
 654 

  )٧٨( النبأ سورة       )٦٥٤(         الثالثون الجزء
  

 والتساؤل عم تسمى
  والمعصرات

 الصادق عن فضلھا
 عم قرأ من (ع)

 تخرج لم یتسائلون
 یدمنھا كان إذا سنتھ
 یزور حتى یوم كل في
 شاء إن الحرام هللا بیت
  ]صا[ هللا
 من (ص) النبي عن
 یتساءولون عم قرأ
 الشراب برد هللا سقاه
 ]لط[ امةلقیا یوم

 یكون أن یحتمل )١(
 للمسلمین الضمیر

ً  والكافرین  فقد جمیعا
ً  كانوا  یتساءلون جمیعا
 المؤمن أما ، عنھ

 خشیة فلیزداد
 الكافر وأما  اواستعداد
،   االستھزاء فألجل
 العظیم النبأ وقیل

 فیھ واختالفھم  القرآن
 جعلوه بعضھم أن

 شعراً  وبعضھم سحراً 
 نبّوة وقیل،  وكھانة
 كانوا (ص) محمد

 الذي ھذا ما یقولون
 ]غر[ حدث

 الوسیلة خطبة في )٢(
 (ع) المؤمنین المیر
 وعن العظیم النبأ إني
 ما ستعلمون قلیل

  ]صا[ توعدون
حوا األثر في )١٠(  َروِّ

 من بشيءٍ  قلوبكم
 ]لط[ المباحات

 :المفسرون قال )١٣(
اج  الشدید المتوقد الوھَّ

 الذي ، اإلِضاءة
 من ویلتھب یضطرم

  ]مس[ لھبھ دةش
 : الحدیث وفي )١٤( 

 العج الحج أفضل
 رفع فالعج  والثج

 والثج بالتلبیة الصوت
 ]مج[ الھدي دم إسالة

  
 السحابة شبھت )١٤(

 وقت حان التي
 التي بالجاریة إِمطارھا

  ]مس[ حیضھا دنا قد
ذكر تعالى ھذه ) ١٦(

األدلة التسع على 
، كبرھاٍن  قدرتھ تعالى

واضح على إِمكان 
 ]مس[ ث والنشورالبع
  

  
  

وهي مئة وثالث وسبعون كلمة ، وتسعمئة وسبعون حرفا ، وال یوجد في القرآن سورة 
مبدوءة بما بدئت به ، وال بما ختمت به ، ومثلها في عدد اآلي سورة القیامة ، ال ناسخ وال 

  منسوخ فیها.
   الرحیم الرحمن اهللا بسم
 ﴾اْلَعِظیمِ ﴿ الخبر ﴾النََّبإِ  َعنِ ﴿) ١( مكة ألهل الضمیر ﴾َیَتَساءُلونَ ﴿ شيءٍ  أيّ  عن ﴾مَ عَّ ﴿

 عم تفسیر عن سئل (ع) الباقر عن ، واستهزاءً  انكاراً  فیه ویخوضون البعث أمر وهو
 وجل عز هللا ما یقول (ع) المؤمنین أمیر كان (ع) المؤمنین أمیر في هي فقال یتساءلون

 اهللا رسول قال قال (ع) ضاالر  وعن،  ]صا[ مني أعظم نبأ هللا وال مني أكبر هي آیة
 النبأ وأنت اهللا إلى الطریق وأنت اهللا باب وأنت اهللا حجة أنت علي یا (ع) لعلي (ص)
 ما ﴾ُمْخَتِلُفونَ  ِفیهِ  ُهمْ  الَِّذي﴿ )٢( ]صا[ االعلى المثل وأنت المستقیم الصراط وأنت العظیم

 حقیقة ﴾َسَیْعَلُمونَ ﴿ وزجر ردعٌ  ﴾َكال﴿ )٣( لحصوله منكرٍ  ومكذب ، وقوعه في شاكٍ  بین
 ﴾َسَیْعَلُمونَ ﴿ التهویل مع للوعید تأكید ﴾َكال ثُمَّ ﴿ )٤( واقعاً  أمراً  البعث یرون حین ، الحال

 ﴾ِمَهاًدا﴿ تسكنونها التي ﴾اَألْرَض ﴿ هذه ﴾َنْجَعلِ  َأَلمْ ﴿ )٥( العذاب من جهنم في ینالهم ما
 تمید لئال تثبتها لألرض ﴾َأْوَتاًدا ِجَبالَ َوالْ ﴿ )٦( أنحائها في والتقلب علیها لالستقرار ممهدة

 )٨( بینكم لتأنسوا وإِناثا ذكوراً  أصنافاً  ﴾َأْزَواًجا﴿ الناس أیها وجعلناكم ﴾َوَخَلْقَناُكمْ ﴿ )٧( بكم
 حفظا استخفاء أو بظلمة األنظار عن لستركمو  ألبدانكم راحة ﴾ُسَباًتا َنْوَمُكمْ  َوَجَعْلَنا﴿

 )١٠( اللباس یستركم كما ، بظالمه ویستركم یغشاكم ﴾ِلَباًسا اللَّْیلَ  اَوَجَعْلنَ ﴿ )٩( لكرامتكم
 حوائجكم لقضاء فیه تتصرفون ، المعاش لتحصیل فیه تتقلبون ﴾َمَعاًشا النََّهارَ  َوَجَعْلَنا﴿
 وأوثقنا صنعها أحكمنا ﴾ِشَداًدا﴿ سمواتٍ  سبع ﴾َسْبًعا﴿ الناس أیها ﴾َفْوَقُكمْ  َوَبَنْیَنا﴿ )١١(

 شمسال لكم السبع هذه من الرابعة في ﴾َوَجَعْلَنا﴿ )١٢( الدهور مرور فیها یؤثر ال هابناء
 وقتُ  حان التي السحب ﴾اْلُمْعِصَراتِ  ِمنَ  َوَأنَزْلَنا﴿ )١٣( ساطعة منیرة ﴾َوهَّاًجا ِسَراًجا﴿

اًجا َماءً ﴿ لتمطر عصرها  لكم ﴾اَحب� ﴿ الماء بهذا ﴾ِبهِ  ِلُنْخِرجَ ﴿ )١٤( بكثرة منهمراً  ﴾َثجَّ
 لكثرة بعض على بعضها ملتفةً  ﴾َأْلَفاًفا﴿ بساتین ﴾َوَجنَّاتٍ ﴿ )١٥( ألنعامكم ﴾َوَنَباًتا﴿

 له ﴾ِمیَقاًتا َكانَ ﴿ عنه تسألون الذي ﴾اْلَفْصلِ  َیْومَ  ِإنَّ ﴿ )١٦( أشجارها وتقارب أغصانها
ورِ  ِفي ُینَفخُ  َیْومَ ﴿ )١٧( معلوم محدودٌ  وقت  من القبور ﴾َتْأُتونَ فَ ﴿االخیره  نفخةال ﴾الصُّ

تشققت  ﴾َوُفِتَحتِ ﴿ )١٨(الى ارض المحشر  كل امة مع امامهاجماعات زمرا و  ﴾َأْفَواًجا﴿
  عبَّر بالماضي  ، ومخارجصار فیها طرق  ﴾َفَكاَنْت َأْبَواًبا﴿ لنزول المالئكة ﴿السََّمآُء﴾

  
  ترتیبھا

  لنزولترتیب ا   ٧٨ 
٨٠  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة الـنبـأ     ٤٠

  مكیة  المعارج
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  )٧٨(النبأ  سورة    )٦٥٥(       الثالثون الجزء
  
 یوم سمي )١٧(

 تعالى هللا نأل الفصل
 ، خلقھ بین فیھ یفصل
ً  جعلھ وقد  ومیعاداً  وقتا

 واآلخرین لألولین
 ]قر[
 (ص) النبي عن )١٨(

 االیة ھذه عن سئل إنھ
 عشرة یحشر فقال

 امتي من أصناف
 من هللا میزھم قد أشتاتا

 وبدل المسلمین
  الحدیث .....صورھم

 ]صا[
 الجبال صارت )٢٠(

ً  ھباءً  نسفھا بعد  منبثا
 ، ناظرال لعین

 یظنھ الذي كالسراب
 في وھو ماءً  یراه من

 ]طب[ ھباء الحقیقة
 :المفسرون قال )٢١(

 الذي المكان المرصاد
 الراصد فیھ یرصد
د وجھنم ، العدو  تترصَّ
 لتعذبھم هللا أعداء

 وھي ، بسعیرھا
 لمن ومتطلعة مترقبة

 الكفار من علیھا یمرُّ 
 إِلیھا لتلتقطھم الفجار

  ]مس[
 (ع) الصادق عن)٢٣(

 ثمانیة االحقاب قال
 ثمانون والحقب حقب
 مأة ثالث والسنة سنة

 والیوم یوما وستون
 تعدون مما سنة كألف

 علیھ الباقر عنو
 عن سئل أنھ السالم
 في ھذه فقال االیة ھذه

 من یخرجون الذین
  ]صا[  النار

:  المفسرون قال )٣٠(
 على القرآن في لیس
 أشد ھي آیة النار أھل
 لماك اآلیة، ھذه من

 من بنوعٍ  استغاثوا
 بأشد أغیثوا العذاب

  ]مس[ منھ
كاعب ھي ) ال٣٣(

الفتاة التي تكعَّب ثدیاھا 
واستدار مع ارتفاع 

  ]مي[ یسیر
في بعض ) ٣٣(

التفاسیر نساء الجنة 
كلھن بنات ست عشرة 
سنة ورجالھن أبناء 

  ]آل [ ثالث وثالثین

حتى أصبح  ﴾َفَكاَنْت َسَراًبا﴿ أماكنها قلعت من ﴾اْلِجَبالُ  َوُسیَِّرتِ ﴿ )١٩( لتحقق الوقوع
 )٢٠( ء، كالسراب یظنه الرائي ماًء ولیس بما ولیست بشيء یخیَّل ِإلى الناظر أنها شيء

كما تنتظر وتترقب نزالءها الكفار  ﴾َكاَنْت ِمْرَصاًدا﴿التي أعددناها للكافرین  ﴾ِإنَّ َجَهنَّمَ ﴿
 المجرمین للطغاة ﴾ِلْلطَّاِغینَ ﴿ )٢١( غرة حین على لیأخذه عدوه ویترقب اِإلنسان یترصد

 متتابعة دهوراً  ﴾َأْحَقاًبا﴿ النار في ﴾ِفیَها﴿ ماكثین ﴾الِبِثینَ ﴿ )٢٢( ومنزل مرجع ﴾َمآًبا﴿
 عند شيء أبعد الُحُقب كان ، تحدید غیر من حقب جاء حقب مضى كلما ، لها نهایة ال

 سنى من سنةً  بثمانین الحقب فّسر و ، ویعرفونها أوهاُمهم إلیه تذهب بما فتكلم العرب
 خریف كلّ  ، خریفاً  سبعون حقب كلّ  حقباً  واربعون ثالثة االحقاب انّ  : وقیل ، اآلخرة

 النواع توقیت فهذا،  سنةٍ  الف یوم كلّ  ، یوماً  وسّتون ثلثمائة سنةٍ  كلّ  ، سنةٍ  سبعمائة
 عنهم تخفف برودةً  ﴾َبْرًدا﴿ مجهن في ﴾ِفیَها َیُذوُقونَ  ال﴿ )٢٣( الّنار فى لمكثهم ال العذاب

 الغایة بالغاً  حاراً  ماءً  ِإالّ  ﴾َحِمیًما ِإال﴿ )٢٤( فیها عطشهم یسكِّنُ  ﴾َشَراًبا َوال﴿ النار حرَّ 
 موافقاً  ﴾ِوَفاًقا َجَزاءً ﴿ )٢٥( النار أهل جلود من یسیل صدیداً  ﴾َوَغسَّاًقا﴿ الحرارة في

 ﴾ِحَساًبا﴿ یتوقعون ال ﴾َیْرُجونَ  ال﴿ دنیاهم يف ﴾َكاُنوا ِإنَُّهمْ ﴿ )٢٦( السیئة ألعمالهم
 َوَكذَُّبوا﴿ )٢٧( العادل الجزاء بذلك اهللا فجازاهم ، اهللا بلقاء یؤمنون وال ، والجزاء الحساب

 جرائم من فعلوه ﴾َشْيءٍ  َوُكلَّ ﴿ )٢٨( شدیداً  تكذیباً  ﴾ِكذَّاًبا﴿ البعث على الدالة ﴾ِبآَیاِتَنا
 معشر یا ﴾َفُذوُقوا﴿ )٢٩( علیه لنجازیهم كتاب في ﴾ِكَتاًبا﴿ ناهضبط ﴾َأْحَصْیَناهُ ﴿ وآثام

 في ما أشد اآلیة هذه ، عذاب فوق ﴾َعَذاًبا ِإال﴿ استغاثتكم على ﴾َنِزیَدُكمْ  َفَلنْ ﴿ الكفار
 أطاعوا الذین األبرار ﴾ِلْلُمتَِّقینَ  ِإنَّ ﴿ )٣٠( منهاوایاكم  الّله أجارنا ، النار أهل على القرآن
 إن{ : تعالى قوله في عباس ابن عن  النعیم بجنات اً وظفر  اً فوز  ﴾َمَفاًزا﴿ الدنیا في ربهم

 اتقاه ، وخافه اهللا اتقى من سید واهللا هو (ع) طالب أبي بن علي هو :قال }مفازا للمتقین
 من وقربا والعذاب النار من نجاة }مفازا{ الكبائر اقتراف عن وخافه ، الفواحش ارتكاب عن
 كروم وفیها﴾ َوَأْعَناًبا﴿ ناضرة بساتین ﴾َحَداِئقَ ﴿ )٣١( ]شو[ الجنة منازل في اهللا

 ابكار ﴾َأْتَراًبا﴿ َأْثداؤهنَّ  برزت قد نواهد نساءً ﴾ َوَكَواِعبَ ﴿ )٣٢( المتنوعة األعناب
 ال﴿ )٣٤( صافیة ممتلئةً  ﴾ِدَهاًقا﴿ الخمر من ﴾َوَكْأًسا﴿ )٣٣( العمر في متقاربات
 القول من كذباً  وال ﴾ِكذَّاًبا وَال﴿ فیه فائدة ال فارغاً  كالماً  ﴾َلْغًوا﴿ الجنة في ﴾ِفیَها َیْسَمُعونَ 

جعلنا الّله وایاكم ،  كثیرا ﴾ِحَساًبا َعَطاءً ﴿ وإِحسانا منه تفضالً  ﴾َربِّكَ  ِمنْ  َجَزاءً ﴿ )٣٥(
 مدّبرهما ﴾َواَألْرضِ  السََّماَواتِ  َربِّ ﴿ من الجزاء هذا )٣٦( یعطون ذلك العطاء ممن

المنعم على  ﴾الرَّْحَمانِ ﴿ومدّبر ما بینهما  ﴾َوَما َبْیَنُهَما﴿فیهما على ما یشاء  المتصرفو 
  طلب الشفاعةال یقدر أحٌد أن یخاطبه في  ﴾ال َیْمِلُكوَن ِمْنُه ِخَطاًبا﴿خلقه مؤمنهم وكافرهم 
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  )٧٩(النازعات     )٧٨(النبأ  سورة   )٦٥٦(       الثالثون الجزء
  
 (ع) الباقر عن )٣٣( 

 أي أترابا وكواعب
 الناھدات الفتیات

  ]صا[
 بالكأس المرادُ  )٣٤(

 : قال كأنھ،  الخمرُ 
 أي ِدھاقٍ  ذات وخمراً 
 ُعصرت قد مملوءة
  ]قر[ وُصّفیت

 أمیر عن )٣٦(
 قال (ع) المؤمنین

 یوم كان إذا حتى
 لھم حسب القیامة

 أعطاھم ثم حسناتھم
 عشرة واحدة بكل

 مأة سبع إلى أمثالھا
 تعالى هللا قال ضعف
 عطاء ربك من جزاء
 اولئك وقال،  حسابا
 بما الضعف جزاء لھم

 ]صا[ عملوا
 : المفسرون قال )٤٠(

 هللا یحشر حین وذلك
 القیامة یوم الحیوانات

 من للجّماء فیقتصُّ 
 نطحتھا التي القرناء
 یصّیرھا ذلك وبعد
 ً  الكافر فیتمنى ، ترابا
 حتى كذلك كان لو أن
 ]مج [ یعذب ال
  
  
  
  
  
  

تسمى سورة الطامة 
  والساھرة

 الصادق عن فضلھا
 قرأ من (ع)

 إال یمت لم والنازعات
 إال هللا یبعثھ ولم ریانا
 الجنة یدخل ولم ریانا
  ]صا[ ریانا إال
  
قال ابن مسعود ) ٢(

إِن ملَك الموت 
وأعوانھ ینزعون روح 
الكافر كما ینزع 

فود   -سیخ الحدید  -السَّ
الكثیر الشُعب من 

،  تلّ الصوف المب
فتخرج نفس الكافر 

،  كالغریق في الماء
وینزع روح المؤمن 
برفق ولین ، ویقبضھا 
كما ینشط الِعقال من 

   ]مس[ید البعیر 

وحُ ﴿ یقف ﴾َیْوَم َیُقومُ ﴿ )٣٧(یأذن بها ، اال ان  في ذلك الیوم هیبًة وجالالً  ،  جبریل﴾  الرُّ
 ال ﴾َیَتَكلَُّمونَ  ال﴿ خاشعین مصطفین ﴾اَصف�  َواْلَمالِئَكةُ ﴿ المالئكة من خلقاً  اعظم وقیل
 ﴾َصَواًبا﴿ ونطق ﴾َوَقالَ ﴿ والشفاعة بالكالم ﴾الرَّْحَمانُ  َلهُ  َأِذنَ  َمنْ  ِإال﴿ منهم أحد یتكلم

 والقائلون القیامة یوم لهم المأذون واهللا نحن (ع) الكاظم عن ، باطل یداخله ال الذي بالحق
 اْلَیْومُ  َذِلكَ ﴿ )٣٨( ]صا[ ربنا یردنا وال لشیعتنا فعونش نبینا على ونصلي ربنا نمجد صوابا
 كریماً  مسلكاً  ربه إلى یسلك أن ﴾َمآًبا َربِّهِ  ِإَلى اتََّخذَ  َشاءَ  َفَمنْ ﴿ محالة ال الواقع ﴾اْلَحقُّ 

 للبعث المنكرین قریش لكفار الخطاب )٣٩( وترغیب حثٌ  فیه ، الصالح والعمل باِإلیمان
 آتٍ  هو ما كل ألن،  لتحققه قریباً  سمَّاه ﴾َقِریًبا َعَذاًبا﴿ وخوفناكم حذرناكم ﴾َأنَذْرَناُكمْ  ِإنَّا﴿

 ﴾َیَداهُ  َقدََّمتْ  َما﴿ ِإنسان كل یرى ﴾اْلَمْرءُ  َینُظرُ  َیْومَ ﴿ الموت إال وبینه بینكم ولیس قریب
 ولم قیخل لم أنه ول الكافر ویتمنى ﴾اْلَكاِفرُ  َوَیُقولُ ﴿ صحیفته في مثبتاً  شر أو خیر من

 سئل إنه عباس ابن عن ، أعاقب وال أحاسب ال حتى ﴾ُتَراًبا ُكنتُ  َیاَلْیَتِني﴿ ویقول ، ُیكلَّف
 على اهللا وحجة االرض صاحب النه قال،  تراب أبا (ع) علیا (ص) اهللا رسول كنى لم

 كان إذا إنه یقول (ص) اهللا رسول سمعت ولقد قال ، سكونها وٕالیه بقاؤها وبه بعده أهلها
 والزلفى الثواب من (ع) علي لشیعة وتعالى تبارك اهللا أعد ما الكافر ورأى القیامة میو 

 الكافر ویقول وجل عز هقول وذلك (ع) علي شیعة من أي بااتر  كنت لیتني یا قال والكرامة
   )٤٠( ]صا[ تربا كنت لیتنى یا
  
  
  

في القرآن سورة  ا ، ال یوجدفوهي مئة وسبع وتسعون كلمة ، وسبعمئة وثالثة وخمسون حر 
وال ناسخ وال ، مبدوءة بما بدئت به ، وال مختومة بما ختمت به ، وال مثلها في عدد اآلي 

  .منسوخ فیها
  الرحم الرحمن اهللا بسم
 الى المشتاقة النفوس أو،  الكفار أرواح تنزع التي العذاب بمالئكة قسمُ  ﴾َغْرًقا َوالنَّاِزَعاتِ ﴿

،  المؤمنین أرواح تنزع التي الرحمة بمالئكةو  ﴾َنْشًطا اِشَطاتِ َوالنَّ ﴿ )١( الحقیقیة اوطانها
 بالمالئكةو  ﴾َسْبًحا َوالسَّاِبَحاتِ ﴿ )٢( النفوس المؤمنة تنشط عند الموت للخروج أو

) ٣(، مسرعین لتنفیذ أمر اهللا  تنزل بأمر اهللا من السماء كالذي یسبح في الماء التي
َفاْلُمَدبَِّراِت ﴿ )٤( ة التي تسبق بأرواح المؤمنین إلى الجنةالمالئكوب ﴿َفالسَّاِبَقاِت َسْبًقا﴾

  المدبرون الموراالربعة  المالئكةالمراد وقیل المالئكة تدّبر شؤون الكون بأمره ، وب َأْمًرا﴾

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٧٩
٨١  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة النازعات  ٤٦

  مكیة  النباء
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 سبحانھ أقسم )٥( 

 الخمسة األصناف بھذه
 ، حق القیامة أن على

 محذوف القسم جوابو
 لتبعثنَّ  تقدیره

 ]مس[  ولتحاسبنّ 
 
 (ع) الصادق عن )٥(
 یقسم أن تعالى � إن
 خلقھ من شاء بما

 یقسموا أن لخلقھ ولیس
 ]مج[ بھ إال
  
 عباس: ابن قال )٧(

 ھما والرادفة الراجفة
 األولى النفختان
 األولى أما ، والثانیة
 بإذن شيء كل فتمیت

 نیةالثا وأما ، تعالى هللا
 بإذن شيء كل فتحیي

 ]مس[ تعالى هللا
  
 یعني الحافرة )١٠(

  تقول والعرب الرجوع
 حافرتھ في فالن رجع
 جاء حیث من رجع أي
 ]مس[
  
 االرض لساھرةا )١٤(

  المستویة البیضاء
  ]صا[
 
 عباس ابن عن )١٩(

 في تلطف وھذا
 ھل ومعناه االستدعاء

 تسلم أن إلى رغبة لك
 ]مج[ وتطھر وتصلح

 
 الخشیة ذكر )١٩(

 من ، األمر مالك ألنھا
 كل منھ أتى هللا خشي
 مخاطبتھ وبدأ ، خیر

 معناه الذي باالستفھام
 یقول كما ، الَعرض

: ھل  الرجل لضیفھ
؟  لكأن تنزل بنا

وأردفھ الكالم الرفیق 
الرقیق لیستدعیھ 

، ویستنزلھ  بالتلطف
 بالمداراة عن عتوه

   ]زم[
سكر الدنیا أشّد ) ٢٤(

مر فإن من سكر الخ
الثمل من الخمر یرجى 

من  صحوه والثمل
شراب حب المال 
والجاه الطافح من 
خیال الریاسة ال ترجى 

  ]غر[ إفاقتھ
  

 وعزرائیل،  موكل بالقطر والنبات ومیكائیل، یل موكل بالریاح والجنود ائجبر ،  الدنیا
لهذه  ویوجد،  صاحب الصوروهو  علیهم نزل باألمرتوٕاسرافیل ی، موكل بقبض األنفس 

 لها یضطرب إذ،  األولى النفخة عند ﴾الرَّاِجَفةُ  َتْرُجفُ  َیْومَ ﴿ )٥(كثیرة  اخرى اآلیات معان
 النفخة ﴾الرَّاِدَفةُ  َتْتَبُعَها﴿ )٦( الّله استثنى من عدا الخلق جمیع فیها ویموت شيء كل

 لماءا ذلك ویصیر األرض یمطر تعالى أنه یروى ، الخلق فیها یبعث التي وهي الثانیة
 الیوم ذلك في ﴾َیْوَمِئذٍ ﴿ الكفار ﴾ُقُلوبٌ ﴿ )٧( اإلحیاء في سبباً  فیكون كالنطف علیها

 ذلیلة ﴾َخاِشَعةٌ ﴿ أصحابها أبصار ﴾َأْبَصاُرَها﴿ )٨( االضطراب شدیدة خائفة ﴾َواِجَفةٌ ﴿
 نَّاَأءِ ﴿ للبعث واستبعاداً  استهزاءً  الدنیا في ﴾َیُقوُلونَ ﴿ )٩( األهوال من عاینت مما حقیرة

 أول كنا كما ونرجع ﴾اْلَحاِفَرةِ  ِفي﴿ فنائنا بعد أحیاء فنصیر الموت بعد أُنَردُّ  ﴾َلَمْرُدوُدونَ 
 من ونبعث سنرد متفتتة بالیة عظاماً  صرنا ِإذا هل ﴾َنِخَرةً  ِعَظاًما ُكنَّا َأِءَذا﴿ )١٠( ةمر 

 فسوف موتنا بعد وبعثنا ، حقاً  البعث كان ِإن ﴾َخاِسَرةٌ  َكرَّةٌ  ِإًذا ِتْلكَ  َقاُلوا﴿ )١١( جدید
 َفِإنََّما﴿ تستصعبوها ال )١٢( منهم استهزاء فیه،  النار أهل من ألننا الخاسرین من نكون
 )١٣( فیجیئون اموات وهم یسمعونها الصور في فیها ُینفخ ﴾َواِحَدةٌ ﴿ صیحة ﴾َزْجَرةٌ  ِهيَ 
 بعدما المستویة البیضاء الرضا على ﴾ِبالسَّاِهَرةِ ﴿ مجموعون البعث منكرو ﴾ُهمْ  َفِإَذا﴿

 ﴾ُموَسى﴿ خبر ﴾َحِدیثُ ﴿ (ص) محمد یا ﴾أَتاكَ  َهلْ ﴿ )١٤( بطنها في أمواتا كانوا
 قومه اذى تحمل في (ص) له تسلیة الّله ذّكره،  القصة لسماع وترغیب تشویق أسلوب

 المسمَّى المبارك المطهَّر ﴾اْلُمَقدَّسِ  ِباْلَواِدي َربُّهُ ﴿ ناجاه ﴾َناَداهُ ﴿ حین ﴾ِإذْ ﴿ )١٥(
 ِإنَّهُ ﴿ الطاغیة ﴾ِفْرَعْونَ  ِإَلى اْذَهبْ ﴿ له قائالً  )١٦( سیناء طور جبل أسفل في ﴾ُطًوى﴿

 ﴾َتَزكَّى َأنْ  ِإَلى﴿ ومیلٌ  رغبةٌ  ﴾َلكَ  َهلْ  َفُقلْ ﴿ )١٧( والطغیان الظلم في الحدَّ  جاوز ﴾َطَغى
 ﴾َربِّكَ ﴿ معرفة ﴾ِإَلى﴿ شدكوأر  ﴾َوَأْهِدَیكَ ﴿ )١٨( واآلثام الذنوب من تتطهر أن ِإلى

 وهي العظمى ﴾اْلُكْبَرى﴿ المعجزة ﴾اآلَیةَ  َفَأَراهُ ﴿ )١٩( وتخشاه فتتقیه ﴾َفَتْخَشى﴿ وطاعته
 بعد اهللا أمر ﴾َوَعَصى﴿ موسى اهللا نبيَّ  فرعون ﴾َفَكذَّبَ ﴿ )٢٠( تسعى حیةً  العصا قلب

 في لإلفساد ﴾َیْسَعى﴿ وذهب هب اإلیمان وعن عنه ﴾َأْدَبرَ  ثُمَّ ﴿ )٢١( المعجزة تلك ظهور
﴿َفَقاَل﴾  )٢٣(هم ووقف خطیبًا فی ﴿َفَناَدى﴾ وقومه جنوده فجمع ﴾َفَحَشرَ ﴿ )٢٢( األرض

َفَأَخَذُه﴾ ﴿ )٢٤( الذي ال ربَّ فوقي﴿اَألْعَلى﴾ المعبود  ﴾﴿َأَنا َربُُّكمُ  لهم بصوت عال
قوله ما علمت لكم من و َواُألوَلى﴾ ﴿ قوله أنا ربكم األعلىعلى ﴿اللَُّه َنَكاَل اآلِخَرِة﴾ فأهلكه 

فیما ذكر من ِإنَّ ِفي َذِلَك﴾ ﴿ )٢٥(سنة  عشرون او أربعون بین القولینوكان  ، إله غیري
اهللا عز وجل  ﴿َلِعْبَرًة ِلَمْن َیْخَشى﴾ قصة فرعون وطغیانه ، وما حلَّ به من العذاب والنكال

  ﴿َخْلًقا أشقُّ وأصعب﴿َأَشدُّ﴾  ن للبعثیا اهل مكة المنكریءَأْنُتْم﴾ ﴿ )٢٦( ویخاف عقابه
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 أمرٍ  على نبھھم )٢٧(

 وذلك ، بالمشاھدة ُیعلم
 على اإلِنسان خلق ألن

 إِذا ، وضعفھ صغره
 خلق إِلى أضیف
 عظمھا على السماء
 ، یسیر أحوالھا وعظم
 كذلك كان وإِذا

 فكیف سھلة فإِعادتھم
  ]فخ[ ذلك نكرونی

 
 ما بمرعاھا أراد )٣١(

 واألنعام الناسُ  یأكلھ
  ]فخ[
 
 عباس: ابن قال )٣٤(

 سمیت القیامة ھي
 على معت ألنھا بذلك
 زعمف ھائل أمرٍ  كل
  ]مس[
 
 أمیر عن )٣٥(

 أن (ع) المؤمنین
 خروج الكبرى الطامة
 ]صا[ االرض دابة

  
 الھوى أصل )٤٠(

 في وشاع المیل مطلق
  ]آل[ وةالشھ إلى المیل

 (ع) الصادق عن)٤١(
 هللا أن علم من قال
 یقول ما ویسمع یراه

 یعملھ ما ویعلم ویفعل
 شر أو خیر من

 عن ذلك فیحجزه
 االعمال من القبیح
 مقام خاف الذي فذلك
 عن النفس ونھى ربھ

  ]صا[ الھوى
  
قال المفسرون: ) ٤٢(

كان المشركون 
یسمعون أنباء القیامة 
ووصفھا باألوصاف 

،  مثل "طامةالھائلة 
 ، وقارعة وصاخة

"فیقولون على سبیل 
متى یوجدھا  االستھزاء

، ومتى  هللا ویقیمھا
فنزلت  " ؟ تحدث وتقع

  ]مس[اآلیة 
وخصَّ اإلِنذار ) ٤٥(

بمن یخشى، ألنھ ھو 
الذي ینتفع بذلك 

  ]مس[ اإلِنذار

 السماء رفع من فِإن ، دأوتا وال عمد بال فوقكمرفعها عالیًة  ﴿َبَناَها﴾العظیمة َأِم السََّماُء﴾ 
 َرَفعَ ﴿ )٢٧( البعث تنكرون فكیف ، مماتكم بعد وإِحیاؤكم خلقكم علیه هیِّن ، عظمها على

 )٢٨( فیها تفاوت ال مستویةً  فجعلها ﴾َفَسوَّاَها﴿ فوقكم سقفها وأعلى جرمها ﴾َسْمَكَها
 )٢٩( مضیئاً  مشرقاً  ونهارها ﴾ُضَحاَها َوَأْخَرجَ ﴿ حالكاً  مظلماً  لیلها جعل ﴾َلْیَلَها َوَأْغَطَش ﴿
 )٣٠( أهلها لسكنى ومهَّدها بسطها ﴾َدَحاَها﴿ السماء خلق بعد ﴾َذِلكَ  َبْعدَ  َواَألْرَض ﴿
 األنهار فیها وأجرى ، المتفجرة الماء عیون ﴾َماءَها﴿ األرض من ﴾ِمْنَها َأْخَرجَ ﴿
 )٣٢( األرض في أثبتها ﴾َساَهاَأرْ  َواْلِجَبالَ ﴿ )٣١( والمرعى الكأل فیها وأنبت ﴾َوَمْرَعاَها﴿
 الطَّامَّةُ  َجاءتِ  َفِإَذا﴿ )٣٣( مكمواشیلو  ﴾َوَألْنَعاِمُكمْ ﴿ الناس أیها ﴾َلُكمْ ﴿ قوتاً  ﴾َمَتاًعا﴿

 )٣٤( الدواهي سائر على وتعلو ، شيء كل بأهوالها تعمُّ  التي ، العظمى الداهیة ﴾اْلُكْبَرى
 في مدونا یراه عمله ما االنسان یتذكر الیوم ذلك في ﴾َسَعى َما اِإلنَسانُ  َیَتَذكَّرُ  َیْومَ ﴿

َزتِ ﴿ )٣٥( المدة وطول الغفلة فرط من نسیها قد وكان صحیفته  ﴾اْلَجِحیمُ ﴿ أظهرت ﴾َوُبرِّ
 قسمین إلى الخلق ینقسم وهناك )٣٦( عیانا الناُس  فرآها للناظرین ﴾َیَرى ِلَمنْ ﴿ جهنم

ل ﴾َوآَثرَ ﴿ )٣٧( والعصیان الكفر في الحدَّ  جاوز ﴾َطَغى َمنْ  َفَأمَّا﴿  ﴾الدُّْنَیا اْلَحَیاةَ ﴿ فضَّ
 وتهذیب بالعبادة آلخرته یستعد ولم ، المحرَّمة الحیاة شهوات في وانهمك اآلخرة على

 منزل ال ، ومأواه منزله هي ﴾اْلَمْأَوى ِهيَ ﴿ المتأججة جهنم ﴾اْلَجِحیمَ  َفِإنَّ ﴿ )٣٨( النفس
 الحساب یوم هیدیْ  بین مقامهو  ﴾َربِّهِ ﴿ عظمة ﴾َمَقامَ  فَ َخا َمنْ  َوَأمَّا﴿ )٣٩( سواها له
 لةبالج بحكم النفس هوى الى المیل عن ﴾اْلَهَوى َعنِ ﴿ نفسه ﴾النَّْفَس ﴿ وزجر ﴾َوَنَهى﴿

 ومصیره منزله فِإن ﴾اْلَمْأَوى ِهيَ  اْلَجنَّةَ  َفِإنَّ ﴿ )٤٠( الدنیا الحیاة بمتاع یعتد ولم البشریة
وأما من {تعالى  قوله في عباس ابن عن ، غیرها منزل له لیس ، النعیم دار الجنة هي

خاف مقامه بین یدي ربه وحسابه وقضاءه  (ع) علي بن أبي طالب هو }خاف مقام ربه
شتهیها ت، ونهى نفسه عن الهوى یعني عن المحارم التي  بین العباد فانتهى عن المعصیة

یسألك ﴾ َیْسَأُلوَنكَ ﴿ )٤١( ]شو[ النفس، فإن الجنة هي مأواه خاصة ومن كان هكذا عاما
متى وقوعها ﴿َأیَّاَن ُمْرَساَها﴾ القیامة السَّاَعِة﴾  ﴿َعنِ  المشركون هؤالء (ص) یا محمد
، ألنها من  لیس علمها ِإلیك حتى تذكرها لهم ِفیَم َأْنَت ِمْن ِذْكَراَها﴾﴿ )٤٢( وقیاُمها

فهو الذي یعلم وقتها  َك ُمنَتَهاَها﴾ِإَلى َربِّ ﴿ )٤٣( الغیوب التي استأثر اهللا عز وجل بها
واجبك یا ما  ِإنََّما َأْنَت ُمنِذُر َمْن َیْخَشاَها﴾﴿ )٤٤(، ال یعلمه أحد سواه  على التعیین

َكَأنَُّهْم َیْوَم َیَرْوَنَها﴾ ﴿ )٤٥( محمد ِإال ِإنذار من یخاف القیامة ، ال اِإلعالم بوقتها
ِإال َعِشیًَّة َأْو ﴿ في دنیاهم وقبورهم﴿َلْمَ ْلَبُثوا﴾  یشاهدون القیامة وما فیها من األهوال

  )٤٦( ِإال ساعة من نهار ، بمقدار عشیٍة أو ضحاها ُضَحاَها﴾
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  السفرة سورة وتسمى
 الصادق عن فضلھا

 سورة قرأ من (ع)
 وإذا وتولى عبس

 كانت كورت الشمس
 من هللا جناح تحت

 هللا ظل وفي لجنانا
 جناتھ وفي وكرامتھ

 هللا على ذلك یعظم وال
 ]صا[ تعالى هللا إنشاء
 من (ص) النبي وعن
 وتولى عبس سورة قرأ
 القیامة یوم جاء

 ضاحك ووجھھ
  ]زم[ مستبشر

 
 الروایات ردتو )١(

 السنة أھل طرق من
 في نزلت اآلیات أن

 مكتوم أم ابن قصة
 على دخل األعمى
 قوم وعنده (ص) النبي
 قریش صنادید من

 أمر في یناجیھم
 النبي فعبس اإلِسالم

 تعالى هللا فعاتبھ عنھ
 وفي،  اآلیات بھذه

بعض األخبار من 
طرق الشیعة إشارة 

وفي بعض   إلى ذلك
روایات الشیعة أن 
العابس المتولي رجل 
من بني أُمیَّة كان عند 

فدخل (ص) النبي 
علیھ ابن أم مكتوم 
فعبس الرجل وقبض 

 فنزلت اآلیات وجھھ
  ]مي[
 (ع) الصادق عن) ١(

 من رجل في نزلت
 عند كان امیة بني

 ابن فجاء (ص) النبي
 تقذر رآه فلما مكتوم ام

 نفسھ وجمع منھ
 وأعرض وعبس
 هللا فحكى عنھ بوجھھ
 وأنكره ذلك سبحانھ
  ]صا[ علیھ

  
 الصادق عن) ١٦(

 للقرآن الحافظ (ع)
 السفرة مع بھ العامل
  ]صا[ البررة الكرام

  
: قال عكرمة)عن ١٧(

نزلت في عتبة بن أبي 
كفرت  : لھب حین قال

برب النجم إذا ھوى 
 (ص)فدعا علیھ النبي 

فأخذه االسد بطریق 
  ]سي[ الشام

  
  

