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     )١( الفاتحة سورة             )١(          االول الجزء 
  

 ع���ن : البس���ملة فض���ل
 تركھ���ا م���ن الب���اقر(ع)

 هللا امتحن��ھ ش��یعتنا م��ن
 عل����ى لینبھ����ھ بمك����روه
 ویمح��ق والثن��اء الش��كر
 تقص���یره وص���مة عن���ھ
 أمی�ر وعن ، تركھ عند

 أن ق���ال (ع) الم���ؤمنین
 (ص) هللا رس�����������������ول

 ع����ز هللا ع����ن ح����ّدثني
 امر كل " قال أنھ وجل

 فی���ھ ی���ذكر ل���م ب���ال يذ
 ال����������رحمن هللا بس����������م
  ]صا[ابتر فھو الرحیم
 ق��ال: مس��عود اب��ن ع��ن
 هللا ینجی���ھ أن أراد م���ن
 التس����عة الزبانی����ة م����ن

 هللا بس���م فلیق���رأ عش���ر
 فإنھ��ا ال��رحیم ال��رحمن
ً  عش������ر تس������عة  حرف������ا
 ح���رف ك���ل هللا لیجع���ل
 واح���د م���ن جن���ة منھ���ا
  ] مج[ منھم
 معاوی���ة أن أن���س ع���ن
 فص�����لى المدین�����ة ق�����دم

 جھری���ة الةص�� بالن��اس
 یقرأ ولم القرآن أم فقرأ

 قض�����ى فلم�����ا البس�����ملة
 ن���������������اداه ص���������������التھ
 واألنص��ار المھ��اجرون

 أنس��یت ناحی��ة ك��ل م��ن
 ال���رحمن هللا بس���م أی���ن

 اس��تفتحت ح�ین ال�رحیم
 معاویة فأعاد ؟! القرآن

 بھ�����ا وجھ�����ر الص�����الة
 الخب�ر وھ�ذا ... ]آل[

 إجم��اع عل��ى ی��دل
 من أنھ على الصحابة
 ، الفاتح�ة ومن القرآن
 األول��ى أن وعل��ى
 .....بقراءتھ��ا الجھ��ر

 إن :الش��افعي ق��ال
ً  ك�ان معاوی�ة  س�لطانا
 ش��دید الق��وة عظ��یم

 أن فل��وال الش��وكة
 ك�ان بالتس�میة الجھ�ر
 عن�د المتق�رر ك�األمر

 م��ن الص��حابة ك��ل
 األنصار و المھاجرین

 عل�ى ق�دروا لم�ا وإال
 علی�ھ اإلنك�ار إظھ�ار
،  التس�میة ت�رك بس�بب
 ھي السّنة :الشیعة قالت

 سواء بالتسمیة، الجھر
 الص��الة ف��ي كان��ت

 الس�ریة، أو الجھری�ة
 الفقھ���اء وجمھ���ور
 وعن،   فیھ یخالفونھم

 أنھ المبارك بن هللا عبد
 هللا بس�م ت�رك من:  قال

فق��د  ال��رحیم ال��رحمن
 وث��الث مائ��ة ت��رك
  مثلھ وروي آیة، عشرة

  
  

  
، فـي القـرآن  سـوخ فیهـاال ناسـخ وال من، د اآلي سورة الماعون فقـط وهـذه السـورة دفي ع یوجد مثلها

ــه ، هــذه واألنعــام والكهــف وســبأ وفــاطر وال یوجــد ســورة ختمــت بمــا  خمــس ســور مبــدوءة بالحمــد لّل
  . ختمت به

ِن ﴿ مجده المیم سناءه السین بهاءه الباء ﴾اهللاِ  ِ� ﴿ رحم ِم ﴿ عونـه ﴾الـ حي رَّ   ومحبتـه مودتـه ﴾الـ
 عـنالمبحـث الثالـث ، ]آل[ أقـوال عشـرة علـى فیهـا النـاس وأختلـف المسـائل أمهـات مـن :ةلمالبسـ
 بآیـة لیسـت :حنیفـة أبـو  ركعـة كـل فـي بهـا ویسـرّ  ، الفاتحـة مـن آیـة التسـمیة أن: حنبـل بـن أحمـد
 . بهـا ویجهـر آیـة: الشـافعي ،ً جهـرا وال سـراً  ال المكتوبـة فـي یقرأهـا أن ینبغي ال: مالك ، بها ویسر
 جمیـع فـي بها الجهر مذهبه وكان رینللذاك شرف ذكره من یا: یقول (ع) طالب أبي بن علي كان

 معـه الحـق أدر اللهـم:  (ص) قـال ، یضـل لـن بـه اقتدى ومن تواتراً  منه هذا ثبت وقد ، الصلوات
وأقـول إن هـذه الحجـة قویـة فـي نفسـي راسـخة فـي " –یقـول الفخـر الـرازي  –.  ]غر[ دار حیث

 بالعروة استمسك فقد لدینه اماً إم علیاً  اتخذ ومن،  عقلي ال تزول ألبتة بسبب كلمات المخالفین
 منزلـه إلـى دخـل إذا (ص) اهللا رسـول كـان (ع) الصـادق عـن . ]فـخ[ "ونفسـه دینـه فـي الـوثقى

 اهللا فأنزل فرارا قریش فتولي صوته بها ویرفع الرحیم الرحمن اهللا بسم ـب یجهر قریش علیه وٕاجتمعت
 الـرحمن اهللا بسـم سـمعوا إذا :اسعبـ ابـن عـن.  ]صـا[�٤٦سراء }ر�ك ذكرت وٕاذا{ ذلك في وجل عز

 ، أمـوري جمیـع فـي بـه مسـتعیناً  ، شـيء كـل قبـل بـذكراهللا أبـدأ :الَبْسـَمَلة َتْفِسـیرُ .  فـراراً  َوّلـوا الرحیم
 یقطـع ال بـالرزق خلقـه علـى العـاطف واِإلحسـان التفضـل كثیـر الرحمـة واسـع فِإنـه العـون منـه طالباً 
   .وآخرتنا دنیانا في بنا لرحیما طاعته عن انقطعوا وٕان رزقه مواد عنهم

ْمُد ﴿ ِ ﴿ والشكر الثناء ﴾اْحلَ  فقال: ؟ بالحمد اختصصت لم : سأله سائالً  كأن،  غیره دون ﴾ِهللاَّ
 وحدي، الحمد فاستحققت غیري منعم فال بنعمتي وأمددتهم برحمتي أوجدُتهم أنا العالمین ربُّ  ألني
 تربیتي وتحت قبضتي في كلها فالعوالم العباد ربُّ  افأن اِإلْمَداد توالي وعليَّ  اإلیجاد كان ِمنِّي

 مدبرو  مالك ﴾َربِّ ﴿ ومنتهى مبدأً  المعبود والعابد وجمعا تفصیالً  المحمود الحامد فهو ، ورعایتي

 بالتسدید الطالبین قلوب ومربٍ  بالتأیید العابدین نفوس ُمربٍ  واألرضین السماوات ﴾الَْعالَِمنيَ ﴿

ِن ﴿ )٢( توحیدبال العارفین أرواح ومربٍ  ْحَم رَّ ِم ﴿ غضبه رحمته سبقت بالرحمن ﴾ال ِحي رَّ  ﴾ال

 خدمته في فصرفها العابدین نفوس في المتصرف ﴾َماِلِك ﴿ )٣( سخطه كرمه حجب وبالرَّحیم

فها بمعرفته قلوب وملك ِن ﴿ العارفین فشرِّ ي ِم الدِّ  أسماء من السورة هذه في ذكر تعالى أنه ﴾يَْو

أوًال  خلقتك ل:یقو كأنه،  فیه والسبب والمالك ، والرحیم ، والرحمن ، والرب ، اهللا : خمسة نفسه
لك  فغفرت تبت ثم ، رحمن فأنا علیك فسترت عصیت ثم ، رب فأنا بوجوه النعم ربیتك ثم إله فأنا
 یا یقول سبحانه فكأنه او . الدین یوم مالك فأنا إلیك الجزاء من إیصال بدّ  ال ثم ، رحیم فأنا

 كان وٕان ، اهللا أنا فإني فاحمدوني والصفاتي الذاتي للكمال وتعظمون تحمدون كنتم إن عبادي
  فإني المستقبل في والطمع للرجاء كان وٕان ، العالمین رب أنا فإني واإلنعام والتربیة لإلحسان

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ١  
     ٥  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة الفـاتحة  ٧  

  مكیة  المدثر     
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  )١سورة الفاتحة (       )٢(        الجزء االول 
  

 وأب�ي عم�ر، اب�ن ع�ن
 ]فخ[  ھریرة

وتسمى فاتحة الكتاب 
نیف الحمد ولھا سورة 

  وعشرین اسما
عن  فضل سورة الحمد
أن   النبي صلّى (ص)

ام الكتاب أفضل سورة 
أَنزلھا هللا في كتابھ 
وھي شفاء من كل داء 
 إال الّسام یعني الموت

من ) ععن الباقر (، 
لم یبرئھ الحمد لم 

. عن یبرئھ شيء
لو قرأت ) عالصادق (

 میتالحمد على 
 ردت ثم مّرة سبعین

 كان ما وحالر فیھ
 كنوز من أنھا عجیباً.
   ] صا[ العرش
 الكتاب أم الفاتحة

 دقائق من والحاویة
 العجب األسرار
 كنز ھي ... العجاب
 اللوح بل العرفان
 في یلوح لما المحفوظ

  ]آل[ اإلمكان عالم
 :وجلّ  عزّ  هللا قال

 الكتاب فاتحة قسمت
 عبدي وبین بیني

 ونصفھا لي فنصفھا
 سأل ما ولعبدي لعبدي

 ] صا[ ...
فائدة: أن السین قد ) ٦(

ینوب عنھا الصاد 
وبالعكس في كل كلمة 
فیھا سین یأتي طاء أو 
خاء أو غین أو قاف ، 

نقول صراط وسراط  
وصخر وسخر ، 
ومصبغة ومسبغة ، 

  وصیقل وسیقل

ٍل یجـزي كـًال بمـا یریـد َفِمـْن بـین مقبـو .  الـدین یـوم مالـك أنـا فإني للخوف كان وٕان ، الرحیم الرحمن
َك ﴿ )٤( یــوم الحشــر بفضــله ســبحانه وتعــالى ال بفعلهــم ــا َّ ي ــُد ﴿ یاربنــا ﴾إِ ُب   ، ســواك ال نعبــد ﴾نَْع

 بجهات ممزوجة ألنها وحدها أذكرها أن أستحق حیث إلى عبادتي بلغت ما إلهي :یقول العبد كأن
 ألنـي نـيترد فـال مقبولـة عبـادتي تكـن لـم إنفـ ، العابـدین جمیع بعبادات أخلطها ولكني ، التقصیر

 بعبـادات إلیـك فأتشـفع والقبول اإلجابة أستحق لم فإن كثیرون نحن بل العبادة هذه في بوحید لست
العبــادة ظاهرهــا تــذلل  ، قــدمت العبــادة ألنهــا ســبب حصــول اإلعانــة ، فــأجبني المتعبــدین ســائر

ــل وهــي نزهــة القاصــدین ومربــع األنــس للمحبــین تَ ﴿ وحقیقتهــا تعــزز وتجمُّ ــ َك نَْس َّــا ي علــى  ﴾ِعنيُ َوإِ
أمـر عبـاده أن یسـألوه  )٥( بتمـام عبودیتـك ودوام َسـْترك علینـا حتَـى نـرى فضـلك،  طاعتك وعبادتك

نَا﴿مــا یهمهــم شــأنه وعلمهــم كیــف یدعونــه بقولــه  ْهــِد مَ ﴿ ارشــدنا﴾ ا ِقي َت َط الُْمْســ َرا ــ  الــى﴾ الصِّ
ى نطیعـك كـذلك فـي أِدْم لنـا توفیقـك الـذي أطعنـاك بـه فـي ماضـي أیامنـا حتـ ، طریق الحق والهدایة

 نزغـات من قرین یصحبنا ال حتى ُقْدِسك بأنوار لنستضيءأِزْل عنَّا ظلَماِت أحوالنا مستقبل أعمارنا 
 الصـــراط نحـــن (ع) الصـــادق عـــن،  وهواجســـها النفـــوس خطـــرات مـــن ورفیـــق ووساوســـه الشـــیطان
 الطریـق نـتأ (ع) طالـب أبـي بـن لعلي (ص) اهللا رسول قال قال: عباس ابن عنو  ]صا[ المستقیم
 معاشــر قولــوا :یقــول عبــاس ابــن كــانو  ، المــؤمنین یعقــوب وأنــت  المســتقیم الصــراط وأنــت الواضــح
َط ﴿ )٦( ]شــــو[ بیتــــه وأهــــل النبــــي حــــب إلــــى اهــــدنا العبــــاد: َرا ــــ َن  ِص ي َّــــِذ ــــَت  ال َنَْعْم  مننــــت﴾ أ

ْم ﴿ ِه  صـا[ علـى(ع) شـیعة (ص) النبـي عـن،  بالسـعادة األزل سـابق فـى والهدایـة بالتوفیق ﴾َعلَْي

 ورجـاؤه المـؤمن خـوف وزن لـو فـي الحـدیث ، الخـوف علـى یدل اآلیة وباقي ، الرجاء على یدلو ]

ِر ﴿ العتـدال ـوِب  َغْي ُض ْم  الَْمْغ ِه  الخسـران سـوء وأصـابهم ، الهـوان ذل لحقهـم الـذین الیهـود ﴾َعلَـْي

ال﴿ الروحانیــة والحقــائق الرحمانیــة النعمــة عــن بأحتجــابهم ِّنيَ  َو ــال  عــن لمفلســینا النصــارى ﴾الضَّ
 الذین (ع) الصادق عن المحبوب جمال شهود فحرمو السبیل سواء عن ضلوا الذین المعرفة نفائس

  )٧( جعلنا اهللا من العارفین بحقهم السائرین على دربهم ]صا[ اإلمام الیعرفون
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  )٢( البقرة سورة        )٣(          االول الجزء
  
اول سورة نزلت  

آل بالمدینة ، تسمى  و
زھراوین عمران بال

  فضل سورة البقرة
عن أبي بن كعب قال 
لي رسول هللا (ص) 
یا ابي مر المسلمین ان 
یتعلمو سورة البقرة 
فان تعلمھا بركة 
وتركھا حسرة . وعنھ 
من قرأھا فصلوات هللا 

عن ،  علیھ ورحمتھ
قال هللا  النبي (ص)

تبارك وتعالى 
واعطیت لك وألّمتك 
كنزاً من كنوز عرشي 

وخاتمة فاتحة الكتاب 
   ] صا [ سورة البقرة 

  
عن أبِي َذّر قال  )٤(

قلت: یا رسول هللا كم 
ً أنزل هللا؟ قال:  كتابا
مائة كتاب وأربعة 
كتب أنزل هللا على 
ِشیث خمسین صحیفة 
وعلى أخنوخ ثالثین 

إبراھیم صحیفة وعلى 
عشر صحائف وأنزل 
على موسى قبل 
التوراة عشر صحائف 
وأنزل التوراة 

زبور واإلنجیل وال
  ]قر[ والفرقان

 
 أنفقوا الزاھدون )٤(

 متابعة طریقة في
 رضاء فآثروا ھواھم،

 مناھم، على هللا
 في أنفقوا والعابدون

 وسعھم هللا سبیل
 سراً  فالزموا وقواھم،

 ً  نفوسھم. وعلنا
 في أنفقوا والمریدون

 عن یشغلھم ما سبیلھ
 یلتفتوا فلم موالھم ذكر
 دنیاھم من شيء إلى

 رفونوالعا وعقباھم
 ما هللا سبیل في أنفقوا
 موالھم سوى ھو

بھم  سبحانھ الحق فقرَّ
 ویحكم وأجزاھم،

 لقَّاھم بھ اإلفراد
 من أنفقوا األغنیاء
   عاقبتھم على نعمھم

   ] لط[
  
 :داود إلى أوحى )٥(
 أفوتك ال انظر دواد یا

كل شيء،  فیفوتك أنا،
فإني خلقت محمداً 

  ألجلي وخلقت (ص)
  

  
  
  

ومئة وٕاحدى وثمانون كلمة ، وخمسة وعشرون ألفا وخمسمائة حرفا وال نظیر لها  وهي ستة آالف
، آل عمران ، العنكبوت ،  هذه،  مبدوءة بما بدئتست سور في عدد اآلي ویوجد في القران 

           ]مال [ویوجد سورة غافر مختومة بما ختمت به هذه السورة ، الروم ، لقمان ، السجدة 
ٍم اْ   ِ�ِ ْاهللاِ  ٍحي رَّ ٍن ْال ْحم ر          ل

َمَ اْ ﴿ كما صح ذلك من روایة  قال اآللوسي(  سر اهللا الیعرفه بعد رسول اهللا (ص) اال األولیاء﴾ ل
 :عن علي (ع)  ) ]آل [هامَ لِ أجدادنا أهل البیت (ع) متى جنى العبد ثمرة شجرة قرب النوافل عَ 
ه فجمعن كان اسمًا من أسماء هذه أسماء مقطعة إذا أخذ من كل حرف حرف ال یشبه صاحب

 فواتح فائدة : ]تس[ الرحمن إذا عرفوه ودعوا به كان االسم األعظم الذي إذا ُدعي به أجاب
 والراء والصاد والمیم والالم األلف :وهي  المعجم حروف اعداد نصفوهي  عشر أربعة السور

 هذهو  سورة وعشرین تسع في والنون افوالق والحاء والسین والطاء والعین والیاء والهاء والكاف
 وٓحم وٓیس وٓطس وٰطه ، حرف على ، ن ، ق ، ص  فوردت ، األعداد مختلفة جاءت الفواتح
 وكٓهعیص ، أحرف أربعة على وآلمر ، الٓمص أحرف ثالثة على وٓطسم وآلر وألم ، حرفین على
َتاُب ﴿) ١( ]فخ[ أحرف خمسة على ٓعسق وحمٓ  اص أولیائى من الذى خاطیت به خو  ﴾ذَِلَك الِْك

قال ( ]صا [كتاب علي الریب فیه عن الصادق (ع) ، محبتى ومعرفتى فى الرضا بموارد قضائى
ذاك الكتاب الموعود بأنه یكون مع المهدي (ع) في آخر الزمان الیقرأه كما هو  ابن العربي:

هِ ﴿ ال شك ﴾ال َرْيَب ﴿ ])اع[ بالحقیقة إال هو ى﴿ إنه من عند اهللا ﴾ِفي في القران  الهدى ﴾ُهًد

ِقنيَ ﴿ وردت على سبعة عشر معنى تَّ ُم عن الصادق  ، الذین نزع من قلوبهم حب الشهوات ﴾�ِْ
قال عیسى (ع) نحن نأتیكم بالتنزیل وأما التأویل  قال ابن العربي:(  ]صا[المتقون شیعتنا (ع) 

ُنونَ ﴿) ٢()  ]اع[ فسیأتي به المهدّي في آخر الزمان َن يُْؤِم ي َِّذ بما ﴾ بِالَْغْيِب ﴿ یصدقون﴾ ال

يُِقيُمونَ ﴿ والنار  والجنة غاب عنهم ولم تدركه حواسهم من البعث الةَ﴿یؤدون  ﴾َو على  ﴾الصَّ

ا ﴿ قّرة عیون العارفین ومناجاة المحبین وهي باهللابأعتبارها رمز أألرتباط  الوجه األكمل َوِممَّ
ْم  ُه َنا ُقونَ ﴿ مما خصصناهم به من أنوار المعرفة ﴾َرَزْق ُنِف تها ونورها على ایفیضون برك ﴾ي

ُنونَ ﴿ )٣( متبعیهم َن يُْؤِم ي َِّذ ِْزلَ  بَِما﴿ یصدقون ﴾وال ُن ِْزلَ  َوَما﴿ القرآن ﴾إِلَْيَك  أ ُن  به جاءت ﴾أ

ْبِلَك  ِمْن ﴿ الرسل َرةِ َق بِاآلِخ ْم  َو ُنونَ  ُه ِق ُْولَئَِك ﴿ )٤( یعتقدون ﴾يُو المتصفون بالصفات  ﴾أ

ى َعَ� ﴿الجلیلة  ْم ﴿رة نور وبصی على ﴾ُهًد ِِّه ْن َرب ُم ﴿ بدالئل العقول ﴾ِم ُْولَئَِك ُه َوأ
ونَ  ْفِ�ُ یا سلمان  (ص) رسول اهللا قال  الذین لزموا طریق المواصلة بالحق فأفلحوا الفائزون ﴾الُْم

اآلیات األربع نزلت في حق المؤمنین ، واآلیتین  ]شو[ وحزبه هم المفلحون (ع) - علي- هذا
ُروا﴿ )٥( شرة آیة بعدهما بحق المنافقینبعدها بحق الكافرین ، وثالث ع ََف َن ك ي َِّذ    ﴾إِنَّ ال

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٢ 
٨٧  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة البقرة    ٢٨٦

  مدنیة  المطففین  
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آدم ألجلھ وخلقت 
 عبادي المؤمنین
لعبادتي وخلقت 
األشیاء ألجل ابن آدم، 
فإذا اشتغل بما خلقتھ 
من أجلھ حجبتھ عما 

  ]تس[.خلقتھ من أجلي
  
القلب في ) فائدة : ٧(

ن لھ معان متعددة القرآ
بمعنى العقل  منھا :

( لَِذْكرى  واإلدراك 
  لَِمْن َكاَن لَُھ َقْلبٌ 

بمعنى الروح و )٣٧ق
َوَبلََغِت  ... والنفس (

لُوُب اْلَحَناِجر  اْلقُ
 وبمعنى )١٠أألحزاب

َولَْو (  مركز العواطف
ً َغلِیَظ اْلَقْلِب  ا ُكْنَت َفظَّ

وا ِمْن َحْولِكَ  آل  الَْنَفضُّ
  )١٥٩ عمران

  
القلوب إذا :  ) تنبیھ٧( 

كثرت علیھا الذنوب 
 ُطمس نور البصیرة

 لِإلیمان یكون فال فیھا
  ]مس[ مسلكٌ  إِلیھا

  
 (ص) النبي عن )٩(

 ال ان النجاة إنما
 فیخدعكم هللا تخادعوا

 هللا یخادع من فان
 منھ ویخلع یخدعھ
 لھ: قیل ... اإلیمان
 ؟ هللا یخادع وكیف

 عز أمره ما یعمل قال:
 غیره بھ یرید ثم وجل
 فاّنھ والّریاء هللا فاّتقوا
  ]صا [   با� شرك

  
 لما المنافقین أن )١٣(

 وصفوا الحق إلى ُدُعوا
َفھ المسلمین  ، بالسَّ
 الغنى أصحاب وكذلك

 الدنیا بَِتْركِ  أُِمروا إذا
 الرْشد أھل وصفوا
 ، والعجز بالكسل

 الفقراء إن ویقولون
 ألنھ شيء، على لیسوا

 وال جاه وال لھم لما ال
 وفي ، عیش وال راحة

 وھم الفقراء ھم الحقیقة
 ؛ المحنة أصحاب
 مخافة الذل في وقعوا
 ومارسوا ، الذل

 الھوان خشیة الھوان
ولكن  القصور شیَّدوا

سكنوا القبور ، زیَّنوا 
  المھد ولكن أُدرجوا 

  

َن﴿ (ص) جحدوا بآیات اهللا وكذبوا رسالة محمد ِهْم ءأ ٌ َعلَْي ء َُهْم َسَوا  عذاب اهللا خوفتهم من ﴾َذْرت

ُنونَ ﴿ ْرُهْم ال يُْؤِم ُنِذ َْم ت َْم ل مَ ﴿ )٦( الیصدقون بما جئت به﴾ أ َت ْم ﴿ طبع ﴾َخ ِِه ُ َعَ� ُقلُوب  ﴾اهللاَّ

ْم ﴿ غشیتهم ظلمات أنفسهم فلم تضئ لهم أنوار قلوبهم ِه ِع فلم یسمعوا منه لذیذ  ﴾َوَعَ� َسْم

ْم ِغَشا﴿ كالمه ِرِه َْصا َب مٌ ﴿ غطاء الیبصر ما امامه ﴾َوةٌَوَعَ� أ ِظي َذاٌب َع ْم َع َُه في ﴾ َول

ِس ﴿ فریق ﴾وَ ﴿ )٧( اآلخرة نَّا َن ال ْن  ِم لُ  َم َُقو نَّا﴿ بألسنتهم ﴾ي بِالَْيْومِ ﴿ صدقنا﴾ آَم ِ َو  بِاهللاَّ

ِر  ْم ﴿ یزینون َظواهَرهم بشعار المخلصین ﴾اآلِخ ُه نِنيَ ﴿ على الحقیقة﴾ َوَما وُیخرُبوَن ﴾ بُِمْؤِم
ُنوا﴿ )٨( بسوء اخالق المنافقین بواطنهم َن آَم ي َِّذ َ َوال ِدُعوَن اهللاَّ ا َوَما ﴿ باظهار االیمان ﴾ُخيَ

َدُعونَ  ُرونَ ﴿ في الحقیقة ﴾َخيْ ْم َوَما يَْشُع ُه ُفَس ال أَن وا إال فأستهانوا باقدارهم ومااستخ﴾ إِ

َرٌض  ِيف ﴿ )٩( بانفسهم ْم َم ِِه عن حد أصل المرض الضعف والخروج  ،شك ونفاق ﴾ُقلُوب

ُ ﴿ لسكونهم إلى الدنیا وحبهم لها وغفلتهم عن اآلخرة وٕاعراضهم عنها،  االعتدال ُم اهللاَّ ُه َد َزا  َف

َرًضا نُوا ﴿ بتبعیدهم من قربه وتشغیلهم عن ذكره شكاً  ﴾َم ٌم بَِما كَا َذاٌب أَِلي ْم َع َُه َول
بُون لَ ﴿ )١٠( انفسهم كیف خسروا او إنما هي الحسرة یوم الكشف إذا رأ ﴾َ يَْكِذ ذَا ِقي ْم  َوإِ َُه  ﴾ل

َْرِض ﴿ هم أنبدعاهم واعظ في قلو  وا ِيف األ ُْفِسُد التخربوا مزارَع االیمان في قلوبكم  ﴾ال ت

ونَ ﴿ لیس شأننا االفساد ﴾َقالُوا﴿ بالركون الى الّدنیا ولذاتها ْصِ�ُ ُن ُم ََّما َحنْ ن  ،نسعى للخیر ﴾إِ

َّ ﴿ )١١( زین لهم سوء أعمالهم فرأوها حسًنا ن َال إِ ونَ أ ْفِسُد ُم الُْم ْم ُه  بعصیان الناصحین لهم ﴾ُه

ْن ال يَْشُعُرونَ ﴿ لَ ﴿ )١٢( ألنهم محجوبون عن طرق الهدایة﴾ َولَِك ذَا ِقي ْم  َوإِ َُه  للمنافقین ﴾ل

ُس ﴿ نَّا َن ال ُنوا كََما آَم ا ﴿ ]شو[ (ع) علي بن أبي طالبذاك  قال: عباسابن عن  ﴾آِم َقالُو
فَ  َن السُّ ُن كََما آَم َنُْؤِم ُ أ ء ُ ﴿ الجهلة ﴾َها ء َها َف ُم السُّ ْم ُه َُّه ن َال إِ ْن ال﴿ الجاهلون حقاً  ﴾أ  َولَِك

َُقوا﴿) ١٣(بالسفه إذا دعوا الى الحق وصفوا المسلمین  المنافقین إن﴾ يَْعلَُمونَ  ذَا ل  رأوا ﴾َوإِ

َن ﴿ ي َِّذ ُنوا ال نَّا﴿ المؤمنین ﴾آَم ِذَا َخلَْوا﴿ أظهروا لهم اِإلیمان ﴾َقالُوا آَم إِلَى ﴿ فردواان ﴾َوإ
ْم  ِه ْم ﴿ رؤسائهم ﴾َشَياِطيِن َّا َمَعُك ن ُن ﴿ دینكمعلى  ﴾َقالُوا إِ ََّما َحنْ ن ُونإِ ء ِز ْه َت  من رنسخ ﴾ُمْس

ُ ﴿ )١٤( اِإلیمان بِإظهار المؤمنین ِزُئ اهللاَّ ْه َت ِِهْم  يَْس ْم ﴿ ستهزائهمإ على یجازیهم ﴾ب ُه يَُمدُّ  ﴾َو

ْم  ِيف ﴿ یمهلهم ِِه ن هُ ﴿ ضاللهم ﴾ُطْغَيا ُْولَئَِك ﴿ )١٥( الیهتدون ﴾ونَ يَْعَم َن  أ ي َِّذ َرْوا ال  ﴾اْشَت

اللَةَ ﴿ إستبدلوا ى الضَّ ُْهَد ْم ﴿ثمنها  ودفعوا ﴾بِال ُُه َرت ا ْت ِجتَ إذا كان ،  صفقتهم ﴾َفَما َرِحبَ

  َوَما ﴿ المصاب بفوات النعیم مغبونا ، فالذي مني بالبعاد عن المناجاة فهو الخاسر الممتحن
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اللحد، ركضوا في 
 میدان الغفلة ولكن
عثروا في أودیة 
الحسرة وعن قریب 
سیعلمون ولكن حین ال 

علمھم وال یغني  ینفعھم
  ]لط[عنھم شيء 

  
كل آیة  : فائدة )٢١( 

» یأَیھا الناس«أّولھا 
، وكل آیة  نزلت بمكة

یأَیھا الِذین «أّولھا 
نزلت بالمدینة. » آمنوا
كان من َحّد أو وما 

فریضة فإنھ نزل 
بالمدینة، وما كان من 

 والعذاب ذكر األمم
  ]زم[ بمكة نزل فإنھ
  
 (ص) النبي عن )٢٤(

 من مع یحشر المرء
 أحبّ  لو حتى أحبّ 
 حشر حجراً  أحدكم
 ] بي [معھ

  
 المفسرون قال )٢٥(
 ُیرزقون الجنة أھل إِن
 بھ تأتیھم ثمارھا، من

ّدم فإِذا المالئكة،  لھم قُ
 ھذا :قالوا ثانیة رةً م

 من بھ أتیتمونا الذي
 :المالئكة فتقول قبل
 فاللونُ  هللا عبد یا كلْ 

 مختلف والطعم واحدٌ 
 ]مس[
 
 من یستفاد )٢٥(

 المالئكة ان الروایات
 بثمار تأتي الجنة في

 وطعمھا واحد اشكالھا
  ]زم[ مختلف

  
 في الَجناتُ  فائده )٢٥(

رآنِ     َسبَعةٌ  القُ
 ِھيَّ و:الفرَدوسِ  َجنةُ 
 َبعــدُ  ِمن الَجناتِ  أعال

 لألنبیاءِ  ِعلییـنَ  َجنـُة◌ِ 
 والُشھداءِ  والِصدیقینَ 
   )٦٩النساء(والصالِحینَ 

 َمـنل :ِعلُیونَ  َجنة
 َطلـبِ  في ُمجـداً  َسـعى

  ) ٢٢الحاقھ( اآلخـرة
 لِلُمؤمنینَ  :َعَدنِ  َجنةُ 

   )٧٢والُمؤِمناِت(التوبة:
 یعتقد: وَجنُة الَنعیمِ  

رثِة إبراھیمُ إَنھا ِمن و
 هللاِ  خلیلُ 

   )٨٥(الشعراء:
:  دار الُخلدِ  َجنةُ 

   )١٥(الفرقان: للُمتقینَ 
  
  
  

َن  ي تَِد ْه نُوا ُم ْم ﴿ )١٦( راشدین في تجارتهم﴾ كَا ُُه قََد ﴿ في نفاقهم ﴾َمَثل َتْو َِّذ� اْس كََمَثِل ال
ًرا َ ﴿ في لیلة مظلمة كي یستهدي بها ألطریق ﴾نَا ْول ءْت َما َح ا أََضا ُ َفلَمَّ ُ ﴿ المكان ﴾ه ََهَب اهللاَّ ذ

ْم  ِرِه ُِنو ْم ﴿ها أطفأ ﴾ب َُه ََرك ت َُماٍت ﴿ محجوبین ﴾َو ُرونَ ﴿صفات النفس ﴾ ِيف ُظل ِص ُْب هذه ﴾ ال ي
ویقاسي بعد الشّدة شدة، ثم یرجع إلى الدنیا ویعود  اآلیة لمن له بدایة جمیلة؛ یسلك طریق اإلرادة ،

مٌّ ﴿ )١٧( إلى ما كان فیه من ظلمات البشریة  عن سماع دواعي الحق بآذان قلوبهم ﴾ُص

مٌ ﴿  عن شهود جریان المقادیر بعیون بصائرهم ﴾ُعْميٌ ﴿ عن مناجاة الحق بألسنة أسرارهم ﴾بُْك

َْرِجُعونَ ﴿ ْم ال ي ُه َوْ ﴿ )١٨(عن تمادیهم  ﴾َف ٍب ﴿مثلهم في حیرتهم  ﴾أ ََصيِّ ءِ  ك َما ْن السَّ  ﴾ِم

ِه ُظلَُماٌت ﴿ كمثل قوٍم أصابهم مطر شدید َرْعٌد ﴿ یةداج﴾ ِفي َْرٌق ﴿ قاصف﴾ َو ب  خاطف ﴾َو

ْم ِيف ﴿ ُه ََصابَِع َعلُوَن أ ْم  َجيْ ِِه ن ذَا َواِعقِ ﴿ من فرط الدهشة والفزع ﴾آ ْن الصَّ َْمْوِت  ِم َر ال ﴾ َحَذ
َن ﴿ لدفع الخطر ِري ِف يٌط بِالَْكا ُ ُحمِ ْرُق ﴿ )١٩( ال یفوته شيء ﴾َواهللاَّ َْب ُد ال  النور االلهي﴾ يََكا

ْم ﴿ َرُه َْصا َب َطُف أ ْم ﴿ عقولهم المحجوبة بالنعاس عن نور الهدایة ﴾َخيْ َُه َ ل ء ََّما أََضا ﴾ كُل

ْم َقاُموا﴿ لیتقربوا من قبول الحق ِه ََم َعلَْي ذَا أَْظل ِه َوإِ ءَ ﴿ ثبتوا على حیرتهم﴾ َمَشْوا ِفي َولَْو َشا
َهَب  ُ لََذ ْم ﴿ لطمس ﴾اهللاَّ ِرِه َْصا َب َ�  إِنَّ ﴿ ومحا نور االستعداد عنهم ﴾بَِسْمِعِهْم َوأ َ َع اهللاَّ

ٌر  ٍء قَِدي ُلِّ َ�ْ بالظواهر فاهللا تعالى قادر على  كذلك أرباب الغفلة، والقانعون من اإلسالم﴾ ك

َُّها﴿ )٢٠( سلبهم التوفیق فیما یستعملونه من ظاهر الطاعات َي ُس ﴿ یا معشر ﴾يَاأ نَّا كررت  ﴾ ال
في  ٢في الحج ، و ٣وفي یونس ،  ٢في النساء ، و ٣في البقرة ، و، مرة  ١٤في القرآن 

َُّكُم ﴿ اذكروا نعم اهللا علیكم و،  فاطر ، وواحدة في لقمان ، وواحدة في الحجرات وا َرب ُبُد اْع
ْم  ََقُك َِّذ� َخل ْم ﴿ أنشأكم﴾ ال ْبِلُك ْن َق َن ِم ي َِّذ ُقونَ ﴿ من األمم ﴾َوال َتَّ ْم ت َُّك ل حقیقة التقوى  ﴾لََع

لَ ﴿ )٢١(التحرز والوفاء بالطاعة  َِّذ� َجَع َراًشا ال َْرَض ِف موافقة ألجسادكم مطاوعة  ﴾لَُكُم األ

َ ﴿ تستقرون علیهالحرثكم  ء َما ً  َوالسَّ ء َِنا ً ﴿غطاًء  ﴾ب ء ِء َما َما َن السَّ َْزَل ِم َن ِِه ﴿ مطراً  ﴾َوأ َرَج ب َفأَْخ
ًقا َراِت ِرْز َم َن الثَّ ْم ﴿ غذاءً  ﴾ِم َعلُوا َفال لَُك ًدا﴿ واتتخذ ﴾َجتْ َنَدا ِ أ نام شركاء من األص ﴾ِهللاَّ

ْم تَْعلَُمونَ ﴿ والبشر ُْت ْم  َوإِْن ﴿ )٢٢( شيء انها التقدر على ﴾َوأَن ا﴿ شك ﴾َرْيٍب  ِيف  كُنُت  ِممَّ
َْنا ل َزَّ نَا َعَ�  ن ْبِد َرةٍ َفأْتُوا﴿ (ص) محمد ﴾َع ْن ﴿ واحدةٍ  ﴾بُِسو هِ  ِم  عن عجزهم عّرفهم ﴾ِمْثِل

ْدُعوا﴿ القرآن معجزة من آتاهم ما معارضة ُْم ُشَهَد ﴿ استعینوا ﴾َوا ك ء ْن ﴿ بأعوانكم ﴾ا وِن  ِم  ُد
 ِ ْم  إِْن  اهللاَّ ُت ُن ِقنيَ  ك ِد َْم  َفِإْن ﴿ )٢٣( البشر كالم من انه في ﴾َصا َْفَعلُوا ل  في تقدروا لم ﴾ت

َْن ﴿ الماضي َْفَعلُوا َول َُّقوا﴿ المستقبل في تقدروا ولن ﴾ت َر  َفات نَّا    وتبعدكم نفوسكم تحرق التي ﴾ال
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  )٢البقرة (سورة         )٦(        الجزء االول 
  

:  َجنـُة الَمـأوى
 )١٩للصالِحیَن(السجدة
 : َجنُة دار الَسالم

لُ ملل   ینبرُ اوالصَ  ینتَّوكِّ
  ]مس[ )٢٤(الرعد:

  
 هللا رسول عن )٢٧( 
ِحمِ  ِصلَةُ  )ص(  الرَّ

یارَ  َتْعُمرُ   فِي َوَتِزیدُ  الدِّ
 أَْھلَُھا َكانَ  َوإِنْ  األَْعَمارِ 

  ]ام[ أَْخَیارِ  َغْیرَ 
  
 علیھم وذالمأخ )٢٧(
 ولمحمد بالّربوبّیة �

 ولعليّ  بالنبوة (ص)
 باإلِمامة )ع(

 بالكرامة ولشیعتھما
    ]صا[
  
 أمیر قال )٢٩(

 لكم خلق (ع) المؤمنین
 وتتوصلوا بھ لتعتبروا

 وتتقوا رضوانھ إلى بھ
 نیرانھ عذاب من
 ]صا[
  
 المفسرین بعض )٣٠(

 تنبؤ أنّ  إلى ذھب
 إلى یعود المالئكة
 مع قةالساب تجربتھم
 ، آدم سبقت مخلوقات

 المخلوقات وھذه
 وسفكت تنازعت
   ]ام[ الدماء

 
 (ع) الباقر عن )٣٠(

 جاللھ: جلّ  هللا قال
 الّنبیین أخلق منك

 وعبادي والمرسلین
الحین  واألئّمة الصَّ
 إلى الّدعاة المھدّیین

 یوم إلى واتباعھم الجّنة
 عّما أُسئلُ  وال القیامة
 [ یسألون وھم أفعل
  ]صا
  
 سعید أبي عن )٣٠(

 قال قال: الخذري
 من (ص) هللا رسول

أراد أن ینظر إلى آدم 
في في علمھ وإلى نوح 

حكمھ وإلى إبراھیم قي 
علي حلمھ فلینظر إلى 

    بن ابي طالب (ع)
  ]شو [
  

ُدَها﴿ عن الروح القدسي ُقو َِّ� َو ُس ﴿مادُتها التي ُتشعل بها ﴾ ال نَّا َرةُ﴿ الكفار﴾ ال َجا  ﴾َواْحلِ

ْت ﴿ اماألصن َن ﴿ ُهّیئت ﴾أُِعدَّ ِري ِف َكا ِر ﴿ )٢٤(﴾ ِ�ْ بَشِّ ُنوا﴿ (ص) یامحمد ﴾َو َن آَم ي َِّذ  ال

اِت  اِحلَ  نزلت في عليانها  عباس: ابنعن  ، الصالح جمعوا بین اِإلیمان والعمل ﴾َوَعِملُوا الصَّ

ْم َجنَّاٍت ﴿ ]ش[ لبوحمزة وجعفر وعبیدة بن الحارث بن عبد المط (ع) َُه َنَّ ل رِ  أ ْن َجتْ ي ِم
َها ِت ًقا﴿ اشجارها ومساكنها ﴾َحتْ َرةٍ ِرْز ْن ثََم َها ِم ْن ُقوا ِم ََّما ُرِز ُر كُل َْها َن أعطوا عطاًء  كلما ﴾األ

لُ ﴿ وُرزقوا زرقًا من ثمار الجنة ْب ْن َق َنا ِم ْق َِّذ� ُرِز هذا مثُل الطعام الذي ُقدِّم ِإلینا  ﴾َقالُوا َهَذا ال
ُتُوا﴿ قبل هذه المرة تَ  َوأ ِه ُم ِ ًِهاب ْم ﴿ في الشكل والمنظر ال في الطعم﴾ َشاب َُه َها أَْزَواٌج  َول ِفي

َرةٌ ونَ ﴿ من االقذار واالدناس﴾ ُمَطهَّ َها َخالُِد ْم ِفي ُه َ ال ﴿) ٢٥( دائمون في النعیم﴾ َو إِنَّ اهللاَّ
ِرَب َمَثالً َما بَُعوَضًة َفَما َْض ِ� أَْن ي َها يَْسَ�ْ َق  العرش والبعوضةِسیَّان في قدرته َخْلٌق  ﴾َفْو

َن ﴿ ي َِّذ ا ال ُنواَفأَمَّ قُّ ﴿ المؤمنون ﴾آَم ُ اْحلَ َّه َن ْم  َفَيْعلَُموَن أ ِِّه ْن َرب  هذا المثل من عند اهللا﴾ ِم

ُروا﴿ ََف َن ك ي َِّذ ا ال َِهَذا َمَثالً﴿ باهللا ﴾َوأَمَّ ُ ب َد اهللاَّ ََرا ذَا أ ُقولُوَن َما  بمثل هذه األشیاء الحقیرة ﴾َفَي

ِه كَثِ ﴿ ِ ُّ ب ل ُِض ًراي ًرا﴿ من الكافرین ﴾ي ِه كَِثي ِ َْهِدي ب ي ال ﴿ من المؤمنین ﴾َو ِه إِ ِ ُّ ب ل ُِض ي َوَما
ِقنيَ  َْفاِس ومن طاعة الرحمن ، األمارة  الذین خرجوا من مقام القلب المشتاقة إلى مقام النفس﴾ ال

ُضونَ ﴿ )٢٦( إلى طاعة الشیطان ُق َن َن ي ي َِّذ ِ ﴿ ما ﴾ال ْهَد اهللاَّ اویة من ِإلیهم في الكتب السم ﴾َع

هِ ﴿ (ص)اِإلیمان بمحمد  ِق ْن بَْعِد ِميَثا الست بربكم بإیداع علم التوحید في  المأخوذ علیهم ﴾ِم

َْن ﴿ذلك ...  همذواتهم وركز میثاق ذلك العهد في عقولهم وٕالزم ِه أ ِ ُ ب َر اهللاَّ َْقَطُعوَن َما أََم ي َو
ل ونَ وَ ﴿ إال بقطع ما لغیرهَ  هللاال یتم وصل َما  من األرحام ﴾يُوَص ُْفِسُد َْرِض  ي  ﴾ِيف األ

ُْولَئَِك ﴿ بالمعاصي ُرونَ ﴿ الفاسقین ﴾أ اِس ُم اْخلَ  )٢٧( بالهدى ألنهم استبدلوا الضاللة﴾ ُه

﴿ ِ ُروَن بِاهللاَّ ُف ْم أَْمَواتًا﴿ إستفهام للتوبیخ واالنكار" " ﴾كَْيَف تَْك ُنُت  في اصالب آبائكم ﴾َوك

ُْم ﴿بجهلكم عنا  ْم  ثُمَّ ﴿ بمعرفتكم بنا أخرجكم الى الدنیا ﴾َفأَْحَياك  األجل انقضاء عند ﴾يُِميُتُك

ْم  ثُمَّ ﴿ ِييُك هِ  ثُمَّ ﴿ البقاء هي التي الحقیقیة بالحیاة ﴾ُحيْ ُْرَجُعونَ  إِلَْي  )٢٨( والجزاء للحساب ﴾ت

َِّذ� ُهوَ ﴿ ْم  َخلََق  ال  سعة على به لتستدل ، فیها ما بكل لتنتفعوا ﴾َجِميًعا األَْرِض  ِيف  َما لَُك

ى ثُمَّ ﴿ المعاد فى العطاء جزیل من لك ضمنه ما إلى كنوتس جوده َتَو  إِلَى﴿ ارادته وجه ﴾اْس
ءِ  َما نَّ  السَّ ُه ا ْبعَ  َفَسوَّ َواٍت  َس  أمیر أشار هذا وٕالى .... الروحانیات عالم مراتب إلى إشارة ﴾َسَما
 والاألحوطرقها  األرض طرق من بها أعلم فإني السماء طرق عن سلوني بقوله: (ع) المؤمنین

ُهوَ ﴿ ]اع[ وأمثالها والرضا والتوكل كالزهد والمقامات لِّ  َو ءٍ  بُِك مٌ  َ�ْ ذْ ﴿ )٢٩( ﴾َعِلي    حین ﴾َوإِ
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  )٢سورة البقرة (        )٧(        الجزء االول 
   
(ع)  )عن الصادق٣٤(

فقال إبلیس رب اعفني 
من السجود آلدم وأنا 
أعبدك عبادة لم 

 مقّربیعبدكھا ملك 
 فقال مرسل نبيّ  وال
 لي حاجة ال جاللھ لج
 إنما عبادتك في

 أُرید حیث من عبادتي
 عن ، ترید حیث من ال

 اسمھ كان (ع) الرضا
 إبلیس سمي الحارث

 رحمة من أبلس ألنھ
  ]صا[ هللا
  
 الرضا عن )٣٤(
 �ِ  ُسُجوُدُھمْ  َكانَ  ):ع(

 َوالَِدمَ  ُعُبوِدیًَّة، َتَعالى
 ً   ]ام[ َوَطاَعةً  إْكراما

  
 زین قال )٣٤(

 أن (ع) دینالعاب
 قال: (ص) هللا رسول

 لما آدم إن هللا عباد یا
ً  النور رأى  من ساطعا
 ما رب یا قال: صلبھ
 عزّ  فقال األنوار ھذه

 أشباح ھذه وجّل:
 خالئقي أفضل

 محمد ھذا وبرّیاتي
 الحمید وانا (ص)

 فعالي في المحمود
ً  لھ شققت  من إسما
 وأنا علي وھذا إسمي
 لھ شققت العظیم العليّ 
 ً  وھذه إسمي من إسما

 فاطر وأنا فاطمة
 ... واألرض السموات

 عّما أولیائي وفاطم
 ویشینھم یعّیرھم
ً  لھا فشققت  من إسما
ھؤالء خیار  إسمي

خلیقتي وكرام برّیتي 
بھم آخذ وبھم أُعطي 
وبھم أُعاقب وبھم أُثیب 
فتوّسل بھم إلّي یا آدم 
إذا دھتك داھیة 
فاجعلھم إلّي شفعاءك 

ي فاني آلیت على نفس
ً أن ال أُخیب  ً حقا قسما

أرد بھم بھم أمالً وال 
سائالً فلذلك حین زلت 
منھ الخطیئة دعا هللا 

 تبتعز وجل بھم ف
   ]صا[علیھ وغفرت لھ

َُّك ﴿ َل َرب لٌ ﴿ قبل أن یخلق آدم﴾ َقا َمالِئَكِة إِ�ِّ َجاِع َْرِض ﴿ خالق ﴾�ِْ َفةً  ِيف األ  ﴾َخِلي
عن سلمان الفارسي قال:  ، ري ویدعوهم إلى طاعتيیتخلق بأخالقي ویتصف بأوصافي ، وینفذ أم

إن وصیي وخلیفتي وخیر من أترك بعدي ینجز موعدي ویقضي  یقول: (ص)سمعت رسول اهللا 
ُل ﴿ ال االعتراض سبیل التعجب على ﴾َقالُوا﴿ ]شو[ (ع) دیني علي بن أبي طالب َع أََجتْ

َها َها﴿كیف تستخلف  ﴾ِفي ْن يُْفِسُد ِفي َ ﴿ بالمعاصي ﴾َم ي َ َو ء َما ِفُك الدِّ  بالبغي واالعتداء ﴾ْس
األرض ، والسبعیة التي هي سفك الدماء  لعلمهم بصدور األفعال البهیمیة التي هي اإلفساد في

ُن ﴿ اللتین هما من خواص قّوة الشهوة والغضب ُ  َوَحنْ َك ﴿ ننزهك ﴾نَُس�ِّ ْمِد  عما ال یلیق ﴾ِحبَ

ُس لََك ﴿ َُقدِّ ن َل إِ�ِّ ﴿ نعّظم أمرك ﴾َو َمُ َقا ا ال تَْعلَُمونَ ﴿ من المصالح ﴾أَْعل من صفاء  ﴾َم

َّمَ ﴿ )٣٠( عقائد المؤمنین منهم في المحبة، وذكاء سرائرهم في حفظ العهد َمَ ﴿ اهللا ﴾َوَعل أن  ﴾آد

