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  )٢٢(الحج  سورة       )٣٥٥(       عشرالسابع  الجزء
  

عن رسول هللا (ص) 
من قرأ سورة الحّج 
أعطي من األجر 
كحّجة حجھا وعمرة 
اعتمرھا بعدد من حّج 
واعتمر فیما مضى 

  ]زم[ وفیما بقي
 قال (ع) الصادق عن
 في الحج سورة قرأ من
 تخرج لم أیام ثالثة كل
 إلى یخرج حتى سنة
 وإن الحرام هللا بیت
 دخل سفره في مات
  ]صا[ الجنة

 
التقوى أن ال ) ١(

،  یراك حیث نھاك
وأن ال یفقدك حیث 

  أمرك
  
إن ھذه  : قیل) ١(

 الزلزلة تكون في 
النصف من شھر 

، ومن بعدھا  رمضان
طلوع الشمس من 

  ]قر[ مغربھا
  
السكر :  ) تنبیھ٢(

انواع شتى فمن شراب 
 ، العصیانوالغفلة 

ومن حب الدنیا 
ومن التنعم  ، ھاوشھوات

ومن ، ومن لذة العلم ،
 ،ومن المحبة ، الشوق

ومن ، من الوصال و
من المحبیة و ، المعرفة

قال  ، والمحبوبیة
     االمام علي (ع) :

َتْسَكُروَن ِمْن  َحْیثُ َذاَك 
َغْیِر َشَراٍب َبْل ِمَن 
   النِّْعَمِة َو النَِّعیمِ 

  ]نج[
  
 قال المفسرون) ٣(

ن نزلت في النضر ب
الحارث وكان جدالً 
یقول المالئكة بناُت هللا 
والقرآن أساطیر 
األولین وال بعث بعد 

 ]مس[  الموت
  
أي لنبین لكم بھذا  )٥(

، وأن  التدریج قدرتنا
من قدر على خلق 
البشر من تراب أوالً، 

 ً ، وال  ثم من نطفة ثانیا
تناسب بین التراب 

، وقدر على أن  والماء
  یجعل النطفة علقة 

  
  
  

 ٥٥إلى  ٥٢وهي إحدى وسبعون كلمة وخمسة آالف وخمس وسبعون حرفا ، ومنها اآلیات من 
نزلن بین مكة والمدینة ، ومثلها في عدد اآلي سورة الّرحمن ، ویوجد في القرآن عشر سور مبدوءة 

زمل ، بیا أیها ، هذه والنساء واألحزاب والمائدة والحجرات والممتحنة والطالق والتحریم والمّدثر والم
           ]مال [وال یوجد سورة مختومة بما ختمت به 

ٍم   ِ�ِ ْاهللاِ  ٍحي رَّ ٍن ْال ْحم ر          ْال
ُس ﴿ نَّا َُّها ال َي َُّقوا﴿ ، نداء تحذیر خطاب لجمیع البشرال ﴾يَا أ ْم ﴿ احذروا من عقوبة ﴾ات َُّك  ﴾َرب

َةَ ﴿ مالك اموركم ومربیكم بطاعته َْزل ٌ ﴿ األرض عند قیام ﴾إِنَّ َزل ء اَعِة َ�ْ ِظيمٌ ﴿أمر  ﴾السَّ  ﴾َع

لُ ) ﴿١( الزلزلة او الساعة ال یكاد یتصور لهول ََها تَْذَه ن َم تََرْو ُّ  يَْو ُل ا  ك ٍة َعمَّ ْرِضَع ُم
ْت  َْرَضَع تنزع ثدیها من فم ،  عن رضیعها المرضعةالدهشة وشدة الفزع  نم وتنسىتغفل  ﴾أ

ََهاوَ ﴿طفلها وتنشغل عن أحب الناس إلیها لهول ما ترى  ٍل َحْمل ِت َحْم ُّ ذَا ُل ُع ك ََض من  ﴾ت

َس ﴿الفزع والخوف  نَّا ََرى ال ت َرى ﴿كأنهم أیها الّناظر إلیهم  ﴾َو یترنحون من بال شراب ،  ﴾ُسَكا
َرى ﴿ على الحقیقة ﴾ُهْم  َوَما﴿ هول ما یدركهم من الخوف والفزع  من الشراب ﴾بُِسَكا

َذاَب ﴿ نَّ َع يٌد  َولَِك ِ َشِد ) ٢(وافقدتهم رشدهم وشدائدها أطارت عقولهم  أهوال الساعة ﴾اهللاَّ

ْن ﴿ ِس ﴿بعٌض  ﴾َوِم نَّا لُ  ال اِد ْن ُجيَ ِ ﴿قدرة  ﴾ِيف ﴿ یخاصم وینازع ﴾َم ِر  اهللاَّ ٍْم  بَِغْي دلیل وال  ﴾ِعل
عُ ﴿ برهان ِب َتَّ ي ِريدٍ ﴿ یطیع ویقتدي ﴾َو َّ َشْيَطاٍن َم ُل كرؤساء الكفر ، كل عاٍت متمرد  ﴾ك

الصادق قال ،  على الباطل بعد ظهور الدالئل من أمارات الشقوةاإلصراُر ،  الصاّدین عن الحق
اسكرهم ما شاهدوا من بساط العز والجبروت وسرادق الكبریاء حتى الجأ النبیین الى ان قالوا  (ع)

هِ ) ﴿٣( ]رو[ نفسى نفسى ُِتَب َعلَْي ُ ﴿حكم اهللا وقضى  ﴾ك اله ْن تََو ُ َم َّه َن ُ ﴿الشیطان  ﴾أ َّه َن  َفأ
 ُ ُّه ُِضل هِ ﴿ه یغوی ﴾ي ي َْهِد ي ِر ﴿ویسوقه  ﴾َو ِعي َذاِب السَّ َى َع ُس ﴿ )٤( جهنم ﴾إِل نَّا َُّها ال َي یا ﴾ يَا أ

ْم ِيف َرْيٍب ﴿ أهل مكة ُت ُْن ِث ﴿ شك ﴾إِْن ك َْبْع َن ال قدرتنا على إحیائكم بعد موتكم فانظروا من  ﴾ِم

َّا﴿ في أصل خلقكم ِن ُْم  َفإ َناك َْق َُراٍب ﴿ أباكم آدم خلقنا﴾ َخل ْن ت ر على خلقكم أول مرة ومن قد ﴾ِم

ُمَّ ﴿ قادر على أن یعیدكم ثاني مرة ةٍ ﴿ جعلنا نسله ﴾ث َف ْن نُْط ثُمَّ ﴿ المني من صلب الرجل ﴾ِم
ْن  ةٍ  ِم ََق ةٍ ﴿ الدم الجامد ﴾َعل ْضَغ ُمَّ ِمْن ُم ٍة َوَغْيِر ﴿ قطعة من لحم مقدار ما یمضغ ﴾ث ََّق ل  ُخمَ

ة ََّق ل بَ ﴿مستبینة الخلق مصورة وغیر مصورة  ﴾ُخمَ ُن ْم ِل َ لَُك رُّ ﴿ أسرار قدرتنا وحكمتنا ﴾نيِّ ُِق ن  ﴾َو

ُ ﴿ ونثبت من الحمل ء ِم َما نََشا َْرَحا ٍل ﴿ من أردنا أن ُنقرَّه فیها ﴾ِيف األ َى أََج ى﴿زمن  ﴾إِل ُمَسم﴾   

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٢٢ 
١٠٣.  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة الحـج      ٧٨

  مدنیة  النور
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،  وبینھما تباین ظاھر
ثم یجعل العلقة مضغة 

 ً ،  والمضغة عظاما
 على إعادة ما بدأه قادر

، بل ھذا أدخل في 
القدرة وأھون في 

  ]زم[ القیاس
  
وقت معین ھو ) ٥(

وقت الوضع وادناه 
ستة اشھر عند الكل 
واقصاه سنتان عند ابى 
حنیفة واربع سنین عند 
الشافعى وخمس سنین 
عند مالك روى ان 
الضحاك بن مزاحم 
التابعى مكث في بطن 
امھ سنتین ومالكا ثالث 

  ]سم[سنین 
  
فاْبَتَدْعَت َخْلقى    ) ٥(

،  ِمْن َمنِّى ُیْمنى
َواَْسَكْنَتنى فى ُظلُمات 
 َثالث، َبْیَن لَْحم َوَدم

، لَْم تُْشِھْدنى  َوِجْلد
، َولَْم َتْجَعْل ِالَىَّ  َخْلقى

ً ِمْن اَْمرى           َشْیئا
َوَحفِْظَتنى فِى اْلَمْھِد 

 ً ، َوَرَزْقَتنى  ِطْفالً َصبِّیا
ً ِمَن  ً َمِرّیا ،  اْلِغذآِء لََبنا

َوَعَطْفَت َعلَىَّ قُلُوَب 
، َوَكفَّْلَتنِى  اْلَحواِضنِ 

واِحمَ  ھاِت الرَّ ،  اْالُ◌مَّ
َوَكْالَتنى ِمْن َطواِرِق 
اْلجآنِّ َوَسلَّْمَتنى ِمَن 

یاَدِة َوالنُّْقصانِ  ،  الزِّ
َفَتعالَْیَت یا َرحیمُ یا 

 ]دعاء عرفة[ َرْحمنُ 
 
: یقولكأنھ ) فائدة ٨(

ھذه األمثال في غایة 
الوضوح والبیان ومن 
الناس مع ذلك من 
یجادل في هللا بغیر 

   ]مس[دلیل وال برھان
  
: قال ابن عباس) ١١(

كان الرجل یقدم 
المدینة فإن ولدت 
ً وأنتجت  امرأتھ غالما
خیلھ قال ھذا دین 

، وإن لم تلد  صالح
امرأتھ ولم تنتج خیلھ 

 ھذا دین سوء : قال
  ]آل[
  

ْم ﴿ن هو وقت الوضع معی ِرُجُك ُمَّ ُخنْ ُمَّ ﴿ضعیفًا في بدنه  ﴾ِطْفالً﴿ من بطون امهاتكم ﴾ث ث
ُْم  ك َُشدَّ ْبلُُغوا أ َت ى﴿ ، بین الثالثین واالربعین كمال قوتكم ﴾ِل فَّ َُتَو ْن ي ْم َم ْنُك قبل یموت  ﴾َوِم

ُّ ﴿ البلوغ ْنُكْم َمْن يَُرد َى﴿ یعمر حتى یصل ﴾َوِم ِر  إِل ِلَكْيال ﴿الشیخوخة والهرم  ﴾أَْرذَِل الُْعُم
ٍْم َشْيئًا ْن بَْعِد ِعل ََم ِم وقلة  لیعود إلى ما كان علیه في أوان الطفولة من ضعف البینة ﴾يَْعل

ََرى ﴿ ، فینسى ما علمه الفهم ت َْرَض َهاِمَدًة﴿أیها المخاطب أو أیها المجادل  ﴾َو یابسًة  ﴾األ

َْنا﴿میتة ال نبات فیها  َزل َن ذَا أ هَ  َفإِ َ َعلَْي ء ْت ﴿المطر  ﴾ا الَْما زَّ َت ْه َربَْت ﴿تحركت  ﴾ا وحییت  ﴾َو

ْت ﴿بعد موتها  َت َْب َن ْن ﴿وأخرجت  ﴾َوأ ُلِّ  ِم َِهٍ� ﴿صنٍف  ﴾َزْوٍج  ك ما یسر الناظر ببهائه  ﴾ب

قُّ ﴿ا المذكور من خلق اِإلنسان والنبات لتعلمو  ﴾ذَِلَك ﴿ )٥(ورونقه  َ ُهَو اْحلَ ِأَنَّ اهللاَّ الخالق  ﴾ب
َّ ﴿ المدبر َن َىَوأ ت ِي الَْمْو ُ ُحيْ یحیي النفوَس بتوفیق العبادات ،  ، الموتى القادر على إحیاء ﴾ه

ءٍ ﴿ ویحیي القلوَب بأنوار المشاهدات ُلِّ َ�ْ َّهُ َعَ� ك َن ٌر  َوأ ي َنَّ ) ﴿٦( قادر على ما أراد ﴾قَِد َوأ
اَعةَ  ةٌ ﴿ القیامة﴾ السَّ َها﴿ال شك  ﴾ال َرْيَب ﴿كائنة  ﴾آتَِي َ ﴿ وال مریة ﴾ِفي ْن َوأ َْبَعُث َم َ ي نَّ اهللاَّ

ر ُبو ُْق  موقف الحساب إلى بان یجمع اجزائهم االصلیه ویعید األرواح فیها یحیي األموات ﴾ِيف ال

ُل ِيف ﴿ )٧( اِد نَّاِس َمْن ُجيَ ْن ال ِ ﴿شأن  ﴾َوِم ٍْم ﴿تعالى  ﴾اهللاَّ  ﴾َوال ُهًدى﴿صحیح  ﴾بَِغْيِر ِعل

ِنيٍر ﴿ یهدي إلى المعرفة َتاٍب ُم ال ِك هِ ) ﴿٨( الحجة واضح ﴾َو ِف یلوي ویمیل رأسه  ﴾ثَاِ�َ ِعْط

َّ ﴿ عن الِكبر والخیالء الیرید أن یسمع ، تعبیر ل ِض ِل ﴿ لیُصدَّ الناس ﴾ِلُي ِبي ْن َس ِ ﴿دین  ﴾َع  ﴾اهللاَّ

ْزيٌ ﴿وشرعه  نَْيا ِخ َهُ ِيف الدُّ ةِ ﴿ هوان وذل ﴾ل َم الِْقَياَم هُ يَْو ُق ي نُِذ ِريقِ  َو َذاَب اْحلَ  النار المحرقة ﴾َع

ْت ﴿الخزي والعذاب  ﴾ذَِلَك ﴿ یقال له یوم القیامة )٩( َم  ﴾يََداَك ﴿بسبب ما اقترفته  ﴾بَِما قَدَّ

َعِبيدِ ﴿ والمعاصيمن الكفر  ٍم ِ�ْ َِظال َ لَْيَس ب ) ١٠( عادل ال یظلم أحدًا من خلقه ﴾َوأَنَّ اهللاَّ

ِس ﴿ نَّا ْن ال ْرٍف  َوِم َ َعَ� َح ُبُد اهللاَّ ْن يَْع ُ ﴿ جانب وطرٍف من الدین ﴾َم َه ناله  ﴾َفإِْن أََصاب
ٌر ﴿ ه﴿في حیاته من صحٍة ورخاء  ﴾َخْي ِ أَنَّ ب ُ  َوإِْن ﴿أقام على دینه  ﴾اْطَم ه َْت ه تنال ﴾أََصاب

ةٌ ﴿ َن ْت َقلََب َعَ� ﴿مكروه وبالء  ﴾ِف هِ  ان ِه المغرور ، رجع إلى ما كان علیه من الكفر و  ارتد ﴾َوْج
، أو   یرى فضل اهللا علیه أن وفقه لخدمته، وال من غرته رؤیة فعله فظن أنه یصل بعمل إلى ربه

َر ﴿ ، فعبد اهللا على طمع الثواب طالًبا منه ثواب أعماله یسر علیه سبیل طاعته أضاع  ﴾َخِس

نَْيا﴿ َرَة﴿ ، ولزوم المخالفات ترك الطاعاتو  ، تضییع األوقاتب ﴾الدُّ كثرة الخصوم ب ﴾َواآلِخ

بِنيُ  ذَِلَك ُهوَ ﴿فشقي الشقاوة األبدیة ،  والتبعات َراُن الُْم ْس  الواضح الذي ال خسران مثله ﴾اْخلُ

ِ ﴿یعبد  ﴾يَْدُعوا) ﴿١١( وِن اهللاَّ ْن ُد هُ َوَما﴿الصنم  ﴾ِم رُّ َُض ُ  َما ال ي ه َفُع   الذي ال  ﴾ال يَْن
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على الفرض ) ١٣(

أي لو سلمنا  :والتقدیر
نفعھ أو ضره لكان 

،  من نفعھ ضره أكثر
واآلیة سیقت تسفیھاً 
وتجھیالً لمن یعتقد أنھ 
ینتفع بعبادة غیر هللا 

  ]مس[حین یستشفع بھا
  
روى عن أنس ) ١٥(

بن مالك قال اقبل 
یھودى بعد وفاة رسول 

حتى دخل  (ص)هللا 
المسجد قال این وصى 
محمد فاشار القوم الى 
ابى بكر فقال اسألك 
عن اشیاء ال یعلمھا اال 

صى نبي فقال نبى او و
ابو بكر سل عما بدالك 
فقال الیھودى اخبرنى 
عما ال یعلم هللا وعما 
لیس � وعما لیس عند 
هللا فقال ابو بكر ھذا 
كالم الزنادقة وھّم ھو 
المسلمون بھ فقال ابن 
عباس ما انصفتم 
الرجل ان كان عندكم 
جوابھ واال فاذھبوا بھ 
الى من یجیبھ فانى 
سمعت رسول هللا 

اللھم  (ع)على یقول ل
 ، اید قلبھ وثبت لسانھ

فقام ابو بكر ومن 
حضره حتى اتوا علیا 

فافادوا لھ ذلك (ع) 
فقال ماال یعملھ هللا 
 فذلكم یا معشر الیھود
 قولكم ان عزیرا ابن
هللا وهللا ال یعلم ان لھ 
ولدا واما ما لیس � 

و اما  كفلیس لھ شری
ما لیس عند هللا فلیس 

 ، عند هللا ظلم وعجز
فقال الیھودى اشھد ان 
ال الھ اال هللا وانك 
 وصى رسول هللا 

  ]رو[
عن قیس بن ) ١٩(

عبادة عن أبي ذر 
الغفاري أنھ كان یحلف 
با� أنھا نزل في ستة 
  نفر من المسلمین
علي وحمزة وعبیدة 

، ومن  بن الحرث
المشركین عتبة وشیبة 
والولید بن عتبة  فقال 

أنا أول من   :(ع)
مة بین یجثو للخصو

یدي هللا تعالى یوم 
  غر[ القیامة

  

َْبِعيُد  ذَِلَك ﴿وال ینفع  یضر ُل ال ال یعبد صنمًا  ﴾يَْدُعوا) ﴿١٢( الذي ال ضالل بعده﴾ ُهَو الضَّ

ُ أَْقَرُب ِمْن ﴿ ه رُّ ْن َض هِ  لََم َْفِع أسرع من نفعه الذي یتوقعه ه في الدنیا بالخزي والذل ر ضر  ﴾ن
َى﴿ امةبعبادته وهو الشفاعة له یوم القی َس الَْمْول َِبئْ َِبئَْس ﴿ لهم الناصربئس الصنم  ﴾ل َول

ُر  ِت  إِنَّ ) ﴿١٣(وبئس والصاحب ﴾ الَْعِشي ا اِحلَ ُنوا َوَعِملُوا الصَّ َن آَم ي َِّذ ُل ال َ يُْدِخ ربط  ﴾اهللاَّ

َها﴿االیمان بالعمل ، العمل الصالح ما یصلح للقبول  ِت ْن َحتْ ِري ِم ٍت َجتْ نَّا قصورها  من تحت ﴾َج

ُِريُد ﴿رفها وغ ُل َما ي َْفَع َ ي ُر إِنَّ اهللاَّ َْها َن یثیب من یشاء ویعذب من یشاء فللمؤمنین الجنة  ﴾األ

ُ ) ﴿١٤( ، وللكافرین النار بعدله بفضله َنُصَرهُ اهللاَّ َْن ي نُّ أَْن ل َُظ ْن كَاَن ي أن لن ینصر ﴾ َم

دْ  ِيف ﴿(ص) رسوله  اهللا َرِة َفلَْيْمُد نَْيا َواآلِخ ءِ ﴿بحبل  ﴾بَِسَبٍب ﴿ فلیشد﴾ الدُّ َما َى السَّ  ﴾إِل
عْ ﴿ السقف ْقَط ُمَّ ِلَي ْر َهْل ﴿ ، المعنى فلیختنق غیظا حتى یموت عنقه ولیختنق به ﴾ث نُظ َفلَْي

 ُ ِهَنبَّ كَْيُده من كان یظنُّ أنَّ اهللا ،  ما یجد في صدره من الغیظ ﴾يَِغيُظ  َما﴿یشفي ذلك  ﴾يُْذ
 فإن اهللا ناصره ال محالة هإن كان ذلك غائظ، فسه لیس بناصر محمدًا ودینه فلیذهب فلیقتل ن

)١٥﴿ ( ُ َْناه َزل َن ٍت ﴿القرآن  ﴾َوكََذِلَك أ يا ٍت ﴿ دالالت وعالمات﴾ ءا َنا  ﴾َوأَنَّ ﴿واضحات  ﴾بَيِّ

 َ َْهِدي َمْن يُِريُد  اهللاَّ مات ، في االحیاء االمام الغزالي قال  ( من یشاء إلى صراٍط مستقیم ﴾ي
اختلف منهم فى ، ابة ولم یحفظ القرآن منهم اال ستة حمن الصین الفا ر عن عش (ص)النبى 
 وكان الذى یحفظ البقرة واالنعام من علمائهم، فكان اكثرهم یحفظ السورة او السورتین ، اثنین 

َن ﴿ )١٦()  ]رو[ ي َِّذ ا إِنَّ ال ُنو َن ﴿ (ص) أي صدقوا اهللا ورسوله وهم أتباع محمد ﴾آَم ي َِّذ َوال
وا ُد ابِئِنيَ َوال﴿الیهود  ﴾َها ، یعتقد أنهم من اتباع یحیى ابن  كثر أقوال المفسرین فیهم ﴾صَّ
الذین ، وقیل  وقیل لكل خارج من الدین الى دین آخر، كان على دین نوح  وقیل من ،زكریا

