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        )٣( عمران ال سورة      )٥٢(            الثالث الجزء
  
  

 ب والبقرة تسمى
  الزھراوین

 رسول عن : فضلھا
 بكل یعطى (ص) هللا
 على امانا منھا آیة

   جھنم جسر
 نزلت السوره اوائل
 نصارى وفد في

   ]مس[ نجران
  
 : (ع) علي عن )٧(

 العلم حجبھم الذین ھم
 بالھوى االقتحام عن
 هللا ھمھدا لما ...

 على وأشرفھم
 في المغیبة أسراره
 فقالوا: العلوم خزائن

ا {  ِعندِ  مِّنْ  ُكلٌّ  ِبھِ  آَمنَّ
 هللا فشكر } َربَِّنا

 وجعلھم لھم تعالى
 الرسوخ أھل

 العلم في والمبالغة
  ]تس[ لھم منھ زیادة

 
أَْیَن الَِّذیَن َزَعُموا ) ٧(

اِسُخوَن فِي  ُھُم الرَّ أَنَّ
ً َو  اْلِعْلِم ُدوَنَنا َكِذبا

ً َعَلْیَنا أَْن َرَفَعَنا  َبْغیا
ُ َو َوَضَعُھْم َو  هللاَّ
أَْعَطاَنا َو َحَرَمُھْم َو 
أَْدَخَلَنا َو أَْخَرَجُھْم ِبَنا 
ُیْسَتْعَطى اْلُھَدى َو 
ُیْسَتْجَلى اْلَعَمى إِنَّ 
َة ِمْن قَُرْیٍش  األَِئمَّ
ُغِرُسوا فِي َھَذا اْلَبْطِن 

ْصلُُح ِمْن َھاِشٍم ال تَ 
َعَلى ِسَواُھْم َو ال 
َتْصلُُح اْلُوالةُ ِمْن 

 ]نج[  َغْیِرِھمْ 
  
)عن الرضا (ع) ٧(

من رد متشابھ قال 
القرآن إلى محكمھ 
ھدي إلى صراط 

، ثم قال (ع)  مستقیم
ان في أخبارنا 
ً كمتشابھ  متشابھا
القرآن ومحكماً 
. كمحكم القرآن .

  ]صا[
  

  
  
  
  

أربعة عشر ألفا وخمسمائة وعشرون حرفا. ال نظیر لها في عدد وهي أربعمائة وثمانون كلمة ، و 
بالحروف المهملة ، هذه والبقرة واالعراف بدئت في القرآن ثالث عشرة سورة اآلي. ونظائرها 

           ]مال [ویونس وهود ویوسف والرعد وٕابراهیم والحجر والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة.
ٍن اْ   ِ�ِ ْاهللاِ  ْحم ر ٍم ْال ٍحي رَّ          ل

َمَ اْ ﴿  تبلغ تلویحاً  او صریحاً  تفسیرها فى ورد وما الّسور فواتح تفسر فى االخبار تاختلف ﴾ل
ُ ﴿ )١( ]آل[ وجهاً  عشر اثنى َ  ال اهللاَّ َه ال إِل يُّ  ُهوَ  إِ مُ  اْحلَ َْقيُّو  وال عنك فیشتغل یلهو ال الذي ﴾ال

لَ ﴿ )٢( عنه فتبقى یسهو َزَّ َتاَب ﴿ (ص) محمد یا ﴾َعلَْيَك  ن قِّ ﴿ القرآن ﴾الِْك  بالحجج ﴾بِاْحلَ

ًقا﴿ المبینتة َصدِّ هِ  بَْنيَ  ِلَما ُم ْي َْزلَ ﴿ قبله المنّزلة الكتب من ﴾يََد َن َراةَ َوأ ْو تَّ لَ  ال ي إلْجنِ  )٣( ﴾َوا

ْن ﴿ لُ  ِم ْب ِس  ُهًدى َق نَّا َْزلَ ﴿ ِإسرائیل لبني ﴾�ِ َن ْرَقانَ  َوأ َن  إِنَّ ﴿ القرآن﴾ الُْف ي َِّذ ُروا ال ََف  ﴾ك

ِ ﴿حدوا ج ِت اهللاَّ يَا ِآ يٌد  ب َذاٌب َشِد ْم َع َُه ٍم ﴿ُذل البعد عن اهللا  ﴾ل َقا نِْت و ا ٌز ُذ ِزي ُ َع هللاَّ ) ٤( ﴾َوا

هِ ﴿ ى َعلَْي َف َ ال َخيْ ءِ  إِنَّ اهللاَّ َما ال ِيف السَّ ْرِض َو ءٌ ِيف األ ال َرَفَع أحٌد إلیه حاجًة إال وهو ﴾ َ�ْ

ُْم ﴿) ٥( كافیهاوال رجع أحٌد إلیه في نازلة إال وهو  ،قاضیها ُرك َُصوِّ � ي َِّذ ِيف ﴿یخلقكم ﴾ ُهَو ال
َف  ِم كَْي ْرَحا ءُ ال﴿كما  ﴾األ مُ  يََشا ِكي ُز اْحلَ ِزي ال ُهَو الَْع َهَ إِ فال ُیَعقُِّب حكمُه بالنقض أو  ﴾إِل

َْزَل َعلَْيَك ﴿) ٦( ُیَعاَرُض تقدیره باإلهمال والرفض َن � أ َِّذ ُ ﴿ یا محمد (ص) ﴾ُهَو ال ه ْن َتاَب ِم  الِْك
ٌت  يَا ٌت  آ َكَما المحكمات أمیر المؤمنین واألئمة عن الصادق (ع)  ، ظاهٍر واضح تنزیله ﴾ُحمْ

ُمُّ ﴿ ]صا[(ع)  نَّ أ ٌت ﴿أصل  ﴾ُه َِها َتَشاب ُر ُم َتاِب َوأَُخ غامض مشكل تأویله لصیانة  ﴾الِْك

ْم زَ ﴿ الیتضح مقصودها إال بالفحص والداللة ،األسرار ِِه َن ِيف ُقلُوب ي َِّذ ا ال أَمَّ میٌل ِإلى  ﴾ْيغٌ َف

ةِ ﴿الضالل  َن ِْفْت ءَ ال ِْتَغا ُ اب ه ْن َهَ ِم ِبُعوَن َما تََشاب فال یزدادون إال جهًال على جهل ونفورًا على  ﴾َفَيتَّ

هِ ﴿ شك يِل ِْو َأ ءَ ت ِْتَغا َمُ  َوَما﴿على ما یوافق هوى نفوسهم  ﴾َواب ُ  يَْعل َه يل ِْو َأ ال ﴿تفسیر المتشابه  ﴾ت إِ
 ُ اِخسُ ﴿وحده  ﴾اهللاَّ رَّ ِْم َوال هم الذین حجبهم العلم عن االقتحام بالهوى  عن علي (ع):﴾ وَن ِيف الِْعل

 }َربَِّنا آَمنَّا ِبِه ُكلٌّ مِّْن ِعندِ { .... لما هداهم اهللا وأشرفهم على أسراره المغیبة في خزائن العلوم فقالوا
الصادق  ، عن ]تس[لهم  فشكر اهللا تعالى لهم وجعلهم أهل الرسوخ والمبالغة في العلم زیادة منه

هِ ﴿ ]صا[نحن الراسخون في العلم ونحن نعلم تأویله (ع)  ِ نَّا ب َُقولُوَن آَم ٌّ ﴿ بالمتشابه ﴾ي ُل من  ﴾ك

َِّنا﴿ المحكم والمتشابه ْن ِعْنِد َرب ِال أُْولُوا﴿ حٌق وصدق ﴾ِم َُّر إ ك َْباِب  َوَما يَذَّ   العقول ﴾ األل

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٣ 
٨٩  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  ل عمرانسورة آ  ٢٠٠

  مدنیة  االنفال
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  )٣( عمران ال سورة    )٥٣(          الثالث الجزء
  
عن الصادق ) ٨(

  اكثروا من أن(ع) 
رّبَنا ال تزغ {تقولوا 

 }قلوبنا بعد إذ ھدیتنا
وال تأمنوا الزیغ 

  ]صا[
  
 رسول جمع )١٢( 

 في الیھود (ص) هللا
 یا فقال: َقْیُنقاع سوق
 احذروا الیھود معشر

 نزل ما مثل هللا من
 بدر یوم بقریش
 ینزل أن قبل وأسلموا

 فقد بھم نزل ما بكم
 نبي اني عرفتم
 ذلك تجدون مرسل

 یا فقالوا كتابكم في
 ال (ص) محمد
ً  لقیت أنك یغّرّنك  قوما
 لھم علم ال اغماراً 
 منھم فاصبت بالحرب
 لو وهللا اما فرصة
 نحن انا لعرفت قاتلتنا
 ھذه هللا فانزل الناس
 ذلك هللا فعل وقد اآلیة

 بقتل وعده وصدق
 واجالء قریظة بني
 وفتح النضیر بني

 الجزیة عووض خیبر
 منھم بقي من على

 المشركون وغلب
 النبوة دالئل من وھو

   ]صا[
  
) فائده : مغزى ١٣(

اآلیة أن القوة المادیة 
لیست كل شيء، وأن 
النصر ال یكون بكثرة 
الَعدد والعتاد  وإِنما 
یكون بمعونة هللا 

   ]مس[
  
امیر  ُرِوَي أَنَّ ) ١٤(

) َكاَن ع(المؤمنین 
 ً  فِي أَْصَحاِبھِ  َجالِسا

ْت ِبِھُم اْمَرأَةٌ  َفَمرَّ
 اْلَقْومُ َجِمیَلٌة َفَرَمَقَھا 

) عِبأَْبَصاِرِھْم َفَقاَل (
َھِذِه  أَْبَصارَ  إِنَّ 

اْلفُُحوِل َطَواِمُح َو إِنَّ 
 َذلَِك َسَبُب ِھَباِبَھا َفإَِذا

أََحُدُكْم إِلَى اْمَرأَةٍ  َنَظرَ 
أَْھلَُھ  ُتْعِجُبُھ َفْلُیالِمسْ 

َما  اْمَرأَةٌ  ِھيَ َفإِنَّ
 ]نج[ َكاْمَرأَِتھِ 

  

ُِزغْ ﴿ حكي عن قوم صالحین انهم قالوا )٧( المستنیرة ََّنا ال ت ََنا﴿ تمل ﴾َرب  عن نهج الحق ﴾ُقلُوب

َنا﴿ ْيَت ْذ َهَد ما ازدادوا قربًا وكل التوّلى ، التّبّرى وازدیادسألوا االبقاء على  ، الى االیمان ﴾بَْعَد إِ

ََناوَ ﴿ ازدادوا أدباً  ى اهللاإل ة﴿امنحنا  ﴾َهْب ل نَْك َرْحَم ْن لَُد لمن رجع إلیك باالفتقار والتضرع ﴾ ِم

َنَْت ﴿ واسعة تزلفنا الیك ونفوز بها عندكرحمة والمسكنة  ََّك أ ن اُب إِ هَّ المتفضل بما تنعم به  ﴾الَْو

ََّك ﴿) ٨( على عبادك ن ََّنا إِ ِس َرب نَّا ٍم َجاِمُع ال  َرْيَب  ال﴿ اباالقتر  بساط على األحباب جمع ﴾ِلَيْو
هِ  َ  إِنَّ ﴿ وقوعه في ﴾ِفي ُف  ال اهللاَّ ِل َن  إِنَّ ﴿ )٩( ﴾الِْميَعادَ  ُخيْ ي َِّذ ُروا ال ََف ْم  تُْغِ�َ  لَْن  ك ُه  ﴾َعْن

ْم ﴿ تفیدهم ُُه ال أَْمَوال ْم  َو الُدُه َْو ْن  أ ِ  ِم  منهم ُیقَبلُ  مال وال ینفعهم فداء فال اآلخرة في ﴾َشْيئًا اهللاَّ

ُ ﴿ فیهم یسمع مقال الو  ْم ﴿ بالكفر المتصفون ﴾ْولَئَِك َوأ ُقودُ  ُه ر َو نَّا  )١٠( الجحیم ُیَسعَّرُ  بهم ﴾ال
ِْب ﴿ ِل ﴿ كشأن ﴾كََدأ ْرَعْونَ  آ َن  ِف ي َِّذ ْن  َوال ِهْم  ِم ْبِل وا األمم من ﴾َق  َسَننهم على العتوِّ  في أصرُّ

بُوا﴿ َِنا كَذَّ يَات ِآ ْم  ب ُه أََخَذ ُ  َف ْم  اهللاَّ ِِه نُوب  البابَ  وجدوا حینما قدَّموا ما على وتحسَُّروا َنِدمواف ﴾بُِذ

ُ ﴿ مسدوداً  يُد  َواهللاَّ َقاِب ﴿ الیم ﴾َشِد لْ ﴿ )١١( ﴾الِْع َن  ُق ي َِّذ ُروا �ِ ََف  والكفار لیهودا ﴾ك

َُبونَ ﴿  العاجل في عیشٍ  لذةُ  لهم تكون وال،  اآلجل في الحق حدیث یفوتهم أنهم ، تهزمون ﴾َسُتْغل

ُرونَ ﴿ َش َى﴿ وتساقون ﴾َوُحتْ نَّ  إِل بِْئَس  مَ َجَه َهادُ  َو  العقوبة شدة من اآلخرة في یلقونه والذي ﴾الِْم

ْم  كَانَ  قَْد ﴿ )١٢( ما یصیبهم في الدنیا من الغیبة عن اهللا والفرقة فوق بالُحْرقة الخطاب  ﴾لَُك

َةٌ ﴿ لمشركي قریش ي َتا﴿عظة  ﴾آ َق َْت ِ ﴿بدر یوم  ﴾ِيف ِفَئتَْنيِ ال ِل اهللاَّ ُِل ِيف َسِبي َُقات ء اعال ﴾ِفَئٌة ت

َرى ﴿دین اهللا  َرةٌ َوأُْخ ِف ْم ﴿تقاتل في سبیل الطاغوت  ﴾كَا ِه ْم ِمْثلَْي َُه ن ََرْو یرى المؤمنون  ﴾ي

ْن يََشاءُ ﴿ رؤیة ظاهرًة مكشوفة ﴾َرأَْي الَْعْنيِ ﴿ الكافرین أكثر منهم ضعفین ِرِه َم َِنْص ُِّد ب ُ يُؤَي َواهللاَّ
َرةً ْب َْص ﴿موعظة  ﴾إِنَّ ِيف ذَِلَك لَِع ُْوِلي األب ِر أل َِّن ﴿) ١٣(لذوي العقول السلیمة ﴾ ا ُحسِّن  ﴾ُزي

ِس ﴿ نَّا ِت ﴿المیل نحو  ﴾ُحبُّ  �ِ َهَوا ْن ﴿ المشتهیات ﴾الشَّ ءِ  ِم َسا نِّ بدأ بالنساء ألن الفتنة بهن  ﴾ال
َْبنِنيَ ﴿ أشد وااللتذاذ بهن أكثر ِر ﴿ ن هم ثمرات القلوبیالذ ﴾َوال َناِطي َْق األموال  ﴾َوال

ْنَطَرةِ﴿ َق َهِب ﴿سة المكدَّ  ﴾الُْم ْن الذَّ ةِ  ِم َم ِل الُْمَسوَّ ْي ِة َواْخلَ ِْفضَّ مِ ﴿ة لاألصی ﴾َوال نَْعا  ﴾َواأل

ْرِث ﴿ األبل والبقر والغنم َتاعُ ﴿الزرع  ﴾َواْحلَ نَْيا﴿ زینة ﴾ذَِلَك َم َياةِ الدُّ ُ ِعْنَدهُ ﴿الفانیة  ﴾اْحلَ َواهللاَّ
آِب  ُن الَْم لْ ﴿ )١٤( أصعب العوائق في هذه الطریق الشهوة الخفیة ﴾ُحْس لهؤالء الالهین في  ﴾ُق

ْم ﴿زخارف الدنیا  ُئُك َبِّ ْن ذَِلُكْم ﴿أخبركم ء ﴾أَُؤن ٍر ِم ْي ََّقْوا ِعْنَد ﴿ مّما ُزیِّن للناس ﴾ِخبَ َن ات ي َِّذ ِ�
ٌت  ْم َجنَّا ِِّه ْن  َرب ِري ِم َها َجتْ َن ِفي ي ُر َخالِِد َْها َها األن ِت   الدرجات الُعلى ، وتمام النعمة عدم  لهم ﴾َحتْ
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  )٣سورة ال عمران (    )٥٤(        جزء الثالث  ال
   
عن الصادق  )١٤(

ما تلّذذ الناس في (ع) 
الدنیا واآلخرة بلذة 
أكبر لھم من لذة 
النساء وھو قول هللا 

زّین للناس  تعالى
حب الشھوات من 

 ..... اآلیة ثم النساء
وان أھل الجنة ما قال 

یتلّذذون بشيء من 
الجنة أشھى عندھم 

 طعام ال النكاح من
  ]صا[ شراب وال
  
 ما على صبر )١٧(

 وصبر ، العبد بھ أُمرَ 
 وصبر عنھ ُنھي عما
 تحت الوقوف ھو

 ما على حكمھ جریان
  ]لط[ یرید

  
 : فائدة )١٧(

 األسحار تخصیص
 أقرب فیھا الدعاء ألن
 ألن اإلجابة إلى

 اشق حینئذ العبادة
 اصفى والنفس
 سیما أجمع والروع

  ]صا[ للمتھجدین
  
 الصادق عن )١٧(

 في قال من  (ع)
 استغفر أوتر إذا وتره
 سبعین إلیھ واتوب هللا
 فواظب قائم وھو مرة
 حتى ذلك على

 كتبھ سنة لھ تمضي
 من عنده هللا

 باألسحار المستغفرین
 المغفرة لھ ووجبت

  ]صا[ تعالى هللا من
  
  

َْزَواجٌ ﴿ زوالها َرةٌ َوأ ِرْضَواٌن مِ ﴿ عن الدنس الحسي والمعنوي ﴾ُمَطهَّ ِ  ْن َو آخر مقامات  ﴾اهللاَّ

ٌر ﴿ النعم َِصي ُ ب َبادِ  َواهللاَّ نزلت  اآلیة كلها عن ابن عباسیستحقه ،  یعطي كًال بحسب ما﴾ بِالِْع

نَّا﴿ )١٥( ]شو[على (ع) وحمزة وعبیدة بن الحارث في  ََّنا آَم ََّنا إِن َُقولُوَن َرب َن ي ي َِّذ ینقطعون  ﴾ال

َ ﴿ إلینا بالكلیة ُنُوب ََنا ذ ْر ل َذاَب ﴿ بین أیدینا بذكر المحن والرزیة ویتضرعون ﴾َناَفاْغِف َنا َع  َوِق
ِر  نَّا َن ﴿ )١٦( أولئك ینالون منا القربة والدرجات العلیَّة ﴾ال ِِري اب على البلوى ورفضوا  ﴾الصَّ

اِدِقنيَ ﴿ الشكوى حتى وصلوا إلى المولى ِتِنيَ ﴿ فیما عاهدوا اهللا ﴾َوالصَّ ن َْقا باالستقامة في  ﴾َوال

ِقنيَ ﴿ ، الذین الزموا الباب ورفضوا األصحاب إلى أن تحققوا باالقتراب محبة اهللا ْنِف  ﴾َوالُْم
 بقلوبهم جادوا ثم األموال من بمیسورهم جادوا ثم األعمالحیث  الذین جادوا بنفوسهم من، أموالهم
َن ﴿ العاجل في لهم حظٍ  كل بترك جادوا ثم األحوال بصدق ِري َتْغِف  یعجم عن ، المصلین ﴾َوالُْمْس

ِر ﴿ اهللا في تقصیرهم لرؤیة فعلوه ما ا ، خص االستغفار ُقبیل طلوع الفجر وقت السحر ﴾بِاألْحسَ

ِهَد ﴿ )١٧( القلوب فجر وهو ، بها ، ألنها أوقات اإلجابة للقائمین وأوقات توغل نوم الغافلین  َش
 ُ ُ ﴿ الحق بأنه وبّین اهللا علم ﴾اهللاَّ َّه َن َ  ال أ َه ال إِل ةُ ﴿ فسهبن لنفسه شهد ﴾ُهوَ  إِ  یؤیِّد لم ﴾َوالَْمالِئَك

 معرفة وٕالى،  بالشهادة وسدَّدهم وفََّقهم حین وأیَُّدهم أسعدهم بل المالئكة بشهادة بوحدانیته شهادته
ُْولُوا﴿ أرشدهم وحدانیته ِْم  َوأ  عزته نعت وعرفوا قدرته علموا إذ واألصفیاء أألولیاء وهم ﴾الِْعل
ِْقْسِط  اِئًماقَ ﴿ بشهادتهم شهادته قرن حیث فأكرمهم  أولي أن (ع) الباقر عن ، للعدل مقیماً  ﴾بِال

َ  ال﴿ ]صا[ بالقسط قیام وهم واالوصیاء االنبیاء هم العلم َه ال﴿ الوجود في معبود ال ﴾إِل  ُهوَ  إِ
ُز  ِزي ِكيمُ ﴿ في ملكه ﴾الَْع َن ﴿ )١٨( في صنعه﴾ اْحلَ ي ِ ﴿ المقبول﴾ إِنَّ الدِّ  هو ﴾ِعْنَد اهللاَّ

إلْسالمُ ﴿ َتاَب ﴿ االسالم دین سوى اهللا عند مرضي دین وال ﴾ا ُوتُوا الِْك َن أ ي َِّذ ََف ال َتل  ﴾َوَما اْخ

ْمُ ﴿ الیهود والنصارى في أمر اِإلسالم َُهْم الِْعل ء ْن بَْعِد َما َجا ال ِم ﴾ بَْغًيا﴿ ببعثة محمد (ص) ﴾إِ

ُهْم ﴿ حسداً  َن َ ﴿ فأصروا على الجحود فیه ، لشبهة ال للرئاسة وطلبا ﴾بَْي ْن ي ِ َوَم ِت اهللاَّ يَا ْر بِآ ْكُف
َساِب  َ َسِريُع اْحلِ وَك ﴿ )١٩( وعید وتهدید﴾ َفِإنَّ اهللاَّ حقیة االسالم أجادلوك في  ﴾َفِإْن َحاجُّ

ْل أَْسلَْمُت ﴿ ُق ن﴿ نفسي ﴾َوْجِهي﴿ أخلصت ﴾َف ََّبَع ْن ات ِ َوَم ْل ﴿ على ملة اِإلسالم ﴾ِهللاَّ ُق َو
َتاَب  ُوتُوا الِْك َن أ ي َِّذ يِّنيَ ﴿صارى الیهود والن ﴾�ِ ا ﴿ المشركین ﴾َواألمِّ و ْم َفِإْن أَْسلَُم ُت ءَأَْسلَْم

وا تََد ْه َقْد ا َّْوا َوإِْن ﴿فقد نفعوا أنفسهم  ﴾َف َْبالغُ ﴿أعرضوا  ﴾تََول ََّما َعلَْيَك ال ك من لم نكلف ﴾َفإِن

َبادِ ﴿ أمورهم إال البالغ ٌر بِالِْع َِصي ُ ب هللاَّ َّ ﴿ )٢٠( تسلیة النبي (ص) فیه﴾ َوا َن إِنَّ ال ي ِذ
ُرونَ  ُف ِر ﴿یكذبون  ﴾يَْك ِبيَِّني بَِغْي نَّ ُتلُوَن ال يَْق ِ َو ِت اهللاَّ يَا ِآ َن ﴿سبب  بدون ﴾َحّقٍ  ب ي َِّذ ُتلُوَن ال َْق   َوي
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) ... أواعتقادا ٢٤(

 وعد تعالى انھمنھم 
 یعذب ال ان یعقوب
 القسم تحلة اال أوالده
 وجل عز لھقو یعني

 من جھنم ألمألن
 أجمعین والناس الجنة

  ]صا[
  
 أول ان روي )٢٥(

 القیامة یوم ترفع رایة
 رایة الكفر رایات من

 هللا فیفضحھم الیھود
 األشھاد رؤوس على
 النار إلى یأمرھم ثم
 ]صا[
  
 تشاء من تعز )٢٦(

 لیشھدك تھدیھ بأن
 من وتذل ، ویوحدك

 یجحدك بأن تشاء
 من وتعزُّ  ویفقدك

 ، إقبالك بُیْمنِ  شاءت
 تشاء من وتذل

 و . إعراضك بوحشة
 بأن تشاء من تعزُّ 

 من وتذل ، بك تؤنسھ
 توحشھ بأن تشاء
 من وتعز . عنك
 ، بك تشغلھ بأن تشاء
 بأن تشاء من وتذل
   ]مس[  عنك تشغلھ

 عند للتقیة )٢٨(
  …. أحكام العلماء
 الشافعي أن منھا
 بین التقیة جوز

 جّوزھا كما المسلمین
 محاماة الكافر بین
 ومنھا النفس على
 لصون جائزة أنھا

 جائزة أنھا كما المال
 لقولھ النفس لصون
 مال حرمة (ص)
 و دمھ كحرمة المسلم

 مالھ دون قتل من
 وروى شھید فھو

 أنھ الحسن عن عوف
 إلى جائزة التقیة :قال
 وھذا  القیامة یوم

 األئمة عند أرجح
  ]غر[
 في الحب) تنبیھ ٢٨(

 هللا في غضوالب هللا
 من كبیر اصل

االیمان  اصول
 ]مس[

ِْقْسِط  ُروَن بِال َأُْم ِس  ي نَّا ْن ال ٍم ﴿الدعاة ِإلى اهللا  ﴾ِم ْم بَِعَذاٍب أَِلي ْرُه َبشِّ إن الذین ربطناهم  ﴾َف
 بالخذالن ووسمناهم بوصف الحرمان أن حكمنا سبق بنقلهم إلى دار الهوان والحرمان والنیران

