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  والمنجیة الواقیة تسمى
 هللا رسول عن فضلھا 

 المانعة ھي (ص)
 تنجى ، المنجیة وھي
  ]مس[ القبر عذاب من
 من (ع) الصادق عن
 بیده الذي تبارك قرأ

 قبل المكتوبة في الملك
 في یزل لم ینام أن

 یصبح حتى هللا أمان
 القیامة ومی أمانھ وفي
،  الجنة یدخل حتى
 اتالوتھ ارزقنا اللھم

  ]صا[
 
 :عباس ابن قال )١(

 من یعزُّ  الملك، بیده
 ، یشاء من ویذل یشاء

 ، ویمیت ویحیي
 ویعطي ، ویفقر ویغني
 ]مس[ ویمنع

  
 من انتقال الموت )٢(

 عن ، دار إِلى دار
 أحدكم إِنَّ  (ص) النبي
 قبره في وضع إِذا

 أصحابھ عنھ وتولَّى
 نعالھم قرع لیسمع وإِنھ
 والذي (ص) وقال
 أنتم ما بیده نفسي
 منھم أقول لما بأسمع
 یجیبون ال لكنھم

 ]مس[
  
 لوال الحدیث في )٢(

 آدم ابن طأطأ ما ثالث
 والمرض الفقر رأسھ

 ]لط[والموت
  
 َخْلقِ  فِي قال )٣(

ْحَمانِ   فیھن یقل ولم الرَّ
 ً  ، لخلقھن تعظیما
 ً  قدرة باھر على وتنبیھا

 ]مس[ هللا
  
 بالنظر أمر إِنما )٤(

 اإلِنسان ألن كرتین،
 الشيء في نظر إِذا
 ما ، عیبھ یرى ال مرة
 مرة إِلیھ ینظر لم

 والمراد ، أخرى
 على التكثیر بالكرتین

 ]قر[ النظر كثرة
  
  

  
  

  
ویوجد سورة واحده وهي ثالثمائة وثالث عشرة كلمة ، وألف وثالثمائة وثالثة عشر حرفا ، 

ال ناسخ وال منسوخ فیها ، ونظائرها ، سورة الفرقان بدءت به هذه السوره وهي مبدوءة بما 
  وال یوجد في القرآن سورة مختومة بمثل هذه اللفظة،  فقط في اآلي الفجر والسجدة 

    الرحیم الرحمن اهللا بسم
 كبریائه جاللِ  في المتكبِّرُ  فهو ، واألضداد واألوالد األشباه عن وتعاظم اهللا تعالى ﴾َتَباَركَ ﴿
د   السماوات ملك بقبضته الذي ﴾اْلُمْلكُ  ِبَیِدهِ  الَِّذي﴿ سنائه ودوامِ  بهائه عالءِ  في المتجرِّ

 ، التامة القدرة له ﴾َقِدیرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى َوُهوَ ﴿ یشاء كیف فیهما یتصرف ، واألرض
 في أوجد ﴾َلقَ خَ  الَِّذي﴿) ١( مدافع وال منازع غیر من ، األمور كل في الكامل والتصرف

 خلق ﴾َواْلَحَیاةَ ﴿ للجسد ومفارقتها ، بالبدن الروح تعلق انقطاعالموت  ﴾اْلَمْوتَ ﴿ الدنیا
 كانت األشیاء ألن او وأفزع النفوس في أهیب ألنه الموت قدم وانما،  الموت قبل الحیاة
  الناس أیها بركمویخت لیمتحنكم ﴾ِلَیْبُلَوُكمْ ﴿ الحیاة علیها طرأت ثم ، الموتى حكم في ابتداء
 ﴾َعَمالً  َأْحَسنُ  َأیُُّكمْ ﴿ بالدنیا الوثوق لعدم وموجب العمل حسن إلى داع الموت الن وذلك

 ، االخالص عدم مع بالكثرة العبرة النھ عمال أكثر وعال جل یقل لم ، وأخلصه أصوبه
 َوُهوَ ﴿ ]مج[ اهللا طاعة في وأسرع اهللا محارم عن وأورع عقالً  أحسن أیكم (ص) النبي عن

 لمن غفور ذلك مع وهو ﴾اْلَغُفورُ ﴿ عصاه ممن انتقامه في الغالبُ  الجناب المنیع ﴾اْلَعِزیزُ 
 من ابدعها ﴾َسَماَواتٍ  َسْبعَ  َخَلقَ  الَِّذي﴿ )٢( أمره وخالف عصاه ما بعد ، وأناب إلیه تاب
 أیها ترى لست ﴾َتَرى َما﴿ بعض فوق بعضها ، متطابقة ﴾ِطَباًقا﴿ سابق مثال غیر

 ﴾اْلَبَصرَ  َفاْرِجعِ ﴿ اختالف أو ، خلل أو نقص ﴾َتَفاُوٍت  ِمنْ  الرَّْحَمانِ  َخْلقِ  ِفي﴿ السامع
 من به كاخبرت ما لتعاین فیها متأمال اخرى مرة إلیها فانظر مرارا إلیها نظرت قد یعني

 اْلَبَصرَ  عْ اْرجِ  ثُمَّ ﴿  )٣( خلال او نقصا او عیبا ﴾ُفُطورٍ  ِمنْ  َتَرى َهلْ ﴿ واستقامته تناسبها
َتْینِ   ﴾َینَقِلبْ ﴿ مرة بعد مرةً  ، االعتبار بعین وانظر ، ُأخرى بعد مرةً  النظر ردِّد ثم ﴾َكرَّ
 كلیلٌ  ﴾َحِسیرٌ  َوُهوَ ﴿ ترید ما یر لم ، ذلیالً  خاشعاً  ﴾َخاِسًئا﴿ بصرك ﴾اْلَبَصرُ  ِإَلْیكَ ﴿ یرجع
 َزیَّنَّا﴿ للتحقیق وقد القسم الم الالم ﴾َوَلَقدْ ﴿ )٤( نقصا یرى وال المعاودة طول من متعب
 الفضاء هذا في مخصوصة طبقة او،  االرض إلى القریبة األولى ﴾الدُّْنَیا السََّماءَ 

 قلوب زینا ، باللیل ِإلضاءتها مصابیح كباالكو  سمیت ، مضیئة بكواكب ﴾ِبَمَصاِبیحَ ﴿

  الزاهدین بالتوبة قلوب اوزین والرجاء بالخوف المریدین قلوب وزیَّنا المعرفة بأنوار األولیاء

  
  ترتیبھا

  ولترتیب النز   ٦٧ 
٧٧  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة الملك     ٣٠

  مكیة  الطور
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   خلق:  قتادة قال )٥(

  لثالثٍ  النجوم تعالى هللا
ً  ، للسماء زینةً   ورجوما

 وعالمات ، للشیاطین
 البر في بھا ُیھتدى
 ]مس[ والبحر

  
 : عباس ابن قال )٧(

 عند لجھنم الشھیقُ 
 ، فیھا الكفار إِلقاء

 شھقة إِلیھم تشھق
 ثم ، للشعیر البغلة
 یبقى ال زفرة تزفرُ 
  خاف إِال أحدٌ 
  
  : المفسرون قال )٨(

 لھم زیادة السؤال وھذا
 لیزدادوا ، اإلِیالم في

 ، حسرتھم فوق حسرةً 
 ً  عذابھم فوق وعذابا

 ]مس[
  
 منھم اعترافٌ  ھذا )٩(

 وإِقرار ،  هللا بعدل
 عللھم أزاح هللا بأن

 ، مارالك الرسل ببعثة
 الرسل كذبوا ولكنھم
ل ما وقالوا  من هللا نزَّ
 ]فخ[ شيء

  
 :عباس ابن قال )١١(

 المشركین في نزلت
 من ینالون كانوا

 ، (ص) هللا رسول
 قالوا بما جبریل فخبَّره

 فیقول ، منھ ونالوا فیھ
 : لبعض بعضھم
 یسمع لئال قولكم أسّروا

 (ص) محمد إلھ
 ال أنھ اإللھ فأخبره
 یةخاف علیھ تخفى

 ]مس[
  
 ُیعبر ما كثیراً  )١٥(

 االنتفاع وجوه عن
 األھم ألنھ باألكل
 ]آل[ األعم

  
 باآلیة واستدل )١٥(

 التسبب ندب على
 وفي،  والكسب
 تعالى هللا إن الحدیث
 المؤمن العبد یحب

 ال وھذا المحترف
 التوكل ینافي

 ]آل[
  
  

وجعلنا لها فائدًة ُأخرى اَها﴾ ﴿َوَجَعْلنَ  والتصدیق باإلیمان المؤمنین قلوب وزینا واإلنابة
 هیأنا وأعددنا﴿َوَأْعَتْدَنا﴾  ترجم الشیاطین الذین یسترقون السمع﴿ُرُجوًما ِللشََّیاِطیِن﴾ 

 ﴾ِبَربِِّهمْ َكَفُروا ﴿َوِللَِّذیَن  )٥(النار الموقدة  ﴿َعَذاَب السَِّعیِر﴾للشیاطین في اآلخرة ﴿َلُهْم﴾ 
 ومصیراً  مرجعاً  النار وبئست ﴾اْلَمِصیرُ  َوِبْئَس ﴿ أیضاً  ﴾َجَهنَّمَ  َعَذابُ ﴿ وغیرهم الشیاطین

 صوتاً  ﴾َشِهیًقا﴿ لجهنم ﴾َلَها َسِمُعوا﴿ جهنم في ﴾ِفیَها﴿ وطرحوا قذفوا ﴾ُأْلُقوا ِإَذا﴿ )٦( لهم
 جهنم ﴾َتَكادُ ﴿ )٧( اللهب شدة من بهم تغلي ﴾َتُفورُ  َوِهيَ ﴿ وغلیانها توقدها لشدة فظیعاً 

 على وحنقها غیظها شدة من ﴾اْلَغْیظِ  ِمنَ ﴿ بعض من بعضها وینفصل تتقطع ﴾ُ َتَمیَّز﴿
 مالك ﴾َخَزَنُتَها َسَأَلُهمْ ﴿ الكفرة من جماعةٌ  ﴾َفْوجٌ  ِفیَها﴿ طرح ﴾ُأْلِقيَ  ُكلََّما﴿ اهللا أعداء

 ینذركم رسولٌ  یأتكم ﴾َنِذیرٌ  َیْأِتُكمْ  َأَلمْ ﴿ وتقریع توبیخ سؤال جهنم على الموكلون واعوانه
 ﴾َنِذیرٌ  َجاءَنا َقدْ ﴿ نعم معترفین ﴾َبَلى﴿ أجابوا ﴾َقاُلوا﴿ )٨( العذاب هذا من كمویخوف
 ِإمعاناً  ﴾َوُقْلَنا﴿ رسالته وانكرنا كذبناه ولكننا ﴾َفَكذَّْبَنا﴿ اهللا یاتآ علینا وتال ، منذر رسول
 یا ﴾َأْنُتمْ  ِإنْ ﴿ أحد على الوحي من شیئاً  ﴾َشْيءٍ  ِمنْ  اللَّهُ  َنزَّلَ  َما﴿ التكذیب في وتمادیاً 
 َلوْ ﴿ الكفار وقال ﴾َوَقاُلوا﴿ )٩( الحق عن بعیٍدین ﴾َكِبیرٍ  َضاللٍ  ِفي ِإال﴿ الرسل معشر

 المستبصرین تفكر،  ومعانیه حكمه في فنفكر ﴾َنْعِقلُ  َأوْ ﴿ فنقبله الرسل كالم ﴾َنْسَمعُ  ُكنَّا
 بشارة للمؤمنین اآلیة وفي جهنم في الخلود نستوجب كنا ما ﴾السَِّعیرِ  َأْصَحابِ  ِفي ُكنَّا َما﴿

 حین للرسل وتكذیبهم بِإجرامهم ﴾ِبَذْنِبِهمْ ﴿ فأقروا ﴾َفاْعَتَرُفوا﴿ )١٠( ویعقلون یسمعون ألنهم
 الَِّذینَ  ِإنَّ ﴿ )١١( النار ألهل ﴾السَِّعیرِ  َألْصَحابِ ﴿ وهالكاً  فبعداً  ﴾َفُسْحًقا﴿ ینفعهم ال

 متى والخشیة،  اهللا لمرضاة طلباً  المعاصي عن یكفُّون ﴾ْیِب ِباْلغَ  َربَُّهمْ ﴿ یخافون ﴾َیْخَشْونَ 
 المعاصي ترتكب ما أكثر ألن،  اهللا لوجه خالصة الریاء من بعیدة كانت بالغیب كانت
 الناظرین أهون سبحانه اهللا یجعلوا لئالّ  المعصیة یتركون فهم،  الخلوة حال في ترتكب إنما
 اهللا عند ﴾َلُهمْ ﴿ أیضاً  العالنیة حال في ركهات الحال هذه في تركها من وألن،  إلیهم

وا﴿ )١٢( جزیل وثواب ﴾َكِبیرٌ  َوَأْجرٌ ﴿ لذنوبهم عظیمة ﴾َمْغِفَرةٌ ﴿  ﴾َقْوَلكمْ ﴿ أخفوا ﴾َوَأِسرُّ
 ِبَذاِت  َعِلیمٌ  ِإنَّهُ ﴿ یعلمه اهللا فِإن واظهروه أعلنوه أو ﴾ِبهِ  اْجَهُروا َأوِ ﴿ الناس أیها وكالمكم
ُدورِ   ﴾َخَلقَ  َمنْ  َیْعَلمُ  َأال﴿ )١٣( الصدور به توسوس وما القلوب في یخطر ما یعلم ﴾الصُّ

 ﴾اْلَخِبیرُ ﴿ بالعباد ﴾اللَِّطیفُ  َوُهوَ ﴿ خلقها الذي وهو وجهرها المخلوقات سرّ  یعلم ال كیف
 لینةً  ﴾َذُلوالً  اَألْرَض  َلُكمُ  َجَعلَ  الَِّذي﴿ وعال جل ﴾ُهوَ ﴿ )١٤( شيء علمه عن یعزب ال

 في وترّددوا ، أقطارها من شئتم حیث فسافروا ﴾َمَناِكِبَها ِفي َفاْمُشوا﴿ سالكالم سهلة
وانتفعوا بما أنعم به جل وعال علیكم من أنواع الكسب ﴿َوُكُلوا ِمْن ِرْزِقه﴾ أقالیمها وأرجائها 

  ىخلق اهللا تعال ، المرجع بعد الموت فیسألكم عن ما أنعم علیكم ﴿َوإَِلْیِه النُُّشوُر﴾ والرزق
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 جعل الذي ھو )١٥(

 مطاوعة األرض
 أن یمكنكم لكم منقادة

 ظھورھا على تستقروا
 تأكلون فیھا وتمشوا

 قّدره الذي رزقھ من
 الطلب بأنواع لكم

 ]مي[ فیھا والتصرف
  
 حال الطیر قرار )١٩(

 من الھواء في الطیران
 كان وإن سقوط غیر

 أسباب إلى مستنداً 
 اإلنسان كقرار طبیعیة
 األرض بسیط على

 الماء في والسمك
 الطبیعیة األمور وسائر

 علل إلى المستندة
 إلیھ تنتھي طبیعیة
 كان لما لكن تعالى
 غیر الحوادث بعض
 لإلنسان السبب ظاھر

 سھل النظر بادي في
 أن إلیھ نظر إذا لھ

 هللا أن إلى ینتقل
 السبب ھو سبحانھ

 إلیھ ینتھي الذي لىاألع
 ]مي[  ووجوده حدوثھ

  
 مع أنھا وذلك )١٩(

 وضخامة ثقلھا
 یكن لم ، أجسامھا
 الھواء جو في بقاؤھا

  وحفظھ هللا بإِمساك إِال
 البسط كیفیة وإِلھامھا
 المطابق والقبض
 رحمة من للمنفعة
 ]فخ[ الرحمن

  
 :قال ابن عباس) ٢٢(

ھو مثٌل لمن سلك 
طریق الضاللة ولمن 

 ریق الھدىسلك ط
 ]مس[
  
ھناك روایات ) ٢٢(

أفمن  : تطبق قولھ
ً على وجھھ  یمشي مكبا
على من حاد عن 

ومن  (ع)والیة علي 
 ،  ... یتبعھ ویوالیھ

روایات تطّبق اآلیات 
 (ع)على والیة علي 

تھ ، وھي من  ومحادَّ
 الجري ولیست بمفّسرة

  ]مي[ 

 یـذلها لـم ومـن لفـتن والبالیـا والمحـنفمـن أذلهـا بمخالفتهـا فقـد نجاهـا مـن ااألنفـس ذلـوًال ، 

﴿َمـْن ِفـي السَّـَماِء﴾ معشـر الكفـار هـل أمنـتم یـا ﴿ءأِمنُتْم﴾  )١٥( وأهلكته نفسه أذلته واتبعها
ــِإَذا﴿ وغیــره بقــارون خســفها كمــا ﴾اَألْرَض  ِبُكــمْ  َیْخِســفَ ﴿َأْن  ربكــم  تضــطرب ﴾َتُمــورُ  ِهــيَ  َف

ــــَماءِ  يِفــــ َمــــنْ  َأِمنــــُتمْ ﴿ هــــل ﴾َأمْ ﴿ )١٦( بكــــم وتهتــــز  والمــــوكلین العــــذاب مالئكــــة مــــن ﴾السَّ
 لـوطٍ  قـوم علـى أرسـلها كمـا ، السماء من حجارة ﴾َحاِصًبا َعَلْیُكمْ  ُیْرِسلَ  َأنْ ﴿ الكون بحوادث

  ،للمكـذبین وعقـابي ِإنـذاري ﴾َنِذیرِ  َكْیفَ ﴿ العذاب معاینة عند ﴾َفَسَتْعَلُمونَ ﴿ الفیل وأصحاب
 كقــوم ، رســلهم الســابقة األمــم ﴾َقــْبِلِهمْ  ِمــنْ  الَّــِذینَ  َكــذَّبَ  َقــدْ َولَ ﴿ )١٧( شــدید وتهدیــدٌ  وعیــد فیــه
 َكـانَ  َفَكْیـفَ ﴿ المشـركین لقومـه وتهدیـد (ص) للرسـول تسـلیة فیه ، وأمثالهم وثمود وعادٍ  نوحٍ 

 والفظاعــة الهــول غایــة فــي یكــن ألــم ؟ ال أم حقــا بــه أنــذروا الــذي إنــذاري وجــدوا هــل ﴾َنِكیــرِ 
 عنـد الجـو فـي أجنحـتهن باسطاتٍ  ﴾َصافَّاتٍ  َفْوَقُهمْ  الطَّْیرِ  ِإَلى﴿ ینظروا ﴾ْواَیرَ  َأَوَلمْ ﴿ )١٨(

 َمـــا﴿ وقـــت بعـــد وقتـــاً  جنـــوبهن بهـــا ضـــربن ِإذا ویضـــممنها ﴾َوَیْقِبْضـــنَ ﴿ وتحلیقهـــا طیرانهـــا
 الـذي ﴾الرَّْحَمـانُ ﴿ الخـالق ﴾ِإال﴿ والقبض البسط حال في السقوط عن الجو في ﴾ُیْمِسُكُهنّ 
 یبـدع وكیـف یخلـق كیـف یعلـم ﴾َبِصـیرٌ  َشـْيءٍ  ِبُكـلِّ  ِإنَّـهُ ﴿ األكـوان فـي مـا كل رحمته وسعت

ـــنْ ﴿ )١٩(  ُدونِ  ِمـــنْ  َینُصـــُرُكمْ ﴿ واألعـــوان األنصـــار ِمـــن َمـــن ﴾َلُكـــمْ  ُجنـــدٌ  ُهـــوَ  الَّـــِذي َهـــَذا َأمَّ
 اعتقـادهم فـي ﴾ُغـُرورٍ  ِفـي ِإال اْلَكـاِفُرونَ  ِإنِ ﴿ اهللا عـذاب عـنكم یـدفع أن یسـتطیع ﴾الرَّْحَمانِ 

 )٢٠( واألصــنام باألوثــان فــاعتزوا ، حقــائق األوهـام ظنــوا حیــث،  تضــرُّ  أو تنفــع آلهـتهم أن
ــنْ ﴿  اهللا منــع ﴾ِرْزَقــهُ  َأْمَســكَ  ِإنْ ﴿ اهللا غیــر یــرزقكم الــذي هــذا مــن أي ﴾َیــْرُزُقُكمْ  الَّــِذي َهــَذا َأمَّ

وا َبلْ ﴿ رزقه عنكم  ، العصـیان علـى وأصـّروا ، غیـانالط فـي تمادوا بل ﴾َوُنُفورٍ  ُعُتوٍّ  ِفي َلجُّ
 َیْمِشــي﴿ مــن هــل ﴾َأَفَمــنْ ﴿ )٢١( الحجــة وإِقامــة والتهدیــد التــوبیخ وجــه علــى للكفــار اآلیتــین

 یمشـى ایـن تـدرى ال ظلماتها فى قلبه یمشى الذى النفس صاحب اهللا شبه ﴾َوْجِههِ  َعَلى ُمِكب�ا

ـ َأْهـَدى﴿ ظلمـات فـى العشـواء خـبط یتخـبط الـذى كـاالعمى  ِصـَراطٍ  َعلَـى َسـِوی�ا َیْمِشـي نْ َأمَّ
 اهللا إن :فقـال االیـة هـذه عـن سـئل إنـه (ع) الكـاظم عـن ، واضح بّین طریق على ﴾ُمْسَتِقیمٍ 
وجعــل  المــره یهتــدي ال وجهــه علــى یمشــي كمــن (ع) علــي والیــة عــن حــاد مــن مثــل ضــرب

 )٢٢( ]صــا[مــن تبعــه ســویا علــى صــراط مســتقیم والصــراط المســتقیم أمیــر المــؤمنین (ع) 
﴿َوَجَعـَل َلُكـُم السَّـْمَع  أوجـدكم مـن العـدم﴿ُهَو الَّـِذي َأنَشـَأُكْم﴾ اهللا  لهم یا محمد (ص)﴿ُقْل﴾ 

خــــصَّ هــــذه  ،أعطــــاكم آالت التفكــــر والتمییــــز والوصــــول إلــــى العلــــم َواَألْبَصــــاَر َواَألْفِئــــَدَة﴾ 
قلَّمـا تشـكرون ربكـم علـى نعمـه  ﴿َقِلـیًال َمـا َتْشـُكُروَن﴾أداة العلم والفهم الجوارح بالذكر ألنها 

وقـــد ضـــیعتم نعمتهـــا بصـــرفها لغیـــر مـــا خلقـــت لهـــا فحـــرمتم مـــن الثـــواب ، التـــي ال ُتحصـــى 
  خلقكم  ﴿ُهَو الَِّذي َذَرَأُكْم ِفي اَألْرِض﴾ لهم یا محمد (ص) اهللا ﴿ُقْل﴾ )٢٣(المقدر لذلك 
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 : لمفسرونال اق) ٢٨(
كان الكفار یتمنون  

 (ص)ھالك النبي 
، فأمره هللا  والمسلمین

إِن  : أن یقول لھم
أھلكني هللا باإلِماتة 

، فأي  وأھلك من معي
راحٍة وأي منفعة لكم 

، ومن الذي  فیھ
یجیركم من عذاب هللا 

؟ ھل  إِذا نزل بكم
تظنون أن األصنام 
تخلصكم وتنقذكم من 

  ]مس[ العذاب األلیم
  
 (ع) الباقر عن )٣٠(

 تأویلھا عن سئل إنھ
 إمامكم فقدتم إذا فقال
 فماذا تروه فلم

 (ع) وعنھ،  تصنعون
 االیة ھذه نزلت قال
 (ع) القائم االمام في

 إمامكم أصبح إن یقول
 تدرون ال عنكم غائبا
 یأتیكم فمن ھو أین

 یأتیكم ظاھر بإمام
 السموات بأخبار

 هللا وحالل واالرض
 (ع) قال ثم،  وحرامھ

 ھذه تأویل جاء ما وهللا
 یجئ أن والبد االیة

  ]صا[ تأویلھا
  
  
  
  
  
  
  
  

 تسمى سورة النون
نزلت  سورة ثاني

  بمكة بعد سورة العلق
 الصادق عنفضلھا 

 ن سورة قرأ من (ع)
 أو فریضة في والقلم
 وجل عز هللا آمنھ نافلة
 أبدا فقر یصیبھ أن من

 إذا تعالى هللا وأعاذه
 القبر ضمة من مات

   ]اص[
  

 للحسابمرجعكم  ﴿ُتْحَشُروَن﴾وحده ﴿َوإَِلْیِه﴾  فیها في الدنیا لتفكروا بآالء الّلهوبثكم 
 الحشر ﴾اْلَوْعدُ  َهَذا َمَتى﴿ ونفورهم عتوهم فرط من مكة كفار ﴾َوَیُقوُلونَ ﴿ )٢٤(  والجزاء
 )٢٥( منهم زاءاسته وهذا به تخبرونا فیما ﴾َصاِدِقینَ  ُكنُتمْ  ِإنْ ﴿ به تعدوننا الذي والجزاء

 العذاب ووقت الساعة قیام وقت علم ﴾اللَّهِ  ِعْندَ  اْلِعْلمُ  ِإنََّما﴿ (ص) محمد یا لهم ﴾ُقلْ ﴿
 )٢٦( لكم منذر رسولٌ  ِإال أنا وما ﴾ُمِبینٌ  َنِذیرٌ  َأَنا َوإِنََّما﴿ غیره یعلمه ال تعالى اهللا عند
 الَِّذینَ  ُوُجوهُ  ِسیَئتْ ﴿ القیامة أهوال اینواوع ، منهم قریباً  ﴾ُزْلَفةً ﴿ العذاب ﴾َرَأْوهُ  َفَلمَّا﴿

 لهم وقالت ﴾َوِقیلَ ﴿ واالنكسار الذل وغشیها االستیاء آثار وجوههم على ظهرت ﴾َكَفُروا
 استهزاءً  وتستعجلونه الدنیا في تطلبونه ﴾َتدَُّعونَ  ِبهِ  ُكنُتمْ  الَِّذي َهَذا﴿ توبیخاً  المالئكة
 الزلفى من اهللا عند (ع) طالب أبي بن لعلي ما أوار  لما : قال االعمش عن ، وتكذیباً 
 الذین المشركین لهؤالء (ص) محمد یا لهم ﴾ُقلْ ﴿ )٢٧( ]شو[ كفروا الذین وجوه سیئت
 المؤمنین من ﴾َمِعي َوَمنْ  اللَّهُ ﴿ أماتني ﴾َأْهَلَكِني ِإنْ ﴿ أخبروني ﴾َأَرَأْیُتمْ ﴿ هالكك یتمنون

 ﴾ُقلْ ﴿ )٢٨( ﴾َأِلیمٍ  َعَذابٍ  ِمنْ  اْلَكاِفِرینَ ﴿ یحمي ﴾ُیِجیرُ  نْ َفمَ ﴿ آجالنا بتأخیر ﴾َرِحَمَنا َأوْ ﴿
 َوَعَلْیهِ  ِبهِ  آَمنَّا﴿ كلها النعم مولى إلیه ادعوكم الذي ﴾الرَّْحَمانُ  ُهوَ ﴿ (ص) محمد یا لهم

 ِفي ُهوَ  َمنْ ﴿ قریب عن مكة كفار یا ﴾َفَسَتْعَلُمونَ ﴿ أمورنا جمیع في اعتمدنا ﴾َتَوكَّْلَنا
 (ص) محمد یا لهم ﴾ُقلْ ﴿ )٢٩( للمشركین تهدید فیه ؟ أنتم أم نحن ﴾ُمِبینٍ  َضاللٍ 

 ال بحیث ، األرض أعماق في غائراً  ﴾َغْوًرا َماُؤُكمْ  َأْصَبحَ  ِإنْ ﴿ أخبروني ﴾َأَرَأْیُتمْ ﴿
 ظاهراً  یكون حتى لكم یخرجه الذي فمن ﴾َمِعینٍ  ِبَماءٍ  َیْأِتیُكمْ  َفَمنْ ﴿ ِإخراجه تستطیعون

 ، واألوثان األصنام معه تشركون فلم ؟ به اهللا غیر یأتیكم هل األرض وجه على جاریاً 
    )٣٠(أعاذنا الّله من الغرور وحفظنا من االتكال على أنفسنا وزادنا بصیرة 

  
  
  

فإنها نزلت بالمدینة ، وهي  ٥٠الى  ٤٨و ٣٣الى  ١٧نزلت بمكة عدا اآلیات من 
وال یوجد في القرآن سورة مبدوءة بما  ، مسون حرفاثالثمائة كلمة ، والف ومائتان وستة وخ

هذا  ، ومثلها في عدد اآلي الحاقة وابراهیم فقط ، ال ناسخ وال منسوخ فیها ، بدأت به
ویوجد أربع سور في القرآن مختومة بما ختمت به هذه السورة ، هذه والتكویر والصافات 

  والزمر
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  الذي كتب الذكر﴿َواْلَقَلِم﴾ واسم للحوت الذي بلع یونس  بي (ص)اسم من اسماء الن﴿ن﴾ 

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٦٨ 
٢  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة القـلم     ٥٢

  مكیة  العلق
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سیاق آیاتھا على ) ١(

،  الجملة سیاق مكي
ونقل عن ابن عباس 
وقتادة أن صدرھا إلى 

،  ستة عشرة آیة مكي
وما بعده إلى سبع 

، وما  مدنية عشرة آی
س عشرة بعده إلى خم

، وما بعده  آیة مكي
إلى آخر السورة أربع 

 ]مي[ آیات مدني
 عباس ابن عن )١(

 كتب التي الدواة النون
 والقلم ، منھا الذكر
 الذكر بھ كتب الذي

 ]تس[ الحكیم
 (ع) الصادق عن )٤(
 أدب وجل عز هللا إن
 فلما أدبھ فأحسن نبیھ
 إنك قال االدب لھ أكمل
 عظیم خلق لعلى

  ]صا[
 (ع) لرضاا عن )٤(

 خلقال بحسن علیكم
 فى الخلق حسن فان

 وایاكم محالة ال الجنة
 سوء فان الخلق وسوء
 ال النار فى الخلق
  ]لط[  محالة

 
 (ع) الباقر عن )٦(

 هللا رسول قال قال
 إال مؤمن من ما (ص)
 إلى ودي خلص وقد
 ودي خلص وما قلبھ
 وقد إال أحد قلب إلى

 إلى (ع)علي ود خلص
 من علي یا كذب قلبھ
 یحبني أنھ زعم

  ]صا[ ویبغضك
 
المفتون المجنون ) ٦(

،  الذي فتنھ الشیطان
ومعظم السورة نزل 
في الولید بن المغیرة و 
أبي جھل وقد كان 

 : المشركون یقولون
 ً ،  إن بمحمد شیطانا

وعنوا بالمجنون ھذا 
فقال هللا تعالى 
سیعلمون غداً بأیھم 
المجنون أي الشیطان 
الذي یحصل من مسھ 

جنون واختالط العقل ال
 ]قر[
دعاه رؤساء أھل ) ٨(

،  مكة إلى دین آبائھ
فنھاه هللا أن یطیعھم، 
وھذا من هللا إلھاب 
وتھییج للتشدد في 

  ]فخ[ مخالفتھم

تسطره الحفظة من أعمال الخلق ویدونونه بكتبهم ،  ﴿َوَما َیْسُطُروَن﴾في اللوح المحفوظ 
﴿ِبِنْعَمِة َربَِّك﴾ لست یا محمد (ص) َما َأْنَت﴾ ﴿ )١(أو باللوح الذي سطرت علیه أعمالهم 

 في الباء كما یقول الجهلة من قومك ، زیدت﴿ِبَمْجُنوٍن﴾ بفضل اهللا وٕانعامه علیك 
 عندنا ﴾َلكَ  َوإِنَّ ﴿ )٢( واصبر أذاهم تحمل على فاستمر أي،  للنفي تأكیدا (بمجنون)

 علیك به ﴾َمْمُنونٍ  َغْیرَ ﴿ دعوته بلیغت سبیل في األذى من تحملت ما على لثواباً  ﴾َألْجًرا﴿
 ﴾َعِظیمٍ  ُخُلقٍ  َلَعلى﴿ (ص) محمد یا ﴾َوإِنَّكَ ﴿ )٣( مقطوع غیر دائم،  منقوص غیر كامل
 ﴾َفَستُْبِصرُ ﴿ )٤( القرآن خلقه(ص)  كان،  وجل عز الّله بتأدیب تأدب وقد ال كیف

 كفار -  قومك یرىو  ﴾َوُیْبِصُرونَ ﴿ علیهم ونصرتك ظهورك (ص) محمد یا ترى فسوف
 هل ؟ بالجنون فتن الذي أیكم ﴾اْلَمْفُتونُ  ِبَأیِّیُكمُ ﴿ )٥( بهم العذاب وٕانزال خذالنهم -  مكة
 النبي قال قال: مسعود بن اهللا عبد عن ، وضاللهم بكفرهم هم أم ، یفترون كما أنت

