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   )٣٧( الصافات سورة    )٤٩٦(         العشرونو الثالث الجزء
  
  
 الصادق عن فضلھا 

 سورة قرأ من (ع)
 یوم كل في الصافات

 محفوظا یزل لم جمعة
 مدفوعا آفة كل من
 الحیاة في بلیة كل عنھ
 الدنیا في مرزوقا الدنیا
 من یكون ما أوسع في

 هللا یصبھ ولم الرزق
 بدنھ وال وولده مالھ في

 شیطان كل من بسوء
 جبار من وال رجیم
 في مات وإن عنید
 هللا بعثھ لیلتھ أو یومھ
 مع الجنة وأدخلھ شھیدا

 من درجة في الشھداء
  ]صا[ الجنة

  
عن رسول هللا (ص) 
من قرأ والصافات 
أعطي من األجر عشر 
حسنات بعدد كل جني 

، وتباعدت  وشیطان
عنھ مردة الشیاطین 
وبرىء من الشرك 

یوم وشھد لھ حافظاه 
القیامة أنھ كان مؤمناً 

  ]زم[ بالمرسلین
  
 : فى الحدیث )٣(

ثالثة اصوات یباھى 
هللا بھن المالئكة االذان 
والتكبیر فى سبیل هللا 
 ورفع الصوت بالتلبیة

  ]رو[
  
خلقت  : قال قتادة )٧(

رجوماً  : النجومُ لثالث
، ونوراً  للشیاطین

ُیھتدى بھا، وزینًة 
وقال أبو   للسماء الدنیا

خصَّ السماء  :یانح
الدنیا بالذكر ألنھا ھي 

،  التي ُتشاھد باألبصار
وفیھا وحدھا یكون 
 الحفظ من الشیاطین

  ]مس[
  
 :قال المفسرون) ١٠(

قد یخطف الشیطان 
المارد خطفًة سریعة 
مما یدور في المأل 
األعلى، فیتبعھ شھاٌب 
یالحقھ في ھبوطھ 
 ً  فیصیبھ ویحرقھ حرقا

  ]مس[
  
  

  
  
  

ستون كلمة ، وثالثة آالف وستة وعشرون حرفا ، ال یوجد في القرآن سورة مبدوءة وهي ثمنمئة و 
  ]مال [   بما بدئت به ، وال مثلها في عدد اآلي.

ٍم   ِ�ِ ْاهللاِ  ٍحي رَّ ٍن ْال ْحم ر               ْال
ِت ﴿ المالئكة بطوائف بالقسم السورة هذه تعالى افتتح ا فَّ ا  في قوائمها ةلصافا المالئكة ﴾َوالصَّ

ا﴿ الصالة ف ِت ﴿) ١( صفوفاً  والذكر العبادة في السماء في تصف التي ﴾َص َرا اِج زَّ  المالئكة ﴾َفال

ًرا﴿ السحاب سوقت التي  ویقال،  المعاصي عن الناس یزجرون ویقال ، اهللا شاءی حیث إلى ﴾َزْج

ِت ﴿ )٢( المناهي عن الزاجرةُ  الخواطرُ  هي اِلَيا تَّ  أنبیائه على اهللا آلیات التالین المالئكة ﴾َفال

ًرا﴿ وأولیائه  أیها الناس، او یا  مكة أهل یا )٣( والتمجید والتحمید والتقدیس التسبیح مع ﴾ِذْك
ْم  إِنَّ ﴿ ََهُك ِت ﴿خالق  ﴾َربُّ ﴿ )٤( ال شریك له ﴾لََواِحٌد ﴿الذي تعبدونه  ﴾إِل َوا َما السَّ

َْرِض  ُهَما َواأل َن َربُّ ﴿ من المخلوقات والموجودات ﴾َوَما بَْي  )٥( مشارق الشمس ﴾الَْمَشاِرِق  َو

َّنَّا﴿ َّا َزي ن نَْيا إِ ءَ الدُّ َما ٍة الَْكَواِكِب ﴿ اقرب السماوات الینا ﴾السَّ َن ِِزي زین سماء الدنیا بالكواكب  ﴾ب
لم تسعني في الحدیث  ، بأنوار التوحید و زیَّن قلوب أولیائه بنجوم المعارفو  ، المنیرة المضیئة

ُلِّ َشْيَطاٍن ﴿ )٦( ]بح[ قلب عبدي المؤمن ، ووسعني أرضي وال سمائي ْن ك ًظا ِم ْف َوِح
ِردٍ  ُعونَ ﴿ )٧( خارج عن طاعة اهللا ، متمرد ﴾َما مَّ إل ﴿ ال یقدرون أن یستمعوا ﴾ال يَسَّ َى الَْم إِل

ُفونَ ﴿المالئكة الذین هم في العالم العلوي  ﴾األَْعَ�  ُْقَذ ْن ﴿ وُیرجمون ﴾َوي نٍِب ِم ُلِّ َجا من  ﴾ك

ًرا﴿ )٨( قصدون السماء منهاكل جهٍة ی َُهْم ﴿ طردًا لهم عن السماع ألخبار السماء ﴾ُدُحو  ﴾َول

َذاٌب َواِصٌب ﴿في اآلخرة  ةَ ﴿ )٩( موصول ال ینقطع ﴾َع َف ْط َف اْخلَ ْن َخِط الَّ َم اختلس  ﴾إِ

ُ ﴿ مسارقة المالئكة كالم ه َبَع َْت ِقٌب ﴿فلحقه  ﴾َفأ َهاٌب ثَا ِتهِ ﴿ )١٠( شعاع فأحرقهب ﴾ِش ْف َت  ﴾ْم َفاْس

َنا﴿ هؤالء المنكرین للبعث (ص) فسْل یا محمد َْق ْن َخل َْم َم ًْقا أ ََشدُّ َخل ْم أ َُه أي أیهم أقوى بنیًة  ﴾أ
 وأشد خْلقًا هل هم أم السماوات واألرض وما بینهما من المالئكة والمخلوقات العظیمة العجیبة

ِزٍب ﴿ ْن ِطٍني ال ْم ِم ُه َنا َْق َّا َخل ن َت ﴿ )١١( فیه رخٍو لزج ال قوة ﴾إِ ْب َْل َجعِ من  (ص) یا محمد ﴾ب

ُرونَ ﴿للبعث  انكارهم َْخسَ ي ُِّروا﴿ )١٢( مما تقول لهم ﴾َو ذَا ذُك ال ﴿ ُوعظوا وخّوفوا ﴾َوإِ
ُُرونَ  َةً ﴿ )١٣( یتعظون وال یتدبرونال ﴾يَْذك ي َْوا آ ذَا َرأ كانشقاق ، صدقك  معجزة تدل على ﴾َوإِ

ُرونَ ﴿ ، وتكلیم الشجر القمر ْخسِ َت  )١٤( غون في السخریة أو یدعون غیرهم للسخریةیبال﴾ يَْس

َقالُوا إِْن َهَذا﴿ بِنيٌ ﴿ (ص) یا محمد الذي جئتنا به ﴾َو ٌر ُم ال ِحسْ َنا﴿ )١٥( واضح ﴾إِ ْت ذَا ِم َء   ﴾أ

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٣٧ 
٥٦  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة الصافـات   ١٨٢

  مكیة  االنعام
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  )٣٧(الصافات  سورة    )٤٩٧(       العشرونالثالث و الجزء
َعِجْبُت لِْلُمَتَكبِِّر ) ١١(

الَِّذي َكاَن بِاألَْمِس 
َیُكوُن َغداً  وَ  ُنْطَفةً 

ِجیَفًة َو َعِجْبُت لَِمْن 
ِ َو ُھَو   َشكَّ فِي هللاَّ

ِ َو َعِجْبُت  َخْلقَ َیَرى  هللاَّ
لَِمْن َنِسَي اْلَمْوَت َو ُھَو 

 َعِجْبتُ َیَرى اْلَمْوَتى َو 
لَِمْن أَْنَكَر النَّْشأََة 
اْألُْخَرى َو ُھَو َیَرى 

ْشأََة  َو َعِجْبُت  اْألُولَىالنَّ
َعاِمٍر َداَر اْلَفَناِء َو لِ 

  ]نج[ َتاِرٍك َداَر اْلَبَقاءِ 
  
 : لزجرةُ ا )١٨( 

 النفخةُ  وھي الصیحةُ 
 زجرة وسمیت ، الثانیة
 مقصودھا ألن

  ]قر[الزجر
  
الزاني مع ) ٢٢(

، وشارب  الزاني
الخمر مع شارب 

، والسارق مع  الخمر
  ]قر[ السارق

  
 :قال ابن عباس) ٢٢(

اجمعوا الظالمین 
،  م الكافراتونساءھ

أشباھھم من  مع
  ]مس[ العصاة

  
الیمین أشرف ) ٢٨(

العضوین كان رسول 
یحب التیامن  (ص)هللا 

، وجعلت  في كل شيء
الیمین لكاتب الحسنات 
والشمال لكاتب 

ووعد المحسن  السیئات
،  أن یؤتى كتابھ بیمینھ

والمسيء أن یؤتاه 
استعیرت و:   بشمالھ

 لجھة الخیر وجانبھ
،  عن الیمینأتاه : فقیل
من قبل الخیر  أي

 العرب كان ، وناحیتھ
مون ئیتیمنون بھا ویتشا

  ]زم[ بالشمال
  
الیمین  : ) فائدة٢٨(

القوة   في كالم العرب
  ]مس[ والقدرة

  
ال ) فائدة كلمة ٣٥( 

ذكر في  الھ اال هللا
القران مرتین ، ھنا 
وفي سورة محمد 

  (ص)
الخبر یا ي ) ف٤٠(

معاذ أخلص العمَل 
  ]لط[ لقلیل منھیكفك ا

ُنَّا﴿ بالیة أجسادنا أصبحتو  َُرابًا َوك َظاًما﴿ تراب إلى أجزاؤها وتفتَّتت ﴾ت َّا َوِع ن ِء ْبُعوثُونَ  أ  ﴾لََم

نَا﴿ )١٦( واالستهزاء لِإلنكار االستفهام،  نبعث سوف آبَاُؤ ََو لُونَ  أ وَّ  ءاباؤنا أیضاً  أیبعث ﴾األ

لْ ﴿ )١٧( ْم ﴿ لهم ﴾ُق ْم ﴿ تُبعثون ﴾نََع ُْت َن ُرونَ  َوأ ََّما﴿ )١٨( صاغرون ﴾دَاِخ ن  ﴾ِهيَ ﴿ وما ﴾َفإِ

َرةٌ﴿ ِإال  الثانیة النفخة ، القبور من للقیام الصور في إسرافیل فیها ینفخ ﴾َواِحَدةٌ﴿ صیحة ﴾َزْج

ذَا﴿ ْم  َفإِ ُظُرونَ  ُه َن  )١٩( بعض إلى بعضهم ینظر،  المحشر أرض في قیامٌ  هم فِإذا ﴾ي

َقالُوا﴿ ََنا يَا َو ْيل مُ  َهَذا﴿ وخسارتنا كناهال یا ﴾َو ِن  يَْو ي  فتقول )٢٠( الجزاءو  الحساب یوم ﴾الدِّ

مُ  َهَذا﴿ التوبیخ سبیل على المالئكة لهم ل يَْو ْص َْف �﴿ الخالئق بین ﴾ال َِّذ ْم  ال ُت ُن هِ  ك ِ  ب
بُونَ  ُروا﴿ للمالئكة القیامة یوم اهللا یقول )٢١( ﴾تَُكذِّ َن ﴿ اجمعوا ﴾اْحُش ي َِّذ  ﴾َظلَُموا ال
ْم ﴿ والمجرمین العصاة من شباههموا الظالمین ُه َْزَواَج نُوا َوَما﴿ نظرائه مع إنسان كل ﴾َوأ  كَا

ونَ  ُبُد ْن ﴿ )٢٢( ﴾يَْع وِن  ِم ِ  ُد  ، وذلك زیادًة في تحسیرهم من األوثان واألصنام ﴾اهللاَّ

ْم ﴿ ُه و ْهُد َراِط ﴿ فعرفوهم ﴾َفا َى ِص ِم ﴿طریق  ﴾إِل ِحي لم یهتدوا في الدنیا إلى  فانهم ﴾اْجلَ

ْم ﴿ )٢٣( تهكم وسخریة ، فیه ، فلیهتدوا الیوم إلى صراط الجحیم المستقیم الصراط ُه ُفو ِق  ﴾َو

ْم َمْسئُولُونَ ﴿ في الموقفاحبسوهم  َُّه  عن علي (ع) وعقائدهم ، عن جمیع أقوالهم وأفعالهم ﴾إِن
 نوع أباله فیما شبابه عن أربع عن یسئل حتى عبد قدما یجاوز ال اآلیة : هذه تفسیر في قال انه

وعن ابي  ]صا[(ع) البیت  أهل حبنا وعن أنفقه وفیما جمعه أین من ماله وعن أفناه فیما عمره
ثم تقول لهم خزنة جهنم بعد إدخالهم ) ٢٤(  ]شو[ عن والیة أمیر المؤمنین (ع)سعید الخدري 

ْم ﴿فیها توبیخا وتقریعا  ُرونَ ﴿ ، لم أي شيء جرى لكم الیوم ﴾َما لَُك ََناَص ما لبعضكم ك ﴾ال ت
مَ ﴿ )٢٥(كنتم في الدنیا  ْو ْم الَْي َْل ُه َتْسِلُمونَ  ب سواء منهم العابدون  عاجزون أذالء منقادون ﴾ُمْس

ءلُونَ ) ﴿٢٦( والمعبودون ََتَسا ْم َعَ� بَْعٍض ي َل بَْعُضُه َب َْق أقبل الرؤساء واألتباع یتالومون  ﴾َوأ

ُوا﴿ )٢٧( ویتخاصمون ْم ﴿األتباع منهم للمتبوعین  ﴾َقال َُّك ن ْم  إِ ُنُت ََنا ك ن ْتُو َأ ِن الَْيِمنيِ  ت  ﴾َع

َْل لَْم ﴿ لهم الرؤساء قال﴾ َقالُوا﴿ )٢٨( تزینون لنا الباطل وتصدوننا عن اتباع طریق الهدى ب
نِنيَ  نُوا ُمْؤِم ا ﴿ )٢٩( ، بل كفرتم ولم تؤمنوا باختیاركم لم نمنعكم من اِإلیمان ﴾تَُكو ََن َوَما كَاَن ل

ْن ُسلَْطاٍن  ْم ِم ْم ﴿ما كان لنا علیكم من قوة وقدرة نقهركم بها  ﴾َعلَْيُك ُنُت َْل ك  َقْوًما ب
قَّ ﴿ )٣٠( بل كان فیكم فجور وطغیان ﴾َطاِغنيَ  َنا﴿فوجب  ﴾َ�َ وعید  ﴾َقْولُ ﴿جمیعًا  ﴾َعلَْي

َِّنا﴿ َّا لََذائُِقونَ ﴿ بالعذاب ﴾َرب ن ُْم ﴿ )٣١( هذا العذاب ال محالة ﴾إِ َناك أَْغَوْي  فزینا لكم الباطل ﴾َف

َن إِ﴿ ي ِو ُنَّا َغا َّا ك ْم يَْوَمئِذٍ ﴿ )٣٢( ألننا كنا على ضالل ﴾ن َُّه ن    ِيف الَْعَذاِب ﴿ یوم القیامة ﴾َفإِ
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  )٣٧(الصافات  سورة    )٤٩٨(       العشرونالثالث و الجزء
  
خصَّ ) تنبیھ ٤٢(

الفواكھ بالذكر ألن كل 
ما ُیؤكل في الجنة إِنما 
ھو على سبیل التفكھ 

  ]مس[ والتلذذ
 :ل ابن عباسقا) ٤٥(

كل كأٍس في القرآن 
، والمعین  فھي الخمر
  ]مس[ ھي الجاریة

ابن عباس  ) عن٤٧(
المراد بالغول ھنا 

  ]مس[ ُصداع الرأس
أي ُنجل العیون  )٤٨(

جمع عیناء وھي 
المرأة الواسعة العین 

،  مع الحسن والجمال
وھي أحسن ما تكون 

  ]طب[ من العیون
 ببیض شبھھن) ٤٩(

 تكنھ الذي النعام
 من مصونا بریشھا
 في ونحوه الغبار
 والبیاض الصفا

 صفرة بأدنى المخلوط
 ألوان أحسن فإنھ

  ]صا[ األبدان
) فائدة : كانت ٤٩(

العرُب تشّبھ المرأة 
بالبیضة لصفائھا 

 ]مس[ وبیاضھا
وتسمبھا بیضاء 

    ]زم[الخدور 
وتشبھ مخدرات النساء 
ببیض النعام النھ 
یحفظھ بریشھ عن 

حتى الغبار والریح 
یبقى محافظا على لونھ 
كانت العرب تشبھ 
مخدرات النساء ببیض 
النعام النھ یحفظھ 
بریشھ عن الغبار 
والریح حتى یبقى 
محافظا على لونھ 
ولذلك یصفون 
المخدرات من النساء 
بھ فیقولون بیضة خدر 
في المرأة التي لم یرھا 
أحد غیر محارمھا 
 وكانوا یشبھون النساء

بالبیض إذا تناسبت 
عضاؤھن ألن البیضة أ

وخاصة بیضة النعام 
أحسن األشیاء تناسبا 
وأشدھا تقابال ... و إن 
أحب ألوان النساء عند 
العرب البیض 

المشرب خداھا بحمرة   
الضارب صدغاھا 

 وجیدھا بصفرة قلیلة

ِركُونَ  َت لُ ﴿ )٣٣( كما كانوا مشتركین في الغوایة ﴾ُمْش َْفَع َّا كََذِلَك ن ن ِرِمنيَ  إِ ْ مثل هذا  ﴾بِاْ�ُ

ْم ﴿) ٣٤( الفعل َُه َل ل ِذَا ِقي نُوا إ ْم كَا َُّه ن َ  ال﴿ قولوا ﴾إِ َه ال إِل ُ  إِ ُرونَ  اهللاَّ َتْكِب  یتكبَّرون ﴾يَْس

َُقولُونَ ﴿ )٣٥( ویتعظَّمون ي ِركُوا أَئِنَّا﴿ التوحید إلى ُیدعون عندما ﴾َو ََتا َنا ل ِت َه  عبادة أنترك ﴾آِل

ٍر ﴿ األوثان ُنوٍن  ِلَشاِع َلْ ﴿ یفترون كما األمرَ  یسل )٣٦( ﴾َجمْ َ  ب ء قِّ ﴿ (ص) محمد ﴾َجا  ﴾بِاْحلَ

َق ﴿بالتوحید واِإلسالم  َصدَّ ْرَسِلنيَ  َو ْم ﴿ )٣٧( قبله الرسل به جاء ما بمثل وجاء ﴾الُْم َُّك ن  أیها ﴾إِ

ِم  الَْعَذاِب  لََذاِئُقو﴿ المجرمون َزْونَ  َوَما﴿ )٣٨( العذاب أشد لمعذبون ﴾األَِلي ُتْم  َما إِال ُجتْ  كُن
ال﴿ )٣٩( عملكم مثل جزاء إال ُتعاقبون ال ﴾تَْعَملُونَ  دَ  إِ َبا ِ  ِع َِصنيَ  اهللاَّ ل ْ  اهللا عباد لكن ﴾اْ�ُ

ُْولَئَِك ﴿ )٤٠( العذاب یذوقون ال فِإنهم الُمخَلصین ْم ﴿ األبرار األخیار ﴾أ َُه مٌ  ِرْزٌق  ل  في ﴾َمْعلُو
ُ ﴿ )٤١( ومساءً  صباحاً  الجنة ه  للتقوت ال للتلذذ یؤكل ما الطعام نوم ، إال لیس للتلذذ ﴾َفَواِك

ْم ﴿ ُه َرُمونَ  َو زون الجنة في ﴾ُمْك ِت  ِيف ﴿ )٤٢( مكرَّمون معزَّ نَّا ِم  َج نَِّعي  وبساتین ریاضٍ  ﴾ال

ُرٍر  َعَ� ﴿ )٤٣( فیها یتنعمون َقابِِلنيَ  ُس َت  بعُضهم إلى قفا بعض تواصًال وتحابباً  ینظر ال ﴾ُم

اُف ﴿ )٤٤( ْن  يَُط أٍْس ِم ْم بَِك ِه یطوف علیهم خدم الجنة بكأٍس من الخمر من  ﴾َمِعٍني  َعلَْي

َ ﴿ )٤٥(نهر جاٍر  ء ِربِنيَ  بَْيَضا ا ٍة ِ�شَّ َها َغْولٌ  ال﴿ )٤٦( شربهاییلتذ بها من  ﴾لَذَّ لیس  ﴾ِفي

َزُفونَ ﴿كخمر الدنیا  فیها ما یغتال عقولهم فیفسدها ُن َها ي ْم َعْن ال ُه  وال هم یسكرون بشربها ﴾َو

ْم ﴿ )٤٧( ُه ْرِف ﴿ ، العفیفات الحور العین ﴾َوِعْنَد ُت الطَّ َرا اللواتي قصرن أعینهن على  ﴾َقاِص

جمیالت ِحسان وهنَّ مع العفة  ﴾ِعنيٌ ﴿ ، فال ینظرن إلى غیرهم حیاًء وعفةً  النظر إلى أزواجهن

نَّ ﴿ )٤٨( العیون َُّه َن َأ ُنونٌ  ك ، أو الحرائر  مستور عن النظر مصون عن اللمس ﴾بَْيٌض َمْك
 )٤٩(كضباء مكة صیدهن حرام  ، قال الشاعر بیض حرائر ما ههمن بریبة ...من النساء

َ بَْعُضُهْم َعَ� بَْعٍض ﴿ َبل َْق أ ءَلُونَ  َف ََتَسا عما جرى لهم في أثناء الشرب كعادة أهل الدنیا  ﴾ي

ْم ﴿ )٥٠(یتذاكرون نعیمهم وحال الدنیا وثمرة اِإلیمان ،  الدنیا ُه ْن ة من أهل الجن ﴾َقاَل َقاِئٌل ِم

ٌن ﴿في الدنیا  ﴾كَاَن ِلي إِ�ِّ ﴿ ِري َُقولُ ﴿ )٥١( صدیّق وجلیس ینكر البعث ﴾َق ََّك ﴿لي  ﴾ي ن َء أ
َن  ِقنيَ  لَِم َصدِّ ُنَّا﴿ )٥٢( أتصدِّق بالبعث والجزاء ﴾الُْم َنا َوك ذَا ِمْت َء َُرابًا أ هل ِإذا متنا  ﴾ت

ُنونَ ﴿ نخرة ﴾َوِعَظاًما﴿ وأصبحنا ذراٍت من التراب ي َّا لََمِد ن َء ،  لمحاسبون ومجزیون بأعمالنا ﴾أ

ُْتْم ﴿ ذلك المؤمن ِإلخوانه في الجنة ﴾َقالَ ﴿ )٥٣( یقول ذلك على وجه التعجب والتكّذیب َن ْل أ َه
ِلُعونَ  لَعَ ﴿ )٥٤( إلى النار لننظر كیف حال ذلك القرین ﴾ُمطَّ َرآهُ ﴿فنظر  ﴾َفاطَّ   فأبصر  ﴾َف
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  )٣٧( الصافات سورة    )٤٩٩(       العشرونالثالث و الجزء
  

كبیض النعام فإنھ 
ممزوج بصفار قلیل 

  ]مال[
  
ذكر هللا تعالى  )٤٩(

فى ھذه اآلیات ما كان 
لذة الجسم ولذة الروح 
اما لذة الجسم فالتنعم 
بالفواكھ وانواع النعم 
والخمر التى لم یكن 
عند العرب احب منھا 
والتمتع باالزواج 

  ]لط[   الحسان
  
من آداب ) ٥٠(

 بدأن ال یست  المجالسة
بشيء دون  الجلیس
  ]زم[ جلسائھ

 :قال المفسرون) ٦١(
أشارت اآلیات الكریمة 
إلى قصة شریكین كان 
 لھما ثمانیة آالف درھم
، فكان أحدھما یعبد 
ر في التجارة  هللا ویقصِّ
 والنظر إلى أمور الدنیا
، وكان اآلخر مقبالً 
على تكثیر مالھ 
 فانفصل من شریكھ

، وكان كلما  لتقصیره
اراً أو جاریة اشترى د

ً أو نحو ذلك  أو بستانا
عرضھ على المؤمن 
  وفخر علیھ بكثرة مالھ
وكان المؤمن إِذا سمع 
ق بنحو من  ذلك یتصدَّ
ذلك لیشتري لھ بھ 

، فإِذا  قصراً في الجنة
لقیھ صدیقھ قال ما 

 : ؟ قال صنعت بمالك
تصدقت بھ � فكان 

  : یسخر منھ ویقول
قین  أئنك لمن المصدِّ

ھما ما قصَّ فكان أمر
هللا علینا في كتابھ 

  ]مس[ العزیز
أصل النزل  )٦٢(

الفضل والریع في 
طعام  ، یقال الطعام

وحاصل  ، كثیر النزل
اللذة   الرزق المعلوم

وحاصل  ، والسرور
شجرة الزقوم األلم 

  ]زم[ والغمّ 
 الزقومفائدة : ) ٦٣(

 بلغةبلغة البربر وقیل 
 التمر والزبد  الیمن
 اریتھلج جھل أبو قال
 فأتتھ زقمینا جاریة یا

 وزبد بتمر الجاریة
 تزقموا ألصحابھ فقال
 بھ یخوفكم الذي بھذا

  ]صا[(ص) محمد 

ءِ  ِيف ﴿ صاحبه الكافر ِم ﴿ وسط ﴾َسَوا ِحي  له ﴾َقالَ ﴿ و فخاطبه المؤمن شامتاً  )٥٥﴾ (اْجلَ

﴿ ِ َت ﴿واِهللا  ﴾تَاهللاَّ ِن  إِْن ِكْد ْرِدي َُت ةُ ﴿ )٥٦( أن تهلكني بِإغوائكأوشكت لقد  ﴾ل ال نِْعَم  ﴾َولَْو

َضِريَن ﴿ عليَّ بتثبیتي على اِإلیمان ﴾َر�ِّ ﴿ فضلُ  ْ نُت ِمْن اْحملُ معك في النار محضرًا  ﴾لَُك

ََفَما﴿ ساخراً  مستهزءاً  یخاطبه ثم )٥٧( ومعذبًا في الجحیم ُن  أ تِنيَ  َحنْ  على تزال ال هل ﴾بَِميِّ

ال﴿ )٥٨(  نموت لن بأننا اعتقادك َنا ِإ ََت ت ولَى َمْو ُن  َوَما األ بِنيَ  َحنْ  جزاء وال بعث ال وأنه ﴾بُِمَعذَّ