َ ﴿ نفسه األّمارة بالسوء أعدى عدو له ء ََّها﴿ معاني األسماء﴾ األَْسَما جمیعها ما خلق وما ﴾ كُل

ْم ﴿لم یخلق  ُه َرَض ِْبئُوِ�  َعَ� ﴿ المسمیات ﴾ثُمَّ َع َل أَن َقا ِء ﴿ أخبروني﴾ الَْمالِئَكِة َف بِأَْسَما
ء ُال ِقنيَ ﴿ المسمیات﴾ َهؤ ِد ُتْم َصا ُن  ﴾َقالُوا﴿ )٣١( زعمكم أنكم أحق بالخالفةب ﴾إِْن ك

نََك ﴿ المالئكة ا ال َما﴿ علیه قدموا الثناء على ذكر ما اعتذروا به﴾ ُسْ�َ ََنا إِ َْم ل تَ  ال ِعل َّْم  ﴾َناَعل

َْت ﴿ یاهإِ  َن ََّك أ ن مُ  إِ مُ ﴿ ال تخفى علیه خافیة ﴾الَْعِلي ِكي ْم ﴿ )٣٢( ﴾اْحلَ ُه ِْبئْ َن ُم أ َد آ َل يَا  ﴾َقا

َْبأَُهْم ﴿ أعلمهم َن ا أ ْم َفلَمَّ ْم ﴿ أخبرهم ﴾بِأَْسَماِئِه بكل األشیاء وسمَّى كل شيء باسمه ﴾ بِأَْسَماِئِه
لَ ﴿ ْم ﴿ للمالئكة اهللا ﴾َقا ْل لَُك َُق َْم أ َُم َغْيَب إِأَل َْعل َرْ  �ِّ أ اِت َواأل َو َما  ما غاب﴾ ِض السَّ

ونَ ﴿ عنكم ُْبُد َُم َما ت ُتُمونَ ﴿ بمفاسد األنسان من علمكم ﴾َوأَْعل ْم تَْك ُت ُن من ترجیح  ﴾َوَما ك

ذْ ﴿ )٣٣( ذواتكم علیه لنزاهتها وتقدسها وا﴿ حین ﴾َوإِ ُد َمالِئَكِة اْجسُ َْنا �ِْ خضوعًا ولیس  ﴾ُقل

مَ ﴿ عبادةً  َد وا آل ُد ال إِبِْليَس ﴿ جمیعاً  ﴾َفَجسَ َبَى﴿ إسم علم للشیطان ﴾إِ  امتنع ﴾أ

َبَر ﴿ َتْك ن﴿ باستكباره رصا ﴾َوكَانَ ﴿ وتكبر ﴾َواْس ِفِريَن  ِم  االنوار عن المحجوبین ﴾الَْكا

َْنا﴿ )٣٤( العقلیة ُقل َمُ  َو آد ْن  يَا َْت  اْسُك َن َزْوُجَك  أ ةَ ﴿ حواء ﴾َو َّ ن َها َوكُال اْجلَ ْن  ثمار من ﴾ِم

ُتَما َحْيُث ﴿ تعب بال ﴾َرَغًدا﴿ لجنةا ،  وحكمها ومعارفها معانیها تلقي في وتفسحا توّسعا ﴾ِشئْ

ال﴿ محجورة وال منقطعة غیر دائمة هي إذ شئتما ومقام وحال مرتبة أي ومن َربَا َو َْق  التأكال ﴾ت

َرةَ َهِذهِ ﴿ من َ نَافَ ﴿ العلوم بشجرة وأخرى الفواكه بشجرة تارة الشجرة فسرت ﴾ا�َّ ْن  َتُكو  ِم

اِلِمنيَ  ظَّ َُّهَما﴿ )٣٥( اهللا بمعصیة ألنفسكم ﴾ال ْيَطانُ  َفأََزل إبلیس اسم الشیطان الذي  ﴾الشَّ

َها﴿أغوى آدم ویترّبص وجنده الدوائر بأبناء آدم     رحمة فتداركتهْ  ، بشریة هفوة آلدم حصلت ﴾َعْن



 8 

  )٢سورة البقرة (        )٨(        الجزء االول 
 
ق بین الفرتنبیھ  )٣٧(

التوبة واالستغفار أن 
االستغفار طلب 

 ، المغفرة بالدعاء
والتوبة الندم على 
المعصیة مع العزم 
على أن ال یعود إلى 

 الصادق قال ... مثلھا
 ان لوال : (ع)

 یحومون الشیاطین
 آدم بني قلوب حول
 ملكوت لرأوا

 واألرض السماوات
 قال: (ص) النبي عنو

 كالمكم في تكثیر لوال
 قلوبكم في وتمریج
 أرى ما لرأیتم

  أسمع ما ولسمعتم
  ]مي[
  
 إسرائیل معنى )٤٠(

  عباس ابن قال هللا عبد
 ھو بالعبرانیة إسرا
 هللا ھو وإیل ، عبد

 ]مس[
 
لآلمام قال رجل ) ٤٠(
یقول هللا  (ع)لصادق ا

ادعوني ( عز وجل  
وانا   ) استجب لكم

ندعو فال یستجاب لنا 
إنكم ال تفون � فقال 

فانھ تعالى یقول بعھده 
أوفوا بعھدي اوف 

وهللا لو وفیتم  بعھدكم
م هللا سبحانھ لوفى لك

  ] صا[
  
) فائدة : علل ٤٣(

االحكام في خطبة 
 فجعلالزھراء (ع) 

 لكم تطھیراً  اإلیمان هللا
 والصالة ، الشرك من

 ، الكبر عن لكم تنزیھاً 
 للنفس تزكیة والزكاة
 ، الرزق في ونماءً 

 تثبیتاً  والصیام
 والحج ، خالصلإل

 والعدل ، للدین تشییداً 
 ً  ، للقلوب تنسیقا

 ، للملّة نظاماً  وطاعتنا
 من أماناً  وإمامتنا
 عّزاً  والجھاد الفرقة،
 ألھل وذالً  - لإلسالم
 ، - والنفاق الكفر

 على معونة والصبر
 األجر استیجاب
بالمعروف  واألمر
 وبرّ  ، للعامة مصلحة
 من وقایة الوالدین
وصلة  السخط،

  في منسأة رحاماأل

نَا﴿ أحدیة ا كَا َرَجُهَما ِممَّ هِ  َفأَْخ َْنا﴿ من النعیم والروح الدائم ﴾ِفي  آلدم وحواء وٕابلیس ﴾َوُقل

ِبُطوا﴿ ْه َبْعٍض ﴿ إلى األرض ﴾ا ْم ِل وٌّ  بَْعُضُك  الشیطان عدّو لكم فكونوا أعداء له ﴾َعُد

رٌّ ﴿ َق َت َْرِض ُمْس ْم ِيف األ َتاٌع إِلَى ﴿ القربة قرار ومتاعبعد أن كان لكم في محل  ﴾َولَُك َوَم
اٍت ﴿ )٣٦( إلى وقت انقضاء آجالكم ﴾ِحٍني  ِِّه كَِلَم ْن َرب َُم ِم ى آد َقَّ َتل أنوارا وأطوارًا وتلقن منه  ﴾َف

سئل النبي  بن عباس قال:اعن  معارف وعلوم وقال له إذا خرجت من عندي فال تنَس عهدي ،
وعلي  (ص) سأله بحق محمد؟ قال:  تاب علیهعن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه ف (ص)

هِ ﴿ ]شو [إال تبت علي فتاب علیه (ع) وفاطمة والحسن والحسین َتاَب َعلَْي تقّبل رجوعه إلیه  ﴾َف

اُب ﴿ وَّ تَّ ُ ُهَو ال َّه ن مُ ﴿ الكثیر القبول لتوبة عباده﴾ إِ ِحي رَّ سبقت رحمته غضبه ، جعل غضبه ﴾ ال
اللهم بجاه محمد وعلّي قال آدم : تفسیر االمام (ع) في على آدم سبب كماله ورجوعه إلیه ، 

والّطیبین من آلهم لما تفّضلت بقبول توبتي وغفران زلتي وٕاعادتي من  وفاطمة والحسن والحسین
فلما  )٣٧( ]صا[ كراماتك إلى مرتبتي قال اهللا عز وجل : قد قبلت توبتك وأقبلت برضواني علیك

َْناقُ ﴿أساء آدم (ع) األدب في عین القربة  َها﴿ قال اهللا تعالى ﴾ل ْن ِبُطوا ِم ْه من الجنة إلى  ﴾ا

ى﴿ دم وحواء وٕابلیسآ ﴾َجِميًعا﴿األرض  نَُّكْم ِم�ِّ ُهًد ا يَأْتَِي َفَمْن ﴿ رسول ابعثه لكم ﴾َفِإمَّ
َِبَع ُهَدايَ  أمن سوء العاقبة وتسلى عن الشهوات واللذات، فلم یحزن على ما فاته من حطام  ﴾ت

ْم ﴿الدنیا ونعیمها  ِه َزنُونَ  َفال َخْوٌف َعلَْي ْم َحيْ ال ُه َبشَّره بأنه یردَّه إلى حاله لو جنح بقلبه  ﴾َو

بُوا﴿ )٣٨( إلى الرجوع ُروا َوكَذَّ ََف َن ك ي َِّذ َِنا َوال َك ﴿ قابلوا النعمة بغیر الشكر﴾ بِآيَات ُْولَئِ أ
ِر  نَّا َْصَحاُب ال ونَ ﴿ نار الحرمان﴾ أ َها َخالُِد ْم ِفي َ ﴿ )٣٩( ﴾ُه لَ يَا ب َراِئي  ،یاأوالد یعقوب ﴾ِ� إِْس

ُت ﴿ اهللا وٕایل ، عبد بالعبریة اإسر  َنَْعْم َِّ� أ ُُروا نِْعَمِ� ال ْذك ْم  ا والنبوة  بالهدایة ﴾َعلَْيُك
وتذكیرهم بالعهد السالف المأخوذ منهم في التوراة بتوحید األفعال بعد العهد األزلّي كما هو عادة 

ُفوا ﴿ األحباب عند الجفاء َْو ْهِديَوأ أوفوا (ع)  عن الصادق ، فى العبادات فى دار محبتى ﴾بَِع

ُوِف ﴿ ]صا[ من اهللا أوف لكم بالجنة بوالیة على (ع) فرضاً  ُْم أ ْهِدك  من علیه عاهدتكم بما ﴾بَِع

َّايَ ﴿ نعمتى دار فى الثواب حسن ِي ُبوِن  َوإ ْرَه  )٤٠( بالنعمة آلنفرادي بالخشیة وأفردوني ﴾َفا

ُنوا﴿ آِم ُْت  بَِما﴿ للیهود الخطاب ﴾َو َزل َن ًقا﴿ (ص) محمد على ﴾أ َصدِّ ْم  ِلَما ُم  التوراة من ﴾َمَعُك
ال﴿ نُوا َو لَ  تَُكو َوَّ ٍر  أ ِف هِ  كَا ِ ال﴿ الكتاب أهل من كفر من أول ﴾ب ُروا َو ًنا بِآيَاِ�  تَْشَت  ثََم

َّايَ ﴿ حظِّكم خسیَس  حقي عظیمِ  على تؤثروا ال ﴾َقِليالً ي َُّقوِن  َوإِ  واالستدراج المكر تأمنوا ال ﴾َفات

ال﴿ )٤١( التقصیر على اإلقامة مع الدنیا في سالمتكم مالحظة إلى قلوبكم فتسكن ِْبُسوا َو  ﴾تَل

قَّ ﴿ التخلطوا َْباِطِل ﴿ اهللا من المنزل ﴾اْحلَ ُتُموا﴿ تخترعونه الذي ﴾بِال تَْك قَّ  َو  ما نتخفو  ﴾اْحلَ
   أمر في واإلنجیل التوراة يف الواردة النصوص أن ذلك،  (ص) محمد أوصاف من كتابكم في
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  )٢سورة البقرة (        )٩(        الجزء االول 
  

 ، للع�دد ومنم�اة العمر
ً  والقص��اص  حقن��ا

 بالنذر والوفاء للدماء،
 ً  ، للمغف��رة تعریض��ا
المكایی�����ل  وتوفی�����ة

 تغیی��راً  والم��وازین
 ع�ن والنھ�ي ، للبخس
ً  الخم�ر ش�رب  تنزیھ�ا
 ، ال���رجس ع���ن

ً  القذف واجتناب  حجابا
 وت�رك ة،اللعن� ع�ن

ً  السرقة  ، للعّف�ة إیجاب�ا
 الش��رك هللا وح��ّرم

 ً  بالربوبیة لھ إخالصا
  
 في نزلت )٤٤(

 والقصَّاص الخطباء
 أمیر قول وھو

 وعلى (ع) المؤمنین
 خطیب منھم منبر كل

 هللا على یكذب مصقع
 وعلى رسولھ وعلى
  ]صا[ كتابھ

  
ضون ) ٤٤( أُتَحرِّ

الناس على البِدار 
؟  وترَضْون بالتخلُّف

قال أتدعون الخْلَق وی
؟  إلینا وتقعدون عنَّا

أتسرحون الوفود 
وتقصرون في 

  ]عس  [الورود
  
) الخطاب لعلماء ٤٤(

، كانوا یقولون  الیھود
ألقربائھم الذین 
أسلموا: اثبتوا على 

،  دین محمد فإِنھ حق
فكانوا یأمرون الناس 

یؤمنون باإلِیمان وال 
   ]مي[
  
 على الصوم قدم) ٤٥(

 أثیرت�� ألن الص��الة
 ال ما إزالة في الصوم
 الص�الة وت�أثیر ینبغ�ي

 ینبغ�ي م�ا حصول في
 عل��ى مق��دم والنف��ي
  ]غر[ اإلثبات

 
التق����وى ) فائ����دة : ٤٨(

َ تورث المحبة ( َف�إِنَّ هللاَّ
قِ��������ینَ  ) آل ُیِح��������بُّ اْلُمتَّ

، وت��ورث  ٧٧عم��ران 
إِنَّ أَْك�����َرَمُكْم اإلك�����رام (

ِ أَْتق���اُكمْ  ) اآلی���ة ِعْن���َد هللاَّ
 ، ١٤الحج�������������������رات 

وت���ورث البش���ارة عن���د 
الم�����وت بم�����ا یوج�����ب 

الَّ���ِذیَن آَمُن���وا المس���رة (
وَن لَُھمُ    َوكاُنوا َیتَّقُ

ْم تَْعلَُمونَ ﴿ االستدالل إلى معرفتها في یحتاج خفیة نصوصاً  كانت (ص) محمد ُْت َن  أنه حق﴾ َوأ

الةَ﴿ )٤٢( َِقيُموا الصَّ من البعثة رجب السنة العاشرة  ٢٧فرضت الصالة لیلة اإلسراء في  ﴾َوأ
كَاةَ﴿ قبل الهجرة بسنتین وسبعة أشهر تقریبا زَّ آتُوا ال فرضت الزكاة في السنة الثانیة من  ﴾َو

اِكِعنيَ ﴿ رجاء ثوابي ال طلبًا لمرضاتي الهجرة، رَّ ْركَُعوا َمَع ال  تواضعوا مع المتواضعین ،﴾ َوا
 أول من صلى وركع وعلي بن أبي طالب وهما (ص)نزلت في رسول اهللا  انها قال عن ابن عباس

رِّ ﴿ )٤٣( ]شو[ ِْب َس بِال نَّا ُروَن ال َتَأُْم َنَسْوَن ﴿ الموجب لصفاء القلب وزكاة النفس ﴾أ ت َو
ْم  ُفَسُك َن َتاَب  أ َْتلُوَن الِْك ُْتْم ت َن كتاب فطرتكم الذي یامركم بأتباع محمد (ص) السالك بكم ﴾ َوأ

ِقلُونَ ﴿ سبیل التوحید ََفال تَْع  )٤٤( ال وقبیح من الفعالان ذلك ذمیم من الخص ﴾أ

ُنوا﴿ َتِعي ْبِر ﴿ وأطلبوا العون والمدد ممن له القدرة﴾ َواْس  النفس عن  وافِطم، الصوم  ﴾بِالصَّ
الةِ﴿ المألوفات لكي تصلوا الى مقام الرضا ، التي هي حضور القلب لتلقي تجلیات الرب﴾ َوالصَّ

نیا أن یتوضأ ثم یدخل المسجد مایمنع أحدكم إذا دخل علیه غم من غموم الدعن الصادق (ع) 
َرةٌ﴿ ]مج[فیركع ركعتین فیدعو اهللا فیهما  ِبي ََّها لََك ن اِشِعنيَ ﴿ شاقة وثقیلة ﴾َوإِ ﴾ إِال َعَ� اْخلَ

 )٤٥( ]شو[(ع)  وعلیا (ص)یعني رسول اهللا  :عن ابن عباس ،للعبادات مذلت جوارحه الذین
َن ﴿ ي َِّذ نُّونَ  ال َُظ ُقو﴿ یوقنون﴾ ي ْم ُمال َُّه َن ِه َراِجُعونَ ﴿ ماوعدهم ﴾اأ ْم إِلَْي َُّه َن ْم َوأ ِِّه بعد ﴾ َرب

َا بَِ� ﴿ )٤٦( الموت ْم  ي ُت َعلَْيُك َنَْعْم َِّ� أ ُُروا نِْعَمِ� ال ْذك َل ا َراِئي بتظلیل الغمام لهم  ﴾إِْس
 عموداً  وأعطاهم ، شاءوا ما یسقیهم كان الذي الحجر وأعطاهموانزال المّن والسلوى  الشمس عن
 الكالم هذا سبحانه أعاد،  تبلى ال وثیابهم تتشعث ال رؤوسهم وكانت ، باللیل لهم أضاء النور من
َِمنيَ ﴿ (ص) محمد اتباع ترك من وتحذیراً  للحجة توكیداً  أخرى مرة ْم َعَ� الَْعال ُْتُك ل ضَّ ﴾ َوأَ�ِّ َف

َُّقوا﴿ )٤٧( بارسال الرسل وانزال الكتب امر واجتناب معنى التقوى امتثال األو  ، خافوا﴾ َوات

ِزي ﴿ النواهي َْفٍس ﴿ ال تغني﴾ يَْوًما ال َجتْ َها ﴿ أخرى﴾ نَْفٌس َعْن ن ُل ِمْن ُْقَب ال ي َشْيئًا َو
ال يُؤَْخُذ ﴿ في نفس كافرة باهللا ﴾َشَفاَعةٌ  لٌ ﴿ وال یقبل ﴾َو َها َعْد ْن ْم ﴿ فدیه ﴾ِم ال ُه َو

ُنَصُرونَ  ذْ ﴿ )٤٨( لیس لهم من یمنعهم وینجیهم من عذاب اهللا ﴾ي ُْم ﴿ حین ﴾َوإِ َناك ْي  ﴾َجنَّ

ْرَعْونَ ﴿ نجیت آبائكم ِل ِف ْن آ ْم ﴿ النفس األمارة المحجوبة بانانیتها ﴾ِم نَُك  یذیقونكم ﴾يَُسوُمو

﴿ َ ء ونَ ﴿ والخیال الوهم في قواكم ألستعبادها ﴾الَْعَذاِب ﴿ أنواع ﴾ُسو ُ ُْم  يَُذحبِّ ءك َْنا َب  الذكور ﴾أ

ُيونَ ﴿ فیكم الروحانیة القوى يَْسَ�ْ ُْم نَِسا َو  والشهوة الغضب من البدنیة القوى،  االناث ﴾ءك

ْم  َوِيف ﴿ ٌ  ذَِلُك ء ْن ﴿ والبعد االحتجاب ونقمة ﴾بَال ْم  ِم ُِّك مٌ  َرب ذْ ﴿ )٤٩( ﴾َعِظي  وحین ﴾َوإِ

َنا﴿ َرْق مُ  َف َر  بُِك ْ   صلي على  اللهم وقل البحر بعصاك أضرب أن موسى الى اهللا أوحى ﴾اْ�َ
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  )٢البقرة (سورة         )١٠(        الجزء االول 
  

اْلُبْشرى فِي اْلَحیاِة 
ْنیا َوفِي اآلآِخَرةِ  ) الدُّ

، وتورث  ١٠یونس 
ُثمَّ النجاة من النار (
ي الَِّذیَن اتََّقْوا ) ُنَنجِّ

َجنَُّبَھا ، ( ٧٢مریم  َوَسیُ
،  ٢٨) اللیل األَْتَقى

وتورث الخلود بالجنة 
َوَجنٍَّة َعْرُضَھا (

ماواُت َواألَْرُض  السَّ
) اآلیة لِْلُمتَّقِینَ  أُِعدَّتْ 

  ]مال[١٢٣آل عمران
  
: لقب  فرعون )٤٩(

 لكل َمْن ملك مصر
، قیصر  قبل البطالسة
وكسرى   لملك الروم

، وُتّبع  لملك الفرس
لملك الیمن ، 
والنجاشي لملك الحبشة 

  ]قر[
 
 نجى : ) فائدة٥٠(

تكون وقت نزول 
انجى تمنع و العذاب 
  ]مس[ العذاب

  
لما تاب بنو ) ٥٥(

رائیل من عبادة إِس
العجل أمر هللا تعالى 
موسى أن یختار من 
قومھ رجاالً یعتذرون 
إِلیھ من عبادتھم 
العجل، فاختار موسى 
سبعین رجالً من 
 :خیارھم وقال لھم

صوموا وتطھروا 
وطّھروا ثیابكم ففعلوا، 

طور "وخرج بھم إِلى 
فلما دنا موسى  "سیناء

من الجبل وقع علیھ 
الغمام حتى تغشى 

ل كلھ، ودنا القوم الجب
 حتى إِذا دخلوا في
الغمام وقعدوا سجوداً، 
وعلموا من حال 
موسى أن هللا یكلمھ 

، فلما  یأمره وینھاه
انكشف عن موسى 
الغمام أقبل إِلیھم فقالوا 

لَْن ُنْؤِمَن لََك لموسى 
َ َجْھَرًة  َحتَّى َنَرى هللاَّ

  ]مس[
  
 (ع)عن الرضا ) ٥٥(

أنھم السبعون الذین 
موسى  اختارھم

وصاروا معھ إلى 
الجبل فقالوا لھ إنك قد 
رأیت هللا فأرناه كما 

  إني   :رأیتھ فقال لھم

 ]صا[ محمد وآله الطیبین لما فلقته ففعل فأنفلق وظهرت االرض الى آخر الخلیج
ُْم ﴿ َناك ْي ُظُرونَ ﴿ من الغرق ﴾َفأَْجنَ َن ْم ت ُْت ْرَعْوَن َوأَن َل ِف َنا آ َرْق  )٥٠(تشاهدون هالكهم  ﴾َوأَْغ

نَا ُموَسى﴿ ْذ َواَعْد َْربَِعَني لَْيلَةً ﴿ نعطیه التوراة بعد صیامأن ﴾ َوإِ شهر ذي القعدة وعشرة من ﴾ أ
الیوم في التاریخ الهجري یبداء من غروب الشمس ولذلك سمي لیلة العاشر ولیلة " ذي الحجة

ن فیها الى موالهم وما زال األولیاء ینتحلون األربعین ینفردو ،  "النصف من شعبان ولیلة العید
ْن بَْعِدهِ ﴿ مؤانسة ومناجاة َل ِم ْ ُُم اْ�ِ ت ْذ َ ُْتْم ﴿بعد غیبته حین ذهب لمیقات ربه  ﴾ثُمَّ اختَّ  َوأَن

نَا﴿) ٥١(ألنفسكم في عبادة العجل ﴾ َظاِلُمونَ  َفْو ْم ﴿ تجاوزنا﴾ ثُمَّ َع  عندما تبتم﴾ َعْنُك

ْن بَْعدِ ﴿ َّ ﴿ تلك الجریمة الشنیعة ﴾ذَِلَك  ِم ُرونَ لََعل ْم تَْشُك ْذ ﴿) ٥٢( نعمة اهللا علیكم﴾ ُك َوإِ
َنا َتاَب ﴿واذكروا حین أعطیت  ﴾آتَْي ْرَقانَ ﴿ التوراة ﴾ُموَسى الِْك ُْف األشیاء التي ُیَفرق اهللا ﴾ َوال

ْم ﴿ بها بین الحق والباطل َُّك ونَ  لََعل تَُد َْه َل ُموَسى﴿)٥٣( بالعمل بما فیها من أحكام ﴾ت ْذ َقا  َوإِ
هِ  َقْوِم ْم ﴿ ذین عبدوا العجل عند رجوعه إلیهمال ﴾ِل ُت ْم َظلَْم َُّك ن ِم إِ َقْو ُفَسُكْم ﴿ بخستم ﴾يَا َن أ

لَ  ْ ُُم اْ�ِ ِذك ا َ ُتوبُوا﴿ معبوداً ﴾ بِاختِّ ْم ﴿ ارجعوا ﴾َف ِرِئُك ْم ﴿ خالقكم﴾ إِلَى بَا ُفَسُك َن ُتلُوا أ ْق  ﴾َفا
ْم ِعنْ ﴿ "العجل "یقتل من لم یعبد العجل من عبد ٌر لَُك ْم َخْي ْم ذَِلُك ِرِئُك خالقكم ألنه ﴾ َد بَا

ْم ﴿ یفضي الى الحیاة الدائمة َتاَب َعلَْيُك مُ ﴿ قبل توبتكم ﴾َف ِحي رَّ اُب ال وَّ تَّ َو ال ُ ُه َّه ن عظیم  ﴾إِ

ْم يَا ُموَسى﴿ )٥٤( المغفرة واسع التوبة ُْت ل ْذ ُق  حین خرجتم لتعتذروا ِإلى اهللا من عبادة العجل ﴾َوإِ

َْن نُْؤِمَن لََك ﴿ َرةً﴿ م اهللاهذا كال إن ﴾ل َ َجْه ى نََرى اهللاَّ تَّ  سؤالهم كان تعنتا وعنادا ، عالنیة ﴾َح

َقةُ ﴿ اِع ُم الصَّ ْتُك فغبتم عن ، طلبكم ما ال طاقة لكم به  بسبب نار من السماء فاحرقتكم ﴾َفأََخَذ

َنُْتْم ﴿ احساسكم وذهبت أرواحكم ُظُرونَ  َوأ َن ُْم  ثُمَّ ﴿) ٥٥( ماحّل بكم ﴾ت  أحییناكم ﴾بََعْثَناك

ُرونَ ﴿ ْم تَْشُك َُّك ْم لََعل تُِك ْن بَْعِد َمْو هذه النعمة وتقومون بحسن الخدمه فتقروا بربویتي  ﴾ِم

مَ ﴿ )٥٦( وتصدقوا رسلي ُم الَْغَما َْنا َعلَْيُك َّل َْنا ﴿ أیام التیه حر الشمسیقیكم  ﴾َوَظل َزل َن َوأ
نَّ  ُم الَْم ىَوالسَّ ﴿ مثل العسل یمزجونه بالماء ثم یشربونه ﴾َعلَْيُك ا ﴿ طیر لذیذ الطعم ﴾لَْو كُلُو

َباِت  ْن َطيِّ ُْم ﴿ لذائذ ﴾ِم َناك نَا﴿ نعم اهللا ﴾َما َرَزْق  إذ كفروا هذه النعم الجلیلة ﴾َوَما َظلَُمو

ْم ﴿ ُه ُفَس َن نُوا أ ْن كَا َْظِلُمونَ َولَِك ذْ ﴿ )٥٧( بالشهوات بربطها ﴾ي َْنا َوإِ ْدُخلُوا ُقل  من كل ﴾ا
 تلك وفي الدار هذه في ترقیا اهللا فیزیده المحسنین المقربین من یكون ان یصلح المزایا فیه تكاملت

ْريَةَ  َهِذهِ ﴿ الدار َْق َها َفُكلُوا﴿ المقدس بیت ﴾ال ْن ْم  َحْيُث  ِم ُت ا﴿ هنیئاً  ﴾َرَغًدا ِشئْ ْدُخلُو  َوا
َْباَب  ًدا﴿ حطة بباب الیوم یعرف ﴾ال  التیه من خالصكم على وشكرا تواضعاً  راكعین ﴾ُجسَّ

ُقولُوا﴿ ةٌ ﴿ یاربنا ﴾َو ر﴿ خطایانا لنا واغفر ذنوبنا عنا حطَّ  ﴾ِحطَّ ِف ْم ﴿ نمحْ  ﴾نَْغ    عنكم ﴾لَُك
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لم أَرهُ فقالوا لھ لن 
نؤمن لك حتى نرى 

 ]صا[هللا جھرًة 
  
لما عبر بھم ) ٥٧(

موسى البحر نزلوا في 
مفازة فقالوا یا موسى 
ن أھلكتنا وأخرجتنا م

العمران إلى مفازة ال 
ظل فیھا وال شجر وال 
ماء فكانت تجيء 
بالنھار غمامة تظلھم 
من الشمس وتنزل 
علیھم باللیل المن 
فیأكلونھ وبالعشي 
یجيء طائر مشوي 
فیقع على موائدھم فإذا 

طار أكلوا وشبعوا 
عنھم وكان مع موسى 
حجر یضعھ في وسط 
العسكر ثم یضربھ 

 منھ فینفجربعصاه 
 عینا شرةع إثنتا

 كل إلى الماء فیذھب
 عشر إثنا وكانوا سبط
 علیھم طال فلما سبطا

یا موسى  :ملوا وقالوا
لن نصبر على طعام 

 ]صا[ واحد
  
أَالَ َوإِنَّ الَخَطاَیا  )٥٨(

ُحِمَل َعلَْیَھا  َخْیٌل ُشُمسٌ 
 أَْھلُھا، َوُخلَِعْت لُُجُمَھا

َمْت بِِھْم في النَّارِ   َفَتَقحَّ
 ]نج[
  
 )ص(الّنبّى  عن) ٦١(

یا عباد هللا : اّنھ قال
فاحذروا االنھماك فى 
 المعاصى والّتھاون بھا
فاّن المعاصى یستولى 
بھا الخذالن على 
صاحبھا حّتى توقعھ 
 فیما ھو أعظم منھا

  ]بي[
  
عن علّي (ع) ) ٦١(

علیكم أنھ قال: " 
بالعدس ، فإنھ مبارك 
مقدس، وإنھ یرقق 
القلب، ویكثر الدمعة ، 

فیھ سبعون  وإنھ بارك
ً ، آخرھم عیسى  نبّیا

  ]بح[ ابن مریم
  
  

نِنيَ ﴿ ــ ِس ْ ِزيُد اْحملُ َن ــ ُْم َوَس ــاك َ ي ) ٥٨( مــن إمتثــل أمرنــا وأحســن األدب معنــا لــه خیــر كثیــر﴾ َخَطا

لَ ﴿ بَدَّ َن َظلَُموا﴿َغیَّر  ﴾َف ي َِّذ َر ﴿ أمر اهللا﴾ ال الً َغْي ْم  َقْو َُه َل ل َِّذ� ِقي حیـث دخلـوا یزحفـون  ﴾ال

َْنا﴿ الوا على سبیل االستهزاء "ِحْنطة"على أدبارهم وق َزل َن َظلَُمـوا َفأَن ي َِّذ ًزا﴿ فقـط ﴾َعَ� ال  ﴾ِرْجـ

َن ﴿ "مرض الطاعون " الرجز یعني العذاب بلغة أهل الحجاز ُقونَ  ِم َْفُسـ نُوا ي ِء بَِمـا كَـا َما ﴾ السَّ

َقى﴿ )٥٩( بســـبب عصـــیانهم وخـــروجهم عـــن طاعـــة اهللا ـــ َتْس ْذ اْس َقوْ ﴿ طلـــب﴾ َوإِ ـــى ِل هِ ُموَس ـــ  ﴾ِم

َك ﴿السقیا وقد عطشوا في التیـه  َصـا ِرْب بَِع َْنا اْضـ ُقل أخـذها مـن شـعیب (ع) وكـان مـن آس ﴾ َف
َفَجَرْت ﴿ الجنة ورثها من آدم (ع) ن َجَر َفا ُ  اْحلَ ه ْن ًنا﴿ فتدفق المـاء ﴾ِم َرةَ َعْي َتا َعْش علـى عـدد  ﴾اْثَن

ٍس ﴿ االســباط ـَـا ُن ُّ أ ل ــ ُ َم ك ــ ــْد َعِل ْم ﴿ كــل قبیلــة مــن اوالد یعقــوب ﴾َق َُه َرب ــ مكــان شــربها لــئال ﴾ َمْش

ْن ِرْزِق اهللاَّ  ﴿ قلنــا لهــم ، یتنــازعوا ــ َربُوا ِم ـُـوا َواْشــ ــْوا﴿ مــن خــالص انعــام اهللا ﴾كُل ال تَْعَث  وال  ﴾َو

َن  ﴿ تطغــوا ي ــِد ْفِس َْرِض ُم ذْ ﴿ )٦٠(﴾ ِيف األ ــى﴿اذكــروا حــین  ﴾َوإِ ــا ُموَس َ ْم ي ُت ــ ْ وأنــتم فــي  ﴾ُقل

ــا﴿الصـحراء  ــَ� َطَع َر َع ِب ــ َْص ْن ن ـَـ ــدٍ ل حــین مللــتم مـن العســل واللحــم وعـدتم الــى مــألوفكم  ﴾ٍم َواِح

ََنا﴿ قلـتم ، وشهواتكم ِرْج ل ََّك ُخيْ ََنا َرب ْدُع ل َهـا َفا َْقِل ْن ب َْرُض ِم ُت األ ِب ُْن ا ت مـا یؤكـل مـن نبـات  ﴾ِممَّ
االرض خضـــرًا مثـــل الكـــّراث والّنعنـــاع والكـــرفس ونحوهـــا ویطلـــق علـــى مطلـــق نبـــات اخضـــّرت بـــه 

قِ ﴿االرض  ــاَو اِئَه ــا﴿ القتَّــة التــي تشــبه الخیــار ﴾ثَّ َه ُفوِم و الخبــز او مطلــق الحبــوب لحنطــة اا﴾ َو

لَ ﴿المأكولـة وقیـل الثّــوم  ــا َها َق ََصـِل ب َها َو ــ ــَو ﴿موسـى ُمْنِكــرًا علـیهم  ﴾َوَعَدِس َّــِذ� ُه ْبِدلُوَن ال َت ــ َتَْس أ
ـَـى ن َْد ٌر ﴿ الخســیس﴾ أ ــ ــَو َخْي َّــِذي ُه ِبُطــوا﴿ النفــیس ﴾بِال ْه ًرامِ ﴿ ادخلــوا ﴾ا ــ فیهــا  مألــذي كنــت﴾ ْص

ْم ﴿أذالء مستعبدین  ُْت ْم َما َسأَل ألن الشـهوات منوطـة بالـذل تجدون حظوظكم وشـهواتكم  ﴾َفِإنَّ لَُك

َنةُ ﴿ والهـوان ــَك ُة َوالَْمْس َّــ ل ْم الذِّ ِه ـَـْي َْت َعل ِرب ــ ــٍب ﴿ اهللا ألنهـم لــم یرضـوا بــرزق ﴾َوُض َض ُو بَِغ ء ـَـا ب َو
 ِ ْن اهللاَّ ُرونَ ﴿ الحـدودحیث نقضوا العهود وتعدوا  ﴾ِم ُفـ نُوا يَْك ْم كَا َُّه جحـودهم  بسـبب ﴾ذَِلَك بِأَن

﴿ ِ ـَــاِت اهللاَّ ـــنيَ ﴿ بمــا فـــي التـــوراة ﴾بِآي ِبيِّ نَّ ـُــوَن ال ُتل َْق ي ِر ﴿ أألنبیـــاء وقـــتلهم ﴾َو ـــ ـــقِّ  بَِغْي ـــَك  اْحلَ ـــا ذَِل  بَِم
نُوا﴿ عصــیانهم ﴾َعَصــْوا ــا َ ونَ  َوك ــُد َت ي نَّ إِ﴿ )٦١( اهللا أحكــام َعلــى بتمــردهم ﴾يَْع َّــِذ ــوا َن ال ُن  ﴾آَم

َن ﴿ (ص) بمحمـــد ي َّـــِذ وا َوال ُد ـــا َرى ﴿ (ع) بموســـى آمنـــوا ﴾َه ـــا َص نَّ  (ع) بعیســـى آمنـــوا ألـــذین ﴾َوال

ــابِئِنيَ ﴿ ویقــال ،  (ع) زكریــا ابــن یحیــى اتبــاع مــن أنهــم یعتقــد ، فــیهم المفســرین أقــوال كثــر ﴾َوالصَّ

ْن ﴿ صـبأ آخـر دیـن إلـى دینـهلمـن یخـرج مـن  َن  َمـ ِ  آَمـ ِـاهللاَّ مِ وَ ﴿ بتوحیـده ﴾ب ـْو ِر  الَْي  القیامـة ﴾اآلِخـ

لَ ﴿ ا َوَعِم ْم  َصاِحلً َُهـ ْم  َفل ُرُه ْم  ِعْنـَد ﴿ ثـوابهم ﴾أَْجـ ِِّهـ  أولیـاء فأولئـك بـالنعیم علیـه قـدموا إذا ﴾َرب

ال﴿ اهللا ْم  َخْوٌف  َو ِه ال﴿ البشرى من یلقون لما الموت عند ﴾َعلَْي ْم  َو َزنُونَ  ُه    خلفوا ما على ﴾َحيْ
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) نزلت في سلمان ٦٢(

الفارسي وجماعتھ  
وقیل ھم طالب الدین 
منھم حبیب النجار 
وَقّس بن ساعدة وزید 
بن عمرو بن نفیل 
وورقة بن نوفل 
والبراء الشّني وأبو ذر 
الغفاري وسلمان 
الفارسي وبحیرا 
الراھب ووفد النجاشي 

  ]مي[
  
 : قسمین)الصابئة ٦٢(

 ، ومشركین حنفا
شركون منھم والم

 الكواكب یعظمون
 االثني والبروج السبعة
 منھم الحنفاءو عشر

 شھر یصومون
 في ویستقبلون رمضان
 الكعبة صلواتھم
 ویرون مكة ویعظمون

 ویحرمون إلیھا الحج
 ولحم والدم المیتة

 من ویحرمون الخنزیر
 ما النكاح في القرابات

 ... ، المسلمون یحرم
 فیما ھؤالء دین وأصل
 یأخذون مأنھ زعموا
  العالم دیانات محاسن

   ]االرب بلوغ عن ام [
  
) فائدة : كلمة ٦٨(

ربك تتكرر في خطاب 
بني اسرائیل وتنطوي 
على نوع من إساءة 
أألدب وكأن رّب 

  ]أم[موسى غیر ربھم 
  

ْم ﴿ )٦٢( من األهل واالوالد لعلمهم ان اهللا خلیفته علیهم َقُك نَا ِميَثا ْذ أََخْذ ن العهد المؤكد أ ﴾َوإِ

َنا﴿ تقبلوا تكالیف التوراة َرَفْع مُ  َو َقُك َر ﴿ جبل﴾ َفْو و بسبب امتناعكم عن قبول  تخویفاً  ﴾الطُّ

ُْم ﴿التوراة  َناك وا َما آتَْي ةٍ﴿ ما في التوراة ﴾ُخُذ ُِقوَّ هِ ﴿ بجد وٕاجتهاد﴾ ب ُُروا َما ِفي ْذك من ﴾ َوا

ُقونَ ﴿ الوعظ والتذكیر َتَّ ْم ت َُّك ْم ﴿) ٦٣( عذاب في اآلخرةالهالك في الدنیا والمن ﴾ لََعل ُت َّْي  ﴾ثُمَّ تََول

ْن بَْعِد ذَِلَك ﴿ أعرضتم ْم ﴿ عن المیثاق ﴾ِم َْيُك ِ َعل ُل اهللاَّ ْض ال َف  َوَرْحَمُتهُ بقبول التوبة  ﴾َفلَْو

َن ﴿ بالعفو عن الزلة ِري اِس ْن اْخلَ ْم ِم ُت ن مُ ﴿ )٦٤( الهالكین ﴾لَُك ُت ََقْد َعِلْم يَن ﴿عرفتم  ﴾َول َِّذ ال
ْوا ِت ﴿عصوا أمرنا  ﴾اْعتََد ْب ْم ِيف السَّ ْنُك ْم ﴿ یوم السبت بصید السمك ﴾ِم َُه َْنا ل ُقل  أهل وهم ﴾َف

نُوا﴿ البحر شاطىء على قریة،  إیلة ئِنيَ ﴿ مسخناهم ﴾كُو اِس َردَةً َخ  )٦٥(أذالء صاغرین  ﴾ِق

َها﴿ َْنا َعل الً﴿المسخ  ﴾َ�َ َها﴿عقوبة  ﴾نََكا ْي ْ ﴿ شاهدها لمن ﴾ِلَما بَْنيَ يََد َهاَوَما َخل بعدها  ﴾َف

ِقنيَ ﴿من األمم  تَّ ُم َظًة �ِْ ذْ ﴿) ٦٦(دون غیرهم ﴾ َوَمْوِع َل ُموَسى ﴿اذكروا حین  ﴾َوإِ َقا
هِ  َقْوِم ا﴿لكم نبیكم  قال ﴾ِل َرةً َقالُو ََق وا ب ُْم أَْن تَْذَحبُ ُرك َ يَأُْم نَّ اهللاَّ نَا ﴿فكان جوابكم  ﴾إِ ُذ ِ َتَ�َّ أ

ُزًوا لَ ﴿أتسخر بنا  ﴾ُه ِ ﴿ )موسى (ع لهم ﴾َقا ُذ بِاهللاَّ َُعو ْن ﴿ التجىء الى اهللا﴾ أ َن ِم أَْن أَكُو
ِهِلنيَ  ا  في رماه ثم یرثه لكي له قریباً  قتل إسرائیل بني من رجالً  أن ذلك ، المستهزئینمن ﴾ اْجلَ

ََنا َما ِهيَ ﴿ )٦٧( موسى إلى ذلك شكا ثم مجمع الطریق ْ ل ََّك يُبَنيِّ ََنا َرب ْدُع ل  صفتها ﴾َقالُوا ا

لَ ﴿ ُ إِ َقا َّه ِرٌض ﴿ أن اهللا ﴾ن َرةٌ ال َفا ََق ََّها ب ُل إِن َُقو ٌر ﴿ال كبیرة هرمة  ﴾ي ال بِْك الصغیرة لم  ﴾َو

ُرونَ ﴿الكبیرة والصغیرة  بین ﴾بَْنيَ ذَِلَك ﴿ وسط﴾ َعَوانٌ ﴿الفحل  یطأها ْفَعلُوا َما تُْؤَم ما ﴾ َفا

ْدعُ ﴿ )٦٨( أمركم به ربكم ََّك ﴿ اسأل ﴾َقالُوا ا ََنا َرب ْ   ل ُبَنيِّ لَ ي َُها َقا ن ََنا َما لَْو ُ ﴿ موسى ﴾ل َّه ن أن  ﴾إِ
َرةٌ﴿ اهللا ََق ََّها ب ن َُقوُل إِ ُ  ي َراء ْف َُها﴿ ورد استحباب لبس النعل االصفر﴾ َص ن ِقٌع لَْو  حسنة ﴾َفا

رُّ ﴿الصفرة  َن ﴿ تعجب﴾ تَُس نَّاِظِري  ظن أو علم أو اعتقاد عند تعرض نفسانیة حالة السرور ﴾ال

ا ﴿) ٦٩( ]غر[ همه قل صفراء نعالً  لبس من (ع) علي عن،  نافع أو لذیذ شيء بحصول ُو َقال
ََّك  ََنا َرب ْدُع ل ََنا َما ِهيَ ﴿ أعادوا السؤال ﴾ا ْ ل َه يُبَنيِّ َر تََشاب َق َْب نَّ ال ءَ ﴿ التبس ﴾إِ ْن َشا َّا إِ ن َنا َوإِ َعلَْي

ونَ  تَُد ْه ُ لَُم لَ ﴿ )٧٠(ِإلى معرفتها  ﴾اهللاَّ ُ ﴿ موسى لهم ﴾َقا َّه ن َ ﴿ أن اهللا ﴾إِ َرةٌ ال ي ََق ََّها ب ُل إِن ُقو
لٌ  َْرَض ﴿لیست مسخرة  ﴾ذَلُو ُر األ ِقي َوال﴿ األرضلحرث  ﴾تُِثي ْرَث  تَْس  الزرع ﴾اْحلَ

ََّمةٌ ﴿ َها ِشَيةَ  ال﴿ العیوب من سلیمة ﴾ُمَسل  ِجئَْت  اآلنَ  الُواقَ ﴿ آخر لونٌ  فیها لیس ﴾ِفي
قِّ  َها﴿ فیه غموض ال بیانا لنا بینتها ﴾بِاْحلَ و وا اَومَ  َفَذَحبُ ُد َْفَعلُونَ  كَا    خوف أو ثمنها لغالء ﴾ي
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  )٢سورة البقرة (        )١٣(        الجزء االول 
  
ال تكثروا الكالم  )٧٤(

بغیر ذكر هللا فان كثرة 
الكالم بغیر ذكر هللا 
قسوة للقلب وان ابعد 
الناس من هللا القلب 

   ]رو[ القاسى 
  
) فائدة الفرق بین ٧٤(

التفجر   والتشقق ، أنھ 
تفجر األنھار یأتي  عند

الماء إلینا ونحن في 
مكاننا. وعندما تتشقق 
لیخرج منھا الماء 
نذھب نحن إلى مكان 
  الماء لنأخذ حاجتنا

  ]مس[
  
) نزلت في احبار ٧٦(

الیھود الذین غّیروا 
صفة النبي (ص) 

  ]مي [وبدلوا نعتھ 
  
الوی�������ل   فائ�������دة )٧٨(

یعن����ي الحس����رة وق����ت 
رؤی���ة الع���ذاب، وقی���ل 

ھ������نم ھ������و واد ف������ي ج
  ]مس[
  
) فائ�������دة: الم�������س ٧٩(

یعني اللمس الخفیف أو 
اقتراب شيء من شيء 
بحی���ث یح���س أح���دھما 
باآلخر إحساساً ال یك�اد 

  ]مس[یذكر 
  
  

ُْم ﴿حین  ﴾َوإِذْ ﴿) ٧١(الفضیحة  ْت َرأ َّا د َْفًسا َفا ْم ن ُْت َتل َها﴿تخاصمتم  ﴾َق فریق یدفع تهمة كل ﴾ ِفي

ِرجٌ ﴿ القتل عن نفسه ُ ُخمْ ُتُمون﴿ مظهر﴾ َواهللاَّ ْم تَْك ُت ُن  )٧٢( ما تخفونه من القتل ﴾َما ك

ِربُوهُ ﴿ َْنا اْض ُقل َها﴿ القتیل ﴾َف َِبْعِض ِي ﴿ یحیا ویخبركم عن قاتله بشيء من البقرة ﴾ب كََذِلَك ُحيْ
 ُ تَى اهللاَّ َْمْو ِهِ ﴿ المجاهداتب بذبح نفسه فعلیهمن أراد حیاة قلبه  ﴾ال يَات ْم آ ُِريُك ي  دالئل قدرته ﴾َو

َّكُ ﴿ ِقلُونَ  ْم لََعل خطاب الهل عصر ال )٧٣( لتتفكروا وتعلموا أن اهللا على كل شيء قدیر ﴾تَْع

ْت ﴿من االحبار  (ص)النبى  َس ْم ﴿ غلظت ﴾ثُمَّ َق ْن بَْعِد ذَِلَك ﴾ ﴿ُقلُوبُُك  مشاهدة اآلیات﴾ ِم
ِهيَ ﴿ َرةِ﴿ القلوب ﴾َف َجا َْو أََشدُّ  كَاْحلِ بشيء من انكم ال حق اهللا تؤدون وال  ، منها ﴾َقْسَوةً أ

ُر  َوإِنَّ ﴿ اإلنسانیة تعاشرون َْها َن ُ األ ه ْن ُر ِم َفجَّ ََت َرةِ لََما ي َجا ْحلِ َن ا ا﴿ فیجي بالخیر﴾ ِم َه ْن  َوإِنَّ ِم
ُق  قَّ ُ ﴿ یتصدع ﴾لََما يَشَّ ه ُرُج ِمْن ُ  َفَ�ْ ء َوإِنَّ ﴿ ال یجيء منها شيء وقلوبكم ماء العیون﴾ الَْما

ِبُط  َْه َها لََما ي ْن ا ﴿من رؤوس الجبال  یتفّتت ویترّدى ﴾ِم مَّ ٍل َع ِف ُ بَِغا ِ َوَما اهللاَّ ْن َخْشَيِة اهللاَّ ِم
َتْطَمُعونَ ﴿ )٧٤(﴾ تَْعَملُونَ  ََف ْم ﴿یا معشر المسلمین  ﴾أ ُنوا لَُك أن یذعن لكم أهل  ﴾أَْن يُْؤِم

ْم ﴿ الكتاب ویصدقوكم ُه ْن ِريٌق ِم قَْد كَاَن َف  السبعون الذین ذهبوا مع موسى للمیقات الثاني ﴾َو

ِ ﴿ یتلون ﴾يَْسَمُعونَ ﴿ هللاَّ َم ا ُ  كَال َه ن ُفو رِّ ْن ﴿ یغیرون آیات التوراة بالتبدیل أو التأویل﴾ ثُمَّ ُحيَ ِم
َقلُوهُ  ُهْم يَْعلَُمونَ ﴿ فهموه ﴾بَْعِد َما َع َُقوا﴿ )٧٥( التحریف انهم یرتكبون جریمة﴾ َو ذَا ل  َوإِ

ُنوا َن آَم ي َِّذ نَّا﴿ اجتمعوا بالمسلمین﴾ ال ذَا َخال﴿ أنكم على الحقب ﴾َقالُوا آَم  انفرد ﴾َوإِ

