زم[
  
 ذكر سبحانه كرر) ١(

 فــي والنهــار الليــل
ــسورتين ــم ال  لعظ

 الداللة باب في قدرهما
 .حكمتـه  مواقع على

  ]مج[

 وضاللها لتفعل الطاعة وتذر المعصية  ما تميز به بين رشدها﴾فُجورها وتَقْواها﴿
من طَهر نَفْسه عن  ﴾من زكَّاها﴿فاز  ﴾قَد َأفْلَح ﴿(٨) وتجتني الخير وتجتنب الشر

اللهم آت  يقول عند هذه االية )ص (كان رسول اهللا، عن ابن عباس  الذنوب والعيوبِ
 وقَد﴿ (٩) ]رو[ زكاها من خير وأنت وزكها  ،وموالهانفسي تقواها أنت وليها 

خسر ﴾خَاب ﴿نا ماهسالهلكة موارد وأوردها ، والمعاصي بالكفر نفسه حقَّر من ﴾د 
 الشقاء بحرِ في فغرقت  معاده أمر في تنظر فلم  وجلَّ عز اهللا أغواها نفس خسرت
 (١١) اومعصيته طغيانهاب نبيها ﴾بِطَغْواها﴿ صالح قوم ﴾ثَمود كَذَّبتْ﴿ (١٠) سفينَتُه

 قومه في عزيزاً وكان سالف بن قدار ثمود أشقى ﴾َأشْقَاها﴿ انتدب ﴾انْبعثَ﴿ حين ﴾ِإذْ﴿
 رسول لي قال :قال )ع( علي عن ، الناقة عقرب القبيلة أشقى وهو ، فيهم مطاعاً ورئيساً

 أشقى فمن ، صدقت :قال  ،الناقة عاقر :قلت ؟ االولين أشقى من علي يا )ص( اهللا
 فالن بني أشقى اهللا ناقة كعاقر هذه على يضربك الذي :قال أدري ال : قلت ؟ اآلخرين

أن تمسوها  ﴾نَاقَةَ اللَّه﴿صالح احذروا  ﴾رسوُل اللَّه لَهم فَقَاَل﴿ (١٢) ]شو[ ثمود من
 فيما ﴾فَكَذَّبوه ﴿(١٣)أن تمنعوها من شربها ونصيبها من الماء و ﴾وسقْياها﴿ بسوء

يلتفتوا إلى تحذيره  ، ولم وقتلوا الناقة ﴾فَعقَروها﴿ عقروها ان العذاب حلول من حذرهم
﴿مهبر هِملَيع مدمرهم عن آخرهم ﴾فَدأنهم لما رأوا عالمات روي ،  فأهلكهم اُهللا ودم

بِذَنْبِهِم ﴿ " ستئصالالهالك باال يعني الدمدمة "يقتلوه فانجاه اهللا لالعذاب طلبوا صالحا 
 (١٤)كبير وال صغير   الفسوى بين القبيلة في العقوبة فلم يفلت منهم أحد ﴾سواهافَ
  ان يعتب عليه احدوال يخاف تعالى عاقبة ِإهالكهم وتدميرهم ﴾وال يخَافُ عقْباها﴿

(١٥)    
  
  
  

لقرآن وهي إحدى وسبعون كلمة وثالثمائة وعشرة أحرف ، ال ناسخ وال منسوخ فيها ، وال يوجد في ا
  سورة مبدوءه بما بدئت به وال مختومة بما ختمت به وال مثلها في عدد اآلي

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 ﴾والنَّهارِ ِإذَا تَجلَّى ﴿(١) ُأقسم بالليل ِإذا غطَّى بظلمته الوجود ﴾واللَّيِل ِإذَا يغْشَى﴿

 )ع( البيت أهل منا )ع( القائم هو النهار قال )ع( الباقر عن،  وانكشف وأضاء الكون
أقسم تعالى بذاته على خلق النوعين  ﴾وما خَلَقَ﴿ (٢) ]صا[الباطل  دولة غلب قام إذا
   (٣) ]صا[) ع( فاطمة واالنثى المؤمنين أمير الذكر )ع( الباقر عن ﴾الذَّكَر واُألنْثَى﴿

  
  ترتيبها
٩٢   

  ترتيب النزول
٩  

    اياتها
  نزلت بعد  سورة الليل  ٢١

  مكية  االعلى



 ٧٠١ 

  )٩٢( الليل سورة    )٧٠١(        الثالثونالجزء

  
 قدم أنه علقمة عن )٣(
 أبي إلى فجلس شامال

 كيف لي فقال الدرداء
 اهللا رسول سمعت

 إذا والليل يقرأ )ص(
 علقمة قال،  يغشى
 فقال واألنثى والذكر

 أني أشهد الدرداء أبو
 اهللا رسول سمعت

 هكذا يقرأ )ص(
 على يريدوني وهؤالء

 خلق وما أقرأ أن
 واهللا  ،واألنثى الذكر

 هذهو ، أتابعهم ال
 منقولة شاذة قراءة
 القراءة تجوز ال اًآحاد
  ]آل[  بها
  
 )ع( الباقر عن) ٥(

 مما اعطى من فأما
 وصدق واتقى اهللا أتاه

 اهللا بأن أي بالحسنى
 عشرا بالواحد يعطي
 زاد فما ألف مأة إلى

 ال لليسرى فسنيسره
 الخير من شيئا يريد
 ...له اهللا يسر إال
  ]صا[
  
 األعمال أن )٧(

 واظب إذا الفاضلة
 حصلت عليها المكلف

 نورانية ملكة نفسه في
 سلوك عليه تسهل
 حتى الخيرات سبيل
 طبعاً التكليف يصير
 راحة والتعب

 انو ، عادة والتكليف
 تحصل الملكة هذه

 الرذائل وكذا  بالتدريج
 تصير حتى بالضد
 الكسل من النفس
 تواتي ال بحيث

 في إال صاحبها
  ]غر[ الكسل مواجب

 
 :المفسرون قال) ١٠(

 الخير طريقة سمى
 عاقبتها ألن يسرى
 دخول وهي اليسر
 ، النعيم دار الجنة
 الشر طريقة وسمى
 عاقبتها ألن عسرى
 دخول وهو العسر
 ]مس[ الجحيم

  

منكم من يجمع بين سعي ف لمختلف ﴾لَشَتَّى﴿عملكم  ﴾ِإن سعيكُم﴿ هذا هو جواب القسم
، وسعي اللسان بذكر  قُرب، وسعي القلب باإلخالص، وسعي البدن بال النّفْس بالطاعة

سعى بالنفوس لطلب الدرجات وبالعقول لطلب الكرامات  واهللا والقول الحسنِ للناس
 وبالقلوب لطلب المشاهدات وباالرواح لطلب المداناة وباالسرار لفنائها فى انوار الذات

 اهللا وجه ءابتغا وأنفق ماله حقوق ﴾َأعطَى من فََأما﴿ (٤)  الصفات انوار فى وبقائها
 ﴾بِالْحسنَى وصدقَ﴿ (٥) واالذى المن جملتها ومن عنها نهى التى اهللا محارم ﴾واتَّقَى﴿

 ملة وهى الحسنى بالملة او،  وحيدتال كلمة وهى الحسنى بالكلمة او،  االيمان وهى
 (٦) ]صا[ بالوالية قال )ع( الصادق عن ، الجنة وهى الحسنى المثوبة او،  االسالم

﴿فَسهرسى نُيرسالجنة إلى توصله وأقوال أعمال من له نرضاه ما كل له ونسهل ﴾ِللْي 
  الطاعات عليه نُسهُل الدنيا عن واالعراض اهللا على باالقبال بالطاعة نفسه طهر من

هإليه ونُكَر ي  المخالفاتإليه ونُشَه بالقُر ، بن ، اإليمان إليه ونُحبيقلبه  في ونُز
فكنزه ومنع الفقراء من حقهم فيه  بِإنفاق المال ﴾وَأما من بخَل ﴿(٧)اإلحسان

وكَذَّب  ﴿(٨)عما قدره اللّه من الثواب المخصص للمتقين فى سبيله  ﴾واستَغْنَى﴿
 ،  للخصلة المؤدية للعسرفسنهيئه ﴾فَسنُيسره ِللْعسرى ﴿(٩)  بالجنة ونعيمها﴾بِالْحسنَى

قبر  أي شيء ينفعه ماله ِإذا ﴾وما يغْني عنْه مالُه ِإذَا تَردى ﴿(١٠) وهي الحياة السيئة
 أن نبين ﴾ِإن علَينَا لَلْهدى ﴿(١١)"  استفهام ِإنكاري " وهوى في نار جهنم في حفرته

وِإن  ﴿(١٢) مفأما االهتداء فإليك، للناس طريق الهدى من طريق الضاللة بالداللة عليه 
 أن هللا كل ما في الدنيا واآلخرة فال يضره عصيان العاصين وال ﴾لَنَا لَآلخرةَ واُألولَى

فحذرتكم يا  ﴾فََأنْذَرتُكُم﴿ (١٣)، وإنما يعود ضره أو نفعه إليهم  نفعه طاعة المطيعينت
ال يدخلها  ﴾صالهاال ي ﴿(١٤) تتوقَّد وتتوهج من شدة حرارتها ﴾نَارا تَلَظَّى﴿أهل مكة 

أعرض  ﴾وتَولَّى﴿الرسل  ﴾الَّذي كَذَّب ﴿(١٥)باهللا الكافر  ﴾ِإال اَألشْقَى﴿للخلود فيها 
 المبالغ في اجتناب الشرك ﴾اَألتْقَى﴿وسيبعد عن النار  ﴾وسيجنَّبها ﴿(١٦) عن اِإليمان
  وجوه الخير ليزكي نفسه في﴾مالَه يتَزكَّى﴿ينفق  ﴾الَّذي يْؤتي ﴿(١٧) والمعاصي

ليس الحد عنده نعمة ومنة من شأنها ان و ﴾وما َألحد عنْده من نعمة تُجزى ﴿(١٨)
ِإال في فعل الخير  ليس له غاية ﴾ِإال ابتغَاء وجه ربه اَألعلَى ﴿(١٩) تجزى وتكافأ

 لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا من صنع اليكم معروفا فكافئوه فانفي الحديث ،  مرضاة اهللا
وعد كريم ، من الشفاعة  يعطيه اهللا في اآلخرة بما ﴾ولَسوفَ يرضى ﴿(٢٠) ]رو[ له

قال :   قال)ع( عن أبيه علي بن أبي طالبمحمد بن الحنفية ، عن  من رب رحيم
  ثم ،  أشفع المتي حتى ينادي ربي رضيت يا محمد فأقول رب رضيت )ص(رسول اهللا 



 ٧٠٢ 

  )٩٣( الضحى سورة    )٧٠٢(        الثالثونلجزءا

  
  
  
  
  
  

 النبي عن فضلها
 سورة اقر من )ص(

 اهللا جعله الضحى
 لمحمد يرضى فيمن
 وعشر له يشفع أن

 له اهللا يكتبها حسنات
 وسائل يتيم كل بعدد

 ]زم[
  
 :عباس ابن قال) ٢(

 عنه الوحي احتبس
 المشركون فقال )ص(

 ودعه قد محمداً إن
 كان ولو وقاله ربه
 تعالى اهللا من أمره
 فنزلت عليه لتتابع

 نزلت ولما،  السورة
 )ص( النبي قال

 جئت ما لجبرائيل
  إليك اشتقت حتى
 وأنا جبرائيل فقال
 شوقاً إليك أشد كنت

 وما مأمور عبد ولكنّي
 ربك بأمر إال نتنزل

   ]مج[
  
 الوحي انقطع قيل) ٢(

 أيام أربعة )ص( عنه
 يوماً عشر اثني أو

 عشر سةخم وقيل
 بضعة وقيل يوما
 وقيل يوما عشر
 يوماً وعشرين خمسة
  ]آل[يوماً أربعين وقيل

  
 بن محمد عن) ٥(

 أنه الحنفية ابن علي
 العراق أهل يا قال

 آية أرجى أن تزعمون
 يا تعالى اهللا كتاب في

 أسرفوا الذين عبادى
 البيت أهل وإنا االية
 في آية ارجى نقول
 وجل عز اهللا كتاب

 ربك يعطيك ولسوف
 واهللا هي فترضى
 في ليعطينها الشفاعة

 حتى اهللا إال إله ال أهل
 رضيت رب يقول

  ]صا[
  
  

يا عبادي الذين أسرفوا على { إنكم معشر أهل العراق تقولون إن أرجى آية في القرآن قال
ولكنا أهل البيت نقول إن أرجى آية في كتاب اهللا قوله  }أنفسهم ال تقنطوا من رحمة اهللا

  (٢١) ]شو[  وهي الشفاعة}سوف يعطيك ربك فترضىول{تعالى 
  
  
  
  

نزلت بمكة بعد سورة الفجر على أثر انقطاع الوحي أياما ، ومثلها في عدد اآلي القارعة والعاديات 
والجمعة والمنافقون ، وهي أربعون كلمة ، ومائتان وسبعون حرفا ، ال يوجد في القرآن سورة مبدوءة أو 

   ه ، ال ناسخ وال منسوخ فيهامختومة بما بدئت وختمت ب
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 ِإذا ﴾واللَّيِل ِإذَا سجى ﴿(١) صدر النهار حين ترتفع الشمسب أقسم تعالى ﴾والضحى﴿
، رد   ما تركك ربك يا محمد منذ اختارك﴾ما ودعك ربك وما قَلَى ﴿(٢) اشتد ظالمه

 ثواب ﴾ولآلخرةُ﴿ (٣)  نظرا النقطاع الوحيربهعلى المشركين حين قالوا هجره 
وهذه ،  فانية ال الدنيا﴾من اُألولَى﴿ )ص( يا محمد ﴾خَير لَك﴿ الدائم والنعيم االخرة

بشارة من ربه اليه بأن ما أعده له من المقام المحمود في اآلخرة أحسن وأعظم مما 
هل بيت اختار اللّه لنا اآلخرة إنا أقال ) ص( ، عن ابن مسعود أنه إعطاء في الدنيا

،  ، والكرامة في اآلخرة من الثواب ﴾ولَسوفَ يعطيك ربك ﴿(٤) ]مال[على الدنيا 
 علىدخل  )ص( اهللا رسول  ان روي﴾فَتَرضى﴿العظمى في اليوم الموعود  والشفاعة
 هعينا فدمعت ولدها وترضع بيدها تطحن وهي االبل وبر من كساء عليهاو )ع(فاطمة 

 ولسوف{ اهللا أنزل فقد االخرة بحالوة الدنيا مرارة تعجلي بنتاها يا فقال،  أبصرها لما
  فآواك اهللا﴾يتيما فَآوى﴿ )ص( يا محمد ﴾َألَم يجِدك ﴿(٥) ]رو[} فترضى ربك يعطيك

وبعد وفاته ضمك الى عمك أبى طالب فأحسن  بأن ضمك أوال الى جدك عبد المطلب
عن معاني محض  ﴾ووجدك ضاال ﴿(٦)  من أعدائك وكفاك مؤنتكتربيتك وحماك

مودتك فسقاك من شراب مودته بكأس محبته ، فهداك إلى معرفته ، وخلع عليك خلع 
 أرشدك وعرفك الشريعة التي ﴾فَهدى﴿ نبوته ورسالته ليدل بهما على قربه ووحدانيته

، ألن األنبياء معصومون  له الهدىال يمكن حمله على الضالل الذي يقاب ، أنزلها عليك
، وقيل ضلَّ وهو  شعاب مكة هو ضالله وهو في صغره في :قال ابن عباس، من ذلك 

 المخلوقين في لك مثل ال فردا يتيما )ع( الرضا عن ، ]مس[ مع عمه في طريق الشام
   إليك وعائال اهللا فهداهم فضلك يعرفون ال قوم في ضاال أي وضاال،  إليك الناس فآوى

  
  ترتيبها
٩٣   

  ترتيب النزول
١١  

  ا  اياته
  نزلت بعد  سورة الضحى  ١١

  مكية  الفجر



 ٧٠٣ 

    )٩٤(   الشرح  )٩٣( الضحى سورة   )٧٠٣(        الثالثونالجزء

  
 )ع( الصادق قال) ٥(

 يبقى ال أن جدي رضا
 ]مج[ موحد النار في
  
 األب لفاقد يقال )٦(

 عجي األم ولفاقد يتيم
  ]مال[ لطيم ولفاقدهما

  
 كفالة تحت كان) ٦(

 ولما المطلب عبد جده
 على جده شرف
 ابا به اوصى الموت
 ان الى به تكفلف طالب
 نصرهي للنبوة اهللا بعثه
 توفى فلما مديدة مدة
 نال طالب ابو

 عليه منه المشركون
 فى ينالوا لم ما السالم
 اى طالب ابى زمان
 يقول )ص( وكان آذوه
 الصغر فى يتيما كنت

 الكبر فى وغريبا
 ]رو[
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سورة الم نشرح
 والضحى وسورة
 تانغالي يتيمتان درتان

 الحكم من فيهما لما
  ]رو[ والمعارف

 
 ال )ع( الصادق عن

 في سورتين تجمع
 إال واحدة ركعة

 نشرح وألم الضحى
 واليالف كيف تر وألم

 ]صا[ قريش

 ﴾فََأغْنَى﴿  فقيراً محتاجاً﴾ووجدك عاِئالً ﴿(٧) ]صا[ بك اهللا فاغناهم بالعلم أقواما تعول
وجد نفسك والهة إلى المعرفة بنا ، فقوى نفس  ، رة بما يسر لك من أسباب التجا(٨)

، إنَّما  ليس الغنى كثرة العرض )ص( رسول اهللا عن،  روحك فأغناها بالقرآن والحكمة
وما قاله بعض المفسرين بما أفاء عليك من الغنائم ال صحة له ، ،  الغنى غنى النفس

 المدينة وهذ السورة مكيةإذ ال يوجد في مكة غنائم وانما كانت الغنائم والحروب في 
 الْيتيم فََأما﴿ فقال، وصاه بثالث وصايا مقابلها  ولما عدد عليه هذه النعم الثالث ]مال[

 يسأل الذي المستجدي ﴾الساِئَل وَأما﴿ (٩) ماله على تغلبه وال تحتقره فال ﴾تَقْهر فَال
 (١٠) جميالً رداً رده أو أعطه بل،  القول له تُغلظ ال ﴾تَنْهر فَال﴿ وفقر حاجة عن
من لم يشكر  : في الحديث،  حدثْ الناس بفضل اهللا وِإنعامه ﴾فَحدثْ ربك بِنعمة وَأما﴿

الكثير والتحدث بنعمة اهللا شكر وتركه  الناس لم يشكر اهللا ومن لم يشكر القليل لم يشكر
لقت االرض لسبعة بهم يرزقون وبهم خ:  قال)ع (عن علي بن أبي طالب،  ]مج[ كفر

 عبد اهللا بن مسعود وأبو ذر وعمار وسلمان والمقداد وحذيفة، ينصرون وبهم يمطرون 
 : انّه قال)ع(عن الصادق ،  ]شو[ }وأما بنعمة ربك فحدث{ :، قال اهللا وأنا إمامهم السابع

، واذا انعم   بنعمة اهللاذا انعم اهللا على عبده بنعمة فظهرت عليه سمى حبيب اهللا محدثاً
، وعن امير  اهللا على عبده بنعمة فلم تظهر عليه سمى بغيض اهللا مكذّباً بنعمة اهللا

 فى حديث منعه لعاصم بن زياد عن لبس العباء وترك المأل البتذال نعم )ع(المؤمنين 
  ،}ا بنعمة ربك فحدثوام{ وقد قال اهللا تعالى، اهللا بالفعال احب اليه من ابتذاله لها بالمقال 

وبما أن ،  واالخبار فى اظهار العلم والدين وسائر النّعم اذا لم يكن مانع من ذلك كثيرة
عند نزولها فرحا بنزول ) ص(هذه السورة نزلت بعد انحباس الوحي مدة ، كبر النبي 

الوحي فاتخذ قراء مكة هذا التكبير عادة من هذه السورة إلى آخر القرآن بحسب 
   (١١) ]مال[ وحتى اآلن يكبرون بختام كل سورة منها، رتيب المصاحف ت
  
  
  
  
  
التكاثر والزلزلة والبينة والتين ، وسبع وعشرون كلمة ، ومائة وثالثة أحرف ، االي مثلها في عدد و

ويوجد في القرآن سورة أخرى مبدوءة بما بدئت به وهي الفيل ، وسورة البينة بلم النافية دون همزة 
  وال يوجد سورة مختومة بما ختمت به هذه السورة. تفهام ، ال ناسخ وال منسوخ فيهااالس

  
  ترتيبها
٩٤   

  ترتيب النزول
١٢  

    اياتها
  نزلت بعد  سورة الشرح  ٨

  مكية  الضحى



 ٧٠٤ 

  )٩٥(  التين )٩٤( الشرح سورة   )٧٠٤(        الثالثونالجزء

  
  
)٣ (هو النقيض 

 يسمع الذي الصوتُ
 ظهر فوق المحمل من

 الحمل شدة من البعير
 ]مس[
:  المفسرون قال )٦(

 )ص( اهللا رسول كان
 يقض في مكة في

 ، وأصحابه هو وشدة
 المشركين أذى بسبب

 ، والمؤمنين للرسول
 ، باليسر اهللا فوعده

 النعم عليه عدد كما
 تسلية السورة أول في

 لتطيب ، له وتأنيساً
 رجاؤه ويقوى نفسه

  ]مس[

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الصادق عن فضلها
 في والتين قرأ من )ع(

 ونوافله فرائضه
 حيث الجنة من اعطي
   يرضى

 ]صا[
 ومن) ص(عن النبي 

 اهللا اعطاه ءهاقر
 العافية خصلتين
 الدنيا فى مادام واليقين
 االجر من ويعطى

  ]رو[. قرأها من بعدد
 
:  عباس ابن أقال) ١(

  تأكلون الذي تينكم هو
 الذي وزيتونكم
 الزيت منه تعصرون

 ]مس[

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
﴿حنَشْر قد شرحنا  ﴾َألَم﴿كردص ونور القرآن  بالهدى واِإليمان)ص (ا محمد ي﴾لَك ، 
 (١) والمكاره االذى على والصبر الوحي وتلقي والحكمة بالعلم نفسحه ألم قيلو
 أثقل ﴾الَّذي َأنقَض ﴿(٢)حمل الرسالة والدعوة  ﴾عنك وِزرك﴿حططنا  ﴾ووضعنَا﴿
﴿كر(٣)﴾ ظَه﴿ ككْرذ نَا لَكفَعروصلنا اسمك ،  ي الدنيا واآلخرة وأعلينا مقامك ف﴾و

 ﴾فَِإن مع الْعسرِ ﴿(٤)باسمنا في األذان والتوحيد ، فال يقبل إيمان العبد حتى يؤمن بك 
 الصدر شرح ﴾يسرا﴿ وإيذائهم القوم وضالل للظهر المنقض والوزر الصدر كضيق
ِإن مع  ﴿(٥) اهللا روح من تيأس فال والطاعة لالهتداء القوم وتوفيق الوزر ووضع
 مسرورا خرج )ص( النبي ان روي،  آخر يسر بوعد واستئناف تأكيد ﴾يسرا الْعسرِ
 العسر مع ان يسرا العسر مع فان يسرين عسر يغلب لن ويقول يضحك وهو فرحا
 في فاجتهد ﴾فَانصب﴿ الخلق دعوة من )ص( محمد يا ﴾فَرغْتَ فَِإذَا﴿ (٦) ]صا[ يسرا
 الباقر عن ، اآلخرة طلب في نفسك فأتعب ، الدنيا أمور من انتهيت ذاوِإ ، الخالق عبادة

 في إليه وارغب الدعاء في ربك إلى فانصب المكتوبة الصالة من فرغت فإذا )ص(
 يعني قال }فانصب فرغت فإذا{ تعالى قوله في )ع( الصادق وعن،  ]صا[ يعطك المسألة
 فيما ورغبتك همك اجعل ﴾فَارغَب كرب وِإلَى﴿ (٧) ]شو[ للوالية )ع( عليا انصب

 جالس وأنت الصالة دبر في الدعاء هو )ص( الصادق وعن،  الدنيا هذه في ال اهللا عند
  (٨) ]صا[
  
  
  
  

وهي أربع وثالثون كلمة ، ومائة وخمسة أحرف ، ال يوجد سورة مبدوءة وال مختومة بما بدأت وختمت 
  به ، ال ناسخ وال منسوخ فيها 

  الرحمن الرحيمبسم اهللا 
 بركتهماو همافضلل بالقسم الثمار من خصهما ُأقسم بالتين والزيتون ﴾والتِّينِ والزيتُون﴿

 سمي سينين وسنياء لحسنه ولكونه ﴾وطُورِ سينين ﴿(١) او بمنابتهما بيت المقدس
 ﴾بلَد اَألمينِوهذَا الْ ﴿(٢) ، وكلُّ جبٍل فيه أشجار مثمرة يسمى سينين وسيناء مباركاً

ذكر هذه األماكن الثالثة جاء ( المكرمة التي يأمن فيها من دخلها على نفسه وماله  مكة
  وَأشْرقَ لَهم منالجبل الذي كلم اهللا عليه موسى ،  جاء الرب من سينَاءفي التوراة 

  
  ترتيبها
٩٥   

  ترتيب النزول
٢٨  

    اياتها
  نزلت بعد  سورة التين  ٨

  مكية  البروج



 ٧٠٥ 

    )٩٦(العلق    )٩٥( التين سورة        )٧٠٥(        الثالثونالجزء

  
  
 ببقاع أقسام هذه) ٣(

 ما على شريفة مباركة
 ، الكثيرون إليه ذهب
 فمكة األمين البلد فأما

  اهللا حماها  المكرمة
 وأما ، خالف بال

 فالجبل سينين طور
 تعالى اهللا كلم الذي

 طور له ويقال موسى
 التين وأما ، سيناء

 ، هماامنبت والزيتون
 بهما المراد وقيل

 المعروفان الشجران
  ]آل[
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تسمى سورة التعليم 
 سورة اول واقرأ
 خالف بال نزلت

 فى هو انما والخالف
 ...  السورة تمام

 ]رو[
  

 الصادق عن فضلها
 يومه في قرأ من )ع(
 ربك باسم اقرأ ليلته أو
 أو يومه في مات ثم
 شهيدا مات ليلته في

 أو شهيدا اهللا وبعثه
 ضرب كمن كان

 مع اهللا سبيل في بسيفه
 )ص( اهللا رسول

 ]صا[

  

يرعيت المقدس الذي بعث اهللا منه عيسى  ب جبل بسانِل فَاربج نتَْألَأل ميعني جبال و 
 ،  الفضيل بن يسارعن) ]٢:٣٣سفر التثنية [) ص(مكة التي أرسل اهللا منها محمداً 

 ل ثم قا)ع( الحسن: قال }والتين{ : عن قول اهللا تعالى)ع( قال سألت أبا الحسن
 )ع( ، وذلك أمير المؤمنين إنما هو طور سيناء  قال}وطور سنين{ )ع ( الحسين}والزيتون{
ذلك :  قال}إال الذين آمنوا وعملوا الصالحات{ )ص(ذلك رسول اهللا  : قال}وهذا البلد االمين{

ان لَقَد خَلَقْنَا اِإلنس ﴿(٣) ]شو[ }فلهم أجر غير ممنون{  وشيعتهم كلهم )ع (أمير المؤمنين
أنزلنا  ﴾ثُم رددنَاه ﴿(٤) وأكمل الصفات  أحسن صورة وأبدع خلق﴾في َأحسنِ تَقْوِيمٍ

 ، أسفل سافلين وهي جهنموقيل  ، وهو الهرم  ِإلى أرذل العمر﴾َأسفََل سافلين﴿ درجته
 ما يستعمل ولم له خلقنا نعمة يشكر لم حيث ، عليه خلقناه ما بموجب قيامه لعدم

 يوم الكفار حالة إلى اِإلشارة السياق من والمتبادر  ،طاعتنا في المزايا من به خصصناه
 وأبدعها صورة أحسن على كان أن بعد وأبشعها صورة أقبح على يكون وأنه ، القيامة

 الصالح والعمل اِإليمان بين جمعوا ﴾الصاِلحات وعملُوا آمنُوا الَّذين ِإال﴿ (٥) ]ال[
﴿مَأ فَلَهردائم ثواب ﴾ج ﴿رنُونٍ غَيمعلي قال )ع( الكاظم عن ، عنهم مقطوع غير ﴾م 
 هذا بعد فما ﴾بِالدينِ بعد﴿ اإلنسان أيها ﴾يكَذِّبك فَما﴿ (٦) ]صا[ )ع( طالب أبي بن

 بَِأحكَمِ﴿ وأبدع خلق الذي ﴾اللَّه َألَيس﴿ (٧) والجزاء البعث على اهللا قدرة على البيان
 قرأها ِإذا )ص( النبي كان،  العباد بين الًصوف وقضاء حكماً العادلين بأعدل ﴾حاكمينالْ

   (٨) ]مس[ الشاهدين من ذلك على وأنا بلى :قال
  
  
  
  
  

وهي اثنتان وسبعون كلمة ومائتان وثمانون حرفا ال ناسخ وال منسوخ فيها وال يوجد في القرآن سورة 
 رمضان سنة ١٧ به ، وقد نزلت في غار حراء بمكة يوم الجمعة في بدئت أو ختمت بما بدئت أو ختمت

  .ومثلها في عدد آياتها سورتا األعلى واالنفطار) ص( من ميالده ٤١ رمضان سنة ٢٧ أو ٤١
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

وفيه دعوةٌ ِإلى قراءة القرآن مبتدئاً ،  )ص(خطاب ِإلهي وجه ِإلى النبي  ﴾اقْرْأ﴿
خَلَقَ  ﴿(١) ، وأوجد جميع العوالم  جميع المخلوقات﴾سمِ ربك الَّذي خَلَقَبِا﴿ومستعيناً 

انلَق﴿ الذي هو أشرف المخلوقات ﴾اِإلنسع نْأ﴿ (٢) النطفة بعد جامد دم من ﴾ماقْر﴾ 
  الخطَّ  ﴾الَّذي علَّم ﴿(٣)  الذي ال يساويه وال يدانيه كريم﴾وربك اَألكْرم﴿ )ص يا محمد

  
  ترتيبها
٩٦   

  النزولترتيب 
١  

    اياتها
  اول سورة  سورة العلق  ١٩

  مكية  نزلت



 ٧٠٦ 

     )٩٦( العلق سورة    )٧٠٦(        الثالثونالجزء

  
 إن )ع( الرضا عن
 بسم نزلت سورة أول
 الرحيم الرحمن اهللا
 وآخر ربك باسم اقرأ

 جاء إذا نزلت سورة
  ]صا[ اهللا نصر

 
 )ع( الباقر عن )١(

 نزلت سورة أول انها
 على جبرئيل نزل قال

 يا فقال )ص( محمد
 وما قال اقرأ محمد
 باسم أاقر قال أقرأ
 يعني خلق الذي ربك
 قبل القديم نورك خلق

  ]صا[ االشياء
  
 أبا أن روي )١٧( 

 النبي على مر جهل
 عند يصلي وهو )ص(

 أنهك ألم:  فقال المقام
  محمد يا هذا عن

 اهللا رسول له فأغلظ
 فقال ، القول )ص(

 شيء بأي جهل أبو
 واهللا  محمد يا تهددني

 الوادي أهل ألكثر ِإني
 اهللا فأنزل نادياً هذا
 كان ولو ... ]مس[

 لما حيا طالب أبو
 ما على جهل أبو تجرا
 صلّى ألنه ، به تكلم
 ير لم وسلم عليه اللّه

 إال قومه من الجفاء
  ]مال[ موته بعد
 
  عباس ابن قال )١٨(

 ناديه دعا لو واللّه
 اللّه زبانية ألخذته

  ]مال[
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ما لم يكونوا يعرفونه من ﴾ما لَم يعلَم﴿البشر  ﴾م اِإلنسانعلَّ ﴿(٤) ﴾بِالْقَلَمِ﴿والكتابة 
 (٥) دفعة واحدة وهذه اآليات الخمس هي أول ما نزل من القرآن،  العلوم والمعارف

 لمن ردع ﴾كَال﴿بعد هذه اآليات الخمس بتسع سنين وعشرة أشهر نزل قوله تعالى 
،  ، واتباع هوى النفس  ليتجاوز الحد في الطغيان﴾ىِإن اِإلنسان لَيطْغَ﴿ اهللا بنعمة كفر

، وأصبح ذا ثروة ومال   أن رأى نفسه غنياً﴾َأن رءآه استَغْنَى ﴿(٦) ويستكبر على ربه
 المرجع والمصير فيجازيك ﴾الرجعى﴿أيها اِإلنسان  ﴾ِإن ِإلَى ربك ﴿(٧) أشر وبطر

 ﴾َأرَأيتَ الَّذي ينْهى ﴿(٨) من عاقبة الطغيانعلى أعمالك، وفي اآلية تهديد وتحذير 
عن ) ص(محمد اذا نهى  ﴾عبدا ِإذَا صلَّى﴿ (٩) حاله يكون وما جزاؤه يكون ماذا

 أخبرني ِإن كان هذا العبد المصلي وهو ﴾َأرَأيتَ ِإن كَان علَى الْهدى﴿ (١٠) الصالة
 ِإلى، داعياً  والتوحيدباِإلخالص ﴾  بِالتَّقْوىَأو َأمر ﴿(١١) صالحاً مهتدياً) ص( النبي

 اِإليمان قبول عن وأعرض ﴾وتَولَّى﴿ بالقرآن ﴾كَذَّب ِإن َأرَأيتَ﴿ (١٢) والرشاد الهدى
(١٣) ﴿َألَم لَمعالشقي ذلك ﴾ي ﴿بَِأن ى اللَّهرألفعاله مراقب ، أحواله على مطَّلع ﴾ي ، 

 الرسول أذى عن ﴾ينْتَه لَم لَِئن﴿ الفاجر هذا ليرتدع ﴾كَال﴿ (١٤) عليها وسيجازيه
 ، الوجه على الضرب واللطم ، الرقبة على الضرب والصفع السفع ﴾لَنَسفَعا﴿ )ص(

 ِإلى فلنجرنه الرأس شعر مقدم ﴾بِالنَّاصية﴿ الوكز ومثله اليد بمجموع الضرب واللكم
 ، فاجر كاذب الناصية هذه صاحب ﴾خَاطَئة كَاذبة نَاصية﴿ (١٥) فيها ونقذفه النار
 الخطأ ومركز الكذب مركز أن الحديثه االكتشافات من اقول " واِإلجرام الذنوب كثير
 ، الجبهي بالفص يسمى ما أو ، الدماغ من العليا األمامية المنطقة في هو اإلنسان عند
 وعشيرته أهله فليدع ﴾نَاديه عفَلْيد﴿ (١٦) " الخطأ أثناء كبير بشكل تتنشط منطقةال وان
 المالئكة ﴾الزبانيةَ سنَدع﴿ بقوله هدده ثم (١٧) بهم وليستنصر مجلسه يضمه ومن

 ال﴿ ليرتدع ﴾كَال﴿ (١٨) النار إلى ليجروه النار أهل بدفع الموكلون ، الشداد الغالظ
هعالصالة ترك من ِإليه دعاك فيما )ص( محمد يا ﴾تُط ﴿دجاسعلى وواظب ﴾و 

 العبد يكون ما أقرب الحديث في ربك ِإلى بذلك وتقرب ﴾وِاقْتَرِب﴿ وصالتك سجودك
سجدة الصالة وسجدة التالوة وسجدة : اقسام  والسجود ]مس[ ساجد وهو ربه من

السهو وسجدة التعظيم لجالل اهللا وكبريائه وسجدة التضرع اليه خوفا وطمعا وسجدة 
   (١٩)  ]رو[ الشكر له وسجدة المناجاة



 ٧٠٧ 

      )٩٧( القدر سورة    )٧٠٧(        الثالثونالجزء

  
 )ع( الباقر عنفضلها 

 في أنزلناه انا قرأ من
 بها فجهر القدر ليلة

 كالشاهر كان صوته
 اهللا سبيل في سيفه

  ]صا[
  
:  عباس ابن قال )١(

 جملةً القرآن اهللا أنزل
 اللوح من واحدة

 بيت ِإلى المحفوظ
  لدنياا السماء من العزة

 بحسب مفصالً نزل ثم
 ثالث في الوقائع

 على سنة وعشرين
) ص (اهللا رسول

  ]مس[
 
 )ع( الباقر عن )٣(

 القدر ليلة عن سئل انه
 تسع ليلة التمسها فقال

 وإحدى عشرة
 وثالث وعشرين
 فإن قيل،  وعشرين

 أو الفترة انسانا اخذت
 عليه المعتمد ما علة
 ثالث فقال ذلك من

  ]صا[ وعشرون
  
 ان عباس ابن عن )٤(

 ما كل فيها قدر اهللا
 السنة تلك فى يكون

 مدبرات الى فيسلمه
  المالئكة من االمور
 االرزاق نسخة فيدفع

 واالمطار والنباتات
 ونسخة،  ميكائيل الى

 والرياح الحروب
 والصواعق والزالزل
 جبرآئيل الى والخسف

 الى االعمال ونسخة،
 ونسخة اسرافيل
 ملك الى المصائب

   ]رو[ الموت
  
 )ع(الصادق عن) ٤(

 من أعظم الروح إن
 جبرئيل وان جبرئيل
 المالئكة من أعظم
 خلق هو الروح وان

 من اعظم
 ]صا[المالئكة

  
  
  
   

  
  
  

وهي ثالثون كلمة ، ومائة واثنتان وعشرون حرفا ، ويوجد في القرآن سورتا الكوثر ونوح بدأتا بما 
   ختمت به ال ناسخ وال منسوخ فيهابدأت به هذه السورة وال يوجد سورة مختومة بما

  بسم اهللا الرحمن الرحيم  
في لَيلَـة   ﴿ ابهمه من دون ذكرٍ له تفخيماً له      ،   هذا القرآن  انزلنا﴾  َأنزلْنَاه﴿نحن   ﴾ِإنَّا﴿

 أنزل من اللوح المحفوظ إلى السفرة وهم الكتبة من المالئكة في السماء الـدنيا               ﴾الْقَدرِ
،  )ص (من الوحي على قدر ما ينزل به جبرائيل علـى النبـي           وكان ينزل ليلة القدر     

اآلجـال واألرزاق    مـن    السنة تلك في يكون شيء كل يقدر فيها النسميت ليلة القدر    
، في ليلة يجد فيها العابدون قَدر نفوسهم ،          قَدر فيها الرحمةَ ألوليائه   واألحكام واألمور   

ما ﴿ )ص (وما أعلمك يا محمد    ﴾وما َأدراك  ﴿ (١) ويشهد فيها العارفون قَدر معبودهم    
من قيل  تعظيم للوقت ووفيه،  الن علو قدرها خارج عن دآئرة دراية الخلق     ﴾لَيلَةُ الْقَدرِ 

 )ع( المؤمنين أمير عن ، فيه مات عمن القبر سؤال يرتفع انه الوقت ذلكبعض فضائل   
 فقال اهللا رسول يا ال فقلت القدر لةلي معنى ما أتدري علي يا )ص( اهللا رسول قال قال
 االئمة ووالية واليتك قدر فيما فكان القيامة يوم إلى كائن هو ما فيها قدر تعالى اهللا إن
 فيهـا  والعمـل  القدر ليلة قيام ﴾الْقَدرِ لَيلَةُ﴿ (٢) ]صا[ القيامة يوم إلى ولدك من )ع(
﴿رخَي نم رٍ َألْفليس اشهر واربعة سنة وثمانون ثالث من خير فيها العمل يكون ﴾شَه 

 االشياء غاية فى االلف تذكر العرب ألن للتكثير بالذكر االلف خصص،   القدر ليلة فيها
 أخفى أنه كما العبادة في الناس يجتهد أن ئهاإخفا في والحكمة،   حقيقتها تريد وال كلها

 فـي  اإلجابة وساعة األسماء في األعظم واسمه الخمس الصلوات في الوسطى الصالة
 علـى  قـصيرةٌ  ليلةٌ هيو المعاصي في وغضبه الطاعات في ورضاه الجمعة ساعات
 ﴾فيها﴿ جبريل ﴾والروح الْمالِئكَةُ تَنَزُل﴿ (٣) وخطاب مسامرة في فيها ألنهم األحباب

 اهللا قدره رٍأم كل أجل من ﴾َأمرٍ كُلِّ من ربهِم﴿ بأمر ﴾بِِإذْنِ﴿ الليلة تلك في األرض ِإلى
 المكلـف  طاعـة  فيـه  فيرون اللوح يطالعون المالئكة روى ، القابلة السنة ِإلى وقضاه
 مـن  سـبحان  يقولون فحيئنذ يرونه فال الستر ارخى معاصيه الى وصلوا فاذا مفصلة
 ألنا اكرم على اهللا من ان يـدعنى فـى    وفى الحديث ،   ....  الجميل وستر القبيح   اظهر

 قتـل فـى    )ع( ألن الحسين    ، وكان الثالث عشر مرات ثالثين    ث  االرض اكثر من ثال   
  بعض ) ص(رأس الثالثين سنة فغضب على اهل االرض وعرج به الى عليين وقد رآه 

  
  ترتيبها
٩٧   

  ترتيب النزول
٢٥  

    اياتها
  نزلت بعد  سورة القدر  ٥

  مكية  عبس



 ٧٠٨ 

    )٩٨( البينة سورة    )٧٠٨(        الثالثونالجزء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

تسمى سورة أهل 
  الكتاب

 )ع( الباقر عنفضلها 
 لم سورة قرأ من قال
 من ابريئ كان يكن

 دين في وادخل الشرك
 اهللا وبعثه )ص( محمد
 مؤمنا وجل عز

 يسيرا حسابا وحاسبه
  ]صا[
  
 الكتاب اهل سمى )١(

 ستروا النّهم كافرين
 الى والطّريق الدين
 الحقّ وستروا اهللا،

 وان صفاته بحسب
  بالتّوحيد اقروا كانوا

  ]بي[
 
 ما يقرأ أي )٢(

 من الصحف تتضمن
 عن يتلوها ، المكتوب

 عن ال قلبه ظهر
 عليه ألنه كتاب،
 ال أمياً كان السالم
  ]قر[ يقرأ وال يكتب

  
 في اختلفوا ما )٤(

 ِإال )ص(محمد نبوة
 أنه علموا ما بعد من
 أهل خص وِإنما ، حق

 بالذكر، هنا الكتاب
 يعلمون كانوا ألنهم
 بما ، نبوته صحة
 من كتبهم في يجدون
  ]مس[ ذكره

 
 ابن عن فائدة )٥(

 اجتمع إذا عباس
 كان والمسلم الحنيف
 الحاج الحنيف معنى
 معناه كان انفرد وإذا

  ]مج[  المسلم
 
 كَفَروا ذكر انما )٦(

 والْمشْرِكين الفعل بلفظ
   أهل ألن الفاعل باسم

زادهم فقال  ،   امتك   ةالصالحين فى النوم فقال يا رسول اهللا بأبى أنت وامى اما ترى فتن            
سالم هـي    ﴿ (٤) ]رو[  ولم يحفظونى ولم يراعوا حقى فيه      )ع( اهللا فتنة قتلوا الحسين   

، تسلّم فيها المالئكـة علـى         سالم من أول يومها ِإلى طلوع الفجر       ﴾حتَّى مطْلَعِ الْفَجرِ  
    (٥) المؤمنين

  
  
  

ال ناسخ وال منسوخ فيها ، وال يوجد سورة  ، وهي أربع وتسعون كلمة ، وثالثمائة وتسعة وتسعون حرفا
   وءة بما بدئت به وال بما ختمت فيه ، ومثلها في عدد اآلي االنشراح والتين والزلزلة والتكاثرمبد

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
من اليهود ﴿من َأهِل الْكتَابِ﴾  )ص (وبرسولهباهللا الَّذين كَفَروا﴾ ﴿ال يزال ﴿لَم يكُنِ﴾ 
غير تاركين وال زائلين منفَكِّين﴾ ﴿ام عبدة األوثان واألصن ﴿والْمشْرِكين﴾ والنصارى

 )ص(الحجة الواضحة وهي بعثة محمد  ﴿حتَّى تَْأتيهم الْبينَةُ﴾عما هم عليه من الكفر
)١( ﴿ ﴾اللَّه نوٌل مسمحمد ر)تْلُوا﴾ ﴿ )صفًا يقرأ عليهم عن ظهر قلبيحص﴿ 

 فيها أحكام قيمة تبين الحق من ﴾يمةٌفيها كُتُب قَ ﴿)٢( منزهة عن الباطل ﴾مطَهرةً
 ُأوتُوا الَّذين﴿ اختلف وما ﴾تَفَرقَ وما﴿ )٣( المتقدمة اهللا كتب ثمرة تجمع النها الباطل
تَابِإال﴿ )ص( محمد شأن في والنصارى اليهود ﴾الْك نم دعا بم ماءتْهنَةُ جيالحجة ﴾الْب 

 ننفك ال يقولون الكتاب أهل كان معناه وقيل ، لتهرسا صدق على الدالة ، الواضحة
 لسان على به الموعود النبي يبعث حتى منه شيئا نترك وال الدين من عليه نحن ما على

 ، عليه واختلفوا كلمتهم تفرقت )ص( بعث فلما ، واإلنجيل التوراة في المكتوب الرسل
 ِإال﴿ واِإلنجيل التوراة في ﴾اُأمرو وما﴿ )٤( به كفر من منهم ، به آمن من فمنهم

 اهللا اال عملك على يطلع ال ان االخالص ﴾الدين لَه مخْلصين﴿ وحده ﴾اللَّه ِليعبدوا
 اجرا اهللا من تطلب وال،  لها ووفقك لعبادته اهلك حيث ذلك فى عليك هللا المنة أن وتعلم

 ﴾الصالةَ﴿ يؤدوا بأن وُأمروا ﴾مواويقي﴿ ِإبراهيم دين على مستقيمين ﴾حنَفَاء﴿ وعوضا
 فى االساس هى التى ﴾الزكَاةَ﴿ ويعطوا ﴾ويْؤتُوا﴿ العبادات باب في العمدة هي التي
دين اِإلسالم المستقيمة ﴾ ﴿دين الْقَيمة الزكاةو الصالةو العبادة ﴾وذَِلك﴿ المالية اداتبالع
اليهود  ﴿من َأهِل الْكتَابِ﴾ )ص(آن وبنبوة محمد كذبوا بالقر﴿ِإن الَّذين كَفَروا﴾ ) ٥(

في نَارِ جهنَّم خَاِلدين﴾ ﴿جميعهم يوم القيامة  وعبدة األوثانوالْمشْرِكين﴾ ﴿والنصارى 
   شر الخلق على اِإلطالق﴾ ﴿ُأولَِئك هم شَر الْبرِيةأبداً ال يخرجون منهافيها﴾ ﴿ماكثين 

  
  ترتيبها
٩٨   

  ترتيب النزول
١٠٠  

    اياتها
  نزلت بعد  سورة البينة  ٨

  مدنية  االطالق



 ٧٠٩ 

    )٩٩( الزلزلة  )٩٨(البينة  سورة   )٧٠٩(       ن الثالثوالجزء

  
 كانوا ما الكتاب
  األمر أول من كافرين
 مصدقين كانوا ألنهم

 ، واِإلنجيل بالتوراة
 محمد بمبعث ومقرين

 كفروا ِإنهم ثم )ص(
 عليه مبعثه بعد بذلك

 بخالف ، السالم
 ولدوا فِإنهم المشركين

 ، األوثان عبادة على
 امةوالقي الحشر وِإنكار

  ]فخ[
  
 حالة الخشية )٨(

 امتزاج من حاصلة
  ]بي[ والحب الخوف

  
  
  
  
  
  
  

 الصادق عن فضلها
 من تملوا ال )ع(

 زلزلت إذا قراءة
 كانت من فان االرض
 لم نوافله في قراءته
 أبدا بزلزلة اهللا يصبه
 وال بها يمت ولم

 من بآفة وال بصاعقة
 مات فإذا الدنيا آفات
 الجنة إلى به امر

 وجل عز اهللا فيقول
 جنتي ابحتك عبدي
 حيث منها فاسكن
 ال وهويت شئت

 مدفوعا وال ممنوعا
  ]صا[
 
 تلقي الحديث في )٢(

 كبدها أفالذ األرض
 من األسطوانة أمثال
 ، والفضة الذهب
 فيقول القاتل فيجيء

 ، قتلتُ هذا في
 فيقول القاطع ويجيء

 رحمي قطعتُ هذا في
 فيقول السارقُ ويجيء

 يدي قطعت هذا في
 ]مس[
  
 أن الحديث في )٤(

 قال )ص( النبي
 أخبارها ما أتدرون

 اعلم ورسوله اهللا قالوا
   تشهد أن أخبارها قال

  

 )٦(﴿  ﴾اتاِلحلُوا الصمعنُوا وآم ينالَّذ جمعوا بين اِإليمان وصالح األعمال ِإن﴿ لَِئكُأو
ةرِيالْب رخَي مص(حدثني رسول اهللا ) ع(عن علي  ،  خير الخليقة التي خلقها اهللا﴾ه( 

،  ، وموعدي وموعدكم الحوض يا علي هم أنت وشيعتك : وأنا مسنده إلى صدري قال
ثوابهم في ﴿جزاُؤهم﴾  )٧( ]شو[ إذا اجتمعت االمم للحساب تدعون غرا محجلين

نَّاتُ  ﴿جةيوم القيام ﴿عنْد ربهِم﴾اآلخرة على ما قدموا من اِإليمان واألعمال الصالحة 
ال يخرجون  فيها َأبدا ﴾﴿ماكثين تَجرِي من تَحتها اَألنْهار خَاِلدين﴾ ﴿قامة جناتِ ﴾ عدنٍ
 أمانيهم أقصى بلغهم النهورضوا عنْه﴾ ﴿بما قدموا في الدنيا  ﴿ رضي اللَّه عنْهم﴾ منها

 خر مقامات النّفس االنسانيةومقام الرضا آ،  بما أعطاهم من الخيرات والكرامات
﴿ ﴾الجزاء والثواب ذَِلك﴿ ﴾يخَش نخافِلم ﴿هبوكمال الخشية ترك اآلثام   واتقاه﴾ر

    )٨ (في السر والعالنية
  

  
  
  

وهي خمس وثالثون كلمة ، ومئة وتسعة وأربعون حرفا ، ال ناسخ وال منسوخ فيها ، ومثلها في عدد 
والتكاثر ، وال يوجد سورة مختومة بما ختمت به ، ويوجد سورة المنافقين اآلي سورة االنشراح والتين 

  .االنشقاق واالنفطار والتكوير مبدوءة بما بدئت بهووالفتح 
  الرحيم الرحمن اهللا بسم
 اللّه أجارنا،  شديداً عنيفاً اهتزازاً عليها بمن ﴾زِلْزالَها اَألرض﴿ اهتزت ﴾زلْزِلَتْ ِإذَا﴿

