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    )١٣( الرعدسورة     )٢٥٨(         الثالث عشرالجزء  
  
  

 الصادق عنفضلھا 
 قراءة أكثر من (ص)
 یصبھ لم الرعد سورة

 ولو أبدا بصاعقة هللا
 كان وإذا ناصبیا كان

 الجنة دخل مؤمنا
 ویشفع حساب بغیر
 یعرفھ من جمیع في
 وإخوانھ بیتھ أھل من

  [صا]
  
الیقین  : ) فائدة٢(

صفة من صفات 
فوق المعرفة  العلم

  ]مال[والّدرایة 
اخالق االبدال ) ٣(

سالمة   عشرة اشیاء
وسخاوة  ، الصدور

وصدق  ، فى المال
وتواضع  ، اللسان
والصبر فى ، النفس 
والبكاء فى  ، الشدة

والنصیحة ، الخلوة 
والرحمة  ، للخلق

، والتفكر فى  للؤمنین
، وعبرة من  االشیاء
 ]رو[ االشیاء

 
 (ع)عن النبى ) ٣(
نھ مر على قوم ا

 :یتفكرون فقال لھم 
تفكروا فى الخلق وال 
 تتفكروا فى الخالق

 رو[
 
) التفكر تصرف ٣(

القلب في طلب معاتي 
  ]رو[االشیاء 

  
فى الحدیث ) ٤(
كرموا عمتكم النخلة أ

 ةفانھا خلقت من فضل
طینة آدم ولیس من 
الشجر شجرة اكرم 
على هللا من شجرة 
ولدت تحتھا مریم 

اطعموا ابنة عمران ف
د ونساءكم الول

الرطب فان لم یكن 
  ]رو[ رطب فتمر

  

  
  

  
وال یوجد في القرآن  وهي ثمنمئة وخمس وخمسون كلمة ، وثالثة آالف وخمسمائة وستة أحرف.

          ]مال[ وال مختومة بما ختمت به ، سورة مبدوءه بما بدئت به
ٍم   ِ�ِ ْاهللاِ  ٍحي رَّ ٍن ْال ْحم ر          ْال

ر﴿ َتاِب ﴿ الرزاق الممیت المحي اهللا أنا ﴾الم ُت الِْك يَا ِزَل إِلَْيَك ِمْن ﴿القرآن  ﴾تِلَْك آ ُن � أ َِّذ َوال
َِّك  ِس ﴿هو  ﴾َرب نَّا َر ال نَّ أَْكَث قُّ َولَِك فهم ،  اشتغلوا بمتابعة الهوى فُصرفوا عن فهم الكالم ﴾اْحلَ

ُنونَ  ال﴿ َع ا﴿ )١(مع وضوحه وجالئه  ﴾يُْؤِم � َرَف َِّذ ُ ال ِت اهللاَّ َوا َما ِر َعَمد﴿بقدرته  ﴾لسَّ  ﴾بَِغْي

ْرِش ﴿ ال تستند على شيء ى َعَ� الَْع َتَو ُمَّ اْس ََها ث ن ََرْو  أحتوى على ُمْلِكه احتواَء ُقْدَرٍة وتدبیر ﴾ت

َر ﴿ َخسَّ ْمَس ﴿ذلَّل  ﴾َو َر  الشَّ َْقَم ى﴿ لمنافع خلقه ﴾َوال ٍل ُمَسم ِري ألََج ٌّ َجيْ ُل هو انقضاء  ﴾ك

ُِّر ﴿ الكون الّدنیا وخراب هذا ب َر  يَُد  بمقتضى حكمته أمور الخلق وشؤون الملكوت ﴾األَْم

يَاِت ﴿ ُل اآل صِّ َُف ْم ﴿یبّینها ویوّضحها  ﴾ي َُّك ُِّكْم  لََعل ِء َرب َقا ُنونَ ﴿ بالمعاد إلیه ﴾بِِل ِق  ﴾تُو

� َمدَّ ﴿ )٢(تصدقون  َِّذ ُهَو ال َْرَض ﴿بسط  ﴾َو هو الذى بسط  ، واسعة فسیحة وجعلها ﴾األ
فمن ضرب ، فإلیهم الملجأ َوِبهم الغیاث ، فیها أوتاًدا من أولیائه وسادة من عبیده  األرض وجعل

ل﴿ فى األرض یقصدهم فاز ونجا ومن كان سعیه لغیرهم خاب وخسر َها﴿وخلق  ﴾َوَجَع  ﴾ِفي

ِ�َ ﴿األرض  ًرا﴿جباًال ثوابَت  ﴾َرَوا َْها َن ُلّ ﴿جاریات  ﴾َوأ ْن ك َل ﴿ أنواع ﴾َوِم ِت َجَع َرا َم ثَّ ال
نَْنيِ إِ﴿ صنفین ﴾َزْوَجْنيِ  َهاِفي لَ ﴿ُیلبس  ﴾يُْغِشي﴿ذكرًا وأنثى لِإلخصاب والتكاثر  ﴾ْث َّْي ا�

َر  َها نَّ ٍت ﴿عجائِب صنع اهللا  ﴾إِنَّ ِيف ذَِلَك ﴿فیصیر ُمْظلمًا بعد ما كان مضیئًا  ﴾ال يَا  ﴾آل

ٍم ﴿عالمات  َقْو ُرونَ  ِل َفكَّ ََت َْرِض ﴿ )٣(على الخالق  فیستدلون﴾ ي عٌ قِ  َوِيف األ  بقاٌع مختلفةٌ  ﴾َط

ٌت ﴿ َرا ِو ا ٌت ﴿ قریٌب بعضها من بعض ﴾ُمَ�َ نَّا ْن أَْعَناٍب ﴿بساتین  ﴾َوَج أشجار العنب  ﴾ِم

لٌ ﴿ ي َزْرٌع َوَخنِ ُر ِصْنَواٍن ﴿ واحد أصلها ﴾ِصْنَوانٌ  َو لكل االصول ، ا مختلفة متفرقات﴾ َوَغْي

َقى﴿ ٍء َواِحدٍ  يُْس ُل بَْعَضَها َعَ� بَْعٍض  بَِما َُفضِّ ُِل  َون  الثمار مختلفة في الطعم ﴾ِيف األُك

ٍت  إِنَّ ﴿ يَا ِقلُونَ ﴿ عالمات ﴾ِيف ذَِلَك آل ٍم يَْع َقْو  فیهتدون إلى عقولهم بالتفكر یستعملون﴾ ِل
یا علي  (ع) یقول لعلي (ص): سمعت رسول اهللا  عن جابر بن عبد اهللا قال الصانع ، عظمة

ْن ﴿ )٤( [شو](ص) االیة  م قرأ رسول اهللا، ث الناس من شجر شتى وأنا وأنت من شجرة واحدة َوإِ
ْم ﴿ یا محمد (ص) من شيء ﴾تَْعَجْب  ُُه  إنكار فيفلیس أعجب من قول الكفار  ﴾َفَعَجٌب َقْول

َُرابًا﴿و  متنا ﴾أَِئَذا﴿البعث ، قولهم  ُنَّا ت ٍْق  أَئِنَّا﴿رفاتًا  ﴾ك َِفي َخل يدٍ ﴿هل سنبعث من  ﴾ل   َجِد

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ١٣ 
٩٦  

  ایاتھا  
  زلت بعدن  سورة الرعد      ٤٣

  مدنیة  محمد
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  )١٣( الرعدسورة     )٢٥٩(       الثالث عشرالجزء 
  
اّنھ عن علي (ع) ) ٦(

احذروا ما نزل  : قال
باالمم من قبلكم من 
المثالت بسوء االفعال 
وذمیم االعمال 
فتذّكروا فى الخیر 
والّشّر احوالھم 
واحذروا ان تكونوا 

  ]بي[  امثالھم
 هللا رسول قال) ٦(

 هللا عفو لوال (ص)
 أحد ھنأ ما وتجاوزه

  ]صا[ العیش  .....
  
ولكل عصر  )٧(

عارف با�  یھدي 
الناس إلى حضرة هللا  
وھم ورثة الھادي 

األعظم والنبي األفخم  
نبینا علیھ الصالة 
والسالم أولھم سیدنا 

یحملون  (ع) ...  علي
لواء الحقیقة ویھدون 
الناس إلى لباب 
الشریعة  وھم 

قال  .العارفون با� 
 : (ص)رسول هللا 

َیْبَعُث هللاُ َعلَى رأِس 
لِّ مائِة سنٍة مْن یَُجدُد ك

 لھِذه األمة أمَر ِدینِھَ 
  ]بح[
« فى الحدیث ) ٧( 

تناكحوا تناسلوا فانى 
»  مكاثر بكم االمم

وھذا التناكح والتناسل 
یشمل فى امتھ مھدى 
یحكم بشریعتھ فان 

ة ممدودة من لالسلس
الطرفین الى آخر 
الزمان وسیخرج فى 
امتھ مھدى یحكم 
بشریعتھ وینفى 

المائلین وزیغ تحریف 
الزائغین فى خالفتھ 

  ]رو[ عن ملتھ
  
اخرج الطبرانى ) ٧(

قال انھ علیھ السالم 
نبینا « (ع)لفاطمة 

خیر انبیاء وھو ابوك 
وشھیدنا خیر الشھداء 
وھو عم ابیك حمزة 
ومنا من لھ جناحان 
یطیر بھما فى الجنة 
حیث شاء وھو ابن عم 
ابیك جعفر ومنا سبطا 
ھذه االمة الحسن 

سین وھما ابناك والح
   ]رو[ ومنا المھدى

 

ْم  ِِّه َِرب ُروا ب ََف َن ك ي َِّذ ُْولَئَِك ال ُْولَئَِك ﴿أنكروا البعث والجاحدون لقدرة اهللا  ﴾أ  ﴾األَْغاللُ  َوأ

ْم ﴿السالسل  ِه ِق َها﴿یوم القیامة  ﴾ِيف أَْعَنا ْم ِفي ِر ُه نَّا ُب ال ُْولَئَِك أَْصَحا ونَ  َوأ  )٥(﴾ َخالُِد

﴿ َ ن َتْعِجلُو يَْس َئةِ ﴿المشركون  ﴾َك َو يِّ َنةِ ﴿ بالبالء والعقوبة ﴾بِالسَّ َس  الرخاء والعافیة ﴾َقْبَل اْحلَ

قَْد ﴿ ُثالُت ﴿مضت  ﴾َخلَْت  َو ْم الَْم ْن َقْبِلِه  العقوبات التي فیها اعتبار ، مثل المسخ والغرق ﴾ِم

ََّك ﴿ َرٍة َوإِنَّ َرب ِف و َمْغ ْم ﴿ صفٍح عظیم ﴾لَُذ ِه ِس َعَ� ُظلِْم نَّا  نفسهمكانوا ظالمین أل وٕان ﴾�ِ

يُد ﴿ ََّك لََشِد َقاِب  َوإِنَّ َرب قرن تعالى بین ،  لمن أصرَّ على المعاصي ولم یتب من ذنوبه ﴾الِْع
َُقوُل ﴿ )٦( سعة حلمه وشدة عقابه لیبقى العبد بین الرغبة والرهبة ، والرجاء والخوف َوي

َن  ي َِّذ ُروا ال ََف ال﴿ یات الشاهدة بالنبوةلعمى بصائرهم عن مشاهدة اآلكفار قریش ،  ﴾ك هّال  ﴾لَْو
ِزلَ ﴿ ُن يَةٌ ﴿علیك یامحمد (ص)  ﴾َعلَْيهِ  أ ََّما ﴿ وعیسى موسى أوتي مثل مامعجزة  ﴾آ ن ِِّه إِ ْن َرب ِم

ٌر  نِذ َنَْت ُم ر رسول مخّوفانما انت  ﴾أ ٍم ﴿ ومبصِّ لِّ َقْو الدین ، عن ابن  إلى یهدیهم﴾ َهادٍ  َوِلُك
 (ع)أنا المنذر وأومأ بیده إلى منكب علي  :لى صدره فقالوضع یده ع (ص)رسول اهللا  ان عباس
ُ ا﴿ )٧( ]غر[یا علي بك یهتدي المهتدون من بعدي ، أنت الهادي : فقال وحده الذي  ﴾هللاَّ

ى﴿ َث ُن ُّ أ ُل ُل ك َُم َما َحتِم تسقطه  ﴾تَِغيُض  َوَما﴿ في بطنها هل هو ذكٌر أم أنثى ﴾يَْعل

مُ ﴿ َْرَحا ٍء ِعْنَدهُ ﴿ على األشهر التسعة ﴾َوَما تَْزدَادُ ﴿ه بإلقاء الجنین قبل تمام ﴾األ ْ�َ ُّ ُل َوك
ٍر  ْقَدا َْغْيِب ﴿ )٨( محدود ﴾بِِم ُم ال َهادَِة﴿ ما غاب عن مدارك البشر ﴾َعاِل ال یخفى  ﴾َوالشَّ

ُر ﴿ علیه شيء  كبر فى قلوب العارفین َمَحّلُه فصغر عندهم كل ما سواه العظیم الشأن ، ﴾الَْكِبي

ِل ﴿ َتَعا ٌ ﴿ )٩( بعظمته شيء كل على المستعلي ﴾الُْم ء ْنُكْم َمْن ﴿ یستوي في علمه ﴾َسَوا ِم
لَ  َْقْو رَّ ال هِ ﴿ ما أضمرْتُه القلوبُ  ﴾أََس ِ َر ب َه ْن َج ْن ُهَو ﴿نطقْت به األلسنة  وما ﴾َوَم َوَم

ٍف  ِل ﴿مستتٌر بأعماله  ﴾ُمْسَ�ْ َّْي ِرٌب ﴿ المظلم﴾ بِا� َهاِر ﴿سالك في طریقه  ﴾َوَسا نَّ  في﴾ بِال

ٌت ﴿لِإلنسان  ﴾لَهُ ﴿ )١٠( حوائجه َبا قِّ مالئكة موّكلٌة به تتعاقب في حفظه وحراسته ، یأتي  ﴾ُمَع
ْيهِ ﴿ ویجتمعون في صالة الفجر وصالة العصر بعُضهم بعد بعض ْن بَْنيِ يََد  َوِمْن ﴿أمامه  ﴾ِم