َُهوَ ﴿ الجنة أهل ناله الذي النعیم ﴾َهَذا إِنَّ ﴿ )٥٩( عذاب وال حساب وال زُ  ل َْفْو ِظيمُ  ال  ﴾الَْع
 عذابه في ویزید له توبیخا لیكون قرینه وُیسمع، بحاله واغتباطاً  اهللا بنعمة تحدثاً  المؤمن یقوله

ِل ﴿ الكریم الجزاء ﴾َهَذا ِل ِلِمثْ ﴿ )٦٠(  ویجتهد العاملون یعمل أن یجب ﴾الَْعاِملُونَ  َفلَْيْعَم

َذَِلَك ﴿ )٦١( الجنة أهل كالم نتهىی هنا،  المجتهدون ٌر ﴿ أیهما ﴾أ الً َخْي  الجنة أنعیم ﴾نُُز

َْم ﴿ وعطاءً  ضیافةً  َرةُ أ قُّومِ  َجشَ زَّ َّا﴿ )٦٢( الكفار توبیخ فیه جهنم في التي ﴾ال ن َهاجَ  إِ َْنا  ﴾َعل

ةً ﴿ الزقوم شجرة جعلنا َن ْت اِلِمنيَ ﴿ وابتالءً  ﴾ِف ََّها﴿ )٦٣( الضاللة ألهل ﴾ِ�ظَّ ن َرةٌ إِ  تنبت ﴾َجشَ
ُرجُ ﴿ ِل  ِيف  َختْ َْص ِم ﴿ قعر ﴾أ ِحي َها﴿ )٦٤( فیها متفرعة هي ثم جهنم ﴾اْجلَ ثمرها  ﴾َطلُْع

َياِطنيِ ﴿ ُوُس الشَّ ء ُ ُر َّه َن َأ ْم ﴿ )٦٥( في تناهي القبح والبشاعة ﴾ك َُّه ن ِإ لشدة  هؤالء الكفار ﴾َف

َها ﴿ رغما عنهم ألنه من جملة العذاب المقدر لهم ﴾آلِكلُونَ ﴿ جوعهم ْن َها َفَماِلئُوَن ِم ْن ِم
ُْبُطونَ  مَّ ﴿ )٦٦( لما یغلبهم من الجوع الشدیدقسرا رهبة من المالئكة الموكلین بعذابهم ، او  ﴾ال ُ ث

َها ْم َعلَْي َُه ٍم ﴿غلبهم العطش و  اكلوابعدما  ﴾إِنَّ ل ْن َحِمي بًا ِم ماء شدید الغلیان یقطع  ﴾لََشْو

ْم ﴿ )٦٧(یقطع امعائهم ،  وحرارة الحمیم لیجمع لهم بین مرارة الزقوم األمعاء ُه ْرِجَع ُمَّ إِنَّ َم  ﴾ث

َى﴿ مصیرهم ِم ﴿دركات  ﴾إلل ِحي َْفْوا﴿ )٦٨( ﴾اْجلَ ْم أَل َُّه ن ِّنيَ ﴿ اوجدو  ﴾إِ ْم َضال ُه ء فاقتدوا  ﴾ءابا

َرُعونَ ﴿ )٦٩( بهم ْم يُْه ِرِه ْم َعَ� آثَا ُه  ُیسرعون في اتباع خطاهم من غیر دلیل وال برهان ﴾َف

ْم ﴿ )٧٠( َُه ْبل َّ َق ََقْد َضل لِنيَ ﴿ قبل قومك ﴾َول وَّ ََقْد ﴿ )٧١( األمم الماضیة ﴾أَْكَثُر األ َول
ْم  ِه َْنا ِفي َْرَسل َن ﴿رسًال  ﴾أ ِري نِذ ُظ ﴿ )٧٢( یخوفونهم من عذاب اهللا ﴾ُم ن  (ص) یا محمد ﴾ْر َفا

َف كَانَ ﴿ ةُ  كَْي َب ِق ِريَن ﴿مصیر  ﴾َعا نَذ َِصنيَ ﴿ )٧٣( المكذبین ﴾الُْم ل ْ ِ اْ�ُ َ اهللاَّ َباد ال ِع  ﴾ِإ
نَا﴿ )٧٤( فِإنهم نجوا من العذاب دَا ََقْد نَا َِنْعَم ﴿ قومه من آیس حین ﴾نُوحٌ ﴿ دعانا ﴾َول َفل

ُبونَ  ي ِ ُ ﴿ )٧٥( األجابة أحسن فأجبناهألولیائنا ،  ﴾اْ�ُ َه َْهل َناهُ َوأ ْي ْن ﴿ ومن آمن معه ﴾َوَجنَّ ِم
ْرِب  ِظيِم  الَْك ُ ﴿ )٧٦( كانوا ثمانین ما بین رجل وامرأة ، من الغرق ﴾الَْع ه ََّت ي ُرِّ َْنا ذ ذریة  ﴾َوَجَعل

ْم ﴿نوح  ِقنيَ  ُه َْبا   ، المراد والّله أعلم بالباقین على  هم الذین بقوا في األرض بعد هالك قومه ﴾ال
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  )٣٧(الصافات  سورة    )٥٠٠(       العشرونث والثال الجزء
  
شبھھا ) فائدة ٦٥(

برؤوس الشیاطین وإِن 
لم تكن معروفة عند 
المخاطبین، ألنھ قد 
استقر في النفوس أن 
الشیاطین قبیحة 

  ]مس[ المنظر
  
روى انھ ) فائدة ٧٧(

مات كل من كان معھ 
فى السفینة غیر ابنائھ 
وازواجھم وھم الذین 

لى یوم بقوا منتاسلین ا
كلھم  والبشر القیامة

من ذریة نوح وكان لھ 
ثالثة اوالد سام وحام 

فسام ابو  ، ویافث
العرب وفارس والروم 

  ، والیھود والنصارى
وحام ابو السودان من 
المشرق الى المغرب 
والسند والھند والنوبة 
والزنج والحبشة 

 والبربر  والقبط
ویافث ابو   ، وغیرھم

الترك والخزر 
مأجوج وما ویأجوج و

  ]رو[ ھنالك
  
أسوأ  اإلِفكُ ) ٨٦(

الكذب وھو الذي ال 
  ]قر[یثبُت ویضطرب 

 
خصَّ الضرب  )٩٣(

بالیمین ألنھا أقوى 
 والضرُب بھا أشد

  ]قر[
  
) فائدة الزفیف ٩٤(

االسراع في المشي 
ومنھ استعیر زف 
العروس استعارة ما 
 تقتضى السرعة ال
الجل مشیھا ولكن 
للذھاب بھا على خفة 

  ]رو[ السرورمن 
  
 :قال المفسرون) ٩٧(

لما غلبھم إبراھیم علیھ 
،  السالم في الحجة

مالوا إلى الغلبة بقوة 
،  البطش والشدة

وتشاوروا فیما بینھم 
ثم قرروا أن یطرحوه 
في النار انتصاراً 
 ألصنامھم وآلھتھم

  ]مس[
 

ض كلها ال سیما وأنه ، إذ لم یثبت بصورة قطعیة أن الطوفان عم على األر هذا هم أهل السفینة 
علیه السالم لم یرسل أوال إلى أهل األرض كافة ، ولم یثبت خبر وصول دعوته وهو في جزیرة 

ه﴿ )٧٧( ]مال[ الى أقطار األرضالعرب  َنا َعلَْي ََرْك ت َن ﴿ثناًء حسنًا  ﴾َو ِري في كل  ﴾ِيف اآلِخ

باٍق  ﴾نُوٍح ِيف الَْعالَِمنيَ  َعَ� ﴿من اهللا تعالى والخالئق  ﴾َسالمٌ ﴿ )٧٨( یوم القیامة أمة إلى

نِنيَ ﴿ )٧٩( على الدوام بدون انقطاع ِس ْ ِزي اْحملُ َّا كََذِلَك َجنْ ن  من أحسن من نجزي هكذا ﴾إِ

ُ ﴿ )٨٠( الدهر آخر إلى الجمیل الذكر له نبقي العباد، َّه ن ْن  إِ نَا ِم ِد َبا نِنيَ  ِع  في مخلصاً  ﴾الُْمْؤِم

ُمَّ ﴿ )٨١( هللا العبودیة َنا ث َن  أَْغَرْق ِري ْن  َوإِنَّ ﴿ )٨٢( آخرهم عن بنوح یؤمنوا لم الذین ﴾اآلَخ  ِم
هِ  ِت مَ ﴿ نوح شعیة من ﴾ِشيَع َْراِهي  الرجل وشیعة،  دینه وتبع سیره وسار نهجه نهج ألنه ﴾إلب
 هودا إال نبي بینهما یكن ولم ، سنة وأربعون وستمئة الفان بینهما كان قالوا ، أثره المقتفون أتباعه

ذْ ﴿ )٨٣( وصالحا َ ﴿ حین ﴾إِ ء ُ  َجا َّه َِقلٍْب  َرب  اهللا شوق من مملو محب بقلب ربه جاء ﴾َسِليٍم  ب

ذْ ﴿ )٨٤( اهللا المر منقاد هِ  َقالَ ﴿ حین ﴾إِ َبِي هِ  أل َقْوِم ذَا َو ُبُدونَ  َما  الذي ما ، إّیاهم موبخاً  ﴾تَْع

ةً  أَِئْفًكا﴿ )٨٥( واألصنام األوثان من تبعدونه َه  من آلهة هاوتسمون أشیاء تختلقون أي ﴾آِل

ونَ ﴿ ِ  ُد ونَ  اهللاَّ ُِريُد ْم  َفَما﴿ )٨٦( ﴾ت نُُّك  یفعل أن  ﴾الَْعالَِمنيَ  بَِربِّ ﴿ تظنون شيءٍ  أيَّ  ﴾َظ
، هل تظنون أنه یترككم بال عقاب أخبروني أیها القوم   ؟ لقیتموه غدا وأنتم تعبدون غیره إذا بكم

َر ﴿ )٨٧( استفهام توبیخ وتحذیر َظ َن ُ  َف َرةً ِيف ا�ُّ َْظ مِ ن لما وبخهم على عبادة غیر اهللا أراد  ﴾و
، فاحتال للبقاء وعدم  ، وأراد أن یخلو بها حتى یكسرها أن یریهم أن أصنامهم ال تضر وال تنفع

َقالَ ﴿ )٨٨( منجمین، فنظر في السماء على عادتهم حیث كانوا  الخروج معهم إلى العید  ﴾َف

مٌ ﴿ لقومه ِقي ُ ﴿ )٨٩( سأمرض ِإن خرجُت معكم ﴾إِ�ِّ َس ه َّْوا َعْن َتَول َن ﴿فتركوه  ﴾َف ِِري  ﴾ُمْدب

ْم ﴿ )٩٠(وخرجوا ِإلى عیدهم  ِه ِت َى آِلَه َراَغ إِل  وكانت اثنین وسبعین صنما توجه إلى األصنام ﴾َف

َقالَ ﴿ومال إلیها  َأْكُلُونَ ﴿ لألصنام﴾ َف َال ت وذلك أنهم كانوا قد وضعوا بین  من هذا الطعام ﴾أ

ُقونَ ﴿ )٩١( رك لهم فیهأیدیها طعامًا قربانًا لتُبا َنِط ْم ال ت  ال تجیبوني على سؤالي ﴾َما لَُك

ْم ﴿ )٩٢( ِه َراَغ َعلَْي بیمینه بفأٍس كان  ﴾بِالَْيِمنيِ ﴿یحطمها  ﴾َضْربًا﴿ فأقبل على األصنام ﴾َف

هِ ﴿ )٩٣( معه َبلُوا إِلَْي َْق أ ونَ ﴿ المعبد الى﴾ َف َِزفُّ فلما ،  على تؤدة ، أخذا من زفاف العروس ﴾ي

 فأجابهم موبخاً  ﴾َقالَ ﴿ )٩٤( لماذا فعلت هذاا ویحَك نحن نعبدها وأنت تكسره : قالواا وصلو 
ُتونَ ﴿ وَن َما تَْ�ِ ُبُد َتَْع ْم ) ﴿٩٥( ، وصنعتموها بأنفسكم أصنامًا نحتموها بأیدیكم ﴾أ ََقُك ُ َخل َواهللاَّ

ْ ﴿ )٩٦( فكیف تعبدون المخلوق وتتركون الخالق ﴾تَْعَملُونَ  َوَما نًاَقالُوا اب ُ بُْنَيا َه مكانًا  ﴾ُنوا ل

ُْقوهُ ِيف ﴿ أَل ِم  َف ِحي ه﴿ )٩٧( وأضرموه نارًا ثم ألقوه في تلك النار ﴾اْجلَ ِ وا ب ُد ََرا أ   إبراهیمب ﴾َف
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فائدة لفظ الھبة  )٩٩(

غلب على الولد وان 
كان جاء في االخ 

  ]زم[
  
م علي ) ھناء االما٩٩(

(ع) شخصا بمولود ، 
َشَكْرَت اْلَواِھَب َو  قُلْ 

ُبوِرَك لََك فِي 
هُ  اْلَمْوُھوِب َو َبلََغ أَُشدَّ

هُ وَ    ]نج[ ُرِزْقَت بِرَّ
  
 من ھاجراول ) ٩٩(

من دیار الكفر الى 
ارض یتمكن فیھا من 
اقامة وظائف الدین 
والطاعة ابراھیم ھاجر 
مع لوط وصار الى 

  ]رو[ االرض المقدسة
  
ولد كامل ) یعني ١٠٠(

الصالح عظیم الشأن 
یعیننى على الدعوة 
والطاعة ویؤنسنى فى 

لفظ الھبة  و الغربة
الولد على االطالق 

  ]رو[ خاص بھ
الغالم ) فائدة ١٠١(

من جاوز العشر واما 
من دونھا فصبى 
والحلیم من ال یعجل 
فى االمور ویتحمل 
المشاق وال یضطرب 
عند اصابة المكروه 

الغضب  وال یحركھ
  ]رو[ بسھولة

) روي انھ لما ١٠٣( 
اراد ابراھیم (ع) ذبح 

 ابنھ قال لھولده ، 
كبني على وجھي فإنك 
إذا نظرت وجھي 
 رحمتني وأدركتك رقة 
تحول بینك وبین أمر 

 كي اشدد رباطيو هللا
، واكفف  ال أضطرب

عني ثیابك ال ینتضح 
علیھا شيء من دمي 
فینقص أجري وتراه 

ذ ، واشح أمي فتحزن
شفرتك وأسرع 
إمرارھا على حلقي 

،  حتى تجھز عليّ 
لیكون أھون فإّن 

، واقرأ  الموت شدید
،  على أمي سالمي

وإن رأیت أن ترّد 
،  قمیصي على أمي

، فإنھ عسى أن  فافعل
، فقال  یكون أسھل لھا

  : إبراھیم علیھ السالم
نعم العون أنت یا بنّي 

 ]زم[على أمر هللا 

َفِلنيَ ﴿لوا ِإلهالكه المكر واحتا ﴾كَْيًدا﴿ ُم األَْس ُه َْنا َعل األذلین المقهورین ألنه لم ینفذ فیه  ﴾َ�َ

َقالَ ﴿ ، وخّلصه من كید الفجار لما نجاه اهللا من النار )٩٨(كیدهم  ِهٌب  َو �ِّ ذَا مهاجر من  ﴾إِ

َى َر�ِّ ﴿بلد قومي  ع هاجر م،  حیث امرنى ربى او الى حیث اتجرد فیه لعبادته تعالى الى ﴾إِل

ِن ﴿، وانه  سارة إلى أرض الشام ي ْهِد في دیني ویعصمني  سیرشدني إلى ما فیه صالحي﴾ َسَي

نيَ ﴿ارزقني ولدًا  ﴾َربِّ َهْب ِلي﴿ )٩٩( ویوفقني اِحلِ ْن الصَّ  )١٠٠( في ُغربتي یؤنسني ﴾ِم

ْرنَاهُ ﴿ َبشَّ ٍم ﴿ هو إسماعیلو  ﴾بُِغالٍم ﴿فاستجبنا دعاءه وبشرناه  ﴾َف على  انطوت البشارة ﴾َحِلي
، وأي حلم أعظم من  ، وأنه یكون حلیماً  ، وأنه یبلغ أوان الحلم على أن الولد غالم ذكر، ثالث 

 ، ثم استسلم لذلك }من الصابرین ستجدني إن شاء اهللا: { حلمه حین عرض علیه أبوه الذبح فقال
ت اهللا عولقد ن،  وقیل ما نعت اهللا األنبیاء علیهم السالم بأقل مما نعتهم بالحلم وذلك لعزة وجوده

ُ ﴿ )١٠١( }ِإنَّ ِإْبٰرِهیَم ألوَّاٌه َحِلیمٌ { به إبراهیم في قوله ه َع ا بَلََغ َم ْعيَ  َفلَمَّ لسَّ ترعرع وشبَّ مع  ﴾ا

ََرى ﴿ سنة عشرة ثالث ، وكان له یومئذ أبیه في أشغاله وحوائجه ِيف ﴿ُأمرت  ﴾َقاَل يَا بَُ�َّ إِ�ِّ أ
َك فَ  َْذَحبُ ِم أَ�ِّ أ َنا ْر الَْم ُظ ذَا تََرى ﴿ في األمر ﴾ان ْفَعْل َما﴿ ما رأیك فیه ﴾َما َِت ا َب  َقاَل يَا أ

ُر  ُ ﴿ امض لما أمرك اهللا به من ذبحي ﴾تُْؤَم َ اهللاَّ ء ُدِ� إِْن َشا  بمشیئة اهللا وحسن توفیقه ﴾َسَ�ِ

ْن ﴿ َن  ِم ِِري اب تثال جواب من ُأوتي الحلم والصبر وام، تطییب منه لنفس أبیه أنه ال یجزع  ﴾الصَّ
اآلیة الوحیدة التي استدل بها على أن الذبیح هو إسحاق ، إال هذه  ، األمر والرضا بقضاء اهللا

ا﴿ )١٠٢( أن اآلیات غیرها تدل على أنه إسماعیل هو الصحیح َْسلََما َفلَمَّ استسلما األب  ﴾أ
من قلبه محبة اخرج ابراهیم من قلبه محبة ابنه اسماعیل واخرج اسماعیل یعني  ، واالبن ألمر اهللا

ُ ﴿الحیاة  َّه تَل بِنيِ ﴿أكبَّه  ﴾َو َ َناهُ أَْن ﴿ )١٠٣( على وجهه لیذبحه ﴾ِ�ْ ْي َد نَا مُ  َو ِهي َْرا  )١٠٤( ﴾يَا إِب

يَا﴿ ْؤ رُّ َت ال ْق نِنيَ ﴿ هقد نفَّْذت ما ُأمرت ب ﴾قَْد َصدَّ ِس ْ ِزي اْحملُ َّا كََذِلَك َجنْ ن كما فرجنا شدتك  ﴾إِ

إِنَّ َهَذا ﴿ )١٠٥( شدة عنهم ونجعل لهم من أمرهم فرجًا ومخرجاكذلك نجازي المحسنین بتفریج ال
 ُ َْبالء َُهَو ال بِنيُ ﴿ االمتحان الشاق ﴾ل  )١٠٦(الذي یتمیز فیه المخلص من المنافق  ﴾الُْم

ٍم ﴿ َناهُ بِِذْحبٍ َعِظي ْي َفَد اختلف االخبار فى اّن الّذبیح كان اسٰمعیل ،  من الجنة فداًء عنه ﴾َو
واّنه كان جّد نبّینا محّمٍد  )ع( والمشهور من االخبار اّنه كان اسٰمعیل،  )ع(او اسحاق  )ع(
) ع( ، واّن البشارة البراهیم واّن الّسلطنة كانت فى اوالد اسٰمعیل والّنبّوة فى اوالد اسحاق )ص(

َنا﴿ )١٠٧( ]بي[) ع(وثانیًا باسحاق  من هاجر )ع(كانت اّوًال باسٰمعیل  ََرْك ت ِه َعلَيْ ﴿وأبقینا  ﴾َو
َن  ِري مَ  َعَ� ﴿منا  ﴾َسالمٌ ﴿ )١٠٨( ثناًء حسنًا إلى یوم الدین ﴾ِيف اآلِخ ِهي َْرا  )١٠٩(﴾ إِب

نِنيَ ﴿ ِس ْ ِزي اْحملُ ر ذكر الجزاء مبالغة في الثناء ﴾كََذِلَك َجنْ ْن ﴿ ـعلَّل ذلك ب )١١٠( كرَّ ُ ِم َّه ن إِ
نِنيَ  نَا الُْمْؤِم ِد َبا ْرنَاه﴿ )١١١( واالطمئنان نالیقیكان من الراسخین في اِإلیمان مع  ﴾ِع بَشَّ    ﴾َو
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وفى الخبر ) ١٠٤(

 (ص)سأل نبینا 
جبریل ھل اصابك 
مشقة وتعب فى نزولك 
من السماء قال نعم فى 

االول   .اربعة مواضع
حین القى ابراھیم فى 
النار قال هللا تعالى 
ادرك عبدى فادركتھ 

لت لھ ھل لك من وق
 حاجة فقال اما الیك فال

والثانى حین وضع  .
ابراھیم السكین على 
  حلق اسماعیل قال هللا

تعالى ادرك عبدى 
فادركتھ طرفة عین 

  .فقلبت السكین
والثالث حین شبحك 
الكفار وكسروا 
رباعیتك یوم احد قال 
هللا تعالى ادرك دم 
حبیبى فانھ لو سقط من 
دمھ على االرض 

اخرجت منھا  قطرة ما
نباتا وال شجرا 

بكفى ثم  فقبضت دمك
  .رمیتھ فى الھواء

والرابع حین القى 
یوسف فى الجب قال 
هللا تعالى ادرك عبدى 

 ولھفادركتھ قبل وص
الى قعر الجب 
واخرجت حجرا من 
اسفل البئر فاجلستھ 

  ]رو[ علیھ
 
االنسان ) تنبیھ ١٠٤(

مجبول على حب الولد 
فاقتضت غیره الخلة 

المحبة ان یقطع  ومقام
عالقة القلب عن غیره 
فامر بذبح ولده امتحانا 
واختبارا لھ ببذل احب 
االشیاء فى سبیل هللا 
من غیر توقف 
واشعارا للمالئكة بانھ 
خلیل هللا ال یسعھ غیر 

  ]رو[ الحق 
  
والحكمة في ) ١٠٤(

ھذه القصة أن إبراھیم 
اتخذه هللا تعالى خلیالً، 
فلما سأل ربھ الولد 

لھ تعلقت شعبٌة  ووھبھ
،  من قلبھ بمحبة ولده

فأمر بذبح المحبوب 
،  لتظھر صفاء الخلة

م  فامتثل أمر ربھ وقدَّ
 محبتھ على محبة ولده

  ]مس[

ــاَق ﴿بغــالٍم آخــر بعــد تلــك الحادثــة  ــا ِمــْن ﴿ســیكون  ﴾بِإِْحسَ َِبي نيَ  ن ــاِحلِ ــا ﴿ )١١٢( ﴾الصَّ َن َرْك بَا َو
هِ  ْن ﴿ بركات الدنیا والـدین ﴾اَق َوَعَ� إِْحسَ ﴿ على ِإبراهیم ﴾َعلَْي مٌ  َوِم ِسـٌن َوَظـاِل ِهَمـا ُحمْ َِّت ي رِّ  ُذ

بِنيٌ  ِه ُم ْفِس َن نَّـا﴿ )١١٣( ظاهر ظلمه ظالم لنفسه بالكفر والمعاصي﴾ ِل َن ََقـْد َم وعزتنـا وجاللنـا  ﴾َول

ُرونَ  َعــَ� ﴿ لقــد أنعمنــا ــا َه ــا﴿ )١١٤( ﴾ُموَســى َو ُهَم َنا ْي ــا َوَجنَّ ُهَم َقْوَم ــْن ﴿ بنــي اســرائیل ﴾َو ِم
ْرِب  ِم  الَْك ِظي ْم ) ﴿١١٥( فرعون إیاهم من تعذیب ﴾الَْع ُه ْرنَا ََص ن موسى وهارون وبنـي  یعني ﴾َو

بِنيَ ﴿األقباط  على أعدائهم إسرائیل ْم الَْغاِل نُوا ُه  علیهم بعد أن كانوا تحـت أیـدیهم مقهـورین ﴾َفَكا

ــا﴿ )١١٦( ُهَم َنا آتَْي بِنيَ ﴿أعطیناهمــا  ﴾َو ــاَب الُْمْســَت َت  وراة الكامــل فــي حــدوده وأحكامــهالتــ ﴾الِْك

ُهَما﴿ )١١٧( َنا ْي َهــَد ــَراَط ﴿ بــذلك الكتــاب ﴾َو مَ ﴿الطریــق  ﴾الصِّ ِقي الــذي ال اعوجــاج  ﴾الُْمْســَت
ِهَمـــا﴿ )١١٨( فیـــه ـــا َعلَْي َن ََرْك ت َن  ِيف ﴿، والـــذكر الحســـن  الثنـــاء الجمیـــل ﴾َو  )١١٩( ﴾اآلِخـــِري

ُرونَ ﴿منـا  ﴾َسـالمٌ ﴿ َهــا ـَّ﴿ )١٢٠( ﴾َعــَ� ُموَسـى َو ن ِســنِنيَ إِ ْ ـِزي اْحملُ نفعـل بمــن  ﴾ا كـَـَذِلَك َجنْ

َُّهَمــا ِمــْن ﴿ )١٢١( أحســن وأخلــص العبودیــة هللا ن نِنيَ  إِ نـَـا الُْمــْؤِم ِد َبا ــاَس ﴿ )١٢٢( ﴾ِع  ﴾َوإِنَّ إِلَْي
، ولّمـا  بعث بعد حزقیـل،  كان نبّیًا من انبیاء بنى اسرائیل من ولد هارون بن عمران ابن عّم الیسع

) ، ع(أها بنى اسرائیل وقّسمها بینهم فاحّل سبطًا منهم ببعلبـك وهـم سـبط الیـاس فتح یوشع الّشام بوّ 
، والخضر صاحب الجزائـر   ، صاحب البرارى )ع(وقیل اّن الیاس  ، ) ع(وقیل هو ادریس الّنبـّى 

ْرَسـِلنيَ ﴿ وقیل اّنه ذو الكفـل ،   ویجتمعان فى كّل یوم عرفة بعرفات ْن الُْم ارسـل الـى لكـرام ا ﴾لَِم

ذْ ﴿ )١٢٣(احـد اســباط بنــي اســرائیل فـي بعلبــك  هِ َقــاَل ﴿حــین  ﴾إِ َقْوِمــ َال﴿ مــن بنــي إســرائیل ﴾ِل  أ
ُقــونَ  َتَّ َتَــْدُعونَ ﴿ )١٢٤( أال تخــافون اهللا فــي عبــادتكم غیــره ﴾ت أتعبــدون هــذا الصــنم المســـمَّى  ﴾أ