ْم إِلَى بَْعٍض َقالُوا﴿ ُه ُض ْم ﴿ قال بعضهم لبعض﴾ بَْع َُه ن ثُو ا ﴿ أتخبرون المسلمین ﴾أَُحتَدِّ بَِم
ْم ﴿في التوراة  ﴾اهللاَّ ﴿ بیَّن﴾ َفَ�َ  هِ ﴿ من البشارة بمحمد (ص) ﴾َعلَْيُك ِ ُْم ب وك اجُّ َ لتكون  ﴾ِ�ُ

ْم ﴿لهم الحجة  ُِّك ِقلُونَ ﴿ي اآلخرة ف ﴾ِعْنَد َرب ََفال تَْع ال يَْعلَُمونَ ﴿ )٧٦( تقفهون﴾ أ ََو أال ﴾ أ

ونَ ﴿ الیهود یعلم هؤالء َُم َما يُِسرُّ َ يَْعل من عداوة محمد (ص)  یخفونما  ﴾أَنَّ اهللاَّ

ُنونَ َوَما﴿ ْم ﴿ )٧٧( یظهرون ﴾يُْعِل ُه ْن يُّونَ ﴿ ومن الیهود ﴾َوِم الیعرفون القراءة والكتابة ﴾ أُمِّ

﴿ َ َتاَب  ُمونَ ال يَْعل ال أََماِ�َّ ﴿ وال یدركون من الشریعة ما في التوراة ﴾الِْك الفارغة التي  ﴾إِ

نُّونَ ﴿ مّناهم بها أحبارهم َُظ ال ي ْم إِ لٌ ﴿) ٧٨(مقّلدون لآلباء تقلیدا أعمى  ﴾َوإِْن ُه ْي هالك  ﴾َفَو

َن ﴿ ي َِّذ َتاَب ﴿ حّرفوا التوراة ﴾�ِ َ ﴿ المحرفةاآلیات  ﴾يَْكُتُبوَن الِْك ِهْم بِأ ي َُقولُونَ  ثُمَّ  يِْد  ﴾ي

ْن  َهَذا﴿ األمیِّین ألتباعهم ِ  ِعْندِ  ِم ُروا﴿ التوراة نصوص ﴾اهللاَّ َت هِ ﴿ لینالوا ﴾ِلَيْش ِ ًنا ب  ﴾َقِليالً ثََم

لٌ ﴿ الدنیا عرض ْي ْم  َفَو َُه ا ل ْت  ِممَّ َب ْم  كََت ِه ي َيِْد لٌ ﴿ الكتاب تحریف من ﴾أ ْي َو ْم  َو ا لَُه    ِممَّ
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  )٢سورة البقرة (        )١٤(        الجزء االول 
  
) فائ���دة أن دخ���ول ٨٢(

الجن���ة من���وط باإلیم���ان 
  والعمل الصالح

  
) م��ن ك��الم لالم��ام ٨٢(

إن�����ھ ل�����یس عل�����ي (ع) 
النفس�كم ثم��ٌن اال الجن��ة 
ف�����ال تبیعوھ�����ا اال بھ�����ا 

  ]نج[
  
 (ع)عل����ّي  ع����ن )٨٣(

یق��ول: "  (ص)س��معت 
أن����ا وعل����ّي أب����وا ھ����ذه 
األم����ة ولحّقن����ا عل����یھم 
أعظ��م م��ن ح��ق أب��وي 

فاّن�ا ننق�ذھم ان  والدتھم
أطاعونا م�ن الن�ار إل�ى 
دار القرار ونلحقھم من 
العبودی�����������ة بخی�����������ار 

   ] بي [األحرار
  
ق������ال الص������ادق ) ٨٣(

قولوا للناس حس�ناً  (ع)
كلھم مؤمنھم ومخ�الفھم 
أم���ا المؤمن���ون فیبس���ط 
لھم وجھھ وبش�ره وأم�ا 
المخ�������الفون ف�������یكلمھم 
بالمداراة الجتذابھم إلى 
اإلِیم��ان ف��ان یی��أس م��ن 

ش����رورھم  یك����فذل����ك 
ع�����ن نفس�����ھ وإخوان�����ھ 

إن ث����م ق����ال  الم����ؤمنین
م���داراة أع���داء هللا م���ن 
أفض���ل ص���دقة الم���رء 
 عل����ى نفس����ھ وإخوان����ھ

  ]صا[
  
) فئدة : اإلحسان ٨٣(

ھو ما زاد على 
  ]مس[الواجب 

كانت بنو قریظة ) ٨٥(
و بنو النضیر من 
الیھود، فحالفت بنو 

، وبنو  قریظة األوس
النضیر الخزرج، 
ا فكانت الحرب إِذ

نشبت بینھم قاتل كل 
فریق من الیھود مع 

، فیقتل الیھودي  حلفائھ
أخاه الیھودي من 

،  الفریق اآلخر
یخرجونھم من بیوتھم، 
وینھبون ما فیھا من 
األثاث والمتاع والمال، 
وذلك حرام علیھم في 
دینھم وفي نص 

، ثم إِذا  التوراة
وضعت الحرب 
أوزارھا اْفتُكوا 
األسارى من الفریق 

وب عمالً بحكم المغل
  ]مس[التوراة 

ُبونَ  َقالُوا﴿ )٧٩( من الحرام والسحت ﴾يَْكِس َنا﴿ الیهود﴾ َو َْن تََمسَّ ُر إِال ﴿ ندخل ﴾ل نَّا ال
دَةً و َّاًما َمْعُد َي لْ ﴿ قالئل ﴾أ ُْم ﴿ لهم یا محمد (ص) ﴾ُق ت ْذ َ ِ  أختَّ ْنَد اهللاَّ  اللَّهُ  هل أعطاكم ﴾ِع

ْهًدا﴿ ِلَف ﴿ بذلك ﴾َع َْن ُخيْ ُ  َفل هللاَّ ْهَدهُ ا َُقولُونَ ﴿ألن اهللا ال یخلف المیعاد  ﴾ َع َْم ت تكذبون  ﴾أ

ِ َما ال تَْعلَُمونَ ﴿ ةً ﴿) ٨٠(ما لم یقله  ﴾َعَ� اهللاَّ ئَ ََسَب َسيِّ ْن ك  برؤیِة أفَعاِلهِ  ﴾بََ� َم

ُ  َوأََحاَطْت ﴿ ه ُت ِه َخِطيئَ ِ ِر ﴿ بظنِه أن َعمله ینجیه أو ُیَقرُبه ﴾ب نَّا َْصَحاُب ال فهُم  ﴾َفأُْولَئَِك أ

ونَ ﴿المبعُدون َعّنى ِبما َتَقربوا به إلىَّ  َها َخالُِد ْم ِفي اذا جحدوا إمامة أمیر  عن احدهما (ع)﴾ ، ُه
اِت ﴿) ٨١( ]صا[ فأولئك اصحاب النارالمؤمنین (ع)  ِحلَ ا ُنوا َوَعِملُوا الصَّ َن آَم ي َِّذ الذین  ﴾َوال

َْصَحا﴿ جمعوا بین اِإلیمان والعمل الصالح ُْولَئَِك أ ونَ ﴿ أهل ﴾ُب أ َها َخالُِد ْم ِفي ِة ُه نَّ ال  ﴾اْجلَ
 (ع) نزلت في عليعن ابن عباس  ، اللهم اجعلنا منهم یا أرحم الراحمین ، یخرجون منها أبداً 

ذْ ﴿) ٨٢( ]شو[ (ص)خاصة وهو أول مؤمن وأول مصل بعد رسول اهللا  َا﴿ حین﴾ َوإِ ن  ﴾أََخْذ

لَ بَِ� ﴿ یا العهد المؤكد﴾ ِميَثاَق ﴿ على أسالفكم َرائِي ال ال﴿بأن  ﴾ إِْس وَن إِ ُبُد َ ﴿ غیر ﴾تَْع اهللاَّ
نًا ِن إِْحَسا ْي بِالَْوالَِد ْربَى﴿ وأمرناهم بأن یحسنوا ِإلى الوالدین ﴾َو ِذي الُْق َتاَمى﴿ األقرباء﴾ َو ﴾ َوالَْي

ِس ﴿ الذین عجزوا عن الكسب﴾ َوالَْمَساِكنيِ ﴿ الذي مات أبوه نَّا ُقولُوا �ِ ًنا َو التعامل  ﴾ُحْس
كَاةَ﴿لصحیح مع أآلخرین ا زَّ آتُوا ال الةَ َو َِقيُموا الصَّ  ثُمَّ ﴿ أعظم العبادات البدنیة والمالیة﴾ َوأ

ْم  ُت َّْي ْم ﴿ رفضتم المیثاق﴾ تََول ْنُك ال َقِليالً ِم ِرُضونَ ﴿ ثبتوا علیه ﴾إِ ُْتْم ُمْع عن العمل ﴾ َوأَن

ذ﴿ )٨٣( بالمیثاق ْم أ﴿ حین﴾ َوإِ َقُك نَا ِميَثا ِفُكوَن ﴿هد المؤكد علیكم الع ﴾َخْذ ال تَْس
ُْم  ءك ُْم ﴿ عدم سفك الدماء﴾ ِدَما يَاِرك ْن ِد ْم ِم ُفَسُك َن ِرُجوَن أ ال ُختْ بعضكم  وعدم اعتداء﴾ َو

ُْم ﴿على بعض باِإلخراج عن األوطان  ت َرْر َْق اعترفتم بالمیثاق وبوجوب المحافظة علیه  ﴾ثُمَّ أ

ونَ ﴿ َهُد ْم تَْش ُْت َن تُ  ثُمَّ ﴿) ٨٤( بلزومه﴾ َوأ َن ءِ  ْم أ ُال ُفَسُكْم ﴿ نقضتم المیثاق ﴾َهؤ َن ُتلُوَن أ  ﴾تَْق

م﴿ فقتلتم ِإخوانكم في الدین نُك ًقا مِّ ِري ِرُجوَن َف ُرونَ ﴿ طردتموهم﴾ َوُختْ ََظاَه ْم ت يَاِرِه ن ِد  ﴾مِّ

م بِاإلِْثِم ﴿تتعاونون  ِه َواِن ﴿بالمعصیة  ﴾َعلَْي َرى  َوإِن﴿ والظلم﴾ َوالُْعْد ُْم أَُسا ِإذا ﴾ يَأتُوك

ْم ﴿ في األسروقعوا  ُه و َُفاُد مُ ﴿ ودفعتم المال لتخلیصهم من األسر﴾ ت رَّ ُهَو ُحمَ َعلَْيُكْم  َو
ْم  َراُجُه  ؟ األسرى ترك، وال تستبیحون  تستبیحون القتل واِإلخراج من الدیار أي كیف﴾ إِْخ

ُنونَ ﴿ ُتْؤِم ََف َِبْعِض  أ َتاب ب ُرونَ ﴿ التوراة أحكام ﴾الِك تَْكُف َِبعٍض  َو ُ  َفَما ب ء  َمن﴿ عقوبة ﴾َجَزآ
لُ  َْفَع ْم ﴿ ببعض ویكفر الكتاب ببعض یؤمن َمن ﴾ذَِلك ي نُك ْزيٌ  إِال ِم  ﴾ِيف ﴿ وهوان ذلٌ  ﴾ِخ

َياةِ﴿ هذه نَْيا اْحلَ مَ  الدُّ يَْو ِقَياَمةِ  َو ُّونَ  ال َُرد    ال خالد آلنه ﴾الَْعَذاِب  أََشدِّ  إِلَى﴿ صائرون ﴾ي
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  البقرة سورة         )١٥(            االول الجزء
  
 (ع)الباقر عن ) ٨٧(

ضرب هللا مثالً قال: 
فقال  (ص)ألمة محمد 

فان جاءكم محمد : لھم
بما ال تھوى  (ص)

أنفسكم بمواالة علي 
ً من آل  استكبرتم ففریقا

كّذبتم  (ص)محمد 
ً تقتلون  قال:،  وفریقا

فذلك تفسیرھا في 
   ]صا [ الباطن

 
قال ابن عباس:  )٨٩(

كانت یھود خیبر تقاتل 
وا َغَطفان، فكلما التق

ُھِزمت یھود خیبر ، 
فعاذت الیھود بھذا 
الدعاء : "اللھم إنا 
نسألك بحق محمد 
النبّي األمّي الذي 
وعدتنا أن تخرجھ لنا 
في آخر الزمان، إال 
نصرتنا علیھم" فكانوا 
إذا التقوا دعوا بھذا 

الدعاء فھزموا غطفان  
 (ص)فلما ُبِعث النبي 

  ] مس[كفروا بھ 
  
كانت الیھود  )٨٩(

كتبھا ان مكان  تجد في
بعثة محمد (ص) بین 
عیر وأحد ولذا جاوا 
وسكنوا یثرب لیكونوا 
    أول من یؤمن بھ ،

كانوا یقولون : اللھم و
 انصرنا بالنبي
المبعوث آخر الزمان، 
الذي نجد نعتھ في 

  ] زم[  التوراة
  

ا تَْعَملُونَ ﴿ ینقضي ٍل َعمَّ ِف ُ بَِغا َك ﴿ )٨٥( اهللاوعید شدید لمن عصى أوامر ﴾ َوَما اهللاَّ ُْولَئِ أ
َرْوا َن اْشَت ي َِّذ ُف ﴿ أختاروا﴾ ال فَّ َرةِ َفال ُخيَ نَْيا بِاآلِخ َياةَ الدُّ ال ﴿ ال ُیفتَّر﴾ اْحلَ ُم الَْعَذاُب َو ُه َعْن
ُنَصُرونَ  ْم ي َنا﴿) ٨٦( ولیس لهم ناصر ینقذهم من عذاب اهللا ﴾ُه ََقْد آتَْي ُموَسى ﴿ أعطینا﴾ ول

َتاَب  َقفَّ ﴿التوراة  ﴾الِْك َناَو ْن بَْعِدهِ ﴿ أتبعنا﴾ ْي ِل ﴿على أثره  ﴾ِم ُس  الكثیر من الرسل﴾ بِالرُّ

َنا﴿ آتَْي َنات﴿ أعطینا﴾ َو َْبيِّ ْريََم ال نَاهُ ﴿ المعجزات الواضحات﴾ ِعيَسى ابَْن َم َّْد َي  قویناه﴾ َوأ

ُِروِح ﴿ ُْقُدِس  ب لٌ ﴿ (ع) بجبریل﴾ ال ُْم َرُسو ءك ََّما َجا ََفُكل ىبَِما ﴿ یا بني ِإسرائیل﴾ أ َْهَو ﴾ ال ت
ْم ﴿ ال یوافق ُفُسُك َن ُْم ﴿ هواكم﴾ أ ْرت َب َتْك ْم ﴿ تباعاالیمان واالعن ﴾ اْس ُْت ب ًقا كَذَّ ِري َف فطائفة  ﴾َف

ُتلُونَ ﴿منهم كذبتموهم  َْق ًقا ت ِري َف  )٨٧( (ص) قتل أسالفكم زكریا ویحیى وأنتم رمتم قتل محمد﴾ َو

َُنا ُغلٌْف ﴿ َقالُوا ُقلُوب ُ ﴿ه ال تفقه وال تعي ما تقول﴾ َو ُهْم اهللاَّ َن أبعدهم من رحمته  ﴾بَْل لََع

ْم ﴿ ِرِه ْف ُنون﴿ بسبب كفرهم﴾ بُِك َقِليالً َما يُْؤِم ْم ﴿ )٨٨( من یؤمن منهم﴾ َف ُه ء ا َجا  جاء ﴾َولَمَّ

ْن ِعْنِد اهللاَّ ﴿ الیهود َتاٌب ِم ٌق ِلَما﴿ القرآن ﴾ِ ِك َصدِّ ْم  ُم (ص)  اً محمد في التوراة من أنّ ﴾ َمَعُه

لُ ﴿ اعیل (ع)األمي من ولد إسم ْب ْن َق نُوا ِم ونَ ﴿ أن یظهر محمد (ص)﴾ َوكَا ْفِ�ُ َت  ﴾يَْس

ُروا﴿ یستنصرون به ََف َن ك ي َِّذ َرُفوا﴿ اعدائهم﴾ َعَ� ال ْم َما َع ُه ء ا َجا من نعت محمد  ﴾َفلَمَّ

هِ ﴿ (ص) ِ ُروا ب ََف َن ﴿ علیه جحدوا نبوته حسدًا له وبغیاً  ﴾ك ِري ِف ِ َعَ� الَْكا َنُة اهللاَّ ) ٨٩(﴾ َفلَْع

َرْوا﴿بئس ﴾ بِئَْسَما﴿ هِ ﴿ الشيء التافه الذي باع ﴾اْشَت ِ ْم ﴿ الیهود ﴾ب ُه ُفَس َن بعد أن تركوا  ﴾أ

ُروا بَِما﴿ أوطانهم بحثا عن عالمات أرض الرسالة ُف ُ  أَْن يَْك َزَل اهللاَّ َن ﴾ بَْغًيا﴿ ،بالقرآن ﴾ أ
بغیا  في على (ع) هللابما أنزل ا عن الباقر (ع)حسدًا لمحمد (ص) اذ كان من ولد اسماعیل (ع) 

ُ ﴿ ]صا[ َل اهللاَّ زِّ ْن ﴿ وحیاً ﴾ أَْن يَُن ِدهِ  ِم َبا ْن ِع ُ ِم ء ْن يََشا ِه َعَ� َم ْضِل ُوآَفبَ  َف رجعوا  ﴾ء

َضٍب ﴿ َضٍب َعَ� َغ فنالوا غضبین: األول أنهم لم ینفذوا ما جاء في التوراة ، والثاني حین ﴾ بَِغ

َن ﴿ م أن یؤمنوا بهجاءهم رسول مذكور عندهم في التوراة ومطلوب منه ِري ِف َكا َذاٌب  َو�ِْ َع
ِهنيٌ  ْم ﴿ )٩٠( شدید﴾ ُم َُه َل ل ذَا ِقي ُ ﴿للیهود  ﴾َوإِ َزَل اهللاَّ َن ُنوا بَِما أ َقالُوا نُْؤِمُن ﴿من القرآن  ﴾آِم

َنا ِزَل َعلَْي ُن ُروَن بَِما﴿یكفینا اِإلیمان بما أنزل علینا من التوراة ﴾ بَِما أ يَْكُف ءهُ  َو َرا  بالقرآن﴾ َو

ُهْم ﴿ ًقا ِلَما َمَع َصدِّ قُّ ُم ُهَو اْحلَ لْ ﴿موافقًا لما معهم في التوراة ﴾ َو  (ص)لهم یا محمد ﴾ ُق

مَ ﴿ ِ ﴿ لماذا كنتم﴾ َفِل َ اهللاَّ ِْبَياء َن ُتلُوَن أ َْق ْم ﴿ كان قتل االنبیاء سجیة فیهم ﴾ت ُنُت ُل إِْن ك ْب ْن َق  ِم

نِنيَ  ِ ﴿ )٩١( بالتوراة﴾ ُمْؤِم ُْم ُموَسى ب ءك ََقْد َجا َناِت َول َْبيِّ ُمُ ﴿بالحجج  ﴾ال ت ْذ َ  عبدتم﴾ ثُمَّ اختَّ

ْن ﴿ َل ِم ْ ْم َظاِلُمونَ ﴿الطورذهاب موسى ِإلى من بعد  ﴾بَْعِدهِ  اْ�ِ ُْت    )٩٢(في هذا الصنیع﴾ َوأَن
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  )٢سورة البقرة (        )١٦(        الجزء االول 
  
) فائده  ھناك قول ٩٣(

وعمل فالقول أن تنطق 
بلسانك ، والفعل أن 

 وارحك بالتنفیذتقوم ج
، واإلیمان الصحیح 
ھو الذي یجعل 
ً في  صاحبھ منسجما
سلوكھ مع مقتضى ما 

  ]مس  [آمن بھ
  
استعار اسم ) ٩٤(

الشراب ألنھ أبلغ 
  ]مال[مساغا في البدن 

 
) وسبب عداوتھم ٩٨(

لجبریل أنھ ینزل على 
(ص)  رسول هللا

بالوحي ، وعلى 
الظالمین المستكبرین 

 أو بالخسف والعذاب ،
لثقل التكالیف التي 

 ]مس[یأتي بھا 
  
) كان أحبار ١٠١(

الیھود یبشرون ألناس 
بالرسول ألموعود 
ویذكرون لھم عالماتھ 
وصفاتھ فلما بعث 
محمد (ص) أعرضو 

  ] ام [عن ذلك   
 

ذْ ﴿ ْم ﴿ حین اذكروا ﴾َوإِ َقُك نَا ِميَثا َنا ﴿ المؤكد على العمل بما في التوراة العهد﴾ أََخْذ َرَفْع َو
قَ  مُ َفْو َر ﴿جبل  ﴾ُك و ةٍ﴿قائلین  ﴾الطُّ ُِقوَّ ُْم ب َناك وا َما آتَْي سماع  ﴾َواْسَمُعوا﴿بعزٍم وحزم  ﴾ُخُذ

َنا﴿طاعة  َنا﴿قولك  ﴾َقالُوا َسِمْع َصْي مُ  َوأُْشِربُوا﴿ أمرك﴾ َوَع ِِه َل ﴿حبُّ ﴾ ِيف ُقلُوب ْ اْ�ِ
ِرِهْم  ْف لْ ﴿ تداخل حبه وتغلغل في قلوبهم فاندمج فیها ﴾بُِك  ﴾بِئَْسَما﴿ (ص)ا محمد لهم ی ﴾ُق

هِ ﴿بئس هذا الذي  ِ ُْم ب ُرك نِنيَ ﴿ بعبادة العجل﴾ يَأُْم ْم ُمْؤِم ُت ْم إِْن كُن نُُك يَما  )٩٣(حقًا ﴾ إِ

لْ ﴿ َصةً ﴿ یا محمد (ص) لهم﴾ ُق اِل ِ َخ ْنَد اهللاَّ َرةُ ِع ُر اآلِخ ا ُم الدَّ َْت لَُك ن ِإن كانت  ﴾إِْن كَا
وِن ﴿الجنة لكم خاصة  ِس  ِمْن ُد َّا نَّْوا﴿یشارككم في نعیمها أحد كما زعمتم  ال ﴾الن َتَم ﴾ َف

من عالمات االشتیاق تمنى الموت على بساط العوافي؛ فمن َوِثَق بأن له  ﴾الَْمْوَت ﴿ فاشتاقوا الى

ْم ﴿ الجنة قطعًا یشتاق إلیها ُت ُن ِقنيَ  إِْن ك ِد الذین یشتاقون إلى وفي هذا بشارة للمؤمنین  ﴾َصا

نَّْوهُ ﴿) ٩٤( الموت أنهم مغفور لهم ََتَم َْن ي ْم  َول ِه ي َيِْد ْت أ َم َبًَدا بَِما قَدَّ بسب ما اجترحوه من  ﴾أ

اِلِمنيَ ﴿الذنوب واآلثام  ظَّ ٌم بِال ُ َعِلي ْم ﴿ )٩٥(بظلمهم وإِجرامهم ﴾ َواهللاَّ َُّه ن َد ِ  أي الیهود ﴾َوَ�َ

ِس َعَ� َحَياةٍ﴿ نَّا َرَص ال ي﴿ لعلمهم بما قدموا من اآلثام﴾ أَْح َِّذ ل َن ا وأحرص  ﴾َن أَْشَركُواَوِم

ُّ ﴿ من المشركین د ر﴿ یتمنى﴾ يََو ْم لَْو يَُعمَّ ُه ََحُد َنةٍ ﴿ یعیش﴾ أ وما طول  ﴾َوَما ُهوَ  أَلَْف َس

ه﴿ العمر ِزِح َزْح َر ﴿ من عذاب اهللا ﴾ِمَن الَْعَذاِب ﴿بمبعده ومنجیه  ﴾ِ بُِم ُحبُّ الحیاة ﴾ أَْن يَُعمَّ
َأحبُّهم للبقاء في الدنیا وحاُل المؤمن من هذا على  غفلة هماهللا وأشد عن في الدنیا نتیجة الغفلة

ٌر بَِما يَْعَملُونَ ﴿ الضدِّ  َِصي ُ ب نَ ﴿ )٩٦( مطلع على اعمالهم فیجازیهم ﴾َواهللاَّ َا ْن ك ْل َم  ُق

لَ  ِري ْب ا ِجلِ و ُ ﴿فِإنه عدو هللا  ﴾َعُد َّه ُ ﴿ أي جبریل ﴾َفإِن َه ل َزَّ ِْبَك ﴿ القرآن﴾ ن یامحمد (ص)  ﴾َعَ� َقل

ِ  بِِإْذِن ﴿ ًقااهللاَّ َصدِّ هِ  ُم ْي َِّما بَْنيَ يًَد ى﴿ من الكتب السماویة ﴾ل ُهًد َرى ﴿ هدایة﴾ َو بُْش  وبشارة﴾ َو

نِنيَ ﴿ ُمْؤِم ِريلَ ﴿ )٩٧( بجنات النعیم﴾ �ِْ ِه َوِجْب ُرُسِل ِه َو ِت ِ َوَمالِئَك ً ِهللاَّ ا و ْن كَاَن َعُد َم
لَ  َكا﴿ فإنه كافر﴾ َوِميَكا وٌّ �ِْ َ َعُد َن َفِإنَّ اهللاَّ ِري َْنا﴿ )٩٨(﴾ ِف َزل َن یا محمد  ﴾لَْيَك إِ َولََقْد أ

َناٍت ﴿ (ص) يَاٍت بَيِّ ُقونَ ﴿ واضحات داّالت على نبوتك﴾ آ َْفاِس ال ال َِها إِ ُر ب ُف من ﴾ َوَما يَْك

وا﴿ )٩٩( ُسدَّْت عن اإلدراك بصائُره َهُد ََّما َعا ََوكُل َبََذهُ ﴿ أعطوا ﴾أ ْهًدا ن ِريٌق ﴿ نقضه﴾ َع َف
ْم  ُه ْن لْ ﴿قلوبهم وكذَّبوا رسلهم الذین أتوهم في الظاهر ا ُرسَل الحق إلىجحدو  ﴾ِم ْم ال  ب أَْكَثُرُه

ُنون لٌ ﴿ )١٠٠(﴾ يُْؤِم ْم َرُسو ُه ء ا َجا ِ  ولَمَّ ْن ِعْنِد اهللاَّ ٌق ِلَما ﴿ محمد (ص) وهو ﴾ِم َصدِّ ُم
ْم  ُه َبََذ ﴿لتوراة ا في﴾ َمَع َتاَب ﴿ طرح ﴾ن ُوتُوا الِْك َن أ ي َِّذ ِريٌق ِمْن ال ِ ﴿بارهم أح﴾ َف َتاَب اهللاَّ  ﴾ِك

ْم ﴿التوراة  ِرِه ءَ ُظُهو َرا ْم ال يَْعلَُمونَ ﴿وأصروا على ِإنكار نبوته  ﴾َو َُّه   من دالئل نبوته ﴾ كَأَن
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  )٢سورة البقرة (        )١٧(        الجزء االول 
 
الّسحر اسم ) ١٠٢(

لقول او فعل او نقش 
فى صفحة یؤّثر فى 
عالم الّطبع تأثیراً 

ً عن األسبا ب خارجا
وذلك الّتأثیر  ةالمعتاد

یكون بسبب مزج 
القوى الّروحانّیة بحیث 

ارادة  حسبتتصّرف 
 وھوالمسّخر الّساحر 

أمر واقع لیس محض 
 ]بي[ تخییل

  
كانت  : قیل) ١٠٢(

القضّیة فى عھد 
 ادریس واختیار

عذاب الّدنیا  الملكین
 كان بمشورة ادریس

  ]بي[ ومسئلتھ من هللا
  
اّن :  روى) ١٠٢(

دخل  )ص( رسول هللا
المسجد فاذاً جماعة قد 
أطافوا برجٍل فقال 

 فقیل ما ھذا )ص(
 :)ص(، فقال  عالّمة

 :  فقالواوما الّعالمة 
أعلم الّناس بأنساب 
العرب ووقائعھا وأّیام 
الجاھلّیة واالشعار 
العربّیة، فقال الّنبّى 

ذاك علمٌ ال  )ص(
یضّر من جھلھ وال 
ینفع من علمھ، ثّم قال 

اّنما العلم  )ص(الّنبّى 
، او  ثالثٌة؛ آیة محكمة

فریضة عادلة، او سّنة 
، وما خالھّن  قائمة

  ]بي[فھو فضٌل 
 
) أآلیات التي ١٠٤(

َھا الَِّذیَن " تبدأ ب َیاأَیُّ
" كلھا نزلت آَمُنوا

بالمدینة . عن رسول 
َما أَْنَزَل هللاُ (ص)  هللا

َھا الَِّذیَن  آَیًة فِیَھا َیا أَیُّ
َوَعلِيٌّ َرْأُسَھا  آَمُنوا إِالَّ 
ام ، نقال عن [ َوأَِمیُرَھا

 ]الدر المنشور
  
نزلت في عبد ) ١٠٧(

هللا بن أُبّي بن كعب 
،  ورھط من قریش

: یا محمد اجعل  قالوا
ع  لنا الصفا ذھباً، َوَوسِّ

، وفّجر  لنا أرض مكة
األنھار خاللھا تفجیراً 

  ]مس[ نؤمن بك
  

ََّبُعوا﴿) ١٠١(شیئا  َياِطنيُ ﴿ حرطرق الس﴾ َوات َْتلُوا الشَّ َ� ﴿ُتَحدُِّثهم بها  التي كانت ﴾َما ت َع
َر ُسلَْيَمانُ ﴿ في عهد ﴾ُملِْك  ََف َياِطَني ﴿بتعلُّمه السحر ﴾ ُسلَْيَماَن َوَما ك نَّ الشَّ َولَِك

ُروا ََف َر ﴿ بما أستخرجوه من السحر ﴾ك ْ َس ا�ِّ نَّا ُِّموَن ال  الى سلیمان(ع) الذي نسبوه﴾ يَُعل

ِزلَ  َوَما﴿ ُن ُروَت ﴿ كذلك أتبعوا ما انزل ﴾أ ُروَت َوَما َِل َها َِباب  إبتالء وامتحاناً ﴾ َعَ� الَْملََكْنيِ ب

َِّماِن ﴿ ْن أََحدٍ ﴿ الملكین ﴾َوَما يَُعل ى﴿ من الناس ﴾ِم تَّ ََّما﴿یبذال لهم النصیحة و ﴾َح ن ال إِ َُقو  ي

َنةٌ  ْت ُن ِف ُهَما﴿ ِإن هذا الذي نصفه لك ِإنما هو امتحان من اهللا﴾ َحنْ ْن َُّموَن ِم َتَعل ْر َفَي ُف َْك ﴾ َفال ت
هِ ﴿ ما یكون سببًا في السحر ِ ُقوَن ب رِّ َُف ءِ ﴿باستعماله  ﴾َما ي ْر َزْوِجهِ  بَْنيَ الَْم ا ﴿بین الزوجین  ﴾َو َوَم

ْم  يَن ﴿ السحرة ﴾ُه رِّ َِضا َال ﴿ یضرون ﴾ب ْن أََحٍد إِ ِه ِم ِ ِ ب  بعلم اهللا السابق﴾ بِِإْذِن اهللاَّ

﴿ َّ ََتَعل ي َراهُ ﴿ من السحر﴾ ُمونَ َو ِن اْشَت ََقْد َعِلُموا لََم ْم َول ُه َفُع ال يَن ْم َو ُه رُّ َُض بدینه ﴾ َما ي

ْن َخالٍَق َماَلُه ِفي اآلِخَرِة ﴿ الذي ینسلخ عنه بتعلمه َِبئَْس َما َشَرْوا﴿ حظ من رحمة اهللا﴾ ِم  ﴾َول

نُوا﴿ الشيء الذي باعوا هذا ْم لَْو كَا ُه ُفَس َن ِه أ ِ َُمونَ  ب َْو ﴿ )١٠٢( لهم علم أو وإِدراك﴾ يَْعل َول
ْم  َُّه َن ِ ﴿ اي الیهود ﴾أ هللاَّ ْن ِعْنِد ا ََّقْوا لََمُثوبٌَة ِم ُنوا َوات ٌر  آَم ولو آثروا اإلقباَل على اهللا على  ﴾َخْي

ُلوا  نُوا يَْعلَُمونَ ﴿الدارْین  خیراشتغالهم عن اهللا ، لحصَّ َن  َیا﴿) ١٠٣(﴾ لَْو كَا ي َِّذ َُّها ال َي أ
ُنوا إال كان  }أیها الذین آمنوا یا{ما نزلت في القرآن  قال حذیفة: ،الخطاب عام للمؤمنین  ﴾آَم

َُقولُوا َراِعنَ ﴿ ]شو[ لبها ولبابها (ع) لعلي  أمهلنا حتى نتمكن من حفظ ما تلقیه علینا﴾ اال ت

ُظْرنَا﴿ ن ُقولُوا ا َكا﴿ أطیعوا أوامر اهللا ﴾َواْسَمُعوا﴿أي انتظرنا وارتقبنا  ﴾َو ِريَن َو�ِْ وللیهود ﴾ ِف

مٌ ﴿ الذین نالو من الرسول َذاٌب أَِلي ُّ ﴿ )١٠٤(﴾ َع د ِل ﴿ مایحب﴾ َما يََو َْه ََفُروا ِمْن أ َن ك ي َِّذ ال
َتاِب  ٍر ﴿ الیهود والنصارى ﴾الِْك ْن َخْي َل َعلَْيُكْم ِم زَّ َُن ِرِكَني أَْن ي ْم  َوال الُْمْش ُِّك ْن َرب  ﴾ِم

َتصُّ ﴿ م صالح األولیاء متِصَلٌة ُمسَتدامةٌ كراهیة األعداء النتظا ، بغضا فیكم وحسدا ُ َخيْ َواهللاَّ
هِ  ِت َِرْحَم ُ ﴿ النبوة والرسالة﴾ ب ء ْن يََشا ِظي﴿ من عباده ﴾َم ِل الَْع ْض و الَْف ُ ُذ على من ﴾ مَواهللاَّ

َنَسخْ ﴿ )١٠٥( وفقه لدینه يَةٍ ﴿نبّدل  ﴾َما ن ْن آ ُنِسَها﴿ من حكم ﴾ِم َْو ن نَأِْت ﴿ نمحها من قلبك ﴾أ
ٍر  ْي َها ِخبَ ْن َها﴿ لكم أیها المؤمنون ﴾ِم َْوِمْثِل َْم أَنَّ  أ َْم تَْعل ٌر اهللاَ  أَل ي ٍء قَِد ُلِّ َ�ْ َ� ك أن اهللا  ﴾َع

َْم ﴿ )١٠٦( علیم حكیم ال یصدر منه ِإال كل خیر للعباد َهُ ُملُْك  أَل َ ل َْم أَنَّ اهللاَّ  التصرف في ﴾تَْعل

و﴿ ْن ُد ْم ِم َْرِض َوَما لَُك َواِت َواأل َما ْن َولِّيٍ ﴿ غیر ﴾ِن السَّ ِ ِم ال ﴿یرعى شؤونكم  ﴾اهللاَّ َو
َِصيٍر  ونَ ﴿ )١٠٧( أو ینصركم ﴾ن ُِريُد َْم ت ْم ﴿یا معشر المؤمنین  ﴾أ    نبیكم﴾ أَْن تَْسأَلُوا َرُسولَُك
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  )٢سورة البقرة (        )١٨(        الجزء االول 
 
كان ُحَیّي بن  )١٠٨(

أخطب وأبو یاسر بن 
أخطب من أشد یھود، 

، إذ  بحسداً للعر
خّصھم هللا برسولھ، 
وكانا جاھدین في رّد 
الناس عن اإلسالم ما 
استطاعا، فأنزل هللا 

  ]مس[ فیھما
 
إِنَّ اْلَمْرَء إَِذا  )١١٠(

 َھلََك َقاَل النَّاُس َما َتَركَ 
َم  وَ  َقالَِت اْلَمالئَِكُة َما َقدَّ

ِ آَباُؤُكْم  ُمواِ�َّ َبْعضاً  َفَقدِّ
 ً َو ال  َیُكْن لَُكْم َقْرضا

وا ُكّالً َفَیُكوَن  ُتْخلِفُ
 ً  ]نج[ َعلَْیُكمْ  َفْرضا

  
ابن عباس  ) عن١١٣(

أنھ لما قدم وفد نجران 
من النصارى على 

) آتتھم صرسول هللا (
أحبار الیھود فتنازعوا 

)، صعند رسول هللا (
فقال رافع بن حرملة: 
ما أنتم على َشيء ، 
وجحد بنبّوة عیسى 
وكفر باإلِنجیل فقال 

من أھل نجران: رجل 
لیست الیھود على 
شيء ، وجحد بنبّوة 
موسى وكفر بالتوراة 

   فأنزل هللا ھذه اآلیة
   ] ام  [
  
)عن ابن عباس ١١٤(

نزلت في مشركي  انھا
أھل مكة، ومنعھم 
المسلمین من ذكر هللا 
تعالى في المسجد 

  ]مس[ الحرام
  

لَ  كََما﴿ لُ ﴿ الیهودكما سأل  ﴾ُسئِ ْن َقْب فتضلوا كما  }أرنا اهللا جهرة{ین قالوا الذ ﴾ُموَسى ِم

ِل ﴿ ضلوا بَدَّ ََت ْن ي َر ﴿ یستبدل﴾ َوَم ْف َّ ﴿ بالهدى ﴾بِاإلِيَماِن ﴿ الضاللة﴾ الُْك ل َقْد َض  حاد ﴾َف

َ َسَوا﴿ ِل  ء ِبي َّ ﴿) ١٠٨( عن الصراط السوي﴾ السَّ د َتاِب ﴿ تمنى﴾ َو ِل الِْك َْه ْن أ ٌر ِم ﴾ كَِثي

ْم  لَوْ ﴿ الیهود والنصارى نَُك ُّو ًرا َحَسًدا﴿ یصّیرونكم﴾ يَُرد ا ُفَّ ْم ك نُِك يَما ْن بَْعِد إِ منهم لكم  ﴾ِم

ْم مِ ﴿ ِه ُفِس َن ْن بَْعِد َما﴿ الخبیثة ﴾ْن ِعْنِد أ َ  ِم َبَنيَّ قُّ ﴿ ظهر﴾ ت ْم اْحلَ أن دینكم هو الحق  ﴾لَُه

ُفوا﴿ َفُحوا﴿ اتركوهم ﴾َفاْع ى يَأِْ�َ ﴿ وأعرضوا عنهم ﴾َواْص تَّ ِرهِ ﴿ یأذن ﴾َح ُ بِأَْم  بقتالهم ﴾اهللاَّ
ٌر ﴿ ي ٍء قَِد ُلِّ َ�ْ َ َعَ� ك َِقيُموا ﴿ )١٠٩( فینتقم منهم ِإذا حان األوان﴾ إِنَّ اهللاَّ ََة َوأ ال الصَّ

كَاةَ زَّ آتُوا ال ا﴿ الُقرباتبالمواصالت وٕادامة التوسل إقامة  المحبالواجب على ﴾ َو ُمو َُقدِّ  َوَما ت

 ِ وهُ ِعْنَد اهللاَّ ُد ْن َخْيٍر َجتِ ْم ِم ُفِسُك َن  تُدرك ثمرته ةواثقًا بأن ما یقدمه من صدق المجاهد﴾ أل

﴿ َ ٌر  إِنَّ اهللاَّ َِصي لُوَن ب َقالُوا﴿ )١١٠( ﴾بَِما تَْعَم ْن ﴿ الیهود أي ﴾َو َال َم َة إِ نَّ َل اْجلَ َْن يَْدُخ ل
ًدا َوْ ﴿ یهودیاً  ﴾كَاَن ُهو ََصاَرى  أ كلُّ  ، وقال النصارى لن یدخل الجنة ِإال من كان نصرانیاً  ﴾ن

ُهْم  تِلَْك ﴿ ُیَمهِّد األمَل لنفسه ِحْزبٍ  نِيُّ ا ََم لْ ﴿ أحالمهم﴾ أ ْم ﴿ لهم ﴾ُق نَُك ُْرَها ما ﴾ ع� َهاتُوا ب

ِقنيَ ﴿ تزعمون ِد ْم َصا ُت ُن ْن ك ه﴿ )١١١(﴾ إِ ََم َوْجَه ْن أَْسل ِ  بََ� َم أعتَق وجهه عن عُبودیة  ﴾ِهللاَّ

ٌن ﴿ اهللاغیر  ِس ُهَو ُحمْ ِّهِ فَ ﴿ اإلحسان أن تعبد اهللا كأنك تراه ﴾َو َهُ أَْجُرهُ ِعْنَد َرب بدوام المعونة له  ﴾ل

ْم ﴿ من ِرضاهُ  ِه ال َخْوٌف َعلَْي َزنُونَ ﴿ فى فوت حظهم من الحقِّ  ﴾َو ْم َحيْ ال ُه بأن یشغَلُهم  ﴾َو

ءٍ ﴿) ١١٢( عنه بالجنة َرى َعَ� َ�ْ َصا نَّ ِت ال ُد لَْيَس ُهو َِت الَْي َقال َِت ﴿دین صحیح على  ﴾َو َقال َو
َرى  َصا نَّ ْم ﴿ذلك مثل  ﴾ال ُه ٍء َو ُد َعَ� َ�ْ َتاَب ﴿ الیهود والنصارى ﴾لَْيَسِت الَْيُهو َْتلُوَن الِْك  ﴾ي

لَ ﴿اِإلنجیل و یقرؤون التوراة  ْم ﴿العرب  امشركو  ﴾كََذِلَك َقا ِه َن ال يَْعلَُموَن ِمْثَل َقْوِل ي َِّذ  ﴾ال

ْم ﴿على شيء  (ص) لیس محمد ُه َن ُم بَْي ُك ُ َحيْ َ ﴿الیهود والنصارى  ﴾َفاهللاَّ َم الِْقَياَمِة ِفيَما ي ْو
ُفونَ  َتِل ِه َخيْ نُوا ِفي َمُ ﴿ )١١٣( من أمر الدین ﴾كَا ْن أَْظل الظالم َمْن َخرََّب أوطان العبادة ﴾ َوَم

ْن َمَنعَ ﴿ بالشهوات ِ ﴿منع الناس ی﴾ ِممَّ ََر ﴿ من عبادة اهللا في بیوت اهللا ﴾َمَساِجَد اهللاَّ أَْن يُْذك
 ُ ه َها اْسُم رَ  ِفي َِهاَوَسَعى ِيف َخ أو بتعطیلها من  ، عل الرومان ببیت المقدسف بالهدم كما ﴾اب

في منع النبي (ص) من الصالة في المسجد الحرام حینما كان في  العبادة كما فعل كفار قریش
 (ص)بالمدینة وقتل رسول اهللا  (ع)بما هّموا به من قتل علي : ...... و  (ع) ، قال السجادمكة 

ْم ﴿ ]صا[ في طریقهم إلى العقبة َُه ُْولَئَِك َما كَاَن ل الَ ﴿ما ینبغي ألولئك  ﴾أ َها إِ  أَْن يَْدُخلُو

  (الكالم موجه الى  وهم ففي خشیة وخضوع فضًال عن التجرؤ على تخریبها أو تعطیله ﴾َخاِئِفنيَ 
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  )٢سورة البقرة (        )١٩(        الجزء االول 
  
) عن ابن عباس ١١٥(

إن الیھود أنكروا 
تحویل القبلة إلى 

كعبة عن بیت ال
المقدس فنزلت اآلیة 

  ]مي[رداً علیھم 
  
عن ابن عباس ) ١٢٠(

أن یھود المدینة 
ونصارى نجران كانوا 
یأملون أن تكون قبلة 
المسلمین موافقة دائماً 
لقبلتھم ، فلّما تغّیرت 
قبلة المسلمین من بیت 
المقدس إلى الكعبة 
 یئسوا من نبي اإلِسالم

   ] ام[
 
 عن الصادق) ١٢١(

في تفسیر ھذه ) (ع
لُوَن آَیاتِِھ ، اآلیة:  ُیَرتِّ

َوَیَتَفقَُّھوَن بِِھ، َوَیْعَملُوَن 
بِأَْحَكاِمِھ ، َوَیْرُجوَن 
وَن  َوْعَدهُ ، َوَیَخافُ
َوِعیَدهُ، َوَیْعَتبُِروَن 
بِقَِصِصِھ ، وَیأَْتِمُروَن 
بِأََواِمِرِه ، َوَیْنَتُھوَن 
بَِنَواِھیِھ ، َما ُھَو َوهللاِ 

َیاتِِھ َوَدرُس حفُظ آ
ُحُروفِھ ، َوتِالََوةُ ُسَوِرِه 

َحفُِظوا ُحُروَفُھ  ...
َوأََضاُعوا ُحُدوَدهُ، 
ُر آَیاتِِھ  وإِنََّما ُھَو َتَدبُّ

َقاَل  َواْلَعَمُل بِأَْرَكانِھِ 
ِكَتاٌب هللا َتعالى: (

أَْنَزْلَناهُ إلَْیَك ُمَباَرٌك 
بَُّروا آَیاتِھِ    ] مي[) لَِیدَّ

  
  
 -ُسنتُھ  جرت) ١٢٢(

في الخطاب  -سبحانھ 
مع قوم موسى علیھ 
السالم أن ینادیھم بنداء 

یا بني العالمة فیقول : 
أي  إسرائیل اذكروا 
ومع یا بني یعقوب 

ھذه األُمة أن 
یخاطبھم بنداء 

َیا الكرامة فیقول : { 
َھا الَِّذیَن آَمُنوا }  أیُّ

  ]لط[
  
  
  

نْيَ ﴿المشركین او الیهود)  ْم ِيف الدُّ َُه ْزيٌ ل مٌ ﴿هواٌن وذلة  ﴾ا ِخ ِظي َذاٌب َع َرةِ َع ْم ِيف اآلِخ َُه  ﴾َول

ِرُب ﴿ )١١٤(عذاب النار  ِرُق َوالَْمْغ ِ الَْمْش للقلوب شوارق وطوارق وشوارقها نجوم العلوم  ﴾َوِهللاَّ
 وأقمار الحضور وشموس المعارف. وطوارقها هواجس النفوس تطرق في ظلمات المنى والشهوات

َنَما﴿ ُّ  َفأَْي ِ تَُول ُ اهللاَّ عن امیر المؤمنین  ،حجج اهللا الذین قرنهم اهللا بنفسه وبرسوله ﴾وا َفَثمَّ َوْجه
ان وجه اهللا هم الحجج الذین قرنهم اهللا بنفسه وبرسوله وفرض على العباد طاعتهم مثل الذي  (ع)

مٌ ﴿ ]صا[ فرض علیهم منها لنفسه َ َواِسٌع َعِلي َ ﴿) ١١٥(﴾ إِنَّ اهللاَّ َقالُوا اختَّ ُ َولًَداَو قال  ﴾َذ اهللاَّ
 والمشركون قالوا المالئكة بنات اهللا ، وقال النصارى المسیح ابن اهللا ،الیهود عزیر ابن اهللا

﴿ ُ َه ن ا ُِتونَ ﴿ تقدس وتنّزه عما زعموا ﴾ُسْ�َ ُ َقان َه ُلٌّ ل َواِت َواألَْرِض ك َما ُ َما ِيف السَّ َه َْل ل  ﴾ب

يعُ ﴿) ١١٦( مطیعون منقادون َضىالسَّ ﴿ مبدع﴾ بَِد ِذَا َق َْرِض َوإ َواِت َواأل ًرا﴿ أراد ﴾َما  ﴾أَْم

ََّما﴿إیجاد شيء  لُ ﴿ حصلی ﴾َفِإن َُقو ُ  ي َه ُْن  ل  من ینفكُ  وال مقدور علیه یعارض فال ﴾َفَيُكونُ  ك

َقالَ ﴿ )١١٧( محظور حكمه َن  َو ي َِّذ ال يَْعلَُمونَ  ال ال َنا لَْو ُِّم ُ  يَُكل  أنزلت حیثُ  كلمُتُهم قد ﴾اهللاَّ

َوْ ﴿ یفهموا فلم ىخطاب علیهم يَة تَأْتِيَنا أ لَ  كََذِلَك ﴿ ؟! (ص) محمد من أشرف آیةٍ  وأیةُ  ﴾آ  َقا
ْم  ِه ْبِل ْن َق َن ِم ي َِّذ ْم  ِمْثلَ ﴿ أسالفهم ﴾ال ِه ْم ﴿ هذا الباطل الشنیع ﴾َقْوِل ُُه ْت ُقلُوب ََه في  ﴾تََشاب

َّنَّا﴿ العمى والعناد والتكذیب لألنبیاء يَاِت ﴿ وضحنا ﴾قَْد بَي َقْوٍم ﴿ة وأقمنا البراهین األدل ﴾اآل ِل
ُنونَ  ِق َك ﴿) ١١٨(یطلبون الحق  ﴾يُو َْنا َْرَسل َّا أ ن ًرا إِ نَِذي ًرا َو قِّ بَِشي یامحمد (ص) أفردناَك  ﴾بِاْحلَ

ال﴿ بخصائص لم ُنْظِهْرها على غیرك ْن  َو ِم  تُْسأَُل َع ِحي َْصَحاِب اْجلَ ولیس علیك من أحوال ﴾ أ

َْرَض ﴿ )١١٩( األغیار سؤال الَولَْن ت ُهوُد َو ْم  ى َعْنَك الَْي ُه ََّت ِبَع ِمل ى تَتَّ تَّ َرى َح َصا نَّ ال تباِل  ﴾ال