 )ع( وآله االطياب )ص(  المصطفىأنبيائه سيد بحرمة عذابها من منناوآ أهوالها من
)١( ﴿تجَأخْرو ضا اَألرالثانية النفخة عند والموتى الكنوز من بطنها في ما ﴾َأثْقَالَه 
 ألن،  الفظيعة الحالة تلك من وتعجباً دهشةال فرط من الكافر ﴾اِإلنسان وقَاَل﴿ )٢(

 العظيمة الزلزلة هذه تزلزلت لألرض ما ﴾لَها ما﴿ عنها أليس ال بها معترف المؤمن
 ﴾َأخْبارها﴿ األرض تتحدث ﴾تُحدثُ﴿ اليوم ذلك في ﴾يومِئذ﴿ )٣( بطنها في ما ولفظت
 ظهرها على صنع بما ِإنسان كل على وتشهد ، شر أو خير من عليها عمل بما وتخبر

 واياي االنسان انا فقال )ع( المؤمنين ميرأ عند السورة هذه قرئت إنه )ع( الباقر عن
 أمرها اهللا أن بسبب اِإلخبار ذلك ﴾لَها َأوحى ربك بَِأن﴿ )٤( ]صا[ أخبارها تحدث
،  فهي تشكو العاصي وتشهد عليه،  حدث وجرى عليها ما بكل تنطق أن لها وأذن

  دي فارفع صوتكأبو سعيد الخدري إذا كنت بالبوا قال ،وتشكر المطيع وتثني عليه 

  
  ترتيبها
٩٩   

  ترتيب النزول
٩٣  

    اياتها
  نزلت بعد  سورة الزلزلة  ٨

  مدنية  النساء



 ٧١٠ 

    )١٠٠( العاديات  )٩٩(الزلزلة  سورة   )٧١٠(        الثالثونالجزء

  
 بما وامة عبد كل على
 ظهرها على عمله
 وكذا كذا عمل تقول
 اأخباره فهذا كذا ويوم

  ]صا[
 
)٨ (محر ًأ اللَّهرام 

عمكْماً سى حعفَو و 
يعِإلَى د شَادنَا رفَد و 
 فَنَجا هاد زةبِحج َأخَذَ

اقَبر هبر خَافَ و 
هذَنْب مخَاِلصاً قَد و 
 اكْتَسب صاِلحاً عمَل

  ]نج[ مذْخُورا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الصادق عن فضلها
 سورة قرأ من )ع(

 وادمن العاديات
 عز اهللا بعثه قراءتها
 امير مع وجل

 يوم )ع( المؤمنين
 وكان خاصة القيامة

 ان فقائهور حجره في
   ]صا[تعالى اهللا شاء

  
 أهل غزوة في نزلت
 او - اليابس وادي
،  - السالسل ذات
 ما )ع( الصادق وعن
 مثلها المسلمون غنم
 من يكون ان إال قط

 خيبر مثل فانها خيبر
  ]صا[
 
 : عباس ابن قال )١(

 : قالت عدت ِإذا الخيل
ُأح ضبحها فذلك ُأح 
  ]مس[

  
 في المعتاد هو هذا)٣(

 كانوا ، اتالغار
  يشعر لئال ليالً يعدون

  
  

 ال يسمعه جن وال إنس وال حجر إال يشهد  يقول)ص(باألذان فإني سمعت رسول اهللا 
بعد قيامهم من قبورهم النَّاس﴾ ﴿ يجيء﴿يصدر﴾  ذلك اليوميومِئذ﴾  ﴿)٥ (]مج[ له

هم في السعادة ودرجات مراتبهم بحسبمتفرقين َأشْتَاتًا﴾ ﴿وذهابهم للعرض على ربهم 
، من خير أو شر﴾ َأعمالَهم﴿جزاء ِليروا﴾ ﴿وإنما يأمر النّاس ربهم بالصدور ، والشقاوة

 وأهل حدة على االيمان أهل متفرقين العرض بعد الحساب موقف عن الناس يرجع وأ
 واعلموا أيها النّاس )٦( وقيل ليروا حقيقة صور اعمالهم الالئقة بها،  حدة على دين كل
 )٧( يجده في صحيفته يوم القيامة ويلق جزاءه عليه ﴾فَمن يعمْل مثْقَاَل ذَرة خَيرا يره﴿
﴿نمه ورا يشَر ةثْقَاَل ذَرْل ممعلما نزلت هذه اآلية و ،  يجده كذلك ويلق جزاءه عليه﴾ي

منه البر خطبته أال وإن الدنيا عرض حاضر يأكل  فقال في )ص(خطب رسول اهللا 
أال وإن الخير كله بحذافيره  يقضي فيها ملك قادر  أجل صادقةوالفاجر أال وإن اآلخر

 في الجنة أال وإن الشر كله بحذافيره في النار أال فاعلموا وأنتم من اهللا على حذر
 في آية أحكم هي قيل )ع( علي عن،  ]تس[ واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم

  )٨( ]صا[ الجامعة يسميها )ص( اهللا رسول وكان القرآن
  
  
  
  

وهي أربعون كلمة ، ومائة وثالثون حرفا ، ال يوجد سورة مبدوءة أو مختومة بما بدئت وختمت به ، ال 
  .ناسخ وال منسوخ فيها

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
﴿اتيادالْعا وحبض﴾ في المسرعات المجاهدين بخيل ُأقسم سمع ، العدو على الكري 
 وقيل،  والحمحمة الصهيل صوت غير،  أنفاسها اصوات وهو ضبحا فتضبح نفاسهاأل

 تعدو الحاج إبل أنها وقيل،  السير في أعناقها تمد بدر غزوة إلى ذهبت حين اإلبل هي
 بوقع األرض من النار شرر فهيجن ﴾قَدحا فَالْمورِيات﴿ )١( المزدلفة إلى عرفة من

 العدو على تغير التي ﴾صبحا فَالْمغيرات﴿ )٢( الجري شدة من الحجارة على حوافرها
 المزدلفة من النحر يوم بركبانها ترتفع اإلبل وقيل،  الشمس طلوع قبل الصباح وقت
 ﴾جمعا بِه فَوسطْن﴿ )٤( العدو لشدة الكثيف الغبار ﴾نَقْعا بِه فََأثَرن﴿ )٣( مني إلى

 أقسم سبحانه وتعالى بأقسام  "ن وسط المعركة، وأصبح فتوسطن به جموع األعداء
  ، التي ، تعظيماً للمقسم به وهو خيل المجاهدين في سبيل اهللا ثالثة على أمور ثالثة

  
  ترتيبها
١٠٠   

  ترتيب النزول
١٤  

    اياتها
  نزلت بعد  سورة العاديات  ١١

  مكية  العصر



 ٧١١ 

    )١٠١( القارعة  )١٠٠(العاديات  سورة           )٧١١(        الثالثونالجزء

 ويهجمون ، العدو بهم
 يأتون ما ليروا صباحاً

 وكانوا يذرون وما
  ]آل[سون بذلك يتحم

 
الخيل في الحديث ) ٣(

معقود بنواصيها الخير 
  ]مال[الى يوم القيامة 

  
 )ص( النبي عن) ٦(

 يأكل الذي الكنود قال
 رفده ويمنع وحده

 ]صا[ عبده ويضرب
  
 ينسى الذي الكَنُود )٦(

 المصائب ويعد النِّعم
  ]لط[
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )ع( الباقر عن فضلها
 من روأكث قرأ من قال

 اهللا امنه القارعة قراءة
 ان الدجال فتنة من

 فيح ومن به يؤمن
 القيامة يوم جهنم
 انشاء تالوته اهللا رزقنا

   ]صا[تعالى اهللا
  
 الخلق تعالى شبه )٤(

 ههنا البعث وقت
 ألن المبثوث بالفراش
 لم ثار ِإذا الفراش
 واحدة، جهة ِإلى يتجه
 منها واحدة كل بل

 جهة غير ِإلى تذهب
 على فدلَّ ، خرىاُأل

 ، فزعوا بعثوا ِإذا أنهم
 التشبيه وجه وأما

 اخرى آية في بالجراد
 ، الكثرة في فهو

 كغوغاء يصبحون
   بعضه يركب الجراد

،  ، وتُغير على األعداء وقت الصباح ، وتقدح النار بحوافرها تسرع على أعداء اهللا
لجاحد اِإن اِإلنسان﴾ ﴿ )٥( " فتثير الغبار وتتوسط العدو فتصيبه بالرعب والفزع

﴿ ﴾هبلنعم ربهِلر ﴿الكنود الذي أنسته الخصلة الواحدة من "  لكفور بالنعمة ﴾لَكَنُود
جنس اإلنسان ﴿وِإنَّه﴾  )٦(  "اإلساءة الخصال الكثيرة من اإلحسان ، وضده الشكور

لَشَهِيد لَى ذَِلكان أو، ره عليه ، ال يقدر أن يجحده لظهور أث  لشاهد على كنوده﴾﴿ع 
مجد فى طلبه وتحصيله  ﴾ ﴿ِلحب الْخَيرِ لَشَديداِإلنسان وِإنَّه﴾ ﴿)٧ (شاهد عليه اهللا

سماه ،   عبادة اهللا وشكر نعمته ضعيف متقاعسوعن حريص على جمعهمتهالك عليه 
تهم خيرا جريا على العادة فانهم كانوا يعدون المال خيرا فسماه اهللا خيرا جريا على عاد

 ﴿ِإذَا هذا الجاهلَأفَال يعلَم﴾  ﴿)٨( اى قتال }لم يمسسهم سوء{ فقال ءاًكما سمى الجهاد سو
 ﴾رثعورِ﴿ُأثير بي الْقُبا فبعد بعثرة اجزائهم وتفتتها   وُأخرج ما فيها من األموات﴾م
،  ياوالخفا من األسرار ﴾ما في الصدورِ﴿وجمع وأبرز وحصَل﴾  ﴿)٩ (كالتراب

وخص أعمال القلوب بالذكر دون الجوارح ألن أعمالها تابعة لها فلو ال البواعث 
، في   وان اصل افعال العباد النياتوالواردات في القلب لما حصلت أعمال الجوارح

 ﴾لَخَبِير﴿يوم القيامة ِإن ربهم بِهِم يومِئذ﴾  ﴿)١٠ (]رو[ يبعثون على نياتهم الحديث
  )١١(، ومجازيهم عليها  يع ما كانوا يصنعونعالم بجم

  
  
  
  

وهي ست وثالثون كلمة ، ومائة واثنان وخمسون حرفا ، ال يوجد سورة مبدوءة وال مختومة بما بدئت 
  .وختمت به ، ال ناسخ وال منسوخ فيها

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
 اهللا أعداء وتقرع فزعبال القلوب تقرع بلية ألنها القيامة يوم أسماء من ﴾ الْقَارِعةُ﴿

 أيها ﴾َأدراك وما﴿ (٢) " للتهويل تأكيد " هي شيء وأي ﴾الْقَارِعةُ ما﴿ (١) بالعذاب
 سميت " النفوس على هولها في القارعة شأنب أعلمك شيء أي ﴾الْقَارِعةُ ما﴿ اإلنسان
 يكُون يوم﴿ (٣) " واألفزاع األهوال بفنون واألسماع القلوب تقرع ألنها قارعة القيامة
اشِ النَّاسكَالْفَر ثُوثبألنهم يوم يبعثون يتبعون صوت الداعي حيارى ال يعرفون  ﴾الْم

 ، يموج بعضهم في بعض من شدة الفزع الحاصل من شدة صوت الملك أين يذهبون
  تترامى فوق بعضها ال تتجه إلى جهة حول الضوء ةمنتشرال الحشرات الصغيرةكأنهم 

  
  ترتيبها
١٠١   

  ترتيب النزول
٣٠  

    اياتها
  نزلت بعد  سورة القارعة  ١١

  مكية  قريش



 ٧١٢ 

    )١٠٢(التكاثر   )١٠١(القارعة  سورة   )٧١٢(        الثالثونزءالج

 الناس فكذلك بعضاً،
 يموج بعثوا ِإذا

 بعض في بعضهم
  ]فخ[والفراش كالجراد

  
 فيه يوزن) ٦(

 امر اهللا ليبين االعمال
 فيما عهدوه بما العباد
 صحفال في اما بينهم
 باالعمال يؤتى او

 صور على الصالحة
وباالعمال  حسنة

 صور على سيئةال
 فى فتوضع سيئة

 لةاللعد اظهارا الميزان
  ]رو[ للمعذرة وقطعا

  
 هاوية :  قتادة قال) ٩(

 كان عربية كلمة
 أمر في وقع إذا الرجل
 أمه هوت قيل شديد

  ]مج[
  
  

 الصادق عن فضلها
 سورة قرأ من )ع(

 في التكاثر الهيكم
 له اهللا كتب فريضة

 ومن شهيد مأة اجر
 له كتب نافلة في قرأها
 شهيدا خمسين اجر

 في معه وصلى
 صفا اربعون فريضة

   ]صا[ المالئكة من
 اهللا رسول قال )١(
 آدم ابن يقول )ص(

 لك وهل ، مالي مالي
 أكلت ما إال مالك من

 لبست أو ، فأفنيت
 تصدقت أو ، فأبليت

    ]مس[ فأمضيت
  
)١( نمو نَاءالْع َأن 

ءرالْم عمجا يال م 
 ال ما يبني و يْأكُُل
كُنسي ثُم جخْرِإلَى ي 
الَى اللَّهاال ال تَعم 

 نَقََل بِنَاء ال و حمَل
  ]نج[
 
)٢ ( اِئهِمارِعِ آبصَأفَبِم

 َأم ونفْخَرييددبِع 
 ونتَكَاثَرلْكَى يالْه
يرتَجِعون منْهم َأجساداً 

 تْ وخَوكَاترح 
 كَنَتْ وكُونُوا سي َألن

 َأن نقُّ مراً َأحبع
  ]نج[ مفْتَخَراًيكُونُوا 

وتصير  ﴾وتَكُون ﴿(٤) واحدة فكذلك أهل الحشر حين يساقون إليه ولهذا شبههم به
 عند الندف المتطاير المصبوغ﴾ الْمنفُوشِ﴿الصوف ك ﴾كَالْعهنِ﴿  الشامخات﴾الْجِباُل﴿

فَهو في  ﴿(٦)بعمله الصالح ﴾ ما من ثَقُلَتْ موازِينُهفََأ ﴿(٥)فكيف بك أيها الضعيف 
ةياضر يشَةأول من ترجح كفة : عن ابن عباس قال،   في جنان الخلد والنعيم﴾ع

 وذلك إن ميزانه ال يكون فيه إال )ع(حسناته في الميزان يوم القيامة علي بن أبي طالب 
، النه لم يعص اهللا طرفة عين فذلك  يئة فيهاالحسنات وتبقى كفة السيئات فارغة ال س

 جنة قد رضي عيشه فيها  فييعيش أي }فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية{: قوله
، أولم يكن له حسناتٌ  نقصت حسناته عن سيئاته﴾ وَأما من خَفَّتْ موازِينُه ﴿(٧) ]صا[

، سماها ُأماً ألن  مصيره جهنم يهوي في قعرها فمسكنه و﴾فَُأمه هاوِيةٌ ﴿(٨) يعتد بها
إنما قال فأمه هاوية ألن العاصي يهوي إلى أم رأسه  :وقيل،  األم مأوى الولد ومفزعه

﴾ نَار حاميةٌ ﴿(١٠)  الهاوية هيما﴾ ما هيه﴿وما أعلمك  ﴾وما َأدراك ﴿(٩)في النار 
  (١١) ، قد خرجت عن الحد المعهود شديدة الحرارة

  
  
  

وهي ثمانية وعشرون كلمة ، ومائة وعشرون حرفا ، ال يوجد في القرآن سورة مبدوءة وال مختومة بما 
  .بدئت وختمت به ، ال ناسخ وال منسوخ فيها

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
﴿يعنيه عما االنسان يشغل ما اللهو ﴾َألْهاكُم ﴿أيها شغلكم ﴾التَّكَاثُر جمعب التفاخر الناس 

 تفاخر ذلك ومن  ،لآلخرة االستعداد وعن ، اهللا طاعة عن األوالد كثرة و لوااألم
 وانا )ع( على قال ان الى بيده البيت مفتاح بان شيبة وتفاخر بيده السقاية بان العباس
 ، الموت أدرككم حتى ﴾الْمقَابِر زرتُم حتَّى﴿ (١) ]رو[ بسيفى الكفر خرطوم قطعت
 المقابر في البقاء ألن أو " المقابر بزيارة الموت إلى انتقالهم عن عبر " قبوركم ودخلتم

 تفاخرتم حتّى باالحياء بالتّكاثر قنعتم ما وقيل،  بالزيارة عنها تعبر قصيرة مدة
 ﴾كَال﴿ (٢) للموت واالستعداد اآلخرة فى وترغيب الدنيا عن تحذير وفيه،  االمواتب

 سوفَ﴿ يفيد وال ينفع ال بما شتغالاال عن وانزجروا الناس أيها ذلك عن ارتدعوا
ونلَمهو الذي الموت بكم أنزل إذا ، القبر برزخ في والتفاخر التباهي هذا عاقبة ﴾تَع 

 وعيد ِإثر وعيد ﴾ثُم كَال﴿ (٣)"  وعيد بعد وعيد " خاتمة ايام الدنيا ومفتتح أيام اآلخرة
  (٤) البعث ان ما وعدتكم به صدق عند ﴾سوفَ تَعلَمون﴿ زيادة في الزجر والتهديد

  
  ترتيبها
١٠٢   

  ترتيب النزول
١٦  

    اياتها
  نزلت بعد  سورة التكاثر  ٨

  مكية  الكوثر



 ٧١٣ 

    )١٠٣(العصر  )١٠٢(التكاثر  سورة   )٧١٣(        الثالثونالجزء

  
 
زاد التوكيد بقوله  ) ٧(

نفياً لتوهم المجاز في 
 ]مس[ الرؤية األولى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الصادق عن فضلها
 والعصر قرأ من )ع(

 يوم اهللا بعثه نوافله في
 وجهه مشرقا القيامة

 قريرا سنه حكاضا
  الجنة يدخل حتى عينه

 ]صا[
  
 عباس ابن قال )١(

 وذلك الدهر به المراد
 النوائب يضيفون ألنهم

 فأقسم إليه والنوازل
 على تنبيها به اللّه

  ]مال[ فضله
  
 الحديث في ورد )١(
 يوم ندم إال منكم ما

 محسنا كان إن القيامة
 ازداد يكن لم إن ندم
 إن ندم مسيئا كان وإن
 ]مال[ أقلع نيك لم
  
  
  
  
  
  
  
  
 

﴿ونلَمتَع ينِ ﴿الجزاء ﴾كَال لَوقالْي لْمأكد اإلنذارات الثالثة بالقسم وعزتي  (٥) االن ﴾ع
بأبصاركم عيانا بعد الموت  ﴾الْجحيم﴿أيها المتفاخرون المتكاثرون  ﴾لَتَرون﴿وجاللي 

 ﴾ثُم لَتَرونَّها عين الْيقينِ﴿ مرو كرر القسم تشديدا للتهديد وتهويال لأل (٦)قبل الجزاء 
في اآلخرة  ﴾ لَتُسَألُن يومِئذثُم ﴿(٧) ورودها حين  اورؤية حقيقة بالمشاهدة العينية

 ، وسائر ما يتلذذ به من األمن والصحة الذي شغلكم االلتذاذ به في الدنيا ﴾عنِ النَّعيمِ﴿
ساعة من ساعات الليل والنهار إال وما من ، ال تأتي على الخلق من الجن واإلنس و

،   وجهله من جهله وانهم مسائلون عنها، عرفه من عرفه وهللا عليهم فيها حق واجب
 أن بعد إيتلفوا وبنا العباد على بنا اهللا النعيم الذي أنعم البيت أهل نحن )ع( الصادق عن

 هداهم وبنا أعداء كانوا ان بعد إخوانا وجعلهم قلوبهم بين اهللا ألف وبنا مختلفين كانوا
 عليهم به أنعم الذي النعيم حق عن سائلهم واهللا تنقطع التي ال النعمة وهو لالسالم اهللا

  (٨)  ]صا[) ع( وعترته )ع( النبي وهو
  
  
  
  

أربع عشرة كلمة وستون حرفا ، وال يوجد في القرآن سورة وهي مثلها في عدد اآلي النصر والكوثر ، 
  . بما بدئت أو ختمت بهمبدوءة أو مختومة

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
 صالة به المراد وقيل،  والعظات العبر من فيه لما والزمان بالدهر ُأقسم ﴾والْعصرِ﴿

 قال )ع( الصادق عن،  اليومية الفرائض أفضل هي التي الوسطى الصالة وهي العصر
 }آمنوا الذين إال{ ناؤعداأ يعني }خسر لفى االنسان ان{ )ع( القائم خروج عصر }العصر{

 باالمامة يعني }بالحق وتواصوا{ االخوان بمواساة يعني }الصالحات وعملوا{ بآياتنا يعني
 كل ألن عمره من ﴾خُسرٍ لَفي اِإلنسان ِإن﴿ (١) ]صا[ بالعترة يعني }بالصبر وتواصوا{

 الخسران يفه معصية فيكان  فان معصية أو طاعة في تكون أن بد ال منه تمر ساعة
 (٢) باألفضل اإلتيان على قادر وهو منها أفضل غيرها فلعّل طاعة في وإن المبين

 اآلخرة اشتروا ألنهم الخسران من مستثنون فهم ﴾الصاِلحات وعملُوا آمنُوا الَّذين ِإال﴿
 أوصى ﴾ بِالْحقِّوتَواصوا﴿ الباقي وآثروا الفاني باعوا حيث وسعدوا فربحوا بالدنيا

 والصبر المحرمات وترك ، الطاعات فعل على ﴾بِالصبرِ وتَواصوا ﴿ بعضاً بعضهم
   (٣) النوائب عند

  
  ترتيبها
١٠٣   

  ترتيب النزول
١٣  

    اياتها
  نزلت بعد  سورة العصر  ٣

  مكية  الشرح



 ٧١٤ 

    )١٠٥(الفيل  )١٠٤(الهمزة  سورة   )٧١٤(        الثالثونالجزء

  
 الصادق عنفضلها 

 لكل ويل قرأ من )ع(
 فريضة في لمزة همزة
 اهللا بعدأ فرائضه من
 عليه وجلب الفقر عنه

 ميتة عنه ودفع لرزقا
 ]صا[ السوء

  
 عدده أحصى أي )٢(

 اهللا سبيل في ينفقه ولم
 فيه اهللا حقَّ يؤد ولم

 فأوعاه جمعه ولكنه
  ]طب[ وحفظه

  
 )٧( ألن األفئدة خص 

 ِإلى صار ِإذا األلم
 ، صاحبه مات الفؤاد
 من حال في فِإنهم
  يموتون ال وهم يموت

 ]قر[

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الصادق عن فضلها
 في قرأ من )ع(

 كيف تر الم فرائضه
 يوم له شهد ربك فعل

 وجبل سهل كّل القيامة
 من كان بأنّه ومدر

 يوم وينادي المصلّين
 صدقتم مناد القيامة
 قبلت عبدي على

 وعليه له شهادتكم
 وال الجنّة ادخلوه

 ممن فانّه تحاسبوه
 عمله واحب اهللا احبه

 ]صا[

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  

وثالثون حرفا ، ويوجد سورة المطففين مبدوءة بما بدئت به فقط وال يوجد وهي ثالثون كلمة ، ومائة 
  سورة مختومة بما ختمت به ، ال ناسخ وال منسوخ فيها

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
الَّذي جمع  ﴿(١) من يعيب الناس ويغتابهم ﴾ِلكُلِّ همزة لُمزة﴿عذاب شديد  ﴾ويٌل﴿

 ، وحافظ على عدده لئال ينقص فمنعه من الخيرات وأحصاه ﴾وعدده﴿كثيراً  ﴾ماال
(٢)﴿ بسحيظن لفرط غفلته  ﴾ي﴿هَأخْلَد الَهم سيتركه مخلداً في الدنيا ال يموت﴾َأن  
وهي  ﴾في الْحطَمة﴿ليطرحن  ﴾لَينْبذَن﴿  ردع له عن ذلك الحسبان الباطل﴾كَال ﴿(٣)

ما ﴿أيها اإلنسان  ﴾وما َأدراك ﴿(٤) قى فيها وتلتهمه تحطم كل ما يلمن اسماء جهنم
 ﴾نَار اللَّه الْموقَدةُ﴿هي  (٥)"  تفخيم وتهويٌل لشأنه "ما حقيقة هذه النار  ﴾الْحطَمةُ

  التي﴾الَّتي تَطَّلع علَى اَألفِْئدة ﴿(٦)  منها واياكمحفظنا اللّه ، المسعرة بأمره تعالى
﴾  علَيهِم موصدةٌ﴿جهنم  ﴾ِإنَّها ﴿(٧) فتحرقها النفس االنسانيهووجعها إلى يبلغ ألمها 

، تشد بها  وهم موثوقون في سالسل وأغالل﴾ في عمد ممددة ﴿(٨) مطبقة مغلقةٌ عليهم
    (٩)وتمدد العمد ِإيذاناً بالخلود ِإلى غير نهاية أيديهم وأرجلهم

  
  

  
  ناسخ وال منسوخ فيها فال من االخبار  السورةألنو، وستة وتسعون حرفا ، وهي ثالث وعشرون كلمة 

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
﴿َألَم فَ﴿ )ص( محمد يا يبلغك ألم ﴾تَرَل كَيصنع ماذا ﴾فَع ﴿كبابِ رحيِل بَِأصالْف﴾ 

 َألَم﴿ (١) مستفيضة متواترة أخبارها وبقيت الحرام البيت على االعتداء قصدوا الذين
 في الكعبة تخريب في وسعيهم مكرهم علويج يهلكهم ألم ﴾تَضليٍل في كَيدهم يجعْل
 أتتهم ﴾َأبابِيَل طَيرا﴿ جنوده من ﴾علَيهِم﴿ وسلَّط ﴾وَأرسَل﴿ (٢) وخسار ضياعٍ

 ﴾جيٍلس من بِحجارة﴿ تقذفهم ﴾تَرميهِم﴿ (٣) بعض ِإثر في بعضها متتابعة ، جماعات
 (٤) دبره من فيخرج راسه في يرسلها احجار ثالثة طير كل مع متحجر طين من
﴿ملَهعفَج فصْأكُوٍل كَعثم الدواب وأكلته ، الريح به عصفت الذي الشجر كورق ﴾م 

   (٥) أبيهم بكْرة عن فأهلكهم ، راثته

  
  ترتيبها
١٠٥   

  ترتيب النزول
١٩  

    اياتها
  نزلت بعد  سورة الفيل  ٥

  مكية  الكافرون

  
  ترتيبها
١٠٤   

  ترتيب النزول
٣٢  

    اياتها
  نزلت بعد  سورة الهمزة  ٩

  مكية  القيامة



 ٧١٥ 

  )١٠٧ (الماعون )١٠٦(قريش   سورة            )٧١٥(        الثالثونالجزء

  
  وتسمى سورة اإليالف

عن الصادق فضلها 
 من اكثر قراءة )ع(

 اهللا بعثه قريش إليالف
 على القيامة يوم

 مراكب من مركب
 على يقعد حتّى الجنّة
 يوم النّور موائد
 اهللا شاء ان القيامة

  ]صا[
  
عن وائلة بن ) ١(

إن ) ص(األسقع قال 
اللّه اصطفى كنانة من 
ولد إسماعيل 

 من واصطفى قريشا
كنانة واصطفى من 
قريش بني هاشم 
واصطفاني من بني 

 ]مال[هاشم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أرأيت سورة وتسمى
  

 )ع( الباقر عن فضلها
 أرأيت سورة قرأ من

 في بالدين يكذّب الّذي
 قبل ونوافله فرائضه

 وصيامه صالته اهللا
 كان بما يحاسبه ولم
 الدنيا الحياة في منه
 ]صا[
 امير عن )٥(

 ليس )ع( المؤمنين
 عز اهللا الى احب عمل
 فال الصالة من وجّل

 اوقاتها عن يشغلنّكم
 الدنيا امور من شيء
اهللا فان وجّل عز ذم 

 هم الّذين فقال اقواماً
 ساهون صالتهم عن
 غافلون انّهم يعني

 بأوقاتها استهانوا
  ]صا[

  
  
  

ءة أو مختومة بما بدئت وختمت وهي سبع وعشرون كلمة ، وثالثة وسبعون حرفا ، ال يوجد سورة مبدو
  .به ال ناسخ وال منسوخ فيها ، ومثلها في عدد اآلي اإلخالص

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
، أعجبوا أيها الناس بأهل مكة لهـذا         سموا قريشا لشدتهم ومنعتهم    ﴾ِإليالف قُريشٍ ﴿

 من  العهد الذي أخذته قريش بسبب سكناهم في الحرم الشريف وكيف صاروا به آمنين            
، وأول عهد اخذه من ملك الشام هاشم جد          كل أحد ببركة البيت الحرام وقد كثر خيرهم       

ائتالفهم  ﴾ِإيالفهِم ﴿ (١) )ص (رسول اللّه محمد بن عبد اللّه بن عبد المطلب بن هاشم          
حيث كانوا   ِإلى الشام  ﴾والصيف﴿ ِإلى اليمن  ﴾رِحلَةَ الشِّتَاء ﴿بصورة دائمة مطردة في     

 ، ألن النـاس كـانوا   وهم آمنون مطمئنون ال يتعرض لهم أحد بسوء   رون للتجارة يساف
 فـال  ، الكعبـة  والة ألنهم اهللا أهل وهم ، حرمه وسكان اهللا بيت جيران هؤالء يقولون
 الَّـذي ﴿ (٣) العتيـق  ﴾الْبيـت  هذَا رب﴿ اهللا ﴾فَلْيعبدوا﴿ (٢) تظلموهم وال تؤذوهم
مهمَأطْع نوعٍ موحجوا )ص( اهللا رسول الى وفدوا الناس الن للسفر يحتاجون فال ﴾ج 

  (٤) الرحلتين كفاهم بأن عليهم أنعم ﴾خَوف من وآمنَهم﴿ البيت الى
  

  
  

  
وهي سبع آيات ، الثالث األول نزلت في مكة في العاص بن وائل واألربع األخر نزلت في المدينة في 

ويوجد في وهي خمس وعشرون كلمة ، ومائة وخمسة وعشرون حرفا ، عبد اللّه بن أبي بن سلول 
القرآن خمس سور مبدوءة بهمزة االستفهام هذه واإلنسان والغاشية واالنشراح والفيل ، وال يوجد سورة 

  بسبع آيات إال هذه والفاتحة ، ، ال ناسخ وال منسوخ فيها
  الرحيم الرحمن اهللا بسم
 للتعجيـب  اسـتفهام  " أوصافه هي وما ، هو من )ص( محمد يا عرفت هل ﴾َأرَأيتَ﴿

 (١) اآلخـرة  فـي  والحـساب  الجـزاء  يكذب الذي ﴾بِالدينِ يكَذِّب الَّذي﴿ " والتشويق
﴿ي﴿ هو ﴾فَذَِلكالَّذ عدي يمتوال ويظلمـه  ، وغلظـة  بجفوة عنيفاً دفعاً اليتيم يدفع ﴾الْي 

   وال المسكين يطعم ال ﴾الْمسكينِ طَعامِ لَىع﴿ اليرغب ﴾يحض وال﴿ (٢) حقه يعطيه

  
  ترتيبها
١٠٧   

  ترتيب النزول
١٧  

    اياتها
  نزلت بعد  سورة الماعون  ٧

  مكية  التكاثر

  
  ترتيبها
١٠٦   

  ترتيب النزول
٢٩  

    اياتها
  نزلت بعد  سورة قريش  ٤

  مكية  الكوثر



 ٧١٦ 

    )١٠٨(الكوثر  )١٠٧(الماعون  سورة   )٧١٦(        الثالثونالجزء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الصادق عن فضلها
 قراءته كانت من )ع(
 الكوثر اعطيناك انّا
 ونوافله فرائضه في

 الكوثر من اهللا سقاه
 وكان القيامة يوم

 هللا رسول عند محدثه
 طوبى اصل في )ص(
  ]صا[

 سورة بأن قال من
 النوم في نزلت الكوثر

 وأن ، فيه عبرة ال
 أنزلت أنها الصحيح

 ]مال[ يقظة عليه
:  المفسرون قال )١(

 ابن "القاسم" مات لما
 قال )ص( النبي

 : وائل بن العاص
 أبتر رجٌل فإنه دعوه

 ال أي-  له عقب ال
 هلك فِإذا - له نسل

  ]مس[  ذكره انقطع
 
عن أنس قال ) ١(

) ص(رسول اهللا 
الكوثر نهر في الجنة 
  وعدنيه ربي عز وجل

، هو  خير كثير
حوض ترد عليه أمتي 

، آنيته  يوم القيامة
عدد نجوم السماء 

أي يذاد عنه (فيختلج 
العبد منهم ) ويمنع

فأقول رب إنه من 
، فيقول ما  أمتي

 بعدك تدري ما أحدث
   ]مال[

الَّـذين  ﴿ (٤) ﴾فَويٌل ِللْمصلِّين  ﴿ (٣) عن البخل ومنع المعروف   كناية  ،   يأمر بِإطعامه 
   وناهس هِمالتص نع موفي زبـور داود     ،  غافلون يؤخرونها عن أوقاتها تهاوناً بها      ﴾ه 

للذين يحضرون الكنائس بأبدانهم ، ويقفون مواقف العباد وقلوبهم في الـدنيا أبـي              قل  
  يصلون أمام الناس رياء    ﴾الَّذين هم يراءون   ﴿ (٥) ]تس[ ؟ أم إياي يخدعون    يستخفون

أخلصوا أعمالكم هللا فإن اهللا ال يقبل من العمل         في الخبر   ،   ويتصدقون ليقال ِإنهم كرماء   
، وليس منه شيء     ، وال تقولوا هذا هللا ، وللرحم إذا وصلتموه فإنه للرحم           إال ما خلص  

النـاس   ﴾ويمنَعون﴿ (٦) ]تس[ قليل من العمل  أخلص هللا يكفيك ال    )ص(وقد قال النبي    
﴿وناعوأصـل  ،    هو القرض تقرضه والمعروف تصنعه ومتاع البيـت تعيـره          ﴾الْم

  (٧)الماعون من كل شيء منفعته وفي اآلية زجر عن البخل 
  

  
  
  

،  وهي أقصر سورة في القرآن من حيث اآليات والكلمات، وهي عشر كلمات ، واثنان وأربعون حرفا 
ال ناسخ وال منسوخ فيها ، ويوجد في القرآن أربع سور مبدوءة بما بدئت به هذه والفتح ونوح والقدر ، 

  .وال يوجد سورة مختومة بما ختمت به
  الرحيم الرحمن اهللا بسم
 الخير وقيل،  الجنة في نهر ﴾الْكَوثَر َأعطَينَاك ﴿واألرض السموات إله نحن ﴾إنَّا﴿

 الطيبة وبالذرية الدارين وبشرف والكتاب والنبوة والعمل العلمب سروف،  الكثير المفرط
 ستةً الكوثر في وذكر،  عجيباً اختالفاً الكوثر تفسير في أقوالهم اختلفت وقد،  وبالشفاعة

 )ع( فاطمة ولد أن على داللة من تخلو الو الميزان صاحب يقول ( قوالً نيوعشر
 كثرة بعده نسله تعالى اهللا كثر فقد الكريم القرآن مالحم من نفسه في وهذا )ص( ذريته

 المقاتل من جموعهم وأفنى النوائب من عليهم نزل ما مع آخر نسل أي فيها يعادلهم ال
 هذه ألن:  قالوا أوالده الكوثر :الثالث والقول الرازي الفخر يقول ( )]مي[ الذريعة
 طيهيع أنه فالمعنى ، األوالد بعدم السالم عليه عابه من على رداً نزلت إنما السورة

 ، منهم ممتلىء العالم ثم ، البيت أهل من قتل كم فانظر ، الزمان مر على يبقون نسالً
 من األكابر من فيهم كان كم أنظر ثم ، به يعبأ أحد الدنيا في أمية بني من يبق ولم

  )]فخ[ مثالهموأ الزكية والنفس السالم عليهم والرضا والكاظم والصادق كالباقر  العلماء
   يا قلت الكوثر أعطيت قد فقال )ص( اهللا رسول على دخلت قال أنس عن حديثال في

  
  تيبهاتر

١٠٨   
  ترتيب النزول

١٥  
    اياتها
  نزلت بعد  سورة الكوثر  ٣

  مكية  العاديات



 ٧١٧ 

   )١٠٩( الكافرون  سورة           )٧١٧(        الثالثونالجزء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تسمى المقشقشة
فضلها عن الصادق 

من قرأ قل يا ايها  )ع(
الكافرون وقل هو اهللا 
احد في فريضة من 

ض غفر اهللا له الفرائ
ولوالديه وما ولد وان 
كان شقياً محي من 
ديوان االشقياء واثبت 
في ديوان السعداء 
واحياه اهللا سعيداً 
واماته سعيداً وبعثه 

  ]صا[ شهيدا
  
أن  عن ابن عباس) ١(

قريشاً دعت رسول 
 إلى أن )ص(اهللا 

، فيكون  يعطوه ماالً
،  أغنى رجل بمكة

 ويزوجوه ما أراد من
 لك هذا فقالوا ، النساء

 عن وتكفّ محمد، يا
 وال ، آلهتنا شتم

 لم فإن ، بسوء تذكرها
 سنة، آلهتنا فاعبد تفعل
 سنة كِإله ونعبد

  ]مس[
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 ال والمغـرب  المشرق بين ما وطوله عرضه الجنة في نهر قال،  الكوثر وما اهللا رسول
 وال ذمتي أخفر من منه يشرب ال،  أبداً فيشعث أحد منه يتوضأ وال فيظمأ أحد منه يشرب

شكراً له على ما أوالك ربك من الخيرات  ﴾فَصلِّ ِلربك﴿ (١) ]ال[ بيتي أهل قتل من
وقيل رفع اليـدين    ،    رفع اليدين في تكبير الصالة إلى النحر       قيل ﴾وانْحر﴿والكرامات  

فا عادة قومـك    ما تذبحه من األنعام لوجهي وباسمي مخال      وقيل    ، الى النحر في الدعاء   
 ﴾هـو اَألبتَـر  ﴿العاص بن وائل    ِإن مبغضك    ﴾ِإن شَانَئك  ﴿ (٢) الذين يذبحون لألوثان  

    (٣) الّذي ال عقب له اذ ال يبقى له نسل وال حسن ذكر

   
  
  

عشرون كلمة ، وأربعة وتسعون حرفا ، ويوجد في القرآن وهي سورة الناس فقط ، في االي مثلها 
ما بدأت به هذه والجن واإلخالص والفلق والناس وال يوجد سورة مختومة بما خمس سور مبدوءة ب

  ختمت به
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

﴿   ونرا الْكَافها َأيأمر اللّه رسوله أن يخاطب الرهط من قريش الذين قالوا له يـا      ﴾قُْل ي
ال َأعبد مـا     ﴿ (١) محمد هلم فاتبع ديننا ونتبع دينك بأن تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة            

وندب(٢)  ال أعبد هذه األصنام واألوثان التي تعبدونها       ﴾تَع ﴿   ال َأنْـتُميـا معـشر     ﴾و
 ﴾وال َأنَا عابِد مـا عبـدتُّم    ﴿ (٣) إلهي الحق الذي أعبده    ﴾عابِدون ما َأعبد  ﴿المشركين  

التكرار من عادة    " اع الكفار ، وقطع ألطم   االصنامتأكيد لما سبق من البراءة من عبادة        
عابِـدون مـا    ﴿ في المـستقبل   ﴾َأنْتُم﴿ولستم   ﴾وال ﴿ (٤)"  العرب للتاكيد على الشيء   

دبينِ    ﴿ (٥)  بعابدين ِإلهي الحق الذي أعبده     ﴾َأعد ِليو ينُكُمد ولـي     لكم شرككم  ﴾لَكُم ،
  ، د على عبادة الواحد القهار    ، والتأكي  ، وهذا غاية في التبرؤ من عبادة الكفار        توحيدي

عن ابن عبـاس     (٦) ]صا [ ً اذا فرغت منها فقل ديني االسالم ثالثا      ) ع(عن الصادق   
 وهـى ،   االكبر الفزع من وامن الشياطين مردة عنه وتباعد الشرك من برئ قرأهامن  
 شئ لهم يعرض فال المنام عند فليقرأوها صبيانكم مروا الحديث وفى القرءآن ربع تعدل
 قل،   اهللا نصر جاء اذا،   الكافرون ايها يا قل السورالخمس هذه فقرأ مسافرا خرج نوم
   ]رو[ غانما سالما رجع الناس برب اعوذ قل الفلق برب اعوذ قل،  احد اهللا هو

  
  ترتيبها
١٠٩   

  ترتيب النزول
١٨  

    اياتها
  نزلت بعد  سورة الكافرون  ٦

  مكية  الماعون



 ٧١٨ 

  )   ١١٠(النصر  سورة    )٧١٨(        الثالثونالجزء

 الصادق عن فضلها
 جاء اذا قرأ من )ع(

 فريضة في اهللا نصر
 اهللا نصره لةناف او

 اعدائه جميع على
 معه القيامة يوم وجاء
 اخرجه قد ينطق كتاب
 فيه قبره جوف من اهللا

 جهنّم جسر من أمان
  ]صا[ ....النّار ومن

  

اخر سورة نزلت 
وتسمى  ، بالمدينه

... سورة التدوديع 
وتشير السورة إلى 
كمال األمر لحضرة 
الرسول وتمام الدعوة 

... التي خلق ألجلها 
بعد نزول هذه و

 ٢٨١السورة واالية 
من البقرة ختم الوحي 

 ولم يعش المقدس
) ص(حضرة الرسول 

بعدها سوى واحد 
وعشرين يوما ، وقيل 
أحد عشر يوما ، وقيل 

وعلى األول  سبعة أيام
المعول ووقع ما وقع 
بعد وفاته ، ثم اتفقت 
األصحاب على خالفة 

  ،أبي بكر وكان ذلك
وقد رثاه بعض 

اب منهم حسان األصح
بن ثابت وقالت فاطمة 

حينما وقفت على ) ع(
  :  قبره الشّريف

ماذا على من شم 
تربة أحمد أن ال يشم 
  مدى الدهور غواليا

صبت علي مصائب لو 
أنها صبت على األيام 

  صرن لياليا
بعد ) ع(وقال علي 

  ) ع(وفاة فاطمة 
 نيا عليأرى علل الد

 االبيات .... كثيرة
 ]مال[
  
  
  

  

  
  
  

وتعد مدنية الن كّل ما نزل  نزلت بالمدينة بعد التوبة في منى في حجة الوداع السنة العاشرة من الهجرة
بعد الهجرة يسمى مدنيا وال يخرج كونه مدنيا نزوله في غير المدينة ، كما أن كّل ما نزل قبل الهجرة 

ت من القرآن على أصح األقوال يسمى مكيا ، والعبرة بالهجرة ال بمواقع النزول وهي آخر سورة نزل
وهي سبع عشرة كلمة )  واتَّقُوا يوماً تُرجعون فيه ِإلَى اللَّه(وآخر آية نزلت منه آية . وأشهر الروايات

وال يوجد سورة مختومة بما ختمت به  ويوجد في القرآن . وسبعون حرفا ، ال ناسخ وال منسوخ فيها
  .المنافقين والفتح واالنشقاق واالنفطار والتكويرو  هذهمبدوءة بما بدئت بهست سور 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
﴿    الْفَتْحو اللَّه رنَص اءعلى أعدائك، وفتح عليـك    ) ص( ِإذا نصرك اهللا يا محمد       ﴾ِإذَا ج 

وال يستقيم ما ذكره بعض المفسرين بأن المراد بهذا الفتح فـي هـذه    " مكة أم القرى 
وهي آخر سـورة نزلـت مـن         كونها مدنية ونزلت بعد فتح مكة      ،   السورة فتح مكة  

 المـدد الملكـوتى      وقد يراد منهـا    ]مال[ "القرآن على أصح األقوال وأشهر الروايات     
يدخُلُون في دينِ اللَّـه     ﴿العرب   ﴾ورَأيتَ النَّاس ﴿ (١) والتأييد القدسى بتجليات االسماء   

 وهوازن وسائر قبائل العرب وكـانوا قبـل ذلـك           كأهل مكة والطائف واليمن    ﴾َأفْواجا
 روى انه عليه السالم لما فتح مكة اقبلت العرب،  يدخلون فيه واحدا واحدا واثنين اثنين       

بعض فقالوا اذا ظفر بأهل الحرم فلن يقاومه احد وقد كان اهللا اجارهم من              على  بعضها  
،  م افواجا من غير قتالاصحاب الفيل من كل من ارادهم فكانوا يدخلون فى دين االسال      

 سمعت رسول اهللا عليه    :فقال،   بكى ذات يوم فقيل له فى ذلك         هعن جابر بن عبد اهللا ان     
فَسبح  ﴿ (٢) ]رو[ دخل الناس فى دين اهللا افواجا وسيخرجون منه افواجا        السالم يقول   

 كبر دموِإسـالم     وفتح البالد   ،  واشكره على ما أوالك من النصر على األعداء        ﴾بِح ،
 هضما لنفسك واستقـصارا لعلمـك       اطلب منه المغفرة لك وُألمتك     ﴾واستَغْفره﴿ العباد

 الْعلِّييناالستغْفَار درجةُ    واستعظاما لحقوق اهللا واستدراكا لما فرط منك من ترك االولى         
 رجاعاً يقبل  ﴾كَان تَوابا ﴿ عالجّل و  ﴾إنَّه﴿ ]نج[ ..... و هو اسم واقع علَى ستَّة معانٍ      

سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتـوب       قولعليه السالم يكثر قبل موته      كان  ،   التوبة
ان عبدا خيره اهللا بين الدنيا وبين لقائه فاختـار           )ص(روى انها لما نزلت قال      و  ، اليك

ال تبكى فانك كت فقال    فب  نفسي يا بنتاه انه نعيت على     فقال   )ع(انه دعا فاطمة    و  لقاء اهللا 
  (٣) ]رو[  فضحكتاول اهلى لحوقا بى

  
  ترتيبها
١١٠   

  ترتيب النزول
١١٤  

    اياتها
  نزلت بعد  سورة النصر  ٣

  مدنیةا  التوبة



 ٧١٩ 

    )١١٢(االخالص ) ١١١(المسد  سورة           )٧١٩(        الثالثونالجزء

  
  

وتسمى سورة تبت ، 
  وسورة أبي لهب

عن الصادق فضلها 
اذا قرأتم تبت  قال )ع(

 يدا ابي لهب وتب
فادعوا على ابي لهب 
فانّه كان من المكذّبين 

لنبي وبما جاء من با
  ]صا[ عند اهللا تعالى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تسمى سورة األساس
 )ع(عن الرضا ) ١(

انّه سئل عن التّوحيد 
كّل من قرأ قل فقال 

هو اهللا احد وآمن بها 
فقد عرف التوحيد قيل 
كيف يقرؤها قال كما 

 ]صا[ يقرؤها الناس
التبات هو : فائدة ) ١(

الخسار المفضي ِإلى 
 والمراد من ، الهالك

، على  اليد صاحبها
   ]مس[ عادة العرب

الصمد السيد الذي ) ٢(
ليس فوقه أحد، الذي 

أي يلجأ -  يصمد ِإليه
 الناس في  -ِإليه

 حوائجهم وأمورهم
 ]آل[

بن اوللشيخ الرئيس 
سينا كراسة لطيفة 
فسر بها المعوذتين 
واإلخالص على 
طريقة الصوفية أبدع 

  ]مال[  فيها

  
  
الفلق والفيل ، وهي عشرون كلمة ، وسبعة وسبعون حرفا ، ال ناسخ وال منسوخ االي ها في عدد مثل

  .فيها ، وال يوجد في القرآن سورة مبدوءة أو مختومة بما بدأت وختمت به
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 عبد العزى بن عبد المطلب عم النبي       ﴾يدا َأبِي لَهبٍ  ﴿ ت وخسر تخابوهلكت   ﴾تَبتْ﴿
، األول دعـاء      وقد هلك وخسر   ﴾وتَب﴿ وكنّي بأبي لهب لحسنه واشراق وجهه      )ص(

 (١)والثاني ِإخبار﴿ نْها َأغْنَى علم يفده ﴾م ﴿الُهالذي جمعه  ﴾م﴿با كَسموال جاهه ﴾و 
ذات اشـتعال وتوقُّـد    ﴾نَارا ذَاتَ لَهـبٍ ﴿سيدخل   ﴾سيصلَى﴿ (٢) وعزه الذي اكتسبه  

،   نـار جهـنم    في ﴾حمالَةَ الْحطَبِ ﴿ أم جميل أخت أبي سفيان     ﴾وامرَأتُه ﴿ (٣) عظيم
في  ﴿ (٤)) ص (الشوك والحسك فتنشرها باللّيل في طريق رسول اهللا       فانها كانت تحمل    

  (٥) ، تعذب به يوم القيامة  ليف قد فتل فتالً شديداً﴾حبٌل من مسد﴿عنقها  ﴾جِيدها
  
  
  
  

  . كلمة ، وسبعة وأربعون حرفا ، ال ناسخ وال منسوخ فيهاوهي خمس عشرة
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

، والـذي     لهؤالء المشركين المستهزئين ِإن ربي الـذي أعبـده         )ص( يا محمد  ﴾قُْل﴿
ال يوصف    ال شريك له وال شبيه له وال نظير        ﴾َأحد﴿واحد   ﴾هو اللَّه ﴿أدعوكم لعبادته   

 ﴾اللَّـه الـصمد    ﴿ (١) أحد من صفاته تعالى استأثر بها نفسه      باألحدية غيره ألن كلمة     
،  المقصود في الحـوائج علـى الـدوام      ،   ن صفات الكمال  م وهوالغني عن كل شيء     

لَـم   ﴿ (٢)المرغوب اليه في الرغائب المستعان به عند المصائب         ،   يحتاج ِإليه الخلق  
دلالمالئكة بنات اهللا  مشركي العرب في زعمهم أن      رد على    ليس له ولد   ﴾ي ﴿ ولَدي لَمو﴾ 

، وال  ، وال نظير   وليس له جل وعال مثيلٌ     ﴾ولَم يكُن لَه كُفُوا َأحد     ﴿ (٣) من أبٍ وال ُأمٍ   
    (٤)  وال في صفاته ،، ال في ذاته شبيه أحد من خلقه

  
  
  
  
  