ُرونَ ﴿ َــَذ ت ِقنيَ ﴿وتتركــون عبــادة ربكــم  ﴾بَْعــًال َو ــاِل َُّكــْم ﴿هــو الــذي  )١٢٥(﴾ أَْحَســَن اْخلَ َ َرب اهللاَّ
َربَّ  ِلــنيَ  َو وَّ ْم األ بُوهُ ﴿ )١٢٦( الســابقین ﴾ءابــاِئُك َضــُرونَ ﴿ فكــذبوا نبــیَّهم ﴾َفَكــذَّ ْ ْم َحملُ َُّه ن  ﴾َفــإِ

َِصـــنيَ ) ﴿١٢٧( فـــي العـــذاب ل ْ ِ اْ�ُ َد اهللاَّ ـــا َب ال ِع  )١٢٨( المـــؤمنین فـــِإنهم نجـــوا مـــن العـــذاب ﴾إِ

هِ ﴿ َنا َعلَْي ََرْك ت َن ﴿ء الحسن على إلیاس الثنا ﴾َو ِري  ﴾َسـالمٌ ﴿ )١٢٩( إلى یـوم الـدین ﴾ِيف اآلِخ
ْل يَاِســـنيَ  َعـــَ� ﴿ منـــا علیـــه و َّـــا ﴿ )١٣٠( ]شـــو[ علـــى آل محمـــد (ص) عبـــاس: ابـــن عـــن ﴾إِ ن إِ

ِسـنِنيَ  ْ ِزي اْحملُ نِنيَ ﴿ )١٣١(﴾ كََذِلَك َجنْ نَـا الُْمـْؤِم ِد َبا هُ ِمـْن ِع ـَّ ن  َوإِنَّ لُوًطـا لَِمـْن ﴿ )١٣٢(﴾ إِ
ْرَســـِلنيَ  ذْ ﴿ )١٣٣( لهدایـــة قومـــه ﴾الُْم َنـــاهُ ﴿حـــین  ﴾إِ ْي َْهلـَــهُ أَْجَمِعـــنيَ ﴿خلصـــناه  ﴾َجنَّ مـــن  ﴾َوأ

ًزا﴿ )١٣٤( العــذاب ــو ال َجعُ ســمیت المــرأة المســنة عجــوزا لعجزهــا عــن واهلــة ، ، اســمها امرأتــه  ﴾إِ

َن ﴿ كثیر من االمور ِِري ْرنَا﴿ )١٣٥( كانت من الهالكین في العذاب ﴾ِيف الَْغاب ُمَّ َدمَّ   أهلكنا  ﴾ث
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في ) ورد انھ ١٠٦( 

ما قضیت :  الزبور
على مؤمن قضاء 
أَحبَّھ أو كرھھ إال وھو 

وحكي أن   ، خیر لھ
هللا تعالى أوحى إلى 

ما من  (ع)إبراھیم 
أحد وّسعُت إلیھ إال 
أنقصت بقدره من 

، ولو كنت أنت  آخرتھ
  ]تس[ یا خلیلي

  
ان ) فائدة ورد ١٢٣( 

الموجود من االنبیاء 
بابدانھم اربعة اثنان 
فى السماء ادریس 
وعیسى واثنان فى 
االرض الخضر 

فعلیھ ان والیاس 
ادریس والیاس اثنان 
وقیل انھما واحد وقیل 
ان الیاس موكل 
بالفیافى جمع فیفاة 
بمعنى الصحراء 
والخضر موكل 

انھما وبالبحار 
 الموسم  یحضران

  ]رو[
  
بعل اسم صنم  )١٢٥(

 –لھم كانوا یعبدونھ 
وبذلك  -في بلدھم بك 

 سمیت مدینتھم بعلبك
  ]قر[
  
في الحدیث ) ١٣٨(

رب شھوة ساعة 
اورثت صاحبھا حزنا 

  ]رو[ طویال
 
قال المفسرون )١٤١(

إن یونس ضاق صدراً 
،  بتكذیب قومھ

فأنذرھم بعذاب قریب 
وغادرھم مغضباً ألنھم 
كذبوه فقاده الغضب 
إِلى شاطئ البحر حیث 

،  ركب سفینة مشحونة
فناوأتھا الریاح 
واألمواج فقال 

ھھنا عبٌد  : المالحون
، وال بدَّ  أبق من سیده

لنجاة السفینة من إلقائھ 
في الماء لتنجو من 

، فاقترعوا  الغرق
فخرجت القُرعة على 
 یونس فألقوه في البحر

  ]مس[
  

َن ﴿ ِري ْم ﴿ )١٣٦( المكذبین ﴾اآلَخ َُّك ن ْم ﴿یا أهل مكة  ﴾َوإِ ِه وَن َعلَْي ََتُمرُّ دیار قوم  على ﴾ل

نيَ ﴿ في أسفاركم منازلهملوط و  ْصِ�ِ  )١٣٧( وتشاهدون آثار هالكهم صباحًا ومساءً  ﴾ُم

ِل ﴿ بِا�َّْي ََفال﴿ولیًال  ﴾َو ِقلُونَ  أ أي أتشاهدون ذلك ثم ال تعتبرون ؟ أال تخافون أن یصیبكم  ﴾تَْع
ن یوفقنا الصالح النفس ویجعل یومنا خیرا من االمس فى التوجه نسأل اهللا ا،  مثل ما أصابهم

المدد  ومنه، انه هادى القلوب الراجعة فى االوقات الجامعة ، والرجوع الى بابه الى جنابه
نَُس ) ﴿١٣٨( ْرَسِلنيَ ﴿ ابن متى ﴾َوإِنَّ يُو ْن الُْم اربعین في نینوى الى التوحید  قومه دعى ﴾لَِم

ذْ ﴿ )١٣٩(سنة  َبََق ﴿حین  ﴾إِ خرج و حلول العذاب قومه ب اوعدمن قومه دون اذن ربه ، هرب  ﴾أ
قال ال ارجع الى ، صرف اهللا عنهم العذاب وقبل توبتهم لما ف، ینتظر هالكهم كان من اظهرهم و 

َى ﴿وتوجه ، ولم ینتظر الوحى ، وخرج من دیارهم مستنكفا خجال منهم ، قد كذبتهم  يقوم إِل
وِن  ُْفلِْك الَْمْحشُ مَ ﴿ )١٤٠( جانب البحرفي  السفینة المملوءة بالرجالالى  ﴾ال َه فقارع أهل  ﴾َفَسا

ْن الُْمْدَحِضنيَ ﴿ السفینة ُ ﴿ )١٤١( المغلوبین بالقرعة فألقوه في البحر ﴾َفَكاَن ِم ه َقَم َْت  ﴾َفال

مٌ ﴿فابتلعه  ُهَو ُمِلي ُت َو و ،  بها وهو آٍت بما ُیالم علیه من تخلیه عن المهمة التي أرسله اهللا ﴾اْحلُ

ُ كَاَن ِمْن ﴿ )١٤٢( ِإذٍن من ربه ، وخروجه بغیر وترك قومه مغاضبًا لهم َّه َن ال أ َفلَْو
نيَ  ِ تعریض ، وفیه ، في االیة حث على اكثار الذكر  الذاكرین اهللا كثیرًا في حیاته ﴾الُْمَس�ِّ

 )١٤٣( كم منهایعنى اذا ابتلیتم ببلّیة فاكثروا من تسبیحه وتهلیله وذكره حّتى ینجی، باالّمة 
هِ  ِيف ﴿لبقي  ﴾َ�َِبَث ﴿ ِن ُْبَعُثونَ ﴿في بطن الحوت  ﴾بَْط ِم ي َى يَْو  )١٤٤( یوم القیامة ﴾إِل

نَاهُ ﴿ بَْذ َن ءِ ﴿فألقیناه من بطن الحوت  ﴾َف َرا باألرض الفضاء التي ال شجر فیها على  ﴾بِالَْع

مٌ ﴿ ، بلدة نصیبین او الموصل الساحل ِقي ُهَو َس ْ ﴿ )١٤٥( مریض ﴾َو َن ْن َوأ َرةً ِم ِه َجشَ َنا َعلَْي َبْت
َْقِطٍني  سریعة النبات وانها  ، وهي شجرة القرع ذات األوراق العریضة لتظله وتقیه حرَّ الشمس ﴾ي

َْناهُ ﴿ )١٤٦( والنمو َْرَسل َى﴿بعد ذلك  ﴾َوأ ٍْف أَوْ ﴿وهم ،  منهم إلى قومه الذین هرب ﴾إِل  ِمائَِة أَل
ونَ  َِزيُد ُنوا﴿ )١٤٧( ﴾ي ْم ﴿ شاهدوا أمارات العذاب الذي ُوعدوا به بعد أن ﴾َفآَم ُه َنا تَّْع في  ﴾َفَم

َى ِحٍني ﴿ الدنیا ْم ﴿ )١٤٨( انقضاء آجالهم ﴾إِل ِه ِت ْف َت واستخبر كفار  (ص) اسأل یا محمد ﴾َفاْس

ُنونَ ﴿ - على سبیل التوبیخ- مكة َْب ْم ال َُه ُت َول َنا َْب َِّك ال َرب ،  كیف زعموا أن المالئكة بنات اهللا﴾ أَِل
فكیف  إنهم یكرهون البنات وال یرضون نسبتهنَّ ألنفسهم مع ؟ ا ِهللا اِإلناث وألنفسهم الذكورفجعلو 

َة ﴿ توبیٌخ آخر )١٤٩( بالبنینانفسهم ویخصون ، یرضونها هللا عز وجل  َنا الَْمالِئَك َْق َْم َخل أ
نَاثًا ونَ  إِ ِهُد ْم َشا ُه َال ﴿ )١٥٠( بالمشاهدة إال ذلك مثل معرفة یمكن ال إذ ﴾َو ْن أ ْم ِم َُّه ن إِ

ْم  ِه ْفِك ُقولُونَ  إِ    )١٥١( أال فانتبهوا أیها الناس إن هؤالء المشركین من كذبهم وافترائهم ﴾لََي
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روي أنھم  )١٤٨(

خرجوا باألطفال 
،  وأوالد البھائم

وفرقوا بینھم وبین 
، وناحوا  األمھات

،  هللاوتضرعوا إلى 
 فرفع هللا العذاب عنھم

  ]مس[
  
في القصة أن ) ١٤٨(

هللا سبحانھ أوحى إلى 
یونس بعد نجاتھ أَْن قُْل 
ار حتى  لفالٍن الَفخَّ
َیْكِسَر الِجراَر التي 
عملھا في ھذه السنھ 
كلَّھا فقال یونس یا رب 
إنھ َقَطَع مدًة في إنجاز 

، فكیف آُمُره بأن  ذلك
لھ  فقال  َیْكِسَرھا ُكلَّھا

، َیِرقُّ قلبَُك  یا یونس
لَِخّزاٍف ُیْتلُِف َعَمَل 
سنٍة  وتریدني أن أُْھلَِك 
 مائَة ألٍف من عبادي

  ، إنك لم  یا یونس !؟
تخلقھم ولو َخلَْقَتھم 

  ]لط[ لََرِحْمَتھم
  
عن ابن عباس ) ١٥٨(

أنزلت ھذه  : قال
اآلیات في ثالثة أحیاء 

،  من قریش ُسلیم
 ، وُجَھْینة وُخزاعة

  ]مس[
  
ُثمَّ َفَتَق َما َبْیَن ) ١٦٦(

َمَواِت اْلُعال َفَمألَُھنَّ  السَّ
أَْطَواراً ِمْن َمالئَِكتِِھ 
ِمْنُھْم ُسُجوٌد ال 
َیْرَكُعوَن َو ُرُكوٌع ال 
وَن ال  َیْنَتِصُبوَن َو َصافُّ
َیَتَزاَیلُوَن َو ُمَسبُِّحوَن 
ال َیْسأَُموَن ال َیْغَشاُھْم 

ال َسْھُو َنْوُم اْلُعُیوِن َو 
اْلُعقُوِل َو ال َفْتَرةُ 

ْبَداِن َو ال َغْفلَُة ألَ ا
ْسَیاِن َو ِمْنُھْم أَُمَناُء  النِّ
َعلَى َوْحیِِھ َو أَْلِسَنٌة إِلَى 

َو ِمْنُھمُ  ...ُرُسلِھِ 
َدَنُة  اْلَحَفَظُة لِِعَباِدِه َو السَّ

  ]نج[... ألَْبَواِب ِجَنانِھِ 
  

ُ  َولََد ﴿یقولون  كانوا یقولون ان اهللا تعالى ، ذلك ان العرب  إلى اهللا الذریة والولد ینسبون ﴾اهللاَّ

ْم ﴿ ولذا یسترهن عن العیون، تزوج من الجن فخرجت منها المالئكة فهم بنات اهللا  َُّه ن  َوإِ
بُونَ  ِذ نِنيَ ﴿ )١٥٢( قطعًا في قولهم المالئكة بناُت اهللا ﴾لََكا َْب ِت َعَ� ال َنا َْب ى ال َف َْصَط هل  ﴾أ

ُكُمونَ ﴿ )١٥٣( وعال البناِت وفضلهن على البنین اختار جل َف َحتْ ْم كَْي أيُّ شيء  ﴾َما لَُك

َُّرونَ ﴿ )١٥٤( حصل لكم حتى حكمتم بهذا الحكم ََفال تََذك أفلیس لكم تمییز وٕادراك تعرفون  ﴾أ

بِنيٌ ﴿توبیخ آخر  )١٥٥( به خطأ هذا الكالم َْطاٌن ُم ْم ُسل َْم لَُك واضحة على برهان وحجة  ﴾أ

َتابُِكْم ) ﴿١٥٦( كمقول ْتُوا بِِك أ ُتْم ﴿بهذا الكتاب الذي یشهد بصحة دعواكم  ﴾َف  إِْن كُن
ِقنيَ  ِد ةِ ﴿جعل المشركون  ﴾َوَجَعلُوا﴿ )١٥٧( ﴾َصا نَّ بَْنيَ اْجلِ ُ َو ه َن بین اهللا وبین الجنِّ قرابة  ﴾بَْي

ًبا﴿و ْت ﴿ المالئكة فخرجت الجن صاهر اهللا إن قالوا حیث ﴾نََس ََقْد َعِلَم ةُ  َول نَّ الشیاطین  ﴾اْجلِ

َضُرونَ ﴿ ْ ْم َحملُ َُّه ن ِ ﴿ )١٥٨( في العذاب ﴾إِ اَن اهللاَّ ا﴿ وتقدَّساهللا  تنزَّه ﴾ُسْ�َ ُفونَ  َعمَّ َِص  ﴾ي

ال﴿ )١٥٩( عما یصفه به هؤالء الظالمون َِصنيَ ﴿لكْن  ﴾إِ ل ْ ِ اْ�ُ هللاَّ َد ا َبا فِإنهم ینزهون اهللا  ﴾ِع

َّ ﴿ )١٦٠( تعالى عما یصفه به هؤالء ن ْم َفإِ ونَ ﴿أیها الكفار  ﴾ُك ُبُد  من األصنام ﴾َوَما تَْع

ِنِنيَ ﴿ )١٦١( َِفات ِه ب ْم َعلَْي ُْت َن ال ﴿ )١٦٢( لستم بقادرین على أن ُتضلوا أحدًا من عباد اهللا ﴾َما أ إِ
ِم  ِحي ْن ُهَو َصاِل اْجلَ قالت  )١٦٣( وقدَّر أنه یدخل النار إالَّ من قضى اهللا علیه الشقاوة ﴾َم

نَّاوَ ﴿المالئكة  مٌ ﴿ملك  ﴾َما ِم ٌم َمْعلُو َقا ُ َم َه ال ل  عن،  مرتبة ومنزلة ووظیفة ال یتعداها ﴾إِ

ُن ﴿ )١٦٤( ]صا[(ع)  محمد آل من واألوصیاء االئمة في نزلت قال (ع) الصادق ْ َّا َ�َ ن َوإِ
ونَ  فُّ ا ونَ ) ﴿١٦٥( الواقفون في العبادة صفوفا﴾ الصَّ ُ ُن الُْمَس�ِّ ْ َّا َ�َ ن ن اهللا سبحانه المنزهو  ﴾َوإِ

 أهل فیسبح نسبح العرش حول صفوفا أنوارا كنا (ع) الصادق عن ، عن كل ما ال یلیق بعظمته
 لنحن وٕانا{ بتسبیحنا األرض أهل فسبح فسبحنا األرض إلى هبطنا أن إلى بتسبیحنا السماء

نُوا﴿ )١٦٦( ]صا[ }المسبحون لنحن وٕانا الصافون ُقولُونَ ﴿كفار مكة  ﴾َوإِْن كَا  )١٦٧( ﴾لََي

ْن ﴿ ًرا ِم نَا ِذْك لِنيَ  لَْو أَنَّ ِعْنَد وَّ  لو نزل علینا كتاب من كتب األولین كالتوراة واِإلنجیل ﴾األ

)١٦٨( ﴿ ِ هللاَّ َد ا َبا نَّا ِع َِصنيَ  لَُك ل ْ  لكنا أعظم ِإیمانًا ، وأكثر عبادًة وإِخالصًا ِهللا منهم ﴾اْ�ُ

هِ ﴿ )١٦٩( ِ ُروا ب یرون عاقبة كفرهم  ﴾َفَسْوَف يَْعلَُمونَ ﴿به  فلما جاءهم القرآن كفروا ﴾َفَكَف

َنا﴿ )١٧٠( وعید وتهدیدفیه  بآیات اهللا ُت ْت كَِلَم َق َب ََقْد َس ْرَسِلنيَ ﴿وعدنا  ﴾َول نَا الُْم ِد َبا  ﴾ِلِع

ْم ﴿ )١٧١(لرسلنا  َُّه ن ُرونَ  إِ نُصو ُم الَْم َُه نَا﴿ )١٧٢( على أعدائهم الغلبة لهم ﴾ل نَد  ﴾َوإِنَّ ُج
مُ ﴿المؤمنین  َُه ُبونَ  ل    فى الحدیث،  ، وفي اآلخرة بدخول الجنان في الدنیا بالحجة والبرهان ﴾الَْغاِل
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  )٣٨(ص   سورة    )٥٠٥(       العشرونالثالث و الجزء
  
عن ابن عباس ) ١٧٦(

  یا محمد  : قالوا : قال
أرنا العذاب الذي 

، عّجْلھ لنا،  تخوفنا بھ
  ]مس[ فنزلت

  
) عن على (ع) ١٨٢(

كتال من أحّب أن ی
بالمكیال األوفى من 
األجر یوم القیامة، 
فلیكن آخر كالمھ إذا 

سبحان   قام من مجلسھ
ربك رب العّزة عما 
یصفون وسالم على 
المرسلین والحمد � 

  ]زم[ رب العالمین
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 (ع) الباقر عنفضلھا 
 في ص سورة قرأ من
 من اعطي الجمعة لیلة
 ما واآلخرة الدنیا خیر
 الناس من حداأ یعط لم
 ملك أو مرسل نبي إال

 هللا وأدخلھ مقرب
 أحب من وكل الجنة
   حتى بیتھ أھل من

 یخدمھ الذي خادمھ
 حد في یكن لم وإن
 یشفع من حد وال عیالھ
  ]صا [فیھ
  

من قرأ سورة ۤص كان 
لھ بوزن كل جبل 
سخره هللا لداود عشر 
حسنات وعصمھ أن 
یصّر على ذنب صغیر 

  ]زم[أو كبیر 
  

على من ناواهم  حتى یقاتل آخرهم المسیح  ل طائفة من امتى یقاتلون على الحق ظاهرینال تزا
والصیحة اآلخذة كل ،  هذه الطائفة وال شك ان عیسى والمهدى علیهما السالم خاتمة ، الدجال

َتَولَّ ﴿ )١٧٣( ]رو[ خاتمة الخاتمةمن بقى على االرض عند قیام الساعة  أعرض  ﴾َف

ْم ﴿ ُه ى ِحٍني ﴿ (ص) یا محمد ﴾َعْن تَّ  یوم وقیل بدر یوم هو ، قیل علیهم نصركموعد  الموعد ﴾َح

ْم ﴿ )١٧٤( الفتح ْرُه ِْص َب ُرونَ ﴿ حین ینزل بهم العذاب ﴾َوأ ِص ُْب  )١٧٥( عاقبة كفرهم ﴾َفَسْوَف ي

َِنا﴿ ِبَعَذاب ََف َتْعِجلُونَ  أ ال یستبعدوا ذلك  )١٧٦( استفهام إنكاري أي أیستعجلون بعذاب اهللا ﴾يَْس

ذَا نََزلَ فَ ﴿ ْم  إِ ِه ِت َن ﴿العذاب  ﴾بَِساَح ِري نَذ َباُح الُْم َ َص ء  فبئس هذا الصباح صباحهم ﴾َفَسا

ْم ﴿ )١٧٧( ُه تََولَّ َعْن ى ِحٍني  َو تَّ ُرونَ ﴿ )١٧٨( ﴾َح ُْبِص ْر َفَسْوَف ي ِْص َب للتهدید  كرره تأكیداً  ﴾َوأ

انَ ﴿ )١٧٩((ص)  وتسلیة للرسول ْ ﴿تنزه وتقدس  ﴾ُسْ�َ َِّك َربِّ ال ُفونَ َرب َِص ا ي ةِ َعمَّ زَّ عما  ﴾ِع

َسالمٌ ﴿ )١٨٠( یصفه به المشركون ْرَسِلنيَ ﴿منا  ﴾َو ْمُد ﴿ )١٨١( الكرامرسلنا  ﴾َعَ� الُْم َواْحلَ
 ِ  وحسن النعم من اتبعهم من وعلى علیهم أفاض ما علىم في البدء والختا ﴾َربِّ الَْعالَِمنيَ  ِهللاَّ

  )١٨٢(  العاقبة
  
  
  
  

وثالثون كلمة ، وثالثة آالف وسبعة وتسعون حرفا ، وتسمى سورة داوود ،  وهي سبعمائة واثنتان
           ]مال [ال یوجد سورة مبدوءة أو مختومة بما بدئت أو ختمت به.

ٍم   ِ�ِ ْاهللاِ  ٍحي رَّ ٍن ْال ْحم ر          ْال
 لما (ص) النبي منها توضأ التي وهي العرش تحت من تنبع عین ص (ع) الصادق عن ﴾ص﴿

ِر ﴿ ]صا[به  عرج ْك ُْقْرآِن ِذي الذِّ َْل ) ﴿١(والبیان الواضح  القرآن ذي الشرفبقسٌم  ﴾َوال ب
َن  ي َِّذ ََفُروا ال ةٍ﴿من اهل مكة  ﴾ك زَّ َقاٍق ﴿ استكبار عن الحق في ﴾ِيف ِع ِش خالٍف وعداوة  ﴾َو

ِهْم ﴿ )٢((ص)  للرسول ْبِل ْن َق َنا ِم لَْك َْه َْم أ ْرٍن ﴿ قبل أهل مكة ﴾ك ْن َق رون من الق ﴾ِم

َْوا﴿ ، لكبرهم عن الحق الخالیة َناد عند نزول بأسنا وحلول نقمتنا استغاثة او توبة واستغفارا  ﴾َف

َناٍص ﴿لینجوا  َت ِحَني َم ال  وعید ألهل مكة، ففیه أو مهرب ونجاة  فرار وقت الوقتولیس  ﴾َو

ُبوا﴿ )٣( ْم ﴿ كفار مكةوعجب  ﴾َوَجعِ ُه ْن ٌر ِم ْنِذ ْم ُم ُه ء نسبا وأحسنهم حسبا من أنفسهم  ﴾أَْن َجا

ٌر ﴿ وأعظمهم مكانة ُروَن َهَذا َساِح ِف َقاَل الَْكا   ساحٌر فیما (ص) إن محمدًا  وقال كفار مكة ﴾َو

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٣٨ 
٣٨     

  ایاتھا  
  نزلت بعد  صسورة         ٨٨

  مكیة  القمر   
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 لما بمكة نزلت) ٥(
 (ص) هللا رسول أظھر
 اجتمعت بمكة الدعوة
 طالب أبي إلى قریش
 إن طالب أبا یا وقالوا

 سفھ قد أخیك بنا
 آلھتنا وسب أحالمنا
 وفرق شباننا وأفسد

 الذي كان فإن جماعتنا
 العدم ذلك على یحملھ
 حتى ماال لھ جمعنا
في  رجل أغنى یكون
 علینا ونملكھ قریش
 طالب أبو فأخبر
 فقال (ص) هللا رسول

 في الشمس وضعوا لو
 في والقمر یمیني

 ولكن أردتھ ما یساري
 یملكون یعطوني كلمة

 لھم ویدین العرب بھا
 ویكونون بھا العجم

 فقال الجنة في ملوكا
 ذلك ،  طالب أبو لھم

 وعشر نعم فقالوا
 رسول لھم فقال كلمات

 أن یشھدون (ص) هللا
 وأني هللا إال إلھ ال

،  (ص) هللا رسول
 ثالثمائة ندع فقالوا
إلھا  ونعبد إلھا وستین
 هللا فأنزل واحدا

 أن عجبوا بل سبحانھ
 منھم منذر جائھم

  ]صا[

أنكروا أن یختص ) ٨(
بالشرف من بین 
 أشرافھم ورؤسائھم
وینزل علیھ الكتاب من 

  ]زم[بینھم  
  
یرید أن النبوة ) ٩(

عطیٌة من هللا یتفضل 
بھا على من یشاء من 

أي  اْلَعِزیزِ عباده، فإنھ 
الغالب الذي ال یغلب 

اب أي الذي لھ أن  اْلَوھَّ
 یھب ما یشاء لمن یشاء

  ]بي[
 
مي بذي س) ١٢(

األوتاد ألنھ كان یوتد 
من یرید تعذیبھ بأربعة 
أوتاٍد في یدیھ ورجلیھ 
ویتركھ حتى یموت 
وقیل ألنھ صاحب 
اإلِھرامات والمباني 
العظیمة الثابتة التي 
تقوم في األرض 

  ]مس[  كاألوتاد
  

اٌب ﴿یأتي به من المعجزات  لَ ﴿ )٤( مبالغ في الكذب في دعوى أنه رسول اهللا ﴾كَذَّ  ﴾أََجَع

ِحًدا﴿أزعم  ًَها َوا َة إِل َه  الذي یقوله محمد ﴾إِنَّ َهَذا﴿ أن الربَّ المعبود واحد ال إله إال هو ﴾اآلِل

ٌ ُجعَاٌب ﴿ (ص) ء ْم ﴿ )٥( شي بلیٌغ في العجب ﴾لََشْي ُه ْن نَطلََق الَْمألُ ِم وانطلق أشراف  ﴾َوا

َْن اْمُشوا وَ ﴿ یقول بعضهم لبعض،  (ص) وخرجوا من عند الرسول قریش ُروا َعَ� أ ِب  ﴾اْص

ْم ﴿عبادة  ِتُك َه دُ ﴿فیما یدعوكم إلیه  (ص) وال تطیعوا محمدا ﴾آِل َُرا ءٌ ي أي هذا  ﴾إِنَّ َهَذا لََشْي
 یدعیه الذي هذا إن وقیل ، أن یصرفكم عن دین ءابائكم(ص) ، یرید من ورائه محمد  أمٌر مدبِّر

