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  )٩( التوبةسورة       )١٧٢(          العاشرالجزء  
  
من ) في الحدیث : ٧٥(

زارنى بعد موتى فكأنما 
زارنى فى حیاتى ومن 
مات باحد الحرمین 
بعث من اآلمنین یوم 

   ]رو[ القیامة
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نزلت سنة تسع للھجرة
  

لھا عشرة أسماء : 
براءة لما فیھا من 
التبري ونبذ العھود ، 

بة إذ تسبب فیھا والتو
على المخلفین ، 
والفاضحة ألنھا 
فضحت أحوال 
المنافقین ، والمقشقشة 
ألنھا قشقشت الّنفاق أي 
برأت منھ ، والمبعثرة 
ألنھا تبعثر أي تبحث 
عن أحوال المنافقین ، 
والكافرین ، وسورة 
العذاب لما فیھا من 
كثرة ذكره والمخزیة 
لما جاء فیھا من إخزاء 

لمدّمرة المنافقین ، وا
لما ذكر فیھا من 
إھالكھم ، والمشّردة 
ألنھا شردت جموعھم 
وأتباعھم ، والمثیرة 
ألنھا أنارت أي 
أظھرت معاینھم 
وكشفت أسرارھم 

  وھتكت أستارھم.
   ]مال[
  
   

ع����ن الص����ادق  فض����لھا
م�����ن ق�����رأ س�����ورة (ع) 

االنف��ال وس��ورة الب��راءة 
ف��ي ك��ل ش��ھر ل��م یدخل��ھ 
نف���اق أب���دا ، وك���ان م���ن 

ؤمنین ش����یعة أمی����ر الم����
(ع) ویأك��ل ی��وم القیام��ة 
م���ن موائ����د الجن����ة م����ع 
شیعتھ حتى یفرغ الناس 

    ]صا[ من الحساب

الكـاملون  ﴾ُهُم اْلُمْؤِمُنـوَن َحق�ـا﴿هؤالء  ﴾ُأْوَلِئكَ ﴿األنصار  ﴾َسِبیِل اللَِّه َوالَِّذیَن ءاَووا َوَنَصُروا
َوالَّـِذیَن ءامنـوا ِمــْن ﴿ )٧٤( نـات النعـیمج ﴾َوِرْزٌق َكــِریمٌ ﴿ لـذنوبهم ﴾َلهُـْم َمْغِفـَرةٌ ﴿ فـي اِإلیمـان

 ﴾َوَجاَهـــُدوا َمَعُكـــْم َفُأْوَلِئـــَك ِمـــْنُكمْ ﴿ الثانیـــةالهجـــرة صـــلح الحدیبیـــه وهـــي بعـــد  ﴾َبْعـــُد َوَهـــاَجُروا
القرابـات  ﴾اَألْرَحـامِ ﴿أصحاب  ﴾َوُأْوُلوا﴿فحكمهم حكم المؤمنین السابقین في الثواب واألجر 

فـي حكـم اهللا وشـرعه  ﴾ِفي ِكتَـاِب اللَّـهِ ﴿األجانب  منرث االِ أحق ب ﴾ضٍ َبْعُضُهْم َأْوَلى ِبَبعْ ﴿
ـــیمٌ ﴿ التعـــود األمامـــة فـــي أخـــوین بعـــد الحســـن  عـــن الصـــادق (ع) ﴾ِإنَّ اللَّـــَه ِبُكـــلِّ َشـــْيٍء َعِل

واولـــوا األرحـــام {والحســـین (ع) أبـــدا إنمـــا جـــرت مـــن علـــي بـــن الحســـین (ع) كمـــا قـــال اهللا : 
فــال یكــون بعــد علــي بــن الحســین (ع) إال فــي األعقــاب  اهللا}بعضــهم أولــى بــبعض فــي كتــاب 

       )٧٥( ]صا[وأعقاب األعقاب 
  
  
  

نزلت بالمدینة ، وهي أربعة آالف وأربعمائة وثمانیة وثمانون حرفا ، وال یوجد في القرآن 
سورة مبدوءة بما بدئت به ، وال مثلها في عدد اآلي ، ولم تبدأ بالبسملة ، ولم تكتب بأولها 

  فا لسور القرآن العظیم كلها  . خال
اختلــف العلمـــاء فـــي ســبب ســـقوط البســملة مـــن أول هـــذه الســورة علـــى أقـــوال قــال القرطبـــي 

قال ابن عباس قلت لعثمان ما حملكم إلى أن عمدتم إلى األنفال وهي :  الثاني...  خمسة
ــم تكتبــوا ســطر  اهللا الــرحمن بســم {مــن المثــاني وٕالــى بــراءة وهــي مــن المئــین فقــرنتم بینهمــا ول

ل فما حملكم علـى ذلـك ؟ قـال عثمـان : إن رسـول اهللا اووضعتموها في السبع الطو   }الرحیم
ضـــعوا هـــذا فـــي كــان إذا نـــزل علیـــه الشــيء یـــدعو بعـــض مــن یكتـــب عنـــده فیقــول : (ص) 
وكانــت األنفــال  ... ضــعوا هــذه اآلیــات فــي الســورةوتنــزل علیــه اآلیــات فیقــول :  ...الســورة 

زل وبراءة من آخـر القـرآن وكانـت قصـتها شـبیهة بقصـتها وقـبض رسـول اهللا من أوائل ما أن
ولم یبین لنا أنها منها فظننت أنها منها فمن ثم قرنت بینهما ولم أكتـب بینهمـا سـطر  (ص)

وقــول  ، خرجــه أبــو عیســى الترمــذي وقــال : هــذا حــدیث حســنأو ،  }اهللا الــرحمن الــرحیم بســم{
معــه  }بسـم اهللا الــرحمن الـرحیم{لمـا ســقط أولهـا ســقط  إنـه ...روي عــن عثمـان أیضــا  : ثالـث

فذهب منهـا  قربها وروي ذلك عن ابن عجالن أنه بلغه أن سورة براءة كانت تعدل البقرة أو
وقــال ســعید بــن جبیــر: كانــت مثــل ســورة   }اهللا الــرحمن الــرحیم بســم{فلــذلك لــم یكتــب بینهمــا 

     عثمان اختلف أصحاب رسول اهللالما كتبوا المصحف في خالفة :  وقول رابع، البقرة 
  
  

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٩ 
١١٣  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة التوبة     ١٢٩

  مدنیة  المائدة
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عن أمیر المؤمنین 

بسم هللا  (لم ینزل (ع) 
على  ) الرحمن الرحیم

رأس سورة براءة ألن 
بسم هللا لألمان 
والرحمة ، ونزلت 
براءة لدفع األمان 

عن الصادق ،  والسیف
األنفال وبراءة (ع) 
  ]صا [واحدة

  
نھا آخر سورة نزلت وا

روى ابن كثیر  أن 
ھذه السورة نزلت على 

(ص) عند  هللا رسول
مرجعھ من غزوة 
تبوك ، وبعث أبا بكر 
الصدیق أمیراً على 
الحج تلك السنة ، لیقیم 
للناس مناسكھم  فلما 
قفل أتبعھ بعلي بن أبي 
طالب (ع) لیكون مبلغاً 
عن رسول هللا (ص) 
ما فیھا من األحكام 

ابن عباس .... عن 
سورة براءة ھي 
الفاضحة ، ما زال 
ینزل : ومنھم ومنھم ، 
حتى خفنا أال تدع منھم 
أحداً ، وروي عن 
حذیفة بن الیمان أنھ 
قال : إِنكم تسمونھا 
سورة التوبة وإِنما ھي 
سورة العذاب وهللا ما 
تركت أحداً من 
المنافقین إِال نالت منھ، 
وھذا ھو السر في عدم 

ھا ... وجود البسملة فی
في صدر  إِنما لم تكتب

  ھذه
السورة البسملة ألن 

،  التسمیة رحمة
والرحمة أمان وھذه 
السورة نزلت 
بالمنافقین وبالسیف 
  وال أمان للمنافقین

  ]مس[
  

.... وما قیل إن سورة 
التوبة وسورة األنفال 
سورة واحدة ولذلك لم 
تكتب البسملة أولھا 
اكتفاء بالبسملة أول 

یرتكز  األنفال قیل ال
على نقل صحیح وال 
دلیل واضح ، وال 
یستند لقول ثابت یوثق 
بھ ، ألنھما لو كانتا 

 سورة واحدة لنزلتا 
  

وقال بعضهم هما سورتان فتركت بینهما فرجة ، فقال بعضهم : براءة واألنفال سورة واحدة 
سورة  لقول من قال هما }اهللا الرحمن الرحیم بسم{وتركت ، لقول من قال إنهما سورتان 

قال ابن عباس ، وقول خامس واحدة فرضي الفریقان معا وثبتت حجتاهما في المصحف 
 ألن؟ قال :  }اهللا الرحمن الرحیم بسم{سألت علي بن أبي طالب (ع) لم لم یكتب في براءة 

(وهو شبیه بالقول  أمان ، وبراءة نزلت بالسیف لیس فیها أمان }اهللا الرحمن الرحیم بسم{
   ]قر[االول) 

إن اهللا  ﴾ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه ِإَلى الَِّذیَن َعاَهدتُّْم ِمَن اْلُمْشِرِكینَ ﴿قاطعة حاسمة  ﴾َبَراءة﴿
 )١( بعد أن أخذت العرب تنقض عهودًا عقدتها ورسوله یتبّرآن من عهود المشركین

ال  آمنین﴾ ُهرٍ َأْرَبَعَة َأشْ ﴿مدة أیها المشركون والمنافقون ﴾ ِفي اَألْرضِ ﴿سیروا  ﴾َفِسیُحوا﴿
َوَأنَّ اللََّه ﴿ال تفوتونه  ﴾َأنَُّكْم َغْیُر ُمْعِجِزي اللَّهِ ﴿ لسیاحتكم تلك﴾ َواْعَلُموا﴿یتعرض لكم احد 
على أثر نزول هذه اآلیة أعلن رسول اهللا (ص) إلى جمیع مذلهم ، ﴾ ُمْخِزي اْلَكاِفِرینَ 

كفره یكون فكل من یبقى على  المعاهدین معه وذكر لكل منهم انه بعد انقضاء هذا األجل
ِمَن ﴿ِإعالم  ﴾َوَأَذانٌ ﴿ )٢(محاربا لّله ورسوله ، وٕانه یقتل حیث أدرك ، ویؤسر ویسبى 

یوم العید ألن فیه تمام ، او  یوم عرفة ﴾النَّاِس َیْوَم اْلَحجِّ اَألْكَبرِ ﴿كافة  ﴾اللَِّه َوَرُسوِلِه ِإَلى
 ﴾َأنَّ اللََّه َبِريٌء ِمَن اْلُمْشِرِكینَ ﴿ -صغرالعمرة تسمى الحج األ -الحج ومعظم أفعاله 

من  ﴾َفُهَو َخْیٌر َلُكمْ ﴿من الكفر والغدر  ﴾َفِإْن تُْبُتمْ ﴿ بريء منهم أیضاً  ﴾َوَرُسوُلهُ ﴿ وعهودهم
َفاْعَلُموا َأنَُّكْم َغْیُر ُمْعِجِزي ﴿أعرضتم عن اِإلسالم  ﴾َوإِْن َتَولَّْیُتمْ ﴿ التمادي في الضالل

جعل اِإلنذار بشارة على سبیل  ﴾َوَبشِِّر الَِّذیَن َكَفُروا ِبَعَذاٍب َأِلیمٍ ﴿ طلباً  هال تفوتون ﴾اللَّهِ 
 (ع) عن حكیم بن جبیر عن علي بن الحسین،  ، وفي هذا وعید عظیم االستهزاء بهم
وأذان من {:  : وما هو ؟ قال قلت أسماء في كتاب اهللا ال یعلمه الناس (ع) قال: إن لعلي

واالخبار متظاهرة بأن هذا المبلغ ،  واهللا هو االذان یوم الحج االكبر (ع) علي }رسولهاهللا و 
وذلك أن عادة العرب المطّردة بینهم أن ال یبرم ،  ]شو[(ع) هو علي بن أبي طالب 

ِإال الَِّذیَن ﴿استثناء  )٣( ]مال[العهد وال ینقضه إال المعاهد نفسه أو واحد من أهل بیته 
 ﴾َوَلْم ُیَظاِهُروا﴿من شروط العهد  ﴾َشْیًئا﴿ینكثوا  ﴾َن اْلُمْشِرِكیَن ثُمَّ َلْم َینُقُصوُكمْ َعاَهدتُّْم مِ 
وا﴿من أعدائكم  ﴾َعَلْیُكْم َأَحًدا﴿یعاونوا  انقضاء  ﴾ِإَلى﴿كامًال  ﴾ِإَلْیِهْم َعْهَدُهمْ ﴿أوفوا  ﴾َفَأِتمُّ

التي أبیح  ﴾اَألْشُهُر اْلُحُرمُ ﴿مضت  ﴾َفِإَذا انَسَلخَ ﴿ )٤( ﴾ُمدَِّتِهْم ِإنَّ اللََّه ُیِحبُّ اْلُمتَِّقینَ ﴿
 في حل وحرم ﴾َحْیُث َوَجْدُتُموُهمْ ﴿ الناكثین ﴾اْلُمْشِرِكینَ  َفاْقُتُلوا﴿للناكثین أن یسیحوا فیه 

ضیقوا  ﴾َواْقُعُدوا َلُهْم ُكلَّ َمْرَصدٍ ﴿ وامنعوهم من السفر ﴾َواْحُصُروُهمْ ﴿باألسر  ﴾َوُخُذوُهمْ ﴿
  عن الشرك ﴾َفِإْن َتاُبوا﴿الّطرق التي یمرون بها كافة فیضطروا إلى اإلیمان قسرا  علیهم
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دفعة واحدة معا ، 
الحق أنھما سورتان 
منفردتان نزلت كّل 

واحدة منھما على حدة  
وبینھما سبع سنین ، 
ألن األنفال نزلت بعد 
ر  البقرة عقب حادثة بد

وھذه من آخر القرآن 
  ]مال[نزوال 

  
وصیة رسول ) من ١(

هللا (ص) ألمراء 
السرایا حیث یقول لھم 

" إذا نزلتم بحصن  :
فطلبوا النزول على 
حكم هللا تعالى 
فأنزلوھم على حكمكم 
فإنكم ال تدرون 
أصادفتم حكم هللا تعالى 
فیھم أم ال، وإن طلبوا 
ذمة هللا تعالى فأنزلوھم 

ن تخفر على ذمتكم فأل
ذمتكم خیر من أن 
تخفر ذمة هللا تعالى 

  ]آل[
  
 (ص)بعث النبـي ) ١(

ببراءة مع أبـي بكر ثم 
: ال ینبغي دعاه فقال 

ألحد أن یبلغ ھذا إال 
رجل من أھلي فدعا 
ً (ع) فأعطاه إیاه  علیا

  ]آل[
  
 (ع)) عن الرضا ٢(

فأجل هللا المشركین 
الذین حجوا تلك السنة 
أربعة أشھر حتى 

إلى مأمنھم،  یرجعوا
ثم یقتلون حیث وجدوا 

عشرین .. ابتداء من ..
من ذي الحجة ، 
والمحرم وصفر ، 
وشھر ربیع األول ، 
وعشرا من ربیع 

  ]صا[اآلخر 
  
بن  قال حذیفة )١٢(

: ما قوتل أھل  الیمان
وما  ھذه اآلیة بعد

أدرى ما مراده وهللا 
 تعالى أعلم بمراده

 ]آل[
 
) قال أمیر ١٢(

ي ف المؤمنین (ع)
:  أصحاب الجمل

عذرني هللا من طلحة 
  والزبیر بایعاني 

  طائعین غیر مكرھین
  

َكاةَ ﴿ الَة َوءاَتْوا الزَّ  فدعوهم وال تتعرضوا لهم ﴾َفَخلُّوا َسِبیَلُهمْ ﴿ تصدیقا لتوبتهم﴾ َوَأَقاُموا الصَّ
 ال عهد بینك وبینه ممن ﴾َوإِْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشِرِكینَ ﴿ )٥(لمن تاب  ﴾ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحیمٌ ﴿
القرآن  ﴾َحتَّى َیْسَمَع َكالَم اللَّهِ ﴿أمنه  ﴾َفَأِجْرهُ ﴿ استأمنك وطلب منك جوارك ﴾اْسَتَجاَركَ ﴿

فأوصله ِإلى دیار قومه التي یأمن فیها على  ﴾ثُمَّ َأْبِلْغُه َمْأَمَنهُ ﴿ وحقیقة ما تدعوهم إلیه
َكْیَف َیُكوُن ﴿ )٦( حقیقة اِإلسالم ﴾َقْوٌم ال َیْعَلُمونَ َذِلَك ِبَأنَُّهْم ﴿نفسه وماله ان لم ُیسلم 

مع  ﴾ِعْنَد اللَِّه َوِعْنَد َرُسوِلهِ ﴿ معتٌد به یكون للمشركین عهد محال ان ﴾ِلْلُمْشِرِكیَن َعْهدٌ 
ا دامو  ﴾َفَما﴿أهل مكة  ﴾ِإال الَِّذیَن َعاَهْدُتْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ ﴿ إضمارهم الغدر والنكث

ِإنَّ اللََّه ﴿على الوفاء  ﴾َفاْسَتِقیُموا َلُهمْ ﴿على عهدهم  لم یظهر منهم نكث ﴾اْسَتَقاُموا َلُكمْ ﴿
یكون  ﴾َكْیفَ ﴿ )٧( اتقى ربه ووفى عهده وترك الغدر والخیانةمن  ﴾ُیِحبُّ اْلُمتَِّقینَ 

ال یراعوا  ﴾ال َیْرُقُبوا﴿یظفروا بكم  ﴾َوإِْن َیْظَهُروا َعَلْیُكمْ ﴿عهد وحالهم هذه أنهم للمشركین 
 ﴾ِبَأْفَواِهِهمْ ﴿یعطونكم  ﴾ُیْرُضوَنُكمْ ﴿عهدا ومیثاقا ﴾ ِذمَّةً َوال ﴿قرابة أوعهدًا  ﴾ِإالِفیُكْم ﴿

َوَأْكَثُرُهْم ﴿ من اِإلذعان والوفاء ﴾ُقُلوُبُهمْ ﴿وتمتنع  ﴾َوَتْأَبى﴿بألسنتهم وعد األیمان والوفاء 
وهو  ﴾َثَمًنا َقِلیالً ﴿بالقرآن  ﴾ِبآَیاِت اللَّهِ ﴿استبدلوا  ﴾َرْوااْشتَ ﴿ )٨( ناقضون للعهد ﴾َفاِسُقونَ 

ِإنَُّهْم ﴿ اتباع دین اِإلسالم ﴾َعْن َسِبیِلهِ ﴿منعوا الناس  ﴾َفَصدُّوا﴿اتباع الهوى والشهوات 
ال یراعون  ﴾ال َیْرُقُبونَ ﴿ )٩( بئس هذا العمل القبیح الذي عملوه ﴾َساَء َما َكاُنوا َیْعَمُلونَ 

َوُأْوَلِئَك ُهْم  ﴿ فإذا ظفرتم بهم فال تبقوا علیهم﴾ َوال ِذمَّةً ﴿عهدًا  ﴾ُمْؤِمٍن ِإال﴿قتل  ﴾يفِ ﴿
َوَأَقاُموا ﴿عن الكفر  ﴾َفِإْن َتاُبوا﴿ )١٠( المتجاوزون الحد في الظلم والبغي ﴾اْلُمْعَتُدونَ 

الَة َوءاَتُوا َكاَة َفِإْخَواُنُكْم ِفي الدِّینِ ﴿وأعطوا  ﴾الصَّ لهم ما لكم وعلیهم ما علیكم  ﴾الزَّ
لُ ﴿  )١١( ألهل العلم والفهم ﴾ِلَقْوٍم َیْعَلُمونَ ﴿الحجج واألدلة  ﴾اآلَیاتِ ﴿ونبین  ﴾َوُنَفصِّ
 ﴾َوَطَعُنوا﴿ عهودهم الموثقة باألیْمان ﴾َأْیَماَنُهْم ِمْن َبْعِد َعْهِدِهمْ ﴿نقضوا  ﴾َوإِْن َنَكُثوا﴿

 ﴾اْلُكْفِر ِإنَُّهْم ال َأْیَمانَ ﴿رؤساء وصنادید  ﴾َفَقاِتُلوا َأِئمَّةَ ﴿بالقدح والذم  ﴾ِفي ِدیِنُكمْ ﴿وعابوا 
 یا معشر ﴾َأال تَُقاِتُلونَ ﴿ )١٢( عن الطعن في اِإلسالم ﴾َلُهْم َلَعلَُّهْم َینَتُهونَ ﴿ وال عهود

وا﴿ العهود ﴾َأْیَماَنُهمْ ﴿نقضوا  ﴾َقْوًما َنَكُثوا﴿المؤمنین  تهجیر  ﴾ِبِإْخَراجِ ﴿عزموا  ﴾َوَهمُّ
َل َمرَّةٍ ﴿على قتله من مكة حین تشاوروا بدار الندوة  ﴾الرَُّسولِ ﴿ بالقتال  ﴾َوُهْم َبَدُءوُكْم َأوَّ

أتخافونهم فتتركون قتالهم  ﴾َأَتْخَشْوَنُهمْ ﴿ فما یمنعكم أن تقاتلوهم حیث قاتلوا حلفاءكم خزاعة
 ﴾ِإْن ُكنُتْم ُمْؤِمِنینَ ﴿ترك قتالهم  في مخالفة أمره في ﴾َفاللَُّه َأَحقُّ َأْن َتْخَشْوهُ ﴿خوفًا 

فقتالكم  ﴾ُیَعذِّْبُهْم اللَُّه ِبَأْیِدیُكمْ ﴿ یا معشر المؤمنین ﴾َقاِتُلوُهمْ ﴿ )١٣( مصدقین بعذابه وثوابه
یمنحكم  ﴾َعَلْیِهمْ  َوَیْنُصْرُكمْ ﴿یذلهم باألسر والقهر  ﴾َوُیْخِزِهمْ ﴿لهم عذاب بأیدي أولیاء اهللا 

  بِإعالء دین اهللا وتعذیب الكفار وخزیهم ﴾َوَیْشِف ُصُدوَر َقْوٍم ُمْؤِمِنینَ  ﴿الظفر والغلبة 



 175 

  )٩( التوبةسورة     )١٧٥(       العاشرالجزء  
  

ثم نكثا بیعتي من غیر 
حدث أحدثتھ وهللا ما 

 (قوتل أھل ھذه اآلیة 
 )وإن نكثوا ایمانھم 

 قاتلتھم منذ نزلت حتى
والذي فلق ... وقال 

مة ، الحبة وبرأ النس
واصطفى محمدا 
(ص) بالنبوة أنھم 
ألصحاب ھذه اآلیة 
  وما قوتلوا منذ نزلت

   ]صا[
  
ابن عباس  ) عن١٤(

ھم بطون من الیمن 
وسبأ قدموا مكة 
فأسلموا فلقوا من أھلھا 
أذى شدیداً فبعثوا إلى 

 (ص)رسول هللا 
یشكون إلیھ فقال : 
أبشروا فإن الفرج 

  ]زم[ قریب
  
) وفي الحدیث ١٨(

إن بیوتي في  القدسي
المساجد وإن  : األرض

زواري فیھا عمارھا 
فطوبى لعبد تطھر في 

، ثم زارني في  بیتھ
فحق على   بیتي

 المزور أن یكرم زائره
یأتي  (ص)وعن النبي 

في آخر الزمان ناس 
من أمتي یأتون 
المساجد یقعدون فیھا 
حلقا ذكرھم الدنیا 
وحب الدنیا ال 

  ]صا[ ... تجالسوھم
 
عسى من  ) تنبیھ١٨(

هللا تعالى واجبة حیثما 
 وقعت في القرآن

 ]مس[
  
افتخر طلحة بن ) ١٩(

شیبة والعباس وعلّي 
بن أبي طالب فقال 
طلحة أنا صاحب 
البیت معي مفتاحھ 
وقال عباس أنا 
صاحب السقایة والقائم 
علیھا وقال علّي ما 
أدري ما تقوالن لقد 
صلیت إلى القبلة ستة 
أشھر قبل الناس وأنا 

الجھاد فأنزل صاحب 
ھذا  ....هللا اآلیة 

توبیخ من هللا تعالى 
لقوم افتخروا بالسقایة 

 ،  وسدانة البیت الحرام
  

قوم من الیمن قدموا مكة فأسلموا فلقوا من أهلها أذى كثیرًا  ﴾َوُیْذِهْب َغْیَظ ُقُلوِبِهمْ ﴿ )١٤( 
﴾ َحِكیمٌ ﴿باألسرار  ﴾َواللَُّه َعِلیمٌ ﴿ ممنهم بدخولهم في اِإلسال ﴾َوَیُتوُب اللَُّه َعَلى َمْن َیَشاءُ ﴿

ا ﴿ بغیر امتحان وابتالء ﴾َأْن تُْتَرُكوا﴿یا معشر المؤمنین  ﴾َأْم َحِسْبُتمْ ﴿ )١٥( في فعله َوَلمَّ
َوَلْم َیتَِّخُذوا ﴿ من غیره ﴾ِمْنُكمْ ﴿المجاهد  ﴾الَِّذیَن َجاَهُدوا﴿والحال أنه لم یتبّین  ﴾َیْعَلِم اللَّهُ 
 الیهمُیْفُشوا أولیاء وبطانة و  ﴾َوِلیَجةً ﴿من المشركین  ﴾اللَِّه َوال َرُسوِلِه َوال اْلُمْؤِمِنینَ ِمْن ُدوِن 

الولیجة ، عن الحسن الزكي (ع)  یعلم غرضكم﴾ َواللَُّه َخِبیٌر ِبَما َتْعَمُلونَ ﴿ أسراَر المؤمنین
الذین یؤمنون  )(ع في هذا الموضع هم األئّمة، الذي یقام دون ولّي األمر والمؤمنون 

 شیئًا من ﴾ِلْلُمْشِرِكیَن َأْن َیْعُمُروا﴿ ال یصح ﴾َما َكانَ ﴿ )١٦(]صا[ على اهللا فیجیز أمانهم
 ﴾َأْعَماُلُهمْ ﴿بطلت  ﴾َعَلى َأنُفِسِهْم ِباْلُكْفِر ُأْوَلِئَك َحِبَطتْ ﴿مقرین  ﴾َشاِهِدینَ َمَساِجَد اللَِّه ﴿

 )١٧(ماكثون  ﴾َوِفي النَّاِر ُهْم َخاِلُدون﴿ انيالعوالسقایة والحجابة وفك  التي هي العمارة
المؤمن المصدق  ﴾َمَساِجَد اللَِّه َمْن ءاَمَن ِباللَّهِ ﴿ تستقیم وتلیق عمارة ﴾ِإنََّما َیْعُمرُ ﴿

الةَ ﴿ بوحدانیة اهللا َكاةَ ﴿ بحدودها ﴾َواْلَیْوِم اآلِخِر َوَأَقاَم الصَّ َوَلْم َیْخَش ﴿بشروطها  ﴾َوآَتى الزَّ
في زمرة  ﴾َفَعَسى ُأْوَلِئَك َأْن َیُكوُنوا ِمَن اْلُمْهَتِدینَ ﴿ وخاف اهللا ولم یرهب أحدًا سواه ﴾ اللَّهَ ِإال

ال تكون عمارة المسجد بعمارة القلب وبصدق النیة وطهارة الباطن هللا و  یوم القیامةالمهتدین 
 ﴾ِسَقاَیَة اْلَحاجِّ ﴿ الناسایها  ﴾َأَجَعْلُتمْ ﴿ )١٨( بمخالفة النفس وهواهاعمارُة المساجد إال 

ءاَمَن ِباللَِّه َواْلَیْوِم اآلِخِر َوَجاَهَد ِفي َسِبیِل  اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َكَمنْ ﴿وسدانة  ﴾َوِعَماَرةَ ﴿الحجیج 
في علي بن  نزلت ان االیة عدة روي من طرق،  بالفضل والثواب وحسن العاقبة ﴾اللَّه

، وال  یتساوى المشركون بالمؤمنین ال ﴾ِعْنَد اللَّهِ  ُوونَ ال َیْستَ ﴿ كال،  ]آل [أبي طالب (ع)
الختیارهم  ﴾اْلَقْوَم الظَّاِلِمینَ ﴿ال یوفق  ﴾ال َیْهِديَواللَُّه  ﴿أعمال أولئك بأعمال هؤالء 

 ، طهروا أنفسهم من دنس الشرك باِإلیمان ﴾الَِّذیَن ءامنوا﴿ )١٩( الّضالل على الهدى
لم یبَق في سماِء یقینهم سحاُب َرْیٍب وال في هواِء معارفهم  شاهدوا بأنوار بصائرهم حتى

َوَجاَهُدوا ِفي َسِبیِل اللَِّه ﴿ وطهروا أبدانهم بالهجرة من األوطان ﴾َوَهاَجُروا﴿ضباُب شك .
علیه َفَظِفروا  اهللاِمْن میسورهم شیئًا إال آثروا  فلم َیدَِّخُروا ألنفِسهم ﴾ِبَأْمَواِلِهْم َوَأنُفِسِهمْ 

 ةالحاج وعمار  یةمن سقا ﴾ِعْنَد اللَّهِ ﴿أجرًا وأرفع ذكرًا  ﴾َأْعَظُم َدَرَجةً ﴿هؤالء  ، النعمةب
ُهْم ﴿المؤمنون المهاجرون المجاهدون ﴾ َوُأْوَلِئكَ ﴿ المسجد الحرام وهم باهللا مشركون

بة من ُیَبشِّر القلوَب مجبولٌة على مح ﴾ُیَبشُِّرُهْم َربُُّهمْ ﴿ )٢٠( في جنات النعیم ﴾اْلَفاِئُزونَ 
قدَّم و ،  َبشََّر العاِصَي ِبالرحمة والمطیَع بالرضوان ﴾َوِرْضَواٍن َوَجنَّاتٍ  ِبَرْحَمٍة ِمْنهُ ﴿ بالخیر

ُفهم أنهم لم یصلوا إلى ما وصلوا إلیه من تلك و أمر العاصي بالرحمة حتى ال یفتضح  ُیَعرِّ
  )٢١(﴾ َلُهْم ِفیَها َنِعیٌم ُمِقیمٌ ﴿ولكن برحمته وصلوا إلى نعمته ، الدرجات بسعیهم وطاعتهم 
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فأعلمھم أن الفخر في 
اإلِیمان با� ، والیوم 
اآلخر ، والجھاد في 

وبذلك جاءت  سبیلھ
  ] طب[ اآلثار......

