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    )٣٤( سباء سورة      )٤٧٢(         العشرونو الثاني الجزء
  
 (ع) الصادق عن)٧٠(

 كثیر بن لعباد قال إنھ
 البصري الصوفي
 غرك عباد یا ویحك

 وفرجك بطنك عف أن
 یقول وجل عز هللا إن
 الذین یاایھا كتابھ في

 وقولوا هللا اتقوا آمنوا
 یصلح سدیدا قوال

 ال أنھ اعلم أعمالكم
 حتى شیئا نكم هللا یقبل
  عدال قوال تقول

   ]صا[
المراد منھ آدم ) ٧٢(

ظلم نفسھ بالمخالفة ولم 
یعلم ما یعاقب علیھ من 

 اواإلخراج من الجنة 
المراد اإلنسان یظلم 
بالعصیان ویجھل ما 

إنھ اوعلیھ من العقاب 
ً جھوال ،  كان ظلوما

أي كان من شأنھ الظلم 
  ]فخ[ والجھل

  
  
  
  
  

 الصادق عن فضلھا
 الحمدین قرأ من (ع)

 وحمد سبأ حمد جمیعا
 یزل لم لیلة في فاطر
 هللا حفظ في لیلھ في

 قرأھما فإن وكالءتھ
 في یصبھ لم نھاره في

 واعطي مكروه نھاره
 وخیر الدنیا خیر من

 یخطر لم ما االخرة
   مناه یبلغ ولم قلبھ على

  ]صا[
 
یحمده اھل الجنة ) ١(

 :فى ستة مواضع 
حین نودى  احدھا

الیوم ایھا وامتازوا 
فاذا یمیز  المجرمون

  المؤمنون من الكافرین
الحمد � الذى یقولون 

نجانا من القوم 
 والثانى،  الظالمین

حین جاوزوا الصراط 
الحمد � الذى قالوا 

 ، اذھب عنا الحزن
لما دنوا الى  والثالث

باب الجنة واغتسلوا 
بماء الحیاة ونظروا 

الحمد الى الجنة قالوا 
 ، نا لھذا� الذى ھدا

لما دخلوا الجنة  الرابع
واستقبلتھم المالئكة 

 الحمد �بالتحیة قالوا 
    الذى احلنا دار المقامة

َْرِض ﴿الَعرض كان تخییرًا ال إلزامًا ،  الفرائض والتكالیف الشرعیة ِت َواأل َوا َما  َعَ� السَّ
ِل  َبا َبَْنيَ  َواْجلِ أ َها﴿فأعرضن  ﴾َف َْن ِمل َهاوَ ﴿ عن حملها ﴾أَْن َحيْ ْن َن ِم َفْق َْش وخفن من ثقلها  ﴾أ

ََها﴿ وشدتها لُوًما﴿وتحمَّلها  ﴾َوَحَمل ُ كَاَن َظ َّه ن ِنَْساُن إِ إل ال﴿ شدید الظلم لنفسه ﴾ا ُهو  ﴾َج

ُ ﴿ )٧٢( ]صا[هي والیة امیر المؤمنین (ع)  قال (ع) الصادق عن ، بعواقب األمور َب اهللاَّ  ِلُيَعذِّ
ِت  َقا ِف َنا ِقَني َوالُْم ِف َنا ِرِكنيَ ﴿ الذین یظهرون اِإلیمان ویبطنون الكفر ﴾الُْم  َوالُْمْش

ِت  ِركَا ِت ﴿الذین ظاهرهم وباطنهم على الكفر  ﴾َوالُْمْش َنا نَِني َوالُْمْؤِم ُ َعَ� الُْمْؤِم َُتوَب اهللاَّ ي  ﴾َو

ًرا﴿، ویعود علیهم بالتوبة والمغفرة  أهل اِإلیماناهللا ویرحم  ُفو ُ َغ حیث عفا عما  ﴾َوكَاَن اهللاَّ

هذا آخر سورة األحزاب وهي  )٧٣( حیث أثابهم وأكرمهم بأنواع الكرامات ﴾َرِحيًما﴿سلف منهم 
بحذافیرها كما أنزلها الّله على رسوله بواسطة أمینه ، فمن قال إن األرضة أكلت قسما منها 
وهي في بیت عائشة ، وان الكتاب دونوا ما وجدوه منها فهو ملحد منافق قد افترى على الّله 

  ]مال[سوله بما قال وكالمه مردود علیه ........... ور 
  
  
  

فإنها نزلت بالمدینة وهي ثمنمئة وثالثون كلمة ، وألف وخمسمائة واثنا  ٦نزلت بمكة إال اآلیة 
الكهف و األنعام و الفاتحة هذه و  ، خمس سور مبدوءة بالحمد لّلهویوجد في القران ،  عشر حرفا

           ]مال [ذه اللفظة غیر هذهوال یوجد سورة مختومة به ،فاطرو 
ٍم   ِ�ِ ْاهللاِ  ٍحي رَّ ٍن ْال ْحم ر          ْال

﴿ ِ ْمُد ِهللاَّ فله الحمد في الدنیا فهو الحقیق بالحمد الجدیر بالشكر الخلیق بالمدح دنیا وأخرى  ﴾اْحلَ
عم بالقلب المن: محبة  ال یكمل الحمد إالَّ بخالل ثالث ، ، وفي اآلخرة لواسع رحمته لكمال قدرته

ُ ﴿ وابتغاء مرضاته بالنیة وقضاء حقه بالسعى َه � ل َِّذ ِت َوَما ِيف ﴿كل  ﴾ال َوا َما َما ِيف السَّ
َْرِض  َرةِ األ ْمُد ِيف اآلِخ ُ اْحلَ َه مُ ﴿ال یستحقه أحد سواه  ﴾َول ِكي ُهَو اْحلَ  في صنعه ﴾َو

ِبيُر ﴿ َِ�ُ ﴿ )١( بخلقه ﴾اْخلَ َُم َما ي َ ﴿ جوف ﴾ِيف ﴿ما یدخل  ﴾يَْعل والكنوز  المطر من ﴾ْرِض األ

ُرجُ ﴿ واألموات َها َوَما َخيْ ْن َنِزُل ِمَن ﴿من الزروع والنباتات وماء العیون واآلبار  ﴾ِم َوَما ي
ءِ  َما َها﴿ واالرزاق والبركات من المطر والمالئكة والرحمة ﴾السَّ وما یصعد ِإلیها  ﴾َوَما يَْعُرُج ِفي

رَّ ﴿، والدعوات  من األعمال الصالحات ُهَو ال مُ َو ُفوُر ﴿ بعباده ﴾ِحي ) ٢(عن ذنوب التائبین  ﴾الَْغ

ََفُروا﴿ َن ك ي َِّذ َل ال َقا اَعةُ ﴿وقال المشركون من قومك  ﴾َو َنا السَّ ْتِي َأ ال ،  ال قیامة أبداً  ﴾ال ت
َر�ِّ ﴿ (ص) لهم یا محمد ﴾ُقل﴿بعث وال نشور  ْم ﴿ أقسم باهللا العظیم﴾ بََ� َو نَُّك ْتَِي أ ََت   ِإنها  ﴾ل

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٣٤ 
٥٨  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة سباء      ٥٤

  مكیة  لقمان
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  )٣٤(سباء  سورة    )٤٧٣(       العشرونو انيالث الجزء
  

حین  والخامس
استقروا فى منازلھم 
قالوا الحمد � الذى 
صدقنا وعده واورثنا 

 والسادس ، االرض
كلما فرغوا من الطعام 

الحمد � رب قالوا 
  ]عس[ العالمین

  
وھو إِنكار لمجیئھا )٣(

أو استبطاء استھزاًء 
  ]بي[ھ بالوعد ب

  
إِحدى ھذه ) فائدة : ٣(

اآلیات الثالث التي 
 (ص) أمر هللا رسولھ

أن یقسم بربھ العظیم 
، والثانیة  على وقوعھا

قُْل إِي في یونس 
،    َوَربِّي إِنَُّھ لََحقٌّ 

قُْل والثالثة في التغابن 
 َبلَى َوَربِّي لَُتْبَعُثنّ 

  ]مس[
  
 (ع) الصادق عن) ٤(

 هللا خلق ما أول قال
 اكتب لھ فقال القلم
 ھو وما كان ما فكتب
 القیامة یوم إلى كائن

 ]صا[
  
) فادة السعي المشي ٥(

السریع دون الركض 
  ]رو[
 
وفیما اوحى هللا ) ١٠(

یا داود أنین  : الیھ
المذنبین احب إلي من 

   ]لط[ صراخ العابدین
  
 :قال ابن عباس) ١٠(

كانت الطیر تسبح معھ 
، وكان إِذا  إِذا سبَّح

قرأ لم تبق دابٌة إِال 
لقراءتھ وبكت استمعت 

  ]مس[ لبكائھ
   

ِم الَْغْيِب ﴿ واقعة ال محالة ُزُب ﴿ العالُم بما خفي عن األبصار ﴾َعاِل هُ ﴿ال یغیب  ﴾ال يَْع َعْن
ةٍ َرَّ ُل ذ َقا ْث ِت ﴿ الذرة جزء منمقدار  ﴾ِم َوا َما ال ِيف األَْرِض  ِيف السَّ في العالم العلوي أو  ﴾َو

ال﴿ يالسفل ْن ذَِلَك  َو ُر ِم َْصَغ ُر ﴿ رةمن الذ ﴾أ ال أَْكَب بٍِني ﴿منها  ﴾َو َتاٍب ُم ِال ِيف ِك وهو  ﴾إ
أثبت ذلك في  )٣( كیف یخفى علیه ما أنشأه أم كیف یستعظم شیًئا هو أبداه ، في اللوح المحفوظ

ِزيَ ﴿ الكتاب المبین ْ نوا﴿یثیب  ﴾ِ�َ َن ءام ي َِّذ ِت  َوَعِملُوا﴿المؤمنین  ﴾ال ا اِحلَ الذین  ﴾الصَّ

َرةٌ﴿ اأحسنوا في الدار الدنی ِف ْم َمْغ َُه ُْولَئَِك ل مٌ ﴿ لذنوبهم ﴾أ َِري ِرْزٌق ك  )٤(في جنات النعیم  ﴾َو

َن َسَعْوا﴿ ي َِّذ َِنا﴿بذلوا جهدهم  ﴾َوال يَات َن ﴿ِإلبطال القرآن  ﴾ِيف ءا یظنون أنهم یعجزونه  ﴾ُمَعاِجِزي

ُْولَئَِك ﴿ بما یثیرونه من شبهات حول القرآن ْن رِ ﴿المجرمون  ﴾أ َذاٌب ِم ْم َع َُه ٍز أَِليمٌ ل سوء  ﴾ْج

ََرى ﴿ )٥( العذاب ْمَ ﴿ویعلم  ﴾َوي ُوتوا الِْعل َن أ ي َِّذ (ص) والذین یأتون من  من أصحاب النبي ﴾ال

ُنِزَل إِلَْيَك ﴿ بعدهم أن هذا القرآن � أ َِّذ قَّ ﴿ (ص) یا محمد ﴾ال َِّك ُهَو اْحلَ  ال یأتیه الباطل ﴾ِمْن َرب

ي﴿ َْهِد ي َراِط ﴿ ویرشد من تمسك به ﴾َو ِزيِز ﴿طریق ﴾إِلَى ِص ِميدِ ﴿ اهللا الغالب ﴾الَْع في  ﴾اْحلَ
ُروا﴿ )٦( صفاته وأفعاله ََف َن ك ي َِّذ َل ال َقا ْل ﴿ لبعضبعضهم مكة  كفارمن  البعثمنكري  ﴾َو َه

ْم  ُُّك ٍل ﴿نرشدكم  ﴾نَُدل ْم ﴿بطریق االستهزاء ،  (ص)النبي  یعنون ﴾َعَ� َرج ئُُك بِّ َُن یحدثكم  ﴾ي

تُ ﴿ بأعجب األعاجیب ْق زِّ ذَا ُم َّ إِ ُل ٍق  ْم ك زَّ ٍْق ﴿ صرتم رفاتا وتراباو اذا متم  ﴾ُمَم ل َِفي َخ ْم ل َُّك ن إِ
يدٍ  َتَرى ﴿) ٧( ستخلقون خلقًا جدیداً  ﴾َجِد َْف بًا﴿هل اختلق  ﴾أ ِ كَِذ  الكذب على اهللا ﴾َعَ� اهللاَّ

ةٌ ﴿ نَّ ِه ِج ِ یزعمون قال تعالى ردًا علیهم لیس األمر كما  ، أم به جنون فهو یتكلم بما ال یدري ﴾أَْم ب

َن ال﴿ من الكذب والجنون ي َِّذ َْل ال َرةِ ب ُنوَن بِاآلِخ الذین یجحدون البعث وال یصّدقون  بل ﴾يُْؤِم

الِل ﴿باآلخرة  َْبِعيدِ  ِيف الَْعَذاِب َوالضَّ  في ضالٍل وحیرٍة عن الحق توجب لهم عذاب النار ﴾ال

ََرْوا﴿) ٨( َْم ي ََفل ْم وَ  إِلَى َما﴿یشاهدوا  ﴾أ ِه ي َيِْد ُهْم بَْنيَ أ َْف ِمَن ﴿ما هو محیط بهم  ﴾َما َخل
 ْ أ َْرِض إِْن نََش ِء َواأل َما ِسْف  السَّ ْم ﴿لو شئنا لخسفنا  ﴾َخنْ ِه ِقْط َعلَْي َْو نُْس َْرَض أ ُم األ ِِه ب

ًفا ءِ ﴿قطعًا  ﴾ِكَس َما إِنَّ ِيف ﴿ فمن أین لهم المهرب ، كما فعلنا بأصحاب األیكة ﴾ِمَن السَّ
َةً ﴿القدرة والواحدانیة  فیما یشاهدون من آثار ﴾ذَِلَك  ي ْبٍد ُمِنيٍب ﴿لداللة  ﴾آل لِّ َع تائب  ﴾ِلُك

َناوَ ) ﴿٩( رّجاع إلى اهللا ََقْد آتَْي نَّا﴿أعطینا  ﴾ل ودَ ِم الملك والكتاب مع النبوة ﴾ َفْضال دَاُو
 ،والرسالة ولم تجمع لنبي قبله ، وزدناه على ذلك حسن الصوت حین یتلو الزبور الذي أنزلناه علیه

 قلنا للجبال ، الفضل من اهللا إلى عباده أن یعرفهم أقدارهم وأن یمكن لهم سبیل الرجوع الیهأفضل 
﴿ ُ ه ِ� َمَع َوِّ ُل أ َبا ْيَر ﴿سّبحي الّله واذكریه  ﴾يَا ِج َهُ ﴿وكذلك أنت یا طیور ﴾َوالطَّ َنَّا ل   َوأَل
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  )٣٤(سباء  سورة    )٤٧٤(       العشرونو الثاني الجزء
  
  
كان  : قالوا )١١(
حین ملك على  ووددا

بنى اسرائیل یخرج 
متنكرا فیسأل الناس ما 
تقولون فى داود 
فیثنون علیھ فقیض هللا 
لھ ملكا فى صورة 
آدمى فسألھ على 
عادتھ فقال نعم الرجل 
لوال خصلة فیھ فسألھ 
عنھا فقال لوال انھ 
یأكل ویطعم عیالھ من 
بیت المال ولو اكل من 
عمل یده لتمت فضائلھ 

ربھ ان  فعند ذلك سأل
یسبب لھ ما یستغنى بھ 
عن بیت المال فعلمھ 
تعالى صنعة الدروع 
فكان یعمل كل یوم 
درعا ویبیعھا باربعة 
آالف درھم او بستة 
آالف ینفق علیھ وعلى 
عیالھ الفین ویتصدق 
بالباقى على فقراء بنى 

  ]رو[ اسرائیل 
 
 : قال المفسرون) ١٢(

سّخر هللا لھ الریح 
تقطع بھ المسافات 

اسعة في ساعات الش
معدودات، تحملھ مع 
جنده فتنتقل بھ من بلٍد 
 إلى بلد، تغدو بھ
مسیرة شھر إِلى 
نصف النھار، وترجع 
بھ مسیرة شھر إلى 

، فتقطع بھ  آخر النھار
مسیرة شھرین في 

  ]مس[د نھار واح
 
 (ع) الباقر عن) ١٤( 

 بن سلیمان أمر قال
 لھ فصنعوا الجن داود
 فبینا قواریر من قبة
 عصاه على متكئ ھو
 إلى ینظر القبة في

 یعملون كیف الجن
 إذ إلیھ وینظرون

 فإذا التفاتة منھ حانت
 في معھ برجل ھو

 لھ فقال منھ ففزع القبة
 الذي أنا قال أنت من
 وال الرشا أقبل ال

 ملك أنا الملوك أھاب
 وھو فقبضھ الموت
 في عصاه على متكئ
 ینظرون والجن القبة
 یدأبون سنة فمكثوا إلیھ
 عز هللا  بعث حتى لھ

  فأكلت األرضة وجل
  

يَد  ٍت  أَِن ﴿ )١٠( یشاء كیف یصرفه كالشمع یده في جعلناه ﴾اْحلَِد ْل َسابَِغا الدروع  ﴾اْعَم
، ِلَیْقَطَع َطَمَعه عن  ، لیجَد في ذلك مكسباً  وجعل فیه توسعَة رزقه ، الكوامل التي تغطي البسها

ْردِ ﴿ ُأمته ْر ِيف السَّ قَدِّ كانت ،  وال تثقل حاملها في نسج الدروع بحیث تتناسب حلقاتها وقدر ﴾َو

ا﴿یا آل داود عمًال  ﴾َواْعَملُوا﴿ قبل ذلك صفائح ثقاالً  ِحلً  وال تتكلوا على عز أبیكم وجاهه ﴾َصا

ٌر ﴿ َِصي لُوَن ب حيَ ﴿ وسخرنا لسلیمان ﴾َوِلُسلَْيَمانَ ﴿ )١١( وسأجازیكم به ﴾إِ�ِّ بَِما تَْعَم رِّ  ﴾ال

ٌر ﴿ رهتسیر بأم َها َشْه وُّ مسیرة شهر للسائر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس سیرها  ﴾ُغُد

َها﴿ المجد َرَواُح ٌر  َو َْنا﴿ مسیرة شهرآخر ساعة من النهار  ﴾َشْه ُ َعْنيَ ﴿وأذبنا  ﴾َوأََسل َه ل
ِْقْطِر  كما أالن  أجرى اهللا لسلیمان النحاس، كان یجري كأنه عین ماء متدفقة  ،النحاس  ﴾ال

ْن ﴿ الحدید لداود ِّهِ ﴿وسخرنا له  ﴾َوِم ِه بِإِْذِن َرب ْي ُل بَْنيَ يََد ْن يَْعَم نِّ َم تعمل بأمره ما شاء  ﴾اْجلِ

ْن ﴿ مما یعجز عنه البشر َِزغْ  َوَم ِرنَا﴿یعدل  ومن ﴾ي ْن أَْم ْم َع ُه ْن ما أمرناه به من طاعة  ﴾ِم

َذاِب ﴿ سلیمان ْن َع ُ ِم ه ْق ِر  نُِذ ِعي ُ ﴿یعمل هؤالء الجن  ﴾َملُونَ يَعْ ﴿ )١٢( في اآلخرة ﴾السَّ َه  ﴾ل
ُ ﴿لسلیمان  ء اِريَب ﴿ ما یرید ﴾َما يََشا ْن َحمَ لَ ﴿القصور الشامخة  ﴾ِم تََماثِي من النحاس  ﴾َو

َفاٍن ﴿ والزجاج َواِب ﴿ األواني التي یوضع فیها الطعام ﴾َوِج وٍر ﴿ تشبه األحواض ﴾كَاْجلَ قُُد  َو
ٍت  ُوودَ ﴿ لكبرها وضخامتهاا على األثافي ال تنزل عنه هكبیرة ثابت ﴾َراِسَيا اْعَملُوا آَل دَا

ًرا من لم یعرف ، في الحدیث  وقلنا لهم اشكروا یا آل داود ربكم على هذه النعم الجلیلة ﴾ُشْك

ُر ﴿ نعمة اهللا علیه إال فى مطعمه وملبسه فقد صغَّر نعم اهللا عنده ُكو َباِدي الشَّ ْن ِع ٌل ِم َقِلي  ﴾َو
یحملها على األسباب؛ فال یشكر الوسائَط ویشكرني واألكثرون قلیٌل َمْن یأخذ النعمة مني وال 

 یأخذون النعمة من اهللا، وَیِجُدون الخیَر ِمْن ِقَبلِه ثم یتقلدون الِمنََّة من غیر اهللا، ویشكرون غیَر اهللا
َنا﴿ )١٣( ا َقَضْي هِ ﴿حكمنا  ﴾َفلَمَّ ْم ﴿على سلیمان  ﴾َعلَْي َُّه َت َما دَل  َعَ� ﴿ ما دل الجن﴾ الَْمْو

َّةُ  ال َداب ِِه إِ ت َْرِض  َمْو ُ ﴿ األرضة ﴾األ َه َت أ نَس ُُل ِم َأْك رَّ ﴿ عصا سلیمان ﴾ت ا َخ فلما سقط  ﴾َفلَمَّ

نُّ ﴿سلیمان  َنِت اْجلِ ََبيَّ لَُموَن الَْغْيَب ﴿ ظهر للجن واتضح لهم ﴾ت ا يَْع نُو َْو كَا كما زعموا  ﴾أَْن ل

ِهنيِ ﴿ ُثوا ِيف الَْعَذاِب الُْم َِب ََقْد ﴿ )١٤( األعمال الشاقة تلك المدة الطویلة ما مكثوا في ﴾َما ل ل
َبٍإ ْم ﴿ قحطان بن یعرب بن بجیش بن سبأ ألوالد ﴾كَاَن ِلَس ِه ِن َةٌ ﴿بالیمن  ﴾ِيف َمْسَك  ﴾آي

،  عظیمة دالة على اهللا جل وعال وعلى قدرته على مجازاة المحسن بِإحسانه والمسيء بِإساءته
قهم شرَّ ممزَّق ، وشتَّت شملهم اهللا ملكهم فِإن قوم سبأ لما كفروا نعمة اهللا خرَّب ، وجعلهم  ، ومزَّ

َتاِن ﴿ عبرًة لمن یعتبر نَّ ٍل ﴿ فیهما من كل أنواع الفواكه والثمار ﴾َج ِشَما ْن يَِمٍني َو  عن یمین ﴾َع

   یا آل سبأ ﴾كُلُوا﴿ ، وقلنا لهم على لسان الرسل بساتین ذات أشجار وثمار وشمالهالوادي 
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 العصا وھي منسأتھ
 الجن تبینت خر فلما
 فشكرت الجن   اآلیة