َِهَذاَما ﴿ )٦( أحد كل یریده لشيء العرب على والترفع الریاسة من َنا ب بمثل هذا القول  ﴾َسِمْع

َّةِ ﴿ َرةِ ِيف الِْمل ِتالٌق ﴿ النصرانیة التي هي آخر الملل دینفي  ﴾اآلِخ ال اْخ هذا  ﴾إِْن َهَذا إِ

ْن ﴿ )٧( كذب وافتراء (ص)الذي یدعیه محمد  ُر ِم ْك ِه الذِّ ِزَل َعلَْي ن َء َنا أ ِن هل تنزَّل القرآن  ﴾بَْي
، اء الناس واشرافهم واكبرهم سنا واكثرهم امواال واعوانا ونحن رؤس دوننا (ص) من على محمد

ْم ِيف َشّكٍ ﴿ االستفهام لِإلنكار َْل ُه ِري  ب ْن ِذْك  التقلید إلى لمیلهم والوحي القرآن من ﴾ِم

ُقوا﴿فلذلك كفروا  الدلیل عن وٕاعراضهم و ا يَُذ َْل لَمَّ َذاِب  ب سبب شكهم أنهم لم ان  المعنى ﴾َع

َْم ﴿ )٨( التهدید ، الغرض منه وآمنوا به ولو ذاقوه ألیقنوا بالقرآن، ن یذوقوا العذاب إلى اآل أ
َزاِئُن  ْم َخ ُه َِّك  ِعْنَد ِة َرب  إنها لیست ، فیضعونها حیث شاؤوا والرسالة أبأیدیهم مفاتیح النبوة ﴾َرْحَم

ِز ﴿ولكنها بید  بأیدیهم  ِزي اِب ﴿ في ملكه ﴾الَْع هَّ  )٩( اءیش لمن یشاء ما له أن یهب الذي ﴾الَْو

َْم ﴿ ْم ﴿هل  ﴾أ َُه َنُهَما﴿ شيء من ﴾ل َْرِض َوَما بَْي ِت َواأل َوا َما فیتهّیأ لهم أن یمنعوا  ﴾ُملُْك السَّ

َُقوا﴿  إنكار وتوبیخ ،اهللا من مراده  ْرت َباِب  ِيف ﴿فلیصعدوا  ﴾َفلَْي ،  وطرقها السماء في ﴾األَْس

ٌم ﴿ )١٠( ولیدبروا شئون الكون ُزو ْه َناِلَك َم نٌد َما ُه َن ُج َزاِب  ِم ما هم إال جنٌد من الكفار،  ﴾األَْح
 )١١( ، فال تبال بما یقولون عما قلیٍل ُیهزمون وُیولون األدبارو ،  المتحزبین على رسل اهللا

َُهْم ﴿ ْبل َْت َق ب دٌ ﴿منهم ، كذب قبل كفار قریش أمٌم كثیرون  ﴾كَذَّ ُم نُوٍح َوَعا ْو  قوم هود﴾ َق

دِ ﴿ تَا َْو و األ ْرَعْوُن ُذ ِف دُ ﴿ )١٢( الكثیرة الجنودأو ذو ، الملك الثابت ذو  ﴾َو ثَُمو قوم صالح  ﴾َو

ةِ ﴿ َْيَك َْصَحاُب األ ُم لُوٍط َوأ َقْو ُْولَئَِك ﴿أصحاب الشجر الكثیر الملتف وهم قوم شعیب  ﴾َو أ
َزاُب  ال﴿ )١٣( فأهلكهم اهللا على رسلهم اجتمعواالذین  ﴾األَْح ُلٌّ إِ َب  إِْن ك لَ كَذَّ ُس رُّ كل  ﴾ال

قَّ ﴿ األحزاب واألمم كذَّب رسوله الذي ُأرسل ِإلیهمن هؤالء  َقاِب ﴿علیهم  وجب ﴾َ�َ  عقابي ﴾ِع

ُر ﴿ )١٤( َنُظ ءِ ﴿ ینتظر ذاوما ﴾َوَما ي ًة َواِحَدةً﴿كفار مكة  ﴾َهؤُال ال َصْ�َ ینفخ فیها  ﴾إِ

ْن َفَواٍق ﴿لیس  ﴾َما﴿ إسرافیل ََها ِم تحلب  ةالناق ألن -  الُفواق ما بین الَحْلبتین من الوقت -  ﴾ل
  یعنى اذا جاء وقت الصیحة لم تستأخر هذا  ، ثم ُتحَلب، ثم تترك سویعة یرضعها الفصیل لَتِدّر 
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قال ابن عباس ) ١٣(

ان قوم صالح آمنوا بھ 
فلما مات صالح 
رجعوا بعده عن 
االیمان فاحیى هللا 
صالحا وبعثھ الیھم 

اعلمھم انھ صالح ثانیا ف
فكذبوه فاتاھم بالناقة 
فكذبوه فعقروھا 

  ]رو [فاھلكھم هللا
كان داود إذا ) ١٩(

سبح جاوبتھ الجبال 
 واجتمعت إلیھ الطیر

  ]مال[
ان رسول هللا  )٢٠(

كان یجتاز فى  (ص)
بعض سكك المدینة مع 
اصحابھ فاقسمت علیھ 
امرأة ان یدخلوا 
منزلھا فدخلوا فرأوا 
د نارا موقدة واوال

المرأة یلعبون حولھا 
فقالت یا نبى هللا هللا 
ارحم بعباده ام انا 
باوالدى فقال علیھ 

بل هللا ارحم " السالم 
 "فانھ ارحم الراحمین

فقالت یا رسول هللا 
أترانى احب ان القى 

 "  ولدى فى النار قال
فقالت فكیف یلقى  "ال 

هللا عبیده فیھا وھو 
ارحم بھم فبكى رسول 

سالم فقال هللا علیھ ال
  ]رو[ ھكذا اوحى الى

 (ع)قال علّى ) ٢٠(
فصل الخطاب ان 
یطلب البینة من 
المدعى ویكلف الیمین 
من انكر الن كالم 
الخصوم ال ینقطع وال 
 ینفصل اال بھذا الحكم

  ]رو[
عن ابن عباس )٢٠(

انھ ادعى رجل على 
آخر بقرة وعجز عن 
اقامة البینة فاوحى هللا 
تعالى الى داود ان اقتل 

فاعلم    المدعى علیھ
الرجل فقال صدقت یا 
نبى هللا ان هللا لم 
یأخذنى بھذا الذنب 
ولكن بانى قتلت ابا 
ھذا غیلة فقتلھ فقال 
الناس ان اذنب احد 
ذنبا اظھره هللا علیھ 
فقتلھ فھابوه وعظمت 

  ]رو[ ھیبتھ فى القلوب
 

َقالُوا﴿ )١٥( العیادة قدر فواق الناقة : في الحدیث ، القدر من الزمان كفار مكة على سبیل  ﴾َو

َنا﴿االستهزاء والسخریة  ََنا ِقطَّ ِّْل ل ََّنا َجع َل يَْوِم ﴿ نصیبنا من العذاب الذي وعدته لنا ﴾َرب ْب َق
َساِب  ْر ﴿ )١٦((ص)  قبل أن یجيء یوم القیامة إن كان األمر كما یقول محمد ﴾اْحلِ ِب یا  ﴾اْص

َُقولُونَ ﴿ (ص) محمد ا ي َ� َم ُْر ﴿ م فإن اهللا ناصرك علیهمعلى تكذیبه ﴾َع ْذك وتذكْر  ﴾َوا

دَ ﴿ ُو نَا دَا ْبَد بینه وبین موسى خمسمائة وتسع وستون ،  ابن ایشا من سبط یهودا بن یعقوب ﴾َع

، فقد كان یصوم یومًا  ، والقوة في البدن ذا القوة في الدین ﴾ذَا األَيْدِ ﴿سنة وقام بشریعة موسى 

اٌب ﴿ ، وكان یقوم نصف اللیل ویفطر یوماً  َوَّ ُ أ َّه ن َّا ﴿ )١٧( كثیر الرجوع واِإلنابة إلى اهللا ﴾إِ ن إِ
ه َباَل َمَع ْرنَا اْجلِ َن ﴿لداود  ﴾َخسَّ ْ ِشيِّ ﴿بتسبیحه إذا سبح  ﴾يَُس�ِّ من العصر إلى اللیل  ﴾بِالَْع

َراِق ﴿ فلما وصل الیها الحان داود من روحه العاشقة من طلوع الشمس إلى الضحى ،  ﴾َواإلِْش
ان العشق فتحركت من لذة سماع صوت داود وتسبیحه وتنزیهه فوافقت داود فى الذكر ترنمت بالح

عظمته وان وقت  وخاصیة العشى واالشراق ان فیهما زیادة ظهور انوار قدرته واثار بركة والتسبیح
الضحى وقت صحو اهل السكر من خمار شهود المقامات المحمودة وان العشى وقت اقبال 

َر ﴿ )١٨( المناجاة وادراك انوار المشاهدات واستماع طیب الخطاباتالمقبلین الى مشاهد  ْي َوالطَّ
اٌب  َوَّ ُ أ َه ُلٌّ ل َرةً ك ُشو نَا﴿ )١٩(تسبح بتسبیحه وترّجع بترجیعه  ﴾َحمْ ْد َشَد ُ ﴿قوینا ﴾َو ه  ﴾ُملَْك

ةَ ﴿ الجنود وكثرة بالهیبة ْكَم َناهُ اْحلِ آتَْي َل وَ ﴿ المعرفة بحقائق األشیاء وكنهها وماهیتها ﴾َو ْص َف
َطاِب  جمع اهللا له الملك والنبوة  التمییز بین الحق والباطل والحكم بما یوافق مراد الّله ، ﴾اْخلِ
استفهام للتعجیب  )٢٠( الملك في سبط والنبوة في سبط آخر من أسباط یعقوب وكان قبله

َتَاَك ﴿وتشویق السامع إلى ما یلقى إلیه  ْل أ َه ُ ا﴿ (ص) یا محمدهل بلغك  ﴾َو أ ََب ِم ن ْص  ﴾ْخلَ

َراَب ﴿خبر الجماعة المتنازعین  ْ ُروا اْحملِ ْذ تََسوَّ بیت عبادة داوود وخلوته مع ربه ، وكانوا  ﴾إِ

ذْ ﴿ )٢١(محرابا  یسمونه دَ ﴿حین  ﴾إِ و ُو ُهْم ﴿ من أعلى السور ﴾دََخلُوا َعَ� دَا ْن ِزَع ِم َف  ﴾َف
تعالى بعث إلیه ملكین في أّن اهللا  روى،  لعدم دخولهم من الباب وقفزهم من أعلى الجدارخاف 

فتسّورا علیه ، فمنعهما الحرس  فوجداه في یوم عبادته ، ، فطلبا أن یدخال علیه صورة إنسانین
ْف ﴿فلم یشعر إّال وهما بین یدیه جالسان  المحراب ْصَماِن ﴿ منا فنحن ﴾َقالُوا ال َختَ  ﴾َخ

ْم بَيْ ﴿تعدَّى  ﴾بََغى﴿مختصمان  قِّ بَْعُضَنا َعَ� بَْعٍض َفاْحُك َنا بِاْحلَ َوال ﴿ بالعدل ﴾َن
نَا﴿ وال تظلم في الحكم ﴾تُْشِطْط  ْهِد َراِط ﴿وأرشدنا  ﴾َوا ِء الصِّ َى َسَوا ِإلى طریق الحق  ﴾إِل

ُ ﴿ قال أحدهما )٢٢( الواضح َه ي ل تِْسُعوَن نَْعَجةً ﴿یملك  ﴾إِنَّ َهَذا أَِخ وهي أنثى  ﴾تِْسٌع َو

َقاَل ﴿ وأملك أنا ﴾يَ َولِ ﴿ العرب  تكني عن المرأة بالنعجة، الضأن َهانَْعَجٌة َواِحَدةٌ َف ِْني ِفل   ﴾أَْك
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  )٣٨(ص   سورة    )٥٠٨(       العشرونالثالث و الجزء
  
كان أھل زمان ) ٢١(

داود یسأل بعضھم 
ً أن ینزل لھ عن  بعضا
امرأتھ فیتزوجھا إذا 

وكانت لھم ، أعجبتھ 
عادة في المواساة بذلك 

أن و  .قد اعتادوھا
اسون األنصار كانوا یو

 المھاجرین بمثل ذلك
... وان داوود خطب 

خطبھا امرأة كان قد 
،  أوریا  فآثره أھلھا

فكان ذنبھ أن خطب 
 على خطبة أخیھ

، مع كثرة  المؤمن
علي بن وعن ... نسائھ

 : قال (ع)أبي طالب 
من حدثكم بحدیث 
 داود على ما یرویھ
القصاص جلدتھ مائة 
وستین وھو حّد 

  ]زم[  الفریة
  
ل المال ) یقو٢١(

وال حویش في تفسیره 
 –تزال ھذه العادة 

عادة تبادل الزوجات  
حتى اآلن لدى عرب  -

البادیة ، وإن الرجل 
منھم قد یأتي إلى 
اآلخر ویقول لھ على 
مأل من الناس (خّل لي 
زوجتك) أي تنازل لي 
عنھا طلقھا وأعطنیھا 
ألتزوجھا فیفعل ، 
وكثیرا ما تقول المرأة 
 لزوجھا خلني لفالن
فیخلیھا أي یطلقھا 

  ]مال[ فتتزوج بھ
 عباس )عن ابن٢٢(

إّن داود جزأ زمانھ 
یوماً  أربعة أجزاء

ً للقضاء  للعبادة ویوما
ً لالشتغال  ویوما

،  بخواص أموره
ً یجمع بني  ویوما
إسرائیل فیعظھم 

؛ فجاءوه في  ویبكیھم
غیر یوم القضاء ففزع 

، وألنھم نزلوا  منھم
علیھ من فوق، وفي 

تجاب یوم االح
والحرس حولھ ال 
 یتركون من یدخل علیھ

  ]زم[
  
 العرب) فائدة ٢٣(

عن النساء  تكني
 بالنعاج والظباء والشاة

  ]مج[
  

ِ� ﴿ من نصیبياجعلها  زَّ َطاِب  َوَع  له داود ﴾َقالَ ﴿ )٢٣( وشدَّد عليَّ في القول وأغلظ ﴾ِيف اْخلِ

ََقْد َظلََمَك بُِسؤَاِل نَْعَجِتَك ﴿ هِ  ل َوإِنَّ ﴿هذا الطلب حین أراد انتزاع نعجتك منك ب ﴾إِلَى نَِعاِج
ءِ  لََطا َن اْخلُ ًرا ِم ْبِغي﴿الشركاء  ﴾كَِثي ْم َعَ� بَْعٍض ﴿لیتعدى  ﴾لََي بسائق الطمع  ﴾بَْعُضُه

ِت ﴿والحرص وحب التكاثر باألموال  ا اِحلَ ُنوا َوَعِملُوا الصَّ يَن آَم َِّذ ِال ال إال المؤمنین فإنهم ال  ﴾إ

نَّ ﴿ یظلمون بعضهم بعضا ْم َوَظ ا ُه ٌل َم َقِلي نَّاهُ ﴿علم وأیقن  ﴾َو َت ََّما َف َن ُد أ و ُو اختبرناه بهذه  ﴾دَا

ُ ﴿الحادثة وتلك الحكومة  َّه َر َرب َتْغَف رَّ َراِكًعا﴿ طلب المغفرة من اهللا ﴾َفاْس ساجدًا هللا تعالى  ﴾َوَخ

َنَاَب ﴿ َ ﴿ )٢٤(ه ورجع إلیه بالتوبة والندم على ما فرط من ﴾َوأ ْرنَا ل فسامحناه وعفونا  ﴾هُ ذَِلَك َفَغَف

ى﴿ عنه ذلك الظن السيء بالرجلین َْف َُزل نَا ل ُ ِعْنَد َه َن َمآٍب ﴿لقربًة وكرامة  ﴾َوإِنَّ ل مرجع  ﴾َوُحْس
َْرِض ﴿ )٢٥( في اآلخرة ًة ِيف األ َف َْناَك َخِلي َّا َجَعل ن ُد إِ ُو دَا لتحكم استخلفناك على الناس  ﴾يَا

ْم بَْنيَ ﴿ في عبادي بحكمي قِّ َفاْحُك نَّاِس بِاْحلَ َوال ﴿بالعدل وبشریعة اهللا التي أنزلها علیك  ﴾ال
ِبعْ  َتَّ َْهَوى ت النفس مطبوعة إلى ما یجلب الهوى ما لم یحجزها  ، هوى النفس في الحكومات ﴾ال

فى محكم  هوى النفسالخوف وأن الشر بحذافیره فى حرمان الخوف واتباع الهوى وقد حرم اهللا 
ََّك ﴿ الكتاب  ِ ﴿اتباع الهوى  ﴾َفُيِضل ِبيِل اهللاَّ يَن ﴿شرعه المستقیم  عن ﴾َعْن َس َِّذ إِنَّ ال

ُّونَ  ِ ﴿ینحرفون  ﴾يَِضل ِل اهللاَّ ِبي ْن َس يٌد ﴿ عن دین اهللا وشرعه ﴾َع َذاٌب َشِد ْم َع َُه  یوم القیامة ﴾ل

َساِب  بَِما نَُسوا﴿ َم اْحلِ َنا َوَما خَ ﴿ )٢٦( بسبب نسیانهم ، وعدم ِإیمانهم بیوم الحساب ﴾يَْو َْق ل
َْرَض  ءَ َواأل َما ُهَما السَّ َن ولهوًا ، ما خـلقناهما إالَّ  عبثًا وُسدى ﴾بَاِطًال﴿ من المخلوقات ﴾َوَما بَْي

ََفُروا﴿ لـُیعمل فـیهما بطاعتنا ، وُینتهى إلـى أمرنا ونهینا َن ك َِّذي نُّ ال أي إّن َخْلَق  ﴾ذَِلَك َظ

لٌ ﴿ الكون عبثًا ال لحكمة هو ظنُّ الكفار ْي ِر  َفَو نَّا َن ال ُروا ِم ََف َن ك ي َْم ﴿ )٢٧( ﴾ِ�َِّذ هل  ﴾أ

ُنوا َوَعِملُوا﴿ َن آَم ي َِّذ ُل ال َع ِت  َجنْ ا اِحلَ لصَّ  الذین قال (ع) الصادق عن ، المؤمنین المصلحین ﴾ا

َْرِض ﴿ ]صا[ وأصحابه(ع)  المؤمنین أمیر }الصالحات وعملوا آمنوا{ َن ِيف األ ي ْفِسِد  ﴾كَالُْم

َ ﴿ كالكفرة المفسدین ِقنيَ أ تَّ ُْم ُل ال َع ِر ﴿ األخیار األبرار ﴾ْم َجنْ ا َّ عن ابن  ، كاألشرار ﴾كَاْ�ُ
، وعبیدة بن  وحمزة بن عبد المطلب (ع) نزلت هذه اآلیة في علي بن أبي طالب : عباس قال

َْناهُ إِلَْيَك ﴿ )٢٨( ]شو[الحارث بن عبد المطلب وهم الذین بارزوا یوم بدر  َزل َن َتاٌب أ هذا  ﴾ِك

َرٌك ﴿ (ص) ب الذي أنزلناه علیك یا محمدالكتا َبا ِهِ ﴿ كثیر الخیرات والمنافع ﴾ُم يات َُّروا ءا ب  ﴾ِليَدَّ

ُْولُوا﴿ یتفكروا بما فیها من األسرار والحكمل ََّر أ تََذك َْباِب  َوِلَي ولیتعظ بهذا القرآن أصحاب ﴾ األَل
والتفكر والتیقظ والتذكر وحضور  ال سبیل إلى فهم كتاب اهللا إال بقراءته بالتدبرو  ،  ةالعقول السلیم

  من أصابته بركة القراءة رزق التدبر فى آیاته ومن رزق التدبر لم یحرم التذكر و القلب فیه 
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  )٣٨(ص   سورة    )٥٠٩(       العشرونالثالث و الجزء
  
 (ع) الصادق عن)٢٥(

 ال الناس رضا ان قال
 ال وألسنتھم یملك

 إلى ینسبوا ألم تضبط
 یرالط تبع أنھ داود

 إلى إمرأة حتى نظر
 قدم وأنھ فھواھا اوریا

 التابوت أمام زوجھا
 بھا  تزوج ثم قتل حتى

  ]صا[
  
 فى الحدیث) ٢٥(

اوحى هللا تعالى الى 
داود قل داود یا 
یسمعونى  نللعاصین ا

ضجیج اصواتھم فانى 
 احب ان اسمع ضجیج
العاصین اذا تابوا الّى 
یا داود لن یتضرع 
المتضرعون الى من 

رم منى وال ھو اك
یسأل السائلون اعظم 
منى جودا وما من عبد 
یطیعنى اال وانا معطیھ 
قبل ان یسألنى 
ومستجیب لھ قبل ان 
یدعونى وغافر لھ قبل 

  ]رو[ ان یستغفرنى
  
)عن النبي (ص) ٢٦(

إن الھوى والشھوة 
 یغلبان العقل والعلم

  ]تس[
  
 أمیر عن )٢٨( 

 ألھل إن (ع) المؤمنین
 عالمات التقوى
 صدق بھا نیعرفو

 األمانة وأداء الحدیث
 وقلة بالعھد والوفاء
 وصلة والتحمل الفخر

 ورحمة األرحام
 المواتاة وقلة الضعفاء
 المعروف وبذل للنساء
 وسعة الخلق وحسن
 فیما العلم واتباع الحلم
 تعالى هللا إلى یقرب

 ائتمنتھ إن الفاجرو
 صاحبتھ وإن خانك
 لم بھ وثقت وإن شانك

  ]صا[ ینصحك
ملك  تى داوودا )٣٠(

 الىالموت وھو یصعد 
محرابھ وقال جئت 
القبض روحك فقال 

 اصل دعنى حتى
مالى  فقال المحراب

الى ذلك سبیل نفدت 
  االیام والشھور 

  

 المؤمنین أمیر (ع) الصادق عن ، اللهم اجعلنا ممن قرأه وتدبَّره وعمل بما فیه ،واالتعاظ به 
 قبلي أحد اعطي ما ویقول بها یفتخر (ع) المؤمنین أمیر انوك قال }هم أولو األلباب{ (ع) واألئمة

َنا﴿ )٢٩( ]صا[ اعطیت ما مثل بعدي وال ْب َه َو دَ ﴿رزقنا  ﴾َو و ُو زیادة على نعمنا السابقة  ﴾لَِدا

ْبُد ﴿ خلفا له في نبوته وملكه ﴾ُسلَْيَمانَ ﴿ َم الَْع اٌب ﴿سلیمان  ﴾نِْع َوَّ ُ أ َّه ن كثیر الرجوع إلى اهللا  ﴾إِ

ذْ ﴿ )٣٠( لذكروابالتوبة  هِ ﴿حین  ﴾إِ ِرَض َعلَْي من الظهر الى  ﴾بِالَْعِشيِّ ﴿ على سلیمان ﴾ُع

َيادُ ﴿ آخر النهار ُت اْجلِ َنا ِف ا  )٣١( ، السریعة الجري الخیل الواقفة على طرف الحافر ﴾الصَّ

ِر ﴿ ْي ُت ُحبَّ اْخلَ ْب َب َقاَل إِ�ِّ أَْح ِذْكِر  َعْن ﴿ العرب تسمى الخیل الخیر، آثرت حبَّ الخیل ﴾ َف
َجاِب ﴿ حتى شغلتني عن ذكر اهللا ﴾َر�ِّ  َرْت بِاْحلِ ى تََوا تَّ واختفت عن  الخیلحتى غابت  ﴾َح

َها َعلَيَّ ﴿ قال سلیمان )٣٢( األنظار ُّو وِق ﴿اعیدوها على  ﴾ُرد ا بِالسُّ ِفَق َمْحسً َفَط
عون في الجهاد في لكونها نعم ال، واظهارا لعزتها  واعرافها حبا لهامسح أعناقها ی ﴾َواألَْعَناِق 
كان یوحى إلیه ورأسه في حجر  (ص)أن النبي  طریقینعن أسماء بنت ُعَمْیس من  ،سبیل اهللا 

 : قال ؟ أصلیت یا علي (ص)؛ فقال رسول اهللا  فلم یصّل العصر حتى غربت الشمس (ع) عليّ 
قالت  ، مسعلیه الش رسولك فاردد اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة: (ص) فقال رسول اهللا  ، ال

ْهباء في خیبر أسماء فرأیتها غربت ثم رأیتها بعدما غربت طلعت على الجبال واألرض  وذلك بالصَّ
نَّا ُسلَْيَمانَ ﴿ )٣٣( ]قر[ وهذان الحدیثان ثابتان ورواتهما ثقات:  قال الطحاوي،  ََقْد َفَت في  ﴾َول

َنا َعَ� ﴿نحل منه وضعف  ، ابتلي بمرٍض شدید جسده ِه َجَسًداكُرْ  َوأَلَْقْي حتى صار  ﴾ِسيِّ

َنَاَب ﴿ لشدة المرض كأنه جسد ملقى على كرسي ُمَّ أ َقاَل َربِّ ﴿ )٣٤( رجع إلى حالة الصحة ﴾ث
ْر ِلي َهْب ِلي﴿سال المغفرة فیما قّصر فى واجب المعرفة وحقیقتها  ﴾اْغِف وأعطني  ﴾َو

َبِغي﴿واسعًا  ﴾ُملًْكا﴿ َْن ْن بَْعِدي﴿ ال یكون ﴾ال ي ََّك ﴿لیكون داللة على نبوتي  ﴾ألََحٍد ِم ن  إِ

َْت  َن اُب  أ هَّ ْرنَا﴿ )٣٥( واسع الفضل كثیر العطاء ﴾الَْو َخسَّ حيَ ﴿فذللنا  ﴾َف رِّ ُ ال َه إجابًة لدعوته  ﴾ل

ِري ﴿ ً ﴿تسیر  ﴾َجتْ ء ِرِه ُرَخا ِأَْم ََصاَب ﴿ لینًة طیبة ﴾ب فكان یغدو من  ، حیث قصد وأراد ﴾َحْيُث أ

َياِطنيَ ﴿ )٣٦( روح من قزوین ویبـیت بكاُبلی ، ثم ویقـیـل بَقْزوین إیـلـیاء وسخرنا له  ﴾َوالشَّ

ءٍ ﴿ الشیاطین كذلك تعمل بأمره َنَّا َّ ب ُل  منهم من یستخدمه لبناء األبنیة الهائلة العجیبة ﴾ك

اٍص ﴿  ، وهو اول من استخرج اللؤلؤومنهم من یغوص في البحار الستخراج اللؤلؤ  ﴾َوَغوَّ