  
هللا قابلھم ) ٢١(

سبحانھ وتعالي بثالث 
بالرحمة مقابل ثالث 

ھا في مقابلة اإلیمان ألن
بالرضوان وأعم النعم 

نھایة الذي ھو 
اإلحسان في مقابلة 

األنفس بالجھاد 
في مقابلة وواألموال 

الھجرة وترك األوطان 
بدلھم الجنان الدار وأ

التي ھي في جواره 
  ]آل[
  
أن ي رو) ٢١(

اشتكى شكایة   المتوكل
شدیدة فنذر أن یتصدق 
إن شفاه هللا تعالى بمال 
كثیر فلما شفي سأل 

عن حد الكثیر  العلماء
فاختلفت أقوالھم فأشیر 
إلیھ أن یسأل أبا 
الحسن علي بن محمد 
بن علي بن موسى 

وقد كان  (ع)الكاظم 
حبسھ في داره فأمر 
أن یكتب إلیھ فكتب 

یتصدق  علیھ السالم
ً ثم  بثمانین درھما
سألوه عن العلة فقرأ 
ھذه اآلیة وقال : عددنا 
تلك المواطن فبلغت 

  ]آل[ ثمانین
 
فائدة: لما ) ٢٢(

وصف المؤمنین 
:  بثالث صفات

اإلیمان والھجرة 
والجھاد بالنفس 
والمال، قابلھم على 

:  ذلك بالتبشیر بثالثة
، الرضوان،  الرحمة
، فبدأ بالرحمة  والجنان

ألنھا أعم النعم في 
ى   مقابلة اإلِیمان وثنَّ

بالرضوان الذي ھو 
نھایة اإلِحسان في 

، وثلَّث  مقابلة الجھاد
ان في مقابلة بالجن

 الھجرة وترك األوطان
  ]مس[
  
وال یخفى أن  )٢٢(

وصف الجنات بأن لھم 
فیھا نعیٌم مقیم جاء في 

  ، ألن  اللطافة غایة

ِإنَّ اللََّه ِعْنَدُه َأْجٌر ﴿ِإلى ما ال نهایة  ﴾َأَبًدا﴿في الجنان  ﴾ِفیَها﴿ماكثین  ﴾َخاِلِدینَ ﴿
 ﴾َها الَِّذیَن ءاَمُنوا ال َتتَِّخُذوا ءاَباءُكْم َوإِْخَواَنُكمْ َیا َأیُّ ﴿ )٢٢( یستحقر دونه كل أجر﴾ َعِظیمٌ 

 ﴾اْلُكْفرَ ﴿فضلوا  ﴾ِإْن اْسَتَحبُّوا﴿أنصارًا وأعوانًا تودونهم وتحبونهم  ﴾َأْوِلَیاءَ ﴿الكافرین 
عن ﴾ اِلُمونَ َوَمْن َیَتَولَُّهْم ِمْنُكْم َفُأْوَلِئَك ُهْم الظَّ ﴿وأصروا علیه  ﴾َعَلى اِإلیَمانِ ﴿واختاروه 

 كل من﴾ ُقْل ِإْن َكانَ ﴿ )٢٣( ]صا[ع) (األیمان والیة علي بن أبي طالب الباقر (ع) 
َوَأْمَواٌل ﴿التي تستنصرون بهم  ﴾ءاَباُؤُكْم َوَأْبَناُؤُكْم َوإِْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشیَرُتُكمْ ﴿

قیل البنات واالخوات اذا كسدن ﴾ ْوَن َكَساَدَهاَوِتَجاَرٌة َتْخشَ ﴿ التي اكتسبتموها ﴾اْقَتَرْفُتُموَها
َأَحبَّ ِإَلْیُكْم ﴿ تعجبكم اِإلقامة فیها ﴾َوَمَساِكُن َتْرَضْوَنَها﴿ خاطباالیجدن لهن في البیت 

وعید  انتظروا " ﴾ِجَهاٍد ِفي َسِبیِلِه َفَتَربَُّصوا﴿ من الـ ﴾اللَِّه َوَرُسوِلِه وَ ﴿ الهجرة الى ﴾ِمنَ 
الخارجین  ﴾َواللَُّه ال َیْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقینَ ﴿ بعقوبته ﴾َحتَّى َیْأِتَي اللَُّه ِبَأْمِرهِ ﴿ شدید وتهدید"
في ، "  ، على الهجرة والجهاد ، أو وطنه وعید لمن آثر أهله أو ماله عن طاعته "

َلَقْد ﴿ )٢٤( ]صا[ ال یجد أحدكم طعم األیمان حتى یحب في اهللا ویبغض في اهللالحدیث 
َوَیْوَم ﴿كانت ثمانین موطنا وحروب عدیدة  ﴾َكِثیَرةٍ ﴿مشاهد  ﴾َنَصَرُكْم اللَُّه ِفي َمَواِطنَ 

اغتراركم بـ  ﴾َأْعَجَبْتُكمْ ِإْذ ﴿ بعد الهزیمة التي منیتم بها والطائف واد بین مكة ﴾ُحَنْینٍ 
اهللا (ص) فساءت مقالته رسول  ، قال بعض المسلمین لن نغلب الیوم من قلة ﴾َكْثَرُتُكمْ ﴿
على رحبها  ﴾َرُحَبتْ  َشْیًئا َوَضاَقْت َعَلْیُكْم اَألْرُض ِبَما﴿تنفعكم الكثرة  ﴾َعْنُكمْ  َفَلْم ُتْغنِ ﴿

كانت  ، منهزمین من شدة الرعب ﴾ثُمَّ َولَّْیُتْم ُمْدِبِرینَ ﴿وكثرة اتساعها بكم من شدة الخوف 
إلى  : هزمین التراب وتقولالرمل وترمي في وجوه المن نسیبة بنت كعب المازنیة تحثو

وثبتت أم سلیم في جملة من ثبت محتزمة ممسكة  ، أین تفرون عن اهللا وعن رسوله
األمن  ﴾َسِكیَنَتهُ ﴿ بعد الهزیمة ﴾ثُمَّ َأنَزَل اللَّهُ ﴿ )٢٥( بعیرا ألبي طلحة وفي یدها خنجر

 ﴾َعَلى اْلُمْؤِمِنینَ َعَلى َرُسوِلِه وَ ﴿قیل ریح من الجنة أطیب ریحا من المسك ، والطمأنینة 
یوم  اهللا (ص) نزلت في الذین ثبتوا مع رسولعن الضحاك بن مزاحم  ، فسكنت نفوسهم

 ﴾َوَأنَزَل ُجُنوًدا َلْم َتَرْوَها﴿ ]شو[نفر من بني هاشم في  والعباس (ع) علي، حنین 
 ﴾َوَذِلَك َجَزاءُ ﴿ ساءبالقتل واألسر وسبي الن ﴾َوَعذََّب الَِّذیَن َكَفُروا﴿المالئكة یقون المؤمنین 

 فیوفقه لِإلسالم ﴾ثُمَّ َیُتوُب اللَُّه ِمْن َبْعِد َذِلَك َعَلى َمْن َیَشاءُ ﴿ )٢٦( ﴾اْلَكاِفِرینَ ﴿عقوبة 
َیا َأیَُّها الَِّذیَن ءاَمُنوا ِإنََّما اْلُمْشِرُكوَن ﴿ )٢٧( ﴾َواللَُّه َغُفوٌر َرِحیمٌ ﴿"ِإشارة ِإلى ِإسالم هوازن" 

ال یحجوا وال یعتمروا  ﴾اْلَمْسِجَد اْلَحَرامَ ﴿فال یدخلوا  ﴾َفال َیْقَرُبوا﴿ ث باطنهملخب ﴾َنَجٌس 
فقرًا  ﴾َعْیَلةً ﴿ أیها المؤمنون ﴾َوإِْن ِخْفُتمْ ﴿الهجرة عام تسع من  ﴾َعاِمِهْم َهَذا﴿حج  ﴾َبْعدَ ﴿

  یُكمْ َفَسْوَف ُیْغنِ ﴿ وانقطاع ما كان لكم من قدومهم من المكاسب والمنافع بسبب منعهم
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الھجرة فیھا السفر 
الذي ھو قطعة من 

  ]آل[ العذاب 
  
قال ابن مسعود  ) ٢٣(

إِذا سمعت هللا تعالى 
یا أیھا الذین یقول : 

فأَْرِعھا سمعك   ءامنوا
فإِنھ خیر تؤمر بھ أو 

  ]مس [شر تنھى عنھ
  
ا َمَع ) ٢٤( ولََقْد ُكنَّ

 ِ َنْقُتلُ  (ص) َرُسوِل هللاَّ
آَباَءَنا َو أَْبَناَءَنا َو 
إِْخَواَنَنا َو أَْعَماَمَنا َما 

 ً َو  َیِزیُدَنا َذلَِك إِالَّ إِیَمانا
 ً ً َو ُمِضّیا  َعلَىَتْسلِیما

اللََّقِم َو َصْبراً َعلَى 
لَِم َو ِجّداً  َمَضِض اْألَ
فِي ِجَھاِد اْلَعُدوِّ َو 

ُ ِصْدقَ  ....... َنا َرأَى هللاَّ
َنا اْلَكْبَت َو  أَْنَزَل بَِعُدوِّ
ْصَر  أَْنَزَل َعلَْیَنا النَّ
ى اْسَتَقرَّ اْإلِْسَالمُ  َحتَّ
ًئ  ً ِجَراَنُھ َو ُمَتَبوِّ ُمْلقِیا

  ]نج[  أَْوَطاَنھُ 
كانوا اثني عشر ) ٢٥(

ً واألعداء أربعة  ألفا
من آالف والمالئكة 

 خكسة الى ستة عشر
الف وسبي منھم ومن 

ستة راریھم نسائھم وذ
  ] زم[ آالف

) سبب قولھم ان ٣٠(
أّن العزیر ابن هللا 

الیھود قتلوا األنبیاء 
فرفع  (ع)بعد موسى 

هللا عنھم التوراة 
ومحاھا من قلوبھم 
فخرج عزیر وھو 
غالم یسیح في األرض 
، فأتاه جبریل علیھ 
السالم فقال لھ : إلى 

؟ قال :  أین تذھب
أطلب العلم فحفظھ 

ھا علیھم التوراة  فأمال
عن ظھر لسانھ ال 
ً فقالوا ما  یخرم حرفا

هللا التوراة في  جمع
صدره وھو غالم إالّ 

  ]زم[ ألنھ ابنھ
ذاك عند خروج ) ٣٣(

المھدي ال یبقى أحد إال 
دخل في اإلسالم أو 
أدى الجزیة وقیل : 
المھدي ھو عیسى فقط 
وھو غیر صحیح ألن 
األخبار الصحاح قد 
تواترت على أن 

ترة المھدي من ع
 ....  (ص) رسول هللا

  

قیده بالمشیئة لینقطع اآلمال  بِإرادته ومشیئته " ﴾ِإْن َشاءَ  ِمْن َفْضِلهِ ﴿ ىآخر  قبطر  ﴾اللَّهُ 
ِإیمانًا صحیحًا  ﴾َقاِتُلوا الَِّذیَن ال ُیْؤِمُنونَ ﴿ )٢٨(﴾ ِإنَّ اللََّه َعِلیٌم َحِكیمٌ ﴿"  إلى اهللا تعالى

َم اللَُّه َوَرُسوُلهُ ِباللَِّه َوال ِباْلَیْوِم اآل﴿ ُموَن َما َحرَّ بل یأخذون بما شرعه لهم  ﴾ِخِر َوال ُیَحرِّ
الیهود  ﴾ِمَن الَِّذیَن ُأوُتوا اْلِكَتابَ ﴿اِإلسالم  ﴾َوال َیِدیُنوَن ِدیَن اْلَحقِّ ﴿األحبار والرهبان 

َوُهْم ﴿تسلمین منقادین مس ﴾اْلِجْزَیَة َعْن َیدٍ ﴿یدفعوا ِإلیكم  ﴾َحتَّى ُیْعُطوا﴿ والنصارى
ُعَزْیٌر اْبُن اللَِّه َوَقاَلْت ﴿ بعضهم ﴾َوَقاَلْت اْلَیُهودُ ﴿ )٢٩(أذالء مقهورون  ﴾َصاِغُرونَ 

من غیر دلیل ، باللسان  ﴾ِبَأْفَواِهِهمْ ﴿دعوى  مجرد ﴾النََّصاَرى اْلَمِسیُح اْبُن اللَِّه َذِلَك َقْوُلُهمْ 
المالئكة بنات قالوا  المشركین قبلهم ﴾َكَفُروا ِمْن َقْبلُ َقْوَل الَِّذیَن ﴿یشابهون  ﴾ُیَضاِهُئونَ ﴿

كیف ُیصرفون عن الحق "دعاء علیهم بالهالك"  ﴾اللَُّه َأنَّى ُیْؤَفُكونَ ﴿أهلكهم  ﴾َقاَتَلُهمْ ﴿اهللا 
في تحریم ما أحل اهللا  ﴾َوُرْهَباَنُهمْ ﴿والنصارى  ﴾َأْحَباَرُهمْ ﴿ أطاع الیهود ﴾اتََّخُذوا﴿ )٣٠(

اتخذه  ﴾َواْلَمِسیَح اْبَن َمْرَیمَ ﴿وتركوا أمر اهللا  ﴾ِمْن ُدوِن اللَّهَأْرَباًبا  ﴿حرم اهللا  وتحلیل ما
ال  ﴾ِإَلًها َواِحًدا ال ِإَلَه ِإال ُهوَ ﴿ أن یعبدوا ﴾َوَما ُأِمُروا ِإال ِلَیْعُبُدوا﴿النصارى ربًا معبودًا 

ا ُیْشِرُكونَ ﴿تنزه  ﴾ُسْبَحاَنهُ ﴿معبود بحق سواه   ﴾ُیِریُدونَ ﴿ )٣١(یقول المشركون عما  ﴾َعمَّ
 (ص) نور اِإلسالم وشرع محمد ﴾ُنوَر اللَّهِ ﴿ یخمدوا ﴾َأْن ُیْطِفُئوا﴿هؤالء الكفار 

َوَلْو َكِرَه ﴿ یعلیه ویرفع شأنه ﴾َوَیْأَبى اللَُّه ِإال َأْن ُیِتمَّ ُنوَرهُ ﴿ بجدالهم وافترائهم ﴾ِبَأْفَواِهِهمْ ﴿
 بالهدایة التامة ﴾ِباْلُهَدى﴿(ص)  محمدا ﴾الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلهُ  ُهوَ ﴿ )٣٢( ﴾اْلَكاِفُرونَ 

َوَلْو َكِرَه ﴿سائر األدیان  ﴾َعَلى الدِّیِن ُكلِّه﴿لیعلیه  ﴾ِلُیْظِهَرهُ ﴿والدین الكامل  ﴾َوِدیِن اْلَحقِّ ﴿
نوًرا ، و  جعل اهللا الوسائط طریًقا للعباد بعثهم أعالًما للهدى على الطرق ﴾اْلُمْشِرُكونَ 
واهللا ما نزل تأویلها  (ع) عن الصادق ، ، وعمر بهم سبل الحق وحقیقة الدین یهتدى بهم

فإذا خرج القائم (ع) لم یبق كافر مشرك باهللا  ، بعد وال ینزل تأویلها حتى یخرج القائم
علماء  ﴾ْحَبارِ َیا َأیَُّها الَِّذیَن ءاَمُنوا ِإنَّ َكِثیًرا ِمَن األَ ﴿ )٣٣( ]صا[ العظیم إال كره خروجه

 بالحرام ﴾َأْمَواَل النَّاِس ِباْلَباِطلِ ﴿یأخذون  ﴾َلَیْأُكُلونَ ﴿ علماء النصارى ﴾َوالرُّْهَبانِ ﴿الیهود 
 ﴾َسِبیِل اللَّهِ َعْن ﴿ویمنعونهم  ﴾َوَیُصدُّونَ ﴿ ، وتخفیف الشرائع للعوام بالرشاء في األحكام

ةَ ﴿یجمعون  ﴾ونَ َوالَِّذیَن َیْكِنزُ ﴿ عن الدخول في دین اِإلسالم َوال ﴿األموال  ﴾الذََّهَب َواْلِفضَّ
من بخل  ﴾َألِیمٍ ِبَعَذاٍب  َفَبشِّْرُهمْ ﴿ وجوه الخیر في ﴾ِفي َسِبیِل اللَّهِ ﴿وال یبذلونها  ﴾ُینِفُقوَنَها

َیْوَم ﴿ )٣٤(بالقلیل من ملكه فقد سد على نفسه باب نجاته وفتح على نفسه طریق هالكه 
لوجاهتم ﴾ ِبَها ِجَباُهُهمْ ﴿تحرق  ﴾َفُتْكَوى﴿حتى تصبح كاویة  ﴾ي َناِر َجَهنَّمَ ُیْحَمى َعَلْیَها فِ 

للبسهم المالبس البهیة  ﴾َوُظُهوُرُهمْ ﴿ ألمتالئها بالمطاعم الشهیه﴾ َوُجُنوُبُهمْ ﴿ عند الناس
  لكیَُّة على تلك الجباهُوِضَعْت ا﴾ َما ُكنُتْم َتْكِنُزونَ ﴿وبال  ﴾َهَذا َما َكَنْزُتْم َألنُفِسُكْم َفُذوُقوا﴿
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كون المھدي من و

 (ص)عترة رسول هللا 
  ] قر[ أصح إسنادا

عن النبي (ص)  )٣٣(
ال یبقى على وجھ قال: 

األرض بیت مدر وال 
وبر  إال أدخلھ هللا 
األسالم إما بعز عزیز 

  ]صا[.. أو بذل ذلیل 
) عن الصادق ٣٤(

نما أعطاكم هللا إ(ع) 
ھذه الفضول من 
األموال لتوجھوھا 
حیث وجھھا هللا تعالى 
ولم یعطكموھا 

  ]صا [لتكنزوھا
  
اختلف الصحابة ) ٣٤(

في المراد بھذه اآلیة 
 الصحیح انما ...

المراد بھا أھل الكتاب 
 [وغیرھم من المسلمین

  ]قر 
  
عن زید بن ) ٣٤(

مررت   :وھب قال
بالربذة فإذا أنا بأبي ذر 

ما أنزلك   :قلت لھف
كنت  :؟ قال ھذه البالد

بالشام فاختلفت أنا 
ومعاویة في ھذه اآلیة 

نزلت  : فقال معاویة
  وقلت .في أھل الكتاب

 نزلت فینا وفیھ :
فصار ذلك سبباً 

فكتب إلي   للوحشة
عثمان یشكوني فكتب 
إلي عثمان أن أقدم 

فلما قدمت   المدینة
المدینة انحرف الناس 

یروني  عني كأنھم لم
، فذكرت ذلك  من قبل

إن شئت  : لعثمان فقال
 ً   تنحیت فكنت قریبا

إني وهللا ال أدع   :قلت
 ]غر[ل ما كنت أقو

  
الكي في الوجھ  )٣٥(

، وفي  أشھر وأشنع
الظھر والجنب ألم 

، فلذلك خصھا  وأوجع
بالذكر من بین سائر 

  ]قر[األعضاء 
 
افضل ) فائدة ٣٦(

شھر رمضان  الشھور
یھ القرآن النھ انزل ف

ثم شھر ربیع االول 
النھ مولد حبیب 

  ثم رجب  ، الرحمن

 )٣٥(َكْشَح دون الفقراء  من َوَضَع الِمكَواَة على ُجُنوبِ و ، المقبوضة عند رؤیة الفقراء 
 في حكم اهللا ﴾ِعْنَد اللَّهِ ﴿ وعلیها یدور فلك االحكام الشرعیة القمریةر﴾ ِإنَّ ِعدََّة الشُُّهو ﴿
َیْوَم َخَلَق ﴿ في اللوح المحفوظ ﴾ِفي ِكَتاِب اللَّهِ ﴿ منازل القمر عدد على ﴾َشْهًرااْثَنا َعَشَر ﴿

ذو القعدة وذو  " ﴾َأْرَبَعٌة ُحُرمٌ ﴿ِمْنَهآ  ككان قبل ذل ئهأن قضایعني  ﴾السََّماَواِت َواَألْرَض 
معظمة محترمة تتضاعف فیها الطاعات  سمیت حرمًا ألنها " الحجة والمحرم ورجب

وها باستكثار الطاعة فیها َأْفَرَد بعَض الشهور ، القتال فیها ویحرم  فأمَّا ، بالتفضیل لیُخصُّ
َذِلَك ﴿ الخواُص ِمْن عباِده فجمیُع الشهوِر لهم شعباُن ورمضاُن وجمیع البقاع لهم مسجد

ظلم النفس  ، بهتك حرمتهن ﴾َأْنُفَسُكمْ ﴿في هذه األشهر  ﴾الدِّیُن اْلَقیُِّم َفال َتْظِلُموا ِفیِهنَّ 
اطالق عنانها فى طرق األمانى من اتباع الشهوات وارتكاب السیئات والتخطى إلى 

َكَما ُیَقاِتُلوَنُكْم َكافًَّة ﴿جمیعًا  ﴾َوَقاِتُلوا اْلُمْشِرِكیَن َكافَّةً ﴿ ُتوِرُده َمواِطَن الهالك المحارم
تأخیر حرمة  ﴾ِإنََّما النَِّسيءُ ﴿ )٣٦( والتأییدبشارة بالنصرة  ﴾َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َمَع اْلُمتَِّقینَ 

 ﴾ُیَضلُّ ِبهِ ﴿ألنه تحریم ما أحله اهللا وتحلیل ما حرمه  ﴾ِزَیاَدٌة ِفي اْلُكْفرِ ﴿شهر لشهر آخر 
ُموَنُه َعاًما﴿ الشهر الحرام ﴾الَِّذیَن َكَفُروا ُیِحلُّوَنهُ ﴿بسببه  فیجعلون هذا مكان  ﴾َعاًما َوُیَحرِّ

َم اللَّهُ ﴿لیوافقوا  ﴾ُئواِلُیَواطِ ﴿ هذا َم ﴿عدد األشهر الحرم األربعة  ﴾ِعدََّة َما َحرَّ َفُیِحلُّوا َما َحرَّ
 فظنوها حسنة ﴾ُسوُء َأْعَماِلِهمْ ﴿الشیطان  ﴾ُزیَِّن َلُهمْ ﴿ فیستحلوا بذلك ما حرمه اهللا ﴾اللَّهُ 
عود إلى ترغیب  ﴾الَِّذیَن ءاَمُنوا َما َلُكمْ  َیا َأیَُّها﴿ )٣٧( ﴾َواللَُّه ال َیْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِرینَ ﴿

للجهاد  ﴾ِفي َسِبیِل اللَّهِ ﴿اخرجوا  ﴾ِإَذا ِقیَل َلُكْم انِفُروا﴿المؤمنین وحثهم على المقاتلة 
كان هذا التثاقل في ،  وكرهتم مشاق السفر ومتاعبه ﴾ِإَلى اَألْرضِ ﴿تباطأتم  ﴾اثَّاَقْلُتمْ ﴿

اآلِخَرِة َفَما َمَتاُع ﴿ على ﴾ِمنَ ﴿ وآثرتموهابنعیم الدنیا ﴾ َحَیاِة الدُّْنَیاَأَرِضیُتْم ِبالْ ﴿تبوك غزوة 
توبیخ على ،  ال قیمة له ﴾اآلِخَرِة ِإال َقِلیلٌ ﴿جنب  ﴾ِفي﴿التمتع بلذائذ الدنیا  ﴾اْلَحَیاِة الدُّْنَیا
أْن  ﴾َعَذاًبا َأِلیًما ُیَعذِّْبُكمْ ﴿ِإن رفضتم الخروج ِإلى الجهاد  ﴾ِإال َتنِفُروا﴿ )٣٨( ترك الجهاد

 باستیالء العدو علیكم في الدنیا وبالنار في اآلخرة،  َیْسُلَبه حالوَة النَّجوى إذا آب
 وأطوع  (ص) آخرین خیرًا منكم یكونون أسرع استجابة لرسول اهللا ﴾َوَیْسَتْبِدْل َقْوًما َغْیَرُكمْ ﴿

وهُ ﴿قیل أهل الیمن او أبناء فارس  َواللَُّه ﴿ بتثاقلكم عن الجهاد ﴾َشْیًئا﴿ اهللا أي ﴾َوال َتُضرُّ
َفَقْد ﴿ (ص) رسول اهللاتنصروا  ﴾َتنُصُروهُ ﴿إْن لْم  ﴾إال﴿ )٣٩(﴾ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیرٌ 

اْثَنْیِن ﴿أحد  ﴾ثَاِنيَ ﴿من مكة مهاجرًا  ﴾ِإْذ َأْخَرَجُه الَِّذیَن َكَفُروا﴿فسینصره اهللا  ﴾اللَّهُ  َنَصَرهُ 
غار ثور  في مختبئین،  األزلفى محل القرب فى كهف األنوار فى  ﴾َغارِ ِإْذ ُهَما ِفي الْ 

ال ﴿ تطمینًا وتطییباً  ﴾ِإْذ َیُقوُل ِلَصاِحِبه﴿ وهو جبل في یمین مكة على مسیرة ساعة
  َعَلْیهِ ﴿ الطمأنینة ﴾َفَأنَزَل اللَُّه َسِكیَنَتهُ ﴿ بالمعونة والنصر ﴾ِإنَّ اللََّه َمَعَنا﴿ ال تخف ﴾َتْحَزنْ 
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 النھ فرد اشھر الحرم
وإنما قیل لھ رجب 
األَصّم ألنھ كان ال 
ُیسمع فیھ صوت 
الحدید ، ویسمى 
ِسّنة ألنھم  ُمْنِصل األَ
كانوا ینزعون فیھ 
األِسّنة من الرماح 

ثم  ، وھو شھر قریش
شعبان النھ شھر 

ثم ذو  ، حبیب الرحمن
وطن الحجة النھ م

الحج والعشر التى 
تعادل كل لیلة منھا لیلة 

  ]رو [ القدر
 
الشھر ینقسم الى ) ٣٦(

 وحقیقيشرعي 
فالشرعي معتبر برؤیة 
الھالل والحقیقي معتبر 
من اجتماع القمر مع 
الشمس في نقطة 

  ]مس[ ھتوعود
  
) فائدة كان ٣٦(

العرب أھل حروب 
وغارات وكان القتال 
ً علیھم في  محرما

، فإِذا  األشھر الحرم
جاء الشھر الحرام وھم 
محاربون شق علیھم 
ترك المحاربة فیحلونھ 
ویحرمون مكانھ شھراً 

 ] مس[ .....آخر .
وروي  أنھ حدث ذلك 
في كنانة ألنھم كانوا 
فقراء محاویج إلى 

وكان رجل الغارة 
منھم یأتي كل عام إِلى 
الموسم على حمار لھ، 

: إِني  فیقول أیھا الناس
جاب وال ال أعاب وال أ

مرد لما أقول إِنا قد 
حرمنا المحرم وأخرنا 
صفر ثم یجيء العام 

: إِنا قد  المقبل ویقول
حرمنا صفر وأخرنا 

 ]زم [ .. المحرم
  
علیھ  واختفى) ... ٤٠(

الصالة والسالم في 
أیام وفي  الغار ثالثة

أتاھم علي الیوم الثالث 
باإلبل والدلیل  (ع)

فركبوا وتوجھوا نحو 
اختفى لك كذ المدینة 

اإلمام أحمد فیما یروى 
زمن فتنة القرآن كذلك 

  ، لكن ال في الغار
  واختفى ھذا العبد 

َوَجَعَل َكِلَمَة الَِّذیَن َكَفُروا ﴿من المالئكة یحرسونه في الغار  ﴾َوَأیََّدُه ِبُجُنوٍد َلْم َتَرْوَها
َواللَُّه ﴿ الغالبة الظاهرة ﴾اْلُعْلَیا ِهيَ ﴿ التوحید ﴾َوَكِلَمُة اللَّهِ ﴿أذل بها المشركین  ﴾السُّْفَلى
﴾ ِخَفاًفا﴿اخرجوا للقتال یا معشر المؤمنین  ﴾انِفُروا﴿ )٤٠(﴾ َحِكیمٌ ﴿قاهر غالب  ﴾َعِزیزٌ 

المخالفات في  الىمتأهلین بكمال االستعداد ﴾ َوِثَقاالً ﴿ للقتال نشطین سراعا حال الّنداء
 بما تیسر لكم منهما ﴾ِفي َسِبیِل اللَّهِ  ِلُكْم َوَأنُفِسُكمْ َوَجاِهُدوا ِبَأْمَوا﴿ جمیع الظروف واألحوال

 ﴾ِإْن ُكنُتْم َتْعَلُمونَ ﴿التثاقل  من ﴾َخْیٌر َلُكمْ ﴿هذا النفیر والجهاد  ﴾َذِلُكمْ ﴿ ِإلعالء كلمة اهللا
َوَسَفًرا ﴿المنال  ةسهل غنیمة قریبة ﴾َقِریًبا﴿ نفعا ﴾َعَرًضا﴿ما دعوا ِإلیه  ﴾َلْو َكانَ ﴿ )٤١(

ال لوجه اهللا بل طمعًا في الغنیمة ، لخرجوا معك  ﴾التََّبُعوكَ ﴿ متوسطا لیس ببعید ﴾َقاِصًدا
ولذلك اعتذروا عن الخروج لما ،  المسافة التي تقطع بمشقة ﴾َوَلِكْن َبُعَدْت َعَلْیِهُم الشُّقَّةُ ﴿

 ﴾َلِو اْسَتَطْعَنا﴿ قالواو  ، معتذرین بأعذار كاذبة ﴾َوَسَیْحِلُفوَن ِباللَّهِ ﴿في قلوبهم من النفاق 
 ﴾ُیْهِلُكوَن َأنُفَسُهمْ ﴿ردا هللا على تكذیبهًم  ﴾َلَخَرْجَنا َمَعُكمْ ﴿لوكانت بنا قوة في األبدان 

حیث كانوا  ﴾َواللَُّه َیْعَلُم ِإنَُّهْم َلَكاِذُبونَ ﴿یوقعون أنفسهم في الهالك بأیمانهم الكاذبة 
تلطف اهللا عزوجل  - ﴾اللَُّه َعْنَك ِلَم َأِذنَت َلُهمْ َعَفا ﴿ )٤٢(مستطیعین للخروج ولم یخرجوا 

سامحك  " كأنه یقول عز وجل،  - في عتاب الرسول (ص) حیث قدم العفو على العتاب
المنافقین في التخلف عن الخروج معك بمجرد ص) لم أذنت لهؤالء ( اهللا یامحمد

الصادق منهم في عذره  ﴾ِذیَن َصَدُقواَلَك الَّ ﴿یظهر ﴾ َحتَّى َیَتَبیَّنَ ﴿" هال تركتهم  األعتذار
 ﴾ال َیْسَتْأِذُنَك الَِّذیَن ُیْؤِمُنوَن ِباللَِّه َواْلَیْوِم اآلِخرِ ﴿ )٤٣(الكاذب  هو منو ﴾ َوَتْعَلَم اْلَكاِذِبینَ ﴿

ألنهم یعلمون ﴾ َأْن ُیَجاِهُدوا ِبَأْمَواِلِهْم َوَأنُفِسِهمْ ﴿لیس من عادة  المؤمنین أن یستأذنوك في 
 ﴾َواللَُّه َعِلیٌم ِباْلُمتَِّقینَ ﴿ أعده اهللا للمجاهدین من األجر الجزیل فكیف یتخلفون عنهما 

الَِّذیَن ال ُیْؤِمُنوَن ِباللَِّه َواْلَیْوِم ﴿ في التخلف﴾ ِإنََّما َیْسَتْأِذُنكَ ﴿ )٤٤(باخالصهم في اِإلیمان 
شكَّ ﴾ َفُهْم ِفي َرْیِبِهمْ ﴿اِإلیمان ب﴾ ُقُلوُبُهمْ ﴿لم یثبت  ﴾َواْرَتاَبتْ ﴿ المنافقون﴾ اآلِخرِ 

﴾ اْلُخُروجَ ﴿ن یالمنافق أي ﴾ َوَلْو َأَراُدوا﴿ )٤٥( حیارى ال یدرون ما یصنعون ﴾َیَتَردَُّدونَ ﴿
فتركهم االستعداد دلیل على  الستعدوا له بالسالح والزاد﴾ َألَعدُّوا َلُه ُعدَّةً ﴿معك للجهاد 

كسر عزمهم وجعل ﴾ فثَبََّطُهمْ ﴿خروجهم معك  ﴾ لَُّه اْنِبَعاَثُهمْ َوَلِكْن َكِرَه ال﴿ِإرادتهم التخلف 
من النساء والصبیان وأهل  ﴾اْلَقاِعِدینَ َمَع ﴿اجلسوا ﴾ َوِقیَل اْقُعُدوا﴿في قلوبهم الكسل 

على عدم  (ص)على الخروج للجهاد ، واآلیة تسلیة له  ذم لهم ِإلیثارهم القعود -  األعذار
َما ﴿معكم ﴾ َلْو َخَرُجوا ِفیُكمْ ﴿ )٤٦( -  ال فائدة فیه وال مصلحة خروج المنافقین معه ِإذ

عیونا للمشركین فكان الضرر في  ﴾َوَألْوَضُعوا ِخالَلُكمْ ﴿شرًا وفسادًا  اال﴾ َزاُدوُكْم ِإال َخَباالً 
  بإیقاع الخالف والرعب فیما﴾ اْلِفْتَنةَ ﴿یطلبون لكم ﴾ َیْبُغوَنُكمُ ﴿ خروجهم اكثر من الفائدة
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 -الآللوسي  – الحقیر

زمن فتح بغداد بعد 
المحاصرة سنة سبع 
وأربعین بعد األلف 
ً من  والمائتین خوفا
العامة وبعض الخاصة 
ألمور نسبت إلّي 
وافتراھا بعض 
المنافقین علي في 
سرداب عند بعض 
األحبة ثالثة أیام أیضاً 
لذلك ثم أخرجني منھ 

أمین وأیدني هللا  العزب
تعالى بعد ذلك بالغر 

  ] آل [ المیامین
 
رجع النبّي ) لما ٤٢(

من غزوة تبوك  (ص)
 أظھر هللا نفاق قوم

  ]قر[
  
لما أراد ) نزلت  ٤٩(

(ص) الخروج إِلى 
للجد بن  تبوك قال 

ً یا أبا  قیس وكان منافقا
: ھل لك في  وھب

جالد بني األصفر 
یعني الروم تتخذ منھم 

؟  ووصفاء سراري
: لقد  فقال یا رسول هللا

عرف قومي أني مغرم 
بالنساء وإِني أخشى إِن 
رأیت بني األصفر أال 
أصبر عنھن فال تفتني 
 وأَذْن لي في القعود

  ]مس[
  
وا  )٤٩( اُس ُشقُّ َھا النَّ أَیُّ

أَْمَواَج اْلفَِتِن بُِسفُِن 
ُجوا َعْن  َجاِة َو َعرِّ النَّ
َطِریِق اْلُمَناَفَرِة َو 
َضُعوا تِیَجاَن اْلُمَفاَخَرِة 
أَْفلََح َمْن َنَھَض بَِجَناٍح 

 ]نج[ أَِو اْسَتْسلََم َفأََراحَ 
  
الباقر (ع) ) عن ٥٢(

إحدى الحسنیین أما 
موت في طاعة هللا 
أوإدراك ظھور اإلمام 

  ] صا[
 
في اآلیة ) فائدة ٥٤(

داللة على ان الكفار 
مخاطبون بالشرایع 
النھ سبحانھ ذمھم على 

ك الصالة والزكاة تر
ولو ال وجوبھما 
علیھما لم یذموا 

  ]صا[بتركھما 
  

َواللَُّه ﴿یصغون ِإلى قولهم ویطیعونهم ﴾ َسمَّاُعوَن َلُهمْ ﴿ضعفاء القلوب ﴾ َوِفیُكمْ ﴿بینكم 
طلبوا ﴾ َلَقِد اْبَتَغُوا﴿ )٤٧(بالمنافقین یعلم ضمائرهم وظواهرهم  ﴾ِبالظَّاِلِمینَ ﴿ محیطً ﴾ َعِلیمٌ 

