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    )٤٣(الزخرف   سورة    )٥٥٠(       العشرونالخامس و الجزء
  
تقول ) فائدة ٥٠( 

العرب زّوجت إبلي 
أي جمعت بین 
صغارھا وكبارھا 

  ]مج[
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 (ع) الباقر عنفضلھا 
 الزخرف حم قرأ من
 من قبره في هللا آمنھ
 وضغطة األرض ھوام
 بین یقف حتى القبر
 ثم وجل عز هللا یدي

 تدخلھ حتى جاءت
 تبارك هللا بأمر الجنة

 ]صا[  وتعالى
  
أقسم تعالى ) ٣(

بالقرآن على أنھ جعلھ 
 ً ً عربیا ، وھو من  قرآنا

البدائع البالغیة لتناسب 
 القسم والُمْقسم علیھ

  ]بي[
  
السرف  : ) فائدة٥(

تجاوز الحد فى كل 
 فعل یفعلھ االنسان

 ]رو[
  
 

، اى یكون اول ولدها بنتا ، من بركة المرأة تبكیرها بالبنات  دیثفى الح،  فیه مصلحة وحكمةما 
انزلى  تولدوفى الحدیث القدسى خطابا للبنت حین،  ال تكرهوا البنات فانى ابو البنات:  وقال (ص)

ٍر أَْن ﴿ )٥٠( وأنا عون ألبیك َبَش َاَن ِل الَّ َوْحًيا َوَما ك ُ إِ هللاَّ ُ ا ه َِّم ألحٍد من البشر  لیس ﴾يَُكل

اٍب ﴿ یكلمه اهللا إال بطریق الوحي في المنام أو باِإللهام أن ِء ِحجَ َرا ْن َو َْو ِم َوْ ﴿ كما كلَّم موسى ﴾أ  أ
الً َل َرُسو ُْرِس ُ ﴿ملكًا  ﴾ي ء ِه َما يََشا ِ ن ْذ ُ َعِليٌّ ﴿إلى الرسول بأمره  فیبلغ الوحي﴾ َفُيوِحَي بِإِ َّه ن  ﴾إِ

مٌ ﴿ متعاٍل عن صفات المخلوقین وكما أوحینا إلى  ﴾َوكََذِلَك ) ﴿٥١( هفي أفعاله وصنع ﴾َحِكي

َنا إِلَْيَك ﴿ كذلك غیرك من الرسل َْوَحْي سمَّاه روحًا ألن فیه حیاة  ﴾ُروًحا﴿ (ص) یا محمد ﴾أ

َت ﴿ النفوس من موت الجهل ُْن ِرنَا َما ك ْن أَْم ِري ﴿ (ص) یا محمد ﴾ِم  تعرف قبل الوحي ﴾تَْد

َتاُب  َما﴿ ِيَمانُ ﴿ما هو القرآن  ﴾الِْك إل ال ا ْن ﴿ وال كنت تعرف شرائع اِإلیمان ﴾َو َولَِك
ًرا ُ نُو َْناه نَا﴿ضیاًء  ﴾َجَعل ِد َبا ْن ِع ُ ِم ء ْن نََشا ِه َم ِ ي ب َْهِد ََّك ﴿المتقین  ﴾ن ن  (ص) یا محمد ﴾َوإِ

ي﴿ ْهِد ََت ِقيٍم ﴿ الناس لترشد ﴾ل ٍط ُمْسَت َرا َى ِص  قال }نورا جعلناه ولكن{ (ع) الباقر نع ﴾إِل
 قال }مستقیم صراط إلى لتهدي وٕانك{ خلقه من هدى من به هدى ورالن هو وعلي (ع) علیا یعني
 ]صا[المستقیم  الصراط هو (ع) وعليّ  إلیها وتدعو السالم علیه عليّ  بوآلیة لتأمر إنك یعني

ِط ﴿ )٥٢( َرا ِ  ِص َْرِض ﴿ ال اعوجاج فیه ﴾اهللاَّ َواِت َوَما ِيف األ َما َهُ َما ِيف السَّ � ل َِّذ كل ما  ﴾ال

َال﴿في الكون  ِ  أ َى اهللاَّ ُر  إِل ُر األُُمو َِصي  وقضائه المبرم فیفصل بین العباد بحكمه العادل ﴾ت
)٥٣(       
  
  
  

فإنها نزلت بالمدینة ، وهي ثمنمئة وثالث وثالثون كلمة ، وثالثة آالف  ٥٤نزلت بمكة عدا اآلیة 
  وأربعمائة حرف

ٍم   ِ�ِ ْاهللاِ  ٍحي رَّ ٍن ْال ْحم ر          ]مال [     ْال
م﴿ بِنيِ ﴿) ١( ﴾ح َتاِب الُْم ما یحتاج إلیه األنام من و ُأْقسُم بالقرآن المبین للحالل والحرام  ﴾َوالِْك

ا﴿ )٢( شرائع اإلسالم َربِي نًا َع ْرآ ُ ُق َْناه َّا َجَعل ن ِقلُونَ ﴿ بلغتك ولغة قومك ﴾إِ ْم تَْع َُّك لكي  ﴾لََعل

ُ ﴿ )٣(ومعانیه  تفهموا أحكامه َّه ن ْ ﴿القرآن  ﴾َوإِ ُمِّ ال َتاِب ِيف أ َنا لََعِليٌّ ﴿في اللوح المحفوظ  ﴾ِك ْي لََد
مٌ   الكتاب أم في (ع) المؤمنین أمیر هو (ع) الصادق عن )٤( رفیع الشأن عظیم القدر ﴾َحِكي

 المستقیم الصراط قال،  }اهدنا الصراط المستقیم{ تعالى قوله في فیها مكتوب فإنه الفاتحة یعني
َ ﴿ ]صا[ ومعرفته (ع) المؤمنین أمیر هو مُ أ ِرُب َعنُك َر َصْفًحا﴿ یا أهل مكة ﴾َفَنْض ْك لذِّ  ﴾ا

  ، كال بل نلزمكم العمل وندعوكم إلى الدین ونؤاخذكم متى أخللتم  أتظنون أن تتركوا مع ما تریدون

  
  ترتیبھا

  تیب النزولتر   ٤٣ 
٦٣  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة الزخرف    ٨٩

  مكیة  الشورى



 551 

  )٤٣(الزخرف   سورة    )٥٥١(     العشرونالخامس و الجزء
  
أن  لو قال قتادة) ٥(

ھذا القرآن ُرفع حین 
ه األوائل لھلكوا ،  ردَّ

ولكنَّ هللا برحمتھ 
ره علیھم ، ودعاھم  كرَّ

، قال  إلیھ عشرین سنة
قول انھ  ابن كثیر 

لطیف المعنى جداً 
أنھ تعالى من  ھوحاصل

لطفھ ورحمتھ بخلقھ ال 
یترك دعاءھم إلى 

، وإلى الذكر  الخیر
، وإِن كانوا  الحكیم

 مسرفین معرضین عنھ
، بل یأمر بھ لیھتدي 

ر ھدایتھ ،  بھ من قدَّ
تقوم الحجة على من و

  ]فخ[ كتب شقاوتھ
  
إن كفار مكة ) ٨(

سلكوا في الكفر 
والتكذیب مسلك من 

، فلیحذروا  كان قبلھم
أن ینزل بھم مثل ما 
نزل بأولئك فقد ضربنا 

  ]فخ[ لھم مَثلَھم
  
أقروا لھ بالخلق ) ٩(

، ثم عبدوا  واإلِیجاد
معھ غیره جھالً منھم 

  ]قر[ وسفھا
  
 ابن عباس) عن ١١(

األصناف  واجاألز
واألنواع كلھا كالحلو 

، واألبیض  والحامض
والذكر   واألسود،
  ]مس[  واألنثى

  
 (ع) الرضا عن)١٢(

 فقل الظھر ركبت فان
 سخر الذي � الحمد

 ]صا[ اآلیة ھذا لنا
  

ِرِفنيَ ﴿ االستفهام ِإنكاري ، بالواجب وأقدمتم على القبیح ْم َقْوًما ُمْس ُت ُن ألجل أنكم  ﴾أَْن ك
 )٥( ، بل نذّكركم ونعظكم به إلى أن ترجعوا إلى طریق الحق ال  ،في التكذیب والعصیان مسرفون

َْم ﴿ َْنا﴿ما أكثر َمْن  ﴾َوك َْرَسل ْن  أ لِنيَ ﴿األمم  ﴾ِيف ﴿ ِمَن األنبیاء ﴾نَِ�ٍّ  ِم َوَّ ا ﴿ )٦( ﴾األ َوَم
هِ  ِ نُوا ب ال كَا ْن نَِ�ٍّ إِ ْم ِم ِه ْتِي َأ ون ي ء ِز ْه َت  ، بي إال سخروا منه واستهزؤا بهولم یكن یأتیهم ن ﴾يَْس

َنا) ﴿٧( وال تحزن فِإنه وقع للرسل قبلك ما وقع لك (ص) والمعنى تسلَّ یا محمد َْهلَْك أ قومًا  ﴾َف

ْم ﴿ كانوا ُه ْن ََشدَّ ِم لِنيَ ﴿ عتوا وطغیاناً  ﴾بَْطًشا﴿ من كفار مكة ﴾أ َوَّ ُل األ َث ى َم َض وسبق  ﴾َوَم

ْم ﴿ )٨( عظة وعبرة لمن بعدهم من المكذبین، لیكونوا  في القرآن أحادیُث ِإهالكهم ُه َْت أَل  ﴾َولَِنئْ َس

ْن َخلََق ﴿هؤالء المشركین  (ص) سألَت یا محمد ِت َواألَْرَض  َم َوا َما  بهذا الشكل البدیع ﴾السَّ

ُهنَّ ﴿ ََق ُنَّ َخل ُقول مُ ﴿اُهللا ﴾ لََي ُز الَْعِلي ِزي فى اآلیة اشارة الى ان فى جبلة االنسان معرفة هللا   ﴾الَْع
وذلك الن اهللا تعالى ذرأ ذریات بنى آدم من ظهورهم وأشهدهم على انفسهم بخطاب ، مركوزة 

فصار ذلك االقرار ، فأسمعهم خطابه وعرفهم ربوبیته وفقههم الجابته حتى قالوا بلى  }ألست بربكم{
ى سرادقات لكن اهللا تعالى لعزته ال یهتدى ال، بذر ثمرة اقرارهم بخالقیة اهللا تعالى فى هذا العالم 

� ) ﴿٩( عزته اال من أعزه اهللا تعالى بعنایته وهو العلیم الذى یعلم حیث یجعل رساالته َِّذ ال
لَ  ْهًدا﴿بسط  ﴾َجَع َْرَض َم ُم األ  ، تستقرون علیها وتقومون وتنامون وجعلها كالفراش لكم ﴾لَُك

ْم ﴿ َل لَُك ُبالً َوَجَع َها ُس َّكُ ﴿ ُطُرقًا تسلكونها في أسفاركم ﴾ِفي ونَ لََعل تَُد َْه إلى قدرة الخالق  ﴾ْم ت

ً ) ﴿١٠( الحكیم ء ِء َما َما َن السَّ َل ِم َزَّ � ن َِّذ ٍر ﴿ فیه حیاتكم ﴾َوال َِقَد ، بحسب  ووزٍن معلوم بمقدارٍ  ﴾ب

ْرنَا﴿ الحاجة والكفایة َنَش أ ِه بَلَْدًة﴿فأحیینا  ﴾َف ِ ًتا﴿أرضًا  ﴾ب َك ﴿میتًة مقفرًة من النبات  ﴾َمْي كََذِل
َرُجونَ  ََّها﴿ )١١( ك نخرجكم من قبوركمكذل ﴾ُختْ � َخلََق األَْزَواَج كُل َِّذ من اصناف  ﴾َوال

لَ ﴿الحیوان والنبات  ُْفلِْك ﴿وسخَّر  ﴾َوَجَع َن ال ْم ِم مِ ﴿ السفن في البحر ﴾لَُك َنَْعا واِإلبل  ﴾َواأل
َُبونَ ﴿في البر  َْرك وا﴿ )١٢(تركبونه في أسفاركم  ﴾َما ت َتُو َتْس  ﴾ِرهِ َعَ� ُظُهو﴿لتستقروا  ﴾ِل

ْم ﴿، سفینًة كانت أو جمًال  على ظهور هذا المركوب ُِّك ُُروا نِْعَمَة َرب علیكم حین  ﴾ثُمَّ تَْذك
سهم االمارة وینصرهم و اجل نعمة اهللا على العباد ان یقویهم على نفو  ، تستقرون فوقها فتشكروه

استقامت وجب  فى طاعة اهللا فاذا تستقیمعلیها حتى یركبوا علیها ویمیتوها بالمجاهدات حتى 
من لم یعرف نعم اهللا علیه إال في مطعمه ومشربه ومركبه فقد و  علیهم شكر نعمته وذكر كرامته

ْم ﴿ صغرت عنده نعم اهللا ُت ْي َتَو ذَا اْس َُقولُوا إِ ت ِه َو َر ﴿ عند ركوبكم ﴾َعلَْي � َخسَّ َِّذ َن ال ذلَّل  ﴾ُسْ�ا

ََنا َهَذا﴿ ویسَّر قْ  َوَما﴿المركوب  ﴾ل ُ ُم َه ُنَّا ل وما كنا قادرین وال مطیقین لركوبه لوال  ﴾ِرنِنيَ ك
، وسهََّل  فكذلك َسهََّل للمؤمنین مركب التوفیق َفحـََملهم علیه إلى بساط الطاعة ، تسخیره تعالى لنا

  ، وَسهَّل للعارفین مركَب الِهَمِم فأناخوا  د للمریدین مركَب اإلرادة َفَحَملهم علیه إلى عَرَصات الجو
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  )٤٣(الزخرف   سورة    )٥٥٢(     العشرونمس والخا الجزء
  
 :قال ابن كثیر) ١٨(

المرأة ناقصة في 
،  الصورة والمعنى

فیكمل نقص ظاھرھا 
وصورتھا بلبس الحلي 
لیجبر ما فیھا من 

  ]مس[  نقص
  
تشیر ھذه اآلیة  )١٨(

على النشء في الزینة 
والنعومة بالعیش من 
المعایب والمذام ، ألنھ 
من صفات ربات 

ال ، وفي االثر الحج
اخشوشنوا في اللباس 
 واخشوشنوا في الطعام

  ]مال[
  
قال ناس من ) ١٩(

إن هللا  : المنافقین
،  صاھر الجن

فخرجت من بینھم 
  ، فنزل فیھم المالئكة

  ]مس[
  
وھذا منھم كلمُة ) ٢٠(

،  حقٍّ أُرید بھا باطل
،  فكل شيء بإِرادة هللا

  والمشیئُة غیر الرضى
وال یصح االحتجاج 

، فإِنھم لو  بالمشیئة
عبدوا هللا بدل األصنام 
لعلمنا أنَّ هللا أراد منھم 

  ]قر[ ، وقد كذبھم ذلك
  
ھل  : المعنى )٢١(

وجدوا ذلك الباطل في 
ل قبل القرآن  كتاب منزَّ
لوا علیھ  حتى یعوِّ

  ]فخ[ھ ویتمسكوا ب
  
  
  
  
  

ُبونَ ) ﴿١٣( بْقوِة الِعزَّةِ  َقِل ن َِّنا لَُم َى َرب َّا إِل ن كأنه یتذكر ركوب الجنازة أو عثور ، في آخر عمرنا  ﴾َوإِ
بخالف من یركب الخیول والزوارق ألجل ، الدابة أو انكسار السفینة فلیستعد للقاء اهللا عز وجل 

اللهم أحسن سیرنا إلیك  ، التنزه واالشتغال بالمالهي والمناهي فیكون غافًال عن المبدأ والمعاد
ُ ﴿جعل المشركون  ﴾لُواَوَجعَ ﴿ )١٤( وفادتنا علیكوأكرم  َه ً ﴿هللا  ﴾ل ءا ْز ِدِه ُج َبا ْن ِع ولدًا  ﴾ِم

ُفوٌر ﴿ جزء من االب الولد ألن جزء سماه،  حیث قالوا المالئكُة بنات اهللا ِنَساَن لََك إل إِنَّ ا
بِنيٌ  ََناٍت ) ﴿١٥( ، عظیم الجحود والطغیان القائل لهذا لمبالٌغ في الكفر ﴾ُم لُُق ب ا َخيْ َذ ِممَّ َ َِم اختَّ  أ

نِنيَ  َْب ُْم بِال َفاك َْص كم واختار لكم البنین هل اتخذ تعالى لنفسه البنات ﴾َوأ ِإنكاٌر ،  ، وخصَّ
َثالً﴿) ١٦( وتعجبٌ  ِن َم ْحَم ْم بَِما َضَرَب ِ�رَّ ُه َر أََحُد ذَا بُشِّ باألنثى التي جعلها مثًال هللا  ﴾َوإِ

﴿ َّ دا﴿صار  ﴾َظل ُ ُمْسَو ه ُه ُهوَ ﴿ من الكآبة والحزن ﴾َوْج مٌ  َو ممتلٌئ غیظًا وغمًا من  ﴾كَِظي

ُ ﴿قال تعالى توبیخا لهؤالء الكفرة ) ١٧( سوء ما ُبّشر به أ َُنشَّ ْن ي ََوَم لَْيةِ ﴿ یترّبى﴾ أ  في ﴾ِيف اْحلِ
، أو باعتبار أنهن ناقصات ولهذا  یرید البنات ألنهن یزخرفن بالحلّي لیرغب فیهن،  الزینة

مِ ﴿ احتجن للتزیین ا َص ُهَو ِيف اْخلِ بٍِني ﴿ ي الجدالف ﴾َو ُر ُم غیُر مظهٍر لحجته لضعف  ﴾َغْي
وتشیر هذه اآلیة على النشء في أي أال ینسبوا لّله الولد الذكر القادر علي الخصومة ، ، رأیه

ا ) ﴿١٨( الزینة والنعومة بالعیش من المعایب والمذام ، ألنه من صفات ربات الحجال َوَجَعلُو
دُ  َبا ْم ِع َن ُه ي َِّذ ِن  الَْمالِئَكَة ال ْحَم رَّ واعتقد كفار العرب بأن المالئكة الذین هم أكمل العباد  ﴾ال

ْم ﴿ وأكرمهم على اهللا ُه َْق وا َخل ِهُد ََش نَاثًا أ  إناث أحضروا وقت خلق اهللا لهم حتى عرفوا أنهم ﴾إِ

َتُب ﴿ ُتْك ْم َس ُُه َت َهاد أي سنأمر المالئكة بكتابة شهادتهم الكاذبة في دیوان أعمالهم  ﴾َش

﴿ ُ أَل يُْس َقالُوا﴿ )١٩( وعیٌد شدیٌد مع التهدیدفیه ،  عنها یوم القیامة ﴾ونَ َو  لسخریة واالستهزاءل ﴾َو

ُن ﴿ ْحَم رَّ َ ال ء ْم ﴿اُهللا  ﴾لَْو َشا ُه نَا بَْد ْم بَِذِلَك ﴿ هؤالء المالئكة وال األصنام ﴾َما َع َُه القول  ﴾َما ل

ٍْم ﴿ ْن ِعل ُرُصونَ ﴿حجة وال برهان  ﴾ِم ال َخيْ ْم إِ لون على اهللا كذبًا وزوراً یكذبو  ﴾إِْن ُه  ن ویتقوَّ

ْم ﴿ )٢٠( ُه َنا َْم آتَْي هِ ﴿أم أنزلنا على هؤالء المشركین  ﴾أ ْبِل ْن َق َتابًا ِم َفُهْم ﴿ من قبل القرآن ﴾ِك
هِ  ِ َتْمِسُكونَ  ب َلْ ﴿ )٢١( یعملون بتوجیهاته ﴾ُمْس  انهم لم یأتوا بحجٍة على ما زعموا سوى ﴾ب

َّا﴿ ن َ  َقالُوا إِ ن ء نَا آبَا ةٍ َوَجْد ْم ﴿ دینُ  على ﴾ا َعَ� أُمَّ ِرِه َّا َعَ� آثَا ن ونَ ﴿طریقتهم  ﴾َوإِ تَُد ْه  ﴾ُم

ٍر  َوكََذِلَك ﴿ )٢٢(ماشون  ْريٍَة ِمْن نَِذي ْبِلَك ِيف َق ْن َق َْنا ِم ل َْرَس ما بعثنا قبلك رسوًال في ك ﴾َما أ

