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   )٤( النساءسورة       )٧٨(           الرابع الجزء
  
  
  

 عن النبي (ص) فضلھا
من قرأ سورة النساء 
فكأنما تصّدق على كل 
مؤمن ومؤمنة ورث 
میراثاً، وأعطي من 
األجر كمن اشترى 
محّرراً، وبرىء من 
الشرك وكان في 
مشیئة هللا من الذین 

   یتجاوز عنھم
المؤمنین  أمیر عن
 سورة قرأ من (ع)

 جمعة كل في لنساءا
 القبر ضغطة من آمن
 تعالى هللا شاء إن
 ]صا[
 
قرن تعالى ) فائدة : ١(

بین التقوى وصلة 
على أھمیة  الرحم لیدل

اتفقت ،  ھذه الرابطة
الِملة على أن صلة 
الرحم واجبة وأن 

مس [قطیعتھا محّرمة 
      ]، قر

  
سئل جراح لم ) ١(

خلقت المرأة من ضلع 
الرجل ؟ فقال إنما 

خذت من جانبھ لتكون أ
مساویة لھ ، ومن 
تحت ذراعیھ لیحمیھا 
، ومن أقرب مكان 
لقلبھ لیحبھا ویحترمھا 
، ولم تخلق من رأسھ 
لئال تتسلط علیھ وال 
من قدمیھ لئال یدوسھا 

  ]مال[عند الغضب 
  
 :) عن النبي (ص)١(

" فاطمة بضعة مني 
   یؤذیني ما یؤذیھا "

  ]فخ ، غر[
  
 أن عن الباقر (ع)) ١(

هللا تعالى خلق حواء 
من فضل الطینة التي 

  ]صا[ خلق منھا آدم
  
كانت العرب ) ٢(

تتحرج في أموال 
الیتامى وال تتحرج في 

 ]محر[ العدل
  

﴿ َ َُّقوا اهللاَّ  ]شو[في محبة علي بن أبي طالب صلوات اهللا علیه وأوالده عن ابن عباس ﴾ َوات

ونَ ﴿ ُْفِ�ُ ْم ت َُّك        )٢٠٠( بالُبْغَیةالَفَالُح الظََّفُر ﴾ لََعل
  
  
  

وهي ثالثة آالف وخمس وأربعون كلمة ، وسنة عشر الف وثالثون حرفا ، ال یوجد مثلها في عدد 
اآلي  ویوجد في القرآن عشر سور مبدوءة بـ یاأیها : هذه والممتحنة و األحزاب والمائدة والحج 

             ]مال[ والحجرات والطالق والتحریم والمّدثر والمزمل
ٍم   ِ�ِ ْاهللاِ  ٍحي رَّ ٍن ْال ْحم ر          ْال

ُس ﴿ نَّا َُّها ال َي َُّقوا﴿ خطاب عام للمكلفین﴾ يَا أ ْم ﴿خافوا  ﴾ات َُّك حفظ ما بینكم من الحقوق ب ﴾َرب

ْم ﴿ومراعاته  وما یجب وصله ََقُك َِّذ� َخل ْن ﴿أنشأكم  ﴾ال ٍس  ِم وهو نفس  ﴾َواِحَدةٍ﴿أصٍل  ﴾نَْف

َها﴿أوجد  ﴾َوَخلََق ﴿أبیكم آدم  ْن َها﴿تلك النفس الواحدة من  ﴾ِم بَثَّ ﴿ جنسها "حواء" ﴾َزْوَج  ﴾َو

ُهَما﴿نشر  ْن َُّقوا﴿خالئق  ﴾ِم ءً َوات نَِسا ًرا َو َِثي الً ك َ ﴿خافوا  ﴾ِرَجا هِ  اهللاَّ ِ ءلُوَن ب � تََسا َِّذ الذي  ﴾ال

مَ ﴿یناشد بعضكم بعضًا  َْرَحا ْم َرقِ ﴿أن تقطعوها  ﴾َواأل َ كَاَن َعلَْيُك ًباإِنَّ اهللاَّ " فیها  مطلعا ﴾ي

آتُوا﴿ )١( وعید" ى﴿أعطوا  ﴾َو َتاَم ْم ﴿ قبل البلوغ من مات ابوه ﴾الَْي َُه ال ﴿ِإذا بلغوا  ﴾أَْمَوال َو
لُوا بَدَّ ََت يَث ﴿تستبدلوا  ﴾ت ِب ِب ﴿الحرام وهو مال الیتامى  ﴾اْخلَ يِّ َوال ﴿بالحالل وهو مالكم  ﴾بِالطَّ

َأْكُلُوا ْم ﴿ال تخلطوا  ﴾ت َُه ْم ﴿ل الیتامى أموا ﴾أَْمَوال َى أَْمَواِلُك َّهُ كَاَن ﴿فتأكلوها جمیعًا  ﴾إِل ن إِ
ًرا﴿ إثماً  ﴾ُحوبًا َِبي ْم أَال ﴿ وِإذا كانت تحت َحْجر أحدكم یتیمة  ﴾َوإِْن ﴿ )٢( عظیماً  ﴾ك ُت ْف ِخ

ُْقِسُطوا ى﴿ها مهر مثلها و عطتأال  ﴾ت َتاَم نِكُحوا َما َطاَب ﴿ إذا تزوجتم بهن﴾ ِيف الَْي َفا
ْم  َن ﴿شئتم ما  ﴾لَُك ءِ  ِم َسا نِّ ُربَاعَ ﴿سواهنَّ  ﴾ال ثُالَث َو ى َو َن َفإِْن ﴿ على أساس العدل ﴾َمْث

َال تَْعِدلُوا ْم أ ُت ْف َْو َما َملََكْت ﴿ اقتصروا على واحدةف ﴾َفَواِحَدةً﴿بین الزوجات  ﴾ِخ  أ
ْم  نُُك َْيَما َى﴿االقتصار  ﴾ذَِلَك ﴿ لیس لهن من الحقوق كما للزوجات اِإلماء ﴾أ ن  ربأق ﴾أَْد

َال﴿ آتُوا﴿) ٣(تمیلوا وتجوروا  ﴾تَُعولُوا أ َ ﴿أعطوا  ﴾َو ء َسا نِّ نَّ  ال ِِه َقات َةً ﴿مهورهّن  ﴾َصُد ل  ﴾ِحنْ

طابت نفوسهن  ﴾َفإِْن ِطْنبَ ﴿ ولیس عوضًا عن أألستمتاع،  وهبة من اهللا عزَّ وجلَّ لهن عطیةً 

ءٍ ﴿ ْن َ�ْ ْم َع ُ  لَُك ه ْن داق  ﴾ِم ُ ﴿من الصَّ َْفًسا َفُكلُوه ِريئًا﴿ فخذوا ﴾ن  ، حالًال طیباً  ﴾َهِنيئًا َم
وآتوا النفوس حقوقها من الراحة وال تكلفوها فوق طاقتها فإن طبن لكم عن شيء من األعمال 

 فإنَّ العبادة مع النشاط والفرح باهللا أعظم وأقرب للدوام، بانشراح صدر ونشاط فكلوه هنیًئا مریئًا 
تُوا﴿ )٤( ال تُْؤ َ ﴿ ال تعطوا ﴾َو ء َها َف ْم ﴿الذین ُیسیؤن التصرف في المالالمبذرین  ﴾السُّ   ﴾أَْمَوالَُك

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٤ 
٩٢  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  النساءسورة    ١٧٦

  مدنیة  ممتجنةال
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  )٤سورة النساء (    )٧٩(         الجزء الرابع
  
) عن الصادق (ع) ٣(

في كل شيء إسراف 
  ]صا[إال في النساء 

  
كان عادة بعض ) ٤(

العرب أن یأكل ولي 
المرأة مھرھا فرفع هللا 

كما  – ذلك باإلسالم
ھو علیھ االن عند 

  ]حرم[ -بعضھم 
  

في ایات  تنبیھ) ٦( 
االحكام یرجى الرجوع 
الى الكتب الفقھیھ 
وعدم التعویل على 

   التفسیر

في رجٍل نزلت  )١٠( 
من َغَطفان كان معھ 
ماٌل كثیر البن أخ لھ 
یتیم، فلما بلغ الیتیم 
طلب المال فمنعھ 
ھ؛ فنزلت ، فقال  عمُّ
العّم : نعوذ با� من 
الُحوِب الكبیر! ورّد 

 ]قر [ المال
  
الیتم في  ) فائدة:١٠(

مات ابوه من  البشر
ماتت وفي البھائم من 

  أمھ 
  

ْم ﴿أموالهم  ُ لَُك َل اهللاَّ َِّ� َجَع ْم ﴿ م فیضیعوهاهلمعایش ﴾ِقَياًما ال ُه ُقو ْرُز أنفقوا علیهم من  ﴾َوا

َها﴿ االرباح ال من اصل ألمال ْم ﴿منها  ﴾ِفي ُه ُقولُوا ﴿ أنفقوا على أحتیاجاتهم ﴾َواْكُسو ْم َو َُه ل
ًفا ُرو الً َمْع َْتلُوا﴿ )٥( كقولكم ِإذا َرَشْدتم سلمنا ِإلیكم أموالكمجمیًال  لیناً  ﴾َقْو اختبروا  ﴾َواب

ِذَا﴿ ى إ تَّ ى َح َتاَم َكاَح َفإِْن ﴿سنَّ  ﴾بَلَُغوا الَْي نِّ ْم  ال ُت نَْس ْم ُرْشًدا﴿ رأیتم ﴾آ ُه ْن صالحًا في  ﴾ِم

وَ ﴿دینهم ومالهم  ْم أَْم ِه َفُعوا إِلَْي ْد ْم َفا َُه ال﴿تأخیر بدون ﴾ال ًفا َو َأْكُلُوَها إِْسَرا التتجاوزوا في  ﴾ت

ًرا﴿ أكل مال الیتیم بَِدا ُروا أَْن ﴿قائلین ننفق كما نشتهي قبل  مبادرین ﴾َو َب فینتزعوها من  ﴾يَْك

ْن كَانَ ﴿أیدینا  ا﴿منكم  ﴾َوَم ِفْف ﴿أیها األولیاء  ﴾َغِني َتْع ال یأخذ أجرًا على وصایته  ﴾َفلَْيْس

ُلْ وَ ﴿ أْك ًرا َفلَْي ِقي ْن كَاَن َف ُروِف ﴿فلیأخذ  ﴾َم ْم ﴿بقدر حاجته الضروریة  ﴾بِالَْمْع ُت َفْع ذَا َد  ﴾َفإِ

ْم ﴿سلمتم  ِه ْم ﴿ِإلى الیتامى  ﴾إِلَْي َُه َوال ْم ﴿بعد بلوغهم الرشد  ﴾أَْم ِه وا َعلَْي أَْشِهُد لئال یجحدوا  ﴾َف

ًبا﴿تسلیمها  ِ َحِسي ى بِاهللاَّ ََف َجاِل ِ�﴿ )٦( ورقیباً  ﴾َوك حظ  ﴾نَِصيٌب ﴿لألوالد واألقرباء  ﴾رِّ

ُونَ ﴿ َرب َْق ََرَك الَْوالَِداِن َواأل ا ت ِء نَِصيٌب ﴿من تركة المیت  ﴾ِممَّ َسا ََرَك ﴿حظ  ﴾َوِ�نِّ ا ت ِممَّ
َر  َُث َْو ك ُ أ ه ْن َّ ِم ل ا َق َربُوَن ِممَّ َْق ًبا﴿سواء كانت التركة قلیلة أو كثیرة  ﴾الَْوالَِداِن َواأل  نَِصي

ُروًض  ْف ذَا َحَضَر ﴿ )٧(مقطوعًا فرضه اهللا  ﴾اَم ةَ  َوإِ ِْقْسَم ُْولُوا ﴿قسمة التركة الفقراء  ﴾ال أ
َى ْرب ُْق ى َوالَْمَساِكنيُ ﴿من قرابة المیت  ﴾ال َتاَم الذین ال حّظ لهم في اإلرث  ﴾َوالَْي

ْم ﴿ ُه ُقو ْرُز ُ ﴿فأعطوهم  ﴾َفا ه ْن ْم ﴿شیئًا من هذه التركة تطییبًا لخاطرهم  ﴾ِم َُه ُقولُوا ل َقْوالً  َو
ًفا ُرو َش ﴿ )٨(جمیًال بأن تعتذروا  ﴾َمْع ْ ََركُوا﴿ ألیتیمولي  ﴾َوْ�َ يَن لَْو ت َِّذ ْم  ال ِه ِْف ْن َخل ِم

َّةً  ي رِّ ًفا﴿تذكر أیها الوصي ذریتك  ﴾ُذ ْم ﴿الضعاف من بعدك  ﴾ِضَعا ِه ُفوا َعلَْي وعامل  ﴾َخا

َ ﴿ د فقدكفي َحْجرك بمثل ما ترید أن ُیعامل به أبناؤك بع الیتامى الذین ُقوا اهللاَّ في أمر  ﴾َفلَْيتَّ

يًدا﴿الیتامى  الً َسِد ُقولُوا َقْو  ولیقولوا لهم ما یقولونه ألوالدهم من عبارات العطف والحنان ﴾َولَْي

ى ُظلًْما﴿ )٩( َتاَم َأْكُلُوَن أَْمَواَل الَْي َن ي ي َِّذ ل َأْكُلُونَ ﴿بدون حق  ﴾إِنَّ ا ََّما ي ن في الحقیقة  ﴾إِ

ِهِ  ِيف ﴿ ن ًرا َوَسَيْصلَْونَ بُُطو ًرا﴿سیدخلون  ﴾ْم نَا ْم ﴿ )١٠(نارًا هائلة  ﴾َسِعي  یأمركم ﴾يُوِصيُك

﴿ ُ َِر ﴿میراث  ﴾ِيف ﴿ بالعدل ﴾اهللاَّ ك ُْم �ِذَّ ِدك ال َْو ْثُل َحظِّ ﴿لالبن  ﴾أ نصیب  ﴾ِم
َثيَْنيِ ﴿ ُن تَْنيِ ﴿البنتین ﴾ األ ً َفْوَق اْثَن ء ُنَّ نَِسا نَّ ﴿ِإناثًا فقط  ﴾َفإِْن ك َُه َُثا َما ﴿ تانللب ﴾َفل ثُل

ََرَك  َْت  َوإِْن ﴿التركة  ﴾ت ن ْصُف ﴿الوارثة بنتًا  ﴾كَا نِّ ََها ال ِه ﴿التركة  من ﴾َواِحَدةً َفل ْي َبََو َوأل
ُس  ُد ُهَما السُّ ْن لِّ َواِحٍد ِم ا تََرَك ﴿لألب السدس ولألم السدس  ﴾ِلُك   إِْن كَانَ ﴿المیت  ﴾ِممَّ
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  )٤سورة النساء (    )٨٠(         الجزء الرابع
  
روي أن فاطمة ) ١١(

لما طلبت  (ع)
المیراث احتجوا بقولھ 

نحن معاشر   "(ص)
األنبیاء ال نورث ما 

 " تركناه صدقة
واحتجت بقولھ تعالى 
 حكایة عن زكریا
یرثني ویرث من آل 

وورث  :وبقولھ یعقوب
واألصل  سلیمان داود

،  في التوریث للمال
ووراثة العلم أو الدین 

 وبعموم قولھ مجاز
هللا في یوصیكم 

وألن المحتاج  أوالدكم
إلى ھذه المسألة ما 
ً وفاطمة  كان إال علیا
(ع) والعباس وھؤالء 
كانوا من أكابر الزھاد 
والعلماء في الدین. 
وأما أبو بكر فإنھ ما 
ً إلى  كان محتاجا
معرفة ھذه المسألة 
 البتة ألنھ ما كان
یخطر ببالھ أنھ یرث 

، فكیف  (ص)الرسول 
 (ص)یلیق بالرسول 

أن یبلغ ھذه المسألة 
إلى من ال حاجة بھ 
إلیھا وال یبلغھا إلى من 
لھ إلى معرفتھا أشد 

  ]غر[الحاجة 
  
أن فاطمة  روي) ١١( 

لما طلبت  (ع) 
المیراث ومنعوھا منھ، 
احتجوا بقولھ علیھ 
 الصالة والسالم :
"نحن معاشر األنبیاء 
النورث ما تركناه 

فعند ھذا صدقة" 
احتجت فاطمة علیھا 

  الم بعموم قولھ :  الس
َكِر ِمْثلُ َحِظ { لِلذَّ

} وكأنھا ٱألُْنَثَیْینِ 
أشارت إلى أن عموم 
القرآن ال یجوز 
تخصیصھ بخبر 

  ]طر[  الواحد
  
 :عن ابن عباس)١٢(

أن اإلضرار في 
 الوصیة من الكبائر

  ]غر[
 
)عن النبي (ص) ١٢(

ً فرضھ  من قطع میراثا
هللا قطع هللا میراثھ من 

 ]غر[ الجنة

 ُ َه ْن ﴿ابن أو بنت  ﴾َولٌَد  ل َْم يَُك ُ ﴿یوجد  ﴾َفإِْن ل َه ِه ﴿أوالد  ﴾َولٌَد ﴿ للمیت ﴾ل َبََواهُ َفألُمِّ َهُ أ ِرث َوَو
ُُث  ل ثُّ ُ ﴿والباقي لألب  ﴾ال َه هِ ﴿للمیت مع األبوین  ﴾َفإِْن كَاَن ل ْخَوٌة َفألُمِّ فاألم ترث حینئٍذ  ﴾إِ

ُس ﴿ ُد ةٍ السُّ ِصيَّ ْن بَْعِد َو َِهايُوِصي  ِم َْو ﴿ن حق الورثة یكون بعد تنفیذ وصیة المیت إِ  ﴾ب أ
ٍن  ْي ُْم ﴿ وقضاء دیونه ﴾َد ْم  آبَاُؤك ْم أَْقَرُب لَُك ُُّه َي ُروَن أ ُْم ال تَْد َْناُؤك َب َْفًعا َوأ أطوع هللا ﴾ ن

ْن ﴿ وأرفع درجة یوم القیامة ِريَضًة ِم ِ  َف َ ﴿ حیث توجد المصلحة هاقسم ﴾اهللاَّ كَاَن  إِنَّ اهللاَّ
ًما﴿ ح العبادبمصال ﴾َعِليًما ْم ﴿ )١١( فرض وقدرفیما  ﴾َحِكي نِْصُف ﴿أیها الرجال  ﴾َولَُك

ْم  َما َْزَواُجُك ََرَك أ َْم ﴿من المال  ﴾ت نَّ  إِْن ل َُه ْن ل منكم أو من غیركم  ﴾َولٌَد ﴿لزوجاتكم  ﴾يَُك

نَّ  َفإِْن كَانَ ﴿ َُه ْم  ل ا َولٌَد َفلَُك بُُع ِممَّ رُّ َن  ال ََرْك ْن ﴿ من المیراث ﴾ت ٍة  بَْعدِ  ِم َوِصيَّ
ٍن ﴿ بعد الوصیة ﴾يُوِصنيَ  َْو دَْي َِها أ نَّ ﴿وقضاء الدین  ﴾ب َُه أكثر كانت او  ولزوجاتكم واحدة ﴾َول

ْم ﴿ ُت ََرْك ا ت بُُع ِممَّ رُّ ْم َولٌَد ﴿من المیراث  ﴾ال ْن لَُك َْم يَُك َفإِْن ﴿منهن أو من غیرهن  ﴾إِْن ل
ْم  نَّ ﴿منهن أو من غیرهن  ﴾َولٌَد  كَاَن لَُك َُه ْن بَْعِد ﴿جاتكم لزو  ﴾َفل ْم ِم ُت ََرْك ا ت ُن ِممَّ ُم ثُّ ال

َوْ  َِها أ ٍة تُوُصوَن ب ِصيَّ ٍن  َو ْي  االعتناء بشأنهما تأكید على ر ذكر الوصیة والدینافي تكر  ﴾َد

َوْ ﴿ ًَة أ َرُث كَالل ٌل يُو َرأٌَة َوإِْن كَاَن َرُج ٌت ﴿أي ال والد له وال ولد  ﴾اْم ُ أٌَخ أَْو أُْخ َه  َول
لِّ َواِحدٍ  ُهَما َفِلُك ْن نُوا﴿لألخ من األم ولألخت لألم  ﴾ِم ُس َفإِْن كَا ُد اِإلخوة واألخوات  ﴾السُّ

ُ ﴿من األم  ء ْم ُشَركَا ُه ْن ذَِلَك َف َر ِم َث ُِث  ِيف ﴿یقتسمون  ﴾أَْك ل ثُّ ذكورهم وإِناثهم  بالسویة ﴾ال

ّرٍ ﴿ ٍن َغْيَر ُمَضا َْو دَْي َِها أ ى ب ٍة يُوَص ِصيَّ ْن بَْعِد َو صد اِإلضرار بالورثة للمصلحة ال بق ﴾ِم

مٌ ﴿ ُ َعِلي ِ َواهللاَّ ْن اهللاَّ ًة ِم ِصيَّ مٌ ﴿بما شرع  ﴾َو  )١٢( ال یعاجل العقوبة لمن خالف أمره ﴾َحِلي

دُ ﴿األحكام  ﴾تِلَْك ﴿ و ِ ﴿شرائع  ﴾ُحُد ْن يُِطعْ ﴿لعباده لیعملوا بها  ﴾اهللاَّ َهُ ﴿أمر  ﴾َوَم َرُسول َ َو اهللاَّ
ْن َحتْ  ِري ِم نَّاٍت َجتْ ُ َج ْه َهايُْدِخل َن ﴿أشجارها وأبنیتها  ﴾ِت ي ُر َخالِِد َْها َن َها﴿ماكثین  ﴾األ أبدًا  ﴾ِفي

زُ ﴿ َْفْو ذَِلَك ال مُ ﴿الفالح  ﴾َو ْن يَْعِص ﴿ )١٣(﴾ الَْعِظي َ ﴿أمر  ﴾َوَم ُ  اهللاَّ َه َرُسول ََتَعدَّ  َو ي  ﴾َو

ُ ﴿ویتجاوز  َده و َها﴿تعالى له  ما حّده ﴾ُحُد ًرا َخالًِدا ِفي ُ نَا ْه َذاٌب ﴿ها ال یخُرج من ﴾يُْدِخل ُ َع َه  َول
ِهنيٌ  ْتِنيَ ﴿ الالتي النساءو  ﴾َوالالِ� ﴿ )١٤( مع اِإلهانة واِإلذالل ﴾ُم َأ َْفاِحَشةَ  ي َي "یزنین  ﴾ال ُسمِّ

ْم ﴿ "قبحه وبشاعة فعله شرًعالفاحشة  ْن نَِساِئُك نَّ ﴿ زوجاتكم ﴾ِم ِه وا َعلَْي فاطلبوا  ﴾َفاْسَتْشِهُد

ةً ﴿أن یشهد على اقترافهن الزنا  َْربََع جعل اهللا الشهادة على الزنا خاصة أربعًة تغلیظًا ،  رجال ﴾أ

ْم ﴿على المّدعي وسترًا للعباد ْنُك وا َفإِْن ﴿ من المسلمین ﴾ِم   زناهنثبتت بالشهود  ﴾َشِهُد
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  )٤سورة النساء (    )٨١(         الجزء الرابع
 
) تنبیھ الحبس ١٥(

كان في صدر اإلسالم 
ثم نسخ بالحدود في 

  ]مس[سورة النور  
 
ینبغي للعبد إذا ) ١٥(

َطَغْت علیھ نفُسھ 
وأرادت ارتكاب 

، أن یستشھد  الفواحش
علیھا الحفظة ، 
یحفظون علیھ تلك 
المعاصي ، فإن لم 

، فلیعاقبھا  جبِ تست
بالحبس في سجن 
الجوع والخلوة 
والصمت ، حتى 
تموت عن تلك 

  ]بح [الشھوات 
  
خص الحبس في ) ١٦(

البیت بالمرأة وخص 
رجل ألن اإلِیذاء بال

 المرأة إِنما تقع في 
الزنا عند الخروج 
والبروز فإِذا حبست 
في البیت انقطعت مادة 

  ] فخ[...ھذه المعصیة 
  
قیل ومن لطف ) ١٧(

هللا تعالى بالعباد ان 
امر قابض األرواح 
باالبتداء في نزعھا من 
أصابع الرجلین ثم 
ً إلى  ً فشیئا یصعد شیئا
أن یصل إلى الصدر 

لحلق ثم ینتھي إلى ا
لیتمكن في ھذه المھلة 
من االقبال بالقلب على 
هللا تعالى والوصیة 
والتوبة مالم یعاین 
واالستحالل وذكر هللا 
فیخرج روحھ وذكر 
هللا على لسانھ فیرجى 
بذلك حسن خاتمتھ 
 رزقنا هللا ذلك بمنھ

 ] صا[
  
) عن النبي (ص)  ١٧(

إّن الشیطاَن قال 
وعزتِك ال أبرح أُغوى 

دامْت  عبادَك ، ما
أرواحھم في أجسادھم 
. قال هللا تعالى : 
وعزتي وجاللي 
وارتفاع مكاني ال أزال 
أغفر لھم ما 

   ] بح[ استغفروني
  

نَّ ﴿ ُه أَْمِسُكو ُْبُيوِت ﴿احبسوهنَّ  ﴾َف ى﴿ عقوبة لهن﴾ ِيف ال نَّ الَْمْوُت  َحتَّ ُه ا فَّ ََتَو فتخلصوا ﴾ ي

نَّ َسِبيالً﴿ منهن َُه ُ ل هللاَّ َل ا َع َْو َجيْ الزاني والزانیة  ﴾َوا�ََّذاِن ﴿ )١٥( ا یشرعه من األحكامبم ﴾أ

ْم ﴿ ْنُك َِها ِم ْتَِيان َأ ُهَما﴿بطریق التغلیب  ﴾ي ُو عن الفاحشة  ﴾َفإِْن تَابَا﴿بالتوبیخ والتقریع  ﴾َفآذ

ا﴿ َْصَ�َ ُهَما﴿سیرتهما  ﴾َوأ ِرُضوا َعْن أَْع بًا﴿فكّفوا عن اِإلیذاء لهما  ﴾َف ا َ كَاَن تَوَّ  ﴾إِنَّ اهللاَّ

َُة َعَ� ﴿ )١٦( واسع الرحمة ﴾َرِحيًما﴿مبالغًا في قبول التوبة  ب ْو تَّ ََّما ال ن ِ  إِ التي كتب اهللا  ﴾اهللاَّ

َ ﴿فضًال وٕاحسانًا على نفسه قبولها  ء و َن يَْعَملُوَن السُّ ي َةٍ ﴿المعصیة  ﴾ِ�َِّذ َهال سفاهة وجهل  ﴾ِجبَ
ع منه اإلیمان حتى یفرغ وٕان كان فكل من اشتغل بالمعصیة فهو جاهل باهللا قد انتز  ، وسوء أدب

َُتوبُونَ ﴿عالًما بكونها معصیة  ُمَّ ي ِريٍب ﴿ بعد تلك المعصیة﴾ ث ْن َق جعله قریًبا ألن "سریعًا  ﴾ِم

ْم ﴿ "الدنیا سریعة الزوال متاعها قلیل وزمانها قریب ِه ُ َعلَْي َُتوُب اهللاَّ ُْولَئَِك ي أ یتقبل اهللا توبتهم  ﴾َف

ُ َعِليًما﴿ َةُ ﴿ )١٧( في شرعه ﴾َحِكيًما﴿ بالتوبة النصوح ﴾َوكَاَن اهللاَّ ب ْو تَّ ِت ال  مقبولة ﴾َولَْيَس

َن ﴿ ي ئَاِت ﴿ منل ﴾ِ�َِّذ يِّ ذَا َحَضَر ﴿ارتكب المعاصي واستمر علیها  ﴾يَْعَملُوَن السَّ ى إِ تَّ   َح
ُم الَمْوُت  ُه ُت اآلنَ ﴿ عالماتها شاهد﴾ أََحَد ُْب  قبولةتوبة المضطر وهي غیر م فهذه ﴾َقاَل إِ�ِّ ت

ٌر ﴿ ا ُفَّ ْم ك ُه َن يَُموتُوَن َو ي َِّذ ال ال نَا﴿االحتضار فال ُیقبل ِإیمانهم عند  ﴾َو ُْولَئَِك أَْعتَْد هیأنا  ﴾أ