 إیمانا وأوفركم إسالما أقدمكم (ع) علي أفضلكم :فقال (ع) علي عن سئل وقد (ص)
 ووكلته سري واستودعته علمي علمته ، غضبا اهللا في وأشدكم حلما وأرجحكم علما وأكثركم
 (ع) علي فتن لقد قریش: بعض فقال،  أمتي في وأمیني أهلي في خلیفتي فهو بشأني
 }المفتون بأیكم ویبصرون فستبصر{ تعالى اهللا فأنزل،  شیئا به یرى ما حتى (ص) اهللا رسول

 َوُهوَ ﴿ اهللا دین عن المنحرف بالشقي ﴾َسِبیِلهِ  َعنْ  َضلَّ  ِبَمنْ  َأْعَلمُ  ُهوَ  كَ َربَّ  ِإنَّ ﴿ )٦( ]شو[
 تقدیم قریش رأت لما قال: مزاحم بن الضحاك عن ، الحق الدین إلى ﴾ِباْلُمْهَتِدینَ  َأْعَلمُ 
 (ص) محمد به افتتن قد وقالوا: (ع) علي من نالوا ، له وٕاعظامه (ع) علیا (ص) النبي
 إن{ :قوله إلى الكالم وساق ، به اهللا أقسم قسم هذا }یسطرون وما والقلم ن{ تعالى اهللا فأنزل
 یعني }بالمهتدین أعلم وهو{ قالوا ما قالوا الذین النفر وهم }سبیله عن ضل بمن أعلم هو ربك
 كذبوا الذین الكفر رؤساء ﴾اْلُمَكذِِّبینَ  ُتِطعِ  َفال﴿ )٧( ]شو[ (ع) طالب أبي بن علي

 في قولك وفعلك وتوافقهم على طلبهم لهم تلین ﴾ُتْدِهنُ  َلوْ ﴿ تمنوا ﴾َودُّوا﴿ )٨( برسالتك
الذي ﴿ُكلَّ َحالٍف﴾ یا محمد (ص) ﴿َوال ُتِطْع﴾  )٩(فیلینوا لك ویتقربون إلیك  ﴿َفُیْدِهُنوَن﴾

مغتاب ﴿َهمَّاٍز﴾  )١٠(الكذاب الفاجر الحقیر ﴿َمِهیٍن﴾  یكثر من الحلف بالحق والباطل
بخیل ﴿َمنَّاٍع ِلْلَخْیِر﴾  )١١(ناقل الحدیث بین الناس لیوقع بینهم َمشَّاٍء ِبَنِمیٍم﴾ ﴿طعان 

كثیر  ﴿َأِثیٍم﴾ متجاوز في الظلم والعدوان﴿ُمْعَتٍد﴾ ممسك عن المعروف في سبیل اهللا 
﴾  )١٢( المعاصي األوصاف الذمیمة  بعد تلك﴿َبْعَد َذِلَك﴾  جاف غلیظ القلب﴿ُعُتلٍّ
ألن كان ذا  ﴿َأْن َكاَن َذا َماٍل َوَبِنیَن﴾ )١٣(ن زنا ، وهذه أشد معایبه وأقبُحها اب﴿َزِنیٍم﴾ 

وزعم أنه أساطیر األولین ؟ وكان ینبغي أن یقابل  ،مال وبنین وقال في القرآن ما قال 
  نإذا قرئت ءایات القرآ﴿ِإَذا تُْتَلى َعَلْیِه ءایاتَُنا﴾  )١٤(النعمة بالشكر ال بالجحود والتكذیب 
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 الكفار أن روي )٩( 

 لو (ص) للنبي قالوا
 لعبدنا آلھتنا عبدت
 اآلیة فنزلت إلھك

  ]مس[
 :عباس ابن قال )١٢(
 هللا وصفھ أحداً  نعلم ال

 ھذا غیر العیوب بھذه
 - المغیرة بن الولید -

 ال عاراً  بھ فألحق
 َذمَّ  نماوإِ  ، أبداً  یفارقھ
 إِذا النطفة ألن بذلك
،  الولد خبث خبثت
 لما اآلیة أن وروي
 إلى الولید جاء نزلت
 إن  لھا فقال أمھ

 بتسع وصفني محمداً 
 ظاھرة كلھا ، صفات

 التاسع غیر اعرفھا فيَّ 
 فإن َزنِیم أنھ یرید منھا
 ضربت تصدقیني لم

 فقالت ، بالسیف عنقك
ً  كان أباك إن : لھ  عنینا
 ستطیعی ال أي -

 فخفت -النساء معاشرة
 فمكنت المال على

 ً  فأنت نفسي من راعیا
 فلم ، الراعي ذلك ابن

 زنا ابن أنھ یعرف
  اآلیة نزلت حتى

 ]مس[
 :قال ابن عباس) ١٦(

سنخطم أنفھ بالسیف 
فنجعل ذلك عالمة 
باقیة على أنفھ ما 

، وقد خطم یوم  عاش
 ]مس[ بدر بالسیف

لما كان الوجھ ) ١٦(
 ي الجسدأكرم موضع ف

، واألنف أكرم موضع 
من الوجھ الرتفاعھ 

، ولذلك جعلوه  علیھ
مكان العز والحمیة 
 واشتقوا منھ األَنَفة

 ]فخ[
 ال ابن عباس ) ق١٧(

بستان ، یقال لھ 
الّضروان دون صنعاء  
یطؤه أھل الطریق ، 
كان َغَرسھ رجل من 
أھل الصالح  فورثھ 

، فكان  ثالثة بنین
یعیش من ذلك في حیاة 

بیھم الیتامى واألرامل أ
كان  ووالمساكین ، 

یأخذ قوت سنة 
ویتصّدق بالباقي وكان 

الفقراء  ینادي على
وقت الصرام ، فلما 

  : ؛ قالوا  مات أبوھم

ِلیَن﴾ مستهزئًا ساخراً ﴿َقاَل﴾ علیه  إنها خرافات وأباطیل المتقدمین اختلقها  ﴿َأَساِطیُر اَألوَّ
 على عالمة له سنجعلاْلُخْرُطوِم﴾ َسَنِسُمُه َعَلى ﴿  )١٥( محمد (ص) ونسبها إلى اهللا

 أنفه عن بالخرطوم وكنى ، العرب عند یكون ما أعیب وهذا ، بها یعرف بالنار بالكي أنفه
 بدعوة والجوع بالقحط مكة أهل اختبرنا إنا ﴾َبَلْوَناُهمْ  ِإنَّا﴿ )١٦( به االستخفاف سبیل على

 على المشتمل البستان أصحاب اختبرنا كما ﴾اْلَجنَّةِ  َحابَ َأصْ  َبَلْوَنا َكَما﴿ (ص) اهللا رسول
 یشكروا أن وكلفناهم،  الیها مكة اهل طریق في بالیمن كانت،  والفواكه الثمار أنواع

 َأْقَسُموا ِإذْ ﴿ -  السلف عن الخلف یتناقلها عندهم معروفة القصة - حقوقهم الفقراء ویعطوا
 إلیهم یخرج أن قبل ، الصباح وقت ثمرها لیقطعن لفواح حین ﴾ُمْصِبِحینَ  َلَیْصِرُمنََّها
 من واثقون كأنهم ، حلفوا حین اهللا شاء إن یقولوا ولم ﴾َیْسَتْثُنونَ  َوال﴿ )١٧( المساكین

 بها طاف ﴾َربِّكَ  ِمنْ ﴿ لیال طارئ علیها طرأ أي ﴾َطاِئفٌ  َعَلْیَها َفَطافَ ﴿ )١٨( األمر
 یفیقوا أن قبل ﴾َناِئُمونَ  َوُهمْ ﴿ حدث عما فلةغ في وهم ، بالخسف الموكل النه جبرئیل
 الجسد ظاهر عن الروح ضوء یقطع بان،  موت غیر من النفس یتوفى واهللا،  إلیها ویأتوا
ِریمِ  َفَأْصَبَحتْ ﴿ )١٩( النوم عند باطنه دون  هشیماً  أصبح إذا المحصود كالزرع ﴾َكالصَّ
 المیعاد على لیمضوا أصبحوا حین بعضاً  مبعضه نادى ﴾ُمْصِبِحینَ  َفَتَناَدوا﴿ )٢٠( یابساً 
 ِإنْ ﴿ وزروعكم ثماركم إلى مبكرین اذهبوا ﴾َحْرِثُكمْ  َعَلى اْغُدوا َأنِ ﴿ )٢١( بستانهم إلى
 َوُهمْ ﴿ البستان نحو ﴾َفانَطَلُقوا﴿ )٢٢( قطعها تریدون للثمار حاصدین ﴾َصاِرِمینَ  ُكنُتمْ 

 ال َأنْ ﴿ لبعض بعضهم قائلین )٢٣( حدأ بهم یحس لئال همسا یتسارون ﴾َیَتَخاَفُتونَ 
 فیأخذوا البستان إلى الفقراء من أحداً  الیوم هذا في تدخلوا ال ﴾ِمْسِكینٌ  َعَلْیُكمْ  اْلَیْومَ  َیْدُخَلنََّها

 َلىعَ ﴿ ومضوا ﴾َوَغَدْوا﴿ )٢٤( ابانا زمن الحال كان كما،  سنتكم قوت عن یفضل ما
﴿َفَلمَّا  )٢٥( مرادهم من تمكنوا أنهم یظنون ﴾نَ َقاِدِری﴿ أنفسهم في وقدرة قصد ﴾َحْردٍ 

بعضهم لبعض ﴿َقاُلوا﴾ وال نبات فیها  أرضا سوداء ال شجر رأوا بستانهم محترقةَرَأْوَها﴾ 
كان قولهم ذلك في أول  ،قد ضللنا الطریق إلیها ولیست هذه حدیقتنا  ﴿ِإنَّا َلَضالُّوَن﴾

هم أخطأوا الطریق ، ثم وضح لهم أنها هي وصولهم إلیها ، أنكروا أنها هي واعتقدوا أن
﴿َبْل َنْحُن فقالوا عند ذلك لسنا مخطئین للطریق  )٢٦(وأنه أصابها من عذاب اهللا 

﴿َقاَل َأْوَسُطُهْم﴾  )٢٧(حرمنا ثمرها وخیرها بجنایتنا على أنفسنا بسوء نیتنا َمْحُروُموَن﴾ 
تستثنون في حلفكم  ﴿ُتَسبُِّحوَن﴾ هال﴿َلْوال﴾  یا اخوتي﴿َأَلْم َأُقْل َلُكْم﴾ أعقلهم وأفضلهم رأیا 
 تنزه اهللا ربنا عن الظلم فیما فعل﴿ُسْبَحاَن َربَِّنا﴾  حینئذٍ ﴿َقاُلوا﴾  )٢٨(فتقولون إن شاء اهللا 

، وفیه داللة ان العزم على المعصیة ألنفسنا في منعنا حق المساكین  ﴿ِإنَّا ُكنَّا َظاِلِمیَن﴾
  ﴿َفَأْقَبلَ  )٢٩( قبل فعلهم نهم عزموا على ان یفعلوا فعوقبوامما یؤاخذ به االنسان ، ال 
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لقد قلَّ المال  وكثر 
العیال  فتحالفوا بینھم 
لیغدوا غدوة قبل 

خروج الناس  
، وال  ویصرمونھ

 ]بح[ یشعر المساكین
   
 (ع) الباقر عن )٣٢(

 بلیذن الرجل إن قال
 علیھ عنھ فیدرأ الذنب
 االیة وتال الرزق

  ]صا[
 
 :عباس ابن قال )٣٣(

 مكة ألھل مثل ھذا
 بدر، إلى خرجوا حین

 إلى یرجعوا أال وحلفوا
 محمداً  یقتلوا حتى مكة

 ، وأصحابھ (ص)
 ، الخمور ویشربوا
 - القینات وتضرب
 على - المغنیات
 هللا فأخلف ، رؤوسھم
 وأُسروا فقتلوا ظنھم،

 ھذه كأھل وانھزموا
 خرجوا لما الجنة

 الصرام على عازمین
  ]مس[ فخابوا

 
تقول العرب ) ٤٢(

كشفت الحرب عن 
ساقھا اذا عظم امرھا 
وتقول لمن وقع فى 
امر عظیم شدید یحتاج 
فیھ الى جھد ومقاساة 

  ]لط[ شمر عن ساقك
 
واألصل فیھ أن ) ٤٢(

من وقع في شيء 
یحتاج فیھ إلى الجد 

،  شمر عن ساقھ
الساق فاستعیر 

والكشف عنھا في 
  ]قر[  موضع الشدة

 
في الحدیث ) ٤٢( 

یسجد � كل مؤمن 
ومؤمنة، ویبقى من 
كان یسجد في الدنیا 
ریاء وسمعة فیذھب 
لیسجد فیعود ظھره 

  ]مس[ طبقاً واحداً 
 
 (ع) الباقر عن) ٤٣(

 القوم افحم قال
 ودخلتھم الھیبة

االبصار  وشخصت
 الحناجر القلوب وبلغت

 الندامة من لمارھقھم
  ]صا[  والذلة والخزي

  

ثم دعوا على  )٣٠( على ما وقع منهم نادمین على فعلهم ﴾َیَتالَوُمونَ  َبْعضٍ َعَلى  َبْعُضُهمْ 
لمخالفتنا  ﴾َطاِغینَ  ُكنَّا ِإنَّا﴿ ربنا لنا یغفر لم إن وتعاستنا هالكنا یا ﴾َیاَوْیَلَنا َقاُلوا﴿ أنفسهم

 عنف أن بعد أنفسهم إلى تراجعوا ثم )٣١( راء منهاعمل أبینا لتصمیمنا على حرمان الفق
 اهللا لعل ﴾ِمْنَها َخْیًرا ُیْبِدَلَنا َأنْ  َربَُّنا َعَسى﴿ بقولهم تعالى الّله وسألوا،  بعضا بعضهم
 راجون فنحن ﴾َراِغُبونَ  َربَِّنا ِإَلى ِإنَّا﴿ بخطیئتنا واعترافنا توبتنا بسبب منها أفضل یعطینا
 بأهل نزل الذي ﴾اْلَعَذابُ ﴿ هذا مثل ﴾َكَذِلكَ ﴿ )٣٢( وفضله حسانهإلِ  طالبون ، لعفوه
 َكاُنوا َلوْ ﴿ الدنیا عذاب من وأشد أعظم ﴾َأْكَبرُ  اآلِخَرةِ  َوَلَعَذابُ ﴿ بقریش ینزل الجنة

 َجنَّاتِ ﴿ اآلخرة في ﴾َربِِّهمْ  ِعْندَ  ِلْلمتَِّقینَ  ِإنَّ ﴿ )٣٣( وعلم فهم عندهم كان لو ﴾َیْعَلُمونَ 
 اْلُمْسِلِمینَ  َأَفَنْجَعلُ ﴿ )٣٤( الدنیا حال هو كما منغص وال كدر یشوبه ال ﴾ِعیمِ النَّ 

 َلُكمْ  َما﴿ )٣٥( والتوبیخ لِإلنكار االستفهام ،  والعاصي المطیع بین أفنساوي ﴾َكاْلُمْجِرِمینَ 
 هل ﴾َلُكمْ  َأمْ ﴿ )٣٦( بالعاصي المطیع یسوُّون إنهم حیث منهم تعجب ﴾َتْحُكُمونَ  َكْیفَ 

 َلَما ِفیهِ  َلُكمْ  ِإنَّ ﴿ )٣٧( وتقرؤون ﴾َتْدُرُسونَ  ِفیهِ ﴿ السماء من منزل ﴾ِكَتابٌ ﴿ عندكم
 ، وجزاء بعث ثمة كان إن: قالوا حیث توبیخ وهذا ، وتطلبون تشتهون ما ﴾َتَخیَُّرونَ 
 ِإَلى َباِلَغةٌ  َعَلْیَنا َأْیَمانٌ  َلُكمْ  َأمْ ﴿ )٣٨( الدنیا في أعطینا كما المؤمنین من خیراً  فسنعطى

 تریدون ما لكم سیحصل أنه مؤكدة ومواثیق عهود أمعكم ﴾َتْحُكُمونَ  َلَما َلُكمْ  ِإنَّ  اْلِقَیاَمةِ  َیْومِ 
 كفیل ﴾َزِعیمٌ  ِبَذِلكَ  َأیُُّهمْ ﴿ المكابرین هؤالء (ص) محمد یا سل ﴾َسْلُهم﴿ )٣٩( وتشتهون
 ِبُشَرَكاِئِهمْ  َفْلَیْأُتوا﴿ بذلك لهم یكفلون ﴾ُشَرَكاءُ  َلُهمْ  َأمْ ﴿ )٤٠( یزعمون الذي بهذا وضامن

اذكر یا محمد  )٤١( االسئلة نفي ذلك هذه من المقصود ، دعواهم في ﴾َصاِدِقینَ  َكاُنوا ِإنْ 
وأصله تشمیر المخدرات عن  ، من شدة الهول﴿َیْوَم ُیْكَشُف َعْن َساٍق﴾  (ص) لقومك

 ، الى زوال عقلهن من دهشتن وقوع امر هائل بالغ یؤدى بسبب، سوقهن في الهرب 
 ، ، أو یوم یكشف عن أصل االمر وحقیقته بحیث یصیر عیانا وفرارهن لخالص انفسهن

﴿َوُیْدَعْوَن ِإَلى مستعار من ساق الشجر وساق االنسان وتنكیره للتهویل أو للتعظیم 
من ربه  اقرب ما یكون العبد ویدعى الكفار للسجود لرب العالمین ، في الحدیثالسُُّجوِد﴾ 

 )٤٢(ألن ظهر أحدهم یصبح طبقًا واحدا ال تثنى  ﴿َفال َیْسَتِطیُعوَن﴾ ]لط[وهو ساجد 
تغشاهم  ﴾﴿َتْرَهُقُهمْ ذلیلة مطرقة إلى األرض ال یستطیعون رفعها ﴿َخاِشَعًة َأْبَصاُرُهْم﴾ 

وهم  َوُهْم َساِلُموَن﴾﴿ في الدنیا﴿َوَقْد َكاُنوا ُیْدَعْوَن ِإَلى السُُّجوِد﴾  الذلة والهوان﴿ِذلٌَّة﴾ 
اتركني یا محمد (ص)  ﴿َفَذْرِني َوَمْن ُیَكذُِّب ِبَهَذا اْلَحِدیِث﴾ )٤٣(أصحاء معافون فیأبون 

 وهذا منتهى الوعید، ألكفیك شره والتشغل قلبك بشانه  ومن یكذب بهذا القرآن
  فكلما أذنبوا ذنباً ،  سنأخذهم بطریق االستدراج بالنعم إلى الهالك والدمار﴿َسَنْسَتْدِرُجُهْم﴾ 
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   الصادق عن )٤٤(

 أراد إذا هللا إن (ع)
ً  فأذنب خیراً  بعبد  ذنبا
 وذكره بنقمة أتبعھ

 أراد فإذا ، االستغفار
ً  فأذنب شراً  بعبد  ذنبا
 لینسیھ بنعمة أتبعھ

  بھا ویتمادى االستغفار
  جلو عز هللا قول وھو

 حیث من سنستدرجھم
 ]مي[  یعلمون ال
  
 ُمْسَتْدَرجٍ  ِمنْ  َكمْ  )٤٤(

 وَ  إِلَْیھِ  بِاإلِْحَسانِ 
ْترِ  َمْغُرورٍ   وَ  َعلَْیھِ  بِالسَّ
 فِیھِ  اْلَقْولِ  بُِحْسنِ  َمْفُتونٍ 

ُ  اْبَتلَى َما وَ   أََحداً  هللاَّ
  ]نج[ لَھُ  اإلِْمالءِ  بِِمْثلِ 

 
 بنت أسماء ) عن٥٠(

 سولر یا قالت عمیس
 جعفر بني إن هللا

 العین تصیبھم
 نعم قال لھم فأسترقي

 یسبق شيء كان فلو
  العین لسبقھ القدر

  ]صا[
  
وفي اآلیة دلیل ) ٥٠(

على أن العین 
 وإصابتھا وتأثیرھا حق

 ]مس[
  
روي أن بني ) ٥١(

أسد كانوا عّیانین حتى 
أن الناقة أو البقرة إذا 
مرت بھم یعاینونھا ثم 

ي یقولون لجارتھم خذ
المكتل والدراھم وآتینا 
بلحم منھا فما تبرح 
حتى تقع فتنكسر أو 

  ]مال[ترض فتذبح  

 الحدیث فى،  یشعرون وال ﴾َیْعَلُمونَ  ال َحْیثُ  ِمنْ ﴿ االستغفار وأنساهم نعمة لهم اهللا جدَّد
 اهللا نسأل،  ]لط[ مستدرج انه فاعلم معصیته على مقیم وهو عبد على ینعم اهللا رأیت اذا

 ﴾َمِتینٌ ﴿ عذابي ﴾َكْیِدي ِإنَّ ﴿ إثما لیزدادوا أعمارهم في وُأطیل ﴾َلُهمْ  َوُأْمِلي﴿ )٤٤( ةالعافی
 ِمنْ  َفُهمْ ﴿ الرسالة تبلیغ على ﴾َأْجًرا﴿ (ص) محمد یا أتسألهم ﴾َتْسَأُلُهمْ  َأمْ ﴿ )٤٥( الیطاق

 َأمْ ﴿ )٤٦( المال ببذلهم الثقیل التكلیف بسبب اِإلیمان عن معرضون ﴾ُمْثَقُلونَ  َمْغَرمٍ 
 من خیر أنهم منه ینقلون ﴾َیْكتُُبونَ  َفُهمْ ﴿ الغیب فیه الذي المحفوظ اللوح ﴾اْلَغْیبُ  ِعْنَدُهمْ 

 )٤٧( والتوبیخ اِإلنكار سبیل على استفهام وهو،  الكفر على أصروا فلذلك ، اِإلیمان أهل
 تبلیغ من به مرتأُ  لما وامض ، أذاهم على ﴾َربِّكَ  ِلُحْكمِ ﴿ (ص) محمد یا ﴾َفاْصِبْر ﴿

 غضب لما والعجلة الضجر في متى بن یونس ﴾اْلُحوتِ  َكَصاِحبِ  َتُكنْ  َوال﴿ ربك رسالة
 الذي الحوت بطن في وهو ربه دعا حین ﴾َناَدى ِإذْ ﴿ فتركهم یؤمنوا لم ألنهم،  قومه على

 تركهم وقد،  عنهم العذاب لرفع وغضبه قومه باهالك ربه أمر استعجاله عقوبة ابتلعه
 مملوء وهو ﴾َمْكُظومٌ  َوُهوَ ﴿ }الظالمین من كنتُ  إني سبحانك أنت إال إله ال{ بقوله،  ذهبو 

 الدعاء بإلهامه اهللا رحمة ﴾َربِّهِ  ِمنْ  ِنْعَمةٌ  َتَداَرَكهُ  َأنْ  َلْوال﴿ أنه واعلم )٤٨( وغیظاً  غماً 
 ما على معاتب ﴾ومٌ َمْذمُ  َوُهوَ ﴿ االشجار عن الخالیة االرض ﴾ِباْلَعَراءِ ﴿ لطرح ﴾َلُنِبذَ ﴿

اِلِحینَ  ِمنَ  َفَجَعَلهُ ﴿ واختاره ﴾َربُّهُ ﴿ فاصطفاه ﴾َفاْجَتَباهُ ﴿ )٤٩( ارتكب  المقربین ﴾الصَّ
ولقد كاد الكفار من شدة عداوتهم لك ﴿َوإِْن َیَكاُد الَِّذیَن َكَفُروا َلُیْزِلُقوَنَك ِبَأْبَصاِرِهْم﴾  )٥٠(

حین سمعوك تقرأ ﴿َلمَّا َسِمُعوا الذِّْكَر﴾ یا محمد (ص) أن یصرعوك بأعینهم ویهلكوك 
إن محمدًا (ص) مجنون ﴿ِإنَُّه َلَمْجُنوٌن﴾  من شدة بغضهم وحسدهم لك﴿َوَیُقوُلوَن﴾  القرآن

كان رسول اهللا (ص) یعوذ  ، على أن العین وٕاصابتها وتأثیرها حقوفي اآلیة دلیل 
ل شیطان وهامة ومن كل عین اعوذ بكلمات اهللا التامة من ك الحسن والحسین (ع) فیقول

﴿َوَما ُهَو ِإال ِذْكٌر  )٥١( ]رو[ المة ویقول هكذا كان یعوذ ابراهیم اسمعیل واسحق
أي وما هذا القرآن المعجز إال موعظة وتذكیر لِإلنس والجن ، فكیف ینسب من ِلْلَعاَلِمیَن﴾ 

    )٥٢(نزل علیه إلى الجنون 
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 الصادق عن : فضلھا

 قراءة من أكثر (ع)
 في قراءتھا فإن الحاقة

 من والنوافل الفرائض
 ورسولھ با� االیمان
 في نزلت إنما النھا
 ... (ع) لمؤمنیناأمیر
 دینھ ھاؤقار یسلب ولم
 وجل عز هللا یلقى حتى

 ]صا[
  
 یقال:  فائدة )٣(

 ولما أدراك ما للمعلوم
 یدریك ما بمعلوم لیس

 ]مج[
  
 طریقة على وھذا )٣(

 أرادوا إِذا فإنھم العرب
 ألمرٍ  المخاطب تشویق

 االستفھام بصیغة أتوا
   ]مس[
  
 القمر كان قیل )٦(

 سبع بزحل منحوسا
 حتى أیام وثمانیة لیال

 أول أنو ھلكوا
 كانا وآخرھا الثمانیة

  ]صا[ االربعاء یوم
  
ما  :قال ابن عباس) ٦(

أرسل هللا من ریح قط 
، وال أنزل  ال بمكیالإِ 

قطرة قطُّ إِال بمكیال، 
 إِال یوم نوٍح ویوم عاد
، فإِن الماء یوم نوح 
طغى على الخزان فلم 
 یكن لھم علیھ سبیل
وإِن الریح عتت على 
خزانھا فلم یكن لھم 

  ]مس[ علیھا سبیل
 
تسمیھا العرب ) ٦(

أیام العجوز ذات برد 
:  وریاح شدیدة وقیل

سمیت أیام العجوز 
 ھا في عجز الشتاءألن
وتقع بین نھایة  ]مج[

فبرایر ومطلع مارس 
  ولھا اسامي مشھورة

  
 :قال المفسرون) ٧(

كانت الریح تقطع 
  رؤوسھم كما تقطع

، وتدخل  رءوس النخل
من أفواھھم وتخرج 
من أدبارھم حتى 
تصرعھم، فیصبحوا 
كالنخلة الخاویة 

  ]مس[ الجوف
  
  

  
  
  

ف وأربعة وثالثون حرفا ، ال یوجد في القرآن سورة وهي مئتان وست وخمسون كلمة ، وأل
  مبدوءة بما بدئت به ، وال ناسخ وال منسوخ فیها ، ومثلها في عدد اآلي سورة القلم

   الرحیم الرحمن اهللا بسم
 َوَما﴿ )٢( أمرها وتعظیم ، شأنها لتفخیم التكرار ﴾اْلَحاقَّةُ  َما﴿ )١( للقیامة اسم ﴾اْلَحاقَّةُ ﴿

 من فیها ما تر ولم ، تعاینها لم ِإذ تعلمها ال ِإنك ﴾اْلَحاقَّةُ  َما﴿ها السائل عنها أی ﴾َأْدَراكَ 
 ألنها حاّقة القیامة سمیت ، وصف بها یحیط ال بحیث والشدة العظم من فِإنها ، األهوال

 منازلهم كانت،  صالح قوم ﴾َثُمودُ  َكذََّبتْ ﴿ )٣( فیهم فتقع القوم على وتحق الوقوع ثابتة
  باالحقاف منازلهم كانت ، ثمود قبل كانو ، هود قوم ﴾َوَعادٌ ﴿ والحجاز الشأم بین بالحجر

 القیامة ﴾ِباْلَقاِرَعةِ ﴿ الخلق فى بسطة ذوى وكانوا،  وحضرموت عمان بین الرمل وهى
 بالصیحة ﴾ِبالطَّاِغَیةِ  َفُأْهِلُكوا َثُمودُ  َفَأمَّا﴿ )٤( فتدهشهم الناس تقرع ألنها بها وسمیت

 ویتفاوت ﴾ِبِریحٍ  َفُأْهِلُكوا َعادٌ  َوَأمَّا﴿ )٥( على عقر الناقة وبغیهم یانهمغط بسبب ، رةالمدم
  فرسخ نحو الواحدة الساعة في قیل ما على المعتدلة الریح فتقطع،  وبطأ سرعة سیرها

 نحو منها أقوى هي وما،  فراسخ ثمانیة نحو والقویة فراسخ أربعة نحو فیها والمتوسط
 هي وما فرسخاً  عشر سبعة نحو العاصف ویسمى أقوى هي وما،  سخاً فر  عشر ستة
 ستة نحو ساعة في تقطع وقد،  فرسخاً  وعشرین تسعة نحو المؤتفكة وتسمى أقوى

تصطك  والضرع الزرع بردها بقوة تحرق باردة الصوت شدیدة ﴾َصْرَصرٍ ﴿ فرسخاً  وثالثین
 )٦(اوزة الحدَّ في الهبوب والبرودة متج ﴾َعاِتَیةٍ ﴿األسنان لشدة بردها وتسمى الدَّبور 

َرَها﴾  ﴿َسْبَع َلَیاٍل َوَثَماِنَیَة َأیَّاٍم ُحُسوًما﴾ على العتاة المذكورین ﴿َعَلْیِهْم﴾  سلطها اهللا﴿َسخَّ
﴿َصْرَعى﴾ في منازلهم  ﴾﴿اْلَقْوَم ِفیَها أیها المخاطب ﴾﴿َفَتَرىمتتابعة ال تفتر وال تنقطع 

متآكلة  ﴿َنْخٍل َخاِوَیٍة﴾أصول ﴿َأْعَجاُز﴾  یراهملمن ُهْم﴾ ﴿َكَأنَّ ، ال حراك بهم  موتى
فهل ترى أحدًا من بقایاهم ؟ أو تجد لهم أثرًا ؟  ﴿َفَهْل َتَرى َلُهْم ِمْن َباِقَیٍة﴾ )٧( األجواف

، قالوا إنها أهلكتهم جمیعهم في سبعة أیام وفي الثامن القت لقد هلكوا عن آخرهم 
﴿َوَجاَء ِفْرَعْوُن﴾  )٨( إن عادا األولى ال ینسب إلیها أحدجثتهم في البحر ، ولهذا ف

قرى ﴿َواْلُمْؤَتِفَكاُت﴾  من تقدَّمه من األمم الطاغیة التي كفرت برسلها ﴿َوَمْن َقْبَلُه﴾ الجبار
 )٩(بفعلتهم الخاطئة المنكرة  ﴿ِباْلَخاِطَئِة﴾ جعل اهللا عالیها سافلها ،وهي خمسة قوم لوط 

  فعصت كل امة رسولها حین نهاها عما كانت تتعاطاه من القبائح َل َربِِّهْم﴾ ﴿َفَعَصْوا َرُسو 

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٦٩ 
٧٨  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة الحاقة     ٥٢

  مكیة  الملك
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  )٦٩(الحاقة  سورة    )٦٢٥(     العشرونالتاسع و الجزء  

كان وقوع هذا  قیل) ٧(
الریح یوم األربعاء من 
آخر شهر صفر قال 
ابن عباس آخر أربعاء 
في الشهر یوم نحس 
مستمر وأخذ به كثیر 

 منه من الناس وتطیروا
 (ع) الباقر عن )١٠(

 على رابت التي الرابیة
   ]صا[ صنعوا ما
  
 من المقصود )١٢(

 األمم ھذه قصص
 من بھم حلَّ  ما وذكر
 ھذه زجر ، العذاب
 بھم االقتداء عن األمة
 الرسول معصیة في

 ]قر[ (ص)
  
 :المفسرون قال )١٧(

 السماء ألن وذلك
 فإذا ، المالئكة مسكن
 وقفوا السماء انشقت
ً  أطرافھا على  فزعا
 ھول من داخلھم مما
 ومن ، الیوم ذلك

 ، الجالل ذي عظمة
  ]مس[  المتعال الكبیر

 
 النبي عن)  ١٧(

 أربعة الیوم إنھم (ص)
 القیامة یوم كان فإذا

 اخرى بأربعة أیدھم
  ]صا[ ثمانیة فیكونون

  
ومثلھ في حیاتنا ) ١٩(

من ینجح بالفحص 
یعلن بالمذیاع أو غیره 

تھ نجاحھ ویري شھاد
لمن یراه فرحا بھا مع 
أنھا قد ال توصلھ 

  ]مال[لشيء 
 
 ) عن امیر ٢٠(

 قال (ع) المؤمنین
 شك ظن ظنان والظن
 من كان فما یقین وظن
 الظن من المعاد أمر
 كان وما یقین ظن فھو
 ظن فھو الدنیا أمر من
   ]صا[ شك

  
: قال الضحاك) ٢٠(

كل ظٍن في القرآن من 
،  المؤمن فھو یقین

 فھو شك ومن الكافر
  ]مس[
  
  

سبقهم او على القدر من على عقوبات  زائدًة في الشدة ،﴿َأْخَذًة َراِبَیًة﴾ اهللا ﴿َفَأَخَذُهْم﴾ 
 )١٠( وفیه التكذیبوفى كل ذلك تخویف لقریش وتحذیر لهم عن ، المعروف عند الناس 