َرى ﴿ صبأوا عن االدیان كلها اى خرجوا واختاروا عبادة المالئكة والكواكب َصا نَّ  اتباع عیسى﴾ َوال

َس ﴿ و ُ قوم أخذوا  وهم ، اوستایقدسون المالئكة ویقدسون النار ، كتابهم   تباع زرادشت،أ﴾ َواْ�َ
 ، وهم قائلون بأن للعالم أصلین نورًا وظلمة ، من دین النصارى شیئًا ومن دین الیهود شیئًا 

،  القیامة یظنون أن ذلك ینجیهم من عذاب نار یوم، نها جوهر شریف علوي أل یعظمون النار
َركُوا﴿ في بالد فارس والهند والصین وفي بالد الروم ران كثیرةبیوت نیولهم  َْش َن أ ي َِّذ  ﴾َوال

الدبران من النجوم ه ، والقمر عبدته كنان،  الشمس عبدتها حمیر، والكواكب  العرب عبدة األوثان
وعبدت غطفان العزى ،  والمرزم ربیعة ، وعطاردًا أسد،  ، والثریا طىء والشعري لخم وقریش تمیم
ومن الناس من عبد ،  ، وعبد أكثر العرب األصنام المنحوتة من الجبال ي سمرة شجر معروفوه

َ ﴿ هؤالء أصحاب األدیان الّستة الموجودون على وجه األرض عند نزول القرآن، و البقر هللاَّ إِنَّ ا
َْفِصلُ  ةِ ﴿ و یقضي بین المؤمنین ﴾ي َم الِْقَياَم ْم يَْو َنُه   والكافرین النار فیدخل المؤمنین الجنة  ﴾بَْي
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شبھت النار  )١٩(

بالثیاب ألنھا لباس لھم 
ومعنى ، كالثیاب 

َعْت خیطت وسویت   قُطِّ
وذكر بلفظ الماضي 
ألن الموعود منھ 

 ]قر[ كالواقع المحقق
  
عن ابن عباس ) ٢٥(

نزلت في أبي سفیان 
بن حرب وأصحابھ 

ل هللا حین صدوا رسو
وأصحابھ عام  (ص)

الحدیبیة عن المسجد 
الحرام فكره علیھ 
الصالة والسالم أن 

حرماً میقاتلھم وكان 
بعمرة ثم صالحوه 
على أن یعود في العام 

 ]آل[ القابل
  
استشھد بعض ) ٢٥(

األئمة باآلیة على عدم 
جواز بیع دور مكة 
وإجارتھا وإال لما 
استوى العاكف فیھا 
والباد ، وقد ورد 

لتصریح بذلك في ا
 بعض األحادیث
الصحیحة ، فروي من 
عدة طرق أنھ علیھ 

 :الصالة والسالم قال 
مكة حرمھا هللا تعالى 
ال یحل بیع رباعھا وال 

أن ویذكر  إجارة بیوتھا
دور أھل مكة كانت 

 ]آل[بغیر أبواب 
  
حكى أنھ لم یكن ) ٢٥(

على عھد رسول 
لھ جدار یحیط  (ص)

اول توسعة كانت بھ 
د الخلیفة عمر في عھ

اشترى  بن الخطاب
عثمان ، ثم  دوراً 

ایضا اشترى دوراً 
ووسع بھا وبنى 

، ثم  المسجد واألروقة
عبد هللا بن الزبیر زاد 
في المسجد زیادة 

ثم  ، كثیرة في خالفتھ
عمره بعد ذلك عبد 
الملك بن مروان ولم 
یزد فیھ لكن رفع جدار 
المسجد وحمل إلیھ 
أعمدة الحجارة 

ثم إن  والرخام ،
المنصور زاد في شقة 

  الشامي وبناه وجعل 

َ َعَ� ﴿ ِهيٌد  إِنَّ اهللاَّ ٍء َش ُلِّ َ�ْ ُد ﴿ )١٧(شاهد على أعمال خلقه  ﴾ك َ يَْجسُ ََر أَنَّ اهللاَّ َْم ت أَل
 ُ َه ْن ﴿ كل شيء طوعًا وكرهاً لعظمته  ﴾ل ِت  َم َوا َما َْرِض ﴿المالئكة  ﴾ِيف السَّ ْن ِيف األ  ﴾َوَم

ْمُس ﴿المخلوقات  اِإلنس والجن وسائر مُ  َوالشَّ و ُ ُر َوا�ُّ َْقَم سجود هذه األشیاء معرفتها  ﴾َوال
،  خص الشمس والقمر والنجوم بالذكر ألنها قد عبدت من دون اهللا،  بالحق بالتذلل واالنقیاد له

َوابُّ ﴿ فبّین أنها تسجد لخالقها وأنها مربوبة مسخرة ُر َوالدَّ َ َباُل َوا�َّ انقیاد  سجودتسجد  ﴾َواْجلِ

ِس ﴿ وخضوع نَّا َن ال ٌر ِم ٌر ﴿یسجد له سجود طاعة وعبادة  ﴾َوكَِثي  ﴾َحقَّ ﴿من الناس  ﴾َوكَِثي

ِه الَْعَذاُب ﴿وجب  ِن ﴿بكفره  ﴾َعلَْي ُِه ْن ي ُ ﴿أهانه  ﴾َوَم ْن ﴿بالشقاء والكفر  ﴾اهللاَّ ُ ِم َه َفَما ل
ِرٍم  ُل ﴿ فال یقدر أحد على دفع الهوان عنه ﴾ُمْك َْفَع َ ي ُ  َماإِنَّ اهللاَّ ء ویعز  یعذب ویرحم ﴾يََشا

فریق  ، فریقان ﴾َهَذاِن َخْصَماِن ﴿ )١٨( ، وال اعتراض ألحد علیه وُیغني وُیفِقر ویذل

َتَصُموا﴿المؤمنین، وفریق الكفرة  ْم ﴿اختلفوا وتنازعوا  ﴾اْخ ِِّه ،  من أجل اهللا ودینه ﴾ِيف َرب

ََفُروا ﴿ نور اهللا، والكافرون یریدون إطفاء  المؤمنون یریدون نصرة دین اهللا َن ك ي َِّذ َفال
ْت  َع ْم ﴿فصلت  ﴾ُقطِّ َُه ْن نَاٍر  ل  ﴾يَُصبُّ ِمْن َفْوِق ﴿على قدر أجسادهم لیلبسوها  ﴾ثَِياٌب ِم

ْم ﴿على  ِه ُوِس ء مُ  ُر ِمي  (ع) علي بن أبي طالب أنعن قیس بن عباد  ، الماء الحار المغلي ﴾اْحلَ
وفیهم نزلت هذه  : قال قیس ،یوم القیامة أنا أول من یجثو بین یدي الرحمان للخصومة  : قال

ُر ﴿ )١٩( ]شو[ اآلیة ْم ﴿یذاب  ﴾يُْصَه ِِه ن ِه َما ِيف بُُطو ِ دُ ﴿من األمعاء واألحشاء  ﴾ب لُو ﴾ َواْجلُ

َقاِمعُ ﴿ )٢٠( ْم َم َُه يدٍ ﴿ مطارق وسیاط ﴾َول ْن َحِد لو ُوِضَعت في الحدیث ، یضربون بها ﴾ ِم

وا﴿ )٢١( ]آل[ قالن ما أقلوهامقمعة منها في األرض فاجتمع علیها الث ُد ََرا ََّما أ أهل  أراد﴾ كُل

َها﴿ النار ْن ُرُجوا ِم ّمٍ ﴿ من النار ﴾أَْن َخيْ ْن َغ وا﴿شدة غمها  ﴾ِم ُِعيُد  ردوا إلى أماكنهم ﴾أ

ُوُقوا﴿ َها َوذ ِريقِ  ِفي َذاَب اْحلَ إِنَّ ﴿ )٢٢( جهنم الذي كنتم به تكذبونذوقوا عذاب یقال لهم و  ﴾َع
َ يُْدخِ  ُنوااهللاَّ َن آَم ي َِّذ ِت ﴿ اهللا في السر والعالنیةصدقوا  ﴾ُل ال ا اِحلَ تالزم بین ﴾ َوَعِملُوا الصَّ

ِري ﴿االیمان والعمل الصالح  ٍت َجتْ نَّا َها َج ِت ْن َحتْ َْهاُر ﴿تحت أشجارها وقصورها  ﴾ِم َن  األ
َّْونَ  ل َها﴿ تلبسهم المالئكة ﴾ُحيَ َر ِمْن ﴿الجنة في  ﴾ِفي ِو ْن أََسا  ﴾َولُؤْلُؤًا﴿ لهمیة حل ﴾ذََهٍب  ِم

َها﴿إكرامًا من اهللا لهم  ْم ِفي ُه َباُس ٌر ﴿في الجنة  ﴾َوِل ِري وا﴿ )٢٣﴾ (َح ُهُد إِلَى ﴿أرشدوا  ﴾َو
ِل  َْقْو َن ال ِب ِم يِّ ِميدِ ﴿ الكالم الطیب والقول النافع ﴾الطَّ َى ِصَراِط اْحلَ وا إِل ُهُد وهو الجنة  ﴾َو

 زة وعبیدة بن الحارث وسلمان وأبو ذر والمقدادوحم (ع) ذلك علي (ع) عن الصادق ، دار المتقین
ُروا إِنَّ ) ﴿٢٤( ]شو[ ََف َن ك ي َِّذ ونَ ﴿ (ص) جحدوا بما جاء به محمد ﴾ال يَُصدُّ   ویمنعون  ﴾َو
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فیھ أعمدة من الرخام، 
ثم زاد المھدي بعده 
مرتین وكانت الكعبة 
في جانب المسجد 

أن تكون في فأحب 
الوسط فاشترى دوراً 
وزاد في المسجد 

  ]آل[ ووسطھا
  
الباد الذي ینتابھ ) ٢٥(

من غیر أھلھ مستویان 
 ،في سكناه والنزول بھ

فلیس أحدھما أحق 
بالمنزل یكون فیھ من 

غیر أنھ ال ، اآلخر 
 ، یخرج أحد من بیتھ

 عن ابن عباس وقتادة
 :وسعید بن جبیر قالوا

إن كراء دور مكة 
ھا حرام والمراد وبیع

بالمسجد الحرام على 
  ]مج[ ھذا الحرم كلھ

  
ارتفاع ) فائدة  ٢٥(

سبعة وعشرون  البیت
ً وربع و طولھا  ذراعا
من الركن الیماني إلى 
الركن األسود خمسة 
ً وكذا  وعشرون ذراعا
ما بین الیماني 
والغربي ، وأما 
عرضھا فھو من 
الركن الیماني إلى 
الركن األسود عشرون 

 ً ، وطول الباب  ذراعا
ستة أذرع وعشرة 

، وعرضھ  عأصاب
أربعة أذرع والباب في 
جدارھا الشرقي 
وارتفاع ما تحت عتبة 
الباب من األرض 
أربعة أذرع وثالث 
أصابع ، والمیزاب في 
   وسط جدار الحجر

  ]آل[
  
روى ان ) فائدة : ٢٦(

الكعبة بنیت خمس 
مرات ، احداھا بناء 
    ،المالئكة ایاھا قبل آدم

ثم رفعت الى السماء 
والثانیة  ، ایام الطوفان
والمرة     بناء ابراھیم 

الثالثة بناء قریش فى ، 
الجاھلیة وقد حضر 

ھذا  (ص)رسول هللا 
حیث وضع      البناء 

الحجر االسود بیده في 
قیل كان بناء  موضعھ

الكعبة قبل المبعث 
  بخمس عشرة سنةن 

  

ِ ﴿ المؤمنین ِل اهللاَّ ِبي ْن َس ْ  َع مِ َوال َرا ِد اْحلَ ُ ﴿ألداء المناسك فیه  ﴾َمْجسِ َْناه َِّذ� َجَعل منسكًا  ﴾ال

ِس ﴿ ومتعبداً  ً ﴿جمیعًا  ﴾ِ�نَّا ء هِ ﴿تعظیم حرمته وقضاء الّنسك فیه في  ﴾َسَوا  ﴾الَْعاِكُف ِفي

دِ ﴿المقیم فیها  َْبا هِ ﴿ البالد الذي یأتیه من خارج﴾ َوال ُِرْد ِفي ْن ي ٍْم  َوَم ُِظل ٍد ب ا  یرد فیهومن ﴾ بِإِْحلَ

ٍم ﴿سوءًا أو یهم فیه بمعصیة  َذاٍب أَِلي ْن َع ُ ِم ذْ ﴿ )٢٥( أشد أنواع العذاب الموجع﴾ نُِذْقه  ﴾َوإِ

ْنَا﴿ واذكر حین أ ِت ﴿ عرفنا ﴾بَوَّ َْبْي َم َمَكاَن ال ِهي َْرا على أساسه  أمرناه ببناء البیت العتیق ﴾إلِب
ِرْك ِ� َشْيئًا﴿ البیت رفع الى السماء الرابعة في زمن طوفان نوح،  القدیم  ﴾أَْن ال تُْش

ْر بَْيِ� ﴿ خالصًا هللا هِّ أمر بتطهیر بیته الذي أودعه سر اإلیمان ونور  ، من األوثان ﴾َوَط
، فإن القلب إذا لم یسكن بالمعرفة خرب وٕاذا سكنه غیر مالكه خرب   ، وهو قلب المؤمن المعرفة

مانة ، فإذا طهر من هذه األشیاء قذف اهللا وطهارة القلب یكون بالطاعة وباإلقبال وبالنصیحة وباأل
فإذا أردتم أن تعمروا قلوبكم فال  ، والشوق والوصلة فیه النور فینشرح فیكون محًال للمحبة والمعرفة

، وٕاذا أردتم أن تعمروا ألسنتكم فال تدعوا فیها غیر الصدق، وٕاذا أردتم أن  تدعوا فیها غیر اهللا
َْقاِئِمنيَ ﴿غیره یئًا تعمروا جوارحكم فال تدعوا فیها ش اِئِفَني َوال َِّع ﴿ المقیمي الصالة ﴾�ِطَّ ك رُّ َوال

دِ  و ُ ِّْن ﴿ )٢٦( ذكر تعالى من أركان الصالة أعظمها وهو القیام والركوع والسجود ﴾ا�ُّ َذ  ﴾َوأ

ِس ﴿ي وناد نَّا الً﴿ داعیًا لهم ﴾ِيف ال ْتُوَك ِرَجا َأ جِّ ي إستخلصناهم  ، مشاة على أقدامهم﴾ بِاْحلَ
اللبیب فى  فلیس یصلح لكل أحد أن یكون وفًدا إلى سیده والذي یصلح للوفادة فهو لوفود علینال

ُلِّ ﴿ ، وما یصدر ، وما یرد ، والعارف بما یبدیه ، والكیس فى أقواله أفعاله ٍر  َوَعَ� ك  ﴾َضاِم

ْتِنيَ ﴿ السفرأو ركبانًا على كل جمل هزیل قد أتعبه وأنهكه  َأ ُلِّ َفّجٍ  ي ْن ك  ﴾َعِميٍق ﴿ریق ط ﴾ِم

وا﴿ )٢٧( بعید َهُد ْم ﴿لیحضروا  ﴾ِلَيْش َُه َع ل ِف َنا أرباب األموال منافعهم  ، دینیة ودنیویة ﴾َم
أمواُلهم ، وأرباب األعمال منافُعهم حالوُة طاعتهم ، وأصحاب األحوال منافعهم صفاُء أنفاسهم ، 

  منافع اآلخرةعن الباقر (ع)  ، هموأهُل التوحید منافعهم رضاهم باختیاِر الحقِّ ما یبدو من الغیب ل
ِ ﴿ ]فخ[ وهي العفو والمغفرة َم اهللاَّ ُُروا اْس يَْذك قرابینهم وَهْدِیهم وآخرون یذكرون  ذبحعند  ﴾َو

ٍم  ِيف ﴿ِبَمَحِو ما سوى اهللا ، أمانیهم واختیارهم حتى یقوموا باهللا هللا اسمه عند َذْبحِهم  َّا َي أ
ٍت  ا﴿لحجة ، أو یوم النحر واالیام الثالث بعدها األیام العشرة من ذي ا ﴾َمْعلُوَما  َعَ� َم

ةِ ﴿وملكهم  ﴾َرَزَقُهْم  َِهيَم ْن ب مِ  ِم َنَْعا َها﴿ اِإلبل والبقر والغنم والمعز ﴾األ ْن لحوم  ﴾َفُكلُوا ِم

َْبائَِس ﴿ األضاحي َْطِعُموا ال َر ﴿ لذي أصابه بؤس وشدةا ﴾َوأ ِقي  الذي أضعفه اِإلعسار ﴾الَْف
، وال  یأكلون مما اال همیطعمو  یشاركوا الفقراء في المأكل والمشرب فالبه عباده أن أدٌب أدََّب اهللا 

 ، أن ینزلوا ساحَة الخضوع والتواضع ، ومجانبة الزَّْهِو والتكبُّر ویعني ذلك یجعلوا هللا ما یكرهون
ثیابه ،  ، والفقیر الذي ال یكون كذلك البائس الذي ظهر بؤسه في ثیابه وفي وجهه قال ابن عباس

ُمَّ ﴿ )٢٨( ]فخ[ نقیة ووجهه وجه غني ُضوا﴿ بعد الذبح ﴾ث ْق ْم ﴿لیزیلوا  ﴾ِلَي ََفَثُه   وسخهم الذي  ﴾ت
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الرابعة بناء ، والمرة 
 ، عبدهللا بن الزبیر

والخامسة بناء الحجاج 
وھو البناء الموجود 

  ]رو[   الیوم
  
س عن ابن عبا) ٢٦(

قال لما أمر هللا سبحانھ 
إبراھیم أن ینادي في 
الناس بالحج صعد أبا 
قبیس ووضع اصبعھ 
في أذنیھ وقال یا أیھا 
الناس أجیبوا ربكم 
فأجابوه بالتلبیة في 
أصالب الرجال وأول 
 من أجابھ أھل الیمن 

  ]مج[
  
 :قال ابن عباس )٢٧(

لما فرغ إبراھیم من 
 : بناء البیت قیل لھ

،  بالحج أذن في الناس
وما یبلغ  : قال یا رب

أذن   :؟ قال صوتي
وعلي اإلِبالغ فصعد 
إبراھیم على جبل أبي 

یا أیھا  : قبیس وصاح
الناس إّن هللا قد أمركم 
بحج ھذا البیت لیثیبكم 

، ویجیركم  بھ الجنة
من عذاب النار 
فحجوا، فأجابھ من 
كان في أصالب 

، وأرحام  الرجال
لبیك اللھم   :النساء
 ]مس[ لبیك

  
ضمیر إلى ) رد ال٢٧(

تكرمًة  }َیأْتِینَ {  اإلِبل
لھا لقصدھا الحج مع 
أربابھا كما قال 

 }َواْلَعاِدَیاِت َضْبًحا{
في خیل الجھاد تكرمًة 
لھا حین سعت في 

  ]قر[ سبیل هللا
  
 قال أبو عبد هللا) ٢٨(

التكبیر بمنى  (ع)
عقیب خمس عشرة 
صالة أولھا صالة 
الظھر من یوم النحر 

ل هللا أكبر هللا أكبر یقو
ال إلھ إال هللا وهللا أكبر 
هللا أكبر و� الحمد هللا 
أكبر على ما ھدانا 
والحمد � على ما 
أبالنا وهللا أكبر على 
ما رزقنا من بھیمة 

  ]مج[ األنعام
   

ْم ﴿ وذلك بالحلق والتقصیر وٕازالة الشعث، أصابهم باِإلحرام  َرُه ُفوا نُُذو على  اأوجبوهألتي  ﴾َولُْيو
اهللا بقلوبهم ، َفَمْن كان عقُده التوبة فوفاؤه أال یرجَع إلى العصیان وَمْن فیما عقدوه مع  ، أنفسهم

ِتيقِ ﴿كان َعْهُده اعتناَق الطاعِة َفَشْرُط وفائه ترُك تقصیره  ِت الَْع َْبْي ُفوا بِال وَّ طواف  ﴾َولَْيطَّ

ْن ﴿ )٢٩(او یكثروا الّطواف فیه  اِإلفاضة ِ ذَِلَك َوَم ِت اهللاَّ ُرَما ْم ُح ظِّ من اهللا  إمتثال ما أمر ﴾يَُع

ٌر ﴿ أفعال الحج ُهَو َخْي ِّهِ  َف ُ ِعْنَد َرب َه تعظیم الحرمات بتعظیم أمره  ، من التهاون بشيء منها ﴾ل

َّْت ﴿ وتعظیم أمره بترك مخالفته ْم ﴿أحللنا  ﴾َوأُِحل ُْتَ� ﴿جمیع  ﴾لَُك ال َما ي ُم إِ َنَْعا األ
ْم  ثَاِن ﴿ نيما استث ﴾َعلَْيُك َْو َن األ ْجَس ِم رِّ ُبوا ال ِن َت غایة ،  األنجاس ونكما تجتنب ﴾َفاْج

لَ ﴿المبالغة في النهي عن عبادتها وتعظیمها  ُبوا َقْو َتِن ِر ﴿شهادة  ﴾َواْج و زُّ عن النبي (ص)  ﴾ال

َ ﴿ )٣٠( ]غر[ ِمن ُحسن اسالم المرء تركه ماالیعنیه ء َفا َن الحنیف یعني المائل الى الحق عن  ﴾ُح