یوم ٌأحد، أو وقوفهم  ﴾ِمْن َقْبلُ ﴿الشر لك بتشتیت شملك وتفریق صحبك عنك ﴾ َنةَ اْلِفتْ ﴿
َحتَّى ﴿دبروا لك المكاید والحیل  ﴾ َوَقلَُّبوا َلَك اُألُمورَ ﴿ لیفتكوا بهالثنیة لیلة العقبة على 

 )٤٨(لذلك  ﴾َوُهْم َكاِرُهونَ ﴿ وغلب دینه﴾ َوَظَهَر َأْمُر اللَّهِ ﴿بنصرك علیهم ﴾ َجاَء اْلَحقُّ 
بأن ال تأذن لي ﴾ َوال َتْفِتنِّي﴿في القعود  ﴾َمْن َیُقوُل اْئَذْن ِلي﴿المنافقین  من﴾ َوِمْنُهمْ ﴿

بتخلفهم عن الجهاد وظهور ﴾ َأال ِفي اْلِفْتَنِة َسَقُطوا﴿ أو في الفتنة بنساء الروم بالبقاء
مفر لهم ال ﴾ ِباْلَكاِفِرینَ ﴿ بالمعصمِإحاطة السوار ﴾ َوإِنَّ َجَهنََّم َلُمِحیَطةٌ ﴿ كفرهم ونفاقهم

لفرط  ﴾َتُسْؤُهمْ ﴿ ظفرًا أو غنیمة ﴾ َحَسَنةٌ ﴿في بعض الغزوات  ﴾ ِإْن ُتِصْبكَ ﴿ )٤٩(منها 
هكذا صفة الحسود یتصاعد أنیُن ،  نكبة أو هزیمة یفرحوا ﴾َوإِْن ُتِصْبَك ُمِصیَبةٌ ﴿ حسدهم

﴾ َیُقوُلوا َقْد َأَخْذَنا َأْمَرَنا ِمْن َقْبلُ ﴿ وِل البلوىَیُسرُّ قلَبه غیُر حلقلبه عند شهود الحسنى وال 
وینصرفوا عن مجتمعهم  ﴾َوَیَتَولَّوا﴿احتطنا ألنفسنا وأخذنا بالحذر والتیقظ فلم نخرج للقتال 

ِإال َما ﴿ خیر وال شر وال شدة وال رخاء﴾ ُقْل َلْن ُیِصیَبَنا﴿ )٥٠( مسرورون ﴾َوُهْم َفِرُحونَ ﴿
َوَعَلى اللَِّه َفْلَیَتَوكَِّل ﴿ ناصرنا وحافظنا﴾ ُهَو َمْوالَنا﴿ما هو مقدر علینا ﴾ َلَنا َكَتَب اللَّهُ 
َهْل َتربَُّصوَن ﴿لهم ﴾ ُقلْ ﴿ )٥١(أوُل التوكِل الثقُة بوعده ثم الرضا باختیاره ﴾ اْلُمْؤِمُنونَ 

ِإما  ، قبتین الحمیدتینالعا﴾ ِإال ِإْحَدى اْلُحْسَنَیْینِ ﴿ تنتظرون بنا یا معشر المنافقین﴾ ِبَنا
اللَُّه ِبَعَذاٍب ِمْن ﴿یهلككم ﴾ َأْن ُیِصیَبُكمُ  ِبُكمْ ﴿ننتظر ﴾ َوَنْحُن َنَتَربَُّص ﴿ النصر وإِما الشهادة

ِإنَّا َمَعُكْم ﴿ بنا إحدى تلك الحسنیین﴾ ِبَأْیِدیَنا َفَتَربَُّصوا﴿یقتلكم ﴾ َأوْ ﴿یستأصلكم ﴾ ِعْنِدهِ 
 للمنافقین﴾ ُقلْ ﴿ )٥٢( - یتضمن التهدید والوعید -لك الّسوأتین بكم إحدى ت ﴾ُمَتَربُِّصونَ 

ُكنُتْم َقْوًما ﴿ألنكم  ﴾َطْوًعا َأْو َكْرًها َلْن ُیَتَقبََّل ِمْنُكْم ِإنَُّكمْ ﴿مهما أنفقتم من األموال ﴾ َأنِفُقوا﴿
﴾ َنَفَقاُتُهْم ِإال َأنَُّهْم َكَفُرواَوَما َمَنَعُهْم َأْن تُْقَبَل ِمْنُهْم ﴿ )٥٣( خارجین عن طاعة اهللا ﴾َفاِسِقینَ 

ِباللَِّه ﴿ بسبب كفرهم ،ُحِرموا الخالَص في عاجلهم وفي مآلهم ف العطاء فقدوا اإلخالص في
الَة ِإال َوُهْم ُكَساَلى ِإال َوُهْم ﴿أموالهم ﴾ َوال ُینِفُقونَ ﴿متثاقلون ﴾ َوِبَرُسوِلِه َوال َیْأُتوَن الصَّ

َأْمَواُلُهْم َوال  َفال ُتْعِجْبكَ ﴿  طاب للسامعالخ )٥٤(جون بهما ثوابا ألنهم ال یر  ﴾َكاِرُهونَ 
 فانه استدراج لهم ووبال علیهم ﴾َأْوالُدُهْم ِإنََّما ُیِریُد اللَُّه ِلُیَعذَِّبُهْم ِبَها ِفي اْلَحَیاِة الدُّْنَیا

ِباللَِّه ِإنَُّهْم ﴿ویقسمون ﴾ ونَ َوَیْحِلفُ ﴿ )٥٥(﴾ َوُهْم َكاِفُرونَ ﴿ ویموتوا﴾ َوَتْزَهَق َأنُفُسُهمْ ﴿
ولكنهم  ﴾َوَلِكنَُّهْم َقْوٌم َیْفَرُقونَ ﴿قلوبهم  لكفر ﴾َوَما ُهْم ِمْنُكمْ ﴿جملة المسلمین  من﴾ َلِمْنُكمْ 

حصنًا یلجأون ﴾ َلْو َیِجُدوَن َمْلَجأ﴿ )٥٦( یخافون منكم أن تقتلوهم كما تقتلون المشركین
  ألقبلوا ﴾َلَولَّْوا﴿مكانًا یدخلون فیه ﴾ َأْو ُمدََّخالً ﴿یختفون فیها سرادیب ﴾ َأْو َمَغاَراتٍ ﴿ِإلیه 
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نزلت لّما جاءت ) ٥٨(

الصدقات وجاَء 
األغنیاء وظّنوا أن 

 (ص)رسول هللاِ 
یقّسمھا بینھم فلّما 
َوَضعھا في الفقراِء 
تغامزوا رسول هللا 

 ولمزوه وقالوا (ص)
نحن الّذین نقوم في 
الحرب وننفر معھ 
ونقّوي أمره ثم یدفع 
الّصدقات إلى ھؤالِء 
الذین ال یعینونھ وال 

 ً   ]صا[ یغنون عنھ شیئا
  
عن الصادق  )٥٨(

إنَّ أھل ھذه اآلیة  (ع)
 أكثر من ثلثي الناس

 ]صا[
  
 ) عن الصادق٦٠(

كان رسول هللا  (ع) "
(ص) یقسم صدقة أھل 
البوادي في أھل 

ي، وصدقة أھل البواد
أھل في الحضر 

الن اعین "     الحضر
فقراء كل موطن 
ممدودة الى اموال ذلك 

  ]صا[  الموطن
  
) ع( علي َقالَ ) ٦٠(

لَِغالِِب ْبِن َصْعَصَعَة 
 َكالمٍ أَبِي اْلَفَرْزَدِق فِي 

 َفَعلَتْ  َما :َداَر َبْیَنُھَما 
َقاَل  إِبِلَُك اْلَكثِیَرةُ 

وقُ  َیا  َدْغَدَغْتَھا اْلُحقُ
َفَقاَل  اْلُمْؤِمنِینَ أَِمیَر 

 َذلَِك أَْحَمُد ُسُبلَِھا )ع(
  ]نج[
  
اختلفوا في ) ٦٠(

العامل إذا كان ھاشمیا 
إن  (ص) "لقولھ 

الصدقة ال تحل آلل 
محمد إنما ھي أوساخ 

واختلفوا  "... الناس
في جواز صدقة 
التطوع لبني ھاشم 

ال بأس انھ الصحیح و
بھا لبني ھاشم 

ن علیا وموالیھم أل
والعباس وفاطمة 
تصدقوا وأوقفوا أوقافا 
على جماعة من بني 
ھاشم وصدقاتھم 
الموقوفة معروفة 

  ]قر[مشھورة 
  

یعیبك یا ﴾ َوِمْنُهْم َمْن َیْلِمُزكَ ﴿ )٥٧( یسرعون كالفرس الجموح ﴾ِإَلْیِه َوُهْم َیْجَمُحونَ ﴿
َدَقاِت َفِإْن ُأْعُطوا﴿ قسمة﴾ ِفي﴿محمد (ص)  استحسنوا ﴾ ِمْنَها َرُضوا﴿ أعطیتهم﴾ الصَّ

 علیك وعابوك﴾ ِإَذا ُهْم َیْسَخُطونَ ﴿الصدقات  تلك منلم تعطهم ﴾ ْنَهامِ َوإِْن َلْم ُیْعَطْوا ﴿
بما أعطیتهم من ﴾ َرُضوا َما ءاَتاُهُم اللَُّه َوَرُسوُلهُ ﴿ الذین عابوك﴾ َوَلْو َأنَُّهمْ ﴿ )٥٨(

 كفانا فضل اهللا وإِنعامه علینا﴾ ُبَنا اللَّهُ َوَقاُلوا َحسْ ﴿الصدقات وقنعوا بتلك القسمة 
ِإنَّا ِإَلى اللَِّه ﴿ صدقة أو غنیمة أخرى ﴾َفْضِلِه َوَرُسوُلهُ اللَُّه ِمْن ﴿سیرزقنا  ﴾َسُیْؤِتیَنا﴿

لو وقفوا مع اهللا ِبِسرِّ الرضا َألَتْتُهم فنوُن العطاء  ، في أن یوسع علینا من فضله﴾ َراِغُبونَ 
َدَقاتُ ﴿ )٥٩( وتحقیقات المنى جوائز فضله  اهللا قسم ، دون غیرهم لهؤالء ﴾ِإنََّما الصَّ

المتجردون بقلوبهم ،  الفقیر من ال یقدر بالفعل او بالقوة على قوت سنته ﴾ِلْلُفَقَراءِ ﴿
قیل المسكین أحسن حاًال من  ، اسوء حاال من الفقیر ﴾َواْلَمَساِكینِ ﴿ الناسوأبدانهم عن 

إلى جمال االنس حاضرین في العبودیة بنفوسهم غائبین في  الذین سكنوا ]مس[الفقیر
اهل االستقامة من  ،یجمعون الصدقات الذین  ﴾َواْلَعاِمِلیَن َعَلْیَها﴿ أنوار الربوبیة بقلوبهم

أشراف العرب  ﴾َواْلُمَؤلََّفِة ُقُلوُبُهمْ ﴿قلوبهم معلقة باهللا سبحانه ال بغیره الذین  الموحدین
الذین تتألف قلوبهم بذكر اهللا الى اهللا المتقربون الیه بالتباعد  ، ِإلسالملیتألف قلوبهم على ا

َقابِ ﴿ عما سواه   الجادُّون في فك الرقاب من الجهل والغفلة، لتخلیص من الرق  ﴾َوِفي الرِّ
 ، المجاهدین ﴾َوِفي َسِبیِل اللَّهِ ﴿من غیر إسراف  الذین أثقلهم الدین ﴾َواْلَغاِرِمینَ ﴿

السائح في  ، الغریب الذي انقطع في سفره ﴾َوِاْبِن السَِّبیلِ ﴿بالمجاهدات  وسهمالمحاربون نف
تقتضي االیة  ﴾َواللَُّه َعِلیٌم َحِكیمٌ ﴿ فریضة حددها اهللا ﴾َفِریَضًة ِمَن اللَّهِ ﴿ طلب معرفة اهللا
اذا تغرب العبد عن مألوفات اوطانه فهو فى قرى الحق فالجوع طعامه  ، حصر الصدقات

 ﴾َوِمْنُهمُ ﴿ )٦٠( وره واهللا تعالى مشهودهر مجلسه والمحبة شرابه واالنس س والخلوة
نقول ما شئنا ثم  ﴾َوَیُقوُلوَن ُهَو ُأُذنٌ ﴿ بأقوالهم وأفعالهم ﴾الَِّذیَن ُیْؤُذوَن النَِّبيَّ ﴿المنافقون 

الخیر  یسمع ﴾ُقْل ُأُذُن َخْیٍر َلُكمْ ﴿أذن سامعة  (ص)نأتیه فیصدقنا بما نقول فِإنما محمد 
َوُیْؤِمُن ﴿ یصدِّق فیما یقول ﴾ُیْؤِمُن ِباللَّهِ ﴿فیعمل به ، وال یعمل بالشر ِإذا سمعه 

 ﴾َرْحَمٌة ِللَِّذیَن ءاَمُنوا ِمْنُكمْ ﴿هو ﴾ وَ ﴿ویصدِّق المؤمنین فیما یخبرونه به  ﴾ِلْلُمْؤِمِنینَ 
 َلُهْم َعَذابٌ ﴿ما ال یلیق به  ویقولون ﴾َرُسوَل اللَّهِ ﴿یعیبون  ﴾َوالَِّذیَن ُیْؤُذونَ ﴿للمؤمنین 

 ﴾ِلُیْرُضوُكمْ ﴿ما قالوا شیئًا فیه انتقاص للرسول  أنهم ﴾َیْحِلُفوَن ِباللَِّه َلُكمْ ) ﴿٦١(﴾ َأِلیمٌ 
 ﴾ُمْؤِمِنینَ ﴿حقًا  ﴾ِإْن َكاُنوا﴿ باِإلرضاء ﴾َواللَُّه َوَرُسوُلُه َأَحقُّ َأْن ُیْرُضوهُ ﴿بتلك األیمان 

إنَّ الَخْلق ال یصدقونك وٕاْن َحَلْفت لهم والحقُّ َیْقَبُلَك وإِْن تَخلَّْفَت ، فلیرضوا اهللا ورسوله 
  واإلقباُل على الحقِّ نعمٌة أنت، ؛ فاالشتغاُل بالخْلِق محنٌة أنت غیُر مأجوٍر علیها  عنه
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َ ُسْبَحاَنُھ ) ٦٠( إِنَّ هللاَّ

اِل َفَرَض فِي أَْموَ 
أَْقَواَت اْلفَُقَراِء  اْألَْغنَِیاءِ 

َفَما َجاَع َفقِیٌر إِالَّ بَِما 
َع  ُ  بِھِ ُمتِّ َغنِيٌّ َو هللاَّ

َتَعالَى َسائِلُُھْم َعْن 
  ]نج[َذلِكَ 

  
بعضھم أن ) وقال ٦١(

األیذاء ال یختص بحال 
بل یكون  (ص)حیاتھ 

یضاً أ(ص) بعد وفاتھ 
وعدوا من ذلك التكلم 

بما ال  (ص)في أبویھ 
یلیق وكذا إیذاء أھل 

لھم ولیس  (ع)بیتھ 
  ] آل[ بالبعید

 
) بینا رسول هللا ٦٥(

(ص) یسیر في غزوتھ 
إِلى تبوك وبین یدیھ 
ناس من المنافقین، 

: انظروا إِلى  فقالوا
ھذا الرجل یرید أن 
یفتتح قصور الشام 
وحصونھا ھیھات 

!! فأطلع هللا  ھیھات
   ]طب[ نبیھ

ل قیل كان الّرجا) ٦٥(
المنافقون ثالثمائة 
والّنساء المنافقات مئة 

  ]مال[وسبعین 
 ) عن الباقر (ع)٦٥(

نزلت في اثني عشر 
رجالً وقفوا على 
العقبة ائتمروا بینھم 
لیقتلوا رسول هللا 

وقال بعضھم (ص) 
لبعض إن فطن نقول 
إّنما كّنا نخوض 
ونلعب وان لم یفطن 
نقتلھ وذلك عند 
رجوعھ من تبوك 

رسول فأخبر جبرئیل 
بذلك وأمره  (ص)هللا 

أن یرسل إلیھم 
ویضرب وجوه 
رواحلھم فضربھا حتى 
نّحاھم فلّما نزل قال 
لحذیفة من عرفت من 
القوم فقال لم أعرف 
منھم أحداً فقال رسول 

فالن بن  (ص)هللا 
فالن حتى عّدھم قال 
حذیفة أال نبعث إلیھم 
فنقتلھم فقال أكره أن 
یقول العرب لّما ظفر 

..  بل یقتلھمبأصحابھ أق
  ]صا[

َأَلْم ﴿ )٦٢( والمغبوُن َمْن َتَرَك ما ُیْشَكُر علیه وُیؤِثر ما ال یؤجُر علیه ، مشكوٌر علیها 
 ﴾اللََّه َوَرُسوَلُه َفَأنَّ َلُه َناَر َجَهنَّمَ ﴿یعادي ویخالف  ﴾َأنَُّه َمْن ُیَحاِددِ ﴿ن یالمنافق أي ﴾َیْعَلُموا

 )٦٣( الفضیحة على رؤوس األشهاد ﴾اْلِخْزُي اْلَعِظیمُ  َذِلكَ َخاِلًدا ِفیَها ﴿دخوله  وجب لهم
َل َعَلْیِهْم ُسوَرٌة تَُنبُِّئُهمْ ﴿یخشى  ﴾َیْحَذرُ ﴿ ِفي ﴿عما  ﴾ِبَما﴿تكشف  ﴾اْلُمَناِفُقوَن َأْن تَُنزَّ

َما ﴿ر مظه ﴾ِإنَّ اللََّه ُمْخِرجٌ ﴿بدین اهللا كما تشتهون  ﴾ُقِل اْسَتْهِزُءوا﴿من النفاق  ﴾ُقُلوِبِهمْ 
المنافقین عما  ﴾َوَلِئْن َسَأْلَتُهمْ ﴿ )٦٤( ما تخفونه وتحذرون ظهوره من النفاق ﴾َتْحَذُرونَ 

نمزح ونلعب  ﴾ِإنََّما ُكنَّا َنُخوُض َوَنْلَعبُ ﴿ ما كنا جادین ﴾َلَیُقوُلنَّ ﴿قالوه من الباطل والكذب 
االستفهام  ﴾َرُسوِلِه ُكنُتْم َتْسَتْهِزُءونَ َأِباللَِّه َوءاَیاِتِه وَ ﴿ للمنافقین ﴾ُقلْ ﴿ للترویح عن النفس

أظهرتم  ﴾َقْد َكَفْرُتمْ ﴿بتلك األیمان الكاذبة فِإنها ال تنفعكم  ﴾ال َتْعَتِذُروا﴿ )٦٥( للتوبیخ
 لتوبتهم وإِخالصهم ﴾ِمْنُكمْ ﴿فریٍق  ﴾َبْعَد ِإیَماِنُكْم ِإْن َنْعُف َعْن َطاِئَفةٍ ﴿الكفر بِإیذاء الرسول 

 )٦٦(ألنهم أصروا على النفاق  ﴾ِبَأنَُّهْم َكاُنوا ُمْجِرِمینَ ﴿فریقًا آخر  ﴾َطاِئَفةً ُنَعذِّْب ﴿
بالكفر  ﴾َیْأُمُروَن ِباْلُمْنَكرِ ﴿ صنف واحد ﴾اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت َبْعُضُهْم ِمْن َبْعضٍ ﴿

 ﴾َأْیِدَیُهمْ ﴿یمسكون  ﴾ونَ َوَیْقِبضُ ﴿اِإلیمان والطاعة  ﴾َوَیْنَهْوَن َعِن اْلَمْعُروفِ ﴿ والمعاصي
 تركوافي االخره  ﴾َفَنِسَیُهمْ ﴿في الدنیا  تهتركوا طاع ﴾اللَّهَ  َنُسوا﴿عن االنفاق في سبیل اهللا 

الكاملون  ﴾ِإنَّ اْلُمَناِفِقیَن ُهُم اْلَفاِسُقونَ ﴿طاعَته وآثروا ُمخاَلَفته َفَتَرَكُهم وما اختاره ألنفسهم 
والمؤمن مرآة المؤمن یبصر به ، منافق یستر علیه عوراته المنافق ستر ال ، في التمرد

بِإصالئهم  ﴾َوَعَد اللَُّه اْلُمَناِفِقیَن َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُكفَّارَ ﴿ )٦٧( عیوبه وبذله على سبیل نجاته
أبعدهم  ﴾هُ َوَلَعَنُهُم اللَّ ﴿ كفایتهم في العذاب ﴾ِهَي َحْسُبُهمْ ﴿أبدًا  ﴾َناَر َجَهنََّم َخاِلِدیَن ِفیَها﴿

َكالَِّذیَن ﴿ حالكم یا معشر المنافقین )٦٨(دائم ال ینقطع  ﴾َوَلُهْم َعَذاٌب ُمِقیمٌ ﴿من رحمته 
﴾ وَ ﴿أجسامًا وبطشًا  ﴾ِمْنُكْم ُقوَّةً ﴿أقوى  ﴾َكاُنوا َأَشدَّ ﴿ سبقكم من المكذبین ﴾ِمْن َقْبِلُكمْ 

 بنصیبهم وحظهم من مالذ الدنیا ﴾َتُعوا ِبَخالِقِهمْ َأْمَواًال َوَأْوالًدا َفاْسَتمْ ﴿منكم  ﴾َأْكَثرَ ﴿كانوا 
 ﴾َكَما اْسَتْمَتَع الَِّذیَن ِمْن َقْبِلُكمْ ﴿بمالذ الدنیا وشهواتها  ﴾ِبَخالِقُكمْ ﴿ أنتم ﴾َفاْسَتْمَتْعُتمْ ﴿

 فیه ﴾َخاُضوا﴿كما  ﴾َكالَِّذي﴿ في الباطل ﴾َوُخْضُتمْ ﴿بنصیبهم منها  ﴾ِبَخالِقِهمْ ﴿سبقوكم 
فال ثواب لها ِإال النار  ﴾الدُّْنَیا َواآلِخَرةِ  ِفي﴿ باطالً  ﴾َأْعَماُلُهمْ ﴿ذهبت  ﴾َحِبَطتْ  ُأْوَلِئكَ ﴿
الَِّذیَن ِمْن ﴿خبر  ﴾َنَبأُ ﴿هؤالء المنافقین  ﴾َأَلْم َیْأِتِهمْ ﴿ )٦٩(﴾ َوُأْوَلِئَك ُهُم اْلَخاِسُرونَ ﴿

 الذین أهلكوا بالطوفان ﴾ْوِم ُنوحٍ قَ ﴿ األمم السابقین حین عصوا الرسل ماذا حلَّ بهم ﴾َقْبِلِهمْ 
َوَأْصَحاِب ﴿بسلب النعمة  ﴾َوَقْوِم ِإْبَراِهیمَ ﴿بالصیحة ، الرجفة  ﴾َوَثُمودَ ﴿ بالریح ﴾َوَعادٍ ﴿

 -ائتفكت أي انقلبت - ﴾َواْلُمْؤَتِفَكاتِ ﴿قوم شعیب الذین أهلكوا بالنار یوم الظلة  ﴾َمْدَینَ 
  ﴾َأَتْتُهمْ ﴿یها سافلها وأمطروا حجارة من سجیل قرى قوم لوط الذین انقلبت بهم فصار عال
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في اآلیة ) تنبیھ : ٧١(

داللة على أن االمر 
بالمعروف والنھي عن 
المنكر من فروض 
االعیان النھ جعلھما 
من صفات جمیع 
المؤمنین ولم یخص 
 قوما منھم دون قوم

  ]صا[
 
 ) عن النبي (ص)٧٢(

من سره أن یحیى 
حیاتي ویموت مماتي 
ویسكن جنتي التي 
واعدني هللا رّبي جنات 
عدن فلیوال علي بن 
أبي طالب وذریتھ (ع) 

  ]  صا[ من بعده
ولقائل أن یقول ) ٧٣(

إن من المنافقین ممن 
علم ّهللا ورسولھ بأنھم 
یموتون على نفاقھم 
كعبد ّهللا بن سلول 
وثعلبة  فلما ذا لم 

ّهللا (ص)  یقتلھم رسول 
؟  فالجواب عن ھذا 
أنھ ال یقتلھم حرمة 
للشرع المعمول 
بظاھره آلخر الزمان 
ولئال یتذرع بعض 
الوالة أو غیرھم بذلك 
فیقتل من یشاء ویترك 

من یشاء بتلك الحجة  
ولقد أجمعت األمة 
على أنھ ال یجوز 
للقاضي أن یحكم بعلمھ 
دفعا لما یترتب على 
ذلك من المفاسد ولقطع 

الفتنة حیث باب 
یتطرق الّناس إلى 
الّطعن بكل من 

  ]مال[یكرھون 
 
) تواثق خمسة ٧٤(

عشر منھم على أن 
ا رسول هللا یدفعو
عن راحلتھ إلى  (ص)

الوادي إذا تسنم العقبة 
باللیل فأخذ عمار بن 
یاسر بخطام راحلتھ 
یقودھا وحذیفة خلفھا 
یسوقھا  فبینما ھما 
كذلك إذ سمع حذیفة 
ل بوقع أخفاف اإلب

وبقعقعة السالح فالتفت 
فإذا قوم متلثمون فقال 
إلیكم إلیكم یا أعداء هللا 

  ]زم[.....  فھربوا

فما أهلكهم اهللا  ﴾َفَما َكاَن اللَُّه ِلَیْظِلَمُهمْ ﴿ بالمعجزات فكذبوهم ﴾ُرُسُلُهْم ِبالَبیَِّناِت ﴿جاءتهم 
  ، بالكفر وارتكاب المعاصي ﴾َیْظِلُمونَ  َوَلِكْن َكاُنوا َأنُفَسُهمْ ﴿ مِإنما أهلكهم بِإجرامه، ظلمًا 

َواْلُمْؤِمُنوَن ﴿ )٧٠( أفأمن هؤالء المنافقون أن ُیسلك بهم في االنتقام سبیل أسالفهم
 ﴾َیْأُمُرونَ ﴿إخوة في الدین یتناصرون ویتعاضدون  ﴾َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم َأْوِلَیاُء َبْعضٍ 

الةَ ﴿القبیح  ﴾ْوَن َعِن اْلُمنَكرِ َوَیْنهَ ﴿الخیٍر  ﴾ِباْلَمْعُروفِ ﴿الناس  یؤدونها  ﴾َوُیِقیُموَن الصَّ
 ﴾َوُیِطیُعوَن اللََّه َوَرُسوَلهُ ﴿ ُیعطونها ابتغاء وجه اهللا ﴾َوُیْؤُتوَن الزََّكاةَ ﴿ على الوجه الكامل
﴾ َحِكیمٌ ِإنَّ اللََّه َعِزیٌز ﴿ سیدخلهم في رحمته ﴾ُأْوَلِئَك َسَیْرَحُمُهُم اللَّهُ ﴿ في كل أمر ونهي

َفَتَحابُّهم في اهللا وقیاُمهم بحقِّ اهللا ، یتواَصْون بینهم بترك المحظورات ، غالب ال ُیغلب 
أولئك الذین ، لحقِّ اهللا وآثروا على هواهم ِرضاَء اهللا  تركوا حظوَظهم، وصحبُتهم هللا 

على  ﴾یَن َواْلُمْؤِمَناتِ َوَعَد اللَُّه اْلُمْؤِمنِ ﴿ )٧١( َعَصَمهم اُهللا في الحاِل وسیرحمهم في المآل
ال یزول عنهم  ﴾َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اَألْنَهاُر َخاِلِدیَن ِفیَها﴿ وارفة الظالل ﴾َجنَّاٍت ﴿ِإیمانهم 
یسكنها النبیون  ﴾ِفي َجنَّاِت َعْدنٍ ﴿ یطیب فیها العیش ﴾َطیَِّبةً ﴿منازل  ﴾َوَمَساِكنَ ﴿نعیمها 

 ﴾ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظیمُ ﴿ كله ﴾َذِلكَ ﴿من  ﴾اللَِّه َأْكَبرُ  َوِرْضَواٌن ِمنَ ﴿والشهداء  والصدیقون
 كفي زمرة المهدیین المرضیین عند ناأحشر اللهم  ، رضاه هو سبب كل فوز وسعادة

 ، وٕاقامة الحدود بإلزام الحجة ﴾َواْلُمَناِفِقینَ ﴿ بالسیف ﴾َیاَأیَُّها النَِّبيُّ َجاِهِد اْلُكفَّارَ ﴿ )٧٢(
النفس كافرة ﴾ َجَهنَُّم َوِبْئَس اْلَمِصیر﴿ مسكنهم ﴾َوَمْأَواُهمْ ﴿شدد علیهم  ﴾ْیِهمْ َواْغُلْظ َعلَ ﴿

لعلك تردها ، فجاهدها بسیف المخالفة وحملها حموالت الندم وسیرها فى مفاوز الخوف 
الذي  ﴾َما َقاُلوا﴿أنهم  ﴾ِباللَّهِ ﴿ن یالمنافق أي ﴾َیْحِلُفونَ ﴿ )٧٣( إلى طریق التوبة واإلنابة

 ﴾َبْعَد ِإْسالِمِهمْ ﴿ أظهروا الكفر ﴾َوَلَقْد َقاُلوا َكِلَمَة اْلُكْفِر َوَكَفُروا﴿ غك عنهم من السببل
وا ِبَما َلْم َیَناُلوا﴿ َتَستَّروا بَأْیماِنهم َفهَتَك اُهللا أستارهم وكشف أسرارهم بالفتك بالنبي  ﴾َوَهمُّ

 ﴾َأْن َأْغَناُهُم اللَُّه َوَرُسوُلُه ِمْن َفْضِلهِإال ﴿عابوا  ﴾َوَما َنَقُموا﴿(ص) عند عودته من تبوك 
ُیَعذِّْبُهُم ﴿النفاق  یصروا على ﴾َیُكْن َخْیًرا َلُهْم َوإِْن َیَتَولَّْوا﴿عن النفاق  ﴾َفِإْن َیُتوُبوا﴿ ببركته

ْم ِفي اَألْرِض َلهُ ﴿لیس  ﴾َوَما﴿بالنار  ﴾َواآلِخَرةِ ﴿ بالقتل واألسر ﴾اللَُّه َعَذاًبا َأِلیًما ِفي الدُّْنَیا
َمْن َعاَهَد ﴿المنافقین  ﴾َوِمْنُهمْ ﴿ )٧٤(یحمیهم  ﴾وَال َنِصیرٍ ﴿ ینقذهم من العذاب ﴾ِمْن َوِليٍّ 

دََّقنَّ ﴿ وسع علینا في الرزق ﴾اللََّه َلِئْن ءاَتاَنا ِمْن َفْضِلهِ  َوَلَنُكوَننَّ ِمَن ﴿على الفقراء  ﴾َلَنصَّ
اِلِحینَ   ﴾ِمْن َفْضِلهِ ﴿رزقهم اهللا  ﴾َفَلمَّا ءاَتاُهمْ ﴿ )٧٥( الخیرونعمل فیها بعمل أهل ﴾ الصَّ
ولهذا  )٧٦(عن طاعة الّله ورسوله ﴾ َوَتَولَّوا َوُهْم ُمْعِرُضون﴿ باِإلنفاق ﴾َبِخُلوا ِبهِ ﴿وأغناهم 

 ﴾ِبَما﴿ ء اهللالقا﴾ ِفي ُقُلوِبِهْم ِإَلى َیْوِم َیْلَقْوَنهُ ﴿النفاق  ﴾ِنَفاًقا﴿جعل اهللا عاقبتهم  ﴾َفَأْعَقَبُهمْ ﴿
  وبسبب ﴾َوِبَما َكاُنوا َیْكِذُبونَ ﴿ما عاهدوا اهللا علیه  ﴾َأْخَلُفوا اللََّه َما َوَعُدوهُ ﴿أنهم بسبب 
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روي أن رجالً ) ٧٥( 

یسمى ثعلبة جاء إلى 
النبي (ص) فقال یا 
رسول هللا: ادع هللا أن 
: یرزقني ماالً فقال

ویحك یا ثعلبة قلیل 
، خیر من  تؤدي شكره

 ، فقال كثیر، ال تطیقھ
: والذي بعثك بالحق 
لئن دعوت هللا أن 
یزقني ماالً ألعطین 

، فلم  كل ذي حق حقھ
یزل یراجعھ حتى دعا 

، فاتخذ غنماً  لھ
  ] زم[ فنَمت....