  
  ترتيبها
١١٢   

  ترتيب النزول
٢٢  

    اياتها
  نزلت بعد  سورة االخالص  ٤

  مكية  الناس

  
  رتيبهات

١١١   
  ترتيب النزول

٦  
    اياتها
٥  

 
  نزلت بعد  سورة المسد

  مكية  الفاتحة



 ٧٢٠ 

  
  )١١٣( الفلق سورة              )٧٢٠(        الثالثونالجزء

  
 )ع( اقرالب عن فضلها

 اوتر من قال
 اهللا هو وقل بالمعوتين

 اهللا عبد يا له قيل احد
 اهللا قبل فقد ابشر
 ]صا [وترك

  
 النبي أن وروي )١(
 ما كثيراً كان )ص(

 والحسين الحسن يعوذ
 السورتين بهاتين )ع(
 ]مي[
  
 )ص( النبي عن )٥(

 يكون ان الفقر كاد
 ان الحسد وكاد فقرا
  ]مي[القدر يغلب

  
 )ص( بيالن عن )٥(

 ليأكل الحسد إن
 تأكل كما الحسنات

  ]مي[ الحطب النار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  وهي خمس آيات وثالث وعشرون كلمة ، وأربعة وسبعون حرفا ، ال ناسخ وال منسوخ فيها
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 ألتجئ وأعتصم  ﴾َأعوذُ﴿ إذا أردت أن تحترز مما تخاف وتحذر       )ص( يا محمد  ﴾قُْل﴿
﴿ببِر وخصـصه  ،  ، وينجلي عنه الظـالم   برب الصبح الذي ينفلق عنه الليل      ﴾ الْفَلَق

ابن عبـاس الفلـق     وعن  ،   بالتعوذ ألنه وقت دعاء المضطرين وإجابة دعوة الملهوفين       
 كل مؤذ خلقه اهللا     ﴾من شَر ما خَلَقَ    ﴿ (١) سجن أو واد في جهنم تستعيذ منه أهل النار        

الليل ِإذا أظلم واشتد     يعني به    ﴾ومن شَر غَاسق ِإذَا وقَب    ﴿ (٢)  من الجن واالنس   تعالى
نعـدام الغـوث    ال قيل ترسل فيه عفاريت الجن فال يشفى مصاب تلك الساعة         ،   ظالمه
فيه اثنـي   ،    والمنجمون يعدونه نحساً    وقيل وقوب القمر محاقه في آخر الشهر      ،  غالبا  

النـساء  ﴾  ومن شَر النَّفَّاثَات في الْعقَد     ﴿ (٣) .....عشر قوال ، والبن عباس فيه قول        
 ،  فيها ليضروا عباد اهللا بسحرهن      - ينفخن –  يعقدن عقداً في خيوط وينفثن     الساحرات

 ألجل كثرة حبهن في قلوب الرجال يتصرفن في الرجال يحولنهم من            او من شر النساء   
، من كيدهن ومكرهن  لتعوذبا رسوله اهللا فأمر  ومن عزيمة إلى عزيمة رأي إلى رأي

 ]فـخ [ هذا قول حسن لو ال أنه على خالف رأي أكثر المفسرين: يقول الفخر الرازي    
(٤) ﴿    دسِإذَا ح داسح شَر نموعـين   الحاسد الذي يتمنى زوال النعمة عن غيـره        ﴾و

 ولاوالحسد  ،والحاسد يحصل حسده في الحضور والغيبة ، الحاسد في االغلب القعة 

 قابيـل  االرض وفى الجنة من فأخرجه آلدم ابليس حسد السماء فى به اهللا عصى ذنب

 من ١٠٩وكررت كلمة الحسد في اآلية  بقدرته نعوذ باهللا من شرها،  فقتله هابيل الخيه
   (٥) من الفتح ١٥ من النساء واآلية ٥٣البقرة واآلية 

  
  
  
  
  
  

  
  ترتيبها
١١٣   

  ترتيب النزول
٢٠  

    اياتها
  نزلت بعد  سورة الفلق  ٥٨

  مكية  الفيل



 ٧٢١ 

    )١١٤( الناس سورة    )٧٢١(        الثالثونالجزء

  
 لقد )ص( النبي عن

 سورتان علي أنزلت
 وإنك مثلهما أنزل ما
 أحب سورتين تقرأ لن
 اهللا عند أرضى وال

 المعوذتين يعني منهما
  ]بي[

  )ص( أنه وروي
 بن عثمان على دخل

 قل بـ فعوذه مظعون
 وبهاتين  أحد اهللا هو

  :لقا ثم  .السورتين
 تعوذت فما بهن تعوذ
 ]غر[  اممنه بخير

  
 )ع( الصادق عن )٦(
 وله االّ قلب من ما

 احدهما على اذنان
 وعلى مرشد ملك

 مفتن شيطان األخرى
 وذلك يأمره هذا

  ]صا[ يزجره
  
  

  
  

   وهي عشرون كلمة ، وتسعة وسبعون حرفا
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 بخالق النـاس    ﴾بِرب النَّاسِ ﴿أعتصم وألتجئ وأستجير     ﴾َأعوذُ﴿ )ص (يا محمد  ﴾قُْل﴿
  مالك جميع الخلق ملكاً تاماً شـامالً كـامالً  ﴾ملك النَّاسِ ﴿(١) هم ومدبر شئونهم  ومربي
الشيطان  ﴾من شَر الْوسواسِ  ﴿ (٣)  معبودهم الذي ال رب لهم سواه      ﴾ِإلَه النَّاسِ  ﴿ (٢)

أي يختفي ويتأخر ِإذا ذكـر العبـد   ﴾ الْخَنَّاسِ﴿الذي يوسوس لِإلنسان ليغريه بالعصيان    
ومقام الوسوسة من العبد مقام النفس األمـارة          فِإذا غفل عن اهللا عاد فوسوس له       ، ربه

 ، فَتَعوذُوا باهللا منْـه  إن الشَّيطَان يجرِي من ابنِ آدم مجرى الدمِ: الحديث   في    ، بالسوء
 الوساوس   البشر صنوف  نفوس يلقي في    ﴾الَّذي يوسوِس في صدورِ النَّاسِ    ﴿ (٤) ]طر[

سحر من قبل اليهود في المدينة      ) ص(وما قيل أنه     ﴾من الْجِنَّة والنَّاسِ  ﴿ (٥) واألوهام
وصار يتعوذ بهما ولم يزل حتى برى ء ، فبعيد عن الصحة ، ألن هـاتين الـسورتين                 
نزلنا بمكة في أوائل البعثة وال خلطة له وال مراجعة مع اليهود حتـى يغتـاظوا منـه                  

، وقد نفى اللّه عنه وصفه بالـسحر         ف يسحر وهو معصوم بعصمة اللّه     فيسحروه وكي 
، وعليه فكل ما ورد في هذا ال عبرة به وال قيمة لناقليـه               وحماه من السحرة وغيرهم   

، ألن القول المعتمـد أنهمـا        وما قيل أن المعوذتين نزلتا بالمدينة ال صحة له        ،   البتة
  ، صار يتعوذ بهما من السحر فغير صحيح      سحر في المدينة و   ) ص(أما كونه   ،   مكيتان

ولعمري ليس كل شيء مما في الصحيحين صحيحا قطعا ، فإن فيهما الضعيف والمنكر          
وإن البخاري ومسلم وإن كانا من أحسن الناس نقال لكنهما نقال عن أناس قـد يطعـن                 

ر ومن أن   ، ألننا بعد أن نسمع أن اللّه عصمه من السح          فيهم، أو انه دس هذا فيما نقاله      
يكون ساحرا وأبطل بحقه سحر السحرة وكيد الفجرة ، فكيف يسوغ لنا أن نصدق بأنه               

   (٦)  ]مال[سحر 
  

  والتسليم التحية افضل مهاجرها على ١٤٣٢  من عام)ع(ايام فاطمية الزهراء  منه الفراغ وقع

   والمتكل لالمعو فضلك وعلى واألمل الرجاء فأنت بتوفيقك وأيدنا بتأييدك أمددنا اللهم

   ومعیدا مبدئا الحمد وله

  

  
  ترتيبها
١١٤   

  ترتيب النزول
٢١  

    اياتها
  نزلت بعد  سورة الناس  ٦

  مكية  الفلق



 ٧٢٢ 

  



 ٧٢٣ 

 ) ٧٢٣(  

 فهرس السور
 

ترتيب  السورة الصفحة
 المصحف

ترتيب  آياتها
 النزول

 مكان النزول نزلت بعد

مدنية/ مكية  المدثر ٥ ٧ ١ الفاتحة ١  

 مدينة المطففين ٨٧ ٢٨٦ ٢ البقرة ٣
عمرانال  ٤٩  مدينة االنفال ٨٩ ٢٠٠ ٣ 
ممتحنةال ٩٢ ١٧٦ ٤ النساء ٧٣  مدينة 

 مدينة الفتح ١١٢ ١٢٠ ٥ المائدة ١٠٠
 مكية الحجر ٥٥ ١٦٥ ٦ األنعام ١٢٠
 مكية ص ٣٩ ٢٠٦ ٧ األعراف ١٤٢
 مدينة البقرة ٨٨ ٧٥ ٨ األنفال ١٦٧
 مدينة  المائدة ١١٣ ١٢٩ ٩ التوبة ١٧٨
 مكية االسراء ٥١ ١٠٩ ١٠ يونس ١٩٧
 مكية يونس ٥٢ ١٢٣ ١١ هود ٢١١
 مكية هود ٥٣ ١١١ ١٢ يوسف ٢٢٥
 مدينة محمد ٩٦ ٤٣ ١٣ الرعد ٢٤٢
 مكية نوح ٧٢ ٥٢ ١٤ إبراهيم ٢٤٩
 مكية يوسف ٥٤ ٩٩ ١٥ الحجر ٢٥٦
 مكية الكهف ٧٠ ١٢٨ ١٦ النحل ٢٦٣
 مكية القصص ٥٠ ١١١ ١٧ االسراء ٢٧٧
 مكية الغاشية ٦٩ ١١٠ ١٨ الكهف ٢٩٠
 مكية فاطر ٤٤ ٩٨ ١٩ مريم ٣٠٤
ريمم ٤٥ ١٣٥ ٢٠ طه ٣١٣  مكية 
 مكية إبراهيم ٧٣ ١١٢ ٢١ األنبياء ٣٢٥
 مدينة النور ١٠٣ ٧٨ ٢٢ الحج ٣٣٥
 مكية األنبياء ٧٤ ١١٨ ٢٣ المؤمنون ٣٤٧



 ٧٢٤ 

)٧٢٤(  
 فهرس السور

 
ترتيب  السورة الصفحة

 المصحف
ترتيب  آياتها

 النزول
 مكان النزول نزلت بعد

 مدينة الحشر ١٠٢ ٦٤ ٢٤ النور ٣٥٧
 مكية يس ٤٢ ٧٧ ٢٥ الفرقان ٣٦٨
 مكية الواقعة ٤٧ ٢٢٧ ٢٦ الشعراء ٣٧٨
 مكية الشعراء ٤٨ ٩٣ ٢٧ النمل ٣٩٠
 مكية النمل ٤٩ ٨٨ ٢٨ القصص ٤٠١
 مكية الروم ٨٥ ٦٩ ٢٩ العنكبوت ٤١٢
اقنشقاال ٨٤ ٦٠ ٣٠ الروم ٤٢١  مكية 
 مكية الصافات ٥٧ ٣٤ ٣١  لقمان ٤٢٨
 مكية المؤمنون ٧٥ ٣٠ ٣٢ السجده ٤٣٣
حزاباأل ٤٣٧ عمرانال  ٩٠ ٧٣ ٣٣   مدينة 
 مكية لقمان ٥٨ ٥٤ ٣٤ سباء ٤٥١
 مكية الفرقان ٤٣ ٤٥ ٣٥ فاطر ٤٥٨
 مكية الجن ٤١ ٨٣ ٣٦ يس ٤٦٦
 مكية األنعام ٥٦ ١٨٢ ٣٧ الصافات ٤٧٤
 مكية القمر ٣٨ ٨٨ ٣٨ ص ٤٨٣
 مكية سباء ٥٩ ٧٥ ٣٩ الزمر ٤٩١
 مكية الزمر ٦٠ ٨٥ ٤٠ غافر ٥٠١
 مكية غافر ٦١ ٥٤ ٤١ فصلت ٥١١
 مكية فصلت ٦٢ ٥٣ ٤٢ الشورى ٥١٨
 مكية الشورى ٦٣ ٨٩ ٤٣ الزخرف ٥٢٧
 مكية الزخرف ٦٤ ٥٩ ٤٤ الدخان ٥٣٥
 مكية الدخان ٦٥ ٣٧ ٤٥ الجاثية ٥٣٩
 مكية الجاثية ٦٦ ٣٥ ٤٦ األحقاف ٥٤٤
 مدينة الحديد ٩٥ ٣٨ ٤٧ محمد ٥٥٠



 ٧٢٥ 

 )٧٢٥( 

 فهرس السور
 

ترتيب  السورة الصفحة
حفالمص  

ترتيب  آياتها
 النزول

 مكان النزول نزلت بعد

 مدينة الجمعة ١١١ ٢٩ ٤٨ الفتح ٥٥٥
 مدينة المجادلة ١٠٦ ١٨ ٤٩ الحجرات ٥٦١
 مكية المرسالت ٣٤ ٤٥ ٥٠ ق ٥٦٦
 مكية األحقاف ٦٧ ٦٠ ٥١ الذاريات ٥٧١
 مكية السجده ٧٦ ٤٩ ٥٢ الطور ٥٧٦
لنجما ٥٨٠  مكية االخالص ٢٣ ٦٢ ٥٣ 
رالقم ٥٨٥  مكية الطارق ٣٧ ٥٥ ٥٤ 
 مدينة الرعد ٩٧ ٧٨ ٥٥ الرحمن ٥٨٩
 مكية طه ٤٦ ٩٦ ٥٦ الواقعة ٥٩٤
 مدينة الزلزلة ٩٤ ٢٩ ٥٧ الحديد ٦٠٠
 مدينة المنافقون ١٠٥ ٢٢ ٥٨ المجادلة ٦٠٦
 مدينة البينة ١٠١ ٢٤ ٥٩ الحشر ٦١٠
 مدينة األحزاب ٩١ ١٣ ٦٠ الممتحنة ٦١٥
ابنالتغ ١٠٩ ١٤ ٦١ الصف ٦١٨  مدينة 
 مدينة الصف ١١٠ ١١ ٦٢ الجمعة ٦٢١
 مدينة الحج ١٠٤ ١١ ٦٣ المنافقون ٦٢٣
 مدينة التحريم ١٠٨ ١٨ ٦٤ التغابن ٦٢٥
 مدينة االنسان ٩٩ ١٢ ٦٥ الطالق ٦٢٨
 مدينة الحجرات ١٠٧ ١٢ ٦٦ التحريم ٦٣١
 مكية الطور ٧٧ ٣٠ ٦٧ الملك ٦٣٥
لقلما ٦٣٩  مكية العلق ٢ ٥٢ ٦٨  
لحاقةا ٦٤٣  مكية الملك ٧٨ ٥٢ ٦٩ 
 مكية الحاقة ٧٩ ٤٤ ٧٠ المعارج ٦٤٧

 

  



 ٧٢٦ 

) ٧٢٦(  
 فهرس السور

 
ترتيب  السورة الصفحة

 المصحف
ترتيب  آياتها

 النزول
 مكان النزول نزلت بعد

 مكية النحل ٧١ ٢٨ ٧١ نوح ٦٥٠
 مكية األعراف ٤٠ ٢٨ ٧٢ الجن ٦٥٤
لقلما ٣ ٢٠ ٧٣ المزمل ٦٥٧  مكية 
 مكية المزمل ٤ ٥٦ ٧٤ المدثر ٦٦٠
 مكية القارعة ٣١ ٤٠ ٧٥ القيامة ٦٦٤
 مدينة الرحمن ٩٨ ٣١ ٧٦ االنسان ٦٦٧
 مكية الهمزة ٣٣ ٥٠ ٧٧ المرسالت ٦٧١
 مكية المعارج ٨٠ ٤٠ ٧٨ النبأ ٦٧٤
 مكية النبأ ٨١ ٤٦ ٧٩ النازعات ٦٧٦
لنجما ٢٤ ٤٢ ٨٠ عبس ٦٧٩  مكية 
 مكية المسد ٧ ٢٩ ٨١ التكوير ٦٨١
 مكية النازعات ٨٢ ١٩ ٨٢ االنفطار ٦٨٣
 مكية العنكبوت ٨٦ ٣٦ ٨٣ المطففين  ٦٨٤
اقنشقاال ٦٨٧  مكية االنفطار ٨٣ ٢٥ ٨٤ 
 مكية الشمس ٢٧ ٢٢ ٨٥ البروج ٦٨٩
 مكية البلد ٣٦ ١٧ ٨٦ الطارق ٦٩١
 مكية التكوير ٨ ١٩ ٨٧ األعلى ٦٩٢
 مكية الذاريات ٦٨ ٢٦ ٨٨ الغاشية ٦٩٤
 مكية الليل ١٠ ٣٠ ٨٩ الفجر ٦٩٥
 مكية ق ٣٥ ٢٠ ٩٠ البلد ٦٩٧
 مكية القدر ٢٦ ١٥ ٩١ الشمس ٦٩٩
 مكية األعلى ٩ ٢١ ٩٢ الليل ٧٠٠
 مكية الفجر ١١ ١١ ٩٣ الضحى ٧٠٢

 



 ٧٢٧ 

)٧٢٧(  
 فهرس السور

 
ترتيب  السورة الصفحة

 المصحف
ترتيب  آياتها

 النزول
 مكان النزول نزلت بعد

 مكية الضحى ١٢ ٨ ٩٤ االنشراح ٧٠٣
 مكية البروج ٢٨ ٨ ٩٥ التين ٧٠٤
اول سورة  ١ ١٩ ٩٦ العلق ٧٠٥

 نزلت
 مكية

 مكية عبس ٢٥ ٥ ٩٧ القدر ٧٠٧
 مدينة الطالق ١٠٠ ٨ ٩٨ البينة ٧٠٨
 مدينة النساء ٩٣ ٨ ٩٩ الزلزلة ٧٠٩
 مكية العصر ١٤ ١١ ١٠٠ العاديات ٧١٠
 مكية قريش ٣٠ ١١ ١٠١ القارعة ٧١١
 مكية الكوثر ١٦ ٨ ١٠٢ التكاثر ٧١٢
 مكية االنشراح ١٣ ٣ ١٠٣ العصر ٧١٣
 مكية القيامة ٣٢ ٩ ١٠٤ الهمزة ٧١٤
 مكية الكافرون ١٩ ٥ ١٠٥ الفيل ٧١٤
 مكية التين ٢٩ ٤ ١٠٦ قريش ٧١٥
 مكية التكاثر ١٧ ٧ ١٠٧ الماعون ٧١٥
 مكية العاديات ١٥ ٣ ١٠٨ الكوثر ٧١٦
 مكية الماعون ١٨ ٦ ١٠٩ الكافرون ٧١٧
، اخر  لنصرا ٧١٨

 سورة نزلت

 مدينة  التوبة ١١٤ ٣ ١١٠

 مكية الفاتحة ٦ ٥ ١١١ المسد ٧١٩
 مكية الناس ٢٢ ٤ ١١٢ االخالص ٧١٩
 مكية الفيل ٢٠ ٥ ١١٣ الفلق ٧٢٠
  مكية الفلق ٢١ ٦ ١١٤  الناس  ٧٢١

 

           



 ٧٢٨ 

(٧٢٨)  



 ٧٢٩ 

           
                    )٧٢٩(    

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  أملحق     
  

  فهرس اهم المواضيع
  

  
  



 ٧٣٠ 



 ٧٣١ 

)٧٣١(   
  

  السورة  واالية  الموضوع
االيات الواردة  

  في اهل البيت
  

  ٧  ٦: الفاتحة
   ١٣٧ ١٣٦ ١٣٣ ١٢٨ ١٢٦ ١٢٥ ١٢١ ١١٤ ١٠٤ ٩٠ ٨٢ ٨١ ٤٠ ٣٧ ٣٠ ٢٥ ١٣ ٥ ١: البقرة

       ٢٧٤ ٢٦٩ ٢٦٥ ٢٦١ ٢٥٧ ٢١٠ ٢٠٨ ٢٠٧ ١٨١ ١٦٥ ١٥٩  ١٤٨  ١٤٣  
  ٢٠٠ ١٩٥ ١٧٢ ١٦٢ ١٥٧ ١٥٤ ١١٢ ١١٠ ١٠٤ ١٠٣ ٨٣ ٦٨ ٦١ ٣٣ ١٨ ١٥ ٧: ال عمران

  ١٧٤ ١٥١ ٨٣ ٨٠ ٦٦ ٦٥ ٥٩ ٥٨ ٥٤ ٢٩: النساء
  ٩٢ ٦٨ ٦٧ ٦٦ ٥٦ ٥٥ ٥١ ٤٤ ٣٧ ٣٥ ٥ ٣ ١: المائدة
   ١٦٥ ١٦١ ١٥٨ ١٥٣ ١٤٩ ١٢٢ ١٠٨ ٩٣ ٨٥ ٨٢ ٥٤ ٤٤ ٤٠ ١٩: االنعام

  ١٨١ ١٨٠ ١٧٢ ١٧٠ ١٥٩ ١٢٨ ٦٩ ٤٦ ٤٤ ٤٣ ٣٠ ١٦: االعراف
     ٧٥ ٦٤ ٦٢ ٤١ ٣٩ ٣٤ ٢٧ ٢٦ ٢٥ ٢٤ ١: االنفال
  ١٠٢ ١٠١ ٦٤ ٦٣ ٥٨ ٥٣ ٤٠ ٣٥ ٢٥ ٢: يونس    ١١٩ ١٠٥ ٩٩ ٣٣ ٢٦ ٢٤ ٢٣ ١٩ ١٦ ٣: التوبة
   ٤٣ ٣٨ ٣١ ٢١ ٢٠ ٧ ٥: الرعد  ١٠٨  :يوسف   ١١٩ ١١٦ ١٠٨ ٩٣ ٨٦ ٧٣ ١٨ ١٧ ١٤ ٨ ٣: هود

   ١٢٣ ٩٤ ٨٣ ٤٣ ٤١ ٣٨ ١٧: النحل    ٩٢ ٨٧ ٧٥ ٤٧ ٤٢ ٤١: الحجر    ٣٧ ٢٨ ٢٧ ٢٤: ابراهيم
   ١٣٥ ١٢٥ ٨٢ ٥٤ ٢٩: طه    ٨٧ ٧٣ ٥٨ ٥٠: مريم     ١٠٥ ٤٤ ٢٩: الكهف    ٩٠ ٩: االسراء
     ١١١ ١٠١ ٩٥ ٧٤ ٦١ ٦٠: المؤمنون    ٤١ ٤٠ ٣٩ ٣٤ ٢٤ ٢٠: الحج    ١٠٣ ١٠١ ٤٧ ٧: االنبياء
 ١٠١ ٤ ١: الشعراء   ٧٤ ٧٠ ٦٣ ٥٤ ٥٠ ٢٥ ٩"    الفرقان٦٣ ٥٥ ٥١ ٤٠ ٣٦ ٣٥ ٢٦ ٢٢: النور
    ٦٩ ٤٩ ٥ ٤:العنكبوت    ٨٨ ٦١:    القصص٩٣ ٨٩ ٨٢ ٧٥ ٦٢ ٥٩: النمل   ٢١٤ ١٩٤
 ٥٦ ٣٣ ٢٥ ٢٤ ٦ ٤: االحزاب    ٢٤ ٢١ ١٨ ١٦: السجدة   ٢٢ ٢٠: لقمان   ٥٦ ٣٨ ٣٠ ٢٧: الروم
 ١٣٠ ٢٤: الصافات     ١٢ ٧ ٦ ١: يس   ٣٣ ٣٢ ٢٨ ٢٢ ١٠: فاطر   ٤٧ ٤٦ ١٧: سباء    ٧١ ٥٨

 ٣١ ٣٠: فصلت     ٨٧: غافر    ٦٥ ٥٦ ٣٣ ٢٩ ٩: الزمر    ٨٨ ٦٧ ٣٣ ٣٠ ٢٨: ص  ١٦٦ ١٦٥
 ٥: الدخان    ٦١ ٥٨ ٤٥ ٤٤ ٤٢ ٢٨ ٥: الزخرف    ٥٢ ٤١ ٢٣ ٢٠ ١٥ ١٣ ١:    الشورى٥٣ ٤٠
     ١٥ ١٣: الحجرات    ٢٩ ٢٦: الفتح     ٣٠ ١٤ ١١ ٩ ٢:    محمد٤: االحقاف    ٢١: الجاثية    ٢٤

  ٢٢ ١٧ ١٣: الرحمن    ٤٣ ١٤: النجم     ٢١ ١٧: الطور    ١٨ ٩: الذاريات      ٣٧ ٢٤ ٢١: ق
    ٢٢ ١٣:المجادلة     ٢٨ ١٩ ١٧ ١٦ ١١: الحديد     ٤٠ ٣٠ ٢٧ ١٤ ١١الواقعة      ٧٨ ٢٧

    ٤: التحريم    ١٢:    الطالق٨ ٢: تغابنال    ٩ ٣: الجمعة     ٦ ٤: الصف     ١٠ ٩ ٧: الحشر
 ١٤ ١٣: الجن  ٢٨: نوح      ٢٦ ١: المعارج     ٤٣ ١٢: الحاقة      ٧ ٦: القلم     ٢٧ ٢٢: الملك
      ٣٠ ٢٩ ٢٣ ١٨ ١٢ ١: االنسان    ٣٩ ٣١ ٩: المدثر      ٢٠ ١١: المزمل     ٢٧ ٢٣ ٢١ ١٧ ١٦

    ٢٩ ٢٧ ٢٦ ٢٢: التكوير  ٣٩: عبس     ٤١: النازعات    ٤٠ ٣٨ ٣١ ٢: النباء    ٤٤ ١٩: المرسالت
   ١١ ٧ ٣: البلد     ٣٠ ٢٧: الفجر    ١: الغاشية     ٣: البروج   ٩: االنشقاق     ٢٩ ٢٧ ٢٦: المطففين
   ٤ ٢:    القدر٨ ٦ ٣: التين    ٧:    الشرح١١ ٥: الضحى     ٢١ ٦ ٣ ٢: الليل    ١٢ ٣ ٢: الشمس
  ١: الكوثر    ٨:التكاثر    ٧: القارعة   ٤:  الزلزلة     ٧: البينة
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  السورة  واالية  الموضوع
االحاديث 

الواردة في 
  اهل البيت

   ٢٥٦ ٢٥٣ ٢٤٩ ٢٠٣ ١٨٩ ١٥٥ ١٤٣ ١٢٩ ١١٥ ١٠٤ ٨٣ ٤٩ ٣٧ ٣٤ ٣٠ ٢٧ ٢٦ ٥ ٢:البقرة
      ٨١ ٥٩ ٤٣ ٤٤ ١: النساء   ١٨٥ ١٧٤ ١١٤ ١٠٣ ٨١ ٦١ ٤٢ ٣٧ ٣٢ ٣١ ٧: آل عمران

 ٧٧ ٧٤ ٥٠ ٤٦ ٤٤ ٢: االعراف     ١٥٨ ٩٠ ٨٦ ٨٥: االنعام     ١٠٩ ١٠١ ٦٧ ٥٥ ٣: المائدة
   ٢٢ ٥: هود     ٦٤ ٦ ١٢: يونس     ١٠٥ ١٠٢ ٧٢ ٣٣ ١٩ ١: التوبة      ٤١ ٢٥: االنفال    ١٠٢

    ٣٦ ٢٢ ١٦ ١٥: النحل      ٧٥ ٣٥ ٢٤: ابراهيم    ٢٩ ٢١ ٧: الرعد      ٦٨: يوسف
   ٤: الشعراء   ٥٥ ٢١: الفرقان     ٧٧ ٣٧ ١٩ ١٥: النحل      ١٠٥ ٤٦الكهف      ٨١ ٣٣: االسراء

     ١٠: لقمان   ٤٩ ٤٨ ٢: العنكبوت     ٨٥ ٨٣ ٥٦ ٤٦ ٣٥ ١٠: القصص     ٨٩ ٨٣ ٣٣ ١٦: النمل
      ٤١: فاطر    ٥٤ ٥١ ٤٦ ٢٠:سباء     ٥٦ ٤٦ ٤٣ ٤٢ ٣٩ ٣٣٣ ٢٥: االحزاب     ٥٦: السجدة

 ٣٥ ٢٨: الزخرف      ٤٥ ٣٠ ١٢: فصلت    ٥٢ ٤٦ ٤٥: الزمل    ٢٠ ٩ ٨ ٥: ص     ٢٠: يس
     ٣٠ ٢٥ ١: محمد      ١٥: االحقاف     ٢١ ١٤: الجاثية    ٣٧ ٢٩: الدخان      ٨١ ٦٠ ٤٤

     ١٠: الواقعة     ٣٩: الرحمن    ١٨: القمر    ١٨: النجم    ١٥ ١٣ ١٠ ٩: الحجرات      ٢٩: الفتح
  ١: الفلق      ١: العصر      ٥: الضحى      ٣: الطارق    ٢٠ ٩ ٧: الحشر     ١٣ ١٢: المجادلة

اسالم ابو 
  طالب

  ٥٦: القصص 

  ٢٠٠ ١١٥ ٨٠ ٣٠ ٢٨ ١٩:      االعراف١٦١     االنعام ١٣٦ ٩٣: النساء  االسالم اليمان
  ١٤ ٧:    الحجرات  ٦:    الجاثية٣٣:    فصلت٧٠ ٢٣   االحزاب ٢٧: االنفال

  ١٠١ ٣ ٢:      المائدة٨١:      النساء١٩٧ ١٨٧ ٥: البقرة  العبادات   
  ٦: المائدة  الوضوء
  ٤٥:       العنكبوت٧٩:     االسراء١٩٩:ال عمران  الفرائض
      ٨٤ ٧٨:     االسراء٣١:   االعراف٩:      المائدة٧٧ ٤٣:      النساء٢٣٨ ٥٢ ٤٥: البقرة  الصالة

    ١٦:     السجدة٤٥:     العنكبوت٧٧:     االنبياء١٣٠:    طه١٣ ١٠:     مريم٤٦: هفالك
    ٩:      الجمعة٤٩:      الطور٩:      الزمر١٢:     يس١٨:     فاطر٥٩ ٤٣ ٤: االحزاب
  ١٨:     الجن٢٤ ٢٣: المعارج
  ٤٨:      المرسالت٢٦:     االنسان٤٣ ٢٠ ٨ ٣: المزمل
  ٥:     الماعون٥:     الزلزلة١٩:      الفلق٧: لشرح     ا٣: البروج

  ٤٩:      الطور١٨:     الذاريات٢٨: االنفال  النوافل
  ٢٥:       المطففين١٤:     القيامة١٨٥ ١٨٤ ١٨٣: البقرة  الصوم

  ٩٧ ٩٦:      ال عمران٢٠٠ ١٩٨ ١٩٦ ١٥٨ ١٤٩ ١٢٧: البقرة  الحج الكعبة
  ٢٦:  االعراف     ٩٧:     المائدة٥٨: النساء
  ٣٧ ٣٦ ٣٤ ٢٨ ٢٧ ٢٦ ٢٥: الحج
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  السورة  واالية  الموضوع
 ٣٨ ٧:      االنعام٦٣ ٥٤ ٥٢: المائدة   ١٤٨ ٨١ ٤١:      النساء٧٨ ٧:      ال عمران١٢١: البقرة  القران

:  النور    ٨٧:      االنبياء١٢٤:     طه٥٨ ١٢:      مريم٨٧: الحجر   ٢٠٤:      االعراف٩٣ ٩٢
 ١:     فاطر٤٩:      العنكبوت٥١    القصص ١:      النمل١٩٦:      الشعراء٣٢:      الفرقان٥٤
     ٢٠:      الجاثيةة٣:      الدخان٢١ ٥:      الزخرف٢٨ ٢٦:      فصلت١٩ ٩:      بس٣١

     ١: لرحمن    ا٦٠ ٣٨ ٣٣:          النجم٢٣ ١:      الذاريات١٨:      الحجرات١٢: االحقاف
    ١٣:     الطارق٢٢:     التكوير١٦:      عبس٤:      المزمل١: الطالق   ٢١:    الحشر٧٦: الواقعة
  ٦:     الكافرون٨:      الزلزلة١: القدر

الحديث 
  القدسي

    ٨:     المنافقون٦: الصف   ٥٥:      الذاريات٥٠:     الشورى٤٩ ٦:      العنكبوت٢٣االنبياء 
      ٤٣ ٣٩ ٢:      الجن٤٤ ٢٠:      الحاقة٦ ٤: القلم    ٣٠ ٢٢:      الملك١٢ ٨: ريمالتح

  ٣٠:    المطففين٨:      التكوير٢: النبأ     ٨ ٦ ٤: االنسان
      ١٤٩:     االعراف٦٤:االنعام   ١٤٨ ٨٥ ٣٢:       النساء٣٨ ١٧ ٨:       ال عمران١٢٦ ٤٠: البقرة  الدعاء

  ٦٥:    يس٦٢:      النمل٦٧:      الفرقان٩٢: المؤمنون     ٨ ٦ ٤ ٣:   مريم   ٣٨: ابراهيم
  ٥١ ٥٠:     فصلت٦٠ ١٤:      غافر٢٩ ٢٥:ص

اخر الزمان 
  القيامة الساعة 

     ١٨٧ ١٨٦ ٣٤االعراف     ١٠٣:      االنعام٣٦:      المائدة٧٧ ٤٢:      النساء١٩٠: ال عمران
    ١٠١ ١٠٠    المؤمنون ٤١:     الحج٩٦ ١االنبياء      ٩٧: راء     االس٥٠ ٤٧ ٤٣: ابراهيم
    ٥٩: يس    ١٨:      فاطر٥:      القصص٨٧ ٨٢:      النمل١٠١: الشعراء    ٢٤: الفرقان
    ٢٤:     ق ١٨:       محمد١٠: الدخان     ٦١:      زخرف٤٧:      فصلت٥٧ ١٨ ١٥: غافر

  ٢٣ ١٨:      النباء٣٥:     المرسالت٢٣:      االنسان٤: معارجال     ١١:      الواقعة١القمر 
  ١:     الشمس٤: القارعة    ١٩:     االنشقاق٦:      المطففين٦:     االنفطار٣٧ ٣٦: عبس

     ١١:      السجدة٢٥: طه     ٢٧:      ابراهيم٣٤:      االعراف١٠٨:      المائدة١٧: النساء  الموت الفناء
    ٩١ ٨٨ ٨٧:      الواقعة١٩ ١٨:     ق٢٩: الدخان     ٣٠:     فصلت١١:     غافر ٢٩: فاطر
   ٢:      النازعات٢٨: القيامة     ٢:الملك

  ٤٥: غافر  عذاب القبر
  ٩:      الحشر٣٩     النجم ٥٣: الروم  زيارة  لقبور
  ٢٥:       النازعات٨٢: النمل  دابة االرض

  ١١: غافر  الرجعة
  ٨:      القمر٦٧: خرفالز  البعث

  ٤: القصص  ابن صائد
     ٣٢:      النحل٥٠ ٤٧: الحجر   ٥٠ ٤٣:      االعراف٣١ ٢٠ ١٦:       االنعام٢١٤ ٨٢ ٢٥: البقرة  الجنة 

   ٤٩: الصافات   ٥٥:    يس٣٢:    فاطر١:     سباء١٩: السجدة   ٦١ ١٢ ١١:    المؤمنون٧١: مريم
     ٣٣ ١٥ ٦:      محمد٧٣: الزخرف   ٢٣:     فصلت١٧:      غافر٧٣ ٧٢ ١٥:      الزمر٥١: ص

    ٢٢:      الحديد٥٨ ٥٦ ٥٤:      الرحمن٣٣ ٢٣ ٢١: الواقعة    ٢٧:      الطور٣٥ ٣: ق
       ١٣:     االنشقاق٦التكوير     ٢٠ ١٦:     االنسان٢٣:     القيامة٢٣:      الحاقة٩: التغابن



 ٧٣٤ 
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  ة  وااليةالسور  الموضوع
      ٢٢ ٢١: ابراهيم    ٥٠     االعراف ١٢٨ ٢٠    االنعام ١٤٥      النساء ٧٨:البقرة  النار

      ١٢:      الفرقان١١٣ ١٠٥: المؤمنون     ٧١ ٥٩     مريم ٢٨     النحل ٤٤ ٢: الحجر
    ١٣:      الطور٤٩:      الدخان٣٣ ٣٢:      غافر٦٢: ص   ٥٢:      يس٩٤: لشعراء

  ٧ ٥ ٣: الغاشية    ٣٠    النبأ ٧:     الملك١٩: لحديدا
  ٤٩ ٤٦ ٤٤االعراف  االعراف
  ٤٨     المدثر ٣٠:     فاطر٢٨ ٢٣:       سباء١٠١: الشعراء  الشفاعة
  ٨ ٦:االعراف  الميزان
  ٤٩ ٤٨: الصافات  الحور

      ١٦٦:      الصافات١٠٨ :طه     ٩:       االنعام٤٤      االعراف ١٠٢ ٩٨ ٣٤ ٣: البقرة  المالئكة
  ٤:      الطور٤:      الذاريات٤٢ ٢١ ١٧:      ق٢٩: الجاثية   ٣٠:      فصلت٩: غافر
  ١٣:      االنفطار٢٣ ٢٠:      التكوير٢٨:      الجن٤٥ ٣٢ ١٠ ٦: النجم

      ٢١ ١٧ ١٥: االعراف     ٤٣:      االنعام١٥٧:      ال عمران٢٠٨ ٣٧ ٣٦ ٣٤: البقرة  الشيطان
     ٦٢:      النور٨٣:      مريم٦٤: االسراء      ١٠٠ ٩٧:       النحل٤٨: االنفال

  ٨٠:      ص١٠٧:      الصافات٧٦:       فاطر٢١:سباء    ١٢٣: الشعراء
  ٢٩:     الحديد٣     السجدة ٤٦: العنكبوت  اهل الكتاب

  بني اسرائيل
  اليهود

  ٢٤٨ ٢١٦ ١٤٠ ١٣٣ ١٢٢ ١٢٠ ١١٥ ١٠١ ٩٨ ٨٩ ٨٥ ٧٦ ٦٨ ٥٧ ٥٥ ٤٤ ٤٠: البقرة
       ٧٨ ٦٤ ٤١ ٢٦ ١٩ ١٢: المائدة     ٤٦ ٣٧:        النساء٧٩ ٧٨ ٧٣ ٢٥ ١٤ال عمران 

     ٨٨ ١٧:      طه٥:    االسراء٦٠      الكهف ١٧١ ١٦٧ ١٦٦ ١٦٠: االعراف    ١٥٩ ١١٤: االنعام
  ٥٢:     الحشر٨:    المجادلة٦:   الجمعة  ٢٩:     الرحمن٣٨: ق     ٢٦ ٢٥:       غافر٤: القصص

حزقيل مومن 
  ال فرعون

  ١٠   الواقعة ٤٤ ٣٨ ٣٦ ٢٨:      غافر٢٤٣: البقرة

     ٤٠ ٣٥ ٢٠ ١٢ ١٠: طه    ٥٣:      مريم١٥١ ١٥٠ ١٤٣ ١٣٣ ١٠٥:  االعراف  موسى
  ٢٥ ٢٤ ٢٢ ٩:       القصص١٢٠ ١٩ ١٨: الشعراء

االيات 
  المعجزات

  ١٦٠ ١٣٣ ١٣٠: االعراف

  ١٠٧: االعراف  اليد
  ٧٣ ١٨      طه ١٠٧ ١٠٥: االعراف  العصا

السحرة 
  والسحر

  ٤٩     الزخرف ٢٧     الشعراء ٧٠:  طه     ١٤٧ ١٣٣ ١٢٠ ١١٥: االعراف

  ٨٣      طه١٥٥االعراف   الميقات
  
  
  



 ٧٣٥ 

              )٧٣٥(  
  السورة  واالية  الموضوع

  ١٥٤ ١٤٥: االعراف  االلواح
بلعم بن 
  باعورا

  ١٧٦ ١٧٥: االعراف

  ٢٥٨البقرة   عزير
  ٢١: المائدة  بيت المقدس

     ٨٥     االنبياء ٨٤:االنعام    ٤٨:       المائدة١٦٣:       النساء١٥٧ ٨٤ ٧٣ ٣٣: االعراف  االنبياء
  ٧٨ ٥١:       غافر٤٤:ص    ١٢٣:      الصافات٣٠ ٢٧: العنكبوت

  ٢٩:       فصلت٧٥: ص   ١٧٤ ٢١: عراف      اال٣٠ ٢٧ ١٢ ١١: المائدة  ادم
     ٧٠ ٦٩ ٦٣:     االنبياء٤٥: مريم     ٧٨ ٧٤:       االنعام١٢٥:        النساء١٢٦ ١٢٥ ١٢٤: البقرة  ابراهيم

  ٧:     المتحنة٢٥     الذاريات ١٠٤ ١٠٣ ١٠٠ ٩٩ ٩٧:الصافات   ٢٦: العنكبوت
  ٥٦: مريم  ادريس
  ٤٣: ص  ايوب

اصحاب 
  الرس

  ٣٨ور الن

  ٨٤ ٨٣:االنبياء  ايوب
  ٧٩:     االنبياء٢٥١ ١٣٧ ١٢٩: البقرة  داوود

  ٣٠ ٢٢ ٢١ ٢٠:       ص١١ ١٠: سباء
  ٤٠: ال عمران  زكريا
  ١٤ ١٢:        سباء٤٤ ١٦: النمل  سليمان
  ١٧٦: الشعراء  شعيب
  ٦١:        الزخرف٢٩ ٢٤: مريم  عيسى
  ٣٧:   القمر    ٣٤:       الذاريات٨٣ ٨٠: االعراف  لوط
  ٢٧ ٢٥    المؤمنون ٣      االسراء ٦٥ ٦٤: االعراف  نوح

  ٢٦    نوح ٥٢     النجم ١٧:      الصافات١٢٠: الشعراء
  ١٤٨ ١٤١: الصافات  يونس
  ١٠٥: االعراف  يوسف

  ١٦٩٠: االعراف  االسباط
   ٢٢ ٢١ ١٧:       مريم٤٢ ٣٤: ال عمران  مريم
  ٢٥:     االحقاف١٣٠:       الشعراء٧٤:       الحجر٦٥: االعراف  عاد 

  ٥٠:      القمر٥:      الحاقه٥٠: القمر
  ٩:       الفجر٤٣ ٤٢ ٤١:     الذاريات٤١: المؤمنون  ٧٩:     الحجر٧٨ ٧٧ ٧٤ ٧٣: االعراف  صالح/ ثمود 

  
  
  



 ٧٣٦ 

                )٧٣٦(  
  السورة  واالية  الموضوع
  ٩٥ ٩١ ٨٥: االعراف  شعيب مدين

الكتب 
  لسماويةا

  ١٩:      االعلى٤: االحقاف  ٣:      الدخان٦٢:      االعراف١٨٥ ٤: البقرة

  ٥٥االسراء   الزبور
  ٦٢: البقرة  الصابئة
  ٥٢:       الزخرف٨٥ ٣٦: غافر  ١٢:     ص٥٤:       االنفال٢٥٨ ٤٩: البقرة  فرعون
  ٢٥:غافر    ٨٢ ٧٩ ٧٨ ٧٦: القصص  قارون
  ٢٥: غافر  هامان
      ٦٩:       العنكبوت٦٥ ٢٥: االنفال   ٢٣:       المائدة١٩٢ ١٤١:        ال عمرران٢٤٩: البقرة  الجهاد

  ١:       الجمعة١٠ ٤ ٣: الصف   ٦: االحزاب
  ١:      العاديات١٠:      الممتحنة٧:     الحديد١٧٢: ال عمران  الغزوات

  ٤٨ ٤٤ ٤٢ ٢٥ ١٩ ١٧ ١١ ٩ ٧ ٥ ١:        االنفال١٦٩: ال عمران  بدر
  ٣٣:       القلم ٣٤:      محمد٤٢:الزخرف

  ٢٠ ١٩ ١٧: الفتح  خيبر
  ١٣:  الحجرات٢٧ ٢٥ ١١ ٦ ٤ ١: الفتح  الحديبيه

  ٤٦: االنفال   ١٦٧ ١٦٥ ١٥٥ ١٥٢ ١٥١ ١٥٠ ١٤٤ ١٤٣ ١٢٨ ١٢١: ال عمران  احد
  ٢١ ١٩ ٩: االحزاب  الخندق
   ١٤: ل عمران      ا٢٣٧ ٢٣٣ ٢٣٠ ٢٢٩ ٢٢٨ ٢٢٢: البقرة  النساء

    ١٤٠ ١٣٧: االنعام      ١٢٩ ٧٨ ٣٦ ٣٤ ٣٢ ٢٩ ٢٤ ٢٢ ٢١ ١٨ ١٦ ٣: النساء
  ٥:      الطالق١٢ ١٠: الممتحنة:     الرحمن   ١٨:      الزخرف٦٥:      يس٥٩ ٣٥ ٣٢: االحزاب

  ١٩:      الفجر١٠:      الحديد٦:      االحزاب١٧٥ ١٨ ١١: النساء  االرث
  ١٢:       النساء١٨٢ ١٨٠: البقرة  الوصية
  ١٥١ ١٣٨ ١٣٦ ٣٣ ١:       االنعام٢٢ ١٨:       النساء١٠٣: المائدة  الجاهلية

  ٣:      الزمر٤:     االحزاب١٨٤ ٢٦: االعراف
قريش ، اهل 

  مكة
  ١١٢ ٩٢ ٧١ ٤٣ ٣٩ ٣٠ ٢٤:         النحل٢٤ ٢٨:      ابراهيم٣٠: االنفال

    ٧٨ ٧٦ ٦٤: المؤمنون    ٣٦ ٣٥ ٣٢ ٣:     االنبياء٢٥ :     الكهف١١٠ ٨٠ ٧٣ ٦٠ ٥٩: االسراء
     ١٠:     فاطر٢٤ ١٨:       السجدة٦٧ ١٢: العنكبوت    ٥٨:     القصص٤٠ ٢٧:الفرقان

  ٥٧ ١٩ ٨:     الزخرف٢٨ ٧٤:      فصلت٧١:     غافر٦٤ ٣٦: المزر     ٧٧ ٤٧ ٨:يس
      ١: القمر  ٤٢ ٣٠:    الطور٢٥:      ق٢٣ ٢١:      الجاثسة٤٩ ٤٤ ٣٦ ١٠: الدخان
    ١٦:      الجن٣٦: المعارج  ١٢    القلم ١٨ ١١:     الملك٥:      المجادلة١٤: التغابن
  ٢٠: المرسالت   ٢٥ ١٩ ١١:     المدثر١١: المزمل

  
  
  



 ٧٣٧ 

          )٧٣٧(  
  السورة  واالية  الموضوع

  االصنام
  

  ٥٨:   الزخرف   ٣:     الزمر١٢٥:       الصافات٩١: االعراف
  ٢٣:       نوح١٩ ١٨: النجم

  ٥٢: الحج  الغرانيق
  اليوم الوقت

  
     ٤٥ ٥: الفرقان    ٨٧ ٢:      االسراء٤٨:       النحل١٤٤ ٩٨ ٤:       االعراف٥٢االنعام 
    ٣١:     الطور٤:      الذاريات٥٥:      غافر٣٣: ص    ٤٠:     يس٧٣:      القصص٤٦: الشعراء

  ٤ ٣ ٢:      القدر٢:      الفجر٢      المزمل ٥: الرحمن    ١٩ :القمر
      ٧٢:      طه٧: الكهف   ١٥:      مربم٨٨ ٤ ٣:      الحجر١٤:       ابراهيم١٣٠: االنعام  الدنيا

    ٣٦ ٣٥:      سباء٦٤:      العنكبوت٧٦ ٦٠: القصص  ١٤٦   ١٢٨:       الشعراء٥٦: المؤمنون
  ٢٤    النازعات ٢٠:       الحديد٣٩: فرغا  ٥:  فاطر

المعاملة 
  االخالق

       ١٩٩: االعراف    ٨٢  ١:      المائدة١٥٦ ١١٨ ٩٤ ٨٦ ٥٨:      النساء٢٨٢: البقرة
       ١٧:     الزمر٥٠:     الصافات١٣٠: الشعراء     ٧٧:      الحج٥٤:      طه٦٢: مريم

  ٢٣:  الحديد   ٤٣:        النجم١٢ ١١ ١٠: الحجرات
العلماء ، 
  الخطباء

  ١٢٦:      االنعام٦٣: المائدة   ١٩١ ١٨٧:        ال عمران١٢٩ ٤٤: البقرة

     ١٠٤     الصافات ١٤: يس   ١٥ ١٤:     لقمان٨:      العنكبوت٢:        االنعام٢٧: البقرة  صلة الرحم
  ١٥: االحقاف

  ١٢٥ ٣٦: لنساء     ا١٧٢:      ال عمران٨٣: البقرة  االحسان
  ٢٠      الليل ٣٢:     فاطر٢٦٣ ١١٤ ٨٣: البقرة  المعروف 
    ٣٩:      سباء٦٧: الفرقان    ٩:      االنبياء٢٦:       االسراء٣٢:      االعراف٣: النساء  االسراف
الخطايا 
  المعاصي

    ٤٤:      االنعام١١٤ ٨١ ٧٩: المائدة     ٣١ ١٥:      النساء١٣٧:       ال عمران٩١ ٥٨: البقرة
  ٧:    غافر٧٠ ٩٨:الفرقان

الصبر 
  االبتالء

  ١٠:      الزمر١٥٦ ١٥٥ ٥٣البقرة 

  ١١    فاطر٢٤ ٢٢:     االسراء٥٠:      االعراف١٤١: االنعام  الصدقة
  ٢٠ ١٠ ٧:      الحديد٢٨٠ ٢٧٢ ٢٦٥ ٢٤٧ ١٨٠ ١٦٧: البقرة  المال
  ٣٢:     فاطر١٧: القصص   ٧٢:       االحزاب١٣:   لقمان   ١٤:      العنكبوت١٢٩: االنعام  الظلم
  ٦: لقمان  الغناء

     ٤٦:     غافر٣٠: الزمر    ٦٢:      ص١٢:    فاطر٩٩ ٥٨ ٥٥:      االعراف١٢٢: االنعام  المؤمن الكافر
  ١٩ ١٥ ١٣:     الحديد٨٩: الواقعة    ٦٠:     الرحمن٢١:الطور

  ٣٢:      النجم٢٨:      ص٤٥:يس    ١:      الحج٢٩:      االنفال٣١: ف     االعرا١: النساء  التقوى
  ٢:      العنكبوت٢٨: االنفال  الفتنة البالء

  
  
  



 ٧٣٨ 

                   )٧٣٨(  
  السورة  واالية  الموضوع

النظرة 
  المحرمة

  ١٩:      غافر٣١ ٢٧: النور

االمر 
  بالمعروف

  ١٤٥: راف     االع١٠٥:       المائدة١٠٤: ال عمران

  ٤٨:      النساء١٣٤: ال عمران  العفو 
  ٨:     االحقاف٥٣: الزمر   ١٧:      لقمان٢٣ ٢٢:     االنعام٩٩      المائدة ٦٤: النساء  المغفرة