ال یوجد سورة مبدوءة أو مختومة ، وخمسمائة وثالثون حرفا ، وهي مائة وثالثون كلمة 
هذه والنمل ، بالفعل الماضي بما بدئت وختمت به ، ویوجد ستة سور في القرآن بدئت 

  واألنبیاء والفرقان والملك والمعارج
    الرحیم الرحمن اهللا بسم
 یسـأل ﴾اَألْعَمى َجاءهُ  َأنْ ﴿ )١( كارهاً  عنه وأعرض ﴾َوَتَولَّى﴿ وقطَّبه وجهه كلح ﴾َعَبَس ﴿

 ﴾زَّكَّــىیَ ﴿ وجهــه فــي عبســتَ  الـذي ﴾َلَعلَّــهُ ﴿ ُیعلمــك ومــا ﴾ُیـْدِریكَ  َوَمــا﴿ )٢( دینــه أمــور عـن
 مــن هیســمع بمــا یــتعظ أو ﴾َیــذَّكَّرُ  َأوْ ﴿ )٣( والمعرفــة العلــم مــن یتلقــاه بمــا ذنوبــه مــن یتطهـر
ــــا﴿ )٤( الموعظــــة ﴾الــــذِّْكَرى َفَتْنَفَعــــهُ ﴿ (ص) اهللا رســــول  وعــــن اهللاِ  عــــن ﴾اْســــَتْغَنى َمــــنْ  َأمَّ
 دعوتـك بتبلیغـه تهتمو  ، لكالمه وتصغي له تتعرَّض فأنت ﴾َتَصدَّى َلهُ  َفَأْنتَ ﴿ )٥( اِإلیمان

 )٧( والعصـــیان الكفـــر دنـــس مـــن یتطهـــر لـــم إنْ  ﴾َیزَّكَّـــى َأال َعَلْیـــكَ ﴿ حـــرج وال ﴾َوَمـــا﴿ )٦(
 ﴾َیْخَشـى َوُهـوَ ﴿ )٨( هللاِ  العلـم طلـب فـي یسرع مكتوم ام ابن یعني ﴾َیْسَعى َجاءكَ  َمنْ  َوَأمَّا﴿

 وتتلهـــى ، عنـــه تتشـــاغل ﴾ىَتَلهَّـــ َعْنـــهُ  َفَأْنـــتَ ﴿ )٩( محارمـــه ویتقـــي تعـــالى اهللا یخـــاف وهـــو
فیــه داللــة علــى أنــه  كــال}{ ، أي ال تعــد لــذلك وانزجــر عنــه ﴾َكــال﴿ )١٠( عنــه باالنصــراف

لیس له أن یفعل ذلك في المسـتقبل وأمـا الماضـي فلـم یتقـدم النهـي عـن ذلـك فیـه فـال یكـون 
 َفَمــنْ ﴿ )١١( بهــا یــتعظ أن یجــب ، للخلــق موعظــة ﴾َتــْذِكَرةٌ ﴿ آلیــاتا هــذه ﴾ِإنََّهــا﴿ معصــیة

تـــذكرة  القـــرآن )١٢( ِإرشـــاداته مـــن واســـتفاد ، بـــالقرآن اتعـــظ ﴾َذَكـــَرهُ ﴿ اهللا عبـــاد مـــن ﴾َشـــاءَ 
َمــةٍ ﴿ مكتوبــة عــن  منزهــة ﴾ُمَطهَّــَرة﴿ اهللا عنــد ﴾َمْرُفوَعــةٍ ﴿ )١٣(عنــد اهللا  ﴾ِفــي ُصــُحٍف ُمَكرَّ

سـفراء  ﴾َرةٍ َسـفَ ﴿ مالئكـة جعلهـم اهللا ﴾ِبَأْیـِدي﴿ )١٤( عن كـل دنـٍس ونقـصو  الشیاطین أیدي
 ﴾ُقتِــلَ ﴿ )١٦( أتقیــاء صــلحاء ﴾َبــَرَرةٍ ﴿ مكــرمین معظمــین ﴾ِكــَرامٍ ﴿ )١٥(ه بینــه وبــین رســل

 عتبـة هـو: وقیـل،  خلـف بـن أمیـة هـو :قیل ،الكافر وطرد من رحمة اهللا  ﴾اِإلْنَسانُ ﴿لعن 

َأيِّ َشـْيٍء  ِمـنْ ﴿ )١٧(مـا أشـدَّ كفـره بـاهللا مـع كثـرة ِإحسـانه ِإلیـه  ﴾َمـا َأْكفَـَرهُ ﴿ لهـب أبـي بـن
 ﴾ِمـْن ُنْطفَـٍة َخَلقَـهُ ﴿ )١٨( من أي شيء خلق اهللا هـذا الكـافر حتـى یتكبـر علـى ربـه ﴾َخَلَقهُ 

 ﴾ثُـمَّ السَّـِبیَل َیسَّـَرهُ ﴿ )١٩( فـي بطـن أمـه أطـوارا ﴾َفقَـدََّرهُ ﴿ مهین حقیر بدأ خلقهأي من ماٍء 
ــهُ ﴿ )٢٠(، وقیــل یســر لــه طریــق الخیــر  ســهَّل لــه طریــق الخــروج مــن بطــن أمــه ــمَّ َأَماَت  ﴾ُث

ثُمَّ ِإَذا َشاَء ﴿ )٢١( وجعل له قبرًا ُیوارى فیه ِإكرامًا له ﴾َفَأْقَبَرهُ ﴿قبض روحه عند تمام اجله 
 ﴾َكـال﴿ )٢٢( للبعث والحسـاب والجـزاء ، یحییه بعد موته ثم حین یشاء اهللا ِإحیاءه ﴾َأْنَشَرهُ 

  فِإنه لم یؤد ما فرض ﴾ا َیْقِض َما َأَمَرهُ َلمَّ ﴿ لیرتدع وینزجر هذا الكافر عن تكبره وتجبره

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٨٠
٢٤  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة عبس      ٤٢

  مكیة  النجم
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  )٨٠(عبس  سورة    )٦٦٠(       الثالثون الجزء
  
 علیھ دعاءُ  اآلیة )١٧(

 الدعوات بأشنع
 وتعجیبٌ  ، وأفظعھا

 الكفر في إِفراطھ من
 في وھذا ، والعصیان

 والبیان اإلِیجاز غایة
  ]آل[
  
 َذاإِ  قال وإِنما )٢٢(

 البعث وقت ألن َشاءَ 
 فھو ألحد، وممعل غیر
 ، تعالى هللا مشیئة إِلى
 یحیي أن شاء متى

  ]مس[ أحیاھم الخلق
 (ع) الباقر عن )٢٣(

 یأخذه الذي علمھ قال
  ]صا[ یأخذه عمن

  
 استدالل فیھا )٣١(

 من النبات بإِحیاء
 على ، الھامدة األرض
 بعدما األجسام إِحیاء
ً  كانت  بالیةً  عظاما

 متفرقة وأوصاالً 
  ]مس[
  
 حباال أخر) ٣٦(

 كأنھ،  للمبالغة فاالحب
 بل أخیھ من یفر قیل
 من بل وأبیھ امھ من

  ]صا[ وبنیھ صاحبتھ
  
عن قتادة قال ) ٣٦(

لیس شيء أشد على 
اإلنسان یوم القیامة من 
أن یرى من یعرفھ 
مخافة أن یكون یطلبھ 

  ]آل[ بمظلمة
  
 أم المؤمنین عن)٣٧(

 النبي قال : قالت سودة
 الناس یبعث (ص)
قد  زالع عراة حفاة

 وبلغ العرق جمھمال
 قالت االذان موشح
 هللا رسول یا قلت

  بعضنا ینظر واسوأتاه
 شغل قال بعض إلى

 وتال ذلك عن الناس
 ]آل[االیة  ھذه
  

 ﴾اِإلنَسانُ ﴿ هذا ﴾َفْلَیْنُظرِ ﴿ )٢٣( والطاعة اِإلیمان من ربه به كلفه ما یفعل ولم ، علیه
 ویسره ، بقدرته خلقه كیف ، حیاته أمر ِإلى ارواعتب تفكر نظر ﴾َطَعاِمهِ  ِإَلى﴿ الجاحد
 )٢٤( حیاته قوام به الذي الطعام له وخلق ، المعاش أسباب له هیأ وكیف ، برحمته

 على السحاب من ﴾اْلَماءَ ﴿ أنزلنا ﴾َصَبْبَنا﴿ بقدرتنا ملكوته في المنفرد اإلله نحن ﴾َأنَّا﴿
 الرسالة وشجرة النبوة أرض إلى الوحي امطار صب ، عجیباً  ِإنزاالً  ﴾َصب�ا﴿ األرض
 القابلین أرواح بها لتغتذي المعارف وفواكه الحقائق حبوب منها فأخرج الحكمة وینبوع
 ﴾َفَأْنَبْتَنا﴿ )٢٦( بدیعاً  ﴾َشق�ا﴿ منها النبات بخروج ﴾اَألْرَض  َشَقْقَنا ثُمَّ ﴿ )٢٥( للتربیة

 به الناس یقتات وما والشعیر كالحنطة ﴾َحب�ا﴿ االرض في ﴾ِفیَها﴿ الماء بذلك فأخرجنا
 )٢٨( القت یعني الدواب علف وقیل،  البقول من الرطب القضب ﴾َوَقْضًبا َوِعَنًبا﴿ )٢٧(
 ویؤكل وٕادام فاكهة ألنهما،  غیرهما من نفعا أكثر الشجرتان وهاتان ﴾َوَنْخال َوَزْیُتوًنا﴿

 ملتفة ﴾ُغْلًبا﴿ جاراألش كثیرة وبساتین ﴾َوَحَداِئق﴿ )٢٩( أیضا ویدخر رطبا ثمرهما
 االنسان یزرعه لم الذي والمرعى الكالء ﴾َوَأب�ا﴿ الثمار مطلق ﴾َوَفاِكَهةً ﴿ )٣٠( األغصان

 َفِإَذا﴿ )٣٢( ﴾وََألْنَعاِمُكمْ ﴿ الناس أیها ﴾َلُكمْ ﴿ معاشاً  ﴾َمَتاًعا﴿ )٣١( البهائم تاكله مما
ةُ  َجاءتِ  اخَّ وهي الصیحة ،  تصمها ادتك حتى اآلذان تصخ التي القیامة صیحة ﴾الصَّ
هِ ﴿ )٣٤( ﴾َأِخیه ِمنْ ﴿ اِإلنسان ﴾اْلَمْرءُ ﴿ الیوم ذلك فيیهرب  ﴾َیِفرُّ  َیْومَ ﴿ )٣٣(الثانیة   َوُأمِّ

 الشتغاله ﴾َوَبِنیهِ ﴿ غیره من أكثر له لمالزمتها زوجتهذكر  ﴾َوَصاِحَبِتهِ ﴿ )٣٥( ﴾َوَأِبیهِ 
 منه یتوخون ال ألنهم الیه ینظرون ال أیضا وهم،  شیئا عنه یغنون ال أنهم ولعلمه بنفسه
 ﴾َشْأٌن ُیْغِنیه﴿ في ذلك الیوم العصیب ﴾ِمْنُهْم َیْوَمِئذٍ ﴿ ِإنسان ﴾اْمِرئٍ  ِلُكلِّ ﴿ )٣٦( نفعا

 الیوم في ذلك ﴾ُوُجوٌه َیْوَمِئذٍ ﴿ )٣٧( ، فِإنه ال یفكر في سوى نفسه یشغله عن شأن غیره
سرورا  ﴾َضاِحَكةٌ ﴿ )٣٨(الصالحة في الدنیا  مضیئة مشرقة من آثار أعمالها ﴾ُمْسِفَرةٌ ﴿

 وایاكم جعلنا الّله،  النعیم الدائمبو  بكرامة الّله لها ورضوانه ﴾ُمْسَتْبِشَرةٌ ﴿وفرحا بثواب الّله 
 }یومئذ مسفرة وجوه{عن قوله:  (ص): سألت رسول اهللا  عن أنس بن مالك قال،  منهم
وحمزة وجعفر والحسن والحسین  (ع) عليیا أنس هي وجوهنا بني عبد المطلب أنا و  :قال

 ، قال اهللا تعالى ونور وجوهنا كالشمس الضاحیة یوم القیامةنخرج من قبورنا  (ع) وفاطمة
فرحانة برضاء اهللا  }ضاحكة{یعني مشرقة بالنور في أرض القیامة  }وجوه یومئذ مسفرة{: 

َعَلْیَها ﴿ في ذلك الیوم ﴾ْوَمِئذٍ َوُوُجوٌه یَ ﴿ )٣٩( ]شو[ بثواب اهللا الذي وعدنا }مستبشرة{عنا 
 )٤١( ظلمٌة وسواد ﴾َقَتَرةٌ ﴿ تغشاها وتعلوها ﴾َتْرَهُقَها﴿ )٤٠( غباٌر ودخان ﴾َغَبَرةٌ 

اعتقادًا الجامعون بین الكفر  ﴾ُهُم اْلَكَفَرُة اْلَفَجَرةُ ﴿ الموصوفون بسواد الوجوه ﴾ُأْوَلِئكَ ﴿
   )٤٢( جعلنا من السعداءأجارنا الّله وایاكم منهم و ،  والمعصیة عمالُ 
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  كورت سورة وتسمى
 النبي عن فضلھا
 سورة قرأ من (ص)

 كّورت الشمس إذا
 یفضحھ أن هللا أعاذه
 صحیفتھ تنشر حین

  ]زم[
 
 (ص) النبي قال )٢(

 في كّورت الشمس إذا
 النجوم وإذا جھنم

 جھنم، في انكدرت
 دون من بدعُ  من وكل
 ما إال جھنم في فھو هللا
 ابن عیسى من كان
 رضیا ولو وأمھ مریم
 لدخالھا یعبدا أن
   ]مي[
 
 الباقر(ع) عن )٦(

 الجنة أھل أما  :قال
جوا  الخیرات فزوَّ
 أھل وأما ، الحسان

 إنسان كل فمع النار
  ]مي[ شیطان منھم

  
روي عن ابن ) ٨(

عباس أنھ قال ھو من 
تنا أھل  قتل في مودَّ

وعن ،  )ع( یتالب
یعني  : قال الباقر (ع)

 (ص)قرابة رسول هللا 
 ، ومن قتل في جھاد

وفي روایة أخرى قال 
ھو من قتل في مودتنا 

  ]مج[ ووالیتنا
  
الموءودة ھي ) ٨(

البنت التي كان بعض 
  العرب یدفنھا حیًَّة من 

كراھتھ لھا أو غیرتھ 
 علیھا، فتسأل یوم
 القیامة بِأَيِّ َذْنٍب قُتِلَتْ 

لى وجھ التوبیخ ع
  ]مس  [لقاتلھا

  
وكان من العرب ) ٨(

 یستقبح الوأدمن 
كصعصعة بن ناجیة 
جد الفرزدق كان 
یفتدي الموؤدات من 

 اشترىقومھ بني تمیم 
ثلثمائة وستین من 
الموؤدة واحد منھن 

....  بناقتین عشراوین
  ]آل[
  

  
  
  

 ، عد اآلي الفتح والحدیدومثلها في مائة وأربع كلمات ، وخمسمائة وثالثون حرفا ، وهي 
هذه ، والواقعة ، والمنافقون ، واالنفطار ،  ،ویوجد في القرآن سبع سور مبدوءة بلفظ إذا 

  واالنشقاق ، والزلزلة ، والنصر
  الرحیم الرحمن اهللا بسم
َرتْ ﴿ السبع السیارة الكواكب أحد ﴾الشَّْمُس  ِإَذا﴿  َوإَِذا﴿ )١( ضوءها وُمِحيَ  ُلفَّت ﴾ُكوِّ
 ﴾ُسیَِّرتْ  اْلِجَبالُ  َوإَِذا﴿ )٢( وتناثرت تساقطت ﴾انَكَدَرتْ ﴿ وغیرها السیارات بقیة ﴾ُجومُ النُّ 

 أتت الالتي الحوامل النوق ﴾اْلِعَشارُ  َوإَِذا﴿ )٣( الهواء في وُسّیرت ، أماكنها من حركت
 النوق خصَّ ،  یحلبها من یكون فال الخلق مات إذا ﴾ُعطَِّلتْ ﴿ أشهر عشرة حملهن على

 ، معاشهم اسباب ومعظم علیهم شيء وأعز أهلها عند یكون ما أنفس ألنها الذكرب
 صاحب وال،  الیوم تبقى االنسان فیها یتنافس التي األموال نفائس أن الى اشارة وفیه
 َوإَِذا﴿ )٤( شيء كل عن بأنفسهم مشغولون ألنهم،  فیها ویتصرف یتملكها لها

َرتْ  اْلِبَحارُ  َوإَِذا﴿ )٥( بعض من لبعضها یقتص حتى ُجمعت ﴾ُحِشَرتْ  اْلُوُحوُش   ﴾ُسجِّ
،  الثانیة النفخة إلى بعدها وما األولى النفخة من هي قیل الست االیات ، ناراً  تأججت

، قرنت أرواحها بأجسادها  ﴾ُزوَِّجتْ  النُُّفوُس  َوإَِذا﴿ )٦( ثبتنا الّله وعافانا ومن شره وقانا
 َوإَِذا﴿ )٧( بالجنة المؤمنین نفوس زوجت وقیل،  لشراو  الخیر فى طبقتها فى كان بمن او

وتوطئة ألن تسأل اهللا ،  توبیخًا لقاتلها﴾ ُسِئَلتْ ﴿وهي حیة  دفنت التي البنت ﴾اْلَمْوُءوَدةُ 
ما هو  ﴾ِبَأيِّ َذْنبٍ ﴿ )٨( االنتصاف لها من قاتلها حتى یسأل عن قتلها فیؤخذ لها منه

ُحفُ َوإَِذا ﴿ )٩( ﴾ُقِتَلتْ ﴿ ذنبها حتى  التي كتبتها المالئكة صحف األعمال ﴾الصُّ
، قال االلوسي االعمال اما  فانها تطوى عند الموت،  عند الحساب فتحت ﴾ُنِشَرتْ ﴿

اآلخرة بصور حضور أنفسها على ما قالوا في النشأة  مفصلة وأما الصحف تحضر في
ن كانت صالحة فإ، مناسبة لها في الحسن والقبح على ما هي علیه في الحقیقة  هاجوهر 

ألن الطاعات ال تخلو فیها عن ، تشاهدها على صور أحسن مما كانت تدركها في الدنیا 
كانت فانها وٕان كانت سیئة تشاهدها على خالف ما كانت عندها في الدنیا ، نوع مشقة 

 حتى أن الذنوب والمعاصي تتجسم هنالك وتتصور نحو قوله، مزینة لها موافقة لهواها 
َوإَِذا ﴿ )١٠( ]آل[ }الذین َیْأُكُلوَن أموال الیتامى ُظْلمًا ِإنََّما َیْأُكُلوَن ِفى ُبُطوِنِهْم َناراً  ِإنَّ { تعالى

  نار ﴾َوإَِذا اْلَجِحیمُ ﴿ )١١( نزعت من مكانها كما ینزع الجلد عن الشاة ﴾ُكِشَطتْ  السََّماءُ 

  
  ترتیبھا

  ب النزولترتی   ٨١
٧  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة التكوير   ٢٩

  مكیة  المسد
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  )٨١(التكویر  سورة    )٦٦٢(       الثالثون الجزء
 
 أمیر عن )١٥(
 ھي (ع) لمؤمنینا

 زحل انجم خمسة
 والمریخ والمشتري
 وعطارد والزھرة

  ]صا[
 
 أن الحدیث في )٢٠(

 قال (ص) هللا رسول
 ما أحسن ما لجبرئیل

 ذى ربك علیك أثنى
 العرش ذى عند قوة

 أمین ثم مطاع مكین
 وما قوتك كانت فما

 اما فقال أمانتك كانت
 إلى بعثت فاني قوتي
 أربع وھي لوط مدائن
 مدینة كل في مدائن
 مقاتل ألف مأة أربع
 الذراري سوى

 االرض من فحملتھم
 أھل سمع حتى السفلى

 أصوات السماوات
 الكالب ونباح الدجاج

 فقلبتھن بھن ھویت ثم
وأما أمانتي فاني لم 
أؤمر بشئ فعدوتھ إلى 

   ]صا[ غیره
  
أقسم تعالى على ) ٢٢(

أن القرآن نزل بھ 
، وأن  جبریل األمین

س لی (ص)محمداً 
بمجنون كما یزعم أھل 

، فنفى تعالى عنھ  مكة
، وكون القرآن  الجنون

  ]مس[ من عند نفسھ
  
لمن لما أنزلت ) ٢٩(

 شاء منكم أن یستقیم
ذاك  : قال أبو جھل

  ، إن شئنا استقمن إلینا
،  وإن شئنا لم نستقم

َوَما َتَشاُءوَن فأنزل هللا 
ُ َربُّ  إِال أَْن َیَشاَء هللاَّ

  ]مس[ اْلَعالَِمینَ 
  

اجارنـــا اهللا   ادم بنــي وخطایـــا اهللا غضـــب عرهاسَّــ،  شـــدیدا ایقـــادا اوقــدت ﴾ُســـعَِّرتْ ﴿ جهــنم
 لیــزداد النعــیم مــن فیهــا بمــا وقربــت أدنیــت ﴾ُأْزِلَفــتْ  اْلَجنَّــةُ  َوإَِذا﴿ )١٢( وایــاكم مــن ســعیرها

 ﴾َأْحَضـَرتْ  اَمـ َنْفـٌس  َعِلَمـتْ ﴿ حینئـذٍ  العجیبـة األمـور تلـك كل حدثت ِإذا )١٣( سروراً  اهلها
 عمـر مخـافتین بـین المـؤمن الحـدیث فـى،  شـر أو خیـرٍ  منو  طالح أو صالح من قدمته ما
 العبـد فلیتـزود فیـه قـاض اهللا مـا یـدرى ال بقـى قد واجل فیه صانع اهللا ما یدرى ال مضى قد

 بجــزآء قــرن ومــن نجــا الفضــل بخلــع اكــرم مــن،  ]رو[ آلخرتــه دنیــاه ومــن نفســه مــن لنفســه
 المضــیئة بــالنجوم ﴾ِبــاْلُخنَّسِ ﴿ مؤكــداً  قســماً  فأقســم ﴾ُأْقِســمُ  َفــال﴿ )١٤( وخــاب كهلــ اعمالــه

 أفالكهـا فـي تجـري السـیارات ﴾اْلُكـنَّسِ  اْلَجـَوارِ ﴿ )١٥( لباللیـ وتظهـر ، بالنهـار تختفي التي
ــلِ ﴿ )١٦( الشــمس ضــوء تحــت المتواریــات قیــلو   أقبــل ِإذا باللیــل وأقســم ﴾َعْســَعَس  ِإَذا َواللَّْی

ـــْبحِ ﴿ )١٧( االضـــداد مـــن وهـــو أدبـــر أو،  مـــهبظال ـــَنفََّس  ِإَذا َوالصُّ  أضـــاء ِإذا وبالصـــبح ﴾َت
 ملـك بواسـطة المنـزَّل اهللا كـالمُ  ﴾َكـِریمٍ  َرُسـولٍ  َلَقْولُ ﴿ القرآن هذا ﴾ِإنَّهُ ﴿ )١٨( ضیاؤه واتَّسع
ــوَّةٍ  ِذي﴿ )١٩( جبریــل هــو عزیــز ــدَ ﴿ القــوة شــدید ﴾ُق  مكانــة احبصــ ﴾َمِكــینٍ  اْلَعــْرشِ  ِذي ِعْن
 علـى مـؤتمن ﴾َأِمـینٍ  ثَـمَّ ﴿ المالئكـة تطیعـه ﴾ُمَطـاعٍ ﴿ )٢٠( اهللا عنـد سـامیة ومنزلة ، رفیعة

 اهــل یـا اهللا الـى یـدعوكم الـذي ﴾َصـاِحُبُكمْ  َوَمــا﴿ )٢١( األنبیـاء علـى بـه ینـزل الـذي الـوحي
 )(ع المـؤمنین أمیـر نصـبه فـي (ص) النبـي یعنـي قـال (ع) الصـادق عـن ﴾ِبَمْجُنـونٍ ﴿ مكة

جبریـــل فـــي  (ص)لقـــد رأى محمـــد  ﴾َوَلَقـــْد َرآُه ِبـــاُألُفِق اْلُمِبـــینِ ﴿ )٢٢( ]صـــا[ للنـــاس علمـــا
لـه سـتمائة جنـاح قـد سـدَّ مـا بـین ، خلقـه اهللا علیهـا بجهـة األفـق  صورته الملكیـة التـي

حــین رأى جبریــل علــى  غــار حــراء رؤیتــه لــه فــيهــذه الرؤیــة بعــد و ،  المشــرق والمغــرب
 الــــوحي ﴾َعَلــــى اْلَغْیــــبِ ﴿(ص) محمــــد  ﴾َوَمــــا ُهــــوَ ﴿ )٢٣( ألرضكرســــي بــــین الســــماء وا

ر في تبلیغه وتعلیمه بمتهم ﴾ِبَضِنینٍ ﴿  )٢٤( ، بل یبلغ رسالة ربـه بكـل أمانـٍة وصـدق یقصِّ
 ﴾فَـَأْیَن تَـْذَهُبونَ ﴿ )٢٥( كمـا یقـول المشـركون ﴾ِبَقْوِل َشْیَطاٍن َرِجـیمٍ ﴿ هذا القرآن ﴾َوَما ُهوَ ﴿

 مـوالكم إلـى رجعـتم وهـالَّ  ؟ بـه جـاءكم مـن وتصـدیق قبولـه وعـن القـرآن اهذ عن تعدلون فأین

 والیتـه یعنـي ، (ع) علـي فـي تـذهبون أیـن قـال عـن الصـادق (ع) ؟ أسـاَءكم أو َسـرَّكم فیمـا
ِإال موعظــــــة  ﴾ِإال ِذْكــــــرٌ ﴿ مــــــا هــــــذا القــــــرآن ﴾ِإْن ُهــــــوَ ﴿ )٢٦( ]صــــــا[ منهــــــا تفــــــرون أیــــــن

علـــى والیتـــه  میثاقـــه اهللا أخـــذ لمـــن قـــاللصـــادق (ع) عـــن ا ، للخلـــق أجمعـــین ﴾ِلْلَعـــاَلِمینَ ﴿
 )٢٨(شــریعة ال، ویســتقیم علــى  أن یتبــع الحــق﴾ ِلَمــْن َشــاَء ِمــْنُكْم َأْن َیْســَتِقیمَ ﴿ )٢٧( ]صــا[
َربُّ ﴿ ِإال بتوفیـق اهللا ولطفــه ﴾ِإال َأْن َیَشـاَء اللَّــهُ ﴿ومـا تقــدرون علـى شــيء  ﴾َوَمـا َتَشــاُءونَ ﴿

 قلـوب جعـل اهللا إن (ع) الكاظم عن ، ن اهللا التوفیق ِإلى أفضل طریقفاطلبوا م ﴾اْلَعاَلِمینَ 
   اهللا یشاء أن إال تشاؤون وما{ قوله وهو شاؤوه شیئا اهللا فإذا شاء الرادته موردا (ع) االئمة
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تسمى سورة المنفطرة 
  وانفطرت

 الصادق عن فضلھا
 ھاتین رأق من (ع)

 وجعلھما السورتین
 صالة في عینیھ نصب

 إذا والنافلة الفریضة
 وإذا انفطرت السماء
 لم انشقت السماء
 حاجة من هللا یحجبھ

 هللا من یحجزه ولم
 وینظر یزل ولم حاجز

 من یفرغ حتى إلیھ هللا
  ]صا[ الناس حساب

 معنى في واختلف )٦(
 المنعم ھو فقیل الكریم
 إحسان أفعالھ كل الذي

 الذي ھو قیلو،  وإنعام
 ومن ساالھ من یعطي

 ھو:  وقیل یسالھ لم
 الیسیر یقبل الذي

وقیل ، ویعطي الكثیر 
إن من كرمھ سبحانھ 
أنھ لم یرض بالعفو 
لھا  عن السیئات حتى بدَّ

  ]مج[ بالحسنات
 الكریم ذكر )٦(

 عن المنع في للمبالغة
 بما واالشعار االغترار

 فإنھ الشیطان یغره بھ
شئت  ما افعل لھ یقول
 ال كریم ربك فإن

 إنما وقیل،  أحدا یعذب
 الكریم سبحانھ قال
 أسمائھ سائر دون

 لقنھ كأنھ النھ وصفاتھ
 یقول حتى الجواب
 ، الكریم كرم غرني
 لما (ص) النبي وعن
 غره قال االیة ھذه تال

    ]صا[ جھلھ
  
عبد هللا بن ) عن ٦(

ما منكم من  مسعود
أحد إال سیخلو هللا بھ 

لقیامة فیقول یا بن یوم ا
ك بي یا بن  آدم ما غرَّ

آدم ماذا عملت فیما 
....   عملت یا بن آدم

   ]مج[
  

 واجعلنا ، برعایتك وخصنا ، بعنایتك واقصدنا  ، بفضلك ِشئنا اللهم،  ]بي[ }العلمین رب

  )٢٩(  العنایة لهم سبقت ممن
  
  
  

اآلي سورة األعلى ، ال  وهي ثمانون كلمة ، وثالثمائة وعشرون حرفا ، ومثلها في عدد
هذه ، والواقعة  ، إذا   ناسخ وال منسوخ فیها ، ویوجد في القرآن سبع سور مبدوءة بلفظ

وال یوجد سورة مختومة بما ختمت بها  ، والمنافقون واالنشقاق والزلزلة والتكویر والنصر
  من اللفظة

  الرحیم الرحمن اهللا بسم
 ﴾انَتَثَرتْ ﴿ النجوم ﴾اْلَكَواِكبُ  َوإَِذا﴿ )١( المالئكة نزولل انشقت ﴾انَفَطَرتْ  السََّماءُ  ِإَذا﴿

َرتْ  اْلِبَحارُ  َوإَِذا﴿ )٢( أماكنها عن وزالت وتناثرت تساقطت  ِإلى بعضها البحار تفتح ﴾ُفجِّ
 من فیها ما وبعث ترابها قلب ﴾ُبْعِثَرتْ  اْلُقُبورُ  َوإَِذا﴿ )٣( واحدا بحراً  وأصبحت بعض،
 برة ﴾َنْفٌس ﴿ كل عندئذٍ  ﴾َعِلَمتْ ﴿ )٤( وجهها على ظاهراً  باطنها يف ما وصار ، الموتى
َرتْ  َقدََّمتْ  َما﴿ فاجرة أو كانت  النفوس تلك ألهل یقال ثم )٥( عمل من الدنیا في ﴾َوَأخَّ
 َغرَّكَ  َما﴿ لالنسان وتوبیخ عتاب ﴾اِإلنَسانُ  َأیَُّها َیا﴿ الموقف في الحال بهم یستقر أن بعد

 السؤال َنْفسِ  في وكأنما َسَأَله ، وتجرأت على مخالفة أمره تهعصی حتى ﴾َكِریمِ الْ  ِبَربِّكَ 
 : مع ِإحسانه ِإلیك وعطفه علیك ؟ وهذا توبیخ وعتاب كأنه قال }الكریمبربك { الجوابَ  لقََّنه

ربي غرني كرمك وبرك  " ، ورأفته بك بالتمرد والطغیان كیف قابلَت ِإحسان ربك بالعصیان
 ، وهل العفو اال من شیم الكریم، وآآلئك وانت الذي َنَعَت نفسك بالكریم  وتتابع نعمك

،  رب ان لنا فیك امال طویال كثیرایا ، المعول والمتكل فأنت الرجاء واألمل وعلى فضلك
 ِالهي ِمّني ما َیلیُق ِبُلُؤمي َوِمْنَك ما َیلیُق ِبَكَرِمكَ في الدعاء ،  "ان لنا فیك رجاًء عظیما 

 أوجدك من العدم ﴾الَِّذي َخَلَقكَ ﴿ )٦( َكَرُمكَ  هي ُكلَّما َاْخَرَسني ُلْؤمي َاْنَطَقنيِال....
 متناسبة معتدلة بنیتك جعل ﴾َفَعَدَلكَ ﴿ لمنافعها معدة سلیمة أعضاءك جعل ﴾َفَسوَّاكَ ﴿

ركبك في أي صورة شاءها واختارها لك  ﴾ِفي َأيِّ ُصوَرٍة َما َشاَء َركََّبكَ ﴿ )٧( االعضاء
 ﴾ُتَكذُِّبوَن ِبالدِّینِ ﴿أنتم  ﴾َبلْ ﴿ اهللا بكرم االغترار عن ردع ﴾َكال﴿ )٨( ن الصور الحسنةم

یضبطون أعمالكم  باالنسان الملكان الموكالن ﴾َوإِنَّ َعَلْیُكْم َلَحاِفِظینَ ﴿ )٩( بیوم الحساب
 )١١(الكم یكتبون أقوالكم وأعم ﴾َكاِتِبینَ ﴿ على اهللا ﴾ِكَراًما﴿ )١٠( ویراقبون تصرفاتكم

  ، یصدر منكم من خیر وشر، ویسجلونه في صحائف أعمالكم ما ﴾َیْعَلُموَن َما َتْفَعُلونَ ﴿

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٨٢
٨٢  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة االنفطار    ١٩

  مكیة  النازعات
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  )٨٣(المطففین     )٨٢(االنفطار  سورة   )٦٦٤(       الثالثون الجزء
  
 (ع) الصادق عن)١٢(

 علة ما سئل أنھ
 الموكلین الملكین
 علیھم ما یكتبون بعباده
 السر عالم وهللا ولھم
 قال ، أخفى وھ وما

 وجعلھم بذلك استعبدھم
 خلقھ على شھودا
 لمالزمتھم العباد لیكون
 طاعة على أشد ایاھم
 وعن مواظبة هللا

 انقباضا أشد معصیتھ
 یھم عبد من وكم

 مكانھم فذكر بمعصیة
 فیقول وكف فارعوى

 وحفظتي یراني ربي
  ]صا[ تشھد بذلك علي
  
  
  
  
  
  

  تسمى سورة التطفیف
اخ��ر س��ورة نزل��ت ف��ي 

 قب������ل الھج�������رةة مك������
اس������تفتح رس������ول هللا و

(ص) دخ����ول المدین����ھ 
بھ����ذه الس�����وره وك�����ان 
ع�������ادة أكث�������ر أھلھ�������ا 
التطفی����ف  فظ����ن م����ن 
س�����معھا أنھ�����ا نزل������ت 

  ]مال[ بالمدینة
 

 الصادق عنفضلھا 
 في قرأ من )(ع

 للمطففین ویل الفریضة
 یوم االمن هللا أعطاه
 ولم النار من القیامة
 على یمر وال یراھا
 وال جھنم جسر
 القیامة یوم سبیحا

  ]صا[هللا إنشاء
  

من عن النبي (ص) 
قرأ سورة المطففین 
سقاه هللا من الرحیق 
  المختوم یوم القیامة

  ]زم[
  

لفي  ﴾َلِفي َنِعیمٍ ﴿ الذین اتقوا ربهم في الدنیا ﴾ِإنَّ اَألْبَرارَ ﴿ )١٢(لتجازوا به یوم القیامة 
ارَ َوإِنَّ ال﴿ )١٣( بهجة وسرور یتنعمون في ریاض الجنة  الدنیا في ربهمالذین عصوا  ﴾ُفجَّ

 حرها ویقاسون یدخلونها ﴾َیْصَلوَنَها﴿ )١٤( مقیم دائم وعذاب ، محرقةٍ  نار ﴾َجِحیمٍ  َلِفي﴿
 أمامهم هي بل ﴾ِبَغاِئِبینَ  َعْنَها ُهمْ  َوَما﴿ )١٥( هب یكذبون كانوا الذي الجزاء ﴾الدِّینِ  َیْومَ ﴿

  وهوله شدته في ﴾الدِّینِ  َیْومُ  َما﴿ أعلمك ما ﴾َأدَراكَ  اَومَ ﴿ )١٦( سعیرها ویذوقون َیْصَلونَ 
 كأنه،  ألمره تهویالً  ذكره كرر ﴾الدِّینِ  َیومُ  َما َأْدَراكَ  َما ثُمَّ ﴿ )١٧( وتهویل له تعظیمٌ  فیه

 فوق فهو ، وعظمته هوله مقدار أحدٌ  یدري ال بحیث شدته من الجزاء یوم ِإن :یقول
 أحداً  ینفع أن أحد یستطیع ال ﴾َشْیًئا لَِّنْفسٍ  َنْفٌس  َتْمِلكُ  ال َیْومَ ﴿ )١٨( والبیان الوصف

 اللهم ، أحد فیه ینازعه ال ﴾هللا َیْوَمِئذٍ  َواَألْمرُ ﴿ ضر عنه یدفع أن وال ، األشیاء من بشيء
   )١٩( فیه المنفرد وأنت بلطفك أهله أنت بما فیه عاملنا

  
  
  
  

ال و ،  ال ناسخ وال منسوخ فیها، ون حرفا وهي مئة وتسع وستون كلمة ، وتسعمئة وثالث
یوجد سورة مبدوءة بما بدئت به إال سورة الهمزة ، وال سورة مختومة بما ختمت به ، وال 