ِ ﴿اطل الب ِرِكنيَ ﴿مسلمین  ﴾ِهللاَّ َر ُمْش رَّ  َغْي ََّما َخ َن أ ِ َفَك ِرْك بِاهللاَّ ْن يُْش ِه َوَم ِ ِمَن ﴿سقط  ﴾ب
ُر  ْي لطَّ ُ ا ه ُف َط ِء َفَ�ْ َما َْهِوي﴿وتمزقه  ﴾السَّ َْو ت حيُ ﴿ تعصف ﴾أ ِه الرِّ ِ ِيف ﴿به  تهويحتى  ﴾ب

يٍق  َمَكاٍن  َوَمْن ﴿لكم من األحكام واألمثال  ما وضحه اهللا ﴾ذَِلَك ﴿ )٣١( المهالك البعیدة ﴾َحسِ
 ِ ْم َشَعاِئَر اهللاَّ ظِّ ََّها﴿ أعالم دینه السیما ما یتعلق بالمناسك ﴾يَُع ن ْن ﴿تعظیمها فان  ﴾َفإِ ِم

ى َْقَو ُْقلُوِب  ت  ]قر[ التقوى هاهنا وأشار إلى صدره، عن النبي (ص) حقیقة التقوى في القلب﴾ ال

َها﴿ )٣٢( ْم ِفي فِ مَ ﴿ يالهد في ﴾لَُك قوام بركاٌت في  فألمقدره  ، والنسل والركوب اللبنمن  ﴾عُ نا
 ، وآلخرین في حالوة طاعاتهم ، وآلخرین في لذاذاِت َبسِطهم دفع البالیا عن نفوسهم وعن أموالهم

ٍل ﴿ ، وآلخرین في ُأْنِس أنفاسهم َى أََج ى إِل َُّها﴿ نحره وقت الى ﴾ُمَسم ل ُمَّ َحمِ  مكان ذبحها ﴾ث

ِت ﴿ َْبْي َى ال ِتيقِ إِل  )٣٣( خص البیت بالذكر ألنه أشرف الحرم، في الحرم بمكة أو منى ﴾ الَْع

ةٍ ﴿ لِّ أُمَّ َْنا﴿من األمم السابقة مؤمنة  ﴾َوِلُك ْنَسًكا﴿ لهم شرعنا ﴾َجَعل  مكانًا للذبح تقربًا هللا ﴾َم

﴿ ِ َم اهللاَّ ُُروا اْس تعالى شكرًا  وأن یذبحوا لوجههیذكروا اسم اهللا أمرناهم عند الذبح أن و  ﴾ِليَْذك

ْم ﴿ مِ ﴿ أنعم به علیهم ﴾َعَ� َما َرَزَقُه َنَْعا ِة األ َِهيَم ْن ب بین تعالى أنه یجب أن یكون الذبح  ﴾ِم

ْم ﴿ ال كما كان المشركون یذبحون لألوثان، لوجهه تعالى وعلى اسمه  َُهُك أیها  فمعبودكم ﴾َفإِل

ٌ َواِحٌد ﴿ الناس َه ُ ﴿ال شریك له  ﴾إِل َه  واستسلموا لحكمه وطاعته ﴾أَْسِلُموا﴿ أخلصوا العبادة ﴾َفل

تِنيَ ﴿ ِب ْ ِر اْ�ُ بَشِّ  (ع) نزلت في علي، عن ابن عباس  بجنات النعیم الخاشعین المتواضعین ﴾َو

ُ ) ﴿٣٤( ]شو[ وسلمان َر اهللاَّ َن إِذَا ذُِك ي َِّذ ْم  ال ُُه َْت ُقلُوب  ، هوحذرت مخالفتخافت  ﴾َوِجل
َن ﴿، ولجالله وعظمته مشاهدون  دیه واقفونِإلشراق أشعة جالله علیهم فكأنهم بین ی ِِري اب   َوالصَّ
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وفیھ تنبیھ على  )٢٨(

أن الغرض األصلي 
ذكر اسمھ تعالى عند 
الذبح وأن یخالف 
المشركین في ذلك 
فإنھم كانوا یذبحونھا 

  ]فخ[ للنصب واألوثان
  
 (ص)روى انھ ) ٢٨(

الوداع ساق فى حجة 
مائة بدنة فنحر منھا 
ثالثا وستین بدنة بنفسھ 
اشارة الى مدة عمره 

ما بقى  (ع)ونحر على 
 ]رو[
  
ذبح ) فائدة : ٣٤(

المناسك وإراقة الدماء 
اسم هللا مشروعاً  على

 ]مس[ في جمیع الملل
  
القانع ھو  )٣٦(

الراضي بما یدفع إلیھ 
  من غیر سؤال وإلحاح
والمعتر ھو الذي 

لب حاالً یتعرض ویط
 ]فخ[ بعد حال

  
) تنبیھ االبل تنحر ٣٦(

 ]رو[وھي قائمة 
  
:  عائشةعن ) ٣٧(

رسول هللا (ص)  قال
باسم هللا اللَُّھمَّ تقّبل من 
محمد وآل محمد ومن 

 ضحى :ثم  أّمة محمد
 ]قر[
  
 :قال ابن عباس) ٣٩(

ھذه أول آیٍة نزلت في 
  ]مس[ الجھاد

 
ھم أصحاُب ) ٣٩(

كان  (ص) رسول هللا 
شركو مكة یؤذونھم م

أذى شدیداً وكانوا 
 (ص)یأتون رسول هللا 

بین مضروب 
ومشجوج ویتظلمون 

  :  إلیھ فیقول لھم
صبروا فإني لم أؤمر إ

بقتالھم حتى ھاجروا 
، فأُنزلت ھذه اآلیة 

وھي أول آیٍة أُذن فیھا 
بالقتال بعدما نھي عنھ 
 في أكثر من سبعین آیة

  ]رو[
   

ْم  َُه الِة﴿والمحن  ي السراء والضراء والمصائبف ﴾َعَ� َما أََصاب ِقيِمي الصَّ الذین  ﴾َوالُْم

ا﴿ یؤدونها في أوقاتها مع الخشوع والخضوع ُهْم ﴿ومن بعض الذي  ﴾َوِممَّ  من فضلنا ﴾َرَزْقَنا

ُقونَ ﴿ ُْنِف ُْبْدنَ ﴿ )٣٥( في وجوه الخیرات ﴾ي سمیت بدنًا لبدانتها وضخامة ، اِإلبل السمینة  ﴾َوال

ِ َجعَ ﴿أجسامها  ْن َشَعاِئِر اهللاَّ ْم ِم َها لَُك َْنا كونها لمن أعالم الشریعة التي شرعها اهللا لعباده  ﴾ل

ٌر ﴿ ُتهدى إلى بیته الحرام َها َخْي ْم ِفي ِ ﴿ نفٌع في الدنیا وأجٌر في اآلخرة ﴾لَُك هللاَّ َم ا ُُروا اْس ْذك َفا
َها ذَا َوَجَبْت ﴿أرجلهن قائمات قد صففن أیدیهن و  ﴾َصَوافَّ ﴿ حال كونها عند ذبحها ﴾َعلَْي َفإِ

َُها ُنوب َها﴿ میتةسقطت على األرض  ﴾ُج ْن نِعَ  َفُكلُوا ِم َْقا َْطِعُموا ال الراضي ، بما  المتعفف ﴾َوأ

َترَّ ﴿ عنده من غیر سؤال َها﴿ الذي یطلب سائال كان او ساكتا ﴾َوالُْمْع ْرنَا جعلناها  ﴾كََذِلَك َخسَّ
ْم ﴿منقادة  َّ ﴿مع ضخامة أجسامها  ﴾لَُك ُرونَ لََعل ْم تَْشُك الحكمة فى ،  اهللا على إنعامه ﴾ُك

، والرضا دثارها  ، وأن تجعل التقوى شعارها بدن وقتلها بسیوف الخوف والخشیةالتطهیر  البدن
، وینور  فإذا فعلت ذلك كان لك فیه أوائل الخیرات وهو أن یفتح لك السبیل إلى اهللا وٕالى الخیرات

لَ ﴿ )٣٦( شىء سوى اهللا قلبك الیقین ویطهر سرك عن طلب كل ََنا َْن ي َ ﴿یصل إلي  ﴾ل  ﴾اهللاَّ

ا﴿ تعالى شيء من َه وُم ال ِدَماُؤَها ُحلُ ُ ﴿ العبرة بأعیان األفعال﴾ َو ُه ََنال ْن ي  یصل إلیه ﴾َولَِك

ْم ﴿ ْنُك ى ِم ْقَو تَّ ِلَك ﴿ لكن العبرة یاقترانها باالخالصه ، بامتثالكم أوامره وطلبكم رضوان ﴾ال  كََذ
َرَها ْم ﴿ها ذلل ﴾َخسَّ ا ﴿كرره للتأكید ، وجعلها منقادة لرغبتكم  ﴾لَُك َ َعَ� َم ُروا اهللاَّ بِّ ُتَك ِل

ُْم  نِنيَ ﴿أرشدكم إلیه من أحكام دینه  ﴾َهَداك ِس ْ ْر اْحملُ بَشِّ في أعمالهم بالسعادة والفوز بدار  ﴾َو
ال یأثم ، وٕان غضب  أن ال یظلم وٕان ُظلم ال ینتصر وال یغضب منها ، للمحسن عالمات،  النعیم

وصابًرا على ما یصیبه   ، ونفسه منه فى شغل، ویكون قلبه وجًال عند الذكر الناس منه فى راحة
 )٣٧( اللهم مهد لعبیدك أسباب الوصول إلى رحمتك ویسر لهم القیام بخدمتك ، من الشدائد

عُ ﴿ ِف َ يَُدا َن آَمُنوا إِنَّ اهللاَّ ي َِّذ بشارة ،  المشركین ویدفع عنهم بأس الذین آمنوا ینصر ﴾َعِن ال
یدفع عن صدورهم نزغاِت الشیطان ، وعن قلوِبهم خطراِت ، بإعالئهم على الكفار للمؤمنین 

بُّ ﴿ العصیان ، وعن أرواحهم طوارَق النسیان َ ال ُحيِ هللاَّ نَّ ا اٍن ﴿یبغض  ﴾إِ َّ َخوَّ ُل خائٍن  ﴾ك

ٍر ﴿ لألمانة َُفو َ ﴿ )٣٨( جاحٍد نعمة اهللا ﴾ك َُقات َن ي ي ُِذَن ِ�َِّذ ْم ُظِلُمواأ َُّه َن ِأ  ظلمهم بسبب ﴾لُوَن ب

ََقِديٌر ﴿ ْم ل َ َعَ� نَْصِرِه لكنه یرید منهم أن  ، قادر على نصر عباده من غیر قتال ﴾َوإِنَّ اهللاَّ
) ٣٩( ]شو[ نزلت فینازید بن علي قال ، عن  یبذلوا جهدهم في طاعته لینالوا أجر الشهداء

ْم ﴿ ِرِه يَا ْن ِد ِرُجوا ِم َن أُْخ ي َِّذ سبب موجب  بدون اظلمًا وعدوان ﴾َحّقٍ  بَِغْيِر ﴿ "مكة" اوطانهم﴾ ال
الذین أخرجوا من دیارهم (ع) نزلت في المهاجرین وجرت في آل محمد  عن الباقر (ع) ، لِإلخراج
َُّنا﴿ ]مج[ وأخیفوا َُقولُوا َرب ال أَْن ي ُ  إِ ِ ﴿ وحدوا اهللا ولم یشركوا به أحداً  ﴾اهللاَّ ُع اهللاَّ ال دَْف   َولَْو
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عن ابن عباس ) ٤١(

 (ص)رفعھ الى النبى 
ان من اشراط الساعة 
اماتة الصلوات واتباع 
الشھوات والمیل الى 
الھوى ویكون امراء 

خونة ووزراء فسقھ  
فوثب سلمان فقال بابى 
وامى ان ھذا لكائن 
قال نعم یا سلمان 
عندھا یذوب قلب 

ما یذوب كالمؤمن 
الملح فى الماء وال 

قال  یستطیع ان یغیر
أو یكون ذلك قال نعم 
یا سلمان ان اذل الناس 
یومئذ المؤمن یمشى 
بین اظھرھم بالمخالفة 

م اكلوه وان لان تك
  سكت مات بغیظھ

 ]رو[
  
 :قال ابن عباس) ٤١(

ھم المھاجرون 
واألنصار والتابعون 

  ]قر[  بإحسان
  
روى ان ھذه ) ٤٥(

لیھا صالح بئر نزل ع
النبى مع اربعة آالف 
نفر ممن آمن بھ 
ونجاھم هللا من العذاب 
وھى بحضرموت 
وانما سمى بذلك الن 
صالحا حین حضرھا 
مات وثمة بلدة عند 
البئر اسمھا حاضوراء 
بناھا قوم صالح 
واقاموا بھا زمانا ثم 
كفروا وعبدوا صنما 
فارسل هللا علیھم 
حنظلة بن صفوان نبیا 

 ھم فقتلوهوكان حماال فی
فى السوق فاھلكھم هللا 
وعطل بئرھم وخرب 

والقصر      قصورھم
بناه شداد بن عاد بن 
ارم ولم یبن مثلھ فیما 

 ]رو[ذكر     
  
لََقْد ُعلَِّق بِنَِیاِط  )٤٦(

 ِھيَ ْنَساِن َبْضَعٌة إلِ َھَذا ا
أَْعَجُب َما فِیِھ َو َذلَِك 
اْلَقْلُب َو َذلَِك أَنَّ لَُھ 

َو  اْلِحْكَمةِ  َمَوادَّ ِمنَ 
أَْضَداداً ِمْن ِخَالفَِھا َفإِْن 

َجاُء   أََذلَّھُ َسَنَح لَُھ الرَّ
َمُع َو إِْن َھاَج بِِھ  الطَّ
َمُع أَْھلََكُھ اْلِحْرُص  الطَّ

  اْلَیأُْس َقَتلَُھ  َملََكھُ َو إِْن 
   

َس  نَّا َِبْعٍض ال ْم ب ُه َض  شرك على أهل األدیانستولى أهل الإلشرعه اهللا من الجهاد  ما ولوال﴾ بَْع

عُ ﴿ ْت َصَواِم َم َُهدِّ عٌ ﴿ معابد الرهبان في الوادي ، وتطلق على معابد الّصابئین أیضا ﴾ل  ﴾َوبَِي

ٌت ﴿ كنائس النصارى َُر ﴿التي  المسلمین ﴾َوَمَساِجُد ﴿ كنیس الیهود﴾ َوَصلََوا یعبد  ﴾يُْذك

ًرا﴿ ِ كَِثي ُم اهللاَّ َها اْس نُصَرنَّ ﴿ بكرة وأصیالً  ﴾ِفي ُ  َولََي ُ ﴿ منه تعالى قسمٌ  ﴾اهللاَّ َنُصُره ْن ي من  ﴾َم

ََقِويٌّ ﴿ هینصر دینه ورسول َ ل ٌز ﴿ قادر ال یعجزه شي﴾ إِنَّ اهللاَّ  )٤٠(ال ُیقهر وال یغلب  ﴾َعِزي

ْم ﴿هؤالء  ُه نَّا َن إِْن َمكَّ ي َِّذ َْرِض ﴿جعلنا لهم سلطانًا  ﴾ال وحافظوا  ﴾أََقاُموا﴿عبدوا اهللا  ﴾ِيف األ

الَة وَ ﴿على  ُروِف ﴿وأداء  ﴾آتَْواالصَّ ُروا بِالَْمْع كَاَة َوأََم زَّ ِن ﴿دعوا إلى الخیر  ﴾ال ََهْوا َع ن َو
ِر  ْنَك ةُ ﴿ الشر یستحقون نصرة اهللا ﴾الُْم ِ َعاِقَب ِر ﴿مرجع  ﴾َوِهللاَّ و ُُم :  عن زید بن علي قال ﴾األ

الذین إن { تابهیا أیها الناس نحن الذین وعدكم اهللا في ك : یقول (عج) إذا قام القائم من آل محمد
بُوَك ﴿ )٤١( ]شو[ }مكناهم في االرض أهل مكة فاعلم أنك لست أول رسول  ﴾َوإِْن يَُكذِّ

دٌ ﴿یكذبه قومه  ُم نُوٍح َوَعا ْم َقْو َْت َقْبلَُه ب َقْد كَذَّ دُ ﴿ قوم هود﴾ َف ثَُمو  )٤٢( قوم صالح﴾ َو
ُم لُوٍط ﴿ َم َوَقْو ِهي َْرا ُم إِب ََن ﴿ )٤٣﴾ (َوَقْو ي ى﴿ شعیب قوم﴾ َوأَْصَحاُب َمْد َب ُموَس  ﴾َوكُذِّ

َن ﴿فاقتد بهم واصبر  ِري ِف َكا ُت ِ�ْ أَْملَْي ْم ﴿ الكافرین أمهلت ﴾َف ُُه ت ُمَّ أََخْذ  َفَكْيَف ﴿بالعقوبة  ﴾ث
ِر  ، فیه  استفهام تقریري، فكذلك أفعل بالمكذبین من أهل مكة  ، یكن ألیماً  ألم ﴾كَاَن نَِكي

ِّْن ﴿ )٤٤( ووعید للمشركین (ص)تسلیة للرسول  أَي ْن ﴿كم  ﴾َفَك َها ِم َنا َْهلَْك ٍَة أ أهلكنا  ﴾َقْري

ةٌ ﴿ أهلها بالعذاب الشامل ِهَي َظاِلَم َةٌ ﴿مشركة كافرة  ﴾َو ي ِو ِهَي َخا َها َف ِش ُرو خرت  ﴾َعَ� ُع

بِئٍْر ﴿سقوفها على األرض ثم تهدمت حیطانها فسقطت فوق السقوف فهي مخربة مهدمة  َو
َةٍ  ل وكم من  ﴾َوَقْصٍر َمِشيدٍ ﴿ت ال یستقى منها لهالك أهلها وكم من بئر عطلت فترك ﴾ُمَعطَّ

ُروا﴿ )٤٥( ، ألیس في ذلك عبرة للمعتبر قصر مرفوع البنیان أصبح خالیًا بال ساكن َْم يَِسي ََفل  ﴾أ

َْرِض ﴿یسافر أهل مكة  َِها﴿لیشاهدوا مصارع الكفار  ﴾ِيف األ ِقلُوَن ب ْم ُقلُوٌب يَْع َُه َتُكوَن ل  ﴾َف

َِها﴿ والدمار ل بهم من النكالفیعتبروا بما ح َْو آذَاٌن يَْسَمُعوَن ب ََّها ﴿ المواعظ والزواجر ﴾أ ن َفإِ
ُر  َبَْصا ى األ ْن ﴿ لیس العمى على الحقیقة عمى البصر ﴾ال تَْعَم َِّ� ِيف  َولَِك ُْقلُوُب ال ى ال تَْعَم

ِر  و ُد فإذا عمي  ، وٕانما العمى عمى البصیرة فمن كان أعمى القلب ال یعتبر وال یتدبر ﴾الصُّ
، فعند ذلك یصیر البدن متخطیًا في المعاصي غیر منقاد  القلب غلبت الشهوة وتواترت الغفلة

نََك ﴿ )٤٦( للحق بحال َتْعِجلُو يَْس َولَْن ﴿ استهزاءً  الذي تعدهم به﴾ بِالَْعَذاِب ﴿كفار مكة  ﴾َو
 ُ ُ َوْعَده ِلَف اهللاَّ َِّك ﴿یتعداه ، لكن لوقوعه أجل ال  وٕان ذلك واقع ال محالة ﴾ُخيْ   َوإِنَّ يَْوًما ِعْنَد َرب
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 اْألََسُف َو إِْن َعَرضَ 
 بِھِ لَُھ اْلَغَضُب اْشَتدَّ 

اْلَغْیُظ َو إِْن أَْسَعَدهُ 
َضى َنِسَي التََّحفَُّظ َو  الرِّ

َشَغلَُھ  اْلَخْوفُ إِْن َغالَُھ 
َد َماًال اْلَحَذُر َو إِْن أََفا

أَْطَغاهُ اْلِغَنى َو إِْن 
َفَضَحُھ  ُمِصیَبةٌ أََصاَبْتُھ 
إِْن َجَھَدهُ  وَ اْلَجَزُع 

ْعُف   اْلُجوُع َقَعَد بِِھ الضَّ
 َو إِْن أَْفَرَط بِِھ الشَِّبعُ 

ْتھُ  اْلبِْطَنُة َفُكلُّ  ظَّ
َتْقِصیٍر بِِھ ُمِضرٌّ َو ُكلُّ 

  ]نج[  ُمْفِسدٌ إِْفَراٍط لَُھ 
 ل ابن العربيقا) ٥٢(

إن جمیع ما ورد في 
باطل ال  قصة الغرانیق

أصل لھ وقال ابن 
ھي من   :إسحاق

وضع الزنادقة وقال 
رواتھا  : البیھقي

مطعون فیھم وقال ابن 
ذكر كثیر من  : كثیر

المفسرین قصة 
الغرانیق وھي روایات 
مرسالت ومنقطعات 

وقال ، ال تصح 
ھذا   :القاضي عیاض

حدیث لم یخرجھ أحد 
ن أھل الصحة وال م

رواه أحد بسند متصل 
سلیم، وإنما أُولع بھ 
وبمثلھ المفسرون 

، المولعون  المؤرخون
، المتلقفون  بكل غریب

من الصحف كل 
  أقول صحیح وسقیم 

مما   -ابن العربي -
یدل على بطالن 
القصة قولھ تعالى في 

َوَما {نفس السورة 
 َیْنِطُق َعِن اْلَھَوى إِنْ 

 }ٌي ُیوَحىُھَو إِال َوحْ 
فكیف نطق المعصوم 
بمثل ھذا الذي 

ھذا بھتان   !یزعمونھ
عظیم وانظر الرد 
القاطع في تفسیر 

   ]مس[  الفخر الرازي
  

ونَ  ا تَُعدُّ ٍة ِممَّ َن َأَلِْف َس ؛ فإن مقدار ألف سنة عند خلقه  حلیم ال استعجاَل له في األمور ﴾ك