ي﴿ )٢١( َِّذ ُْولَئَِك ال ِبَطْت  َن أ ْم ﴿بطلت  ﴾َح ُُه نَْيا ِيف ﴿ لیس لهم توفیق بأعمالهم ﴾أَْعَمال  الدُّ
َرةِ َن ﴿ في االخرى وال تحقیق آلمالهم ﴾َواآلِخ ْن نَاِصِري ْم ِم َُه  )٢٢(من عذاب اهللا ﴾ َوَما ل

ََر ﴿ َْم ت ًبا﴿ أال تعجب من أمر االحبار ﴾أَل َِصي ُوتُوا ن َن أ ي َِّذ َى ال ْ ﴿ ًا وافراً ظح ﴾إِل ْن ال َتاِب ِم  ﴾ِك

ْم ﴿ التوراة َنُه َم بْي ُك ْ َ�ِ ِ َتاِب اهللاَّ َى ِك َّى﴿فیما تنازعوا فیه  ﴾يُْدَعْوَن إِل ََتَول یعرض  ﴾ثُمَّ ي

ِريٌق ﴿ ْم  َف ْنُه ِرُضونَ ﴿فیهم  فاصبر على ما ُأِمْرت عن قبول حكم اهللا ﴾ِم ُهْم ُمْع ألنهم فقدوا  ﴾َو

ْم َقالُوا﴿ عراضاإلِ  ﴾ذَِلَك ﴿ )٢٣( منا حسن التجلي بسابق اإلرادة َُّه ِأَن ا ﴿ الیهود ﴾ب َن َْن تََمسَّ ل
َّاًما َي ال أ ُر إِ نَّا ٍت  ال ودَا عاقبناهم في الدنیا باالستدراج مدة عبادتهم للعجل ،  - أربعین یوماً - ﴾َمْعُد

َتُرونَ ﴿ حتى حكموا ألنفسهم بالنجاة وتخفیف العقاب َْف نُوا ي ِهْم َما كَا ِن ُهْم ِيف ِدي وسوف  ﴾َوَغرَّ

َف ﴿ )٢٤( علیهم البالء تضاعف ونیعلم ذَا﴿ حالهم ﴾َفَكْي ْم  إِ ُه َنا ٍم  َجَمْع هِ  َرْيَب  ال ِلَيْو  ﴾ِفي
َيْت ﴿ للحساب ُوفِّ ُّ ﴿ نالت ﴾َو ُل َْفٍس  ك َبْت  َما ن ْم ﴿ هائجزا ﴾كََس ُه  )٢٥( ﴾يُْظلَُمونَ  ال َو

مَّ ﴿ َفُقلْ  ، الَقْدر جالل من أْسَتِحقُّه بما (ص) یامحمد ِصْفني ﴾ُقِل ﴿ َُّه  شریكَ  ال ﴾الُْملِْك  َماِلَك  ا�

ْن  الُْملَْك  تُْؤِ� ﴿ اإلبداع في ُمَعاِرَض  وال الُمْلك في ُمَساِهمَ  وال ُمعینَ  وال لكَ  ُ  َم ء  المعرفة ﴾تََشا

ِزعُ ﴿ المحمودة والعاقبة دینك وشرائع والتوحید َْن ت ْن  الُْملَْك  َو ُ  ِممَّ ء  عبادتك بساط عن بنفیه ﴾تََشا

زُّ ﴿ تُِع ْن  َو ُ تََش  َم ء لُّ ﴿ ذاتك بعز ﴾ا تُِذ ْن  َو ُ  َم ء ُر  بِيَِدَك ﴿ بخذالنك ﴾تََشا ْي  الشر یذكر لم ﴾اْخلَ

ََّك ﴿ السوء ذكر من وتطیراً  الجمیل بذكر وتفاؤالً  الخطاب آلداب حفظاً  ن ُلِّ  َعَ�  إِ ءٍ  ك ْ�َ 
ٌر  ي َّ  تُو�ُِ ﴿ )٢٦( والبسط والقبض والرد واألخذ والخذالن والنصرة  والجذب الحجب من ﴾قَِد لَ ا�  ْي

ِر  ِيف  َها نَّ تُو�ُِ ﴿ وظلماتها شيءٌ  َیْبَقى من آثار النفس فال التوحید ضیاءِ  سلطانُ  َیْغِلبَ  حتى ﴾ال َو
ِل  َّْي َر ِيف ا� َها نَّ  أو كأن اللیل دام وكأن الصبح ُفِقد، حتى كأن شموَس القلوب ُكِسَفت  ﴾ال

ِت ﴿ ْن الَْميِّ يَّ ِم ِرُج اْحلَ يِّ ﴿ فرالمؤمن من صلب الكا ﴾َوُختْ ْن اْحلَ َت ِم ِرُج الَْميِّ الكافر من  ﴾َوُختْ

ِر ِحَساٍب ﴿صلب المؤمن  ُ بَِغْي ء َْرُزُق َمْن تََشا ت ال ﴿ )٢٧( ساعاته كرامات ولحظاته ُقُربات ﴾َو
ذِ  ِ َ  يَ�َّ ء َْوِلَيا َن أ ِري ِف َن الَْكا ُنو نِنيَ ﴿ صداقة أو لقرابة مواالتهم عن نهوا ﴾الُْمْؤِم ْن ُدوِن الُْمْؤِم  ﴾ِم

 هيالهجراَن واإلعراَض  یستحقَمْن  ، من حقائق اإلیمان المواالُة في اهللا والمعاداة في اهللا وأْول
ْن ﴿ على حب الذات َنْفُسك فإنها مجبولةٌ  ْل ذَِلَك َفلَْيَس ِم َْفَع ْن ي ءٍ ﴿ والیة ﴾َوَم ِ ِيف َ�ْ  ﴾اهللاَّ

َ ﴿ صحبة الحق سبحانه وقربته ال تكون مقرونة بصحبة األضداد ال أ َُقاةًإِ ْم ت ْنُه ُقوا ِم َتَّ    ﴾ْن ت
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 رفانح الحبُّ  )٣٠( 

 واإلشارة ، وباء حاء
 الروح إلى الحاء من

  الَبَدن إلى الباء ومن
ِخر ال فالُمِحبُّ   عن َیدَّ
 وال قلَبھ ال محبوبھ

  ]لط[ َبَدَنھ
 
 أھل أئمة عن )٣١(

 هللا قال : )(عالبیت
 كلّ  ألعّذبنّ  تعالى:
 االسالم فى رعّیة
 امام كلّ  بوالیة دانت
 هللا من لیس جائرٍ 
 فى الّرعّیة كانت وان

 تقّیة بّرة اعمالھا
 ]بي[
  
 صفوة جعلھم )٣٣(

 من والمختارین خلقھ
 علي قال .... بینھم
 رسول علمني (ع)
 باب ألف (ص) هللا
 فاستنبطت العلم من
 باب ألف باب كل من
 ]غر[
 
 ھؤالء خصَّ  )٣٣(

 بین من بالذكر
 األنبیاء ألن األنبیاء
ً  والرسل  من جمیعا
 ]قر[ نسلھم

  
 عباس: ابن عن)٣٤(

 لم ألنھ ھذا قالت إِنما
 إِال النذر في ُیقبل یكن

    ]مس[ الذكور
  
  

ُركُْم ﴿ فأظهروا مواالتهم باللسان دون القلب تخافوا أذاهم وشرهم ذِّ ُ ﴿ یخوفكم﴾ َوُحيَ ه َْفَس ُ ن ﴾ اهللاَّ
یا من ال یرجى إالَّ  في الدعاءألن النار عدله لمن خالفه والجنة فضله لمن أطاعه ، ،  عقابه

ُر ﴿ فضله وال یخشى إالَّ عدله ِصي ِ الَْم ْل إِْن ﴿ )٢٨( فیجازي كل عامٍل بعمله﴾ َوإِلَى اهللاَّ ُق
ُفوا ِركُْم  ُختْ و َوْ ﴿قلوبكم من مواالة الكفار  ﴾َما ِيف ُصُد وهُ  أ ُْبُد ُ ﴿وه أظهرتم ﴾ت هللاَّ ُ ا ه  يَْعلَْم

َُم َما يَْعل ِت َوَما﴿ هو حادث ﴾َو َوا َما ُلِّ ﴿  هو حادث ﴾ِيف السَّ ُ َعَ� ك ْرِض َواهللاَّ ِيف األ
ءٍ  ٌر  َ�ْ ي مَ ﴿ )٢٩(قادر على االنتقام ممن خالف حكمه "تهدید ووعید"  ﴾قَِد ُد ﴿القیامة  ﴾يَْو َجتِ
 ُّ ُل َْفٍس َما  ك َضًران ٍر ُحمْ ْن َخْي َودَّ أهل الطاعات َأْن لو استكثروا  ، حاضرًا الیغیب﴾ َعِملَْت ِم

ٍء تََودُّ ﴿ منها ْن ُسو هُ أََمًدا بَِعيًدا﴿ تمنى ﴾َوَما َعِملَْت ِم َن َها َوبَْي َن  ، حتى الیرى عمله ﴾لَْو أَنَّ بَْي

ُْم ﴿ المخالفات َأْن لو كبحوا لجامهم عن الركض في میادینهم َودَّ أهل ُرك ذِّ ُ ا﴿ یخوفكم ﴾َوُحيَ هللاَّ
 ُ ه َْفَس ُوٌف ﴿ عقابه﴾ ن ُ َرء َبادِ ﴿رحیم  ﴾َواهللاَّ تفید هذه اآلیة أن أعمال العباد كّلها تجسم لهم ﴾ بِالِْع

لْ ﴿ )٣٠( یوم القیامة كما وقعت منهم وتعرض علیهم بأزمنتها وأمكنتها وهیئتها إِْن ﴿لهم  ﴾ُق
ْم  ُت ُْن َ ﴿حقًا  ﴾ك وَن اهللاَّ بُّ َِّبُعوِ� ﴿ كل شيء وعلى كل أحدإیثاره على  حب اهللاقتضي ی ﴾ُحتِ  ﴾َفات

ُ ﴿ألني رسوله  ْم اهللاَّ ْبُك ِب ْم  ُحيْ نُوبَُك ْم ُذ ْر لَُك ِف يَْغ اللهم ،  على الغفران سابقةٌ المحبَة  ﴾َو
مٌ ﴿ اجعلنا من اهل المحبة والوداد ٌر َرِحي ُ َغُفو لْ ﴿ )٣١( ﴾َواهللاَّ َ  أَِطيُعوا ُق لَ  اهللاَّ ُسو رَّ  ﴾َوال

َّْوا َفِإْن ﴿ بالطاعة أمرهم ُروا ﴾تََول َ  َفِإنَّ ﴿ خالفوا بأن الطاعة في َقصَّ بُّ  ال اهللاَّ َن  ُحيِ ِري ِف  ﴾الَْكا

َ  إِنَّ ﴿ )٣٢( ُعَصاة كانوا وٕان المؤمنین یحب أنه الخطاب ودلیل ، العاصین َیُقلْ  لم هللاَّ  ا
ى نُوًحا﴿ البشر أبو ﴾آدَمَ ﴿ اختار ﴾اْصَطَف لَ ﴿ المرسلین شیخ ﴾َو آ ِهيمَ  َو َْرا  ماعیلِإس ﴾إِب

لَ ﴿ أوالدهما من واألنبیاء وإِسحاق َرانَ  َوآ  عن ﴾الَْعالَِمنيَ  َعَ� ﴿ وعیسى وهارون موسى ﴾ِعْم

َّةً ﴿ )٣٣( ]صا[ العترة تلك بقیة ونحن منهم نحن (ع) الباقر ي رِّ ْن ﴿ ناشىء ﴾بَْعُضَها ُذ  بَْعٍض  ِم
 ُ مٌ ﴿ عمران إمرأة لقول ﴾َسِميعٌ  َواهللاَّ ذْ ﴿ )٣٤( بنیتها ﴾َعِلي َرأَةُ الَْت قَ  إِ ْم َرانَ  ا  بنت "حنَّة ﴾ِعْم

ْرُت  إِ�ِّ  َربِّ ﴿ فاقود" ًرا بَْطِ�  ِيف ﴿ أحمله ﴾َما لََك  نََذ رَّ ،  بیت المقدس ال أشغله بشي لخدمة ﴾ُحمَ
حررته وأعتقته من رق الدنیا ومن متابعة هواه ومرادات نفسه، وجعلته خادمًا لبیت المقدس ، 

ْل ﴿ خالصًا هللا تعالى بَّ َتَق ِميعُ ﴿ نذري ﴾ِم�ِّ َف َنَْت السَّ ََّك أ ن مُ ﴿ لدعائي ﴾إِ  )٣٥(بنّیتي ﴾ الَْعِلي

َها﴿ ْت ا َوَضَع ، و  وكانت ترجوا ان تضع ذكرًا ورأتها انثى خجلت واستحیت ولدتها ﴾َفلَمَّ

ُنَْثى﴿ واظهارًا لخیبتها على وجه التحسر واالعتذار ﴾َقالَْت ﴿ َها أ ُت  ألنه لم َیكن ﴾َربِّ إِ�ِّ َوَضْع
َُم بَِما َوَضَعْت ﴿ ُیقبل في ألنذر إال الذكور ُ أَْعل   َولَْيَس ﴿ذلك أولم أقله  قلتُ  سواء ﴾َواهللاَّ
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 ع��������ن النب��������ي) ٣٧(

ج���اع ف���ي  (ص) ان���ھ
زمن قح�ط فأھ�دت ل�ھ 

رغیف���ین  (ع)فاطم���ة 
وبض���عة لح���م آثرت���ھ 
بھا، فرجع بھ�ا إلیھ�ا، 

ی��ا بنی��ة ھلم��ي  :وق��ال
فكش���فت ع���ن الطب���ق 
ف�إذا ھ�و ممل�وء خب��زاً 

 ً ، فبھت���������ت  ولحم���������ا
وعلم���ت أنھ���ا نزل���ت 

، فقال لھا  من عند هللا
وال��ھ  ص��لى هللا علی��ھ

أن�يَّ ل�ك ھ�ذا؟  :وسلم 
ھ��و م��ن عن��د  : فقال�ت

 إن هللا ی���������رزق،  هللا
م�������ن یش�������اء بغی�������ر 

 فق���ال علی���ھ .حس���اب
  :الص��الة والس���الم

� ال�ذي جعل�ك  الحمد
بني  شبیھة سیدة نساء

، ث���م جم���ع  إس���رائیل
 (ص) هللا رس������������ول

 طال��ب أب��ي ب��ن عل��يّ 
 والحس�����ین والحس�����ن
 بیت����ھ، أھ����ل وجمی����ع
 حت�����ى علی�����ھ ف�����أكلوا
 الطع��ام وبق��ي ش��بعوا
 فأوس���عت ، ھ���و كم���ا

 جیرانھ��ا عل��ى فاطم��ة
 ]زم[
  
ُ  َك������انَ  َم������ا )٣٨(   هللاَّ

 َب��ابَ  َعْب��دٍ  َعَل��ى لَِیْف��َتحَ 
َعاءِ  ���قَ  وَ  ال���دُّ  َعْن���ھُ  ُیْغلِ

 ]نج[ االجابة َبابَ 
  
 ان یحتم��ل قی��ل )٤٠(

 االم����ر اش����تبھ یك����ون
 م�����ن یعطی�����ھأ علی�����ھ
 العاقر العجوز امرأتھ

 أخ���رى ام���رأة م���ن ام
 للول���د ص���الحة ش���اّبة

  ] بي[
  
 

َُر  ك نَْثى﴿ لخدمة بیت المقدس لذي َطَلْبتها ﴾الذَّ َمَ ﴿التي ُوِهبتها  ﴾كَاأل ْري َها َم ُت ْي  ﴾َوإِ�ِّ َسمَّ

َها﴿ ادمة الرب"ومعناه في لغتهم العابدة ختفائًال "  بحفظك ﴾بَِك ﴿ ُأجیرها ﴾َوإِ�ِّ أُِعيُذ

َها﴿ ََّت ي ذُرِّ ِم  َو ِجي رَّ ْيَطاِن ال ْن الشَّ َُّهاتَ فَ ﴿ )٣٦(﴾ ِم ََها َرب ل بَّ  في النذر مكان الَذكررضى بها  ﴾َق

ٍل َحَسٍن ﴿ ُبو َِق  حتى أفردها لطاعته وتوّالَها بما َتولَّى به أولیاءهلخدمة بیت المقدس  ﴾ب

َنْبَ ﴿ َهاَوأ ََباتًا﴿رّباها  ﴾َت ًنا﴿تربیة  ﴾ن بالعمل الصالح في  ، بأن غرس فیها الصالح والعّفة ﴾َحَس
حتى استقامت على الطاعة وآثرت رضاه خدمة اهللا  وقلبها في معرفة اهللا  ذكر اهللا  وجوارحها في

ََها وَ ﴿المحراب  ِمْن إمارات القبول الحسن أنها لم تكن توجد إال في، و في جمیع األوقات  ل َفَّ ك
َّا َِري َل ﴿ ل وقتككان یتفقد حالها ،  األنبیاءمن نبیا جعل كاَفَلها والَقیََّم بأمرها  ﴾َزك ََّما دََخ كُل

َراَب  ْ َّا اْحملِ َِري َها َزك َها﴿لیتعهدها  حجرتها ومكان عبادتها ﴾َعلَْي ًقا َوَجَد ِعْنَد لم ،  اطعام ﴾ِرْز

َّى لَِك َهَذا﴿ (ع)ریاأمَرها وُشْغُلها ُكلَّه على زك اهللا یطرح َُم أَن ْري َل يَا َم ألنه لم یكن یعتقد فیها  ﴾َقا
 وكان یخاف أن غیره یغلبه وینتهز فرصة تعهدها ویسبقه بكفایة ُشْغلها، المنزلة  استحقاق تلك

﴿ ِ ْنِد اهللاَّ ْن ِع فیكون لزكریا فیه راحتان إحداهما شهود مقامها ، ال من عند مخلوق  ﴾َقالَْت ُهَو ِم

ُ ﴿والثانیة أنه لم یغلبه أحد على تعهدها  ، امتها عند اهللا تعالىوكر  ء ْن يََشا َْرُزُق َم َ ي بَِغْيِر  إِنَّ اهللاَّ
إیضاح عن عین التوحید وأن رزقه للعباد بمقتضى مشیئته دون ،  بدون جهد وال تعب ﴾ِحَساٍب 

َناِلَك ﴿ )٣٧(أن یكون ُمَعلًَّال بطاعاتهم   انه معها ازداد یقینًا على یقینلما رأى كرامة اهللا سبح ﴾ُه

ُ ﴿وحن الى ولد كریم ورجاء على رجاء  َّه َّا َرب الَوَلَد على متوسًال ومتضرعًا سائًال ﴾ دََعا َزكَِري

َل َربِّ ﴿ ِسنِّه كبر ْن  ِلي َهْب  َقا نَْك  ِم َّةً ﴿ عندك من أعطني ﴾لَُد ي ُرِّ ةً  ذ َب  لیكونَ  صالحاً  ولداً  ﴾َطيِّ

ََّك ﴿ بوةالن في َنْسِله من وارثاً  ن ءِ  َسِميعُ  إِ َعا ُ ﴿ دعائه اهللا أجاب )٣٨( ﴾الدُّ ه َنادَْت ةُ  َف  ﴾الَْمالئَِك

ُهوَ ﴿ جبریل ِّي َقاِئمٌ  َو َُصل َراِب  ِيف ﴿ أیام ثالثة باإلعتكاف أمر بعدما ﴾ي ْ  إلى إشارة وفیه ﴾اْحملِ

ُ ﴿ الملوك حاجة فعلیه بمالزمة الباب إلى وقت اإلجابة إلى له من أن َ ي هللاَّ ىأَنَّ ا َي ُرَك بَِ�ْ ﴾ َبشِّ

ِ ﴿ سمَّاه یحیى لحیاة قلبه باهللا ْن اهللاَّ ٍة ِم ًقا بَِكِلَم َصدِّ ً ﴿بعیسى  ﴾ُم ر عن أسر  ﴾َوَسيًِّدا تحرَّ

ًرا﴿ لم یطلب لنفسه مقاًما وال َشاَهَد لنفسه َقْدًراف هواه وعن كل مخلوق ُصو مانعًا نفسه عن ﴾ َوَح

نيَ ﴿ ي النساء مع القدرةالذي ال یأتالحصور ،  عفًة وزهداً الشهوات  اِحلِ ْن الصَّ ا ِم نَِبي مستحقًا ﴾ َو

لَ ﴿) ٣٩( لبلوغ رتبتهم َّى﴿ زكریا ﴾َقا بأي استحقاٍق مني  ﴾يَُكوُن ِلي ُغالمٌ ﴿ كیف ﴾َربِّ أَن

قَْد بَلََغِ�َ ﴿ ؟ تكون هذه اإلجابة لوال فضلك ُر ﴿أدركتني  ﴾َو َب الشیخوخة ، كان عمره مائة  ﴾الِْك
ٌر وَ ﴿وعشرین سنة  ِق َرأَِ� َعا ُ ﴿ عقیم ال تلد وكانت بنت ثمان وتسعین سنة ﴾اْم َل كََذِلَك اهللاَّ   َقا
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هللا  رسول عن)٤٢(

خیر نساء  (ص)
العالمین أربع مریم 
بنت عمران وآسیة 
بنت مزاحم ٱمرأة 
فرعون وخدیجة بنت 
خویلد وفاطمة بنت 

بن ٱ وعن  محمد
عباس عن النبّي 

نساء  أفضل (ص)
أھل الجنة خدیجة 
بنت خویلد وفاطمة 
بنت محمد ومریم 
بنت عمران وآسیة 
بنت مزاحم ٱمرأة 

 (ص) وعنھ  فرعون
 العالمینسیدة نساء 

ثم فاطمة  ثم مریم
  ]قر[ ثم آسیة خدیجة

  
فائدة تكرار ) ٤٢(

ذكر االصطفاء : 
األول اصطفاك 
بالكرامة والمنزلة 

لة والثاني وعلو الحا
اصطفاِك بأَْن َحَمْلِت 
بعیسى من غیر أب 

 - ولم تشبھك امرأة 
إلى یوم  - ولن تشَبھك 

  ]لط[ القیامة
 المسیح : فائدة )٤٥(

 یعني بالسریانیھ
  ]بي [المبارك

  
اختلف في حد ) ٤٥(

الكھولة فقیل الكھل 
ابن أربعین سنة وقیل 
ابن خمس وثالثین 
وقیل ابن ثالث 
وثالثین وقیل ابن 

ثنین وثالثین وھذا ا
وأما آخرھا  حد أولھا

فاثنتان وخمسون ثم 
  یدخل سن الشیخوخة

  ]محر[
  

 ُ ء ُل َما يََشا َْفَع فإنكما قاسیتما وحشة االنفراد معًا ،  سواء كانت اسبابه موجوده أو لم تكن ﴾ي

لَ ﴿ )٤٠( فكذلك تكون بشارة الولد لكما جمیعاً   لیعرف هل البشارة كانت حّقة وهل زكریا ﴾َقا

َةً ﴿ الّشیطان كانت من المَلْك ام من ي ْل ِلي ءا وقت  لیعلم الوقت الذي هو عالمهطلب  ﴾َربِّ اْجَع

لَ ﴿اإلجابة على التعیین  َس  َقا نَّا َِّم ال َال تَُكل َُتَك أ ي ٍم ﴿ تقدر على كالم الناسال  ﴾ءا َّا َي ثَالثََة أ
ًزا ال َرْم ذْ ﴿ مسك لسانه عن المخلوقینأباِإلشارة ،  إال ﴾إِ ُْر َوا ًرا ك ََّك كَِثي " لم یحبس عن  ﴾َرب

ْ ﴿ ال تمتنع عن خطابي فإني ال أمنع أولیائي من مناجاتي،  "الذكر هللا والتسبیح له نّزه اهللا  ﴾َوَس�ِّ

ِر ﴿من العصر الى الغروب  ﴾بِالَْعِشيِّ ﴿عن صفات النقص بقولك سبحان اهللا  إلبَْكا من  ﴾َوا

َ ﴿ )٤١( طلوع الفجر الى الضحى ْذ َقال ةُ  ِت َوإِ َ ﴿جبریل  ﴾الَْمالِئَك َُم إِنَّ اهللاَّ يَا َمْري
َرِك ﴿ بتفضیلك من أشكالك وأندادكو من ذریة األنبیاء  ﴾اْصَطَفاِك  من الفحشاء  ﴾َوَطهَّ

ِء الَْعالَِمنيَ ﴿ من األدناس ﴾َواْصَطَفاِك ﴿ والمعاصي بجمیل العصمة زمانها في  ﴾َعَ� ِنَسا

ِِّك ﴿ )٤٢( ویحدثونها " ةث المالئكدة تحثألنها كانت محد " كلمها شفاهةً  َرب ُنِ� ِل ْق َُم ا ْري يَا َم
اِكِعنيَ  رَّ ْركَِعي َمَع ال ِدي َوا هللا صلي وٕایاه باإلخالص اعبدي وٕالیه بالدعاء اقنتي  ﴾َواْجسُ

ِرى في استدامة الخدمةوتضرعي  فكما أفردِك  ، الزمي بساط العبادة وداومي على الطاعة وال تَُقصِّ
ِء الَْغْيِب ﴿ هذه القصص ﴾ذَِلَك ﴿ )٤٣( كوني في عبادته أوحد زمانك الحقُّ بمقامك َْبا ْن أن ما  ﴾ِم

ِه إِلَْيَك ﴿كنت تعلمها  ْم  َوَما﴿ بها نخبرك ﴾نُوِحي ِه ْي ُْنَت لََد ذْ ﴿عندهم  ﴾ك یتنافسون على  ﴾إِ