ا ِإنَّا﴿  فوقه وارتفع شيء لك عال حتى على قوم نوح حدَّه الماء تجاوز لما ﴾اْلَماءُ  َطَغى َلمَّ
 )١١( نوح سفینة ﴾اْلَجاِرَیةِ  ِفي﴿ أصالبهم في وأنتم الناس أیها آبائكم حملنا ﴾َحَمْلَناُكمْ ﴿
 َلُكمْ ﴿ حملناه من ونجاة نوح قوم إغراق من فعلناها التي الفعلة تلك لنجعل ﴾ِلَنْجَعَلَها﴿

 ُأُذنٌ ﴿ وتذكرها تحفظها ﴾َیَهاَوَتعِ ﴿ رسله كذَّب ممن اهللا انتقام على تدل ، عبرة ﴾َتْذِكَرةً 
 عن لهم وتحذیر لقریش تخویف ذلك كل وفى،  تسمع بما وتنتفع المواعظ تعي ﴾َواِعَیةٌ 

 (ع) عليّ  إلى التفت ثم }َواِعَیةٌ  ُأُذنٌ  َوَتِعیها{ (ص) اهللا رسول قرأ قال مكحولً  عن ، التكذیب
 (ع) اهللا رسول من شیئاً  سمعت فما (ع) عليّ  قال ، ُأُذَنكَ  َیْجَعَلها أنْ  اللَّهَ  سَأْلتُ  فقال

 التي االولى النفخة ﴾َواِحَدةٌ  َنْفَخةٌ  الصُّورِ  ِفي﴿ ِإسرافیل ﴾ُنِفخَ  َفِإَذا﴿ )١٢( ]طب[ فنسیته
 ﴾َواْلِجَبالُ  اَألْرُض ﴿ ورفعت ﴾َوُحِمَلتِ ﴿ )١٣( الثانیة النفخة وقیل،  العالم خراب عندها

 )١٤( وتتفتَّت تندق حتى ببعضٍ  بعضها فضرب ﴾ِحَدةً َوا َدكَّةً  َفُدكََّتا﴿ أماكنها عن
 ﴾َوانَشقَّتِ ﴿ )١٥( الداهیة وحدثت القیامة قامت ﴾اْلَواِقَعة َوَقَعتِ ﴿ فحینئذ ﴾َفَیْوَمِئذٍ ﴿

 صالبة وال تماسك فیها لیس ، مسترخیة ضعیفة ﴾َواِهَیةٌ  َیْوَمِئذٍ  َفِهيَ  السََّماءُ ﴿ وانصدعت
 َفْوَقُهمْ  َربِّكَ  َعْرَش  َوَیْحِملُ ﴿ وجوانبها أطرافها ﴾َأْرَجاِئَها َعَلى﴿ ةوالمالئك ﴾َواْلَمَلكُ ﴿ )١٦(

 من هم قیل،  اهللا ِإال عددهم یعلم ال الكروبین المالئكة من صفوفٍ  ثمانیة ﴾َثَماِنَیةٌ  َیْوَمِئذٍ 
 أیها الخالئق على ﴾ُتْعَرُضونَ ﴿ الرهیب الیوم ذلك ﴾َیْوَمِئذٍ ﴿ )١٧( الموت من المستثنین

والثالثة ، فیها معاذیر وجدال  اثنتان ، عرضات ثالثخالقكم لیحاسبكم ویجازبكم في 
ال یغیب  ﴿ال َتْخَفى ِمْنُكْم َخاِفَیٌة﴾ فآخذ بیمینه وآخذ بشماله، تطیر الصحف في األیدي 

ا َمْن ُأوِتَي﴾  )١٨( عنه سرٌّ من أسراركم ﴾ ﴿ِبَیِمیِنهِ صحیفة أعماله ﴿ِكَتاَبُه﴾ أعطي ﴿َفَأمَّ
﴿َهاُؤْم اْقَرُءوا  ابتهاجًا وسروراً  س األشهادؤو ینادى على ر ﴿َفَیُقوُل﴾  فیغلب علیه الفرح

﴿َأنِّي ُمالٍق ِحَساِبَیْه﴾ أیقنت وتحققت ﴿ِإنِّي َظَننُت﴾  )١٩(خذوا اقرءوا كتابي  ِكَتاِبَیْه﴾
الصالح  بأني سألقى حسابي وجزائي یوم القیامة ، فأعددت له العدة من اِإلیمان والعمل

ألنه قد ُقِضَیْت أوطاُرهم ،  ، هنیئة یرضى بها صاحبها ﴿َفُهَو ِفي ِعیَشٍة َراِضَیٍة﴾ )٢٠(
 )٢٢(رفیعة القدر ﴿ِفي َجنٍَّة َعاِلَیٍة﴾  )٢١(وارتفعت مآرُبهم ، وحصلت حاجاُتهم 

قال: ، عن سلمان  قریبة ، للمتناول قائما وقاعدا ومضطجعا﴿َداِنَیٌة﴾ ثمارها ﴿ُقُطوُفَها﴾ 
ال یدخل الجنة أحدكم إال بجواز بسم اهللا الرحمن الرحیم هذا كتاب من  قال: رسول (ص)

﴿ُكُلوا  وتقول لهم المالئكة )٢٣( ]مج[ }جنة عالیة قطوفها دانیة{اهللا لفالن بن فالن أدخلوه 
  لصالحة ،بما قدمتم من األعمال ا﴿ِبَما َأْسَلْفُتْم﴾  سالمًا من كل مكروهَواْشَرُبوا َهِنیًئا﴾ 
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 الصادق عن) ٢٠(

 یحاسبھا امة كل(ع) 
 ویعرف زمانھا إمام

 أولیائھم االئمة
 وھو بسیماھم وأعدائھم

 االعراف وعلى قولھ
 وھم یعرفون رجال
 یعرفون (ع) االئمة
فیعطوا  بسیماھم كال

بیمینھم  كتابھم أولیائھم
 بال الجنة إلى فیمروا
 ویعطوا حساب

 كتابھم أعداءھم
 إلى فیمروا بشمالھم

 فإذا حساب بال النار
 في أولیاؤھم نظر

 یقولون كتابھم
 اقرءوا ھاؤم الخوانھم

 أنى ظننت إنى كتبیھ
 صا[ حسابیھ مالق

  
 : المفسرون قال )٣٤(

 الفعل دون الحضَّ  ذكر
 تارك أن على للتنبیھ

 ، المنزلة بھذه الحضّ 
  اإلِحسان بتارك فكیف

 ]مس[ والصدقة
  
 قال المفسرون) ٣٧(

جمع خاطئ  اْلَخاِطُئونَ 
  وھو الذي یتعمد الذنب
والمخطئ الذي یفعل 
الشيء خطأ دون 
قصد، ولھذا قال 
اْلَخاِطُئوَن ولم یقل 

 ]مس[ المخطئون
  
الكاھن الذى ) ٤٢(

یخبر باالخبار 
العراف والماضیة 

الذى یخبر باالخبار 
ان ویزعمون المستقبلة 

خدما من الجن  ملھ
وقد  باالخباریأتونھ 

انقطعت الكھانة بعد 
الن  (ص)نبینا محمد 

الجن حبسوا ومنعوا 
   ]رو[  من االستماع

  
 الصادق عن) ٤٤(

 أخذ لما قال (ع)
 بید (ع) هللا رسول
 والیتھ وأظھر علي
 ھذا ما وهللا جمیعا قاال
 ھذا وال هللا تلقاء من
 أن أراد شيء إال

 عمھ ابن بھ بشرف
 تقول ولو هللا فأنزل
 االقاویل بعض علینا

  ]صا[... الیاتا
  

 أنه الحدیث في ﴾اْلَخاِلَیةِ  اَألیَّامِ  ِفي﴿ الجنة دخول في دخل لعملل أن على تدل اآلیة
 الناس رب یا: فیقال الحساب في والناس علیها یأكلون موائد القیامة یوم للصوام یوضع

 ونمتم وقاموا وأفطرتم الدنیا في صاموا طالما همإن لهم فیقال یأكلون وهم الحساب في
 َوَأمَّا﴿ )٢٤( وهذه اآلیة السادسة التي تدل على أن العمل دخل في دخول الجنة ،  ]تس[

 قبائح رأى اذا ﴾َفَیُقولُ ﴿ والخسران الشقاوة عالمة وهذه ﴾ِبِشَماِلهِ  ِكَتاَبهُ ﴿ أعطي ﴾ُأوِتيَ  َمنْ 
 َما َأْدرِ  َوَلمْ ﴿ )٢٥( االفتضاح من خوفا ﴾ِكَتاِبَیهْ ﴿ أعط لم ﴾ُأوتَ  َلمْ  َلْیَتِني َیا﴿ أعماله
 ﴾َلْیَتَها َیا﴿ )٢٦( والتهویل للتعظیم واالستفهام ، وشدته حسابي عظم أعرف ما ﴾ِحَساِبَیهْ 
 أبعث فلم ، لحیاتي القاطعة كانت ﴾اْلَقاِضَیةَ  َكاَنتْ ﴿ الدنیا في متُّها التي األولى الموتة
 َما﴿ )٢٧( الموت من أكره عنده شيء الدنیا في یكن ولم،  الموت یومئذٍ  یتمنى،  بعدها
 )٢٨( شیئا اهللا عذاب من عني دفع وال جمعته الذي مالي نفعني ما ﴾َماِلَیهْ  َعنِّي َأْغَنى

 لزبانیة تعالى یقول )٢٩( وجاهي ونسبي ، وسلطاني ملكي ﴾ُسْلَطاِنَیهْ  َعنِّي﴿ زال ﴾َهَلكَ ﴿
 الطوق هو الغل،  والحدید بالقید عنقه الى یدیه اجمعوا ﴾َفُغلُّوهُ ﴿ لعاصيا ﴾ُخُذوهُ ﴿ جهنم
 ثم ﴾َصلُّوهُ  اْلَجِحیمَ  ثُمَّ ﴿ )٣٠( الرأس تحرك عن المانع العنق الى للید الجامع حدید من

 طولها ﴾َذْرُعَها ِسْلِسَلةٍ  ِفي﴿ أدخلوه ﴾ثُمَّ ﴿ )٣١( حرَّها لیصلى ، المتأججة النار أدخلوه
بأن تلف على جسده مرات حتى تستغرقه ، فیكون كأنه أدخل  ﴾َفاْسُلُكوهُ  ِذَراًعا نَ َسْبُعو ﴿

 ﴾اْلَعِظیمِ  ِباللَّهِ ﴿ یصدقال  ﴾ُیْؤِمنُ  ال َكانَ  ِإنَّهُ ﴿ )٣٢( فیها ، معنى السلك اإلدخال
﴾  )٣٣( اهللا وعظمته بوحدانیة على ﴿َعَلى َطَعاِم﴾  وال ُیحثُّ نفسه وال غیره﴿وَال َیُحضُّ

 ﴿َحِمیٌم﴾في اآلخرة ﴿َفَلْیَس َلُه اْلَیْوَم َهاُهَنا﴾  )٣٤( المحتاج الفقیر﴿اْلِمْسِكیِن﴾ طعام إِ 
ون منه  ، ألن األصدقاء یتحاشونه صدیق یدفع عنه العذاب ﴿َوال َطَعاٌم ِإال  )٣٥(، ویفرُّ

﴿ال  )٣٦(، الذي یسیل من جراحاتهم  ولیس له طعام ِإال صدید أهل النارِمْن ِغْسِلیٍن﴾ 
والفرق بین الخاطىء ، وهم الجائرون عن طریق الحق عامدین َیْأُكُلُه ِإال اْلَخاِطُئوَن﴾ 

 والخاطىء المذنب المتعمد الجائر، قد یكون من غیر تعمد والمخطىء أن المخطىء 
قسم أُ  ﴿َوَما ال تُْبِصُروَن﴾ )٣٨( هنا لتأكید القسم -ال  -﴿َفال ُأْقِسُم ِبَما تُْبِصُروَن﴾  )٣٧(

بما ترونه وما ال ترونه ، مما هو واقٌع تحت األبصار ، وما غاب وخفي عن األنظار 
هو رسولكم یا أهل مكة ، وقد أضاف القول  ﴿َلَقْوُل َرُسوٍل َكِریٍم﴾هذا القرآن ﴿ِإنَُّه﴾  )٣٩(

 ﴿َوَما ُهَو﴾ )٤٠(له مع أنه تعالى هو المتكلم به ألنه هو الذي یتلوه علیهم ویبلغهم إیاه 
 قلَّما تؤمنون بهذا القرآن ﴿َقِلیًال َما ُتْؤِمُنوَن﴾كما تزعمون ﴿ِبَقْوِل َشاِعٍر﴾ ولیس القرآن 

﴿َقِلیًال َما  كما تدعون ولیس هو بقول كاهٍن یدعي معرفة الغیب﴿َوال ِبَقْوِل َكاِهٍن﴾  )٤١(
  )٤٢( صیرقلَّما تتذكرون وتتعظون ، مع ان شواهد االلوهیة ظاهرة لكل ب َتَذكَُّروَن﴾
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 ال إنھ یعني )٤٦(

 علینا الكذب یتكلف
 لو أنھ علمھ مع الجلكم
 ثم قبناه لعا ذلك تكلف

 دفع على تقدروا لم
 ]صا[ عنھ عقوبتنا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تسمى سأل والمواقع
 الصادق عنفضلھا 

 قراءة من أكثروا (ع)
 من فان سائل لأس

 یسألھ لم قراءتھا أكثر
 القیامة یوم تعالى هللا
 وأسكنھ عملھ ذنب عن

) (ص محمد مع الجنة
 ]صا[
قال المفسرون ) ١(

النضر بن  السائل ھو
الحارث من صنادید 
ا  قریش وطواغیھا ، لمَّ
 خوفھم رسول هللا

عذاب هللا قال  (ص)
استھزاء اللھم إِن كان 
ھذا ھو الحقَّ من 

طر علینا عندك فأم
حجارًة من السماء أو 
ائتنا بعذاٍب ألیم فأھلكھ 
هللا یوم بدر ، ومات 
شر میتة ، ونزلت 

 ]مس[ اآلیة بذمھ
  

 كما (ص) محمد یختلقه لم ﴾اْلَعاَلِمینَ  َربِّ  ِمنْ  َتنِزیلٌ ﴿ واعلموا أیها الناس أن هذا القرآن
 اهللا من جبرئیل یعني }ریمك رسول لقول إنه{ (ع) الكاظم عن ، أحد من یتعلمه ولم تقولون

  علي والیة في بهذا اهللا أمره وما ربه على كذب محمدا إن قالوا : قال (ع) علي والیة في
 َوَلوْ ﴿ )٤٣( ]صا[ }العالمین رب من تنزیل{ (ع) علي والیة إن فقال قرآنا بذلك اهللا فأنزل
لَ   )٤٤( نقله لم ما ِإلینا سبون ﴾اَألَقاِویلِ  َبْعَض  َعَلْیَنا﴿ (ص) محمد اختلق لو ﴾َتَقوَّ

 عرق ﴾اْلَوِتینَ  ِمْنهُ  َلَقَطْعَنا ثُمَّ ﴿ )٤٥( وقدرتنا بقوتنا منه النتقمنا ﴾ِباْلَیِمینِ  ِمْنهُ  ألَخْذَنا﴿
 ﴾َحاِجِزینَ  َعْنهُ  َأَحدٍ  ِمنْ  ِمْنُكمْ  َفَما﴿ )٤٦( صاحبه مات انقطع اذا الراس من بالقلب متعلق

 القرآن هذا ﴾َوإِنَّهُ ﴿ )٤٧( عقوبته أردنا لو ، وبینه نابین یحجز أن منكم أحد یقدر فال
 به المنتفعون ألنهم بالذكر المتقین وخصَّ ،  اهللا یخشون الذین ﴾ِلْلُمتَِّقینَ ﴿ لعظةٌ  ﴾َلَتْذِكَرةٌ ﴿
 لمن وعیدٌ  فیها ، آیاته وضوح مع القرآن بهذا یكذب ﴾ُمَكذِِّبینَ  ِمْنُكمْ  َأنَّ  َلَنْعَلمُ  َوإِنَّا﴿ )٤٨(
 ألنهم ، اآلخرة في ﴾اْلَكاِفِرینَ  َعَلى َلَحْسَرةٌ ﴿ القرآن هذا ﴾َوإِنَّهُ ﴿ )٤٩( بالقرآن ذبك

 حوله یحوم ال ﴾اْلَیِقینِ  َلَحقُّ ﴿ القرآن ﴾َوإِنَّهُ ﴿ )٥٠( به آمن من ثواب رأوا ِإذا یتأسفون
،  والنقائص السوء عن العظیم ربك فنّزه ﴾اْلَعِظیمِ  َربِّكَ  ِباْسمِ  َفَسبِّحْ ﴿ )٥١( والشك ریبٌ 

روى  ، والمراد به جمیع المكلفین (ص)الخطاب للنبي  ، واشكره على ما أعطاك من النعم
   )٥٢( ]رو[ اجعلوها فى ركوعكم قال لما نزلت هذه اآلیة (ص)ان رسول اهللا 

  
  
  
  

وال یوجد سورة ، وهي مئتان وأربع وعشرون كلمة ، وتسعمئة وتسعة وعشرون حرفا 
ثل ما ختمت به وقد ختمت هذه السورة بم ، ت به وال مثلها في عدد اآليمبدوءة بما بدئ

  سورة الذاریات فقط
   بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مستعجًال له وهو واقع بهم ال محالة ،﴿ِبَعَذاٍب َواِقٍع﴾ نفسه  علىدعا داٍع َسَأَل َساِئٌل﴾ ﴿
خم فقال: من كنت  یوم غدیر (ع) علیا (ص) قال: لما نصب رسول اهللا عن الباقر (ع)

النعمان بن الحرث (ص) ، فقدم على رسول اهللا  مواله فعلي مواله طار ذلك في البالد
 ، وأمرتنا بالجهاد ، وأنك رسول اهللا الفهري فقال: أمرتنا عن اهللا أن نشهد أن ال إله إال اهللا

:  م فقلت، ثم لم ترض حتى نصبت هذا الغال والحج والصلوة والزكاة والصوم فقبلناها منك
 قال: من عند اهللا فهذا شئ منك أو أمر من عند اهللا ؟ قال: أمر من كنت مواله فهذا مواله

  اهللا الذي ال إله إال هو إن هذا من اهللا ؟ قال: اهللا الذي ال إله إال هو إن هذا من اهللا قال:

  
  ترتیبھا

  نزولترتیب ال   ٧٠ 
٧٩  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة المعارج    ٤٤

  مكیة  الحاقة
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 المفسرون: قال )٤( 

 اآلیة ھذه بین والجمع
 في تعالى قولھ وبین
 َیْومٍ  فِي السجدة سورة

 َخْمِسینَ  ِمْقَداُرهُ َكانَ 
 القیامة أن َسَنةٍ  أَْلفَ 

 فیھا ، ومواطن مواقف
ً  خمسون  كل موطنا
 وأن ، سنة ألف موطن

 الطویلة المدة ھذه
  المؤمن على تخف

   ]مس[
 
 (ص) النبي عن) ٤(

 ما هللا رسول یا لھ قیل
 فقال الیوم ھذا أطول
 محمد نفس والذي
 لیخف إنھ بیده (ص)
 حتى المؤمن على
 من علیھ اخف یكون
 یصلیھا مكتوبة صالة

 وعن،  .. الدنیا في
ال  قال (ع) الصادق
 الیوم ذلك ینتصف

 الجنة أھل یصل حتى
 النار وأھل الجنة في
   ]صا[النار  في
  
ان الیوم فى  ) قیل٤(

اآلیة عبارة عن اول 
ا الى انقضائھا ایام الدنی

وانھا خمسون ألف 
كم سنة ال یدرى احدكم 

مضى وكم بقى اال هللا 
  ]رو[ تعالى 

الصبر الجمیل ھو ) ٥(
وال   الذي ال جزع فیھ
 وقیل شكوى لغیر هللا

ھو أن یكون صاحب 
المصیبة في القوم ال 

والمعنى  ُیْدَرى من ھو
  ]قر[متقارب 

 
 الجبال الن قیل) ٩(

 فإذا االلوان مختلفة
 الجو في وطیرت بست

 المنفوش العھن أشبھت
   الریح طیرتھ إذا
  ]صا[
  
الھلع شدة ) ١٩(

 الحرص وقلة الصبر
 ]مس[
  

 من حجارة علینا فأمطر عندك من الحق هو هذا كان إن اللهم یقول: وهو النعمان فولى
 }سائل سأل{ تعالى اهللا فانزل فقتله رأسه على بحجر اهللا فرماه ألیم بعذاب ائتنا أو السماء

 اهللا أراد ِإذا رادَّ  ال ﴾َداِفعٌ  َلهُ  َلْیَس ﴿ نالكافری على العذاب بهذا دعا ﴾ِلْلَكاِفرینَ ﴿ )١( ]شو[
 ﴾اْلَمَعاِرجِ  ِذي اللَّهِ  ِمنْ ﴿ )٢( یطلبوه لم أو طلبوه سواءً  ، محالة ال بهم نازل وهو ، وقوعه

 في المؤمنون فیها قىویتر ،  الصالح والعمل المالئكة بها تصعد التي المصاعد صاحب
 بالنزول نیالمأمور  ﴾اْلَمالِئَكةُ ﴿ ترجع ﴾َتْعُرجُ ﴿ )٣( فیه والروح المالئكة وتعرج،  سلوكهم
 یعرج ال من ومنهم،  اصال السماء من ینزل ال من المالئكة من الن ، تعالى الیه والعروج

وحُ ﴿ االرض من  من ﴾َسَنةٍ  َأْلفَ  َخْمِسینَ ﴿ طوله ﴾ِمْقَداُرهُ  َكانَ  َیْومٍ  ِفي ِإَلْیهِ ﴿ جبریل ﴾َوالرُّ
 الناُس  كان لو ما یسیر ووقتٍ  قصیرٍ  یوم في الَخْلقَ  یحاِسبُ  معناه وقیل،  الدنیا سني

 استهزاء على (ص) محمد یا ﴾َفاْصِبْر ﴿ )٤( سنة ألف خمسین ذلك لكان به یشتغلون
هؤالء  ﴾ِإنَُّهمْ ﴿ )٥( (ص) له تسلیةٌ  وهذا ، فیه جزع ال ﴾َجِمیالً  َصْبًرا﴿ وأذاهم قومك

 من َقِریًبا﴾﴿ نعلمهَوَنَراُه﴾ ﴿ )٦( غیر كائن ﴿َیَرْوَنُه َبِعیًدا﴾ من اهل مكة المستهزئین
،  سائلة غیر متماسكة َیْوَم َتُكوُن السََّماُء َكاْلُمْهِل﴾﴿ )٧(ألن كل كائن قریب  الوقوع

وش فالمنو  المصبوغ اثرة كالصوفمتن َوَتُكوُن اْلِجَباُل َكاْلِعْهِن﴾﴿ )٨( كالرصاص المذاب
 ، وال قریب قریبه عن شأنه صدیق صدیقه َوال َیْسَأُل َحِمیٌم َحِمیًما﴾﴿ )٩( ِإذا طیَّرته الریح

ُروَنُهْم﴾ ﴿ )١٠(ما یحیط بهم من الهول  ، وذلك لشدة كل ِإنساٍن بنفسه النشغال ُیَبصَّ
یرته ، فال یسأله وال یكلمه أباه وأخاه وقرابته وعشحتى یرى الرجل  یرونهم ویعرفونهم

 ﴿ِمْن َعَذاِب َیْوِمِئٍذ ِبَبِنیِه﴾لو یفدي نفسه ﴿َلْو َیْفَتِدي﴾ الكافر ﴿اْلُمْجِرُم﴾ یتمنى ﴿َیَودُّ﴾ 
التي كانت َسَكنًا له  ةٍ توزوجَوَصاِحَبِتِه﴾ ﴿ )١١( همن ابن، بأعز من كان علیه في الدنیا 

َوَفِصیَلِتِه﴾ ﴿ )١٢( ﴿َوَأِخیِه﴾ في اآلخرة فإنها تهون علیه،  وربما آثرها على أبویه
َوَمْن ِفي اَألْرِض ﴿ )١٣( التي كانت تضمه ِإلیها ویتكل علیها ﴿الَِّتي ُتْؤویه﴾وعشیرته 
ینجو من العذاب ، ل ﴿ثُمَّ ُینِجیِه﴾أي وبجمیع من في األرض من البشر وغیرهم َجِمیًعا﴾ 

زجر وتعنیف ، أي لینزجر هذا الكافر أداة َكال﴾ ﴿ )١٤( أو ینقذه ذلك من شدة الكرب
أمامه  ﴿ِإنََّها َلَظى﴾ فلیس ینجیه من عذاب اهللا فداء،  األثیم ولیرتدع عن هذه األماني

 َنزَّاَعًة ِللشََّوى﴾﴿ )١٥( قیل انها الدركة الثانیة من جهنم،  جهنم تتلظَّى نیرانها وتلتهب
تأكل  او ، ع الجلد واللحم عن العظمتنز  وقیلتنزع بشدة حرها جلدة الرأس من اِإلنسان ، 

﴿َمْن تنادي جهنم َتْدُعوا﴾ ﴿ )١٦( محاسن الوجه او الدماغ كله ثم یعود كما كان الساق
جمع  َوَجَمَع َفَأْوَعى﴾﴿ )١٧( بمن كذب بالرحمن ، وأعرض عن اِإلیمان َأْدَبَر َوَتَولَّى﴾
  ِإنَّ اِإلنَسانَ ﴿ )١٨(وعیٌد شدید  ، فیهولم یصل رحما  اهللا سبیل في ینفقه ولمالمال وكنزه 
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 الصادق عن )٢٣(

  النوافل في ھذا ان (ع)
  ]مج[
 (ع) الباقر عن )٢٣(

 نفسھ على فرض إذا
 دام النوافل من شیئا
  ]صا[ علیھ

 (ع) السجاد عن) ٢٤(
 الشئ المعلوم الحق

 لیس مالھ من یخرجھ
 من وال الزكاة من

 المفروضتین الصدقة
 من یخرجھ الشئ وھو
 وإن أكثر شاء إن مالھ
 ما قدر على أقل شاء
 رحما بھ یصل یملك

 ضعیفا بھ ویقوي
 ویصل كال بھ ویحمل

 أو هللا في لھ أخا بھ
 ]صا[ تنوبھ لنائبة

إِنَّ ھؤالء ) ٢٨(
المصدقین المشفقین 
قلَّما تزدھیھم الدنیا، أو 

أو  ، یبطرھم نعیمھا
یجزعون على ما فاتھم 

، فسواٌء  من حطامھا
علیھم أخسروا حظوظ 

إِذ أن   الدنیا أم غنموا
لدیھم من الفكر في 

، وذكر  جالل ربھم
، ما یشغلھم  معادھم

 ]مس[ عن الجزع
المتعدون لحدود ) ٣١(

ودخل فیھ حرمة ، هللا 
وطئ الذكران والبھائم 

وقیل یدخل ، والزنى 
فیھ االستمناء ایضا  

ى  ان العرب كانوا رو
یستمنون فى االسفار 
فنزلت اآلیة وفى 

من لم یستطع  الحدیث
اى التزوج فعلیھ 

بھ استدل  بالصوم
بعض المالكیة على 
تحریم االستمناء النھ 
علیھ السالم ارشد عند 
العجز عن التزوج الى 
الصوم الذى یقطع 

وقد أباح ، الشھوة 
االستمناه طائفة من 
العلماء وھو عند 

ابلة وبعض الحنفیة الحن
الجل تسكین الشھوة 

نعم یباح عند ، جائز 
أبى حنیفة واحمد اذا 
خاف على نفسھ الفتنة 

كین شھوتھ سقصد تو
وكذلك یباح االستمناء 
بید امرأتھ وجاریتھ 

  ]رو[
  

 من مكروه به نزل اذا ﴾الشَّرُّ  َمسَّهُ  ِإَذا﴿ )١٩( الضجر على طبعو  جبل ﴾َهُلوًعا ُخِلقَ 
 والقنوط الیأس علیه واستولى ، منه مكثراً  الجزع في مبالغاً  كان ﴾َجُزوًعا﴿ قةوالفا الفقر

 المنع في مبالغاً  كان ﴾َمُنوًعا﴿ رزق وسعة صحة من ﴾اْلَخْیرُ ﴿ أصابه ﴾َمسَّهُ  َوإَِذا﴿ )٢٠(
 االكتراث قلة على تحملهم صالتهم ألن،  استثناهم ﴾اْلُمَصلِّینَ  ِإال﴿ )٢١( واِإلمساك

 َصالِتِهمْ  َعَلى ُهمْ  الَِّذینَ ﴿ )٢٢( بخیرها یبخلون وال شرها من یجزعون فال ، بالدنیا
 تكمل فبها نوافلكم حسنوا الحدیث فى ، شاغل عنها یشغلهم ال مواظبون ﴾َداِئُمونَ 

َوالَِّذیَن ِفي ﴿ )٢٣( ولیطیبها هدیته احدكم فلیحسن ربه الى المؤمن هدیة النافلةو   فرائضكم
 ﴿َواْلَمْحُروِم﴾سأل یللفقیر الذي ِللسَّاِئِل﴾ ﴿ )٢٤(معیَّن  ﴿َمْعُلوٌم﴾نصیٌب ﴾ َأْمَواِلِهْم َحقٌّ 

یؤمنون َوالَِّذیَن ُیَصدُِّقوَن﴾ ﴿ )٢٥( فیحرم يالذى ال یسأل اما حیاء او توكال فیظن انه غن
 )٢٦( ]صا[) (ع القائم بخروج :قال (ع) الباقر عن ، یوم الحساب والجزاء ﴿ِبَیْوِم الدِّیِن﴾

خائفون على انفسهم مع مالهم من االعمال  ُمْشِفُقوَن﴾ والَِّذیَن ُهْم ِمْن َعَذاِب َربِِّهمْ ﴿
یخافون أن ال تقبل حسناتهم ویؤخذون ،  هللا تعالىالفاضلة استقصارا لها واستعظاما 

واجب كما ألن المكلف ال یدري هل أّدى ال ﴾ِإنَّ َعَذاَب َربِِّهْم َغْیُر َمْأُمونٍ ﴿ )٢٧( بسیئاتهم
فال یقدر أحد مهما كان على درجة ،  وهل انتهى عن المحظور على ما نهى ، أمر به

،  إذ ال یخلو من التقصیر بحقه، عالیة في اإلخالص أن یقطع بأمنه من عذاب الّله 
واالمور االنسان  ال توازي نعمة واحده من نعم اهللا على واألعمال الصالحة مهما كثرت

من خیار أمتي فیما نبأني  (ص)عن النبي  ، عل عاقبة امرنا خیراربي اجبخواتیمها ، 
المأل األعلى في الدرجات العلى قوم یضحكون جهرًا من سعة رحمة ربهم ، ویبكون سرًا 
من خوف شدة عذاب ربهم ، ویذكرون ربهم بالغداة والعشي ، ویدعونه بألسنتهم رغبًا 

سهم ثقیلة ، یدبون على األرض بأقدامهم مؤونتهم على الناس خفیفة وعلى أنف ...ورهبًا 
 َوالَِّذیَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظوَن﴾﴿ )٢٨(] تس[......دبیب النمل بغیر فرح وال بذخ وال میل

ِإال َعَلى ﴿ )٢٩(قد صانوا أنفسهم عن الزنى والفواحش  ، ال یرتكبون المحارم، عفیفین 
 او﴿َأْو َما َمَلَكْت َأْیَماُنُهْم﴾ هللا لهم من الزوجات یقتصرون على ما أحلَّ ا الذینَأْزَواِجِهْم﴾ 
 )٣٠(ألنه وضع الشهوة فیما أباح اهللا ، غیر مؤاخذین  ﴿َفِإنَُّهْم َغْیُر َمُلوِمیَن﴾ المملوكات

﴿َفُأْوَلِئَك ُهْم  فمن طلب لقضاء شهوته غیر الزوجات والمملوكاتَفَمْن اْبَتَغى َوَراَء َذِلَك﴾ ﴿
َوالَِّذیَن ُهْم َألَماَناِتِهْم ﴿ )٣١( فقد تعدَّى حدود اهللا وعرَّض نفسه لعذاب اهللاْلَعاُدوَن﴾ 

او من جهة الخلق وهى ، التى هى الشرآئع واالحكام  اهللاسوآء امانات  َوَعْهِدِهْم َراُعوَن﴾
وعهد الناس وهو ما عقده ،  الذي اخذه في عالم الذر اهللا لمیثاقالعهد شامل ، و الودآئع 

  ئتمان والكذبإلالخیانة عند ا (ص)وقد جعل رسول اهللا ، سان على نفسه هللا او لعباده االن
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من التمس ) ٣١(

ً سوى  لفرجھ منكحا
زوجتھ أو ملك یمینھ ، 
ففاعلوا ذلك ھم 
العادون ، الذین تعدوا 

حدود ما أحل هللا لھم  
مھ علیھم ، إِلى ما حرَّ 

 ]طب[ فھم الملومون
  
الدوام  : ) فائدة٣٤(

یرجع إلى نفس 
، والمحافظة  الصلوات

ترجع إلى أحوالھا 
 سنن وآدابوأركان 
 ]مس[الصالة  

  
عن الباقر(ع) ) ٣٤(

ھذه الفریضة من قال 
صالّھا لوقتھا عارفاً 
بحقھا ال یؤثر علیھا 
غیرھا كتب هللا لھا بھا 
براءة ال یعذبھ ومن 