 صنیعھا لألرضة
 توجد ال ذلك فألجل

 إال مكان في األرضة
  وطین ماء وعندھا

  ]صا[
  
عن ابن عباس ) ١٥(

كانت اطیب البالد 
ھواء واخصبھا  
وكانت المرأة تخرج 
من منزلھا الى منزل 

لى رأسھا جارتھا وع
المكتل فتعمل بیدیھا 
 وتسیر فیما بین

االشجار فیمتلئ المكتل 
مما یتساقط فیھ من 
انواع الثمار من غیر 

  ]رو[ان تمدیدھا 
 
قال ابن عباس ) ١٦(

بعث هللا تعالى ثالثة 
عشر نبیا الى ثالث 
عشرة قریة بالیمن 
فدعوھم الى االیمان 
والطاعة وذكروھم 
نعمھ تعالى وخوفوھم 

كذبوھم وقالوا عقابھ ف
 ما نعرف لھ علینا من
نعمة فقولوا لربكم 
فلیحبس عنا ھذه النعمة 

  ]رو[ ان استطاع
  
كان الغادي  )١٨(

،  منھم یقیل في قریة
والرائح یبیت في قریة 

، ال  إلى أن یبلغ الشام
ً وال  یخاف جوعا

ً وال عدواً  ، وال  عطشا
یحتاج إِلى حمل زاد 

، وكانوا  وال ماء
ال یسیرون آمنین 

 ً   ]زم[ یخافون شیئا
 
 الصادق عن) ٢٠(

 نبیھ هللا أمر لما )(ع
 أمیر ینصب أن (ص)

 للناس  (ع) المؤمنین
 ایھا یا قولھ في

 أنزل ما بلغ الرسول
 علي في ربك من إلیك

 من فقال خم بغدیر
 مواله فعلي مواله كنت

 إلى األبالسة فجاءت
 وحثوا األكبر إبلیس
 رؤوسھم على التراب
 مالكم یسإبل لھم فقال
 قد الرجل ھذا إن قالوا
   ال عقدة الیوم عقد

ُِّكْم ﴿ ْن ِرْزِق َرب ُ ﴿ من فضل اهللا وإِنعامه ﴾ِم َه ُروا ل ْشُك فإن مأرب  ، ربكم على هذه النعم ﴾َوا

ةٌ  بَلَْدةٌ﴿ َب ٌر ﴿ ، كثیرة الخیرات حسنة الهواء ، كریمة التربة ﴾َطيِّ ُفو َربٌّ َغ ) ١٥( لمن شكره ﴾َو

َرُضوا﴿ أَْع َل الَْعِرمِ ﴿ ن طاعة اهللا وشكرهع ﴾َف ْم َسْي ِه َْنا َعلَْي َْرَسل أ فغرَّق  المدّمر المخرب ﴾َف

ْم ﴿ بساتینهم ودورهم ُه َْنا ل بَدَّ ْم ﴿بسبب كفرهم  ﴾َو ِه نََّتْي تَْنيِ ﴿ذات الخیرات الكثیرة  ﴾ِجبَ نَّ ََواَ�  َج ذ
ٍُل َخْمٍط  وال یكون  الشجرثُل نوع من األ ﴾َوأَْثٍل ﴿الخمُط كلُّ شجرة لها شوك وثمرتها مرٍة  ﴾أُك

ٍر ﴿ علیه ثمرة ِإال في بعض األوقات ٍء ِمْن ِسْد ٍل  َوَ�ْ وشيء من األشجار التي ال ینتفع  ﴾َقِلي

ْم ﴿ )١٦( بثمرها ُه َنا َزْي ُروا﴿ ذلك الجزاء الفظیع الذي عاقبناهم به ﴾ذَِلَك َج ََف كان  ﴾بَِما ك

اِزي ﴿ مبسبب كفره ْل ُجنَ َه َر ﴿شدید بمثل هذا الجزاء ال ﴾َو ُفو ال الَْك المبالغ في  ِإال الكافر ﴾إِ
ْم ﴿) ١٧(ه كفر  ُه َن َْنا بَْي َرى ﴿بین بالد سبأ  ﴾َوَجَعل ُْق بَْنيَ ال َها﴿الشامیة  ﴾َو َنا ِفي َرْك َِّ� بَا ًرى  ال  ﴾ُق

 التي القرى فنحن القرآن في األمثال اهللا ضرب فینا (ع) الباقر عن ، الشاممتواصلة من الیمن ِإلى 
َرةً﴿ ]صا[ یأتونا أن أمرهم حیث بفضلنا أقر فیمن فیها اهللا بارك ِه ا ُیرى  ألبناء السبیل ﴾َظ

َر ﴿بعضها من بعض لتقاربها  ْي َها السَّ ْرنَا ِفي قَدَّ  جعلنا السیر بین قراهم وبین قرى الشام مقدراً  ﴾و

َها﴿ من قریة ِإلى قریة وقلنا لهم ُروا ِفي َّاًما﴿ بین هذه القرى ﴾ِسي َي ننيَ  لََياِلي َوأ ، متى شئتم  ﴾ءام
 قائمنا مع : قال آمنین وأیاما لیالي فیها سیروا (ع) الصادق عن، ال تخافون في لیل وال في نهار

َقالُوا﴿) ١٨( ]صا[السالم  علیهم البیت أهل ، وسئموا  ، وملوا العافیة حین بطروا النعمة ﴾َف
 قالوا، المفاوز ویتزودوا لألسفارالراحة طلبوا من اهللا أن یباعد بین قراهم المتصلة لیمشوا في 

ِرنَا﴿ ََّنا بَاِعْد بَْنيَ أَْسفا ل اهللا ِإجابتهم بتخریب تلك القرى وجعلها مفاوز قفاراً ﴾ َرب َوَظلَُموا ﴿ فعجَّ
ْم  ُه ُفَس َن ْم أََحاِديَث ﴿هذا الدعاء وطلب المشقة بطرا ب ﴾أ َْناُه َعل  تعجبا لناسلأخبارًا ُتروى  ﴾َ�َ

َناهُ ﴿ بهم ْق زَّ ٍق َوَم زَّ َّ ُمَم ُل  بالشام غسان لحق حتى ، وفرقناهم في البالد شذر مذر ﴾ْم ك
وضرب بهم المثل قیل تفرقوا ، وآل خزیمة للعراق  بعمان واألزد بتهامة وجذام بیثرب وأنمار

ٍت ﴿ من قصتهم ﴾إِنَّ ِيف ذَِلَك ﴿ ایدي سبأ يَا ٍر ﴿لعبرًا وعظات  ﴾آل ٍر َشُكو ا بَّ لِّ َص لكل  ﴾ِلُك

ُ ﴿ )١٩( ، شاكر في النعماء ى البالءعبد صابٍر عل ه نَّ ْم إِبِْليُس َظ ِه َق َعلَْي ََقْد َصدَّ تحقق  ﴾َول
فتحقق ما كان  حیث ظنَّ أنه یستطیع أن یغویهم بتزیین الباطل لهم ظن ِإبلیس في هؤالء الضالین

ََّبُعوهُ ﴿یظنه  ًقا﴿فاتبعه الناس فیما دعاهم ِإلیه من الضاللة  ﴾َفات ِري ال َف  طاع اهللاممن أ ﴾إِ

نِنيَ ﴿ َن الُْمْؤِم ُ ﴿ )٢٠( فِإنهم لم یتبعوه ﴾ِم َه ْن ُسلَْطاٍن ﴿ ِإلبلیس ﴾َوَما كَاَن ل ْم ِم ِه  من ﴾َعلَْي

َمَ ﴿تسلط  َنْعل ال ِل َرةِ﴿أن نظهر علمنا للعباد  ﴾إِ آلِخ ُن بِا ْن يُْؤِم  هو مؤمن مصدِّق باآلخرةو  ﴾َم

َها ِيف َشّكٍ ﴿ ْن ْن ُهَو ِم َُّك ﴿ كًال بعملهفنجازي  في أمرها ﴾ِممَّ َرب ُلِّ ﴿ (ص) یا محمد ﴾َو   َعَ� ك
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 یوم إلى شيء یحلھا
 إبلیس لھم فقال القیامة

 قد حولھ الذین إن كال
 لن عدة فیھ وعدوني
 عز هللا فأنزل یخلفوني

 ولقد رسولھ على وجل
 إبلیس علیھم صدق
  ]صا[اآلیة  ظنھ

  
وإِنما علم إِبلیس ) ٢٠(

صدق ظنھ وھو ال 
ا  یعلم الغیب ، ألنھ لمَّ

،  نفذ لھ في آدم ما نفذ
غلب على ظنھ أنھ 
ینفذ لھ مثل ذلك في 
ذریتھ وقد وقع لھ 

  ]مس[ تحقیق ما ظنَّ 
  
  : قال الحسن) ٢١(

وهللاِ ما ضربھم بعصا، 
 وال أكرھھم على شيء
، وما كان إِال غروراً 
وأماني دعاھم إِلیھا 

  ]مس[ أجابوهف
  
 (ع) الباقر عن) ٢٣(
 األولین من أحد من ما

 وھو إال واالخرین
 شفاعة إلى محتاج
 یوم (ص) هللا رسول
 لرسول إن ثم القیامة

 في الشفاعة (ص) هللا
 في الشفاعة ولنا امتھ

 ولشیعتنا شیعتنا
 ثم أھالیھم في الشفاعة

 لیشفع المؤمن وأن قال
 ومضر ربیعة مثل في
 فعلیش المؤمن وأن
 یا یقول لخادمھ حتى
 كان خدمتي حق رب
   والبرد الحر یقیني

  ]صا[
 
إِن هللا تعالى  )٢٣(

یأذن لألنبیاء والمالئكة 
في الشفاعة، وھم على 

،  غایة الفزع من هللا
لما یقترن بتلك الحال 

،  من األمر الھائل
والخوف الشدید أن یقع 

، فإذا  منھم تقصیر
ُسرِّي عنھم قالوا 

ماذا  : ھمللمالئكة فوق
؟ أي بماذا  قال ربكم
؟ قالوا الحقَّ  أمر هللا

أي إِنھ أذن لكم في 
 الشفاعة للمؤمنین

  ]قر[
  

ِفيٌظ  ٍء َح لْ ﴿ )٢١( ال تخفى علیه خافیة من أفعال العباد ﴾َ�ْ لهؤالء  (ص) یا محمد ﴾ُق

ْم ﴿المشركین  ُت َن َزَعْم ي َِّذ ْن ُدوِن  اْدُعوا ال ِ  ِم كم الخیر، ویدفعوا عنكم لیجلبوا ل أنهم آلهة ﴾اهللاَّ

ةٍ﴿ انهم الضر َرَّ َل ذ َقا ْث ال ِيف ﴿ ال من خیٍر أو نفٍع أو ضر ﴾ال يَْمِلُكوَن ِم ِت َو َوا َما ِيف السَّ
ْرٍك  ْن ِش ِهَما ِم ْم ِفي َُه َْرِض َوَما ل ْم ِمْن ﴿ولیس لتلك اآللهة شركة مع اهللا  ﴾األ ُه ْن ُ ِم َه َوَما ل

ٍر  ِهي َفاَعُة ِعْنَدهُ ﴿ )٢٢( مامعیٌن ُیعینه في تدبیر أمره ﴾َظ َنَفُع الشَّ ال ت ألحٍد عند اهللا  ﴾َو

﴿ ُ َه َِذَن ل ْن أ ال ِلَم ْم ﴿ حتى ُیؤذن له في الشفاعة ﴾إِ ِِه ْن ُقلُوب َع َع ِذَا ُفزِّ ى إ تَّ حتى ِإذا زال  ﴾َح

ْم ﴿المشفوع لهم للشافعین  ﴾َقالُوا﴿ الفزع والخوف عن قلوب الشفعاء ُُّك َل َرب ذَا َقا في أمر  ﴾َما

قَّ ﴿الشفعاء قال الّله  ﴾َقالُوا﴿ لشفاعةا ُهَو الَْعِليُّ ﴿أذن بالشفاعة  ﴾اْحلَ المتفرد بالعلو  ﴾َو
ُر ﴿ والكبریاء لْ ﴿ )٢٣( العظیم في سلطانه وجالله ﴾الَْكِبي ْن ﴿ (ص) لهم یا محمد ﴾ُق  َم

ِت  َوا ما َن السَّ ْم ِم َْرُزُقُك َْرِض ﴿بِإنزال المطر  ﴾ي م یجیبوك یا فإن ل، بِإخراج النبات  ﴾َواأل

لْ ﴿ محمد بأن الذي یرزقنا هو الّله ُ ﴿ لهم ﴾ُق َّا﴿ الرازق ال آلهتكم هو ﴾اهللاَّ ن ُْم  َوإِ َّاك ي َْو إِ أي  ﴾أ

َْو ِيف ﴿ وأحد الفریقین منا أو منكم بٍِني  لََعَ� ُهًدى أ  اِإلنصاف مع الخصم هوهذا  ﴾َضالٍل ُم

أَلُونَ ﴿ )٢٤( ْل ال تُْس ا﴿ال تؤاخذون  ﴾ُق رَ  َعمَّ َناأَْج ال﴿ على ما ارتكبنا من ِإجرام ﴾ْم نُْسأَُل  َو
ا تَْعَملُونَ  َمُع ﴿ )٢٥( ، وإِنما یعاقب كل ِإنسان بجریرته وال نؤاخذ نحن بما اقترفتم ﴾َعمَّ ْل َجيْ ُق

َُّنا َنا َرب َنا﴿یحكم  ﴾يَْفَ�ُ  ثُمَّ ﴿یوم القیامة ﴾ بَْيَن َن اُح الَْعلِ ﴿ویفصل  ﴾بَْي تَّ َْف ُهَو ال قِّ َو مُ بِاْحلَ  ﴾ي

َُروِ� ﴿توبیٌخ آخر على ِإشراكهم  )٢٦( الحاكم العادل الذي ال یظلم أحدا ْل أ  هذه األصنام ﴾ُق

هِ ﴿ ِ ْم ب ُت ْق َن أَْحلَ ي َِّذ َ ﴿باهللا  ﴾ال ء َركَا لیس األمر  ﴾كَال﴿ة ألنظر بأي صفٍة استحقت العباد ﴾ُش

ُز ﴿ كما زعمتم من اعتقاد شریك له ِزي ُ الَْع هللاَّ َْل ُهَو ا مُ ﴿ لى أمرهالغالب ع ﴾ب ِكي  في تدبیره ﴾اْحلَ

َْناَك ﴿) ٢٧( َْرَسل ًة ِ�نَّاِس  إِال﴿للعرب خاصة  (ص) یا محمد ﴾َوَما أ وإِنما أرسلناك  ﴾كَافَّ
ًرا﴿ لعموم الخلق ًرا﴿ للمؤمنین بجنات النعیم ﴾بَِشي ي نَِذ  ممنذرًا للكافرین من عذاب الجحی﴾ َو

نَّاِس ال يَْعلَُمونَ ﴿ َر ال َث نَّ أَْك  )٢٨(جهلهم على ما هم علیه من الغّي والضالل ل ﴾َولَِك

َُقولُونَ ﴿ ي َتى َهَذا﴿ المشركون على سبیل االستهزاء ویقول ﴾َو هذا العذاب الذي  ﴾الَْوْعُد  َم

ْم َصاِدِقنيَ ﴿ تخوفوننا به ُت ْل لَُكْم ِميَعادُ ﴿ )٢٩( فیما تقولون﴾ إِْن كُن معیَّن  زمان ﴾يَْوٍم  ُق

رُ ﴿للعذاب یجي  أِْخ َت هُ َساَعةً ال تَْس ْقِدُمونَ  وَن َعْن َت ال تَْس ، وال یتقدم  ال یستأخر لرغبة أحد ﴾َو

َْن ﴿ )٣٠( لرجاء أحد ُروا ل ََف َن ك ي َِّذ َل ال َقا َن  َو ي بَْنيَ ﴿نصدِّق  لن ﴾نُْؤِم َِّذ ال بِال ْرآِن َو ُْق َِهَذا ال   ب
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  )٣٤(سباء  سورة    )٤٧٧(       العشرونو الثاني الجزء
  
  
 عباس ابن عن)٢٨(

 قال) ص( النبي عن
 وال خمسا أعطیت

 إلى بعثت : فخرا اقول
 واألسود األحمر
 االرض لي وجعلت
 واحل ومسجدا طھورا

 یحل ولم المغنم لي
 ونصرت قبلي ألحد

 یسیر فھو بالرعب
 شھر مسیرة أمامي

 الشفاعة واعطیت
 یوم ألمتي فادخرتھا
  ]صا[ القیامة

 
كان رجالن ) ٣٤(

، خرج  شریكان
،  أحدھما إلى الشام

، فلما  وبقي اآلخر
 (ص)  بعث النبي

كتب إلى صاحبھ یسألھ 
فكتب إلیھ أنھ   ما عمل

لم یتبعھ أحد من قریش 
إال رذالة الناس 

فترك  ، ومساكینھم
، ثم أتى  تجارتھ
ُدلّني   :، فقال صاحبھ

علیھ، وكان یقرأ الكتب 
،  (ص)، فأتى النبي 

؟  إالَم تدعو  : فقال
،  وكذاإلى كذا   :فقال
أشھد أنك  : الفق

وما  : رسول هللا، فقال
إنھ  :؟ قال علمك بذلك

لم یبعث نبي إال اتبعھ 
رذالة الناس 

، فنزلت  ومساكینھم
  ]مس[ ھذه اآلیة

 
قاسوا أمر الدنیا ) ٣٥(

وظنوا   ، على اآلخرة
أن هللا كما أعطاھم 
األموال واألوالد في 
الدنیا ال یعذبھم في 

  ]مس[  اآلخرة
 
  : الحدیثفى ) ٣٦(

الدنیا عرض حاضر 
یأكل منھا البر والفاجر 
واآلخرة وعد صادق 
 یحكم فیھا ملك قاھر

  ]رو[
  

هِ  ْي ََرى ﴿ وال بما سبقه من الكتب السماویة الدالة على البعث والنشور ﴾يََد  شاهدت یا محمد ﴾َولَْو ت

اِلُمونَ ﴿ (ص) ْذ الظَّ ْم ﴿ الظالمین وهم حال﴾ إِ ِِّه ُفوَن ِعْنَد َرب ُقو َْرِجُع ﴿اب لحسل ﴾َمْو ي
لَ  َْقْو ْم إِلَى بَْعٍض ال لُ ﴿ بعضًا ویؤنب بعضهم بعضاً  یلوم بعضهم ﴾بَْعُضُه َُقو َن  ي ي َِّذ ال

ُفوا َبُروا﴿األتباع  ﴾اْسُتْضِع َن اْسَتْك ي ال﴿ للرؤساء ﴾ِ�َِّذ ُْتْم  لَْو َن نَّا ﴿لوال ِإضاللكم لنا  ﴾أ لَُك
نِنيَ  ُروا ِ�َّ ) ﴿٣١( ﴾ُمْؤِم َب َن اْسَتْك ي َِّذ َل ال ُفواَقا َن اْسُتْضِع ي ُن ﴿الرؤساء جوابًا  ﴾ِذ أََحنْ

ُْم  ُْهَدى﴿منعناكم  ﴾َصَدْدنَاك ل ِن ا ُْم ﴿اِإلیمان  ﴾َع ك ء ْذ َجا ، لیس األمر كما  ال ﴾بَْعَد إِ

ِرِمنيَ ﴿ تقولون ْم ُجمْ ُت ُن َْل ك َن ) ﴿٣٢( بل أنتم كفرتم من ذات أنفسكم ﴾ب ي َِّذ َل ال َقا  َو
ُفوا َبُرواِ�َّذِ ﴿األتباع  ﴾اْسُتْضِع َن اْسَتْك َلْ ﴿ للرؤساء ﴾ي ر ب َها نَّ ِل َوال ُر ا�َّْي بل مكركم  ﴾َمْك

ََنا أَْن ﴿بنا في اللیل والنهار هو الذي صدَّنا عن اِإلیمان  ن ُرو َأُْم ْذ ت ِ  إِ َر بِاهللاَّ ُف أي وقت  ﴾نَْك

َنَداًدا﴿دعوتكم لنا ِإلى الكفر باهللا  ُ أ َه َل ل َع وا﴿ شركاء ﴾َوَجنْ نََّد  َوأََسرُّ ةَ ال أخفى كل من  ﴾اَم

ا﴿الفریقین الندامة على ترك اِإلیمان  َْوا﴿حین  ﴾لَمَّ  األعداء شماتة كراهة في ﴾الَْعَذاَب  َرأ

َْنا األَْغاللَ ﴿ َن ﴿ رقاب ﴾ِيف أَْعَناِق ﴿السالسل  ﴾َوَجَعل ي َِّذ ُروا ال ََف  زیادًة على تعذیبهم ﴾ك

نُوا يَْعَملُونَ ﴿ربالنا ال َما كَا َزْوَن إِ ْل ُجيْ ال یجزون ِإال بأعمالهم التي عملوها وال یعاقبون  ﴾َه

ٍر ﴿ )٣٣(ِإال بكفرهم  ي ْن نَِذ ٍَة ِم ْري َْنا ِيف َق َْرَسل أي لم نبعث في أهل قریٍة رسوًال من الرسل  ﴾َوَما أ

َها﴿ینذرهم عذابنا  َرُفو ْت َل ُم ال َقا ُرونَ ﴿أهل الغنى والتنعم  ﴾إِ ِف ِه كَا ِ ْم ب ُْت ُْرِسل َّا بَِما أ ن ال  ﴾إِ
 (ص)اى یا محمد ،  (ص)اآلیة جاءت لتسلیة النبى  ، وال نصدقكم بما جئتم به ؤمن برسالتكمن

َقالُوا﴿ )٣٤( فال یهمك امر اكابر قومك، هذه سیرة اغنیاء االمم الماضیة   مكة امشركو  وقال ﴾َو

الًدا﴿ الً َوأَْو ُر أَْمَوا َث ُن أَْك ُن بِمُ ﴿ من هؤالء الضعفاء المؤمنین ﴾َحنْ بِنيَ َوَما َحنْ ِإن اهللا  ﴾َعذَّ

لْ ﴿) ٣٥( ، ولو لم یكن راضیًا عنا لما بسط لنا في الرزق ال یعذبنا ألنه راٍض عنا لهم یا  ﴾ُق

ُ ﴿ (ص) محمد ء ْزَق ِلَمْن يََشا رِّ َْبُسُط ال ُر  إِنَّ َر�ِّ ي َْقِد ِإن توسعة الرزق وتضییقه لیس  ﴾َوي
والمطیع ابتالًء  ویضیق على المؤمن العاصي، فقد یوّسع اهللا على الكافر و  دلیًال على رضى اهللا