ِْفهِ  نَهُ ﴿جوانبه  ﴾َخل َفُظو ِ ﴿من األخطار والمضاّر  ﴾َحيْ ِر اهللاَّ ْن أَْم َ ال﴿ مرهبأ ﴾ِم  إِنَّ اهللاَّ
ُر  ٍم ﴿یزیل  ﴾يَُغيِّ َِقْو ى﴿ والعافیة من النعم﴾ َما ب ُروا﴿إال إذا  ﴾َحتَّ ْم ﴿بّدلوا  ﴾يَُغيِّ ِه ُفِس  ﴾َما بِأَن

ءا﴿ أحوالهم الجمیلة بأحوال قبیحة ٍم ُسو َِقْو ُ ب ََراَد اهللاَّ ِذَا أ َردَّ ﴿هالك قوٍم أو عذابهم  ﴾َوإ َفال َم
ْن َواٍل ﴿ لك أحدرّد ذ ال یقدر على ﴾لَهُ  ِه ِم ِ ن ْن ُدو ْم ِم َُه  وليٌّ یدفع عنهم العذاب والبالء ﴾َوَما ل

ْم ﴿ )١١( ُِريُك � ي َِّذ ًفا﴿خالل السحاب الخاطف من  ﴾الَْبْرَق ﴿أیها الناس  ﴾ُهَو ال    من ﴾خْو
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  )١٣( الرعدسورة     )٢٦٠(       الثالث عشرالجزء 
  
، فإنھا  مدة والدتھ) ٨(

تكون أقل من تسعة 
وأزید علیھا إلى  أشھر

،  سنتین عند أبي حنیفة
وإلى أربع عند 

، وإلى خمس  الشافعي
إّن  : عند مالك، وقیل

،  الضحاك ولد لسنتین
وھرم بن حیان بقي 
في بطن أّمھ أربع 

، ولذلك سمي  سنین
 ]زم[ ھرما

 
 حمل كل ) الغیض٩(

أشھر و   تسعة دون
 كل تزداد وما السقط
 تسعة على یزداد شيء

 ]صا[أشھر 
 
) من سنن هللا ١١(

االجتماعیة أنھ تعالى 
ال یبدل ما بقوٍم من 
عافیٍة ونعمة ، وأمٍن 
وعزة إال إذا كفروا 
تلك النعم وارتكبوا 

 ]مس[المعاصي 
 
 (ع) السجاد عن) ١١(

 النعم تغیر التي الذنوب
 الناس على البغي

 في العادة عن والزوال
 واصطناع الخیر

 وكفران المعروف
 رالشك وترك النعم

 ] صا[
 (ع) الرضا عن) ١١(

 وطمعا للمسافر خوفا
  ] صا[ للمقیم

 
) المؤمن یسجد ١٥(

طوعاً ، والكافر یسجد 
كْرھاً أي في حالة 
الفزع واالضطرار 

   ]مس[
  
أي كما ال ) ١٦(

یستوي األعمى 
والبصیر ، وكما ال 
تستوي الظلمات 
والنور ، كذلك ال 
یستوي المؤمن الذي 
یبصر ضیاء الحق 

الذي عمي والمشرك 
عن رؤیة ذلك الضیاء 

  ] مس[
  

ُْنِشُئ﴿ في الغیث ﴾َوَطَمًعا﴿ الصواعق ي اَب ﴿یخلق  ﴾َو َ لَ  ا�َّ َقا ثِّ الكثیفة المحمَّلة بالماء  ﴾ال

ُ ﴿ )١٢(للعارفین سحاب العظمة الثقال بماء الهیبة فیمطر علیهم ما یحییهم به  الكثیر ، يَُس�ِّ  ﴾َو

ْعُد ﴿له  رَّ ْمِدهِ ﴿تسبیحًا مقترنًا  ﴾ال ِتهِ ﴿وتسّبح ﴾ َوالَْمالِئَكةُ ﴿ والثناء علیه ﴾ِحبَ َف ْن ِخي  ﴾ِم

َواِعَق ﴿ خوفًا من عذابه ُل الصَّ ُْرِس ي ُ ﴿یهلك  ﴾َفُيِصيُب ﴿المدّمرة  ﴾َو ء ْن يََشا َِها َم ُهْم ب َو
اِدلُوَن ِيف  ِ ﴿وجود  ﴾ُجيَ يُد ﴿ووحدانیته  ﴾اهللاَّ ُهَو َشِد ِل  َو ا َ  )١٣( القوة والبطش والنكال﴾ اْحملِ

قِّ  دَْعَوُة﴿هللا تعالى وحده  ﴾لَهُ ﴿ هِ ﴿ الكفار﴾ وَ ﴿بأن ُیعبد  ﴾اْحلَ ِ ن ْن ُدو َن يَْدُعوَن ِم ي َِّذ  ﴾ال

ْم ﴿آلهة  َُه يُبوَن ل ءٍ ﴿دعاًء  ﴾ال يَْسَ�ِ ْيِه ﴿ وال یسمعون لهم نداء ﴾بَِشْي َفَّ ال كََباِسِط ك إِ
ِء ِلَيْبلَُغ َفاهُ  َى الَْما َوَما ﴿ یدعوه وینادیه لیصل الماء إلى فمه كمن یبسط كفیه للماء من بعید ﴾إِل

ُ ﴿لكونه الماء ال یشعر بعطشه  ﴾ُهَو بَِباِلِغهِ  ء َن ﴿التجاء  ﴾َوَما ُدَعا ِري ِف ال ﴿آللهتهم  ﴾الَْكا إِ
ُد ﴿ )١٤( ضیاع وخسارة﴾ ِيف َضالٍل  ِ يَْجسُ یخضع وینقاد ، حقیقة السجود وضع الجبهة  ﴾َوِهللاَّ

ْن ِيف ﴿على االرض  َْرِض َطْوًعاالسَّ ﴿أهل  ﴾َم ِت َواأل َوا َْرًها َما  تسجد﴾ وَ ﴿ ﴾َوك

ْم ﴿ ُُه وِّ ﴿أیضًا هللا  ﴾ِظالل ُْغُد ِل ﴿الغدو من طلوع الفجر إلى طلوع الّشمس  ﴾بِال  ﴾َواآلَصا

لْ ﴿ )١٥(االصیل بین صالة العصر إلى غروب الشمس  ْن ﴿للمشركین  ﴾ُق خالق  ﴾َربُّ  َم

َْرِض ﴿ ِت َواأل َوا َما  السؤال للتهكم والسخریة بما عبدوا من دون اهللاومدّبر أمرهما ،  ﴾السَّ

ِل ﴿ ُ ﴿ لهم تقریعًا وتبكیتاً  ﴾ُق ِل ﴿خالُقهما  ﴾اهللاَّ ُْم ﴿لهم إلزامًا ِإلقامة الحجة علیهم  ﴾ُق ت ْذ َ ََفاختَّ  ﴾أ

ْن ﴿أجعلتم  َ ﴿هللا  ﴾ِم ء َْوِلَيا ِه أ ِ ن ال  ال يَْمِلُكونَ ﴿شركاء وعبدتموهم وهم  ﴾ُدو َْفًعا َو ْم ن ِه ُفِس َن أل
 لْ ﴿ فكیف یستطیعونه لغیرهم وال یقدرون دفع الضر عن أنفسهم ﴾اَضر َتِوي  ُق ْل يَْس َه

ى ُر ﴿الكافر  ﴾األَْعَم ُت ﴿ المؤمن ﴾َوالَْبِصي َُما ل ي الظُّ َتِو ْل تَْس َْم َه ُر ﴿الضالُل  ﴾أ نُّو  ﴾َوال

َ ﴿الهدى  ء ِ ُشَركَا َْم َجَعلُوا ِهللاَّ َُقوا أ ِْقهِ ﴿مخلوقاٍت  ﴾َخل َتَشابَهَ ﴿اهللا كالتي خلقها  ﴾كََخل  ﴾َف
لُْق ﴿فالتبس  ِهْم ﴿األمر  ﴾اْخلَ على المشركین ، فإنهم یرون كل شيء من خلق اهللا ،  ﴾َعلَْي

لْ ﴿ ویرون هذه اآللهة المزعومة لم تخلق شیئًا ، ثم بعد هذا كّله یعبدونها من دون اهللا ُ  ُق  ﴾اهللاَّ

ءٍ ﴿لجمیع  ﴾َخاِلُق ﴿ وحده ُلِّ َ�ْ ُهوَ ﴿ األشیاء ﴾ك  المنفرد باأللوهیة والربوبیة ﴾ِحُد الَْوا َو

ُر ﴿ ا هَّ َْق ءِ ﴿) ١٦( الغالب لكل شيء ﴾ال َما َن السَّ َزَل ِم َن ً  أ ء فجرت میاه  ﴾َفَسالَْت ﴿مطرًا  ﴾َما

َْوِديَةٌ ﴿ ِرَها أ َِقَد لُ ﴿بمقدار سعتها  ﴾ب ْي َل السَّ َتَم  ﴾َزبًَدا َرابًِيا﴿ الذي حدث من األمطار ﴾َفاْح

وَن َعلَْيهِ ﴿ اءغثاء ورغوة تظهر على وجه الم ِقُد ا يُو ِر  ِيف ﴿الناس  ﴾َوِممَّ نَّا   من المعادن  ﴾ال
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  )١٣( الرعدسورة     )٢٦١(       الثالث عشرالجزء 
  
الماء ھو الذي ) ١٧(

یمكث في األرض ، 
والزبد الذي ال ُینتفع بھ 

  ]مس[ھو الباطل 
  
هللا تبارك شبھ ) ١٧(

نزول القرآن وتعالى 
بالماء الذي ینزل من 

ھ القلوب  ,السماء وشبَّ
باألودیة واألنھار فمن 
استقصى في تدبره 
وتفكر في معانیھ أخذ 
حظاً عظیماً منھ 
كالنھر الكبیر الذي 
یأخذ الماء الكثیر ومن 

كان بالیسیر  رضي 
أقل خطأ منھ كالنھر 

مثل و الصغیر
الخطرات ووساوس 
الشیطان بالزبد یعلو 
على الماء وذلك من 
خبث التربة كذلك ما 

النفس من  یقع في
الشكوك فمن ذاتھا ال 
من ذات الحق یقول 
فكما یذھب الزبد باطالً 
ویبقى صفوة الماء 
كذلك یذھب مخایل 
الشك ھباء باطالً 

 ] مج[ ویبقى الحق
  
ألن ) تنبیھ : ١٩(

المؤمن یبصر ما فیھ 
رشده فیتبعھ والكافر 
یتعامى عن الحق فیتبع 

وفي …. ما فیھ ھالكھ 
ھذا حثُّ على طلب 

   ]مج[م وإلزام لھ العل
  
) عن الصادق ٢١(

 معلقة الرحم(ع) 
 اللھم تقول بالعرش

 وصلني من صل
 قطعني من واقطع
 محمد آل رحم وھو

 كل (ص) .... ورحم
 ] صا[ رحم ذي
  
) فائدة الخشیة ٢١( 

  ]آل[اشد من الخوف 
 
 هللا رسول ) قال٢٢(

 یا (ع) لعلي (ص)ه
 فیھا دار من ما علي
 - ترحة تبعھا إال فرحة
 إال ھم من وما - نوحة
 أھل ھم إال فرج ولھ
 سیئة عملت إذا النار

 تمحھا بحسنة فأتبعھا
 بصنائع وعلیك سریعا
 تدفع فانھا الخیر

   ]صا[السوء  مصاریع

َ ِحلَْيةٍ ﴿ ء ِْتَغا َوْ ﴿كالذهب والفضة  ﴾اب ْثلُهُ ﴿ كأواني النحاس ﴾أ َتاٍع َزبٌَد ِم ال ُیْنتفع به كما ال  ﴾َم

ُ ﴿ لسیلُیْنتفع َبَزبد ا ق كََذِلَك يَْضِرُب اهللاَّ كمثل الماء الصافي الذي یستقر في األرض  ﴾اْحلَ

في زواله كمثل الزبد والغثاء الذي یقذف به الماء یتالشى  ﴾َوالَْباِطلَ ﴿ فینتفع منه الناس

بَُد ﴿ ویضمحل زَّ ا ال ً ﴿ یطفو على وجه الماء ﴾َفأَمَّ ء َفا َهُب ُج یتفرق ویذهب في جانَبْي  ﴾َفيَْذ

َس ﴿ لواديا نَّا ُع ال َنَف ا َما ي  من المعاني الحقه والفضائل الخالصه ، من الماء الصافي ﴾َوأَمَّ

َْرِض ﴿فیبقى ویثبت ﴾ َفَيْمُكُث ﴿ ُ ﴿ واآلبار العیون في ﴾ِيف األ هللاَّ كََذِلَك يَْضِرُب ا
لَ  َثا َن ﴿ )١٧(لیعتبر الناس ویتعظوا  ﴾األَْم ي َِّذ ابُوا﴿للمؤمنین الذین  ﴾�ِ ْم  اْسَ�َ ِِّه َرب باِإلیمان  ﴾ِل

َنى﴿والطاعة  ْس يُبوا لَهُ ﴿الجنة دار النعیم  ﴾اْحلُ َْم يَْسَ�ِ َن ل ي َِّذ ا  لَْو أَنَّ ﴿الكافرون  ﴾َوال ْم َم َُه ل
َْرِض  ْثلَهُ َمَعهُ ﴿ من األموال ﴾َجِميًعا﴿الدنیا   ﴾ِيف األ ْوا ﴿جمیع ما في الدنیا  ﴾َوِم تََد ْف ال

هِ  ِ ْم ﴿ سهم لیتخلصوا من عذاب اهللالبذلوا كل ذلك فداًء ألنف ﴾ب َُه ُْولَئَِك ل ُ   أ ء َساِب  ُسو هو ﴾ اْحلِ