  ٧٦:      الحثر٢٦: االسراء       ٤١ ١:      االنفال١:       االعراف١٦١: ال عمران  الغنائم االنفال
  ٢٤: النساء  المتعة
  ٦١:      الفرقان١٨٩: البقرة  االهلة

الخوف 
  الرجاء

  ١١:      محمد٢٣:      فصلت٣٧النور 

  ٢١ ١٤    المطففين ٢:      القيامة١٣٠ ٩٢: النساء  النفس الروح
  ٢٦:      ال عمران٢١٣: البقرة  الهداية
  ٨:       التحريم١٢٣ ١١٠ ١٧: النساء  التوبة
  ٢٨: البقرة  التقية
  ١١٨:         االنعام ١٥٦: اءالنس  السب

  الصحابة 
  

      ٥٤: االحزاب    ٧٢ ٢٧:       االنفال٦٥:       االنعام٥٤:       المائدة١٠٦: ال عمران
     ١٦:     الحديد٦٤:     الحجرات٢٢: محمد   ٤٤:       الزخرف٣٠:      الزمر٦٢: ص

  ١٠ ٨ ٥ ٤:      المنافقون٣: الجمعة
امهات 

  المؤمنين
  ٥ ٤ ١:       التحريم١: الطالق  ٥٨ ٥٧ ٥٤ ٥٣ ٥٢ ٥١ ٥٠ ٣٨ ٣٧ ٣٦ ٣٣ ٣٢ ٢٨ ٦ ٥: االحزاب

  ٦٠ ٥٦:      العنكبوت١٠:      الزمر١٠٠ ٩٧: النساء  الهجرة
  ١١٩ال عمران   الوالية

  ١٦٤: االعراف  السنن االلهية
  ٤٣:      فاطر٩٩:       االعراف٥٤:       ال عمران٩: البقرة  المكر
  ٤٢:      الزخرف٢٩: االنعام  الروح
  ٣٨:       المائدة١٦ ١٥: النساء  الحدود
        ٣٥:      غافر١٢: يس   ١٢:       لقمان٤٩:       العنكبوت٢٢:       الزمر٧٤: البقرة  القلب

  ١٤:      المطففين١٠    النبأ ١٦:     الحديد٣٧: ق   ١٢:     الحجرات٢٤: محمد
  ١٨٢:      االعراف١٤٩:      االنعام١٥٩ :االعراف  العقل

  ١٣٧: االعراف  فضل الشام
  
  
  



 ٧٣٩ 

)٧٣٩(  
  السورة  واالية  الموضوع

  ٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦      النمل ٨:طه  الحيوانات
  ١٢ التحريم ٣١ المعارج ٦ق   الفرج
  الذنب

  االستغفار
      ٢:      الطالق٥٣: القمر    ٣٢:     النجم١٩:     محمد١٦:      لقمان٧:     ابراهيم٣٣: االنفال

  ٣:     النصر١٠:     نوح٤٤ ٣٣: القلم
  ٣٢: القمر:        الرحمن٥٠ ٢١:     الذاريات٦٧:     غافر٦٤: العنكبوت  االنسان
  ١      االنسان ٣: فاطر  النطفة
الحمل 
  والوالدة

  ١٥: االحقاف

  ٣٣: يس  الخبز
  ٦٤ ٦٣: الفرقان  عباد الرحمان

  ٥٨: ساءالن  االمانة
  ١٠٠: االنعام  الكذب
  ٥٤: النساء  الحسد
  ١٤٥:      النساء١٣: البقرة  النفاق
  ٦٩: االنعام  الغيبة

  ٥٤: االنعام  النميمة
  ٢٥    االنفال ١٤٠: النساء  المنكر

  ٢:    الحج٩١ ٩٠: المائدة  الخمر السكر
  ١٦٠: االنعام  الحسنة
  ٣٧: النساء  االنفاق
  ٩٣: النساء  القتل

  ٣٢ ٢٠:      الحديد٤: البقرة  زهدال
  ٤٧ ٤٦:       الشعراء١٠٢: البقرة  السحر

  ٥: السجدة  القضاء والقدر
  ٢:      يس٨٩: المائدة  اليمين
  ١٦٧: البقرة  البدع
  ٨٧ المائدة ١٧٣: البقرة  البغي
  ١٧٧: البقرة  الكمال
  ١٧٢االعراف   الميثاق
  ١٤٦: االعراف  الكبرياء

  
  
  
  



 ٧٤٠ 

)٧٤٠(  
  السورة  واالية  عالموضو

  ٣٣:      االنفال١٣٤: ال عمران  العذاب
  ٣٥:      الزمر١٢٩ ١١٧: ال عمران  العدل 
  ١٢:        لقمان٢٦٩ ٢٥١: البقرة  الحكمة
  ٣٤: فصلت  الحلم
  ٣٨: محمد  العجم

  ٢٢ ٤:      الذاريات٥٢: الزمر  الرزق
  ٢٠:     الحاقة١: الحجرات  الظن

  ٤٠: الصافات  االخالص
  ١    الحديد ٥٤:       الرحمن٥٥: غافر  التسبيح
  ٢١ ٢٠: الزخرف  الباطل
  ٣٣: محمد  العجب
  ٩:      الحشر٣٧: محمد  البخل
  ٦ ٥ ١:      الجن٣٠ ٢٩: االحقاف  الجن

المعصية 
  الفاحشة

  ٤٦:    الرحمن٢٧:      محمد٢٢ ٢١: فصلت

  ٢٦: ص  هوى النفس
  ٥٤: الروم  الرحمة
  ٣٣: يس  الخبز

  ٣: فاطر  نعمةال
  



 ٧٤١ 

                )٧٤١(  
  السورة  واالية  الكلمة  الموضوع

  ٨٥االعراف   المطر
  ٣٥النور   النور
  ٢٣النور   الهباء
  ١١:      الذاريات٦٣النور    الجهل

  ٦: العنكبوت  المجاهدة
  ٣٩فاطر   المقت

  ٤٧يس  الزنديق
  ٦٧يس    المسخ
  ٦٨ الصافات   االفك

  ٩٤الصافات   الزفيف
  ١٥ص   فواق ناقه

  ٢٤فصلت    العتبى
  ٥الزخرف  السرف
  ٢٢الدخان   االسراء

  ٢٣الجاثية   الهوى
  ٢١االحقاف   االحقاف

  ٢الذاريات   الوقر
  ١٧الذاريات الهجوع
  ٢٢الدخان   االسراء

  ٢٣الجاثية    الهوى
  ٢١االحقاف   االحقاف

  ٢الذاريات   الوقر
  ١٧الذاريات   الهجوع
  ٢٦الذاريات    الرواع
  ٢٧الطور    السموم
  ٣٣الطور   التقول
  ٥٥الواقعة    الهيم
  ٥٦الواقعة   النزل

  ٢١الحديد   عزائم المغفرة
  ٥الحشر   الجالء

  معاني الكلمات

  ٣االنشراح  النقيض
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  السورة  واالية  الكلمة  الموضوع

  ٨البينة     الخشية
  ٣٧البقرة   التوبة واالستغفار

  ٥٠البقرة   نجى وانجى
  ٧٤البقرة   تفجر وتشقق
  ٩٣البقرة   قول وعمل
    ١٧١البقرة   دعاء ونداء

  ١٤٥النساء   درجات و دركات
  ١٢٠االنعام   الظاهر والباطن
  ٨٨الحجر   االنتقام والعذاب
  ٢٨االسراء   البخل والتبذير

  ١١٠سراءاال  االجهار واالخفات
  ٩٤الكهف   الخرج والخراج
  ٣٨االنبياء   العجلة والبدار
  ٩القصص   الخطأ واالثم

  معاني الكلمات

  ٢١فاطر   الظل والفيء
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  ملحق   ب
  
  
  

  آيات لها دالئل ومعاني
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    الدعاء في القرآن

  آية  سورة  دعاءال  ت
١   ِللَّه دمالْحبرينالَم٠١  ةالفاتح   الْع  

 اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم باهللا رب  ٢
  واليوم االخر

  ١٢٦  البقرة

  ١٢٧ البقرة   تقبل منا انك انت السميع العليمربنا  ٣

 واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب ربنا  ٤
  علينا انك انت التواب الرحيم 

  ١٢٨ البقرة

 وابعث فيهم رسوال منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة بنار  ٥
  ويزكيهم

  ١٢٩ البقرة

  ٢٠١ البقرة   اتنا في الدنيا حسنة وفي االخرة حسنة وقنا عذاب النارربنا  ٦

  ٢٥٠ البقرة   افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرينربنا   ٧

  ٢٨٥ البقرة  صير واليك المربناغفرانك   ٨

 وال تحمل علينا اصرا كما ربنا ال تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا  ٩
 وال تحملنا ما ال طاقة لنا به واعف عنا ربناحملته على الذين من قبلنا 

  واغفر لنا وارحمنا انت موالنا فانصرنا على القوم الكافرين

  ٢٨٦ البقرة

ب لنا من لدنك رحمة انك انت  ال تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهربنا  ١٠
  الوهاب

  ٨ ال عمران

  ٩ ال عمران   انك جامع الناس ليوم ال ريب فيه ان اهللا ال يخلف الميعادربنا  ١١

  ١٦ ال عمران   اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النارربنا  ١٢

  ٣٨  ال عمران   هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاءرب  ١٣

  ٥٣ ال عمران   بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين امناربنا  ١٤

  ١٤٧ ال عمران   اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت أقدامناربنا  ١٥

  ١٩١ ال عمران   ما خلقت هذا باطال سبحانك فقنا عذاب النارربنا  ١٦

 فاغفر ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي لاليمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا  ١٧
  لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع االبرار

  ١٩٣ ال عمران

 واتنا ما وعدتنا على رسلك وال تخزنا يوم القيامة انك ال تخلف ربنا  ١٨
  الميعاد

  ١٩٤ ال عمران
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  آية  سورة  دعاءال  ت
  ٧٥  النساء   اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلهاربنا  ١٩

  ٢٥  المائدة   نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين اني ال املك االرب  ٢٠

  ٨٣ المائدة   امنا فاكتبنا مع الشاهدينربنا  ٢١

 انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا الولنا واخرنا واية منك ربنا  ٢٢
  وارزقنا وانت خير الرازقين

  ١٤٤ المائدة

  ٢٣  االعراف   لنكونن من الخاسرين ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمناربنا   ٢٣

  ٣٨  االعراف   هؤالء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النارربنا  ٢٤

  ٤٧  االعراف   ال تجعلنا مع القوم الظالمينربنا  ٢٥

 اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا ربنا  ٢٦
  واجعل لنا من لدنك نصيرا

  ٧٥  االعراف

  ٨٩  االعراف  نا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين افتح بينربنا  ٢٧

  ١٢٦  االعراف   افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمينربنا  ٢٨

  ١٥١  االعراف   اغفر لى وألخى وادخلنا فى رحمتك  ربنا   ٢٩

  ١٥٥  االعراف   ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين انت   ٣٠

  ٨٥  يونس  ن ال تجعلنا فتنة للقوم الظالميربنا  ٣١

  ٤٥  هود   ان ابنى من اهلى وان وعدك الحقرب   ٣٢

 اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم واال تغفر لي وترحمني رب  ٣٣
  اكن من الخاسرين

  ٤٧ هود

 وربكم ما من دابة اال هو اخذ بناصيتها ان ربياني توكلت على اهللا   ٣٤
  ربي على صراط مستقيم

  ٥٦ هود

  ٦١ هود  يب قريب مجربيان   ٣٥

  ٢٣  يوسف   احسن مثواي انه ال يفلح الظالمونربيمعاذ اهللا انه   ٣٦

  ٣٣ يوسف   السجن احب الى مما يدعوننى اليهرب   ٣٧

  ١٠١ يوسف   ولى فى الدنيا واآلخره توفنى مسلما والحقنى بالصالحين انت  ٣٨

  ٣٥  ابراهيم   اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد االصنامرب  ٣٩

  ٤٠ ابراهيم   وتقبل دعاءربنا اجعلني مقيم الصالة ومن ذريتي رب  ٤٠

  ٤١ ابراهيم   اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحسابربنا  ٤١
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  آية  سورة  دعاءال  ت

  ٤٤ ابراهيم   اخرنا الى اجل قريب نجيب دعوتكربنا   ٤٢

 المحرم ربنا  انى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتكربنا   ٤٣
ليقيموا الصالة فأجعل أفئدة من الناس تهوى  اليهم وأرزقهم من الثمرات 

  لعلهم يشكرون 

  ٣٧ ابراهيم

  ٨٠  االسراء   ادخلنى مدخل صدق واخرجنى مخرج صدق  رب   ٤٤

  ٢٤  االسراء   أرحمهما كما ربيانى صغيرا رب   ٤٥

  ١٠  لكهفا   اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشداربنا   ٤٦

  ١٤  الكهف   رب السماوات واالرض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططاربنا   ٤٧

 رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب   ٤٨
  شقيا

  ٤  مريم

  ٦  مريم   رضياربيرثني ويرث من ال يعقوب واجعله    ٤٩

 لسانى يفقهوا  اشرح لى صدرى ويسر لى أمرى واحلل عقدة منرب   ٥٠
قولى واجعل لى  وزيرا من اهلى هارون أخىأشدد به أزرى  وأشركه 

  فى امرى كى نسبحك كثيرا ونذكرك  كثيرا

  ٢٥  طه

  ١٤٤  طه   زدني علماربوقل    ٥١

  ٨٣ االنبياء   ارحم الراحمين وانتانى مسنى الضر    ٥٢

  ٨٧ االنبياء   سبحانك انى كنت من الظالميناال انتان ال اله    ٥٣

  ٨٩  االنبياء   ال تذرنى فردا وانت خير الوارثين رب   ٥٤

  ١١٢ االنبياء   الرحمن المستعان على ما تصفونربنا   ٥٥

  ٩٩  الحج   ارجعون لعلى اعمل صالحا فيما تركترب   ٥٦

  ١٠٦ الحج   غلبت علينا شقوتناربنا   ٥٧

  ١٠٧ الحج   اخرجنا منه فان عدنا فانا ظالمونربنا   ٥٨

  ٢٩ المؤمنون  نى منزال مباركا وانت خيرالمنزلين  انزلرب   ٥٩

  ٩٤ المؤمنون   فال تجعلنى فى القوم الظالمين رب   ٦٠

  ٩٧  المؤمنون   اعوذ بك من همزات الشيطان واعوذ بك رب ان يحضرون رب   ٦١

  ١٠٩ المؤمنون   آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين ربنا   ٦٢

  ١١٨ المؤمنون   الراحمين اغفر وارحم وانت خيررب   ٦٣
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  آية  سورة  دعاءال  ت

  ٦٥  الفرقان   اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراماربنا   ٦٤

  ٧٤  الفرقان   هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماماربنا   ٦٥

  ٨٣  االشعراء   هب لى حكما والحقنى بالصالحين ربنا   ٦٦

  ١٦٩  الشعراء  واهلي مما يعملون نجني ربنا   ٦٧

   اوزعنى ان اشكر نعمتك التى انعمت على وعلى والدى رب   ٦٨
  وان اعمل صالحا ترضاه  وادخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين 

  ١٩  النمل

  ٦٢  النمل   يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء أمن   ٦٩

  ١٦  القصص   انى ظلمت نفسى فأغفر لى رب   ٧٠

  ٢٢ القصص  ان يهدين سواء السبيل ربىعسى    ٧١

  ٢٤ القصص   انى لما انزلت الى من خير فقير رب   ٧٢

  ٣٠  العنكبوت   انصرنى على القوم المفسدين رب   ٧٣

  ١٦  السجدة   خوفا وطمعا ومما رزقناهم  ينفقون ربهميدعون    ٧٤

  ١٩  سبأ   باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهمربنا   ٧٥

  ١٠٠  الصافات  ن  هب لى من الصالحيرب   ٧٦

  ٣٥  ص   اغفر لى وهب لى ملكا الينبغى ألحد من بعدى انك انت الوهابرب   ٧٧

  ٤١  ص  انى مسنى الشيطان بنصب وعذاب    ٧٨

 وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ربنا   ٧٩
  وقهم عذاب الجحيم

  ٧  غافر

  ٨٢  الزخرف  صفون العرش عما يرب السماوات واالرض ربسبحان    ٨٠

  ١٢  الدخان   اكشف عنا العذاب انا مؤمنون ربنا   ٨١

 اوزعنى ان اشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى وان أعمل رب   ٨٢
  صالحا ترضاه وأصلح لى فى ذريتى انى تبت اليك انى من المسلمين 

  ١٥  األحقاف

ل في قلوبنا غال  اغفر لنا والخواننا الذين سبقونا بااليمان وال تجعربنا   ٨٣
  للذين امنوا

  ١٠  الحشر

  ٤  الممتحنة   عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصيرربنا   ٨٤

  ٥  الممتحنة   ال تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لناربنا   ٨٥
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  آية  سورة  دعاءال  ت

  ٨  التحريم   أتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شىء قدير ربنا   ٨٦

  ١١  التحريم  نى لى عندك بيتا فى الجنه  ابرب   ٨٧

  ٣٢  القلم   ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبونربناعسى    ٨٨

  ٢٨  نوح   اغفر لى ولوالدى ولمن دخل بيتى مؤمنا وللمؤمنين والمؤمناترب   ٨٩

  ٢٦  نوح   ال تذر على االرض من الكافرين ديارارب   ٩٠

  ٢٠  الجن  حدا وال اشرك به اربيقل انما ادعو    ٩١

  
  

   في القرآن الحمد
  

  آية  سورة  الدعاء/ الحمد   ت
  ١  الفاتحة  رب العالمين الحمد هللا  ١

  ٤٣  االعراف  الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال ان هدانا اهللا الحمد هللا  ٢

الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع  الحمد هللا  ٣
  الدعاء

  ٣٩  ابراهيم

الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي  د هللالحم  ٤
  من الذل وكبره تكبيرا

  ١١١  اإلسراء

  ٢٨  المؤمنون  الذي نجانا من القوم الظالمين الحمد هللا  ٥٦

  ١٥  النمل  الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين الحمد هللا  ٧

  ٣٤  فاطر  ور شكورالذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغف الحمد هللا  ٨

الذي صدقنا وعده واورثنا االرض نتبوا من الجنة حيث نشاء  الحمد هللا  ٩
  فنعم اجر العاملين

  ٧٤  الزمر
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  بالمنظور القرآني  العدديةاالقليه/ القليل 
  

  السورة  االية  ت
  ٨٣البقرة    منكمقليالثم توليتم اال   ١

   ٨٨البقرة      ما يؤمنونقليالف   ٢

  ٢٤٦البقرة      منهم قلياللوا اال تو   ٣

  ٢٤٩البقرة    منهمقليالفشربوا منه اال    ٤

  ٢٤٩البقرة      غلبت فئة كثيرة باذن اهللاةقليلكم من فئة    ٥

  ٤٦النساء   قليالفال يؤمنون اال    ٦

  ٦٦النساء      منهمقليلما فعلوه اال    ٧

  ٨٣النساء   قليالالتبعتم الشيطان اال    ٨

  ١٥٥النساء   قليالمنون اال فال يؤ   ٩

  ٤٢  الحاقة ٥٨  غافر ٦٢ النمل ١٠االعراف    ما تذكرونقليال   ١٠

  ٢٣ الملك ٩ السجدة ٧٨ المؤمنون ١٠االعراف     ما تشكرون قليال   ١٤

  ٤٠هود     قليلوما امن معه اال    ١٨
  ٧٤االسراء   قليالالحتنكن ذريته اال   ١٩

  ١٣اء سب     من عبادي الشكورقليلو   ٢٠

  ٢٤ص    ماهمقليلاال الذين امنوا وعملوا الصالحات و  ٢١

  ١٥فتح ال    قليالال يفقهون اال   ٢٢

  ١٤الواقعة    من االخرينقليلو  ٢٣

  ٤١الحاقة       ما تؤمنونقليال  ٢٤
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    بالمنظور القرآنياالكثريه العددية
  

  السورة  االية  ت
  ١٠٠البقرة       هم ال يؤمنوناكثر  ١
  ٢٤٣البقرة       الناس ال يشكروناكثر  ٢
  ١١٠ال عمران     هم الفاسقوناكثرو  ٣
  ٣٢المائدة    منهم بعد ذلك في االرض لمسرفونكثيراثم ان   ٤
  ٤٩المئدة    من الناس لفاسقونكثيراوان   ٥
  ٥٩المائدة    فاسقوناكثركموان   ٦
  ٦٦المائدة    منهم ساء ما يعملونكثيرو  ٧
  ٧١المائدة    منهماثيركثم عموا وصموا   ٨
  ٧٧المائدة   كثيراقد ضلوا من قبل واضلوا   ٩

  ٨١المائدة    منهم فاسقونكثيراولكن   ١٠
   ٤الحجرات  ٦٣  العنكبوت ١٠٣المائدة    ال يعقلوناكثرهم  ١١
  ١٨٧  االعراف ١٣١ االعراف ٣٧االنعام      ال يعلموناكثرهم  ١٤

 ٢١ يوسف ٥٥  يونس  ٣٤ االنفال ٣٤االنفال 
     ١٠١  النحل ٧٥  النحل  ٤٠يوسف 
  ٦  الروم ١٣  القصص ٦١  النمل ٢٤االنبياء 
  ٣٩  الدخان ٤٩  الزمر ٢٥   لقمان ٣٠الروم 
   ٤٧الطور 

  ١١١االنعام      يجهلوناكثرهم  ٣٣
 من في االرض يضلوك عن اكثروان تطع   ٣٤

     سبيل اهللا ان يتبعون اال الظن
  ١١٦االنعام  

  ١١٩االنعام    ليضلون باهوائهم بغير علمثيراكوان   ٣٥
  ١٧االعراف      شاكريناكثرهموال تجد   ٣٦
  ١٠٢االعراف     من عهد الكثرهموما وجدنا   ٣٧
  ١٠٢االعرف      لفاسقيناكثرهموان وجدنا   ٣٨

  



 ٧٥٢ 

)٧٥٢(  
    بالمنظور القرآنياالكثريه العددية

  السورة  االية  ت
لجن واالنس لهم قلوب ال  من اكثيراولقد ذرانا لجهنم   ٣٩

يفقهون بها ولهم اعين ال يبصرون بها ولهم اذان ال 
يسمعون بها اولئك كاالنعام بل هم اضل اولئك هم 

  الغافلون

  ١٧٩االعراف 

  ٨التوبه       فاسقون اكثرهمو  ٤٠
 فلم تغن عنكم شيئا كثرتكمويوم حنين اذ اعجبتكم   ٤١

  دبرينوضاقت عليكم االرض بما رحبت ثم وليتم م
  ٢٥التوبة  

 اال ظنا ان الظن ال يغني من الحق اكثرهموما يتبع   ٤٢
    شيئا

  ٣٦يونس 

    ٧٣  النمل  ٣٨  يوسف ٦٠يونس       ال يشكروناكثرهم  ٤٣
  ٩٢يونس    من الناس عن اياتنا لغافلونكثيراوان   ٤٦
  ٥٩ غافر ١  الرعد ١٧هود      الناس ال يؤمنوناكثر  ٤٧
  ٦١ غافر ٧٣  النمل  ٣٨يوسف    يشكرون الناس ال اكثر  ٥٠
   ٢٨  سباء ٣٨  النحل ٦٨يوسف    الناس ال يعلموناكثر  ٥٣

  ٢٦  الجاثية ٥٩غافر 
  ١٠٣يوسف      الناس ولو حرصت بمؤمنيناكثروما   ٥٨
  ١٠٦يوسف    باهللا اال وهم مشركون اكثرهموما يؤمن  ٥٩
  ٣٦ابراهيم    من الناسكثيرارب انهن اضللن   ٦٠
  ٨٣النحل       الكافروناكثرهمو  ٦١
  ٨٩االسراء    الناس اال كفورااكثرفابى   ٦٢
  ٥٤الكهف       شيء جدالاكثروكان االنسان   ٦٣
  ٧٨  الزخرف ٧٠المؤمنون       للحق كارهوناكثرهمو  ٦٤
  ٤٤الفرقان    يسمعون او يعقلونكثرهم اام تحسب ان   ٦٦
  ٨٩ االسراء  ٥٠الفرقان      الناس اال كفورااكثرفابى   ٦٧
 ١٣٩ ، ١٢١ ، ١٠٣ ، ٦٧ ، ٨الشعراء     مؤمنيناكثرهم وما كان   ٦٩

  ،١٩٠ ، ١٧٤ ، ١٥٨ ،   
     ٢٢٣الشعراء    كاذبونهماكثرو  ٧٧

  



 ٧٥٣ 
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    بالمنظور القرآنياالكثريه العددية

  السورة  االية  ت
  ٨الروم    من الناس بلقاء ربهم لكافرونكثيراوان   ٧٨
  ٤٢الروم   مشركيناكثرهم  ٧٩
  ٧ يس   فهم ال يؤمنوناكثرهم  ٨٠
  ٧١الصافات     االوليناكثرولقد ضل قبلهم   ٨١
  ٤فصلت    فهم ال يسمعوناكثرهمفاعرض   ٨٢
  ٢٧ ، ٢٦ ، ١٦الحديد    منهم فاسقونكثيرو  ٨٣
  ٢٤نوح   كثيراوقد اضلوا   ٨٦
  ١٢الفجر    فيها الفسادكثروااف  ٨٧

  
   في القرآنالناس/ االنسان 

  
  رقم االية  السورة  ةاالي  ت

  ٨  البقرة   من يقول امنا باهللا وباليوم االخر وما هم بمؤمنينالناسومن   ١
  ١٦٥  البقرة   من يتخذ من دون اهللا اندادا يحبونهم كحب اهللالناسومن   ٢
  ٢٠٠  البقرة   من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في االخرة من خالقالناسفمن   ٣
قوله في الحياة الدنيا ويشهد اهللا على ما في قلبه  من يعجبك الناسومن   ٤

  وهو الد الخصام
  ٢٠٤  البقرة

  ٢٠٧  البقرة   من يشري نفسه ابتغاء مرضات اهللالناسومن   ٥
  ١٤  ال عمران   حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرةالناسزين   ٦
  ٢٨  النساء   ضعيفا    االنسانوخلق    ٧
  ٣٧  النساء   بالبخلالناسويامرون الذين يبخلون    ٨
  ١٤٤  االنعام   بغير علمالناسفمن اظلم ممن افترى على اهللا كذبا ليضل    ٩

  ١١  يونس    الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهمالناسولو يعجل اهللا    ١٠
 الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه االنسانواذا مس    ١١

  م يدعنا الى ضر مسهضره مر كان ل
  ١٢  يونس

  



 ٧٥٤ 

       )٧٥٤(  
         في القرآنالناس/ االنسان 

  رقم االية  السورة  االية  ت
  ٤٤  يونس   انفسهم يظلمونالناسولكن    ١٢
  ١١  هود  كفور ليئوس انه منه نزعناها ثم رحمة منا االنسان اذقنا ولئن   ١٣
  ٦  الرعد   على ظلمهمالناسوان ربك لذو مغفرة    ١٤
  ٣٤  ابراهيم   لظلوم كفاراالنسانان    ١٥
  ٤  النحل  مبين خصيم هو فاذا نطفة من االنسان خلق   ١٦
  ١١  االسراء  بالشر دعائه بالخير االنسانويدع    ١٧
  ١١  االسراء   عجوال االنسانوكان    ١٨
  ١١  االسراء   عجوال االنسانوكان    ١٨
  ١٣  االسراء   الزمناه طائره فى عنقه انسانوكل    ١٩
  ٦٧  االسراء   كفورااالنسانوكان    ٢٠
 اعرض وناى بجانبه واذا مسه الشر كان االنسانواذا انعمنا على    ٢١

  يؤوسا
  ٨٣  االسراء

  ١٠٠  االسراء   قتورااالنسانوكان    ٢٢
  ٥٤  الكهف   اكثر شيء جدالاالنسانوكان    ٢٣
  ٨  الحج   من يجادل في اهللا بغير علم وال هدى وال كتاب منيرالناسومن    ٢٤
  ٦٦  الحج   لكفور االنسانان    ٢٥
 ليذيقهم بعض الذي الناسظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي    ٢٦

  عملوا
  ٤١  الروم

  ٦  لقمان  من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل اهللا الناسومن    ٢٧
  ٧٢  االحزاب   انه كان ظلوما جهوالاالنسانوحملها    ٢٨
  ٥  فاطر  وعد اهللا حق فال تغرنكم الحياة الدنيا ان الناسيا ايها    ٢٩
  ١٥  فاطر   انتم الفقراء الى اهللالناسيا ايها    ٣٠
  ٤٥  فاطر   بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابةالناسولو يؤاخذ اهللا    ٣١
  ٧  يس  مبين خصيم هو فاذا نطفة من خلقناه انا االنسان ير اولم  ٣٢
نيبا اليه ثم اذا خوله نعمة منه نسى  ضر دعا ربه ماالنسانواذا مس   ٣٣

  ما كان يدعوا اليه من قبل وجعل هللا اندادا 
  ٣٩  الزمر
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   في القرآنالناس/ االنسان 

  رقم االية  السورة  االية  ت
 اعرض ونآء بجانبه واذا مسه الشر فذو دعاء االنسانواذا انعمنا على    ٣٤

  عريض
  ٥١  فصلت

 منا رحمة فرح بها وان تصبهم سيئة بما قدمت ساناالنوانا اذا اذقنا    ٣٥
   كفوراالنسانايديهم فان 

  ٤٨  الشورى

  ١٥  الزخرف   لكفور مبين االنسانان    ٣٦
  ١٥  االحقاف   بوالديه احسانااالنسانووصينا    ٣٧
  ٥٦  الذاريات   اال ليعبدونواالنسوما خلقت الجن    ٣٨
  ٣٩  النجم   اال ما سعى االنسانليس    ٣٩
  ١٩  المعارج   خلق هلوعا االنسانان    ٤٠
  ١٤  القيامة   على نفسه بصيرة االنسانبل    ٤١

  ٧٥  القيامة   ان يترك سدىاالنسانايحسب   ٤٢ 
  ١٧  عبس   ما اكفره االنسانقتل   ٤٣ 
  ٦  االنفطار   ما غرك بربك الكريماالنسانيا ايها   ٤٤ 
  ٦  االنشقاق   انك كادح الى ربك كدحا  فمالقيه  االنسانيا ايها   ٤٥ 
  ٢٣  الفجر   وانى له الذكرىاالنسانيومئذ يتذكر   ٤٦ 
  ٤  البلد   فى كبد االنسانلقد خلقنا   ٤٧ 
  ٤  التين   فى احسن تقويم االنسانلقد خلقنا   ٤٨ 
  ٦  العلق   ليطغى   االنسانان   ٤٩ 
  ٦  العاديات   لربه لكنود االنسانان   ٥٠ 

   ٢  العصر  الذين آمنوا لفي خسر اال االنسانان   ٥١
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  ان اهللا يحب

  السورة  الصفة  ت
     ٩٣ ،١٣المائدة    ١٣٤،١٤٨ال عمران   ١٩٢البقرة   المحسنين  ١
   ٢٢٢البقرة      التوابين  ٦
  ٢٢٢البقرة   المتطهرين  ٧
  ٧  ،  ٤التوبة    ٧٦ال عمران   المتقين  ٨

  ٩٣  ،  ١٣   المائدة ١٤٨ ، ١٣٤ال عمران    المحسنين  ١١
  ١٤٦ال عمران   الصابرين  ١٥
  ١٥٩ال عمران   المتوكلين  ١٦
  ٨الممتحنة    ٩الحجرات    ٤٢المائدة   المقسطين  ١٧
  ١٠٨التوبة   المطهرين  ٢٠
  ٤الصف     يقاتلون في سبيله  ٢١

  
  ان اهللا اليحب

  
  السورة  الصفة  ت

  ٥٥االعراف    ٧٨المائدة    ١٩٠البقرة   المعتدين  ١
  ٢٠٥البقرة   الفساد  ٤
  ٢٧٦البقرة   كل كفار اثيم  ٥
  ٤٥الروم    ٣٢ال عمران   الكافرين  ٦
  ٤٠   الشورى ١٤٠  ، ٥٧ال عمران   الظالمين  ٨

  ٣٦النساء   من كان مختال فخورا  ١١
  ١٠٧النساء   من كان خوانا اثيما  ١٢
  ١٤٨النساء    اهللا الجهر بالسوء من القولال يحب   ١٣
  ٧٧  القصص   ٦٤المائدة   المفسدين  ١٤
    ٣١االعراف    ١٤١االنعام   المسرفين  ١٦
  ٥٨االنفال   الخائنين  ١٨
  ٢٣النحل   المستكبرين  ١٩
  ٣٨الحج   كل خوان كفور  ٢٠
  ٧٦القصص   الفرحين  ٢١
     ٢٣الحديد    ١٨لقمان   كل مختال فخور          ٢٢
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   جملحق 

  

  معارف عامه
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  فضل القران

  

          اعلم حرسك اللّه ان القرآن الكريم أفضل الكتب السماوية وان التمسك به وصول إلى منزلـه ،                 
  .والمحافظة عليه طريق النجاة ، فهو العروة الوثقى والحبل المتين

) بماء يدعى خمـا   (خطيبا  ) ص(قام يوما فينا رسول اللّه      :          فقد روى مسلم عن زيد بن أرقم قال         
أما بعد ، أال أيها الناس إنما أنا بشر يوشك : فحمد اللّه واثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال       مكة والمدينة ،    بين  

أن يأتيني رسول ربي فأجيبه ، وإني تارك فيكم ثقلين كتاب اللّه فيه الهدى والنور ، فخـذوا بكتـاب اللّـه        
من استمسك به وأخذ به كان علـى        : ة  واستمسكوا به وأهل بيتي ، أذكركم اللّه في أهل بيتي ، وفي رواي            

كتاب اللّه هو حبل اللّه من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كـان     : الهدى ، ومن أخطأه ضل وفي أخرى        
  . على ضاللة

إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من اآلخر              :           وفي رواية الترمذي    
 من السماء إلى األرض وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يردا على الحـوض               وهو كتاب اللّه حبل ممدود    

وهذا من األهمية بمكان ، ألن حضرة الرسول في قوله هذا ينتظـر نتيجـة                .فانظروا كيف تخلفوني فيهما   
أعمال أمته في العمل بأحكام القرآن وفي مراعاتهم ألهل بيته ، وانهم المسئولون عن ذلك في يوم هم أشد                   

، "  تفسير كتاب اهللا الحكيم حسب ترتيب النزول      "  بيان المعاني   [.ة لشفاعته يوم ال ينفع مال وال جاه وال بنون           حاج
  ] )١٩٧٨ت ( الديرزوري العانيالفراتيحويش آل غازى عبدالقادر  مال

: فقـال ،   لم صار الشعر يمل ما أعيد منها والقرآن ال يمل            )ع (وقيل لجعفر بن محمد الصادق               
المحرر الـوجيز فـي تفـسير      [ . االول ألن القرآن حجة على أهل الدهر الثاني كما هو حجة على أهل الدهر            

  ] )هـ٤٥٦ت (أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية األندلسي  ، الكتاب العزيز
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  البسملة
  

أو آية من الفاتحة فقط ، أو فـي  ، تقلة هل هي آية مس:  في أن البسملة   ذكر العلماء أوجها كثيرة            
  كل سورة  واستدلوا بأقوال متضاربة وأحاديث متباينة 

وألن المسلمين أجمعوا على أن ما بين الدفتين كالم اللّه ، فلو لم تكن البسملة منه لما أدخلوها فيه                             
وقد أجمـع قـراء المدينـة       ،  ن  ولم تجمع الصحابة على نسخ المصاحف وتدوينها فيها ، كما هي عليه اآل            

وقال ،  وبهذا أخذ أبو حنيفة ومالك      ،  والبصرة والشام وفقهاؤها بانها ليست بآية من الفاتحة وال من غيرها            
"  بيان المعاني [ .قراء مكة والكوفة أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة وأخذ بها الشافعي وأحمد بن حنبل              

  العـاني  الفراتـي حـويش آل غـازى عبـدالقادر         مال ،   " ب النزول تفسير كتاب اهللا الحكيم حسب ترتي     
  ] )١٩٧٨ت (الديرزوري

   أنه قال البسملة تيجان السور )ع(روي عن جعفر بن محمد الصادق        
وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولـوا علـى          "  في تفسير قوله تعالى      )ع(وقال علي بن الحسين            

 )ص(وروي عن جابر بن عبد اهللا أن النبـي        ،   بسم اهللا الرحمن الرحيم   ه إذا قلت    قال معنا  " أدبارهم نفورا 
،   قل بـسم اهللا الـرحمن الـرحيم        قال   بالحمد هللا رب العالمين    قلت   كيف تفتتح الصالة يا جابر       :قال له 

 جهر بها  ي بسم اهللا الرحمن الرحيم   قال أتاني جبريل فعلمني الصالة فقرأ         )ص(وروى أبو هريرة أن النبي      
 أبو محمد عبد الحق بن غالـب بـن عطيـة األندلـسي              ،     المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز       [.
  ] )هـ٤٥٦ت(
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  جمع القران
  

فلمـا تـوفي    ،   متفرق في الصحف وفي صدور الرجال        )ص(كان القرآن على عهد رسول اهللا         
ولو وجد مصحفه لكـان  ، ه فجمعه على ترتيب نزوله  في بيت)ع( قعد علي بن أبي طالب )ص(رسول اهللا  

  ] القاسم ابن أحمد بن محمد بن جزى الكلبي ، التسهيل لعلوم التنزيل   [فيه علم كبير ولكنه لم يوجد
فلما استحر القتل بالقراء يوم اليمامة أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر بجمـع القـرآن                  ...   

في هذا الجمع سقطت اآلية من آخر براءة حتى وجدها عند خزيمة            وروي أن   ،  فجمعه غير مرتب السور     
فـي خالفـة    و،  بن ثابت وبقيت الصحف عند أبي بكر ثم عند عمر بن الخطاب بعده ثم عند حفصة بنته                  

مـن  "  آية من سورة األحزاب  بن ثابتد زيدـقـفي الجمع الثاني ف  انتدب عثمان لجمع المصحف   عثمان
المحرر الوجيز فـي تفـسير الكتـاب         [    فاثبتها  فوجدها مع خزيمة بن ثابت     ٣٣ اآلية" المؤمنين رجال   

   ] )هـ٤٥٦ت (أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية األندلسي  ، العزيز
فنسخوا ستة مصاحف أرسل واحدا منها إلى الشام ، وواحدا إلى الكوفة ، وواحـدا إلـى                  .....   

 لنفسه ، وواحدا ألهل المدينة ، ومن قال أن النـسخ سـبع قـال    البصرة ، وواحدا إلى مكة ، وأبقى واحدا   
 أرسل السابعة ألهل البحرين ، ثم أمر بحرق ما سواها من الصحف المتفرقة لئال يقع خالف بـين القـراء             

وقد تصدر للخالفة بعد نشر هذه المصاحف وحرق ما سواها اإلمام الحـازم             ،     من الهجرة  ٢٦سنة  وذلك  
األسد الشديد الرشـيد ، الـذي ال        اب مدينة العلم وعالم األرض بعد ابن عمه وهو ذلك           علي عليه السالم ب   

  .....تأخذه في اللّه لومة الئم ، فلو كان يوجد شيء لدونه وأثبته فيه حين نسخه ولم يعط مجاال لذلك البتة 
تيب آيه  تر) ع(وحينما تشاور األصحاب على نسخه على الوجه المذكور أراد اإلمام علي            ....     

وسوره بحسب النزول ، بل أراد أن تعلم العامة تاريخ نزوله ومكانه وزمانه ، وكيفية إنزالـه ، وأسـباب                    
تنزيله ، ووقائعه وحوادثه ، ومقدمه ومؤخره ، وعامه وخاصه ، ومطلقه ومقيده ، ومـا يـسمى بناسـخه          

وكان مصحفه الذي نـسخه      دون تكلف لمراجعة أو سؤال ، ولمقاصد أخرى           ومنسوخه ، بادىء الرأي ،    
اال أن الخليفة عثمان ومن معه من األصحاب انما لم يأخذ برأيه ألن السور واآليات               ،  على ترتيب النزول    

كانت مرتبة ومجموعة على ما هو في المصاحف اآلن ، وهو أمر توقيفي ال مجال للرأي فيه ، وليعلم أن                    
  ثير الفائدة عام النفع ، ألن ترتيب النزول غير التالوةال يشك أخذ بأنه ك) ع(تفسيره على رأي اإلمام علي 

الفراتي  مال حويش آل غازى عبدالقادر       ،    "تفسير كتاب اهللا الحكيم حسب ترتيب النزول      "   بيان المعاني  [
  ] )١٩٧٨ت (العاني الديرزوري
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  طبقات المفسرين

 ويتلوه عبـد اهللا بـن العبـاس         ) ع(ي بن أبي طالب      صدر المفسرين والمؤيد فيهم عل     والصحابة  هم   الطبقة األولى 
وقال ابن عباس ما أخذت من تفسير القـرآن         ) ع(والمحفوظ عنه في ذلك أكثر من المحفوظ عن علي بن أبي طالب             

  يثني على تفسير ابن عباس ويحث علـى األخـذ عنـه            )ع (وكان علي بن أبي طالب    ) ع (فعن علي بن أبي طالب    
  ])هـ٤٥٦ت (أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية األندلسي  ، ر الكتاب العزيزالمحرر الوجيز في تفسي[

 الظـاهر  مـن  عنـده  عليا وإن ، وبطن ظهر وله إال حرف منها ما أحرف سبعة على نزل القرآن إن: مسعود ابن قال

 بقوله  النبي له دعا وقد ، اهللا رسول علوم ثلثي ووارث ، القرآن وترجمان ، االمة حبر العباس بن اهللا عبد ثم ، والباطن
 األحاديث من النصف يقارب ما كان حتى عنه التفسير في الرواية كثرت ولذلك ، التأويل وعلمه ، الدين في فقهه اللهم 

 كثـرة  في عباس ابن وثاني ، المفسرين بين العالي المقام ذو ، مسعود بن اهللا عبد ثم ، إليه مسندا ، التفسير في الواردة

 وفـي   ،القـراء  بـين  والمقـدم  )ص( النبي عهد على القرآن جمعوا الذين االربعة أحد وهو ، كعب بن وأبي  الرواية

  قليلة عنهم الرواية ولكن ، التفسير في تكلموا كثيرون ذكرنا من غير الصحابة
 جبيـر  بـن  دومجاه ، الكوفي مسلم بن وقيس ، عباس ابن خريج ، طلحة أبي بن علي اشتهر التابعين  الطبقة الثانية

 وهوالء ، عباس ابن مولى وعكرمة ، الكوفي السدي الرحمن عبد بن وإسماعيل ، السدوسي دعامة بن وقتادة ، المكي

   التفسير، في التابعين أشهر هم

 بن لسعيد كان التفسير في ظهر كتاب وأول ، فيه وصنف ، التفسير دونواليماني  كيسان بن طاوس التابعين زمن وفي
 ، القرشـي  الكـوفي  الرحمن عبد بن إسماعيل محمد أبو ثم ، التفسير في التابعين أعلم وكان) ٦٤ (سنة ىالمتوف جبير

 الكلبـي  السائب بن محمد ثم،  )١٢٧( سنة المتوفى الجعفي يزيد بن جابرو) ١٢٧ ( سنة المتوفى ، بالسدي المعروف

 أبو ثم ، )ع( العابدين زين محمد أبي اإلمام احبص  الثمالي حمزة وأبو ، الكبير التفسير صاحب ) ١٤٦( سنة المتوفى

   .التابعين تابعي من وهو ، )ع( الصادق اإلمام صاحب األسدي بصير

 الواقـدي  عمـر  بن محمد اهللا عبد وأبو ،، ومجاهد ، عيينة بن وسفيان ، الحجاج بن شعبة للهجرة الثانية المائةومن 
 القرآن علوم في الرغيب كتاب صاحب ) ٢٠٧ ( سنة المتوفى

 تأخر من أكثر ورده الذي البحر ، وهو فأوعى جمع الذي الطبري جرير بن محمد بالتفسير اشتهر  الثالثة المائة وفي
  )ع( العسكري اإلمام إمالء التفسير كتاب صاحب ، البرقي خالد بن ومحمد ، المفسرين من عنه

 العسكري هالل وأبو ، السنة أهل امإم ، األشعري الحسن وأبو ، النيسابوري عرف الرابعة المائة وفي

 الـسيد  ثم ، القرآن علوم لكل الجامع التبيان كتاب صاحب الطوسي اإلمامية الطائفة شيخ عرف  الخامسة المائة وفي
 الثعالبي الملك وعبد الجويني، المعالي أبو الحرمين وإمام، التأويل ودقائق التنزيل حقائق كتاب صاحب الرضي الشريف

   أبو واشتهر ،  وإتقانا جودة مثله بابه في يؤلف لم الذي الكشاف صاحب الزمخشري اهللا جار اشتهر  السادسة المائة وفي
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 منواله على ينسج لم الذي المشهور التفسير وهو ، البيان مجمع كتاب صاحب الطبرسي الفاضل الحسن بن الفضل علي

   الدهان وابن وي،البغ محمد وأبو ، العكبري البقاء وأبو ، منه أبدع

 بالـشروح  العلماء تناوله الذي التنزيل بأنوار المسمى المشهور التفسير صاحب البيضاوي اشتهر  السابعة المائة وفي

 عقيـل  وابن ، الفتوحات صاحب العربي بن الدين محيي األكبر والشيخ ، لهم منارا التفسير طالب واتخذه ، والتعاليق

   .النقيب بابن المعروف لخيالب سليمان بن ومحمد ، النحوي

 حيان وأبو ،  القرشي عمر بن إسماعيل كثير وابن ، الشافعي الفقيه الزركشي الدين بدر الشيخ عرف  الثامنة المائة وفي

   المالكي، عرفة بن ومحمد ، التفسير في والنهر البحر كتابي صاحب األندلسي

 بن الدين وبرهان ، الجامي والمولى ، والسور اآلي ناسبت في الدرر نظم صاحب البقاعي عرف  التاسعة المائة وفي

 علـوم  فـي  اإلتقان كتاب صاحب السيوطي وجالل ، التفسير في العلوم بحر صاحب القراماني الدين وعالء ، جماعة

 القرآن

 حمدأ باشا كمال ابن والعالمة ، البيان مجمع مختصر صاحب النباطي يونس بن علي الشيخ عرف العاشرة المائة وفي

 العقل بارشاد المسمى الكبير التفسير صاحب ، القسطنطينية مفتي العمادي السعود وأبو ، الرومي كمال بن سليمان بن

  نسخه وانتشرت  صيته اشتهر الذي ، الكريم الكتاب مزايا إلى السليم

 صـاحب  العاملي ، لدينا بهاء والشيخ ، البوريني حسن والشيخ القاري، علي الشيخ عرف  عشرة الحادية المائة وفي

    الحياة بعين المسمى التفسير

 تفـسير  شـرح  فـي  الحـاوي  التحرير صاحب النابلسي، الغني عبد العارف الشيخ عرف  عشرة الثانية المائة وفي

  القرآن تفسير في البرهان  صاحب البحراني هاشم والسيد ، البيضاوي

 الحمزاوي محمود والسيد ، المعاني روح المسمى المشهور يرالتفس صاحب األلوسي اشتهر  عشرة الثالثة المائة وفي

 تفسير إلى التفسير هذا أحوج وما ، المهمل بالحرف تفسير وهو األسرار در بكتابه الشام دمشق مفتي

 مسلكا فيها سلك ، المصرية الديار مفتي ، عبده محمد اإلمام األستاذ المحقق العالمة اشتهر  عشرة الرابعة المائة وفي

 فوائد عليها وزاد ، رضا رشيد محمد السيد العالمة هذه دروسه اقتبس وقد ، ذوق وسالمة ، تبحر مزيد على دل ، ائعار

  ] )٥٤٨ت(الطبرسي الشيخ ابو علي الفضل بن الحسن ، مجمع البيان في تفسير القران  [ .التفسير في مهمة

ين الطباطبائي في تفسيره الموسوم بالميزان في تفسير         ومن المتاخرين برز في التفسير العالمه السيد محمد حس         اقول
  ،واية اهللا العظمى السيد ابو القاسـم الخـوئي    ،  القران واشتمل تفسيره على معارف شتى وسلك فيه مسلك الفالسفه           

 مـال وعبد القـادر    ،  واية اهللا مكارم شيرازي     ،  واية اهللا السيد ابو االعلى السبزواري       ،  والعالمه محمد جواد مغنيه     
حويش آل غازى الفراتي العاني الديرزوري الذي فسر القران الكريم حسب ترتيب النزول في تفسيره الموسوم بيان                 

  المعاني
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  سباب النزولا

ألن كثيرا من اآليات المكيات ،  نماذج مما ال يصح ان يكون من اسباب النزول كما راه المفسرين        
مدينة ، وكثيرا من اآليات المدنيات تنطبق على وقائع حدثت في مكة ، فال تنطبق على حوادث وقعت في ال
حويش آل غازى  مال ،  "تفسير كتاب اهللا الحكيم حسب ترتيب النزول"  بيان المعاني [يعني أن هذا مكي وذلك مدني  

  ] )١٩٧٨ت (الديرزوري الفراتي العانيعبدالقادر 
وما قيل من أن المراد بالمستثنى      ،   ٧االية    ما شاء اللَّه﴾   ﴿ِإال ٦ اآلية   ﴾سنُقْرُِئك فَال تَنْسى  ﴿سورة االعلى     

هو ما نفى اللّه نسخه أو ارتفاع حكمه أو تالوته فليس بسديد ألن النسخ ال يأتي بمقابلة القراءة حتى يستثنى                   
عليـه عـشر    منها ، وما استدل به على هذا في حديث عائشة الذي أخرجه الشيخان بأنه كان فيما أنـزل                   

معلومات فنسخن بخمس معلومات وأنه صلّى اللّه عليه وسلم نسي الجميع بعد تبليغه وبقي ما بقـي عنـده                   
  بعض من سمعه منه بعيد جدا عن الحقيقة ، ألنه ال يعقل أن المنزل عليه الذي بلغه ينساه ويبقى بفكر الغير

وما جرى عليه بعض المفسرين من أن       ،    ٣٣ االية   الِْإثْم﴾قُْل ِإنَّما حرم ربي الْفَواحشَ و     ﴿سورة االعراف   
اإلثم هو الخمر فال دليل عليه ، بل ال يصح ألن العرب لم تسمها بهذا االسم في الجاهلية وال في اإلسـالم                      
نعم هي داخلة تحت اإلثم ألنها سببه ، وألن مرتكبها آثم ، إال أن هذا ال يصرف معنى اإلثم إليها فتفسيرها                     