  مثلها في عدد اآلي
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

الَِّذیَن ِإَذا ﴿ )١( الذین ینقصون المكیال والمیزان ﴾﴿ِلْلُمَطفِِّفینَ هالك وعذاب ﴿َوْیٌل﴾ 
 )٢(ِإذا أخذوا الكیل من الناس أخذوه وافیًا كامًال ألنفسهم  ﴾اُلوا َعَلى النَّاِس َیْسَتْوُفونَ اْكتَ 
، ینقصون الكیل والوزن  وإِذا كالوا للناس أو وزنوا لهم ﴾َوإَِذا َكاُلوُهْم َأْو َوَزُنوُهْم ُیْخِسُرونَ ﴿
)٣( ﴿ ﴾ محشورون  من قبورهم ﴾َمْبُعوُثونَ  َأنَُّهمْ ﴿المطففون ﴾ ﴿ُأوَلِئكَ أال یعلم َأال َیُظنُّ
النَّاُس﴾ ﴿یقف  َیْوَم َیُقوُم﴾﴿ )٥(عصیب ، شدید الهول ، كثیر الفزع ﴾ ِلَیْوٍم َعِظیمٍ ﴿ )٤(

یقومون حتى حدیث الفي  ِلَربِّ اْلَعاَلِمیَن﴾﴿في المحشر حفاًة عراًة ، خاشعین خاضعین 
 إذا القیامة یوم الناس مثل الق (ع) الصادق ، عن ]مج[ یبلغ الرشح إلى أطراف آذانهم

 في كالسهم قدمه موضع إال االرض من له لیس القراب في السهم مثل العالمین لرب قاموا
 والغفلة التطفیف عن ردع ﴿َكال﴾ )٦( ]صا[ هیهنا وال هیهنا یزول أن یقدر ال الكنانة

یصحیفة أعمال ِكَتاَب﴾ ِإنَّ ﴿ والحساب البعث عن اِر َلِفي ِسجِّ  في أسفل سافلین ﴾نٍ ﴿الُفجَّ
ینٌ ﴿ )٧( مكتوٌب  ﴾ِكَتاٌب َمْرُقومٌ ﴿ )٨(استفهام للتعظیم والتهویل ﴾ َوَما َأْدَراَك َما ِسجِّ

  َیْوَمِئذٍ ﴿هالك  َوْیٌل﴾﴿ )٩( كالخیط في الثوب ، ال ینسى وال یمحى ، ُأثبتت فیه أعمالهم

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٨٣
٨٦  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة المطففين  ٣٦

  مكیة  العنكبوت
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  )٨٣(المطففین  سورة    )٦٦٥(       الثالثون الجزء
   
 (ع) قرالبا عن )٩(

 المؤمنون أما قال
 أعمالھم فترفع

 السماء إلى وأرواحھم
 ،  أبوابھا لھم فتفتح
 فیصعد الكافر وأما
 إذا حتى وروحھ بعملھ
 نادى السماء إلى بلغ
 إلى بھ اھبطوا مناد

 واد وھو سجین
 لھ یقال بحضرموت

  ]صا[ برھوت
 بحسب للنفس )١٤(

 صفاء األولي طبعھا
 الحق بھ تدرك وجالء

 بینھ وتمیز ھو كما
 وتفرق الباطل وبین
  والفجور التقوى بین
  ]مي[
) عن النبي (ص) ١٤(

تذاكروا وتالقوا 
وتحدثوا فإن الحدیث 
جالء للقلوب إن 
القلوب لترین كما 
یرین السیف وجالؤه 

 ]مي[ الحدیث
 (ع) الباقر عن) ١٤(

 مؤمن عبد من ما قال
 نكتة قلبھ وفي إال

 ذنبا اذنب فإذا بیضاء
 النكتة تلك في خرج
 تاب فان سوداء نكتة
 وإن السواد ذلك ذھب
 زاد الذنوب في تمادى
 حتى السواد ذلك

 فإذا البیاض یغطي
 یرجع لم البیاض غطى

 أبدا خیر إلى صاحبھ
 ]صا[
 قال الشافعي) ١٥(

وفي ھذه اآلیة دلیل 
على أن المؤمنین 
یرونھ عز وجل وقال 
مالك لما حجب أعداءه 
فلم یروه تجلَّى ألولیائھ 

 ]مس[ حتى رأوه
فعال اال )٢١(

 الراسخة واالعتقادات
 بمنزلة النفوس في

 االلواح في النقوش
 معلوماتھ كانت فمن

 وأخالقھ قدسیة امورا
  صالحة  وأعمالھ زكیة
 أي بیمینھ كتابھ یأتي
 الروحاني جانبھ من
 وذلك علیین جھة وھو
جنس  من كتابھ الن

 ومن...  العالیة االلواح
سیئة  أخالقھ كانت

  یأتي خبیثة وأعمالھ

 یكذِّب وما﴿ )١١( والجزاء الحساببیوم  ﴾الذین یكذبون بیوم الدین﴿ )١٠( ِلْلُمَكذِِّبیَن﴾
 تتلى ِإذا﴿ )١٢( والطغیان العصیان حد متجاوز ﴾أثیم معتدٍ  كلُّ  الإ﴿ الحساب بیوم ﴾به

 وخرافات اتحكای هذه ﴾أساطیرُ ﴿ عنها ﴾قال﴿ القرآن آیات علیه تلیت ِإذا ﴾آیاتُنا علیه
  قلوبهم على ذنوبهم غلب المعنى ﴾قلوبهم على﴿ غطَّى ﴾ران بل كال﴿ )١٣( ﴾األولین﴿

 ما ﴾یكسبون كانوا ما﴿ القلب یموت حتى الذنب على الذنب هو الرین معنى إن:  وقیل
 ﴾كالَّ ﴿ )١٤( الغي من الرشد یعرفون ال فصاروا بصائرهم فطمس ، الذنوب من كسبوا
 كرامته ودار ﴾ربهم﴿ ثواب ﴾عن﴿ وضاللهم غیهمب ﴾ِإنهم﴿ ذبونالمك هؤالء لیرتدع

 من منعوا أن بعد ﴾ِإنَّهم ثمَّ ﴿ )١٥( وكرامته ثوابه عن ﴾لمحجوبون﴿ اآلخرة في ﴾یومئذٍ ﴿
 ﴾ُیقال ثم﴿ )١٦( األلیم عذابها وذائقو الجحیم لداخلو ﴾الجحیم لصالوا﴿ والكرامه الثواب
 والعقاب العذاب من بكم فعل ﴾الذي هذا﴿ والتوبیخ التقریع وجه على جهنم خزنة لهم تقول
 یزعمون كما األمر لیس أي،  وزجر ردعٌ  ﴾كالَّ ﴿ )١٧( الدنیا في ﴾تكذبون به كنتم﴿ بما
 ﴿ِإن كتاب األبرار لفي عّلیین﴾ و ، ، بل كتابهم في سجین الفجار باألبرار مساواة من

﴿ما  (ص)أعلمك یا محمد  وماوما أدراك﴾ ﴿ )١٨(مكان عاٍل مشرف في أعلى الجنة 
جمیع  فیه األبرار كتاٌب مسطَّركتاب  كتاٌب مرقوٌم﴾﴿ )١٩(تفخیٌم وتعظیم لشأنه  ﴾علِّیون

ِإن األبرار﴾ ﴿ )٢١(من المالئكة ) ﴿یشهده المقربون﴾ ٢٠( طاعاتهم وما تقر به اعینهم
 نظرون﴾ی﴿ ریالسر ) ﴿على األرائك﴾ ٢٢(في الجنات یتنعمون ﴿لفي نعیم﴾ المطیعین هللا 

﴾ في وجوههم ﴿تعرفُ ِإذا رأیتهم  )٢٣(ِإلى ما أعدَّ اهللا لهم من أنواع الكرامة والنعیم 
 )٢٤( لما ترى في وجوههم من النور ومن بهجة السرور ﴿نضرَة النَّعیم﴾الباهیة الحسنة 

لم تكدرها  مختوم﴾﴿الشراب الصافي الخالي من الغش ﴿من رحیٍق﴾  في الجنةُیْسقوَن﴾ ﴿
یوم صائف سقاه اهللا من صام هللا في في الحدیث  ، ال یفك ختمها ِإال األبرارف األیدي

تفوح منه رائحة  لنفاسته ختاُمه مسك﴾﴿ )٢٥( ]مج[ على الظمأ من الرحیق المختوم
﴿وفي ذلك فلیتنافس  رب اجعل خواتم امورنا واعمالنا خیرا، شرابه  آخر فيالمسك 

 ،المبادرة ِإلى طاعة اهللا ، ولیتسابق المتسابقون فلیرغب ب، في هذا النعیم  الُمتنافسون﴾
أیها الناس أنكم  : قال في غزوة الطائف دعا علیا فانتجاه ثم (ص)عن جابر أن النبي 

 ما أنا انتجیته إن اهللا انتجاه وفي ذلك فلیتنافس المتنافسون (ع) إني انتجیت علیا  تقولون
عیٍن عالیة تسمى ﴿مْن﴾ لرحیق ا بها كاس االبرار منیمزج ومزاجه﴾ ﴿ )٢٦( ]شو[

،  شرابها رفعة أو مكانها الرتفاع تسنیما سمیت،  هي أشرف شراب أهل الجنةو  ﴿تسنیم﴾
هو أشرف قال  }ومزاجه من تسنیم{ في قوله تعالى (ص)عن جابر بن عبد اهللا عن النبي 

  أبي وعلي بن  (ص) وهم المقربون السابقون رسول اهللا (ع) شراب الجنة یشربه آل محمد
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  )٨٤(االنشقاق  سورة )٨٣(المطففین  سورة         )٦٦٦(       الثالثون الجزء
  

 من أي بشمالھ كتابھ
 االضعف جانبھ

 جھة وھو الجسماني
 كتابھ الن وذلك سجین

 االوراق جنس من
 والصحائف السفلیة
 القابلة الحسیة

  ]صا[  لالحتراق
  
قال المفسرون ) ٢١(

إِن روح المؤمن إِذا 
د بھا إِلى قُبضت ُصع

، وفتحت لھا  السماء
، وتلقتھا  أبواب السماء

، ثم  المالئكُة بالبشرى
یخرجون معھا حتى 
،  ینتھوا إِلى العرش

فیخرج لھم رقٌّ فیكتب 
فیھ ویختم علیھ بالنجاة 
من الحساب والعذاب 
 ویشھده المقربون

  ]مس[
  
التنافُس مأخوذ  )٢٦(

من الشيء النفیس 
الذي یحرص عیھ 

ھیھ وتطلبھ الناس وتشت
نفوسھم والمعنى 
فلیستبقوا في طلب ھذا 
النعیم ولتحرص علیھ 

  ]طب[ نفوسھم
  
قال في التسھیل ) ٣٠(

نزلت ھذه اآلیة في 
صنادید قریش كأبي 

، مرَّ بھم  جھل وغیره
 (ع)علي بن أبي طالب

  وجماعة من المؤمنین
فضحكوا منھم 

  ]مس[ واستخفوا بھم
  
  
  
  
  
  
  

  تسمى سورة انشقت
النبي فضلھا عن 

من قرأ سورة (ص) 
انشقت أعاذه هللا أن 
یعطیھ كتابھ وراء 

   ]زم[ه ظھر
  

 الجنــة فــي ﴾عینــاً ﴿ )٢٧( ]شــو[ بإیمــان اتبعــوهم الــذین وذریــتهم(ع)  وخدیجــة (ع) طالــب
 اهــل لســائر الرحیــق مــع وتمــزج،  صــرفا وحــدهم التســنیم یشــربون ﴾المقربــون بهــا یشــربُ ﴿

 ، بمزجهــا لــذة یزیــد الــذي المختــوم الرحیــق مــن ضــلأف التســنیم أن علــى ذلــك ویــدل ، الجنــة
 الـــذین مـــن كـــانوا أجرمـــوا الـــذینَ  ِإن﴿ )٢٨( ]مـــي[ األبـــرار مـــن درجـــة أعلـــى المقـــربین أنو 

 طالــب أبــي بــن علــي آمنــوا والــذین قــریش منــافقوا أجرمــوا الــذین إن عبــاس ابــن عــن ﴾آَمنــوا
 ذلـك (ع) طالـب أبـي نب علي في نزلت ، بهم استهزاءً  الدنیا في ﴾یضحكون﴿ ]صا[ (ع)
 رجعـوا ثـم ، وتغـامزوا ، وضـحكوا ، المنافقون منهم فسخر ، المسلمین من نفر في جاء انه
 أن قبــل اآلیــة هــذه فنزلــت ، منــه فضــحكوا ، األصــلع الیــوم رأینــا : فقــالوا ، أصــحابهم إلــى

 ﴿وإِذا مـروا ِبهـم یتغـامُزون﴾ )٢٩( ]مـس[(ص) إلى رسول اهللا (ع) ومن معه  عليّ  یصل
) ﴿وإِذا ٣٠(غمـــز بعضـــهم بعضـــًا بـــأعینهم ســـخریة واســـتهزاًء بهـــم  نو المؤمنـــبهـــم  واذا مـــر

رجعــــوا  ﴿انقلبــــوا فكهــــین﴾منــــازلهم و ﴿ِإلــــى أهلهــــم﴾ انصــــرف المشــــركون ورجعــــوا انقلبــــوا﴾ 
قـالوا ﴿ رأى الكفـار المـؤمنین﴿وإِذا رأوهـم﴾  )٣١(متلذذین بذكر المؤمنین واالسـتخفاف بهـم 

علــى ﴿علــیهم﴾ الكفــار ومــا ُأرســلوا﴾ ﴿ )٣٢( (ص) ِإلیمــانهم بمحمــد ِإنَّ هــؤالء لضــالُّون﴾
فیه تهكـم وسـخریة ،  یحفظون أعمالهم ویشهدون برشدهم أو ضاللهم ﴿حافظین﴾ المؤمنین
یضحك المؤمنون  ﴿الذین آمنوا من الكفار یضحكون﴾ یوم القیامةفالیوم﴾ ﴿ )٣٣(بالكفار 

 إلیهـا اخرجـوا لهـم فیقـال الجنـة إلـى بـاب لهـم یفـتح أنه روي،  اذالء یرونهم حین من الكفار
﴿علـــــى األرائـــــك والمؤمنـــــون ) ٣٤( مـــــنهم المؤمنـــــون فیضـــــحك دونهـــــم اغلـــــق وصـــــلوا فـــــإذا

فــي اآلخــرة ﴿الكفَّــار﴾ جــوزي ﴿هــل ثُــّوب﴾  )٣٥( ِإلــى الكفــار ویضــحكون علــیهم ینظــرون﴾
تســــلیة یــــه ف بمــــا كــــانوا یفعلونــــه بــــالمؤمنین مــــن الســــخریة واالســــتهزاء ﴿مــــا كــــانوا یفعلــــون﴾

ومتعنـا  اللهم وفقنـا لرضـاك ،، للمؤمنین بانه سینقلب الحال ویكون الكفار مضحوكا منهم 
بالعافیة ، واسبل علینـا سـترك ، واجعلنـا أهـال لعفـوك ، واجعـل رزقنـا كفافـا ، وال تحوجنـا 

  )٣٦(إلى شرار خلقك 
  
  

عدد اآلي وال ناسخ  ال یوجد مثلها في، وهي مئة وسبع كلمات ، وأربعمائة وثالثون حرفا 
  وال منسوخ فیها

  بسم اهللا الرحمن الرحیم  
  ﴾َوَأِذَنْت ِلَربَِّها﴿ )١( وهي من عالمات القیامة لنزول المالئكة ﴾ِإَذا السََّماُء انَشقَّتْ ﴿

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٨٤
٨٣  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة االنشقـاق   ٢٥

  مكیة  االنفطار
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  )٨٤(االنشقاق  سورة    )٦٦٧(       الثالثون الجزء
  
 (ص) النبي عن )٣( 

 غیر االرض تبدل قال
 والسماوات االرض

 مد ویمدھا بسطھافی
 ترى ال العكاظي االدیم
 وال عوجا فیھا
  ]صا[اأمت
 أمواتھا أخرجت )٤(

 وألقت ، عنھم وتخلت
 من بطنھا في ما

 كما والمعادن الكنوز
تلقي الحامل ما في 

،  بطنھا من الحمل
وذلك یؤذن بعظم 

 ]قر[ الھول
فى الخبر انھم ) ٥(

قالوا یا رسول هللا فیم 
نكدح وقد جفت االقالم 
ومضت المقادیر  فقال 
اعملوا فكل میسر لما 

 ]رو[ خلق لھ 
اْحَذْر أَْن َیَراَك ) ٦(

ُ ِعْنَد َمْعِصَیتِِھ َو  هللاَّ
ِعْنَد َطاَعتِِھ  َیْفقَِدكَ 

َفَتُكوَن ِمَن اْلَخاِسِریَن ، 
َعلَى  َفاْقوَ َو إَِذا َقِویَت 

ِ َوإَِذا َضُعْفَت  َطاَعِة هللاَّ
 َفاْضُعْف َعْن َمْعِصَیةِ 

  ]نج[ هللاَّ 
ثالث  حدیث الفي ) ٨(

من كنَّ فیھ حاسبھ هللا 
ً یسیراً وأدخلھ  حسابا

تعطي  ،الجنة برحمتھ
من حرمك وتصل من 
قطعك وتعفو عمن 

  ]مج[ ظلمك
 وصف هللا أھل) ١٣(

الجنة بالمخافة والحزن 
والبكاء في الدنیا، 
فأعقبھم بھ النعیم 

،  والسرور في اآلخرة
ووصف أھل النار 

ر في الدنیا بالسرو
والضحك فیھا، 
فأعقبھم بھ الحزن 

  ]مس[ الطویل
  
 : قال المفسرون) ١٧(

اللیل یسكن فیھ كل 
الخلق، ویجمع ما كان 
منتشراً في النھار من 
الخلق والدواب 

فكلٌ یأوي إِلى  واألنعام
مكانھ وسربھ، ولھذا 
امتن تعالى على العباد 
بقولھ َوَجَعَل اللَّْیَل َسَكًنا 

النھار فإِذا جاء 
انتشروا، وإِذا جاء 
اللیل أوى كل شيء 

  ]مس[ إِلى مأواه
  

 َوإَِذا﴿ )٢( ربها وتطیع تسمع أن لها وُحقَّ  ﴾َوُحقَّتْ ﴿ لحكمه وانقادت ربها ألمر واستمعت
 )٣( علیها الخالئق لوقوف مستویة وصارت جبالها بِإزالة َسَعةً  زادت ﴾ُمدَّتْ  اَألْرُض 

 على مما وتخلت ﴾َوَتَخلَّتْ ﴿ الموتى من جوفها في ما ﴾َهاِفی َما﴿ اخرجت ﴾َوَأْلَقتْ ﴿
 باطنها في شيء یبق لم حتى جهدها أقصى الخلو في وتكلفت وبحارها جبالها من ظهرها

 صفة في والثاني السماء صفة في األول ألن بتكرار هذا لیس ﴾َوُحقَّتْ  ِلَربَِّها َوَأِذَنتْ ﴿ )٤(
 ظلمة عن الروح سماء انشقاق الى اشارة وفیه ، الساعة أشراط من كله وهذا،  األرض

یتصرف فیها من غیر أباء  بما االستعداد بتهیئة ربها لفیض وانقیادها االمارة النفس غیم
 )٥( الى بسط ارض النفوس البشریة الربابها وتخلیها عن احكام البشریة وامتناع و

ِإنََّك ﴿ یا ابن آدم ﴾نَسانُ َیا َأیَُّها اإلِ ﴿ مؤمن وكافر وعاصي الخطاب عام لكل ِإنسان
 ﴾َفُمالِقیهِ ﴿ جزائه لقاء إلىفي مشقة  ﴾ِإَلى َربَِّك َكْدًحا﴿مدافع عن عملك و  ساع ﴾َكاِدحٌ 

ا َمْن ُأوِتيَ ﴿ )٦( فیكافئك على عملك  )٧(﴾ ِبَیِمیِنهِ ﴿كتاب أعماله  ﴾ِكَتاَبهُ ﴿أعطي  ﴾َفَأمَّ
وقیل الحساب الیسیر ،  ون حسابه سهًال هیناً فسوف یك ﴾َفَسْوَف ُیَحاَسُب ِحَساًبا َیِسیًرا﴿

 )٨( ربنا حاسبنا بلطفك حسابا یسیرا،  التجاوز عن السیئات واِإلثابة على الحسنات
والمراد باألهل هنا ما أعدَّ اهللا له ﴾ ِإَلى َأْهِلهِ ﴿ بعد الفراغ من الحساب ویرجع ﴾َوَینَقِلبُ ﴿

بما  ﴾َمْسُروًرا﴿ وعشائره وقد سبقوه إلى الجنةوقیل: أهله أزواجه وأوالده  ، من الحور العین
ا َمْن ُأوِتيَ ﴿ )٩(وحق له أن یسر ،  أعطاه اهللا من الفضل والكرامة  ﴾ِكَتاَبهُ ﴿أعطي  ﴾َوَأمَّ

 ﴾ثُُبوًرا﴿یصیح  ﴾َفَسْوَف َیْدُعو﴿ )١٠( وهذه عالمة الشقاوة ﴾َوَراَء َظْهِرهِ ﴿كتاب أعماله 
ویدخل نارًا یقاسي  ﴾َوَیْصَلى َسِعیًرا﴿ )١١(والموت ، ویتمنى الهالك  بالویل والثبور

 ﴾َمْسُروًرا﴿ ، غافًال الهیا ألنه كان في الدنیا مع أهله ﴾ِإنَُّه َكاَن ِفي َأْهِلهِ ﴿ )١٢(عذابها 
لن یرجع  ﴾ِإنَُّه َظنَّ َأْن َلْن َیُحورَ ﴿ )١٣( ، وال تخطر بباله اآلخرة ال یفكر في العواقب

،  سیعیده اهللا بعد موته ﴾َبَلى﴿ )١٤( موته للحساب والجزاءه اهللا بعد ، ولن یحیی ِإلى ربه
 )١٥( ال تخفى علیه خافیة من شؤونهم ﴾َبِصیًرا ِإنَّ َربَُّه َكاَن ِبهِ ﴿ ویجازیه على أعماله

الحمرة التي تبقى باألفق بعد  ﴾ِبالشََّفقِ ﴿ قسمًا مؤكداً  ﴾ُأْقِسمُ ﴿لتأكید القسم  ال ﴾َفال﴿
في  هوستر  جمعه وما ﴾َواللَّْیِل َوَما َوَسقَ ﴿ )١٦(وتظهر قبل طلوعها غروب الشمس 

َلَتْرَكُبنَّ ﴿ )١٨(، وصار بدرًا  ِإذا تكامل ضوؤه ونوره﴾ َواْلَقَمِر ِإَذا اتََّسقَ ﴿ )١٧( ظلمته
أن األحوال تتقلب ف،  في اآلخرة  وشدة بعد شدةلتركبن حاًال بعد حال  ﴾َطَبًقا َعْن َطَبقٍ 

 :وقیل ، هذا جواب القسمو  ،علیها في الدنیا  تمرون على غیر الحال التي كنصیتم فكب
ثم جنینًا ثم ولیدًا ثم رضیعًا ثم فطیمًا ثم یافعًا ثم  … حاًال بعد حال نطفة ثم علقة ثم 

  فیشتمل ثم َهِرمًا ثم میتاً  ......شیخًا  .... ثمناشئًا ثم مترعرعًا ثم َحَزوَّرًا ثم مراهقًا 
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   )٨٥(البروج  سورة   )٨٤(االنشقاق  سورة         )٦٦٨(       الثالثون الجزء
  
 لتركبن یعني )١٩(

 ، أحوال بعد أحواالً 
 الشدة في طبقات ھي

 من أرفع بعضھا
 الموتُ  وھي بعض،

وما بعده من مواطن 
، القیامة وأھوالھا 

المراد  :وقال الطبري
أنھم یلقون من شدائد 
یوم القیامة وأھوالھ 

  ]آل[ أحواالً 
 
النكتة فى ترتیب ) ٢٥(

ن فى إالسورة الثالث 
انفطرت التعریف 
بالحفظة الكاتبین وفى 
المطففین التعریف 
بمستقر تلك الكتب 
وفى ھذه السورة اى 
االنشقاق ابتاؤھا یوم 
القیامة عند العرض 

 ]رو[ وهللا تعالى اعلم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الصادق عنفضلھا 
 والسماء قرأ من (ع)
 في البروج ذات

 سورة فانھا رائضھف
 السالم علیھم النبیین
 وموقفھ محشره كان
 والمرسلین النبیین مع

 هللا إنشاء والصالحین
  ]صا[

من عن النبي (ص) 
قرأ سورة البروج 
أعطاه هللا بعدد كل 
یوم جمعة وكل یوم 
عرفة یكون في الدنیا 

  ]زم[ عشر حسنات
  
 :قال المفسرون) ١(

سمیت ھذه المنازل 
ً لظھورھا ،  بروجا

وشبھت بالقصور 
لعلوھا وارتفاعھا 
ألنھا منازل للكواكب 

  ]مس[ السیارة

 أمیر عن ، ]مج[ اسماً  وثالثین سبعة على یموت أن إلى نطفة كونه من اِإلنسان
 االنبیاء بعد باالوصیاء الغدر في االمم من قبلكم كان من سبیل لتسلكن أي (ع) المؤمنین

 كفار ﴾َلُهمْ  َفَما﴿ )١٩( علیهم جرى ما علیكم ريویج فیهم كان ما فیكم یكون أنه، ] صا[
  التوبیخ به یقصد استفهام ، الموت بعد بالبعث یصّدقون وال ، باهللا ﴾ُیْؤِمُنونَ  ال﴿ قریش

لم یخضعوا ولم  ﴾َیْسُجُدونَ  ال﴿ القرآن آیات سمعوا ﴾اْلُقْرآنُ  َعَلْیِهمُ  ُقِرئَ  َوإَِذا﴿ )٢٠(
ر السجدات الواردة في القسم المكي وهي اثنتا عشرة وهذه السجدة آخ،  یسجدوا للرحمن

في القسم المدني سجدة الرعد والحج تتمة األربع عشرة سجدة ، ومن قال و  ،سجدة 
طبیعة هؤالء  ﴾َبْل الَِّذیَن َكَفُروا ُیَكذُِّبونَ ﴿ )٢١( بالسجدة آخر الحج أبلغها خمس عشرة

 ﴾َواللَُّه َأْعَلُم ِبَما ُیوُعونَ ﴿ )٢٢( الوتهالكفار التكذیب والعناد ، ولذلك ال یخضعون عند ت
وما قیل إن المراد بهم المنافقون ال یصح  ،  والمؤمنین (ص)لرسول لیضمرون من عداوة 

والسورة هذه كلها  ،وٕانما هم قریش الذین كانوا یحیكون لحضرة الرسول (ص) المكاید 
النفاق وقع بعد الهجرة في مكیة إجماعا ، ومكة ال یوجد فیها منافقون إذ ذاك ، ألن 

على كفرهم وضاللهم  ﴾َفَبشِّْرُهمْ ﴿ )٢٣( ]مال [حتى ان لفظته لم تعرف إذ ذاك المدینة
 )٢٤( وضع البشارة في موضع اِإلنذار تهكم بالكفار ، ال تطیقه قواهم ﴾ِبَعَذاٍب َأِلیمٍ ﴿
اِلَحاِت  ِإال﴿  ﴾َلُهْم َأْجرٌ ﴿مان وصالح األعمال جمعوا بین اِإلی ﴾الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

بفضل اهللا  ، بل هو دائم مستمر غیر منقوص وال مقطوع ﴾َغْیُر َمْمُنونٍ ﴿ثواٌب في اآلخرة 
     )٢٥( اجتهادهم واكتسابهملیس بورحمته و 

  
  
  

وهي مائة وتسع كلمات ، واربعمائة وخمسة وستون حرفا ، ومثلها في عدد اآلي المجادلة 
وال یوجد سورة مختومة بما ختمت به ، ، ة الطارق مبدوءة بما بدئت به فقط ، ویوجد سور 

  ال ناسخ وال منسوخ فیها
  بسم اهللا الرحمن الرحیم 

،  وهي اثنا عشر برجاً ، منازل الشمس والقمر والكواكب بُأقسم  ﴾َوالسََّماِء َذاِت اْلُبُروجِ ﴿
تسیر الشمس في كل برج و ، یسیر القمر في كل برج منها یومین وثالث یبداء بالحمل 

 وشرفها  فاقسم اهللا تعالى بها اظهارا لقدرهاوقد تعلقت بهما مصالح ومنافع العباد ، ،  شهراً 
 ﴾َواْلَیْوِم اْلَمْوُعودِ ﴿ )١( وفیه اشارة الى الروح االنسانى ذات المقامات فى الترقى والدرجات

  اضطربت أقاویل ﴾اِهٍد َوَمْشُهودٍ َوشَ ﴿ )٢(، الذي وعد اهللا به الخالئق  وُأقسم یوم القیامة

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٨٥
٢٧  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة البروج     ٢٢

  مكیة  الشمس
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  )٨٥(البروج  سورة    )٦٦٩(       الثالثون الجزء
  
عن أبي الدرداء ) ٣(

 قال (ص)عن النبي 
أكثروا الصالة عليَّ 
یوم الجمعة فإنھ یوم 
مشھود تشھده 
المالئكة وإن أحداً ال 
یصلي عليَّ إال 
عرضت عليَّ صالتھ 

قال   حتى یفرغ منھا
 فقلت وبعد الموت

م :  فقال إن هللا حرَّ
على األرض أن تأكل 
أجساد األنبیاء فنبّي 

  ]مج[ هللا حيٌّ یرزق
 : قال ابن عباس )٤(

كل شيٍء في القرآن 
قُِتَل فھو  جاء بلفظ

  ]مس[ لعن
الغرض تخویف ) ٧(

، فقد  كفار قریش
كانوا یعذبون من 

،  أسلم من قومھم
  لیرجعوا عن اإلِسالم
فذكر هللا تعالى قصة 

ب األخدود أصحا
وعیداً للكفار وتسلیًة 
 للمؤمنین المعذبین

  ]مس[
  
الغرُض أن ) ٨(

سبب البطش بھم 
، لم  وتحریقھم بالنار

یكن إِال إیمانھم با� 
، وھذا  الواحد األحد

لیس بذنب یستحقون 
بھ العقوبة لكّنھ 
 الطغیان واإلِجرام

  ]مس[
  

 واألنبیاء (ص) بمحمد ُأقسم منها،  قوال ثالثین نحو الى وصل حتى فیهما المفسرین
 إال یوم من ماف،  آدم وبنو واألیام اللیالي وقیل،  القیامة یوم أممهم على یشهدون الذین
 یشهد ألنه الجمعة یوم الشاهد وقیل،  شهید في یعمل ما على وأنى جدید یوم أنى ینادي
 وتشهده جالح موسم فیه الناس یشهد عرفة یوم شهودوالم،  فیه عمل بما عامل كل على

 ]صا[ (ع)المؤمنین أمیر }والمشهود{ (ص) النبي }الشاهد{ (ع) الصادق عن ، المالئكة
 االخدود واصحاب ، علیه الدموع لجرى الخد ومنه ﴾اُألْخُدودِ  َأْصَحابُ ﴿ لعن ﴾ُقِتلَ ﴿ )٣(

 نواس ذو ویوسف،  بفارس نصر وبخت،  بالشأم الرومى انطیانوس وهم ثالثة كانوا
نارا وألقوا فیه  ملؤهو  االرض فى عظیما شقا منهم واحد كل شق،  بالیمن نبنجرا الحمیرى

وهي أقرب  صاحب نجران قالوا والقرآن انما نزل فى، من لم یرتد عن دینه من المؤمنین 
امرأٌة كان معها رضیٌع ، وَهمَّت أن  أحرقآِخُر َمْن و ، إلى مكة وهو المشهور عند العرب 

النَّاِر ﴿ )٤( واقتحمتها واصبري فأنت على الحقِّ وألقوها في النارترجع فقال لها الولد ِقفي 
هم  اذ ﴾ِإْذ ُهْم َعَلْیَها ُقُعودٌ ﴿ )٥( في تلك األخادید ت، التي أضرم المتأججة ﴾َذاِت اْلَوُقودِ 

 َوُهْم َعَلى َما َیْفَعُلوَن ِباْلُمْؤِمِنینَ ﴿ )٦( المؤمنین فیها ، یتشفون بِإحراق النار على اطراف
 ، ان الجبابرة لما القوا المؤمنین فى النار وهم قعود حولها علقت بهم النار قیل ﴾ُشُهودٌ 

 )٧(رقتهم ونجى اهللا المؤمنین حوفى روایة ارتفعت فوقهم اربعین ذراعا فوقعت علیهم فأ
  ألنهم آمنوا باهللاِإال ﴾ِإال َأْن ُیْؤِمُنوا ِباللَّهِ  ﴿ عابواما كان لهم ذنب وال  ﴾ِمْنُهْم  َوَما َنَقُموا﴿
 ، الكائناتالمالك لجمیع  ﴾الَِّذي َلُه ُمْلُك السََّماَواِت َواَألْرضِ ﴿ )٨( ﴾اْلَعِزیِز اْلَحِمیدِ ﴿

مطَّلع على أعمال عباده ال تخفى  ﴾َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهیدٌ ﴿المستحق للمجد والثناء 
 عذبوا وأحرقوا ﴾ِإنَّ الَِّذیَن َفَتُنوا﴿ )٩( نفیه وعٌد للمؤمنین ووعیٌد للمجرمی، علیه خافیة 

لم یرجعوا عن كفرهم  ﴾ثُمَّ َلْم َیُتوُبوا﴿بالنار لیفتنوهم عن دینهم  ﴾اْلُمْؤِمِنیَن َواْلُمْؤِمَناتِ ﴿
 )١٠( بِإحراقهم المؤمنین ﴾َوَلُهْم َعَذاُب اْلَحِریقِ ﴿ بكفرهم ﴾َفَلُهْم َعَذاُب َجَهنَّمَ ﴿ وطغیانهم

اِلَحاتِ ِإنَّ الَّ ﴿ َلُهْم ﴿جمعوا بین اِإلیمان الصادق والعمل الصالح  ﴾ِذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
الحصول على  ﴾َذِلكَ ﴿ أنهار الخمر واللبن والعسل ﴾َجنَّاٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اَألْنَهار

 ﴾ْطَش َربَِّك َلَشِدیدٌ ِإنَّ بَ ﴿ )١١( الذي ال سعادة وال فوز بعده ﴾اْلَفْوُز اْلَكِبیرُ ﴿ رضى اهللا هو
 یخرج ﴾ِإنَُّه ُهَو ُیْبِدئُ ﴿ )١٢( ، بالغ الغایة في الشدة انتقام اهللا وأخذه الجبابرة والظلمة

ان اهللا تعالى یبدئ فضله ، و  ثم یعیدهم أحیاء بعد الموت ﴾َوُیِعیدُ ﴿ الخلق من العدم
ولالسم یبدي ولیعید ، فان الكریم من یرب صنائعه ، واحسانه لعبیده ثم یعیده ویكرره 

یبدي لطائَف تعریفه ثم یعید لتبقى تلك األنوار أبدًا خصائص مذكوره في كتب التفسیر ، 
  لذنوب عباده المؤمنین ﴾َوُهَو اْلَغُفورُ ﴿ )١٣( الئحًة ، فال یزال یبدي ویعید إلى آخر العمر
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   )٨٦(الطارق  سورة  ) ٨٥(البروج  سورة          )٦٧٠(       الثالثون الجزء
 
  
 عباس ابن قال )١٤(

 یودُّ  كما أولیاءه یودُّ 
 بالبشرى أخاه أحدكم

 ]مس[ والمحبة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الصادق عنفضلھا 
 قراءتھ كان من  (ع)
 بالسماء فرائضھ في

 عند لھ كانت والطارق
 جاه القیامة یوم هللا

 من وكان ومنزلة
 النبیین رفقاء

 الجنة في وأصحابھم
 ]صا[

من  عن النبي (ص)
قرأ سورة الطارق 
أعطاه هللا بعدد كل نجم 
في السماء عشر 

  ]زم[ حسنات 
 (ع) الصادق عن) ٣(

 أھل من لرجل قال إنھ
 عندكم زحل ما الیمن
 الیماني قال النجوم في
 علیھ فقال نحس نجم

 ھذا تقولن ال السالم
 المؤمنین أمیر نجم فإنھ
   وھو (ع)
 وھو االوصیاء نجم

 قال الذي الثاقب النجم
 لھ كتابھ فقال في هللا

 یعني فما الیماني
 مطلعھ الن قال بالثاقب

 السابعة السماء في
 حتى بضوئھ ثقب وأنھ

 الدنیا السماء في أضاء
 النجم هللا سماه ثم فمن

  ]صا[الثاقب 

 ، وٕاحسانه آالئه وجمیل ، نعمه سابغ من أوالهم بما ، عباده إلى المتحبب ﴾اْلَوُدودُ ﴿
،  راعاذ الیه بتتقر  شبرا الى تقرب من وعال جل قال،  بالمحبة یهال یتوجه لمن الودود
 الملك ذو ﴾اْلَعْرشِ  ُذو﴿ )١٤( یردده فیمن تاثیر وله،  االعظم اهللا اسم انه روى

 )١٥( الرفیع العال ﴾اْلَمِجیدُ ﴿ المخلوقات أعظم ألنه بالذكر العرش خصَّ  ، والسلطان
استفهاٌم للتشویق  ﴾َهلْ ﴿ )١٦(ء والغفر والود لألولیاء البطش باالعدا﴾ َفعَّاٌل ِلَما ُیِریدُ ﴿
الذین تجنَّدوا  ، خبر الجموع الكافرة ﴾َحِدیُث اْلُجُنودِ ﴿(ص) هل بلغك یا محمد  ﴾َأَتاكَ ﴿