ُهْم ﴿ المناقشة بان یحاسب الرجل بذنبه وال یغفر منه شيء بِئَْس ﴿مكانهم  ﴾َوَمأَْوا ُم َو نَّ َه َج
َهادُ  َمُ ﴿ )١٨( الِفراش الممهد لهم في النار﴾ الِْم ْن يَْعل ََفَم ِّ  أ ْن َرب ُنِزَل إِلَْيَك ِم ََّما أ َن قُّ  َك أ  ﴾اْحلَ

ى﴿هل یستوي من آمن وصدَّق بما نزل علیك یا محمد (ص)  ْن ُهَو أَْعَم یتخبط في  ﴾كََم

َُّر ﴿ ظلمات الجهل والضالل َتََذك ََّما ي ن ُْولُوا األَلَْباِب ﴿یتعظ بآیات اهللا  ﴾إِ ذوو العقول  ﴾أ

ْهِد اهللاَّ ﴿ )١٩( والمعرفة َِع ُفوَن ب َن يُو ي َِّذ بما عقدوا على ي وصاهم به ، یتمون عهد اهللا الذ ﴾ال

َثاَق ﴿ أنفسهم من االعتراف بربوبیته حین قالوا بلى ُقُضوَن الِْمي َن ال ي عن  ، بینهم وبین اهللا ﴾َو
 في المیثاق من علیهم أخذ وما علیه عاهدهم (ع) وما محمد آل في اآلیة هذه نزلت الكاظم (ع)

ِه ﴿ )٢٠( ]صا[(ع)  بعده واألئمة المؤمنین والیة أمیر من الذر ِ ُ ب َر اهللاَّ َِصلُوَن َما أََم يَن ي َِّذ َوال
 ]صا[محمد  آل رحم في نزلتعن الصادق (ع)  األرحام ومواالة المؤمنین ، من ﴾يُوَصل أَْن 

َشْونَ ﴿ ْم ﴿یخافون  ﴾َوَخيْ َُّه ُفونَ ﴿ مهابة وجاللة﴾ َرب ا اِب  َوَخيَ َس ءَ اْحلِ  المؤدي لدخول النار ﴾ُسو

َن َصَبُرو﴿ )٢١( ي َِّذ وعن  واألموال النفوس ما تكره النفس من المصائب في على ﴾اَوال

ءَ َوْجهِ ﴿ المعاصي ِْتَغا ََقاُموا﴿طلبًا لمرضاة  ﴾اب ْم َوأ ِِّه الَة َرب ا﴿المفروضة ﴾ الصَّ ُقوا ِممَّ َف  ﴾َوأَن
ْم ﴿ من بعض ما ُه َنا ْق ا﴿ من الحالل ، ألن الحرام الیكون رزقا وال یسند الى اهللا ﴾َرَز ر في  ﴾ِس

ونَ ﴿والعالنیة ، باداء الواجب  ﴾َوَعالنَِيةً ﴿ء خاص بالتطوع الخفا َرء يَْد َنِة ﴿یدفعون  ﴾َو َس بِاْحلَ
َئةَ  يِّ یفعلون  أو ، ویجازون اإلسائة باالحسان األذى بالصبرالواقعة علیهم من الغیر ، او  ﴾السَّ

ُْولَئَِك ﴿الحسنات لیدرءوا بها السیئات  ِر ﴿ المتصفون بالّصفات التسع المارة﴾ أ ا ْقَبى الدَّ ْم ُع َُه    ﴾ل
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  )١٤( ابراھیمسورة     )٢٦٢(       الثالث عشرالجزء 
  
ْبرُ ) ٢٢( َصْبَراِن  الصَّ

َصْبٌر َعلَى َما َتْكَرهُ َو 
ا ُتِحبُّ  َصْبرٌ    ]نج[ َعمَّ

 فى الحدیث) ٢٥( 
الفتنة نائمة لعن هللا من 

  ]رو[ ایقظھا
 
قیل إنھ مذكور ) ٢٦(

على وجھ التعجب أي 
أن فرحوا  عجباً لھم

بالدنیا الفانیة وتركوا 
النعیم الدائم والدنیا في 

 ]مج[جنب اآلخرة 
  
اُس ) ٢٦( ال َیْتُرُك النَّ

َشْیئاً ِمْن أَْمِر ِدینِِھْم 
 الُدْنَیاُھْم إِ  ِالْستِْصَالحِ 

ُ َعلَْیِھْم َما ُھَو  َفَتَح هللاَّ
  ]نج[  ِمْنھُ أََضرُّ 

 
حثٌّ للعباد ) فیھ ٢٨(

إلى  على تسكین القلب
ما وعد هللا بھ من 
النعیم والثواب 
والطمأنینة إلیھ فإن 
وعده سبحانھ صادق 
وال شيء تطمئن 
النفس إلیھ أبلغ من 

  ]مج[ الوعد الصادق
عن ابن عباس ) ٢٩(

قال طوبى شجرة 
أصلھا في دار علي 

في الجنة وفي (ع) 
دار كل مؤمن منھا 

   ]مج[ غصن
  
 الصادق ) عن٢٩(

 تمسك لمن طوبى (ع)
 قائمنا غیبة في نابأمر
 بعد قلبھ یزغ فلم

 وما لھ فقیل الھدایة
 في شجرة قال طوبى
 دار في أصلھا الجنة
 طالب أبي بن علي
باعتبار ان دار  –(ع) 

علي (ع) ودار النبي 
(ص) بمكان واحد في 

 إال مؤمن ولیس الجنة 
 منھا غصن داره وفي

  ] صا[
  
الغرُض تسلیة  )٣٠(

النبي (ص) مما یلقاه 
قریش من  من كفار

الجحود والعناد فقد 
ب قبلھم األمم  كذَّ

  ]مس[
  
  
  

ُت َعدٍن ﴿وهي ) ٢٢(في اآلخرة المحمودة  نَّا ََها﴿العدن إقامة واستقرار  ﴾َج ن  بهم یلحق ﴾يَْدُخلُو

م﴿ ْن ءابَآئِِه ن َصَ�َ ِم ِِهم  َوَم َّات ي رِّ ُذ م َو ِه َْزَواِج  وتعظیما لهم تبعا فضلهم مبلغ یبلغ لم وٕان ﴾َوأ
وقد أجمعت العلماء على أن الّصدقة تنفع بصحبتهم ،  آنسین بهم مسرورین ولیكونوا لشأنهم

المیت ویصله ثوابها، وأجمعوا على وصول الّدعاء إلیه وقضاء الدین والحج عنه وأن حدیث : 
َوالَْمالِئَكُة ﴿ ]مال[ ... ال ینفي وصول عمل الغیر إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث

 ُ ُلِّ بَاٍب يَْدُخل ن ك م مِّ ِه صبروا على ما  )٢٣(للتهنئة  وقصورهم أبواب غرفهم من ﴾وَن َعلَْي
أمروا به من الطاعات وصبروا عما نهوا عنه من المعاصى ، فقال اهللا تعالى َلُهم على لسان 

م﴿ السفراء الصادقین ُم﴿ سلمتم من اآلفات والمحن ﴾َسالم َعلَْيُك  في الدنیا ﴾بِما َصَبرت

مَ ﴿ ِنع ِر  َف ا ْقَبى الدَّ َن ﴿ )٢٤(بشارة لهم بدوام السالمة  ﴾ُع ي َِّذ ْهَد ﴿ الكفار ﴾َوال ُقُضوَن َع يَن
 ِ ْن بَْعدِ ﴿ن المأخوذ علیهم بالطاعة واالیما ﴾اهللاَّ ِقهِ  ِم َثا على أنفسهم هللا أن یعملوا  بعد توكیده ﴾ِمي

َر ﴿بما عهد إلیهم من اِإلیمان به  يَْقَطُعوَن َما أََم هِ  َو ِ ُ ب َْن يُوَصلَ  اهللاَّ وغیرها الرحم  به من ﴾أ

َْرِض ﴿ وَن ِيف األ ُْفِسُد ي مُ ﴿وبالفتن  بالظلم ﴾َو َُه ُْولَِئَك ل َنةُ  أ َّْع ْم ﴿ البعد من رحمته ﴾ا� َُه  َول
ِر  ا ءُ الدَّ ُ ﴿ )٢٥(وهو عذاب جهنم  ﴾ُسو ُ ﴿یوّسع  ﴾يَْبُسُط ﴿ وحده ﴾اهللاَّ ء ْن يََشا ْزَق ِلَم رِّ من  ﴾ال

ُر ﴿عباده  َْقِد ي ِرُحوا﴿ ق على من یشاءویضیّ  ﴾َو َف َياِة﴿أهل مكه  ﴾َو نَْيا﴿بنعیم  ﴾بِاْحلَ  ما ﴾الدُّ
نَْيا ِيف ﴿ ، ذٌم وتسفیه لمن فرح بالدنیافیها  لهم بسط َياُة الدُّ َتاعٌ ﴿ جنب ﴾َوَما اْحلَ ال َم ﴾ اآلِخَرِة إِ

َن ﴿ )٢٦(قلیل وحقیر  ي َِّذ ُل ال َُقو ي ُروا َو ََف ِزَل َعلَيْ ﴿كفار مكة  ﴾ك ُن ال أ  على محمد (ص) ﴾هِ لَْو

يَةٌ ﴿ ِّهِ ﴿معجزة  ﴾آ ْن َرب ل ِم ُ ﴿ لهم األمر بید اهللا ولیس إليَّ  ﴾ُق ء ْن يََشا ُّ َم َ يُِضل نَّ اهللاَّ فال  ﴾إِ

ي﴿تغني عنه اآلیاُت  َْهِد ي َنَاَب ﴿إلى دینه  ﴾إِلَْيهِ ﴿ویرشد  ﴾َو ْن أ من أراد هدایته ، ألنه رجع ﴾ َم

َِّذي﴿ )٢٧( إلى ربه بالتوبة واِإلنابة تَْطَمِنئُّ  َن ال ُنوا َو ِ ﴿ تسكن ﴾آَم ِر اهللاَّ ْم بِِذْك ُُه  به أنساً  ﴾ُقلُوب

ِر ﴿ منه ورجاء علیه واعتمادا َال بِِذْك ُْقلُوُب  أ ِ تَْطَمِنئُّ ال فانتبهوا أیها القوم ، فإن بذكر  ﴾اهللاَّ
 )٢٨( اهللا تستأنس وتسكن قلوب المؤمنین ، فال یشعرون بقلق واضطراب من سوء العقاب

َّذِ ﴿ ُنواال َن آَم ِت ﴿المؤمنون  ﴾ي ا ِحلَ ا َى َوَعِملُوا الصَّ ْم َوُحْسُن ﴿ فرٌح وقرة عینٍ  ﴾ُطوب َُه ل
ٍة قَْد ﴿ )٢٩(﴾ َمآٍب  اَك ِيف أُمَّ َْن َْرَسل َها كََذِلَك أ ْن َقْبِل  كما أرسلنا األنبیاء من قبلك ﴾َخلَْت ِم

ْتلُوَ ﴿ َت ٌم ِل ْم  أَُم َوْ ﴿لتبّلغهم هذا الوحي  ﴾َعلَْيِه � أ َِّذ َناال ْم  َحْي ُه ُفُروَن ﴿ إنهم وحالهم ﴾إِلَْيَك َو يَْك
ْحَماِن  رَّ لْ ﴿ الرحمة الواسع ﴾بِال  ﴾َر�ِّ ﴿ الرحمن ﴾ُهوَ ﴿للمشركین إن الرحمن الذي كفرتم به  ﴾ُق

ال ُهوَ ﴿ أمري ومتولي خالقي لَهَ إِ َّلُْت ﴿وحده  ﴾َعلَْيهِ ﴿آمنُت به ال معبود لي سواه  ﴾ال إِ  ﴾تََوك

َتاِب  َوإِلَْيهِ ﴿ اعتمدت هِ ﴿ )٣٠( مرجعي فیثیبني على مجاهدتكم ﴾َم ِ َرْت ب نًا ُسيِّ ْرآ    ﴾َولَْو أَنَّ ُق
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  )١٤( ابراھیمسورة     )٢٦٣(       الثالث عشرالجزء 
  
عن ابن عباس، ) ٣١(

قال : قالوا للنبي (ص) 
إن كان كما تقول ، 
فأرنا أشیاخنا األَُول ، 
نكلمھم من الموتى ، 
وافسح لنا ھذه الجبال 

فنزلت  -جبال مكة  -
  ]مس[
  
) ھذا احتجاٌج ٣٣(

علیھم في إشراكھم با� 
یعني أن هللا الذي ھو 
قائم رقیب على كل 
نفٍس صالحة أو طالحة 
بما كسبت من خیر أو 
شر وقد أعدَّ لكٍل 

  ]زم[جزءاه 
  

لُ ﴿ بتالوته َبا َعْت ﴿وزعزعت عن أماكنها  ﴾اْجلِ َْو ُقطِّ ِهِ ﴿ُشققت  ﴾أ َْرُض  ب ع حتى تتصدَّ  ﴾األ

ِّمَ ﴿ وتصیر قطعا او طي االرض َْو كُل َى﴿خوطب  ﴾أ ت ِه الَْمْو ِ فتسمع وتجیب ویتكلموا بعد أن  ﴾ب
 ورثنا وقد عن الكاظم (ع) یحیهم اهللا بتالوته علیهم ، لكان هذا القرآن لعظم شانه وجاللة قدره ،

ُر ﴿ ]اص[ القرآن هذا نحن ِ األَْم َْل ِهللاَّ وهو ، ى كل شيء التصرف ف ﴾َجِميًعا﴿ امر خلقه﴾ ب

ُنوا﴿ قادر على االتیان بما اقترحوه من اآلیات َن آَم ي َِّذ َْم يَْيئَْس ال ََفل المؤمنون من إیمان  ﴾أ

ُ ﴿ الكفار ُ اهللاَّ ء َْو يََشا ُروا﴿هدایتهم  ﴾أَْن ل ََف َن ك ي َِّذ ُل ال ََزا ال ي َس َجِميًعا َو نَّا ى ال ََهَد من  ﴾ل

ْم بَِما َصَنُعوا﴿ أهل مكة ِرَعةٌ ﴿ ء أعمالهم وكفرهمبسو  ﴾تُِصيُبُه بلیة أو نقمة تقلق بالهم  ﴾َقا