َةٍ ﴿ )٤٧(كیوم واحد عنده  ْن َقْري ِّْن ِم َي َأ ََها﴿ القرىأهل  من وكثیر ﴾َوك ُت ل أخرت  ﴾أَْملَْي

ةٌ ﴿ إهالكهم وأمهلتهم ِهَي َظاِلَم ُمَّ ﴿فاغتروا بذلك التأخیر  مع استمرارهم على الظلم ﴾َو  ث
َُها ت ُر ﴿على غّرة أخذتهم بالعذاب  ﴾أََخْذ  یا محمد ﴾ُقلْ ﴿ )٤٨( المرجع والمآب ﴾َوإِلَيَّ الَْمِصي

ُس ﴿ (ص) نَّا ا ال َُّه َي بِنيٌ ﴿ ستعجلین للعذابالم ﴾يَا أ ٌر ُم ي ْم نَِذ َنَا لَُك ََّما أ ن أخوفكم عذاب اهللا  ﴾إِ

ُنوا َوَعِملُوا ﴿ )٤٩(وأنذركم من غیر أن یكون لي دخٌل في تعجیل العذاب أو تأخیره  َن آَم ي َِّذ َفال
ِت  ا اِحلَ ْم ﴿فالمؤمنون الذین جمعوا بین اإلیمان والعمل الصالح  ﴾الصَّ َُه رَ ﴿عند ربهم  ﴾ل ِف ٌة َمْغ

مٌ  ِرْزٌق كَِري َن َسَعْوا﴿ )٥٠(في جنان النعیم  ﴾َو ي َِّذ  إبطال ﴾ِيف ﴿ أسرعوا واجتهدوا﴾ َوال
َن ﴿ ِزي َِنا ُمَعاِج يات ُْولَئَِك ﴿مغالبین مشاقین  ﴾ءا ِم ﴿هم  ﴾أ ِحي شبههم من ،  النار ﴾أَْصَحاُب اْجلَ

َْنا﴿ )٥١( حیث الدوام بالصاحب َْرَسل ا أ ِلَك  َوَم ال نَِ�ٍّ ﴿ (ص) یا محمد﴾ ِمْن َقْب ٍل َو ْن َرُسو ِم
نَّى ذَا تََم ال إِ ْيَطانُ ﴿الهدایة واإلیمان ألمته  أحبَّ شیئًا وهوته نفسه ﴾إِ ى الشَّ الوسواس  ﴾أَلَْق

هِ ﴿والعقبات  ِت ِنيَّ ، أحدهما من النفس  الوسواس وسواسان ، في طریقه بتزیین الكفر لقومه ﴾ِيف أُْم
هو من النفس یستعان علیها بالصیام والصالة ، وما كان ، فما كان إلحاحًا ف واآلخر من الشیطان

ْنَسخُ ﴿من الشیطان یستعان علیها بالقرآن والذكر  ْيَطانُ ﴿یزیل ویبطل  ﴾َفَي ِْقي الشَّ ُ َما يُل  ﴾اهللاَّ

مُ ﴿ من الوساوس واألوهام ِك ُمَّ ُحيْ ُ ﴿یثبت  ﴾ث ِهِ ﴿ الرسول في نفس ﴾اهللاَّ يات الدالة على  ﴾ءا

ُ ﴿الوحدانیة  ِْقي ) ﴿٥٢( یضع األشیاء في مواضعها ﴾َعِليٌم َحِكيمٌ  َواهللاَّ َل َما يُل َع ْ َ�ِ
ْيَطانُ  ةً ﴿ الشبه والوساوس من ﴾الشَّ َن ْت َرٌض ﴿للمنافقین  ﴾ِف ْم َم ِِه يَن ِيف ُقلُوب شك  ﴾ِ�َِّذ

ْم ﴿ وارتیاب ُُه ِة ُقلُوب َْقاِسَي اِلِمنيَ ﴿ال تلین لذكر اهللا و ﴾ َوال ظَّ المنافقین المذكورین من  ﴾َوإِنَّ ال

َقاٍق بَِعيدٍ ﴿والمشركین  َِفي ِش وصف الشقاق بلفظ َبِعیٍد ألنه في ،  عداوة شدیدة هللا ولرسوله ﴾ل

َمَ ) ﴿٥٣( غایة الضالل والبعِد عن الخیر ُوتُواا َوِلَيْعل َن أ ي َِّذ قُّ ﴿أهل  ﴾ل ُ اْحلَ َّه َن َْم أ القرآن  ﴾الِْعل

ْن ﴿النازل  َِّك  ِم ِ ﴿ عند اهللا ﴾َرب ُنوا ب َت ﴿ بهذا القرآن ﴾هِ َفُيْؤِم ِب ْم ﴿ تخشع وتسكن ﴾َفُ�ْ ُُه ُ ُقلُوب َه  ﴾ل
من نتائج صدق اإلیمان الرقة والخشیة والخشوع في القلب وطول  ،بخالف َمْن في قلبه مرض 

دِ  َوإِنَّ ﴿ التفكر وطول الصمت ََها َ ل ِقيٍم ﴿مرشد  ﴾اهللاَّ َى ِصَراٍط ُمْسَت ُنوا إِل َن آَم ي َِّذ  ﴾ال

لُ ﴿) ٥٤( ومنقذهم من الضاللة ََزا َةٍ  َوال ي ْري ُروا ِيف ِم َن كََف َِّذي ُ ﴿شك  ﴾ال ه ْن القرآن  من ﴾ِم

ةً ﴿ َت اَعُة بَْغ ُم السَّ ُه ْتَِي َأ ى ت تَّ َوْ ﴿ فجأة ﴾َح ْم  أ ُه ْتَِي َأ ٍم  ي ِقي ٍم َع َذاُب يَْو سمي ،  القیامةیوم  ﴾َع
لُْك يَْوَمئِذٍ ﴿ )٥٥(عقیمًا ألنه ال یوم بعده  ِ ﴿ یوم القیامة ﴾الُْم مُ ﴿حده و  ﴾ِهللاَّ ُك   یفصل  ﴾َحيْ
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  )٢٢(الحج  سورة    )٣٦٤(       عشرالسابع  الجزء
  
سبب نزول ھذه ) ٥٨(

اآلیة أنھ لما مات 
بالمدینة عثمان بن 
َمْظُعون وأبو سلمة بن 
عبد األسد قال بعض 

من قُتل في  : الناس
سبیل هللا أفضُل ممن 

؛  مات َحْتف أنفھ
فنزلت ھذه اآلیة 

یًة بینھم هللا ، وأن  ُمَسوِّ
یرزق جمیعھم رزقاً 

  ]قر[حسناً  
  
  

ْم ﴿ َنُه ُنوا﴿ هبین عباد﴾ بَْي َن آَم ي َِّذ ال ِت  َوَعِملُوا﴿ صدقوا اهللا ورسوله ﴾َف ا اِحلَ د لهم الخل ﴾الصَّ

ِم ﴿ نَِّعي ِت ال نَّا ُروا) ﴿٥٦﴾ (ِيف َج ََف َن ك ي َِّذ ُْولَئَِك ﴿ جحدوا ﴾َوال أ َِنا َف بُوا بِآيَات َذاٌب  َوكَذَّ ْم َع َُه ل
ِهنيٌ  َن ) ﴿٥٧( ار الجحیمنلهم العذاب المخزي مع اِإلهانة والتحقیر في ﴾ ُم ي َِّذ ُروا َوال  ﴾َهاَج

ِ ﴿ تركوا األوطان والدیار ِل اهللاَّ ُمَّ ُقِتلُوا﴿ابتغاء مرضاة اهللا  ﴾ِيف َسِبي َْو َماتُوا﴿في الجهاد  ﴾ث  ﴾أ

ْم ﴿ على فرشهم َُّه ُ ِرْزًقا﴿لیعطینهم  ﴾لََيْرُزَقن ًناحَ ﴿نعیمًا  ﴾اهللاَّ َ ﴿ خالدًا ال ینقطع ﴾َس هللاَّ نَّ ا َوإِ
ِزِقنيَ  ا رَّ ُر ال َُهَو َخْي ْم ُمْدَخالً) ﴿٥٨( فإنه یرزق بغیر حساب ﴾ل ُه َنَّ َه﴿مكانًا  ﴾لَيُْدِخل ن َْرَضْو  ﴾ي

َ ﴿، وال خطر على قلب بشر  وال أذن سمعت ، وهو الجنة التي فیها ما ال عیٌن رأت َوإِنَّ اهللاَّ
مٌ  مٌ ﴿المجاهدین المهاجرین  بنیات هؤالء ﴾لََعِلي ْن َعاَقَب ﴿) ٥٩( ﴾َحِلي جازى الظالم  ﴾ذَِلَك َوَم

هِ ﴿ ِ ُِغيَ  بِِمْثِل َما ُعوِقَب ب ُمَّ ب ه﴿عتدى إ ﴾ث ُ ﴿ثانیًا  الظالم ﴾َعلَْي ُ اهللاَّ َّه نُصَرن  ذلك المظلوم ﴾لََي

ٌر ﴿ ُفو ُفوٌّ َغ َ لََع ) ٦٠( على العفو والصفحفیه تعریض بالحث ،  مبالغ في العفو والغفران ﴾إِنَّ اهللاَّ

﴿ َ ِأَنَّ اهللاَّ َل ِيف ﴿یدخل  ﴾يُو�ُِ ﴿قادر، ومن ءایات قدرته  ان اهللا ذلك النصر بسبب ﴾ذَِلَك ب ا�َّْي
يُو�ُِ  ِر َو َها نَّ ِل ﴿یدخل  ﴾ال َر ِيف ا�َّْي َها نَّ ، بأن ینقص من اللیل فیزید في النهار وبالعكس  ﴾ال

َ َسِميعٌ وَ ﴿وهذا مشاهد ملموس في الصیف والشتاء  ٌر ﴿ألقوال عباده  ﴾أَنَّ اهللاَّ  بأحوالهم ﴾بَِصي

َ ُهوَ ) ﴿٦١( ِأَنَّ اهللاَّ قُّ َوأَنَّ َما يَْدُعونَ ﴿اِإلله  ﴾ذَِلَك ب هِ ﴿یدعوه المشركون  ﴾اْحلَ ِ ن ْن ُدو من  ﴾ِم

لُ  ُهوَ ﴿األصنام واألوثان  َْباِط ْ ﴿ لذي ال یقدر على شيءا﴾ ال َ ُهَو الَْعِليُّ ال ُر َوأَنَّ اهللاَّ ِبي  ﴾َك

ََر ) ﴿٦٢( فال أعلى منه وال أكبر َْم ت ءِ ﴿ استفهام تقریري ﴾أَل َما َن السَّ َزَل ِم َن َ أ هللاَّ َنَّ ا السحاب  ﴾أ

﴿ ً ء ًة﴿ المطر ﴾َما رَّ َض َْرُض ُخمْ ُتْصِ�ُ األ َ لَِطيٌف ﴿منتعشة بعد یبسها  ﴾َف بأرزاق  ﴾إِنَّ اهللاَّ

ٌر ﴿ عباده ِبي َ ) ﴿٦٣( بما في قلوبهم من القنوط ﴾َخ ُ ل ِت َوَما ِيف ﴿جمیع  ﴾ه َوا َما َما ِيف السَّ
َْرِض  َُهوَ ﴿خلقًا وملكًا وتصرفًا  ﴾األ َ ل ِميُد ﴿ ال یحتاج ألحد ﴾الَْغِ�ُّ  َوإِنَّ اهللاَّ المحمود في  ﴾اْحلَ
َر ) ﴿٦٤( كل حال َ َخسَّ ََر أَنَّ اهللاَّ َْم ت ْم ﴿ تسخیر انتفاع﴾ أَل یحتاجون  ﴾َما﴿لعباده جمیع  ﴾لَُك

َ  ِيف ﴿إلیه  ُْفلَْك ﴿ من الحیوانات واألشجار واألنهار والمعادن ﴾ْرِض األ  وسخر السفن ﴾َوال

ِري ﴿ ِر ﴿تسیر  ﴾َجتْ ْ َ ﴿لمصالحكم  ﴾ِيف اْ�َ ء َما يُْمِسُك السَّ ِرِه َو ِأَْم  كي ال ﴾أَْن ﴿بقدرته  ﴾ب

ال﴿ َْرِض إِ َع َعَ� األ ََق هِ  ت ِ ن ِْذ ُوٌف رَ ﴿اال بمشیئته  ﴾بِإ ء ََر ِس ل نَّا َ بِال مٌ إِنَّ اهللاَّ حیث هیأ لكم  ﴾ِحي

ُم) ﴿٦٥( أسباب المعاش فاشكروا آالءه َِّذ� أَْحَياك ُهَو ال ُمَّ ﴿ بعد أن كنتم عدما﴾ َو ث
ُتُكْم  ِييُكْم ﴿ عند انتهاء آجالكم ﴾يُِمي ُمَّ ُحيْ ٌر ﴿ للحساب مبعد موتك ﴾ث ُفو  ﴾إِنَّ اإلِنَسان لََك

  ثم یحییكم بالجذب  ، والقترة وقات الغفلة، ثم یمیتكم أ أحیاكم بمعرفته ، مبالغ في الجحود لنعم اهللا
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  )٢٢(الحج  سورة    )٣٦٥(       عشرالسابع  الجزء
  
األوثان الذین ) ٧٢(

،  عبدوھم من دون هللا
،  وكانت حول الكعبة

وھي ثلثمائة وستون 
وخص الذباب   صنما

لمھانتھ،  :ألربعة أمور
،  وضعفھ، والستقذاره

 ]قر[وكثرتھ 
  
) عن ابن عباس ٧٧(

صلة  َعلُواْ ٱْلَخْیرَ َوٱفْ 
الرحم ومكارم 

 لََعلَُّكْم تُْفلُِحونَ االخالق 
أي افعلوا ھذا كلھ 
وأنتم راجون للفالح 
طامعون فیھ، غیر 
مستیقنین وال تتكلوا 

  ]زم[على أعمالكم 
 
الخی��������ر كل��������ھ ) ٧٧( 

مجم���وع ف���ي أربع���ة : 
النظ����������ر والحرك����������ة 
والّنط�����ق والّص�����مت ، 
فكل نطق ال یك�ون ف�ي 

، وك�ّل  عبرة فھو غفلة
حرك����ة ال تك����ون ف����ي 
عبادة فھي فترة ، وكّل 
نطق ال یكون ف�ي ذك�ر 
فھو لغو ، وكّل ص�مت 
ال یك��ون ف��ي فك��ر فھ��و 

  ]مال[سھو  
  
  

ِّ ﴿ )٦٦( بعد الفترة ثم یوصلكم إلیه حقیقة إن اإلنسان لكفور یعد َما َلُه وینسى ما علیه ِلُكل
ةٍ  نَسًكا﴿ من األمم السابقین ﴾أُمَّ ا َم َْن ُ ﴿یعة ومنهاجًا شر  ﴾َجَعل  عاملون به ﴾ُهْم نَاِسُكوه

ِزُعنََّك ﴿ َُنا ِر ﴿ أحٌد من المشركین ﴾َفال ي ْدعُ ﴿ فیما شرعُت لك وألمتك ﴾ِيف األَْم الناس  ﴾َوا

َى﴿ َِّك ﴿عبادة  ﴾إِل ََّك لََعَ� ُهًدى﴿ وٕالى شریعته ﴾َرب ن ٍم ﴿طریق  ﴾إِ ِقي ال اعوجاج  واضحٍ  ﴾ُمْسَت

دَلُوَك ) ﴿٦٧(فیه  ِل ﴿ خاصموك بعد قیام الحجة علیهم ﴾َوإِْن َجا ا ﴿ لهم ﴾َفُق َُم بَِم ُ أَْعل اهللاَّ
في اآلیة أدٌب َحَسٌن ولكن برفق ولین ، وعید وإِنذار ،  ءتستحقون علیها من الجزا وبما ﴾تَْعَملُونَ 

ي وُیدفع بهذا القول الذ ، عّلمه اهللا عباَده في الرّد على من جادل تعنُّتًا وِمراء أال یجاب وال یناظر
مُ ) ﴿٦٨((ص) علمه اهللا لنبّیه  ُك ُ َحيْ َنُكْم ﴿یفصل  ﴾اهللاَّ َم ﴿ بین المؤمنین والكافرین ﴾بَْي يَْو

َتِلُفونَ  ِه َختْ ْم ِفي ُت ُْن ِة ِفيَما ك ِْقَياَم َْم ﴿) ٦٩( في أمر الدین ﴾ال َْم تَْعل   (ص) یا محمد ﴾أَل

ِء وَ ﴿ االستفهام تقریري َما َُم َما ِيف السَّ َ يَْعل َْرِض أَنَّ اهللاَّ إِنَّ ﴿ فال تخفى علیه أعمالهم ﴾األ
َتاٍب ﴿مسطر ﴾ذَِلَك  حصر المخلوقات تحت علمه  ﴾إِنَّ ذَِلَك ﴿ اللوح المحفوظفي  ﴾ِيف ِك

ٌر ﴿ وإِحاطته ِ يَِسي ونَ ) ﴿٧٠( سهُل علیه ﴾َعَ� اهللاَّ ُبُد يَْع ِ ﴿ كفار قریش ﴾َو وِن اهللاَّ ْن ُد  ﴾ِم

لْ ﴿أصنامًا  َُنزِّ َْم ي ِه سُ ﴿یرد  ﴾َما ل ِ نًاب ْمٌ ﴿ اً حجة وال برهان ﴾لَْطا ِه ِعل ِ ْم ب َُه جهة من  ﴾َوَما لَْيَس ل

ٍر ﴿ العقل وٕانما هو مجرد التقلید لآلباء ْن نَِصي اِلِمَني ِم ) ٧١( یدفع عنهم عذاب اهللا ﴾َوَما ِ�ظَّ

ْم ﴿ ِه ُْتَ� َعلَْي ذَا ت َُنا﴿ على هؤالء المشركین ﴾َوإِ يات ٍت ﴿القرآن  ﴾ءا َنا ها من ما فیبواضحة  ﴾بَيِّ
ِرُف ﴿الحجج القاطعة على وحدانیة اهللا  ُروا﴿ترى  ﴾تَْع ََف َن ك ي َِّذ ِه ال َر  ِيف ُوُجو ْنَك اِإلنكار  ﴾الُْم

ونَ ﴿ بالعبوس ُد َِنا﴿یبطشون بالمؤمنین  ﴾يَْسُطونَ  يََكا يات ْم ءا ِه َْتلُوَن َعلَْي َن ي ي َِّذ  ﴾ُقلْ  بِال

ْم ﴿ لهم ئُُك َبِّ ُن أ ََف ْن ذَلِ ﴿ هل أخبركم ﴾أ ّرٍ ِم ْم بَِش بما هو أسوأ أو أشنع من تخویفكم  ﴾ُك

ُر ﴿إنه  ، للمؤمنین وبطشكم بهم نَّا ل ُروا﴿وعذابها  ﴾ا ََف َن ك ي َِّذ ل ُ ا هللاَّ َها ا للكافرین  ﴾َوَعَد

َس ﴿المكذبین بآیاته  بِئْ ُس ) ﴿٧٢( الذي یصیرون إلیه ﴾الَْمِصيُر  َو نَّا َُّها ال َي یا معشر  ﴾يَا أ

ِرَب ﴿ المشركین َه﴿ا یعبد من دون اهللا من األوثان لم ﴾َمَثلٌ ﴿اهللا  ﴾ُض َتِمُعوا ل استماع  ﴾َفاْس

َن تَْدُعونَ ﴿ هذه األصنام ﴾إِنَّ ﴿ تدبروتفكر ي َِّذ َْن ﴿ تعبدونها ﴾ال ِ ل ْن ُدوِن اهللاَّ بَابًا ِم ُُقوا ُذ ل  ﴾َخيْ

ْم ﴿ خلق ذبابة على ضعفهالن یقدروا على  ُه ُْب ل ُ َوإِْن يَْس َه َتَمُعوا ل بَاُب ﴿اختطف  ﴾َولَْو اْج الذُّ
ُ ﴿من الطیب الذي كانوا یضمخون به األصنام  ﴾َشْيئًا ه ْن وهُ ِم ِقُذ َتن لما استطاعت تلك  ﴾ال يَْس

اِلُب  َضُعَف ﴿اآللهة استرجاعه منه   ﴾َوالَْمْطلُوُب ﴿ الصنم العابد الذي یطلب الخیر من ﴾الطَّ

ُروا) ﴿٧٣( ، فكل منهما حقیر ضعیف الصنم َ َحقَّ ﴿ اعظمو  ﴾َما قََد ِرهِ  اهللاَّ   تعظیمه حیث  ﴾قَْد
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  )٢٢( الحجسورة     )٣٦٦(       عشر السابعالجزء 
  
روى انھ تكلم ) ٧٧(

رجل فى زین العابدین 
وافترى علیھ فقال  (ع)