ِ ﴿ برضاء األعداء بعد ما حصل لك رضانا ى اهللاَّ ل إِنَّ ُهَد ى ُق ُْهَد ن مساكنتهم إلى ما إ ﴾ُهَو ال

﴾ َولَِنئِ ﴿ ُأمََّتكَ ا نهموادُع إلى البراءِة  یرضون سبب الشقاوة المؤبدة فاحرص أال یخطر ذلك ِبباِلك

َت ﴿ (ص) یا محمد ََّبْع ْم ﴿ على سایرتهم ﴾ات َُه ء َْهَوا َك ﴿ الفاسدة ﴾أ ء َِّذ� َجا ظهر لك  ﴾بَْعَد ال

ِْم ﴿ َن الِْعل ْن َوِلّيٍ ﴿لیس لك  ﴾َما لََك ﴿ الحق ﴾ِم ِ ِم َن اهللاَّ ٍر ﴿ ن یحفظكمَ  ﴾ِم َِصي ال ن أو  ﴾َو

َتاَب ﴿ )١٢٠( یدفع عنك عقابه ُهُم الِْك َنا َن آتَْي ي َِّذ  الذین فتحنا أبصارهم بشهود حقنا﴾ ال

ُ َحقَّ ﴿ َه ن َْتلُو ِهِ  ي ت ََو  ]صا[هم األئمة ، عن الصادق (ع)  َوَكْلَنا أسماع قلوبهم بسماع خطابنا ﴾تِال

هِ ﴿ ِ ُنوَن ب ُْولَئَِك يُْؤِم مُ ﴿یتصفون بخصائص اإلیمان  ﴾أ ِِه َفأُْولَئَِك ُه ْر ب ُف ْن يَْك ُرونَ  َوَم اِس ﴾ اْخلَ

ُُروا نِْعَمِ� يَابَِ� إِسْ ﴿) ١٢١( ْذك َل ا ْم ﴿ الكثیرة ﴾َراِئي َنَْعْمُت َعلَْيُك َِّ� أ وعلى آبائكم  ﴾ال

ْم َعَ� ﴿ ُْتُك ل ضَّ سبب تكرار هذه ،  تفضیلي لكم على سائر األمم في زمانكم ﴾الَْعالَِمنيَ  َوأ�ِّ َف
   )١٢٢( اآلیه ألكثر من اربعین مره مبالغة في استعالئهم الى ما یلزمهم لیقبلوا على طاعته
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  )٢سورة البقرة (        )٢٠(        الجزء االول 
  
: ابراھیم  ) فائدة١٢٤(

بالسریانیة األب 
  ]بي[الرحیم 

  
) عن ابن عباس ١٢٤(

أنھ ابتاله بثالثین 
شرائع  خصلة من

 االسالم لم یبتل احد 
بھا فكتب هللا لھ البرائة 

وابراھیم الذي فقال (
) وھي عشرة في وفى

  سورة برائة
...  العابدون التائبون

عشرة في االحزاب   و
أن المسلمین 

... وعشرة والمسلمات
قد افلح (في المؤمنون 

 ] مي[.. ).المؤمنون
) ... وكان ١٢٥(

ابراھیم (ع) اول من 
اضاف الضیف واول 
من أختتن واول من 
قص شاربھ واول من 
رآى الشیب  واول من 
اتخذ النعلین واول من 
  قاتل في سبیل هللا

  ] مي[
  
المعاني  طوافُ )١٢٥(

؛  معلوٌم ألھل الحق
فقلوب العارفین فیھا 
طائفة ، وقلوب 
 الموحدین فیھا عاكفة
وقلوُب القاصدین 
بمالزمة الخضوع 
على باب الجود واقفة 
ین على  وقلوب الموحدِّ
 بساط الوصل راكعة
وقلوب الواجدین على 
  بساط القرآن ساجدة

   ]لط[
  
دعوتھ  )١٢٦(

تأدباً  المؤمنین فقط
بأدب هللا تعالى وقیل: 
إنھ (ع) ظّن أنھ إذا 
دعا للكفار بالرزق 
أنھم یكثرون بمكة 
ویفسدون فربما 
یصدون الناس عن 
الحج فخص بالدعاء 

َقاَل أھل اإلیمان) 
ً لھ  َوَمْن تعالى جوابا

وأرزق من كفر  َكَفَر 
ً كما أرزق  أیضا
ً ثم  المؤمن، أأخلق خلقا

  ]مس [؟ ال أرزقھم
  
قاس ) فائده : ١٢٦(

الخلیل الرزق على 
  اإلِمامة فنبھھ تعالى 

 
  

َُّقوا﴿ ِزي  الَ ﴿ یوم القیامة﴾ يْوًما﴿ اتقوا النار ولو ِبِشقِّ تمرة في الحدیث خافوا ، ﴾َوات  ﴾َجتْ

ال﴿ فیه التغني ْن نَْفٍس َشْيئًا َو َْفٌس َع لٌ  ن َها َعْد ُل ِمْن ُْقَب َها َشَفاَعةٌ ﴿ فداء ﴾ي َفُع ﴾ َوال تَن

ُرونَ ﴿ باهللا أحد النها كفرت ْم يُنَص َال ُه  (ص)ونبیُّنا ، وكلُّ أحٍد یقول یومئٍذ نفسي نفسي ﴾ َو

َْتَ� ﴿ )١٢٣( أمتي أمتي یقول: ِذ اب البالء تحقیق الوالء فأصدقهم والًء أشدُّهم بالء ﴾ َوإِ

نَّ ﴿ ُه ُ بَِكِلَماٍت َفأَتَمَّ ُّه ِهيَم َرب َْرا لَ ﴿فقام بشرط وجوبها  ﴾إِب َجاِعلَُك  إِ�ِّ ﴿ جل وعال﴾ َقا
ِس إَِماًما نَّا فقال  خاطب جمیع الخالئق إلى یوم القیامة باالقتداء به حینوقد حقَّق له هذا  ﴾�ِ

لَ ﴿ }ِملََّة َأِبیُكْم ِإْبَراِهیمَ { عزوجل َِّ� ﴿بمقتضى الشفقة علیهم  ابراهیم ﴾َقا ي ْن ذُرِّ فطلب لهم ﴾ َوِم

ْهِدي ﴿تعالى  فأخبره ﴾لَ َقا﴿ او قالها على سبیل االستفهام ، ما ُأكِرم به ُل َع ََنا ال ي
اِلِمنيَ  ظَّ ْذ ﴿ )١٢٤(ألن اإلمامة والنبوة إلرشاد الخلق وال تكون إال للصالحین منهم  ﴾ال َوإِ

َت  َْبْي َْنا ال البیت هاهنا محمد (ص) فمن آمن به  عن الصادق (ع) الكعبة المعظمة ، ﴾َجَعل

 یرجعون إلیه لهم ومأمًنا مفزعا﴾ َمَثابَةً ﴿ ]حق[وصدق برسالته دخل في میادین األمن واالمانة 

ِس ﴿ یقصدون نحوٍ  كل من وٕایاه نَّا ًنا﴿ للمذنبین ﴾�ِ  لحدود حافظاً  المؤمنین من دخله من ﴾َوأَْم

وا﴿ آمن من نار جهنم فهو اهللا ُذ ِ مَ ﴿لناس ا ایها ﴾َواختَّ َْراِهي ِم إِب َقا ْن َم الَحَجر الذي كان یقوم  ﴾ِم

َص� ﴿عبة علیه إبراهیم لبناء الك نَا﴿ صلوا عنده ﴾ُم ِهْد ِهيمَ ﴿أوصینا وأمرنا  ﴾َوَع َْرا  ﴾إِلَى إِب

َرا بَْيِ�َ ﴿ لدهو و  َل أَْن َطهِّ تطهیر البیت  ، من األرجاس واألوثان بیتي یصونا بأن ﴾َوإِْسَماِعي

اِئِفنيَ ﴿ ِبَصْونه عن األدناس وتطهیر القلب بحفظه عن مالحظة األجناس  حوله ﴾�ِطَّ

ِفنيَ َوالْعَ ﴿ دِ ﴿ المقیمین فیه ﴾اِك و ُ َِّع ا�ُّ ك رُّ َل ﴿) ١٢٥( والمصلین فیه ﴾َوال ْذ َقا َوإِ
مُ  ِهي َْرا ْل َهَذا﴿عن دعوة الخلیل ِإبراهیم  اهللاأخبر  ﴾إِب ًنا﴿مكة المكرمة  ﴾َربِّ اْجَع  ﴾بَلًَدا آِم

نْ ﴿أهله في أمٍن واستقرار  َن ِم ْن آَم َراِت َم َم ْن الثَّ ُ ِم َه َْهل مِ َواْرُزْق أ ِ َوالَْيْو ْم بِاهللاَّ ِر  ُه  ﴾اآلِخ
 ]صا[ إیانا عنا بذلك عن السجاد (ع) ، لیقبلوا على طاعتك ویتفرغوا لعبادتكمنهم المؤمنین 

لَ ﴿ ْن ﴿ تعالى جوابًا له ﴾َقا َر  َوَم ََف ألنهم من جملة خلقي  أیضًا أرزقهمن أصر على كفره و  ﴾ك

ُ ﴿ الذي تكفلت بإرزاقهم ه ُع تِّ فیهم وفي الذین لم یؤمنوا  اجاب له دعوته﴾ َقِليالً﴿في الدنیا ﴾ َفأَُم

هُ ﴿ ِصيُر  إِلَى﴿في اآلخرة وأسوقه  لكافرُ ا ﴾ثُمَّ أَْضَطرُّ َس الَْم ِر َوبِئْ نَّا َذاِب ال ) ١٢٦( ﴾َع

ذْ ﴿ َْرَفعُ ﴿ حین ﴾َوإِ ْن ﴿ یجدد ﴾ي َْقَواِعَد ِم ُم ال ِهي َْرا ِت  إِب َْبْي التي كانت قبل  البیت أساس ﴾ال

لُ َوإِْسَما﴿ ذلك لْ ﴿وهما یقوالن بخضوع وإِجالل  ﴾ِعي بَّ ََّنا تََق َّا َرب اقبل منا عملنا واجعله  ﴾ِمن

ِميعُ ﴿ خالصًا لوجهك الكریم َْت السَّ َن ََّك أ ن مُ ﴿لدعائنا  ﴾إِ   في اآلیة داللة على ان ،  بنیاتنا ﴾الَْعِلي
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  )٢سورة البقرة (        )٢١(        الجزء االول 
  

على أن الرزق رحمة 
لة للبّر شام دنیویة

والفاجر بخالف 
اإلِمامة فإِنھا خاصة 
بالخواص من 

  ]مس[ المؤمنین
  
 لّما بنى) ١٢٧(

جعل لھ  ابراھیم البیت
ً الى  بابین ، بابا

ً الى  المشرق وبابا
المغرب یسّمى 
المستجار ثّم القى علیھ 
الشجر واالذخر 
وعلّقت ھاجر على 

،  بابھ كساء كان معھا
 وكانوا یكتسون تحتھ

 ]بي[
  
) قال النبي ١٢٩(

" أنا دعوة أَبي (ص) 
  ]  صا[(ع)  إبراھیم

أوصاھم  ) فائدة:١٣١(
بالمجاوبة واإلستسالم 
الذي أُمر بھ فصح من 
ابراھیم (ع) حین ابتلى 
بذبح ابنھ فمضى فیھ 
ولم یصح من 
یعقوب(ع) حین فقد 
یوسف ووصل الى حد 
الجزع حین قال یا 
أسفي على یوسف(ع) 

  ]  حق[
  
 ) عن النبي١٣٣(

ال یأتیني الناُس  (ص)
بأعَمالِھم وَتأُتوني 

  ]بح[ بأْنَسابُِكم
  
) قیل ان الیھود ١٣٣(

قالوا لرسول هللا (ص)  
الست تعلم ان یعقوب 
اوصى بنیھ بالیھودیھ 

 ]صا[فنزلت االیة 
  
  

َْنا ُمْسِلَمْنيِ لََك ﴿ )١٢٧( الدعاء عند الفراغ من العبادة مندوب ومرغب فیه ََّنا َواْجَعل ﴾ َرب

ةً ﴿ نقادین لحكمك حتى ال یتحرك ِمّنا عْرق بغیر رضاكم َنا أُمَّ َِّت ي ُرِّ ْن ذ لتقوم  ﴾ُمْسِلَمًة لََك  َوِم

َِرنَا ﴿ ]صا[بني هاشم خاصة  اراد باالمة عن الصادق (ع) ، بعدنا مقامنا في القیام بحقوقك َوأ
َنا َناِسَك ُ ﴿إال بطریق التوفیق واإلعالم  تهاإذ ال سبیل إلى معرف ﴾َم ت َناَو بعد قیامنا  ﴾ْب َعلَْي

مُ ﴿ الى اهللا قاال على وجه التسبیح والتعبد واالنقطاع ،بجمیع ما َأَمْرتََنا ِحي رَّ اُب ال وَّ تَّ َْت ال َن ََّك أ ﴾ إِن

الً﴿ )١٢٨( ْم َرُسو ِه ََّنا َوابَْعْث ِفي  اذا اقتضت حكمتك ، وهذا غایة االدب في السؤال ﴾َرب
ْم ﴿ ُه ْن يَاتَِك ﴿ وَأْسَهَل علیهم ملیكون َأْسَكَن إلیه ﴾ِم ْم آ ِه َْتلُوا َعلَْي ُهُم ﴿ القرآن ﴾ي ُِّم يَُعل َو

َتاَب  ْكَمَة ﴿القرآن العظیم  ﴾الِْك ْم َواْحلِ ِه ِّي َُزك ي َنَْت ﴿یطهرهم من رجس الشرك  ﴾َو ََّك أ ن إِ
ُز  ِزي مُ ﴿الذي ال ُیقهر  ﴾الَْع ِكي َوَمْن ﴿ )١٢٩( ما تقتضیه الحكمة والمصلحة الذي یفعل ﴾اْحلَ

َرْ  مَ ي ِهي َْرا َِّة إِب ْن ِمل ، عن السجاد (ع)  والتوحیَد ِشعاَره والمعرفَة ِصفته جعل الدیَن دیَنه، ﴾َغُب َع

َ ﴿ ]صا[اال نحن وشیعتنا وسائر الناس منه براء  مما أحد على ملة إبراهی ه ِف ْن َس َال َم استخف  ﴾إِ

َناهُ ﴿ بـ ََقِد اْصَطَفْي ُ َول ه َْفَس نَْيا﴿ اخترناه ﴾ن ُ ِيف ﴿ الرسالةب﴾ ِيف الدُّ َّه ن َرةِ لَِمَن  َوإِ اآلِخ
نيَ  اِحلِ ْم ﴿ )١٣٠( المقربین﴾ الصَّ ُّهُ أَْسِل َهُ َرب َل ل ْذ َقا  ، اإلسالم هو اإلخالص وهو االستسالم ﴾إِ

ُت ﴿ من منازعات االختیار ومعارضات النفس وحقیقته الخروج عن أحوال البشریة  ﴾َقاَل أَْسلَْم

هِ ﴿) ١٣١(﴾ الَْعالَِمنيَ  َربِّ لِ ﴿قابلت األمر بالسمع والطاعة  َِني ُم ب ِهي َْرا َِها إِب ى ب صَّ َو أبناءه  ﴾َو

ُقوُب ﴿باتباع ملته  يَْع ْصَطَفى﴿ وكذلك یعقوب أوصى بملة ِإبراهیم ﴾َو َ ا  اختار ﴾يَا بَِ�َّ ِإنَّ اهللاَّ

َن ﴿ ي ُم الدِّ إَِال  َفال تَُموتُنَّ ﴿ الشرائع وٕان اختلفت في األفعال فاألصل واحد ،اإلسالم ﴾لَُك
ُْتْم ُمْسِلُمونَ  َن َ ﴿) ١٣٢( أوصاهم بالمجاوبة واإلستسالم الذي ُأمر به﴾ َوأ ء ُتْم ُشَهَدا ُن َْم ك  ﴾أ

َضَر ﴿ حاضرین ِْذ َح ُقوَب الَْمْوُت  إ ِه َما ﴿ حین ﴾إِذْ ﴿ الموت أشرف على ﴾يَْع ِني َقاَل ِلَب
ونَ  ُبُد ْن بَْعِدي تَْع بُ ﴿ ؟ أيَّ شيء تعبدونه بعدي ﴾ِم َ آبَائَِك َقالُوا نَْع َه  السابقین ﴾ُد إِلََهَك َوإِل

ًَها َواِحًدا﴿ ل اَق إِ ْحسَ َل َوإِ َم َوإِْسَماِعي ِهي َْرا منهاج ، كلهم على نعبد ِإال ِإلهًا واحدًا هو اهللا  ال ﴾إِب

ن﴿ واحد في التوحید واإلسالم ، فهم أهل بیت الزلفة ونَ  َوَحنْ َهُ ُمْسِلُم الغرض تحقیق البراءة (﴾ ل

َْك ﴿) ١٣٣( ]صا[ جرت في القائمانها  عن الباقر (ع) )من الشرك ةٌ ﴿الذریة الطیبة  ﴾تِل قَْد  أُمَّ
َْت  ََها﴿وجیل قد سلف ومضى  ﴾َخل ْم ﴿ثواب  ﴾ل ْت َولَُك ْم َوال ﴿ثواب  ﴾َما كََسَب ُت َما كََسْب

نُوا يَْعَملُونَ ﴿القیامة  یوم ﴾تُْسأَلُونَ  ا كَا   سكم ال الى فانظروا الى اعمال أنف، في الدنیا  ﴾َعمَّ
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  )٢سورة البقرة (        )٢٢(        االولالجزء 
  
 تعریض) فیھ ١٣٥(

 بالمشركین ألن
المشركین أكثرھم 
مقّرون برسالة 

  ]بي[ ابراھیم
  
 (ع)عن الباقر ) ١٣٦(

أنھ سئل ھل كان ولد 
ال  :یعقوب أنبیاء قال

ولكنھم كانوا أسباطاً 
أوالد األنبیاء ولم 
یكونوا فارقوا الدنیا اال 

داء تابوا وتذكروا سع
  ]صا [اما صنعو

 
سمي صبغة ) ١٣٨(

ألنھ ظھر علیھم أثره 
ظھور الصبغ على 
المصبوغ وتداخل 
قلوبھم تداخل الصبغ 
الثوب فان النصارى 
كانوا یغمسون أوالدھم 
في ماء أصفر یسمونھ 
المعمودیة ویقولون ھو 
تطھیر لھم وبھ تحقق 

  ]صا[   نصرانیتھم
 
  

ا﴿) ١٣٤( انسابكم وآبائكم َقالُو ًدا﴿ الیهود ﴾َو نُوا ُهو َْو ﴿ على ملتنا یهودًا تهتدوا ﴾كُو أ
َرى  ََصا وا﴿ كونوا نصارى النصارى وقال ﴾ن تَُد َْه ، واختلف علیك المطالبات  إذا تجاذبتك الِفَرق ﴾ت

لْ ﴿ َلْ ﴿ (ص) لهم یامحمد ﴾ُق ًفا﴿نتّبع  ﴾ب ِني َم َح ِهي َْرا ََّة إِب ﴾ َوَما كَانَ ﴿ الحنفیة السمحة ﴾ِمل

َن ﴿ راهیمإب ِرِكنيَ  ِم ا ﴿أیها المؤمنون  ﴾ُقولُوا﴿) ١٣٥( بل كان مؤمناً  ﴾الُْمْش َم ِ َو نَّا بِاهللاَّ آَم
َنا ِزَل إِلَْي ُن ِط  َوَما﴿القرآن  ﴾أ َبا ُقوَب َواألَْس يَْع اَق َو ْحسَ َل َوإِ َم َوإِْسَماِعي َْراِهي ِزَل إِلَى إِب ُن  ﴾أ

ُوِ�َ ﴿ اِإلنجیلمن  ﴾َوِعيَسى﴿لتوراة من ا ﴾ُموَسى َوَما أُوِ�َ ﴿من الصحف واألحكام  َوَما أ
ِبيُّونَ  نَّ ْم ﴿ غیرهم من األنبیاء ﴾ال ِِّه ْن َرب ُهْم ﴿من عند اهللا  ﴾ِم ْن ُق بَْنيَ أََحٍد ِم أي ال  ﴾ال نَُفرِّ

ُ ﴿ نؤمن بالبعض ونكفر بالبعض كما فعلت الیهود والنصارى َه ُن ل ﴾ ُمْسِلُمونَ ﴿ألمر اهللا  ﴾َوَحنْ
إنما ، عن الباقر (ع)  َقْبلِه ُأْكِرَم بجمیع ما َأْكَرَمه من قبلهبجمیع ما ُأْنِزَل من  (ص)نا لمَّا آمن نبیُّ 

َفِإْن ﴿ )١٣٦( ]صا[(ع) وجرت في األئمة  (ع)عني بذلك علیًا وفاطمة والحسن والحسین 
ُنوا ْم ﴿ الناس سائر ﴾آَم ُت ن هِ  بِِمْثِل َما آَم ِ وافَ ﴿ إن سلكوا طریقتكم وأخذوا بسبیلكم ﴾ب تََد ْه  ﴾َقِد ا

ْم ﴿ ك اهللاُأكِرموا بما ُأْكرم ََّما ُه َّْوا َفِإن من خالفك فهو في شق األعداء  ﴾ِيف ِشَقاٍق  َوإِْن تََول

﴿ ُ ُم اهللاَّ ُه ِميعُ ﴿ كفایة اهللا متحققة ألن عنایة اهللا بكم متعلقة ﴾َفَسَيْكِفيَك ُهَو السَّ لمناجاة  ﴾َو

ْبَغةَ ﴿ )١٣٧( ئص اللطف واإلكرامستحقاقكم منا خصاأل﴾ الَْعِليمُ ﴿أسراركم  ِ ﴿ دین﴾ ِص  ﴾اهللاَّ
للقلوب صبغة ولألرواح  ، الثوب یظهر الصبغ في فظهر اثره علینا كماالذي فطرنا علیه ، 

ْن ﴿ ]صا[صبغ للمؤمنین بالوالیة في المیثاق هي  عن الصادق (ع) ، صبغة  وال أحد﴾ َوَم
ْبَغةً ﴿ ِ ِص َن اهللاَّ ُن ِم ُن ﴿ دینا ﴾أَْحَس ونَ  َوَحنْ ُ َعابُِد َه ََنا﴿) ١٣٨(﴾ ل ن و اجُّ ْل أَُحتَ  أتجادلوننا ﴾ُق

ِ ﴿ شأن ﴾ِيف ﴿ ُُّكْم ﴿ زاعمین أنكم أبناء اهللا وأحباؤه ﴾اهللاَّ َرب َُّنا َو ُهَو َرب ربُّ الجمیع على السواء  ﴾َو

ََنا﴿ ْم ﴿جزاء  ﴾َول َُنا َولَُك ْم ﴿جزاء  ﴾أَْعَمال َ ﴿ الیتحمل احد وزر غیره﴾ أَْعَمالُُك ُن ل هُ َوَحنْ
ُصونَ  ِل َْم ﴿) ١٣٩(أخلصنا الدین قد  ﴾ُخمْ اَق ﴿ هل ﴾أ ْحسَ َل َوإِ َم َوإِْسَماِعي ِهي َْرا نَّ إِب َُقولُوَن إِ ت

َط  َبا ُقوَب َواألَْس يَْع ًدا﴿هؤالء الرسل وأحفادهم  ﴾َو نُوا ُهو َرى ﴿یهودًا  ﴾كَا ََصا َْو ن ذلك ظن ﴾ أ

ْم ﴿ الذین كفروا فتعسًا لهم ْل ءَأَنُْت َ ﴿أي أنتم  ﴾ُق َْم ﴿بدیانتهم  ﴾مُ أَْعل ْن  أ ُ َوَم ال أحد  ﴾اهللاَّ

مَ ﴿ ََت ْن ك َُم ِممَّ َن اهللاَّ ﴿أخفى  ﴾أَْظل دَةً ِعْنَدهُ ِم تعریض بكتمانهم شهادة اهللا لمحمد  ﴾َشَها

ا تَْعَملُونَ ﴿ ]صا [بالوصایة في كتبهم(ع) بالنبوة ولعلي  (ص) ِفٍل َعمَّ ُ بَِغا  )١٤٠(﴾ َوَما اهللاَّ

ٌة قَْد ﴿ نُوا تِلَْك أُمَّ ا كَا ال تُْسأَلُوَن َعمَّ ْم َو ُت ْب ْم َما كََس ْت َولَُك َب ََها َما كََس َْت ل َخل
  حواجز؛ فهم على الُفرقة والغفلة أسسوا بنیانهم ، وأنتم على الزلفة الحالت بینكم وبینهم ﴾ يَْعَملُونَ 
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) عن الباقر (ع) ١٤٣(

نا یرجع قال إلی.... 
الغالي وبنا یلحق 

  ] مج[ المقصر
  
الشعبي  ) عن١٤٣(

: قدمنا على  قال
الحجاج بن یوسف 
البصرة وكان الحسن 

، ثم  آخر من دخل
جعل الحجاج یذاكرنا 

 (ع) وینتقص علیا
، فنلنا منھ  وینال منھ

مقاربة لھ وفرقا من 
شره والحسن ساكت 

،  عاض على إبھامھ
    : فقال لھ الحجاج

سعید ما لي أراك  أبا یا
:  ساكتا ؟ فقال الحسن

ما عسیت أن أقول ؟ 
: أخبرني  قال الحجاج

برأیك في أبي تراب. 
: سمعت  فقال الحسن

وما جعلنا : ( هللا یقول
). فعلي ممن ....القبلة

ھداه هللا ومن أھل 
، وعلي ابن  االیمان

عم رسول هللا وختنھ 
على ابنتھ أحب الناس 

، وصاحب سوابق  إلیھ
ركات سبقت لھ من مبا

هللا، ال تستطیع أنت 
ردھا وال أحد من 
الناس أن یحظرھا 

  ]شو[ علیھ
  

ُل ﴿ )١٤١( "كّررها ألنها تضمنت معنى التهدید والتخویف"  والوصلة ضربتم خیامكم ُقو َسَي
ِس  نَّا ْن ال ُ ِم ء َها َف ْم َعْن ﴿ سقمت بصائر الكفار فلم َیُلْح لهم وجُه الصواب ﴾السُّ ُه الَّ َما َو

َهاقِ  نُوا َعلَْي َِّ� كَا ُم ال ِه َِت لْ ﴿ إن كانت قبلتهم حقاً  ﴾ْبل ِرُق ﴿(ص)  لهم یا محمد ﴾ُق ِ الَْمْش ِهللاَّ
ِرُب  ْن ﴿الجهات كلها هللا  ﴾َوالَْمْغ َْهِدي َم ُ  ي ء َراٍط ﴿عباده المؤمنین  من ﴾يََشا إِلَى ِص
ٍم  ِقي َت ةً ﴿) ١٤٢( الطریق القویم ﴾ُمْس ُْم أُمَّ َْناك جعل هذه األمة خیار ﴾ اَوَسطً  َوكََذِلَك َجَعل

َ ﴿ ]صا[نحن األمة الوسط  عن الباقر (ع) ، األمم ء نُوا ُشَهَدا َتُكو ِس  ِل نَّا لتشهدوا على ﴾ َعَ� ال
إن اهللا إیانا عنى بقوله  قال: (ع)عن سلیم بن قیس عن علي  ، األمم یوم القیامة أن رسلهم بّلغتهم

 ونحن شهداء اهللا على الناس  شاهد علینا (ص) فرسول اهللا }لتكونوا شهداء على الناس{ تعالى:
 }وسطا وكذلك جعلنكم أمة{ ونحن الذین قال اهللا جل اسمه فیهم  على خلقه وحجته في أرضه

ْم ﴿ ]شو[ ُل َعلَْيُك ُسو رَّ يَُكوَن ال ا ﴿أنه بلغكم ویشهد علیكم الرسول  ﴾َشِهيًدا َو َْن ا َجَعل َوَم
َها ُنَت َعلَْي َِّ� ك ْبلََة ال ِْق َنْعلَمَ ﴿ِإلى بیت المقدس ثم صرفناك عنها ِإلى الكعبة  ﴾ال َال ِل  ﴾إِ

ِبعُ ﴿لنختبر  ْن يَتَّ َقِلُب َعَ� ﴿ یصّدق ﴾َم َن ْن ي َل ِممَّ ُسو رَّ هِ  ال َبْي كان اختبارًا لهم من الحق  ﴾َعِق

َْت ﴿ لیتمیز الصادق من المارق ن ً ﴿هذا التحویل  ﴾َوإِْن كَا َرة َال َعَ� ﴿قًا وصعبًا اش ﴾لََكِبي  إِ
ى َن َهَد ي َِّذ ُ ﴿ هداهم ﴾ال ْم  اهللاَّ نَُك يَما ِضيَع إِ ُ ِلُي هللاَّ ا كَاَن ا  صالتكم ِإلى بیت المقدس بل ﴾َوَم

َ ﴿من كان مع اهللا في جمیع األحوال ل یثیبكم علیها مٌ  إِنَّ اهللاَّ ُوٌف َرِحي ََرء ِس ل نَّا قَْد ﴿ )١٤٣(﴾ بِال
ءِ  َما َُّب َوْجِهَك ِيف السَّ ََقل ََرى ت باس قال : لما قدم رسول الّله (ص) المدینة صّلى عن ابن ع ﴾ن

َها﴿نحو بیت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا  َْرَضا ْبلًَة ت نََّك ِق َِّي َُنَول تحبها ﴾ َفل
ألنها كانت قبلة أبیه إبراهیم وأقدم القبلتین یحب أن یتوجه نحو الكعبة كان (ص)  ، وتتشوق الیها

لِّ َوْجَهَك َشْطَر ﴿ ب ألجل الحبیبمحال هذه غایة ما یفعلو  ، وادعى للعرب إلى اإلیمان َفَو
مِ  َرا ِد اْحلَ ُّوا ﴿ ولتكن الِقبلُة مقصوَد َنْفِسك والحقُّ مشهوَد قلبك ﴾الَْمْجسِ ْم َفَول ُنُت َوَحْيُث َما ك

ْم َشْطَرهُ  َهُك َتاَب ﴿ وَأْخِلصوا قلوَبكم لي ﴾ُوُجو لِْك ا ا ُوتُو َن أ ي َِّذ والنصارى الیهود  ﴾َوإِنَّ ال

ْم ﴿هذا التحویل للقبلة  ﴾لََيْعلَُمونَ ﴿ ِِّه ْن َرب قُّ ِم ُ اْحلَ َّه َن ولكنهم یفتنون الناس بِإلقاء ،  اهللا من ﴾أ

ٍل ﴿الشبهات  ِف َِغا ُ ب لُونَ ﴿ ال یخفى علیه شيء ﴾َوَما اهللاَّ ا يَْعَم  )١٤٤( وسیجازیهم علیها ﴾َعمَّ

ُوتُوا الِكَتاَب ﴿ يَن أ َِّذ َت ال َتَْي يَةٍ  َولَِنئْ أ لِّ آ وٕاْن أریتهم من اآلثار ما هو أظهر من  ﴾بُِك

ُهْم ﴿ الشموس واألقمار ََت ْبل َِتابٍِع ِق َْت ب َن ْبلََتَك َوَما أ َِبُعوا ِق ُحْكمًا من اهللا سبحانه بذلك في  ﴾َما ت

ْبلََة بَْعٍض ﴿ سابق األزل َِتابٍِع ِق ْم ب ُه ُض ا أن كم أي ِإن النصارى ال یتبعون قبلة الیهود ﴾َوَما بَْع

ََّبْعَت ﴿فرض وقّدر  ﴾َولَِنئِ ﴿ الیهود ال یتبعون قبلة النصارى ْن ﴿سایرتهم على  ﴾ات ْم ِم َُه ء َْهَوا   أ



 24

  )٢سورة البقرة (        )٢٤(        الثانيالجزء 
  
لَْیَس اْلَخْیُر أَْن ) ١٤٧(

َو َولَُدَك َو  َمالُكَ َیْكُثَر 
لَِكنَّ اْلَخْیَر أَْن َیْكُثَر 

 ْعُظمَ یَ ِعْلُمَك َو أَْن 
ِحْلُمَك َو أَْن ُتَباِھَي 
َك َفإِْن  النَّاَس بِِعَباَدِة َربِّ

َ َو  أَْحَسْنتَ  َحِمْدَت هللاَّ
 َ إِْن أََسأَْت اْسَتْغَفْرَت هللاَّ

ْنَیا إِال  فِيَو ال َخْیَر  الدُّ
لَِرُجلَْیِن َرُجٍل أَْذَنَب 

ً َفُھَو   َیَتَداَرُكَھاُذُنوبا
ْوَبِة َو َرُجٍل یُ َساِرُع بِالتَّ

  ]نج[  فِي اْلَخْیَراِ 
  
ھ��ذا أم��ر ثال��ث  )١٤٩(

باس�����������تقبال الكعب�����������ة 
، وفائ��دة ھ��ذا  المش��رفة

التك��رار أن القبل��ة ك��ان 
أول م�������ا نس�������خ م�������ن 

،  األحك������ام الش������رعیة
ألج���ل التأكی���د وإِزال����ة 

 ]مس[ الشبھة
  
) ع��ن عل��ي (ع) ١٥٠(

تم�����ام النعم�����ة الم�����وت 
  ]زم[ على اإلسالم

  
عن الّصادق ) ١٥٢(
ذاكراً �  من كان )ع(

على الحقیقة فھو 
مطیع، ومن كان غافالً 

عن و، عنھ فھو عاٍص 
ال یزال  )ع(الباقر 

المؤمن فى صالة ما 
كان فى ذكر هللا قائماً 
ً او  كان او جالسا

 ]بي[ مضطجع
  
روى عن ) ١٥٣(

اّنھ قال  )ع(الّصادق 
ً ولم  فمن صبر ُكرھا
یشك الى الخلق ولم 
یجزع بھتك ستره فھو 

؛ ونصیبھ ◌ّ  من العام
ِر ما قال هللا تعالى  َوَبشِّ

ابِِرینَ  ،  اى بالجّنة ٱلصَّ
ومن استقبل البالیا 
بالّرحب وصبر على 
سكینٍة ووقاٍر فھو من 

؛ ونصیبھ ما  الخاصّ 
َ  :قال هللا تعالى إِنَّ ٱ�َّ
ابِِرینَ   ]بي[ َمَع ٱلصَّ

  
  

ََك بَْعِد َما  ء ِْم  َجا َن الِْعل ََّك ﴿ بعد وضوح البرهان ﴾ِم ن اِلِمنيَ  إِ ظَّ َن ال ذًا لَِم تكون ممن ارتكب  ﴾إِ

َتاَب ﴿) ١٤٥( )على سبیل الفرض والتقدیر( أفحش الظلم ُم الِْك َناُه َن آتَْي ي َِّذ الیهود  ﴾ال

ُ ﴿ والنصارى َه ن ِرُفو ْم ﴿ (ص) محمداً  یعرفون ﴾يَْع َُه ء َْنا َب ِرُفوَن أ كما یعرف الواحد  ﴾كََما يَْع

رِ ﴿منهم ولده معرفة یقین  ُهْم َوإِنَّ َف ْن ًقا ِم ُتُمونَ ﴿وأحبارهم  رؤساؤهم ﴾ي قَّ ﴿یخفون  ﴾لََيْك ﴾ اْحلَ

ُهْم يَْعلَُمونَ ﴿ مكابرة(ص) صفة النبي  ْن ﴿ )١٤٦(﴾ َو قُّ ِم ْن  اْحلَ َنَّ ِم ن َِّك َفال تَُكو َرب
َن  ِري َت ّلٍ ﴿) ١٤٧(بعدما طلعت لك شموس الیقین فال َتْذَعْن إلى مجوزات التخمین  ﴾الُْمْم  ﴾َوِلُك

ِّيَها ُهوَ ﴿قبلٌة  ﴾ِوْجَهةٌ ﴿ إنسان َتبِ ﴿ متوجه لها ﴾ُمَول  فعل ا أیها المؤمنون ِإلىفسارعو  ﴾ُقواَفاْس

َراِت ﴿ ْي َن َما﴿ ]صا[الوالیة  الخیرات عن الباقر (ع) ،ألطاعات ﴾ اْخلَ َْي نُوا أ  تموتوا ﴾تَُكو

ُ َجِميًعا﴿ ُم اهللاَّ ذه اآلیة في لقد نزلت ه (ع)عن الصادق  ، یجمعكم للحساب ﴾يَأِْت بُِك

ُلِّ ﴿ ]صا[ أصحاب القائم وٕانهم المفتقدون من فرشهم لیال فیصبحون بمكة َ َعَ� ك  إِنَّ اهللاَّ

ءٍ  يٌر ﴿ جمعكمعلى  ﴾َ�ْ َرْجَت ﴿ )١٤٨(﴾ قَِد ْن َحْيُث َخ لِّ َوْجَهَك ﴿ لسفر في البالد ﴾َوِم َفَو
مِ  َشْطَر  َرا ِد اْحلَ َّهُ ﴿ م الِقْبَلة َأْقَبُلوا علینا بقلوبكمكما تستقبلون أینما كنتإذا صلیت ،  ﴾الَْمْجسِ ن َوإِ

ْن  قُّ ِم َ َِّك  َ�ْ ٍل ﴿ وٕان التوجه إلى الكعبة للحق الثابت المأمور به من ربك ﴾َرب ِف ُ بَِغا هللاَّ َوَما ا
ا تَْعَملُونَ  َرْجَت ﴿) ١٤٩(﴾ َعمَّ ْن َحْيُث َخ لِّ َوْجَهَك ﴿ في أي بالد كنت﴾ َوِم  فتوجه﴾ َفَو

مِ َشْطَر الَْمْجسِ ﴿ َرا ْم َشْطَرهُ ﴿ اذا صلیت﴾ ِد اْحلَ َهُك ُّوا ُوُجو ْم َفَول ُت ُن إذا  ﴾َوَحْيُث َما ك

َ ﴿ سبیل حد علیكأردت أال یكون أل ِس  ِلئَال نَّا ةٌ ﴿ والمشركیبن لیهودل﴾ يَُكوَن �ِ ْم ُحجَّ  ﴾َعلَْيُك

َن َظلَُموا﴿ تغییر القبلة في ي َِّذ َال ال ْم ﴿المعاندین  ﴾إِ ُه ْن ال ﴿ ون أّي تعلیلالذین ال یقبل ﴾ِم َف
ْم  ُه َشْو ِمَّ نِْعَمِ� ﴿وخافوني  ﴾َواْخَشْوِ� ﴿ في مطاعنهم فانها ال تضركم تخافوهم ﴾َختْ ُت  ﴾َوأل

ْم ﴿فضلي  ونَ ﴿ بالهدایة ِإلى قبلة أبیكم ِإبراهیم ﴾َعلَْيُك تَُد َْه ْم ت َُّك  لسعادة الدارین ﴾َولََعل

ْم ﴿) ١٥٠( َْنا ِفيُك َْرَسل ْم ﴿ كمالیأرسلت  كذلك﴾ كََما أ ْنُك الً ِم  الخطاب للعرب ﴾َرُسو

َْتلُوا﴿ ْم ﴿ یقرأ ﴾ي َِنا َعلَْيُك يَات ْم ﴿القرآن  ﴾آ ِّيُك َُزك ي مُ ﴿من الشرك یطهركم  ﴾َو ُِّمُك يَُعل  ﴾َو

َتاَب ﴿أحكام  ْكَمةَ ﴿ القرآن﴾ الِْك ْم ﴿ والسنة ﴾َواْحلِ ُِّمُك يَُعل  ﴾َما﴿من أمور الدنیا والدین  ﴾َو

نُوا تَْعلَمُ ﴿ الذي َْم تَُكو أن قلوب أولیائه متعطشة إلى لقائه وال سبیل ألحد إلیه من  تعلمونه ﴾ونَ ل

ُُروِ� ﴿ )١٥١( إال بواسطة الرسل وعند ، باللّسان جھراً ودون الجھر وبالجنان سّراً ﴾ َفاْذك

ُْم ﴿وعند الّنعم بالشكر  ، الفعال بتذّكر االمر والّنھى ُْرك َْذك    بالثواب والمغفرة یوم القیامة﴾ أ
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  )٢سورة البقرة (        )٢٥(        ء الثانيالجز
  
لنعاملنكم ) ١٥٥(

معاملة المبتلى ھل 
تصبرون على البالء 
وتستسلمون للقضاء 
اوال اذ البالء معیار 
كالمحك یظھر بھ 

 ]رو[جوھر النفس 
  
عن الصادق )١٥٥(

ان ھذه عالمات  (ع)
قیام القائم یكون من هللا 
عز وجل للمؤمنین قال 
بشيء من الخوف من 

لوك بني أمیة في م
آخر سلطانھم والجوع 
بغالء أسعارھم ونقص 
من األموال فساد 
التجارات وقلّة الفضل 
ونقص من األنفس 
الموت الذریع ونقص 
من الثمرات بقلّة ریع 
ما یزرع وبّشر 
الصابرین عند ذلك 
بتعجیل خروج القائم 

 ثم قال ھذا تأویلھ (ع)
  ]صا[
  
إن هللا یبتلي  )١٥٥(

عمال عباده عند األ
السیئة بنقص الثمرات 
وحبس البركات 
وإغالق خزائن 
الخیرات لیتوب تائب 
ویقلع مقلع ویتذكر 
متذكر ویزدجر 

  ]نج[مزدجر 
  
إن قولنا انا � ) ١٥٦(

إقرار على أنفسنا 
بالملك وقولنا انا إلیھ 
راجعون إقرار على 

  ]نج[  أنفسنا بالھلك
 

عن النبي )١٥٦(
من استرجع  (ص)

ر هللا عند المصیبة جب
مصیبتھ وأحسن عقباه 
وجعل لھ خلفا صالحا 
یرضاه ، وقال من 
أصیب بمصیبة فأحدث 
استرجاعا وان تقادم 
عھدھا كتب هللا لھ من 
 األجر مثل یوم اصیب

أربع خصال ، وقال 
من كن فیھ كان في 
نور هللا األعظم من 
كانت عصمة أمره 
شھادة أن ال إلھ إال هللا 
وأني رسول هللا ومن 

ابتھ مصیبة إذا أص
   إنا � وإنا إلیھ :قال

ُروا ِلي﴿ ال ﴿ على عظیم الِمنَِّة علیكم ﴾َواْشُك ُفُروِن َو  )١٥٢(بالجحود والعصیان ﴾ تَْك

َن ﴿ ي َِّذ َُّها ال َي ُنوا يَاأ تشریٌف للمؤمنین بالخطاب لھم بعد اظھار االمتنان علیھم بنعمة ﴾ آَم

ُنوا﴿الّرسول  َتِعي ْبِر ﴿ النفسالمعاصي وحظوظ  على ترك ﴾اْس عند جریان أحكام اهللا ﴾ بِالصَّ

الةِ﴿ علیكم، او بالصوم َ َمَع ﴿ التي هي معراج المؤمن ومناجاة رب العالمین﴾ َوالصَّ إِنَّ اهللاَّ
َن  ِِري اب  وتال الصالة الى فزع امر حزبه اذا كان (ص) انه روى،  أنواره لتجلیات المطیقین ﴾الصَّ

َُقولُوا لِ ﴿ )١٥٣( اآلیة هذه ال ت لُ َو َت ْن يُْق ْن ال  َم ٌ َولَِك ء َْل أَْحَيا ِ أَْمَواٌت ب ِل اهللاَّ ِبي ِيف َس
ُرونَ  فاتتهم الحیاة في الدنیا ولكن وصلوا إلى الحیاة األبدیة في الُعْقَبى فهم في الحقیقة  ﴾تَْشُع

ْم بَِشْيءٍ ﴿ )١٥٤( أحیاء یجدون من اهللا فنون الكرامات َُّك ن ْبلَُو ََن ْوِف  َول ْن اْخلَ یة تصف ﴾ِم

وِع ﴿ لصدورهم ِل ﴿ تنقیة ألبدانهم ﴾َواْجلُ ْن األَْمَوا َْقٍص ِم ن ُفِس ﴿ نفوسهمتزكیة ل ﴾َو َن َواأل
َراِت  َم َن ﴿ لتلتذوا بالمكاشفات والمعارف القلبیة ﴾َوالثَّ ابِِري ِر الصَّ بَشِّ الذین ال اعتراض لهم  ﴾َو

ون بالصبر هللا تعالى على یتلذذ صار الصبر لهم عیشًا وراحًة ووطنا،ً  ،على تقدیره فیما أمضاه 
َبةٌ ﴿) ١٥٥( یعظم بها عند اهللا أجرهمل كل حال ِصي ْم ُم ُه َْت ََصاب ذَا أ َن إِ ي َِّذ كرب أو بالء أو  ﴾ال

ِه َراِجُعونَ ﴿مكروه  َّا إِلَْي ن ِ َوإِ َّا ِهللاَّ ن قابلوا األمر  أقروا بأنهم عبید هللا یفعل بهم ما یشاء ﴾َقالُوا إِ

َ ﴿ )١٥٦( الشكرو  بالصبر ُْول ْم َصلََواٌت ﴿ الصابرون﴾ ئَِك أ ِه ْم ﴿ ثناء ﴾َعلَْي ِِّه ْن َرب َرْحَمٌة  ِم َو
ونَ  تَُد ْه ُم الُْم ُْولَئَِك ُه ْرَوةَ﴿ )١٥٧( إلى طریق السعادة ﴾َوأ ا َوالَْم َف اسم لجبلین "﴾ إِنَّ الصَّ

ْن َشَعاِئِر ﴿ "بمقربة من البیت الحرام ِ ﴿ من اعالم طاعة ﴾ِم وتلك تلك المشاهد والرسوم  ﴾اهللاَّ

ْن ﴿ األطالل والرقوم ُتَعظَّم وُتَزار وُتشدُّ إلیها الرحال ألنها أطالل األحباب وهنالك تلوح اآلثار َفَم
هِ ﴿ قصد ﴾َجحَّ  َر َفال ُجَناَح َعلَْي َت أَِو اْعَتَم َف ﴿ال حرج  ﴾الَْبْي وَّ ِِهَما﴿ یسعى ﴾أَْن يَطَّ  ﴾ب

ًرا﴿ بینهما َع َخْي ْن تََطوَّ َ  َفِإنَّ ﴿ د قضاء حجته المفروضة علیهبالحج والعمرة بع ﴾َوَم اهللاَّ
ٌر  مٌ ﴿له طاعته  ﴾َشاِك َن ﴿ )١٥٨(فال یضیع عنده أجر المحسنین  بعمله ﴾َعِلي ي َِّذ نَّ ال  إِ

ُتُمونَ  ى﴿یخفون  ﴾يَْك ُْهَد َناِت َوال َن الَْبيِّ َْنا ِم َزل َن والدالئل الواضحات التي تدل على  ﴾َما أ

َ ﴿ (ص) صدق محمد ْن بَْعِد َما ب َتاِب ِم ِس ِيف الِْك نَّا نَّاهُ �ِ كأحبار الیهود  في التوراة ، ﴾يَّ
الكاتمین لآلیات الشاهده على أمر محمد (ص) وكالنواصب الكاتمین لما نزل في فضل على (ع) 

مُ ﴿ ]صا[ ُه ُن ُْولَئَِك يَلَْع ُم الالَِعُنونَ  أ ُه ُن َلَْع ي ُ َو  نحن الالعنون لهم عن الصادق (ع)﴾ اهللاَّ

َن ﴿ )١٥٩( ر في تعلیم اآلخرین"صّ عالم متى قَ  ارة الى نزع البركة عناشفیه " ]صا[ ي َِّذ ال ال إِ
وا﴿ عن الكتمان﴾ تَابُوا َْصَ�ُ َُّنوا﴿ ما أفسدوا یالتدارك ﴾َوأ بَي   ماذكره اهللا من نعت محمد (ص)  ﴾َو
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راجعون ومن إذا 
أصابتھ خیرا قال 

  ومن إذاالحمد �
أصابتھ خطیئة قال 
 استغفر هللا وأتوب إلیھ

  ]صا[

روى ـ انھ ) ١٥٨(
كان على الصفا صنم 
على صورة رجل یقال 
لھ اساف وصنم على 
المروة على صورة 

نائلة  امرأة یقال لھا
یروى انھما كانا رجال 
وامرأة زنیا فى الكعبة 
فمسخا حجرین فوضعا 
علیھما لیعتبر بھما فلما 

عبدا من  طالت المدة
دون هللا فكان اھل 
الجاھلیة اذا سعوا بین 
الصفا والمروة 
مسحوھما تعظیما لھما 
فلما جاء االسالم 
وكسرت االوثان كره 
المسلمون الطواف 
بینھما النھ فعل 
الجاھلیة فاذن هللا 
تعالى فى الطواف 
بینھما واخبر انھما من 

  ]رو[ شعائر هللا
  
قیل المیر ) ١٥٩(

خیر من  )ع(المؤمنین 
خلق هللا بعد ائّمة 
الھدى ومصابیح 

العلماء  :؟  قال الّدجى
   ]بي[ اذا صلحوا

  
النبي ) عن ١٥٩(

إذا ظھرت  (ص)
البدع في أمتي فلیظھر 
العالم علمھ ومن لم 
  یفعل فعلیھ لعنة هللا 

  ] صا[
  
 أَْعَظمَ  إِنَّ ) ١٦٧(

اْلَحَسَراِت َیْوَم اْلقَِیاَمِة 
 َحْسَرةُ َرُجٍل َكَسَب َماًال 

ِ  َغْیرِ فِي  َطاَعِة هللاَّ
َفَوِرَثُھ َرُجٌل َفأَْنَفَقُھ فِي 
ِ ُسْبَحاَنُھ  َطاَعِة هللاَّ

