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    )٤٧( محمد  سورة    )٥٧٤(         العشرونالسادس و الجزء
  
  

  تسمى سورة القتال
 الصادق عنفضلھا 

 سورة قرأ من (ع)
 یرتب لم كفروا الذین
 في شك یدخلھ ولم أبدا
 هللا یبلھ ولم أبدا دینھ

 وال أبدا بفقر تعالى
 أبدا سلطان من خوف
 من محفوظا یزل ولم

 حتى أبدا والكفر الشك
 وكل مات فإذا یموت

 ألف قبره في بھ هللا
 قبره في یصلون ملك

 صلواتھم ثواب ویكون
 حتى ویشیعونھ لھ

 االمن موقف یوقفونھ
 ویكون تعالى هللا عند
 وأمان هللا أمان في

  (ص) محمد
 أن أراد من (ع) وعنھ
 وحال حالنا یعرف
 سورة فلیقرأ أعدائنا
 یراھا فإنھ (ص) محمد

  فیھم وآیة فینا آیة
  ]صا[
  
 (ع) الباقر نع) ١(

 المؤمنین أمیر قال قال
 رسول وفاة بعد (ع)
 المسجد في (ص) هللا

 مجتمعون والناس
 الذین عال بصوت
 عن وصدوا كفروا
 أعملھم أضل هللا سبیل
 یا عباس ابن لھ فقال
 ما قلت لم الحسن أبا

 شیئا قرأت قال قلت
 قلتھ لقد قال القرآن من

 ...... نعم قال المر
  ]صا[
 
ئل ومن فضا) ٦(

الشھدآء انھ لیس احد 
یدخل الجنة ویحب ان 
یخرج منھا ولو اعطى 
ما فى الدنیا جمیعا اال 
الشھید فانھ یتمنى ان 
یرده هللا الى الدنیا 
مرارا فیقتل فى سبیل 
هللا كما قتل اوال لما 
یرى من عظیم كرامة 
 الشھداء على هللا 

  ]رو[
   

  
  
  

وهي خمسمائة وثمان وثالثون ، الطریق أثناء الهجرة فإنها نزلت ب ١٣عدا اآلیة ، نزلت بالمدینة 
كلمة ، وألفان وخمسمائة واثنان وعشرون حرفا ، وال یوجد سورة مبدوءة بما بدئت به وال بما ختمت 

         ]مال [به ، وال مثلها في عدد اآلي.
ٍم   ِ�ِ ْاهللاِ  ٍحي رَّ ٍن ْال ْحم ر        ْال

ُروا﴿ ََف َن ك ي َِّذ ِ ﴿ عبدوا معه غیرهبتوحید اهللا و  ﴾ال ِل اهللاَّ ِبي ْن َس وا َع َصدُّ ومنعوا الناس عن  ﴾َو

َّ ﴿في دین اهللا  الدخول ل ْم  أََض َُه َْعَمال أي ضیعها الّله علیهم ، فلم ینتفعوا بها في اآلخرة   ﴾أ
كان للسمعة والّریاء  الضیف وٕاقراء،  ، وصلة األرحام كِإطعام الطعامالدنیا ألن ما یفعلونه في 

ِت ﴿ )١(ال لوجه الّله تعالى ، ت ونشر الصی ا اِحلَ ا الصَّ نوا َوَعِملُو َن ءام ي َِّذ جمعوا بین  ﴾َوال

ُنوا﴿ ، والعمل الصالح اِإلیمان الصادق آَم ٍ ﴿صّدقوا  ﴾َو َّ َل َعَ� ُ�َ ُزِّ  (ع) الصادق عن ﴾بَِما ن

قُّ مِ ﴿ ]صا[ (ع) علي في وآله علیه اهللا صلى محمد على نزل بما قال ُهَو اْحلَ ْم َو ِِّه  ﴾ْن َرب

َر ﴿الثابت المؤكد المقطوع بأنه كالم اهللا ووحیُه المنزَّل  َفَّ ْم ﴿أزال ومحا  ﴾ك ِِه ئَات ْم َسيِّ ُه ما  ﴾َعْن

ْم ﴿ مضى من الذنوب واألوزار َُه َ�َ بَال البال  ، ، في دینهم ودنیاهم أصلح شأنهم وحالهم ﴾َوأَْص

ُروا ا﴿) ٢(هو القلب  ََف يَن ك َِّذ ِأَنَّ ال لَ ذَِلَك ب َْباِط ََّبُعوا ال اتباع الباطل انكباب الشهوات  ﴾ت

قَّ ﴿وأمانى النفوس  ََّبُعوا اْحلَ نوا ات َن ءام ي َِّذ ْم ﴿ اع األوامرتبواتباع الحق ا ﴾َوأَنَّ ال ِِّه ْن َرب  ﴾ِم
ِنَّاِس ﴿فأوصلهم لسعادته األبدیة وأحلهم بدار كرامته  سلكوا طریق الهدى � ُ ِرُب اهللاَّ َْض كََذِلَك ي

ثَ  ْم أَْم َُه ذا ﴿ )٣( اجتنابه وارنا الباطل باطال وارزقنا ، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ﴾ال َفإِ
مُ  َِقيُت ُروا﴿أدركتم  ﴾ل ََف َن ك ي َِّذ َقاِب ﴿الكفار  ﴾ال ْرَب الرِّ َض عبَّر عنه بضرب  ، اقتلوهم ﴾َف

َ ﴿وتصویرا له بابشع صورة  الرقاب ألنه الغالب في صفة القتل ذَا أ ى إِ تَّ ُهْم َح ُتُمو ن أكثرتم  ﴾َ�

وا﴿ولم تبق لهم قوة للمقاومة  فیهم القتل والجراحات ثَاَق  َفُشدُّ ولئال ینفلتوا فیلتحقوا فْأسروهم  ﴾الَْو

ً ﴿باعدائكم  ء ا ا ِفَد مَّ ا بَْعُد َوإِ ن ا َم ِإمَّا أن تمنُّوا علیهم وتطلقوا ، ثم أنتم مخیَّرون بعد أسرهم  ﴾َفإِمَّ

ى ﴿أو تبدلونهم بأسراكم  ، ، أو تأخذوا منهم ماًال فداًء ألنفسهم مالسراحهم بال مقابل من  تَّ َح
َرَها َزا ْرُب أَْو َع اْحلَ ََض ُ ﴿ األمر فیهم ما ُذكر ﴾ذَِلَك ﴿حتى تنقضي الحرب  ﴾ت ء أراد  ﴾َولَْو يََشا

ْم ﴿ ُه ْن َر ِم َص َت ن ُ ال ْن وَ ﴿ قتالهم -أیها المؤمنون  -، دون أن یكلفكم  وأهلكهم بقدرته ﴾اهللاَّ لَِك
َِبْعٍض  ْم ب َضُك ْبلُوا بَْع ، فیظهر حال الصادق  ولكنَّه أمركم بجهادهم لیختبر ِإیمانكم وثباتكم ﴾ِلَي

ِتلُوا﴿ هفي اِإلیمان من غیر  َن ُق ي َِّذ َّ ﴿استشهدوا  ﴾َوال ل ُِض َْن ي ِ َفل ِل اهللاَّ ِبي   ُیبطل اهللافلن  ﴾ِيف َس

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٤٧ 
٩٥  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  محمدسورة       ٨٣

  مدنیة  الحدید
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ویصح أن یقالَ ) ١١(

إنَّ ھذه أرجى آیة في 
القرآن ذلك بأنھ 
سبحانھ لم یقل مولى 
اِد  اِد والُعبَّ الزھَّ
وأصحاب األوراِد 

فالمؤمُن   واالجتادِ 
 ً فھو وإْن كان عاصیا

 من جملة المؤمنین
  ]لط[
 
عن ابن عباس ) ١٣(

لما خرج رسول   :قال
،  تلقاء الغار(ص) هللا 

  : ل، فقا نظر إلى مكة
أنِت أحّب بالد هللا إلّي، 
ولوال أن أھلك 

، لم  أخرجوني منك
 ، فأنزل هللا أخرج منك

  ]مس[االیة 
 
أُحلُّ في الحدیث ) ١٥(

علیكم رضواني فال 
 أسخط علیكم بعده أبداً 

  ]مس[
 
في الجنة  : ) فائدة١٥(

ترفع عنھم التكالیف 
 فیما یأكلونھ ویشربونھ
، بخالف الدنیا فإِن 

مشروبھا مأكلولھا و
یترتب علیھ الحساب 

ونعیم اآلخرة   والعقاب
ال حساب علیھ وال 

  ]مس[ عقاب فیھ
 
روى أن النَّبي ) ١٦(

كان یخطب  (ص)
، فإذا  ویعیب المنافقین

خرجوا من المسجد 
سألوا عبد هللا بن 

ماذا  مسعود استھزاء
 ً ؟ قال  قال محمد آنفا

وقد ُسئلت  : ابن عباس
  ]مس[ فیمن ُسئل

  
 لصادقا عن) ١٨(

 النبي قال قال(ع) 
 اشراط من (ص)
 الفالج یفشو أن الساعة
 عنو،  الفجأة وموت
 من إن (ص) النبي

 أن الساعة أشراط
 ویظھر العلم یرفع
 الخمر ویشرب الجھل
 ویقل الزنا ویفشو
 وتكثر الرجال
  ]صا[... النساء

  

ْم ﴿ َُه ْم ﴿ )٤(بل ینمیها لهم ویثیبهم علیها  ﴾أَْعَمال ِه ي ْهِد  قبورهم لجواب منكر ونكیر في ﴾َسَي

َُهْم ﴿ ِ�ُ بَال ُْص ي ةَ ﴿ )٥( من القتلویوفقهم للسداد إذا سلموا  ﴾َو نَّ ُم اْجلَ ُُه يُْدِخل في اآلخرة إذا  ﴾َو

َها﴿قتلوا  َف رَّ ْم ﴿ومساكنهم بیوتهم  عرف ﴾َع َُه ُھ لَْیَس ألَْنفُِسُكْم  ﴾ل َة َفال َتبِیُعوَھا إِال  َثَمنٌ إِنَّ إِال اْلَجنَّ

ُروا﴿ )٦( ]نج[ بَِھا َنُص نوا إِْن ت َن ءام ي َِّذ َُّها ال َي َ ﴿دین  ﴾يَا أ ُْم  اهللاَّ ْرك  على أعدائكم ﴾يَنُص

ْم ﴿ َْقَداَمُك ْت أ بِّ يَُث ُروا﴿ )٧( في مواطن الحرب ﴾َو َن كََف َِّذي َتْعًسا﴿باهللا  ﴾َوال ْم  َف َُه  ﴾ل

ْم ﴿ فهالكًا وشقاءً  َُه َّ أَْعَمال ل ْم ﴿التعس واِإلضالل  ﴾َك ذَلِ ﴿ )٨( الخیبة والخذالنب ﴾َوأََض َُّه َن  ﴾بِأ

ُ ﴿بسبب أنهم  َزَل اهللاَّ َِرُهوا َما أَن كرهوا ما أنزل قال  عن الباقر(ع) ، القرآن وما أنزل اهللا فیه ﴾ك

ْم ﴿ ]صا[ (ع)اهللا في حق علي  َُه َبَط أَْعَمال أَْح ُروا﴿) ٩( أذهبها وأضاعها ﴾َف َْم يَِسي ََفل  ﴾أ
نُظرُ ﴿ كفار قریش ْم ِيف األَْرِض َفَي ِه ْبِل ْن َق َن ِم ي َِّذ ُة ال َب ِق َف كَاَن َعا لیروا ما حلَّ  ﴾وا كَْي

ُ ﴿ فان آثارهم تنبىء عن اخبارهم كعاد وثمود وقوم لوط،  المكذبةبمن سبقهم من األمم  َر اهللاَّ دَمَّ
ْم  ِه  ، فِإذا هو أنقاض متراكمة واستأصل كل ما یخصهم من ماٍل وبنین ومتاع أهلكهم اهللا ﴾َعلَْي

َُهاَو�ِْ ﴿ َثال َن أَْم ِري ِف َن ﴿ )١٠(ولكفار مكة أمثال تلك العاقبة  ﴾َكا ي َِّذ َى ال َ َمْول ِأَنَّ اهللاَّ َِلَك ب ذ
نوا ثرتهم اانى محبهم وحبیبهم فى االزل حین اصطفیتهم بوالیتي واجتبیتهم بمعرفتى و  قال ﴾ءام

وحمزة  (ع) ليیعني ولي ععن ابن عباس  ، على بریتى وجعلتهم مواقع نظرى ومواضع ودائعي
 ]شو[ ینصرهم بالغلبة على عدوهم (ص)وولي محمد  (ع) وجعفر وفاطمة والحسن والحسین

َُهْم ﴿ َى ل َن ال َمْول ِري ِف َن ﴿ )١١( ال ناصر لهم وال مغیث ﴾َوأَنَّ الَْكا ي َِّذ ُل ال َ يُْدِخ إِنَّ اهللاَّ
ِت  ا اِحلَ نوا َوَعِملُوا الصَّ َها ءام ِت ْن َحتْ ِري ِم ٍت َجتْ ُر ا َجنَّا َْها َن الینفع االیمان وحده دون عمل  ﴾أل

َن ﴿ صالح ي َِّذ ُعونَ َوال تَّ ََتَم ََفُروا ي َأْكُلُونَ ﴿في الّدنیا  ﴾ك ي ُُل ﴿من نعیمها  ﴾َو َأْك كََما ت
َنَْعامُ  یأكلون للشبع ویتمتعون لقضاء ، أي سیرتهم سیرة األنعام آثروا لّذات الدنیا وشهواتها  ﴾األ

ْم ﴿ م في اآلخرة، ساهون عما یراد منه الوطر َُه ْثًوى ل ُر َم نَّا وجهنم مقامهم ومنزلهم في  ﴾َوال

ِّْن ) ﴿١٢( اآلخرة َي َأ ْن ﴿وكم  ﴾َوك َةٍ ﴿أهل  ﴾ِم ْري ْن  ِهيَ ﴿عاتیة ظالمة  ﴾َق ًة ِم أََشدُّ ُقوَّ
َِتَك  ْري َرَجْتَك ﴿كانوا أقوى من أهل مكة  ﴾َق َِّ� أَْخ ْم ﴿ الذین أخرجوك منها ﴾ال ُه َنا َْهلَْك بأنواع  ﴾أ

ْم ﴿لعذاب ا َُه َر ل ْن ﴿ )١٣( ءفلم ینصرهم أحد فكذلك نفعل بهؤال ﴾َفال نَاِص ََفَم هل من  ﴾أ

ةٍ  كَانَ ﴿ َن ِّهِ ﴿ ، ویقین بصیرة ﴾َعَ� بَيِّ ْن َرب أفمن كان على {بن عباس اعن  ، من أمر دینه ﴾ِم
 ریك لهكانا على شهادة أن ال إله إال اهللا وحده ال ش (ع) وعلي (ص)نزلت في رسول اهللا  }بینة

ءُ َعَمِلهِ َكَمْن ﴿ ]شو[ َِّن لَهُ ُسو ْم ﴿ القبیح فرآه حسناً  ﴾ُزي ءُه َْهَوا ََّبُعوا أ   انهمكوا في الضالل  ﴾َوات
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 هللا رسول قال) ١٩(

 وقول االستغفار (ص)
خیر  هللا إال الإلھ

 العزیز هللا قال العبادة
 إلھ ال أنھ علمفا الجبار

 لذنبك واستغفر هللا إال
  ]صا[
  
عن حذیفة بن ) ١٩( 

كنت  : الیمان قال
رجالً ذرب اللسان 

یا  : على أھلي فقلت
رسول هللا إني ألخشى 
أن یدخلني لساني النار 

 (ص)فقال رسول هللا 
فأین أنت من 

؟ إني  االستغفار
ألستغفر هللا في الیوم 

  ]مي[ رة مائة م
  
  فى الحدیث) ١٩(

استكثروا من قولھ ال 
الھ اال هللا واالستغفار 
فان الشیطان قال قد 
اھلكت الناس بالذنوب 
واھلكونى بال الھ اال 
هللا واالستغفار فلما 
رأیت ذلك اھلكتھم 
باالھواء حتى یحسبون 
انھم مھتدون فال 

 ]رو[ یستغفرون
كل : قال قتادة ) ٢٠(

ذكر سورة ذكر فیھا 
لم  فھي محكمة القتال
  ]رو[ تنسخ

 
في القرآن سبع ) ٢١(

آیات مبدوءة بحرف 
الّطاء ھذه وأول طھ 
وأول الّطواسیم واآلیة 

 ٢٤من الصافات و ٦٥
  ]مال[من الّدخان 

كیف  : قال قتادة) ٢٢(
رأیتم القوم حین تولّوا 

، ألم  عن كتاب هللا
  یسفكوا الدم الحرام
ویقطعوا األرحام 

 ... ویعصوا الرحمن
ما یرید  : قال أبو حیان

جرى من الفترة بعد 
(ص) زمان الرسول 

  ]مس[
  
 الصادق عن) ٢٤( 

 قلبا لك إن (ع)
 إذا هللا وأن ومسامع

 فتح عبدا یھدي أن أراد
 أراد وإذا قلبھ مسامع

 ختم ذلك غیر بھ
 یصلح فال قلبھ مسامع

  ]صا[ أبدا
  
 

ةِ ﴿ )١٤( ؟ لیس هذا كذاك الهوى حتى عبدوا نَّ ُل اْجلَ َث َِّ� ﴿ الجنة صفة ﴾َم ُقونَ ال تَّ  ﴾ ُوِعَد الُْم

ٌر ﴿التي وعد اهللا بها عباده األبرار وأعدَّها للمتقین األخیار  َْها َن َها أ ٍء ﴿جاریات  ﴾ِفي ْن َما ِر ِم َغْي
ٍن  ٌر ﴿ غیر متغیر الرائحة ﴾آِس ْن لََنبٍ ﴿جاریات  ﴾َوأَنَْها  والدسامةالحالوة حلیٍب في غایة  ﴾ِم

ََتَغيَّْر َطْعُمهُ ﴿ َْم ي ٌر ﴿ ألبان الدنیاتفسد ول المقام كما لم یفسد بط ﴾ل َْها َن ِمْن ﴿جاریات  ﴾َوأ
ِربِنيَ  ا ٍة �ِشَّ ٍر لَذَّ ْن ﴿طیبة الطعم  ﴾َخْم ٌر ِم َْها َن ى َوأ َصف في غایة الصفاء لم  ﴾َعَسٍل ُم

َها﴿یخالطه الشمع وفضالت النحل  ْم ِفي َُه ْن ﴿ في الجنة ﴾َول ِت  ِم َرا َم ثَّ ِّ ال أنواٌع متعددة  ﴾كُل

ْم ﴿ صناف الفواكه والثمارمن جمیع أ ِِّه ْن َرب َرةٌ ِم ولهم فوق ذلك النعیم الحسن نعیٌم  ﴾َوَمْغِف

ِر ﴿روحي وهو المغفرة من اهللا مع الرحمة والرضوان  نَّا ْن ُهَو َخالٌِد ِيف ال االستفهام  ﴾كََم
ُقوا مَ ﴿ ، بمن هو خالد في الجحیم أي ال یستوي من هو في ذلك النعیم المقیم ،لِإلنكار اءً َوُس

ْم ﴿حارًا شدید الغلیان  ﴾َحِميًما َُه ء َع أَْمَعا َقطَّ ْم َمْن ﴿ )١٥( من فرط حرارته ﴾َف ْنُه  َوِم

ُع إِلَْيَك  َتِم ذَا ﴿ (ص) ومن هؤالء المنافقین جماعة یستمعون ِإلى حدیثك یا محمد ﴾يَْس ى إِ َحتَّ
َرُجوا ْن ِعْنِدَك  َخ ْ ﴿ من مجلسك ﴾ِم ُوتُوا الِْعل َن أ ي َِّذ ذَا ﴿ لعلماء الصحابة ﴾مَ َقالُوا �ِ َما