ْم ﴿كفالة مریم  ُه َْقالَم ُْقوَن أ َمَ ﴿سهامهم للقرعة  ﴾يُل ْري ُل َم ُف ْم يَْك ُُّه َي یریدها في كنفه  كلٌ  ﴾أ

ِهْم ﴿ ورعایته ْي ُْنَت لََد ِصُمونَ ﴿ عندهم ﴾َوَما ك َت ْذ َخيْ ذْ ﴿ )٤٤(في كفالتها ﴾ إِ َقالَِت  إِ
ُرِك  َُبشِّ َ ي َُم إِنَّ اهللاَّ ْري ُة يَا َم ُ  الَْمالِئَك ه ْن ٍة ِم بمولود یحصل بكلمة من اهللا بال واسطة  ﴾بَِكِلَم

َ ﴿أب  ْري ُْن َم ب ى ا ُ الَْمِسُ� ِعيَس ه لم ونسَبه ِإلى أمه تنبیهًا على أنها تلده بال أب ،  ﴾مَ اْسُم
ولكن َبشَّرها بما أثبت في ذلك من ُیَبشرها بنصیب لها في الدنیا وال في اآلخرة من حیث الحظوظ 

ًها ِيف ﴿ عظیم اآلیة وكونه نبیًا هللا مؤیَّدًا بالمعجزة َرةِ َوِجي نَْيا َواألِخ الدُّْنَیا وشفیعًا  في سیدا ﴾الدُّ

بِنيَ ﴿ األِخَرةِ  يَ ف رَّ َق ْن الُْم ِّمُ ﴿ )٤٥(عند اهللا ﴾ َوِم يَُكل ْهدِ  َو َس ِيف الَْم نَّا براءة ،  طفالً  ﴾ال

َْهًال﴿ لَساحتها بما یكون داللة على صدقها وجاللتها َوِمَن ﴿ بعد نزوله من السماء ﴾َوك
نيَ  اِحلِ َّى﴿ یاسیدي ﴾َربِّ ﴿ لجبرئیل ﴾َقالَْت ﴿ )٤٦(﴾ الصَّ یأتیني  ﴾وُن ِلييَكُ ﴿كیف  ﴾أَن

ٌر ﴿ َْم يَْمَسْسِ� بََش بجمیل الصیت واالشتهار بالعفة عاشت مریم  ، ولست بذات زوج﴾ َولٌَد َول
َل كََذِلِك ﴿ علیها ظاهر تلك الحال فشوَّش لُُق َما﴿هكذا أمر  ﴾َقا ُ َخيْ ُ  اهللاَّ ء   كما شاهدت ﴾ يََشا
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 عیسى أحیا) ٤٩(

أربعة أنفس : عازر 
ً لھ ابن و وكان صدیقا

العجوز ، وبنت 
العاشر ، وسام بن 

  ]قر[نوح 
  
الحواریون ) ٥٢(

كانوا اثنى عشر 
وكانوا اذا جاعوا 

بیده  عیسى یضرب
 یعطيعلى االرض 

رغیفین لكل واحد 
منھم یأكلھا ، واذا 
عطشوا یضرب بیده 
على االرض 
فیشربون ؛ قالوا : یا 

من افضل  روح هللا
مّنا اذا شئنا اطعمتنا، 
واذا شئنا سقیتنا ، 
وقد آمّنا بك واّتبعنا 
قال : افضل منكم من 
یعمل بیده ویأكل من 
كسبھ ، فصاروا 
یغسلون الّثیاب 
بالكرى ویبیضونھا 

   ] بي[
  
المكر ) تنبیھ ٥٤(

اخفاء المقصود 
واظھار غیره للعجز 
عن امضاء المقصود 
جھاراً وبھذا المعنى 

وز اطالقھ على ال یج
هللا االّ من باب 

 ]بي[ المشاكلة
  
كل منا  أي یدعُ  )٦١(

ومنكم نفسھ وأعزة 
أھلھ وألصقھم بقلبھ 
إلى المباھلة ویحمل 
علیھا وإنما قدمھم 
على األنفس ألن 
الرجل یخاطر بنفسھ 
 لھم ویحارب دونھم
فأتوا رسول هللا 

وقد غدا  (ص)
ً الحسین آخذاً  محتضنا
بید الحسن وفاطمة 

مشي خلفھ وعلي ت
خلفھا وھو یقول: " 
إذا أنا دعوت فأمنوا 
، فقال أسقفھم یا 
 معشر النصارى إني
ً لو  ألرى وجوھا
سألوا هللا تعالى أن 
یزیل جبالً من مكانھ 

  ألزالھ فال تباھلوا

ذَا ﴿ ظهور أشیاء ناقضة للعادة في رزقنا فكذلك ننقض العادة في خلق ولٍد من غیر مسیس بشر إِ
ُْن َفَيُكونُ ﴿د أرا ﴾َقَضى ُ ك َه ُل ل َُقو ََّما ي ن ًرا َفإِ  )٤٧(فال یتعسر علیه إبداء وال إنشاء ﴾ أَْم

ةَ ﴿ ْكَم َتاَب َواْحلِ هُ الِْك ُِّم يَُعل لَ ﴿سنن األنبیاء  ﴾َو إلِجني َراةَ َوا ْو تَّ قیل لم یحفظ التوراة عن  ﴾َوال

َرُسو﴿ )٤٨( ظهر قلب إال أربعة ، موسى ویوشع بن نون وعزیر وعیسى َى بَِ�  الًَو ِإل
لَ  َةٍ  أَ�ِّ قَْد ﴿ قائال لهم ﴾إِْسَراِئي ي ِآ ْم ب ْم أَ�ِّ ﴿ تدل على صدقي بعالمةٍ  ﴾ِجْئُتُك ُِّك ْن َرب ِم

نيِ ﴿أصّور  ﴾أَْخلُُق  ْن الطِّ ْم ِم ََهْيَئةِ  لَُك هِ ﴿مثل صورة  ﴾ك ُفُخ ِفي َن ِر َفأ ْي تلك  في ﴾الطَّ

ِ وَ ﴿الصورة  ًرا بِإِْذِن اهللاَّ ِْرُئَفَيُكوُن َطْي ُب َ ﴿أشفي  ﴾أ ه ألْكَم ولد أعمى یالذي  ﴾ا

َْرَص ﴿ َى بِِإْذِن ﴿ بیاض یعتري الجلد ﴾َواألب ت ِ  َوأُْحِي الَْمْو كرر لفظ بِإذن اهللا دفعًا لتوهم  ﴾اهللاَّ
ْم ﴿ األلوهیة ُئُك َبِّ ُروَن ِيف ﴿وأخبركم بالمغیبات من أحوالكم ، و ﴾َوأُن ِخ َأْكُلُوَن َوَما تَدَّ بَِما ت

ْم  َةً ِيف  إِنَّ ﴿كان یخبر الشخص بما أكل وما ادخر في بیته  ﴾بُُيوتُِك ي لَُكْم ﴿عالمة  ﴾ذَِلَك ال
ننيَ  ْم ُمْؤِم ُت ُْن ْن ﴿ )٤٩(على صدقي ِإن كنتم مصّدقین ﴾ إِْن ك ًقا ِلَما بَْنيَ يََديَّ ِم َصدِّ َوُم

َراةِ ْو تَّ ْم ﴿موسى  لرسالة ﴾ال َم َعلَْيُك رِّ � ُح َِّذ ْم بَْعَض ال َّ لَُك ماحرم علیهم بسبب  ﴾َوألُِحل

َةٍ ﴿ ذنوبهم ي ِآ ْم ب َُّقوا﴿بعالمة  ﴾َوِجْئُتُك ْم َفات ُِّك ْن َرب َ ﴿خافوا  ﴾ِم نَّ ﴿ )٥٠(﴾ َوأَِطيُعون اهللاَّ إِ
ُُّكْم  َرب َ َر�ِّ َو وهُ َهَذا ِصَراٌط ﴿ أنا وأنتم سواء في العبودیة ﴾اهللاَّ ُبُد ِقيمٌ  َفاْع ) ٥١(﴾ ُمْسَت

ا أََحسَّ ﴿ ْم ِعيَس ﴿استشعر  ﴾َفلَمَّ ُه ْن َر ﴿من الیهود  ﴾ى ِم ْف فمنهم قتله الضالل وطلبهم  ﴾الُْك
َعِلَم أن النبوة ال تنفك عن البالء وتسلیط األعداء فقطع عنهم قلبه ،  صدَّقه ومنهم من كّذبه من

ِري ﴿ وصدق إلى اهللا قصده َْصا َن ْن أ َل َم َى﴿ في الدعوة ﴾َقا ِ  إِل لیساعدوني على التجرد  ﴾اهللاَّ

ُّونَ ﴿ في قصده لحقِّه والخلوص ِري َوا َل اْحلَ َمْن انبسطت علیهم آثار المؤمنون من أتباعه م ﴾َقا

َهْد ﴿ العنایة ْش ِ َوا نَّا بِاهللاَّ ِ آَم ُر اهللاَّ َْصا َن ُن أ َّا ُمْسِلُمونَ ﴿ عند اهللا یوم القیامةلنا  ﴾َحنْ َن ِأ  ﴾ب

َْزلَْت ﴿ )٥٢( مطیعون منقادون َن نَّا بَِما أ ََّنا ءاَم لَ وَ ﴿ في كتابك ﴾َرب ُسو رَّ َنا ال ََّبْع  عیسى (ع) ﴾ات

يَن ﴿ ِهِد ا َنا َمَع الشَّ ْب ُت ُروا﴿ )٥٣( أمة محمد (ص) ﴾َفاْك أرادوا قتله  كفار بني اسرائیل ﴾َوَمَك

ُ ﴿ ودسُّوا له المكائد العداوة فجدُّوا في الشقاق وبالغوا في وأذاقهم اهللا وبال مكرهم  ﴾َوَمَكَر اهللاَّ
ُ ﴿ هفتوهموا أنهم صلبو  ُر  َواهللاَّ َن ﴿ أقوى ﴾َخْي ِري ُ ﴿ )٥٤( وأنفذهم كیدا﴾ الَْماِك َل اهللاَّ ْذ َقا يَا  إِ

يَك  فِّ َتَو ى إِ�ِّ ُم ِفُعَك ﴿ قابضك من األرض حتى الینالوا منك ﴾ِعيَس َرا محل  ِإلى السماء ﴾إِلَيَّ  َو

ُرَك ﴿ كرامتي ومقر مالئكتي ُروا﴿مخلصك  ﴾َوُمَطهِّ ََف َن ك ي َِّذ َن ال  أرادوا قتلك ألذین ﴾ِم

َن ﴿ ي َِّذ ُل ال ََّبُعوَك  َوَجاِع ُروا﴿ بالنصرة والقهر والحجة صدقوا بنبوتك ﴾ات ََف َن ك ي َِّذ    ﴾َفْوَق ال
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فتھلكوا فأذعنوا 
 (ص)لرسول هللا 

 ...وبذلوا لھ الجزیة
فقال علیھ الصالة 

 والذي والسالم :
نفسي بیده لو تباھلوا 

ا قردة لمسخو
وخنازیر والضطرم 
علیھم الوادي ناراً 
والستأصل هللا 
نجران وأھلھ حتى 
الطیر على الشجر " 
وھو دلیل على نبوتھ 
وفضل من أتى بھم 

 ......... من أھل بیت
ُ { ثم قال: َما ُیِریُد ٱ�َّ إِنَّ

لُِیْذِھَب َعنُكـُم ٱلّرْجَس 
أَْھَل ٱْلَبْیِت َوُیَطّھَرُكْم 

ھذه  و }َتْطِھیـراً 
الروایة كالمتفق على 
صحتھا بین أھل 

 ،التفسیر والحدیث 
ھذه اآلیة دالة على 
أن الحسن والحسین 
علیھما السالم كانا 
  ابني رسول هللا

   ]بض، غر، زم[
  
وفي اآلیة ) ٦١(

داللة على أن الحسن 
وھما  ( ع )والحسین

ابنا البنت یصح أن 
یقال إنھما ابنا رسول 

 (ص) .....هللا 
على أن ذلك وأجمعوا 

 الغیر كان علي بن
فإذاً  (ع)  أبي طالب

نفس علي ھي نفس 
اإلجماع دل  ومحمد 

 )(صً  على أن محمدا
أفضل من سائر 

، فكذا علي  األنبیاء
ویؤكده ما  :(ع) 

یرویھ المخالف 
(ص) والموافق أنھ 

من أراد أن  : قال
،  یرى آدم في علمھ
ً في طاعتھ ،  ونوحا
،  وإبراھیم في خلتھ

،  في قربتھ وموسى
وعیسى في صفوتھ 
فلینظر إلى علي بن 
أبي طالب علیھ 

فدل الحدیث  "السالم
على أنھ اجتمع فیھ 

  ما كان متفرقا  (ع)
  

َى﴿جحدوا نبوتك  ْم  إِل ْرِجُعُك ِة ثُمَّ إِلَيَّ َم ِْقَياَم ِم ال ْم ﴿مصیركم  ﴾يَْو َنُك ُم بَْي أَْحُك  بالحق ﴾َف

هِ ﴿ ْم ِفي ُت ُفونَ  ِفيَما كُْن َتِل ََفُروا﴿ )٥٥( من أمر عیسى (ع)﴾ َختْ َن ك ي َِّذ ا ال أَمَّ  الیهود ﴾َف

يًدا﴿ َذابًا َشِد ُُهْم َع ب ذِّ أَُع نَْيا َف َرةِ﴿ بالقتل والسبي ﴾ِيف الدُّ َوَما لَُهْم ﴿في نار جهنم  ﴾َواآلِخ
ْن نَاِصِريَن  ِت ﴿ )٥٦(یمنع عنهم العذاب  ﴾ِم ا ِحلَ ا نوا َوَعِملُوا الصَّ َن ءام ي َِّذ ل ا ا ربط  ﴾َوأَمَّ

ْم ﴿االیمان بالعمل  ِه ي فِّ ْم ﴿ فیعطیهم ﴾َفُيَو َرُه جزاء أعمالهم من األنوار القدسیة واإلشراقات ﴾ أُُجو

اِلِمنيَ ﴿ علیهم الروحیة بُّ الظَّ ُ ال ُحيِ َْتلُوهُ َعلْيَك ﴿ )٥٧(﴾ َواهللاَّ ْن ﴿یا محمد (ص)  ﴾ذَِلَك ن ِم
ِت  يَا ِم ﴿القرآن  ﴾األ ِكي ِر اْحلَ ْك ِ كََمَثِل ﴿شأن  ﴾َمَثلَ  إِنَّ ﴿) ٥٨(﴾ َوالذِّ ى ِعْنَد اهللاَّ ِعيَس

َُراٍب ﴿ كشأن ﴾ءاَدمَ  ْن ت ُ ِم ه ََق هما بتطهیر الروح عن التناسخ في األصالب ﴾َخل َل ﴿ َخصَّ ثُمَّ َقا
ُْن  ُ ك َه قُّ ﴿ هذا هو )٥٩(﴾ َفَيُكونُ  ل َن ﴿ في عیسى (ع)﴾ اْحلَ ْن ِم َِّك َفال تَُك ْن َرب ِم

َن  ِري َت َك ﴿ )٦٠( الشاكین﴾ الُْمْم آجَّ ْن َح َم هِ ﴿ من النصارى جادلك ﴾َف ِمْن ﴿أمر عیسى في  ﴾ِفي
َن  ءَك ِم ِْم  بَْعِد َما َجا ْل تََعالَْوا﴿ بأنه عبد اهللا ورسوله ﴾الِْعل كل  ﴾نَْدعُ ﴿ وهلّموا نجتمع ،  ﴾َفُق

َنَا﴿منا ومنكم  ء َْنا َب ُْفَسكُ  أ َنا َوأَن ُْفَس ُْم َوأَن ءَك نَِسا َنَا َو ء نَِسا ُْم َو ءَك َْنا َب خص األبناء  ﴾ْم َوأ
لْ ﴿ والنساء ألنهم أعز األهل والصقهم بالقلوب ِه َْبَت لْ ﴿ على اآلخریدعوا كل منا  ﴾ثُمَّ ن َع  ﴾َفَ�ْ

َنَت ﴿ بدعائنا بِنيَ ﴿عقوبة  ﴾لَْع ِذ ِ َعَ� الَْكا هللاَّ  (ع) نزلت في رسول اهللا وعلي عن ابن عباس ﴾ا

 ﴾إِنَّ َهَذا﴿ )٦١( ]شو[ }ناأبناء{ (ع) و حسن وحسین }نساءنا{ (ع) وفاطمة }أنفسنا{

قُّ ﴿في شأن عیسى  المذكور َصُص اْحلَ َْق َُهَو ال َهٍ ﴿ الذي ال یشوبه باطل﴾ ل ْن إِل یستحق  ﴾َوَما ِم

ُ ﴿العبادة في الكون كله  هللاَّ الَّ ا ُز ﴿ال یوجد ِإله غیره  ﴾إِ ِزي َُهَو الَْع َ ل هللاَّ  في ملكه ﴾َوإِنَّ ا

مُ ﴿ ِكي َ ﴿ )٦٢(في صنعه ﴾ اْحلَ َّْواَفِإْن ت مٌ ﴿أعرضوا عن اِإلقرار بالتوحید  ﴾َول َ َعِلي  َفِإنَّ اهللاَّ
َن  ي ْفِسِد لْ ﴿ )٦٣( وسیجازیهم﴾ بِالُْم َتاِب ﴿لهم  ﴾ُق َل الِْك َْه معشر الیهود والنصارى  یا ﴾يَا أ

ءٍ ﴿ ٍة َسَوا َى كَِلَم َنُكْم ﴿عادلة  ﴾تََعالَْوا إِل َنا َوبَْي َال ﴿ فیها ِإنصاف من بعضنا لبعض ﴾بَْيَن أ
 َ ُبَد ن َ  ْع َذ بَْعُضَنا بَْعًضا ﴿أن نفرد بعبادة اهللا وحده  ﴾إِال اهللاَّ ِ ال يَ�َّ ِِه َشْيئًا َو ِرَك ب َوال نُْش

ْن  َْربَابًا ِم ِ  أ َّْوا َفِإن﴿ لعلهم یؤمنون بك وینقادون ألمرك ﴾ُدوِن اهللاَّ  أعرضوا عن التوحید ﴾تََول

وا﴿ َهُد ْش ُقولُوا ا َّا ُمْس ﴿یاأهل الكتاب  ﴾َف َن ِأ َتاِب ﴿ )٦٤(موّحدون ﴾ ِلُمونَ ب َل الِْك َْه نداء  ﴾يَا أ

ونَ ﴿من محمد (ص) ، یامعشر الیهود والنصارى  آجُّ َم ُحتَ ِهيمَ ﴿تجادلون  ﴾ِل َْرا وتزعمون  ﴾ِيف إِب

َراةُ﴿أنه على دینكم  ْو تَّ ِْزلَْت ال ُن ْن بَْعِدهِ  َوَما أ ال ِم ُل إِ إلِجني   على (ع) وكیف یكون إبراهیم  ﴾َوا
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وأما فضل  .... فیھم
أصحاب الكساء فال 
شك في داللة اآلیة 
على ذلك، ولھذا 
ضمھم إلى نفسھ بل 
قدمھم في الذكر وفیھا 
ً داللة على  أیضا
صحة نبوة محمد 

  ]غر[
  
السؤال ) فائده ٦١(

األوالد إذا كانوا 
صغاراً لم یجز نزول 
العذاب بھم وقد ورد 

صلوات  الخبر أنھ في
هللا علیھ أدخل في 
المباھلة الحسن 
والحسین علیھما 
السالم فما الفائدة فیھ 

والجواب : إن  ؟
عادة هللا تعالى جاریة 
بأن عقوبة 
االستئصال إذا نزلت 
بقوم ھلكت معھم 
األوالد والنساء، 
فیكون ذلك في حق 
ً ، وفي  البالغین عقابا
حق الصبیان ال یكون 

ً ، بل ی كون عقابا
ً مجرى إماتتھم  جاریا
وإیصال اآلالم 
واألسقام إلیھم 
ومعلوم أن شفقة 
االنسان على اوالده 
واھلھ شدیدة جدا .... 

   ] فخ[
  
وفیھ دلیل ال ) ٦١(

شيء أقوى منھ على 
فضل أصحاب 

  ] زم[(ع) الكساء 
  
) قال الیھود ٧٣(

بعضھم لبعض ..... 
فإِذا أقررتم بنبوة 

ولم  (ص) محمد
نھ تكون تدخلوا في دی

لھ الحجة علیكم یوم 
وغرضھم  ، القیامة

نفي النبوة عن رسول 
  ] مس[(ص)  هللا
 
  
  

ََفال﴿بقروٍن كثیرة  دین َمْن أتى بعده ِقلُونَ  أ ِء ﴿ )٦٥( بطالن قولكم﴾ تَْع ْم َهؤُال ُْت َن َهاأ
ْم  ُت ْمٌ ﴿جادلتم وخاصمتم  ﴾َحاَ�ْ ِه ِعل ِ ْم ب َفِلَم ﴿في شأن عیسى وقد عشتم زمانه  ﴾ِفيَما لَُك
ونَ  آجُّ ْمٌ ﴿ تجادلونَ  ﴾ُحتَ ِه ِعل ِ ْم ب في شأن ِإبراهیم (ع) ودینه وتنسبونه ِإلى  ﴾ِفيَما لَْيَس لَُك

َمُ ﴿الیهودیة أو النصرانیة  ُ يَْعل ْم ال تَْعلَُمونَ ﴿الحقَّ من أمر ِإبراهیم (ع) ﴾ َواهللاَّ ُْت َن  )٦٦(﴾ َوأ

مُ ﴿ ِهي َْرا َن إِب ِ  َما كَا َران َْص ال ن ا َو َُهوِدي اي ًفا ﴿ألنها ملل ُحرفت  ﴾ي ِني ْن كَاَن َح َولَِك
َن ﴿ متبعًا الحق وال زائغًا عن الشرعمائًال عن االدیان الباطلة ﴾ ُمْسِلًما َوَما كَاَن ِم

ِرِكنيَ  َى﴿ )٦٧(لدعوى المشركین أنهم على ملة ِإبراهیم فیه ردٌّ ، ﴾ الُْمْش َْول أحق  ﴾إِنَّ أ

مَ ﴿ َْراِهي ِس بِإِب نَّا ََّبُعوهُ ﴿ إلبراهیمساب باالنت ﴾ال َن ات ي َِّذ َهَذا ﴿سلكوا طریقه ودانوا بدینه  ﴾َ� َو
نَِّ�ُّ  َن ﴿ محمد (ص)﴾ ال ي َِّذ ُنوا َوال هم األئمة ومن ، عن الصادق (ع)  من أمة محمد (ص) ﴾ءاَم

ُ َوِليُّ ﴿ ]صا[ اتبعهم نِنيَ  َواهللاَّ ده ، ووالیة حافظهم وناصرهم ألنهم تولَّْوا دینه ووافقوا توحی ﴾الُْمْؤِم

َْهِل ﴿تمنَّت  ﴾َودَّْت ﴿ )٦٨( اهللا إنما تكون بالَعْون والنصرة والتخصیص والقربة ْن أ ٌة ِم َطاِئَف
َتاِب  َوْ ﴿ الیهود ﴾الِْك ْم  ل نَُك ُّو من حلَّت به فتنة وأصابته محنة َرِضي لجمیع الناس ما  ﴾يُِضل

ال﴿ حّل به ُّوَن إِ ْم  َوَما يُِضل ُْفَسُه ُرونَ ﴿ اُل فعلهمیعوَد إلیهم وب ﴾أَن  )٦٩(یفطنون ﴾ َوَما يَْشُع

مَ ﴿ َتاِب ِل َل الِْك َْه ِ  يَا أ ِت اهللاَّ يَا ُروَن بِئآ ُف ونَ ﴿بالقرآن  ﴾تَْك َهُد ْم تَْش ُْت َن تعلمون أنه حق ﴾ َوأ

مَ ﴿ )٧٠( َتاِب ِل َل الِْك َْه ِْبُسونَ  يَا أ َْباِطِل ﴿ تخلطون  ﴾ تَل قَّ بِال قَّ  اْحلَ ُتُموَن اْحلَ تَْك ما في  ﴾َو

ْم ﴿ كتبكم من صفة محمد (ص) و وصیه (ع) ُْت َن ْن ﴿ )٧١( ذلك ﴾تَْعلَُمونَ  َوأ ٌة ِم َقالَْت َطاِئَف َو
َتاِب  ِل الِْك َْه ِْزَل َعَ� ﴿ الیهود ﴾أ ُن َِّذي أ ُنوا بِال ُنوا ءاِم َن ءاَم ي َِّذ َ ﴿ظهروا اِإلیمان أ ﴾ال أول  ﴾َوْجه

ِر ﴿ َها نَّ َرهُ ﴿ باِإلسالم ﴾ال ُروا ءاِخ ْم ﴿النهار  ﴾َواْكُف َُّه َْرِجُعونَ ﴿ و یشّكون في دینهم ﴾لََعل ﴾ ي

ال﴿تتمة كالم الیهود  )٧٢( ُكِشف نفاقهم للمسلمین ُنوا َو َِبَع ﴿والتطمئنوا ﴾ تُْؤِم ْن ت ال ِلَم إِ
َنُكْم  ى إِنَّ ﴿ لهم یا محمد (ص) ﴾ُقلْ ﴿ ِدیَنُكمْ كان على  ﴾ِدي ُْهَد ِ ﴿ إنما هو ﴾ال ى اهللاَّ  ﴾ُهَد

َوْ  أَْن يُْؤتَى أََحٌد ﴿خشیة  ُتْم أ ُوتِي َ َما أ ُْم ﴿خشیة أن  ﴾ِمْثل وك آجُّ ْل إِنَّ  ُحيَ ْم ُق ُِّك ِعْنَد َرب
َْفْضلَ  ِ ﴿أمر النبوة  ﴾ال هِ  بِيَِد اهللاَّ ُ ﴿یختص  ﴾يُْؤتِي ء ْن يََشا ُ ﴿ النبوةبأنوار  ﴾َم َواِسٌع  َواهللاَّ