نَّاِس ال يَْعلَُمونَ ﴿ وامتحاناً  َثَر ال ة البسط والقدر فیزعمون ان مدار كمحقیقة ح ﴾َولَِكنَّ أَْك
وال یدرون ان االول كثیرا ما یكون ، البسط هو الشرف والكرامة ومدار القدر هو الذل والهوان 

ال ﴿لیست  ﴾َوَما﴿) ٣٦( تالء ورفع الدرجاتبطریق االستدراج والثانى بطریق االب ْم َو أَْمَوالُُك
ُْم  الُدك َْو ْم ﴿ التي تفتخرون بها ﴾أ بُُك رِّ َُق َِّ� ت َْفى بِال نَا ُزل ال ﴿ هي التي تقربكم من اهللا ﴾ِعْنَد إِ

ا َل َصاِحلً ن َوَعِم ْن ءام   ، ویعّلم ولده  ِإال المؤمن الصالح الذي ینفق ماله في سبیل اهللا ﴾َم
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  )٣٥(فاطر  سورة    )٤٧٨(       العشرونو الثاني زءالج
  
 
)عن النبي (ص) ٣٩(
ل معروف صدقة ك

وما وقى بھ الرجل 
  عرضھ فھو صدقة

وما أنفق المؤمن من 
نفقة فعلى هللا خلفھا 
ً إال ما كان من  ضامنا

 البناء – نفقة في بنیان
وقال  أو معصیة -

إیاكم والسرف (ص) 
في المال والنفقة 

تصاد فما وعلیكم باالق
 افتقر قوم قط اقتصدوا

  ]مج[
  
) في الحدیث : ٣٩(

الخلق كلھم عیال هللا 
واحبھم الیھ انفعھم 
لعیالھ وفي الحدیث ان 
لكل یوم نحسا فادفعوا 
نحس ذلك الیوم 

  ]رو[ بالصدقھ
 
 (ع) الرضا عن)٣٩(

 ھل لھ لمولى قال
 فقال شیئا الیوم أنفقت

 فمن (ع)فقال وهللا ال
 ناعلی هللا یخلف أین
  ]صا[
  
 أمیر عن) ٤٦(

 في (ع) المؤمنین
 ذكره جل هللا إن حدیث
 الشرایع عزائم أنزل
 في الفرائض وآیات
 خلق كما مختلفة أوقات

 واألرض السماوات
 شاء ولو أیام ستة في
 من أقل في یخلقھا أن
 لخلق البصر لمح

 األناة جعل ولكنھ
 ألمنائھ مثاال والمداراة
 على للحجة وإیجابا
 ما أول فكان خلقھ
 األقرار بھ قیدھم

 والربوبیة بالوحدانیة
 إال إلھ ال بأن والشھادة

 بذلك أقروا فلما هللا
 لنبیھ باألقرار تاله

 لھ والشھادة بالنبوة
 انقادوا فلما بالرسالة

 علیھم فرض لذلك
 ثم الصوم ثم الصالة
 ثم الجھاد ثم الحج
 الصدقات ثم الزكاة
 من مجراھا یجري وما
 فقال الفئ مال

 بقي ھل لمنافقونا
  الذي بعد علینا لربك

  

ُْولَئَِك ﴿ الخیر ویربیه على الصالح فهذا الذي یقّربه من اهللا أ ْعِف  َف ُ الضِّ ء َزا ْم َج َُه ُتضاعف  ﴾ل

ِت ﴿ حسناتهم ُرَفا ْم ِيف الُْغ ُه ُنونَ ﴿منازل الجنة العالیة  ﴾بَِما َعِملُوا َو  من كل عذاب ومكروه ﴾آِم

َن ) ﴿٣٧( ي َِّذ َِنا يَْسَعْوَن ِيف ﴿ قریش كفار﴾ َوال القرآنیة بالرد والطعن فیها ویجتهدون في  ﴾آيَات

َن ﴿ ابطالها ِزي ِب ﴿ یكون لهم مؤاخذه ظانین انهم یفوتوننا فال ﴾ُمَعاِج ُْولَئَِك ِيف الَْعَذا أ
َضُرونَ  لْ ) ﴿٣٨( مقیمون یوم القیامة ﴾ُحمْ َْبُسُط ﴿ (ص) یا محمد ﴾ُق یوّسع  ﴾إِنَّ َر�ِّ ي

ْزَق ﴿ رِّ ُ  ال َه ُر ل َْقِد ي َباِدِه َو ْن ِع ُ ِم ء ْن يََشا فال تغتروا باألموال التي  ، یشاء ویقَتر على من ﴾ِلَم

ءٍ ﴿ رزقكم اهللا ِإیَّاها ْم ِمْن َ�ْ ُت ْق َف َن ُ ﴿ في سبیل اهللا قلیًال أو كثیراً  ﴾َوَما أ ه ُف ِل ُهَو ُخيْ یعّوضه  ﴾َف
افترى اهللا عّز وجّل  :، قال فق وال ارى خلفاً اّنى ان )ع(قیل للّصادق ، علیكم ِإما عاجًال أو آجًال 

لو اّن احدكم اكتسب المال  :)ع(؟ قال  قیل ال ادرى ؟ فبم ذلك :قال،  قیل ال ، ؟ اخلف وعده
اِزِقنيَ ﴿ ]بي[ من حّله لم ینفق درهمًا اّال اخلف علیه رَّ ُر ال ُهَو َخْي  )٣٩( عطاؤه بغیر حساب ﴾َو

ْم ﴿ ُرُه ُش يَْوَم َحيْ من تقدم  ﴾َجِميًعا﴿ یوم یحشر اهللا المشركین محمد (ص) لقومكیا واذكر  ﴾َو

ُْم ﴿ ومن تأخر للحساب والجزاء َّاك ي ِء إِ ُال ََهؤ ِة أ َمالِئَك ُل ِ�ْ ونَ  ثُمَّ يَُقو ُبُد نُوا يَْع َأَهؤُالِء  ﴾كَا

نََك ﴿ )٤٠( االستفهام توبیخ للمشركین، عبدوكم من دوني وأنتم أمرتموهم بذلك  ا ُوا ُسْ�َ  ﴾َقال

َنَْت َوِليَُّنا﴿ الیت وتقدست یا ربناتع ْن ﴿أنت ربنا ومعبودنا  ﴾أ ْم  ِم نِِه ونحن نتبرأ ِإلیك منهم  ﴾ُدو
نَّ ﴿ وَن اْجلِ بُُد نُوا يَْع َْل كَا ْم ﴿الشیاطین  ﴾ب ْم بِِه ُرُه َث ُنونَ  أَْك یزعمون أنهم ، مصدقون  ﴾ُمْؤِم

ْم ال يَْمِلُك بَْعُض ﴿یوم الحساب  ﴾َفالَْيْومَ ) ﴿٤١( بنات اهللا َبْعٍض  ُك َْفًعا ِل ال ینفع العابدون  ﴾ن

ا﴿ نجاةال بوال المعبودون بعضهم لبعٍض ال بشفاعة و  ال َضر َُقوُل ﴿ دفع عذاب وهالك وال ﴾َو ن َو
َن َظلَُموا ي ُقوا﴿ عبدوا غیر اهللا الذین ﴾ِ�َِّذ و بُونَ  ُذ َِها تَُكذِّ ْم ب ُت ُن َِّ� ك ِر ال نَّا َذاَب ال في  ﴾َع

َ ﴿ )٤٢( الدنیا ذ ُْتَ� َوإِ ْم ﴿ تقرأ ﴾ا ت ِه ٍت ﴿المشركین  على ﴾َعلَْي َنا َُنا بَيِّ آیات القرآن  ﴾آيَات

ا َهَذا﴿ المعانيواضحات  لٌ ﴿ الذي یزعم الرسالة ﴾َقالُوا َم ال َرُج َْن ﴿مثلكم  ﴾إِ ُِريُد أ ي
ُْم  ك َُصدَّ ُْم ﴿یمنعكم  ﴾ي ُبُد ءاباُؤك َاَن يَْع ا ك َقالُوا َما َهَذ ﴿ أسالفكم من األصنام ﴾َعمَّ  ﴾اَو

ْفٌك ﴿القرآن  ال إِ َتًرى ﴿كذٌب  ﴾إِ ْف ُروا﴿مختلق على اهللا  ﴾ُم ََف َن ك ي َِّذ َل ال َقا  أولئك الكفرة ﴾َو

ْن َهَذا﴿ ْم إِ ُه ء ا َجا قِّ لَمَّ َ بِنيٌ ﴿ما هذا القرآن  ﴾ِ�ْ ٌر ُم ال ِحسْ  واضح ال یخفى على لبیب ﴾إِ

ْم ) ﴿٤٣( ُه َنا ُُتٍب ﴿وما أنزلنا على أهل مكة  ﴾َوَما آتَْي ََها ِمْن ك ن كتابًا قبل القرآن  ﴾يَْدُرُسو

َْنا﴿یقرؤون فیه ویتدارسونه  ْبلََك ﴿بعثنا  ﴾َوَما أَْرَسل ْم َق ِه ْن ﴿ رسوالً  (ص) یا محمد ﴾إِلَْي ِم
ٍر  ي ْم ) ﴿٤٤( ، فمن أین كذبوك ینذرهم عذاب اهللا ﴾نَِذ ِه ْبِل ْن َق َن ِم ي َِّذ َب ال   وكذَّب قبلهم  ﴾َوكَذَّ
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 آخر شيء علینا فرض
 لتسكن فتذكره یفرضھ
 یبق لم أنھ إلى أنفسنا
   في هللا فأنزل غیره
 أعظكم إنما قل ذلك

 الوآلیة یعني بواحدة
 ولیكم إنما هللا فأنزل

 قل اآلیة ورسولھ هللا
 أجر من سئلتكم ما

 لكم فھو الرسالة على
  ]صا[
(ع)  الرضا عن)٤٩(

 (ص) هللا رسول دخل
 البیت وحول مكة

 صنما وستون ثالثمائة
  في یطعنھا بعود فجعل

 الحق جاء ویقول یده
 إن الباطل وزھق
 جاء زھوقا كان الباطل
 الباطل یبدئ وما الحق
  ]صا[  یعید وما

 ) عن الباقر (ع)٥١(
 القائم إلى أنظر لكأني
 ظھره أسند وقد (ع)
 وساق الحجر إلى

 قال أن إلى الحدیث
 البیداء لىإ جاء فإذا

 جیش إلیھ یخرج
 عز هللا فیأمر السفیاني

 فتأخذ األرض وجل
 عز قولھ وھو بأقدامھم

 إذ ترى ولو وجل
 فوت فال فزعوا
 مكان من وأخذوا
 ]صا[قریب 

العرُب تقول ) ٥٣(
لكل من تكلم بما ال 
یعرف ھو یقذف 

 ]قر[ ویرجم بالغیب
(ع) السجاد  عن)٥٤(

 البیداء جیش ھو
 تحت من یؤخذون

  ]صا[ امھمأقد
  
  
  
  
  
  
  

ْم ﴿وما بلغ كفار مكة  ﴾َوَما بَلَُغوا﴿ أقوام من األمم السابقین ُه َنا َر َما آتَْي عشر ما آتینا  ﴾ِمْعَشا

بُوا ُرُسِلي َفَكْيَف كَاَن نَِكيِر ﴿ األمم التي كانت قبلهم من القوة والمال وطول العمر  ﴾َفَكذَّ
فیه ،  كانوا فیه من القوة ، ولم یغن عنهم ما صالجاءهم عذابي بالتدمیر واالستئ رسلي فلّما كذبوا

لْ ) ﴿٤٥( تهدیٌد لقریش ْم ﴿ لهؤالء المشركین (ص) یا محمد ﴾ُق ََّما أَِعُظُك ن أنصحكم  ﴾إِ

 التي الواحدة هي (ع) علي بوآلیة أعظكم إنما:  قال (ع) الباقر عن ﴾بَِواِحَدةٍ﴿ وأوصیكم بخصلةٍ 

ِ ﴿ ]صا[اهللا  قال َُقوُموا ِهللاَّ َراَدى أَْن ت ُف َنى َو ْث وا الحق والتقرب له  ﴾َم  متفرقینهي أن تتحرَّ
ُروا﴿ القول ویخلط الخاطر یشوش األزدحام ، فإن واحد واحد أو اثنین اثنین َفكَّ ََت في  ﴾ثُمَّ ت

ةٍ  َما﴿ (ص) أمر محمد نَّ ْن ِج ْم ِم ُك ِب َِصاِح لتعلموا أن من ظهر على یدیه هذا الكتاب و  ﴾ب

ٌر ﴿ِإال رسول ما هو  ﴾إِْن ُهوَ ﴿ ن مجنوناً المعجز ال یمكن أن یكو  ي ال نَِذ ْم ﴿منذر  ﴾إِ ِإن  ﴾لَُك

يدٍ ﴿كفرتم  َذاٍب َشِد ْي َع ل) ﴿٤٦( في اآلخرة ﴾بَْنيَ يََد ٍر ﴿ لهم ﴾ُق ْن أَْج ْم ِم ُْتُك َو  َما َسأَل ُه َف
ْم   ألس (ص) اهللا رسول أن وذلك قال (ع) الباقر عن،  ال أسألكم على تبلیغ الرسالة أجراً  ﴾لَُك
ِري ﴿ ]صا[ لكم ثوابه یقول }لكم فهو{ قوله وأما یؤذوهم وال أقاربه یودوا أن قومه وثوابي  ﴾إِْن أَْج

﴿ ِ ال َعَ� اهللاَّ ُهَو َعَ� ﴿رب العالمین  ﴾إِ ِهيٌد  َو ٍء َش ُلِّ َ�ْ رقیب وحاضر على أعمالي  ﴾ك

لْ ) ﴿٤٧( وأعمالكم قِّ  إِنَّ َر�ِّ ﴿ (ص) یا محمد ﴾ُق َْقِذُف بِاْحلَ َعالُم ﴿ یبیِّن الحجة ویظهرها ﴾ي
لْ ) ﴿٤٨( التي غابت وخفیت عن الخلق ﴾الُْغُيوِب  قُّ  ُق َ اْحلَ ء َوَما ﴿ اِإلسالم ءسطع ضیا ﴾َجا

َْباِطُل َوَما يُِعيُد  ُْبِدُئ ال لْ ) ﴿٤٩( ذهب الباطل فلیس له بدٌء وال عودٌ  ﴾ي  (ص) یا محمد ﴾ُق

َْفِسي﴿ ٌل كما زعمتمِإن حصل لي ضال ﴾إِْن َضلَلُْت ﴿لهؤالء المشركین  ََّما أَِضلُّ َعَ� ن  ﴾َفإِن

ْيُت ﴿ ال یضر غیري تََد ْه لَيَّ َر�ِّ ﴿ِإلى الحق  ﴾َوإِْن ا ِبَما يُوِحي إِ َّهُ ﴿فبهدایة اهللا وتوفیقه  ﴾َف ن إِ
ِريٌب ﴿ لمن دعاه ﴾َسِميعٌ  ََرى ﴿ )٥٠( اِإلجابة لمن رجاه ﴾َق حال  (ص) یا محمد ﴾َولَْو ت

ِزعُ ﴿المشركین  ْذ َف َت ﴿ عند فزعهم ِإذا خرجوا من قبورهم ﴾واإِ فال مخلص لهم وال  ﴾َفال َفْو

ْن َمَكاٍن َقِريٍب ﴿مهرب  وا ِم َقالُوا) ﴿٥١( أرض المحشر ِإلى النار أخذوا من ﴾َوأُِخُذ  ﴾َو

هِ ﴿ عندما عاینوا العذاب ِ ّنا ب َناُوُش ﴿بالقرآن وبالرسول  ﴾ءام تَّ ْم ال َُه َّى ل َن ومن أین لهم تناول  ﴾َوأ
ْن َمَكاٍن بَِعيدٍ ﴿یمان اإلِ  ذهبت الدنیا فصارت منهم بمكان ،  التكلیف زمان انقضاء بعد ﴾ِم

قَْد ) ﴿٥٢( بعید هِ ﴿والحال أنهم  ﴾َو ِ ُروا ب ََف لُ ﴿ بالقرآن وبالرسول ﴾ك ْب ْن َق  أیام یعني في ﴾ِم

ُفونَ ﴿ التكلیف َْقِذ ي ْن َمَكا﴿ في األمور المغیبة ﴾بِالَْغْيِب ﴿ یرمون بظنونهم ﴾َو  ﴾ٍن بَِعيدٍ ِم

ُهونَ ) ﴿٥٣( ال بعث وال حساب فیقولون َت بَْنيَ َما يَْش ْم َو ُه َن َل بَْي   بین اِإلیمان ودخول  ﴾َوِحي
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  تسمى سورة المالئكة
 الصادق عنفضلھا 

 الحمدین قرأ من (ع)
 وحمد سبأ حمد جمیعا
 یزل لم لیلة في فاطر
 هللا حفظ في لیلھ في

 قرأھما فإن وكالءتھ
 في یصبھ لم نھاره في

 واعطي مكروه نھاره
 وخیر الدنیا خیر من

 یخطر لم ما االخرة
 یبلغ ولم قلبھ على
  ]صا[  .مناه
 
عن ابن عباس ما ) ١(

كنت ادرى ما فاطر 
السموات حتى اختصم 
الّى اعرابیان فى بئر 
فقال احدھما انا 
فطرتھا اى ابتدأت 

  ]مس[رھا حف
  
) في الحدیث ٢(

أجملوا في طلب الدنیا 
فإن كال میسر لما كتب 

  ]مال[ لھ منھا
  
لیس المراد بذكر  )٣( 

النعمة ذكرھا باللسان 
، ولكن المراد  فقط

،  حفظھا من الكفران
 وشكرھا بمعرفة حقھا

،  ، واالعتراف بھا
، ومنھ  وإِطاعة مولیھا

قول الرجل لمن أنعم 
 أذكْر أیاديَّ  : علیھ
  ]زم[ عندك

  

ْم  كََما﴿الجنان  ِه َْشَياِع ِأ َل ب لُ ﴿بأشباههم في الكفر  ﴾ُفِع ْب ْن َق ْم ﴿من األمم السابقة  ﴾ِم َُّه ن إِ
نُوا ِريٍب ﴿ في الدنیا ﴾كَا   )٥٤( في شك وارتیاب من أمر الحساب والعذاب ﴾ِيف َشّكٍ ُم

  
  
  

تسمى سورة المالئكة، وفي وهي تسعمائة وسبعون كلمة ، وثالثة آالف ومائة وثالثون حرفا ، و 
القرآن خمس سور مبدوءة بالحمد لّله ، هذه والفاتحة واألنعام والكهف وسبأ ، ومثلها في عدد اآلي 

           ]مال [سورة ق
ٍم   ِ�ِ ْاهللاِ  ٍحي رَّ ٍن ْال ْحم ر          ْال

ِ ا﴿ ْمُد ِهللاَّ  مفتق ﴾َفاِطِر ﴿ المحمود بكل مكان ، المعبود في كل زمان ، حمد نفسھ بنفسھ ﴾ْحلَ

ِت ﴿ َوا َما َْرِض  السَّ ِة ُرُسًال﴿ومنشئها من غیر مثاٍل  ﴾َواأل َْمالِئَك ِل ال الى انبیائه  ﴾َجاِع
، والى الّصالحین من عباده بااللهام  والى اوصیائهم بالوحى وااللهام والّتحدیث والّرؤیا الّصادقة

ُوِلي﴿اصالح امورهم وجبران نقائصهم ، والى جمیع خلقه بااللهام والّرؤیا و  والّتحدیث والّرؤیا  ﴾أ

ةٍ ﴿أصحاب  ُربَاعَ ﴿ بحسب العوالم اّلتى یسیرون فیها ویطیرون بها  ﴾أَْجِ�َ َنى َوثُالَث َو ْث  ﴾َم

َِزيُد ﴿ ویعرجون بها ینزلون متعددة أجنحة ذوي ُ  ي ء ا يََشا لِْق َم یزید في خلق المالئكة  ﴾ِيف اْخلَ
الفهم أو السخاء  أو یزید في ، ، وتعدد األجنحة شكال، وتفاوت األ ضخامة األجسام كیف یشاء

 ، أو ، أو العفة في الفقر ، أو التواضع في الشرف ، أو علو الهمة الرضا بالتقدیر ، أو والجود
أن  ، أو أال یْطُلب لنفسه ، أو خفة الروح ، أو أن یكون ُمَحببًا في القلوب الظرافة في الشمائل

َ َعَ�  إِنَّ ﴿یكون عبد اهللا حقیقة  ٌر  اهللاَّ ي ٍء قَِد ُلِّ َ�ْ ) ١( ال یمتنع علیه فعل شيٍء أراده ﴾ك

ةٍ َما ﴿ ْن َرْحَم ُ ِ�نَّاِس ِم َْفَ�ِ اهللاَّ أيُّ شيء یمنحه اهللا لعباده ویتفضل به علیهم من خزائن  ﴾ي

ََها﴿ ورزقٍ  وصحةٍ  نعمةٍ  ، من رحمته ق فال یقدر أحٌد على ِإمساكه وحرمان خل ﴾َفال ُمْمِسَك ل

ویحبسه عن  یمنعهوأيُّ شيء  ﴾يُْمِسْك  َوَما﴿ واالعتراُف بالمنعم من تمام النعمة ، ااهللا منه

ْن بَْعِدهِ ﴿ خلقه من خیري الدنیا واآلخرة ُ ِم َه ْرِسَل ل فال أحد یقدر على منحه للعباد  ﴾َفال ُم

ُز ﴿ ِزي ُهَو الَْع مُ ﴿ شيء الغالب على كل ﴾َو ِكي َا) ﴿٢( یرید ، الذي یفعل ما في صنعه ﴾اْحلَ  ي
ةَ  ْذكُُروا نِْعَم نَّاُس ا َُّها ال َي ْم  أ ِ َعلَْيُك التي من جملتھا تشریفكم بنبي منكم وجعلكم من  ﴾اهللاَّ

، كّرر تذكیر نعمته علیهم حّتى ال ینسوها ویقوموا  من غایة رحمته بعبادهأمتھ ، وأسكنكم حرمھ ، 
 ملتّذین بندائه فیصغوا الى امره حّق االصغاءبحّق شكرها وناداهم قبل االمر بذكر الّنعمة لیكونوا 

﴿ ِ ُر اهللاَّ ْن َخاِلٍق َغْي ْل ِم َْرُزُقُكْم ﴿استفهام ِإنكاري بمعنى النفي أي ال خالق غیره تعالى  ﴾َه ي
َْرِض  ِء َواأل َما َن السَّ ، فهو الذي ینزل المطر من  هو المنعم على العباد بالرزق والعطاء ﴾ِم