لَ  ًِفا﴿ )(ص محمد ﴾َقا ن عَ ﴿ الساعة ﴾آ َن َطَب ي َِّذ ُْولَئَِك ال ْم ﴿ختم  ﴾أ ِِه ُ َعَ� ُقلُوب بالكفر  ﴾اهللاَّ

ْم ﴿ َُه ء َْهَوا ََّبُعوا أ ْوا﴿ )١٦( ساروا وراء أهوائهم الباطلةو  ﴾َوات ْهتََد َن ا ي َِّذ ُهْم ﴿ بنور اهللا ﴾َوال َد َزا
َقْ  ْم ت ُه آتَا ُهْم ُهًدى َو ْل ﴿ )١٧( وأما المؤمنون المتقون فقد زادهم اهللا هدى وألهمهم رشدهم ﴾وا َه َف

ُرونَ  َْنُظ اَعَة أَْن ﴿ینتظرون  ﴾ي ال السَّ ةً  إِ ْم بَْغَت ُه ْتَِي َأ َها﴿فجأًة  ﴾ت َ أَْشَراُط ء َقْد َجا أماراتها  ﴾َف

ْم ﴿ اوعالماته َُه َّى ل َن أ ْم ﴿التذكر  ﴾َف ُه َْت ء ذَا َجا ْم  إِ ُه َرا حیث ال ینفع ندم  الساعة جائتهم اذا ﴾ِذْك

َْم ﴿) ١٨( ةوال توب العلم نور وضیاء وقلوب العلماء لهم وعاء كلما ازداد العالم علمًا ازداد  ﴾َفاْعل

ُ ﴿ خشوعًا وتواضعاً  ال اهللاَّ َّهُ ال إِلَهَ إِ َن على ما أنت علیه من العلم  (ص) فدم یا محمد ﴾أ
ِْبَك ﴿بوحدانیة اهللا  ْر لَِذن َتْغِف ِت َواْس َنا نَِني َوالُْمْؤِم ُمْؤِم اطلب من اهللا المغفرة لك وللمؤمنین  ﴾َو�ِْ

 من لم یكن عنده ما یتصدق به فلیستغفر للمؤمنین والمؤمنات فانه صدقةفي الحدیث  ، والمؤمنات
ْم ﴿ ََّبُك َقل َت َُم ُم ُ يَْعل ُْم ﴿ تصرفكم في الدنیا ﴾َواهللاَّ ْثَواك زاد ، فأعدوا ال ومصیركم في اآلخرة ﴾َوَم

نوا﴿ )١٩( لیوم المعاد َن ءام َِّذي ُل ال َُقو ي المؤمنون اشتیاقا منهم الى الوحى وحرصا على  ﴾َو

ال﴿ الجهاد  َرةٌ﴿ هال ﴾لَْو َْت ُسو ل ُزِّ ةٌ ﴿ نؤمر فیها بالجهاد﴾ ن َكَم َرةٌ ُحمْ َْت ُسو ِزل ُن ذَا أ  ﴾َفإِ

لُ ﴿صریحٌة ظاهرة الداللة  بطریق االمر َتا َها الِْق َر ِفي ذُِك َت ﴿ األمر بالقتال فیهاذكر  ﴾َو َْي  ﴾َرأ

َرٌض ﴿ المنافقین ْم َم ِِه َن ِيف ُقلُوب ي َِّذ ُروَن إِلَْيَك ﴿ شك ونفاق ﴾ال ُظ ََظَر ﴿ (ص) یا محمد ﴾يَن   ن
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إِن القلب ُخلق ) ٢٤(

للمعرفة فإِذا لم تكن 
فیھ المعرفة فكأنھ غیر 

  ]فخ[ موجود
  
 )ص(ورٍد اّنھ  )٢٥(

اخذ البیعة منھم فى 
...  عشرة مواطن

وامر هللا بوالیة على 
یوم بدٍر ویوم (ع) 

حنیٍن وببطن نخلة 
ویوم الّترویة ویوم 
عرفة نزلت فیھ خمس 
  عشرة وبالجحفة

  ]بي[
 
 :قال ابن عباس )٢٧(

ال ُیتوفى أحد على 
معصیة إال تضرب 
المالئكة في وجھھ 

  ]مس[ وفي دبره
  
ابن مسعود عن ) ٣٠(

ما كنا نعرف  : قال
المنافقین على عھد 

إال  (ص) رسول هللا
ببغضھم علي بن أبـي 

 - وعندي (ع) طالب
أن  - یقول االلوسي

من أقوى  (ع)بغضھ 
عالمات النفاق فإن 
 آمنت بذلك فیا لیت 

  ]آل[....  شعري
 بن عبادة عن )٣٠(

 نبور كنا قال الصامت
 بن علي بحب أوالدنا

 فإذا (ع) طالب أبي
 یحبھ ال أحدھم رأینا
 رشده لغیر أنھ علمنا

  ]صا[
عن أنس أنھ ) ٣٠(

ماخفي على رسول هللا 
بعد ھذه اآلیة  (ص)
وكان  من المنافقین احد

ولقد یعرفھم بسیماھم 
كنا في بعض الغزوات 

سبعة من وفیھا 
منھم المنافقین یشك 

   ]قر[....  الناس
عن أبي العالیة ) ٣٣(

كان أصحاب  : قال
یرون  (ص)هللا رسول 

ال إلھ "أنھ ال یضر مع 
، كما ال  ذنب "إال هللا

،  ینفع مع الشرك عمل
  أطیعوا هللا : فنزلت

وأطیعوا الرسول وال 
فخافوا  تبطلوا أعمالكم

 أن یبطل الذنب العمل
  ]مس[

ِت  ْن الَْمْو َْولَى﴿تشخص أبصارهم جبنًا وهلعًا  ﴾الَْمْغِشيِّ َعلَْيِه ِم أ ْم ﴿فویٌل  ﴾َف َُه فى اآلیة  ﴾ل
ومن امارات الكفر ، اشارة الى ان من امارات االیمان تمنى الجهاد والموت شوقا الى لقاء اهللا 

ُروٌف ﴿ (ص) محمدلك یا  ﴾َطاَعةٌ ) ﴿٢٠( والنفاق كراهة الجهاد كراهیة الموت ٌل َمْع َقْو  ﴾َو

ذَا ﴿ وأحسنجمیٌل طیٌب لهم وأفضل  ُر َفإِ َزَم األَْم ا ﴿لقتال الِجدُّ وُفرض اجدَّ  ﴾َع ُقو َفلَْو َصَد
 َ ْم ﴿ وجاهدوا بصدٍق ویقینأخلصوا نیاتهم  ﴾اهللاَّ َُه ًرا ل  )٢١( من التقاعس والعصیان ﴾لََكاَن َخْي

ْم ﴿ ُت ْل َعَسْي َه ُتم﴿ معشر المنافقین یا یتوقع منكمأ ﴾َف َّْي أمور الناس واصبحتم حكامًا  ﴾إِْن تََول

وا ِيف األَْرِض ﴿ علیهم ُْفِسُد ا ﴿ على الملك وتهالكًا على الدنیاتناحرا  ﴾أَْن ت ُعو َُقطِّ ت َو
ْم  َْرَحاَمُك یقطع بعضكم و أن یقتل بعضكم بعضًا ، الجاهلیة  علیه فيان تعودوا إلى ما كنتم  ﴾أ

ُ ﴿ )٢٢( - وقد فعلوا – رحم بعض كما كنتم تفعلونه ُم اهللاَّ ُه َن َن لََع ي َِّذ ُْولَئَِك ال طردهم وأبعدهم  ﴾أ

ْم ﴿ من رحمته ُه ََصمَّ أ ى َف ْم  َوأَْعَم َرُه َْصا َب ، وأعمى قلوبهم عن  فأصمهم عن استماع الحق ﴾أ

َُّروَن الُْقْرآنَ ﴿ )٢٣( طریق الهدى فال یهتدون ِإلى سبیل الرشاد ب َتََد ََفال ي  أفال یتفهمون القرآن ﴾أ
 ، االستفهام توبیخي،  حتى ال یقعوا في المعاصي ویتصفحونه لیروا ما فیه من المواعظ والزواجر

 یتدبرون القرءآن فان فیه شفاء من كل دآء لیفضى بهم الى حسن العرفان ویخلصهم من أفال
َُها﴿سجن الهجران  فال َْق أن تعلم أن اهللا  وهو ، حقائق اإلیمان القلوب مفاتیح ﴾أَْم َعَ� ُقلُوٍب أ

َّذِ ﴿ )٢٤( ، وتعلم أن العمل ال یكمل إال باإلخالص ، رقیب على جوارحك قائم علیك َن إِنَّ ال ي
ْم  ِرِه بَا َْد وا َعَ� أ ْرتَدُّ َ ﴿ رجعوا ِإلى الكفر بعد اِإلیمان ﴾ا َبَنيَّ ْن بَْعِد َما ت ُم ﴿وضح  ﴾ِم َُه ل

ُْهَدى لَ ﴿طریق الهدى  ﴾ال ْيَطاُن َسوَّ ْم ﴿زیَّن  ﴾الشَّ َُه ْم ﴿ذلك  ﴾ل َُه َْمَ� ل وغرَّهم وخدعهم  ﴾َوأ
َّ ﴿ االرتداد كائن ﴾ذَِلَك ﴿ )٢٥( باألمل وطول األجل َن ِأ ْم ب  سراً  ﴾َقالُوا﴿ المنافقین بسبب أن ﴾ُه

﴿ ُ َل اهللاَّ َزَّ َِرُهوا َما ن َن ك ي َِّذ له اهللا یعني ا ﴾�ِ ُنِطيُعُكْم ﴿لیهود الذین كرهوا القرآن الذي نزَّ َس
ِر  َُم ﴿في بعض ما تأمروننا به كالقعود عن الجهاد وتثبیط المسلمین  ﴾ِيف بَْعِض األَْم ُ يَْعل َواهللاَّ

ْم  َرُه َرا َف ﴿ )٢٦( یعلم خفایاهم وما یبطنونه من الكید والدّس  ﴾إِْس ذَا﴿یكون حالهم  ﴾َفَكْي  ﴾إِ

ةُ ﴿حین  ْم الَْمالِئَك ُه ْت فَّ ِربُوَن ﴿ هم مالئكة العذاب لقبض أرواحهمعندتحضر  ﴾تََو يَْض
ْم  ُه َه ْم  ُوُجو بَاَرُه َْد َ ﴿ جزائهم ﴾ذَِلَك ﴿ )٢٧(مقامع من حدید ب ﴾َوأ ََّبُعوا َما أ َُّهْم ات َن ِأ َط ب ْخسَ

 َ نَهُ ﴿سلكوا طریق النفاق  ﴾اهللاَّ وكرهوا ما یرضي اهللا من اِإلیمان والجهاد  ﴾َوكَِرُهوا ِرْضَوا

َبَط ﴿وغیرهما  أَْح ْم ﴿بطل أ ﴾َف َُه أَْم ) ﴿٢٨(ر أعمال البما عملوه حال ِإیمانهم من  ﴾أَْعَمال
َرٌض ﴿ن و أیعتقد المنافق ﴾َحِسَب  ْم َم ِِه َن ِيف ُقلُوب ي َِّذ َْن ﴿ق شك ونفا ﴾ال ُ  أَْن ل ِرَج اهللاَّ   ُخيْ
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 (ع) الباقر عن) ٣٣(

 هللا رسول قال قال
 سبحان قال من(ص) 

 بھا لھ هللا غرس هللا
 ومن الجنة في شجرة
 هللا غرس � الحمد قال
 الجنة في شجرة بھا لھ

 هللا إال إلھ ال قال ومن
 شجرة بھا لھ هللا غرس

 هللا قال ومن الجنة في
 بھا لھ هللا غرس أكبر

 فقال الجنة في شجرة
 یا قریش من رجل

 شجرنا إن هللا رسول
 قال لكثیر الجنة في
 أن إیاكم ولكن نعم

 نیرانا علیھا ترسلوا
  ]صا[ فتحرقوھا

  
نزلت في ) ٣٤(

أصحاب القلیب أي 
قلیب بدر، حیث ألقي 
 قتلة المشركین في بئر

 ]مس[
  
بیَّن تعالى أن  )٣٦(

الدنیا وما فیھا من 
، ال  الحظوظ العاجلة

یصلح مانعاً من اإلِقدام 
، وما یؤدي  إِلى الجھاد

،  إِلى ثواب اآلخرة
لكونھا بمنزلة اللھو 
واللعب في سرعة 

، وأن اآلخرة  زوالھا
، فال  ھي الحیاة الباقیة

ینبغي أن یكون حبُّ 
الدنیا والحرص على 
ما فیھا من اللذات 

ً للجبن و الشھوات سببا
عن الغزو والتخلف 

 ]مس[ عن الجھاد
  
ال تدخلن في ) ٣٦(

مشورتك بخیال فإنھ 
یعدل بك عن الفضل 

وال ، ویعدك الفقر 
جبانا فإنھ یضعفك عن 
اإلقدام ، وال حریصا 
فإنھ یزین لك الّشره 
فالبخل والجبن 
والحرص غرائز شتى 
یجمعھا سوء الّظن 

  ]مال[باّ�  

َهُ  ن ُ ) ﴿٢٩( لن یكشف أمرهم لعباده المؤمنین ﴾ْم أَْضَغا ء َْو نََشا  (ص) أردنا یا محمد ﴾َول

ْم ﴿ َُه َناك َرْي ْم ﴿أشخاصهم  ﴾أل ُه ْم بِِسيَما ُه َت َرْف علیهم بعالمتهم ولكنَّ اهللا ستر  ﴾َفلََع

ُهْم ﴿ نَّ ِرَف ََتْع ِل ﴿ المنافقین (ص) ولتعرفنَّ یا محمد ﴾َول َْقْو ِن ال  ،أسلوبهمن فحوى كالمهم و  ﴾ِيف َحلْ
 المنافقین نعرف كنا قال: (ع) طالب أبي بن علي بغضهم القول لحن قال سعید الخدري أبي عن
ْم ﴿ ]مي[(ع)  طالب أبي بن علي ببغضهم (ص) اهللا رسول عهد على َُم أَْعَمالَُك ُ يَْعل  ﴾َواهللاَّ

ْم ﴿ )٣٠( علیه شيء من أعمالكم أي ال یخفى َُّك ن ْبلَُو ََن  بالجهاد باالمرالناُس ولنختبرنَّكم أیها  ﴾َول

ْم ﴿ الشاقة التكالیف وسائر ْنُك َن ِم ي ِهِد ا َ ََم اْ�ُ ى نَْعل تَّ َن ﴿ في سبیل اهللا ﴾َح ِِري اب على  ﴾َوالصَّ

َْبلُوَ ﴿د مشاّق الجها ُْم  َون َرك َبا اللهم ال تبتلنا فِإنك ِإذا  ، ونختبر أعمالكم حسنها وقبیحها ﴾أَْخ
ُروا﴿ )٣١( ابتلیتنا فضحتنا وهتكت أستارنا ََف َن ك ي َِّذ نَّ ال وا﴿جحدوا بآیات اهللا  ﴾إِ َصدُّ  ﴾َو

ِ ﴿ ومنعوا الناس ِل اهللاَّ ِبي  وخالفوا عادوا ﴾َوَشآقُّوا﴿عن الدخول في اِإلسالم  ﴾َعْن َس

لَ ﴿ ُسو رَّ ْن بَْعِد َما ﴿ قیل هم المطعمون یوم بدر من رؤساء قریش،  وخرجوا عن طاعته ﴾ال ِم
ُهَدى ُم ال َُه َ ل َبَنيَّ َ َشْيئًا﴿عد ما ظهر لهم صدُقه من ب ﴾ت وا اهللاَّ رُّ َُض َْن ي  بكفرهم وصّدهم ﴾ل

ِبُط ﴿ ْم ﴿وسیبطل  ﴾َوَسُ�ْ َن َیا َأیَُّها ﴿ )٣٢( فال یرون لها في اآلخرة ثواباً  ﴾أَْعَمالَُه ي َِّذ ال
لَ  ُسو رَّ َِطيُعوا ال َ َوأ َِطيُعوا اهللاَّ نوا أ ُْبِط ﴿ امتثلوا أوامر اهللا وأوامر رسوله ﴾ءام ال ت لُوا َو

ْم  ان العجب یأكل الحسنات كما تأكل النار  فى الحدیث،  ، والُعجب والریاء النفاقب ﴾أَْعَمالَُك

ُروا﴿ )٣٣( االحوالنسأل اهللا االطاعة واالنقیاد فى كل ،  الحطب ََف َن ك ي َِّذ نَّ ال جحدوا  ﴾إِ

ْن ﴿بآیات اهللا  وا َع َصدُّ ِ  َو ُمَّ َماتُوا ﴿ واِإلیمانوصدُّوا الناس عن طریق الهدى  ﴾َسِبيِل اهللاَّ ث
ٌر  ا ُفَّ ْم ك ُه ْم ﴿وماتوا على الكفر  ﴾َو َُه ُ ل َر اهللاَّ َْن يَْغِف َفال ﴿ )٣٤( بحاٍل من األحوال ﴾َفل

ُنوا َِه منع الّله المؤمنین في هذه اآلیة أن ، أیها المؤمنون وال تضعفوا إذا تخلف عنكم المنافقون  ﴾ت

ِْم ﴿، وخاطبهم بقوله  ةیطلبوا الّصلح من الكفار لئال تلحقهم الذل ل َى السَّ تَْدُعوا إِل وتدعوا ِإلى  ﴾َو

مُ ﴿المهادنة والصلح مع الكفار ِإذا لقیتموهم  ُْت ْم ﴿ األعزة الغالبون ﴾األَْعلَْونَ  َوأَن ُ َمَعُك  ﴾َواهللاَّ

ُْم ﴿ بالعوِن والنصر َرك َِت َْن ي ْم َول ثم  )٣٥( لن ینقصكم شیئًا من ثواب أعمالكم﴾ أَْعَمالَُك
نَْيا﴿م الّله تعالى في الّدنیا بقوله زّهده ََّما اَحلَياُة الدُّ ن َْهوٌ ﴿ عند اهل البصیرة﴾ إِ زائلة  ﴾لَِعٌب َول

ُنوا﴿ فال تغتروا بها،  فانیة ْن تُْؤِم ُقوا﴿ ایها الناس ﴾َوإِ َتَّ ت ْم ﴿ اهللا حقَّ تقواه ﴾َو یعطكم  ﴾يُْؤتُِك

ُْم ﴿ َرك أَلْكُ ﴿ ثواب أعمالكم كامالً  ﴾أُُجو ال يَْس ْم َو وال یطلب منكم أن تنفقوا جمیع  ﴾ْم أَْمَوالَُك
  وتنفیر عن طلب ، فى اآلیة حث على طلب اآلخرة الباقیة ،  ، بل الزكاة المفروضة فیها أموالكم
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ذلك ألن اإلِنسان ) ٣٧(

جبل على محبة 
، ومن نوزع  األموال

في حبیبھ ظھرت 
، فمن رحمتھ  سرائره

تعالى على عباده عدم 
التشدید علیھم في 

 ]مس[ التكالیف
  
 الصادق عن) ٣٨(

 ابدل وهللا قد قال (ع)
 الموالي منھم خیرا بھم
 ]صا[
  
:  قال المحاسبيّ  )٣٨(

فال أحد بعد العرب من 
جمیع أجناس األعاجم 

 ً ، وال كانت  أحسُن ِدینا
العلماء منھم إال 

  ]قر [الفرس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الصادق عنفضلھا 
 أموالكم حصنوا (ع)