بِِھ اْلَجنََّة َو َدَخَل  َفَدَخلَ 
ُل بِِھ النَّاَر     ]نج[ اْألَوَّ

  

تداركوا ما سلف من الذین  ﴾َفأُْولَئَِك ﴿ ]بي[ وما ذكره محمد (ص) من فضل علي ووالیته (ع)

ِحيمُ ﴿ سن الرُّْجَعىتقصیرهم بح رَّ اُب ال وَّ تَّ َنَا ال ْم َوأ ِه َتُوُب َعلَْي ُروا﴿ )١٦٠(﴾ أ ََف َن ك ي َِّذ ﴾ إِنَّ ال

ٌر ﴿ في ردهم نبوة محمد (ص) ووالیة علي (ع) ا ُفَّ ْم ك ُه خسروا في الدنیا واآلخرة  ﴾َوَماتُوا َو

﴿ ِ َنُة اهللاَّ ْم لَْع ِه ُْولَئَِك َعلَْي ِس أَْجَمِعنيَ ﴿ طرد من رحمة اهللا ﴾أ نَّا ل  )١٦١(﴾ َوالَْمالِئَكِة َوا

ُرونَ ﴿ ُنَظ ْم ي ال ُه ْم الَْعَذاُب َو ُف َعْنُه فَّ َها ال ُخيَ َن ِفي ي مقیمین أبدًا في هوانهم ﴾ َخالِِد

ٌ َواِحٌد ﴿ )١٦٢( وصغرهم َه ْم إِل َُهُك بهائه ِوْتٌر في  في عز سنائه َفرٌد في جالل أحدٌ  ﴾َوإِل
مُ ﴿ لطان ِعزِّه مجید في جمال ملكوتهجبروت كبریائه قدیم في س ِحي رَّ ُن ال ْحَم رَّ َال ُهَو ال َهَ إِ  ﴾ال إِل

ض لعرفانه  ِإبداع ﴾إِنَّ ِيف َخلْقِ ﴿) ١٦٣( لوال أنه الرحمن الرحیم لتالشى العبُد إذا تعرَّ

ِتالَِف ﴿ َْرِض َواْخ َواِت َواأل َما ُْفلِْك ﴿ وتعاقب﴾ السَّ ِر َوال َها نَّ َّْيِل َوال ِري ﴿ السفن ﴾ا� َِّ� َجتْ  ﴾ال

َس ﴿تسیر  نَّا َفُع ال َن ِر بَِما ي ْ ِء ﴿ أي بما فیه مصالح الناس ﴾ِيف اْ�َ َما ْن السَّ ُ ِم َزَل اهللاَّ َن َوَما أ
ءٍ  ْن َما ِه األَْرَض ﴿ المطر ﴾ِم ِ َِها﴿ الزروع واألشجار﴾ َفأَْحَيا ب أن كانت یابسة مجدبة  ﴾بَْعَد َمْوت

بَثَّ ﴿ َها﴿ نشر ﴾َو ُلِّ ﴿في األرض  ﴾ِفي ْن ك َّةٍ  ِم ِريِف ﴿ أنواع الدواب ﴾َداب تَْص تقلیب  ﴾َو

يَاِح ﴿ رِّ ِر ﴿ في هبوبها جنوبًا وشماالً  ﴾ال اِب الُْمَخسَّ َ َْرِض ﴿ المذّلل ﴾َوا�َّ ِء َواأل َما  ﴾بَْنيَ السَّ

يَاٍت ﴿یسیر حیث شاء اهللا  ِقلُونَ ﴿لدالئل وبراهین  ﴾آل ٍم يَْع َقْو َتَعرَّف إلى قلوب الطالبین من  ﴾ِل

ِس ﴿ )١٦٤( دلیل على الوحدانیةو رباب العقول بدالالت قدرته ووجوده وسمات ربوبیته أ نَّا ْن ال َوِم
 ِ ْم كَُحبِّ اهللاَّ َُه ن و بُّ دًا ُحيِ َنَدا ِ أ وِن اهللاَّ ْن ُد ُذ ِم ِ ْن يَ�َّ هؤالء قوم لم یجعلهم أهل المحبة  ﴾َم

ُنوا أََشدُّ ﴿ َتْه أنفسهمرضوا ألنفسهم أن یحبوا كل ما َهوَ  َفَشَغلهم بمحبة األغیار حتى َن آَم ي َِّذ َوال
 ِ ا ِهللاَّ ب عبدوا إلهًا واحدًا في الّسراء والضراء فیأتي علیهم طول األیام واألعمال فال یزدادون إال ﴾ ُح

َن َظلَُموا﴿ رأى ﴾َولَْو يََرى ﴿ ]صا[هم آل محمد (ع) عن الصادق (ع)  ، محبة َِّذي  ﴾ال

ذْ ﴿الظالمون  ََرْونَ  إِ ةَ﴿اهدون حین یش ﴾ي ُْقوَّ ِ َجِميًعا﴿القدرة كلها  ﴾الَْعَذاَب أَنَّ ال َ  ِهللاَّ َوأَنَّ اهللاَّ
يُد الَْعَذاِب  ) ١٦٥( إذا َبَدْت لهم أوائُل العذاب اتضح أنهم لم یقفوا من الصدق على َقَدم ﴾َشِد

ُِّبُعوا﴿ يَن ات َِّذ َ ال أ رَّ ََب ْذ ت ََّبُعوا﴿ الرؤساء ﴾إِ َن ات َِّذي ْن ال َُوا﴿ األتباع ﴾ِم َرأ حین عاینوا  ﴾َو

ْت  الَْعَذاَب ﴿ َع ََقطَّ ت َباُب ﴿ خابت آمالهم﴾ َو ْم األَْس ِِه  في العالقات التي كانت تجمعهم ﴾ب

ََّبُعوا﴿) ١٦٦( وتؤّلفهم فى الّدنیا َن ات ي َِّذ َل ال َقا ةً﴿ تمّنى األتباع ﴾َو َرَّ ََنا ك رجعة ِإلى  ﴾لَْو أَنَّ ل

ْم ﴿الدنیا  ُه ْن أَ ِم رَّ َب َت َن ُوا﴿هؤالء الذین أضلوهم السبیل من  ﴾َف ء رَّ ََب نَّا كََذِلَك ﴿الرؤساء  ﴾كََما ت   ِم
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) عن ابن عباس ١٦٨(

أنھا نزلت في ثقیف 
وخزاعة وبني عامر 
بن صعصعة وبني 
مدلج لما حّرموا على 
أنفسھم من الحرث 
واألنعام والبحیرة 
والسائبة والوصیلة 

نھاھم هللا عن ذلك ف
  ] مي[
  
الفرق بین ) ١٧١(

الدعاء والنداء ان 
الدعاء للقریب والندا 

  ]رو[للبعید 
  
عن الباقر  )١٧١( 
اى مثلھم  :أّنھ قال )ع(

فى دعائك اّیاھم الى 
االیمان كمثل الناعق 
فى دعائھ المنعوق بھ 
من البھائم الّتى ال تفھم 
 واّنما تسمع الّصوت

 ]بي[
  
اجب األكل و) ١٧٢(

لحفظ النفس ودفع 
ضرر الجوع عنھا ، 
ومندوب لألكل مع 
الضیف لئال یستحي 
فال یشبع ومباح في 
سائر األوقات ، وحرام 

ومكروه بعد الشبع ،
الشبع نفسھ ، إذ ینبغي 
أن یرفع یده ونفسھ 
تشتھي الطعام لیجد لھ 

  ]مال[لذة وینتفع بھ 
  
 عن النبي )١٧٣(

العادي فقال  (ص)
لذي السارق والباغي ا

یبغي الصید بطراً 
ولھواً ال لیعود بھ على 
عیالھ لیس لھما أن 
یأكال المیتة إذا اضطرا 
ھي حرام علیھما في 
حال االضطرار كما 
ھي حرام علیھما في 
حال االختیار ولیس 
لھما أن یقّصرا في 
صوم وال صالة في 

  ] صا[  سفر
  
نزلت في  )١٧٤(

رؤساء الیھود 
   ] مي[ وعلمائھم

   

ِهمُ  ُِري َراٍت  ي ْم َحَس َُه ُ أَْعَمال عند ذلك یعرفون مرارة طعم صحبة المخلوقین ولكن ال  ﴾اهللاَّ

ر﴿ یحصلون إال على حسرات نَّا َن ال ِرِجَني ِم ا ْم ِخبَ ْم َوَما ُه ُس ﴿ )١٦٧(﴾ َعلَْيِه نَّا ا ال َُّه َي  ﴾يَاأ

ًبا﴿لجمیع البشر  الخطاب عام ًال َطيِّ َْرِض َحال ا ِيف األ ُوا ِممَّ الصافي ما لم ل الحال ﴾كُل

ْيَطاِن ﴿ في حال اكتسابه اهللاینَس ُمْكَتِسُبه  ِبُعوا ُخُطَواِت الشَّ َتَّ ال ت كلُّ ما یحملك على  ﴾َو

بِنيٌ ﴿ فهو من خطوات الشیطان اهللاأو عصیان  اهللانسیان  وٌّ ُم ْم َعُد ُ لَُك َّه ِن ََّما﴿ )١٦٨( ﴾إ ن  ﴾إِ

ُْم ﴿الجترائه على اهللا  الشیطان ءِ ﴿یدعوك  ﴾يَأُْمُرك و ءِ ﴿بالمعاصي ﴾ بِالسُّ َشا ْ  والمنكرات ﴾َواْ�َ
َُقولُوا﴿ ِ َما ال﴿ تفتروا ﴾َوأَْن ت هللاَّ ْم ﴿) ١٦٩(﴾ تَْعلَُمونَ  َعَ� ا َُه َل ل َا ِقي ذ كفار قریش  ﴾َوإِ

﴿ ُ َزَل اهللاَّ َن َِّبُعوا َما أ ِبعُ ﴿على رسوله  ﴾ات َْل نَتَّ َنا َقالُوا ب َْفْي نَا﴿ وجدنا ﴾َما أَل ء ِه آبَا تقلیدًا  ﴾َعلَْي

ََولَْو كَاَن ﴿ منهم آلبائهم ونَ أ تَُد َْه ال ي ِقلُوَن َشْيئًا َو ْم ال يَْع َعِلُموا أن أسالفهم ال  وٕان ﴾آبَاُؤُه

ُروا﴿ )١٧٠( ، وال رشد یجمعهم عقل یردعهم ََف َن ك ي َِّذ  في عبادتهم االصنام ﴾َوَمَثُل ال

َْنِعُق ﴿ َِّذ� ي الَ ﴿ من البهائم﴾ ال يَْسَمعُ  بَِما﴿ "صوت الراعي للبهائم"﴾ كََمَثِل ال ءً  إِ ُدَعا
 ً ء نَِدا مٌّ بُْكمٌ ﴿ عدموا سمع الفهم والقبول فنزلوا منزلة البهائم في الخلوِّ عن التحصیل ﴾َو  ُص

ِقلُونَ  ْم ال يَْع ُه ا﴿) ١٧١( سلبوا أنوار البصیرة ، وُحِرموا دالئل الیقینألنهم  ﴾ُعْمٌي َف َُّه َي  يَاأ
َن  ي َِّذ ُنوا ال َباِت  كُلُوا﴿ تشریفا لهم لمؤمنین خاصةنداء ل ﴾آَم ْن َطيِّ ُْم  ِم َناك ْق من  ﴾َما َرَز

ِ ﴿ الذي لیس لمخلوٍق فیه ِمنَّةالطیب  ، الرزق الحالل ُروا ِهللاَّ حقیقة الشكر علیه أال  ﴾َواْشُك

ونَ ﴿ هتتنفس في غیر رضا ُبُد َّاهُ تَْع ي ْم إِ ُت ُن ا﴿ )١٧٢( ِإن كنتم تخصونه بالعبادة﴾ إِْن ك ََّم ن  إِ
َتةَ  ُم الَْمْي َم َعلَْيُك رَّ مَ ﴿التي ماتت حتف أنفها بال ذباحة  ﴾َح َم ﴿ السائل من الذبیحة ﴾َوالدَّ َوَحلْ

 ِ ِر اهللاَّ ِه ِلَغْي ِ َّ ب ُِهل ِزيِر َوَما أ ن حرَّم على الظواهر هذه  ، ماذكر غیر اسم اهللا علیه ﴾اْخلِ

ِن ﴿ المعدودات وحرَّم على السرائر صحبة غیر اهللا ضرورة ِإلى أكل شيء اللجأته ا ﴾رَّ اْضطُ  َفَم

َر بَاٍغ ﴿ من المحرمات دٍ ﴿ بشرط أال یكون ساعیًا في فساد ﴾َغْي ال َعا وال متجاوزًا مقدار ﴾ َو

هِ فال ﴿الحاجة  ْثَم َعلَْي ٌر َرِحيمٌ  إِنَّ ﴿عقوبة علیه في األكل فال  ﴾إِ ُفو َ َغ نَّ ﴿ )١٧٣(﴾ اهللاَّ إِ
َن  ي َِّذ ُ  ال َنَزَل اهللاَّ ُتُموَن َما أ َتاِب يَْك ْن الِْك ، واألولیاء  العلماء ُمَطاَلُبون بنشر دالئل العلم ﴾ ِم

هِ ﴿ مأمورون بحفظ ودائع السِّر ِ ُروَن ب يَْشَت ًنا﴿یأخذون بدله  ﴾َو من حطام  ﴾َقِليالً﴿ عوضاً  ﴾ثََم

َر ﴿الدنیا  نَّا َال ال ْم إِ ِِه ن ُْولَئَِك َما يَأْكُلُوَن ِيف بُُطو العلوم ألجموا بلجام فإْن َكَتم هؤالء براهین  ﴾أ

ِْقَياَمةِ ﴿ من النار َم ال ُ يَْو ُم اهللاَّ ُه ُِّم ال يَُكل ْم ﴿كما یكلم المؤمنین  ﴾َو ِّيِه َُزك ال ي   یطهرهم وال  ﴾َو
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  )٢سورة البقرة (        )٢٨(        الثانيالجزء 
  
) اآلیة جامعة ١٧٧(

للكماالت االنسانیة دالة 
ً أو  علیھا صریحا
ً فإنھا بكثرتھا  ضمنا

ھا منحصرة في وتشّتت
ثالثة أشیاء ، صحة 

ومن آمن...  االعتقاد
، وحسن  والنبیین

وآتى المعاشرة 
  وفي الرقاب... المال

وأقام وتھذیب النفس  
إلى آخرھا   الصالة

ولذلك وصف 
المستجمع لھا بالصدق 
نظراً إلى إیمانھ 
واعتقاده وبالتقوى 
اعتباراً بمعاشرتھ 
للخلق ومعاملة مع 

النبي الحق وإلیھ أشار 
من عمل (ص) بقولھ 

بھذه اآلیة فقد استكمل 
  ]صا[ اإلیمان

  
أم  ان ) روي١٧٨(

عائشة قالت المؤمنین 
یا رسول هللا إني أحبك 
وأحب قربك فقال علیھ 

ي یا ابنة نذریالسالم : 
  أبي أبكر أتعبد ربي

لي وقت (ص) وقال 
 ال یسعني غیر ربي

  ]لط[
  
) تنبیھ نسخت ١٨٠(

  ]مس[بآیة المواریث 
 
عن علي(ع)  )١٨٠(

من لم یوص عند قال 
موتھ لذوي قرابتھ ممن 
ال یرث فقد ختم عملھ 

، وعن  بمعصیة
حق الصادق (ع) 

جعلھ هللا في أموال 
الناس لصاحب ھذا 

 ]صا[... األمر
   

مٌ ﴿ من دنس الذنوب َذاٌب أَِلي ْم َع َُه اللََة ﴿ )١٧٤( جهنمفي  ﴾َول َرْوا الضَّ َن اْشَت ي َِّذ ُْولَئَِك ال أ
ىبِا ُْهَد َرةِ ل  آثروا الَغْیَر على الغیب والَخْلَق على الحقِّ والَنْفَس على األُْنسِ  ﴾َوالَْعَذاَب بِالَْمْغِف

ْم ﴿ َرُه َب َْص ِر  َفَما أ نَّا َ ﴿بسبب  ﴾ذَِلَك ﴿) ١٧٥( االستفهام للتوبیخ والتعجب﴾ َعَ� ال بِأَنَّ اهللاَّ
َتاَب  َل الِْك َزَّ قِّ ﴿ التوراة ﴾ن َُفوا ِيف ﴿ق فكتموا وحّرفوا ما فیه ببیان الح ﴾بِاْحلَ َتل َن اْخ ي َِّذ َوإِنَّ ال

َتاِب   )١٧٦( ابالحق والصو  خالف بعید عن ﴾لَِفي ِشَقاٍق بَِعيدٍ ﴿في تأویله وتحریفه  ﴾الِْك

رَّ ﴿ ْم ﴿والّطاعة الّتى تنالون بھا الجنان وتستحقّون بھا الغفران ﴾ لَْيَس الِْب َهُك ُّوا ُوُجو  أَْن تَُول
 ْ َل ال َب ِرِق ِق ِرِب  َمْش نَّ ﴿ أن الظواِهَر لیس لها كثیُر اعتبار ، والیهود ایها النصارى ﴾َوالَْمْغ  َولَِك

رَّ  ِْب َن ﴿ ما ُذِكر من فنون اإلحسان ووجوه قضایا اإلیمان الصحیح ﴾ال ْن آَم ِ  َم االیمان  ﴾بِاهللاَّ

ِم اآلِخِر ﴿ واالذعان َتاِب وَ ﴿ ألمعاد﴾ َوالَْيْو آتَىَوالَْمالَِئَكِة َوالِْك نَِّبيَِّني َو  أعطىو  ﴾ال

لَ ﴿ هِ ﴿ في اهللا تعالى﴾ الَْما بِّ مشتمالً على حّب هللا وعلى حّب المال وعلى حّب االیتاء  ﴾َعَ� ُح

ْربَى﴿ شدة حاجته الیهمع  ُْق َِوي ال َتاَمى﴿أولى بالمعروف  قرابته فهم ﴾ذ  الذین فقدوا آباءهم ﴾َوالَْي

ِل وَ ﴿ الذین ال مال لهم ﴾َوالَْمَساِكنيَ ﴿ ِبي َْن السَّ ائِِلنيَ ﴿المسافر المنقطع عن ماله  ﴾اب  ﴾َوالسَّ

َقاِب ﴿ المعونة بدافع الحاجة رِّ الةَ﴿تخلیص األسرى واألرقاء بالفداء  ﴾َوِيف ال َم الصَّ ََقا ﴾ َوأ

آتَى﴿ بحدودها كَاةَ َو زَّ َن ﴿ "أهم أركان اِإلسالم" الواجبة علیه والمستحبة﴾ ال ُفو َوالُْمو
ْم  ِه ْهِد ءِ ﴿ د اهللا وعهد الناسعه ﴾بَِع َن ِيف الَْبأَْسا ابِِري وا َوالصَّ َهُد ذَا َعا ءِ ﴿ الفقر ﴾إِ ا رَّ  ﴾َوالضَّ

َْبأِْس ﴿على الشدائد  ُقوا﴿القتال  وفي ﴾َوِحَني ال َن َصَد ي َِّذ ُْولَئَِك ال ُم ﴿في ِإیمانهم  ﴾أ ُْولَئَِك ُه َوأ
ُقونَ  تَّ  ]شو[(ع)  لي بن أبي طالبنزلت في ععن السدي قال:  ، الكاملون في التقوى ﴾الُْم

َصاُص ﴿) ١٧٧( ِْق ُم ال ُِتَب َعلَْيُك ُنوا ك َن آَم ي َِّذ ل َُّها ا َي حق الِقصاص مشروع من  ﴾يَاأ

ِفيَ ﴿ الجاني فقط ْن ُع ُنَثى َفَم ْبِد َواألُنَثى بِاأل ْبُد بِالَْع رِّ َوالَْع رُّ بِاْحلُ ْتَ� اْحلُ َْق َلُه ِمْن َأِخیِه  ِيف ال

 ٌ ء َِّباعٌ ﴿ وأسقط القصاص ﴾َ�ْ ُروِف ﴿فعلى العافي اتباٌع للقاتل  ﴾َفات بالدیة  بأن یطالبه ﴾بِالَْمْع

ِه بِإِْحَساٍن ﴿بال عنٍف  ءٌ إِلَْي َدَا وعلى القاتل أداٌء للدیة بال ، ومن نزل عن ابتغاء حقه فمحسن  ﴾َوأ
 بحت وال یجوز له بعد العفو وأخذ الدیة أن یتعرض للقاتل بشيء ما ألنه عدوان ،وال بخس مطل

ِفيٌف ﴿شرعته لكم من العفو ِإلى الدیة  ﴾ذَِلَك ﴿ َرْحَمةٌ ﴿علیكم ﴾ َختْ ْم َو ُِّك ْن َرب ِن ﴿ بكم ﴾ِم َفَم
ى َهُ ﴿فیقتل الجاني بعد العفو عنه أو بعد أخذ الدیة منه ﴾ بَْعَد ذَِلَك ﴿على القاتل  ﴾اْعتََد َفل

مٌ  َذاٌب أَِلي َصاِص َحيَ ﴿ )١٧٨(في اآلخرة  ﴾َع ِْق ْم ِيف ال ألنه إذا َعِلَم أنه إذا َقَتَل ُقِتَل  ﴾اةٌَولَُك

ُْوِلي﴿أْمَسَك عن القتل وفي ذلك حیاة القاتل والمقتول  َْباِب ﴿ یا أصحاب﴾ يَا أ    العقول ﴾األَل
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  )٢سورة البقرة (        )٢٩(        الثانيالجزء 
  
) عن علي (ع) ١٨٢(

الجف في الوصیة من 
  ] صا[ الكبائر

  
) عن النبي ١٨٣(

" من  أنھ قال: (ص)
صام رمضان إیماناً 
ً غفر لـھ ما  واحتسابا

وقیل تقدم من ذنبھ " 
إنما سمي رمضان 
ألنھ یرمض الذنوب 

  ] مي[أي یحرقھا 
 
صوم العابدین ) ١٨٣(

 -حتى َیْكُمَل  -شرطھ 
صوُن اللسان عن 
الغیبة ، وصون 
الَطْرف عن النظر 

وأما الخواص ..بالریبة
فصومھم � ألن 
شھودھم هللا وفطرھم 
با� وإقبالھم على هللا 
 والغالب علیھم هللا

 ]لط[
  
من شھد ) ١٨٤(

الشھر صام � ، ومن 
شھد خالق الشھر صام 
با� ، فالصوم � 
یوجب المثوبة ، 
والصوم با� یوجب 

الصوم �  ،القربة 
، تحقیق العبادة 

والصوم با� تصحیح 
الصوم �  ،اإلرادة 

صفة كل عابد والصوم 
 ، كل قاصد با� نعت 

الصوم � قیام 
بالظواھر والصوم با� 

من .. قیام بالضمائر 
شھد الشھر أمسك عن 
المفطرات ومن شھد 
الحق أمسك في جمیع 
أوقاتھ عن شھود 
المخلوقات من صام 

شراَب  بنفسھ ُسقِيَ 
السلسبیل والزنجبیل  
ومن صام بقلبھ ُسقَِي 
شراب المحاب بنعمة 

  ] لط [ اإلیجاب
  
لصادق )عن ا١٨٤(

(ع) أنھ سئل ما حد 
المرض الذي یفطر 
فیھ الرجل ویدع 

بل الصالة من قیام قال 
اإلنسان على نفسھ 
بصیرة وھو أعلم بما 

... قال رسول  یطیقھ
هللا  إن (ص) هللا

 تصدق على مرضى 
  
  

ُقونَ ﴿ السلیمة َتَّ ْم ت َُّك ُِتَب ﴿ )١٧٩( محارم اهللا ومآثمه ﴾لََعل ذَا ﴿ ضفر  ﴾ك َعلَْيُكْم إِ
َر حَ  ُمُ ﴿ أشرف﴾ َض ةُ  الَْمْوُت إِْن ﴿ على ﴾أََحَدك ِصيَّ ًرا الَْو ََرَك َخْي األغنیاء  ماال ،﴾ ت

ِن ﴿ یوصون في آخر أعمارهم بالثلث أّما األولیاء فیخرجون في حیاتهم عن الُكلِّ  ْي َوالَِد ِْ�
ُروِف  َربَِني بِالَْمْع َْق ا﴿ بالعدل ﴾َواأل ق ِقنيَ ﴿ الزما ﴾َح تَّ ُ ﴿ )١٨٠(﴾ َعَ� الُْم َه ل ْن بَدَّ غیَّر  ﴾َفَم

ُ ﴿هذه الوصیة  ه ُ ﴿ علیها او شهد علمهابعد ما  ﴾بَْعَدَما َسِمَع ه ْثُم ََّما إِ ِإثم هذا التبدیل  ﴾َفِإن

﴿ ُ َه ن لُو ُبَدِّ َن ي ي َِّذ  "وعقوبته أن ُیحَرم رائحة الصدق أن یشمه"ألنهم خالفوا حكم الشرع  ﴾َعَ� ال
َ َسِميٌع َعِليمٌ ﴿ ْن َخاَف ﴿) ١٨١( وعید للمبدِّلین فیه ﴾إِنَّ اهللاَّ ِمْن ُموٍص ﴿علم أو ظنَّ  ﴾َفَم

ًفا ْثًما﴿میًال عن الحق بالخطأ  ﴾َجَن ْم ﴿عمدًا  ﴾أَْو إِ ُه َفال ﴿الموصي والموَصى  ﴾َفأَْصَ�َ بَْيَن
ْثمَ  هِ ﴿ذنب  ﴾إِ مٌ ﴿بهذا التبدیل  ﴾َعلَْي ٌر َرِحي ُفو َ َغ   )١٨٢( لمن قصد بعمله اِإلصالح ﴾إِنَّ اهللاَّ

ُنوا﴿ َن آَم ي َِّذ َُّها ال َي بلفظ اِإلیمان لیحرك فیهم مشاعر الطاعة وُیْذكي فیهم  المؤمنین ىناد ﴾يَاأ

ُِتَب ﴿ َجْذوة اِإلیمان مُ  ك َيا ُم الصِّ في  ، شعبان السنة الثانیة من الهجرة ١٠فرض في ﴾ َعلَْيُك
اطن وهو َصْوُن وصوم ب ، صوم ظاهر وهو اإلمساك عن المفطرات مصحوبًا بالنیة شهر رمضان

ُِتَب ﴿ القلب عن اآلفات ثم صون الروح عن المساكنات َن ِمْن َعَ� ﴿ فرض ﴾كََما ك ي َِّذ ال
ْم  ْبِلُك عبادة قدیمة كانت واجبة من لدن آدم فاّنه لم یكن نبىُّ اّال كان فى شریعته الصیام ﴾ َق
ُقونَ ﴿ بطریقة او باخرىامساٌك  َتَّ ْم ت َُّك الّن امساك الّنفس عن  ، فسالمعاصى ودواعى النّ ﴾ لََعل

ألن و  المأكول والمشروب مّدًة غیر معتادة یضّعفها وفى ضعفها ضعف دواعیها ومقتضیاتها
ا ﴿ )١٨٣( فتعرضون عن شهواتكم الخسیسة إلى طاعة ربكم النفسیة الصوم یعقم الشهوة َّاًم َي أ

دَاٍت  و ْن ﴿ ذلك قلیلة فال یهولنكم ﴾َمْعُد ِريًض  َفَم ْم َم ْنُك َن ِم ٍر كَا َف َْو َعَ� َس  فأفطر ﴾ا أ

ةٌ﴿ َر ﴿فعلیه قضاء عدة  ﴾َفِعدَّ ٍم أَُخ َّا َي ْن أ ، ثم  العبادتلك ُسنَُّة اهللا في التسهیل على  ،غیرها ﴾ِم

َن ﴿ استیفاُء ذلك منهم واجٌب في آخر الحال ي َِّذ ُ  َوَعَ� ال َه ُقون یستطیعون صیامه مع ﴾ يُِطي

ُم ِمْسِكٍني ﴿ علیهم المشقة يٌَة َطَعا  لما علم أن التكلیف یقتضي المشقة لكل یوم أفطر فیه﴾ ِفْد

عَ ﴿ خففه ْن تََطوَّ ًرا﴿زاد  ﴾َفَم ُ َوأَْن ﴿الفدیة  في ﴾َخْي َه ٌر ل ُهَو َخْي َُصوُموا َف َخْيٌر ﴿والصوم  ﴾ت
ْم تَْعلَُمونَ  ُت ُن ْم إِْن ك ُر ﴿ )١٨٤( ما في الصوم من أجر وفضیلة ﴾لَُك َضانَ  َشْه سمي  ﴾َرَم

نقل العرب أسماء األشهر  لمامن الرمضاء وهي الحجارة المحماة بالشمس ، رمضان ال شتقاقه 
من السریانیة إلى العربیة سموها باألسماء التي وقعت فیها من المواسم ، وقد وافق رمضان 

ْرآنُ ﴿ أیام الحر فسّموه به لذلك ُْق ِه ال ِزَل ِفي ُن َِّذ� أ أو جملة واحدة من أبتدأ فیه نزول القرآن  ﴾ال

ى﴿لمحفوظ إلى سماء الدنیا اللوح ا ِس ﴿ هدایة ﴾ُهًد نَّا َناٍت  �ِ ى ﴿ واضحات ﴾َوبَيِّ ُْهَد َن ال   ِم
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أمتي ومسافریھا 
بالتقصیر واالفطار 
أیسر أحدكم إذا تصدق 
   بصدقة أن ترد علیھ

  ] صا [
  
)  نزلت صحف ١٨٥(

إبراھیم أّول لیلة من 
وأنزلت رمضان ، 

التوراة لست مضین ، 
واإلنجیل لثالث 

ألربع  عشرة، والقرآن
وعشرین  مضین 

  ]زم[
  
شھر رمضان ) ١٨٥(

شھر مفاتحة الخطاب  
شھر إنزال الكتاب ، 
شھر حصول الثواب ، 
شھر التقریب 
واإلیجاب . شھر 
تخفیف الكلفة ، شھر 
تحقیق الزلفة ، شھر 
نزول الرحمة ، شھر 
وفور النعمة . شھر 

 جاة ، شھر المناجاةالن
رمضان ُیْرِمُض  ...

ذنوب قوم ویرمض 
  ]لط[  رسوم قوم

  
َمتى ِغْبَت ) ١٨٦(

َحّتى َتْحتاَج ِالى َدلیل 
َیُدلُّ َعلْیَك ، َوَمتى 
َبُعْدَت َحّتى َتُكوَن 
اْالثاُر ِھَى الَّتى ُتوِصلُ 
ِالَْیَك ، َعِمَیْت َعْیٌن ال 
 ، ً َتراَك َعلَْیھا َرقیبا

َصْفَقُة َعْبد لَْم  َوَخِسَرتْ 
َك  َتْجَعْل لَُھ ِمْن ُحبِّ

  ]دعاء عرفة[◌ً  َنصیبا
 
) فائدة : قال ١٨٦(

علي (ع) لَنْوف 
إن البَِكالِّي : یا َنْوف، 

هللا أوحى إلى داود أن 
ُمْر بني إسرائیل أالّ 
ً من بیوتي  یدخلوا بیتا
إال بقلوب طاھرة ، 
وأبصار خاشعة ، وأیٍد 
نقّیة؛ فإني ال أستجیب 
ألحد منھم ، ما دام 
ألحد من خلقي مظلمة 
... فإن داود قام في 
ساعة من اللیل فقال : 
إنھا ساعة ال یدعو 
عبد إالّ استجیب لھ 

 ]قر[...  فیھا،
   

ْرَقاِن  ُْف ْنُكمُ ﴿ والباطل الحق تفرق بین ﴾َوال ْن َشِهَد ِم َر ﴿ حضر ﴾َفَم ْه ولم  وهو مقیم ﴾الشَّ

ْن ﴿ یكن مسافرا ُ َوَم ه ُصْم ٍر  َفلَْي َف َْو َعَ� َس ِريًضا أ ْن ﴿فأفطر  ﴾كَاَن َم ةٌ ِم فعلیه  ﴾َفِعدَّ

ُ ﴿صیام  ُِريُد اهللاَّ َر ي ٍم أَُخ َّا َي َر ﴿بهذا الترخیص  ﴾أ ُم الُْيْس ُِريُد ﴿التیسیر علیكم  ﴾بُِك َال ي َو
َر  ُم الُْعْس ةَ﴿ال التعسیر  ﴾بُِك ُتْكِملُوا الِْعدَّ عدة شهر رمضان بقضاء ما أفطرتم  ﴾َوِل

ُرواَولِ ﴿ ُْم ﴿ولتحمدوا  ﴾ُتَكبِّ َ َعَ� َما َهَداك ْم ﴿ِإلیه من معالم الدین  ﴾اهللاَّ َُّك َولََعل
ُرونَ  في النََّفِس األخیر وتخرجوا من مدة عمركم بسالمة إیمانكم والتوفیق في أن تكمل  ﴾تَْشُك

ذَا َسأَلََك ﴿ )١٨٥( تحقیق أنه یختم عمرك بالسعادة أعظم لكن ، صوم شهرك عظیم ِدي عِ  َوإِ َبا
فأنت وٕاْن كنَت السفیر بیننا وبین الخْلق فهذا الجواب أنا  ؟ (ص)یا محمد  فبماذا تجیبهم﴾ َع�ِّ 

من  }َفِإنِّى َقِریبٌ { لهم تُقل إني قریب بل قلأفلم " الواسطة من األغیار  بال ﴾َفإِ�ِّ َقِريٌب ﴿أتواله 

أُِجيُب ﴿ ى مقامات القرب الحیاء من اهللا" ، أدن المؤمنین على وجه التبریة والنصرة وٕاجابة الدعوة
ذَا اِع إِ ُبوا ِلي﴿وهذا وعد من الّله تعالى بإجابة دعاء عباده  ﴾دََعاِن  دَْعَوةَ الدَّ ي إذا  ﴾َفلَْيْسَ�ِ

أنا ال أرضى ِبَردِّ دعاِئك فال َتْرَض عبدي بردِّي من ، إذا َدَعْوُتك  فَأِجبِني أیضاً  دعوتني َأَجْبُتك
ُنوا ﴿ ي لك بالخیر تحملك على دعائي وال دعاؤك یحملني على إجابتكإجابت، نفسك   ﴾ِ� َولُْيْؤِم

ونَ ﴿ ولیثقوا في فإني أجیب من دعاني َْرُشُد ْم ي َُّه ل﴿) ١٨٦(﴾ لََعل ُِح ْم ﴿أبیح  ﴾أ أیها  ﴾لَُك

مِ  لَْيلَةَ ﴿الصائمون  َيا َفُث  الصِّ رَّ ٌس ﴿ كنایة عن الجماع ﴾ال َبا نَّ ِل ْم ُه  سكنٌ  ﴾إِلَى نَِسائُِك

ْم ﴿ ٌس  لَُك َبا ْم ِل ُْت َن نَّ ﴿ سكنٌ  ﴾َوأ نُونَ  لَُه َتا ْم َختْ ُت ُن ْم ك َُّك َن ُ أ َم اهللاَّ ْم ﴿تخونون  ﴾َعِل ُفَسُك َن  ﴾أ

ْم ﴿ خیانة النفس الوقوف معها حیث ما وقفتبمقارفة الجماع لیلة الصیام  َتاَب َعلَْيُك فقبل  ﴾َف

ْم ﴿توبتكم  َفا َعْنُك نَّ َفاآلَن بَاِش ﴿لما فعلتموه  ﴾َوَع ُه سمیت المجامعة مباشرة لتالصق  ﴾ُرو

ََتَب ﴿ جامعوهن في لیالي الصوم، بشرة الزوج بشرة زوجته  َْتُغوا َما ك ْم  َواب ُ لَُك ال  ﴾اهللاَّ
تقتصروا في الجماع الى إخراج الشهوة فقط وصیانة النفس من الوقوع في الحرام ، بل اقصدوا 

اللیل والنهار في هذا الشهر بین اهللا تعالى فقسم  ظوظعلم أنه ال ُبدَّ للعبد عن الح ، الذریة أیضا
ْيِط ﴿ أما حظك ، حقه وحظِّك َن اْخلَ َبَْيُض ِم ْيُط األ ُم اْخلَ َ لَُك بَنيَّ ى يََت تَّ  َوكُلُوا َواْشَربُوا َح

ِر  ْ َن اْ�َ ِد ِم مَ ﴿الى طلوع الفجر ، اما حقي ﴾ األَْسَو َيا صِّ وا ال َتِمُّ أمسكوا عن الطعام  ﴾ثُمَّ أ

نَّ ﴿ لشراب والنكاحوا َُباِشُروُه ال ت ِل َو َّْي ُفونَ ﴿ ا نسائكمال تقربو  ﴾إِلَى ا� ْم َعاِك ُْت َن  معتكفین ﴾َوأ

ِ  تِلَْك ﴿ محل القدرة مقدس عن مشاغیل نفوسكم ﴾ِيف الَْمَساِجدِ ﴿ ُد اهللاَّ و أوامر اهللا وزواجره  ﴾ُحُد

َها﴿وأحكامه  َربُو ُ ا﴿تخالفوها  ﴾َفال تَْق ُبَنيِّ ُقونَ كََذِلَك ي َتَّ ْم ي َُّه ِس لََعل نَّا ِِه �ِ يَات ُ آ    محارم اهللا ﴾هللاَّ
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إذا تحاكمتم ) ١٨٨(

إلى المخلوقین فاعلموا 
أن هللا مطلع علیكم ، 
وِعْلمھ محیط بكم ، 
فراقبوا موضع 
االستحیاء من الحق 
سبحانھ ، ولئن كان 
المخلوقون عالمین 

متولي فأني واھر بالظ
  ] لط [ بالسرائر

  
 (ع)عن علي )١٨٩(

نحن البیوت التي أمر 
هللا أن یؤتى أبوابھا 
نحن باب هللا وبیوتھ 
التي یؤتى منھ فمن 
تابعنا وأقّر بوالیتنا فقد 
أتى البیوت من أبوابھا 
ومن خالفنا وفّضل 
علینا غیرنا فقد أتى 
البیوت من ظھورھا 
إن هللا لو شاء عّرف 

نفسھ حتى الناس 
یعرفونھ ویأتونھ من 
بابھ ولكن جعلنا أبوابھ 
وصراطھ وسبیلھ 
وبابھ الذي یؤتى منھ 
قال فمن عدل عن 
والیتنا وفّضل علینا 
غیرنا فقد أتى البیوت 
من ظھورھا وإنھم في 
 الصراط لناكبون

  ]صا[
  
ابن عن  )١٨٩(

عباس: إن معاذ بن 
 - جبل وثعلبة بن َغَنم
 -وكانا من األنصار

،  یا رسول هللا : قاال
ما بال الھالل یبدو 

ً مثل الخیط، ثم  دقیقا
 یزید حتى یمتلئ

ثم ال  ویستوي ویعظم
،  یزال ینقص ویِدقّ 
،  حتى یعود كما كان

ال یكون على حالة 
 واحدة فنزلت ھذه اآلیة

ً أن  ، ویروى أیضا
الیھود سألت عن 

  ] زم[ األھلة
  
  

ْم بَيْ ﴿ )١٨٧( ال تَأْكُلُوا أَْمَوالَُك ْم َو َْباِطِل ﴿ ال یأكل بعضكم أموال بعض ﴾َنُك بالوجه ﴾ بِال

مِ ﴿الذي لم یبحه اهللا  ا كَّ لَى اْحلُ ا إِ َِه تُْدلُوا ب ِل ﴿رشوة  الجور ﴾َو َوا ْن أَْم ًقا ِم ِري َتأْكُلُوا َف ِل
ِس  نَّا ْم تَْعلَُمونَ ﴿ بالباطل ﴾بِاإلِْثِم ﴿لیعینوكم على أخذ طائفة من أموال الناس  ﴾ال َنُْت  أنه﴾ َوأ

نََك ﴿ )١٨٨( حرام َّةِ ﴿ (ص) یا محمد ﴾يَْسأَلُو َِهل یبدو دقیقًا مثل الخیط ثم  الهالل ﴾َعِن األ

لْ ﴿ یستدیر ثم ینقص حتى یعود كما كان جِّ ﴿ِإنها  ﴾ِهيَ ﴿ لهم ﴾ُق نَّاِس َواْحلَ يُت �ِ ِق  ﴾َمَوا

رُّ بِأَْن تَأْتُوا﴿ عباداتكم كالصوم والحج مواعید لمعرفةأوقات  الُْبُيوَت ِمْن ﴿ تدخلوا ﴾َولَْيَس الِْب
ِرَها رَّ ﴿ وأنتم ُحرم كنتم تفعلون في الجاهلیة كما ﴾ُظُهو نَّ الِْب الصالح الذي یقّربكم  العمل ﴾َولَِك

ََّقى﴿إلى اهللا  ِن ات  لیس البر مراعاة األمور الظاهرة بل البر تصفیة السرائر وتنقیة الضمائر ﴾َم

ُْبُيوَت ﴿ ْتُوا ال َِها﴿ تودعته األنبیاءبیوت العلم الذي اس ﴾َوأ َْواب َب ْن أ آل محمد  عن الباقر (ع) ﴾ِم
 صلوات اهللا علیهم أبواب اهللا وسبله والدعاة إلى الجنة والقادة إلیها واالدالء علیها إلى یوم القیامة

َ ﴿ ]صا[ َُّقوا اهللاَّ ونَ ﴿ في تغییر أحكامه ﴾َوات ُْفِ�ُ ْم ت َُّك  )١٨٩(تسعدوا وتظفروا برضاه  ﴾لََعل

َقا﴿ ِ  تِلُواَو ِل اهللاَّ ِبي ْم ﴿ِإلعالء دین اهللا  ﴾ِيف َس نَُك َُقاتِلُو َن ي ي َِّذ لتكن نفوُسكم  یعني قریشًا ،﴾ ال
وصونوها وٕاْن َأَمَر بتسلیمها إلى القتل فال تدَّخروها عندكم ودائَع الحق إْن َأَمر بِإمساكها َأْمِسُكوها 

وا﴿ عن أمره تَُد ال تَْع ه من غیر دعوة والمثلة وقتل من نهیتم عن بابتداء القتال والمفاجأة ب ﴾َو

َن  إِنَّ ﴿ والمعاهدین والشیوخوالصبیان  قتله من النساء ي تَِد بُّ الُْمْع َ ال ُحيِ  )١٩٠(﴾ اهللاَّ

ْم َحْيُث ﴿ ُه ُتلُو ْق ْم  َوا ُه ُتُمو علیكم بنصب العداوة مع أعدائي كما أن علیكم إثبات وجدتموهم  ﴾ثَِقْف
 الرحم ووشائج القرابة أواصرفال ُتْشِفُقوا علیهم وٕان كان بینكم ،  الوالیة والمواالة مع أولیائي

ُْم ﴿ َرُجوك ْن َحْيُث أَْخ ْم ِم ُه ِرُجو أوًال َأْخِرُجوا حبَّهم ومواالتهم  من مكة كما أخرجوكم منها ﴾َوأَْخ

ِل ﴿ عن أوطان اإلسالمأخرجوهم من قلوبكم ، ثم  َْقْت ْن ال َنُة أََشدُّ ِم ِْفْت ركهم في قیل معناه ش ﴾َوال
أنَّ المحنَة التي َتِرُد على القلوب من طوارق الحجب أشد  ، قتلكم الحرم وصّدهم إّیاكم عنه أشد من

من المحنة التي َتِرُد على النفوس ِمْن بذل الروح ألن فوات حیاة القلب أشد من فوات حیاة النَّْفس 
ْم ِعْنَد ﴿ إذ النفوس حیاتها بمألوفاتها ولكن حیاة القلب ال تكون إال باهللا ُه َُقاتِلُو ِد  َوَال ت الَْمْجسِ

مِ  َرا ِه َفِإْن َقاتَلُوكُْم ﴿ ال تفاتحوهم بالقتال وهتك حرمة الحرم ﴾اْحلَ ُْم ِفي َُقاتِلُوك ى ي تَّ َح
ْم  ُه ُتلُو ْق مزاحم یشغلك عن اهللا فاقطع ذلك عن  فإن زاحمك،  كي یكون القتل منكم دفاعاً ﴾ َفا

ِريَن ﴿ ك عالقة تصدك عن اهللانفسك بكل ما أمكنك لئال تبقى ل ِف ُ الَْكا ء جزاؤهم ﴾ كََذِلَك َجَزا

َهْوا﴿ )١٩١( یفعل بهم ما فعلوا َت ن مٌ ﴿ والشرك القتالعن  ﴾َفِإِن ا ٌر َرِحي ُفو َ َغ  )١٩٢(﴾ َفِإنَّ اهللاَّ

ى ال﴿ تَّ ْم َح ُه َقاتِلُو َنةٌ  َو ْت ُن ﴿ الشرك بالّلهفسر هنا  ﴾تَُكوَن ِف ي يَُكوَن الدِّ    لعبادةوا الطاعة ﴾َو
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المؤمن الناس ) ١٩٥(

منھ في راحھ وجسمھ 
  ]نج[ في تعب

  
 الص�ادق ع�ن) ١٩٦(

 أح�دكم ح�ج إذا )(ع
 بزیارتن�ا حّج�ھ فلیخ�تم

 تم�ام م�ن ذل�ك ألن
  ]صا[ .الحج

 
كما أن الذي  )١٩٦(

ْحِرمُ  یحج بنفسھ یُ
وَیقُِف ثم یطوف 

ق بالبیت ویسعى ثم یحل
یحج  ، فكذلك من

بقلبھ؛ فإحرامھ بعقد 
صحیح على قصد 
صریح ، ثم یتجرد عن 
لباس مخالفاتھ 
وشھواتھ ، ثم باشتمالھ 
بثوبي صبره وفقره ، 
وإمساكھ عن متابعة 
حظوظھ من اتباع 
الھوى ، وإطالق 
خواطر المنى ، ثم 
الحاج أشعث أغبر 
تظھر علیھ آثار 
الخشوع والخضوع ، 
ثم تلبیة األسرار 

 ستجابة كل جزء منكبا
  ]لط [
  
كما أن الحج ) ١٩٧(

بالنفوس أَْشھٌُر 
معلومات من فاتھ ذلك 

 -الوقت فاتھ الحج 
فكذلك حج القلوب لھ 
أوقات معلومة ال یصح 
إال فیھا ، وھي أیام 
الشباب؛ فمن لم تكن لھ 
إرادة في حال شبابھ 
فلیست لھ وصلة في 

  ] لط [حال مشیبھ
) فائدة وقت هللا ١٩٧(

جل العبادات عز و
بأوقات لیتأھب العبد 
 لھا باألداب الظاھرة

  ]مس[
 
من كالم ) ١٩٨(

إنك تذكر العرفاء 
إحسان أبیك إلیك 
فتذكره بذلك ، 
 وإحسانى إلیك أقدم
وأكثر فاذكرنى كما 
تذكر أباك ، اذكرنى 
بالنعماء ُیرى علیك 
منى روائد اآلالء 
واذكرنى بالخوف 
تجدنى أماًنا لك عند 

  اذكرنى المخاوف ، و

﴿ ِ َهْوا﴿ وحده ﴾ِهللاَّ َت اِلِمنيَ ﴿ عن الشرك ﴾َفِإِن ان ظَّ َال َعَ� ال َواَن إِ َ ُعْد استسلمت  إذا ﴾َفال

مِ ﴿) ١٩٣( النفس فال عدوان إال على أرباب التقصیر َرا ِر اْحلَ ْه ُم بِالشَّ َرا ُر اْحلَ ْه ان  ﴾الشَّ

حرمة فكما هتكوا  ﴾ِقَصاٌص  ُرَماُت َواْحلُ ﴿ قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوهم في الشهر الحرام

ْم ﴿ فافعلوا بهم مثله دماءكم الشهر واستحلوا ى َعلَْيُك ِن اْعتََد ِه ﴿ في الحرم﴾ َفَم وا َعلَْي َفاْعتَُد
ْم  ى َعلَْيُك َ ﴿ردوا عن أنفسكم العدوان  ﴾بِِمْثِل َما اْعتََد هللاَّ َُّقوا ا كلُّ ما كان إلى خالف  ﴾َوات

ِقنيَ ﴿ سه أصوبَ هواَك أقرب كان ذلك في نف تَّ َ َمَع الُْم اتقوا إیثار هواهم الذین  ﴾َواْعلَُموا أَنَّ اهللاَّ
ِ ﴿ )١٩٤(على ما فیه رضاه  ِل اهللاَّ ِبي َنِفُقوا ِيف َس إنفاق األغنیاء من أموالهم وٕانفاق الفقراء  ﴾َوأ

ظائف إخراج الروح عن أنفس النفیس وٕانفاق العابدین بنفوسهم ال یدخرونها عن العبادات والو 
 عن ُحبِّهوٕانفاق العارفین بقلوبهم ال یدخرونها عن أحكامه وٕانفاق المحبین بأرواحهم ال یدخرونها 

ْهلَُكةِ ﴿ تَّ ْم إِلَى ال يُك ُْقوا بِأَيِْد ال تُل ُنوا﴿إلى إیثار هواك على رضاه  ﴾َو اإلحسان  ﴾َوأَْحِس

نِنيَ ﴿مع كل أحد  الرفق ِس ْ بُّ اْحملُ َ ُحيِ وا﴿) ١٩٥( ﴾إِنَّ اهللاَّ َتِمُّ َرةَ﴿ أدوهما ﴾َوأ جَّ َوالُْعْم  ﴾اْحلَ