َن ﴿ )٣٧( ِري آَخ نِنيَ ﴿ من الشیاطین وهم المردة ﴾َو رَّ دِ  ِيف ﴿مربوطون  ﴾ُمَق َفا َْص بالقیود  ﴾األ

نَا﴿ وقلنا له )٣٨( لكفرهم وتمردهم عن طاعة سلیمان والسالسل  الواسع لك ﴾َهَذا َعَطاُؤ

َوْ ﴿ أمنن على من أردت بعطایانا فإنا ال نمن علیك بذلك ﴾َفاْمُننْ ﴿ َْمِسْك  أ    وامنْع من شئت ﴾أ
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  )٣٨(ص   سورة    )٥١٠(       العشرونالث والث الجزء
  

والسنون واآلثار 
واالرزاق فما انت 
بمؤثر بعدھا فسجد 
داود على مرقاة من 
الدرج فقبض نفسھ 

  ]رو[ على تلك الحال
  
) عن النبي ٣١( 

معقود  لالخی(ص) 
إلى  رالخی ھابنواصی

  ]مج[ یوم القیامة
  
ُوصفت تلك ) ٣١(

 األول : الخیل بوصفین
وھو صفة فون االص :

دالة على فضیلة 
 : ، والثاني الفرس

الجیاد وھي الشدیدة 
الجري والمراد 
وصفھا بالفضیلة 
والكمال في حالي 
الوقوف والحركة فإِذا 
وقفت كانت ساكنة 

،  مطمئنة في مواقفھا
وإِذا جرت كانت 
ً في جریھا  سراعا

  ]فخ[
  
قال المفسرون ) ٣١(

ُعرضت علیھ آالف 
من الخیل تركھا لھ 

، فأُجریت بین  أبوه
ً فتشاغل  یدیھ عشیا
بحسنھا وجریھا 
ومحبتھا عن ذكر لھ 
خاص حتى غابت 

  ]مس[ الشمس
  
حبس الشمس ) ٣٣(

وردھا وقع مرارا 
ومعنى حبسھا وقوفھا 
عن السیر والحركة 
بالكلیة او بطؤ حركتھا 
او ردھا الى ورائھا 

اعادتھا بعد  یعني
فقد  غروبھا ومغیبھا

حبست لداود وردت 
وحبست  لسلیمان
یوشع بن نون للخلیفة 

 (ع)وردت ایضا لعلى 
وحبست ایضا على 

(ص) الغروب لنبینا 
بالغ ابن ... وقد ]رو[

الجوزي وابن تیمیة 
في عدم صحة رد 
الشمس لعلي (ع) 
حتى عّداه من 
الموضوع وھذا ھو 

  ]مال[ دیدنھما

ِر ﴿ َ ) ﴿٣٩( ال حساب علیك في ذلك ﴾ِحَساٍب  بَِغْي ن ُ ِعْنَد َه ىَوإِنَّ ل َْف َُزل لمكانة رفیعة في  ﴾ا ل

َن َمآٍب ﴿ الدنیا ْذكُْر ﴿ )٤٠( وحسن مرجع في اآلخرة ﴾َوُحْس نَا ﴿ د (ص)یا محم ﴾َوا ْبَد َع
ُّوَب  َي كان في زمان یعقوب  ،فصبر واقتِد به في الصبر على الشدائد  الذي ابتلي بأنواع البالء ﴾أ

ذْ ﴿ وتزوج لیا بنت یعقوببن إسحاق  َدى﴿حین  ﴾إِ ُ ﴿ صوته داعیا رفع﴾ نَا َّه متضرعًا إلیه  ﴾َرب

ْيَطانُ ﴿قائًال  ِ� الشَّ ْصٍب  أَ�ِّ َمسَّ َذاٍب ﴿ بتعٍب ومشقة ﴾بُِن  )٤١( وألٍم شدید في بدني ﴾َوَع

ْركُْض ﴿ وقلنا له ِِرْجِلَك ﴿اضرب  ﴾ا ماٌء  ﴾َهَذا﴿عینان األرض فضربها فنبعت له  ﴾ب

ٌل بَاِردٌ ﴿ َراٌب ﴿ به تغتسل ﴾ُمْغَتَس  ، اغتسل من احدهما وشرب من االخرى نهتشرب م ﴾َوَش

ْم ﴿ )٤٢( ُه ْم َمَع َُه َهُ َوِمْثل ل َْه َهُ أ َنا ل ْب َه َو ، قیل كان  أحیا اهللا من مات من أوالده ورزقه مثلهم ﴾َو
نَّا﴿ له سبعة ابناء وسبع بنات انهدم البیت علیهم في ابتالئه فهلكوا ًة ِم به لصبره وإِخالصه  ﴾َرْحَم

ُْوِلي ﴿ ِذْكَرى أل َْباِب َو  َوُخْذ ﴿ )٤٣(ویعرفوا حسن عاقبة الصبر  لذوي العقولوعبرة  ﴾األَل
هِ ﴿ وقلنا له خْذ بیدك حزمة من القضبان الرفیعة ﴾بِيَِدَك ِضْغًثا ِ لتبرَّ  زوجتك ﴾َفاْضِرْب ب

ًِرا﴿بیمینك  نَاهُ َصاب َّا َوَجْد ِن َنْث إ ال َحتْ ْبُد ﴿ على البالء الذي ابتلیناه به ﴾َو َم الَْع لم یشغله  ﴾نِْع

اٌب ﴿ البالء عن ذكرنا َوَّ ُ أ َّه ن ُْر ﴿ )٤٤(ة كثیر الرجوع إلى اهللا بالتوبة واِإلنابة والعباد﴾ إِ ْذك  ﴾َوا

ُقوَب ﴿ (ص) لقومك یا محمد يَْع اَق َو َم َوإِْحسَ ِهي َْرا نَا إب َد َبا ،  اهل العنایة المخصوصین من ﴾ِع
بذلك حسن الثناء الدنیا وجزیل الثواب في  فیستحّقوا أخالقهم ،لیقتدوا بهم في حمید أفعالهم وكریم 

ِر ﴿ كما استحق أولئك، العقبى  َْصا َب َيِْدي َواأل ِلي األ ُْو في  والفقه،  القوة في العبادة ذوي ﴾أ

ةٍ ﴿ )٤٥( الدین َص اِل ْم ِخبَ ُه َنا َْص َْخل َّا أ ن یة نصفیناهم عن شوب صفات النفوس وكدورة األنا ﴾إِ

َرى ﴿ قیة لیس لغیرنا فیهم نصیبوجعلناهم لنا خالصین بالمحبة الحقی ِر ِذْك ا استخلصناهم  ﴾الدَّ
الرجس مستشرفین ألنوارنا ال التفات لهم  لوجهنا بسبب تذكرهم لعالم القدس وٕاعراضهم عن معدن

نَا﴿ )٤٦( إلى الدنیا وظلماتها أصالً  ْم ِعْنَد َُّه ن َفْنيَ ﴿ في حضرة القدس ﴾َوإِ ْصَط َن الُْم  ﴾لَِم

ِر ﴿ ن على سائر الناسین المجتبیالمختار لمن  منزهین عن شوائب  أخیار أبرار مألنه ﴾األَْخَيا

ْذكُْر ﴿ )٤٧(الشر  َل َوالَْيَسعَ ﴿ أیضاً  (ص) یا محمد ﴾َوا  بني على إلیاس استخلفه ﴾إِْسَماِعي

ِل ﴿ اسرائیل ْف ذَا الِْك ُلٌّ ﴿وذو الكفل اخوین  ، ویقال كان الیسع نون بن یوشع ﴾َو َن َوك  ِم
ِر  الذي قصصناه علیك  ﴾َهَذا) ﴿٤٨( سبیل اهللاتد بهم في الصبر وتحمل األذى في فاق ﴾األَْخَيا

ٌر ﴿ من سیرة الرسل (ص) یا محمد  َوإِنَّ ﴿، وشرٌف یذكرون به أبدًا  جمیٌل لهم في الدنیا ﴾ِذْك
ِقنيَ  تَّ ُم َن َمآٍب ﴿ الذین یتقون المعاصي﴾ ِ�ْ ْس ِت ﴿ لهم )٤٩( لحسن مرجع ومنقلب ﴾َحلُ نَّا    َج
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  )٣٨(ص   سورة    )٥١١(       العشرونالثالث و الجزء
  
 (ص)النبي عن ) ٣٣(

كان نقش خاتم سلیمان 
  بن داود 

ال إٰلھ إال هللا محمد 
  ]قر[  رسول هللا

  
) تنبیھ جمھور ٤٣(

على أنھ  المفسرین
تعالى أحیا لھ من مات 

، وعافى  من أھلھ
، وجمع علیھ  المرضى

  ]مس[ من شتت منھم
  
 ) عن النبي (ص)٤٤(
ظم الّناس بالء عا

االنبیاء ثّم االولیاء ثّم 
  ]بي[ االمثل فاالمثل

  
اختلف في ) ٤٤( 

أبطأت  سبب حلفھ فقیل
وقیل ، ذاھبة في حاجة 

أوھمھا الشیطان أن 
لیرّد   تسجد لھ سجدة
وقیل ،  أموالھم الذاھبة

باعت ذؤابتین لھا 
  ]رو[ برغیفین

  
تنبیھ : ) ٥١(

االقتصار على دعاء 
ن بأن الفاكھة لِإلیذا

مطاعمھم لمحض 
التفكھ والتلذذ دون 
التغذي ألنھ ال جوع 

  ]مس[ في الجنة
  
االقتحاُم ركوُب )٥٩(

،  الشدة والدخوُل فیھا
وھذا من كالم خزنة 
جھنم لرؤساء الكفرة 

، ثم  عن أتباعھم
  یدخلون علیھا كلمة 

 في دعاء السوء "ال"
  ]فخ[
 
 )عن الصادق (ع)٦٢(

إن أھل النار  : أنھ قال
لون ما لنا ال نرى یقو

ھم من  رجاالً كّنا نعدُّ
األشرار یعنونكم ال 
یرونكم في النار ال 
یرون وهللا أحداً منكم 

  ]مج[ في النار
  

ْم ﴿إقامة في دار الخلد والنعیم  ﴾َعْدٍن  َُه ًة ل َ َف�َّ َبَْواُب  ُم أبوابها انتظارًا  قد فتحت لهم ﴾األ

ِكئِنيَ ﴿ )٥٠( لقدومهم تَّ َها ُم                 یطلبون ﴾يَْدُعونَ ﴿ ةعلى السرر الوثیر  في الجنة ﴾ِفي

َراٍب ﴿ َش َرةٍ َو ٍة كَِثي َه َِفاِك َها ب ْم ﴿ )٥١(، وألوان الشراب  أنواع الفواكه ﴾ِفي ُه الحور  ﴾َوِعْنَد

ْرِف ﴿ العین ُت الطَّ َرا َراٌب ﴿اللواتي ال ینظرن إلى غیر أزواجهن  ﴾َقاِص َْت  مستویات في ﴾أ

َساِب هَ ﴿ )٥٢( الحسن والجمال ِم اْحلِ وَن ِلَيْو  هذا جزاؤكم الذي وعدتم به في الدنیا ﴾َذا َما تُوَعُد

َنا﴿ النعیم ﴾إِنَّ َهَذا﴿ )٥٣( َِرْزُق ْن ﴿ ألهل الجنة عطائنا ﴾ل ُ ِم َه دٍ  َما ل ََفا ال زوال له وال  ﴾ن

اِغنيَ ﴿ ماذكرناه للمتقین ﴾َهَذا﴿ )٥٤( انقطاع وال انتهاء َ ﴿للكافرین  ﴾َوإِنَّ ِ�طَّ رَّ َمآٍب ل  ﴾َش

ََها﴿ )٥٥( منقلب یصیرون إلیه ن َْصلَْو َم ي نَّ َه ِبئَْس ﴿ یذوقونها ویصلون سعیرها ﴾َج دُ  َف َها  ﴾الِْم
مٌ ﴿هو العذاب األلیم  ﴾َهَذا﴿ )٥٦( وبئست جهنم فراشًا لهم ُقوهُ َحِمي و الماء الحار  ﴾َفلْيَُذ

اٌق ﴿ المحرق ْن َشْكلِ ﴿ )٥٧(البارد الزمهریر  ﴾َوَغسَّ ُر ِم آَخ وعذاٌب آخر من مثل هذا  ﴾هِ َو

َْزَواجٌ ﴿العذاب المذكور   َهَذا﴿ تقول لهم خزنة جهنم )٥٨( ، وأكل الزقوم ، والسموم كالزمهریر ﴾أ
ْم ﴿ جمع كثیف ﴾َفْوجٌ  ٌم َمَعُك ْقَ�ِ أهًال وال  ﴾ال﴿، ودخلوها بصحبتكم  قد اقتحم معكم النار ﴾ُم

ِر ﴿ نَّا َُّهْم َصالُوا ال ن ِِهْم إِ ًبا ب ْرَح وهذا على ما  ، ، وداخلوها كما دخلتموها أنتم ذائقو النار ِإنهم ﴾َم
تعورف عند العرب ، إذ یقولون للقادم مرحبا أي دارنا رحبة واسعة بمقدمك ، وأهال أي نزلت 

 ، وٕاذا كان شرا فبالعكس على أهلك ، وسهال أي ما تطلبه یسر علینا إنفاذه هذا إذا كان خیرا
ْتُ ﴿ )٥٩( َن َْل أ لُوا ب ْم ﴿بل أنتم الطغاة الذین أضلوهم قال األتباع للرؤساء  ﴾ْم َقا ًبا بُِك ْرَح  ﴾ال َم

ََنا﴿ أهل النار یتلقون بعضهم باللعنات والشتائم ُتُموهُ ل ْم ْم قَدَّ ُْت َن أنتم قدمتم لنا هذا العذاب وكنتم ﴾ أ

َراُر ﴿ االسبب في ضاللن ِبْئَس الَْق  ﴾َقالُوا﴿ )٦٠( لمنزل والمستقر لنا ولكم نار جهنمبئس ا ﴾َف

ِر ﴿األتباع  نَّا ًفا ِيف ال َذابًا ِضْع ِزْدهُ َع ََنا َهَذا َف َم ل ْن قَدَّ ََّنا َم دعوا اهللا أن یضاعف العذاب  ﴾َرب

َقالُوا﴿ )٦١( لرؤسائهم الذین أوجبوا لهم العذاب  َما﴿ الطغاة من رؤساء الكفر وأئمة الضالل ﴾َو
ََرى  ََنا ال ن ُنَّا ﴿ في النار ﴾ل الً ك مِرَجا ُه ِر ﴿ في الدنیا ﴾نَُعدُّ َرا َْش َن األ  یعنون بهم المؤمنین ﴾ِم

ا﴿ یؤنبون أنفسهم قائلین )٦٢( ِري ْم ِخسْ ُه نَا ْذ َ  وسخریة جعلنا هؤالء المؤمنین في الدنیا هزءاً  ﴾أَختَّ
َْم ﴿ ُر  أ َْصا َب ُم األ ُه  فُیَعرَّفون نراهم أم مالت عنهم أبصارنا فالر هم معنا في الناأ ﴾َزاَغْت َعْن

قٌّ ﴿ (ص) الذي أخبرناك به یا محمد ﴾إِنَّ ذَِلَك ﴿ )٦٣( ، فتزداد حسراُتهم بأنهم في الفردوس َحلَ
مُ  اُص ِل  َختَ َْه ِر  أ نَّا  ، لهو الحقُّ الذي البدَّ أن یتكلموا به من أقوال أهل النار وتخاصمهمهو  ﴾ال

لْ ﴿ )٦٤( ٌر ﴿ لهؤالء المشركین (ص) یا محمد ﴾ُق نِذ َنَا ُم ََّما أ ن   العالمین نما أنا رسوٌل من رب إِ  ﴾إِ
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  )٣٩( الزمر  سورة    )٥١٢(       العشرونالثالث و الجزء
 
أراد بذلك أن ) ٨٠(

،  یجد فسحًة إلِغوائھم
،  ویأخذ منھم ثأره

وینجو من الموت 
إذ ال موَت ، بالكلیة 

بعد البعث فأجابھ هللا 
بأنھ مؤخر إلى وقت 
النفخة األولى ال إلى 
وقت البعث الذي 

 ]مس[بھطل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

َهٍ ﴿نذركم وأخوفكم من عذابه ألُ  ْن إِل ُ الَْواِحُد ﴿ في الوجود﴾ َوَما ِم الَّ اهللاَّ ُر ﴿ بذاته ﴾إِ ا هَّ َْق  ﴾ال

َْرِض َوَما ﴿خالق  ﴾َربُّ ﴿ )٦٥( الذي یقهر كل من سواه بإفنائه في وحدانیته ِت َواأل َوا َما السَّ
ُهَما َن ُز ﴿ الئق والعجائبفي الكون من الخ ﴾بَْي ِزي ُر ﴿الغالب على أمره  ﴾الَْع ا المبالغ في  ﴾الَْغفَّ

 أردفه بما یدل على الرجاء والترغیبو  ، بالترهیب والتخویف همشعر ، أالعباد المغفرة لمن شاء من
ل﴿ )٦٦( ٌ ﴿إن هذا القرآن الذي جئتكم به  (ص) محمدلهم یا  ﴾ُق أ ِظيمٌ ﴿ هام وأمر ﴾ُهَو نََب  ﴾َع

ِرُضونَ ﴿ )٦٧( ]صا[اإلمامة  النبأ (ع) الصادق عن ، الشأن ُ ُمْع ه ْم َعْن ُْت َن  )٦٨( غافلون ﴾أ

ٍْم ﴿ ْن ِعل ِصُمونَ ﴿من أین لي العلم  ﴾َما كَاَن ِلي ِم َت ْذ َخيْ َْعَ� ِإ َْمِإل األ باختالف  ﴾بِال
جاء في اِإلشارة إلى اختصام المالئكة هو ما ،  المالئكة في شأن خلق آدم لوال الوحي المنزل عليَّ 

ى إِْن ﴿ )٦٩( آدم خلق قصة ََّما ﴿ما یوحى إليَّ إال ألني رسوٌل مرسل إلیكم  ﴾إِلَيَّ  يُوَح َن إِال أ
بِنيٌ  ٌر ُم ي َنَا نَِذ ذْ ﴿ )٧٠( عذاب اهللا ألخوفكم من ﴾أ ِة إِ�ِّ ﴿ اذكر حین ﴾إِ َمالِئَك َُّك ِ�ْ َقاَل َرب

ْن ِطٍني  ًرا ِم ُ َفإِ﴿ )٧١( ِإنسانًا من طین ﴾َخاِلٌق بََش ه ُت ْي ِه ِمْن ﴿ أتممُت خلقه ﴾ذَا َسوَّ ََفْخُت ِفي ن َو
َن ﴿ أضاف الروح إلى نفسه تشریفًا له ﴾ُروِحي ي ُ َساِجِد َه َقُعوا ل  وإِعظاما فاسجدوا إكرامًا له ﴾َف

ْم ﴿ )٧٢( ُُّه ُة كُل َْمالِئَك َد ال ال﴿ )٧٣( خضوعًا له وتعظیمًا ألمر اهللا ﴾أَْجَمُعونَ  َفَجسَ  ﴾إِ

َر إِبِْليَس ا﴿ لكن َتْكَب ِريَن ﴿فصار  ﴾َوكَانَ ﴿ عن طاعة اهللا وأبى السجود ﴾ْس ِف  ﴾ِمَن الَْكا
َنَعَك ﴿ له ربه ﴾َقالَ ﴿ )٧٤( َد  يَا إِبِْليُس َما َم ُت بِيََديَّ  أَْن تَْجسُ َْق أضاف خلقه إلى  ﴾ِلَما َخل

ة وهذا كما أضاف إلى نفسه الروح والبیت والناق، نفسه تكریمًا له، وٕان كان خالق كل شيء 
ْرَت ﴿ تعاملهم؛ فخاطب الناس بما یعرفونه في  والمساجد َب َتْك َْم ﴿ اآلن عن السجود ﴾أَْس أ

َن الَْعالِنيَ  ُنَت ِم ٌر ﴿ ابلیس ﴾َقالَ ﴿) ٧٥( توبیخ، سؤال  من المتكبرین على ربك ﴾ك َنَا َخْي أ
 ُ ه ْن ٍر ﴿من آدم وأشرف وأفضل  ﴾ِم ْن نَا َتِ� ِم َْق َ ﴿ ألنني مخلوق من النار ﴾َخل ْن َوَخل ُ ِم ه َت ْق

 )٧٦( ، فكیف یسجد الفاضل للمفضول ، والنار خیٌر من الطین وآدم مخلوق من الطین ﴾ِطٍني 

َها﴿ ْن ُرْج ِم ََّك ﴿ من الجنة ﴾َقاَل َفاْخ ن مٌ  َفإِ َوإِنَّ َعلَْيَك ﴿ )٧٧(لعین مطرود من كل خیر  ﴾َرِجي
ِن  ي ِم الدِّ َى يَْو َنِ� إِل َربِّ ﴿ابلیس ﴾ َقالَ ﴿ )٧٨( لجزاءوأنت مبعٌد عن رحمتي إلى یوم ا ﴾لَْع

ْرِ�  َنِظ أ مِ ﴿ أخرني وأمهلني ﴾َف َى يَْو ُْبَعُثونَ  إِل  )٧٩( إلى الذي تبعث فیه الخالئق من القبور ﴾ي

ََّك ﴿ ن َن َقاَل َفإِ ِري َظ ن َن الُْم مِ ﴿ )٨٠( الممهلین﴾ ِم لَْمْعلُو ِت ا ْق لَْو ِم ا َى يَْو إلى وقت النفخة  ﴾إِل

ْم ﴿ )٨١( نتهي مهمتكاألولى حیث یموت الناس وت ُه َنَّ ي تَِك ألُْغِو زَّ ِبِع  ُألضلنَّ بني آدم ﴾َقاَل َف

ْم ﴿ )٨٢( ﴾أَْجَمِعنيَ ﴿ ُه ْن َدَك ِم َبا ال ِع َِصنيَ  إِ ل ْ   إال الذین أخلصتهم لعبادتك وعصمتهم  ﴾اْ�ُ
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  )٣٩( الزمر  سورة    )٥١٣(       العشرونالثالث و الجزء
  
  
 (ص) النبي عن) ٨٦(

 ثالث للمتكلف قال
 من ینازع عالمات

 ال ما ویتعاطى فوقھ
یعلم  ال ما ویقول ینال
   ]صا[.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تسمى سورة الغرف
 الصادق عنفضلھا 

 سورة قرأ من (ع)
 من هللا أعطاه الزمر
 واآلخرة الدنیا شرف
 وال مال بال وأعزه
 من یھابھ حتى عشیرة

 على جسده وحرم یراه
 الجنة في لھ وُبني النار
 لك في مدینة ألف
 في قصر ألف مدینة
 حوراء مأة قصر كل
 عینان ھذا مع ولھ

 وعینان تجریان
 وجنتان نضاختان
 وحور مدھامتان

   الخیام في مقصورات
 ]صا[
  
عن ابن عباس ) ٣( 

نزلت في ثالثة  قال
عامر وكنانة  أحیاء

، كانوا  وبني سلمة
،  یعبدون األوثان

المالئكة  : ویقولون
ما  : بناتھ، فقالوا

 لیقربونا إلى نعبدھم إال
  ]مس[ هللا زلفى

  
 (ع) الصادق عن) ٣(
(ص)  هللا رسول إن
 تبارك هللا إن قال

 یوم یأتي وتعالى
 یعبد شيء بكل القیامة

 أو شمس من دونھ من
 ثم ذلك غیر أو قمر
 عما إنسان كل یسأل
 من فیقول یعبد كان
 كنا إنا ربنا غیره عبد

 إلیك لتقربنا نعبدھا
 هللا فیقول ، قال زلفى
  للمالئكة وتعالى تبارك

  

َُقولُ ﴿ )٨٣( مني قَّ أ قُّ َواْحلَ اْحلَ ألَْمألَنَّ ) ﴿٨٤( فأنا الحق أو الحق مني وأقول الحق ﴾َقاَل َف
ْنَك  َم ِم نَّ َه َِبَعَك  َج ْن ت ْم ﴿ ومن أتباعك ﴾َوِممَّ ُه ْن لْ ﴿ )٨٥( ﴾أَْجَمِعنيَ  ِم (ص)  یا محمد ﴾ُق

ْم ﴿لكفار مكة  أَلُُك هِ  َما أَْس َنَا ِمَن ﴿ال أسألكم على تبلیغ الرسالة  ﴾َعلَْي ٍر َوَما أ ْن أَْج ِم
ِِّفنيَ  َتَكل ما هذا  ﴾إِْن ُهوَ ﴿ )٨٦( ولست من الذین یتصنعون ویتحیلون حتى انتحل النبوة ﴾الُْم

َعالَِمنيَ ﴿ القرآن ََتْعلَُمنَّ ﴿ )٨٧( إال عظة وذكرى لِإلنس والجن والعقالء ﴾إِال ِذْكٌر ِ�ْ َول
أَهُ  ََب  قال (ع) المؤمنین أمیر عن،  عیٌد وتهدید، فیه و عن قریب  ﴾بَْعَد ِحٍني ﴿ ه وصدقهخبر  ﴾ن
  )٨٨(  ]صا[ (ع) القائم خروج عند
  
  
  

فإنهن نزلن بالمدینة ، وهي الف ومئة واثنتان وسبعون  ٥٤و ٥٣و ٥٢نزلت بمكة عدا اآلیات 
بما بدئت به ، ومثلها في  كلمة ، وأربعة آالف وتسعمئة وثمانیة أحرف ، وال یوجد سورة مبدوءة

ویوجد أربع سور مختومة بمثل هذه اللفظة ، هذه والصافات والقلم  عدد اآلي األنفال فقط ،
           ]مال [وكورت

ٍم   ِ�ِ ْاهللاِ  ٍحي رَّ ٍن ْال ْحم ر          ْال
﴿ ِ َن اهللاَّ َتاِب ِم ُل الِْك ِزي َْن ٌل من اهللا جل وعال ﴾ت ِزي﴿ هذا القرآن ُمَنزَّ وصف هنا نفسه  ﴾ِز الَْع

ِم ﴿بالعزة تحذیرًا من مخالفة كتابه  ِكي وبالحكمة إعالمًا بأنه یحفظه حتى یصل إلى  ﴾اْحلَ

َْنا إِلَْيَك ﴿ )١( المكلفین من غیر تغییر لشيء منه َزل َن َّا أ ن َتاَب ﴿ یا محمد ﴾إِ  القرآن ﴾الِْك

قِّ ﴿ َ ﴿ الذي ال مریة فیه ﴾بِاْحلَ ًص ﴿وحده  ﴾َفاْعبُِد اهللاَّ ِل َن ُخمْ ي َهُ الدِّ  الشرك والریاء منخالیا  ﴾ا ل

ِ ﴿ )٢( في عبادتك َال ِهللاَّ اِلُص  أ ُن اْخلَ ي على أشار بهذه اآلیة إلى تحریض العباد  ﴾الدِّ
َ ﴿ اإلخالص ألنه ال یقبل إال ما كان مخلًصا ء َْوِلَيا ِه أ ِ ن ْن ُدو وا ِم َُذ َن اختَّ ي َِّذ وهؤالء  ﴾َوال