 ملكت وما ونسائكم
 التلف من أیمانكم
 لك فتحنا إنا بقراءة
 ممن كان إذا فإنھ فتحا
 نادى قراءتھا یدمن
 حتى القیامة یوم مناد

 من أنت الخالئق تسمع
 المخلصین عبادي
 من بالصالحین الحقوه
 جنات وأسكنوه عبادي
 من واسقوه النعیم

 تومالمخ الرحیق
  ]صا[الكافور بمزاج

  
لم یكن فتح أعظم ) ١(

من صلح الحدیبیة 
وذلك أن المشركین 
اختلطوا بالمسلمین 
فسمعوا كالمھم فتمكن 
اإلِسالم في قلوبھم 
وأسلم في ثالث سنین 
خلق كثیر فكثر بھم 

   ]مج[ سواد اإلِسالم 
  

َها) ﴿٣٦( الدنیا الفانیة أَلُْكُمو ْن يَْس  لكم ویبالغ في طلبهاِإن یسألكم جمیع أموا ﴾إِ

ْم ﴿ ِفُك ْم ﴿ویلح علیكم في ِإنفاقها  ﴾َفُ�ْ نَُك ِرْج أَْضَغا لُوا َوُخيْ ویخرج ما في قلوبكم من  ﴾تَْ�َ
) ٣٧( ]نج[ ُیَقاُد ِبِه ِإَلى ُكلِّ ُسوءٍ  ِزَمامٌ اْلُبْخُل َجاِمٌع ِلَمَساِوِئ اْلُعُیوِب َو ُهَو ،  البخل وكراهة اِإلنفاق

ْم هَ  َها﴿ ُْت َن ءِ أ ْونَ ﴿ معشر المخاطبین ﴾ؤُال ُقوا تُْدَع ِف ن ُت ِ ﴿ لِإلنفاق ﴾ِل ِل اهللاَّ ِبي وقد كلفتم  ﴾ِيف َس

لُ ﴿ ما تطیقون ْن يَْ�َ ْم َم ْنُك لْ ﴿ یشح عن اِإلنفاق ویمسك عنه ﴾َفِم ْن يَْ�َ ومن بخل عن  ﴾َوَم

َْفِسهِ ﴿اِإلنفاق في سبیل اهللا  ْن ن ُل َع ََّما يَْ�َ ِن ألنه یمنعها  ، نفسه یعود ضرر بخله على ﴾َفإ

ُ الَْغِ�ُّ ﴿ األجر والثواب  ، لذاته بذاته ومن غناه تمكنه من تنفیذ مراده واستغناؤه عما سواه ﴾َواهللاَّ

ُ ﴿ مستغن عن ِإنفاقكم لیس بمحتاج ِإلى أموالكم ء َرا ُْفَق ُم ال ُْت َن الى اهللا فى  ، محتاجون ِإلیه ﴾َوأ

َّوْ ﴿ االبتداء وفى االنتهاء ََتَول لْ ﴿ اهللا تعرضوا عن اتباع أوامر ﴾اَوإِْن ت ْبِد َت یخلف مكانكم  ﴾يَْس

ُْم ﴿ َرك ْم  ثُمَّ ال﴿ ، وأصدَق منكم وفاءً  یكونون أشدَّ منكم طاعةً  ﴾َقْوًما َغْي َثالَُك نُوا أَْم  ﴾يَُكو
وى انه علیه السالم سئل عن القوم ر  ، بل سیكونون خیرًا منكم،  في العصیاِن وَتْرِك الشكِر والوفاءِ 

والذى نفسى بیده لو كان االیمان ، هذا وقومه  :ن سلمان الى جنبه فضرب على فخذه فقالوكا
فدل على انهم الفرس الذین   لتناوله رجال من فارس -اى معلقا بالنجم المعروف -  منوطا بالثریا

خیرتان من خلقه فى ارضه   وفى الحدیث،  على سائر العجم وفیه فضیلة لهذه القبیلة، اسلموا 
وهذا الحدیث مكتوب على باب  ]رو[ ش خیرة اهللا من العرب وفارس خیرة اهللا من العجمقری

    )٣٨( ]مال[ ضریح اإلمام األعظم أبي حنیفة الّنعمان بن ثابت دفین بغداد
  
  
  
  

فإنها نزلت في الّطریق عند االنصراف من الحدیبیة  ٢٧إلى  ١٠نزلت بالمدینة عدا اآلیات من 
، وكّل ما نزل بعد الهجرة یعد مدنیا ، ن إقامة الّرسول كانت في المدینة فتعد مدنیة أیضا ، أل

ویوجد في القرآن أربع سور مبدوءة بما بدئت وهي خمسمائة وستون كلمة والفان وأربعمائة حرف ، 
         ]مال [هذه ونوح والقدر والكوثر ، به

ٍم   ِ�ِ ْاهللاِ  ٍحي رَّ ٍن ْال ْحم ر        ْال
َّا َفَ�ْ ﴿ ن ًنا﴿مكة  (ص) یا محمد ﴾َنا لََك إِ ِبي ا ُم ذكره   وحكمنا لك بالفتح المبین على أعدائك ﴾َفْ�ً

ومن هذا یعلم  ، الفتتاحابعد حادثة الحدیبیة وقبول الّصلح فیها ألنها مقدمة  بلفظ الماضي لتحققه
تى أن مقدمة الفتوح هو صلح الحدیبیة الذي صعب وتعذر واشتد الّضیق فیه على المسلمین ح

یسره الّله تعالى بمنه وكرمه والهم رسوله قبول الّشروط المجحفة التي اقترحها المشركون وكرهها 
المؤمنین ، ولم یعلموا أنها باطنا تنطوي أصحاب رسول الّله إذ كان ظاهرها الغبن والحیف على 

ُ ) ﴿١( ]مال[على الّریح والفوز لهم  َر لََك اهللاَّ ِْبَك مَ ﴿ (ص) ربك یا محمد ﴾ِلَيْغِف ْن ذَن َم ِم ََقدَّ ا ت
َر  َأَخَّ مَّ ﴿ جمیع ما فرط منك من َتْرِك اَألْوَلى ﴾َوَما ت يُِت   بِإعالء الدین  ﴾نِْعَمَتهُ َعلَْيَك ﴿ویكّمل  ﴾َو

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٤٨ 
١١١  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة الفـتح     ٢٩

  مدنیة  الجمعة



 580 

  )٤٨(الفتح   سورة    )٥٨٠(       العشرونالسادس و الجزء
   
 (ص) النبي عن) ١(

 آیة علي نزلت لقد قال
 من إلي أحب ھي

 ]زم [افیھ وما الدنیا
 
 (ع) الصادق عن) ٢( 

 فقال عنھا سئل انھ
 ذنب لھ كان ما وهللا
 سبحانھ هللا ولكن
 یغفر أن لھ ضمن
 (ع) علي شیعة ذنوب

 وما ذنبھم من تقدم ما
  ]صا[ تأخر

 
 : قال المفسرون) ٤(

أراد بإِنزال السكینة في 
أھل "قلوب المؤمنین 

حین بایعوا  "الحدیبیة
على  (ص)رسول هللا 
لحرب مع مناجزة ا
، بعد أن  أھل مكة

حصل لھم ما یزعج 
النفوس ویزیغ القلوب 
ِمن صد الكفار لھم عن 

، ورجوع  دخول مكة
بلوغ الصحابة دون 

، فلم یرجع  مقصودھم
 منھم أحٌد عن اإلِیمان

الناس  ، بعد أن ھاج
حتى  وماجوا وزلزلوا

جاء عمر بن الخطاب 
 وقال (ص)إِلى النبي 

:  ً ؟  ألست نبيَّ هللا حقا
 : ، قال بلى : قال

ألسنا على الحق 
نا ؟  على الباطل وعدوُّ

فلم  : ، قال بلى : قال
نعط الدنیَّة في دیننا 

إِني رسول ؟ قال  إِذن
هللا ولست أعصیھ وھو 

  ]مس[ إلخ .. ناصري
 
ظنوا أن النبي  )٦(

ال یرجع إِلى  (ص)
المدینة وال أحٌد من 
أصحابھ حین خرج 

   ]قر[ إِلى الحدیبیة 
 
كرر اللفظ ألن  )٧(

جنود هللا قد یكون 
، وقد  إِنزالھم للرحمة

،  یكون للعذاب
فذكرھم أوالً لبیان 
الرحمة بالمؤمنین 
ً لبیان إِنزال  وثانیا
 العذاب على الكافرین

 ]فخ[
  

يََك ﴿ َْهِد ي ِقيًما﴿ویرشدك  ﴾َو َت َراًطا ُمْس ) ٢(، بما یشرعه لك من الدین  القویمالطریق  ﴾ِص

﴿ ُ َرَك اهللاَّ َْنُص ي ًزا﴿على أعدائك  ﴾َو ِزي ًرا َع َْص قویًا منیعًا یجمع لك به بین عز الدنیا  ﴾ن

َنَْزلَ ُهَو ﴿ )٣( واآلخرة َِّذ� أ ةَ ﴿جعل  ﴾ال َن ِكي  ِيف ُقلُوِب ﴿ االیمان هوو  والطمأنینة الثبات ﴾السَّ

نِنيَ  وا﴿ الصلح علیه ینكروا ولم (ص) اهللا رسول یخالفوا لم الذین ﴾الُْمْؤِم ُد ْزدَا نًا ِلَي يَما یقینًا  ﴾إِ

ْم ﴿ وتصدیقاً  نِِه يَما َع إِ َْرِض ﴿ العقیدة برسوخ ﴾َم َواِت َواأل َما ُد السَّ ِ ُجُنو  المالئكة من ﴾َوِهللاَّ

يًما﴿ والجن واالنس ُ َعِل َل ﴿ )٤( في تقدیره وتدبیره ﴾َحِكيًما﴿ بالمصالح ﴾َوكَاَن اهللاَّ ِليُْدِخ
نِنيَ  ِت  الُْمْؤِم َنا َن ﴿وجهادهم  على طاعتهم ﴾َوالُْمْؤِم ي ُر َخالِِد َْها َن َها األ ِت ْن َحتْ ِري ِم ٍت َجتْ  ﴾َجنَّا

َها﴿ماكثین  َر  ِفي فِّ يَُك ْم  َو ُه ْم  َعْن ِِه ئَات َن ﴿خطایاهم وذنوبهم  لهم یظهر وال یغطیها ﴾َسيِّ َا َوك
ِظيًما﴿ اِإلدخال في الجنات والتكفیر عن السیئات ﴾ذَِلَك  ًزا َع ِ َفْو وسعادًة  فوزًا كبیراً  ﴾ِعْنَد اهللاَّ

َب ﴿ )٥( ال مزید علیها يَُعذِّ ِت  َو َقا ِف َنا ِقَني َوالُْم ِف َنا  رسول واتهموا الصلح أنكروا الذین وهم ﴾الُْم

ِت ﴿ (ص) اهللا ِركَا ِرِكَني َوالُْمْش على المشركین ألنهم أعظم خطرًا  المنافقین قدَّم ﴾َوالُْمْش

ِ ﴿وأشد ضررًا من الكفار المجاهرین بالكفر  َِّني ب ن ا ظَّ ءِ ال ْو ِ َظنَّ السَّ ظنوا أن  ، أسوأ الظنون ﴾اهللاَّ

ْم دَاِئَرةُ ﴿وأن المشركین یستأصلونهم جمیعًا   اهللا تعالى لن ینصر رسوله والمؤمنین ِه َعلَْي
ءِ  ْو ُ ﴿سخط و  ﴾َوَغِضَب ﴿ علیهم ما یظنونه ویتربصونه بالمؤمنین من الهالك والدمار ﴾السَّ هللاَّ ا

ْم  ِه ْم وَ ﴿ بكفرهم ونفاقهم ﴾َعلَْي ُه َن ْت ﴿وهیأ  ﴾َوأََعدَّ ﴿ وأبعدهم عن رحمته ﴾لََع ء َم َوَسا نَّ ْم َجَه َُه ل
ًرا ِصي َْرِض ﴿ )٦( مرجعًا ومنقلبا ﴾َم ِت َواأل َوا َما ُد السَّ ِ ُجُنو تأكید لالنتقام من األعداء  ﴾َوِهللاَّ

ًزا﴿ ِزي ُ َع َّا ﴿ )٧( في صنعه وتدبیره ﴾َحِكيًما﴿ في ملكه وسلطانه ﴾َوكَاَن اهللاَّ ن إِ
 َ َْناَك أ ِهًدا﴿یا محمد  ﴾ْرَسل ًرا﴿ الخلق یوم القیامة على ﴾َشا َبشِّ  ومبشرًا للمؤمنین بالجنة ﴾َوُم

ًرا﴿ نَِذي ُنوا﴿ )٨( للكافرین من عذاب النار ﴾َو ُتْؤِم َرُسوِلهِ ﴿ أیها الناس ﴾ِل ِ َو ِاهللاَّ  حقَّ اِإلیمان ﴾ب
وهُ ﴿ ُر زِّ تَُع ُروهُ ﴿وُتعظِّموه  ﴾َو قِّ تَُو وهُ ﴿ وا أمرهوتجلُّ  هتحترمو و  ﴾َو ُ تَُس�ِّ َرةً ﴿ متسبحوا ربك ﴾َو بُْك

َِصيًال نََك ﴿ )٩( في الصباح والمساء ﴾َوأ ِيُعو َُبا َن ي ي َِّذ نَّ ال بیعة ، یا محمد في الحدیبیة  ﴾إِ

ْم ﴿ الرضوان ِه ي َيِْد ِ َفْوَق أ َ يَُد اهللاَّ ِيُعوَن اهللاَّ َُبا ََّما ي ن  وجل عز اهللا یبایعون الحقیقة في النهم ﴾إِ

ْن نََكَث ﴿ تكببیع َْفِسهِ ﴿نقض البیعة  ﴾َفَم َْنُكُث َعَ� ن ََّما ي ِن ، فِإنما یعود ضرر نكثه  ﴾َفإ

ى بَِما﴿ ألنه حرم نفسه الثواب وألزمها العقاب بنقضه العهد والمیثاق الذي عاهد به ربه َف َْو ْن أ  َوَم

َ َفَسُيْؤتِيهِ  َهَد َعلَْيهُ اهللاَّ ِظيًما﴿من لم ینقض البیعة  فسیعطي اهللا ﴾َعا    ثوابًا جزیال ﴾أَْجًرا َع
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عن عبادة بن )١٠(

الصامت قال اخبرنى 
ابى عن ابیھ قال بایعنا 

على  (ص) رسول هللا
السمع والطاعة فى 
العسر والیسر 
والمنشط والمكره وان 
ال ننازع االمر اھلھ 
وان نقول بالحق حیث 

 نخاف فى هللا كنا وال
  ]رو[ لومة الئم

  
 أسلم ھم قیل) ١١(

 وغفار ومزینة وجھینة
 هللا رسول استفزھم

 الحدیبیة عام (ص)
 واعتلوا فتخلفوا
 بأموالھم بالشغل
  ]صا[ وأھالیھم

  
اھم تعالى ) ١١( سمَّ

بالمخلَّفین ألنھم تخلَّفوا 
 -عن غزوة الحدیبیة، 

واألعراب ھم أھل 
  -البوادي من العرب 

خرج رسول هللا لما 
إلى مكة یعتمر  (ص)

رأوا أنھ یستقبل عدواً 
كثیراً من قریش 
وغیرھم فقعدوا عن 
الخروج معھ، ولم یكن 
ً فظنوا  إِیمانھم متمكنا
أنھ ال یرجع ھو 

  والمؤمنون من ذلك
، ففضحھم هللا  السفر

في ھذه السورة وأعلَم 
 (ص)تعالى رسولھ 

بقولھم واعتذارھم قبل 
،  أن یصل إِلیھم

أعلمھ أنھم كاذبون و
  ]مس[ في اعتذارھم

 
شرط علیھم ) ١٧(

فى تلك  (ص) الّرسول
البیعة ان ال یخالفوه 
 وال یخالفوا قولھ وأمره
، وال ینكروا بعد ذلك 
ً فعلھ فاّنھم  علیھ شیئا
بعد ما انھزموا ورحل 

نحو  )ص(رسول هللا 
المدینة ورجع الى 
الّتنعیم فنزل تحت 
الّشجرة جاؤا الیھ 

الّندامة فاخذ  واظھروا
منھم العھد والمیثاق 

  ]بي[ بذلك 
  

ُل لََك ) ﴿١٠( ُقو َُّفونَ ﴿ (ص) یا محمد ﴾َسَي ل َ َراِب ﴿المنافقون  ﴾اْ�ُ ْن األَْع الذین تخلفوا  ﴾ِم

نَا﴿ الحدیبیةعن الخروج معك عام  َْهلُو َُنا َوأ َنا أَْمَوال َْت ُشغلنا عن الخروج معك باألموال  ﴾َشَغل

َتغْ ﴿ واألوالد ََناَفاْس ْم ﴿ فاطلب لنا من اهللا المغفرة ﴾ِفْر ل ِِه ْم َما لَْيَس ِيف ُقلُوب ِه َنِت ِأَلِْس َُقولُوَن ب  ﴾ي

لْ ﴿ االستغفاریقولون خالف ما یبطنون فهم كاذبون في االعتذار وطلب  َفَمْن يَْمِلُك ﴿ لهم ﴾ُق
ِ َشْيئًا ْن اهللاَّ ْم ِم ََرا﴿ ن یمنعكم من مشیئة اهللا وقضائهمَ  ﴾لَُك ْم إِْن أ َد بُِك ََرا َْو أ ا أ ر ْم َض َد بُِك

َْفًعا َْل كَاَن ﴿ ، أو أمرًا ینفعكم كالنصر والغنیمة كالهزیمة ِإن أراد أن ُیلحق بكم أمرًا یضركم ﴾ن ب
ًرا ِبي ُوَن َخ ُ بَِما تَْعَمل لیس األمر كما زعمتم بل اهللا مطلع على ما في قلوبكم من الكذب  ﴾اهللاَّ

تُ ﴿ )١١( والنفاق َْل َظَنْن َقِلَب ﴿ أیها المنافقون ﴾ْم ب َْن يَْن َى  أَْن ل ُنوَن إِل ُل َوالُْمْؤِم ُسو رَّ ال
ْم  ِه َْهِلي َبًَدا أ َِّن  ﴿وأصحابه لن یرجعوا ِإلى المدینة  (ص) أن محمداً  ﴾أ ُزي ِيف ﴿الضالل  ﴾ذَِلَك  َو

ءِ  ْو ْم َظنَّ السَّ ُت ْم َوَظَنْن ْم َقْومً ﴿ أنهم ُیْستأصلون بالقتل ﴾ُقلُوبُِك ُت ُْن ًراَوك  هالكین عند اهللا ﴾ا بُو

َرُسوِلهِ ﴿ )١٢( نیتكم وسوء عقیدتكم لفساد لعقابه مستوجبین ِ َو ِاهللاَّ ْن ب َْم يُْؤِم ْن ل اِإلخالص ب ﴾َوَم

نَا﴿والصدق  َّا أَْعتَْد ِن ًرا﴿ هیأنا ﴾َفإ َن َسِعي ِري ِف َكا وعیٌد شدید ، فیه  نارًا شدیدة مستعرة ﴾�ِْ

ْ ﴿ )١٣(للمنافقین  ِ ُمل َْرِض َوِهللاَّ ِت َواأل َوا َما لسَّ يَْغِفُر ﴿یتصرف في الكل كیف یشاء   ﴾ُك ا
 ُ ء ْن يََشا ُ َوُیَعذُِّب  ِلَم ء ْن يََشا َوكَاَن ﴿ (ص) لهم وهذا قطع لطمعهم في استغفار رسول اهللا ﴾َم