ا﴿أمٍة من األمم  َه َرُفو ْت َل ُم ال َقا َّا﴿ نعمةالذین أبطرتهم ال رؤساؤها وأغنیاؤها ﴾إِ ن نَا إِ ء نَا آبَا  ﴾َوَجْد

ةٍ ﴿أسالفنا  ونَ ﴿ ملٍة ودین ﴾َعَ� أُمَّ تَُد ْق ْم ُم ِرِه َّا َعَ� آثَا ن لَ ﴿ )٢٣( بهم في طریقتهم ﴾َوإِ  ﴾َقا

هِ ﴿ كل نبيٍّ لقومه حین أنذرهم عذاب اهللا ُْم َعلَْي ت ا َوَجْد َْهَدى ِممَّ ِأ ْم ب ََولَْو ِجْئُتُك ُْم  أ ءك    ﴾آبَا
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  )٤٣(الزخرف   سورة    )٥٥٣(     العشرونوالخامس  الجزء
  
 خطبة في) و٢٨(

 الناس معاشر الغدیر
 أن یعرفكم القرآن
 السالم علیھم األئمة

 ولده من بعده من
 وأنا مني أنھم وعرفتكم

 هللا یقول حیث منھم
 كلمة وجعلھا وجل عز
 وقلت عقبھ في باقیة
 إن ما تضلوا لن

 ]صا[ بھما تمسكتم
  
 سئل النبي) ٢٨(

 اآلیة ھذه نع (ص)
 في األمامة فقال :

 (ع) الحسین عقب
 تسعة صلبھ من یخرج

 مھدي ممنھ األئمة من
 ]صا[ األمة ھذه
  
عن ابن عباس ) ٣١(

وإذا  : أن العرب قالوا
ي بشراً فغیر  كان النبِّ
محمد كان أحق 

سالة  ]مس[ بالرِّ
  
قسم لكل عبد  )٣٢(

معیشتھ وھي مطاعمھ 
ومشاربھ وما یصلحھ 

أذن لھ في من المنافع و
، ولكن شرط  تناولھا

علیھ وكلفھ أن یسلك 
في تناولھا الطریق 

؛ فإذا  التي شرعھا
سلكھا فقد تناول قسمتھ 

،  من المعیشة حالالً 
وسماھا رزق هللا؛ وإذا 
لم یسلكھا تناولھا 

 ً   ]زم[ حراما
  
  

ِ ﴿ أتقتدون بآبائكم ولو جئتكم بدیٍن أهدى وأرشد مما كانوا علیه َّا ب ن هِ َقالُوا إِ ِ ْم ب ُْت ُْرِسل من  ﴾َما أ

ُرونَ ﴿التوحید واِإلیمان والبعث  ِف ُهْم ﴿ )٢٤( ﴾كَا ْن َنا ِم َقْم َت ن نُظْر ﴿ من األمم المكذبة ﴾َفا  َفا
بِنيَ  َبُة الُْمَكذِّ ِق ذْ ﴿ )٢٥( كیف صار حالهم ومآلهم ﴾كَْيَف كَاَن َعا  واذكر یا محمد ﴾َوإِ

هِ ﴿حین  (ص) َقْوِم ِه َو َبِي ُم أل ِهي َْرا َل إِب ا﴿ المشركین ﴾َقا ءٌ ِممَّ ََرا َِّ� ب ن ونَ  إِ ُبُد إنني بريٌء من  ﴾تَْع
 لم إن لیقلدوه بالبرهان وتمسك التقلید عن تبرأ كیف لیروا،  هذه األوثان التي تعبدونها من دون اهللا

ِن ﴿) ٢٦( التقلید من بد لهم یكن ي ْهِد َّهُ َسَي ن َرِ� َفإِ � َفَط َِّذ ال ال ني ربي الذي خلقني وأنشأان  ﴾إِ

ََها) ﴿٢٧( من العدم فِإنه یرشدني إلى الدین الحق ،  كلمة التوحید ﴾كَِلَمةً ﴿إبراهیم  ﴾َوَجَعل

هِ ﴿ وقیل االمامة ِب ِق ِقَيًة ِيف َع د اهللا ﴾بَا هم  : السدي ، قال باقیًة في ذریته فال یزال فیهم من یوحِّ
 عقبه في باقیة لمةك وجعلها اآلیة هذه نزلت فینا قال (ع) السجاد عن ]مج[ (ع)محمد  آل

َْرِجُعونَ ﴿ ]صا[ القیامة یوم إلى (ع) الحسین عقب في واألمامة ْم ي َُّه رجاء أن یرجع إلى  ﴾لََعل

ُت ) ﴿٢٨( اِإلیمان من أشرك منهم ْع تَّ َْل َم ءِ  ب ْم ﴿ أهل مكة ﴾َهؤُال ءُه آبَا وهم من عقب إبراهیم  ﴾َو
بالتنعم واتباع الشهوات عن كلمة التوحید  ، فاغتروا بالمهلة واشتغلوا باِإلمداد في العمر والنعمة

ٌل ُمبِنيٌ ﴿ َرُسو قُّ َو ْم اْحلَ ُه ء ى َجا تَّ قُّ ) ﴿٢٩﴾ (َح ْم اْحلَ ُه ء ا َجا یرشدهم لولمَّا جاءهم القرآن  ﴾َولَمَّ

ُرونَ  َقالُوا َهَذا﴿، ازدادوا عتوًا وضالًال  إلى التوحید ِف ِه كَا ِ َّا ب ن ٌر َوإِ  ال نصّدق أنه كالم اهللا ﴾ِحسْ

ٍل ﴿) ٣٠( َل َهَذا الُْقْرآُن َعَ� َرُج ُزِّ ال ن َقالُوا لَْو َتَْنيِ  َو َْقْري ٍم ﴿ مكة او الطائف ﴾ِمَن ال  ﴾َعِظي
 )٣١( ، وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف ، یعنون الولید بن المغیرة من مكةوالمال  بالجاه

َِّك ﴿ علیهمفأنزل اهللا رّدًا  َْقِسُموَن َرْحَمَة َرب ْم ي َُه ون بها من شاءوا أهم  ﴾أ یمنحون النبوة ویخصُّ

َنا﴿ ، حتى یقترحوا أن تكون لفالن من العباد ُن َقَسْم نَْيا َحنْ َياِة الدُّ ْم ِيف اْحلَ ُه َت ْم َمِعيَش ُه َن  ﴾بَْي
 بعض إلى بعضا فأحوجنا، ، وعوٌن على التوكل على اهللا  زهیٌد في اِإلكباب على طلب الدنیات

 محتاجا األغنیاء وأغنى الملوك أجل فترى،  خدمته وٕالى هذا عةسل إلى ذلك مال إلى هذا أحوج
 وذلك الغني الملك ذلك مال إلى محتاج الفقیر فهذا،  الضروب من ضرب في الفقراء أفقر إلى

ٍت ﴿ عمله أو الفقیر هذاوراي  علم إلى یحتاج الملك َرَجا َضُهْم َفْوَق بَْعٍض َد َنا بَْع َرَفْع  ﴾َو

ا﴿ ، وجعلناهم مراتب رزق والعیشفاضلنا بین الخلق في ال ِري ًضا ُخسْ ْم بَْع ُه ُض َذ بَْع ِ یخدم ل ﴾ِلَي�َّ
الحیاة  نظام بذلك وینتظم وتضامن تألف بینهم یحصلو  ، لینتظم أمر الحیاة بعضهم بعضاً 

َِّك ﴿ مت َرب َرْح َمُعونَ  َو ا َجيْ ٌر ِممَّ  َولَْوال﴿ )٣٢( ورحمة الّله باقیة، الن ما یجمعونه فان  ﴾َخْي
ْن  َْنا ِلَم َعل ًة َواِحَدًة َجلَ نَّاُس أُمَّ ةٍ  أَْن يَُكوَن ال ضَّ ًفا ِمْن َف ْم ُسُق ِِه ْحَمِن ِلُبُيوت رَّ ُر بِال  ﴾يَْكُف

، ویصیروا أمًة واحدة في  ولوال أن یرغب الناُس في الكفر إذا رأوا الكافر في سعة من الرزق
َها﴿ قفا من فضة وذهبس هم، وجعلنا لقصور  الكفر، لخصصنا هذه الدنیا بالكفار ِرَج َعلَْي    َوَمَعا
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  )٤٣(الزخرف   سورة    )٥٥٤(     العشرونالخامس و الجزء
  
فإِن قلت فحین ) ٣٥(

لم یوّسع على الكافرین 
للفتنة التي كان یؤدي 

،  إلیھا التوسعة علیھم
من إطباق الناس على 
الكفر لحبھم الدنیا 

، فھالَّ  وتھالكھم علیھا
ع على المسلمی ن وسَّ

لیطبق الناس على 
اإلِسالم ؟ قلُت التوسعُة 
ً لما  علیھم مفسدة أیضا
تؤدي إلیھا من دخول 
الناس في اإلِسالم 
ألجل الدنیا وذلك من 

، فكانت  دین المنافقین
،  الحكمة فیما دبَّر

حیث جعل الفریقین 
، وغلَّب  أغنیاء وفقراء

 ]زم[ الفقر على الغنى
  
 أمیر عن) ٣٦(

 من (ع) المؤمنین
 أعشى باألثم صدىت

 تعالى هللا ذكر عن
 عمن األخذ ترك ومن
 قیض بطاعتھ هللا أمره
 قرین لھ فھو شیطان لھ
 ]صا[
  
قال أبو سعید ) ٣٨(

إذا ُبعث  : الخدري
الكافر ُزّوج بقرینھ من 

، فال یفارقھ  الشیاطین
حتى یصیر بھ إلى 

 ]مس[ النار
  
وقد كان بعد ) ٤١(

نقمة  (ص)النبّي 
 نبیھ شدیدة فأكرم هللا

وذھب بھ فلم  (ص)
ُیِره في أمتھ إال التي 
تقّر بھ عینھ وأبقى 

، ولیس من  النقمة بعده
نبّي إال وقد أُِري النقمة 

وروي أن   في أمتھ
أِري ما  (ص)النبّي 

  لقیت أمتھ من بعده
 ً ، ما  فما زال منقبضا

ً حتى  انبسط ضاحكا
 ]قر[ لقي هللا عز وجل

  
قال ابن عباس ) ٤٢(

 ذلك یوم قد أراه هللا
 ]مس[ بدر
  
  

 )٣٣(وجعلنا لهم مصاعَد وساللم من فضة وذهب یرتقون علیها ویصعدون  ﴾يَْظَهُرونَ 

ُرًرا﴿ َبَْوابًا َوُس ْم أ ُبُيوتِِه َها﴿ من فضة وذهب زیادًة في الرفاهیة والنعیم ﴾َوِل على تلك  ﴾َعلَْي

ِكئُونَ ﴿ األسرَّة َتَّ ُرًفا) ﴿٣٤(یجلسون  ﴾ي ُلُّ ذَِلَك ﴿ اً وشزینًة ونق ﴾َوُزْخ الذي نعطیه  ﴾َوإِْن ك

اِة﴿النعم  من للكفار َي َتاُع اْحلَ ا َم َمَّ نَْيا ل َ ﴿ نعیم﴾ و﴿في الحیاة الدنیا  اُیتمتع به ﴾الدُّ َرُة ا آلِخ
ِقنيَ  تَّ ُم َِّك ِ�ْ التقوى سراج القلب یدله على  ، خاصة بالمتقین ال یشاركهم فیها أحد ﴾ِعْنَد َرب

 )٣٥( حه ومن لم یكن له التقوى لم یكن له فى قلبه نظر وال بصرمواضع الخلل منه فیصل
َمْن يَْعُش ﴿ ْحَمِن ﴿ ویعرض یتعامى ﴾َو ِر الرَّ ْك ْض ﴿ فلم یذكره عند شّدته ورخائة ﴾َعْن ِذ  ﴾نَُقيِّ

ُ ﴿نهيء ونیّسر  َه نًال ٌن ﴿ ال ینفك عن الوسوسة له واِإلغواء ﴾َشْيَطا ِري ُ َق َه ُهَو ل مالزم  ﴾َف
، وهو أن یرى بقلبه شیئًا سواه ساكنًا  د حكم اهللا أنه ال یعرض عبد عن ذكرهق ، ومصاحب له

ْم ) ﴿٣٦( إیاه، إال سلط اهللا علیه شیطانًا لیضله عن طریق الحق ویغریه َُّه ن الشیاطین  ﴾َوإِ

ْم ﴿ َُه ون ُصدُّ ِن ﴿ العاشین ﴾لََي ِل  َع ِبي ُبونَ ﴿ عن طریق الهدى ﴾السَّ َس  العاشونویحسب  ﴾َوَحيْ

ْم ﴿ َُّه َن ونَ  أ تَُد ْه َنَا) ﴿٣٧( على بصیرة من أمرهم ﴾ُم ء ذَا َجا ى إِ تَّ یوم مع قرینه  العاشي ﴾َح

لَ ﴿وقد ربطا بسلسلٍة واحدة القیامة  ِرقَْنيِ ﴿ الكافر لقرینه ﴾َقا َنَك بُْعَد الَْمْش بَْي َت بَْيِ� َو  ﴾يَا لَْي

ُن ﴿ لیتني لم أتعرف علیك َْقِري ِبْئَس ال عنده ) ٣٨(ببًا في شقائي ، ألنك كنت س الصاحب أنت ﴾َف

مَ ﴿یقول تعالى  ْم الَْيْو َفَعُك َْن يَن ْم ﴿العتاب والمجادلة  ﴾َول ْذ َظلَْمُت أنفسكم في الدنیا ولم ﴾ إِ
ْم ﴿ تذكروا یومكم هذا َُّك َن ِركُونَ الَْعَذاِب  ِيف ﴿ الیوم﴾ أ َت ال یجدون راحة التأسي التي ﴾ ُمْش

فدفع تعالى ذلك التوهم بأن  ، ابه مثل ما أصابهالمكروب في الدنیا إذا رأى غیره قد أصیجدها 
 )٣٩( قالوا إن عموم البلوى بطیب القلب،  ، ال یخفِّف عنهم البالء اشتراكهم في العذاب

َْت ﴿ َن أ ََف ي﴿ (ص) یا محمد ﴾أ َْهِد مَّ أَْو ت تقدر أن تسمع هؤالء الكفار  ﴾الُْعْميَ  تُْسِمُع الصُّ

م والُعمي َ ﴿ الذین هم كالصُّ بٍِني  اَن ِيف َوَمْن ك ٍل ُم واضح لیس لك ذلك فال َیِضْق  ﴾َضال

ْم ﴿ )٤٠( صدرك إن كفروا ُه ْن َّا ِم ن َهَنبَّ بَِك َفإِ ا نَْذ إن عجلنا وفاتك قبل االنتقام  ﴾ُمْنَتِقُمونَ  َفإِمَّ
 }فإنا منهم منتقمون{لما نزلت  :أنه قال االنصاري عن جابر ، ، فِإنا سننتقم منهم بعد وفاتك منهم

َنََّك ﴿ )٤١( ]غر[ (ع) بعلي بن أبي طالب (ص)نبي قال ال ُِري َْو ن  العذاب (ص)یا محمد  ﴾أ

ْم ﴿ ُه نَا � َوَعْد َِّذ ْم ﴿ في حیاتك ﴾ال ِه َّا َعلَْي ن ُرونَ  َفإِ تَِد ْق  )٤٢( فهم في قبضتنا ال یفوتوننا ﴾ُم

َتْمِسْك ﴿ ِحيَ  َفاْس ُو ي أ َِّذ َ ﴿ بالقرآن الذي أوحیناه (ص) فتمسْك یا محمد ﴾بِال ََّك َعَ� إِل ن ْيَك إِ
ٍم  َتِقي ٍط ُمْس َرا ُ ﴿ )٤٣( النعیمفِإنك على الحق الواضح الموصل إلى جنات  ﴾ِص َّه ن وإِن هذا  ﴾َوإِ

ٌر ﴿ القرآن َقْوِمَك ﴿لشرٌف عظیم  ﴾لَِذْك   َوَسْوَف ﴿إذ ُأنزل بلغتهم وعلى رجٍل منهم  ﴾لََك َوِل
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  )٤٣(الزخرف   سورة    )٥٥٥(     العشرونالخامس و الجزء
  
قال المفسرون ) ٤٩(

َھا لیس قولھم  َیا أَیُّ
اِحرُ  على سبیل  السَّ

، وإِنما ھو  االنتقاص
،  تعظیم في زعمھم

ألن السحر كان ِعلم 
، ولم یكن  زمانِھم
 ً ، فنادوه بذلك  مذموما

 على سبیل التعظیم
  ]مس[
  
قال فرعون ذلك ) ٥٢(

،  افتراًء على موسى
ً لھ علیھ  وتنقیصا
السالم في أعین 

باعتبار ما كان  الناس،
 في لسانھ من ُعقدة

 ]مس[
  

أَلُونَ   المسؤولون ونحن قومه ونحن عني إیانا (ع) الصادق عن،  عن شكر هذه النعمة ﴾تُْس
منى   إني الدناهم من رسول اهللا في حجة الوداع ب : جابر بن عبد اهللا االنصاري، قال  ]صا[

، وأیم اهللا لئن فعلتموها  رقاب بعض ال ألفینكم ترجعون بعدي كفارا یضرب بعضكم : حین قال
فرأینا  -ثالثا  -: أو علي أو علي  ثم التفت إلى خلفه فقال ،لتعرفنني في الكتیبة التي تضاربكم 

بعلي بن أبي  }فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون{  ، وأنزل اهللا على أثر ذلك جبرئیل غمزه أن
 ، وٕان علیا }إنك على صراط مستقیم{ (ع)يمن أمر عل }بالذي أوحي إلیك فاستمسك{ (ع)طالب
 (ع) عن محبة علي بن أبي طالب }وسوف تسألون وٕانه لذكر لك ولقومك{،  لعلم للساعة (ع)

ْن ﴿ )٤٤( ]شو[ َْنا ِم َْرَسل ْن أ َْل َم أ َنا َواْس ْن ُرُسِل ْبِلَك ِم معناه سل مؤمني أهل الكتاب الذین  ﴾َق

ونَ ﴿بالتوحید  أرسلنا إلیهم الرسل هل جاءتهم الرسل إال بَُد َهًة يُْع ِن آِل ْحَم رَّ وِن ال ْن ُد َْنا ِم  ﴾أََجَعل
 (ص)قال: قال النبي  عن عبد اهللا بن مسعود ، هل جعلنا فیما مضى معبودًا سوى اهللا یعبده قوم

على ما بعثوا ؟ قلت  }من رسلنا واسأل من أرسلنا من قبلك{ یا عبد اهللا أتاني الملك فقال یا محمد
َْنا ﴿ )٤٥( ]شو[(ع)  على والیتك ووالیة علي بن أبي طالبا ؟ قال: على ما بعثو  َْرَسل ََقْد أ َول

ى َِنا ُموَس هِ ﴿بالمعجزات الدالة على صدقه  ﴾بِآيَات ْرَعْوَن َوَمِإلي َى ِف األقباط  وقومه ﴾إِل

لَ ﴿ َقا ُل َربِّ الَْعالَِمنيَ  إِ�ِّ ﴿ له موسى ﴾َف بادة اهللا ، أرسلني ألدعوك وقومك إلى ع إلیك ﴾َرُسو

ا) ﴿٤٦( وحده ْم  َفلَمَّ ُه ء َِنا َجا ذَا﴿الدالة على رسالته  ﴾بِآيَات َْضَحُكونَ  إِ َها ي ْم ِمْن ضحكوا  ﴾ُه

يَةٍ  َوَما) ﴿٤٧( سخریًة واستهزاًء به ْن آ ْم ِم ِه ُِري من ءایات العذاب كالطوفان والجراد والُقمَّل  ﴾ن

َها﴿ ِت ْن أُْخ ُر ِم َب ال ِهَي أَْك ْم بِالَْعَذاِب ﴿ اأوضح من سابقته ﴾إِ ُه نَا بأنواع عاقبناهم  ﴾َوأََخْذ

َْرِجُعونَ ﴿ العذاب الشدید ْم ي َُّه َقالُوا﴿) ٤٨( عما هم علیه من الكفر والتكذیب ﴾لََعل لما  ﴾َو

ُر ﴿عاینوا العذاب  اِح َ السَّ ُّه َي قالوه تعظیما فان السحر كان عندهم علما عظیما وصفة  ﴾يَا أ

ْدُع ﴿فكأنهم قالوا یا ایها العالم بالسحر الكامل الحاذق فیه ، ان والساحر فیهم عظیم الشممدوحة  ا
ََّك  ََنا َرب ِهَد ِعْنَدَك ﴿لیكشف عنا هذا البالء والعذاب  ﴾ل بالعهد الذي أعطاك إیاه من  ﴾بَِما َع

ونَ ﴿استجابة دعائك  تَُد ْه ََّنا لَُم ن ا﴿ )٤٩( أي لنؤِمنن بك إن كشف عنا العذاب بدعائك ﴾إِ َمَّ  َفل
َناكََش  اَب ﴿رفعنا  ﴾ْف ُم الَْعَذ ُه ُثونَ ﴿ بدعوة موسى ﴾َعْن َنُك ْم ي ذَا ُه ینقضون العهد  ﴾إِ

ْرَعْوُن ِيف ﴿ )٥٠( ویصرون على الكفر والعصیان َدى ِف نَا ه َو  عنهم العذاب كشف بعد ﴾َقْوِم

لَ ﴿ بعضهم یؤمن أن مخافة َر ﴿ مفتخرًا متبجحا ﴾َقا ْص بالُد  ألیست ﴾يَا َقْوِم أَلَْيَس ِلي ُملُْك ِم

ِ� ﴿مصَر الواسعة ملكًا لي  ْن َحتْ ِري ِم ُر َجتْ َْها َن َهِذِه األ ََفال ﴿ من تحت قصوري ﴾َو أ
ُرونَ  ِص ُْب َْم ﴿ )٥١( ، وقلة موسى وذلته عظمتي وسعة ملكي ﴾ت � ﴿بل  ﴾أ َِّذ ْن َهَذا ال ٌر ِم َنَا َخْي أ
ِهنيٌ  ُبِنيُ ﴿الضعیف الذي ال عزَّ له وال جاه  ﴾ُهَو َم ُد ي ال يََكا   ،  یفصح عن كالمهال ﴾َو
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  )٤٣(الزخرف   سورة    )٥٥٦(     العشرونالخامس و الجزء
  
كانوا  قال مجاھد) ٥٣(

إذا أرادوا أن یجعلوا 
ً علیھم  رجالً رئیسا
سّوروه بسوارین 
وطوقوه بطوق من 
 ذھٍب عالمة لسیادتھ

  ]مس[
 
 : عن ابن عباس)٥٧(

 (ص)أن رسول هللا 
إنھ لیس   :قال لقریش

  دون هللاأحد یعبد من 
، فقالوا  وفیھ خیر

ألست تزعم أن عیسى 
كان نبیاً وعبداً صالحاً، 

؟  وقد ُعبد من دون هللا
  ]مس[ االیة فأنزل هللا

  
  قال ابن الزبعرى)٥٨(

أھذا لنا وآللھتنا أم 
؟ فقال  لجمیع األمم
ھو لكم  : علیھ السالم

 وآللھتكم ولجمیع األمم
قد خصمتك   : فقال

ست ؟ ألی وربِّ الكعبة
لنصارى یعبدون 

، والیھود  المسیح
؟ وبنو  یعبدون عزیراً 

 فالن یعبدون المالئكة
فإِن كان ھؤالء في  !!