مٌ  هِ ﴿ )٧٣(﴾ َعِلي ِت َِرْحَم َتصُّ ب ُ ﴿ النبوة﴾ َخيْ ء ْن يََشا و َم ُ ُذ ِم  َواهللاَّ َْفْضِل الَْعِظي النفاذ ﴾ ال

َتاِب ﴿ )٧٤(لفضله  ِل الِْك َْه ُ ﴿ مع ضاللتهم وكفرهمالیهود والنصارى ﴾ َوِمْن أ ه ْن َأَْم ْن إِْن ت  ﴾َم

ٍر ﴿ِإذا ائتمنته  نَطا ِِق   عند ما تطلبه منه دون مماطلة أو  ﴾يُؤَدِِّه إِلَْيَك ﴿ على المال الكثیر ﴾ب
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  )٣عمران ( سورة ال    )٦٢(        الجزء الثالث  
 
  ابن عباس) عن ٧٨(

یحرفونھ بتأویلھ على 
 ]مس[ غیر مراد هللا 

  
امر هللا تعالى ) ٧٨(

عباده بتالوة القرآن 
وامر المعصومون 

لّبیك اللّھّم  ان یقولوا
یا  : لّبیك عند قولھم
وان  اّیھا الّذین آمنوا

یقولوا كذلك هللا رّبى 
عند قرأة الّتوحید وان 
یسّبحوا ویحمدوا 

ستغفروا هللا عند وی
اذا جاء نصر قراءة 

  ]بي[ وامثال ذلك هللا
  
قیل اّن ابا ) ٧٩(

رافع القرظّى والسّید 
یا  النجرانّى قاال

أترید ان  )ص(محّمد 
 ً ؟  نعبدك ونّتخذك رّبا

معاذ هللا (ص)  فقال
ان نعبد غیر هللا وان 
نأمر بعبادة غیر هللا 
فما بذلك بعثنى، وال 

   ]بي[ بذلك أمرنى
  
 الناس ثالثة :) ٧٩(

عالم رباني ومتعلم 
على سبیل نجاة 
وھمج رعاع أتباع 

  ]نج [كل ناعق 
  
) قال االمام علي ٨٠(

االسالم ھو (ع) 
التسلیم والتسلیم ھو 
الیقین والیقین ھو 
التصدیق والتصدیق 
ھو االقرار واالقرار 
ھو االداء واألداء ھو 

  ] نج[العمل 
  
قال ابن عباس   )٨١(

ً من ما بعث هللا نب یا
األنبیاء إِال أخذ علیھ 
المیثاق لئن بعث هللا 

وھو  (ص) محمداً 
حي لیؤمننَّ بھ 
ولینصرنھ وأمره أن 
یأخذ المیثاق على 

  ]مس [أمتھ 
  

ْن ﴿ جحود ْم َم ُه ٍر الإِْن  َوِمْن َنا ي ُ بِِد ه ْن َأَْم ِه َقاِئًما ت ال َما ُدْمَت َعلَْي مطالبًا له  ﴾يُؤَدِِّه إِلَْيَك إِ

َ ﴿بإستمرار  َُّهْم ﴿زعمهم  ﴾ِلَك ذ َن ِأ لٌ  َقالُوا لَْيَس  ب يَِّني َسِبي َنا ِيف األمِّ أن اهللا أباح لهم أموال  ﴾َعلَْي

َب ﴿العرب ، قالوا لم یجعل لهم في التوراة حرمة   ِ الَْكِذ هللاَّ َُقولُوَن َعَ� ا بادعائهم ذلك  ﴾َوي

ْم يَْعلَُمونَ ﴿ ُه ْن ﴿ )٧٥(أنهم كاذبون ﴾ َو ى بِعَ  بََ� َم َف َْو ََّقى﴿ أّدى األمانة منهم ﴾ْهِدهِ أ  ﴾َوات

ِقنيَ ﴿ اجتنب محارمه تَّ بُّ الُْم َ ُحيِ ُرونَ  إِنَّ ﴿ )٧٦(﴾ َفِإنَّ اهللاَّ َن يَْشَت ي َِّذ ْهِد ﴿یستبدلون  ﴾ال بَِع
 ِ ْم ﴿ من التصدیق بمحمد (ص) ﴾اهللاَّ ِِه ن َْيَما ًنا﴿الكاذبة  ﴾َوأ الذین آثروا حطام الدنیا  ﴾َقِليًال ثََم

ُْولَئَِك ال﴿ قباهم وقدَّموا مناهم على موافقة موالهمهواهم على عُ  وال  لیس لهم حظ﴾ َخالَق  أ

َرةِ﴿ نصیب من رحمة اهللا ْم ِيف األِخ َُه ال﴿بما اختاروا من العاجل  ﴾ل ُ َوال َو ُم اهللاَّ ُه ُِّم  يَُكل
ْم  ِه َْنُظُر إِلَْي ْم ﴿بعین الرحمة  ﴾ي ِه ِّي َُزك ال ي ِة َو ِْقَياَم َم ال َذاٌب ﴿ ال یطهرهم ﴾يَْو ْم َع َُه َول

مٌ  ْم ﴿ )٧٧( في العقوبة األبدیة ونثم مع هذا ُیَخلِّدُ ﴾ أَِلي ُه ْن ًقا﴿الیهود  من ﴾َوإِنَّ ِم ِري ََف طائفة  ﴾ل

ونَ ﴿ َتاِب ﴿ یلوكون ﴾يَلُْو ْم بِالِْك ُه َت َن ُبوهُ ﴿ عند قراءة الكتاب﴾ أَلِْس َس ْ لتظنوا أن هذا  ﴾ِ�َ

َن ﴿ المحّرف َتاِب  ِم َُقولُونَ ﴿ بیسًا على العوامكالم اهللا تل ﴾الِْك ي َتاِب َو َن الِْك ُهَو  َوَما ُهَو ِم
 ِ ْن ِعْنِد اهللاَّ ْم ﴿ الى اهللا ینسبونه ﴾ِم ُه َب َو ِ الَْكِذ َن َعَ� اهللاَّ َُقولُو ي ِ َو ْن ِعْنِد اهللاَّ َوَما ُهَو ِم

ٍر ﴿رد اهللا على النصارى  )٧٨( أنهم كاذبون﴾ يَْعلَُمونَ  َبَش َن ِل الحد من  ینبغيال  ﴾َما كَا

َتاَب  أَْن ﴿ عام"البشر "صیغة نفي  ُ الِْك ُ اهللاَّ ه ةَ﴿ الكتب السماویة ﴾يُْؤتَِي ُُّبوَّ َم َوالن ْك َمْن  ﴾َواْحلُ

َباًدا ِلي﴿ واصطفیناه للوالیةاختراناه للنبوة  نُوا ِع ِس كُو نَّا َل �ِ َُقو ْن ُدوِن ﴿ اعبدوني﴾ ثُمَّ ي ِم
 ِ ْن  اهللاَّ نِيِّنيَ ﴿للخلق دعاء الرسل واألولیاء  ﴾َولَِك َّا نُوا َرب العلماء باهللا الحلماء في اهللا  ﴾كُو

ُِّمونَ ﴿ المستغِرقون في حقائق وجوده ینطقون باهللا ویسمعون باهللا وینظرون باهللا ْم تَُعل ُت  بَِما كُْن
َتاَب  ُرُسونَ ﴿للناس  ﴾الِْك ْم تَْد ُت بَِما كُن  ِمْن توالي إحساني إلیكم وتضاعف نعمتي لدیكم﴾ َو

وا﴿وما كان له أن  ﴾الوَ ﴿ )٧٩( ُذ ِ ُْم أَْن تَ�َّ َرك َأُْم ِبيِّنيَ ﴿ بعبادة ﴾ي نَّ َة َوال  ﴾الَْمالئَِك

َْربَابًا﴿  واتخاذهم ُْم ﴿ اهللا من دون ﴾أ ُرك َأُْم َي ِر ﴿نبیكم  ﴾أ ْف  بَْعَد ﴿ وجحود وحدانیة اهللا ﴾بِالُْك
ْم  ُْت َن ْذ أ ذْ ﴿ )٨٠( َتعُجبي" "االستنكار إستفهام وقد دخلتم في دین اهللا﴾ ُمْسِلُمونَ  إِ اذكروا یا  ﴾َوإِ

ُ ِميَثاَق ﴿ أهل الكتاب حین نَِّبيِّنيَ ﴿العهد المؤكد على  ﴾أََخَذ اهللاَّ محمد (ص) كما  على نبوة ﴾ال

ُْم ﴿أخذ میثاقهم في اإلقرار بربوبیته  ءك ٍة ثُمَّ َجآ َتاٍب َوِحْكَم ْن ِك ْم ِم ُتُك من عندي  ﴾لََما ءاتَْي

لٌ ﴿ ٌق ِلَما مَ  َرُسو َصدِّ ْم ُم َُتْؤِمُننَّ ﴿بین أیدیكم من التوراة  ﴾َعُك هِ  ل ِ ُ ﴿ لتصدقنه ﴾ب َّه ُرن ُص ََتْن    َول
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  )٣سورة ال عمران (    )٦٣(          الثالثالجزء 
  
عن ابن عباس ) ٨٣(

اختصم أھل  أنھ قال
الكتابین إلى رسول 

فیما اختلفوا  (ص)هللا
بینھم من دین إبراھیم 
علیھ السالم كل فرقة 
 زعمت أنھا أولى
بدینھ فقال النبـي 

كال الفریقین  (ص)
بريء من دین 
إبراھیم فغضبوا 

وهللا ما   :وقالوا
نرضى بقضائك 

  ]آل[  والنأخذ بدینك
  
قیل خص ) ٨٤(

ھؤالء الكرام بالذكر 
ألن أھل الكتاب 
یعترفون بنبوتھم 

 ]آل[ وكتبھم
ألطافھ ، ومن شھده 
 بقلبھ نال كشوفاتھ

  ]لط[
  
  

لَ  َقْ ﴿ اهللا تعالى ﴾َقا ُْم ءَأ ت ْصِري ﴿بهذا المیثاق  ﴾َرْر ْم إِ ُْم َعَ� ذَِلُك ت  َقالُواَ ﴿ عهدي ﴾َوأََخْذ
نَاأ َرْر لَ ﴿اعترفنا  ﴾ْق َهُدوا َقا ْش َن ﴿على أنفسكم  ﴾َفا ي ِهِد ا ْن الشَّ ْم ِم َنَا َمَعُك علیكم ﴾ َوأ

ْن ﴿ )٨١(وعلیهم  َّى َفَم  تباع طریقتهعن ُسنَِّته أو زاغ عن ا ﴾بَْعَد ذَِلَك ﴿وحاد  نكث عهده ﴾تََول

َْفاِسُقونَ ﴿ ْم ال ُْولَئَِك ُه أ ِ ﴿ )٨٢( وجب المقت علیهم لجحدهم ﴾َف َر ِديِن اهللاَّ ََفَغْي َْبُغونَ  أ  ﴾ي

ُ ﴿ أیرید أهل الكتاب دینًا غیر اِإلسالم َه َمَ ﴿وهللا  ﴾َول ْن ِيف ﴿انقاد وخضع  ﴾أَْسل َواِت  َم َما السَّ
ْرِض  َْرًها َواأل ِه ﴿ یوم القیامة كرهاً  الكافر، و ا المؤمن طوعا في الدنی ﴾َطْوًعا َوك َوإِلَْي

ُْرَجُعونَ  اذا قام  ، وفى روایة تالها فقال: اّنها نزلت فى القائم عن الصادق (ع) ، یوم المعاد﴾ ي
 )٨٣( ]بي[ القائم ال یبقى ارض اّال نودى فیها شهادة ان ال اله اّال اهللا واّن محّمدًا رسول اهللا 

لْ ﴿ ِْزلَ ﴿ك یا محمد (ص) أنت وأمت ﴾ُق ُن ِ َوَما أ هللاَّ نَّا بِا َنا ءاَم ِْزلَ ﴿بالقرآن  ﴾َعلَْي ُن َعَ�  َوَما أ
مَ  ِهي َْرا اَق ﴿ من الصحف ﴾إِب ْحسَ َل َوإِ ُقوَب َواألْسَباِط  َوإِْسَماِعي يَْع  ، من الوصایا﴾ َو

ُوِ�َ ُموَسى َوَما﴿ االسباط بطون بني ِإسرائیل المتشعبة من أوالد یعقوب التوراة  ﴾أ
ْم ﴿اِإلنجیل  ﴾ىَوِعيَس ﴿ ُه ْن ُق بَْنيَ أََحٍد ِم رِّ َُف ْم ال ن ِِّه ْن َرب َِّبيُّوَن ِم مثل الیهود والنصارى  ﴾َوالن

ُ ُمْسِلُمونَ ﴿ بل نؤمن بالكل َه ُن ل َتِغ ﴿ )٨٤(مخلصون في العبادة ﴾ َوَحنْ َْب ْن ي یطلب  ﴾َوَم

ًنا﴿ إلْسالِم ِدي َر ا ُ فَ ﴿ )ص( شریعة االسالم بعد بعثة النبي غیر ﴾َغْي ه ْن َ ِم َبل ُْق َْن ي شيء  ﴾ل

ُهوَ ﴿ َن  َو اِسِري َرةِ ِمَن اْخلَ ُ ﴿ )٨٥(مصیره ِإلى النار ﴾ ِيف اآلِخ َْهِدي اهللاَّ َف ي یستحق  ﴾كَْي

وا َقْوًما﴿ الهدایة ِهُد َش ْم َو ِِه يَمان ُروا بَْعَد إِ ََف قٌّ ﴿ بعد أن جاءتهم الدالئل ﴾ك َل َح ُسو رَّ أَنَّ ال
ُت  َنا َْبيِّ ْم ال ُه ء اِلِمنيَ ﴿زات المعج ﴾َوَجآ َم الظَّ َْقْو َْهِدي ال ُ ال ي  ال یوفقهم لطریق السعادة﴾ َواهللاَّ

ْم ﴿) ٨٦( ُْولَِئَك َجَزاُؤُه ِ ﴿على كفرهم  ﴾أ َة اهللاَّ َن ْم لَْع ِه  غضبه وسخطه ﴾أَنَّ َعلَْي

ِس أَْجَمِعنيَ ﴿ نَّا ِة َوال َن ﴿ )٨٧(المصیر إلى الطرد والمذلة نهایتهم  ﴾َوالَْمالِئَك ي  ﴾َخالِِد

َها﴿كثین ما ْم الَْعَذاُب ﴿ في النار﴾ ِفي ُه ُف َعْن فَّ ْم ﴿ لحظة ﴾ال ُخيَ ال ُه یمهلون  ﴾يُْنَظُرونَ  َو

َن تَابُوا﴿ )٨٨( ي َِّذ ال ال ْن بَْعِد ذَِلَك ﴿ توبة نصوحة ﴾إِ وا ِم وال یكفي التوبة وحدها  ﴾َوأَْصَ�ُ

َ ﴿ حتى یضاف إلیها العمل الصالح ٌر  َفِإنَّ اهللاَّ مٌ ﴿ السترفي الدنیا ب﴾ َغُفو في االخرة  ﴾َرِحي
َن ﴿ )٨٩(بالعفو  ي َِّذ ُروا﴿الیهود  ﴾إِنَّ ال ََف ْم ﴿بعیسى  ﴾ك نِِه ِيَما  ثُمَّ ازْدَاُدوا﴿بموسى  ﴾بَْعَد إ

ًرا ُْف ْم ﴿ وآثروا الدنیا ومطاوعة الهوى على طلب الحقبمحمد (ص)  ﴾ك ُه بَُت َل تَْو َب َْن تُْق ما  ﴾ل

ْم ال﴿ أقاموا على الكفر ُْولَئَِك ُه ُّونَ َوأ ال إلى أحوال أهل العادة بعد  رجعوا،  عن منهج الحق ﴾ضَّ

ُروا﴿ )٩٠( سلوكهم طریق اإلرادة ََف َن ك ي َِّذ لَ ﴿ولم یتوبوا  ﴾إِنَّ ال َب َْن يُْق ٌر َفل ا ُفَّ ْم ك ُه   َوَماتُوا َو



 64

  )٣سورة ال عمران (    )٦٤(        الجزء الرابع  
  
یستفاد من  )٩٦(

بعض التواریخ انھا 
حتى كانت معظمھ 

عند االمم من غیر 
الھنود ، العرب

یعتقدون ان روح 
سیفا احد عظمائھم 
حلت في الحجر 
االسود حین زار 

الفرس و الحجاز
یزعمون ان روح 
 ھرمز قد حلت بھا

الصابئة یعدونھا من و
احدى البیوت 
 المعظمھ لدیھم

الیھود كانوا یعبدون و
هللا فیھا ولھم فیھا 
تمثال ابراھیم 

 المسیحو واسماعیل
كنت لھم صوره 
 االعذراء والمسیح

  ]مي[
  
ھو  بیتٌ  )٩٦( 

مقصد األحباب 
وعنده   ومزارھم

یسمع أخبارھم ویشھد 
بیت من  آثارھم .

  زاره بنفسھ وجد
  
فقاصٌد بنفسھ ) ٩٧(

إلى زیارة البیت ، 
وقاصد بقلبھ إلى 
شھود رب البیت ، 
فشتان بین حج وحج 
، ھؤالء تحللھم عن 
إحرامھم عند قضاء 

وأداء  منسكھم
َفرِضھم  وھؤالء 
تحللھم عن إحرامھم 
عند شھود ربھم ، 
ا القاصدون  فأمَّ
بنفوسھم فأحرموا عن 
المعھودات من 
محرمات اإلحرام ، 
ا القاصدون  وأمَّ
بقلوبھم فإنھم أحرموا 

اتباع ما تستلذه عن 
  ]لط[ النفوس

دق الصا عن )٩٧(
من أم ھذا   (ع)

البیت وھو یعلم أنھ 
 البیت الذي أمره هللا
عز وجل بھ وعرفنا 
أھل البیت حق 
معرفتنا كان آمنا في 

  ]صا[ واآلخرة الدنیا

ْن  ْم  ِم ِه ًبا﴿فدیة  ﴾أََحِد ُ األْرِض ذََه ء َولَْو ﴿ یملء االرض من الذهبمقدار ما   ﴾ِمْل
ْن  َُهْم ِم َذاٌب أَِليٌم َوَما ل َُهْم َع ُْولَئَِك ل ِِه أ ى ب تََد ْف َن  ا لَْن ﴿ )٩١( ینقذهم من عذاب اهللا﴾ نَاِصِري

ََنالُوا رَّ ﴿تبلغوا  ﴾ت ِْب ُقوا﴿وتفضله  إكرام اهللاحقیقة األبرار ، و  التقوى ﴾ال ُْنِف ى ت تَّ ا ﴿ تبذلوا ﴾َح ِممَّ
ونَ  بُّ حتى تحاربوا أنفسكم فتنفقوا بعض ما تحبون  وال إنفاق كإنفاق النفس أفضل أموالكم ،  ﴾ُحتِ

ُ ﴿ في مخالفتها وطلب مرضاة اهللا عزَّ وجلَّ  ُقواَوَما ت ِف ءٍ  ْن ْن َ�ْ منهم  ، في سبیل اهللا تحبونه ﴾ِم

َفإِنَّ ﴿ من ینفق على مالحظة الجزاء والِعوض ، ومنهم من ینفق على مراقبة دفع البالء والَحزن
مٌ  ِه َعِلي ِ َ ب ُّ ﴿ )٩٢( تجزون عنه خیر الجزاء﴾ اهللاَّ ُل لَ  ك َبِ� إِْسَرآِئي ِم كَاَن ِحًال ِل َعا  الطَّ
َم إِ  رَّ ال َما َح لُ إِ هِ ﴿یعقوب  ﴾ْسَراِئي َْفِس من لحم اِإلبل ولبنها ، ثم حرمت  َنْفِسهِ  من تلقاء ﴾َعَ� ن

َل ﴿ علیهم أنواع من األطعمة عقوبًة لهم على معاصیهم ، وكانت حالًال لهم زَّ ِل أَْن تَُن ْن َقْب ِم
لْ  َراةُ ُق ْو تَّ َها﴿لهم  ﴾ال َراةِ َفاْتلُو ْو تَّ ْتُوا بِال أ ْم َصاِدِقنيَ  ْن إِ﴿واقرؤوها عليَّ  ﴾َف ُت ُْن في  ﴾ك

َرى ﴿ )٩٣( بسبب بغیكم وظلمكمدعواكم أنها لم تحرم علیكم  ْفَت ِن ا ِ ﴿اختلق  ﴾َفَم َعَ� اهللاَّ
ْن بَْعِد ذَِلَك  َب ِم اِلُمونَ ﴿قیام الحجة  بعد ﴾الَكِذ ْم الظَّ ُْولَئَِك ُه أ لْ ﴿ )٩٤( المكابرون﴾ َف  ﴾ُق

ُ ﴿ محمد (ص)یا مَ ﴿ ى إلىفي كل ما أوح ﴾َصَدَق اهللاَّ ِهي ََّة إِبَْرا َِّبُعوا ِمل ًفا﴿اِإلسالم  ﴾َفات  ﴾َحِني

َن  َوَما كَانَ ﴿ مائًال عن األدیان الزائفة ِرِكنيَ  ِم َل بَْيٍت ﴿ )٩٥(﴾ الُْمْش َوَّ  مطافل ﴾إِنَّ أ

ِس ﴿ النفوس والحق ، مقصود القلوب ، وتلك آثارنا تدلُّ علینا نَّا َِّذي ﴿لعبادة اهللا  ﴾ُوِضَع �ِ �َ
َِبكَّ  فالكلُّ یتناجزون على البدار إلیه ویزدحمون في الطواف حوالْیه ویبذلون المسجد الحرام ﴾ ةَ ب

المهج في الطریق لیصلوا إلیه ، فالكعبة مقصود العبد بالحج ، والقلب مقصود الحق بإفراده إیاه 
َركًا﴿ بالتوحید والوجد َبا ُهًدى ﴿ْشِده َفَمْن قصده بهمته ونزل علیه بقصده هداه إلى طریق رُ  ﴾ُم َو

َعالَِمنيَ   )٩٦( ِبَقَدِمهم ، والفقراء یطوفون حوله بهممهم األغنیاء یزورون البیت ویطوفون﴾ �ِْ

ٌت ﴿ َنا ٌت بَيِّ يَا ِه ءا ُم ﴿ عالمات واضحات التُْدَرُك بأبصار الرؤوس ولكن ببصائر القلوب ﴾ِفي َقا َم
مَ  ِهي َْرا ْن دَخَ ﴿ الذي قام علیه حین رفع القواعد ﴾إِب ُ َوَم َه ًنا﴿ الحَرم على الحقیقة ﴾ل ﴾ كَاَن ءاِم

ِس ِجحُّ الَْبْيِت ﴿ شرط أن یخرج من هوى نفسه نَّا ِ َعَ� ال ِه ﴿فرٌض الزم  ﴾َوِهللاَّ ِن اْسَتَطاَع إِلَْي َم
َفْرٌض على الفقراء فرض حتم ،  حج البیت َفْرٌض على أصحاب األموال ، وربِّ البیتِ  ﴾َسِبيًال

 ى البیت ولكن ال ینسدُّ الطریق إلى رب البیت وال ُیْمَنُع الفقیر عن ربِّ البیتفقد َیْنَسدُّ الطریق إل
َر ﴿ ْن كََف ِن الَْعالَِمنيَ ﴿ترك الحج ﴾ َوَم َ َغِ�ٌّ َع ْل ﴿) ٩٧( مستغٍن عن عبادته﴾ َفِإنَّ اهللاَّ ُق

ُفُرونَ  َم تَْك َتاِب ِل َل الِْك َْه ِ ﴿ تجحدون ﴾يَا أ ِت اهللاَّ يَا ِآ ُ ﴿بالقرآن  ﴾ب   مطلع  ﴾َشِهيٌد  َواهللاَّ
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) قال االمام علي ٩٧(

َوَفَرَض َعَلْیُكْم   (ع)
اْلَحَراِم الَِّذي  َحجَّ َبْیِتھِ 

 لألنامَجَعَلُھ قِْبَلًة 
األَْنَعاِم  َیِرُدوَنُھ ُوُرودَ 

َوَیْوَلُھوَن إِلَْیِھ َولََھ 
ُھ ُسْبَحاَنُھ اْلَحَماِم َوَجَعلَ 

َمًة لَِتَواُضِعِھْم العَ 
لَِعَظَمِتِھ َوإِْذَعاِنِھْم 
ِتِھ َواْخَتاَرِمْن  لِِعزَّ
ً أََجاُبوا  اعا َخْلقِِھ ُسمَّ
قُوا  إَِلْیِھ َدْعَوَتُھ َوَصدَّ

َوَوَقفُوا َمَواقَِف  َكلَِمَتھُ 
ُھوا  أَْنِبَیاِئِھ َوَتَشبَّ

اْلُمِطیفِیَن  ِئَكِتھِ آلِبمَ 
یُْحِرُزوَن  ِبَعْرِشھِ 

ْرَباَح فِي َمْتَجِر ألَ ا
ِعَباَدِتِھ َوَیَتَباَدُروَن 
ِعْنَدهُ َمْوِعَد َمْغفَِرتِِھ 
 َجَعَلُھ ُسْبَحاَنُھ َوَتَعالَى

ِم َعَلماً السْ أللِ 
َولِْلَعاِئِذیَن َحَرماً 
 َوَفَرَض َحقَُّھ َوأَْوَجبَ 
ُھ َو َكَتَب َعلَْیِھ  َحجَّ

