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الجزء السادس والعشرون
فضلها عن الصادق
(ع) من قرأ سورة
الذاريات في يومه أو
في ليلته أصلح هللا
معيشته وأتاه برزق
واسع ونور له قبره
بسراج يزهر إلى يوم
القيامة إن شاء هللا
]صا[
عن النبي (ص) من
قرأ سورة والذاريات
أعطاه هللا عشر
حسنات بعدد كل ريح
هبت وجرت في الدنيا
]زم[
( )5عن السائب ابن
يزيد أن رج ا
ل قال
لعمر إني مررت
برجل يسأل عن تفسير
مشكل القرآن  ،فقال
عمر :اللهم أمكني منه
فدخل الرجل على
عمر يوما ا وهو البس
ثيابا ا وعمامة وعمر
يقرأ القرآن  ،فلما فرغ
قام إليه الرجل فقال:
يا أمير المؤمنين ما
َو َّ
ت َذرْ واا فقام
اريَا ِ
ٱلذ ِ
عمر فحسر عن
ذراعيه وجعل يجلِده ،
ثم قال  :ألبسوه ثيابه
وٱحملوه على َق َت ب
وأبلغوا به حَ يَّه  ،ثم
ليقم خطيبا ا فليقل  :إن
ص َِبيغا ا طلب العلم
فأخطأه  ،فلم يزل
وضيعا ا في قومه بعد
أن كان سيداا فيهم
]قر[
الوقر ثقل
( )2فائدة ِ :
الحمل  .وأكثر ما
الوقر في حمل
يستعمل ِ
البغل والحمار ،
والوسْ ق في حمل
َ
البعير ]قر[
( )4عن الرضا (ع)
قال الملئكة تقسم
أرزاق بني آدم ما بين
طلوع الفجر إلى
طلوع الشمس فمن ينام
فيما بينهما نام عن
رزقه ]صا[
( )4عن الباقر (ع)
قال ال يجوز الحد أن
يقسم إال باهلل تعالى
وهللا سبحانه يقسم بما
شاء من خلقه ]صا[

ترتيبها
55

ترتيب النزول
76

اياتها
76

سورة الذاريات

سورة الذاريات ()55
نزلت بعد
االحقاف

مكية

وهي ثالثمئة وستون كلمة  ،وألف ومئتان وتسعة وثالثون حرفا  ،ال يوجد سورة مبدوءة بما بدئت
به وال مثلها في عدد اآلي ]مال[

من اْلر ٍح ٍ
سِب اْ م ْ
م م
يم
لر ْح ٍ َّ
لل ا ًّ

َّ
م
فتفرقه  ،وقيل إن الذاريات النساء الولودات
﴿ َوالذ ماريَات ذ َْر ًوا﴾ أقسم بالرياح التي تذرو التراب ّ

ايتهن ذرو الخلق  ،اقسم اهلل سبحانه بعواصف تجلى عظمته وكواشف أنوار كبريائه
ألن في ذر ّ
اْل م
ام م
الت مو ْق ًرا﴾ وبالسحب التي تحمل
واقسم برياح انفاس المشتاقين الى جماله (َ ﴿ )1ف ْ َ

اْل ماريَ م
ات يُ ْس ًرا﴾
األمطار  ،وقيل النساء الحوامل  ،واقسم بسحائب ظالل عنايته (َ ﴿ )2ف ْ َ

َس َم م
ات أ َ ْم ًرا﴾ وبالمالئكة التي تقسم األرزاق
وبالسفن التي تجري على وجه الماء (َ ﴿ )3فال ْ ُمق ِّ
واألمطار بين العباد  ،وكل ملك مخصَّص بأمر ،فجبريل صاحب الوحي إِلى األنبياء وللعذاب ،
وميكائيل صاحب الرزق والرحمة  ،وِاسرافيل صاحب الصور للنفخه  ،وعزرائيل لقبض األرواح
ص م
ادق﴾ ِإن الذي توعدونه من الثواب والعقاب  ،والحشر والنشر  ،ألمر
ون ل َ َ
(﴿ )4إمن َّ َما تُوعَ ُد َ