النار فقد رضینا أن 
نكون نحن وآلھتنا 

فسكت علیھ ، معھم، 
الصالة والسالم 

، فظنوا  انتظاراً للوحي
ضجوا فأنھ أُلزم الحجة 

، وارتفعت أصواتھم 
إن الذین  هللافأنزل 
م منا الُحْسنى سبقت لھ

 أولئك عنھا مبعدون
  ]مس[
  
 أمیر عن) ٦٠(

 قال (ع) المؤمنین
 (ص) النبي إلى جئت
 مأل في فوجدتھ یوما
 إليّ  فنظر قریش من
 إنما عليّ  یا قال ثم

 كمثل االمة في مثلك
 أحبھ مریم بن عیسى

 حبھ في فأفرطوا قوم
 قوم وأبغضھ فھلكوا

 بغضھ في وأفرطوا
 قوم فیھ واقتصد فھلكوا
 علیھم ذلك فعظم فنجوا

 یشبھھ وقالوا وضحكوا
 والرسل باألنبیاء
 ]صا[ اآلیة ھذه فنزلت

  

ال) ﴿٥٢( فكیف یصلح للرسالة ویوّضح مقصوده ََهٍب  َفلَْو ْن ذ َرٌة ِم ِه أَْسِو ِْقَي َعلَْي فهالَّ  ﴾أُل

ته ألقى َ  أَوْ ﴿ اهللا إلیه أسورًة من ذهب كرامًة له وداللة على نبوَّ ء ْ  َجا ُ ال ه َتِرنِنيَ َمَع ْق  ﴾َمالِئَكُة ُم

فَّ ) ﴿٥٣( خدمًة له وشهادة بصدقة ُ ﴿بعقول  ﴾َفاْسَ�َ ه ُ ﴿واستجهلهم  ﴾َقْوَم أََطاُعوه فیما  ﴾َف

ِقنيَ ﴿ دعاهم إلیه اِس ا َقْوًما َف نُو ْم كَا َُّه ن ا) ﴿٥٤( ﴾إِ نَا َفلَمَّ ُفو أغضبونا باالفراط في العناد  ﴾آَس

ْم ﴿ والعصیان ُه َنا ِمْن َقْم نَت ْم ﴿ نواع العقاببأشد أ ﴾ا ُه َنا أَْغَرْق ) ٥٥( ﴾أَْجَمِعنيَ ﴿ في البحر ﴾َف

ْم ﴿ ُه َْنا َعل ًَفا﴿قوم فرعون  فجعلنا﴾ َ�َ ُقدوًة لمن بعدهم من الكفار في استحقاق هم جعلنا ﴾َسل
ِريَن ﴿سلفًا لكفار قریش یتقدمونهم إلى النار وقیل ، العذاب  َمَثالً ِلآلِخ یعتبرون به لئال  ﴾َو

ا ُضِرَب ﴿ )٥٦( یصیبهم مثل ذلك َثالً َولَمَّ ََم َم ُْن َمْري في القرآن  ابن مریم ولمَّا ُذكر عیسى ﴾اب
ولما ضرب ابن مریم { نزلت فيّ  (ع) قال علي،  وُضرب المثُل باآللهة التي ُعبدت من دون اهللا

ذَا َقْوُمَك ﴿ ]شو[} مثال ونَ ﴿ قریش امشركو  ﴾إِ َصدُّ ُ ي ه ْن  بالضحك یضجون وترتفع أصواُتهم ﴾ِم

َقالُوا﴿ )٥٧( َْم ُهو َو ٌر أ َنا َخْي ُت َه ا ﴿عیسى؟ فِإن كان عیسى في النار فلتكْن آلهتنا معه  ﴾ءأَِل َم
ال ُ لََك إِ الً َضَربُوه ْم َقْوٌم ﴿والمكابرة  ما قالوا هذا القول لك إالَّ على وجه الجدل ﴾َجَد َْل ُه ب

ِصُمونَ  ْبٌد ﴿ما عیسى  ﴾إِْن ُهوَ ) ﴿٥٨( الخصومة واللجاج بالباطل اشدیدو  ﴾َخ ال َع كسائر  ﴾إِ

ه﴿ العبید َنا َعلَْي َنَْعْم أنعمنا علیه بسیاسة النفس ومنعها عن  ، بالنبوة وشرفناه بالرسالة ﴾أ

َثالً﴿ الشهوات ُ َم َْناه لَ ﴿ آیًة وعبرةً  ﴾َوَجَعل َرائِي َبِ� إِْس ،  یستدلون بها على قدرة اهللا تعالى ﴾ِل

ُ  َولَوْ ) ﴿٥٩( حیث ُخلق من أٍم بال أب ء َْنا﴿أردنا ﴾ نََشا َعل ْم َمالئَِكةً ﴿بدًال  ﴾َجلَ ْنُك  ﴾ِم

َْرِض ﴿یسكنون  ُُفونَ  ِيف األ ل اَعةِ ) ﴿٦٠( یكونون خلفًا عنكم ﴾َخيْ ٌْم ِ�سَّ َِعل َّهُ ل ن وإِن عیسى  ﴾َوإِ
 ابن مریم فیكم وٕاماُمكم منكمكیف أنتم إذا نزل  (ص)رسول اهللا قال ،  عالمة على قرب الساعة

َ ﴿ ]قر[ َِهاَفال ت ُرنَّ ب َت إذ ال محل للشك في نزول عیسى وال موته ، ال تشكوا بها أیها الناس  ﴾ْم
 وقل لهم یا محمد،  فیقول له إنما أقیمت لك ویصلي خلفه، بعد إقامته وان المهدي یقدمه للصالة 

مٌ ﴿ (ص) ِقي َت ٌط ُمْس َرا َِّبُعوِن َهَذا ِص م إلیه ، فِإن هذا الذي أدعوك اتبعوا ُهداي وشرعي ﴾َوات

ال﴿ )٦١(وهو الصراط المستقیم  دیٌن قّیم مُ  َو َُّك ن َُصدَّ ْيَطانُ ﴿ال تغتروا بوساوس  ﴾ي  ﴾الشَّ

وٌّ ﴿ واحذروا أن یصدكم عن اتباع الحق ْم َعُد ُ لَُك َّه ن بِنيٌ  إِ ءَ ﴿ )٦٢( ظاهر العداوة ﴾ُم ا َجا َولَمَّ
ى ِت  ِعيَس َنا َْبيِّ ْم بِاْحلِ ﴿بالمعجزات  ﴾بِال َل قَْد ِجْئُتُك بما تقتضیه الحكمة اِإللهیة من  ﴾ْكَمةِ َقا

ه﴿ الشرائع ُفوَن ِفي َتِل � َختْ َِّذ ل ْم بَْعَض ا َ لَُك ُبَنيِّ َ ﴿ من أمور الدین ﴾َوأل َُّقوا اهللاَّ بامتثال  ﴾َفات

َ ﴿ )٦٣( فیما أبلغه إلیكموأطیعوا أمري  ﴾َوأَِطيُعوِن ﴿ أوامره   ُهَو َر�ِّ ﴿جل وعال  ﴾إِنَّ اهللاَّ
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  )٤٣(الزخرف   سورة    )٥٥٧(     العشرونو الخامس الجزء
  
 قال ابن عباس )٦١(

إن خروج عیسى من 
أعالم الساعة ألن هللا 
ینزلھ من السماء قبیل 

  ]مس[ قیام الساعة
  
المشھور نزولھ  )٦١(

علیھ السالم بدمشق 
والناس في  صالة 
الصبح فیتأخر اإلمام 

 (ع) وھو المھدي
فیقدمھ عیسى علیھ 
 السالم ویصلي خلفھ

إنما أقیمت لك  :  ویقول
وقیل بل یتقدم ھو ، 

ویؤم الناس واألكثرون 
 على اقتدائھ بالمھدي

في تلك الصالة  (ع)
ً لتوھم نزولھ  دفعا

 ً   ]آل[ ناسخا
  
 :قال ابن عباس) ٦٧(

صارت كل خلٍة عداوًة 
یوم القیامة إال المتقین 
ً لقلوبھم ً وتطییبا  تشریفا

  ]مس[
  
 (ع)قال الصادق )٦٨(

اآلخرة ال خوف فى 
على من خافنى فى 
الدنیا وال خوف على 
من أحبنى وأزال عن 
قلبھ محبة األغیار وال 
خوف على من صار 
ودیعتى عنده وھو 
اإلیمان والمعرفة وال 
خوف على من أحسن 
 ظنھ بى فإنى أعطیھ

  ]حق[
 
ال  في الحدیث) ٧١(

تلبسوا الحریر وال 
، وال تشربوا  الدیباج

 في آنیة الذھب والفضة
 تأكلوا في ، وال
، فإِنھا لھم  صحفائھا

في الدنیا ولكم في 
  ]مس[ اآلخرة

  
أي  قال ابن كثیر )٧٢(

أعمالكم الصالحة كانت 
ً لشمول رحمة هللا  سببا

، فإنھ ال یدخل  إیاكم
،  أحد الجنة بعملھ

ولكن برحمة هللا 
 ، وإنما وفضلھ

الدرجات ینال تفاوتھا 
بحسب األعمال 

  ]مس [ الصالحات
  

ُّكُ  َرب ُ  ْم َو وه ُبُد مٌ ﴿التوحید  ﴾َهَذا﴿ فأخلصوا له الطاعة والعبادة ﴾َفاْع َتِقي ٌط ُمْس َرا  ﴾ِص

َزاُب ﴿ )٦٤( موصٌل إلى جنات النعیم َتلََف األَْح ْن ﴿ فرق النصارى في شأن عیسى ﴾َفاْخ ِم
ِهْم  ِن ،  ولد اهللاوصاروا شیعًا وأحزابًا منهم من ُیقرُّ بأنه عبُد اهللا ورسوُله ومنهم من یّدعي أنه  ﴾بَْي

لٌ ﴿ ومنهم من یقول إنه اهللا ْي َن َظلَُموا﴿ فهالٌك ودمار﴾ َفَو ي ْن ﴿ لهؤالء الكفرة الظالمین ﴾ِ�َِّذ  ِم
ٍم  ٍم أَِلي َذاِب يَْو َنُظُرونَ ) ﴿٦٥( ﴾َع ال ﴿هل ینتظر هؤالء المشركون المكذبون  ﴾َهْل ي إِ

اَعةَ  ْم بَْغَتةً  السَّ ُه ْتَِي َأ ْم ال يَْشعُ ﴿فجأًة  ﴾أَْن ت ُه  غافلون عنها مشتغلون بأمور الدنیا ﴾ُرونَ َو

)٦٦( ﴿ ُ َّء َِخال ُهْم ﴿یوم القیامة  ﴾يَْوَمئِذٍ ﴿على المعاصي في الدنیا األصدقاء  ﴾األ ُض بَْع
وٌّ  َبْعٍض َعُد ال﴿یصبحون أعداء  ﴾ِل ِقنيَ  إِ تَّ  يَا) ﴿٦٧( إالَّ من كانت صداقته ومحبته هللا ﴾الُْم

دِ  َبا مُ ﴿ اهللا في ونالمتحاب المتقون به ینادى ﴾ِع مَ ﴿ افي هذ﴾ ال َخْوٌف َعلَْيُك  العصیب ﴾الَْيْو

َزنُونَ ﴿ ْم َحتْ ُْت َن ال أ َِنا﴿ )٦٨( على ما فاتكم من الدنیا ﴾َو ُنوا بِآيَات َن آَم ي َِّذ  صدَّقوا بالقرآن ﴾ال

نُوا ُمْسِلِمنيَ ﴿ ا﴿ یقال لهم) ٦٩( ، وانقادوا لطاعته واستسلموا لحكم اهللا وأمره ﴾َوكَا ُو ْدُخل  ا
ْم  ْم َوأَْزَواُجُك ُْت َن َة أ نَّ ُرونَ ﴿ ونساؤكم المؤمنات ﴾اْجلَ َب ون سرورًا یظهر  ﴾ُحتْ تُنعَّمون فیها وُتسرُّ

ْم ) ﴿٧٠( أثره على وجوهكم ِه ِِصَحاف﴿على أهل الجنة  ﴾يَُطاُف َعلَْي ََهٍب ﴿بأواٍن  ﴾ب ْن ذ ِم
َها﴿ وأقداٍح من ذهب فیها الشراب ﴾َوأَْكَواٍب  هِ مَ ﴿الجنة  وفي ﴾َوِفي ِهي َت ُفُس  ا تَْش من  ﴾األَن

تَلَذُّ ﴿ أنواع اللذائذ والمشتهیات ، ألنها إّما  وهذا حصٌر ألنواع النعم ﴾األَْعُنيُ ﴿ وُتسرُّ به ﴾َو

َها﴿، أو مستلذٌة في العیون  مشتهاة في القلوب ْم ِفي ُْت َن ونَ ﴿الجنة  في ﴾َوأ  دائمونباقون  ﴾َخالُِد

ةُ ) ﴿٧١( نَّ تِلَْك اْجلَ َِّ�  َو َها﴿ هي میراث االعمال ﴾ال ِرْثُتُمو ُو ْم ﴿أعطیتموها  ﴾أ ُت ُن  بَِما ك

ا) ﴿٧٢( الصالحة في الدنیا من االعمال ﴾تَْعَملُونَ  َه ْم ِفي َهٌة ﴿في الجنة  ﴾لَُك َفاِك
َرٌة َِثي َأْكُلُونَ ﴿ بحسب االنواع واالصناف ﴾ك َها ت ْن نَّ ﴿ )٧٣( تفكهًا وتلذذاً تاكلون  ﴾ِم إِ

ِرِمنيَ  ْ ونَ ﴿الراسخین في اِإلجرام  الكافرین ﴾اْ�ُ نََّم َخالُِد َه َذاِب َج ) ٧٤( دائمون فیها أبدا ﴾ِيف َع

ُر ﴿ َُفتَّ ْم ﴿ال یخفَّف  ﴾ال ي ُه هِ ﴿ العذاب لحظة ﴾َعْن ْم ِفي ُه ْبِلُسونَ ﴿في ذلك العذاب  ﴾َو  ﴾ُم

ْم ﴿ )٧٥(آیسون من النجاة  ُه َنا الِ ﴿ بعقابنا لهم ﴾َوَما َظلَْم ُم الظَّ نُوا ُه ْن كَا َِك  ﴾ِمنيَ َول

ْوا﴿ )٧٦( لتعریضهم أنفسهم للعذاب َد نَا  خازن النار یستغیثون به ﴾َماِلُك  يَا﴿ونادى الكفار  ﴾َو

َُّك ﴿ قائلین َنا َرب ْقِض َعلَْي لَ ﴿ لیمْتنا اُهللا حتى نستریح من العذاب ﴾ِلَي ْم ﴿أجابهم  ﴾َقا َُّك ن إِ
ُثونَ  َ ﴿ )٧٧( ، ال خالص لكم منه مقیمون في العذاب أبداً  ﴾َماِك ُْم ل   أیها الكفار  ﴾َقْد ِجْئَناك
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  )٤٣( الزخرف  سورة    )٥٥٨(     العشرونالخامس و الجزء
  
ال في الحدیث ) ٧٣(

ینزع رجٌل في الجنة 
من ثمرھا إال نبت 

  ]مس[ مثالھا مكانھا
  
قال جعفر ) ٧٢(

الصادق (ع) : شتان 
ما بین ما تشتھي 
األنفس وتلّذ األعین 

  ]مال[
  
 السرُّ ما) فائدة : ٨٠( 

یحدث بھ اإلِنسان نفسھ 
أو غیره في خفیة، 
والنجوى ما تكلموا بھ 

  ]مس[ بینھم
  
جعفر االمام  قال) ٨١(

اول ما  (ع)الصادق 
خلق هللا نور محمد 

قبل كل شئ  (ص)
 واول من وحد هللا 

محمد علیھ  عالىت
السالم واول ما جرى 
بھ القلم ال الھ اال هللا 
محمد رسول هللا قال 

ین احق فانا اول العابد
 بتوحید هللا وذكر هللا

  ]رو[
  
قال المفسرون ) ٨٦(

َمْن َشِھَد والمراُد بـ 
عیسى وعزیر  بِاْلَحقّ 

، فإِنھم  والمالئكة
یشھدون بالحق فھؤالء 

، وإِن  تنفع شفاعتھم لل
كانوا قد ُعبدوا من 

  ]مس[ دون هللا
   
أمر بالصفح  )٨٩(

،  عنھم ثم أُمر بقتالھم
فصار الصفح منسوخاً 

  ]مس[  سیفبال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

قِّ ﴿ قِّ ﴿الساطع  ﴾بِاْحلَ َ ُْم ِ�ْ َرك َث نَّ أَْك ِرُهونَ  َولَِك ولكنكم كنتم كارهین لدین اهللا لكونه  ﴾كَا

َْرُموا) ﴿٧٨( مخالفًا ألهوائكم وشهواتكم َب َْم أ ًرا﴿أحكم هؤالء المشركون  ﴾أ َْم  في كید محمد ﴾أ

َّا﴿جون فیما یفعلونه به لیتخلصوا منه فال تخشهم اثناء اجتماعهم في دار الّندوة یتنا (ص) ن  َفإِ
ِرُمونَ  ْب ُبونَ ) ﴿٧٩( ِإهالكهم وتدمیرهمفي ، و ك وحمایت كمحكمون أمرنا في نصرت ﴾ُم َس َْم َحيْ  ﴾أ

ْم ﴿یظنون  ُه رَّ َّا ال نَْسَمُع ِس َن ْم ﴿ ما یسرون من الذنوب ، ما حدَّثوا به أنفسهم ﴾أ ُه َوا وما  ﴾َوَجنْ