ال﴿ثان یقولون المشركون الذین عبدوا من دونه األو  ْم إِ ُه ُبُد ى َما نَْع َْف ِ ُزل َى اهللاَّ نَا إِل بُو رِّ  اننا ﴾ِلُيَق

ْم ﴿ الزلفى یعنى القربى ،الى اهللا یشفعوا لنا لنعبد هذه اآللهة واألصنام  ُه َن ُم بَْي ُك َ َحيْ  ﴾إِنَّ اهللاَّ

ُفونَ ﴿بین الخالئق یوم القیامة  َتِل ِه َخيْ ْم ِفي َْهِدي﴿ فیه من أمر الدین ﴾ِيف َما ُه َ ال ي  ﴾إِنَّ اهللاَّ

ٌب ﴿، وال یرشد للدین الحق  ال یوفق للهدى ِذ ْن ُهَو كَا ٌر ﴿ من كان كاذبًا على ربه ﴾َم ا َفَّ  ﴾ك

دَ  لَوْ ﴿ )٣( مبالغًا في كفره ََرا َذ َولًَدا﴿ لو شاء ﴾أ ِ ُ أَْن يَ�َّ  على سبیل الفرض ﴾اهللاَّ

ى﴿ َف لُُق ﴿الختار  ﴾الْصَط ا َخيْ ُ ﴿من مخلوقاته  ﴾ِممَّ  إلیه یضیفوا حتى باختیارهم ال ﴾َما يََشاء

ُ ﴿ شاؤوا من َه ن ا ُ الَْواِحُد ﴿ألنه  تقدس عن الشریك والولد ﴾ُسْ�َ   مضغة في ملكه  األحد ﴾ُهَو اهللاَّ

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٣٩ 
٥٩  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة الزمر      ٧٥

  مكیة  سباء
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  )٣٩(الزمر   سورة    )٥١٤(       العشرونالثالث و الجزء
 كانوا وبما بھم إذھبوا
 ما النار إلى یعبدون

 فإن استثنیت من خال
 مبعدون عنھا أولئك

  ]صا[
 
كان المشركون ) ٣(

من   :إذا قیل لھم
؟ ومن خلق  خلقكم

؟  السماواِت واألرض
ومن ربكم ورب آبائكم 

 : ؟ فیقولون األولین
فما  : ، فیقال لھم هللا

 معنى عبادتكم األصنام
لتقربنا   : ؟ فیقولون

إلى هللا زلفى وتشفع 
  ]مس[ لنا عنده

  
الصافي  لخالص) ا٣(

لشرك من شوائب ا
  ]مس[ والریاء

  
سمیت أزواجاً ) ٦(

  ألن الذكر زوج األنثى
 واألنثى زوج الذكر

  ]مس[
 
أَْم َھَذا الَِّذي أَْنَشأَهُ ) ٦(

فِي ُظلَُماِت األَْرَحاِم َو 
ُشُغِف األَْسَتاِر ُنْطَفًة 
ً َو  ً َو َعلََقًة ِمَحاقا ِدَھاقا
ً َو  ً َو َراِضعا َجنِینا

ً ُثمَّ  َمَنَحُھ  َولِیداً َو َیافِعا
ً َو لَِساناً  ً َحافِظا َقْلبا
ً َو َبَصراً الِحظاً  الفِظا
َر  لَِیْفَھَم ُمْعَتبِراً َو یَُقصِّ
 ُمْزَدِجراً َحتَّى إَِذا َقامَ 

ِمَثالُُھ  َو اْسَتَوى اعتدالھ
  ]نج[ َنَفَر ُمْسَتْكبِراً 

  
 (ع) الباقر عن) ٩(

 آنآء تعالى قولھ في
 قائما أو ساجدا اللیل
 اللیل صالة یعني قال
  ]صا[

  

ُر ﴿ ا هَّ َْق ِت ﴿ )٤( لعباده بعظمته ﴾ال َوا َما َْرَض  َخلََق السَّ قِّ ﴿ على أكمل الوجوه ﴾َواأل  ﴾بِاْحلَ

ُر ﴿الواضح والبرهان الساطع  لَ ﴿یلف ویغّیب  ﴾يَُكوِّ ِر  ا�َّْي َها نَّ اذا طرأ علیه ، إذ  ﴾َعَ� ال

ُر ﴿ یضمحل فیه وال یبقى له أثر يَُكوِّ َر َعَ� ﴿ یلف ویغّیب ﴾َو َها نَّ ِل  ال فیذهب ظلمته ﴾ ا�َّْي

َر ﴿ ْمَس ﴿لَّل ذ ﴾َوَخسَّ َْقَمَر  الشَّ ُلٌّ ﴿لمصالح العباد  ﴾َوال ِري ﴿منهما  ﴾ك ٍل ﴿یسیر  ﴾َجيْ ألََج
ى ُز ﴿إلى مدة معلومة عند اهللا  ﴾ُمَسم ِزي َال ُهَو الَْع ُر ﴿ ال یغلبه شيء الذي ﴾أ ا عظیم  ﴾الَْغفَّ

، الستَّار لذنوب  تنبهوا یا عبادي فِإني أنا الغالب على أمري:  الكأنه ق،  المغفرة واِإلحسان
ْم ﴿ )٥( فأخلصوا عبادتكم وال تشركوا بي أحداً ، خلقي  ََقُك َْفٍس ﴿ أیها الناس ﴾َخل ْن ن ِم

لَ ﴿ آدم یعني ﴾َواِحَدةٍ ُمَّ َجَع َها﴿ خلق ﴾ث ْن َها﴿ من آدم حواء ﴾ِم  لیحصل التناسل ﴾َزْوَج

َْزلَ ﴿ َن َ ﴿وأوجد  ﴾َوأ مِ ل ْم ِمْن األَنَْعا َْزَواٍج ﴿ اِإلبل والبقر والغنم والمعز ﴾ُك َة أ نَِي من كل  ﴾ثََما

ُُقُكْم ﴿ نوٍع ذكرًا وأنثى ل ْن بَْعِد َخلٍْق  َخيْ ًْقا ِم ْم َخل َهاتُِك نطفة ثم علقة ثم  أطواراً  ﴾ِيف بُُطوِن أُمَّ

 البطن والرحم ﴾ٍت ثَالٍث ِيف ُظلَُما﴿، ثم ینفخ فیه الروح فیصیر خلقًا آخر  إلى أن یتم خلقه
ْم ﴿والمشیمة  ْم ﴿ الخالق المبدع ﴾ذَِلُك ُُّك ُ َرب ُ ﴿ لعبادتكم المستحق هو أفعاله هذه الذي ﴾اهللاَّ َه  ل

َ ﴿ غیره الخلق في یشاركه ال التصرف التام ﴾الُْملُْك  َه إال اهللا  ﴾إِال ُهوَ ﴿بحٍق  ال معبود ﴾ال إِل

َرُفونَ ﴿وال ربَّ لكم سواه  ُْص َّى ت أَن  ربكم الذي أنا، فكیف تنصرفون عن عبادته إلى عبادة غیر ﴾َف
، وخصصتكم  ، وأنا الذي أسَبْغُت علیكم إنعامي َصوَّرُتكم فأحسنت ُصوَرَ◌كمو رزقتكم و خلقتكم 

، وهدیتكم إلى  ، وعرفتكم استحقاق جمالي وجاللي ، وأغرقتكم في بحار أفضالي بجمیل إكرامي
 )٦( ؟ وال ترجون ما َوَعْدُتكم لديَّ  ا لكم ال تَْنَقِطعون إليَّ فم…، وألزمتكم رعایَة حدودي توحیدي

ُروا﴿ ُف ْم ﴿ها الناس بعدما شاهدتم من آثار قدرته یأ ﴾إِْن تَْك َ َغِ�ٌّ َعْنُك مستغٍن  ﴾َفإِنَّ اهللاَّ

َر ﴿ وانتم المحتاجون الیه عنكم وعن إیمانكم ِدِه الُْكْف َبا َْرَضى ِلِع یرضى الكفر ألحٍد ال  ﴾َوال ي

ْم ﴿ ربكم ﴾َوإِْن تَْشُكُروا﴿ من البشر ُ لَُك َْرَضه وان تشكروا اهللا تعالى على نعمه وتعترفوا  ﴾ي

َِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى  َوال ﴿بكم علیه یبها یرضه لكم ویث ،  وال تحمل نفٌس ذنب نفس أخرى ﴾ت

ْم ﴿بل كٌل یؤاخذ بذنبه  ْرِجُعُك ُِّكْم َم َى َرب ُمَّ إِل ْم تَْعَملُونَ َفيُ ﴿ومصیركم  ﴾ث ُت ُْن ْم بَِما ك ئُُك بِّ  ﴾َن

ر﴿فیحاسبكم ویجازیكم على أعمالكم  و ُد ِت الصُّ ٌم بَِذا ُ َعِلي َّه ن یعلم ما تكنه السرائر وتخفیه  ﴾إِ

ذَا َمسَّ ﴿ )٧( وبشارة للمطیع للعاصي فیه تهدیدٌ  ،الضمائر  الكافر  ﴾اإلِنَْسانَ ﴿أصاب  ﴾َوإِ
هِ ﴿ تضرع إلى ﴾َعادَ ﴿شدة من فقر ومرٍض وبالء  ﴾ُضرٌّ ﴿ ًبا إِلَْي ِني َّهُ ُم في إزالة تلك الشدة،  ﴾َرب

ضاقت أال ترى إذا ،  تحت خلقته وتقدیره ونالخلق محیرون تحت قسمته مقهور  ، مقبًال إلیه
ُ ﴿ واشتدت األمور كیف نفزع باإلخالص إلى الملك الغفور القلوب ه ْن ًة ِم َهُ نِْعَم ل ُمَّ إِذَا َخوَّ   ثم  ﴾ث
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  )٣٩(الزمر   سورة    )٥١٥(       العشرونلث والثا الجزء
 
قال المفسرون  )١٠(

نزلت في جعفر بن 
أبي طالب وأصحابھ 
حین عزموا على 
الھجرة إلى أرض 

   ]مس[ الحبشة
  
 )عن الصادق (ع)١٠(

 القیامة یوم كان إذا
 الناس من عنق یقوم

 الجنة باب فیأتون
 لھم فیقال فیضربونھ

 نحن فیقولون أنتم من
 لھم فیقال الصبر أھل
 صبرتم ما على

 نصبر كنا فیقولون
 ونصبر هللا طاعة على
 فیقول هللا معاصي عن
 صدقوا وجل عز هللا

 وھو الجنة ادخلوھم
 إنما وجل عز هللا قول
 الصابرون یوفى

 حساب بغیر أجرھم
 ]صا[
  
رسول هللا  قال) ١٠( 

إذا نشرت  (ص)
الدواوین ونصبت 
الموازین لم ینصب 

ولم  ألھل البالء میزان
ثم تال ینشر لھم دیوان  

إنما یوّفى الصابرون 
 أجرھم بغیر حساب

  ]مج[
  
 قال المفسرون )١١(

وإِنما خص هللا تعالى 
الرسول بھذا األمر 
لینبھ على أنَّ غیره 
بذلك أحق فھو 
 كالترغیب للغیر

  ]مس[
والمقصود منھا  )١٣(

زجر الغیر عن 
 (ص)، ألنھ  المعاصي

ً مع كمال  إذا كان خائفا
ارتھ وعصمتھ طھ

، وذلك  فغیره أولى
سنة األنبیاء 
والصالحین حیث 
یخبرون غیرھم بما 
اتصفوا بھ لیكونوا 

  ]مس[مثلھم 
لیس ھذا  )١٤( 

بتكرار ألن األول 
 (ص) إخبار بأنھ

مأمور بالعبادة، 
والثاني إخبار بخوفھ 
من عذاب هللا إن 

، والثالث  عصى أمره
 إخبار بامتثالھ األمر

  ]مس[

ْبلُ ﴿ نعمًة منه وفرَّج عنه كربتهإذا أعطاه  ْن َق ِه ِم نسي الضر الذي  ﴾نَِسَي َما كَاَن يَْدُعو إِلَْي

ًدا﴿كان یدعو ربه لكشفه وتمرَّد وطغى  َنَْدا ِ أ َل ِهللاَّ َّ ﴿ شركاء في العبادة ﴾َوَجَع لیصد  ﴾ِلُيِضل

ْن ﴿ هِ  َع ِبيِل لْ ﴿عن دین اهللا وطاعته  ﴾َس عْ ﴿أمٌر للتهدید  ﴾ُق تَّ هذه الحیاة الدنیا في  ﴾تََم

ْفِرَك ﴿ ِر ﴿ وتلذَّذ فیه ﴾َقِليًال بُِك نَّا َْصَحاِب ال ْن أ ََّك ِم ن َو ﴿ )٨(النار  فمصیرك إلى ﴾إِ ْن ُه أَمَّ
ٌِت  ن َ ﴿مطیع عابد  ﴾َقا ء نَا َقاِئًما﴿ ساعات ﴾آ یتعبد ربه في صالته ساجدًا  ﴾ا�َّْيِل َساِجًدا َو

َرةَ﴿وقائمًا  ُر اآلِخ َذ َْرُجو﴿ ةاآلخر  خائفًا من عذاب﴾ َحيْ ي ِّهِ ﴿راجیًا  ﴾َو َة َرب یتردد بین  ﴾َرْحَم

َن ال يَْعلَُمونَ ﴿ الخوف والرجاء ي َِّذ َن يَْعلَُموَن َوال ي َِّذ َتِوي ال ْل يَْس ْل َه یتساوى  ال فكما ﴾ُق

ََّما ﴿ فیه تنبیه عظیم على فضیلة العلم، كذلك ال یستوي المطیع والعاصي العالم والجاهل ن إِ
َُّر  َتََذك َْباِب ﴿ عتبر ویتعظی ﴾ي ُْولُوا األَل یعني عن ابن عباس قال ،  أصحاب العقول السلیمة ﴾أ

یستدل من  ]شو[ شیعتهم }أولو االلباب{ من بني هاشم و(ع) علیا وأهل بیته  }بالذین یعلمون{
هذه اآلیة أن جانب الرجاء أكمل وأولى أن ینسب إلى الّله تعالى ألنه أضیف في هذه اآلیة 

قام الخوف للنفس اإلنسانیة ، وأضیفت الرحمة في مقام الرجاء إلى الحضرة الحذر في م
يَن ﴿ (ص) یا محمد ﴾ُقلْ ) ﴿٩( الربانیة َِّذ ِد ال َبا ُنوا يَا ِع َُّقوا﴿ صدقوا بتوحید اهللا ﴾آَم  ات
ْم  َُّك ُنوا﴿ باجتناب معاصیه اتقوا عذاب ربكم﴾ َرب َن أَْحَس ي فعلوا األعمال الحسنة وأحسنوا  ﴾ِ�َِّذ

ةٌ ﴿لى غیرهم إ َن نَْيا َحَس ، او  لهم على ذلك في هذه الدنیا ثناء حسن وذكر جمیل ﴾ِيف َهِذِه الدُّ

ِ ﴿للذین أحسنوا العمل في هذه الدنیا مثوبة حسنة في اآلخرة وهو الخلود في الجنة  َْرُض اهللاَّ َوأ
ةٌ  ، ك طاعة اهللا عن ابن عباس أي ال عذر ألحد في تر ، حثٌّ لهم على الهجرة من مكة  ﴾َواِسَع

ل إلى أخرى یتمكن ََّما﴿ منها فإن لم یتمكن منها في أرض فلیتحوَّ ن ى إِ یعطى  ﴾يَُوفَّ
ُِرونَ ﴿ اب ْم ﴿ األوطان ومهاجرة البالء إحتمال من الطاعة مشاق على ﴾الصَّ َرُه جزاءهم  ﴾أَْج

ِر ِحَساٍب ﴿ لْ ﴿ )١٠( بغیر حصر، وبدون عدد أو وزن ﴾بَِغْي ْرُت  إِ�ِّ ﴿ (ص) یا محمد ﴾ُق أُِم
َن  ي َهُ الدِّ ًصا ل ِل َ ُخمْ ُبَد اهللاَّ َْن ﴿ )١١( بِإخالص العبادة هللا وحده ال شریك له ﴾أَْن أَْع ْرُت أل َوأُِم

َل ﴿أكون  وامرت ایضا ألن ﴾أَكُونَ  َوَّ فیكون لي فضل السبق  من هذه األمة ﴾الُْمْسِلِمنيَ أ

ُت َر�ِّ ﴿ )١٢( وثوابه َصْي ْل إِ�ِّ أََخاُف إِْن َع ٍم  ُق ِظي ٍم َع َذاَب يَْو وأخاف ِإن عصیت أمره  ﴾َع

لْ ﴿ )١٣( أن یعذبني یوم القیامة بنار جهنم ُبُد ﴿ (ص) لهم یا محمد ﴾ُق َ أَْع ال أعبد إال  ﴾اهللاَّ

يِ� ﴿ اهللا وحده ُ ِد َه ًصا ل ِل وا َما﴿ )١٤( طاعتيو  ﴾ُخمْ ُبُد ْن  َفاْع ْم ِم هِ  ِشْئُت ِ ن و أي اعبدوا ما  ﴾ُد
صیغة أمر على جهة التهدید ، وثان واألصنام فسوف ترون عاقبة كفركم من دون اهللا من األشئتم 

َن ﴿ والوعید ِري اِس ْل إِنَّ اْخلَ ْم ﴿ هم حقیقة ﴾ُق ُه ُْفَس ُروا أَن َن َخِس ي َِّذ ةِ  ال َم الِْقَياَم ْم يَْو ِه َْهِلي    ﴾َوأ
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  )٣٩(الزمر   سورة    )٥١٦(       العشرونالثالث و الجزء
  
قال ابن عباس  )١٥(

رجٍل منزالً  إنَّ لكل
ً في  وأھالً وخدما
الجنة، فإِن أطاع هللاَ 

، وإِن كان  أُعطي ذلك
من أھل النار ُحرم 
ذلك، فخسر نفسھ 

  ]مس[ وأھلھ ومنزلھ
  
وھذه عظة من  )١٦(

هللا تعالى لعباده 
  ]زم[ ونصیحة بالغة

 
 :قال ابن عباس) ١٧(

ھو الرجل یسمع 
الحسن والقبیح فیتحدث 
بالحسن وینكف عن 

فال یتحدث بھ   القبیح
وھذا ثناء من هللا تعالى 
علیھم بنفوذ بصائرھم 
وتمییزھم األحسن من 

، فإِذا سمعوا  الكالم
روه وعملوا  قوالً تبصَّ

  ]مس[بما فیھ
 
نزلت في ثالثة  )١٧(

، كانوا في  نفر
ال  : الجاھلیة یقولون

زید بن ،  إلھ إال هللا
، وأبي  عمرو بن نفیل

، وسلمان  ذر الغفاري
   ]مس[ سيالفار

  
 (ع) الكاظم عن )١٨(
 العقل أھل بشر هللا إن

 فقال كتابھ في والفھم
  ]صا[ عبادفبشر

  
 :قال ابن عباس )١٩(

 " أبا لھب" یرید 
وولده ومن تخلَّف من 

 (ص)عشیرة النبي 
  ]مس[ عن اإلِیمان

 
قال ابن عباس ) ٢١(

لیس في األرض ماء 
إال نزل من السماء، 
ولكْن عروق في 

 ]مس[ رهاألرض تغیِّ 
  
اآلیة فیھا ) فائدة ٢١( 

تمثیٌل لحیاة اإلِنسان 
، فمھما  بالحیاة الدنیا

طال عمر اإلِنسان فال 
، إلى  بدَّ من االنتھاء

 أن یصیر مصفر اللون
،  ، متحطم األعضاء

متكسراً كالزرع بعد 
، ثم تكون  نضرتھ

  ]مس[ عاقبتھ الموت
   
  

َرانُ ﴿ ا القومانتبهوا أیه﴾ أَال﴿حیث صاروا إلى نار مؤبدة  ْس ْخلُ بِنيُ  ذَِلَك ُهَو ا الواضح  ﴾الُْم
، وَخِسَر ُعُقباه بارتكابه ما الربُّ  َمْن َخِسَر دنیاه بمتابعة الهوى الخاِسر ، الذي لیس بعده خسرانٌ 

َل﴿ )١٥( وَخِسَر مواله فلم یستح منه فیما رأى  عنه َنَهى ْم ُظل ِقِه ْن َفْو ْم ِم َُه ِمَن ﴿ أطباق ﴾ل
ِر  نَّا َلٌ  ال ْم ُظل ِه ِت ْن َحتْ ، وتحیط بهم من جمیع  تغشاهم نار جهنم من فوقهم ومن تحتهم ﴾َوِم

َبادَهُ ﴿ جوانبهم ِه ِع ِ ُ ب ُف اهللاَّ وِّ ، ِإنما یقصه تعالى لیخوف به  ذلك العذاب الشدید الفظیع ﴾ذَِلَك ُخيَ

َُّقوِن ﴿، لینزجروا عن المحارم والمآثم  عباده ِد َفات َبا ي خافوا عذابي وال تتعرضوا یا أولیائ ﴾يَا ِع

َت ﴿ )١٦( لما یوجب سخطي اُغو ُبوا الطَّ َن َت َن اْج َِّذي انتهوا عن عبادة األوثان وطاعة  ﴾َوال
طاغوت كّل إنساٍن   الطاغوت البالغ أقصى غایة الطغیان،  ، وتباعدوا عنها كل البعد الشیطان

،  وقلیٌل َمْن ال یعبد هواه رضا مواله، وعاَنَق  ؛ وٕانما یجتنُب الطاغوَت َمْن خالف هواه َنْفُسه
َى﴿ حدیث النَّْفسِ  ویجتنب َنَابُوا إِل َها َوأ و بُُد ِ  أَْن يَْع ْم ﴿رجعوا إلى طاعة اهللا وعبادته  ﴾اهللاَّ َُه ل

َرى  ُْبْش دِ ﴿ السارة من اهللا بالفوز العظیم بجنات النعیم ﴾ال ْر ِعَبا َبشِّ المتقین تشریفًا لهم  ﴾َف
 ] صا[عبده  فقد جبارا أطاع ومن هم أنتم قال (ع) الصادق عن یه سبحانهوتكریمًا باِإلضافة إل

ْولَ ﴿ )١٧( َْق َتِمُعوَن ال َن يَْس ي َِّذ ُ ﴿ الحدیث والكالم ﴾ال ه َن ِبُعوَن أَْحَس  أحسن ما فیه ﴾َفَيتَّ

﴿ ُ ْم اهللاَّ ُه َن َهَدا ي َِّذ ُْولَئَِك ال ،  ضاهأولئك المتصفون بتلك الصفات هم الذین هداهم اهللا لما یر  ﴾أ

َْباِب ﴿ووفقهم لنیل رضاه  ُْولُوا األَل ُْولَئَِك ُهْم أ ، والفطر  هم أصحاب العقول السلیمة ﴾َوأ

ُة الَْعَذاِب ﴿ )١٨(المستقیمة  ِه كَِلَم ْن َحقَّ َعلَْي ََفَم ،  أفمن وجبت له الشقاوة من اهللا تعالى ﴾أ

ْ ﴿تعالى  ، ثم قال وجوابه محذوٌف دلَّ علیه ما بعده ؟ ال َن أ ََف تستطیع أن  (ص) یا محمد ﴾َت أ

ِر ﴿ نَّا ْن ِيف ال ِقُذ َم ُن َن ﴿ )١٩( سبقت لهم من اهللا الشقاوة من ﴾ت ي َِّذ ِن ال َِك ْم  ل َُّه ََّقْوا َرب  ﴾ات

ْم ﴿المؤمنون المتقون  َُه ةٌ  ُغَرٌف ﴿في الجنة درجات عالیة  ﴾ل ِنيَّ ْب َها ُغَرٌف َم ِق ْن َفْو لهم و  ﴾ِم
ِري ﴿ وقصوٌر شاهقة بعضها فوق بعض َها َجتْ ِت ْن َحتْ من تحت قصورها وأشجارها  ﴾ِم

ُر ﴿ َْها َن ِ ﴿أنهار الجنة  ﴾األ ُف ﴿وعدهم اهللا بذلك وعدًا مؤكدًا  ﴾َوْعَد اهللاَّ ِل دَ  ال ُخيْ ُ الِْميَعا هللاَّ  ﴾ا

َْم تََر ﴿ )٢٠( ال یمكن أن یتخلف َ ﴿أیها اِإلنسان ﴾أَل َن ﴿ بقدرته ﴾أَنَّ اهللاَّ َْزَل ِم َن ً  أ ِء َماء َما  ﴾السَّ

ُ يََنابِيَع ِيف ﴿من السحاب  المطر ه َْرِض  َفَسلََك ثُمَّ ﴿ أدخله مسالك وعیونًا في األرض ﴾األ
هِ  ِ ِرُج ب ُ ﴿بهذا الماء النازل من السماء والنابع من األرض  ﴾ُخيْ ُه ن َْوا ًفا أَل َتِل  الزروع ﴾َزْرًعا ُخمْ

َِه�ُ ﴿ االصنافالمختلفة  ُمَّ ي َراهُ ﴿ییبس  ﴾ث َت اَف ر َف ُ ﴿ بعد خضرته ﴾ُمْص ُه َعل  ﴾ُحَطاًما ثُمَّ َجيْ

َرى ﴿ فیما ُذكر ﴾إِنَّ ِيف ذَلَِك ﴿فتاتًا وهشیمًا متكسرًا  ، وداللًة على قدرة اهللا  لعظة وعبرة ﴾لَِذْك

َْباِب ﴿ووحدانیته  ُْوِلي األَل َرحَ ﴿ )٢١( لذوي العقول المستنیرة ﴾أل ْن َش ََفَم ُ ﴿وسَّع  ﴾أ    اهللاَّ
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 (ص) النبي عن)٢٢(

 فقال اآلیة ھذه أقر أنھ
 في وقع إذا النور إن

 لھ انفسخ القلب
 یا قالوا وانشرح
 لذلك فھل هللا رسول
 قال بھا یعرف عالمة
 دار عن التجافي
   إلى واألنابة الغرور

 واألستعداد الخلود دار
نزولھ  قبل للموت

  ]صا[
  
) عن النبي (ص) ٢٢(

الى اطلبوا قال هللا تع
الحوائج من السَمحاء 
فإني جعلت فیھم 
رحمتي وال تطلبوھا 
من القاسیة قلوبھم فإني 
 جعلت فیھم سخطي

  ]قر[
  
رسول هللا  قال) ٢٣(

إذا اقشعر جلد  (ص)
المؤمن من مخافة هللا 
تحاتَّت عنھ خطایاه كما 
َیتحاتُّ عن الشجرة 