﴿ ُّ ل َْو َحتُ ْم ﴿البلیة  ﴾أ ْن دَاِرِه  (ص) اهللا رسول یبعثها التي كالسرایافیفزعون منها ،  ﴾َقِريًبا ِم

ِ ﴿ فتغیرأحوالهم ى يَأِْ�َ َوْعُد اهللاَّ تَّ َ ال ﴿ علیهم بفتح مكة بإظهار اِإلسالم وانتصارك ﴾َح إِنَّ اهللاَّ
ِزَئ﴿ )٣١( وعده لرسله وأولیائه بنصرتهم ﴾ِلُف الِْميَعادَ ُخيْ  ْه ُت ََقْد اْس كما استهزأ بك  ﴾َول

ٍل ﴿فقد استهزأ المجرمون  المشركون ُِرُس ْن َقْبِلَك َفأَْملَْيُت ﴿بأنبیائهم  ﴾ب َن ﴿أمهلتهم  ﴾ِم ي َِّذ ِ� 
ُروا ََف ْم ﴿وتركتهم في أمٍن َوَدعة  ﴾ك ُُه ت ُمَّ أََخْذ َقاِب َفكَ ﴿بالعذاب  ﴾ث لهم ، ﴾ ْيَف كَاَن ِع

ْن ﴿ )٣٢( به للمستهزئین ووعید (ص) اهللا لرسول تسلیة ََفَم  ﴾َعَ� ﴿الرقیب  ﴾ُهَو َقاِئمٌ ﴿اهللا  ﴾أ

ٍس ﴿عمل  ُلِّ نَْف المشركون  ﴾َوَجَعلُوا﴿من أعمال  ﴾بَِما كََسَبْت ﴿صالحة أو طالحة  ﴾ك

﴿ ِ َ  ِهللاَّ ء لْ ﴿آلهة عبدوها معه  ﴾ُشَركَا هُ ﴿ لهم ﴾ُق و وصفوهم لننظر هل لهم ما یستحقون  ﴾ْم َسمُّ

َْم ﴿ به العبادة والشركة مع اهللا نَهُ  أ ئُو َمُ ﴿تخبرون  ﴾تَُنبِّ َْرِض ﴿سبحانه  ﴾بَِما ال يَْعل  ﴾ِيف األ

َْم ﴿استفهام للتوبیخ  َْقْوِل ﴿تسمونهم شركاء  ﴾أ َن ال ٍر ِم ِه  بظٍن باطٍل فاسد ال حقیقة له ﴾بَِظا

َِّن ﴿ َْل ُزي َّذِ ﴿الشیطان  ﴾ب ْم �ِ ُرُه ُروا َمْك ََف  أألباطیل فتخیلواالكفر والضالل  ﴾يَن ك

وا﴿ ْن ﴿ُمنعوا  ﴾َوُصدُّ ِبيِل  ع ُ ﴿طریق الهدى  ﴾السَّ ِل اهللاَّ ْن يُْضِل ْن َهادٍ  َوَم أحٌد  ﴾َفَما لَهُ ِم

م﴿ )٣٣( یهدیه َُه َذاٌب ﴿لكفار مكة  ﴾ل نَْيا﴿عاجل  ﴾َع َياِة الدُّ بالقتل واألسر وسائر  ﴾ِيف اْحلَ

ْم ِمَن ﴿ ودوامه لشدته ﴾َولََعَذاُب اآلِخَرِة أََشقُّ ﴿المحن  َُه ْن َواٍق ﴿عذاب  ﴾َوَما ل ِ ِم  ﴾اهللاَّ

لُ ﴿ )٣٤(یحمیهم  َث َِّ� ﴿صفة  ﴾َم ِة ال نَّ ُقونَ  ُوِعَد  اْجلَ تَّ ْن ﴿اهللا بها المتقین  وعد ﴾الُْم ِري ِم َجتْ
َُها َْهاُر أُكُل َن َها األ ِت ُّ ﴿ ال ینقطع ﴾دَاِئمٌ ﴿ثمرها  ﴾َحتْ  تِلَك ﴿ دائم ال تنسخه الشمس ﴾َهاَوِظل

ْقَبى ََّقوا﴿عاقبة  ﴾ُع َن ات ي َِّذ ْقَبى ﴿الجنة  الكفر والمعاصي مآلهم ومنتهى أمرهم﴾ ال َوُع
َن  ِري ِف ُر  الَْكا نَّا َتاَب ﴿ )٣٥(﴾ ال ُم الِْك ُه َنا َن آتَْي ي َِّذ َرُحونَ ﴿التوراة واِإلنجیل  ﴾َوال أسلم  من ﴾يَْف

ِزَل إِلَْيَك  بَِما﴿ منهم ُن ْن ﴿لما في كتبهم من الشواهد على البشارة بمحمد (ص)  بهذا القرآن ﴾أ   َوِم
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  )١٤( ابراھیمسورة     )٢٦٤(       الثالث عشرالجزء 
  
قال ابن عباس ) ٣٨(

روا رسول هللا  عیَّ
بكثرة تزویج (ص) 

النساء وقالوا لو كان 
نبیاً لشغلتھ النبوة عن 
تزویج النساء فنزلت 

   ]مج[اآلیة 
دیث ) في الح٣٨(

حبب الّى من دنیاكم 
ثالث الطیب والنساء 
  وقرة عینى الصالة

   ]رو[
أي نساء وأوالداً ) ٣٨(

أكثر من نسائك 
 نوأوالدك وكان لسلیما

ثالث مائة امرأة مھیرة 
وسبعمائة سریة ولداود 

عن ابن ومائة امرأة 
أي فال ینبغي  ،عباس

أن یستنكر منك أن 
   ]مج[تتزوج ویولد لك

قول ابن ) ی٣٩(
اللھم إن كنت  : سعودم

كتبتنا في دیوان الشقاء 
فامحنا ، واكتبنا في 
دیوان السعادة ، فإنك 
 تمحو ما تشاء وتثبت

  ]بح[
 
ابن عباس: یبّدل ) ٣٩(

هللا ما یشاء فینسخھ إال 
الموَت والحیاة والشقاء 
والسعادة فإنھ قد فرغ 

  ]مس[منھا 
) عن الصادق ٣٩(

 القدر لیلة كان إذا (ع)
 والروح ئكةالمال نزلت

 الدنیا سماء إلى والكتبة
 من یكون ما فكتبوا
 تلك تعالى هللا قضاء
 أن هللا أراد فإذا السنة
 أو یؤخره أو شیئا یقدم

 الملك أمر شیئا ینقص
 ثم یشاء ما یمحو أن

   ]صا[ أراد الذي أثبت
 من ) فائدة  المكر٤١(

العذاب  ھو هللا ھنا
  ]صا[
  
روي عن ) ٤٣(

حد الشعبي أنھ قال ما أ
أعلم بكتاب هللا بعد 
النبي من علي بن أبي 

ومن  ب (ع)طال
 الصالحین من أوالده

   ]مج[
  
  

َزاِب  ُر بَْعَضهُ ﴿ الملل المتحزبین علیك ﴾األَْح ُنِك ْن ي ََّما ﴿ شرایعهم یخالف ما وهو ﴾َم ن ْل إِ ُق
ْرُت أَْن أَْعُبَد  ِه إِلَْيِه أَْدُعو أُِم ِ ال أُْشِرَك ب َ َو مرجعي ومصیري  ﴾لَْيِه َمآِب َوإِ﴿الناس  ﴾اهللاَّ

َْناهُ  َوكََذِلَك ﴿ )٣٦( َزل َن ا﴿القرآن  ﴾أ َربِي ََّبْعَت  َولَِنئْ ﴿لتحكم به بین الناس  ﴾ُحْكًما َع ات
ْم  ُه ء َْهَوا ءَك  بَْعَد ﴿أهواء المشركین فیما یدعونك إلیه  ﴾أ ِْم ﴿آتاك اهللا  ﴾َما َجا َن الِْعل من  ﴾ِم

ْن َوِلّيٍ لََك مِ ﴿ لیس﴾ َما﴿ الحجج والبراهین ِ ِم ال َواٍق ﴿ینصرك  ﴾َن اهللاَّ  یقیك من عذاب اهللا﴾ َو

َْزَواًجا﴿ )٣٧( ْم أ َُه َْنا ل ْن َقْبِلَك َوَجَعل َْنا ُرُسًال ِم َْرَسل ََقْد أ هذه اآلیة بمعرض الّرّد ،  النساء ﴾َول
، لزهد فیهنّ  على الیهود والّنصارى القائلین إن هذا الّرسول ال هّم له إال الّنساء ، ولو كان رسوال

ألم یعلموا أن سلیمان وداود ومن تقدمهم كانوا أكثر الّناس نساء من محمد (ص) ، ولم یقدح ذلك 
َّةً ﴿بنبّوتهم  ي رِّ ُذ ا﴿ ]مج[ نحن واهللا ذریة رسول اهللا (ص) عن الصادق (ع) وبنین ، ﴾َو  َوَم

ٍل أَْن ﴿لم یكن  ﴾كَانَ  َرُسو ِ ﴿قومه بُمعجزة  ﴾يَأِْ�َ  ِل ٍل بِآيٍَة إِال ب لِّ أََج ِ ِلُك مدٍة  ﴾إِْذِن اهللاَّ

َتاٌب ﴿مضروبة  ُ ﴿ ینسخ ﴾يَْمُحوا﴿ )٣٨( كتبه اهللا في اللوح المحفوظ ﴾ِك ء ا يََشا ُ َم من  ﴾اهللاَّ

يُْثِبُت ﴿التائب  سیئات أو من  الشرائع واألحكام  اهللا وعند ﴾َوِعْنَدهُ ﴿ ما یشاء منها دون تغییر ﴾َو

َتاِب ﴿ ُمُّ الِْك ْم  َوإِْن َما﴿ )٣٩(اللوح المحفوظ  ﴾أ ُه � نَِعُد َِّذ َنََّك بَْعَض ال ُِري  أَوْ ﴿من العذاب  ﴾ن
نََّك  َي فَّ ََتَو ََّما﴿ نقبضك قبل أن نقر عینك بعذابهم ﴾ن تبلیغ  ﴾الَْبالغُ ﴿إال  ﴾َعلَْيَك ﴿لیس  ﴾َفِإن

َساُب ﴿الرسالة  َنا اْحلِ َْم ﴿ )٤٠( بعذابهم تستعجل وال بإعراضهم تحتفل فال﴾ َوَعلَْي ََول ََرْواأ  ﴾ي

َها﴿المشركون  ِف ْن أَْطَرا َها ِم ُص َْنُق َْرَض ن َّا نَأِْ� األ َن ا ، أهله اوبذهاب ، بموت العلماء﴾ أ

َب ﴿ونمّكن المؤمنین من دیارهم  قِّ ُم ال ُمَع ُك ُ َحيْ ْكِمه﴿الراد  ﴾َواهللاَّ ُهَو ﴿ لقضائه ﴾ِحلُ َو
َساِب  ُع اْحلِ ِري َر ﴿ )٤١(االنتقام ممن عصاه  ﴾َس قَْد َمَك ْن ﴿الكفار  ﴾َو َن ِم ي َِّذ ْم  ال  ﴾َقْبِلِه

ُر َجِميًعا﴿ بأنبیائهم َِّه الَْمْك لُّ ﴿ ال یضر مكرهم إال بإرادته ﴾َفِلل ُ َُم َما تَْكِسُب ك  يَْعل
َْفٍس  ِر ﴿ من خیر وشر ﴾ن ا ْقَبى الدَّ ْن ُع ُر ِلَم ا فَّ َُم الُْك لمن تكون العاقبة الحسنة في  ﴾َوَسَيْعل

َّذِ ﴿ )٤٢( اآلخرة ُل ال َُقو ي َن َو ُروا ي ََف ْرَسًال﴿كفار مكة  ﴾ك ْل ﴿یا محمد (ص)  ﴾لَْسَت ُم ُق
ى ََف ِ  ك ْم ﴿شاهدا  ﴾َشِهيًدا﴿حسبي اهللا  ﴾بِاهللاَّ َنُك بَْي بصدقي بما أیدني من المعجزات  ﴾بَْيِ� َو

ْن ﴿ َتاِب  َوَم ُْم الِْك عن أبي سعید  ، وشهادة المؤمنین من علماء أهل الكتاب ﴾ِعْنَدهُ ِعل
قال: ذاك أخي  }ومن عنده علم الكتاب{ : عن قول اهللا تعالى(ص)  ت رسول اهللالخدري قال سأل

     )٤٣( ]شو[(ع)  علي بن أبي طالب
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 عن الصادق افضلھ
 سورة قرأ من (ع)

 السالم علیھ إبراھیم
 ركعتین في والحجر
 لم جمعة كل في جمیعا
 وال أبدا فقر یصبھ
 إن بلوى وال جنون
  ]صا[ هللا شاء

  
أفرد لفظ ) فائدة ١(

النور ألن طریق 
اإلیمان واحد ، وھكذا 
في جمیع ما ورد في 
كتاب ّهللا تعالى یكون 
النور مفردا والظلمات 

  ]مال[جمعا 
  
 التسع) المعجزات ٥( 

الطوفان والجراد 
والقمل والضفادع 
والدم والعصا ویده 
والسنین ونقص من 

  ]سي[ ت الثمرا
 
) المراد من األیام ٥(

ھنا الوقائع ألن العرب 
یعبرون عن الحوادث 
بأیام فیقولون یوم 
الفجار وذي قار ویوم 

  قّضھ
  
في الحدیث  )٦(

أنا لََك ،  عبديالقدسي 
ُمِحبُّ فبحقي علیَك كُن 

  ]لط[  لي محباً 
) وعَد بالعذاب على ٧(

الكفر ، كما وَعَد 
بالزیادة على الشكر 

  ]مس[
  
 )عن الصادق (ع)٧(

إذا أنعم هللا علیك 
بنعمة فأحببت بقاءھا 
ودوامھا، فأكثر من 
الحمد والشكر علیھا، 
فإن هللا تعالى قال في 