 (ع) لھ زین العابدین
ان كنت كما قلت 
فاستغفر هللا وان لم 
اكن كما قلت فغفر هللا 

فقام الیھ الرجل  لك
وقبل رأسھ وقال 

ا مكجعلت فداءك لست 
قلت فاغفر لى قال 

فقال  غفر هللا لك
الرجل هللا اعلم حیث 

،     یجعل رسالتھ
فكان الرجل بعد ذلك 
یقول اشھد انك من 

 (ص) ، اوالد الرسول
وال یتوھم انھم كانوا 
اھل دنیا ینفقون منھا 
االموال انما كانوا اھل 
سخاء وفتوة ومروءة 
وجود ومكارم كانت 
تأتیھم الدنیا 

 ى العاجلفیخرجونھا ف
  ]رو[
  
 فِيَخْیَر  الَو  )   ٧٧(

ْنَیا إِال لَِرُجلَْیِن َرُجٍل  الدُّ
ً َفُھَو  أَْذَنَب ُذُنوبا

ْوَبِة َو  َیَتَداَرُكَھا بِالتَّ
َرُجٍل یَُساِرُع فِي 

  ]نج[  اْلَخْیَراتِ 
  
عن عمر أنھ ) ٧٨(

قال لعبد الرحمن بن 
أما علمت أنا  :عوف 

  وجاھدوا في {كنا نقرأ 
في آخر  ق جھادههللا ح

الزمان كما جاھدتم في 
؟ فقال عبد }  أولھ

ومتى ذلك   :الرحمن
؟ قال  یا أمیر المؤمنین

إذا كانت بنو أمیة : 
األمراء وبنو المغیرة 

 :الوزراء  قال العلماء 
لو صحت ھذه الروایة 
فلعل ھذه الزیادة من 

(ص) تفسیر الرسول 
لیست من نفس و

 القرآن وإال لتواترت 
  ]غر[
  
  
   

ــِويٌّ  إِنَّ ﴿ شــركاء لــه جعلــو ََق َ ل ِزيــٌز ﴿قــادر  ﴾اهللاَّ ِفي) ﴿٧٤( ال یعجــزه شــيء ﴾َع ــَط ُ يَْص  ﴾اهللاَّ
َوِمـــْن ﴿ ، جبرائیـــل ومیكائیـــل لیكونـــوا وســـطاء لتبلیـــغ الـــوحي ﴾ُرُســـالً ِمـــَن الَْمالِئَكـــةِ ﴿ یختـــار

ِس  ــا نَّ َ ﴿ لتبلیــغ شــرائع الــدین لعبــاده أنبیــاءیختــار  ﴾ال عٌ  إِنَّ اهللاَّ ٌر ﴿ مــا یقولــونل ﴾َســِمي مــا ب ﴾بَِصــي

ْم ) ﴿٧٥( یفعلون ِه ي َيِْد َُم َما بَْنيَ أ ْم ﴿قدموا  ما﴾ يَْعل ُه َْف  وما أخَّروا من األفعال واألقـوال ﴾َوَما َخل

﴿ ِ َى اهللاَّ عُ ﴿وحده  ﴾َوإِل ُْرَج ُر ﴿ترد  ﴾ت يَـا ﴿ )٧٦( فیجازیهم علیهـایوم القیامة أمور العباد  ﴾األُُمو
ُنــو َن آَم ي َّــِذ َُّهــا ال َي واأ ــُد ْركَُعــوا َواْجسُ َُّكــْم ﴿ خاشــعین صــلوا لــربكم ﴾ا ا وا َرب ُبــُد أفــردوه  ﴾َواْع

َر ﴿بالعبادة  ْي ْفَعلُوا اْخلَ حسـنوا نـوافلكم فبهـا الحدیث  ، في ما یقربكم من اهللا من أنواع الخیرات ﴾َوا
 ]رو[ فلیحسـن احـدكم هدیتـه ولیطیبهـا النافلة هدیة المـؤمن الـى ربـه الحدیث وفى،  تكمل فرائضكم

ــونَ ﴿ ُْفِ�ُ َُّكــْم ت افعلــوا هــذه كلهــا وانــتم راجــون بهــا االفــالح غیــر متیقنــین لــه واثقــین أي ﴾ لََعل
، وافعلـوا  ، تكونـوا مـن خـالص عبـاده ، وسـلموا لقضـائه وقـدره اخضـعوا وانقـادوا ألوامـره،  باعمالكم

الــدین والــدنیا بعــد أن احتملــوا البالیــا فــى  الخیــر ابتغــاء الوســیلة لعلكــم تفلحــون تجــدون الطریــق إلیــه
وا) ﴿٧٧( ، ورزقكــم حــالوة مــذاق صــفوته جعلكــم اهللا مــن أهــل خدمتــه ِهــُد  بــأموالكم وأنفســكم ﴾َوَجا

﴿ ِ ِدهِ  َحــقَّ ﴿ اهللا ِإلعــالء كلمــة ﴾ِيف اهللاَّ َهــا ،  مجاهــدة مــع أعــداء اهللا، ومجاهــدة مــع الشــیطان ﴾ِج
رجعـتم مـن الجهـاد  أنه قال (ص)بى الن عن ،األكبر وأشد المجاهدة مع النفس والهوى وهو الجهاد 

، واجتناب ما نهى  وهو مجاهدة النفس وحملها على اتباع ما أمر به،  األصغر إلى الجهاد األكبر
ُْم ﴿ عنــه ــاك َب َت ــلَ ﴿ اختــاركم مــن بــین األمــم لنصــرة دینــه ﴾ُهــَو اْج ــا َجَع ْم ِيف  َوَم َــْيُك هــذا  ﴾َعل

ْن ﴿ ِن ِم ي َرٍج ﴿ ال ، یقونوال كلفكم ما ال تط ضیق وال مشقة ﴾الدِّ ةَ ﴿بل هـي  ، فیه ﴾َح ـَّ دیـن  ﴾ِمل

ْم ﴿ َبِيُك مَ  أ ِهي َْرا ُُم الُْمْسـِلمَني ِمـْن َقْبـلُ ﴿ اهللا جل جاللـه﴾ ُهو إِب اك فـي الكتـب المتقدمـة  ﴾َسمَّ

ْم ﴿ القرآن ﴾َوِيف َهَذا﴿ ِهيًدا َعلَْيُك ُل َش ُسو رَّ َ ﴿بتبلیغه الرسالة  ﴾ِلَيُكوَن ال ء َهَدا نُوا ُش تَُكو  ﴾َو
ِس ﴿ أنتم وتشهدوا نَّـا قـد اختـاركم اهللا لهـذه المرتبـة و  ، الخالئـق أنَّ رسـلهم قـد بلَّغـتهم علـى﴾ َعَ� ال

ـالَة﴿ الجلیلـة فاشـكروا اهللا علــى نعمتـه كـَـاَة َواْعَتِصــُموا﴿وأعطـوا ﴾ َوآتـُـوا َفــأَِقيُموا الصَّ زَّ  ﴾ال

ِ ﴿استمســكوا  ــاهللاَّ ِ ســر عمــا یشــغل عنــه، االعتصــام بــاهللا هــو خلــو القلــب وال ، فــي جمیــع أمــوركم ﴾ب

ُْم ﴿واإلقبال علیه  الك َى﴿ هو الذى یغنیكم بـه إن أقبلـتم علـى االعتصـام ﴾ُهَو َمْو َم الَْمـْول ﴾ َفـِنْع

ُر ﴿ إخبــار عــن عظمتــه ــي ِص نَّ نِْعــَم ال فتمــام الفضــل والمّنــة أن یكــون اهللا ،  إخبــار عــن رحمتــه﴾ َو
  )٧٨( تعالى معینًا لكم وناصركم في جمیع أموركم
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  )٢٣سورة المؤمنون (    )٣٦٧(        الثامن عشرالجزء 
  

 قال (ع) الصادق عن
 سورة قرأ من

 لھ هللا ختم المؤمنین
 كان وإذا بالسعادة

 كل في قراءتھا یدمن
 في منزلھ كان جمعة

 مع األعلى الفردوس
 والمرسلین النبیین
 تالوتھ ارزقنا اللھم
 وآلھ محمد بحق

 وآلھ علیھ هللا صلوات
  ]صا[
 
النبي  روى عن) ٢(

  :أنھ قال لمعاذ (ص)
إن المؤمن   :یا معاذ

قد قیده القرآن عن 
،  كثیر من ھوى نفسھ

وحال بینھ وبین أن 
یھلك فیما ھوي بإذن 
هللا، إن المؤمن لذي 

ن المؤمن إ الحق أسي
یسعى في فكاك رقبتھ 
إن المؤمن ال تسكن 
روعتھ، وال یؤمن 
اضطرابھ حتى یخلف 

  ]تس[    جسر جھنم
 
 أمیر ) عن٣(

 قول كل (ع) المؤمنین
 لغو فھو ذكر فیھ لیس
 أنھ اخرى روایة وفي
  ]صا[ والمالھي الغناء

  
 (ع) الصادق ) عن٦(

 المتعة عن سئل إنھ
 تتزوج فال حالل فقال
  ]صا[ عفیفة إال
  
) و اعلم أن من قال ٧(

إن ھ���ذه اآلی���ة ناس����خة 
 ٢٤آلی���ة المتع���ة اآلی���ة 

من سورة النساء ال ثقة 
مكی��ة  بقول��ھ ، ألن ھ��ذه

 متقدم��ة علیھ��ا ب��النزول
وتل������ك اآلی������ة مدنی������ة 
متأخرة عنھا ، والمقدم 
ال ینس��خ الم��ؤخر ق��وال 
واحدا وكذلك القول في 

م����ن س����ورة  ٣١اآلی���ة 
المع��������ارج ال تك��������ون 
ناس��خة لھ��ا للعل��ة ذاتھ��ا 

 ]مال[
  
في الحدیث إذا ) ١١(

سألتم هللا فسلوه 
، فإِنھ أوسط  الفردوس

،  الجنة وأعلى الجنة
 أنھار الجنةومنھ تفجر 

  ]مس[

  
  
  
  

وهي ثمنمئة وأربعون كلمة ، وأربعة آالف وثمنمئة حرف وحرفان ، وفي القرآن سورة واحدة مبدوءة 
بما بدئت به وهي سورة المجادلة ، وال توجد سورة مختومة بما ختمت به ، وال مثلها في عدد 

           ]مال [اآلي. 
ٍم   ِ�ِ ْاهللاِ  ٍحي رَّ ٍن ْال ْحم ر          ْال

َْفَ�َ ﴿ للتأكید والتحقیق ﴾قَْد ﴿ ُنونَ ﴿ فاز وسعد ﴾أ ،  من تكون بضاعته موالهالمؤمن  ﴾الُْمْؤِم
یألفه كل من یراه، ویفرح ، المؤمن  ، ومجلسه ذكراه ، وزاده تقواه ، وحبیبته عقباه وبغیضته دنیاه

َّذِ ) ﴿١( ، ویأوى إلیه كل هائم ، ویأنس به كل مستوحش برؤیته كل محزون ْم ِيف ال َن ُه  ي
ِشُعونَ  ْم َخا ِِه جعله من  فمنهم من، اختلفوا في الخشوع ،  الخشوع هو الخوف والتذلل﴾ َصالت

، ومنهم من جعله من أفعال الجوارح كالسكون والنظر إلى موضع  أفعال القلوب كالخوف والرهبة
ِن ﴿ )٢(، ومنهم من جمع بین األمرین  السجود ْم َع َن ُه ي َِّذ ،  الكذب والشتم والهزل ﴾ا�َّْغوِ  َوال

ِرُضونَ ﴿ وفسر بالغناء كَاِة َفاِعلُونَ ) ﴿٣﴾ (ُمْع ْم ِ�زَّ َن ُه ي َِّذ طیبة  یؤدون زكاة أموالهم ﴾َوال

ُظونَ ) ﴿٤( بها نفوسهم ِف ْم َحا ِه ُفُروِج ْم ِل َن ُه ي َِّذ عفَّوا عن الحرام وصانوا فروجهم عمَّا ال  ﴾َوال
ال َعَ� ﴿ )٥( م حافظون لفروجهم في جمیع األحواله،  یحل من الزنا واللواط وكشف العورات إِ

وْ  ْم أ ِه َْزَواِج نُُهْم  أ َْيَما ْت أ ُر َملُوِمنيَ ﴿ من اإلماء ﴾َما َملََك ْم َغْي َُّه ن ْن ) ﴿٦( مؤاخذین ﴾َفإِ َفَم
ى َْتَغ َ ﴿طلب  ﴾اب َراء ونَ ﴿غیر الزوجات والمملوكات  ﴾ذَِلَك  َو ُد ْم الَْعا ُْولَئَِك ُه أ المجاوزون ﴾ َف

َن ) ﴿٧( دَّ في البغي والفسادالح ي َِّذ ْم  َوال ِهْم َراُعونَ  ُه ْهِد ْم َوَع ِِه نَات قائمون علیها ﴾ ألََما
 )٨(او عهد المیثاق في االزل  ا ،، وال ینقضون عهدهم ِإذا عاهدو  بحفظها ال یخونون ِإذا ائتمنوا

ُظونَ ﴿ ِف ا ْم ُحيَ ِِه ْم َعَ� َصلََوات َن ُه ي َِّذ جائت بصیغة المفرد ،  وقاتهاأ في علیها یداومون ﴾َوال
 أنواعها على المحافظة لُیفاد ثانیًا؛وبصیغة الجمع  ، الصالة جنس في الخشوع َأن لُیفاد ؛ أوالً 
ُْولَئَِك ﴿ )٩( والنوافل الفرائض من ِرثُونَ ﴿ الجامعون لهذه األوصاف ﴾أ ْم الَْوا َن ) ﴿١٠﴾ (ُه ي َِّذ  ال

َس  ْردَْو ِْف َِرثُوَن ال  اجعلنا اللهم،  فإذا سألتم الّله فاسألوه الفردوسالحدیث ، في أعالي الجنة  ﴾ي

 االسباب عن واحفظنا،  نسیمها الى ویصلون بنعیمها ویتنعمون الفردوس یرثون الذین من
ونَ ﴿ وجحیمها النار الى المؤدیة َها َخالُِد ْم ِفي  )١١(دائمون فیها ال یخرجون منها أبدا ﴾ ُه

ََقْد ﴿ ْن  َول َنا اإلِنَساَن ِم َْق َةٍ  َخل ْن  ُسالل  ، والشراب الطعام صفو من هو الساللة﴾ ِطٍني  ِم

ُ ) ﴿١٢( طین من ساللة من معنى فهذا الطین أصل من والطعام َْناه َعل ُمَّ َج   ذریة آدم وبنیه ﴾ث

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٢٣ 
٧٤  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة المؤمنون   ١١٨

  مكیة  االنبیاء
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  )٢٣(المؤمنون  سورة    )٣٦٨(       الثامن عشر الجزء
  
 النبي ) عن١١( 

 من منكم ما قال(ص) 
 منزالن ولھ إال أحد

 ومنزل الجنة في منزل
 مات فإن النار في

 أھل ورث النار ودخل
  ]صا[  منزلھ الجنة

  
) عن الرضا (ع) ١٤(

 تعالى أن أخبر قدقال 
 وغیر خالقین عباده في

 بن عیسى منھم خالقین
 الطین من خلق مریم
 هللا بإذن الطیر كھیئة

 لھم خلق والسامري
 خوار لھ جسدا عجال

  ]صا[
 
)١٦ ( ُ  َیْوٌم َیْجَمُع هللاَّ

لِیَن َو اآلِخِریَن  فِیِھ اْألَوَّ
لِنَِقاِش اْلِحَساِب َو 
َجَزاِء اْألَْعَماِل 
ً َقْد  ً قَِیاما ُخُضوعا
أَْلَجَمُھمُ اْلَعَرُق َو 

بِِھُم األَْرُض  َرَجَفتْ 
َفأَْحَسُنُھْم َحاًال َمْن َوَجَد 
لَِقَدَمْیِھ َمْوِضعاً َو لَِنْفِسِھ 

 ً   ]نج[  ُمتََّسعا
  
نما خصَّ وإِ ) فائدة ١٩(

النخیل واألعناب 
بالذكر لكثرة منافعھما 

فإِنھما یقومان مقام ، 
،  ، ومقام اإلِدام الطعام

ومقام الفواكھ رطباً 
ً وھما أكثر  ویابسا

 ]مس[ فواكھ العرب
سمي صبغاً ) ٢٠( 

ألنھ یلون الخبز إذا 
، جمع هللا  ُغمس فیھ

في ھذه الشجرة بین 
، وفي  األُدم والدھن

الزیت كلوا الحدیث 
وادھنوا بھ فإِنھ من 

  ]مس[ شجرٍة مباركة
  
 (ص) النبي ) عن٢٠(

 شجرة الزیتون قال إنھ
 بھ فائتدموا مباركة
  ]صا[ وادھنوا

  

ٍر ﴿ ًة ِيف َقَرا َف َنا) ﴿١٣( هو الرحمحصین مستقٍر  ﴾َمِكٍني  نُْط َْق ُمَّ َخل نا  ﴾ث َة ﴿صیرَّ َف نُّْط ال
ةً  ََق َ ﴿ دمًا جامدًا ﴾ َعل َنا الَْعل َْق ل ةَ�َ ْضَغ َة ُم َنا﴿ قطعة لحم ال شكل فیه ﴾َق َْق ل صیَّرنا  ﴾َ�َ

َظاًما﴿ َة ِع ْضَغ نَا﴿ صلبة لتكون عمودًا للبدن ﴾الُْم ًما َفَكَسْو َم َحلْ َظا بعد تلك األطوار  ﴾الِْع

﴿ ُ ْنَاه َنَشأ ُمَّ أ َرَك ﴿فصیرناه نفخنا فیه الروح  ﴾ث َبا َر َفَت ًْقا آَخ ُ أَْحَسُن ﴿فتعالى  ﴾َخل  اهللاَّ
ا ِقنيَ اْخلَ ُمَّ ﴿ )١٤(الصانعین صنعًا  ﴾ِل ْم  ث َُّك ن الخلق وخروجكم من  ﴾بَْعَد ذَلَِك ﴿أیها الناس  ﴾إِ

ُتونَ ﴿الرحم واستیفاء آجالكم في الدنیا  َم ) ﴿١٥( لصائرون إلى الموت﴾ لََميِّ ْم يَْو َُّك ن ُمَّ إِ ث
ةِ  ِْقَياَم ُْبَعُثونَ  ال َ ) ﴿١٦( من قبوركم للحساب والمجازاة﴾ ت ََقْد َخل َراِئَق َول َع َط ْب ْم َس َنا َفْوَقُك  ﴾ْق

لْقِ ﴿بعضها فوق بعض  واتاسم ِن اْخلَ ُنَّا َع ِفِلنيَ  َوَما ك  مهملین بل نحفظهم وندبر أمرهم ﴾َغا
ءِ ﴿ )١٧( َما َن السَّ َْنا ِم َزل َن ً ﴿السحاب  ﴾َوأ ء ٍر ﴿المطر  ﴾َما َِقَد ُ ﴿ بحسب الحاجة ﴾ب نَّاه أَْسَك  ﴾َف

َْرِض ِيف ﴿ واآلبار والعیون في األنهار هِ ﴿لتنتفعوا به وقت الحاجة  ﴾األ ِ ََهاٍب ب َّا َعَ� ذ ن  ﴾َوإِ

ُرونَ ﴿في األرض فتهلكون عطشًا  المخزون ََقاِد ْنَا﴿ )١٨( وعیٌد وتهدیدٌ  ﴾ل َنَشأ أ فأخرجنا  ﴾َف

هِ ﴿ ِ ْم ب ٍت ﴿ بذلك الماء ﴾لَُك نَّا ٍل ﴿ حدائق وبساتین ﴾َج ي ْن َخنِ َْعَناٍب  ِم خصهما النها ثمار ﴾ َوأ

َهالَكُ ﴿ الحجاز َرٌة﴿ في هذه البساتین ﴾ْم ِفي هُ كَِثي َها﴿تتفكهون بها  ﴾َفَواِك ْن ومن ثمر  ﴾َوِم

َأْكُلُونَ ﴿الجنات  َ ) ﴿١٩( ﴾ت ء َنا ِر َسْي ْن ُطو ُرُج ِم َرًة َختْ لذي كلَّم اهللا احول جبل الطور  ﴾َوَجشَ

ْهِن ﴿ (ع) علیه موسى ُت بِالدُّ َْنُب  ﴾ِلآلِكِلنيَ ﴿دام وإِ  ﴾َوِصْبٍغ ﴿ألن ثمرها الزیتون الزیت  ﴾ت
خصَّت بالذكر لما فیها من ،  قالوا إن أول شجرة ثبتت في األرض بعد الطوفان هي الزیتون

ْم  َوإِنَّ ﴿ )٢٠(وتعمر طویال  العبرة بأنه ال یتعاهدها إنسان بالسقي َُك أیها الناس فیما خلق  ﴾ل

مِ ﴿ من ﴾ِيف ﴿لكم ربكم  َنَْعا َرًة﴿ اِإلبل والبقر والغنم ﴾األ لعظًة بالغًة تعتبرون  ﴾لَِعْب

َِها﴿بها ن ا ِيف بُُطو ِقيُكْم ِممَّ َها﴿ من األلبان ﴾نُس ْم ِفي َناِفُع ﴿ في هذه األنعام ﴾َولَُك َم
َرٌة ، وتحملون علیها  أصوافها وتركبون ظهورها ، وتلبسون من تشربون من ألبانها عدیدة ﴾كَِثي