ھا لغیر وقتھا صالّ 
مؤثراً علیھا غیرھا 
فإن ذلك إلیھ إن شاء 
بھ  غفر لھ وإن شاء عذَّ

 ]مج[
  
كان المشركون ) ٣٦(

یجتمعون حول النبي 
  یستمعون كالمھ (ص)

، بل  وال ینتفعون بھ
یكذبون بھ ویستھزئون 

: لئن دخل  ویقولون
، لندخلنھا  ھؤالء الجنة

، ولیكوَنّن لنا  َقْبلھم
ھم، فیھا أكثر مما ل
اآلیة  فأنزل هللا تعالى

   ]مس[
 
 إن یعني) ٣٩(

 النطفة من المخلوق
 لعالم یتأھل ال القذرة
 یستكمل لم ما القدس

 ولم والطاعة باالیمان
 باالخالق یتخلق
 ]صا[  الملكیة

  

 )٣٢( المنــافق خصــال مــن المخاصــمة عنــد والفجــوز المعاهــدة عنــد والغــدر التحــدیث عنــد
 الشــهادة یكتمــون وال والبعیــد القریــب علــى بــالحق یشــهدون ﴾َقــاِئُمونَ  َداِتِهمْ ِبَشــَها ُهــمْ  َوالَّــِذینَ ﴿
 ویلتزمـون الصـالة شـرائط یراعـون ﴾ُیَحاِفُظونَ  َصالِتِهمْ  َعَلى ُهمْ  َوالَِّذینَ ﴿ )٣٣( یغیرونه وال

 الفـرائض فـي هذا ان (ع) الصادق عن ، الدین عمود باعتبارها الصالة ذكر كرر ، آدابها
معظمـــون  ﴿ِفـــي َجنَّـــاٍت ُمْكَرُمـــوَن﴾ الثمانیـــة بالصـــفات الموصـــوفون ﴾ُأْوَلِئـــكَ ﴿ )٣٤( ]مـــج[

ویؤذن وصـف المصـّلین بمـا ذكـر أن الصـالة وحـدها مـا لـم تكـن تلـك الصـفات ،  مبجلون
، وهـو  منضمة إلیها ال تكفي للخالص من الّله وال تؤهل صاحبها دخـول الجنـة بانفرادهـا

مـا بـالهم أي شـيء  ما لهؤالء الكفـرة المجـرمینالَِّذیَن َكَفُروا﴾  َفَمالِ ﴿ )٣٥(كذلك والّله أعلم 
مقبلـین عنــك بوجــوههم ال  ﴿ُمْهِطِعــیَن﴾ (ص) مســرعین نحــوك یـا محمــد﴿ِقَبلَـَك﴾  جـرى لهــم

َعــْن ﴿ )٣٦( والمــراد بالــذین كفــروا هنــا المنــافقون، یلتفتــون عنــك أي نــاظرین إلیــك بالعــداوة 
یسـتهزئون بـك جالسین عن یمینك وعن شمالك فرقًا وجماعات  ِعِزیَن﴾اْلَیِمیِن َوَعْن الشَِّماِل 

 المنـافقینمـن هـؤالء ﴿ُكـلُّ اْمـِرٍئ ِمـْنُهْم﴾  اسـتفهام ِإنكـاريَأَیْطَمـُع﴾ ﴿ )٣٧(وبما أنزل علیـك 
 أي لیس األمر كمـا یطمعـون، ردع وزجر َكال﴾ ﴿ )٣٨( إیمان بال ﴿َأْن ُیْدَخَل َجنََّة َنِعیٍم﴾

ــا َیْعَلُمــونَ ﴿ِإنَّــا َخَلقْ  ــاُهْم ِممَّ فكیــف اســتوجب ، مــن كــان أصــله مــن هــذا المــاء المهــین  أي﴾ َن
ــه ســبحانه بهــذا علــى أن ،  إّنمــا یســتوجبها باألعمــال الصــالحة، الجنــة بأصــله وبنفســه  نّب

 الفَـال ُأْقِسـُم﴾ ﴿ )٣٩( وٕانمـا یتفاضـلون باإلیمـان والطاعـة، أصـل واحـد الناس كلهم مـن 
مشـــارق الشـــمس ِبـــَربِّ اْلَمَشـــاِرِق َواْلَمَغـــاِرِب﴾ ﴿العـــرب  كـــالم فـــي شـــائع وهـــذا للتأكیـــد مزیـــدة

 مشـــرقا وســـتون ثالثمـــأة -الشـــمس -لهـــا قـــال (ع) المـــؤمنین أمیـــر عـــن، والقمـــر ومغاربهـــا 
 تغـرب الـذي ویومها قابل من إال فیه تعود ال فیه تشرق الذي فیومها مغربا وستون وثالثمأة

 جمیعــا بلحظــة واحــدة علــى ِإهالكهــم ﴿ِإنَّــا َلَقــاِدُروَن﴾ ]صــا[قابــل  مــن إال فیــه تعــود ال فیــه
﴿َوَمــا َنْحــُن  واســتبدالهم بقــوٍم أفضــل مــنهم وأطــوع لنــا﴿َعَلــى َأْن ُنَبــدَِّل َخْیــًرا ِمــْنُهْم﴾  و )٤٠(

﴿َیُخوُضـوا﴾  (ص) اتـركهم یـا محمـدفَـَذْرُهْم﴾ ﴿ )٤١(ولسنا بعـاجزین عـن ذلـك  ِبَمْسُبوِقیَن﴾
ــوا﴾ ﴿َویَ فــي بــاطلهم  ــْوَم  وهــو) ٤٢الَّــِذي ُیوَعــُدوَن﴾ ( ﴿َحتَّــى ُیالُقــوا َیــْوَمُهمُ  فــي دنیــاهمْلَعُب ﴿َی

إلجابـــة الـــداعي عنـــد ﴿ِســـَراًعا﴾  القبـــور ِإلـــى أرض المحشـــر مـــن اَألْجـــَداِث﴾ ِمـــنَ  َیْخُرُجـــونَ 
 ُضـوَن﴾﴿ُیوفِ  للتقـرب الیهـاِإلـى أصـنامهم التـي نصـبوها َكـَأنَُّهْم ِإلَـى ُنُصـٍب﴾ ﴿النفخة الثانیة 

َخاِشـــَعًة﴾ ﴿ )٤٣( اوال كمـــا كـــانوا یتســـابقون الیهـــا فـــي الـــدنیا، یســـتبقون إلیـــه أیهـــم یصـــله 
ــــْرَهُقُهْم ِذلَّــــٌة﴾ ال یرفعونهــــا ﴿َأْبَصــــاُرُهْم﴾ خاضــــعة منكســــرة  وعلــــى وجــــوههم آثــــار الذلــــة ﴿َت

  )٤٤( ءون ویكذبونبه في الدنیا وكانوا یهز  ﴿َذِلَك اْلَیْوُم الَِّذي َكاُنوا ُیوَعُدوَن﴾واالنكسار 
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 الصادق عن فضلھا
 یؤمن كان من (ع)
 یدع ال كتابھ ویقرأ با�

 أرسلنا إنا سورة قراءة
 فأي قومھ إلى نوحا
 محتسبا قرأھا عبد

 أو فریضة في صابرا
 مساكن هللا أسكنھ نافلة

 ثالث واعطاه االبرار
 كرامة جنتھ مع جنان
 تيتم وزوجھ هللا من

 آالف وأربعة حوراء
 تعالى هللا شاء إن یبث
    ]صا[

 من (ص) النبي عن
 كان نوح سورة قرأ
 الذین المؤمنین من

 نوح دعوة تدركھم
  ]زم[
  
 :المفسرون قال )٢(

 أرسل، نبي أول  نوح
 شیخ : لھ ویقال

 ألنھ ، المرسلین
أطولھم عمراً فقد مكث 
في قومھ ألف سنة إال 

ً یدعوھم خ مسین عاما
، ومع طول  إلى هللا

ھذه المدة لم یؤمن معھ 
وھو أحد  إال قلیل

الرسل الكبار من أولي 
 العزم وھم خمسة نوح

  موسى، عیسى إبراھیم
محمد صلوات هللا 
 وسالمھ علیھم أجمعین
، وقد شاع الكفر في 
زمانھ وذاع، واشتھر 

،  قومھ بعبادة األوثان
واكثروا من البغي 

  والعصیانوالظلم 
 ]مس[
  
بالحفظ من ) ٤(

العقوبات المھلكة 
كالقتل واالغراق 
واالحراق وكان 
اعتقادھم ان من اھلك 
بسبب من ھذه االسباب 
لم یمت بأجلھ فخاطبھم 
على المعقول عندھم 
فلیس یرید أن االیمان 

  ]رو[ یزید فى آجالھم 
  
 قال المفسرون) ٥(

المراد بتأخیر األجل 
  ھو التأخیر بال عذاب
أي یمھلھم في الدنیا 
بدون عذاب إلى انتھاء 

 ]مس[ آجالھم
  

  
  
  

وهي مئتان وأربع وعشرون كلمة ، وتسعة وتسعون حرف ، ومثلها في اآلي سورة التحریم 
هذه  ، ویوجد في القرآن أربع سور مبدوءة بما بدئت به،  فقط ، ال ناسخ وال منسوخ فیها

   ختومة بما ختمت بهوال توجد سورة م ،والفتح والقدر والكوثر 
    الرحیم الرحمن اهللا بسم
 من أول وهو ادریس بعد بعث والرسالة بالنبوة ﴾ُنوًحا﴿ األنبیاء شیخ بعثنا ﴾َأْرَسْلَنا ِإنَّا﴿

 وقیل الكوفة بمسجد فقیل قبره مكان في واختلف،  السنن له وسنت الشرائع له شرعت
 (ع) أنه واشتهر،  منھم قرب ومن العرب جزیرة سكان ھم قیل ﴾َقْوِمهِ  ِإَلى﴿ لبنان جبلب

 َأنْ  َقْبلِ  ِمنْ  َقْوَمكَ ﴿ خوف ﴾َأنِذْر  َأنْ ﴿ له وقلنا ، أرسل وهناك الكوفة أرض یسكن كان
 فدعاهم )١( اآلخرة عذاب قبل الدنیا عذاب من یؤمنوا لم إن وحذرهم ﴾َأِلیمٌ  َعَذابٌ  َیْأِتَیُهمْ 

 یسوؤني عشیرتي أنتم قال فكأنه،  نفسه إلى افهمأض ﴾َقْومِ  َیا﴿ لهم ﴾َقالَ ﴿ و ، اهللا إلى
واضح ودعوتي  فأمري ، اهللا عذاب وُأخوفكم ُأنذركم ﴾ُمِبینٌ  َنِذیرٌ  َلُكمْ  ِإنِّي﴿ یسوؤكم ما

 ، واجتنبوا مآثمه واتركوا محارمه ﴾َواتَُّقوهُ ﴿ وحده ﴾َأِن اْعُبُدوا اللَّهَ ﴿ قال لهمو  )٢( ظاهرة
إنكم إن  )٣(، وترك عبادة األوثان واألصنام  به من طاعة اهللافیما أمرتكم  ﴾َوَأِطیُعونِ ﴿

ولم السابقة التي بینكم وبینه ،  ﴾َلُكْم ِمْن ُذُنوِبُكمْ ﴿یمحو اهللا  ﴾َیْغِفْر ﴿ فعلتم ما أمرتكم به
، أما الحقوق التي بینكم ایها الناس  یقل كل ذنوبكم لما فیه من الشمول بحقوق الناس

ْرُكمْ ﴿ قیها ، ألن اإلیمان ال یسقطهافعلیكم أن تؤدوها لمستح ویمد في أعماركم إن  ﴾َوُیَؤخِّ
ى﴿ أطعتم ربكم ِإنَّ ﴿ والطاعة االیمان بشرط،  لكم ّقَدر ما أقصىإلى  ﴾ِإَلى َأَجٍل ُمَسم�

رُ ﴿ قدره الذي ﴾َأَجَل اللَّهِ   كنتم لو،  والتأخیر االمهال أوقات في فبادروا ﴾ِإَذا َجاَء ال ُیَؤخَّ
 في شاكون كأنهم الحیاة حب في النهماكهم أنهم ، وفیه به وتؤمنون ذلك صحة تعلمون
ولكنكم ، حقیقة ما أقوله لكم وعاقبته لسارعتم لما آمركم به  ﴾َلْو ُكنُتْم َتْعَلُمونَ ﴿ الموت

وفیه اشارة الى انهم ضیعوا اسباب العلم ، لستم من أهل العلم لتفقهوا نفع ما جئتكم به 
حیث صاروا  توغلهم فى حب الدنیا وطلب لذاتهم حتى بلغوا بذلك الىوآالت تحصیله ب

على طریق االعتذار والتقدم بأنه قام  مناجیا ربهنوح  ﴾َقالَ ﴿ )٤( شاكون فى الموت
َربِّ ِإنِّي ﴿صار یشكوهم إلى ربه  وضاقت علیه الحیل بعد أن بذل غایة الجهد، بواجبه 

كان یأتى باب احدهم ،  من غیر فتور وال توانٍ  ﴾َوَنَهاًرا َلْیالً ﴿ عبادتكإلى  ﴾َدَعْوُت َقْوِمي
  )٥( هللا لیال فیقرع الباب فیقول صاحب البیت من على الباب فیقول أنا نوح قل ال اله اال

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٧١ 
٧١  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة نوح      ٢٨

  مكیة  النحل
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 ما (ع) على عن )١٠(

 االستغفار عبدا هللا ألھم
 یعذبھ ان یرید وھو

 ]رو[
  
ُ  َجَعلَ  )١٠(  ُسْبَحاَنھُ  هللاَّ

ً  االْستِْغَفارَ   لُِدُرورِ  َسَببا
ْزقِ   َرْحَمةِ  وَ  الرِّ
ُ  َفَرِحمَ  ....اْلَخْلقِ   هللاَّ
 وَ  َتْوَبَتھُ  اْسَتْقَبلَ  اْمَرأً 

 َباَدرَ  وَ  َخِطیَئَتھُ  اْسَتَقالَ 
 ]نج[ َمنِیََّتھُ 

  
 (ص) النبيّ  عن )١٠(

 ممحاة االستغفار
  ]قر[ للذنوب

  
 :عباس ٱبن عن )١٣(
 � تخشون ال لكم ما

 ً  منھ وترجون عقابا
 ]قر[  ثوابا

  
 طالت لما قیل) ١٣(

 وتمادى دعوتھ
 هللا حبس إصرارھم

 أربعین القطر عنھم
 أرحام وأعقم سنة

بذلك  فوعدھم نسائھم
  ]صا[
  
:  قال المفسرون) ١٧(

لما كان إخراجھم 
وإِنشاؤھم إنما یتم 
بتناولھم عناصر الغذاء 

وانیة والنباتیة الحی
المستمدة من األرض، 
كانوا من ھذه الجھة 
مشابھین للنباتات التي 
تنمو بامتصاص 
غذائھا من األرض، 
فلذا سمى خلقھم 
وإنشاءھم إنباتاً، أو 
یكون ذلك إشارة إلى 
خلق آدم حیث خلق من 
تراب األرض، ثم 

،  جاءت منھ ذریتھ
فصح نسبتھم إلى أنھم 
 أنبتوا من األرض

  ]مس[
  
ولیس في اآلیة  )١٩(

داللة عل أن األرض 
،  مبسوطة غیر كرویة

ألن الكرة العظیمة 
یرى كل من علیھا ما 

 ً ، ثم إن  یلیھ مسطحا
اعتقاد الكرویة أو 
عدمھا لیس بالزم في 

، لكن  الشریعة
  كرویتھا كاألمر

َوإِنِّي ُكلََّما ﴿ )٦( ًا عنهإال هربًا وإِعراض ﴾ِإال ِفَراًرا﴿لهم إلى اِإلیمان  ﴾َفَلْم َیِزْدُهْم ُدَعاِئي﴿
 مغفرة في لیكون سبباً  ﴾ِلَتْغِفَر َلُهمْ ﴿ كوالعمل بطاعتتك إلى اِإلقرار بوحدانی ﴾َدَعْوُتُهْم 

 ﴾ِثَیاَبُهمْ  َواْسَتْغَشْوا﴿ دعوتي یسمعوا لئال آذانهم سدوا ﴾آَذاِنِهمْ  ِفي َأَصاِبَعُهمْ  َجَعُلوا﴿ ذنوبهم
وا﴿ رونيی لئال بثیابهم وجوههم غطواو   والطغیان الكفر على واستمروا ﴾َوَأَصرُّ
 وفیه ، به جئتهم بما واستخفافا وتطاوال تعاظما ﴾اْسِتْكَباًرا﴿ اِإلیمان عن ﴾َواْسَتْكَبُروا﴿

 محافلهم في بدعوتي مجاهراً  علناً  ﴾ِجَهاًرا َدَعْوُتُهمْ  ِإنِّي ثُمَّ ﴿ )٧( عنادهم فرط إلى ِإشارة
 إذ،  وبینهم بیني فیما ﴾ِإْسَراًرا َلُهمْ  َوَأْسَرْرتُ  َلُهمْ  َأْعَلنتُ  ِإنِّي ثُمَّ ﴿ )٨( ومجتمعاتهم وطرقهم

 لهم ﴾َفُقْلتُ ﴿ )٩( به ودعوتهم معهم سلكته إال والنصح اإلرشاد طرق من طریقا أترك لم
 انَ كَ  ِإنَّهُ ﴿ السالفة ذنوبكم من المغفرة سلوه أي ﴾َربَُّكمْ  اْسَتْغِفُروا﴿ كلها الحاالت تلك في

 حاجةُ  اللَّهِ  إلى له كانت من ، التوب ویقبل الذنب یغفر ، رحیم تواب ربكم فإن ﴾َغفَّاًرا
 غزیراً  علیكم المطر ینزل ﴾ِمْدَراًرا َعَلْیُكمْ  السََّماءَ  ُیْرِسلْ ﴿ )١٠( االستغفار تقدیم فعلیه

م إجابتهم أنه حبس عنهم الغیث وأعقم أرحام نسائهم مدة أربعین سنة لعدقیل  ، متتابعاً 
بأن  ﴾َجنَّاٍت  َلُكمْ  َوَیْجَعلْ ﴿ وأوالدكم أموالكم یكثر ﴾َوَبِنینَ  ِبَأْمَوالٍ  َوُیْمِدْدُكمْ ﴿ )١١( دعوة

 تجري خاللها ﴾َوَیْجَعْل َلُكْم َأْنَهاًرا﴿ أكثر مما كنتم علیه قبال، یعطیكم من الخیرات 
طریق  عنم آمنوا باهللا ، إن ه أطمعهم نوح بالحصول على بركات السماء وبركات األرض

ال َتْرُجوَن ﴿قالها على وجه التوبیخ  ، أیها القوم ﴾َما َلُكمْ ﴿ )١٢( القلب لتحریك العواطف
َوَقْد َخَلَقُكْم ﴿ )١٣( ، وال ترهبون له جانبا ال تخافون عظمة اهللا وسلطانه ﴾ِللَِّه َوَقاًرا

قیل خلقهم اطوارا حین و  علقة ،وطورًا  ، طورًا نطفة وأدوار متباینة مختلفة ﴾َأْطَواًرا
ثم ، ثم خلقهم حین اذن بهم ابراهیم علیه السالم للحج ، أخرجهم من ظهر آدم للعهد 
ألم تشاهدوا یاقوم عظمة  ﴾َأَلْم َتَرْوا﴿ )١٤( فأراه ایاهم (ص)خلقهم لیلة اسرى برسول اهللا 

 )١٥( متطابقة بعضها فوق بعض ﴾َكْیَف َخَلَق اللَُّه َسْبَع َسَماَواٍت ِطَباًقا﴿ اهللا وقدرته
 منورًا لوجه األرض في ظلمة اللیل ﴾ُنوًرا﴿ في السماء الدنیا ﴾َوَجَعَل اْلَقَمَر ِفیِهنَّ ﴿
عبر عن الشمس  ، مصباحًا مضیئًا یستضيء به أهل الدنیا ﴾َوَجَعَل الشَّْمَس ِسَراًجا﴿

 )١٦( وره من غیره، وعبر عن القمر بالنور ألنه یستمد ن بالسراج ألنه یضيء بنفسه
من النطف المتولدة من خلقكم وأنشأكم من األرض  ﴾َواللَُّه َأْنَبَتُكْم ِمَن اَألْرِض َنَباًتا﴿

َوُیْخِرُجُكْم ﴿ یرجعكم إلى األرض بعد موتكم فتدفنون فیها ﴾ثُمَّ ُیِعیُدُكْم ِفیَها﴿ )١٧( النبات
َواللَُّه َجَعَل َلُكُم ﴿ )١٨( الجزاءثم یخرجكم منها یوم البعث والحشر للحساب و  ﴾ِإْخَراًجا

طرقًا  ﴾ُسُبًال ِفَجاًجا﴿ في األرض ﴾ِلَتْسُلُكوا ِمْنَها﴿ )١٩(تتقلبون علیها  ﴾اَألْرَض ِبَساًطا
  سلونى عن طرق (ع)كما قال امیر المؤمنین ،  أرجائها ، وتنقُّلكم في واسعة في أسفاركم
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 جعلھا ومعنى الیقیني،
 ً  تتقلبون أي بساطا
  ]آل[ طكالبسا علیھا

 
 ود كان قیل )٢٣(

 رجل صورة على
 صورة على وسواع
 على ویغوث امرأة

 ویعوق أسد صورة
 فرس صورة على
 صورة على ونسر
   ]رو[  نسر

  
 سبب : قیل )٢٦(

 من رجالً  أن دعائھ
 ولداً  حمل قومھ

 فمرّ  كتفھ على صغیراً 
 ھذا احذر : قالف بنوح
 یا:  فقال  .یضلك فإنھ
 فأنزلھ ، أنزلني أبت

 فحینئذٍ  ، فشّجھ فرماه
 علیھم ودعا غِضب

   ]قر[
  
كیف  فإن قیل )٢٧(

؟ قلنا  عرف نوح ذلك
، فإِنھ لبث  باالستقراء

فیھم ألف سنة إال 
 ً ، فعرف  خمسین عاما

،  طباعھم وجربھم
وكان الرجل ینطلق 

یا  : بابنھ إلیھ ویقول
احذر ھذا فإنھ بني 
، وإن أبي  كذاب

أوصاني بمثل ھذه 
، فیموت  الوصیة

الكبیر وینشأ الصغیر 
 ]فخ[ على ذلك

  

 المقامات من الكمال الى الموصلة الطرق أراد االرض ، طرق من بها أعلم فانى السماء
 من الضروب هذه سبحانه عدَّد ، ذلك وامثال والرضى والتوكل والعبادة كالزهد واالحوال

 )٢٠( شرك كل من خالصة للعبادة استحقاقه على لهم وتنبیهاً  خلقه على امتناناً  مالنع
 َلمْ  َمنْ  َواتََّبُعوا﴿ عنه ونهیتهم به أمرتهم فیما ﴾َعَصْوِني﴿ قومي ان ﴾ِإنَُّهمْ  َربِّ  ُنوحٌ  َقالَ ﴿

 ، واألوالد األموال بطرتهمأ الذین ، ورؤساءهم أغنیاءهم واتَّبعوا ﴾َخَساًرا ِإال َوَوَلُدهُ  َماُلهُ  َیِزْدهُ 
 اتباعه عن الناس صّدوا ألنهم ﴾ُكبَّاًرا َمْكًرا َوَمَكُروا﴿ )٢١( الدارین سعادة خسرواو  فهلكوا
 ال﴿ ألتباعهم وقادتهم رؤساؤهم ﴾َوَقاُلوا﴿ )٢٢( السفهاء علیه وسلطوا الوسائل بشتى
ثم  ﴾َتَذُرنَّ  َوال﴿ نوح رب وتعبدوا ، واألصنام األوثان ﴾آِلَهَتُكمْ ﴿ عبادة تتركوا ال ﴾َتَذُرنَّ 

 أكبر كانت ﴾َوَنْسًرا َوَیُعوقَ  َیُغوثَ  َوال ُسَواًعا َوال َود�اً ﴿أكدوا النهي وصرحوا بأسمائها 
 وسواع ، رجل بصورة ودّ  كانت قالوا،  بالذكر خصوها ولذا ، عندهم وأعظمها أصنامهم

 ومنهم ، نسر بصورة ونسر ، فرس بصورة ویعوق ، أسد بصورة ویغوث ، أنثى بصورة
 بین كانوا صالحین رجال أسماء هي قیلو ،  الخلق من بعدهم لما األوثان عبادة انتقلت

،  العرب إلى انتقلت وقد عبدوا الزمان طال فلما بهم تبركا همصورو  ماتوا فلما ونوح آدم
ثم صارت لبني غطیف بالجرف عند  لمراد ویغوث لهذیل وسواع لكلب صنما ود كانتو 

لقریش خاصة على  كان هبلوقیل غیر ذلك ، و ،  لحصین ونسر لهمدان ویعوقسبأ 
 ﴾َكِثیًرا﴿ كبراؤهم ﴾َوَقْد َأَضلُّوا﴿ )٢٣( ظهر الكعبة وأساف و نائلة على الصفا و المروة

 فوق ضاللهم ﴾ِإال َضالالً ﴿على طغیانهم  ﴾الظَّاِلِمینَ ﴿ یا رب ﴾َوال َتِزدْ ﴿ من الناس
 ﴾ُأْغِرُقوا﴿، وٕاصرارهم على الكفر  ذنوبهم وٕاجرامهم ﴾َخِطیَئاِتِهمْ ﴿ أجلمن  ﴾ِممَّا﴿ )٢٤(

هم أو ونینصر  ﴾َفَلْم َیِجُدوا َلُهْم ِمْن ُدوِن اللَِّه َأْنَصاًرا﴿ نار البرزخ﴾ َفُأْدِخُلوا َناًرا﴿بالطوفان 
بعد  ﴾حٌ َوَقاَل ُنو ﴿ )٢٥( البعث اآلیة تدل على عذاب القبر قبل ، عنهم عذاب اهللا ونیدفع
ال  ﴾َربِّ ال َتَذْر ﴿ وقال،  فلما ایس من ایمانهم دعا علیهم، دعا االبناء بعد اآلباء  ان

َدیَّار من األسماء  ، أحدا أي ﴾اَألْرِض ِمَن اْلَكاِفِریَن َدیَّاًرا﴿وجه  ﴾َعَلى﴿ تترك أحداً 
غیر قومه  وٕاشراك،  ما في الدار دیار أي ما فیها أحد المستعملة في النفي العام یقال

ثم  )٢٦( یثبت عموم بعثته ، واستدل بعضهم في هذه اآلیة على عموم الطوفان بالدعاء
ُیِضلُّوا ﴿ أبقیت منهم أحداً  ﴾ِإنََّك ِإْن َتَذْرُهمْ ﴿ بین السبب في طلب إهالكهم جمیعا بقوله

صالبهم إال كل فاجر وال یأتي من أ ﴾َوال َیِلُدوا ِإال َفاِجًرا َكفَّاًرا﴿عن طریق الهدى  ﴾ِعَباَدكَ 
لما رأى  )٢٧( }آمن قد من إال قومك من یؤمن لن إنه{ تعالى اهللا قول ، قالها بعد وكافر

ما وقع مني من التقصیر في خدمتك ودعوة  ﴾َربِّ اْغِفْر ِلي﴿ قال ، دعوته هذه قد أجیبت
  متوشلح وأمه أبیه لمك بن  بأبویه ثنى ثم ﴾َوِلَواِلَديَّ ﴿عبادك واستعجالي علیهم بالدعاء 
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كان بینھ وبین ) ٢٨(

آدم عشرة آباء كلھم 
وقال ابن  ،  مؤمنون
لم یكفر لنوح  : عباس

والد فیما بینھ وبین آدم 
  ]قر[ علیھما السالم

  
  
  
  
  
  

 الصادق عنفضلھا 
 قل قراءة أكثر من (ع)

 في یصبھ لم اوحى
 من شيء االدنی الحیاة
 من وال الجن أعین
 سحرھم من وال نفثھم
 وكان كیدھم من وال
 فیقول (ع) محمد مع
 بدال بھم ارید ال رب یا

 ابتغي أن ارید وال
 ]صا[حوال  عنھم

من  عن النبي (ص)
قرأ سورة الجن كان لھ 
بعدد كل جنّي صدق 

وكذب بھ  (ص)محمداً 
  ]زم[ عتق رقبة

) فائدة النفر اسم ١(
ثة الى یقع على الثال

 ]تس[العشرة 
ویطلق الجد ) فائدة ٣(

على الغني وعلى 
  ]مال[العظیم 

 عباس ابن عن )١(
 رسول قرأ ما : قال
 الجن على (ص) هللا
 ولكنھ ، رآھم وال

 من طائفة في انطلق
 إلى عامدین أصحابھ

 حیل وقد ، ُعَكاظ سوق
 وبین الشیاطین بین
 وأرسلت ، السماء خبر

 فرجعوا الشھب، علیھم
  : فقالوا قومھم، إلى
 قد لشيء إال ھذا ما

 فاضربوا ، حدث
 األرض مشارق

 فانظروا ، ومغاربھا
 حدث، الذي ھذا

 فانصرف فانطلقوا
 توجھوا الذین النفر
 إلى ، تَِھامة نحو

 وھو (ص) هللا رسول
 یصلي وھو ، بنخلة

 الفجر صالة بأصحابھ
 القرآن سمعوا فلما ،

 : فقالوا لھ، استمعوا
 حال يالذ وهللا ھذا

 السماء خبر وبین بینكم
  ]مس[ ......