لئن شكرتم { كتابھ
وإذا  }ألزیدنكم

،  استبطأت الرزق
فأكثر من االستغفار، 
فإن هللا تعالى قال في 

استغفروا ربكم { كتابھ
إنھ كان غفاراً یرسل 

 .یكم مدراراً السماء عل
 }یمددكم بأموال وبنین

إذا أحزنك أمر من و
،  سلطان أو غیره

فأكثر من ال حول وال 
، فإنھا  قّوة إال با�

مفتاح الفرج وكنز من 
  ]سي [ كنوز الجنة

  
  
  
  

فإنهما نزلنا في المدینة ، وهي ثمنمئة وٕاحدى وستون كلمة ،  ٢٩،  ٢٨نزلت بمكة ، عدا اآلیتین 
 مبدوءة بما بدئت به ،س سور بعمائة وأربعة وثالثون حرفا ، ویوجد في القران خموثالثة آالف وأر 

     ]مال[ومثلها في عدد اآلي الحاقة ونون. ، یونس وهود، یوسف ، الحجر و  هذه
ٍم   ِ�ِ ْاهللاِ  ٍحي رَّ ٍن ْال ْحم ر               ْال

ر﴿ ا صریحًا او تلویحًا تبلغ اثنى االخبار فى تفسیر فواتح الّسور وما ورد فى تفسیره تاختلف ﴾ال

َتاٌب ﴿ ]آل[وجهًا عشر  َْناهُ ﴿هذا القرآن  ﴾ِك َزل ِرجَ ﴿ یا محمد (ص) ﴾إِلَْيَك ﴿أوحیناه  ﴾أَن ْ ُ�ِ 
َس  نَّا ِت ﴿البشریة  ﴾ال لَُما َن الظُّ نُّوِر ﴿ الجهل والضالل ﴾ِم َى ال  ﴾بِِإْذِن ﴿ واِإلیمان العلم ﴾إِل

َى ِصَرا﴿ وتسهیل بتوفیق ِِّهْم إِل ِز ﴿طریق  ﴾ِط َرب ِزي ِميدِ ﴿الذي ال ُیغالب  ﴾الَْع د في  ﴾اْحلَ الممجَّ

ِ ﴿ )١(كل مكان  َْرِض  اهللاَّ ِت َوَما ِيف األ َوا َما � لَهُ َما ِيف السَّ َِّذ المالك لما في السماوات  ﴾ال

لٌ ﴿واالرض  ْي يدٍ ﴿ تُقال للعذاب والهلكة ﴾َوَو َذاٍب َشِد ْن َع َن ِم ِفِري َكا َن ﴿ )٢(﴾ �ِْ ي َِّذ ال
ونَ يَْس  بُّ نَْيا﴿الیسیَر ِمْن یفّضلون ویؤثرون  ﴾َ�ِ َياَة الدُّ  من ِنَعم الكثیر ﴾َعَ� ﴿ الفانیة ﴾اْحلَ

ونَ ﴿الباقیة  ﴾اآلِخَرِة﴿ َُصدُّ ي ِ ﴿الناس  یمنعون ﴾َو ِل اهللاَّ ْن َسِبي ََها﴿دین اهللا  ﴾َع ن  ﴾َويَْبُغو

ة لتوافق أهواءهم  ﴾ِعَوًجا﴿ویریدون أن تكون طریق اهللا  ُ ﴿معوجَّ عن  ﴾بَِعيدٍ  ْولَئَِك ِيف َضالٍل أ
َْنا﴿ )٣(الحق ال ُیرجى لهم صالح  َْرَسل ال﴿في األمم السابقة  ﴾َوَما أ ٍل إِ ْن َرُسو  ﴾بِِلَساِن  ِم

ْم ﴿بلغة  َُه َ ل ُ ﴿شریعة اهللا  ﴾َقْوِمِه ِلُيبَنيِّ ء ْن يََشا ي َم َْهِد ُ َوي ء ْن يََشا ُ َم ُّ اهللاَّ لیست  ﴾َفُيِضل

مُ ﴿ یغ ، وأما أمر الهدایة واِإلیمان فذلك بید اهللاوظیفة الرسل ِإال التبل ِكي ُز اْحلَ ِزي ُهَو الَْع  )٤(﴾ َو

َِنا﴿ ى بِآيَات َْنا ُموَس َْرَسل ََقْد أ َن ﴿بدعوتك بني ِإسرائیل  ﴾أَْن أَْخِرْج َقْوَمَك ﴿بالمعجزات  ﴾َول  ِم
ِت  لَُما ِر ﴿والكفر  الجهل ﴾الظُّ نُّو َى ال ِّرْ ﴿ اِإلیمان والتوحید ﴾إِل ذَك مِ َو َّا ْم بِأَي ِ ﴿ بنعم﴾ ُه  ﴾اهللاَّ

التذكیر  ﴾إِنَّ ِيف ذَِلَك ﴿ الماضیة االمم على وانتقام إنعام من عباده في وأفعاله سننهاو  علیهم ،

ٍت ﴿ يَا ِّ ﴿لعبر ودالالت  ﴾آل ٍر ﴿عبد  ﴾ِلُكل ا ٍر ﴿ على البالء ﴾َصبَّ راٍض للنعماء ،  ﴾َشُكو

ِ وَ ﴿ )٥( بحكمه واقف عند كون لذیذ العیش َیُسرُّه ُُروا نِْعَمَة اهللاَّ ْذك َقْوِمِه ا ى ِل َل ُموَس ْذ َقا  ﴾إِ

ْرَعْونَ ﴿الجلیلة  ِل ِف ْن آ ُْم ِم ْم إِْذ أََجناك فرعون  حین أنجاكم من إذالل واستعباد ﴾َعلَْيُك

م﴿وزبانیته  نَُك َ ﴿یذیقونكم  ﴾يَُسوُمو ء ُْم ﴿أسوأ أنواع  ﴾ُسو ءك َْنا َب وَن أ ُ يَُذحبِّ الذكور  ﴾الَْعَذاِب َو

يَْس ﴿ ُيونَ َو ُْم ﴿ویستبقون  ﴾َ�ْ ءك    َوِيف ﴿ یسترقونهم ویستخدمونهماِإلناث على قید الحیاة  ﴾نَِسا

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ١٤ 
٧٢  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة ابراهيم  ٥٢

  مكیة  نوح  
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ُ لَِیْفَتَح  َكانَ  َما) ٧( هللاَّ

ْكِر َو  َعلَى َعْبٍد َباَب الشُّ
َیاَدةِ ُیْغلَِق َعْنُھ َباَب    الزِّ

  [نج]
 
لَْت إِلَْیُكْم إَِذا َوصَ ) ٧(

أَْطَراُف النَِّعِم َفَال 
أَْقَصاَھا بِقِلَِّة  ُتَنفُِّروا
ْكرِ    ]نج[ الشُّ

  
) لم یذكروا ١١(

فضلھم تواضعاً منھم 
وسلّموا لقولھم وأنھم 
بشٌر مثلُھم في البشریة 

 ]زم[وحدھا 
  
اُس أَْبَناُء ) ١٤( النَّ

ْنَیا َو ال ُیَالُم  ُجلُالدُّ  الرَّ
 ]نج[ ھِ َعلَى ُحبِّ أُمِّ 

  
) تنبیھ ولما ١٤(

أقسموا على إِخراج 
الرسل أو العودة في 
ملتھم أقسم تعالى على 
إِھالكھم، وأي إِخراٍج 
أعظم من اإلِھالك 
بحیث ال یكون لھم 

  ]مس[عودة إِلیھا أبدا ً 
  
 (ص) النبي عن) ١٤(

 طمعا جاره آذى من
 هللا ورثھ مسكنھ في

 ]صا[ داره
  
) ضرب هللا ھذه ١٨(

الً ألعمال اآلیة مث
الكفار في أنھ یمحقھا 
كما تمحق الریح 
الشدیدة الرماد في یوم 
عاصف وانما كان ذلك 
ألنھم أشركوا فیھا غیر 

  ] قر[هللا 
  
) ورد بلفظ ١٨(

الماضي ومعناه 
المستقبل ألن كل ما 
أخبر هللا تعالى عنھ 
فھو صدٌق وحٌق ، 
فصار كأنھ قد حصل 
ودخل في الوجود 

 ]مس[
 
 
  

ْم  ٌ ﴿لك المحنة ت ﴾ذَِلُك ْم ﴿ابتالٌء واختبار لكم  ﴾بَالء ُِّك ْن َرب مٌ  ِم َّنَ ﴿ )٦(﴾ َعِظي ْذ تَأَذ  َوإِ
ْم  ُُّك ُْم ﴿واذكروا یابني اسرائیل حین اوعدكم ربكم  ﴾َرب ْرت لناُكم من عطائي ﴾لَِنئْ َشَك  ما َخوَّ

َُّكْم ﴿ ن َِزيَد ُْم ﴿ ما وعدناكم من لقائيو ،  وإِكراميمن فضلي  ﴾أل ْرت ََف  إِنَّ ﴿ بإحساني ﴾َولَِنئْ ك
يٌد  َذاِ� لََشِد َقالَ ﴿ )٧( بامتحاني ، وغدًا بفراقي وهجراني ألعذبنكم الیوم﴾ َع ى َو لبني  ﴾ُموَس

َْرِض َجِميًعا﴿ِإسرائیل بعد أن ایس من ِإیمانهم  ْن ِيف األ ْم َوَم ُْت َن ُروا أ ُف فلن تضروا  ﴾إِْن تَْك

ََغِ�ٌّ ﴿ اَهللا شیئا َ ل َْم ﴿ )٨( في جمیع االحوال محمود ﴾َحِميٌد ﴿ بادهعن شكر ع ﴾َفِإنَّ اهللاَّ أَل
 ُ ْم نََبأ ْم ﴿أخبار  ﴾يَأْتُِك ْن َقْبِلُك َن ِم ي َِّذ مِ ﴿األمم المكذبة كـ  من ﴾ال ثَُمودَ  َقْو  ﴾نُوٍح َوَعاٍد َو

َن ﴿ ماذا حلَّ بهم لما كذبوا بآیات اهللا ي َِّذ ْم ﴿جاؤوا  ﴾َوال ِه ْن بَْعِد ْم ﴿من األمم  ﴾ِم ُه ال يَْعلَُم
ُ إِ ِت ﴿ال یحصي عددهم اال اهللا  ﴾ال اهللاَّ َنا ْم بِالَْبيِّ ُُه ْم ُرُسل ُه ءْت َردُّوا﴿بالحجج والدالئل  ﴾َجا  ﴾َف

ْم ﴿وضعوا  ِه ِه َْفَوا ْم ِيف أ َُه ي َيِْد َّا﴿تكذیبًا لهم ، او منعو االنبیاء من الكالم  ﴾أ ن َقالُوا إِ َا  َو ْرن ََف ك
هِ ﴿زعمتم انكم ﴾ بَِما ِ ْم ب ُْت ُْرِسل ََنا إِلَْيهِ ﴿ من اهللا﴾ أ ن ا تَْدُعو َِفي َشّكٍ ِممَّ َّا ل ن  من دینكم ﴾َوإِ

ِريٍب ﴿ ْم أَِيف ﴿أجابهم  ﴾َقالَْت ﴿ )٩(﴾ ُم ُُه ِ ﴿وجود  ﴾ُرُسل أتنكرون  ﴾َشكٌّ ﴿ووحدانیته  ﴾اهللاَّ

ِت َواألَْرِض ﴿، استفهام یراد منه التوبیخ  وجود اهللا َوا َما خالقهما ومبدعهما على  ﴾َفاِطِر السَّ

ُْم ﴿ابق غیر مثال س ْم ﴿ِإلى اِإلیمان  ﴾يَْدُعوك نُوبُِك ْن ُذ ْم ِم َر لَُك ِف  ،التي هي حق الّله ﴾ِلَيْغ
 الَعَجُب من سیٍد عزیٍز كریٍم یدعو َعْبَده لیغفَر له وقد أخطأ ، ویعامَله باإلحسان وقد جفا

ُْم ﴿ َرك يُؤَخِّ ى﴿یمدَّ في أعماركم  ﴾َو ٍل ُمَسم َى أََج ا ﴿ فیهلككم ولم یعاقبكم في العاجل ﴾إِل َقالُو
ال﴿ما  ﴾إِْن  ْم إِ ُْت َن َُنا أ ْثل ٌر ِم نَا﴿ال فضل لكم علینا  ﴾بََش و َُصدُّ وَن أَْن ت ُِريُد ا ﴿تصرفونا  ﴾ت َعمَّ

 مالوا إلى تقلید أسالفهم وأصروا على ما اعتادوه من شقاقهماألوثان ،  من ﴾كَاَن يَْعُبُد آبَاُؤنَا

نَا بُِسلَْطاٍن ُمبٍِني ﴿ ُن ﴿ )١٠(ظاهرة على صدقكم بحجة ﴾ َفأْتُو ْم إِْن َحنْ ُُه ْم ُرُسل َُه َقالَْت ل
نُّ  َ يَُم نَّ اهللاَّ ْم َولَِك ْثلُُك ٌر ِم البََش ْن ﴿یتفضل  ﴾إِ ْن ِعَباِدهِ  َعَ� َم ءُ ِم  بالنبوة والرسالة ﴾يََشا

ْم بُِسلَْطاٍن ﴿ینبغي  ﴾َوَما كَانَ ﴿ ََنا أَْن نَأْتَِيُك ال ﴿بحجة وآیة مما اقترحتموه  ﴾ل  ﴾بِإِْذِن إِ

ِ ﴿ بمشیئة ِ َوَعَ� اهللاَّ هللاَّ َّلْ ﴿وحده  ﴾ا َتَوك ُنونَ ﴿ فلیعتمد ﴾َفلَْي َوَما ﴿ قالت الرسل )١١(﴾ الُْمْؤِم
 ِ ََّل َعَ� اهللاَّ ََتَوك َال ن ََنا أ نَا﴿نحن معاشر األنبیاء  ﴾ل قَْد َهَدا ََنا﴿بّصرنا  ﴾َو طریق النجاة  ﴾ُسُبل

ْصِبَرنَّ َعَ� َما ﴿من عذابه  ََن نَاَول ُتُمو ذَْي َِّل ﴿ أذاكم ﴾آ َتَوك ِ َفلَْي ِّلُونَ  َوَعَ� اهللاَّ َتَوك  ﴾الُْم