ًرا َرِحيًما ُ َغُفو  جاء،  بالعرض قضائه تحت داخل والتعذیب،  دأبه من والرحمة الغفران ﴾اهللاَّ

نَ ﴿ )١٤( غضبي رحمتي سبقت القدسي ثالحدی في َُّفو ل َ ُل اْ�ُ ُقو الذین تخلَّفوا عن الخروج  ﴾َسَي

َها﴿ في عمرة الحدیبیة  (ص)مع رسول اهللا و َتأُْخُذ نَِم ِل ْم إِلَى َمَغا ُت نَطلَْق ذَا ا عند ذهابكم ِإلى  ﴾إِ

نَا﴿ مغانم خیبر لتحصلوا علیها ْم  ذَُرو ِبْعُك ُرِ ﴿ نخرج معكم دعونا ﴾نَتَّ لُواي ُبَدِّ وَن أَْن ي  ﴾يُد

ِ ﴿ُیغّیروا  وعد اهللا الذي وعده ألهل الحدیبیة من جعل غنائم خیبر لهم خاصة ال  ﴾كَالَم اهللاَّ
لْ ﴿ یشاركهم فیها أحد َْن ﴿لهم  ﴾ُق نَا﴿ال  ﴾ل ِبُعو لُ  تَتَّ ْب ْن َق ُ ِم ْم َقاَل اهللاَّ حكم اهللا  ﴾كََذِلُك

َْل ﴿س لغیرهم فیها نصیب ، لی تعالى بأن غنیمة خیبر لمن شهد الحدیبیة ُقولُوَن ب َفَسَي
ََنا ن و ُسُد َْل ﴿فسیقولون لیس هذا من اهللا بل هو حسد منكم لنا على مشاركتكم في الغنیمة ﴾ َحتْ ب

ُهونَ  َق َْف نُوا ال ي ال َقِليًال﴿ال یفهمون  ﴾كَا ْل ﴿ )١٥( وهو حرصهم على الغنائم ﴾إِ ُق
َِّفنيَ  ُمَخل َراِب  ِ�ْ ْن األَْع ر وصفهم بهذا االسم ، ء الذین تخلَّفوا عن الحدیبیةقل لهؤال ﴾ِم  مبالغة كرَّ

ُتْدَعْونَ ﴿ التخلف بشناعة وٕاشعارا الذم في َى َس يدٍ ﴿حرب  ﴾إِل ٍْس َشِد َأ ُْوِلي ب    أشداء ﴾َقْوٍم أ
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) وفیھا قال النبي ١٩(

الُعطیّن الّرایة (ص) 
رجالً یحّب هللا الیوم 

ورسولھ ویحّبھ هللا 
ورسولھ یفتح هللا على 
 یده كّراراً غیر فّراٍر،
... ومن غائم خیبر 
اصفى (ص) صفیة 
بنت حّیبن بن اخطب 

سأل لنفسھ ....... و
اھل خیبر رسول هللا 

ان یعاملھم  )ص(
االموال على الّنصف 

نحن اعلم بھا  : وقالوا
،  منكم واعمر لھا

 فصالحھم رسول هللا
على الّنصف  )ص(

على اّنا اذا شئنا ان 
،  نخرجكم اخرجناكم

وصالحھ اھل فدك 
یحقن دماؤھم على ان 

ویخلّون بینھ وبین 
 (ص) االموال ففعل

ً  تفكان  اموال خیبر فیئا
بین المسلمین وكانت 
فدك خالصًة لرسول 

الّنھم لم  )ص(هللا 
یوجفوا علیھا بخیٍل وال 

  ]بي[  ركابٍ 
 
 : نقال المفسرو) ٢٠(

المراد أیدي أھل خیبر 
وحلفائھم من بني أسد 

، حین جاءوا  وغطفان
   لنصرتھم فقذف هللا في

  ]مس[ قلوبھم الرعب
  
 : عن أنس قال) ٢٤(

لما كان یوم الحدیبیة 
ھبط على رسول هللا 

وأصحابھ ) ص(
ثمانون رجالً في 
 السالح من جبل التنعیم
، یریدون ِغّرة رسول 

،  ، فأُخذوا (ص) هللا
 ، فأنزل هللا تقھمفأع
  ]مس[االیة

  
اّن صلح ) قیل ٢٥( 

الحدیبّیة كان اعظم 
فتح لالسالم حیث 
اختلط المؤمنون 
بالكافرین واظھروا 
دینھم من غیر خوٍف 
وتقّیٍة فرغب فى دینھم 
كثیر من الكافرین 
ودخلوا فیھ من غیر 

  ]بي[ سیفٍ 

ْم أَْو يُْسِلُمونَ ﴿ َُه ن َُقاتِلُو فِإن  ﴾َفإِْن تُِطيُعوا﴿دخلوا في دینكم بال قتال ِإما أن تقتلوهم أو ی ﴾ت

مُ ﴿ تستجیبوا وتخرجوا لقتالهم ُِك ًنا﴿یعطكم  ﴾يُْؤت ُ أَْجًرا َحَس ،  الغنیمة والنصر في الدنیا ﴾اهللاَّ

َّْوا َوإِْن ﴿والجنة في اآلخرة  ََتَول لُ ﴿تتخلفوا عن الخروج  ﴾ت ْب ْن َق ْم ِم َّْيُت  عنكما تخلفتم  ﴾كََما تََول

َذابًا أَِليًما﴿ یةالحدیب ْم َع بُْك ال ) ﴿١٦( في نار جهنم ﴾يَُعذِّ َرٌج َو ى َح لَْيَس َعَ� األَْعَم
َرجٌ  ِريِض َح لَْم ال َعَ� ا َرٌج َو َرِج َح الخروج لیس على هؤالء ِإثم أو ذنب في ترك  ﴾َعَ� األَْع

َ ﴿أمر ﴾ َوَمْن يُِطِع ﴿ للجهاد لما بهم من األعذار الظاهرة َرُسول َ َو ِري اهللاَّ ٍت َجتْ ْهُ َجنَّا  هُ يُْدِخل

ُر  َْها َن َها األ ِت ْن َحتْ لَّ ﴿ فیهاخالدًا  ﴾ِم ََتَو ْن ي بْهُ ﴿ ومن ینكل عن الجهاد لغیر عذر ﴾َوَم يَُعذِّ
َذابًا نِنيَ ﴿ )١٧( في الدنیا بالمذلة وفي اآلخرة بالنار ﴾أَِليًما َع ُْمْؤِم ْن ال ُ َع ََقْد َرِضَي اهللاَّ ذْ  ل  ﴾إِ
َ ﴿حین  ن ِيُعو َُبا َرِة﴿(ص) یا محمد  ﴾َك ي َ َت ا�َّ  ألفًا وأربعمائة رجلكانوا ، بیعة الرضوان  ﴾َحتْ

مَ ﴿ ْم ﴿عند مبایعتهم  ﴾َفَعِل ِِه من الّصدق والّتوبة واالنابة فرضى بذلك عنهم  ﴾َما ِيف ُقلُوب

ةَ ﴿ َن ِكي َنَْزَل السَّ أ ْم  َف ِه تهم رزقهم الطمأنینة وسكون النفس الّنهم خرجوا من انانّیا ﴾َعلَْي

ًبا﴿ ا َقِري ْم َفْ�ً َُه َثَاب ،  ، وما فیها من النصر والغنائم وجازاهم على بیعة الرضوان بفتح خیبر ﴾َوأ

ََها﴿ )١٨(وقیل فتح مكه ،  اآلخرة زیادًة على ثواب ن و َأُْخُذ َرًة ي َِثي َِم ك ن وجعل لهم الغنائم  ﴾َوَمَغا

ًزا َوكَانَ ﴿الكثیرة التي غنموها من خیبر  ِزي ُ َع في تدبیره  ﴾َحِكيًما﴿ غالبًا على أمره ﴾اهللاَّ

ُ ﴿ )١٩( وصنعه ُُم اهللاَّ َِم ﴿ یا معشر المؤمنین ﴾َوَعَدك ن َرًةَمَغا َِثي ،  الفتوحات الكثیرة﴾ ك

ََها﴿والغنائم الوفیرة  ن و َأُْخُذ ْم َهِذهِ ﴿ من أعدائكم ﴾ت َل لَُك غنائم خیبر بدون جهد وقتال  ﴾َفَعجَّ

َفَّ ﴿ نَّا﴿ومنع  ﴾َوك َيِْدَي ال ْم أ َتُكونَ ﴿ أن تمتد ِإلیكم بسوء ﴾ِس َعْنُك نِنيَ  َوِل ُمْؤِم ًَة �ِْ ي  ﴾آ
 ، ودخول المسجد الحرام عالمة واضحة تعرفون بها صدق الرسول ، وفتح مكة ولتكون الغنائم

ْم ﴿بما أخبركم به عن اهللا  (ص) يَُك َْهِد ي ِقيًما﴿تعالى  ﴾َو َت َراًطا ُمْس  الطریق القویم ﴾ِص

َها﴿ )٢٠( نعیمالموصل إلى جنات ال َْقِدُروا َعلَْي َْم ت َرى ل ، لم  أخرى یسَّرها لكم مغانمو  ﴾َوأُْخ
 وقیل، قیل فتح فارس والروم ،  ولكنَّ اهللا بفضله وكرمه فتحها لكم تكونوا بقدرتكم تستطیعون علیها

َِها﴿فتح مكة  ُ ب ُ ﴿ استولى اهللا علیها بقدرته ووهبها لكم ﴾قَْد أََحاَط اهللاَّ ُلِّ َوكَاَن اهللاَّ  َعَ� ك
ًرا ي ٍء قَِد ُروا﴿ )٢١( ال یعجزه شيء ﴾َ�ْ ََف َن ك ي َِّذ ُم ال أهل مكة ولم یقع الصلح  ﴾َولَْو َقاتَلَُك

َر ﴿ یوم الحدیبیة بینكم وبینهم بَا َْد َّْوا األ ل وَن ﴿ لغلبوا وانهزموا أمامكم ولم یثبتوا ﴾لََو ُد ُمَّ ال َجيِ ث
ا ًرا﴿ ایةمن یتوّلى أمرهم بالحفظ والرع ﴾َوِلي َِصي ال ن  )٢٢( وال من ینصرهم من عذاب اهللا ﴾َو

ْن ﴿ َْت ِم َِّ� قَْد َخل ِ ال َة اهللاَّ نَّ لُ  ُس ْب َد ﴿فیمن مضى من األمم من هزیمة الكافرین  ﴾َق َْن َجتِ  َول
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عن الّصادق  )٢٥(

الم یكن  : اّنھ سئل (ع)
ً فى بدنھ ق (ع)علىٌّ  وّیا

  :قوّیاً فى امر هللا فقال
فما منعھ   : ، قیل بلى

؟  ان یدفع او یمتنع لھا
،  فافھم الجواب : قال

 ً من ذلك  (ع) منع علّیا
 آیة من كتاب هللا تعالى

؟  فقرأ  واّى آیةٍ  : فقیل
كان � ْا اآلیة لَْو َتَزیَّلُو

تعالى ودائع مؤمنون 
فى اصالب قوم 

فلم كافرین ومنافقین 
لیقتل  (ع) یكن علىّ 

اآلباء حّتى تخرج 
، فلّما خرجت  الودائع

ظھر على من ظھر 
، وكذلك قائمنا  وقتلھ

اھل البیت لن یظھر 
 ابداً حّتى یخرج ودائع
هللا فاذا خرجت یظھر 
على من یظھر فیقتلھ 

لو اخرج  (ع) وقال
هللا ما فى اصالب 
المؤمنین من الكافرین 
وما فى اصالب 

المؤمنین الكافرین من 
  لعّذبنا الّذین كفروا

  ]بي[
  
خرج رسول هللا )٢٥(

،  عام الُحدیبیة (ص)
، ال  یرید زیارة البیت

، وساق معھ  یرید قتاالً 
حتى   ھدیھ سبعین بدنة

إذا كان بعسفان لقیھ 
 بن سفیان الكعبيّ بشر 

یا رسول  : فقال لھ ،
هللا ھذه قریش قد 

،  سمعت بمسیرك
فخرجوا معھم العوُذ 

افیُل قد لبسوا المط
، ونزلوا  جلود النمور

بذي طوى یعاھدون 
هللا، ال تدخلھا علیھم 

، وھذا خالد بن  أبداً 
، قد  الولید في خیلھم

قدموھا إلى كراع 
 (ص)فقال :الغمیم قال

یا َوْیَح قَُرْیٍش لََقْد 
، ماَذا  أْھلََكْتُھُم الَحْربُ 

َعلَْیھْم لَْو َخلُّوا َبْینِي 
الَعَرب فإْن َوَبَیَن سائِِر 

ُھْم أصاُبونِي كاَن ذلَك 
، َوإْن  الَِّذي أَراُدوا

ُ َعلَْیِھم  أْظَھَرنِي هللاَّ
َدَخلُوا في اإلْسالِم 

  ]طب[ َداِخِرینَ 

يًال َْبِد ِ ت ِة اهللاَّ نَّ ُهوَ ) ﴿٢٣(ًا تتغیَّر  ﴾ِلُس ْم ﴿ بقدرته وتدبیره ﴾َو ْم َعْنُك َُه ي َيِْد َفَّ أ َِّذ� ك  ﴾ال

ةَ ﴿ م منهم سوءكفلم یصل ِإلی نكمصرف أیدي كفار مكة ع َِبْطِن َمكَّ ْم ب ُه يَُكْم َعْن َيِْد  ﴾َوأ

ْن بَْعِد أَْن ﴿ قاتلوهم عند المسجد الحرامتفلم  بالحدیبیة ْم  ِم ِه ُْم َعلَْي َرك من بعد ما  ﴾أَْظَف

ًرا﴿ أخذتموهم أسارى وتمكنتم منهم ي َِص ُ بَِما تَْعَملُوَن ب افرین ولذلك حجزكم عن الك ﴾َوكَاَن اهللاَّ

ْم ﴿ )٢٤( ، وحرمًة لبیته العتیق لئال تسفك فیه الدماء رحمًة بكم َن ﴿ كفار قریش ﴾ُه َِّذي ال
ُروا ََف َرامِ ﴿ باهللا والرسول ﴾ك ِد اْحلَ ْن الَْمْجسِ ُْم َع وك َصدُّ عن دخول المسجد  كمومنعو  ﴾َو

ًفا﴿الحرام ألداء مناسك العمرة عام الحدیبیة  َْهْدَي َمْعُكو ، لفقراء ل بیت اهللاما ُیهدى ل ﴾َوال

َّهُ ﴿عن  وحبسوها وصدُّوا الهدي أیضا ل َْبلَُغ َحمِ ال﴿ یذبح فیه وهو الحرمالذي  ﴾أَْن ي أن في  ﴾َولَْو
ٌت ِرَجاٌل ﴿مكة  َنا ءٌ ُمؤِْم نَِسا ُنوَن َو ، الذین یخفون ِإیمانهم خوفًا من  المستضعفین من ﴾ُمْؤِم

ْم ﴿المشركین  ُه َْم تَْعلَُمو ْم ﴿ مانهال تعرفونهم بأعی ﴾ل ُه كراهة أن توقعوا بهم وتقتلوا  ﴾أَْن تََطئُو

ةٌ﴿ منهم دون علم منكم بِإیمانهم رَّ ُهْم َمَع ْن َبُكْم ِم ِصي ُت ٍْم  َف ِر ِعل فلحرمة اختالط المؤمنین  ﴾بَِغْي
ولحفظ نفوس اّلذین كانوا  ، ولحفظ نفوس المؤمنین اّلذین كانوا بمّكة عن القتل واالذى بالكافرین
، ولحفظ نفوس  علیهم والتأسف بقتلهم والكفارة الدیة كوجوب ، عن لحوق المعّرة )(ص مع محّمد

، ولسلَّطكم  ألذن لكم في دخول مكة ،المؤمنین اّلذین كانوا فى اصالب الكافرین لم یعّذبهم اهللا 
، حال كونكم  معنى اآلیة لوال كراهة أن ُتهلكوا أناسًا مؤمنین بین أظهر الكفار ، على المشركین

لَ ﴿ ، وألذن لكم في فتح مكة جاهلین بهم فیصیبكم بِإهالكهم مكروه لما كفَّ أیدیكم عنهم ِليُْدِخ
 ُ ء ْن يََشا ِتِه َم ُ ِيف َرْحَم َّلُوا لَوْ ﴿ والدیة ولحوق الكفارة بسالمتهم من القتل واالذى ﴾اهللاَّ ََزي ولو  ﴾ت

ُروا﴿ تمیز المؤمنون من الكافرین ََف َن ك ي َِّذ َْنا ال ب َذابًا أَِليًما﴿الكافرین  ﴾لََعذَّ ْم َع ُه ْن أشدَّ  ﴾ِم

ةَ ﴿ )٢٥( ، بالقتل والسبي العذاب ِميَّ ِِهُم اْحلَ ُروا ِيف ُقلُوب ََف َن ك ي َِّذ َل ال ْذ َجَع حین دخل ِإلى  ﴾إِ
 "بسم اهللا الرحمن الرحیم"، فرفضوا أن یكتبوا في كتاب الصلح  قلوب الكفار األنفة والكبریاء

وقولهم لو نعلم أنك رسول اهللا التبعناك ولكْن اكتْب اسمك  "د رسول اهللامحم"ورفضوا أن یكتبوا 
ةِ ﴿واسم أبیك  ِهِليَّ ا َة اْجلَ وهى ناشئة من انانّیة الّنفس  أنفًة وغطرسًة وعصبیًة جاهلیة ﴾َحِميَّ

، او الّسجّیة اّلتى تحمل االنسان على االنفة  وهى اصل جملة الّشرور والمعاصى واالعجاب بها
ُ ﴿النقیاد لشيٍء حّقًا كان او باطًال وعدم ا َنَْزَل اهللاَّ أ نِنيَ  َف َتهُ َعَ� َرُسوِلِه َوَعَ� الُْمْؤِم َن  ﴾َسِكي

، ولم تلحقهم العصبیة الجاهلیة كما  والمؤمنین (ص) جعل الطمأنینة والوقار في قلب الرسول
ْم ﴿لحقت المشركین  َْزَمُه ْقَوى﴿اختار لهم  ﴾َوأَل تَّ َة ال  وقیلشهادة أن ال إله إال اهللا هى ﴾ كَِلَم

، وكانت  ، وعدم شّق عصا الطاعة عندما ُكتبت بنود الصلح ِإخالصهم وطاعتهم هللا ورسوله
 الرضا ، عن، فثبَّت اهللا المؤمنین على طاعة رسول اهللا  مجحفًة بحقوق المسلمین في الظاهر

ِ ﴿ ]صا[الوثقى  والعروة التقوى كلمة نحن (ع) نُوا أََحقَّ ب ََهاَوكَا َْهل   وكانوا أحقَّ بهذه  ﴾َها َوأ
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 ) قال النبي (ص)٢٦(
 وھي هللا إال إلھ ال

 هللا یثقل التقوى كلمة
 یوم الموازین بھا

  ]صا[. القیامة
  
 :قال المفسرون) ٢٧(

 (ص)كان رسول هللا 
قد رأى في منامھ أنھ 
دخل مكة ھو 

بھ وطافوا وأصحا
، ثم حلق  بالبیت

ر بعضھم  بعضھم وقصَّ
، فحدَّث بھا أصحابھ 
ففرحوا واستبشروا، 
فلما خرج إِلى الحدیبیة 