لخمر خطأ بين وليعلم أن الخمر حرمت بالمدينة بعد واقعة أحد ولم يقل أحد بأن هذه اآلية مدنية لينصرف       با
معناها إليه ولو كان مراد اللّه في هذه تحريم الخمر لما وردت اآليات بعدها بـالتحريم تـدريجيا باسـمه                    

يحا ، وال داعي حينئذ لتحريمه بعد الصريح المتعارف ، إذ لو كان المراد بكلمة اإلثم لكان المنهي عنه صر            
 من النحل  ثم النهي عن تعاطيه في         ٦٧ورود اآليات متتابعة أوال في النهي عن تعاطيه تعريضا في اآلية            

 من النساء ، ثم في الكف عنه جزما في جميع األحـوال  ٤٢ من البقرة  ثم في الصالة في اآلية        ٢١٩اآلية  
   من المائدة أيضا  ٩٠في اآلية 

اآلية عامة ، فما روي عن حمزة أنها نزلت في القتال           ،   ٢٤اآلية  ﴿ولَقَد علمنَا الْمستَْأخرِين﴾      الحجر سورة
حرض على ) ص(قول ال يصح ، ألن الجهاد لم يفرض بعد ، وكذلك ما قاله الربيع عن أنس من أن النبي                   

هم قاصية عن المسجد ، فقـالوا نبيـع   الصف األول في الصالة فازدحم الناس عليه ، وكان بنو عذرة دور          
ألن هذه اآلية مكية قـوال  دورنا ونشتري دورا قريبة من المسجد ، فأنزل اللّه هذه اآلية ، ال يصح أيضا ،               

 ، والمسجد لم يتخذ إال في المدينة ، وكذلك القتال للكفرة لم يؤمر به إال بالمدينة هذا وأن مـا روي                      واحدا
من أحسن الناس فكان بعض القوم ) ص(مرأة حسناء تصلي خلف رسول اللّه  عن ابن عباس من أنه كانت ا      

  يتقدم حتى يكون بالصف األول لئال يراها ويتأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر ، فإذا ركع نظر 



 ٧٦٥ 

)٧٦٥( 

من تحت أبطيه ، فأنزل اللّه هذه اآلية ال يصح أيضا للسبب نفسه ، وأن شـمولها لمـا يتعلـق بالجهـاد                       
  .فوف الصالة وغيرها بعد نزولها ال يعني أنها سبب للنزول البتة وص

وما قيل إن هذه اآليـة      ،   ١١٠ االية﴾  ثُم جاهدوا  من بعد ما فُتنُوا    ِللَّذين هاجروا  ثُم ِإن ربك  ﴿ سورة النحل 
شرفها اللّه استجار بعثمان ألنـه      نزلت في عبد اللّه بن أبي سرح الذي ارتد بعد إسالمه وأنه عند فتح مكة                

أخوه ألمه وقبل إسالمه ، فقيل ضعيف ، ال يكاد يصح ، إال إذا كانت اآلية مدنية ، والقول بمدنيتها أضعف               
من القول في نزولها فيه ، ألن هذه السورة مكية ولم يستثنى منها إال اآليات الثالث األخيرات على قـول                    

  الجمهور
كنت أمشي مع النبي    : عن ابن مسعود قال     ،   ٨٤ االية    ﴾يفَ ضربوا لَك اَألمثَالَ   كَ انظُر﴿ سورة االسراء 

في خرب المدينة وهو متكىء على عسيب ، فمر بقوم من اليهود ، فقال بعضهم لبعض سلوه عـن                   ) ص(
 أنـه   الروح ، وقال بعضهم ال تسألوه ، فقالوا يا محمد ما الروح ؟ فما زال يتوكأ على العسيب ، فظننـت                    

اآلية ، ال يصح سببا للنزول ألن اآلية مكية ولـم  } ويسَئلُونَك عنِ الروحِ{يوحى إليه ، فلما نزل الوحي قال   
أجابهم بهذه اآلية ألنها كانت نازلة عليه وهو فـي     ) ص(يستثنها أحد من العلماء ، على أنه يصح أن النبي           

  مكة
قال ألبي ) ص(أخرج الترمذي وابن قتادة أن النبي ،  ١١٠ االية ﴾وكَبره تَكْبِيرا ولَم يكُن لَه وِلي من الذُّلِّ ﴿

. بكر مررت بك وأنت تقرأ القرآن وأنت تخفض من صوتك ، فقال إني أسمعت من ناجيته فقال إرفع قليال                  
فهذا .قليالوقال لعمر مررت بك وأنت تقرأ القرآن وأنت ترفع صوتك فقال إني أوقظ الوسنان فقال اخفض                 

  على فرض صحته ال يصح أن يكون سببا للنزول ألن اآلية صريحة في الصالة
وما قيل إنه بعد ذلك ذهب أبو جهل وجماعة         ،   ١٠٣ االية   ﴿هذا يومكُم الَّذي كُنْتُم تُوعدون﴾     سورة االنبياء 

ألن أباطالب تـوفي قبـل      من قريش إلى أبي طالب وكلفوه منع ابن أخيه من التعرض آللنهتهم ال يصح ،                
  هاتين الحادثتين بكثير وأن هذه متأخرة عن وفاة أبي طالب ، لذلك فإنه قيل ال قائل له

وما قاله بعض المفسرين مـن      ،   ١٠االية  ﴾  وَأن اللَّه لَيس بِظَالمٍ ِللْعبِيد     يداك بِما قَدمتْ  ذَِلك﴿  سورة الحج 
أبي جهل أراد أن شبهها نزل فيها في مكة ، وإن هذه اآليات نزلت فـي                أن هذه اآليات نزلت في النّضر و      

المدينة تبعا لسورتها حكاية عن تلك اآليات المكيات وقد تالها حضرة الرسول على أهل المدينة بيانا لحال                 
  تينأولئك الكفرة ال إنها نزلت فيها ثانيا ، ألنهم قتلوا قبل نزولها ، وألن شيئا من القرآن لم ينزل مر

وما قيل إن هذه اآلية نزلت      ،   ٥١ االية    ﴾يتْلَى علَيهِم  الْكتَاب  َأنَّا َأنْزلْنَا علَيك   َأولَم يكْفهِم ﴿ سورة العنكبوت 
من يشهد أنك رسول اللّه ال صحة له في سبب النزول            ) ص(حينما قال كعب بن األشرف وأصحابه لمحمد        

  اقها مع كفرة قريش ال ذكر ألهل الكتاب فيهماألن اآلية مكية باالتفاق ، وسي
  وما قيل إن هذه اآلية نزلت في الذين اجتمعوا في دار الندوة ،  ١٠االية ﴿مكر اؤلئك يبور﴾  سورة فاطر



 ٧٦٦ 

)٧٦٦( 

من قتل أو حبس أو نفي ، ال صحة له ، ألنه لم يحن بعد وقت التداول فيها ، ألنها                    ) ص(لتداول المكر به    
  رة في آخر نزول القسم المكي من القرآن والحق وقعت قبل الهج

﴿     اءلَمالْع هادبع نم خْشَى اللَّها يقالوا أنزلت هذه اآلية في أبي بكر إذ ظهرت عليه خشية        ) ٢٨(االية   ﴾ِإنَّم ،
  اللّه حتى عرفت فيه ، اآلية عامة ، وال دليل يخصصها بأحد فيدخل فيها أبو بكر دخوال أوليا

وما قيل إن هذه اآلية نزلت في اليهود ال صحة          ،   ٤٧ االية    ﴾َأنُطْعم من لَو يشَاء اللَّه َأطْعمه     ﴿ سورة يس 
  له ألنها مكية باالتفاق

وما قيل إن هذه اآلية نزلت في حادثة بدر ال صحة له ألن هذه              ،   ٣ االية   ﴿والتَ حين مناصٍ﴾   سورة ص 
ي معرض ذكر هالك األمم الماضية المنوه بها في الـسورة قبلهـا وأن              السورة كلها مكية واآلية جارية ف     

  سياقها يأبى ذلك
 ، وما قيل إنها نزلت في كفار بدر         ١٦ االية   ﴿عنْد ربهِم وعلَيهِم غَضب ولَهم عذاب شَديد﴾       الشورىسورة  

ال دليل لقائله عليـه ، ألن هـذه   بظفره عليهم قول ) ص(بعد أن استجاب اللّه تعالى دعاء حضرة الرسول         
اآلية مكية باالتفاق وواقعة بدر بعد الهجرة وكذلك القول بحمل االستجابة على استجابة أهل الكتاب ال يتجه                 

  ألن أهل الكتاب لم يباحثهم حضرة الرسول إال في المدينة ولم يجب دعوته أحد منهم إال فيها
ال معنى لقول من قال إن هذه اآلية منـسوخة     ،   ٢٣ االية﴾  ال الْمودةَ في الْقُربى   قُْل ال َأسَألُكُم علَيه َأجرا إِ     ﴿

 من سورة سبأ ، وهي آية مقدمة في         ٤٧اآلية  } قُْل ما سَألْتُكُم من َأجرٍ فَهو لَكُم ِإن َأجرِي ِإلَّا علَى اللَّه           {بآية  
وهذا من جملة المرامي التي من أن المقدم ال ينسخ المؤخر      النزول على هذه اآلية لفظا ورتبة ومن المعلوم         

أجلها أقدمت على هذا التفسير المبارك ورتبته بحسب النزول ليعلم القارئ خطأ القائلين بنسخ أمثـال هـذه      
اآلية متى ما عرف أنها متقدمة ، ألن العلماء رحمهم اللّه أكثروا من أقوالهم بالنسخ ومنهم من تغالى فيـه                    

ف األصول التي وضعت لمعرفة الناسخ والمنسوخ كهذه اآلية وآيات اإلخبار والوعـد والوعيـد               حتى خال 
  وغيرها
أن سبب نزولها هو أن اليهود قالوا للنبي ،  ٥٠ االية ﴾وما كَان ِلبشَرٍ َأن يكَلِّمه اللَّه ِإالَّ وحيا ﴿غافرسورة 

ة ليست بمستثناة منها ، واليهود لم يجادلوا حضرة الرسول أال تكلم ربك إلخ ، ألن السورة مكية واآلي       ) ص(
  في مكة ولم يقع معهم أخذ ورد إال بالمدينة)  ص(

وما قيل إنها نزلت في عمر حينمـا شـتمه          ،   ١٤ االية   ﴿ِليجزِي قَوماً بِما كانُوا يكْسبون﴾      سورة الجاثية 
 سديد ، ألن اآلية مدنية باالتفاق ، وألن المسلمين المشرك من غفار بمكة قبل الهجرة فهم أن يبطش به غير       

   في مكة عاجزون عن البطش ، والذي ال يقدر ينتصر لنفسه ال يؤمر بالعفو
فَِإما تَثْقَفَـنَّهم فـي     {هذه اآلية محكمة غير منسوخة بآية       ،   ٤االية   ﴾فَِإما منا بعد وِإما فداء    ﴿  سورة محمد 
بِ فَشَررالْحبِهِم د {يف ٥٨من األنفال ، وال بآية الس }ًكَافَّة ينشْرِكلُوا الْممن التوبة٣٧ }قات   



 ٧٦٧ 

)٧٦٧( 

وما قاله بعض المفسرين من أن المراد بهم فارس والـروم           ،   ١٦ االية   ﴿يعذِّبكُم عذاباً َأِليماً﴾   سورة الفتح 
 قبيل األخبار بالغيب بعيد عـن المعنـى المـراد           حينما دعاهم إلى حربهما عمر زمن خالفته وإن هذه من         

بسياق الكالم ، وأبعد منه القول بأنهم بنو حنيفية أهل اليمامة قوم مسيلمة الكذاب حينما دعاهم لحربهم أبـو                   
  بكر في خالفته وال يوجد ما يدل عليه

قـال اجعلوهـا فـي      ) ص(انـه   ،   ٩٦ االية ﴿فَسبح بِاسمِ ربك الْعظيمِ﴾     وما قيل لما نزلت       سورة الواقعة 
 قال اجعلوها في سجودكم  ال يصح ، ألن سورة األعلـى             ﴿سبحِ اسم ربك الَْأعلَى﴾   ركوعكم ، ولما نزلت     

 بعد فرضها ) ص(ويوشك أنه سمع هذا منه      وسورة  الواقعة نزلتا في مكة قوال واحدا قبل فرض الصالة ،             
ثير من اآليات يستشهد بها لمناسبة حادثة مع أنها نزلـت قبلهـا         ، ففيه تجوز من حيث سبب النزول ، إذ ك         

بكثير ، وال مانع من ذلك ، إال انه ال ينبغي أن تجعل سببا للنزول ، تأمل هذا ، واعلـم أن كثيـرا مـن                          
الشواهد تأتي بغير موضعها لعدم الدقة في معرفة ترتيب نزول السور وتواريخها والمـشي علـى ظـاهر     

قرأ هاتين اآليتين في المدينة فلما أتى على آخرهما         ) ص( أنه يجوز أن حضرة الرسول       ترتيب القرآن على  
  قال ما قال

قال محمود اآللوسي رحمه اللّه ،  ١٦ االية  ﴾ِلذكْرِ اللَّه قُلُوبهم َأن تَخْشَع ِللَّذين آمنُوا َألَم يْأنِ﴿ سورة الحديد
       ب نزولها في المؤمنين حينما قدموا المدينة وأصابوا لين العـيش           يكاد يصح نزولها في المنافقين ، ثم صو

وفتروا عما كانوا عليه من العبادة ، فعوتبوا فى هذه اآلية على رأس ثـالث عـشرة سـنة مـن نـزول                       
وعليه يكون نزول هذه اآلية بالسنة األولى من الهجرة ، فتكون من أول ما نزل في المدينة ، وليس                   .القرآن

ول ما نزل سورة البقرة وبعدها األنفال فآل عمران فاألحزاب إلخ ، أو الثالثة عـشرة مـن                  بسديد ، ألن أ   
البعثة التي هي آخر نزول القرآن في مكة فتكون السورة أو اآلية وحدها مكية وليس كذلك ألن السورة كلها 

  مدنية
اء لعل هذه اآلية هي النّاسخة للمتعة الواردة      قال بعض العلم  ،   ١ االية    ﴾ فَطَلِّقُوهن ِلعدتهِن ﴿  سورة الطالق 

 من سورة النّساء ألنها متأخرة عنها وألنها تنص على لزوم إيقاع الطّالق للعدة أي لزمانهـا                 ٢٤في اآلية   
والمتعة ال عدة فيها ، وقد ذكرنا أنها إنما ثبتت بالسنة ونسخت بها ألن السنة تنسخ بمثلها وال تنسخ القرآن                    

حيح أنها لم تنسخ بالقرآن ، وإنما نهى عنها رسول اللّه كما أنها ثبتت بإجازته، فالقول الص  
وال معنى للقول بنسخها بآية السيف وكذلك آية        ،   ٤٤ االية   ﴿سنَستَدرِجهم من حيثُ ال يعلَمون﴾     سورة القلم 
  شتملة على الوعد والوعيد ألنهما من األخبار واألخبار ال يدخلها النسخ وكذلك اآليات الم﴿واصبر﴾

 المتجاوزن ، وقد فصلنا ما يتعلق في هذا البحث في اآلية ٣١ االية ﴿فَُأولِئك هم العادون﴾ سورة المعـارج  
   من سورة المؤمنين وذكرنا أيضا بأنها ليست بناسخة آلية المتعة المزعومة الواردة في سورة النساء٦
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)٧٦٨( 

وما قيل ان هذه اآلية منسوخة بآية السيف ال وجه له           ،   ١١ االية   وحيدا﴾﴿ذرني ومن خلقت     سورة المدثر 
   ألنها من األخبار واألخبار ال يدخلها النسخ

وما قيل إن هذه اآلية نزلـت فـي حمـزة أو خبيـب              ،   االية   ٢٧ ﴿ياَ يتُها النَّفْس الْمطْمِئنَّةُ﴾    سورة الفجر 
ي عثمان ألنه اشترى بئر رومة ، بعيد عن الصحة ، ألن            األنصاري الذي صلبه كفار قريش في مكة أو ف        

. بالمدينـة ) ص(عثمان اشتراها بالمدينة وحمزة قتل في بدر وكذلك حادثة صلب خبيب وقعت والرسـول               
وهذه السورة نزلت بمكة قوال واحدا وكذلك ال دليل على القول بأنها نزلت في أبي بكر أيضا لتجهيزه جيش  

  العسرة لذلك السبب
وما قاله بعض المفسرين بما أفاء عليك مـن الغنـائم ال         ،   ٧ االية   ﴾ووجدك عاِئالً فََأغْنَى  ﴿  الضحى سورة

  صحة له، إذ ال يوجد في مكة غنائم وانما كانت الغنائم والحروب في المدينة وهذ السورة مكية
بعث خيال ولبـث    ) ص(عن ابن عباس من أن رسول اللّه        ،   ١ االية   ﴿والعاديات ضبحا﴾  ورة العاديات س

شهرا ال يأتيه خبر عنها فنزلت هذه السورة ال قيمة له إال أن يقال تالها حينذاك ألن هذه السورة مكيـة ،                      
  .وبعث السرايا لم يكن إال في المدينة بعد الهجرة فال مجال للقول بصحته من جهة النزول أما التالوة فنعم

وما قيل إنها نزلت في األنصار الذين تفاخروا        ،   ١ االية   بر﴾﴿الهاكم التكاثر حتى زرتم المقا     سورةالتكاثر
بأحيائهم وأمواتهم ال يصح ، وكذلك القول بأنها نزلت في طائفتين من اليهود غير صـحيح ألن األنـصار                   

  واليهود في المدينة ، ولم ينزل عنهما شيء في مكة
سحر من قبل اليهود في المدينـة وصـار         ) ص(ه  وما قيل أن  ،   ٦ االية   ﴾من الْجِنَّة والنَّاسِ  ﴿ سورة الناس 

يتعوذ بهما ولم يزل حتى برى ء ، فبعيد عن الصحة ، ألن هذي والفلق  نزلنا بمكة في أوائل البعثـة وال                       
خلطة له وال مراجعة مع اليهود حتى يغتاظوا منه فيسحروه وكيف يسحر وهو معصوم بعصمة اللّه، وقـد                  

ه من السحرة وغيرهم، وعليه فكل ما ورد في هذا ال عبرة به وال قيمـة      نفى اللّه عنه وصفه بالسحر وحما     
  ، ألن القول المعتمد أنهما مكيتان لناقليه البتة، وما قيل أن المعوذتين نزلتا بالمدينة ال صحة له
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)٧٦٩(  
 اسماء سور القران الكريم

  للسورةاالسماء االخر   اسم السورة  رقم  االسماء االخر للسورة  اسم السورة  رقم
  القتال  محمد  ٤٧  لها خمس وعشرون اسما  الفاتحة  ١
  الباسقات  ق  ٥٠  فسطاط القرآن والزهراء  البقرة  ٢
  إقتربت  القمر  ٥٤  تسمى والبقرة بالزهراوين  ال عمران  ٣
  عروس القرآن  الرحمن  ٥٥  العقود والمنقذة  المائدة  ٥
  الظهار  المجادلة  ٥٨  بدر  االنفال  ٨
حة والعذاب براءة والفاض  التوبة  ٩

والمقشقشة والمبرئة 
والمنقرة والحافرة والمثيرة 

والمخزية والمنكلة والمشردة 
  والمدمدمة 

  بني النضير  الحشر  ٥٩

  اإلمتحان والمودة   الممتحنة  ٦٠  النعم  النحل  ١٦
  النساء الصغرى  الطالق  ٦٥  سبحان و بني إسرائيل   االسراء  ١٧
  رمالمتح  التحريم  ٦٦  أصحاب الكهف  الكهف  ١٨
تبارك والمانعة والواقية   الملك  ٦٧  التكليم  طه  ٢٠

  والمنجية والمجادلة 
  الواقع  المعارج  ٧٠  الجامعة  الشعراء  ٢٦
  عم والتساؤل والمعصرات  النبأ  ٧٨  سليمان  النمل  ٢٧
لم يكن وأهل الكتاب والقيامة   البينة  ٩٨  المضاجع  السجدة  ٣٢

  و البرية واالنفكاك
  أرأيت والدين  لماعونا  ١٠٧  المالئكة  فاطر  ٣٥
  المقشقشة والعبادة  الكافرون  ١٠٩  قلب القرآن  يس  ٣٦
  التوديع  النصر  ١١٠  الغرف  الزمر  ٣٩
  تبت  المسد  ١١١  الطول والمؤمن  غافر  ٤٠
  األساس  االخالص  ١١٢  السجدة والمصابيح  فصلت  ٤١
  المعوذتان والمشقشقتان  الفلق والناس  ١١٤  الشريعة والدهر  الجاثية  ٤٥
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)٧٧٠(  
  عدد االيات والحرف والسور

، المروي عن أبي عند الكوفيين ( ست آالف ومائتان وست وثالثون آية  عدد االيات
أماعند ،   وهو المعمول به)ع(عبد الرحمن عبد اللّه بن حبيب السلمي عن علي 

   )الحجازيين فست آالف وستمائة وست عشرة ، وعند البصريين أقل من األول
   وسبعون الفا واربعمائة وخمسونسبع  عدد الكلمات
  مليون وخمسة وعشرون الف حرف  عدد الحروف

  ستة وثمانون وقيل ثالثة وثمانون  عدد السور النازلة في مكة
  ثمانية وعشرون وقيل احدى وثالثون  عدد السور النازلة في المدينة

  ثالثة عشر  عدد السور المختلف في مكان نزولها
  

  نصف القرآن
  سورة الحديد  السورحسب  ترتيب 
  )٧٥( من سورة الكهف اآلية ألم أقلجزء   حسب االجزاء
  ) ٣٢(من سورة الشعراء اآلية ) فََألْقى عصاه(آية   حسب الكلمات
من سورة ) فليتطف(او حرف الفاء من ) نُكْراً(حرف النون من   حسب الحروف

   الكهف
  

  آية/ اول وآخر سورة 
خالل اثنتا عشرة سنة وخمسة أشهر وثالثة عشر يوما ، من ( العلق   اول سورة نزلت في مكة

 ربيع األول ١ من ميالده الشريف إلى يوم الهجرة في ٤١البعثة في سنة 
    ) منه٥٤سنة 

  المطففين  آخر سورة نزلت في مكة
 ربيع األول ١خالل  تسع سنوات وتسعة أشهر وتسعة أيام من  (  البقرة  اول سورة نزلت في المدينة

 ذي الحجة السنة العاشرة من الهجرة ، ٩ ، إلى حجة الوداع في ٥٤ سنة
   ) من ميالده الشريف٦٣الموافق لسنة 

  النصر  اخر سورة نزلت في المدينة
واتَّقُوا يوماً تُرجعون فيه ِإلَى  (٤المائدة االية )  الْيوم َأكْملْتُ لَكُم دينَكُم(  اخر آية نزلت

٢٨١رة االية البق) اللَّه  
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  آية/ اطول واقصر سورة 

  البقرة  اطول سورة
  الكوثر  اقصر سورة

   من سورة البقرة٢٨٢االية  ، اية الدين   اطول آية
  ٢١االية  ، سورة المدثر) ثُم نَظَر(  اقصر آية
  ٢٢االية ،  سورة الحجر فأسقيناكموه  اطول كلمة

  
   مميزات اآليات المكية عن المدينة

  المدني  لمكيا
  اآليات طوال  اآليات على الجملة قصار
وال ) يا َأيها النَّاس(غالب الخطاب  يبداء ب 

  )يا َأيها الَّذين آمنُوا(يوجد في المكي 
 يوجد في )يا َأيها الَّذين آمنُوا(غالب الخطاب يبداء ب 

  )يا َأيها النَّاس(المدني 
  

  : ترتيب السور في المصحف
، ولذلك لم   ألنهما يدعيان القرينتين ، األنفال مع التوبةالى سورة البقرة من سورة   السبع الطوال

  إن السابعة سورة يونس:   وقيل يفصل بينهما ببسم اهللا الرحمن الرحيم
   النحلالى سورةسورة يونس من   المثاني
  . المؤمنونالى سورة  سورة بني إسرائيلمن   :سبع وهي  المئون

  الحواميم إلى آخر القرآنمن   المفصل
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  قرائة القرآن

  
مجمع   [لكل شي حلية وحلية القرآن الصوت الحسن) ص( وعن النبي ، زينو القران باصواتكم: في الحديث 

  ] )٥٤٨ت(الطبرسي الشيخ ابو علي الفضل بن الحسن ، البيان في تفسير القران 
  

  اشهر القراء  لى بهااآليات التي تت  الميزة  المقام
 العاطفة و الجياشة بالروحانية يمتاز  الصبا

 صوتي مقام أفضل هو و والحنان

 خالله من يعبر أن المقرئ يستطيع

  اآليات مع تفاعله عن

 اآليات يقرأ أن للمقرئ يحبذ

 التي اآليات و الروحانية

 القيامة يوم أهوال عن تتحدث

    المقام بهذا

خالد القحطاني 
  )لمرتلةالتالوة ا(

في التجويد ، الشيخ 
محمد رفعت 

  والمنشاوي والبهتيمي
 و الرقة و الحنان و بالعاطفة يمتاز  النهاوند

 يصل و الموسيقي السلم أول من يبدأ

 أسفله إلى بتدرج ينزل ثم أعاله إلى

 إليها نسب إبرانية مدينة نهاوند و

  المقام هذا

 الخشوع إلى يبعث مقام أقوى

 اآليات ويتلى في  التفكر و
والجنة  التي تتحدث عن النعيم

  وأصحاب اليمين

الشيخ محمود 
القرائة (الحصري 

  )الحزينة
  الشيخ الطبالوي

الشيخ عبد الرحمن 
  عبد الخالق

  الشيخ سعد الغامدي
  الشيخ مشاري العفاسي

 تبدأ به و الرهبانية و بالخشوع يمتاز  البيات

   .. تنهى  به و القراءة
 في فكريت يجعله و القلب يجلب

  معانيها و البينات اهللا آيات
  

  الترسل و بالبطء متازنغمة الفرح ي  السيكا
  وبدخل في عمق القلب

 أحكام في للنظر االفاق يفتح

  ..القرآنية اآليات
  ) مرتل ( المنشاوي 

  وخالد القحطاني
متاز ي اإلستقامة تعني فارسية كلمة  الرست مقام

 القراء  معظمباالبهة واالستقامة

 و مباشرة البيات بعد بالرست ونيبدأ
  أجملها و المقامات أفضل من هو

 المقام هذا استخدام يفضل 

 الطابع تاذ اآليات تالوة عند

   ..التشريعي أو القصصي

معظم أئمة المسجد 
النبوي والحرم المكي 

امثال الحذيفي 
 والمحيسني والسديس 
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  القراءاشهر   اآليات التي تتلى بها  الميزة  المقام

 إلى نسب .. عربي اصل من مقام  الحجاز مقام

 المقامات اكثر من الحجاز بالد

فيه  القران في خشوعا و روحانية
طابع العواطف الحزينة الخاصة ، 

ويقرأ  إلى اهللا والتضرع واإلنابة
الصبا ، : قبل وبعد هذه المقامات 

وأكثر  .السيكا ، النهاوند ، والبيات
  ما يؤذن به

 اآليات اءةقر سنيستح

 التي اآليات أو به الحزينة

 يوم واهوال بمشاهد تتعلق

  القيامة

  

الراحلة 
  الحجازية 

صعبة جدا وتعتمد على مرونة 
 ونحت الصوت االوتار الصوتية

  بنحافة بدقه

ابرز القراء من  
االعاجم واشهرهم 
  غازي الدغستاني

راحلة 
  التطريب

تعتمد على تطريب الصوت 
يتطلب مهارات وتنغيمه وانفتاحه و

  صوتيه عالية

قراء مصر واشهرهم  
عبد الباسط عبد 

  الصمد
الراحلة 
  العراقية

نعتمد على خشوع التالوة وابراز 
االهات ويظهر فيها الشجى وهي 

  اكثر استدعاء للبكاء والخشوع

  قراء العراق 
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بية مما وقفنا عليه وقد خـرج مـن األعجميـة           الكلمات الموجودة في القرآن المقول عنها بأنها أجن               
الستعماله في العربية قبل نزول القرآن ، أن هذه الكلمات بوجودها في القرآن العظيم تعد عربيـة بحتـة ،                    
وعلى فرض أن منها ما هو ليس بعربي فقد نقل إلى العربية قبل نزول القرآن ، إذ تكلمت بها العرب قديما                     

تفسير كتـاب اهللا    "  بيان المعاني [ة إعرابا وبناء ، لهذا فال محل للقول بأنها أجنبية           وأجرتها على األصول العربي   
  ] )١٩٧٨ت (الديرزوري الفراتي العانيحويش آل غازى عبدالقادر  مال ،  "الحكيم حسب ترتيب النزول

 الرومية
  معناها  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها  الكلمة

  اللوح والكتاب  الرقيم   قصدا وشرعا  طفقا   الميزان  القسطاس 
  العدل  القسط   اقامة دائمة ،  عدن   الطريق  الصراط 

  إثنا عشر ألف اوقية   القنطار   قطعهن أو ضمهن  فصرهن  البستان والجنة  الفردوس 
  

 الهندية
  معناها  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها  الكلمة

  رقيق الحرير  سندس   الجنة  طوبى   اشربي  ابلعي 
  

 السريانية
  معناها  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها  كلمةال

  ساكتا  رهوا   يا رجل  طه   الجبل  الطور 
  الكتب  االسفار   وليس  والت   عليك أن تفعل  هيت لك 

يمشون   الذباب  القمل 
  هونا 

ربيون   حلماء موقرين
  ربانيون 

  علماء عارفون

  الذي ال ينام  القيوم   كنائس اليهود  صلوات   البحر  اليم 
  جنات األعناب فقط  الفردوس   مقنعي رؤوسكم  سجدا     أبي ابراهيماسم  آزر

الكروم   جنات عدن 
  واألعناب

اسم لملء جلد   قنطار 
الثور ذهبا أو 

  فضة

نهرا ، أو جدوال   سريا 
  صغيرا شريف ونبيل
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  الحبشية
  معناها  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها  الكلمة

  الكوة  كاةالمش  األترج  المتكأ  الخضوع  اليهود
  سبحي  أوبي   الجنة  طوبى  تلقاء  شطر 

  عصاه  منسأته   الخل  السكر   الشيطان  الجبت 
  يا إنسان  يس   يا رجل  طه   الكاهن  الطاغوت 

  ضعفين  كفلين   وجب  حرم   اإلثم  الحوب 
  الرجوع  هدنا  اإلنابة  هاد  التوبة  هود

  يرجع  يمور   األسد  قسورة   ممتلىء  منفطر 
 س   نقص  لماء غيض ا  مضيء  دريالبئر المطوي  الر  

  مفاتيح  مقاليد   غورت  كورت   يضجون  يصدون 
  جهنم  التنور   غاالتها  أقفالها   الورق  قرطاس 

  من أسماء جهنم  سقر   رغبة قيامه  ناشئة الليل   ازدرديه  ابلعي ماءك 
  بحرياسم لحجر  المرجان   اسم لحجر كريم  الياقوت   اسم لنبات حار  زنجبيل 

وردة 
  هان كالد

الزهرة في 
  النّبات

اسم لكتاب اهل   سجين 
  النار

اسم لعين ماء في   سلسبيل 
  الجنة

بيوت عبادة   بيع 
  النصارى

بيوت عبادة   كنائس 
  اليهود

  السرر عليها الوسائد  األرائك 

اسم علم لقبيلة   الروم 
  بني األصفر

المكان الكثير   طور سينين
  الكأل والخير

قماش يمد فوق صحن   سرادق 
  يتالب

الطين المحرق   سجيل 
  كاآلجر

 قرتَبالحرير الثخين   ِإس
  ويسمى ديباجا

مارق من الحرير   سندس 
  المنسوج

 الموقن والمؤمن  األواه 
  والرحيم

كل آنية لها   أباريق 
  خرطوم وعروة

اسم لنبات مخصوص   كافور 
  ذو رائحة

معلوم ويكون   مسك 
من نوع من 

  الغزال

ما ادخر من ذهب   كنز 
  وجوهروفضة 

اسم لما يعادل ثلث   دينار 
  مثقال من الذهب
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 العبرية
  معناها  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها  الكلمة

  قراء  سفرة   قطعهن  فصرهن   نهرا  سريا 
  الجبل  :الطور   الكرم  الفردوس   الملك  الملكوت 
  يا رجل  طه   عهدا وموثقا  إال   هلم لك  هيت لك 

  كتابنا  نا قطّ  قتلت  عبدت   سهال  رهوا 
وراءهم   الحنطة  فومها   أمح  كفّر 

  ملك 
  أمامهم

كتاب   صلحاء  هونا   محا عنهم  كفّر عنهم
  مرقوم 

  مكتوب

  الموجع  األليم   كثير الرحمة  الرحمن   الموقن  الداعي 
  كتبا  أسفارا   البحر  اليم   تعلمت وقرأت  درست 
  شجرة طرية  من لينة   الغسالون  الحواريون   انظرنا  راعنا 
  عهدي وميثاقي  إصري   األفخاذ  األسباط   الجبل والملجأ  وزر 

أخلد في   الحمار أو الدابة  حمل بعير 
  األرض 

  تحريك الشفتين  رمزا   ركن إليها

  ثبتنا على ما تريد  هدنا إليك   حط عنا أوزارنا  حطة   علماء النصارى  قسيسين 
وليتبروا ما 

  علوا 
يهلكوا إهالكا 

  عظيما
ي التي ال االوان  األكواب 

عرى لها وال 
  خرطوم

اسم واد بفلسطين   طوى 
  وبمعنى رجل

  
 البربرية
  معناها  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها  الكلمة

  عكر الزيت  المهل   الحشيش  أبا   جارية  عين آنية 
ناظر في 

  إناء 
يصهر ما   منتهى الحرارة  حم   نضجه

  في بطونهم 
  ينضج به

ألف مثقال من   قنطار 
  ذهب وفضة
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 القبطية
  معناها  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها  الكلمة

  فرار ومهرب  مناص   قليلة  مزجاة   األترج  : متكأ 
الجاهلية   األولى األخيرة  الجاهلية 

  األخرى 
األولى ألنهم يسمون 
اآلخرة أولى واألولى 

  أخرى

بطائنها 
من 

  إستبرق 

  أي ظواهرها

فناداها من 
  تحتها 

          من بطنها

  
 التركية
  معناها  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها  الكلمة
          الماء البارد والمنتن  غساق 

  
 الزنجية
  معناها  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها  الكلمة
حصب 
  جهنم 

  عصاه  منسأته   الموجع    األليم  حطبها
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مال حويش آل ،  " تفسير كتاب اهللا الحكيم حسب ترتيب النزول " المعانيبيان  [:   المذكورة بالقران) ص(غزوات الرسول 
  )١٩٧٨ت (الفراتي العاني الديرزوريغازى عبدالقادر 

  
  السورة  االية  الغزوة  
   من األنفال٥  كَما َأخْرجك ربك من بيتك بِالْحقِّ  بدر  ١
   من آل عمران١٣٩  َأعلَونوال تَهِنُوا وال تَحزنُوا وَأنْتُم الْ  أحد  ٢
   من آل عمران١٧٢  الَّذين استَجابوا ِللَّه  حمراء األسد  ٣
   من آل عمران١٧٣  الَّذين قاَل لَهم النَّاس ِإن النَّاس قَد جمعوا لَكُم  بدر الصغرى  ٤
   من الحشر٢  ِل الْكتابِهو الَّذي َأخْرج الَّذين كَفَروا من َأه  غزوة بني النّضير  ٥
  ألحزاب من ٩  يا َأيها الَّذين آمنُوا اذْكُروا نعمةَ اللَّه علَيكُم  غزوة األحزاب  ٦
   من الحشر٢٦  وَأنْزَل الَّذين ظاهروهم  بني قريظة  ٧
   من الفتح١٠  ِإن الَّذين يبايعونَك  غزوة الحديبية  ٨
   من الفتح١٨   رضي اللَّه عنِ الْمْؤمنينلَقَد  غزوة خيبر  ٩

   من الحديد١٠  ال يستَوِي منْكُم من َأنْفَقَ من قَبِل الْفَتْحِ وقاتََل  غزوة فتح مكة  ١٠
   من التوبة٢٥  ويوم حنَينٍ ِإذْ َأعجبتْكُم كَثْرتُكُم  غزوة حنين  ١١
  التوبة من ١١٩   علَى النَّبِي والْمهاجِرِين والَْأنْصارِلَقَد تاب اللَّه  غزوة تبوك  ١٢
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مال حويش آل غازى عبدالقادر     ،   " تفسير كتاب اهللا الحكيم حسب ترتيب النزول       " بيان المعاني  [:  مواقف  يوم القيامة           

  ] )١٩٧٨ت (الفراتي العاني الديرزوري
  

 وفي بعضها ،   يتعارفون ويتساءلون ففي بعضها   يوم طويل تختلف فيه أحوال أهله       يوم القيامة   
فتارة يسكتون ومرة يجادلون وطورا يتعـاتبون        ، وفي بعضها يسكتون    ال ينطقون و يتحيرون
،  وأخرى يجحدون ويحجمون عن الكالم لما تأخذهم الدهشة مـن هيبـة الموقـف                فيه بينهم 

مرة  و ، وقد يسمح لهم بالكالم فينكرون ما عزي إليهم       ،  للعذر  وبعضا يؤذن لهم بالكالم وإبداء      
 ، وتارة يمنعون من الكالم     بينهمفيه فيما   ، وأخرى يتخاصمون     يسأل فيها النّاس عن أعمالهم    

وقد يقـع سـؤال عتـاب    ،  وتارة تنطق بنفسه ،  ، وطورا تسأل أعضاؤهم      ، وأخرى يسكتون  
وفيها موقـف   ،   الشيطان وأتباعه واخوان السوء   وخصام ومجادلة بين العابدين والمعبودين و     

  يتخاصمون فيه مع المالئكة ، وفيها موقف يخاطبون به ربهم ، 
ال تنـافي   الـصافات ،  ٢٧ ﴾وَأقْبَل بعضهم علَى بعضٍ يتَساءلُون﴿ يتعارفون ويتساءلون ففي بعضها   

 المؤمنـون   (١٠١)﴾وال يتَساءلُون اب بينَهم يومِئذفَال َأنس فَِإذَا نُفخَ في الصورِ﴿بينها وبين قوله
   مختلفة يوم القيامة طويل وفيه مواقف ومواطنالن

عندما يريـدون   ،    المرسالت (٣٥) ﴾هذَا يوم ال ينطقُون   ﴿ ،   ال ينطقون و  يتحيرون وفي بعضها 
  ، ان يدافعون عن أنفسهم بحجة أو برهان 

وقالَتْ ُأوالهم ِلُأخْراهمَ ما كان لَكُم علَينـا  ﴿، فيه فيما بينهم يتعاتبون ووفي بعضها يتخاصمون   
  االعراف ٣٩ ﴾من فَضٍل

وقد يقع سؤال عتاب وخصام ومجادلة بين العابدين والمعبودين والشيطان وأتباعه واخوان 
 ق) ٢٧( ﴾بعيد ضالل في كان ولكن اطغيته ما ربنا قرينه قال﴿، السوء 

ان  رب  يقول الكافرورد ان يخاطبون به ربهم ،      ، و ا موقف يتخاصمون فيه مع المالئكة       وفيه
 ؛ فحينئذ يقول اهللا تعالى     ، فيقول الملَك ربنا ما زدت عليه في الكتابة         زاد علي في الكتابة   الملك  

﴿يوا لَدمق (٢٨) ﴾ قَاَل ال تَخْتَص   
يس المراد بالختم على األفواه عدم شهادتها بـل         ل و ،يمنعون من الكالم    ،    وفي بعضها يسكتون  

  يس (٦٥) ﴾نَخْتم علَى َأفْواههِم الْيوم﴿منع التكلم عن الجوارح
حيث تقدم اللّه لهم      المرسالت ٣٦ ﴾وال يْؤذَن لَهم فَيعتَذرون   ﴿:  وفي بعضها اليقبل منهم عذر    

  باالعتذار على لسان رسله في الدنيا
 وذلك ألن األوثان تنبرا من عابديها وتنكر أنهـا كانـت            ،  يتبرأ بعضهم من بعض    وفي بعضها 

معبودة لهم وان رؤساءهم الذين أضلوهم يتبرءون منهم أيضا فيقع التشاحن بينهم فتلعن القـادة               
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 االتباع ، واألتباع القادة ، واألوثان عابديها ، والعابدون األوثان ، ويكثر اللجاج والخصام بينهم              
﴿ضاًثُمعب كُمضعب نلْعيضٍ وعبِب كُمضعب كْفُري ةيامالْق موالعنكبوت٢٥ ﴾ ي    

 
، ثـم ال كـالم    قيل هو آخر كالم يتكلمون به  ،المؤمنون (١٠٨)  ﴾وال تُكَلِّمونِ فيها اخْسُئوا قَاَل﴿

) ١(ألـف سـنة    -كل  - الواإن لهم ست دعوات إذا دخلوا النار ق : عن ابن عباس ، بعد ذلك
ربنَـا َأمتَّنَـا    { :ينـادون ) ٢( ]١٢السجدة[ }حقَّ ٱلْقَوُل منْى {: فيجابون}  اربنَا َأبصرنَا وسمعنَ{  :ينادون
ونَـادواْ  {: ينـادون  )٣( ]١٢غـافر [ }ذَِلكُم بَِأنَّه ِإذَا دعى ٱللَّه وحده كَـفَرتُم       { : فيجابون ]١١غافر[ }ٱثْنَتَينِ

   كبنَا رلَيقْضِ عِلي كـٰل {:   فيجابون  }ٰيم ثُونـٰك م ـٍل       { :ينادون) ٤ (]٧٧الزخرف[ }ِإنَّكُمنَا ِإلَـى َأجنَا َأخّربر
  تَكوعد لُ    {  :فيجابون }قَرِيبٍ نُجِبقَب نم تُممتَكُونُوا َأقْس لَمْل    { :دونينا) ٥( ]٤٤إبراهيم[ }َأومنَا نَعنَا َأخْرِجبر

ـٰلحاً { :فيجابون }ص  كُمرمنُع لَمونِ {  :ينادون) ٦ (]٣٧فاطر[ }َأوجِعٱر بفيجابون ]٩٩المؤمنـون [ }ر:  
   ]زم[ ]١٠٨[ المؤمنون[ }ٱخْسُئواْ فيها{

فآخذ بيمينه ، يدي فيها معاذير وجدال والثالثة تطير الصحف في األ      ثالث عرضات اثنتان  وفيها  
   الحاقة(١٨)تُعرضون﴾  ﴿يومِئذ وآخذ بشماله

  
  
  

  اهل الجنة
  

 فاذا يميز وامتازوا اليوم ايها المجرمون حين نودى احدها :يحمده اهل الجنة فى ستة مواضع 
 حين جاوزوا والثانى،  الحمد هللا الذى نجانا من القوم الظالمينالمؤمنون من الكافرين يقولون 

 لما دنوا الى باب الجنة واغتسلوا بماء والثالث  ،الحمد هللا الذى اذهب عنا الحزنلصراط قالوا ا
 لما دخلوا الجنة واستقبلتهم الرابع ، الحمد هللا الذى هدانا لهذاالحياة ونظروا الى الجنة قالوا 

روا فى منازلهم  حين استقوالخامس،   الحمد هللا الذى احلنا دار المقامةالمالئكة بالتحية قالوا 
الحمد  كلما فرغوا من الطعام قالوا والسادس  ،صدقنا وعده واورثنا االرض الحمد هللا الذىقالوا 

  ] )٤٠٤ت( عرائس البيان في حقائق القران البقلي ابو محمد روز بهان الشيرازي [ هللا رب العالمين
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  اتح السور وف  
  

  :                 وجاءت في, ء الثناإثبات صفات:  القسم األول
  الفاتحة األنعام الكهف سبأ فاطر: في خمس سور وهي } الْحمد للّه{   قوله تعالى -١
  في سورة الفرقان وفي سورة الملك} تَبارك {  في قوله تعالى -٢

  تنزيه اهللا من صفات النقص: القسم الثاني 
سانحثـم   الحديد الحشر والـصف ،      صيغة الماضي في    بدأ بالمصدر في سورة اإلسراء ، ثم       ب

  . ثم بصيغة األمر األعلى، التغابن الجمعة بصيغة المضارع 
  :االستفتاح بحروف التهجي :النوع الثاني

  ,) البقرة ، آل عمران ، العنكبوت ، السجدة الروم ، لقمان ( في ست سور في } الم {
  في سورة واحدة األعراف ،} المص{
  ور وهي يونس وهود، يوسف ، إبراهيم ، الحجر في خمس س }الر{
   الرعد في سورة واحدة وهي  }المر{
  في سورة مريم فقط،} كهيعص{
  في سورة طه ، }طه{
    الشعراء ، القصص  في سورتين } طسم{

    في سورة النمل} طس{ 
   في سورة يس }يس{
   في سورة ص  }ص{
   )االحقاف ، الجاثية ، الدخان ، الزخرف ، الشورى ، فصلت ، فاطر(في سبع سور } حم{
   في سورة ق  }ق{
   في سورة القلم } ن{

وعدد السور التي ذكر فيها هذه الحروف هي تسع وعشرون سورة وهذا العدد هو نفـس عـدد               
وأن السور التي ال     وأن الحروف التي ال تتكرر هي أربعة عشر حرفا ،          حروف اللغة العربية ،   

  .بع عشرة سورة تتكرر فيها نفس الحروف هي أر
 طه( ومنها ما هو على حرفين  ) ن, ق , ص (   ومن هذه الحروف ما هو على حرف واحد -
ومنها ما هـو علـى       ) طسم, الر  , الم  ( ومنها ما هو على ثالثة أحرف        ) حم, يس  , طس  , 

  ) حم عسق , كهيعص ( ومنا ما هو على خمسة أحرف ) المر , مص ال( أربعة أحرف  
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  االستفتاح بالنداء: لنوع الثالثا
المائدة الحج األحزاب الحجرات الممتحنة الطالق التحـريم        . النساء   } َأيها يا { عشر سور   -١

  المدثر المزمل
  االستفتاح بالجمل الخبرية: النوع الرابع

  . األنفال  } يسَألُونَك عنِ اَألنفَاِل{   قوله تعالى -١
  . التوبة  } اءةٌ من اللّه ورسوِلهبر{   قوله تعالى -٢
  . النحل  } َأتَى َأمر اللّه{   قوله تعالى -٣
  . األنبياء  } اقْتَرب ِللنَّاسِ حسابهم{   قوله تعالى -٤
  . المؤمنون  } قَد َأفْلَح الْمْؤمنُون{   قوله تعالى -٥
  . النور  } رضنَاهاسورةٌ َأنزلْنَاها وفَ{   قوله تعالى -٦
  . الزمر  } تَنزِيُل الْكتَابِ من اللَّه{   قوله تعالى -٧
  . محمد } الَّذين كَفَروا وصدوا عن سبِيِل اللَّه {   قوله تعالى -٨
  الكوثر } إنا{  رالقد } ِإنَّا { نوح } ِإنَّا{ . الفتح  } ِإنَّا فَتَحنَا لَك فَتْحاً مبِيناً{   قوله تعالى -٩

  .  القمر  } اقْتَربت الساعةُ{  قوله تعالى -١٠
  . الرحمن  } الرحمن{  قوله تعالى -١١
  . المجادلة } قد سمع اهللا {  قوله تعالى -١٢
  . الحاقة } الحاقة{  قوله تعالى -١٣
  . المعارج  } سأل سائل{  قوله تعالى -١٤
  . نوح  } ا نُوحاًِإنَّا َأرسلْنَ{  قوله تعالى -١٥
  . القيامة} لَا ُأقْسم بِيومِ الْقيامة {  قوله تعالى -١٦
  . البلد  } لَا ُأقْسم بِهذَا الْبلَد{  قوله تعالى -١٧
  . عبس } عبس وتولى{  قوله تعالى -١٨
  . القدر  } ِإنَّا َأنزلْنَاه في لَيلَة الْقَدرِ{  قوله تعالى -١٩
  . البينة  } لَم يكُنِ الَّذين كَفَروا{ تعالى  قوله -٢٠
  . القارعة } القارعة{  قوله تعالى -٢١
  . التكاثر } ألهاكم التكاثر{  قوله تعالى -٢٢
  . الكوثر  } إنا أعطيناك الكوثر{  قوله تعالى -٢٣
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  : االستفتاح بالقسم جاء في خمس عشرة سورة وهي
, والسماء ذات البروج , والنازعات , والمرسالت , والنجم , والطور , ت والذاريا, والصافات { 

} والعـصر   , والعاديات  , والتين  , والضحى  , والليل  , والشمس  , والفجر  , والسماء والطارق   
الواقعـة المنـافقون التكـوير االنفطـار     : جاء في سبع سور وهي    .  }إذا { واالستفتاح بالشرط 

  االنشقاق الزلزلة النصر
  : واالستفتاح باألمر جاء في ست سور وهي

  . الجن  } قل أوحي إلي{   قوله تعالى -١
  . العلق  } اقرأ باسم ربك{   قوله تعالى -٢
  . الكافرون  } قل يا أيها الكافرون{   قوله تعالى -٣
  . اإلخالص  } قل هو اهللا أحد{   قوله تعالى -٤
  . لق الف } قل أعوذ برب الفلق{   قوله تعالى -٥
  . الناس  } قل أعوذ برب الناس{   قوله تعالى -٦

  : واالستفتاح باالستفهام جاء في ست سور وهي
  . اإلنسان  } هل أتى على اإلنسان{   قوله تعالى -١
  . النبأ  } عم يتساءلون{   قوله تعالى -٢
  . الغاشية  } هل أتاك حديث الغاشية{   قوله تعالى -٣
  . الشرح  } نشرح لك صدركألم {   قوله تعالى -٤
  . الفيل  } ألم تر كيف فعل ربك{   قوله تعالى -٥
  .  الماعون  } أرأيت الذي يكذب بالدين{   قوله تعالى -٦

  : االستفتاح بالدعاء جاء في ثالث سور وهي
  . المطففين  } ويل للمطففين{   قوله تعالى -١
  . الهمزة  } ويل لكل همزة{   قوله تعالى -٢
  . المسد  } تبت يدا أبي لهب{ وله تعالى   ق-٣

  .قريش  } إليالف قريش{ قوله تعالى  :االستفتاح بالتعليل في سورة واحدة وهي
, وتسع وعشرون سورة بحروف التهجي,  أربع عشرة سورة بالثناء, فكانت جملة االستفتاح

,   بالقسموخمس عشرة سورة,  وثالث عشرة سورة بالجمل الخبرية ,  وعشر سور بالنداء
,  وثالث سور بالدعاء,  وست سور باالستفهام,  وست سور باألمر,  وسبع سور بالشرط

   وسورة واحدة بالتعليل
 



 ٧٨٤ 

          )٧٨٤(  

  
  
  
  
  
  
  