صدق محقَّق ال كذب فيه  ،وعد اهلل المطيعين بالجنة والتائبين بالرحمة واالولياء بالقربة ()5

الس َما مء ذ م
اْل ُب مك﴾ وأقسم بالسماء
﴿ َوإ َّمن ِّ
َات ْ ُ
ين﴾ الجزاء ﴿ل َ َوا مقع﴾ لكائن ال محالة (َ ﴿ )6و َّ
الد َ

ذات الطرائق المحكمة والبنيان المتقن (﴿ )7إمن َّ ُ
ُم َت مل ٍف﴾
ك ْم﴾ يا كفار مكة ﴿لَفمي َق ْو ٍل ُ ْ
مضطرب في أمر محمد (ص) فمنكم من يقول ِإنه ساحر  ،ومنكم من يقول ِإنه شاعر ،
وبعضكم يقوله ِإنه مجنون (﴿ )8يُؤْ َف ُك عَ ْن ه ُ َم ْن أُفم َك﴾ أي يصرف عن ِ
اإليمان بالقرآن وبمحمد
(ص) من ص ِرف عن الهداية  ،عن الباقر (ع) {لفى قول مختلف} في أمر الوالية  ،قال من أفك

ون﴾ لعن وحرم السعادة الكذابون الذين
اْل َّر ُ
عن الوالية افك عن الجنة ]صا[ (ُ ﴿ )9ق متلَ ْ َ
اص َ

ين ُه ْم مف َ
غ ْم َرةٍ﴾ في غاية الجهل
قالوا ِإن النبي (ص) ساحر وكذاب وشاعر (﴿ )11ال َّ مذ َ
ون﴾ غافلون والهون عن أمر اآلخرة  ،او عن التعرض لنفحات نور القرآن ()11
والعمى ﴿ َسا ُه َ

َ
َ
الدين﴾ يوم الحساب والجزاء الذي
ان﴾ متى ﴿يَ ْو ُم ِّ
ون﴾ سؤال سخرية واستهزاء ﴿أي َّ َ
﴿يَ ْسأل ُ َ

ون﴾ هذا الجزاء كائن يوم يدخلون
الن مار يُ ْف َت ُن َ
تذكره لنا يا محمد (ص) (﴿ )12يَ ْو َم ُه ْم عَ َل َّ

ك ْم﴾ تعذيبكم وجزاءكم ﴿ َ
جهنم ويحرقون بها ( )13تقول لهم خزنة النار ﴿ذُو ُقوا فم ْت َن َت ُ
ه َذا﴾