اَنُھ َو ِوَفاَدَتُھ َفَقاَل ُسْبحَ 
ِ َعَلى النَّاِس ِحجُّ  ِ�َّ

اْلَبْیِت َمِن اْسَتطاَع 
َوَمْن  الإَِلْیِھ َسِبی

َ َغِنيٌّ َعِن  َكَفَرَفإِنَّ هللاَّ
  ]نج[ اْلعاَلِمین

  
عن الباقر ) ١٠٣(

ان هللا تبارك  (ع)
وتعالى علم أنھم 
سیفترقون بعد نبیھم 
 فیختلفون فنھاھم عن 
التفرق كما نھى من 

فأمرھم أن  كان قبلھم
یجتمعوا على والیة 

وال (ع) آل محمد 
  ]صا[ یتفرقوا

  
كان األوس ) ١٠٣(

والخزرج أخوین 
ألبوین فوقع بین 
أوالدھما العداوة 
وتطاولت الحروب 
مائة وعشرین سنة 
حتى أطفأھا هللا تعالى 
باإلسالم وألف بینھم 

  ]صا[ برسولھ
  
عن النبي ) ١٠٤(

ال یزال الناس  (ص)
بخیر ما امروا 

المعروف ونھوا عن ب
المنكر وتعاونوا على 

  البر فإذا لم یفعلوا 

َم ﴿ )٩٨(﴾ َعَ� َما تَْعَملُونَ ﴿ َتاِب ِل َل الِْك َْه ْل يَا أ ونَ ُق َُصدُّ ْن ﴿ تمنعون الناس ﴾ت َع
 ِ ِل اهللاَّ َن ﴿دین اهللا  ﴾َسِبي ْن ءاَم ََها ِعَوًجا﴿ من أراد اِإلیمان به ﴾َم ن َْبُغو تطلبون أن تكون  ﴾ت

ْم ﴿ المستقیمة معوّجةالطریق  ُْت َن ُ  َوأ ء َهَدا ٍل ﴿عالمون بأن اِإلسالم هو الحق  ﴾ُش ِف ُ بَِغا َوَما اهللاَّ
ا تَْعَملُونَ  ًقا يَا﴿ )٩٩( تهدید ووعید﴾ َعمَّ ِري ُنوا إِْن تُِطيُعوا َف َن ءاَم ي َِّذ َُّها ال َي ِمَن ﴿طائفة  ﴾أ

َتاَب  ُوتُوا الِْك َن أ ي َِّذ ُْم ﴿من أهل الكتاب  ﴾ال َُردُّوك َن  ي ِري ِف ْم كَا نُِك يَما یصیّروكم ﴾ بَْعَد إِ
 - الخطاب لألوس والخزرج إذ كان الیهود یریدون فتنتهم -كافرین بعد أن هداكم اهللا لِإلیمان 

َف ﴿) ١٠٠( ُروَن ﴿ " الخطاب ألصحاب محمد (ص) "یتطرق إلى ذهنكم الكفر  ﴾َوكَْي ُف تَْك
ُْتَ�  ْم ت ُْت َن ُت ﴿ تتنّزل ﴾َوأ ْم ءايَا ِ َعلَْيُك ال ینبغي لمن أشرقت في قلبه شموُس العرفان أن  ﴾اهللاَّ

ُ ﴿یوقع الكفُر علیه ِظلَّه  ُه ْم َرُسول ِفيُك ْم ﴿ ظهركمأحٌي بین  ﴾َو ِص َت ْن يَْع یتمسك بدین  ﴾َوَم

﴿ ِ َقْد ُهِديَ ﴿ بصدق اللُّجوء إلیه ودواُم الفرار إلیه ﴾بِاهللاَّ ٍم  َف َتِقي َى ِصَراٍط ُمْس  الموصل﴾ إِل

َُّقوا﴿ )١٠١( عیمإلى جنات الن ُنوا ات َن آَم ي َِّذ َُّها ال َي ِهِ ﴿ أطیعوه ﴾يَا أ َُقات َ َحقَّ ت برفض  ﴾اهللاَّ
ُنَّ ﴿ وحفظ الحدود واالنسالخ عن أحكام البشریةالعصیان ونفي النسیان وصون العهود  ال تَُموت َو

ْم ُمْسِلُمونَ  ُْت َن ال َوأ تمسكوا  ﴾ِصُمواَواْعتَ ﴿ )١٠٢(تمسكوا باِإلسالم حتى یدرككم الموت  ﴾إِ

ِل ﴿ ْب ِ َجِميًعا﴿بدین  ﴾ِحبَ الذي أمر  آل محمد (ع) هم حبل اهللا المتینعن الباقر (ع)  ﴾اهللاَّ

ال﴿ ]صا[باالعتصام به  ُقوا َو ََفرَّ ْم ﴿ وال تختلفوا في الدین ﴾ت ِ َعلَْيُك ْذكُُروا نِْعَمَت اهللاَّ  ﴾َوا

ً ﴿ یا معشر العرب ء ْم أَْعَدا ُت ُْن ْذ ك َّف﴿ في الجاهلیة ﴾إِ أَل ْم  َف باِإلسالم  ﴾بَْنيَ ُقلُوبُِك

هِ ﴿ ِت ِِنْعَم ْم ب ُت أَْصَ�ْ نًا﴿ االسالم﴾ َف ْم َعَ� ﴿ متحابین ﴾إِْخَوا ُت ُْن ِر   َوك نَّا َن ال َرةٍ ِم ْف َفا ُح في  ﴾َش
 مشرفین على الوقوع في نار جهنم لكونكم تحت أْسِر ُمَناكم ورباط حظوظكم وهواكم الجاهلیة

هَ ﴿ ْن ُْم ِم َْقَذك أَن ْم ﴿ باالسالم ﴾اَف َُّك ِِه لََعل يَات ْم ءا ُ لَُك ُ اهللاَّ ُبَنيِّ ونَ  كََذِلَك ي تَُد َْه إلى سعادة ﴾ ت

ْن ﴿) ١٠٣( الدارین َْتُك ةٌ ﴿لتقم  ﴾َول ْم أُمَّ ْنُك َى﴿طائفة  ﴾ِم ِر  يَْدُعوَن إِل ْي إلى اهللا ال  ﴾اْخلَ

ُروِف ﴿ تأخذهم لومة الئم ُروَن بِالَْمْع َأُْم ي ْن ا َو َهْوَن َع َْن ِر َوي ْنَك استغرقوا أعماَرهم على  ﴾لُْم
هذه آلل  الباقر (ع) عن ، اهللاتحصیل رضاه عملوا هللا ونصحوا الدین هللا وَدَعْوا َخْلَق اهللا إلى 

ونَ ﴿ ]صا[تابعهم  یدعون الناس الى الخیر ...  محمد (ع) ومن ْفِ�ُ ُم الُْم ُْولَئَِك ُه الفائزون  ﴾َوأ

ال﴿ )١٠٤( صفقتهم الذین َرِبَحْت تجارُتهم وما َخِسرتْ  َن  َو ي َِّذ نُوا كَال ى لیهود والنصار ا ﴾تَُكو

ُقوا﴿ رَّ ََف َُفوا﴿في الدین  ﴾ت َتل ْن بَْعِد َما﴿بسبب اتباع الهوى  ﴾َواْخ ُت  ِم َنا َْبيِّ ُم ال ُه ء اآلیات  ﴾َجا

ْم ﴿الواضحات  َُه ُْولَئَِك ل مٌ  َوأ َذاٌب َعِظي مَ ﴿ )١٠٥(بسبب إختالفهم  ﴾َع    تَْبَيضُّ ﴿ القیامة ﴾يَْو
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ذلك نزعت منھم 
البركات وسلط 
بعضھم على بعض 
ولم یكن لھم ناصر 
في األرض وال في 
السماء . أنھ قال ال 
یزال الناس بخیر ما 
امروا بالمعروف 
ونھوا عن المنكر 
وتعاونوا على البر 
فإذا لم یفعلوا ذلك 
نزعت منھم البركات 

عضھم على وسلط ب
بعض ولم یكن لھم 
ناصر في األرض 
  وال في السماء

  ]صا[
  
عن النبي ) ١٠٦(

" یِرد  قال:(ص) 
عليَّ الحوَض یوم 
القیامة رْھٌط من 
أصحابي فُیْجَلون عن 
الَحْوض فأقول یا 
ربِّ أصحابي فیقول 
إنك ال علم لك بما 
أحدثوا بعدك إنھم 
ٱرتّدوا على أدبارھم 

واألحادیث القھقري " 
 ي ھذا المعنى كثیرةف
  ] قر [
 
) االیة فیھا ١١٥(

بشارة للمؤمنین باّن 
افعالھم الحسنة ال 
تعزب عن علم هللا 
تعالى فیجازى ال 

  ]بي[ محالة علیھا
  
المعنى وما ) ١١٧(

ً اھلك  ظلم هللا قوما
الّریح حرثھم ولكّنھم 
ظلموا انفسھم بزرع 
الحرث فى غیر محلّھ 
او فى غیر وقتھ او 
 مع اسخاط هللا
بمعصیتھم ال مع 
 ارضائھ بطاعتھم 

 ]بي[
  
الضمیر  و) ا١١٧(

 وما ظلمھمفي 
للمنفقین أي ما ظلمھم 

،  بأن لم یقبل نفقاتھم
ولكنھم ظلموا أنفسھم 
حیث لم یأتوا بھا 

   ]غر[ مستحقة للقبول
  

تَْسَودُّ ُوُجوهٌ ﴿ فهم في أُنٍس وسرورالمؤمنین بنور إیمانهم  ﴾ُوُجوهٌ  فهم  كفرهم الكافرین بظلم ﴾َو

ْم ﴿ في محن وَنْوح ُه ُه َن اْسَودَّْت ُوُجو ي َِّذ ا ال أَمَّ ُْم بَْعَد ﴿یقال لهم على سبیل التوبیخ  ﴾َف ْرت ََف  أَك
ْم  نُِك يَما ُقوا﴿ اآلیات بعد ما وضحت لكم﴾ إِ و ُرونَ  َفُذ ُف ْم تَْك ُت ُْن بسبب  ﴾الَْعَذاَب بَِما ك

ا ﴿ )١٠٦( ]محر[ قبلة من هذه األمةقال أكثر المتأولین عني في هذه اآلیة أهل ال كفركم َوأَمَّ
ْت  َن ابَْيضَّ ي َِّذ ْم  ال ُه ُه ةِ ﴿بأعمالهم الصالحة  ﴾ُوُجو ِفي َرْحَم ِ  َف هللاَّ َها ﴿الجنة في  ﴾ا ْم ِفي ُه

ونَ  ُت ﴿ )١٠٧(﴾ َخالُِد يَا ِلَْك آ ِ  ت َها﴿ في وعده ووعیده ﴾اهللاَّ َْتلُو قِّ ﴿ ُنَنزلها ﴾ن  ﴾َعلَْيَك بِاْحلَ

ُ ﴿ بالصدق عالَِمنيَ َوَما اهللاَّ ُِريُد ُظلًْما �ِْ ِ َما ِيف ﴿) ١٠٨( ال یعذبهم بغیر ذنب﴾  ي َوِهللاَّ
ِت َوَما َوا َما ْرِض  السَّ ُر ﴿ الجمیع ملك له وعبید ﴾ِيف األ ُْرَجُع األُمو ِ ت َى اهللاَّ هو الحاكم  ﴾َوإِل

ْم ﴿) ١٠٩(المتصرف  ُت ُْن ةٍ ﴿ الخطاب ألمة محمد (ص) ﴾ك هم آل عن الصادق (ع)  ﴾َخْيَر أُمَّ

ِس ﴿ ]صا[محمد  نَّا ِرَجْت �ِ لیس بكثرة صلواتكم وعبادتكم ولكن بزیادة إقبالكم ما ُیْزِلُفك إلیه  ﴾أُْخ

ِ ﴿ ما دمتمو  ُنوَن بِاهللاَّ تُْؤِم ِر َو نَك ِن الُْم َهْوَن َع َْن ُروِف َوت ُروَن بِالَْمْع َأُْم  "بیان سبب الخیریة" ﴾ت

َتاِب ﴿ ُل الِْك َْه َن أ ْم ﴿على محمد (ص)  بما أنزل ﴾َولَْو ءاَم َُه ًرا ل َن َخْي لوصلوا إلى  ﴾لََكا

مُ ﴿ الدنیا والعقبىحقیقة العزِّ في  ُه ْن َْفاِسُقونَ ﴿فئة قلیلة  ﴾ِم ُم ال ُنوَن َوأَْكَثُرُه َبُعُدوا  ﴾الُْمْؤِم

ُْم ﴿ )١١٠( عن القبول في سابق االختیار فوسموًا بالشِّْرك وك َْن يَُضرُّ ى﴿ألیهود  ﴾ل ًَذ ال أ  ﴾إِ

َوإِْن ﴿ سبحانه وتعالى ال یسلط على أولیائه إال بمقدار ما یصدق إلى اهللا فرارهم إن اهللا یسیرًا ،
ُمُ  ُّوك ُْم يَُول َُقاتِلُوك َر  ي ُرونَ ﴿ ینهزمون ﴾األْدبَا ُْنَص مُ ﴿ )١١١(﴾ ثُمَّ ال ي ِه  ﴾ُضِربَْت َعلَْي

َّةُ ﴿لزمهم  ل ا ﴿ ، ودلیل القطیعة ال یستترعَلُم الهجران ال ینكتم ، وِسَمُة الُبْعد ال َتْخَفى  ﴾الذِّ َن َم َْي أ
ُفوا ال﴿وجدوا  ما أین ﴾ثُِق ْبٍل  إِ ِ ﴿ عهد وذمة وأمان ﴾ِحبَ َن اهللاَّ ٍل ﴿ اعتصموا ﴾ِم ْب أمان  ﴾َوَح

ِس ﴿وذمة  نَّا َن ال الحبل من اهللا كتاب اهللا والحبل من الناس  الصادق (ع) عن ، المؤمنین﴾ ِم
ُوا﴿ ]صا[علي بن أبي طالب  بَاء ِ ﴿رجعوا  ﴾َو َن اهللاَّ  غضب اهللا مستوجبین ﴾بَِغَضٍب ِم

مُ ﴿ ةُ ﴿ لزمتهم ﴾َوُضِربَْت َعلَْيِه َن ُرونَ ﴿الفاقة  ﴾الَْمْسَك ُف نُوا يَْك ْم كَا َُّه َن بسبب  ﴾ذَِلَك بِأ

َ ﴿جحودهم كفرهم و  ء ِبَيا ن ُتلُوَن األ يَْق ِ َو ِت اهللاَّ يَا ِر َحّقٍ  بِئا ا ﴿ ظلمًا وطغیاناً  ﴾بَِغْي َصْو ذَِلَك بَِما َع
 َ ونَ َوك تَُد نُوا يَْع ً ﴿الكتاب أهل  ﴾لَْيُسوا﴿ )١١٢( یتجاوزون حدود ربهم﴾ ا ء مستوین في  ﴾َسَوا

ةٌ ﴿ المساوئ َتاِب أُمَّ ِل الِْك َْه ةٌ ﴿طائفة  ﴾ِمْن أ ِت ﴿مستقیمة على دین اهللا  ﴾َقاِئَم يَا َْتلُوَن ءا ي
 ِ ِل ﴿ في حال الصالة ﴾اهللاَّ َّْي ءَ ا� نَا َ ﴿یتهجدون في اللیل  ﴾ءا ْم ي ُه ونَ َو ُد   السجود أقرب  ﴾ْجسُ
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تكّرر فى ) ١١٩(

الكتاب االلھّى الّنھى 
عن اّتخاذ الكافرین 
اولیاء الّن من 
یتوالّھم فھو منھم 
واالمر باّتخاذ 
المؤمنین اولیاء فما 
لكم تؤمنون بالكتاب 
كلّھ وال تّتبعون ھذا 
الّنھى واالمر فھو 

یج لھم على ترك تھی
 ]بي[ مواالتھم

  
) نزلت في ١٢١(

  وقعة احد
  
) وذلك حین ١٢١(

خرج رسول هللا 
(ص) ألحد بألٍف من 
أصحابھ فلما قاربوا 
عسكر الكفرة وكانوا 
ثالثة آالف انخذل 
"عبد هللا بن أبي" 
بثلث الجیش وقال: 
عالَم نقتل أنفسنا 
وأوالدنا ؟ فھمَّ الحیان 
من األنصار 

ھم بالرجوع فعصم
هللا فمضوا مع رسول 

  ]مس[هللا (ص)  
  

ِر ﴿ )١١٣( حاالت المصلي إلى ربه ِم األِخ ِ َوالَْيْو ُنوَن بِاهللاَّ ُروِف  يُْؤِم ُروَن بِالْمْع َأُْم ي یدعون  ﴾َو

ِر ﴿إلى الخیر  ِن الُْمْنَك َهْوَن َع يَْن ِرُعونَ ﴿الشر  ﴾َو يَُسا ِيف ﴿ن غیر متثاقلین و بادر ی ﴾َو
ُْولَِئ ِت َوأ َرا ْي َن  َك اْخلَ نيَ ﴿ زمرة عباد اهللا ﴾ ِم اِحلِ ا﴿ )١١٤(﴾ الصَّ ٍر  َوَم ْن َخْي َْفَعلُوا ِم عمل  ﴾ي

ُروهُ ﴿صالح  یخیَب عن بابه قاصد ولم یخسر علیه تاجر  فلن یضیع عند اهللا ، فال ﴾َفلَْن يُْكَف

ٌم بِالُْمتَِّقنيَ ﴿ولم یستوحش معه مصاحب ولم َیِذّل له طالب  ُ َعِلي َن  إِنَّ ﴿) ١١٥(﴾ َواهللاَّ ي َِّذ ل ا
ُروا ََف َْن تُْغِ�َ ﴿ الیهود ﴾ك ْم ﴿ تدفع ﴾ل ُه ْم ﴿ كثرة ﴾َعْن ُُه ال أَْمَوال ْم ﴿ كثرة ﴾َو الُدُه َْو الذین ﴾ أ

ْن ﴿ تفانوا في حبهم ِ َشْيئًا﴿عذاب  ﴾ِم  ال في الحال لهم بدل وال في المآل عنهم خلف﴾ اهللاَّ

ِر ﴿ نَّا ُْولَئَِك أَْصَحاُب ال ونَ  َوأ َها َخالُِد ْم ِفي ِة ﴿ )١١٦(﴾ ُه َيا ُقوَن ِيف َهِذِه اْحلَ ِف ُْن ا ي َمَثُل َم
نَْيا َها ِصرٌّ ﴿عاصفة  ﴾ِرٍحي  كََمَثِل ﴿بقصد الثناء وحسن الذكر  ﴾الدُّ برٌد شدید  ﴾ِفي

ْرَث ﴿ ْم ﴿ زرع ﴾أََصابَْت َح ُه ُْفَس َن ٍم َظلَُموا أ ُ ﴿بالمعاصي  ﴾َقْو ه ْت َْهلََك أ فأفسدته فلم ینتفعوا  ﴾َف

ُ َظلَمَ  َوَما﴿بزرعهم  ُم اهللاَّ ُْفَسُهْم ﴿بإهالك زرعهم  ﴾ُه َن ْن أ بارتكاب ما  ﴾يَْظِلُمونَ  َولَِك
ما بذلوا لغیر اهللا إال حسراٍت متتابعة وذلك جزاء من و میراث من ما وجدوا  ، یستوجب العقاب
وا﴿ )١١٧( أعرض وتوّلى ُذ ِ ُنوا ال تَ�َّ َن آَم ي َِّذ َُّها ال َي ًَة مِ ﴿المنافقین أصدقاء  ﴾يَا أ ن ْن بَِطا

ْم  نَُك َأْلُو ْم ال ي نُِك الً﴿ال یقصرون  ﴾ُدو َبا ْم  َما﴿تمنوا  ﴾َودُّوا﴿الفساد في  ﴾َخ تُّ مشقتكم  ﴾َعِن

ِت  قَْد ﴿ وضرركم ُ ﴿ظهرت  ﴾بََد ء َْبْغَضا ْم ﴿أمارات العداوة  ﴾ال ِه ِه َْفَوا ْن أ على ألسنتهم  ﴾ِم

ِفي﴿ ْم  َوَما ُختْ ُرُه و ُر قَْد ﴿ یبطنونه لكم من البغضاء ﴾ُصُد َب ْم  أَْك نَّا لَُك وضحنا  ﴾بَيَّ

ِت ﴿ ِقلُونَ  إِْن ﴿الدالة على مواالة المؤمنین ومعاداة الكافرین  ﴾اآليَا ْم تَْع ُت ُْن ا﴿ )١١٨(﴾ ك  َه
ْم  ُْت َن ءِ ﴿یا معشر المؤمنین  ﴾أ ال ُْو ْم ﴿ خاطئون في مواالتكم لهم﴾ أ َُه ن بُّو  تبذلون لهم المحبة ﴾ُحتِ

ْم ﴿ نَُك و بُّ ال ُحيِ َتاِب ﴿ ویضمرون لكم العداوة﴾ َو ُنوَن بِالِْك تُؤِْم ِّه َو  كلها بالكتب المنزلة ﴾كُل

نَّا﴿ ُْم َقالُوا آَم َُقوك ذَا ل ذَا َخلَْوا﴿ ریاء ونفاقاً  ﴾َوإِ ُم ﴿خلت مجالسهم منكم  ﴾َوإِ وا َعلَْيُك َعضُّ
لَ  نَاِم لْ ﴿من شدة الغضب  ﴾الَغْيِظ  ِمَن ﴿األصابع  أطراف ﴾األ ْم   ُموتُوا ُق  ﴾بَِغْيِظُك

ِت ﴿ من الغیظِ  كمداخلیبمقاساة ما  ٌم بَِذا َ َعِلي ِر  إنَّ اهللاَّ و ُد ْن ﴿ )١١٩( بما تكنه السرائر ﴾الصُّ ِإ
ةٌ  َن ْم َحَس ْم ﴿ما یسركم یصبكم  ﴾تَْمَسْسُك ْم َوإِْن تُِصْبُك َئةٌ  تَُسْؤُه ما یضركم  ﴾َسيِّ

ُروا﴿ َْصِب َِها َوإِْن ت َرُحوا ب َْف ُقوا﴿أذاهم  على ﴾ي تَتَّ ُْم  ال﴿ عمالكماهللا في أقوالكم وأ ﴾َو ك يَُضرُّ
ْم  ُه َ بَِما يَْعَملُونَ ﴿مكرهم  ﴾كَْيُد هللاَّ يٌط ﴿ مكائد من ﴾َشْيئًا إِنَّ ا ْذ ﴿ )١٢٠( علیم﴾ ُحمِ َوإِ

َت  ْو ْن ﴿اذكر یا محمد (ص) حین خرجت إلى ُأُحد و  ﴾َغَد َْهِلَك ِم ُئ﴿المدینة من  ﴾أ َُبوِّ   تنّزل ﴾ت
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"نزلت ھذه ) ١٢٨(

لما كسرت  أآلیة
رباعیتھ (ص) وشُج 
وجھھ الشریف قال : 
كیف یفلح قوم 
خضبوا وجھ نبیھم 

 ]صا[ بالدم
  
انما ) تنبیھ: ١٢٩(

ابھم هللا األمر في 
التعذیب والمغفرة 
لیقف المكلف بین 
 الخوف والرجاء

  ]صا[
  
) عن النبي ١٣٤(

علیكم بالعفو (ص) 
فان العفو ال یزید 

إال عزا فتعافوا  العبد
  ]صا[ یعزكم هللا

  
عن الباقر ) ١٣٥(

اإلصرار :  قال (ع)
أن یذنب المذنب فال 
یستغفر هللا وال یحدث 
نفسھ بتوبة فذلك 

  ]مي[ اإلِصرار
  

َقاِعــَد ﴿ نَِني َم مٌ ﴿أمـاكنهم  ﴾الُْمـْؤِم ُ َســِميٌع َعِلـي ِل َواهللاَّ َتــا ِق ذْ ﴿ )١٢١(﴾ �ِْ ــْت ﴿حــین  ﴾إِ  ﴾َهمَّ

َتـــ﴿كـــادت   مـــن األوس وكانـــا جنـــاحي العســــكر بنـــو ســـلمة مـــن الخــــزرج وبنـــو حارثـــة ﴾اِن َطاِئَف

ْم ﴿ َْفَشــال﴿مـن جــیش المســلمین  ﴾ِمــْنُك ُهَمــا﴿همتـا بــالرجوع جبنــًا  ﴾أَْن ت ُ َوِليُّ ناصــرهما  ﴾َواهللاَّ

ُنونَ ﴿ َِّل الُْمْؤِم َتَوك ِ َفلَْي ُمُ ﴿ )١٢٢( في جمیع أحوالهم وأمورهم ﴾َوَعَ� اهللاَّ ََصـَرك ََقْد ن ُ  َول  اهللاَّ
ٍر  ِبَْد َّةٌ ﴿ بكثرة العدد والسالح لیسلتعلموا أن النصر  ﴾ب َِذل ْم أ ُْت َن ْم ﴿ قلیلـون ﴾َوأ َُّك َ لََعل َُّقوا اهللاَّ  َفات

ُرونَ  ذْ ﴿ )١٢٣( علــــى مــــا مــــنَّ بــــه علــــیكم مــــن النصــــر﴾ تَْشــــُك ُل ﴿یــــا محمــــد (ص)  ﴾إِ ــــو َُق ت
نِنيَ  ُمـْؤِم ْم أَْن ﴿ألصـحابك  ﴾�ِْ ِفـَيُك َـْن يَْك ُْم يُِمـدَّ  أَل الٍف ﴿أن یعیـنكم  ﴾ك ِة ءا ُُّكـْم بَِثالثـَـ َرب

َزلِنيَ  ْن ِة ُم َن الَْمالِئَك ُروا﴿تصدیق للوعد  ﴾بََ� ﴿ )١٢٤(لنصرتكم ﴾ ِم َْصـِب  فـي المعركـة ﴾إِْن ت