ْم ﴿) ١٢(فلیدوموا ولیثبتوا بالتوكل  نَُّك ِرَج ْ ْم َ�ُ ِه ُرُسِل ُروا ِل ََف َن ك ي َِّذ َل ال َقا ِمْن ﴿لنطردنكم  ﴾َو
َْرِضَنا ََتُعوُدنَّ ﴿دیارنا  ﴾أ َْو ل َنا﴿ لترجعنَّ  ﴾أ َِّت ْم فَ ﴿ِإلى دیننا  ﴾ِيف ِمل ِه ى إِلَْي   ِإلى الرسل  ﴾أَْوَح
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)عن ابن عباس: ١٩(

یرید أن یمیتكم یا 
معشر الكفار ویخلق 
قوماً غیركم خیراً منكم 

  ] مس[وأطوع 
  
إن أھل النار  )٢١(

 :بعضھم لبعض یقول
تعالوا نبك ونتضرع 
إلى هللا تعالى ، فإنما 

الجنة الجنة أدرك أھل 
ببكائھم وتضرعھم إلى 

، فلما رأوا  فبكوا هللا 
 : ذلك ال ینفعھم قالوا 

فإنما  ، تعالوا نصبر
أدرك أھل الجنة الجنة 

فصبروا  بالصبر
صبراً لم یر مثلھ  فلما 

فعند ذلك .ینفعھم ذلك 
علینا  سواءقالوا 

  أجزعنا أم صبرنا
 ]سي[
  
) قال المفسرون  ٢٢(

ون ھذه الخطبة إِنما تك
إِذا استقر أھل الجنِة 
في الجنة ، وأھُل النار 
في النار ، فیأخذ أھل 
النار في لوم إِبلیس 
وتقریعھ فیقوم فیما 

  ]مس[بینھم خطیباً 
  
عن الصادق ) ٢٤(

 هللا رسول قال: (ع)
 وأمیر أصلھا انا(ص) 

 فرعھا (ع) المؤمنین
 ذریتھما من واألئمة

 األئمة وعلم أغصانھا
 وشیعتھم ثمرتھا

...  ورقھا مؤمنونال
  ]صا[
 
)عن ابن عباس: ٢٤(

الكلمة الطیبة " ال إِلھ 
إِال هللا " والشجرة 

  ] مس[الطیبة المؤمن 
  
 

نَّ ﴿ ْهِلَك َُن ْم ل ُُّه اِلِمنيَ ﴿أعداءكم  ﴾َرب ْم ﴿ )١٣(المتجبرین ﴾ الظَّ نَُّك َن َُنْسِك َْرَض  َول  ﴾األ

ْم ﴿ دیارهم ِه ْن بَْعِد ْن ﴿هالكهم  من بعد ﴾ِم َقاِمي َخاَف ذَِلَك ِلَم َوَخاَف ﴿مقامه بین یدّي  ﴾َم
وا﴿ )١٤(عذابي  ﴾َوِعيدِ  ْفَ�ُ َت  وخسر وهلك ﴾َوَخاَب ﴿واستنصر الرسل باهللا على قومهم  ﴾َواْس

ٍر ﴿ ا ُّ َجبَّ ُل َراِئهِ ﴿ )١٥(معاند للحق  ﴾َعِنيدٍ ﴿متجبر  ﴾ك ْن َو ى ِمْن ﴿الكافر  ﴾ِم َق يُْس نَُّم َو َه َج
يدٍ  ٍء َصِد ُعهُ ﴿ )١٦( یسیل من جلود المعذبین فیهامن القیح الذي  ﴾َما رَّ یتكلف بلعه  ﴾يََ�َ

ال يََكاُد يُِسيُغهُ ﴿ لشدة العطشو  لمرارته ْن ﴿لنتنه وكراهیته  یستسیغه ﴾َو ُت ِم يَأْتِيِه الَْمْو  َو
ُلِّ َمَكاٍن  ٍت ﴿ من أطراف جسده ﴾ك َذاٌب ﴿إذ ال موت فیها  ﴾َوَما ُهَو بَِميِّ َراِئِه َع ْن َو َوِم

لُ ﴿ )١٧(أشدُّ مما قبله  ﴾َغِليٌظ  ْم  َمَث ُُه ِِّهْم أَْعَمال َِرب ُروا ب َن كََف ي َِّذ التي عملوها في الدنیا  ﴾ال
ْت ﴿من صدقٍة وصلة رحم واطعام الجائع  ََرَماٍد اْشتَدَّ ُحي ِيف ﴿عصفت  ﴾ك رِّ ِه ال ِ يَْوٍم  ب

ُرونَ  ال﴿فجعلته هباًء منثورا  ﴾َعاِصٍف  َْقِد  ا كََسُبواِممَّ ﴿ الكفار على تحصیل ثواب ﴾ي
ءٍ  َعَ�  ، كما ال یستطیع أن یحصل اِإلنسان على شيء من  ماعملوا من البرِّ في الدنیا ﴾َ�ْ

الُل الَْبِعيُد  ذَِلَك ﴿الرماد الذي طیَّرته الریح  ََر ﴿ )١٨( الخسران الكبیر ﴾ُهَو الضَّ َْم ت أیها  ﴾أَل

َْرَض بِا﴿المخاطب  ِت َواأل ا َو َما َ َخلََق السَّ قِّ أَنَّ اهللاَّ لم یخلقهن عبثًا ، وإِنما خلقهنَّ ألمٍر  ﴾ْحلَ

ْم  إِْن يََشأْ ﴿عظیم  ِهْبُك يدٍ ﴿انه قادٌر على اِإلفناء إن شاء ذلك  ﴾يُْذ لٍْق َجِد يَأِْت ِخبَ قادر  ﴾َو

ٍز ﴿ )١٩( على اِإلیجاد واِإلحیاء ِزي ِ بَِع وا ﴿ )٢٠(بصعٍب أو متعذٍر ﴾ َوَما ذَِلَك َعَ� اهللاَّ ََرُز ب َو
 ِ ُ ﴿خرجوا من قبورهم یوم البعث  ﴾ِميًعاجَ  ِهللاَّ ء َفا َع َل الضُّ َقا َن ﴿األتباع والعوام  ﴾َف ي َِّذ ِ�

َتْكَبُروا َّا ﴿ توهمًا أن یرفعوا عنهم شیئًا من العناءالكبراء والقادة الذین أضلوهم في الدنیا  ﴾اْس ن إِ
ْم  ُنَّا لَُك نُ ﴿أتباعًا لكم نأتمر بأمركم  ﴾تََبًعا ك ْم ُمْغ ُْت َن ْل أ َه ا﴿دافعون  ﴾ونَ َف َذاِب  َعنَّ ْن َع ِم

ءٍ  ْن َ�ْ ِ ِم ُ ﴿ القادة معتذرین ﴾َقالُوا﴿االستفهام للتوبیخ والتقریع  ﴾اهللاَّ نَا اهللاَّ لِإلیمان  ﴾لَْو َهَدا
ُْم ﴿ َناك ْي ََهَد َنا﴿ولكن حصل لنا الضالل فأضللناكم فال ینفعنا العتاب  ِإلیه ﴾ل ٌ َعلَْي ء  َسَوا

 َ َْم َصَبْرن ِزْعَنا أ يٍص ﴿ یستوي علینا الجزع اوالصبر ﴾اأََج ْن َحمِ ََنا ِم  )٢١( مهرب أو ملجأ ﴾َما ل

ْيَطانُ ﴿ َل الشَّ َقا هذه هي الخطبة البتراء التي یخطب بها ِإبلیس في محفل األشقیاء في  ﴾َو
ُر ﴿ جهنم ا ُقِضَي األَْم  إِنَّ ﴿لّما ُفرغ من الحساب ودخل أهُل الجنِة الجنَة وأهُل الناِر الناَر  ﴾لَمَّ

قِّ  ُْم َوْعَد اْحلَ َ َوَعَدك ْم ﴿بِإثابة المطیع وعقاب العاصي فوفَّى لكم وعده  ﴾اهللاَّ تُُك َوَعْد أن  ﴾َو

ْم ﴿ ّال بعث وال ثواب وال عقاب فكذبتكم ُتُك َْف    ِلي﴿لم یكن  ﴾َوَما كَانَ ﴿الوعد  ﴾َفأَْخل
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  )١٤( ابراھیمسورة     )٢٦٨(       الثالث عشرالجزء 
  
عن عبد  )٢٤(

بن عوف قال  الرحمن
سمعت رسول هللا 

: أنا  یقول (ص)
شجرة وفاطمة فرعھا ال

، وحسن  وعلي لقاحھا
  وحسین ثمرھا
ومحبوھم من أمتي 
ورقھا ھم في جنة 
عدن والذي بعثني 

  ]شو[ بالحق
  
 )ع(عن علي ) ٢٧(

إن ابن آدم إذا   :قال
كان في آخر یوم من 
الدنیا وأول یوم من 
اآلخرة ُمّثل لھ مالھ 

عملھ فیلتفت وولده و
إلى مالھ فیقول وهللا 
إني كنت علیك 
لحریصاً شحیحاً فمالي 
عندك فیقول خذ مني 
كفنك فیلتفت إلى ولده 
فیقول وهللا إني كنت 
لكم لمحباً وعلیكم 
لمحامیاً فماذا لي 
عندكم فیقولون نؤدیك 
إلى حفرتك نواریك 

فیلتفت إلى  :قال،  فیھا
عملھ فیقول وهللا إني 

 كاً وإنكنت فیك لزاھد
كنت علي لثقیالً فماذا 

أنا   :لي عندك فیقول
قرینك في قبرك ویوم 
نشرك حتى أعرض 
أنا وأنت على ربك قال 

كان � ولیاً أتاه  فإن
أطیب الناس ریحاً 
وأحسنھم منظراً 
وأحسنھم ریاشاً فقال 
أبشر بروح وریحان 
وجنة نعیم ومقدمك 
خیر مقدم فیقول لھ من 
أنت فیقول أنا عملك 

الح ارتحل من الص
 الدنیا إلى الجنة

  ] مج[........ 
  
) عن علي (ع): ٢٨(

ھم األفجران من 
قریش : بنو المغیرة ، 
وبنو أمیة ، فأما بنو 
المغیرة فقطع هللا 
تعالى دابرھم یوم بدر 

وأما  -أو فكفیتموھم  -
بنو أمیة فمتعوا إلى 

 ]طب[ حین 
  
  

ْن  ْم ِم ال ﴿تسلط وقهر  ﴾ُسلَْطاٍن  َعلَْيُك ْم إِ تُُك إال دعائي ِإیاكم ِإلى الضاللة  ﴾أَْن دََعْو

ْم ِلي﴿بالوسوسة والتزیین  ْبُت ُموِ� ﴿باختیاركم  ﴾َفاْسَ�َ ا ﴿ بوسوستي لكم﴾ َفال تَلُو و َولُوُم
ْم  ُْفَسُك َن ْم ﴿ باختیاركم المعصیة وحبكم لهافِإن الذنب ذنبكم  ﴾أ ِرِخُك ْص َا بُِم َن بنافعكم  ﴾َما أ

ِرِخيَّ  َوَما﴿ب مما انتم فیه من العذا ْص ْم بُِم ْرُت ﴿ال یجني بعضنا بعضًا  ﴾أَنُْت ََف  الیوم ﴾إِ�ِّ ك

ْن َقْبلُ  بَِما﴿ ُتُموِ� ِم اِلِمنيَ ﴿ بِإشراككم ایاي في الطاعة ﴾أَْشَرْك ْم ﴿المشركین  ﴾إِنَّ الظَّ َُه ل
َذاٌب  مٌ  َع ِت  َوأُْدِخلَ ﴿ )٢٢(﴾ أَِلي ا اِحلَ ُنوا َوَعِملُوا الصَّ َن آَم ي َِّذ الذین جمعوا بین االیمان  ﴾ ال

ْن ﴿ والعمل الصالح ِري ِم ٍت َجتْ نَّا ُر  َج َْها َن َها األ ِت ن َحتْ ي َها بِِإْذِن ﴿ماكثین  ﴾َخالِِد بأمر  ﴾ِفي

ْم ﴿ ِِّه َها َسالمٌ  َرب ْم ِفي ُه ُت يَّ َثًال ﴿ )٢٣(ُتَحیِّهم المالئكة بالسالم ﴾ َحتِ ُ َم ََر كَْيَف َضَرَب اهللاَّ َْم ت أَل
بَ  كَِلَمةً  َبةٍ ﴿ كلمة التوحید ﴾ةً َطيِّ َرٍة َطيِّ قال جبریل للنبي (ص)  عن ابن عباس قال:﴾ كََجشَ

اإلیمان ، الشجرة الطیبة  ]مج[انت الشجره وعلى غصنها وفاطمة ورقها والحسن والحسین ثمارها 
یة أثبتها اهللا فى قلوب أودَّائه وجعل أرضها التوفیق وأوراقها الوالیة وسماءها العنایة وماءها الرعا

َُها﴿وأغصانها الكفایة  ، وفروعها األعمال الصالحة  وأصل تلك الشجرة المعرفة واإلیمان ﴾أَْصل

َها﴿ راسخ في األرض ﴾ثَابٌِت ﴿ التي هي الفرائض ومجانبة المعاصي ْرُع وأغصانها ممتدة ،  ﴾َوَف
الوة الطاعة ولذة بآداب العبودیة ، وأزهارها األخالق الجمیلة ، وثمارها ح وأوراق تلك الشجرة القیام

ءِ ﴿ الخدمة َما ََها﴿تعطي  ﴾تُْؤِ� ﴿ )٢٤(﴾ ِيف السَّ َّ ِحٍني ﴿ثمرها  ﴾أُكُل ُل وقت  كل ﴾ك

َِّها﴿بتیسیر  ﴾بِِإْذِن ﴿ كذلك كلمة اِإلیمان ثابتة في قلب المؤمن ، وعمُله یصعد ِإلى السماء  ﴾َرب