) عن النبي(ص) ٧٦(
البخیل من ذكرت عنده 
صل علّى "  ولم یُ

س من أبخل النا وقال:
  ]حق[ بخل بالسالم

 
َعِجْبُت لِْلَبِخیِل ) ٧٦(

َیْسَتْعِجُل اْلَفْقَر الَِّذي 
وتُُھ  ِمْنھُ  َھَرَب َو َیفُ

اهُ َطلََب  اْلِغَنى الَِّذي إِیَّ
ْنَیاَفَیِعیُش فِي  َعْیَش  الدُّ

َحاَسُب فِي  اْلفَُقَراءِ  َو یُ
 اْألَْغنَِیاءِ اْآلِخَرِة ِحَساَب 

  ]نج
 
) )عن النبي (ص٧٧(

عالمة المنافق ثالثة : 
إذا حدث كذب ، وإذا 
وعد أخلف وإذا أؤتمن 

 ]حق[خان  
  
َفال أَْمَواَل  )٨١(

َبَذْلُتُموَھا لِلَِّذي َرَزَقَھا 
َو ال أَْنفَُس َخاَطْرُتْم بَِھا 
لِلَِّذي َخلََقَھا َتْكُرُموَن 
ِ َعلَى ِعَباِدِه َو ال  بِا�َّ
َ فِي ِعَباِدهِ   ُتْكِرُموَن هللاَّ

 ]نج[
  
ِ فِیَمْن ال) ٨١( َحاَجَة ِ�َّ

ِ فِي َمالِِھ َو  لَْیَس ِ�َّ
 ]نج[ َنْفِسِھ َنِصیبٌ 

  
اإلعجاز :  ) تنبیھ٨٣(

بقولھ معَي ، مع العلم 
أنھم أمروا بالقتال في 
آیة أخرى ، إشارة إلى 
أن القتال سیكون بعد 

  ]مس [وفاة النبي 
  

َأنَّ اللََّه َیْعَلُم ﴿ هؤالء المنافقون﴾ َیْعَلُمواَلْم أَ ﴿ )٧٧(كذبهم في دعوى اِإلیمان واِإلحسان 
َوَأنَّ اللََّه َعالَُّم ﴿ وما یتحدثون به بینهم ﴾َوَنْجَواُهمْ ﴿ ما یخفونه في صدورهم ﴾ِسرَُّهمْ 

المتبرعین  ﴾اْلُمطَّوِِّعینَ ﴿یعیبون  ﴾الَِّذیَن َیْلِمُزونَ ﴿ )٧٨(ال یخفى علیه شيء  ﴾اْلُغُیوبِ 
َدَقاتِ ِمَن اْلمُ ﴿ من الصدقة إال طاقتهم  ﴾َوالَِّذیَن ال َیِجُدوَن ِإال ُجْهَدُهمْ  ْؤِمِنیَن ِفي الصَّ

جازاهم على  ﴾َسِخَر اللَُّه ِمْنُهمْ ﴿ بهم یستهزئون ﴾ِمْنُهمْ  َفَیْسَخُرونَ ﴿فیتصدقون بالقلیل 
محمد (ص) استغفرت  سواء یا ﴾اْسَتْغِفْر َلُهمْ ﴿ )٧٩(مقیم ﴾ َوَلُهْم َعَذاٌب َأِلیمٌ ﴿سخریتهم 

مهما أكثرت من  ﴾ِإْن َتْسَتْغِفْر َلُهْم َسْبِعیَن َمرَّةً َتْسَتْغِفْر َلُهْم  ال َأوْ ﴿لهؤالء المنافقین 
َكَفُروا ﴿ألنهم  ﴾ِبَأنَُّهمْ ﴿عدم المغفرة لهم أي  ﴾َذِلكَ ﴿أبدًا  ﴾َفَلْن َیْغِفَر اللَُّه َلُهمْ ﴿االستغفار 

الخارجین  ﴾اْلَقْوَم اْلَفاِسِقینَ ﴿ال یوفق لِإلیمان  ﴾َواللَُّه ال َیْهِدي﴿شنیعًا  كفراً  ﴾ِباللَِّه َوَرُسوِله
بقعودهم  ﴾ِبَمْقَعِدِهمْ ﴿الذین تخلفوا عن غزوة تبوك  ﴾َفِرَح اْلُمَخلَُّفونَ ﴿ )٨٠( عن طاعته

ِبَأْمَواِلِهْم ﴿للجَهِاُد  ﴾َأْن ُیَجاِهُدوا﴿الخروج  ﴾َرُسوِل اللَِّه َوَكِرُهوا﴿ بعد خروج ﴾ِخالفَ ﴿
 بعضهم لبعض ﴾َوَقاُلوا﴿ ِإیثارًا للراحة وخوف ِإتالف النفس والمال ﴾َوَأنُفِسِهْم ِفي َسِبیِل اللَّه

التي  ﴾َناُر َجَهنَّمَ ﴿لهم  ﴾ُقلْ ﴿ الحر وقت ﴾اْلَحرِّ  ِفي﴿ال تخرجوا ِإلى الجهاد  ﴾ال َتنِفُروا﴿
یفهمون  ﴾َلْو َكاُنوا َیْفَقُهونَ ﴿ لحر المعهودمما تحذرون من ا ﴾َأَشدُّ َحر�ا﴿ تصیرون ِإلیها

 على ﴾ِبَما﴿لهم  ﴾َكِثیًرا َجَزاءً ﴿في االخرة  ﴾َقِلیًال َوْلَیْبُكوا﴿في الدنیا  ﴾َفْلَیْضَحُكوا﴿ )٨١(
حتى یكثر ، بدل اهللا َمَسرَّتهم ِبَحسرِة وَفْرَحَتهم بَتْرَحٍة وراحتهم ِبَعْبَرٍة ﴾ َكاُنوا َیْكِسُبونَ ﴿ ما
من  ﴾اللَّهُ ﴿ردك  ﴾َفِإْن َرَجَعكَ ﴿ )٨٢(ؤهم في العقبى كما كثر ضحكهم في الدنیا بكا

 طلبوا ﴾َفاْسَتْأَذُنوكَ ﴿من المنافقین الذین تخلفوا بغیر عذر  ﴾ِإَلى َطاِئَفٍة ِمْنُهمْ ﴿ غزوة تبوك
ا َوَلْن تَُقاِتُلوا َأَبدً ﴿للجهاد  ﴾َلْن َتْخُرُجوا َمِعيَ ﴿لهم  ﴾َفُقلْ ﴿ معك لغزوة أخرى ﴾ِلْلُخُروجِ ﴿

َل َمرَّةٍ ﴿بسبب  ﴾َمِعَي َعُدو�ا َفاْقُعُدوا ﴿ حین لم تخرجوا ِإلى تبوك ﴾ِإنَُّكْم َرِضیُتْم ِباْلُقُعوِد َأوَّ
كان إسقاطهم عن دیوان الغزاة عقوبة لهم على  - المتخلفین عن الغزو﴾ َمَع اْلَخاِلِفین

من هؤالء  ﴾َعَلى َأَحٍد ِمْنُهمْ ﴿د (ص) یا محم ﴾َوال ُتَصلِّ ﴿ )٨٣( -تخلفهم أول مرة 
 ﴾َوال َتُقْم َعَلى َقْبِرهِ ﴿ ألن صالتك رحمة وهم لیسوا أهًال للرحمة ﴾َماَت َأَبًدا﴿المنافقین ِإذا 

ألنهم كانوا في حیاتهم منافقین یظهرون اِإلیمان  ﴾ِإنَُّهْم َكَفُروا ِباللَِّه َوَرُسوِله﴿ للدفن
َوال ُتْعِجْبَك َأْمَواُلُهْم ﴿ )٨٤(خارجون من اِإلسالم  ﴾َوُهْم َفاِسُقونَ َوَماُتوا ﴿ ویبطنون الكفر

ِإنََّما ﴿ال یرید بهم الخیر من أموالهم وأوالدهم ال تستحسن ما أنعمنا به علیهم  ﴾َوَأْوالُدُهمْ 
 ﴾َأنُفُسُهمْ ﴿خرج ت ﴾َوَتْزَهقَ ﴿بالمصائب والنكبات  ﴾ُیِریُد اللَُّه َأْن ُیَعذَِّبُهْم ِبَها ِفي الدُّْنَیا

ءاِمُنوا ﴿ بأن ﴾َوإَِذا ُأنِزَلْت ُسوَرٌة َأنْ ﴿ )٨٥(ن بالتمتع و منشغل﴾ َوُهْم َكاِفُرونَ ﴿أرواحهم 
  ُأْوُلوا﴿ في التخلف ﴾اْسَتْأَذَنكَ ﴿لنصرة الحق  ﴾َوَجاِهُدوا َمَع َرُسوِلهِ ﴿ بصدق ویقین ﴾ِباللَّه
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  )٩( التوبةسورة     )١٨٥(       العاشرالجزء  
  
اْلِجَھاَد َباٌب ِمْن ) ٨٦(

 ُ ِة َفَتَحُھ هللاَّ أَْبَواِب اْلَجنَّ
ِة أَْولَِیائِِھ َو ُھَو  لَِخاصَّ
ْقَوى َو ِدْرُع  لَِباُس التَّ
تُُھ  ِ اْلَحِصیَنُة َو ُجنَّ هللاَّ
اْلَوثِیَقُة َفَمْن َتَرَكُھ 
 ُ َرْغَبًة َعْنُھ أَْلَبَسُھ هللاَّ
لِّ َو َشِملَُھ  َثْوَب الذُّ

َغاِر اْلبَ  َث بِالصَّ َالُء َو ُدیِّ
َو اْلَقَماَءِة َو ُضِرَب 
َعلَى َقْلبِِھ بِاْإلِْسَھاِب َو 
أُِدیَل اْلَحقُّ ِمْنُھ بَِتْضیِیِع 
 اْلِجَھاِد َو ِسیَم اْلَخْسفَ 

 ]نج[
) ھم البكاءون ٩٢(
سبعة من األنصار ال

أتوا الرسول 
(ص)وقالوا: قد نذرنا 
الخروج فاحملنا نغزو 

ال ل (ص): معك، فقا
أجد ما أحملكم علیھ 
 فتولوا وھم یبكون

  ]بي[
  
كانوا ثمانین ) ٩٥(

رجالً منافقین فقال 
حین قدم (ص) النبي 

ال تجالسوھم المدینة : 
  ] زم[ وال تكلموھم

  
ونَ ) ١٠٠( ابِقُ ھم  السَّ

الذین صلّوا إلى 
الذین شھدوا اوالقبلتین 
من بایع  اوبدراً 

بالحدیبیة وھي بیعة 
بین  الرضوان ما

 األنصار والھجرتین 
أھل بیعة العقبة األولى 
وكانوا سبعة نفر وأھل 
العقبة الثانیة وكانوا 
سبعین والذین آمنوا 
حین قدم علیھم 
مصعب بن عمیر 

  ]زم[ فعلمھم القرآن
  

 غزومع الذین لم یخرجوا لل ﴾َنُكْن َمَع اْلَقاِعِدینَ ﴿دعنا  ﴾ِمْنُهْم َوَقاُلوا َذْرَنا﴿ الغنى ﴾الطَّْولِ 
 النساء والمرضى والعجزة الذین تخلفوا في البیوت ﴾َرُضوا ِبَأْن َیُكوُنوا َمَع اْلَخَواِلفِ ﴿ )٨٦(
ال یفهمون ما في الجهاد وطاعة الرسول من  ﴾َعَلى ُقُلوِبِهْم َفُهْم ال َیْفَقُهونَ ﴿ختم  ﴾َوُطِبعَ ﴿

ُسوُل َوالَِّذیَن ءاَمُنوا َمَعه﴿ )٨٧( السعادة َجاَهُدوا ِبَأْمَواِلِهْم ﴿ یر منهم ألنهمخ ﴾َلِكِن الرَّ
والجنة والكرامة ، النصر والغنیمة في الدنیا ،  منافع الدارین ﴾َوَأنُفِسِهْم َوُأْوَلِئَك َلُهُم اْلَخْیَراتُ 

 للمجاهدین والمؤمنین ﴾َأَعدَّ اللَُّه َلُهمْ ﴿ )٨٨(الفائزون ﴾ َوُأْوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ ﴿في اآلخرة 
الذي ال فوز  ﴾یَها َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظیمُ فِ ﴿ مقیمین ﴾اٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اَألْنَهاُر َخاِلِدینَ َجنَّ ﴿

أهل البدو الذین انتحلوا  ﴾ِمَن اَألْعَرابِ ﴿ المعتذرون ﴾َوَجاَء اْلُمَعذُِّرونَ ﴿ )٨٩( وراءه
الَِّذیَن  َوَقَعدَ ﴿ تخلف عن غزوة تبوكبال ﴾ِلُیْؤَذَن َلُهمْ ﴿وتخلفوا عن الجهاد  الكاذبة األعذار

 الذین لم یجیئوا إلى الرسول ولم یعتذروافي ادعائهم اإلیمان  ﴾َكَذُبوا اللََّه َوَرُسوَلهُ 
هذا بیان ألحوال المنافقین  ،"  وعید لهم شدید "﴾ َسُیِصیُب الَِّذیَن َكَفُروا ِمْنُهْم َعَذاٌب َأِلیمٌ ﴿

َعَفاءِ ﴿ )٩٠(  منافقین من أهل المدینةمن األعراب بعد بیان أحوال ال  ﴾َلْیَس َعَلى الضُّ
الَِّذیَن ال َیِجُدوَن َما ﴿الفقراء  ﴾َوال َعَلى﴿العاجزین  ﴾َوال َعَلى اْلَمْرَضى﴿ الشیوخ المسنین

أخلصوا اِإلیمان  ﴾ِإَذا َنَصُحوا ِللَِّه َوَرُسوِلهِ ﴿ِإثم في القعود  ﴾َحَرجٌ ﴿نفقة للجهاد  ﴾ُینِفُقونَ 
، فال  المحسن من یرى اإلحسان كله من اهللا، لمعاتبتهم  ﴾ِمْن َسِبیلٍ َما َعَلى اْلُمْحِسِنیَن ﴿

حیث وسع على  ﴾َواللَُّه َغُفوٌر َرِحیمٌ ﴿ یكون ألحد علیه سبیل وال یرى لنفسه على أحد حًقا
ال ﴿ لهم﴾ ُهْم ُقْلتَ ِلَتْحِملَ ﴿أرادوا الغزو  ﴾َعَلى الَِّذیَن ِإَذا َما َأَتْوكَ ﴿ )٩١( أهل األعذار

 ﴾َوَأْعُیُنُهْم َتِفیُض ﴿ انصرفوا ﴾َتَولَّوا﴿من الدواب  ﴾َما َأْحِمُلُكْم َعَلْیهِ ﴿لیس عندي  ﴾َأِجدُ 
ألنهم لم  ﴾َأال َیِجُدوا َما ُینِفُقونَ ﴿ -اً كان فیهم ممن شهد بدر  - ﴾َحَزًنا ِمَن الدَّْمعِ ﴿تسیل 

ِإنََّما ﴿ )٩٢( هند الرسول ما یحملهم علیولم یكن ع، غزوة تبوك یجدوا ما ینفقونه ل
قادرون على  ﴾َوُهْم َأْغِنَیاءُ ﴿في التخلف  ﴾عَلى الَِّذیَن َیْسَتْأِذُنوَنكَ ﴿اِإلثم والحرج  ﴾السَِّبیلُ 

السبیل بالعقوبة والمالمة على الذین یتأخرون عنك في الخروج  ، الجهاد وعلى اِإلنفاق
 ﴾َرُضوا ِبَأْن َیُكوُنوا َمَع اْلَخَواِلفِ ﴿ الستطاعُة والقدرةُ إلى الجهاِد وتساعدهم على الخروج ا

َمْن  ﴾اللَُّه َعَلى ُقُلوِبِهْم َفُهْم ال َیْعَلُمونَ ﴿ختم  ﴾َوَطَبعَ ﴿ كانوا ثمانین رجال من قبائل شتى
 بةاستوطن مركَب الكسِل واكتسى ِلَباَس الَفَشِل وَرَكَن إلى مخاریق الِحَیل ُحِرَم استحقاَق الُقر 

ُقْل ﴿ من جهادكم ﴾ِإَذا َرَجْعُتْم ِإَلْیِهمْ ﴿ المتخلفون عن غزوة تبوك ﴾َیْعَتِذُروَن ِإَلْیُكمْ ﴿) ٩٣(
اللَُّه ِمْن ﴿أخبرنا  ﴾َقْد َنبََّأَنا﴿فلن نصدقكم  ﴾َلْن ُنْؤِمَن َلُكمْ ﴿ بالمعاذیر الكاذبة ﴾ال َتْعَتِذُروا

 ﴾َوَرُسوُلهُ  َوَسَیَرى اللَُّه َعَمَلُكمْ ﴿ خبث والنفاقبأحوالكم وما في ضمائركم من ال ﴾َأْخَباِرُكمْ 
  َعاِلمِ ﴿اهللا  ﴾ِإَلى﴿ترجعون بعد مماتكم  ﴾ثُمَّ ُتَردُّونَ ﴿ أتتوبون من نفاقكم أم تقیمون علیه
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  )٩( التوبةسورة     )١٨٦(       الحادي عشرالجزء 
  
وإنما خص  )١٠٠(

ّهللا الّسابقین األولین 
في ھذه اآلیة بھذه 

ة العظیمة ألن المزی
الھجرة أمر شاق على 
الّنفس لما فیھا من 
مفارقة الوطن واألھل 

  ]مال[

عند وقوفكم  ﴾ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلونَ ﴿فیخبركم  ﴾َفُیَنبُِّئُكمْ ﴿ العالنیة ﴾َوالشََّهاَدةِ ﴿ السر ﴾اْلَغْیبِ 
لتصفحوا  ﴾ِإَلْیِهْم ِلُتْعِرُضوا َعْنُهمْ ﴿م رجعت ﴾َسَیْحِلُفوَن ِباللَِّه َلُكْم ِإَذا انَقَلْبُتمْ ﴿ )٩٤(بین یدیه 

ال ینفع  ﴾ِإنَُّهْم ِرْجٌس ﴿ واتركوهم وشأنهم ﴾َفَأْعِرُضوا َعْنُهمْ ﴿عنهم ولتعرضوا عن ذمهم 
في  ﴾َجَهنَُّم َجَزاًء ِبَما َكاُنوا َیْكِسُبونَ ﴿مصیرهم  ﴾َوَمْأَواُهمْ ﴿فیهم التوبیخ لخبث باطنهم 

كرره لبیان كذبهم وللتحذیر من  ﴾َیْحِلُفوَن َلُكْم ِلَتْرَضْوا َعْنُهمْ ﴿ )٩٥(، من اآلثام  الدنیا
َفِإنَّ اللََّه ال َیْرَضى َعِن ﴿فِإن رضاكم ال ینفعهم  ﴾َفِإْن َتْرَضْوا َعْنُهمْ ﴿االغترار بمعاذیرهم 

 ﴾ْفًرا َوِنَفاًقاَأَشدُّ كُ ﴿ أهل البدو ﴾اَألْعَرابُ ﴿ )٩٦( ألن اهللا ساخط علیهم﴾ اْلَقْوِم اْلَفاِسِقینَ 
فكانوا أطلق لسانًا بالكفر من منافقي المدینة ،  من أهل الحضر لجفائهم وقسوة قلوبهم

َأال َیْعَلُموا ُحُدوَد ﴿أولى بـ  وهم ﴾َوَأْجَدرُ ﴿بسبب بعدهم عن سماع القرآن وأحادیث الّرسول 
هؤالء  ﴾َوِمنَ ﴿ )٩٧(﴾ َحِكیمٌ  َعِلیمٌ  َواللَّهُ ﴿ من األحكام والشرائع ﴾َما َأنَزَل اللَُّه َعَلى َرُسوِلهِ 

غرامة  ﴾َمْغَرًما﴿یصرفه في سبیل اهللا  ﴾َما ُینِفقُ ﴿یعدُّ  ﴾َمْن َیتَِّخذُ ﴿الجهالء  ﴾اَألْعَرابِ ﴿
 ﴾ِبُكُم الدََّواِئرَ ﴿ینتظر  ﴾َوَیَتَربَُّص ﴿ إذ ال یحتسبه عند اهللا وال یرجو علیه ثوابا وخسراناً 

یدور العذاب  علیهم ﴾َعَلْیِهْم َداِئَرُة السَّْوءِ ﴿اء النفقة من أعبمصائب الدنیا لیتخلص 
ِباللَِّه َواْلَیْوِم ﴿یصدِّق  ﴾َوِمَن اَألْعَراِب َمْن ُیْؤِمنُ ﴿ )٩٨(﴾ َواللَُّه َسِمیٌع َعِلیمٌ ﴿ والهالك
یقربه  ما ﴾ُقُرَباٍت ِعْنَد اللَّهِ ﴿في سبیل اهللا  ﴾َوَیتَِّخُذ َما ُینِفقُ ﴿ وبالبعث بعد الموت ﴾اآلِخر

أي  ﴾ِإنََّها َأال﴿ للمتصدقین بالبركة والخیر ﴾الرَُّسولِ ﴿ودعاء  ﴾َوَصَلَواتِ ﴿من رضا اهللا 
وهناك ﴾ ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحیمٌ  َلُهْم َسُیْدِخُلُهُم اللَُّه ِفي َرْحَمِته﴿ عظیمة ﴾ُقْرَبةٌ ﴿هذا اِإلنفاق 

َوالسَّاِبُقوَن ﴿ )٩٩( نفقه غنًما ال غرًمامن یرى األشیاء عاریة هللا فى یده یرى أن ما ی
ُلونَ  الذین سبقوا إلى اهللا بقلوبهم وحسن قصدهم إلیه بطاعتهم له واهللا وفقهم لذلك  ﴾اَألوَّ

عن عبد الرحمن بن عوف  ، حتى صارت قلوبهم فارغة من ذكر كل شىء إال من ذكره
في  ﴾َن اْلُمَهاِجِرینَ مِ ﴿ ]شو[(ع)  هم ستة من قریش أولهم إسالما علي بن أبي طالب

في سیرتهم  ﴾ِبِإْحَسانٍ ﴿سلكوا طریقهم  ﴾َوالَِّذیَن اتََّبُعوُهمْ ﴿ والنصرة ﴾َواَألنَصارِ ﴿الهجرة 
لما أجزل لهم من  ﴾َوَرُضوا َعْنهُ ﴿ عنهم وعٌد بالغفران والرضوان ﴾َرِضَي اللَُّه َعْنُهمْ ﴿

 ﴾ِفیَها َأَبًدا﴿مقیمین  ﴾ِري َتْحَتَها اَألْنَهاُر َخاِلِدینَ َجنَّاٍت َتجْ ﴿في اآلخرة  ﴾َوَأَعدَّ َلُهمْ ﴿ الثواب
، هان علیه ما بذله فى  من طلب القربة إلى اهللا﴾ َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظیمُ ﴿من غیر انتهاء 

 جنب ذلك، وكیف ینال القربة إلى اهللا من ال یزال یتقرب إلى ما یبعده من اهللا وهو الدنیا
منكم  منازلهم قریبة ﴾اَألْعَراِب ُمَناِفُقونَ ﴿ِمَن  یا أهل المدینة ﴾َلُكمْ َوِممَّْن َحوْ ﴿ )١٠٠(
 یا محمد (ص) ﴾َعَلى النَِّفاِق ال َتْعَلُمُهمْ ﴿استمروا  ﴾َمَرُدوا﴿ ومنكم ﴾َوِمْن َأْهِل اْلَمِدیَنةِ ﴿

  ذُِّبُهمْ َسُنعَ ﴿ ونخبرك عن أحوالهم ﴾َنْحُن َنْعَلُمُهمْ ﴿لمهارتهم في النفاق بحیث یخفى أمرهم 
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) عن الباقر (ع) ١٠٢(

:  في ھذه اآلیة قال
عسى من هللا واجب 
وإنما نزلت في شیعتنا 

 ]صا[ المذنبین
الصادق  ) عن ١٠٥(

إن أعمال العباد  (ع)
تعرض على رسول 
هللا (ص) كل صباح 
أبرارھا وفجارھا 
فاحذروا ولیستحي 

أن یعرض أحدكم 
على نبیھ العمل 

  ]صا[  القبیح
عن أمیر ) ١٠٥(

إذا  (ع)المؤمنین 
ناولتم السائل شیئاً 
فاسألُوه أن یدعو لكم 
فاّنھ یجاب لھ فیكم 
وال یجاب في نفسھ 
ألّنھم یكذبون ولیرّد 
الذي ناولھ یده إلى 
فیھ فیقّبلھا فاّن هللا 
تعالى یأخذھا قبل أن 

  ]صا[ تقع في یده
قر ) عن البا١٠٥(

ّن هللا شاھد اإل(ع) 
في أرضھ وإّنما 
أعمال العباد تعرض 
على رسول هللا 

  ]صا[ (ص)
) عن ابن ١٠٦(

: ھم كعب بن  عباس
، ومرارة بن  مالك
، وھالل بن  الربیع
، لم یسارعوا  أمیة

  إِلى التوبة واالعتذار
وكانوا من أصحاب 
بدر، فنھى النبي 
(ص) عن كالمھم 
والسالم علیھم وقد 

ھم خمسین وقف أمر
لیلة وھجرھم الناس 
حتى نزلت توبتھم 

  ]مس[
) روي أن بني ١٠٧(

عمرو بن عوف لما 
بنوا مسجد قباء   
وصلى فیھ رسول هللا 
(ص) حسدتھم إخوتھم 
بنو غنم بن عوف ، 

مسجدا  وقالوا : نبني
نصلي فیھ وال نحضر 
جماعة محمد (ص) 

مسجدا إلى جنب  فبنوا
  مسجد قباء وقالوا

َتْینِ  ثُمَّ ُیَردُّوَن ِإَلى َعَذاٍب ﴿ وعند الموت بعذاب القبر، ي الدنیا بالقتل واألسر ف ﴾َمرَّ
ولم یعتذروا عن  ﴾ِبُذُنوِبِهمْ ﴿أقروا  ﴾ءاَخُروَن اْعَتَرُفوا﴿قوم ﴾ وَ ﴿ )١٠١(.النار ﴾َعِظیمٍ 

 َوءاَخرَ ﴿جهادهم السابق  ﴾َخَلُطوا َعَمًال َصاِلًحا﴿ بل لكسلهم تخلفهم بالمعاذیر الكاذبة
ِإنَّ اَهللا ﴿اهللا علیهم سیتوب  ﴾َعَسى اُهللا َأْن َیُتوَب َعَلْیِهمْ ﴿ تخلفهم عن غزوة تبوك ﴾َسیًِّئا

صفة النادمین والمعرضین عن الذنوب والناوین للتوبة وهو االعتراف بما ﴾ َغُفوٌر َرِحیمٌ 
بتهال وذكر المعاصى على الدوام واال وكثرة الندم على ذلك واالستغفار منه ، سبق منهم

ُخْذ ﴿ )١٠٢( لعل اهللا یفتح له باب التوبة ویجعله من أهلها.، إلى اهللا بصحة االفتقار 
من الذنوب  ﴾َصَدَقًة ُتَطهُِّرُهمْ ﴿هؤالء الذین اعترفوا بذنوبهم من أموال  ﴾ِمْن َأْمَواِلِهمْ 

دقة بتلك الص ﴾ِبَها﴿ تطهر سرائرهم وتزكى نفوسهم،  وتنمي حسناتهم ﴾َوُتَزكِّیِهمْ ﴿
 ﴾َلُهمْ ﴿ طمأنینة ﴾َسَكنٌ ﴿ك ئدعا ﴾ِإنَّ َصالَتكَ ﴿لهم بالمغفرة  ﴾َعَلْیِهمْ ﴿وادع  ﴾َوَصلِّ ﴿

 ﴾َیْعَلُمواَأَلْم ﴿ )١٠٣( بنیاتهم﴾ َواللَُّه َسِمیٌع َعِلیمٌ ﴿ تسكنهم إلى اآلخرة وتقطعهم عن الدنیا
َدَقاتِ ﴿ لمن تاب ﴾هِ َأنَّ اللََّه ُهَو َیْقَبُل التَّْوَبَة َعْن ِعَبادِ ﴿ن یالتائبأي  یتقبلها  ﴾َوَیْأُخُذ الصَّ

، ألنه قد یقبل وال  فرق بین األخذ والقبول﴾ َوَأنَّ اللََّه ُهَو التَّوَّاُب الرَِّحیمُ ﴿ ممن أخلص النیة
َفَسَیَرى ﴿ما شئتم من األعمال  ﴾َوُقِل اْعَمُلوا﴿ )١٠٤(یأخذ، ولكن ال یأخذ إال عن قبول 

 رؤیة مشاهدة  یراه ، على اهللا ورسولهیوم الحساب  اعمالكم وستعرض﴾ َرُسوُلهُ اللَُّه َعَمَلُكْم وَ 
 (ع)المؤمنون هم االئمة  عن الصادق (ع) ، یرونه رؤیة فراسة وتوسم ﴾َواْلُمْؤِمُنونَ ﴿
 ﴾مْ َفُیَنبُِّئكُ ﴿ ال فرق عنده بین السر والجهر﴾ َوَسُتَردُّوَن ِإَلى َعاِلِم اْلَغْیِب َوالشََّهاَدةِ ﴿ ]صا[

مؤخرون  ﴾ُمْرَجْونَ ﴿من المتخلفین  ﴾َوءاَخُرونَ ﴿ )١٠٥(﴾ ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلونَ ﴿فیجازیكم اهللا 
لم ُیَصرِّْح بقبول توبتهم ولم َیِسْمُهم بالیأِس من غفرانه ، فوقفوا متردِِّدین بین ﴾ َألْمِر اللَّهِ ﴿

ا ُیَعذُِّبُهمْ ﴿ الخوف والرجاَء  ا َیُتوُب َعَلْیِهمْ وَ ﴿ ِإن لم یتوبوا ﴾ِإمَّ وإِما أن یوفقهم للتوبة  ﴾إِمَّ
وٕاْن َرِحَمهم فال سبیَل  ، إْن َعذََّبهم فال اعتراَض یتوّجه علیه﴾ َواللَُّه َعِلیٌم َحِكیم﴿ ویغفر لهم

 مضرة للمؤمنین ﴾اتََّخُذوا َمْسِجًدا ِضَراًرا﴿المنافقین  من ﴾َوالَِّذینَ ﴿ )١٠٦(ألحٍد إلیه 
الذین كانوا یجتمعون للصالة  ﴾اْلُمْؤِمِنین﴿جماعة  ﴾َوَتْفِریًقا َبْینَ ﴿یة للكفر تقو  ﴾َوُكْفًرا﴿

الذي قال لرسول اهللا  ﴾ِلَمْن َحاَرَب اللََّه َوَرُسوَلُه ِمْن َقْبلُ ﴿ترقبًا  ﴾َوإِْرَصاًدا﴿ في مسجد قبا
ما  ﴾ِإنْ ﴿ ّلذین بنوهلك اولیقسمن  ﴾َوَلَیْحِلُفنَّ ﴿(ص) ال أجد قومًا یقاتلونك ِإال قاتلتك معهم 

 ، والتوسعة على المصلین من الرفق بالمسكین ﴾ِإال اْلُحْسَنى﴿ببناء المسجد  ﴾َأَرْدَنا﴿
المقام في  ﴾ِفیِه َأَبًدا﴿ال تصلي  ﴾ال َتُقمْ ﴿ )١٠٧(﴾ َلَكاِذُبونَ  ِإنَُّهمْ ﴿یعلم  ﴾َواللَُّه َیْشَهدُ ﴿

 تقوى اهللا ﴾ْسِجٌد ُأسَِّس َعَلى التَّْقَوىَلمَ ﴿أماكن العصیان من عالمات المماألة مع أربابها 
ِل ﴿ وطاعته   ﴾ِفیه﴿تصلي  ﴾َأْن َتُقومَ ﴿أولى وأجدر  ﴾َأَحقُّ ﴿ابتدئ في بنائه  ﴾َیْومٍ ِمْن َأوَّ
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لرسول (ص) وھو 
یتجھز إلى تبوك إنا 
نحب أن تأتینا فتصلي 

: إني  ، فقال لنا فیھ
، ولما  على جناح سفر

انصرف من تبوك 
نزلت فأرسل من ھدم 
المسجد وأحرقھ وأمر 
أن یتخذ مكانھ كناسة 
یلقى فیھا الجیف 

  ]صا[ والقمامة
 
اآلیة  :ة ) فائد١٠٩(

على سبیل التشبیھ 
والتمثیل لعمل أھل 

،  اإلِخالص، واإلِیمان
وعمل أھل النفاق 

  ] مس[والضالل 
  
یس أنھ ل...  )١١١(

ألنفسكم ثمن إال الجنة 
  فال تبیعوھا إال بھا

.... فال أموال وفیھ 
بذلتموھا للذي رزقھا 
وال أنفس خاطرتم  بھا 

  ] نج [ للذي خلقھا
  
بایعھم فأغلى  )١١١(

لھم ثمن األنفًس ھو 
، وأمواالً ھو  خلقھا
، ثم وھبھا  رزقھا

لھم، ثم اشتراھا منھم 
بھذا الثمن الغالي 

  حةفإِنھا لصفقة راب
  ] مس[
  
الناس أربعة: ) ١١٢(

تائب وعابد ومحب 
، فالتائب  وعارف

، والعابد  یعمل للنجاة
،  یعمل للدرجات

 والمحب یعمل للقربات
، والعارف یعمل 
لرضا ربھ من غیر 

  ]حق[  حظ لنفسھ فیھ
  
 قال عامة) ١١٢(

ھم   المفسرین
  (ص) الصائمون لقولھ

  سیاحة أمتي الصیام
 : وقال أھل المعنى

إلنسان إذا امتنع من ا
األكل والشرب انفتحت 
علیھ أبواب المعاني 
والحكم وتحلت لھ 
أنوار المعارف 
والحقائق فیحصل لھ 
 سیاحة في عالم العقول

  ]غر[

 ، عن المعاصي وهذه ِسَمة العابدین ﴾ُیِحبُّوَن َأْن َیَتَطهَُّروا﴿أتقیاء  ﴾ِفیِه ِرَجالٌ ﴿ مسجد قباء
محبة المخلوقین،  ویتطهرون عن، اني وتلك صفة الزاهدین ویتطهرون عن الشهوات واألم

طهارة العلم من الجهل وطهارة الذكر من ﴾ َواللَُّه ُیِحبُّ اْلُمطَّهِِّرینَ ﴿ وتلك صفة العارفین
 ﴾َأسََّس ُبْنَیاَنُه َعَلى َتْقَوى﴿هل من  ﴾َأَفَمنْ ﴿ )١٠٨(النسیان وطهارة الطاعة من المعصیة.