ِ ﴿ بأركانها وشروطها تقربا ُْم ﴿تعالى  ﴾ِهللاَّ ْرت ِص من ِإتمام الحج  منعكم خوف او مرض ﴾َفِإْن أُْح
َر ﴿أو العمرة وأردتم التحلل  َتْيَس َْهْديِ ﴿فعلیكم أن تذبحوا ما تیسر  ﴾َفَما اْس َن ال بدنة أو بقرٍة  ﴾ِم

ال﴿أو شاة  لِ  َو ْم َحتْ ُوَسُك ُ ﴿تتحللوا من ِإحرامكم  وال ﴾ُقوا ُرء َّه ل َْهْدُي َحمِ َْبلَُغ ال ى ي تَّ  قبل ان ﴾َح

ْم ﴿ الهدي یذبح أو ینحر ْنُك یحوجه الحلق قبل  ﴾َمِريًضا﴿ المحرمین من ﴾َفَمْن كَاَن ِم

ى﴿ وصول الهدي محله ًَذ ِه أ ِ َْو ب ْن ﴿كقمٍل وصداٍع  ﴾أ هِ ﴿ في﴾ ِم  حلقیحتاج بسببه الى ال ﴾َرأِْس

يَةٌ ﴿ فحلق في اِإلحرام ِفْد ٍم ﴿فعلیه فدیة  ﴾َف َقةٍ ﴿ثالثة أیام  ﴾ِمْن ِصَيا َْو َصَد مساكین  على ﴾أ

َْو نُُسٍك ﴿ ُتْم ﴿ذبیحة  ﴾أ ن َرةِ﴿بعد اِإلحصار  ﴾َفِإذَا أَِم َع بِالُْعْم تَّ ْن تََم جِّ  َفَم لمن لم  ﴾إِلَى اْحلَ

َتْيَسَر ﴿ من اهل مكةیكن  َن ﴿ما تیّسر  ﴾َفَما اْس َْهْديِ  ِم ْد ﴿ ذبیحةال﴾ ال َْم َجيِ ْن ل ثمن  ﴾َفَم

ْم ﴿ فعلیه الهدي ذَا َرَجْعُت ْبَعٍة إِ جِّ َوَس َّاٍم ِيف اْحلَ َي ُم ثَالثَِة أ ِصَيا َرةٌ ﴿كم ِإلى وطن ﴾َف تِلَْك َعَش
دِ ﴿ تجزئ عن الذبح ﴾كَاِملَةٌ  َْمْجسِ ِري ال ُهُ َحاِض َْهل ْن أ َْم يَُك ْن ل مِ  ذَِلَك ِلَم َرا  امالحكم ع ﴾اْحلَ

َ ﴿ )میل من كل جانب من جوانب مكة ١٢الحرم ( غیر أهل الحرمل َُّقوا اهللاَّ  خافوا اهللا ﴾َوات

َ وَ ﴿ يُد  ْعلَُمواا َ َشِد اِب  أَنَّ اهللاَّ َق ٌر َمْعلُوَماٌت ﴿ )١٩٦( لمن خالف أمره ﴾الِْع جُّ أَْشُه ﴾ اْحلَ
 عز وجل العبادات وقت اهللا ، لمعروفة بین الناس وهي شوال وذو القعدة وعشٌر من ذي الحجةا

َرَض  ﴿ بأوقات لیتأهب العبد لها باألداب الظاهرة ْن َف نَّ ﴿ ألزم﴾ َفَم ِه جَّ َفال ﴿نفسه  ﴾ِفي اْحلَ
ال جِّ  َرَفَث َو َل ِيف اْحلَ ال ِجَدا   فعلیه أن یترك الشهوات، وأن یترك المعاصي والجدال  ﴾ ُفُسوَق َو
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  بودیة  الخالصة بالع
أقبلك على شرائط 
السالمة عاجالً وآجالً، 
فإن من ذكرنى لرغبة 
أو رھبة أعطیتھ 
مرغوبھ وأمنتھ من 
مرھوبھ ، ومن ذكرنى 
لى ُكنت لھ عوًضا من 
الكلِّ ، ومن كنت لھ 
فاألكوان كلھا فى أسره 

  ]لط [
  
) أالیة تشیر الى ١٩٨(

جواز التجارة للحاجِّ ، 
عالى واألمر بذكر هللا ت

كثیراً ، ورفع الحرج 
ل بالنفر من  عّمن تعجَّ

  ] يم[ ِمنى
  
الخطاب ) ٢٠٠(

لقریش حیث كانوا 
یترفعون على الناس 
أن یقفوا معھم وكانوا 

: نحن أھل هللا  یقولون
وُسّكان حرمھ فال 
نخرج منھ فیقفون في 
المزدلفة ألنھا من 
 الحرم ثم یفیضون منھا

  ]زم[
  
عن الباقر أنھ  )٢٠٣(

ھذه اآلیة  سئل عن
أنتم وهللا ھم ان  : فقال

: ال  رسول هللا قال
 يیثبت على والیة عل

إال المّتقون واّتقُوا  (ع)
  هللاَ في مجامع أموركم

 ]صا[
  
نزلت في علي ) ٢٠٧(

بات على فراش  (ع)
لیلة  (ع)رسول هللا 

  خروجھ إلى الغار
ویروى أنھ لما نام 
على فراشة قام جبریل 
عند رأسھ ومیكائیل 

ند رجلیھ وجبریل ع
ینادي بخ بخ من مثلك 
یا ابن أبي طالب 
یباھي هللا بك المالئكة 

ثم إن   .ونزلت اآلیة
اآلیة تدل على أن ھھنا 

، فأكثر  مبایعة
المفسرین على أن 
  العامل ھو البائع

  ومعنى یشري یبیع
  ]غر[
 
  

َْفَعلُوا َوَما﴿ والخصام ٍر يَْعلَمْ ﴿وما تقدموا ألنفسكم  ﴾ت ْن َخْي ُ ِم ُ ﴿یجازیكم علیه  ﴾ه هللاَّ ا
وا ُد ََزوَّ ت َُّقوِن  َفِإنَّ َخْيَر ﴿آلخرتكم  ﴾َو ى َوات ْقَو ِد التَّ ا زَّ َْباِب ﴿ عقابي﴾ ال ُْوِلي األَل یا أهل  ﴾يَا أ

ْم ُجَناحٌ ﴿ )١٩٧(هذا الخطاب لالفهم  ْضالً﴿حرج وال ِإثم ال ﴾لَْيَس َعلَْيُك َتُغوا َف َْب في  ﴾أَْن ت

ْم ﴿ التجارة في أثناء الحج ُِّك ْن َرب أن ما تبتغي من فضل اهللا مما ُیعینك على قضاِء حقِّه فهو ﴾ ِم

ْم ﴿ محمود وما تطلبه الستیفاء حظك أو لما فیه نصیب لنفسك فهو معلول ُت ََفْض  متدفع ﴾َفِإذَا أ

َرَفاٍت ﴿ ْن َع َ  ِم ُُروا اهللاَّ ْذك رَ ﴿ل بالدعاء والتضرع والتكبیر والتهلی ﴾َفا ِر اْحلَ مِ ِعْنَد الَْمْشَع  ﴾ا
ُُروهُ ﴿المزدلفة  جبل في آخر ْذك ُْم  كََما﴿حسنًا  ذكراً  ﴾َوا الجل ماهداكم الیه من ﴾ َهَداك

فلوال أنه َأَراَدَك لما َأَرْدَتُه ولوال أنه اختارك لما ، فاذكر فضله معك  ، معالم دینه ومناسك حجه
ِّنيَ ﴿ آثرَت رضاه ال َن الضَّ ِه لَِم ْن َقْبِل ْم ِم ُت  )١٩٨(لین باِإلیمان وشرائع الدین الجاه ﴾َوإِْن كُن

يُضوا﴿ َِف ََفاَض ﴿انزلوا من عرفة  ﴾ثُمَّ أ ْن َحْيُث أ نَّاُس ﴿ نزل﴾ ِم یعنى ابراهیم واسماعیل  ﴾ال

َ ﴿(ع) أو الحاج واسحاق  ُروا اهللاَّ َتْغِف بآرائكم  یاقریش مّما فعلتم او على إشتغالكم بغیره﴾ َواْس

َ ﴿ مناسك واالستنكاف من الوقوف بعرفات مثل الّناسال الّزائغة وأهوائكم الباطلة من تغییر هللاَّ إِنَّ ا
ٌر  ُفو مٌ ﴿ للمطیعین تقصیرهم في طاعته ﴾َغ َفِإذَا ﴿) ١٩٩( أن یردهم الى بابه بالعاصین﴾ َرِحي

ْم  َناِسَكُك ْم َم ُت َضْي َ ﴿ أعمال الحج جملة ﴾َق ُُروا اهللاَّ ْذك  كثیرًا وبالغوا في ذكره﴾ َفا

ُْم ﴿ ِرك ُْم ﴿م تذكرون كما كنت ﴾كَِذْك ءَك َْو أََشدَّ ﴿ وتعدون مفاخرهم﴾ آبَا إن  ، بل أكثر ﴾أ

ًرا﴿ إحسانى إلیك أقدم وأكثر یقفون بمنى بین المسجد والجبل بعد   - قریش – كانوا ﴾ِذْك
للشهرة وٕاظهار الرفعة بین الناس قضاء المناسك فیذكرون مفاخر آبائهم ومحاسن أیامهم 

هو المنعم علیهم وعلى آبائهم ، وهو أحق بالذكر والشكر من  ألنه فأمروا أن یذكروا اهللا وحده
ِس ﴿ آبائهم نَّا ْن ال ََّنا﴿الذین یشهدون الحج  ﴾َفِم ُل َرب َُقو ْن ي نَْيا َم َِنا ِيف الدُّ  ،تكون الدنیا هّمه ﴾آت
 وشهواتها حظوظها من نفوسنا تشتهیه اللهم اجعل عطائي ومنحتي في الدنیا خاصة ما فیقول:

﴿ ُ َه ْن َخالٍق  َوَما ل َرةِ ِم ِمَن الناس من ال یجنح قلبه إلینا ، ویرضى  ، حظ وال نصیب﴾ ِيف اآلِخ

ْم ﴿ )٢٠٠( یمكن إیمان له بربه وحقِّهبدوننا عنَّا فال یبصر غیر نفسه وحظِّه وال  ُه ْن من ﴾ َوِم

نَْيا ﴿ الناس َِنا ِيف الدُّ ََّنا آت ُل َرب َُقو ْن ي َنةً َم َوِيف ﴿ والعافیة ا بالقضاءوالرض القناعة في الرزق﴾ َحَس
َنةً  َرةِ َحَس َنا﴿ وجنتك رضوانك﴾ اآلِخ ِق ِر ﴿ نجنا من ﴾َو نَّا َذاَب ال ُْولَئَِك ﴿) ٢٠١(﴾ َع الذین  ﴾أ

َِصيٌب ﴿ طلبوا سعادة الدارین ْم ن َُه ُبوا﴿حظ  ﴾ل ا كََس ُ ﴿من الخیرات عملوا  ﴾ِممَّ ِريُع  َواهللاَّ َس
َساِب  ُُروا﴿ )٢٠٢( ة واحدةدفع یوم القیامة یحاسب الخالئق ﴾اْحلِ ْذك ٍم ﴿ كبروا ﴾َوا َّا َي َ ِيف أ  اهللاَّ

دَاٍت  و َل ِيف يَْوَمْنيِ ﴿ رمي الجمراتالتشریق وعند  أیام ﴾َمْعُد ْن تََعجَّ   استعجل بالنفر من  ﴾َفَم
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: ضابط  فائدة) ٢٠٨(

التفریق بین ما یزینھ 
الشیطان وما تزینھ 

نفس: أن النفس تصر ال
على معصیة من لون 
واحد، فھي ترید من 
صاحبھا لوناً واحداً من 

،  المعصیة یتبع نقصھا
كحب تجمیع المال من 
حلھ وحرامھ، أو 
الركض وراء الجنس 
وما إلى ذلك. وأما 
الشیطان فال یصر 
على معصیة بعینھا، 
فكلما تفطن اإلنسان 
إلغوائھ من باب انتقل 
 إلى باب آخر ولون
آخر من المعصیة حتى 

  ]مس[ یوقع صاحبھ
  
: فاعل  فائدة )٢١٠(

الخیرات یرغب في 
لقاء ربھ وینساق إلیھ، 
وفاعل الموبقات یكره 
ساق  لقاء هللا ولكنھ یُ
إلیھ سوقاً، فمن لم یأت 

 ً ً جاء راھبا  راغبا
  ]مس[
  
ورد عن أئمھ ) ٢١٠(

تفسیر  (ع) أھل البیت
اآلیة بیوم القیامة 

 بظھور وبالرجعة و
ونظائره  (ع)المھدي 

كثیرة ، ولیس ذلك إال 
لوحدة وسنخیة بین 

، والناس  ھذه المعاني
لما لم یبحثوا عن 
حقیقة یوم القیامة ولم 
 یستفرغوا الوسع في
الكشف عما یعطیھ 
القرآن من ھویة ھذا 

في  الیوم العظیم تفرقوا
أمر ھذه الروایات، 
فمنھم من طرح ھذه 
الروایات في أبواب 

ومنھم من ،  متفرقة
 أولھا على ظھورھا

، ومنھم  وصراحتھا
وھم أمثل طریقة من 
ینقلھا ویقف علیھا من 

وغیر  غیر بحث
الشیعة وھم عامة 
المسلمین وإن أذعنوا 
بظھور المھدي ورووه 
بطرق متواترة عن 

لكنھم  (ص) النبي
أنكروا الرجعة وعدوا 
القول بھا من 
 مختصات الشیعة

  ]مي[

ْثمَ ﴿ منى َر ﴿حرج  ﴾َفال إِ ْن تَأَخَّ َم ِه َو ْثمَ ﴿ویسمى النفر الثاني  یوم ثالثل﴾ َعلَْي حرج  ﴾َفال إِ

هِ ﴿ ََّقى﴿ ألن الّله یحب أن تؤتى رخصه كما یحب أن تؤتى عزائمه،  أیضاً  ﴾َعلَْي ن إ ﴾ِلَمِن ات

َُّقوا﴿ یأتي بالحج على الوجه األكملأن أراد  ْم إِلَيْ ﴿خافوا  ﴾َوات َُّك َن َ َواْعلَُموا أ ُرونَ اهللاَّ َش  ﴾ِه ُحتْ

ن وَ ﴿ )٢٠٣( مجموعون ِإلیه للحساب ْن م ِس َم نَّا ُ ﴿ یروقك من الناس فریقو ﴾ يُْعِجُبَك  ال ُه  ﴾َقْول

نَْيا﴿ هذه ﴾ِيف ﴿ كالمه َياةِ الدُّ َ ﴿ أعطاهم في الظاهر َبْسَطًة في اللسانفقط ﴾ اْحلَ ِهُد اهللاَّ يُْش َو
هِ  ِْب مِ ﴿ ى قلوبهم أسباب الحرمانربط علمن الكفر والنفاق ،  ﴾َعَ� َما ِيف َقل َصا ُهَو أَلَدُّ اْخلِ  ﴾َو

َّى﴿) ٢٠٤(یجادل بالباطل ویتظاهر بالدین  ذَا تََول  ِيف ﴿عاث  ﴾َسَعى﴿انصرف عنك  ﴾َوإِ
َها ْفِسَد ِفي َْرِض ِلُي ْرَث ﴿ فساداً  ﴾األ ُْهِلَك اْحلَ ي لَ ﴿الزرع  ﴾َو نَّْس من اِإلنسان والحیوان  ﴾َوال

بُّ ﴿ ُ ال ُحيِ دَ ﴿غض یب ﴾َواهللاَّ َْفَسا ما كان فیه خراب األمور الدینیة ونظام األحوال الدنیویة ﴾ ال

)٢٠٥ (﴿ َ َِّق اهللاَّ ُ ات َه َل ل ذَا ِقي ُ ﴿ انزع عن قولك وفعلك القبیح ﴾َوإِ ه ْت ةُ﴿حملته  ﴾أََخَذ زَّ  ﴾الِْع

هُ َ�َ ﴿ عن قبول الحق فهنأَفَشَمَخْت  قبول الحق استولى علیهم التكبُّر عن ﴾بِاإلِْثِم ﴿األنفة  ُب ْس
َهادُ  َس الِْم َِبئْ ُم َول نَّ ما هو فیه في الحال من الوحشة وظلمات النَّْفس وضیق االختیار  یعني ﴾َجَه

حتى ال یسعى في شيء غیر مراده ، فیقع في كل لحظة غیر مرة في العقوبة والمحنة ، ثم إنه 
ِس وَ ﴿) ٢٠٦( منقول من هذا العذاب إلى العذاب األكبر نَّا َن ال وهم األخیار  ع الثانيالنو  ﴾ِم

 أول من اسلم من الناس بعد خدیجه برسول اهللا (ص) یعني علیا (ع)عن ابن عباس  ر ،األبرا
ْن يَْشِري ﴿ ]شو[ ُ ﴿باع  ﴾َم ه َْفَس َ ﴿ هللا ﴾ن ء ِْتَغا ِ ﴿طلب  ﴾اب ْرَضاةِ اهللاَّ لمرضاته ورغبًة في  ﴾َم

ُوٌف ﴿ أنفسهم أدركتهم خصائص الرحمة فآثروا رضاء الحق علىأولئك الذین  ثوابه ء ُ َر َواهللاَّ
د َبا ْدُخلُوا ِيف ﴿) ٢٠٧( ولرأفته بهم وصلوا إلى هذه األحوال﴾ بِالِْع ُنوا ا َن آَم ي َِّذ َُّها ال َي يَا أ
ِْم  ل في شعب اإلیمان كلها وال تخلوا بشيء من أحكامه ، وهذا كالتحذیر من عدم القیام بما  ﴾السِّ

ةً ﴿ ]صا[ سلم والیة علي واالئمة (ع)ال عن الصادق (ع)تقدم من أحكام اإلسالم ،  فَّ كلَّف  ﴾كَا

ال﴿ المؤِمَن بأن ُیساِلَم كل أحدِ  ِبُعوا ُخُطَواِت  َو َتَّ ْيَطاِن ﴿طرق  ﴾ت ُ لَُكْم ﴿وٕاغواءه  ﴾الشَّ َّه ن إِ
بِنيٌ  وٌّ ُم ْم ِمْن بَْعِد َما ﴿ )٢٠٨( اتوعدكم باإلغواء جمیع ﴾َعُد ُت َناُت َفِإْن َزَ�ْ َْبيِّ ْم ال َْتُك ء  ﴾َجا

لُة الواحدُة بعد كشف البرهان أقبُح من كثیٍر منها قبل ذلك ٌز َفاْعلَُموا ﴿ الزَّ ِزي َ َع أَنَّ اهللاَّ
مٌ  ُرونَ ﴿) ٢٠٩(﴾ َحِكي َنُظ ْل ي َال أَْن ﴿ هؤالء المكذبون ینتظر ﴾َه ُم  إِ ُه ُ يَأْتَِي أمر اهللا  ﴾اهللاَّ

مِ ﴿ عذابهأو  ٍَل ِمَن الَْغَما ضنة الرحمة فاذا جاء منه السحاب االبیض الذي هو م ﴾ِيف ُظل

ِضيَ ﴿ كما اقترحوا علیك ﴾َوالَْمالِئَكةُ ﴿ العذاب كان اصعب ُق ُر ﴿انتهى  ﴾َو    باهالكهم ﴾األَْم
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األنبی����اء فائ����دة  )٢١٣(

مئ������ة أل������ف وأربع������ة 
وعش��رون ألف��ا ، م��نھم 
الرسل ثالثمائ�ة وثالث�ة 
أو أربع��ة عش��ر ، ج��اء 

القرآن العظیم ذك�ر في 
خمسة وعشرین ومنھم 
م���ن أرس���ل إل���ى أھ���ل 
بیت���ھ خاص���ة ، وم���نھم 
إل��ى عش��یرتھ ، وم��نھم 

الكت��ب  ... و إل�ى قوم�ھ
المنزل����ة مئ����ة وأربع����ة 
عشر فقط ، أنزل منھ�ا 
على آدم عشرة  وعلى 
ش���بث ثالث���ین ، وعل���ى 
إدریس خمسین  وعلى 
إب��راھیم عش��رة  وعل��ى 
موس���ى عش���ر ص���حف 
 والتوراة والزبور على

داود  واإلنجی����ل عل����ى 
عیس��ى  والق��رآن عل��ى 
محم�������د ص�������لوات ّهللا 

  ]مال[ وسالمھ علیھم
) في الحدیث ٢١٤(

حفت الجنة بالمكاره 
 وحفت النار بالشھوات

  ]صا[
  
نزلت في ) ٢١٤(

غزوة الخندق حین 
أصاب المسلمین الجھد 

  ] مس[والشدة 
  
 ابن عباس) عن ٢١٥(

: نزلت في عمرو بن 
،  اْلَجُموح األنصاري

ً كبیراً ذا  وكان شیخا
، فقال: یا  مال كثیر

، بماذا  رسول هللا
، وعلى من  أتصدق

  ]مس[ أنفق
 
الخیر   : ) فائدة٢١٥(

یشمل أشیاء كثیرة فمن 
،  أعطى مالھ فقد أنفق

ومن أعطى علمھ فقد 
، ومن  ضحى  أنفق

بوقتھ من أجل 
،  اآلخرین فقد أنفق

ومن واسى منكوباً 
مھموماً بكلمة طیبة فقد 

، فھي عامة في  نفقأ
كل خیر فلو حصر هللا 
اإلنفاق في المال فقط 
لعجز عنھ كثیر من 

، ولكنھ تعالى  الناس
وسع الدائرة لتشمل 

  ]مس[ جمیعال
 

﴿ ِ ُْرَجعُ ﴿وحده  ﴾َوإِلَى اهللاَّ ُر ﴿ مرجع ﴾ت ) ٢١٠( وقیل المحاسبة في االخرة الناس جمیعاً  ﴾األُُمو

لْ ﴿ َراِئ﴿ یا محمد (ص) ﴾َس َْم بَِ� إِْس َل ك " هنا كنایة عن اإلخبار عن األمر الكثیر  كم " ﴾ي

ْم ﴿ " االستفهامیة كم بخالف " ُه َنا يَةٍ ﴿شاهدوا  ﴾آتَْي ْن آ َنةٍ ﴿معجزات  ﴾ِم  َوَمْن ﴿وحجج  ﴾بَيِّ

ْل نِْعَمةَ  ُبَدِّ ِ  ي ُ ﴿بالكفر والجحود بها  ﴾اهللاَّ ه ءْت ْن بَْعِد َما َجا َ ﴿المعجزات والحجج ﴾ ِم هللاَّ َفِإنَّ ا
َقاِب  يُد َشدِ  ُروا﴿) ٢١١( عقاب اهللا له ألیم وشدید ﴾الِْع ََف َن ك ي َِّذ َِّن �ِ َياةُ﴿ شهوات ﴾ُزي  اْحلَ

نَْيا ُرونَ ﴿ونعیمها  ﴾الدُّ يَْخسَ ُنوا َو َن آَم ي َِّذ َن ال ََّقْوا﴿ لفقرهم ﴾ِم َن ات َِّذي الشرك واجتنبوا  ﴾َوال
ْم ﴿المعاصي  ُه َق َ ﴿ فوق أولئك الكافرین منزلًة ومكانة ﴾َفْو ِْقَياَمةِ ي َم ال ألنهم یكونون في علیین  ﴾ْو

ُ ﴿ وأولئك في سجین ُ  يَْرُزُق  َواهللاَّ ء ْن يََشا ِر ِحَساٍب  َم رزقا كثیرا ال یحصى ، ألن كل ما  ﴾بَِغْي

ةً ﴿) ٢١٢(یدخل تحت الحساب قلیل نافد  ًة َواِحَد ُس أُمَّ نَّا الفطرة المستقیمة  على ﴾كَاَن ال

َبَعَث ﴿افع فاختلفوا لحظة االستئثار بالمن ِبيِّنيَ  َف نَّ ُ ال َن ﴿ همتلهدای﴾ اهللاَّ ِري مبشرین للمؤمنین  ﴾ُمَبشِّ

َن ﴿بجنات  نِذِري مُ ﴿للكافرین بعذاب الجحیم  ﴾َوُم ُه َنَزَل َمَع َتاَب ﴿ مع النبیین ﴾َوأ الكتب  ﴾الِْك

قِّ ﴿السماویة  َم ﴿ بالصدق والعدل﴾ بِاْحلَ ُك ْ َتلَُفوا فِ ِ�َ ِس ِفيَما اْخ نَّا هِ بَْنيَ ال َتلََف ِفي ِه َوَما اْخ  ﴾ي

َن أُوتُوهُ ﴿الكتاب  ي َِّذ َال ال ْن بَْعِد َما ﴿ كتبه كالیهود والنصارى أهللا الیهم أنزلألذین  ﴾إِ ِم
ْم  ُه َْت ء َناُت ﴿ رت لهمظه ﴾َجا ْم ﴿ظلمًا وحسدًا  ﴾بَْغًيا﴿الحجج والدالئل  ﴾الَْبيِّ ُه َن من الكافرین  ﴾بَْي

ى﴿للمؤمنین  َهَد ُ ﴿ أعان﴾ َف ُنوااهللاَّ َن آَم ي َِّذ ل َُفوا﴿المؤمنون  ﴾ا ل َت ِهِ  ِلَما اْخ ن قِّ بِإِْذ َن اْحلَ ِه ِم  ﴾ِفي

ُ ﴿فیه أهل الضاللة  الذي اختلف ء َْهِدي َمْن يََشا ُ ي إِلَى ﴿ من أراد أن یسلكیعین  ﴾َواهللاَّ
ٍم  َتِقي ٍط ُمْس َرا ْم ﴿) ٢١٣( ﴾ِص ُت ْب َْم َحِس ا﴿ظننتم یا معشر المؤمنین  هل ﴾أ ُخلُو  أَْن تَْد

ةَ ا نَّ ْم ﴿ربدون ابتالٍء وامتحان واختبابمجرد إیمانكم أو إسالمكم  ﴾ْجلَ ا يَأْتُِك یصیبكم بالء  ﴾َولَمَّ

ْم ﴿بمثل ما ابتلوا  ﴾َمَثلُ ﴿ ومشقة ْبِلُك ْن َق َن َخلَْوا ِم ي َِّذ خلق اهللا الجنة وحفَّها ، من النكبات  ﴾ال

تْ ﴿، وخلق النار وحفَّها بالشهوات والرغائب  بالمصاعب ْم َمسَّ ُ ﴿أصابتهم  ﴾ُه ء ا رَّ ُ َوالضَّ ء َْبأَْسا  ﴾ال

ُزلِْزلُوا﴿الشدائد والمصائب والنوائب  ى﴿أزعجوا ِإزعاجًا شدیدًا  ﴾َو وصل بهم الحال أن  ﴾َحتَّ

َتى﴿ ُ َم ه ُنوا َمَع َن آَم ي َِّذ ُل َوال ُسو رَّ َل ال َُقو ِ ﴿یأتي  ﴾ي ُر اهللاَّ َْص وذلك استبطاًء منهم للنصر  ﴾ن

َ ﴿ لتناهي الشدة علیهم ِريٌب ﴿ فأبشروا ﴾الأ ِ َق َر اهللاَّ َْص نََك ﴿ )٢١٤(حان أوانه  ﴾إِنَّ ن  ﴾يَْسأَلُو

لْ ﴿ (ص) یا محمد ُقوَن ُق ِف ُن ذَا ي ْن َخْيٍر ﴿ اصرفوها في هذه الوجوه لهم ﴾َما ْم ِم ُت ْق َف َن من  ﴾َما أ

َربِنيَ ﴿ المال الحالل َْق ِن َواأل ْي َتاَمى﴿ وأألقارب﴾ َفِللَْوالَِد    ال أب له الصغیر الذي﴾ َوالَْي
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عسى في ) فائدة ٢١٦(

القرآن إذا كانت من ّهللا 
فھي للیقین ، وإذا 
كانت من الغیر فھي 

للتوھم والشك مثل لعل  
  ]مال[
  
) غالب ما نزل ٢٢٠(

من االیات في المدینة 
عبارة عن أحكام 
وحدود وغالب ما نزل 
بمكة عقائد وأخبار 

  ]مال[
 

ِل ﴿ الفقراء﴾ َوالَْمَساِكنيِ ﴿ ِبي ِْن السَّ ٍر ﴿ ألمنقطع﴾ َواب ْن َخْي َْفَعلُوا ِم تطیب به أنفسكم ﴾ َوَما ت

مٌ ﴿ طلبا لمرضاة الّله لغیر هؤالء ِه َعِلي ِ َ ب هللاَّ  )٢١٥( سیجزیكم علیهو  ال یخفى علیه ﴾َفِإنَّ ا

ْم ﴿ ُْرهٌ لَُك ُهَو ك ُل َو َتا ْم الِْق ُِتَب َعلَْيُك َوَعسى ﴿ على النفوس مباشرة القتال صعبت ﴾ك
ْم  ٌر لَُك َو َخْي ُه َرُهوا َشْيئًا َو  بیَّن أن راحات النفوس مؤجلة ألنها في حكم التأدیب ﴾أَْن تَْك

ُهوَ ﴿ وا َشْيئًا َو بُّ َمُ ﴿ضرر  ﴾َشرٌّ ﴿وفیه  ﴾َوَعَسى أَْن ُحتِ ُ يَْعل ْم َواهللاَّ أدرى بما فیه  ﴾لَُك

َ ﴿صالحكم منكم  ْم ال ت ُْت َن نََك ﴿) ٢١٦( ﴾ْعلَُمونَ َوأ  (ص) یسألك أصحابك یا محمد ﴾يَْسأَلُو
مِ ﴿ َرا ِر اْحلَ ْه ِن الشَّ ٌر ﴿أیحل لهم ﴾ َع َِبي ِه ك ٌل ِفي َتا ْل ِق ِه ُق ٍل ِفي َتا أمره كبیر ووزره عظیم  ﴾ِق

ِل ﴿ولكن هناك ما هو أعظم وأخطر  ِبي ْن َس َصدٌّ َع دین القریش المؤمنین عن صد وهو ﴾ اهللا َو

﴿ ِ ٌر ب ُْف مِ َوك َرا ِد اْحلَ ُ ﴿ منعهم من الطواف حول الكعبة﴾ ِه َوالَْمْجسِ ه ْن ِه ِم ِل َْه َراُج أ  ﴾َوإِْخ

َبُر ﴿وإِخراجكم من البلد الحرام  َنةُ ﴿أعظم وزرًا وذنبًا  ﴾أَْك ْت ِْف ِ وال فتنة المسلم عن  ﴾ِعْنَد اهللاَّ

ُر ﴿ دینه حتى یردوه ِإلى الكفر َب َزَ ﴿عند اهللا  ﴾أَْك ال ي ِل َو ْت َْق َن ال ْم ﴿ ألكفار﴾ الُونَ ِم نَُك َُقاتِلُو ي
ْن  ُْم َع ُّوك َُرد ى ي تَّ ْم َح ِنُك ي ِن ﴿یعیدوكم ِإلى الكفر ﴾ ِد وا إِ ُع َتَطا دْ ﴿ قدروا ﴾اْس َْرتَِد ْن ي  ﴾َوَم

ْت ﴿رجع ی ِه َفَيُم ِن ي ْن ِد ْم َع ْنُك ٌر َفأُْولَئَِك ﴿ثم یموت  ﴾ِم ِف ُهَو كَا ِبَطْت  َو  تبطل ﴾َح

نَْيا﴿ ْم ِيف الدُّ ُُه َرةِ﴿ لما یفوتهم من ثمرات االسالم ﴾أَْعَمال  لما یفوتهم من الثواب﴾ َواآلِخ

ونَ ﴿ َها َخالُِد ْم ِفي ِر ُه نَّا َْصَحاُب ال ُْولَئَِك أ نَّ ﴿) ٢١٧( مخلدون ال یخرجون منها أبداً  ﴾َوأ  إِ

ُنوا َن آَم ي َِّذ َن َهاَجُروا﴿المؤمنین  ﴾ال ي َِّذ وا﴿فارقوا األهل واألوطان  ﴾َوال َهُد ِيف ﴿ األعداء ﴾َوَجا
ِل  ِبي َْرُجونَ ﴿عالء دین ا ﴾َس ُْولَئَِك ي ِ أ ُفوٌر ﴿یطمعون أن تصیبهم  ﴾اهللاَّ ُ َغ ِ َواهللاَّ ت اهللاَّ َرْحَم
مٌ  إن الذین صدقوا في قصدهم وأخلصوا في عهدهم أولئك الذین عاشوا في َرْوِح الرجاء إلى  ﴾َرِحي

نََك ﴿ )٢١٨( أن یصلوا إلى كمال البقاء ودار اللقاء ْن ﴿ (ص) یا محمد ﴾يَْسأَلُو حكم  ﴾َع

ِر ﴿ ِر َوالَْمْيِس ْم ِهَما﴿لهم  ﴾ُقلْ ﴿القمار  ﴾اْخلَ معنى القمار ، في تعاطي الخمر والمیسر  ﴾ِفي

ْثٌم ﴿ موجود في أكثر معامالت أهل الغفلة إذا سلكوا طریق الِحَیل والخداع والكذب في المقال إِ
ٌر  َِبي ِس ﴿مضار دینیة ودنیویة ﴾ ك نَّا ِفُع �ِ َنا ُهَما﴿من أرباحهما واالتجار بهما  ﴾َوَم ْثُم  ﴾َوإِ

ُر ﴿ وضررهما َب ِهَما ﴿ اكثر ﴾أَْك َْفِع ْن ن نََك ِم يَْسأَلُو ُقونَ ﴿ یا محمد (ص) ﴾َو ُنِف ذَا ي من  ﴾َما

ِل ﴿ أموالهم ْفوَ ﴿ أنفقوا لهم ﴾ُق العفُو ما فضل عن حاجتك وهذا  ، عن الحاجة الزائد﴾ الَْع
فأمَّا خواص الخواص فطریقهم اإلیثار  ،ر كفایاتهمللخواص یخرجون من فاضل أموالهم عن قد

يَاِت ﴿ وهو أن ُیؤِثر به غیَره على نفسه وبه فاقة إلى ما یخرج ُم اآل ُ لَُك ُ اهللاَّ ُبَنيِّ    ﴾كََذِلَك ي
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  )٢سورة البقرة (        )٣٧(        الجزء الثاني 
  
) نزلت في ٢٢١(

مرثد بن أبي مرثد 
الغنوي بعثھ رسول هللا 

ج منھا إلى مكة لیخر
ً من المسلمین  ناسا
ً شجاعاً  وكان قّویا
فدعتھ امرأة یقال لـھا 
عناق إلى نفسھا فأبى 
وكانت خلة في 
الجاھلیة فقالت ھل لك 
أن تتزوج بي فقال 
حتى استأذن رسول 
هللا فلما رجع استأذن 

  ]مس [في التزوج بھا
  
روى ـ ان اھل ) ٢٢٢(

الجاھلیة كانوا ال 
یساكنون الحیض وال 

ن كدأب یؤاكلوھ
المجوس والیھود 
واستمر الناس على 
ذلك الى ان سأل عن 
ذلك  رسول هللا كیف 
نصنع بالنساء اذا 
حضن أنقربھن ام ال 

روى و االیةفنزلت  
ان المسلمین اخذوا 
بظاھر االعتزال 
فأخرجوھن من بیوتھم 
فقال ناس من االعراب 
یا رسول هللا البرد 
شدید والثیاب قلیلة فان 

ائر آثرناھن ھلك س
اھل البیت وان 
استأثرنا بھا ھلكت 

 (ص)الحیض فقال 
انما امرتم ان تعتزلوا 
مجامعتھن اذا حضن 
ولم یأمركم باخراجھن 
من البیوت كفعل 

  ]رو[ االعاجم 
 
 أَنَّى) فائدة : ٢٢٣(

 وإخباراً  سؤاالً  تجيء
 ؛ جھات لھ أمرٍ  عن
 من اللغة في أعمّ  فھو
 ومن أین ومن كیف
 ھو ھذا ؛ متى

 في العربي مالاالستع
 الناس فسر وقد . أَنَّى
 بھذه اآلیة ھذه في أنى

  ]قر[ األلفاظ
  
  
  

ْم ﴿ المنافع والمضار َُّك ُرونَ  لََعل َفكَّ ََت َرةِ ﴿ أمر ﴾ِيف ﴿ )٢١٩(﴾ ت نَْيا َواآلِخ نََك الدُّ يَْسأَلُو یا  ﴾َو

ْن ﴿ (ص) محمد َتاَمى﴿مخالطة  ﴾َع مداخلتهم على وجه  لهم ﴾ُقلْ ﴿ في أموالهم ﴾الَْي

ٌر ﴿ ْم َخْي َُه ثم الصبر ، إصالح حالهم بما یكون في تأدیبهم أَتّم من إصالح مالهم  ﴾إِْصالٌح ل

ْم ﴿ لهم على االحتمال عنهم مع بذل النصح ُه اِلُطو أموالهم بأموالكم على وجه ﴾ َوإِْن ُختَ

ْم ﴿ المصلحة لهم نُُك ْفِسَد ﴿ في الدین﴾ َفإِْخَوا َُم الُْم ُ يَْعل خالطتهم الخیانة بمن یقصد بم ﴾َواهللاَّ

ْصِ�ِ ﴿ واِإلفساد ألموالهم َن الُْم َ ﴿ فُیعامُل كًال على سواكن قلبه من الُقُصود ﴾ِم ء ُ َولَْو َشا اهللاَّ
ْم  َتُك ٌز ﴿ بأن یشدد علیكم األمر ألوقعكم في الحرج والمشقة ﴾ألَْعَن ِزي َ َع الغالب  ﴾إِنَّ اهللاَّ

مٌ ﴿ َنِكحُ ﴿ )٢٢٠(فیما یشّرع لعباده  ﴾َحِكي ال ت ال تتزوجوا أیها المسلمون  ﴾واَو

ِركَاِت ﴿ نَّ ﴿من غیر أهل الكتاب  ﴾الُْمْش ى يُْؤِم تَّ َنٌة َخْيٌر ﴿مملوكة  ﴾َوألََمةٌ ﴿ باهللا ﴾َح ُمْؤِم
ْن  ْم ﴿رة حُ  ﴾ِم ْتُك ِركٍَة َولَْو أَْجعََب ُنِكُحوا﴿المشركة بجمالها ومالها  ﴾ُمْش ال ت وال تزوجوا  ﴾َو

ى﴿بناتكم من  تَّ ِرِكَني َح ُنوا الُْمْش ٌر ﴿باهللا  ﴾يُْؤِم ٌن َخْي ْبٌد ُمْؤِم ْن  َولََع ُمْشِرٍك َولَْو ﴿ ُحرٍ  ﴾ِم
ْم  ُْولَئَِك ﴿ في الحسب والنسب والجمال ﴾أَْجعََبُك ما  ﴾يَْدُعوَن إِلَى﴿المشركین والمشركات  ﴾أ

ُ يَْدُعو﴿یوصلكم  ِر َواهللاَّ نَّا ةِ ﴿ الذي یوجب ﴾إِلَى ال نَّ َرةِ اْجلَ ِِه ﴿ذنوب ومغفرة ال ﴾َوالَْمْغِف ن بِإِْذ
 ُ ُبَنيِّ ي ِهِ ﴿یوضح  ﴾َو يَات َُّرونَ ﴿حججه  ﴾آ َتََذك َُّهْم ي ِس لََعل نَّا فیمیزوا بین الخیر والشر  ﴾�ِ

نََك ﴿ )٢٢١( يَْسأَلُو ِن ﴿ د (ص)یا محم ﴾َو يِض ﴿ النساء في حالة ِإتیان﴾ َع ِ الحیض  ﴾اْحملَ
البدن فلم یحجبن عن استدامة إنهن وٕاْن ُمِنْعَن عن الصالة التي هي حضور ب ؟ أیحل أم یحرم

لْ ﴿ الذكر بالقلب واللسان ى﴿ لهم ﴾ُق ًَذ ِزلُوا﴿مستقذر  ﴾ُهَو أ ءَ ﴿اجتنبوا معاشرة  ﴾َفاْعَت َسا نِّ ال
يِض ﴿حالة  ﴾ِيف  ِ نَّ  اْحملَ ُه َربُو َْق ال ت ى﴿ال تجامعوهن  ﴾َو تَّ ْرنَ  َح ینقطع عنهن دم  ﴾يَْطُه

ْرنَ ﴿الحیض  هُ ﴿ غتسلنإ ﴾َفِإذَا تََطهَّ ْن َحْيُث َفأْتُو ُمُ ﴿ الذي في المكان ﴾نَّ ِم َرك أحله  ﴾أََم

﴿ ُ ابِنيَ ﴿ لكم ﴾اهللاَّ وَّ تَّ بُّ ال َ ُحيِ َن ﴿ من الذنوب ﴾إِنَّ اهللاَّ ِري بُّ الُْمَتَطهِّ المتنزهین عن ﴾ َوُحيِ
ْم ﴿) ٢٢٢(الفواحش  ْرٌث لَُك ُْم َح ْم ﴿مزرع ومنبت الولد  ﴾نَِساُؤك ُت َّى ِشئْ َن ْم أ ْرثَُك  "﴾ َفأْتُوا َح

ً  المكان في استعمل وربما ، كمتى الزمان في یستعمل الشرط أسماء من " نىأ ُموا ﴿ أیضا قَدِّ َو
ْم  ُفِسُك َن َُّقوا﴿ من األعمال الصالحة ما ینفعكم یوم إفالسكم ﴾أل َ ﴿ وخافوا﴾ َوات قال تعالى  ﴾اهللاَّ

ُقوهُ ﴿مهددا لمن خالف ذلك  ْم ُمال َُّك َن ا أ َُمو فانظروا ،  امرهفیجازیكم على مجاوزة أو  ﴾َواْعل

نِنيَ ﴿ ألنفسكم بتقدیم ما یسركم وجدانه عند ربكم ِر الُْمْؤِم بَشِّ َ ﴿ )٢٢٣(﴾ َو هللاَّ َعلُوا ا ال َجتْ َو
ْم  نُِك َْيَما ْرَضًة أل   قد حلفُت  :سببًا مانعًا عن فعل الخیر فتتعللوا بالیمین بأن یقول أحدكم ﴾ُع
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  )٢سورة البقرة (        )٣٨(        الجزء الثاني 
  
القرء من ) فائدة ٢٢٨(

 یطلق على االضداد
لّطھر والحیض ا

والمشھور من االخبار 
والفتوى اّن المراد بھ 

 ]بي[ ھاھنا الّطھر 
  
وذلك أن أنفس ) ٢٢٨(

النساء طوامح إلى 
، فأمرن أن  الرجال

یقمعن أنفسھن ویغلبنھا 
الطموح  على

ویجبرنھا على 
 ]زم[ التربص

  
یعنى انھّن ) ٢٢٨(

 مصّدقات فى كونھنّ 
طاھرات وفى انقضاء 
العّدة وفى الحمل 
وعدمھ وال یحّل لھّن 
ان یكتمن ما فى 
ارحامھّن من الّدم 
والحمل لتعجیل العّدة 
او لتعجیل الّطالق او 
لعدم رّد الولد على 

  ]بي[والده 
  
الَُق ) تنبیھ ٢٢٩( ٱلطَّ

َتاِن  ھذه العبارة من َمرَّ
المتشابھات المحتاجة 

  ]بي[الى البیان 
  
 

ال تجعلوا ذكر اهللا شركًا  ، بل افعلوا الخیر وكّفروا عن أیمانكم ، أّال أفعله وأرید أن أبّر بیمینيباهللا 
ِس  أَْن ﴿ ُیْصَطاد به حطام الدنیا نَّا وا بَْنيَ ال ُْصِ�ُ ت ُقوا َو َتَّ ت وا َو رُّ ََب أي ال تجعلوه تعالى سببًا  ﴾ت

ُ ﴿ مانعًا عن البر والتقوى واِإلصالح بین الناس مٌ  َواهللاَّ سرائركم فیؤاخذكم ان كان ب﴾ َسِميٌع َعِلي

ْم ﴿ )٢٢٤( ایمانكم كاذبًة ونّیاتكم غیر صادقة نُِك َْيَما َّْغِو ِيف أ � ُ بِا هللاَّ ُُم ا ِخُذك أي ال  ﴾ال يُؤَا
ما جرى به اللسان على  ، یؤاخذكم بما جرى على لسانكم من ذكر اسم اهللا من غیر قصد الحلف

ْت ﴿ ٍر في الخیر والشرمقتضى السهو فلیس له كثیر خط َب ُْم بَِما كََس ْن يُؤَاِخُذك َولَِك
ْم  ولكن ما انطوت علیه الضمائر  ،ِإذ حنثتم فیها ، بما قصدتم ِإلیه من األیمان  ﴾ُقلُوبُُك

 واحتوت علیه السرائر فذلك الذي یؤخذ به إن كان خیرًا فجزاٌء جمیل وٕان كان شرًا فعناٌء طویل
ٌر ﴿ ُفو ُ َغ مٌ ﴿ لغو االیمان وال یؤاخذكم بهیغفر  ﴾َواهللاَّ َن ﴿ )٢٢٥(مؤاخذة الال یعجل ب﴾ َحِلي ي َِّذ ِ� 

ْن ﴿ یحلفون أّال یجامعوا﴾ يُؤْلُونَ  ْم  ِم ُُّص ﴿لإلضرار بهن  ﴾نَِساِئِه ََرب َْربََعِة ﴿ انتظار ﴾ت أ
ُوا ء ٍر َفِإْن َفا مٌ ﴿ شرة أزواجهنرجعوا إلى عِ  ﴾أَْشُه ٌر َرِحي ُفو َ َغ صر لسان لما تقا ﴾َفِإنَّ اهللاَّ

إلیها أو  الزوجة لكونها أسیرًا في ید الزوج  َتَولَّى اهللا األمر بمراعاة حقها فأمر الزوج بالرجوع
الَق ﴿ )٢٢٦( تسریحها َزُموا الطَّ إْن ملَّ حق صحبتها وأكَّد العزم على مفارقتها فإن ﴾ َوإِْن َع

مٌ ﴿ اهللا مطلع على حاله وسره َ َسِميٌع َعِلي َّْصَن ﴿ )٢٢٧(﴾ َفإِنَّ اهللاَّ َرب ََّقاُت يََت َوالُْمَطل
ءٍ  ُرو نَّ ثَالثََة ُق ُفِسِه أَمَر المطلقات بالِعدَّة  ، القرء من االضداد یطلق على الحیض والطهر ﴾بِأَن

العالقة بینكما فأقیموا على شرط الوفاء لما َسَلَف من  یعني إْن انقطعت، احترامًا لصحبة األزواج 
ُّ ﴿فاصبروا حتى یمضي مقدار من المدة ، بهذه السرعة الصحبة وال تقیموا غیره مقامه  ل ال َحيِ َو

نَّ  ِه َْرَحاِم ُ ِيف أ َن َما َخلََق اهللاَّ ُتْم نَّ أَْن يَْك َُه إْن انقطع بینكما السبب فال تقطعوا ما أثبت اهللا  ﴾ل

َحَ ﴿ من النََّسبِ  نَّ أ ُه َُت بُُعول ِر َو ِم اآلِخ ِ َوالَْيْو ِاهللاَّ نَّ ب ُنَّ يُْؤِم نَّ إِْن ك ِه َِردِّ َمْن َسَبَق له  ﴾قُّ ب

وا إِْصالًحا﴿ الصحبة فهو أحق بالرجعة ُد ََرا  استدراك ما حصل من الجفاءیعني  ﴾ِيف ذَلَِك إِْن أ
ُروِف ﴿ نَّ بِالَْمْع ِه َِّذ� َعلَْي نَّ ِمْثُل ال َُه إن كان له علیها حق ما أنفق من المال فلها حق  ﴾َول

نَّ ﴿ الخدمة ِل َعلَْيِه َجا رِّ ََرَجةٌ َو�ِ مٌ ﴿في الفضیلة  ﴾د ٌز َحِكي ِزي ُ َع الُق ﴿ )٢٢٨(﴾ َواهللاَّ الطَّ
ٌك  تَاِن َفإْمَسا رَّ ُروٍف  َم ِرٌحي بِإِْحَساٍن ﴿ ال إضرار فیه ﴾بَِمْع َْو تَْس إمَّا صحبة جمیلة أو  ﴾أ

 محمود في الشریعة فأمَّا سوء العشرة وٕاذهاب لذة العیش باألخالق الذمیمة فغیر ، ُفْرقة جمیلة
ال﴿ ْم َو ُّ لَُك ل نَّ ﴿أیها األزواج  ﴾ َحيِ ُتُموُه ا آتَْي وا ِممَّ من المهور  ﴾َشْيئًا ﴿ دفعتم ﴾أَْن تَأُْخُذ

ُِقيَما ﴿ِخسَّة  الرجوع فیما خرجَت عنه َالَّ ي ْم أ ُت ْف ِ َفِإْن ِخ َد اهللاَّ و ُِقيَما ُحُد َالَّ ي َفا أ ا َِال أَْن َخيَ إ
ِهَما فِ  ِ َفال ُجَناَح َعلَْي َد اهللاَّ و هِ ُحُد ِ تََدْت ب ْف   إْن أرادت المرأة أن تتخلص من زوجها فال  ﴾يَما ا
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َفإِْن ) تنبیھ ٢٣٠(

ً من َطلََّقھَ  ا ھذا ایضا
المجمالت لكّن المراد 
ان طلّقھا بعد الثانیة 

 ]بي[
  
عن أمیر  )٢٣٣(

ما من  (ع)المؤمنین 
لبن رضع بھ الصبي 

ة علیھ من أعظم برك
لبن أّمھ قیل وقد یجب 
علیھن كما إذا لم 
یرتضع إال من أمھ أو 
ال یعیش إال بلبنھا أو 