ما  وقالالبالیة ورقُھا 
اقشعر جلد عبد من 

 إال حّرمھ هللا خشیة هللا
وعنھ (ص)  على النار

اغتنموا الدعاء عند 
  ]قر [الرقة فإنھا رحمة

  
قال المفسرون  )٢٤(

الوجھ أشرف 
األعضاء فإِذا وقع 
اإلِنسان في شيء من 
المخاوف فإِنھ یجعل 

،  یده وقایة لوجھھ
وأیدي الكفار مغلولة 

، فإِذا ألقوا  یوم القیامة
في النار لم یجدوا شیئاً 

 ھا بھ إال وجوھھمیتقون
  ]مس[
   

َرهُ ِلِإلْسالمِ  ِّهِ ﴿ واستضاء قلبه بنوره ﴾َصْد ْن َرب ٍر ِم ُهَو َعَ� نُو فهو على بصیرة ویقین من  ﴾َف

ْم ﴿أمر دینه  ِة ُقلُوبُُه َقاِسَي ٌل ِ�ْ ْي ما ُضِرب عبٌد بعقوبة ، للذین ال تلین قلوبهم وال تخشع  ﴾َفَو

ِ ﴿ قوم إال نزع الرحمة من قلوبهم ، وما غضب اهللا على أعظم من قسوة قلب ِر اهللاَّ ْن ِذْك  ﴾ِم

ُْولَئَِك ﴿ القرآن الذي أنزله اهللا تذكرة لعبادهب بٍِني  ِيف َضالٍل ﴿الذین قست قلوبهم  ﴾أ في بعٍد  ﴾ُم

يِث ﴿ )٢٢(ر عن الحق ظاه َن اْحلَِد َل أَْحَس َزَّ ُ ن َتابًا﴿ القرآن یعني ﴾اهللاَّ ًِها ِك َتَشاب یشبه  ﴾ُم

تكرر فیه  ﴾َمَثاِ�َ ﴿، بدون تعارٍض وال تناقض  والتناسب والبالغة  في الفصاحةبعضه بعضًا 

َشْونَ ﴿ ، والحالل والحرام المواعظ واألحكام يَن َخيْ َِّذ ُد ال ُ ُجلُو ه ْن رُّ ِم َْقَشِع ْم  ت َُّه تعتري  ﴾َرب
عتهم بأن هذا نعت ألولیاء اهللا ن ، ، وتأخذهم قشعریرة عند تالوة ءایات القرآن المؤمنین خشیةٌ 

ِر ﴿تقشعر جلودهم وتطمئن قلوبهم إلى ذكر اهللا  َى ِذْك ْم إِل ُُه ُقلُوب ْم َو ُه ُد ُمَّ تَِلُني ُجلُو  ﴾اهللاَّ  ث

ْن ﴿القرآن  ﴾ذَِلَك ﴿ عند سماع آیات الرحمةتطمئن وتسكن قلوبهم  ِه َم ِ َْهِدي ب ِ ي ُ  ُهَدى اهللاَّ ء ََشا  ﴾ي

ْن ﴿ من خلقه ِل  َوَم ا﴿یخذْله  ﴾يُْضِل ُ َفَم دٍ  اهللاَّ ْن َها ُ ِم َه  )٢٣( فلیس له مرشٌد وال هاد ﴾ل

ةِ ﴿ ِْقَياَم َم ال اِب يَْو ءَ الَْعَذ ِه ُسو ِه ِقي بَِوْج َتَّ ْن ي ََفَم بانه  فمن یجعل وجهه وقایة من عذاب جهنما ﴾أ

اِلِمنيَ ﴿ بها یتقي ان یقدر فال عنقه إلى یداه مغلولة یكون َل �ِظَّ ِقي وتقول خزنة جهنم  ﴾َو

ُقو﴿ للكافرین ُبونَ ذُو ْم تَْكِس ُت ُْن ذوقوا وبال ما كنتم تكسبونه في الدنیا من الكفر  ﴾ا َماك

ْم ﴿ )٢٤(والمعاصي  ِه ْبِل ْن َق َن ِم ي َِّذ َب ال ْم ﴿من األمم السالفة  ﴾كَذَّ ُه َتَا أ ْن  َف َحْيُث  الَْعَذاُب ِم
ُرونَ  ْزيَ ﴿ )٢٥( من جهٍة ال تخطر ببالهم ﴾ال يَْشُع ُ اْخلِ ْم اهللاَّ ُه َق َذَا أ  ِيف ﴿ ُذلَّ والهوانال ﴾َف

نَْيا َياةِ الدُّ َرةِ َولََعَذاُب ﴿ واألجالء والسبي والقتل والخسف كالمسخ ﴾اْحلَ  لهم المعد ﴾اآلِخ

ُر ﴿ َب نُوا يَْعلَُمونَ ﴿ ودوامه لشدته ﴾أَْك ََقْد ﴿ )٢٦(عندهم علٌم وفهم لو كان  ﴾لَْو كَا َول
َْنا ْرآِن ﴿ بینا ووضحنا ﴾َضَرب ُْق ُلِّ َمَثٍل  ِ�نَّاِس ِيف َهَذا ال ْن ك  أمر في الناظر إلیه یحتاج ﴾ِم

ْم ﴿ دینه َُّه َُّرونَ  لََعل َتََذك ا ﴿ )٢٧( یتعظون ویعتبرون بتلك األمثال والزواجر ﴾ي َربِي نًا َع رآ ُق
َر ِذي ِعَوٍج  ُقونَ ﴿، وال تعارض وال تناقض  ال اختالف فیه بوجه من الوجوه ﴾َغْي َُّهْم يَتَّ  ﴾لََعل

ُ َمَثًال﴿ )٢٨( تنبوا محارمهلكي یتقوا اهللا ویج هللاَّ للكافر والمؤمن حّتى یتذّكر المؤمن  ﴾َضَرَب ا

هِ ﴿والكافر والمنافق فینزجر عنها ویتوب ، المخلص حاله ویشكر رّبه ءُ  َرُجًال ِفي َركَا ُش
َتَشاِكُسونَ   ، ، بینهم اختالف وتنازع األخالق وارجٌل من الممالیك اشترك فیه مالٌك سیئ ﴾ُم

موّزع القلب ال یدري َمْن  متحیِّر، هذا یأمره بأمٍر وذاك یأمره بمخالفته وهو  في حوائجهمه یتجاذبون
َرُجًال﴿ یرضي ٍل ﴿ آخر ﴾َو َرُج   ، فهو عبد  ، حسن األخالق ال یملكه إال شخص واحد﴾ َسلًَما ِل
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یعني تخاصم ) ٣٠(

من الكافر والمؤ
؛  والظالم والمظلوم

 .قالھ ابن عباس وغیره
 وفي خبر فیھ طول 

إن الخصومة تبلغ یوم 
القیامة إلى أن یحاج 

وقال   الروح الجسد
لما نزلت ھذه  : الزبیر

یا رسول  : اآلیة قلنا
أیكرر علینا ما   !هللا

كان بیننا في الدنیا مع 
 ؟ قال خواص الذنوب

نعم لیكررّن علیكم  :
لى كل ذي حتى یؤدَّى إ

 : قال الزبیرف حق حقھ
 وهللا إن األمر لشدید

  ]قر[
  
قال عبد هللا بن ) ٣٠(

عمر لقد عشنا برھة 
من دھرنا ونحن نرى 
أّن ھذه اآلیة أنزلت 
فینا وفي أھل الكتاب؟ 

ختصم نكیف  : قلنا
ونبینا واحد ودیننا 

؟  واحد ، وكتابنا واحد
حتى رأیت بعضنا 
یضرب وجوه بعض 

نھا فعرفت أ بالسیف
وقال أبو  ، أنزلت فینا

كنا  : سعید الخدري
ربنا واحد  : نقول
واحد ودیننا  ونبینا

واحد، فما ھذه 
؟ فلما كان  الخصومة

یوم صّفین وشّد 
بعضنا على بعض 

نعم  : بالسیوف، قلنا
 ]زم[ ھو ھذا

  
قال المفسرون ) ٣٥(

العدُل أن ُتحسب 
الحسنات وُتحسب 

، ثم یكون  السیئات
ُل ھو ، والفض الجزاء

الذي یتجلى بھ هللا على 
، فیكفر  عباده المتقین

،   عنھم أسوأ أعمالھم
فال یبقى لھا حساب في 

، وأن یجزیھم  میزانھم
أجرھم بحساب أحسن 

، فتزید  األعمال
حسناُتھم وتعلو وترّجح 

، وھذا  كفة المیزان
  ]مس[ من زیادة الكرم

  
 : الت قریش) ق٣٦(

   (ص)لئن لم ینتھ محمد
  

 أمیر عن ، وال یلقى من سیده إال ِإحساناً  ، یخدمه بِإخالص ویتفانى في خدمته ید واحدمملوك لس
 دینكم في فتضلوا علیها تغلبوا أن إحذروا بأسماء القرآن في مخصوص وٕاني أال قال (ع) المؤمنین

يَاِن َمَثًال﴿ ]صا[ (ص)اهللا  لرسول السلم أنا َتِو ْل يَْس  الهل یستوي هذا وهذا في حسن الح ﴾َه

د مع المشرك الذي یعبد آلهة شتى ، وراحة البال ِ ﴿ فكذلك ال یتساوى المؤمن الموحِّ ْمُد ِهللاَّ  ﴾اْحلَ

ْم ﴿على إقامة الحجة علیهم  ََّك ﴿ )٢٩(الحق  ﴾ال يَْعلَُمونَ ﴿ المشركین اكثر ﴾بَْل أَْكَثُرُه ن  ﴾إِ

ُتونَ ﴿ (ص) یا محمد ْم َميِّ َُّه ن ٌت َوإِ ُمَّ ﴿ )٣٠(ه الدار وال یخلَّد أحد في هذ ﴾َميِّ ْم  ث َُّك ن  ﴾إِ

مَ ﴿تجتمعون  ِصُمونَ  يَْو َت ْم َختْ ُِّك ِة ِعْنَد َرب ِْقَياَم ْن ﴿ )٣١(وتختصمون فیما بینكم  ﴾ال ال  ﴾َفَم

َب ﴿ أحد ْن كََذ َُم ِممَّ ِ  أَْظل ْدِق ﴿ بنسبة الشریك له والولد ﴾َعَ� اهللاَّ َب بِالصِّ  بالقرآن ﴾َوكَذَّ

ءهُ ﴿ ْذ َجا َم َمْثًوى﴿ یر تدبر وال تأملوقت مجیئه من غ ﴾إِ نَّ َه مقام ومأوى  ﴾أَلَْيَس ِيف َج

َن ﴿ ِري ِف َكا َ ﴿ )٣٢( أي بلى لهم مأوى ومكان، االستفهام هنا تقریري  ، المكذبین ﴾ِ�ْ ء � َجا َِّذ  َوال
ْدِق  ه﴿ وأما الذین جاءوا بالصدق وهم األنبیاء ﴾بِالصِّ ِ َق ب َصدَّ الذي جاء { عنهم (ع) ﴾َو

ْم ﴿ ]صا[ امیر المؤمنین (ع) }والذي صدق به{ )(ص محمد }بالصدق ُْولَئَِك ُه ُقونَ  أ تَّ  ﴾الُْم

ونَ ﴿ )٣٣( الذین یستحقون كل إحسان وٕاكرام ء ْم َما يََشا َُه ْم ﴿ما یشتهون  ﴾ل ِِّه في  ﴾ِعْنَد َرب

نِنيَ ﴿والنعیم   والمالذِّ  الجنة من الحور ِس ْ ُ اْحملُ ء َزا  )٣٤( أحسن في هذه الحیاةمن  ﴾ذَِلَك َج
ْم ﴿ ُه ُ َعْن َر اهللاَّ فِّ �﴿هؤالء الذین صدَّقوا األنبیاء  عنسیغفر اهللا  ﴾ِلُيَك َِّذ َ ال َوأ ما  ﴾َعِملُوا أَْس

ْم ﴿أسلفوا من األعمال السیئة فال یعاقبهم بها  َرُه ْم أَْج َُه ِزي  ویثیبهم على طاعاتهم في الدنیا ﴾َوَجيْ

نُوا يَْعَملُونَ ﴿ � كَا َِّذ ِن ال ِأَْحَس ولما كثر تهدید المشركین للرسول  )٣٥( رماً فضًال منه وك ﴾ب

 أَلَْيَس ﴿(ص) إذ لم یبق من أقاربه من یقف معه بعد وفاة أبي طالب وخدیجة أنزل الّله جل شأنه 
ْبَدهُ  ُ بَِكاٍف َع نََك ﴿ من شر من یریده بسوء(ص) ورسوله محمدًا  ﴾اهللاَّ ُفو وِّ  یا محمد ﴾َوُخيَ

هِ ﴿ (ص) ِ ن و ْن ُد َن ِم ي َِّذ وذلك لقول الكفرة یا محمد إن لم تكف عن شتم آلهتنا ، األوثان  هذهب ﴾بِال

دٍ ﴿ أصابك الخبل والجنون بسببها ، ولقد ضلوا بقولهم هذا ْن َها ُ ِم َه ُ َفَما ل ْن يُْضِلِل اهللاَّ  ﴾َوَم

ُ ﴿ )٣٦( ومن أشقاه اهللا وأضلَّه فلن یهدیه أحدٌ  َْهِد اهللاَّ ْن ي ومن أراد اهللا سعادته فهداه إلى  ﴾َوَم

ْن ُمِضّلٍ ﴿ المهتدین ، ووفقه لسلوك طریق الحق ُ ِم َه فلن یقدر أحٌد على إضالله  ﴾َفَما ل

ٍز ﴿ ِزي ُ بَِع ٍم ﴿منیع الجناب  ﴾أَلَْيَس اهللاَّ َقا نِْت في ،  قادر على أن ینتقم من أعدائه ألولیائه ﴾ِذي ا

ْم ﴿ )٣٧( اآلیة وعیٌد للمشركین، ووعد للمؤمنین ُه َْت أَل هؤالء  (ص) محمد سألت یا ﴾َولَِنئْ َس
ْن ﴿ المشركین ِت  َم َوا َما َْرَض  َخلََق السَّ ُ  َواأل ُنَّ اهللاَّ ُقول لْ ﴿ خالقهما ﴾لََي   (ص)  محمد یا﴾ ُق
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عن سبِّ آلھتنا وتعییبنا 
لنسلِّطنھا علیھ فتصیبھ 

،  بخَبل وتعتریھ بسوء
فقال هللا تعالى انھ 

، وإضافتھ  عبده كافٍ 
إلیھ تشریٌف عظیمٌ 

  ]مس[ لنبّیھ
  
إنَّ العلم بوجود  )٣٨( 

، ال  اإلِلھ القادر الحكیم
نزاع فیھ بین جمھور 

، وفطرةُ  الخالئق
العقل شاھدةٌ بصحة 

ولھذا أقر  ...ھذا العلم
المشركون بوجود هللا 

  ]فخ[
  
َشتَّاَن َما َبْیَن ) ٣٩(

َعَملَْیِن َعَمٍل َتْذَھُب 
َو َتْبَقى َتبَِعُتُھ َو  ُتھُ لَذَّ 

َعَمٍل َتْذَھُب َمُئوَنُتُھ َو 
  ]نج[ أَْجُرهَُیْبَقى 

  
 (ع) الباقر عن) ٤٢(

 إال ینام أحد من ما قال
 إلى نفسھ عرجت
 روحھ وبقیت السماء

 بینھما وصار بدنھ في
 الشمس كشعاع سبب
 قبض في هللا أذن فان

 الروح أجابت األرواح
 في هللا أذن وإن النفس

 أجابت الروح رد
 وھو الروح النفس
 یتوفى هللا سبحانھ قولھ

 فما موتھا حین االنفس
 ملكوت في رأت

 لھ مما فھو السماوات
 فیما رأت وما تأویل
 واألرض السماء بین
 یخیلھ مما فھو

  لھ تأویل وال الشیطان
  ]صا[
  
 :قال ابن عباس )٤٢(

إنَّ أرواح األحیاء 
واألموات تلتقي في 

عارف ما ، فتت المنام
، فإِذا  شاء هللا لھا

أرادت الرجوع إلى 
، أمسك هللا  أجسادھا

،  أرواح األموات عنده
وأرسل أرواح األحیاء 

  ]مس[ إلى أجسادھا
  
  

ِ ﴿ اتوبیخ وِن اهللاَّ ْن ُد ْم َما تَْدُعوَن ِم ُت َْي َرأ ََف بعد أن تحققتم أن خالق العالم هو اهللا  أخبروني ﴾أ

ُ ﴿عن هذه اآللهة التي تعبدونها  دَِ� اهللاَّ ََرا أخبروني لو أراد اهللا أن یصیبني بشدة أو  ﴾بُِضّرٍ  إِْن أ

نَّ ﴿ بالء ْل ُه هِ ﴿ هل تستطیع هذه األصنام ﴾َه ُت ُضرِّ َفا ِش أن تدفع عني ذلك السوء  ﴾كَا

رَّ  ةٍ ﴿ والضُّ َِرْحَم دَِ� ب ََرا َْو أ ، والمعونة على ما أمر به، واالتكال  بالصبر على ما نهى عنه ﴾أ

ُت ﴿في الخاتمة والعافیة في الدین والدنیا واآلخرة  علیه نَّ ُمْمِسَكا ْل ُه هِ  َه ِت هل تستطیع  ﴾َرْحَم
، وال تمنع  ، ال تكشف السوء الجواب محذوٌف یعني فسیقولون ال ، أن تمنع عني هذه الرحمة

لْ ﴿ الرحمة ُ ﴿ لهم ﴾ُق هللاَّ هِ ﴿ فال ألتفت إلى غیره، اهللا كافیني  إن ﴾َحْسِ�َ ا وحده  ﴾َعلَْي

ِّلُونَ ﴿ َتَوك َُّل الُْم ََتَوك مِ ﴿ )٣٨( یعتمد المعتمدون ﴾ي ْل يَا َقْو ْم  ُق َِتُك ن  ﴾اْعَملُوا َعَ� َمَكا

لٌ ﴿طریقتكم من المكر والكید  َُمونَ ﴿ من الدعوة إلى اهللا على طریقتي﴾إِ�ِّ َعاِم ﴾ َفَسْوَف تَْعل

هِ ﴿ )٣٩( ِزي َذاٌب ُخيْ ِه َع ْتِي َأ ْن ي ُّ ﴿اب الذي یخزي اِإلنسان لمن سیكون العذ ﴾َم ل وینزل  ﴾َوَحيِ

مٌ ﴿ ِقي َذاٌب ُم ِه َع تهدید ، فیه ؟  هذا العذاب سیصیبني أو یصیبكمهل  دائٌم ال ینقطع ﴾َعلَْي
َّا﴿ )٤٠( وتخویف ن َْنا َعلَْيَك ﴿ نحن ﴾إِ َْزل َتاَب ﴿ (ص) یا محمد ﴾أَن ﴾ ِ�نَّاِس ﴿القرآن  ﴾الِْك

ّق ﴿ ومعادهم معاشهم في لمصالحهم تََدى ﴿ الواضح الذي ال یلتبس به الباطل ﴾بِاْحلَ ْه ْن ا َفَم
هِ  ْفِس َن ْن ﴿ فنفعه یعود علیه ﴾َفِل ُّ  َوَم ََّما يَِضل ن َّ َفإِ َها َضل فضرر ضالله ال یعود إال  ﴾َعلَْي

َْت ﴿ علیه َن ْم بَِوِكيٍل ﴿ یامحمد (ص) ﴾َوَما أ ِه لسَت بموكَّل علیهم حتى تجبرهم على  ﴾َعلَْي

ُ ﴿ )٤١( اِإلیمان ىاهللاَّ فَّ ََتَو َنُْفَس ﴿یقبض  ﴾ ي َِها﴿ من األبدان الروح ﴾األ ت عند فناء  ﴾ِحَني َمْو

ْت ﴿آجالها  َِّ� لَْم تَُم َناِمَها َفُيْمِسُك ﴿ ویتوفى الروح التي لم تمت ﴾َوال َِّ� ﴿ الروح ﴾ِيف َم ال
َها َت ﴿على صاحبها  ﴾َقَضى َعلَْي ُل األُخْ ﴿ ، و فال یردها إلى البدن ﴾الَْمْو ُْرِس األنفس  ﴾َرى ي

ٍل ﴿ النائمة إلى بدنها عند الیقظة َى أََج ل ى إِ إِنَّ ِيف ذَِلَك ﴿ إلى أجل موتها الحقیقي ﴾ُمَسم﴾ 

ٍت ﴿القبض واإلرسال  ُرونَ ﴿ لعالمات واضحة على كمال قدرة اهللا ﴾آليَا َفكَّ ََت ٍم ي َقْو فیها  ﴾ِل

ْن ﴿ )٤٢( فیعتبرون ویعقلون مغزاها وا ِم ُذ َ َْم اختَّ ِ  أ وِن اهللاَّ َ ُد ء َفَعا بل اتخذوا لهم  ، لم یتفكروا ﴾ ُش

ل﴿شفعاء من األوثان  َن ﴿االستفهام توبیخي ،  (ص) لهم یا محمد ﴾ُق نُوا ال يَْمِلُكو ََولَْو كَا  أ
ِقلُونَ  لْ ﴿ )٤٣( ولو كانوا جمادات ال تقدر على شيء ﴾َشْيئًا َوال يَْع ِ ﴿لهم  ﴾ُق  وحده ﴾ِهللاَّ

َفاَعُة َجِميًعا﴿ َهُ ُملُْك ﴿ا أحٌد ال یملكه ﴾الشَّ َْرِض  ل ِت َواأل َوا َما المتصرف في الُملك  هو﴾ السَّ

هِ ﴿ ُمَّ إِلَْي ُْرَجُعونَ ﴿أیها الناس كلكم  ﴾ث  )٤٤( ویجازي كًال بعمله ، فیحكم بینكم یوم القیامة ﴾ت

﴿ ُ َر اهللاَّ ذَا ذُِك   لمشركین ل أمام اااهللا بالذكر ولم یذكر معه آلهتهم وق(ص) وإِذا ُأفرد  ﴾َوْحَدهُ  َوإِ
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 الصادق عن )٤٥(

 هللا ذكر إذا : قال (ع)
 أمر من بطاعة وحده
 آل من بطاعتھ هللا

 هللا صلوات محمد
 قلوب اشمأزت علیھم
 یؤمنون ال الذین

 ذكر وإذا باآلخرة
 هللا یأمر لم الذین

 ھم إذا بطاعتھم
  ]صا[ یستبشرون

  
ھذا نوع آخر  )٤٥(

،  من قبائح المشركین
فإِنك إِذا ذكرَت هللا 

ال إِلھ إال  : وحده وقلت
هللا وحده ال شریك لھ، 
ظھرْت آثار النفرة من 

وإِذا   وجوھھم وقلوبھم
ذكرَت األصنام 
واألوثان ظھرت آثار 
الفرح والبشارة في 
 قلوبھم وصدورھم

   ]فخ[
  
عن الربیع بن )٤٦(

  خثیم وكان قلیل الكالم
أنھ أخبر بقتل الحسین 

، وسخط على (ع) 
اآلن  : قاتلھ وقالوا

، فما زاد على  یتكلم
آه أو قد  : أن قال

؟ وقرأ ھذه  فعلوا
وروى أنھ قال   .اآلیة

قتل من   : على أثره
 (ص)كان رسول هللا 

یجلسھ في حجره 
 ویضع فاه على فیھ

  ]زم[
 
ُربَّ َعالٍِم َقْد َقَتلَُھ ) ٤٩(

ال  َمَعھُ ُھ َجْھلُُھ َو ِعْلمُ 
  ]نج [َیْنَفُعھُ 

  
وقد أصابھم ذلك  )٥١(

فإِنھم قد قُحطوا سبع 
سنین حتى أكلوا 
الجیف وقُتل ببدٍر 

  ]بي[ صنادیدھم
 (ع) الباقر عن) ٥٢(

 ولد شیعة وفي قال
 هللا أنزل (ع) فاطمة
 اآلیة ھذه وجل عز

  ]صا[ خاصة 
خصَّ المؤمن ) ٥٢(

، ألنھ ھو الذي  بالذكر
ینتفع یتدبر اآلیات و

، ویعلم أن سعة  بھا
الرزق قد یكون 

 ً ، وأن تقتیره  استدراجا
 ً   ]قر[ قد یكون إعظاما

َرةِ﴿ إال اهللاُ  ال ِإله ُنوَن بِاآلِخ َن ال يُْؤِم ي َِّذ ْت ُقلُوُب ال َزَّ أ ْشَم ذَا ﴿المشركین  قلوب انقبضت ﴾ا َوإِ
ْن  َن ِم ي َِّذ َر ال هِ  ذُِك ِ ن و تَ ﴿األوثان واألصنام  ﴾ُد ْم يَْس ذَا ُه ُرونَ إِ ) ٤٥( یفرحون وُیسرون ﴾ْبِش

َر ﴿ مَّ َفاِط ِل ا�َُّه َْرِض  ُق ِت َواأل َوا َما َم ﴿مبدع السماوات واألرض یا یا اهللا یا خالق  ﴾السَّ َعاِل
دَةِ َها مُ ﴿ ، یا من ال تخفى علیه خافیة یا عالم السرِّ والعالنیة ﴾الَْغْيِب َوالشَّ ُك َْت َحتْ َن  ﴾أ

ِدَك ﴿تفصل  َبا ُفونَ ﴿ ئق بعدلك وقضائكالخال ﴾بَْنيَ ِع َتِل ِه َخيْ نُوا ِفي في دار الدنیا  ﴾ِيف َما كَا
 وفي هذا بشارة للمؤمنین بالظفر والنصر، من أمر دینهم ودنیاهم فاحكم بیني وبین قومي بالحق 

َن ﴿ )٤٦( ي َُموا َولَْو أَنَّ ِ�َِّذ َما ِيف ﴿المشركین الذین ظلموا أنفسهم بتكذیب القرآن والرسول  ﴾َظل
َْرِض َجِميًعاا ُ ﴿ لو ملكوا كل ما في األرض من أموال ﴾أل ه ُ َمَع َه  وملكوا مثل ذلك معه ﴾َوِمْثل

هِ ﴿ ِ ْوا ب تََد ْف ِء الَْعَذاِب ﴿فدیًة ألنفسهم  ﴾ال ْن ُسو ةِ ﴿من العقاب الشدید  ﴾ِم َم الِْقَياَم بََدا يَْو  ﴾َو

ْم ﴿وظهر  نُوا َحيْ ﴿ یوم القیامة ﴾لَُه َْم يَُكو ِ َما ل َن اهللاَّ ُبونَ ِم من صنوف العذاب ما لم  ﴾َتِس
ظّنوا أعمالهم حسنات فبدت  أي،  یكونوا ینتظرونه وال یظنونه واصًال إلیهم ولم یكن في حسابهم

 أثبتوا ألنفسهم أعماًال فلما بلغو إلى الخالص  من لهم كلي وٕاقناط شدید وعید ، سیئاتاللهم 
 ضل نجى ومن اعتمد أفعاله بدا له منها الهالكالمشهد األعلى رأوها هباًءا منثوًرا فمن اعتمد الف