َُنا﴿ وما یخفون من المعاصي ، ا بینهمتكلموا به فیم ُرُسل ْم ﴿ومالئكتنا الحفظة  ﴾بََ� َو ِه ْي  لََد
ُبونَ  ُت ) ٨٠( الكرام الكاتبون شاهد على ظواهرهم وأنا شاهد على بواطنهم م ،علیهم أعماله ﴾يَْك

لْ  ﴿ ِن ﴿ على قولكم وزعمكم ﴾إِْن كَانَ ﴿ لهؤالء المشركین (ص) یا محمد ﴾ُق ْحَم هللا  ﴾ِ�رَّ
َن  لٌَد وَ ﴿ ي ُل الَْعابِِد َوَّ َنَا أ أ ) ٨١(، وهذا على سبیل الفرض والتمثیل ه لكنت أنا أول من یعبد ﴾َف

نَ ﴿ ا ُفونَ  ُسْ�َ َِص ا ي ْرِش َعمَّ َْرِض َربِّ الَْع ِت َواأل َوا َما رب السماوت  تنزَّه وتقدَّس ﴾َربِّ السَّ

ْم َفَذ ) ﴿٨٢( عمَّا یصفه به الكافرون من نسبة الولد إلیه واالرض اترك كفار مكة  ﴾ْرُه

ُبوا﴿ يَلَْع وُضوا َو مُ ﴿، یخوضوا في باطلهم  في جهلهم وضاللهم ﴾َخيُ ُه ُقوا يَْوَم ى يُال تَّ وهو  ﴾َح

�﴿ یوم القیامة َِّذ ونَ  ال ُهوَ ) ﴿٨٣( ﴾يُوَعُد ٌ ﴿ جل وعال ﴾َو َه ِء إِل َما � ِيف السَّ َِّذ اهل  معبود ﴾ال

ٌ ﴿السماء من المالئكة  َه َْرِض إِل ُهَو ﴿اهل االرض من االنس والجن  ومعبود ﴾َوِيف األ َو
مُ  ِكي مُ ﴿ في تدبیر خلقه ﴾اْحلَ ِت ) ﴿٨٤( بمصالحهم ﴾الَْعِلي َوا َما ُ ُملُْك السَّ َه � ل َِّذ َرَك ال ََبا ت َو

ُهَما َن َْرِض َوَما بَْي ْمُ ﴿ ، من اِإلنس والجن والمالئكة من المخلوقات ﴾َواأل ُ ِعل زمان  ﴾َوِعْنَده

اَعِة َوإِ﴿قیام  هِ السَّ ُْرَجُعونَ ﴿ إلى غیره ال ﴾لَْي ال يَْمِلُك ﴿) ٨٥( ، فیجازي كًال بعمله للجزاء ﴾ت َو
هِ  ِ ن و ْن ُد َن يَْدُعوَن ِم ي َِّذ َفاَعةَ ﴿یملك أحٌد ممن یعبدونهم من دون اهللا ال ﴾ال أن یشفع عند  ﴾الشَّ

قِّ ﴿، ألنه ال شفاعة إال بِإذنه  اهللا ألحد ِهَد بِاْحلَ ْن َش ال َم ابن مریم وعزیر وهم عیسى  ﴾إِ
ْم ﴿استثناهم سبحانه ممن عبد من دون اهللا فإن لهم عند اهللا منزلة الشفاعة ، والمالئكة  َوُه
ْم ) ﴿٨٦( ال تكون إال بِإذنهالشفاعة أن  ﴾يَْعلَُمونَ  ُه َْت أَل كفار  (ص) سألت یا محمد ﴾َولَِنئْ َس

ْن ﴿مكة  ْم  َم ُه ََق ُ ﴿ وأوجدهم ﴾َخل ُنَّ اهللاَّ  فهم یعترفون بأنه الخالق ثم یعبدون غیره هللا خلقنا ﴾لََيُقول

َّى﴿ أَن هِ ) ﴿٨٧(غیره  إلى عبادة تهفكیف ینصرفون عن عباد ﴾يُْؤَفُكونَ  َف ِقيِل  وقول محمد ﴾َو

مٌ  يَا َربِّ إِنَّ ﴿في شكواه لربه (ص)  ِء َقْو ُنونَ ﴿معاندون جبارون  ﴾َهؤُال ال یصدقون  ﴾ال يُْؤِم

ْص ﴿ )٨٨( برسالتي وال بالقرآن ُهْم ﴿فأعرض  ﴾َفحْ َفا ْل ﴿وسامحهم  (ص) یا محمد ﴾َعْن ُق   َو
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  )٤٤(الدخان   سورة    )٥٥٩(     العشرونالخامس و الجزء
  

 (ع) الباقر عنفضلھا 
 الدخان سورة أدمن من
 ونوافلھ فرائضھ في
 اآلمنین من هللا بعثھ
 وظللھ القیامة یوم

 وحاسبھ عرشھ تحت
 وأعطاه یسیرا حسابا
 (ع)وعنھ  بیمینھ كتابھ
 أعرف كیف سئل إنھ
 في تكون القدر لیلة أن
 أتى إذا قال سنة كل

 فاقرأ رمضان شھر
 كل في الدخان سورة
 أتت فإذا مّرة مأة لیلة
 وعشرین ثالث لیلة
 تصدیق إلى ناظر فإنك
  ]صا[ عنھ سألت الذي

 
روى عن عائشة ) ٢(

قالت قصدت رسول 
(ص) ذات لیلة 
فخرجت أطلبھ فإذا ھو 

أسھ الى بالبقیع رافعا ر
السماء فقال یا عائشة 
أكنت تخافین أن یحیف 
ّهللا علیك ورسولھ ؟ 
قلت ما بي من ذلك 
ولكني ظننت أنك أتیت 
بعض نسائك فقال إن 
ّهللا عز وجل ینزل لیلة 
النصف من شعبان إلى 
سماء الدنیا فیغفر 
ألكثر من عدد شعر 

  ]مال[غنم بنى كلب 

ع���ن اب���ن عب���اس ) ٣( 
إن ّهللا تع�����الى یقض�����ي 
األقض������یة ف������ي لیل������ة 
النص����ف م����ن ش����عبان 
ویس���لمھا إل���ى أربابھ���ا 
في لیلة الق�در ، وروى 
في فضل لیل�ة النص�ف 
من ش�عبان ع�ن عائش�ة 
قال���ت قص���دت رس���ول 
ّهللا (ص) ذات لیل�����������ة 
فخرجت أطلبھ فإذا ھو 
بالبقیع رافعا رأسھ الى 
الس��ماء فق��ال ی��ا عائش��ة 
أكنت تخافین أن یحیف 
ّهللا علی����ك ورس�����ولھ ؟ 

م��ن ذل��ك قل��ت م��ا ب��ي 
ولكني ظننت أنك أتیت 
بعض نس�ائك  فق�ال إن 
ّهللا عز وجل ینزل لیلة 
النصف من شعبان إلى 
س�����ماء ال�����دنیا فیغف�����ر 
ألكث��ر م��ن ع��دد ش���عر 

  ]مال[غنم بنى كلب 

  

مٌ  وعیٌد فیه ،  عاقبة إجرامهم وتكذیبهم ﴾َفَسْوَف يَْعلَُمونَ ﴿ وال تقابلهم بمثل ما یقابلونك به ﴾َسال
     )٨٩((ص)  ، وتسلیة لرسول اهللا وتهدید للمشركین

  
  
  

هذا ، وال یوجد سورة  وهي ثالثمائة وست وأربعون كلمة ، وألف وأربعمائة وواحد وثالثون حرفا ،
         ]مال [مختومة في هذه اللفظة غیر هذه

ٍم   ِ�ِ ْاهللاِ  ٍحي رَّ ٍن ْال ْحم ر        ْال
م﴿ بحقي وبمحبتي ِلِعبادي، وبكتابي  ه ومعناهالحاء تشیر إلى حقِّه والمیم تشیر إلى محبت﴾ ح

بني) ﴿١( العزیز إلیهم إنِّي ال ُأِعذُِّب أهل معرفتي بفرقتي لم تاب ا ُأقسم بالقرآن البیِّن  ﴾والك

ناه) ﴿٢( ، الفارق بین طریق الهدى والضالل الواضح زل ن َّا أ ن الحكمة فى  ﴾يف ليلةٍ ﴿القرآن  ﴾إ
هبط النفحات ومشهد التنزالت ومظهر التجلیات ومورد نزوله لیال ان اللیل زمان المناجاة وم

فراغ القلوب بذكر حضرة المحبوب فهو أطیب  یهالكرامات ومحل االسرار الى حضرة الكبریاء وف
ركة﴿من النهار عند المقربین واالبرار  با وهو الموافق هي لیلة القدر من شهر رمضان  ﴾م

أشدُّ اللیالي بركًة لیلٌة یكون العبُد من شعبان ،  لظاهر التنزیل ، وهناك أقوال بأنها لیلة النصف
نَّا﴿، ویجد فیها نسیم القربة  ، یتََنعَُّم فیها بأنوار الوصلة ، مشاهدًا لربَّه ، بقلبه فیها حاضراً  َّا ك ن  إ

رين ْنذ ، ألن من شأننا أالَّ نترك الناس دون ِإنذار وتحذیٍر من العقاب لتقوم  لننذر به الخلق ﴾ُم

ها) ﴿٣( یهمالحجة عل م﴿ر في لیلة القد ﴾في ٍر حكي لُّ أم رق ك ُف  تلك في ما یكونوُیبیِّن ﴾ ي

 والبالیا واألعراض اآلجال واألرزاق من یشاء ما ویؤخر یقدم والمشیئة البداء فیه وله السنة
 خاصموا الشیعة معشر یا قال ، عن الباقر (ع) یشاء ما وینقص یشاء ما فیه ویزید واألمراض

 رسول خاصة بعد األمر لوالة فإنها }منذرین كنا إنا مباركة لیلة في أنزلناه إنا المبین بوالكتا بحم{
نا﴿ )٤( ]صا[(ص)  اهللا ن عند راً م ما نقدِّره في تلك اللیلة وما نوحي  حكمتنا مقتضى على ﴾أم

رسلني﴿ به إلى المالئكة من شئون العباد نا م َّا ك ن  )٥( ألنبیاء إلى البشر بالشرائع لهدایتهما ﴾إ

ِّك﴿ ب ن رَّ ميعُ ﴿ رأفة ورحمة بالعباد ﴾رحمًة مِّ سَّ َّه هو ال ن م﴿ألنین المشتاقین  ﴾إ بحنین  ﴾العلي

هما﴿ )٦( المحبین ن رض وما بي األ ِت و وا نني ربِّ السما ق م مو ت ن من أهل اِإلیمان  ﴾إِن ك

ال هو) ﴿٧( والیقین ه إِ يمُ ﴿ األموات ﴾ُحي�﴿ ال ربَّ غیره، وال معبود سواه ﴾ال إِل  ﴾يُت و

م﴿األحیاء  ُّك ربُّ ﴿خالقكم  ﴾رب لني﴿وخالق  ﴾و وَّ م األ  ن سبقكم من األمم الماضینم ﴾ءابائك

ل﴿ )٨( بون ب م يف شٍك يلع ،  لیسوا موقنین فیما یظهرونه من اِإلیمان في قولهم اُهللا خالقنا﴾ ه

قْب ﴿ )٩( فهم یسخرون ویهزءون بل هم في شٍك من أمر البعث رت    (ص) فانتظر یا محمد ﴾فا

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٤٤ 
٦٤  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة الدخان     ٥٩

  مكیة  الزخرف
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) ع��ن النب��ي (ص) ٣( 
أنزلت صحف إب�راھیم 
ف�������ي أّول لیل�������ة م�������ن 
رمض���������ان وأنزل���������ت 
الت���وراة لِس���ّت مَض���ْین 
م���ن رمض���ان وأنزل���ت 
الزب��ور الثنت��ي عش��رة 
م����ن رمض����ان وأن����زل 
اإلنجی���ل لثم���ان عش���رة 
خل�����ت م�����ن رمض�����ان 
وأن���زل الق���رآن ألرب���ع 
وعش���رین مض���ت م���ن 

  ]قر[ ضانرم

خطاب ) انتقل الى ٩( 
بل ھم في فقال  الغائب

تحقیراً  شٍك یلعبون
، وإِبعاداً لھم  لشأنھم

،  عن موقف الخطاب
لكونھم من أھل الشك 

  ]مس[ واالمتراء
  
ابن مسعود ) عن ١٠(

ً لما   : قال إن قریشا
استعصوا على النَّبي 

، دعا علیھم  (ص)
،  بسنین كسنِيِّ یوسف

ى ، حت فأصابھم قحط
، فجعل  أكلوا العظام

الّرجل ینظر إلى 
، فیرى ما بینھ  السماء

خان  وبینھا كھیئة الدُّ
 ، فأنزل هللا من اْلَجْھد

فارتقب یوم تأتي 
  بدخان مبین السماء

 (ص) فأتوا رسول هللا
  یا رسول هللا :فقالوا 

،  استسق هللا لُمَضر
،  فإنھا قد ھلكت

،  فسقوا ، فاستسقى
فاھیة فلما أصابتھم الرّ 

،  عادوا إلى حالھم
یوم نبطش :  فأنزل هللا

إّنا   البطشة الكبرى
فانتقم هللا  منتقمون

  ]مس[ر منھم یوم بد
  
 :قال ابن عباس) ١٠(

لم یمض الدخان بل 
 ھو من أمارات الساعة
، وھو یأتي قُبیل 

، یصیُب  القیامة
 المؤمن منھ مثُل الزكام
، وُینضُج رءوس 
     الكافرین والمنافقین

 ]مس[
  

م﴿عذابهم  بني يو ُ بدخان مُّ ء ما أ� السَّ ى﴿ )١٠( كل أحد بّیٍن یراه كثیف ﴾ت یشمل  ﴾يْغش

نَّاس﴿ مٌ ﴿ویقولون حین یصیبهم الدخان ، ویعمهم من كل جانب  ﴾ال ذاٌب ألي  )١١( ﴾هذا ع

َّنا﴿ ویقولون مستغیثین ب نون رَّ َّا مؤم ن عذاب إِ وبالقرآن إن كشفته  (ص) بمحمد﴾ اكشْف عنا ال

م﴿ )١٢(ا عن ه َّى ل ن رى  أ لذك استبعاٌد  ، من أین یتذكرونه ویتعظون عند كشف العذاب ﴾ا

م﴿ِإلیمانهم  ه ء قد جا بنيٌ  و ٌل مُّ المعجزات ومع هذا لم بوالحال أنه قد أتاهم رسوٌل ، مؤیٌد  ﴾رسو

َّْوا﴿ )١٣( یؤمنوا به ولم یتبعوه ه﴿أعرضوا  ﴾ثم تول ٌَّم جمنون﴿ وبهتوه ﴾عن قالوا معل  ونسبوه ﴾و

لعذاب﴿ )١٤( إلى الجنون فوا ا ش نا كا م﴿ ثم ﴾قليالً﴿زمنًا العذاب سنكشف عنكم  ﴾إ نك  ﴾إِ

ون﴿أهل مكة  یا ْبطش ﴿ )١٥( تعودون إلى ما كنتم علیه من الشرك والعصیان ﴾عائد َم ن يو
بْطشة رى  ال ب قمون﴿خُذ الكفار بقوة حین نا  واذكر یوم القیامة﴾ الُك ت ن نا م  انتقامًا منهم ﴾إِ

ق﴿ )١٦( نَّا دول ت م﴿اختبرنا  ﴾ف ه بل م رسوٌل ﴿ قبل هؤالء المشركین ﴾ق ه ء رعون وجا َم ف قو
م ري َد ﴿ )١٧( من أكرم عباد اهللا﴾ ك با يَّ ع دُّوا إل من  بني ِإسرائیل اطلقوا سراح﴾ اهللاأْن أ

ٌل أمنيٌ  إ�﴿ والتسخیر العذاب م رسو ال  ﴾تعلوا وأن ال﴿ )١٨( مؤتمٌن على الوحي ﴾لك

م﴿ رفَّعوا عن طاعتهتتو ﴾ ع� اهللا﴿ تتكبرو بني﴿جئتكم  ﴾إ�ِّ آتيك بحجٍة  ﴾بسلطاٍن مُّ

ت﴿ )١٩( وبرهاٍن ساطع ْذ َرجُمون﴿التجأت واستجرت  ﴾وإِ� ُع م أن ت ِّك ر�ِّ ورب ان من  ﴾ب

نوا لي﴿ )٢٠(تقتلوني  م تؤم زلون﴿ وإِن لم تصدقوني ﴾وإِن ل فكفوا عن أذاي وخلُّوا  ﴾فاعت

َّه﴿علیهم  ﴾فدعا﴿ )٢١( سبیلي ء قوٌم جمرمون﴿ قائالً  حین یئس منهم ﴾رب فانتقم ﴾ أنَّ هؤال

ِر ﴿ )٢٢( منهم أَْس ي ف د با بعون﴿ اخرج ببني ِإسرائیله ان فأوحینا إلی ﴾بع تَّ م مُّ َّك ن فِإن  ﴾ليالً إِ
لما قطع موسى البحر عطف لیضرب البحر ) ٢٣( بخروجكم علموا اذا یتبعونكمس وجنوده فرعون

ً ﴿له فقیل  فرعون وجنودهوخاف أن یتبعه ، بعصاه لیلتئم  أي كما هو  ﴾واترك ا�ر رهوا

نٌد مُّغرقون﴿ طریقًا یابسا م ج َُّه ن َ ) ﴿٢٤( نَّ فرعون وقومه سیغرقون فیهاِ  ﴾إ َ  ْم ك ُ رَ ت بعد ﴾ واْ ك

ٍت وعيوٍن  ْن مِ ﴿ غرقهم نَّا ) ٢٥(لقد تركوا كثیرًا من البساتین واألنهار والعیون الجاریة  ﴾ج

ٍم ﴿ قا وع وم ريم وزر نَعمةٍ ﴿ )٢٦( حسنة ومنازل مزینة محافل ﴾ك  األبدان في النعمة ﴾و
ها﴿ نوا في هني كا ها﴿ أهلكناهم ﴾كذلك) ﴿٢٧( النساء مفاكهین أي ﴾فاك رثنا و  ﴾وأ

ن﴿ملكهم ودیارهم  واورثنا ري ) ٢٨(رجع بنو اسرائیل الى مصر بعد غرق فرعون  ﴾قومًا آخ

رض فما بكْت ﴿ ءُ واأل ما م السَّ ه الخلق  من أحدتأثر بموتهم  أوحزن على فقدهم  فما ﴾علي

ن﴿ نظري نوا م    (ع) الصادق ، عن بل ُعّجل عقابهم في الدنیا ، مؤخرین وممهلین ﴾وما كا
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 قال ابن مسعود)١٥( 
لما كشف عنھم   :

العذاب باستسقاء النبي 
عادوا إلى  (ص)
  ]مس[ تكذیبھ

 
سراء ) فائدة اال٢٢(

یعني السیر باللیل 
  ]مي[
 
عن النبي ) ٢٩( 

قال ما من  (ص)
مؤمن إالّ ولھ باب 
یصعد منھ عملھ وباب 
ینزل منھ رزقھ فإذا 

  ]مج[ مات بكیا علیھ
  
) عن النبي (ص) ٢٩(

ما من مؤمن یموت في 
غربة غابت فیھا 
بواكیھ إال بكت علیھ 

  ]زم[ السماء واألرض
 
تقول العرب ) ٢٩(

 :منھمعند موت السید 
بكت لھ السماء 

أي عمَّت ، واألرض 
مصیبُتھ األشیاء حتى 

 السماءوبكتھ األرض 
مبالغًة في وجوب 
 الجزع والبكاء علیھ

  ]قر[
  
قائل ھذا أبو ) ٣٦(

إن  :جھل، قال یا محمد
ً في قولك  كنت صادقا

من فابعث لنا رجلین 
قُصي  : ءابائنا أحدھما

بن كالب فإِنھ كان 
 ً  ، لنسألھ رجالً صادقا

 عما یكون بعد الموت
 ]قر[
  
 الصادق عن) ٣٧(

ً  إن (ع)  قال تّبعا
 والخزرج لألوس
 حتى ھیھنا كونوا
 أنا أما النبي ھذا یخرج

 لخدمتھ أدركتھ فلو
  معھ وخرجت

  ]صا[
  

 ولم صباحا أربعین السالم علیهم علي بن الحسین وعلى زكریا بن یحیى على السماء بكت قال:
قد ﴿) ٢٩( ]صا[ حمراء وتغیب حمراء تطلع كانت قال ، هماؤ ابك فما قیل،  علیهما إال تبك ول