  من كتاب المصاحف
  

  ابن ابي داوود أبو بكر عبد اهللا بن سليمان بن األشعث 
  ).  هـ٣١٦ - ٢٣٠(بن إسحاق السجستاني 
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الاخْتةرصِل الْبَأهو ، ِل الْكُوفَةَأهو ، ينَةدِل الْمفي القرائةفُ َأه   
قراء الكوفة   )الحجاز( قراء المدينة   السوره  االية كما في المصحف  ت

  )العراق(والبصرة 
    ١٠٧  وصىأو  ١٣٢البقرة   ١٠٧ ووصى بها إبراهيم  ١
  ١١٣ قالوا اتخذ اهللا ولدا  ١١٦البقرة   قالوا اتخذ اهللا ولداو  ٢

بدون (وكذا قراء اهل الشام
  )واو

  

    )بدون واو( ١٠٧  سارعوا  ٢٦٨ آل عمران  سارعوا إلى مغفرة من ربكمو  ٣
    )بدون واو (١٠٧ يرتدد  ٥٤ المائدة  من يرتدو  ٤
    )بدون واو (١٠٧ الذين  ١٠٧ براءة  اتخذوا مسجدا ضراراوالذين   ٥
    ١٠٧ اـ مـ منه  ٥٦ الكهف  خيرا منها  ٦
    ١٠٧ توكلـ ف  ٢١٧ الشعراء  توكلو  ٧
    ١٠٧ أن يظهرو  ٢٦غافر   أو أن يظهر في األرض  ٨
    ١٠٧ ماب  ٣٠الشورى   بما كسبتفوما أصابكم من مصيبة   ٩

 ١٠٧ فيها ما تشتهيه األنفس  ٧١ الزخرف  فيها ما تشتهيه األنفسو  ١٠
  )بدون واو(

 ما تشتهي األنفس
 )بدون هاء (١٠٧

    ١٠٧ إن اهللا الغني الحميدف  ٢٤ الحديد   الغني الحميد هوومن يتول فإن اهللا  ١١
     ١٠٧ ال يخافـ ف  ١٥  الشمس  ال يخافو  ١٢
   واهل  ربي يعلمقل  ٤ ألنبياءا  ل ربي يعلماق  

  ١٠٧البصرة 
   

 ١٠٧  ، واهل البصرةحسنا  ١٥ األحقاف   بوالديه احساناووصينا اإلنسان  
  )بدون الف(

  

 اهل ما عملتو    ٣٥ يس   عملته أيديهم  
  ١٠٧الكوفة  

 كالهما اقوارير، قواريرا   ١٦ ، ١٥ هل أتى   من فضةقوارير، قواريرا   
  ١٠٧  واهل الكوفة  باأللف

  

  
  : و قل ، وفي بني إسرائيل  ) قال: ( ، يقولون  ) قال إنما أدعو ربي( سورة الجن اختلفوا كلهم فيها ١٠٧

  ،) قل كم لبثتم (  و قال كم لبثتم: و قل سبحان ربي ، وفي المؤمنون  ) قال سبحان ربي( 
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اخْت ابالبةابحالص فاحصم ف 

  مصحفُ عمر بنِ الْخَطَّابِ  السورة   االية كما في المصحف  ت
 َأنْعمتَ علَيهِم غَير الذينصراطَ   ١١٨

 هِملَيوبِ عغْضوال الْمالِّينالض  
 َأنْعمتَ علَيهِم غَير الْمغْضوبِ منصراطَ   الفاتحة

الِّينالض رغَيو هِملَيع  
١٢٢   ِإالالم اللَّه ال ِإلَهالْقَي يالْح وو هال عمران  م   ِإالالم اللَّه ال ِإلَه يالْح وه امالْقَي  

  مصحفُ علي بنِ َأبِي طَاِلبٍ      
١٢٩   ها ُأنْزَِل ِإلَيوُل بِمسالر نمن ربهآم 

  الْمْؤمنُونو
 وآمنآمن الرسوُل بِما ُأنْزَِل ِإلَيه   ٢٨٥البقرة 

نُونْؤمالْم  
  مصحفُ ُأبي بنِ كَعبٍ      

١٣٠   ننْهم بِه تُمتَعتَما اس٢٤النساء   فاتوهن اجورهنفَم   ننْهم بِه تُمتَعتَما اسىفَممسٍل مِإلَى َأج 
  فاتوهن

   يطُوفَ بِهِمااليه أ جنَاح علَالفَ  ١٥٨البقرة    يطُوفَ بِهِمان جنَاح علَيه َأالفَ  ١٣٢
في كفارة ( متَتَابِعاتثَة َأيامٍ الفَصيام ثَ  ٨٩المائدة    ذلك كفارة ايمانكمثَة َأيامٍالفَصيام ثَ  ١٣٣

  )اليمين
      ودعسنِ مب اللَّه دبفُ عحصنماذج (م(  

١٣٤  اللَّه ثْقَاَل  الِإنم مظْلِإ  ٤٠النساء   ذرة ي اللَّه ثْقَاَل النم مظْلي لَةنَم  
  واركَعي واسجدي في الساجِدين  ٤٣مريم   واسجدي واركعي مع الراكعين  ١٣٥
١٣٧   اهدْل ي٦٤المائدة   مبسوطتانب   اهدْل يبطَانسب  
   الزاد التَّقْوىوخَيروا وتَزود  ١٩٧البقرة   خَير الزاد التَّقْوىفان وتَزودوا   ١٣٨
١٣٩  ا وثَّاِئهقا وهقْلب نافمهسدعا وها   ٦١المائدة   ومثَّاِئهقا وهقْلب نامهثُوما وهسدعوكان  ( و

  )ابن عباس يأخذ بها
والعصر إن اإلنسان لفي خسر إال الذين   ١٤٢

 بالحق آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا
  بالصبرواصوا وت

وإنه . إن اإلنسان لفي خسر . والعصر   العصر
إال الذين آمنوا  . فيه إلى آخر الدهر

  وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر
  ِإلَى الْبيتوَأتموا الْحج والْعمرةَ   ١٩٦البقرة    هللاوَأتموا الْحج والْعمرةَ  ١٤٧
   ِللْبيتوَأقيموا الْحج والْعمرةَ  ١٩٦البقرة    هللالْعمرةَوَأتموا الْحج وا  ١٤٨
  الحي القيام  ١آل عمران  الحي القيوم  ١٥٣
والراسخون في .  تأويله إال اهللا وما يعلم ١٥٣

  العلم يقولون آمنا به
 . وإن حقيقة تأويله إال عند اهللا  ٧ال عمران 

  والراسخون في العلم يقولون آمنا به
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إن الذين يكفرون بآيات اهللا ويقتلون  ١٥٣
 الذين يأمرون يقتلونالنبيين بغير حق و
  بالقسط من الناس

إن الذين يكفرون بآيات اهللا ويقتلون   ٢١ال عمران 
 الذين يأمرون وقاتلواالنبيين بغير حق 
  بالقسط من الناس

 في يصلي قائم وهو المالئكة فنادته ١٥٣

  اهللا ان المحراب
  ناداه المالئكة يا زكريا إن اهللاو  ٣٩ل عمران ا

أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات و ١٥٣
  وفيهم أجورهميف

أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات  ـف  ٥٧ال عمران 
  فأوفيهم أجورهم

   إليكيوفهبقنطار   ٧٥ال عمران   ه إليكؤدبقنطار ي ١٥٣
ـ لقالت المالئكة يا مريم إن اهللا و  ٤٥ل عمران ا   يبشرك اهللا ان مريم يا المالئكة قالت اذ ١٥٣

  يبشرك
   والحكمةعلمه الكتاب ـنو  ٤٨ال عمران    والحكمةعلمه الكتابيو ١٥٣
واهللا يحيي ويميت واهللا بما تعملون  ١٥٣

  بصير
بصير بما واهللا يحيي ويميت واهللا   ١٥٦ال عمران 

   تعملون
اهللا ان يستبشرون بنعمة من اهللا وفضل و ١٥٣

  يضيع أجر المؤمنينال 
اهللا ال ويستبشرون بنعمة من اهللا وفضل   ١٧١ال عمران 

  يضيع أجر المؤمنين
   لهم ذوقواويقالوقتلهم األنبياء بغير حق   ١٨١ال عمران    ذوقواونقولوقتلهم األنبياء بغير حق  ١٥٣
 انما ظلما اليتامى اموال ياكلون الذين ان ١٥٣

   عيراس وسيصلون نارا بطونهم في ياكلون
اءإنما  ـف يأكل أموال اليتامى ظلما ومن  ١٠ النِّس

  يأكل في بطنه نارا وسوف يصلى سعيرا
بدون واوا في  ( كتاب اهللا عليكم أحل لكم  ٢٤النساء   أحل لكموكتاب اهللا عليكم  ١٥٣

  )احل
   اهللا المؤمنينوسيؤتي  ١٤٦النساء   يؤت اهللا المؤمنينوف وس ١٥٣
  أو يغلب نؤته أجرا عظيما  ٧٤النساء    عظيما اجرا هنؤتي فسوف يغلب او ١٥٣
ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اهللا  ١٥٣

  ؤتيهوف نفس
ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اهللا   ١١٤النساء 

  فسيؤتيه
   أجورهمسنؤتيهمأولئك   ١٥٢النساء    اجورهم يؤتيهم سوف اولئك ١٥٣
  ال سأنزلها عليكمق  ١١٥ الْماِئدةُ  عليكم منزلها اني اهللا قال ١٥٣
  فعبادكإن تعذبهم   ١١٨المائدة   عبادك فانهم تعذبهم ان ١٥٣
  مصحفُ عبد اللَّه بنِ عباسٍ     ١٥٣
   يطَّوفَ بِهِما لَافَلَا جنَاح علَيه َأن  ١٥٨البقرة   فَلَا جنَاح علَيه َأن يطَّوفَ بِهِما  ١٥٥
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 من فضال تبتغوا ان جناح عليكم ليس  ١٦٠

   عرفات من افضتم فاذا ربكم
 جنَاح علَيكُم َأن تَبتَغُوا فَضلًا من ربكُم لَا  ١٩٨البقرة 

  في مواسمِ الحج
١٦٤  هاءِليفُْ َأوخَوي طَانالشَّي ا ذَِلكُم١٧٥ال عمران   ِإنَّم   طَانالشَّي ا ذَِلكُمفُكُِإنَّمخَويمهاءِليَأو   
  اكتسبواُأولَِئك لَهم نَصيب مما   ٢٠٢البقرة   اولئك لهم نصيب مما كسبوا  ١٦٥
   ِللْبيتوَأقيموا الْحج والْعمرةَ  ١٩٦البقرة    هللا والعمرة الحج واتموا  ١٦٦
   الَْأمرِوشَاوِرهم في بعضِ  ١٥٩ال عمران   وشَاوِرهم في الَْأمرِ  ١٦٧
 نبي وال رسول من قبلك من ارسلنا وما  ١٦٨

  تمنى اذا اال
وما َأرسلْنَا من قَبلك من رسوٍل ولَا نَبِي   ٥٢الحج 

ثدحم  
  يا حسرةَ الْعباد  ٣٠يس   الْعبادعلى يا حسرةَ   ١٦٩
  الراسخُون آمنَّا بِهيقُوُل و  ٧ال عمران   به امنا يقولون العلم في والراسخون  ١٧٢
كان ( آمنْتُم بِه فَقَد اهتَدوا بِالَّذيفَِإن آمنُوا   ١٣٧البقرة    اهتدوا فقد به امنتم ما بمثل امنوا فان  ١٧٤

بمثل فإن اهللا : ابن عباس يقول ال تقولوا 
  )ليس له مثل

 الوسطى والصالة الصلوات على حافظوا  ١٧٧

  انتينق هللا وقوموا
ة الْوسطَى الحافظُوا علَى الصلَوات والص  ٢٣٨البقرة 

صرِالوصالْع ة  
 ِإلَى َأجٍل مسمىفَما استَمتَعتُم بِه منْهن   ٢٤النساء   اجورهن فاتوهن منهن به استمتعتم فما  ١٧٨

  )قال ابن عباس واهللا لقد نزلت معها(
   ُأحلَّتْ لَهم كَانَتْطَيبات  ١٦٠اء النس  لهم احلت طيبات  ١٧٩
١٨٦  و اللَّه رنَّص اءالِإذَا جفَتْح    رالنَّصو اللَّه فَتْح اءِإذَا ج  

  مصحفُ عبد اللَّه بنِ الزبيرِ      
 من فضال تبتغوا ان جناح عليكم ليس  ١٨٧

   عرفات من افضتم فاذا ربكم
 من ربكُم ال علَيكُم َأن تَبتَغُوا فَض جنَاحال  ١٩٨البقرة 

  مواسمِ الحجفي 
 ما سلَكَك في ناليا فُفي جنَّات يتَساءلُون   ٤٢المدثر    في سقَرمفي جنَّات يتَساءلُون ما سلَكَك  ١٩١

قَرس  
 انفسهم في اسروا ما على فيصبحوا  ١٩٢

  
 علَى ما َأسروا في َأنْفُسهِم الْفُساقُح فَيصبِ  ٥٢المائدة 

ينمنَاد  
 الخير الى يدعون امة منكم ولتكن  ١٩٣

 المنكر عن وينهون بالمعروف ويامرون

  المفلحون هم واولئك

ولْتَكُن منْكُم ُأمةٌ يدعون ِإلَى الْخَيرِ   ١٠٤ال عمران 
نْهيو وفرعبِالْم ونرْأمينِ المنكر وع نو

  ويستعينون باهللا على ما أصابهم
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   َأنْعمتَ علَيهِممنصراطَ   الفاتحة   َأنْعمتَ علَيهِمالذينصراطَ   ١٩٤
      جِ النَّبِيواِئشَةَ زفُ عحصم  

 الوسطى والصالة الصلوات على حافظوا  ٢٠٠

  قانتين هللا وقوموا
 على الصلوات والصالة الوسطى حافظوا  ٢٣٨البقرة 

  وصالة العصر
 ايها يا النبي على يصلون ومالئكته اهللا نا  ٢٠٣

  امنوا الذين
ِئكَتَه يصلُّون علَى النَّبِي الِإن اللَّه وم  ٥٦االحزاب 

  وَلالوالَّذين يصلُّون الصفُوفَ ا
      جِ النَّبِيوةَ زفْصفُ ححصم  

 الوسطى والصالة الصلوات على ظواحاف  ٢٠٤

  قانتين هللا وقوموا
حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى   ٢٣٨البقرة 

  وصالة العصر
      جِ النَّبِيوةَ زلَمس فُ ُأمحصم  

 الوسطى والصالة الصلوات على حافظوا  ٢١١

  قانتين هللا وقوموا
حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى   ٢٣٨البقرة 

  الة العصروص
  

ينفُ التَّابِعاحصم 

      يثرٍ اللَّييمنِ عب ديبع  
  خلقكسبح اسم ربك الذي   ١االعلى    االعلىسبح اسم ربك  ٢١٥

مصحفُ عطَاء بنِ َأبِي رباحٍ مولَى       
ةرِيهالْف اهَأبِي نَخْر ةَ بِنْتبِيبح  

٢١٦  هاءِليفُْ َأوخَو١٧٥ال عمران   ي  فُكُمخَويهاءِليَأو   
  مصحفُ عكْرِمةَ مولَى ابنِ عباسٍ      

  يطَوقُونَهوعلَى الَّذين   ١٨٤البقرة    طعام فدية يطيقونه الذين وعلى  ٢١٧
       وهاجِ ، وجَأبِي الْح داهجفُ محصم

  ابن جبرٍ
   يطَّوفَ بِهِماالَأ جنَاح علَيه الفَ  ١٥٨البقرة    َأن يطَّوفَ بِهِما جنَاح علَيهالفَ  ٢١٩

  مصحفُ سعيد بنِ جبيرٍ      
  يطَوقُونَهوعلَى الَّذين   ١٨٤البقرة    طعام فدية يطيقونه الذين وعلى  ٢٢٠
 اوتوا الذين وطعام الطيبات لكم احل  ٢٢١

   لكم حل الكتاب
ُأحلَّ لَكُم الطَّيباتُ وطَعام الَّذين ُأتُوا   ٥ة المائد

 تَابالْككُملقَب نم  
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  ١١٧االعراف    ما يْأفكُونفُفَِإذَا هي تَلْقَ  ٢٢٢
  ٤٥الشعراء 

 يفَِإذَا هتَلْقَمكُونْأفا يم   

مصحفُ الَْأسود بنِ يزِيد وعلْقَمةَ بنِ       
  يسٍ النَّخْعيينِقَ

 َأنْعمتَ علَيهِم غَير الذينصراطَ   ٢٢٣
 هِملَيوبِ عغْضوال الْمالِّينالض  

 َأنْعمتَ علَيهِم غَير منصراطَ   الفاتحة
الِّينالض رغَيو هِملَيوبِ عغْضالْم  

      يى شَاموسنِ َأبِي مب دمحفُ محصم  
٢٢٤   لَى اللَّهع ونفْتَروا يكَفَر ينالَّذ نلَكو

 مهَأكْثَرو بيعقلون الالْكَذ  
ولَكن الَّذين كَفَروا يفْتَرون علَى اللَّه   ١٠٣المائدة 

 مهَأكْثَرو بالالْكَذونفْقَهي   
      قَاشالر اللَّه دبنِ عطَّانِ بفُ ححصم ي

رِيصب  
وما محمد إال رسول قد خلت من   ٢٢٥

  رسلالقبله 
وما محمد إال رسول قد خلت من قبله   ١٤٤ال عمران 

  رسل
        
  

فاحصالْم لَافُ خُطُوطاخْت  
 " اللؤلؤا" كل موضع في القرآن فيه       ٢٨٨

  فإنهم يكتبون فيه ألفا بعد الواو اآلخرة

 في القراءة يرون أن األلف ، والياء      ٢٩٠
إن (  ، و إن هذان لساحران" * سواء 

  ) هذين لساحرين
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  دملحق  

  

  في كتاب اهللا الكريم  والنظائرهالوجو

  من كتاب

   للسيوطي القرآن علوم في االتقان
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  في كتاب اهللا الكريم  والنظائرهالوجو

  السورة  اآلية  المعنى  الكلمة
  ٦ الفاتحة  الْمستَقيم الصراطَ اهدنَا  لثباتا

  ٥ البقرة   الْمفْلحون هم وُأولَِئك ربهِم من هدى علَى ُأولَِئك  البيان
  ٧٣ عمران آل  اللَّه هدى الْهدى ِإن قُْل دينَكُم تَبِع ِلمن ِإال تُْؤمنُوا وال  الدين

  ٧٦ مريم  هدى اهتَدوا الَّذين اللَّه َيزِيد  االيمان
  هاد قَومٍ وِلكُلِّ  الدعاء

   بَِأمرِنَا يهدونوجعلْنَاهم َأِئمةً  
   ٧ الرعد
  ٧٣ األنبياء

 خَوفٌ فَال يهدا تَبِع فَمن هدى منِّي يْأتينَّكُم فَِإما جميعا منْها اهبِطُوا قُلْنَا   والكتب الرسل

هِملَيال عو مه نُونزحي   
  ٣٨ البقرة

  ١٦ النحل  يهتَدونوعالمات وبِالنَّجمِ هم   المعرفة
 في ِللنَّاسِ بينَّاه ما بعد من والْهدى الْبينَات من َأنزلْنَا ما يكْتُمون الَّذين ِإن  النبي

  الالَعنُون ويلْعنُهم اللَّه يلْعنُهم ولَِئكُأ الْكتَابِ
  ١٥٩ البقرة

  ٢٣ النجم   الْهدى ربهِم من جاءهم ولَقَد  القرآن
  ٥٣ غافر   الْكتَاب ِإسراِئيَل بني وَأورثْنَا الْهدى موسى َآتَينَا ولَقَد  التوراة

  ١٥٧ البقرة   الْمهتَدون هم وُأولَِئك ورحمةٌ ربهِم من صلَواتٌ يهِمعلَ ُأولَِئك  االسترجاع
  ٢٥٨ البقرة   الظَّاِلمين الْقَوم يهدي ال واللَّه كَفَر الَّذي فَبهِتَ  الحجة

  ٥٧ لقصصا   َأرضنَا من نُتَخَطَّفْ معك الْهدى نَتَّبِعِ ِإن وقَالُوا  التوحيد
  فَبِهداهم اللَّه هدى الَّذين ُأولَِئك  السنة

   مهتَدون َآثَارِهم علَى وِإنَّا ُأمة علَى َآباءنَا وجدنَا ِإنَّا قَالُوا بْل 
  ٩٠ األنعام

  
  ٢٢ الزخرف

  ٥٢ يوسف   الْخَاِئنين كَيد يهدي ال هاللَّ وَأن بِالْغَيبِ َأخُنْه لَم َأنِّي ِليعلَم ذَِلك  االصالح
  ٥٠ طه   المعاش ألهمهم  أي هدى ثُم خَلْقَه شَيء كُلَّ َأعطَى الَّذي ربنَا قَاَل  االلهام
  ١٥٦ األعراف   ِإلَيك هدنَا ِإنَّا اَآلخرة وفي حسنَةً الدنْيا هذه في لَنَا واكْتُب  التوبة

  الهدى
  

  ٢٢ القصص  السبِيِل سوآء يهديني َأن ربي عسى قَاَل  االرشاد
  

  
  
  
  
  



 ٧٩٥ 

)٧٩٥(  
  

  السورة  اآلية  المعنى  الكلمة
   ٤٩البقرة  الْعذَابِ سوء يسومونَكُم  الشدة
  ٧٣ األعراف  بِسوءوال تَمسوها   العقر
   سوءاًهلك ما جزاء من َأراد بَِأ  الزنى

  سوء امرَأ َأبوك كَان ما
  ٢٥ يوسف
  ٢٨ مريم

  ٣٢ القصص  سوء غَيرِ من بيضاء تَخْرج  البرص
  ٢٧ النحل   علَى الْكَافرِينوالسوءِإن الْخزي الْيوم   العذاب
  ٢٨ النحل  سوءما كُنَّا نَعمُل من   الشرك
   من الْقَوِل بِالسوءحب اللَّه الْجهر ال ي  الشتم

  بالسوء وألسنتهم أيديهم ِإليكم ويبسطوا
  ١٤٨ء النسا

  ٢ الممتنحنة
  ١٧ النساء   بِجهالَةالسوءيعملُون   الذنب
   ٢٥الرعد  الدارِ سوء ولَهم  بئس

الضر   ينسا ممووءالس  
نَأم جِيبي الْمِإذَا ضطَر اهعفُ دكْشيو وءالس  

  ١٨٨ األعراف
  ٦٢النمل 

    السوء
  

   ١٧٤ عمران آل  سوءلَم يمسسهم   والهزيمة القتل
  ٣ البقرة  الصالةَ ويقيمون  الخمس الصلوات

  ١٠٦ المائدة  الصالةتَحبِسونَهما من بعد   العصر صالة
  ٩ الجمعة  الجمعة يوم من للصالة نودي ذاا  الجمعة صالة

  ٨٤ وبةتال  منْهم َأحد علَى تُصلِّ وال  الجنازة
  ١٠٣ التوبة  لَهم سكَن صالتَك ِإن علَيهِم وصلِّ  الدعاء
  ٨٧ هود   تَْأمرك َأن نَتْرك ما يعبد آباُؤنَاَأصالتُك  الدين

  ١١٠ االسراء  بِها تُخَافتْ وال صالتكبِ تَجهر وال  القراءة
   الرحمة

  واالستغفار 
ِإن اللَّه الِئكَتَهمو لُّونصلَى يع ٥٦ األحزاب  النَّبِي  

  الصالة

 ومساجِد وصلَواتٌ وبِيع صوامع لَهدمتْ  الصالة مواضع

   وَأنْتُم سكَارىالصالةَال تَقْربوا 
   ٤٠ الحج

  ٤٣ لنساءا
  ٧٤ عمران آل   من يشَاءبِرحمتهيخْتَص   االسالم
  ٢٨ هود   من عنْدهرحمةًوآتَاني   االيمان
  ١٠٧ عمران آل   اللَّه هم فيها خَاِلدونرحمةفَفي   الجنة

  الرحمة
  

  ٥٧ األعراف  رحمتهبشْرا بين يدي   المطر
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  السورة  اآلية  المعنى  كلمةال
  ١٠ النور  ورحمتُه اللَّه علَيكُم فَضُل ولَوال  النعمة
   ربك رحمة خَزاِئن عنْدهم َأم  النبوة

مَأه ونمقْسةَ يمحر كبر  
   ٩ ص

  ٣٢ الزخرف
  ٥٨ يونس  وبِرحمتهقُْل بِفَضِل اللَّه   القرآن
   ١٠٠االسراء  ربي رحمة خَزاِئن تَملكُون َأنتُم لَو قُْل  الرزق
  ١٧ األحزاب  رحمةً بِكُم َأراد َأو سوءاً بِكُم َأراد ِإن  والفتح النصر
  ٣٨ الزمر  بِرحمة َأرادني َأو  العافية
   ورحمةً رْأفَةً اتَّبعوه الَّذين قُلُوبِ في َجعلْنَا  المودة

اءدلَى َأشالْكُفَّارِ ع اءمحر منَهيب  
  ٢٧ الحديد
  ٢٩ الفتح

  ١٧٨ البقرة  ورحمةٌ ربكُم من تَخْفيفٌ ذَِلك  السعة
  ١٢ األنعام  الرحمةَكَتَب علَى نَفْسه   المغفرة

  الرحمة

  ٤٣ هود  رحماللَّه ِإال من قَاَل ال عاصم الْيوم من َأمرِ   العصمة
   الْقَتِْل من َأشَد والْفتْنَةُ  الشرك

ملُوهقَاتتَّى وال ح تْنَةٌ تَكُونف  
  ١٩١ البقرة
  ٣٩ األنفال

   ٧عمران آل  الْفتْنَةابتغَاء   االضالل
   ١٠١ ءالنسا   الَّذين كَفَروايفْتنَكُمِإن خفْتُم َأن   القتل
الضاللة الصد    اللَّه رِدي نموتْنَتَهف   

 َأن مهذَراحونُوكفْتي  
  ٤١ المائدة
  ٤٩ المائدة

   ٢٣االنعام  فتْنَتُهمثُم لَم تَكُن   المعذرة
  ١٥٥  ألعرافا  فتْنَتُكِإن هي ِإال   القضاء

   ٤٩ التوبة  سقَطُوا الْفتْنَة في َأال  اإلثم
  ١٢٦  التوبة  مرتَينِ َأو مرةً عامٍ كُلِّ في يفْتَنُون َأنَّهم  المرض
 قَبلهِم من الَّذين فَتَنَّا ولَقَد  االختبار العبرة

   ِللْقَومِ الظَّاِلمينفتْنَةًال تَجعلْنَا 
  ٣ العنكبوت

  ٨٥ يونس
  ١٠ العنكبوت  اللَّه ابِكَعذَ النَّاسِ فتْنَةَ جعَل  العذاب

  ١٣الذاريات  يفْتَنُون النَّارِ علَى هم يوم  االحراق

  الفتنة

  ٦ القلم  الْمفْتُون بَِأييكُم  الجنون
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  السورة  اآلية  المعنى  الكلمة
  ٢ النحل  بِالروحِينَزُل الْمالِئكَةَ   الوحي
  ١٧١ النساء   منْهوروحِإلَى مريم وكَلمتُه َألْقَاها   األمر
   ٥٢الشورى  َأمرِنَا من روحا ِإلَيك َأوحينَا  القرآن
  ٢٢ المجادلة  منْه بِروحٍ وَأيدهم  الرحمة
  ٨٩  الواقعة  نَعيمٍ وجنَّةُ وريحان فَروح  الحياة
   روحنَا ِإلَيها فََأرسلْنَا  جبريل

  اَألمين الروح بِه زَلنَ
   ١٧ مريم

  ١٩٣الشعراء
  ٣٨ النبأ    الروح يقُوم يوم  عظيم ملك

  ٤ القدر  فيها والروح الْمالِئكَةُ تَنَزُل  المالئكة من جيش

  الروح

  ٨٥ االسراء  الروحِ عنِ ويسَألُونَك  البدن روح
  ٢٠٠ البقرة  سكَكُممنَا قَضيتُم فَِإذَا  الفراغ
  ٤٧ عمران آل   َأمراقَضىِإذَا   األمر
  ٢٣ األحزاب  نَحبه قَضى من فَمنْهم  األجل

  ٥٨ األنعام   اَألمر بيني وبينَكُملَقُضي  لفصلا
المضي  نلَكو يقْضِلي ا اللَّهرَأم والً كَانفْع٤٢ األنفال  م  

  ١١ يونس   ِإلَيهِم َأجلُهميلَقُض  لهالكا
  ٤١  يوسف   األمر الَّذي فيه تَستَفْتيانِقُضي  الوجوب
  ٦٩ يوسف  قَضاهاِإال حاجةً في نَفْسِ يعقُوب   االبرام
  ٤االسراء   إسراِئيَل بني ِإلَى وقَضينَا  االعالم
  ٢٣ االسراء  ِإياه ِإال تَعبدوا َأال ربك وقَضى  الوصية
  ١٥ القصص  علَيه فَقَضى موسى فَوكَزه  الموت
  ١٤ سبأ  الْموتَ علَيه قَضينَا فَلَما  النزول
  ١٢ فصلت  سماوات سبع فَقَضاهن  الخلق
  ٢٣ عبس  َأمره ما يقْضِ لَما كَال  الفعل

  القضاء

  ٤٤  القصص  اَألمر ىموس ِإلَى قَضينَا ِإذْ  العهد
   ٢٠٠البقرة  آباءكُم كَذكْرِكُم اللَّه فَاذْكُروا  اللسان ذكر
  ١٣٥  عمران آل   اللَّه فَاستَغْفَروا ِلذُنُوبِهِمذَكَروا   القلب ذكر

  ٦٣  البقرة  فيه ما واذْكُروا  الحفظ

  الذَكر

   ١٥٢ بقرةال  َأذْكُركُم فَاذْكُروني  والجزاء الطاعة
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  السورة  اآلية  المعنى  الكلمة
   ٢٣٩ البقرة  اللَّه فَاذْكُروا َأمنتُم فَِإذَا  الخمس الصلوات

   بِه ذُكِّروافَلَما نَسوا ما   العظة
ذَكِّرو ى فَِإنالذِّكْر تَنفَع يننْؤمالْم  

  ١٦٥ ألعرافا
  ٥٥ الذاريات

   ٦٩ األعراف   من ربكُمذكْرجِبتُم َأن جاءكُم َأوع  البيان
  ٤٢ يوسف  بحالي حدثه أي     عنْد ربك اذْكُرني  الحديث

   ذكْرِي عن َأعرض ومن  نآالقر
 نم يهِمْأتا يكْرٍمذهِمبر نم   

  ١٢٤ طه
  ٢ األنبياء

  ٤٣  النحل  رِالذِّكْفَاسَألُوا َأهَل   التوراة
  ٨٣ الكهف  ذكْرا منْه علَيكُم سَأتْلُو قُْل الْقَرنَينِ  الخبر

  ٤٤  الزخرف  وِلقَومك لَك لَذكْر وِإنَّه  الشرف
  ٣٦  األنبياء   آِلهتَكُميذْكُرَأهذَا الَّذي   العيب
   ١٠٥ األنبياء  الذِّكْرِعد ولَقَد كَتَبنَا في الزبورِ من ب  المحفوظ اللوح
   ذكْرا فَالتَّاِليات  الوحي الثناء

ذَكَرو ا اللَّهيركَث  
  ٣ الصافات
  ٢١  األحزاب

  ١١و ١٠ الطالق  اللَّه ءايات علَيكُم يتْلُو  رسوالً*ذكْرا ِإلَيكُم اللَّه َأنزَل قَد  الرسول
  ٤٥ العنكبوت  اللَّه ولَذكْر والْمنْكَرِ الْفَحشَاء عنِ ىتَنْه الصالةَ ِإن  الصالة
  ٩  الجمعة  اهللا ذكر ِإلى فاسعوا  الجمعة صالة

  الذكر

   ٣٢ ص  ربي ذكْرِ عن الْخَيرِ حب َأحببتُ  العصر صالة
  ١٠٦  يونس   من دونِ اللَّه ما ال ينْفَعك وال يضركتَدعوال   العبادة

   ٢٣ البقرة  شُهداءكُم وادعوا  االستعانة
  ٦٠ غافر  لَكُم َأستَجِب ادعوني ربكُم وقَاَل  السؤال
  ١٠  يونس  دعواهم فيها سبحانَك  القول
  ٥٢  السراءا  بِحمده فَتَستَجِيبون يدعوكُم يوم  النداء

  :الدعاء

  ٦٣ النور  بعضا بعضكُم كَدعاء بينَكُم الرسوِل دعاء واتَجعلُ ال  التسمية
  ٤ النور  الْمحصنَات يرمون والَّذين  العفّة

   ٢٥ النساء  ُأحصنفَِإذَا   التزوج
  اإلحصان

  .٢٥ النساء   من الْعذَابِالْمحصنَاتنصفُ ما علَى   الحرية
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  هـحق  مل

  

  اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معان

   هـ٣٩٥من كتاب االفراد ألبن فارس المتوفي  
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يا {  كقوله تعالى في قصة يعقوب عليه السالم الحزن فمعناه األسفكل ما في كتاب اهللا من ذكر   ١

 وأما قوله في قصة موسى أغضبونامعناه فإن } فَلَما آسفُونَا{: إال قوله تعالى} َأسفَى علَى يوسفَ
  مغتاظافقال ابن عباس  } غَضبان َأسفاً{عليه السالم 

إال التي في } والسماء ذَات الْبروجِ{ كقوله تعالى الكواكب فإنها البروجكل ما في القرآن من ذكر   ٢
  .صور الطوال المرتفعة في السماء الحصينةالقفإنها } ولَو كُنْتُم في بروجٍ مشَيدة{سورة النساء 

 غير واحد بالبحر الماء وبالبر التراب اليابس فإنه يراد البر والبحركل ما في القرآن من ذكر   ٣
  البرية والعمرانفإنه بمعنى } ظَهر الْفَساد في الْبر والْبحرِ{: في سورة الروم

فَال يخَافُ بخْساً وال {:  مثل قوله تعالىالنقصد به  فانه يراالبخسكل مافي القرآن من ذكر   ٤
  حرام: فإن أهل التفسير قالوا بخس} وشَروه بِثَمنٍ بخْسٍ{غير واحد في سورة يوسف } رهقاً

إال التي في } وبعولَتُهن َأحقُّ بِردهن{:  كقوله تعالىالزوج فهو البعلكل ما في القرآن من ذكر   ٥
  صنمافإنه أراد } َأتَدعون بعالً{: افاتالص

إنما أراد بكم . }صم بكْم{:  كقولهالخرس عن الكالم باإليمان فهو البكمكل ما في القرآن من ذكر   ٦
عمياً {: عن النطق والتوحيد مع صحة ألسنتهم إال في موضعين أحدهما في سورة بني إسرائيل

فإنهما في هذين الموضعين } َأحدهما َأبكَم{: سورة النحل قوله عز وجلوالثاني في } وبكْماً وصماً
  ال يقدران على الكالماللذان 

فإنه } وتَرى كُلَّ ُأمة جاثيةً{:  إال التي في سورة الجاثيةجميعافمعنا } جثيا{كل شيء في القرآن   ٧
  تجثو على ركبتيهاأراد 

فإنه } حسباناً من السماء{ إال التي في سورة الكهف العدد من  فهو حسبانكل ما في القرآن من  ٨
   العذاببمعنى

إال التي في سورة آل } يا حسرةً علَى الْعباد{ كقوله عز وجل الندامة فهو حسرةكل ما في القرآن   ٩
  حزنافإنه يعني به } يجعَل اللَّه ذَِلك حسرةً في قُلُوبِهِم{عمران 

إال التي في سورة } حجتُهم داحضةٌ{:  كقولهالباطل فمعناه والداحض الدحضكل ما في القرآن   ١٠
  }فَكَان من الْمدحضين{: الصافات

لَِئن كَشَفْتَ عنَّا { كقوله تعالى في قصة بني إسرائيلالعذاب فهو رجزوكل ما في القرآن من   ١١
زجيعني الصنم فاجتنبوا عبادته فإنه والرجز فاهجرر إال في سورة المدث} الر  

حوادث فإنه يعني } نَتَربص بِه ريب الْمنُونِ{ اال قوله تعالى شك فهو ريبكل ما في القرآن من   ١٢
  الدهر
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 غير التي في سورة مريم عليها السالم القتل فهو يرجمنكم ويرجموكمكل شيء في القرآن   ١٣
}مجَألربِ{ قلت وقوله ألشتمنكيعني } نَّكماً بِالْغَيجومنه الطرد واللعن أيضا والرجمأي ظنا } ر 

  قيل للشيطان رجيم
} منكرا من القول{ غير التي في المجادلة ويراد به الشرك الكذب فهو زوركل ما في القرآن من   ١٤

   كذب غير شركوزورا فإنه
فإنه } وحنانا من لدنا وزكاة{ غير التي في سورة مريم المال فهو زكاةكل ما في القرآن من   ١٥

  تعطفايعنى 
وِإذْ { وال تمل غير التي في سورة األحزاب مالوا فإنه من زاغوا وال تزغكل ما في القرآن من   ١٦

ارصاَألب اغَتشخصتبمعنى } ز  
ي سورة الزخرف  غير التي فاالستهزاء فإنه يراد به يسخرون وسخرناكل ما في القرآن من   ١٧

  أعوانا وخدمافإنه أراد } ِليتَّخذَ بعضهم بعضاً سخْرِياً{
فإنه } فيه سكينَةٌ من ربكُم{ غير التي في سورة البقرة طمأنينة في القلب في القرآن سكينةكل   ١٨

  شيئا كرأس الهرة لها جناحان كانت في التابوتيعني 
ِإن الْمجرِمين في {:  إال قوله عز وجلالنار والوقود فهو السعيرر كل ما في القرآن من ذك  ١٩

  العنادفإنه } ضالٍل وسعرٍ
 إال قوله تعالى في سورة البقرة إبليس وجنوده وذريته فإنه شيطانكل ما في القرآن من ذكر   ٢٠

}هِميناطا ِإلَى شَيِإذَا خَلَوشرف وحيي بن أخطب وأبي ياسر  مثل كعب بن األكهنتهمفإنه يريد } و
  أخيه

 إال التي في سورة فهم الذين يشهدون على أمور الناس في القرآن غير القتلى في الغزو شهيدكل   ٢١
  شركاءكمفإنه يريد } وادعوا شُهداءكُم{: البقرة قوله عز وجل

علْنَا َأصحاب النَّارِ ِإالَّ وما ج{:  إال قولهأهل النار فهم أصحاب الناركل ما في القرآن من   ٢٢
  يريد خزنتهافإنه } مالِئكَةً

بيوت فإنه يريد } وصلَواتٌ ومساجِد{:  إال قوله تعالىعبادة ورحمة في القرآن فهي صالةكل   ٢٣
  عبادتهم

ماً عمياً وبكْ{ اال في بني إسرائيل قوله عز وجل فهو عن االستماع لإليمان في القرآن صممكل   ٢٤
  ال يسمعون شيئامعناه } وصماً
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  الضربفإنه يريد } ولْيشْهد عذَابهما{:  إال قوله عز وجلالتعذيب في القرآن فهو عذابكل   ٢٥
صحفا فإنه أراد } وكَان تَحتَه كَنْز لَهما{ إال الذي في سورة الكهف المال في القرآن فهو كنزكل   ٢٦

  وعلما
السراج فإنه } الْمصباح في زجاجة{ إال الذي في سورة النور الكوكب في القرآن فهو مصباح كل  ٢٧

  نفسه
  الحلمفإنه يعنى } حتَّى ِإذَا بلَغُوا النِّكَاح{:  إال قوله جل ثناؤهالتزوج في القرآن النكاح  ٢٨
  الحججفإنه بمعنى } تْ علَيهِم اَألنْباءفَعمي{:  إال قوله تعالىاألخبار في القرآن النبأ واألنباء  ٢٩
  هجم عليه ولم يدخلهيعنى } ولَما ورد ماء مدين{:  إال في القصصالدخول في القرآن الورود  ٣٠
 : يعني مقرون : معناه} قانتون له كل { البقرة سورة في قوله اال ، المطيعون في القرآن القانتون  ٣١

   بالعبودية مقرون
 إال التي في سورة النساء عن العمليعني } ال يكَلِّفُ اللَّه نَفْساً ِإالََّ وسعها{كل ما في القرآن من   ٣٢

  النفقةيعنى } الَّ ما آتَاها{
  ألم يعلمواأي } َأفَلَم ييَأسِ الَّذين آمنُوا{:  إال التي في الرعدالقنوط فهو يأسكل ما في القرآن من   ٣٣
: و} لَوال َأن صبرنَا علَيها{ إال قوله عز وجل محمود الصبر ما في القرآن من ذكر كل  ٣٤

}كُمتلَى آِلهوا عبِراصو{  
 نَذَرتُ ِإنِّي{ في سورة مريم تعالى قوله في إال المعروفة العبادة  فهو  صوم  من فيه ما وكل  ٣٥

  صمتاً  أي}  صوما ِللرحمنِ
    

  



 ٨٠٤ 

)٨٠٤(  
  



 ٨٠٥ 

  
)٨٠٥(  

  
  
  
  
  

  ملحق  و
  

  من تفسير المحيط االعظم والبحر الخضم في تأويل كتاب اهللا العزيز المحكم
  

  للسيد حيدر االملي المتجلي المتوفى في القرن الثامن
  
  
  
  
  



 ٨٠٦ 

)٨٠٦(  
  



 ٨٠٧ 

)٨٠٧(  
  اسماء اهللا الحسنى المذكورة بالقرآن

  السورة  االية  االسم  ت
  ٧٣طه    ىوَأبقَ خَير واللَّه  ََأبقَى  ١

  ١التوحيد    َأحد اللَّه هو قُْل  حدَألأ  ٢

٣  نسَأح ينالْخَاِلق  كارفَتَب اللَّه نسَأح ين١٤المؤمنون    الْخَاِلق  

٤  كَمَأح ينماكَأنتَ  الْحو كَمَأح ينماك٤٥هود   الْح  

  ٣الحديد    واآلخر اَألوُل هو  اآلخر  ٥

٦  حَأرم ينماحالر  فَاللَّه رظًا خَيافح وهو محَأر ينماح٦٤يوسف    الر  

٧  عرَأس بِيناسَأالَ  الْح لَه كْمالْح وهو عرَأس بِيناس٦٢االنعام   الْح  

  ١االعلى   اَألعلَى ربك اسم سبحِ  اَألعلَى  ٨

٩  مْأ  اَألكْراقْر كبرو م٣العلق    اَألكْر  

  ٣الحديد   واآلخر اَألوُل هو  اَألوُل  ١٠

  ٥٦المدثر    التَّقْوى َأهُل هو  التَّقْوى َأهُل  ١١

  ٥٦المدثر   الْمغْفرة وَأهُل  الْمغْفرة َأهُل  ١٢

  ٢٤الحشر   الْمصور الْبارُِئ الْخَاِلقُ اللَّه هو  الْبارُِئ  ١٣

١٤  ناطالْب  وُل هاَألو راآلخو رالظَّاهو ناطالْب٣الحديد   و  

  ١٠١االنعام   واَألرضِ السماوات بديع  بديعال  ١٥

١٦  رالْب  ِإنَّه وه رالْب يمح٢٨الطور   الر  

  ٥٨النساء    بصيرا سميعا كَان اللَّه ِإن  بصيراال  ١٧

١٨  كارتَب  كارتَب اللَّه بر ينالَم٥٤االعراف   الْع  

  ١١٤طه    الْحقُّ الْملك اللَّه فَتَعالَى  تَعالَى  ١٩

٢٠  ابالتَّو  وه ابالتَّو يمح١١٨التوبه    الر  

٢١  اربالْج   وهي اللَّهال الَّذ ِإالَّ ِإلَه وهكلا  الْموسلْقُد.... ارب٢٣الحشر    الْج  

  ١فاطر    الْمالِئكَة جاعِل واَألرضِ السماوات فَاطرِ  جاعِل  ٢٢

٢٣  عامنَا  جبر ِإنَّك عاممٍ النَّاسِ جوالَّ ِلي بير يه٩ال عمران   ف  

  ٦النساء   حسيبا بِاللَّه وكَفَى  حسيبال  ٢٤

  ٦الشورى    علَيهِم فيظٌح اللَّه  حفيظٌ  ٢٥ 

  



 ٨٠٨ 

)٨٠٨(  
  اسماء اهللا الحسنى المذكورة بالقرآن

  السورة  االية  االسم  ت
  ٤٧مريم    حفيا بِي كَان ِإنَّه ربي  حفيال  ٢٦

  ٦الحج   الْموتَى يحيي وَأنَّه الْحقُّ هو اللَّه بَِأن ذَِلك  الْحقُّ  ٢٧

٢٨  يمكح  اللَّ َأنه زِيزع يمك٢٠٩البقرة   ح  

٢٩  يملح  اللَّهو يغَن يمل٢٦٣البقرة   ح  
٣٠  يدمح  َأن اللَّه يغَن يدم٢٦٧البقرة   ح  
٣١  يالْح  الَ اللَّه ِإالَّ ِإلَه وه يالْح وم٢٥٥البقرة   الْقَي  
  ٢٤الحشر   الْمصور الْبارُِئ الْخَاِلقُ اللَّه هو  الْخَاِلقُ  ٣٢
  ٦٣الحج   خَبِير لَطيفٌ اللَّه ِإن  خَبِيرال  ٣٣
  ٨٦الحجر   الْعليم الْخَالَّقُ هو ربك ِإن  الْخَالَّقُ  ٣٤
٣٥  رخَي  اللَّهو رقَى خَيَأب٧٣طه    و  
  ٩٥المائدة    انتقَامٍ ذُو عزِيز واللَّه  انتقَامٍ ذُو  ٣٦
  ٢٧الرحمن   واِإلكْرامِ الْجالَِل ذُو  الْجالَِل ذُو  ٣٧
  ١٣٣االنعام   الرحمة ذُو الْغَني وربك  الرحمة ذُو  ٣٨
  ٣غافر   الطَّوِل ذي الْعقَابِ شَديد التَّوبِ وقَابِِل الذَّنبِ غَافرِ  الطَّوِل ذي  ٣٩
  ١٥البروج   الْمجِيد الْعرشِ ذُو  الْعرشِ ذُو  ٤٠
  ١٠٥البقرة   الْعظيمِ الْفَضِل ذُو واللَّه  الْفَضِل ذُو  ٤١
  ٥٨الذاريات   الْمتين الْقُوة ذُو الرزاقُ هو اللَّه ِإن  الْمتين الْقُوة ذُو  ٤٢
  ٣االمعارج   الْمعارِجِ ذي اللَّه من  الْمعارِجِ ذي  ٤٣
  ٢٠النور   رحيم رُؤوفٌ اللَّه نوَأ  رُؤوفٌال  ٤٤
  ٢الفاتحة   الْعالَمين رب ِللَّه الْحمد  ربال  ٤٥
٤٦  نمحالر  وه نمحالر يمح١٦٣البقرة   الر  
٤٧  يمحالر  وه نمحالر يمح١٦٣البقرة   الر  
  ٥٨ريات الذا  الرزاقُ هو اللَّه ِإن  الرزاقُ  ٤٨
٤٩  يعفر اتجرالد  يعفر اتجرشِ ذُو الدر١٥غافر   الْع  
٥٠  يبالرق  ِإن اللَّه كَان كُملَيا عيبق١النساء   ر  
  ١٠٨يوسف    الْمشْرِكين من َأنَاْ وما اللَّه وسبحان  سبحانالَ  ٥١
  ١٩ال عمران   الْحسابِ سرِيع اللَّه فَِإن  سرِيعال  ٥٢
٥٣  المالس  وه ي اللَّهال الَّذ ِإالَّ ِإلَه وه كلالْم وسالْقُد المالس نْؤم٢٣الحشر   الْم  
  ١٨١البقرة   عليم سميع اللَّه ِإن  سميعال  ٥٤

  



 ٨٠٩ 

)٨٠٩(  
  اسماء اهللا الحسنى المذكورة بالقرآن

  السورة  االية  االسم  ت
  ١٥٨البقرة   عليم شَاكر اللَّه فَِإن  شَاكرال  ٥٥
  ٩٨المائدة   رحيم غَفُور اللَّه وَأن الْعقَابِ شَديد اللَّه َأن  شَديدال  ٥٦
  ١٧التغابن   حليم شَكُور واللَّه  شَكُورال  ٥٧
  ١٧الحج   شَهِيد شَيء كُلِّ علَى اللَّه ِإن  شَهِيدال  ٥٨
٥٩  دمالص  اللَّه دم٢التوحيد   الص  
  ٣الحديد   والْباطن والظَّاهر واآلخر اَألوُل هو  الظَّاهر  ٦٠
  ٢٢الحشر   والشَّهادة الْغَيبِ عاِلم  عاِلمال  ٦١
  ٢٠٩البقرة   حكيم عزِيز اللَّه َأن  عزِيزال  ٦٢
٦٣  يمظالْع  وهو لالْعي يمظ٢٥٥البقرة   الْع  
  ٦٠الحج   غَفُور لَعفُو اللَّه ِإن  لَعفُوا  ٦٤
  ١٠٩المائدة   الْغُيوبِ عالَّم َأنتَ ِإنَّك  عالَّمال  ٦٥
٦٦  يملع  ِإن اللَّه عاسو يمل١١٥البقرة   ع  
٦٧  يلالْع  وهو يلالْع يمظ٢٥٥البقرة   الْع  
  ٣غافر   الْعقَابِ شَديد التَّوبِ وقَابِِل الذَّنبِ غَافرِ  غَافرال  ٦٨
  ٢١يوسف   واللَّه غَاِلب علَى َأمرِه  غَاِلبال  ٦٩
  ٨٢طه    تَاب لِّمن لَغَفَّار وِإنِّي  لَغَفَّارا  ٧٠
٧١  الْغَفُور  ِإن اللَّه وه الْغَفُور يمح٥الشورى   الر  
  ٢٦٧البقرة   حميد غَني اللَّه َأن  يغَنال  ٧٢
  ١فاطر   السماوات فَاطرِ ِللَّه الْحمد  فَاطرال  ٧٣

 ٧٤  الْفَتَّاح  وهو الْفَتَّاح يمل٢٦سباء   الْع  
  ٩٥االنعام    والنَّوى الْحب فَاِلقُ اللَّه ِإن  فَاِلقُال  ٧٥
  ٧٦هود  يرِيد لِّما فَعاٌل ربك  فَعالال  ٧٦
  ٣غافر   الْعقَابِ شَديد التَّوبِ وقَابِِل الذَّنبِ غَافرِ  قَابِلالَ  ٧٧
  ٣٧االنعام   آيةً ينَزَل َأن علَى قَادر اللَّه ِإن  قَادرال  ٧٨
  ١٨االنعام   عباده فَوقَ الْقَاهر وهو  الْقَاهر  ٧٩
  ٢٣الحشر    السالم الْقُدوس الْملك هو ِإالَّ ِإلَه ال الَّذي هاللَّهو   الْقُدوس  ٨٠
  ٢٠البقرة   قَدير شَيء كُلِّ علَى  قَديرال  ٨١
  ١٨٦البقرة   قَرِيب فَِإنِّي عنِّي عبادي سَألَك  قَرِيبال  ٨٢
  ٥٢االنفال    الْعقَابِ شَديد قَوِي اللَّه ِإن  قَوِيال  ٨٣
  ١٦الرعد   الْقَهار الْواحد وهو شَيء كُلِّ خَاِلقُ  الْقَهار  ٨٤