أم  ﴾َخْیٌر َأْم َمْن َأسََّس ُبْنَیاَنُه َعَلى َشَفا﴿وطلٍب مرضاته  ﴾ِرْضَوانٍ ِمَن اللَِّه وَ ﴿ وخوف
متصدع مشرف على  ﴾َهارٍ ﴿طرف واد  ﴾ُجُرفٍ ﴿على  مسجد بني على النفاق فهو

اْلَقْوَم ﴿ال یوفق  ﴾ِفي َناِر َجَهنََّم َواللَُّه ال َیْهِدي﴿ البناء ﴾ِبهِ ﴿فسقط  ﴾َفاْنَهارَ ﴿ السقوط
ال یزال في قلوب أهل  ﴾ال َیَزاُل ُبْنَیاُنُهُم الَِّذي َبَنْوا ِریَبًة ِفي ُقُلوِبِهمْ ﴿ )١٠٩(﴾ ِمینَ الظَّالِ 

الى ان  ﴾ِإال َأْن َتَقطََّع ُقُلوُبُهمْ ﴿ ، وغیظ وارتیاب بسبب هدمه مسجد ضرار شٌك ونفاقٌ 
عقد  ﴾نَّ اللََّه اْشَتَرىإِ ﴿ )١١٠(﴾ َحِكیمٌ ﴿ بأحوال المنافقین ﴾َواللَُّه َعِلیمٌ ﴿تتصدع قلوبهم 

على  ﴾َوَأْمَواَلُهْم ِبَأنَّ َلُهُم اْلَجنَّةَ ﴿ النَّْفَس محلُّ اآلفات﴾ ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن َأنُفَسُهمْ ﴿ بیع وشراء
یَقاِتُلوَن ِفي َسِبیِل ﴿الجنَُّة جنتي والماُل مالي فاشتروا جنتي بمالي ، بذلهم األموال واألنفس 

 ﴾َوْعًدا َعَلْیِه َحق�ا﴿ویستشهدون  ﴾َوُیْقَتُلونَ ﴿األعداء  ﴾َفَیْقُتُلونَ ﴿ اهللاِإلعزاز دین  ﴾اللَّه
َأْوَفى ِبَعْهِدِه ِمَن اللَِّه ﴿ال أحد  ﴾ِفي التَّْوَراِة َواِإلنِجیِل َواْلُقْرءاِن َوَمنْ ﴿قاطعًا مثبتًا 

﴾ الَِّذي َباَیْعُتْم ِبهِ ﴿وزائال بدائم  إذ بعتم فانیا بباق﴾ ِبَبْیِعُكمُ ﴿افرحوا غایة الفرح ﴾ َفاْسَتْبِشُروا
فیه  المشتري،  ناهیك من بیعال فوز أعظم منه  ﴾َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظیمُ ﴿ اهللا عز وجل

،  ما أكرمه سبحانه، (ص) ، والواسطة محمد المصطفى  ، والثمن جنة المأوى رب العال
، ثم اشتراها منا بهذا الثمن  هبها لنا، ثم و  ، وأموالنا هو رزقها فإن أنفسنا هو خلقها

ومالك محل كل أثم ، نفسك موضع كل شهوة وبلیة  ، ، فإنها لصفقة رابحة الغالي
 ، فأراد أن یزیل ملكك عما یضرك ، ویعوضك علیه ما ینفعك عاجًال وآجالً  ومعصیة

تابعة هواه مومن عن زلَِّته إلى طاعته الراجع إلیه  ، عن المعاصي ﴾التَّاِئُبونَ ﴿ )١١١(
 ﴾اْلَحاِمُدونَ ﴿ مع رؤیة التقصیر ، المخلصون في العبادة ﴾اْلَعاِبُدونَ ﴿ إلى موافقة رضاه

في األرض للغزو  ﴾السَّاِئُحونَ ﴿الشاكرون له على وجود أفضاله  ، هللا في السراء والضراء
 ،ستبصاراإلطلب و العتبار لالذین یسیحون في األرض  ، وقیل الصائمون أو طلب العلم

ویسیحون بأسرارهم ، ویسیحون بقلوبهم في مشارق األرض ومغاربها بالتفكُّر بحكمِة خاِلقها 
الخاضعون له  ﴾الرَّاِكُعونَ ﴿في الملكوِت فیجدون َرْوَح الوصال ویعیشون بنسیم األْنِس 

ون الذین َیْدعُ  ﴾اآلِمُروَن ِباْلَمْعُروفِ ﴿ الطالبون قربهالمصلون  ﴾السَّاِجُدونَ ﴿ على الدوام
 باإلقبال على اهللا وَتْرِك االشتغال بغیر اهللا یأمرون أنفَسهم بالتزام الَخْلَق إلى اهللا یتواَصْون

  َیْنَهْون أنفَسهم عن اتِّباع المنى والشهوات ِبَتْرِك التعریج ﴾َوالنَّاُهوَن َعِن اْلُمنَكرِ ﴿الطاعات 
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  )٩( التوبةسورة     )١٨٩(       الحادي عشرالجزء 
   
ائٌِب یرجع تَ  )١١٢(

عن أفعالھ إلى تبدیل 
فنوَن  عندهفیجد  أحوالھ

أفضالھ وتائب یرجع 
لحظِّ َنْفِسھ من جزیل 

على  خوفاثوابھ أو 
من ألیم عذابھ  نفسھ

وتائب یرجع طلباً 
لفرح نفسھ حین 
یخلص من شؤم 

  ] حق  [أوزاره 
  
نزلت في ) ١١٧(

غزاة تبوك وما لحق 
المسلمین فیھا من 

وم العسرة حتى ھمَّ ق
بالرجوع ثم تداركھم 
لطف هللا سبحانھ قال 
الحسن كان العشرة 
من المسلمین 
یخرجون على بعیر 
یعتقبونھ بینھم یركب 
الرجل ساعة ثم ینزل 
فیركب صاحبھ كذلك 
وكان زادھم الشعیر 
المسوس والتمر 
المدود واإلھالة 
السنخة وكان النفر 
منھم یخرجون ما 
معھم من التمیرات 

الجوع بینھم فإذا بلغ 
من أحدھم أخذ التمرة 
فالكھا حتى یجد 
طعمھا ثم یعطیھا 
صاحبھ فیمصھا ثم 
یشرب علیھا جرعة 
من ماء كذلك حتى 
یأتي على آخرھم فال 
یبقى من التمرة إال 

  ]صا [النواة
  
 ةأن بعیر روي )١١٧(

أبي ذّر الغفاري أبطأ 
بھ فحمل متاعھ على 
ظھره واتبع أثر رسول 

ً (ص) هللا   ، فقال ماشیا
لما  (ص)رسول هللا 
كن أبا   :رأى سواده

ھو  : ، فقال الناس ذرّ 
رحم هللا أبا  ذاك، فقال

ه،  ، یمشي وحد ذرّ 
  ، ویبعث ویموت وحده

 ]زم[  وحده
  

المراعون أوامر  ، بفرائض اهللا ﴾ِلُحُدوِد اللَّهِ ﴿المتمسكون  ﴾َواْلَحاِفُظونَ ﴿في أوطان الغفلة 
القائمون بحفظ هذه  ﴾َوَبشِِّر اْلُمْؤِمِنینَ ﴿وأسرارهم وأرواحهم اهللا علیهم في جوارحهم وقلوبهم 

ِللنَِّبيِّ َوالَِّذیَن ءامنوا َأْن ﴿ ال ینبغي وال یصح ﴾َما َكانَ ﴿ )١١٢( بجنات النعیم ، الحرمات
 ﴾ْرَبىُأْوِلي قُ ﴿ن یالمشركأي﴾ ِلْلُمْشِرِكیَن َوَلْو َكاُنوا ﴿ أن یطلبوا من اهللا المغفرة ﴾َیْسَتْغِفُروا

 لموتهم على الكفر ﴾َلُهْم َأنَُّهْم َأْصَحاُب اْلَجِحیم﴿وضح  ﴾ِمْن َبْعِد َما َتَبیَّنَ ﴿أقرباء لهم 
 ﴾َوَعَدَها ِإیَّاهُ ﴿وعٍد  ﴾َمْوِعَدةٍ ﴿ من أجل ﴾َوَما َكاَن اْسِتْغَفاُر ِإْبَراِهیَم َألِبیِه ِإال َعنْ ﴿ )١١٣(

ا َتَبیََّن َله﴿تقدم له  من أبیه  ﴾َتَبرََّأ ِمْنه﴿ مصّر على الكفر ﴾َأنَُّه َعُدوٌّ ِللَّه﴿هیم ِإلبرا ﴾َفَلمَّ
َوَما َكاَن ﴿) ١١٤(صبور ﴾ َحِلیمٌ ﴿ كثیر الرحمة ورقة القلب ﴾ِإنَّ ِإْبَراِهیَم َألوَّاهٌ ﴿بالكلیة 

ِإنَّ ﴿یجتنبونه  ﴾ا َیتَُّقونَ َحتَّى ُیَبیَِّن َلُهْم مَ ﴿وفقهم لِإلیمان  ﴾اللَُّه ِلُیِضلَّ َقْوًما َبْعَد ِإْذ َهَداُهمْ 
 ﴾السََّماَواِت َواَألْرِض ُیْحيِ ﴿ سلطان ﴾ِإنَّ اللََّه َلُه ُمْلكُ ﴿ )١١٥(﴾ اللََّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِلیمٌ 
 لناسا یهاا ﴾َوَما َلُكمْ ﴿بیده وحده حیاتهم وموتهم  ﴾َوُیِمیتُ ﴿ المعرفة قلوَب العارفین بأنوار

من طلب الملك من غیر  ، أحد غیر اهللا تلجأون ِإلیه ﴾ِليٍّ َوال َنِصیرٍ ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن وَ ﴿
من ِإذنه للمنافقین في  ﴾َلَقْد َتاَب اللَُّه َعَلى النَِّبيِّ ﴿ )١١٦( مالك الملك فقد أخطأ الطریق

لما حصل منهم من بعض الهفوات في غزوة تبوك،  ﴾َواْلُمَهاِجِریَن َواَألنَصار﴿ التخلف
في شدة  ﴾الَِّذیَن اتََّبُعوُه ِفي َساَعِة اْلُعْسَرةِ ﴿ ضهم وتثاقل عن الجهاد آخرونحیث تباطأ بع

كادت قلوب بعضهم تمیل عن  ﴾ِمْن َبْعِد َما َكاَد َیِزیُغ ُقُلوُب َفِریٍق ِمْنُهمْ ﴿ الحر ، وقلة الزاد
بالمؤمنین  ﴾نَُّه ِبِهمْ إِ ﴿لما ندموا  ﴾ثُمَّ َتاَب َعَلْیِهمْ ﴿الحق وترتاب ، لما نالهم المشقة والشدة 

 تخلفوا عن الغزو ﴾َعَلى الثََّالَثِة الَِّذیَن ُخلُِّفوا﴿تاب كذلك  ﴾و﴿ )١١٧(﴾ َرُءوٌف َرِحیمٌ ﴿
بما  ﴾َوَضاَقْت َعَلْیِهْم َأنُفُسُهمْ ﴿مع سعتها  ﴾َحتَّى ِإَذا َضاَقْت َعَلْیِهُم اَألْرُض ِبَما َرُحَبتْ ﴿

وذلك بسبب أن الرسول (ص) دعا لمقاطعتهم   -وحشة من فرط ال اعتراهم من الغم والهم
فكان أحدهم یفشي السالم ألقرب أقربائه فال یرد علیه وهجرتهم نساؤهم وأهلوهم 

ِمَن ﴿لهم یلجأون إلیه  ﴾َأْن ال َمْلَجأَ ﴿وأیقنوا  ﴾َوَظنُّوا﴿ - وأهملوهم حتى تاب اهللا علیهم
ِإنَّ اللََّه ُهَو ﴿ لیستقیموا على التوبة ﴾َلْیِهْم ِلَیُتوُبواِإَلْیِه ثُمَّ َتاَب عَ ﴿ بالرجوع ﴾اللَِّه ِإال
من رجع إلى اهللا تضیق علیه األرض حتى ﴾ الرَِّحیمُ ﴿على عباده الّراجعین إلیه  ﴾التَّوَّابُ 

أحوال نفسه فینتظر الهالك  وتضیق علیه، ال یجد لقدمه فیها موضع قرار إال وهو خائف 
أ وال معاد وال رجوع إال إلى ربه بانقطاع قلبه عن كل وال یكون له ملج، مع كل نفس 

َوُكوُنوا ﴿في جمیع أقوالكم وأفعالكم  ﴾اللَّهَ ﴿راقبوا  ﴾َیاَأیَُّها الَِّذیَن ءامنوا اتَُّقوا﴿ )١١٨( سبب
اِدِقینَ  عن ابن ،  هم الذین لم یخالفوا المیثاق األول ، في الدین نیة وقوًال وعمالً ﴾ َمَع الصَّ

  ما صح وال استقام ﴾َما َكانَ ﴿ )١١٩( ]شو[علي واصحاب علي (ع) مع  عباس :
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  )٩( التوبةسورة     )١٩٠(       الحادي عشرالجزء 
  
نزلت في ) ١١٨( 

شأن كعب بن مالك 
ومرارة بن الربیع 
وھالل بن أمیة وذلك 
أنھم تخلفوا عن رسول 

ولم یخرجوا  (ص)هللا 
معھ ال عن نفاق ولكن 
عن توان ثم ندموا فلما 

المدینة  (ص)دم النبي ق
جاؤوا إلیھ واعتذروا 

 (ص)فلم یكلمھم النبي 
وتقدم إلى المسلمین 
بأن ال یكلمھم أحد 
منھم فھجرھم الناس 
حتى الصبیان وجاءت 
نساؤھم إلى رسول هللا 

فقلن لھ یا  (ص)
رسول هللا نعتزلھم 

ال ولكن ال "    :فقال
فضاقت  "یقربوكنَّ 

فخرجوا  علیھم المدینة
س الجبال إلى رؤو

وكان أھالیھم یجیئون 
لھم بالطعام وال 
یكلمونھم فقال 

قد  : بعضھم لبعض
ھجرنا الناس وال 
یكلمنا أحد منھم فھالَّ 
نتھاجر نحن أیضاً 
فتفرقوا ولم یتجمع 
منھم اثنان وبقوا على 
ذلك خمسین یوماً 
یتضرعون إلى هللا 
تعالى ویتوبون إلیھ 
فقبل هللا تعالى توبتھم 

 ھذه اآلیةوأنزل فیھم 
  ]صا[
  
َخذَ  َما) ١٢٢( ُ  أَ هللاَّ

َعَلى أَْھِل اْلَجْھِل أَْن 
ى أََخَذ  ُموا َحتَّ َیَتَعلَّ

ْھلِ َعَلى  اْلِعْلِم أَْن  أَ
 [نج]ُیَعلُِّموا 

  
 )علي (عَقاَل ) ١٢٢(

ُھ َعْن  لَِساِئٍل َسأَلَ
ً ُمْعِضَلٍة  ھا  وَ َسْل َتَفقُّ

ً َفإِنَّ  ال تا َتْسأَْل َتَعنُّ
َل اْلُمَتَعلَِّم َشِبیٌھ اْلَجاھِ 
َو إِنَّ اْلَعالَِم  ِباْلَعالِمِ 

َف َشِبیٌھ  اْلُمَتَعسِّ
تِ ِباْلَجاِھِل    اْلُمَتَعنِّ

   ]نج[
  

الغزو مـع  ﴾َأْن َیَتَخلَُّفوا َعنْ ﴿من سكان البوادي  ﴾َألْهِل اْلَمِدیَنِة َوَمْن َحْوَلُهْم ِمَن اَألْعَرابِ ﴿
بــــأن یكرهـــوا لهــــا المكــــاره وال  ﴾ِبَأنُفِســـِهْم َعــــْن َنْفِســـهِ ﴿ال یترفعــــوا  ﴾واَرُســـوِل اللَّــــِه َوال َیْرَغُبـــ﴿

 ﴾ال ُیِصـیُبُهْم َظَمـأٌ ﴿بسـبب أنهـم یریـدون ان  التخلـف ﴾ِبَأنَُّهمْ  َذِلكَ ﴿ یكرهوها له علیه السالم
فــي طریــق الجهــاد  ﴾ِفــي َســِبیِل اللَّــهِ ﴿مجاعــة  ﴾َوال َمْخَمَصــةٌ ﴿ تعــب ﴾َوال َنَصــبٌ ﴿عطــش 

ــا﴿ یدوســون ﴾َیَطُئــونَ  َوال﴿ ــیظُ ﴿مكانــًا  ﴾َمْوِطًئ ــاُلونَ ﴿یغضــب  ﴾َیِغ یصــیبون  ﴾اْلُكفَّــاَر َوال َیَن
ــِه َعَمــٌل َصــاِلحٌ ﴿ بقتــل أو أســٍر أو هزیمــة ﴾ِمــْن َعــُدوٍّ َنــْیالً ﴿ ِإال كــان ذلــك  ﴾ِإال ُكِتــَب َلُهــْم ِب

َوال ُینِفُقــوَن َنَفَقــًة َصــِغیَرًة ﴿ )١٢٠(﴾ ِإنَّ اللَّــَه ال ُیِضــیُع َأْجــَر اْلُمْحِســِنینَ ﴿قربــة لهــم عنــد اهللا 
ــَرًة َوال َیْقَطُعــونَ  ــبَ ﴿یجتــازون للجهــاد فــي ســیرهم  ﴾َوال َكِبی ــمْ ﴿ثبــت  ﴾َواِدًیــا ِإال ُكِت أجــر  ﴾َلُه

 ﴾َوَمــا َكــاَن اْلُمْؤِمُنــوَن ِلَینِفــُروا َكافَّــةً ﴿ )١٢١(﴾ ِلَیْجــِزَیُهُم اللَّــُه َأْحَســَن َمــا َكــاُنوا َیْعَملُــونَ ﴿ ذلـك
ــْوال﴿ أو لطلــب العلــم المــؤمنین للغــزو أي ال ینبغــي خــروج جمیــع ــْن ُكــلِّ ﴿ یكفــي ﴾َفَل ــَر ِم َنَف

لیصـــبحوا فقهـــاء ویتكلفـــوا  ﴾ِلَیَتَفقَّهُـــوا ِفـــي الـــدِّینِ ﴿ فئـــة قلیلـــة ﴾ِمـــْنُهْم َطاِئَفـــةٌ ﴿جماعـــة  ﴾ِفْرَقـــةٍ 
ـــم ـــْوَمُهمْ ﴿ولیخوفـــوا  ﴾َوِلُینـــِذُروا﴿ المشـــاق فـــي طلـــب العل ـــْیِهمْ ﴿ویرشـــدوهم  ﴾َق ـــوا ِإَل  ﴾ِإَذا َرَجُع

أفضــل الســیاحِة السـیاحُة مــن الهــوى إلــى  ، یخـافون عقــاب اهللا ﴾َلَعلَّهُــْم َیْحــَذُرونَ ﴿فیعلمـوهم 
العقل ومن الجهل إلى العلم ومن الدنیا إلى اآلخرة ومن النفس إلى التقوى ومن الخلـق إلـى 

ـــوَنُكمْ َیاَأیَُّهـــا الَّـــِذیَن ءامنـــوا َقـــاِتُلوا الَّـــذِ ﴿ )١٢٢(اهللا  ثـــم  ﴾ِمـــَن اْلُكفَّـــارِ ﴿القـــریبین مـــنكم  ﴾یَن َیُل
َواْعَلُمـوا َأنَّ اللَّـَه ﴿ شـدة علـیهم ﴾ِغْلَظةً ﴿منكم  ﴾ِفیُكمْ ﴿ الكفار ﴾َوْلَیِجُدوا﴿ انتقلوا إلى غیرهم

الــنفس كــافرة فقاتلهــا بالمخالفــة لهواهــا واحملهــا علــى طاعــة موالهــا والمجاهــدة ﴾ َمــَع اْلُمتَِّقــینَ 
المنـــافقین  ﴾َوإَِذا َمـــا ُأنِزَلـــْت ُســـوَرٌة َفِمـــْنُهمْ ﴿ )١٢٣( وأكـــل الحـــالل وقـــول الصـــدق فـــى ســـبیله

 ﴾ِإیَماًنـا﴿ السـورة ﴾َأیُُّكـْم َزاَدتْـُه َهـِذهِ ﴿ه على طریق االستهزاء والّسخریة بلصاح ﴾َمْن َیُقولُ ﴿
ا الَّـِذیَن ءاَمُنـوا﴿ استخفافا بالقرآن یفرحـون  ﴾َماًنـا َوُهـْم َیْسَتْبِشـُرونَ َفـَزاَدْتُهْم ِإی﴿المؤمنـون  ﴾َفَأمَّ

ــا﴿ )١٢٤(لمــا یــرون مــن انشــراح صــدورهم لهــا كلمــا نــزل شــيء مــن القــرآن  المنــافقون  ﴾َوَأمَّ
ـــوِبِهْم َمـــَرٌض ﴿ ـــَزاَدْتُهْم ِرْجًســـا﴿نفـــاق وشـــك  ﴾الَّـــِذیَن ِفـــي ُقُل ـــى ِرْجِســـِهمْ ﴿ نفاقـــاً  ﴾َف نفـــاقهم  ﴾ِإَل
َأنَُّهــْم ﴿المنــافقون  ﴾َأَوال َیــَرْونَ ﴿ )١٢٥( ا الخلــود فــي النــارفاســتحقو ﴾ َوَمــاُتوا َوُهــْم َكــاِفُرونَ ﴿

َتْینِ  ِفـي ُكـلِّ ﴿ بـأنواع الـبالء ، ویمتحنـون بأضـراب الّشـدة والّرخـاء ﴾ُیْفَتُنونَ   ﴾َعـاٍم َمـرًَّة َأْو َمـرَّ
 یعتبـرون ﴾َوال ُهـْم َیـذَّكَُّرونَ ﴿مـن النفـاق  ﴾ثُـمَّ ال َیُتوُبـونَ ﴿هذا لمجرد التكثیر ال لبیان العـدد 

َنَظــَر ﴿فیهــا عیــب المنــافقین وهــم فــي مجلــس النبــي (ص)  ﴾َوإَِذا َمــا ُأنِزَلــْت ُســوَرةٌ ﴿ )١٢٦(
 من المسلمین ﴾َهْل َیَراُكْم ِمْن َأَحد﴿ یقولون ، سخریة تغامزوا بالعیون ﴾َبْعُضُهْم ِإَلى َبْعضٍ 
 عن الهدى ﴾اللَُّه ُقُلوَبُهمْ  َصَرفَ ﴿ تفرقوا مخافة الفضیحة ﴾ثُمَّ انَصَرُفوا﴿ إن قمتم وانصرفتم

     ﴾َرُسوٌل ِمْن َأنُفِسُكمْ ﴿أیها القوم  ﴾َلَقْد َجاءُكمْ ﴿ )١٢٧(﴾ ِبَأنَُّهْم َقْوٌم ال َیْفَقُهونَ ﴿واِإلیمان 
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  )١٠( یونسسورة     )١٩١(     الحادي عشرالجزء                 
قال رسول ) ١٢٨(

لقد "  هللا (ص) :
جاءكم رسول من 

قال : على بن  أنفسكم
أبى طالب علیھ السالم 
: ما معنى من أنفسكم 
قال : من أَْنَفِسُكم نفًسا 
ونسًبا وحسًبا وصھًرا 
لیس فى آبائك من لدن 
 آدم سفاح كلنا نكاح

  ]حق[
  

  
فضلھا عن الصادق 

من قرأ سورة (ع) 
یونس في كل شھرین 
أو ثالثة لم یخف علیھ 
أن یكون من الجاھلین، 

من وكان یوم القیامة 
المقربین ان شاء هللا 

 ]صا[ تبارك وتعالى
) فائدة: سمیت قدما ٢(

ألن السبق بھا كما 
   ]صا[سمیت النعمة یدا 

أنھم كانوا یقولون   )٢(
العجب أن هللا تعالى لم 
یجد رسوالً یرسلھ إلى 
الناس إال یتیم أبي 

  ] آل[ طالب
  
) التدبیر النظر في ٣(

أدبار االمور لتجيء 
  ]صا[محمودة العاقبة 

 
أن الروح ال ترجع  )٤(

إلى وطنھا وتتصل 
بحضرة ربھا إال بعد 
خراب ھذا البدن والحق 
إنھا ترجع ألصلھا 
وتتصل بحضرة ربھا 

؛ إذا  مع قیام ھذا البدن
 كمل تطھیرھا وتمت
تصفیتھا من بقایا الحس 
وانقطع عنھا عالئق 
ھذا العالم الجسماني 
فتتصل حینئٍذ بالعالم 

العالم الروحاني مع قیام 
  ]بح[الجسماني 

  

 ﴾َمـا َعنِـتُّمْ  َعَلْیـهِ ﴿شـاق صـعب شـدید ﴾ َعِزیـزٌ ﴿ عربي ، قرشـيكم نفًسا وأعالكم همة ، أجلّ 
ــْیُكمْ ﴿ لزیــادة رأفتــه بكــم ــاْلُمْؤِمِنیَن َرُءوٌف َرِحــیمٌ ﴿ علــى هــدایتكم ﴾َحــِریٌص َعَل مشــفق علــى ﴾ ِب

 اهللا یكفینــي ﴾َفُقــْل َحْســِبَي اللَّــهُ ﴿ بــك أعرضــوا عــن اِإلیمــان ﴾َفــِإْن َتَولَّــْوا﴿ )١٢٨(اتبعــه  مــن
ْلـــتُ ﴿ال معبـــود ســـواه  ﴾ال ِإَلـــَه ِإال ُهـــوَ ﴿ ﴾ َوُهـــَو َربُّ اْلَعـــْرِش اْلَعِظـــیمِ ﴿اعتمـــدت  ﴾َعَلْیـــِه َتَوكَّ
)١٢٩(     
  

  
  

فإنها نزلت بالمدینة ، وهي ألف وثمنمئة  ٩٦،  ٩٥،  ٩٤،  ٤٠نزلت بمكة عدا اآلیات 
وتسعة آالف وتسعة وتسعون حرفا ، ویوجد في القرآن خمس سور  واثنتان وثالثون كلمة ،

  مبدوءة بما بدئت به ، هذه السورة  ویوسف وهود وابراهیم  والحجر 
  بسم اهللا الرحمن الرحیم   

من حروف االسم االعظم المتقطع في القرآن ، فإذا ألفه الرسول أو االمام فدعا  ﴾الر﴿
 ﴾َأَكاَن ِللنَّاسِ ﴿ )١( المحكم آیاتهالمبین  ﴾َتاِب اْلَحِكیمِ ِتْلَك آَیاُت اْلكِ ﴿ ]صا[ به اجیب

(ص) ، إنكار لتعجبهم من أنه عز محمد  ﴾َعَجًبا َأْن َأْوَحْیَنا ِإَلى َرُجٍل ِمْنُهمْ ﴿ألهل مكة 
مما یذهل عقول الصالحین ،  الكفار ﴾النَّاَس ﴿ قومك و ﴾َأْن َأْنِذرِ ﴿ وجل بعث بشرا رسوال

، عن  منزلة رفیعة ﴾َأنَّ َلُهْم َقَدَم ِصْدقٍ ﴿منهم بك  ﴾شِِّر الَِّذیَنءامنواَوبَ ﴿ والمنتبهین
شفاعة محمد (ص) یوم ، وعن الصادق (ع)  ]صا[بوالیة أمیر المؤمنین الصادق (ع) 

اعتراف بأنهم صادفوا منه ﴾ ِعْنَد َربِِّهْم َقاَل اْلَكاِفُروَن ِإنَّ َهَذا َلَساِحٌر ُمِبینٌ ﴿ ]مج[القیامة 
اللَُّه الَِّذي َخَلَق ﴿ومالك أمركم خالقكم  ﴾ِإنَّ َربَُّكمْ ﴿) ٢( -معجزة  - امورا خارقة للعادة 

العرش  ﴾ثُمَّ اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرشِ ﴿ ستة مراحل ﴾ِستَِّة َأیَّامٍ ﴿مقدار  ﴾السََّماَواِت َواَألْرَض ِفي
َد المذكور هنا هو السماوات واألرض ألنهن من بنائه ،  بنعت  وتفردبجالل الكبریاء َتَوحَّ

یوم  ﴾َما ِمْن َشِفیعٍ ﴿ یقدره ویقضیه ویرتبه على أحكام عواقبه  ﴾ُیَدبُِّر اَألْمرَ ﴿الجبروت 
الكفار كانو یقولون االصنام شفعاؤنا عند  - له في الشفاعة ﴾ِإال ِمْن َبْعِد ِإْذِنهِ ﴿ القیامة

َأَفال ﴿وّحدوه بالعبادة  ﴾بُُّكْم َفاْعُبُدوهُ رَ ﴿ الموصوف بتلك الصفات ﴾َذِلُكْم اللَّهُ ﴿ -  اهللا
 ﴾َجِمیًعا َوْعَد اللَِّه َحق�اً ﴿أیها الناس یوم القیامة  ﴾ِإَلْیِه َمْرِجُعُكمْ ﴿ )٣(تتعظون  ﴾َتَذكَُّرونَ 

منه  ﴾ِإنَُّه َیْبَدُأ اْلَخْلَق ثُمَّ ُیِعیُدهُ ﴿ الرحمة والرِّضى وللعاصینالفراِدیُس الَعَلى  للمطیعین
ِلَیْجِزَي الَِّذیَن ءامنوا َوَعِمُلوا ﴿بتداء وٕالیه االنتهاء وما بین ذلك مراتع فضله وتواتر نعمه اال

اِلَحاِت ِباْلِقْسطِ    بالغ ﴾َشَراٌب ِمْن َحِمیمٍ ﴿في جهنم  ﴾َلُهمْ ﴿ به ﴾َوالَِّذیَن َكَفُروا﴿ بالعدل ﴾الصَّ

  

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ١٠ 
٥١  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة يونس  ١٠٩

  مكیة  االسراء
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  )١٠( یونسسورة     )١٩٢(     الحادي عشرالجزء                 
منازل الشمس ھي ) ٥(

 ، البروج االثنا عشر
ثالثة منھا بروج الربیع 
وھي الجمل والثور 

وثالثة منھا  ، والجوزاء
بروج الصیف وھي 
السرطان واالسد 
والسنبلة وابتداء 
السرطان من نقطة 

 ، االنقالب الصیفي
وثالثة منھا بروج 
الخریف وھي المیزان 

،  والعقرب والقوس
ن من وابتداء المیزا
وثالثة  نقطة االعتدال 

  منھا بروج الشتاء
وھي الجدى والدلو 

ومنازل ،  والحوت
القمر ثمان وعشرون 

وھذه المنازل ، منزلة 
مقسومة على البروج 
االثني عشر لكل برج 
منزلتان وثلث فینزل 
القمر كل لیلة منھما 

  ]رو[ منزلة
 
) عن الصادق (ع) ١٠(

التسبیح : اسم انھ قال 
 تعالى من أسماء هللا

ودعوى أھل الجنة 
وتحیتھم فیھا سالم 
وآخر دعواھم وخاتمة 

أن الحمد � دعائھم 
  ] صا[ رب العلمین

  
) قیل إنھم إذا مّر ١٠(

بھم الطیر في الھواء 
یشتھونھ قالوا سبحانك 
اللھم فیأتیھم الطیر فیقع 
ً بین أیدیھم وإذا  مشویا
قضوا منھ قالوا الحمد 
� رب العالمین فیطیر 

ً كما كان ا لطیر حّیا
فیكون مفتتح كالمھم 
في كل شيء التسبیح 
ومختتم كالمھم التحمید 

  ]مج[
 
) عن سلمان ١٢(

من سره أن الفارسي 
یستجیب هللا تعالى لھ 
عند الشدائد والكروب 
فلیكثر الدعاء في 

  ]آل[ الرخاء

ُهَو الَِّذي َجَعَل ﴿) ٤(﴾ نَ َكاُنوا َیْكُفُرو ﴿ ما بسبب ﴾ِبَما﴿موجع  ﴾َوَعَذاٌب َأِلیمٌ ﴿في الحرارة 
ِلَتْعَلُموا َعَدَد السِِّنیَن ﴿ البروج في ﴾َمَناِزلَ ﴿ قدَّر سیره ﴾َواْلَقَمَر ُنوًرا َوَقدََّرهُ  الشَّْمَس ِضَیاءً 