  من األوثان  فكیف تشركون معه ما ال یخلق وال یرزق، األرض ، ویخرج النبات من  السماء

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٣٥ 
٤٣  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة فـاطر     ٤٥

  مكیة  الفرقان
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عن ابن عباس ) ٣(

یا أھل مكة  : یرید
 اذكروا نعمة هللا علیكم
 ھ، حیث اسكنكم حرم

ومنعكم من جمیع 
، والناس  العالم

 .یتخطفون من حولكم
   ]زم[
  
یا الدن الحدیثفي  )٥(

غنیمة االكیاس وغفلة 
 ]رو[ الجھال

  
 (ع)الصادق ) عن٦(

من سمع ھذا النداء من 
هللا تعالى وجب علیھ 

لة آبھذا النداء نصب 
العداوة بینھ وبین عدوه 
وال ینفك من محاربتھ 
طرفة عین كلما 
عارضھ بشئ قابلھ 
بغیره ان عارضھ 
بزینة الدنیا قابلة 
بسرعة الفناء وان 
عارضھ بطول االمل 

ابلھ بقرب االجل فھو ق
دائم منتبھ مستعد 
لمحاربتھ لما یعلم ان 
الشیطان ال یغفل عنھ 
وانھ یراھم من حیث ال 

 ]عس[  یرونھ
  
االستفھام لِإلنكار )٧(

وجوابھ أفمن زیَّن لھ 
الشیطان واستحسن ما 
ھو علیھ من الكفر 

كمن  ، والضالل
استقبحھ واجتنبھ 
  واختار طریق اإلِیمان

  ]مس[
  

َ ﴿  الغذاء والحفظ والبقاء یرزقكم من الّسماء الهدایة ومن االرض اسباب ، مواألصنا َه إِال  ال إِل
َفُكونَ ﴿ ال ربَّ وال معبود إال اهللاُ  ﴾ُهوَ  َّى تُْؤ َن أ ووضوح   فكیف ُتصرفون بعد هذا البیان ﴾َف

بُوَك  َوإِْن ﴿ )٣( إلى عبادة األوثان البرهان فال كون المشر  (ص) یا محمد وان یكذبك﴾ يَُكذِّ

ْبِلَك ﴿ ، فهذه سنة اهللا في األنبیاء تحزن لتكذیبهم ْن َق بَْت ُرُسٌل ِم َقْد كُذِّ  فقد ُكّذبوا وُأوذوا ﴾َف

ُر  َوإِلَى﴿ من قبلك حتى أتاهم نصرنا رسلنا ُْرَجُع األُُمو ِ ت ، وسیجازي  مرجع أمرك وأمرهم ﴾اهللاَّ

َُّها) ﴿٤( فیه وعید وتهدید،  كًال بعمله َي نَّ  يَا أ ناداهم تلّطفًا بهم لتهییجهم ثقوا وتیقنوا ،  ﴾اُس ال

ِ  إِنَّ َوْعَد ﴿ لالستماع مُ ﴿ ثابٌت ال محالة ﴾َحقٌّ ﴿لكم بالبعث والجزاء  ﴾اهللاَّ َُّك ن رَّ تلهكم  ﴾َفال تَُغ

نَْيا﴿ َياةُ الدُّ ،  ، والتلذُّذ بمالذها ، وال ُیذهلنكم التمتُّع بها ال تخدعنكم زخارف الدنیا الغرارة ﴾اْحلَ
فال تخدعنكم  الحدیثفي  ، واالشتغال بجمعها واحتكارها، عن التأهُّب للقاء اهللا، وطلب ما عنده

، والقى كل  ، وارتفع االرتیاب ، فكأْن قد كشف القناع ، عن مراتب جنات علیة زخارف دنیا دنیة
ْم ﴿ امرىء مستقره َُّك ن ال يَُغرَّ ِ  َو ُر  بِاهللاَّ ُرو الغرور فیطمعكم في وال یخدعنكم الشیطان في  ﴾الَْغ

ْم ) ﴿٥( ، ویمنیكم بالمغفرة مع اِإلصرار على المعاصي عفو اهللا وكرمه ْيَطاَن لَُك  ﴾إِنَّ الشَّ

وٌّ ﴿ أیها الناس ا﴿ فعل بأبیكم آدم ما فعل ، وعداوته قدیمة لدود ﴾َعُد و وهُ َعُد ُذ ِ فعادوه  ﴾َفاختَّ

َّ ﴿ ، ُكونوا على حذر منه في جمیع أحوالكم وال تطیعوه ن َْصَحاِب إِ ْن أ نُوا ِم َهُ ِلَيُكو ْزب َما يَْدُعو ِح
ِر  ِعي ُروا) ﴿٦( غرضه أن یقذف بأتباعه في نار جهنم ﴾السَّ ََف َن ك ي َِّذ  جحدوا باهللا ورسله ﴾ال

يٌد ﴿ َذاٌب َشِد ْم َع َُه نوا َوَعِملُوا ﴿ وال یطیقھ البشر ال یوصف هوُله ﴾ل َن ءام ي َِّذ َوال
ِت  ا اِحلَ ِإنما قرن اِإلیمان بالعمل الصالح لیشیر ِإلى ، ن والعمل الصالح جمعوا بین اِإلیما ﴾الصَّ

ْم ﴿وقول وعمل  فاِإلیمان تصدیقٌ  ، أنهما ال یفترقان َُه َرةٌ﴿عند ربهم  ﴾ل ِف ٌر ﴿ لذنوبهم ﴾َمْغ َوأَْج
ٌر  َِبي اوطانها والعشق والمحبة قصورها  الهموم عمارتها واالحزان ، لهم قلوب اً هللا عبادان  ﴾ك

ل اهللا سبحانه ان یعمر قلوبنا بانواع العمارات ویزین بیوت بواطننا باصناف االرادات وبروجها نسأ
ویحشرنا مع خواص عباده الذین لهم اجر كبیر وثواب جزیل ویشرفنا بمطالعة انوار وجهه الجمیل 

هِ ) ﴿٧( انه المرجو فى االول واآلخر والباطن والظاهر ءُ َعَمِل َهُ ُسو َِّن ل ْن ُزي ََفَم غَلب هواه  بأنْ  ﴾أ

ًنا﴿، حتى انعكس رأیه  ، وجهله على علمه على عقله َرآهُ َحَس ، والقبیح  فرأى الباطل حق�ا ﴾َف
، وأعرض عن  ، فتبع الحق ، والباطل باطالً  ، كَمن هداه اهللا واستبصر، فرأى الحق حق�ا حسناً 

َ ﴿ ، لیس األمر كذلك الباطل ُ  َفإِنَّ اهللاَّ ء ْن يََشا َهْ  يُِضلُّ َم ي ُ َو ء ْن يََشا ،  الكلُّ بمشیئة اهللا ﴾ِدي َم
، ویهدي من یشاء بتوفیقه للعمل الصالح  فهو تعالى الذي یصرف من یشاء عن طریق الهدى

ْم ﴿واِإلیمان  ِه َْفُسَك َعلَْي َهْب ن ٍت  َفال تَْذ َرا   وال ُتهلك نفسك حسرًة  (ص) فال تغتمَّ یا محمد ﴾َحَس
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  )٣٥(فاطر  رةسو    )٤٨٢(       العشرونو الثاني الجزء
  
 (ع) الكاظم عن) ٨(

 العجب عن سئل أنھ
 فقال العمل یفسد الذي

 منھا درجات للعجب
 سوء للعبد یزین أن

 حسنا فیراه عملھ
 أنھ ویحسب فیعجبھ
 ]صا[ صنعا یحسن

  
المضارع ب لتعبیرُ )ا٩(

الستحضار تلك 
البدیعة الدالة   الصورة

 على كمال القدرة
  ]مس[
  
 (ص) النبي عن)١٠(

 كل یقول ربكم إن قال
 فمن العزیز أنا یوم
 فلیطع الدارین عز أراد

 ]صا[ العزیز
  
 الصادق عن) ١٠(

 قول الطیب الكلم )(ع
 هللا إال إلھ ال المؤمن
 علي هللا رسول محمد
 رسول وخلیفة هللا ولي
 علیھما هللا صلوات هللا
  ]صا[
  
قال المفسرون ) ١٠(

واإلِشارة ھنا إلى مكر 
قریٍش برسول هللا 

حین اجتمعوا  (ص)
في دار الندوة وأرادوا 

،  أن یقتلوه أو یحبسوه
  ]مس[ أو یخرجوه

  
النطفة ) فائدة ١١(

الماء القلیل والماء 
الكثیر وھو من 

ومنھ قول ، األضداد 
لما  )ع(أمیر المؤمنین 

قیل لھ إن الخوارج 
 عبروا جسر النھروان

مصارعھم دون قال : 
 ]مج[ النطفة

  
 هللا رسول) عن ١١(

 الصدقة نإ (ص)
 تعمران الرحم وصلة
 في وتزیدان الدیار

  ]غر[األعمار 
  

ٌم بَِما إِنَّ ﴿ التكذیب على وٕاصرارهم غیهمعلى  َ َعِلي َنُعونَ  اهللاَّ من القبائح ومجازیهم  ﴾يَْص

يَاحَ ﴿ )٨( فیه وعید، علیها رِّ َْرَسَل ال � أ َِّذ ل ُ ا ُر ﴿بقدرته  ﴾َواهللاَّ ُتِثي ابًا َف  حرك السحابتف ﴾َحسَ

َناهُ َفُس ﴿ ِهِ ﴿السحاب الذي یحمل الغیث  أي ﴾ْق َنا ب أَْحَيْي ٍت َف َْرَض بَْعَد  إِلَى بَلٍَد َميِّ َِها األ ت  ﴾َمْو
ویسوق سحاب الّرحمة بها الى بالد  ، فأنزلنا به الماء فأحیینا به األرض بعد جدبها ویبسها

 فوس الجاّفة القاسیة نفوسكم الیابسة عن نبات االیمان فیحیى به الّنفوس المستعّدة ویهلك النّ 
ُر ﴿ نُُّشو ةَ) ﴿٩( كذلك یحیي الموتى من قبورهم ﴾كََذِلَك ال زَّ ُِريُد الِْع َاَن ي ْن ك إن كنتم  ﴾َم

ةُ َجِميًعا﴿ والمنعة الشرف تطلبون حقیقة زَّ َِّه الِْع بالتقوى والعمل  عنده من فلیطلبهاكلَّها  ﴾َفِلل

هِ ﴿ الصالح َْصَعُد  إِلَْي مُ ﴿یرتفع  ﴾ي ُب  الَْكِل يِّ ، وتالوة  كل كالم طیب من ذكر، ودعاءٍ  ﴾الطَّ

ا�ُِ ﴿قرآن، وتسبیح وتمجید  لصَّ ُل ا ُ ﴿الخالص هللا  ﴾َوالَْعَم ه َْرَفُع ،  یتقبله ویثیب صاحبه علیه ﴾ي
 لم یتولنا لم فمن صدره إلى بیده وأومى البیت أهل والیتنا قال : اآلیة هذه في (ع) الصادق عن
ِت ﴿ ]صا[عمال  له اهللا یرفع ئَا يِّ ُروَن السَّ َن يَْمُك ي َِّذ  الندوة دار في (ص)للنبي  قریش مكر ﴾َوال

يٌد ﴿ اوٕاجالئه اوقتله حبسه ثالث  إحدى في الرأي سواوتدار  َذاٌب َشِد ْم َع َُه في نار جهنم  ﴾ل

ُْولَئَِك ﴿ ُر أ ُر ﴿المجرمین  ﴾َوَمْك َُبو ُ ) ﴿١٠( هالٌك وباطل ﴾ُهَو ي هللاَّ ْم  َوا ََقُك خلق أصلكم  ﴾َخل

َُراٍب ثُمَّ ﴿هو آدم و  ْن ت ْم أَْزَواًجا﴿ خلق ذریته ﴾ِم ٍة ثُمَّ َجَعلَُك ْن نُْطَف ،  ذكورًا وإِناثاً  أصنافاً  ﴾ِم

لُ  َما﴿ اعلموا أیھا الناس أنھ﴾ وَ ﴿لتوالدوا فتكثروا بعضكم من بعٍض  وزوَّج ِم ْن  َحتْ ُنَْثى ِم  ﴾أ

ال تََضعُ ﴿ في بطنها من جنین ال﴿وال تلد  ﴾َو هِ  إِ ٍر ﴿ تعالى ﴾بِِعلِْم ْن ُمَعمَّ ُر ِم  ﴾َوَما يَُعمَّ

ْن ﴿ یطول ُعمر أحٍد من الخلق فیصبح هرماً  َقُص ِم ال يُْن ِرهِ  َو وال ُینقص من ُعمر أحد  ﴾ُعُم
ال﴿ فیموت وهو صغیر َتاٍب ﴿ وهو مسجَّل ﴾إِ ِ ﴿ اللوح المحفوظ ﴾ِيف ِك هللاَّ َ� ا  إِنَّ ذَِلَك َع

ٌر  أن الصدقة تزید في العمر في الحدیث ،  ل شيء علماً سهٌل هّین ألن اهللا قد أحاط بك ﴾يَِسي

َراِن  َوَما﴿ )١١( وأن الصدقة والصلة تعمران الدیار وتزیدان في األعمار ْ ي اْ�َ َتِو ماء  ﴾يَْس

ٌت ﴿ في العذوبة والملوحة البحر وماء النهر َرا ٌب ُف ْذ  هذا ماء حلٌو یكسر وهج العطش ﴾َهَذا َع

﴿ ُ ُه َراب َهَذا ِمْ�ٌ أَُجاجٌ ﴿ داره في الحلق لعذوبتهویسهل انح ﴾َسائٌِغ َش قریب إلى المرارة  ﴾َو

ْن كُلٍّ ﴿ ُیحرق حلق الشارب لمرارته وشدة ملوحته ًما﴿ واحٍد منهما ﴾َوِم َأْكُلُوَن َحلْ سمكًا  ﴾ت

ا﴿ ِرُجونَ ﴿ غضًا طریاً  ﴾َطِري تَْسَ�ْ ا﴿منهما  ﴾َو ََه ن َْبُسو ًة تَل اللؤلؤ والمرجان للزینة  ﴾ِحلَْي

ََرى وَ ﴿ ُْفلَْك ﴿ أیها المخاطب ﴾ت َر ﴿السفن  ﴾ال ِه َمَواِخ َتُغوا﴿ ُعباب البحر تشق جواري ﴾ِفي َتْب  ﴾ِل

هِ ﴿ لتطلبوا بركوبكم هذه السفن ْن َفْضِل ْم ﴿ السفر إلى البلدان ﴾ِم َُّك ُرونَ َولََعل   ربكم ﴾تَْشُك
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  )٣٥(فاطر  سورة    )٤٨٣(       العشرونو الثاني الجزء
  
 فكما ال یتساوى )١٢(

العذُب   : البحران
والملح فكذلك ال 
یتساوى المؤمن مع 

، وال البرُّ مع  الكافر
  ]مس[ الفاجر

  
اللھم  ) في الحدیث١٥(

اغننى باالفتقار الیك 
وال تفقرنى باالستغناء 

 ]مس[ عنك
  
في دعاء عرفھ  )١٦(

اََنا اْلَفقیُر في ِغناَي 
َفَكْیَف ال اَُكوُن َفقیراً 

  في َفْقري
  
عباس  عن ابن )١٨(

یلقى االب واالم ابنھ 
فیقول یا بنى احمل 
عنى بعض ذنوبى 
فیقول ال استطیع 
حسبى ما علّى وكذا 
یتعلق الرجل بزوجتھ 
فیقول لھا انى كنت لك 
زوجا فى الدنیا فیثنى 
علیھا خیرا فیقول قد 
احتجت الى مثقال ذرة 
من حسناتك لعلى 
انجوبھا مما ترین 
فتقول ما ایسر ما 

اطیق طلبت ولكن ال 
انى اخاف مثل ما 

 ]رو[ تخوفت 
  

يُو�ُِ ﴿ یدخل ﴾يُو�ُِ ) ﴿١٢(نعمھ علیكم على  ِر َو َها نَّ َل ِيف ال َر ِيف ا�َّْيِل ﴿یدخل  ﴾ا�َّْي ََّها  ﴾الن

َر ﴿ فیتفاوت بذلك طول اللیل والنهار بالزیادة والنقصان َر ﴿ ذلَّل ﴾َوَخسَّ َْقَم ْمَس َوال  ﴾الشَّ

رِ ﴿ لمصالح العباد ُلٌّ َجيْ  كل منهما یسیر ویدور في مداره الذي قدَّره اهللا له ال یتعداه ﴾ي ك

ى﴿ ٍل ُمَسم مُ ﴿عند ّهللا  ﴾ألََج ُُّكْم ﴿أیھا الناس  ﴾ذَِلُك ُ َرب ُ ﴿الحق  ﴾اهللاَّ َه یتصرف  ﴾الُْملُْك  ل

َن تَْدُعونَ ﴿ فیھ كیف یشاء ي َِّذ ْن ﴿ تعبدون ﴾َوال هِ  ِم ِ ن شیئًا  ﴾َما يَْمِلُكونَ ﴿ من دون اهللا ﴾ُدو

ْن ﴿ ٍر ﴿ ولو بمقدار ﴾ِم إِْن ﴿) ١٣( القشرة الرقیقة التي بین التمرة والنواة القطمیر ﴾ِقْطِمي
ْم  ُه ُْم  ال يَْسَمُعوا﴿هذه األصنام  تدعوا ﴾تَْدُعو ءَك  ألنها جمادات ال تسمع وال تفهم ﴾ُدَعا

ْم  َما﴿الفرض سبیل لدعائكم على ﴾ َسِمُعوا َولَوْ ﴿ ابُوا لَُك  علیها قدرتهم لعدم لندائكم ﴾اْسَ�َ
ْم ﴿ ُروَن بِِشْرِكُك ِة يَْكُف ِْقَياَم يَْوَم ال وفي اآلخرة حین ینطقهم اهللا یتبرءون منكم ومن  ﴾َو

ئَُك ﴿عبادتكم إیاهم  بِّ َُن ال ي  على وجه الیقین أحدٌ  (ص) یا محمد یطلعك على حقیقة الحالوال ﴾َو

ٍر ﴿ ُل َخِبي ْث َ ﴿ )١٤( العلیم الخبیر -اهللا - إال أنا  ﴾ِم نَّاُس  يَُّهايَا أ  الخطاب لجمیع البشر ﴾ال

﴿ ُ ء َرا ُْفَق ْم ال ُْت َن ِ ﴿المحتاجون  ﴾أ على مقدار افتقار العبد الى اهللا  ، وأحوالكم أنفسكم في ﴾إِلَى اهللاَّ

َْغِ�ُّ ﴿ یكون غناؤه باهللا وكلما ازداد افتقارًا ازداد غنى ُ ُهَو ال عن العالم و عنكم وعن أعمالكم  ﴾َواهللاَّ

ِميُد ﴿ على اِإلطالق إِْن ﴿) ١٥(فاحمدوه واشكروه  المحموُد على نعمه التي ال ُتْحصى ﴾اْحلَ
ْم  ْبُك ِه أْ يُْذ لٍْق ﴿ألهلككم وأفناكم  لو شاء تعالى ﴾يََش َأِْت ِخبَ ي يدٍ  َو  وأتى بقوٍم آخرین غیركم ﴾َجِد

 آخرینما ذكر من االذهاب بهم واالتیان ب ﴾َوَما ذَِلَك ﴿ )١٦( وعیٌد وتهدید، فیه  منكم أطوع

ٍز ﴿ ِزي ِ بَِع َِزُر ﴿ )١٧(بصعٍب أو ممتنع  ﴾َعَ� اهللاَّ ال ت َرى  َو ال تحمل نفٌس  ﴾َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخ

َةٌ ﴿نفس  ﴾َوإِْن تَْدعُ ﴿، وال تعاقب بذنٍب غیرها  آثمٌة إثم نفٍس أخرى َقل إِلَى ﴿ بالذنب أحداً  ﴾ُمْث
َها ُ َ�ْ ﴿ لیحمل عنها بعض أوزاره ﴾ِحْمِل ه ْن ْل ِم َم ٌ ال ُحيْ أحد ممن تستنجد بھ لم یجبھا  ﴾ء

ولو كان المدعو قریبًا  ﴾ُقْربَى َولَْو كَاَن ذَا﴿ ، الن كل مشغول بوزره حائر في أمره وتستغیث

ُر ﴿ ُْنِذ ََّما ت ن َشْونَ ﴿بهذا القرآن  (ص) یا محمد ﴾إِ َن َخيْ ي َِّذ ْم ﴿ یخافون ﴾ال َُّه في  ﴾بِالَغْيِب  َرب

ََقاُموا﴿ انما یخشى المرء بقدر علمه باهللاو ، أوقات الخشیة دائمة  ، خلواتهم الةَ َوأ  أي﴾ الصَّ
أي إنما ینفع إنذارك وتحذیرك هؤالء من قومك دون من عداهم من أهل ، راعوها كما ینبغي 

ْن ﴿ ان بین الرجل وبین الشرك والكفر ترك الصالة فى الحدیث،  التمرد والعناد َّى َوَم ََزك  ﴾ت

هِ ﴿ اإلنذارات هي بالتأثر من هذتطهر من أدناس األوزار والمعاص ْفِس َن َّى ِل َزك ََت ََّما ي فِإنما  ﴾َفِإن

ِ ﴿ ثمرة ذلك التطهر عائدة علیه ُر  َوإِلَى اهللاَّ ِصي   َوَما ﴿ )١٨(مرجع الخالئق یوم القیامة  ﴾الَْم
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  )٣٥(فاطر  سورة    )٤٨٤(       العشرونو الثاني الجزء
  
  
یقال لكل ) فائدة ٢١(

موضع ال تصل الیھ 
س ظل وال یقال الشم

الفیئ اال لما زال عنھ 
الشمس ویعبر بالظل 
عن العز والمنعة وعن 

والحرور  الرفاھیة
الریح الحارة باللیل  

  ]رو[
 
ترتیب ھذه  )٢٢(

األشیاء في بیان عدم 
االستواء جاء في غایة 
الفصاحة، فقد ذكر 
األعمى والبصیر مثالً 

، فذكر  للمؤمن والكافر
ما علیھ الكافر من 

، وما علیھ  الكفر ظلمة
المؤمن من نور 

، ثم ذكر  اإلِیمان
مآلھما وھو الظلُّ 

، فالمؤمن  والحرور
بإِیمانھ في ظل 
وراحة، والكافر بكفره 

، ثم  في حر وتعب
ذكر مثالً آخر على 
 أبلغ وجھ وھو الحيُّ 
والمیت ، فاألعمى قد 
یكون فیھ بعض النفع 