 ، وما أنزل علیهم من النقمة والعذاب ما أحل اهللا بهم من البأسو لحرب الرسل واألنبیاء 
، وأقوى  ، فقد كانوا أشد بأساً  أولي البأس والشدة ﴾دَ ِفْرَعْوَن َوثَُمو ﴿وأخص منهم  )١٧(

 تكذیب على واصبر فتسل،  لك فقد أخذهم اهللا تعالى بذنوبهمذ ، ومع مراسًا من قومك
لم یعتبر كفار  ﴾َبْل الَِّذیَن َكَفُروا ِفي َتْكِذیٍب ﴿ )١٨( السابقین أصاب ما مثل وحذرهم قومك

، ال  قادٌر علیهم﴾  َواللَُّه ِمْن َوَراِئِهْم ُمِحیطٌ ﴿ )١٩( نقریش بما حلَّ بأولئك الكفرة المكذبی
كتاٌب عظیم سما  ﴾ُهَو ُقْرآٌن َمِجیدٌ ﴿ هذا الذي كذبوا به ﴾َبلْ ﴿ )٢٠( یفوتونه وال یعجزونه

 ﴾ِفي َلْوٍح َمْحُفوظٍ ﴿ )٢١(، في ِإعجازه ونظمه وصحة معانیه  على سائر الكتب السماویة
   )٢٢( لتحریف والتبدی، وال من الزیادة والنقص

  
  
  

وال یوجد سورة مختومة بما  ، وهي إحدى وستون كلمة ، ومائتان وتسعة وثالثون حرفا
  ختمت به هذه السورة في اللفظ 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
وكلُّ ما یجيء ،  ُسمي النجم طارقًا ألنه یظهر باللیل ویختفي بالنهار ﴾َوالسََّماِء َوالطَّاِرقِ ﴿

ما حقیقة  (ص) وما الذي أعلمك یا محمد ﴾َوَما َأْدَراَك َما الطَّاِرقُ ﴿ )١( طارق لیًال فهو
الظالم  المضيء الذي یثقب ﴾النَّْجُم الثَّاِقبُ ﴿ )٢( استفهام للتفخیم والتعظیم، هذا النجم 

هي نجوم المعرفة التي تدل على  ، قیل الجدي او الثریا او القمر ألنه آیة اللیل،  بضیائه
َعَلْیَها ﴿ِإال  ﴾ِإْن ُكلُّ َنْفٍس َلمَّا﴿ )٣( ید یستضيُء بنورها ویهتدي بها أولو البصائرالتوح
  من المالئكة ، یحفظ عمَله ورزَقه وأجَله  ویحمله على دواِم التیقُّظ وجمیِل التحفُّظ ﴾َحاِفظٌ 

 لیتفكر ﴾َفْلَینُظرِ ﴿ )٤( وقیل هو العقل یرشد المرء إلى مصالحه ویكفه عن مضاره
 ﴾ُخِلَق ِمْن َماٍء َداِفقٍ ﴿ )٥(من أي شيٍء خلقه اهللا  ﴾ِممَّ ُخِلقَ ﴿ المعجب بقوته ﴾اِإلنَسانُ ﴿

ْلبِ ﴿ )٦( من المنّي المتدفق   یصبو ، الرجل ظهر َیْخُرُج من  الذي ﴾َیْخُرُج ِمْن َبْیِن الصُّ

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٨٦
٣٦  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة الطارق    ١٧

  مكیة  البلد
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  )٨٧(االعلى  سورة   )٨٦(الطارق  سورة          )٦٧١(       الثالثون الجزء
  
كثر تعالى في ) ٣(

كتابھ المجید ذكُر 
الشمس والقمر 

ألن أحوالھا  والنجوم
في أشكالھا وسیرھا 

، ومغاربھا  ومطالعھا
عجیبة دالة على انفراد 

، ألن  خالقھا بالكماالت
الّصنعة تدل على 

  ]مس[ الصانع
 
 :قال ابن عباس)١٠(

جع المطُر ولواله  الرَّ
لھلك الناس وھلكت 

   ]مس[مواشیھم 
  
 :ال ابن عباسق)١١(

ھو انصداعھا عن 
 ]مس[ النبات والثمار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تسمى سورة سبح
 الصادق عن فضلھا

 اسم سبح قرأ من (ع)
 في االعلى ربك

 لھ قیل نافلة أو فریضة
 الجنة ادخل القیامة یوم
 الجنة أبواب أي من

 وعنھ هللا شاء إن شئت
 الواجب السالم علیھ
 كان إذا مؤمن كل على
 في یقرأ أن یعةش لنا
 بالجمعة الجمعة لیلة

االعلى  ربك اسم وسبح
  ]صا[
  

من عن النبي (ص) 
قرأ سورة األعلى 
أعطاه هللا عشر 
حسنات بعدد كل 
حرف أنزلھ هللا تعالى 
على إبراھیم وموسى 

وكان ،  (ص) ومحمد
سبحان إذا قرأھا قال 

  وكان ، ربي األعلى

بـــین  ،تكـــون القـــالده  لصـــدر وعظـــام النحـــر حیـــثاضـــالع ا المـــرأةترائـــب ﴾ َوالتََّراِئـــبِ ﴿فـــي 
ـــى َرْجِعـــهِ ﴿ إن اهللا ﴾ِإنَّـــهُ ﴿ )٧( الثـــدیین ـــى ﴿ )٨(﴾ َلَقـــاِدرٌ ﴿ِإعادتـــه بعـــد موتـــه  ﴾َعَل ـــْوَم تُْبَل َی
یظهر اهللا أعمال كل أحد ألهل القیامـة حتـى یعلمـوا علـى أّي شـيء أثابـه ویكـون  ﴾السََّراِئرُ 

العقوبـة یظهـر عملـه لیعلمـوا علـى أي شـيء عاقبـه من أهـل  كانوأن ، فیه زیادة سرور له 
فـي ذلـك  ﴾َفَمـا لَـهُ ﴿ )٩( ربنـا ال تفضـحنا علـى رؤس االشـهاد،   ویكون ذلك زیادة غم له

ــَماءِ ﴿ )١٠( هینصــره ویجیــر  ﴾َوال َناِصــرٍ ﴿ تــدفع عنــه العــذاب ﴾ِمــْن ُقــوَّةٍ ﴿ الیــوم ُأقســم  ﴾َوالسَّ
یحملــــه مــــن بحــــار األرض ثــــم یرجعــــه إلــــى  ألن الســــحاب المطــــر ﴾َذاِت الرَّْجــــعِ ﴿بالســــماء 
 )١١( وقیــل الرجــع المالئكــة علــیهم الســالم ســموا بــذلك لرجــوعهم بأعمــال العبــاد،  األرض

ــــْدعِ ﴿ وُأقســــم بــــاألرض ﴾َواَألْرضِ ﴿  )١٢( ، فیخــــرج منهــــا النبــــات التــــي تنشــــق ﴾َذاِت الصَّ
ــهُ ﴿  الحــق بــین یفصــل رآنالقــ ان یعنــي )ع( الصــادق عــن ﴾َلقَــْوٌل َفْصــلٌ ﴿ القــرآن هــذا ﴾ِإنَّ

 )١٤( لـیس فیـه شـيٌء مـن اللهـو والباطـل والعبـث ﴾َوَما ُهَو بِـاْلَهْزل﴿ )١٣( ]صا[ والباطل
 )١٥( ملـون المكایـد ِإلطفـاء نـور اهللایع﴾ َیِكیـُدوَن َكْیـًدا﴿ ومعاندي قریش كفار مكة ﴾ِإنَُّهمْ ﴿
ـــًدا﴿  )١٦( یحتســـبون ال بحیـــث مـــنهم وانتقـــامي اســـتدراجهم فـــي بكیـــدي واقـــابلهم﴾ َوَأِكیـــُد َكْی
 أستدرجهم من حیث ال یعلمـونحیث ، قابلهم بكید متین ال یمكن رده سأ ﴾َفَمهِِّل اْلَكاِفِرینَ ﴿

ــًدا﴿ ، وأمهلهــم قلــیًال فســوف تــرى مــا  ال تســتعجل فــي هالكهــم واالنتقــام مــنهم ﴾َأْمِهْلُهــْم ُرَوْی
    )١٧( ، منتهى الوعید والتهدید أصنع بهم

  
  
  
  

سبعون كلمة ، ومائتان وواحد وتسعون حرفا ، ومثلها في عدد اآلي سورتا وهي اثنتان و 
واحدة بلفظ األمر ، العلق واالنفطار ، ویوجد في القرآن سبع سور مبدوءة بلفظ التسبیح 

وهي هذه ، وثالث بلفظ الماضي وهي الحدید والحشر والصف ، واثنتان بلفظ المضارع 
وال یوجد سورة مختومة بما  در وهي االسراء ،وهي الجمعة والتغابن ، وواحدة بالمص

  ختمت به هذه السورة في القرآن
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

َسبِّْح ربَّك بمعرفة أسمائه ، واسبح  ﴾اَألْعَلى﴿ ربك (ص) نزِّه یا محمد ﴾َسبِِّح اْسَم َربِّكَ ﴿
ك في بحار عالئه ، واستخِرْج من جواهر ُعلوِّه وسنائه فسبح باسم {نزلت  لما یروى ، بِسرِّ

 (ص) قال }سبح اسم ربك األعلى{ فلما نزل ،اجعلوها فى ركوعكم  (ص)قال  }ربك العظیم
  )٢( فأتقن خلقها ﴾َفَسوَّى﴿المخلوقات  ﴾الَِّذي َخَلقَ ﴿) ١( ]رو[ اجعلوها فى سجودكم

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٨٧
٨  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة االعلى    ١٩

  مكیة  التكویر
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وابن عباس (ع) علي 

 وكان،  یقوالن ذلك
أول  (ص)یحبھا وقال 

سبحان ربي من قال 
  ]زم[ مكیائیل األعلى

  
اول ما نزل من  فائدة

قرأ باسم القران بمكة إ
ثم  ،ثم ن  ، َرّبكَ 

 ، ثم  المدثر ، المزمل
ثم إَِذا ، ثم  ُتْبُت 

ثم  ،الشمس ُكّوَرْت 
  ]آل[ َسبِِّح اسم َرّبَك 

  
 (ع) الباقر عن) ١(

 اسم سبح قرأت إذا قال
 فقل لىاالع ربك

 االعلى ربي سبحان
 الصالة في كنت وإن
 وبین بینك فیما فقل

   ]صا[نفسك 
  
في الحدیث أنھ ) ١(

كان إِذا قرأ ھذه  (ص)
سبحان   : اآلیة قال

ثم ذكر  ربي األعلى
،  من أوصافھ الجلیلة

 ومظاھر قدرتھ الباھرة
ودالئل وحدانیتھ 

   ]مس[ وكمالھ
  
ما  (ع)قال علي ) ٩(

أنت بمحّدث قوماً 
ً ال تبلغھ عقولھم،  حدیثا
إال كان فتنة لبعضھم 

حدثوا الناس  : وقال
، أتحبون  بما یعرفون

 أن یكذب هللا ورسولھ
  ]مس[
 الرضا عن) ١٥( 

 ما لرجل قال (ع)
 وذكر تعالى قولھ معنى
 قال فصلى ربھ اسم
 قام ربھ اسم ذكر كلما

 كلف لقد فقال،  فصلى
 قال شططا ، ھذا هللا

 اكلم فقال ھو ، فكیف
 ىصلّ  ربھ اسم ذكر
 وآلھ (ص)محمد  على
  ]صا[(ع) 

ابن مسعود  ) قال١٦(
أتدرون لم  : ألصحابھ

آثرنا الحیاة الدنیا على 
،  ال : اآلخرة ؟ قالوا

ألن الدنیا  : قال
أحضرت وعجلت لنا 

،  ، وشرابھا بطعامھا
،  ، ولذاتھا ونسائھا
، وإن اآلخرة  وبھجتھا

،  ُغیبْت وُزویت عنا
،  اجلفأحببنا الع
  ]مس[ وتركنا اآلجل

إلى  نعامالا وهدى ، االنتفاع لوجه اِإلنسان ﴾َفَهَدى﴿ خواصه شيء كل في ﴾َقدَّرَ  َوالَِّذي﴿
َهَدى قلوَب و   فطلبوه ُجْهَدهم واستفرغوا ، فآثروه َوْصِفه ِعزِّ  إلى المریدینوهدى ،  مراعیها

إلى طلب العقبى فآثروها ،  الغافلین إلى طلب الدنیا فعمروها ، وهدى قلوَب العابدین
ُقْدس نعِته فراقبوه ثم شاهدوه  العارفینوهدى قلوَب الزاهدین إلى فناء الدنیا فرفضوها وهدى 

دین إلى عالء سلطانه في تحد كبریائه فتركوا ما سواه وهجروه َوالَِّذي ﴿ )٣( ، وهدى الموحِّ
وفیه اشارة الى  ، واألعشاب ، من الحشائش ما ترعاه الدواب ﴾اْلَمْرَعى﴿أنبت  ﴾َأْخَرجَ 

ومنافعها ومآكلها ومشاربها فانها مرعى النفس الحیوانیة ومرتع بهائم  زینة الحیاة الدنیا
ُغثَاًء ﴿ إخراجه بعد ﴾َفَجَعَلهُ ﴿ )٤(القوى جعلها اهللا سریعة الفناء وشیكة الزوال كالهشیم 

 یا محمد نعلمك ﴾َسُنْقِرُئكَ ﴿ )٥( حیواناتللیكون طعامًا  هشیما یصیر أسود یابسا ﴾َأْحَوى
 ﴾َفال َتنَسى﴿من معلومات غیبنا ومكنونات علمنا مما ال یعلمه أحد و هذا القرآن  (ص)

ّن علیه بها بحفظ وحیه وأن ال وهي بشارة له من ربه مَ ،  فتحفظه في صدرك وال تنساه
نى هو ما نفى وما قیل من أن المراد بالمستث﴾ ِإال َما َشاَء اللَّهُ ﴿ )٦(یفلت منه شيء 

وما استدل به على هذا في حدیث  الّله نسخه أو ارتفاع حكمه أو تالوته فلیس بسدید ،
عائشة الذي أخرجه الشیخان بأنه كان فیما أنزل علیه عشر معلومات فنسخن بخمس 
معلومات وأنه (ص) نسي الجمیع بعد تبلیغه وبقي ما بقي عنده بعض من سمعه منه 

ألنه ال یعقل أن المنزل علیه الذي بلغه ینساه ویبقى بفكر الغیر ،  بعید جدا عن الحقیقة ،
وان هذا النسیان الوارد في هذه ، وحاشا رسول الّله أن ینسى شیئا تعهد له به ربه 

ا یجهر به م ﴾ِإنَُّه َیْعَلُم اْلَجْهرَ ﴿ ]مال[األحادیث غیر مقصود بهذه اآلیة وال متعلق بها 
 ﴾ِلْلُیْسَرى﴿ونوفقك  ﴾َوُنَیسُِّركَ ﴿ )٧( ا یخفونه من األقوال واألفعالوم ﴾َوَما َیْخَفى﴿العباد 

ِإْن ﴿ قومك بما نوحیه إلیك وعظهم به(ص) یا محمد  ﴾َفَذكِّْر ﴿ )٨(الوحي  حفظ في
 بها وینتفع سیتعظ ﴾َسَیذَّكَّرُ ﴿ )٩(وما تنفع لما هم علیه من عتو وعناد  ﴾َنَفَعِت الذِّْكَرى

 القرانویرفضها ویبتعد عن قبول  ﴾َوَیَتَجنَُّبَها﴿ )١٠(خاف اهللا تعالى من ی ﴾َمْن َیْخَشى﴿
 ﴾النَّاَر اْلُكْبَرى﴿یدخل  ﴾الَِّذي َیْصَلى﴿ )١١( الكافر المبالغ في الشقاوة ﴾اَألْشَقى﴿

الحیاة  ﴾َوال َیْحَیا﴿ فیستریح ﴾ثُمَّ ال َیُموُت ِفیَها﴿ )١٢( الدركات السفلى من نار جهنم
تطهر من  ﴾َمْن َتَزكَّى﴿اى نجا من المكروه وظفر بما یرجوه  ﴾َقْد َأْفَلحَ ﴿ )١٣( الطیبة

َوَذَكَر ﴿ )١٤( او تكثر من التقوى والخشیة، تذكره واتعاظه بالذكرى بالكفر والمعاصى 
الخشوع في الصالة بحسب ، خشوعًا  ﴾َفَصلَّى﴿ وحده ولم یشرك معه غیره ﴾اْسَم َربِّهِ 

 ﴾اْلَحَیاَة الدُّْنَیا﴿ أیها الناس تفضلون هذه ولكنكم ﴾ْل ُتْؤِثُرونَ بَ ﴿ )١٥( الخوف والرجاء
  والحال أن اآلخرة خیرٌ  ﴾َواآلِخَرُة َخْیٌر َوَأْبَقى﴿ )١٦( هاب، فتشتغلون  على اآلخرة الباقیة
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ادق فضلھا عن الص
 قراءة أدمن من(ع) 

 الغاشیة حدیث أتك ھل
 نافلة أو فریضة في

 في برحمتھ هللا غشاه
 واتاه واالخرة الدنیا
 من القیامة یوم االمن
 هللا إنشاء النار عذاب
  ]صا[تعالى

  
: قال المفسرون  )٣(

،  ھذه اآلیة في الكفار
یتعبون ویشقون بسبب 
  جر السالسل واألغالل
وخوضھم في النار 

اإلِبل في خوض 
، والصعود  الوحل

والھبوط في تاللھا 
  ]مس[ ودركاتھا

  
: قال ابن عباس ) ٤(

قد حمیت فھي تتلظى 
  ]مس[ على أعداء هللا

  
على  اھل النار) ٥(

فمنھم من  : طبقات
، ومنھم  طعامھ الزقوم

من طعامھ غسلین  
ومنھم من طعامھ 

، ومنھم من  ضریع
 ،شرابھ الحمیم 

ومنھم من شرابھ 
  ]غر[  الصدید

  
روي أنھ ُیسلَّط ) ٧(

  علیھم الجوع بحیث 

 بآخرته أضرَّ  دنیاه أحبَّ  ومن بدنیاه أضرَّ  آخرته أحبَّ  من الحدیث في ، وأبقى الدنیا من
 ﴾َلِفي﴿ افلح قد قوله من االربع االیات في المذكورة المواعظ هذه ﴾َهَذا ِإنَّ ﴿ )١٧( ]مج[

ُحفِ ﴿ في مثبتة  ومن والمتزكي المصلي أن معناهو ،  القران قبل تانزل التي ﴾اُألوَلى الصُّ
 )١٨( القرآن في ممدوح هو كما األولى الصحف في ممدوح خیرٌ  اآلخرة وأن،  اآلخرة آثر
 كم (ص) اهللا رسول سأل أنه ذر أبي عن ﴾َوُموَسى ِإْبَراِهیمَ ﴿ على المنزلة ﴾ُصُحفِ ﴿

،  صحیفة خمسین شیث على اهللا أنزل،  كتب وأربعة كتاب مأة :قال ، كتاب من اهللا أنزل
 واالنجیل التوراة وأنزل،  صحیفة عشرین إبراهیم وعلى،  صحیفة ثالثین إدریس وعلى

 قال،  السالم علیه إبراهیم صحف كانت وما اهللا رسول یا قلت قال،  والزبور والفرقان
 كلها عبرا كانت قال موسى صحف كانت فما اهللا رسول یا قلت قال ، ..كلها أمثاال كانت

 وموسى إبراهیم صحف في كان مما شيء علیك اهللا أنزل مما أیدینا في فهل قلت قال ،..
      )١٩( ]صا[ السورة آخر إلى }تزكى من أفلح قد{ إقرأ ذر أبا یا قال ، السالم علیهما

  
  
  

وهي اثنتان وتسعون كلمة ، وثالثمائة وواحد وثمانون حرفا ، ویوجد في القرآن سورة 
   بدئت به وهي سورة اإلنسان ، وال یوجد سورة مختومة بما ختمت به بدوءة بمام

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
 ،الداهیة التي تغشى الناس ﴾اْلَغاِشَیةِ ﴿خبُر  ﴾َحِدیثُ ﴿ (ص) جاءك یا محمد ﴾َهْل َأَتاكَ ﴿

هم بما فیها من المكاره  سمیت غاشیة ألنها تغشى الخالئق بأهوالها وشدائدها ، وتعمُّ
 القائم یغشاهم قال ، عن الصادق (ع) االستفهام للتشویق إلى استماع الخبر، ارث والكو 
 ذلیلة خاضعٌة مهینة ﴾َخاِشَعةٌ ﴿في ذلك الیوم  ﴾ُوُجوٌه َیْوَمِئذٍ ﴿ )١( ]صا[ بالسیف (ع)

تدخل  ﴾َتْصَلى﴿ )٣( یومئذ تنفعها ال أعمال في ونصبت عملت ﴾َعاِمَلٌة َناِصَبةٌ ﴿ )٢(
متناهیة  ﴾ُتْسَقى ِمْن َعْیٍن آِنَیةٍ ﴿وٕاذا عطشت فإنها  )٤( مسعَّرة شدیدة الحر ﴾ةً َناًرا َحاِمیَ ﴿

نبٌت ذو شوك تسمیه قریش  ﴾َطَعاٌم ِإال ِمْن َضِریعٍ ﴿ ألهل النار ﴾َلْیَس َلُهمْ ﴿ )٥( الحرارة
 نْ َوال ُیْغِني مِ ﴿ ال یفید القوة في البدن ﴾ال ُیْسِمنُ ﴿ )٦(الشبرق وهو أخبث طعاِم وأبشعه 

 یوم القیامة ﴾َیْوَمِئذٍ ﴿المؤمنین  یعني بها﴾ ُوُجوهٌ ﴿ )٧( وال یدفع الجوع عن آكله ﴾ُجوعٍ 
 لعملها ﴾ِلَسْعِیَها﴿ )٨( منعمة في أنواع اللذات ظاهر علیها أثر النعمة والسرور ﴾َناِعَمةٌ ﴿

وثوابها جزائها  ﴾َراِضَیةٌ ﴿ الذى عملته فى الدنیا حیث شاهدت ثمرته ورأت عاقبته الحمیدة
،  ، أو سباً  شتماً  ﴾ال َتْسَمُع ِفیَها الِغیةً ﴿ )١٠( مرتفعة مكانًا وقدراً  ﴾ِفي َجنٍَّة َعاِلَیةٍ ﴿ )٩(

  ینقطع ال ﴾َجاِرَیةٌ ﴿ أي عیوٌن كثیرة ، لتنوین في عیٌن للتكثیرا ﴾ِفیَها َعْینٌ ﴿ )١١( أو فحشاً 

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٨٨
٦٨  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة الغاشية    ٢٦

  مكیة  الذاریات
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یضطرھم إلى أكل 

، فإذا أكلوه  الضریع
ُیسلط علیھم العطش 
 فیضطرھم إلى شرب

، فیشوي  الحمیم
وجوھھم ویقطع 

  ]مس[  أمعاءھم
  
: عن قتادة قال ) ١٧(

لما نعت هللا ما في 
الجنة، عجب من ذلك 

، فأنزل  أھل الضاللة
أََفال َیْنُظُروَن إِلَى   هللا

  ]مس[  اإلِبِلِ 

م بما ) وإنما ذّكرھ١٧(
ی�����������رون ویعلم�����������ون 
واقتص��ر عل��ى م��ا ھ��و 
 معل����وم عن�����دھم كلھ�����م

وم���ن ھ���ذا قول���ھ (ص) 
كلم�������وا الن�������اس بم�������ا 
  یفھم���ون ، أتحب���ون أن

یك����ذب ّهللا ورس����ولھ ، 
م������ن قبی������ل الح������دیث 
الم���روي ع���ن ال���دجال 
بأنھ یبلغ خب�ر خروج�ھ 
المش�������رق والمغ�������رب 
بیوم واحد ، فق�د أنك�ره 
كثی������ر م������ن العلم������اء 
الس��������تحالة وص��������ول 

ور بی���وم الخب���ر الم���ذك
واح��د وح��دیث تق��ارب 
البل����دان وغیرھ����ا م����ن 
المغیب����ات الت����ي أخب����ر 
عنھ����ا الرس����ول (ص) 
ووق�������ع الش�������ك ف�������ي 

  ]مال[صحتھا

  
  

 عن الصادق (ع)
 الفجر سورة اقرؤوا

 فرائضكم في
 سورة فانھا ونوافلكم
(ع)  علي بن الحسین

 مع كان قرأھا من
 یوم (ع) الحسین
 من درجة في القیامة
 ]صا[ الجنة

  
من (ص) عن النبي 

قرأ سورة الفجر في 
اللیالي العشر غفر لھ 
ومن قرأھا في سائر 
األیام كانت لھ نوراً 

  ]زم[یوم القیامة 
  

 ﴾َوَأْكَوابٌ ﴿ )١٣( مكلله ، مرتفعة أسرة ﴾َمْرُفوَعةٌ  ُسُررٌ ﴿ الجنة في ﴾ِفیَها﴿ )١٢( جریها
 مخدَّاتو  وسائد ﴾اِرقُ َوَنمَ ﴿ )١٤( لشرابهم معدة ، العیون حافات على ﴾َمْوُضوَعةٌ ﴿ اقداح

 مبسوطة في الجنة ﴾َمْبُثوَثةٌ ﴿مل رقیق خفاخرة لها  بسط ﴾َوَزَراِبيُّ ﴿ )١٥(﴾ َمْصُفوَفةٌ ﴿
 الجمال ﴾ِإَلى اِإلِبلِ ﴿ أفال ینظر هؤالء الناس نظر تفكر واعتبار ﴾َأَفال َیْنُظُرونَ ﴿ )١٦(
واإلبل من أعزِّ مال  ، اهللا لى قدرةكیف خلقها اهللا خلقًا عجیبًا بدیعًا یدل ع ﴾َكْیَف ُخِلَقتْ ﴿

وتقنى للزینة والتجارة والركوب والدر  ، ولها مكانة عندهم ویتفاخرون فیها العرب وأنفسه 
وفیها خواص ال توجد بغیرها ، كاحتمالها العطش والمشاق في السفر ، ، وتحمل األثقال 

من الشفقة على أوالدها ما وتحّمل وهي باركة ، وترعى من النبات ما ال یرعاه غیرها ولها 
لم یوجد عند غیرها ، كما أن عندها من الحقد ما یقابل ذلك على من یعتدي علیها عند 

 ﴾َوإَِلى السََّماِء َكْیَف ُرِفَعتْ ﴿ )١٧(الّله تعالى تذكیرهم ببعض نعمه علیهم اراد  ، هیجانها
على األرض نصبًا ثابتًا ال یتزلزل  ﴾َوإَِلى اْلِجَباِل َكْیَف ُنِصَبتْ ﴿ )١٨(بال عمد وال دعائم 

 )٢٠(، ویزرعون فیها  وُمهدت یستقرون علیها ﴾َوإَِلى اَألْرِض َكْیَف ُسِطَحتْ ﴿ )١٩(
ِإنََّما ﴿وال یهمنَّك أنهم ال ینظرون وال یتفكرون  وخّوفهم (ص) فعظهم یا محمد ﴾َفَذكِّْر ﴿

لتجبرهم على اإلیمان وال بمسلط  ﴾ْیِطرٍ َلْسَت َعَلْیِهْم ِبُمسَ ﴿ )٢١( لهم فقط ﴾َأْنَت ُمَذكِّرٌ 
لكن من  ﴾ِإال َمْن َتَولَّى َوَكَفرَ ﴿ )٢٢(لتكرههم علیه ، وٕانما علیك البالغ فقط وقد قمت به 

اْلَعَذاَب ﴿ بنار جهنم ﴾َفُیَعذُِّبُه اللَّهُ ﴿ )٢٣( أعرض عن الوعظ والتذكیر، وكفر باهللا
 )٢٤(ألنهم ُعذبوا في الدنیا بالجوع والقحط والقتل  }اَألْكَبرَ {وٕانما قال  ، الدائم﴾ اَألْكَبرَ 

   )٢٦( وجزاءهم ﴾ثُمَّ ِإنَّ َعَلْیَنا ِحَساَبُهمْ ﴿ )٢٥( رجوعهم بعد الموت ﴾ِإنَّ ِإَلْیَنا ِإَیاَبُهمْ ﴿
  
  
  
  

ومثلهــا مــن عــدد اآلي تبــارك ، والملــك والســجدة ، ومائــة وتســع وثالثــون كلمــة ، وخمســمائة 
، ال یوجـــد ســـورة فـــي القــرآن مبـــدوءة بمـــا بـــدئت بـــه وال مختومـــة بمـــا وســبعة وتســـعون حرفـــا 

  ختمت به ، ال ناسخ وال منسوخ فیها
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

الضوء وانتشار الخالئق في طلب أرزاقها ، قال  أقسم بانبالج الصبح وظهور﴾ َواْلَفْجرِ ﴿
َوَلَیاٍل ﴿ )١(ئكة ابن عباس أراد به صالة الصبح ألنها مفتتح النهار وتشهدها المال

 )٢( وقیل هي العشر األواخر من شهر رمضان،  ذي الحجة العشر االول من ﴾َعْشرٍ 
  أو هو قسٌم بالخلق ، ألن األشیاء ِإما زوٌج وإِما فردٌ  أقسم بكل شيء ﴾َوالشَّْفِع َواْلَوْتر﴿

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٨٩
١٠  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة الفجر      ٣٠

  مكیة  اللیل
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  )٨٩(الفجر                     )٦٧٥(       الثالثون الجزء

  
 المفسرون قال )٢(

لما  بالفجر تعالى أقسم
فیھ من خشوع القلب 

،  في حضرة الرب
وباللیالي الفاضلة 
المباركة وھي عشر 

  ]مس[ ذي الحجة
  
 :قال المفسرون) ٩(

أول من نحت الجبال 
والصخور والرخام 
قبیلة ثمود وكانوا 
لقوتھم یخرجون 

، وینقبون  الصخور
الجبال فیجعلونھا 

ً ألنفسھم  ، وقد بیوتا
ً و سبعمائة بنوا ألفا

مدینة كلھا بالحجارة 
  ]مس[ بوادي القرى

  
 الصادق عن )١٣(

 المرصاد قال (ع)
 الصراط على قنطرة

 عبد یجوزھا ال
 ]صا[ عبد بمظلمة

  
)١٥ ( َ َنْسأَُل هللاَّ

ُسْبَحاَنُھ أَْن َیْجَعَلَنا َو 
ْن ال ُتْبِطُرهُ  اُكْم ِممَّ إِیَّ
ُر بِِھ  ِنْعَمٌة َو ال ُتَقصِّ

ِھ َغاَیٌة َعْن َطاَعِة رَ  بِّ
َو ال َتُحلُّ ِبِھ َبْعَد 
اْلَمْوِت َنَداَمٌة َو ال 

  ]نج[ َكآَبةٌ 
  
وھذه صفة ) ١٦(

الكافر الذي ال یؤمن 
، وإِنما  بالبعث

الكرامة عنده والھوان 
بكثرة الحّظ في الدنیا 

، وأما المؤمن  وقلّتھ
فالكرامة عنده أن 
یكرمھ هللا بطاعتھ 
وتوفیقھ المؤدي إلى 

، وإِن  رةحظ اآلخ
ع علیھ في الدنیا  وسَّ

  ]قر[ حمده وشكره
  
أَْحِسُنوا فِي ) ١٨(

َعقِِب َغْیِرُكْم تُْحَفُظوا 
  ]نج[ َعقِِبُكمفِي 
  

 علي الشفع :وقیل،  شفع وأنثى ذكرٌ  والمخلوقات وتر واحد تعالى اهللا فِإن ، والخالق
 )٣( الحرام البیت روالوت والمروة الصفا الشفع :وقیل،  (ص) محمد والوتر )ع( وفاطمة

 بعینها لیلة به المراد أن وقیل،  الكون بحركة یمضي ِإذا باللیل وُأقسم ﴾َیْسرِ  ِإَذا َواللَّْیلِ ﴿
 فیها الناس باجتماع الختصاصها المزدلفة لیلة إنها قیل ثم اللیالي بین من لها تمییزاً 

 لذي مقنع قسمٌ  األشیاء من ذكر افیم هل ﴾ِحْجرٍ  ِلِذي َقَسمٌ   َذِلكَ  ِفي َهلْ ﴿ )٤( اهللا بطاعة
، كأنه یقول ِإن هذا لقسٌم عظیٌم  لفخامة شأن األمور المقسم بها یريٌ ر تق االستفهام،  عقل

األولى  ﴾َكْیَف َفَعَل َربَُّك ِبَعادٍ ﴿ (ص) ألم یبلغك یا محمد ﴾َأَلْم َترَ ﴿ )٥( عند ذوي العقول
مدینة بناها  ﴾ِإَرمَ ﴿ )٦( ویف ألهل مكةتخه فی ، حیث أهلكهم فلم یبق لهم أثرا،  قوم هود

ثالثمائة سنة قصورها من الذهب والفضة وأساطینها من الزبرجد في شداد بن عاد 
 ﴾َذاِت اْلِعَمادِ ﴿ فلما أتّمها وأراد أن یدخلها أهلكه اهللا بصیحة نزلت من السماء، والیاقوت 

الَِّتي َلْم ﴿ )٧(  ان وحضرموتكانوا یسكنون باألحقاف بین ُعم ، االبنیة العالیة المرتفعة
لم یقدر أحد أن یبني أو یعمل قبلهم وال بعدهم حتى اآلن مثلها  ﴾ُیْخَلْق ِمْثُلَها ِفي اْلِبالدِ 

ْخَر ِباْلَوادِ ﴿ قوم صالح ﴾َوَثُمودَ ﴿ )٨( ،  الذین قطعوا صخر الجبال ﴾الَِّذیَن َجاُبوا الصَّ
 ﴾َوِفْرَعْوَن ِذي اَألْوَتادِ ﴿ )٩( الحجاز وتبوك في الحجر بین بیوتًا بوادي الُقرى وبنوا بها

ذي ، او  كان یشّد الرجل بأربعة أوتاد على األرض إذا أراد تعذیبه ویتركه حتى یموت
 المتجبرین عاداً  ﴾الَِّذیَن َطَغْوا ِفي اْلِبالدِ ﴿ )١٠( الجنود والجموع والجیوش التي تشد ملكه

 في البالد ﴾َفَأْكَثُروا ِفیَها﴿ )١١( لظلم والطغیانجاوزوا الحدَّ في ا،  ، وفرعون ، وثمود
َعَلْیِهْم َربَُّك َسْوَط ﴿فأنزل  ﴾َفَصبَّ ﴿ )١٢( ، والمعاصي الظلم والجور والقتل ﴾اْلَفَسادَ ﴿

وفرعون  وثمود بالصیحة  ُأهلكت عاٌد بالریح،  ألوانًا من العذاب بسب ِإجرامهم ﴾َعَذابٍ 
 یا محمد ﴾ِإنَّ َربَّكَ ﴿ )١٣( سواطا كثیرة فأخذهم بسوط منهاان عند الّله أ،  وجنوده بالغرق

ذلك تخویف  في، ویجازیهم به  ، ویحصیه علیهم قب عمل الناسایر  ﴾َلِباْلِمْرَصادِ ﴿ (ص)
، وأشدَّ قوة من كفار  ، وكیف أهلكهم وكانوا أطول أعماراً  هل مكة بما صنع تعالى بعادأل

ا اِإلنَساُن ِإذَ ﴿ )١٤( مكة بالغنى  ﴾َربُُّه َفَأْكَرَمُه َوَنعََّمهُ ﴿اختبره وامتحنه ﴾ ا َما اْبَتالُه َفَأمَّ
أحسن إليَّ بما  ﴾َأْكَرَمنِ  َفَیُقوُل َربِّي﴿، وجعله منعمًا في الدنیا بالبنین والجاه  والیسار

، ولم یعلم  ، ال على وجه الشكر أعطاني من النعم التي أستحقها على وجه الفخر والكبر
ا ِإَذا َما اْبَتالهُ ﴿ )١٥( بتالء له أیشكر أم یكفرأن هذا ا َفَقَدَر َعَلْیِه ﴿اختبره وامتحنه ﴾ َوَأمَّ

 )١٦( بما افقرني واذلني بما أعوزني ﴾َفَیُقوُل َربِّي َأَهاَننِ ﴿ بالفقر وتضییق الرزق ﴾ِرْزَقهُ 
َبل ال ﴿ واِإلهانة بالفقر كما تظنون لیس اِإلكرام بالغنى،  لیس األمر كذلك ﴾َكال﴿

  ، وهو أنكم ال تكرمون الیتیم مع ِإكرام اهللا أنتم تفعلون ما هو شٌر من ذلك ﴾ُتْكِرُموَن اْلَیِتیمَ 
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  )٨٩(الفجر  سورة    )٦٧٦(       الثالثون الجزء
  
العرب كانوا ال ) ١٩(

ُیعطون من المیراث 
، بل  أنثى وال صغیرا

 ینفرد بھ الرجال
  ]مس[
 
أنھم كانوا ال ) ١٩(

النساء وال یورثون 
صغار األوالد 
فیأكلون نصیبھم 
ویقولون ال یأخذ 
المیراث إال من یقاتل 
ویحمى الحوزة ھذا 
وھم یعلمون من 
شریعة اسماعیل علیھ 