 قیلو  منزلي وقیل مسجدي﴾ َوِلَمْن َدَخَل َبْیِتي﴿شمناء بنت انوش ، ثم عمم بدعائه فقال 
 بیت في دخل الوالیة في دخل من الوالیة یعني(ع)  الصادق عن، سفینتي وقیل دیني 

هم من جملة من دخلوا بیته ألن ، قید بالمؤمن إلخراج الكافر ﴾ُمْؤِمًنا﴿ ]صا[ ءاالنبیا
نسال اهللا ان نكون ممن  ، ثم عمَّم لجمیع المؤمنین والمؤمنات ﴾َوِلْلُمْؤِمِنیَن َواْلُمْؤِمَناتِ ﴿

 ﴾الظَّاِلِمینَ ﴿یا رب  ﴾َوال َتِزدِ ﴿ یشملنا دعوته بالمغفرة لعموم لفظها بلطفه وعطفه ومّنه
  )٢٨( في الدنیا واآلخرة إال هالكًا وخساراً  ﴾ِإال َتَباًرا﴿من جحد بآیاتك 

  
  
  

وهي مائتان وخمس وثمانون كلمة ، وثمانمائة وسبعون حرفا ، ال ناسخ وال منسوخ فیها ، 
ومثلها في عدد اآلي سورة نوح ، ویوجد في القرآن خمس سور مبدوءة بما بدأت به هذه 

ه هذه وال یوجد سورة بالقرآن مختومة بما ختمت ب والكافرون وٕاخالص والفلق والناس.
  السورة

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
یطلق على النفر  ﴾ُأوِحَي ِإَليَّ َأنَُّه اْسَتَمَع َنَفرٌ ﴿ إن ربي لقومك(ص) یا محمد  ﴾ُقلْ ﴿

ِمْن ﴿الرهط ألب واحد و  النفر یرجعون آلباء متفرقینالعشرة وینصرف الى االربعین ، 
 وقیل -جنود ابلیس منهم عامة- ، تسعة من الجن من بني الشیصبان كانوا ﴾اْلِجنِّ 

أن جماعة من الجن ،  كانوا قاصدین الیمن نفر من جن نصیبین أو تسعة كانوا سبعة
ستتارهم عن ال سمي الجن جناً ،  فآمنوا به وصدقوه وأسلموا استمعوا لتالوتي للقرآن

 والجنون النه خفاء العقل، ومنه سمى الجنین وهو المستور فى بطن االم ، االبصار 
وبالغة  مؤثرًا في حسن نظمه ﴾ِإنَّا َسِمْعَنا ُقْرآًنا َعَجًبا﴿ لقومهم حین رجعوا ِإلیهم ﴾ُلواَفَقا﴿

ْشدِ ﴿ هذا القرآن ﴾ْهِديیَ ﴿ )١( معناه ودقة أسلوبه  ﴾َفآَمنَّا﴿الحق والصواب  ﴾ِإَلى الرُّ
َوَأنَُّه ﴿ )٢( لشركولن نعود إلى ما كنا علیه من ا ﴾ِبِه َوَلْن ُنْشِرَك ِبَربَِّنا َأَحًدا﴿فصدقنا 

جّل ربنا في صفاته فال تجوز علیه صفات ،  تعالى قدرته وذكره وعظمته ﴾َتَعاَلى َجدُّ َربَِّنا
 ومعنى،  منهم اهللا یرضه ولم بجهالة الجن قالته شيء هووقیل ،  األجسام واألعراض

،  ة تتخذ للحاجةألن الزوج ﴾َوال َوَلًدا﴿زوجة  ﴾َما اتََّخَذ َصاِحَبةً ﴿ ربنا بخت ربنا جد
َوَأنَُّه َكاَن َیُقوُل َسِفیُهَنا َعَلى اللَِّه ﴿ )٣( ، واهللا تعالى منزه عن النقائص والولد لالستئناس

ویقول ، وأن األحمق الجاهل فینا كان ینسب إلى اهللا ما ال یلیق بجالله وقدسیته  ﴾َشَطًطا
  كنا  ﴾َلْن َتُقوَل اِإلنُس َواْلِجنُّ َعَلى اللَِّه َكِذًباَوَأنَّا َظَننَّا َأْن ﴿ )٤( قوًال شططًا بعیدًا عن الحق

  

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٧٢ 
٤٠  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة الجن     ٢٨

  مكیة  االعراف
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الغرض من ) ١(

اإلِخبار عن استماع 
، توبیخ وتقریع  الجن

قریش والعرب في 
كونھم تباطؤوا عن 

، إذ كانت  اإلِیمان
الجن خیراً منھم 

،  وأسرع إلى اإلِیمان
فإنھم حین ما سمعوا 
القرآن استعظموه 
وآمنوا بھ ورجعوا إلى 

،  قومھم منذرین
بخالف العرب الذین 

، فإنھم  نزل بلسانھم
كذبوا واستھزؤوا وھم 
 یعلمون أنھ كالم معجز

 )(ص ، وأن محمدا
 أمي ال یقرأ وال یكتب

، وشتان ما بین موقف 
  ]مس[ اإلِنس والجن

  
 ھؤالء أنكر وإنما )٥(

 أن الجن نم النفر
 أن علمت قد تكون
 على یجترئ أحداً 

 لما هللا على الكذب
 ألنھم ، القرآن سمعت

 وقبل یسمعوه أن قبل
 هللا تكذیب یعلموا أن

 الصاحبة � للزاعمین
 یحسبون كانوا والولد

 فلما ، صادق إبلیس أن
 أیقنوا القرآن سمعوا

ً  كان أنھ  ذلك في كاذبا
ً  فسموه  ]طب[ سفیھا

  
 (ع) رالباق عن )٦(

 ینطلق الرجل كان قال
 یوحي الذي الكاھن إلى
 قل فیقول الشیطان إلیھ

 عاذ قد فالن لشیطانك
 رھقا فزادوھم بك

 الجن فزادوا
 كبرا بھم باستعاذتھم

  ]صا[ وعتوا
 
 من الرجل كان )٦(

 الوادي نزل إذا العرب
 قال لیالً  سفره في

 ھذا بعزیز أعوذ
 سفھاء شر من الوادي
 ممنھ ھذا وكان قومھ
 اعتقادھم حسب على
 وأول تحفظھم الجن أن
 قوم بالجن تعوذ من
 حنیفة بنو ثم الیمن من
 العرب في فشا ثم
  ]مج[

نظن أن أحدًا لن یكذب على اهللا تعالى ال من اِإلنس وال من الجن في نسبة الصاحبة 
ِمْن اِإلنِس َوَأنَُّه َكاَن ِرَجاٌل ﴿ )٥(ذلك  في السفیه إتباعهم عن اعتذارفیه  ، والولد إلیه

 على اثمهم فزاد الجن اِإلنس ِإثماً  ﴾ِبِرَجاٍل ِمْن اْلِجنِّ َفَزاُدوُهْم َرَهًقا﴿یستجیرون  ﴾َیُعوُذونَ 
 ویخبرونهم الكهان على ینزلون الجن كان یقالالذي كانوا علیه من الكفر والمعاصي ، 

 بما یكهنون ناسال وكان(ص)  اهللا رسول مولد قبل من السماء من سمعوها التي االخبار
َأْن َلْن َیْبَعَث ﴿ یا معشر الجن ﴾َظنُّوا َكَما َظَننُتمْ ﴿ اِإلنس ﴾َوَأنَُّهمْ ﴿ )٦( الجن أخبروهم

 الجن كالم من إما اآلیتان،  أنكرتموه أنتمفقد أنكروا البعث كما  ﴾َأَحًدا﴿ بعد الموت ﴾اللَّهُ 
طلبنا بلوغ  ﴾َأنَّا َلَمْسَناوَ ﴿ یقول الجن )٧( اهللا من كالم استیناف أو ، لبعض بعضهم

 كثیراً  ﴾َحَرًسا َشِدیًدا﴿بالمالئكة  ﴾َفَوَجْدَناَها ُمِلَئتْ ﴿ الستماع كالم أهلها ﴾السََّماءَ ﴿
قبل  ﴾َوَأنَّا﴿ )٨( محرقة تقذف من یحاول االقتراب منها شهباً  ملئتو  ﴾َوُشُهًبا﴿ یحرسونها

،  والشهب الحرس عن خالیة مقاعد ﴾َد ِللسَّْمعِ ُكنَّا َنْقُعُد ِمْنَها َمَقاعِ ﴿ (ص) بعثة محمد
َیِجْد ﴿فمن یحاول اآلن استراق السمع  ﴾َفَمْن َیْسَتِمْع اآلنَ ﴿ واالستماع للترصد صالحة

الشهب كانت موجودة قبل مبعث  ، یحرقه ویهلكه ﴾ِشَهاًبا َرَصًدا﴿ ینتظره بالمرصاد ﴾َلهُ 
الفالسفة ، وٕانما غلظت وشدد أمرها  وقد جاء ذكرها في الجاهلیة وفي كتب (ص)نبینا 

ال نعلم  ﴾َوَأنَّا ال َنْدِري﴿ )٩( عند البعث لئال یتشوش أمر الوحي بسبب تخلیط الكهنة
، وال نعلم هل امتالء السماء  ما اهللا فاعل بسكان األرض ﴾َأَشرٌّ ُأِریدَ ﴿ نحن معشر الجن

یریده  ﴾ْرِض َأْم َأَراَد ِبِهْم َربُُّهْم َرَشًداِبَمْن ِفي األَ ﴿بالحرس والشهب لعذاب یرید اهللا أن ینزله 
الجن حیث  وهذا من أدب، لخیر بأن یبعث فیهم رسوًال مرشدًا یرشدهم إلى الحق ااهللا بهم 

،  وهذا هو الذي حملهم على طلب السبب، إلیه  ولم ینسبوا الشر نسبوا الخیر إلى اهللا
یقرأ بأصحابه في  (ص)سول اهللا فرأوا ر  ، ومغاربها مشارق األرضفأخذوا یضربون 

، فدنوا منه حرصًا على سماع  ، فعرفوا أن هذا الذي حفظت من أجله السماء الصالة
اِلُحونَ ﴿ )١٠( ثم أسلموا،  القرآن   قوم صالحون عاملون بما یرضي اهللا ﴾َوَأنَّا ِمنَّا الصَّ

 ، ومذاهب مختلفة فرقًا شتى ﴾ِقَدًداُكنَّا َطَراِئَق ﴿ ومنا قوم لیسوا صلحاء ﴾َوِمنَّا ُدوَن َذِلكَ ﴿
،  قادر علیناان اهللا علمنا وأیقنا  وانا ﴾َوَأنَّا َظَننَّا َأْن َلْن ُنعِجَز اللََّه ِفي اَألْرضِ ﴿ )١١(

ا َسِمْعَنا ﴿ )١٢( ولن نفلت من عقابه ﴾َوَلْن ُنْعِجَزُه َهَرًبا﴿ وأننا في قبضته وسلطانه َوَأنَّا َلمَّ
 بوالیة آمن فمن بموالنا آمنا الوالیة الهدى تأویل قال (ع) الكاظم عن، القرآن  ﴾اْلُهَدى
في  (ص)، وصدقنا محمدًا  وبمن أنزله ﴾آَمنَّا ِبهِ ﴿ ]صا[ا رهق وال بخسا یخاف فال مواله

   في حسنات من نقصاناً  ﴾َبْخًسا﴿ یخشى ﴾َیَخافُ  َفال﴿ باهللا ﴾ِبَربِّهِ َفَمْن ُیْؤِمْن ﴿رسالته 
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الرھق في كالم ) ٦(

العرب اإلثم وغشیان 
  ]مال[المحارم 

 
الجائرون عن ) ١٤(

طریق الحق الذى ھو 
االیمان والطاعة ومنھ 
الحدیث خطابا لعلى 

تقاتل الناكثین  (ع)
  والقاسطین والمارقین  

كثون الذین نكثوا افالن
البیعة اى نقضوھا 

ساروا بھا واستنزلوا و
الى البصرة على جمل 
اسمھ عسكر ولذا 
سمیت الوقعة یوم 

والقاسطون ، الجمل 
اصحاب معاویة النھم 
قسطوا اى جاروا حین 
حاربوا االمام الحق 

عة تعرف بیوم قوالو
والمارقون ، صفین 
 الذین فانھم الخوارج

 من خرجوا اى مرقوا
 واستحلوا هللا دین

 رسول خلیفة مع القتال
 السالم علیھ هللا

 الواقعة تلك وتعرف
 من ھى النھروان بیوم

 ]رو[ العراق ارض
  
 كفار في نزلت )١٦(

 ُمنعوا حین قریش
 سنین سبع المطر

 ]مس[
  
 إنَّ  ِقِ◌ْیلَ  )١٨(

 یسجدُ  ما المساجدَ 
 من علیھِ  اإلنسانُ 
 واصابع ویَدیھ َجبَھتھِ 
 تَضُعوا فال ، قدَمیھِ 
 في طرافاآل ھذه

 خالِقھا لغیر التراب
  ]طر[
  
  

، وصدق  من أسلم ﴾َوَأنَّا ِمنَّا اْلُمْسِلُمونَ ﴿ )١٣( وال ظلمًا بزیادة سیئات ﴾َوال َرَهًقا﴿ الجزاء
َفَمْن َأْسَلَم َفُأْوَلِئَك ﴿ من جار عن الحق وكفر ﴾َوِمنَّا اْلَقاِسُطونَ ﴿(ص) برسالة محمد 

ْوا بوالیتنا  أقروا الذین أي )(عالباقر  عن ، الثواب دار إلى یبلغهم ﴾َرَشًدا﴿ توخوا ﴾َتَحرَّ
ا اْلَقاِسُطونَ ﴿ )١٤( ]صا[  ﴾َفَكاُنوا ِلَجَهنََّم َحَطًبا﴿ الكافرون الجائرون عن اِإلیمان ﴾َوَأمَّ

َعَلى ﴿واستقاموا اهل مكة آمن  َوَأْن َلوِ  ﴾َوَألَِّو اْسَتَقاُموا﴿ )١٥(توقد بهم   وقودًا لجهنم
، ووسعنا علیهم  لبسطنا لهم في الرزق ﴾اُهْم َماًء َغَدًقاألْسَقْینَ ﴿على شریعة اهللا  ﴾الطَِّریَقةِ 

  ،طریق االلتفاتقال بعض المفسرین إن هذه اآلیة خوطب بها أهل مكة على ،  في الدنیا
(ع)  ولده من واالوصیاء علي المؤمنین أمیر والیة على استقاموا لو یعني (ع) الباقر عن

 ]صا[ االیمان قلوبهم شربنا ال یقول غدقا} ماء م{السقیناه ونهیهم أمرهم في طاعتهم وقبلوا
 ﴾َوَمْن ُیْعِرْض َعْن ِذْكِر َربِّهِ ﴿ به أیشكرون أم یكفرون ﴾ِفیهِ ﴿نختبرهم  ﴾ِلَنْفِتَنُهمْ ﴿ )١٦(

 ]شو[ والیة علي بن أبي طالب }ذكر ربه{عن ابن عباس قال  ، طاعة اهللا وعبادته
وان  ﴾لَّهِ لِ َوَأنَّ اْلَمَساِجَد ﴿ )١٧( ال راحة فیه شاقا ﴾َعَذاًبا َصَعًدا﴿ یدخله ربه ﴾َیْسُلْكهُ ﴿

، ها اهل الملل للعبادة اویدخل فیها البیوت التى بن، التي بنیت للصالة وذكر اهللا  البیوت
دون المعابد التي یتخذها غیر أهل الكتب ، كنائس النصارى وكنیس الیهود والبیع نحو 

فال  ﴾َفال َتْدُعوا َمَع اللَِّه َأَحًدا﴿ألنها لم تنشأ لعبادة الّله فال تدخل فیها ، السماویة لعبادتهم 
، فنشهد  ، ائذن لنا یا رسول اهللا :قالت الجن ، تعبدوا فیها غیره وأخلصوا له العبادة فیها

ا َقاَم َعْبُد اللَّهِ ﴿ )١٨( معك الصلوات في مسجدك یعبد  ﴾َیْدُعوهُ ﴿(ص) محمد  ﴾َوَأنَُّه َلمَّ
حرصًا االزدحام بعضًا من شدة  كاد الجن یركب بعضهم ﴾وا َیُكوُنوَن َعَلْیِه ِلَبًداَكادُ ﴿ ربه

لهؤالء الكفار الذین طلبوا منك أن ترجع  (ص) محمد یا ﴾ُقل﴿ )١٩( سماع القرآنعلى 
 وال ببدع ذلك فلیس ﴾َوال ُأْشِرُك ِبِه َأَحًدا﴿ وحده ﴾َربِّي﴿أعبد  ﴾ِإنََّما َأْدُعو﴿ عن دینك

 بعد ان قالواكفار قریش ل (ص) یا محمد ﴾ُقلْ ﴿ )٢٠( مقتي على اطباقكم وجبی منكر
، فارجع عن هذا فنحن نجیرك وننصرك  ، وقد عادیت الناس كلهم إنك جئت بأمر عظیم

 عن ، وال أجلب لكم نفعاً  ال أقدر أن أدفع عنكم ضراً  ﴾ِإنِّي ال َأْمِلُك َلُكْم َضر�ا وَال َرَشًدا﴿
 قریش إلیه فاجتمعت (ع) علي والیة إلى الناس دعا (ص) اهللا سولر  إن (ع) الكاظم
 فاتهموه إلي لیس اهللا إلى هذا (ص) اهللا رسول لهم فقال هذا من أعفنا محمد یا:  فقالوا

إّنه  ﴾ِإنِّي َلْن ُیِجیَرِني﴿لهم أیضًا  ﴾ُقلْ ﴿ )٢١( ]صا[ االیة اهللا فأنزل عنده من وخرجوا
 وال نصیراً  لي أجد ولن ﴾ُمْلَتَحًدا ُدوِنهِ  ِمنْ  ِه َأَحٌد َوَلْن َأِجدَ اللَّ ﴿عذاب  ﴾ِمنْ ﴿لن ینقذني 

   بلغت إذا إال ﴾َوِرَساالِتهِ  اللَّهِ  ِمنْ  َبالًغا ِإال﴿ )٢٢( طلبتم ما إلى أجیبكم فكیف ، منه ملجأً 



 637 

  )٧٣(المزمل  سورة    )٦٣٧(     العشرونالتاسع و الجزء  
  
 
لیس في اآلیة ما ) ٢٦(

نفي كرامات  یدّل على
  ]بح[ األولیاء 

 
سعید بن ) عن ٢٨(

ما نزل  : جبیر
جبرائیل بشيء من 
الوحي إال ومعھ أربعة 
من المالئكة حفظة 
فیعلم الرسول أنھ قد 
أبلغ الرسالة على 

 .الوجھ الذي قد أمر بھ
 ]مج[
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الصادق عن فضلھا
 سورة قرأ من (ع)

 العشاء في المزمل
 آخر في أو االخرة
 اللیل لھ كان اللیل

 مع شاھدین والنھار
 وأحیاه المزمل سورة

 وأماتھ طیبة حیاة هللا
 ]صا[ .طیبة میتة
 السور اوائل من

 البعثة أول في النازلة
 ثانیة إنھا قیل حتى

 على النازلة السور
 ثالثتھا أو (ص) النبي

 ]مي[
 وعال جال خاطبھ )١(

 إذا العرب طریقة على
 مالطفة قصدت

 وترك لمخاطبا
 باسم سموه  معاتبتھ
  التي حالتھ من مشتق

  

ولـم یـؤمن بلقـاء  ﴾َوَمـْن َیْعـِص اللَّـَه َوَرُسـوَلهُ ﴿ مـن العـذاب ، فحینئذ یجیرني ربي رسالة ربي
 الكــاظم عــن﴾ َأَبــًدا﴿ یخــرج منهــا لــن ﴾َنــاَر َجَهــنََّم َخاِلــِدیَن ِفیَهــا﴿فــإن جــزاءه  ﴾َفــِإنَّ َلــهُ ﴿ اهللا

 علـي والیـة فـي قـال }ورسـوله اهللا یعـص ومـن{ (ع) علـي فـي ورسـاالته} اهللا من بالغا إال{ (ع)
 مـــــــــن العـــــــــذاب ﴾َمـــــــــا ُیوَعـــــــــُدونَ ﴿ رأى المشـــــــــركون ﴾َحتَّـــــــــى ِإَذا َرَأْوا﴿ )٢٣( ]صـــــــــا[(ع) 

 هـل هـم وأقـل نفـرًا وجنـداً  ﴾َوَأَقـلُّ َعـَدًدا﴿ ومعینـاً  ﴾َمْن َأْضـَعُف َناِصـًرا﴿حینئذ  ﴾َفَسَیْعَلُمونَ ﴿
َأْدِري َأَقِریـــٌب َمـــا ﴿مـــا  ﴾ِإنْ ﴿(ص)  لهـــم یـــا محمـــد ﴾ُقـــلْ ﴿ )٢٤( ون الموحـــدون؟أم المؤمنـــ
أم هـو بعیـد  ﴾َأْم َیْجَعُل َلُه َربِّي َأَمـًدا﴿هل هذا العذاب الذي وعدتم به قریب زمنه  ﴾ُتوَعُدونَ 

، وخفـي  عـالم بمـا غـاب عـن األبصـار ﴾َعـاِلُم اْلَغْیـبِ ﴿ هـو جـل وعـال )٢٥(له مدة طویلة 
ِإال َمِن اْرَتَضـى ﴿ )٢٦( من خلقه ﴾َعَلى َغْیِبِه َأَحًدا﴿ فال یطلع ﴾َفال ُیْظِهرُ ﴿ نظارعن األ

ــِه َوِمــْن ﴿ إال مــن اختــاره اهللا وارتضــاه لرســالته ونبوتــه ﴾ِمــْن َرُســولٍ  ــْیِن َیَدْی ــُه َیْســُلُك ِمــْن َب َفِإنَّ
ة وحرسـًا یحفظونـه مـن مالئكـ فإنـه تعـالى یرسـل مـن أمـام الرسـول ومـن خلفـه ﴾َخْلِفِه َرَصـًدا

 الـذي الرسـول ذلـك ورثـة ونحـن مرتضـى اهللا عنـد (ص) اهللا رسول (ع) الرضا عن،  الجن
 )٢٧( ]صـا[ القیامـة یـوم إلـى یكـون ومـا كـان مـا فعلمنـا غیبه من یشاء ما على اهللا أطلعه

ْبَلُغـوا ِرَســاالِت َأْن قَـْد أَ ﴿ بـالوحي نیالنـازل والمالئكـة جبرئیـل أنّ  إلیـه المـوحى النبـي ﴾ِلـَیْعَلمَ ﴿
ــَدْیِهمْ ﴿أن رســله قــد بلغــوا عنــه وحیــه  ﴾َربِِّهــمْ  ، فــال یخفــى  عنــد الرســل علمــه ﴾َوَأَحــاَط ِبَمــا َل

جمیـع األشــیاء  ىعلـم ضــبط واستقصـ ﴾َوَأْحَصـى ُكـلَّ َشــْيٍء َعـَدًدا﴿علیـه شـيء مـن أمــورهم 
)٢٨(  

  
  
  

هي مائتان وخمس وثمانون فإنها نزلت بالمدینة ، و  ٢٠و ١١و ١٠نزلت بمكة عدا اآلیات 
ویوجد في القرآن عشر  ، ومثلها في عدد اآلیة سورة البلد، كلمة وثمانمئة وثالثون حرفا 

سور مبدوءة بلفظ یا أیها هذه والنساء والمائدة والحج واألحزاب والحجرات والممتحنة 
  والمدثر والطالق والتحریم

    الرحیم الرحمن اهللا بسم
مِّ  َأیَُّها یا﴿  للصالة ﴾اللَّْیلَ  ُقمِ ﴿ )١( بثوبهبفراشه الملتف  النائم (ص) النبي ایها یا ﴾لُ اْلُمزَّ

 ِمْنهُ  اْنُقْص  َأوْ ﴿ اللیل نصف ﴾ِنْصَفهُ ﴿ )٢( اللیل من ﴾َقِلیالً  ِإالً ﴿ للوجوب األمر وهذا
 أن والمراد ، النصف من أكثر أو ﴾َعَلْیهِ  ِزدْ  َأوْ ﴿ )٣( قلیالً  النصف من أقل أو ﴾َقِلیالً 
   التردید ، الثلثین على تزید وال ، اللیل ثلث عن تقل ال بحیث طویلة الساعات هذه تكون

  
  ترتیبھا

  ب النزولترتی   ٧٣ 
٣  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة المزمل    ٢٠

  مكیة  القلم
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كقول النبي ، ھو علیھا 

وقد  (ع)لعلي  (ص)
نام ولصق بجنبھ 

،  قم أبا ترابالتراب 
  إشعاراً بأنھ مالطٌف لھ

  ]مس[
أنھ الجمھور على ) ١(

لما جاءه الملك  (ص)
في غار حراء وحاوره 
بما حاوره رجع إلى 
خدیجة رضي هللا 
تعالى عنھا فقال 
زملوني زملوني 

  یا أیھا المدثرفنزلت 
 (ص)وقیل كان 

متزمالً بمرط لعائشة 
 -یصلي فنودي بذلك

 الن -وھذا بعید جداً 
السورة من أوائل ما 
نزل بمكة ورسول هللا 

إنما بنى على  (ص)
شة بالمدینة مع أن عائ

األخبار الصحیحة 
متضافرة بأن النداء 
المذكور كان وھو 
علیھ الصالة والسالم 
في بیت خدیجة رضي 

  ]آل[ هللا تعالى عنھا
حد اللیل من ) فاتدة ٢(

غروب الشمس الى 
  ]رو[ طلوع الفجر

 :قال ابن عباس) ٣(
إن قیام اللیل كان 
فریضة على رسول 

 قُمْ لقولھ  (ص)هللا 
ثم نسخ بقولھ  ْیلَ اللَّ 

 تیسَّر ما فاقرءوا تعالى
 ھذا أول بین وكان منھ

 ، سنة ونسخھ الوجوب
 التي السورة ھي وھذه
 أولھا آخرھا نسخ

 ]مس[
 القرآءة فى اختلف )٤(

 مالك فكرھھا بااللحان
 لخروجھا والجمھور

 لھ القرءآن جاء عما
 والتفھم الخشوع من

 حنیفة ابو واباحھا
 السلف من وجماعة

 ذلك الن حادیثلال
 واثارة للرقة سبب

 ]رو[ الخشیھ
 (ع) الصادق عن )٦(

 عن الرجل قیام قال
 عز هللا بھ یرید فراشھ
  غیره بھ یرید ال وجل

 ]صا[
 (ع) الباقر عن )٧(

 طویال فراغا یقول
  وحاجتك لنومك

 ]صا[
   

 ، وتأن قراءة تمهل ﴾َتْرِتیالً ﴿ یا حبیبي عند قراءته ﴾َوَرتِِّل اْلُقْرآنَ ﴿ بین الثالثة للتخییر
 ،واشتغل بعبادتي تحظ بعبودیتي ، وتفكر یثیر حضور القلب بمعانیه ولذیذ الّنفس بمبانیه 

یقطِّع القراءة حرفًا  (ص)كان رسول اهللا ،  یفید هذا األمر وجوب االعتناء بقراءة القرآن
ال وقف ال یمر بآیة رحمٍة إ، ویخرج الحروف واضحة  أي یقرأ القرآن بتمهل حرفًا ،
ذ وسأل ،  زینوا القرءآن بأصواتكم في الحدیث ،  ، وال یمر بآیة عذاٍب إال وقف وتعوَّ

أن رسول  (ع)عن علي ،  اى یحسن صوته،  لیس منا من لم یتغن بالقرءآن(ص)  قولهو 
 هذيبینه تبیینًا وال تنثره نثر الدقل وال تهذه فقال  ، سئل عن هذه اآلیة (ص)اهللا 

قفوا عند عجائبه وحركوا به  -على تؤدة وتمهل وتبیین حروف أي اقرأه  -الشعر
 یا محمد ﴾َعَلْیكَ ﴿سننزل  ﴾ِإنَّا َسُنْلِقي﴿ )٤( ]آل[ القلوب وال یكن هم أحدكم آخر السورة

ال یحمله إال قلب مؤیَّد بالتوفیق ونفس مؤّیدة ،  القرآنوالمقصود به  ﴾َقْوًال ثَِقیالً ﴿ (ص)
 فإنه علیه نزوله ثقیل ، وقیل الشاقة التكالیف من فیه لما لفینالمك على ثقیل ، بالتوحید

وتالوة  وهذا المعنى لطیف في الربط بین قیام اللیل،  ویعرق نزوله عند حاله یتغیر كان
،  ن اِإلنسان إذا اشتغل بعبادة اهللا في اللیل وأقبل على ذكره والتضرع بین یدیهإل، القرآن 

 ، الناشئة القیام بعد النوم ﴾اللَّْیلِ  ِإنَّ َناِشَئةَ ﴿ )٥(  فیهااستعدت نفسه ِإلشراق وجالل اهللا
وما ینشئه المرء ویحدثه من  ساعات اللیل وأوقاته التي فیها التفرغ والصفاء والمقصود ان
ِهَي َأَشدُّ ﴿ یقوم لها من مضجعه بعد هدأٍة من اللیل أتم إخالًصا وأكثر بركة طاعٍة وعبادة

،  ، ألن اللیل جعل للنوم والراحة المصلي وأثقل من صالة النهار هي أشد على ﴾َوْطًئا
،  ومن شأن هذه الممارسة الصعبة أن تقّوي النفوس،  فقیامه على النفس أشد وأثقل

وتختلف باختالف المصلین إذ تكون لذیذة على البعض  ، وتصلب األبدان وتشد العزائم
 للنفس أعونو لحضور القلب وهدوء االصوات ائة قر أثبُت ﴾ َوَأْقَوُم ِقیالً ﴿ ثقیلة على الغیر

 الریاء عن وأبعد إخالصا وأتم ومقاصده القرآن أسرار في والتأمل ، والتفطن التدبر على
 َالنََّهارِ  ِفي﴿ أمته من تبعه من الخطاب هذا ویشمل محمد (ص) حبیبي یا ﴾َلكَ  ِإنَّ ﴿ )٦(

 ، للعبادة تتفرغ ان تستطیع فال بها شغلتن كثیرة مشاغل النهار في لك إن ﴾َطِویالً  َسْبًحا
 أي على ونهاراً  لیالً  تعالى ذكره على ودم ﴾َربِّكَ  اْسمَ  َواْذُكرِ ﴿ )٧( اللیل في بها فعلیك
 وجل عز سواه عما نفسك وجرد بالعبادة تعالى إلیه وانقطع ﴾َتْبِتیالً  ِإَلْیهِ  َوَتَبتَّلْ ﴿ كان وجه

 اْلَمْشِرقِ  َربُّ ﴿ )٨( كرر هذه الجملة في القرآنت، ولم ت سبحانه مراقبته في واستغرق
 المستحق وحده ﴾ُهوَ  ِإالً  ِإَلهَ  الً ﴿ بینهما لما والمدبر بینهما فیما المتصرف ﴾َواْلَمْغِرِب 
 ﴾َیُقوُلونَ  َما َعَلى َواْصِبْر ﴿ )٩( إلیه أمورك وفّوض علیه فاعتمد ﴾َوِكیالً  َفاتَِّخْذهُ ﴿ للعبودیة

  َهْجًرا﴿ اتركهم وال تتعرض لهم ﴾َواْهُجْرُهمْ ﴿ ك ورمیك بما ال یلیقكفرة قومك من تكذیب
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 إن ) عن الباقر(ع)٨(

 الیدین رفع ھنا التبتل
 روایة وفي الصالة في
 هللا إلى یدك رفع ھو

 ]صا[إلیھ  وتضرعك
 أمیر عن) ١١(

 في (ع) المؤمنین
 فیھ ریذك حدیث

 زال وما قال المنافقین
 (ص) هللا رسول
 ویقربھم یتألفھم

 یمینھ عن ویجلسھم
 هللا أذن حتى وشمالھ

في  لھ وجل عز
 بقولھ ابعادھم

جمیال  ھجرا واھجرھم
  ]صا[
قال المفسرون ) ١١(

أمھلھم هللا تعالى إلى 
أن ھاجر رسول هللا 

، فلما  من مكة (ص)
خرج منھا سلَّط علیھم 

ة وھو السنین المجدب
، ثم قتل  العذاب العام

صنادیدھم ببدر وھو 
  ]مس[ العذاب الخاص

 
جمع نِْكل وھو ) ١٢(

،  القید من الحدید
وروي أنھا قیود سوٌد 

  ]مس[ من نار
 :قال ابن عباس) ١٣(

شوك من نار یعترض 
في حلوقھم ال یخرج 

  ]مس[ نزلیوال
 
 فرعون خصَّ  )١٥( 

 بین من بالذكر وموسى
 ، والرسل األمم سائر
 آذاه (ص) محمداً  ألن
 بھ واستخفوا مكة أھل
 أن كما ، فیھم ُولد ألنھ

 ازدرى فرعون
  ربَّاه ألنھ وآذاه بموسى

 ]مس[
 تشیب إِنما )١٧(

 ھولھ شدة من الولدان
 حین وذلك ، وكربھ
 أخرج  :آلدم هللا یقول
  النار بعث ذریتك من
 تسعمائة ألفٍ  كل من

 ، وتسعون وتسعة
 دولی كل ھنالك فیشیب

  ]طب[
  
 الحدیث في )٢٠(

 فانھ اللیل بقیام علیكم
 قبلكم الصالحین دأب
 الى لكم قربة وھو
 للسیئات ومكفرة ربكم

  ]رو[ االثم عن ومنھاة

 )١٠( وال یشوبه أذى الهجر الجمیل هو الذي ال عتاب معهال حقد فیه علیهم ،  ﴾َجِمیالً 
 (ع) الكاظم عن ، الء المكذبین بآیاتيوهؤ  ﴾َواْلُمَكذِِّبینَ ﴿(ص) دعني یا محمد  ﴾َوَذْرِني﴿

أصحاب الغنى والتنعم في الدنیا والترف  ﴾ُأوِلي النَّْعَمةِ ﴿ ]صا[ بوصیك والمكذبین
ِإنَّ ﴿ )١١( ینالوا العذاب الشدید ثمزمنًا یسیرًا  ﴾َوَمهِّْلُهْم َقِلیالً ﴿ فأنا أكفیك شرهم، والبطر

 اهانة لهم وتعذیباً  رة قیودًا عظیمة ثقیلة یقیدون بهاإنَّ لهم عندنا في اآلخ ﴾َلَدْیَنا َأنَكاالً 
ةٍ ﴿ )١٢( ونارًا مستعرة یحرقون بها ﴾َوَجِحیًما﴿ ،  كریهًا غیر سائغ ﴾َوَطَعاًما َذا ُغصَّ

زیادة على ما ذكر من النكال ﴾ َوَعَذاًبا َأِلیًما﴿ یغصُّ به اِإلنسان وهو الزقوم والضریع
 الشهوات في المنهمكة العاصیة النفوس ، الن اهللا لقاء عن بالحرمان وفسر ل ،واألغال

 الفرقة بحرقة ، متحرقة القدس عالم إلى التخلص عن بها والتعلق بحبها مقیدة تبقى
وقد یمكن حمل هذه ،  القدس أنوار تجلي عن بالحرمان معذبة الهجران غصة متجرعة

في قیود العالئق الحسیة  فاإلنكال عبارة عن بقاء النفس، األمور على العقوبات الروحانیة 
والحیرة نار اهللا الموقدة التي تطلع على األفئدة ، والملكات الوهمیة ، والجحیم نیران الحسرة 

َیْوَم ﴿ )١٣( ]غر[ ثم إنه یتجرع غصة الحرمان وألم الفراق والبقاء في ظلمة الضالل
َوَكاَنِت اْلِجَباُل َكِثیًبا ﴿ اهوتهتز بمن علی﴾ اَألْرُض َواْلِجَبالُ ﴿لشدة الهول تتزلزل  ﴾َتْرُجفُ 
بعثنا  ﴾ِإنَّا َأْرَسْلَنا﴿ )١٤( وتصبح الجبال على صالبتها تًال من الرمل متناثرا ﴾َمِهیالً 

بما صدر منكم  ﴾َعَلْیُكمْ ﴿یشهد  ﴾َشاِهًدا﴿ (ص) محمداً  ﴾َرُسوالً ﴿ یا أهل مكة ﴾ِإَلْیُكمْ ﴿
خص موسى بالذكر دون  ﴾ِإَلى ِفْرَعْوَن َرُسوالً ﴿بعثنا  ﴾َكَما َأْرَسْلَنا﴿من الكفر والعصیان 