، وجمع  بخالف المیت
الظلمات ألن طرق 

، وأفرد  الكفر متعددة
النور ألن التوحید 
والحق واحٌد ال یتعدد، 
م األشرف في  وقدَّ
المثلین األخیرین وھما 

  "الظل، والحيُّ " 
م األوضح في  وقدَّ
المثلین األولین وھما 

 "األعمى والظلمات"
 ً ،  لیظھر الفرق جلیا
 وال یقال ذلك ألجل 

السجع ألن معجزة 
آن لیست في مجرد القر
، بل في المعنى  اللفظ
 ً ، فللھ سرُّ القرآن  أیضا

  ]مس[
 
أراد بمن في  )٢٢(

،  القبور الكفار
، أي  وشبھھم بالموتى

فكما ال یقدر أن یسمع 
من في القبور كتاب 

،  هللا وینتفع بمواعظھ
فكذلك من كان مّیت 
القلب ال ینتفع بما 

  ]مس[ یسمع
  

ي َتِو ْبَ  يَْس فكذلك ال یتساوى المؤمن ، كما ال یتساوى األعمى مع البصیر  ﴾ِصيُر األَْعَمى َوال

ُر ) ﴿١٩( ، والكافر الذي یتخبط في الظالم المستنیر بنور القرآن نُّو ال ال ُت َو لَُما ال الظُّ ال  ﴾َو

ُر ) ﴿٢٠(كما ال یتساوى النور والظالم  یتساوى كذلك الكفر واِإلیمان ُرو ال اْحلَ لُّ َو ال الظِّ  ﴾َو

َوَما ) ﴿٢١( حرال، والهدى والضالل كما ال یستوي الظل مع  ال یستوي الحقُّ والباطل وكذلك
ي َتِو ال يَْس ءُ َو ُت  األَْحَيا عن ابن عباس في قول اهللا  ، ال یستوي العقالء والجهال كذلك ﴾األَْمَوا
 }ظلماتالوال { (ع) علي بن أبي طالب }والبصیر{أبو جهل ابن هشام  }وما یستوي االعمى{ تعالى:

 }وال الظل{المملؤ من النور  (ع) یعني قلب علي }وال النور{یعني أبو جهل المظلم قلبه بالشرك 
 ، ثم یعني به مستقر أبي جهل في جهنم }وال الحرور{في الجنة  (ع) یعني بذلك مستقر علي

 وال{ (ع) علي وحمزة وجعفر وحسن وحسین وفاطمة وخدیجة }وما یستوي االحیاء{جمعهم فقال: 
ُ ﴿ ]شو[ كفار مكة }االموات ء ْن يََشا َ يُْسِمُع َم یشرح صدره ف،  إسماعه دعوة الحق ﴾إِنَّ اهللاَّ

َنَْت ﴿ لِإلسالم ُبوِر ﴿ (ص) یا محمد ﴾َوَما أ ُْق ْن ِيف ال ، ألنهم  بمسمع هؤالء الكفار ﴾بُِمْسِمٍع َم

يٌر ﴿ )٢٢( أموات القلوب ال یدركون ال نَِذ َنَْت إِ منذر تخّوف هؤالء  رسولما أنَت إال  ﴾إِْن أ

َْناَك ﴿ )٢٣( الكفار من عذاب النار َْرَسل َّا أ ن قِّ ﴿بعثناك  ﴾إِ ًرا﴿ الحق بالهدى ودین﴾ بِاْحلَ  ﴾بَِشي

ًرا﴿للمؤمنین  ي نَِذ ٌر ﴿للكافرین  ﴾َو ي َها نَِذ ال خال ِفي ٍة إِ ْن أُمَّ ما من أمٍة من األمم في و  ﴾َوإِْن ِم
لم یخل وجھ األرض من آثار النبوة ، إذ كلما و،  ا رسولالعصور واألزمنة الخالیة إال وقد جاءه

ْم ﴿ )٢٤(اندرست تعالیم نبي أعقبھ اآلخر  ِه ْبِل َن ِمْن َق ي َِّذ َب ال َقْد كَذَّ بُوَك َف  ﴾َوإِْن يَُكذِّ

ُُهْم ﴿ للتأسي باألنبیاء في الصبر على تحمل األذى والبالء (ص)تسلیة للنبي  ْم ُرُسل ُه َْت ء َجا
ِت  َنا َْبيِّ ُِر ﴿فكذبوهم  بالمعجزات والحجج ﴾بِال ب زُّ بِال ِر ﴿ صحف ابراهیم ﴾َو ِني َتاِب الُْم بِالِْك  ﴾َو

ُروا﴿ بعد إمهالهم ﴾ثُمَّ ﴿ )٢٥( ، والفرقان ، والزبور ، واِإلنجیل التوراة ََف َن ك ي َِّذ ُت ال  ﴾أََخْذ

ِر ﴿هؤالء الكفار بالهالك والدمار  م أبدِّل أل،  فكیف كانت عقوبتي لهم ﴾َفَكْيَف كَاَن نَِكي

ََر ﴿ )٢٦( فیھ تھدید لقریش  ؟ ، وعمارتهم خراباً  ، وسعادتهم شقاوة نقمة نعمتهم َْم ت أیها  ﴾أَل

ً ﴿ المخاطب ء ِء َما َما سَّ َن ال َْزَل ِم َن َ أ هللاَّ هِ ﴿ المطر بقدرته ﴾أَنَّ ا ِ َنا ب َرْج أَْخ ٍت ﴿ بذلك الماء ﴾َف َرا  ثََم
َُها ن ًفا أَلَْوا َتِل ِل ُجَددٌ ﴿ر اكه والثماأنواع النباتات والفو  ﴾ُخمْ َبا ْن اْجلِ وخلق الجبال طرائق  ﴾َوِم

َُها﴿ ن َتِلٌف أَلَْوا ٌر ُخمْ َرابِيُب ُسودٌ ﴿مختلفة في حمرتها و  مختلفة البیاض ﴾بِيٌض َوُحْم  ﴾َوَغ

ْن ﴿ )٢٧( شدیدة السواد ُ كََذِلَك ﴿وخلق من  ﴾َوِم ُه ن َتِلٌف أَلَْوا َنَْعاِم ُخمْ َوابِّ َواأل نَّاِس َوالدَّ  ﴾ال

ُ ﴿خلقًا مختلفًا ألوانه  ء َباِدِه الُْعلََما ْن ِع َ ِم َشى اهللاَّ ََّما َخيْ ن لم  : كأّنه قیل، جواٌب لسؤاٍل مقّدٍر  ﴾إِ
ال ینفع الّدالالت واالنذارات  : فقال  ؟ ال یخشى الّناس من اهللا مع هذه الّدالئل وتلك االنذارات

  لب الّناس خالین من نور العلم ال ینفع هذه ، ولّما كان اغ لمن لم یقذف اهللا فى قلبه نور العلم
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  )٣٥(فاطر  سورة    )٤٨٥(       العشرونو الثاني الجزء
  
والظاھر من ) ٢٢(

اآلیات واألخبار أن 
الجبال أحدثھا هللا 
تعالى بعید خلق 
األرض لئال تمید 

  ]رو[ بسكانھا 
 
) قال (ص) : ال ٢٤( 

تزال طائفة من أمتي 
 -ظاھرة على الحق 

ة ال یضرھم وفي روای
حتى یأتي  -من خالفھم

  ]مال[أمر ّهللا القائل 
  
ان   فى الحدیث) ٢٧(

هللا یبغض الشیخ 
یعنى الذى الغربیب 

  ]قر[یخضب بالسواد 
 (ص) النبي قال) ٢٨(
لھ  أتقاكم � أخشاكم إن
  ]صا[
  
یِن َو ) ٢٨( قَِواُم الدِّ

ْنَیا بِأَْرَبَعٍة َعالٍِم  الدُّ
َجاِھٍل  وَ  ِعْلَمھُ ُمْسَتْعِمٍل 

ال َیْسَتْنِكُف أَْن َیَتَعلََّم َو 
 بَِمْعُروفِھِ َجَواٍد ال َیْبَخلُ 

ال َیبِیُع آِخَرَتُھ  َو َفقِیرٍ 
  ]نج[ بُِدْنَیا

  
ُكلُّ ِوَعاٍء َیِضیُق ) ٢٨(

 ِوَعاءَ بَِما ُجِعَل فِیِھ إِال 
 اْلِعْلِم َفإِنَُّھ َیتَِّسُع بِھِ 

  ]نج[
  
قام رجل إلى ) ٢٩(

  فقال ص)(رسول هللا 
یا رسول هللا ما لي ال 

أَلك  أحبُّ الموت قال
 : قالنعم   :قالمال 
ال أستطیع  :قال  فقّدمھ
إن قلب الرجل  : قال

مع مالھ إن قّدمھ أحبَّ 
ره  أن یلحق بھ وإن أخَّ
ر معھ  أحب أن یتأخَّ

  ]مج[
  
(ص) عن النبي )٣٠(

ویزیدھم من  في قولھ
ھو الشفاعة لمن فضلھ 

ن وجبت لھ النار مم
ً في  صنع إلیھ معروفا

  ]مج[ الدنیا
 
ان   فى الحدیث) ٣١(

اردتم عیش السعداء 
وموت الشھداء والنجاة 
یوم الحشر والظل یوم 

  الحرور والھدى یوم 

،  أكملو ،  المعرفة أتم كلما كانت،  ِإنما یخشاه تعالى العلماء ألنهم عرفوه حقَّ معرفته،  فیهم
،  یورث الخشیة والزهد یورث الراحة، والمعرفة تورث اإلنابةالعلم  ،كانت الخشیة له أعظم وأكثر

ٌز ﴿ ]شو[ه كان یخشى اهللا ویراقب (ع) یعني علیاعن ابن عباس قال:  ِزي َ َع غالب على  ﴾إِنَّ اهللاَّ

ٌر ﴿ كل شيء ُفو َْتلُونَ ﴿ )٢٨( لمن تاب ﴾َغ َن ي ي َِّذ ِ ﴿یداومون على تالوة  ﴾إِنَّ ال َتاَب اهللاَّ  ﴾ِك

الةَ﴿ة وعنوانا حتى صارت لهم سم ََقاُموا الصَّ ا﴿ ، بخشوعها في أوقاتها ﴾َوأ ُقوا ِممَّ َنَْف  َوأ
ْم  ُه َنا ةً ﴿بعض أموالهم في سبیل اهللا  من ﴾َرَزْق ا َوَعالنَِي َْرُجونَ ﴿في السر والعلن  ﴾ِسر  ﴾ي

َرةً﴿بعملهم هذا  ا َر ﴿ معاملة مع اهللا﴾ ِجتَ َُبو َْن ت ْم ) ﴿٢٩(لن تكسد  ﴾ل ُه َي فِّ ُيَو ْم ﴿ اهللا ﴾ِل َرُه ﴾ أُُجو

ْم ﴿ أعمالهم ثواب َِزيَدُه ي هِ ﴿على ذلك  فوق أجورهم ﴾َو ْن َفْضِل ُ ﴿ رحمته من خزائن ﴾ِم َّه ن  إِ
ٌر  ُفو ٌر ﴿ لهفواتهم ﴾َغ َك ﴿ )٣٠( تهمالطاع ﴾َشُكو َنا إِلَْي َْوَحْي � أ َِّذ َن ﴿ (ص) یا محمد ﴾َوال ِم

َتاِب  ّق  ُهَو ﴿القرآن  ﴾الِْك ه﴿ ادفسالصحیح الذي الیشوبه  هو ﴾اْحلَ ْي ًقا ِلَما بَْنيَ يََد َصدِّ لما  ﴾ُم

ٌر ﴿ سبقه من الكتب اِإللهیة المنزلة ِبي َباِدِه َخلَ َ بِِع َِصيٌر  إِنَّ اهللاَّ محیط ببواطن أمورهم  ﴾ب
َتاَب ﴿ )٣١( علیه خافیة ال تخفى اوظواهره َرْثَنا الِْك َْو َنا ﴿ هذا القرآن ﴾ثُمَّ أ َن اْصَطَفْي ي َِّذ ال

َباِدنَا ْن ِع  هذا وأورثنا وجل عز تعالى اهللا اصطفانا الذین فنحن قال : أنه (ع) الكاظم عن ﴾ِم

ْم ﴿ ]صا[ شيء كل تبیان فیه الكتاب ُه ْن مٌ ﴿ فمن هؤالء ﴾َفِم ه َظاِل ْفِس ر في  ﴾ِلَن من هو مقصِّ

ِصٌد ﴿ قدم الظالم كي ال ییأس من نفسه ،، یتلو القرآن وال یعمل به  عمل الخیر َت ُهْم ُمْق ْن  ﴾َوِم

ر في بعض الفترات  یتلوا ِت ﴿فعل الخیرات  متوسط في، القرآن ویقصِّ َرا ْي ْم َسابٌِق بِاْخلَ ُه ْن  ﴾َوِم

ِ ﴿ سبَّاق یستبق الخیرات  (ع) فاطمة ولد قال :،  عنها سئل إنه (ع) الرضا عن ﴾بِِإْذِن اهللاَّ
 ]صا[ اماألم یعرف ال الذي لنفسه والظالم باألمام العارف والمقتصد األمام بالخیرات والسابق

ُر ﴿ اِإلرث واالصطفاء ﴾ذَِلَك ﴿ ِبي َْفْضُل الَْك  فقد تفضل اهللا علیهم (ص) ألمة محمد ﴾ُهَو ال

ََها﴿ )٣٢( ن ُخلُو ُت َعْدٍن يَْد نَّا َّْونَ ﴿ ]صا[ والسابق المقتصد یعني (ع) الصادق عن ﴾َج ل  ﴾ُحيَ

َر ِمْن ﴿یزینون  ِو ْن أََسا َها ِم ْم ِفي َباُسُه ََهٍب َولُؤْلُؤًا َوِل ٌر ذ ِري َها َح َقالُوا﴿ )٣٣(﴾ ِفي عند  ﴾َو

َزنَ ﴿دخولهم الجنة  َهَب َعنَّا اْحلَ َْذ َِّذ� أ ِ ال ْمُد ِهللاَّ عبرَّ  ، الهموم واألكدار واألحزان ﴾اْحلَ

ٌر ﴿ بالماضي لتحقق وقوعه ُفو ََّنا لََغ  قدمهم رفقا بهم لضعف حالهم ،للعاصین  ﴾إِنَّ َرب

ٌر ﴿ َّ ﴿ )٣٤(یشكر العمل القلیل  ﴾َشُكو ََّناال � أََحل ةِ ﴿أنزلنا  ﴾ِذ َقاَم َر الُْم ال نتحول عنها  ﴾دَا

هِ ﴿وجعلها مقرًا لنا  وأسكننا فیها ،أبداً  ْن َفْضِل وان كان العمل سببا لدخول  ، من انعامه وكرمه﴾ ِم
َنا﴿ فان الحسنات فضل منه الجنة ََصٌب ﴿ال یصیبنا  ﴾ال يََمسُّ َها ن    َوال﴿ تعب وال مشقة ﴾ِفي
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الضاللة فادرسوا 
القرآن فانھ كالم 
الرحمن وحرز من 
الشیطان ورجحان فى 

  ]رو[ المیزان
 
َدنََّك فِي ) ٣٢( ال ُیَزھِّ

اْلَمْعُروِف َمْن ال 
َیْشُكُرَك  لََك َفَقدْ  َیْشُكُرهُ

َعلَْیِھ َمْن ال َیْسَتْمتُِع 
ُتْدِرُك َو َقْد  ِمْنھُ ٍء  بَِشيْ 

ِمْن ُشْكِر الشَّاِكِر أَْكَثَر 
ا أََضاَع  ُ  اْلَكافِرُ ِممَّ َو هللاَّ

وقال   ُیِحبُّ اْلُمْحِسنِینَ 
َو َال  اْلَخْیرَ  اْفَعلُوا(ع) 

. ً  َفإِنَّ َتْحقُِروا ِمْنُھ َشْیئا
َصِغیَرهُ َكبِیٌر َو َقلِیلَُھ 

أََحُدُكْم  َیقُولَنَّ َكثِیٌر َو َال 
ْولَى بِفِْعِل إِنَّ أََحداً أَ 

 وَ اْلَخْیِر ِمنِّي َفَیُكوَن 
ِ َكَذلِكَ   ]نج[ هللاَّ

   
من غلبتھ النفس  )٣٢(

األمارة وأمرتھ 
، ومن  فأطاعھا ظالم

جاھد نفسھ فغلبتھ تارة 
غلب أخرى فھو و

المقتصد صاحب 
، ومن  النفس اللوامة

قھر نفسھ فھو السابق 
وفي تقدیم الظالم ثم 
المقتصد إیذان بأن 

صدین أكثر من المقت
السابقین والظالمون 

  ]غر [أكثر األقسام
  
 (ص) النبي عن)٣٢(

 فیدخل السابق وأما قال
 وأما حساب بغیر الجنة

 فیحاسب المقتصد
 وأما یسیرا حسابا
 فیحبس لنفسھ الظالم

 یدخل ثم المقام في
 قالوا الذین فھم الجنة
 أذھب الذي � الحمد
 ]صا[ الحزن عنا
  
 )عن النبي (ص)٣٥(
 هللا اعد ما فیھ ذكری

 یوم (ع) علي لمحبي
 دخلوا فإذا قال القیامة
 وجدوا منازلھم
 یھنونھم المالئكة
 إذا حتى ربھم بكرامة
 قیل قرارھم استقروا

 ما وجدتھم ھل لھم
قالوا  حقا مربك وعد
 رضینا ربنا نعم

 قال عنا فارض
  وبحّبكم  عنكم برضاي

َنا ٌب ﴿ وال یصیبنا ﴾يََمسُّ َها لُُغو ، جعلنا ّهللا وایاكم من  ، ھذا حال أھل الجنة عیاٌء وال فتورإِ  ﴾ِفي

ُروا) ﴿٣٥(أھلھا  َن كََف ي َِّذ مَ ﴿نا جحدوا بآیات ﴾َوال نَّ َه ُر َج ْم نَا َُه ُْقَضى﴿المستعرة  ﴾ل ال  ﴾ال ي

ْم َفَيُموتُوا﴿یحكم  ِه َِها﴿حتى یستریحوا من عذاب النار  ﴾َعلَْي َذاب ْن َع ْم ِم ُه ُف َعْن فَّ ال ُخيَ  ﴾َو

ٍر ﴿شيء  َُفو َّ ك ُل ِزي ك مثل ذلك العذاب نجازي ونعاقب كل مبالغ في الكفر  ﴾كََذِلَك َجنْ

َْصَطِرُخونَ ) ﴿٣٦( والعصیان ْم ي ُه َها﴿یتصارخون  ﴾َو َنا﴿ في جهنم قائلین ﴾ِفي ِرْج ََّنا أَْخ  ﴾َرب

لْ ﴿كي من النار وردنا إلى الدنیا  ا﴿عمًال  ﴾نَْعَم َّ ﴿ یقربنا منك ﴾َصاِحلً َر ال ا َغْي ُنَّ � ك ِذ
لُ  ٌم علیه ﴾نَْعَم ، أو المراد نعمل صالحًا غیر الذي كنا نحسبه صالحاً ،  اعتراٌف بسوء عملهم وتندُّ

ُْم ﴿ قال تعالى ردًا علیهم وموبخًا لهم، صنعا  ألنهم كانوا یحسبون أنهم یحسنون ْرك َْم نَُعمِّ ََول  ﴾أ
َتََذ ﴿ أولم نترككم ونمهلكم في الدنیا عمرًا مدیداً  َّرَما ي ْن تََذك ِه َم َُّر ِفي یكفي ألن یتذكر فیه  ﴾ك

 ؟ وما لكم تطلبون ُعمرًا آخر ؟ فماذا صنعتم في هذه المدة التي عشتموها رمن یرید التذك
ُْم ﴿ ءَك ُر  َوَجا ي نَِّذ ُقوا﴿ (ص) وقیل الشیب وهو محمد ﴾ال و  العذاب یا معشر الكافرین ﴾َفُذ
اِلِمنيَ ﴿ ٍر  َفَما ِ�ظَّ ْن نَِصي ) ٣٧( وال معین یدفع عنكم عذاب اهللا ناصر كم الیومفلیس ل ﴾ِم

مُ ﴿ َ َعاِل َّهُ ﴿بكل ما خفي في الكون من علمه أحاط  ﴾إِنَّ اهللاَّ ن َْرِض إِ ِت َواأل َوا َما لسَّ َغْيِب ا
ِر  و ُد ِت الصُّ ٌم بَِذا  أیها الناس )٣٨( یعلم مضمرات الصدور، وما تخفیه من الهواجسو  ﴾َعِلي

ْم ﴿ � َجَعلَُك َِّذ َْرِض  ُهَو ال ف في األرض ﴾َخالِئَف ِيف األ ،  جعلكم خلفاء عنه في التصرُّ

ََفَر ﴿یخلف بعضكم بعضا  او ، ، وأباح لكم منافعها وسلطكم على ما فیها باهللا  ﴾َفَمْن ك

هِ ﴿ ُرهُ ﴿وبال  ﴾َفَعلَْي ُْف ْم ِعْنَد ﴿ال یضر بذلك إال نفسه  ﴾ك ُْفُرُه َن ك ِري ِف ال يَِزيُد الَْكا  َو
ال  ْم إِ ِِّه ًتاَرب ًرا﴿ إال طردًا من رحمة اهللا وبعداً  ﴾َمْق ال َخَسا ْم إِ ُرُه ُْف َن ك ِري ِف َِزيُد الَْكا ال ي  ﴾َو

ومن اشترى به ، فإن العمر كرأس مال من اشترى به رضا اهللا ربح ، هالكًا وخسران العمر 
لْ ﴿ )٣٩( سخطه خسر ْم ﴿ لهؤالء المشركین (ص) یا محمد ﴾ُق ُت َْي ََرأ  أخبروني عن ﴾أ

﴿ َ َرك ُْم ُش ءَك ِ ﴿ األوثان واألصنام من ﴾ا َن تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللاَّ ي َِّذ الذین عبدتموهم من  ﴾ال

َْرِض ﴿العبادة  ، وأشركتموهم معه في دون اهللا َن األ َُقوا ِم ذَا َخل َُروِ� َما بأي شيء استحقوا  ﴾أ

ِت ﴿ هذه العبادة َوا َما ْرٌك ِيف السَّ ْم ِش َُه السموات فاستحقوا بذلك أم شاركوا اَهللا في خلق  ﴾أَْم ل