َأْكُلُونَ ﴿األحمال الثقال  َها ت َهاوَ ﴿ )٢١(لحومها  ﴾َوِمْن لِْك ﴿ البر سفینة األبل ﴾َعلَْي ُْف  َوَعَ� ال
َملُونَ  َْنا نُوًحا﴿ )٢٢(كما تحملون على السُّفن  ﴾ُحتْ َْرَسل ََقْد أ ه َول َى َقْوِم  داعیًا لهم إلى اهللا﴾ إِل

﴿ َ وا اهللاَّ ُبُد ِم اْع َل يَا َقْو َقا ْم  َما﴿وحده  ﴾َف َهٍ ﴿لكم لیس  ﴾لَُك ْن إِل ُ ﴿ربٌّ  ﴾ِم ُره سواه  ﴾َغْي

َفَ ﴿ ُقونَ أ َتَّ َل الَْمألُ ) ﴿٢٣(عقابه ، تأكلون رزقه وتعبدون غیره  ﴾ال ت َقا أشراف قومه  ﴾َف

ه﴿ورؤساؤهم  ْن َقْوِم ُروا ِم ََف يَن ك َِّذ ٌر ﴿الذي یزعم أنه رسول  ﴾َهَذا َما﴿ لعوامهم ﴾ال ال بََش  ﴾إِ

ْم ﴿رجٌل  لَ َعلَْيُك ضَّ ََتَف ْم يُِريُد أَْن ي َ وَ ﴿یطلب الریاسة والشرف  ﴾ِمْثلُُك ء ُ ﴿أراد  ﴾لَْو َشا    ﴾اهللاَّ
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  )٢٣(المؤمنون  سورة    )٣٦٩(       الثامن عشر الجزء
 :قال ابن عباس) ٢٧(

كان في السفینة ثمانون 
 ً ، نوح وامرأتھ  إنسانا

،  سوى التي غرقت
سام وحام  :وثالثة بنین

، وثالث نسوة  ویافث
، واثنان وسبعون  لھم

ً فكل الخالئق  إنسانا
نسل من كان في 

   ]را[ ینةالسف
  
علمكم هللا أن ) ٢٩(

تقولوا عند ركوب 
ِ  السفینة بِْسِم ٱ�َّ

َمْجَراَھا َوُمْرَساَھا 
وعند ركوب الدابة 
َر لََنا  َن ٱلَِّذى َسخَّ ـٰ ُسْبَح
َذا َوَما ُكنَّا لَُھ ُمْقِرنِینَ  ـٰ  َھ

َوقُل  وعند النزول :
ّب أَنِزْلنِي ُمنَزالً  رَّ
ً َوأَنَت َخْیُر  َباَركا مُّ

 وقال لنبیناُمنِزلِیَن ٱلْ 
ّب  (ص) َوقُل رَّ

أَْدِخْلنِي ُمْدَخَل ِصْدٍق 
َوأَْخِرْجنِى ُمْخَرَج 

َفإَِذا َقَرأَْت  وقال ِصْدقٍ 
 ِ ٱْلقُْرءاَن َفٱْسَتِعْذ بِٱ�َّ

نِ  ـٰ   ]فخ[ ِمَن ٱلشَّْیَط
  
(ص)  ) عن النبي٢٩(

 علي یا (ع) لعليّ  قال
 فقل منزال نزلت إذا

 منزال أنزلني اللھم
 خیر وأنت مباركا

 خیره ترزق المنزلین
ه شر ویدفع عنك

  ]صا[
  
أَیَُّھا النَّاُس  )٣٠(

َسَیأْتِي َعلَْیُكْم َزَماٌن 
ُ فِیِھ اإلِْسالمُ َكَما  ُیْكَفأ
ُ اإلَِناُء بَِما فِیِھ أَیَُّھا  ُیْكَفأ
َ َقْد أََعاَذُكْم  النَّاُس إِنَّ هللاَّ
ِمْن أَْن َیُجوَر َعلَْیُكْم َو 

ُیِعْذُكْم ِمْن أَْن َیْبَتلَِیُكْم لَْم 
 َو َقْد َقاَل َجلَّ ِمْن َقائِلٍ 
إِنَّ فِي ذلَِك آلیاٍت َو إِْن 

  ]نج[ ُكنَّا لَُمْبَتلِینَ 
  
  

َزلَ ﴿أن یبعث رسوًال  ن َِهَذا﴿لبعث  ﴾أل َنا ب ًة َما َسِمْع ِيف ﴿ إلیه یدعونا الذي بالتوحید ﴾َمالِئَك
لِنيَ  َوَّ ِهِ ﴿ما  ﴾إِْن ) ﴿٢٤( ماضیةاألمم ال ﴾آبَائَِنا األ ٌل ب ال َرُج ةٌ  ُهَو إِ نَّ َُّصوا ﴿جنون  ﴾ِج َتَرب َف

هِ  ِ ى﴿انتظروا واصبروا علیه  ﴾ب تَّ لَ ) ﴿٢٥(جنونه  من حتى یفیق ﴾ِحٍني  َح نوح بعد ما یئس  ﴾َقا

نُصْرِ� ﴿من إیمانهم  بُوِن ﴿علیهم بإهالكهم  ﴾َربِّ ا ) ٢٦( بسبب تكذیبهم إیاي ﴾بَِما كَذَّ

َْوحَ ﴿ أ هِ َف َنا إِلَْي َنا﴿ عند ذلك ﴾ْي ِن ِأَْعُي ُْفلَْك ب ِع ال َنا﴿ نابمرأى منا وحفظ﴾ أَِن اْصَن َوْحِي بأمرنا  ﴾َو

َ ﴿ وتعلیمنا ء ذَا َجا ُرنَا َفإِ َر ﴿بإنزال العذاب  ﴾أَْم َفا ُر ﴿ الماء في ﴾َو نُّو تَّ  یخبز فیه الذي﴾ ال

َها﴿فأدخل  ﴾َفاْسلُْك ﴿ ُّلٍ ﴿السفینة في  ﴾ِفي ْن ك نَْنيِ ﴿الحیوان صنٍف من  ﴾ِم ذكر  ﴾َزْوَجْنيِ اْث

َْهلََك ﴿ لئال ینقطع نسل ذلك الحیوان وأنثى لُ ﴿ أهلك أیضا واحمل ﴾َوأ َْقْو ِه ال َبَق َعلَْي ْن َس ال َم  ِإ
ْم  ُه ْن ْبِ� ﴿بالهالك ممن لم یؤمن كزوجته وابنه  ﴾ِم اِط ال ُختَ َن ﴿تسألني الشفاعة  ﴾َو ي َِّذ ِيف ال

ْم ﴿عند مشاهدة هالكهم  ﴾َظلَُموا َُّه ن َرُقونَ  إِ ذَا ) ﴿٢٧( فقد قضیت علیهم بالغرق ﴾ُمْغ َفإِ
َت  ْي َتَو ْن َمَعَك ﴿ ركبت ﴾اْس َْت َوَم َن ُْفلِْك ﴿ من المؤمنین ﴾أ ِ ﴿السفینة  ﴾َعَ� ال ْمُد ِهللاَّ ْل اْحلَ ُق َف

مِ  َْقْو َن ال نَا ِم ا َِّذ� َجنَّ اِلِمنيَ  ال ظَّ َوُقْل َربِّ ) ﴿٢٨( احمدوا اهللا على تخلیصه إیاكم من الغرق ﴾ال
َركًا َبا ال ُم َز ْن ِزلِْ� ُم َن ِزلِنيَ ﴿ یحفظني من كل سوء وشر ﴾أ ن ُر الُْم َْت َخْي َن ألولیائك  ﴾َوأ

،  ، ووساوس الشیطان أكثر المنازل بركة منـزل تسلم فیه من هواجس النفس ، والحافظین لعبادك
،  القلب من األهواء ، وسالمة القدس، ومنازل  ، وتصل فیه إلى محل القربة وموبقات الهوى

ٍت ﴿ فیما جرى على أمة نوح ﴾ذَِلَك  إِنَّ ِيف ﴿) ٢٩( والفتن يَا ُنَّا ﴿لدالئل وعبر  ﴾ال َوإِْن ك
َتِلنيَ  ْب ُمَّ ) ﴿٣٠( مختبرین للعباد بإرسال المرسلین ﴾لَُم ْنَا ث أ َنَش ْم ﴿ أوجدنا ﴾أ ِه ْن بَْعِد بعد قوم  ﴾ِم

َن ﴿قومًا  ﴾َقْرنًا﴿ نوح ِري ) ٣١( ثمود وقیل،  نوح بعد المبعوث ألنھ ھود قوم عاداً  قیل﴾ آَخ

ْم ﴿ َْنا ِفيِه َْرَسل أ ْم ﴿إلیهم  ﴾َف ُه ْن ال ِم َ ﴿ أو صالحعشیرتهم هود  من ﴾َرُسو وا اهللاَّ ُبُد  ﴾أَِن اْع

ُ ﴿وحده  ُره ٍَه َغْي ْن إِل ََفال﴿ربٌّ سواه  لكم لیس ﴾َما لَُكْم ِم ُقونَ  أ َتَّ تخافون عذابه وانتقامه إن  ﴾ت

َل الَْمألُ وَ ﴿ )٣٢( كفرتم ُروا﴿شراف األ ﴾َقا َن كََف ي َِّذ ِه ال َرِة ِمْن َقْوِم ِء اآلِخ َقا بُوا بِِل  ﴾َوكَذَّ

ْم ﴿وما فیها من الثواب والعقاب  ُه َنا َرْف نَْيا َما﴿وسَّعنا علیهم  ﴾َوأَْت َياِة الدُّ الذي  ﴾َهَذا ِيف اْحلَ

ٌر ﴿یزعم أنه رسول  ال بََش ُُل ِممَّ ﴿ِإنسان  ﴾إِ َأْك ْم ي َأْكُلُونَ ِمْثلُُك ا  ا ت َرُب ِممَّ يَْش ُ َو ه ْن ِم
َربُونَ  ْم ) ﴿٣٣( مثلكم فال فضل له علیكم ألنه محتاج ِإلى الطعام والشراب ﴾تَْش ُت ََطْع  ﴾َولَِنئْ أ

ًرا﴿وصدقتم  ذًا بََش ْم إِ َُّك ن ُرونَ  ِمْثلَُكْم إِ اِس ) ٣٤( حیث أذللتم أنفسكم باتّباعه ﴾َخلَ
ُْم ﴿ َيَِعُدك ْم ﴿ستهزاء واالستبعادستفهام على وجه االإ ﴾أ َُّك َن ْم  أ تُّ ذَا ِم ْم إِ ُت ُن َُرابًا َوك َظاًما ت   َوِع
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  )٢٣(المؤمنون  سورة    )٣٧٠(       الثامن عشر الجزء
  
صاح علیھم ) ٤١(

جبریل صیحة ھائلة 
تصدعت منھا قلوبھم 

، واستدل بھ  فماتوا
على أن القوم قوم 

 ]بي[ صالح
  
ابن عباس ) عن ٤٥(

ھي اآلیات التسع وھي 
العصا والید والجراد 
والقمل والضفادع 
والدم وانفالق البحر 
والسنون والنقص من 

 ]فخ[  الثمرات
  
العرب ) فائدة ٤٧(

تسمى كل من دان 
 ]فخ[ لملك عابداً لھ

  
  

َرُجــــونَ  َُّكــــْم ُخمْ َن  )٣٥( أیعــــدكم بالحیــــاة بعــــد المــــوت بعــــد أن تصــــبحوا رفاتــــًا وعظامــــًا بالیــــة ﴾أ

َت ﴿ َها َت َهْي َها ونَ ِلمَ  َهْي  ﴾إِْن ِهـيَ ﴿ )٣٦(وغرضهم بهذا االستبعاد أنه ال یكون أبـدًا  ﴾ا تُوَعُد

ــا﴿ ال حیــاة َُن ال َحَيات نَْيا إِ ــدُّ ــا﴿هــذه  ﴾ال َي ُت َوَحنْ ــو ــُن ﴿ یمــوُت بعضــنا وُیولــد بعضــنا ﴾نَُم ــا َحنْ َوَم
ْبُعوثِنيَ  َرى ﴿ما  ﴾إِْن ) ﴿٣٧(ال بعث وال نشور ﴾بَِم َت ْف ٌل ا ال َرُج ِ ﴿كاذب یكذب  ﴾ُهَو إِ َعَ� اهللاَّ

بًا نِنيَ  َوَما﴿ فیما جاءكم به من الرسالة ﴾كَِذ َـهُ بُِمـْؤِم ـُن ل  )٣٨( ولسـنا بمصـدقین فیمـا یقولـه ﴾َحنْ

َل َربِّ ﴿مــن ِإیمــانهم ورأى ِإصــرارهم علــى الكفــر دعــا علــیهم بــالهالك  هــود أو صــالحلمــا یــئس  ــا َق
نُصــْرِ�  بُوِن  بَِمــا﴿ مـــنهم لــي وانــتقم علــیهم ﴾ا ـــا ) ﴿٣٩(كـــذیبهم ِإیــاي بســبب ت ﴾كَــذَّ َل َعمَّ َقــا

نَّ ﴿ عـــــن قریـــــب مــــن الزمـــــان ﴾َقِليــــٍل  ِدِمنيَ ﴿سیصــــیرون  ﴾لَُيْصـــــِ�ُ ) ٤٠( علـــــى كفـــــرهم ﴾نـَــــا
ةُ ﴿ َ�ْ ْم الصَّ ُه ْت أََخَذ ّق ﴿ ، فیـه داللـة انهـم قـوم صـالح صـیحة العـذاب المـدمر ﴾َف عـدًال مـن  ﴾بِـاْحلَ

ً ﴿ اهللا ال ظلمـاً  ء ْم ُغَثــا ُه َْنـا َعل ُبْعـًدا﴿ الیــابس السـیل هلكـى كغثــاء ﴾َ�َ ِم ﴿ فســحقًا وهالكـاً  ﴾َف َقــْو ْ�ِ
اِلِمنيَ  ظَّ ْنَا﴿ )٤١( من رحمة اهللا وهالكـًا ودمـارًا لهـم ﴾ال َنَشـأ ْم ﴿أوجـدنا  ﴾ثُـمَّ أ ِه بعـد  ﴾ِمـْن بَْعـِد

نًـا﴿هالك هـؤالء  َن ﴿أممـًا  ﴾ُقُرو تتقـدم  ﴾َمـا تَْسـِبُق ) ﴿٤٢( وایـوب ویوسـف وشـعیب لـوط ﴾آَخـِري

ةٍ ﴿ ْن أُمَّ ََها﴿ من األمم المهلكة ﴾ِم ُرونَ ﴿عن الوقت الذي ُعّین لهالكهم  ﴾أََجل أِْخ َت وال  ﴾َوَما يَْس

َْنا) ﴿٤٣( تتــأخر عنــه َْرَســل ــمَّ أ ُ ــَرى ﴿بعثنــا  ﴾ث َْت ََنا ت متتــالین واحــدًا بعــد واحــد یتبــع بعضــهم  ﴾ُرُســل

ُ ﴿بعضًا  بُوه َُها كَذَّ ًة َرُسول ءَ أُمَّ َّ َما َجا ُل أي أنهـم سـلكوا فـي  ، لهمتشـنیع علـیهم بكمـال ضـال ﴾ك

ًضـا﴿تكذیب أنبیائهم مسلك من سـبقهم مـن المكـذبین  ْم بَْع َضـُه َنـا بَْع َبْع َْت أ فـي بعضـهم ألحقنـا ف﴾ َف

ْم ﴿بالهالك والدمار  بعض ِإثر ُه َْنا يَث  َوَجَعل ِد أخبارًا تُـروى یتحـدث النـاس بمـا جـرى علـیهم  ﴾أََحا

ُبْعًدا﴿ ٍم ال﴿ فهالكًا ودمارا﴾ َف َقْو َْنا ُموَسـى ﴿ )٤٤( یصّدقون اهللا ورسلهال  ﴾ُنونَ يُْؤمِ  ِل َْرَسـل ُمَّ أ ث
ُرونَ  َِنا َوأََخاهُ َها ِبـٍني ﴿ التسـع ﴾بِآيَات َـى ﴿ )٤٥( للخصـم ملزمـة وحجـة واضـحة ﴾َوُسلَْطاٍن ُم إِل
هِ  ْرَعْوَن َوَملَئِ ُروا﴿ المتكبرین وأشراف قومه ﴾ِف َب َتْك نُوا ﴿عن اِإلیمـان بـاهللا وعبادتـه  ﴾َفاْس َوكَـا

ُن ﴿ )٤٦( متكبرین متمردین ﴾ْوًما َعالِنيَ قَ  َنُْؤِم َقالُوا أ ِن ﴿أنصدق  ﴾َف َرْي َبَش َنا﴿رجلین ل ﴾ِل  ِمْثِل
ُهَمــــــا ونَ ﴿ قــــــوم موســــــى وهــــــارون ﴾َوَقْوُم ــــــُد ِ ــــــا َعاب ََن  )٤٧( منقــــــادون لنــــــا خــــــدم وعبیــــــد ﴾ل

ُهَما﴿ بُو نُوا ِمــَن ﴿ رســولینافكــذبوا  ﴾َفَكــذَّ ْهلَِكــنيَ  َفَكــا ــا﴿) ٤٨( المغــرقین ﴾الُْم َن ــْد آتَْي ََق  ﴾َول

َتـــــاَب ﴿أعطینـــــا  َُّهـــــْم ﴿ التـــــوراة بعـــــد غـــــرق فرعـــــون ومالئـــــه ﴾ُموَســـــى الِْك  بنـــــو ِإســـــرائیل ﴾لََعل

ونَ ﴿ تَُد َْه َْنا﴿ )٤٩(واألحكام  المعارف إلى ﴾ي َْن ﴿قصة  ﴾َوَجعل ُ  اب ه ََم َوأُمَّ ْري    و أمه عیسى ﴾َم
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الصادق  ) عن٥٠(

 حیرة الربوة (ع)
 وسوادھا الكوفة
 الكوفة مسجد والقرار
 ]صا[ الفرات والمعین

  
 (ص) النبي ) عن٥١(
 إال یقبل ال طیب هللا إن

 أمر وأنھ طیبا
 بھ أمر بما المؤمنین
 یا فقال :،  المرسلین

 من كلوا الرسل أیھا
 أیھا یا وقال : الطیبات

 من كلوا آمنوا الذین
   رزقناكم ما طیبات

  ]صا[
 
 هللا رسول ) قال٥٦(

 تعالى هللا إن (ص)
 عبدي یحزن یقول

 علیھ اقترت إذا المؤمن
 وذلك الدنیا من شیئا

 ویفرح مني لھ أقرب
 الدنیا لھ بسطت إذا

 ثم مني لھ أبعد وذلك
 إن قال ثم اآلیة ھذه تال
 ]صا[ لھم فتنة ذلك

  
َیا اْبَن آَدَم إَِذا ) ٥٦(

 َرأَْیَت َربََّك ُسْبَحاَنھُ 
َعلَْیَك نَِعَمُھ َو  ُیَتابِعُ 

  أَْنَت َتْعِصیِھ َفاْحَذْرهُ 
 ]نج[
  
واآلیة ردٌّ على ) ٥٦(

المشركین في زعمھم 
أن أموالھم وأوالدھم 
 دلیُل رضى هللا عنھم

 ]مس[
  
إن في الحدیث ) ٥٦(

هللا یعطي الدنیا لمن 
،  یُحبُّ ولمن ال یحب

وال یعطي الدین إِال 
  ]مس[  لمن أحبَّ 

  
لیس المراد منھ  )٥٨(

اإلِیمان بالتوحید ونفي 
الشریك � فإِن ذلك 
داخل في اآلیة السابقة، 
بل المراد منھ نفُي 
الشرك الخفي وذلك 
بأن یخلص في العبادة 

وطلباً  لوجھ هللا
 ]فخ[ لرضوانھ

  
ُشِغَل َمِن اْلَجنَُّة ) ٦١(

َو النَّاُر أََماَمُھ َساٍع 
َسِریٌع َنَجا َو َطالٌِب 

ٌر  ءٌ  َبِطي َرَجا َو ُمَقصِّ
  ]نج[ فِي النَّاِر َھَوى

َةً ﴿مریم  ُهَما﴿بةالدتها ایاه من غیر أب معجزًة  ﴾آي َنا َى﴿وجعلنا منزلهما ومأواهما  ﴾َوآَوْي  إِل
 بیت وقیل مصر وقیل دمشق وقیل فلسطین من الرملةقیل  ، رضالِإلى مكاٍن مرتفع من أ ﴾َربَْوٍة

 وقیل، علیها  لألستقرار تصلح منبسطة ﴾ذَاِت َقَراٍر ﴿ دهاوسوا الكوفةحیرة  هي وقیل المقدس

لُ ) ﴿٥٠( ماٍء جاٍر ظاهر للعیون ﴾َوَمِعٍني ﴿ ثمار ذات ُس رُّ َُّها ال َي النداء لكل رسوٍل في  ﴾يَا أ

ِت ﴿ زمانه َبا يِّ َن الطَّ ا﴿ من الحالل ﴾كُلُوا ِم وتقربوا ِإلى اهللا باألعمال  ﴾َواْعَملُوا َصاِحلً

مٌ إِ�ِّ ﴿ الصالحة لُوَن َعِلي ) ٥١( وعیٌد وتحذیر،  ال یخفى علىَّ شيء من أمركم ﴾ بَِما تَْعَم

ًة َواِحَدًة َوإِنَّ َهِذهِ ﴿ ْم أُمَّ ُتُك ُُّكْم ﴿وملتكم ملة واحدة وهي دین اِإلسالم  ﴾أُمَّ َنَا َرب َوأ
َُّقوِن  ُعوا﴿ )٥٢( الكلمة ومخالفة العصا شق في ﴾َفات َقطَّ َت ْم  َف ُه َن ْم بَْي َرُه ًُرا أَْم تفرقت األمم  ﴾ُزب