ُقــوا﴿ َتَّ ت ُْم ﴿اهللا  ﴾َو ْتُوك َــأ ي ْم  ِمــْن ﴿المشــركون  ﴾َو ِرِه ُْم  َهــَذا﴿ســاعتهم  ﴾َفــْو  یزیــدكم ﴾يُْمــِدْدك

ُُّكــْم ﴿ ِمنيَ ﴿ مــددا ﴾َرب الٍف ِمــْن الَْمالِئَكــِة ُمَســوِّ ْمَســِة ءا  )١٢٥(مــدربین علــى القتــال ﴾ ِخبَ

﴿ ُ ال بُْشــــَرى ﴿اِإلمـــداد بالمالئكـــة  ﴾َوَمـــا َجَعلـَـــهُ اهللاَّ َتْطَمـــِنئَّ ﴿بشـــارة  ﴾إِ ولتســــكن  ﴾لَُكــــْم َوِل
هِ ﴿ ــ ِ ْم ب ال﴿فــال تخــافوا مــن كثــرة عــدوكم وقلــة عــددكم  ﴾ُقلـُـوبُُك ْصــُر إِ نَّ ِ ِمــْن عِ  َوَمــا ال  ﴾ْنــِد اهللاَّ

ِم ﴿ وحـده ِكي ِز اْحلَ ِزي ْقَطَع َطَرًفا﴿ )١٢٦(﴾ الَْع َن ﴿لیهلـك طائفـة  ﴾ِلَي ي َّـِذ َوْ  ِمـَن ال ََفـُروا أ  ك
ْم  ُه ِبــَت ُبــوا﴿ویخــزیهم بالهزیمــة  ﴾يَْك َقِل ْن یــا محمــد  ﴾لـَـْيَس لـَـَك ﴿ )١٢٧(﴾ َخــاِئبِنيَ ﴿یرجعــوا  ﴾َفَي

َن ﴿(ص)  ِر  ِم ٌ ﴿ الدعاء على المشركین ﴾األْم ء ْم ﴿وٕانما أمرهم إلـى اهللا  ﴾َ�ْ ِه َُتوَب َعلَْي َْو ي  ﴾أ

َوْ ﴿ ان أسلموا ْم  أ َُه ب ْم َظاِلُمونَ ﴿ إن أصروا على الكفـر﴾ يَُعذِّ َُّه  )١٢٨( یسـتحقون العـذاب﴾ َفِإن

ِ َما ِيف ﴿ ُ  َوِهللاَّ ء ْن يََشا ُب َم يَُعذِّ ءُ َو ْن يََشا ُر ِلَم ِف ْرِض يَْغ ِت َوَما ِيف األ َوا َما  امر مغفرتهم﴾ السَّ

ُ ﴿ وتعــذیبهم بیــده مٌ  َواهللاَّ ٌر َرِحــي ــو جانــب الرحمــة والمغفــرة عنــد اهللا هــو الغالــب تفضــًال منــه ﴾ َغُف

َــا﴿ )١٢٩( وكرمــا َن  ي ي َّــِذ َُّهــا ال َي َــأْكُلُوا أ ُنــوا ال ت نهــٌي مــن اهللا تعــالى لعبــاده المــؤمنین عــن  ﴾ءاَم

ًفا﴿ تعاطي بَا أَْضَعا رِّ ةً  ال َف َُّقـوا﴿ مـع تـوبیخهم ﴾ُمَضـاَع ـونَ ﴿ عـذاب﴾ َوات ُْفِ�ُ َُّكـْم ت َ لََعل ﴾ اهللاَّ

َُّقـــــوا﴿ )١٣٠( فـــــي االخـــــرة تكونـــــوا مـــــن الفـــــائزین ْت ﴿ احـــــذروا عـــــذاب ﴾َوات َّـــــِ� أُِعـــــدَّ َر ال ـــــا نَّ ال
َن  ِري ِف َكـــا ِْ� ﴾)١٣١( ﴿ َ لَ  َوأَِطيُعـــوا اهللاَّ ُســـو رَّ بطاعـــة نفســـه  (ص)َقـــَرَن طاعـــة الرســـول  ﴾َوال
ــ﴿ تشــریفًا ِلَقــْدِره ُْرَحُم َُّكــْم ت ِرُعوا﴿) ١٣٢( رحمــة اهللا كمتنــال﴾ ونَ لََعل ــا ـَـى﴿ بــادروا ﴾َوَس مــا  ﴾إِل

ُِّكــْم ﴿ یوجــب ِفــَرةٍ ِمــْن َرب ةٍ ﴿بطاعتــه  ﴾َمْغ ــ ْرُض ﴿ واســعة ﴾َوَجنَّ ُت َواأل َوا ــَما ْرُضــَها السَّ َع
ْت  ِقنيَ ﴿ هیئت ﴾أُِعدَّ تَّ ُم ُقونَ ﴿ )١٣٣(﴾ �ِْ ِف ُْن َن ي ي َِّذ ءِ ﴿ أموالهم ﴾ال ا رَّ  الرخاء  ﴾ِيف السَّ
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) عن الصادق ١٣٧(

عنى بذلك (ع) 
انظروا في القرآن 
فاعلموا كیف كان 
عاقبة الذین من قبلكم 
 وما أخبركم عنھ

  ]صا[
  
َفإِنَّ اْلِجَھاَد ) ١٤١(

َباٌب ِمْن أَْبَواِب اْلَجنَِّة 
ِة  ُ لَِخاصَّ َفَتَحُھ هللاَّ

َباُس أَْولَِیاِئِھ َو ُھَو لِ 
 ِ ْقَوى َو ِدْرُع هللاَّ التَّ
ُتُھ  اْلَحِصیَنُة َو ُجنَّ
اْلَوِثیَقُة َفَمْن َتَرَكُھ 
 ُ َرْغَبًة َعْنُھ أَْلَبَسُھ هللاَّ
لِّ َو َشِملَُھ  َثْوَب الذُّ

  ]نج [اْلَبالءُ 
 
الصادق ) عن ١٤٣(

أن المؤمنین لما (ع) 
أخبرھم هللا تعالى 
بالذي فعل بشھدائھم 

زلھم یوم بدر في منا
في الجنة رغبوا في 
ذلك فقالوا اللھم ارنا 
قتاال نستشھد فیھ 
فأراھم هللا یوم أُحد 
ایاه فلم یثبتوا إال من 
شاء هللا منھم فذلك 

ولقد كنتم تمنون  قولھ
  ]صا[  الموت

  
 (ع) قالَ  )١٤٤( 

ِ  َرُسولِ َعَلى َقْبِر   هللاَّ
 َساَعَة َدْفِنِھ :(ص) 

ْبرَ  إِنَّ   َلَجِمیلٌ إِالَّ  الصَّ
َعْنَك َو إِنَّ اْلَجَزَع 

إِنَّ  وَ َلَقِبیٌح إِالَّ َعَلْیَك 
اْلُمَصاَب ِبَك َلَجلِیٌل َو 
ُھ َقْبَلَك َو َبْعَدَك  إِنَّ

  ]نج[  َلَجَللٌ 
الصادق  قال) ١٤٤(

لما انھزم الناس (ع) 
یوم أحد عن النبي 

انصرف إلیھم  (ص)
بوجھھ وھو یقول أنا 
محمد انا رسول هللا 

 م امتلم أقتل ول
  ]صا[
فى حدیٍث ) ١٤٤(

اال  )ص(عن الّنبّى 
 ً ھو  )ع(واّن علّیا

الموصوف بالّصبر 
والّشكر ثّم من بعده 

   ]بي[ ولدى من صلبھ

ء﴿ ا ــرَّ ینفقــون أبــدانهم علــى  ،رقلیــل أو كثیــ أحــوالهم كلهــا مــا تیســر لهــم مــنفــي  ،الشــدة   ﴾ِ َوالضَّ
ت بوجـــوه الصـــدقات وأرواحهـــم علـــى صـــفاء القربـــا الطاعـــات وأمـــوالهم فـــي إفشـــاء الخیـــرات وابتغـــاء

ِفَني ﴿ مـــع قـــدرتهم علـــى االنتقـــام ﴾الَْغـــْيَظ ﴿یمســـكون  ﴾َوالَْكـــاِظِمنيَ ﴿ والوفـــاء ةالمحبَّــ َوالَْعـــا
ـــبُّ ﴿فرضـــًا رأوه علـــى أنفســـهم ال فضـــًال مـــنهم علـــى  مـــن أســـاء ِإلـــیهم ﴾َعـــِن  ُ ُحيِ ِس َواهللاَّ نَّـــا ال

ِســنِنيَ  ْ ذَا ﴿ )١٣٤(﴾ اْحملُ َن إِ ي َّــِذ ــواَوال ُ ةً ﴿ارتكبــوا  ﴾َفَعل فاحشــُة كــلِّ أحــد علــى حســب  ﴾َفاِحَشــ

ـــوا﴿ حالـــه ومقامـــه َْو َظلَُم ْم  أ ُْفَســـُه َن ـــُروا﴿ باتیـــان أي ذنـــب﴾ أ َ َ ﴿تـــذكروا عظمـــة  ﴾ذَك  ﴾اهللاَّ

ْم ﴿ ووعیـده ِِه نُوب ُروا ِلـُذ َف ِفـُر ﴿بالنـدم والتویـة ﴾ َفاْسَتْغ ال َوَمـْن يَْغ نُوَب إِ ُ ﴿ غیـر ﴾الـذُّ حـث  ﴾اهللاَّ
وا﴿ غفار والوعــد بقبــول التوبــةعلــى االســت ُِصــرُّ ـَـْم ي ــوا﴿یقیمــوا  ﴾َول ُ  مــن الــذنب ﴾َعــَ� َمــا َفَعل

ــونَ ﴿ ُهــْم يَْعلَُم ْم ﴿ )١٣٥(بقبحــه ﴾ َو ــَزاُؤُه ــَك َج ُْولَِئ ــَرةٌ﴿ثــوابهم  ﴾أ ِف ِِّهــْم ﴿العفــو  ﴾َمْغ ِمــْن َرب
َم أَجْ  نِْع َها َو َن ِفي ي ُر َخالِِد َْها ن َها األ ِت ْن َحتْ ِري ِم ٌت َجتْ المطیعین هللا ﴾ الَْعاِمِلنيَ ﴿جزاًء  ﴾ُر َوَجنَّا

ْم ﴿مضـــت  ﴾َقـــْد َخلـَــْت ﴿ )١٣٦( فـــي األمـــم الماضـــیة بـــالهالك بســـبب مخـــالفتهم  ﴾ِمـــْن َقـــْبِلُك

ْرِض ﴿ اهللا ﴾ُسَننٌ ﴿األنبیاء  ُروا ِيف األ نُْظروا﴿ أألمـم السـابقةتعرفـوا أخبـار  ﴾َفِسي نـزل  مـا ﴾َفـا

ةُ ﴿بهــم لتتعظــوا  ــ َب ِق ــاَن َعا َ ــَف ك بِنيَ الْمُ  كَْي اعتبــروا بمــن بمــا تــرون مــن آثــار هالكهــم ،  ﴾َكــذِّ

ــى وكیــف انتقمنــا ممــن َعــاَدى ــاٌن ﴿القــرآن  ﴾َهــَذا﴿ )١٣٧( ســلف وانظــروا كیــف فعلنــا بمــن َواَل بََي
ِس  نَّا من حیث أدلة العقول وآلخرین من حیث مكاشفات القلوب وآلخرین من حیث تجّلى الحق  ﴾�ِ

ى﴿ فــــي األســــرار ُهــــًد ِقــــنيَ ﴿وذكــــرى  ﴾َوَمْوِعَظــــةٌ ﴿ الرشــــادلطریــــق  ﴾َو تَّ ُم ال ﴿ )١٣٨(﴾ �ِْ َو
ُنوا َِه ال﴿ال تضعفوا عن الجهـاد  ﴾ت َزنُـوا َو فـإن  علـى مـا أصـابكم مـن قتـٍل أو هزیمـة فـي أحـد ﴾َحتْ

ُم األْعلـَـْونَ ﴿اهللا  هــو النصـرة مـن عنــد اهللا والغالـب َنْـُت نِنيَ ﴿الغــالبون  ﴾َوأ ْم ُمــْؤِم ُْنـُت حقــًا ﴾ إِْن ك

)١٣٩( ﴿ َ ْم إِْن ي ــْرحٌ ﴿صــبكم یُ  ﴾ْمَسْســُك ــسَّ ﴿قتــٌل أو جــراح  ﴾َق ــْد َم َق مَ ﴿أصــاب  ﴾َف ــْو َْق  ﴾ال

ُ ﴿المشـركین  ُه ْرٌح ِمْثل إن نـالكم فینـا مشـقة فالـذین تقـدموكم لقـوا مثـل مـا لقیـتم وُمنـوا بمثـل مـا بـه  ﴾َق

مُ ﴿ فمن صبر منهم ظفر، ُمنیتم  َّا ي تِلَْك األ َُها﴿ النصـر والغلبـة أوقـات ﴾َو ِول بَـْنيَ ﴿فها نصـر  ﴾نُـَدا
ُنوا َن ءاَم ي َِّذ ُ ال ََم اهللاَّ ِس َوِلَيْعل نَّا َذ ﴿ لیمیز بین المؤمنین والمنافقین ﴾ال ِ يَ�َّ ْم ﴿ولیكـرم  ﴾َو  ﴾ِمـْنُك

َ ﴿بعضكم  ء َهَدا ُ ال﴿بنعمة الشهادة  ﴾ُش اِلِمنيَ  َواهللاَّ بُّ الظَّ  یوم ُأحـد مالذین انخذلوا عن نبیه﴾ ُحيِ

)١٤٠( ﴿ َّ ُ ال َص اهللاَّ ُنواَوِلُيَمحِّ َن ءاَم ي الذنوب كما أخلصوا له بالجهاد في  یخلصهم من عیوب ﴾ِذ

يَْمَحَق ﴿ سبیله َن ﴿یهلك  ﴾َو ِري ِف ْم ﴿ )١٤١(﴾ الَْكا ُت ْب َْم َحِس  أَْن ﴿تظنون یا معشر المؤمنین  ﴾أ
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حذیفة عن ) ١٤٤(

: لما  بن الیمان قال
انھزم أصحاب 

) أقبل صل هللا (رسو
یضرب بسیفھ  عليٌ 

بین یدي رسول هللا 
مع أبي دجانة 
االنصاري حتى 
كشف المشركین عن 
 رسول هللا، فأنزل هللا

  ] شو[اآلیة ... 
  
 قال السدي) ١٥٠(

لما ارتحل أبو سفیان 
والمشركون یوم أحد 

،  متوجھین إلى مكة
انطلقوا حتى بلغوا 

ثم  . بعض الطریق
إنھم ندموا وقالوا 

قتلناھم   ئسما صنعناب
حتى إذا لم یبق منھم 

  ، إال الشرید تركناھم
فاستأصلوھم  ارجعوا

فلما عزموا على ذلك 
ألقى هللا الرعب في 
قلوبھم حتى رجعوا 
عما ھموا بھ ففي ذلك 

وقیل إن ، نزلت اآلیة 
الكفار لما استولوا 
على المسلمین 
وھزموھم أوقع هللا 
الرعب في قلوبھم 

نھم فتركوھم وفروا م
من غیر سبب حتى 
روي أن أبا سفیان 
صعد الجبل من 

  ]غر[.....  الخوف
  
) في االیة ١٥١(

تعریض بالفریق 
الدنیوي وھم الذین 

،  شغلتھم الغنائم
وباقي اآلیة مدح 
للفریق اآلخر 

  ]غر[ األخروي
 
روي أنھ لما ) ١٥١(

صرخ الصارخ قال 
 : بعض المسلمین

لیت عبد هللا بن أبّي 
ً من أبي یأخذ لنا أمان ا

سفیان وقال ناس من 
لو كان  : المنافقین

ً لما قتل ، ارجعوا  نبیا
 إلى إخوانكم وإلى 

  
  

ةَ  نَّ ْنُكْم ﴿ بدون ابتالءمجانا بال ثمن و  ﴾تَْدُخلُوا اْجلَ وا ِم َهُد َن َجا َِّذي ُ ال َِم اهللاَّ ا يَْعل في  ﴾َولَمَّ

َمَ ﴿بصدق وٕاخالص  سبیل اهللا يَْعل َن  َو ِِري اب نَّْوَن ﴿ )١٤٢( دائدعلى الش﴾ الصَّ ُتْم تََم ُْن ََقْد ك َول
َت  َْقْوهُ ﴿الشهادة  ﴾الَْمْو َل ِل أَْن ت ْب ْن َق َقْد ﴿ في احد" عتاب في حق من انهزم" تذوقوا شدته ﴾ِم َف

َْنُظُرونَ  ْم ت ُْت َن ُتُموهُ َوأ َْي لٌ ﴿ )١٤٣( بأعینكم حین استشهد ِإخوانكم﴾ َرأ ال َرُسو ٌ إِ َّ من  ﴾َوَما ُ�َ

هِ ﴿مضت  ﴾َخلَْت  قَْد ﴿ اهللا ْبِل ْن َق ُسلُ  ِم رُّ َْو ﴿ منهم من مات ومنهم من ُقتل ﴾ال ْن َماَت أ ََفإِي أ
ْم  َقابُِك ْم َعَ� أَْع ُت َْقلَْب َل ان ِت َقِلْب ﴿ارتددتم كفارًا  ﴾ُق َْن ْن ي هِ ﴿یرتد  ﴾َوَم َبْي ِق عن دینه  ﴾َعَ� َع

َْن ﴿ َ َشْيئًا َفل ِزي ﴿ بإرتداده ﴾يَُضرَّ اهللاَّ ُ  َوَسَ�ْ َن اهللاَّ ِري اِك  )١٤٤( الذین ثبتوا ولم ینقلبوا﴾  الشَّ

َت  َوَما﴿ ْفٍس أَْن تَُمو َن ِ ﴿بِإرادتها  ﴾كَاَن ِل ال بِِإْذِن اهللاَّ ال زیادة فیها وال  األنفاس محصورة ﴾إِ
ًال﴿ هافینقصان  َتابًا ُمؤَجَّ ْن يُِرْد ثََواَب ﴿لكل نفٍس أجلها ﴾ ِك نْ ﴿ في عملهِ  ﴾َوَم ِِه ِم نَْيا نُْؤت  َهاالدُّ

ْن يُِردْ  ِهِ  َوَم َرةِ نُْؤت َها﴿أعطیناه  ﴾ثََواَب اآلِخ ْن  أوله الغفران ثم الِجنان ثم الرضوان ﴾ِم

ِزي ﴿ َن  َوَسَ�ْ ِري اِك ِّْن ﴿ )١٤٥( الحسنىالعاقبة  لهم﴾ الشَّ َي َأ ُ ﴿كم  ﴾َوك ه ََل َمَع ْن نَِ�ٍّ َقات  ِم
ِّيُّونَ  ُنوا﴿جماعات  ﴾ِرب َه ٌر َفَما َو ْم لِ ﴿ما جنبوا  ﴾كَِثي َُه ِ ﴿من القتل  ﴾َما أََصاب هللاَّ ِل ا ِيف َسِبي

ُفوا نُوا﴿عن الجهاد  ﴾َوَما َضُع ا اْسَتَكا َن ﴿ذّلوا  ﴾َوَم ِِري اب بُّ الصَّ ُ ُحيِ  على الجهاد﴾ َواهللاَّ

َانَ ﴿ )١٤٦( ْم  َوَما ك َُه ْول َْن َقالُوا﴿مع ثباتهم وقوتهم  ﴾َق ال أ نطقوا بلسان االستغفار ووقفوا  ﴾إِ

ََنا﴿ یاءفي موقف االستح ُنُوب ََنا ذ ْر ل ََّنا اْغِف َنا﴿ انفسهم أضافوا الذنوب الى ﴾َرب َف  ﴾َوإِْسَرا

ِرنَا ِيف ﴿وتقصیرنا  َنا﴿ طاعتك ﴾أَْم َْقَداَم ْت أ ْرنَا ﴿ في مواطن الحرب طلبوا التثبت ﴾َوثَبِّ نُْص َوا
َن  ِري ِف ِم الَْكا َْقْو ْم ﴿ )١٤٧(﴾ َعَ� ال ُه آتَا ُ ﴿ أعطاهم ﴾َف ثََواَب ﴿ تغفاربسبب اإلس ﴾اهللاَّ

نَْيا  وأقل ذلك القناعة ثم الرضا ثم العیش معه ثم األُنس في الجلوس بین یدیهالغنیمة والظفر  ﴾الدُّ

َرةِ﴿ َن ثََواِب اآلِخ بُّ ﴿ كمال الفرح بلقائه ثم،  الجنة ونعیمه ﴾َوُحْس ُ ُحيِ نِنيَ  َواهللاَّ ِس ْ من  ﴾اْحملُ
َّ ﴿ )١٤٨( أحسن عمله وأخلص نیته َُّها ال َي ُروا يَا أ ََف َن ك ي َِّذ نوا إِْن تُِطيُعوا ال َن ءام ي ِذ

ْم  َقابُِك َُردُّوكُْم َعَ� أَْع ُبوا﴿ قوكم في ظلماتهمویلجّروكم إلى أحوالهم ی ﴾ي َقِل ْن َت ترجعوا  ﴾َف

َن ﴿ ُْم ﴿ )١٤٩(﴾ َخاِسِري الك ُ َمْو َِل اهللاَّ  ورهمألنه یعینكم على أنفسكم لیكفیكم شرَّ ناصركم  ﴾ب

نَّ ﴿ ُر ال ُهَو َخْي ِْقي﴿ )١٥٠(﴾ اِصِريَن َو ْعَب ﴿سنقذف  ﴾َسُنل رُّ ََفُروا ال َن ك ي َِّذ ﴾ ِيف ُقلُوِب ال
 ، ُنِصْرُت بالرعب :(ص) قال  ، بإلقاِء الرعِب منه في قلوب أعدائه (ص)خّص نبّینا الخوف، 

ِ ﴿ فكذلك أجرى هذه السُّّنة مع أولیائه یطرح الهیبة منهم في القلوب َركُوا بِاهللاَّ َْش َِما أ  بسبب ﴾ب

نًا﴿ إشراكهم باهللا ِه ُسلَْطا ِ ْل ب زِّ َْم يَُن ُهمُ ﴿من غیر حجة  ﴾َما ل َْوا أ بِئَْس ﴿مستقرهم  ﴾َوَم ُر َو نَّا   ال
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دینكم فقال أنس بن 
النضر عم أنس بن 

یا قوم إن كان  :مالك
قتل محمد فإن رب 
محمد حي ال یموت 

لحیاة وما تصنعون با
بعد رسول هللا؟ 
فقاتلوا على ما قاتل 
علیھ وموتوا على ما 

 : مات علیھ ثم قال
اللھم إني اعتذر إلیك 

،  مما یقول ھؤالء
وأبرأ إلیك مما جاء 

 ]غر[،  بھ ھؤالء
  
) كان (ص) ١٥٢(

هللا إلي عباد یقول 
إلي عباد هللا ارجعوا 
أنا رسول هللا الى أین 
تفرون عن هللا وعن 

كر فلھ رسولھ من ی
  ]صا[ الجنة

  
ذكر اّنھ لم ) ١٥٥(

یبق یوم احٍد مع الّنبّى 
االّ ثالثة عشر  )ص(

نفراً خمسة من 
المھاجرین وثمانیة 
من االنصار وكان 
وقد اختلف فى 
الجمیع االّ فى علىٍّ 

 ]بي[ وطلحة
  

ى اِلِمنيَ ﴿مقام  ﴾َمْثَو مُ ﴿ )١٥١(﴾ الظَّ َقُك ََقْد َصَد ُ َوْعَدهُ ﴿وفى  ﴾َول النصر بشرط ب ﴾اهللاَّ

ذْ ﴿الثبات  ْم  إِ َُه ن و سُّ ْم ﴿تقتلونهم  ﴾َحتُ ُْت ذَا َفِشل ى إِ تَّ ِه َح ِ ن ِر ﴿جبنتم  ﴾بِِإْذ ْم ِيف األْم َزْعُت ََنا ت  ﴾َو

ْم ﴿ إختالف الرماة في الجبل ُت ونَ ﴿أمر الرسول  ﴾َوَعَصْي بُّ ُْم َما ُحتِ ََراك ْن بَْعِد َما أ بأن  ﴾ِم

ُِريُد ﴿ النصر حلیفكم ْن ي ْم َم ْنُك نَْياال ِم َفَمْن كانت همُته ، كل أحٍد إرادته  قیمةالغنیمة ،  ﴾دُّ

َرةَ﴿ الدنیا فقیمُته خسیسٌة حقیرة كالدنیا ُِريُد اآلِخ ْن ي ْم َم ْنُك من الذین ثبتوا في مركزهم ،  ﴾َوِم

ْم ﴿ كانت همُته اآلخرة فشریٌف خطره م﴿ردكم  ﴾ثُمَّ َصَرَفُك ُه صرف قومًا عنه  بالهزیمة ،﴾ َعْن
فالزاهدون صرفهم عن الدنیا والعابدون ، غیره وآخرون صرفهم عن كل غیر فأفردهم له فشغلهم ب

ْم ﴿صرفهم عن اتباع الهوى  َتِلَيُك ْم ﴿ لیمتحن ِإیمانكم ﴾ِلَيْب ََقْد َعَفا َعْنُك ُ ﴿ تفضالً  ﴾َول َواهللاَّ
و َفْضٍل َعَ�  نِنيَ  ُذ ونَ ﴿ )١٥٢(﴾ الُْمْؤِم ُْصِعُد ْذ ت َ ﴿ولیتم األدبار  ﴾إِ ال ت ونَ َو تلتفتون  ﴾لُْو

ُْم ﴿ وراءكم ﴾َعَ� أََحدٍ ﴿ ُسوُل يَْدُعوك رَّ ُْم ﴿ینادیكم  ﴾َوال َراك وأنتم تسارعون في  ﴾ِيف أُْخ