ْم  أَْم ﴿ كة معهاالشر  ُه َنا َتابًا﴿ أنزلنا علیهم ﴾آتَْي نٍت ﴿ ینطق بأنهم شركاء اهللا ﴾ِك ْم َعَ� بَيِّ ُه َف
 ُ ه ْن ْم بَْعًضا ﴿ تهمفهم على بصیرة وحجة وبرهان في عباد ﴾ِم اِلُموَن بَْعُضُه َْل إِْن يَِعُد الظَّ ب

ًرا ُرو ال ُغ َ ﴿) ٤٠( لیل الرؤساء لألتباعِإنما اتخذوهم آلهة بتض ﴾إِ   يُْمِسُك ﴿بقدرته  ﴾إِنَّ اهللاَّ
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حللتم  نبیي بیت اھل
وصافحتم  داري

 عطاء فھنیئا المالئكة
 فیھ لیس مجذوذ غیر

 قالوا اھفعند تنغیص
 اذھب الذي � الحمد
  ]صا[  الحزن عنا
 
 أشدّ   المقت) فائدة ٣٩(

ومنھ قیل  ، البغض
 : لمن ینكح امرأة أبیھ

، لكونھ ممقوتاً  مقتي
  ]زم[ في كل قلب

  
وعن ابن عباس ) ٤١(

  أنھ قال لرجل مقبل
من لقیت  : من الشام

ً  :؟ قال بھ  :قال ، كعبا
 ؟ قال وما سمعتھ یقول

إّن  : سمعتھ یقول  :
السٰموات على منكب 

كذب  : قال ، ملك
أما ترك   ، كعب

د ثم قرأ ھذه یھودیتھ بع
  ]زم[ اآلیة

  
كانت  قریش) ٤٢(

قبل مبعث النبي تقول 
ا بلغھم أن  (ص) لَمَّ

أھل الكتاب كّذبوا 
لعن هللا  ، رسلھم

،  الیھود والنصارى
أتتھم الرسل فكذبوھم، 
فوهللا لئن أتانا رسول 
لنكونن أھدى من 

  ]بح[ إحدى األمم
 
ال   : في الخبر) ٤٣( 

تمكروا وال تعینوا 
ن هللا تعالى ماكراً فإ

یقول  وال یحیق المكر 
السيء إال بأھلھ  وال 
تبغوا وال تعینوا باغیاً 
فإن هللا سبحانھ یقول  
 إنما بغیكم على أنفسكم 

  ]رو[
  
  
  
  
  
  
  
  
 

َُزوال َْرَض أَْن ت ِت َواأل َوا َما َولَِنئْ ﴿ ، ورتَّبهما بمشیئته ، وأتقنهما بحكمته ا بقدرتهمأمسكه ﴾السَّ
ََتا ْن ﴿كنهما فرضًا أمامن  ﴾َزال ُهَما ِم ْن بَْعِدهِ  إِْن أَْمَسَك ال یستطیع أحٌد على  ﴾أََحٍد ِم

َّهُ كَاَن َحِليًما﴿ ِإمساكهما ن ًرا﴿ یعاجل العقوبة للكفار ال ﴾إِ ُفو  الرضا عن،  لمن تاب منهم ﴾َغ

َْقَسُموا﴿ )٤١( ]صا[ تزوال ان واالرض السماوات اهللا یمسك بنا (ع)  حلف المشركون ﴾َوأ

﴿ ِ ْم ب ِِه ن َْيَما ْهَد أ ِ َج ٌر ﴿ أشدَّ األیمان وأبلغها ﴾اهللاَّ ي ْم نَِذ ُه ء نُنَّ ﴿ رسول منذر ﴾لَِنئْ َجا لََيُكو
ْن إِْحَدى َْهَدى ِم ِم ﴿جمیع  ﴾أ ا ﴿ الذین أرسل اهللا إلیهم الرسل من أهل الكتاب ﴾األَُم َفلَمَّ

ْم  ُه ء ْم ﴿(ص)  محمد ﴾َجا ٌر َما َزاَدُه ي ًرا﴿مجیئه  ﴾نَِذ ُُفو ال ن إال تباعدًا عن الهدى والحق  ﴾إِ

ًرا﴿ )٤٢(وهربًا منه  َبا وعتوهم  بسبب استكبارهم عن اتباع الحقمن الرسول نفروا  ﴾اْسِتْك
َر ﴿وطغیانهم  َْرِض َوَمْك ِئ ِيف األ يِّ ، لیفتنوا  ومن أجل المكر السيء بالرسول وبالمؤمنین ﴾السَّ

يُق  َوال﴿ ضعفاء اِإلیمان عن دین اهللا هِ  الَْمْكُر ﴿ وبالوال یحیط  ﴾َحيِ َْهِل ِأ ال ب ئُ إِ يِّ إال  ﴾السَّ

َْنُظُرونَ ﴿ه من مكره ودبَّر  ْل ي َه لِنيَ ﴿ ینتظر هؤالء المشركون ﴾َف َوَّ َت األ ال ُسنَّ إال عادة اهللا  ﴾إِ

َْن ﴿، من تعذیبهم وإِهالكهم  وسنته في األمم المتقدمة يًال َول َْبِد ِ ت ِت اهللاَّ نَّ َد ِلُس َْن َجتِ َد  َفل َجتِ
يًالِلُس  ِو ِ َحتْ ِت اهللاَّ ُروا﴿ )٤٣( إلى غیرهم وال یستطیع أحد أن یحّول العذاب عنهم ﴾نَّ َْم يَِسي ََول  أ

َْرِض  ویمروا على القرى المهلكة في متاجرهم الى العراق والشام والیمن  یسافروا ﴾ِيف األ

َّذِ ﴿آثار دمار األمم الماضیة  فیروا ﴾َفَيْنُظُروا﴿ ُة ال َب ِق َن كَْيَف كَاَن َعا ْم  ي ِه ْبِل ْن َق حین  ﴾ِم

ةً﴿ بهم كذبوا رسلهم ماذا صنع اهللا ْم ُقوَّ ُه ْن ََشدَّ ِم نُوا أ ،  وكانوا أقوى من أهل مكة أجساداً  ﴾َوكَا

ءٍ  َوَما﴿وأكثر منهم أمواًال وأوالدًا  ْن َ�ْ ُ ِلُيْعِجَزهُ ِم ، وال یصعب علیه  ال یفوته شيء ﴾كَاَن اهللاَّ

ال﴿أمر  ِت َو َوا َما َْرِض  ِيف  ِيف السَّ ُ كَاَن َعِليًما﴿في هذا الكون  ﴾األ َّه ن  بشئون الخلق ﴾إِ

ًرا﴿ ي ُبوا﴿ )٤٤( على االنتقام ممن عصاه اً قادر  ﴾قَِد اَس بَِما كََس نَّ ُ ال  ،ذنوبهمب ﴾َولَْو يُؤَاِخُذ اهللاَّ
ََرَك َعَ� ﴿ لحلم اهللا ورحمته بعباده بیانٌ  ِرَها َما ت ْه َّةٍ ﴿على األرض  ﴾َظ ْن َداب حدًا یدب أ ﴾ِم

ْن ﴿ علیها من إنسان أو حیوان ُرُهْم ﴿ ، ولطفه بهم من رحمته بعباده ﴾َولَِك یمهلهم  ﴾يُؤَخِّ

ى﴿ ٍل ُمَسم ْم ﴿ زمن معلوم ﴾إِلَى أََج ُُه ءَ أََجل َفِإنَّ ﴿ جاء ذلك الوقت جازاهم بأعمالهم ﴾َفِإذَا َجا
ًرا َِصي َباِدِه ب َ كَاَن بِِع   )٤٥( حوالهمعالم بشئونهم المطلع على أ ﴾اهللاَّ
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تسمى قلب القرآن و 
المعّمة تعّم صاحبھا 
بخیر الدنیا واآلخرة 
أي تدفع وتدعى 
المدافعة القاضیة تدفع 
عن صاحبھا كل سوء 
 وتقضى لھ كل حاجة

  ]مال[
  

 الصادق عن فضلھا
 قلبا شيء لكل أن (ع)
 یس القرآن قلب وان

 ]صا[
اقرأوا عن النبي (ص) 

  سورة یس على موتاكم 
من دخل  وعنھ (ص)

المقابر وقرأ سورة 
یس خفف عنھم یؤمئذ 
وكان لھ بعدد من فیھا 

  ]رو[ حسنات
إن في عن النبي (ص) 

القرآن سورة یشفع 
لقارئھا ویغفر 
لمستمعھا أال وھي 

  ]زم[ سورة یس
  
 (ع) الباقر عن) ١(

 هللا لرسول ان قال
 اسماء عشرة(ص) 
 القرآن في خمسة

 في لیست وخمسة
 في التي فأما القرآن
 واحمد فمحمد القرآن
 ن و ویس هللا وعبد

 ]صا[
  
 : قال ابن عباس )١(

یا إنسان  "یس"معنى 
 ]مس[ في لغة طي

  
 ى:قال ابن عباس) ١(

 : قالت كفار قریش
لست یا محمد مرسالً، 

،  وما أرسلك هللا إلینا
فأقسم هللا بالقرآن 

كم أن العظیم المح
من  (ص)محمداً 

المرسلین َعلَى ِصَراٍط 
  ]مس [ُمْسَتقِیمٍ 

 
كانت العرب ) فائدة ٢(

یتحرزون من األیمان 
الفاجرة ویقولون إنھا 

 ]غر[ تدع الدیار بالقع
 
الخیر ان  في) جاء ٨(

أبي جھل كان حلف 
  (ص) لئن رأى محمداً 

  
  
  

عمائة وعشر كلمات ، وثالثة آالف فإنها نزلت بالمدینة ، وهي سب ٤٥نزلت بمكة عدا اآلیة 
           ]مال [حرف، ال ناسخ وال منسوخ فیها ، وال یوجد في القرآن سورة مبدوءه بما بدئت به

ٍم   ِ�ِ ْاهللاِ  ٍحي رَّ ٍن ْال ْحم ر          ْال
بسبعة اسماء محمد واحمد وطه  يان اهللا سمان وعنه (ص) ، اسم من اسماء النبي (ص)﴾ يس﴿

ویؤیده انه یقال الهل البیت آل یس كما قیل سالم على ال طه  ،والمدثر وعبد اهللا ویس والمزمل 
ِم ﴿) ١( ]عس[ سالم على ال خیر النببین، ویس  ِكي ُْقْرآِن اْحلَ أقسم سبحانه بالقرآن  ﴾َوال

ََّك ) ﴿٢( المحكم من الباطل ن ْرَسِلنيَ ﴿ (ص) یا محمد ﴾إِ ْن الُْم المبعوثین من رب العالمین  ﴾لَِم

َراٍط ﴿) ٣( ایة الخلقلهد ِقيٍم ﴿طریق ونهج  ﴾َعَ� ِص لَ ﴿ هذا القرآن) ٤( ﴾ُمْسَت ِزي َن  من ﴾ت

ِز ﴿ ِزي ِم ﴿الغالب على خلقه القوي في ملكه  ﴾الَْع ِحي رَّ و إنما أرسلناك ) ٥(بعباده الرؤوف بهم  ﴾ال

َر ﴿ (ص)یا محمد  نِذ ُت َر ﴿ الناس كافة ﴾َقْوًما﴿بهذا القرآن  (ص) لُتَحذَِّر یا محمد ﴾ِل ُنِذ  َما أ
ْم  ِفلُونَ ﴿ ، لتطاول زمن الفترة علیهم الذین ما جاءهم رسوٌل وال كتاب ﴾ءاباُؤُه ْم َغا ُه فهم  ﴾َف

اشعاٌر باّن المعنى  )ع(ى خبٍر منسوٍب الى الّصادق ، ف بسبب ذلك غافلون عن الهدى واِإلیمان
وعزتي وجاللي  )٦( ]بي[ فهم غافلون عنها) واالوصیاء من بعده ع( لتنذر بوالیة أمیر المؤمنین

ََقْد َحقَّ ﴿ لُ ﴿وجب  ﴾ل َْقْو ْم ﴿الوعید واستحقاق العقاب  ﴾ال َثِرِه بسبب إصرارهم على  ﴾َعَ� أَْك

ُنونَ ﴿ الكفر ْم ال يُؤِْم ُه  المؤمنین واالئمة أمیر علي بوآلیة یقرون ال ممن (ع)الصادق  عن ﴾َف

َّا﴿) ٧( ]صا[یؤمنون  ال فهم بعده من السالم علیهم ن َْنا إِ  هؤالء المحتوم علیهم بالشقاء ﴾َجَعل

ْقَمُحونَ  ِيف ﴿ ُهْم ُم َقاِن َف ْذ ِهَي إِلَى األ ْم أَْغالالً َف ِه ِق ،  كمن ُجعل في ُعنقه غلٌّ  ﴾أَْعَنا
الُمقمح هو الرافع ،  إلى الحق یقدر ان یلتفت، فارتفع رأسه فال  وجمعت یداه مع عنقه تحت ذقنه

َ ) ﴿٨(رأسه  ْن ب َْنا ِم ْم َوَجَعل ُه َنا أَْغَشْي ا َف ْم َسد ِْفِه ْن َخل ا َوِم ْم َسد ِه َيِْدي  بالسدفغطینا  ﴾ْنيِ أ

ِصُرونَ ﴿أبصارهم  ُْب ْم ال ي ُه ْم ) ﴿٩( شیئًا ألنهم أصبحوا محصورین بین سدین ﴾َف ِه ءٌ َعلَْي  َوَسَوا
ْم  َُه ْرت َنَذ َْم  ءأ ْم  أَْم ل ْرُه ُنِذ ُنونَ ﴿(ص) ، فهم  یا محمد إنذارك وعدمه سواء لدیهم ﴾ت  فیه ﴾ال يُْؤِم

َر ﴿ )١٠(للنبي (ص)  تسلیة ْك ََّبَع الذِّ ْن ات ُر َم ُنِذ ََّما ت ن من  (ص) ِإنما ینفع ِإنذارك یا محمد ﴾إِ

ْحَماَن بِالَْغْيِب ﴿آمن بالقرآن وعمل بما فیه  رَّ خافه سرا وجهرا وداوم على عبادته ولم  ﴾َوَخِشَي ال

ْرهُ ﴿ه یغتر برحمته ألنه مع عظیم رأفته ألیٌم عذاب َبشِّ َرةٍ﴿ (ص) یا محمد ﴾َف ِف عظیمة من  ﴾بَِمْغ
ٍم ﴿ اهللا لذنوبه َِري ٍر ك ِي ﴿قل لمنكري الحیاة األخرى ) ١١( في اآلخرة ﴾َوأَْج ُن ُحنْ َّا َحنْ ن   إِ

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٣٦ 
٤١  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة يـس      ٨٣

  مكیة  الجن
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  )٣٦(یس  سورة    )٤٨٩(       العشرونو الثاني الجزء
  

یصلي لیرضخنَّ رأسھ 
فأتاه وھو یصلّي ومعھ 
حجر لیدمغھ فلما رفعھ 

نثنت یده إلى عنقھ ا
ولزق الحجر بیده فلما 
عاد إلى أصحابھ 
وأخبرھم بما رأى 
سقط الحجر من یده 

  ]مج[.....
  
عن ابن عباس  )٩(

 (ص)كان النبـي  : قال
یقرأ في المسجد فیجھر 
بالقراءة فتأذى بھ ناس 
من قریش حتى قاموا 
لیأخذوه فإذا أیدیھم 
مجموعة إلى أعناقھم 
وإذا ھم ال یبصرون 

(ص) ؤا إلى النبـي فجا
فقالوا ننشدك هللا تعالى 

 قال، والرحم یا محمد 
ولم یكن بطن من 
بطون قریش إال 

 فیھم (ص)وللنبـي 
قرابة  فدعا النبـي 

حتى ذھب ذلك  (ص)
  ]آل[
 
ھنا  الغیب) تنبیھ ١١(

الخلوة عند مغیب  یعني
اإلِنسان عن عیون 

  ]مس[ البشر
  
اربع ) في الحدیث ١٢(

ب على یمتن القلب الذن
الذنب وكثرة مصاحبة 
النساء وحدیثھن 
ومالحاة االحمق تقول 
لھ ویقول لك ومجالسة 

قیل یا رسول الموتى 
هللا وما مجالسة الموتى 
قال كل غنى مترف 

  ]رو[ وسلطان جائر
  
 سعید أبـي عن )١٢(

 بنو كان قال الخدري
 من ناحیة في سلمة

 أن فأرادوا المدینة
 قرب إلى ینتقلوا
 هللا لفأنز المسجد
 ُنْحىِ  َنْحنُ  إِنَّا تعالى

 َماَ  َوَنْكُتبُ  ٱْلَمْوَتىٰ 
ُمواْ   َوءاَثاَرُھمْ  َقدَّ

 هللا رسول عاھمفد
 یكتب إنھ  :فقال (ص)
 علیھم تال ثم آثاركم
  ]آل[ فتركوا اآلیة

  

تَى ُتُب ﴿للحساب والجزاء  مرة ثانیة ﴾الَْمْو نَْك ُموا﴿ ونثبت في اللوح المحفوظ نحفظ ﴾َو  ﴾َما قَدَّ

ْم ﴿نحصي ﴾ وَ ﴿ في الدنیا من صالح األعمال وسیئها َرُه ُخَطاهم  التي خلفوها  في الدنیا ، ﴾آثَا

َّ ﴿، وَتَرْقُرق دموعهم على خدودهم  ، ووقوفهم على بساط المناجاة معنا إلى المساجد ُل َوك
ءٍ  َناهُ ﴿ من أعمال الخلق﴾ َ�ْ َصْي بٍِني ﴿ هجمعناه وضبطنا ﴾أْح  فيمسطور  ﴾ِيف إَِماٍم ُم

 من الحق ابین المبین االمام واهللا انا قال : انه (ع) المؤمنین امیر عن،  صحائف األعمال
َثًال﴿ )١٢( ]صا[ (ص)اهللا  رسول من ورثته الباطل ْم َم َُه  (ص) واذكر یا محمد ﴾َواْضِرْب ل

َةِ ﴿لقومك الذین كذبوك قصة  ْري َْق َْصَحاَب ال ذْ ﴿ إنطاكیة ﴾أ ْرسَ ﴿حین  ﴾إِ ََها الُْم ء رسلنا  ﴾لُونَ َجا

َْنا) ﴿١٣(وقیل ارسلهم عیسى  لهدایتهم َْرَسل ْذ أ ْم اْثنَْنيِ ﴿بعثنا  ﴾إِ ِه یحیى ویونس  رسولین ﴾إِلَْي

ُهَما﴿ بُو ْزنَا﴿ كذبوا الرسولین وضربوهما وسجنوهما ﴾َفَكذَّ یناهما وشددنا أزرهما  ﴾َفَعزَّ قوَّ

َِثاِلٍث ﴿ ْرَسلُونَ فَ ﴿ ثالث هو شمعون الصفا راس الحواریین برسول﴾ ب ْم ُم َّا إِلَْيُك ن نحن  ﴾َقالُوا إِ

لیس  أهل القریة ﴾َقالُوا) ﴿١٤(قیل انهم اقاموا ینذرونهم عشر سنین   رسل اهللا مرسلون لهدایتكم
ٌر ﴿ و لكم فضٌل علینا ِال بََش ْم إ ُْت َن َُنا َما أ ْثل َزَل ﴿ فكیف أوحى اهللا إلیكم دوننا ﴾ِم َن َوَما أ

ْحَمانُ  رَّ ْن َ�ْ ﴿اهللا  ﴾ال بُونَ ﴿لة من الوحي والرسا ﴾ءٍ ِم ال تَْكِذ ْم إِ ُْت  في دعوى الرسالة ﴾إِْن أَن

ْم ﴿أجابهم الرسل  ﴾َقالُوا) ﴿١٥( َّا إِلَْيُك ن َُم إِ َُّنا يَْعل ْرَسلُونَ  َرب  النتقم منا ناولو كنا كذب ﴾لَُم

بِنيُ ﴿ولیس  ﴾َوَما) ﴿١٦( َْبالُغ الُْم ال ال َنا إِ م رسالة اهللا بالغًا أن نبلغكوما علینا اال  ﴾َعلَْي

َّْرنَا﴿ للرسل أهل القریة ﴾َقالُوا) ﴿١٧( وعیٌد لهم فیه ، واضحًا جلیًا ال غموض َّا تََطي ن  ﴾إِ

ُهوا﴿تشاءمنا  َت َن َْم ت ْم لَِنئْ ل  لئن لم تمتنعوا عن قولكم ودعوتكم لنا إلى التوحید ﴾بُِك

نَُّكْم ﴿ ْرُجَم ََن نَُّكْم ﴿ ابالحجارة حتى تموتو  ﴾ل نَّا َولََيَمسَّ مٌ  ِم َذاٌب أَِلي  ولنقتلنَّكم شرَّ ِقتلة ﴾َع

لُوا) ﴿١٨( َطاِئُركُْم ﴿ال تتشاءموا بنا ، ما بنا شؤم ألنا رسل الّله وٕانما  الرسل لهم قال ﴾َقا
ْم  ُْم ﴿ وسوء أعمالكم كفركم وإِنما شؤمكم بسبب ﴾َمَعُك ِّْرت ألئنا ذكرناكم ووعظناكم  ﴾أَِئْن ذُك

ْم َقْومٌ ﴿لیس األمر كما زعمتم ، ، تشاءمتم بنا وتوعدتمونا بالرجم  ودعوناكم إلى توحید اهللا َنُْت َْل أ  ب
ِرُفونَ  ْن ﴿) ١٩( توبیٌخ لهم مع الزجر، فیه  متجاوزون الحد في الشرك والعصیان ﴾ُمْس ءَ ِم َوَجا
َصى َْق ٌل يَْسَعى﴿من أبعد أطراف  ﴾أ ِة َرُج َن ي  بن اسرائیل یسرع في مشیه وهو حبیب ﴾الَْمِد

لَ ﴿ مؤمن آل یاسین وكان قد آمن بهم عند ورودهم القریة ارالنج وا  عندماالراعي حبیب  ﴾َقا همُّ

َِّبُعوا﴿اتركوا الرسل ال تعتدوا علیهم ، وٕاذا أردتم الخیر ألنفسكم  ﴾َقْومِ  يَا﴿ رسلالبقتل   ات
ْرَسِلنيَ    تأكیدًا وبیانًا كرر القول  )٢٠( تألیفًا لقلوبهم واستمالة لها لقبول النصیحة قالها ﴾الُْم
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  )٣٦(یس  سورة    )٤٩٠(       العشرونو الثالث الجزء
  
ال :  تنبی��������������ھ )١٢(

إن ھ���ذه اآلی���ة یص���ح 
نزل��ت ف��ي بن��ي س��لمة 
ألن ھ���ذه اآلی���ة مكّی���ة 
باالتفاق ، اما م�ا نقل�ھ 
بع��ض المفس��رین م��ن 
أنھ������ا مدنی������ة فغی������ر 
ص�����حیح ، ألن�����ھ ل�����م 
ی����ذكر المنق����ول عن����ھ 
وإنم����ا ق����ال بم����دنیتھا 