نا ي هني﴿أنقذنا  ﴾َجنَّ ل من العذاب الُم رائي  همءأبنا وقتله فرعون استعباد من الشدید ﴾ب� إِس

ن عالياً ) ﴿٣٠( َّه كا ن رعوَن إ ن ف ن ﴿ هوجبروت هطغیان في ﴾م رفنيم متجاوزًا الحد  ﴾المس

قد ﴿ )٣١( في الطغیان واِإلجرام مول ه ترنا ٍم ﴿اصطفیناهم وشرفناهم  ﴾اخ منا  ﴾ع� عل

م﴿ )٣٢( على أهل زمانهم ﴾ع� العالمني﴿باستحقاقهم لذلك الشرف  ه نا آتي ن و ِت  م  ﴾اآليا

ما ﴿، وإِنزال المنِّ والسلوى  ، وتظلیل الغمام مثل فلق البحر الحجج والبراهین وخوارق العادات
 ٌ ء ه بال بني﴿ اختبار وامتحان ﴾في ر ظاهر جليٌ  ﴾مُّ ء إنَّ ﴿ )٣٣( لمن تدبَّر وتبصَّ كفار  ﴾هؤال

قولون﴿قریش  ى﴿ )٣٤(﴾ لي ول نا األ ت ال موت لن نموت إال موتًة واحدًة وهي موتتنا  ﴾إن هي إ

ن﴿ األولى في الدنیا ري نش أْتوا بآبائنا﴿ )٣٥( بمبعوثین ﴾وما حنُن بِم أحیوا لنا ءاباءنا  ﴾ف

قني﴿ لیخبرونا بصدقكم د م صا ت ن  والمؤمنین على وجه التعجیز،  (ص)ول خطاٌب للرس ﴾إِن ك
م﴿ )٣٦( ه ٌر ﴿ استفهام انكار،  أهؤالء المشركون ﴾أ ع﴿أقوى وأشدُّ  ﴾خي ُبَّ ُم ت م قو ملك الیمن ﴾ أ

وسمي تّبعًا لكثرة  ، الحمیري أسعد بن ملیك المكّنى بأبي كربواسمه  ،وحضرموت والُشحر 
ِتهم عددهمأهلك اهللا سبحانه قوَمه على كثرة  ، الناس أتباعه من وكان إذا كتب  ، ، وكمال ُقوَّ

ولذلك ذّم قومه ولم  كافرین وقومه مؤمنا كان ،كتب باسم الذي ملك بّرًا وبحرًا وضحًا وریحاً 
اّما أنا لو ادركته  )ص(قال لالوس والخزرج كونوا ههنا حّتى یخرج هذا الّنبّى أنه ، وقیل یذّمه

هم﴿ لخدمته وخرجت معه بل ن ق ن م ي َّذ م﴿عاد وثمود وأضرابهم  ﴾وال ه نا هلك وخربنا  ﴾أ
م﴿وفرقناهم  بالدهم ه ن نوا جمرمني إ   )٣٧( وعید وتهدید لقریش، فیه  بسبب ِإجرامهم ﴾كا

ت واألرَض ﴿ وا نا السما ق هما﴿هذا الكون  ﴾وما خل ن  من المخلوقات البدیعة ﴾وما بي

بني﴿ ا ﴿ )٣٨( الحشر ثبوت على تنبیه فیه،  لعبًا وعبثاً ﴾ الع همام نا ق السماوات  أي ﴾خل

ال﴿المخلوقات  واألرض وما بینهما من بالعدل لنجازي المحسن بِإحسانه والمسيء  ﴾باحلقِّ  إ

م ال يعلمون﴿ بِإساءته ثره نَّ أك م﴿) ٣٩( ذلك فینكرون البعث والجزاء ﴾ولك  إنَّ يو
ل فص ُهم﴿ُسمي یوم الفصل ألن اهللا تعالى یفصل فیه بین الخلق ،  یوم القیامة ﴾ال قات  ﴾مي

ى) ﴿٤٠( ﴾أجمعني﴿عد حساب الخالئق مو  ول ىً عن مَّ ول َم ال يُغ� مَّ ال یدفع قریب عن  ﴾يو

رون﴿ ، وال صدیٌق عن صدیقه قریبه ُنص م ي ال ه حم ) ﴿٤١( هونوال ینصر  ﴾شيئًا و ن رَّ الَّ م إ
 ُ  أوصیاء من بأحد ذكره وجل عز اهللا استثنى ما ، عن الصادق (ع) فِإنه یشفع وینفع ﴾ اهللا

   یغنى ال یوم{ الحق وقوله كتابه في فقال وشیعته (ع) المؤمنین أمیر ما خال أتباعهم الو  األنبیاء
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أبا جھل كان ) ٤٤(

ْبد ،  یأتي بالتمر والزُّ
، فھذا  تزقموا : فیقول

الزقوم الذي یعدكم بھ 
إن ، فنزلت  محمد

شجرة الزقوم طعامُ 
 ]مس[  ثیماأل
  
التقى النبي  )٤٩(

بأبي جھل فقال  (ص)
إِنَّ هللا  (ص)النبي 

أمرني أن أقول لك 
 : فقال أْولى لَك فأْولى

  !بأي شيٍء تھددني
وهللاِ ما تستطیع أنت 
وال ربك أن تفعال بي 
شیئاً، إِني لمن أعزِّ 
ھذا الوادي وأكرمھ 

، فقتلھ هللا  على قومھ
، یوم بدر وأذلَّھ 

ذق إنك  فیھونزلت 
 أنت العزیز الكریم

  ]مس[
 
شجرة الزقوم ) ٤٩(

ھي الشجرة التي خلقھا 
اھا  هللا في جھنم ، وسمَّ

، فإِذا  الشجرة الملعونة
جاع أھل النار التجئوا 

،  إلیھا فأكلوا منھا
فغلت في بطونھم كما 

وشبَّھ  یغلي الماء الحار
تعالى ما یصیر منھا 
إلى بطونھم بالُمھل 

،  ابوھو النحاس المذ
والمراُد باألثیم الفاجر 
  ذو اإلِثم وھو أبو جھل
 : وذلك أنھ كان یقول

یعدنا محمد أن في 
، وإِنما  جھنم الزقوم

ھو الثَّرید بالزبد 
  ]قر[والتمر

َّه ﴿ ]صا[ وشیعته (ع) علیا بذلك یعني }اهللا رحم من إال ینصرون ال وهم شیئا مولى عن مولى ن إِ
ز زي م﴿ المنتقم من أعدائه ﴾هو الع حي رَّ ) ٤٢( والترغیببین الترهیب  تعالى جمع ، بأولیائه ﴾ال

م﴿ قُّو زَّ م﴿ )٤٣( أصل الجحیمفي التي تنبُت  ﴾إنَّ جشرَت ال ُم األثي  ، فاجرال هذاطعام  ﴾طعا

ل﴿ )٤٤( لیس له طعام غیره ابو جهل ه  ﴾يغلي﴿ كالنحاس المذاب الذي تناهى حرُّه ﴾كالُم

بطون﴿ُیجرجر  ما كغلي﴿ )٤٥(﴾ يف ال  ُیقال للزبانیة )٤٦( الماء الشدید الحرارة ﴾حلمي

وه﴿ ءِ ﴿ سوقوه وجروه بعنف ﴾فاْعتلُوه﴿ هذا الفاجر اللئیمخذوا  ﴾خذ وسط  ﴾إلى سوا

م﴿ ه﴿ )٤٧( ﴾اجلحي ا فوق رأس و بُّ ن ثمَّ ص م م ذاب احلمي  ﴾ذْق ﴿ )٤٨( الذي تناهى حرُّه ﴾ع

م﴿العذاب  ُز الكري زي نَت الع ََّك أ ن ز المكرَّ  ﴾إِ العذاب  ﴾هذا إنَّ ﴿ )٤٩( استهزاًء به مالمعزَّ
ترون﴿ ِه تْم م ب ت ن ن به في الدنیا ﴾ما ك قني﴿ )٥٠( هو ما كنتم تشكوُّ ت ن الم الذین اتقوا اَهللا  ﴾إ

ٍم ﴿في الدنیا بامتثال أوامره واجتناب نواهیه  قا یأمنون فیه من اآلفات  في مكان ﴾أمني يف م
وا فى الدنیا على خوف العذاب ووجل الفراق كان (ع) قال جعفر الصادق ،والمنغصات والمكاره 

ٍت ﴿ )٥١( وذلك مقام المتقین فى الدنیا فاورثهم ذلك امانا وامنا نَّا  بساتین ناضرة ﴾يف ج

ْندٍس ﴿ )٥٢( جاریة ﴾وعيوٍن ﴿ ن ُس ْبسون م رق ﴿ ه، الرقیق ثیاب الحریر ﴾يل تب  ﴾واس
وقیل السندس  ، هته أنفسهمخاطب العرب فوعدهم من الثیاب بما عظم عندهم واشت،  والسمیك منه

قابلني﴿ما یلبسونه واإلستبرق ما یفترشونه  ت حال  ﴾كذلك﴿ )٥٣(في المجالس بالمحبة  ﴾م

م﴿ اهل الجنة ه نا ج ٍر ﴿أیضًا  ﴾وزوَّ ٍني ﴿ الحوراُء البیضاءُ  ﴾حبو  العینین العیناُء عظیمة ﴾ع

ها﴿ یطلبون من الخدم ﴾يْدعون﴿ )٥٤( هةٍ ﴿ في الجنة ﴾في ِّ فاك ما  باحضار ﴾بكل

نني﴿ الفواكه من یشتهون ألن الّله تعالى جعل في كل قطر بخالف ثمار الدنیا،   ضررهامن  ﴾آم
زمنا للفواكه والخضراوات بحسب ما یوافق أهله والبیئة التي هم فیها ، حتى ان الحكماء 

ها﴿ )٥٥( األقدمین حذروا أكلها بغیر موسمها وقبل نضجها قون في و  في الجنة ﴾ال يذ

َت ﴿ الَّ ﴿ ، بل خلود موت م یعد ثمةفل ﴾المو ى الموتة إِ ول التي فارقوا الدنیا بها ، وٕانما  ﴾األ
جعلنا الّله وٕایاكم  -استثنى الموتة األولى من موت الجنة مع أنها ال موت فیها ، ألن السعداء 

إذا ماتوا یصیرون بلطف الّله تعالى إلى أسباب الجنة لما یرون من نعیم برزخ القبر  - منهم
م﴿ون فیه الروح والریحان ، ویرون منازلهم في الجنة عند خروج أرواحهم فیلق ه قا و  خلَّصهم ﴾و

اهم من ربهم  ذاب﴿ونجَّ ن ربك) ﴿٥٦( الشدید األلیم ﴾اجلحيم ع تفضًال  كل ذلك ﴾فضالً م

فوز﴿الذي أعطوه من النعیم  ﴾ذلك﴿منه تعالى علیهم  م هو ال قال ) ٥٧( ال فوز وراءه ﴾العظي

رناه﴿لحبیبه محمد (ص) تعالى ملتفتا  نما يس نك﴿سهلنا القرآن  ﴾فإِ م ﴿بلغتك  ﴾بلسا ه   لعل
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تسمى الشریعة وسورة 
  الدھر

  
 الصادق نفضلھا ع

 سورة قرء من (ع)
 أن ثوابھا كان الجاثیة

 وال أبدا النار یرى ال
 وال جھنم زفیر یسمع

 محمد عم وھو شھیقھا
 ]صا[ (ص)

من وعن النبي (ص) 
قرأ حم الجاثیة ستر هللا 
عورتھ وسكن روعتھ 

 ]زم[ یوم الحساب
  
 : قال الصاوي) ٥(

ذكر هللا سبحانھ 
وتعالى من الدالئل 
ستًة في ثالث ءایات، 

 للمؤمنینختم األولى بـ 
 یوقنونوالثانیة بـ 

،  یعقلونوالثالثة بـ 
ووجھ التغایر بینھا في 

ن اإلِنسان إذا التعبیر أ
 تأمل في السماوات

وأنھ ال بدَّ  واألرض،
،  لھما من صانع آمن

وإِذا نظر في خلق 
نفسھ ونحوھا ازداد 

، وإِذا نظر  إِیماناً فأیقن
في سائر الحوادث 
كمل عقلھ واستحكم 

  ]مس[ علمھ
  
عن ابى ذر عن ) ٦(

 : قالانھ  (ص)النبى 
یا ابا ذر جدد ایمانك 
بكرة وعشیا فان 

یندرس ما  سریعا
االسالم حتى ال یدرى 
احد ما الصالة وما 
الصیام وان واحدا 
منھم یقول ان من كان 
قبلنا یقولون ال الھ اال 
هللا ویدخلون ھذه 

 -اى المساجد -البیوت
قیل یا رسول هللا اذا لم 
یصلوا ولم یصوموا 
فما یغنى عنھم قولھم 

 (ص)ال الھ اال هللا قال 
بھذه الكلمة ینجون من 

 ]رو[ جھنمنار 
  

رون تذك قب﴿ )٥٨(ن وینزجرو یتعظون  ﴾ي رت هم ﴿ما یحل بهم (ص)  فانتظر یا محمد ﴾فا ن إِ
بون ق رت   )٥٩( ووعید للمشركین (ص)فیه وعد للرسول  ، منتظرون هالكك ﴾م

  
  
  

، فإنها مدنیة ، وهي أربعمائة وثمانون كلمة ، وألفان ومئة وواحد  ١٤نزلت بمكة عدا اآلیة 
         ]مال [وتسعون حرفا 

ٍم   ِ�ِ ْاهللاِ  ٍحي رَّ ٍن ْال ْحم ر        ْال
م﴿ الحاء یدل على ان فى بحر حیاته حارت االرواح والمیم تدل على ان فى میادین محبته  ﴾ح

بحیاتى ومودتى الولیائى ال شئ الى احب من لقاء احبابى وال أحب على احبابى  و هامت االسرار
ن اهللا﴿ )١( من لقائى تاب م زيُل الك ن ز ت زي م﴿ انتقامه من اعدائهفي  ﴾الع في  ﴾احلكي

رِض ﴿خلق  ﴾إنَّ يف﴿ )٢( تدبیر امر خلقه ِت واأل وا  وما فیهما من المخلوقات ﴾السما

ٍت ﴿ نني﴿ لعالمات على قدرة اهللا وحكمته ﴾آليا  )٣( هاهللا ووحدانیتن بوجود یصّدقالم ﴾�مؤم

م ويف﴿ ِقك  في أطواٍر مختلفة إلى تمام الخلق، متقلبة  أیها الناُس من نطفٍة ثم من علقة ﴾خل
ن دابةٍ  وما﴿ ُبثُّ م وفیما ینشره تعالى وُیفرقه من أنواع المخلوقات التي تدب على وجه  ﴾ي

نون﴿ األرض ق ٍم يو قو ٌت ل يا تالف﴿ )٤( یصّدقون بقدرة ربِّ العالمین ﴾ءا ل ﴿تعاقب  ﴾واخ ا�ي
ر ها ن ن﴿ دائبین ال یفتران ﴾وال ُ م زَل اهللا ن ا أ ن وم ء م ما الغیث الذي به تخرج  ﴾رزٍق  السَّ

ه﴿ ، وٕاحیائه األرض بعد موتها األرض أرزاق العباد وأقواتهم أحيا ب رَض ﴿بالمطر  ﴾ف التي  ﴾األ

ها﴿هي معدن األرزاق  ريِف ﴿ بعدما كانت هامدًة یابسة ال نبات فیها وال زرع ﴾بعَد موت  ﴾وتص

رياِح ﴿تقلیب  ٌت  ال يا م ﴿ عالمات على وجود اهللا ووحدانیته ﴾ءا قو قلونل في ترتیب هذه ﴾ يع
األولى بالمؤمنین ، والثانیة ولهذا ختم الّله اآلیة  ، اآلیات آیات أیضا لمن تدبرها وتفكر فیها

هذه  ﴾تلك﴿ )٥( بالموقنین ، والثالثة بالعاقلین  ومن اجتمعت فیه هذه الخصال الثالث أفلح وفاز

ُت اهللاِ ﴿ يا ها﴿ رته، الدالة على وحدانیته وقد وحججه وبراهینه ﴾ءا تلو ها  ﴾ن یا  ﴾عليك﴿نقصُّ

نون﴿الذي ال غموض فیه  ﴾باحلقِّ ﴿ (ص) محمد ِه يؤم يات آ يٍث بعَد اِهللا و ِي حد أ ب بأّي ف ﴾ف
، وبعد حججه علیكم وأدلته التي دلكم بها  هذا الذي یتلوه علیكم بعد حدیث اهللا یا كفار مكةحدیث 

لٌ و﴿ )٦( ، تصّدقون على وحدانیته من أنه ال رّب لكم سواه اٍك ﴿هالك ودماٌر  ﴾ي فَّ لِّ أ  لك
م ِت اهللاِ ) ﴿٧( كذَّاب مبالٍغ في اقتراف اآلثاملكل  ﴾أثي يا ُت�﴿القرآن  ﴾يْسمُع ءا تُقرأ  ﴾ت

ه﴿ ً ﴿ وهي في غایة الوضوح والبیان ﴾علي را تكب رُّ مس ُص   ثم یدوم على حاله من الكفر  ﴾ثم ي

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٤٥ 
٦٥  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة الجاثية     ٣٧

  مكیة  الدخان
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 الصادق عن) ١٤(

 مننا للذین قل قال (ع)
 أن بمعرفتنا علیھم
 ال الذین یعرفوا
 عرفوھم فإذا یعلمون

 ]صا[ لھم غفروا فقد
  
المقصود من ) ١٦(

كأنھ  (ص)ذلك تسلیتھ 
ال تحزن یا  : قال

  محمد على كفر قومك
فإِننا آتینا بني إسرائیل 
  الكتاب والنعم العظیمة
وا  فلم یشكروا بل أصرُّ

فكذلك   الكفرعلى 
 ]مس[ قومك

  
والمقصوُد من ) ١٧(

اآلیة التعجُب من ھذه 
أن حصول ،  الحالة

العلم یوجب ارتفاع 
ھھنا صار ،  الخالف

ً لحصول  العلم سببا
أنھ لم یكن ،  االختالف

مقصودھم نفس العلم 
وإِنما المقصود منھ 
طلب الریاسة والتقدم، 
فلذلك علموا وعاندوا 

  ]فخ[
  

ره﴿في غّیه  ویتمادى بش ها ف م يسمع أن ل ٍم ﴿ (ص) یا محمد ﴾ك سمَّاه بشارة  ﴾بعذاٍب ألي
نا) ﴿٨( ألن البشارة تكون في األمر الّسار  تهكمًا بهم يات ْن ءا َم ِم ذا عِل التي أنزلها اهللا  ﴾وإِ

ً ﴿ (ص) على محمد زوا ا ُه ه ذ ُولئك﴿سخر واستهزأ بها  ﴾شْيئًا اختَّ األفاكون المستهزءون  ﴾أ

ذاٌب ﴿بالقرآن  م ع ه هنيٌ  ل م﴿ )٩(شدید مع الذل واِإلهانة  ﴾م رائه ن و م﴿أمامهم  ﴾م ن ه  ﴾ج

م﴿تنتظرهم  ه ال يُغ� عن ا شيئاً ﴿ ال ینفعهم ﴾و بو ما ملكوه في الدنیا من المال  ﴾ما كس

ا﴿تنفعهم  ﴾وال﴿والولد  و ذ م ﴿األصنام التي عبدوها  من ﴾ما اختَّ ه َ ول ء وليا وِن اهللا أ ْن د ِم
ذاٌب عظيم ن ﴿هدایة لمن آمن به واتَّبعه  ﴾ُهدًى﴿القرآن  ﴾ذاه) ﴿١٠( دائم مؤلم ﴾ع ي والذ

هم ِت رب روا بآيا ف م﴿ جحدوا بالقرآن مع سطوعه ﴾ك ٍز ألي ن رج ذاٌب م م ع من أشدِّ أنواع  ﴾لُه
ُ ﴿ )١١( العذاب مؤلٌم موجعٌ  ر﴿بقدرته وحكمته هو  ﴾اهللا � خسَّ م ا�ر﴿ذلَّل  ﴾الذ على  ﴾لك

ُفلك﴿لتسیر  ﴾�ري ﴿ضخامته وِعظمه  ه﴿السفُن  ﴾ال ره﴿ على سطحه ﴾في أم بمشیئته  ﴾ب

هِ ﴿ وإِرادته ن فْضل تُغوا م تْب اللؤلؤ  الستخراج، والغوص  ولتطلبوا من فضل اهللا بسبب التجارة ﴾وِل