بََدا﴿ )٤٧( ْم ﴿وظهر  ﴾َو َُه ُبوا﴿في ذلك الیوم المفزع  ﴾ل ئَاُت َما كََس وظهر لهم من  ﴾َسيِّ
عملوا أعماًال حسبوها  وقیل،  سخط اهللا وعذابه ما لم یكن قط في حسابهم ولم یحدثوا به نفوسهم

َق ﴿ هي سیئات ، فإذا حسنات ْم ﴿ ونزلوأحاط  ﴾َوَحا ِِه  جزاء العذاب والنكال من كل الجوانب ﴾ب

ُون َما﴿ ِزء ْه َت ِه يَْس ِ نُوا ب ذَا َمسَّ ﴿ )٤٨( ابه في الدنی ﴾كَا ﴾ اإلِنَْسانَ ﴿أصاب هذا  ﴾َفإِ

نَا﴿ شيٌء من الشدة والبالء ﴾ُضرٌّ ﴿الكافر  َْناهُ ﴿تضرَّع إلى اهللا وأناب إلیه  ﴾دََعا ل ِذَا َخوَّ ُمَّ إ  ﴾ث

نَّانِْعمَ ﴿أعطیناه  َنْسَأُل اللََّه ُسْبَحاَنُه َأْن َیْجَعَلَنا َوإِیَّاُكْم ِممَّْن ال تُْبِطرُهُ  ، تفضًال علیه وكرماً  ﴾ًة ِم
ُ ﴿ ذلك اِإلنسان الكافر الجاحد ﴾َقالَ ﴿ ِنْعَمةٌ  ه ُت ُوتِي ََّما أ ن ٍْم ﴿أعطیته  ﴾إِ مني بوجوه  ﴾َعَ� ِعل

نَ ﴿لیس األمر كما زعم  ، المكاسب  َْل ِهَي ِفْت ، لنختبره فیما  بل هي اختباٌر وامتحاٌن له ﴾ةٌ ب

نَّ أَْكَثَرُهْم ﴿ أنعمنا علیه أیطیع أم یعصي أن إعطاءهم  ﴾ال يَْعلَُمونَ ﴿أكثر الناس  ﴾َولَِك
ََها﴿ )٤٩( المال اختبار وابتالء ْم ﴿ تلك الكلمة ﴾قَْد َقال ِه ْبِل يَن ِمْن َق َِّذ َفَما ﴿ كقارون وغیره ﴾ال

ْم  ُه ى َعْن ُبونَ ﴿ ما نفعهمف ﴾أَْغَن نُوا يَْكِس  )٥٠( ما جمعوه من األموال ﴾َما كَا

ْم ﴿ َُه ََصاب أ ُت ﴿فنالهم  ﴾َف ئَا ُبوا﴿جزاء  ﴾َسيِّ َن َظلَُموا ﴿ أعمالهم السیئة من ﴾َما كََس ي َِّذ َوال
ْن  ءِ  ِم ُهْم ﴿ كفار قریش ﴾َهؤُال ُب ُبوا﴿سینالهم  ﴾َسُيِصي ُت َما كََس ئَا جزاء أعمالهم كما  ﴾َسيِّ

ْم بُِمْعِجِزيَن ﴿ ئكأصاب أول َْم يَْعلَُموا﴿ )٥١( ال یعجزوننا هربًا وال یفوتوننا طلباً  ﴾َوَما ُه ََول    ﴾أ
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ْزقُ ) ٥٢(  ِرْزَقانِ  الرِّ

 َفَمنْ َطالٌِب َو َمْطلُوٌب 
ْنَیا َطلََبُھ  َطلََب الدُّ

ُیْخِرَجُھ  َحتَّىاْلَمْوُت 
َعْنَھا َو َمْن َطلََب 
ْنَیا  اآلِخَرَة َطلََبْتُھ الدُّ

َیْسَتْوفَِي ِرْزَقُھ  َحتَّى
  ]نج[ ِمْنَھا

قال مقاتل : قال  )٥٣(
علي بن أبي طالب 

الفقیھ من لم (ع) : 
یقنط الناس من رحمة 
ّهللا ولم یرخص لھم في 
معاصي ّهللا عز وجل 

   ]مال[
عن أمیر ) ٥٣(

 :أنھ قال (ع)المؤمنین 
ا في القرآن آیة أوسع م

یا عبادي الذین  من
  ]مج[ أسرفوا

عن أنس قال :  )٥٣(
سمعت رسول ّهللا 
(ص) یقول : قال ّهللا 

یا ابن تعالى عز وجل 
آدم إنك ما دعوتني 
ورجوتني غفرت لك 
على ما كان منك وال 
أبالي ، یا ابن آدم لو 
بلغت ذنوبك عنان 
السماء ثم استغفرتني 
 غفرت لك وال أبالي ،

یا ابن آدم لو أتیتني 
بقراب األرض خطایا 
ثم لقیتني ال تشرك بي 
شیئا ألتیتك بقرابھا 

  ]مال[مغفرة 
رق بین فل) ا٥٤(

اإلنابة وبین التوبة أن 
التائَب یرجع من 
خوف العقوبة 
وصاْحُب اإلنابة یرجع 

  ]لط[ استحیاًء لَِكَرِمھ
) عن النبي ٥٥( 

من السعادة أن (ص) 
ء یطیل هللا عمر المر

في الطاعة ویرزقھ 
، وإن من  اإلنابة

الشقاوة أن یعمل المرء 
  ]قر[ ویعجب بعملھ

إن الكافر أوالً  )٥٨(
، ثم یحتج  یتحسر

، ثم  بحجج واھیة
یتمنى الرجوع إلى 

  ]مس [الدنیا
(ع) عن علّي ) ٦٣(

سألت رسول   :قال
عن تفسیر  (ص)هللا 

یا علّي :   المقالید فقال
لقد سألت عن عظیم 

ید ھو أن تقول المقال
  عشراً إذا أصبحت

َْبُسُط ﴿ هؤالء المشركون َ ي ُ ﴿یوسِّع  ﴾أَنَّ اهللاَّ ء ْزَق ِلَمْن يََشا رِّ ُر ﴿ على قوم ﴾ال َْقِد ي ویضّیقه  ﴾َو

ٍت ﴿الذي ذكر  ﴾إِنَّ ِيف ذَِلَك ﴿ على آخرین ٍم يُْؤِمُنونَ ﴿لعبرًا  ﴾آليَا َقْو  یصدِّقون بآیات اهللا ﴾ِل

لْ ) ﴿٥٢( ْم يَا ﴿ (ص) أخبر یا محمد ﴾ُق ِه ُْفِس َن َرُفوا َعَ� أ َن أَْس ي َِّذ ِدَي ال َبا عبادي ل ﴾ِع

َنُطوا﴿الجنایة على أنفسهم بالمعاصي واآلثام  المؤمنین الذین أفرطوا في َْق ِمْن ﴿ ال تیأسوا ﴾ال ت
ةِ  ِ  َرْحَم نُوَب َجِميًعا﴿من مغفرة اهللا  ﴾اهللاَّ َ يَْغِفُر الذُّ ُ ﴿بالعفو عنها  ﴾إِنَّ اهللاَّ َّه ن ُر  إِ  ﴾ُهَو الَْغُفو

مُ ﴿عظیم المغفرة  ِحي رَّ ، فقال  أمهل اهللا تعالى عباده تفضًال منه إلى آخر نفس ، واسع الرحمة ﴾ال
وهذه أبلغ آیة في اإلشفاق من  ، ال تقنطوا من رحمتي فلو رجعتم إلي في آخر نفٍس قبلتكم:  لهم

ُبوا إِلَى ﴿ )٥٣( غیرهم ، لعلمه بأنه ما حرمهم ما تفضل به على اهللا تعالى إلى عباده َنِي َوأ
ْم  ُِّك ُ ﴿ ارجعوا له بالدعاء والتضرع والمسألة ﴾َرب َه  فوضوا األمور كلها إلیه : یعني ﴾َوأَْسِلُموا ل

یرتكب اإلنسان المعصیة ویدع التوبة اّتكاًال على  قد حثَّ سبحانه بهذه اآلیة على التوبة كیالو 
ِ ﴿ اآلیة المتقدمة ْت َأ ِل أَْن ي ْب ْن َق ُم الَْعَذاُب ِم ُرونَ ﴿قبل حلول نقمته بكم  ﴾َيُك ُْنَص ُمَّ ال ت ال  ﴾ث

ْم ﴿ )٥٤(ه تجدون من یمنعكم من عذاب ُِّك ْن َرب ْم ِم ِْزَل إِلَْيُك ُن َن َما أ َِّبُعوا أَْحَس القرآن  ﴾َوات

ْم ﴿ بامتثال أوامره واجتناب نواهیه ْتَِيُك َأ ِل أَْن ي ْب ْن َق ة﴿ینزل بكم  ﴾ِم جأة ف ﴾الَعَذاُب بَْغَت

ُرونَ ﴿ ُْتْم ال تَْشُع َن َُقوَل ﴿لئال  ﴾أَْن ﴿ )٥٥( ، ال تدرون بمجیئه لتتداركوا وتتأهبوا غافلون ﴾َوأ ت
َْفٌس  َرتَايَا ﴿ حین ترى أهوال القیامة التي أسرفت في العصیان ﴾ن  یا حسرتي وندامتي ﴾َحْس

ُت ﴿ ْط رَّ ْنِب ﴿ تفریطي وتقصیري على ﴾َعَ� َما َف ِ  ِيف َج تغلت بعاجل الدنیا ولذة یعني اش ﴾اهللاَّ
، واالعتماد علیه  ، یعني في ذات اهللا القصد إلیه ، وضیعت في جنب اهللا الهوى ومتابعة النفس

 على اهللا حجة وهو (ع) علي اهللا جنب(ع)  الباقر نع ، بترك مراعاة حقوقه ومالزمة خدمته
َن ﴿أنني  ﴾َوإِْن ﴿ ]صا[القیامة  یوم الخلق ِري اِخ ْن السَّ ُت لَِم ُْن بمن یحذرني وینصحني عن  ﴾ك

من الحسرات یوم القیامة أن یرى الرجل ماله الذي أتاه اهللا ، التفریط في ضیاع عمري سدى، 
َوْ ﴿ )٥٦( ، قد ورثه وعمل فیه بالحق في الدنیا یوم القیامة في میزان غیره َُقولَ  أ یقول  ﴾ت

َ َهَداِ� لَْو ﴿ الكافر والفاجر هللاَّ ِقنيَ ﴿ و الهتدیت إلى الحق ﴾أَنَّ ا تَّ َن الُْم ُت ِم ْن من عباده  ﴾لَُك

َُقولَ ﴿ )٥٧( الصالحین َْو ت ََرى ﴿ تلك النفس الفاجرة ﴾أ ي﴿مشاهدتها  ﴾ِحَني ت َْو أَنَّ ِل َب ل  الَْعَذا

ةً َرَّ نِنيَ ﴿رجعًة إلى الدنیا  ﴾ك ِس ْ َن اْحملُ أَكُوَن ِم  )٥٨( ، وُأحسن سیرتي أعمل بطاعة اهللا ﴾َف

ياِ� قَ ﴿ قولهل اً جواب ﴾بََ� ﴿ ءْتَك ءا ْرَت ﴿ الرسل ﴾ْد َجا َب َتْك َِها َواْس َْت ب ب وتكبرت عن  ﴾َفَكذَّ

َت ﴿ اِإلیمان ُْن َن  َوك ِري ِف َن الَْكا تقدموا علیهم  یقال هذا في أقواٍم َیَرْون أمثاَلهم ،الجاحدین ﴾ِم
  فیعضون  وَیَرْون ما ُوفَِّق إلیه أولئك من المراتب فیتذكرون ما َسَلَف من تقصیرهم ، في أحوالهم
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  )٣٩(الزمر   سورة    )٥٢٢(       العشرونالرابع و الجزء
  

   وعشراً إذا أمسیت ال
إٰلھ إال هللا وهللا أكبر 

� وسبحان هللا والحمد 
وأستغفر هللا وال قّوة 
إال با� األّول واآلخر 
والظاھر والباطن لھ 
الملك ولھ الحمد بیده 
الخیر وھو على كل 

  ]قر[ شيء قدیر
  
ابن عباس  عن )٦٤(

أن المشركین من 
جھلھم دعوا رسول 

إلى عبادة  (ص)هللا 
معھ  نآلھتھم، ویعبد
قُْل  : إلھھ، فنزلت

ِ َتأُْمُرونِّي  أََفَغْیَر هللاَّ
  ]مس[ أَْعُبدُ 

 :في الحدیث) ٦٧(
یقبض هللا تعالى 
األرض ویطوي 

، ثم  السماء بیمینھ
أنا الملك أین  : یقول

  ]مس[ ملوك األرض
  
 صادقال عن) ٦٧(

 أن هللا أراد إذا (ع)
 أمطر الخلق یبعث
األرض  على السماء
 صباحا أربعین

 األوصال فاجتمعت
  ]صا[ اللحوم ونبتت

) عن الصادق ٦٩(
 قائمنا قام إذا قال (ع)

 بنور األرض أشرقت
  ]صا[....  ربھا

  
عن ابن عباس )٧٢(

إنھم إذا قربوا من  وقیل
الجنة یردون على عین 
ا من الماء فیغتسلون بھ

ویشربون منھا فیطّھر 
هللا أجوافھم فال یكون 
بعد ذلك منھم حدث 
وأذى وال تتغّیر 
ألوانھم فتقول المالئكة  

  ]مج[...  طبتم
  
والحكمُة في ) ٧٣(

زیادة الواو ھنا 
دون التي  "وفُتحت"

، أن أبواب  قبلھا
السجون تكون مغلقة 
إلى أن یجیئھا أصحاب 
الجرائم، فتفتح لھم ثم 

بخالف  ُتغلق علیھم،
أبواب السرور والفرح 
فإِنھا تفتح انتظاراً لمن 
یدخلھا فناسب دخول 
الواو ھنا دون التي 

  ]مس[قبلھا
  

ََرى ﴿ )٥٩( بنواجذ الحسرة على أنامل الخیبة ِة ت ِْقَياَم َم ال يَْو بُوا ﴿ أیها المخاطب ﴾َو َن كََذ ي َِّذ ال
 ِ اهللا ولم یكونوا فیها صادقین  هم الذین ادعوا محبة بنسبة الشریك له والولد ﴾َعَ� اهللاَّ

َّةٌ﴿ د ْم ُمْسَو ُه ُه َم َمْثًوى أَلَْيَس ِيف ﴿ وجوههم سوداء ﴾ُوُجو نَّ َه  مقام ومأوى ﴾َج

َن ﴿ ِري َتَكبِّ ُم  )٦٠( منزًال ومأوىبلى إنَّ لهم ،  استفهام تقریري ، للمستكبرین عن اِإلیمان ﴾ِ�ْ

ََّقوا﴿ َن ات ي َِّذ ُ ال ي اهللاَّ يَُ�ِّ ِ  َو َزت َفا ْم بَِم الجنة دار األبرار بسبب سعادتهم وفوزهم بمطلوبهم وهو  ﴾ِه

﴿ ُ ء و ُم السُّ ُه َزنُونَ ﴿ ینالهم هلٌع وال جزعال ﴾ال يََمسُّ ْم َحيْ  ، بل هم آمنون في اآلخرة ﴾َوال ُه

ءٍ ﴿ )٦١( ُلِّ َ�ْ ُ َخاِلُق ك ُهَو َعَ� ﴿ جمیع األشیاء وموجد جمیع المخلوقات ﴾اهللاَّ ٍء  َو ُلِّ َ�ْ ك
لٌ  ُ ﴿ )٦٢( القائم بتدبیر كل شيء ﴾َوِكي َه َقاِليُد ﴿بیده  ﴾ل ِت ﴿مفاتیح  ﴾َم َوا َما َْرِض  السَّ  ﴾َواأل

 ، ویصرف من یشاء عن بابه یوفق من یشاء لطاعته وخدمته باإلخالص مفاتیح القلوب
ُروا﴿ ََف َن ك ي َِّذ ِ ﴿كذَّبوا  ﴾َوال ِت اهللاَّ ْم ﴿القرآن  ﴾بِآيَا ُْولَِئَك ُه ُرونَ  أ اِس لْ ﴿ )٦٣(﴾ اْخلَ یا  ﴾ُق

ُبُد ﴿ (ص) محمد ُروَ� أَْع َأُْم ِ ت َر اهللاَّ ََفَغْي َُّها﴿بعد سطوع اآلیات والدالئل على وحدانیته  ﴾أ َي  أ
ِهلُونَ  ا  ، وِبَشَراِب ُحبِّه َسَقاني ، وبتفریده َغَذاني نياَ وبتوحیده ربّ  ... أعبَد غیرهكیف لي ان  ﴾اْجلَ

ََقْد ﴿ )٦٤( َ ﴿ أي واِهللا لقد ﴾َول َن ﴿ محمد (ص) یا﴾ ْيَك أُوِحَي إِل ي َِّذ َى ال ل ْن  َوإِ ْبِلَك  ِم  من ﴾َق

نَّ ﴿األنبیاء  َبَط ْ َت َ�َ َرْك َْش نَنَّ ﴿الصالح  ﴾َعَملَُك ﴿لیبطلنَّ  ﴾لَِنئْ أ ََتُكو في اآلخرة  ﴾َول

َن ﴿ َن ﴿جملة  ﴾ِم ِري اِس  أمرت لئن قال (ع) الباقر عن الخطاب للنبي (ص) والمراد امته ، ﴾اْخلَ

َ ﴿ )٦٥( ]صا[ الخاسرین من ولتكونن عملك لیحبطن (ع) عليّ  یةوآل مع أحد بوآلیة َْل اهللاَّ  ب

ُبْد  َن ﴿ امته والمراد (ص) للنبيالخطاب   ، وحده ﴾َفاْع ِري اِك َن الشَّ  )٦٦( هِإلنعام ﴾َوكُْن ِم

ِرهِ ﴿ َ َحقَّ قَْد ُروا اهللاَّ  غیرهاذ عبدوا  ، وال عظموه حق تعظیمه وما عرفوا اهللا حق معرفته ﴾َوَما قََد

َْرُض َجِميًعا﴿ ُ ﴿ مع سعتها وبسطتها ﴾َواأل ه ْبَضُت ةِ ﴿سلطانه  تحت ﴾َق َم الِْقَياَم  يَْو
ُت  َوا ما ٌت  َوالسَّ َّا ي هِ  َمْطِو ِن ِركُونَ ﴿ وقدرته بقوته ﴾بَِيِمي ا يُْش َى َعمَّ تََعال ُ َو َه ن ا تنزَّه اهللا  ﴾ُسْ�َ

ُِفخَ وَ ﴿ )٦٧( وتقدس عما یصفه به المشركون من صفاِت العجز والنقص التي  االولىالنفخة  ﴾ن

ِر ﴿ یموت بها األحیاء و صُّ َصِعَق ﴿ قرٌن ینفخ فیه ِإسرافیل في ﴾ِيف ال ر میتًا كل ﴾َف ْن ﴿ فخَّ ِيف  َم
 ُ َ اهللاَّ ء ْن َشا الَّ َم َْرِض إِ ْن ِيف األ ِت َوَم َوا َما  الموت وملك واسرافیل ومیكائیل جبرئیل هم ﴾السَّ

ُمَّ ﴿ ُِفخَ  ث َرى  ن ِه أُْخ ذَا ُهْم ﴿ وهي نفخُة اِإلحیاء الثانیة النفخة ﴾ِفي مٌ ﴿ جمیع األموات ﴾َفإِ  ﴾ِقَيا

ُظُرونَ ﴿یقومون من القبور  َْن َْرُض ﴿ )٦٨( ماذا یُؤمرون ﴾ي ِت األ َرَق َْش وأضاءت أرض  ﴾َوأ

َِّها﴿ المحشر ِر َرب ُِنو   أشرقت ، الباري جل وعال لفصل القضاء بین العبادتجلى یاهللا حین  بنور ﴾ب
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  )٣٩(الزمر   سورة    )٥٢٣(       العشرونو الرابع الجزء
  
 (ع) عليّ  عن) ٧٣(
 أبواب ثمانیة للجنة إن

 النبیون منھ یدخل باب
 وباب والصدیقون

 الشھداء منھ یدخل
 وخمسة والصالحون

 منھا یدخل أبواب
 فال ومحبونا شیعتنا
على  واقفا أزال

 وأقول أدعو الصراط
 شیعتي سلم رب

 وأنصاري ومحّبیي
 توالني ومن وأولیائي

 فإذا الدنیا دار في
 بطنان من النداء
 اجیبت قد العرش
 في وشفعت دعوتك
 كل ویشفع شیعتك
 ومن شیعتي من رجل

  ]صا[ونصرني توالني
 
 )عن الصادق (ع)٧٤(

ھو حمد العارفین 
الذین استقروا فى دار 

  ]حق[ القرار مع هللا
  
 نقال المفسرو) ٧٥(

القائل ھم المؤمنون 
والكافرون المؤمنون 
یحمدون هللا على 

، والكافرون  فضلھ
   یحمدونھ على عدلھ

     ]مس[
     

ُوِضعَ ﴿ األرض بأولیاء اهللا فهم فیها أنوار اهللا ومواضع حججه وغیاث عباده وملجأ خلقه  ﴾َو

َتاُب ﴿أحضرت  َ ﴿ صحائف أعمال الخالئق للحساب ﴾الِْك ء ِبيِّنيَ  َوِجي نَّ باألنبیاء لیسألهم  ﴾بِال

ءِ ﴿ هم به أممهمرب العزة عما أجابت َهَدا  الحفظة الذین یشهدون على الناس بأعمالهم ﴾َوالشُّ

ُقِضيَ ﴿ ْم  َو ُه قِّ ﴿بین العباد جمیعًا  ﴾بَْيَن ُْظلَُمونَ ﴿ بالقسط والعدل ﴾بِاْحلَ ُهْم ال ي شیئًا من  ﴾َو

َْت ﴿ )٦٩( وال بزیادة عقاب  ثواب ، ال بنقص أعمالهم ُّ نَْفٍس َما َعِمل ْت كُل َي ُوفِّ ي كل جوز  ﴾َو

ُهوَ ﴿من خیٍر أو شر  ما عملإنساٍن  َْفَعلُونَ ﴿تعالى  ﴾َو َِما ي َُم ب ال حاجة به إلى كتاب وال  ﴾أَْعل

 بعد فصل القضاء في المحشر ﴾َوِسيَق ﴿ )٧٠( ذلك تشهد الكتب إلزامًا للحجة ومع ، إلى شاهد

ُروا﴿ َف َن ك ي َِّذ ًرا ال ََّم ُزَم َهن َى َج َا ﴿ بعض أثر في بعضها متفرقةجماعاٍت  ﴾إِل ذ ى إِ تَّ َح
َها ُو ء ْت ﴿وصلوا إلیها  ﴾َجا َُها ُفِ�َ َبَْواب َها﴿أبواب جهنم لتستقبلهم  ﴾أ َُت َزن ْم َخ َُه َقاَل ل خزنة  ﴾َو

ْم ﴿ جهنم توبیخاً  ْتُِك َأ َْم ي ْم  أَل ْنُك ٌل ِم ُِّكْم ﴿ من البشر ﴾ُرُس ِت َرب يا ْم ءا َْتلُوَن َعلَْيُك الكتب  ﴾ي

َ ﴿ المنزلة من السماء ن ُرو ُْنِذ ي َ ﴿ویخوفونكم  ﴾ُكْم َو ء َقا ْم َهَذا ِل َقالُوا ﴿شر هذا الیوم  ﴾يَْوِمُك
ُة الَْعَذاِب ﴿ قد جاءونا وأنذرونا ﴾بََ�  ْت كَِلَم قَّ ْن َح َعَ� ﴿ وجب العقاب ﴾َولَِك

َن  ِري ِف لَ ﴿ )٧١( ﴾الَْكا ْدُخلُوا﴿لهم  ﴾ِقي َن  ا ي َم َخالِِد نَّ َه َبَْواَب َج َها﴿ماكثین  ﴾أ بال زوال  ﴾ِفي

ِبْئَس ﴿ قالوال انت َن َمْثَوى َف ِري َتَكبِّ لمتكبرین عن اِإلیمان باهللا امقام ومأوى فان جهنم بئس  ﴾الُْم

ََّقْوا﴿ )٧٢( وتصدیق رسله َن ات ي َِّذ ْم  َوِسيَق ال َُّه  األبرار المتقون هللا راكبین على النجائب ﴾َرب

َى﴿ ًرا إِل ِة ُزَم نَّ ْت ﴿ المنزلة وعلو الشرف في مراتبهم تفاوت على ﴾اْجلَ ُفِ�َ َها َو و ء ذَا َجا ى إِ تَّ َح
َُها َبَْواب َها﴿ مجیئهم قبل لهم تفتح الجنة أبواب ﴾أ َُت َزن ْم َخ َُه َقاَل ل َسالٌم ﴿ استقبالهم عند ﴾َو

ْم  ْم ﴿ بعد الیوم مكروه یعتریكم ال ﴾َعلَْيُك ُت َها ﴿ بالعمل الصالح في الدنیا ﴾ِطْب ْدُخلُو َفا
َن  ي َقالُوا﴿ )٧٣( فادخلوا الجنة دار الخلود ﴾َخالِِد ْمُد ﴿ عند دخولهم الجنة واستقرارهم فیها ﴾َو اْحلَ

َنا َوْعَدهُ  َق � َصَد َِّذ ِ ال  بفضله من غیر استحقاق منا لذلك بل فضًال وجوًدا وكرًما ﴾ِهللاَّ

ََنا﴿ َرث َْو َْرَض ﴿وملَّكنا  ﴾َوأ ةِ ﴿ أرض الجنة ﴾األ نَّ ُ ِمَن اْجلَ أ َبوَّ ََت ُ ﴿نتصرف فیها  ﴾ن ء  ﴾َحْيُث نََشا

ُر الَْعاِمِلنيَ ﴿ ینازعنا فیها أحد ال َم أَْج ِنْع ََرى ﴿ )٧٤( اهللا الجنة  بطاعة ﴾َف ت  (ص) یا محمد ﴾َو

ةَ ﴿ نيَ  الَْمالِئَك فِّ ْرِش ﴿محیطین  ﴾َحا ْن َحْوِل الَْع ْمدِ ﴿من كل جانب  ﴾ِم وَن ِحبَ ُ  يَُس�ِّ
ْم  ِِّه ُقِضيَ ﴿ یفإذ لیس هناك تكل، على سبیل التلذذ والتنعم ال على وجه التعبد ﴾َرب  وفصل ﴾َو

ْم ﴿ َنُه قِّ ﴿بین العباد  ﴾بَْي ِ َربِّ الَْعالَِمنيَ ﴿ بالعدل ﴾بِاْحلَ ْمُد ِهللاَّ َل اْحلَ          )٧٥(على عدله  ﴾َوِقي

    