  



 ٨١٠ 

)٨١٠(  
  اسماء اهللا الحسنى المذكورة بالقرآن

  السورة  االية  االسم  ت
  ٢٥٥البقرة   الْقَيوم الْحي هو ِإالَّ ِإلَه الَ اللَّه  الْقَيوم  ٨٥
  ٣٦الزمر    عبده بِكَاف اللَّه َألَيس  يكَافاِل  ٨٦
  ٩الرعد   الْمتَعاِل الْكَبِير والشَّهادة الْغَيبِ عاِلم  الْكَبِير  ٨٧
  ١١٦المؤمنون   الْكَرِيمِ الْعرشِ رب  الْكَرِيمِ  ٨٨
  ٦٣الحج   خَبِير لَطيفٌ اللَّه ِإن  لَطيفال  ٨٩
  ٢٣الحشر    الْمْؤمن السالم الْقُدوس الْملك هو ِإالَّ ِإلَه ال الَّذي اللَّههو   الْمْؤمن  ٩٠
  ٢٦ال عمران    الْملْك ماِلك اللَّهم قُِل  ماِلكال  ٩١
٩٢  بِينالْم  وقُّ هالْح بِين٢٥النور   الْم  
  ٩الرعد   الْمتَعاِل الْكَبِير والشَّهادة الْغَيبِ عاِلم  الْمتَعال  ٩٣
  ٢٣الحشر    الْمتَكَبر ُ..... الْقُدوس الْملك هو ِإالَّ ِإلَه ال الَّذي اللَّههو   الْمتَكَبر  ٩٤
  ٦١هود   مجِيب قَرِيب ربي ِإن  مجِيبال  ٩٥
  ٧٣هود   مجِيد حميد ِإنَّه  مجِيدال  ٩٦
  ٥٤صلت ف  محيطٌ شَيء بِكُلِّ ِإنَّه  محيطٌال  ٩٧
  ٣٩فصلت    الْموتَى لَمحيي َأحياها الَّذي ِإن  لَمحييا  ٩٨
  ١٨يوسف    تَصفُون ما علَى الْمستَعان واللَّه  الْمستَعان  ٩٩

  ٢٤الحشر   الْمصور الْبارُِئ الْخَاِلقُ اللَّه هو  الْمصور  ١٠٠
  ٥٥القمر   مقْتَدرٍ مليك عند دقص مقْعد في  مقْتَدرال  ١٠١
  ١١٦المؤمنون   الْحقُّ الْملك اللَّه فَتَعالَى  الْملك  ١٠٢
  ٥٥القمر   مقْتَدرٍ مليك عند صدق مقْعد في  مليكال  ١٠٣
١٠٤  نميهالْم   وهي اللَّهال الَّذ ِإالَّ ِإلَه وه كلالْم وسلْقُد .......نميه٢٣الحشر    الْم  
  ٧٨الحج    النَّصير ونعم الْمولَى فَنعم موالكُم هو  الْمولَى  ١٠٥
  ٤٠االنفال   النَّصير ونعم الْمولَى نعم موالكُم اللَّه َأن فَاعلَمواْ  النَّصير  ١٠٦
  ٣٥النور   َألرضِوا السماوات نُور اللَّه  نُور  ١٠٧
  ١٦الرعد   الْقَهار الْواحد وهو شَيء كُلِّ خَاِلقُ  الْواحد  ١٠٨
  ١١٥البقرة   عليم واسع اللَّه ِإن  واسعال  ١٠٩
  ٩٠هود   ودود رحيم ربي ِإن  ودود  ١١٠
  ١٧٣ال عمران    ُلالْوكي ونعم اللَّه حسبنَا وقَالُواْ  الْوكيل  ١١١
  ٢٥٧البقرة    آمنُواْ الَّذين وِلي اللَّه  وِليال  ١١٢
  ٨ال عمران   الْوهاب َأنتَ ِإنَّك رحمةً لَّدنك من لَنَا وهب  الْوهاب  ١١٣
  ٣١الفرقان    ونَصيرا هاديا بِربك  هاديال  ١١٤



 ٨١١ 

)٨١١(  
  :ثانيا 

  المذكورة في القرآن ) ص( اسماء وصفات رسول اهللا
  السورة  االية  الصفة/ االسم   ت

  ٦الصف   َأحمد اسمه بعدي من يْأتي بِرسوٍل ومبشِّرا  َأحمد  ١
  ٢١االحزاب    حسنَةٌ ُأسوةٌ اللَّه رسوِل في لَكُم كَان لَقَد  حسنَةٌ ُأسوةٌ  ٢
٣  ياُألم  ينتَّبِ الَّذيونوَل عسالر النَّبِي ي١٥٧االعراف   اُألم  
  ٦٨االعراف   َأمين نَاصح لَكُم وَأنَاْ ربي رِساالت ُأبلِّغُكُم  مينألَأ  ٤
٥  ينابِدُل الْعَأو  ينابِدُل الْعفََأنَا َأو لَدنِ ومحِللر ٨١الزخرف    قُْل ِإن كَان  
  ٦االحزاب   َأنفُسهِم من بِالْمْؤمنين َأولَى النَّبِي  ْؤمنينبِالْم َأولَى  ٦
  ٦الزمر   الْمسلمين َأوَل َأكُون َألن وُأمرتُ  الْمسلمين َأوَل  ٧
  ١٧٤النساء   ربكُم من برهان جاءكُم قَد النَّاس َأيها يا  برهانال  ٨
٩  شَرب ما قُْل  ثْلُكُمَأنَا ِإنَّم شَرب ثْلُكُمى موحي ١١٠الكهف   ِإلَي  

  ١٩المائدة   ونَذير بشير جاءكُم فَقَد  بشيرال  ١٠
 حرِيص عنتُّم ما علَيه عزِيز َأنفُسكُم من رسوٌل جاءكُم لَقَد  حرِيص  ١١

   علَيكُم
  ١٢٨التوبة

١٢  ين َخَاتَمن  النَّبِيلَكوَل وسر اللَّه خَاتَمو ين٤٠االحزاب    النَّبِي  
  ٤االقلم   عظيمٍ خُلُق لَعلَى وِإنَّك  عظيم خُلُقصاحب   ١٣
  ١٢٨التوبة    رحيم رُؤوفٌ بِالْمْؤمنين .... َأنفُسكُم من رسوٌل جاءكُم لَقَد  رُؤوفٌ  ١٤
١٥  محا  ةًرمو لْنَاكسةً ِإالَّ َأرمحر ينالَم١٠٧االنبياء   لِّلْع  
  ١٢٨التوبة    رحيم رُؤوفٌ بِالْمْؤمنين .... َأنفُسكُم من رسوٌل جاءكُم لَقَد  رحيم  ١٦
  ٤٠االحزاب    النَّبِيين وخَاتَم اللَّه رسوَل ولَكن  اللَّه رسوَل  ١٧
  ١٥المائدة    رسولُنَا جاءكُم قَد الْكتَابِ َأهَل  رسولُنَا  ١٨
  ١٣الدخان   مبِين رسوٌل جاءهم وقَد  مبِين رسوٌل  ١٩
٢٠  ولَهسر  وي هَل الَّذسَأر ولَهسى ردينِ بِالْهدقِّ و٢٨الفتح   الْح  
  ٤٦االحزاب   منيرا وسراجا بِِإذْنه اللَّه ِإلَى اوداعي  اللَّه ِإلَى داعيالَ  ٢١
  ٤٦االحزاب   منيرا وسراجا بِِإذْنه اللَّه ِإلَى وداعيا  منير السراجالَ  ٢٢
  ٤٥االحزاب   ونَذيرا ومبشِّرا شَاهدا َأرسلْنَاك ِإنَّا النَّبِي َأيها يا  شَاهد  ٢٣
  ٤١النساء    شَهِيدا هُؤالء علَى بِك وجِْئنَا  شَهِيدلا  ٢٤
٢٥  حشْر كردص  َألَم حنَشْر لَك كرد١الشرح   ص  
٢٦  دبع اللَّه  َأنَّها ولَم قَام دبع اللَّه وهعد١٩الجن   ي  
  ٢٣البقرة   بدنَاع علَى نَزلْنَا مما ريبٍ في كُنتُم وِإن  عبدنَا  ٢٧
٢٨  هدبى  عحِإلَى فََأو هدبا عى مح١٠النجم   َأو  

  



 ٨١٢ 

)٨١٢(  
  المذكورة في القرآن) ص(اسماء وصفات رسول اهللا 

  السورة  االية  الصفة/ االسم   ت
  ١الكوثر   الْكَوثَر َأعطَينَاك ِإنَّا  الْكَوثَرصاحب   ٢٩
  ٤٥االحزاب   ونَذيرا ومبشِّرا شَاهدا َأرسلْنَاك ِإنَّا يالنَّبِ َأيها يا  َمبشِّر  ٣٠
٣١  يرقُْل  النَّذَأنَا ِإنِّي و يرالنَّذ بِين٨٩الحجر  الْم  
  ١٤٤ال عمران    الرسُل قَبله من خَلَتْ قَد رسوٌل ِإالَّ محمد وما  محمد  ٣٢
٣٣  ثِّردا  الْمي هاَأي ثِّرد١    الْم  
٣٤  ذَكِّرم  ا فَذَكِّرَأنتَ ِإنَّم ذَكِّر٣١الغاشيه    م  
  ١المزمل   الْمزمُل َأيها يا  الْمزمل  ٣٥
٣٦  ينَأنَاْ  َأمو لَكُم حنَاص ين٦٨االعراف   َأم  
  ٤٥االحزاب   ونَذيرا ومبشِّرا شَاهدا َأرسلْنَاك ِإنَّا النَّبِي َأيها يا  نَذيرال  ٣٧
٣٨  يرنَذ بِينا قُْل  ما يهَأي ا النَّاسَأنَا ِإنَّم لَكُم يرنَذ بِين٢٩الحج   م  
٣٩  نُور  كُم قَداءج نم اللَّه نُور تَابكو بِين١٥المائده    م  
  ٦الضحى   فَآوى يتيما يجِدك َألَم  يتيم  ٤٠

  
  



 ٨١٣ 

)٨١٣(  
  ثالثا

  اسماء واوصاف القران الكريم
  السورة   االية  الوصف/ االسم   ت
١  نسَأح يثدالْح  َل اللَّهنَز نسَأح يثدا الْحتَابا كتَشَابِهثَان م٢٣الزمر   م  
٢  نسا َأحوا  ُأنزَِل ماتَّبِعو نسا َأحكُم ُأنزَِل من ِإلَيكُم مب٥٥الزمر    ر  
٣  تَابِ ُأمالْك  ِإنَّهي وف تَابِ ُأمنَا الْكيلَد يللَع يمك٤الزخرف   ح  
  ٩٧البقرة    ِللْمْؤمنين وبشْرى وهدى يديه بين لِّما مصدقًا  َبشْرى  ٤
٥  اِئرصةٌ لِّقَ  بمحرى ودهو كُمبن رم اِئرصذَا بهنُونْؤممٍ ي٣٠٢االعراف   و  
  ٥٢ابراهيم   بِه وِلينذَرواْ لِّلنَّاسِ بالغٌ هذَا  بالغٌ  ٦
٧  انيذَا  به انيى لِّلنَّاسِ بدهظَةٌ وعومو ينتَّق١٣٨ال عمران   لِّلْم  
  ١٥٧ االنعام   ورحمةٌ وهدى ربكُم من بينَةٌ جاءكُم  بينَةٌ  ٨
  ٨٩النحل   شَيء لِّكُلِّ تبيانًا الْكتَاب علَيك ونَزلْنَا  تبيان  ٩

  ٢طه    يخْشَى لِّمن تَذْكرةً ِإالَّ ِلتَشْقَى الْقُرآن علَيك َأنزلْنَا ما  تَذْكرةً  ١٠
  ١١١يوسف   وتَفْصيَل كُلِّ شَيء وهدى ورحمةً  تَفْصيَل  ١١
  ١٩٢الشعراء   الْعالَمين رب لَتَنزِيُل وِإنَّه  تَنزِيُل  ١٢
  ١.٣ال عمران   تَفَرقُواْ والَ جميعا اللَّه بِحبِل واعتَصمواْ  حبِل  ١٣
١٤  يثدْأتُوا  حفَلْي يثدبِح هثْل٣٤الطور   م  
  ٩٤يونس   ربك من الْحقُّ جاءك لَقَد  الْحقُّ  ١٥
  ٥١الحاقه   وِإنَّه لَحقُّ الْيقينِ  حقُّ الْيقينِ  ١٦
  ٢يس    الْحكيمِ والْقُرآنِ  يس  حكيمِ  ١٧
  ١٥٧االنعام    ورحمةٌ وهدى ربكُم من بينَةٌ جاءكُم  رحمةٌ  ١٨
  ٥٢الشورى   َأمرِنَا من روحا ِإلَيك َأوحينَا وكَذَِلك  روح  ١٩
٢٠  ذِإنَّا  كْر نلْنَا نَحنَز ِإنَّا الذِّكْرو لَه ظُوناف٩الحجر   لَح  
  ٥٧يونس   وشفَاء ربكُم من موعظَةٌ جاءتْكُم قَد  شفَاء  ٢١
  ٢البينة   مطَهرةً صحفًا يتْلُو اللَّه من رسوٌل  صحف  ٢٢
  ١١٥االنعام   وعدالً صدقًا ربك متُكَل وتَمتْ  صدق  ٢٣
  ١١٥االنعام   وعدالً صدقًا ربك كَلمتُ وتَمتْ  عدل  ٢٤
٢٥  بِيربِين عانٍ  مسبِل بِيربِينٍ ع١٩٥الشعراء   م  
٢٦  زِيزع  ِإنَّهو تَابلَك زِيز٤١فصلت   ع  
٢٧  يمظع  لَقَدو نَاكآتَي اسعب ني مثَانالْم آنالْقُرو يمظ٨٧الحجر   الْع  
  ٣٧الرعد     الْعلْمِ من جاءك ما بعد  الْعلْمِ  ٢٨

  
  



 ٨١٤ 

)٨١٤(  
  اسماء واوصاف القران الكريم

  السورة   االية  الوصف/ االسم   ت
٢٩  ري غَيجٍ ذوآنًا  عا قُربِيرع ري غَيجٍ ذو٢٨الزمر   ع  
٣٠  قَانالْفُر  كاري تَبَل الَّذنَز قَانلَى الْفُرع هدب١الفرقان   ع  
٣١  آنالْقُر  آنالْقُر يهُأنزَِل ف يالَّذ انضمر ر١٨٥البقرة   شَه  
  ٥١القصص   يتَذَكَّرون لَعلَّهم الْقَوَل لَهم وصلْنَا ولَقَد  الْقَول  ٣٢
  ١٩التكوير   كَرِيمٍ رسوٍل لَقَوُل ِإنَّه  كَرِيمٍ ٍلرسو قَوُل  ٣٣
  ١٣التكوير    فَصٌل لَقَوٌل ِإنَّه  فَصٌل قَوٌل  ٣٤
  ٢البقرة   فيه ريب الَ الْكتَاب ذَِلك  الْكتَاب  ٣٥
٣٦  كَرِيم  ِإنَّه آنلَقُر ٧٧الواقعة   كَرِيم  
٣٧  كَالم تَّى  اللَّهح عمسي كَالم ٦التوبة    اللَّه  
٣٨  متْ  ةُكَلتَمتُ ومكَل كبقًا ردالً صدع١١٥االنعام   و  
٣٩  كاربذَا  مهو تَابك لْنَاهَأنز كاربقُ مدصي مالَّذ نيب هيد٩٢االنعام   ي  
٤٠  بِينم  كُم قَداءج نم اللَّه نُور تَابكو بِين١٥المائدة    م  
  ٢٣الزمر   متَشَابِها كتَابا الْحديث َأحسن نَزَل اللَّه  متَشَابِها  ٤١
٤٢  يثَانم  َل اللَّهنَز نسَأح يثدا الْحتَابا كتَشَابِهميثَان٢٣الزمر   م  
  ١ق   الْمجِيد والْقُرآنِ ق  مجِيد  ٤٣
  ٤٨المائدة   مصدقًا بِالْحقِّ الْكتَاب ِإلَيك وَأنزلْنَا  مصدق  ٤٤
  ١١٤االنعام  مفَصالً الْكتَاب ِإلَيكُم َأنزَل الَّذي وهو  مفَصل  ٤٥
  ١٣٨ال عمران   لِّلْمتَّقين وموعظَةٌ وهدى لِّلنَّاسِ بيان هذَا  موعظَة  ٤٦
  ٤٨المائدة    علَيه ومهيمنًا الْكتَابِ من هيدي بين لِّما  مهيمن  ٤٧
  ١٧الشورى    والْميزان بِالْحقِّ الْكتَاب َأنزَل الَّذي اللَّه  الْميزان  ٤٨
٤٩  نُور  كُم قَداءج نم اللَّه نُور تَابكو بِين١٥المائدة    م  
  ٢البقرة   لِّلْمتَّقين هدى يهف ريب الَ الْكتَاب ذَِلك  هدى  ٥٠

  



 ٨١٥ 

)٨١٥(  
  

  رابعا
  اسماء واوصاف االنبياء عليهم السالم المذكورة في القرآن

  آدم
  السورة  االية  الوصف  ت
  ٣٧البقره   الرحيم التَّواب هو ِإنَّه علَيه فَتَاب كَلمات ربه من آدم فَتَلَقَّى  التائب  ١
  ٣٠البقرة   خَليفَةً اَألرضِ في جاعٌل ِإنِّي ِللْمالِئكَة ربك قَاَل ِإذْو  الخليفة  ٢
  ١١االعراف    آلدم اسجدواْ ِللْمالِئكَة قُلْنَا ثُم  سجود المالئكة  ٣
  ٧٥ص    بِيدي خَلَقْتُ ِلما تَسجد َأن منَعك ما ِإبليس يا قَاَل  المخلوق بيد اهللا تعالى  ٤
  ٣٣ال عمران    ونُوحا آدم اصطَفَى اللَّه ِإن  المصطفى  ٥
  ٣١البقرة   كُلَّها اَألسماء آدم وعلَّم  معلم االسماء  ٦
  ٣٣البقرة   بَِأسماِئهِم َأنبِْئهم آدم يا قَاَل  منبأ االسماء  ٧

  إدريس
 

  السورة  االية  الوصف  ت
  ٨٥االنبياء   الصابِرِين من كُلٌّ الْكفِْل وذَا رِيسوِإد وِإسماعيَل  صابر  ٨
  ٨٦االنبياء   الصاِلحين من ِإنَّهم رحمتنَا في وَأدخَلْنَاهم  صالح  ٩

  ٥٦مريم   نَّبِيا صديقًا كَان ِإنَّه ِإدرِيس الْكتَابِ في واذْكُر  صديق  ١٠
  ٥٧مريم   عليا مكَانًا اهورفَعنَ  علو المرتبه  ١١
  ٨٦االنبياء   الصاِلحين من ِإنَّهم رحمتنَا في وَأدخَلْنَاهم  المرحوم  ١٢

  نوح
 

  السورة  االية  الوصف  ت
  ١٠٧الشعراء    َأمين رسوٌل لَكُم ِإنِّي تَتَّقُون َأال نُوح َأخُوهم لَهم قَاَل ِإذْ  امين  ١٣
  ٦١االعراف   لَكنِّي رسوٌل من رب الْعالَمينو  رسول  ١٤
١٥  المس  الملَى سي نُوحٍ عف ينالَم٧٩الصافات   الْع  
  ٣االسراء   شَكُورا عبدا كَان ِإنَّه نُوحٍ مع حملْنَا من ذُريةَ  الشكور  ١٦
حتَ عبدينِ من عبادنَا امرَأةَ نُوحٍ وامرَأةَ لُوط كَانَتَا تَ  صالح  ١٧

  صاِلحينِ
  ١٠التحريم 

  ٣االسراء   شَكُورا عبدا كَان ِإنَّه نُوحٍ مع حملْنَا من ذُريةَ  عبد  ١٨
  ٩القمر  كَذَّبتْ قَبلَهم قَوم نُوحٍ فَكَذَّبوا عبدنَا  عبدنَا  ١٩

  



 ٨١٦ 

)٨١٦(  
  السالم المذكورة في القرآناسماء واوصاف االنبياء عليهم 

  نوح  
  السورة  االية  الوصف  ت
  ٨١الصافات   الْمْؤمنين عبادنَا من ِإنَّه  المؤمن  ٢٠
  ٧١ يونس    تَوكَّلْتُ اللَّه فَعلَى اللَّه بِآيات ... ِلقَومه قَاَل ِإذْ نُوحٍ نَبَأ علَيهِم واتُْل  المتوكل  ٢١
  ٨٢الصافات   لَى نُوحٍ في الْعالَمين ِإنَّا كَذَِلك نَجزِي الْمحسنين سالم ع  محسن  ٢٢
  ٨٢يونس   الْمسلمين من َأكُون َأن وُأمرتُ  مسلم  ٢٣
  ٣٣ال عمران    ونُوحا آدم اصطَفَى اللَّه ِإن  مصطفى  ٢٤
  ١١٥الشعراء   مبِين نَذير ِإالَّ َأنَا ِإن  نذير  ٢٥

  هود
 

  السورة  االية  الوصف  ت
٢٦  ينقَاَل ِإذْ  َأم ملَه مَأخُوه ودَأال ه ِإنِّي تَتَّقُون وٌل لَكُمسر ين١٢٥الشعراء   َأم  
  ٦٧االعراف   الْعالَمين رب من رسوٌل ولَكنِّي  رسول  ٢٧
  ٥٦هود   كُمِإنِّي تَوكَّلْتُ علَى اللَّه ربي ورب  المتوكل  ٢٨
  ٦٦٨االعراف   َأمين نَاصح لَكُم وَأنَاْ ربي رِساالت ُأبلِّغُكُم  ناصح  ٢٩

  صالح
 

  السورة  االية  الوصف  ت
  ١٤٣الشعراء    َأمين رسوٌل لَكُم ِإنِّي تَتَّقُون َأال صاِلح َأخُوهم لَهم قَاَل ِإذْ  أمين  ٣٠
  ١٣الشمس    وسقْياها اللَّه نَاقَةَ اللَّه ُلرسو لَهم فَقَاَل  رسول  ٣١
  ٧٩االعراف   لَقَد َأبلَغْتُكُم رِسالَةَ ربي ونَصحتُ لَكُم  الناصح  ٣٢

  ابراهيم
 

  السورة  االية  الوصف  ت
  ٧٨الحج    الْمسلمين سماكُم هو ِإبراهيم َأبِيكُم ملَّةَ  اب المسلمين  ٣٣
  ٤الممتحنة   ِإبراهيم في حسنَةٌ ُأسوةٌ لَكُم كَانَتْ قَد  أسوة  ٣٤
  ١٢٤البقرة    ِإماما ِللنَّاسِ جاعلُك ِإنِّي قَاَل  إمام  ٣٥
  ١٢٠النحل    حنيفًا ِللَّه قَانتًا ُأمةً كَان ِإبراهيم ِإن  ُأمةً  ٣٦
  ٧٥هود   منيب اهَأو لَحليم ِإبراهيم ِإن  َأواه  ٣٧
  ١٦٣االنعام   الْمسلمين َأوُل وَأنَاْ ُأمرتُ وبِذَِلك  الْمسلمين َأوُل  ٣٨
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  ابراھیم
  السورة  االية  الوصف  ت
ِإسحاقَ ويعقُوب ُأوِلي اَأليدي واذْكُر عبادنَا ِإبراهيم و  اولو اليد   ٣٩

  واَألبصارِ
  ٤٥ص 

  ١٢٢النحل  وآتَينَاه في الدنْيا حسنَةً وِإنَّه في اآلخرة لَمن الصاِلحين  صاحب حسنة  ٤٠
  ٧٥هود   منيب َأواه لَحليم ِإبراهيم ِإن  حليم  ٤١
  ١٢٠النحل    حنيفًا ِللَّه قَانتًا ُأمةً انكَ ِإبراهيم ِإن  حنيف  ٤٢
  ١٢٥النساء    خَليالً ِإبراهيم اللَّه واتَّخَذَ  الخليل  ٤٣
  ٤٧ص    اَألخْيارِ الْمصطَفَين لَمن عندنَا وِإنَّهم  الخير  ٤٤
  ٧٥االنعام    اتالسماو ملَكُوتَ ِإبراهيم نُرِي وكَذَِلك  صاحب رؤية الملكوت  ٤٥
  ٥١االنبياء    رشْده ِإبراهيم آتَينَا ولَقَد  الرشيد  ٤٦
  ١٠٩الصافات   ِإبراهيم علَى سالم  صاحب سالم  ٤٧
  ١٢١النحل  مستَقيمٍ صراط ِإلَى وهداه اجتَباه لَِّأنْعمه شَاكرا  شاكر  ٤٨
  ١٢٢النحل   ا حسنَةً وِإنَّه في اآلخرة لَمن الصاِلحينوآتَينَاه في الدنْي  صالح  ٤٩
  ٤١مريم   واذْكُر في الْكتَابِ ِإبراهيم ِإنَّه كَان صديقًا نَّبِيا  الصديق  ٥٠
واذْكُر عبادنَا ِإبراهيم وِإسحاقَ ويعقُوب ُأوِلي اَأليدي   عبدنا  ٥١

  واَألبصارِ
  ٤٥ص 

  ١٢٠النحل   الْمشْرِكين من يك ولَم حنيفًا ِللَّه قَانتًا ُأمةً كَان ِإبراهيم ِإن  قَانت  ٥٢
  ٨٤الصافات   سليم بِقَلْبٍ ربه جاء ِإذْ لَِإبراهيم شيعته من وِإن  صاحب قلب سليم  ٥٣
  ١١١الصافات    الْمْؤمنين عبادنَا من ِإنَّه.. .. ِإبراهيم علَى سالم  مؤمن  ٥٤
  ١٢١النحل   مستَقيمٍ صراط ِإلَى وهداه اجتَباه ألنْعمه شَاكرا  مجتبى  ٥٥
  ١١٠الصافات    الْمحسنين نَجزِي كَذَِلك  محسن  ٥٦
  ٤٦ص   الدارِ ذكْرى بِخَاِلصة َأخْلَصنَاهم ِإنَّا  مخلص  ٥٧
  ٦٧ال عمران   مسلما حنيفًا كَان ولَكن نَصرانيا والَ يهوديا ِإبراهيم كَان ما  مسلم  ٥٨
  ٤٧ص    اَألخْيارِ الْمصطَفَين لَمن عندنَا وِإنَّهم  مصطفى  ٥٩
  ٧٥هود   ِإن ِإبراهيم لَحليم َأواه منيب  منيب  ٦٠

          عيلاسما
  السورة  االية  الوصف  ت

  ١٠١الصافات   حليمٍ بِغُالمٍ فَبشَّرنَاه  حليم  ٦١
  ٤٨ص   اَألخْيارِ من وكُلٌّ الْكفِْل وذَا والْيسع ِإسماعيَل واذْكُر  خير  ٦٢
  ١٠٢الصافات   َأذْبحك َأنِّي الْمنَامِ في َأرى ِإنِّي بنَي يا قَاَل  الذبيح  ٦٣
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 اسماعيل
  ٨٥االنبياء   وِإسماعيَل وِإدرِيس وذَا الْكفِْل كُلٌّ من الصابِرِين  صابر  ٦٤
  ٥٤مريم   واذْكُر في الْكتَابِ ِإسماعيَل ِإنَّه كَان صادقَ الْوعد  صادق الوعد  ٦٥
  ٨٦االنبياء   الصاِلحين من ِإنَّهم رحمتنَا في وَأدخَلْنَاهم  صالح  ٦٦
  ٨٧االنعام    مستَقيمٍ صراط ِإلَى وهدينَاهم واجتَبينَاهم  مجتبى  ٦٧
  ٨٦االنبياء   الصاِلحين من ِإنَّهم رحمتنَا في وَأدخَلْنَاهم  مرحوم  ٦٨
  ٥٥مريم   مرضيا ربه عند وكَان  مرضي  ٦٩
  ١٢٨البقرة   لَك مسلمينِ واجعلْنَا ربنَا  مسلمين  ٧٠
  ٣٩البقرة   ِإسماعيَل الْكبرِ علَى ِلي وهب الَّذي ِللَّه الْحمد  هبة اهللا  ٧١

  اسحاق
  السورة  االية  الوصف  ت

  ٧٣االنبياء    وجعلْنَاهم َأِئمةً يهدون بَِأمرِنَا ....حاقَ ووهبنَا لَه ِإس  إمام  ٧٢
 اَأليدي ُأوِلي ويعقُوب وِإسحاقَ ِإبراهيم عبادنَا واذْكُر  أولي اليد والبصر  ٧٣

   واَألبصارِ
  ٤٥ص 

  ٤٧ص   اَألخْيارِ الْمصطَفَين لَمن عندنَا وِإنَّهم  خير  ٧٤
  ١١٢الصافات   الصاِلحين من نَبِيا بِِإسحاقَ وبشَّرنَاه  صالح  ٧٥
  ٧٣االنبياء   عابِدين لَنَا وكَانُوا  عابد  ٧٦
 اَأليدي ُأوِلي ويعقُوب وِإسحاقَ ِإبراهيم عبادنَا واذْكُر  عبدنا  ٧٧

   واَألبصارِ
  ٤٥ص

  ٨٤االنعام    وكَذَِلك نَجزِي الْمحسنين...ِإسحاقَ ويعقُوب ووهبنَا لَه   محسن  ٧٨
  ٤٦ص  الدارِ ذكْرى بِخَاِلصة َأخْلَصنَاهم ِإنَّا  مخلص  ٧٩
  ٤٧ص  اَألخْيارِ الْمصطَفَين لَمن عندنَا وِإنَّهم  مصطفى  ٨٠
  ٣٩ابراهيم   وِإسحاقَ ِإسماعيَل الْكبرِ لَىع ِلي وهب الَّذي ِللَّه الْحمد  هبة اهللا  ٨١

            لوط
  السورة  االية  الوصف  ت

  ٧٤االنبياء   وعلْما حكْما آتَينَاه ولُوطًا  حكيم  ٨٢
  ١٦٢الشعراء    َأمين رسوٌل لَكُم ِإنِّي  تَتَّقُون َأال لُوطٌ َأخُوهم لَهم قَاَل ِإذْ  رسول أمين  ٨٣
  ٧٥االنبياء   الصاِلحين من ِإنَّه رحمتنَا في وَأدخَلْنَاه  صال  ٨٤
  ٨٧االنعام   مستَقيمٍ صراط ِإلَى وهدينَاهم واجتَبينَاهم  مجتبى  ٨٥
  ٧٥االنبياء   الصاِلحين من ِإنَّه رحمتنَا في وَأدخَلْنَاه  مرحوم  ٨٦
  ٢٦االعنكبوت    ربي ِإلَى مهاجِر ِإنِّي وقَاَل لُوطٌ هلَ فَآمن  مهاجر  ٨٧

  



 ٨١٩ 

)٨١٩(  
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  يعقوب
  السورة  االية  الوصف  ت

  ٧٣ياء االنب   بَِأمرِنَا يهدون َأِئمةً وجعلْنَاهم.... ويعقُوب ِإسحاقَ لَه ووهبنَا  إمام  ٨٨
 اَأليدي ُأوِلي ويعقُوب وِإسحاقَ ِإبراهيم عبادنَا واذْكُر  ُأوِلي  ٨٩

   واَألبصارِ
  ٤٥ص

  ٤٧ص   اَألخْيارِ الْمصطَفَين لَمن عندنَا وِإنَّهم  خير  ٩٠
  ٧٢االنبياء    صاِلحين جعلْنَا وكُال نَافلَةً ويعقُوب ِإسحاقَ لَه ووهبنَا  صالح  ٩١
  ٧٣االنبياء    عابِدين لَنَا وكَانُوا .... ويعقُوب ِإسحاقَ لَه ووهبنَا  ٩٣  ٩٢
 اَأليدي ُأوِلي ويعقُوب وِإسحاقَ ِإبراهيم عبادنَا واذْكُر  عبدنا  ٩٣

   واَألبصارِ
  ٤٥ص

  ٦٧يوسف    تَوكَّلْتُ علَيه هِللَّ ِإالَّ الْحكْم ِإنِ  توكلت  ٩٤
  ٨٦االنعام   الْمحسنين نَجزِي وكَذَِلك .... ويعقُوب ِإسحاقَ لَه ووهبنَا  محسن  ٩٥
  ٤٦ص    الدارِ ذكْرى بِخَاِلصة َأخْلَصنَاهم ِإنَّا  مخلص  ٩٦
  ٤٧ص   يارِاَألخْ الْمصطَفَين لَمن عندنَا وِإنَّهم  مصطفى  ٩٧
  ٧٣االنبياء    نَافلَةً ويعقُوب ِإسحاقَ لَه ووهبنَا  نافلة  ٩٨
  ٧٢االنبياء    ويعقُوب ِإسحاقَ لَه ووهبنَا  هبة اهللا  ٩٩

  يوسف
  السورة  االية  الوصف  ت
  ٥٥يوسف   عليم حفيظٌ ِإنِّي اَألرضِ خَزاِئنِ علَى اجعلْني قَاَل  حفيظ عليم  ١٠٠
  ٢٢يوسف    وعلْما حكْما آتَينَاه َأشُده بلَغَ ولَما  حكيم  ١٠١
  ٢٤يوسف    الْمخْلَصين عبادنَا من ِإنَّه والْفَحشَاء السوء عنْه ِلنَصرِفَ  عبدنا  ١٠٢
  ٢٢يوسف   الْمحسنين نَجزِي وكَذَِلك  محسن  ١٠٣
  ٢٤يوسف    الْمخْلَصين عبادنَا من ِإنَّه والْفَحشَاء السوء نْهع ِلنَصرِفَ  مخلص  ١٠٤

  شعيب
  السورة  االية  الوصف  ت
  ٨٧ هود   الرشيد الْحليم َألنتَ ِإنَّك  حليم ورشيد  ١٠٥
  ١٧٨لشعراء ا   َأمين رسوٌل لَكُم ِإنِّي  تَتَّقُون َأال شُعيب لَهم قَاَل ِإذْ  رسول امين  ١٠٦
  ٢٧القصص   الصاِلحين من اللَّه شَاء ِإن ستَجِدني  صالح  ١٠٧
  ٨٨هود    ُأنيب وِإلَيه تَوكَّلْتُ علَيه بِاللَّه ِإالَّ تَوفيقي  متوكل  ١٠٨
  ٨٨هود    ُأنيب وِإلَيه تَوكَّلْتُ علَيه بِاللَّه ِإالَّ تَوفيقي  منيب  ١٠٩
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  موسى
  السورة  االية  الوصف  ت
  ١٤٣االعراف   الْمْؤمنين َأوُل وَأنَاْ ِإلَيك تُبتُ سبحانَك قَاَل  أول المؤمنين  ١١٠
  ١٤لقصص ا  وعلْما حكْما آتَينَاه واستَوى َأشُده بلَغَ ولَما  حكيم  ١١١
  ١٨االدخان   َأمين رسوٌل لَكُم ِإنِّي  رسول أمين  ١١٢
  ١٦الشعراء   الْعالَمين رب رسوُل ِإنَّا فَقُوال فرعون فَْأتيا  رسول رب العالمين  ١١٣
  ١٨الدخان   َأمين رسوٌل لَكُم ِإنِّي  رسول كريم  ١١٤
  ٥الصف    ِإلَيكُم اللَّه رسوُل َأنِّي تَّعلَمون وقَد  رسول اهللا  ١١٥
  ١٢٠الصافات  وهارون موسى علَى سالم  صاحب سالم  ١١٦
  ٢٦طه   صدرِي ِلي اشْرح رب قَاَل  صاحي صدر شرح  ١١٧
  ١٢٢الصافات   الْمْؤمنين عبادنَا من ِإنَّهما  عبدنا  ١١٨
  ١٦٤النساء   يماتَكْل موسى اللَّه وكَلَّم  الكليم  ١١٩
  ١٢٢الصافات   الْمْؤمنين عبادنَا من ِإنَّهما  مؤمن  ١٢٠
  ٨٤االنعام   الْمحسنين نَجزِي وكَذَِلك  محسن  ١٢١
  ١٣طه   يوحى ِلما فَاستَمع اخْتَرتُك وَأنَا  مختار  ١٢٢
  ٥١مريم   انَّبِي رسوال وكَان مخْلَصا كَان ِإنَّه  مخلص  ١٢٣
  ١٤٤االعراف   قَاَل يا موسى ِإنِّي اصطَفَيتُك علَى النَّاسِ  مصطفى  ١٢٤

            هارون
  السورة  االية  الوصف  ت
  ١٦الشعراء   الْعالَمين رب رسوُل ِإنَّا فَقُوال فرعون فَْأتيا  رسول رب العالمين  ١٢٥
  ١٢٠الصافات   رونوها موسى علَى سالم  صاحب سالم  ١٢٦
  ١٢٢الصافات   الْمْؤمنين عبادنَا من ِإنَّهما  عبدنا  ١٢٧
  ١٢٢الصافات   الْمْؤمنين عبادنَا من ِإنَّهما  مؤمن  ١٢٨
  ٨٤االنعام   الْمحسنين نَجزِي وكَذَِلك  محسن  ١٢٩

  داوود
  السورة  االية  الوصف  ت
  ١٧ص   َأواب ِإنَّه اَأليد ذَا داوود نَاعبد واذْكُر  اواب  ١٣٠
  ٢٥١البقرة    يشَاء مما وعلَّمه والْحكْمةَ الْملْك اللَّه وآتَاه  حكيم  ١٣١
  ٢٦ص  اَألرضِ في خَليفَةً جعلْنَاك ِإنَّا داوود يا  خليفه  ١٣٢
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  داوود
  السورة  االية  الوصف  ت
  ١٧ص   َأواب ِإنَّه اَأليد ذَا داوود عبدنَا واذْكُر  ذو االيد  ١٣٣
  ١٠سباء   فَضال منَّا داوود آتَينَا ولَقَد  صاحب فضل  ١٣٤
صاحب فصل   ١٣٥

  الخطاب
نَاهآتَيةَ وكْمَل الْحفَصطَاب و٢٠ص  الْخ  

  ١٧ص    داوود عبدنَا واذْكُر  عبدنا  ١٣٦
  ٨٦االنعام   الْمحسنين نَجزِي وكَذَِلك  محسن  ١٣٧

  سليمان
  السورة  االية  الوصف  ت
  ٣٠ص   ووهبنَا ِلداوود سلَيمان نعم الْعبد ِإنَّه َأواب  أواب  ١٣٨
  ٧٩نبياء اال  وكُال آتَينَا حكْما وعلْما  حكيم  ١٣٩
  ٨٤االنعام   الْمحسنين نَجزِي وكَذَِلك  محسن  ١٤٠
  ٣٠ص  ووهبنَا ِلداوود سلَيمان نعم الْعبد ِإنَّه َأواب  نعم العبد  ١٤١
  ٣٠ص  ووهبنَا ِلداوود سلَيمان نعم الْعبد ِإنَّه َأواب  هبة اهللا  ١٤٢

            ايوب
  السورة  االية  فالوص  ت
  ٤٤ص   َأواب ِإنَّه الْعبد نعم  أواب  ١٤٣
  ٤٤ص  صابِرا وجدنَاه ِإنَّا  صابر  ١٤٤
  ٤١ص  واذْكُر عبدنَا َأيوب  عبدنا  ١٤٥
  ٨٤االنعام   الْمحسنين نَجزِي وكَذَِلك  محسن  ١٤٦
  ٤٤ص   َأواب ِإنَّه الْعبد نعم  نعم العبد  ١٤٧

  الياس
  السورة  االية  الوصف  ت
  ١٣٠الصافات    **ياسين ِإْل علَى سالم  صاحب سالم  ١٤٨
  ٨٥االنعام  وزكَرِيا ويحيى وعيسى وِإلْياس كُلٌّ من الصاِلحين  صالح  ١٤٩
  ١٣٢الصافات  الْمْؤمنين عبادنَا من ِإنَّه  عبدنا  ١٥٠
  ١٣٢الصافات  الْمْؤمنين عبادنَا من ِإنَّه  مؤمن  ١٥١
  ١٣١الصافات   ِإنَّا كَذَِلك نَجزِي الْمحسنين  محسن  ١٥٢
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  اسماء واوصاف االنبياء عليهم السالم المذكورة في القرآن

  اليسع 
  السورة  االية  الوصف  ت
  ٤٨ص   كُلٌّ من اَألخْيارِواذْكُر ِإسماعيَل والْيسع وذَا الْكفِْل و  خير  ١٥٣
  ٨٧االنعام    مستَقيمٍ صراط ِإلَى وهدينَاهم واجتَبينَاهم  مجتبى  ١٥٤

  ذو الكفل
  السورة  االية  الوصف  ت
  ٤٨ص   اَألخْيارِ من وكُلٌّ الْكفِْل وذَا والْيسع ِإسماعيَل واذْكُر  خير  ١٥٥
  ٨٥االنبياء   الصابِرِين من كُلٌّ الْكفِْل وذَا وِإدرِيس عيَلوِإسما  صابر  ١٥٦
  ٨٦االنبياء   الصاِلحين من ِإنَّهم  صالح  ١٥٧
  ٨٦االنبياء   رحمتنَا في وَأدخَلْنَاهم  مرحوم  ١٥٨

            يونس

  السورة  االية  الوصف  ت
  ٨٨االنبياء   الْمْؤمنين نُنجِي وكَذَِلك الْغَم من ونَجينَاه لَه فَاستَجبنَا  مؤمن  ١٥٩
  ٨٧االنعام    مستَقيمٍ صراط ِإلَى وهدينَاهم واجتَبينَاهم  مجتبى  ١٦٠
  ١٤٣ الصافات  يبعثُون يومِ ِإلَى بطْنه في لَلَبِثَ الْمسبحين من كَان َأنَّه فَلَوال  مسبح  ١٦١

  زكريا
  السورة  االية  الوصف  ت
  ٩٠االنبياء   خَاشعين لَنَا وكَانُوا  خاشع  ١٦٢
  ٢مريم    زكَرِيا عبده ربك رحمة ذكْر  عبده   ١٦٣
  ٨٧االنعام    مستَقيمٍ صراط ِإلَى وهدينَاهم واجتَبينَاهم  مجتبى  ١٦٤

  يحيى
  السورة  االية  الوصف  ت
  ١٣مريم    تَقيا وكَان وزكَاةً لَّدنَّا من وحنَانًا  تقي  ١٦٥
  ١٢مريم   صبِيا الْحكْم وآتَينَاه بِقُوة الْكتَاب خُذ يحيى يا  حكيم  ١٦٦
  ٣٩ال عمران    نالصاِلحي من ونَبِيا وحصورا وسيدا اللَّه من بِكَلمة مصدقًا  حصور  ١٦٧
  ٩٠االنبيا   خَاشعين لَنَا وكَانُوا  خاشع  ١٦٨
  ١٥مريم   حيا يبعثُ ويوم يموتُ ويوم وِلد يوم علَيه وسالم  صاحب سالم  ١٦٩
  ٣٩ال عمران    نالصاِلحي من ونَبِيا وحصورا وسيدا اللَّه من بِكَلمة مصدقًا  سيد  ١٧٠
  ٣٩ال عمران    الصاِلحين من ونَبِيا وحصورا وسيدا اللَّه من بِكَلمة مصدقًا  صالح  ١٧١
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  یحیى  
  السورة  االية  الوصف  ت
  ٣٩ال عمران   للَّها من بِكَلمة مصدقًا  مصدق  ١٧٢
  ٩٠االنبياء    يحيى لَه ووهبنَا لَه فَاستَجبنَا  هبة اهللا  ١٧٣

            عيسى
  السورة  االية  الوصف  ت
  ٤٨ال عمران    واِإلنجِيَل والتَّوراةَ والْحكْمةَ الْكتَاب ويعلِّمه  حكيم  ١٧٤
  ١٧١النساء   وكَلمتُه اللَّه رسوُل يممر ابن عيسى الْمسيح  رسول اهللا  ١٧٥
  ١١١المائدة   وبِرسوِلي بِي آمنُواْ َأن الْحوارِيين ِإلَى َأوحيتُ وِإذْ  رسولي  ١٧٦
  ١٧١النساء    منْه وروح ..... مريم ابن عيسى الْمسيح ِإنَّما  روح اهللا  ١٧٧
  ٣٣مريم   حيا ُأبعثُ ويوم َأموتُ ويوم وِلدتُّ يوم علَي والسالم  صاحب سالم  ١٧٨
  ١١٧المائدة    فيهِم دمتُ ما شَهِيدا علَيهِم وكُنتُ  شهيد  ١٧٩
  ٨٥االنعام   الصاِلحين من كُلٌّ وِإلْياس وعيسى ويحيى وزكَرِيا  صالح  ١٨٠
  ٣٠مريمم   نَبِيا وجعلَني الْكتَاب آتَاني اللَّه عبد ِإنِّي قَاَل  عبد اهللا  ١٨١
  ١٧١النساء   وكَلمتُه اللَّه رسوُل مريم ابن عيسى الْمسيح  كلمة اهللا  ١٨٢
  ٣١مريم   كُنتُ ما َأين مباركًا وجعلَني  مبارك  ١٨٣
  ٨٧البقرة    الْقُدسِ بِروحِ وَأيدنَاه الْبينَات ريمم ابن عيسى وآتَينَا  مؤيد  ١٨٤
  ١٩٥ال عمران   الْمقَربِين ومن واآلخرة الدنْيا في وجِيها مريم ابن عيسى  مقّرب  ١٨٥
  ١٩٥ال عمران   ينالْمقَربِ ومن واآلخرة الدنْيا في وجِيها مريم ابن عيسى  وجيه  ١٨٦
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  خامسا

  صاعد وتكامل االنسان في القرانت
  السورة  االية  الصفة  ت

  ٥االنسان   كَافُورا مزاجها كَان كَْأسٍ من يشْربون اَألبرار ِإن  ابرار  ١
  ١٠٧ال عمران   خَاِلدون فيها هم اللَّه ةرحم فَفي وجوههم ابيضتْ الَّذين وَأما  ابيضت وجوههم  ٢
  ٤٧ص     اَألخْيارِ الْمصطَفَين لَمن عندنَا وِإنَّهم  اخيار  ٣
  ٢٠الحشر   الْفَاِئزون هم الْجنَّة َأصحاب الْجنَّة وَأصحاب  اصحاب الجنة  ٤
  ٨الواقعة   الْميمنَة حابَأص ما الْميمنَة فََأصحاب  اصحاب الميمنة  ٥
  ٢٧الواقعة   ...الْيمينِ َأصحاب ما الْيمينِ وَأصحاب  اصحاب اليمين  ٦
  ١٢يس   مبِينٍ ِإمامٍ في َأحصينَاه شَيء وكُلَّ  إمام مبين  ٧
  ١١٢توبة ال   الْمنكَرِ عنِ والنَّاهون بِالْمعروف اآلمرون  اآلمرون بالمعروف  ٨
  ١٤٣البقرة    وسطًا ُأمةً جعلْنَاكُم وكَذَِلك  أمة وسط  ٩