ه  مع الصحابة ، وصدَّ
المشركون عن دخول 
مكة، ووقع ما وقع من 

، ارتاب  قضیة الصلح
وهللاِ  :المنافقون وقالوا

رنا  ما حلقنا وال قصَّ
، فأین  وال رأینا البیت

؟ ووقع في  رؤیاھي ال
نفوس بعض المسلمین 
 شيء فنزلت اآلیة

  ]مس[
 
كان رسول هللا  )٢٧(

في غزوة  (ص)
الحدیبیة في ألف 

 ، وغزا وأربعمائة
بعدھا  "غزوة الفتح

 ومعھ عشرة آالف
  ]مس[
  
الحت في ) ٢٩( 

وجوھھم عالمات 
التھجد باللیل وأمارات 

  ]قر[ السھر
  
وبلغ من ) ٢٩(
حمھم فیما بینھم أنھ اتر

كان ال یرى مؤمن 
ً إال صافحھ  مؤمنا

قال رسول  : وعانقھ
ما من  (ص)هللا 

مسلمین یلتقیان 
فیتصافحان إال غفر 
 لھما قبل أن یتفرقا 

  ]آل[
كان كل من ) ٢٩(

العلیین علي بن 
 الحسین زین العابدین

وعلي بن عبد هللا  (ع)
بن عباس أبـي األمالك 

الثفنات  اذو ایقال لھ
ألن كثرة سجودھما 

دث في مواقعھ أح
منھما أشباه ثفنات 

   ]آل[ البعیر

ٍء َعِليًما﴿ الفضیلة من كفار مكة لِّ َ�ْ ُ بُِك َن اهللاَّ ،  عالمًا بمن هو أهل للفضل ﴾َوكَا

ََقْد ) ﴿٢٦( فیخصه بمزید من التكریم ْؤيَا ل رُّ ُ َرُسولَهُ ال قِّ  َصَدَق اهللاَّ جعل اهللا رؤیا  لقد ﴾بِاْحلَ

َتَ ﴿ رسوله صادقة محقق ُنَّ ل ءَ ﴿أنت وأصحابك  (ص) یا محمد ﴾ْدُخل َراَم إِْن َشا َد اْحلَ الَْمْجسِ
 ُ نِنيَ ﴿بمشیئة اهللا  ﴾اهللاَّ َن ﴿ من العدو ﴾آِم ِري صِّ َق ْم َوُم وَسُك ء ِِّقَني ُر ل ،  یحلق بعضكم رأسه ﴾ُحمَ

ر بعض ُفونَ  ال﴿ ویقصِّ ا ،  لیس فیه تكراٌر ألن المراد آمنین وقت دخولكم ، غیر خائفین ﴾َختَ

َْم تَْعلَُموا﴿ الّله تعالى من الخیر في هذا الّصلح لكم ﴾َفَعِلمَ ﴿ وحال الخروج  وحال المكث  ﴾َما ل

وِن ذَِلَك ﴿ أنتم ْن ُد َل ِم َع ًبا﴿قبل نهایة أجل تلك المعاهدة الدّخول فجعل  ﴾َ�َ ِري ا َق فاّنه  ﴾َفْ�ً
افع كثیرة لالسالم واهله وقّوًة كان فى صّدكم عن المسجد الحرام وصلحكم مع قریش بذلك الّصّد من

واصحابه سنة الّسبع من الهجرة مّكة فى كمال  (ص) دخل محّمد اذ،  عظیمًة ونشر لالسالم
َل َرُسولَهُ ﴿ )٢٧( الّشوكة والعّزة َْرَس َِّذ� أ ُْهَدى﴿(ص) محمدًا  ﴾ُهَو ال بالهدایة التامة  ﴾بِال

قِّ ﴿ ِن اْحلَ ِدي َرهُ َعَ� ا﴿ اِإلسالم ﴾َو ْظِه ِن ِلُي ي ِّهِ  لدِّ بحیث لم یبق فى بقعٍة من بقاع  ﴾كُل
 دین األرض في یبقى فال )ع( المهدي خروج عند ذلك تمام إن وقیل،  االرض دیٌن سوى دینه

ِ َشِهيًدا﴿  ]مج[ اإلسالم دین سوى ى بِاهللاَّ  )٢٨(ه رسول(ص) شاهدًا على أن محمدًا  ﴾َوكََف

﴿ ِ ُل اهللاَّ ٌ َرُسو َّ َن َمَعهُ ﴿ ول المشركونحقًا ال كما یق ﴾ُ�َ ي َِّذ ُ ﴿وأصحابه  ﴾َوال ء ا غالٌظ  ﴾أَِشدَّ

ِر ﴿ ا فَّ ُ ﴿ یظهرون لمن خالف دینهم الشدة والصالبة ﴾َعَ� الُْك ء متراحمون فیما  ﴾ُرَحَما

ْم ﴿ َنُه ْم ﴿ ولمن وافقهم في الدین الرحمة والرأفة ﴾بَْي ُه ََرا ًدا﴿أیها السامع  ﴾ت ًَّعا ُجسَّ من كثرة  ﴾ُرك

َتُغونَ ﴿تهم صالتهم وعباد َْب ْضًال﴿یطلبون بعبادتهم  ﴾ي نًا ﴿ رحمة ﴾َف ِرْضَوا ِ َو ْن اهللاَّ ِم
ْم  ُه ْم  ِيف ﴿عالمتهم  ﴾ِسيَما ِه ِه دِ ﴿جباههم  ﴾ُوُجو و ُ َِر ا�ُّ َث  في بالصالة مشتغلون النهم ﴾ِمْن أ

ْم ﴿ أوقاتهم أكثر ُُه َثل ْم ﴿وصفهم  ﴾ذَِلَك َم ُُه َثل َراِة َوَم ْو تَّ ِل ِيف اإلِ ﴿ صفهمو و  ﴾ِيف ال ي في ﴾ ْجنِ

َرجَ ﴿ ، وكثرة الصالة والسجود ، والرحمة بالمؤمنین الشدة على الكفار ََزْرٍع أَْخ هُ  ك  ﴾َشطئَ

ِقه﴿فقوَّاه  ﴾َفآَزَرهُ ﴿فروعه  َتَوى َعَ� ُسو َتْغلََظ َفاْس  فقام الزرع واستقام على أصوله ﴾َفاْس

اعَ ﴿ یعجب هذا الزرع ﴾يُْعِجُب ﴿ رَّ زُّ َر ﴿ منظرهبقوته وكثافته وحسن  ﴾ال ا فَّ ْم الُْك  ﴾ِلَيِغيَظ بِِه

َرًة﴿ لیغتاظ بهم الكفار ْم َمْغِف ُه ْن ِت ِم ا ِحلَ ا ُنوا َوَعِملُوا الصَّ َن آَم ي َِّذ ُ ال َد اهللاَّ بالمغفرة التامة  ﴾َوَع

ِظيًما﴿ ئل عن قول ، عن ابن عباس أنه سُ  األجر العظیم الكریم في جنات النعیم ﴾َوأَْجًرا َع
: فیمن نزلت هذه  فقالوا (ص): سأل قوم النبي  قال }ین امنوا وعملوا الصالحاتوعد اهللا الذ{اهللا: 

إذا كان یوم القیامة عقد لواء نور أبیض فینادي مناد لیقم سید المؤمنین :  اآلیة یا نبي اهللا ؟ قال
اللواء من النور عطى فیُ  (ع) . فیقوم علي بن أبي طالب)ص(ومعه الذین آمنوا بعد بعث محمد 

  أوفى }من شطأه{ (ع)كان حظ علي  (ص)النبـي  }بالزرع{ومتى أرید ،  ]شو[..  ض بیدهاالبی
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 الصادق عنفضلھا 
 سورة قرأ من (ع)

 لیلة كل في الحجرات
 من كان یوم كل في أو

  ]صا[ محمد زوار
 
عبد هللا بن ) عن ٢(

ن االقرع بن الزبیر أ
حابس من بنى تمیم 

 (ص)قدم على النبى 
فقال ابو بكر یا رسول 
هللا استعملھ على قومھ 
اى بتقدیمھ علیھم 
بالریاسة فقال عمر ال 
تستعملھ یا رسول هللا 
بل القعقاع بن معبد 

 (ص)فتكلما عند النبى 
حتى ارتفعت 
اصواتھما فقال ابو 
بكر لعمر ما اردت اال 

ت خالفى فقال ما ارد
خالفك فنزلت ھذه 

  ]رو[ اآلیة
  
 بني وفد في نزلت )٢(

 قدموا إذا كانوا تمیم
 (ص) هللا رسول على
 باب على وقفوا

 محمد یا فنادوا حجرتھ
 إذا وكانوا إلینا اخرج
 (ص) هللا رسول خرج
 المشي في تقدموه
 رفعوا كلموه إذا وكانوا

 صوتھ فوق أصواتھم
 یا محمد یا ویقولون

 ذاك في تقول ما محمد
 بعضھم یكلمون كما

 االیة هللا فأنزل بعضا
  ]صا [
  
جاء ناس من ) ٤(

العرب وقت الظھیرة 
الرسول  إلى ُحَجر

وھو راقد  (ص)
یا   : فجعلوا ینادون

 یا محمد (ص) محمد
،  اخرج إِلینا(ص) 

إِنَّ الَِّذیَن   :فأنزل هللا
ُیَناُدوَنَك ِمْن َوَراِء 

  ]مس[ اْلُحُجَراتِ 
 
  

ولعل مؤازرته ومعاونته البدنیة بقتل كثیر من الكفرة أعدائه علیه الصالة ،  لفاءمن حظ سائر الخ
، ومع هذا ال ینخدش ما ذهب إلیه محققو أهل  مؤازرة غیره من الخلفاء أیضاً  والسالم أكثر من

  )٢٩( ]آل[ السنة والجماعة في مسألة التفضیل
  
  
  
  

وستة وسبعون حرفا ، ویوجد في القرآن عشر وهي ثالثمائة وثالث وأربعون كلمة والف وأربعمائة 
أیها : هذه والنساء واألحزاب والمائدة والحج والممتحنة والطالق والتحریم والمّدثر  یاـ سور مبدوءة ب

ومثلها في عدد ، الّنمل والمنافقون وهود و هذه ، ویوجد أربع سور مختومة بما ختمت به ، والمزمل 
         ]مال [منسوخ فیهاال ناسخ وال ، اآلي التغابن فقط 

ٍم   ِ�ِ ْاهللاِ  ٍحي رَّ ٍن ْال ْحم ر        ْال
ُنوا﴿ َن آَم ي َِّذ َُّها ال َي مـا سـلت  عن البـاقر (ع)،  ، وصدَّقتم بكتاب اهللا یا من اتصفتم باِإلیمان ﴾يَا أ

 }ایا أیها الذین آمنو { السیوف وال أقیمت الصفوف في صالة وال زحوف وال جهر بأذان وال أنزل اهللا
َرُسـوِلهِ ﴿ ]مج[ حتى أسلم أبناء قبیلة األوس والخزرج ِ َو ُموا بَـْنيَ يَـَدْي اهللاَّ َُقدِّ ال تُقـدموا أمـرًا  ﴾ال ت

، وإِذا  ، كمــا ِإذا عرضــت مســألة فـــي مجلســه ال یســبقونه بـــالجواب أو فعــًال بــین یــدي اهللا ورســـوله
 ، اذنـه دون من )ص( رسوله یدى ینب امراً  تختاروا ال او،  ذهبوا معه ِإلى مكان ال یمشون أمامه

وهذا من جملة تأدیب اللّـه تعـالى عبـاده   ونحو ذلك اهللا امر على مقّدماً  انفسكم امر تجعلوا ال او
َ ﴿احتراما لحبیبه محمد (ص)  َُّقـوا اهللاَّ َ ﴿ فـي محافظـة حقـوق نبـیكم وتـأدبوا بـین یدیـه ﴾َوات  إِنَّ اهللاَّ

عٌ  مٌ ﴿ ألقوالكم ﴾َسِمي ومن جملة اآلداب التي علمها الّله لعباده وأمرهم  )١( وأحوالكم بنیاتكم ﴾َعِلي

ُنــوا﴿، قــال عــز وجــل بهــا تجــاه رســوله (ص)  َن آَم ي َّــِذ َُّهــا ال َي َــا أ  شــرف للمنــادي بنــداء اهللا الیــه ﴾ي
نَّـِ�ِّ  ال﴿ ِت ال ْم َفْوَق َصْو َْصَواتَُك َْرَفُعوا أ فاخفضـوا أصـواتكم وال  (ص)ِإذا كلمـتم رسـوَل اهللا  ﴾ت

ْم ِلـَبْعٍض ﴿رفعوهـا علـى صـوِت النبـي ت ِضـُك ِل كََجْهــِر بَْع َْقْو َـهُ بِـال َهــُروا ل ال َجتْ وال تبلغــوا  ﴾َو
 فتقولـوا، وال تخاطبوه باسـمه وكنیتـه كمـا یخاطـب بعضـكم بعضـًا ،  (ص) حدَّ الجهر عند مخاطبته

ـَبَط ﴿ اعـاًة لـألدب، ومر  ، تعظیمـًا لقـدره ، ویـا رسـول اهللا ، ولكْن قولوا یـا نبـيَّ اهللا یا محمد  أَْن َحتْ

ُرونَ  ْم ال تَْشــُع ــُت ْ َن ْم َوأ موجــب لوصــمكم مــوا أن جعــل كالمكــم أعلــى مــن كالمــه واعل ﴾أَْعَمــالُُك

ـونَ ﴿ )٢( بقلة األدب وسوء األخالق ، ومفض إلحباط أعمالكم ومحق ثوابهـا َن يَُغضُّ ي َّـِذ  ﴾إِنَّ ال

ِ ﴿ یخفضـون ِل اهللاَّ ْم ِعْنــَد َرُســو َُه َْصــَوات ــَك ﴿ لـالدب مراعــاة (ص) مجلــس رسـول اهللافــي  ﴾أ ُْولَئِ أ
َن  َن اْمـَ�َ ي َِّذ ْم ﴿ اختبـر ﴾ال َُه ُ ُقلُـوب ْقـَوى﴿ فاخلصـها ﴾اهللاَّ تَّ مـن امـتحن اهللا قلبـه بـالتقوى كـان  ﴾�ِ

شعاره القـرأن ودثـاره االیمـان وسـراجه التفكـر وطیبـه التقـوى وطهارتـه التوبـة ونظافتـه الحـالل وزینتـه 
َرةٌ﴿ وشغله باهللا ومقامه مع اهللا وجمعه الحسنات وكنزه االخالص الورع وعلمه األخرة ْم َمْغِف َُه   ﴾ل

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٤٩ 
١٠٦  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة الحجرات    ١٨

  مدنیة  المجادلة
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أجمع المفسرون ) ٦(

على أنھا نزلت في 
الولید بن عقبة بعثھ 

إلى  (ص)رسول هللا 
بني المصطلق مصدقاً 
وكان بینھما إحنة فلما 

بوا إلیھ سمعوا بھ رك
فلما سمع بھم خافھم 

إن القوم  : فرجع فقال
 ومنعوا ھموا بقتلي

النبي  فھم ، صدقاتھم
 ، بغزوھم (ص)

فبیناھم في ذلك إذ قدم 
یا  : وفدھم وقالوا

رسول هللا سمعنا 
برسولك فخرجنا 
نكرمھ ونؤدي إلیھ ما 
قبلنا من الصدقة 

 (ص)فاتھمھم النبي 
لتنتھن أو  : وقال

الً ھو ألبعثن إلیكم رج
عندي كنفسي یقاتل 
مقاتلتكم ویسبي 

، ثم ضرب  ذراریكم
بیده على كتف علي 

نعوذ   : فقالوا (ع)
با� من غضبھ 

  ]غر [وغضب رسولھ
  
 ) عن الصادق (ع)٧(

 الحب عن سئل أنھ
 االیمان أمن والبغض

 االیمان وھل فقال ھو
 والبغض الحب إال
  ]صا[
  
عن ابن عمر أنھ ) ٩(

ما وجدت في  : قال
سي من شيء ما نف

وجدت في نفسي من 
َوإِن ھذه اآلیة یعني  

الخ إني لم   َطائَِفَتانِ 
الباغیة  أقاتل ھذه الفئة

كما أمرني هللا تعالى ـ 
یعني بھا معاویة ومن 
معھ الباغین على علي 

  ]آل[ (ع)
نزلت في قتاٍل ) ٩(

حدث بین األوس و 
الخزرج في عھده 

كان فیھ ضرب  (ص)
  ]مس[بالسَّعف والنعال

) عن الصادق(ع) ٩(
 قاللما نزلت ھذه االیة 

 ان (ص) هللا رسول
 بعدي یقاتل من منكم
 قاتلت كما التأویل على
 من فسئل التنزیل على
 النعل خاصف قال ھو

 المؤمنین أمیر یعني
  بن عمار قال .... (ع)

مٌ ﴿وثواب  ﴾َوأَْجٌر ﴿ ذنوبهمل من اهللا ِظي  )(ص لهتفید المدح لمن یغض صوته ویخضع ﴾ َع

نََك ﴿ )٣( و ُد َُنا َن ي ي َِّذ نَّ ال ِت ﴿یدعونك  ﴾إِ ُجَرا ِء اْحلُ َرا ْن َو إن ذلك سوء أدب منهم وقلة احترام  ﴾ِم
لكل منهن حجرات نسائه علیه الصالة والسالم كانت تسعة  لنبیهم ، وانهم مؤاخذون علیه ،

ي عهد الولید وأدخلت ف... ،  حجرة، وكانت من جرید النخل على أبوابها المسوح من شعر أسود
 : ، قال سعید بن المسیب یومئذٍ  وبكى الناس لذلك (ص)بن عبد الملك بأمره في مسجد الرسول 

في  (ص)یرى القادم من أهل اآلفاق ما اكتفى به رسول اهللا لواهللا لوددت أنهم تركوها على حالها 
ُرُهْم ال يَْعِقلُونَ ﴿ ]ال [ حیاته َث قلة عقولهم وعدم سفههم و وان ،  ن األدبنو حسالی ﴾أَْك

ْم ﴿ )٤( مباالتهم حدا بهم إلى هذا الحد َُّه َن  (ص) یزعجوا الرسول ولو أنَّ هؤالء المنادین لم ﴾َولَْو أ

ِهْم ﴿و ُرَج إِلَْي ى َختْ ُروا َحتَّ ًرا ﴿صبرهم مراعاة لحسن األدب وتوقیرا للمنادى  ﴾لََكانَ  َصَب َخْي
ْم  َُه ٌر ﴿وأفضل عند اهللا  ﴾ل ُ َغُفو مٌ ﴿ وب العبادلذن ﴾َواهللاَّ  )٥( بهم إذا تابوا وأنابوا ﴾َرِحي

ُنوا﴿ َن آَم ي َِّذ َُّها ال َي ُْم  يَاأ ك ء ، غیر موثوق بصدقه وعدالته  ﴾َفاِسٌق ﴿ ِإذا أتاكم رجل ﴾إِْن َجا

َبإٍ﴿ لفظ فاسق یطلق على من تعدى الحدود وخرج عن مالك األمر َِن بخبٍر من األخبار  ﴾ب

ُنوا﴿ َتَبيَّ َةٍ ﴿لئال  ﴾أَْن ﴿ الخبر أي فتثبتوا من صحة ﴾َف َهال ُبوا َقْوًما ِجبَ ُِصي وأنتم جاهلون  ﴾ت

ْم ﴿حقیقة األمر  ُْت وا َعَ� َما َفَعل ْصِ�ُ ُت ِدِمنيَ  َف قولوا في الفاسق  في الحدیث ، على صنیعكم ﴾نَا
على أن من الصحابة  باالیةواستدل  : ذكر االلوسي في تفسیره،  ]مج[ ما فیه كي یحذره الناس

، فإن سبب النزول قطعي  ألن اهللا تعالى أطلق الفاسق على الولید بن عقبة فیها، دل من لیس بع
إنهم كلهم عدول وال یبحث عن عدالتهم  فیرد بها على من قال، الدخول وهو صحابـي باالتفاق 