زول لیجعلھا سبب الن�
، وان ما جاء في ھذه 
األحادی��ث عب��ارة ع��ن 
حكایة حال وقعت في 

 ]مال [المدینة
   
إن وفي الحدیث ) ١٢(

أعظم الناس أجراً في 
 – الصالة أبعدھم إلیھا

  ]مج[ -الى المسجد 
  
انطاكیة ) فائدة : ١٣(

احدى المدن االربع 
التى یكون فیھا بطارقة 
النصارى وھى 
انطاكیة والقدس 

 - ورومیةواالسكندریة 
كرسى ملكھم  وفیھا

ومجتمع امرھم وبیت 
دیانتھم وفتحھا من 

ثم  -اشراط الساعة 
   ]رو[سطنطینةقبعدھا 

  
عامة ما ) فائدة ١٤(

في القرآن من الرجم 
  ]قر[ معناه القتل

  
قال المفسرون ) ١٨(

ووجھ تشاؤمھم 
بالرسل أنھم دعوھم 
إلى دیٍن غیر ما 
یدینون بھ فاستغربوه 

ت عنھ واستقبحوه ونفر
طبیعتھم المعوجة، 
فتشاءموا بمن دعا إلیھ 

أعاذنا هللا  : كأنھم قالوا
  مما تدعوننا إلیھ

  ]مس[
فیھ  أَئِنْ ) فائدة ١٩(

تسعة أوجھ من 
  ]قر[ القراءات

 
) عن النبي (ص) ٢٠(

ُسبَّاق األمم ثالثة لم 
 یكفروا با� طرفة عین

 علي بن أبي طالب  :
،  وھو أفضلھم (ع)

،  نومؤمن آل فرعو
  ]قر[  وصاحب ۤیس

َِّبُعوا﴿ ًرا﴿هؤالء الرسل الصادقین  ﴾ات أَلُُكْم أَْج ْن ال يَْس كأنه التفت إلى الرسل وقال لهم  ﴾َم

ونَ ﴿أتطلبون أجرا على ما تدعون الناس إلیه  قالوا ال ، نحن أبعد الناس عن طلبه  تَُد ْم ُمْه ُه  ﴾َو
قالوا له إذا أنت على دینهم مؤمن بربهم ) ٢١( على هدى وبصیرة فیما یدعونكم إلیه من توحید اهللا

ُْرَجُعونَ ﴿ولذلك تحبذ دعوتهم ، فقال لهم  ِه ت � َفَطَرِ� َوإِلَْي َِّذ ل ُبُد ا أُي شيء  ﴾َوَما ِلي ال أَْع

ُذ ) ﴿٢٢(ي ؟ وإِلیه مرجع یمنعني من أن أعبد خالقي الذي أبدع خلقي ِ  ، إستفهام إنكاري ﴾ءأَختَّ

ِ ﴿أي كیف اتخذ  ن ْن ُدو ةً ﴿اهللا  ﴾هِ ِم َه ْحَماُن بُِضّرٍ ﴿واعلموا یا قومي  ﴾آِل رَّ لو  ﴾إِْن يُِرْدِ� ال

ْم َشْيئًا﴿ أراد اهللا أن ُینزل بي شیئًا من الضر واألذى ُه َفاَعُت ِن َع�ِّ َش تنفع شفاعتهم  ال ﴾ال تُْغ

ال﴿ الهتكم وِن  َو ِقُذ ُن ت غیر اهللا إن عبد ﴾إِ�ِّ ) ﴿٢٣( یقدروا على إنقاذي من عذاب اهللاوال  ﴾ي

َِفي﴿ ذًا ل بٍِني  إِ عندما  ثم أقبل على الرسل وخاطبهم) ٢٤( لفي خسران ظاهر جلي ﴾َضالٍل ُم

ْم ﴿ هموا بقتله ُِّك َِرب ْنُت ب لما قال  )٢٥(واشهدوا على إیماني  ﴾َفاْسَمُعوِن ﴿ الذي خلقكم ﴾إِ�ِّ آَم
ودفن جثمانه ي في بئر الرس القفلما مات  ، ، وثبوا علیه فقتلوه لهم ذلك ونصحهم وأعلن إیمانه

 ]مال[ وقبره معروف حتى اآلن یزوره الغادي والباديبالمحل الذي قتل فیه ، انطاكیه في سوق 
لَ ﴿ لْ ﴿من قبل مالئكة الرحمة  له ﴾ِقي ةَ  اْدُخ نَّ دخل الجنة  فلما، جزاًء على صدق ِإیمانك  ﴾اْجلَ

لیحملهم ذلك على شفقة علیهم رحمة بهم و  تمنى أن یعلم قومه بحاله وعاین ماأكرمه اهللا
 ،جریًا على سنن األولیاء في الترحم على األعداء،  الدخول في اِإلیمانب اكتساب الثواب واألجر

َل يَا لَْيَت َقْوِمي﴿  وٕانما تمنَّى وأراد ذلك إشفاقًا علیهم، لیعملوا مثلما َعِمَل ِلَیجُدوا مثلما َوَجدَ   َقا
قال ،  ولیؤمنوا لینالوا ذلك، المغفرة وجزیل الثواب لیرغبوا في مثله بما أعطاه اهللا من  ﴾يَْعلَُمونَ 

َر لِي بَِما) ﴿٢٦( ونصحهم بعد مماته حیاته نصح قومه في: ابن عباس َف من الذنوب ﴾ َر�ِّ  َغ

َرِمنيَ ﴿ َن الُْمْك هِ ) ﴿٢٧( بدخول جنات النعیم ﴾َوَجَعلَِ� ِم َْنا َعَ� َقْوِم َزل َن قوم حبیب ﴾ َوَما أ

ْن بَْعِدهِ ﴿ انطاكیةاهل  ءِ ﴿ من بعد قتله ﴾ِم َما َن السَّ نٍد ِم ْن ُج واالنتقام ألن أمر إهالكهم  ﴾ِم

ِزلِنيَ ﴿أیسر لدینا من ذلك منهم  ن ُنَّا ُم  ، كما فعلناه یوم بدرجندا من المالئكة إلهالكهم  ﴾َوَما ك

َ ) ﴿٢٨( لشأنهم اٌ لهم وتصغیر  اٌ تحقیر  بل كفینا امرهم بصیحة ملك ن ْن كَا ما كانت عقوبتهم  ﴾ْت إِ

ًة َواِحَدةً﴿ ال َصْ�َ أخذ جبرائیل علیه السالم بعضادتي باب مدینتهم وصاح بهم صیحة  ﴾إِ

ونَ ﴿فماتوا جمیعا  ْم َخاِمُد ، القاعد قاعدا والقائم قائما والمضجع  میتون ال حراك بهم ﴾َفإِذَا ُه
من قتل حبیب او فى الیوم الذى وقعت الصیحة فى الیوم الثالث  شبهوا بالنار الخامدة  مضجعا ،
َا) ﴿٢٩( فى الساعة التى عادوا فیها بعد قتلهم الى منازلهم فرحین مستبشرین وقیل ، قتلوه فیه  ي

َرةً َعَ�  َبادِ  َحْس ٍل ﴿إذا لم یؤمنوا بالرسل ویا ویلهم من یوم الحسرة  ﴾الِْع ْن َرُسو ْم ِم ِه ْتِي َأ   َما ي
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فلما قربا من  )٢٠(

المدینة رأیا حبیب 
سمي نجارا  –ر النجا

النھ كان ینحت 
شیخا وكان  اصنامھم

یرعى غنیمات لھ 
فسلما علیھ فقال من 
انتما فاخبراه بانھما 

وكان من رسل عیسى 
مسحا لھ ابن مریض ف

المریض فقام باذن هللا 
صحیحا فآمن حبیب 
ا ھمَّ قومھ بقتل  فلمَّ

ً الرس  ل جاءھم مسرعا
  ]رو[
 
َما َخْیٌر بَِخْیٍر ) ٢٦(

َبْعَدهُ النَّاُر َو َما َشرٌّ 
َبْعَدهُ اْلَجنَُّة َو ُكلُّ  بَِشرٍّ 

َنِعیٍم ُدوَن اْلَجنَِّة َفُھَو 
ُكلُّ َبَالٍء  وَ َمْحقُوٌر 

  ]نج[ ُدوَن النَّاِر َعافَِیةٌ 
  
قال المفسرون ) ٢٨(

وفي اآلیة استحقار 
أذل  إلِھالكھم فإِنھم

وأھون على هللا من أن 
یرسل المالئكة 
إلِھالكھم وقد روي أنھ 
لما قتل حبیب النجار 

،  غضب هللا تعالى لھ
ل لھم النقمة فأمر  فعجَّ
جبریل فصاح بھم 
صیحة واحدة، فماتوا 

  ]مس[عن آخرھم، 
  
یكرم الخبز  )٣٣(

باقصى ما یمكن فانھ 
یعمل فى كل لقمة 
یأكلھا االنسان من 

ئة وستون الخبز ثالثما
صانعا او لھم میكائیل 
الذى یكیل الماء من 
خزانة الرحمة ثم 
المالئكة التى تزجر 
السحاب والشمس 
والقمر واالفالك 
ومالئكة الھواء ودواب 
االرض وآخرھم 

ومن اكرام  ... الخباز
الخبز ان یلتقط الكسرة 
من االرض وان قلت 
فیأكلھا تعظیما لنعمة 
 هللا تعالى وفى الحدیث

اكل ما یسقط من من  "
  المائدة عاش فى وسعة

وعوفى فى ولده وولد 
  " ولده من الحمق

ویقال ان التقاط الفتات 
مھور الحور العین وال 

 یضع القصعة على
  

نُوا ال كَا هِ  إِ ِ ُون ب ء ز ْه َت ََرْوا) ﴿٣٠( ما جاءهم رسوٌل إال كذبوه واستهزءوا به ﴾يَْس َْم ي ألم  ﴾أَل

َ  كَْم ﴿ مشركوا مكةیتعظ  َْهل ُْقُروِن أ ْم ِمَن ال َُه ْبل ِهْم ﴿ل من المكذبین للرس ﴾ْكَنا َق ْم إِلَْي َُّه َن أ
َْرِجُعونَ  ال ا َجِميعٌ ) ﴿٣١( ال عودة لهم إلى الدنیا بعد هالكهموانه  ﴾ي ُلٌّ لَمَّ  جمیع ﴾َوإِْن ك

َضُرونَ ﴿األمم الماضیة واآلتیة  َنا ُحمْ ْي  مكة بهم أفال یعتبر أهل یوم القیامة للحساب والجزاء ﴾لََد

ْم ) ﴿٣٢( َُه ٌَة ل ةُ ﴿ على قدرة اهللا ووحدانیتهألهل مكة منكري البعث  ﴾َوآي َت ْرُض الَْمْي  ﴾األ

َها﴿الیابسة الهامدة التي ال زرع فیها  َنا َها﴿ بالمطر ﴾أَْحَيْي ْن َنا ِم َرْج ا﴿ ءبهذا الما﴾ َوأَْخ ب  ﴾َح

َأْكُلُونَ ﴿ أنواع الحبوب ُ ي ه ْن َها﴿ )٣٣(ا لیتغذوا به ویعیشو  ﴾َفِم َْنا ِفي  في األرض ﴾َوَجَعل

ٍت ﴿ نَّا ٍل ﴿بساتین  ﴾َج ي ْن َخنِ اكرموا ، في الحدیث  اول شجرة استقرت على وجه االرضالنخلة  ﴾ِم
وهى تشبه االنسان من حیث استقامة قّدها ، فضل طینة آدم خلقت من  ، وانها عمتكم النخلة

واذا تقارب ، ولو قطع رأسها ماتت ،  وطولها وامتیاز ذكرها من بین النبات واختصاصها باللقاح
َها ِمَن الُْعُيوِن  َوأَْعَناٍب ﴿ة ذكورها واناثها حملت حمال كثیرا النها تستأنس بالمجاور  ْرنَا ِفي  ﴾َوَ�َّ

ِرهِ ) ﴿٣٤( واألنهار ینابیع من الماء العذب ْن ثََم أْكُلُوا ِم التي  واالعناب من ثمرات النخیل ﴾ِلَي

ْم َوَما َعمِ ﴿ أنشأها لهم يِه َيِْد ُ أ ه َْت ََفال﴿ مما غرسوه وزرعوه بأنفسهم ﴾ل ُرونَ  أ أفال  ﴾يَْشُك

انَ ) ﴿٣٥( على ما أنعم به علیهم اهللا تعالى یشكرون َِّذ� َخلََق ﴿ تنّزه وتقدَّس اهللا ﴾ُسْ�َ ال
ََّها﴿األصناف  ﴾األْزَواجَ  ا ﴿ المختلفة األلوان والطعوم واألشكال من جمیع األشیاء ﴾كُل ِممَّ

بِ  ُْن ْرُض ﴿ُتخرج  ﴾ُت ت ْم ﴿ الزروع والثمارمن  ﴾األ ُفِسِه َن ْن أ ا ﴿ واِإلناثالذكور من  ﴾َوِم َوِممَّ
َةٌ ) ﴿٣٦(وقعر البحار  مما في بطون االرض ﴾ال يَْعلَُمونَ  ْم ﴿ وعالمٌة أخرى ﴾َوآي َُه ألهل  ﴾ل

ُ  ا�َّْيُل نَْسَ�ُ ﴿ مكة ه ْن َهاَر َفِإذَا هُ ﴿ نزیل عنه الضوء ونفصله عن ﴾ِم نَّ  ﴾ُمْظِلُمونَ  ْم ال

ِري ﴿ وآیٌة أخرى لهم )٣٧( داخلون في الظالم ْمُس َجتْ تسیر بقدرة اهللا في َفلك ال تتجاوزه  ﴾َوالشَّ

ّرٍ ﴿وال تتخطَّاه  َتَق ََها ِلُمْس الجري والدوران  ﴾ذَِلَك ﴿ ، ولوقٍت تنتهي إلیه لزمٍن تستقر فیه ﴾ل

يُر ﴿ َْقِد ِزيِز ﴿اِإلله  ﴾ت ِم ﴿ في ملكه ﴾الَْع َر ﴿ )٣٨( بخلقه ﴾الَْعِلي َْقَم ْرنَاهُ  َوال قدرنا مسیره  ﴾قَدَّ

َناِزلَ ﴿ يف، الشهور االیام و  لمعرفة  وهي ثمانیة وعشرون منزًال في ثمانیة وعشرین لیلة ﴾َم
ى﴿ المعروفة عند العرب تَّ ِم ﴿ بعد انتهاء سیره الى المنزل االول ﴾َعادَ  َح ي َْقِد ْرُجوِن ال  ﴾كَالُْع

ْمُس ﴿ )٣٩( وهو عنقود التمر حین یجف ویصفر ویتقوس ، صار كغصن النخل الیابس ال الشَّ
َبِغي َْن ِرَك ﴿یمكن للشمس وال ال یصح ﴾ي ََها أَْن تُْد ُل َسابُِق ﴿تجتمع مع  ﴾ل ال ا�َّْي َر َو َْقَم ال
ِر  َها نَّ ُلٌّ ﴿وال اللیل یسبق النهار حتى یدركه فیذهب بضیائه  ﴾ال   ِيف ﴿من الشمس والقمر  ﴾َوك
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الخبز وال غیرھا اال 
ما یؤكل بھ من االدام 

االصابع  ویكره مسح
والسكین بالخبز اال اذا 

وكذا یكره  .اكلھ بعده
اكل وجھ الخبز او 

الباقي ، ورمى  جوفھ
لما فى كل ذلك من 

بالخبز  راالستحقا
واالستخفاف بالخبز 
یورث الغالء والقحط 

  ]رو[
 
عن الّصادق  )٤٠(
خلق الّنھار قبل  )ع(

، والّشمس قبل  اللّیل
القمر، واالرض قبل 

 ، وفى خبرٍ  الّسماء
 خلق الّنور قبل الّظلمة

  ]بي [
 
  ابن عباس) عن ٤٢(

ھي اإلِبل وسائر 
، فھي في  المركوبات

البر مثل السفن في 
  ]مس[البحر

  
 الصادق عن) ٤٥(

 بین ما اتقوا معناه (ع)
 وما الذنوب من ایدیكم
 العقوبة من خلفكم
 ]صا[ ترحمون لعلكم

  
 :قال ابن عباس) ٤٧(

كان بمكة زنادقة فإِذا 
أُمروا بالصدقة على 

ال   : المساكین قالوا
وهللا ال نفعل، أیفقره 

 ؟ هللا ونطعمھ نحن
  ]مس[
 
الزندیق ) فائدة ٤٧(

من ال یعتقد الھا وال 
بعثا وال حرمة شئ من 

  ]رو[ االشیاء
  
لو  فى الحدیث) ٤٧(

شاء هللا لجعلكم اغنیاء 
ال فقیر فیكم ولو شاء 
لجعلكم فقراء ال غنى 
فیكم ولكنھ ابتلى 
بعضكم ببعض لینظر 
كیف عطف الغنى 
 وكیف صبر الفقیر

  ]رو[
  
إِنَّ اْلَماَل َو ) ٤٧(

ْنَیا َو  اْلَبنِیَن َحْرُث الدُّ
الَِح َحْرُث  اْلَعَمَل الصَّ
اآلِخَرِة َو َقْد َیْجَمُعُھَما 

 ُ  ]نج[  َتَعالَى ألَْقَوامٍ هللاَّ
  

ونَ  َةٌ ) ﴿٤٠(تدور  ﴾َفلٍَك يَْسَ�ُ ْم ﴿ وعالمة أخرى ﴾َوآي ََّتُه ي رِّ َْنا ُذ َّا َحَمل َن ْم أ َُه هم ئءابا ﴾ل

ُْفلِْك ﴿األقدمین  وِن  ِيف ال ، یعني سفینة نوح المملوءة من الناس وما یحتاج إلیه من فیها  ﴾الَْمْحشُ
ویسّمى اآلباء ذریة من ذرء اهللا الخلق ألن األوالد  ، بشر كثیرفسلموا من الغرق فانتشر منهم 

ْم ) ﴿٤١( وسّمي األوالد ذریة ألنهم خلقوا من اآلباء، خلقوا منهم  َُه َنا ل َْق هِ  َوَخل ْثِل ْن ِم من  ﴾ِم
 ، أو الدواب كاالبل وغیرها وإِنما نسب الخلق إلیه ألنها بتعلیم اهللا مثل سفینة نوح السفن العظیمة

َُبونَ َما ﴿ َْرك ْ ) ﴿٤٢( یركبونها ویبلغون علیها أقصى البلدان ﴾ي أ ْن نََش ْم  َوإِ ُه ِرْق ولو أردنا  ﴾نُْغ

ْم ﴿ ألغرقناهم في البحر َُه ِرَخي ل ْم ﴿ فال مغیث لهم﴾ َفال َص ال ُه ونَ  َو َقُذ ُن وال أحد یستطیع  ﴾ي
نَّا) ﴿٤٣( أن ینقذهم من الغرق ًة ِم ال َرْحَم  جل رحمتنا إیاهمال ینقذهم أحد إال نحن أل ﴾إِ

َتاًعا إِلَى ِحٍني ﴿ ْم ﴿ )٤٤( وتمتیعنا لهم إلى انقضاء آجالهم ﴾َوَم َُه َل ل ذَا ِقي  لمنافقي المدینة ﴾َوإِ

َُّقوا﴿ ْم َما بَْنيَ ﴿ احذروا سخط اهللا وغضبه ﴾ات يُك َيِْد اآلخرة  من أمر،  من الدنیا وشهواتها ﴾أ

ْم ﴿ فاعملوا لها َْفُك  بها من أمر الدنیا فاحذروها وال تغتّروا،  ذاتهامن نعیم الجنة ول ﴾َوَما َخل

ُْرَحُمونَ ﴿ ْم ت َُّك ،  لتكونوا على رجاء الرحمة من اهللا تعالى ، بمشاهدة الجمال وأنوار الكمال ﴾لََعل

َوَما ) ﴿٤٥( وقال بعض المفسرین إن هذه اآلیة مكیة والخطاب لكفار قریشهذه االیة مدنیة ، 
ْم  ِه ْتِي َأ ْم ﴿ هؤالء المشركین ﴾ت ِِّه ياِت َرب ْن ءا ٍَة ِم ْن آي ِال ﴿عالمة من العالمات كالمعجزات  ﴾ِم إ

ِرِضنيَ  َها ُمْع نُوا َعْن ذَا ِقيلَ ) ﴿٤٦( أعرضوا عنها على وجه التكذیب واالستهزاء ﴾كَا َوإِ
ْم  َُه ُ ﴿ لهؤالء الكفار بطریق النصیحة ﴾ل ْم اهللاَّ ا َرَزَقُك ُقوا ِممَّ َنِف  في طاعته وأخرجوا ما أوجب ﴾أ

ُنوا﴿اهللا علیكم في أموالكم  َن آَم ي ُروا ِ�َِّذ ََف َن ك ي َِّذ َل ال ءُ ﴿للمؤمنین  ﴾َقا ْن لَْو يََشا ُم َم َنُْطِع أ
 ُ ُ  اهللاَّ ه وا في منع الحقوق بأن قالوا كیف نطعم ﴾أَْطَعَم ولو ، من یقدر اهللا على إطعامه  احتجُّ

ُْتْم ﴿ شاء اهللا إطعامه أطعمه ال﴿نون ما أنتم أیها المؤم﴾ إِْن أَن بٍِني  ِيف َضالٍل  إِ واضح  ﴾ُم
األغنیاء وكالئي في الحدیث القدسي : ،  أموالنا على من أفقرهم اهللاحیث تأمروننا أن ننفق 

نسأل اهللا تعالى فضله ، والفقراء عیالي فإن بخل وكالئي على عیالي أذقتهم وبالي وال أبالي 
َُقولُونَ ﴿ )٤٧( لبابفانه مسبب االسباب ومنه فتح ا، الكثیر ولطفه الوفیر  ي اهل مكة  ﴾َو

ُتْم َصاِدِقنيَ ﴿ یوم القیامة الذي توعدونا به ﴾َهَذا الَْوْعُد  َمَتى﴿ لرسول اهللا (ص) ُن في  ﴾إِْن ك

ًة َواِحَدةً﴿ ما ینتظرون ﴾َما يَنُظُرون﴿ )٤٨( دعواكم أن هناك بعثًا ونشوراً  ال َصْ�َ  النفخة ﴾إِ

ْم ﴿ االولى ُه َأُْخُذ ُمونَ ﴿أة مفاج الصحیة ﴾ت صِّ ْم َخيِ ُه وهم یتخاصمون في معامالتهم  ﴾َو