یرثون  مالسالم أنھ
   ]آل[
  
من فرط ) ٢٠(

جمعونھ یحرصھم 
من غیر وجھھ 
ویصرفونھ في غیر 
وجھھ وال یتفكرون 

  ]مج[ في العاقبة
 
نِِھ بْ إلَقاَل  وَ ) ٢٠(

ُتَخلَِّفنَّ  ال (ع)اْلَحَسِن 
 ً ْنَیا  ِمنَ َوَراَءَك َشْیئا الدُّ

َك َتَخلِّفُُھ ِألََحِد  َفإِنَّ
ا َرُجلٌ َعِمَل  َرُجلَْیِن إِمَّ

ِ َفَسِعَد  فِیھِ  بَِطاَعِة هللاَّ
ا  بَِما َشقِیَت بِِھ َو إِمَّ

 فِیھِ َرُجلٌ َعِمَل 
ِ َفَشقَِي بَِما  بَِمْعِصَیِة هللاَّ

َت لَُھ َفُكْنَت َعْوناً َجَمعْ 
َمْعِصَیتِِھ َو  َعلَىلَُھ 

لَْیَس أََحُد َھَذْیِن َحقِیقاً 
 َنْفِسكَ أَْن ُتْؤثَِرهُ َعلَى 

  ]نج[
 
یقال لھا ) قیل ٢٩(

ذلك إّما عند الموت 
وإّما عند البعث وإّما 
عند دخول الجنة 

  ]زم[
 
ْنَیا ) ٢٧( َمَراَرةُ الدُّ

ِخَرِة ، َو آلَحالَوةُ ا
ْنَیا َمَراَرةُ  َوةُ َحال الدُّ

 ]نج[ اآلِخَرةِ 
  

 وكافل أنا (ص) قال وقد،  بأمرهم یقوم لهم كافل ال ألنهم الیتیم وخصَّ ،  المال بكثرة لكم
ونَ  َوال﴿ )١٧( ]مج[ الجنة في كهاتین الیتیم  َعَلى﴿ بعضاً  بعضكم یحث وال ﴾َتَحاضُّ
 المیراث ﴾التَُّراثَ  َوَتْأُكُلونَ ﴿ )١٨( كینالمس وعون المحتاج ِإطعام على ﴾اْلِمْسِكینِ  َطَعامِ 

ا َأْكالً ﴿ ال تسألون أمن ، تجمعون في أكلكم بین نصیبكم من المیراث ونصیب غیركم  ﴾َلم�
ا﴿ )١٩(والّلم الجمع بین الحالل والحرام ،  حالٍل هو أم من حرام  ﴾َوُتِحبُّوَن اْلَماَل ُحب�ا َجم�
 ﴾َكال﴿ )٢٠( ، وبخلهم بِإنفاقه لهم لتكالبهم على المال ، وهذا ذمٌ  رهكثیرًا مع الحرص والش

حین تزلزل األرض  ﴾ِإَذا ُدكَِّت اَألْرُض َدك�ا َدك�ا﴿ ارتدعوا أیها الغافلون فأمامكم أهوال
 لفصل (ص) یا محمد وقضاؤه﴾ َربُّكَ ﴿ أمر ﴾َوَجآءَ ﴿ )٢١( وتحرك تحریكًا متتابعاً 

 صفًا بعد صفوجاءت المالئكة صفوفًا متتابعة  ﴾ا َصف�اَواْلَمَلُك َصف� ﴿ القضاء بین العباد
في ذلك الیوم  ﴾َیْوَمِئذٍ ﴿وأحضرت جهنم لیراها المجرمون  ﴾َوِجْاىَء َیْوَمِئٍذ ِبَجَهنَّمَ ﴿ )٢٢(

ومن أین  ﴾َوَأنَّى َلُه الذِّْكَرى﴿ هویندم على تفریطه وعصیان عمله ﴾َیَتَذكَُّر اِإلْنَسانُ ﴿ الرهیب
 ﴾َقدَّْمتُ  َیاَلْیَتِني﴿ نادماً  متحسراً  ﴾َیُقولُ ﴿ )٢٣( نتفاع بالذكرى وقد فات أوانهایكون له اال

في ذلك ﴾ َفَیْوَمِئذٍ ﴿ )٢٤( الدنیا في حیاتي وقت أو،  هذه ﴾ِلَحَیاِتي﴿عمًال صالحًا ینفعني 
وَال ﴿ )٢٥( من عصاهللیس أحد أشد عذابًا من تعذیب اهللا  ﴾ال ُیَعذُِّب َعَذاَبُه َأَحدٌ ﴿الیوم 

ن النفس أك )٢٦( وال یقید أحٌد بالسالسل واألغالل مثل تقیید اهللا للكافر ﴾ُیوِثُق َوثَاَقُه َأَحدٌ 
المطمئنة لما دعیت للحساب شغل فكرها بأمر الحساب وما ینتهى إلیه وأنه ماذا یكون 

لقلبها فلما تم حسابها وقبلت أعمالها قیل لها ذلك تطییبًا ، حال أعمالها أتقبل أم ال 
 ﴾اْلُمْطَمِئنَّةُ ﴿ الطاهرة الزكیة ﴾َیا َأیَُّتَها النَّْفُس ﴿ ها، نادو بأن األمر قد انتهى وفرغ منه 

التى تنورت بنور القلب حتى تخلت عن صفاتها الذمیمة وتحلت باالخالق  ،  بوعد اهللا
 ﴾َربِّكِ  اْرِجِعي ِإَلى﴿ )٢٧( ]شو[ (ع) نزلت في عليقال ، عن الصادق (ع)  الحمیدة

بلقائه وبما مّن علیك من النعیم المقیم  ﴾َراِضَیةً ﴿لتري ما وعدك به من الثواب حالة كونك 
ویقول لك ربك بلسان  )٢٨(محظیة بسبب عملك الصالح   ﴾َمْرِضیَّةً ﴿الذي وعدك به 

إلى السعادة الروحانیة وفیة أشارة ، الصالحین  ﴾ِعَباِدي﴿زمرة  ﴾َفاْدُخِلي ِفي﴿مالئكته 
واألمر بدخول الجنة  ﴾َواْدُخِلي َجنَِّتي﴿ )٢٩( كمال استئناس النفس بالجلیس الصالحل

 ابن الحسین یعني قال االیة هذه في (ع) الصادق عن ، إشارة إلى السعادة الجسمانیة
   )٣٠(] صا[(ع)  علي
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  )٩٠(البلد        )٦٧٧(       الثالثون الجزء
  

عن الصادق فضلھا 
من كان قراءتھ  (ع)

یضة ال اقسم في فر
بھذا البلد كان في 
الدنیا معروفا أنھ من 
الصالحین وكان في 
االخرة معروفا إن لھ 
مكانا وكان یوم 
القیامة من رفقاء 
النبیین علیھم السالم 
والشھداء والصالحین 
 ان شاء هللا تعالى

  ]صا[
فضلھا عن النبي 

من قرأ ال   (ص)
أقسم بھذا البلد أعطاه 
هللا األمان من غضبھ 

  ]زم[ وم القیامةی
  
 (ع) الصادق عن)٢(

 قریش كانت قال
 وتستحل البلد تعظم
 فقال فیھ (ص) محمدا

 البلد بھذا اقسم ال هللا
 البلد بھذا حل وأنت
 استحلوك أنھم یرید
 وشتموك فكذبوك فیھ

 الرجل یأخذ ال وكان
 أبیھ قاتل فیھ منھم

 شجرة لحاء ویتقلدون
 فیأمنون الحرم

 افاستحلو إیاه بتقلیدھم
 (ص) هللا رسول من
 من یستحلوا لم ما

 ذلك هللا فعاب غیره
 ]صا[ علیھم

  
أقسم بالبلد  )٢(

الحرام وقیَّده بحلولھ 
أي - علیھ السالم فیھ 

إظھاراً  - إقامتھ فیھ
،  لمزید فضلھ

وإشعاراً بأن شرف 
 المكان بشرف أھلھ

 ]بي[
  
 ا یقول اغترار )٦(
فخراً ومباھاة و

ً على  وتعظما
راد بذلك المؤمنین وأ

ما أنفقھ ریاء وسمعة 
وعبر عن اإلنفاق 
باإلھالك إظھاراً لعدم 
االكتراث وأنھ لم 
یفعل ذلك رجاء نفع 

  فكأنھ جعل المال

  
  
  

وجد سورة توهي عشرون آیة كالمزّمل ، واثنتان وثمانون كلمة ، وثالثمائة وثمانون حرفا ، 
مختومة بما وختمت به ، ال  ةبما بدئت بها وهي سورة القیامة ، وال توجد سور مبدوءة 

  ناسخ وال منسوخ فیها.
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

فها اهللا تعالى ﴾ال ُأْقِسُم ِبَهَذا اْلَبَلدِ ﴿  یا محمد ﴾َوَأْنتَ ﴿ )١( بالبلد الحرام مكة التي شرَّ
م فان وجودك فیه أكبر تعظی بمكة بلد اهللا األمین ﴾ِبَهَذا اْلَبَلدِ ﴿ ساكٌن ومقیم ﴾ِحلٌّ ﴿ (ص)

أن  (ص)عن ابن عباس وهذا وعد من اهللا لنبیه ،  وتقدیس له فال حاجة إلى القسم به
یرید من یحل له مكة حتى یقاتل فیها ویفتحها على یده ویكون بها حًال یصنع بها ما 

وقتل ابن أخطل وهو متعلق بأستار  منتصراً ذلك فدخلها  (ص)وقد فعل ، القتل واألسر 
ال یحّل ألحد قبلي وال یحّل ألحد من  (ص)وقد قال ،  یرهماالكعبة ومقیس بن ضبابة وغ

 وذریته ﴾َوَما َوَلدَ ﴿ وُأقسم بآدم ﴾َوَواِلدٍ ﴿ )٢( ]مج[ بعدي ولم یحّل لي إال ساعة من نهار

(ع)  ولد الحسن والحسین وما (ع) الوالد أمیر المؤمنینقال ، عن الباقر (ع)  الصالحین
فإنه ال ، في تعب ومشقة  ﴾ْد َخَلْقَنا اِإلنَساَن ِفي َكَبدٍ َلقَ ﴿ هذا هو المقسم علیه )٣( ]شو[

وقیل لم یخلق اهللا خلقًا  ،  لروح إلى حین نزعهااد من وقت نفخ ئیزال یقاسي فنون الشدا
مما  (ص)تسلیٌة لرسول اهللا وفیه  ،، وهو مع ذلك أضعف الخلق  یكابد ما یكابد ابن آدم

أسید ابن كلدة بن جمح المكّنى ،  المغتر بقوته ﴾َسبُ َأَیحْ ﴿ )٤(كان یكابده من كفار مكة 
 ینتقمأن  أنَّ اهللا تعالى ال یقدر ﴾َأْن َلْن َیْقِدَر َعَلْیِه َأَحدٌ ﴿ بأبي األشد من صنادید قریش

(ص)  كثیرًا في عداوة محمد ﴾َماًال ُلَبًدا﴿أنفقت  ﴾َأْهَلْكتُ ﴿ هذا الكافر ﴾َیُقولُ ﴿ )٦( منه
، ویظن أن  أنَّ اهللا تعالى لم یره حین كان ینفق ﴾َأْن َلْم َیَرُه َأَحدٌ ﴿ن أیظ ﴾َأَیْحَسبُ ﴿ (6)

عن ،  ، بل إن اهللا رقیب مطلٌع علیه لیس األمر كما یظن،  أعماله تخفى على رب العباد
ال تزول قدما العبد حتى یسأل عن أربعة عن عمره فیما : قال (ص)ابن عباس عن النبي 

ه وفي ماذا أنفقه وعن عمله ماذا عمل به وعن حّبنا أهل أفناه وعن ماله من أین جمع
 ﴾َوَشَفَتْینِ ﴿ ینطق به ﴾َوِلَساًنا﴿ )٨(یبصر بهما  ﴾َأَلْم َنْجَعْل َلُه َعْیَنْینِ ﴿ )٧( ]مج[ البیت
 وبینا له ﴾َوَهَدْیَناهُ ﴿ )٩( األكل والشربو  النطق على، ویستعین بهما على فاه  بهما یستر

، قال ابن عباس هما الثدیان الهتداء اإلنسان الشر  وسبیل الخیر سبیل ﴾النْجَدْینِ ﴿
  ﴾َفال اْقَتَحَم اْلَعَقَبةَ ﴿ )١٠( ]مال[والحیوان لتناولهما دون تعلیم حال خروجه من بطن أمه 

  
  

  
  یبھاترت
  ترتیب النزول   ٩٠

٣٥  
  ایاتھا  

  نزلت بعد  سورة البلد     ٢٠
  مكیة  ق
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وقیل ، الكثیرة ضائعاً 
یقول ذلك إظھاراً 

عداوتھ لرسول لشدة 
مریداً  (ص)هللا 

بالمال ما أنفقھ في 
معاداتھ علیھ الصالة 

 ]آل[ والسالم
 
قال ابن عباس ) ١٦(

ھو المطروح على 
ظھر الطریق ال یقیھ 
 من التراب شيء

 ]مس[
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الصادق عنفضلھا 
 قراءة أكثر من (ع)

 واللیل والشمس
 نشرح وألم والضحى

 یبق لم لیلة أو یوم في
 إال بحضرتھ شيء
 القیامة یوم لھ شھد
 وبشره شعره حتى

 وعروقھ ودمھ ولحمھ
 وعظامھ وعصبھ
 اقلت ما وجمیع
 ویقول منھ االرض
   وتعالى تبارك الرب

 عن ، (ص) محمد عداوة في ینفقه أن بدل ، الكؤود العقبة اجتیاز في ماله أنفق فهال
 وما أعلمك ﴾َأْدَراكَ  َوَما﴿ )١١( ]شو[ نجا اقتحمها من التي العقبة نحن قال (ع) الباقر

هي  ﴾َفكُّ َرَقَبةٍ ﴿ )١٢( فیه تعظیم لشأنها وتهویل ﴾اْلَعَقَبةُ ﴿اقتحام  ﴾َما﴿ یا محمد (ص)
عتق النسمة ان تنفرد بعتقھا وفك الرقبة ان (ص) النبي عن   عتق الرقبة في سبیل اهللا

قیَّد اِإلطعام  ، ذي مجاعة ﴾َیْوٍم ِذي َمْسَغَبةٍ ِفي ﴿فقیر  ﴾َأْو ِإْطَعامٌ ﴿ )١٣( تعین في ثمنھا
الذي بینه  ﴾َیِتیًما َذا َمْقَرَبةٍ ﴿ )١٤( ، ألن إخراج المال فیه أشد على النفس بیوم المجاعة

الذي قد لصق بالتراب من فقره ﴾ َذا َمْتَرَبةٍ ﴿ الفقیر البائس ﴾َأْو ِمْسِكیًنا﴿ )١٥( وبینه قرابة
 یشبعه حتى مؤمنا أطعم من (ع) الصادق عن،  الفقر والبؤسوهو كنایة عن شدة   وضره

 اهللا إال مرسل نبي وال مقرب ملك ال االخرة في االجر من له ما اهللا خلق من أحد یدر لم
 )١٦( ]صا[ االیة تال ثم السغبان المسلم إطعام المغفرة موجبات من قال ثم العالمین رب
، ثم كان مع هذا من جملة  هذه القربات لوجه اهللا تعالى عمل ﴾ثُمَّ َكاَن ِمْن الَِّذیَن آَمُنوا﴿

ْبرِ ﴿المؤمنین الذین استقاموا على إیمانهم  على فرائض اهللا والصبر عن  ﴾َوَتَواَصْوا ِبالصَّ
وأوصى بعضهم بعضًا  ﴾َوَتَواَصْوا ِباْلَمْرَحَمةِ ﴿معصیة اهللا أي وصى بعضهم بعضًا بذلك 

 تواصوا بالمرحمة فیما بینهم : وقیل ، سكنة والفاقةبالمرحمة على أهل الفقر وذوي الم

 ﴾َأْصَحاُب اْلَمْیَمَنةِ ﴿ هؤالء الموصوفون بهذه الصفات ﴾ُأْوَلِئكَ ﴿ )١٧( فرحموا الناس كلهم
 نبوة محمدب ﴾ِبآَیاِتَنا﴿جحدوا  ﴾َوالَِّذیَن َكَفُروا﴿ )١٨( هم الذین یأخذون كتبهم بأیمانهم

قرن بین األبرار  الشؤم على انفسهم ،أهل  ﴾ْصَحاُب اْلَمْشَأَمةِ ُهْم أَ ﴿وكذبوا بالقرآن  (ص)
عبر عنهم بضمیر ،  لبیان المفارقة والفجار على طریقة القرآن في الترغیب والترهیب
َعَلْیِهْم َناٌر ﴿ )١٩( ، وكرامة ُأنسه الغائب إشارة إلى أنهم غائبون عن حضرة قدسه

، وال تهلكنا  اللهم ال تقتلنا بغضبك ، أبد الزمان ال یخرجون منها مطبقة مغلقة ﴾ُموَصَدةٌ 
  )٢٠( ، ونجنا من ذلك یا رب بعذابك

  
  
  

وال ، وهي أربع وخمسون كلمة ، ومائتان وسبعة وأربعون حرفا ، ال ناسخ وال منسوخ فیها 
  یوجد في القرآن سورة مبدوءة أو مختومة بما بدئت وختمت به هذه السورة من األلفاظ

   من الرحیمبسم اهللا الرح
أقسم سبحانه بسبعة أشیاء ِإظهارًا لعظمة  ، وضوئها الساطع ﴾َوالشَّْمِس َوُضَحاَها﴿

  إذا اتبعها فأخذ من ضوئها وسار خلفها ﴾َواْلَقَمِر ِإَذا َتالَها﴿ )١( وانفراده باأللوهیة قدرته

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٩١
٢٦  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة الشمس    ١٥

  مكیة  القدر
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 يلعبد شھادتكم قبلت

 بھ انطلقوا لھ واجزتھا
 یتخیر حتى جناتي إلى
 أحب ما حیث منھا

 من غیر من فأعطوه
 مني رحمة ولكن

لعبدي  وھنیئا وفضال
   ]صا[
  

كان��ت ھ��ذه لم��ا :  فائ��دة
الس���ورة مس���وقة لبی���ان 
مرات�����ب ال�����نفس ف������ي 

،  الس������عادة والش������قاوة
عل���ى ھ���ذا التأوی���ل ق���د ف

ی����راد بالش����مس تجل����ي 
ال����نفس الناطق����ة عل����ى 

دبیر الكام���ل الب���دن بالت���
 وب�����������القمر ال�����������روح
 الحی������واني أو ش������مس

المعرف�����������ة  وقم�����������ر 
المكاش��فة ونھ��ار ولی��ل 

وس���ماء ال���روح  المح���و
   ]غر[وأرض القلب 

  
ق����الوا وذل����ك ف����ي ) ١(

النص�������ف األول م�������ن 
الش��������ھر إذا غرب��������ت 
الشمس تالھا القمر في 
اإلض���اءة وخلفھ���ا ف���ي 

تالھ���ا  :وقی���ل ، الن���ور
لیل��ة الھ��الل وھ��ي أول 
 لیل�����ة م�����ن الش�����ھر إذا

س���قطت الش���مس رئ���ي 
 ، القم��ر عن��د غیبوبتھ��ا

وقی�����ل ف�����ي الخ�����امس 
عش��ر یطل��ع القم��ر م��ع 

وقیل  ، غروب الشمس
في الشھر كلھ فھ�و ف�ي 
النص���ف األول یتلوھ���ا 
وتك�����ون أمام�����ھ وھ�����و 
وراؤھ��ا وف��ي النص��ف 
األخی���ر یتل���و غروبھ���ا 

  ]مج[ بالطلوع
  
: ق��ال اب��ن عب��اس ) ٨(

،  بیَّن لھا الخیر والش�ر
 والطاع�����ة والمعص�����یة

 ]مس[
  
  

أمیر  والقمر دینهم للناس اهللا أوضح به (ص) اهللا رسول الشمس قال (ص) الصادق عن
یعني  ، وكشفها ظلمة بضیائهالِإذا جال  ﴾َوالنََّهاِر ِإَذا َجالَها﴿ )٢( ]صا[(ص)  المؤمنین

رسول اهللا  والشمس وضحاها قال هوعن ابن عباس ،  لنور اإلیمان یجلي ظلمة الجه
: الحسن  والنهار إذا جالها قال (ع) : هو علي بن أبي طالب الها قالوالقمر إذا ت (ص)

یعني الذنوب  ، ِإذا غطَّى الكون بظالمه ﴾َواللَّْیِل ِإَذا َیْغَشاَها﴿ )٣(] شو[) (عوالحسین
 ﴾َوالسََّماِء َوَما َبَناَها﴿ )٤( واإلصرار علیها یغشى نور اإلیمان ، فال یشرق في القلب

 ﴾َواَألْرِض َوَما َطَحاَها﴿ )٥( ، وأحكم بناءها بال عمد ذي بنى السماءالعظیم ال بالقادر
أبدعها وأنشأها وبالنفس البشریة التي  ﴾َوَنْفٍس َوَما َسوَّاَها﴿ )٦( باألرض ومن بسطها

فها  ﴾َفَأْلَهَمَها﴿ )٧( وعدل أعضائها وسوى خلقها ما تمیز به بین  ﴾ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها﴿وعرَّ
َقْد ﴿ )٨( لها لتفعل الطاعة وتذر المعصیة وتجتني الخیر وتجتنب الشررشدها وضال

كان ، عن ابن عباس  َمْن َطهََّر َنْفَسه عن الذنوب والعیوبِ  ﴾َمْن َزكَّاَها﴿فاز  ﴾َأْفَلحَ 
وزكها  ، اللهم آت نفسي تقواها أنت ولیها وموالها یقول عند هذه االیة (ص) رسول اهللا

 من حقَّر نفسه بالكفر ﴾َمْن َدسَّاَها﴿خسر  ﴾َوَقْد َخابَ ﴿ )٩( ]رو[ وأنت خیر من زكاها
فلم تنظر في أمر   خسرت نفس أغواها اهللا عزَّ وجلَّ ،  ، وأوردها موارد الهلكة والمعاصي

نبیها  ﴾ِبَطْغَواَها﴿ قوم صالح ﴾َكذََّبْت َثُمودُ ﴿ )١٠( فغرقت في بحِر الشقاء سفیَنُته  معاده
قدار بن  ثمودأشقى  ﴾َأْشَقاَها﴿ انتدب ﴾اْنَبَعثَ ﴿حین  ﴾ِإذْ ﴿ )١١(ومعصیتها  طغیانهاب

عن ،  عقر الناقةب، وهو أشقى القبیلة  ورئیسًا مطاعًا فیهم سالف وكان عزیزًا في قومه
 ، یا علي من أشقى االولین ؟ قلت: عاقر الناقة (ص)قال: قال لي رسول اهللا (ع) علي 

: ال أدري قال: الذي یضربك على هذه كعاقر  لت، فمن أشقى اآلخرین ؟ ق قال: صدقت
احذروا ، صالح  ﴾َرُسوُل اللَّهِ  َفَقاَل َلُهمْ ﴿ )١٢( ]شو[ ناقة اهللا أشقى بني فالن من ثمود

أن تمنعوها من شربها ونصیبها من الماء و  ﴾َوُسْقَیاَها﴿ أن تمسوها بسوء ﴾َناَقَة اللَّهِ ﴿
 ، ولم وقتلوا الناقة ﴾َفَعَقُروَها﴿ عقروها ان العذاب حلول من حذرهم فیما ﴾َفَكذَُّبوهُ ﴿ )١٣(

أنهم لما ، روي  فأهلكهم اُهللا ودمَّرهم عن آخرهم ﴾َفَدْمَدَم َعَلْیِهْم َربُُّهمْ ﴿یلتفتوا إلى تحذیره 
 ستئصالالهالٌك باالیعني  الدمدمة ،یقتلوه فانجاه اهللا لرأوا عالمات العذاب طلبوا صالحا 

ال كبیر وال صغیر  فسوَّى بین القبیلة في العقوبة فلم یفلت منهم أحد ﴾وَّاَهاِبَذْنِبِهْم َفسَ ﴿
 ان یعتب علیه احد وال یخاف تعالى عاقبة ِإهالكهم وتدمیرهم ﴾َوال َیَخاُف ُعْقَباَها﴿ )١٤(
)١٥(    
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  )٩٢(اللیل                     )٦٨٠(       الثالثون الجزء
  

ع������ن النب������ي  فض������لھا
م���ن ق���رأ س���ورة (ص) 

للی������ل ، أعط������اه هللا وا
حت�ى یرض�ى ، وعاف��اه 
م���ن العس���ر ویس���ر ل���ھ 

 ]زم[ الیسر
  
ر سبحانھ ذك�ر ) ١( كرَّ

اللی������ل والنھ������ار ف������ي 
الس����������ورتین لعظ����������م 
قدرھما في باب الداللة 

 .عل��ى مواق��ع حكمت��ھ
  ]مج[
  
عن علقمة أنھ قدم ) ٣(

الشام فجلس إلى أبي 
كیف  ليالدرداء فقال 

سمعت رسول هللا 
 یقرأ واللیل إذا (ص)

قال علقمة ، یغشى 
والذكر واألنثى فقال 
أبو الدرداء أشھد أني 
سمعت رسول هللا 

یقرأ ھكذا  (ص)
وھؤالء یریدوني على 
أن أقرأ وما خلق الذكر 

وهللا ال  ، واألنثى
ھذه قراءة ، وأتابعھم 

شاذة منقولة آحاداً ال 
 تجوز القراءة بھا 

  ]آل[
  
 (ع) الباقر عن) ٥(

 أتاه مما اعطى من فأما
 وصدق واتقى هللا

 هللا بأن أي بالحسنى
 عشرا بالواحد یعطي
 زاد فما ألف مأة إلى

 ال للیسرى فسنیسره
 إال الخیر من شیئا یرید
  ]صا[... لھ هللا یسر

  
أن األعمال ) ٧(

الفاضلة إذا واظب 
المكلف علیھا حصلت 
في نفسھ ملكة نورانیة 
تسھل علیھ سلوك 
سبیل الخیرات حتى 
 ً  یصیر التكلیف طبعا
والتعب راحة 

 انوالتكلیف عادة ، و
ھذه الملكة تحصل 

الرذائل وكذا  بالتدریج 
بالضد حتى تصیر 
النفس من الكسل 
بحیث ال تواتي 
صاحبھا إال في 

  ]غر[ مواجب الكسل
  

  
  

وهي إحدى وسبعون كلمة وثالثمائة وعشرة أحرف ، ال ناسخ وال منسوخ فیها ، وال یوجد 
  دئت به وال مختومة بما ختمت به وال مثلها في عدد اآليفي القرآن سورة مبدوءه بما ب

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
 ﴾َوالنََّهاِر ِإَذا َتَجلَّى﴿ )١(ُأقسُم باللیل ِإذا غطَّى بظلمته الوجود  ﴾َواللَّْیِل ِإَذا َیْغَشى﴿

 اإذ (ع) البیت أهل منا (ع) القائم هو النهار قال (ع) الباقر عن،  وانكشف وأضاء الكون
أقسم تعالى بذاته على خلق النوعین  ﴾َوَما َخَلقَ ﴿ )٢( ]صا[الباطل  دولة غلب قام
 )٣( ]صا[(ع)  فاطمة واالنثى المؤمنین أمیر الذكر (ع) الباقر عن ﴾الذََّكَر َواألُْنَثى﴿

منكم من یجمع بین سعي ف ، لمختلف ﴾َلَشتَّى﴿عملكم  ﴾ِإنَّ َسْعَیُكمْ ﴿ هذا هو جواب القسم
، وسعي اللسان بذكر اهللا  ، وَسْعي القلب باإلخالص، وسعي الَبَدن بالُقَرب بالطاعة الّنْفس

سعى بالنفوس لطلب الدرجات وبالعقول لطلب الكرامات وبالقلوب و  والقول الَحَسِن للناس
وبقائها فى  لطلب المشاهدات وباالرواح لطلب المداناة وباالسرار لفنائها فى انوار الذات

ا َمْن َأْعَطى﴿ )٤( انوار الصفات  محارم﴾ َواتََّقى﴿ ماله وأنفق ابتغاء وجه اهللا حقوق ﴾َفَأمَّ

او ، وهى االیمان  ﴾َوَصدََّق ِباْلُحْسَنى﴿ )٥( اهللا التى نهى عنها ومن جملتها المن واالذى
او المثوبة ، او بالملة الحسنى وهى ملة االسالم ، وحید تبالكلمة الحسنى وهى كلمة ال

﴾ َفَسُنَیسُِّرُه ِلْلُیْسَرى﴿ )٦( ]صا[ بالوالیة قال (ع) الصادق عن ،الجنة  الحسنى وهى
من طهر نفسه بالطاعة  ،ونسهل له كل ما نرضاه له من أعمال وأقوال توصله إلى الجنة 

باالقبال على اهللا واالعراض عن الدنیا ُنَسهُِّل علیه الطاعاِت وُنَكرُِّه إلیه المخالفاِت  
ا َمْن َبِخلَ ﴿ )٧( وُنَزیِّن في قلبه اإلحسان ، ، وُنحبُِّب إلیه اإلیمان الُقَربَ  وُنَشهِّي إلیه  ﴾َوَأمَّ

عما قدره الّله من الثواب  ﴾َواْسَتْغَنى﴿فكنزه ومنع الفقراء من حقهم فیه  بِإنفاق المال
سُِّرُه َفَسُنیَ ﴿ )٩( بالجنة ونعیمها ﴾َوَكذََّب ِباْلُحْسَنى﴿ )٨(المخصص للمتقین فى سبیله 

َوَما ُیْغِني َعْنُه ﴿ )١٠( ، وهي الحیاة السیئة فسنهیئه للخصلة المؤدیة للعسر ﴾ِلْلُعْسَرى
استفهام  ،وهوى في نار جهنم  قبر في حفرتهأيُّ شيء ینفعه ماله ِإذا  ﴾َماُلُه ِإَذا َتَردَّى

طریق الضاللة بالداللة  طریق الهدى من للناسأن نبیِّن  ﴾ِإنَّ َعَلْیَنا َلْلُهَدى﴿ )١١( ِإنكاري
أن هللا كل ما في الدنیا  ﴾َوإِنَّ َلَنا َلآلِخَرَة َواُألوَلى﴿ )١٢( فأما االهتداء فإلیكم، علیه 

، وٕانما یعود ضره أو نفعه  نفعه طاعة المطیعینتواآلخرة فال یضره عصیان العاصین وال 
 تتوقَّد وتتوهج من شدة حرارتها ﴾َلظَّىَناًرا تَ ﴿فحذرتكم یا أهل مكة  ﴾َفَأْنَذْرُتُكمْ ﴿ )١٣(إلیهم 

  الَِّذي﴿ )١٥(باهللا الكافر  ﴾ِإال اَألْشَقى﴿ال یدخلها للخلود فیها  ﴾ال َیْصالَها﴿ )١٤(

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٩٢
٩  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة الليل     ٢١

  مكیة  االعلى
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  )٩٣(الضحى  سورة )٩٢(اللیل  سورة   )٦٨١(       الثالثون الجزء
 
 :قال المفسرون) ١٠(

سمَّى طریقة الخیر 
یسرى ألن عاقبتھا 
الیسر وھي دخول 

،  نة دار النعیمالج
وسمَّى طریقة الشرِّ 
عسرى ألن عاقبتھا 
العسر وھو دخول 

 ]مس[ الجحیم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فضلھا عن النبي 
سورة  امن قر(ص) 

الضحى جعلھ هللا فیمن 
یرضى لمحمد أن 
یشفع لھ وعشر 
حسنات یكتبھا هللا لھ 
 بعدد كل یتیم وسائل

 ]زم[
  
 :قال ابن عباس) ٢(

احتبس الوحي عنھ 
 قال المشركونف (ص)

إن محمداً قد ودعھ 
ربھ وقاله ولو كان 
أمره من هللا تعالى 
لتتابع علیھ فنزلت 

ولما نزلت ، السورة 
 (ص)قال النبي 

ما جئت حتى لجبرائیل 
فقال اشتقت إلیك  

وأنا كنت أشدُّ  جبرائیل
ً ولكّني عبد  إلیك شوقا
مأمور وما نتنزل إال 

   ]مج[ بأمر ربك
  
 ) قیل انقطع الوحي٢(

 أربعة أیامعنھ (ص) 
اثني عشر یوماً  أو

 خمسة عشر یوماوقیل 
بضعة عشر یوما  وقیل
خمسة وعشرین  وقیل

 ً أربعین  وقیلیوما
  ]آل[یوماً 
  

وسیبعد عن النار  ﴾َوَسُیَجنَُّبَها﴿ )١٦( عن اِإلیمانأعرض  ﴾َوَتَولَّى﴿الرسل  ﴾َكذَّبَ 
َماَلُه ﴿ینفق  ﴾الَِّذي ُیْؤِتي﴿ )١٧( المبالغ في اجتناب الشرك والمعاصي ﴾اَألْتَقى﴿

لیس و  ﴾َوَما َألَحٍد ِعْنَدُه ِمْن ِنْعَمٍة ُتْجَزى﴿ )١٨( في وجوه الخیر لیزكي نفسه ﴾َیَتَزكَّى
 ﴾ِإال اْبِتَغاَء َوْجِه َربِِّه اَألْعَلى﴿ )١٩( الحد عنده نعمة ومنة من شأنها ان تجزى وتكافأ

من صنع الیكم معروفا فكافئوه في الحدیث ،  هللاِإال مرضاة افي فعل الخیر لیس له غایة 
یعطیه اهللا في  بما ﴾َوَلَسْوَف َیْرَضى﴿ )٢٠( ]رو[ فان لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له

عن أبیه علي بن محمد بن الحنفیة ، عن  وْعٌد كریم من رب رحیم، من الشفاعة  اآلخرة
ینادي ربي رضیت یا محمد  أشفع المتي حتى (ص): قال رسول اهللا  قال (ع) أبي طالب

یا {إنكم معشر أهل العراق تقولون إن أرجى آیة في القرآن  قالثم ،  فأقول رب رضیت
ولكنا أهل البیت نقول إن أرجى آیة  }عبادي الذین أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رحمة اهللا

  )٢١( ]شو[ وهي الشفاعة }ولسوف یعطیك ربك فترضى{في كتاب اهللا قوله تعالى 
  
  
  
  

نزلت بمكة بعد سورة الفجر على أثر انقطاع الوحي أیاما ، ومثلها في عدد اآلي القارعة 
والعادیات والجمعة والمنافقون ، وهي أربعون كلمة ، ومائتان وسبعون حرفا ، ال یوجد في 

  القرآن سورة مبدوءة أو مختومة بما بدئت وختمت به ، ال ناسخ وال منسوخ فیها 
  من الرحیمبسم اهللا الرح

َحى﴿ ِإذا  ﴾َواللَّْیِل ِإَذا َسَجى﴿ )١( صدر النهار حین ترتفع الشمُس بأقسم تعالى  ﴾َوالضُّ
، ردٌّ  ما تركك ربك یا محمد منذ اختارك ﴾َما َودََّعَك َربَُّك َوَما َقَلى﴿ )٢( اشتد ظالمه

 االخرة ثواب ﴾َولآلِخَرةُ ﴿ )٣(نظرا النقطاع الوحي  على المشركین حین قالوا هجره ربه
وهذه بشارة من ،  فانیةال الدنیا ﴾ِمَن اُألوَلى﴿ (ص) یا محمد ﴾َخْیٌر َلكَ ﴿ الدائم والنعیم

ربه الیه بأن ما أعده له من المقام المحمود في اآلخرة أحسن وأعظم مما إعطاء في 
إنا أهل بیت اختار الّله لنا اآلخرة على الدنیا ، عن ابن مسعود أنه (ص) قال  الدنیا

العظمى  ، والشفاعة ، والكرامة في اآلخرة من الثواب ﴾َوَلَسْوَف ُیْعِطیَك َربُّكَ ﴿ )٤( ]مال[
 علیهاو  (ع)فاطمة  علىدخل  (ص) اهللا رسول ان روي ﴾َفَتْرَضى﴿في الیوم الموعود 

 یا ، فقال أبصرها لما هعینا فدمعت ولدها وترضع بیدها تطحن وهي االبل وبر من كساء
  )٥( ]رو[ }فترضى ربك یعطیك ولسوف{ اهللا أنزل فقد االخرة بحالوة الدنیا مرارة تعجلي بنتاها

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٩٣
١١  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة الضحى    ١١

  مكیة  الفجر
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  )٩٣(الضحى  سورة    )٦٨٢(       الثالثون الجزء
  
 بن محمد عن) ٥(

 أنھ الحنفیة ابن علي
 العراق أھل یا قال

 آیة أرجى أن تزعمون
 یا تعالى هللا كتاب في

 أسرفوا الذین عبادى
 البیت أھل وإنا االیة
 في آیة ارجى لنقو

 وجل عز هللا كتاب
 ربك یعطیك ولسوف
 وهللا ھي فترضى
 في لیعطینھا الشفاعة

 حتى هللا إال إلھ ال أھل
 رضیت رب یقول

  ]صا[
  
 (ع) قال الصادق) ٥(

رضا جّدي أن ال یبقى 
 ]مج[ في النار موحد

  
یقال لفاقد األب ) ٦(

یتیم ولفاقد األم عجي 
  ]مال[ولفاقدھما لطیم 

  
حت كفالة ) كان ت٦(

عبد المطلب ولما جده 
شرف جده على 
الموت اوصى بھ ابا 

الى ان  بھتكفل فطالب 
نصره یبعثھ هللا للنبوة 

توفى  فلمامدة مدیدة 
ابو طالب نال 
المشركون منھ علیھ 
السالم ما لم ینالوا فى 
زمان ابى طالب اى 

یقول  (ص)آذوه وكان 
كنت یتیما فى الصغر 
 وغریبا فى الكبر

 ]رو[
  
  

بأن ضمك أوال الى جدك عبد ،  فآواك اهللا ﴾َیِتیًما َفآَوى﴿ (ص) یا محمد ﴾َأَلْم َیِجْدكَ ﴿
وبعد وفاته ضمك الى عمك أبى طالب فأحسن تربیتك وحماك من أعدائك وكفاك  المطلب
عن معاني محض مودتك فسقاك من شراب مودته بكأس  ﴾َوَوَجَدَك َضاال﴿ )٦( مؤنتك

، وخلع علیك خلع نبوته ورسالته لیدل بهما على قربه  محبته ، فهداك إلى معرفته
ال یمكن حمله على  ، أرشدك وعرفك الشریعة التي أنزلها علیك ﴾َفَهَدى﴿ ووحدانیته