 ]صا[ ال یوجد غیرھا
  
) وھذا األمر ٢٣٣(

للندب ألن المطلقة ال 
تجبر على إرضاع ابن 
مطلقھا إال إذا لم یأخذ 
ثدي غیرھا ، وكذلك 
ال تجبر على 
اإلرضاع حال قیام 

ان الزوجیة ، ألنھ لو ك
واجبا علیھا لما 
استحقت األجرة علیھ 

  ]مال[
  

َها﴿ مال جناح علیها فیما تبذل من و تَُد ِ َفال تَْع ُد اهللاَّ و هذه آداب ُیَعلِّمكمها اهللا وَیُسنُّها  ﴾تِلَْك ُحُد

ََتَعدَّ ﴿ لكم فحافظوا على حدوده وداوموا على معرفة حقوقه ْن ي دَ ﴿خالف ی ﴾َوَم أحكام  ﴾ُحُدو

ِ َفأُوْ ﴿ اِلُمونَ اهللاَّ ظَّ ْم ال َها﴿ )٢٢٩(ن للعقاب و المستحق ﴾لَئَِك ُه ََّق َفال ﴿ ثالث مرة ﴾َفِإْن َطل
 ُ َه ُّ ل ل ى تَنِكحَ ﴿ذلك  ﴾ِمْن بَْعُد  َحتِ َرهُ  َحتَّ الزواج الثاني   على الزوجغایة ما یشق  ﴾َزْوًجا َغْي

ِهَما﴿ِلَیْحَذَر الطالق ما أمكنه  َها َفال ُجَناَح َعلَْي ََّق ُِقيَما  َفِإْن َطل َراَجَعا إِْن َظنَّا أَْن ي ََت أَْن ي
 ِ َد اهللاَّ و َْك ﴿ ال یعودان بعد ذلك إلى الفراق ثانیًا إذا علما حاجة أحدهما إلى صاحبه ﴾ُحُد تِل َو

دُ  و َها﴿وأحكام  ﴾ُحُد ُن َُبيِّ ِ ي ٍم يَْعلَُمونَ ﴿یوضحها  ﴾اهللاَّ َقْو ) ٢٣٠( عواقب األمور ینظرون في ﴾ِل

مُ ﴿ ُت َّْق ذَا َطل َبلَْغَن ﴿ یا معشر الرجال﴾ َوإِ َ َف َساء نِّ نَّ ﴿ قاربن انقضاء ﴾ال َُه العدة  ﴾أََجل

نَّ ﴿ ُه ُروٍف ﴿فراجعوهّن  ﴾َفأَْمِسُكو نَّ ﴿ من غیر ضرار ﴾بَِمْع ُه ُحو َْو َسرِّ اتركوهن حتى  أو ﴾أ

ُروٍف ﴿ تنقضي عدتهن نَّ ﴿بِإحسان  ﴾بَِمْع ُه ال تُْمِسُكو ًرا﴿ال تراجعوهن  ﴾َو َرا  ِإلضرارل ﴾ِض

وا﴿ نبه تَُد َتْع ْل ذَِلَك ﴿لتظلموهن  ﴾ِل َْفَع ْن ي َمَ ﴿یمسكها لِإلضرار بها  ﴾َوَم َقْد َظل بذلك  ﴾َف

ِ ُهُزًوا﴿ يَاِت اهللاَّ وا آ ُذ ِ ال تَ�َّ ُ َو ه َْفَس ُُروا نِْعَمةَ ﴿اهللا تهزؤوا بأحكام ال  ﴾ن ْذك ِ ﴿فضل  ﴾َوا اهللاَّ
ْم َوَما َتاِب  َعلَْيُك َن الِْك ْم ِم َزَل َعلَْيُك َن ْم ﴿ قرآنال ﴾أ ُظُك ْكَمِة يَِع ِه ﴿یرشدكم  ﴾َواْحلِ ِ ب

 َ َُّقوا اهللاَّ ٍء ﴿أیها الناس خافوه واخشوا عقاب عدم امتثال أمره  ﴾َوات لِّ َ�ْ َ بُِك َواْعلَُموا أَنَّ اهللاَّ
مٌ  فِإمَّا تخلیة سبیٍل من  ، األمر بحسن الِعْشرة مع الزوجةال یخفى علیه حالكم ونیتكم ، ﴾ َعِلي

َبلَْغَن ﴿ )٢٣١( قیاٌم بحق الصحبة على شرط الوفاءغیر جفاء أو  َ َف ء َسا نِّ ْم ال ُت َّْق ذَا َطل َوإِ
نَّ  َُه نَّ ﴿انقضت عدتهن  ﴾أََجل ُه ُضلُو نهي األولیاء عن مضارتهن وترَك  ، تمنعوهن ﴾َفال تَْع

 حمیة الجاهلیة واالنقیاَد لحكم اهللا في تزویج النساء إْن أردن النكاح من دون استشعار األنفة
َنِكْحَن ﴿ والحمیة ََراَضْوا﴿ الى من العودة ﴾أَْن ي ذَا ت نَّ إِ َْزَواَجُه ِإذا صلحت األحوال  ﴾أ

ْم ﴿ َنُه ُروِف ﴿بین الزوجین  ﴾بَْي  ﴾ذَِلَك ﴿ رضیت بكفٍو یخطبها فحرام علیكم ظلمهاإذا  ﴾بِالَْمْع
ْنُكْم ﴿الذي وعظكم الّله به  ْن كَاَن ِم ِه َم ِ ِ  يُوَعُظ ب ُن بِاهللاَّ ِر يُْؤِم ِم اآلِخ ویعلم أن  ﴾َوالَْيْو

ْم ﴿الّله سیعاقبه فیه  َْزكَى﴿الذي أمر به  ﴾ذَِلُك ْم  أ عند الناس، لئال یقال فیكم ما یثلب  ﴾لَُك

ُر ﴿كرامتكم من االنتقاد  َمُ ﴿ لقلوبكم ﴾َوأَْطَه ُ يَْعل األحكام والشرائع من أصلح لكم  ما هو ﴾َواهللاَّ

ْم ال تَْعلَُمونَ ﴿ ُْت َن َُهنَّ ﴿ ان الواجب على األمهات ﴾الَْوالَِداُت وَ ﴿ )٢٣٢(﴾ َوأ الد َْو َن أ ُْرِضْع ي
َضاَعةَ ﴿ سنتین ﴾َحْولَْنيِ  رَّ مَّ ال َد أَْن يُِت ََرا ْن أ  لوالدان إتمام الرضاعةاِإذا شاء  ﴾كَاِملَْنيِ ِلَم

َه﴿ ِد ل نَّ ﴿ األب یعني ﴾َوَعَ� الَْمْولُو ُُه ت نَّ َوِكْسَو ُقُه    رضعاتللوالدات المطلقات الم ﴾ِرْز
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جاء  ) فائدة ٢٣٤(

عشر بلفظ التأنیث ألن 
العرب إذا أبھمت في 
العدد من اللیالي 
واألیام غلبوا اللیالي 
حتى أن أحدھم یقول 
صمت عشرا من 
الشھر لتغلیبھم اللیالي 
على األیام ، فإذا 
أظھروا األیام قالوا 
صمنا عشرة أیام 

  ]مال[
  
الحكمة فى ) ٢٣٤(

 : العّدة عّدة اشیاء
حفظ حرمة  : االّول

 : والّثانى،  المؤمن
ترّقب حصول الّرغبة 
من الّطرفین بمضّى 
مّدة لم یتضاجعا 
وحصول المراجعة 
والمواصلة بینھما فاّن 
الّطالق والفرقة 

،  مبغوضان �
والوصال وااللفة 

 :الّثالث، و محبوبان لھ
 ملتبرئة الّرحم من الح

مراعاة  :والّرابع، 
تعلّق قلب المرأة 
بالّزوج وقطعھ فاّنھا 
تسكن حرقة المرأة بعد 
الّطالق فى ثالثة اشھر 
وحرقة المتوّفى عنھا 
زوجھا ال تسكن االّ فى 
اربعة اشھر وعشراً 

،  كما فى الخبر
مراعاة  :والخامس

صبر المرأة عن 
  الجماع وطاقتھا

فاّن المرأة تصبر عنھ 
  ]بي[ اربعة اشھر

  

ُروِف ﴿ رَّ ﴿بقدر الطاقة  ﴾بِالَْمْع َُضا َها ال ت َال ُوْسَع َْفٌس إِ َُّف ن ٌة ﴿ال یضرَّ  ﴾ال تَُكل َوالَِد
َها ٌ ﴿ ال تترك الوالدة إرضاع ولدها غیظًا على أبیه فتّضر بولده ﴾بَِولَِد ال َمْولُود َهُ بَِولَِدهِ  َو أو  ﴾ل

َوَعَ� ﴿ِإرضاعه لیغیظ أحدهما صاحبه ینتزع األب الولد منها ِإضرارًا بها مع رغبتها في 
ِرِث  دَا﴿ما على والد الطفل من اِإلنفاق  ﴾ِمْثُل ذَِلَك ﴿ الولد وارث ﴾الَْوا ََرا اتفق الوالدان  ﴾َفِإْن أ

الً﴿ َصا ٍر َفال ُجَناحَ ﴿فطامه قبل الحولین  ﴾ِف ُو تََشا ُهَما َو ْن ََراٍض ِم ْن ت ِإثم  فال ﴾َع

ُْم ﴿ ت ََرْد ِهَما َوإِْن أ ْرِضُعوا أَْن ﴿أیها اآلباء  ﴾َعلَْي َت ُْم ﴿ لـ تطلبوا مرضعةً  ﴾تَْس دَك ال َْو غیر  ﴾أ
ْم ﴿ِإثم  فال ﴾َفال ُجَناحَ ﴿ األم بسبب عجزها أو ِإرادتها الزواج ُت َّْم ذَا َسل شریطة أن  ﴾َعلَْيُكْم إِ

ْم ﴿تدفعوا لها  ُروِف ﴿ اتفقتم ﴾َما آتَْيُت َُّقوا﴿ من األجر ﴾بِالَْمْع َ ﴿ راقبوا ﴾َوات جمیع في  ﴾اهللاَّ

ٌر ﴿أفعالكم  ي َِص َ بَِما تَْعَملُوَن ب هللاَّ َنَّ ا َن ﴿ )٢٣٣(ال یخفى علیه شيء  ﴾َواْعلَُموا أ ي َِّذ َوال
ًرا ٍر َوَعْش َْربََعَة أَْشُه نَّ أ ِه ُفِس َن بِأَن َّْص َرب ََت َْزَواًجا ي ُروَن أ يََذ ْم َو ْنُك ْوَن ِم فَّ َُتَو على النساء  ﴾ي

 عظیمحق المیت  ألن، في العّدة أربعة أشهر وعشرة أیام حدادًا  اللواتي یموت أزواجهن أن یمكثن
َفِإذَا ﴿الرحم عن ماء الزوج  ئةلتتحقق براو  مدة الوفاء له أطول ألن فراقه لم یكن باالختیار كانتو 

َن  نَّ ﴿انقضت  ﴾بَلَْغ َُه ْم ﴿ِإثم  ﴾َفال ُجَناحَ ﴿عدتهن  ﴾أََجل ِفيَما ﴿أیها األولیاء  ﴾َعلَْيُك
َْن ِيف  نَّ َفَعل ُفِسِه َن إذا انقضت العدة أبیح لها التزوج بزوٍج  ﴾بِالَْمْعُروِف ﴿ اِإلذن لهن بالزواج ﴾ أ

َ و﴿آخر  ٌر ا ي ِب َن َخ ُ بَِما تَْعَملُو ال ُجَناحَ ﴿) ٢٣٤( ﴾هللاَّ ْم ﴿ِإثم  ﴾َو َْيُك ِفيَما ﴿أیها الرجال  ﴾َعل
هِ  ِ ْم ب ُت ْض رَّ ءِ ﴿التعریض  ﴾َع َسا نِّ ْن ِخْطَبِة ال أبیح من ،  ن أزواجهن في العّدةالمتوّفى عنه ﴾ِم

ْم ﴿فیه استجالب للمودة  ذلك ما كان ُت ن َن َْو أَْك ْم ﴿أخفیتموه  ﴾أ َنُفِسُك من رغبة الزواج  ﴾ِيف أ

مَ ﴿ بهن نَّ  َعِل َُه ن ُُرو تَْذك ْم َس َُّك َن ُ أ ْن ال ﴿ وال تصبرون عنهن فرفع عنكم الحرج ﴾اهللاَّ َولَِك
نَّ  ُه و ا﴿بالنكاح  ﴾تَُواِعُد ر مَ  ﴾ِس َْن ﴿منه ما فیه ارتكاب المحظورات من إلمام بذنب  ُحرِّ َال أ إِ

ًفا الً َمْعُرو َُقولُوا َقْو ِزُموا﴿بطریق التعریض والتلویح  ﴾ت ال تَْع َكاِح ﴿تعقدوا  ﴾َو نِّ ْقَدةَ ال ُع
 ُ َه َتاُب أََجل َْبلَُغ الِْك ى ي تَّ َنَّ ﴿ فِإن ُحْرمة الماضي ال تضیع ، تنتهي عدة األول ﴾َح َواْعلَُموا أ

ُروهُ  ْم َفاْحَذ ُفِسُك َن َُم َما ِيف أ َ يَْعل َ ﴿عقابه في مخالفتكم أمره  فأحذروا ﴾اهللاَّ هللاَّ َواْعلَُموا أَنَّ ا
ٌر  ُفو مٌ ﴿یمحو ذنب من أناب  ﴾َغ ِلي ِإثم  ﴾ال ُجَناحَ ﴿ )٢٣٥( ال یعاجل العقوبة لمن عصاه ﴾َح

ْم ﴿ َْم ﴿أیها الرجال  ﴾َعلَْيُك ءَ َما ل َسا نِّ ُم ال ُت َّْق نَّ  إِْن َطل ُه و ُهنَّ ﴿الجماع ﴾ تََمسُّ ِرُضوا ل َْف َْو ت أ
ِريَضةً  نَّ ﴿ مهراً  ﴾َف ُه ُعو تِّ َعَ� ﴿تطییبًا لخاطرهن  من مالكم ما یتمتعن بهفادفعوا لهنَّ  ﴾َوَم
ُرهُ ﴿ الغنى ﴾الُْموِسِع  ِر ﴿ بقدر یساره ﴾قََد ْقِت ُرهُ ﴿ ریوالفق ﴾َوَعَ� الُْم    بقدر ِإعساره ﴾قََد
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عن الباقر ) ٢٣٨(

في الصالة  (ص)
ھي الوسطى قال 

صالة الظھر وھي 
أول صالة صالھا 

وھي  (ص)رسول هللا 
وسط النھار ووسط 
الصالتین بالنھار 
صالة الغداة وصالة 

علیھ  وعنھالعصر 
السالم أن الصالة إذا 
ارتفعت في وقتھا 
رجعت إلى صاحبھا 
وھي بیضاء مشرقة 

ول حفظتني حفظك تق
هللا وإذا ارتفعت في 
غیر وقتھا بغیر 
حدودھا رجعت إلى 
صاحبھا وھي سوداء 
مظلمة تقول ضیعتني 

 ]صا [ضیعك هللا
  
نقل اّنھا ) ٢٣٨(

مختفیة فى الّصلوات 
الخمس لم یعّینھا هللا 
وأخفاھا فى جملة 
الخمس لیحافظوا على 
جمیعھا كما اّنھ اختفى 
لیلة القدر فى لیالى 

  مضان او فىشھر ر
لیالى الّسنة واالسم 
االعظم فى جمیع 

، وساعة  االسماء
االستجابة فى ساعات 

  ]بي[ یوم الجمعة 
  
ةُ ) ٢٤٠( كانت ِعدَّ

الوفاة في ابتداء 
ِسَخ  اإلسالم َسَنًة ثم نُ
ذلك إلى أربعة أشھر 

   ]لط[ وعشرة أیام
  
) قوم حزقیل ٢٤٣(

"العراق"  كانوا بواسط
دعاھم إلى الجھاد 

ا حذراً من فھربو
، فأماتھم هللا  الموت

 ثمانیة أیام ثم أحیاھم
    ] قر[
  
  

نِنيَ ﴿ ِس ْ ا َعَ� اْحملُ ق ُروِف َح َتاًعا بِالَْمْع فِإن الفراق كیفما كان لمن أراد ان یحسن الیهن ، ﴾ َم

هُ ﴿ )٢٣٦( العوضفهو شدید فجعل ما یستحق من  و ِل أَْن تََمسُّ ْب ْن َق نَّ ِم ُه ُتُمو َّْق  ﴾نَّ َوإِْن َطل

ْم ﴿الجماع  ُت َرْض قَْد َف ِريَضةً ﴿ذكرتم  ﴾َو نَّ َف َُه ْم ﴿مهرًا  ﴾ل ُت َرْض ِنْصُف َما َف فالواجب علیكم  ﴾َف

إَِال ﴿ ولمَّا وقع علیهن اسمكم فنصف المسمَّى یجب لهن ، أن تدفعوا نصف المهر المسّمى لهن
ُفونَ  َِّذ� بِيَِدِه ﴿ ِإال ِإذا أسقطت المطّلقة حقها في النصف المستحق لها ﴾أَْن يَْع ُفوا ال َْو يَْع أ

َكاِح  نِّ ْقَدةُ ال ُفوا﴿ أو من ِقَبل الزوج في النصف العائد إلیه ﴾ُع ى َوأَْن تَْع ْقَو تَّ َرُب �ِ َْق أن  ﴾أ
ْم ﴿ العفو أتم وأحسن َنُك َل بَْي ْض َنَسْوا الَْف ال ت إِنَّ ﴿یقرب صاحبه من البخل  نسیان الفضل ﴾َو

َ بَِما تَْعَملُونَ  َِص  اهللاَّ ٌر ب ُظوا﴿ )٢٣٧(﴾ ي ِف لََواِت ﴿واظبوا أیها المؤمنون  ﴾َحا  في ﴾َعَ� الصَّ

ُْوْسَطى﴿ یدخلها بالهیبة ویخرج بالتعظیمأن  ، أوقاتها الَةِ ال  او الصبح العصر﴾ َوالصَّ

ِتِنيَ ﴿ ن ِ َقا ُقوُموا ِهللاَّ َْو ﴿ )٢٣٨( خاضعین لهیبته وعظمته خاشعین﴾ َو الً أ ِرَجا ْم َف ُت ْف َفِإْن ِخ
بَ  نًاُرْك َ كََما ﴿ بأي حال من األحوالال ُتِخلُّوا بمناجاتي  ﴾ا ُُروا اهللاَّ ْذك ُتْم َفا َفإِذَا أَِمن

ْم  ََّمُك نُوا تَْعلَُمونَ َعل َْم تَُكو زال عنكم الخوف وأمنتم فعودوا إلى استقراركم باستفراغ واذا  ﴾َما ل

ُتَ ﴿ )٢٣٩( أوقاتكم في االعتكاف بحضرتي سرًا وجهراً  َن ي ي َِّذ ْونَ َوال فَّ َْزَواًجا  َو يََذُروَن أ ْم َو ْنُك ِم
ةً  ِصيَّ ْم ﴿ ویوصون ﴾َو َْزَواِجِه ِل ﴿ النفقةب﴾ أل ْو ا إِلَى اْحلَ َتاًع  ویبقین في بیوتهنلمدة سنة  ﴾َم

َراٍج ﴿ َر إِْخ فهؤالء تجب نفقتهن في ماله إذا أوفین بوصیة أزواجهن طیلة ،  هاوال ُیخرجن من ﴾َغْي

َرْجَن ﴿ تلك المدة ْم ﴿ِإثم فال  ﴾َفال ُجَناحَ ﴿ بأختیارهن ﴾َفِإْن َخ قطع  یا أولیاء المیت ﴾َعلَْيُك

ُروٍف ﴿ و ، النفقة عنهن ْن َمْع نَّ ِم ِه ُفِس َن َْن ِيف أ ا ال ینكره الشرع كالتزین مم ﴾ِيف َما َفَعل
ٌز ﴿والتطیب والتعرض للُخّطاب  ِزي ُ َع  فاحذروا انتقامه فى مخالفته واحذروا الّظلم على من ﴾َواهللاَّ

مٌ ﴿تحت ایدیكم  َتاعٌ ﴿ )٢٤٠( صالحكم ال یأمر وال ینهى اّال بما فیه﴾ َحِكي ََّقاِت َم ُمَطل ﴾ َو�ِْ

ُروِف ﴿ الصداقواجٌب على األزواج  ا﴿بقدر استطاعتهم  ﴾بِالَْمْع ق َعَ� ﴿حقٌّ الزم  ﴾َح
ِقنيَ  تَّ ُ كََذ ﴿ )٢٤١( ال تجمعوا علیهن الفراق والحرمان فیتضاعف علیهن البالء ﴾الُْم ُبَنيِّ ِلَك ي

ِقلُونَ  ْم تَْع َُّك ِِه لََعل يَات ْم آ ُ لَُك تتأدبوا بما أشیر علیكم وتفلحوا بما تعقلون من إشارات  ﴾اهللاَّ

َْم ﴿) ٢٤٢(حكمي  ََر  أَل َن ﴿أولئك القوم  خبر السامعأو أیها  (ص) یا محمد تعلم ﴾ت ي َِّذ إِلَى ال
ْم  ِرِه يَا ْن ِد َرُجوا ِم ، دعاهم ملكهم ِإلى الجهاد فهربوا خوفًا من الموتقوم من بني ِإسرائیل  هم ﴾َخ

ْم أُلُوٌف ﴿هربوا من الطاعون  وقیل َر ﴿كانوا سبعین ألفًا  ﴾َوُه   الَْمْوِت ﴿ من خوفًا وفراراً  ﴾َحَذ
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 )٢سورة البقرة (        )٤٢(        الجزء الثاني 
  
ظل بنو ) فائدة : ٢٤٦(

إسرائیل بعد مجیئھم 
إلى فلسطین بعد 

م من موسى علیھ السال
سنة،  ٣٥٦غیر ملك 

وتعرضوا في تلك 
الفترة لغزوات األمم 
القریبة منھم كالعمالقة 

، وأھل  من العرب
َمْدَین وفلسطین 

،  واآلرامیین وغیرھم
فمرة َیْغلبون وتارة 

  ]مس [  ُیْغلبون
  
فیھ اشارة الى  )٢٤٦(

اّنھم كانوا اصحاب 
نفوس كارھة للقتال 
 راغبة فى ترك الجھاد

  ]بي[
 
 أَْخَسرَ  إِنَّ ) ٢٤٧(

النَّاِس َصْفَقًة َو أَْخَیَبُھْم 
ً َرُجلٌ أَْخلََق َبَدَنُھ  َسْعیا

َمالِِھ َو لَْم  َطلَبِ فِي 
ُتَساِعْدهُ اْلَمَقاِدیُر َعلَى 

ْنَیا  ِمنَ إَِراَدتِِھ َفَخَرَج  الدُّ
بَِحْسَرتِِھ َو َقِدَم َعلَى 

 ]نج[   اْآلِخَرِة بَِتبَِعتِھِ 
  
عالى إن هللا ت )٢٤٨(

جعل سكینة بني 
إسرائیل في التابوت 
وجعل سكینة ھذه 
األمة في قلوبھم ، فقال 

ھو الذي أنزل : « 
السكینة في قلوب 

ثم إن »  المؤمنین
التابوت كان تتداولھ 

وغیرھم؛ أیدي األعداء 
ًة كان ُیْدَفن ومرة  َفمرَّ
حَمل  كان ُیغلب علیھ فیُ
وأما قلوب المؤمنین 
َفَحاَل بین أربابھا 

 : (ص)بینھا  قال و
قلب المؤمن بین 
إصبعین من أصابع 

یعني في  الرحمن 
قبضة الحق سبحانھ  
وتحت تغلیبھ 

  ]لط[ھ وتصریف
  
قال ابن عباس ) ٢٤٨(

جاءت المالئكة تحمل 
التابوت بین السماء 
واألرض حتى 
وضعتھ بین یدي 
طالوت والناس 

  ]مس [ ینظرون
  

ُ ُموتُوا ْم اهللاَّ َل لَُه َقا ْم ﴿اهللا ثمانیة أیام أماتهم  ﴾َف ُه بدعوة نبیهم "حزقیل" لّما استبعدوا  ﴾ثُمَّ أَْحَيا

ٍل ﴿قدرة اهللا في اإلعادة لیعرفهم أنه ال ینجیهم من الموت شيء  ْض و َف َ لَُذ  وٕاحسان إنعام ﴾إِنَّ اهللاَّ

ِس ال يَْشُكُرونَ ﴿ نَّا نَّ أَْكَثَر ال ِس َولَِك نَّا  )٢٤٣(بل ینكرون ویجحدون  ﴾َعَ� ال

ِ ﴿ الكفار﴾ َقاتِلُواوَ ﴿ ِل اهللاَّ ِبي َ َسِميٌع ﴿ال لحظوظ النفس وأهوائها  ﴾ِيف َس َواْعلَُموا أَنَّ اهللاَّ
مٌ  َِّذ� ﴿ )٢٤٤(" ترغیب وتهدید ووعد ووعید "فیه بالمتخّلف ونّیته والمجاهد ومراده ﴾َعِلي ْن ذَا ال َم

 َ ِرُض اهللاَّ ُْق ًنا﴿سبیل الخیر  فيیبذل ماله  ﴾ي ْرًضا َحَس القرض الحسن ما ن طیب نفس ع ﴾َق
َه﴿ ال تطلب بسببه الِعَوض ُ ل ه َف َضاِع َرةً َفُي ًفا كَِثي ِبُض ﴿ال حساب لها  ﴾أَْضَعا َْق ُ ي  ﴾َواهللاَّ

ُصُط ﴿ الرزق فیقتره على من یشاء يَْب ُْرَجُعونَ ﴿ على األغنیاء لیطالبهم بالشكر ﴾َو ِه ت  ﴾َوإِلَْي
والبسط لما  ، لما غلب القلوب من الخوفالقبض  و، أ َقَبَض القلوب بإعراضه وَبَسَطها بإقباله

ََر ﴿) ٢٤٥( یغلب علیها من الرجاء َْم ت  االشراف والمتكلمین ﴾الَْمإلِ   إِلَى﴿ یا محمد (ص)﴾ أَل

ْن بَْعدِ ﴿ َل ِم َراِئي ْن بَِ� إِْس َنِ�ٍّ ﴿وفاة  ﴾ِم ا ِل ْذ َقالُو ْم ُموَسى إِ َُه اسمه شمعون بن صفّیة من  ﴾ل
 اسماعیلوهو بالعربّیة  ، مه یوشع بن نون من ولد یوسف او اسمه اشموئیل، او اس ولد الوى

ََنا َمِلًكا﴿ إجعل ﴾ابَْعْث ﴿ ِلْ ﴿قائدًا  ﴾ل َُقات ِ ﴿معه األعداء  ﴾ن ِل اهللاَّ ِبي اقترحوا على  ﴾ِيف َس

ْم ﴿ لهم نبیهم﴾ َقالَ ﴿نبیِّهم اإلذن لهم في القتال  ُت ْل َعَسْي ُِتَب ﴿ أخشى﴾ َه  فرض ﴾إِْن ك

َُقاتِلُواَعلَيْ ﴿ ََال ت ُل أ َتا ِْق ُم ال ا ﴿ عدوكم ﴾ُك ِرْجَن قَْد أُْخ ِ َو ِل اهللاَّ ِبي َِل ِيف َس َُقات ََال ن ََنا أ ا ل َقالُوا َوَم
َْنائَِنا َب ِرنَا َوأ يَا ْن ِد ا ﴿ إنهم أظهروا التصلب والجد في القتال َذبًَّا عن أموالهم ومنازلهم ﴾ِم َفلَمَّ

لُ  َتا ِهُم الِْق ُِتَب َعلَْي َّْوا﴿ من أنفسهم ا أجیبوا إلى ما ضمنوهفلمَّ  ﴾ك إَِال ﴿ نكل أكثرهم ﴾تََول
ُهْم  ْن اِلِمنيَ ﴿ عزُمهم هللاْخُلص ممن اَ  ﴾َقِليالً ِم ظَّ ٌم بِال ُ َعِلي وعیٌد لهم على ظلمهم بترك  ﴾َواهللاَّ

ْم ﴿ )٢٤٦( الجهاد َُه َل ل َقا َ قَْد بََعَث ﴿ أخبرهم﴾ َو ْم إِنَّ اهللاَّ ُه ﴾ ْم َطالُوَت لَكُ ﴿ إختار﴾ نَِبيُّ

نسوا حق  ﴾َمِلًكا﴿ وكان دباغا اسمه في سفر صمویل شاول بن قیس من سبط بنیامین

َّى﴿معترضین  ﴾َقالُوا﴿ فـ ، الظاهر االختیار فنظروا إلى الحال بعین َن َهُ ﴿كیف  ﴾أ يَُكوُن ل
ُ ﴿ملكًا  ﴾الُْملُْك  ه ْن ُن أََحقُّ بِالُْملِْك ِم َنا َوَحنْ َْم يُؤَْت ﴿ ن أوالد الملوكألن فینا من هو م ﴾َعلَْي َول

ِل  ْن الَْما َ اْصَطَفاهُ ﴿أجابهم نبّیهم  ﴾َقالَ ﴿ المال له هذا فقیرو  ﴾َسَعًة ِم اختاره  ﴾إِنَّ اهللاَّ
ْم ﴿ ُ بَْسَطةً ﴿ أنه محمود خصال النفسو  أن الفضیلة باختیار الحق ﴾َعلَْيُك دَه َزا معرفة  ﴾َو

ِْم َواْجلِ ﴿ ِم ِيف الِْعل ُ يُْؤِ� ﴿ الجسم وقوة في ﴾ْس ُ ﴿یعطي  ﴾َواهللاَّ ه ْن ﴿الملك  ﴾ُملَْك لمن  ﴾َم

﴿ ُ ء ُ َواِسعٌ ﴿من عباده  ﴾يََشا ْم ﴿ )٢٤٧(بمن هو أهل له  ﴾َعِليمٌ ﴿الفضل  ﴾َواهللاَّ َُه َل ل َقا   َو
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قال: رسول  )٢٤٩(

قسمت  (ص) : هللا
الحكمة عشرة أجزاء 
فأعطي علي تسعة 

زاء وأعطي الناس أج
  ]شو [جزءا واحدا

  
َفإنَّ اْلِجَھاَد )  ٢٤٩(

َباٌب ِمْن أَْبواِب اْلَجنَِّة 
ِة  َفَتَحُھ هللاُ لَِخاصَّ

، َوُھَو لَِباُس  أَْولَِیائِھِ 
، َوِدْرُع هللاِ  التَّْقَوى

، َوُجنَّتُُھ  اْلَحِصیَنةُ 
اْلَوثِیَقُة، َفَمْن َتَرَكُھ 

ُھ هللاُ ، أَلَبسَ  َرْغَبًة َعْنھُ 
لِّ  ، َوَشِملَُھ  َثْوَب الذُّ

َغاِر   اْلَبالَءُ  َث بِالصِّ  َوُدیِّ
َواْلَقَماَئِة ـ أي ُذلِّل 
بالّصغار واإلھانة ـ، 
َوُضِرَب َعلَى َقْلبِِھ 
بِاإلِْسَھاِب ـ الّثرثرة ـ، 
َوأُِدیَل اْلَحقُّ ِمْنُھ 
بَِتْضییِع اْلِجَھاِد، َوِسیَم 
اْلَخْسَف ـ أي كلف 

  ة ـ َوُمنَِع النََّصفَ المشقّ 
  ]نج[
 
رأس مال  )٢٥١(

: األول  الحكمة ثالث
النفس في  إبعاد

، والثاني  المكروھات
 فراغ القلب عن حب

، والثالث  الشھوات
القیام على القلب بحفظ 
الخطرات، ومن راقب 
هللا عند خطرات قلبھ 
عصمھ عند حركات 

  ] تس[جوارحھ 
 
كان داود بن ) ٢٥١(

ً صغیر اً یّسى شابا
ً للغنم ، ال خبرة  راعیا
، أرسلھ  لھ بالحرب

أبوه لیأتیھ بأخبار 
،  إخوتھ مع طالوت

فرأى جالوت یطلب 
، والناس  المبارزة

أل عما سیھابونھ، 
، جالوت یكافأ بھ قاتل 

فأجیب بأن الملك یغنیھ 
،  ویعطیھ ابنتھ
 طالوتفأستأذن 

ثم مبارزة جالوت الب
تقدم بعصاه وخمسة 
أحجار ماس في 

تھ، ومعھ مقالعھ، جعب
وبعد كالم مع جالوت، 
رماه داود بحجر، 
فأصاب جبھتھ 

تقدم منھ ففصرع، 
 وأخذ سیفھ، وحّز بھ 

  

ْم  ُُّه َِبي يَةَ  ن مُ ﴿عالمة  ﴾إِنَّ آ ِه أَْن يَأْتَِيُك ابُوُت ﴿ یردَّ اهللا ِإلیكم أن ﴾ُملِْك تَّ صندوق التوراة  ﴾ال

َنةٌ ﴿ الذي أخذ منكم ِه َسِكي ََرَك مِ ﴿الطمأنینة  ﴾ِفي ا ت ٌة ِممَّ بَِقيَّ ْم َو ُِّك ُل ُموَسى ﴿ آثار ﴾ْن َرب آ
ُرونَ  آُل َها واثار بعض  وهي عصا موسى وثیابه وبعض األلواح التي كتبت فیها التوراة ﴾َو

ُهُ الَْمالَِئَكُة إِنَّ ِيف ﴿ االنبیاء ِمل يَةً ﴿نزول التابوت  ﴾ذَِلَك  َحتْ لعالمة واضحة أن اهللا اختاره  ﴾آل

ْم إِْن ﴿ نِنيَ لَُك ْم ُمْؤِم ُت ُن ا﴿) ٢٤٨(﴾ ك َل َطالُوُت  َفلَمَّ َص المقدس وجاوز بیت خرج  ﴾َف

دِ ﴿ ُنو ْم ﴿ بالجیش ﴾بِاْجلُ َتِليُك ْب َ ُم َل إِنَّ اهللاَّ ٍر ﴿مختبركم  ﴾َقا َِنَه الشریعة بین األردن  ﴾ب
هُ َفلَْيَس ِم�ِّ ﴿وفلسطین  ْن ْن َشِرَب ِم َْم ﴿فال یصحبني ﴾ َفَم ْن ل ُ  َوَم ه َّهُ ﴿قه بتاتا یذ ﴾يَْطَعْم َفِإن

ِن ﴿أراد بذلك أن یختبر ِإرادتهم وطاعتهم قبل الحرب ﴾ ِم�ِّ  ِال َم ْرَفةً  إ َرَف ُغ قلیًال من  ﴾اْغَت

 ةعلى حدِّ االضطرار وما ال بد منه نجا،  أذن لهم برشفٍة من الماء تذهب بالعطش ﴾بِيَِدهِ ﴿الماء 

ْم فَ ﴿ ُه َال َقِليالً ِمْن ُ إِ ه ْن ِربُوا ِم َزهُ ﴿ في كل وقت یقل عددهم المؤمنونكذلك  ﴾َش َو ا َجا ﴾ َفلَمَّ

ُ ﴿النهر  ه ُنوا َمَع َن آَم ي َِّذ الذین شربوا من الماء بعد  ﴾َقالُوا﴿صبروا على العطش الذین  ﴾ُهَو َوال

َقةَ ﴿رأوا كثرة عدوهم عندما عتراهم الخوف إ أن مَ ﴿ قدرة ال ﴾ال َطا ََنا الَْيْو الُوَت  ل كان من  ﴾ِجبَ

ِدهِ َوجُ ﴿ العمالقه على رعب فربط اهللا ال فنظروا إلى الحال بعین الظاهر َفَداَخَلهم شيء من ﴾ُنو

نُّونَ ﴿ نصرالقلوبهم بما ذَكرهم من  َُظ َن ي ي َِّذ َل ال َُقو﴿یعتقدون  ﴾َقا ْم ُمال َُّه َن ِ  أ وهم ﴾ اهللاَّ

َرةً﴿ الصفوة االخیار ًة كَِثي ْت ِفئَ ََب ٍة َقِليلٍَة َغل ْن ِفئَ َْم ِم لبت الجماعة القلیلة كثیرًا ما غ ﴾ك

ِ ﴿الجماعة الكثیرة  َن ﴿ وعونه ونصرته بِإرادة اهللا ومشیئته ﴾بِِإْذِن اهللاَّ ِِري اب ُ َمَع الصَّ ﴾ َواهللاَّ

ِدهِ ﴿) ٢٤٩(بالنصرة والتأیید والقوة  الُوَت َوُجُنو وا ِجلَ ََرُز ا ب ََّنا ﴿وجهًا لوجه دعوا اهللا  ﴾َولَمَّ َقالُوا َرب
ِرغْ  َْف نَ ﴿ أفْض  ﴾أ ًراَعلَْي ْب َنا﴿نفوسنا  في اعمنّ یَ  ﴾ا َص َْقَداَم ْت أ  في میدان الحرب ﴾َوثَبِّ

ُْصْرنَا﴿ ن ِريَن  َعَ� ﴿ أنت یارب ﴾َوا ِف ِم الَْكا َْقْو ثالث تفید ِإدراك أسباب النصر ال  دعوات ﴾ال
فلذلك ُنِصُروا َوَوجدوا  ، لالنتقام منهم َألْجل ما فاتهم من نصیبهم ولكن لكونهم كافرین

ْم بِِإْذِن ﴿ )٢٥٠(الظفر ُه َزُمو َه ِ  َف ُد َجالُوَت ﴿ فلم یبق منهم أثر وال عین ﴾اهللاَّ ُو َل دَا َت َق ولم  ﴾َو

ُ ﴿ یكن معه من السالح إال مقالع ْكَمةَ ﴿أعطى اهللا لداود  ﴾َوآتَاهُ اهللاَّ اهللا  ، النبوة ﴾الُْملَْك َواْحلِ

ُ َولَْوال ﴿ ر، كما یحیي األرض المیتة بوابل المط یحیي القلوب المیتة بالحكم ء ا يََشا ُ ِممَّ ه ََّم َوَعل
َِبْعٍض  ْم ب ُه َض َس بَْع نَّا ِ ال ْفُع اهللاَّ ََفَسَدِت ﴿ بجهاد األخیارلوال ان یدفع اهللا شر األشرار  ﴾َد ﴾ ل

َْرُض ﴿ الحیاة في تظاهر الخْلق وتوافقوا بأجمعهم لهلك المستضعفون لغلبة األقویاء إذا  ﴾األ

ٍل َعَ� ﴿ الضعفاءغلهم شرَّهم عن ولكن شغل بعضهم ببعض لیدفع بتشا ْض و َف َ ُذ نَّ اهللاَّ   َولَِك
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  )٢سورة البقرة (        )٤٤(          الثالثالجزء 
  

 الجیش رأسھ، وھزم
آل  الملك ثمفوفى لھ 

الملك إِلى داود علیھ 
السالم مع ما منحھ هللا 

  ]مس[ بھ من النبوة
  
عن النبي ) ٢٥١(

لوال عباد  (ص)صلى 
رّكع وصبیان رّضع 

بھائم رّتع لصب و
 علیكم العذاب صبا

  ]صا[
  
ثم نادى ) ٢٥١( 

طالوت في معسكره 
من قتل جالوت زّوجتھ 
ابنتي وناصفتھ ملكي ، 
فلم یجبھ أحد ھیبة منھ 
فاستشار النبي شمعون 
فیمن یبرز لھ ، وذلك 
أن جالوت قال لطالوت 
ال حاجة للقتال 
واھراق الدماء فلیبرز 
لي واحد فإن قتلني 

إن قتلتھ أخذ ملكي و
أخذت ملكھ (ومن ھنا 
قال عمرو بن العاص 
إلى معاویة لما ذا 
تھریق دماء المسلمین 
فابرز إلى علي فإن 
قتلتھ كفیتھ وإن قتلك 
كان الملك لھ ، فلم 
یفعل لعلمھ أنھ لیس 
من رجالھ ، ثم قال 
معاویة ابرز لھ أنت 
ولك ملك مصر إن 
قتلتھ فقبل وتقدم إلى 
  البراز فخطفھ 

بھ علي ورض 
األرض ونزل لیقطع 
رأسھ فكشف لھ عن 
سوءتھ ألنھ یعرفھ كرم 
ّهللا وجھھ ال ینظر 
حتى إلى سوأة نفسھ 
فتركھ ، وفیھ یقول أبو 
فراس الحمداني في 
معرض الذم ألمثالھ : 
وال خیر في دفع 
الردى بمذلة كما ردھا 
یوما بسوءتھ عمرو) 

  ]مال[
سئل أمیر ) ٢٥٣(

یوم  (ع)المؤمنین 
لقوم الجمل كبر ا

وكّبرنا وھلل القوم 
وھللنا وصلّى القوم 
وصلّینا فعلى َما نقاتلھم 

 قال ثمفتال ھذه اآلیة 
نحن الذین من بعدھم 
وقال فنحن الذین آمّنا 
     وھم الذین كفروا

  ] صا [

يَاُت ﴿أي ما قصصنا علیك  ﴾تِلَْك ﴿) ٢٥١( حیث لم یمكن للشر من االستعالء﴾ الَْعالَِمنيَ   ﴾آ

ِ ﴿ أخبار َها﴿المغیبة  ﴾اهللاَّ َْتلُو ََّك ﴿ِإلیك  ﴾َعلَْيَك ﴿ نوحیها ﴾ن ن قِّ َوإِ  (ص) یا محمد ﴾بِاْحلَ

َن ﴿ ْرَسِلنيَ ﴿جملة  ﴾لَِم ُهْم ﴿ )٢٥٢(الرسل لتبلیغ دعوة اهللا  ﴾الُْم َض َْنا بَْع ل ضَّ ُل َف ُس رُّ تِلَْك ال
 منهم أنوارلكل واحٍد  ، جمعتهم الرسالة ولكن تباینوا في خصائص التفضیل ﴾َعَ� بَْعٍض 

﴿ ُ ََّم اهللاَّ ْن كَل ْم َم ُه ْن َرَجاٍت ﴿(ع)  كموسى ﴾ِم ْم َد ُه َض َرَفَع بَْع خّصه اهللا ومنهم من  ﴾َو

َناِت ﴿السامیة كمحمد (ص) وإِبراهیم الخلیل (ع)  بالمرتبة َْبيِّ ْريََم ال َْن َم َنا ِعيَسى اب آتَْي كإحیاء ﴾ َو
نَاهُ ﴿ الموتى وٕابراء األكمه واألبرص َّْد َي ِس ﴿ یناهقو ﴾ َوأ ُْقُد ُِروِح ٱل ُ َما ﴿ جبرائیل ﴾ب َ ٱهللاَّ َولَْو َشآء

م ن بَْعِدِه يَن ِم َِّذ َ ٱل َتل َت َناُت ﴿ من بعد الرسل ﴾ٱْق ُم ٱلَْبيِّ ُه ن بَْعِد َما َجآءَْت المعجزات  ﴾مِّ

َـِٰكِن ﴿ الواضحات َُفوا َول َتل َن ﴿ وأهوائهم بالمشیئة األزلیة تشعب مذاهبهم ﴾اْخ ْن آَم ْم َم ُه ْن  ﴾َفِم

َر ﴿على اِإلیمان  ثبت ََف ْم َمْن ك ْنُه َ ﴿حاد  ﴾َوِم ء ُ  َولَْو َشا لجعل البشر على طبیعة  ﴾اهللاَّ

َتلُوا﴿المالئكة  َت ْق َ ﴿ كرره للتأكید ﴾َما ا نَّ اهللاَّ ُل َما﴿حكیم  ﴾َولَِك َْفَع ُِريُد  ي  فیه المصلحةما ﴾ ي

ُقوا﴿ )٢٥٣( ُنوا أَنِف َن آَم ي َِّذ َُّها ال َي ا﴿سبیل اهللا وفي  في وجوه الخیر ﴾يَا أ ُْم  ِممَّ َناك ن م ﴾َرَزْق

ٌم َال بَْيعٌ ﴿ كم اغتنموا تقدیم اإلحسانناالذي منح المال ِل أَْن يَأِْ�َ يَْو ْب ْن َق هِ  ِم ال مال فیه  ﴾ِفي

َّةٌ ﴿یفتدى به من العذاب  َال َشَفاَعةٌ ﴿ وال صداقة ﴾َوَال ُخل وهذا یدّل على اّن المراد به یوم  ﴾َو
اِلُمونَ ﴿ القیامة تنفع فیه شفاعة الّشافعین الموت واّال فیوم ظَّ ُم ال ِفُروَن ُه  )٢٥٤(﴾ َوالَْكا

﴿ ُ َال ُهوَ ﴿ اسم تفّرد به الحق ﴾اهللاَّ َهَ إِ قالها فقد بایع اهللا ، فحرام علیه إذا بایعه أن فمن  ﴾َال إِل

يُّ اْحلَ ﴿ وعالنیته أو یوالي عدوه أو یعادي ولیهیعصیه في شيء من أمره ونهیه ، في سره 
مُ  َْقيُّو َنةٌ ﴿ القائم بكفایة عباده لیغنیهم به عن غیره ﴾ال ألنه أحدي ال ترهقه  ، نعاس﴾ ال تَأُْخُذهُ ِس
، وَفْرٌد ال تضمه جثة ، وجبار ال تمیزه عزلة ، وعزیز ال تقاربه قلة ، وصمد ال تمسه علة ، غفلة 

ُ ﴿ مسافة وعظیم ال تدركه، وقدیم ال تْلَحُقه آفة ، ووتر ال تحده جهة  َه ٌم ل ال نَْو َما ِيف ﴿ جمیع ﴾َو
َْرِض  َواِت َوَما ِيف األ َما َفُع ِعْنَدهُ إَِال ﴿ ملكه وعبیده وتحت سلطانه﴾ السَّ َِّذ� يَْش ْن ذَا ال َم

هِ  ِ ن  ظنَّ أنه یتوسل إلیه باستحقاٍق أو عمل أو قربة أو نسب فالظنُّ وطنه والجهل مألفهمن  ﴾بِِإْذ

﴿ َ َُم َما بَْنيَ أ ْم يَْعل ُه َْف ْم َوَما َخل ِه ي ال یخرج عن علمه معلوم وال یلتبس علیه موجود وال  ﴾يِْد

َ ﴿ معدوم ء َال بَِما َشا ِه إِ ْن ِعلِْم يُطوَن بَِشْيٍء ِم ال ُحيِ تقاصرت العلوم عن اإلحاطة  ﴾َو

َواِت ﴿ إال ما خص به رسول أو صدیًق من علم لُدنى بمعلوماته َما ُ السَّ ه ُْرِسيُّ ِسَع ك  َو

َرْ    إظهاًرا للقدرة ال  خطاب لهم على قدر فهمهم جلَّ َقْدُره عن التعزز بعرش أو كرسي ﴾َض َواأل
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  )٢سورة البقرة (        )٤٥(        الجزء الثاني 
  
 (ع) ) عن الباقر٢٥٥(

من قرأ آیة قال: 
الكرسي مرة صرف 
هللا عنھ ألف مكروه 
من مكاره الدنیا وألف 
مكروه من مكاره 
اآلخرة أیسر مكروه 

یا الفقر وأیسر الدن
مكروه اآلخرة عذاب 

  ] مج[ القبر،
  
عن عبد هللا ) ٢٥٥(

من  : بن مسعود قال
قرأ عشر آیات من 
سورة البقرة في كل 
لیلة في بیت لم یدخل 
ذلك البیت شیطان 
حتى یصبح أربع آیات 
من أولـھا وآیة 
الكرسي وآیتین بعدھا 

  ]مج[  وخواتیمھا
  
عن النبي ) ٢٥٦(

" من أحب أن (ص) 
ستمسك بالعروة ی

الوثقى التي ال انفصام 
لھا فلیستمسك بوالیة 
أخي ووصیي علّي بن 
ابي طالب صلوات هللا 

فأنھ ال یھلك من  علیھ
أحبھ وتواله وال ینجو 
من أبغضھ وعاده 

  ] صا[
  
فائ���دة ك���ل م���ا ) ٢٥٧(

 في القرآن من لفظ 
الظلمات من ھذا القبیل 
یراد بھ الكفر ومن لفظ 

مان ، النور یراد بھ اإلی
إال في سورة األنعام 
فإن المراد بھما اللّیل 

  ]مال[والّنھار 
  
ملك األرض ) ٢٥٨(

كلھا أربعة مؤمنان 
وكافران أما المؤمنان 
فسلیمان بن داود وذو 
القرنین وأما الكافران 

  فنمرود وبخت نصر
  ] صا [
  
عن علي (ع)  )٢٥٨(

أن عزیراً خرج من 
أھلھ وامرأتھ حامل 
ولھ خمسون سنة 

تھ هللا ماءة سنة ثم فأما
بعثھ فرجع إلى أھلھ 
ابن خمسین ولھ ابن لھ 
ماءة سنة فكان ابنھ 
أكبر منھ فذلك من 

  ] صا[ آیات هللا

ُدهُ ﴿ محًال للذات َال يَئُو ُهَما﴿یعجزه  ﴾َو ُظ ْف ُهَو الَْعِليُّ ﴿السماوات واألرض  ﴾ِح فوق خلقه  ﴾َو

مُ ﴿ ِظي َراهَ ﴿ )٢٥٥(ذو العظمة والجالل  ﴾الَْع ِن ﴿ في الدخول﴾ ِيف ﴿ ال اجبار﴾ ال إِْك ي  ﴾الدِّ

ْشُد ﴿الحجج واضحة والبراهین ظاهرة ألن االسالم  رُّ َ ال َبَنيَّ َن الَغيِّ ﴿ الحق ﴾قَْد ت  الباطل﴾ ِم

ْر ﴿ ُف ْن يَْك اُغوِت  َفَم ، ورأس الطواغیت النفس  عن ربه طاغوُت كلِّ واحٍد ما یشغله ﴾بِالطَّ

ِ ﴿ األمارة بالسوء ْن بِاهللاَّ يُْؤِم ْرَوةِ الُْوْثَقى﴿ اإلیمان حیاة القلب ﴾َو َتْمَسَك بِالُْع َقْد اْس سلوك  ﴾َف

ََها ال﴿ محمد (ص) ىطریق المصطف َم ل َصا ِف ن ُ َسِميٌع ﴿فاز في الدارین  بها فمن تعلَّق ﴾ا َواهللاَّ
مٌ  ُنوا﴿ )٢٥٦( ﴾َعِلي َن آَم ي َِّذ ُ َوِليُّ ال من  رقیهمالوالیة عامة مشتركة بین جمیع المؤمنین وت ﴾اهللاَّ

لَُماِت ﴿ المتولي ألمورهم والمتفرد بإصالح شؤونهم ، الجهل الى العلم ظُّ ْم ِمْن ال ِرُجُه ﴾ ُخيْ

نُّوِر ﴿الكفر والضالل ظلمات  صانهم بحكمه األزلي عن الضالل ،  االیمان والهدایةنور ﴾ إِلَى ال
آل محمد  ور همالنعن الصادق (ع)  ، والبدع ألنهم ما كانوا في الظلمات قط في سابق علمه

اُغوُت ﴿ ]صا[ (ع) ْم الطَّ َْوِلَياُؤُه ُروا أ َن كََف ي َِّذ  باستیالء الُشَبه على قلوبهم﴾ َوال

ِر ﴿ نُّو ْن ال ْم ِم َُه ن ِرُجو لَُماِت ﴿ نور الفطرة﴾ ُخيْ ظُّ ُْولَئَِك ﴿ظلمات الشك والضالل الى ﴾ إِلَى ال أ
ونَ  َها َخالُِد ْم ِفي ِر ُه نَّا َْصَحاُب ال هم  (ص)أعداء علي أمیر المؤمنین  )عن الصادق (ع﴾ أ

ََر ﴿) ٢٥٧( ]صا[ الخالدون في النار َْم ت "نمرود  ﴾إِلَى﴿ تعجیب للسامع من أمر هذا الكافر ﴾أَل

َِّذ�﴿بن كنعان"  َم ِيف ﴿جادل  ﴾َحاجَّ  ال ِهي َْرا ب ِّهِ ﴿وجود  ﴾ِإ ُ الُْملَْك ﴿ اهللا ﴾َرب هللاَّ حیث  ﴾أَْن آتَاهُ ا

ِذْ ﴿ كار وجود اهللاحمله بطره بنعم اهللا على ِإن ِهيمُ ﴿حین  ﴾إ َْرا َل إِب مستدًال على وجود اهللا  ﴾َقا

﴿ �ِ َِّذ� ُحيْ يُت ﴿یخلق الحیاة  ﴾َر�ِّ ال يُِم لَ ﴿والموت  ﴾َو َنَا﴿ نمرود﴾ َقا يُت ﴿أیضًا  ﴾أ ُْحِ� َوأُِم  أ

ِرِق  ْن الَْمْش ْمِس ِم َ يَأِْ� بِالشَّ ُم َفِإنَّ اهللاَّ ِهي َْرا َل إِب َِها َقا ِرِب ﴿فأطلعها  ﴾َفأِْت ب ْن الَْمْغ أن ﴾ ِم
الحجة ولكْن انتقل مع العدو من الحجة الصحیحة إلى أخرى َأْوَضَح منها ال ِلَخَلٍل في  (ع)إبراهیم 

َت فَ ﴿ لقصوٍر في فهم الكافر ِه َر ﴿ُأخرس  ﴾ُب َِّذ� كََف َْهِدي ال ُ ال ي َْقْوَم ﴿ ال یلهم ﴾َواهللاَّ ال
اِلِمنيَ  ظَّ رَّ ﴿ )٢٥٨( المناظر الحجة والبیان في مقام ﴾ال َِّذي َم َْو كَال ْريَةٍ  أ بیت وهي  ﴾َعَ� َق

بها بختنصر ُروِشَها﴿ وقیل غیرها المقدس لما خرَّ يٌَة َعَ� ُع ِو ِهَي َخا سقوفها وقد سقطت  ﴾َو

لَ ﴿ على جدرانها لم یكن سؤال جحٍد وال قضیة جهل وال داللة  أو أرمیا" "عزیر الرجل الصالح﴾ َقا
َّى﴿ كان سؤال تعجُّب وأراد بهذه المقالة زیادة الیقینل ب ، شٍك في القدرة َن ِ� َهِذهِ ﴿ كیف ﴾أ  ﴾ُحيْ

َِها﴿البلدة  ت ُ بَْعَد َمْو ُ ﴿ه فأراه اهللا ذلك في نفس ، بعد خرابها ودمارها ﴾اهللاَّ َهُ اهللاَّ ٍم  َفأََمات ِماَئَة َعا
 ُ َْم لَِبْثَت ﴿ثم أحیاه  ﴾ثُمَّ بََعَثه َل ك َبِ ﴿ مكثتُ  ﴾َقا َل ل   فرأى الشمس  ثم نظر حوله ﴾ْثُت يَْوًماَقا
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  )٢سورة البقرة (        )٤٦(        الجزء الثالث 
  
فأُشیر إلیھ ) ٢٦٠(

بذبح ھذه الطیور ، 
وفي الطیور األربعة 
طاووس ، واإلشارة 
إلى ذبحھ تعني زینة 
الدنیا ، وزھرتھا ، 
والغراب لِحرِصھ ، 
والدیك لمشیتھ ، والبط 

 ... لطلبھ لرزقھ
رة من ھذا أن واإلشا

حیاة القلب ال تكون إال 
بذبح ھذه األشیاء یعني 

؛ َفَمْن لم یذبح  النفس
نفسھ بالمجاھدات لم 

  ] لط [َیْحَیى قلُبھ با� 
  
) إنما خّص ٢٦٠(

الطیر ألنھ أقرب إلى 
اإلنسان واجمع 

لخواص الحیوان   
  ]صا[
 
) عن الصادق ٢٦١(

إذا أحسن العبد (ع) 
المؤمن عملھ ضاعف 

لھ عملھ بكل حسنة هللا 
سبعماءة ضعف ... 
فأحسنوا أعمالكم التي 
 تعملونھا لثواب هللا

  ]صا [....
 