واالیام ، الشمس تقطع المنازل في كل سنة ، والقمر یقطعها حساب األوقات  ﴾َواْلِحَسابَ 
لُ ﴿عبثًا  ﴾َذِلكَ َما َخَلَق اللَُّه ﴿في كل شهر  الكونّیة  ﴾اآلَیاِت ﴿یبّین  ﴾ِإال ِباْلَحقِّ ُیَفصِّ

تعاقب  ﴾ِإنَّ ِفي اْخِتالفِ ﴿ )٥( الحكمة التكوینیة لهذا الكون العظیم﴾ ِلَقْوٍم َیْعَلُمونَ ﴿
َوَما َخَلَق اللَُّه ِفي السََّماَواِت ﴿ ازدیاد كل منهما بانتقاص اآلخرو  ﴾اللَّْیِل َوالنََّهارِ ﴿
وخص المتقین  ، ههللا ویخافونا ﴾آلَیاٍت ِلَقْوٍم َیتَُّقونَ ﴿ خلوقاتأصناف الم من﴾ اَألْرضِ وَ 

ِإنَّ الَِّذیَن ال ﴿ )٦(ألن التقوى تدعو إلى النظر في عواقب األمور والتدبر لنتائجها 
تاقوا ال یرجون لقاَءه ألنهم لم یشتاقوا إلیه ولم یش ، ثوابنا﴾ ِلَقاءَنا﴿ یطمعونال  ﴾َیْرُجونَ 

 اآلخرة عوضًا من ﴾َوَرُضوا ِباْلَحَیاِة الدُّْنَیا﴿ لم ُیحبُّوه ألنهم لم یعرفوهو إلیه ألنهم لم ُیحبُّوه 
نسوا  ، فرحوا بها وسكنوا ِإلیها ﴾َواْطَمَأنُّوا ِبَها﴿َفُحِرُموا الجنَة  مْقصرین هممهم على لذائذها

 ﴾ُأْوَلِئَك َمْأَواُهمْ ﴿ )٧(النهماكهم في الهوى  ﴾ِفُلونَ َوالَِّذیَن ُهْم َعْن آَیاِتَنا َغا﴿ مفاجأة الموت
ِإنَّ الَِّذیَن ءامنوا َوَعِمُلوا ﴿ )٨(من المعاصي ﴾ النَّاُر ِبَما َكاُنوا َیْكِسُبونَ ﴿ مقرهم

اِلَحاتِ   ِإلى طریق الجنة ﴾َیْهِدیِهْم َربُُّهمْ ﴿ وهى ما كان لوجه اهللا تعالى ورضاه﴾ الصَّ
﴾ ِفي َجنَّاِت النَِّعیمِ ﴿ االربعة﴾ َتْجِري ِمْن َتْحِتِهُم اَألْنَهارُ ﴿ زاء على إیمانهمج ﴾ِبِإیَماِنِهمْ ﴿
 بعضهم بعضاً  ﴾َوَتِحیَُّتُهْم ِفیَها ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ ﴿ في الجنة ﴾ِفیَها﴿دعاؤهم  ﴾َدْعَواُهمْ ﴿ )٩(

 وخاتمة﴾ آِخرُ وَ ﴿وأصلها أحیاك اهللا تعالى حیاة طیبة  ﴾َسالمٌ ﴿ أوتحیة المالئكة لهم
ان العبد غریق فى بحر نعم اهللا اوال ﴾ َأْن اْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمینَ ﴿دعائهم  ﴾َدْعَواُهمْ ﴿

وآخرا ، فعلیه استغراق اوقاته بالحمد، ونعم اهللا فى الدنیا متناهیة وفى اآلخرة غیر متناهیة 
نسأل اهللا سبحانه ان یجعلنا ، ین فالحمد ال نهایة له ابد اآلباد وهو منتهى مراكب السالك

ُل اللَُّه ِللنَّاسِ ﴿) ١٠( من الحامدین فى السراء والضراء بلسان الجهر واالخفاء  ﴾َوَلْو ُیَعجِّ
كاستعجاله لهم  ﴾اْسِتْعَجاَلُهمْ ﴿عند الضجر أو الغضب  ﴾الشَّرَّ ﴿ بـ دعاء الرجل على نفسه

الَِّذیَن ال َیْرُجوَن ﴿فنترك  ﴾َفَنَذرُ ﴿لهلكوا  ﴾َأَجُلُهمْ َلُقِضَي ِإَلْیِهْم ﴿باِإلجابة ﴾ ِباْلَخْیرِ ﴿
َوإَِذا ﴿ )١١(یتردَّدون  ﴾َیْعَمُهونَ ﴿تمردهم  في﴾ ِفي ُطْغَیاِنِهمْ ﴿ال یؤمنون بالبعث  ﴾ِلَقاءَنا
رُّ ﴿ أصاب ﴾َمسَّ  إذا  ، ي جمیع الحاالتلكشفه ف﴾ َدَعاَنا﴿مرٍض أو فقر  ﴾اِإلْنَساَن الضُّ

مضطجعًا  ﴾ِلَجْنِبه﴿شتدت علیهم األمور یرجعون إلى الملك الغفور ضاقت القلوب وا
اجتهَد في  ﴾َأْو َقاِئًما﴿ الذي ال یقدرأن یقوم ﴾َأْو َقاِعًدا﴿ العلیل الذي ال یقدر أن یجلس

ولیس غرضه بذلك نیل ثواب اآلخرة وٕانما غرضه زوال ما هو الدعاء وسؤال العافیة ، 
  استمرَّ على طریقته االولى و  ﴾َعْنُه ُضرَُّه َمرَّ ﴿أزلنا  ﴾ا َكَشْفَناَفَلمَّ ﴿ فیه من األلم والشدة
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  )١٠( یونسسورة     )١٩٣(       الحادي عشرالجزء 
 الدعاء للنبي) ١٢(

اللَُّھمَّ اْفَسْح لَُھ  (ص)
  َمْفَسحاً فِي ِظلَِّك وَ 

اْجِزِه ُمَضاَعَفاِت اْلَخْیِر 
ِمْن َفْضلَِك اللَُّھمَّ َو أَْعِل 

بَِناِء اْلَبانِیَن ِبَناَءهُ  َعلَى
َدْیَك َمْنِزلََتُھ َو  َو أَْكِرْم لَ
أَْتِمْم لَُھ ُنوَرهُ َو اْجِزِه 
ِمِن اْبتَِعاثَِك لَُھ َمْقُبوَل 
َھاَدِة َمْرِضيَّ اْلَمَقالَِة  الشَّ
َذا َمْنِطٍق َعْدٍل َو ُخْطَبٍة 

اْجَمْع َبْیَنَنا  َفْصٍل اللَُّھمَّ 
ْرِد اْلَعْیِش َو َو َبْیَنُھ فِي بَ 

ْعَمِة َو ُمَنى  َقَراِر النِّ
َھَواتِ   َو أَْھَواءِ  الشَّ

اتِ  َعِة َو  اللَّذَّ َو َرَخاِء الدَّ
َمأِْنیَنِة َو  ُمْنَتَھى الطُّ

  [نج]  ُتَحِف اْلَكَراَمةِ 
  
ِشْئَت فمتى ) ١٢(

َعاِء أَْبَواَب  اْسَتْفَتْحَت بِالدُّ
نِْعَمتِِھ َو اْسَتْمَطْرَت 

َرْحَمتِِھ َفَال  َشآبِیبَ 
َك إِْبَطاُء إَِجاَبتِِھ  َطنَّ ُیَقنِّ

ةَ َفإِنَّ  َعلَى َقْدِر  اْلَعِطیَّ
َرْت  َما أُخِّ ِة َو ُربَّ یَّ النِّ

َذلَِك  لَِیُكونَ َعْنَك اْإلَِجاَبُة 
ائِِل َو  ْجِر السَّ أَْعَظَم ِألَ
أَْجَزَل لَِعَطاِء اْآلِمِل َو 

َما يْ  ُربَّ  َء َفَال  َسأَْلَت الشَّ
ُتْؤَتاهُ َو أُوتِیَت َخْیراً 

أَْو آِجًال أَْو  َعاِجًال ِمْنُھ 
ُصِرَف َعْنَك لَِما ُھَو 

ُربَّ أَْمٍر   َقدْ َخْیٌر لََك َفلَ
َطلَْبَتُھ فِیِھ َھَالُك ِدینَِك 
ْو أُوتِیَتُھ َفْلَتُكْن َمْسأَلَتَُك  لَ

  [نج] َیْبَقى فِیَما
  
نزلت في خمسة  )١٥(

 إن (ص)نفر قالوا للنبي
 بككنت ترید أن نؤمن 

فائت بقرآن لیس فیھ 
ترك عبادة الالت 
والعزى ومنات ولیس 
فیھ عیبھا وإن لم ینزل 
هللا تعالى علیك فقل 
  أنت من نفسك أو بدلھ

 ] آل[
  
) كانت قریش تعبد ١٨(

االصنام ویقولون إنما 
نعبدھم لیقربونا إلى هللا 
زلفى فإنا ال نقدر على 
عبادة هللا ، فرد هللا 

یھم، فقال : قل لھم عل
تنبؤن هللا یا محمد : أ

  ]صا [بما ال یعلم 

عتاٌب لمن یدعو  ﴾َكَأْن َلْم َیْدُعَنا ِإَلى ُضرٍّ َمسَّهُ ﴿ على عصیانه ونسي ما فیه من البالء
 ﴾ِلْلُمْسِرِفینَ ﴿الشیطان بوسوسته  ﴾َكَذِلَك ُزیِّنَ ﴿اهللا عند الضر ویغفل عنه عند العافیة 

من اِإلعراض عن الذكر ومتابعة  ﴾َما َكاُنوا َیْعَمُلونَ ﴿ في اِإلجرامالمتجاوزین الحد 
ا َظَلُموا ﴿ أیها المشركون ﴾ِمْن قْبِلُكمْ ﴿األمم  ﴾َوَلَقْد َأْهَلْكَنا اْلُقُرونَ ﴿ )١٢( الشهوات ﴾ َلمَّ

َوَجاءْتُهْم ﴿ الظلم هو اتباع الهوى وركوب الشهوات والركض فى میادین اللهو واللعب
سبب كان  ﴾َوَما َكاُنوا ِلُیْؤِمُنوا﴿بالمعجزات التي تدل على صدقهم  ﴾ْم ِباْلَبیَِّناتِ ُرُسُلهُ 

 وعیدٌ  ﴾اْلَقْوَم اْلُمْجِرِمینَ ﴿ نهلك﴾ َكَذِلَك َنْجِزي﴿ ظلمهم وعدم ِإیمانهم ، ِإهالكهم شیئان
یا أهل مكة  ﴾ِفي اَألْرضِ ﴿استخلفناكم  ﴾ثُمَّ َجَعْلَناُكْم َخالِئفَ ﴿ )١٣(ألهل مكة  وتهدید

على حسب  ﴾َكْیَف َتْعَمُلونَ ﴿فنجازیكم  ﴾ِلَنْنُظرَ ﴿ هالك أولئك القرونبعد  ﴾ِمْن َبْعِدِهمْ ﴿
 ﴾آَیاتَُنا﴿على المشركین  ﴾َعَلْیِهمْ ﴿قرئت ﴾ َوإَِذا تُْتَلى﴿) ١٤(عملكم أتعملون خیرًا أم شرًا 

 والحساب بالبعث ﴾ِلَقاءَنا﴿ال یؤمنون  ﴾َقاَل الَِّذیَن ال َیْرُجونَ ﴿ المبین ﴾َبیَِّناتٍ ﴿القرءان 
َأْو ﴿ لیس فیه ما یغیظنا من ذم عبادة االوثان ﴾ِبُقْرآٍن َغْیِر َهَذا﴿ (ص) یا محمد ﴾اْئتِ ﴿

ومكان الحرام ، ومكان سب آلهتنا مدحهم ، بأن تجعل مكان آیة عذاب آیة رحمة  ﴾َبدِّْلهُ 
ِلي َأْن ﴿ال یصح  ﴾َما َیُكونُ ﴿لهم  ﴾لْ قُ ﴿ - قالوه على سبیل االستهزاء والسخریة - حالال
ِإْن َأتَِّبُع ِإال َما ُیوَحى ﴿لیس إلّي التبدیل  ﴾َنْفِسي﴿قبل  من ﴾ِمْن ِتْلَقاءِ ﴿ هأغّیر  ﴾ُأَبدَِّلهُ 
، وبدَّلُت  خالفت أمره ﴾ِإْن َعَصْیُت َربِّي﴿ أخشىفي التبدیل و  ﴾ِإنِّي َأَخافُ ﴿ ربي ﴾ِإَليَّ 

َلْو َشاَء اللَُّه َما ﴿ (ص) لهم یا محمد ﴾ُقلْ ﴿ )١٥(شدید الَهْول ﴾ َعِظیمٍ  َعَذاَب َیْومٍ ﴿ وحیه
 ﴾ِبهِ ﴿َأعَلمكم ﴾ َوال َأْدَراُكمْ ﴿ وما تلوته ِإال بمشیئته تعالى ﴾َعَلْیُكمْ ﴿هذا القرءان  ﴾َتَلْوُتهُ 

من  ﴾َقْبِلهِ ِمْن ﴿مدة أربعین سنة  ﴾ُعُمًرا﴿كم بین ﴾ِفیُكمْ ﴿مكثُت  ﴾َفَقْد َلِبْثتُ ﴿على لساني 
 ﴾َفَمنْ ﴿ )١٦( انه من عند اهللا﴾ َأَفال َتْعِقُلونَ ﴿القرءان ال أعلمه وال أتلوه علیكم  نزول قبل

ْن اْفَتَرى﴿ال أحد  ﴿َأْو  هالمقصود منه نفي الكذب عن ﴾َعَلى اللَِّه َكِذًبا﴿اختلق  ﴾َأْظَلُم ِممَّ
 )١٧(﴾ اْلُمْجِرُمونَ ﴿ال یفوز بالسعادة  ﴾ْفِلحُ ِإنَُّه ال یُ ﴿المنزلة على أنبیائه  ﴾َكذََّب ِبآَیاِته

َوال ﴿ إن تركوا عبادته ﴾َما ال َیُضرُُّهمْ ﴿األوثان  ﴾ِمْن ُدوِن اللَّهِ ﴿ كفار مكة ﴾َوَیْعُبُدونَ ﴿
تشفع لنا فیما  ﴾ُشَفَعاُؤَنا﴿األصنام  ﴾َهؤُالءِ ﴿یزعمون  ﴿َوَیُقوُلوَن﴾ إن عبدوها ﴾َیْنَفُعُهمْ 

أتخبرون  ﴾ِعْنَد اللَِّه ُقْل َأتَُنبُِّئونَ ﴿یا ، النهم كانوا ال یقرون بالمعاد یهمنا من امور الدن
 تنّزه ﴾ِفي السََّماَواِت َوال ِفي اَألْرِض ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى﴿شفیٍع ال یعلمه ب ﴾اللََّه ِبَما ال َیْعَلمُ ﴿

ا ُیْشِرُكونَ ﴿ وتقدَّس ًة َواِحَدةً  اُس َوَما َكاَن النَّ ﴿ )١٨( ینسبه المشركون ﴾َعمَّ حنفاء  ﴾ِإال ُأمَّ
َخصَّ قومًا بعنایته  ﴾َفاْخَتَلُفوا﴿ الى ان قتل قابیل أخاه هابیل لّله متفقین على عبادته

  من انه الیعاجل بالعقوبة ﴾َوَلْوال َكِلَمٌة َسَبَقْت ِمْن َربِّكَ ﴿وقبوله وآخرین بإهانته وٕابعاده 
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  )١٠( سیونسورة     )١٩٤(       الحادي عشرالجزء 
  
) وعن علي (ع) ١٩(

قال لھ یھودي ما دفنتم 
 نبیكم حتى اختلفتم فقال
انما اختلفنا عنھ ال فیھ 
ولكنكم ما جفت ارجلكم 

حتى قلتم  من البحر
لنبیكم اجعل لنا آلھا كما 

وھذا من االجوبة  لھم
  ]رو[المسكتة 

  
ابن عباس: ) عن ١٩(

كان بین آدم ونوح 
عشرة قرون كلُّھم على 

، ثم وقع  اإلِسالم
االختالف بین الناس 
وُعبدت األوثان 
واألصنام فبعث هللا 
الرسل مبشرین 

  ]مس[ ومنذرین
  
هللا سلّط  أن) ٢١(

علیھم القحط سبع سنین 
حتى كادوا یھلكون 

أن  (ص)فطلبوا منھ 
یدعو لھم بالخصب 
ووعدوه باإلِیمان فلما 
رحمھم هللا بإنزال 
المطر رجعوا إلى 

  ]مس [الكفر والعناد
  
) تنبیھ : المكر ٢١(

إخفاء الكید وھو من هللا 
  ]صا[تعالى إستدراج 

  
دالة على ) االیة ٢٢(

أن المشركین ال یدعون 
غیره تعالى في تلك 

أن الناس الیوم والحال 
اعتراھم أمر خطیر  إذا

 .....وخطب جسیم 
فمنھم من یدعو الخضر 
والیاس ومنھم من 
ینادي أبا الخمیس 
والعباس ومنھم من 

ث بأحد األئمة یستغی
ومنھم من یضرع إلى 
 شیخ من مشایخ األمة

  ] آل[..... 
 
وفي ھذا دلیل ) ٢٢(

على أن الخلق جبلوا 
على الرجوع إِلى هللا 

، وأن  في الشدائد
 المضطر یجاب دعاؤه

النقطاع  وإن كان كافراً 
 ورجوعھ إلى األسباب
 رّب األرباب الواحد

  ]قر[

  

ل عقابهم في الدنیا  ﴾َي َبْیَنُهمْ َلُقضِ ﴿ إنعاما بهم في التأني بهم  ﴾ِفیَما ِفیِه َیْخَتِلُفونَ ﴿لُعجِّ
 وقد وقع هذا االختالف وسیقع الى ان یقوم المهدى (ع) وینزل عیسى ، في الدین

آَیٌة ِمْن ﴿ (ص) محمدعلى  ﴾ُأْنِزَل َعَلْیهِ ﴿هّال  ﴾َلْوال﴿ المشركون﴾ َوَیُقوُلونَ ﴿ )١٩( ]رو[
وحده  ﴾اْلَغْیُب ِللَّهِ ﴿ أمر ﴾ِإنََّما﴿لهم  ﴾َفُقلْ ﴿تعنتًا وعنادًا ي اقترحوها من اآلیات الت ﴾َربِّهِ 
 )٢٠( لما یفعل اهللا بكم ﴾ِإنِّي َمَعُكْم ِمْن اْلُمْنَتِظِرینَ ﴿لنزول ما اقترحتموه  ﴾َفاْنَتِظُروا﴿
جدٍب و شدة  ﴾اءَ ِمْن َبْعِد َضرَّ ﴿رخاًء وخصبًا  ﴾َرْحَمةً ﴿ كفار مكة ﴾َوإَِذا َأَذْقَنا النَّاَس ﴿
أعجل  ﴾ُقِل اللَُّه َأْسَرعُ ﴿استهزاٌء وتكذیب  ﴾ِإَذا َلُهْم َمْكٌر ِفي آَیاِتَنا﴿أصابهم  ﴾َمسَّْتُهمْ ﴿
، وهم خمسة ، اثنان بالنهار واثنان باللیل المالئكة الحفظة  ﴾ِإنَّ ُرُسَلَنا﴿عقوبة  ﴾َمْكًرا﴿

ُهَو ﴿ )٢١( ما تدبرونه في الخفاء﴾ َتْمُكُرونَ  َیْكُتُبوَن َما﴿وواحد ال یفارقه لیال وال نهارا 
على  ﴾َواْلَبْحرِ ﴿على الدواب  ﴾ِفي اْلَبرِّ ﴿على السیر بتهیئة أسبابه یحملكم  ﴾الَِّذي ُیَسیُِّرُكمْ 

یسیر عقولكم ، و یسیر نفوسكم في بر المجاهدات وقلوبكم في بحر المشاهدات ، السفن 
السفن في  ﴾َحتَّى ِإَذا ُكْنُتْم ِفي اْلُفْلكِ ﴿ والذات في بر األفعال وأرواحكم في بحر الصفات

 ﴾َوَفِرُحوا﴿ بها تسیِّر السفن ﴾ِبِریٍح َطیَِّبةٍ ﴿ بمن فیها ﴾َوَجَرْیَن ِبِهمْ ﴿مراكب المعرفة البحر 
وجرت بهم وطابت نفوسهم وقلوبهم بذلك وفرحوا بتوجههم إلى بتلك الریح ،  ﴾ِبَها﴿الركاب 

وأحاط بهم  ﴾َوَجاءُهمُ ﴿العاصفة المدّمرة  ﴾ِریٌح َعاِصفٌ ﴿فجأًة  ﴾َجاءْتَها﴿مقصودهم 
َدَعْوا ﴿بالهالك  ﴾َأنَُّهْم ُأِحیَط ِبِهمْ ﴿أیقنوا  ﴾َوَظنُّوا﴿جهة من كل  ﴾اْلَمْوُج ِمْن ُكلِّ َمَكانٍ ﴿

إفراده بالدعاء من غیر إشراك أصنام فیكون ذلك جاریًا مجرى اِإلیمان  ﴾اللََّه ُمْخِلِصینَ 
 ﴾َلِئْن َأْنَجْیَتَنا﴿أخلصوا الدعاء هللا  ﴾َلُه الدِّینَ ﴿ او العودة الى الفطرة السلیمة طرارياالض

على نعمائك والعاملین  ﴾َلَنُكوَننَّ ِمْن الشَّاِكِرینَ ﴿الشدائد واألهوال  ﴾ِمْن َهِذهِ ﴿أنقذتنا 
ا َأْنَجاُهمْ ﴿ )٢٢(بطاعتك   -ى سرعة االجابة الفاء تدل عل -إجابة لدعائهم أنقذهم  ﴾َفَلمَّ

َیا َأیَُّها ﴿بالفساد والمعاصي  ﴾ِفي اَألْرِض ِبَغْیِر اْلَحقِّ ﴿یعملون  ﴾ِإَذا ُهْم َیْبُغونَ ﴿ ]آل[
َمَتاَع ﴿وال یجني ثمرته إال أنتم  ﴾َعَلى َأْنُفِسُكمْ ﴿ أعمالكم ﴾َبْغُیُكمْ ﴿وباُل  ﴾النَّاُس ِإنََّما

ِبَما ُكْنُتْم ﴿فنجازیكم  ﴾َفُنَنبُِّئُكمْ ﴿بعد الموت  ﴾ِإَلْیَنا َمْرِجُعُكمْ الدُّْنَیا ثُمَّ ﴿تمتعون في  ﴾اْلَحَیاةِ 
في فنائها وذهاب نعیمها  ﴾اْلَحَیاِة الدُّْنَیا﴿صفة  ﴾ِإنََّما َمَثلُ ﴿ )٢٣( وعیٌد وتهدید ﴾َتْعَمُلونَ 

أنواع من  ﴾اَألْرضِ  ِبِه َنَباتُ ﴿فنبت  ﴾َأْنَزْلَناُه ِمْن السََّماِء َفاْخَتَلطَ ﴿مثل مطر  ﴾َكَماءٍ ﴿
ا َیْأُكُل النَّاُس ﴿النبات  َحتَّى ِإَذا َأَخَذْت ﴿الكأل والتبن  ﴾َواَألْنَعامُ ﴿الحبوب والثمار  ﴾ِممَّ

یََّنتْ ﴿حسنها وبهجتها  ﴾اَألْرُض ُزْخُرَفَها تمثیٌل بالعروس ، بالحبوب والثمار واألزهار  ﴾َوازَّ
 ﴾َعَلْیَها﴿متمكنون  ﴾َأنَُّهْم َقاِدُرونَ ﴿أصحابها  ﴾َهاَوَظنَّ َأْهلُ ﴿ ِإذا تزینت بالحلي والثیاب
  َلْیالً ﴿بهالك ما علیها إّما فجأة قضاؤنا  ﴾َأْمُرَنا﴿جاءها  ﴾َأَتاَها﴿من حصدها واخذ غلتها 
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اآلیة تمثیٌل  ) فائدة٢٣(

لطبیعة اإلِنسان الجحود 
في  ال یذكر هللا إال

ساعة العسرة وال یرجع 
إلیھ إال وقت الكرب 
والشدة فإِذا نّجاه هللا من 
الضیق، وكشف عنھ 
الكرب، رجع إلى الكفر 
والعصیان وتمادى في 

  ]مس [الشرِّ والطغیان
  
المراد بالھدایة ) ٢٥(

ألن التوفیق واإللطاف 
الكافر مأمور ولیس 

  ] آل[ بموفق
  
) عن الباقر (ع) ٢٥(

لجنة أما الحسنى : فا
وأما الزیادة : فالدنیا ما 
أعطاھم هللا في الدنیا لم 
یحاسبھم بھ في اآلخرة 
ویجمع لھم ثواب الدنیا 

  ]صا[واآلخرة 
  
) عن النبي (ص) ٢٦(

االحسان ان تعبد هللا 
كانك تراه فان لم تكن 

  ]رو[تراه فانھ یراك 
  
) عن الباقر ھؤالء ٢٧(

والشبھات أھل البدع 
والشھوات یسود هللا 

ھھم ثم یلقونھ قال وجو
: ویلبسھم الذلة 

 ]صا[ والصغار
  
) المراد بمساق ٣١(

ھذا الكالم الردُّ على 
المشركین وتقریر 
الحجة علیھم ؛ فمن 
اعترف منھم فالحجة 
ظاھرة علیھم ، ومن لم 
یعترف فیقّرر علیھ أن 
ھذه السموات واألرض 
ال بّد لھما من خالق ؛ 

في ھذا  وال یتمارى
من  وھذا قریب .عاقل

 ]قر[مرتبة الضرورة 

  

َكَأْن َلْم ﴿ال شيء فیها  ﴾َحِصیًدا﴿األرض  ﴾َفَجَعْلَناَها ﴿في وقت لم یتوقعوه  ﴾َأْو َنَهاًرا
أللهم إنا نسألك اللطف فیما جرت فیه ، قبل ذلك  ﴾ِباَألْمسِ ﴿عامرة قائمة  تكن ﴾َتْغنَ 

لُ ﴿ المقادیر والستر والعافیة ِلَقْوٍم ﴿ونضرب األمثال  ﴾اتِ اآلیَ ﴿نبّین  ﴾َكَذِلَك ُنَفصِّ
ترغیب للناس في الحیاة  ﴾َواللَُّه َیْدُعو ِإَلى َداِر السَّالمِ ﴿ )٢٤( بها فیعتبرون ﴾َیَتَفكَُّرونَ 

 الى الجنةحیث یأمرهم بما یفضي ، األخرویة الباقیة عن الحیاة الدنیویة الفانیة 
ِإَلى ﴿ ، واختص من شاء منهم بالرحمة َعمَّ َخْلقه بالدعوة ﴾َمْن َیَشاءُ ﴿یوصل  ﴾َوَیْهِدي﴿

یعني  }ویهدي من یشاء إلى صراط مستقیم{، عن ابن عباس دین اِإلسالم  ﴾ِصَراٍط ُمْسَتِقیمٍ 
اْلُحْسَنى ﴿ لهم العمل الصالح ﴾ِللَِّذیَن َأْحَسُنوا﴿ )٢٥( ]شو[(ع)  والیة علي بن أبي طالب

غبار  ﴾ُوُجوَهُهْم َقَترٌ ﴿یغشى  ﴾َوال َیْرَهقُ ﴿سمیت حسنى إذ ال أحسن منها  الجنة ﴾َوِزَیاَدةٌ 
 )٢٦(دائمون  ﴾ُأْوَلِئَك َأْصَحاُب اْلَجنَِّة ُهْم ِفیَها َخاِلُدونَ ﴿هواٌن أي  ﴾َوال ِذلَّةٌ ﴿وال سواد 

فسیجیزون  ﴾َجَزاُء َسیَِّئٍة ِبِمْثِلَها﴿في الدنیا  المعاصي ﴾السَّیَِّئاتِ ﴿عملوا  ﴾َوالَِّذیَن َكَسُبوا﴿
الحسناُت مضاعفة بفضل اهللا والسیئات جزاؤها بالمثل عدًال منه  ، دون زیاده هابمثل

 من ﴾َلُهْم ِمْن اللَِّه ِمْن َعاِصمٍ ﴿لیس  ﴾َما﴿وهوان  ﴾ِذلَّةٌ ﴿تغشاهم  ﴾َوَتْرَهُقُهمْ ﴿ تعالى
ْن اللَّْیِل ِقَطًعا مِ ﴿ا هالسواد كأن ﴾ُوُجوُهُهمْ ﴿ُألبست  ﴾َكَأنََّما ُأْغِشَیتْ ﴿یمنعهم من سخط اهللا 

َوَیْوَم َنْحُشُرُهْم ﴿ )٢٧(﴾ ُأْوَلِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفیَها َخاِلُدونَ ﴿لفرط سوادها  ﴾ُمْظِلًما
ال تبرحوا  ﴾َمَكاَنُكمْ ﴿باهللا الزموا  ﴾ُثمَّ َنُقوُل ِللَِّذیَن َأْشَرُكوا﴿المؤمنین والكافرین  ﴾َجِمیًعا

 ﴾َبْیَنُهمْ ﴿وباعدنا  ﴾َفَزیَّْلَنا﴿الذین عبدتموهم  ﴾َوُشَرَكاُؤُكمْ َأْنُتْم ﴿حتى تنظروا ما یفعل بكم 
 ﴾َما ُكْنُتْم ِإیَّاَنا َتْعُبُدونَ ﴿األصنام الذین عبدوهم  ﴾َوَقاَل ُشَرَكاُؤُهمْ ﴿بین العابدین والمعبودین 

 )٢٨(، وهذا جواب تبرأ عن عبادتهم ورّد لقول العابدین إنا كنا نعبدكم ما أمرناكم بعبادتنا 
َبْیَنَنا َوَبْیَنُكْم ِإْن ُكنَّا  ِباللَِّه َشِهیًدا َفَكَفى﴿ فیقول الكفار والّله إیاكم كنا نعبد ، فتقول األوثان

 ﴾ُهَناِلكَ ﴿ )٢٩( أي أن شهادة الّله كافیة على أننا لم نعلم بعبادتكم ﴾ِعَباَدِتُكْم َلَغاِفِلینَ  َعنْ 
َوُردُّوا ِإَلى اللَِّه ﴿ عملقدمت من  ﴾َنْفٍس َما َأْسَلَفتْ  ُكلُّ ﴿ُتختبر  ﴾َتْبُلوا﴿ في ذلك الوقت

َعْنُهْم َما َكاُنوا ﴿ضاع و  ﴾َوَضلَّ ﴿ال ما اتخذوه مولى  ﴾اْلَحقِّ ﴿المتولي جزاءهم  ﴾َمْوالُهمُ 
 ﴾َمْن َیْرُزُقُكمْ ﴿ لهؤالء المشركین ﴾ُقلْ ﴿ )٣٠( یزعمون من أن األوثان تشفع لهم ﴾َیْفَتُرونَ 
من ذا الذي  ﴾َأمَّنْ ﴿ الزروع والثمارب ﴾َواَألْرضِ ﴿ الغیث والقطر ﴾السََّماءِ ِمْن ﴿ینزل 

ومن یستطیع أن یردها لكم إذا أراد ،  وأبصاركم ﴾َواَألْبَصارَ ﴿أسماعكم  ﴾َیْمِلُك السَّْمعَ ﴿
اِإلنسان من  ﴾يِّ َوَمْن ُیْخِرُج اْلَحيَّ ِمْن اْلَمیِِّت َوُیْخِرُج اْلَمیَِّت ِمْن اْلحَ ﴿ اهللا أن یسلبكموها

والمؤمن من ، والنبات من األرض ، والسنبلة من الحبة ، والطیر من البیضة ، النطفة 
  ﴾َفَسَیُقوُلوَن اللَّهُ ﴿ ، ویصرِّف شؤون الكائنات أمر الخالئق ﴾َوَمْن ُیَدبُِّر اَألْمرَ ﴿ الكافر
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كُ ) ٣٧( ْم فِیُكْم ِكَتاَب َربِّ

ً َحاللَُھ َو َحَراَمُھ َو  نا ُمَبیِّ
َفَرائَِضُھ َو َفَضائِلَُھ َو 
َناِسَخُھ َو َمْنُسوَخُھ َو 
ُرَخَصُھ َو َعَزائَِمُھ َو 
ُھ َو ِعَبَرهُ  ُھ َو َعامَّ َخاصَّ
َو أَْمَثالَُھ َو ُمْرَسلَُھ َو 
َمْحُدوَدهُ َو ُمْحَكَمُھ َو 

راً ُمجْ  َملَُھ ُمَتَشابَِھُھ ُمَفسِّ
ً َغَواِمَضُھ َبْیَن  نا َو ُمَبیِّ
َمأُْخوٍذ ِمیَثاُق ِعْلِمِھ َو 