َذابًا أَِليًما﴿ ْم َع َُه إنَّ اهللا یمهل العوام ترغیًبا لهم في الرجوع وُیعاقب الخواص على التأخیر  ﴾ل
ُنوا ﴿ )١٨( عظمت المحاسبةفكلما عُظم القرُب   ، على قدر مقامهم في القرب َن آَم ي َِّذ َُّها ال َي يَا أ

 َ ء َسا نِّ َِرثُوا ال ْم أَْن ت ُّ لَُك ل َْرًها﴿ینتقل باِإلرث من ِإنسان ِإلى آخر  كالمتاع ﴾ال َحيِ  عنهن ﴾ك

نَّ ﴿بعد موت أزواجهن  ُه ال تَْعُضلُو ُبوا﴿تمنعوهن من الزواج أو تضیقوا علیهن  ﴾َو َه تَْذ  ﴾ِل

َبْعِض مَ ﴿ لتأخذوا نَّ ب ُه ُتُمو داق  ﴾ا آتَْي ْتِنيَ ﴿ما دفعتموه من الصَّ َأ ال أَْن ي َِفاِحَشةٍ  إِ  الزنا ﴾ب

ةٍ ﴿ َن َبيِّ ُهنَّ ﴿ ثابته ﴾ُم ُروِف ﴿صاحبوهن  ﴾َوَعاِشُرو والمعاملة من طیب القول  ﴾بالَْمْع

ُهنَّ ﴿كونوا في معاشرتهن في مقام األنس وروح المحبة  ،باِإلحسان ُتُمو َِرْه كرهتم  ﴾َفإِْن ك
وال تفارقوهن لكراهة األنفس فربما كرهت  فاصبروا علیهن واستمروا في اِإلحسان ِإلیهن، حبتهن ص

ى﴿ النفس ما هو أصلح في الدین وأحمد ، وأحبت ما هو بخالفه َرُهوا َشْيئًا َفَعَس  أَْن تَْك
ًرا ِه َخْي ُ ِفي َل اهللاَّ َع ًرا َوَجيْ َِثي  في االستمرار علىقد یمیل طبعكم إلى المفارقة ویكون الخیر  ﴾ك

، ومنه الثواب في العقبى بالصبر على  ، منه الثناء في الدنیا بحسن الوفاء وكرم الخلق المواصلة
إذا طهرت النفس من البقایا وكملت فیها  ،  ، ومنه حصول ولد نجیب ومال كثیر خالف الهوى

 كرهتها في حال المزایا وانقادت إلى موالها وجب اإلحسان إلیها ومعاشرتها بالمعروف فإن
ُْم ﴿ )١٩( اعوجاجها فجاهدتها ورضتها حتى استقامت كان في عاقبة ذلك خیٌر كثیر ت ََرْد   ﴾َوإِْن أ
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  )٤سورة النساء (    )٨٢(       الجزء الخامس
  
التائب یتقي ) ١٧(

المعصیة ویلزم 
الطاعة ، والمطیع 
یتقي الریاء ویلزم 
الذكر ، والذاكر یتقي 
العجب ویلزم نفسھ 

  ]تس[ یرالتقص
  
 ابن عباس ) عن١٨(
نوا في الجاھلیة إذا كا

مات الرجل ولھ امرأة 
كان قریبھ من عصبتھ 

نفسھا فإن  أحق بھا من
شاء تزوجھا من غیر 
صداق وإن شاء 
زّوجھا غیره وأخذ 
صداقھا ولم ُیعطھا 
شیًئا وإن شاء َعَضلَھا 
ق علیھا لتفتدى  وضیَّ
منھ بما ورثت من 
المیت ، أو تموت 

  ]بح [فیرُثھا
   
 ) عن النبي (ص)٢٠(

استوصوا بالنساء خیراً 
فإنھن عوان في أیدیكم 
أخذتموھن بأمانة هللا ، 
واستحللتم فروجھن 

  ]زم[ بكلمة هللا 
  
ابن عباس ) عن ٢١(

المیثاق  : ومجاھد
الغلیظ كلمة النكاح 
المعقودة على الصداق 
وإلیھا أشار في 

واستحللتم   الحدیث
 فروجھن بكلمة هللا

  ]غر[
  
) أھل المروئة  ٢٢(

في الجاھلیھ كانوا 
یسمونھ نكاح المقت 

  ]مس[
  

ْبَدالَ ﴿أیها المؤمنون  ُتْم ﴿ أخرى طلقتموها ﴾َمَكاَن َزْوٍج ﴿امرأة  ﴾َزْوٍج ﴿نكاح  ﴾اْسِت آتَْي قد  ﴾َو

نَّ ﴿ لـ دفعتم مهراً  ُه ًرا إِْحَدا نَطا ُ َشْيئًا﴿ كثیرا ﴾ِق ه ْن وا ِم َأُْخُذ َأْخُ ﴿ولو قلیًال  ﴾َفال ت َت ُ أ َه ن و  ﴾ُذ

نًا﴿توبیخ على ما كانوا یفعلونه في الجاهلیة  َتا ًنا﴿ وظلماً  ﴾َوإِْثًما﴿باطًال  ﴾بُْه بي إذا كان  ﴾ُم
العبد مشتغًال بجمع دنیاه عاكًفا على حظوظه وهواه ثم استبدل مكان ذلك االنقطاع إلى مواله 

أن یرجع إلى شيء خرج  واالشتغال بذكر اهللا حتى أفضى إلى شهود أنوار قدسه وسناه فال ینبغي
ُ  َوكَْيَف ﴿ )٢٠( فإن الرجوع في الشيء من شیم اللئام ولیس من شأن الكرامعنه هللا  َه ن و َأُْخُذ  ﴾ت

َْفَضى﴿بأي وجه تفعلون هذا  قَْد أ َى بَْعٍض ﴿استمعتم  ﴾َو ْم إِل  بالمعاشرة الزوجیة ﴾بَْعُضُك

ًقا َغِليًظا﴿ َثا ْم ِمي ْنُك اإلمساك و وهو حسن الصحبة  " لنكاحعقد افي مؤكدًا  ﴾َوأََخْذَن ِم

َنِكُحوا﴿ )٢١( " والتسریح باإلحسانأبالمعروف  ال ت ُْم ِمْن ﴿ال تتزوجوا  ﴾َو َما نََكَح آبَاُؤك
ءِ  َسا نِّ كانت هذه السیرة في األنصار الزمة ، وكانت في قریش مباحة مع التراضي ، وقد ﴾ ال

ِال َما قَْد ﴿ كان في العرب من تزوج ابنتة ُ ﴿ما سبق فقد عفا اهللا عنه  ﴾َسلََف  إ َّه ن نكاحهن  ﴾إِ

ًتا﴿ عظیمة عند اهللا ، ما أحله ألحد من األمم قبلكم ﴾كَاَن َفاِحَشةً ﴿ ْق عند ذوي  أمُر قبیح﴾ َوَم

َ ﴿ المروءات ء ْم ﴿ )٢٢( بئس ذلك النكاح القبیح الخبیث طریقا﴾ َسِبيالً َوَسا ْت َعلَْيُك َم رِّ ُح
ْم  َهاتُُك ْم ﴿الجدات من قبل األب أو األم و  أمهاتكم نكاححرم علیكم  ﴾أُمَّ ْم َوأََخَواتُُك ََناتُُك ب  ﴾َو

ْم ﴿ أوالدهنو  التُُك ْم َوَخا اتُُك ََناُت ﴿جداد ألأ أخواتیشمل و  ﴾َوَعمَّ ب ََناُت األَِخ َو ِت  َوب  ﴾األُْخ

َضاَعةِ ﴿ أوالدهنو  رَّ ْم ِمْن ال ْم َوأََخَواتُُك َنُك ْم الالِ� أَْرَضْع َهاتُُك من الرضاع  یحرم ﴾ َوأُمَّ

ْم ﴿ ما یحرم من النسب َهاُت نَِساِئُك ْم ﴿سواء دخل بالزوجة أو لم یدخل  ﴾َوأُمَّ َربَاِئُبُك   ﴾َو
ُْم ﴿ بنات نسائكم من غیركم ِرك و ْم ﴿ ربیتموهن ﴾الالِ� ِيف ُحجُ ْن نَِساِئُك ْم  ِم ُْت الالِ� دََخل

نَّ  ِِه هِ ﴿كنایة عن الجماع  ﴾ب ْم ب ُْت نُوا دََخل َْم تَُكو ْم ﴿ بأم الربیبة﴾ نَّ َفإِْن ل َناَح َعلَْيُك ﴾ َفال ُج
 ولم یدخل بها فله طالقها ویأخذ ابنتهافلو عقد على المرأة مجرد العقد ال یحرم زواج الربیبه ، 

ْن ﴿زوجات  ﴾َوَحالِئلُ ﴿ َن ِم ي َِّذ َْناِئُكْم ال َب ْم  أ َْصالبُِك الذین ولدتموهم بخالف من  ﴾أ

ا بَْنيَ ﴿تبنیتموهم  َمُعو تَْنيِ  َوأَْن َجتْ ُْخ ال ﴿وُحّرم علیكم الجمع بین األختین معًا في النكاح  ﴾األ إِ
ًرا﴿في الجاهلیة فقد عفا اهللا عنه  ﴾َما قَْد َسلََف  َ كَاَن َغُفو  یقع عن جهلما  ﴾إِنَّ اهللاَّ

الشریعة إال امرأة األب والجمع بین  ابن عباس كانت العرب ُتحرم كل ما حرمتعن  ﴾َرِحيًما﴿
أولها ، لم أن اإلنسان ال یصیر كامًال حتى یولد ثالث مرات بعد األم الحسیة اعو ،  ناألختی

ثم من ضیق األكوان ، ثم من الغفلة والشهوات الجسمانیة ، خروجه من بطن حب الدنیا الدنیة 
ءِ ﴿ )٢٣( ]بح[ الظلمانیة إلى فضاء المشاهدة والمعاینة َسا نِّ ْن ال َصَناُت ِم ْ   وحّرم علیكم ﴾َواْحملُ
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  )٤سورة النساء (    )٨٣(       زء الخامسالج
  
المراد بھذه اآلیة ) ٢٤(

حكم المتعة ، وھي 
عبارة عن أن یستأجر 
الرجل المرأة بمال 
معلوم إلى أجل معین 
فیجامعھا ، واتفقوا 
على أنھا كانت مباحة 
في ابتداء االسالم ، 

(ص) روي أن النبي 
ما قدم مكة في عمرتھ ل

تزین نساء مكة ، فشكا 
ب الرسول أصحا
طول العزوبة  (ص)
ن م " استمتعوا فقال:

 " ھذه النساء 
واختلفوا في أنھا ھل 
نسخت أم ال ؟ فذھب 
السواد األعظم من 
األمة إلى أنھا صارت 
منسوخة، وقال 

 إنھا السواد منھم
 بقیت مباحة كما كانت
وھذا القول مروي عن 
ابن عباس وعمران بن 
الحصین ، أما ابن 
عباس فعنھ ثالث 

ایات احداھا: القول رو
  ]فخ[باالباحة المطلقة 

 
) .... واختلف ٢٤(

العلماء كم مّرة أُبیحت 
وُنسخت.. قال بعضھم 
انھا تقتضي التحلیل 
والتحریم سبع مرات ، 
قال  ابن العربي وأما 
متعة النساء فانھا من 

النھا  غرائب الشریعة
ابیحت في صدر 
االسالم ثم نسخت ثم 
ابیحت ثم ..نسخت ثم 

   ]قر  [ ثم .. ثم..... 
  
أن األمة ) ٢٤( 

مجمعة على أن نكاح 
المتعة كان جائزا في 
االسالم، وال خالف 
بین أحد من األمة فیھ، 
إنما الخالف في 
طریان الناسخ ، 
فنقول: لو كان الناسخ 
موجودا لكان ذلك 
الناسخ إما أن یكون 
معلوما بالتواتر ، أو 
باآلحاد ، فان كان 

كان  معلوما بالتواتر ،
علي بن أبي طالب 

وعبد هللا بن (ع) 
عباس وعمران بن 
الحصین منكرین لما 
عرف ثبوتھ بالتواتر 

  (ص) من دین محمد

ْم ﴿نكاح المتزوجات  نُُك َْيَما ْت أ ال َما َملََك ِ ﴿بالسبي  ﴾إِ َتاَب اهللاَّ َعلَْيُكْم ﴿ هذا فرض ﴾ِك
ْم  َّ لَُك ل ْم ﴿نكاح  ﴾َوأُِح ءَ ذَِلُك َرا فاّن ، بّینه لنا اهله االیة من المجمالت ،  ما سواهنّ  ﴾َما َو

سائر المحّرمات بالّرضاع والجمع بین المرأة وعّمتها او خالتها بغیر اذنهما غیر مذكورة فى اآلیة 
َتُغوا﴿الّسابقة  ْم ﴿تطلبوا النساء بطریق شرعي  ﴾أَْن تَْب ِأَْمَواِلُك فتدفعوا لهن المهور  ﴾ب

ِصنِنيَ ﴿ َر ُمَس ﴿بالزواج  ﴾ُحمْ نيَ َغْي ُهنَّ  َفَما﴿ بالزنا ﴾اِ�ِ نَّ َفآتُو ُه ِه ِمْن ِ ْم ب ُت َتْع اْسَتْم
نَّ  َرُه ِريَضةً ﴿ مقابل اإلستمتاع مهورهن ﴾أُُجو َناحَ ﴿ فرضها اهللا علیكم ﴾َف ال ُج ِإثم  ﴾َو

ِريَضةِ ﴿ ِه ِمْن بَْعِد الَْف ِ ُتْم ب ََراَضْي ْم ِفيَما ت َ ﴿فیما أسقطن من المهر برضاهن  ﴾َعلَْيُك  إِنَّ اهللاَّ
 حّلل المتعة لغایات منوطة بالمصالح، فیما شرع  ﴾َحِكيًما﴿بمصالح العباد  ﴾َعِليًما كَانَ 

ْن ﴿ )٢٤( الً َوَم ْم َطْو َتِطْع ِمْنُك َْم يَْس َنِكحَ ﴿ لم یكن ذا سعة وقدرة ﴾ل یتزوج  ﴾أَْن ي

َصَناِت ﴿ ْ نُُكْم ﴿الحرائر  ﴾اْحملُ َْيَما ْت أ َناِت َفِمْن َما َملََك  ه أن ینكح من اِإلماءفل ﴾الُْمْؤِم

َتَياتُِكْم ﴿ ْن َف َناِت  ِم َمُ ﴿ فان مهور األماء اقل ومؤنتهن أخف في العادة ﴾الُْمْؤِم ُ أَْعل  َواهللاَّ
ْم  نُِك يَما ْن ﴿یكفي في اِإلیمان معرفة الظاهر واهللا یتولى السرائر  ﴾بإِ ْم ِم   ﴾بَْعٍض  بَْعُضُك

نَّ فَ ﴿ فال تستنكفوا من نكاحهنِإنكم جمیعًا بنو آدم  ُه نِكُحو نَّ ﴿تزوجوهن  ﴾ا ِه ْهِل ِْذِن أ  ﴾بإ

نَّ ﴿ موالیهنو أسیادهن  ُه آتُو نَّ ﴿ادفعوا لهن  ﴾َو َرُه ُروِف ﴿مهورهن  ﴾أُُجو طیب نفٍس  ﴾بالَْمْع
َصَناٍت ﴿ اٍت ﴿عفیفات حال كونهن  ﴾ُحمْ َر ُمَساِ�َ َذاِت ﴿مجاهرات بالزنى  ﴾َغْي ِ ال ُم�َّ  ﴾َو

كانت العرب تعیب  ، ُن هو الصدیق للمرأة یزني بها سراً الِخد ﴾أَْخَداٍن ﴿متسترات بالزنى مع 
ذَا أُْحِصنَّ ﴿ أتخاذ أألخدان االعالن بالزنى وال تعیب َفاِحَشةٍ ﴿ بالزواج ﴾َفإِ َتَْنيَ ب  زنین ﴾َفإِْن أ

َصَناِت ﴿ ْ نَّ نِْصُف َما َعَ� اْحملُ ِه ْن الَْعَذاِب ﴿ الحرائر ﴾َفَعلَْي بقدر ما یعلو ،  عقوبة الزنى ﴾ِم

ِإنما یباح نكاح ﴾ ذَِلَك ﴿ قام ُیشدد العقاب ، فلیست المعصیة في البعد كالمعصیة في القربالم

ْن َخِشيَ ﴿ اِإلماء ْم ﴿ خاف ﴾ِلَم ْنُك َت ِم َن ُروا﴿في الزنى على نفسه الوقوع  ﴾الَْع  ﴾َوأَْن تَْصب

ْم ﴿ عن الزنا وعن نكاح أالماء ٌر لَُك ُ َغفُ ﴿ یرق أوالدكمأفضل لئال  ﴾َخْي ٌر َواهللاَّ  لذنوب عباده ﴾و

مٌ ﴿ ُ ﴿ )٢٥( عظیم الرحمة ﴾َرِحي ُِريُد اهللاَّ ْم  ي َ لَُك بَنيِّ  ومصالح أموركم دینكم أحكام ﴾ِلُي

يَُكْم ﴿ َْهِد ي ْبِلُكْم ﴿ مناهج ﴾ُسَننَ ﴿ یعرفكم ﴾َو ْن َق َن ِم ي َِّذ َُتوَب ﴿ األنبیاءمن  ﴾ال ي  َو
ْم  ُ ﴿ یغفر لكم ذنوبكم لترجعوا إلیه ﴾َعلَْيُك مٌ  َواهللاَّ مٌ ﴿ كمبأحوال ﴾َعِلي تشریعه  في ﴾َحِكي

ُِريُد ﴿ )٢٦( ُ ي ْم  َواهللاَّ َُتوَب َعلَْيُك يُِريُد ﴿ كّرره لیؤكد سعة رحمته تعالى على العباد ﴾أَْن ي  َو
بُعونَ  َن يَتَّ ي َِّذ َهَواِت  ال ً ﴿تعدلوا عن الحق ِإلى الباطل  ﴾أَْن تَِميلُوا﴿ الفجرة﴾ الشَّ   َمْيال
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  )٤النساء ( سورة    )٨٤(       الجزء الخامس
  

وذلك یوجب تكفیرھم 
وھو باطل قطعا ، وإن 
كان ثابتا باآلحاد فھذا 
أیضا باطل ، ألن لما 

إباحة المتعة  كان ثبوت
  معلوما باالجماع 

والتواتر، كان ثبوتھ 
معلوما قطعا ، فلو 
نسخناه بخبر الواحد 
لزم جعل المظنون 
ً للمقطوع وإنھ  رافعا
باطل. قالوا : ومما 

ى بطالن یدل أیضا عل
القول بھذا النسخ أن 
أكثر الروایات أن 

نھى عن  (ص)النبي 
المتعة وعن لحوم 
الحمر االھلیة یوم 

وأكثر .....  خیبر،
الروایات أنھ (ص) 
أباح المتعة في حجة 
الوداع وفي یوم الفتح 
 وھذان الیومان
متأخران عن یوم خیبر 
، وذلك یدل على فساد 
ما روي أنھ علیھ 

عة یوم السالم نسخ المت
خیبر، ألن الناسخ 
یمتنع تقدمھ على 

راجع  ]فخ [ المنسوخ 
  ]غر[
  
كانت المتعة ) ... ٢٤(

في بدایة اإلسالم حالال 
ثم حرمھا رسول هللا 
(ص) ..... ومن یرى 
نسخ القرآن بالسنة قال 
إن ھذه اآلیة منسوخة 
في ھذین الحدیثین 
الصحیحین ..... ، 
ومن قال أن السنة ال 

ھو تنسخ القرآن و
الصحیح الن السنة ال 
تنسخ القرآن قال إنھا 

من  ٧منسوخة باآلیة 
سورة المؤمنین واالیة 

من سورة  ٣١
المعارج ال ثقة بقولھ 
، ألن االیتین مكیة 

متقدمة علیھا بالنزول  
وھذه اآلیة مدنیة 
متأخرة عنھا ، 
والمقدم ال ینسخ 
 المؤخر قوال واحدا
....... فأحسن القول 

بتت بالمتعة إنھا ث
، بالسنة ونسخت بھا 

ال أنھا ثبتت بالقرآن 
  ]مال[ونسختھ بالسنة 

َْن ﴿ )٢٧(﴾ َعِظيًما ُ أ ُِريُد اهللاَّ ْم  ي َف َعْنُك فِّ  التكلیف في أمر النكاحأن یسّهل علیكم  ﴾ُخيَ

ًفا﴿  في أمر النساء وقلة الصبر عنهن ، یستمیله هواه وشهوته ﴾َوُخِلَق اإلِنَساُن َضِعي

)٢٨( ﴿ ُّ َي َا أ َأْكُلُواي ُنوا ال ت َن آَم ي َِّذ ل ْم  َها ا َنُك ْم بَْي َْمَوالَُك أموال بعض  بعضكم خذیأال ﴾أ

ِل ﴿ َْباِط َرةً﴿ والغصب والسرقه بما لم یبحه الشرع كالقمار والربا ﴾بال ا ال أَْن تَُكوَن ِجتَ  ﴾إِ

ْن ﴿بطریق شرعي  ْم  َع ََراٍض ِمْنُك ُتلُوا﴿من البائع والمشتري  ﴾ت ُفَسكُ  َوال تَْق َن أیها  ﴾ْم أ

إِنَّ ﴿ المؤمنون كما یفعله قلیلوا الیقین بالّله عند ضیق ذات یدهم أو حدوث أمر یعجزهم تدبیره
ْم َرِحيًما َ كَاَن بُك حرم علیكم المعصیة كي و ،  لرحمته علیكمما نهاكم عما یضركم اال ﴾ اهللاَّ

حق؛ فإن ما سوى الحق كله ال تصرفوا أموالكم وال أحوالكم في غیر ما ُیقربكم إلى ال، ال تهلكوا 
ال تقتلوا أهل بیت عن ابن عباس  ،اهللا باطل إال أن یكون صرفه في تجارة رابحة ، تقربكم من 

 }ونساءكم وأنفسنا وأنفسكمندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا { إن اهللا عز وجل یقول في كتابه: ، نبیكم
 )٢٩( ]شو [نا علي (علیهم السالم)، وكان نساؤنا فاطمة، وأنفس وكان أبناؤنا الحسن والحسین

ْل ذَِلَك ﴿ َْفَع ْن ي نًا َوُظلًْما﴿ المحرماتیرتكب  ﴾َوَم َوا َفَسْوَف ﴿ال خطًأ  تعمداً م ﴾ُعْد
هِ  ًرا﴿ندخله  ﴾نُْصِلي ِ يَِسي ًرا َوكَاَن ذَِلَك َعَ� اهللاَّ ُبوا إِْن ﴿) ٣٠( اً هین ﴾نَا ِن َت تتركوا  ﴾َجتْ

َهْونَ ﴿ ُْن ََباِئَر َما ت ُ  ك ه ْر ﴿الذنوب  من ﴾َعْن ْم ﴿ وانمح ﴾نَُكفِّ ئَاتُِك ْم َسيِّ صغائر  ﴾َعْنُك

ْم ﴿الذنوب  نُْدِخلُْك َِريًما﴿الجنة  ﴾َو نَّْوا﴿ )٣١(دار الكرامة  ﴾ُمْدَخالً ك ََتَم ال ت أیها  ﴾َو

لَ ﴿المؤمنون  هِ ﴿خّص  ﴾َما َفضَّ ُ ب ْم  اهللاَّ من مال أو جاه  ﴾َعَ� بَْعٍض ﴿غیركم  ﴾بَْعَضُك

﴿ َ َجاِل ن ا مِ ِصيٌب ِ�رِّ ءِ مَّ َسا ُبوا َوِ�نِّ َتَس َتَسْنبَ  اْك ا اْك كٌل له جزاء على حسب  ﴾نَِصيٌب ِممَّ

هِ ﴿عمله  ْن َفْضِل َ ِم فیه تنبیه على استحباب الدعاء وطلب الفضل ،  یعطكم ﴾َواْسأَلُوا اهللاَّ
ٍء َعِليًما﴿ المطلق من الّله لِّ َ�ْ َاَن بُك َ ك طي كل سائل ما وٕانه بمقتضى علمه یع ﴾إِنَّ اهللاَّ

َْنا َمَواِليَ ﴿ میت ﴾َوِلُكلٍّ ﴿ )٣٢( یصلحه ا تََرَك الَْوالَِداِن ﴿ هعصبًة یرثون ﴾َجَعل ِممَّ
َربُونَ  َْق َن ﴿من المیراث  ﴾َواأل َِّذي ْم  َوال نُُك َْيَما َقَدْت أ الجاهلیة على اِإلرث  حالفتموهم في ﴾َع

ْم ﴿ ُه َبُهْم ﴿فأعطوهم  ﴾َفآتُو َ كَانَ إِ﴿ حظهم من المیراث ﴾نَِصي ٍء  نَّ اهللاَّ ُلِّ َ�ْ َعَ� ك
َجالُ ﴿ )٣٣(مطلعًا  ﴾َشِهيًدا رِّ ءِ ﴿ أألزواج ﴾ال َسا نِّ اُموَن َعَ� ال باألمر والنهي  الزوجات، ﴾َقوَّ

ْم َعَ� بَْعٍض ﴿ ُ بَْعَضُه َل اهللاَّ بسبب ما منحهم اهللا من العقل والتدبیر وخصهم به  ﴾ بَما َفضَّ

بَما ﴿ من الكسب واِإلنفاق ْم َو ِه ْن أَْمَواِل ُقوا ِم َف َن اُت ﴿المهر والنفقه في ﴾  أ اِحلَ مطیعات  ﴾َفالصَّ

َِتاٌت ﴿ هللا وألزواجهن َغْيِب ﴿ قائمات بما علیهن من حقوق ﴾َقان ِفَظاٌت ِ�ْ ِفَظ  َحا ُ  بَما َح   ﴾اهللاَّ

ُفونَ ﴿وأموال أزواجهن عن التبذیر ، یحفظن أنفسهن عن الفاحشة  ا   تتیقون﴾ َوالالِ� َختَ
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  )٤سورة النساء (    )٨٥(       جزء الخامسال
  
(ع) عن الصادق )٢٩(

انھ سئل عن الرجل 
منا یكون عنده الشيء 
یتبلغ بھ وعلیھ دین 
ایطعمھ عیالھ حتى 

وجل  عز یأتي هللا
 فیقضي دینھ  بمیسرة

أو یستقرض على 
ظھره في خبث الزمان 
وشدة المكاسب ویقبل 

یقضي بما الصدقة قال 
من  عنده دینھ وال یأكل

اموال الناس إال وعنده 
ما یؤدي إلیھم حقوقھم 
  ان هللا عز وجل یقول
وال تأكلوا اموالكم 

وال یستقرض ….بینكم
على ظھره اال وعنده 
وفاء ولو طاف على 
ابواب الناس فردوه 
باللقمة واللقمتین 

 ... والتمر والتمرتین
  ]صا[
 
) عن النبي (ص) ٣١(

اجتنبوا السبع الموبقات 
والسحر  الشرك با�

وقتل النفس التي حرم 
هللا إالّ بالحق وأكل 
الربا وأكل مال الیتیم 
والتولي یوم الزحف 
وقذف المحصنات 
 الغافالت المؤمنات
وذكر عند ابن عباس 

ھي   :أنھا سبعة  فقال
 إلى السبعین أقرب

  ]غر[
 
قیل جاءت وافدة ) ٣٢(

النساء إلى رسول هللا 
یا  :فقالت (ص)

 رسول هللا ألیس هللا
َربُّ الرجال والنساء 
وأنت رسول هللا إلیھم 

 ً بالنا یذكر ؟ فما  جمیعا
وال یذكرنا هللا الرجال 

نخشى أن ال یكون فینا 
، وال � فینا  خیر
   ]مج[ .... حاجة

  
) عن النبي (ص) ٣٢(

قال أسلوا هللا من 
فضلھ فانھ یحب أن 

  ] مج[یسأل 
  
عن أسماء بنت ) ٣٤(

أبي بكر الصّدیق : 
عة أربع نسوة كنت راب

عند الزبیر بن العّوام 
  فإذا غضب على 

نَّ ﴿ زَُه  - النشوز یكون من الزوج أیضًا  - ن عن طاعة األزواجهوتعالی تكبرهن ﴾نُُشو

نَّ ﴿ ُه نَّ ِيف الَْمَضاِجِع ﴿ فخوفوهنَّ اهللا بطریق النصح واِإلرشاد ﴾َفِعُظو ُه ُرو ، الفراش  ﴾َواْ�ُ

ُ ﴿ فال تكلموهن وال تقربوهن نَّ َواْضِرب ُه وال المشین والمؤثر في  مبّرحالغیر  األدب ضرب ﴾و