وقد ذهب إلیه األكثر من العلماء السلف ، قوال في المسألة أل، وهذا أحد أ في روایة وال شهادة
أنهم كغیرهم فیبحث عن العدالة فیهم في الروایة والشهادة إال من یكون  : وثانیهما ، والخلف

قتل عثمان ویبحث عن عدالتهم من مأنهم عدول إلى   وثالثها،  ظاهرها أو مقطوعها كالشیخین
أنهم عدول إال من  : ورابعها هانع خوضالوفیهم الممسك عن ، حین قتله لوقوع الفتن من حینئٍذ 

لَُموا﴿ )٦( ]آل[ لفسقه بالخروج على اإلمام الحق (ع)لیًا قاتل ع َنَّ ﴿ أیها المؤمنون ﴾َواْع أ
ْم  ِ ﴿بینكم  ﴾ِفيُك َل اهللاَّ فالواجب تعظیمه مصالحكم  یعلمالمعصوم عن اتباع الهوى  ﴾َرُسو

ِر ﴿واحترامه  ٍر ِمَن األَْم ْم ِيف كَِثي ،  ، ویصغي ِإلرادتكم لو یسمع وشایاتكم ﴾لَْو يُِطيُعُك

ْم ﴿ ویطیعكم في غالب ما تشیرون علیه من األمور تُّ ِن نَّ ﴿ الحرج والمشقةلوقعتم في  ﴾لََع َولَِك
 َ ْم ﴿و نوَّر بصائركم بمّنه وفضله ﴾اهللاَّ َب إِلَْيُك بَّ یمان الّصادق إلا﴾ اإلِيَمانَ ﴿ِإلى نفوسكم  ﴾َح

ََّنهُ ﴿ یمنع صاحبه من العجلة ویأمره بالتأني َزي ُ  ِيف ﴿ وحسَّنه ﴾َو ْم ُقل هَ إِلَْيُك َرَّ ْم َوك  ﴾وبُِك

ُْفُسوَق ﴿ وبغَّض ِإلى نفوسكم َر َوال ْف ْصَيانَ ﴿ الكذب ﴾الُْك  الخروج عن الطاعة ﴾َوالِْع

ُْولَئَِك ﴿ ْم ﴿ الذین وصفهم باالیمان وزینه في قلوبهم ﴾أ ونَ  ُه اِشُد رَّ   المهتدون الى محاسن ﴾ال
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الرایة  بھذه قاتلت یاسر
 (ص) هللا مع رسول

 وھذه الرابعة ثالثا
 لو ضربونا حتى وهللا

 من السعفات یبلغوا بنا
 على انا ھجر لعلمنا

 على وإنھم الحق
  ]بي[ الباطل

روى عن على ) ٩(
انھ سئل وھو  (ع)

القدوة فى قتال اھل 
البغى أعلمنا اھل 
الجمل وصفین 

ال  فقال ، أمشركون ھم
فقیل  شرك فروامن ال

ال  فقال، أمنافقون ھم 
ان المنافقین ال 
 یذكرون هللا اال قلیال
قیل فما حالھم قال 
 اخواننا بغوا علینا

  ]رو[

 أنھ عمر ابن عن) ٩(
 ف�ي وج�دت م�ا :ق�ال

 م�ا ش�يء م�ن نفس�ي
 م�ن نفس�ي في وجدت

 َوإِن  {یعني اآلیة ھذه
 أقاتل لم إني }َطائَِفَتانِ 

 كما بالباغیة الفئة ھذه
 - تع�الى هللا مرن�يأ

 ومن معاویة بھا یعني
 عل�ى الب�اغین  -مع�ھ
  ]ال[ (ع)  علي

كل   فى الحدیث) ١٠(
سبب ونسب ینقطع یوم 
القیامة اال سببى 

، وعنھ (ص) ونسبى
سلمان منا اھل البیت  
اشارة الى القرابة 

وروي عن  المعنویة
اخوان ھذا  (ع)على 

الزمان جواسیس 
 ]رو[ العیوب

) عن الصادق ١٠(
 أخو المؤمن (ع)

 ال ودلیلھ عینھ المؤمن
 وال یظلمھ وال یخونھ
 عدة یعده وال یغشھ
  ]صا[ فیخلفھ

 قال المفسرون )١٠(
للحصر فكأنھ إِنََّما 
ة إِال بین  : یقول ال أخوَّ

، وال أخوة  المؤمنین
وفي   بین مؤمن وكافر

اآلیة إشارة إِلى أنَّ 
أخوة اإلِسالم أقوى من 

ة النسب ، بحیث  أخوَّ
ة النسب  ال تعتبر أخوَّ
إِذا خلت عن أخوة 

  ] مس[ اإلِسالم

ِ ﴿ )٧( الجملة تفید الحصر أي هم الراشدون ال غیرهم،  االمور َن اهللاَّ هذا العطاء  ﴾َفْضًال ِم

ةً ﴿ أیها المؤمنون تفضٌل منه تعالى علیكم نِْعَم منه في تحسین أخالقكم وتهذیب آدابكم  ﴾َو

مٌ ﴿ ُ َعِلي مٌ ﴿ كلهاباالشیاء ﴾ َواهللاَّ َتاِن ﴿ )٨(في جمیع افعاله ﴾ َحِكي ِمَن  َوإِْن َطاِئَف
َتلُوا َت ْق نَِني ا  وإِْن حدث أنَّ فئتین وجماعتین من ِإخوانكم المؤمنین جنحوا ِإلى القتال ﴾الُْمْؤِم

ُهَما﴿ َن وا بَْي َْصِ�ُ أ َ� ﴿تجاوزت  ﴾َفإِْن بََغْت ﴿ا واسعوا جهدكم لِإلصالح بینهم ﴾َف ُهَما َع  إِْحَدا

َرى  َْبِغي﴿وصمَّمت على البغي الصلح ولم تقبل  بالظلم والطغیان ﴾األُْخ َِّ� ت َقاتِلُوا ال الفئة  ﴾َف

ْت ﴿ الباغیة ء ِ َفإِْن َفا ِر اهللاَّ َى أَْم َ إِل َِفيء ى ت تَّ ُهَما ﴿رجعت وكفَّت عن القتال  ﴾َح َن وا بَْي َْصِ�ُ أ َف
ِل  َْقِسُطو﴿ دون حیٍف على ِإحدى الفئتین ﴾بِالَْعْد َ ﴿ واعدلوا في جمیع أموركم ﴾اَوأ إِنَّ اهللاَّ

ْقِسِطنيَ  بُّ الُْم ُنوَن إِْخَوةٌ﴿ )٩( العادلین الذین ال یجورون في أحكامهم ﴾ُحيِ ََّما الُْمْؤِم في  ﴾إِن

وا بَْنيَ ﴿وال فضل ألحد على أحد إال بالتقوى  جمعتهم رابطة اِإلیمانالّدین والوالیة  َْصِ�ُ أ َف
ْم  ْيُك َ ﴿ین وهذه الجملة تقریر لألمر بالصلح بین المتقاتلین المختلف ﴾أََخَو َُّقوا اهللاَّ أن ترجحوا  ﴾َوات

ْم ﴿أناسا على آخرین ولو كانوا أولي قربى منكم وأحسنوا نیتكم باإلصالح بین الّناس كلهم  َُّك لََعل
ُْرَحُمونَ  ألمیر  (ص)وفي وصیة النبي ،  ، وتسعدوا بجنته ومرضاته تنالكم رحمتهعلكم ل ﴾ت
سر ، سر ثالثة أمیال أجب دعوة ، سر میلین شّیع جنازة ، سر میًال عد مریضًا (ع) المؤمنین 

سر ستة امیال أنصر ، سر خمسة أمیال أجب دعوة الملهوف ، أربعة أمیال زر أخًا في اهللا 
ومن جملة ما أدب الّله به هذه األمة وهذبها وحسن  )١٠( ]مج[ المظلوم وعلیك باالستغفار

ُنوا﴿هو قوله تعالى أخالقها  َن آَم ي َِّذ َُّها ال َي ْر ﴿ یا من اتصفتم باِإلیمان ﴾يَا أ  ال یهزأ ﴾ال يَْخسَ
ْن َقْوٍم  َقومٌ ﴿ ْم ﴿ ، وال یسخر أحد من أحد جماعة بجماعة ﴾ِم ُه ْن ًرا ِم نُوا َخْي ى أَْن يَُكو  ﴾َعَس

ال﴿ فقد یكون المسخور منه خیرًا عند اهللا من الساخر ءٌ مِ ﴿ یسخر ﴾َو ىنَِسا ٍء َعَس أَْن  ْن نَِسا
ُهنَّ  ْن ًرا ِم نَّ َخْي في  ، فعسى أن تكون المحتقر منها خیرًا عند اهللا وأفضل من الساخرة ﴾يَُك

ُفَسُكْم ﴿ ]رو [طوبى لمن یشغله عیبه عن عیوب الناس الحدیث َن ُزوا أ ال تَلِْم وال یعب  ﴾َو

َْقاِب ﴿ بعضكم بعضا َُزوا بِاألَل ََناب ال ت من  فى الحدیث ، ضًا بلقب السوءوال یدع بعضكم بع ﴾َو

ُْفُسوُق بَْعَد ﴿ ]رو[حق المؤمن على اخیه ان یسمیه بأحب اسمائه الیه  ُم ال ِالْس بِئَْس ا
َُتْب ﴿ بئس أن یسمى اِإلنسان فاسقًا بعد أن صار مؤمناً  ﴾اإلِيَمان َْم ي ْن ل بعد هذا الّنهي  ﴾َوَم

اِلُمونَ ﴿ ظَّ ْم ال ُْولَئَِك ُه أ ومن جملة تأدیب الّله تعالى عباده  )١١( للعذاببتعریض أنفسهم  ﴾َف

ُنوا﴿قوله  َن آَم ي َِّذ َُّها ال َي نِّ  يَا أ ظَّ َن ال ًرا ِم َِثي ُبوا ك   الناسبِإساءة الظنِّ عن  ابتعدوا ﴾اْجَتِن
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) قیل انھا نزلت ١٠( 

وفد بني تمیم في 
 استھزؤوا بفقراء

ار  الصحابة ، مثل عمَّ
وَخبَّاب وابن فَُھْیرة 
وبِالل وُصْھَیب 
وسلمان وسالم َمْولى 

،  أبي حذیفة وغیرھم
لَِما رأوا من رثاثة 

عن و ]مس[ حالھم
انھا نزلت في  أنس

نساء النبي بعض 
سخرن من أم  (ص)

سلمة وذلك أنھا ربطت 
حقویھا بسبیة وھي 
ثوب أبیض وسدلت 
طرفیھا خلفھا فكانت 

  ]مج[.... هتجر
نزلت فى ... وقیل انھا 

صفیة بنت حیى اتت 
باكیة  (ص) رسول هللا

فقالت ان النساء یقلن 
وفى عین  ..... لى

المعانى قالت لى 
عائشة یا یھودیة بنت 

 (ص)یھودیین فقال 
ھال قلت ان أبى ھرون 
وعمى موسى وزوجى 
 محمد علیھم السالم

أنھا ... و روي  ]رو[
نزلت في سلمان 

،  أكل ثم رقد الفارسي
فذكر رجل أكلھ 

  ]مس[ه ورقاد
قال أنفسكم ) تبیھ ١١(

ألن المسلمین كأنھم 
  ]مس[ نفٌس واحدة

وفي اآلیة داللة  )١١(
،  على أن التنابز فسقٌ 

والجمع بینھ وبین 
  ]بي[ اإلِیمان مستقبح

 أمیر عن) ١٢(
 ضع قال (ع) المؤمنین

 أحسنھ على أخیك أمر
 یقلبك ما یأتیك حتى
 بكلمة تظنن وال منھ

 أخیك من خرجت
 لھا تجد وأنت سوءا
 محمال الخیر في
  ]صا[
َتُظنَّنَّ بَِكلَِمٍة  ال) ١٢(

 ُسوءاً َخَرَجْت ِمْن أََحٍد 
َو أَْنَت َتِجُد لََھا فِي 

  ]نج[ الاْلَخْیِر ُمْحَتمَ 
 (ص)قال ) ١٣(

فاطمة بضعة مني 
یقبضني ما یقبضھا 
ویبسطني ما یبسطھا 
وإن األنساب كلھا 

طع یوم القیامة غیر تنق
  نسبـي وسببـي

  

نِّ ﴿عبَّر بالكثیر لیحتاط اِإلنسان في كل ظنٍّ وال یسارع فیه ، التهمة والتخون و  إِنَّ بَْعَض الظَّ
مٌ  ال﴿یستحق صاحبه العقوبة علیه  ﴾إِْث ُسوا َو سَّ  على عیوب الّناس وال تتبعوا عوراتهم﴾ َجتَ

من كشف ستر أخیه  ، في الحدیث الّستریحب والّله  ومعایبهم التي سترها الّله علیهم فتفضحوهم
ال يَْغَتْب ﴿ كشف الّله ستره ًضا﴿یذكر  ﴾َو ْم بَْع ُضُك بالسوء في غیبته بما یكرهه  ﴾بَْع

ُْم ﴿ بُّ أََحُدك ًتا أَُحيِ َم أَِخيِه َمْي َُل َحلْ َأْك هل یحب الواحد منكم أن یأكل لحم أخیه  ﴾أَْن ي

ُتُموهُ ﴿ "الغیبة وقبحهاتمثیٌل لشناعة " المسلم وهو میت ِرْه  فكما تكرهون هذا فاكرهوا الغیبة ﴾َفَك

َُّقوا﴿ َ  َوات مٌ ﴿ فال تغتابوا أحدا وال تجسسوا علیه ﴾اهللاَّ اٌب َرِحي َ تَوَّ ،  فیه حٌث على التوبة ﴾إِنَّ اهللاَّ
 مؤمنینال عثراتتطلبوا  ال (ص)اهللا  رسول قال ، وترغیٌب بالمسارعة ِإلى الندم واالعتراف بالخطأ

وعنه  ، بیته جوف في ولو یفضحه عثرته اهللا یتبع ومن عثرته اهللا یتبع أخیه عثرات یتبع من فإنه
كملت  ممن فهو یخلفهم فلم یكذبهم ووعدهم فلم حدثهم ومن فلم یظلمهم الناس عامل من (ص)
 :أنه كان یقول (ع)كي عن عیسى ح ]صا[ غیبته وحرمت اخوته ووجبت عدالتهوظهرت  مروته

، فإن القلب القاسي بعید من اهللا وال  ، فتقسوا قلوبكم  تكثروا الكالم في غیر ذكر اهللا عزَّ وجلَّ ال
، واعلموا أن الناس مبتلى  ، وانظروا إلى أعمالكم كالعبید تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب

َُّها ال﴿) ١٢( ]تس[ ، فارحموا أهل البالء وسلوا اهللا العافیة ومعافى َي ُس يَا أ الخطاب لجمیع  ﴾نَّا

ُْم ِمْن ذَكٍَر ﴿البشر  َناك َّا َخلَْق ن ى إِ ُنَث ، وأوجدناكم من أب وأم فال تفاخر  من أصٍل واحد ﴾َوأ

ُْم ُشُعوبًا ﴿، كلكم آلدم وآدُم من تراب  ، وال اعتداد بالحسب والنسب باآلباء واألجداد َْناك َوَجَعل
َباِئل َق ما تشعب منها  والقبائل،  مضر واألوس والخزرجس القبائل مثل ربیعة و ؤو ر  الّشعوب ﴾َو

،  متفرعة من القبائل كشیبان من بكر ودارم من تمیم والعمائر كبكر من ربیعة وتمیم من مضر،
كبني هاشم وبني أمیة  واألفخاذ من البطون،  كبني لؤي وغالب من قریش والبطون من العمائر

فتقول ، من العشیرة  والبیت،  عباس من هاشمكبني ال والفضائل والعشائر من األفخاذ ،من لؤي 
الشعوب بطون العجم والقبائل بطون العرب قیل و  ، بیت فالن من عشیرة فالن ومن فخذ فالن إلخ

َرُفوا﴿ الشعوب من قحطان والقبائل من عدنانوقیل ، واالسباط من بنى اسرآئیل  َتَعا ال  ﴾ِل

ْم عِ ﴿ وال لتتنافسوا لتتفاخروا ُْم إِنَّ أَْكَرَمُك َقاك َْت ِ أ ِإنما یتفاضل الناس بالتقوى ال  ﴾ْنَد اهللاَّ

مٌ ﴿ باألحساب واألنساب َ َعِلي ٌر ﴿ بالعباد ﴾إِنَّ اهللاَّ ِبي  عن،  ممطلع على ظواهرهم وبواطنه ﴾َخ
 فإن }كماأتق اهللا عند أكرمكم إن{ والقبائل باءآلبا للتفاخر ال بعضا بعضكم لیعرف (ع) الصادق
عن ابن عباس قال قال ،  منها فلیلتمس شرفا أراد فمن االشخاص تتفاضلو  النفوس تكمل بالتقوى

 جعل الخلق قسمین فجعلني في خیرهم قسمًا وذلك قولهإن اهللا عز وجل (ص) رسول اهللا 
فأنا من أصحاب الیمین وأنا خیر أصحاب الیمین ثم جعل  }وأصحاب الیمین وأصحاب الشمال{

والسابقون  وأصحاب المشئمة وأصحاب المیمنة{ ًا وذلك قولهالقسمین أثالثًا فجعلني في خیرها ثلث
وأنا خیر السابقین ثم جعل األثالث قبائل فجعلني في خیرها قبیلة  فأنا من السابقین }السابقون

فإني أتقى ولد آدم وال فخر وأكرمهم على اهللا وال فخر ثم جعل  }وجعلناكم شعوبًا وقبائل{وذلك قوله 
  إنما یرید اهللا لیذهب عنكم الرجس أهل{ في خیرها بیتًا وذلك قوله عز وجل القبائل بیوتًا فجعلني
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قال ،  وصھري

 : الشریف السمھودي
ومعلوم أن أوالدھا 
بضعة منھا فیكونون 

بضعة منھ  بواسطتھا
وھذا غایة  (ص)

   ]آل[ الشرف ألوالدھا
یوم لما كان ) ١٣(

الفتح، َرقَِي بالل على 
، فأّذن،  ظھر الكعبة

أھذا  فقال بعض الناس
العبد األسود یؤّذن 

؟  على ظھر الكعبة
 إن : فقال بعضھم

َیْسَخِط هللاُ ھذا یغّیره 
أو إن یرد هللا شیئاً 

َیا  ، فأنزل هللا یغیره
 أَیَُّھا النَّاُس إِنَّا َخلَْقَناُكمْ 

فدعاھم  ِمْن َذَكٍر َوأُنَثى
وزجرھم  (ص)النبي 

على التفاخر باألنساب 
والتكاثر باألموال 
 واالزدراء بالفقراء

  ]مس[
نزلت في نفر ) ١٤(

من بني أسد بن 
خزیمة، قدموا المدینة 

،  في سنة جدبة
،  وأظھروا الشھادتین

ولم یكونوا مؤمنین في 
، وكانوا یقولون  السرّ 

 (ص)لرسول هللا 
أتیناك باألثقال 

تلك والعیال، ولم نقا
،  كما قاتلك بنو فالن
،  فأعطنا من الصدقة
،  وجعلوا یمنون علیھ

فأنزل هللا تعالى فیھم 
  ]مس[ ھذه اآلیة

) عن النبي (ص) ١٨(
فضلنى ربى بالمفصل 
والمفصل من القرءآن 
ما ھو بعد الحوامیم 
من قصار السور الى 
آخر القرءآن وسمیت 
مفصال لكثرة 