ھذه اآلیات  )٢٦٢( 

تشیر إلى إنفاق المال 
في وجوه البر 
ومصالح المسلمین 
تزید في ثروة المنفق 
وسعة رزقھ في الدنیا 
ویضاعف لھ األجر 
في اآلخرة  وتؤذن 
بتحریم المن على 

لتشھیر المنفق علیھ وا
  ]مال[بھ 
  
) عن النبي ٢٦٣(

من أسدى إلى  (ص)
ً ثم أذاه  مؤمن معروفا
بالكالم أو مّن علیھ فقد 
أبطل هللا صدقتھ 

 ]صا[
  

َْو بَْعَض ﴿ باقیة لم تغب فقال لَ ﴿ من أقل ﴾أ ٍم َقا َْل لَِبْثَت ﴿ربه لُه  ﴾يَْو ِماَئَة ﴿مكثت میتًا  ﴾ب
ٍم  ُظْر إِلَى َطَعاِمَك وَ ﴿ إن شككت ﴾َعا هْ َفان نَّ ََتَس لم یتغیرا في طول تلك المدة  ﴾َشَرابَِك لَْم ي

ْر إِلَى﴿ نُظ ِرَك  َوا يَةً ﴿ كیف تفرقت عظامه ونخرت ﴾ِحَما َعلََك آ ْ نَّاِس ﴿ معجزة﴾ َوِ�َ ِ�
ِم كَْيَف  َظا ْر إِلَى الِْع نُظ ًما َوا َها َحلْ ُزَها ثُمَّ نَْكُسو ثم بعث حماره وهو ینظر إلیه ،  ﴾نُنِش

ُ ﴿ على یقین فازداد یقیناً  َه َ ل َبَنيَّ ا ت لَ  َفلَمَّ َمُ  َقا ٍء ﴿ وعلمت ایقنت﴾ أَْعل ُلِّ َ�ْ َ َعَ� ك أَنَّ اهللاَّ
ٌر  ي ذْ ﴿ )٢٥٩(أراني من عظیم اآلیات بعد ان  ﴾قَِد لَ ﴿اذكر حین و  ﴾َوإِ ِهيمُ ﴿طلب  ﴾َقا َْرا  ﴾إِب

تَى﴿من ربه  لَْمْو ِي ا َِرِ� كَْيَف ُحتْ  ان ما كان یوقن به بالوجدانكان یرید أن یعلم بالعی ﴾َربِّ أ

لَ ﴿ َْم تُْؤِمْن ﴿خاطبه ربه  ﴾َقا ََول لَ ﴿ تصدِّق بقدرتي على اِإلحیاء ﴾أ  ﴾بََ� ﴿ (ع) ابراهیم﴾ َقا

َْربََعًة ِمْن ﴿ برؤیة ذلك أردت أن أزداد بصیرةً  ﴾ِلَيْطَمِنئَّ َقلِْ�  َولَِكْن ﴿آمنت  ْذ أ َل َ�ُ َقا
نَّ إِلَْيَك  ْرُه ُص ِر َف ْي ثُمَّ ﴿ن ثم اخلط بعضهن ببعض حتى یصبحن كتلة واحدة قطعهو  ﴾الطَّ

 ً ءا نَّ ُجْز ُه ْن ٍل ِم ُلِّ َجَب ْل َعَ� ك نَّ ﴿فرِّق أجزاءهن على رؤوس الجبال  ﴾اْجَع ُه ْدُع  ﴾ثُمَّ ا

َنَك َسْعًيا﴿نادهنَّ  ٌز ﴿مسرعات  ﴾يَأْتِي ِزي َ َع هللاَّ َْم أَنَّ ا مٌ ﴿یعجز عما یریده  ال ﴾َواْعل ﴾ َحِكي

ِ ﴿ )٢٦٠( عهفي تدبیره وصن ِل اهللاَّ ِبي ْم ِيف َس َُه ُقوَن أَْمَوال ِف َن يُن ي َِّذ  ابتغاء مرضاة اهللا ﴾َمَثُل ال

ةٍ  كََمَثِل ﴿ فالَخَلُف لهم الجنة بَّ ُبلَةٍ ﴿ُزرعت  ﴾َح ُلِّ ُسْن َِل ِيف ك َناب ْبَع َس َتْت َس َْب كل سنبلٍة  ﴾أَن

اِعُف ﴿ فیهامنها  َُض ُ ي اهللاَّ ٍة َو بَّ ُ ِلمَ ﴿األجر  ﴾ِمائَُة َح ء لمن أراد على حسب حال المنفق  ﴾ْن يََشا

ُ َواِسعٌ ﴿ من ِإخالصه مٌ ﴿ الفضل ﴾َواهللاَّ شتان بین من أنفق ماله فوجد ،  بنیَّة المنفق ﴾َعِلي
فإنفاق المال في سبیله بالصدقة وٕانفاق األحوال في سبیله  ، مثوبته ، وَمْن أنفق حاله فوجد قربته

ْم ﴿ )٢٦١( ]شو[في علي (ع) نزلت  عن الباقر(ع) ، بمالزمة الصدق َُه ُقوَن أَْمَوال ِف َن يُن ي َِّذ ال
ِبُعونَ  ُْت ِ ثُمَّ َال ي ِل اهللاَّ ِبي ُقوا﴿ ال یعقبون﴾ ِيف َس َف َن ى﴿ من الخیرات ﴾َما أ ًَذ ال أ ا َو ن تذكیُرك ﴾ َم

ْم ﴿ لمن أحسنت إلیه إحساَنك ْم أَْجُرُه َُه ْم ﴿ الثواب﴾ ل ِه ال َخْوٌف َعلَْي ْم َو ِِّه  یوم القیامة ﴾ِعْنَد َرب
ال﴿ ْم  َو َزنُونَ ُه ُروٌف ﴿ )٢٦٢( على ما فاتهم من زهرة الدنیا﴾ َحيْ ٌل َمْع رد السائل بالتي ﴾ َقْو

َرةٌ﴿ هي احسن َقةٍ ﴿بإظهار العذر  ﴾َوَمْغِف ْن َصَد ٌر ِم ًى﴿ المعَجِب بفعله ﴾َخْي َها أَذ َبُع َْت ﴾ ي

ُ َغِ�ٌّ ﴿ إحساس السائل بذل السؤالب مٌ ﴿ عن الخلق﴾ َواهللاَّ وغفران اهللا ،  ال یعاجل العقوبة ﴾َحِلي

َن ﴿) ٢٦٣( ٌر ِمْن َصَدَقٍة بالمنِّ مشوبة وباألذى مصحوبةیخ على تلك القالة لك ي َِّذ َُّها ال َي َا أ ي
ُْبِطلُوا ُنوا َال ت َى﴿ال تحبطوا أجر  ﴾آَم نِّ َواألَذ ْم بِالَْم َقاتُِك تحذیر من أن یقولوا  فیه  ﴾َصَد

ءَ ﴿ألن النفوس طبعت على حب الثناء  ، ما یبطل أجر صدقاتهم َهُ ِرئَا ِفُق َمال ُن َِّذي ي   ءكَال
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  )٢سورة البقرة (        )٤٧(        الجزء الثالث 
  
من ) الفرق بین ٢٦٥(

أنفق في سبیل هللا ، 
ومن أنفق مالھ في 

؛ فھؤالء  الباطل
یحصل لھم الشرف 
والخلف ، وھؤالء ال 

إال التلف  لھم یحصل 
 وھؤالء ظلَّ سعیھم
مشكوراً ، وھؤالء 
یدعون ثبوراً وَیْصلَْوَن 
سعیراً . ھؤالء تزكو 
 أعمالھم وتنمو أموالھم 

وتعلو عند هللا أحوالھم  
وھؤالء َحبَِطْت 
أعمالھم وخسرت 
أحوالھم وختم بالسوء 

  ]لط [ آمالھم
  
إن  في الحدیث )٢٦٥(

ّهللا لیربي صدقة أحدكم 
 كما یربي أحدكم فلوه
قل وإنما قال فلوه ولم ی

ولده ألن من لھ ولع 
بتربیة الخیل یصرف 
جھده على نسلھا 
ویتعاھده بنفسھ أكثر 
مما یتعاھد ولده وھو 
واقع مشاھد ال ینكره 

  ]مال[أحد 
  
عن الصادق ) ٢٦٦(
من أنفق مالھ ) ع(

ابتغاء مرضات هللا ثم 
امتن على من تصّدق 
علیھ كمن كان لھ جّنة 
كثیرة الثمار وھو شیخ 
ضعیف لھ أوالد 

ار ضعفاء فتجيء صغ
فتحرق  ریح أو نار

ُن   مالھ كلھ َكَذلَِك ُیَبیِّ
  هللاُ لَُكُم اآلَیاِت لََعلَُّكمْ 

ُرونَ  فیھا   َتَتَفكَّ
  ]صا[بھا   فتعتبرون

  
تنبھ ھذه اآلیة ) ٢٦٨(

إلى أن ما یحصل في 
قلب المنفق من خوف 
الفقر ھو من الشیطان 
فینبغي أن ال یلتفت 
إلیھ ألنھ من جملة 

، وأن ما یقع  مكایده
في قلبھ من رجاء 
توسعة الرزق بسبب 
النفقة ھو من ّهللا فلیثق 

  ]مال[بھ 
  

ِس  نَّا َوال ﴿فیبطل أجر نفقته بسبب حب السمعة والصیت  كالمرائي الذي یبطل ِإنفاقه بالریاء ﴾ال
ُن  ِر ﴿یصّدق ال ﴾يُْؤِم ِم اآلِخ ِ َوالَْيْو ُ َفمَ ﴿ ثوابًا أو یخشى عقاباً  الیرجوا ﴾بِاهللاَّ ُه المرائي  ﴾َثل

ْفَواٍن ﴿ هِ ﴿الحجر األملس  ﴾كََمَثِل َص َُراٌب  َعلَْي َهُ ﴿یظنه الظانُّ أرضًا منبتًة  ﴾ت َفأََصاب
ِلٌ  ُ َصلًْدا﴿مطر  ﴾َواب َه َرك َت ءٍ ﴿لیس علیه شيء من الغبار ﴾َف ُروَن َعَ� َ�ْ َْقِد ال ﴾ ال ي

َ ﴿یجدون له ثواًب في اآلخرة  ُ َال ي ُبوا َواهللاَّ ا كََس َن ِممَّ ِري ِف لَْكا َم ا َْقْو طریق الخیر  ﴾ْهِدي ال

َ ﴿) ٢٦٤( والرشاد ء ِْتَغا ُم اب َُه ُقوَن أَْمَوال ِف ُن يَن ي َِّذ ًتا﴿ طلبً  ﴾َوَمَثُل ال تَْثِبي ِ َو ْرَضاةِ اهللاَّ  ﴾َم
ْم ﴿تحقیقًا  ُْفِسِه َن ْن أ ةٍ  كََمَثِل ﴿ للثواب ﴾ِم  بمكاٍن مرتفع من األرض ﴾بَِربَْوةٍ﴿بستان  ﴾َجنَّ

َهَ ﴿ ََصاب ِلٌ أ َْت ﴿مطر  ﴾ا َواب ََها﴿فأخرجت  ﴾َفآت َفْنيِ ﴿ثمارها  ﴾أُكُل  مثلین عن غیرها ﴾ِضْع

َها﴿ ْب ُِص َْم ي ِلٌ ﴿ینزل علیها  ﴾َفِإْن ل ا ﴿یكفیها الندى لجودتها ف ﴾َفَطلٌّ ﴿ المطر ﴾َواب ُ بَِم َواهللاَّ
ٌر  َِصي      علي (ع)نزلت في  عن الباقر(ع) ، دال یخفى علیه شيء من أعمال العبا ﴾تَْعَملُوَن ب

ُّ ﴿) ٢٦٥( ]صا[ د َيََو ُْم ﴿أیحب  ﴾أ ةٌ أََحُدك ُ َجنَّ َه َْن تَُكوَن ل حدیقة غناء فیها من أنواع  ﴾أ

ْن ﴿ َها ِم ِت ْن َحتْ ِري ِم ٍل َوأَْعَناٍب َجتْ ي ُلِّ ﴿أشجارها  تحت ﴾َخنِ َها ِمْن ك ُ ِفي َه ُر ل َْها األَن
َراِت  َم ْ ﴿ینبت له فیها جمیع الثمار  ﴾الثَّ ُ ال َه ََصاب ُر َوأ َب أصابته الشیخوخة فضعف عن  ﴾ِك

َّةٌ ﴿ الكسب ي ُرِّ ُ ذ َه ُ ﴿أوالد  ﴾َول ء َفا ٌر ﴿ال یقدرون على الكسب  ﴾ُضَع َصا ََها إِْع الّریح  ﴾َفأََصاب

ْت ﴿ اّلتى تهّب من االرض كالعمود نحو الّسماء مستدیرة َرَق َت ٌر َفاْح ِه نَا فأحرقت الثمار  ﴾ِفي

ُم اآليَاِت كََذ ﴿ِإلیها  واألشجار وهو أحوج ما یكون ُ لَُك ُ اهللاَّ ُبَنيِّ هذا البیان الواضح  ﴾ِلَك ي

ُرونَ ﴿ َفكَّ ََت ْم ت َُّك ُنوا﴿ )٢٦٦( تتدبروا بما فیها من العبر والعظات ﴾لََعل َن آَم ي َِّذ َُّها ال َي  ﴾يَا أ
ُقوا﴿نادى المؤمنین تهییجًا لهم بلّذة المخاطبة والّنداء  ِف َباِت  أَن ْن َطيِّ تُ  َما﴿ حالل﴾ ِم ْب  ﴾ْم كََس

ا﴿المال الذي كسبتموه  َن ﴿ ما ومن طیبات ﴾َوِممَّ ْم ِم َرْجَنا لَُك َْرِض  أَْخ الحبوب والثمار  ﴾األ
لینظْر كلُّ واحٍد ما الذي ینفقه ألجل نفسه ، وما الذي یخرجه بأمر ربه والذي یخرج علیك من 

ُموا﴿ دیوانك ال تََيمَّ ِبيَث ﴿وال تقصدوا  ﴾َو قُ ﴿الرديء  ﴾اْخلَ ُنِف هُ ت ْن ُتْم ﴿ به فتتصدقون﴾ ونَ ِم  َولَْس

هِ  ي هِ ﴿ تهئلردا لكمأنكم ال تأخذونه  والحال ﴾بِآِخِذ ُضوا ِفي َال أَْن تُْغِم ه إال أن تتسامحوا فی ﴾إِ

َ َغِ�ٌّ ﴿  )٢٦٧( أفضل الجزاء یجازي المحسن ﴾َحِميٌد ﴿عن نفقاتكم  ﴾َواْعلَُموا أَنَّ اهللاَّ

ْيَطانُ ﴿ َر  الشَّ ْق َْف ُْم ال ءِ ﴿ لفقره والحرص البخل﴾ يَِعُدك َشا ْ ُركُْم بِاْ�َ يَأُْم  المالبكثرة  ﴾َو

ْضالً﴿بمتابعة الشهوات  أوونسیان القناعة  َف هُ َو ْن َرةً ِم ِف ُْم َمْغ ُ يَِعُدك لكرمه في العاجل  ﴾َواهللاَّ

ُ َواِسعٌ ﴿ القناعة وفي اآلجل الثواب والجنان والرؤیة والرضوان مٌ ﴿ الفضل والعطاء﴾ َواهللاَّ   ﴾ َعِلي
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) عن الصادق ٢٦٩(

الحكمة ضیاء (ع) 
المعرفة ومیراث 
 التقوى وثمرة الصدق

  ]  صا [
  
عن النبي ) ٢٦٩(

" ان هللا تعالى  (ص)
آتاني القرآن وآتاني 
من الحكمة مثل القرآن 
وما من بیت لیس فیھ 
شيء من الحكمة اال 
ً أال فتفقھوا  كان خرابا

علموا وال تموتوا وت
  ]صا ["جھالء 

  
) عن الصادق ٢٧١(

كل ما فرض هللا (ع) 
علیك فاعالنھ أفضل 
من إسراره وما كان 
ً فإسراره أفضل  تطوعا

   ]صا[ من إعالنھ
  
تؤذن ھذه ) فائدة ٢٧١(

اآلیة بأن النفقات یثاب 
علیھا صاحبھا أخفاھا 
أم أعلنھا إذا صلحت 
النیة إال أن اإلسرار 

شیر إلى بھا أحسن ، وت
أن المرء في أعمالھ 
وأقولھ وأفعالھ مراقب 

  ]مال[ من قبل ربھ
  
اّن خیرّیة ) ٢٧٢(

المال ان یكون مكتسباً 
، وخیرّیة  من الحالل

الّنفقة ان تكون خالصة 
 ]بي[لوجھ هللا 

  
  

ُ ﴿ )٢٦٨( بمن یستحقها ء ْن يََشا ْكَمَة َم ْحلِ قسمت الحكمة عشرة  قال: عن النبي (ص) ﴾يُْؤِ� ا

ْكَمةَ ﴿ ]شو[ تسعة أجزاء وأعطي الناس جزءا واحدا (ع) ء فأعطي عليأجزا ْن يُْؤَت اْحلِ  ﴾َوَم
 ]صا[ معرفة اهللا وطاعة االمام عن الصادق (ع)،  ضیاء المعرفة ومیراث التقوى وثمرة الصدق

َُّر ﴿ ك ًرا َوَما يَذَّ ًرا كَِثي ُوِ�َ َخْي َقْد أ ُ ﴿ یتعظ بامثال القرآن وحكمه ﴾َف ُْول َال أ َْباِب إِ ذووا ﴾ وا األَل

ْم ﴿) ٢٦٩( العقول الخالصة عن شوائب الوهم والهوى ْقُت َف َن َقةٍ ﴿ بذلتم ﴾َوَما أ ََف ْن ن قلیلة أو  ﴾ِم

ٍر ﴿ في حق أو باطل كثیرة ْن نَْذ ُْم ِم ْرت َْو نََذ ُ ﴿ في طاعة أو معصیة ﴾أ ه َ يَْعلَُم  ﴾َفِإنَّ اهللاَّ

اِلِمنيَ ﴿ علیه ویجازیكم ظَّ ٍر ﴿ المال في معاصي اهللا او ن صرفمم ﴾َوَما �ِ َنَصا ْن أ ینصرهم  ﴾ِم

َقاِت ﴿ )٢٧٠(من عذاب اهللا  َد ا الصَّ و ُْبُد ا ِهيَ ﴿فتعطوها جهارا علنا  ﴾إِْن ت ِنِعمَّ فنعم هذا  ﴾َف

ْدَت وأْحسْنتَ  إن أْظَهْرَت صحبَتَك معنا وأعلنتَ  ، الشيء الذي تفعلونه َها ﴿ فلقد جوَّ ُفو َوإِْن ُختْ
قَ  ُْف َها ال تُو تُْؤ َ َو ء ْم ﴿ في السر﴾ َرا ٌر لَُك من الجهر لما فیها من الستر على الفقیر  ﴾َفُهَو َخْي

ْم ِمْن ﴿ وفي اآلیة إشارة إلى أن اإلخفاء أفضلوخاصة المتعّفف ،  ُر َعْنُك فِّ يَُك َو
ْم  ئَاتُِك ٌر ﴿ بمقابل إخفائكم صدقاتكم ﴾َسيِّ ِبي َن َخ ا تَْعَملُو ُ بَِم ال یخفى علیه تصدقكم ﴾ َواهللاَّ

ْم ﴿یا محمد (ص)  ﴾لَْيَس َعلَْيَك ﴿) ٢٧١( یتكم فیهون ُه بأن تلزم أن تجعلهم كلهم  ﴾ُهَدا

ْن ﴿مخلصین في نفقاتهم  َْهِدي َم َ ي نَّ اهللاَّ ُ  َولَِك ء أنت  ، الهدایة من خصائص حقنا ﴾يََشا

ِر ﴿ تدعوهم ولكن نحن نهدیهم ْن َخْي ُقوا ِم ِف ُن وبا قل أو كثر حسنا أو ردینا خالصا أو مش ﴾َوَما ت

ْم ﴿ سرا أو علنا ُفِسُك ُقونَ  َوَما﴿كم ال ینتفع به غیركم فثوابه ل ﴾َفألَن ِف ُن ال تجعلوا ِإنفاقكم و  ﴾ت

﴿ ِ َ َوْجِه اهللاَّ ء ِْتَغا َال اب ُقوا﴿ال لغرٍض دنیوي  ﴾إِ ِف ِر  َوَما تُن ْن َخْي يَُوفَّ ﴿ المال الحالل ﴾ِم
ْم  َ ﴿ثوابه أضعافًا مضاعفة  ﴾إِلَْيُك ُْظل ْم َال ت ُْت َن  )٢٧٢( حسناتكم وال تنقصون شیئًا من ﴾ُمونَ َوأ

ُروا﴿ ما تنفقونه إجعلوا ِص يَن أُْح َِّذ ِء ال َرا َق ُف ِ ﴿ حبسوا انفسهم ﴾�ِ ِل اهللاَّ ِبي  ال﴿ للجهاد ﴾ِيف َس
َتِطيُعونَ  ْربًا﴿ الفقربسبب  ﴾يَْس َْرِض ﴿السفر  ﴾َض ْم ﴿ للتجارة والكسب ﴾ِيف األ ُبُه َس  ﴾َحيْ

لُ ﴿ یظنهم ِه ا ْم ﴿ مباحواله﴾ اْجلَ ُه ْم بِِسيَما ُه ِرُف ِف تَْع فُّ َع تَّ ْن ال َ ِم ء بعالماتهم من  ﴾أَْغِنَيا

َس ﴿ سیماء تدركها البصیرة ، التواضع واثر الجهد نَّا ًفا﴿ شیئا﴾ ال يَْسأَلُوَن ال ا لم یلّحوا  ﴾إِْحلَ

ٍر  َوَما﴿وإِن سألوا سألوا بلطٍف  ْن َخْي ُقوا ِم ُنِف هِ ﴿ في وجوه الخیر﴾ ت ِ َ ب مٌ  َفِإنَّ اهللاَّ ویجازیكم  ﴾َعِلي

ُقونَ ﴿ )٢٧٣( علیه ِف ُن َن ي ي َِّذ ْم  ال َُه َهاِر ﴿ اهللا ابتغاء مرضات ﴾أَْمَوال نَّ ِل َوال َّْي في جمیع  ﴾بِا�

ا َوَعالَنَِيةً ﴿ األوقات ر ْم ﴿ ما دام لهم مال ال یفترون ساعة عن إنفاقه ﴾ِس ْم أَْجُرُه َُه ثواب  ﴾َفل

ال َخوْ ﴿أنفقوا  ما ْم َو ِِّه ْم ِعْنَد َرب ِه َزنُونَ ﴿یوم القیامة  ﴾ٌف َعلَْي ْم َحيْ ال ُه   في  ما فاتهمعلى  ﴾َو
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إَِذا أَْملَْقتُْم ) ٢٧٦(

َدَقةِ  َ بِالصَّ   َفَتاِجُروا هللاَّ
 ]نج[
  
إذا تقرر عند ) ٢٨٠(

القاضي إفالس 
المحبوس فال تحل لھ 
استدامة َحْبسھ ، 

حكم بھذا والرب ال ی
علینا؛ فمع علمھ 

بإعسارنا وعجزنا  
وصدق افتقارنا إلیھ 
 وانقطاعنا لھ یرحمنا

  ] لط[
  
  

اربعة دراهم فتصدق  لم یكن عنده غیر بن ابي طالب (ع)نزلت في علي  عن ابن عباس ، الدنیا
َن يَأْكُلُونَ ﴿ )٢٧٤( ]شو[ وبدرهم سرًا وبدرهم عالنیة بدرهم لیال وبدرهم نهارا ي َِّذ یتعاملون  ﴾ال

َُقوُمونَ ﴿ بـ بَا ال ي رِّ ْيَطاُن ﴿ من قبورهم یوم القیامة﴾ ال ُ الشَّ ُطه بَّ َِّذ� يََ�َ َُقوُم ال إَِال كََما ي
ْن  هتكًا لهم ،  ، یتعثر ویقع وال یستطیع أن یمشي سویاً  جنونهمن كما یقوم المصروع  ﴾الَْمسِّ  ِم

ْم ﴿التخبط والتعثر  ﴾َك ذَلِ ﴿ خسروا في عاجلهم ولم یربحوا في آجلهم حة ،وفضی َُّه بسبب ﴾ بِأَن

بَا﴿ استحاللهم ما حّرمه اهللا رِّ َْبْيُع ِمْثُل ال ََّما ال رَد اهللا علیهم ؟  فلماذا یكون حراماً  ﴾َقالُوا إِن

﴿ َّ ل َْبْيعَ  َوأََح ُ ال بَا﴿ لما فیه من تبادل المنافع ﴾اهللاَّ رِّ َم ال رَّ بالفرد  لما فیه من الضرر ﴾َوَح

ْن فَ ﴿ والمجتمع ِّهِ  َم ْن َرب َظٌة ِم ءهُ َمْوِع وَمْن انتبه بزواجر الوعظ ، وَكَبَح لجاَم الهوى ولم  ﴾َجا

ُ َما َسلََف ﴿ ُیْطِلْق عنان اإلصرار َه َتَهى َفل ُرهُ ﴿ َفَلُه اإلمهال في الحال ﴾َفان إِلَى ﴿ موكول﴾ َوأَْم
 ِ دَ ﴿ إن شاء عفا وٕان شاء عاقبه ﴾اهللاَّ ْن َعا َْصَحاُب  َفأُْولَئَِك ﴿ حوالاأل إلى مذموم تلك ﴾َوَم أ

ونَ  َها َخالُِد ْم ِفي ِر ُه نَّا ُ ﴿ یذهب ﴾يَْمَحُق ﴿ )٢٧٥(﴾ ال بَا﴿ ریع ﴾اهللاَّ ما كان بمتابعة الهوى  ﴾الرِّ

ُْرِ� ﴿ ُیَسلِّط علیه الَمْحَق وكانت عاقبة أمره الخسران ي َقاِت ﴿ یكثر وینمي ﴾َو َد وما كان  ﴾الصَّ

فات فمقرون با ٍر ﴿ لخیرات ومصحوب بالبركاتبإذن منه من التصرُّ ا َفَّ َّ ك ُل بُّ ك ُ ال ُحيِ ﴾ َواهللاَّ

ُنوا﴿) ٢٧٦(الفعل ﴾ أَثِيٍم ﴿ كفور القلب َن آَم ي َِّذ اِت ﴿صّدقوا باهللا  ﴾إِنَّ ال اِحلَ  ﴾َوَعِملُوا الصَّ

كَاةَ﴿التي من جملتها  زَّ آتَْوا ال الَةَ َو صَّ ََقاُموا ال  یةقرن العبادة البدنیة مع العبادة المال﴾ َوأ

ْم ﴿ ْم أَْجُرُه َُه ْم ﴿ثوابهم  ﴾ل ِِّه ال َخْوف﴿ یوم القیامة ﴾ِعْنَد َرب ْم  َو ِه ال﴿الفزع من  ﴾َعلَْي ْم  َو ُه
َزنُونَ  َُّقوا﴿ )٢٧٧( على ما فاتهم في الدنیا ﴾َحيْ ُنوا ات َن آَم ي َِّذ َُّها ال َي َُروا﴿اخشوا  ﴾يَاأ ذ َ َو  ﴾اهللاَّ

َِقيَ ﴿واتركوا  بَا﴿لكم  ﴾َما ب رِّ ْن ال ْم ﴿د الناس عن ﴾ِم ُت ُن نِنيَ ﴿ حقا ﴾إِْن ك َفِإْن ﴿) ٢٧٨( ﴾ُمْؤِم
َْم  َْفَعلُوا ل َنُوا﴿وإِن لم تتركوا التعامل بالربا  ﴾ت ه﴿فأیقنوا  ﴾َفأْذ َرُسوِل ِ َو ْن اهللاَّ ْرٍب ِم إن  ﴾ِحبَ

ْم ﴿ اإلصرار لیس له عندنا وزن وال َقْدرٌ  صاحب ُت ءُوُس ﴿الربا  فان تركتم ﴾َوإِْن تُْب ْم ُر َفلَُك
 َ ْم أ ُْظلَُمونَ ﴿أصل المال الذي دفعتموه  ﴾ْمَواِلُك ال ت َْظِلُموَن َو من غیر زیادة وال ﴾ َال ت

َرةٍ﴿ المستدین﴾ َوإِْن كَانَ ﴿) ٢٧٩( نقصان و ُعْس َرةٌ﴿ معسراً  ﴾ُذ َنِظ  فعلیكم امهاله ﴾َف

َرةٍ﴿ ُقوا﴿ وقت الیسر ﴾إِلَى َمْيَس ََصدَّ ٌر ﴿ تجاوزتم عما لكم عنده ﴾َوأَْن ت ْم  ْم لَكُ  َخْي ُت إِْن كُن
َُّقوا﴿) ٢٨٠( من االجر والذكر الجمیل لما فیه احسن وافضل﴾ تَْعلَُمونَ  ﴾ يَْوًما﴿احذروا  ﴾َوات

ِ ثُمّ ﴿ القیامة یوم ِه إِلَى اهللاَّ ُْرَجُعوَن ِفي َْفٍس  ت ُّ ن ُل ى ك فَّ م َما﴿حسابها ﴾ تَُو ُه ْت َو َب ال  كََس
ُْظلَُمونَ  ُّهَ ﴿ )٢٨١(ال تظلمون وأنتم ﴾ ي َي ْم يَا أ ُت َن ذَا تََداي ُنوا إِ َن آَم ي َِّذ ٍن ﴿تعاملتم  ﴾ا ال ْي    بَِد
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ھذه من آخر ) ٢٨١(

آیات القرآن نزوال إذ 
لم ینزل بعدھا إال آیة 

اْلَیْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم (
من  ٤) اآلیة ِدیَنُكمْ 

سورة المائدة اآلتیة ، 
َیْوماً َواتَّقُوا وآیة (

 ِ ) ُتْرَجُعوَن فِیِھ إِلَى هللاَّ
  ] مال[ اآلتیة ٢٨٤

  
في البقرة ) ٢٨٢(

خمس مائة حكم وفي 
ھذه اآلیة خاصة 
  خمسة عشر حكما

  ]صا[
  
أَمَر هللا ) ٢٨٢(

سبحانھ الخْلَق بالقیام 
بالصدق ، وعلََّمھم 
كیفیة معامالتھم فیما 
بینھم ، واألخذ 
باالحتیاط واالستشھاد 

وا  فأمر كیال یتخاصم
بتحصین الحقوق 

قد وبالكتابة واإلشھاد ،
وعد على اإلدانة 

  ] لط [ الثواَب الكثیر
   
  

ُبوهُ ﴿مؤجل  ﴾إِلَى أََجٍل  ُت ى َفاْك ُتْب ﴿ )ِإرشاد بكتابة المعامالت المؤجلة(﴾ ُمَسم َولَْيْك
ْم كَاتٌِب  َنُك ِل  بَْي ال يَأَْب ﴿أمین الیجور  ﴾بِالَْعْد تٌِب ﴿یمتنع  ﴾َو ُتَب ﴿أحد  ﴾كَا  ﴾أَْن يَْك

ُ ﴿بالعدل  هُ اهللاَّ ََّم ُتْب  كََما َعل قُّ ﴿الكاتب  ﴾َفلَْيْك ِه اْحلَ َِّذ� َعلَْي ِل ال ألنه المقر  المدینُ  ﴾َولُْيْمِل

قِ ﴿ المشهود علیه تَّ ْس ﴿ولیخَش  ﴾َولَْي َال يَْ�َ ُ َو َّه َ َرب ُ ﴿وال ینقص  ﴾اهللاَّ ه ْن َشْيئًا ﴿من الحق  ﴾ِم
 َ َِّذ� َعل قُّ َفِإْن كَاَن ال ِه اْحلَ ًها﴿المدین  ﴾ْي ِفي َوْ ﴿ناقص العقل مبذرًا  ﴾َس ًفا أ كان صبیًا  ﴾َضِعي

َّ ﴿أو شیخًا هرمًا  ل َتِطيُع أَْن يُِم َْو ال يَْس ُ ﴿بنفسه  ﴾ُهوَ ﴿اِإلمالء  ﴾أ ه ِل َوِليُّ وكیله  ﴾َفلُْيْمِل
ِل ﴿ وا بِالَْعْد ِهُد َتْش ِن ﴿اطلبوا مع الكتابة أن یشهد لكم و  ﴾َواْس ْي ِمْن ﴿اهدان ش ﴾َشِهيَد

نَا َْم يَُكو ْم َفِإْن ل ءِ ﴿ تجدوا﴾ ِرَجاِلُك َهَدا َن الشُّ َْرَضْوَن ِم ْن ت َتَاِن ِممَّ َرأ ٌ َواْم َرُجل   ﴾َرُجلَْنيِ َف

َّ ﴿ُیوثق بدینهم وعدالتهم  ل َِض ُهَما﴿تنسى  ﴾أَْن ت َِّر ﴿ِإحدى المرأتین الشهادة  ﴾إِْحَدا ُتَذك َف
َرى َوال يَأَْب  ُهَما األُْخ ُ ﴿وال یمتنع  ﴾إِْحَدا ء َهَدا ذَا َما ُدُعوا الشُّ عن أداء  منهم ِإذا طلب ﴾إِ

ال تَْسأَُموا﴿الشهادة أو تحملها  ُبوهُ ﴿ تضجرواال ﴾َو ُت ًرا﴿الدین  ﴾أَْن تَْك  كان قلیالً  ﴾َصِغي

ًرا﴿ َِبي َْو ك هِ ﴿أو كثیرًا  ﴾أ ْم ﴿میعاده  ﴾إِلَى أََجِل أمرناكم به من كتابة الدین  أي ما ﴾ذَِلُك

َْقَس ﴿ مُ ﴿أعدل  ﴾ُط أ ِ َوأَْقَو َْدنَى﴿وأثبت  ﴾ِعْنَد اهللاَّ دَةِ َوأ َها َْرتَابُوا﴿وأقرب  ﴾�ِشَّ أن  ﴾أََال ت

َرةً﴿ال تشّكوا في قدر الدَّْین واألجل  َرةً َحاِض ا َال أَْن تَُكوَن ِجتَ ْم  إِ َنُك ََها بَْي ُرون ي إال إذا  ﴾تُِد

َهاَعلَْيكُ  َفلَْيَس ﴿ یدًا بید والثمن مقبوضاً  كان البیع ُبو ُت ََال تَْك  عدمفال بأس  ﴾ْم ُجَناٌح أ

وا﴿كتابتها النتفاء المحذور  ُتْم ﴿على حقكم  ﴾َوأَْشِهُد يَْع ََبا ذَا ت البیع ناجزًا أو  سواًء كان ﴾إِ

ال﴿ بالدین رَّ  َو َُضا ال َشِهيٌد ﴿الُكتَّاب  ﴾كَاتٌِب ﴿ال یضر صاحُب الحق  ﴾ي والشهود  ﴾و
َْفَعلُوا﴿ ْم ﴿نهیتم عنه ِإن فعلتم ما  ﴾َوإِْن ت َّهُ ُفُسوٌق بُِك فقد فسقتم بخروجكم عن طاعة اهللا  ﴾َفِإن

﴿ َ َُّقوا اهللاَّ ُ  َوات ُم اهللاَّ ُِّمُك يَُعل مٌ ﴿العلم النافع  ﴾َو ٍء َعِلي لِّ َ�ْ ُ بُِك عالم بالمصالح  ﴾َواهللاَّ

ْم َعَ� ﴿) ٢٨٢( "تسمى آیة الدّین" والعواقب ُت ُن ٍر   َوإِْن ك َف ِإلى أجٍل مسافرین وتداینتم  ﴾َس

ًِبا﴿مسمى  وا كَات َْم ِجتُد ُبوَضةٌ ﴿ من یكتب لكم ﴾َول ْق ِرَهاٌن َم یقبضها صاحب الحق وثیقًة  ﴾َف

ًضا﴿لدینه  ْم بَْع ُضُك َن بَْع َدِّ ﴿المدین فاستغنى عن الرهن و الدائن  ﴾َفِإْن أَِم فلیدفع  ﴾َفلُْيؤ

َن ﴿ َِّذ� اْؤتُِم َ ﴿المؤتمن  ﴾ال ِق اهللاَّ تَّ ُ َولَْي ه ََت ن ُ أََما َّه ُتُموا ﴿في رعایة حقوق األمانة  ﴾َرب َوال تَْك
دَةَ َها ُ ﴿ ئهاِإذا دعیتم ِإلى أدا ﴾الشَّ ه ُْب ُ آثٌِم َقل َّه َها َفِإن ُتْم ْن يَْك ُ ﴿یجعل القلب آثمًا  ﴾َوَم َواهللاَّ

مٌ  َرْ ﴿ )٢٨٣(ال یخفى علیه شيء  ﴾بَِما تَْعَملُوَن َعِلي اِت َوَما ِيف األ َو َما ِ َما ِيف السَّ   ِض ِهللاَّ
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  )٢سورة البقرة (        )٥١(        الجزء الثالث 
  
مثل ما كلفھ ) ٢٨٦(

بنوا اسرائیل من قتل 
النفس فى توبة وقطع 
االعضاء الخاطئة 
وقطع موضع النجاسة 
وعدم التطھیر بغیر 
الماء وخمسین صالة 
فى یوم ولیلة وعدم 
جواز صالتھم فى غیر 
المسجد وحرمة اكل 
الصائم بعد النوم ومنع 

الطیبات عنھم بعض 
بالذنوب وكتابة ذنب 
اللیل على الباب 

 بالصبح وغیر ذلك 
  ]رو[
 
عن ) فائدة ٢٨٦(

السجاد (ع) قال قال 
" من رسول هللا (ص)

قرأ اربع آیات من أّول 
البقرة وآیة الكرسي 
وآیتین بعدھا وثالث 
آیات من آخرھا لم یر 
في نفسھ ومالھ شیئاً 
یكرھھ وال یقربھ 
الشیطان وال ینسى 

وعن القرآن " 
قال رسول  جابرقال

قال هللا  هللا (ص)
تبارك وتعالى 
واعطیت لك وألّمتك 
كنزاً من كنوز عرشي 
فاتحة الكتاب وخاتمة 

  ]صا[ سورة البقرة
  

وا ُْبُد ْم ﴿ أظهرتم ﴾َوإِْن ت َنُفِسُك ُفوهُ ﴿من السوء  ﴾َما ِيف أ ِهِ ﴿ أسررتموه ﴾أَْو ُختْ ْم ب ْبُك اِس  ُحيَ

 َ ُر ﴿ یحاسبكم علیه فِإن اهللا﴾ اهللاَّ ِف ُب ﴿یعفو  ﴾َفَيْغ يَُعذِّ ُ َو ْن يََشاء ْن يََشاءُ ﴿ویعاقب  ﴾ِلَم َم
ءٍ  ُلِّ َ�ْ ُ َعَ� ك ٌر  َواهللاَّ ي َن ﴿ )٢٨٤(﴾ قَِد لُ ﴿ صّدق ﴾آَم ُسو رَّ ِزَل ﴿ (ص) محمد ﴾ال ُن بَِما أ

ِّهِ  ْن َرب ِه ِم ُلٌّ ﴿والوحي  من القرآن ﴾إِلَْي ُنوَن ك َن ﴿الجمیع  ﴾َوالُْمْؤِم ِ ﴿صدَّق وآمن  ﴾آَم بِاهللاَّ
ُق بَْنيَ  رِّ َُف ِه ال ن ُرُسِل ِه َو ِب ُُت ِه َوك ِت ه َوَمالَِئَك ْن ُرُسِل كما فعل الیهود والنصارى  ﴾ِ أََحٍد ِم

َنا﴿ َقالُوا َسِمْع َنا﴿أجبنا دعوتك  ﴾َو ََّنا﴿أمرك  ﴾َوأََطْع نََك َرب َرا ْف فنسألك المغفرة لما اقترفناه  ﴾ُغ
ُر َوإِلَْيَك الْمَ ﴿من الذنوب  َها﴿ )٢٨٥( المرجع والمآب ﴾ِصي َْفًسا إَِال ُوْسَع ُ ن ُِّف اهللاَّ  ﴾ال يَُكل

 رحمته بهم وقفهم على حد وسعهم ودون ذلك بكثیر كل ذلك ِرفق منه وفضل  لكمال اطاقته قدر
ْت ﴿ َب ََها َما كََس ْت ﴿ جزاء ما قدمت من خیر ﴾ل َب َتَس َها َما اْك اقترفت من  ما جزاء ﴾َوَعلَْي

َّ ﴿ شرّ  نَاَرب َنا﴿ ال تعذبنا بما یصدر عنا ﴾َنا ال تُؤَاِخْذ َْو أَْخَطأْنَا إِْن نَِسي أمورك أو  أمرا من﴾ أ

ًرا﴿ نهیا من نواهیك َنا إِْص ِمْل َعلَْي ال َحتْ ََّنا َو ُ ﴿ تكفلنا التكالیف الشاقة وال ﴾َرب ه َْت  ﴾كََما َحَمل
َنا﴿ األمم ﴾َعَ� ﴿ كلفت ْبِل ْن َق َن ِم ي َِّذ ََّنا َوال ﴿ على الوفاء به فعذبتهم علیهفلم یقدروا  ﴾ال َرب

َقةَ  َْنا َما ال َطا ل مِّ هِ ﴿ قدرة ﴾ُحتَ ِ ََنا ب كبائر ذنوبنا  ما سبق من ﴾َواْعُف َعنَّا﴿ من التكالیف ﴾ل

ََنا﴿ وامحها عنا بفضلك ْر ل ِف تفضحنا بشيء  وال واستر ذنوبنا عن خلقكصغائرها برأفتك  ﴾َواْغ

َنا﴿ فعلناه ْرَحْم وساوس الشیطان  ع االحوال رحمة عامة شاملة تطهر قلوبنا بها منفي جمی ﴾َوا

نَا﴿ وخطرات النفس َال َْت َمْو َن ِم ﴿ وناصرنا ومؤیدنا ال مولى لنا غیرك ﴾أ َْقْو ْرنَا َعَ� ال نُص َفا
ن ِري ِف اآلیة تدل صراحة على جواز غفران الذنوب ،  الذین جحدوا دینك وأنكروا وحدانیتك ﴾الَْكا

من المؤمنین ، فكن عظیم الثقة بالّله دائم االستعانة به ، كثیر الرجاء ، فإنه  ألصحاب الكبائر
إن اهللا سبحانه قال عند كل فصل من هذا الدعاء : " (ص) روي عن النبي  وقد،   عند ظن عبده

 آخر من اآلیتین قرأ من وعنه (ص)، " ولـهذا استحب اإلكثار من هذا الدعاء  فعلت واستجبت
 قرآن إنهن آیات البقرة سورة آخر في وعنه (ص) ، لیلته قیام كفتا أي  كفتاه لیلة يف البقرة سورة
           )٢٨٦( ]صا[ الرحمن یرضین وٕانهن دعاء وٕانهن

 