رون﴿، وصید األسماك  والمرجان م تشك ) ١٢( ربكم على ما أنعم به علیكم ﴾ولعلك

ر﴿ ْم ما يف﴿وخلق  ﴾وخسَّ رِض  لُك ِت وما يف األ وا ما لسَّ ، من كواكب  في هذا الكون ﴾ا

ه﴿ وجبال وبحار وأنهار ونباٍت وأشجار ن ، من عنده وحده  من فضله وإِحسانه وامتنانه ﴾جميعًا ِم

ٍت ﴿ فیما ُذكر ﴾إنَّ يف ذلَك ﴿جّل وعال  رون﴿ لِعبرًا وعظات ﴾آليا فكَّ ت ٍم ي قو یتأملون في  ﴾ِل

لْ ) ﴿١٣(به  بدائع صنع اهللا فیستدلون على قدرته ووحدانیته ویؤمنون  (ص) یا محمد ﴾ق

نوا﴿ ن آم ي َّذ روا﴿للمؤمنین  ﴾�ِّ یصفحوا ، ویتجاوزوا عمَّا یصدر عن الكفار عنهم من  ﴾يْغف

َم اهللا﴿ األذى يا رجون أ ين ال ي ألنهم ال یؤمنون باآلخرة وال ، ال یخافون بأِس اهللا وعقابه  ﴾ِ�َّذ

نوا﴿ بلقاء اهللا بون �زَي قومًا بما كا وعیٌد ، فیه  اقترفوه من اِإلثم بما لیجازي الكفرة ﴾يكس
ن ) ﴿١٤( وتهدید لم ه﴿ وهو ما طلب به رضى اهللا تعالى ﴾صاحلاً  عم فس ن فنفع ذلك  ﴾فل

َ ﴿ا العمل الصالح وثوابه لنفسه عائد الیه ء ْن أَسا ها﴿ سوءاً  ومن ارتكب ﴾وم فضرر  ﴾فعلي

م﴿ اساءته وعقابها على نفسه ى ربك ُرجعون﴿ مالك اموركم ﴾ثُمَّ إل دون فیجازیكم على تر  ﴾ت
فیه ترغیب على اكتساب العمل الصالح وترهیب عن ،  اعمالكم خیرا كان او شرا فاستعدوا للقائه

نا) ﴿١٥( ارتكاب العمل السیئ قد آتي تاَب ﴿أعطینا  ﴾ول ل الك رائي  التوراة ﴾ب� إِس

مَ ﴿ ة﴿ وفصل الحكومات بین الناس ﴾واُحلك بوَّ ن غیرهم كثر فیهم االنبیاء مالم تكثر في  ﴾وال

ن﴿من االمم ، من یوسف الى عیسى  م م ه نا رزق ِت  و با   وال طّیب إال وهو حالل  ﴾الطيِّ
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قال الصادق ) ١٧(

الشریعة فى  (ع)
االمور محافظة الحدود 
  فیھا ومن هللا االعانة

 ]رو[
  
ال تتبع آراء ) ١٨(

الجھال التابعة 
وھم رؤساء   اتللشھو

قریش حیث قالوا 
 ارجع إلى دین ءابائك

  ]بي[
  
 (ص)عن النبى ) ٢٠(

القرءآن یدلكم على 
اما  ، دائكم ودوائكم

داؤكم فالذنوب واما 
 دواؤكم فاالستغفار

  ]رو[
  
أن عتبة ) روي ٢١(

وشیبة والولید بن عتبة 
 (ع)قالوا لعلي 

وهللا ما أنتم   :وحمزة
على شيء ولئن كان 

ً لحالنا  ما تقولون حقا
أفضل من حالكم في 
اآلخرة كما ھو أفضل 
 في الدنیا فنزلت اآلیة

یستنبط منھا تباین و
حالي المؤمن العاصي 

 ،والمؤمن الطائع 
 ولھذا كان كثیر من

العباد یبكون عند 
تالوتھا حتى إنھا 

  تسمى مبكاة العابدین
  ]آل[
  
ي ) فائدة ٢٣( ُسمِّ

الھوى َھًوى ألنھ 
یھوي بصاحبھ في 

  ]قر[لنار ا
  
 :قال ابن عباس) ٢٣(

ما ذكر هللا َھًوى في 
   ]قر[ القرآن إال ذّمھ

  
 (ص)عن النبّي ) ٢٣(

س من دان نفسھ  الَكیِّ
وعِمل لما بعد الموت  
والفاجر من أتبع نفسھ 
  ھواھا وتمنَّى على هللا

إذا رأیت وعنھ (ص) 
ً وَھًوى  ا مطاعا ُشّحً
ً ودنیا مؤثرة  ُمتََّبعا

أي وإعجاب كل ذي ر
برأیھ فعلیك بخاّصة 
نفسك وَدْع عنك أمر 

  ]قر[ العامة
  
  

م ع� العالمني﴿ ه نا ل فضَّ ن ) ﴿١٦(م على سائر األمم في زمانه ﴾و ٍت م نا م بيِّ ه نا آتي و
ر وما بین  (ص)قال ابن عباس هو العلم بمبعث النبى  ، وبینا لهم في التوراة أمر الشریعة ﴾األَم

ُفوا﴿ ]رو[ ویكون انصاره أهل یثرب لى یثربلهم من امره وانه یهاجر من تهامة ا تل في  ﴾فما اخ

م﴿ رذلك األم ه ء ْن بعِد ما جا الَّ م مُ  إ إال من بعد ما جاءتهم الحجج والبراهین واألدلة  ﴾العل

م﴿ ه َّك﴿حسدًا وعنادًا  ﴾بْغيًا بين م إِنَّ رب م يو ه ن قضي بي ه  ي نوا في القيامة فيما كا
فون ،  لعباد یوم القیامة فیما اختلفوا فیه من أمر الدینهو جل وعال الذي یفصل بین ا ﴾خيتل

ثم ) ﴿١٧( وفي اآلیة زجٌر للمشركین أن سلكوا مسلك من سبقهم من األمم العاتیة الطاغیة
ناك ريعةٍ ﴿ (ص) یا محمد ﴾جعل ن﴿ طریقٍة واضحة ﴾ع� ش ر م  من أمر الدین ﴾األم

ها﴿ َِّبع ء﴿ إلیك ربكفاتبع ما أوحى  ﴾فات َهوا بْع أ تَّ ال ت ن ال يعلمون و ي ال تتَّبع ضالالت  ﴾الذ

ن) ﴿١٨( المشركین م ل ه ن ن اهللا شيئاً ﴿لن یدفعوا  ﴾يُْغنوا إِ من العذاب إن سایرتهم  ﴾عنك م

مني﴿ على ضاللهم ُ بعٍض  وإِنَّ الظال ء وليا م أ ه عض ال ،  في الدنیا یتولى بعضهم بعضاً  ﴾ب

ليُّ ﴿  ولي لهم في اآلخرة قني واهللاُ و تَّ لم  ﴾بصائر﴿القرآن  ﴾هذا) ﴿١٩( آلخرةفي الدنیا وا ﴾ا

هدًى �ناِس ﴿نور  رحمة﴿ من الضالل ﴾و نون﴿ ونعمة﴾ و ق و ٍم ي قو بصحة هذا القران  ﴾ل

َن ﴿ )٢٠( ي َِّذ ل َْم َحِسَب ا رحوا أ ت اكتسبوا بجوارحهم الید والرجل واللسان والفرج وغیرها ففعلوا  ﴾اْج

ِت ﴿ فیها يئا ن﴿كل ما ساء فعله  ﴾السَّ ن آم ي م كالذ ه  كالمؤمنین األبرار ﴾واأن جنعل

ت﴿ ن آمنوا وعملوا یالذك{ ن ابن عباس في قول اهللا تعالىع ،كال ، ال نفعل  ﴾وعملوا الصاحلا

ءً ﴿ ]شو[ وحمزة وعبیدة بن الحارث بن عبد المطلب (ع) نزلت في علي : قال }الصالحات سوا
م ه م وممات ُه   ین المؤمنین والكفار؟ ال یمكن أن نساوي ب نساوي بینهم في المحیا والممات ﴾حمَيا

َ ﴿ ال في الدنیا وال في اآلخرة ء  ، او في تسویتهم بین أنفسهم وبین المؤمنین ﴾حيكمون ما سا
) ٢١( ، تسمى هذه االیة مبكاة العابدین ساء ما ظّنوا بنا وبعدلنا أن نساوي بین األبرار والفجار

رَض باحلقِّ و﴿ ِت واأل وا ما ُ الس وُ�زى ﴿ هقدرته ووحدانیت بالعدل لیدل بهما على ﴾خلق اهللا
لُّ  بت ك فٍس بما كس م ﴿ ، وبما اكتسب من خیر أو شر ولكي ُیجزى كل ِإنسان بعمله ﴾ن ه و

يَت ) ﴿٢٢( دون أن ُینقص في ثواب المؤمن أو ُیزاد في عذاب الكافر ﴾يظلمون ال رأ ف  ﴾أ

ُ ﴿أیها اإلنسان  اه ه هو ه ذ إل ْن اختَّ ُ ﴿فصار تبعا لما تهواه نفسه  ﴾م َّه اهللا ٍم وأضل  ﴾ ع� عل

م﴿ وأضلَّ اهللا ذلك الشقي في حال كونه عالمًا بالحق غیر جاهل به ت ع� ﴿وطبع  ﴾وخ
هِ  ه﴿في اآلیات والنُّذر  ، وال یتفكر بحیث ال یتأثر بالمواعظ ﴾سْمع قلِب   بحیث وختم على قلبه  ﴾و
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كانت قریش ) ٢٣(

ً من تعبد ال حجر حینا
الدھر، فإذا وجدوا ما 

،  ھو أحسن منھ
طرحوا األول وعبدوا 

 ، فأنزل هللا اآلخر
أفرأیت من اتخذ إلھھ 

نزلت في  وقیل ھواه
الحارث بن قیس 
السھمي أحد 

، ألنھ كان  المستھزئین
یعبد ما تھواه نفسھ 

  ]مس[
  
نزلت في أبي ) ٢٣(

، ذلك أنھ طاف  جھل
،  بالبیت ذات لیلة

 ولید بن المغیرةومعھ ال
، فتحدثا في شأن النبي 

 : فقال أبو جھل  (ص)
وهللا إني ألعلم أنھ 

،  َمھْ  :، فقال لھ صادق
؟  وما دلَّك على ذلك

یا أبا عبد شمس   : قال
ھ في صباه  كنا نسمیِّ

، فلما  الصادق األمین
تم عقلھ وَكُمل رشده 
ھ الكذاب الخائن،  نسمیِّ
وهللا إني ألعلم أنھ 

 فما  :ل، قا صادق
یمنعك أن تصدقھ 

 : ؟ قال وتؤمن بھ
تتحدث عني بنات 
  قریش أني اتَّبعت یتیم
أبي طالب من أجل 

، والّالت  كسرة
ى إن اتبعتھ أبداً    والُعزَّ

وختم على  فنزلت
    ]قر[ سمعھ وقلبھ

  
فائدة  الدھر اسم ) ٢٤(

لمدة العالم من مبدإه 
إلى منتھاه ، ویعبر بھ 
عن كل مدة طویلة ، 

ف الزمن ، فإنھ بخال
یقع على القلیل والكثیر 

   ]مال[
  
 ) عن النبي (ص)٢٤(

ال تسّبوا الّدھر فإن هللا 
وتأویلھ أّن  ،ھو الدھر 

أھل الجاھلیة كانوا 
ینسبون الحوادث 
المجحفة والبالیا 
النازلة إلى الدھر 
فیقولون فعل الدھر كذا 

، وكانوا یسّبون الدھر 
إن فاعل  (ص)فقال 

و هللا ھذه األمور ھ
 تعالى فال تسبوا فاعلھا 

  ]مج[

وًة﴿ ال یتفكر فى اآلیات والنذر وال یفهم الحق ل ع� بصره غشا مانعة عن  ﴾وجع

ن﴿االستبصار واالعتبار  ْن بعِد اهللا فم ِه م ْهدي فمن الذي یستطیع أن یهدیه بعد أن أضله  ﴾ي

َّرون﴿ ال أحد یقدر على ذلك ؟ اهللا فال تذك ختم اهللا على  ، تتعظونتعتبرون أیها الناس و  ﴾أ
سمعه فحرم من سماع خطابه وعلى قلبه فحرم من فهم خطابه وعلى عینیه فحرم من مشاهدة آثار 

جواهر األرواح منها ما هو مشرق علوي نوراني ، فال یمیل إال لما  القدرة فى صنعه فلم یر الحق
ا یعجب نفسه ، وٕان الّله یرضي خالقه مبدعه ، ومنها ما هو رذیل سفلي ظلماني فال یمیل إال لم

قالُوا) ﴿٢٣( تعالى یقابل كال بما یلیق بماهیته وجوهره ما ﴿ منكرو البعث المشركون وقال ﴾و
ُت  هي نيا نمو نا الُد ال حيات نحن  ونحیا یموت آباؤنا،  ال حیاة إال هذه الحیاة الدنیا ﴾وحنيا إِ

ال الدَّ ﴿بعدهم ونموت نحن ویحیا أبناؤنا بعدنا  نا إ ُْهلك روما ي ، وتعاقُب  مروُر الزمان ﴾ه

ٍم  وما﴿ األیام ن عل م بذلك م ه الَّ ﴿ ولیس لهم مستنٌد من عقل أو نقل ﴾ل م إِ  ﴾يُظنُّون إْن ُه

ٍت ) ﴿٢٤( یتوهمون ویتخیلون نا نا بيِّ يات م ءا ه ُت� علي ذا ت وإِذا قرئت ءایاُت القرآن على  ﴾وإِ

ا كان ُحجَّ ﴿ واضحات الداللة على البعث والنشور المشركین ممَّ ه كان متمسكهم في دفع  ما ﴾ت

وا بآبائنا﴿الحق الصریح  الَّ أْن قالوا ائت قني إن﴿ أحْیوا لنا ءاباءنا األولین ﴾إ د م صا ت ن  ﴾ك

ِل ) ﴿٢٥( ِإن كان ما تقولونه حقاً  م﴿ (ص) لهم یا محمد ﴾ق ييك ثم ﴿ في الدار الدنیا﴾ اهللاُ ُحيْ
تكم ِم القيامةِ ْجيمعُ ﴿ بعد الموت ﴾ثم﴿ عند انقضاء آجالكم ﴾يُمي ى يو م إل للحساب  ﴾ك

ناِس ﴿ال شك  ﴾ال رْيب﴿ والجزاء ر ال نَّ أكث ه ولك قدرة اهللا  ﴾ال يعلَمون﴿لجهلهم  ﴾في

رض) ﴿٢٦( فینكرون البعث والجزاء ِت واأل وا ُك السما هو جل وعال المالك لجمیع  ﴾وِهللا مل
ُم الساعةُ ﴿ الكائنات قو م ت يو بطلون﴿القیامة  ﴾و ر الم  ون بآیات اهللالكافر  ﴾يومئٍذ خيس

رى ﴿ )٢٧( ٍة جاثيةً ﴿ أیها المخاطب یامحمد (ص) ، او ﴾وت َّ أُمَّ ل جالسًة على الركب من  ﴾ك

لُّ أُمةٍ ﴿تنتظر القضاء بالعدل من الحاكم العدل  شدة الهول والفزع تُدعى ﴿من تلك األمم  ﴾ك
ى ها إل تاب م تعملون﴿ في هذا یقال لهم  صحائف أعمالها ﴾ك ت ن زون ما ك َم ُجتْ تنالون  ﴾اليو

نا﴿ )٢٨( جزاء أعمالكم تاب أضاف الكتاب تارًة ِإلیهم  كیف فِإن قیل، كتاُب أعمالكم  ﴾هذا ك
وأضافه إلى اهللا تعالى ، ؟ فالجواب أنه أضافه ِإلیهم ألن أعمالهم ثابتٌة فیه  وتارًة ِإلى اهللا تعالى

ْنِطق﴿ ألنه مالكه وأنه هو الذي أمر المالئكة أن یكتبوه م باحلقِّ علي﴿یشهد  ﴾ي من غیر  ﴾ك

م﴿ زیادٍة وال نقصان ت ن ْنسُخ ما ك ُنَّا نْست َّا ك ن وإِثباتها  نأمر المالئكة بكتابة أعمالكم ﴾تَْعملون إ
 جعلنا اهللا وایاكم من المسارعین الى اسباب رضاه والمسابقین الى قبول امره وهداه،  علیكم

ت﴿ )٢٩( احلا نوا وعِملوا الصَّ َن آم ي ا الذ أمَّ م يف ﴿ ة الدنیافي الحیا ﴾ف ُُّه م رب ه   فيُدخل
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یریدون أن  )٢٤(

الموجب للحیاة 
والموت تأثیراُت 
الطبائع وحركاُت 

، وال حاجة  األفالك
إلى إثبات الخالق 

، فھذه الطائفة  المختار
جمعوا بین إنكار اإلِلھ 
وبین إِنكار البعث 

  ]فخ[ والقیامة
  
على هللا جعل ) ٢٩(

العباد حفظھ وعلى 
ً فالحفظة  الكتاب خزانا
یستنسخون كل یوم من 
الخزان عمل ذلك الیوم 
فإذا فني الرزق 
وانقطع األمر وانقضى 

 الى  األجل أتت الحفظة
الخزنة یطلبون عمل 
ذلك الیوم فتقول 
الخزنة ما نجد 
لصاحبكم عندنا شیئاً 
فترجع فیجدونھ قد 

بن عباس ا كان،  مات 
ً :  یقول ،  ألستم عربا

ھل یكون االستنساخ 
 ]آل[ إال من أصل

  
في الحدیث ) ٣٧(

الكبریاء   القدسي
ردائي والعظمة إزاري 
فمن نازعني واحداً 
 منھما قذفتھ في النار

 ]آل[
  
  
  
  
  
  
  
  

 الصادق عنفضلھا 
 كل قرأ من قال (ع)
 جمعة كل أو لیلة

 لم االحقاف سورة
 تعالى هللا یصبھ
 الدنیا الحیاة في بروعة
 یوم فزع من وامنھ
  ]صا[ هللا إنشاء القیامة

ه ت بِنيُ  ذلك هو﴿، ُسمیت الجنة رحمًة ألنها مكان تنزل رحمِة اهللا  في الجنة ﴾رْحَم فوُز الُم  ﴾ال

روا﴿ )٣٠( العظیم الذي ال فوز وراءه ف ن ك ي ا الذ ن﴿ فیقال لهم توبیخاً  ﴾وأمَّ ْم تك فل يا�  أ ءا
م ُت� عليك رتم﴿ ن الرسل تتلو علیكم ءایات اهللاأفلم تك ﴾ت ب تك  فتكبرتم عن اِإلیمان بها ﴾فاس

م قومًا جمرمني﴿ وأعرضتم عن سماعها ت ن ل) ﴿٣١( ﴾وك ذا قي هللا ﴿لكم  ﴾وإِ إِنَّ وعد ا
ا ﴿شك  ال ﴾ريَب  ال﴿والقیامة آتیٌة  ﴾والساعةُ ﴿ إن البعث كائن ال محالة ﴾حقٌّ  م مَّ ت ها ُقل في

ري ما اعةُ  نْد الَّ ﴿؟ أحقٌّ أم باطل يء هيأيُّ ش ﴾السَّ َُّظنُّ إِ ال نصدِّق بها ولكن  ﴾ظنَّا إن ن

نني﴿ ِإنَّ هناك آخرة نسمع ق تْي  ﴾وبدا) ﴿٣٢( ولسنا مصدِّقین باآلخرة یقیناً  ﴾وما حنُن بُمس

م﴿ وظهر ه لوا﴿ في اآلخرة ﴾ل ت ما عِم م وحاق﴿قبائح أعمالهم  ﴾سيئا ه ه  ب ا ب نو ا كا م
ُون زء ه ت لَ ) ﴿٣٣( ي كانوا یستهزئون به في الدنیاالعذاب الذ وأحاط ﴾يْس قي  ویقال لهم ﴾و

م﴿ ْنساك َم ن َ يوِمكم هذا﴿نتُرككم في العذاب  ﴾اليو ء قا م ل ت  كما تركتم الطاعة ﴾كما نسي

م﴿ فلم تعملوا آلخرتكم واك أ نَّاُر ﴿ومستقركم  ﴾وم ن ال ري َّاص ن ن ولیس لكم من  ﴾وما لكم م