ْم ﴿ األمر لالباحة والترخیص ال للوجوب وااللزام ،الجسد  َنُك ََطْع أمركم  فأن أطعن ﴾َفإِْن أ

َْبُغوا﴿ ِهنَّ َسبيالً﴿تلتمسوا  ﴾َفال ت َبِ ﴿طریقًا ِإلیذائهن  ﴾َعلَْي ا ك كَاَن َعِلي َ ًراإِنَّ اهللاَّ فال  ﴾ي
 - قادر على أن ینتصف لهن ممن یظلمهنفانه اعالئكم على الّنساء عن علّو اهللا  تغفلوا فى

وهو ولیهن ینتقم ممن ،  فأحذروه فأنه أقدر علیكم منكم على من تحت والیتكم ، -تحذیر لألزواج 
الرجال األقویاء قوامون على نفوسهم قهارون لها بفضل القوة التي مكنهم  ،ظلمهن وبغى علیهن 

علیها من المجاهدات فهم ینظرون إلیها كل حین فإن صلحت وأطاعت ا وبما أنفقوا اهللا منه
وٕان نشزت ، وانقادت لما یراد منها من أحكام العبودیة والقیام بوظائف الربوبیة عاملوها باإلكرام 

ضربوها على قدر لجاجها أعن مواطن شهواتها ومضاجع نومها ، و هجروها أوترفعت أدبوها و 
ْم ﴿ )٣٤( وغفلتها ُت ْف ِهَما﴿مخالفًة وعداوًة  ﴾ِشَقاَق ﴿خشیتم أیها الحكام  ﴾َوإِْن ِخ بین  ﴾بَْيِن

ُثوا﴿الزوجین  هِ ﴿عدًال  ﴾َحَكًما﴿فوجهوا  ﴾َفابَْع َْهِل ْن أ َها﴿الزوج  ﴾ِم َْهِل ْن أ  ﴾َوَحَكًما ِم

فِّ ﴿قصدا ِإصالح ذات البین وكانت نیتهما صحیحة  ﴾إِْن يُِريَدا إِْصالًحا﴿ الزوجة رك یبا ﴾ْق يَُو

﴿ ُ ُهَما اهللاَّ َن َ كَاَن َعِليًما﴿في وساطتها  ﴾بَْي ًرا﴿العباد  بأحوال ﴾ِإنَّ اهللاَّ بي في تشریعه  ﴾َخ

)٣٥( ﴿ َ وا اهللاَّ ُبُد هِ ﴿وحدوه ایها الناس  ﴾َواْع ال تُْشِركُوا ب في  ﴾َشْيئًا﴿ في عبادته ﴾َو

ِن إِْحَس ﴿استوصوا  ﴾وَ ﴿ اعتقادكم أو في عبادتكم ْي نًابالَْوالَِد بِذي ﴿ والقیام بحقهماً  برهما ﴾ا َو
َى ْرب ُْق ى﴿واحسنوا ِإلى األقارب عامة  ﴾ال َتاَم خاصة  ﴾َوالَْمَساِكنيِ ﴿ بحفظ أموالهم﴾ َوالَْي

َى﴿ ُْقْرب ِر ِذي ال ا ُنِب ﴿ القریب في النسب ﴾َواْجلَ ِر اْجلُ ا الذي ال قرابة بینك وبینه  ألجنبيا ﴾َواْجلَ

ْنِب ﴿ اِحِب باْجلَ  ]غر[ وقیل الزوجة تكون معك وتضطجع الى جنبك،  فیق في السفرالر  ﴾َوالصَّ

بيِل ﴿ ِْن السَّ ْم ﴿المسافر الغریب الذي انقطع عن بلده وأهله  ﴾َواب نُُك َْيَما ْت أ من  ﴾َوَما َملََك

ْن ﴿العبید واِإلماء  بُّ َم َ ال ُحيِ الً إِنَّ اهللاَّ َتا ًرا﴿أقاربه وجیرانه  یأنف عن متكبراً  ﴾كَاَن ُخمْ و ُ�َ﴾ 

لُونَ ﴿ )٣٦( ، فیه تهدید ووعید مترفعًا على الناس َن يَْ�َ ي َِّذ یمنعون ما أوجب اهللا علیهم من  ﴾ال

َس ﴿ سواء من المال أو العلماِإلنفاق  نَّا ُروَن ال َأُْم ي ِل ﴿غیرهم  ﴾َو ْ  بترك األنفاق ﴾باْ�ُ

ُتُمونَ ﴿ يَْك هِ  َما﴿یخفون  ﴾َو ْن َفْضِل ُ ِم ْم اهللاَّ نَا﴿ غنىوالالعلم  من ﴾آتَاُه هیأنا  ﴾َوأَْعتَْد

َن ﴿ ِري ِف َكا َذابًا﴿للجاحدین نعمة اهللا  ﴾ِ�ْ ًنا َع ِهي ُقونَ ﴿ )٣٧(الخزي واِإلذالل  ﴾ُم ُنِف َن ي ي َِّذ  َوال

ِس  نَّا ءَ ال ْم ِرئَا َُه ُنونَ ﴿للفخار والشهرة  ﴾أَْمَوال ال يُْؤِم ر﴿ یصدقون ﴾َو ِم اآلِخ ال بالَْيْو ِ َو   ﴾باهللاَّ
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 )٤سورة النساء (    )٨٦(       الجزء الخامس
  

إحدانا ضربھا بعود 
المشجب حتى یكسره 
علیھا ، ویروى عن 

  ا :الزبیر أبیات منھ
َھا َحْولََھا بنوَولَْوالَ 
 ]زم[..... لََخَبْطُتَھا

  
 (ع)علي ) عن ٣٦(

فیتأكد  )الّزوجة (أنھا
في حقھا اإلحسان 
زیادة على المعاشرة 

  ]بح[ بالمعروف
  
ال َیُكوُن ) ٣٦(

دِ  ى الصَّ ً َحتَّ یُق َصِدیقا
ٍث  فِي َثال أََخاهُ َیْحَفَظ 

فِي َنْكَبتِِھ َو َغْیَبتِِھ َو 
  ]نج[ . َوَفاتِھِ 

 
في ) نزلت في ٣٧(

الیھود ، كانوا یقولون 
لألنصار ال تنفقوا 
أموالكم ، فإنا نخشى 
علیكم الفقر وكتموا 

النبي (ص) صفتھ 
  ]بح[
  
روي أن النبي ) ٤١(

قال البن  (ص)
اقرأ القرآن   :مسعود

یا  :فقلت :علّي قال
رسول هللا أنت الذي 

أحب  : فقال  !علّمتنیھ
  أن أسمعھ من غیري
 :قال ابن مسعود

فافتتحت سورة النساء، 
فلما انتھیت إلى ھذه 

 حسبك اآلن : اآلیة قال
، فالتفت إلیھ فإذا عیناه 

 :قال العلماء ، تذرفان
إنھ بكاء فرح لما 
شرفھ هللا تعالى بكرامة 

بول الشھادة على ق
  ]غر[ الخالئق

  
) فائدة : في ٤٢(

القیامة مواطن واحوال 
منھا الیسمع كالمھم 
اال ھمسا وفي موطن 
ینكرون ما مافعلوه 
وموطن یعترفون بما 

  ]مج[فعلو 
 
أن رسول هللا  )٤٣(

لم یأذن ألحد أن  (ص)
یجلس في المسجد أو 
یمّر فیھ وھو جنب إال 

. ألن بیتھ (ع)لعلي 
  ]زم[ مسجدكان في ال

  

ْن ﴿اِإلیمان الصحیح  ًنا َوَم ِري ُ َق َه ْيَطاُن ل ْن الشَّ َ ﴿صاحبًا  ﴾يَُك ء ًنا َفَسا ِري الصاحب  بئس ﴾َق

ْم ﴿ )٣٨( ِه ذَا َعلَْي ِ ﴿یضرهم  أي شيء ﴾َوَما ُنوا باهللاَّ ِر  لَْو آَم ِم اآلِخ قطع اهللا سبحانه  ﴾َوالَْيْو

ْم ﴿ بهذا عذر الكافرین ُه َق ا َرَز ُقوا ِممَّ َف َن ُ َوأ ْم َعِليًما َوكَانَ ﴿ في سبیله ﴾اهللاَّ ِه ُ ب  ﴾اهللاَّ

مُ ﴿ )٣٩(وعید لهم بالعقاب یجازیهم،  َ ال يَْظِل َقاَل ﴿ال یبخس أحدًا من عمله شیئًا  ﴾إِنَّ اهللاَّ ْث ِم
ةٍ َرَّ ْن ﴿ولو كان وزن ذرة  ﴾ذ ْفَها﴿الذرة  ﴾َوإِْن تَُك ًة يَُضاِع َن يُْؤِت ﴿ینّمها  ﴾َحَس ویعط  ﴾َو

﴿ ُ ْه ن ْن لَُد ًرا َعِظيًما﴿عنده تفضًال على ثواب العمل من  ﴾ِم  ﴾َفَكْيَف ﴿) ٤٠(الجنة  ﴾أَْج

ذَا﴿یكون حال الكفار  َنا إِ ٍة بَشِهيدٍ ﴿ أتینا ﴾ِجئْ ُلِّ أُمَّ ْن ك َنا﴿ ها یشهد علیهانبیب ﴾ِم  ﴾َوِجئْ

ءِ ﴿ (ص) یا محمد ﴾بَك ﴿ وأتینا ُال تشهد علیهم  ﴾َشِهيًدا﴿على العصاة من أمتك  ﴾َعَ� َهؤ
 شاهد امام منهم قرن كل في خاصة (ص) نزلت في أمة محمدعن الصادق (ع)  ، الجحودب

ُّ ﴿في ذلك الیوم العصیب  ﴾يَْوَمئِذٍ ﴿ )٤١( ]صا[شاهد علینا  ومحمد (ص) علیهم د یتمنى  ﴾يََو

ُروا﴿ ََف َن ك ي َِّذ َْرُض ﴿جحدوا وحدانیة اهللا  ﴾ال ْم األ ِه ى ب َُسوَّ ُسوَل لَْو ت رَّ وا في یدفن ﴾َوَعَصْوا ال

ُتُمونَ ﴿ األرض ثم ُتسّوى بهم كما ُتسوَّى بالموتى ال يَْك ًثا َو ي َ َحِد  كتمان یستطیعونوال  ﴾اهللاَّ

َربُوا﴿ )٤٢( ألن جوارحهم تشهد علیهم بما فعلوه،  كفرهم وضاللهم َْق ُنوا ال ت َن آَم ي َِّذ َُّها ال َي  يَا أ
الةَ ْم سُ ﴿الصالة وأماكن الصالة كالمساجد  ﴾الصَّ ُْت َرى َوأَن  الخمر أو غلبة النوم أو الغفلة ﴾َكا

ى تَْعلَُموا﴿ او سكرة الشهوة الغالبة على النفس تَّ ال﴿ تتدبروا ﴾َح َُقولُوَن َو ا ت ًبا َم ُن غیر  ﴾ُج
مناجاة مع اهللا سبحانه وتعالى في حال كونكم سكارى ال یا أیها الذین آمنوا ال تقربوا،  طاهرین

، وال تشتغلوا  و یذهب عنكم ُسكر حب غیرهلة حتى تصحواخمر الهوى ومحبة الدنیا أو نوم الغف
َتِسلُوا﴿ بغیر موالكم ى تَْغ تَّ ِري َسبيٍل َح ال َعاب بمیاه التوبة واالستغفار وحسن التنصل ﴾ إِ

ْرَضى َوإِْن ﴿ واالعتذار ْم َم ُت ُن ٍر ﴿، بحب الهوى  ویضركم الماء ﴾ك َْو َعَ� َسَف في صحراء ﴾ أ
ْن الَْغاِئِط ﴿ اتوالحیرة لطلب الشهو  الجهالة ْم ِم ْنُك َ أََحٌد ِم ء َْو َجا ُتْم ﴿ الحدث ﴾أ َْو الَمْس أ
 َ ء َسا نِّ ً ﴿ الزمتم النفوس وباشرتموها في قضاء وطرها ، الجماع﴾ ال ء وا َما ُد َْم َجتِ  تتطهرون به ﴾َفل

ُموا﴿ َتَيمَّ ً يدَصعِ ﴿فتطهروا  ﴾َف ًبا﴿التراب ب ﴾ا وا ﴿الطاهر  ﴾َطيِّ ْم َفاْمَحسُ ِهُك بُوُجو
 َ ْم َوأ يُك َ كَانَ ﴿بذلك التراب  ﴾يِْد ا إِنَّ اهللاَّ ُفو عن عباده ، فال یؤاخذكم بتدّنسكم بادناس  ﴾َع

ًرا﴿ الّنفس والّطبع والهوى ما یبقى علیكم من و یستر علیكم ، و  یرّخص ویسّهل على عباده ﴾َغُفو

ََر ﴿ )٤٣(اثر دنس الهوى فال یطردكم عن حضرته بسبب ذنوبكم  َْم ت  حمد (ص)تنظر یا م﴾ أَل

ُوتُوا﴿ َن أ ي َِّذ َى ال ًبا إِل َتاِب ﴿ حظاً  ﴾نَِصي ْن الِْك ُرونَ ﴿علم التوراة  ﴾ِم    یختارون ﴾يَْشَت
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 )٤سورة النساء (    )٨٧(       الجزء الخامس
  
 (ع) ) عن الباقر٤٣(
 الصالة إلى تقم ال

 متناعسا وال متكاسال
  ]صا[ متثاقال وال
  
 ) فائدة : الغائط٤٣(

 من المنخفظ المكان
 یقصدون كانوا األرض
 منخفضا مكانا للحدث
 أشخاصھم فیھ تغیب
  ]صا[الرائي  عن
  
الّصلوة تطلق  )٤٣(

لغًة على الّدعاء 
والّرحمة واالستغفار 
ً على االفعال  وشرعا
واالذكار الموضوعة 

، وتطلق  فى الّشریعة
حقیقًة او مجازاً على 
المواضع المقّررة 

  ]بي[ للّصلوة الّشرعیة
  
ن احبار اك :قیل) ٤٦(

ا یدخلون على الیھود
فیسألونھ  (ص)النبي 

عن أمر فیخبرھم بھ 
فإذا خرجوا من عنده 

  ]غر[ حرفوا كالمھ
  
) كما حرفوا ٤٦(

وصف محمد (ص) 
من أسمر ربعة 
ووضعوا مكانھ أدم 

 ]صا[طوال 
  
) فائدة : األسمر ٤٦(

لون الحنطة ، واألدم 
من اشتد سمرتھ ، 
والربعة لیس بطویل 

 ]سم[وال قصیر 
  
وفي الّترمذّي  )٤٨(

عن علّي بن أبي 
ما في قال :  (ع)طالب

القرآن آیة أحّب إلّي 
َ   من ھذه اآلیة إِنَّ ٱ�َّ

الَ َیْغفُِر أَن ُیْشَرَك بِِھ 
َوَیْغفُِر َما ُدوَن َذلَِك 

   ]قر[ لَِمن َیَشآءُ 
) عن على (ع) ٤٨(

مافي القرآن آیة أرجى 
عندي من ھذه اآلیة 

  ] مج[
ة : قال ) فائد٤٨(

المحققون ھذه اآلیة 
أرجى آیة في القرأن 
ألن فیھا ادخال مادون 
الشرك من جمیع 
المعاصي في مشیئة 

  ]مج[الغفران 

َةَ ﴿ الل ونَ ﴿على الهدى  ﴾الضَّ ُِريُد ي لَ ﴿معشر المؤمنین یالكم  ﴾َو بي ُّوا السَّ طریق  ﴾أَْن تَِضل

ُ ﴿ )٤٤( الحق َمُ  َواهللاَّ ْم ﴿ منكم﴾ أَْعل أَْعَداِئُك ى﴿ فأنتبهوا لیهودا ﴾ب ََف ِ ﴿حسبكم  ﴾َوك باهللاَّ
ا ى﴿ لكم ﴾َوِلي ََف ِ ﴿ وحسبكم ﴾َوك ًرا باهللاَّ وا﴿ )٤٥(ناصرًا  ﴾نَِصي ُد َن َها ي َِّذ ْن ال أحبار  ﴾ِم

ُفونَ ﴿الیهود  رِّ مَ ﴿یبّدلون  ﴾ُحيَ هِ ﴿كالم اهللا  ﴾الَْكِل ْن َمَواِضِع ویفسرونه بغیر مراد اهللا  ﴾َع

َُقولُون﴿قصدًا وعمدًا  ي َنا﴿ِإذا دعوتهم لِإلیمان  ﴾َو َنا﴿قولك  ﴾َسِمْع َواْسَمْع ﴿ أمرك ﴾َوَعَصْي
َر ُمْسَمٍع  َراِعَنا﴿ "وهو دعاء بالموت"ال أسمعَك اهللا  ﴾َغْي ا ﴿كلمة سّب من الرعونة  ﴾َو لَي

ْم  ِتِه َن أَلِْس یكلمونه بكالم جمیل یریدون به الشتیمة واِإلهانة ، ویظهرون به التوقیر واِإلكرام  ﴾ب

ًنا﴿ َطْع يِن ﴿ وقیعةً  ﴾َو ْم َقالُوا﴿تحریفًا عن الحق  ﴾ِيف الدِّ َُّه َن َنا َولَْو أ  قولك ﴾َسِمْع

َنا﴿ ََطْع نُظْرنَا﴿ منا ﴾َواْسَمعْ ﴿ أمرك ﴾َوأ ًرا﴿ انتظرنا نفهم ما تقول ﴾َوا أنفع  ﴾لََكاَن َخْي

مَ ﴿ َْقَو ْم َوأ َُه ْم ﴿وأصوب  ﴾ل ُه َن ْن لََع ِ ﴿ ورحمتهعن ثوابه  ﴾اهللاَّ ﴿ طردهم ﴾َولَِك ْم َفال ب ِرِه ُكْف
ُنونَ  ال َقِليالً﴿ یعني الیهود ﴾يُْؤِم َتاَب  يَا﴿) ٤٦( منهم ﴾إِ ُوتُوا الِْك َن أ ي َِّذ َُّها ال َي معشر یا ﴾أ

ُنوا﴿الیهود والنصارى  َْنا﴿ صدقوا ﴾آِم ل ْم ﴿ بالقرآن ﴾بَما نَزَّ ًقا ِلَما َمَعُك لتوراة في ا ﴾ُمَصدِّ

ْن ﴿ َس ُوجُ  ِم ِل أَْن نَْطِم ْب ًهاَق ِرَها﴿ نعمي علیهم السبل ﴾و بَا َْد ََّها َعَ� أ َنُرد في ضاللتها  ﴾َف

َوْ ﴿بحیث ال یفلح أبدا  ْم  أ ُه َن نَّا﴿ نمسخهم ﴾نَلَْع َْصَحاَب ﴿مسخنا  ﴾كََما لََع الذین اعتدوا في  ﴾أ

ِت ﴿ ْب الً﴿قردة وخنازیر  ﴾السَّ ْفُعو ِ َم ُر اهللاَّ  إِنَّ ﴿ )٤٧( لحكمه الراد نافذ ال محالة ﴾َوكَاَن أَْم
 َ ُر أَْن يُْشَرَك  اهللاَّ ِف هِ  ال يَْغ وَن ذَلَِك ﴿ في أأللوهیة ﴾ب ُر َما ُد ِف يَْغ إذا لم یكن بینه وبین  ﴾َو

ُ ﴿أحد مظلمة وٕانما كانت ذنوبه فیما بینه وبین اهللا تعالى  ء ْن يََشا ْن ﴿من عباده  ﴾ِلَم َوَم
 ِ َتَرى  يُْشِرْك باهللاَّ ْف َقْد ا ُّونَ ﴿ )٤٨(﴾ إِْثًما َعِظيًما﴿ اختلق ﴾َف َن يَُزك ي َِّذ َى ال ََر إِل َْم ت  ﴾أَل

ْم ﴿یمدحون  الذین یبلغك خبر الم ُه ُفَس َن ِّي﴿ ویصفونها بالطاعة والتقوى ﴾أ ُ يَُزك َْل اهللاَّ لیس  ﴾ب

ُ ﴿ األمر بتزكیتهم بل بتزكیة اهللا ء ْن يََشا ال﴿عباده األبرار  ﴾َم ینقصون من  ﴾يُْظلَُمونَ  َو

ِتيالً﴿أعمالهم  نُظْر ﴿ )٤٩(ي في شق النواة الخیط الذ ﴾َف كَْيَف ﴿ (ص) یا محمد ﴾ا
ُرونَ  َْفَت َب ﴿ یختلقون ﴾ي ِ الَْكِذ هِ ﴿تزكیتهم أنفسهم ب ﴾َعَ� اهللاَّ ى ب ََف بهذا األفتراء  ﴾َوك

ًناُمبِ ﴿وزرًا وجرمًا  ﴾إِْثًماً ﴿ ََر ﴿ )٥٠(عظیمًا  ﴾ي َْم ت َى﴿ یا محمد (ص)﴾ أَل َن ﴿الیهود  ﴾إِل ي َِّذ ال
ُوتُوا ًبا أ َتاِب ﴿حظًا  ﴾نَِصي َن الِْك ِت ﴿التوراة وهم مع ذلك  ﴾ِم ْب ُنوَن باْجلِ باألوثان  ﴾يُْؤِم

اُغوِت ﴿ َُقولُونَ ﴿ الشیطان ﴾َوالطَّ ي ُروا﴿الیهود  ﴾َو ََف َن ك ي ءِ ﴿من أهل مكة  ﴾ِ�َِّذ ُال   أنتم ﴾َهؤ
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الحسد خلق ) ٥٤(

مذموم ال یتطھر منھ 
دیقون وكل من إال الص

بقي فیھ بقیة من الحسد 
ال یشم رائحة المعرفة 
إذ لو عرف هللا لم یجد 

  ]بح[من یحسد 
  
ال ) في الحدیث ٥٨(

تنظروا الى طول 
ركوع الرجل وسجوده 

 فان ذلك شيء اعتاده 
فلو تركھ استوحش 
لذلك ولكن انظروا إلى 
صدق حدیثھ وأداء 

  ] صا [أمانتھ
  
نزلت في شأن ) ٥٨(

طلحة َساِدن عثمان بن 
 .ھي عامة والَكعَبة 

أغلق  حینوذلك 
عثمان باب الكعبة یوم 
فتح مكة وأبى أن 
یدفعھا إلى رسول هللا 

لیدخل الكعبة  (ص)
 ھوقال لو َعلِمُت أن
 تھَرُسول هللا ما منع

َفلَوى َعلِيَّ یده  أخّذھا 
ِمنُھ فدخل رسول هللا 

وَصلّى َركَعتیِن  (ص)
فلما َخَرَج سألُھ العباس 
أن ُیعطیھ المفَتاح 
َداَنَة  َوَیجَمَع لھ السِّ
َقایَة فأمره هللاُ  والسِّ
 تعالى أن یرده إلیھ

ه   ا بأن َیُردَّ فأمر َعلِّیً
ونزل األمر بأن 

َداَنة في أوالده أبًدا   السِّ
  ]بح[
  
) قال رجل لإلمام ٥٨(

الرضا(ع) ان یھودیا 
خانني في ألف درھم 
وحلف ثم وقعت لھ 
عندي أرباح فھل 

قتص منھ ؟ قال االمام أ
إن كان خانك فال : 

تخنھ والتدخل فیما 
  ]كا[عبتھ علیھ 

  
قال سھل: وإذا  )٥٨(

نھى السلطان العالَِم أن 
ُیفتي َفلیس لھ أن یفَتى؛ 
فإن أفتى فھو عاٍص 
 وإن كان أمیرا جائرا

وقال  "كالم غریب"
ابن ُخَوْیِز َمْنَداد: وأما 

فتجب  طاعة السلطان
یھ طاعة، فیما كان � ف

وال تجب فیما كان � 
  فیھ معصیة ؛ ولذلك 

َن ﴿ ي َِّذ َن ال َْهَدى ِم ُنوا أ مُ ﴿ )٥١(﴾ َسبيالً﴿ وأصحابه (ص) محمدب ﴾آَم ُه َن َن لََع ي َِّذ ُْولَئَِك ال  ﴾أ

ُ ﴿طردهم  ِن ﴿عن رحمته  ﴾اهللاَّ ُ ﴿یطرده  ﴾َوَمْن يَلَْع ًرا﴿من رحمته  ﴾اهللاَّ ُ نَِصي َه َد ل َْن َجتِ  ﴾َفل

َْم ﴿ )٥٢( هللامن عذاب ا ْم  أ َُه َن الُْملِْك ﴿حٌظ  ﴾نَِصيٌب ﴿ "اِإلنكار سبیلعلى " ﴾ل من  ﴾ِم

تُونَ ﴿ األموال ِذًا ال يُْؤ َس ﴿ یعطون ﴾َفإ نَّا ًرا﴿الفقراء  ﴾ال َِقي َْم ﴿ )٥٣( شیئًا قلیال ﴾ن ل ه ﴾أ

ونَ ﴿ ُسُد َس  َحيْ نَّا زوال  الحسد تمنيالعرب حیث انتقلت النبوة الیهم وقد كانت في اسالفهم "  ﴾ال
نحن عن أئمة أهل البیت (ع)  ]شو[نحن الناس  عن ابن عباس ، "النعمة وهو خالف الغبطة 

هِ ﴿ ]صا[المحسودون على ما آتانا اهللا من اإلمامة  ْن َفْضِل ُ ِم هللاَّ ْم ا ُه  العز ازدیاد ﴾َعَ� َما آتَا
َنا﴿ َقْد آتَْي َتاَب ﴿ ذریة ﴾آلَ ﴿ أعطینا أسالفكم ﴾َف ِهيَم الِْك َْرا ةَ وَ  إِب ْكَم  النبوة ﴾اْحلِ

ْم ﴿ ُه َنا آتَْي جعل فیهم أئمة عن الصادق (ع)  ، داود وسلیمانل ﴾ُملًْكا َعِظيًما﴿ وأعطیناهم ﴾َو

ْم ﴿ )٥٤( ]شو[من أطاعهم فقد أطاع اهللا ومن عصاهم فقد عصى اهللا  ُه ْن ْن ﴿ الیهودمن  ﴾َفِم َم
هِ  َن ب ْم ﴿ (ص) بمحمد ﴾آَم ْنُه ْن َصدَّ ﴿ الیهود﴾ َوِم ُ ﴿ أعرض ﴾َم ه ى َعْن ََف هؤالء  ﴾َوك

ًرا﴿ المعرضین َم َسِعي نَّ ُروا﴿ )٥٥( عقوبة لهم على كفرهم ﴾َجبَه ََف َن ك ي َِّذ  جحدوا ﴾إِنَّ ال

َِنا﴿ ْم ﴿ حججنا ﴾بآيَات ِه ََّما نَِضَجْت ﴿ ندخلهم﴾ َسْوَف نُْصِلي ًرا كُل ُهْم ﴿ انشوت ﴾نَا ُد ُجلُو
ْم  ُه َْنا ل ُقوا بَدَّ و َرَها ِليَُذ ًدا َغْي َْعَذاَب إِنَّ ﴿ لهم ألم لیدوم ﴾ُجلُو َ كَاَن َعِزيًزا ال ال یمتنع  ﴾اهللاَّ

َن آَمُنوا﴿ )٥٦( یعّذب ِإالبعدل ال ﴾َحِكيًما﴿ علیه شيء ي َِّذ  بما یجب األیمان به ﴾َوال

اِت ﴿ اِحلَ ُر  َوَعِملُوا الصَّ َْها َن َها األ ِت ْن َحتْ ِري ِم نَّاٍت َجتْ ْم َج ُُه َن ﴿ جمیع أرجائها ﴾َسنُْدِخل ي َخالِِد
َبًَدافِ  َها أ ْم ﴿ دائمین ﴾ي َُه َها ل َرٌة﴿ زوجات ﴾أَْزَواجٌ ﴿ في الجنة ﴾ِفي هَّ جمیع العیوب من  ﴾ُمَط

ْم ِظالً﴿ واألدناس ُُه نُْدِخل رزقنا اهللا تعالى وایاكم التفیؤ فیه برحمته إنه دائمًا ،  ﴾َظِليالً َو
َ ﴿ )٥٧( أرحم الراحمین هللاَّ نَّ ا ُْم  إِ ُرك َأُْم ُّوا ﴿ لمكلفینالخطاب عام لجمیع ا ﴾ي َد َْن تُؤ أ