فیھا   المفصوالت
حمن بسم هللا الربسطر 
النھا سور  الرحیم

قصار یقرب تفصیل 
كل سورة من االخرى 

   ]رو[

ُب ﴿ )١٣( ]مج[ بیتي مطهرون من الذنوب فأنا وأهل }البیت ویطهركم تطهیراً  َرا َْت األَْع َقال
نَّا لْ ﴿ آمنوأنهم  ت االعرابزعم ﴾آَم ُنوا﴿(ص)  یا محمدلهم  ﴾ُق َْم تُْؤِم ، أن اِإلیمان  بعد ﴾ل

َنا﴿ئنان قلب تصدیٌق مع ثقة واطم ْن ُقولُوا أَْسلَْم ا يَْدُخْل ﴿ خوف القتل والسبي ﴾َولَِك َولَمَّ
ْم  أعلى من  دلت اآلیة على أن اِإلیمان مرتبةٌ ،  ولم َتِصلوا ِإلى حقیقته بعد ﴾اإلِيَماُن ِيف ُقلُوبُِك

َرُسولَهُ ﴿أطعتم  ﴾تُِطيُعوا َوإِْن ﴿ اِإلسالم َ َو ال ﴿ مان الكامل، واِإلی باِإلخالص الصادق ﴾اهللاَّ
ْم  ْتُك ْم ﴿ ال ینقصكم ﴾يَِل اِلُك ْن أَْعَم ٌر  َشْيئًا﴿ من أجوركم ﴾ِم َ َغُفو  عظیم المغفرة ﴾إِنَّ اهللاَّ

مٌ ﴿  ویتناكحون یتوارثون وعلیه االیمان قبل االسالم ان (ع) الصادق عن،  واسع الرحمة ﴾َرِحي

ُنونَ ﴿ )١٤( ]صا[ یثابون علیه واالیمان ََّما الُْمْؤِم ن َن ﴿ الصادقون في دعوى اِإلیمان ﴾إِ ي َِّذ ال
َرُسوِلهِ  ِ َو ُنوا بِاهللاَّ َْرتَابُوا﴿ عن یقین راسخ ﴾آَم َْم ي ُمَّ ل ا ﴿یتزلزلوا في ِإیمانهم لم و  ﴾ث و َهُد َوَجا

ْم  ُفِسِه َن ْم َوأ ِه ِأَْمَواِل ِ ﴿وبذلوا أموالهم ومهجهم  ﴾ب ِل اهللاَّ ِبي ُْولَئَِك ُهْم ﴿ هوابتغاء رضوان ﴾ِيف َس  أ

ُقونَ الصَّ  ِد وحمزة  (ع) نزلت في علي بن أبي طالبقال عن ابن عباس  ، في ادعاء اِإلیمان ﴾ا
اّنما تمّسكتم بأدنى االسالم فاّیاكم ان  (ع) قال الّصادق ]شو[ بن عبد المطلب وجعفر الطیار

لْ ﴿ )١٥( ]بي[ یفلت من ایدیكم ْم ﴿ (ص) لهم یا محمد ﴾ُق ِنُك ي َ بِِد وَن اهللاَّ ُِّم َتَُعل رون أتخب ﴾أ

ِت َوَما ﴿ االستفهام لِإلنكار والتوبیخ،  اهللا بما في ضمائركم وقلوبكم َوا َما َُم َما ِيف السَّ ُ يَْعل َواهللاَّ
َْرِض  ، ال تخفى علیه خافیة ال في السماوات وال في األرض  علیم بأحوال جمیع العباد ﴾ِيف األ

مٌ ﴿ ٍء َعِلي لِّ َ�ْ ُ بُِك نُّوَن َعلَْيَك ﴿ )١٦( يءواسع العلم رقیب على كل ش ﴾َواهللاَّ  یا محمد ﴾يَُم

لْ ﴿ علیها الثناء یریدون منَّة ﴾أَْسلَُموا﴿ (ص) نُّوا﴿لهم  ﴾ُق ْم  ال تَُم فِإن نفع  ﴾َعلَيَّ إِْسالَمُك

ْم ﴿ ذلك عائد علیكم نُّ َعلَْيُك ُ يَُم َْل اهللاَّ َْن ﴿ بل ِهللا المنُة العظمى علیكم ﴾ب ُْم  أ َهَداك
ِقنيَ ﴿یمان والتثبیت علیه بالهدایة لإلِ  ﴾ِلِإليَماِن  ِد ْم َصا ُت ُن  )١٧(في دعوى اِإلیمان  ﴾إِْن ك

َْرِض ﴿ ِت َواأل َوا َما َُم َغْيَب السَّ َ يَْعل َِصيٌر بَِما ﴿ما غاب عن األبصار  ﴾إِنَّ اهللاَّ ُ ب َواهللاَّ
    )١٨( مطلَّع على أعمال العباد ﴾تَْعَملُونَ 
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  )٥٠(ق     سورة    )٥٩٠(       العشرونالسادس و الجزء
  

  تسمى سورة الباسقات
 (ع) الباقر عنفضلھا 

 فرائضھ في أدمن من
 وسع ق سورة ونوافلھ

 رزقھ في علیھ هللا
 بیمینھ كتابھ وأعطاه
 یسیرا حسابا وحاسبھ

   ]صا[
الحدیث من قرأ في 

سورة ق ھون هللا علیھ 
 -غشیان -تارات

   ]رو[ الموت وسكراتھ
أكثر أبحاث ھذه 
السورة في الحشر 

ولھذا سنت والخروج 
قراءتھا في صالة 
العید ألنھ یوم 
االجتماع وخروج 

 الناس إلى الفضاء
 ]غر[
كل ) في الحدیث ٤(

ٱبِن آدم یأكلھ التراب 
َنِب منھ  إال َعْجَب الذَّ

 ]قر[ ُخلَِق وفیھ ُیَركَّبُ 
قال  (ع)عن على ) ٥(

لھ یھودى ما دفنتم 
نبیكم حتى اختلفتم فقال 
انما اختلفنا عنھ ال فیھ 

نكم ما جفت ولك
ارجلكم من البحر حتى 
قلتم لنبیكم اجعل لنا 

 ..... الھا كما لھم آلھة
وسئل بزرجمھر 
الحكیم كیف اضطربت 
امور آل ساسان وفیھم 
مثلك قال استعانوا 
بأصاغر العمال على 
اكابر االعمال فآل 

 ]رو[ل أمرھم الى ما آ
  
فرج وھو ال: ) فائدة ٦(

الشق بین الشیئین 
الفرج كفرجة الحائط و

ما بین الرجلین وكنى 
بھ عن السوئة وكثر 
حتى صار كالصریح 
فیھ واستعیر الفرج 
للثغر وكل مخافة 
وسمى القباء المشقوق 

  ]رو[ فروجا 
 
فیھ اشارة ) تنبیھ ٧(

الى رجال هللا فانھم 
اوتاد االرض والعمد 
المعنویة للسماء فاذا 
انقرضوا ولم یوجد فى 
االرض من یقول هللا 

السموات هللا فسدت 
  ]رو[ واالرض

  
  

  
  

وهي ثالثمایة وسبع وخمسون كلمة ، وألف ، فإنها نزلت بالمدینة  ٣٨نزلت بمكة عدا اآلیة 
         ]مال [ وأربعمائة وتسعون حرفا ، ال یوجد سورة مبدوءة أو مختومة بما بدئت وختمت به.

ٍم   ِ�ِ ْاهللاِ  ٍحي رَّ ٍن ْال ْحم ر        ْال
 ، و للقرآنأ،  )ص(و للّنبّى أ، ٱسم من أسماء اهللا تعالى أقسم به  وقیل،  أي ُقِضَي األمر ﴾ق﴿

يدِ ﴿ إلى الوجود الحق المحیط بجمیع الموجوداتإشارة او  ِ ْرءاِن اْ�َ العظیم فى نفسه  ﴾َوالُْق

َْل ﴿ )١( المطهر لمن اتبعه عن دنس األكوان وهواجس األسرار ، المنیع من الّتسّلط علیه ب
ُبوا ٌر ﴿ قریشا یعني جب المشركونتع ﴾َجعِ ْنِذ ْم ُم ُه ء ْم ﴿ رسول ِإلیهم ﴾أَْن َجا من البشر  ﴾ِمْنُه

ُرونَ ﴿یخوفهم من عذاب اهللا  ِف َْكا َل ال َقا يٌب ﴿ كفار مكة ﴾َف ءٌ َجعِ ا ﴿  ) ٢( ﴾َهَذا َ�ْ َن ْت ذَا ِم َِء أ
َُرابًا ُنَّا ت غایة  ﴾َرْجٌع بَِعيٌد  ذَِلَك ﴿ واستحالت أجسادنا ِإلى تراب هل سنحیا ونرجع كما كنَّا ﴾َوك

ُقُص ﴿) ٣( ، مستحیل حصوله البعد َْن َنا َما ت ْم ﴿ تأكل ما ﴾قَْد َعِلْم ُه ْن َْرُض ِم أل  أجسادمن  ﴾ا
وبین من یهواه ماذا بقي بینه  - َعبدي الذي أْخَرجته من دنیا : ولعلَّه یخبر المالئكة قائالً  ، موتاهم

َقتْ  - َتاٌب ﴿ ، وهذه أعضاؤه قد َتَفتََّتتْ  ِلَیتْ ، وهذه ِعظاُمه بَ  هذه أجزاؤه قد َتفرَّ نَا ِك َوِعْنَد
ِفيٌظ  قِّ ﴿) ٥( واعمالهم لنحاسبهم علیها حافظ لعددهم وأسمائهم ﴾َح بُوا بِاْحلَ َْل كَذَّ بالقرآن  ﴾ب

ْم ﴿ ُه ء ا َجا ٍر َمِرٍجي ﴿ ، ووضوح بیانه مع سطوع ءایاته ﴾لَمَّ ْم ِيف أَْم ،  مختلط مضطرب ﴾َفُه
، وهكذا  ، وتارة یقولون ِإنه كاهن ، وتارًة یقولون ِإنه شاعر الرسول ِإنه ساحر فتارة یقولون عن

ُظُروا﴿) ٥( ، أو أساطیر األولین ، أو شعر قالوا أیضًا عن القرآن ِإنه سحر َْم يَْن ََفل  حین ﴾أ

َى﴿ نظر تفكر واعتبار بالبعث كفروا ُهْم  إِل َق ِء َفْو َما  المالع خلق في اهللا قدرة اثار إلى ﴾السَّ

َها﴿ َنا ََنْي َف ب َها﴿رفعناها بال عمد  ﴾كَْي َّنَّا َزي ََها ﴿ الثوابت والكواكب السیارة بالنجوم ﴾َو َوَما ل
ْن  ُروٍج  ِم َها﴿ )٦( الطباق متالصقة ملساء بلشقوق وصدوع  ﴾ُف نَا ْد بسطناها  ﴾َواألَْرَض َمَد

َها﴿ َنا ِفي َْقْي ْ ﴿ وجعلنا فیها جباًال ثوابت ﴾َرَواِ�َ  َوأَل َن َِهٍ� َوأ ُلِّ َزْوٍج ب ْن ك َها ِم َنا ِفي ْت كل  ﴾َب
 ، ناها لهم ِمهاداً ل؛ فجع واألرض مددناها ، ، یسر الناظر ِإلیه نوٍع من النبات حسن المنظر

َرًة﴿ كل ذلك) ٧( وَأْنَبْتنا فیها أشجارًا وأزهارًا وأنواراً  وَجَعْلنا لها الجباَل أوتاداً  ِص َْب منا وتذكیرًا  ﴾ت

َرى ﴿ ناعلى كمال قدرت ِذْك ِنيٍب  َو ْبٍد ُم لِّ َع  ، راجع ِإلى اهللا متفكر في بدیع مخلوقاته ﴾ِلُك

ءِ ﴿) ٨( وادامة الذكر له بواجباتهبالتوبة الى ربه ،  قلبمخلص ال َما َن السَّ َْنا ِم ل َزَّ ن    من ﴾َو

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٥٠ 
٣٤  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة  ق       ٤٥

  مكیة  المرسالت
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 هللا رسول قال) ٩(

 يف ماء من لیس (ص)
 خالطھ وقد إال االرض

  ]صا[ السماء ماء
 
 (ع) الباقر عن) ١٥(

 االیة ھذه عن سئل أنھ
 هللا أن ذلك تأویل فقال
 ھذا أفنى إذا تعالى
 العالم وھذا الخلق
 الجنة الجنة أھل وسكن
 جدد النار النار وأھل
 ھذا غیر عالما هللا

 من خلقا وجدد العالم
 اناث وال فحولة غیر

 ویوحدونھ یعبدونھ
 غیر أرضا لھم وخلق
 تحملھم االرض ھذه

 ھذه غیر وسماء
 لعلك تظلھم السماء
 خلق إنما هللا أن ترى
 الواحد العالم ھذا
 یخلق لم هللا أن وترىا

 وهللا بلى غیركم بشرا
 عالم ألف ألف خلق لقد

 في أنت آدم ألف وألف
 العوالم تلك آخر

  االدمیین واولئك
  ]صا[
  
ما  في الحدیث )١٧(

المسلمین  من أحد من
یبتلى ببالء في جسده 
إال أمر ّهللا تعالى 
الحفظة فقال اكتبوا 
لعبدي ما كان یعمل 
وھو صحیح مادام 
مشدودا في وثاقي 

 ]مال[
  
 (ص) النبي عن )١٧(

 على الحسنات كاتب
 وكاتب الرجل یمین

 شمالھ على السیئات
 أمیر الیمین وصاحب

 الشمال صاحب على
 كتبھا حسنة عمل فإذا
 وإذا عشرا مینالی ملك
 صاحب قال سیئة عمل
 الشمال لصاحب الیمین
 لعلھ ساعات سبع دعھ
  ]صا[ یستغفر أو یسبح

  
  

َركًا﴿السحاب  َبا ً ُم ء هِ ﴿والبركة  كثیر المنافع ﴾َما ِ َنا ب َْبْت أَن ٍت ﴿فأخرجنا بهذا الماء  ﴾َف  ﴾َجنَّا

ِصيدِ ﴿، واألشجار المثمرة  البساتین  )٩( كالحنطة والشعیر،  الزرع المحصود ﴾َوَحبَّ اْحلَ

لَ ﴿ ْ ٍت  َوا�َّ َقا َِضيٌد ﴿ مستویاتوأخرجنا شجر النخیل طواًال  ﴾بَاِس ٌْع ن ََها َطل بعضه منظٌم  ﴾ل

دِ ﴿وقد جعلنا هذا كله  )١٠( فوق بعض َبا ِع ًقا �ِْ هِ ﴿ للخلق لینتفعوا به ﴾ِرْز ِ َنا ب الماء ب ﴾َوأَْحَيْي

ًتا﴿ ُروجُ ﴿ فیها نماء ال أرضًا جدبة ﴾بَلَْدًة َمْي  )١١( نخرجكم أحیاء بعد موتكم ﴾كََذِلَك اْخلُ

ْم ﴿واعلم یا محمد (ص) أن قومك لیسوا بأول من كذب الرسل فقد  َُه ْبل َْت َق ب  ﴾َقْوُم نُوٍح  كَذَّ

سِّ ﴿ نوحا رَّ َْصَحاُب ال وقیل هم قوم ،  أصحاب البئر وهم بقیة من ثمود دسُّو نبیَّهم فیها ﴾َوأ
 وقیل هم أصحاب األخدود، قسطلة بن صفوان شعیبا او بوه بالیمامة وأن صاحبهم الذي كذ

دُ ﴿ ثَُمو دٌ ﴿ )١٢( اصالح تكذب ﴾َو ْرَعْونُ ﴿ اهود تكذب ﴾َوَعا ِف  كذب موسى وهارون ﴾َو

ُب ﴿ )١٣( سمَّاهم ِإخوانه ألنه صاهرهم وتزوج منهم كذبوا لوطا ، ﴾َوإِْخَواُن لُوٍط ﴿ َْصَحا َوأ
ةِ  َْيَك الكثیر الملتف ، ُنسبوا ِإلى األیكة ألنهم كانت تحیط بهم الشجر  ذا الغیضةوأصحاب  ﴾األ

ٍع ﴿كذبوا شعیبا  البساتین واألشجار الكثیرة ُبَّ َقْوُم ت ملٌك كان بالیمن أسلم ودعا  الحمیري كرب ﴾َو

لَ ﴿ وهو تُبَّع الیماني، قومه ِإلى اِإلسالم فكذبوه  ُس رُّ َب ال ُلٌّ كَذَّ  جمیع هؤالء المذكورین ﴾ك

قَّ َوِعيدِ ﴿فال تحزن یا حبیبي على قومك  كذبوا رسولهم  ، فیه فوجب علیهم وعیدي وعقابي ﴾َ�َ
نسأل اهللا سبحانه أن یجعلنا من المصدقین ویثبتنا على  ، لكفار مكةوتهدید  (ص)تسلیٌة للنبي 

ِل ﴿ )١٤( طریق أهل الیقین ویفیض علینا من بركاته َوَّ لِْق األ َنا بِاْخلَ ََفَعِيي زنا أفعجقل لقومك  ﴾أ

ْم ِيف ﴿ توبیٌخ لمنكري البعث ، فیه عن ابتداء الخلق حتى نعجز عن ِإعادتهم بعد الموت َْل ُه ب
يدٍ  ْن َخلٍْق َجِد َْبٍس ِم إَنا لم نعجز عن  ، بل هم في خلٍط وشبهٍة وحیرة من البعث والنشور ﴾ل

، ولم نتعب  ءٍ لم یعتص علینا فعُل شي  فكیف نعجز عن الخلق الثاني وهو اإلعادة الَخْلق األول
ََقْد ﴿ )١٥( ؟ فكیف یشق علینا أمر البعث من شيء نَ  َول َْق َُم َما ﴿جنس  ﴾اَخل نَْعل اإلِنَْساَن َو

َْفُسهُ  ِه ن ِ ُس ب ُن ﴿ونعلم ما یخطر ببال اإلنسان ویهجس في ضمیره من حدیث النفس  ﴾تَُوْسِو َوَحنْ
ِريدِ  ِل الَْو ْب ْن َح َرُب إِلَْيِه ِم َْق ویقال له في العنق ، نهر الجسد ب یعرفق عرق كبیر في العن ﴾أ

ذْ ﴿ )١٦( األكحل ذوفي الذراع والفخ، وفي الظهر األبهر ، وفي القلب الوتین ، الورید  حین  ﴾إِ

َياِن ﴿ َتلَقِّ ى الُْم ََتلَقَّ ِن الَْيِمنيِ ﴿الملكان الموكالن باِإلنسان  ﴾ي ْن ﴿ یكتب الحسنات ﴾َع َوَع
ِل  َما ْن ﴿ )١٧( ﴾َقعيد﴿ یكتب السیئات ﴾الشِّ ِْفُظ ِم ٍل  َما يَل ْيِه ﴿یقوله اإلنسان  ﴾َقْو ال لََد إِ

وال یفارقان اإلنسان إال تهیأ لتدوین ما یخرج من فیه ،  ﴾َعِتيٌد ﴿یراقبه ال یبرح عنه  ﴾َرِقيٌب 
  الّله وكل ،  عند الغائط والجماع ، ولذلك یكره الكالم في هاتین الحالتین لئال یؤذیهما في كتابة
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 (ع)علي ) عن ١٨(