ْم ﴿في أمر دینهم فرقًا عدیدة وأدیانًا مختلفة  ِه ْي ْزٍب بَِما لََد ُّ ِح ُل ِرُحونَ  ك فریق منهم كل  ﴾َف

ْم ) ﴿٥٣( معجب بما اتخذه دینًا لنفسه ْرُه ِيف ﴿هؤالء المشركین  (ص) فاترك یا محمد ﴾َفَذ
ْم  ِِه َرت ى ِحٍني ﴿لقامة ا یغمر الذي بالماء ، شبهها غفلتهم وجهلهم ﴾َغْم تَّ أو قتلهم ، فیه  موتهم ﴾َح

ُبونَ ) ﴿٥٤( ووعیٌد للمشركین (ص) تسلیة لرسول اهللا َس ََّما ﴿ أیظن هؤالء الكفار ﴾أََحيْ َن أ
ْم  ُه َنِنيَ ﴿ نعطیهم في الدنیا﴾ نُِمدُّ ب ٍل َو ْن َما ِه ِم ِ ِرعُ ) ﴿٥٥﴾ (ب ْم ِيف ﴿ نعجل﴾ نَُسا َُه ِت  ل َرا ْي  ﴾اْخلَ

َل ال يَْشعُ ﴿ اِإلحسان  بعد أن )٥٦( بل هو استدراٌج لهم، كالَّ لیس األمر كما یظنون  ﴾ُرونَ ب

ِة ﴿، قال جل جالله  بمدح المؤمنینذمَّ المشركین وتوعَّدهم عقَّب ذلك  ْن َخْشَي ْم ِم َن ُه ي َِّذ إِنَّ ال
ُقونَ  ِف ْم ُمْش ِِّه يَن ) ﴿٥٧(، ومن خوف عذابه حذرون  من جالل اهللا وعظمته خائفون ﴾َرب َِّذ َوال
ْم  ِِّه ِت َرب ْم بِآيَا ُنونَ ﴿ الكونیة والبراهین الدالة على وجوده ﴾ُه َن ) ﴿٥٨( یصدِّقون ﴾يُْؤِم ي َِّذ َوال

ِركُونَ  ْم ال يُْش ِِّه َِرب ْم ب َن ) ﴿٥٩( ، بل یوحدونه ال یعبدون معه غیره ﴾ُه ي َِّذ  ﴾يُْؤتُونَ  َوال

َةٌ ﴿من األعمال الصالحة  ﴾َما آتَوا﴿یفعلون  ْم َوِجل ُُه یخافون أن ال تقبل منهم أعمالهم  ﴾َوُقلُوب
روا ب ْم ﴿ والعتقادهم فیهاأن یكونوا قد قصَّ َُّه َن ْم َراِجُعونَ  أ ِِّه َى َرب سیرجعون ِإلى ربهم  أنهم ﴾إِل

 محبتنا في مقصرین یكونوا أن خافوا عن علي (ع)فتبقى قلوبهم مشغولة بخوف الّله ، ،  للحساب
ُْولَئَِك ) ﴿٦٠( ]صا[وطاعتنا  ِرُعونَ ﴿ون بهذه الصفات الحسنة المتصف ﴾أ ِيف ﴿ یرغبون ﴾يَُسا
ِت  َرا ْي ََها﴿ الرغبة أشدفي الطاعات  ﴾اْخلَ ْم ل ُه ُِقونَ  َو  الباقر ، عنألنها توصلهم إلى الجنة ﴾َساب

َها) ﴿٦١( ]صا[ أحد یسبقه لم (ع) طالب أبي بن علي هو (ع) ال ُوْسَع َْفًسا إِ ُِّف ن ال نَُكل  ﴾َو

َتاٌب ﴿ال ما یطیق تفضًال مّنا ولطفًا إاد أحدًا من العبال نكلف  َنا ِك  صحائف أعمال العباد ﴾َولََدْي

َنِطُق ﴿ قِّ  ي ْم ال يُْظلَُمونَ ﴿سطر فیها ما عملوا من خیر أو شر  ﴾بِاْحلَ ُه   من أعمالهم شیئًا  ﴾َو
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عن ابن عباس ) ٦١(

سبقت  قالفى معنى 
؛  من هللا السعادة لھم

فلذلك سارعوا في 
  :الخیرات  وقیل

المعنى وھم من أجل 
 ]قر[ الخیرات سابقون

  
واعلم أن ترتیب ) ٦١(

ھذه الصفات في نھایة 
، فالصفة  الحسن

األولى دلت على 
حصول الخوف الشدید 
الموجب لالحتراز عما 

دلت :، والثانیة ینبغي
على التصدیق 

،  بوحدانیة هللا
دلت على ترك :والثالثة

،  الریاء في الطاعات
والرابعة دلت على أن 
المستجمع لتلك 
الصفات الثالثة یأتي 
بالطاعات مع الوجل 
  والخوف من التقصیر

وذلك ھو نھایة مقامات 
الصّدیقین رزقنا هللا 

  ]فخ[ الوصول إِلیھا
  
 علیھم ) دعا٦٤(

 فقال (ص) هللا رسول
 على وطأتك أشدد اللھم
 معلیھ واجعلھا مضر
 یوسف كسنین سنین

 حتى بالقحط فابتالھم
أكلوا العظام والمیتة 

  ]قر[والكالب والجیف 
 
 :قال ابن عباس) ٦٤(

ھو الجوع الذي عذبوا 
 ]مس [بھ سبع سنین

القحط أصاب .. وقیل 
قریشا ثالث مرات 

  ]مال[
  
والنكوص ) فائدة ٦٦(

المشي إال الوراء وھي 
أقبح مشیة ، إذ ال یرى 

  ]مال[ما ورائھ 
  
یعني أن مجيء ) ٦٨(

الكتب من جھتھ تعالى 
إلى الرسل سنة قدیمة 

،  ال یكاد یتسنى إنكاره
وأن مجيء القرآن 
على طریقتھ فمن أین 

   ]مس[ ینكرونھ

ْم ﴿ )٦٢( بنقص الثواب أو زیادة العقاب ُُه َْل ُقلُوب َرٍة﴿الكفرة  ﴾ب عن  ﴾ِمْن ﴿غفلٍة  ﴾ِيف َغْم

لٌ ﴿القرآن  ﴾َهَذا﴿ َُهْم أَْعَما وِن ذَِلَك ﴿سیئة كثیرة  ﴾َول  الشرك من علیه ماهمغیر  ﴾ِمْن ُد

ََها ﴿ ْم ل ْم ) ﴿٦٣( سیعملونها في المستقبل ﴾َعاِملُونَ ُه ِه َرِفي ْت نَا ُم ذَا أََخْذ ى إِ تَّ  و أغنیاءهم ﴾َح

َُرونَ ﴿ لعاجل كالجوع والقتل واألسر﴾ ابِالَْعَذاِب ﴿ متنعمیهم أ ْم َجيْ ِذَا ُه ون ویرفعون رخیص ﴾إ

َُروا) ﴿٦٤( االستغاثةأصواتهم ب أ مَ ﴿تستغیثوا  ﴾ال َجتْ نَّا ال ﴿من العذاب  ﴾الَْيْو ْم ِم َُّك ن إِ
ُنَصُرونَ  َْت ) ﴿٦٥(ستغاثة الصراخ وال االمن عذابنا فال ینفعكم  یمنعكم أحد ال ﴾ت ن قَْد كَا

ياِ�  ُْتَ� ﴿القرآن  ﴾ءا َنِكُصونَ ﴿تقرأ  ﴾ت ْم ت َقابُِك ُتْم َعَ� أَْع ن ْم َفُك نفرون عن ت ﴾َعلَْيُك

ِهِ ) ﴿٦٦( وتصدیقها سماعها عن ، مدبرینتلك اآلیات  َن ب ِري ِب َتْك  القرآن یقولون ِإنه سحر ﴾ُمْس

ًرا﴿ َْهُجُرونَ ﴿ السمر یطلق على حدیث اللیل فقط،  متحدثین لیالً  ﴾َساِم تقولون في سمركم  ﴾ت
وكانت ، ون یجتمعون حول البیت باللیل یسمر  ، كان مشركي مكة الفاحش لقول، وهو ا الهجر

َْقْولَ ) ﴿٦٧( (ص) من الطعن في القرآن وسّب النبي عامة سمرهم َُّروا ال ب َْم يَدَّ ََفل  فيیتدبروا  ﴾أ

ْم  أَْم ﴿هذا القرآن لیعرفوا ما فیه من ِإعجاز النظم  ُه ء ِْت ﴿من اهللا بشيء مبتدع  ﴾َجا َْم يَأ  ﴾َما ل

لِنيَ ﴿ مثله َوَّ ْم األ ُه ء َْم ) ﴿٦٨( السابقین ﴾آبَا َْم ل ِرُفواأ ْم  يَْع َُه باألمانة (ص)  محمدا ﴾َرُسول

ْم ﴿ والصدق وحسن األخالق ُه ُرونَ  َف نِك ُ ُم َه توبیخ لهم باإلعراض عنه بعدما عرفوا صدقه ﴾ ل
، كما أنكروا على أبي طالب خطبته التي قرأها یوم عقد نكاحه  وأمانته مع شرف نسبه قبل الدعوة

الحمد لّله الذي جعلنا من ش ، إذ قال فیها : على خدیجة رضي الّله عنها بحضور رؤساء قری
ذریة إبراهیم ، وزرع إسماعیل وضئضىء معد وعنصر مضر ، وجعلنا خدمة بیته ، وسواس 
حرمه ، وجعل لنا بیتا محجوجا وحرما آمنا ، وجعلنا الحكام على الناس ، ثم ان ابن أخي محمد 

المال قّلة فإن المال ظل زائل وأمر حائل ، الّله ال یوازن یرجل إال رجح به ، فإن كان في بن عبد 
 ]مال[ قرابته ، وقال وهو والّله بعد هذا له نبأ عظیم وخطر جلیل... إلخ ومحمد من قد عرفتم

َْم ) ﴿٦٩( َُقولُونَ  أ ةٌ ﴿ ان محمدًا (ص) ﴾ي نَّ ِه ِج ِ توبیخ آخر وتعجیٌب من تفننهم في   مجنون ﴾ب

ْم ﴿ زعموا مالیس األمر ك ، العناد، وتلونهم في الجحود َُه ء َْل َجا قِّ ﴿ (ص) محمد ﴾ب الذي  ﴾بِاْحلَ

ِرُهونَ ﴿المشركین  واكثر﴾ َوأَْكَثُرُهْم ﴿ال مدخل فیه للباطل  قِّ كَا َ  شهواتهم یخالف ألنه ﴾ِ�ْ

ْم ) ﴿٧٠( وأهواءهم ُه ء َْهَوا قُّ أ َع اْحلَ ََّب الذي هو التوحید  - لو كان ما كرهوه من الحقّ  ﴾َولَْو ات

ُت ﴿ومتمشیًا مع رغباتهم  قًا ألهوائهممواف- والعدل  َوا َما ْت السَّ ََفَسَد َْرُض  ل ِهنَّ  َواأل ْن ِفي  ﴾َوَم

ْم ﴿لفسد نظام العالم أجمع  ِرِه ْم بِِذْك ُه َنا َتَْي َْل أ  ، وهو هذا القرآن بما فیه فخرهم وشرفهم ﴾ب

ْم ﴿ ِرِه ْن ِذْك ْم َع ُه ِرُضونَ ﴿هذا القرآن  ﴾َف   ) ٧١( له وتعظیمهوكان الالئق بهم االنقیاد  ﴾ُمْع
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بَّخھم أّوالً بترك ) ٦٩(

االنتفاع بالقرآن، وثانیاً 
بأن ما جاءھم قد جاء 

،  مثلھ آلبائھم األولین
ً بأنھم یعرفون  وثالثا

 ونسبھ (ص)محمداً 
وصدقھ وأمانتھ ورابعاً 
اتھامھم لھ بالجنون 
ھ وقد علموا أنھ علی

السالم أرجحھم عقالً 
  ]مس[ وأثقبھم ذھنا

  
 الصادق ) عن٧٤(

 أمیر قال قال (ع)
 هللا إن (ع) المؤمنین

 شاء لو وتعالى تبارك
 نفسھ العباد لعرف
 أبوابھ جعلنا ولكن

 وسبیلھ وصراطھ
 منھ یؤتى الذي والوجھ

 والیتنا عن عدل فمن
 غیرنا علینا فّضل أو

 الصراط عن فإنھم
  ]صا[ لناكبون

  
 أنھم ) روي٧٥(

 أكلوا حتى قحطوا
 بالدم الوبر العلھر وھو

 إلى سفیان أبو فجاء
 فقال (ص) هللا رسول
 والرحم هللا أنشدك
 بعثت إنك تزعم ألست
للعالمین قال  رحمة

 بلى قال ما اراك اال 
 بالسیف االباء قتلت

  ]قر[ بالجوع واألبناء
  
) قال المفسرون ٧٦(

إِنكم تستكبرون یعني 
یت وتفتخرون بالب

والحرم ألمنكم فیھ مع 
خوف سائر الناس في 

  :مواطنھم، تقولون
نحن أھل الحرم فال 

، ونحن  نخاف أحداً 
 أھل بیت هللا ووالتھ

 ]مس[
  
 الصادق ) عن٧٦(

 الدعاء األستكانة (ع)
 الیدین رفع والتضرع

  ]صا[الصالة  في
  
فیھ توبیٌخ ) ٧٨(

للمشركین حیث لم 
یصرفوا النعم في 

لسمع ، ألن ا مصارفھا
خلق لیسمع بھ ما 

، والبصر  یرشده
لیشاھد بھ اآلیات على 

   كمال أوصاف هللا،

ْم ﴿ ُُه أَل َْم تَْس ْرًجا﴿ (ص) یا محمد ﴾أ أجرًا على تبلیغ الرسالة فألجل ذلك ال  ﴾َخ

َراجُ ﴿یؤمنون ٌر ﴿ ءعطا ﴾َ�َ َِّك َخْي اِزِقنيَ ﴿ (ص)لك یا محمد  ﴾َرب رَّ ُر ال ُهَو َخْي أفضُل من  ﴾َو

ََّك ) ﴿٧٢( قأعطى ورز  ن ٍم ﴿ (ص) یا محمد ﴾َوإِ َتِقي َى ِصَراٍط ُمْس ْم إِل ُه َتَْدُعو  اِإلسالم الى ﴾ل

نَ  َوإِنَّ ﴿ )٧٣( ُنو َن ال يُْؤِم ي َِّذ َرِة﴿ ال یصدقون ﴾ال  َعِن ﴿بالبعث والثواب والعقاب  ﴾بِاآلِخ
َراِط  ُبونَ ﴿ الطریق المستقیم ﴾الصِّ ََناِك  قال:(ع)  عن االصبغ بن نباتة عن علي ،منحرفون ﴾ل

ْم ﴿ )٧٤( ]شو[ عن والیتنا ُه َنا َنا﴿المشركین الذین كذبوك  ﴾َولَْو َرِحْم ْف ا ﴿ورفعنا  ﴾َوكََش َم
ْم  ِِه ْن ُضّرٍ  ب وا﴿ما أصابهم من قحٍط وجدب  ﴾ِم ُّ ْم ﴿ االستمروا وتمادو  ﴾َ�َ ِِه ن  ﴾ِيف ُطْغَيا

ُهونَ ﴿ضاللتهم  ، وللمال طغیان وهو  طغیان وهو التفاخر بهللعلم  ، یتخبطون حیارى ﴾يَْعَم
، وللنفس طغیان وهو اتباع هواها  ، وللعمل والعبادة طغیان وهو الریاء والسمعة البخل به
ْم ﴿ )٧٥( وشهواتها ُه نَا ََقْد أََخْذ َفَما ﴿ لیرجعوا إلى الّله بالقحط ﴾بِالَْعَذاِب ﴿ قریشا ابتلینا ﴾ل

نُوا َتَكا ْم ﴿ ما خضعوا وال لجأوا ﴾اْس ِِّه َرب ُعونَ ﴿ بودیهبالع هللا ﴾ِل رَّ َض ََت وال ذلوا له  ﴾َوَما ي
ى) ﴿٧٦(واستكبارهم  عتوهم على أقاموا بل بالوحدانیة تَّ ْم بَابًا ذَا َح ِه َنا َعلَْي ذَا َفَ�ْ َذاٍب  إِ َع

يدٍ  هِ ﴿جاءتهم أهوال اآلخرة وأتاهم عذاب اهللا حتى إذا  ﴾َشِد ْم ِفي ِذَا ُه ْبِلُسونَ  إ  متحیرون ﴾ُم

َِّذ�﴿) ٧٧( خیر كل من آیسون ُهَو ال َ  َو أ َنَش ْم ﴿خلق  ﴾أ عَ ﴿حواس  ﴾لَُك ْم لتسمعوا  ﴾السَّ

َر ﴿ َبَْصا َْفئَِدَة﴿تبصروا ل ﴾َواأل ُرونَ ﴿ تفقهوال ﴾َواأل ربكم على كثرة ِإفضاله  ﴾َقِليال َما تَْشُك

ُْم ) ﴿٧٨( وإِنعامه علیكم ََرأَك َِّذ� ذ ُهَو ال َْرِض ﴿خلقكم وبثكم  ﴾َو  بطریق التناسل ﴾ِيف األ

﴿ َ هِ َوإِل ُرونَ ﴿وحده  ﴾ْي َش يُت ﴿ )٧٩( تجمعون للجزاء والحساب ﴾ُحتْ يُِم ِي َو َِّذ� ُحيْ ُهَو ال  ﴾َو

ُ ﴿الخالئق واألمم  َه ِر ﴿ بفعله و﴾ َول َها نَّ ِل َوال ِتالُف ا�َّْي ََفال ﴿ بالزیادة والنقصان ﴾اْخ أ
ِقلُونَ  ْل َقالُوا﴿ )٨٠( أفلیس لكم عقول تدركون بها دالئل قدرته ﴾تَْع ِمْثَل َما ﴿ ةكفار مك ﴾ب

لُونَ  َوَّ َل األ َُرابًا) ﴿٨١( المتقدمون األمم ﴾َقا ُنَّا ت َنا َوك ْت  ذراٍت ناعمة ﴾َقالُوا أَِئَذا ِم

َظاًما﴿ ْبُعوثُونَ ﴿ نخرة ﴾َوِع ) ٨٢( أبدا هذا ال یتصور وال یكون ؟ لمخلوقون ثانیة ﴾أَئِنَّا لََم

نَا﴿ ََقْد ُوِعْد ُن َوآبَاُؤنَا﴿ البعث ﴾ل ل﴿ وعدوا ﴾َحنْ ْن َقْب إِْن َهَذا إِال ﴿ فلم نر له حقیقة﴾ َهَذا ِم
ُر  لِنيَ ﴿ أكاذیب وأباطیل ﴾أََساِطي َوَّ  جوابًا لهم (ص) یا محمد لهم ﴾ُقلْ ) ﴿٨٣(المتقدمین  ﴾األ

َها﴿وعلى طریق االستفهام لقومك  عما قالوه َْرُض َوَمْن ِفي ْن األ ؟ ومن  من المخلوقات ﴾ِلَم

ْم تَْعلَُمونَ  إِْن ﴿مالكها والمتصرف فیها  ُنُت فإنهم  )٨٤( ِإن كان عندكم علٌم فأخبروني بذلك ﴾ك

ِ ﴿ال شك  ُقولُوَن ِهللاَّ َُّرونَ ﴿ اهللا خالقها وموجدها ﴾َسَي ََفال تََذك   أفال تعتبرون فتعلمون أن  ﴾ُقْل أ
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والعقل لیتأمل بھ في 
مصنوعات هللا وباھر 
قدرتھ فمن لم یصرف 
تلك النعم في مصارفھا 
 فھو بمنزلة عادمھا

  ]مس[
 
یخبر تعالى في ) ٨٤(

اآلیة بربوبیتھ 
، وملكھ  ووحدانیتھ

،  الذي ال یزول
وقدرتھ التي ال تحول، 

 -ودلت ھذه اآلیات 
على  -وما بعدھا 

جواز جدال الكفار 
،  وإِقامة الحجة علیھم

ونبَّھت على أنَّ من 
واإلِیجاد،  ابتدأ بالخلق

واإلِبداع، ھو المستحقُّ 
 ]قر[ لأللوھیة والعبادة

  
السحر ھنا ) ٨٩(

مستعار وھو تشبیھ لما 
،  یقع منھم من التخلیط

ووضع األفعال 
واألقوال غیر 
مواضعھا بما یقع 
للمسحور من التخبط 
والتخلیط رتَّب ھذه 
التوبیخات الثالثة 

فقال أوالً  ، بالتدریج
ُرونَ  ثم قال ،  أََفال َتَذكَّ

 ً وذلك  َفال َتتَّقُونَ أَ ثانیا
أبلغ ألن فیھ زیادة 

، ثم قال ثالثاً  تخویف
وفیھ  ُتْسَحُرونَ  َفأَنَّى

من التوبیخ ما لیس في 
  ]مس[ غیره

  
علّمھ ما یدعو ) ٩٢(

بھ؛ أي قل یا رب إن 
أریتني ما یوعدون من 
العذاب َفالَ َتْجَعْلنِي فِي 
الِِمیَن  أي في  ٱْلَقْوِم ٱلظَّ