فكذب  ﴾َفَعَصى﴿ )١٥(سائر األنبیاء ألن القبط كذبوه وبني إسرائیل آذوه وازدروه 
 به تؤمنوا ولم (ص) محمدب قریش معشر یاكما عصیتم  ولم یؤمن به ﴾ِفْرَعْوُن الرَُّسولَ ﴿
 فیه ،التصور حدود عن خارجاً  ، فظیعاً  دیداً ش إهالكاً  فأهلكناه ﴾َوِبیالً  َأْخًذا َفَأَخْذَناهُ ﴿

 ﴾َكَفْرُتمْ  ِإنْ ﴿ القیامة یوم الدائم األكبر العذاب ﴾َتتَُّقونَ  َفَكْیفَ ﴿ )١٦( مكة لكفار تخویف
 الولید فیه یشیب الذي ﴾ِشیًبا اْلِوْلَدانَ  َیْجَعلُ ﴿ الرهیب الیوم ذلك ﴾َیْوًما﴿ به ؤمنوات ولم باهللا
 من ومتصّدعة متشققة السماء ﴾ِبهِ  ُمْنَفِطرٌ  السََّماءُ ﴿ )١٧( أمره وفظاعة ، هوله شدة من

 محالة ال واقعاً  ﴾َمْفُعوالً ﴿ الیوم ذلك بمجيء تعالى ﴾َوْعُدهُ  َكانَ ﴿ العصیب الیوم ذلك هول
 وعبرةٌ  عظةٌ  ﴾َتْذِكَرةٌ ﴿ والزواجر القوارع فیها التي ، المخّوفة اآلیات ﴾َهِذهِ  ِإنَّ ﴿ )١٨(

 ﴾َسِبیالً  َربِّهِ  ِإَلى اتََّخذَ ﴿ األوان فوات قبل التذكرة هذه من یستفید أن ﴾َشاءَ  َفَمنْ ﴿ للناس
 ، معبَّدة والسبل ، میسرة فاألسبابُ  ، والطاعة باِإلیمان الرحمن إلى موصالً  طریقاً  فلیسلك

 وأمانً  للمستبصرین وبیاًن◌ٌ  للهالكین ونجاة للسالكین وطریقٌ  للمتقین موعظة القرآن هذا أن
  الطریق أراد لمن وهدىً  العارفین لقلوب ونورٌ  للمریدین وأنٌس  للمتحیرین ءٌ وشفاء للخائفین
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 (ع) الرضا عن) ٢٠(

 لكم منھ تیسر ما قال
 القلب خشوع فیھ

  ]صا[  السر وصفاء
  
  قال ابن عباس) ٢٠( 

سقط عن أصحاب 
م اللیل رسول هللا قیا

وصارت تطوعاً، 
ً على  وبقي ذلك فرضا

  ]مس[ (ص)رسول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أقل  ﴾َأْدَنى﴿للتهجد والعبادة  ﴾َیْعَلُم َأنََّك َتُقومُ ﴿ (ص) یا محمد ﴾ِإنَّ َربَّكَ ﴿ )١٩( إلى ربه
 اصحابك ﴾َوَطاِئَفٌة ِمنَ ﴿ لثهوتارًة ث ﴾َوثُُلَثهُ ﴿ نصفه وتارة تقوم ﴾ِمْن ثُُلَثي اللَّْیِل َوِنْصَفهُ ﴿
 (ع) علي بن أبي طالب (ص)فأول من صلى مع رسول عن ابن عباس  ﴾الَِّذیَن َمَعكَ ﴿

 وأول من هاجر معه علي (ع)وأول من بایع معه علي  (ع) وأول من قام اللیل معه علي
َعِلَم ﴿ ، وساعاتهما یل والنهارهو العالم بمقادیر الل ﴾َواللَُّه ُیَقدُِّر اللَّْیَل َوالنََّهارَ ﴿ ]شو[ (ع)

فرحمكم ورجع  ﴾َفَتاَب َعَلْیُكمْ ﴿أنكم لن تطیقوا قیام اللیل كله وال معظمه  ﴾َأْن َلْن ُتْحُصوهُ 
،  ما تیسر لكم من صالة اللیل فصلوا ﴾َفاْقَرُؤوا َما َتَیسََّر ِمَن اْلُقْرآنِ ﴿ علیكم بالتخفیف

آلیة على أن المفروض في الصالة هو قراءة واستدل أبو حنیفة ومن رأى رأیه في هذه ا
، وقال مالك والشافعي ومن رأى رأیهما أن ما  ٢١المدثر » ثُمَّ َنَظرَ «مطلق آیة منه مثل 
سیوجد فیكم من یعجزه المرُض  ﴾َعِلَم َأْن َسَیُكوُن ِمْنُكْم َمْرَضى﴿ ]مال[تیسر هو الفاتحة 

أي قومًا آخرین یسافرون في البالد  ﴾َألْرضِ َوآَخُروَن َیْضِرُبوَن ِفي ا﴿ عن قیام اللیل
 ﴾ُیَقاِتُلونَ ﴿ وقوم آخرون ﴾َوآَخُرونَ ﴿، یطلبون الرزق  للتجارة ﴾َیْبَتُغوَن ِمْن َفْضِل اللَّهِ ﴿

فلذلك   ، وكل من هذه الفرق الثالثة یشقُّ علیهم قیام اللیل ﴾ِفي َسِبیِل اللَّهِ ﴿یجاهدون 
كرر األمر  ، فصلوا ما تیسَّر لكم من صالة اللیل ﴾َتَیسََّر ِمْنهُ َفاْقَرُؤوا َما ﴿خفف اهللا عنهم 

الةَ ﴿ تأكیدًا للتخفیف عنهم َكاةَ ﴿ المفروضة على الوجه األكمل ﴾َوَأِقیُموا الصَّ  ﴾َوآُتوا الزَّ
 ﴾َوَأْقِرُضوا اللََّه َقْرًضا﴿ فرضت في السنة الثانیة من الهجرة ، الواجبة علیكم إلى مستحقیها

وتدل ، من كسب طیب حالل  ﴾َحَسًنا﴿ ي وجوه البر واِإلحسان ابتغاء وجه اهللاتصدقوا ف
َوَما تَُقدُِّموا ﴿ إضافة القرض لذاته الكریمة على عدم المّن على الفقیر بما یعطیه

في الیوم اآلخر  ﴾َتِجُدوُه ِعْنَد اللَّهِ ﴿قلیال فإنكم ولو  ﴾ِمْن َخْیرٍ ﴿أیها المؤمنون  ﴾َألْنُفِسُكمْ 
 عند الوصیة إلى تؤخرونه الذي من ﴾َأْجًراَوَأْعَظَم ﴿من الذي ادخرتموه  ﴾َخْیًرا ُهوَ ﴿

 قلَّما اِإلنسان فإن ، اوقاتكم عیجم في لذنوبكم المغفرة اهللا سلوا ﴾اللَّهَ  َواْسَتْغِفُروا﴿ الموت
 علیكم عممن بكم رحیم لذنوبكم ستار ﴾ َرِحیمٌ  َغُفورٌ  اللَّهَ  ِإنَّ ﴿ تفریط أو تقصیر من یخلو

)٢٠(  
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 (ع) الباقر عنفضلھا 
 الفریضة في قرأ من

 حقا كان المدثر سورة
 أن وجل عز هللا على

 (ص) محمد مع یجعلھ
 یدركھ وال درجتھ في
 شقاء الدنیا الحیاة في
  ]صا[  هللا شاء إن أبدا
 

من عن النبي (ص) 
دثر قرأ سورة الم

أعطاه هللا عشر 
حسنات بعدد من 
صدق بمحمد وكذب 

 ]زم[ بھ بمكة
نزلت بمكة بعد فترة 

انقطاع  –الوحي 
وبعد سورة   -الوحي 

المزمل بثالث سنین أو 
ثالثین شھرا لم ینزل 
فیھا على النبي شيء 

  ]مال[من القرآن 
  
(ص)  أنھ روي) ١( 

 بحراء كنت قال
 عن فنظرت فنودیت
 رأ فلم وشمالي یمیني
 فإذا فوقي فنظرت شیئا
 بین عرش على ھو

 یعني واالرض السماء
 ناداه الذي الملك

 إلى ورجعت فرعبت
 دثروني فقلت خدیجة
   وقال جبرئیل فنزل

  ]صا[ المدثر أیھا یا
 
وفي ھذا النداء  )٢(

،  مالطفة في الخطاب
من الكریم إلى 
الحبیب، إذ ناداه 
بوصفھ ولم یقل یا 
محمد لیستشعر اللین 

،  لمالطفة من ربھوا
  (ص)ومثلھ قول النبي 

لعلي (ع) اذ نام في 
  قم یا ابا ترابالمسجد 

لحذیفة بن وقولھ 
 قم : الخندق یوم الیمان

  ]قر[ نومان یا
 ربك اخصص أي )٣(

 وصفھ وھو بالتكبیر،
 بالكبریاء تعالى

 اعتقاداً  والعظمة،
 ذكرت وإنما وقوالً،

 األمر بعد الجملة ھذه
ً تن ، باإلِنذار  للنبي بیھا
 عدم على (ص)

 فإن ، بالكفار االكتراث
 بید الخالئق نواصي
 أن ینبغي فال ، الجبار
  من بأحد الرسول یبالي

  

  
  
  

ویوجد في القرآن عشر سور  ، وهي مائتان وخمس وخمسون كلمة ، وألف وعشرة أحرف
 تحنة والمزملمبدوءة بلفظ یا أیها هذه والنساء والمائدة والحج واألحزاب والحجرات والمم

  والطالق والتحریم هذا وال یوجد غیر هذه السورة مختومة بمثل هذه اللفظة
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

بالنبوة بتشبیهها  (ص)المراد بالتدثر تلبسه وقیل ، بثیابه للنوم المتغطي  ﴾َیا َأیَُّها اْلُمدَّثِّرُ ﴿
یا أیها  (ص)فكأنه قیل له ، راغ ، وقیل المراد به االستراحة والف بلباس یتحلى به ویتزین

 )١( المستریح الفارغ قد انقضى زمن الراحة وأقبل زمن متاعب التكالیف وهدایة الناس
 یؤمنواحذر الناس من عذاب اهللا إن لم  ﴾َفأنِذْر ﴿ من مضجعك قیام عزم وتصمیم ﴾ُقمْ ﴿
َشمر او قصر فانه ابعد  ﴾َطهِّْر َوِثَیاَبَك فَ ﴿ )٣( أفرده بالعظمة والكبریاء ﴾َوَربََّك َفَكبِّْر ﴿ )٢(

والمعنى وقلبك فطهر من اِإلثم ، كنَّى بالثیاب عن القلب  ابن عباس عن عن النجاسة ،
برفض عادات العرب  (ص)وهو أیضًا أمر له  ، ، وكني بالثیاب عن النساء والمعاصي
 ، تكبرسبیل الفخر والفقد كانت عادتهم تطویل الثیاب وجرهم الذیول على ، المذمومة 

 أمیر عن ،والعرب تعّبر بطهارة الثوب عن وصف صاحبه بالصدق والوفاء والعفاف 
 الثیاب وتشمیر للصالة طهور وهو والحزن الهم یذهب الثیاب غسل قال (ع) المؤمنین

 )٥( اترك عبادة األصنام واألوثان وال تقربها ﴾َوالرُّْجَز َفاْهُجْر ﴿ )٤( ]صا[ لها طهور
وال تمنن بعطائك  وقیل ، ال تضعف في عملك مستكثرًا لطاعاتك ﴾ْسَتْكِثرُ َوال َتْمُنْن تَ ﴿

 وقیل، الصنیعة  یبطلفإن متاع الدنیا قلیل وألن المّن ، على الناس مستكثرًا ما أعطیته 
معناه إذا أعطیت عطیة فأعطها لربك واصبر حتى یكون هو الذي یثیبك علیها واعط 

 هللا خیر من عملت ما تستكثر ال قال (ع) قالصاد عن ، عطاء من ال یخاف الفقر
نفخ في  ﴾َفِإَذا ُنِقَر ِفي النَّاُقورِ ﴿ )٧( التكلیف مشاق على ﴾َوِلَربَِّك َفاْصِبْر ﴿ )٦( ]صا[

النقر  ، وشدته وعبر بالنقر في الناقور لبیان هول األمر ،الصور، نفخة البعث والنشور 
عن ابن عباس قال لما  ، أصبح مفزعاً في كالم العرب معناه الصوت وٕاذا اشتد الصوت 

 القرنالتقم قد  الصوروصاحب أنعم كیف (ص)  قال رسول اهللا }فإذا نقر في الناقور{نزلت 
 منا إن قال،  االیة هذه في (ع) الصادق عن،  ]آل[ یؤمر متى یستمع جبهته وحنى
 ]صا[ اهللا بأمر قامف فظهر نكتة قلبه في نكت أمره إظهار اهللا أراد فإذا مستترا مظفرا إماما

   )٩( علیهم األمر ویعسر الهول فیه یشتد ﴾َعِسیرٌ  َیْومٌ  َیْوَمِئذٍ ﴿ النفخ یوم ﴾َفَذِلكَ ﴿ )٨(

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٧٤ 
٤  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة المدثر    ٥٦

  مكیة  المزمل
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، وال أن یرھب  الخلق

  ]آل[ سوى هللا
یقول ) فائدة : ٤(

فالن طاھر  العرب
،  الثیاب أو نقي الثیاب

دون وصفھ بالنقاء یری
من المعایب وذمیم 

 ویقولون ، الصفات
الن دنس الثیاب إذا ف

كان موصوفاً باألخالق 
، كما یقولون  الذمیمة

،  المجُد في ثوبھ
ه والعفة في إزار

  ]مس[
اسم للقبیح  الرجز) ٥(

المستقذر وقولھ 
ْجَز َفاْھُجرْ  كالم  َوالرُّ

  جامع لمكارم األخالق
اھجر  : كأنھ قیل لھ

، وكل  ، والسفھ جفاءال
تتخلق ، وال   قبیح

بأخالق ھؤالء 
  ]فخ[ المشركین

قال هللا  ) قال (ص)٧(
تعالى إذا وجھت إلى 
عبد من عبیدي مصیبة 
في بدنھ أو مالھ أو 
ولده ثم استقبل ذلك 
بصبر جمیل استحییت 
منھ یوم القیامة أن 
ً أو  أنصب لھ میزانا

 ]آل[أنشر لھ دیواناً 
 قال المفسرون) ١١(

نزلت في الولید بن 
المغیرة كان من أكابر 

، ولذلك لقب  قریش
الوحید وریحانة 
قریش، وقد أنعم هللا 
علیھ بنعم الدنیا من 

  ]مس[ المال والبنین
 :المفسرون قال )١٩( 

 (ص) بالنبي الولید مر
 ویقرأ یصلي وھو

 فاستمع ، القرآن
 بھا، وتأثر لقراءتھ
 أتى حتى الولید فانطلق
 بني من قومھ مجلس
 وهللا  : فقال مخزوم

 محمداً  من سمعت لقد
 ً ً  آنفا  من ھو ما ، كالما
 من وال اإلِنس كالم
 لھ إن وهللا ، الجن كالم

 علیھ وإن ، لحالوة
 أعاله وإن ، لطالوة
 أسلفھ وإن ، لمثمر

 وما لیعلو وإنھ لمغدق،
 ]مس[ ... علیھ یعلى

 البسور فائدة )٣٣(
 أشد وھو الوجھ تقطیب

 ]مس[ العبوس من
  

، ألنه  دلت اآلیة على أنه یسیر على المؤمنین ،غیر هین ﴾ َعَلى اْلَكاِفِریَن َغْیُر َیِسیرٍ ﴿
 )١٠( وبشرى وتسلیة للمؤمنین  ، وفیها زیادة وعید وغیظ للكافرین قید عسره بالكافرین

 سمي ،فاني كاف له في عقابه  ﴾َوَمْن َخَلْقُت َوِحیًدا﴿ (ص) دعني یا محمد ﴾َذْرِني﴿
 جماعتكم في وعلیكم سنة البیت بكسوة أتوحد أنا لقریش قال النه وحیدا الولید بن المغیرة

ما بین مكة والطائف من اإلبل  مال ممدودذا كان  ﴾َوَجَعْلُت َلُه َماًال َمْمُدوًدا﴿ )١١(سنة 
عین والجواري والعبید وال،  والخیل والنعم والمستغالت التي ال تنقطع غّلتها شتاء وال صیفاً 

،  كان له عشرة بنین مقیمین معه ال یفارقونه سفرًا وال حضراً  ﴾َوَبِنیَن ُشُهوًدا﴿ )١٢( الكثیرة
، أسلم منهم  ، وكان مستأنسًا بهم وله بهم عز ومنعة یحضرون معه المحافل والمجامع

فما زال الولید بعد هذه اآلیة في نقصان من ماله وعمارة  ، قیل ،  ، وهشام ثالثة خالد
، ویسرت له  بسطت بین یدیه الدنیا بسطاً  ﴾َوَمهَّْدُت َلُه َتْمِهیًدا﴿ )١٣( لده حتى هلكوو 

بعد هذا العطاء  ﴾ثُمَّ ﴿ )١٤( ، وسیدًا مطاعاً  فكان في قریش عزیزًا منیعاً  الحیاةتكالیف 
دع لیرت ﴾َكال﴿ )١٥( لم یشكرنيو له في ماله وولده وقد كفر بي  ﴾َیْطَمُع َأْن َأِزیدَ ﴿ الجزیل

مكذب  ، جاحد بآیات اهللا معاند للحق ﴾ِإنَُّه َكاَن آلَیاِتَنا َعِنیًدا﴿ فلیس االمر ما تتوهمهذا 
سأكلفه وألجئه إلى عذاب صعب  ﴾َسُأْرِهُقُه َصُعوًدا﴿ )١٦( فكیف یطمع بالزیادة لرسوله

عن أبي سعید  یصعد الجبل ، ، تضعف عنه قوته كما تضعف قوة من شاق ال یطاق
هو جبل من نار یكلف أن یصعده فإذا وضع یده ذابت ، ن النبي (ص) قال الخدري ع

،  والقرآن(ص) في شأن النبي  ﴾َفكَّرَ ﴿عند سماع القرآن  ﴾ِإنَّهُ ﴿ )١٧( فإذا رفعها عادت
؟ وبماذا  ، ماذا یقول في القرآن ثم رتب وهیأ كالمًا في نفسه ﴾َوَقدَّرَ ﴿وأجال رأیه وذهنه 

 ، إنه سحر قاتله اهللا وأخزاه حیث قال عن القرآن ﴾َل َكْیَف َقدَّرَ َفُقتِ ﴿ )١٨( یطعن فیه
أجال  ﴾ثُمَّ َنَظرَ ﴿ )٢٠( كرر العبارة تأكیدًا لذمه وتقبیحًا لحاله ﴾ثُمَّ ُقِتَل َكْیَف َقدَّرَ ﴿ )١٩(

وزاد في  ﴾َوَبَسرَ ﴿قطب وجهه  ﴾ثُمَّ َعَبَس ﴿ )٢١( النظر مرة ُأخرى متفكرًا في شأن القرآن
،  أعرض عن اِإلیمان ﴾ثُمَّ َأْدَبَر َواْسَتْكَبرَ ﴿ )٢٢( كالمهتم المتفكر في أمر یدبره القبض

هذا الذي یقوله محمد  ان ﴾َفَقاَل ِإْن َهَذا ِإال ِسْحٌر ُیْؤَثرُ ﴿ )٢٣( وتكبر عن اتباع الهدى
 لیس﴾ اْلَبَشرِ ِإْن َهَذا ِإال َقْوُل ﴿ )٢٤(  السحرةإال سحر ینقله ویرویه عن هو ما  (ص)

 یا فدعه )٢٥( الناس (ص) محمد به یخدع ، المخلوقین كالم هو ماانو  ، اهللا كالم هذا
 دركةال سقر ، حرها یتلظى جهنم سأدخله ﴾َسَقرَ  َسُأْصِلیهِ ﴿ یقول وما (ص) محمد

 َما﴿ والتفظیع للتهویل استفهام ﴾َأْدَراكَ  َوَما﴿ )٢٦( السبعة جهنم دركات من الخامسة
 وال ﴾َتَذرُ  َوال﴿ أهلكته إال فیها شيء على ﴾ُتْبِقي ال﴿ )٢٧( وهولها اشدته في ﴾َسَقرُ 
   مسافات من الناس ألنظار وتظهر تلوح ﴾ِلْلَبَشرِ  َلوَّاَحةٌ ﴿ )٢٨( أحرقته إال أحداً  تترك
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ویظھر من تتبع ) ٢٥(

أحوال الولید، أنھ إنما 
لك عناداً وحمیة قال ذ

جاھلیة، ال جھالً 
، أال  بحقیقة الحال

ترى ثناءه على القرآن 
ونفیھ عن جمیع ما 
نسبوا إلیھ من الشعر 
 والكھانة والجنون

 ]آل[
  قال ابن عباس) ٢٨(

ال تبقي من الدم 
 ً ،  والعظم واللحم شیئا

فإذا أعید خلقھم من 
جدید تعاود إحراقھم 
بأشد مما كانت وھكذا 

 ]سم[ أبداً 
أقسم تعالى ) ٣٥( 

بھذه األشیاء تشریفاً 
ً على ما  لھا ، وتنبیھا

یظھر فیھا من عجائب 
، وقوام  هللا وقدرتھ

،  الوجود بإِیجادھا
أقسم على أن جھنم 
إِحدى الدواھي 
العظیمة التي ال نظیر 

  ]مس[لھا 
دركات ) فائدة ٣٥(

 ١النار السبعة ھي : 
والحطمة ،  ٢جھنم ، 

 السعیر ، ٤لظى ،  ٣
الجحیم ،  ٦سقر ،  ٥
 ]مال[ الھاویة ٧
ھم الذین یؤتون ) ٣٨(

كتابھم بأیمانھم یوم 
الحساب وھم أصحاب 
العقائد الحقة واألعمال 
الصالحة من متوسطي 

  ]مي[ المؤمنین 
  
  (ع) الكاظم عن) ٣٩(

  ]صا[شیعتنا  وهللا ھم
 (ع) الكاظم عن )٤٢(

 إلى تقدم من قال
 سقر عن اخر تنایوال
 تقدم ھاعن تأخر ومن
  ]صا[ سقر إلى

 أمر تعاھدوا )٤٣(
 علیھا وحافظوا الصالة

 منھا واستكثروا
 كانت فإنھا بھا وتقربوا

 كتابا المؤمنین على
 تسمعون أال موقوتا

 النار أھل جواب إلى
 سلككم ما سئلوا حین
 نك لم قالوا سقر في
 ]نج[ المصلین من
  

عدا مالك فإنه ، ملكا هم خزنتها  ﴾رَ َعَلْیَها ِتْسَعَة َعشَ ﴿ )٢٩( بعیدة لعظمها وهولها
 لهم یرقوا فال المعذبین جنس لیخالفوانزعت منهم الرحمة ، وجعلناهم مالئكة ،  بّوابها

هم خزنة النار ولهم و  هللا غضبا وأشدهم بأسا الخلق أقوى والنهم،  إلیهم یستروحون وال
 النار خزنة ﴾ا َأْصَحاَب النَّارِ َوَما َجَعْلنَ ﴿ )٣٠( من األعوان والجنود ما ال یعلمه إال اهللا

فمن ذا  ، ولم نجعلهم من البشر حتى یصارعوهم ویغالبوهم اً شدادًا غالظ ﴾ِإال َمالِئَكةً ﴿
 سببًا لفتنة وضالل ﴾ِإال ِفْتَنًة ِللَِّذیَن َكَفُروا﴿ذلك العدد  ﴾َوَما َجَعْلَنا ِعدََّتُهمْ ﴿یغلبهم 

أفیعجز كل مائٍة منكم  حتى قال أبو جهل ،وا ، حیث استقلوا بعددهم واستهزؤ  المشركین
 ﴾الَِّذیَن ُأوُتوا اْلِكَتابَ ﴿لیتیقن  ﴾ِلَیْسَتْیِقنَ ﴿ أن یبطشوا بواحٍد منهم ثم تخرجون من النار؟

صادق من حیث أخبر بما هو في كتبهم  (ص)من الیهود والنصارى أنه حق وأن محمدًا 
یقینًا بهذا العدد وبصحة نبوة  ﴾ِإیَماًناالَِّذیَن آَمُنوا  َوَیْزَدادَ ﴿ة لها وال تعلم منهم ئمن غیر قرا

الَِّذیَن ﴿وال یشك  ﴾َوال َیْرَتابَ ﴿إذا أخبرهم أهل الكتاب أنه مثل ما في كتابهم  (ص)محمد 
 ﴾َوِلَیُقوَل الَِّذیَن ِفي ُقُلوِبِهْم َمَرٌض ﴿ في عددهم ﴾َواْلُمْؤِمُنونَ ﴿ أهل الكتاب ﴾ُأوُتوا اْلِكَتابَ 

بهذا القول  ﴾َأَراَد اللَُّه ِبَهَذا َمَثالً ﴿ أيَّ شيء ﴾َماَذا﴿من أهل مكة  ﴾َواْلَكاِفُرونَ ﴿ ونفاقشك 
مثل  ، ؟ ولما یخوفنا بواسطته من سقر وخزنتها التسعة عشر والبداعةفي الغرابة  العجیب

 ]صا[ (ع) علي والیة یعني قال : (ع) الكاظم ، عن ما أضلَّ اهللا أبا جهل وأصحابه
 ﴾َوَما َیْعَلُم ُجُنوَد َربِّكَ ﴿ وله الحكمة البالغة﴾ َكَذِلَك ُیِضلُّ اللَُّه َمْن َیَشاُء َوَیْهِدي َمْن َیَشاءُ ﴿

موعظة  ﴾ِإال ِذْكَرى ِلْلَبَشرِ ﴿وما هذه النار التي وصفها لكم  ﴾ِإال ُهَو َوَما ِهيَ ﴿ من كثرتها
أما لربِّ محمد  أبي جهل حین قال اآلیة ردٌّ على ، في وتذكرة للخلق لیخافوا ویطیعوا

لیس األمر على ما یتوهمونه من  كلمة ردع وزجر ﴾َكال﴿ )٣١( أعوان إّال تسعة عشر
اآلیات في طلوعه  أقسم بالقمر لما فیه من ﴾َواْلَقَمرِ ﴿ أنهم یمكنهم دفع خزنة النار وغلبتهم
الذي خلقته راحة وُأقسم باللیل  ﴾َواللَّْیِل ِإْذ َأْدَبرَ ﴿ )٣٢(وغروبه ومسیره وزیادته ونقصانه 

ْبِح ِإَذا َأْسَفرَ ﴿ )٣٣( حین ولَّى بظلمته ذاهبالعبادي  وبالصبح ِإذا تبلَّج ونشر  ﴾َوالصُّ
 القرآن آیات أن وقیل، األمور العظام  ﴾ِإلْحَدى اْلُكَبرِ ﴿ سقرِإن  ﴾ِإنََّها﴿ )٣٤( ضیاءه
 ِلَمنْ ﴿ )٣٦( ربهم لیتقوا للخلق ِإنذار هذا ﴾ِلْلَبَشرِ  َنِذیًرا﴿ )٣٥( الوعید في الكبر إلحدى

رَ  َأوْ ﴿ الخیرات بفعل ربه إلى یتقرب ﴾َیَتَقدَّمَ  َأنْ ﴿ العباد ایها ﴾ِمْنُكمْ ﴿ أراد ﴾َشاءَ   ﴾َیَتَأخَّ
 اهللا عند مرهونةٌ  ، بعملها محبوسة ﴾َرِهیَنةٌ  َكَسَبتْ  ِبَما َنْفسٍ  ُكلُّ ﴿ )٣٧( المعصیة بترك

 ﴾اْلَیِمینِ  َأْصَحابَ  ِإال﴿ )٣٨( الحقوق من علیها ما ؤديت حتى تفك وال،  بكسبها
 وشیعتنا نحن قال (ع) الباقر عن ، باِإلیمان وخلَّصوها رقابهم فكوا فِإنهم ،المؤمنین
   ﴾َعنْ ﴿ )٤٠( بعضاً  بعضهم یسأل ﴾َیَتَساَءُلونَ  َجنَّاتٍ  ِفي﴿ )٣٩(] شو[ الیمین أصحاب



 644 

  )٧٤( المدثر سورة    )٦٤٤(     العشرونالتاسع و الجزء  
  
 الكاظم وعن) ٤٣(

 لم إنا یعني قال (ع)
 محمد وصي نتول

 بعده من واالوصیاء
 نصل ولم السالم علیھم
  ]صا[ علیھم

عن عبد هللا بن ) ٤٨(
مسعود قال یشفع نبیكم 

رابع أربعة  (ص)
جبریل ثم إبراھیم ثم 
موسى أو عیسى ثم 

ثم  ... (ص)نبیكم 
النبیون ثم الصدیقون 

 ]مج[ ءثم الشھدا
  
 (ع) الكاظم عن) ٤٩(

 الوالیة عن أي قال
   ]صا[ معرضین

 :قال ابن عباس) ٥١(
الحمر الوحشیة إِذا 
 عاینت األسد ھربت
كذلك ھؤالء 
المشركون إِذا رأوا 

ھربوا  (ص)محمداً 
منھ كما یھرب الحمار 

 ]مس[ من األسد
  
ي قالوا) ٥٢( دِّ  عن السُّ
 (ص)لئن كان محمد:

 ً ، فلیصبح تحت  صادقا
رأس كل رجل منا 
صحیفة فیھا براءتھ 

،  وأمنھ من النار
  ]مس[االیة  فنزلت

  
 بأن حقیقٌ  أي )٥٦(

 ویطاع، عذابھ یتقى
 لمن یغفر بأن وحقیقٌ 

 ]آل[ وأطاعھ بھ آمن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

،  ما الذي أدخلكم جهنم ﴾َما َسَلَكُكْم ِفي َسَقرَ ﴿ )٤١( الذین في النار ﴾اْلُمْجِرِمینَ ﴿حال 
َلْم َنُك ِمَن ﴿مجیبین  ﴾َقاُلوا﴿ )٤٢( سؤال توبیخ لهم وتحقیر ، قون سعیرهاوجعلكم تذو 

ولم نكن نتصدق  ﴾َوَلْم َنُك ُنْطِعُم اْلِمْسِكینَ ﴿ )٤٣( في الدنیا لرب العالمین ﴾اْلُمَصلِّینَ 
، وال أحسنا إلى خلقه  مرادهم في اآلیتین ما عبدنا ربنا ، ونحسن إلى الفقراء والمساكین

وكنا نتحدث بالباطل مع أهل الغوایة  ﴾َوُكنَّا َنُخوُض َمَع اْلَخاِئِضینَ ﴿ )٤٤( امن جنسن
َحتَّى ﴿ )٤٦( ، وبالجزاء والمعاد بیوم القیامة ﴾َوُكنَّا ُنَكذُِّب ِبَیْوِم الدِّینِ ﴿ )٤٥( والضاللة

ْنَفُعُهْم َشَفاَعُة َفَما تَ ﴿ قال تعالى معقبًا على اعترافهم )٤٧( الموت ﴾اْلَیِقینُ ﴿جاءنا  ﴾َأَتاَنا
في هذه دلیل ثبوت الشفاعة یوم المالئكة والنبیین كما نفعت اهل التوحید ،  ﴾الشَّاِفِعینَ 
﴾ ُمْعِرِضینَ ﴿ القرآن وآیاته ﴾التَّْذِكَرةِ  َعنِ ﴿فما لهؤالء المشركین  ﴾َفَما َلُهمْ ﴿ )٤٨(القیامة 

هربت  ﴾َفرَّتْ ﴿ )٥٠( شاردة ﴾ُمْسَتْنِفَرةٌ ﴿وحشیة  ُحُمرٌ  هؤالء الكفار ﴾ُحُمرٌ  َكَأنَُّهمْ ﴿ )٤٩(
بالحمر  شبههم تعالى،  من شدة الفزعاو من الصیادین الرماة ، من األسد  ﴾ِمْن َقْسَوَرةٍ ﴿

كل واحد من هؤالء  ﴾ُكلُّ اْمِرٍئ ِمْنُهمْ ﴿یطمع  ﴾َبْل ُیِریدُ ﴿ )٥١( النافرة مذمة لهم وتهجیناً 
 من اهللا كما ُأنزل على محمد اً كتاب ﴾ُحًفا ُمَنشََّرةً صُ ﴿ینزل علیه  ﴾َأْن ُیْؤَتى﴿المجرمین 

، وذلك طمع كل  دع عنك ذكر ِإعراضهم واستمع لما هو أعجب وأغرب، والمعنى  (ص)
یریدون صحفًا من اهللا تعالى بالبراءة من ، وقیل  فرٍد منهم أن یكون رسوًال یوحي إلیه

عن مثل ذلك  ات لیرتدعوا وینزجرواهیه ﴾َكال﴿ )٥٢( العقوبة وٕاسباغ النعمة حتى یؤمنوا
ر  ﴾َكال﴿ )٥٣( أنهم قوم ال یصدقون بالبعث والحساب ﴾َبْل ال َیَخاُفوَن اآلِخَرةَ ﴿ الطمع كرَّ

، كافیة ال تعاظهم لو أرادوا  موعظة بلیغة ﴾َتْذِكَرةٌ ﴿ هذا القرآن ان ﴾ِإنَّهُ ﴿ رالردع والزج
َوَما ﴿ )٥٥( ، وانتفع بهداه اتعظ بما فیه ﴾َفَمْن َشاَء َذَكَرهُ ﴿ )٥٤( ألنفسهم السعادة