م) ﴿٣٤( ینصركم ویخلصكم من عذاب اهللا ذتم﴿ نما جازیناكم هذا الجزاءإِ  ﴾ذلك َ م اختَّ نك  بأ
ُزوا ِت اِهللا ُه يا م﴿اهللا واستهزأتم به  بسبب أنكم سخرتم من كالم ﴾ءا خدعتكم  ﴾وغرتك

نيا﴿ ها﴿ بزخارفها وأباطلیها ﴾احلياُة الدُّ ن رجون م َم ال ُخيْ ال﴿ النارمن  ﴾فاليو م  و ه
بون تعت َِّه احلمُد ﴿ )٣٥( والطاعة لعدم نفعهاوال ُیطلُب منهم أن یرضوا ربَُّهم بالتوبة  ﴾يُْس  ﴾فلل

ربَّ ربِّ ﴿احمدوا ربكم أیها الناس ومجدوه وعظموه فحق الحمد أحٌد سواه تال یس ِت و وا  السما
رض ء﴿ )٣٦( ألنه ربكم ورب كل شيء ﴾رب العالمني األ ريا ب ه الك ،  العظمة والجالل ﴾ول

ز﴿والكمال  والقدرة زي هو الع رض و ت واأل وا م﴿ الیغلبالذي  ﴾يف السما فیما  ﴾احلكي
  )٣٧(قضى وقدر 

  
  
  
  

فإنها نزلت بالمدینة ، وهي ستمئة وأربع وأربعون كلمة ،  ٣٥،  ١٥،  ١٠نزلت بمكة عدا اآلیات 
 وال یوجد سورة مختومة بمثل هذه اللفظة وال مثلها في ، وألفان وخمسمائة وخمسة وتسعون حرفا

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

م﴿   ى فصنتها عن الخواطر والهواجس فالح فیها شواهد الدین تقلوب اهل عنای میتُ حَ  ﴾ح

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٤٦
٦٦  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة االحقـاف   ٣٥

  مكیة  الجاثیة
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  )٤٦(االحقاف   سورة    )٥٦٨(     العشرونو السادس الجزء 
  
 : قال المفسرون ) ٦(

إن هللا تعالى یحیي 
األصنام یوم القیامة 
 فتتبرأ من عابدیھا

  ]مس[
  
 فیھ وعٌد لھم) ٨(

بالغفران والرحمة إن 
،  رجعوا عن الكفر

وإِشعاٌر بحلمھ تعالى 
علیھم إِْذ لم یعاجلھم 

 ]مس[ بالعقوبة
  

تاِب ) ﴿١( واشرقت بنور الیقین ُل الك زي ن ان اهللا تعالى انزل القرءآن لتحصى اسماؤه الحسنى  ﴾ت

ِز ﴿ وتعرف صفاته العلیا ویتخلق بأخالقه العظمى زي ن اِهللا الع منین بإنزال الكتاب الُمعزِّ للمؤ  ﴾م

ِم ﴿ علیهم رَض ﴿) ٢( الُمْحِكم لكتاِبه عن التبدیل والتحویل ﴾احلكي ِت واأل وا ما نا السَّ ْق ا خل  م
ال باحلقِّ  وما ُهما إ ن وٕانما خلقناهما لنتعبد سكانهما باألمر ، ما خلقناهما عبثًا وال باطًال  ﴾بْي

ان المخلوقات كلها ما  ، أعمالهمب والنهي ونعرضهم للثواب وضروب النعم فنجازیهم في اآلخرة
لو عرفتم اهللا حق معرفته لمشیتم على كما ورد في الحدیث  ،خلقت اال لمعرفة الحق تعالى 

ولهذه المعرفة خلقت سموات االرواح واراضى النفوس وما بینهما  ، البحور ولزالت بدعائكم الجبال
ى﴿ من العقول والقلوب والقوى ٍل ُمسمَّ  القیامة یوم وهو الكل إلیه ینتهي ئهماوإِلى زمن فنا ﴾وأج

ن﴿ ي روا والذ ف روا﴿وهؤالء الكفار  ﴾ك ُنِْذ ا أ ِرضون﴿ عما ُخّوفوه من العذاب ﴾عمَّ ال  ﴾ُمْع

ل﴿ )٣( یستعدون له ون اهللا﴿ المشركین (ص) لهؤالء یا محمد ﴾ق ن د تم ما تدعون م ي رأ  ﴾أ

رو�﴿ هذه األصنام التي تعبدونها من دون اهللا رضما﴿ أخبروني ﴾أ ن األ قوا م أيَّ  ﴾ذا خل

ِت ﴿ شيٍء خلقوا من أجزاء األرض وا ما رٌك يف السَّ م ش ه ْم ل أْم لهم مشاركة ونصیب مع اهللا  ﴾أ

ل﴿هاتوا  ﴾ائتو�﴿ في خلق السماوات ب تاٍب من ق كتابًا من الكتب المنزلة من عند  ﴾هذا بك

ٍم ﴿ اهللا قبل هذا القرآن یأمركم بعبادة هذه األصنام ْن عل رٍة م ْو أثا أو بقیة من علٍم من علوم  ﴾أ
الّتوراة واالنجیل،  }بالكتاب{عنى  الباقر (ع) قال ، للعبادة استحقاقهم على یدل ما فیها هلاألولین 

قني﴿ ]بي[) ع( فاّنما عنى بذلك علم اوصیاء االنبیاء }َأثارٍة من العلم{و  د م صا ت ن  في﴾ إِن ك

ْن ﴿ )٤( دعواكم أنها شركاء مع اهللا ن﴿وأجهل  ﴾لُّ أض﴿ ال أحد ﴾وم ْن ﴿یعبد  ﴾يدُعوا ممَّ  م
ون اهللاِ  ُ ﴿أصنامًا  ﴾ُد ه ن ال يْس�يُب ل ، وال تعلم حاجاِت  الداعین تسمع دعاء من ال ﴾م

فلون﴿، وال تستجیب لمن ناداها  المحتاجین م غا م عْن دعائه ه م القيامة و ى يو ال  ﴾إل
ر) ﴿٥(یسمعون وال یفهمون  ذا ُحش ناُس ﴿جمع  ﴾وإِ نوا﴿ لقیامةاللحساب یوم  ﴾ال كانت  ﴾كا

م﴿ األصنام ه ً ﴿ لعابدیهم﴾ ل ء رين﴿ ینفعونهم ال ﴾أعدا ف م كا ه دت با نوا بع فتتبرأ من  ﴾وكا

ُْت�﴿ )٦(انما عبدوا فى الحقیقة اهوآءهم النها االمرة باالشراك  عبادتهم وتقول انهم ِذا ت  ﴾وإ

م﴿قرئت  نا﴿ على الكفار ﴾عليه يات ٍت ﴿القرآن  ﴾ءا نا ين ﴿ واضحات الدالئل ﴾بيِّ ل الذ قا
روا ف بني﴿ عن القرآن ﴾�قِّ ﴿الكافرون  ﴾ك م هذا حسٌر م ه ء م ﴿ )٧( ال شبهة فیه ﴾لما جا أ

راه ت ف قولون ا ه﴿ اختلق محمد هذا القرآن ﴾ي ُت ري فت ْل إِن ا إن كذبت على اهللا واختلقت القرآن  ﴾ق

ن﴿ كما زعمتم  ي م كوَن ل ال تقدرون كیف أفتري على اهللا من أجلكم وأنتم  ﴾اهللا شيئاً  فال تمل

ُفيضون﴿ على دفع عقابه عني إن افتریت علیه ُم بما ت ه﴿تخوضون  ﴾هو أعل    في القرآن ﴾في
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ووجھ تعلق ) ١٢(

اآلیة بما قبلھا أن 
المشركین طعنوا في 

، وقالوا  صحة القرآن
لو كان خیراً ما سبقنا 
 إلیھ ھؤالء الضعفاء

یعنون  - الصعالیك
بالالً وعماراً و 
ً وخباباً  صھیبا

فردَّ هللا  - وأشباھھم
علیھم بأنكم ال 
تنازعون أن هللا أنزل 

،  التوراة على موسى
 -وجعل ھذا الكتاب 

ً یقتدى  -التوراة  إِماما
، ثم إِن التوراة  بھ

مشتملة على البشارة 
فإِذا (ص)  بمحمد

سلمتم كونھا من عند 
حكمھا بأن هللا، فاقبلوا 

رسولٌ  (ص)محمد 
  ]فخ[هللا  حقاً من

  
كلما قرب ) فائدة ١٤(

العبد من الكمال اشتد 
علیھ التكلیف وعادت 
علیھ البركات 

 ]رو[بالتعریف 
  

ى﴿سحر  او،  من قولكم هو شعر ف ه ك م﴿أن یكون تعالى  ﴾ب نك هيداً بي� وبي یشهد لي  ﴾ش

ر﴿وأنا أخلصت له توحیدًا   ، أنتم أشركتم به واالنكار ، بالكذب وعلیكم بالبالغ هو الغفو لمن  ﴾و

م﴿ تاب حي رَّ ل﴿ )٨( المؤمنینب ﴾ال نُت بِدعاً ﴿لهم لم تستغربون رسالتي و ﴾ق االبتداع  ﴾ما ك
البشر حتى تعجبوا  ، أي ألني لست أول رسول أرسله الّله لهدایة أن یأتي الرجل بما لم یكن قبل

ِل ﴿وتقولوا ما تقولون  ُس رُّ ن ال الّرسل بشرًا مثلى وكانوا یأكلون ویشربون وینكحون وقد كان  ﴾م
ما كنت عجیبًا في  ، وقد كانوا یأتون باالحكام من اهللا ویدعون الى الّتوحید، ویمشون فى االسواق 

 المرسلین فإني لم أدعكم إال إلى التوحید ولم أدلكم إال على مكارم األخالق وبهذا بعث األنبیاء
َ وما ﴿ لأ ُفع ري ما ي ال د م � و ّبع﴿ وال أدري بما یقضي اُهللا عليَّ وعلیكم ﴾بك ن أت  اتبع ال ﴾إ

ليَّ ﴿ ى إِ ال ما يُوح ٌر ﴿ وال أبتدع شیئًا من عندي ربي من ﴾إ ي ال نذ ا ِإ ن لكم من عذاب  ﴾وما أ

بنيٌ ﴿ اهللا ل﴿ )٩( اِإلنذار بالشواهد ﴾م م﴿ د (ص)یا محم ﴾ق ت ي رأ أخبروني یا معشر  ﴾أ

ان﴿ المشركین ن عند اهللا﴿هذا القرآن  ﴾إِن ك م﴿حقًا  ﴾م رت ف ك هِ  و وقد كذبتم به  ﴾ب

هد﴿ ؟ كیف یكون حالكم  وجحدتموه ش هٌد  و ن﴿رجل  ﴾شا ل ع� ﴿علماء  ﴾م رائي ب� إِس
ه ثل م فآمَن ﴿على صدق القرآن  ﴾م رت ب تك إنَّ اهللاَ ﴿ ألستم ظالمین ، أنتم عن اِإلیمان ﴾واس

ي َْهد م الظالمني﴿ ال یوفق للخیر واِإلیمان ﴾ال ي قو ل﴿ )١٠( ان فاجرًا ظالماً من ك ﴾ال قا  و
فروا ن ك ي نوا لو كان﴿ كفار مكة ﴾الذ ن ءام ي نا ﴿ هذا القرآن والدین ﴾�ذ قو ب ً ما س را خي

ه ه﴿ ما سبقنا إلیه هؤالء الفقراء الضعفاء ﴾إِلي وا ب تد ْذ لم يه  ولّما لم یهتدوا بالقرآن ﴾وإِ

فك﴿ قولون هذا إِ م﴿كذٌب  ﴾فسي ي  ومْن ) ﴿١١((ص)  أتى به محمد مأثور عن األقدمین ﴾قد

ه بل تاُب ﴿ومن قبل القرآن  ﴾ق ى ك قدوًة یؤتم بها في دین اهللا وشرائعه  ﴾إِماماً ﴿التوراة  ﴾موس

رحمةً ﴿ هذا﴿لمن ءامن وعمل به  ﴾و تاٌب ﴿القرآن  ﴾و ٌق ﴿ عظیم الشأن ﴾ك صدِّ للكتب  ﴾مُّ

ربِّياً ﴿ قبله نًا ع نِذر﴿ بلساٍن عربي فصیح ﴾لسا ُِّي ف  ﴾ل ن ظلموا﴿لیخوِّ ي ار مكة كف ﴾الذ

نني﴿ رى �ُمحس قاموا) ﴿١٢( ویبشر المؤمنین ﴾وبُش ت ُّنا اهللا ثم اس ن قالوا رب ي  جمعوا ﴾إن الذ

م﴿ االمور في واالستقامة التوحید بین ه وال ﴿ یلحقهم مكروٌه في اآلخرة فال ﴾فال خوٌف علي
م  ُولئك﴿ )١٣( على ما خلَّفوا في الدنیا ﴾حيزنونه  المؤمنون المستقیمون في دینهم ﴾أ

حاب اجلنة﴿ ص ن﴿الجنة  هم أهل ﴾أ ي ها﴿ماكثین  ﴾خالد ا ﴿ نالوا ذلك النعیم ﴾في ً بم ء زا ج
نوا ون كا نسأل اهللا سبحانه ان یجعلنا من ارباب ،  الصالحة في الدنیا من االعمال ﴾يعمل

 )١٤( االستقامة ومن اصحاب دار المقامة انه ذو الفضل والعطاء فى االولى واآلخرة
َّنا﴿ وصي ِ ﴿أمرنا  ﴾و إل ه﴿ أمرًا جازمًا مؤكداً  ﴾نسانا ي ُرهاً  بِوالد هُ ك هُ أُمُّ ْت نًا حمل    ﴾إِْحسا
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 الصادق عن) ١٥(

 حملت لما قال (ع)
 جاء (ع) فاطمة

 هللا رسول إلى جبرئیل
 فاطمة إن فقال (ص)

 تقتلھ غالما ستلد (ع)
 فلما بعدك من امتك
 بالحسین فاطمة حملت

 حملھ كرھت (ع)
 كرھت وضعتھ وحین
 تر لم قال ثم وضعھ

 غالما تلد ام الدنیا في
 كرھتھ ولكنھا تكرھھ

 سیقتل أنھ علمت لما
 ھذه نزلت وفیھ قال
  ]صا[ االیة

  
أقل مدة ) یرید ان ١٥(

الحمل وكمال مّدة 
الرضاع ثالثون شھراً 
قال ابن عباس إذا 
حملت المرأة تسعة 

أحداً  أشھر أرضعت
وعشرین شھراً وإذا 
حملت ستة أشھر 
أرضعت أربعة 

  ]مج[وعشرین شھراً 
  
اتفق األئمة ) ١٥(

على ان مدة الحمل 
ستة اشھر واختلفوا 
فى اكثر مدتھ فقال ابو 
حنیفة سنتان 
والمشھور عن مالك 
خمس سنین وروى 
عنھ اربع وسبع وعند 
الشافعى واحمد اربع 
سنین وغالبھا تسعة 

مالكا ذكر ان واشھر 
مكث فى بطن امھ 
سنتین وكذا الضحاك 
بن مزاحم التابعى 

ان مالكا مكث  وقیل
فى بطن امھ ثالث 

ان جارة  وقیلسنین 
مالك ولدت ثالثة اوالد 
فى اثنتى عشرة سنة 

 تحمل اربع سنین
  ]رو[
 الصادق عن) ١٥(

 العبد بلغ إذا قال (ع)
 فقد سنة وثالثین ثالثا
 بلغ وإذا أشده بلغ

 بلغ فقد سنة أربعین
 فإذا منتھاه وانتھى
 إحدى في طعن

 في فھو وأربعین
 وینبغي النقصان
 أن الخمسین لصاحب

 في كان كمن یكون
  ]صا[ النزاع

ُرهاً ﴿حین ثقل علیها  ه ك ت وضع ه﴿ حالة الوضع الطلقبشدة  ﴾و ُه وحمل ِفصال ومدة  ﴾و

ً ﴿ حمله ورضاعه را ه ر وأكثر مدة وذلك أن أقل مدة الحمل ستة أشه، عامان ونصف ﴾ثالثون ش

ذا بلَغ ﴿ الولد تربیة في مآلا من تكابده لما بها التوصیة في مبالغةالرضاع سنتان ،  ى إِ تَّ ح
شده نة﴿حتى ِإذا عاش هذا الطفل وبلغ كمال قوته وعقله  ﴾أ ربعني س غایة كمال  ﴾وبلغ أ

ى أن الشیطان یمر یدیه على وجه من زاد علشبابه وعقله وكماله ، ولهذا جاء في الحدیث 
وزع�﴿ األربعین ولم یتب ویقول له یأبى وجه ال یفلح ل ربِّ أ  أن﴿ووفقني ألهمني  ﴾قا

َر  شك تك﴿المعرفة بالعجز عن الشكر ألن توفیق الشكر یوجب الشكر هي تمام الشكر  ﴾أ  نعم

يَّ  نعمَت عليَّ وع� والد َّ� أ َل صاحلاً ﴿ باإلیمان والهدایة والرشد ﴾ال أي  ﴾وأَْن أعم

ه﴿عمًال مل أع ووفقني لكي رضا َّ�﴿مني بأن یكون خالصا لوجهك  ﴾ت ي رِّ ﴾ وأصْ� لي يف ذ
اجعلهم لي  واجعلهم أولیاءك واهل معرفتك وطاعتك أنتفع بها وتنتفع بي في الدنیا واآلخرة ، 

ُبُت إليَك ﴿ یا رب ﴾إ�﴿خلف صدق ولك عبید حق  وإِ� من ﴿ من جمیع الذنوب ﴾ت
ُولئك﴿ )١٥( المستمسكین باِإلسالم ﴾المسلمني بلُ ﴿ أمثال هذا القائل هم ﴾أ تق ن ن ي الذ

َن ما م أحس ه ألن المباحات وٕان كانت حسنة إال أنها قد في الدنیا من الطاعات ،  ﴾عملوا عن
م﴿، ولهذا عّبر باألحسن جل إحسانه  ال یثاب علیها ه ن سيئات وز ع ن�ا ونصفح عن  ﴾و

حاب اجلنة﴿جملة  ﴾يف﴿ فال نؤاخذهم علیها ، وسیعّدون خطیئاتهم وزالتهم ص الذین نكرمهم ﴾ أ

َد ﴿والتجاوز وٕادخال الجنة لهؤالء الشاكرین التائبین  وهذا الوعد بالقبول،  نبالعفو والغفرا  وع
دِق  ون الصِّ نوا يُوعد � كا بأن نتقبل من محسنهم ونتجاوز  وعدناهم به على ألسنة الرسل ﴾الذ

ه﴿ )١٦(م عن مسیئه ي والد ل ل � قا وهي كلمة تبّرم  ﴾أٍُف لكما﴿اِإلیمان  ِإذا دعواه ِإلى ﴾والذ
وقیل معناه نتنًا وقذرًا لكما كما  ،ومعناه بعدًا لكما ،  تضجر منهما كراهیة لهماالیقصد بها إظهار 

رَ ﴿یقال عند شّم الرائحة المكروهة  ن� أن أُخ قد خلِت ﴿أن ُأبعث بعد الموت  ﴾جَ أتِعدا  ﴾و

بلي﴿مضت  ن ق قروُن م ثان اهللاِ ﴿ ولم ُیبعث منهم أحد ﴾ال تغي هما يس وأبواه یسأالن اهللا  ﴾و

ن﴿ أن یغیثه ویهدیه لِإلسالم قائلین له ْيلك ءام  إنَّ وعَد ﴿باهللا وصدِّق بالبعث وإِّال هلكت  ﴾و
لُ ﴿صدٌق  ﴾اِهللا حقٌّ  قو ولني﴿ الذي تقوالن ﴾ما هذا﴿ ذلك الشقي ﴾في ُر األ إّال  ﴾إِال أساطي

ُ ﴿ )١٧( خرافات سطَّرها األولون في الكتب ل﴿المجرمون هم  ﴾ولئكأ قو هم ال ن حقَّ علي ي  ﴾الذ

َْت ﴿ جملة ﴾يف﴿ بأنهم أهل النار ٍم قد خل م﴿مضت  ﴾أُم ه بل ن ق ن﴿ من أصحاب النار ﴾م  م
نوا م كا ه ِنس إن إل ن﴿كافرین  ﴾اجلنِّ وا ري    )١٨( لذلك ضاع سعیهم وخسروا آخرتهم ﴾خاس
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طلب ھذا ) ١٥(