ُ ﴿ یبّین ﴾َويَْضِرُب ﴿ینال بركته وثوابه في كل وقت  َُّرونَ األَمْ  اهللاَّ َتََذك ْم ي َُّه ِس لََعل نَّا  ﴾َثاَل �ِ
َثةٍ ﴿ )٢٥( یتعظون فیؤمنون ُل كَِلَمٍة َخِبي َث َرةٍ ﴿الكفر  ﴾َوَم َثةٍ ﴿ الحنظل﴾ كََجشَ الشجرة ﴾ َخِبي

 الخبیثة الشهوات وأرضها النفوس وماؤها األمل وأوراقها الكسل، وثمارها المعاصى وغایتها النار
ْت ﴿ ثَّ ُت َراٍر ﴿اقتلعت جذورها  ﴾اْج ْن َق ََها ِم َْرِض َما ل ْن َفْوِق األ  لیس لها استقراٌر وثبات ﴾ِم

ابِِت ﴿) ٢٦( ثَّ ِل ال َْقْو ُنوا بِال َن آَم ي َِّذ ُ ال ُت اهللاَّ َُثبِّ ، عن ابن عباس قال :  على كلمة التوحید ﴾ي

نَْيا﴿ ]شو[ بوالیة علي بن أبي طالب علیه السالم َياِة الدُّ ِيف ﴿ ْفتنونفال یزیغون وال یُ  ﴾ِيف اْحلَ َو
ُّ ﴿قال أكثر المفسرین عند سؤال الملكین في القبر  ﴾اآلِخَرِة يُِضل اِلِمنيَ  َو ُ الظَّ ال یهدي  ﴾اهللاَّ

ُ ﴿ الحیاة ، وال عند سؤال الملكین بعد الممات اهللا الظالمین في ُل اهللاَّ َْفَع ي ُ  َو ء ا يََشا هدایة  ﴾َم

ََر ﴿ )٢٧( المؤمن وإِضالل الكافر َْم ت َل َن ﴿للتعجیب  استفهام ﴾أ ي َِّذ َى ال لُوا﴿ كفار مكة ﴾إِل  ﴾بَدَّ

ِ ﴿غیَّروا   من یفوز وبنا عباده على بها أنعم التي اهللا نعمة واهللا نحن (ع) عن الصادق ﴾نِْعَمَة اهللاَّ

ًرا﴿ ]مج[فاز  ُْف ُّوا﴿ بالكفر والتكذیب ﴾ك ِر ﴿أنزلوا  ﴾َوأََحل ْم دَاَر الَْبَوا ُه   الهالك بكفرهم ﴾ َقْوَم
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  )١٤( ابراھیمسورة     )٢٦٩(       ثالث عشرالالجزء 
  
) ق���ال المفس���رون  ٢٨(

ھ�����م كف�����ار مك�����ة فق�����د 
أس��������كنھم هللا حرم��������ھ 
اآلمن ، وجع�ل عیش�ھم 
عة، وبع�ث ف�یھم  في السِّ
محم��داً ص��لى هللا علی��ھ 
وس��لم فل��م یعرف��وا ق��در 
ھ��ذه النعم���ة ، وكف���روا 
ب���ھ وك���ذبوه ، ف���ابتالھم 
هللا ب�����القحط والج�����دب 

  ]مس[
  
 ناألم طلب قدم) ٣٥(

 المطال�ب س�ائر عل�ى
 یف�رغ ل�م ل�واله ألن�ھ

 آخ�ر لش�يء اإلنس�ان
 ال��دین مھم��ات م��ن

  ]غر[  والدنیا
 
استجاب  فائدة : )٣٥(

 )ع(هللا دعاء إبراھیم
حتى كان اإلنسان یرى 
قاتل أبیھ فیھا فال 
یتعرض لھ ویدنو 
الوحش فیھا من الناس 

  ]مج[ فیأمن منھم
  
عن عبد هللا بن  )٣٥(

: قال  مسعود قال
أنا : (ص) ل هللا رسو

 ، دعوة أبي إبراھیم
: یا رسول هللا  قلنا

وكیف صرت دعوة 
:  أبیك إبراھیم ؟ قال

أوحى هللا عز وجل 
إلى إبراھیم أني 
جاعلك للناس إماما. 
فاستخف إبراھیم الفرح 

 : یا رب ومن فقال
  ذریتي أئمة مثلي
فأوحى هللا عز وجل 
إلیھ أن یا إبراھیم إني 

أفي ال أعطیك عھدا ال 
: یا رب  قال ، لك بھ

ما العھد الذي ال تفي 
: ال  لي بھ ؟  قال

أعطیك لظالم من 
ذریتك. قال: یا رب 
ومن الظالم من ولدي 
الذي ال ینالھ عھدك ؟ 
قال: من سجد لصنم 
من دوني ال أجلعھ 

، وال یصلح  إماما أبدا
قال  ، أن یكون إماما

 : ندھاعإبراھیم 
واجنبني وبني أن (

، رب  منعبد االصنا
إنھن أضللن كثیرا من 

) قال النبي الناس
فانتھت الدعوة : (ص) 

 ء

ْن ال ُتْبِطُرهُ نِْعَمةٌ  ، وطغیانهم اُكْم ِممَّ َ ُسْبَحاَنُھ أَْن َیْجَعلََنا َو إِیَّ مَ ﴿ )٢٨( َنْسأَلُ هللاَّ نَّ َه ََها َج ن َْصلَْو  ﴾ي

ُر ﴿یذوقون سعیرها  َْقـَرا بِـْئَس ال مـن اسـتعملها فـي انـواع المعاصـي ولـم  أجهـل الخلـق بنعمـة اهللا﴾ َو

ــَداًدا﴿ )٢٩( یقــم بشــكرها مــن ان یعمــل بهــا فــي طاعــة اهللا َن ِ أ ــوا ِهللاَّ ُ ُّوا﴿شــركاء  ﴾َوَجَعل  ﴾ِلُيِضــل

ْن َسِبيِلهِ ﴿الناس  ُعوا﴿دین اهللا  ﴾َع تَّ ْل تََم التمتـع أن یقضـى العبـد مـا استمتعوا بنعـیم الـدنیا ،  ﴾ُق

ِصــ﴿ اســتطاع مــن شــهوته ُْم َفــِإنَّ َم َرك ِر ﴿مــردَّكم  ﴾ي ــا نَّ یــا  ﴾ُقــلْ ﴿ )٣٠(وعیــد وتهدیــد ﴾ إِلـَـى ال

ـالَة﴿محمـد (ص)  ُِقيُمـوا الصَّ ُنــوا ي َن آَم ي َّـِذ  فإنَّهـا محـلُّ المناجــاةالمفروضــة علـیهم  ﴾ِلِعَبـاِدي ال

ْم ﴿ ُه َنا ْق ا َرَز ُقوا ِممَّ ِف ُن ي ا﴿من أموالهم فـي وجـوه البـر مـن الفـرائض والنوافـل  ﴾َو فـل فـي النوا ﴾ِسـر

إنفاق اللسان علـى ، في الفرائض لیدفعوا تهمة المنع  ﴾َوَعالنَِيةً ﴿ لیدفعوا عن أنفسهم تهمة الریاء
،  ، والـروح علـى حبـه ، والقلـَب علـى عرفانـه ، والوقـَت علـى شـكره وٕانفاق الَبَدِن على طاعته  ذكره

ـرَّ علـى مشـاهدته مٌ  ِمـْن َقْبــِل أَْن يَـأِْ�َ ﴿ والسِّ ال انتفـاع فیـه بمبایعــة  ﴾بَْيــٌع ِفيـهِ  ال﴿القیامـة  ﴾يَـْو

ال ِخـــاللٌ ﴿ � َخلـَــَق ﴿ )٣١(وال فـــداء  ﴾َو َّـــِذ ُ ال ِت ﴿أبـــدع  ﴾اهللاَّ َوا ـــَما ســـماُء القلـــوب َزیََّنهـــا  ﴾السَّ
وَمـــرج فــي القلــوب بحــري الخـــوف .، وأطلــع فیهــا شـــمس التوحیــد، وقمــر العرفــان بمصــابیح العقــول

لـو  "فـال الخـوف یقلـب الرجـاء وال الرجـاء یقلـب الخـوف ؛  ، وجعل بینهمـا برزخـًا ال یبغیـان والرجاء
َزلَ ﴿ " وزنا العتدال َن َْرَض َوأ ءِ  َواأل َما َن السَّ ً ﴿السحاب  ﴾ِم ء بـالمطر  ﴾َفأَْخَرَج بِـه﴿المطر  ﴾َما

ِت ﴿ َرا َم ثَّ َن ال ًقـا﴿أنواعـًا  ﴾ِم ـَر ﴿تأكلونـه  ﴾لَُكـْم  ِرْز َخسَّ ُْفلْـَك ﴿ذلَّـل  ﴾َو فلـك السـفن ،  ﴾لَُكـْم ال

ـِريَ ﴿ق والعصـمة ، وسـفینة األنـوار والحفـظ التوفیـ ْ ـِر ﴿ بالسـالمة ﴾ِ�َ ْ تركبونهـا وتحملــون  ﴾ِيف اْ�َ

ِرهِ ﴿فیها أمتعتكم من بلد ِإلى بلد  َر  بِأَْم َها َن ْم األ َر لَُك َخسَّ  العذبة لتشربوا منهـا وتسـقوا وتزرعـوا ﴾َو
ــَر ﴿ )٣٢( َخسَّ ــْنيِ  لَُكــْم ﴿وذلَّــل  ﴾َو ــَر دَاِئَب َْقَم َس َوال ــْم ــَر لَُكــْم ﴿ یجریــان بانتظــام ﴾الشَّ َخسَّ َو

لَ  َّْي َر ﴿لمنامكم  ﴾ا� َها نَّ ،  وسـخر قلـب المـؤمن لمحبتـه ومعرفتـه ، لمعاشكم لتبتغوا من فضله﴾ َوال
 )٣٣( وجعـــل اهللا تعـــالى مـــن العبـــاد القلـــوب ألنـــه موضـــع نظـــره ومســـتودع أمانتـــه ومعرفـــة أســـراره

ُْم ﴿ آتَاك ُلِّ َما﴿أعطاكم  ﴾َو ْن ك ُْتُموهُ ﴿ن ِإلیـه ، وتحتـاجو  ﴾ِم مـا َسـَمْت  ،بلسـان الحـال  ﴾َسـأَل
لُـون ، وَخَطر تحقیُق ذلك ببـاِلكم ، وتعلَّق به سؤاُلُكم إلیِه ِهَمُمُكم ، وأعطینـاكم  ، أنلنـاكم فـوق مـا ُتَؤمِّ

وا﴿أكثــر ممــا َتْرُجــون  ِ  نِْعَمــةَ  َوإِْن تَُعــدُّ َها﴿علــیكم  ﴾اهللاَّ ُصــو  اتطیقــوا حصــرها وعــدَّه ال ﴾ال ُحتْ

مٌ ﴿ ٌر  إِنَّ اإلِنَســاَن لََظلُــو ــا َفَّ أعطــاك أكثــر مــا فـــى  ، لــنعم اهللا لمبــالٌغ فــي الظلـــم والجحــود ﴾ك
، ودفـع  فكیف یمنعك ما هو دونها مـن الثـواب ، خزائنه وَأجلِّه وأعظمه من غیر سؤال وهو التوحید

ه فـإن األشـیاء كلهـا ، وال رجوعـك إال إلیـ ال یكون سـؤالك إال منـه وال رغبتـك إال فیـهفالعقاب بسؤال 
، ونعمــة  ، ونعمــة القلــب الیقــین والحكمــة ، ونعمــة الــروح الخــوف فنعمــة الــنفس الطاعــات .... لــه

ذْ ﴿ )٣٤( ، ونعمة المعرفة األلفة الروح المحبة والذكر َل ﴿ واذكر یا محمد (ص) حین ﴾َوإِ   َقا
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،  إلي وإلى  أخي علي
لم یسجد أحد منا لصنم 

،  قط  فاتخذني هللا نبیا
  ]شو[ وعلیا وصیا

  
) عن ابن عباس: ٣٧(

) أفئدة الناسلو قال (
الزدحمت علیھ فارس 
والروم والناُس كلھم ، 

اِس ولكْن قال { ِمْن النَّ
} فھم َتْھِوي إِلَْیِھمْ 

  ]مس [المسلمون 
  
 (ع)  الكاظم عن) ٣٧(
 لما (ع) إبراھیم إن

 وھاجر عیلإسما أسكن
 وودعھما مكة

 بكیا عنھما لینصرف
 (ع) إبراھیم لھما فقال
 خلفتكما فقد یبكیكما ما
 إلى األرض أحب في
...  هللا حرم وفي هللا

 إمرأة خلفت إنك قالت
 وغالما ضعیفة
 لھما حیلة ال ضعیفا

 وال بشر من أنیس بال
 قد زرع وال یظھر ماء
 یحلب ضرع وال بلغ
 إبراھیم فرق قال

 عندما یناهع ودمعت
 حتى فأقبل منھا سمع
 هللا بیت باب إلى إنتھى
 بعضادتي فأخذ الحرام
 إني اللھم قال ثم الكعبة
 ذریتي من أسكنت
  ]صا[ .. اآلیة

  
 الصادق عن) ٣٨(

 تبارك هللا إن (ع)
 یرید ما یعلم وتعالى
 ولكنھ دعاه إذا العبد
 إلیھ یبث أن یحب

 دعوتم فإذا الحوائج
 ]صا[حاجتكم  فسموا

  
وفي ) تنبیھ : ٣٨( 

تكریر ھذا النداء داللة 
على أن كثرة التضرع 
إلى ّهللا تعالى واللجوء 
إلیھ وحصر القصد فیھ 

 ]مال[مطلوب 
  
أنك أعلم  )٣٨(

بأحوالنا وما یصلحنا 
وما یفسدنا منا، وأنت 
أرحم بنا وأنصح لنا 
منا بأنفسنا ولھا، فال 
حاجة إلى الدعاء 
والطلب، وإنما ندعوك 

للعبودیة لك  إظھاراً 
،  وتخشعاً لعظمتك

 ،  وتذلال لعزتك
 

ُم َربِّ اْجَعـــْل َهــَذا الَْبلـَــَد  ِهي ًنـــا﴿مكــة  ﴾إِبْــَرا ُنْبــِ� ﴿ یــأمن ســاكنوه وقاصـــدوه ﴾آِم  بلطفـــك﴾ َواْج