عٍ  َعلَى اْلِعَباِد فِي  ُمَوسَّ
َجْھلِِھ َو َبْیَن ُمْثَبٍت فِي 
اْلِكَتاِب َفْرُضُھ َو َمْعلُوٍم 
ِة َنْسُخُھ َو  نَّ فِي السُّ
ِة أَْخُذهُ َو  نَّ َواِجٍب فِي السُّ
ٍص فِي اْلِكَتاِب  ُمَرخَّ

ْرُكُھ َو َبْیَن َواِجٍب تَ 
بَِوْقتِِھ َو َزائٍِل فِي 

 ]نج[ ُمْسَتْقَبلِھِ 
  
الناس اعداء ما ) ٣٨(

  ]نج[ جھلوا
  
) نزلت في الرجعة ٣٩(

كذبوا بھا أي أنھا ال 
  ] صا[تكون 

تخافون عقابه ونقمته بِإشراككم  ﴾َأَفال َتتَُّقونَ ﴿ یا محمد (ص) لهم ﴾َفُقلْ ﴿فاعل ذلك كلِّه 
الحق هو ﴾ اْلَحقُّ ﴿الذي یفعل هذه األشیاء  ﴾َفَذِلُكُم اللَُّه َربُُّكمُ ﴿ )٣١( یر اهللاوعبادتكم غ

َبْعَد اْلَحقِّ ِإال ﴿ لیسف ﴾َفَماَذا﴿ المقصود إلیه بالعبادات والمصحوب إلیه بالطاعات
الُل َفَأنَّى اء قض ﴾َكِلَمةُ ﴿وجب  ﴾َكَذِلَك َحقَّتْ ﴿ )٣٢( عن الحق﴾ُتْصَرُفونَ ﴿فكیف  ﴾الضَّ

َهْل ﴿ یا محمد (ص) لهم ﴾ُقلْ ﴿ )٣٣(ال یصدقون بوحدانیة اهللا  ﴾َربَِّك َعَلى الَِّذیَن َفَسُقوا﴿
، ثم یعیده  یفنیه ﴾اْلَخْلَق ثُمَّ ُیِعیُدهُ ﴿ینشىء  ﴾َمْن َیْبَدأُ ﴿من األصنام  ﴾ِمْن ُشَرَكاِئُكمْ 

تنصرفون  ﴾مَّ ُیِعیُدُه َفَأنَّى ُتْؤَفُكونَ اْلَخْلَق ثُ ﴿ینشىء  ﴾َیْبَدأُ ﴿وحده  ﴾اللَّهُ ﴿لهم  ﴾ُقلْ ﴿ ویحییه
التي  ﴾َهْل ِمْن ُشَرَكاِئُكمْ ﴿لمشركین ل ﴾ُقلْ ﴿توبیخ آخر  )٣٤( لعن الحق إلى الباط

 فـ لهم إن عجزْت آلهتكم عن ذلك ﴾ُقلِ ﴿ بإرسال الرسل ﴾َمْن َیْهِدي ِإَلى اْلَحقِّ ﴿تعبدونها 
ِإَلى اْلَحقِّ َأَحقُّ ﴿یرشد  ﴾َأَفَمْن َیْهِدي﴿ هدایة الضالّ  هو القادر على ﴾اللَُّه َیْهِدي ِلْلَحقِّ ﴿

ال تستطیع هذه األصنام هدایة نفسها  ﴾ِإال َأْن ُیْهَدى َأمَّْن ال َیِهدِّي﴿باالتباع  ﴾َأْن ُیتََّبعَ 
تسّوون بین األصنام  ﴾َكْیَف َتْحُكُمونَ ﴿أیها المشركون  ﴾َفَما َلُكمْ ﴿ فضًال عن هدایة غیرها

فأما من یهدي إلى الحق فهو محمد (ص) وآل محمد (ع) من  عن الباقر (ع) ، اهللاوبین 
وذلك إن علیا كان یوفق  نزلت في علي بن ابي طالب (ع) : عن ابن عباسو  ]صا [بعده

 ﴾ِإال َظن�ا﴿ ألوهیة األصنامب ﴾َأْكَثُرُهمْ ﴿یعتقد  ﴾َوَما َیتَِّبعُ ﴿ )٣٥( ]شو[ لحقیقة القضاء
ِإنَّ الظَّنَّ ال ُیْغِني ِمْن اْلَحقِّ ﴿ الظن هواجس النفس فى طلب مرادها ، وخیاالت اً اوهام
ال  ﴾َوَما َكانَ ﴿ )٣٦( وتهدیدٌ  وعید ﴾ِإنَّ اللََّه َعِلیٌم ِبَما َیْفَعُلونَ ﴿لیس الظنُّ كالیقین  ﴾َشْیًئا

 ﴾ِه َوَلِكنْ اللَّ ﴿ على ﴾ِمْن ُدونِ ﴿مكذوب و مفترى  ﴾َهَذا القرءان َأْن ُیْفَتَرى﴿یصح زعم أن 
وتبییُن  ﴾َوَتْفِصیلَ ﴿ من الكتب السماویة ﴾الَِّذي َبْیَن َیَدْیهِ ﴿مصدقًا  ﴾َتْصِدیقَ ﴿جاء 

ِمْن َربِّ ﴿تنزیل  أنه ﴾ِفیهِ ﴿ال شك  ﴾ال َرْیبَ ﴿الشرائع والعقائد واألحكام  ﴾اْلِكَتابِ ﴿
إن  ﴾ُقلْ ﴿ قرءان من قبل نفسهاختلق محمد هذا ال ﴾َأْم َیُقوُلوَن اْفَتَراهُ ﴿ )٣٧(﴾ اْلَعاَلِمینَ 

 ﴾َواْدُعوا َمْن اْسَتَطْعُتمْ ﴿في البالغة ، وحسن النظم  ﴾َفْأُتوا ِبُسوَرٍة ِمْثِلهِ ﴿كان كما زعمتم 
 )٣٨( افتراه (ص) في أن محمداً  ﴾ِمْن ُدوِن اللَِّه ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقینَ ﴿ من اِإلنس والجن

قبل أن یفقهوه ویتدبروا  ﴾ِبَما َلْم ُیِحیُطوا ِبِعْلِمهِ ﴿قرآن الطعن بالفي المشركون  ﴾َبْل َكذَُّبوا﴿
ا َیْأِتِهْم َتْأِویُلهُ ﴿ ما فیه َكَذِلَك َكذََّب الَِّذیَن ﴿قبل أن یعلموا اسراره ویقفوا على معانیه  ﴾َوَلمَّ

اخذنا ﴾ ِمینَ َكْیَف َكاَن َعاِقَبُة الظَّالِ ﴿ (ص) یا محمد ﴾َفاْنُظْر ﴿ السابقةاألمم  ﴾ِمْن َقْبِلِهمْ 
َوِمْنُهْم َمْن ال ﴿بهذا القرءان ویتبعك  ﴾َوِمْنُهْم َمْن ُیْؤِمُن ِبهِ ﴿ )٣٩( لهم بالهالك والعذاب

 ﴾َوَربَُّك َأْعَلُم ِباْلُمْفِسِدینَ ﴿ ]صا[ (ع) هم أعداء محمد وآل محمد عن الباقر(ع)﴾ ُیْؤِمُن ِبهِ 
  جزاء ﴾َعَمِلي َوَلُكمْ ﴿جزاء  ﴾ُقْل ِليفَ ﴿المشركون  ﴾َوإِْن َكذَُّبوكَ ﴿ )٤٠( بالمعاندین
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  )١٠( یونسسورة     )١٩٧(       الحادي عشرالجزء 
تعارف توبیخ ) ٤٥(

وافتضاح یقول الواحد 
أنَت أغویتني  : لآلخر

  ]مس[ وأضللتني
  
) تنبیھ وقد یقال : ٥٠(

النھار كلھ محل الغفلة 
ألنھ إما زمان اشتغال 
بمعاش أو زمان قیلولة 

فإن محل بخالف اللیل 
الغفلة فیھ ما قارب 
وسطھ وھو وقت 
البیات فلذا خص بالذكر 

 ] آل[
  
) عن الباقر (ع) ٥٠(

ھذا عذاب ینزل في 
آخر الزمان على فسقة 
أھل القبلة ، وھم 
یجحدون نزول العذاب 

 ]صا[ علیھم
  
ْلَم  وَ  أَال) ٥٢( إِنَّ الظُّ

َثالَثٌة َفُظْلٌم ال ُیْغَفُر َو 
 ُظْلمٌ  ُظْلٌم ال ُیْتَرُك وَ 

ا  وٌر ال ُیْطلَُب َفأَمَّ َمْغفُ
ْلُم الَِّذي ال ُیْغَفُر  الظُّ

ْركُ  ُ  َفالشِّ ِ َقاَل هللاَّ بِا�َّ
َ ال َیْغفُِر أَْن  َتَعالَى إِنَّ هللاَّ

ْلمُ  ُیْشَركَ  ا الظُّ بِِھ َو أَمَّ
الَِّذي ُیْغَفُر َفُظْلُم اْلَعْبِد 

َبْعِض اْلَھَناِت  ِعْندَ َنْفَسُھ 
ْلُم الَِّذي ال َو أَمَّ  ا الظُّ

 اْلِعَبادِ ُیْتَرُك َفُظْلمُ 
َبْعِضِھْم َبْعضاً 
اْلقَِصاُص ُھَناَك َشِدیٌد 

 ً  بِاْلُمَدىلَْیَس ُھَو َجْرحا
َیاِط َو  ً بِالسِّ َو ال َضْربا
ُھ َما ُیْسَتْصَغُر َذلَِك  لَِكنَّ

َن فِي  َمَعھُ  وُّ لَ اُكْم َو التَّ َفإِیَّ
 ]نج[◌ِ  ِدیِن هللاَّ 

  
فائ��دة: كلم��ة أس��ّر ) ٥٣(

مصدرھا اإلسرار وھي 
من األض�داد ، إذ تك�ون 
بمعنى اإلخفاء وإلظھار 
، ول�����������ذلك اختل�����������ف 
المفس��رون فیھ��ا  فم��نھم 
من قال أظھروا الندام�ة 
وأعلنوھا على م�ا ف�اتھم 
وم���نھم م���ن ق���ال أخف���وا 
أس����فھم ون����دامتھم ل����ئال 
یالم���وا علیھ���ا م���ن قب���ل 
غی����������������������رھم ... وان 
استعمال أس�ر غالب�ا ف�ي 

لكتم��������ان وھ��������و م��������ا ا
ینص����رف إلی����ھ ال����ذھن 
ب����ادىء ال����رأي ، وھ����و 

 ]مال[أنسب بالمقام 

  

ا َتْعَمُلونَ ﴿ ا َأْعَمُل َوَأَنا َبِريٌء ِممَّ  )٤١( اآلخر بعملال یؤاخذ أحد  ﴾َعَمُلُكْم َأْنُتْم َبِریُئوَن ِممَّ
مَّ َأفَ ﴿إذا قرأت القرءان  ﴾َمْن َیْسَتِمُعوَن ِإَلْیكَ ﴿ المشركون﴾ َوِمْنُهمْ ﴿  ﴾َأْنَت ُتْسِمُع الصُّ

 ﴾َوِمْنُهْم َمْن َیْنُظُر ِإَلْیكَ ﴿ )٤٢( وال یتدبرون ﴾َوَلْو َكاُنوا ال َیْعِقُلونَ ﴿ وقلوبهم ال تعي شیئاً 
َوَلْو ﴿تقدر على هدایتهم  ﴾َتْهِدي اْلُعْميَ ﴿ (ص) یا محمد ﴾َأَفَأْنتَ ﴿ویعاین دالئل نبوتك 

 ﴾النَّاَس َشْیًئا﴿یعاقب  ﴾ِإنَّ اللََّه ال َیْظِلمُ ﴿ )٤٣( الحق لتعامیهم عن ﴾َكاُنوا ال ُیْبِصُرونَ 
 ﴾َوَیْوَم َیْحُشُرُهمْ ﴿ )٤٤(بالكفر والمعاصي  ﴾َوَلِكنَّ النَّاَس َأْنُفَسُهْم َیْظِلُمونَ ﴿ بدون ذنب

 ﴾ِإال َساَعًة ِمَن النََّهارِ ﴿ما أقاموا في الدنیا  ﴾َكَأْن َلْم َیْلَبُثوا﴿المشركین للحساب 
إذا خرجوا من قبورهم  ﴾َیَتَعاَرُفوَن َبْیَنُهمْ ﴿یستقصرون مدة لبثهم في الدنیا لهول ما یرون 

ثم یشتد علیهم هول الموقف فتنقطع المعرفة فال ینظر أحدهم لآلخر، ،  كتعارفهم بالّدنیا
َوَما ﴿ عث والنشوربالب ﴾َقْد َخِسَر الَِّذیَن َكذَُّبوا ِبِلَقاِء اللَّهِ ﴿ وحینئذ یظهر مغزى قوله تعالى

ا ُنِرَینَّكَ ﴿ )٤٥( موفَّقین للخیر في هذه الحیاة ﴾َكاُنوا ُمْهَتِدینَ   إن أریناك یا محمد ﴾َوإِمَّ
َأْو ﴿ ، كما أراه یوم بدرعذاب في الدنیا لتقرَّ عینك من ال ﴾َبْعَض الَِّذي َنِعُدُهمْ ﴿ (ص)

َعَلى ﴿شاهٌد  ﴾ُثمَّ اللَُّه َشِهیدٌ ﴿ في اآلخرة ﴾ْرِجُعُهمْ َفِإَلْیَنا مَ ﴿وٕان توفیناك قبل ذلك  ﴾َنَتَوفََّینَّكَ 
ٍة َرُسولٌ ﴿ )٤٦(﴾ َما َیْفَعُلونَ  یوم القیامة  ﴾َفِإَذا َجاَء َرُسوُلُهمْ ﴿ُأرسل لهدایتهم  ﴾َوِلُكلِّ ُأمَّ

 ﴾َوُهْم ال ُیْظَلُمونَ ﴿ كلُّ أمة ُتعرض على اهللا بحضرة رسولها ﴾ُقِضَي َبْیَنُهْم ِباْلِقْسطِ ﴿
العذاب الذي تعدنا به  ﴾َمَتى َهَذا اْلَوْعد﴿كفار مكة  ﴾َوَیُقوُلونَ ﴿ )٤٧( ُیعذبون بغیر ذنب

َضر�ا ﴿أن أدفع عن نفسي  ﴾ِلَنْفِسي﴿أستطیع ال ﴾ُقْل ال َأْمِلكُ ﴿ )٤٨(﴾ ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقینَ ﴿
ٍة َأَجلٌ ﴿ أن أملكه وأقدر علیه ﴾َنْفًعا ِإال َما َشاَء اللَّهُ ﴿أجلب إلیها  ﴾َوال وقٌت  ﴾ِلُكلِّ ُأمَّ

 ﴾َساَعًة َوال َیْسَتْقِدُمونَ ﴿عنه  ﴾َفال َیْسَتْأِخُرونَ ﴿هالكهم  ﴾ِإَذا َجاَء َأَجُلُهمْ ﴿عذابهم لمعلوم 
 ﴾َعَذاُبهُ ﴿جاءكم  ﴾ِإْن َأَتاُكمْ ﴿أخبروني  ﴾َأَرَأْیُتمْ ﴿ ألولئك المكذبین ﴾ُقلْ ﴿ )٤٩( قبل ذلك

َماَذا ﴿المعاش والكسب مشتغلین بطلب  ﴾َأْو َنَهاًرا﴿وقت النوم لیًال  ﴾َبَیاًتا﴿عذاب اهللا 
ِإَذا َما ﴿أهنالك  ﴾َأثُمَّ ﴿ )٥٠( متهویل وتعظی به ﴾اْلُمْجِرُمونَ ﴿من العذاب  ﴾َیْسَتْعِجُل ِمْنهُ 

 ﴾َوَقْد ُكْنُتْم ِبهِ ﴿ االیمانفي حاٍل ال ینفعكم فیه  ﴾آَمْنُتْم ِبِه آآلنَ ﴿عذاب اهللا بكم  ﴾َوَقعَ 
 تقول خزنة جهنم﴾ ثُمَّ ِقیلَ ﴿ )٥١( نزول العذاب ﴾َتْسَتْعِجُلونَ ﴿، و تسخرون تهزءون و 

ِإال ِبَما ُكْنُتْم ﴿جزاء  هذا هل ﴾ُتْجَزْونَ  َهلْ ﴿الدائم  ﴾ِللَِّذیَن َظَلُموا ُذوُقوا َعَذاَب اْلُخْلدِ ﴿
 فیقولون (ص) ا محمدویستخبرونك ی ﴾َوَیْسَتْنِبُئوَنكَ ﴿ )٥٢( كفركم وتكذیبكم ﴾َتْكِسُبونَ 

ال شك  ﴾ِإنَُّه َلَحقٌّ ﴿واهللا  ﴾َوَربِّي﴿نعم  ﴾ُقْل ِإي﴿ ما وعدتنا به من العذاب ﴾َأَحقٌّ ُهوَ ﴿
َوَما ﴿ أنوار الحق مشرقة وآیاته ظاهرة ال یشك فیها إال معاند وال یعمى عنها إال ضال فیه

  (ص) یا محمد یستنبئكدق (ع) عن الصا ، فائتین عن عذابه ومجازاته﴾ َأْنُتْم ِبُمْعِجِزینَ 
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  )١٠( یونسسورة     )١٩٨(       الحادي عشرالجزء 
  
) عن الصادق (ع) ٥٧(

إنھ شفاء من أمراض 
الخواطر ومشتبھات 

  ]صا[االمور 
  
)عن االنبي (ص) ٥٨(

من ھداه هللا لالسالم 
وعلمھ القرآن ثم شكا 
الفاقة كتب هللا الفقر 
ببین عینیھ الى یوم 

  ] مج[القیامة 
 
قال ابن عباس: )٥٩(

نزلت إنكاراً على 
المشركین فیما كانوا 
یحلون ویحرمون من 
البحائر والسوائب 
 والحرث واألنعام

  ]مس[
:قال  عن السدي) ٦٢(

إن  : (ص)رسول هللا
من العباد عبادا یغبطھم 
االنبیاء تحابوا بروح 
هللا على غیر مال وال 
عرض من الدنیا، 
وجوھھم نور، ال 
 یخافون إذا خاف
الناس، وال یحزنون إذا 

، أتدرون من ھم  حزنوا
 : ال یا رسول هللا قلنا؟ 

ھم علي بن   قال (ص)
وحمزة  (ع)أبي طالب

بن عبد المطلب وجعفر 
وعقیل، ثم قرأ رسول 

إن أولیاء  أال (ص) هللا
هللا ال خوف علیھم وال 

  ]شو[ ھم یحزنون

 )٥٣( ]شو[ }ي إنه لحقإي ورب{ أإمام ؟ ! قل (ع) أهل مكة عن علي بن أبي طالب
من  ﴾َما ِفي اَألْرضِ ﴿ تملك بالكفر أو بالتعدي على الغیر ﴾َوَلْو َأنَّ ِلُكلِّ َنْفٍس َظَلَمتْ ﴿

وا﴿لدفعته فدیة لها من عذاب اهللا  ﴾الْفَتَدْت ِبهِ ﴿ خزائنها وأموالها رؤساءهم  ىأخفَ  ﴾َوَأَسرُّ
ا َرَأْوا ﴿ف على ما فرط من الشخص ، الندامة هي الغم واألس عن أتباعهم ﴾النََّداَمةَ ﴿ َلمَّ

بین الظالمین والمظلومین  ﴾َبْیَنُهمْ ﴿حكم وفصل  ﴾َوُقِضيَ ﴿ الشماتهمخافة  ﴾اْلَعَذابَ 
ال  ﴾َأَال ِإنَّ ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َواَألْرضِ ﴿ )٥٤(﴾ َوُهْم ال ُیْظَلُمونَ ﴿بالعدل  ﴾ِباْلِقْسطِ ﴿

 ﴾َحقٌّ َوَلِكنَّ َأْكَثَرُهْم ال َیْعَلُمونَ ﴿ بالبعث والجزاء ﴾نَّ َوْعَد اللَّهِ َأال إِ ﴿ شيء فیها ألحٍد سواه
ویمیت  ﴾َوُیِمیتُ ﴿یحیى السرائر بأنوار العزة  ﴾ُهَو ُیْحيِ ﴿ )٥٥( ستیالء الغفلة علیهمإل

 طابٌ خ ﴾َیاَأیَُّها النَّاُس ﴿ )٥٦(في اآلخرة ﴾ َوإَِلْیِه ُتْرَجُعونَ ﴿ النفوس بنزع الشهوات عنها
الموعظة للكافة ولكنها ال تنجع في أقوام  ، نآالقر  ﴾َقْد َجاَءْتُكْم َمْوِعَظةٌ ﴿لجمیع البشر  عام

ُدورِ ﴿خالقكم  ﴾ِمْن َربُِّكمْ ﴿وتنفع في آخرین  دواء للقلوب من أمراض  ﴾َوِشَفاٌء ِلَما ِفي الصُّ
الموعظة للمریدین ﴾ ْؤِمِنینَ َوَرْحَمٌة ِلْلمُ ﴿من الضالل  ﴾َوُهًدى﴿ والنفاق والحسد والحقدالشك 

والكل مؤمنون إال أن مراتب ،  والشفاء للمحبین والهدى للعارفین والرحمة للمستأنسین
عن أنس قال : قال رسول الّله (ص)  ﴾ُقْل ِبَفْضِل اللَِّه َوِبَرْحَمِتهِ ﴿ )٥٧( اإلیمان متفاوتة

أهله إال من هو مسلم  فضل الّله القرآن ، ورحمته أن جعلكم من أهله ، وال یكون من
ورحمته ، فضل اهللا ما ُيً◌خصُّ به أهل الطاعات من صنوف إحسانه  ]مال[ مؤمن

 ، بهذا الذي جاءهم من اهللا ﴾َفِبَذِلَك َفْلَیْفَرُحوا﴿ یخصُّ به أهَل الزالَّت من وجوه غفرانه
لدنیویة ، الفرح لذة في القلب تظهر على الجوارح ، وأكثر ما یستعمل في اللذات البدنیة ا

ا َیْجَمُعونَ ﴿األخرویة  واستعمل هنا فیما یرغب فیه من األمور  متاعمن  ﴾ُهَو َخْیٌر ِممَّ
،  ، في اآلیة إشارة إلى أن للنفس اإلنسانیة مراتب كمال من تمسك بالقرآن فاز بها الدنیا

 ]شو  [فضل اهللا النبي (ص) ، ورحمته علي ابن أبي طالب (ع) عن ابن عباس (ع)
َأْنَزَل اللَُّه َلُكْم ِمْن ﴿عما  ﴾َما﴿أخبروني  ﴾َأَرَأْیُتمْ ﴿خطاٌب لكفار العرب  ﴾ُقلْ ﴿ )٥٨(

لهم  ﴾ُقلْ ﴿فحرَّمتم بعضه وحلَّلتم بعضه  ﴾َفَجَعْلُتْم ِمْنُه َحَراًما َوَحَالالً ﴿الحالل  ﴾ِرْزقٍ 
َوَما ﴿ )٥٩(بهتان الو الكذب  ﴾َعَلى اللَِّه َتْفَتُرونَ ﴿ بالتحلیل والتحریم ﴾آللَُّه َأِذَن َلُكْم َأمْ ﴿

 ﴾َعَلى اللَِّه اْلَكِذبَ ﴿یتخرصون  ﴾الَِّذیَن َیْفَتُرونَ ﴿تهدید عظیم حیث أبهم االمر  ﴾َظنُّ 
َیْوَم اْلِقَیاَمِة ِإنَّ اللََّه َلُذو ﴿ لهم أیحسبون أن اهللا یغفر ، فیحلون ویحرمون من تلقاء أنفسهم

النعم  ﴾َوَلِكنَّ َأْكَثَرُهْم َال َیْشُكُرونَ ﴿في إمهال َمْن أْجَرم  ﴾َعَلى النَّاسِ ﴿إنعام عظیم  ﴾َفْضلٍ 
في أمٍر من األمور وال عمٍل من  ﴾ِفي َشْأنٍ ﴿ (ص) یا محمد ﴾َوَما َتُكونُ ﴿ )٦٠(

  خیر أو  ﴾ِمْن َعَملٍ ﴿أیها الناس  ﴾ِمْنُه ِمْن ُقْرءاٍن َوَال َتْعَمُلونَ ﴿تقرأ  ﴾َوَما َتْتُلوا﴿األعمال 
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ِ ُھمُ  أَْولَِیاءَ  إِنَّ ) ٦٢( هللاَّ

الَِّذیَن َنَظُروا إِلَى َباِطِن 
ْنَیا إَِذا  اُس  َنَظرَ الدُّ النَّ

إِلَى َظاِھِرَھا َو اْشَتَغلُوا 
اسُ بِآِجلَِھا إَِذا اْشَتَغَل   النَّ

 بَِعاِجلَِھا
  ]نج[
 
(ص) ) عن النبي ٦٢( 

 وعظمھ من عرف هللا
منع فاه من الكالم 
وبطنھ عن الطعام 
وعنى نفسھ بالصیام 
والقیام ... إن أولیاء هللا 
اذا سكتوا فكان سكوتھم 
ذكرا ونظروا فكان 
نظرھم عبرة ونطقوا 
فكان نطقھم حكمة 
ومشوا فكان مشیھم بین 
الناس بركة لوال اآلجال 
التي كتبت علیھم لم تقر 
أرواحھم في أجسادھم 

عذاب وشوقا خوفا من ال
  ] صا[إلى الثواب 

  
) عن النبي (ص) ٦٢(

ھم أناس من اولیاء هللا 
افناء الناس ونوازع 
القبائل لم تصل بینھم 
أرحام متفاربة تحابوا 
في هللا وتصافوا في هللا 
یضع هللا تعالى لھم یوم 
القیامة منابر من نور 
فیجلسون علیھا یفزع 
 الناس وھم ال یفزعون

  ] آل[
 (ع)ق عن الصاد)٦٣(

 قال رسول هللا قال
اّن أولیاء هللا  : (ص)

سكتوا فكان سكوتھم 
ذكراً ونظروا فكان 
نظرھم عبرة ونطقوا 
فكان نطقھم حكمة 
ومشوا فكان مشیھم بین 
الّناس بركة لوال اآلجال 
التي كتبت علیھم لم تقّر 
أرواحھم في أجسادھم 

ً ِمنَ  العذاب وشوقاً  خوفا
  ]صا[ وابإلى الث

صادق ) عن ال٦٤(
إن الرجل إذا  (ع)

وقعت نفسھ في صدره 
یرى رسول هللا (ص) 
فیقول لھ أنا رسول هللا 
أبشر ثم یرى علي بن 
أبي طالب (ع) فیقول 
لھ : أنا علي بن أبي 
طالب الذي كنت تحبھ 
. ، أنا أنفعك الیوم ...

  ] صا[

تندفعون  ﴾ِفیُضونَ ِإْذ تُ ﴿ رقباءو  ﴾ُشُهوًدا﴿أعمالكم ﴾ َعَلْیُكمْ ﴿نحصي  ﴾ِإال ُكنَّا﴿ شر
ِمْن ِمْثَقاِل َذرٍَّة ِفي اَألْرِض َوال ِفي ﴿اهللا  ﴾َعْن َربِّكَ ﴿ یغیب ﴾ِفیِه َوَما َیْعُزبُ ﴿وتخوضون 

ل ﴾السََّماِء َوال َأْصَغَر ِمْن َذِلَك وََال َأْكَبَر ِإال ِفي ِكَتاٍب ُمِبینٍ  َفهم بما  ، معلوم لدینا ومسجَّ خوَّ
والعبد إذا َعلَم أن مواله یراه استحي منه ، في جمیع أحوالهم  عرفَّهم من اطالعه علیهم

م َحْوَل ما نهاه   ﴾ِإنَّ َأْوِلَیاَء اللَّهِ  ﴿ اعلموا أیها الناس﴾ َأالَ ﴿ )٦١(وَترَك متابعة هواه وال یُحوِّ
في اآلخرة  ﴾ال َخْوٌف َعَلْیِهمْ ﴿ ، وهي والیة خاصة للواصلین الى اهللالمتحابون في اهللا 

وال یكون ولیًَّا إال إذا كان  ، على ما فاتهم في الدنیا ﴾َوَال ُهْم َیْحَزُنونَ ﴿حوق مكروه من ل
 ﴾َوَكاُنوا﴿ صّدقوا اهللا ورسوله ﴾الَِّذیَن ءامنوا﴿ )٦٢( موفَّقًا لجمیع ما یلزمه من الطاعات

ا من هم نحن وأتباعنا ممن تبعن معاصیه ، عن أمیر المؤمنین (ع) ﴾َیتَُّقونَ ﴿في الدنیا 
طوبى لشیعة قائمنا المنتظرین  ، عن الصادق (ع) بعدنا طوبى لنا وطوبى لهم .....