؛ بل  نزول العذاب بھم
كان وأخرجني منھم  

علیھ السالم یعلم أن هللا 
تعالى ال یجعلھ في 
القوم الظالمین إذا نزل 

، ومع ھذا  بھم العذاب
أمره الرّب بھذا الدعاء 
والسؤال لیعظم أجره 
ولیكون في كل 
األوقات ذاكراً لرّبھ 

  ]قر[  تعالى
  
 الصادق ) عن٩٩(

 الزكاة منع من (ع)
 عند جعةالر سأل

  ]صا[ الموت
  

ْن َربُّ ) ﴿٨٥(ا من ابتدأ ذلك قادر على ِإعادته ِع ﴿خالق  ﴾ُقْل َم ْب ِت السَّ َوا َما بما فیها  ﴾السَّ

ْرِش ﴿خالق و  ﴾َوَربُّ ﴿ ، والكواكب واألقمار الشموس ِم  الَْع  الكبیر الذي تحمله المالئكة ﴾الَْعِظي

)٨٦﴿ ( ِ ُقولُوَن ِهللاَّ َفَ ﴿اُهللا خالقه  ﴾َسَي ُقونَ ُقْل أ َتَّ تخافون من عذابه فتوّحدونه وتتركون  ﴾ال ت

ءٍ  ُقلْ ﴿ )٨٧( عبادة غیره من األوثان ُلِّ َ�ْ ُت ك ْن بِيَِدِه َملَُكو من بیده خزائن كل شيء؟  ﴾َم

ُر ﴿ ومن هو المتصرف في هذه األكوان ي ُهَو ُجيِ ُر ﴿ یحمي من استجار به والتجأ ِإلیه ﴾َو ا ال ُجيَ َو
هِ  ْم تَْعلَُمونَ  إِْن ﴿ ٌد منه أحداً وال یغیث أح ﴾َعلَْي ُت ُن  )٨٨(فأخبروني عن ذلك  ﴾ك

ُقولُونَ ﴿ ِ ُقلْ ﴿ الملك كله والتدبیر﴾ َسَي َّى﴿ لهم﴾ ِهللاَّ أَن ُرونَ  َف عن طاعته كیف ُتصرفون  ﴾تُْحسَ

َلْ ﴿ )٨٩(وتوحیده مع اعترافكم  ْم  ب ُه َنا َتَْي قِّ ﴿جئناهم  ﴾أ بالقول الصدق في أمر التوحید  ﴾بِاْحلَ
بُونَ ﴿عث والب ِذ ْم لََكا َُّه ن ُ ِمْن ﴿) ٩٠( فیما ینسبون هللا من الشركاء واألوالد ﴾َوإِ َذ اهللاَّ َ َما اختَّ

ْن ﴿مطلقًا ال من المالئكة وال من البشر  ﴾َولَدٍ  ُ ِم ه َهٍ  َوَما كَاَن َمَع من یشاركه معه  ولیس ﴾إِل

ذًا﴿ في األلوهیة َهَب ﴿ لو كان معه ِإله ﴾إِ ُ ﴿ وٕاستبدالنفرد  ﴾لََذ َهٍ ك ُّ ِإل بخلقه الذي  ﴾بَِما َخلََق  ل

ْم ﴿ولغلب  ﴾َولََعال﴿ خلق ُه انَ  بَْعُض َْعٍض ُسْ�َ ِ ﴿تنّزه  ﴾َعَ� ب ا ﴿وتقدَّس  ﴾اهللاَّ َعمَّ
ِم ) ﴿٩١(یصفه به الظالمون  ﴾يَِصُفونَ  دَِة﴿ بما غاب عن األنظار ﴾الَْغْيِب  َعاِل َها  ﴾َوالشَّ

َى﴿ األبصار وبما تدركه َتَعال ِركُونَ ﴿ نزَّهتقدَّس وت ﴾َف ا يُْش  )٩٢(الشریك والولد عن  ﴾َعمَّ

ا﴿یا  ﴾ُقلْ ﴿ ُِريَ�ِّ ﴿ِإن كان وال بدَّ من أن  ﴾َربِّ إِمَّ ونَ  ت ما تعدهم من العذاب في  ﴾َما يُوَعُد

ر قوله َربِّ مبالغًة في الدعاء والتضرع ﴾ َربِّ ) ﴿٩٣( الدنیا َعلِْ� ِيف ﴿كرَّ َْقْوِم ﴿ زمرة ﴾َفال َجتْ ال
الِ  ظَّ َّا) ﴿٩٤( فأهلك بهالكهم ﴾ِمنيَ ال ن ْم ﴿قادرون  ﴾َوإِ ُه ُِريََك َما نَِعُد العذاب الذي  ﴾َعَ� أَْن ن

ِدُرونَ ﴿ وعدناهم به ََقا عبد اهللا بن عباس وجابر بن عبد اهللا أنهما عن  ة ،ولكن نؤخره لحكم ﴾ل
 بعضكمال ترجعوا بعدي كفارا یضرب یقول في حجة الوداع وهو بمنى  (ص)سمعا رسول اهللا 

جبرئیل من خلفه منكبه  فغمز،  یضاربونكم ، وأیم اهللا لئن فعلتموها لتعرفني في كتیبة رقاب بعض
عْ ) ﴿٩٥( ]شو[ فنزلت هذه اآلیةأو علي أو علي :  ، فالتفت فقال االیسر َف ْد َِّ� ﴿ِإساءتهم ﴾ ا  بِال

ةَ  ئَ يِّ ُن السَّ َُم بَِما يَِصفُ ﴿ بالصفح عنهم ﴾ِهَي أَْحَس ُن أَْعل بحالهم وبما یكون منهم من  ﴾ونَ َحنْ

ذُ ) ﴿٩٦( التكذیب واالستهزاء وسنجازیهم علیه ِت ﴿أعتصم  ﴾َوُقْل َربِّ أَُعو َزا ْن َهَم  ﴾بَِك ِم

َياِطنيِ ﴿نزعات  ذُ ) ﴿٩٧(ووساوسهم  ﴾الشَّ ُروِن ﴿وأعتصم  ﴾َوأَُعو ُض  ﴾بَِك َربِّ أَْن َحيْ

ْم ا) ﴿٩٨(یصیبوني بسوء  ُه َ أََحَد ء ذَا َجا ى إِ تَّ ُت َح لَ ﴿ وعاین أهواله وشدائده ﴾لَْمْو تحسرًا  ﴾َقا
ْرِجُعوِن ﴿ على ما فرط منه ِّي) ﴿٩٩( ردَّني إلى الدنیا ﴾َربِّ ا ََعل لُ ﴿لكي  ﴾ل ا أَْعَم    ﴾َصاِحلً
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البرزخ ) ١٠٠(

الحاجز بین الشیئین  
والبرزخ ما بین الدنیا 

قت واآلخرة من و
؛  الموت إلى البعث

فمن مات فقد دخل في 
 ]قر[ البرزخ

  
 ) عن الصادق١٠٠(

 أخاف ما وهللا(ع) 
 وأما البرزخ إال علیكم

 إلینا األمر صار إذا
   ]صا[ بكم أولى فنحن

  
قال ابن ) ١٠١(

مسعود : یؤخذ بید 
العبد واألمة یوم 
القیامة فینصب على 
رءوس األولین 
واآلخرین ، ثم ینادي 

ا فالن بن فالن مناد ھذ
فمن كان لھ قبلھ حق 
فلیأت إلى حقھ ، 
فیفرح المؤمن أن 
یكون لھ الحق على 
والده وولده أو زوجتھ 
 أو أخیھ فیأخذ منھ

  ]مال[
 
) عن ام ١٠١(

انھا عائشة  المؤمنین 
،  یا رسول هللاقالت 

 أما نتعارف یوم القیامة
، أسمع هللا تعالى یقول 

َیْوَمئٍِذ َب َبْیَنُھْم اٰ َفالَ أَنَسـ
فقال   َوالَ َیَتَساءلُونَ 

 " علیھ الصالة والسالم
  ثالث مواطن تذھل 

؛ حین  فیھا كل نفس
یرمي إلى كل إنسان 

، وعند  كتابھ
الموازین، وعلى جسر 

  ]فخ[   "جھنم
  
ال ) عن قتادة ١٠١( 

شيء أبغض إلى 
اإلنسان یوم القیامة من 
أن یرى من یعرفھ 
مخافة أن یثبت لھ علیھ 

  ]فخ[ شيء
  
ابن عباس ) عن ١٠٥(

أي تضرب وتأكل 
  ]فخ[لحومھم وجلودھم

ِفيَما ﴿تمنى أن یرجع الى الدنیا ال لیجمع المال ویقضي الشهوات ، ولكن لیعمل بطاعة الّله 
ُت  ََرْك ٌة ُهوَ ﴿كلمُة ردع وزجر  ﴾كَال﴿ضیَّعت من عمري  ﴾ت ََّها كَِلَم ن َُها إِ  ال محالة، ﴾َقائِل

ْن ﴿وكیف یرجعون إلى الدنیا  لك الوقت ،وكل كافر سیقولها في ذ َراِئِهْم  َوِم وأمامهم  ﴾َو

َْرَزخٌ ﴿ الحیاة البرزخیة كأنها من بقایا ،  حاجٌز یمنعهم عن الرجوع ِإلى الدنیا هو عالم البرزخ ﴾ب
، والناس فیها في طریق التصفیة إلى سعادتهم  الحیاة الدنیویة محكومة ببعض أحكامها

َى يَوْ ﴿ وشقاوتهما ُْبَعُثونَ إِل ُِفَخ ِيف ) ﴿١٠٠(من قبورهم  ﴾ِم ي ذَا ن ِر  َفإِ و النفخة الثانیة في ﴾ الصُّ

ْم يَْوَمئِذٍ ﴿ یوم القیامة ُه َن َنَساَب بَْي ال أ إال من یؤهله الّله للشفاعة فال قرابة وال نسب ینفعهم  ﴾َف

ََتَساءَلُونَ ﴿لمن یشاء یشفع فإنه  ال ي ال كل واحد ال یسأل بعضهم بعضًا عن شأنه الشتغ ﴾َو
كل حسب ونسب یوم القیامة منقطع إال  (ص)قال رسول اهللا  : بن عباس قالاعن  ، بنفسه

ال تنافي بینها وبین قوله ، و  وهو خبر مقبول ال یرده إال من في قلبه شائبة ]شو[ حسبي ونسبي
ففي  مختلفة اقف ومواطنألن یوم القیامة طویل وفیه مو  }َوَأْقَبَل َبْعُضُهْم َعَلى َبْعٍض َیَتَساَءُلونَ {

وقد وفي بعضها یتخاصمون ،  ال ینطقونو  یتحیرون وفي بعضها یتعارفون ویتساءلونبعضها 
یقع سؤال عتاب وخصام ومجادلة بین العابدین والمعبودین والشیطان وأتباعه واخوان السوء ، 

ْن ) ﴿١٠١( ]مال[ وفي بعضها یسكتون َْت  َفَم َُقل ُ ﴿رجحت  ﴾ث ه ُن ِزي ته على سیئاته حسنا ﴾َمَوا

ُْولَئَِك ﴿ أ ْم ﴿السعداء  ﴾َف ونَ  ُه ْت ﴿ )١٠٢( وُأدخلوا الجنة الذین فازوا ﴾الُْمْفِ�ُ فَّ َوَمْن َخ
 ُ ه ُن ِزي ُْولَئَِك ﴿ه زادت سیئاته على حسنات ﴾َمَوا أ ُروا﴿األشقیاء  ﴾َف َن َخِس ي َِّذ ْم  ال ُه ُفَس َن سعادتهم  ﴾أ

ونَ ﴿ األبدیة بتضییع أنفسهم َم َخالُِد نَّ َه َْفُح ) ﴿١٠٣( مقیمون ال یخرجون منها أبدا﴾ ِيف َج تَل
ُر  نَّا ْم ال ُه َه ْم ﴿ خصص الوجوه بالذكر ألنها أشرف األعضاء،  تحرقها بشدة حرِّها ﴾ُوُجو َوُه
ونَ  َها كَاِحلُ ْن ﴿ یقال لهم تعنیفًا وتوبیخاً  )١٠٤( مشوَّهو المنظر ﴾ِفي َْم تَُك ياِ�  أَل القرآن  ﴾ءا

ْم ﴿ ُْتَ� َعلَْيُك بُونَ ﴿ علیكم في الدنیا تقرأ ﴾ت َِها تَُكذِّ ْم ب ُت ن ) ١٠٥( تصّدقون بها ال ﴾َفُك
َُنا َقالُوا﴿ ت ْقَو َنا ِش ْت َعلَْي ََب ََّنا َغل ِّنيَ ﴿شقاوتنا  ﴾َرب ا َضال ُنَّا َقْوًم عن الهدى بسبب اتباعنا  ﴾َوك

َها) ﴿١٠٦( للملّذات واألهواء ْن َنا ِم ِرْج َْخ ََّنا أ نَا﴿ الدنیمن النار وُردَّنا إلى ا﴾ َرب فِإن  ﴾َفإِْن ُعْد

َّا َظاِلُمونَ ﴿رجعنا إلى الكفر والمعاصي بعد ذلك  ن أقروا أوًال باِإلجرام ثم تدرجوا من اِإلقرار  ﴾َفإِ

لَ ﴿ )١٠٧( فجاء الجواب بالتیئیس والزجر ، إلى الرغبة والتضرع ذلوا  ﴾اْخَسئُوا﴿ تعالى﴾ َقا

َها﴿ ال﴿في النار  ﴾ِفي ُِّموِن  َو قیل هو آخر كالم یتكلمون  ،كلموني في رفع العذاب وال ت ﴾تَُكل
 -كل  -  إّن لهم ست دعوات إذا دخلوا النار قالوا:  عن ابن عباس،  ، ثم ال كالم بعد ذلك به

 }ٱْلَقْوُل ِمْنى َحقَّ {  :فیجابون ]١٢ السجدة [}  اَربََّنا َأْبَصْرَنا َوَسِمْعنَ {  :یناُدون) ١(ألف سنة 
 ُدِعَى ٱللَّهُ  َذِلُكم ِبَأنَُّه ِإَذا{ : فیجابون ]١١غافر[ }َربََّنا َأَمتََّنا ٱْثَنَتْینِ { : ناُدونی) ٢(  ]١٢ السجدة[

   :فیجابون  ]٧٧ الزخرف[} َوَناَدْوْا ٰیَمـِٰلُك ِلَیْقِض َعَلْیَنا َربُّكَ : {ینادون) ٣(  ]١٢غافر[ َوْحَدُه َكـَفْرُتْم}
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 )٢٣(المؤمنون  سورة    )٣٧٦(       الثامن عشر الجزء

  
قال ابن ) ١١٣(

أنساھم ما   :عباس
كانوا فیھ من العذاب 
 المدة التي لبثوھا

  ]مس[
 
 :كأنھ قیل لھم )١١٣(

صدقتم ما لبثتم فیھا إِال 
قلیالً فقد انقضت 

، والغرُض  ومضت
تعریفھم قلة أیام الدنیا 
 في مقابلة أیام اآلخرة

  ]فخ[
  
) عن الصادق ١١٨(

علیه السالم قال من 
ء سورة المؤمنین اقر 

ختم اهللا له بالسعادة 
واذا كان یدمن قرءاتها 
في كّل جمعة كان 
منزله في الفردوس 
األعلى مع النبّیین 

اّللهم ارزقنا والمرسلین 
تالوته بحّق محمد 
وآله وصلوات اهللا 

   علیه وآله.

} ى َأَجٍل َقِریٍب ُنِجْب َدْعَوَتكَ َربََّنا َأّخْرَنا ِإلَ { : ینادون) ٤(  ]٧٧ الزخرف[} ِإنَُّكْم مَّـِٰكُثونَ {
َربََّنا َأْخِرْجَنا { : ینادون) ٥(  ]٤٤إبراهیم[ }َأَوَلْم َتُكوُنوا َأْقَسْمُتْم ِمْن َقْبلُ { : فیجابون  ]٤٤إبراهیم[

 }نِ َرّب ٱْرِجُعو { : ینادون) ٦(  ] ٣٧فاطر[} َأَوَلْم ُنَعّمْرُكمْ { : فیجابون  ]٣٧فاطر[} َنْعَمْل َصـِٰلحاً 
ِريٌق ﴿ )١٠٨( ]زم[  ]١٠٨المؤمنون[} ٱْخَسُئوْا ِفیَها{ : فیجابون  ]٩٩ المؤمنون[ ُ كَاَن َف َّه ن إِ

ْن  ِدي ِم َبا َُقولُونَ ﴿ وهم المؤمنون﴾ ِع نَّا﴿ في الدنیا ﴾ي ََّنا آَم ََنا﴿ صدقنا بك ﴾َرب ْر ل ِف ﴾ َفاْغ
َْت ﴿ ذنوبنا استر َن َنا َوأ ْرَحْم اِحِمنيَ  َوا رَّ ُر ال ) ١٠٩( رحمتك منبع كل رحمةالن ﴾ َخْي

ا﴿ ِري ْم ِخسْ ُه تُُمو ْذ َ ى﴿ استهزأتم بهم ﴾َفاختَّ تَّ ُْم  َح َنَسْوك ِري ﴿ االستهزاء بهم ﴾أ تشاغلكم  ﴾ِذْك

ْم ﴿عن طاعتي وعبادتي  ُه ْم ِمْن ُت ُن َْضَحُكونَ ﴿علیهم  ﴾َوك نزلت هذه اآلیة في ، في الدنیا ﴾ ت

�ِّ ) ﴿١١٠(الموصوفین في هذه اآلیة  المؤمنینكفار قریش الذین كانوا یسخرون بفقراء   إِ
ُروا َم بَِما َصَب ْم الَْيْو ُه ُت َزْي َْفاِئُزونَ ﴿بسبب صبرهم على أذاكم أحسن الجزاء  ﴾َج ْم ال ْم ُه َُّه َن  ﴾أ

بصبر علي بن أبي طالب جزیتهم بالجنة الیوم  عن عبد اهللا بن مسعود یعني،  بالنعیم المقیم
 دنیا على الطاعات و بما صبروا على البالء هللا في الدنیافي ال (ع) وفاطمة والحسن والحسین

لَ ) ﴿١١١( ]شو[ ْم ﴿ ، سؤال توبیخ تعالى للكفار ﴾َقا َِبْثُت َْم ل َْرِض ﴿مكثتم  ﴾ك الدنیا  ﴾ِيف األ

تم فیه نِنيَ ﴿ا وعمرَّ َد ِس َِبْثَنا) ﴿١١٢( من السنین﴾ َعَد ٍم ﴿مكثنا  ﴾َقالُوا ل َْو بَْعَض يَْو  ﴾يَْوًما أ
ثم انهم لما رأوا قولهم هذا غیر بالنظر لطول یوم القیامة وعظم هوله وشدة فزعه، م أقل من یو 

َن ﴿ موافق للواقع ، قالوا ال نعلم ي دِّ َِل الَْعا أ َل ) ﴿١١٣( الحاسبین المتمكنین من العدّ  ﴾َفاْس َقا
ْم  إِْن  َِبْثُت َ ﴿ما أقمتم حقًا في الدنیا  ﴾ل ْم تَْعل ُت ُن ْم ك َُّك َن ال َقِليال لَْو أ حقارة الدنیا  لعرفتم ﴾ُمونَ إِ

ْم ) ﴿١١٤( ومتاعها الزائل ُت ْب ِس َبًثا﴿ أظننتم أیها الناس ﴾أََ�َ ُْم َع َناك َْق ََّما َخل َن وهمًال  باطالً  ﴾أ
ُْرَجُعونَ ﴿بال ثواب وال عقاب  َنا ال ت َُّكْم إِلَْي َن ؟ ال لیس األمر كما  ال رجوع لكم ِإلینا للجزاء ﴾َوأ

َى﴿ )١١٥( تكلیف والعبادة ثم الرجوع ِإلى دار الجزاءتظنون وإِنما خلقناكم لل َتَعال  فتنزَّه وتقدَّس ﴾َف

﴿ ُ قُّ  الَْمِلُك  اهللاَّ ال ُهوَ ﴿، المتصرف في ملكه  صاحب السلطان ﴾اْحلَ َهَ إِ ال ربَّ سواه وال  ﴾ال إِل

ِم ﴿خالق  ﴾َربُّ ﴿ خالق غیره ِري  ل منهوصفه بالكریم ألن الرحمة والبركة تنز  ﴾الَْعْرِش الَْك

ْن ) ﴿١١٦( َر  َوَم ًَها آَخ ِ إِل َع اهللاَّ هِ ﴿ومن یجعل هللا شریكًا  ﴾يَْدُع َم ِ َهُ ب ُْرَهاَن ل  ال حجة له ﴾ال ب

ََّما﴿ به وال دلیل ن ُ  َفإِ ُه ِّهِ ﴿جزاؤه وعقابه  ﴾ِحَساب ُْفِ�ُ ﴿اهللا  ﴾ِعْنَد َرب َّهُ ال ي ن  ال یفوز وال ینجح ﴾إِ

ُرونَ ﴿ ِف اِحِمنيَ َوُقْل َربِّ ا) ﴿١١٧( ﴾الَْكا ُر الرَّ َْت َخْي َن ْم َوأ ْرَح ْر َوا ِف ألن من أدركته ﴾ ْغ
، واتعظ بأربع آیات  بثالث آیات من أّولها  من عمل:  روي،  رحمتك أغنته عن رحمة من سواك

نسأل اهللا تعالى أن یوفقنا لطاعته ویغفر لنا ما ارتكبناه من ،  ]زم[ من آخرها فقد نجا وأفلح
     )١١٨( أعظم مما نؤمله من رحمتهمخالفته ویتفضل علینا ب

 