هو  :قال ابن عباس، ، ألن األنبیاء معصومون من ذلك  الضالل الذي یقابله الهدى
 ]مس[ طریق الشام، وقیل ضلَّ وهو مع عمه في  شعاب مكةضالله وهو في صغره في 

 ضاال أي وضاال،  إلیك الناس فآوى المخلوقین في لك مثل ال فردا یتیما (ع) الرضا عن
 بك اهللا فاغناهم بالعلم أقواما تعول إلیك وعائال اهللا فهداهم فضلك یعرفون ال قوم في
  باب التجارةبما یسَّر لك من أس )٨( ﴾َفَأْغَنى﴿ فقیرًا محتاجاً  ﴾َوَوَجَدَك َعاِئالً ﴿ )٧( ]صا[

رسول  ، عن وجد نفسك والهة إلى المعرفة بنا ، فقوى نفس روحك فأغناها بالقرآن والحكمة
 وما قاله بعض المفسرین،  ، إنَّما الغنى غنى النفس لیس الغنى كثرة العرض (ص)اهللا 

بما أفاء علیك من الغنائم ال صحة له ، إذ ال یوجد في مكة غنائم وانما كانت الغنائم 
اه  ولمَّا عدَّد علیه هذه النعم الثالث ، ]مال[ حروب في المدینة وهذ السورة مكیةوال وصَّ

ا اْلَیِتیَم َفال َتْقَهْر ﴿ فقال، بثالث وصایا مقابلها   )٩( فال تحتقره وال تغلبه على ماله ﴾َفَأمَّ
بل ، ظ له القول ال ُتغل ﴾َفال َتْنَهْر ﴿ المستجدي الذي یسأل عن حاجة وفقر ﴾َوَأمَّا السَّاِئلَ ﴿

ا ِبِنْعَمِة َربَِّك َفَحدِّثْ ﴿ )١٠(أعطه أو ردَّه ردًا جمیًال   حدِّْث الناس بفضل اهللا وإِنعامه  ﴾َوَأمَّ
الكثیر  من لم یشكر الناس لم یشكر اهللا ومن لم یشكر القلیل لم یشكر : في الحدیث

خلقت قال:  ع)( عن علي بن أبي طالب،  ]مج[ والتحدث بنعمة اهللا شكر وتركه كفر
عبد اهللا بن مسعود وأبو ذر ، االرض لسبعة بهم یرزقون وبهم ینصرون وبهم یمطرون 

 }وأما بنعمة ربك فحدث{ ، قال اهللا: وأنا إمامهم السابع وعمار وسلمان والمقداد وحذیفة
اذا انعم اهللا على عبده بنعمٍة فظهرت علیه ُسّمى  :اّنه قال )ع(عن الّصادق ،  ]شو[

، واذا انعم اهللا على عبده بنعمٍة فلم تظهر علیه ُسّمى بغیض   محّدثًا بنعمة اهللاحبیب اهللا
فى حدیث منعه لعاصم بن زیاٍد عن لبس  )ع(، وعن امیر المؤمنین  اهللا مكّذبًا بنعمة اهللا
وقد قال ، البتذال نعم اهللا بالفعال احّب الیه من ابتذاله لها بالمقال ، العباء وترك المأل 

واالخبار فى اظهار العلم والّدین وسائر الّنعم اذا لم  ، }واّما بنعمة رّبك فحّدث{ تعالىاهللا 
وبما أن هذه السورة نزلت بعد انحباس الوحي مدة ، كّبر ،  یكن مانٌع من ذلك كثیرة

النبي (ص) عند نزولها فرحا بنزول الوحي فاتخذ قراء مكة هذا التكبیر عادة من هذه 
  )١١( ]مال[ قرآن ، وحتى اآلن یكبرون بختام كل سورة منهاالسورة إلى آخر ال
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    )٩٤(الشرح        )٦٨٣(       الثالثون الجزء
  

 سورة الم نشرح
 والضحىوسورة 

درتان یتیمتان غالیتان 
لما فیھما من الحكم 

  ]رو[ والمعارف
 

 ال (ع) الصادق عن
 في سورتین تجمع
 إال واحدة ركعة

 نشرح وألم الضحى
 الیالفو كیف تر وألم

  ]صا[قریش 
  
النقیُض ھو ) ٣(

الصوُت الذي یسمع 
من المحمل فوق ظھر 
البعیر من شدة الحمل 

 ]مس[
: قال المفسرون ) ٦(

 (ص)كان رسول هللا 
في مكة في ضیق 

،  وشدة ھو وأصحابھ
بسبب أذى المشركین 

،  للرسول والمؤمنین
، كما  فوعده هللا بالیسر

د علیھ النعم في أول  عدَّ
لیة وتأنیساً السورة تس

، لتطیب نفسھ  لھ
  ]مس[ ویقوى رجاؤه

 

  
  
  
التكاثر والزلزلة والبینة والتین ، وسبع وعشرون كلمة ، ومائة وثالثة االي مثلها في عدد و 

أحرف ، ویوجد في القرآن سورة أخرى مبدوءة بما بدئت به وهي الفیل ، وسورة البینة بلم 
وال یوجد سورة مختومة بما ختمت  ،  منسوخ فیهاالنافیة دون همزة االستفهام ، ال ناسخ وال

   به هذه السورة
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

 ، ونور القرآن بالهدى واِإلیمان (ص) یا محمد ﴾َلَك َصْدَركَ ﴿قد شرحنا  ﴾َأَلْم َنْشَرحْ ﴿
 ﴾َوَوَضْعَنا﴿ )١(والمكاره االذى على والصبر الوحي وتلقي والحكمة بالعلم نفسحه ألم قیلو 

 )٣(﴾ َظْهَركَ ﴿ أثقل ﴾الَِّذي َأنَقَض ﴿ )٢(حمل الرسالة والدعوة  ﴾َعنَك ِوْزَركَ ﴿طنا حط
وصلنا اسمك باسمنا في األذان ،  وأعلینا مقامك في الدنیا واآلخرة ﴾َوَرَفْعَنا َلَك ِذْكَركَ ﴿

 الصدر كضیق ﴾َفِإنَّ َمَع اْلُعْسرِ ﴿ )٤(والتوحید ، فال یقبل إیمان العبد حتى یؤمن بك 
 وتوفیق الوزر ووضع الصدر شرح ﴾ُیْسًرا﴿ وٕایذائهم القوم وضالل للظهر المنقض والوزر
 واستئناف تأكید ﴾ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُیْسًرا﴿ )٥( اهللا روح من تیأس فال والطاعة لالهتداء القوم
 یغلب لن ویقول یضحك وهو فرحا مسرورا خرج (ص) النبي ، روي ان آخر یسر بوعد
یا محمد  ﴾َفِإَذا َفَرْغتَ ﴿ )٦( ]صا[ یسرا العسر مع ان یسرا العسر مع انف یسرین عسر
  ، وإِذا انتهیت من أمور الدنیا فاجتهد في عبادة الخالق ﴾َفانَصبْ ﴿ من دعوة الخلق (ص)

 فانصب المكتوبة الصالة من فرغت فإذا (ص) الباقر عن ، فأتعب نفسك في طلب اآلخرة
في قوله  ، وعن الصادق (ع) ]صا[یعطك  المسألة في هإلی وارغب الدعاء في ربك إلى

َوإَِلى َربَِّك ﴿ )٧( ]شو[ للوالیة (ع) یعني انصب علیاقال  }فإذا فرغت فانصب{تعالى 
 هو (ص) الصادق ، وعناجعل همَّك ورغبتك فیما عند اهللا ال في هذه الدنیا ﴾ َفاْرَغبْ 
  )٩( ]صا[ جالس وأنت الصالة دبر في الدعاء

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٩٤
١٢  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة الشرح    ٨

  مكیة  الضحى
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  )٩٥التین (       )٦٨٤(       الثالثون الجزء
  

 الصادق عن فضلھا
 في والتین قرأ من (ع)

 اعطي ونوافلھ فرائضھ
   یرضى حیث الجنة من
 ]صا[

ومن عن النبي (ص) 
اعطاه هللا ءھا قر

خصلتین العافیة 
والیقین مادام فى الدنیا 
ویعطى من االجر 

  ]رو[.بعدد من قرأھا 
 
: أقال ابن عباس ) ١(

  ي تأكلونھو تینكم الذ
وزیتونكم الذي 
 تعصرون منھ الزیت

 ]مس[
  
ھذه أقسام ببقاع ) ٣(

مباركة شریفة على ما 
،  ذھب إلیھ الكثیرون

فأما البلد األمین فمكة 
المكرمة  حماھا هللا  

، وأما طور  بال خالف
سینین فالجبل الذي كلم 
هللا تعالى موسى ویقال 

، وأما  لھ طور سیناء
التین والزیتون 

المراد  ، وقیل ماھامنبت
بھما الشجران 

  ]آل[ المعروفان
  

  
  
  

وهي أربع وثالثون كلمة ، ومائة وخمسة أحرف ، ال یوجد سورة مبدوءة وال مختومة بما 
  بدأت وختمت به ، ال ناسخ وال منسوخ فیها 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
ْیُتون﴿  او بركتهماو  همافضلل بالقسم ارالثم من ، خصهماُأقسُم بالتین والزیتون  ﴾َوالتِّیِن َوالزَّ

،  سمي ِسیِنیَن وسنیاء لحسنه ولكونه مباركاً  ﴾َوُطوِر ِسیِنینَ ﴿ )١( بمنابتهما بیت المقدس
المكرمة  مكة ﴾َوَهَذا اْلَبَلِد اَألِمینِ ﴿ )٢( وكلُّ جبٍل فیه أشجاٌر مثمرة یسمى سینین وسیناء

في التوراة ر هذه األماكن الثالثة ذكجاء ( التي یأمن فیها من دخلها على نفسه وماله 
یت بجبل ب َسِعیرَ  َوَأْشَرَق َلُهْم ِمنْ الجبل الذي كلم اهللا علیه موسى ،  َجاَء الرَّبُّ ِمْن ِسیَناءَ 

یعني جبال مكة التي أرسل اهللا  َوَتْألَأل ِمْن َجَبِل َفاَرانَ المقدس الذي بعث اهللا منه عیسى  
 قال سألت أبا الحسن ، الفضیل بن یسار عن )]٣٣٢:سفر التثنیة [(ص) منها محمدًا 

 وطور{ (ع) الحسین }والزیتون{ ثم قال (ع) قال: الحسن }والتین{ عن قول اهللا تعالى: (ع)
 ذلك قال: }وهذا البلد االمین{ (ع) ، وذلك أمیر المؤمنین إنما هو طور سیناء قال }سنین

وشیعتهم   (ع) قال: ذلك أمیر المؤمنین }إال الذین آمنوا وعملوا الصالحات{ (ص)رسول اهللا 
أحسن  ﴾َلَقْد َخَلْقَنا اِإلنَساَن ِفي َأْحَسِن َتْقِویمٍ ﴿ )٣(] شو[ }فلهم أجر غیر ممنون{كلهم 

ِإلى  ﴾َأْسَفَل َساِفِلینَ ﴿ أنزلنا درجته ﴾ثُمَّ َرَدْدَناهُ ﴿ )٤( وأكمل الصفات صورة وأبدع خلق
لعدم قیامه بموجب ما خلقناه  ، افلین وهي جهنمأسفل سوقیل  ، وهو الهرم أرذل العمر

  ، حیث لم یشكر نعمة خلقنا له ولم یستعمل ما خصصناه به من المزایا في طاعتنا علیه
، وأنه یكون على أقبح صورة  والمتبادُر من السیاِق اِإلشارة إلى حالة الكفار یوم القیامة

ِإال الَِّذیَن آَمُنوا ﴿ )٥( ]ال[ افي النی وأبدعهابعد أن كان على أحسن صورة  وأبشعها
اِلَحاتِ  َغْیُر ﴿ثواب دائم  ﴾َفَلُهْم َأْجرٌ ﴿جمعوا بین اِإلیمان والعمل الصالح  ﴾َوَعِمُلوا الصَّ

 )٦( ]صا[ (ع) طالب أبي بن علي قال(ع)  الكاظم عن،  غیر مقطوع عنهم ﴾َمْمُنونٍ 
فما بعد هذا البیان على قدرة اهللا على البعث  ﴾َبْعُد ِبالدِّینِ ﴿أیها اإلنسان  ﴾َفَما ُیَكذُِّبكَ ﴿

بأعدل العادلین حكمًا  ﴾ِبَأْحَكِم اْلَحاِكِمینَ ﴿ خلق وأبدع الذي ﴾َأَلْیَس اللَّهُ ﴿ )٧( والجزاء
بلى وأنا على ذلك من  :ِإذا قرأها قال(ص) كان النبي ، ًال بین العباد صوقضاًء وف
   )٨( ]مس[ الشاهدین

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٩٥
٢٨  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة التين     ٨

  مكیة  البروج
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    )٩٦(العلق                                )٦٨٥(       الثالثون الجزء

  
تسمى سورة التعلیم 

اول سورة نزلت  واقرأ
والخالف بال خالف 

انما ھو فى تمام 
 ]رو[ ... السورة 

  
 الصادق عنفضلھا 

 یومھ في قرأ من (ع)
 ربك باسم اقرأ لیلتھ أو
 أو یومھ في مات ثم
 شھیدا مات لیلتھ في

 أو شھیدا هللا وبعثھ
 ضرب كمن كان

 مع هللا سبیل في بسیفھ
 (ص) هللا رسول

 ]صا[
 إن (ع) الرضا عن
 بسم نزلت سورة أول
 الرحیم الرحمن هللا
 وآخر ربك باسم اقرأ

 جاء إذا نزلت سورة
  ]صا[ هللا نصر

 
 (ع) الباقر عن) ١(

 نزلت سورة أول انھا
 على جبرئیل نزل قال

 یا فقال (ص) محمد
 وما قال اقرأ محمد
 باسم رأاق قال أقرأ
 یعني خلق الذي ربك
 قبل القدیم نورك خلق

  ]صا[االشیاء 
  
روي أن أبا ) ١٧( 

جھل مرَّ على النبي 
وھو یصلي عند  (ص)

ألم أنھك :  المقام فقال
عن ھذا یا محمد  
فأغلظ لھ رسول هللا 

، فقال أبو  القول (ص)
جھل بأي شيء تھددني 
یا محمد  وهللا إِني 
ألكثر أھل الوادي ھذا 

ً فأنزل هللانادی  ]مس[ ا
ولو كان أبو طالب ... 

حیا لما تجرا أبو جھل 
على ما تكلم بھ ، ألنھ 
صلّى ّهللا علیھ وسلم لم 
یر الجفاء من قومھ إال 

  ]مال[بعد موتھ 
  
قال ابن عباس   )١٨(

وّهللا لو دعا نادیھ 
 ألخذتھ زبانیة هللاّ 

  ]مال[
  

  
  
  

وال یوجد في ، ال ناسخ وال منسوخ فیها ، فا وهي اثنتان وسبعون كلمة ومائتان وثمانون حر 
القرآن سورة بدئت أو ختمت بما بدئت أو ختمت به ، وقد نزلت في غار حراء بمكة یوم 

ومثلها في ، من میالده (ص)  ٤١رمضان سنة  ٢٧أو  ٤١رمضان سنة  ١٧الجمعة في 
  عدد آیاتها سورتا األعلى واالنفطار

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
وفیه دعوٌة ِإلى قراءة القرآن مبتدئًا ،  (ص)خطاب ِإلهي وجه ِإلى النبي  ﴾اْقَرأْ ﴿

َخَلَق ﴿ )١( ، وأوجد جمیع العوالم جمیع المخلوقات ﴾ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلقَ ﴿ومستعیناً 
 ﴾اْقَرأْ ﴿ )٢( النطفة بعد جامد دم من ﴾ِمْن َعَلق﴿ الذي هو أشرف المخلوقات ﴾اِإلنَسانَ 
الخطَّ  ﴾الَِّذي َعلَّمَ ﴿ )٣( الذي ال یساویه وال یدانیه كریم ﴾َوَربَُّك اَألْكَرمُ ﴿ ص) یا محمد
ما لم یكونوا یعرفونه من  ﴾َما َلْم َیْعَلمْ ﴿البشر  ﴾َعلََّم اِإلنَسانَ ﴿ )٤( ﴾ِباْلَقَلمِ ﴿والكتابة 

ل من القرآن،  العلوم والمعارف بعد  )٥(دفعة واحدة  وهذه اآلیات الخمس هي أول ما نزَّ
 كفر لمن ردع ﴾َكال﴿هذه اآلیات الخمس بتسع سنین وعشرة أشهر نزل قوله تعالى 

،  ، واتباع هوى النفس لیتجاوز الحد في الطغیان ﴾ِإنَّ اِإلنَساَن َلَیْطَغى﴿ اهللا بنعمة
، وأصبح ذا ثروة ومال  أن رأى نفسه غنیاً  ﴾َأْن رَّءآُه اْسَتْغَنى﴿ )٦( ویستكبر على ربه

المرجُع والمصیر فیجازیك على  ﴾الرُّْجَعى﴿أیها اِإلنساُن  ﴾ِإنَّ ِإَلى َربِّكَ ﴿ )٧( أشر وبطر
 ماذا ﴾َأَرَأْیَت الَِّذي َیْنَهى﴿ )٨( ، وفي اآلیة تهدیٌد وتحذیر من عاقبة الطغیان أعمالك

 عن الصالة(ص) اذا نهى محمد  ﴾َعْبًدا ِإَذا َصلَّى﴿ )٩( حاله یكون وما جزاؤه یكون
(ص)  أخبرني ِإن كان هذا العبد المصلي وهو النبي ﴾َرَأْیَت ِإْن َكاَن َعَلى اْلُهَدىأَ ﴿ )١٠(

 ، داعیًا ِإلى الهدى والرشاد باِإلخالص والتوحید﴾ َأْو َأَمَر ِبالتَّْقَوى﴿ )١١( صالحًا مهتدیاً 
 ﴾َأَلْم َیْعَلمْ ﴿ )١٣(اِإلیمان  قبولوأعرض عن  ﴾َوَتَولَّى﴿ بالقرآن ﴾َأَرَأْیَت ِإْن َكذَّبَ ﴿ )١٢(

 )١٤(، وسیجازیه علیها  ، مراقب ألفعاله مطَّلع على أحواله ﴾ِبَأنَّ اللََّه َیَرى﴿ ذلك الشقي
 السفع ﴾َلَنْسَفَعا﴿ (ص) عن أذى الرسول ﴾َلِئْن َلْم َیْنَتهِ ﴿ لیرتدع هذا الفاجر ﴾َكال﴿

رب بمجموع الید والصفع الضرب على الرقبة ، واللطم الضرب على الوجه ، واللكم الض
َناِصَیٍة ﴿ )١٥(مقدم شعر الرأس فلنجرنه ِإلى النار ونقذفه فیها  ﴾ِبالنَّاِصَیةِ ﴿ ومثله الوكز
اقول من  ،، كثیر الذنوب واِإلجرام  صاحب هذه الناصیة كاذٌب فاجرٌ  ﴾َكاِذَبٍة َخاِطَئةٍ 

  نطقة األمامیة أن مركز الكذب ومركز الخطأ عند اإلنسان هو في الماالكتشافات الحدیثه 

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٩٦
١  

  ایاتھا  
  اول سورة  سورة العلق     ١٩

  مكیة  نزلت
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  )٩٧(القدر  سورة   )٩٦(العلق  سورة           )٦٨٦(       الثالثون الجزء
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(ع)  الباقر عنفضلھا 
 في أنزلناه انا قرأ من
 بھا فجھر القدر لیلة

 كالشاھر كان صوتھ
 هللا سبیل في سیفھ

  ]صا[
  
: قال ابن عباس  )١(

أنزل هللا القرآن جملًة 
اللوح واحدة من 

المحفوظ إِلى بیت 
  العزة من السماء الدنیا
ثم نزل مفصالً بحسب 
الوقائع في ثالث 
وعشرین سنة على 

(ص)  رسول هللا
  ]مس[
 
 انھ (ع) الباقر عن )٣(

 القدر لیلة عن سئل
 تسع لیلة التمسھا فقال

 وإحدى عشرة
 وثالث وعشرین
 فإن ، قیل وعشرین

 أو الفترة انسانا اخذت
 علیھ المعتمد ما علة
 ثالث فقال ذلك من

  ]صا[وعشرون 
  
عن ابن عباس ان ) ٤(

هللا قدر فیھا كل ما 
یكون فى تلك السنة 
فیسلمھ الى مدبرات 
  االمور من المالئكة
فیدفع نسخة االرزاق 
والنباتات واالمطار 

ونسخة ، الى میكائیل 
الحروب والریاح 
والزالزل والصواعق 
 والخسف الى جبرآئیل

الى ونسخة االعمال ،
اسرافیل ونسخة 
المصائب الى ملك 

  ]رو[ الموت

منطقة تتنشط بشكل كبیر أثناء وان ال،  ، أو ما یسمى بالفص الجبهي العلیا من الدماغ
  ولیستنصر بهم فلیدع أهله وعشیرته ومن یضمه مجلسه ﴾َفْلَیْدُع َناِدَیه﴿ )١٦( الخطأ

َباِنَیةَ ﴿ثم هدده بقوله ) ١٧( ئكة الغالظ الشداد ، الموكلون بدفع أهل النار المال ﴾َسَنْدُع الزَّ
فیما دعاك ِإلیه من  (ص) یا محمد ﴾ال ُتِطْعهُ ﴿ لیرتدع ﴾َكال﴿ )١٨( النار إلى لیجروه

 وتقرَّب بذلك ِإلى ربك ﴾ِواْقَتِرب﴿وواظب على سجودك وصالتك  ﴾َواْسُجدْ ﴿ترك الصالة 
سجدة : اقسام  والسجود ]مس[ أقرب ما یكون العبد من ربه وهو ساجدفي الحدیث 

الصالة وسجدة التالوة وسجدة السهو وسجدة التعظیم لجالل اهللا وكبریائه وسجدة 
  )١٩( ]رو[ التضرع الیه خوفا وطمعا وسجدة الشكر له وسجدة المناجاة

  
  
  

وهي ثالثون كلمة ، ومائة واثنتان وعشرون حرفا ، ویوجد في القرآن سورتا الكوثر ونوح بدأتا 
  به هذه السورة ، وال یوجد سورة مختومة بما ختمت به ، ال ناسخ وال منسوخ فیهابما بدأت 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم  
 ِفي َلْیَلةِ ﴿ ابهمه من دون ذكٍر له تفخیمًا له،  هذا القرآن انزلنا﴾ َأنَزْلَناهُ ﴿نحن  ﴾ِإنَّا﴿

، ئكة في السماء الدنیا أنزل من اللوح المحفوظ إلى السفرة وهم الكتبة من المال ﴾اْلَقْدرِ 
سمیت ،  (ص) وكان ینزل لیلة القدر من الوحي على قدر ما ینزل به جبرائیل على النبي

اآلجال واألرزاق واألحكام من  السنة تلك في یكون شيء كل یقدر فیها النلیلة القدر 
نفوِسهم ، ویشهد ، في لیلٍة یجد فیها العابدون َقْدَر  َقدََّر فیها الرحمَة ألولیائه ،  واألمور

َما َلْیَلُة ﴿ (ص) وما أعلمك یا محمد ﴾َوَما َأْدَراكَ ﴿ )١( فیَها العارفون َقْدَر معبودهم
من قیل و ، تعظیم للوقت  وفیه، الن علو قدرها خارج عن دآئرة درایة الخلق  ﴾اْلَقْدرِ 

 (ع) المؤمنین أمیر عن ، بعض فضائل ذلك الوقت انه یرتفع سؤال القبر عمن مات فیه
 إن فقال اهللا رسول یا ال فقلت القدر لیلة معنى ما أتدري علي یا (ص) اهللا رسول قال قال
 (ع) االئمة ووالیة والیتك قدر فیما فكان القیامة یوم إلى كائن هو ما فیها قدر تعالى اهللا
َخْیٌر ِمْن ﴿ قیام لیلة القدر والعمل فیها﴾ َلْیَلُة اْلَقْدرِ ﴿ )٢( ]صا[ القیامة یوم إلى ولدك من

لیس فیها لیلة من ثالث وثمانون سنة واربعة اشهر یكون العمل فیها خیر  ﴾َأْلِف َشْهرٍ 
خصص االلف بالذكر للتكثیر ألن العرب تذكر االلف فى غایة االشیاء كلها وال ،  القدر

كما أنه أخفى الصالة ، أن یجتهد الناس في العبادة  ئهافي إخفا ، والحكمة ترید حقیقتها
  وساعة اإلجابة في ساعات ، واسمه األعظم في األسماء ، وسطى في الصلوات الخمس ال

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٩٧
٢٥  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة القدر    ٥

  مكیة  عبس
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    )٩٨(البینة  سورة )٩٧(القدر  سورة   )٦٨٧(       الثالثون الجزء
  
 ) عن الصادق(ع)٤(
 من أعظم الروح إن

 جبرئیل وان جبرئیل
 وان المالئكة من أعظم
 اعظم خلق ھو الروح

 ]صا[المالئكة من
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تسمى سورة أھل 
  الكتاب

 (ع) الباقر عنفضلھا 
 لم سورة قرأ من قال
 من بریئا كان یكن

 دین في وادخل الشرك
 هللا وبعثھ (ص) محمد
 مؤمنا وجل عز

 یسیرا حسابا وحاسبھ
  ]صا[
  
سّمى اھل الكتاب  )١(

كافرین الّنھم ستروا 
الّدین والّطریق الى 
هللا، وستروا الحّق 
بحسب صفاتھ وان 

 اقّروا بالّتوحید  كانوا
  ]بي[
 
 ما یقرأ أي )٢(

 من الصحف تتضمن
 عن یتلوھا ، المكتوب

 عن ال قلبھ ظھر
 علیھ ألنھ كتاب،
ً  كان السالم  ال أمیا
  ]قر[ یقرأ وال یكتب

  
 في اختلفوا ما )٤(

 إِال (ص) محمد نبوة
 أنھ علموا ما بعد من
 أھل خصَّ  وإِنما ، حق

 بالذكر، ھنا الكتاب
 علمونی كانوا ألنھم
 بما ، نبوتھ صحة
 من كتبھم في یجدون
  ]مس[ ذكره

 
   

هي لیلٌة قصیرٌة على األحباب و  ، وغضبه في المعاصي، ورضاه في الطاعات ،  الجمعة
وحُ ﴿ )٣(ألنهم فیها في مَسامرٍة وخطاب  ُل اْلَمالِئَكُة َوالرُّ ِإلى األرض  ﴾ِفیَها﴿جبریل  ﴾َتَنزَّ

من أجل كل أمٍر قدَّره اهللا وقضاه ِإلى  ﴾َربِِّهْم ِمْن ُكلِّ َأْمرٍ ﴿بأمر  ﴾ِبِإْذنِ ﴿ في تلك اللیلة
فاذا وصلوا  یطالعون اللوح فیرون فیه طاعة المكلف مفصلة المالئكةروى  ، السنة القابلة

فحیئنذ یقولون سبحان من اظهر الجمیل وستر ، الى معاصیه ارخى الستر فال یرونه 
م على اهللا من ان یدعنى فى االرض اكثر من ثالث ألنا اكر  وفى الحدیث.... ،  القبیح

قتل فى رأس الثالثین سنة فغضب  (ع)ألن الحسین  ، وكان الثالث عشر مرات ثالثین
بعض الصالحین فى النوم فقال یا (ص) على اهل االرض وعرج به الى علیین وقد رآه 

ولم  (ع) ة قتلوا الحسینزادهم اهللا فتنفقال ، امتك  ةرسول اهللا بأبى أنت وامى اما ترى فتن
سالم من أول  ﴾َسالٌم ِهَي َحتَّى َمْطَلِع اْلَفْجرِ ﴿ )٤( ]رو[ یحفظونى ولم یراعوا حقى فیه

    )٥( ، تسّلم فیها المالئكة على المؤمنین یومها ِإلى طلوع الفجر
  
  
  

وال ال ناسخ وال منسوخ فیها ، ،  وهي أربع وتسعون كلمة ، وثالثمائة وتسعة وتسعون حرفا
یوجد سورة مبدوءة بما بدئت به وال بما ختمت فیه ، ومثلها في عدد اآلي االنشراح والتین 

   والزلزلة والتكاثر
  بسم اهللا الرحمن الرحیم 

من الیهود ﴿ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب﴾  (ص) باهللا وبرسولهالَِّذیَن َكَفُروا﴾ ﴿ال یزال ﴿َلْم َیُكِن﴾ 
عما غیر تاركین وال زائلین ُمنَفكِّیَن﴾ ﴿دة األوثان واألصنام عب﴿َواْلُمْشِرِكیَن﴾  والنصارى

) ١((ص) الحجة الواضحة وهي بعثة محمد  ﴿َحتَّى َتْأِتَیُهْم اْلَبیَِّنُة﴾هم علیه من الكفر
 ﴾﴿ُصُحًفا ُمَطهََّرةً  یقرأ علیهم عن ظهر قلبَیْتُلوا﴾ ﴿ (ص)محمد َرُسوٌل ِمَن اللَِّه﴾ ﴿

 النها الباطلفیها أحكام قیمة تبّین الحق من  ﴾ِفیَها ُكُتٌب َقیَِّمةٌ ﴿ )٢(منزَّهة عن الباطل 
 الیهود ﴾اْلِكَتابَ  ُأوُتوا الَِّذینَ ﴿ اختلف وما ﴾َتَفرَّقَ  َوَما﴿ )٣( المتقدمة اهللا كتب ثمرة تجمع

 لدالةا ، الواضحة الحجة ﴾اْلَبیَِّنةُ  َجاءْتُهمْ  َما َبْعدِ  ِمنْ  ِإال﴿ (ص) محمد شأن في والنصارى
 من علیه نحن ما على ننفك ال یقولون الكتاب أهل كان معناه وقیل ، رسالته صدق على
 في المكتوب الّرسل لسان على به الموعود النبي یبعث حتى منه شیئا نترك وال الّدین
 ، به آمن من فمنهم ، علیه واختلفوا كلمتهم تفرقت (ص) بعث فلما ، واإلنجیل التوراة
   وحده ﴾اللَّهَ  ِلَیْعُبُدوا ِإال﴿ واِإلنجیل التوراة في ﴾ُأِمُروا َوَما﴿ )٤( به كفر من منهم

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٩٨
١٠٠  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة البينة    ٨

  مدنیة  االطالق
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    )٩٩( الزلزلة  )٩٨(البینة  سورة   )٦٨٨(       الثالثون الجزء
  
ابن  ) فائدة عن٥(

عباس إذا اجتمع 
الحنیف والمسلم كان 
معنى الحنیف الحاج 
وإذا انفرد كان معناه 

  ]مج[ المسلم 
 
 ُرواَكفَ ذكر  انما )٦(

 َواْلُمْشِرِكینَ بلفظ الفعل 
أھل  ألن باسم الفاعل

الكتاب ما كانوا 
كافرین من أول األمر  
ألنھم كانوا مصدقین 
بالتوراة واإلِنجیل ، 
ومقرین بمبعث محمد 

ثم إِنھم كفروا  (ص)
بذلك بعد مبعثھ علیھ 
السالم ، بخالف 
المشركین فإِنھم ولدوا 
على عبادة األوثان ، 

 شر والقیامةوإِنكار الح
  ]فخ[
  
الخشیة حالة ) ٨(

حاصلة من امتزاج 
  ]بي[ الخوف والحبّ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الصادق عن فضلھا
 قراءة من تملوا ال (ع)
 فان االرض زلزلت إذا
 في قراءتھ كانت من

 هللا یصبھ لم نوافلھ
 یمت ولم أبدا بزلزلة

 وال بصاعقة وال بھا
 الدنیا آفات من بآفة
 إلى بھ امر مات فإذا
 عز هللا فیقول نةالج

 ابحتك عبدي وجل
 منھا فاسكن جنتي
 ال وھویت شئت حیث

 مدفوعا وال ممنوعا
  ]صا[
 
 تلقي الحدیث في )٢(

 كبدھا أفالذ األرض
 من األسطوانة أمثال
 ، والفضة الذھب

فیجيء القاتل فیقول 
ویجيء  ، في ھذا قتلتُ 

 القاطع فیقول في ھذا
قطعُت رحمي ویجيء 
ا السارُق فیقول في ھذ

  ]مس[ قطعت یدي

االخالص ان ال یطلع على عملك اال اهللا وتعلم أن المنة هللا علیك َلُه الدِّیَن﴾  ﴿ُمْخِلِصینَ 
ُحَنَفاَء﴾ ﴿وال تطلب من اهللا اجرا وعوضا ، فى ذلك حیث اهلك لعبادته ووفقك لها 

هي العمدة في التي الصَّالَة﴾ ﴿وُأمروا بأن یؤدوا ﴿َوُیِقیُموا﴾  مستقیمین على دین ِإبراهیم
َكاَة﴾ ﴿ویعطوا ﴿َوُیْؤُتوا﴾  باب العبادات َوَذِلَك﴾ ﴿ ادات المالیةبالتى هى االساس فى العالزَّ

) ﴿ِإنَّ الَِّذیَن َكَفُروا﴾ ٥(دین اِإلسالم المستقیمة ﴾ ﴿ِدیُن اْلَقیَِّمةِ  الزكاةو الصالة و العبادة 
َواْلُمْشِرِكیَن﴾ ﴿الیهود والنصارى ﴾ ﴿ِمْن َأْهِل اْلِكَتابِ  (ص)كذبوا بالقرآن وبنبوة محمد 

أبدًا ال ِفیَها﴾ ﴿ماكثین ِفي َناِر َجَهنََّم َخاِلِدیَن﴾ ﴿جمیعهم یوم القیامة  وعبدة األوثان
ِإنَّ الَِّذیَن آَمُنوا ﴿ )٦(شر الخلق على اِإلطالق  ﴾﴿ُأْوَلِئَك ُهْم َشرُّ اْلَبِریَّةِ  یخرجون منها

اِلَحاِت﴾  خیر  ﴾ُأْوَلِئَك ُهْم َخْیُر اْلَبِریَّةِ ﴿معوا بین اِإلیمان وصالح األعمال جَوَعِمُلوا الصَّ
وأنا مسنده إلى صدري  (ص)حدثني رسول اهللا عن علي (ع)  ، الخلیقة التي خلقها اهللا

، إذا اجتمعت االمم  ، وموعدي وموعدكم الحوض یا علي هم أنت وشیعتك:  قال
 ثوابهم في اآلخرة على ما قدموا منَزاُؤُهْم﴾ ﴿جَ  )٧( ]شو[ للحساب تدعون غرا محجلین
َتْجِري ﴿جناتِ قامة ﴾ ﴿َجنَّاُت َعْدنٍ  یوم القیامة ﴿ِعْنَد َربِِّهْم﴾اِإلیمان واألعمال الصالحة 
بما ﴿َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم﴾  ال یخرجون منها ِفیَها َأَبًدا﴾﴿ماكثین ِمْن َتْحِتَها اَألْنَهاُر َخاِلِدیَن﴾ 

بما أعطاهم من الخیرات  أمانیهم أقصى بلغهم النهَوَرُضوا َعْنُه﴾ ﴿الدنیا قدموا في 
ِلَمْن ﴿الجزاء والثواب َذِلَك﴾ ﴿ ومقام الّرضا آخر مقامات الّنفس االنسانّیة،  والكرامات
    )٨( وكمال الخشیة ترك اآلثام في السر والعالنیة واتقاه ﴾َربَّهُ ﴿ خافَخِشَي﴾ 

  

  
  

مة ، ومئة وتسعة وأربعون حرفا ، ال ناسخ وال منسوخ فیها ، وهي خمس وثالثون كل
ومثلها في عدد اآلي سورة االنشراح والتین والتكاثر ، وال یوجد سورة مختومة بما ختمت 

  به ، ویوجد سورة المنافقین والفتح واالنشقاق واالنفطار والتكویر مبدوءة بما بدئت به.
  الرحیم الرحمن اهللا بسم
وایاكم  الّله أجارنا،  شدیداً  عنیفاً  اهتزازاً  علیها بمن ﴾ِزْلَزاَلَها اَألْرُض ﴿ اهتزت ﴾تْ ُزْلِزلَ  ِإَذا﴿

 (ع) وآله االطیاب (ص) المصطفى أنبیائه سید بحرمة عذابها من وآمننا أهوالها من
 )٢( الثانیة النفخة عند والموتى الكنوز من بطنها في ما ﴾َأْثَقاَلَها اَألْرُض  َوَأْخَرَجتِ ﴿ )١(
 المؤمن ألن،  الفظیعة الحالة تلك من وتعجباً  دهشةال فرط من الكافر ﴾اِإلنَسانُ  َوَقالَ ﴿

   ما ولفظت العظیمة الزلزلة هذه تزلزلت لألرض ما ﴾َلَها َما﴿ عنھا یسأل ال بھا معترف

  
  ترتیبھا

  یب النزولترت   ٩٩
٩٣  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة الزلزلة    ٨

  مدنیة  النساء
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    )١٠٠(العادیات   )٩٩(الزلزلة  سورة   )٦٨٩(       الثالثون الجزء
  
 أن الحدیث في) ٤(

 قال (ص) النبي
 أخبارھا ما أتدرون

 اعلم ورسولھ هللا قالوا
 تشھد أن أخبارھا قال
 بما وامة عبد كل على
 ظھرھا على عملھ
 وكذا كذا عمل تقول
 اأخبارھ فھذا كذا ویوم

  ]صا[
 
ُ اْمَرأً ) ٨( َرِحَم هللاَّ

ً َفَوَعى َو  َسِمَع ُحْكما
ُدِعَي إِلَى َرَشاٍد َفَدَنا َو 

ٍد َفَنَجا أََخَذ بُِحْجَزِة َھا
َراَقَب َربَُّھ َو َخاَف 
ً َو  َم َخالِصا َذْنَبُھ َقدَّ
ً اْكَتَسَب  َعِمَل َصالِحا