لظهوره في غیبته والمطیعین له في ظهوره اولئك أولیاء اهللا الذین ال خوف علیهم وال هم 
اولیاء اهللا من یكون الفقر كرامتهم وطاعة اهللا جالوتهم وحب اهللا حیلتهم  ]صا[ یحزنون

تهم ومع اهللا تجارتهم وبه افتخارهم وعلیه توكلهم وبه أنسهم والجوع طعامهم وٕالى اهللا حاج
والزهد ثمارهم وحسن الخلق لباسهم وطالقة الوجه حلیتهم وسخاوة النفس حرمتهم وحسن 

 )٦٣(المعاشرة صحبتهم والشكر زینتهم ، والذكر همتهم والرضا راحتهم والخوف سجیتهم 
والُبشرى في (ص) عن الّنبّي  ﴾ي اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َوِفي اآلِخَرةِ فِ ﴿ ما یسره ﴾َلُهْم اْلُبْشَرى﴿

 }في اآلخرة{الحیاة الّدنیا هي الّرؤیا الَحَسنة یراها المؤمن فیبشر بها في دنیاه وأّما قوله 
موته إّن اهللا عّز وجّل قد غفر لك ولمن  فانها بشارة المؤمن عند الموت یبشر بها عند

اللَِّه َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز ﴿ لوعد ﴾ِلَكِلَماتِ ﴿تغییر ال  ﴾َال َتْبِدیلَ ﴿ ]اص[ یحملك إلى قبرك
یبشرهم بقیام القائم وبظهوره وبقتل أعدائهم وبالنجاة في اآلخرة  عن الباقر (ع) ﴾اْلَعِظیمُ 

یؤلمك یا ال ﴾َوال َیْحُزْنكَ ﴿ )٦٤( ]صا[والورود على محمد وآله الصادقین على الحوض 
فهو  ﴾ِللَِّه َجِمیًعا﴿القوة  ﴾ِإنَّ اْلِعزَّةَ ﴿ لسَت نبیًا مرسالً  ﴾َقْوُلُهم﴿ و ذیبهم لكتك (ص) محمد

 ﴾ِإنَّ ِللَّهِ ﴿تنبیه للقارئ  ﴾َأال﴿ )٦٥(بأعمالهم  ﴾اْلَعِلیمُ ﴿ ألقوالهم ﴾ُهَو السَِّمیعُ ﴿ناصرك 
لین عبیدا له وهم في من الثق ﴾َوَمْن ِفي اَألْرضِ ﴿من المالئكة  ﴾َمْن ِفي السََّماَواتِ ﴿جمیع 
 یظنون أنها تشفع أو تنفع ﴾الَِّذیَن َیْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه ُشَرَكاءَ ﴿هؤالء  ﴾َوَما َیتَِّبعُ ﴿ مملكته

 ﴾ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكْم اللَّْیلَ ﴿ )٦٦( یكذبون ﴾ِإْن َیتَِّبُعوَن ِإال الظَّنَّ َوإِْن ُهْم ِإال َیْخُرُصونَ ﴿
مضیئًا لتهتدوا  ﴾َوالنََّهاَر ُمْبِصًرا﴿راحًة من التعب  ﴾ِلَتْسُكُنوا ِفیهِ ﴿لَفٌة وقربة للمحبین زُ اللیل 

ِلَقْوٍم ﴿ دالالت على وحدانیَّة اهللال﴾ ِإنَّ ِفي َذِلَك آلَیاتٍ ﴿وتأمین معاشكم إلى مكاسبكم 
  عزیر ال ﴾َوَلًدااتََّخَذ اللَُّه ﴿ الیهود والنصارى ﴾َقاُلوا﴿ )٦٧( سماع تدبر وتفهم ﴾َیْسَمُعونَ 
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الرؤیا ) فائدة : ٦٤(

ثالث : رؤیا صالحة 
بشرى من ّهللا ، ورؤیا 
تحزین من الشیطان ، 
ورؤیا مّما یحّدث المرء 

  ]مال[نفسھ 
) وھذا من ٧١(

معجزات نوح (ع) ألنھ 
كان وحیداً مع نفر 
یسیر وقد أخبر بأنھم ال 

على قتلھ وعلى  یقدرون
أن ینزلوا بھ سوءاً ألن 

 مج[هللا تعالى ناصره 
[  
وفي ھذه اآلیة   )٧٣(

إشارة إلى أن كل 
رسول أرسل إلى قومھ 
خاصة ، وإیذان بعموم 
رسالة محمد (ص) 
وھذ متفق علیھ في 
بدایة كل نبي ونھایتھ 
فیما عدا نوح إذ اختلف 
العلماء في بعثتھ ، ھل 
ھي ألھل األرض عامة 

صنع مخصوص ، أو ل
وینبني على ھذا 
الخالف الخالف في أن 
الطوفان ھل عم وجھ 
األرض كلھ أو بعضھ ؟ 
قال ابن عطیة : الراجح 
الثاني المؤید بكثیر من 
اآلیات واألحادیث ، 
وألن كثیرا من أھل 
األرض كأھل الصین 
وغیرھم ینكرون عموم 
الطوفان ھذا أصح ما 
قالوه في بدایة رسالة 

یتھا فھي نوح ، أما نھا
عامة ، إذ أجاب ّهللا 

َربِّ ال دعاءه بقولھ (
َتَذْر َعلَى اْألَْرِض ِمَن 

اراً  ) اآلیة ْلكافِِریَن َدیَّ
من سورة نوح،  ٢٦

فالذي لم یھلك بالطوفان 
ھلك بغیره إذ ثبت أنھ 
لم یبق بعد الطوفان 
على وجھ األرض 
سوى من كان معھ 
بالسفینة لعموم اآلیة 
ة المستشھد بھا واآلی

  المفسرة قبل

َما ِفي ﴿جمیع  ﴾َلهُ ﴿ عن جمیع الخلق﴾ُهَو اْلَغِنيُّ ﴿تنزَّه وتقّدس  ﴾ُسْبَحاَنهُ ﴿ والمسیح
القول  ﴾ِبَهَذا﴿ما عندكم من حجة  ﴾السََّماَواِت َوَما ِفي اَألْرِض ِإْن ِعْنَدُكْم ِمْن ُسْلَطانٍ 

توبیخ وتقریع ،  وتنسبون إلیه الشریك والولد ﴾َعَلى اللَِّه َما ال َتْعَلُمونَ ﴿أتفترون  ﴾َأَتُقوُلونَ ﴿
 ﴾ال ُیْفِلُحونَ ﴿باتخاذ الولد وٕاضافة الشریك  ﴾ُقْل ِإنَّ الَِّذیَن َیْفَتُروَن َعَلى اللَِّه اْلَكِذبَ ﴿ )٦٨(

یتمتعون به  ﴾َمَتاٌع ِفي الدُّْنَیا﴿ )٦٩( وال ینجون من النار، وال یفوزون بالجنة في الدنیا
بعد الموجع  ﴾ُنِذیُقُهْم اْلَعَذاَب الشَِّدیدَ ﴿في اآلخرة  ﴾ثُمَّ ﴿بالموت  ﴾َلْیَنا َمْرِجُعُهمْ ثُمَّ إِ ﴿ یسیراً 

یا  ﴾َواْتلُ ﴿ )٧٠( كفرهم وكذبهم على اهللابسبب  ﴾ِبَما َكاُنوا َیْكُفُرونَ ﴿الموت وفي اآلخرة 
حین أي  ﴾ُنوٍح ِإذْ ﴿خبر  ﴾َنَبأَ ﴿على المشركین من أهل مكة  ﴾َعَلْیِهمْ ﴿ محمد (ص)

 ﴾َعَلْیُكْم َمَقاِمي﴿عُظم وشقَّ  ﴾َیاَقْوِم ِإْن َكاَن َكُبرَ ﴿ الجاحدین المعاندین ﴾َقاَل ِلَقْوِمهِ ﴿
حججه  ﴾ِبآَیاِت اللَّهِ ﴿وتخویفي ِإیاكم ویصعب علیكم وعظي  ﴾َوَتْذِكیِري﴿ بینكم مكثي

وحده  ﴾َلى اللَّهِ َفعَ ﴿وبراهینه طلبا لهدایتكم وتعزمون على طردي وقتلي فافعلوا ما شئتم 
واتفقوا على أمر واحد من  على ما تریدون فاعزموا ﴾َفَأْجِمُعوا َأْمَرُكمْ ﴿ اعتمدت ﴾َتَوكَّْلتُ ﴿

 ﴾َعَلْیُكْم ُغمَّةً ﴿في شأني  ﴾ثُمَّ ال َیُكْن َأْمُرُكمْ ﴿أیضا ﴾ َوُشَرَكاَءُكمْ ﴿ قتلي او طردي ، أنتم
ذلك األمر الذي أجمعتم علیه  ﴾ِإَليَّ  ُضوا﴿ثُمَّ اقْ هما وكربا ، بل اجعلوه سهال ویسرا 

كان بنصر اهللا  نوح أنفیه  - وال تؤخروني ساعة ﴾َوال ُتْنِظُرونِ ﴿ وأهلكوني وتخلصوا مني
وهو ، علمًا منه بأنهم وآلهتهم ال ینفعون وال یضرون  - ، ومن كیدهم غیر خائف واثقاً 

َفَما َسَأْلُتُكْم ﴿أعرضتم عن نصیحتي  ﴾ْیُتمْ َفِإْن َتَولَّ ﴿ )٧١( وتقویٌة لقلبه (ص)تعزیٌة لنبیه 
ِإال َعَلى اللَِّه ﴿على تبلیغ الرسالة  ئيجزاو  يً ثواب ﴾ِإْن َأْجِري﴿ على نصحي لكم ﴾ِمْن َأْجرٍ 

ْیَناُه ﴿ هأصروا على تكذیب ﴾َفَكذَُّبوهُ ﴿ )٧٢( الموحدین ﴾َوُأِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمَن اْلُمْسِلِمینَ  َفَنجَّ
الذین نجوا مع نوح  ﴾َوَجَعْلَناُهمْ ﴿السفینة  ﴾ِفي اْلُفْلكِ ﴿من المؤمنین  ﴾هُ َوَمْن َمعَ 

 قیل إنهم كانوا ثمانین نفساً ،  یعمرونها بدل الهالكین غرقا خلفاء في االرض ﴾َخالِئفَ ﴿
نهایة  ﴾اِقَبةُ َكْیَف َكاَن عَ ﴿ (ص) یا محمد ﴾َفاْنُظْر ﴿بالطوفان  ﴾َوَأْغَرْقَنا الَِّذیَن َكذَُّبوا ِبآَیاِتَنا﴿
 ﴾ثُمَّ َبَعْثَنا﴿ )٧٣( وتحذیر لكفار مكة (ص) لرسوللتسلیة ،  المكذبین لرسلهم ﴾اْلُمْنَذِرینَ ﴿

كانوا  ،هودًا وصالحًا وإِبراهیم ولوطًا وشعیبًا  ﴾ُرُسالً ﴿نوح  من بعد ﴾ِمْن َبْعِدهِ ﴿أرسلنا 
ُدهم وبنوِره َأْشَرَق نهاُرهم وبظهوره نجومًا وهو البدر وكانوا أنهارًا وهو البحر ثم به انتظم ِعقْ 

نختم  ﴾َكَذِلَك َنْطَبعُ ﴿ ولم یزجرهم عقاب السابقین ﴾ِبَما َكذَُّبوا ِبِه ِمْن َقْبلُ ﴿لیصدقوا  ُخِتم 
أولئك  ﴾ثُمَّ َبَعْثَنا ِمْن َبْعِدِهمْ ﴿ )٧٤(المجاوزین الحدَّ في الكفر  ﴾َعَلى ُقُلوِب اْلُمْعَتِدینَ ﴿

، المذكورة المعجزات التسع  ﴾ِبآَیاِتَنا﴿قومه  ﴾َهاُروَن ِإَلى ِفْرَعْوَن َوَمإلْیهِ ُموَسى وَ ﴿الرسل 
   مفسدین ﴾َوَكاُنوا َقْوًما ُمْجِرِمینَ ﴿تكبروا عن اِإلیمان بها  ﴾َفاْسَتْكَبُروا﴿في سورة األعراف 

  



 201 

  )١٠( یونسسورة     )٢٠١(       الحادي عشرالجزء 

  
وظاھر اآلیات األخر 

لواردة في واألحادیث ا
  ]مال[ھذا الشأن 

اختلف العلماء ) ٧٤(
في بعثة  نوح ، ھل 
ھي ألھل األرض عامة 
أو ال ، وینبني على ھذا 
الخالف الخالف في أن 
الطوفان ھل عم وجھ 
األرض كلھ أو بعضھ 

  ]مال[
) فائدة یعقوب (ع) ٨٢(

دخل مصر باثنین 
ً فتوالدوا  وسبعین إنسانا
حتى بلغوا ستمائة ألف 

اھم ذریة على وإنما سمّ 
وجھ التصغیر لضعفھم 

  ] مج[
كان موسى ومن ) ٨٧(

معھ یصلون إلى 
الكعبة، وكانوا في أّول 
أمرھم مأمورین بأن 
یصلوا في بیوتھم خفیة 

، لئال  من الكفرة
یظھروا علیھم فیؤذوھم 
 ویفتنوھم عن دینھم

  ]زم[
قال ابن عباس:  )٨٧(

كانوا خائفین فأُمروا أن 
 یصلّوا في بیوتھم

  ]سم[
عن ابن عباس  )٨٨( 

كانت لھم من فسطاط 
مصر إلى أرض 
الحبشة جبال فیھا 

  ] زم[.....  معادن
ھذه لیست من )٨٨(

اآلیات التسع ، وأن 
اآلیات تسع عشرة ، 
منھا ما ھو خاص 
بموسى ، ومنھا ما ھو 
خاص بالقبط ، ومنھا 
ما ھو خاص ببني 
إسرائیل قبل خروجھم 
من مصر وبعد 

  ]مال[ خروجھم
قال ابن عباس:  )٩٠(

جعل جبریل علیھ 
السالم في فم فرعون 
الطین مخافة أن تدركھ 

  ] مس[ الرحمة
) عن الصادق (ع) ٩١(

قال ما أتى جبریل 
رسول هللا (ص) إال 
ً ولم یزل  ً حزینا كئیبا
كذلك منذ أھلك هللا 
فرعون فلما أمر هللا 
سبحانھ بنزول ھذه 
  اآلیة نزل وھو ضاحك

ا َجاَءهُ ﴿ )٧٥( كعاد وثمود ﴾ ِإَلى َقْوِمِهْم ﴿ الذي جاءهم به ﴾اْلَحقُّ ﴿ وضح لهم ﴾مْ َفَلمَّ
﴾ َفَما َكاُنوا ِلُیْؤِمُنوا﴿ بالمعجزات ﴾َفَجاُءوُهْم ِباْلَبیَِّناتِ ﴿ بعد أن تناسلوا وتكاثرواوغیرهم ، 

َقاَل ُموَسى ﴿ )٧٦(ظاهٌر  ﴾ِإنَّ َهَذا َلِسْحٌر ُمِبینٌ ﴿لفرط عنادهم  ﴾ِمْن ِعْنِدَنا َقاُلوا﴿موسى 
ا َجاءُكْم َأِسْحٌر َهَذا َوال ُیْفِلحُ ﴿الحق  ﴾ِلْلَحقِّ ﴿عن هذا  ﴾َأَتُقوُلونَ  أنه ال یفوز وال ینجح  ﴾َلمَّ

ا َوَجْدَنا َعَلْیِه آَباءَنا﴿لتصرفنا  ﴾َقاُلوا َأِجْئَتَنا ِلَتْلِفَتَنا﴿ )٧٧(﴾ السَّاِحُرونَ ﴿ عن دین  ﴾َعمَّ
َوَما ﴿مصر  ﴾ِفي األْرضِ ﴿العظمة والملك  ﴾اْلِكْبِرَیاءُ ﴿هارون  نتأ ﴾َوَتُكوَن َلُكَما﴿اآلباء 

ماهر علیٍم  ﴾َوَقاَل ِفْرَعْوُن اْئُتوِني ِبُكلِّ َساِحٍر َعِلیمٍ ﴿ )٧٨(بمصدقین  ﴾َنْحُن َلُكَما ِبُمْؤِمِنینَ 
ا َجاَء السََّحَرُة َقاَل َلُهْم ُموَسى َأْلُقوا َما َأنْ ﴿ )٧٩(بفنون السحر  من حبالكم  ﴾ُتْم ُمْلُقونَ َفَلمَّ

ا َأْلَقْوا﴿ )٨٠( وعصیكم هو  ﴾َقاَل ُموَسى َما ِجْئُتْم ِبهِ ﴿ السحرة الحبال والعصي ﴾َفَلمَّ
 ﴾ِإنَّ اللََّه ال ُیْصِلحُ ﴿ یظهر بطالنه للناس ﴾ِإنَّ اللََّه َسُیْبِطُلهُ ﴿ ال ما اتهمتوني به ﴾السِّْحرُ ﴿

اللَُّه اْلَحقَّ ﴿یثبت  ﴾َوُیِحقُّ ﴿ )٨١( بل یمحقه ویهلكه﴾ ینَ َعَمَل اْلُمْفِسدِ ﴿ ال یثبت وال یكمل
في أّول  ﴾َفَما آَمنَ ﴿ )٨٢( الكافرون ﴾َوَلْو َكِرَه اْلُمْجِرُمونَ ﴿بحججه وبراهینه  ﴾ِبَكِلَماِتهِ 

یَّةٌ ﴿ وال دخل في دینه ﴾ِلُموَسى﴿ أمره ،  بني ِإسرائیل اوالد نفٌر قلیٌل من ﴾ِمْن َقْوِمهِ  ِإال ُذرِّ
 ﴾َعَلى َخْوفٍ ﴿ وامرأته، ومؤمن آل فرعون والخازن ،  طتهاوماش،  زوجة فرعون آسیةو 

َوإِنَّ ِفْرَعْوَن ﴿یعذبهم ویصرفهم عن دینهم  ﴾ِمْن ِفْرَعْوَن َوَمإلْیِهْم َأْن َیْفِتَنُهمْ ﴿تخوف وحذر 
في المتجاوز الحدَّ  ﴾َلِمْن اْلُمْسِرِفینَ  َوإِنَّهُ ﴿ في مصر﴾ ِفي اَألْرضِ ﴿متكبر مفسد  ﴾َلَعالٍ 

َیاَقْوِم ِإْن ُكْنُتْم ﴿من فرعون هم لما رأى تخوف للمؤمنین ﴾َوَقاَل ُموَسى﴿ )٨٣(الكبر والظلم 
ِإْن ﴿ اعتمدوا فِإنه یكفیكم كل شرٍّ وُضرٍّ  ﴾َفَعَلْیِه َتَوكَُّلوا﴿وبآیاته  ﴾ِباللَّه﴿صدقتم  ﴾آَمْنُتمْ 

 ﴾َتَوكَّْلَنا﴿ربنا  ﴾َعَلى اللَّهِ ﴿أجابوا  ﴾َفَقاُلوا﴿ )٨٤( منقادین لحكم اهللا ﴾ُكْنُتْم ُمْسِلِمینَ 
 )٨٥( ال تسّلطهم علینا حتى یعذبونا﴾ َربََّنا ال َتْجَعْلَنا ِفْتَنًة ِلْلَقْوِم الظَّاِلِمینَ ﴿اعتمدنا 

َنا﴿ جاحدین فرعون وأنصاره المن  ﴾ِمَن اْلَقْوِم اْلَكاِفِرینَ ﴿بفضلك  ﴾ِبَرْحَمِتكَ ﴿خلِّصنا  ﴾َوَنجِّ
 مساكن ﴾ِلَقْوِمُكَما ِبِمْصَر ُبُیوًتا﴿اتخذا  ﴾َوَأْوَحْیَنا ِإَلى ُموَسى َوَأِخیِه َأْن َتَبوَّءا﴿ )٨٦(
خوفا من فرعون ، أو اجعلوا بیوتكم یقابل مصّلى تصلون فیها  ﴾َواْجَعُلوا ُبُیوَتُكْم ِقْبَلةً ﴿

الةَ ﴿بعضها بعضا  یا موسى أتباعك  ﴾َوَبشِّْر ﴿ علیها وواظبوا في أوقاتها ﴾َوَأِقیُموا الصَّ
 ﴾َربََّنا ِإنََّك آَتْیتَ ﴿یا  ﴾َوَقاَل ُموَسى﴿ )٨٧( بالنصر والغلبة على عدوهم ﴾اْلُمْؤِمِنینَ ﴿

ما یتزین به من اللباس والفرش  ﴾ِزیَنةً ﴿قومه  أشرافكبراء و  ﴾ِفْرَعْوَن َوَمَألهُ ﴿أعطیت 
عن  ﴾َعْن َسِبیِلكَ ﴿ الناس ﴾َربََّنا ِلُیِضلُّوا﴿من متاع  ﴾ْنَیاَوَأْمَواًال ِفي اْلَحَیاِة الدُّ ﴿والمراكب 

﴾ َعَلى ُقُلوِبِهمْ ﴿واطبع  ﴾َواْشُددْ ﴿وبدِّْدها  أموالهم أهلكْ  ﴾َربََّنا اْطِمْس َعَلى َأْمَواِلِهمْ ﴿دینك 
  اٌء علیهم بلفظ دع ﴾اْلَعَذاَب األِلیمَ ﴿یذوقوا  ﴾َفال ُیْؤِمُنوا َحتَّى َیَرْوا﴿ ال تنشرح لِإلیمان كي
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مستبشر. فقال لھ : " 
حبیبي جبریل ما أتیتني 
إال وبینت الحزن في 
وجھك حتى الساعة " 
قال : نعم یا محمد لما 
 غرق هللا فرعون قال
آمنت أنھ ال إلھ إال الذي 
آمنت بھ بنو إسرائیل 
فأخذت حمأة فوضعتھا 

قلت لھ : في فیھ ثم 
اآلن وقد عصیت قبل 
وكنت من المفسدین وقد 
خفت أن تلحقھ الرحمة 
من عند هللا فیعّذبني 
على ما فعلت فلما كان 
اآلن وأمرني أن أؤدي 
إلیك ما قلتھ أنا لفرعون 
آمنت وعلمت أن ذلك 

  ] مج[كان � رضى 
  
  قال ابن عباس) ٩٢(

إِن بعض بني إِسرائیل 
 شّكوا في موت فرعون

هللا البحر أن  ، فأمر
ً بال  یلقیھ بجسده سویا
روح لیتحققوا موتھ 

  ]مس [وھالكھ
  
 ن اھل الكتابكا )٩٣(

 (ص)قبل أن ُیبعث 
مجمعین على نبوتھ 

 ... واإلِقرار بمبعثھ
فلما جاءھم ما عرفوا 

، وآمن  كفر بھ بعضھم
، فذلك  البعض

  ]طب[  اختالفھم
  
ھو العلم  قیل) ٩٤(

واختالف  (ص)بمحمد
یل  وھم أھل بني إسرائ

الكتاب اختالفھم في 
  ]زم [صفتھ ونعتھ

اول من ) فائدة ٩٧(
استخرج علم النجوم 
ادریس علیھ السالم اى 
علم الحوادث التى 
تكون فى االرض 

  ]رو[ باقتران الكواكب
) بعث یونس وھو ٩٨(

ابن ثالثین سنة إلى 
نینوى  من أرض 
الموصل وكان رجال 
تعتریھ الحدة وكان قلیل 

قومھ  الصبر على
والمداراة لھم فدعاھم 
ثالثا وثالثین سنة فلم 
یتبعھ  إال رجالن 
وكانوا مأة ألف أو 

  ... فلما حان یزیدون

الداعي موسى (ع) ﴾ َدْعَوُتُكَما﴿بُت یاستج ﴾َقْد ُأِجیَبتْ ﴿تعالى  ﴾َقالَ ﴿ )٨٨(النفي 
ال تسلكا  ﴾تَِّبَعانِ َوَال تَ ﴿اثبتا على ما أنتما علیه  ﴾َفاْسَتِقیَما﴿ على دعائه وهرون یؤمن

 -فإن ما طلبتما كائن ، ولكن في وقته   الجهلة في االستعجال ﴾َسِبیَل الَِّذیَن ال َیْعَلُمونَ ﴿
االستقامُة في الدعاء َتْرُك االستعجال في حصول  ، -أجیبت الدعوة بعد أربعین سنة 

وال تكون تلك ، یه وال َیْسُقُط االستعجاُل من القلب إال بوجدان السكینة ف، المقصود  
ِبَبِني ﴿عبرنا  ﴾َوَجاَوْزَنا﴿ )٨٩(السكینة إال ِبُحْسن الرضاء بجمیع ما یبدو من الغیب 

لحقهم  ﴾َفَأْتَبَعُهمْ ﴿حتى جاوزوه سالمین ، خرج موسى لیًال  بحر السویس ﴾ِإْسَراِئیَل اْلَبْحرَ 
أحاط  ﴾َحتَّى ِإَذا َأْدَرَكهُ ﴿وعدوانًا  ﴾اَوَعْدوً ﴿ظلمًا  ﴾َبْغًیا﴿ في الصباح ﴾ِفْرَعْوُن َوُجُنوُدهُ ﴿

اُهللا  ﴾َأنَُّه ال ِإَلَه ِإال﴿بـ أقررُت وصدقُت  ﴾َقاَل آَمْنتُ ﴿وأیقن بالهالك عندئٍذ  ﴾اْلَغَرقُ ﴿به 
فلم ینَفعه ذلك لفوات وقت  ﴾الَِّذي آَمَنْت ِبِه َبُنو ِإْسَراِئیَل َوَأَنا ِمَن اْلُمْسِلِمینَ ﴿ ربُّ العالمین

 العذابنزول  ﴾َوَقْد َعَصْیَت َقْبلُ ﴿تؤمن حین یئست من الحیاة  ﴾آآلنَ ﴿ )٩٠(تیار االخ
َأْبَعَد طوِل اإلمهال واالصرار  ، الغالین في الضالل واِإلضالل ﴾َوُكْنَت ِمَن اْلُمْفِسِدینَ ﴿

! لقد  ؟! هیهات على ذمیم األفعال والرَّْكِض في میدان االغترار وانقضاء وقت االعتذار
 )٩١(وَجْبَت أن ُتَردَّ في وجهك ، فال ِلُعْذِرك َقُبوٌل وال َلَك إلى ما ترومه وصوٌل است
یكَ ﴿  ، ونلقیك علىبجسدك الذي ال روح فیه  ﴾ِبَبَدِنكَ ﴿نخرجك من البحر  ﴾َفاْلَیْوَم ُنَنجِّ

برًة ع ﴾آَیةً ﴿ بعدك من الناس ﴾ِلَتُكوَن ِلَمْن َخْلَفكَ ﴿ مرتفع من االرض لیراك بنو إسرائیل
ال یتفكرون فیها وال یعتبرون بها  ﴾آَیاِتَنا َلَغاِفُلونَ ﴿تأمل  ﴾َوإِنَّ َكِثیًرا ِمَن النَّاِس َعنْ ﴿
منزًال  ﴾ُمَبوََّأ ِصْدقٍ ﴿ بعد ِإهالك أعدائهم ﴾َبِني ِإْسَراِئیلَ ﴿أنزلنا وأسكنا  ﴾َوَلَقْد َبوَّْأَنا﴿ )٩٢(

َفَما ﴿اللذائذ  ﴾َزْقَناُهْم ِمَن الطَّیَِّباتِ َورَ ﴿ الشام ومصر أو وبیت المقدسصالحًا مرضیًا 
هذا ذٌم لهم ألن اختالفهم كان ، التوراة  ﴾َحتَّى َجاَءُهْم اْلِعْلمُ ﴿في أمر الدین  ﴾اْخَتَلُفوا
م األیام أْذَلْلَنا له ﴾ِإنَّ َربََّك َیْقِضي َبْیَنُهْم َیْوَم اْلِقَیاَمِة ِفیَما َكاُنوا ِفیِه َیْخَتِلُفونَ ﴿ الدین بسبب

لمَّا قابلوا النعمة ، و  وأكرمنا لهم المقاَم وأَدْمَنا لهم جمیع الخیراتِ  وأكثرنا لدیهم اإلنعامَ 
وا على الَبْغِي والعدوان أذقناهم سوَء العذاب وَسَدْدنا علیهم أبواَب ما فتحنا  بالكفران وأَصرُّ

اق وَجَنَح إلى جانب وذلك جزاُء َمْن َحاَد عن طریق الوف، لهم من التكریم واإلیجاب 
ا َأْنَزْلَنا ﴿والمراد أمته  (ص)خوطب رسول اهللا  ﴾َفِإْن ُكْنَت ِفي َشكٍّ ﴿ )٩٣( الشَِّقاق ِممَّ

ِمْن ﴿ التوراة واِإلنجیل ﴾اْلِكَتابَ ﴿یعرفون  ﴾الَِّذیَن َیْقَرُءونَ ﴿أهل الكتاب  ﴾ِإَلْیَك َفاْسَألِ 
 الغرُض دفع الشك عن قصص القرءان، م ثابت في كتبه فِإن ذلك محقَّق عندهم ﴾َقْبِلكَ 

ْلَت  ، الشاكین ﴾ِمْن َربَِّك َفال َتُكوَننَّ ِمَن الُمْمَتِرینَ ﴿ الخبر الصادق ﴾َلَقْد َجاءَك اْلَحقُّ ﴿ َتَنزَّ
  منزلَة أهِل األدب في َتْرِك المالحظات َفَسْل َعمَّن أرسلَنا َقْبَلَك فهل َبلَّْغَنا أحدًا من منزلتك؟
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  )١٠( یونسسورة     )٢٠٣(     الحادي عشرالجزء                 
  

الموعد أقبلت ریح 
طلبوا  صفراء مظلمة

 یونس فلم یجدوه
 الصحراءبرزوا إلى ف

وفّرقوا بین النساء 
والصبیان وبین الذواب 

بعضھا  وأوالدھا فحنّ 
على بعض  وعلت 

والعجیج  األصوات
وأظھروا اإلیمان 
والتوبة وتضرعوا 

 ابالعذ كشف عنھمف
بلغ من توبتھم أن و

المظالم حتى إّن  ردوا
الرجل كان یقتلع الحجر 
وقد وضع علیھ أساس 

وتنحى ...  فیرّده بنائھ
یسمع  ھمیونس عن

صیحتھم وصراخھم 
ویدعوا هللا بتغلیظ 

فلما  العذاب علیھم ...
رأى كشف العذاب 
عنھم ذھب عنھم 

ورجع  ....مغاضبا 
بعد ان یونس الى قومھ 
.. ونبذه التقمھ الحوت 

على ساحل البحر 
فأنبت هللا علیھ شجرة 
من یقطین فجعل 
یستظل تحتھا و یشرب 
من لبنھا فیبست 
الشجرة فبكى علیھا 
فأوحى هللا تعالى إلیھ 
تبكي على شجرة یبست 
وال تبكي على مائة 
ألف أو یزیدون أردت 

   ]صا[أن أھلكھم  
قال ابن عباس: ) ٩٩(

 (ص)كان النبيُّ 
ً على إِیم ان حریصا

جمیع الناس، فأخبره 
تعالى أنھ ال یؤمن إِال 
من سبقت لھ السعادة 
وال یضلُّ إِال من سبقت 

  ]مس[ لھ الشقاوة
  
َن على ) ١٠٧( ھوَّ

المؤِمن الضرِّ إلیھ حیث 
  ]مس[أضافھ إلى نفسھ 

  
) ومن كالم ١٠٧(

ھون االمام الحسین(ع) 
  ما نزل بي انھ بعینك

  

ال  ﴾َوال َتُكوَننَّ ِمَن الَِّذیَن َكذَُّبوا ِبآَیاِت اللَّهِ ﴿ )٩٤(وهل َخَصْصَنا أحدًا بمثل تخصیصك 
،  فتصبح ممن خسر دنیاه وآخرته ﴾َفَتُكوَن ِمَن اْلَخاِسِرینَ ﴿ آیات اهللا تكّذْب بشيٍء من

وجبت  ﴾ِإنَّ الَِّذیَن َحقَّتْ ﴿ )٩٥( ]قر[ والمراد غیره (ص)الخطاُب في هاتین اآلیتین للنبي 
ال یصدقون وال  ﴾َوَلْو َجاَءْتُهْم ُكلُّ آَیةٍ ﴿ )٩٦(﴾ ال ُیْؤِمُنونَ ﴿العذاب  ﴾ِلَمُة َربِّكَ َعَلْیِهْم كَ ﴿

فحینئٍذ یؤمنون كما آمن فرعون لكن ال ینفعهم  ﴾َحتَّى َیَرْوا اْلَعَذاَب اَألِلیمَ ﴿ بها یؤمنون
قبل معاینة  ﴾آَمَنتْ ﴿من القرى التي أهلكناها  ﴾َكاَنْت َقْرَیةٌ ﴿فهال  ﴾َفَلْوال﴿ )٩٧( اإلیمان
أول ما رأوا  ﴾َقْوَم ُیوُنَس َلمَّا ءامنوا﴿ غیر ﴾ِإال﴿ في ذلك الوقت ﴾َفَنَفَعَها ِإیَماُنَها﴿ العذاب

ال بتضرعهم ، برحمته وصلوا إلى تضرعهم عالمات العذاب استدركوا ذلك بالتوبة ، 
 ﴾ِفي اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َوَمتَّْعَناُهمْ َعْنُهْم َعَذاَب اْلِخْزِي ﴿رفعنا  ﴾َكَشْفَنا﴿وصلوا إلى رحمته 

یٌَّة انفرد بها قوم یونس ،  انتهاء آجالهم ﴾ِإَلى ِحینٍ ﴿أخرناهم  ، القریة في القرآن خاصِّ
الناس  ﴾آلَمَن َمْن ِفي اَألْرِض ُكلُُّهمْ ﴿اهللا  ﴾َربُّكَ ﴿أراد  ﴾َوَلْو َشاءَ ﴿ )٩٨( بمعنى المدینة

 )٩٩( على اِإلیمان ﴾ُتْكِرُه النَّاَس َحتَّى َیُكوُنوا ُمْؤِمِنینَ ﴿(ص) د یا محم ﴾َجِمیًعا َأَفَأْنتَ ﴿
العذاب  ﴾َوَیْجَعُل الرِّْجَس ﴿بِإرادته  ﴾َأْن ُتْؤِمَن ِإال ِبِإْذِن اللَّهِ ﴿ألحٍد  ﴾َوَما َكاَن ِلَنْفسٍ ﴿
اَذا ِفي السََّماَواِت ُقْل اْنُظُروا مَ ﴿) ١٠٠(ال یتدبرون آیات اهللا  ﴾َعَلى الَِّذیَن ال َیْعِقُلونَ ﴿

عن  ﴾َیاُت َوالنُُّذرُ آلَوَما ُتْغِني ا﴿ كمال قدرته عجائب صنعه لیدلكم على من ﴾ْرضِ َواأل
ال یتوقع ﴾ ُیْؤِمُنونَ  َعْن َقْوٍم ال﴿ ]صا[اآلیات االئمة (ع) والنذر االنبیاء (ع)  الصادق(ع)

 ﴾الَِّذیَن َخَلْوا ِمْن َقْبِلِهمْ ﴿ وقائع اهللا فیهم ﴾مِ ِمْثَل َأیَّا الَفَهْل َیْنَتِظُروَن إِ ﴿ )١٠١(إیمانهم 
وبینكم فتؤمنون وال  یوم العذاب الذي یفصل بیني﴾ ُقْل َفاْنَتِظُروا﴿ننجي رسلنا و نهلك األمم 

إن انتظار الفرج من الفرج   عن الصادق (ع) ﴾ِإنِّي َمَعُكْم ِمَن اْلُمْنَتِظِرینَ ﴿ ینفعكم إیمانكم
ي ُرُسَلَنا ﴿نهلك االمم  )١٠٢( ]صا [}َتِظُروا ِإنِّي َمَعُكْم ِمَن اْلُمْنَتِظِرینَ انْ { إن اهللا یقول ثُمَّ ُنَنجِّ
بشارة للمؤمنین بعدم دخولهم النار  ﴾َكَذِلَك َحق�ا َعَلْیَنا ُنْنِج اْلُمْؤِمِنینَ ﴿ معهم ﴾َوالَِّذیَن ءامنوا

هدوا على من مات منكم على هذا ما یمنعكم من أن تشقال أبو عبد اهللا (ع) َألصحابه:  ،
) ١٠٣( ]مج[ }حقًا علینا ننج المؤمنین{األمر أنه من أهل الجنة ان اهللا تعالى یقول كذلك 

غطاء في إن كنتم  ﴾ِإْن ُكْنُتْم ِفي َشكٍّ ﴿لهؤالء المشركین من قومك  ﴾ُقْل َیاَأیَُّها النَّاُس ﴿
ْیِب فأنا في ضیاِء ِمَن الغیِب  ي ظلمة الجهل فأنا في شموس الَوْصِل ِإْن كنتم ف، الرَّ

َوَلِكْن ﴿من األوثان واألصنام  ﴾ِدیِني َفال َأْعُبُد الَِّذیَن َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَّهِ ﴿حقیقة  ﴾ِمنْ ﴿
َأْن َأُكوَن ِمَن ﴿وأنا مأمور  ﴾َوُأِمْرتُ ﴿ وبیده محیاكم ومماتكم ﴾َأْعُبُد اللََّه الَِّذي َیَتَوفَّاُكمْ 

على  ﴾َحِنیًفا﴿ وأمرُت باالستقامة في الدین ﴾َوَأْن َأِقْم َوْجَهَك ِللدِّینِ ﴿ )١٠٤( ﴾ِنینَ اْلُمْؤمِ 
  َأْخِلْص قلَبك ، ممن یشرك في عبادة ربه ﴾َوال َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْشِرِكینَ ﴿الحنیفیة السمحة 

  