نَاِت  َها﴿ حقوق اهللا أو العباد الحقوق سواًء كانت ﴾األَما َْهِل َى أ أألمانة "  برًا كان او فاجراً  ﴾إِل
عنى أن یؤدي  ایاناالباقر(ع)  عن "، البوصفه مسلما أو مشركا حق صاحبها بوصفه إنساناً 
ْم ﴿ ]صا[ العلم والكتب والسالح اإلمام األول إلى الذي بعده ُت ذَا َحَكْم أیها الحكام یأمركم  ﴾َوإِ

ِس ﴿  اذا حكمتم نَّا ُكُموا بالَْعْدِل  أَْن ﴿ المتخاصمین ﴾بَْنيَ ال بالمساواة بین الخصمین  ﴾َحتْ
ا إِنَّ ﴿ وعقیدته بغض النظر الى دینه َ نِِعمَّ هِ ﴿نعم الشيء الذي  ﴾اهللاَّ ْم ب فتقبلوا  ﴾يَِعُظُك

َ كَاَن َسِميعً إِنَّ ﴿ عظته ًرا﴿ألقوالكم  ﴾ااهللاَّ ا ﴿ )٥٨( "فیه وعٌد ووعید" بأفعالكم ﴾بَِصي َُّه َي يَا أ
 َ َِطيُعوا اهللاَّ ُنوا أ َن آَم ي َِّذ ُسولَ ﴿ بأمتثال أوامره وأجتناب نواهیه ﴾ال رَّ َِطيُعوا ال   فیما أمر به ﴾َوأ
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إن والة  (القرطبي)قلنا 
زماننا ال تجوز 

 عتھم وال معاونتھمطا
وال تعظیمھم  ویجب 
الغزو معھم متى َغَزْوا 
، والُحْكمُ من قبلھم 
وتولیة اإلمامة 
والحسبة ، وإقامة ذلك 
على وجھ الشریعة 
وإن صلّوا بنا وكانوا 
فسقة من جھة 

  المعاصي جازت
الصالة معھم ، وإن 
كانوا ُمبتِدعة لم تجز 
الصالة معھم إالّ أن 
م ُیخافوا فیصلّى معھ
 َتقّیة وتعاد الصالة

  ]قر[
  
ُروي عن علي ) ٥٨(

أنھ  (ع)بن أبي طالب 
: حٌق على اإلمام قال

أن یحكم بالعدل ، 
ویؤّدي األمانة ؛ فإذا 
فعل ذلك وجب على 
المسلمین أن یطیعوه ؛ 
ألن هللا تعالى أمرنا 
بأداء األمانة والعدل ، 

  ]قر[ثم أمر بطاعتھ 
  
جابر بن ) قال ٥٩(

ون دعبد هللا ومجاھ
أولو األمر وآخرون ، 

ھم الفقھاء والعلماء 
أھل الدین والفضل  

معالم  ُیعلَّمون الناس
دینھم ویأمرون 
بالمعروف وینھون 

  ]بح[ عن المنكر
  
كان في عبدهللا  )٥٩(

بن حذافة ُدعابٌة 
معروفة ؛ ومن دعابتھ 

 (ص)أن رسول هللا 
أّمره على َسِرّیة 
فأمرھم أن یجمعوا 

فلما  حطبا ویوقدوا نارا
م  أوقدوھا أمرھم بالتقحُّ
فیھا، فقال لھم: ألم 
یأمركم رسول هللا 

بطاعتي ؟!  (ص)
" من أطاع  وقال :

أمیري فقد أطاعني " 
نا با�  فقالوا ما آمَّ
واتبعنا رسولھ إال 
لننجو من النار ! 
فصّوب رسول هللا 

ال  (ص) فعلھم وقال : 
طاعة لمخلوق في 

  ]قر[معصیة الخالق 
   

ْم ﴿ونهى عنه  ْنُك ِر ِم ُْوِلي األْم أیانا عنى خاصة ، عن الصادق (ع)  متمسكین بشرع اهللال ﴾َوأ

ْم ﴿ ]صا[ أمر جمیع المؤمنین إلى یوم القیامة بطاعتنا َزْعُت ََنا ءٍ ﴿ اختلفتم ﴾َفإِْن ت أمٍر  ﴾ِيف َ�ْ

ُ ﴿من األمور  ُّوه ُرد َى﴿فاحتكموا  ﴾َف ُسوِل ﴿ كتاب ﴾إِل رَّ ِ َوال ُتْم ﴿ وسنة رسوله ﴾اهللاَّ ُن إِْن ك
 ِ ُنوَن باهللاَّ مِ تُْؤِم ِر  َوالَْيْو ٌر ﴿ رسولهكتاب اهللا وسنة  الرجوع ِإلى ﴾ذَِلَك ﴿ حقاً  ﴾اآلِخ  لكم ﴾َخْي

يالُ ﴿ ِْو َأ ُن ت حین خلفه  (ع) في أمیر المؤمنین نزلت، عن مجاهد قال:  عاقبة ومآالً  ﴾َوأَْحَس

ََر ﴿ )٥٩( ]شو[ رسول اهللا بالمدینة َْم ت َ ﴿ تتعجب ﴾أَل َن ﴿ المنافقین من هؤالء ﴾ىإِل ي َِّذ ال
ُنِزلَ ﴿ یدعون ﴾يَْزُعُمونَ  ُنوا بَما أ ْم آَم َُّه َن ْبِلَك ﴿ القرآن ﴾إِلَْيَك  أ ْن َق ُنِزَل ِم التوراة  ﴾َوَما أ

اكَُموا﴿ واِإلنجیل وَن أَْن يََ�َ ُِريُد اُغوِت ﴿ في خصومتهم ﴾ي َى الطَّ كعب بن األشرف  ﴾إِل

قَْد ﴿ ُروا َو هِ ﴿اهللا باِإلیمان ب ﴾أُِم ُروا ب ُف ْيَطانُ ﴿ بالطاغوت ﴾أَْن يَْك ُِريُد الشَّ بما زّین لهم  ﴾َوي

ُال بَِعيًدا أَْن ﴿ ْم َضال َُّه ْم ﴿ )٦٠( یحرفهم عن الحق والهدى ﴾يُِضل َل لَُه ذا ِقي لمنافقین ل ﴾وإ

ُ ﴿فتحاكموا  ﴾تََعالَْوا﴿ َنَزَل اهللاَّ َى َما أ ُسوِل ﴿ في القرآن من أحكام ﴾إِل رَّ َى ال ل لیفصل بینكم  ﴾َوإِ
َت ﴿ َْي ونَ ﴿یا محمد (ص)  ﴾َرأ ِقَني يَُصدُّ ِف َنا ًدا﴿یعرضون  ﴾الُْم و  )٦١(ِإعراضًا  ﴾َعْنَك ُصُد

ةٌ ﴿یكون حالهم  ﴾َفَكْيَف ﴿ َب ْم ُمِصي ُه َْت ََصاب ذَا أ ْت ﴿عاقبهم اهللا  ﴾إِ َم  كسبت ﴾بَما قَدَّ

ْم ﴿ ِه ي َيِْد ُمَّ ﴿ من النفاق ﴾أ ُوَك  ث ء ُفونَ ﴿ األوزار لالعتذار عما اقترفوه من ﴾َجا ِل یقسمون  ﴾َحيْ

نَا﴿ ََرْد ِ إِْن أ نًا﴿ الى غیرك بالتحاكم ﴾باهللاَّ ًقا﴿ التخفیف عنكِإال  ﴾إِال إِْحَسا ِفي تَْو والتألیف  ﴾َو

ُْولَئَِك ﴿ )٦٢(بین الخصمین  ْم ﴿المنافقون  ﴾أ ِه ُ َما ِيف ُقلُوب َُم اهللاَّ َن يَْعل ي َِّذ النفاق والمكر  ﴾ال

ْم  أَْعِرْض فَ ﴿ والخدیعة ُه ْم ﴿وال تهتك سترهم  عن معاقبتهم ﴾َعْن ْل ﴿ازجرهم  ﴾َوِعْظُه ُق َو
ْم  َُه ْم {انصحهم  ﴾ل ِه ُفِس الُ ﴿فیما بینك وبینهم  ﴾ِيف أَن َْنا﴿ )٦٣( اً مؤثر  ﴾بَِليًغا َقْو َْرَسل لم  ﴾َوَما أ

ْن ﴿نرسل  عَ ﴿ من لدن آدم الى زمانك﴾ َرُسوٍل  ِم ال ِلُيَطا ْذِن  إِ ِ َولَْو ﴿بأمر  ﴾بإِ ْم اهللاَّ َُّه َن  ﴾أ

ْم ﴿المنافقین  ُه ُفس َن ْذ َظلَُموا أ ءُوَك ﴿بعدم قبول حكمك  ﴾إِ تائبین من النفاق  ﴾َجا

ُروا﴿ َف َ  َفاْسَتْغ ُسولُ ﴿ذنوبهم  من ﴾اهللاَّ رَّ ْم ال َر لَُه َف وا﴿سألت اهللا أن یغفر لهم  ﴾َواْسَتْغ  ﴾لََوَجُد

َ ﴿لعلموا  ابًا اهللاَّ ِّ ﴿ )٦٤( بهم ﴾َرِحيًما﴿ قابًال لتوبتهم ﴾تَوَّ َرب  (ص) یا محمد ﴾َك َفال َو
ُنونَ ﴿ يُْؤِم ُموَك ﴿ ایمانا حقیقیا بك﴾ ال كِّ ى ُحيَ تَّ ْم ﴿ یترافعوا الیك ﴾َح َنُه َر بَْي فیما  ﴾ِفيَما َجشَ

 شجر فیما{ قوله في كتابه في  (ع) المؤمنین أمیر اهللا خاطب لقد (ع) الباقر ، عن تنازعوا فیه
 هاشم ...هذا األمر في بني ال یردوا  (ص)ات اهللا محمدا فیما تعاقدوا علیه لئن أم :قال }بینهم

وا ِيف ﴿ ]صا[ ُد ُمَّ ال َجيِ ِهْم  ث ُفِس َن َرًجا﴿ قلوبهم ﴾أ َت ﴿ضیقًا  ﴾َح ا َقَضْي    من حكمك ﴾ِممَّ
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: أعاد  ) فائدة٥٩(

العامل في قولھ 
 وأطیعوا الرسول
إشارة إلى استقالل 

سول بالطاعة، ولم الر
} األمر أولىُیعده في {

إشارة إلى أنھ یوجد 
منھم من ال تجب 

 بقولھطاعتھ ثم بّینھ 
فإن تنازعتم في {

} كأنھ قیل فإن لم شيء
یعملوا بالحق فال 
تطیعوھم وردوا ما 
تخالفتم فیھ إلى حكم 

  ]بح[هللا ورسولھ 
 
 روى عن عليّ ) ٦٤(

قال : قِدم علینا  (ع)
نا فأعرابّي بعدما د

 (ص)رسول هللا 
بثالثة أیام ، فرمى 
بنفسھ على قبر رسول 

، وَحَثا على هللا (ص) 
رأسھ من ترابھ فقال : 
قلَت یا رسول هللا 
فسمعنا قولك ، 
َوَوَعْیَت عن هللا فوعینا 
عنك ، وكان فیما أنزل 

ُھْم إِذ هللا علیك { َولَْو أَنَّ
لَُمۤوْا أَْنفَُسُھمْ  } اآلیة ، ظَّ

سي ظلمُت نف وقد
وجئتك تستغفر لي 
فنودي من القبر أنھ قد 

  ]قر[غفر لك 
  
 عن الباقر (ع)) ٦٩(

 كتابھ في هللا ذكركم لقد
 الذین مع أولئك فقال
 فرسول اآلیة هللا أنعم
 اآلیة في (ص)  هللا

 ھذا في ونحن النبیون
 الصدیقون الموضع
 وأنتم والشھداء

 فتسموا الصالحون
 سماكم كما بالصالح

 ]صا[ هللا

رّغب هللا  )٦٩(
المؤمنین في طاعة هللا 
وطاعة رسولھ بھذا 
الوعد وما أحسنھ من 
وعد رزقنا هللا نیلھ 

  ]صا[بمنھ وجوده 

 
  
  

ُِّموا تَْسِليًما﴿ يَُسل َنا﴿ )٦٥( لحكمكوینقادوا  ﴾َو ْب ََت َّا ك َن َْو أ ْم ﴿فرضنا  ﴾َول ِه على  ﴾َعلَْي

ْم ﴿المنافقین  ُفَسُك َن ُتلُوا أ ْق َْن ا ُْم ﴿بقتل النفس  ﴾أ ِرك يَا ْن ِد ُرُجوا ِم َْو اْخ والخروج من  ﴾أ

ُ  َما﴿األوطان  لٌ ﴿ما استجاب  ﴾َفَعلُوه ال َقِلي ْم  إِ ُه ْن ْم ﴿لضعف ِإیمانهم  ﴾ِم َُّه َن ا  َولَْو أ َفَعلُوا َم
هِ  يُوَعُظون ًرا﴿ ]صا[في علي (ع) نزلت  عن الباقر (ع)ما یؤمرون به ،  ﴾ب ْم  لََكاَن َخْي َُه  ﴾ل

ًتاوَ ﴿في عاجلهم وآجلهم  َْثبي َّا﴿ )٦٦(باالستقامة في الدین  ﴾أََشدَّ ت ن ْن لَُد ْم ِم ُه َنا ذًا آلتَْي  من ﴾َوإِ

ًرا َعِظيًما﴿ عندنا ُهْم ﴿ )٦٧( ﴾أَْج َنا ْي ََهَد ِقيًما﴿ أرشدناهم ﴾َول َت َراًطا ُمْس الطریق  ﴾ِص
 )٦٨( بسلوكهم إلى جنات القدس ودوام األنس ، ونفتح لهم أسرار العلوم ومخازن الفهومالموصل 

﴿ َ ْن يُِطْع اهللاَّ ُسولَ ﴿ فرائضه في ﴾َوَم رَّ ُْولَئَِك ﴿ في سننه ﴾َوال أ َن ﴿ في الجنة ﴾َف َِّذي َمَع ال
مَ  َنَْع نَّبيِّنيَ  أ ْم ِمْن ال ِه ُ َعلَْي ِقنيَ ﴿األطهار  ﴾اهللاَّ ي دِّ األبرار الذین قادهم نورهم إلى  ﴾َوالصِّ

ءِ ﴿ ه الرسول (ص)االنخالع عن أنواع الربوب والشكوك فصدقوا بما جاء ب َهَدا األخیار  ﴾َوالشُّ

نيَ ﴿ اِحلِ  (ص) محمدا }النَّبیِّینَ { ، عن ابن عباس قال أهل االستقامة في الدین ﴾َوالصَّ
دِّیِقینَ { علي  }َوالشَُّهَداءِ { (ص) وكان أول من صدق برسول اهللا (ع) علي بن أبي طالب }َوالصِّ

المطلب والحسن والحسین (ع) هؤالء سادات وجعفر الطیار، وحمزة بن عبد  (ع) بن أبي طالب
اِلِحینَ { الشهداء َك ﴿ ]شو[ وبالال وخبابا وعمارا سلمان وأبا ذر وصهیب }َوالصَّ ُْولَئِ َن أ َوَحُس

ًقا القائم من آل محمد (ع) عن الرضا (ع)  ، رفقة هؤالء في الفرادیس العلى وما أحسن ﴾َرِفي
من لقي اهللا تعالى منكم بالورع كان له عند اهللا فرجا ،  أعینونا بالورع فانهالباقر (ع) ، عن  ]شو[

منا النبي (ص) ومنا الصدیق فثم قال: ،  }والرسول ومن یطع اهللا{ ان اهللا عز وجل یقول
َْفْضلُ ﴿ )٦٩( ]صا[والشهداء والصالحون  ِ ﴿العظیم  األجر ﴾ذَِلَك ال ْن اهللاَّ ى ﴿ لعباده ﴾ِم ََف َوك

ِ َعِليًما َُّها﴿ )٧٠( على حسب مقامه ال، یجازي ك مطیعینبالعصاة وال ﴾باهللاَّ َي ُنوا  يَا أ َن آَم ي َِّذ ال
ُْم  َرك وا ِحْذ ُروا﴿ معدوكم واستعدوا لهمن  ﴾ُخُذ نِف َُباٍت ﴿اخرجوا ِإلى الجهاد  ﴾َفا فرقة فرقة  ﴾ث

ُرواأَْو ﴿ ِف ن من خدع النفوس خذوا حذركم  "حث على الجهاد" ،مجتمعین  ﴾َجِميًعا﴿ اخرجوا ﴾ا

ْم ﴿ )٧١( قكم عن حضرة القدوس فانفروا إلى جهادهالئال تعو   الخطاب للمؤمنین ﴾َوإِنَّ ِمْنُك

َنئَّ ﴿ َبطِّ ْن لَُي ةٌ ﴿ وهم المنافقون عن الجهاد لیتثاقلنَّ  ﴾لََم َب ْم ُمِصي َْتُك ََصاب قتٌل وهزیمة  ﴾َفإِْن أ

مَ ﴿ َنَْع ل  ﴾َقاَل قَْد أ ُ َعلَيَّ ﴿تفضَّ ُْن ﴿ حین تخلفت﴾ اهللاَّ َك َْم أ ْذ ل ْم َشِهيًدا إِ ُه أشهد  ﴾َمَع

ْم ﴿ )٧٢(الحرب فُأقتل ضمن من قتل  ََصابَُك ِ ﴿أیها المؤمنون  ﴾َولَِنئْ أ َن اهللاَّ نصر  ﴾َفْضٌل ِم
َنَّ ﴿وغنیمة  ُقول ٌَّة﴿المنافق  ﴾لََي د هُ َمَو َن بَْي ْم َو َنُك ْن بَْي َْم تَُك َتِ�  يَا﴿معرفة وصداقة  ﴾كَأَْن ل  لَْي

ْم  ُه ُنُت َمَع َُفوزَ فَ ﴿في الغزو  ﴾ك ًزا﴿ألنال  ﴾أ   الیعلم كمه وكیفهوافرًا  ﴾َعِظيًما﴿حظًا  ﴾َفْو
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(ع)  الصادق )عن٧٧(

 كفوا یعني أیدیكم كفوا
 أما وقال السنتكم
 أن تقیموا ترضون
 الزكاة وتؤتوا الصالة
 الجنة وتدخلوا وتكفوا

  ]صا[
 
قال ابن كثیر: ) ٧٧(

منون في كان المؤ
 ابتداء اإلِسالم وھم 

بمكة مأمورین 
بالصالة والزكاة 
والصبر على أذى 
المشركین وكانوا 
یتحرقون لو أُمروا 
بالقتال لیشتفوا من 
أعدائھم فلما أمروا بما 
كانوا یودونھ جزع 
بعضھم وخاف من 
مواجھة الناس خوفاً 

  ]زم[ شدیداً 
  
 ) عن النبي (ص)٧٧(

الدنیا سجن المؤمن 
وأما افر  وجنة الك

ترجیح اآلخرة فألن 
نعم الدنیا قلیلة ونعم 

، ونعم  اآلخرة كثیرة
الدنیا منقطعة ونعم 

، ونعم  اآلخرة مؤّبدة
الدنیا مشوبة باألقذار 
ونعم اآلخرة صافیة 

، ونعم  عن األكدار
الدنیا مشكوكة التمتع 
بھا ونعم اآلخرة یقینیة 

  ]غر[ االنتفاع منھا
  
) فائدة البروج ٧٨(

من الظھور أصلھا 
ومنھ تبرجت المراة إذا 
 أظھرت محاسنھا

  ]غر[
  

ِلْ ﴿ )٧٣( َقات َن يَْشُرونَ ﴿المخلصون  ﴾َفلُْي ي َِّذ ِ ال ِل اهللاَّ نَْيا﴿یبیعون  ﴾ِيف َسبي َياةَ الدُّ  ﴾اْحلَ

َرةِ﴿الفانیة  ْن ﴿الباقیة  ﴾باآلِخ ِ  َوَم ِْل ِيف َسبيِل اهللاَّ َُقات لْ  ي ْقَت َوْ ﴿فُیستشهد  ﴾َفُي یظفر  ﴾يَْغِلْب  أ

هِ ﴿ على األعداء تِي ًرا﴿نعطیه  ﴾َفَسْوَف نُْؤ وعٌد باألجر العظیم لمن قاتل  ﴾َعِظيًما﴿ثوابًا  ﴾أَْج

ْم ﴿ )٧٤(في سبیل اهللا  َُقاتِلُونَ  َوَما لَُك ِيف ﴿ في ترك القتال أیها المؤمنون لكم ال عذر﴾ ال ت
ِل  ِ  َسبي یق الوصول إلى اهللا كي تنالوا ما لكم یا معشر الِعباد ال تجاهدون نفوسكم في طر ﴾ اهللاَّ

بتراكم  بذلك مشاهدة جماله وسناه ، وتخلصوا ما كمن في نفوسكم ظلمات شهواتها واستضعفتها
ِفَني ﴿ تخلیص في﴾ وَ ﴿غفلتها  ْن الُْمْسَتْضَع َجاِل ِم رِّ ِء َوالِْولَْداِن  ال َسا نِّ الذین بقوا بمكة ﴾ َوال

َُقولُونَ ﴿ ولم یستطیعوا الهجرة يَن ي َِّذ ََّنا﴿یدعون  ﴾ال َنا َرب ِرْج  ِمْن َهِذهِ ﴿ سهل لنا الخروج ﴾أَْخ
َةِ  ْري َْق َهْ ﴿مكة  ﴾ال ِم أ اِل ُ الظَّ ََنا﴿ بلطفك﴾ َواْجَعل﴿بالكفر وهم صنادید قریش  ﴾اهَ ل هذا من  ﴾ل

نَْك ﴿الضیق  ْن لَُد ا ِم ْن ﴿فرجًا ومخرجًا  ﴾َوِلي ََنا ِم ل ل نَْك  َواْجَع رً ﴿عندك  ﴾لَُد  ینصرنا ﴾انَِصي

َن ﴿ )٧٥( ي َِّذ ِ  ال ِل اهللاَّ َُقاتِلُوَن ِيف َسبي ُنوا ي َُقاتِلُوَن ِيف ﴿ عالء كلمتهإلِ  ﴾آَم ُروا ي َن كََف ي َِّذ َوال
اُغوِت  ِل الطَّ َقاتِلُوا﴿الشیطان  ﴾َسبي َ  َف ء َْوِلَيا َطاِن  أ ْي نَّ كَْيَد ﴿ كم كیدهنلو وال یه ﴾الشَّ إِ

ًفا َن َضِعي ْيَطاِن كَا َ ﴿ )٧٦( فِإنكم تغلبونهم ﴾الشَّ َْم أ ََر  ل َن ﴿ یا محمد (ص) ﴾ت ي َِّذ َى ال إِل
ْم  يَُك َيِْد وا أ ُفُّ َُهْم ك َل ل َِقيُموا﴿ ألسنتكم﴾ ِقي الةَ َوأ كَاةَ الصَّ آتُوا الزَّ  ال تعجب یا محمد ﴾َو

أمسكوا عن قتال الكفار فلم یحن وقته وأعّدوا  من قوم طلبوا القتال وهم بمكة فقل لهم (ص)
ُِتَب َفلَمَّ ﴿ نفوسكم بِإقامة الصالة َتالُ ﴿فرض  ﴾ا ك ْم الِْق ِه ِريٌق ﴿ دخلهم الخوف ﴾َعلَْي ذَا َف  ﴾إِ

نَّاَس ﴿ جماعة َشْوَن ال ْم َخيْ ُه ْن ِ ﴿ الكفارمن  یخافون ﴾ِم ِة اهللاَّ  ینزل أن اهللا یخافون كما ﴾كََخْشَي
َْو أََشدَّ ﴿ بأسه علیهم ةً  أ َت ﴿ أو أكثر خوفًا من الموت ﴾َخْشَي ْب ََت َم ك ََّنا ِل ا َرب َقالُو فرضت  ﴾َو

َتالَ ﴿ ِْق َنا ال ال﴿ لیس عصیانًا ألمر اهللا بل لخوفهم من القتل ﴾َعلَْي ٍل ﴿هّال  ﴾لَْو َى أََج ََنا إِل ْرت أَخَّ
ِريٍب  لْ ﴿ نموت بآجالنانتمتع بحیاتنا و ﴾ َق لٌ ﴿ (ص) لهم یا محمد ﴾ُق نَْيا َقِلي ُع الدُّ َتا وأجلها  ﴾َم

َرةُ﴿ قریب ٌر ﴿ حیاتها﴾ َواآلِخ ْن ﴿ وابقى ﴾َخْي ى ِلَم ََّق وستقدمون على موالكم فیكرم مثواكم ﴾ ات

ال تُْظلَُموَن َفِتيالً﴿ ترید  ان النفوس الضعیفة ، أدنى شيء كم ور ال تُنقصون من أجو  ﴾َو
 أمروا بالصبر على المكارهٕاذا و ، یقین القبل كمال  النفسإلى مقام التجرید ومجاهدة  الوصول

 ینالهم من اهللا جزاء مجاهدتهم إلنفسهم خیر وأبقى... وما یظنون ان ما  جبنوا ورجعوا القهقرى
َنَما﴿ )٧٧( َْي نُوا﴿في أي مكاٍن  ﴾أ ُّْم ﴿وجدتم  ﴾تَُكو ِرك عند انقضاء ﴾ الَْمْوُت ﴿یفاجئكم  ﴾يُْد

ُُروٍج ُمَشيََّدةٍ﴿ آجالكم ْم ِيف ب ُت ُن ْم  َوإِْن ﴿ محصنةوالعالیة القصور والحصون ال ﴾َولَْو ك ُه  ﴾تُِصْب

نَ ﴿المنافقین  ِ ﴿نصر وغنیمة من  ﴾ةٌ َحَس ْن ِعْنِد اهللاَّ َُقولُوا َهِذِه ِم   فینا من الخیر لما علم ﴾ي
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إّن  : قال مقاتل) ٨٠(

 :كان یقول (ص)النبي 
من أحبني فقد أحب  

هللا ومن أطاعني فقد 
فقال  أطاع هللا

لقد قارف   :المنافقون
، ھو  الرجل الشرك

ینھي أن یعبد غیر هللا 
ویرید أن نتخذه رباً 
كما اتخذت النصارى 

فأنزل هللا ھذه عیسى  
أقوى  وھي من، اآلیة 

الدالئل على أنھ 
معصوم في جمیع 
األوامر والنواھي وفي 
تبلیغھ وفي أفعالھ وإالّ 
لم تكن طاعتھ فیما 

  ]غر[ أخطأ طاعة �
  
) عن ابن عباس  ٨١(

في القرآن معان سوف 
  ]كا[یفسرھا ألزمان 

  
أصلح ) فائدة  ٨١(

یكون األوقات للفكر 
باللیل ، فھناك تكون 
الخواطر أخلى 

  ]مس[ والشواغل أقل
  
ُكْم فِیُكْم  )٨١( ِكَتاَب َربِّ

ناً َحَاللَُھ َو َحَراَمُھ َو  ُمَبیِّ
َفَرائَِضُھ َو َفَضائِلَُھ َو 
َناِسَخُھ َو َمْنُسوَخُھ َو 

َو  ُرَخَصُھ َو َعَزائَِمھُ 
ُھ َو ِعَبَرهُ  ُھ َو َعامَّ َخاصَّ
َو أَْمَثالَُھ َو ُمْرَسلَُھ َو 
َمْحُدوَدهُ َو ُمْحَكَمُھ َو 
راً ُمْجَملَُھ  ُمَتَشابَِھُھ ُمَفسِّ
ً َغَواِمَضُھ َبْیَن  نا َو ُمَبیِّ
َمأُْخوٍذ ِمیَثاُق ِعْلِمِھ َو 

عٍ  َعلَى اْلِعَباِد فِي  ُمَوسَّ
فِي  َجْھلِِھ َو َبْیَن ُمْثَبتٍ 

اْلِكَتاِب َفْرُضُھ َو َمْعلُوٍم 
ِة َنْسُخُھ َو  نَّ فِي السُّ
ِة أَْخُذهُ  نَّ َواِجٍب فِي السُّ
ٍص فِي اْلِكَتاِب  َو ُمَرخَّ
 َتْرُكُھ َو َبْیَن َواِجبٍ 
بَِوْقتِِھ َو َزائٍِل فِي 
ُمْسَتْقَبلِِھ َو ُمَباَیٌن َبْیَن 
َمَحاِرِمِھ ِمْن َكبِیٍر أَْوَعَد 