إن � مالئكة معھم 
صحف بیض فأملوا 
في أّولھا وفي آخرھا 
خیراً یغفر لكم ما بین 

  ]قر[ ذلك
إن الموت روي ) ١٨(

أشّد من ضرٍب 
بالسیوف ونشٍر 
بالمناشیر وقرٍض 

  ]قر[ بالمقاریض
 
إِنَّ َمَع ُكلِّ إِْنَساٍن ) ١٩(

 َفإَِذاِن َیْحَفَظانِِھ َملََكیْ 
َجاَء اْلَقَدُر َخلََّیا َبْیَنُھ َو 

 ُجنَّةٌ َبْیَنُھ َو إِنَّ اْألََجَل 
  ]نج[ َحِصیَنة

  
) كان النبي (ص) ١٩(

اللھم ھون على یقول 
 محمد سكرات الموت

 ]رو[
َفُكلُّ َنْفٍس ) ... ٢١(

َمَعھا سائٌِق َو َشِھیٌد 
َسائٌِق َیُسوقَُھا إِلَى 

َھا َو َشاِھٌد َیْشَھُد َمْحَشرِ 
  ]نج[ َعلَْیَھا بَِعَملَِھا

 
) عن النبي (ص) ٢١(

امكم أمراً عظیماً  إن قُدَّ
 فاستعینوا با� العظیم

  ]قر[
 
ومن كلمات ) ٢٢(

امیر المؤمنین على 
لو كشف الغطاء  (ع)

یعنى ان ماازددت یقینا 
عین الیقین الحاصل 
الھل الحجاب فى 
اآلخرة حاصل الھل 

الدنیا فانھم  الكشف فى
ترقوا من علم الیقین 
الى عین الیقین فى ھذه 
الدار فطابوا وقتا 
فكأنھم فى الجنان فى 
الحال وكل یوم لھم 

  ]رو[یوم المزید 
  
 هللا رسول قال) ٢٤(

 إن لعلي (ع) (ص)
 إذا وتعالى تبارك هللا

 القیامة یوم الناس جمع
 كنت واحد صعید في
 عن یومئذ وأنت أنا

 یقول ثم العرش یمین
 لي وتعالى تبارك هللا

 من فألقیا قوما ولك
 في وكذبكما أبغضكما

  ]صا[ النار

في بني آدم مالئكة كثیرین من حین یكون في بطن أمه إلى أن یدفن في قبره ، ومن لطفه على 
عباده أنه یكتب للمریض مثل ما كان یعمل في الصحة من الحسنات فقط أما السیئات فال ، ألن 

ِت ﴿ )١٨(توقف على الفعل العقاب فیها م َرُة الَْمْو ْت َسْك ء وشدته التي الموت غمرة  ﴾َوَجا

قِّ ﴿ وتغلب على عقلهاِإلنسان تغشى  ذَِلَك َما ﴿ عیاناً  االنسان یراهاو  من أهوال اآلخرة ﴾بِاْحلَ
يُد  ْنهُ َحتِ َت ِم ُْن ُِفخَ ﴿ )١٩( تفر منه وتمیل عنه وتهرب ﴾ك ِر  ِيف ﴿ اسرافیل ﴾َون و نفخة  ﴾الصُّ

ْت ﴿ )٢٠(للحساب والجزاء الذي وعدكم الّله به  ﴾ذَِلَك يَْوُم الَْوِعيدِ ﴿لبعث ا ء َْفٍس  َوَجا ُّ ن ُل  ﴾ك

َها﴿ البر والفاجر  الحسابِإلى  ویحثه السیر یسوقه ﴾َساِئٌق ﴿أحدهما  ومعه ملكان ﴾َمَع

هید الجوارح السائق من المالئكة والش وقیل، علیها بما عملت في الدنیا  واآلخر یشهد ﴾َوَشِهيٌد ﴿
 یقال له )٢١( ]شو[ الشهید (ع) السائق وعلي (ص) إن رسول اهللاعن أم سلمة ،  تشهد علیها

ُْنَت ﴿ ََقْد ك ٍَة ِمْن َهَذا﴿في دنیاك  أیها اِإلنسان ﴾ل َنا َعْنَك ﴿الیوم العظیم  ﴾ِيف َغْفل ْف  ﴾َفَكَش

ءَك ﴿فأزلنا  ُرَك ﴿ االحجاب الذي كان على قلبك وسمعك وبصرك في الدنی ﴾ِغَطا َص َفَب
يٌد  یبدوا ان االستار یوم القیامه ترفع ،  ، ترى به ما كان محجوبًا عنكقوي جدا  ﴾الَْيْوَم َحِد

ُنهُ ﴿ )٢٢( بالتدریج عن عین االنسان ِري َل َق َقا الشهید علیه الكاتب ألعماله الملك الموكل به  ﴾َو

 د أحضرته وأحضرُت دیوان عملههذا الذي وكلتني به من بني آدم ق ﴾َهَذا َما لََديَّ َعِتيٌد ﴿

ِْقَيا﴿یقول تعالى للملكین  )٢٣( ٍر َعِنيدٍ ﴿اقذفا  ﴾أَل ا َفَّ َّ ك ُل َم ك نَّ معاند للحقِّ ال یؤمن  ﴾ِيف َجَه
إذا كان یوم القیامة یقول اهللا  (ص)قال رسول اهللا  : عن أبي سعید الخدري قال ، بیوم الحساب

نَّاٍع ﴿ )٢٤( ]شو[ بغضكما وأدخال الجنة من أحبكماألقیا في النار من أ (ع) تعالى لي ولعليّ  َم
ْيِر  َ تَدٍ ﴿في الدنیا  ﴾ِ�ْ ِريٍب ﴿ ، ویوقع شره یمنع خیره غیره على نفسه وعلى ﴾ُمْع شاك في  ﴾ُم

َر ﴿ و )٢٥(التوحید  ًَها آَخ ِ إِل َع اهللاَّ َل َم َِّذ� َجَع ِْقَياهُ ِيف ﴿ أشرك باهللا ولم یؤمن بوحدانیته ﴾ال أَل َف
يدِ الَْعَذ  ِد ُنهُ ﴿ )٢٦(أعاذنا الّله منها  ، في نار جهنم ﴾اِب الشَّ ِري َل َق لذي أغواه الشیطان ا ﴾َقا

وقیل قرینه من اإلنس وهم علماء  ، وٕانما سمي قرینه ألنه یقرن به في العذاب، یدافع عن نفسه 
َْطَغْيُتهُ ﴿السوء والمتبوعون  ََّنا َما أ ه فیه ، وهذا بعد أن أي ما أجبرته على الطغیان وال أوقعت ﴾َرب

ْن كَانَ ﴿سئل وقال أطغاني الشیطان ، فیدافع الشیطان عن نفسه قائال  هو یا رب  ﴾َولَِك

فیقول الكافر یا رب كذب هو الذي سّول لي الشر وحّسن لي  ﴾ِيف َضالٍل بَِعيدٍ ﴿غارقا 
لَ ﴿ )٢٧(فأراد الشیطان أن یكذبه ثانیا فقطع الّله علیه كالمه ، القبیح  یقول الكافر د انور و  ﴾َقا
؛ فحینئذ یقول  ، فیقول المَلك ربنا ما زدت علیه في الكتابة زاد علّي في الكتابةان الملك رّب 

ِصُموا لََديَّ ﴿ اهللا تعالى َت قَْد ﴿ هفی فائدة ال فإنه الحساب موقف في ال تتخاصموا ﴾ال َختْ   َو
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لت اآلیات في نز )٢٥(

لما   الولید بن المغیرة
منع بني أخیھ عن 
 الخیر وھو اإلسالم

  ]مس[
  
قوم یحشرون ) ٣١(

الى الجنة مشاة وقوم 
یحشرون الى الجنة 

رب تقوقوم تركبانا 
 الجنة منھم غیر بعید 

  ]رو[
 
من  في الحدیث) ٣٢(

قال إذا قام من مجلسھ 
سبحانك اللھم وبحمدك 
ال إٰلھ إال أنت 

وأتوب إلیك  أستغفرك
غفر هللا لھ ما كان في 

  ]قر[ ذلك المجلس
 
  
  

ُت  ْم ْم بِالَْوِعيدِ  قَدَّ ، وقد سبق أن أنذرتكم في دار الكسب في كتبـي وعلى ألسنة رسلي  ﴾إِلَْيُك

ُل ﴿ )٢٨( فال تطمعوا في الخالص عنه بما أنتم فیه من التعلل بالمعاذیر الباطلة َْقْو ُل ال ُبَدَّ َما ي
ِبيدِ ﴿ تطمعوا أن أغیره ألنه حق علیكمفال  ﴾لََديَّ  َِظالٍم �َِْع َنَا ب ولست ظالمًا حتى  ﴾َوَما أ

انى حرمت الظلم على في الحدیث القدسي  ، بدون جرم ، أو أعاقبه أعذب أحدًا بدون استحقاق
غضبى على من ظلم من الیجد اشتد  جل وعالویقول ،  فال تظالموا نفسى وحرمته على عبادى

َتْألِت ﴿ واذكر یا محمد (ص) لقومك )٢٩( ]رو[ناصرا غیرى  ْل اْم َم َه نَّ َه ُل ِجلَ َُقو إیفاء  ﴾يَْوَم ن

ُل ﴿ ١١٩} هود ألْمَألنَّ َجَهنََّم ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاسِ بوعده لها في سابق علمه وانجازا لقوله : { َُقو َوت
لْ  ِزيدٍ ﴿هناك  ﴾َه ْن َم ْت ﴿ )٣٠(﴾ ِم َف ُْزِل ِقنيَ ﴿ نتزیاو  ُقّربت وأدنیت ﴾َوأ تَّ ُم ُة �ِْ نَّ بحیث  ﴾اْجلَ

َر ﴿یسهل مسیرهم الیها   رضاه نسأل اهللا التوفیق لما یقرب من،  مبالغة في ِإكرامهم ﴾بَِعيدٍ  َغْي

ونَ  َما﴿الذي ترونه من النعیم هو  ﴾َهَذا﴿ یقال لهم )٣١( َعُد لِّ ﴿ما وعده اهللا  ﴾تُو ِلُك
اٍب  َوَّ اٍع ِإلى اهللا ﴾أ ِفيٍظ ﴿ لكل عبٍد رجَّ األواب الحفیظ الذى ال یقوم من  ، حافٍظ لعهده وأمره ﴾َح

ْن ﴿ )٣٢( مجلس حتى یستغفر اهللا منه خیًرا كان أو شًرا لما یرى فیه من الخلل والتقصیر َم
ْحَماَن بِالَْغْيِب ﴿خاف  ﴾َخشيَ  رَّ َ ﴿ به یقینهلفأطاعه دون أن یراه  ﴾ال ء َِقلٍْب ُمِنيٍب  َوَجا تائب  ﴾ب

 منیب أن یكون عارفًا حرمته موالیًا له متواضعًا لجالله تاركًا لهوى نفسهعالمة ال ، خاضع خاشع
َها﴿ )٣٣( ْدُخلُو ، بأمان من كل مكروه وسالمة من كل آفة  ﴾بَِسالٍم ﴿ یقال لهم ادخلوا الجنة ﴾ا

يَْوُم ﴿ یوم یدخل أهل الجنة الجّنة ، وأهل النار الّنار ، هو﴾ ذَِلَك ﴿ بسالم من اهللا علیهم وقیل
داْخلُ  ْم ﴿ )٣٤( لذي ال انتهاء له أبداً ا ﴾لُو َُه َها﴿ في الجنة ﴾ل ءُوَن ِفي لهم من كل ما  ﴾َما يََشا

ِزيٌد ﴿ عینهما ا، وتلذ به تشتهیه أنفسهم َنا َم ْي عین رأت وال  ان فى الجنة ماال فى الحدیث ﴾َولََد
فالیوم ، كان  تم فى الدنیا ماشاء اهللادمیقال لهم قد ق ]رو[ أذن سمعت وال خطر على قلب بشر

َنا﴿قال مهددا أهل مكة  )٣٥( وهل جزآء االحسان اال االحسان،  ماشئتم كان َْهلَْك َْم أ  َوك

ْم  َُه ْبل ْرٍن ﴿یا محمد (ص) من األمم الماضیة  ﴾َق ْن َق ْم ﴿ أممًا كثیرین ﴾ِم أي المهلكون  ﴾ُه

ْم بَْطًشا أََشدُّ ﴿ ُه ْن عظم منهم فتكًا وبطشًا ، وأ من قومك الذین یزعمون أنهم أشداء كثیرون ﴾ِم

ِْبالدِ ﴿ ُبوا ِيف ال َنقَّ يٍص ﴿لوا في أقطارها و ، وج روا في البالدیس﴾ َف ْن َحمِ ْل ِم فهل كان لهم  ﴾َه
نسأل اهللا سبحانه أن یجعلنا من ،  ؟ وهل كان لهم من عذاب اهللا مخلص من الموت مهرب

 الصدیقین والشهداء والصالحینالمتیقظین ومن الثابتین على الدین والیقین ومن رفقاء النبیین و 
 فیما ُذكر من إهالك القرى الظالمةالذي قصصناه علیك و  ﴾إِنَّ ِيف ذَِلَك ﴿ )٣٦( آمین

َرى ﴿ ْن ﴿ ]شو[ أنا ذلك الذكرىقال:  (ع) عن علي،  لتذكرة وموعظة ﴾لَِذْك   كَاَن لَهُ ِلَم
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إن �  رالخب) في ٣٧(

  أوانَي أالَ وھي القلوب
وأقربھا من هللا مارقَّ 

  ]لط[  وصفا
 
قال ابن عباس ) ٣٧(

كان المنافقون یجلسون 
 (ص)عند رسول هللا 

ثم یخرجون فیقولون 
ً لیس  ماذا قال آنفا

  ]مج[ معھم قلوبھم
  
 : وقال الضحاك) ٣٧(

ألقى  : العرب تقول
فالن سمعھ إِذا استمع 

لب بأذنیھ وھو شاھد بق
  ]مس[ غیر غائب

  
ھذه اآلیة ردٌّ ) ٣٨(

على الیھود حیث 
زعموا أن هللا خلق 
السماوات واألرض 

لھُا  في ستة أیام ، أوَّ
یوم األحد وآخرھا یوم 
الجمعة وأنھ تعب 
فاستراح یوم السبت 
واستلقى على ظھره 

، فكذبھم  فوق العرش
  ]مس[ هللا تعالى

  
 (ع) الصادق عن)٣٩(

 االیة ھذه عن سئل أنھ
 تصبح حین تقول فقال

 عشر تمسي وحین
 هللا إال إلھ ال مرات
 لھ لھ شریك ال وحده
 یحیي الحمد ولھ الملك
 كل على وھو ویمیت
  ]صا[ قدیر شيء

  
ألبى  (ص)قال ) ٤٠(

اجتنب مساخط الدردآء 
هللا وأد فرائض هللا 
تكن عاقال ثم تنفل 
بالصالحات من 
االعمال تزدد من ربك 

 وفى،  قربا وعلیھ عزا
حسنوا نوافلكم  الحدیث

 ھا تكمل فرائضكمبف
  ]رو[

 جعلنا اهللا من اصحاب القلوب واقر عیوننا بانوار الغیوب، تدبر به وی یتفكر واععقل  ﴾َقلٌْب 

ى﴿ َْق َْو أَل عَ  أ ْم ُهَو َشِهيٌد ﴿أصغى ِإلى الموعظة  ﴾السَّ ) ٣٧( لیفهم معانیه بذهنه حاضر ﴾َو

ِت ﴿ َوا َما َنا السَّ َْق ََقْد َخل َْرَض ﴿ السبع في ارتفاعها وعظمتها ﴾َول  في كثافتها وسعتها ﴾َواأل

ُهَما﴿ َن َّاٍم ﴿مقدار﴾ ِيف ﴿من المخلوقات البدیعة  ﴾َوَما بَْي َي ِة أ تَّ ا َوَما ﴿ مدة من الزمن أي ﴾ِس َن َمسَّ
ْن لُُغوٍب   وفرغ االحد یوم العالم خلق بدأ تعالى أنه من الیهود زعمت لما رد،  ِإعیاء وتعب ﴾ِم

ْر ﴿ )٣٨( العرش على واستلقى السبت یوم واستراح الجمعة میو  منه ِب  (ص) یا محمد ﴾َفاْص

َُقولُونَ َعَ� َما ﴿ ْ ﴿ فیك من التكذیب والبهتان یقوله الیهود وغیرهم من كفار قریش ﴾ي  َوَس�ِّ

َِّك  ْمِد َرب ْمِس ﴿ونزِّه ربك عما ال یلیق به  ﴾ِحبَ َل ُطلُوِع الشَّ َل ﴿الفجر  وقت ﴾َقْب ْب  ﴾الُْغُروِب َوَق
هما بالذكر لزیادة فضلهما ، العصر وقتو  ِل ﴿ )٣٩( عن باقي االوقات خصَّ َّْي ْن ا� هُ  َوِم ْ  ﴾َفَس�ِّ

َر ﴿ اللیُل وقُت الخلوة والصفاُء في الخلوة أَتمُّ وأْصفىف ، فصلِّ ِهللا تهجداً  بَا َْد  وأعقاب ﴾َوأ

دِ ﴿ و ُ آخره وقت شریف تتوّجه الّنفوس فیه  الّن الّلیل وخصوصاً ، ضًا من الّلیل سّبحه عب ﴾ا�ُّ
عْ ﴿ )٤٠( لخلوصها من العوائق الخیالّیة الى اهللا والى اصلها َتِم يَْوَم ﴿ (ص) یا محمد ﴾َواْس

دِ  َنا ِد الُْم َُنا ْن َمَكاٍن َقِريٍب ﴿ِإسرافیل بالحشر  ﴾ي  :یقولیصل صوته ِإلى الكل على السواء  ﴾ِم
، ِإن اهللا  والشعور المتفرقة  ، واللحوم المتمزقة ة، واألوصال المتقطع أیتها العظام البالیة

 یقف على صخرة بیت المقدس قیل ، فیه تهویٌل وتفظیع،  یأمركنَّ أن تجتمعن لفصل القضاء
نَ ﴿ )٤١( ةَ  يَْوَم يَْسَمُعو َ�ْ قِّ ﴿صیحة البعث التي تأتي  الخالئق یسمع ﴾الصَّ ویقال  ﴾بِاْحلَ

فیا أیها  وتدّب فیها الحیاة ، الرب وتلنئم كلها على بعضها هلموا لهذا فتستجیب تلك الذرات ألمر
ُروِج ﴿یوم النداء هو  ﴾ذَِلَك ﴿ الناس ُن ﴿ )٤٢( الى ارض المحشر من القبور ﴾يَْوُم اْخلُ َّا َحنْ ن  إِ

 �ِ يُت ﴿الخلق في الدنیا  ﴾ُحنْ نُِم ُر ﴿من نخلقه فیها  ﴾َو ِصي َنا الَْم رجوعهم للجزاء في  ﴾َوإِلَْي

ُق ﴿ )٤٣( اآلخرة قَّ َراًعا﴿ تتصدع ﴾يَْوَم تََش ْم ِس ُه َْرُض َعْن فیخرجون من القبور مسرعین  ﴾األ

ٌر ﴿ِإلى موقف الحساب استجابًة لنداء المنادي  َنا يَِسي ٌر َعلَْي بعث الجمع و الذلك  ﴾ذَِلَك َحْش

َُقولُونَ ﴿ )٤٤( سهٌل هّیٌن علینا ال یحتاج ِإلى َعَناء َُم بَِما ي ُن أَْعل كفار قریش من  بما یقول ﴾َحنْ

َْت ﴿ ِإنكار البعث واالستهزاء بك َن ٍر ﴿ (ص) یا محمد ﴾َوَما أ ا بَّ ْم ِجبَ ِه بمسلَّط علیهم تجبرهم  ﴾َعلَْي

ِّْر ﴿ على اِإلسالم اُف َوِعيدِ ﴿ عْظ بهذا ﴾َفَذك ْن َخيَ ْرآِن َم ُْق یتعظ بمواعظ القرأن إنما  ﴾بِال
          )٤٥(سهم الخائفون على ایمانهم واسالمهم وعلى كل نفس من انفا

     