بـَـِ�َّ ﴿ مَ ﴿وأوالدي  ﴾َو ــَد األَْصــَنا ــه علــى ملــة التوحیــد واِإلســالم ، ﴾ أَْن نَْعُب أن تعبــد الغــرُض تثبیُت
ومـنهم   ، ومـنهم مـن صـنمه ولـده فمنهم من صنمه نفسه، كل نفس صنًما من الهوى األنفس ألن ل

،  الـهم، ومـنهم مـن صـنمه  ، ومـنهم مـن صـنمه زوجتـه من صـنمه مالـه ومـنهم مـن صـنمه تجارتـه
َربِّ ﴿یــا  )٣٥( إال مــن َطهُــر بــالتوفیق ، وكــل واحــد مــن الخلــق مربــوط بصــنم مــن هــذه األصــنام

 َ َْن ك نَّ أَْضلَل َُّه ن ِس إِ نَّا َن ال ًرا ِم ْن تَِبَعـِ� ﴿ عن الهدایة واِإلیمـان ﴾ِثي هُ ﴿ علـى التوحیـد ﴾َفَم ـَّ َفِإن
َصاِ� ﴿ من أهل دیني ﴾ِم�ِّ  ْن َع ََّك ﴿خالف أمري  ﴾َوَم ٌر ﴿یا رب  ﴾َفِإن مٌ  َغُفو بالعبـاد ،  ﴾َرِحي

ََّنـا﴿ )٣٦( ولـیس لـى علـى عبـادك یـد، من صفتك الغفران والرحمـة  ظهـارًا للتـذلل كـّرر النـداء إِ  ﴾َرب

َِّ� ﴿واِإللتجاء إلى اهللا  ي رِّ ْن ُذ نُت ِم  عـن البـاقر (ع)ولـدي إسـماعیل وزوجـي هـاجر ، ﴾ إِ�ِّ أَْسَك

بـین جبلـین ، جبـل أبـي قبـیس وجبـل جیـاد ویسـمى  ﴾بِـَوادٍ ﴿ ]صـا[ الذریـة تلك بقیة ونحن هم نحن

ي َزْرٍع ﴿ وادي مكة ِر ِذ ِتـَك ﴿فـي جـوار  ﴾ِعْنـَد ﴿ وُبهمحتى ال تتعلق باألغیار قلال تنبت  ﴾َغْي بَْي
الَة ِقيُموا الصَّ ََّنا ِلُي ِم َرب رَّ َ صـرف اهللا تعـالى إلیـه وجـوه الخلـق وجعـل مودتـه  ، لكـي یعبـدوك ﴾اْحملُ

فـــى صـــدورهم ومحبتـــه فـــى قلـــوبهم وذلـــك مـــن دعـــاء الخلیـــل لمـــا قطـــع بأهلـــه عـــن الخلـــق واألرزاق 
ــَدًةفَ ﴿، دعــا لهــم فقــال  واألســباب َْفِئ ْم ﴿قلوبــًا  ﴾اْجَعــْل أ ِه ـَـْي ي إِل ــِو َْه ِس ت ــا نَّ  تحــنُّ شــوقاً  ﴾ِمــَن ال

ُهــْم ﴿ ورغبــة ْق ْرُز ِت ﴿ فــي ذلــك الــوادي القفــر ﴾َوا َمــَرا ثَّ ُرونَ  ِمــَن ال َُّهــْم يَْشــُك علــى جزیــل  ﴾لََعل

ِفـي﴿یا  )٣٧( ِنعمك َُم َمـا ُخنْ ََّك تَْعل ن ََّنا إِ ومـا نظهـر مـن  ﴾نُْعِلـُن  َوَمـا﴿مـن حبـك فـي القلـوب  ﴾َرب

َفــى﴿ ذكـرك ءٍ ﴿ال یغیـب  ﴾َوَمــا َخيْ ِ ِمــْن َ�ْ ءِ  ِيف ﴿سـواء  ﴾َعــَ� اهللاَّ ــَما ال ِيف السَّ َْرِض َو ﴾ األ
� ﴿ثـم قـال إبـراهیم وحـده  )٣٨( جمع الضمیر ألن الدعاء منـه ومـن ابنـه إسـماعیل َّـِذ ِ ال ْمـُد ِهللاَّ اْحلَ

َهـَب ِلـي لَ ﴿كبـر سـني وشـیخوختي  ﴾َعـَ� الِْكَبـِر ﴿رزقنـي  ﴾َو ـاَق وَ  إِْسـَماِعي ْحسَ عـن ابــن ﴾ إِ
عباس : ولد له ِإسماعیل وهو ابن تسٍع وتسعین، وولد له ِإسحاق وهو ابـن مائـة واثنتـي عشـرة سـنة 

، وٕاظهارًا لما فیه مـن اآلیـة  ؛ لیكون أعظم في إظهار النعمة وٕانما ذكر كبر سنه ، وقیل غیر ذلك
ء﴿ َعا ُع الـــدُّ ر أّوًال كونـــه تعـــالى عالمـــًا بالضـــمائر ذكـــ ، مجیـــٌب لـــدعاء مـــن دعـــاه ﴾إِنَّ َر�ِّ لََســـِمي

مَ ﴿ )٣٩( ثــــم حمــــده علــــى هـــذه المنــــة بهبــــة الولــــد والســـرائر، ِقــــي مواضــــبًا علــــى  ﴾َربِّ اْجَعلـْـــِ� ُم

ــالِة َوِمــْن ﴿ َّــِ� ﴿ بعــض﴾ الصَّ ي رِّ  ال ینــال{ ألنــه أخبــره فــي موضــع آخــر بقولــهقومــًا یصــلون،  ﴾ُذ
ءِ ﴿ }عهدي الظالمین ـْل ُدَعـا ََقبَّ ت ََّنـا َو الـدعوة السـابعة وبهـا  )٤٠(اسـتجْب دعـائي فیمـا دعوتـك  ﴾َرب

َسـاُب ﴿ختم ِإبراهیم دعائه الضارع الخاشع  ُم اْحلِ َُقـو َم ي نَِني يَـْو ُمـْؤِم يَّ َو�ِْ ْر ِلي َوِلَوالَِد ََّنا اْغِف ﴾ َرب
آخر وقیدها بیوم القیامة الن یوم القیامة له ولوالدیه ولجمیع المؤمنین ، بالمغفرة  (ع)دعا ابراهیم 

  في  ، فیه من المحاسبة والمناقشة یؤّدى الى نجاة االبد والفوز بالدرجات ، االیام والخالص
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وافتقاراً إلى ما عندك، 
واستعجاالً لنیل أیادیك، 
وولھاً إلى رحمتك، 
وكما یتملق العبد بین 

، رغبة في  یدي سیده
  ]لآ[إصابة معروفھ 

  
قد :مجاھد ) عن ٤٠(

استجاب هللا لھ فیما 
سأل ، فلم یعبد أحد من 
ولده صنماً بعد دعوتھ 

  ] آل[
 
) وجوه الناس ٤٣(

یومئٍذ إِلى السماء ال 
ینظر أحٌد إِلى أحد 

  ]مس[
  
ابن مسعود عن ) ٤٧(

یحشر الناس   :قال
على أرض بیضاء لم 
یخطىء علیھا أحد 

  ]غر[  خطیئة
  
 

، أو َعْلـــم َبثَـــه فـــي ُصـــُدور  ، صـــدقٍة َجاریـــةٍ  الَعْبـــُد اْنَقَطـــَع َعَمُلـــه ِإالَّ َمـــن ثَــالثَ  إَذا َمـــاتَ  : الحــدیث
وفـي هـذه اآلیـة بشـارة عظیمـة لجمیـع المـؤمنین ،  ]بـح[ ، أو َولٍد صالح یدُعو لـه َبعـَد َموتـهِ  الرِّجالِ 

ربنـا اجعلنـا مـن دعـوة ألن الّله تعالى أكرم من أن یرّد دعاء خلیله ، وستظهر ثمـرة هـذا الغفـران ، 
 )٤١( ]رو[ ل�ھ استجیب والمؤمنات المؤمنین بدعائھ عمم من الحدیث وفى،  خلیلك ابـراهیم (ع)

ال﴿ َسـَنبَّ  َو ـاِلُمونَ ﴿ال تظـننَّ یـا محمـد (ص)  ﴾َحتْ ـا يَْعَمـُل الظَّ ِفًال َعمَّ َ َغـا عـن أفعــال  ﴾اهللاَّ
ْم ﴿ الظلمة ُرُه ََّما يُؤَخِّ ن ُر ﴿ العصاةفِإن سنة اهللا ِإمهال  ﴾إِ َْصا َب ُص ِفيِه األ ٍم تَْخشَ من الفزع  ﴾ِلَيْو

ْهِطِعنيَ ﴿ )٤٢( والَهلع، فتظلُّ مفتوحة مبهوتة مسرعین مهرولین إلى جهة الداعي ال یعرفـون  ﴾ُم

ِنِعـي﴿مـا هـو مصــیرهم  ْق ْم ﴿ رافعــي ﴾ُم ُوِسـِه ء ْم ﴿ إلـى الســماء ﴾ُر ُه ْم َطــْرُف ِه َْرتَـدُّ إِلـَـْي ال  ﴾ال ي

ٌ ﴿الخـــوف والجــزع  یطرفــون بعیـــونهم مـــن ء ْم َهـــَوا ُُه ت َْفِئـــَد خالیـــة مــن العقـــل لشـــدة الفـــزع وفـــرط  ﴾َوأ

ر﴿ )٤٣( أجارنا الّله وایاكم من هول ذلك الیوم ، الدهشة َنِذ َس ﴿خـّوف  ﴾َوأ نَّا مـن هـول یـوم  ﴾ال

مَ ﴿القیامـة  ْم الَْعــَذاُب ﴿حــین  ﴾يَـْو ِه َن َظلَُمــوا﴿الشـدید  ﴾يَـأْتِي ي َّـِذ ُل ال ُقــو لمون فیتوجـه الظــا ﴾َفَي

ْرنَـا﴿ویقولون  یومئٍذ إلى اهللا بالرجاء ََّنـا أَخِّ َـى أََجـٍل ﴿أمهلنـا  ﴾َرب ِريـٍب ﴿زمـٍن  ﴾إِل لنسـتدرك مـا  ﴾َق

ــَك ﴿فــات  َ ت ــْب دَْعَو ــعْ ﴿لنــا ِإلــى اِإلیمــان  ﴾ُجنِ ِب َتَّ ن ُســلَ  َو رُّ فیمــا جاؤونــا بــه ، ویقــال لهــم توبیخــًا  ﴾ال

ْم ﴿ ُت َْقَســْم نـُـوا أ ََولـَـْم تَُكو ــلُ ِمــْن قَ ﴿ حلفــتم ﴾أ ٍل ﴿ فــي دار الــدنیا﴾ ْب أنكــم  ﴾َمــا لَُكــْم ِمــْن َزَوا

ِن ﴿ )٤٤( بــاقون فــي الــدنیا ْم ِيف َمَســاِك ُت ن َن ﴿دیــار  ﴾َوَســَك ي َّــِذ ْم  ال ُفَســُه َن بــالكفر  ﴾َظلَُمــوا أ
لَّــِة مكــان الطاعــة ، بعــد أن أهلكنــاهم والمعاصــي ، وظلــم علــى القلــب  ظلــٌم علــى الــنَّْفس بوضــع الزَّ

َ لَُكـْم ﴿ وظلم على الروح بجعلهـا لمحبـة المخلـوقین منه بتمكین الخواطر الردیة تََبـنيَّ باِإلخبـار  ﴾َو

ْم ﴿ والمشاهدة ِِه َْنا ب َْنا﴿أهلكناهم وانتقمنا منهم  ﴾كَْيَف َفَعل لَ ﴿بینا  ﴾َوَضَرب َثـا ْم األَْم فلـم  ﴾لَُك

َقــْد َمَكــُروا﴿ )٤٥( تعتبــروا ْم ﴿المشــركون بالرســول وبــالمؤمنین  ﴾َو دوا قتلــه حــین أرا ﴾َمْكــَرُه

ْم ﴿ ِ َمْكــــــُرُه ْم  َوإِْن كـَـــــانَ ﴿ وعنـــــد اهللا جــــــزاء مكـــــرهم ﴾َوِعْنـــــَد اهللاَّ مـــــن القــــــوة  ﴾َمْكــــــُرُه
لُ ﴿والتـــأثیر ـــا َب ْنـــهُ اْجلِ َل ِم ـــُزو َت َســـَنبَّ ﴿ )٤٦(لیـــؤدي ِإلـــى زوال الجبـــال ﴾ ِل تظـــننَّ أیهـــا  ﴾َفـــال َحتْ

ِلـــَف َوْعـــِدِه ُرُســـلَه﴿ المخاطــب إن َ ُخمْ َ  إِنَّ ﴿م بـــه مـــن النصـــر یخلــف رســـله مـــا وعــده ﴾اهللاَّ اهللاَّ
ٍم  ــا َق ِت ن و ا ِزيــٌز ُذ مَ ﴿ )٤٧( أعدائــه مــن ألولیائــهغالــٌب ال یعجــزه شــيء منــتقم ﴾ َع ــْو َ ینــتقم مــن  ﴾ي

َْرِض ﴿أعدائه  َر األ َْرُض َغْي ُل األ  مـرة أول دحاها ، كما نبات وال جبال علیها لیس بارزة ﴾تُبَدَّ

ُت ﴿ َوا ـــَما وا﴿ ســـموات أخـــرى ﴾َوالسَّ بـَــَرُز ِ الَْواِحـــِد ﴿ رجـــت الخالئـــق جمیعهـــا مـــن قبـــورهمخ ﴾َو ِهللاَّ
ِر  ا هَّ َْق ِرِمنيَ ﴿ )٤٨( لیتمثلوا أمامه للحساب ﴾ال ْ ََرى اْ�ُ ت    في ذلك الیوم  ﴾يَْوَمئِذٍ ﴿ الكفار﴾ َو

 