 ﴾َأْهُل التَّْقَوى﴿جل وعال  ﴾ُهوَ ﴿ لهم الهدى ﴾ِإال َأْن َیَشاَء اللَّهُ ﴿وما یتعظون به  ﴾َیْذُكُرونَ 
،  الذنوب لكرمه وسعة رحمتهوأهل ألن یغفر ﴾ َوَأْهُل اْلَمْغِفَرة﴿ أهٌل ألن یتقى لشدة عقابه

 توحیده أهل یعذب الوجالله أن  بعزته اقسم وتعالى باركت اهللا إنقال  (ع) الصادق عن
  ثم قال }ُهَو َأْهُل التَّْقَوى َوَأْهُل اْلَمْغِفَرةِ {قرأ  (ص)عن أنس أن رسول اهللا ،  ]صا[ أبدا بالنار

  ]مج[ ، فمن اتقاني فلم یجعل معي ِإلهًا فأنا أهٌل أن أغفر له قال ربكم أنا أهل أن ُأتقى
)٥٦(  
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 (ع) الباقر عنفضلھا 
 اقسم ال قراءة أدمن من

 بعثھ بھا یعمل وكان
 هللا رسول مع هللا

 في قبره من (ص)
 ویبشره صورة أحسن

 وجھھ في ویضحك
 على یجوز حتى

  والمیزان الصراط
 ]صا[
 :قال المفسرون) ١(

اشتھر في كالم العرب 
القسم زیادة ال قبل 

، كأنھ من  لتأكید الكالم
الوضوح والجالء 
بحیث ال یحتاج إلى 

  ]مس[ قسم
  
) قسم ارباب ٢(

العرفان النفوس الى 
وعرفوا النفس :  سبع

األمارة بأنھا ھي التي 
تمیل إلى الطبیعة 

والشھوات ، البدنیة 
ھي مأوى والحسیة 

الشرور ومنبع 
 ، األخالق الذمیمة

وعرفوا اللوامة بأنھا 
تي تنورت بنور ھي ال

القلب قدر ما تنبھت 
عن سنة الغفلة فكلما 
صدر عنھا سیئة 
أخذت تلوم نفسھا 

وعرفوا ، ونفرت عنھا 
المطمئنة بأنھا التي تم 
تنورھا بنور القلب 
حتى انخلعت عن 
صفاتھا الذمیمة 
وتخلقت باألخالق 
الحمیدة وسكنت عن 

  ]آل[ منازعة الطبیعة
  
 عدي في نزلت )٤(

 إلى جاء ربیعة بن
 فقال (ص) هللا رسول

 حدثني (ص) محمد یا
 متى ، القیامة یوم عن

 ؟ أمره وكیف ؟ یكون
 هللا رسولھ فأخبره
 عاینتُ  لو : فقال (ص)
 أصدقك لم الیوم ذلك
 بك أومن ولم محمد یا
 هللا یجمع كیف ،

  ]مس[ العظام
  
 البنان تعالى ذكر )٤(

 األصابع رءوس وھي
 غرابة من فیھا لما

 الصنع، ودقة ، الوضع
  الخطوط ألن
  

  
  

 وهي تسع وتسعون كلمة ، وستمائة واثنان وخمسون حرفا ، ویوجد سورة البلد مبدوءة بما
ال یوجد سورة مختومة بما بدئت به هذه السورة ، ومثلها في عدد اآلي سورة الّنبإ ، و 

  ختمت به

  بسم اهللا الرحمن الرحیم  
 ﴾ُأْقِسمُ  َوال﴿ )١( ﴾ِبَیْوِم اْلِقَیاَمةِ ﴿على َقَسمها  ، والعرب تدخل ال بمعنى اقسم﴾ ال ُأْقِسمُ ﴿

النفس المتقیة التي تلوم النفوس المقصرة في التقوى یوم القیامة  ﴾ِبالنَّْفِس اللَّوَّاَمةِ ﴿ واقسم
أو النفس المطمئنة ، ، أو التي تلوم نفسها أبدًا وٕان اجتهدت في الطاعة  على تقصیرها

عن النبي  ،لتي تقول له دائما لم فعلت ولم لم تفعل وغیرك یفعل وا الالئمة للنفس األمارة
لیس من نفس برة وال فاجرة إال وتلوم نفسها یوم القیامة إن عملت خیرًا قالت كیف  (ص)

أیظن هذا  ﴾َأَیْحَسبُ ﴿ )٢( ]آل[ لم أزد منه وٕان عملت شرًا قالت لیتني قصرت
  أن لن نقدر على جمع عظامه بعد تفرقها ﴾ِعَظاَمهُ َألَّْن َنْجَمَع ﴿ للبعث المنكر ﴾اِإلنَسانُ ﴿

نعید  ﴾َعَلى َأْن ُنَسوِّيَ ﴿ونحن قادرون  ﴾َقاِدِرینَ ﴿نجمعها  ﴾َبَلى﴿ )٣( االستفهام للتوبیخ
كما ، ونضم سالمیاته على صغرها ولطافتها بعضها إلى بعض  اطراف اصابعه ﴾َبَناَنهُ ﴿

بهذا  ﴾َبْل ُیِریُد اِإلنَسانُ ﴿ )٤(بكبار العظام  ، فكیف كانت أوًال من غیر نقصان وال تفاوت
ومعنى الفجور في ، سمي الكافر فاجرا لمیله عن الحق وكذا الفاسق  ﴾ِلَیْفُجرَ ﴿ اِإلنكار

قیل دع تعنیفه فإنه أشط من ذلك وأنى یرتدع وهو یرید لیدوم كأنه  ﴾َأَماَمهُ ﴿األصل المیل 
الذنب ویؤخر  ، وقیل یقدم ا یستقبله من الزمانعلى فجوره فیما بین یدیه من األوقات وفیم

َیْوُم ﴿ متى یكون ﴾َأیَّانَ ﴿هذا الكافر على سبیل االستهزاء والتكذیب  ﴾َیْسَألُ ﴿ )٥(التوبة 
عند تحیَّر، وانبهر من شدة األهوال  ﴾اْلَبَصرُ ﴿ قويشخص و  ﴾َفِإَذا َبِرقَ ﴿ )٦(﴾ اْلِقَیاَمةِ 

َوُجِمَع الشَّْمُس ﴿ )٨( وأظلم ﴾اْلَقَمرُ ﴿ب ضوء ذه ﴾َوَخَسفَ ﴿ )٧(الموت واالحتضار 
یوم وقیل ، جمع بینهما في ذهاب ضوئهما لیتكامل ظالم األرض على أهلها  ﴾َواْلَقَمرُ 
 )٩(، وقیل طلوعها من المغرب  الموت امارات ظهور بهذه االیات ارید یلوق،  القیامة

أین  ﴾َأْیَن اْلَمَفرُّ ﴿ قول اآلیس ي ذلك الیومف ﴾َیْوَمِئذٍ ﴿ المكذب بالقیامة ﴾َیُقوُل اِإلنَسانُ ﴿
 من یكون أن أحدهما : وجهین اإلنسان من القول هذایحتمل و ،  المخلص من عذاب اهللا

 یكون أن الثاني ، ربه ببشرى المؤمن لثقة ؛ المؤمن دون القیامة َعْرضة في خاصة الكافر
   وزجر ردع ﴾َكال﴿ )١٠( منها شاهدوا ما لهول الساعة قیام عند والكافر المؤمن قول من

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٧٥ 
٣١  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة القيامة    ٤٠

  مكیة  القارعة
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الدقیقة التي  والتجاویف

في أطراف أصابع 
إنسان ال تماثلھا 
خطوٌط أُخرى في 
أصابع شخص آخر 
 على وجھ األرض

  ]مس[
  
إلیھ جل وعال ) ١٢(

،  وحده استقرار العباد
ال ملجأ وال منجى لھم 

والمقصود  ...غیره 
من اآلیات بیان أھوال 

،  اآلخرة العظیمة
واإلِنسان یطیش عقلھ، 
ویذھب رشده، ویبحث 
عن النجاة والمخلص، 
ولكن ھیھات فقد 
جاءت القیامة وانتھت 

  ]آل[ الحیاة
 (ع) الباقر عن) ١٣(

 وشر خیر من قدم بما
 من سن فما اخر وما
 من بھا لیستن سنة
 كان شرا كان فإن بعده
 وال زرھمو مثل علیھ

 شیئا وزرھم من ینقص
 لھ كان خیرا كان وإن
 وال اجورھم مثل

 اجورھم من ینقص
 ]صا[ شیئا

 :عن زرارة قال) ١٤(
(ع) سألت أبا عبد هللا 

ما حد المرض الذي 
بل یفطر صاحبھ قال 

اإلنسان على نفسھ 
بنفسھ  ھو أعلم بصیرة
  ]مج[ ذاك الیھ

العجلة ) فائدة ١٦( 
طلب عمل الشيء قبل 

الذي ینبغي أن  وقتھ
یعمل فیھ ونقیضھ 
اإلبطاء والسرعة عمل 
الشيء في أول الوقت 
الذي ھو لھ وضّده 

  ]مج[ األناة 
 أمیر عن )٢٣(

 قال (ع) المؤمنین
 ما بعد هللا أولیاء ینتھي
 إلى الحساب من یفرغ
 الحیوان یسمى نھر

 فیھ فیغتسلون
 فتبیض منھ ویشربون
 إشراقا وجوھھم
 قذى كل عنھم فیذھب

 یؤمرون ثم عثوو
 ھذا فمن الجنة بدخول
 إلى ینظرون المقام
  یثیبھم كیف ربھم

  ]صا[
  

 الهـرب الـى أصـله َوَزرَ  ،وال مغیـث مـن عـذاب اهللا  فال ملجأ لـه ﴾ال َوَزرَ ﴿ عن ذلك القول
  وقــد كــان مفــرًا فــي الغالــب لفــرار العــرب ثــم شــاع وصــار حقیقــة لكــل ملجــأ، الجبــل المنیــع 

ــكَ ﴿ )١١( ــى َربِّ ــٍذ ﴿إلــى اهللا وحــده  ﴾ِإَل یكــون قــرار خلقــه یــوم فــرارهم إلیــه ،  ﴾اْلُمْســَتَقرُّ َیْوَمِئ
في ذلـك  ﴾اِإلنَساُن َیْوَمِئذٍ ﴿ُیخبر  ﴾ُیَنبَّأُ ﴿ )١٢(وخالصهم منوط به وحده ، ال یشاركه أحد 

ـرَ ﴿ الیوم ء وهـذا اإلنبـا،  وبمـا أخـر منـه لـم یعملـه فـي حیاتـه، عمـل عملـه مـن  ﴾ِبَما َقدََّم َوَأخَّ
ــِل اِإلنَســاُن ﴿ )١٣( ویجــوز أن یكــون عنــد المــوت ، یكــون فــي القیامــة عنــد وزن األعمــال َب

ــى َنْفِســِه َبِصــیَرةٌ  ، یشــهد علیــه  ، ال یحتــاج إلــى شــاهد آخــر عملــهو شــاهد علــى نفســه  ﴾َعَل
ر  ﴾َولَــْو َأْلقَــى َمَعــاِذیَرهُ ﴿ )١٤( ســمُعه وبصــره ورجــاله وجوارحــه ولــو جــاء بكــل معــذرة لیبــرِّ

 النـــاس إلـــى یعتـــذر أن االنســـان یصـــنع مـــا قـــال (ع) الصـــادق عـــن ، فإنـــه ال ینفعـــه هفعلتـــ
 رداءهــا اهللا البسـه سـریرة أسـر مــن یقـول كـان (ص) اهللا رسـول إن منــه اهللا یعلـم مـا بخـالف

ـــهِ ﴿ (ص)محمـــد  یـــا ﴾ال ُتَحـــرِّكْ ﴿ )١٥( ]صـــا[فشـــر  شـــرا وٕان فخیـــر خیـــرا إن  بـــالقرآن ﴾ِب
 منـك ینفلـت أن مخافـة  ألجـل أن تتعجـل بحفظـه ﴾ِلَتْعَجَل ِبهِ ﴿ وحیه یتم أن قبل ﴾ِلَساَنكَ ﴿
 لسـانك فـي قراءتـه وٕاثبـات ﴾َوُقْرآَنـهُ ﴿ (ص) في صـدرك یـا محمـد ﴾َجْمَعهُ ِإنَّ َعَلْیَنا ﴿ )١٦(
ــهُ ﴿ )١٧( ــاُه فَــاتَِّبْع ُقْرآَن ــِإَذا َقَرْأَن  ، فأنصــت الســتماعه حتــى یفــرغ فــِإذا قــرأه علیــك جبریــل ﴾َف
 ردع لعلـه ﴾َكـال﴿ )١٩( معانیـه مـن بیان ما أشكل علیك فهمه ﴾نَّ َعَلْیَنا َبَیاَنهُ ثُمَّ إِ ﴿ )١٨(

أنــتم قـــوٌم  ﴾َبــْل ُتِحبُّــوَن اْلَعاِجلَــةَ ﴿ بصــیرة نفســه علــى أنــه مــع المعــاذیر االنســان إلقــاء عــن
 ﴾َیْوَمئِـذٍ ُوُجـوٌه ﴿ )٢١( وتتركون اآلخرة الباقیة ﴾َوَتَذُروَن اآلِخَرةَ ﴿ )٢٠( تحبون الدنیا الفانیة

ِإَلــى ﴿ )٢٢( علیهــا روبشاشــة الســرو  مشــرقة مضــیئة مــن أثــر النعــیم ﴾َناِضــَرةٌ ﴿ یــوم القیامــة
ـــاِظَرةٌ  ، كمـــا كـــانوا فـــي الـــدنیا ال  نهـــم ال یتوقعـــون النعمـــة والكرامـــة إال مـــن ربهـــمأل ﴾َربَِّهـــا َن

،  ]صـا[ ربهـا ثـواب ینتظـر مشـرقة یعنـي قال (ع) الرضا عن ، یخشون وال یرجون إال إیاه
َوُوُجـوٌه ﴿ )٢٣( اللهم اجعلنا من المشـتاقین الـى جمالـك والقـابلین لوصـالك بحرمـة جاللـك

تتنـــزل  ﴾َأْن ُیْفَعـــلَ ﴿ تتـــیقن وتتحقـــق ﴾َتُظـــنُّ ﴿ )٢٤( عابســـة ﴾َباِســـَرةٌ ﴿ یـــوم القیامـــة ﴾َیْوَمِئـــذٍ 
 االخـرة ىعلـ الـدنیا إیثـار علـى ردع ﴾َكـال﴿ )٢٥( ، تقصم فقـار الظهـر داهیة ﴾ِبَها َفاِقَرةٌ ﴿
ترتقي عندها الـنفس عنـد المـوت  الصدرعظام أعلى  الترقوة ﴾التََّراِقي﴿الروح  ﴾ِإَذا َبَلَغتِ ﴿

وقـــال أهلـــه  ﴾َوِقیـــلَ ﴿ )٢٦( المـــوت ىشـــارف اِإلنســـان علـــعنـــدما ی وعنـــدها تقـــع الحشـــرجة
ــا هــو فیــهمــن یداویــه هــل مــن ینجیــه  ﴾َمــْن َراقٍ ﴿ هوأقربــاؤ   إنابــن عبــاس  عــن،  ویشــفیه ممَّ

 )٢٧( الكـافر هـذا بـروح یرقـى مـن المـوت ملـك فیقـول الكـافرین من القرب یكرهون مالئكةال
 مالئكة لمعاینته ، والمال واألهل الدنیا سیفارق أنه ﴾اْلِفَراقُ  َأنَّهُ ﴿ المحتضر وأیقن ﴾َوَظنَّ ﴿

   على بعضها یسلم ومفاصله ، وسكراته الموت كرب لیعالج العبد أن الحدیث في ، الموت
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  )٧٦(االنسان  سورة    )٦٤٧(     العشرونالتاسع و جزءال  
  
لعرب ال تذكر ) ا٢٩(

الساق إال في الِمحن 
؛  والشدائد العظام

قامت  : ومنھ قولھم
،  الدنیا على ساق

وقامت الحرب على 
 ]قر[ ساق

 :قال المفسرون) ٣٥(
ھذه العبارة في لغة 
العرب ذھبت مذھب 
المثل في التخویف 

 و ، والتحذیر والتھدید
 (ص)روي أن النبي 

أخذ بید أبي جھل ثم 
ُثمَّ أَْولَى لََك  : قال لھ
  : فقال أبو جھل َفأَْولَى

 أتتوعدني یا محمد
؟ وهللا  وتھددني (ص)

ال تستطیع أنَت وربُك 
 ً ،  أن تفعال بي شیئا

وهللا إني ألعزُّ أھل 
، ثم لم یلبث أن  الوادي

 قتل ببدر شر قتلة
  ]مس[
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  الدھر سورة تسمى و

 مكیتھا أمر : مالحظة
 فیھ ، مختلف ومدنیتھا

   ]آل[ جداً 
 الخالف وسبب اقول

 انظر (    الیخفى ما
  ).... مي ، مج تفسیر

  
 (ع) الباقر عن فضلھا

 على أتى ھل قرأ من
 غداة كل االنسان
 من هللا زوجھ خمیس
 ثمانمأة العین الحور
 آالف وأربعة عذراء
 محمد مع وكان ثیب

 الھادي عنو (ص)
 یقیھ أن احب من (ع)
 االثنین یوم شر هللا

 ركعة أول في فلیقرأ
 ھل الغداء صالة من
 ثم االنسان على أتى
 ذلك شر هللا فوقھم قرأ

 ]صا[  االیة الیوم
   

َواْلَتفَِّت السَّاُق ﴿ )٢٨( ]مج[ وأفارقك إلى یوم القیامة بعض یقول علیك السالم تفارقني
ِإلى  ﴾ِإَلى َربِّكَ ﴿ )٢٩( ، مع شدة الموت وكربه دة مفارقة الدنیااجتمعت علیه ش ﴾ِبالسَّاقِ 

 )٣٠( ، یساقون إلیه یوم القیامة لیفصل بینهم مرجع العباد ﴾َیْوَمِئٍذ اْلَمَساقُ ﴿ اهللا جل وعال
 ﴾َوَلِكْن َكذَّبَ ﴿ )٣١( ولم یصل للرحمن ﴾َوال َصلَّى﴿ جهل بالقرآن وأب ﴾َفال َصدَّقَ ﴿

یتبختر في  ﴾ثُمَّ َذَهَب ِإَلى َأْهِلِه َیَتَمطَّى﴿ )٣٢( وأعرض عن اِإلیمان ﴾ىَوَتَولَّ ﴿ بالقرآن
المطیطاء التبختر ومد  -  إذا مشت أمتى المطیطاءالحدیث ، في  تكبر وخیالءب مشیته

َأْوَلى َلَك ﴿ )٣٣(  ]زم[ وخدمتهم فارس والروم فقد جعل بأسهم بینهم -الیدین في المشي 
ثُمَّ َأْوَلى َلَك ﴿ )٣٤( ، ووعید بعد وعید تهدید بعد تهدید،  ثم ویٌل لك ویٌل لك﴾ َفَأْوَلى
  إني أكرر علیك التحذیر والتخویف: كأنه یقول، كرره مبالغة في التهدید والوعید  ﴾َفَأْوَلى

اِإلنَساُن َأْن ُیْتَرَك ﴿أیظن  ﴾َأَیْحَسبُ ﴿ )٣٥( ، قبل نزول العقوبة بك فاحذر وانتبه لنفسك
 ﴾ُنْطَفًة ِمْن َمِنيٍّ ُیْمَنىَأَلْم َیُك ﴿ )٣٦(  ، من غیر بعٍث وال حساب وال جزاءٍ  همالً  ﴾ُسًدى

 )٣٧( االستفهام للتقریر،  صب في األرحامتُ راق و تأما كان هذا اِإلنسان نطفة ضعیفة 
 فخلقه اهللا بقدرته في ﴾َفَخَلقَ ﴿ اً متجمد اً غلیظما د ﴾َعَلَقةً ﴿ أصبح بعد ذلك ﴾ثُمَّ َكانَ ﴿

ْوَجْینِ ﴿ هذا اِإلنسان من ﴾َفَجَعَل ِمْنهُ ﴿ )٣٨(وأتقنها  ﴾َفَسوَّى﴿ أجمل صورة  صنفین ﴾الزَّ
ِبَقاِدٍر َعَلى َأْن ُیْحِیَي ﴿اِإلله الخالق  ﴾َأَلْیَس َذِلكَ ﴿ )٣٩( بقدرته ﴾الذََّكَر َواألُنَثى﴿

ن الصادق (ع) ، ع ؟ بل إنه على كل شيء قدیر على إعادة الخلق بعد فنائهم ﴾اْلَمْوَتى
  )٤٠( بلى و سبحانك اللهم (ص)النبي  لما نزلت هذه االیة قال

  
  
  

ویوجد في القران سورة واحده وهي مئتان وأربعون كلمة ، وألف وأربعمائة وخمسون حرفا ، 
في القرآن خمس سور مبدوءة بهمزة ،  مبدوءة بما بدئت بها هذه السوره وهي سورة الغاشیه

  والفیل والماعونیة واالنشراح االستفهام هذه والغاش
  الرحیم الرحمن اهللا بسم

 َعَلى﴿ وقدرته للصانع المنكر ایها یأتي الم ﴾َأَتى﴿ وتقریب تقریر استفهام ﴾َهلْ ﴿
 ذكر له یكن لم ﴾َمْذُكوًرا َشْیًئا َیُكنْ  َلمْ ﴿ الزمان من فترة ﴾الدَّْهرِ  ِمنَ  ِحینٌ ﴿ آدم ﴾اِإلنَسانِ 

 سنة أربعون آدم على أتى إنه قیل ، الروح فیه نفخ ان الى طیناو  ترابا كان النه وجود وال
 أن قبل طین من ملقى جسداً  كان بل،  األرض في وال السماء في ال مذكوراً  شیئاً  یكن لم

   الحسنو  وفاطمة علي في السورة بهذه جبریل نزل عباس ابن عن ، الروح فیه ینفخ

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٧٦ 
٩٨  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة االنسان    ٣١

  مدنیة  الرحمن
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  )٧٦(نسان اال سورة    )٦٤٨(     العشرونالتاسع و الجزء  
  
من  (ص)عن النبي و

قرأ سورة ھل أتى كان 
جزاؤه على هللا جنة 

 ]بي[ وحریرا
النطفة ) فائدة : ١(

الماء القلیل وقد تقع 
على الكثیر قال أمیر 

 حین  )ع(المؤمنین 
 ذكر الخوارج
مصارعھم دون 
  النطفة یرید النھروان 

  ]مج[
أعطاه تعالى ما ) ٢(

یصح معھ االبتالء 
،  والبصروھو السمع 

وھما كنایتان عن الفھم 
والتمییز وقد یراد بھما 

،  الحاستان المعروفتان
ھما بالذكر  وخصَّ
ألنھما أعظم الحواسِّ 

 ]فخ[ وأشرفھا
وقد أجمع أھل ) ٤(

وموافقوھم ) ع(البیت 
وكثیر من مخالفیھم أن 

علي باالبرار  المراد
وفاطمة والحسن 
والحسین علیھما 
السالم واآلیة مع ما 

 ھا متعینة فیھمبعد
 ]مج[
 قال ابن عباس )٥(

الكافور اسم عین ماٍء 
في الجنة تمتزج الكأس 
بماء ھذه العین وتختم 
بالمسك فتكون ألذَّ 

  ]مس[ شراب
 الجنة في العیون )٦(

 التي احدھما اربع
 تفجیرا یفجرونھا
 والسلسبیل والزنجبیل
 ]قر[ والتنسیم

 (ع) الباقر عن )٦(
 النبي دار في عین ھي
 دور إلى یفجر )(ص

 والمؤمنین االنبیاء
  ]صا[
 ما كلُّ  النذرُ  )٧(

 على اإلِنسان أوجبھ
  ]مس[ فعل من نفسھ

 (ع) الصادق عن )٨(
  (ع) فاطمة عند كان

 عصیدة فجعلوه شعیر
 انضجوھا فلما

 أیدیھم بین ووضعوھا
 فقال مسكین جاء

 هللا رحمكم المسكین
 رزقكم مما اطعمونا

 (ع) علي فقام هللا
 یلبث فلم ثلثھا هفأعطا

  الیتیم فقال یتیم جاء أن
  

... في حدیث طویل  ك اهللا في أهل بیتكأهن (ص) وقال خذها یا محمد (ع) والحسین
وعلى القول بعدم النزول فیهما ال یتطامن مقامهما وال ینقص یقول اآللوسي ،  ]بي[

وماذا عسى ، هما  إذ دخولهما في األبرار أمر جلي بل هو دخول أولى فهما، قدرهما 
(ع)  وفاطمة(ص)  مولى المؤمنین ووصى النبي(ع) یقول أمرؤ فیهما سوى أن علیًا 

فالروح والریحان وسیدا شباب (ع) البضعة األحمدیة والجزء المحمدي وأما الحسنان 
 )١( ]١٢االیة، ال [ الجنان ولیس هذا من الرفض بشيء بل ما سواه عندي هو الغي

الرجل  ماءمن  اخالط ﴾ِمْن ُنْطَفٍة َأْمَشاجٍ ﴿ ﴾اِإلنَسانَ ﴿ا هذ ﴾َلْقَناخَ ﴿ نحن بقدرتنا ﴾ِإنَّا﴿
  أي لنختبره بالتكالیف الشرعیة ﴾َنْبَتِلیهِ ﴿ وقیل اطوارًا طورًا نطفة وطورًا علقة،  بماء المرأة

 عاقالً  ﴾َسِمیًعا َبِصیًرا﴿من أجل ذلك  ﴾َفَجَعْلَناهُ ﴿ لننظر أیشكر أم یكفر واألوامر اِإللهیة
 ِإنَّا َهَدْیَناهُ ﴿ )٢( ، ویبصر الدالئل الكونیة ، لیسمع اآلیات التنزیلیة ممیزًا ذا سمع وبصر

بیَّنا له الطریق ونصبنا له األدلة وأزحنا له العلة حتى یتمكن من معرفة الحق  ﴾السَِّبیلَ 
َوإِمَّا ﴿ طاعة، فیسلك سبیل الخیر وال لنعمة اهللا ﴾َشاِكًرا﴿مؤمنًا  أن یكون ﴾﴿ِإمَّا والباطل

ِلْلَكاِفِریَن ﴿هیأنا  ﴾ِإنَّا َأْعَتْدَنا﴿ )٣( شقیًا فیكفر بنعمة اهللا ویسلك سبیل الشر ﴾َكُفوًرا
نارًا  ﴾َوَسِعیًرا﴿ ُتغلُّ بها أیدیهم إلى أعناقهم ﴾َوَأْغالالً ﴿ قیودًا تشدُّ بها أرجلهم ﴾َسالِسالً 
َیْشَرُبوَن ِمْن َكْأٍس ﴿فِإنهم ین هللا في الدنیا المطیع ﴾ِإنَّ األَْبَرارَ ﴿ )٤( بها یحرقونموقدة 

 ﴾َعْیًنا﴿ )٥( الكافورب، ممزوجة  یشربون كأسًا من الخمر ﴾َكاُفوًرا﴿ طعمها ﴾َكاَن ِمَزاُجَها
وصفهم بالعبودیة  ﴾َیْشَرُب ِبَها ِعَباُد اللَّهِ ﴿ الكافور یتدفق من عیٍن جاریة من عیون الجنة

ُروَنَها﴿ فتهم ِإلیهوتشریفًا بِإضا تكریمًا لهم  الدور من شاؤوا حیث یجرونها ﴾َتْفِجیًرا ُیَفجِّ
 ما لهم وّفى تعالى الّله فإن لذلك أنفسهم على أوجبوه الذي ﴾ِبالنَّْذرِ  ُیوُفونَ ﴿ )٦( والقصور

 وشدائده أهواله كانت ﴾ُمْسَتِطیًرا َشرُّهُ  َكانَ ﴿ عظیم یومِ  هول ﴾َیْوًما َوَیَخاُفونَ ﴿ به وعدهم
 ِإلیه حاجتهمو  له حبهم مع ﴾ُحبِّهِ  َعَلى الطََّعامَ  ُیْطِعُمونَ وَ ﴿ )٧( والفزع الشدة حدود ىأقص

 من ﴾َوَأِسیًرا﴿ صغیر وهو أبوه مات الذي ﴾َوَیِتیًما﴿ شیئا  یملك ال الذي فقیرال ﴾ِمْسِكیًنا﴿
 أراد یلجبرائ كان اللیالي في السائل أن یروى ، الغریم وقیل المرأة وقیل الحرب في ُأسر
 في القیامة أهوال من بالخوف سبحانه اهللا ووصفهم سبحانه اهللا بإذن ابتالءهم بذلك

 ربنا من نخاف ناإ{ قوله في وثانیاً  }مستطیراً  شره كان یوماً  ویخافون{ قوله في أوالً ،  موضعین
 في العموم على األبرار حال أو (ص) النبي بیت أهل حال كان وٕاذا،  }عبوساً  یوماً 

 قوله في عباس ابن عن ، ]غر[ بالخوف أولى فغیرهم الغایة هذه إلى اهللا من الخوف
 (ع) طالب أبي بن علي في اآلیة هذه نزلت :قال ،  اآلیة }حبه على الطعام ویطعمون{

   ِإنََّما﴿ علیهم یتفضلون لمن ویقولون )٨( ]سي[ (ص) اهللا رسول بنت (ع) وفاطمة
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 علي فقام هللا رحمكم
 ثم الثلث فأعطاه (ع)
 االسیر فقال أسیر جاء

 فأعطاه هللا رحمكم
 الثلث الباقي  (ع) علي

 هللا فأنزل وماذاقوھا
 فیھم االیات سبحانھ
 كل في جاریة وھي
 عز � ذلك فعل مؤمن
  ]صا[ وجل

 النبي (ص) :عن) ٨(
ما من مسلم أطعم 

ً على جوع  إال مسلما
أطعمھ هللا من ثمار 
الجنة وما من مسلم 
كسا أخاه على عري 

خضر إال كساه هللا من 
الجنة ومن سقى مسلماً 
على ظمأ سقاه هللا من 

  ]مج[ الرحیق
  
أما :  قال مجاھد) ٩(

وهللا ما قالوه بألسنتھم، 
ولكن علم هللا بھ من 

، فأثنى علیھم  قلوبھم
بھ، لیرغب في ذلك 

  ]مس[ راغب
  
 :المفسرون قال) ١٣(

األرائك جمع أریكة 
وھي السریر ترخى 

، والحجلة  علیھ الحجلة
 علىھي ما یسدل 

السریر من فاخر 
 وإِنما ، والستور الثیاب
ھم  الحالة بھذه خصُّ
 حاالت أتم ألنھا

  ]مس[ المتنعم
  
 :عباس ابن قال )١٦(

 شيء الدنیا في لیس
 إِال الجنة في مما

 ما أن ، یعني األسماء
 سمىأ الجنة في

   ولو،  وأعلى وأشرف
 فضة من فضةً  أخذت
 حتى فضربتھا الدنیا،
 جناح مثل جعلتھا
 الماء یر لم ، الذباب

 ولكنَّ  ، ورائھا من
 ببیاض الجنة قواریر
 صفاء مع ، الفضة

  ]مس[ القواریر
  
 التشبیھ من ھذا )١٩(

 إِذ اللؤلؤ ألن ، العجیب
ً  كان  یكون متفرقا

 المنظر، في أحسن
 ضھبع شعاع لوقوع
 فیكون بعض على
  ]فخ[ وأبدع أروع

 ئهال نبتغي من ورا ﴾ال ُنِریُد ِمْنُكمْ ﴿ لرضاه خاصة ﴾ِلَوْجِه اللَّهِ ﴿نحسن ِإلیكم  ﴾ُنْطِعُمُكمْ 
انها نزلت ، عن الرضا (ع)  وال نقصد الحمد والثناء منكم ﴾َوال ُشُكوًرا﴿ مكافأةً  ﴾َجَزاءً ﴿

ویتأثمون من المن  )٩( ]شو[طویل  في حدیث في على وفاطمة والحسن والحسین (ع)
ِإنما نفعل ذلك رجاء أن یقینا اهللا  ﴾ِإنَّا َنَخاُف ِمْن َربَِّنا َیْوًما َعُبوًسا﴿ واألذى بنفقاتهم قائلین

شدید  ﴾َقْمَطِریًرا﴿، وشدة هوله  ، تعبس فیه الوجوه من فظاعة أمره هول یوٍم شدید
 ﴾َشرَّ َذِلَك اْلَیْومِ ﴿ ودفع عنهم مهم واعتقادهمجزاء إطعا ﴾َفَوَقاُهُم اللَّهُ ﴿ )١٠( عصیب
بهاء وبهجة في وجوههم  ﴾َنْضَرةً ﴿وأعطاهم  ﴾َوَلقَّاُهمْ ﴿ وحسن ظنهم بالّله وشدته

في قلوبهم أشرق لمعانه على وجوههم ، ألن فرح القلب یبعث االنطالق على  ﴾َوُسُروًرا﴿
على إیثار الفقراء على أنفسهم وعلى فعل  ﴾ِبَما َصَبُروا﴿وأثابهم  ﴾َوَجَزاُهمْ ﴿ )١١(الوجه 