َصِغیٍر نِیَراَنُھ أَْو  َعلَْیھِ 
أَْرَصَد لَُھ ُغْفَراَنُھ َو 
َبْیَن َمْقُبوٍل فِي أَْدَناهُ 

ٍع فِي أَْقَصاهُ    ]نج[ ُمَوسَّ
 
  

ةٌ ﴿ ئَ ْم َسيِّ ُه َُقولُوا َهِذهِ ﴿هزیمة  ﴾َوإِْن تُِصْب ْن ِعْنِدَك  ي  (ص) بسبب اتباعنا لمحمد ﴾ِم

لْ ﴿ودخولنا في دینه  ُلٌّ ﴿ (ص) یا محمد لهم ﴾ُق ِ ﴿لك ذ ﴾ك ْن ِعْنِد اهللاَّ خلقًا وإِیجادًا  ﴾ِم

ءِ ﴿ ما شأن ﴾َفَماِل ﴿ ُال ونَ  َهؤ ُد ِم ال يََكا َْقْو ًثا ال ي ُهوَن َحِد َق  ،أن األشیاء كلها بتقدیر اهللا ﴾يَْف

ََصابََك ﴿ )٧٨( توبیخفیه  ةٍ ﴿ عام الخطاب ﴾َما أ َن ْن َحَس ِ ﴿یا إنسان  ﴾ِم ْن اهللاَّ تفضیًال  ﴾َفِم

ََص  َوَما﴿وإِحسانًا  ةٍ  ابََك أ ئَ َْفِسَك ﴿بلیة  ﴾ِمْن َسيِّ ارتكبت یداك  سبب ماب ﴾َفِمْن ن

َْناَك ﴿ َْرَسل ِس ﴿ (ص) یا محمد ﴾َوأ الً﴿ أجمعین ﴾ِ�نَّا ى﴿ شرائعالتبلغهم  ﴾َرُسو ََف  ﴾َوك

ِ َشِهيًدا﴿ وحسبك ْن ﴿ )٧٩( على رسالتك ﴾باهللاَّ َ ﴿ أمر ﴾يُِطعْ َم َع اهللاَّ ََطا َقْد أ ُسوَل َف رَّ  ﴾ال

َّى﴿ عن اهللا ألنه مبّلغٌ  ْن تََول َْناَك ﴿ أعرض عن طاعتك ﴾َوَم َْرَسل ا أ  (ص)یا محمد  ﴾َفَم

ِفيًظا﴿ ْم َح ِه ذروة األمر وسنامه ومفتاحه  ، عن الباقر (ع) حافظًا ألعمالهم ومحاسباً  ﴾َعلَْي

َُقولُونَ ﴿ )٨٠( ]صا[ورضاء الرحمن الطاعة لالمام بعد معرفته  ي أمرك  ﴾َطاَعةٌ ﴿ المنافقون ﴾َو

وا﴿ محمد طاعةیا  ََرُز ذَا ب ْن ﴿ خرجوا ﴾َفإِ َت  ِعْنِدَك  ِم ةٌ ﴿ دّبر ﴾بَيَّ ْم ﴿ جماعة ﴾َطاِئَف ْنُه ِم
َُقولُ  � ت َِّذ َر ال ُ ﴿ ألمرك وهو الخالف والعصیان ﴾َغْي ُتونَ  َواهللاَّ ُتُب َما يَُبيِّ ویخبرك به  ﴾يَْك

ِرْض ﴿ لنذكرهم به كي ینتهوا عن مثله أَْع َّ ﴿اصفح  ﴾َف تََوك ْم َو ُه  وفّوض أمرك ﴾لْ َعْن

ِ َوِكيالً﴿ِإلى  ﴾َعَ� ﴿ ى باهللاَّ ََف ِ َوك هللاَّ َُّرونَ ﴿ )٨١(ناصرًا ومعینًا  ﴾ا ب َتََد ََفال ي المنافقین  ﴾أ

﴿ ِ ِر اهللاَّ ْرآَن َولَْو كَاَن ِمْن ِعْنِد َغْي ُْق هِ ﴿ كما یزعم المشركون والمنافقون ﴾ال وا ِفي  لََوَجُد
ًفا ِتال ًرا﴿تناقضًا  ﴾اْخ َِثي فبقدر ما یتطهر ، على حساب صفاء الجنان  یكون قرآنتدبر ال﴾ ك

من قلبه وبقدر ما یتراكم في مرآة ، القلب من حب الدنیا والهوى تتجلى فیه أسرار كالم المولى 
صور األكوان یتحجب عن أسرار معاني القرآن ، فحالوة كالم اهللا ال یذوقها إال الذین َصَفت 

ر ، یتمتعون أوًال بحالوة الكالم ثم یتمتعون ثانًیا بحالوة قلوُبهم من األغیار وتطهرت من األكدا
ذَا﴿ )٨٢( وشهود المتكلم ْم  َوإِ ُه ء ٌر ﴿ المنافقین ﴾َجا ِن ﴿ خبرٌ  ﴾أَْم َن األْم  والغنیمة بالظفر ﴾ِم

َوْ ﴿ ْوِف  أ هِ ﴿ الهزیمة ﴾اْخلَ َذَاُعوا ب ُ ﴿ حقیقته أفشوه وتحدثوا به قبل أن یقفوا على ﴾أ ُّوه  ﴾َولَْو َرد

َى﴿ الذي بلغهم الكالم ْم  إِل ُه ْن ِر ِم ُْوِلي األْم َى أ ُسوِل َوإِل رَّ هم  عن الباقر(ع) ، الحقیقةلتبیان  ﴾ال

َن ﴿ ]صا[األئمة المعصومون  ي َِّذ ُ ال ه ُهْم  لََعِلَم ْن ُ ِم َه ن بُطو ْن  عن الرضا (ع) ، یستخرجونه ﴾يَْسَت
لحرام وهم حجة اهللا على وهم الذین یستنبطون من القرآن ویعرفون الحالل وا یعني آل محمد (ص)

ال﴿ ]صا[خلقه  ِ ﴿ أیها المؤمنون ﴾َولَْو ْم  َفْضُل اهللاَّ ُ ﴿ بِإرسال الرسول ﴾َعلَْيُك ه ُت َرْحَم  ﴾َو
 ]صا[(ع) الرحمة رسول اهللا (ص) والفضل علي بن أبي طالب عن الكاظم (ع)  ، بِإنزال القرآن

ْيَطانَ ﴿ ْم الشَّ ُت ََّبْع ال َقِليالً﴿ فیما یأمركم به ﴾الت   قلوب األحرار قبور األسرار  ، منكم ﴾إِ
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 (ع)عن السجاد ) ٨٥(

أن المالئكة إذا سمعوا 
المؤمن یدعو ألخیھ 
بظھر الغیب ویذكره 
بخیر قالوا نعم األخ 
أنت ألخیك تدعو لھ 
بالخیر وھو غائب 
عنك وتذكره بخیر قد 
أعطاك هللا تعالى مثلي 

سألت لھ وأثنى ما 
علیك مثلي ما أثنیت 
 علیھ ولك الفضل علیھ

  ]صا[
  
)عن الصادق (ع) ٨٦(

من التواضع أن تسلم 
على من لقیت وقال 
البخیل من بخل 

  ]صا [بالسالم
  
 ) في الحدیث٨٦(

السالم اسم من أسماء 
هللا تعالى أظھره في 
 أرضھ ، فأفشوه بینكم

  ] تس[
  
 (ص)ثبت عنھ ) ٨٦(

وتى أنھ سلّم على الم
كما سلم على األحیاء 

السالم علیكم فقال: " 
دار قوم مؤمنین وإنا 
إن شاء هللا بكم 

" فقالت  الحقون
عائشة  قلت یا رسول 
هللا ، كیف أقول إذا 
دخلت المقابر ؟ قال : 

قولي السالم علیكم «
أھل الدیار من 

  قر][» المؤمنین
  
 عن النبي (ص)) ٨٦(

یا أیھا الناس أفشوا 
ا الطعام السالم وأطعمو

وصلوا األرحام 
وصلوا باللیل والناس 
نیام تدخلوا الجنة 

  طر]  [بسالم
 
نزلت في قوم ) ٨٨(

قدموا من مكة 
وأظھروا اإلسالم ثم 
رجعوا إلى مكة 
فأظھروا الشرك ثم 
سافروا إلى الیمامة 

في  فاختلف المسلمون
  ]صا [غزوھم..

   
  

أو كان سمعوا خبًرا خیًرا إن ما ، فا اهللا تعالى خصلة توجد في كثیر من العوام ذمَّهوٕاذاعة األخبار 
الصادق غائب عن أخبار الزمان وأهله ، فوهي غفلة ونوع من الفضول  ...شًرا بادروا إلى إفشائه 

ِلْ ﴿ )٨٣( وقد ترك الناَس وما هم فیه َقات ِال ﴿ (ص) یا محمد ﴾َف َُّف إ ِ ال تَُكل ِيف َسبيِل اهللاَّ
َْفَسَك  ِض ﴿ولو وحدك  ﴾ن رِّ ع  ﴾َوَح ى﴿شجِّ نَِني َعَس ُ ﴿ تفید التحقیقعسى من اهللا  ﴾الُْمْؤِم اهللاَّ

َْس ﴿ یمنع﴾ أَْن يَُكفَّ  َأ ُروا﴿ شدة ﴾ب ََف َن ك ي َِّذ َأًْسا﴿ صنادید قریش ﴾ال ُ أََشدُّ ب قوة  ﴾َواهللاَّ
َنِكيالً َوأََشدُّ ﴿ ْن يَْشَفعْ ﴿ )٨٤( سطوة ﴾ت ةً  َشَفاَعةً  َم َن إما بدفع  یتوسط بین الناس ﴾ َحَس

َها﴿  ومنها الدعاء للمسلم ، ابتغاء وجه اهللا مأو جلب خیر إلیه مشر عنه ْن َهُ نَِصيٌب ِم ْن ل  ﴾يَُك

ْن يَْشَفعْ ﴿وثواب في اآلخرة ثناء من الناس علیه في الدنیا ،  ةً  َوَم ئَ  یمشي بالنمیمة ﴾َشَفاَعًة َسيِّ

ُ ﴿ بین الناس َه ْن ل َها يَُك ٌل ِمْن ْف َوكَاَن ﴿قاب من الّله نصیب مضاعف مذمة الناس وع ﴾ِك
ءٍ  ُلِّ َ�ْ ُ َعَ� ك ًتا اهللاَّ ِقي ْم ﴿ )٨٥(مقتدرًا فیجازي كل أحٍد بعمله  ﴾ُم ُت ي ذَا ُحيِّ أصل التحیه  ﴾َوإِ

ةٍ ﴿ الدعاء بالسالمة يَّ َها﴿ األسالم ﴾بَ�ِ ْن َن ِم أَْحَس يُّوا ب َها﴿بأفضل مما سّلم  ﴾َ�َ ُّو َْو ُرد بمثل  ﴾أ

ُلِّ ﴿ -أما لغیرالمسلمین فیكفي وعلیكم  هذا للمسلمین خاصه - ما سّلم َاَن َعَ� ك َ ك ِإنَّ اهللاَّ
ًبا ٍء َحِسي ال﴿ )٨٦( یجازیكم على أعمالكم ﴾َ�ْ َ ِإ َه ُ ال إِل قسم من اهللا  ﴾ُهوَ  اهللاَّ

ْم ﴿ نَُّك َمَع ْ ِة ال َرْيَب ﴿ جمع الخالئقی ﴾َ�َ ِْقَياَم ِم ال َى يَْو ِه َوَمْن ﴿شك ال  ﴾إِل َْصَدُق ِمْن  ِفي أ
ًثاا ي ِ َحِد ْم ﴿ )٨٧(ال أحد أصدق في الحدیث والوعد من اهللا  ﴾هللاَّ أیها المؤمنون  ﴾َفَما لَُك

ِقنيَ ﴿اختلفتم  ِف َنا تَْنيِ ﴿ الذین بقوا في دار الكفر﴾ ِيف الُْم مختلفتین فئة ترى مقاطعتهم  فرقتین ﴾ِفئَ

ُ ﴿ مثل ألمشركین وفئة ترى معاملتهم كمسلمین  هل معهمبین سبب عدم التسا ﴾َواهللاَّ

ْم ﴿ ُه َْركََس ُبوا بَما﴿ورّدهم ِإلى الكفر  خذلهم ﴾أ ونَ ﴿بسبب النفاق والعصیان  ﴾كََس ُِريُد َت ﴾ أ

وا﴿ خطاب للفئة التي رأت التسامح معهم َْهُد َّ ﴿ تحكموا بهدایة ﴾أَْن ت ْن أََضل ُ ﴿ خذله ﴾َم اهللاَّ
لْ  ْن يُْضِل ُ  َوَم ُ َسبيالًاهللاَّ َه َد ل َْن َجتِ ُّوا﴿) ٨٨(لهدى واِإلیمان طریقًا ِإلى ا ﴾َفل د  تمنى ﴾َو

ُرونَ ﴿ المنافقون ُف ُروا﴿ باهللا ﴾لَْو تَْك ََف ً ﴿ ُهم ﴾كََما ك ء نُوَن َسَوا َتُكو أنتم وهم جمیعًا كفارًا  ﴾َف

﴿ َ ء َْوِلَيا ْم أ ْنُه وا ِم ُذ ِ ى﴿ تستعینوا بهمال  ﴾َفال تَ�َّ تَّ ُروا﴿ و یؤمنوا ﴾َح َُهاِج یحققوا ِإیمانهم ل ﴾ي

ِ َفإِْن ﴿ دبالهجرة والجها ِل اهللاَّ َّْوا ِيف َسبي ْم ﴿ عن الهجرة أعرضوا ﴾تََول ُه و ُذ  أیها المؤمنون ﴾َ�ُ

ْم ﴿ ُه تُُمو ُث َوَجْد ْم َحْي ُه ُتلُو ْق وا﴿في حلٍّ أو حرم  ﴾َوا ُذ ِ ال تَ�َّ ا َو ْم َوِلي ُه  تصادقوهموال  ﴾ِمْن

ًرا﴿ ال نَِصي َن يَِصلُونَ ﴿) ٨٩(ولو بذلوا النصرة  ﴾َو ي َِّذ ال ال َنُكْم ﴿یلجأون  ﴾إِ ٍم بَْي َى َقْو إِل
َثاٌق  ْم ِمي ُه بَْيَن ُْم ﴿ معاهدة فیحقن دمائهم ﴾َو ُوك ء َْو َجا ُرُهْم ﴿ضاقت  ﴾َحِصَرْت  أ   ﴾ُصُدو
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 )٤سورة النساء (    )٩٤(       الجزء الخامس
  
ھم قوم من "أسد ) ٩١(

وغطفان" كانوا إِذا 
أتوا المدینة أسلموا 
وعاھدوا لیأمنوا من 

رجعوا  المسلمین فإِذا
إِلى قومھم كفروا 
ونكثوا عھودھم لیأمنوا 

  ]مس[ قومھم
  
النفوس على  )٩٢(

ثالثة أقسام قسم مطلقة 
العنان في الجرائم 
والعصیان وھي 

وقسم  ،النفوس األمارة 
مذبذبة تارة تظھر 
الطاعة واإلذعان ترید 
أن یأمنھا صاحبھا 
وتارة ترجع إلى الغي 
والعصیان مھما دعیت 

فیھا  إلى فتنة وقعت
لم تنتھ عن ذلك  نفأ

وتكف عن غیھا 
فالواجب جھادھا 

حتى تنقاد  اوقتلھ
وأما  ،بالكلیة إلى ربھا 

النفس المطمئنة فال 
كالم معھا لتحقق 

  ]بح[ إسالمھا
  
) عن الصادق ٩٣(

ال یزال المؤمن (ع) 
في فسحة من دینھ ما 
لم یصب دما حراما ، 
وقال ال یوفق قاتل 
 المؤمن متعمدا للتوبة

  ]اص[
نزلت في قوم ) ٩٣( 

وا في  من المسلمین َمرُّ
سفرھم برجل معھ 
جمل وُغَنیمة یبیعھا 
فسلّم على القوم وقال: 
ال إلھ إال هللا محمد 
رسول هللا؛ فحمل علیھ 

واخذو  أحدھم فقتلھ
فلما ذكر ذلك  غنیمتھ
شّق علیھ  (ص)للنبي 

  قر][ ونزلت اآلیة
عن ابن عباس ) ٩٣(

 أن رجالً سألھ ألِقاتِل
؟ فقال ال  المؤمن توبة

وسألھ آخر ألِقاتِِل 
:  ؟ فقال المؤمن توبة

نعم فقیل لھ في ذلك 
فقال جاءني ذلك ولم 
یكن قتل فقلت ال توبة 
  لك لكي ال یقتل
وجاءني ھذا وقد قتل 
فقد قلت لك توبة لكي 
ال یلقي نفسھ بیده إلى 

  ]مج[ التھلكة

ُْم ﴿ انفسهم َُقاتِلُوك َوْ ﴿ عن قتالكم﴾ أَْن ي ْم  أ ُه َُقاتِلُوا َقْوَم  َولَوْ ﴿ أو قتال قومهم لحبهم السالمة ﴾ي
 َ ء ُ ﴿ من لطف ﴾َشا ُْم ﴿بكم  ﴾اهللاَّ ََقاتَلُوك ْم َفل ْم َعلَْيُك ُه ََّط وجُرأهم علیكم فقاتلوكم  ﴾لََسل

ُْم ﴿ ُم﴿یتعرضوا لكم  لم ﴾َفإِْن اْعَتَزلُوك َُقاتِلُوك َْم ي َ ﴿بقتال  ﴾َفل ل ْم السَّ َْقْوا إِلَْيُك  ﴾مَ َوأَل

ُ ﴿وانقادوا واستسلموا لكم  َل اهللاَّ ْم َسبيالً َفَما َجَع ِه ْم َعلَْي السیرة من رسول اهللا كانت  ﴾لَُك
نهى اهللا  ،وسلم قبل نزول سورة البراءة أال یقاتل إال من قاتله وال یحارب إال من حاربه (ص) 

 ة ربها فإن تولتتعالى عن مساكنة النفوس ومواالتها حتى تهاجر عن مواطن شهواتها إلى حضر 
فال یسكن إلیها أبًدا أو یوالیها ، فإن كفت النفس عن شهواتها وانقادت  عن الهجرة وأِلَفت البطالةَ 

ونَ ﴿ )٩٠( إلى حضرة ربها فما ألحٍد علیها من سبیل قد دخلت في حمى الملك الجلیل ُد  ﴾َسَ�ِ
ِريَن ﴿قومًا  ُْم ﴿من المنافقین  ﴾آَخ ُنوك َأَْم وَن أَْن ي ُِريُد ْم ﴿بِإظهاراِإلیمان  ﴾ي ُه ُنوا َقْوَم َأَْم ي  ﴾َو

ا﴿بِإظهار الكفر  ََّم ُّوا كُل ةِ ﴿دعوا  ﴾ُرد َن ْت ِْف َى ال َها﴿قتال المسلمین الكفر أو  ﴾إِل ا ِفي ُْرِكُسو  ﴾أ

َْم ﴿ أجابوا ُْم  َفإِْن ل َمَ ﴿یجتنبوكم  ﴾يَْعَتِزلُوك ل ْم السَّ ُْقوا إِلَْيُك يُل وا ﴿ویستسلموا ِإلیكم  ﴾َو فُّ يَُك َو
 َ ْم أ َُه ي ْم ﴿ عن قتالكم ﴾يِْد ُه و ُذ ْم ﴿فأسروهم  ﴾َ�ُ ُتُموُه ْف َِق ْم َحْيُث ث ُه ُتلُو ْق وجدتموهم  ﴾َوا

ْم ﴿ َْنا لَُك ْم َجَعل ُْولَئُِك ْم  َوأ ِه ًا﴿على أخذهم وقتلهم  ﴾َعلَْي ن بِ ﴿حجة  ﴾ُسلَْطا ًناُم واضحة  ﴾ي

ًنا﴿ال ینبغي  ﴾َوَما كَانَ ﴿ )٩١( َل ُمْؤِم ُت ٍن أَْن يَْق ً ﴿ن اِإلیمان زاجٌر أل ﴾ِلُمْؤِم أ  ﴾إِال َخَط

َل ُمْؤِمًنا﴿ على وجه الخطأ َت ْن َق ُر  َوَم ِري أً َفَ�ْ َةٌ ﴿فعلیه عتق  ﴾َخَط ي ِد ٍة َو َن ٍة ُمْؤِم َب عوضًا  ﴾َرَق

ةٌ ﴿ عن دم المقتول ََّم هِ ﴿ تعطى ﴾ُمَسل َْهِل َى أ ُقوا﴿ورثة المقتول  ﴾إِل دَّ ال أَْن يَصَّ ِإال ِإذا عفا  ﴾إِ

ٌن  َفإِْن ﴿ فأسقطوا الدیةالورثة عن القاتل  ُهَو ُمْؤِم ْم َو ّوٍ لَُك ٍم َعُد ْن َقْو المقتول خطًأ  ﴾كَاَن ِم

ةٍ ﴿ مؤمنًا یقیم بین قومه الكفار َب ُر َرَق ِري ةٍ  َفَ�ْ َن ْم   ُمْؤِم ُه َن بَْي ْم َو َنُك ٍم بَْي ْن َقْو وإِن  ﴾َوإِْن كَاَن ِم

َثاٌق ﴿ لهمكان المقتول خطًا من قوم  َ ﴿ذمة و عهد  ﴾ِمي ي ةٌ َفِد ََّم ِه ﴿تدفع  ﴾ٌة ُمَسل َْهِل َى أ إِل
ُر  ِري ةٍ ﴿ِإعتاق  ﴾َوَحتْ َن ٍة ُمْؤِم َب ْد ﴿ألجل معاهدتهم  ﴾َرَق َْم َجيِ رقبة یعتقها أو لم یقدر على  ﴾َفَمْن ل

َتابَعْنيِ ﴿ شرائها َرْيِن ُمَت ُم َشْه ِ ﴿ عوضًا عنها ﴾َفِصَيا ْن اهللاَّ ًَة ِم ب شرع تعالى لكم ذلك ألجل  ﴾تَْو

ُ َعِليًما َحِكيًما﴿م التوبة علیك أن اهللا جّل جالله قد رغَّب في إحیاء النفوس  ﴾َوكَاَن اهللاَّ
الوجود أعز عند اهللا من مظهر هذا اآلدمي إن استقام في العبودیة  ونهى عن قتلها ، فلیس في

، فهو قلب الوجود ومن أجله ظهر كل موجود ، وهو المنظور إلیه في هذا العالم السفلي ، لربه 
ًنا﴿ )٩٢( قصود بالخطاب التكلیفي ، وهو المحبوب إلیهوالم ْل ُمْؤِم ُت َْق ْن ي  عالمًا بأیمانه ﴾َوَم
ًدا﴿ َتَعمِّ ُم َخالًِدا﴿لقتله  قاصداً  ﴾ُم نَّ َه ُ َج َزاُؤه َها َوَغِضَب ﴿ مقیماً  ﴾َ�َ ُ ﴿سخط و  ﴾ِفي اهللاَّ

 ُ ه َن ِه َولََع َذابًا عَ ﴿والطرد من رحمة اهللا  ﴾َعلَْي َهُ َع َُّها﴿ )٩٣( في اآلخرة ﴾ِظيًماَوأََعدَّ ل َي   يَا أ
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 ھمحل اإلیمان  )٩٤(

القلوب فالقلب ھو 
المتصف باإلیمان 

فالمؤمن  ،حقیقة 
  ، الحقیقي ھو القلب

فمن قتلھ بتتبع 
الشھوات  وتراكم 
الغفالت  فجزاؤه نار 
القطیعة في سجن 
األكوان والبعد عن 

 ان الشھود والعیانعرف
  ] بح[
 
) فائدة : في اآلیة ٩٤(

ترغیب في َخصلتین 
األولى  ، ممدوحتین

التأني في األمور 
والرزانة والطمأنینة 
وعدم العجلة والخفة 

وفي ، والطیش 
ى الحدیث  من َتأنَّ

أصاَب أو كاَد وَمن 
َل أخَطأ أو َكادَ    استعجَّ
وال ُیقدم على أمر حتى 

یعلم حكم هللا فیھ  
ُحْسن الظن  :الثانیة و

 بعباد هللا كافة واعتقاد 
الخیر فیھم وعدم 

 تالبحث عما اشتمل
  ]بح[علیھ بواطنھم 

  
) قیل انھا ٩٦(

الدرجات التسع في 
 ١٢٠سورة برآئة آیة 

  ]مج[
  
بِأََحقَّ  َبلَدٌ  لَْیسَ ) ٩٧(

بَِك ِمْن َبلٍَد َخْیُر اْلبَِالِد 
  [نج]. َما َحَملَكَ 

   

ُنوا َن آَم ي َِّذ ْم  ال ذَا َضَربُْت ِ  ِيف َسبيِل ﴿ ذهبتم ﴾إِ َُّنوا﴿الجهاد  ﴾اهللاَّ َتَبي ال تعجلوا في القتل  ﴾َف

ى﴿حتى یتبین لكم المؤمن من الكافر  َْق ْن أَل َُقولُوا ِلَم ال ت ْم   َو مَ  إِلَْيُك ال بتحیة  حیاكم﴾ السَّ

ًنا﴿ األسالم َت ُمْؤِم َتُغونَ ﴿ ن القتلأسلمت خوفا موإِنما لیس ألیمانك حقیقة  ﴾لَْس َْب تطلبون  ﴾ت

َرَض ﴿بقتله  نَْيا َع َياةِ الدُّ َِثيَرٌة﴿لتسلبوا ماله ﴾ اْحلَ ُِم ك ن ِ َمَغا ْنَد اهللاَّ تغنیكم عن قتل رجل  ﴾َفِع

ْم ﴿ یظهر االسالم لتأخذوا ماله ُت ُن ْم ﴿كفارًا  ﴾كََذِلَك ك ُ َعلَْيُك ُل َفَمنَّ اهللاَّ ْب ْن َق  بهدایتكم ﴾ِم

ُنوا﴿لِإلسالم  َتَبيَّ َ كَانَ ﴿أن تقتلوا مؤمنًا  ﴾َف هللاَّ ًرا﴿ ولم یزل ﴾إِنَّ ا بي ا تَْعَملُوَن َخ مطلعًا  ﴾بَم

نِنيَ ﴿ )٩٤(على أعمالكم  ْن الُْمْؤِم وَن ِم َْقاِعُد َتِوي ال يَْس ُْوِلي ﴿الجهاد عن  ﴾ال َغْيُر أ
َرِر  ونَ ﴿أهل األعذار ﴾ الضَّ ِهُد ا َ ِ ﴿مع من جاهد  ﴾َواْ�ُ ِل اهللاَّ أَْمَوالِ  ِيف َسبي ْم ب  إنفاقاً ﴾ ِه

ْم ﴿ ُفِسِه َن ُ ﴿ بالمواجهة ﴾َوأ َ اهللاَّ ل ْم َعَ�  َفضَّ ِه ْم َوأَنُفِس ِه أَْمَواِل َن ب ي ِهِد ا َ َن  اْ�ُ ي َْقاِعِد  ﴾ال

ةً ﴿من أهل األعذار  َرَج ُ َوَعَد ﴿من المجاهدین والقاعدین  ﴾َوكُالً﴿ منزلة ﴾َد ى اهللاَّ َن ْس  ﴾اْحلُ
ُ ﴿الجزاء الحسن في اآلخرة  َ اهللاَّ ل َفضَّ َن  َو ي ِهِد ا َ َن  َعَ� ﴿في سبیل اهللا  ﴾اْ�ُ ي َْقاِعِد  بغیر ﴾ال

ًراَعِظيًما﴿ عذر َرَجاٍت ﴿) ٩٥(الوافر  بالثواب ﴾أَْج ُ ﴿منازل بعضها أعلى من بعض  ﴾َد ه ْن  ﴾ِم

َرةً﴿ فضله من ةً ﴿ لذنوبه ﴾َوَمْغِف َرْحَم ًرا﴿ تقربه الى ربه ﴾َو ُ َغُفو ال  ﴾َرِحيًما َوكَاَن اهللاَّ
ع حظوظه وهواه مشتغًال بتربیة جاهه وماله وتحصیل ُمناه غافًال عن السیر إلى یستوي القاعد م

حضرة مواله مع الذي سلَّ سیَف العزم في جهاد نفسه وهواه وبذل مهجته وجاهد نفسه في طلب 
ْم ﴿) ٩٦( رضاه ُه ا فَّ َن تََو ي َِّذ ةُ ﴿ تقبض أرواحهم ﴾إِنَّ ال  ملك الموت وأعوانه ﴾الَْمالِئَك