ْم ﴿الفرار  أَثَابَُك ّمٍ ﴿جازاكم على صنیعكم  ﴾َف ا بَِغ ِلَكْيال ﴿بسبب مخالفتكم أمر الرسول  ﴾َغم
ْم  َزنُوا َعَ� َما َفاتَُك ال مَ ﴿ الغنیمة من ﴾َحتْ ٌر بَِما ﴿من الهزیمة  ﴾أََصآبَُكْم آ َو ُ َخِبي َواهللاَّ

َْزلَ ﴿ )١٥٣(یعلم المخلص من غیره ﴾ تَْعَملُونَ  َن ْن ﴿أرسل  ﴾ثُمَّ أ ْم ِم ةً  َعلَْيُك َن مِّ أََم  ﴾بَْعِد الَْغ
نزلت في على بن أبى طالب  ، عن ابن عباس للسكینة والطمأنینة ﴾نَُعاًسا﴿ لتخفیف وقع الهزیمة

ى﴿ ]شو[ أحدغشیه النعاس یوم  ْم ﴿األمنة  ﴾يَْغَش ْنُك ًة ِم الذین لم یخالفوا أمر  ﴾َطاِئَف

ةٌ ﴿ الرسول (ص) ْم ﴿ المنافقون ﴾َوَطائَِف ُه ْت ََهمَّ ْم ﴿حملتهم  ﴾قَْد أ ُه ُْفُس َن  على الهزیمة ، ﴾أ

قِّ ﴿ سوُء عقیدتهمعاجل عقوبتهم فبقوا في وحشة نفوسهم وِمْن  َر اْحلَ ِ َغْي ون الظن ﴾يَُظنُّوَن بِاهللاَّ

َن ﴿ السیئة ََنا ِم ْل ل َُقولُوَن َه ِة ي ِهِليَّ ا ءٍ  َظنَّ اْجلَ ْن َ�ْ ِر ِم  من الظفر والغنیمة نصیب ﴾األْم

لْ ﴿ َّه إِنَّ ﴿ للمنافقین ﴾ُق َر كُل ِ  األْم ُفونَ ﴿ بیده یصّرفه كیف شاء ﴾ِهللاَّ ِيف ﴿ یبطنون ﴾ُخيْ
وَن لََك  ُْبُد ْم َما ال ي ِه ُْفِس َن وا في عقائدهم وأضمروا خالف ما أظهروا یظهرون ، لم ُیْخِلصُ ما ال ﴾أ

َُقولُونَ ﴿ وأعلنوا غیر ما ستروا ِر  ي َن األْم ََنا ِم َن ل ٌ  لَْو كَا ء َْنا ﴿ االختیار من ﴾َ�ْ ِتل ا ُق َم
َنا ُه َوْ ﴿ ُنقتل ولكن أكرهنا على الخروج لمو  خرجنا ما﴾ َها ْل ل َرزَ  ُق ََب ْم ل ْم ِيف بُُيوتُِك ُت ُْن  لخرج ﴾ك

ُِتَب ﴿ َن ك ي َِّذ ُل إِلَى﴿ قّدر من ﴾ال َْقْت ُم ال ْم  َعلَْيِه ِه َتِليَ ﴿ مصارعهم ﴾َمَضاِجِع  لیختبر ﴾َوِلَيْب

ُْم ﴿ ِرك و ُ َما ِيف ُصُد ما في قلوبكم من اِإلخالص ، فأهل الحقائق ینتزع تعالى من قلوبهم  ﴾اهللاَّ
عن كل آفٍة ویستخلص أسرارهم باإلقبال والزلفة فتصبح قلوبهم خالصًة من الشوائب صافیًة 

َدًة عن الخلق ظاهرًة علیها آثاُر اإلقبال َص ﴿ العالئق منفردًة للحق مجرَّ   َما ِيف ﴿ ولینّقي ﴾َوِلُيَمحِّ
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) عن االمام ١٥٩(

من استبد علي (ع) 
برأیھ ھلك ومن 
شاور الرجال 
شاركھا في عقولھا 

 ]نج[
  
) في كثیر من ١٦١(
فاسیرأن الدافع الت

الذي حمل الرماة ان 
یتركوا مكانھم ویخلو 
ظھر المسلمین ھو 
خوفھم أن الیقسم لھم 
رسول هللا من الغنائم 
وأن یقول من أخذ 

  ]مس[شیئا فھو لھ 
  
سبب نزولھا ) ١٦١(

أنھ كان في الغنیمة 
التي أصابوھا یوم 
بدر قطیفة حمراء 
ففقدت فقال رجل من 
أصحاب رسول هللا 

نا ال نرى (ص) ما ل
القطیفة ما أظن إال 
رسول هللا (ص) 
أخذھا فأنزل هللا في 
ذلك ھذه اآلیة فجاء 
رجل إلى رسول هللا 
(ص) فقال ان فالناً 
غل قطیفة فاحفرھا 
ھنالك فأمر رسول 
هللا (ص) أن یحفر 
ذلك الموضع فأخرج 

  ]صا[ القطیفة 
  
) عن الصادق ١٦٥(

اصابوا ببدر  (ع)
مائة وأربعین رجالً 

ا سبعین رجالً قتلو
وأسروا سبعین فلما 
كان یوم أُحد أصیب 
من المسلمین سبعون 
رجالً فاغتموا لذلك 

 قُْلُتْم أَّنى َھَذا  فنزلت
من أین ھذا أصابنا 
  وقد وعدنا هللا النصر
قُْل ُھَو ِمْن ِعنِد 

باختیاركم   أَنفُِسُكمْ 
 ]صا[الفداء یوم بدر 

  

ٌم بَِذاِت  ُ َعِلي ْم َواهللاَّ ِر  ُقلُوبُِك و ُد َن ﴿ )١٥٤(بالسرائر ﴾ الصُّ ي َِّذ َّْوا إِنَّ ال  منانهزموا  ﴾تََول

َقى﴿ َسِقَمْت إرادُتهم وَضُعَفِت ِنیَّاُتهم وقادهم الهوى وَمَلَكتُهم الفترة َم الَْت ْنُكْم يَْو ْمَعاِن  ِم  ﴾اْجلَ

مُ ﴿ المسلمین والمشركین یوم أحد َُّه َزل ََّما اْسَت ن ْيَطانُ  إِ ِ ﴿بوسوسته  ﴾الشَّ ُبواب  ﴾َبْعِض َما كََس

َفا﴿ فركنوا إلى الغیبة وآثروا الهوى على التَُّقى ، من عصیان أمر الرسول (ص) ََقْد َع  صفح ﴾َول

ٌر ﴿ َ َغُفو ْم إِنَّ اهللاَّ ُه ُ َعْن مٌ ﴿ للذنوب ﴾اهللاَّ نوا ال﴿) ١٥٥(﴾ َحِلي َن ءام ي َِّذ َُّها ال َي نُوا  يَا أ تَُكو
َن  ي َِّذ ُروا كَال ََف ْم وَ ﴿ كالمنافقین ﴾ك ِِه ن ذَا َضَربُوا﴿ النفاق من أهل ﴾َقالُوا إلِْخَوا  خرجوا ﴾إِ

ْرِض ﴿ ى ﴿ لألسفار ﴾ِيف األ نُوا ُغز َو كَا نُوا﴿ غازین في سبیل اهللا ﴾أ  أقاموا ﴾لَْو كَا

نَا﴿ ُ ذَِلك َما َماتُوا﴿ ولم یخرجوا ﴾ِعْنَد َل اهللاَّ َع ْ ِتلُوا ِ�َ َرةً ِيف ﴿ داالعتقاد الفاس ﴾َوَما ُق َحْس
 ُ ْم ُقل ِِه ُ ﴿ نفوسهم ﴾وب يُِميُت َواهللاَّ ِي َو ُ ُحيْ َِصيٌر  َواهللاَّ َن ب ْم ﴿ )١٥٦(﴾ بَِما تَْعَملُو ُْت ِتل  ﴾َولَِنئْ ُق

ِ ﴿ استشهدتم ِل اهللاَّ من قتل في والیته و وذریته  (ع)إن سبیل اهللا علي عن الباقر (ع)  ﴾ِيف َسِبي

ْم ﴿ ]صا[قتل في سبیل اهللا ومن مات في والیته مات في سبیل اهللا  َْو ُمتُّ  وأنتم قاصدون قتالهم ﴾أ

َمُعونَ ﴿ ا َجيْ ٌر ِممَّ ٌة َخْي َرْحَم ِ َو َن اهللاَّ َرةٌ ِم ِف  ﴾َولَِنئْ ﴿ )١٥٧( خیر من البقاء في الدنیا﴾ لََمْغ

ْم ﴿ وسواء تُّ ْم ﴿ على فراشكم ﴾ُم ُْت ِتل َْو ُق ُرونَ  إل﴿ سبیل اهللا في ﴾أ َش ِ ُحتْ َى اهللاَّ فِإن مرجعكم  ﴾ل
والرجوع إلى اهللا خیر لمن عرف اهللا من ، ل الروح في اهللا خیر من الحیاة بغیر اهللا بذ ِإلى اهللا ،

ِبَما﴿ )١٥٨(البقاء مع غیر اهللا  ةٍ ﴿بسبب  ﴾َف ِ ﴿ عطف﴾ َرْحَم َن اهللاَّ  أودعها في قلبك ﴾ِم

ْم ﴿ َُه ْنَت ل ا﴿مع أصحابك  ﴾ِل ُْنَت َفظ َْقلِْب ﴿قاسي  ﴾َغِليَظ ﴿ جافي الطبع ﴾َولَْو ك ال
ْفَ  ن واال ْن َحْوِلَك ﴿ لتفرقوا ﴾ضُّ ُف ﴿ من عندك﴾ ِم اْع ْم ﴿فتجاوز  ﴾َف ُه عما نالك من أذاهم،  ﴾َعْن

ْم ﴿ فیما یكون تقصیرًا منهم في حقك وتوقیركو  َُه ْر ل ِف ِوْرُهْم ﴿ واطلب لهم المغفرة ﴾َواْسَتْغ َشا َو
ِر  ِيف  َزْمَت َفِإذَا ﴿ طیَّْب لهم قلوبهمتعنهم انكسارهم و  وتزیل،  لُیقتدي بك ﴾األْم على أمر  ﴾َع

َّلْ ﴿ َتَوك ِ ﴿فاعتمد  ﴾َف بُّ ﴿ ِكْل األمور إليّ و ال تتكل على رأي مخلوق و  ﴾َعَ� اهللاَّ َ ُحيِ  إِنَّ اهللاَّ
ِِّلنيَ  َتَوك فقوٌم یغنیهم عند توكلهم بعطائه وآخرون یكفیهم بلقائه ، كًال بما یستوجبه یعامل  ﴾الُْم

)١٥٩( ﴿ ُ ُُم اهللاَّ ْرك ُص َْن ْم ﴿ اة األسبابمع مراع ﴾إِْن ي ،  ألعداءعلى ا ﴾َفال َغاِلَب لَُك
 والنصرة على النَّْفس بأن تهزم دواعي ُمنَِّتها بعواصم رحمته، وأعدى عدوك َنْفُسَك التي بین جنبیك 

ْم ﴿ فتبقى الوالیة هللا خالصةً  ُذلُْك َِّذ� ﴿ المعاصيعلى  بارتكابكم ﴾َوإِْن َخيْ َفَمْن ذَا ال
ُْم  ُرك ُص َْن ومن َخَذَله َألقى َحْبله على ، قبض على یدیه عن تعاطي المكروه  اهللا َرهَفَمْن َنصَ  ﴾ي

ِ ﴿غاربه َوَوَكَله إلى سوء اختیاره فیفترق علیه الحال في أودیة الشهوات  ْن بَْعِدِه َوَعَ� اهللاَّ   ِم
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) أشار ١٦٧(

المفسرون أن عبد 
خرج مع هللا بن أبي 

النبي (ص) یوم أُحد 
في ثالثمئة مقاتل 
وفي أثناء الطریق 
رجع ھو ومن معھ 

 ]مس[
  
نزلت في  )١٦٩(

شھداء بدر وأُحد ، 
عن الباقر (ع)  
وتشمل كّل من قتل 
في سبیل من سبل هللا 
عّز وجّل سواء كان 
قتلھ بالجھاد األصغر 
وبذل النفس طلباً 
لرضاء هللا أو بالجھاد 

النفس  األكبر ، وكسر 
  ]صا[وقمع الھوى 

  
) وھذا كان ١٧٢(

یوم "حمراء األسد" 
وذلك أن المشركین 
لما أصابوا ما أصابوا 
من المسلمین كّروا 
راجعین إِلى بالدھم 
ثم ندموا لم ال تتّمموا 
على أھل المدینة 
تجعلوھا الفیصلة، 
فلما بلغ ذلك رسول 
هللا (ص) ندب 
المسلمین إِلى الذھاب 
وراءھم لیرعبھم 

یریھم أّن بھم قوة و
وَجَلداً ، ولم یأذن 
ألحٍد سوى من حضر 
أحداً فانتدب 
المسلمون على ما 
بھم من الجراح 
واإلِثخان طاعة � 
 عز وجل ولرسولھ

  ]مس[
  
اإلحسان أن  )١٧٢(

 ...تعبد هللا كأنَّك تراه
وھو المشاھدة " 

فإن لم  "...والتقوى
  " تكن تراه فإنھ یراك

وھو المراقبة في 
"  المجاھدةحال 

 ]لط[
  

ُنونَ  َِّل الُْمْؤِم َتَوك َّ ﴿ما صحَّ  ﴾َوَما كَانَ ﴿ )١٦٠( ﴾َفلَْي ل َنِ�ٍّ أَْن يَُغ ُیخون من غنائم  ﴾ِل
ْلَناه من الرسالة إلى عبادنا المسلمین شیئًا ،  نزَّه أحوال األنبیاء عن الدََّنس بالخیانات فمن َحمَّ

ُلْ ﴿ یوصلها إلى مستحقیها واجبا ْن يَْغل َّ ﴿ یخون في الغنیمة ﴾َوَم ِْت بَِما َغل  على عنقه ﴾يَأ

ِة ثُمَّ ﴿ َم الِْقَياَم ى يَْو فَّ َبْت ﴿ تعطى ﴾  تَُو َْفٍس َما كََس ُّ ن ُل ُهْم ال﴿ تنال جزاءها العادل ﴾ك  َو
ِ ﴿ )١٦١(﴾ يُْظلَُمونَ  ََّبَع ِرْضَواَن اهللاَّ ِن ات ََفَم اتبعوا رضوان اهللا هم  الذین عن الصادق (ع) ﴾أ

َ ﴿ ]صا[األئمة  ء ْن بَا ِ ﴿ رجع ﴾كََم َن اهللاَّ ٍط ِم َخسَ ِ ال یستوي َمْن رضي عنه وَمْن سخط ﴾ ب

َْواهُ ﴿ علیه فخذله في أحواله وجعله متكًال على أعماله ناسیًا لشهود أفضاله مصیره  ﴾َوَمأ

مُ ﴿ نَّ ُر  َجَه ِصي بِْئَس الَْم ِ ﴿ )١٦٢(المستقر  ﴾َو ٌت ِعْنَد اهللاَّ ْم َدَرَجا  لمنازلمتفاوتون في ا ﴾ُه

ب وِمْن َشِقيٍّ ُمْبَعد َِصيٌر بَِما يَْعَملُونَ ﴿ َفِمْن سعیٍد ُمَقرَّ ُ ب نَّ ﴿ )١٦٣(﴾ َواهللاَّ ََقْد َم ُ ﴿أنعم  ﴾ل اهللاَّ
نِنيَ  َعَ�  ذْ ﴿وأحسن إلیهم النعم ﴾ الُْمْؤِم ْم ﴿أرسل  ﴾بََعَث ﴿حیث  ﴾إِ ِه الً﴿إلیهم  ﴾ِفي  ﴾َرُسو

ُْفِس ﴿ (ص) مثل المصطفى سید الورى َن ْن أ ِهِ ﴿ عربیا مثلهم ﴾ِهْم ِم يَات ْم ءا ِه َْتلُوا َعلَْي فهم  ﴾ي یعرَّ
ْم ﴿ دینهم ویوضح لهم براهینهم ِه ِّي َُزك ي َتاَب ﴿یطهرهم من العقائد الفاسدة  ﴾َو ُم الِْك ُه ُِّم يَُعل  ﴾َو

ةَ ﴿القرآن  ْكَم  قابلوا األمر بالسمع والطاعة  فَسِعُدوا في الدنیا والُعْقَبى واستوجبوا من اهللا﴾ َواْحلِ

لفى لُ ﴿ الكرامة والزُّ ْب نُوا ِمْن َق بٍِني ﴿بعثته  ﴾َوإِْن كَا َِفي َضالٍل ُم  )١٦٤( ظاهر واضح﴾ ل

َوَ ﴿ ا أ ْم ﴿أو حین  ﴾لَمَّ َْتُك ةٌ ﴿أیها المؤمنون  ﴾أََصاب َب ِصي كارثٌة یوم أحد فُقتل منكم سبعون  ﴾ُم

َها﴿ ْم ِمْثلَْي ْ ﴿ن ببدر حیث قتلتم سبعین وأسرتم سبعی ﴾قَْد أََصْبُت َّى َهَذاُقل َن ْم أ من أین هذا  ﴾ُت

لْ ﴿ البالء ْم ﴿سبب المصیبة  أن ﴾ُق ُْفِسُك َن ْن ِعْنِد أ بمعصیتكم أمر الرسول وحرصكم  ﴾ُهَو ِم
بهم  تصلیاهللا فیما عادة الخلق نسیان ما منهم من الخطأ والعصیان والرجوع إلى  على الغنیمة ،

ُلِّ َ�ْ ﴿ من المحن والخسران َ َعَ� ك رإِنَّ اهللاَّ ي َم  َوَما﴿ )١٦٥(﴾ ٍء قَِد ْم يَْو أََصابَُك
ى َق َْت ْمَعاِن ﴿ أحد في ﴾ال ِ ﴿ن و والمشرك ونالمسلم ﴾اْجلَ ِبِإْذِن اهللاَّ فبقضاء اهللا وقدره  ﴾َف

نِنيَ ﴿ ََم الُْمْؤِم ُقوا﴿ )١٦٦(﴾ َوِلَيْعل َف َن نَا ي َِّذ ََم ال ِلَيْعل انخذلوا یوم ُأحد عن رسول اهللا (ص)  ﴾َو

َ ﴿ورجعوا  َل ل ِقي ْم َو ِ ﴿المشركین معنا  ﴾َقاتِلُوا تََعالَْوا﴿ للمنافقین ﴾ُه ِل اهللاَّ إن كنتم  ﴾ِيف َسِبي

َِو اْدَفُعوا﴿ مؤمنین حقاً  ال﴿المنافقون  ﴾َقالُوا﴿ عن أنفسكم وأهلكم ﴾أ َتا َُم ِق َْو نَْعل  تلقون حربا﴾ ل

ُْم ﴿ َناك ََّبْع ِر يَْوَمئِذٍ ﴿ لقاتلنا معكم ﴾الت ْف ُك ْم �ِْ ُهْم ﴿ذا القول بِإظهارهم ه ﴾ُه ْن َرُب ِم َْق أ
َُقولُونَ  ِلإليَماِن  ْم َما لَْيَس ﴿یظهرون  ﴾ي ِه ِه َْفوا ِأ ا  ِيف ﴿خالف ما  ﴾ب َُم بَِم ُ أَْعل ْم َواهللاَّ ِِه ُقلُوب

ُتُمونَ  َن ﴿ )١٦٧(النفاق  من﴾ يَْك ي َِّذ ل ْم ﴿المنافقین  ﴾ا ِِه ن   الذین هم مثلهم  ﴾َقالُوا إلِْخَوا
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) نسب إِلى ١٧٥(

الشیطان ألنھ ناشيء 
عن وسوستھ وإِغوائھ 
والمراد بالشیطان 
"نعیم ابن مسعود 
األَشجعي" الذي 
أرسلھ أبو سفیان لیثبط 

   ]مس[ المسلمین
  
عن الصادق ) ١٨٣(

كان بین (ع)  قال 
القائلین والقاتلین 
خمسمائة عام فألزمھم 
هللا القتل لرضاھم بما 

 ]صا[ فعلوا
  

وا﴿ َقَعُد نَا﴿عن القتال  ﴾َو ِتلُوا ُقلْ ﴿وسمعوا نصیحتنا فرجعوا كما رجعنا  ﴾لَْو أََطاُعو  ﴾َما ُق

ُوا﴿لهم یامحمد (ص)  ء َت ﴿فادفعوا  ﴾َفاْدَر ُم الَْمْو ُْفِسُك ْن أَن إستدیموا ألنفسكم الحیاة ﴾ َع

ْم َصاِدِقنيَ ﴿ وادفعوا عنها هجوم الوفاة ُت ُْن ال ﴿ )١٦٨( على ذلك ؟ومتى تقدرون ﴾ إِْن ك َو
َسَنبَّ  َن ﴿ال تظنَّن  ﴾َحتْ ي َِّذ ِتلُوا ال ِ ﴿استشهدوا  ﴾ُق ِل اهللاَّ  ال ُیحّسون وال یتنعمون  ﴾أَْمَواتًا ِيف َسِبي

﴿ ٌ ء َْل أَْحَيا ْم  ِعْنَد ﴿متنعمون  ﴾ب ِِّه ُقونَ ﴿في جنان الخلد  ﴾َرب ُْرَز ا ﴿ )١٦٩(﴾ ي ِرِحَني بَِم َف
مُ  ُه ْن َفْضلِ  ءاتَا ُ ِم َن لَْم ﴿والفوز بالحیاة االبدیه  ةمن شرف الشهاد ﴾هِ اهللاَّ ي َِّذ ُروَن بِال ْبِش يَْسَت َو

ْم  ِِه ُقوا ب ْم  يَْ�َ ِه ِْف ْن َخل ْم ﴿ لم یستشهدوا في الجهاد ﴾ِم ِه َالَّ َخْوٌف َعلَْي ال ُهْم ﴿في اآلخرة  ﴾أ َو
َزنُونَ  ْبِشُرونَ ﴿ )١٧٠(على مفارقة الدنیا ﴾ َحيْ َت ةٍ ﴿یفرحون  ﴾يَْس ِِنْعَم َفْضٍل  ب ِ َو َن اهللاَّ بما  ﴾ِم

نِنيَ ﴿ادة في األجر یحباهم اهللا من عظیم كرامته وز  َ ال يُِضيُع أَْجَر الُْمْؤِم على ﴾ َوأَنَّ اهللاَّ

ُوا﴿ )١٧١( طاعتهم اب َن اْسَ�َ ي َِّذ ِ ﴿أطاعوا  ﴾ال مُ  ِهللاَّ َُه ْن بَْعِد َما أََصاب ِل ِم ُسو رَّ نالهم  ﴾َوال

ْرحُ ﴿ َْق ُنوا﴿ الجراح یوم ُأحد ﴾ال َن أَْحَس َِّذي ْم ﴿ أطاعوا ﴾�ِ ُه ْن ََّقْوا أَْجٌر ﴿ أمر الرسول ﴾ِم َوات
م نزلت في على بن أبي طالب وتسعة نفر معه بعثهم رسول اهللا (ص)  عن ابن عباس ﴾َعِظي

ُس ﴿ )١٧٢( ]شو[ في أثر أبي سفیان نَّا ُم ال َُه َن َقاَل ل ي َِّذ َس ﴿ أنصار المشركین ﴾ال نَّا  ﴾إِنَّ ال

ْم  قَْد ﴿ قریشاً  ْم ﴿ جموعًا ال تحصى ﴾َجَمُعوا لَُك ُه ْم ﴿ فخافوا على أنفسكم ﴾َفاْخَشْو َزاَدُه  ﴾َف

َقالُوا﴿ هذا التخویف نًا َو يَما َنا اهللاَّ ﴿ المؤمنون ﴾إِ ُب لُ ﴿ اهللا كافینا﴾ َحْس َم الَْوِكي نِْع الملجأ ﴾ َو

َُبوا﴿ )١٧٣( والنصیر َْقل ن ةٍ ﴿ فرجعوا ﴾َفا ِِنْعَم ِ وَ ﴿ سالمةب ﴾ب َن اهللاَّ األجر والثواب مع  ﴾َفْضٍل ِم

َْم ﴿ َصَدق في التجائه إلیه َمنْ  ْم  ل ُه ٌ ﴿ ینلهم ﴾يَْمَسْس ء  فال البالء یمسه وال العناء ، مكروه ﴾ُسو

ََّبُعوا﴿ یصیبه ِ ﴿ نالوا ﴾َوات و َفْضٍل ﴿ سبیل السعادة ﴾ِرْضَواَن اهللاَّ ُ ُذ  ِإحسان ﴾َواهللاَّ

ٍم ﴿ ْيطَ ﴿ )١٧٤(﴾ َعِظي ُم الشَّ ََّما ذَِلُك ن ءَهُ  انُ إِ َْوِلَيا ُف أ وِّ َفال ﴿ القاعدین عن الخروج ﴾ُخيَ
ْم  ُه ُفو ا ُفوِن ﴿ فِإني متكفل لكم بالنصر ﴾َختَ نِنيَ ﴿ انا﴾ َوَخا ْم ُمْؤِم ُت ُْن ْن ك ال ﴿ )١٧٥(﴾ إِ َو

ُزنَْك  َن ﴿ تسلیة للنبي (ص) ﴾َحيْ ي َِّذ ِرُعونَ ﴿ المنافقین ﴾ال ِر ﴿ یبادرون ﴾يَُسا ْف دس  ﴾ِيف الُْك

َُّهْم ﴿ لمینالدسائس على المس ن َْن ﴿ بكفرهم ﴾إِ َ َشْيئًا ل وا اهللاَّ لن ینالوا منك وال من دین  ﴾يَُضرُّ

ُ ﴿ اهللا ُِريُد اهللاَّ ْم ﴿ بحكمته ﴾ي َُه َل ل َع َالَّ َجيْ ا أ َرةِ﴿ اً ثواب ﴾َحظ لتمادیهم وموتهم على  ﴾ِيف اآلِخ

مٌ ﴿ الكفر َذاٌب َعِظي ْم َع َُه تَ  ِإنَّ ﴿ )١٧٦( نار جهنم﴾ َول ْش َن ا ي َِّذ ل الُْكْفَر ﴿ استبدلوا ﴾َرُواا
يَماِن  إل َ َشْيئًا﴿ وهم المنافقون ﴾بِا وا اهللاَّ َْن يَُضرُّ مٌ ﴿ بكفرهم ﴾ل َذاٌب أَِلي ْم َع َُه    )١٧٧(﴾ َول
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ع������ن النب������ي ) ١٨٥(

(ص) حاكی���اً ع����ن هللا 
 ع��ز وج��ل ف��ي ح��دیث

فبعزت�����������ي حلف�����������ت 
وبجالل��ي أقس��مت أن��ھ 
ال یتولى علّیاً عبد م�ن 
عب����ادي إال زحزحت����ھ 
ع����ن الن����ار وأدخلت����ھ 
الجنة وال یبغضھ أح�د 
م�����������ن عب�����������ادي إال 
أبغضتھ وأدخلتھ الن�ار 

  ]صا[وبئس المصیر 
  
عن الصادق  )١٨٥(

أنھ قال یموت (ع) 
أھل األرض حتى ال 
یبقى أحد ثم یموت 
أھل السماء حتى ال 
یبقى أحد إال ملك 
الموت وحملة العرش 

ومیكائیل  وجبرئیل
قال فیجيء ملك 
الموت حتى یقوم بین 
یدي هللا عز وجل .. 
فیقال لھ قل لجبرئیل 
ومیكائیل فلیموتا .. ثم 
یجيء ملك .. فیقول 
قل لحملة العرش 
فلیموتوا ثم یجيء 
ً ال یرفع  ً حزینا كئیبا
طرفھ ... فیقال لھ مت 
یا ملك الموت فیموت 
ثم یأخذ األرض بیمینھ 

نوا ویقول أین الذین كا
یدعون معي شریكاً 
أین الذین كانوا 
 یجعلون معي الھاً آخر

 ]صا[
  
عن علي (ع) ) ١٨٧(

ما أخذ هللا على أھل 
الجھل أن یتعلموا 
حتى أخذ على أھل 

  ]صا[ العلم أن یعلّموا
  
یستحّب ) فائدة  ١٩٠(

لمن ٱنتبھ من نومھ أن 
یمسح على وجھھ ، 
ویستفتح قیامھ بقراءة 
ھذه العشر اآلیات 

(ص)  اًء بالنبيّ اقتد
    ]قر[.....  