الداعي من هللا ثالثة 
أن   : األول، أشیاء 

یوفقھ هللا للشكر على 
أن : ، والثاني  النعمة

یوفقھ لِإلتیان بالطاعة 
،  المرضیة عند هللا

أن یصلح لھ  : والثالث
، وھذه كمال  في ذریتھ

  ]مس[ السعادة البشریة
  
في اآلیة ) تنبیھ ١٥(

إِرشاٌد لمن بلغ 
د  األربعین أن یجدِّ
التوبة واإلِنابة إلى هللا 
 عز وجل ویعزم علیھا

  ]مس[
) في الحدیث ١٥(

 الرضاع بعد الفصال
  ]مج[
  
من  ) في الحدیث١٥( 

زار قبر ابویھ او 
احدھما فى كل جمعة 

 وفيكتب بارا  
ودعاء االحیاء  الحدیث

لالموات واستغفارھم 
والموتى ھدایا لھم 

بزوارھم  یعلمون
عشیة الجمعة ویوم 

یلة السبت الجمعة ول
الى طلوع الشمس 
لفضل یوم الجمعة 
وینوى بما یتصدق من 
مالھ عن والدیھ اذا 
كانا مسلمین فانھ ال 
ینقص من اجره شئ 
 ویكون لھما مثل اجره

  ]رو[
  
قال مروان بن ) ١٧(

اْلَحَكم في عبد الرحمن 
إن ھذا  : بن أبي بكر

 :الذي أنزل هللا فیھ
والذي قال ألبویھ أُفٍّ 

ت عائشة فقال،  لكما
ما  : من وراء الحجاب

ً من  أنزل هللا فینا شیئا
، إال أن هللا  القرآن

وقال ، أنزل عذري 
 : الحافظ ابن حجر
،  ونفي عائشة أقوى

  ]مس[ وأولى بالقبول
 الصادق عن) ٢٠(

 اتي قال (ع) آبائھ عن
 بخبیص(ص)  النبي
 فقیل یأكلھ أن فأبى

 ولكني ال : قال أتحرمھ
 إلیھ تتوق أن أكره

 أذھبتم تال ثم فسين
  ]صا[ تكماطیب

ٍل ﴿ ٌت ﴿ من المؤمنین والكافرین ﴾ولك رجا ا عملوا﴿ بحسب أعمالهم ومراتب ومنازل ﴾د  ﴾ممَّ

م﴿ في الدنیا ه في م﴿ جزاءولیعطیهم  ﴾وليو ه ،  ، المؤمنون بحسب الدرجات وافیة كاملة ﴾أعمال

هم ال يُظلمون﴿ والكافرون بحسب الدركات وال زیادة في  ، من غیر نقصان بالثواب ﴾و

ِر ) ﴿١٩( العقاب نَّا روا ع� ال ف ن ك ي رُض الذ َم يُع يو یوم ُیكشف  (ص) وذّكرهم یا محمد ﴾و
 ویقال لهم تقریعًا وتوبیخاً  ، ، وتبرز للكافرین فیقرَّبون منها وینظرون ِإلیها الغطاء عن نار جهنم
نيا﴿على رءوس األشهاد  م الد م يف حياتك باتُِك م طي ُت هب  فما بها واستمتعتم باستیفائها ﴾أْذ

ها﴿ شيء منها لكم بقى تعتم ب تم م﴿وتمتعتم بتلك اللذائذ والطیبات  ﴾واس یوم الجزاء   ﴾فاليو

َذاب﴿ ُهون ُجتزون ع رِض ﴿ نالون عذاب الُذلِّ والَهوانت ﴾ال برون يف األ تك م تْس ُت ِما كن  ب
ر احلقِّ  قونوبما كن﴿بسبب استكباركم في الدنیا عن اِإلیمان وعن الطاعة  ﴾بِغي ْفُس م ت  ﴾ت

، وفى اآلیة اشارة الى ان للنفس طیبات من الدنیا الفانیة  ،اآلثام  كموبسبب فسقكم وارتكاب
فمن اشتغل باستیفاء طیبات نفسه فى الدنیا یحرم فى اآلخرة ،  وللروح طیبات من اآلخرة الباقیة

ر﴿ )٢٠( من استیفاء طیبات روحه ذك دٍ أَخا ع﴿ (ص) لكفار مكهاذكر یا محمد  ﴾وا  ﴾ا

ذْ ﴿ قصة نبي اهللا هود مع قومه عاٍد لیعتبروا بها ر﴿حین  ﴾إ نْذ ُ ﴿حذَّر  ﴾أ ه من عذاب اهللا  ﴾قوَم

قاِف ﴿ ِإن لم یؤمنوا وكانت بالدهم كثیرة الخیر  منازل بالیمن ، وهي اربعة الشَّْحر في ﴾باألَْح
قْد ﴿خصبة فحبس اهللا عنهم المطر سبع سنین حتى أجدبوا وذهب خیرهم من بالدهم  َِت  و خل

ْن  ر م نُُّذ ه ال ف ن خل ه وم ي الَّ ﴿أنه قد بعث رسًال متقدمین قبل هوٍد وبعده  ﴾بِني يد وا إ بد الَّ تع أ
م﴿حذَّرهم هود قائًال لهم ال تعبدوا إال اهللا  ﴾اهللا  ِإن عبدتم غیر اهللا ﴾إ� أخاُف عليك

ٍم عظيٍم ﴿ ذاب يْو نا﴿ ِإلنذارلجوابًا  ﴾قالوا) ﴿٢١( هائلٍ  ﴾ع نا﴿ یا هود ﴾أجئت فك أ ت  ﴾ل

نا﴿عبادة  ﴾عن﴿لتصرفنا  نا بما تعد ْت أ نا ف هت نت﴿ لعذابمن ا ﴾آل قني إِن ك د  ﴾من الصا

لَ ) ﴿٢٢( استعجلوا عذاب اهللا وعقوبته استبعادًا منهم لوقوعه ، فیما تقول نّما الِعلُم ﴿لهم  ﴾قا إِ
ه﴿ یاتیكم العذاب هو یعلم متى ﴾ِعنَد اهللاِ  ُرِسلُت ب ْم ما أ ُِّغُك ُبل أنا مبّلٌغ ما أرسلني وإِنما  ﴾وأ

ُم﴿به اهللا ِإلیكم  راك  استعجال العذابب  جهلة في سؤالكم ﴾قْومًا ْجتهلون﴿ أجدكم ﴾ولكّ� أ

رضاً لف﴿ )٢٣( ُ عا َْوه م﴿ سحابا عرض في افق السماء ﴾ما َرأ ته ي ْوِد ل أ قب ت متجهًا  ﴾ُمس

رنا﴿وفرحوا فرحا شدیدا نحو أودیتهم استبشروا به  رٌض ممُط لیس  لهم هود لقا ﴾قالوا هذا عا

ه﴿ مطرماألمر كما زعمتم أنه  م ب ت تعجل ل هو ما اس ذاٌب ﴿هو  ، من العذاب ﴾ب ها ع رٌحي في
مٌ  ُر ﴿ )٢٤( عاصفة مدّمرة فیها عذاٌب فظیع مؤلم ﴾ألي َّ �ءٍ ﴿ُتَخرِّب وُتهلك  ﴾تَُدمِّ ل   أتت  ﴾ك
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 : نقال المفسرو) ٢٠(

المراد باآلیة إِنكم لم 
تؤمنوا حتى تنالوا نعیم 
اآلخرة، بل اشتغلتم 
بشھوات الدنیا ولذائذھا 

،  عن اإلِیمان والطاعة
وأفنیتم شبابكم في 
  الكفر والمعاصي
وآثرتم الفاني على 

، فلم یبق لكم  الباقي
بعد ذلك شيء من 

  ]مس[ النعیم
وھذه اآلیة ال  )٢٠(

تدل على المنع من 
، ألن ھذه اآلیة  التنعم

  وردت في حق الكافر
وإِنما وبَّخ هللا الكافر 
ألنھ یتمتع بالدنیا وال 
یؤدي شكر المنعم 

،  بطاعتھ واإلِیمان بھ
وأما المؤمن فإِنھ یؤدي 
بإِیمانھ شكر المنعم فال 

قُل  یوبخ بتمتعھ ودلیلھ
م زینَة هللا التي  مْن حرَّ
أخرج لعباده والطیبات 

  ]فخ[ من الرزق
اآلیة في الكفار ) ٢٠(

ویوم بدلیل قولھ تعالى 
 یعرض الذین كفروا
وھي مع ذلك واعظة 
ألھل التقوى من 

  ]مس[ المؤمنین
  
األحقاف ) فائدة ٢١(

جمع ِحْقف وھو الجبل 
  ]مس[ من الرمل

  
 : قال المفسرون) ٢٤(

كانت عاد قد أبطأ 
، وقُحطوا  عنھم المطر

،  مدًة طویلًة من الزمن
حاب فلما رأوا ذلك الس

العارض ظنوا أنھ 
مطر ففرحوا بھ 
 :واستبشروا وقالوا 
ا ھذا عارٌض ممطرن

  ]مس[
 :قال ابن عباس) ٢٥(

أول ما جاءت الریح 
، كانت  على قوم عاد

تأتي على الرجال 
والمواشي فترفعھم من 
األرض وتطیر بھم 
إلى السماء حتي یصبح 

،  الواحد منھم كالریشة
ثم تضربھم على 

، فدخلوا  األرض
  وتھم وأغلقوا أبوابھمبی

فقلعت الریح واألبواب 
  ]مس[ وصرعتھم

َص�وا﴿علیه  أ ِّها ف أمر رب وجاءت الریح فأمالت االحقاف على الكفرة وكانوا تحتها ، هلكى  ﴾ب

ُرى  ال﴿سبع لیال وثمانیة أیام ثم كشفت عنهم واحتملتهم وقذفتهم في البحر  ِالّ  ي  إ
م ه ن م ﴿ نعاقب بمثل هذه العقوبة الشدیدة ﴾ي كذلك جنز ﴿ وتركت بیوتهم خالیة ﴾مساك قو ال

كل هذه االخبار  ، عتزل ومن معه في حظیرة لم یصبهم من تلك الریحكان هود قد او  ﴾ا�رمني
نسأل اهللا سبحانه ان یوفقنا لما یحبه ویرضاه ،  من هالك االمم تخویف وتحذیر المة محمد

نَّ ) ﴿٢٥(ویحفظنا مما یوجب اذاه ویخالف رضاه  قد مك مول ه ه ا ُم في نَّاك كَّ  ﴾فيما إِْن مَّ

نا ﴿ وطول األعمار والسَّعة ولقد مكَّنا عادًا في الذي لم نمكنكم فیه یا أهل مكة من القوة وجعل
فئدة راً وأ م سمعًا وأبصا ه ى ﴿لیعرفوا تلك النعم ویستدلوا بها على الخالق المنعم  ﴾ل فما أَْغن

م مْن � ُه فئدت ال أ رُهم و ال أبصا م و ه م سْمُع ه فما نفعتهم تلك الحواس وال دفعت  ﴾ءٍ عن

ِت اهللاِ ﴿عذاب العنهم شیئًا من  ون بآيا نوا جيحد ْذ كا  ألنهم كانوا یكفرون وینكرون ءایات اهللا ﴾إ

ون﴿نزل وأحاط و  ﴾وحاق﴿ ء ز ه ت ه يس نوا ب م ما كا ه قد ) ﴿٢٦( لعذابمن ا ﴾ب ول
نا هلك ن﴿أهل مكة  یا ﴾أ م م رى ﴿هُل أ ﴾ما حولك ُق وقوم ، وا بالیمن وهم قوم هود وكان ﴾ال

وٕانما خاطب أهل مكة بهذا ألنهم یرونها  ، وقوم لوط على طریقهم إلى الشام، صالح بالحجر 
نا﴿بأسفارهم وفي رحلة الشتاء والصیف  ف رَّ ِت ﴿وكررنا  ﴾وص تارة في ، الحجج والدالالت  ﴾اآليا
قم وتارة في وصف األبرار التذكیر بالنعم وتارة في التذكیر بالن اإلعجاز وتارة في اإلهالك وتارة في

م﴿لیقتدى بهم وتارة في وصف الفّجار لیجتنب مثل فعلهم  ه رجعون لعل  عن كفرهم وضاللهم ﴾ي

ن) ﴿٢٧( وا م ذ ن أختَّ ي َّذ م ال َرُه ال نَص ناً  فلْو ْربا وِن اِهللا ُق َهةً  ُد فهالَّ نصرتهم آلهتهم التي  ﴾آِل

م﴿ نهم العذاب، وجعلوها شفعاءهم لتدفع ع تقربوا بها إلى اهللا بزعمهم ه ُّوا عن ل ضل غابوا  ﴾ب

ذلك﴿ عن نصرتهم وهم أحوج ما یكونون إلیهم م﴿ لذي أصابهم هوا ﴾و ُه ْفك ا ﴿كذبهم  ﴾إِ وم
ترون ف نوا ي  )٢٨( حیث زعموا أن األصنام شركاء هللا وشفعاء لهم عند اهللا وافتراؤهم ﴾كا

ذْ ﴿ نا﴿ (ص) حین واذكر یا محمد ﴾وإِ رْف ً ﴿وجهنا  ﴾ص را ف من ﴿ فر دون العشرةالن ﴾إِليَك ن
رآن ق تمعون ال ُروه﴿ منك كما یستمعه اإلنس ﴾اجلنِّ يس ا حض عند حضروا مجلسك  ﴾فلمَّ

توا﴿ قال بعضهم لبعضٍ  ﴾قالوا﴿ كانوا من اهل نصیبین في نینوى ، القرآن ةتالو  ِْص َن  اسكتوا ﴾أ

ا﴿ الستماع القرآنتأدبا واحتراما  ضيَ  فلمَّ َّوا﴿ ُفرَغ من قراءة القرآن ﴾ُق هم ﴿رجعوا  ﴾ول إِلى قوم
رين ْنذ نا) ﴿٢٩( مخوفین لهم من عذاب اهللا ِإن لم یؤمنوا ﴾ُم نا سمع نا إِ تاباً  قالُوا يا قوم  ﴾ك

زل ﴿مجیدًا  ُن ن﴿منزًَّال على رسوٍل  ﴾أ ى م   ِإن الجنَّ لم تكن قد  : قال ابن عباس ﴾بعد موس
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 رسول أن ) روي٢٩(

 من خرج (ص) هللا
 عكاظ سوق إلى مكة

 حارثة بن زید ومعھ
 إلى الناس یدعوا

 أحد یجبھ فلم االسالم
 ثم یقبلھ أحدا یجد ولم

 بلغ فلما مكة إلى رجع
 وادي لھ یقال موضعا
 في بالقرآن تھجد مجنة
 نفر بھ فمر اللیل جوف

 سمعوا فلما الجن من
 بعضھم قال قراءتھ
یعني  أنصتوا لبعض

 أي قضى فلما كتوااس
 هللا رسول فرغ

 ولوا القراءة من(ص)
 منذرین قومھم إلى
 قولھ إلى یا قومنا قالوا
 مبین ضالل في

 هللا رسول إلى فجاؤوا
 وآمنوا وأسلموا(ص) 
 هللا رسول وعلمھم
 وآلھ علیھ هللا صلى
 فأنزل االسالم شرائع

 أنھ إلى أوحى قل هللا
  الجن من نفر استمع

  ]صا[
  
ر بن عن جاب) ٣٠(

عبد هللا قال لما قرأ 
 (ص)رسول هللا 

الرحمن على الناس 
سكتوا فلم یقولوا شیئاً 

 (ص)فقال رسول هللا 
الجن كانوا أحسن 
ً منكم لما قرأت  جوابا

فبأي آالء علیھم  
قالوا ال  : ربكما تكذبان

وال بشيء من آالئك 
  ]مج[ ربنا نكّذب 

وفد الجن على ) ٣٢(
رسول هللا (ص) ستة 

بذلك یجمع مرات ، و
بین االختالف الوارد 
في الروایات بأن كان 
عددھم سبعة ، وقیل 
تسعة ، وقیل اثنى 
 عشر ، وقیل ثالثمائة
ووقع االختالف في 
المكان والزمان  وكان 
أول اجتماعھم بھ في 
ربیع األول سنة إحدى 
 عشرة من النبوة

   ]مال[

ه﴿ سمعت بأمر عیسى ي قًا لما بني يد ي﴿ لتوراةلما قبله من ا ﴾مصدِّ هد ى احلقِّ ﴿یرشد  ﴾ي إل
ى م وإل تقي بوا داعَي اهللاِ ) ﴿٣٠( وإِلى دین اهللا القویم ﴾طريٍق مس نا أجي  محمداً  ﴾يا قوم

نوا﴿ (ص) آم ه و ْر ﴿فإذا فعلتم ذلك ،  فیما یدعوكم إلیه وصدِّقوا برسالته ﴾ب ن  يغف لكم مِّ
م م وُجيرك نوبك ٍم ﴿كم یویخِلْصكم وینج ﴾ذ ذاٍب ألي ن ع داعیًا ب كل مؤمن إن في قل﴾ م

أي ، هذا ترهیٌب بعد الترغیب  )٣١( ، فالسعید من سمع دعاء الداعي فاتبعه یدعوه إلى رشده
ب داعَي اهللاِ ﴿ ْن ال ُجيِ  فليس بمعجٍز يف﴿ ومن لم یؤمن باهللا ویستجب لدعوة رسوله ﴾وم

رض ه﴿ألنه في قبضة ال یفوته فائت وال یهرب من جزائه هارب  ﴾األ لذي ال لهذا ا ﴾وليَس ل

ء﴿یجیب داعي الّله  وليا ه أ ن ن دو ُولئك﴿أنصار یمنعونه من عذاب اهللا  ﴾م الذین ال یجیبون  ﴾أ

ٍل ﴿داعي الّله  بني﴿خسراٍن  ﴾يف ضال َروا﴿ )٣٢( واضح ﴾م َْم ي ََول ، الرؤیة هنا بمعنى العلم ﴾أ

رض أنَّ ﴿للبعث ولم یعلم هؤالء الكفار المنكرون ا ِت واأل وا � خلَق السما ابتداًء من  ﴾اهللاَ الذ

م يْعيَ ﴿غیر مثال سابق  � ﴿ ولم یضعف ولم یتعب ﴾ول ٍر ع� أن ُحيْ قاد نَّ ب ه ق خبل
ى ر﴿ بعد الفناء ﴾الموت ي ل �ء قد ه ع� ك ن م﴿ )٣٣( ال یعجزه شيء ﴾ب� إِ يو واذكر  ﴾و

ر﴿ (ص) حین یا محمد نَّا فروا ع� ال ن ك ي رض الذ العذاب  ﴾هذا أليس﴿ فیقال لهم ﴾يُع

ّنا﴿ اي الكفار ﴾قالوا﴿ حقاً  ﴾حلقِّ با﴿ الذي تذوقونه رب ل﴿أكَّدوا كالمهم بالقسم  ﴾ب� و  ﴾قا

رون﴿ فیقال لهم م تكف ت ن قوا العذاب بما ك و ر﴿ )٣٤( ﴾فذ ب على  (ص)یا محمد  ﴾فاص

ل﴿ من قومك أذى المشركین رس ن ال زم م ُولوا الع ر أ ب ا ص صبر إبراهیم من قبلك ،  ﴾كم
؛  على البالء العظیم الذي ابتلي به؛ وأیوب  وذبح الولد فرضي وسلمعلى اإللقاء بالنار 

؛ ویونس ببطن الحوت صبر زمنا طویال على أمته ؛ ونوح صبره وتسلیم نفسه للذبحلوٕاسماعیل 
؛ ویعقوب بذهاب البصر وفقدان  فلم یتغیرعلى البئر والسجن والمرأة ؛ ویوسف  فدعا والتجأ

صیر على قومه ، وداود لبكائه على  وموسى، الولد فشكا بثه إلى اهللا ولم یشك إلى غیره 
صبروا على ما  ، صلوات اهللا علیهمخطیئته أربعین سنة ، وعیسى على الزهد في الدنیا ، 

م﴿أصابهم  ه تعجْل ل ال تس رون ما ﴿ نزول العذاب الذي وعدناك به ﴾و م ي م يو ه ن أ ك
ون ثوا﴿حین یعاینون العذاب في اآلخرة كأنهم  ﴾يوعد ب م يل ال سا﴿في الدنیا  ﴾ل زمانا  ﴾عةً إ

ر﴿ قلیالً  ها ن ن واعلم یا محمد (ص) أن هذا القرآن  ، لما یشاهدون من شدة العذاب وطوله ﴾م
ُهلك﴿وإِنذار كاف  ﴾بالغٌ ﴿الموحى إلیك  ل ي ه قون ف فاس م ال قو ال ال ن عن طاعة و الخارج ﴾إ

          )٣٥( اهللا

   