﴿ َ ْم َظاِلِمي أ ِه ُفِس قالت لهم المالئكة  ﴾َقالُوا﴿بتركهم الهجرة  ببخسهم حقها من الثواب ﴾ن
ْم ﴿ توبیخاً  ُت َم كُن ِفنيَ ﴿ معتذرین ﴾َقالُوا﴿ من أمر دینكم ﴾ِفي َتْضَع ُنَّا ُمْس یستضعفنا  ﴾ك

ْرِض ﴿ المشركون أَلَْم ﴿قالت لهم المالئكة  ﴾َقالُوا﴿ معتقداتنا یمنعوننا من ممارسة ﴾ِيف األ
َهاتَكُ  ُروا ِفي َهاِج ُت ًة َف ِ َواِسَع َْرُض اهللاَّ  أي كنتم قادرین على الهجرة الى دار أألسالم ﴾ْن أ

ُْولَئَِك ﴿ أ ْم ﴿ المتخلفون ﴾َف ُه َْوا أ مُ ﴿ مسكنهم ﴾َم نَّ َه ًرا﴿النار  ﴾َج ءْت َمِصي ال﴿ )٩٧(﴾ َوَسا ﴾ إِ

ِفنيَ ﴿ أستثنى َتْضَع رِّ ﴿ المعذورین لمرض أو عدم النفقه ﴾الُْمْس ْن ال ِء َوالِْولَْداِن ِم َسا نِّ  ﴾َجاِل َوال

َةً ﴿ األطفال ِإلعسارهم وضعفهم عن الهجرة َتِطيُعوَن ِحيل لعدم قدرتهم ،  الخالص في ﴾ال يَْس

ونَ ﴿ وعجزهم عن كسر النفس وقمع الهوي  تَُد َْه ال ي الطریق الموصل  لعدم معرفتهم ﴾َسبيالً َو

ُْولَئَِك ﴿ )٩٨( لدار الهجرة أ ُ َعَس ﴿ المستضعفین ﴾َف تفید  عز وجل عسى في كالم اهللا" ﴾ى اهللاَّ

ْم ﴿ "التحقیق ُه ُفَو َعْن ًرا َوكَانَ ﴿ألنهم لم یتركوا الهجرة اختیارًا  ﴾أَْن يَْع ا َغُفو ُفو ُ َع   ولم ﴾اهللاَّ
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ألم تكن سعة ) ١٠٠(

استعدادكم بحیث 
تھاجروا فیھا من مبدأ 

ھایة فطرتكم إلى ن
كمالكم، وذلك مجال 
واسع فلو تحركتم 
وسرتم بنور فطرتكم 
خطوات یسیرة بحیث 
ارتفعت عنكم بعض 
الحجب انطلقتم عن 
أسر القوى وتخلصتم 
عن قیود الھوى 
وخرجتم عن القریة 
الظالم أھلھا التي ھي 
مكة النفس األمارة إلى 
البلدة الطیبة التي ھي 

 ]ال[مدینة القلب 
  

ة عن أبـي حنیف)١٠١(
مسیرة ثالثة أیام 

 ، ولیالیھا بسیر اإلبل
التقدیر بالمراحل  او

وھو قریب من 
وقدر أبو ،  المشھور

یوسف بیومین 
 : والشافعي في قول

، وقدر  بیوم ولیلة
عامة المشایخ ذلك 

، ثم اختلفوا  بالفراسخ
أحد  : فقال بعضھم

ً وقال  وعشرون فرسخا
آخرون ثمانیة عشر 
  وآخرون خمسة عشر

احتج الشافعي و .....
بظاھر اآلیة الكریمة 
على عدم وجوب 

وأفضلیة  القصر
وقال آخرون  اإلتمام
إن اآلیة صریحة  منھم

 في عدم وجوب اإلتمام
 وذكر أصحابنا أن ،

، وعمل  كثرة األخبار
الجم الغفیر من 
الصحابة والتابعین 

بما  (ع)وجمیع العترة 
 یقوي القول بالوجوب

 ]ال[

  

ْن ﴿ )٩٩( األعذاریعفو ویغفر ألهل  یزل ْر  َوَم َُهاِج على أن  ، یفارق وطنه ویهرب فرارًا بدینه ﴾ي

ِ  ِيف ﴿ یكون ِل اهللاَّ ًرا َسبي َِثي َراَغًما ك ْرِض ُم ْد ِيف األ ةً ﴿ مخلصا من الضالل ﴾َجيِ في  ﴾َوَسَع

ْن ﴿الرزق  هِ  َوَم ِت ْن بَْي ُرْج ِم ًرا﴿بلده  ﴾َخيْ َهاِج ِ ﴿من أرض الشرك فارًا بدینه  ﴾ُم َى اهللاَّ ِه إِل َرُسوِل  َو
ُ الَْمْوُت  ه ِرْك ُمَّ يُْد َقْد َوَقعَ ﴿بلوغه دار الهجرة  قبل ﴾ث ُ ﴿ثبت  ﴾َف َعَ� ﴿ هجرته ثواب ﴾أَْجُره

ًرا َرِحيًما ُ َغُفو ِ َوكَاَن اهللاَّ ان هجرة النفوس وانتقالها من مألوفاتها وحظوظها الى معرفة  ﴾اهللاَّ
َیِجْد ِفى أرض استعداده  ْر عن مقار النفس المألوفةَوَمن ُیَهاجِ ،  ربها اعظم من هجرة االبدان
سبب الخالص من مضایق صفات بانشراحًا في الصدر و قوى نفسه  منازًال كثیرة یرغم فیها أنوف

ذَا﴿ )١٠٠( النفس وأسر الهوى ُْتْم  َوإِ ْرِض ﴿سافرتم  ﴾َضَرب لمحاربة عدو النفس أو ﴾ ِيف األ

ْم َفلَْيَس َعلَيْ ﴿ لتحصیل أحوال الكماالت َناحٌ  ُك الةِ﴿إِثم حرج و  ﴾ُج َْقُصُروا ِمْن الصَّ ﴾ أَْن ت

ْم  إِْن ﴿ تنقصوا من األعمال البدنیة ُت ْف ْم  أَْن ﴿خشیتم  ﴾ِخ َنُك ِت َْف َن ﴿ من ینالكم مكروه ﴾ي ي َِّذ ال
ُروا ََف َن ﴿ أعدائكم الكفرة من قوى الوهم والتخیل ﴾ك ِفِري نُوا إِنَّ الَْكا لَُكْم ﴿ ولم یزالوا﴾ كَا

ا و بِ  َعُد ًناُم ذَا كُنَت ﴿ )١٠١( ﴾ي ْم  َوإِ ِه ْم ﴿ (ص) معهم یا محمد ﴾ِفي َُه َت ل ََقْم أ الةَ َف  ﴾الصَّ
فلهذا فرضت في الخوف واألمن ، الصالة صورة جذبة الحق ومعراج العبد ، الخوف في الحرب 

ُقْم ﴿ وشدة القتال والسفر والحضر والصحة المرض لیكون العبد مجذوب العنایة على الدوام َْت  َفل
ُهْم َمَعَك  ْن ٌة ِم وا﴿تقتدي بك في صالتها  ﴾َطاِئَف أُْخُذ ْم ﴿ الطائفة األخرى ﴾َولَْي ُه َت من  ﴾أَْسِ�َ

 الشیطان لیقفوا على ما في فعلك من األسرار فال تضلهم وسائس قوى الروح ویجمعوا حواسهم
وا﴿ ُد ذَا َجسَ نُوا﴿ المصلین﴾ َفإِ ْم ﴿ غیر المصلین ﴾َفلَْيُكو َراِئُك ْن َو أِْت ﴿ حرسونكمی ﴾ِم َْت َول

ُّوا َمَعَك  ُّوا َفلُْيَصل َْم يَُصل َرى ل ٌة أُْخ فِإذا فرغت الطائفة األولى من الصالة فلتأت  ﴾َطاِئَف

ْم ﴿ الطائفة التي لم تصّل ِإلى مكانها لتصلي خلفك وا ِحْذَرُه أُْخُذ من عدوهم  ولیكونوا حذرین ﴾َولَْي

ْم ﴿ ُه َت َّ ﴿لسالح متأهبین لقتالهم بحملهم ا ﴾َوأَْسِ�َ د ُروا﴿تمنى  ﴾َو ََف يَن ك َِّذ ُفلُونَ  ال أن  ﴾لَْو تَْغ

ْن ﴿تنشغلوا  ًَة َواِحَدةً َع ْم َفَيِميلُوَن َعلَْيُكْم َمْيل ِتُك ْم َوأَْمِتَع ِتُك یحملون علیكم  ﴾أَْسِ�َ

َناحَ ﴿ منشغلون بصالتكم حملة واحدة وأنتم ال ُج ْم ﴿ إثم حرج أو ﴾َو ْم إِْن كَاَن بُك  ﴾َعلَْيُك
ْن ﴿ منالك ًَذى ِم ٍر  أ ْم  َمَط ُت ُن َْو ك ْرَضى أ ال تحملوا أن  ﴾أَْن تََضُعوا﴿جرحى  ﴾َم

ْم ﴿ َتُك ُْم ﴿ِإذا ضعفتم عنها  ﴾أَْسِ�َ َرك وا ِحْذ َ أََعدَّ ﴿لئال یباغتكم العدو  ﴾َوُخُذ إِنَّ اهللاَّ
ًنا ِهي َذابًا ُم َن َع ِري ِف َكا ْم ﴿ )١٠٢( مع اِإلهانة ﴾ِ�ْ ُت ذَا َقَضْي الةَ﴿فرغتم من  ﴾َفإِ ﴾ الصَّ

ًدا﴿ صالة الخوف ُقُعو َ ِقَياًما َو ُُروا اهللاَّ ْذك ْم  َفا ُنوبُك ،  األحوال كل في ادعوا اهللا ﴾َوَعَ� ُج
  من حاز على ذكر اهللا في فإن كثرة ذكر الّله توقع السكینة في القلب وتزیل الخوف والرعب ،
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َ ُثمَّ َیْستَ ) ١١٠( ْغفِِر ٱ�َّ

 ً ِحیما وراً رَّ َ َغفُ  َیِجِد ٱ�َّ
وعد للخائن والمجادل 
عنھ بقبول توبتھ ان 

، والمغفرة ستر  تاب
الّذنوب وترك العقاب 

والّرحمة  .علیھا
الّتفّضل علیھ زائداً 

 على ترك العقاب
 ]بي[
  

ذَا﴿ قیامه وقعوده واضطجاعه فقد حاز الوجود ُتْم  َفإِ َن أْن  وأقمتم أوطانكم في قررتماست فإذا ﴾اْطَم

أَِقيُموا﴿ أمصاركم في الةَ﴿فأتموا  ﴾َف َْت ﴿جمیع شروطها بكما ُأمرتم  ﴾الصَّ ن َة كَا ال إِنَّ الصَّ
َتابًا نَِني ِك ُقوتًا﴿فرضًا  ﴾َعَ� الُْمْؤِم ُنوا﴿ )١٠٣(محدودًا بأوقات معلومة  ﴾َمْو َِه ال ت ال  ﴾َو

ءِ ﴿تضعفوا  ِْتَغا مِ ﴿طلب  ﴾ِيف اب َْقْو نُوا إِْن ﴿وكم عد ﴾ال َأْلَُمونَ ﴿ أیها ألمؤمنون ﴾تَُكو ما م ﴾ت

ْم ﴿الجراح  ینالكم من َُّه َأْلَُمونَ ﴿ ألمشركون ﴾َفإِن مما ینالهم منكم من الجراح یتألمون أیضًا  ﴾ي

َأْلَُمونَ  كََما﴿ َْرُجونَ ﴿ أنتم ﴾ت ت ْن ﴿ولكنكم ترجون  ﴾َو ِ  ِم  التنعم بجنةو  النصر أو الشهادة ﴾اهللاَّ

َْرُجونَ ال َما﴿ الخلد ُ َعِليًما﴿هم  ﴾ ي هللاَّ كَاَن ا ال  في تشریعه ﴾َحِكيًما﴿ بمصالح خلقه ﴾َو
تألمون حال  الظفر بنفوسكم وال تفشلوا عن السیر الى حضرة ربكم فإن كنتمتهنوا عن طلب 

َْنا ﴿ )١٠٤( محاربتها ومخالفة شهواتها فإنها تألم مثلكم ما دامت لم ترتض في حضرة ربكم َنَزل َّا أ ن إِ
َتاَب ﴿ (ص) یا محمد ﴾إِلَْيَك  مَ ﴿القرآن  ﴾الِْك ُك ْ قِّ ِ�َ ا  بَْنيَ ﴿ یا محمد (ص) ﴾باْحلَ ِس بَم نَّا ال

ََراَك  ُ ﴿ علمك ﴾أ ائِنِنيَ ﴿وأوحى به ِإلیك  ﴾اهللاَّ َ ْن ِ�ْ ال تَُك  ﴾اً َخِصيم﴿ او غیرهمسلمًا ﴾ َو

َ ﴿ )١٠٥(مدافعًا  ْر اهللاَّ ِف ًرا﴿ وديعقاب الیههممَت به من مما  ﴾َواْسَتْغ َ كَاَن َغُفو  ﴾إِنَّ اهللاَّ

ِدلْ ﴿ )١٠٦( ﴾َرِحيًما﴿لمن یستغفره  ا ال ُجتَ نُونَ ﴿ال تخاصم وتدافع  ﴾َو َتا َن َخيْ ي َِّذ ْن ال  ﴾َع

ْم ﴿یخونون  ُه ُفَس َن نًا﴿بالمعاصي  ﴾أ ا ْن كَاَن َخوَّ بُّ َم َ ال ُحيِ مفرطًا في الخیانة  ﴾إِنَّ اهللاَّ
َثِيًما﴿ ُفونَ ﴿ )١٠٧(في اآلثام  اً منهمك ﴾أ ِس ﴿یستترون  ﴾يَْسَ�ْ نَّا ْن ال َوال ﴿خوفًا وحیاًء  ﴾ِم

ُفونَ  ِ ﴿ یستحیونوال  ﴾يَْسَ�ْ ُهْم  ِمْن اهللاَّ ُهَو َمَع ُتونَ ﴿عالم بهم وبأحوالهم  ﴾َو ْذ يَُبيِّ یدبرون  ﴾إِ

َْقْوِل  َما ال﴿في الخفاء  ْن ال َْرَضى ِم َما ﴿من رمي البريء وشهادة الزور  ﴾ي ُ ب َوكَاَن اهللاَّ
يًطا ا﴿) ١٠٨( ﴾يَْعَملُوَن ُحمِ ءِ  َه ُال ْم َهؤ ُْت َن ْم ﴿یا معشر القوم  ﴾أ ُْت دَل ا ْم ﴿افعتم د ﴾َج ُه ﴾ َعْن

نَْيا﴿ عن السارق الخائن َياةِ الدُّ َ ﴿ " توبیخ لهم "﴾ ِيف اْحلَ ِدُل اهللاَّ ا ْن ُجيَ َم ﴿ یدافع ﴾َفَم ْم يَْو ُه َعْن
ةِ  ِْقَياَم َْم  ال ْم ﴿ أو ﴾أ ِه ْن يَُكوُن َعلَْي  من بأس اهللا وانتقامه میتولى الدفاع عنه ﴾ِكيالًوَ  َم

ْن ﴿ )١٠٩( ً  َوَم ءا ْل ُسو َوْ ﴿كاتهام بريء أو یرتكب جریمة  ﴾يَْعَم ْم  أ ُ  يَْظِل ه َْفَس بالقناعة من  ﴾ن

ْر ﴿ الترقي في الدرجات والمقامات َتْغِف ُمَّ يَْس َ  ث من أعطي االستغفار لم یحرم  بالتوبة ، ﴾اهللاَّ

َ ﴿ المغفرة ْد اهللاَّ ًراَجيِ ْن يَْكِسْب ﴿) ١١٠( توبته بقبول ﴾َرِحيًما﴿ لذنوبه ﴾ َغُفو یفعل  ﴾َوَم

ُ ﴿ ذنباً  ﴾إِْثًما﴿ ه ُب ََّما يَْكِس ن ُ َعِليًما﴿یعود وبال ذلك  ﴾َفإِ هللاَّ ِه َوكَاَن ا َْفِس بذنبه  ﴾َعَ� ن

ْن ﴿ )١١١(في عقابه  ﴾َحِكيًما﴿ ةً  َوَم  أي صغیرة أو ما ال عمد فیه من ﴾يَْكِسْب َخِطيئَ
َْو إِْثًما﴿ وقیل الشرك الذنوب هِ ﴿ ، وقیل ما دون الشرك أي كبیرة أو ما كان عن عمد ﴾أ َْرِم ب ُمَّ ي   ث
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وإنما ذكر هللا ) ١١٤(

،  ھذه األقسام الثالثة
وذلك ألن عمل الخیر 
إما أن یكون بإیصال 
المنفعة أو بدفع 
المضرة، أما إیصال 
الخیر فاما أن یكون 
من الخیرات الجسمانیة 
وھو إعطاء المال، 

وإلیھ اإلشارة بقولھ  
 إِالَّ َمْن أََمَر بَِصَدَقٍة 
وإما أن یكون من 
الخیرات الروحانیة، 
وھو عبارة عن األمر 
بالمعروف، وإلیھ 

أَْو اإلشارة بقولھ 
وأما إزالة  َمْعُروٍف 

الضرر فإلیھا اإلشارة 
ٍح َبْیَن بقولھ  أَْو إِصْ  ـٰ لَ

اِس  فثبت أن مجامع  ٱلنَّ
الخیرات مذكورة في 
ھذه اآلیة، ومما یدل 
على صحة ما ذكرنا 
قولھ علیھ الصالة 

كالم ابن آدم  : والسالم
كلھ علیھ ال لھ إال ما 
كان من أمر بمعروف 
أو نھي عن منكر أو 

  ]فخ[ ذكر هللا
 
  

َِريئًا لَ ﴿ دیانبريء وهو محرم في سائر اال ینسب ذلك إلى ﴾ب َتَم َقْد اْح نًا﴿تحّمل  ﴾َف َتا ُْه  ﴾ب

ًنا﴿وذنبًا  ﴾َوإِْثًما﴿جرمًا  ِ َعلَْيَك ﴿) ١١٢( واضحاً  ﴾ُمبي ال َفْضُل اهللاَّ على  بأن نبهك ﴾َولَْو

ُ ﴿ الحق ه ُت َرْحَم ْت ﴿ وعصمك ﴾َو ْنُهْم ﴿ أضمرت ﴾لََهمَّ ٌة ِم  ألذین دافعو عن السارق ﴾َطائَِف

ُّوَك  أَْن ﴿ ال﴿ -نهم سألوك ان تلحق التهمة بالیهودي أل - عن الحق ﴾يُِضل َن إِ ُّو  َوَما يُِضل
ْم  ُه ُفَس َن نََك ﴿راجع علیهم  عملهموبال  ﴾أ و ءٍ ﴿ ألنك معصوم ﴾َوَما يَُضرُّ ْن َ�ْ فكیف  ﴾ِم

ُ َعلَْيَك الِْكَتاَب ﴿یضلونك  َنَزَل اهللاَّ ةَ ﴿القرآن  ﴾َوأ ْكَم ََّمَك ﴿ ویوحي ِإلیك باألحكام ﴾َواْحلِ َوَعل
َْم  ْن  َما ل َمُ  تَُك ل ِ َعلَْيَك  َوكَاَن َفْضلُ ﴿ من خفیات األمور وأمور الدین واألحكام ﴾تَْع هللاَّ  ا

ل على أولیائه بسابق العنایة وحفَّت بهم منه الكالءة والرعایة  ﴾َعِظيًما لوال أن اهللا تفضَّ
فأظهر ألضلتهم العموم عن عین التحقیق ، لكن من سبقت له العنایة ال یصیبه سهُم الجنایة ، 

لهم معالم التحقیق وكشف عن قلوبهم رین الحجاب حتى فهموا أسرار الكتاب ونبع من قلوبهم 
َِثيٍر ِمْن ﴿ )١١٣( ینابیع الَحَكم واألسرار َر ِيف ك ْم  ال َخْي ُه َوا  السر والخفاءي ف یتباحثون ﴾َجنْ

ال﴿ ةٍ ﴿نجوى  ﴾إِ َر بَصَدَق ْن أََم ُروٍف ﴿لیعطیها سرًا  ﴾َم َْو َمْع  استحسنه الشرع منكل ما  ﴾أ

ِس ﴿ أعمال البر والخیر نَّا َْو إِْصالٍح بَْنيَ ال ْل ذَِلَك ﴿المختصَمین  ﴾أ ْن يَْفَع من ما أمر به  ﴾َوَم

َ ﴿ النجوى " الثالث المذكورة " ء ِْتَغا ِ َفَسْوَف ﴿طلب  ﴾اب ْرَضاةِ اهللاَّ التعبیر بسوف إشارة إلى  ﴾َم

هِ ﴿ یاأن جزاء األعمال الصالحة في اآلخرة ال في الدن تِي ًرا﴿نعطیه  ﴾نُْؤ  ﴾َعِظيًما﴿ ثواباً  ﴾أَْج
في اآلیة حث على الصمت  فبقدر ما یصمت اللسان یعمر الجنان ، وبقدر ما كان یتكلم اللسان 
 یخرب الجنان ، وٕاذا كثر العلُم قلَّ الكالم وٕاذا قل العلم كثر الكالم ، ومن عرف اهللا َكلَّ لسانهُ 

ِققِ ﴿ )١١٤( ْن يَُشا ُسولَ ﴿أمر  یخالف ﴾َم رَّ َ ﴿ محمد (ص) ﴾ال َبَنيَّ ْن بَْعِد َما ت َهُ ﴿ظهر  ﴾ِم ل
ُْهَدى بعْ ﴿الحق  ﴾ال َتَّ َر َسبيِل ﴿یسلك  ﴾َوي ِّهِ ﴿طریق  ﴾َغْي نَِني نَُول َّى﴿نتركه  ﴾الُْمْؤِم  ﴾َما تََول

هِ ﴿مع اختیاره  مَ ﴿وندخله  ﴾َونُْصِل نَّ َه ًرا﴿ عقوبًة على ما أختاره﴾ َج ءَْت َمِصي  ًا لهممرجع ﴾َوَسا

)١١٥( ﴿ َ هِ  إِنَّ اهللاَّ ُر أَْن يُْشَرَك ب ِف وَن ذَِلَك ﴿ أشرك به منذنب  ﴾ال يَْغ ُر َما ُد يَْغِف  ﴾َو

ُ ﴿من الذنوب  ء ْن يََشا َّ ﴿ یرید لمن ﴾ِلَم َقْد َضل ِ َف َبُعد عن طریق الحق  ﴾َوَمْن يُْشِرْك باهللاَّ
الً بَِعيًدا﴿ هِ ﴿مشركون هؤالء ال ﴾إِْن يَْدُعونَ ﴿ )١١٦(بعدًا  ﴾َضال ِ ن ْن ُدو ال﴿اهللا  ﴾ِم  ﴾إِ

نَاثًا﴿أوثانًا  الالت والعزى ومناة وأساف ونائلة ،  كانت العرب تسمي األصنام بأسماء مؤنثة ﴾إِ

ال﴿وما یعبدون  ﴾يَْدُعونَ  َوإِْن ﴿ ِريًدا ِإ نًا َم ُ ﴿ )١١٧( في عصیانه متمرد ﴾َشْيَطا ه َن ُ  لََع  ﴾اهللاَّ

َقالَ ﴿أبعده اهللا عن رحمته  ًبا﴿طان الشی ﴾َو ِدَك نَِصي َبا ْن ِع َذنَّ ِم ِ  حظاً  ﴾ألختَّ

ُروًضا﴿ ْف ْم وَ ﴿ )١١٨(مقدرًا معلومًا  ﴾َم ُه َّنَّ ْم ﴿ أزین لهم الباطل ﴾ألُِضل ُه نَّ َي نِّ   األماني ﴾َوألَُم
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روى اّن ) ١٢٣(

عیل قال للّصادق ااسم
یا ابتاه ما تقول  :)ع(

مّنا ومن  فى المذنب
لَّْیَس  :  فقال -؟  غیرنا

ُكْم َوۤال أََمانِيِّ أَْھِل  بِأََماِنیِّ
ٱْلِكَتاِب َمن َیْعَمْل ُسۤوًءا 

وھو یشیر الى  ُیْجَز بِھِ 
تعمیم الحكم وال ینافى 
تخصیص الخطاب 

 ]بي[ بالمنافقین 
  
) عن الصادق ١٢٥(

انما اتخذ هللا (ع) 
ابراھیم خلیال ألنھ لم 

یسأل  یرد أحدا ولم
 أحدا قط غیر هللا

  ]صا[
  
النبي  عن )١٢٥(

اإلحسان أن (ص) 
تعبد هللا تعالى كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه 

وعنھ (ص)  فإنھ یراك
المرء على دین خلیلھ 
فلینظر أحدكم من 

وعنھ (ص)   یخالل
اتخذ هللا تعالى إبراھیم 
خلیالً وموسى نجیاً 

 ً ، ثم  واتخذني حبیبا
وقال وعزتي ألوثرن 

بي على خلیلي حبی
  ]ال[ ونجیي

   

نَّ ﴿الباطلة بكثرة المال واألوالد واآلمال الفارغة والتسویف بالتوبة  ُك تِّ ْم َفلَُيَب َُّه َرن ذَاَن  َوآلُم آ
مِ  نَْعا  تشقیقها وجعلها عالمة للبحیرة والسائبة كما كانوا یفعلون في الجاهلیة قطعها او یعني ﴾األ

ُرنَّ ﴿ ْم َفلَُيَغيِّ َُّه َرن ِ ﴿ صورة أو صفة ﴾َوآلُم ذِ  َخلَْق اهللاَّ ِ ْن يَ�َّ ا﴿یتول  ﴾َوَم ْيَطاَن َوِلي  ﴾الشَّ

ِ ﴿ یطْعه وِن اهللاَّ ْن ُد نًا﴿ویترك أمر اهللا  ﴾ِم َرا َر ُخْس َقْد َخِس ًنا َف بي  )١١٩( عظیماً  ﴾ُم

ْم ﴿ ُه ِهْم ﴿بالفوز والسعادة  ﴾يَِعُد ي نِّ يَُم ْم ﴿ باألكاذیب واألباطیل ﴾َو ُه يْ  َوَما يَِعُد ال الشَّ َطاُن إِ
ًرا ُْولَئَِك ﴿ )١٢٠( باطًال وضالالً  ﴾ُغُرو ْم ﴿ ألذین اتخذوا الشیطان ولیاً  ﴾أ ُه َْوا أ مصیرهم  ﴾َم

مُ ﴿ نَّ َه يًصا﴿یوم القیامة  ﴾َج َها َحمِ وَن َعْن ُد ال َجيِ  )١٢١( مهربلیس لهم منها مفر وال  ﴾َو

ُنوا﴿ َن آَم ي َِّذ اِت ﴿ باهللا ووحدوه﴾ َوال اِحلَ ْم ﴿ التي كلفوا بها﴾ َوَعِملُوا الصَّ ُُه نَّاٍت  َسنُْدِخل  َج
َبًَدا َها أ َن ِفي ي ُر َخالِِد َْها ن َها األ ِت ْن َحتْ ِري ِم ا َوْعَد ﴿بال زوال  ﴾َجتْ ق ِ َح ال شك فیه وال  ﴾اهللاَّ

ِ ِقيالً﴿ارتیاب  ْن اهللاَّ َْصَدُق ِم ْن أ َس ﴿ )١٢٢( االستفهام معناه النفيُ ﴾ َوَم ما وعد اهللا  ﴾لَْي

ُكْم ﴿ ینالاب تعالى من الثو  أََمانِيِّ ال﴿أیها المسلمون  ﴾ب َتاِب ﴿ـ لیس بو  ﴾َو ِل الِْك َْه  ﴾أََماِ�ِّ أ
ْن ﴿ أن التعذبو بأفعاكم هِ  َم َز ب ءاً ُجيْ ْل ُسو ا﴿ینال عقابه  ﴾يَْعَم َوِلي ِ وِن اهللاَّ ْن ُد َهُ ِم ْد ل ال َجيِ  ﴾َو

ًرا﴿یحفظه  ال نَِصي َعْ ﴿ )١٢٣(ینصره من عذاب اهللا  ﴾َو ْن ي ْن َوَم اِت ِم اِحلَ ْن الصَّ ْل ِم َم
ى َث َْو أُن ٍَر أ ٌن ﴿ سواء في التكلیف وكذا سواء في الجزاء ﴾ذَك ُهَو ُمْؤِم  أألیمان شرط ﴾َو