  ]نج[ َمْذُخورا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الصادق عن فضلھا
 سورة قرأ من (ع)

 وادمن العادیات
 عز هللا بعثھ قراءتھا
 امیر مع وجل

 یوم (ع) المؤمنین
 وكان خاصة القیامة

 نا ورفقائھ حجره في
   ]صا[تعالى هللا شاء

  
 أھل غزوة في نزلت
 ذات او - الیابس وادي

 وعن،  - السالسل
 غنم ما (ع) الصادق

 إال قط مثلھا المسلمون
 خیبر من یكون ان

  ]صا[ خیبر مثل فانھا
 
 : عباس ابن قال )١(

 : قالت عدت إِذا الخیل
 ضبحھا فذلك أُحْ  أُحْ 
  ]مس[
  
  

وتخبر بما ﴾ َأْخَباَرَها﴿تتحدث األرض ُتَحدُِّث﴾ ﴿الیوم في ذلك َیْوَمِئٍذ﴾ ﴿ )٣(في بطنها 
 الباقر عن،  ُعمل علیها من خیر أو شر ، وتشهد على كل ِإنسان بما صنع على ظهرها

 أخبارها تحدث وایاي االنسان انا فقال (ع) المؤمنین أمیر عند السورة هذه قرئت إنه (ع)
ك اِإلخبار بسبب أن اهللا أمرها وأذن لها أن تنطق ذل ﴾﴿ِبَأنَّ َربََّك َأْوَحى َلَها )٤( ]صا[

فهي تشكو العاصي وتشهد علیه ، وتشكر المطیع وتثني بكل ما حدث وجرى علیها ، 
أبو سعید الخدري إذا كنت بالبوادي فارفع صوتك باألذان فإني سمعت رسول قال  ،علیه 
ذلك َیْوَمِئٍذ﴾ ﴿ )٥( ]مج[ ال یسمعه جن وال إنس وال حجر إال یشهد له یقول (ص)اهللا 
بعد قیامهم من قبورهم وذهابهم للعرض على ربهم النَّاُس﴾ ﴿ یجيء﴿َیْصُدُر﴾  الیوم

وٕانما یأمر الّناس رّبهم  ، ودرجاتهم في السعادة والشقاوة مراتبهم بحسبمتفرقین َأْشَتاًتا﴾ ﴿
 موقف عن الناس یرجع وأ،  من خیر أو شر﴾ َأْعَماَلُهمْ ﴿جزاء ِلُیَرْوا﴾ ﴿بالصدور 

، وقیل لیروا  حدة على كل دین وأهل حدة على االیمان أهل متفرقین العرض بعد الحساب
 یجده في ﴾َفَمْن َیْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْیًرا َیَره﴿واعلموا أیها الّناس  )٦(حقیقة صور اعمالهم 

یجده كذلك  ﴾ٍة َشر�ا َیَرهَیْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ  َوَمنْ ﴿ )٧(صحیفته یوم القیامة ویلق جزاءه علیه 
خطبته أال وٕان فقال في  (ص)لما نزلت هذه اآلیة خطب رسول اهللا و  ، ویلق جزاءه علیه

یقضي فیها ملك  أجل صادق ةالدنیا عرض حاضر یأكل منه البر والفاجر أال وٕان اآلخر 
ار أال فاعلموا أال وٕان الخیر كله بحذافیره في الجنة أال وٕان الشر كله بحذافیره في الن قادر

 قیل (ع) علي ، عن ]تس[ واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم وأنتم من اهللا على حذر
  )٨( ]صا[ الجامعة یسمیها (ص)اهللا  رسول وكان القرآن في آیة أحكم هي
  
  
  

وهي أربعون كلمة ، ومائة وثالثون حرفا ، ال یوجد سورة مبدوءة أو مختومة بما بدئت 
  خ وال منسوخ فیهاتمت به ، ال ناسوخ
  الرحیم الرحمن اهللا بسم
 ُیسمع ، العدو على الكرّ  في المسرعات المجاهدین بخیل ُأقسمُ  ﴾َضْبًحا َواْلَعاِدَیاتِ ﴿

 وقیل،  والحمحمة الصهیل صوت غیر،  أنفاسها اصوات وهو ضبحا فتضبح ألنفاسها
 تعدو الحاج إبل نهاأ وقیل،  السیر في أعناقها تمدّ  بدر غزوة إلى ذهبت حین اإلبل هي
 بوقع األرض من النار شرر فهیجن ﴾َقْدًحا َفاْلُموِرَیاتِ ﴿ )١( المزدلفة إلى عرفة من

   العدو على تغیر التي ﴾ُصْبًحا َفاْلُمِغیَراتِ ﴿ )٢( الجري شدة من الحجارة على حوافرها

  
  ترتیبھا
  ترتیب النزول   ١٠٠

١٤  
  ایاتھا  

  نزلت بعد  سورة العاديات   ١١
  مكیة  العصر
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    )١٠١(القارعة   )١٠٠(العادیات  سورة           )٦٩٠(       الثالثون الجزء
  
ھذا ھو المعتاُد في )٣(

الغارات ، كانوا یعدون 
بھم لیالً لئال یشعر 

العدو ، ویھجمون 
ً لیروا ما یأتون  صباحا

وكانوا  وما یذرون
  ]آل[یتحمسون بذلك 

 
الخیل ) في الحدیث ٣(

معقود بنواصیھا الخیر 
  ]مال[الى یوم القیامة 

  
 (ص) النبي عن) ٦(

 یأكل الذي الكنود قال
 رفده ویمنع وحده

 ]صا[ عبده ویضرب
  
الَكُنود الذي ینسى ) ٦(

 النَِّعم وَیُعدُّ المصائب
  ]لط[
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 (ع) الباقر عن فضلھا
 من وأكثر قرأ من قال

 هللا امنھ القارعة قراءة
 ان الدجال فتنة من

 فیح ومن بھ یؤمن
 رزقنا القیامة یوم جھنم
 هللا انشاء تالوتھ هللا

   ]صا[تعالى
  
 الخلق تعالى شبھ )٤(

 ھھنا البعث وقت
 ألن المبثوث بالفراش
 یتجھ لم ثار إِذا الفراش

 بل واحدة، جھةٍ  إِلى
 تذھب منھا واحدة كل
 األُخرى جھة غیر إِلى
 إِذا أنھم على فدلَّ  ،

 وأما ، فزعوا ُبعثوا
 بالجراد التشبیھ وجھ

فھو في  في آیة اخرى
، یصبحون  الكثرة

كغوغاء الجراد یركب 
ً بعضھ    ، فكذلك بعضا

اإلبل ترتفع بركبانها یوم النحر من المزدلفة إلى  وقیل،  وقت الصباح قبل طلوع الشمس
فتوسطن  ﴾َفَوَسْطَن ِبِه َجْمًعا﴿ )٤(الغبار الكثیف لشدة العدو  ﴾َفَأَثْرَن ِبِه َنْقًعا﴿ )٣( مني

على  أقسم سبحانه وتعالى بأقسام ثالثة ، به جموع األعداء ، وأصبحن وسط المعركة
تسرع على  وهو خیل المجاهدین في سبیل اهللا ، التي، أمور ثالثة تعظیمًا للمقسم به 

أعداء اهللا ، وتقدح النار بحوافرها ، وُتغیر على األعداء وقت الصباح ، فتثیر الغبار 
لنعم ربه ِلَربِِّه﴾ ﴿جاحد لاِإنَّ اِإلنَساَن﴾ ﴿ )٥(وتتوسط العدو فتصیبه بالرعب والفزع 

الكنود الذي أنسته الخصلة الواحدة من اإلساءة الخصال  ، لكفور بالنعمة ﴾ودٌ َلَكنُ ﴿
 ﴾﴿َعَلى َذِلَك َلَشِهیدٌ جنس اإلنسان ﴿وإِنَُّه﴾  )٦( الكثیرة من اإلحسان ، وضده الشكور

 )٧( شاهد علیه اهللا ان أولشاهد على كنوده ، ال یقدر أن یجحده لظهور أثره علیه ، 
حریٌص ، متهالك علیه ، مجد فى طلبه وتحصیله  ﴾﴿ِلُحبِّ اْلَخْیِر َلَشِدیدٌ  اِإلنسان َوإِنَُّه﴾﴿

كانوا یعدون المال خیرا ،  عبادة اهللا وشكر نعمته ضعیف متقاعس وعن،  على جمعه
 اى قتال }لم یمسسهم سوء{فقال  ءاً كما سمى الجهاد سو ، فسماه اهللا خیرا جریا على عادتهم 

وُأخرج ما فیها من  ﴾َما ِفي اْلُقُبورِ ﴿ُأثیر ﴿ِإَذا ُبْعِثَر﴾  الجاهلهذا َأَفال َیْعَلُم﴾ ﴿ )٨(
َل﴾ ﴿ )٩( بعد بعثرة اجزائهم وتفتتها كالتراب األموات َما ِفي ﴿وجمع وأبرز َوُحصِّ
ُدورِ  وخص أعمال القلوب بالذكر دون الجوارح ألن أعمالها ،  من األسرار والخفایا ﴾الصُّ

وان اصل ،  الواردات في القلب لما حصلت أعمال الجوارحفلوال البواعث و ، تابعة لها 
ِإنَّ َربَُّهْم ِبِهْم َیْوَمِئٍذ﴾ ﴿ )١٠( ]رو[ یبعثون على نیاتهم، في الحدیث  افعال العباد النیات

  )١١(عالم بجمیع ما كانوا یصنعون ، ومجازیهم علیها  ﴾َلَخِبیرٌ ﴿یوم القیامة 
  
  
  

ان وخمسون حرفا ، ال یوجد سورة مبدوءة وال مختومة وهي ست وثالثون كلمة ، ومائة واثن
  تمت به ، ال ناسخ وال منسوخ فیهابما بدئت وخ

  الرحیم الرحمن اهللا بسم
 اهللا أعداء وتقرع بالفزع القلوب تقرع بلیة ألنها،  القیامة یوم أسماء من ﴾ اْلَقاِرَعةُ ﴿

 أیها ﴾َأْدَراكَ  َوَما﴿ )٢( ویلللته تأكید ، هي شيء وأيُّ  ﴾اْلَقاِرَعةُ  َما﴿ )١( بالعذاب
 سمیت ، النفوس على هولها في القارعة شأنب أعلمك شيء أيُّ  ﴾اْلَقاِرَعةُ  َما﴿ اإلنسان
 النَّاُس  َیُكونُ  َیْومَ ﴿ )٣( واألفزاع األهوال بفنون واألسماع القلوب تقرع ألنها قارعة القیامة

  صوت الداعي حیارى ال یعرفون أین  ألنهم یوم یبعثون یتبعون ﴾اْلَمْبُثوثِ  َكاْلَفَراشِ 

  
  ترتیبھا
  ترتیب النزول   ١٠١

٣٠  
  ایاتھا  

  نزلت بعد  سورة القـارعة    ١١
  مكیة  قریش
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    )١٠٢(التكاثر   )١٠١(القارعة  سورة   )٦٩١(       الثالثون الجزء
إِذا ُبعثوا یموج الناس 

بعُضھم في بعض 
  ]فخ[كالجراد والفراش

  
یوزن فیھ االعمال ) ٦(

لیبین هللا امر العباد بما 
اما عھدوه فیما بینھم 

یؤتى او صحف ال في
باالعمال الصالحة 
على صور حسنة 
وباالعمال السیئة على 
صور سیئة فتوضع 

المیزان اظھارا  فى
 لة وقطعا للمعذرةاللعد

  ]رو[
  
 : ھاویة قال قتادة ) ٩(

كلمة عربیة كان 
الرجل إذا وقع في أمر 
 شدید قیل ھوت أمھ

  ]مج[
  
  
  
  
  

 الصادق عن فضلھا
 سورة قرأ من (ع)

 في التكاثر الھیكم
 لھ هللا كتب فریضة

 ومن شھید مأة اجر
 لھ كتب نافلة في قرأھا
 شھیدا خمسین اجر

 في معھ وصلى
 صفا اربعون فریضة

   ]صا[ المالئكة من
 هللا رسول قال )١(

 آدم ابن یقول )(ص
 لك وھل ، مالي مالي
 أكلت ما إال مالك من

 لبست أو ، فأفنیت
 تصدقت أو ، فأبلیت

    ]مس[ فأمضیت
  
 أَنَّ  اْلَعَناءِ  َوِمنَ  )١(

 َیأُْكلُ  ال َما َیْجَمعُ  اْلَمْرءَ 
 ُثمَّ  َیْسُكنُ  ال َما َیْبنِي وَ 

ِ  إِلَى َیْخُرجُ   ال َتَعالَى هللاَّ
 بَِناءً  ال وَ  َحَملَ  َماال
  ]نج[ َنَقلَ 
 
أََفبَِمَصاِرِع آَبائِِھْم ) ٢(

 بَِعِدیدِ َیْفَخُروَن أَْم 
اْلَھْلَكى َیَتَكاَثُروَن 
َیْرَتِجُعوَن ِمْنُھْم أَْجَساداً 

 َحَرَكاتٍ ْت َو َخوَ 
َسَكَنْت َو ألَْن َیُكوُنوا 
ِعَبراً أََحقُّ ِمْن أَْن 

  ]نج[ ُمْفَتَخراً َیُكوُنوا 

، یذهبون ، یموج بعضهم في بعض من شدة الفزع الحاصل من شدة صوت الملك 
 تترامى فوق بعضها ال تتجه إلى جهةحول الضوء  ةمنتشر ال الحشرات الصغیرةكأنهم 
وتصیر  ﴾َوَتُكونُ ﴿ )٤( لحشر حین یساقون إلیه ولهذا شبههم بهفكذلك أهل ا، واحدة 

 عند الندف المتطایر المصبوغ﴾ اْلَمنُفوشِ ﴿كالصوف  ﴾َكاْلِعْهنِ ﴿ الشامخات ﴾اْلِجَبالُ ﴿
ا َمْن ثَُقَلْت َمَواِزیُنهُ ﴿ )٥(فكیف بك أیها الضعیف  َفُهَو ِفي ﴿ )٦(بعمله الصالح ﴾ َفَأمَّ

أول من ترجح كفة حسناته عن ابن عباس قال: ،  نان الخلد والنعیمفي ج ﴾ِعیَشٍة َراِضَیةٍ 
وذلك إن میزانه ال یكون فیه إال الحسنات  (ع)في المیزان یوم القیامة علي بن أبي طالب 

فأما {، النه لم یعص اهللا طرفة عین فذلك قوله:  وتبقى كفة السیئات فارغة ال سیئة فیها
 )٧( ]صا[ جنة قد رضي عیشه فیها في یعیشأي  }ةمن ثقلت موازینه فهو في عیشة راضی

ا َمْن َخفَّْت َمَواِزیُنهُ ﴿  )٨( ، أولم یكن له حسناٌت ُیعتدُّ بها نقصت حسناته عن سیئاته﴾ َوَأمَّ
ُه َهاِوَیةٌ ﴿ ، سَّماها ُأمًا ألن األم مأوى الولد  فمسكنه ومصیره جهنم یهوي في قعرها ﴾َفُأمُّ

َوَما ﴿ )٩(مه هاویة ألن العاصي یهوي إلى أم رأسه في النار إنما قال فأ وقیل،  ومفزعه
، قد  شدیدة الحرارة﴾ َناٌر َحاِمَیةٌ ﴿ )١٠( الهاویة هي ما﴾ َما ِهَیهْ ﴿وما أعلمك  ﴾َأْدَراكَ 

  )١١( خرجت عن الحد المعهود
  
  
  

وهي ثمانیة وعشرون كلمة ، ومائة وعشرون حرفا ، ال یوجد في القرآن سورة مبدوءة وال 
  تمت به ، ال ناسخ وال منسوخ فیهامختومة بما بدئت وخ

  الرحیم الرحمن اهللا بسم
 جمعب التفاخر الناُس  أیها شغلكم ﴾التََّكاُثرُ ﴿ یعنیه عما االنسان یشغل ما اللهو ﴾َأْلهاُكمُ ﴿

 العباس تفاخر ذلك ومن ، لآلخرة االستعداد وعن ، اهللا طاعة عن األوالد كثرة و لاألموا
 قطعت وانا (ع) على قال ان الى،  بیده البیت مفتاح بان شیبة وتفاخر،  بیده ةالسقای بان

 ودخلتم ، الموت أدرككم حتى ﴾اْلَمَقاِبرَ  ُزْرُتمْ  َحتَّى﴿ )١( ]رو[ بسیفى الكفر خرطوم
 مدة المقابر في البقاء ألن أو ، المقابر بزیارة الموت إلى انتقالهم عن عبر ، قبوركم
،  االمواتب تفاخرتم حّتى باالحیاء بالّتكاثر قنعتم ما وقیل،  لزیارةبا عنها تعبر قصیرة

 ذلك عن ارتدعوا ﴾َكال﴿ )٢( للموت واالستعداد اآلخرة فى وترغیب الدنیا عن تحذیر وفیه
 هذا عاقبة ﴾َتْعَلُمونَ  َسْوفَ ﴿ یفید وال ینفع ال بما االشتغال عن وانزجروا الناس أیها

  خاتمة ایام الدنیا ومفتتح  هو الذي الموت بكم أنزل إذا ، القبر برزخ في والتفاخر التباهي

  
  ترتیبھا
  ترتیب النزول   ١٠٢

١٦  
  ایاتھا  

  نزلت بعد  سورة التكاثر    ٨
  مكیة  الكوثر
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    )١٠٣(العصر    )١٠٢(التكاثر        )٦٩٢(       الثالثون الجزء
  
 
زاد التوكید بقولھ  ) ٧(

ً لتوھم المجاز في  نفیا
 ]مس[ الرؤیة األولى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الصادق عن فضلھا
 والعصر قرأ من (ع)
 یوم هللا عثھب نوافلھ في

 وجھھ مشرقا القیامة
 قریرا سنھ ضاحكا

  الجنة یدخل حتى عینھ
 ]صا[
  
 عباس ابن قال )١(

 وذلك الدھر بھ المراد
 النوائب یضیفون ألنھم

 هللاّ  فأقسم إلیھ والنوازل
 فضلھ على تنبیھا بھ
  ]مال[
  
 الحدیث في ورد )١(
 یوم ندم إال منكم ما

 محسنا كان إن القیامة
 ازداد نیك لم إن ندم
 إن ندم مسیئا كان وإن
 ]مال[ أقلع یكن لم
  
  
  
  
  
  
 

َسْوَف ﴿ زیادة في الزجر والتهدید ، وعیٌد ِإثر وعید ﴾ثُمَّ َكال﴿ )٣(وعید  ، فیه أیام اآلخرة
ِعْلَم ﴿ الجزاء ﴾َكال َلْو َتْعَلُمونَ ﴿ )٤(عند البعث ان ما وعدتكم به صدق  ﴾َتْعَلُمونَ 
أیها  ﴾َلَتَرُونَّ ﴿وعزتي وجاللي ، إلنذارات الثالثة بالقسم أكد ا )٥( االن ﴾اْلَیِقینِ 

و كرر  )٦(بأبصاركم عیانا بعد الموت قبل الجزاء  ﴾اْلَجِحیمَ ﴿المتفاخرون المتكاثرون 
رؤیة حقیقة بالمشاهدة  ﴾ثُمَّ َلَتَرُونََّها َعْیَن اْلَیِقینِ ﴿ القسم تشدیدا للتهدید وتهویال لألمر

الذي شغلكم  ﴾َعِن النَِّعیمِ ﴿في اآلخرة  ﴾ثُمَّ َلُتْسَأُلنَّ َیْوَمِئذٍ ﴿ )٧( اوروده حین او العینیة
ساعة من ساعات ، وما من  وسائر ما ُیتلذذ به  من األمن والصحةااللتذاذ به في الدنیا 

وجهله من جهله وانهم  ، عرفه من عرفه اللیل والنهار إال وهللا علیهم فیها حق واجب
 العباد على بنا اهللا النعیم الذي أنعم البیت أهل نحن (ع) صادقال عنمسائلون عنها ، 

كانوا  ان بعد إخوانا قلوبهم وجعلهم بین اهللا ألف وبنا مختلفین كانوا أن بعد إیتلفوا وبنا
 النعیم الذي حق عن سائلهم واهللا تنقطع التي ال النعمة وهو لالسالم اهللا هداهم وبنا أعداء
  )٨( ]صا[(ع)  وعترته (ع) النبي وهو علیهم به أنعم

   
  
  

أربع عشرة كلمة وستون حرفا ، وال یوجد في وهي مثلها في عدد اآلي النصر والكوثر ، 
  ة أو مختومة بما بدئت أو ختمت بهالقرآن سورة مبدوء

  الرحیم الرحمن اهللا بسم
 صالة به المراد وقیل،  والعظات العبر من فیه لما والزمان بالدهر ُأقسمُ  ﴾َواْلَعْصرِ ﴿

 قال (ع) الصادق عن،  الیومیة الفرائض أفضل هي التي الوسطى الصالة وهي العصر
 }آمنوا الذین إال{ ناؤ أعدا یعني }خسر لفى االنسان ان{ (ع) القائم خروج عصر }العصر{

 باالمامة یعني }بالحق وتواصوا{ االخوان بمواساة یعني }الصالحات وعملوا{ بآیاتنا یعني
 تمر ساعة كل ألن ﴾ُخْسرٍ  َلِفي اِإلنَسانَ  ِإنَّ ﴿ )١( ]صا[ بالعترة یعني }بالصبر وتواصوا{

،  المبین الخسران فهي معصیة فيكان  فان،  معصیة أو طاعة في تكون أن بد ال منه
 الَِّذینَ  ِإال﴿ )٢( باألفضل اإلتیان على قادر وهو منها أفضل غیرها فلعلّ  طاعة في وٕان

الِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا  فربحوا بالدنیا اآلخرة اشتروا ألنهم الخسران من مستثنون فهم ﴾َحاتِ الصَّ
 بعضاً  بعضهم أوصى ﴾ِباْلَحقِّ  َوَتَواَصْوا﴿ الباقي وآثروا الفاني باعوا حیث وسعدوا

ْبرِ  َوَتَواَصْوا﴿    )٣( النوائب عند والصبر المحرمات وترك ، الطاعات فعل على ﴾ِبالصَّ

  
  ترتیبھا
  ترتیب النزول   ١٠٣

١٣  
  ایاتھا  

  نزلت بعد  سورة العصر     ٣
  مكیة  الشرح
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    )١٠٥(الفیل   )١٠٤(الھمزة  سورة   )٦٩٣(       الثالثون الجزء
  

 الصادق عنفضلھا 
 لكل ویل قرأ من (ع)

 فریضة في لمزة ھمزة
 هللا بعدأ فرائضھ من
 علیھ وجلب الفقر عنھ

 میتة عنھ ودفع الرزق
 ]صا[السوء 

  
أي أحصى عدده  )٢(

ولم ینفقھ في سبیل هللا 
ولم یؤد حقَّ هللا فیھ 
ولكنھ جمعھ فأوعاه 

  ]طب[ وحفظھ
  
 ألن األفئدة خصَّ  )٧( 

 إِلى صار إِذا األلم
 ، صاحبھ مات الفؤاد
 من حال في فإِنھم
  یموتون ال وھم یموت

 ]قر[
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الصادق عن فضلھا
 في قرأ من ع)(

 كیف تر الم فرائضھ
 یوم لھ شھد رّبك فعل

 وجبل سھل كلّ  القیامة
 من كان بأّنھ ومدر

 یوم وینادي المصلّین
 مصدقت مناد القیامة
 قبلت عبدي على

 وعلیھ لھ شھادتكم
 وال الجّنة ادخلوه

 مّمن فاّنھ تحاسبوه
 عملھ واحبّ  هللا احّبھ

 ]صا[
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

وهي ثالثون كلمة ، ومائة وثالثون حرفا ، ویوجد سورة المطففین مبدوءة بما بدئت به فقط 
  وال یوجد سورة مختومة بما ختمت به ، ال ناسخ وال منسوخ فیها

   الرحمن الرحیمبسم اهللا
 ﴾الَِّذي َجَمَع َماال﴿ )١( من یعیب الناس ویغتابهم ﴾ِلُكلِّ ُهَمَزٍة ُلَمَزةٍ ﴿عذاب شدید  ﴾َوْیلٌ ﴿

 )٢( ، وحافظ على عدده لئال ینقص فمنعه من الخیرات وأحصاه ﴾َوَعدََّدهُ ﴿كثیرًا 
 )٣( في الدنیا ال یموتسیتركه مخلدًا  ﴾َأنَّ َماَلُه َأْخَلَدهُ ﴿یظن لفرط غفلته  ﴾َیْحَسبُ ﴿
وهي من  ﴾ِفي اْلُحَطَمةِ ﴿لیطرحنَّ  ﴾َلُیْنَبَذنَّ ﴿ ردع له عن ذلك الحسبان الباطل ﴾َكال﴿

َما ﴿أیها اإلنسان  ﴾َوَما َأْدَراكَ ﴿ )٤( تحطم كل ما ُیلقى فیها وتلتهمه اسماء جهنم
 ﴾َناُر اللَِّه اْلُموَقَدةُ ﴿هي  )٥( تفخیٌم وتهویٌل لشأنه، فیه ما حقیقة هذه النار  ﴾اْلُحَطَمةُ 

 یبلغ التي ﴾الَِّتي َتطَِّلُع َعَلى اَألْفِئَدةِ ﴿ )٦( حفظنا الّله وایاكم منها ، المسعَّرة بأمره تعالى
مطبقة ﴾  َعَلْیِهْم ُموَصَدةٌ ﴿جهنم  ﴾ِإنََّها﴿ )٧(فتحرقها  النفس االنسانیهووجعها إلى ألمها 

، تشدُّ بها أیدیهم  وهم موثوقون في سالسل وأغالل﴾ َدةٍ ِفي َعَمٍد ُمَمدَّ ﴿ )٨( مغلقٌة علیهم
    )٩( وتمدد العمد ِإیذانًا بالخلود ِإلى غیر نهایة،  وأرجلهم

  
  

  
ناسخ وال  فالمن االخبار  السورة ألنو وهي ثالث وعشرون كلمة ، وستة وتسعون حرفا ، 

  منسوخ فیها
  الرحیم الرحمن اهللا بسم
 ﴾اْلِفیلِ  ِبَأْصَحابِ  َربُّكَ ﴿ صنع ماذا ﴾َفَعلَ  َكْیفَ ﴿ (ص) محمد یا یبلغك ألم ﴾َترَ  َأَلمْ ﴿

 َیْجَعلْ  َأَلمْ ﴿ )١( مستفیضة متواترة أخبارها وبقیت الحرام البیت على االعتداء قصدوا الذین
 ضیاعٍ  في الكعبة تخریب في وسعیهم مكرهم ویجعل یهلكهم ألم ﴾َتْضِلیلٍ  ِفي َكْیَدُهمْ 

 ، جماعات أتتهم ﴾َأَباِبیلَ  َطْیًرا﴿ جنوده من ﴾َعَلْیِهمْ ﴿ وسلَّط ﴾َوَأْرَسلَ ﴿ )٢( وخسار
یلٍ  ِمنْ  ِبِحَجاَرةٍ ﴿ تقذفهم ﴾َتْرِمیِهمْ ﴿ )٣( بعض ِإثر في بعضها متتابعة  طین من ﴾ِسجِّ
 َفَجَعَلُهمْ ﴿ )٤( دبره من فیخرج راسه في یرسلها احجار ثالثة طیر كل مع،  متحجر
 فأهلكهم ، راثته ثم الدواب وأكلته ، الریح به عصفت الذي لشجرا كورق ﴾َمْأُكولٍ  َكَعْصفٍ 

    )٥( أبیهم َبْكرة عن

  
  ترتیبھا
  ترتیب النزول   ١٠٥

١٩  
  ایاتھا  

  نزلت بعد  سورة الفيل     ٥
  مكیة  الكافرون

  
  ترتیبھا
  ترتیب النزول   ١٠٤

٣٢  
  ایاتھا  

  نزلت بعد  سورة الهمزة    ٩
  مكیة  القیامة
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  )١٠٧الماعون ( )١٠٦(قریش   سورة            )٦٩٤(       الثالثون الجزء
  

  وتسمى سورة اإلیالف
عن الصادق فضلھا 

من اكثر قراءة  (ع)
إلیالف قریش بعثھ هللا 
یوم القیامة على 
مركب من مراكب 

جّنة حّتى یقعد على ال
موائد الّنور یوم القیامة 

  ]صا[ ان شاء هللا
  
عن وائلة بن ) ١(

األسقع قال (ص) إن 
ّهللا اصطفى كنانة من 
ولد إسماعیل 
واصطفى قریشا من 
كنانة واصطفى من 
قریش بني ھاشم 
واصطفاني من بني 

 ]مال[ھاشم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أرأیت سورة وتسمى
  

 (ع) الباقر عن فضلھا
 أرأیت سورة قرأ من

 في بالّدین یكّذب الّذي
 قبل ونوافلھ فرائضھ

 وصیامھ صالتھ هللا
 كان بما یحاسبھ ولم
 الدنیا الحیاة في منھ
  ]صا[
 
 امیر عن )٥(

 لیس (ع) المؤمنین
 عزّ  هللا الى احبّ  عمل
 فال الصالة من وجلّ 

 اوقاتھا عن یشغلّنكم
 الّدنیا امور من شيء
 ذمّ  وجلّ  عزّ  هللا فانّ 

 ً  ھم الّذین فقال اقواما
 ساھون صالتھم عن
 غافلون اّنھم یعني

 بأوقاتھا استھانوا
  ]صا[

  
  
  

وهي سبع وعشرون كلمة ، وثالثة وسبعون حرفا ، ال یوجد سورة مبدوءة أو مختومة بما 
  ي عدد اآلي اإلخالصبدئت وختمت به ال ناسخ وال منسوخ فیها ، ومثلها ف

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
ــَرْیشٍ إلِ ﴿ ، أعجبــوا أیهــا النــاس بأهــل مكــة لهــذا  ســموا قریشــا لشــدتهم ومنعــتهم ﴾یــالِف ُق

العهد الذي أخذته قریش بسبب سكناهم في الحرم الشریف وكیف صاروا به آمنین مـن كـل 
 أحد ببركة البیت الحرام وقد كثر خیرهم ، وأول عهد اخذه من ملـك الشـام هاشـم جـد رسـول

ائـتالفهم بصـورة  ﴾ِإیالِفِهـمْ ﴿ )١( (ص) ن عبـد المطلـب بـن هاشـمالّله محمد بن عبد الّله بـ
ْیفِ ﴿ ِإلى الیمن ﴾ِرْحَلَة الشَِّتاءِ ﴿دائمة مطردة في  حیث كانوا یسـافرون  ، ِإلى الشام ﴾َوالصَّ

یقولــون هــؤالء  ، ألن النــاس كــانوا وهــم آمنــون مطمئنــون ال یتعــرض لهــم أحــد بســوء للتجــارة
 ، فـال تـؤذوهم وال تظلمـوهم ، وهـم أهـل اهللا ألنهـم والة الكعبـة هجیراُن بیـت اهللا وُسـكان حرمـ

 فـــــال ﴾ُجـــــوعٍ  ِمـــــنْ  َأْطَعَمُهـــــمْ  الَّـــــِذي﴿ )٣( العتیـــــق ﴾اْلَبْیـــــتِ  َهـــــَذا َربَّ ﴿ اهللا ﴾َفْلَیْعُبـــــُدوا﴿ )٢(
 ِمـــنْ  َوآَمــَنُهمْ ﴿ البیــت الـــى وحجــوا (ص) اهللا رســول الــى وفـــدوا النــاس الن للســفر یحتــاجون

  )٤( الرحلتین كفاهم بأن یهمعل أنعم ﴾َخْوفٍ 
  
  

  
واألربع األخر نزلت ، وهي سبع آیات ، الثالث األول نزلت في مكة في العاص بن وائل 

وهي خمس وعشرون كلمة ، ومائة وخمسة في المدینة في عبد الّله بن أبي بن سلول ، 
سان هذه واإلن ، ویوجد في القرآن خمس سور مبدوءة بهمزة االستفهام، وعشرون حرفا 

والغاشیة واالنشراح والفیل ، وال یوجد سورة بسبع آیات إال هذه والفاتحة ، ، ال ناسخ وال 
  منسوخ فیها

  الرحیم الرحمن اهللا بسم
 للتعجیـــب اســـتفهام ، أوصـــافه هـــي ومـــا ، هـــو مـــن (ص) محمـــد یـــا عرفـــت هـــل ﴾َأَرَأْیـــتَ ﴿

 هـو ﴾فَـَذِلكَ ﴿ )١( اآلخرة في حسابوال الجزاء یكذب الذي ﴾ِبالدِّینِ  ُیَكذِّبُ  الَِّذي﴿ والتشویق
ــُدعُّ  الَّــِذي﴿ ــیمَ  َی  )٢( حقــه یعطیــه وال ویظلمــه ، وغلظــة بجفــوة عنیفــاً  دفعــاً  الیتــیم یــدفع ﴾اْلَیِت
  ،  یأمر بِإطعامه وال المسكین ُیطعم ال ﴾اْلِمْسِكینِ  َطَعامِ  عَلى﴿ الیرغب ﴾َیُحضُّ  َوال﴿

  
  ترتیبھا
  ترتیب النزول   ١٠٧

١٧  
  ایاتھا  

  نزلت بعد  سورة الماعون   ٧
  مكیة  التكاثر

  
  ترتیبھا
  ترتیب النزول   ١٠٦

٢٩  
  ایاتھا  

  نزلت بعد  سورة قريش    ٤
  مكیة  الكوثر
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    )١٠٨(الكوثر   )١٠٧الماعون (       )٦٩٥(       الثالثون الجزء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الصادق عن فضلھا
 قراءتھ كانت من (ع)
 في الكوثر اعطیناك اّنا

 سقاه ونوافلھ فرائضھ
 یوم الكوثر من هللا

 محدثھ وكان القیامة
 (ص) هللا رسول عند
  ]صا[ طوبى اصل في
 سورة بأن قال من

 النوم في نزلت الكوثر
 وأن ، فیھ عبرة ال

 أنزلت ھاأن الصحیح
  ]مال[ یقظة علیھ

 
:  المفسرون قال )١(

 ابن "القاسم" مات لما
 قال (ص) النبي

 : وائل بن العاص
 أبتر رجلٌ  فإنھ دعوه

 ال أي-  لھ عقب ال
 ھلك فإِذا - لھ نسل

  ]مس[  ذكره انقطع
 
عن أنس قال ) ١(

رسول هللا (ص) 
الكوثر نھر في الجنة 
  وعدنیھ ربي عز وجل

 ، ھو حوض خیر كثیر
ترد علیھ أمتي یوم 

، آنیتھ عدد  القیامة
نجوم السماء فیختلج 
(أي یذاد عنھ ویمنع) 
العبد منھم فأقول رب 

، فیقول  إنھ من أمتي
 ما تدري ما أحدث

   ]مال[ بعدك

الَِّذیَن ُهْم َعْن َصالِتِهْم ﴿ )٤( ﴾َفَوْیٌل ِلْلُمَصلِّینَ ﴿ )٣( كنایة عن البخل ومنع المعروف
قل للذین یحضرون وفي زبور داود  ، یؤخرونها عن أوقاتها تهاونًا بها غافلون ﴾َساُهونَ 

؟ أم إیاي  الكنائس بأبدانهم ، ویقفون مواقف العباد وقلوبهم في الدنیا أبي یستخفون
ویتصدقون لیقال  ، یصلون أمام الناس ریاءً  ﴾الَِّذیَن ُهْم ُیَراءونَ ﴿ )٥( ]تس[ یخدعون

، وال  أعمالكم هللا فإن اهللا ال یقبل من العمل إال ما خلص أخلصوافي الخبر ،  ِإنهم كرماء
 (ص)وقد قال النبي ، ولیس منه شيء  تقولوا هذا هللا وللرحم إذا وصلتموه فإنه للرحم

هو القرض  ﴾اْلَماُعونَ ﴿الناس  ﴾َوَیْمَنُعونَ ﴿ )٦( ]تس[ أخلص هللا یكفیك القلیل من العمل
، وأصل الماعون من كل شيء منفعته ،  هتقرضه والمعروف تصنعه ومتاع البیت تعیر 

  )٧(وفي اآلیة زجر عن البخل 
  
  
  

وهي أقصر سورة في القرآن من حیث اآلیات ، وهي عشر كلمات ، واثنان وأربعون حرفا 
، ال ناسخ وال منسوخ فیها ، ویوجد في القرآن أربع سور مبدوءة بما بدئت به  والكلمات

  سورة مختومة بما ختمت به هذه والفتح ونوح والقدر ، وال یوجد
  الرحیم الرحمن اهللا بسم 
ـــا﴿ ـــاكَ  ﴿واألرض الســـموات إلـــه نحـــن ﴾إنَّ  الخیـــر وقیـــل،  الجنـــة فـــي نهـــرٌ  ﴾اْلَكـــْوَثر َأْعَطْیَن

 الطّیبـــة وبالذّریـــة الـــّدارین وبشـــرف والكتـــاب والنبـــّوة والعمـــل العلمبـــ وفّســـر،  الكثیـــر المفـــرط
 سـتةً  الكـوثر فـي وذكـر،  عجیبـاً  اختالفـاً  الكوثر سیرتف في أقوالهم اختلفت وقد،  وبالشفاعة

 ذریتــه (ع) فاطمــة ولــد أن علــى داللــة مــن تخلــو الو  المیــزان صــاحب یقــول ( قــوالً  نیوعشــر 
 ال كثـــرة بعـــده نســـله تعـــالى اهللا كثـــر فقـــد الكـــریم القـــرآن مالحـــم مـــن نفســـه فـــي وهـــذا (ص)