المسكن والمطعم جمع لهم ،  ویلبسونه یفترشونه ﴾َوَحِریًرا﴿ یسكنونها ﴾َجنَّةً ﴿الّطاعات 
مضطجعین في  ﴾ُمتَِّكِئیَن ِفیَها﴿ )١٢( ، وهو ُقصارى ما تتطلع له نفوس الناس والملبس
َوال ﴿حرًا  ﴾َشْمًسا﴿ في الجنة﴾ ِفیَها﴿یجدون  ال ﴾ال َیَرْونَ ﴿ األسرَّة ﴾َعَلى اَألَراِئكِ ﴿الجنة 
ظالل  ﴾َوَداِنَیًة َعَلْیِهْم ِظالُلَها﴿ )١٣( معتدل هواء علیهم یمر،  وال برداً  ﴾َزْمَهِریًرا

 )١٤( ، وسهل علیهم تناولها أدنیت ثمارها منهم ﴾َوُذلَِّلْت ُقُطوُفَها َتْذِلیالً ﴿ األشجار
ةٍ ﴿الجوار الحسان بواسطة  ﴾َوُیَطاُف َعَلْیِهمْ ﴿ باألواني الفضیة فیها الطعام  ﴾ِبآِنَیٍة ِمْن ِفضَّ

 اَ َقَواِریر ﴿ )١٥( القداح رقیقة شفافة كالزجاج في صفائه﴾ اَ َوَأْكَواٍب َكاَنْت َقَواِریر ﴿ والشراب
ةٍ   أنفسهم في قدروها﴾ َقدَُّروَها َتْقِدیًرا﴿ الفضة وبیاضجامعة بین صفاء الزجاج  ﴾ِمْن ِفضَّ

 حسبها على فجاءت الصالحة بأعمالهم قدروها أو ، تمنوه كما وأشكالها مقادیرها ءتفجا
 ابن قال ﴾َزنَجِبیالً  ِمَزاُجَها َكانَ  َكْأًسا﴿ الجنة في ﴾ِفیَها﴿ األبرار هؤالء ﴾َوُیْسَقْونَ ﴿ )١٦(

 ولكن،  الدنیا في مثل له لیس وسّماه الجنة في مما القرآن في اهللا ذكره ما كل عباس
 القرآن في ذكره فلذلك تستطیبه العرب كانت مما والزنجبیل ، یعرف الذي باالسم اهللا اهسم

 )١٧( األبرار شراب لمزج خاص الجنة في لعین اسمٌ  الزنجبیل وقیل،  بها ووعدهم
 العذب الماء السلسبیل ﴾َسْلَسِبیالً  ُتَسمَّى﴿ الجنة في ﴾ِفیَها﴿ اهللا عباد منها یشرب ﴾َعْیًنا﴿

 واعطى خمسا اهللا اعطاني (ص) النبي عن ، وصفائه لعذوبته الحلق في ریانالج السهل
 ویدور ﴾َوَیُطوفُ ﴿ )١٨( ]صا[ السلسبیل وأعطاه الكوثر أعطاني خمسا ع)( علیا

 ﴾ُمَخلُدونَ ﴿ تهملخدم تعالى اهللا ینشئهم غلمانٌ  ﴾ِوْلَدانٌ ﴿ األبرار هؤالء على ﴾َعَلْیِهمْ ﴿
 في منتشرین نظرتهم ﴾َرَأْیَتُهمْ  ِإَذا﴿ والحسن والنضارة بابالش من علیه هم ما على دائمون
 كأنهم ﴾َمنُثوًرا ُلْؤُلًؤا﴿ وجوهم وإِشراق ألوانهم وصفاء لحسنهم خلتهم ﴾َحِسْبَتُهمْ ﴿ الجنة
   َثمَّ ﴿ والسرور األنس مظاهر من الجنة في ما هناك ﴾َرَأْیتَ  َوإَِذا﴿ )١٩( المنثور اللؤلؤ
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لمأمون أنھ ) .... ٢٠(

لیلة ُزفَّت إلیھ ُبوران 
،  بنت الحسن بن سھل

وھو على بساط 
منسوج من ذھب، وقد 
َنَثرت علیھ نساُء دار 

، فنظر  الخلیفة اللؤلؤَ 
إلیھ منثوراً على ذلك 
البساط فٱستحسن 

  ]قر[ المنظر 
  
حلي أھل الجنة  )٢١(

ف تختلف باختال
أعمالھم ، فلعلھ تعالى 
یفیض علیھم جزاء لما 
عملوه بأیدیھم حلیاً 
وأنواراً تتفاوت الذھب 

  ]بي[ والفضة
  
قیل اآلثم عتبة ) ٢٤(

بن ربیعة والكفور 
الولید بن المغیرة ألن 
ً للمآثم  عتبة كان ركابا
ً ألنواع  متعاطیا
الفسوق وكان الولید 
ً في الكفر شدید  غالیا

 و الشكیمة في العتو
 (ص)أنھما قاال لھ 

ارجع عن ھذا األمر 
ونحن نرضیك بالمال 
والتزویج وقیل الكفور 

  ]آل[ أبو جھل 
  
 (ع) الرضا عن )٢٦(

 ذلك وما سئل أنھ
 صالة قال التسبیح
 صالة بكرة وقیل اللیل
 وأصیال الفجر

 الیل ومن الظھران
 العشاءان لھ فاسجد
 أي طویال لیال وسبحھ
 طویلة طائفة لھ وتھجد

  ]صا[ لیلال من
  
 ھذه أن والمعنى )٢٩(

 من فیھا بما السورة
 العجیب الترتیب
 والوعد البعید والنسق
 والترغیب والوعید

 تذكرة ، والترھیب
 وتبصرة للمتأملین

 فمن ، للمستبصرین
 في لنفسھ الخیرة شاء
 اتخذ واآلخرة الدنیا
  . سبیالً  ربھ إلى

 هللا إلى السبیل واتخاذ
   إلیھ التقرب عن عبارة

واعلم أن ھذه اآلیة من 
جملة اآلیات التي 
تالطمت فیھا أمواج 

  ]فخ[ الجبر والقدر
  

ي الحـــدیث القدســـي فـــ یفنـــى ، وال یـــزول ال ﴾َوُمْلًكـــا َكِبیـــًرا﴿ ال یكـــاد یوصـــف ﴾َرَأْیـــَت َنِعیًمـــا
 بشــر ، وال ُأذٌن ســمعت وال خَطــر علــى قلــب أعــددُت لعبــادي الصــالحین، مــا ال عــیٌن رأتْ 

ـــاُب ُســـنُدٍس ُخْضـــرٌ َعـــ﴿ )٢٠( ]مـــس[ تعلـــوهم الثیـــاب الفـــاخرة الخضـــراء المزینـــة  ﴾اِلَیُهْم ِثَی
َأَسـاِوَر ِمـْن ﴿وألبسـوا  ﴾َوُحلُّوا﴿ والحریر الثخین ﴾َوإِْسَتْبَرقٌ ﴿ بأنواع الزینة من الحریر الرقیق

ــةٍ   شــربة منهــا نیســقو ﴾ َشــَراًبا َطهُــوًرا﴿ اهللا فــوق ذلــك النعــیم ﴾َوَســَقاُهْم َربُّهُــمْ ﴿للزینــة  ﴾ِفضَّ
مـنهم مـن سـقاهم شـراب الهدایـة فهـداه ومـنهم مـن سـقاه  ، الحسـد مـن قلـوبهم بهـا اهللا فیطهر

شــراب التوحیــد فیســره ومــنهم مــن ســقاه شــراب الوالیــة فــوااله ومــنهم مــن ســقاه شــراب المعرفــة 
ْم ِإنَّ َهـــَذا َكـــاَن َلُكـــ﴿یقـــال لهـــم بعـــد دخـــولهم الجنـــة ومشـــاهدتهم نعیمهـــا  )٢١( فقّربـــه وأدنـــاه

عنــد ربكــم  ﴾َمْشــُكوًرا﴿عملكــم  ﴾َوَكــاَن َســْعُیُكمْ ﴿ اأعمــالكم الصــالحة فــي الــدنی مقابــل ﴾َجــَزاءً 
ْلَنـا َعَلْیـكَ ﴿ )٢٢(محمودا مرضیا ألن أعمالكم في الـّدنیا كانـت مرضـیة عنـده   ﴾ِإنَّـا َنْحـُن َنزَّ

لتـذكرهم بمـا ین سنة منجما في نحو ثالث وعشر  مفرقاً  ﴾اْلُقْرآَن َتْنِزیالً ﴿هذا  (ص) یا محمد
یـا  ﴾َفاْصـِبْر ﴿ )٢٣( ]صـا[ (ع) علـي بوالیـة قال (ع) الكاظم عن ، فیه من الوعد والوعید

، ویقـر عینـك  فـال بـدَّ أن ینـتقم مـنهم وانتظر حكم ربك وقضـاءه ﴾ِلُحْكِم َربِّكَ ﴿ (ص) محمد
هـاتین الخصـلتین ألنهـم أحـد بوصمهم  ﴾َأْو َكُفوًرا﴿ المنافق﴾ آِثًما َوال ُتِطْع ِمْنُهمْ ﴿ بِإهالكهم

 )٢٤(اإلثـــم كأهــل الكتـــاب أو مشـــرك كأهـــل مكــة وحلفـــاهم مـــن العـــرب كثیـــر رجلــین : إمـــا 
 ﴾َوَأِصـیالً ﴿ أول النهـار ﴾ُبْكـَرةً ﴿صـلِّ لربـك وأكثـر مـن عبادتـه وطاعتـه  ﴾َواْذُكْر اْسَم َربِّكَ ﴿

ــ﴿ )٢٥( االصــیل بعــد الظهــر الــى المغــرب ــِل َفاْســُجْد َل  بعــض اللیــل صــلي لــه ﴾هُ َوِمــْن اللَّْی
ِإنَّ ﴿ )٢٦( وأكثر من التهجد والقیام لربـك فـي جنـاح الظـالم ﴾َوَسبِّْحُه َلْیًال َطِویالً ﴿متهجدًا 

، وینهمكـون فـي لذائـذها  یفضـلون الـدنیا علـى اآلخـرة ﴾ُیِحبُّـوَن اْلَعاِجلَـةَ ﴿المشركین  ﴾َهؤُالءِ 
ــــیالً  اَیْوًمــــ﴿أمــــامهم  ﴾َوَراءُهــــمْ ﴿ویتركــــون  ﴾َوَیــــَذُرونَ ﴿  )٢٧( والشــــدائد األهــــوال عظــــیم ﴾ثَِق
 باألعصـاب مفاصـلهم ربـط وأحكمنا ﴾َأْسَرُهمْ  َوَشَدْدَنا﴿ العدم من أوجدناهم ﴾َخَلْقَناُهمْ  َنْحنُ ﴿

 ﴾َتْبـِدیالً  َأْمثَـاَلُهمْ  َبدَّْلَنا﴿ أهلكناهم أردنا ولو ﴾ِشْئَنا َوإَِذا﴿ أشداء أقویاء كانوا حتى ، والعروق
اآلیــات فــي  ﴾َهــِذهِ  ِإنَّ ﴿ )٢٨( ووعیــد تهدیــدٌ  فیــه ، وأطــوع هللا أعبــد یكونــون نهممــ خیــراً  بــدلنا

 ِإَلى اتََّخذَ  َشاءَ  َفَمنْ ﴿ لمن یوفقه الّله المتثالها والقیام بمقتضاه موعظة ﴾َتْذِكَرةٌ ﴿هذه الّسورة 
 طریقـاً  ولیتخـذ ، بها فلیعتبر السعادة طریق وسلوك واالعتبار االنتفاع أراد فمن ﴾َسِبیالً  َربِّهِ 

 َوَمـا﴿ )٢٩( ]صـا[ الوالیـة قـال (ع) الكـاظم عـن ، مرضاته وطلب ربه طاعة إلى موصالً 
 َكـــانَ  اللَّـــهَ  ِإنَّ ﴿ ومشـــیئته اهللا بتقـــدیر ِإال ﴾اللَّـــهُ  َیَشـــاءَ  َأنْ  ِإال﴿ األمـــور مـــن أمـــراً  ﴾َتَشـــاءونَ 

ــرها الهدایــة یســتحق مــن یعلــم خلقــه بــأحوال ﴾َعِلیًمــا  وصــنعه تــدبیره فــي ﴾اَحِكیًمــ﴿ لــه فییسِّ
  قال (ع) الكاظم عن ، ورضوانه جنَّته ﴾َرْحَمِتهِ  ِفي﴿ عباده من ﴾َیَشاءُ  َمنْ  ُیْدِخلُ ﴿ )٣٠(
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 الصادق عنفضلھا 
 قرأ من (ع)

 عرفا والمرسالت
 وبین بینھ هللا عرف
  ]صا[ محمد

 
 :سرونقال المف) ٦(

أقسم تعالى بخمسة 
ً على  أشیاء ، تنبیھا

،  جاللة قدر المقسم بھ
ً لشأن المقسم  وتعظیما

  علیھ، فأقسم بالریاح  
وبالمالئكة األبرار 
على أن أمر القیامة 

، وأن  حق ال شك فیھ
ما أوعد هللا تعالى بھ 
المكذبین، من مجيء 
الساعة والثواب 

، كائن ال  والعقاب
، فال ینبغي  محالة

  ]مس[ الشك واالمتراء
  
 المفسرون قال )١٥(

 َیْوَمئِذٍ  َوْیلٌ  كرر
بِینَ   ھذه في لِْلُمَكذِّ
 مرات عشر السورة
 الترغیب لمزید

 إِنھ وقیل والترھیب
 ألنھ ، بتكرار لیس
 غیر منھ قولٍ  بكلِّ  أراد
 ، باآلخر أراده الذي
ً  ذكر كأنھ  فقال شیئا
 بھذا، یكذب لمن ویلٌ 
ً  ذكر ثم  لفقا آخر شیئا

 بھذا یكذب لمن ویل
  ]مس[
 
 ألم المعنى )٢٠(

 الكفار معشر یا نخلقكم
 حقیر ضعیف ماءٍ  من
 وفي ؟ الرجل منيُّ  ھو

 یقول القدسي الحدیث
 آدم ابن وجل عز هللا
 وقد تعجزني أنَّى

 ھذه مثل من خلقتك
  ]مس[
  
ھذه اآلیة تذكیر ) ٢٣(

من هللا تعالى للكفار 
،  بعظیم إِنعامھ علیھم

ى ابتداء وبقدرتھ عل
خلقھم، والقادُر على 
االبتداء قادر على 
اإلِعادة، ففیھا ردٌّ على 

  ]مس[ المنكرین للبعث

تعالى أن یجعلنا  نسأل اهللا ﴾َلُهْم َعَذاًبا َأِلیًما﴿هیأ  ﴾َوالظَّاِلِمیَن َأَعدَّ ﴿ ]صا[ والیتنا  في
ه مشكورًا بحرمة من األبرار والمقربین األخیار فیرزقنا جنة وحریرًا ویجعل سعینا لدی

  )٣١( وأهل بیته المطهرین من الرجس تطهیراً  (ص)النبي 
  
  

فإنها نزلت بالمدینة ، وهي ومائة وثمانون كلمة ، وثمانمائة  ٤٨نزلت بمكة عدا اآلیة 
ال یوجد سورة مبدوءة بما بدئت به ، وختمت بما ختمت به سورة ، وستة عشر حرفا  

  ایوسف فقط ، ال ناسخ وال منسوخ فیه
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

اهللا بطوائف من المالئكة ارسلهن اهللا تعالى باوامر متتابعه  ُأقسم ﴾َواْلُمْرَسالِت ُعْرًفا﴿
ریاح العذاب  ویقصد بها،  ، یقفو بعضها ِإثر بعض بالریاح حین تهبُّ متتابعة الموكلة

  الریاح الشدیدة الهبوبب وكلةوالم ﴾َفاْلَعاِصَفاِت َعْصًفا﴿ )١( التي یهلك اهللا بها الظالمین
 الّرحمة بمالئكة فّسرت ﴾َوالنَّاِشَراِت َنْشًرا﴿ )٢( ، وخربت الدیار ُأرسلت قلعت األشجار اِإذ

 تنشر اّلتى الّرحمة بریاح وفّسرت ، العباد وسائر االنبیاء قلوب فى العلوم ینشرون اّلذین

 )ع( االنبیاء بنفوس وفّسرت رضاال من الّنبات تنشر اّلتى باالمطار وفّسرت ، الّسحاب
 بین تفرق التي بالمالئكة و ﴾َفْرًقا َفاْلَفاِرَقات﴿ )٣( العباد فى واالحكام العلوم ینشرون اّلذین
 الّسحب او والّریاح المالئكة اى ﴾ِذْكًرا َفاْلُمْلِقَیاتِ ﴿ )٤( والحرام والحالل ، والباطل الحق

 یبقى لئال للعباد اهللا من ِإعذاراً  الوحي تلقي ﴾ُنْذًرا َأوْ  ُعْذًرا﴿ )٥( )ع( االنبیاء او واالمطار
أیها الناس على به  ﴾ُتوَعُدونَ  ِإنََّما﴿ )٦(  للخلق اهللا من ِإنذاراً  أو ، اهللا عند حجة لهم

 َفِإَذا﴿ )٧( محالة ال كائن ﴾َلَواِقعٌ ﴿ ، وأمر الحساب والجزاء من أمر القیامة لسان رسلكم
 تقشقت ﴾ُفِرَجتْ  السََّماءُ  َوإَِذا﴿ )٨( وضیاؤها نورها وذهب محیت ﴾ُطِمَستْ  النُُّجومُ 

ُسلُ  َوإَِذا﴿ )١٠( وتناثرت مكانها من قلعت ﴾ُنِسَفتْ  اْلِجَبالُ  َوإَِذا﴿ )٩( وتصدَّعت  الرُّ
َلتْ  َیْومٍ  َأليِّ ﴿ )١١( األمم وبین بینهم للفصل ، وأجل وقتٌ  للرسل جعل ﴾أقَِّتتْ   ﴾ُأجِّ

 ﴾اْلَفْصلِ  ِلَیْومِ ﴿ )١٢( والشدة الهول من فیه یقع لما والتعجیب ، الیوم ذلك لتعظیم استفهامٌ 
 َیْومُ ﴿ هو ﴾َما﴿ اِإلنسان أیها أعلمك وما ﴾َأْدَراكَ  َوَما﴿ )١٣( الخالئق بین القضاءو 

 ﴾َوْیلٌ ﴿ :فقال - ؟ فیه الّناس حال ما : قیل كأّنه )١٤( والتهویل للتعظیم استفهام ﴾اْلَفْصلِ 
ِلینَ ا ُنْهِلكِ  َأَلمْ ﴿ )١٥( الموعود الیوم بهذا ﴾ِلْلُمَكذِِّبینَ  َیْوَمِئذٍ ﴿ هخسار و  هالك  السابقین ﴾َألوَّ

   بهم ألحقنا ثم ﴾اآلِخِرینَ  ُنْتِبُعُهمُ  ثُمَّ ﴿ )١٦( وثمود وعادٍ  نوحٍ  كقوم للرسل بتكذیبهم

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٧٧ 
٣٣  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة المرسالت   ٥٠

  مكیة  الھمزة
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 :لمفسرونا قال )٢٥( 

  والضم الجمع : الكفت
 وتضم تجمع فاألرض

 ، البشر جمیع إِلیھا
 ، لھم كاألم فھي

 فوق یسكنون األحیاء
 المنازل في ظھرھا
 واألموات ، والدور
 في بطنھا في یسكنون
  ]مس[ القبور

  
 یسّمون وكانوا )٢٥(

 ألنھ ، َكْفتة الَغْرقد َبقِیع
 الموتى تضم مقبرة

  ]قر[
  
 أمیر نظر )٢٥(
 في (ع) لمؤمنینا

 إلى صفین من رجوعھ
 ھذه : فقال المقابر
 أي االموات كفات

 إلى نظر ثم،  مساكنھم
 ھذه فقال الكوفة بیوت
 تال ثم االحیاء كفات
  ]صا[ االیة

 من فائدة )٣١(
ً  المعروف  ان ھندسیا

 المتساوي المثلث
 وضع إذا األضالع

 من ضلع أي على
 لھ الیكون أضالعھ

  ]الُمراجع[ ظل
 
 :المفسرون قال )٣١(

 ظالً  العذاب سمَّى
 ً ما  واستھزاءً  تھكُّ

 فالمؤمنون ، بالمعذبین
 ، وعیون ظالل في

 سموم في والمجرمون
 من وظلٍ  ، وحمیم
 والیحموم ، یحموم
  ]مس[ قاتم أسود دخانٌ 

 
 في : تنبیھ )٣٥(

 ففي مواقف القیامة
 یختصمون بعضھا

 بعضھا وفي ویتكلمون
 وال أفواھھم على یختم
  ]مج[ ونیتكلم

  
  

فرعـون وأتباعــه و ، كقــوم لـوط وشــعیب  المتـأخرین ممــن كـانوا مــثلهم فـي التكــذیب والعصـیان
 مـن قومـك یـا محمـد (ص) ﴾َنْفَعـُل بِـاْلُمْجِرِمینَ ﴿مثل ذلـك اِإلهـالك الفظیـع  ﴾َكَذِلكَ ﴿ )١٧(
،  ، والبعـث لنبـوةبالتوحیـد وا ﴾ِلْلُمَكـذِِّبینَ ﴿ یوم القیامه ﴾َیْوَمِئذٍ ﴿ هالك ودمار ﴾َوْیلٌ ﴿ )١٨(

 یومئــذ ویــل{ یقــول (ع) الكــاظم عــن،  تهدیــد ألهــل مكــة وتخویــف لمــن لــم یــؤمن مــنهمفیــه 
َألَـْم َنْخُلْقُكـْم ﴿ )١٩( ]صـا[ (ع) علـي والیـة مـن إلیـك اوحیـت بمـا (ص)محمـد  یـا }للمكذبین

  اهدةتذكیر للمكذبین وتعجیب من غفلتهم وذهولهم عـن أبسـط األمـور المشـ ﴾ِمْن َماٍء َمِهینٍ 
 ث والحسـاببعـعلـى ِإعـادة خلقهـم لل قـادرٌ  وهي أن من خلقهـم مـن النطفـة الحقیـرة الضـعیفة

ِإلَـى ﴿ )٢١(حریـز وهـو رحـم المـرأة  ﴾ِفي قَـَراٍر َمِكـینٍ ﴿ هذا الماء المهین ﴾َفَجَعْلَناهُ ﴿ )٢٠(
 قـه مـن النطفـةعلى خل ﴾َفَقَدْرَنا﴿ )٢٢( وقت الوالدة محدَّد معیَّن وهو ﴾َمْعُلومٍ ﴿زمن  ﴾َقَدرٍ 
ــذٍ ﴿ )٢٣( حیــث خلقنــاه فــي أحســن الصــور ﴾َفــِنْعَم اْلَقــاِدُرونَ ﴿  بقــدرتنا ﴾ِلْلُمَكــذِِّبینَ  َوْیــٌل َیْوَمِئ
 )٢٥(لكــــم  مســــاكن ﴾ِكَفاتًــــا﴿التــــي تعیشــــون علیهــــا  ﴾اَألْرَض ﴿هــــذه  ﴾َأَلــــْم َنْجَعــــلِ ﴿ )٢٤(
 ﴾َرَواِسـيَ ﴿ فـي األرض ﴾ا ِفیهَـاَوَجَعْلَنـ﴿ )٢٦( فـي بطنهـا ﴾َوَأْمَواتًـا﴿ على ظهرها ﴾َأْحَیاءً ﴿

كــل مــاء حلــو وعــذب فهــو  ﴾َوَأْســَقْیَناُكْم َمـاًء ُفَراتًــا﴿ ةمرتفعــ ةعالیــ ﴾َشــاِمَخاتٍ ﴿ جبـاال ثوابــت
عـذاب  اذهبـوا الـى ﴾انَطِلقُـوا﴿ )٢٨( الـنعم هـذه بأمثـال ﴾َوْیٌل یْوَمِئٍذ ِلْلُمَكذِِّبینَ ﴿ )٢٧(فرات 
، هـذا الكـالم تقولـه لهـم خزنـة النـار تقریعـًا  فـي دار الـدنیا ﴾ُبونَ ِإَلى َما ُكنُتْم بِـِه ُتَكـذِّ ﴿جهنم 

 ِذي﴿ جهنمفاستظلوا بدخاٍن كثیف من دخان  ﴾ِإَلى ِظلٍّ ﴿اذهبوا  ﴾انَطِلُقوا﴿ )٢٩( وتوبیخاً 
 یكون من یظل ال ﴾َظِلیلٍ  ال﴿ )٣٠( وارتفع عال إذا جهنم دخان من ناشىء ﴾ُشَعبٍ  َثالثِ 
 النــار ألســنة أیضــاً  عنــه یــدفع هــو وال ﴾اللََّهــبِ  ِمــنَ  ُیْغِنــي َوال﴿ مسالشــ حــر یقیــه وال ، تحتــه

  لـه ظـل ال المثلـث الشـكل أن وهـي هندسـیة قاعـدة إلـى تشـیر اآلیـة هذه أن واشتهر،  المندلعة
 تقــــذف ﴾َتْرِمــــي﴿ جهــــنم ﴾ِإنََّهــــا﴿ فــــاحفظوا أنفســــكم أیهــــا النــــاس واحــــذروا هــــذه النــــار )٣١(
 جهـنم شرر ﴾َكَأنَّهُ ﴿ )٣٢( كالحصون لهبها یتطایر ﴾َكاْلَقْصرِ ﴿ النار من عظیم ﴾ِبَشَررٍ ﴿

  ﴾ُصـْفرٌ ﴿او الحبـل العظـیم مـن حبـال السـفن  اِإلبـل جمـل جمـع ﴾تٌ ِجَمـاالَ ﴿ منهـا المتطایر
 أجارنـا ، حركتهـا وسـرعة لونهـا فـي الصـفرة إلـى یضـرب االبـل سـواد الن وذلـك قیـل،  سـود
 عـن تغـافلوا الـذین ﴾ِلْلُمَكـذِِّبینَ  َیْوَمِئذٍ  َوْیلٌ ﴿ )٣٣( ورحمته بفضله جهنم نار من وایاكم اهللا
 عنـدما ﴾َینِطقُـونَ  ال َیـْومُ  َهـَذا﴿ثم یقال لهم عنـد مـا یریـدون إبـداء أعـذارهم  )٣٤( الیوم ذلك

 إذ القیامـة یـوم مواقـف من موقف وهذا،  برهان أو بحجة أنفسهم عن یدافعون ان یریدون
 فیــه یتخاصـمون موقــف وفیهـا ، فیــه یتكلمـون آخــر موقـف وفیهــا ، أفـواههم علــى یخـتم
 بــه یخــاطبون موقــف وفیهــا،  المالئكــة مــع فیــه یتخاصــمون موقــف وفیهــا،  بیــنهم فیمــا
   النطق في قیل ﴾َفَیْعَتِذُرونَ  َلُهمْ  ُیْؤَذنُ  َوال﴿ )٣٥( بینهم فیه یتعاتبون موقف وفیها،  ربهم
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  )٧٧(سالت المر سورة    )٦٥٣(     العشرونالتاسع و الجزء  
  
 الصادق ن) ع٣٦(

 وأعدل أجل هللا (ع)
 یكون أن من وأعظم
 یدعھ ال عذر لعبده
 فلم فلج ولكنھ بھ یعتذر
   ]صا[ عذر لھ یكن

  
 َرِحَمُكمُ  َفَسابِقُوا) ٤٣(

ُ إِلَى َمَناِزلُِكمُ الَّتِي  هللاَّ
أُِمْرُتْم أَْن َتْعُمُروَھا َو 

َرِغْبُتْم فِیَھا َو  الَّتِي
وا ُدِعیُتْم  إِلَْیَھا َو اْسَتتِمُّ

 ِ ْبِر  َعلَْیُكمْ نَِعَم هللاَّ بِالصَّ
َعلَى َطاَعتِِھ َو 
اْلُمَجاَنَبِة لَِمْعِصَیتِِھ َفإِنَّ 

ِمَن اْلَیْوِم َقِریٌب َما  َغداً 
اَعاتِ  أَْسَرعَ   فِي السَّ
 األَیَّامَ  أَْسَرعَ  وَ  اْلَیْومِ 
 أَْسَرعَ  وَ  الشَّْھرِ  فِي

 وَ  َنةِ السَّ  فِي الشُُّھورَ 
نِینَ  أَْسَرعَ   فِي السِّ
  ]نج[.اْلُعُمرِ 

  
 ثقیف، في نزلت )٤٨(

 قال الصالة من امتنعوا
 أسلموا (ص) النبي لھم

  بالصالة وأمرھم
 الصالة عنا حطَّ  فقالوا
 فإنھا ننحني ال فإِنا

 النبي فقال علینا، َمَسبَّة
 دین في خیر ال (ص)
 وال ركوع فیھ لیس

  ]مس[ سجود

 لهمتقول لهم مالئكة العذاب و  )٣٧( ﴾َوْیٌل َیْوَمِئٍذ ِلْلُمَكذِِّبینَ ﴿ )٣٦(االعتذار في أو مطلقاً 
ِلینَ ﴿ (ص) یا مكذبین محمد ﴾َجَمْعَناُكمْ ﴿ بین الخالئق ﴾َهَذا َیْوُم اْلَفْصلِ ﴿ مع من  ﴾َواَألوَّ

الخالص من حیلة في  ﴾َفِإْن َكاَن َلُكْم َكْیدٌ ﴿ )٣٨( تقدمكم من األمم لنحكم بینكم جمیعاً 
 ، وهذا ، وانقذوا أنفسكم من بطش اهللا وانتقامه ِإن قدرتم فاحتالوا ﴾َفِكیُدوِني﴿العذاب 

 لهم حول ال أن ظهر حیث الّله فیهبعدل  ﴾َوْیٌل َیْوَمِئٍذ ِلْلُمَكذِِّبینَ ﴿ )٣٩( تعجیٌز لهم وتوبیخ

واتقوا  افوا ربهم في الدنیاالذین خ ﴾ِإنَّ اْلُمتَِّقینَ ﴿ )٤٠( فیه هم مما التخلص في حیلة وال
 من أعم وهو ظل جمع ﴾ِفي ِظاللٍ ﴿ ، هم یوم القیامة عذابه بامتثال أوامره واجتناب نواهیه

 یقال وال ظل الشمس إلیه تصل لم موضع لكل یقال،  الجنة وظل اللیل ظل یقال فإنه الفيء

 ﴾َوُعُیونٍ ﴿ والمناعة ةالعز  وعن الرفاهة عن أیضاً  به ویعبر س ،الشم عنه زال لما إال الفىء
 الرحمة والكالءةفي ظالل العنایة والحمایة وغدًا هم في ظالل .الیومَ  فهم ، الماء الجاریة

ا َیْشَتُهونَ ﴿ )٤١(  األنس سبیل على لهم یقال )٤٢( ویستطیبون یستلذون﴾ َوَفَواِكَه ِممَّ
 صالح من الدنیا في قدمتم ما بسبب ﴾َتْعَمُلونَ  ُكنُتمْ  ِبَما َهِنیًئا َواْشَرُبوا ُكُلوا﴿ موالتكری

 ، عمله أحسن من ﴾اْلُمْحِسنینَ  َنْجِزي َكَذِلكَ ﴿ الجزاء ذلك مثل ﴾ِإنَّا﴿ )٤٣( األعمال
 والذنوب الشرك اتقوا الذین یعني }المتقین إن{ عباس ابن عن ، ربه واتقى ، نیته وأخلص

 محمد بیت أهل }لمحسنینا نجزي كذلك{ .... (ع) والحسین والحسن علي وهم ، الكبائر و
 على للكفار یقال )٤٥( الدین بیوم ﴾ِلْلُمَكذِِّبینَ  َیْوَمِئذٍ  َوْیلٌ ﴿ )٤٤( ]شو[ الجنة في (ع)

 زماناً  الفانیة بشهواتها واستمتعوا ﴾َوَتَمتَُّعوا﴿ الدنیا لذائذ من ﴾ُكُلوا﴿ والوعید التهدید سبیل
 َوْیلٌ ﴿ )٤٦( والتكریم اِإلنعام تستحقون ال ﴾ونَ ُمْجِرمُ  ِإنَُّكمْ ﴿ آجالكم منتهى الى ﴾َقِلیالً ﴿

 ال﴿ هللا صلُّوا ﴾اْرَكُعوا﴿ المشركین لهؤالء ﴾َلُهمْ  ِقیلَ  َوإَِذا﴿ )٤٧( اهللا بنعم ﴾ِلْلُمَكذِِّبینَ  َیْوَمِئذٍ 
،  ونواهیه اهللا بأوامر ﴾ِلْلُمَكذِِّبینَ  َیْوَمِئذٍ  َوْیلٌ ﴿ )٤٨( هللا یخشعون وال یصلون ال ﴾َیْرَكُعونَ 

 ﴾َحِدیثٍ  َفِبَأيِّ ﴿ )٤٩( معنى كلول مرات عشر }ِلْلُمَكذِِّبینَ  َیْوَمِئذٍ  َوْیلٌ { جملة كررت وقد
       )٥٠( به یؤمنوا لم ِإن یصّدقون ﴾ُیْؤِمُنونَ ﴿ القرآن هذا بعد ﴾َبْعَدهُ ﴿ وكالم كتابٍ 

   