ةَ ﴿ نَّ ُْولَئَِك يَْدُخلُوَن اْجلَ أ ال﴿ثواب أعمالهم ب ﴾َف ًرا َو ي َِق وال ُینقصون شیئًا حقیرًا  ﴾يُْظلَُموَن ن

ُن ﴿) ١٢٤( ْن أَْحَس  ى بالمقدور وأسلم قلبه إلى ربه وأخلص وجهه لهحاًال ممن رض ﴾َوَم

ًنا﴿ ي ْن ﴿ ال أحد أحسن اعتقاداً  ﴾ِد ِ  ِممَّ هُ ِهللاَّ َه ََم َوْج ٌن ﴿انقاد ألمر اهللا  ﴾أَْسل ِس ُهَو ُحمْ مطیٌع  ﴾َو

َّةَ ﴿هللا  ََّبَع ِمل ِهيمَ ﴿دین  ﴾َوات َْرا ملة إبراهیم السخاء وحاله التبرى من كل شىء سوى اهللا  ﴾إِب

ًفا﴿ ِني ُ ﴿مستقیمًا على منهاجه  ﴾َح َذ اهللاَّ َ َم َخِليالً َواختَّ ِهي َْرا ِ َما ِيف ﴿ )١٢٥( ُمحباً  ﴾إِب َوِهللاَّ
ْرِض  َواِت َوَما ِيف األ َما ءٍ ﴿جمیع الكائنات ملكه وعبیده  ﴾السَّ لِّ َ�ْ ُ بُك  َوكَاَن اهللاَّ

يًطا نََك ﴿ )١٢٦( ال تخفى علیه خافیة ﴾ُحمِ ُتو ْف َت يَْس نِّ ﴿یسألونك  ﴾َو ءِ ِيف ال في الزواج  ﴾َسا

لْ ﴿ وأألرث ُ ﴿ (ص) لهم یا محمد ﴾ُق ْم  اهللاَّ ِتيُك ُْف نَّ ﴿یبین لكم ما سألتم  ﴾ي ِه في أمر  ﴾ِفي
َتاِب ﴿ یبین لكم﴾ وَ ﴿میراثهن  ْم ِيف الِْك ُْتَ� َعلَْيُك ءِ ﴿القرآن  ﴾َما ي َسا نِّ ََتاَمى ال في ﴾ ِيف ي

نَّ  الالِ� ال﴿ حجوركم نَُه تُو ُ ﴿ال تدفعون  ﴾تُْؤ نَّ َما ك َُه َْرَغُبوَن ﴿مهورهنَّ كاملة من  ﴾ِتَب ل ت َو
نَّ  ُه َنِكُحو ْن الِْولَْداِن ﴿ في یفتیكم﴾ وَ ﴿ الزواج منهنفي  ﴾أَْن ت ِفَني ِم َتْضَع   الذین ﴾الُْمْس
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 الّصادق عن) ١٢٨(
 تكون المرأة ھى )ع(

 فیكرھھا الّرجل عند
 ان یدار  :لھا فیقول
ال  :  لھ فتقول اطلّقك
 ان اكره اّنى تفعل

 انظر ولكن بى یشمت
 بھا فاصنع لیلتى فى
 كان وما شئت ما

 شيء من ذلك سوى
 على ودعنى لك فھو

 قولھ وھو حالتى
 جناح فال  :تعالى
 وال ُیصلحا ان علیھما

 باسقاط لھ اختصاص
 عوٍض  بال حّقھا المرأة

 بدل یجعل ان فیجوز 
ً عوض الحقّ  اسقاط   ا

 ]بي[
    
 النبي ) عن١٢٩(

 یقسم كان أنھ (ص)
 اللھم ویقول نسائھ بین
 أملك فیما قسمتي ھذه
 تملك فیما تلمني فال
 ]صا[ أملك وال
  
الروح ما  )١٣٠(

دامت مسجونة تحت 
قھر الجسد محجوبًة 
عن شھود معاني 
الربوبیة كانت فقیرة 
جائعة متعطشة تتعشق 
إلى األكوان وتفتقر 

ارقت فإذا ف ، إلیھا
الجسد وانطلقت من 
سجن ھیكلھا وخرجت 

،  نامن سجن األكو
أغناھا هللا بشھود ذاتھ 
وأفضت إلى سعة 
فضاء الشھود وملكت 

 ]بح[ جمیع األكوان
  

ى أَْن ﴿ یفتیكم أیضاً ﴾ وَ ﴿ التعطونهم نصیبهم من المیراث َتاَم َي َُقوُموا ِ�ْ ِْقْسِط  ت في  بالعدل ﴾بال

ُ  َوَما﴿ المیراث والمهر َْفَعل ٍر ت ْن َخْي ِه َعِليًما﴿النساء والیتامى  مع ﴾وا ِم َ كَاَن ب نَّ اهللاَّ  ﴾َفإِ

ْت  َوإِْن ﴿) ١٢٧( یجازیكم علیه َف ٌَة َخا َرأ َها﴿علمت أو شعرت ﴾ اْم ْن بَْعِل ًزا﴿زوجها  ﴾ِم  ﴾نُُشو

َراًضا﴿ كرهه لها َناحَ ﴿ میله الى غیرها ﴾أَْو إِْع ِهَما أَْن ﴿فال حرج وال إثم  ﴾َفال ُج  َعلَْي
ا ُهَما يُْصِ�َ َن ا﴿ اذا خشیت أن یؤدي ذلك الى طالقها أو تركها كألمعلقة ﴾بَْي بإسقاط  ﴾ُصْ�ً

ٌر ﴿المرأة بعض حقوقها  ْ�ُ َخْي جبلت  ﴾َوأُْحِضَرِت ﴿ والمفارقة من سوء العشرة ﴾َوالصُّ

ُفُس ﴿ ن حَّ ﴿على  ﴾األ  رهوتقصی عنها الزوج باعراضفالمرأة ال تكاد تسمح ،  شدة البخل ﴾الشُّ
 ، أحبَّ غیرهایكاد یصبر على إمساكها وٕاحسان عشرتها إذا َكرِهها و الرجل ال و حقها ،  في

على مخالفة  لذلك حث الّله تعالى ، وكل یود ما تمیل له نفسه، والنفس مطبوعة على ما تحب 
ُنوا﴿ أیها الرجال ﴾َوإِْن ﴿، فقال النفس ومتابعة الشرع  ِس نساء في معاملة ال أیها األزواج ﴾ُحتْ

ُقوا﴿ تَتَّ َ ﴿ بحفظ األمانة فإنهن أمانة الّله عندكم ، وقد أمركم الحق ونقص اإلعراض ﴾َو هللاَّ  َفإِنَّ ا
ا تَْعَملُونَ  ًراَخبِ ﴿ والخصومة من اإلحسان ﴾كَاَن بَم َْن ﴿ )١٢٨(وسیجزیكم علیه  ﴾ي َول

َتِطيُعوا َْعِدلُوا﴿أیها الرجال  ﴾تَْس ءِ  بَْنيَ ﴿تحققوا العدل التام  ﴾أَْن ت َسا نِّ  في المحبة والمودة ﴾ال

ْم  َولَوْ ﴿ومیل القلب  َرْصُت ِل ﴿بذلتم كل جهدكم  ﴾َح َّ الَْمْي ُل الى التي تحبونها  ﴾َفال تَِميلُوا ك
َها﴿وتجوروا كل الجور على األخرى  ُرو تََذ ةِ ﴿تجعلوها ألنكم بعملكم هذا  ﴾َف ََّق ال هي  ﴾كَالُْمَعل

ال منكم نصیب وال إلى  تبتغي الزواج فتتزوج ، مطلقةهي وال ذات زوج یعاملها معاملة األزواج 
وا﴿ غیركم سبیل وٕان هذا الحیف عظیم أنفسكم فتعطوها نصیبها من القسم والنفقة  ﴾َوإِْن تُْصِ�ُ

ُقوا﴿والسكنى كضرتها  تَتَّ َ  َفإِنَّ ﴿الّله فیها فتمنعوا أنفسكم من الجور وتنفقوا فیما بینكم  ﴾َو هللاَّ ا
ًرا بكم ، ال یجازیكم على ما ال قدرة لكم  ﴾َرِحيًما﴿لما یقع منكم من المیل القلبي  ﴾كَاَن َغُفو

َقا﴿ )١٢٩( علیه مما هو خارج عن وسعكم رَّ ََتَف ِن ﴿ یفارق كل واحد منهما صاحبه ﴾َوإِْن ي  ﴾يُْغ

ُ كُالً﴿ یرزق هِ ﴿ ینً زوجال ﴾اهللاَّ ِت ْن َسَع  بفضله ولطفه زوجا آخر وعیشا أهنا من عیشه ﴾ِم

﴿ َ ُ َواِسًعاَوك ِ َما ﴿ )١٣٠( في تدبیره لهم ﴾اَحِكيمً ﴿واسع الفضل على العباد  ﴾اَن اهللاَّ َوِهللاَّ
ْرِض  َواِت َوَما ِيف األ َما ََقْد ﴿ اخبار عن كمال قدرته وسعة ملكه ﴾ِيف السَّ َنا َول ْي صَّ أمرنا  ﴾َو

ْم ﴿ ْبِلُك ْن َق َتاَب ِم ُوتُوا الِْك َن أ ي َِّذ ُْم ﴿ جمیع أألمم ﴾ال َّاك ي َِن ﴿وأمرناكم بما أمرناهم  ﴾َوإِ أ
 َ َُّقوا اهللاَّ ُروا﴿جمیعًا  ﴾ات ُف َواِت َوَما ِيف ﴿ تعصوه ﴾َوإِْن تَْك َما ا ِيف السَّ ِ َم ْرِض  َفإِنَّ ِهللاَّ ﴾ األ

ا﴿ال یضره كفركم  من اصناف المخلوقات َغِني ُ   )١٣١( ﴾َحِميًدا﴿ عن خلقه ﴾َوكَاَن اهللاَّ
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خطاب لمن  )١٣٣(

كان یعادي رسول هللا 
من العرب أي:  (ص)

إن یشأ یمتكم ویأت 
 بأناس آخرین یوالونھ
ویروى أنھا لما نزلت 
ضرب رسول هللا 

بیده على ظھر  (ص)
إنھم «سلمان وقال: 

یرید أبناء » قوم ھذا
،  قر ، فخ [فارس 

  طب ، بض، بح]
  
الھمم ثالثة : ) ١٣٤(

بالدنیا  ھمة دنیة تعلقت
الدنیة ، وھمة متوسطة 
تعلقت بنعیم اآلخرة ، 
وھمة عالیھ تعلقت 
بالكبیر المتعال  وهللا 
تعالى یرزق العبد على 
قدر ھمتھ ، وبالھمم 
ترفع المقادیر أو تسقط 

  ]بح[
  
في ھذه اآلیة ) ١٣٦(

 : اإلیمان بأربعة أشیاء
 ، وثانیھا با�  : أولھا

 : ، وثالثھا برسولھ :
لذي نزل على بالكتاب ا
 : ، ورابعھا رسولھ

بالكتاب الذي أنزل من 
، وذكر في الكفر  قبل

 :فأولھا : أموراً خمسة
 : ، وثانیھا الكفر با� 

،  الكفر بمالئكتھ
،  الكفر بكتبھ : وثالثھا

 الكفر برسلھ : ورابعھا
الكفر  : ، وخامسھا
  ]فخ[ بالیوم اآلخر

  
 

  

َواِت َومَ ﴿ َما ِ َما ِيف السَّ ِ َوِكيالًَوِهللاَّ ََفى باهللاَّ ْرِض َوك حافظًا ألعمال عباده  ﴾ا ِيف األ

)١٣٢( ﴿ ْ ُس ﴿لو أراد  ﴾إِْن يََشأ نَّا َُّها ال َي ْم أ ْبُك ِه َن ﴿ألهلككم وأفناكم  ﴾يُْذ ِري َأِْت بآَخ ي  ﴾َو

ًرا﴿غیركم  ي ُ َعَ� ذَِلَك قَِد ُِريد﴿ )١٣٣(االبدال  على﴾ َوكَاَن اهللاَّ ْن كَاَن ي  بعمله ﴾َم

نَْيا﴿أجر  ﴾َب ثََوا﴿ ِ ﴿ من المنافقین من الغنیمة والمنافع ﴾الدُّ ْنَد اهللاَّ  ما هو أعلى وأسمى ﴾َفِع

نَْيا﴿ أجر﴾ ثََواُب ﴿وهو  َرةِ الدُّ ُ َسِميًعا﴿ لمن أرادهما ﴾َواآلِخ العباد  ألقوال ﴾َوكَاَن اهللاَّ

ًرا﴿ َُّها﴿ )١٣٤( بأعمالهم ﴾بَِصي َي َا أ ُنوا ي َن آَم ي َِّذ ِمَني ﴿ باهللا یا من آمنتم ﴾ال ا نُوا َقوَّ كُو
ِْقْسِط  َ ِهللاَّ ﴿ مجتهدین في ِإقامة العدل ﴾بال ء دون تحیز  في الشهادة على اآلخرین ﴾ُشَهَدا

َوْ ﴿كانت الشهادة  ﴾َولَوْ ﴿ ْم أ ِن ﴿ على ﴾َعَ� أَنُفِسُك ْي َربنيَ ﴿آبائكم  ﴾الَْوالَِد ْق أو  ﴾َواأل

ْن ﴿أقربائكم  ا﴿المشهود علیه  ﴾إِْن يَُك َوْ ﴿ فال یراعى لغناه ﴾َغِني ًرا أ ِقي فال یمتنع من  ﴾َف

ِهمَ ﴿ لهالشهادة  َى ب َْول ُ أ َْهَوى﴿بالغني والفقیر  ﴾َفاهللاَّ بُعوا ال َتَّ  ﴾تَْعِدلُوا أَْن ﴿هوى النفس  ﴾َفال ت

وا﴿ في ألشهادة بین الناس ِرُضوا﴿عن شهادة الحق تماطلوا ﴾َوإِْن تَلُْو عن ِإقامتها  ﴾أَْو تُْع
﴿ َ ًراَفإِنَّ اهللاَّ بي ا تَْعَملُوَن َخ ُنوا﴿ )١٣٥( یجازیكم علیه ﴾ كَاَن بَم َن آَم ي َِّذ َُّها ال َي خطاب  ﴾يَا أ

هِ ﴿ عام َرُسوِل ِ َو ُنوا باهللاَّ َتاِب ﴿ بإیمانكم تحقیقًا بأن نجاتكم بفضله الو  تصدیقاً ﴾ آِم آمنوا و  ﴾َوالِْك

لَ ﴿بالقرآن  � نَزَّ َِّذ هِ  ال تَ ﴿ (ص) محمد ﴾َعَ� َرُسوِل �﴿وبالكتب السماویة  ﴾اِب َوالِْك َِّذ َنَزَل  ال أ
لُ  ْب ْن َق ْر ﴿ القرآن ﴾ِم ْن يَْكُف ِه َوالَْيْومِ ﴿ یجحد ﴾َوَم ُرُسِل ِه َو ب ُُت ِه َوك ِت ِ َوَمالِئَك  باهللاَّ

ِر  الً بَِعيًدا﴿ یوم القیامة﴾ اآلِخ َّ َضال َقْد َضل فقد خرج عن طریق الهدى وَبُعد عن القصد  ﴾َف

َّ ﴿ )١٣٦( كل البعد ُرواإِنَّ ال ََف ُمَّ ك ُنوا ث َن ءاَم ي ُروا﴿المنافقین  ﴾ِذ ََف ُمَّ ك ُنوا ث ُمَّ ءاَم أصروا ﴾ ث

ًرا﴿ على الكفر ُْف وا ك ُد زْدَا ُمَّ ا ُ ﴿ ثم ماتوا على الكفر ﴾ث ِن اهللاَّ َْم يَُك ْم  ل َُه َر ل ِف ماداموا  ﴾ِلَيْغ

ْم ﴿ یتقلبون بین الكفر وأألیمان َُه ي ْهِد ال ِلَي ِر ﴿ )١٣٧( نةطریقًا ِإلى الج ﴾َسبيالً َو یا  أخبر ﴾بَشِّ

ْم ﴿ (ص) محمد َُه أَنَّ ل ِقَني ب ِف َنا َذابًا أَِليًما﴿ في أآلخرة ﴾الُْم َن ﴿ )١٣٨(﴾ َع و ُذ ِ َن يَ�َّ ي َِّذ ال
 َ ء َْوِلَيا َن أ ِري ِف وِن ﴿ اً أعوانًا وأنصار  ﴾الَْكا ْن ُد َتُغونَ ﴿ غیر﴾ ِم َْب َي نَِني أ أیطلبون  ﴾الُْمْؤِم

مُ ﴿ ُه َ ﴿بمواالة الكفار  ﴾ِعْنَد ة لِْعزَّ ِ َجِميًعا﴿ القوة والغلبة ﴾ا ةَ ِهللاَّ  كیف، هللا وألولیائه  ﴾َفإِنَّ الِْعزَّ
لَ ﴿ )١٣٩( تبتغى العزة ممن عزه بغیره ، فاطلب العزة من مظانها ومعدنها ومكانها قَْد نَزَّ  َو

ْم  َتاِب  ِيف ﴿اِإلیمان من مؤمن ومنافق  تممن أظهر یا ﴾َعلَْيُك ذَا﴿ القرآن ﴾الِْك ُتْم  أَْن إِ َسِمْع
يَاِت  ِ  آ َها﴿القرآن  ﴾اهللاَّ ُر ب َها﴿الكافرون  ﴾يُْكَف ْهَزأُ ب َت يُْس وا﴿المستهزئون  ﴾َو َْقُعُد    ﴾َفال ت
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) فائدة في أآلیة ١٤٠(

داللة على وجوب 
إنكار المنكر وروي 
عن عمر بن عبد 
العزیز أنھ ضرب 
ً كان  رجال صائما

اعداً مع قوم یشربون ق
   ]مج[الخمر

  
أعلى  ) فائدة :١٤٥(

َظى  الدركات َجَھّنم ثم لَ
ثم الُحَطَمة ثم السعیر 
ثم سقر ثم الجحیم ثم 

  ] قر[ الھاویة
   
" ثالث من ) ١٤٥(

كّن فیھ فھو منافق ، 
وإن صام وصلى 
وزعم أنھ مسلم : من 
إذا حّدث كذب ، وإذا 
وعد أخلف ، وإذا 
ل ائتمن خان " ، وقی

البن عمر : ندخل على 
السلطان ونتكلم بكالم 
فإذا خرجنا تكلمنا 
بخالفھ فقال : كنا نعّده 

  ]زم[ من النفاق
  
الدرجات )فائدة: ١٤٥(

للعلو والدركات للسفل 
فللجنة َدَرج وللنار 

  ]مس[درك 
   

ْم ﴿تجلسوا  ا﴿ إن لم تقدروا أن تنكروا علیهم ﴾َمَعُه وُضو ى َخيُ تَّ يٍث ِيف َحدِ ﴿یتحدثوا  ﴾َح
ِرهِ  ْثلُُهْم ﴿آخر  ﴾َغْي ذًا ِم ْم إِ َُّك ن ِقنيَ ﴿ِإن قعدتم معهم  ﴾إِ ِف َنا َ َجاِمُع الُْم هللاَّ ِريَن  إِنَّ ا ِف  ﴾َوالَْكا

َم َجِميًعا﴿الخائضین والقاعدین معهم  نَّ ) ١٤٠(مخالطتهم ومجالستهم  وعید للتحذیر من ﴾ِيف َجَه

َن ﴿ ي َِّذ َُّصونَ ﴿ المنافقین ﴾ال َرب ََت ْم ﴿ینتظرون ﴾ ي ْم ﴿الدوائر  ﴾بُك یا معشر  ﴾َفإِْن كَاَن لَُك

َن  َفْ�ٌ ﴿المؤمنین  ِ ِم ْم ﴿ غلبٌة على األعداء وغنیمة ﴾اهللاَّ ْن َمَعُك َْم نَُك فأعطونا مما  ﴾َقالُوا أَل

َن نَِصيٌب  َوإِْن ﴿غنمتموه  ِري ِف َكا َْم ﴿للمشركین  ﴾َقالُوا﴿ظفٌر علیكم  ﴾كَاَن ِ�ْ  نحن ﴾أَل

ذْ ﴿ ِو نِنيَ ﴿ أبقینا ﴾نَْسَ�ْ َن الُْمْؤِم ْم ِم نَْمَنْعُك ْم َو حتى انتصرتم  المؤمنین وثبطنا عزائم ﴾َعلَْيُك

ْم ﴿ فهاتوا نصیبنا مما أصبتم، علیهم َنُك ُم بَْي ُك ُ َحيْ يَْوَم ﴿بین المؤمنین والكافرین  ﴾َفاهللاَّ
ةِ  ِْقَياَم ُ ﴿فیدخل أهل الحق الجنة ، ویدخل أهل الخوض النار  ﴾ال َل اهللاَّ َع َْن َجيْ َن َول ِري ِف َكا ْ�ِ  

نِنيَ  َن ﴿ )١٤١( لن یمّكَن الكفرة من رقاب المؤمنین ﴾َسبيالً َعَ� الُْمْؤِم و ِدُع ا ِقَني ُخيَ ِف َنا ِإنَّ الُْم
 َ ُهوَ ﴿من ِإظهار اِإلیمان  ﴾اهللاَّ ْم ﴿اهللا  ﴾َو ُه ِدُع ذَا َقاُموا إِلَى ﴿یجازیهم على خداعهم  ﴾َخا َوإِ

َى َُسال ُموا ك الةِ َقا ُونَ ﴿قلون متثا ﴾الصَّ ء َُرا َس ﴿بصالتهم  ﴾ي نَّا ل ال ﴿المؤمنین  ﴾ا َو
ال َ إِ ُُروَن اهللاَّ بنيَ ﴿ )١٤٢(﴾ َقِليالً﴿ذكرًا  ﴾يَْذك بَْذ  الكفر واِإلیمان ﴾بَْنيَ ذَِلَك ﴿مترددین  ﴾ُمَذ

ءِ ﴿ینتسبون  ﴾ال﴿ ُال َى َهؤ ءِ ﴿المؤمنین  ﴾إِل ُال َى َهؤ ال إِل ُ ﴿الكافرین  ﴾َو ِل اهللاَّ ْن يُْضِل َوَم
َْن  ُ َسبيالً َفل َه َد ل َن ﴿ )١٤٣( طریقًا إلى السعادة والهدى ﴾َجتِ ي َِّذ ا ال َُّه َي ا  يَا أ و ُذ ِ ُنوا ال تَ�َّ ءاَم

 َ ء َْوِلَيا َن أ ِري ِف نِنيَ ﴿ أنصار ﴾الَْكا وِن الُْمْؤِم وَن أَْن ﴿ فتكونون مثلهم﴾ ِمْن ُد ُِريُد َت ِ  أ َعلُوا ِهللاَّ  َجتْ
ْم  نًا َعلَْيُك بِ ﴿ بموالتهم الى عذابكم سبیالً  ﴾ُسلَْطا ًناُم أنكم منافقون بحجة بالغة علیكم  ﴾ي

ِر ﴿ )١٤٤( نَّا َن ال ِل ِم ْرِك األْسَف ِقَني ِيف الدَّ ِف َنا التي في قعر جهنم  السفلىالطبقة  ﴾ِإنَّ الُْم

َد ﴿ َْن َجتِ ْم ﴿ یامحمد (ص) ﴾َول ًرالَُه َن ﴿ )١٤٥(ینصرهم من عذاب اهللا  ﴾نَِصي ي َِّذ ال ال  ﴾تَابُوا إِ

وا﴿ تابوا من غفالتهم عن الطاعات فى كل ساعة وأوانٍ ، عن النفاق  َْصَ�ُ  أعمالهمو نیاتهم  ﴾َوأ

ِ ﴿تمسكوا  ﴾َواْعَتَصُموا﴿ ِ ﴿ودینه  هكتاب ﴾باهللاَّ ْم ِهللاَّ ُه َن ي لم یبتغوا بعملهم ِإال  ﴾َوأَْخلَُصوا ِد

ُْولَئَِك َمعَ ﴿وجه اهللا  أ نِنيَ ﴿ة زمر  ﴾َف نِنيَ ﴿ یعطي ﴾ِت َوَسْوَف يُؤْ ﴿ یوم القیامة ﴾الُْمْؤِم ُ الُْمْؤِم  اهللاَّ
ًرا َعِظيًما لُ  َما﴿ )١٤٦(األجر الكبیر في اآلخرة  ﴾أَْج َْفَع ْم ﴿ لـأيُّ منفعٍة  ﴾ي ُ بَعَذابُك  ﴾اهللاَّ

ُْم ﴿ في عذابكم ْرت ْم ﴿ نعم اهللا ﴾إِْن َشَك ْنُت ءاَم ًرا﴿ به وبرسوله ﴾َو ُ َشاِك لطاعة  ﴾َوكَاَن اهللاَّ

األمل ألنه جعل من و ، هذه اآلیة توجب ُحْسَن الرجاء  ون من الثواببما تستحق ﴾َعِليًما﴿العباد 
   )١٤٧( أمارات األمان من العقوبات شیئین اثنین الشكر واإلیمان وهما خصلتان یسیرتان خفیفتان
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  )٤سورة النساء (    )١٠٣(       السادسالجزء 
  
  عباس ابن قال) ١٤٨(

المعنى ال یحب هللا أن 
ال یدعو أحد على أحد إِ 

 ً  أن یكون مظلوما
   ]مس[
  
) في أألیة ١٤٨(

ترغیب على مكارم 
  ]مج[االخالق 

  
ابن عباس ) عن ١٤٨(

ثماني آیات في سورة 
النساء ، ھي خیر لھذه 
األمة مما طلعت علیھ 
  الشمس وغربت ،

 ٢٦  ُیِریُد هللاُ لُِیَبّیَن لَُكمْ 
َوهللاُ ُیِریُد أَن َیُتوَب  ،

 ُیِریُد هللاُ ،  ٢٧ َعلَْیُكمْ 
َف َعنُكم ،  ٢٨ أَن ُیَخفِّ

إن َتْجَتنُِبوْا َكَبآئَِر َما 
إنَّ ،  ٣١ ُتْنَھْوَن َعْنھ

هللاَ ال َیْغفُِر أَن ُیْشَرَك 
إِنَّ هللاَ ال   ، ٤٨ بِھ

ةٍ  ،  ٤٠ َیْظلُِم ِمْثَقاَل َذرَّ
َوَمن َیْعَمْل ُسوًءا أَْو 

ا ،  ١١٠ َیظلِْم َنْفَسھ مَّ
 ١٤٨ َیْفَعُل هللاُ بَِعذابُِكمْ 

  ] بح [
  
  

ءِ ﴿ و َر بالسُّ ْه ُ اْجلَ بُّ اهللاَّ َْقْوِل  ال ُحيِ َن ال مَ ﴿إظهار قبائح وفضائح أألخرین  ﴾ِم ْن ُظِل ال َم  ﴾إِ

ُ َسِميًعا﴿ ذلك فِإنه یباح له ْن ﴿ )١٤٨( بالظالم ﴾َعِليًما﴿لدعاء المظلوم  ﴾َوكَاَن اهللاَّ ِإ
وا ُْبُد ًرا﴿أظهرتم أیها الناس  ﴾ت َوْ ﴿عمل الخیر  ﴾َخْي ُ  أ ُفوه ءٍ ﴿أخفیتموه  ﴾ُختْ ْن ُسو ُفوا َع َْو تَْع  ﴾أ

َ كَانَ ﴿ مع القدرة على أألنتقام ِإلیكم عمن أساء ا َفإِنَّ اهللاَّ ُفو ًرا﴿مبالغًا في العفو  ﴾َع ي مع  ﴾قَِد

َن ﴿ )١٤٩( أألنتقامقدرته على  ي َِّذ ِ  إِنَّ ال ُروَن باهللاَّ ُف هِ  يَْك ُرُسِل جعل ، الیهود والنصارى  ﴾َو

ُقوا ﴿ ، وكفَرُهم بالرسل كفرًا باهللا تعالى م ببعض الرسل كفرًا بجمیع الرسلكفره رِّ َُف وَن أَْن ي يُِريُد َو
هِ  بَْنيَ  ُرُسِل ِ َو ِ ﴿ أن یؤمنوا باهللا ویكفروا برسله هوالتفریُق  ﴾اهللاَّ ُن ب َُقولُوَن نُْؤِم ي الرسل  ﴾َبْعٍض َو