ةً ﴿ )٤٩( وأسواقهم ِصَي َتِطيُعوَن تَْو ألن كال فال یستطیع بعضهم أن یوصي بعضًا  ﴾َفال يَْس

ال إِلَى﴿منهم یموت على حالته التي هو فیها  َْرِجُعونَ  َو ْم ي ِه َْهِل   یستطیعون أن یرجعواوال  ﴾أ
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َقْد َشَخُصوا ِمْن ) ٥١(

ُمْسَتَقرِّ األَْجَداِث َو 
َصاُروا إِلَى َمَصایِِر 
اْلَغاَیاِت لُِكلِّ َداٍر أَْھلَُھا 
ال َیْسَتْبِدلُوَن بَِھا َو ال 

 ]نج[ ُیْنَقلُوَن َعْنَھا
  
 النَّسالن) فائدة ٥١(

 اإلِسراع في المشي
 ]مس[
 ):ع( الب�اقر عن) ٥١(

 ف�ى ك�انو الق�وم انّ 
 ق��اموا فلّم��ا القب��ور
ً  كانوا اّنھم حبسوا  نیام�ا

 ]بي[
  
الكفار إذا عاینوا ) ٥٢(

جھنم وما فیھا من 
أنواع العذاب صار ما 
عذبوا بھ في قبورھم 
إلى جنب عذابھا 

 ویلنا یا قالواف،  كالنوم
 مرقدنا من بعثنا من

 ما ھذا المالئكة قالت
 وصدق الرحمن وعد

  ]قر[ المرسلون
 
عن الصادق  )٥٥(

شغلوا بافتضاض  (ع)
وكذا  ]صا[العذارى 

ٱبن مسعود وٱبن عن 
 عباس وقتادة ومجاھد

 ]قر[
  
عن أبي سعید ) ٥٥(

ال ق الخدري قال
أھل (ص) رسول هللا 

ة إذا جامعوا الجن
  اً نساءھم عادوا أبكار

  ]سي[
 
یقال لھم ھذا  )٥٩(

،  عند الوقوف للسؤال
وحین یؤمر بأھل 

  ]قر[ ةالجنة إلى الجن
  

التي ال تمهل القائم أن یقعد وال القاعد  فیه تنبیه على عظمة هذه الصیحة، إلى أهلهم ومنازلهم 
ِر ) ﴿٥٠(أن یقوم ، إذ یموت كل بمكانه على هیأته دون حركة  و ُِفَخ ِيف الصُّ ن  النفخة الثانیة﴾ َو

ْم ﴿ ْم ﴿ البرزخّیة القبور من او الّترابّیة لقبورا من ﴾ِمَن األْجَداِث ﴿األموات  ﴾َفِإذَا ُه ِِّه  ﴾إِلَى َرب

َنِسلُونَ ﴿ الى الموضع الذي یحكم اهللا فیه یتسابقون إلى الموقف و  یخرجون یسرعون المشي ﴾ي
لبعضهم متعجبین من حالتهم التي كانوا ﴾ َقالُوا﴿فلما رأوا أهوال یوم القیامة ) ٥١(وراء المنادي 

ََنا يَا﴿غافلین عنها في الدنیا  ْيل ْرقَِدنَا﴿كنا یا هال ﴾َو ْن َم َنا ِم َث ْن بََع الذي كنا فیه ، ألنهم  ﴾َم
فیه من عذاب البرزخ بالنسبة لما شاهدوه من الهول هینا ، وكأنه في جنب شدة یرون ما كانوا 

 ، فتجیبهم }من بعثنا من مرقدنا{قالوا عندها ،  ذلك ان عذاب القبر روحانى فقط،  القیامة نوما
عَ  َما َهَذا﴿ المالئكة ُن َو ْحَم رَّ من البعث بعد الموت  به خلقه في الدنیا على لسان رسله ﴾َد ال

ْرَسلُونَ ﴿ َصَدَق الُْم نَْت ) ﴿٥٢(بأنكم تموتون ثم تحیون  به كمفیما أخبرو  ﴾َو لم تكن  ﴾إِْن كَا

ةً ﴿المدة  ال َصْ�َ َنا َفِإذَا﴿یصیح بهم فیها إسرافیل  ﴾َواِحَدةً إِ ْي ْم َجِميٌع لََد عندنا  ﴾ُه

وحینما یتظاهر أهل الموقف بالضجر مما یشاهدونه من الهول ) ٥٣( حاضرون ﴾َضُرونَ ُحمْ ﴿

َْفٌس َشْيئًا َفالَْيْومَ ﴿وعدم علمهم بما یؤول إلیه أمرهم ، یقول الّله تعالى  َُم ن سواًء كانت  ﴾ال تُْظل

ال﴿ رَّة أو فاجرةاهذه النفس ب َزْوَن إِال َما َو ْم تَْعَملُونَ  ُجتْ ُت َحمَّل اِإلنسان وزر غیره وال یُ  ﴾كُن

ةِ  إِنَّ ﴿ )٥٤( وإِنما ُیجازى كٌل بعمله نَّ َْصَحاَب اْجلَ ُهونَ ﴿ یوم الجزاء ﴾الَْيْومَ  أ ٍل َفاِك  ﴾ِيف ُشُغ
،  متلذذون متنعمون ویالعبونهن النساء ، یفاكهون من معانقة األبكارمشغولون بما هم فیه 

ْم ) ﴿٥٥( حد العبوس ال بأس بفكاهة یخرج بها االنسان من (ع) يعلعن  ُه ْم َوأَْزَواُج  ﴾ُه

 ان بالد العرب فى غایة الحرارة فكان الظل عندهم من اعظمبما  ﴾ِيف ِظالٍل ﴿وزوجاتهم 
ِكئُونَ ﴿ الراحة اسباب الراحة وهذا المعنى جعلوه كنایة عن تَّ َرائِِك ُم متكئون على  ﴾َعَ� األ

ْم ﴿ )٥٦( السرر المزیَّنة بالثیاب والستور َُه َهافِ  ل ُعونَ ﴿في الجنة  ﴾ي ْم َما يَدَّ َُه ٌة َول َه ما  ﴾َفاِك

ْن َرّبٍ ﴿ )٥٧( ویشتهونیتمنون  الً ِم ٍم  َسالٌم َقْو یسمعونه من اهللا فیؤذنهم بدوام األمن  ﴾َرِحي
إن المالئكة تدخل علیهم من كل باب یقولون سالم  وقیل،  والسالمة مع سبوغ النعمة والكرامة

َتاُزوا الَْيْومَ ﴿ )٥٨( علیكم من ربكم الرحیم ِرُمونَ ﴿ تمیزوا وانفصلوا ﴾َواْم ْ َُّها اْ�ُ یا معشر  ﴾أَي

ْم ﴿ )٥٩( الكفرة عن عبادي المؤمنین وكونوا جانباً  ُك َهْد إِلَْي َْم أَْع ألم   االستفهام للتوبیخ ﴾أَل

ْيَطانَ  يَا بَِ� آدَمَ ﴿ أوصكم وآمركم وا الشَّ ُبُد یما دعاكم إلیه أّال تطیعوا الشیطان ف ﴾أَْن ال تَْع

بِنيٌ ﴿ وألم أقل لكم، وافردوني وحدي بالعبادة  من معصیتي وٌّ ُم ُد ْم َع ُ لَُك َّه ن  ، ظاهر العداوة ﴾إِ
  ،  ، وذكـَّْرُتُكم فلم تقبلوا َوْعِظي وكم أوصلُت لكم القولَ ،  ، ومن هذا َحذَّْرُتكم لقد نصحُتكم ووعظُتكم
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 ) ورد انھ (ص)٦٥(

قال لبعض النساء 
علیكن بالتسبیح 
والتھلیل والتقدیس 
واعقدن باالنامل فانھن 
مسئوالت مستنطقات 
یعنى بالشھادة یوم 
القیامة ولذا سن عد 
 االذكار باالصابع

  ]رو[
  
المسخ ) فائدة ٦٧(

تحویل الصورة الى ما 
 ءً ھو اقبح منھا سو

 ]رو[
  
الشعر عبارة ) ٦٩(

خیالت مرغبة أو عن ت
منّفرة ، وھو معدن 
الكذب ومقر الھزل في 
كثیر من األحیان ولھذا 
قیل في مدحھ (أعذبھ 
أكذبھ) ویغتفر فیھ ما 
ال یغتفر في النثر ، 
ومتى خرم في أصولھ 
ووزنھ بشيء ال یسمى 
شعرا والشعر أحسنھ 
المبالغة في الوصف 
والمجازفة واإلغراق 
في المدح واإلفراط 

یس بحسن بتحسین ما ل
والتفریط في تقبیح ما 
لیس بقبیح ، وھذا مما 
یستدعي الكذب أو 

وھو علم  یحاكیھ
خاص لھ فروع في 
عروضھ وضروبھ 
وقوافیھ ، ویغتفر فیھ 

ما ال یغتفر في النثر  
 ]مال[
 
ھ وقد صحَّ أن) ٦٩(

كان یسمع  (ص)
 .الشعر ویحثُّ علیھ
 وقال لحسان بن ثابت
ال تزال یا حسان مؤّیداً 

القدس ما  بروح
 بلسانك   نصرتن

     ]مج[
  
  
  
  

وِ� ) ﴿٦٠( نفســـكم َظَلْمـــُتموال،  ، فـــأنتم خـــاَلْفُتم ولـــم تعملـــوا بـــأمري ُبـــُد فـــانى انـــا العزیـــز  ﴾َوأَِن اْع

الـذي عهـدت بـه ﴾ َهـَذا﴿الغفور وانى خلقتكم لنفسى وخلقت المخلوقات الجلكم وعززتكم واكرمتكم 

مٌ ﴿ الشــیطان وتــرك الشــرك هــوإلــیكم مــن وجــوب طــاعتي وعبــادتي ومعصــیة  ِقي  ﴾ِصــَراٌط ُمْســَت

َّ ) ﴿٦١( الدین الصحیح ََقْد أََضل ْم ِجـِبًال﴿الشیطان  ﴾َول ْنُك َِثيـًرا﴿خلقـًا  ﴾ِم دتى اعـن عبـ ﴾ك

ــونَ ﴿ وابعــدكم عــن جــوارى وقربــى ُ ِقل ــوا تَْع ُ ن ََفلـَـْم تَُكو الرجــوع الــى الحــق اولــى مــن  لتعلمــوا ان ﴾أ
ثــم یقــول ) ٦٢(اســتفهام تـوبیخ وتقریــع  ، نفســكم وارجعــوا الـى ربكــمالتمـادى فــى الباطــل فـال تظلمــوا ا

م﴿تعــالى اومالئكــة العــذاب ألهــل النــار  ــُت ُن َّــِ� ك ُم ال َهــنَّ ونَ  َهــِذِه َج التــي أوعــدكم بهــا  ﴾تُوَعــُد

ــــْومَ ) ﴿٦٣( الرســــل وكــــذبتم بهــــا َها الَْي ْم ﴿ذوقــــوا حرارتهــــا وقاســــوا عــــذابها  ﴾اْصــــلَْو ــــُت ُن ــــا ك بَِم
ُرونَ  ُف ُم َعـَ� ﴿ة یـوم القیامـ ﴾الَْيـْومَ ﴿) ٦٤( بب كفركم في الدنیابس ﴾تَْك ـِت ْم   َخنْ ِه ِه َْفـَوا لـئال  ﴾أ

،  یمنعـون مـن الكـالم إذ ال فائـدة لهـم بـه،  یتكلموا بها النا سنأمر جوارحهم باالعتراف عما فعلت
َنـ﴿لیس المـراد بـالختم علـى األفـواه عـدم شـهادتها بـل منـع الـتكلم عـن الجـوارح و  ُِّم تَُكل ْم َو ِه ي َْيـِد ا أ

ـــْم  ُُه َْرُجل ـــَهُد أ تَْش نُوا ﴿تنطـــق علـــیهم جـــوارحهم ویســـأل االعضـــاء فتشـــهد بـــالحق و  ﴾َو ـــا كَـــا بَِم
ُ ) ﴿٦٥(بأعمـالهم  ﴾يَْكِسـُبونَ  ء ْم ﴿شـئنا  ولـو﴾ َولـَـْو نََشــا ِه  ألعمینــاهم ﴾لََطَمْســَنا َعــَ� أَْعُيـِن

ُرونَ ﴿ ِص ُْب َّى ي َن أ َراَط َف ُقوا الصِّ َب َـْو ) ﴿٦٦( ق إلى منازلهم فلم یهتدوا إلیهاطلبوا الطری ﴾َفاْسَت َول
ْم  ِه َِت ن ْم َعــَ� َمَكــا ُه ــَنا ءُ لََمَخسْ اْســَتَطاُعوا  َفَمــا﴿لمســخناهم مســخًا یقعــدهم فــي مكــانهم  ﴾نََشــا

ا َْرِجُعـونَ ﴿ یقـدروا أن یـذهبوا فـال ﴾ُمِضـي ال ي  اهللا المتعـال ان ال یفضـحنا یـوم الســؤالنســال  ﴾َو

ــْرهُ ) ﴿٦٧( ْــقِ ﴿ُنِطــل عمــره  ﴾َوَمــْن نَُعمِّ ل هُ ِيف اْخلَ ْســ َُنكِّ نقلبــه فــي أطــوار فیصــیر كالطفــل ال  ﴾ن

ِقلُونَ ﴿ یعلم شیئاً  ََفال يَْع أفال تتدبَّرون في أن اهللا تعالى یقدر على اإلعادة كمـا قـدر علـى ذلـك  ﴾أ
َناهُ َوَما ﴿ )٦٨( َّْم َنْ ﴿الخطاب لكفار قریش  (ص) وما علمنا محمداً  ﴾َعل َر َوَما ي ْع ُ  َبِغيالشِّ َه  ﴾ل

بِنيٌ ﴿ أنزلناه علیهالذي  ان ﴾إِْن ُهوَ ﴿ وال یلیق به أن یكون شاعراً  ْرآٌن ُم ُق ٌر َو ال ِذْك مـا هـذا  ﴾إِ

َر ) ﴿٦٩( ، وقــرآن واضــح إال عظــة وتــذكیٌر مــن اهللا لعبــاده (ص) الــذي یتلــوه محمــد ْنــِذ بهــذا  ﴾ِلُي

ا﴿القرآن  ْن كَاَن َحي  مؤمنـًا حـي القلـب مسـتنیر البصـیرةوف به من معاصي اهللا من كـان خّ نل ﴾َم

لُ ﴿ َْقْو قَّ ال َن ﴿وتجب كلمة العذاب  ﴾َوَحيِ ِري ِف َـْم يَـَرْوا﴿ )٧٠( بكفـرهم ﴾َعَ� الَْكا ََول ینظـروا  ﴾أ

َُهـْم ﴿، ویتفكروا  نظر اعتبار َنـا ل َْق ا َخل ـَّ َن َنا﴿ لمنـافعهم﴾ أ ي َْيـِد ـا َعِملَـْت أ  فیمـا أبدعتـه أیـدینا ﴾ِممَّ

َنَْعاًمــا﴿ ََهــا َمــاِلُكونَ ﴿ بــذلك علــى وحــدانیتنا وكمــال قــدرتنا فیســتدلوا ﴾أ ُهــْم ل متصــرفون فیهــا  ﴾َف

ْم ﴿ )٧١( كیف یشاءون َُه َها ل َنا ْ ذَ�َّ   فانك تجد الطفل الممیز یقود البعیر ، سخرناها لهم أي  ﴾َو
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اتقوا قال (ص) ) ٧٣( 

.أي ّهللا لما یغذوكم بھ
إن لم تتقوه لنعمة 
الحیاة والحواس 
وخوف المرض والفقر 
فاتقوه على األقل لنعمة 
األكل والشرب واللبس 
التي لوالھا لھلكتم ، إذ 
فیھا قوامكم فھذه كلھا 
نعم من ّهللا تعالى یجب 
علیكم شكرھا فما بالكم 
تقابلونھا بالكفر 

   ]الم[ وتنكرون نعمھا
  
عن ابن عباس )٧٧(

بن جاء العاص   :قال
وائل إلى رسول هللا 

،  بعظم حائل (ص)
یا محمد   :ففّتھ، فقال

؟  أُیبعث ھذا بعدما أَرمَّ 
، یبعث  نعم ل (ص)قا

، ثم  هللا ھذا، ثم یمیتك
یحییك، ثم یدخلك نار 

 فنزلت اآلیات ، جھنم
     ]مس[
    

طائفــة مــن لعجــز عنــه الجماعــة وألتلــف بضــربة منــه البخطامــه ویتابعــه حیــث أراد ، ولــو ال تذلیلــه 
ْم ﴿الناس ، فله الحمد والشكر على هذا التسـخیر  ُُه َهـا َركُـوب ْن فمـن هـذه األنعـام مـا یركبونـه  ﴾َفِم

َهـــا يـَــأْكُلُونَ ﴿، ویحملـــون علیـــه األثقـــال كاِإلبـــل  فـــي األســـفار ْن ) ٧٢( كـــالبقر والغـــنم لحمـــه ﴾َوِم

ِفعُ ﴿ َنــا َهــا َم َُهــْم ِفي ِرُب ﴿ كــالجلود واألصــواف واألوبــار ﴾َول ــال﴿یشــربون مــن ألبانهــا  ﴾َوَمَشــا ََف  أ
ُرونَ  وا) ﴿٧٣( ربهـــم علـــى هـــذه الـــنعم ﴾يَْشـــُك ـــُذ َ َهـــةً ﴿ واوعبـــد ﴾َواختَّ ِ آِل مـــن  ﴾ِمـــْن ُدوِن اهللاَّ

ُنَصــُرونَ ﴿ األحجــار ــْم ي َُّه ــَتِطيُعونَ ) ﴿٧٤( رجــاء أن ُینصــروا بهــا ﴾لََعل ال تســتطیع  ﴾ال يَْس

نــ﴿ هــذه اآللهــة المزعــوم َُهــْم ُج ُهــْم ل ْم َو َْصــَرُه َضــُرونَ ن وهــؤالء المشــركون كالجنــد والخــدم  ﴾ٌد ُحمْ

ْم ) ﴿٧٥( والـذبِّ عـنهم ألصنامهم في التعصب لهم ُُه ُزنْـَك َقـْول  (ص)ال تحـزن یـا محمـد  ﴾َفـال َحيْ

ونَ ﴿ على تكذیبهم لك رُّ َُم َما يُِس َّا نَْعل ن ُنونَ ﴿ یخفونه في صدورهم ما ﴾إِ ومـا یظهرونـه  ﴾َوَما يُْعِل

َــْم ﴿) ٧٦( مــن أقــوالهم وأفعــالهم ََول نَســـانُ ﴿ ینظــر هــذا ﴾يَــَر ﴿ اســتفهاٌم ِإنكـــارٌي للتــوبیخ ﴾أ إل  ﴾ا

ةٍ ﴿الكــافر  ــاهُ ِمــْن نُْطَفــ َن َْق َّــا َخل َن بعــد خلقنــا لــه إعطائــه القــوة   ﴾َفــِإذَا ُهــوَ ﴿ مــن شــيٍء حقیــر﴾ أ
مٌ ﴿والعقــل  ِصــي ِبــنيٌ ﴿ لنــا بمــا أنعمنــا بــه علیــه﴾ َخ معلــن لهــا یجادلنــا بالباطــل الخصــومة  شــدید ﴾ُم

ََنـا)  ﴿٧٧( ُ ﴿ بـالعظم الـرمیم ﴾َمـَثًال﴿ هـذا الكـافر ﴾َوَضَرَب ل َْقـه نَِسـَي َخل ونسـي أنـا أنشـأناه  ﴾َو

لَ ﴿ من نطفٍة میتة وركبنا فیـه الحیـاة ـِي ﴿ هـذا الكـافر ﴾َقـا مٌ  َمـْن ُحيْ ِهـَي َرِمـي  بالیـة ﴾الِْعَظـاَم َو

ل) ﴿٧٨( ، متفتتٌة متالشیة أشدَّ البلى َها﴿ (ص) یا محمـد ﴾ُق ِيي ََها ُحيْ َنَشـأ � أ َّـِذ أوجـدها مـن  ﴾ال

مٌ ﴿ العــدم ــي ــٍق َعِل ْ ُهــَو بُِكــلِّ َخل ةٍ َو ــرَّ َل َم َوَّ فــال یصــعب علیــه بعــث  یعلــم كیــف یخلــق وُیبــدع ﴾أ

ْم ) ﴿٧٩( األجساد بعد الفناء َل لَُك � َجَع َِّذ ِر ﴿بقدرته  ﴾ال َ َن ا�َّ ًرا﴿الرطب ﴾ األْخَضِر  ِم  نَـا
ونَ  ِقــُد هُ تُو ْنــ ْم ِم َنـْـُت � َخلـَـَق ) ﴿٨٠(وتنتفعـون بهــا منـافع جمــة قـدحون النــار ت ﴾َفـِإذَا أ َّــِذ ََولـَـْيَس ال أ

ْرَض  ِت َواأل َوا ــَما َِقــاِدٍر َعــَ� أَْن ﴿، وعظــم شــأنهما  مــع كبــر جرمهمــا ﴾السَّ ْم  ب َُه لـُـَق ِمــْثل  ﴾َخيْ

ُهوَ ﴿ هو القادر على ذلك ﴾بََ� ﴿ أجساد بني آدم بعد فنائهایعید على أن  الُق  َو المبـدع فـي  ﴾اْخلَ

مُ ﴿ والتكــوین لخلــقا ََّمــا أَْمــُرهُ ) ﴿٨١( بكــل شــيء ﴾الَْعِلــي ن ــْن إِ ُ هُ ك َل لـَـ َُقــو ََراَد َشــْيئًا أَْن ي ذَا أ  إِ
انَ ) ﴿٨٢( ، بـدون تعـب وال جهـد فمتـى أراد تعـالى شـیئًا أوَجـَده ﴾َفَيُكونُ  وتقـدس  تمجـد ﴾َفُسـْ�َ

ُت ﴿ عـــن صـــفات الـــنقص اهللا ـــِدِه َملَُكـــو � بَِي َّـــِذ ءٍ  ال ـــلِّ َ�ْ ُ ، والقـــدرة التامـــة  لُملـــك الواســـعا ﴾ك

ُْرَجُعـــونَ ﴿ نســـأل اهللا الكـــریم الـــرحیم لطفـــه   للحســاب والجـــزاء أیهـــا النـــاس بعــد المـــوت ﴾َوإِلَْيــِه ت
ــه  اقــرأوا علــى موتــاكم یــس، وقــال (ص) یــس قلــب القــرآن قــال (ص) : ،  ورحمتــه وعفــوه وعافتی
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