  ٣٥االحقاف   الرسِل من الْعزمِ ُأولُوا صبر كَما فَاصبِر  ألو العزم  ١٠
  ١٨ال عمران   بِالْقسط ِئماقَا الْعلْمِ وُأولُواْ والْمالِئكَةُ هو ِإالَّ ِإلَه الَ َأنَّه اللَّه شَهِد  ألو العلم  ١١
  ٥٩النساء   منكُم اَألمرِ وُأوِلي الرسوَل وَأطيعواْ اللَّه َأطيعواْ  ألو االمر  ١٢
  ١٣ال عمرا   اَألبصارِ لُّأوِلي لَعبرةً ذَِلك في ِإن  ألو االبصار  ١٣
  ٥٢طه   ىالنُّه لُِّأوِلي لَآيات ذَِلك في ِإن  ألو النهى  ١٤
  ١١٢التوبة    الساِئحون الْحامدون الْعابِدون التَّاِئبون  تائبون  ١٥
  ٢٢٢البقرة    الْمتَطَهرِين ويحب التَّوابِين يحب اللَّه ِإن  توابون  ١٦
  ١١٢التوبة   الْمْؤمنين وبشِّرِ اللَّه ِلحدود والْحافظُون  الحافظون لحدود اهللا  ١٧
  ١١٢التوبة   الراكعون الساِئحون الْحامدون  الحامدون   ١٨
  ٢٢المجادله    الْمفْلحون هم اللَّه حزب ِإن َأال اللَّه حزب ُأولَِئك  حزب اهللا  ١٩
  ٢٦٩البقرة   كَثيرا خَيرا ُأوتي فَقَد الْحكْمةَ يْؤتَ ومن  حكيم  ٢٠
  ٤٥البقرة   الْخَاشعين علَى ِإالَّ لَكَبِيرةٌ وِإنَّها والصالة بِالصبرِ واستَعينُواْ  خاشعون  ٢١
  ٤٠النازعات   الْهوى عنِ النَّفْس ونَهى ربه مقَام خَافَ من وَأما  من خاف مقام ربه  ٢٢
  ١١يس    بِالْغَيبِ الرحمن وخَشي الذِّكْر اتَّبع منِ تُنذر ِإنَّما  من خشي الرحمن  ٢٣
  ٣٠البقرة    خَليفَةً اَألرضِ في جاعٌل ِإنِّي  خليفة اهللا  ٢٤
  ٧ال عمران    والراسخُون اللَّه ِإالَّ تَْأوِيلَه يعلَم وما  راسخون في العلم  ٢٥
  ٧الحجرات    الراشدون هم ُأولَِئك .... يماناِإل ِإلَيكُم حبب اللَّه ولَكن  راشدون  ٢٦
  ٤٣البقرة   الراكعين مع واركَعواْ الزكَاةَ وآتُواْ الصالةَ وَأقيمواْ  راكعون  ٢٧
  ٣٥االحزاب   والذَّاكرات كَثيرا اللَّه والذَّاكرِين  ذاكرون  ٢٨
  ١٢٦االنعام    يذَّكَّرون ِلقَومٍ اآليات فَصلْنَا قَد  يذّكرون  ٢٩
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  السورة  االية  الصفة  ت
  ٩٨الحجر   الساجِدين من وكُن ربك بِحمد فَسبح  ساجدون  ٣٠
  ١١٢التوبة   الراكعون الساِئحون الْحامدون  سائحون  ٣١
  ١٠٨هود    فيها خَاِلدين الْجنَّة فَفي سعدواْ ذينالَّ وَأما  سعيد  ٣٢
  ٤الفتح   الْمْؤمنين قُلُوبِ في السكينَةَ َأنزَل الَّذي هو  صاحب سكينه  ٣٣
  ٦٦الزمر   الشَّاكرِين من وكُن فَاعبد اللَّه بِل  شاكرون  ٣٤
  ٥٣ال عمران   الشَّاهدين مع فَاكْتُبنَا الرسوَل واتَّبعنَا تَْأنزلْ بِما آمنَّا ربنَا  شاهدون  ٣٥
  ٢٢الزمر   ربه من نُورٍ علَى فَهو ِلِإلسالمِ صدره اللَّه شَرح َأفَمن  صاحب صدر شرح  ٣٦
  ١٣ساء   الشَّكُور عبادي من وقَليٌل  شكور  ٣٧
  ١٤٣البقره    النَّاسِ علَى شُهداء لِّتَكُونُواْ وسطًا ُأمةً اكُمجعلْنَ وكَذَِلك  شهداء  ٣٨
  ٦٩النساء    والشُّهداء والصديقين النَّبِيين من علَيهِم اللَّه َأنْعم الَّذين مع  شهداء  ٣٩
  ٨االمائدة    بِالْقسط شُهداء ِللَّه قَوامين كُونُواْ آمنُواْ الَّذين َأيها يا  شهداء بالقسط  ٤٠
  ١٣٥النساء   ِللَّه شُهداء بِالْقسط قَوامين كُونُواْ آمنُواْ الَّذين َأيها يا  شهداء هللا  ٤١
  ٣٥االحزاب    والصاِئمات والصاِئمين  صائمون  ٤٢
  ١٠الزمر   حسابٍ بِغَيرِ َأجرهم الصابِرون يوفَّى ِإنَّما  صابرون  ٤٣
  ١٥الحجرات   الصادقُون هم ُأولَِئك  صادقون  ٤٤
  ٦٩النساء    والصاِلحين والشُّهداء ..... علَيهِم اللَّه َأنْعم الَّذين مع  صالحون  ٤٥
  ٣١لقمان    شَكُورٍ صبارٍ لِّكُلِّ لَآيات ذَِلك في ِإن  صبار شكور  ٤٦
  ٦٩النساء    والصديقين النَّبِيين من علَيهِم اللَّه َأنْعم الَّذين مع  صديقون  ٤٧
  ٣٢النحل    علَيكُم سالم يقُولُون طَيبِين الْمالِئكَةُ تَتَوفَّاهم الَّذين  طيبون  ٤٨
  ١١٢وبة الت   الْحامدون الْعابِدون التَّاِئبون  عابدون  ٤٩
  ١٢٥البقرة    السجود والركَّعِ والْعاكفين ِللطَّاِئفين بيتي طَهرا َأن  عاكفون  ٥٠
  ٥٨العنكبوت    الْعاملين َأجر نعم فيها خَاِلدين  عاملون  ٥١
  ٦٣الفرقان   نًاهو اَألرضِ علَى يمشُون الَّذين الرحمنِ وعباد  عباد الرحمن  ٥٢
  ٦االنسان    تَفْجِيرا يفَجرونَها اللَّه عباد بِها يشْرب عينًا  عباد اهللا  ٥٣
  ٢٩الفجر   ارجِعي ِإلَى ربك راضيةً مرضيةً  عبادي  ٥٤
  ٩سباء   منيبٍ عبد لِّكُلِّ آليةً ذَِلك في ِإن  عبد منيب  ٥٥
  ٥٢النور   الْفَاِئزون هم فَُأولَِئك ويتَّقْه اللَّه ويخْشَ ورسولَه اللَّه يطعِ ومن  فائزون  ٥٦
  ١٧ال عمران   والْمنفقين والْقَانتين والصادقين الصابِرِين  قانتون  ٥٧
  ١٦الحديد    وما اللَّه ِلذكْرِ قُلُوبهم تَخْشَع َأن آمنُوا ِللَّذين يْأنِ َألَم  صاحب قلب خاشع  ٥٨
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  السورة  االية  الصفة  ت
  ٨٩الشعراء   سليمٍ بِقَلْبٍ اللَّه َأتَى من ِإالَّ  صاحب قلب سليم  ٥٩
  ٣٣ق   ِللتَّقْوى قُلُوبهم اللَّه امتَحن الَّذين ُأولَِئك  صاحب قلب منيب  ٦٠
  ٢٨الرعد   قُلُوبهم وتَطْمِئن آمنُواْ الَّذين  صاحب قلب مطمئن  ٦١
  ٣الحجرات   ِللتَّقْوى قُلُوبهم اللَّه امتَحن الَّذين ُأولَِئك  صاحب قلب ممتحن  ٦٢
  ٦٠المؤمنون   وجِلَةٌ وقُلُوبهم آتَوا ما يْؤتُون والَّذين  صاحب قلب وجل  ٦٣
  ١٣٥النساء   بِالْقسط قَوامين كُونُواْ آمنُواْ الَّذين َأيها يا  مون بالقسطقو  ٦٤
  ٨المائدة    بِالْقسط شُهداء ِللَّه قَوامين كُونُواْ آمنُواْ الَّذين َأيها يا  قوامون هللا  ٦٥
  ١٦٢النساء    كَاةَالز والْمْؤتُون الصالةَ والْمقيمين  مؤتون الزكاو  ٦٦
  ٤االنفال    ربهِم عند درجاتٌ لَّهم حقا الْمْؤمنُون هم ُأولَِئك  مؤمنون  ٦٧
  ٣٥االحزاب    والْمتَصدقَات والْمتَصدقين  متصدقون  ٦٨
  ٢٢٢البقرة    الْمتَطَهرِين ويحب التَّوابِين يحب اللَّه ِإن  متطهرون  ٦٩
  ٥٤القمر   ونَهرٍ جنَّات في الْمتَّقين ِإن  متقون  ٧٠
  ١٥٩ال عمران   الْمتَوكِّلين يحب اللَّه ِإن اللَّه علَى فَتَوكَّْل عزمتَ فَِإذَا  متوكلون  ٧١
  ٩٥النساء    اللَّه سبِيِل في والْمجاهدون ...... الْقَاعدون يستَوِي الَّ  مجاهدون  ٧٢
  ٥٤المائدة    ويحبونَه يحبهم بِقَومٍ اللَّه يْأتي فَسوفَ  نحبوبون ومحبون  ٧٣
  ا٦٩العنكبوت   الْمحسنين لَمع اللَّه وِإن  محسنون  ٧٤
  ١٣٩البقرة   مخْلصون لَه ونَحن  مخلصون  ٧٥
  ٨٣ص   الْمخْلَصين نْهمم عبادك ِإالَّ  مخَلصون  ٧٦
  ٤٦العنكبوت   مسلمون لَه ونَحن واحد وِإلَهكُم وِإلَهنَا  مسلمون  ٧٧
  ١٧ال عمران   بِاَألسحارِ والْمستَغْفرِين والْمنفقين والْقَانتين  مستغفرون  ٧٨
  ١٨الحديد   حسنًا قَرضا اللَّه وَأقْرضوا والْمصدقَات الْمصدقين ِإن  مصدقين  ٧٩
  ٤٧ص    اَألخْيارِ الْمصطَفَين لَمن عندنَا وِإنَّهم  مصطفون  ٨٠
  ١٧٠االعراف   الْمصلحين َأجر نُضيع الَ ِإنَّا  مصلحون  ٨١
  ٢٣المعارج   داِئمون صالتهِم علَى هم الَّذين  مصلّون  ٨٢
  ٧٩الواقعة   الْمطَهرون ِإالَّ يمسه ال  هرونمطّ  ٨٣
  ٨٨التوبة    الْمفْلحون هم وُأولَِئك الْخَيراتُ لَهم وُأولَِئك  مفلحون  ٨٤
  ٢١المطففين   الْمقَربون يشْهده  مقربون  ٨٥
  ٤٢المائدة   الْمقْسطين يحب لَّهال ِإن بِالْقسط بينَهم فَاحكُم حكَمتَ وِإن  مقسطون  ٨٦
  ١٦٢النساء   الزكَاةَ والْمْؤتُون الصالةَ والْمقيمين  مقيموا الصالة  ٨٧
  ٤٢- ٤١الصافات    مكْرمون وهم فَواكه معلُوم رِزقٌ لَهم ُأولَِئك  مكرمون  ٨٨

  
  



 ٨٢٧ 

)٨٢٧(  
  تصاعد وتكامل االنسان في القران

  السورة  االية  لصفةا  ت
  ١٧ال عمران    والْمنفقين والْقَانتين والصادقين الصابِرِين  منفقون  ٨٩
  ٧٥االنعام   الْموقنين من وِليكُون ..... ِإبراهيم نُرِي وكَذَِلك  موقنون  ٩٠
  ١٥٧البقرة   الْمهتَدون هم وُأولَِئك  مهتدون  ٩١
  ٦٩النساء   النَّبِيين من علَيهِم اللَّه َأنْعم الَّذين مع فَُأولَِئك  ننبيو  ٩٢
صاحب نفس   ٩٣

  مطمئنة
  ٢٨- ٢٧الفجر   مرضيةً راضيةً ربك ِإلَى ارجِعي الْمطْمِئنَّةُ النَّفْس َأيتُها يا

  ١٠ المؤمنون  الْوارِثُون هم ُأولَِئك  وارثون  ٩٤
  ٩٩االنعام   يْؤمنُون لِّقَومٍ لَآيات ذَِلكُم في ِإن  يؤمنون  ٩٥
  ٦٩النحل    يتَفَكَّرون لِّقَومٍ آليةً ذَِلك في ِإن  يتفكّرون  ٩٦
  ٦٥النحل   يسمعون لِّقَومٍ آليةً ذَِلك في ِإن  يسمعون  ٩٧
  ١٦٤لبقرة ا  يعقلُون لِّقَومٍ آليات  يعقلون  ٩٨
  ٢٣٠البقرة   يعلَمون ِلقَومٍ يبينُها اللَّه حدود وتلْك  يعلمون  ٩٩

  ٩٨االنعام   يفْقَهون ِلقَومٍ اآليات فَصلْنَا قَد  يفقهون  ١٠٠
  ١١٨البقرة    يوقنُون ِلقَومٍ اآليات بينَّا قَد  يوقنون  ١٠١

  
  سادسا

    قرانانحطاط االنسان في ال
  السورة  االية  الصفة  ت

  ١٠٦المائدة   اآلثمين لَّمن ِإذًا ِإنَّا اللَّه شَهادةَ نَكْتُم والَ  آثمون  ١
  ٦النمل   اَألخْسرون هم اآلخرة في وهم  أخسرون  ٢
  ١٧٦االعراف   هواه واتَّبع ضِاَألر ِإلَى َأخْلَد ولَكنَّه بِها لَرفَعنَاه شْئنَا ولَو  أخلد الىاالرض  ٣
  ١٠٦ال عمران   فََأما الَّذين اسودتْ وجوههم َأكَفَرتُم بعد ِإيمانكُم  اسودت وجوههم  ٤
  ٥١الحج  الْجحيمِ َأصحاب ُأولَِئك  اصحاب الجحيم  ٥
  ٦فاطر  السعيرِ ابَِأصح من ِليكُونُوا حزبه يدعو ِإنَّما  اصحاب السعير  ٦
  ٤١الواقعة   الشِّماِل َأصحاب ما الشِّماِل وَأصحاب  اصحاب الشمال  ٧
  ٩االواقعة  الْمشَْأمة َأصحاب ما الْمشَْأمة وَأصحاب  أصحاب المشئمة  ٨
  ٨١البقرة   خَاِلدون فيها هم النَّارِ َأصحاب فَُأولَِئك  اصحابالنار  ٩

  ٢٢٢الشعراء  َأثيمٍ َأفَّاك كُلِّ علَى تَنَزُل  أفّاك اثيم  ١٠
  ٨٦التوبة    الْقَاعدين مع نَكُن ذَرنَا وقَالُواْ منْهم الطَّوِل ُأولُواْ استَْأذَنَك  ُألو الطول  ١١

  
  



 ٨٢٨ 

)٨٢٨(  
  انحطاط االنسان في القران

  السورة  االية  الصفة  ت
  ١١المزمل   قَليال ومهلْهم النَّعمة ُأوِلي والْمكَذِّبِين نيوذَر  ُألو النعمة  ١٢
  ٧٦النساء    ضعيفًا كَان الشَّيطَانِ كَيد ِإن الشَّيطَانِ َأوِلياء فَقَاتلُواْ  أولياء الشيطان  ١٣
  ٦٣الفرقان    سالما قَالُوا الْجاهلُون خَاطَبهم وِإذَا  جاهلون  ١٤
  ٣٥عافر  جبارٍ متَكَبرٍ قَلْبِ كُلِّ علَى اللَّه يطْبع كَذَِلك  جبار  ١٥
  ١٩المجادلة    الْخَاسرون هم الشَّيطَانِ حزب ِإن َأال  حزب الشيطان  ١٦
  ١٠القلم   مهِينٍ حالَّف كُلَّ تُطع وال  حالّف مهين  ١٧
  ٤٥المدثر  اِئضينالْخَ مع نَخُوض وكُنَّا  خائضون  ١٨
  ١٠٥النساء    خَصيما لِّلْخَاِئنين تَكُن والَ  خائنون  ١٩
 اَألرضِ في ويفْسدون يوصَل َأن بِه اللَّه َأمر ما ويقْطَعون  خاسرون  ٢٠

لَِئكُأو مه ونرالْخَاس  
  ٢٧البقرة 

  ٢٦النور   ِللْخَبِيثَات ثُونوالْخَبِي ِللْخَبِيثين الْخَبِيثَاتُ  خبثون  ٢١
  ٥٨الزخرف   خَصمون قَوم هم بْل  خصمون   ٢٢
  ١٠٧النساء   َأثيما خَوانًا كَان من يحب الَ اللَّه ِإن  خوان أثيم  ٢٣
  ٣٨الحج   كَفُورٍ خَوانٍ كُلَّ يحب ال اللَّه ِإن  خون كفور  ٢٤
  ١١٢ال عمران   ثُقفُواْ ما َأين الذِّلَّةُ علَيهِم ضرِبتْ  ذليل  ٢٥
  ٥٦الزمر   الساخرِين لَمن كُنتُ وِإن  ساخرون   ٢٦
  ٥الماعون   ساهون صالتهِم عن هم الَّذين  ساهون  ٢٧
  ١٣البقرة    يعلَمون الَّ ولَكن السفَهاء هم ِإنَّهم َأال  سفهاء  ٢٨
  ١٠٥هود   وسعيد شَقي فَمنْهم بِِإذْنه ِإالَّ نَفْس تَكَلَّم الَ ْأتي يوم  شقي  ٢٩
  ٢٢االنفال   يعقلُون الَ الَّذين الْبكْم الصم اللَّه عند الدواب شَر ِإن  صم بكم   ٣٠
  ٧٧االنعام    الِّينالض الْقَومِ من ألكُونَن ربي يهدني لَّم لَِئن  ضالّون  ٣١
  ١٢٥االنعام    حرجا ضيقًا صدره يجعْل يضلَّه َأن يرِد ومن  ضيق الصدر  ٣٢
  ٢٥٦البقرة    الْوثْقَى بِالْعروة استَمسك فَقَد بِاللَّه ويْؤمن بِالطَّاغُوت يكْفُر فَمن  طاغوت  ٣٣
  ٥٥ص   مآبٍ لَشَر اغينِللطَّ وِإن هذَا  طاغون  ٣٤
  ٨٢االسراء   خَسارا ِإالَّ الظَّاِلمين يزِيد والَ  ظالمون  ٣٥
  ٧المؤمنون   الْعادون هم فَُأولَِئك ذَِلك وراء ابتَغَى فَمنِ  عادون  ٣٦
  ١٣٨االعراف   لَّهم َأصنَامٍ علَى يعكُفُون قَومٍ علَى فََأتَوا  عاكفون  ٣٧
  ٨٣االعراف   الْغَابِرِين من كَانَتْ امرَأتَه ِإالَّ وَأهلَه فََأنجينَاه  غابرون  ٣٨
  ١٧٩االعراف   الْغَافلُون هم ُأولَِئك َأضلُّ هم بْل كَاَألنْعامِ ُأولَِئك  غافلون  ٣٩
  ٤٢الحجر   الْغَاوِين من اتَّبعك نِم ِإالَّ سلْطَان علَيهِم لَك لَيس عبادي ِإن  غاوون  ٤٠

  
  



 ٨٢٩ 

)٨٢٩(  
  انحطاط االنسان في القران

  السورة  االية  الصفة  ت
 هم ُأولَِئك َأنفُسهم فََأنساهم اللَّه نَسوا كَالَّذين تَكُونُوا وال  فاسقون  ٤١

  الْفَاسقُون
  ١٩الحشر 

  ١٤النفطار ا  جحيمٍ لَفي الْفُجار وِإن  فجار  ٤٢
  ٧٦القصص   الْفَرِحين يحب ال اللَّه ِإن تَفْرح ال قَومه لَه قَاَل ِإذْ  فرحون  ٤٣
  ١٥الجن   حطَبا ِلجهنَّم فَكَانُوا الْقَاسطُون وَأما  قاسطون  ٤٤
 ررِالض ُأوِلي غَير الْمْؤمنين من الْقَاعدون يستَوِي الَّ  قاعدون  ٤٥

ونداهجالْمو   
  ٩٥النساء 

  ٢٨٣البقرة    قَلْبه آثم فَِإنَّه يكْتُمها ومن الشَّهادةَ تَكْتُمواْ والَ  آثم قلبة  ٤٦
  ١٤المطففين   يكْسبون كَانُوا ما قُلُوبِهِم علَى ران بْل كَالَّ  في قلوبهم رين  ٤٧
  ٧ال عمران    منْه تَشَابه ما فَيتَّبِعون زيغٌ قُلُوبِهِم في ينالَّذ فََأما  في قلوبهم زيغ  ٤٨
  ١٠٨النحل   وَأبصارِهم وسمعهِم قُلُوبِهِم علَى اللَّه طَبع الَّذين ُأولَِئك  طُبع على قلوبهم  ٤٩
  ٥٣الحج    قُلُوبهم والْقَاسية مرض قُلُوبِهِم في  القاسية قلوبهم  ٥٠
صاحب القلب   ٥١

  الغافل
  ٢٨الكهف    هواه واتَّبع ذكْرِنَا عن قَلْبه َأغْفَلْنَا من تُطع وال

صاحب القلب   ٥٢
  المتكبر

كَذَِلك عطْبي لَى اللَّهرٍ قَلْبِ كُلِّ عتَكَبارٍ مب٣٥غافر   ج  

  ٤٩االنفال    مرض قُلُوبِهِم في والَّذين الْمنَافقُون يقُوُل ِإذْ  في قلوبهم مرض  ٥٣
  ٧البقرة   غشَاوةٌ َأبصارِهم وعلَى سمعهِم وعلَى قُلُوبِهِم علَى اللَّه خَتَم  ختم اهللا على قلوبهم  ٥٤
  ١٢٧التوبة    فْقَهوني الَّ قَوم بَِأنَّهم قُلُوبهم اللَّه صرفَ انصرفُواْ ثُم  صرف اهللا قلوبهم  ٥٥
  ٤١االمائدة    خزي الدنْيا في لَهم قُلُوبهم يطَهر َأن اللَّه يرِد لَم الَّذين ُأولَِئك  لم يطهر قلوبهم  ٥٦
  ٣الزمر   كَفَّار كَاذب هو من يهدي ال اللَّه ِإن  كذّاب كفّار  ٥٧
 هم وُأولَِئك اللَّه بِآيات يْؤمنُون الَ الَّذين لْكَذبا يفْتَرِي ِإنَّما  كاذبون  ٥٨

ونبالْكَاذ  
  ١٠٥النحل 

  ٢٤البقرة   ِللْكَافرِين ُأعدتْ والْحجارةُ النَّاس وقُودها الَّتي النَّار فَاتَّقُواْ  كافرون  ٥٩
  ٢٧٦البقرة   ثيمٍَأ كَفَّارٍ كُلَّ يحب الَ واللَّه  كفّار أثيم  ٦٠
  ٢٤ق   عنيد كَفَّارٍ كُلَّ جهنَّم في َألْقيا  كفّار عنيد  ٦١
  ٤٢عبس   الْفَجرةُ الْكَفَرةُ هم ُأولَِئك  الكفرة الفجرة  ٦٢
  ٢٤االنسان    كَفُورا َأو آثما منْهم تُطع وال  كفور  ٦٣
  ١٠١يونس   يْؤمنُون الَّ قَومٍ عن ذُروالنُّ اآلياتُ تُغْني وما  اليؤمنون  ٦٤
  ٩١االنعام   يلْعبون خَوضهِم في ذَرهم ثُم  العبون  ٦٥
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  انحطاط االنسان في القران
  السورة  االية  الصفة  ت
  ٥٨المائدة   يعقلُون الَّ قَوم همبَِأنَّ ذَِلك ولَعبا هزوا اتَّخَذُوها الصالة ِإلَى نَاديتُم وِإذَا  اليعقلون  ٦٦
  ٨٧التوبة   يفْقَهون الَ فَهم قُلُوبِهِم علَى وطُبِع  ال يفقهون  ٦٧
  ١الهمزة    لُّمزة همزة لِّكُلِّ ويٌل  لمزة  ٦٨
  ٣٠االنفال    خْرِجوكي َأو يقْتُلُوك َأو ِليثْبِتُوك كَفَرواْ الَّذين بِك يمكُر وِإذْ  ماكرون  ٦٩
  ٧٢الزمر   الْمتَكَبرِين مثْوى فَبِْئس فيها خَاِلدين جهنَّم َأبواب ادخُلُوا قيَل  متكبرون  ٧٠
  ٥٥االنعام   الْمجرِمين سبِيُل وِلتَستَبِين  مجرمون  ٧١
  ٦١القصص    الْمحضرِين من الْقيامة يوم هو مثُ الدنْيا الْحياة متَاع متَّعنَاه كَمن  محضرون  ٧٢
  ٣٦النساء    فَخُورا مخْتَاالً كَان من يحب الَ اللَّه ِإن  مختال فخور  ٧٣
  ٣٤غافر   مرتَاب مسرِفٌ هو من اللَّه يضلُّ كَذَِلك  مرتاب  ٧٤
  ٢١٧البقرة   َأعمالُهم حبِطَتْ فَُأولَِئك كَافر وهو فَيمتْ دينه عن منكُم يرتَدد ومن  مرتدون  ٧٥
  ٢٣النحل   الْمستَكْبِرِين يحب الَ ِإنَّه  مستكبرين  ٧٦
  ٩٥الحجر   الْمستَهزِِئين كَفَينَاك ِإنَّا  مستهزؤن  ٧٧
  ١٥الحجر   مسحورون قَوم نَحن بْل َأبصارنَا سكِّرتْ ِإنَّما لَقَالُواْ  مسحرون  ٧٨
  ٨٣يونس    الْمسرِفين لَمن وِإنَّه اَألرضِ في لَعاٍل فرعون وِإن  مسرفون  ٧٩
  ١١القلم   بِنَميمٍ مشَّاء همازٍ  مشّاء بنميم  ٨٠
  ٣٣التوبة   شْرِكُونالْم كَرِه ولَو كُلِّه الدينِ علَى ِليظْهِره......   مشركون  ٨١
  ٦٩ال عمرن  يشْعرون وما َأنفُسهم ِإالَّ يضلُّون وما  مضلّون  ٨٢
  ١االمطففين  لِّلْمطَفِّفين ويٌل  مطّففون  ٨٣
  ١٢المطففين    َأثيمٍ معتَد كُلُّ ِإالَّ بِه يكَذِّب وما  معتد أثيم  ٨٤
  ٢٥ق   مرِيبٍ معتَد لِّلْخَيرِ منَّاعٍ  معتد مريب  ٨٥
  ٧٤يونس    الْمعتَدين قُلُوبِ علَى نَطْبع كَذَِلك  معتدون  ٨٦
  ٧الفاتحة    الضالِّين والَ علَيهِم الْمغْضوبِ غَيرِ  مغضوب عليهم  ٨٧
  ١٥٢االعراف    الْمفْتَرِين نَجزِي وكَذَِلك  مفترون  ٨٨
  ٨٦االعراف   الْمفْسدين عاقبةُ كَان كَيفَ وانظُرواْ  مفسدون  ٨٩
  ٤٢القصص   الْمقْبوحين من هم الْقيامة ويوم  مقبوحون  ٩٠
  ٩٠الحجر   المقْتَسمين علَى َأنزلْنَا كَما  مقتسمون  ٩١
  ١١االنعام   ذِّبِينالْمكَ عاقبةُ كَان كَيفَ انظُرواْ ثُم اَألرضِ في سيرواْ قُْل  مكذَّبون  ٩٢
  ٦١االحزاب   تَقْتيال وقُتِّلُوا ُأخذُوا ثُقفُوا َأينَما ملْعونين  ملعونون  ٩٣
  ٩٤يونس    الْممتَرِين من تَكُونَن فَالَ ربك من الْحقُّ جاءك لَقَد  ممترون  ٩٤
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  انحطاط االنسان في القران

  السورة  االية  الصفة  ت
  ١٢القلم   َأثيمٍ معتَد لِّلْخَيرِ منَّاعٍ  مناع للخير  ٩٥
  ٦٤التوبة    قُلُوبِهِم في بِما تُنَبُئهم سورةٌ علَيهِم تُنَزَل َأن الْمنَافقُون يحذَر  منافقون  ٩٦
  ٦٢الحجر   منكَرون قَوم ِإنَّكُم قَاَل  منكرون  ٩٧
  ١الهمزة   لُّمزة همزة لِّكُلِّ ويٌل  همزة  ٩٨
  ٢٣الجاثية   علْمٍ علَى اللَّه وَأضلَّه هواه ِإلَهه اتَّخَذَ منِ َأفَرَأيتَ  من اتخذ الهه هواه  ٩٩

الذين يأكلون اموال   ١٠٠
  الناس

 َأمواَل كُلُونلَيْأ والرهبانِ اَألحبارِ من كَثيرا ِإن آمنُواْ الَّذين َأيها يا
  َأِليمٍ بِعذَابٍ فَبشِّرهم ..... بِالْباطِل النَّاسِ

  ٣٤التوبة 

الذين يأكلون اموال   ١٠١
  اليتامى

ِإن ينالَّذ ْأكُلُوناَل يوى َأمتَاما الْي١٠النساء    ظُلْم  

 من الشَّيطَان يتَخَبطُه الَّذي يقُوم كَما ِإالَّ نيقُومو الَ الربا يْأكُلُون الَّذين  الذين ياكلون الربا  ١٠٢
سالْم   

  ٢٧٥البقرة 

الذين يصدون عن   ١٠٣
  سبيل اهللا

 عن ويصدون... والرهبانِ اَألحبارِ من كَثيرا ِإن آمنُواْ الَّذين َأيها يا
  َأِليمٍ ابٍبِعذَ فَبشِّرهم .... اللَّه سبِيِل

  ٣٤التوبة 

  ٥٦التوبة   يفْرقُون قَوم ولَكنَّهم منكُم هم وما لَمنكُم ِإنَّهم بِاللَّه ويحلفُون  يفرقون  ١٠٤
يعكفون على   ١٠٥

  االصنام
  ١٣٨االعراف    لَّهم َأصنَامٍ علَى يعكُفُون قَومٍ علَى فََأتَوا

الذين يكنزون   ١٠٦
  ذهبال

ينالَّذو ونزكْني بةَ الذَّهضالْفالَ وا وقُونَهنفي يبِيِل فس م اللَّههشِّرفَب 
   َأِليمٍ بِعذَابٍ

  ٣٤التوبة
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  متفرقات
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  اسماء الحيوانات الواردة في القران   

  الوصف/ الخواص   االية  السورة  االسم  ت
في الحديث لو كانت الدنيا تعدل عند اهللا جناح   ٢٦  البقرة  البعوضة  ١

بعوضه ما سقى منها كافرا شربة ماء ، مات نمرود 
الى دماغه فبقى بسبب بعوضة دخلت انفه وصعدت 

  اربعين يوما 
  طائر ابيض يشبه السماني  ٥٧  البقرة  السلوى  ٢
منها االهلي ومنها الوحشي واالسم مشتق من بقر اذا   ٦٨  البقرة  البقر  ٣

شق النها تشق االرض بالحراثه ومنه قيل لمحمد بن 
الباقر النه بقر ) ع(علي زين العابدين بين الحسين 

حياة الحيوان [خال بليغا العلم اي شقه ودخل فيه مد
١/٢٠٨[ 

  الفرس في الحديث الخيل معقود في نواصيها الخير ،  ١٤  ال عمران  الخيل  ٤
الحيوان المفترس ، ويطلق على االسد وفي الحديث   ٣  المائدة  السبع  ٥

نهي عن ان يفترش المصلي ذراعيه افتراش السبع ، 
 ياداوود) ع(قيل اوحى اهللا تبارك وتعالى الى داوود 

  خفني كما تخاف السبع الضاري
  الطيور او الكالب التي ترسل للصيد  ٤  المائدة  الجوارح  ٦
    ٦  المائدة  القرد  ٧
  منها بري ومنها بحري ، اكثر الحيوانات نسال  ٦  المائدة  الخنزير  ٨
    ٣١  المائدة  الغراب  ٩

 وكان اخرهاالناقة التي إذا أنجبت خمسة بطون   ١٠٣  المائدة  البحيرة  ١٠
راً ذبحوه فيأكله الرجال دون النساء وإذا كان ذك

آذانها وتركوها لحالها إلى ان تموت  أنثى قصوا
  .دون أن تذبح

البعير الذي يصل ولده مرحلة اإلنتاج وكان من   ١٠٣  المائدة  الحام  ١١
ذلك البعير يطلق لحاله على إعتبار  نتاجه ذكراً فإن

  ابهالحفيد قد حمى ظهره وواصل سلسلة إنج أن هذا
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  اسماء الحيوانات الواردة في القران   

  الوصف/ الخواص   االية  السورة  االسم  ت
فإنها تترك  الناقة إذا ولدت عشرة إناث دون ذكر  ١٠٣  المائدة  السائبة  ١٢

والتحلب  لحالها دون أن تركب واليجز وبرها
وكذلك إذا أنذرت لرجل . والتمنع من ماء أو كالء

تترك لحالها  ء فإن الناقةمريض فبعد الشفا
  .وتسمى سائبة أيضاً

 ذكراً ولدت وإذا لهم فهي أنثى ولدت إذا الشاة كانت  ١٠٣  المائدة  الوصيلة  ١٣

 وصلت قالوا وأنثى ذكراً ولدت فإن آللهتهم جعلوه

  آللهتهم الذكر يذبحوا فلم أخاها

الناقة التي تلد مرتين متتاليتين أنثى فإن هذه او 
  ألصنامل الناقة تنحر

    ٣٨  االنعام  الطائر  ١٤
  االبل والبقر والغنم  ١٣٨  االنعام  االنعام  ١٥
  ما يحمل عليه من كبار االبل والبقر  ١٤٢  االنعام  الحمولة  ١٦
  صغار االبل و الغنم   ١٤٢  االنعام  الفرش  ١٧
  الغنم  ١٤٣  االنعام  الضان  ١٨
    ١٤٣  االنعام  المعز  ١٩
البل زوج الناقة وكان اسم الجمل الذي الذكر من ا  ٤٠  االعراف  الجمل  ٢٠

ركبته ام المؤمنين عائشة عسكرا اشتراه لها يعلي 
بن اميه باربعمائة درهم ، وقطع على خطام الجمل 

حياة [يومئذ نحو ثمانين كف معظمهم من بني ضبة
 ]١/٢٨١الحيوان

  العضباء) ص(انثى االبل، اسم ناقة النبي   ٧٣  االعراف  الناقة  ٢١
  الكبير من الحيات  ١٠٧  االعراف  الثعبان  ٢٢
    ١٣٣  االعراف  الجراد  ٢٣
    ١٣٣  االعراف  الضفادع  ٢٤
    ١٣٣  االعراف  القمل  ٢٥
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  اسماء الحيوانات الواردة في القران   

  الوصف/ الخواص   االية  السورة  االسم  ت
    ١٥٢  االعراف  العجل  ٢٦
    ١٧٦  االعراف  الكلب  ٢٧
    ١٧  يوسف  الذئب  ٢٨
  يشمل الجمل والناقة  ٦٥  يوسف  عيرالب  ٢٩
االبل التي تحمل الطعام  ويقصد بها ايضا القوم   ٧٠  يوسف  العير  ٣٠

  معهم حملهم
مركب من الفرس والحمار، اسم بغلة رسول اهللا   ٨  النحل  البغال  ٣١

  الشهباء او الدلدل ) ص(
    ٦٨  النحل  النحل  ٣٢
  يطلق على الذكر واالنثى  ٢٠  طه  الحية  ٣٣
    ٧٨  االنبياء  مالغن  ٣٤
  االبل والبقر سميت لعظم بدنها  ٣٦  الحج  البدن  ٣٥
    ٧٣  الحج  الذباب  ٣٦
    ١٨  النمل  النمل  ٣٧
    ٢٠  النمل  الهدهد  ٣٨
    ٤١  العنكبوت  العنكبوت  ٣٩
  االرضة او سوسة الخشب  ١٤  سبأ  دابة االرض  ٤٠
    ١٠٧  الصافات  الكبش  ٤١
  السمك   ١٤٢  الصافات  الحوت  ٤٢
    ٢٣  ص  النعجة  ٤٣
الفرس الجيد واجياد جبل بمكة سمي بذلك لموضع   ٣١  ص  الجياد  ٤٤

  خيل تُبع 
  احسن اوصاف الخيل  ٣١  ص  الصافنات  ٤٥
  ما يدب على االرض من انسان او حيوان   ٢٩  الشورى  الدابة  ٤٦
  االبل العطاش  ٥٥  الواقعة  الهيم  ٤٧
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  اسماء الحيوانات الواردة في القران   

  الوصف/ الخواص   االية  لسورةا  االسم  ت
منها االهلي ومنها الوحشي ، عد من مساوي   ٥  الجمعة  الحمار  ٤٨

اآلداب ان يجري ذكر الحمار في مجلس قوم ذو 
  يعفور  او عفير) ص(مرؤة  اسم حمار رسول اهللا 

  االسد  ٥١  المدثر  القسورة  ٤٩
  الحيوان الوحشي  ٥١  المدثر  حمر  ٥٠
  السود من االبلا  ٣٣  المرسالت  جماالت  ٥١
  الناقة التي بلغت عشرة أشهر من حملها  ٤  التكوير  العشار  ٥٢
) ع(الجمال وهي اشد الحيوانات حقدا ، حرم يعقوب  ١٧  الغاشية  االبل  ٥٣

على نفسه اكل لحوم االبل وشرب البانها، في الحديث 
  ....عليكم ب ابوال االبل 

  قيل االبل تمد اعناقهاالخيل في الغزو تعدو و  ١  العاديات  العاديات  ٥٤
  الخيل تقدح النار بحوافرها عند الركض  ٢  العاديات  الموريات  ٥٥
الجراد وقيل الحشرات الصغيره التي تجتمع حول   ٤  القارعة  الفراش  ٥٦

  النور
    ١  الفيل  الفيل  ٥٧
  طير مثل الخطاف  ٣  الفيل  ابابيل  ٥٨
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  اسماء المالبس الواردة في القران
 
   الوصف  االية  السورة  االسم  ت
  الثوب  ٨٩  المائدة  كسوة  ١
  ومعيشته جسمه في الرجل يستر ما كل الريش  ٢٦  االعراف  ريش  ٢

البسوا الثياب القطن فانها )  ع(عن امير المؤمنين   ٥  هود  الثياب  ٣
ولم يكن يلبس الشعر ) ص(لباس رسول اهللا 

 ]مي[والصوف اال من علة 

    ١٨  يوسف  القميص  ٤
  القميص  ٨١  النحل  سرابيل  ٥
  الديباج الغليظ المنسوج بالذهب  ٣١  الكهف  االستبرق  ٦
  الديباج الرقيق المنسوج بالذهب  ٣١  الكهف  السندس  ٧
    ٢٣  الحج  لباس  ٨
    ٢٣  الحج  الحرير  ٩

  المقنعة وهو غطاء الراس المنسدل على الصدر  ٣١  النور  خمار  ١٠
  رأسها يغطّي الذي ةالمرأ خمار  ٥٩  االحزاب  الجالبيب  ١١

  مخمل موشى كان يصنع في اليمن  ٧٦  الرحمن  العبقري  ١٢
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  في القرآن الكريم اسماء االلوان
  الوصف/ الخواص   االية  السورة  االسم  ت

وأما  (لون الطهارة والصفاء والنقاء والمحبة والخير         ١٨٧  البقرة  االبيض  ١
آل عمـران،  ) (اهللالذين أبيضت وجوههم ففي رحمة    

البيـاض  ) ص( كان اكثر ثياب رسـول اهللا         ، )١٠٧
 البسوها احيائكم وكفنوا  فيهـا موتـاكم       ) ص(ويقول  

 ]مي[

الظلـم ،   و، ورمز الحزن والهم والموت       لون الظالم   ١٨٧  البقرة  االسود  ٢
) ترى الذين كذبوا على اهللا وجوههم مسودة      (،   األثمو
  )٦٠الزمر (

يمثل قمة التوهج واألشـراق     ومن أشد األلوان فرحا       ٥١  الروم  االصفر  ٣
أنهـا بقـرة    (... ويعد أكثر األلوان اضاءة ونورانية      
  ، )٦٩  بقـرة ال) (صفراء فاقع لونها تسر النـاظرين     

أنه قال من لبس نعال صـفراء لـم   ) ع(عن الصادق   
داللة اخرى تناقض   ولها   ،   يزل مسرورا حتى يبليها   

والهـم والـذبول      األولى وهي داللته على الحـزن     
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب     (والكسل والموت والفناء    

ولهو وزينة وتفاخر بيـنكم وتكـاثر فـي األمـوال           
واألوالد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه         

 صـورة    ، )٢٠الحديـد،   ) (مصفرا ثم يكون حطاما   
  .لنهاية الحياة وفناء لذائذها

ة والسرور ألنه يهدئ النفس ويسرها وهـو        لون الحيا   ٤٠  يس  االخضر  ٤
يعتبر األخضر    و  تعبير عن الحياة والخصب والنماء    

الديني رمزا للخير واأليمـان وأنـه أكثـر     في الفكر   
استخدمت لبيان ماهية وجمال    ،   شيوعا قباب المساجد  

عاليهم ثياب سندس خضر    : (ثياب ومجلس أهل الجنة   
  ) ٢١األنسان ) (واستبرق
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  الوصف/ الخواص   االية  السورة  االسم  ت
  االخضر  ٤

  
 مشتقاتها بالنبات داللة على جمال الكـون       واستخدمت    ٨٠  يس

والرحمة االلهية المطلقـة    كمظهر من مظاهر القدرة     
الم تـر أن اهللا      ( :وحوافز التبصر في حقيقة الوجود    

الحج ) (أنزل من السماء ماء فتصبح األرض مخضرة      
 :ت والسكون والفناء والمـوت    الصمفي مقابل    )٦٣

اني ارى سبع بقرات سمان يأكلهن سـبع عجـاف          (
  )٤٦  يوسف) (وسبع سنبالت خضر واخر يابسات

لون الوقار والسكينة والهدوء والتفكير يـشجع علـى          ١٠٢  طه  زرقا  ٥
التأمل الباطني ويخفف من حدة ثورة الغضب ويخفف        
من ضغط الدم ويهدئ التنفس ويرمز الـى الـصدق          

يدل على الخوف والوحشة مع ما تركـب        و حكمةوال
يوم ينفخ فـي الـصور ونحـشر        (  معه من السواد  

  ).١٠٢ طه) (المجرمين يومئذ زرقا
ومن الجبال جدد بـيض     (لون القوة والحياة والحركة       ٢٧  فاطر  االحمر  ٦

   )٢٧فـاطر   ) (وحمر مختلف ألوانها وغرابيت سود    
الشر والقتل  كما يمثل هذا اللون     ،  يبين تلون الطبيعة    

 في هـذا     ، )٣٧الرحمن  ( فكانت وردة كالدهان     والدم
التصوير تدل على شدة العـذاب تهـويال وتخويفـا          
للعصاة والمذنبين ألن الحمرة تمثل وتجـسم لهيـب         

  النار
  االخضر القريب من السواد  ٦٤  الرحمن  مدهامتان  ٧
  االسود المائل للخضرة  ٥  االعلى  االحوى  ٨
  
  
  
  
  
  
  



 ٨٤٢ 

)٨٤٢(  
  السلع في القرآن الكريماسماء 

 
  الوصف  االية  السورة  االسم  ت

    ٦٠  البقرة  العصا  ١
  السفن  ١٦٤  البقرة  الفلك  ٢
    ٢٥٥  البقرة  الكرسي  ٣
  الموضع الذي يمهد لنوم الصبي  ٤٦  ال عمران  المهد  ٤
    ٢  المائدة  القالئد  ٥
  القدح الواسع ال خرطوم لها  ١٨  الواقعة  اكواب  ٦
  الدرج  ٣٥  االنعام  السلّم  ٧
  االبرة  ٤٠  االعراف  الخياط  ٨
    ١٩  يوسف  الدلو  ٩

  المكيال  ٧٢  يوسف  الصواع  ١٠
    ٧٦  يوسف  اوعية  ١١
  السرير  ٤٧  الحجر  السرر  ١٢
    ٨٠  النحل  اثاث  ١٣
  الخيمة  ٢٩  الكهف  السرادق  ١٤
  السرير  ٣١  الكهف  ارائك  ١٥
    ٧١  الكهف  السفينة  ١٦
    ٣٥  النور  المصباح  ١٧
    ٦١  الفرقان  جالسرا  ١٨
    ٤٤  النمل  القوارير  ١٩
    ٧٦  القصص  المفاتيح  ٢٠
    ٢٧  لقمان  اقالم  ٢١
  صور االشياء  ١٣  سبأ  تماثيل  ٢٢
  المساجد او القصور  ١٣  سبأ  محاريب  ٢٣
  صحائف االكل الكبيرة  ١٣  سبأ  الجفان  ٢٤
    ١٣  سبأ  القدور  ٢٥
   غنمهالعصا الكبيرة التي يسوق بها الراعي  ١٤  سبأ  المنسأة  ٢٦

  
  



 ٨٤٣ 

)٨٤٣(  
  الوصف  االية  السورة  االسم  ت
    ١٢  ص  اوتاد  ٢٧
  الصحن الذي يؤكل فيه الطعام  ٧١  الزخرف  صحاف  ٢٨
  اناء ال ماء فيه  ٧١  الزخرف  اكواب  ٢٩
    ٢٤  محمد  اقفال  ٣٠
  الطين المطبوخ بالنار  ١٤  الرحمن  الفخّار  ٣١
  االديم االحمر  ٣٧  الرحمن  الدهان  ٣٢
  الوسائد   ٧٦  منالرح  الرفرف  ٣٣
  الطين اليابس  ٧٦  الرحمن  الصلصال  ٣٤
  لها خرطوم  ١٨  الواقعة  اباريق  ٣٥
  االناء اذا كان فيه شراب   ٥  االنسان  الكأس  ٣٦
  وسائد  ١٥  الغاشية  النمارق  ٣٧
٣٨  البساط الفاخر  ١٦  الغاشية  الزرابي  
    ٧  الماعون  الماعون  ٣٩
  الحبل من الليف  ٥  المسد  المسد  ٤٠
  

  والمقاييس في القرآن الكريم زاناالو
 

  الوصف  االية  السورة  االسم  ت
  يعادل ثالثة كيلوغرامات تقريباً  ٧٢  يوسف  الصاع  ١
   مثقاال١٨٠ً المن يساوي شرعاً -ستة امنان  ٧٥  الى عمران  القنطار  ٢
  مثقال شرعي  ٧٥  ال عمران  دينار  ٣
  درهماً ونصف درهم عرفاً يساوي  ٤٠  النساء  المثقال  ٤
  يعادل اربع حبات من الحمص  ٢٠  يوسف  درهم  ٥
    ٣٥  االسراء  الكيل  ٦
  الميزان  ٣٥  االسراء  القسطاس  ٧
    ٤٧  االنبياء  الموازين  ٨
  
  
  



 ٨٤٤ 

)٨٤٤(  
  اسماء اعضاء بدن االنسان في القرآن الكريم

 
  الوصف  االية  السورة  االسم  ت

    ١٩  البقرة  اذان  ١
    ١٩  البقرة  االصابع  ٢
    ٣٠  البقرة  الدم  ٣
    ٦٦  البقرة  اليد  ٤
    ١٧٣  البقرة  اللحم  ٥
    ١٩٦  البقرة  الرأس  ٦
    ٢٢٨  البقرة  الرحم  ٧
    ٢٥٩  البقرة  العظام  ٨
    ٣٥  ال عمران  البطن  ٩

    ١١٩  ال عمران  االنامل  ١٠
  مؤخر القدم  ١٤٤  ال عمران  االعقاب  ١١
    ١٥٩  ال عمران  القلب  ١٢
    ١٨٣  ال عمران  االفواه  ١٣
    ٢٣  النساء  اصالب  ١٤
    ٥٦  النساء  الجلود  ١٥
    ٦  المائدة  الكعب  ١٦
    ٦  المائدة   االرجل  ١٧
  العورة    ٣١  المائدة  سوءة  ١٨
    ٤٥  المائدة  عين  ١٩
    ٤٥  المائدة  انف  ٢٠
    ٤٥  المائدة  اذن  ٢١
    ٤٥  المائدة  سن  ٢٢
    ١١٣  االنعام  افئدة  ٢٣
    ١٢٥  االنعام  الصدر  ٢٤
    ١٤٦  االنعام  الظفر  ٢٥
    ١٢  نفالاال  اعناق  ٢٦

  
  



 ٨٤٥ 

)٨٤٥( 
  الوصف  االية  السورة  االسم  ت
    ١٢  االنفال  البنان  ٢٧
  جسم االنسان  ٩٢  يونس  البدن  ٢٨
    ٤٥  فاطر  الظهر  ٢٩
    ١٣   االسراء  العنق  ٣٠
    ١٠٧  االسراء  اذقان  ٣١
  ماء الرجل والمرأة  ٥  الحج  نطفة  ٣٢
  اللحم الجامد  ٥  الحج  علقة  ٣٣
  اللحم الممضوغ  ٥  الحج  مضغة  ٣٤
    ٩  الحج  العطف  ٣٥
    ٣٥  القصص  العضد  ٣٦
    ١٠  االحزاب  الحناجر  ٣٧
    ٤  محمد  الرقاب  ٣٨
    ١٥  محمد  امعاء  ٣٩
    ١٦  ق  الوريد  ٤٠
    ٨٣  الواقعة  الحلقوم  ٤١
    ١٦  القلم  الخُرطوم  ٤٢
  شريان القلب  ٤٦  الحاقة  الوتين  ٤٣
    ٩  البلد  شفتين  ٤٤
    ٩  البلد  لسنا  ٤٥
  شعر مقدم الراس  ١٥  العلق  الناصية  ٤٦
  العنق  ٥  المسد  الجيد  ٤٧
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٨٤٦ 

)٨٤٦(  
  في القرآن الكريم االعداد الواردة

 
    اآلية  السورة  االسم  ت
    ٢٩  البقرة  سبع  ١
    ٥١  البقرة  اربعين  ٢
    ٩٦  البقرة  الف  ٣
    ١٣٣  البقرة  واحد  ٦
    ١٩٦  البقرة  ثالث  ٤
    ١٩٦  البقرة  رةعش  ٥
    ٢٢٦  البقرة  اربع  ٧
    ٢٤٣  البقرة  الوف  ٨
    ١٢٤  ال عمران  ثالثة آالف  ٩

    ١٢٥  ال عمران  خمسة آالف  ١٠
    ١١  النساء  الثّلث  ١١
    ١٢  النساء  الثّمن  ١٢
    ١٢  النساء  الربع  ١٣
    ١٧٦  النساء  الثلثان  ١٥
    ١٠٦  المائدة  اثنان  ١٤
    ١٤٣  االنعام  ثماني  ١٦
    ٥٤  االعراف  ستة  ١٧
    ٤١  االنفال  مسخُ  ١٨
    ٦٥  نفالاال  عشرون  ١٩
    ٦٥  االنفال  مئتين  ٢٠
    ٦٦  االنفال  الفين  ٢١
    ٣٦  التوبة  اثنا عشر  ٢٢
    ٤  يوسف  احد عشر  ٢٣
  الجماعة من عشرة الى خمس عشر  ٨  يوسف  عصبة  ٢٤
المدة ما بين الثالث الى الخمس او السبع او التسع   ٤٢  يوسف  بضع  ٢٥

  من السنين
  
  



 ٨٤٧ 

)٨٤٧(  
 

    اآلية  السورة  االسم  ت
    ١٠١  االسراء  تسع  ٢٦
    ٢٢  الكهف  اربعة  ٢٧
    ٢٢  الكهف  خمسة  ٢٨
    ٢٥  الكهف  ثالث مائة  ٢٩
  سبعين او ثمانين سنة  ٦٠  الكهف  حقب  ٣٠
    ٤  النور  ثمانين  ٣١
الف سنة االّ   ٣٢

  خمسين
    ١٤  العنكبوت

    ١٤  العنكبوت  خمسين  ٣٣
    ١٤٧  الصافات  مائة الف  ٣٤
    ٢٣  ص  تسع وتسعون  ٣٥
    ١٥  قافاالح  ثالثون  ٣٦
    ٤  المجادلة  ستين  ٣٧
    ٣٢  الحاقة  سبعون  ٣٨
    ٤  المعارج  خمسين الف  ٣٩
    ٣٠  المدثر  تسعة عشر  ٤٠
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ٨٤٨ 

)٨٤٨(  
 طعمهالاو فواكهالخضار والأسماء 

 
   الوصف  االية  السورة  االسم  ت
    ٦١  البقرة  البصل  ١
  كل نبات ليس له ساق  ٦١  البقرة  البقل  ٢
  الحنطة وقيل الثوم   ٦١  البقرة  ومفال  ٣
    ٦١  البقرة  العدس  ٤
    ٦١  البقرة  القثاء  ٥
    ٩٩  االنعام  الرمان  ٦
  سجر السمر  ١٦  سبأ  اثل  ٧
    ١٦  سبأ  السدر  ٨
  الشجرة المرة ذات الشوك  ١٦  سبأ  خمط  ٩

    ٤٧  االنبياء  الخردل  ١٠
    ١٢  الرحمن  الحب  ١١
    ١٢  الرحمن  الريحان  ١٢
  مما لم يزرعه االنسانالمرعى والكالء   ٣١  عبس  أب  ١٣
    ٢٨ عبس  العنب  ١٤
  علف الدواب  ٢٨ عبس  القضب  ١٥
    ٢٨ عبس  الحب  ١٦
    ٢٨ عبس  النخل  ١٧
  نوع من الشوك الترعاه الدابة لخبثه  ٦  الغاشيه  الضريع  ١٨
    ١  التين  التين  ١٩
    ١  التين  الزيتون  ٢٠
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