﴿ ِ ُر ب نَْكُف ومحمد (ص) والنصارى آمنو  بعیسى مثل ألیهود آمنو بموسى وكفروا ﴾َبْعٍض َو

وا بَْنيَ ﴿ بعیسى وكفروا بمحمد (ص) ُذ ِ وَن أَْن يَ�َّ ُِريُد ي  الى الضاللةطریقًا  ﴾ذَِلَك َسبيالً َو

ُْولَئَِك ﴿ )١٥٠( مُ ﴿ هؤالء ﴾أ ا ُه ق ُروَن َح ِف نَا﴿یقینًا ولو ادعوا اِإلیمان  ﴾الَْكا َتْد هیأنا  ﴾َوأَْع

َذابًا ُمهِ ﴿ َن َع ِري ِف َكا ًناِ�ْ ِ ﴿ )١٥١(شدیدًا مع اِإلهانة  ﴾ي ُنوا باهللاَّ َن ءاَم ي َِّذ هِ  َوال ُرُسِل  وهم ﴾َو
ْم ﴿ (ص) أتباع محمد ُه ْن ُقوا بَْنيَ أََحٍد ِم رِّ َُف َْم ي ُْولَئَِك َسْوَف ﴿بل آمنوا بجمیعهم  ﴾َول ْم  أ ِه تِي  ﴾يُْؤ

ْم ﴿سیعطیهم  َرُه ًرا﴿ثوابهم  ﴾أُُجو ُ َغُفو  ﴾َرِحيًما﴿من المعاصي لما سلف منهم  ﴾َوكَاَن اهللاَّ

أَلَُك ﴿ )١٥٢( متفضًال علیهم اِإلنعام َتاِب ﴿ یا محمد (ص) ﴾يَْس لِْك ُل ا َْه  أَْن ﴿أحبار الیهود  ﴾أ
لَ  َُنزِّ َتابًا ت ْم ِك ءِ ﴿ جملة واحدة كما نزلت التوراة ﴾َعلَْيِه َما سَّ َن ال ا ﴿جملة  ﴾ِم َقْد َسأَلُو َف

َ ﴿ ء السبعون""وهم النقبا على وجه التعنت والعناد ﴾ُموَسى هللاَّ َِرنَا ا َقالُوا أ ْن ذَِلَك َف َر ِم َب أَْك
َرةً ْه مُ ﴿رؤیة اهللا  ﴾َج ُه ْت أََخَذ ْم  َف ِه ُة بُظلِْم َق اِع ُمَّ ﴿من السماء نار فأهلكتهم  جاءتهم ﴾الصَّ  ث

لَ  ْ وا اْ�ِ ُذ َ ْن بَْعِد َما﴿ِإلهًا وعبدوه  ﴾اختَّ َناُت  ِم ُهُم الَْبيِّ َْت ء باهرات المعجزات والحجج ال ﴾َجا

ْن ذَِلَك ﴿ نَا َع َفْو َنا﴿ جرمهم مع عظیم ﴾َفَع ءاتَْي ًنا﴿ وأعطینا ﴾و بي نًا ُم حجة  ﴾ُموَسى ُسلَْطا

َنا﴿ )١٥٣(ظاهرة تظهر صدق نبوته  َرَفْع مُ  َو ُه َق َر ﴿ جبل ﴾َفْو و  لما امتنعوا العمل بالتوراة﴾ الطُّ

ْم ﴿ ِقِه َثا َْنا﴿ بما أعطوا اهللا من العهد للعمل بما في التوراة﴾ بِمي ُقل مُ  َو َُه  على لسان یوشع﴾ ل

َْباَب ﴿ ْدُخلُوا ال ًدا﴿المقدس باب بیت  ﴾ا خالفوا ما ُأمروا به " مطأطئین رؤوسكم خضوعًا هللا ﴾ُجسَّ
ْم ﴿ "ودخلوا یزحفون على أستاههم َُه َْنا ل ُقل وا﴿ على لسان داوود﴾ َو  ِيف ﴿ التتجاوزوا ﴾ال تَْعُد

ِت  ْب ْم ﴿" ادواخالفوا واصط"الحیتان  باصطیاد﴾ السَّ ُه ْن نَا ِم ًقا َوأََخْذ  ﴾َغِليًظا﴿ عهداً  ﴾ِميَثا

بِ ﴿ )١٥٤( مؤكداً  ْم ﴿ فبسبب ﴾َماَف ُه َثاَق ْم ِمي    ألذي أعطوه بقبول الشریعة لعناهم ﴾نَْقِضِه
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 )٥( المائدة سورة     )١٠٤(       السادسالجزء 
  
) اآلی��ات ارش���اد ١٥٥(

للوف����اء بالعھ����د وعل����ى 
حرمة التضلیل واتخ�اذ 

حلی��ل م��ا ح��رم الحی��ل لت
ّهللا وزج��ر ال��نفس ع��ن 
اتب��اع الھ��وى واإلق��الع 
ع��ن المعاص��ي والتوب��ة 

  ]مال[إلى ّهللا 
  
الصادق عن  )١٥٦(

ان رضى الناس (ع) 
ال یملك والسنتھم ال 
تضبط ألم ینسبوا مریم 
ابنة عمران إلى أنھا 

من  (ع)حملت بعیسى 
اسمھ  رجل نجار

  ]صا[ یوسف
  
عن ابن عباس  ) ١٥٦(

رھط فقال مرَّ عیسى ب
بعضھم لبعض قد 
جاءكم الساحر ابن 
الساحرة والفاعل ابن 
الفاعلة فقذفوه بأّمھ 

فسمع ذلك عیسى فقال  
اللھم أنت رّبي خلقتني 
ولم آتھم من تلقاء 
نفسي اللھم العن من 
ني وسبَّ والدتي  سبَّ
فاستجاب هللا دعوتھ 

  ]مج[فمسخھم خنازیر 
  
روي أنھ لما ) ١٥٧(

ُرفع عیسى وأُلقي 
ھھ على غیره فقتلوه شب

: إِن كان ھذا  قالوا
المقتول عیسى فأین 

؟ وإِن كان  صاحبنا
 ھذا صاحبنا فأین

؟ فاختلفوا فقال  عیسى
بعضھم ھو عیسى 
وقال بعضھم لیس ھو 
عیسى بل ھو غیره، 
ً قد  فأجمعوا أن شخصا
 قتل واختلفوا من كان

  ]مس[
  
) "في بعض ١٥٩(

الروایات أن كل انسان 
رة عندما یعاني سك

الموت سنكشف لھ 
الحق عما كان یعتقده 

  ]كا [في دار الدنیا"
   
  
  
  

  
    
  

ْم ﴿ ِرِه ُْف ِ ﴿ وبجحودهم ﴾َوك ِ ﴿ بـالمعجزات﴾ بآيَاِت اهللاَّ ءَ ب ْبَيـا ن ُم األ ِه َقـْتِل ْم  َغْيـِر َحـّقٍ َو ِه َقـْوِل  ﴾َو

ــا﴿ (ص)للنبــي  َُن ــٌف  ُقلُوب ْ َبــعَ ﴿قلوبنــا مغّشــاة بأغشــیة ال تعــي مــا تقولــه  ﴾ُغل ُ ﴿ خــتم ﴾بـَـْل َط اهللاَّ
ْم  ــِرِه ْف َهــا بُك ــيالً﴿ بســبب الكفــر والضــالل ﴾َعلَْي ال َقِل ــوَن إِ ُن ــال يُْؤِم ) ١٥٥(القلیــل مــنهم  ﴾َف

ْم ﴿ ِرِه ْف بُك ْم ﴿ (ع)بعیسى  ﴾َو ِه َقْوِل نًـا﴿ورمـیهم  ﴾َو َتا ُْه ََم ب ﴾ َعِظيًمـا﴿ بالفاحشـة ﴾َعَ� َمـْري

ْم ﴿ )١٥٦( ِه َقــْوِل َّــا﴿ ألیهــود ﴾َو ن َْنــا الَْمِســ�َ  إِ َتل ِ َق ََم َرُســوَل اهللاَّ ْــَن َمــْري علــى ســبیل  ﴾ ِعيَســى اب

ُ ﴿ الــتهكم واالســتهزاء َتلـُـوه َُبوهُ َولَِكــْن ُشــبِّ ﴿ عیســى ﴾َوَمــا َق َُهــْم َوَمــا َصــل یهــوذا  المصــلوب﴾ هَ ل

َن ﴿األسخریوطي الذي دلهم علیـه  ي َّـِذ َُفـوا ِفيـهِ  َوإِنَّ ال َتل َِفـي َشـّكٍ ﴿عیسـى صـلب فـي شـأن  ﴾اْخ ل
 ُ ه ــ ْن ــٍم ﴿ مــن قتلــه ﴾ِم ْ ِه ِمــْن ِعل ــ ــْم ب َُه ــنِّ ﴿حقیقــي  ﴾َمــا ل َع الظَّ ــا َِّب ال ات ُــوهُ ﴿تخیَّلــوه  ﴾إِ َتل َوَمــا َق

ًنــا َِقي ُ ﴿) ١٥٧(متیقنــین أنــه هــو بــل شــاكین  ﴾ي ه هِ  بـَـْل َرَفَعــ ُ إِلَْيــ ُ ﴿الســماء حیــًا  ﴾اهللاَّ َوكـَـاَن اهللاَّ
َْهـِل  ِمـْن ﴿ لـیس أحـد ﴾َوإِْن ﴿) ١٥٨( أفعالهفي  ﴾َحِكيًما﴿ منتقماً  ﴾َعِزيًزا َتـاِب  أ مـن  ﴾الِْك

هِ ﴿الیهود والنصارى  ال لَُيْؤِمَننَّ ب ِهِ ﴿ (ع) بعیسى ﴾إِ ت َل َمْو ْب َم ﴿حین یعاین مالئكة الموت  ﴾َق يَْو َو
ةِ  ِْقَياَم ْم ﴿ (ع)عیسى  ﴾يَُكونُ  ال ِه هـذه  ، عـن الصـادق(ع)بأنهم كـذبوه ﴾َشِهيًدا﴿الیهود  ﴾َعلَْي

 یقـر لالمـام بامامتـهة یموت وال یخرج من الدنیا حتـى نزلت فینا خاصة إنه لیس رجل من ولد فاطم
ٍْم ِمـَن ﴿ )١٥٩( ]صـا[ }علینـا اهللا آثـرك لقـد تـاهللا{كما أقـر ولـد یعقـوب لیوسـف حـین قـالوا  َفـبُظل

وا ُد َن َهــا ي َّــِذ َنــا﴿ ونقضــهم المیثــاقبســبب ظلــم الیهــود  ﴾ال ْم رَّ ْم  َح ِه َبــاٍت ﴿أنواعــًا مــن  ﴾َعلـَـْي َطيِّ
َُهــْم  َّــْت ل ْم ﴿ت محّللــة لهــم كانــ ﴾أُِحل ِه بَصــدِّ  فــي الــدخول ﴾َعــْن ﴿وبمــنعهم كثیــرًا مــن النــاس  ﴾َو

﴿ ِ ِل اهللاَّ ًرا﴿ في دین اهللا ﴾َسبي َِثي مُ ﴿) ١٦٠( ﴾ك ِه ُ ﴿ تعـاطیهم ﴾َوأَْخِذ ُُهـوا َعْنـه َقـْد ن بَـا َو رِّ  ﴾ال

َْباِطــــِل ﴿ علــــیهم فــــي التــــوراةوقــــد حرمــــه اهللا  ِس بال ــــا نَّ ِهــــْم أَْمــــَواَل ال هیأنــــا  ﴾نَاَوأَْعَتــــْد  َوأَْكِل

َن ﴿ ِري ِف َكـا ْم ﴿لمـن كفــر ﴾ِ�ْ ُه ــونَ  لَِكــِن ﴿ )١٦١(الموجـع  المـؤلم ﴾َعــَذابًا أَِليًمــا ِمـْن اِخسُ رَّ  ﴾ال

ْم ﴿المتمكنـــون  ُه ـــْن ـــِم ِم ْ ـــونَ ﴿ مـــن علمـــاء ألیهـــود ﴾ِيف الِْعل ُن مـــن المهـــاجرین واألنصـــار  ﴾َوالُْمْؤِم

ُنِزَل إِلَْيَك ﴿ ُنوَن بَما أ ُنـِزلَ ﴿ القـرآن ﴾يُْؤِم ْبِلـَك  ِمـْن  َوَمـا أ ِقيِمـنيَ ﴿ مـن الكتـب السـماویة ﴾َق  َوالُْم
ــالةَ ــونَ ﴿ بشــرائطها ﴾الصَّ ُ ت ــاةَ﴿المعطــون  ﴾َوالُْمْؤ َ ك ِ ﴿ أمــوالهممــن  ﴾الزَّ ــاهللاَّ ــوَن ب ُن  ﴾َوالُْمْؤِم

ِم اآلِخــِر ﴿ تــهبوحدانی ْم ﴿بالبعــث بعــد المــوت  ﴾َوالَْيــْو ِه تِي ــَك َســُنْؤ ُْولَئِ ثوابــًا  ﴾أَْجــًرا﴿ســنعطیهم  ﴾أ

اللهـم  األجر العظیم هـو الـذي یزیـد علـى قـدر االسـتحقاق بالعمـل ، الخلود في الجنة ﴾اَعِظيمً ﴿
َّــا﴿ )١٦٢( اجعلنــا مــن زمــرتهم بفضــلك یــا مســتعان ن ــَك ﴿نحــن  ﴾إِ ــا إِلَْي َن َْوَحْي  (ص) یــا محمــد ﴾أ

َى نُوٍح ﴿ َنا إِل َْوَحْي بيِّنيَ ﴿ أول الشرائع السماویة نزلت علیه ﴾كََما أ نَّ ْن بَْعدِ  َوال َى ِم َنا إِل َْوَحْي   ِه َوأ
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بدأ بمحمد ) ١٦٣(
لتقدمھ في  (ص)

بنوٍح وثنى  الفضل 
 ألنھ شیخ األنبیاء وأبو 

وثلث البشر الثاني 
إِبراھیم ألنھ األب ب

الثالث ومنھ تفرعت 
شجرة النبوة وقّدم 
عیسى على أنبیاء 
كانوا قبلھ لشدة العنایة 

أمره لغلو الیھود في ب
  ]مس، مج [الطعن فیھ

  
أّول نبي بعثھ ) ١٦٣(

هللا إدریس واسمھ 
أَخنوخ ؛ ثم انقطعت 
الرسل حتى بعث هللا 

سام بن نوح   ، ثمنوح 
ثم انقطعت الرسل 
حتى بعث هللا إبراھیم 
ثم بعث إسماعیل فمات 
بمكة ثم إسحاق فمات 
بالشام ثم لوط  ثم 
یعقوب ثم یوسف بن 

شعیب  ثم یعقوب ثم 
ھود  ثم صالح  ثم 
موسى وھارون ثم 
أیوب ثم الخضرثم 

ثم  داود ثم سلیمان
ثم ذا   یونس ثم إلیاس

وبین موسى بن  الكفل 
عمران ومریم بنت 
عمران أم عیسى ألف 
سنة وسبعمائة سنة  ثم 

كل نبي  (ص) ،محمد 
ذكر في القرآن من ولد 
إبراھیم غیر إدریس 
ونوح ولوط وھود 

كن من وصالح ، ولم ی
العرب أنبیاء إال خمسة 

وصالح  ھود
وإسماعیل وشعیب 

    ]قر [(ص)ومحمد 
  

ُقوَب َواألْسَباِط  يَْع اَق َو ْحسَ َل َوإِ َم َوإِْسَماِعي ِهي َْرا ُّوَب ﴿أوالد یعقوب  ﴾إِب َي  َوِعيَسى َوأ
َنا ءاتَْي ُروَن َوُسلَْيَماَن َو َها َُس َو ن يُو ًرا﴿وخصصنا ﴾َو َد َزبُو و سوره كلها مائة وخمسون ﴾ دَاُو

ُرُسالً﴿ )١٦٣( حكم ومواعظ ْم ﴿ أخرین ﴾َو ُه  یا محمد ﴾َعلَْيَك ﴿ذكرنا أخبارهم  ﴾قَْد َقَصْصَنا

ْن ﴿ (ص) لُ  ِم ْب ُرُسالً﴿في غیر هذه السورة  ﴾َق ْم َعلَْيَك ﴿آخرین  ﴾َو َْقُصْصُه َْم ن لم  ﴾ل

َّمَ ﴿نخبرك عن أحوالهم  ُ ُموَسى تَْكِليًما﴿وخّص  ﴾َوكَل  )١٦٤( بال واسطة بأن كّلمه ﴾اهللاَّ

َن ُرُسالً ﴿ ِري َبشِّ َن ﴿بالجنة من أطاع  ﴾ُم ِري نِذ ِس ﴿بالنار من عصى  ﴾َوُم ِلئَال يَُكوَن ِ�نَّا
ُسِل  رُّ ٌة بَْعَد ال ِ ُحجَّ ُ ﴿لیقطع حجة من یقول لو ُأرسل ِإليَّ رسوٌل آلمنُت  ﴾َعَ� اهللاَّ َوكَاَن اهللاَّ

ِن ﴿ )١٦٥( في أفعاله ﴾يًماَحِك ﴿ قادر على أألنتقام ممن یعصیه ﴾َعِزيًزا ُ يَْشَهُد  لَِك  ﴾اهللاَّ

َنَزَل إِلَْيَك  بَما﴿ِإن لم یشهد لك هؤالء بالنبوة فاهللا یشهد لك  هِ ﴿من القرآن  ﴾أ ُ بِعلِْم َه َنَزل الذي  ﴾أ

ونَ ﴿ ال یعلمه غیره ُة يَْشَهُد ِ ﴿ بأنك رسول اهللا ﴾َوالَْمالِئَك ى باهللاَّ شاهدًا  ﴾َشِهيًدا َوكََف

ُروا﴿ )١٦٦( لم یشهد غیره غنیك ِإنی ََف َن ك ي َِّذ وا﴿بأنفسهم  ﴾إِنَّ ال َصدُّ ومنعوا الناس  ﴾َو
﴿ ِ ِل اهللاَّ ْن َسبي ُّوا﴿عن الدخول في دین اهللا  ﴾َع َضالالً ﴿ عن طریق الرشاد ﴾قَْد َضل

ُروا﴿ )١٦٧( ﴾بَِعيًدا ََف َن ك ي َِّذ جمعوا بین  ﴾َوَظلَُموا﴿ جحدوا رسالة محمد (ص)﴾ ِإنَّ ال

ُ ﴿ والجحودالكفر  ِن اهللاَّ َْم يَُك َر  ل ِف ْم ﴿یعفو  ﴾ِلَيْغ َُه ال﴿ عن ذنوبهم ﴾ل ًقا َو ِري ْم َط َُه ي ْهِد  ﴾ِلَي

ال﴿ )١٦٨(ِإلى الجنة  مَ ﴿ ىیهدیهم ِإل بل ﴾إِ نَّ َه ِريَق َج َن ﴿ على كفرهم جزاء لهم ﴾َط ي ﴾ َخالِِد

َبًَدا﴿ مقیمین َها أ رً ﴿ تخلیداً  ﴾ِفي ي ِ يَِس ُس ﴿ )١٦٩( ﴾اَوكَاَن ذَِلَك َعَ� اهللاَّ نَّا َُّها ال َي َا أ ﴾ ي

ُمُ ﴿ خطاب للمكلفین ءَك ُسولُ  قَْد َجا رَّ قِّ ﴿ (ص) محمد ﴾ال  ألذي أرتضاه اهللا لعبادهبالدین  ﴾باْحلَ

ْن ﴿ ِّ ﴿عند  ﴾ِم ُنواَرب ْم َفآِم ْم ﴿ یكن صّدقوا ﴾ُك ًرا لَُك َوإِْن ﴿ مما أنتم علیه من الجحود ﴾َخْي
ُروا ُف ِ َما َفإِنَّ ﴿تستمروا على الكفر  ﴾تَْك ْرِض  ِهللاَّ َواِت َواأل َما فِإن اهللا غني عنكم ال  ﴾ِيف السَّ

ا﴿یضره كفركم  ُ َعِليًم  )١٧٠( في أمره ونهیه ﴾َحِكيًما﴿ فیما أنتم صائرون الیه ﴾َوكَاَن اهللاَّ

َتاِب ﴿ َل الِْك َْه ْم ﴿ال تتجاوزوا الحدَّ  ﴾ال تَْغلُوا﴿ یا معشر النصارى ﴾يَا أ ِنُك ي في  ﴾ِيف ِد

قَّ ﴿میًال إلى هوى نفوسكم  سیح وادعاء ألوهیتهشأن الم ال اْحلَ ِ إِ َُقولُوا عَ� اهللاَّ تصفوا  ال ﴾َوال ت
ى﴿اهللا بما ال یلیق  ََّما الَْمِسُ� ِعيَس ن ْريََم  إِ ُْن َم ِ  اب ُ ﴿ الخلق الى﴾ َرُسوُل اهللاَّ ه ُت  هخلق﴾ َوكَِلَم

َمَ ﴿"  كنْ  بكلمته تعالى " ْري َى َم َها إِل َْقا ُ ﴿بریل في صدر مریم نفخة ج ﴾أَل ه ْن ُروٌح ِم مبتدأٍة من  ﴾َو

ِ ﴿اهللا  ُنوا باهللاَّ هِ ﴿بوحدانیته  ﴾َفآِم َةٌ ﴿وصدقوا رسله  ﴾َوُرُسِل َُقولُوا ثَالث ال ت   األب "  اهللا ثالثة ﴾َو
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 :ال أھل العلم) ق١٧٥(

إّن هللا تعالى أنزل في 
ن إحداھما الكاللة آیتی

في الشتاء وھي التي 
،  في أول ھذه السورة

واألخرى في الصیف 
وھي ھذه ولھذا تسمى 

وروي انھ  آیة الصیف
اخر ما نزل من 

 ]غر[االحكام 
  
 تنبیھ وتاكید) ١٧٦(

للرجوع الى الكتب 
الفقھیھ في مسائل 

  أألحكام
  
    

ُهوا﴿ "واِإلبن وروح القدس َت ن ْم إِ﴿عن التثلیث  ﴾ا ًرا لَُك َهٌ َواِحٌد َخْي ُ إِل ََّما اهللاَّ  منفـرد فـي ألوهیتـه ﴾ن

﴿ ُ َه ن ا ُ ﴿ ُمَنزه عـن ﴾ُسْ�َ َه َهُ َولٌَد ل ْرِض  أَْن يَُكوَن ل َواِت َوَمـا ِيف األ ـَما  خلقـًا وملكـاً  ﴾َمـا ِيف السَّ

ِ َوِكيالً﴿ ى باهللاَّ ََف نِكَف ﴿ )١٧١( حافظًا ألعمال العباد ﴾ َوك َت َْن يَْس ﴾ الَْمِس�ُ ﴿ یـأنف ﴾ل

ـــــًدا﴿ عیســـــى ْب ِ  أَْن يَُكـــــوَن َع ـــــاهي بهـــــا﴾ ِهللاَّ ـــــه هللا شـــــرف یب ال الَْمالِئَكـــــُة ﴿ ألن عبودیت َو
ـــــونَ  ُ ب رَّ َق ـــــأنفون ﴾الُْم ـــــدًا هللا  ی ـــــوا عبی نِكْف ﴿أن یكون ـــــَت ـــــْن يَْس ـــــأنف  ﴾َوَم ـــــهِ ﴿ی ِ ت َد َبا  َعـــــْن ِع

ْر  ب يَْســـَتْك ْم ﴿ ویتكبـــر ﴾َو ُشـــُرُه ـــهِ ﴿ فســـیبعثهم ﴾َفَسَ�ْ حســـاب لل ﴾َجِميًعـــا﴿یـــوم القیامـــة  ﴾إِلَْي

اِت ﴿ )١٧٢(والجـزاء  ـاِحلَ ُنوا َوَعِملُوا الصَّ َن ءاَم ي َِّذ ا ال أَمَّ جمعـوا بـین االیمـان والعمـل الصـالح  ﴾َف

ْم ﴿ ِه ي فِّ ْم  َفُيَو َرُه هِ ﴿ثواب أعمالهم  ﴾أُُجو ْن َفْضِل ْم ِم ُه يَِزيُد زیـادة علـى مـا وعـدهم  بِإعطـائهم ﴾َو

َن ﴿ من أألجر ي َِّذ ا ال ُفوا َوأَمَّ نَك ُروا﴿عن أالقـرار بوحدانیـة اهللا  أنفوا ﴾اْسَت َب وتعّظمـوا  ﴾َواْسـَتْك

ْم ﴿عن عبادته  بُُه َذابًاَفُيَعذِّ ال َجيِ ﴿ موجعاً  مؤلماً  ﴾أَِليًما َع ونَ َو ِ ﴿ لـیس﴾ ُد وِن اهللاَّ ْن ُد ْم ِم َُه ل
ا ال﴿من یتوالهم  ﴾َوِلي ًرا َو ُس ﴿ )١٧٣( ینصرهم من عذاب اهللا أو ﴾نَِصي نَّـا َُّها ال َي خطـاب  ﴾يَا أ

ُْم ﴿ ام للناسع ءك ُْرَهـانٌ ﴿ أتاكم ﴾قَْد َجا ُِّكـْم ﴿ حجـة ﴾ب رسـول اهللا  (ص)وهـو محمـد  ﴾ِمـْن َرب

ْم ﴿ َْنا إِلَْيُك َنَزل ًرا﴿ معهُ  ﴾َوأ بِ ﴿ ]صا[ النور والیة على (ع)عن الصادق (ع)  القرآن ، ﴾نُو ًناُم  ﴾ي

َن ﴿ )١٧٤(واضــحًا  ي َّــِذ ــا ال أَمَّ ــوا َف ُن ِ ﴿ صــدقوا ﴾ءاَم ــاهللاَّ هِ ﴿ وتمســكوا ﴾واَواْعَتَصــمُ  ب ــ  بكتابــه ﴾ب

﴿ ُ ْنـــــه ْم ِيف َرْحَمـــــٍة ِم ُُه َفْضـــــٍل ﴿جنتـــــه دار الخلـــــود  ﴾َفَســـــيُْدِخل  یضـــــاعف لهـــــم ألحســـــنات ﴾َو

ْم ﴿ ِه ي َْهــِد ي ِقيًما﴿ یــوفقهم﴾ َو ِه ِصــَراًطا ُمْســَت ــ نََك ﴿ )١٧٥(دیــن اِإلســالم الــى  ﴾إِلَْي ُتو ْف ﴾ يَْســَت

ْم ﴿ یا محمد (ص) یسألونك ِتيُك ُْف ُ ي ِل اهللاَّ َـةِ ﴿ن لكم الحكم یبی ﴾ُق فـي شـأن المیـت   ﴾ِيف الَْكالل

ــد مــن یرثــه ــٌد أو ول َــَك ﴿ إذا لــم یكــن لــه وال ــُرٌؤ َهل َس ﴿ مــات ﴾إِِن اْم ـَـْي ُ  ل ه ـَـ ــٌد أو  ﴾ل هُ ﴿وال ـَـ ـَـٌد َول َول
ـــٌت  ـــَرَك ﴿شـــقیقة أو ألب  ﴾أُْخ َ ـــا ت ـــا نِْصـــُف َم ََه ُهـــوَ ﴿أخوهـــا  ﴾َفل  أخوهـــا الشـــقیق أو ألب ﴾َو

َُهــا﴿ َِرث ََهــا َولـَـٌد  إِْن ﴿جمیــع مــا تركــت  ﴾ي ــا لـَـْم يَُكــْن ل ََت ن َتــْنيِ ﴿ االختــان﴾ َفــإِْن كَا َن َُهَمــا  اْث َفل
ـا  َُثاِن ِممَّ ل ثُّ ً ﴿ أخـوهم ﴾تَـَرَك ال ء نَِسـا الً َو نُوا إِْخـَوةً ِرَجـا َِر ﴿ِإخـوة وأخـواٍت  ﴾َوإِْن كَـا ك َفِللـذَّ

لُ  ْث َثيَْنيِ  ِم ُن ْم  َحظِّ األ ُ لَُك ُ اهللاَّ ُبَنيِّ ُّواأَْن تَِضـ﴿أحكامـه خشـیة  ﴾ي ُ ﴿ فـي الحكـم ﴾ل بُِكـلِّ  َواهللاَّ
ءٍ  مٌ  َ�ْ                  )١٧٦( مصلحتكمما فیه  ﴾َعِلي

 