  
  

َسَنبَّ ﴿ ال َحيْ َُهْم ﴿ ال یظنَّن ﴾َو ََّما نُْمِلي ل َن ُروا أ ََف َن ك َِّذي َخْيٌر ﴿ بطول العمر ورغد العیش ﴾ال
ْم  ِه ُْفِس َن ْم ﴿ فیظنون ذلك إنعاماً  ﴾أل َُه ََّما نُْمِلي ل ن ْزدَاُدوا﴿ نمهلهم ﴾إِ ْثًما ِلَي فتكثر أوزارهم  ﴾إِ

َ ﴿ في الدنیا ْم َول ِهنيٌ ﴿ في اآلخرة ﴾ُه َذاٌب ُم َر ﴿ )١٧٨(﴾ َع ُ ِليََذ َاَن اهللاَّ نِنيَ  َما ك  ﴾الُْمْؤِم

هِ ﴿ مختلطین ْم َعلَْي ُْت َن َز ﴿ المنافقون وراء دعوى االسالم یتوارى ﴾َعَ� َما أ ى يَِمي تَّ ِبيَث  َح اْخلَ
ِب  يِّ َن الطَّ ُ وَ ﴿ سیمّیز له المؤمن من المنافق وعٌد من اهللا لرسوله بأنه ﴾ِم  َما كَاَن اهللاَّ

ْم َعَ� الَْغْيِب  أسرار الغیب ال تظهر ،  على نیات بعضهم الیطلع اهللا عباده ﴾ِلُيْطِلَعُك

َتِ� ﴿ للمتلوثین بأدناس البشریة َ َجيْ ْن ﴿ یختار ﴾َولَِكنَّ اهللاَّ ُ  ِم ء ْن يََشا ِه َم بمعرفة بعض  ﴾ُرُسِل

ُنوا﴿ أسراره آِم ِإْن تُؤْ  َف ِه َو ُرُسِل ِ َو ُنوابِاهللاَّ تَتَُّقوا﴿ تصّدقوا رسلي ﴾ِم ْم أَْجٌر ﴿ ربكم ﴾َو َفلَُك
مٌ  َسَنبَّ ﴿ )١٧٩(﴾ َعِظي ال َحيْ ْن  َو ُ ِم ُم اهللاَّ ُه تَا لُوَن بَِما ءا َن يَْ�َ ي َِّذ هِ  ال أن جمعه المال  ﴾َفْضِل

ْم ﴿ والبخل بِإنفاقه َُه ًرا ل رٌّ ﴿ نفعهمی ﴾ُهَو َخْي َْل ُهَو َش ْم ﴿ ضّرةم ﴾ب َُه ُقونَ  ل هِ  َسُيَطوَّ ِ لُوا ب  ﴾َما َخبِ

ِ ﴿ سیجعل اهللا ما بخلوا به طوقًا في أعناقهم یعذبون به ِة َوِهللاَّ ِْقَياَم َم ال ِت  يَْو َوا َما َراُث السَّ ِمي
ْرِض  لُونَ ﴿ جمیع ما في الكون ملك له یعود ِإلیه ﴾َواأل ُ بَِما تَْعَم هللاَّ  من المنع واالعطاء ﴾َوا

ٌر ﴿ ِبي ََقْد َسمِ ﴿ )١٨٠( فیجازیهم﴾ َخ لَ ل ُ َقْو َ ﴿ الیهود ﴾َع اهللاَّ َن َقالُوا إِنَّ اهللاَّ ي َِّذ ُن  ال ٌر َوَحنْ ِقي َف
ا َقالُوا ُتُب َم ءُ َسَنْك مُ ﴿ في صحائف أعمالهم ﴾أَْغِنَيا َُه ْتل َق َ  َو ء نِْبَيا سواء بالسیف أو افشاء  ﴾األ

ِر َحّقٍ ﴿ امره ُقوا﴿ سنكتبها أیضاً  ﴾بَِغْي و ُل ُذ َُقو ن ِريقِ  َو َذاَب اْحلَ  العذاب ﴾ذَِلَك ﴿ )١٨١(﴾ َع

َمْت ﴿ ِبيدِ ﴿ اقترفته ﴾بَِما قَدَّ َع َ لَْيَس بَِظالٍم �ِْ هللاَّ يُكْم َوأَنَّ ا َيِْد ه الیوم من و هذا الذي تلق﴾ أ

ِهَد ﴿ )١٨٢( مه لما عذَّبُنكو ولو لم تفعل مالعقوبة ألن الذنب منك َ َع لُوا إِنَّ اهللاَّ َن َقا ي َِّذ  ىأوص ﴾ال

َنا﴿ َ ﴿ في التوراة ﴾إِلَْي ْربَاٍن ﴿ ال نصّدق ﴾نُْؤِمَن  الأ ُِق َنا ب َأْتَِي ى ي تَّ ٍل َح َرُسو  یقّدم قرباناً  ﴾ِل

ُر ﴿ نَّا ُ ال ُه َأْكُل لْ ﴿ كما كانت ألنبیاء بني إسرائیل ، تنزل نار من السماء فتأكله ﴾ت لهم یا  ﴾ُق
ِت  قَْد ﴿ محمد (ص) َنا ْبِلي بِالَْبيِّ ْن َق ٌ ِم ُْم ُرُسل ءك َِّذي ﴿بالمعجزات  ﴾َجا بِال ْم َو ُْت  طلبتم ﴾ُقل

ْم إِْن ﴿ ُه ُْتُمو َتل َم َق ْم َفِل ُت بُوَك ﴿ )١٨٣(﴾ َصاِدِقنيَ  كُْن َقْد ﴿ (ص) یا محمد ﴾َفِإْن كَذَّ َف
ْبِلَك  ْن َق َب ُرُسٌل ِم ُوا﴿ مع أنهمفقد كذَّبت أسالفهم من قبُل  ﴾كُذِّ ء ِت  َجا َنا َْبيِّ  بالمعجزات ﴾بِال

ُِر ﴿ ب زُّ َتاِب ﴿ الكتب السماویة ﴾َوال ِر  َوالِْك ِني تكذیب الرسل  عادة الكفارالتوراة واِإلنجیل ،  ﴾الُْم

ُّ ﴿ )١٨٤( وعلى هذا النحو درج َسَلُفهْم وبهدیهم اقتدى َخَلُفهم ةُ  كُل َْفٍس ذَاِئَق مصیر  ﴾ن

ِت ﴿ الخالئق ْونَ ﴿ والفناء ﴾الَْمْو فَّ ََّما تَُو ن ُْم ﴿ ُتعطون ﴾َوإِ َرك ِة ﴿ أعمالكم جزاء ﴾أُُجو ِْقَياَم َم ال   يَْو
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روى اّن اآلیة ) ١٩١(

 )ع(نزل���ت ف���ى عل���ّى 
ح��ین ھ��اجر م��ن مّك��ة 

، فاطمة  ومعھ الفواطم
بنت اسٍد وفاطمة بن�ت 

 )ص(رس��������������ول هللا 
 وفاطم���ة بن���ت الّزبی���ر

    ]بي[
  
إِنَّ أَْفَضَل َما  )١٩٢( 

لُوَن  َل ِبِھ اْلُمَتَوسِّ َتَوسَّ
ِ ُسبْ  َحاَنُھ َو إَِلى هللاَّ

َتَعاَلى اإلِیَماُن ِبِھ َو 
ِبَرُسولِِھ َو اْلِجَھاُد فِي 
ُھ ِذْرَوةُ  َسِبیلِِھ َفإِنَّ
اإلِْسالِم َو َكلَِمُة 
َھا  اإلِْخالِص َفإِنَّ
الِة  اْلفِْطَرةُ َو إَِقامُ الصَّ
َھا اْلِملَُّة َو إِیَتاُء  َفإِنَّ
َھا َفِریَضٌة  َكاِة َفإِنَّ الزَّ

َصْوُم َشْھِر َواِجَبٌة َو 
ٌة ِمنَ  ُھ ُجنَّ  َرَمَضاَن َفإِنَّ
اْلِعَقاِب َو َحجُّ اْلَبْیِت َو 
ُھَما َیْنفَِیاِن  اْعِتَماُرهُ َفإِنَّ
اْلَفْقَر َو َیْرَحَضاِن 
ِحِم  ْنَب َو ِصَلُة الرَّ الذَّ
َھا َمْثَراةٌ فِي اْلَماِل  َفإِنَّ
 َو َمْنَسأَةٌ فِي األََجلِ 

  ]نج[
: ) عن ابن عباس١٩٩(

نزلت  في النجاشي 
وذلك أنھ لما مات نعاه 
جبریل لرسول هللا 
(ص) فقال ألصحابھ : 
قوموا فصلوا على 

فقال  أخیكم النجاشي
بعضھم لبعض: یأمرنا 
أن نصلي على علج من 
علوج الحبشة فأنزل هللا 

  ]مس[
َ فِ���ي ) ١٩٩( َو أَِط���ِع هللاَّ

َجِمی������ِع أُُم������وِرَك َف������إِنَّ 
 ِ َعلَ��ى  َفاِض��لَةٌ َطاَع��َة هللاَّ

َم������ا ِس������َواَھا َو َخ������اِدْع 
َنْفَس�����َك فِ�����ي اْلِعَب�����اَدِة َو 

َو َال َتْقَھْرَھا َو  بَِھااْرفُْق 
ُخْذ َعْفَوَھا َو َنَشاَطَھا إِال 

ً  َم���ا َك���انَ  َعلَْی���َك  َمْكُتوب���ا
�ُھ ال ُب�دَّ  ِمَن اْلَفِریَضِة َفإِنَّ

 َتَعاُھ��ِدَھاِم��ْن َقَض��ائَِھا َو 
     ]نج[ ِعْنَد َمَحلَِّھا

اإلیمان أربعة ) ٢٠٠(
أركان : األول التوكل 
على هللا ، والثاني 
االستسالم ألمره ، 
والثالث الرضا بقضائھ 
، والرابع الشكر 
لنعمائھ والتقوى باب 

  ] تس [ اإلیمان

ِزحَ  ْن ُزْح َقْد ﴿ُنحي  ﴾َفَم َة َف نَّ َل اْجلَ ِر َوأُْدِخ نَّا ْن ال زَ  َع َوَما ﴿ الراحة الكبرى وصل إلى ﴾َفا
ِر  َياةُاْحلَ  َتاُع الُْغُرو ال َم نَْيا إِ ْبلَُونَّ ﴿ )١٨٥( لمن آثرها على اآلخرة ﴾الدُّ َُت ِيف ﴿ لتمتحننَّ  ﴾ل

ْم  ْم ﴿ بتكلیف اإلنفاق ﴾أَْمَواِلُك ُْفِسُك ََتْسَمُعنَّ ﴿ بالجهاد ﴾َوأَن َن ﴿ ولینالنكم ﴾َول يَن  ِم َِّذ ال
َتاَب  ُوتُوا الِْك ْبِلُكْم َومِ ﴿ الیهود والنصارى ﴾أ ْن َق ًرا َوإِْن  َن ِم ى كَِثي ًَذ َركُوا أ َن أَْش َِّذي  ال

ُروا ِب َْص ُقوا﴿ على المكاره ﴾ت َتَّ ِر  َفِإنَّ ﴿ في األقوال واألعمال ﴾َوت ْزِم األُمو ْن َع ﴾ ذَِلَك ِم

ذْ ﴿ )١٨٦( ُ ِميَثاَق ﴿ اذكر حین ﴾َوإِ َن ﴿ العهد المؤكد ﴾أََخَذ اهللاَّ ي َِّذ َتاَب  ال ُوتُوا الِْك  الیهود ﴾أ

نُ ﴿ َُتَبيِّ ُ ل ه ِس ﴿ لتظهرنَّ  ﴾نَّ ِنَّا ُ ﴿ أمر رسول اهللا (ص) ﴾� َه ن ُتُمو ال تَْك وهُ ﴿ تخفونه ﴾َو بَُذ َن  ﴾َف

َ ﴿ طرحوا ذلك العهد ء َرا ْم  َو ِرِه هِ  ُظُهو ِ َرْوا ب َت ْش ًنا َقِليًال﴿ واستبدلوا ﴾َوا شیئًا حقیرًا من ُحطام  ﴾ثََم
ُرونَ ﴿ الدنیا َت ِبْئَس َما يَْش َس ﴿ )١٨٧( هذا الشراء﴾ َف يَن ﴿ یا محمد (ص) تظننَّ  ﴾َنبَّ ال َحتْ َِّذ ال

َتَوا َرُحوَن بَِما أ َْف وا﴿ من الیهود والنصارى ِإخفاء أمرك عن الناس من ﴾ي َمُد وَن أَْن ُحيْ بُّ  ﴾َوُحيِ

َْفَعلُوا َفال﴿ على تمسكهم بذلك َْم ي ْم  بَِما ل ُه نَّ َسَب َفاَزةٍ﴿ تظننَّهم ﴾َحتْ َن الَْعَذاِب ﴿ بمنجاة ﴾بَِم ِم
ْم عَ  َُه مٌ َول ْرِض ﴿ )١٨٨( بكفرهم وتدلیسهم﴾ َذاٌب أَِلي ِت َواأل َوا َما ِ ُملُْك السَّ ردٌّ على  ﴾َوِهللاَّ

ُ ﴿ الذین قالوا ِإن اهللا فقیر ونحن أغنیاء ُلِّ  َواهللاَّ ٌر  َعَ� ك ي ٍء قَِد ِْق ﴿ )١٨٩(﴾ َ�ْ إِنَّ ِيف َخل
ْرِض  ِت َواأل َوا َما ِل ﴿ وتعاقب ﴾َواْخِتالِف ﴿ على ما فیهما من ابداع واحكام﴾ السَّ َّْي ا�

ٍت  ِر آليَا َها نَّ َْباِب ﴿ عالمات ﴾َوال ُولِي األل الذین َصَحْت عقوُلهم المستنیره ،  لذوي العقول ﴾أل

َ ﴿ )١٩٠( من ِسْكر الغفلة ُُروَن اهللاَّ َن يَْذك ي َِّذ یقومون بحق  ﴾ِقَياًما﴿ أوقاتهم في جمیعَ  ﴾ال

ُقُعوًدا﴿ ذكره ْم  َوَعَ� ﴿ ویقعدون عن إخالف أمره ﴾َو ِِه من  ، في طاعة اهللا ابدًا ودائماً  ﴾ُجُنوب

ُرونَ ﴿ أكثر ذكر اهللا أحبه اهللا َفكَّ يََت ْرِض ﴿ ملكوت ﴾ِيف َخلْقِ ﴿ تدبرونی ﴾َو ِت َواأل َوا َما ﴾ السَّ

َْقَت َهَذا بَاِطًال﴿ تفكر ساعة خیر من قیام لیلة ََّنا َما َخل نََك ﴿ عبثًا من غیر حكمة﴾ َرب ا  ﴾ُسْ�َ
َنا﴿ العبث ننزهك یا اهللا عن ِق ِر ﴿ فأجرنا ﴾َف نَّا َذاَب ال ََّنا﴿ )١٩١(﴾ َع نَّاَر  َرب ِل ال ْن تُْدِخ ََّك َم ن إِ

 ُ ه َت َزْي َقْد أَْخ اِلِمنيَ ﴿ فضحته على رؤوس األشهاد ﴾َف ْن ﴿ الكفار ﴾َوَما �ِظَّ ٍر  ِم َْصا َن ﴾ أ

َناِديًا﴿ )١٩٢( هم من عذاب اهللاونیمنع َنا ُم ََّنا َسِمْع ََّنا إِن َُناِدي﴿ ص)محمد ( ﴾َرب  یدعو ﴾ي

ْر ﴿ ََّنا َفاْغِف نَّا َرب آَم ْم َف ُِّك َِرب نوا ب ََنا﴿ استر ﴾ِلإليَماِن أَْن ءام ََنا ذُنُوب ْر ﴿ الكبائر ﴾ل َفِّ  ﴾َوك

َِنا﴿ ما ارتكبناه من ﴾َعنَّا﴿ امح َئات َأَجْبَنا الداعي وأنت الهادي فال َتِكْلَنا إلینا  فانناالصغائر  ﴾َسيِّ

ِر ﴿ َعنَّا وال ترفع ظلَّ عنایتك َرا َنا َمَع األب فَّ تََو َِنا َما﴿ )١٩٣( معدودین في زمرتهم ﴾َو ءات ََّنا َو    َرب
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  )٣سورة ال عمران (    )٧٧(        الجزء الرابع  
  
اآلیات ) تنبیھ ، ٢٠٠(

ذوات وجوه بحسب 
اللّفظ وبحسب المعنى 

 )ع(االئّمة  وكان
یفّسرون اآلیات 
بالوجوه المناسبة 

سب لمقامات الكالم بح
احوال االشخاص 

فّسروا اآلیة بوجوٍه و
  ]بي[مختلفة 

  
اآلیات ) تنبیھ ، ٢٠٠(

ذوات وجوه بحسب 
اللّفظ وبحسب المعنى 

 )ع(االئّمة  وكان
یفّسرون اآلیات 
بالوجوه المناسبة 
لمقامات الكالم بحسب 
احوال االشخاص 

فّسروا اآلیة بوجوٍه و
  ]بي[مختلفة 

     

ََنا َعَ�  ت ِزنَا﴿ الجنة من النعیم في ﴾ِلَك ُرسُ ﴿ ألسنة ﴾َوَعْد ال ُختْ ََّك ﴿ تفضحنا﴾ َو ن ِة إِ َم الِْقَياَم يَْو
ُف الِْميَعادَ  ال ِل َحقِّق لنا ما وعدتنا على ألسنة الوسائط من  ، فقد وعدت من ءامن بالجنة﴾ ُختْ

ُّ ﴿) ١٩٤( إكمال النُّعمى وغفران كل ما سبق منا من متابعتنا الهوى ْم َرب َُه اَب ل مَفاْسَ�َ  طلبهم ﴾ُه

ٍل ﴿ أبطل ﴾ال أُِضيعُ  أَ�ِّ ﴿ َ َعاِم ْم ﴿ الخیر ﴾َعَمل ْنُك ُنَْثى ِم َْو أ ٍَر أ ْن ذَك  كما أنتم ﴾ِم
ال یستجیب لهم وهو الذي َلقََّنُهم  كیف مشتركین في الخلقة فكذلك أنتم مشتركون في األجر ،

ْم ِمْن ﴿ اءالدعاء ، وهو الذي ضمن لهم اإلجابة وَوْعُدهم جمیل الثواب على الدع بَْعُضُك
َن  ي َِّذ ا﴿ الدیار والمزار فارین بدینهم﴾ َهاَجُروا بَْعٍض َفال ِرُجو وألجأهم المشركون ِإلى  ﴾َوأُْخ

ْن ﴿ الخروج ْم  ِم ِرِه وا ِيف َسِبيِلي﴿ ومفارقة معاهدهم من مألوفاتهم ﴾ِديَا ُذ ُو فتنوا بفنون  ﴾َوأ

َقاتَلُوا﴿ المحن واآلالم ِتلُوا﴿ أعدائي ﴾َو ُق َرنَّ ﴿ ي سبیليف ﴾َو َفِّ ْم ﴿ ألمحونَّ  ﴾ألُك ُه َعْن
ْم  ِِه ئَات َْهاُر ثََوابًا﴿ ذنوبهم ﴾َسيِّ َن َها األ ِت ِري ِمْن َحتْ ٍت َجتْ ُهْم َجنَّا َنَّ ْن ِعْنِد ﴿ جزاءً  ﴾َوألُْدِخل ِم

ُن  ُ ِعْنَدهُ ُحْس ِ َواهللاَّ َواِب  اهللاَّ  ، أحوالهملنعطینَّهم فوق آمالهم وأكثر مما استوجبوه بأعمالهم و  ﴾الثَّ
 ]شو[أنت الثواب وشیعتك االبرار ): صقال: قال رسول اهللا ( (ع)عن االصبغ بن نباتة عن علي 

ََّك ﴿ )١٩٥( ن رَّ ُُّب ﴿ أیها اإلنسان ﴾ال يَُغ ََقل ََفُروا﴿ تنقل ﴾ت يَن ك َِّذ  لكسب األموال والجاه ﴾ال

ِْبالدِ ﴿ لٌ ﴿ )١٩٦(﴾ ِيف ال ِلي َتاٌع َق ثُمَّ ﴿ وأنفاس معدودة في أیام قالئل یتنعمون بذلك ﴾َم
ْم  ُه َْوا أ مُ ﴿ مصیرهم ﴾َم نَّ َهادُ  َجَه بِئَْس الِْم  )١٩٧( وأحزان متضاعفة حسرات مترادفة بعدها﴾ َو

ْم ﴿ َُّه ََّقْوا َرب َن ات ي َِّذ ِن ال َها﴿رفعوا َقَدمًا ألجلنا  ﴾لَِك ِت ْن َحتْ ِري ِم ٌت َجتْ ْم َجنَّا َُه َْهاُر  ل ن األ
 ً ُُزال َها ن َن ِفي ي ِ   ِمْن ِعْندِ ﴿فة وكرامة ضیا ﴾َخالِِد فنعمت الحالة والزلفة ، وصلوا إلى  ﴾اهللاَّ

ِر ﴿ والنعیم الثواب المقیم وبقوا في الوصلة َْرا ٌر ِلألَب ِ َخْي ما ادَّخرنا لهم خیٌر مما  ﴾َوَما ِعْنَد اهللاَّ

َتاِب ﴿ )١٩٨( أمَّلوه باختیارهم ِل الِْك َْه ْن أ لََمْن ﴿ى الیهود والنصار  ا منفریق وان ﴾َوإِنَّ ِم
 ِ ُن بِاهللاَّ ْم ﴿ حق اِإلیمان ﴾يُْؤِم ِْزَل إِلَْيُك ُن ْم ﴿ القرآن ﴾َوَما أ ِه ِْزَل إِلَْي ُن التوراة واِإلنجیل  ﴾َوَما أ

ِشِعنيَ ﴿ ِت ﴿خاضعین  ﴾َخا يَا ِآ ُروَن ب َت ِ ال يَْش ِ  ِهللاَّ ًنا ﴿یحّرفون نعت محمد (ص)  ﴾اهللاَّ ثََم
َهُ ﴿ لعرٍض من الدنیا ﴾َقِليًال ُْولَئَِك ل ْم أ َ َسِريُع ﴿ثواب ِإیمانهم  ﴾ْم أَْجُرُه ْم إِنَّ اهللاَّ ِِّه ِعْنَد َرب

َساِب  ُروا﴿ )١٩٩(﴾ اْحلِ نوا اْصِب َن ءام ي َِّذ َُّها ال َي على المصائب وعلى مشاّق الطاعات  ﴾يَا أ

ُِروا﴿ وما یصیبكم من الشدائد على الفرائض وعلى أهوال القتال وشدائد الحروب ، أو في  ﴾َوَصاب
على محبة علي بن أبي طالب ، عن ابن عباس والشهوات، وقطع المنى والعالقات  وىترك اله

َرابُِطوا﴿ ) [شو](ع     الزموا ثغوركم باالستقامة في الصحبة في جمیع األوقات والحاالت﴾ َو

     