 المقاتـــل مـــن جمــوعهم أفنـــىو  النوائــب مـــن علــیهم نـــزل مـــا مــع آخـــر نســل أي فیهـــا یعــادلهم
 هــذه ألن:  قــالوا أوالده الكــوثر :الثالــث والقــول الــرازي الفخــر یقــول (،  ) ]مــي[ الذریعــة
 نسـالً  یعطیـه أنـه فـالمعنى ، األوالد بعـدم السـالم علیـه عابـه مـن علـى رداً  نزلت إنما السورة
 یبق ولم ، منهم ممتلىء العالم ثم ، البیت أهل من قتل كم فانظر ، الزمان مر على یبقون
  العلمــاء مــن األكــابر مــن فــیهم كــان كــم أنظــر ثــم ، بــه یعبــأ أحــد الــدنیا فــي أمیــة بنــي مــن

 فــي ، ) ]فــخ[ وأمثــالهم الزكیــة والــنفس الســالم علــیهم والرضــا والكــاظم والصــادق كالبــاقر

 رسول یا قلت ،  الكوثر أعطیت قد فقال (ص) اهللا رسول على دخلت قال أنس عن حدیثال

   منه یشرب ال والمغرب المشرق بین ما وطوله عرضه الجنة في نهر قال،  الكوثر وما اهللا

  
  ترتیبھا
  ترتیب النزول   ١٠٨

١٥  
  ایاتھا  

  نزلت بعد  سورة الكوثر    ٣
  مكیة  العادیات
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    )١٠٩( الكافرون  سورة   )١٠٨(الكوثر            )٦٩٦(       الثالثون الجزء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تسمى المقشقشة
فضلھا عن الصادق 

من قرأ قل یا ایھا (ع) 
الكافرون وقل ھو هللا 
احد في فریضة من 

لفرائض غفر هللا لھ ا
ولوالدیھ وما ولد وان 
ً محي من  كان شقّیا
دیوان االشقیاء واثبت 
في دیوان السعداء 
واحیاه هللا سعیداً 
واماتھ سعیداً وبعثھ 

  ]صا[ شھیدا
  
أن  عن ابن عباس) ١(

قریشاً دعت رسول هللا 
إلى أن یعطوه  (ص)

، فیكون أغنى  ماالً 
جوه  رجل بمكة ، ویزوِّ

 ، لنساءا ما أراد من
 محمد، یا لك ھذا فقالوا
 ، آلھتنا شتم عن وتكفّ 

 ، بسوء تذكرھا وال
 فاعبد تفعل لم فإن

 كإِلھ ونعبد سنة، آلھتنا
  ]مس[ سنة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 أهـل قتـل مـن وال ذمتـي أخفر من منه یشرب ال،  أبداً  فیشعث أحد منه یتوضأ وال فیظمأ أحد

لــــه علــــى مــــا أوالك ربــــك مــــن الخیــــرات والكرامــــات شــــكرًا  ﴾َفَصــــلِّ ِلَربِّــــكَ ﴿ )١( ]ال[ بیتــــي
، وقیـل رفـع الیـدین الـى النحـر فـي  رفع الیدین في تكبیر الصالة إلـى النحـر قیل ﴾َواْنَحْر ﴿

مــا تذبحــه مــن األنعــام لــوجهي وباســمي مخالفــا عــادة قومــك الــذین یــذبحون الــدعاء ، وقیــل 
اّلذي ال عقب له اذ  ﴾ُهَو اَألْبَترُ ﴿العاص بن وائل ِإن مبغضك  ﴾ِإنَّ َشاِنَئكَ ﴿ )٢( لألوثان

    )٣( ال یبقى له نسل وال حسن ذكر
  
  
  

عشرون كلمة ، وأربعة وتسعون حرفا ، ویوجد في القرآن خمس سور مبدوءة بما وهي 
وال ، مثلها في االي سورة الناس فقط ، و هذه والجن واإلخالص والفلق والناس ، بدأت به 

  یوجد سورة مختومة بما ختمت به
  الرحمن الرحیم بسم اهللا

ــا َأیَُّهــا اْلَكــاِفُرونَ ﴿ ــه رســوله أن یخاطــب الــرهط مــن قــریش الــذین قــالوا لــه یــا  ﴾ُقــْل َی أمــر الّل
ال َأْعُبـُد َمــا ﴿ )١(محمـد هلـم فـاتبع دیننـا ونتبـع دینـك بـأن تعبـد إلهنـا سـنة ونعبـد إلهـك سـنة 

یا معشر المشـركین  ﴾َوال َأْنُتمْ ﴿ )٢( اال أعبد هذه األصنام واألوثان التي تعبدونه ﴾َتْعُبُدونَ 
تأكیـٌد لمـا سـبق  ﴾َوال َأَنـا َعابِـٌد َمـا َعَبـدتُّمْ ﴿ )٣( إلهي الحق الذي أعبده ﴾عاِبُدوَن َما َأْعُبدُ ﴿

التكــرار مـن عـادة العـرب للتاكیــد  ، ، وقطـٌع ألطمـاع الكفـار االصــناممـن البـراءة مـن عبـادة 
ــتُ ﴿ولســتم  ﴾َوال﴿ )٤( علــى الشــيء ــدُ ﴿ فــي المســتقبل ﴾مْ َأْن ــُدوَن َمــا َأْعُب بعابــدین ِإلهــي  ﴾َعاِب

، وهـذا غایـة فـي  ، ولي توحیدي لكم شرككم ﴾َلُكْم ِدیُنُكْم َوِلَي ِدینِ ﴿ )٥( الحق الذي أعبده
اذا فرغـت عن الصادق (ع)  ، ، والتأكید على عبادة الواحد القهار التبرؤ من عبادة الكفار

 وتباعد الشرك من برئ قرأهامن عن ابن عباس  )٦( ]صا  [منها فقل دیني االسالم ثالثاً 
 مـروا الحـدیث وفـى،  القـرءآن ربـع تعـدل وهى،  االكبر الفزع من وامن الشیاطین مردة عنه

 الســـور هـــذه فقـــرأ مســـافرا خـــرج ومـــن شـــئ لهـــم یعـــرض فـــال المنـــام عنـــد فلیقرأوهـــا صـــبیانكم
 الفلـق بـرب اعـوذ قـل،  احـد اهللا هـو لق،  اهللا نصر جاء اذا،  الكافرون ایها یا قل الخمس

   ]رو[ غانما سالما رجع الناس برب اعوذ قل

  
  ترتیبھا
  ترتیب النزول   ١٠٩

١٨  
  ایاتھا  

  نزلت بعد  سورة الكافرون   ٦
  مكیة  الماعون
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  )   ١١٠النصر ( سورة                             )٦٩٧(       الثالثون الجزء
  

عن الصادق  فضلھا
من قرأ اذا جاء  (ع)

نصر هللا في فریضة 
او نافلة نصره هللا على 
جمیع اعدائھ وجاء یوم 

كتاب  القیامة معھ
ینطق قد اخرجھ هللا 
من جوف قبره فیھ 
أمان من جسر جھّنم 

  ]صا[ ....ومن الّنار
  

اخر سورة نزلت 
، وتسمى  بالمدینه

... سورة التدودیع 
وتشیر الّسورة إلى 
كمال األمر لحضرة 
الّرسول وتمام الّدعوة 
التي خلق ألجلھا ... 
وبعد نزول ھذه 

 ٢٨١الّسورة واالیة 
حي من البقرة ختم الو

ولم یعش  المقدس
حضرة الّرسول (ص) 
بعدھا سوى واحد 
وعشرین یوما ، وقیل 
أحد عشر یوما ، وقیل 

وعلى األّول  سبعة أّیام
المعول ووقع ما وقع 
بعد وفاتھ ، ثم اتفقت 
األصحاب على خالفة 
 ، أبي بكر وكان ذلك

وقد رثاه بعض 
األصحاب منھم حسان 
بن ثابت وقالت فاطمة 
لى (ع) حینما وقفت ع
  :  قبره الّشریف

ماذا على من شم تربة 
أحمد أن ال یشم مدى 

  الّدھور غوالیا
صبت علّي مصائب لو 
أنھا صّبت على األّیام 

  صرن لیالیا
وقال علي (ع) بعد 
  وفاة فاطمة (ع) 
أرى علل الّدنیا علّي 

 االبیات .... كثیرة
 ]مال[
  
  
  
  

  
  
  

الّسنة العاشرة من الهجرة وتعد مدنیة  نزلت بالمدینة بعد التوبة في منى في حجة الوداع
الن كّل ما نزل بعد الهجرة یسمى مدنیا وال یخرج كونه مدنیا نزوله في غیر المدینة ، كما 
أن كّل ما نزل قبل الهجرة یسمى مكیا ، والعبرة بالهجرة ال بمواقع النزول وهي آخر سورة 

آیة  القرآن آیة نزلت من وآخرنزلت من القرآن على أصح األقوال وأشهر الّروایات. 
)  وهي سبع عشرة كلمة وسبعون حرفا ، ال ناسخ وال منسوخ واتقوا یوما ترجعون فیه الى اهللا(

ویوجد في القرآن ست سور مبدوءة بما  ،وال یوجد سورة مختومة بما ختمت به  ، فیها
  من الرحیمبسم اهللا الرحبدئت به هذه والمنافقین والفتح واالنشقاق واالنفطار والتكویر 

وال یسـتقیم مـا علـى أعـدائك، (ص) ِإذا نصرك اهللا یـا محمـد  ﴾ِإَذا َجاَء َنْصُر اللَِّه َواْلَفْتحُ ﴿
، كونهـا مدنیـة  ذكره بعض المفسـرین بـأن المـراد بهـذا الفـتح فـي هـذه الّسـورة فـتح مكـة

وهــي آخــر ســورة نزلــت مــن القــرآن علــى أصــح األقــوال وأشــهر ،  ونزلــت بعــد فــتح مكــة
 )١( المــدد الملكـــوتى والتأییـــد القدســى بتجلیـــات االســـماء وقـــد یــراد منهـــا،  ]مـــال[ ایــاتالّرو 
كأهل مكة والطائف والیمن وهوازن  ﴾َیْدُخُلوَن ِفي ِدیِن اللَِّه َأْفَواًجا﴿العرب  ﴾َوَرَأْیَت النَّاَس ﴿

انــه  روى، وكــانوا قبــل ذلــك یــدخلون فیــه واحــدا واحــدا واثنــین اثنــین ، وســائر قبائــل العــرب 
بعض فقالوا اذا ظفر بأهل الحـرم فلـن على بعضها  علیه السالم لما فتح مكة اقبلت العرب

یقاومه احد وقد كان اهللا اجارهم من اصـحاب الفیـل مـن كـل مـن ارادهـم فكـانوا یـدخلون فـى 
بكـى ذات یـوم فقیـل لـه فـى  هعن جـابر بـن عبـد اهللا انـ،  دین االسالم افواجا من غیر قتال

دخــــل النــــاس فــــى دیــــن اهللا افواجــــا ســــمعت رســــول اهللا علیــــه الســــالم یقــــول  :فقــــال، ذلــــك 
واشـكره علـى مـا أوالك مـن النصـر  ﴾َفَسـبِّْح ِبَحْمـِد َربِّـكَ ﴿ )٢( ]رو[ وسیخرجون منـه افواجـا

 ، اطلـب منـه المغفـرة لـك وُألمتـك ﴾َواْسـَتْغِفْرهُ ﴿ ، وإِسالم العبـاد وفتح البالد  ، على األعداء
صــارا لعلمــك واســتعظاما لحقــوق اهللا واســتدراكا لمــا فــرط منــك مــن تــرك هضــما لنفســك واستق

جـّل  ﴾إنَّـهُ ﴿ ]نـج[.....  َو ُهَو اْسٌم َواِقٌع َعَلى ِستَِّة َمَعانٍ  اْلِعلِّیِّینَ االْسِتْغَفاُر َدَرَجُة  ، االولى
ــا﴿ وعــال بحانك ســ قــولعلیــه الســالم یكثــر قبــل موتــه كــان ،  التوبــة رجاعــًا یقبــل ﴾َكــاَن َتوَّاًب

ان عبــدا خیــره اهللا  (ص)روى انهــا لمــا نزلــت قــال و  ، اللهــم وبحمــدك اســتغفرك واتــوب الیــك
 یـا بنتـاه انـه نعیـت علـىّ فقـال  (ع)انـه دعـا فاطمـة و ،  بین الدنیا وبین لقائه فاختار لقاء اهللا

  )٣( ]رو[ فضحكت ال تبكى فانك اول اهلى لحوقا بىفقال ، فبكت  نفسي

  
  ترتیبھا
  ترتیب النزول   ١١٠

١١٤  
  ایاتھا  

  نزلت بعد  سورة النصر     ٣
  مدنیةا  التوبة
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    )١١٢(االخالص   )١١١المسد ( سورة              )٦٩٨(       الثالثون الجزء
  
  

وتسمى سورة تّبت ، 
  وسورة أبي لھب

عن الصادق فضلھا 
اذا قرأتم تّبت قال  (ع)

یدا ابي لھب وتّب 
فادعوا على ابي لھب 
فاّنھ كان من المكّذبین 
بالنبّي وبما جاء من 

  ]صا[ عند هللا تعالى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ساستسمى سورة األ
 (ع)عن الرضا ) ١(

اّنھ سئل عن الّتوحید 
كّل من قرأ قل فقال 

ھو هللا احد وآمن بھا 
فقد عرف التوحید قیل 
كیف یقرؤھا قال كما 

 ]صا[ یقرؤھا الناس
التبات ھو ) فائدة : ١(

الخسار المفضي إِلى 
، والمراد من  الھالك

، على  الید صاحُبھا
   ]مس[ عادة العرب

مد السیُد ا) ٢( لذي الصَّ
لیس فوقھ أحد، الذي 

أي یلجأ -  یصمُد إِلیھ
الناُس في   -إِلیھ

 حوائجھم وأمورھم
 ]آل[

وللشیخ الرئیس ابن 
سینا كراسة لطیفة فّسر 
بھا المعوذتین 
واإلخالص على 
طریقة الصوفیة أبدع 

  ]مال[  فیھا

  
  
  

وال یوجد  وهي عشرون كلمة ، وسبعة وسبعون حرفا ، ومثلها في عدد االي الفلق والفیل ،
  ال ناسخ وال منسوخ فیهاو  ، في القرآن سورة مبدوءة أو مختومة بما بدأت وختمت به

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
عبــد الُعــزى بــن عبــد المطلــب عــم النبــي  ﴾َیــَدا َأِبــي َلَهــبٍ ﴿ توخســر  تخابــو هلكــت  ﴾َتبَّــتْ ﴿

ول دعـــاٌء ، األ وقـــد هلـــك وخســـر ﴾َوَتـــبَّ ﴿ وكّنـــي بـــأبي لهـــب لحســـنه واشـــراق وجهـــه (ص)
وال جاهــه  ﴾َوَمــا َكَســبَ ﴿الــذي جمعــه  ﴾َمالُــهُ ﴿ لــم یفــده ﴾َمــا َأْغَنــى َعْنــهُ ﴿ )١(والثــاني ِإخبــاٌر 

 ذات اشــتعال وتوقُّــد عظــیم ﴾َنــاًرا َذاَت َلَهــبٍ ﴿ســیدخل  ﴾َسَیْصــَلى﴿ )٢( وعــزه الــذي اكتســبه
الَـَة اْلَحَطـبِ ﴿ أم جمیل أخت أبي سـفیان ﴾َواْمَرَأُتهُ ﴿ )٣( ، فانهـا كانـت  ار جهـنمنـ فـي ﴾َحمَّ

عنقهـا  ﴾ِفي ِجیِدَها﴿ )٤((ص)  الشوك والحسك فتنشرها بالّلیل في طریق رسول اهللاتحمل 
  )٥( ، تعذب به یوم القیامة لیف قد فتل فتًال شدیداً  ﴾َحْبٌل ِمْن َمَسدٍ ﴿
  
  
  

  ن حرفا ، ال ناسخ وال منسوخ فیهاوهي خمس عشرة كلمة ، وسبعة وأربعو 
  الرحیم بسم اهللا الرحمن

، والـذي أدعـوكم  لهـؤالء المشـركین المسـتهزئین ِإن ربـي الـذي أعبـده (ص) یا محمـد ﴾ُقلْ ﴿
ال یوصـف باألحدیـة ،  ال شریك له وال شـبیه لـه وال نظیـر ﴾َأَحدٌ ﴿واحد  ﴾ُهَو اللَّهُ ﴿لعبادته 

ـَمدُ ﴿ )١( ألن كلمة أحـد مـن صـفاته تعـالى اسـتأثر بهـا نفسـه، غیره  عـن  الغنـي ﴾اللَّـُه الصَّ
  ، یحتـاج ِإلیـه الخلـق المقصود في الحوائج على الـدوام،  كل شيء وهو من صفات الكمال

رد  ، لـیس لـه ولـد ﴾لَـْم َیِلـدْ ﴿ )٢(المستعان به عند المصـائب ، المرغوب الیه في الرغائب 
 )٣( مـــن أٍب وال ُأمٍ  ﴾َوَلـــْم ُیوَلـــدْ ﴿ مشـــركي العـــرب فـــي زعمهـــم أن المالئكـــة بنـــات اهللاعلـــى 

،  ، وال شـبیه أحـٌد مـن خلقـه ، وال نظیـر ولیس له جـل وعـال مثیـلٌ  ﴾ْم َیُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحدٌ َولَ ﴿
    )٤( وال في صفاته ، ال في ذاته

  
  
  
  
  

  
  ترتیبھا
  ترتیب النزول   ١١٢

٢٢  
  ایاتھا  

  نزلت بعد  سورة االخالص    ٤
  مكیة  الناس

  
  ترتیبھا
  ترتیب النزول   ١١١

٦  
  ایاتھا  

٥  

 
  نزلت بعد  سورة المسد   

  مكیة  الفاتحة
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  )١١٤(الناس  سورة  )١١٣الفلق ( سورة          )٦٩٩(       الثالثون الجزء

  
 (ع)الباقر فضلھا عن 

من اوتر بالمعّوتین قال 
یل لھ وقل ھو هللا احد ق

یا عبد هللا ابشر فقد 
 ]صا [قبل هللا وترك

  
وروي أن النبي ) ١(

كان كثیراً ما  (ص)
یعوذ الحسن والحسین 

 بھاتین السورتین (ع)
 ]مي[
  
) عن النبي (ص) ٥(

كاد الفقر ان یكون فقرا 
وكاد الحسد ان یغلب 

  ]مي[القدر
  
) عن النبي (ص) ٥(
الحسد لیأكل  إن

الحسنات كما تأكل 
  ]مي[ طبالنار الح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  وهي خمس آیات وثالث وعشرون كلمة ، وأربعة وسبعون حرفا ، ال ناسخ وال منسوخ فیها
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

 ألتجــئ وأعتصــم ﴾َأُعــوذُ ﴿ إذا أردت أن تحتــرز ممــا تخــاف وتحــذر (ص) یــا محمــد ﴾ُقــلْ ﴿
، وخصصـــه  جلـــي عنـــه الظـــالم، وین بـــرب الصـــبح الـــذي ینفلـــق عنـــه اللیـــل ﴾ِبـــَربِّ اْلَفَلـــقِ ﴿

ابـن عبـاس الفلـق سـجن ، وعن  بالتعوذ ألنه وقت دعاء المضطرین وٕاجابة دعوة الملهوفین
 كـل مـؤٍذ خلقـه اهللا تعـالى ﴾ِمـْن َشـرِّ َمـا َخلَـقَ ﴿ )١( أو واد في جهنم تستعیذ منه أهل النـار

،  ل ِإذا أظلم واشتد ظالمهاللییعني به  ﴾َوِمْن َشرِّ َغاِسٍق ِإَذا َوَقبَ ﴿ )٢( من الجن واالنس
وقیـل ، النعـدام الغـوث غالبـا  قیل ترسل فیه عفاریـت الجـن فـال یشـفى مصـاب تلـك السـاعة

مــون یعدونــه نحســاً  ، القمــر محاقــه فــي آخــر الشــهر عوقــو  فیــه اثنــي عشــر قــوال ، ،  والمنجِّ
 یعقـدن لنسـاء السـاحراتا﴾ َوِمْن َشرِّ النَّفَّاثَاِت ِفـي اْلُعقَـدِ ﴿ )٣( والبن عباس فیه قول .....

 او مـن شـر النسـاء ، فیهـا لیضـروا عبـاد اهللا بسـحرهن  - یـنفخن – عقدًا في خیوط وینفـثن
ومـن   یحولنهم من رأي إلـى رأي، ألجل كثرة حبهن في قلوب الرجال یتصرفن في الرجال 

: یقـول الفخـر الـرازي  ، من كیـدهن ومكـرهن  بالتعوذ رسولھ هللا فأمر ، عزیمة إلى عزیمة
َوِمـْن َشـرِّ َحاِسـٍد ﴿ )٤( ]فـخ[ هذا قول حسن لـو ال أنـه علـى خـالف رأي أكثـر المفسـرین

، وعــین الحاســد فــي االغلــب القعــة  الحاســد الــذي یتمنــى زوال النعمــة عــن غیــره ﴾ِإَذا َحَســدَ 
 ،السماء فى به اهللا عصى ذنب ولاوالحسد  ،والحاسد یحصل حسده في الحضور والغیبة 

نعـوذ بـاهللا ،  فقتلـه هابیـل الخیـه قابیـل االرض وفـى،  الجنـة مـن أخرجـهف آلدم ابلـیس حسـد
مـن النسـاء  ٥٣مـن البقـرة واآلیـة  ١٠٩وكـررت كلمـة الحسـد فـي اآلیـة ،  بقدرتـهمن شـرها 

   )٥(من الفتح  ١٥واآلیة 
  
  
  

  وهي عشرون كلمة ، وتسعة وسبعون حرفا 
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

ــلْ ﴿ ــاسِ ﴿أعتصــم وألتجــئ وأســتجیر  ﴾َأُعــوذُ ﴿ (ص) یــا محمــد ﴾ُق ــَربِّ النَّ بخــالق النــاس  ﴾ِب
   )٢( مالك جمیع الخلق ملكًا تامًا شامًال كامالً  ﴾َمِلِك النَّاسِ ﴿ )١( ومربیهم ومدبر شئونهم

  
  ترتیبھا
  ترتیب النزول   ١١٤

٢١  
  ایاتھا  

  نزلت بعد  سورة الناس     ٦
  مكیة  الفلق

  
  ترتیبھا
  ترتیب النزول   ١١٣

٢٠  
  ایاتھا  

  نزلت بعد  سورة الفـلق     ٥٨
  مكیة  الفیل
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    )١١٤(الناس  سورة    )٧٠٠(       الثالثون الجزء
  

لقد عن النبي (ص) 
أنزلت عليَّ سورتان 
ما أنزل مثلھما وإنك 

ورتین أحب لن تقرأ س
وال أرضى عند هللا 

یعني المعوذتین  منھما
  ]بي[

 (ص) وروي أنھ 
دخل على عثمان بن 

قل  بـمظعون فعّوذه 
ھو هللا أحد  وبھاتین 

  :ثم قال  .السورتین
تعّوذ بھن فما تعّوذت 

 ]غر[  امبخیر منھ
  
) عن الصادق (ع) ٦(

ما من قلب االّ ولھ 
اذنان على احدھما ملك 

رى مرشد وعلى األخ
شیطان مفتن ھذا یأمره 

  ]صا[ وذلك یزجره
  
  

ــِه النَّــاسِ ﴿ الشــیطان الــذي  ﴾ِمــْن َشــرِّ اْلَوْســَواسِ ﴿ )٣( معبــودهم الــذي ال ربَّ لهــم ســواه ﴾ِإَل
، فـِإذا  أي یختفي ویتأخر ِإذا ذكر العبد ربه﴾ اْلَخنَّاسِ ﴿یوسوس لِإلنسان لیغریه بالعصیان 

فـي  ، وسوسة من العبد مقـام الـنفس األمـارة بالسـوءومقام ال،  غفل عن اهللا عاد فوسوس له
ـــْیَطاَن َیْجـــِري ِمـــَن اْبـــِن آَدَم َمْجـــَرى الـــدَّمِ : الحـــدیث  ُذوا بـــاهللا ِمْنـــه إنَّ الشَّ  )٤( ]طـــر[ ، َفَتَعـــوَّ

 ، البشــر صــنوف الوســاوس واألوهــام نفــوسیلقــي فــي  ﴾الَّــِذي ُیَوْســِوُس ِفــي ُصــُدوِر النَّــاسِ ﴿
ــاسِ ﴿ )٥( وحــدیث الّشــیطانالوسوســة حــدیث الــّنفس  ومــا قیــل أنــه (ص)  ﴾ِمــَن اْلِجنَّــِة َوالنَّ

ســحر مــن قبــل الیهــود فــي المدینــة وصــار یتعــّوذ بهمــا ولــم یــزل حتــى بــرى ء ، فبعیــد عــن 
وال خلطـة لـه وال مراجعـة مـع ، البعثـة  الصحة ، ألن هـاتین السـورتین نزلنـا بمكـة فـي أوائـل

یــف یســحر وهــو معصــوم بعصــمة الّلــه ، وقــد نفــى وك، الیهــود حتــى یغتــاظوا منــه فیســحروه 
الّله عنه وصفه بالسحر وحماه من السحرة وغیرهم ، وعلیه فكل ما ورد في هذا ال عبرة به 

ومــا قیــل أن المعــوذتین نزلتــا بالمدینــة ال صــحة لــه ، ألن القــول وال قیمــة لناقلیــه البتــة ، 
وصـار یتعـوذ بهمـا مـن السـحر ، أمـا كونـه (ص) سـحر فـي المدینـة  المعتمد أنهما مكیتان

ولعمــري لــیس كــل شــيء ممــا فــي الصــحیحین صــحیحا قطعــا ، فــإن فیهمــا  فغیــر صــحیح ،
مــن أحســن النــاس نقــال لكنهمــا نقــال عــن وٕان البخــاري ومســلم وٕان كانــا  ،الضـعیف والمنكــر 

، ألننا بعد أن نسمع أن الّله عصمه مـن  ، أو انه دّس هذا فیما نقاله أناس قد یطعن فیهم
لسحر ومن أن یكون ساحرا وأبطل بحقـه سـحر السـحرة وكیـد الفجـرة ، فكیـف یسـوغ لنـا أن ا

   )٦( ]مال[نصدق بأنه سحر 
  

  والتسلیم التحیة افضل مهاجرها على ١٤٣٢ من عام ایام فاطمیة الزهراء (ع) منه الفراغ وقع

   والمتكل عولالم فضلك وعلى واألمل الرجاء فأنت بتوفیقك وأّیدنا بتأییدك أمددنا اللهم

   ومعیدا مبدئا الحمد وله
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  )٧٠١(  

 فهرس السور
 

ترتیب  السورة الصفحة
 المصحف

ترتیب  آیاتها
 النزول

 مكان النزول نزلت بعد

 مكیة / مدنیة المدثر ٥ ٧ ١ الفاتحة ١
 مدینة المطففین ٨٧ ٢٨٦ ٢ البقرة ٣

عمرانال  ٤٧  مدینة االنفال ٨٩ ٢٠٠ ٣ 
 مدینة الممتحنة ٩٢ ١٧٦ ٤ النساء ٧١
 مدینة الفتح ١١٢ ١٢٠ ٥ المائدة ٩٧

 مكیة الحجر ٥٥ ١٦٥ ٦ األنعام ١١٦
 مكیة ص ٣٩ ٢٠٦ ٧ األعراف ١٣٨
 مدینة البقرة ٨٨ ٧٥ ٨ األنفال ١٦٢
 مدینة  المائدة ١١٣ ١٢٩ ٩ التوبة ١٧٢
 مكیة االسراء ٥١ ١٠٩ ١٠ یونس ١٩١
 مكیة یونس ٥٢ ١٢٣ ١١ هود ٢٠٤
 مكیة هود ٥٣ ١١١ ١٢ یوسف ٢١٨
 مدینة محمد ٩٦ ٤٣ ١٣ الرعد ٢٣٥
 مكیة نوح ٧٢ ٥٢ ١٤ إبراهیم ٢٤١
 مكیة یوسف ٥٤ ٩٩ ١٥ الحجر ٢٤٨
 مكیة الكهف ٧٠ ١٢٨ ١٦ النحل ٢٥٥
 مكیة القصص ٥٠ ١١١ ١٧ االسراء ٢٦٨
 مكیة الغاشیة ٦٩ ١١٠ ١٨ الكهف ٢٨١
 مكیة فاطر ٤٤ ٩٨ ١٩ مریم ٢٩٥
 مكیة مریم ٤٥ ١٣٥ ٢٠ طه ٣٠٣
 مكیة إبراهیم ٧٣ ١١٢ ٢١ األنبیاء ٣١٥
 مدینة النور ١٠٣ ٧٨ ٢٢ الحج ٣٢٥
 مكیة األنبیاء ٧٤ ١١٨ ٢٣ المؤمنون ٣٣٦
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)٧٠٢(  
 فهرس السور

 
ترتیب  السورة الصفحة

 المصحف
ترتیب  آیاتها

 النزول
 مكان النزول نزلت بعد

 مدینة الحشر ١٠٢ ٦٤ ٢٤ النور ٣٤٦
 مكیة یس ٤٢ ٧٧ ٢٥ الفرقان ٣٥٧
 مكیة الواقعة ٤٧ ٢٢٧ ٢٦ الشعراء ٣٦٦
 مكیة الشعراء ٤٨ ٩٣ ٢٧ النمل ٣٧٨
 مكیة النمل ٤٩ ٨٨ ٢٨ القصص ٣٨٨
 مكیة الروم ٨٥ ٦٩ ٢٩ العنكبوت ٣٩٩
اقنشقاال ٨٤ ٦٠ ٣٠ الروم ٤٠٨  مكیة 
 مكیة الصافات ٥٧ ٣٤ ٣١  لقمان ٤١٤
 مكیة المؤمنون ٧٥ ٣٠ ٣٢ السجده ٤٢٠
حزاباأل ٤٢٤ عمرانال  ٩٠ ٧٣ ٣٣   مدینة 
 مكیة لقمان ٥٨ ٥٤ ٣٤ سباء ٤٣٦
 مكیة الفرقان ٤٣ ٤٥ ٣٥ فاطر ٤٤٤
 مكیة الجن ٤١ ٨٣ ٣٦ یس ٤٥١
 مكیة األنعام ٥٦ ١٨٢ ٣٧ الصافات ٤٥٩
 مكیة القمر ٣٨ ٨٨ ٣٨ ص ٤٦٨
 مكیة سباء ٥٩ ٧٥ ٣٩ الزمر ٤٧٥
 مكیة الزمر ٦٠ ٨٥ ٤٠ غافر ٤٨٦
 مكیة غافر ٦١ ٥٤ ٤١ فصلت ٤٩٦
 مكیة فصلت ٦٢ ٥٣ ٤٢ الشورى ٥٠٢
 مكیة الشورى ٦٣ ٨٩ ٤٣ الزخرف ٥١١
 مكیة الزخرف ٦٤ ٥٩ ٤٤ الدخان ٥١٩
 مكیة الدخان ٦٥ ٣٧ ٤٥ الجاثیة ٥٢٣
 مكیة الجاثیة ٦٦ ٣٥ ٤٦ األحقاف ٥٢٧
 مدینة الحدید ٩٥ ٣٨ ٤٧ محمد ٥٣٣
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 )٧٠٣( 

 فهرس السور
 

ترتیب  السورة الصفحة
صحفالم  

ترتیب  آیاتها
 النزول

 مكان النزول نزلت بعد

 مدینة الجمعة ١١١ ٢٩ ٤٨ الفتح ٥٣٨
 مدینة المجادلة ١٠٦ ١٨ ٤٩ الحجرات ٥٤٤
 مكیة المرسالت ٣٤ ٤٥ ٥٠ ق ٥٤٩
 مكیة األحقاف ٦٧ ٦٠ ٥١ الذاریات ٥٥٤
 مكیة السجده ٧٦ ٤٩ ٥٢ الطور ٥٥٩
لنجما ٥٦٢  مكیة االخالص ٢٣ ٦٢ ٥٣ 
مرالق ٥٦٧  مكیة الطارق ٣٧ ٥٥ ٥٤ 
 مدینة الرعد ٩٧ ٧٨ ٥٥ الرحمن ٥٧٢
 مكیة طه ٤٦ ٩٦ ٥٦ الواقعة ٥٧٧
 مدینة الزلزلة ٩٤ ٢٩ ٥٧ الحدید ٥٨٢
 مدینة المنافقون ١٠٥ ٢٢ ٥٨ المجادلة ٥٨٨
 مدینة البینة ١٠١ ٢٤ ٥٩ الحشر ٥٩٢
 مدینة األحزاب ٩١ ١٣ ٦٠ الممتحنة ٥٩٧
غابنالت ١٠٩ ١٤ ٦١ الصف ٦٠٠  مدینة 
 مدینة الصف ١١٠ ١١ ٦٢ الجمعة ٦٠٢
 مدینة الحج ١٠٤ ١١ ٦٣ المنافقون ٦٠٤
 مدینة التحریم ١٠٨ ١٨ ٦٤ التغابن ٦٠٦
 مدینة االنسان ٩٩ ١٢ ٦٥ الطالق ٦٠٩
 مدینة الحجرات ١٠٧ ١٢ ٦٦ التحریم ٦١٢
 مكیة الطور ٧٧ ٣٠ ٦٧ الملك ٦١٦
لقلما ٦١٩  مكیة العلق ٢ ٥٢ ٦٨  
 مكیة الملك ٧٨ ٥٢ ٦٩ الحاقة ٦٢٤
 مكیة الحاقة ٧٩ ٤٤ ٧٠ المعارج ٦٢٧
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 )٧٠٤(  
 فهرس السور

 
ترتیب  السورة الصفحة

 المصحف
ترتیب  آیاتها

 النزول
 مكان النزول نزلت بعد

 مكیة النحل ٧١ ٢٨ ٧١ نوح ٦٣١
 مكیة األعراف ٤٠ ٢٨ ٧٢ الجن ٦٣٤
لقلما ٣ ٢٠ ٧٣ المزمل ٦٣٧  مكیة 
 مكیة المزمل ٤ ٥٦ ٧٤ المدثر ٦٤١
 مكیة القارعة ٣١ ٤٠ ٧٥ القیامة ٦٤٥
 مدینة الرحمن ٩٨ ٣١ ٧٦ االنسان ٦٤٧
 مكیة الهمزة ٣٣ ٥٠ ٧٧ المرسالت ٦٥١
 مكیة المعارج ٨٠ ٤٠ ٧٨ النبأ ٦٥٤
 مكیة النبأ ٨١ ٤٦ ٧٩ النازعات ٦٥٦
لنجما ٢٤ ٤٢ ٨٠ عبس ٦٥٩  مكیة 
 مكیة المسد ٧ ٢٩ ٨١ التكویر ٦٦١
 مكیة النازعات ٨٢ ١٩ ٨٢ االنفطار ٦٦٣
 مكیة العنكبوت ٨٦ ٣٦ ٨٣ المطففین  ٦٦٤
اقنشقاال ٦٦٦  مكیة االنفطار ٨٣ ٢٥ ٨٤ 
 مكیة الشمس ٢٧ ٢٢ ٨٥ البروج ٦٦٨
 مكیة البلد ٣٦ ١٧ ٨٦ الطارق ٦٧٠
 مكیة التكویر ٨ ١٩ ٨٧ األعلى ٦٧١
 مكیة الذاریات ٦٨ ٢٦ ٨٨ الغاشیة ٦٧٣
 مكیة اللیل ١٠ ٣٠ ٨٩ الفجر ٦٧٤
 مكیة ق ٣٥ ٢٠ ٩٠ البلد ٦٧٧
 مكیة القدر ٢٦ ١٥ ٩١ الشمس ٦٧٨
 مكیة األعلى ٩ ٢١ ٩٢ اللیل ٦٨٠
 مكیة الفجر ١١ ١١ ٩٣ الضحى ٦٨١
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)٧٠٥(  
 فهرس السور

 
ترتیب  السورة الصفحة

 المصحف
ترتیب  آیاتها

 النزول
 مكان النزول نزلت بعد

ةمكی الضحى ١٢ ٨ ٩٤ االنشراح ٦٨٣  

 مكیة البروج ٢٨ ٨ ٩٥ التین ٦٨٤
اول سورة  ١ ١٩ ٩٦ العلق ٦٨٥

 نزلت
 مكیة

 مكیة عبس ٢٥ ٥ ٩٧ القدر ٦٨٦
 مدینة الطالق ١٠٠ ٨ ٩٨ البینة ٦٨٧
 مدینة النساء ٩٣ ٨ ٩٩ الزلزلة ٦٨٨
 مكیة العصر ١٤ ١١ ١٠٠ العادیات ٦٨٩
 مكیة قریش ٣٠ ١١ ١٠١ القارعة ٦٩٠
 مكیة الكوثر ١٦ ٨ ١٠٢ التكاثر ٦٩١
 مكیة االنشراح ١٣ ٣ ١٠٣ العصر ٦٩٢
 مكیة القیامة ٣٢ ٩ ١٠٤ الهمزة ٦٩٣
 مكیة الكافرون ١٩ ٥ ١٠٥ الفیل ٦٩٣
 مكیة التین ٢٩ ٤ ١٠٦ قریش ٦٩٤
 مكیة التكاثر ١٧ ٧ ١٠٧ الماعون ٦٩٤
 مكیة العادیات ١٥ ٣ ١٠٨ الكوثر ٦٩٥
 مكیة الماعون ١٨ ٦ ١٠٩ الكافرون ٦٩٦
، اخر  النصر ٦٩٧

 سورة نزلت

 مدینة  التوبة ١١٤ ٣ ١١٠

 مكیة الفاتحة ٦ ٥ ١١١ المسد ٦٩٨
 مكیة الناس ٢٢ ٤ ١١٢ االخالص ٦٩٨
 مكیة الفیل ٢٠ ٥ ١١٣ الفلق ٦٩٩
  مكیة الفلق ٢١ ٦ ١١٤  الناس   ٦٩٩
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