ون﴾ وتسألون عنه في الدنيا (﴿ )14إ َّمن
ُنت ْم بم مه ت َ ْس َت ْع مجل ُ َ
اإلحراق والتعذيب هو ﴿ال َّ مذي ك ُ
ي﴾ في ذلك اليوم ﴿ مف ج َّن ٍ
ون﴾ بساتين فيها عيون جارية بينها الى ما ال نهاية
ات َوعُ ُي ٍ
ال ْ ُم َّت مق َ
َ
( ﴿ )15م
ين َما آتَا ُه ْم َرب ُّ ُه ْم﴾ راضين بما أعطاهم ربهم من الكرامة والنعيم ﴿إمن َّ ُه ْم كَانُوا
آخ مذ َ
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( )6فائدة  :كل شيء
أحكمته وأحسنت عمله
فقد ٱحتبكته ]قر[
ابن
قال
()56
األنباري  :والقتل إِذا
أخبر عن هللا به فهو
بمعنى اللعنة  ،ألن من
لعنه هللا فهو بمنزلة
المقتول الهالك ]مس[
( )55فائدة  :قيل إن
أول مراتب الجهل
السهو ثم الغفلة ثم
الغمرة فتكون الغمرة
عبارة عن المبالغة في
الجهل ]مج[
( )55قال ٱبن عباس
المعنى كانوا قبل أن
عليهم
يفرض
الفرائض محسنين في
أعمالهم ] قر[
( ) 56فائدة والهجوع
النوم بالليل دون النهار
]مج[
() 56عن الصادق (ع)
كانوا أقل الليالي
يفوتهم ال يقومون
فيها ]صا[
( ) 51عن الصادق
(ع) كانوا يستغفرون
هللا في الوتر في آخر
الليل سبعين مرة
]صا[
( )59ورد عن النبي
(ص) ويل لألغنياء
من الفقراء يوم القيامة
يقولون ربنا ظلمونا
حقوقنا التي فرضت لنا
عليهم فيقول هللا تعالى
وجللي
وعزتي
ألقربنكم وألبعدنهم ثم
تل (ص) َو فِي أَم َْوال ِِه ْم
ْ
وم
حَ ق لِل َّسائ ِِل َوالمَحْ ر ِ
]قر[
( )59قال ابن عباس
إنه حق  ،سوى الزكاة
يصل به رَ حم اا  ،أو
َي ْقري به ضيفا ا  ،أو
يحمل به َك ا
ل  ،أو
يغني محروما ].مس[
( ) 59فائدة  :األعمال
العبادية ثلثة  :مالي
فقط وهو الزكاة ،
وجثماني فقط وهو
الصلة والذكر ،
ومالي وجثماني وهو
الحج]مل[
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َق ْب َ
ي﴾ في أعمالهم (﴿ )16كَانُوا َق مليالً مم َن الل َّ ْي مل َما
ُم مس من َ
ل ذَلم َك﴾ في دار الدنيا ﴿ ُ ْ
ْ
ون﴾ ألنهم يؤثرون عبادة اللّه على النوم فيستغرقون أكثره بالصالة والذكر  ،ذاقوا حالوة
يَه َج ُع َ
األنس فى الذكر فتهجدوا وهجروا النوم وقاموا له آناء الليل والنهار طالبين مرضاته متطلعين الى
ما يرد عليهم من زوايد مناجاته  ،وهذا من كمال عشقهم وغلبات محبتهم وشوقهم ال يقدرون ان
يناموا فى مضاجعهم من لذة االنس باهلل ووجدان قرة عيونهم من نور مشاهدته حيث قال فى
ادعى
وصفهم فال تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة اعين يقول الحق سبحانه وتعالى ليس من ّ
محبتى إذا جنَّه الليل نام عنى  ،أليس كل محب يحب خلوة حبيبه  ،أنا ذا مطلع على أحبابى
ون﴾ مع قلة نومهم وكثرة تهجدهم
ْس مار ُه ْم يَ ْس َتغْ ف ُمر َ
أناديهم أال من مجيب (َ ﴿ )17وبماأل َ ْ َ

يداومون على االستغفار باألسحار ُّ ،
يعدون أنفسهم مذنبين و مقصرين  ،أنهم مع تهجدهم
قد ِرهم  ،واستحقا ار ِلِف ْعلهم
ودعائهم ي ْن ِزلون
انفس ِهم منزل َة العاصين  ،فيستغفرون استصغا ار ِل ْ
َ
يستغفرون اهلل من الزالت والخطرات  ،خص األسحار باالستغفار ألنها في ثلث الليل األخير وهو
وقت غفلة أكثر الناس  ،عن عبد اهلل بن عباس في قوله تعالى{ :كانوا قليال من الليل ما
يهجعون} قال  :نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين وفاطمة عليهم السالم  ،وكان
علي يصلي ثلثي الليل االخير  ،وينام الثلث االول  ،فإذا كان السحر جلس في االستغفار

والدعاء ،وكان ورده في كل ليلة سبعين ركعة ختم فيها القرآن ]شو[ (َ ﴿ )18و مف أ َ ْم َوالم م
ه ْم َحق﴾

امْل ُر م
وم﴾ قد أوجبوه على أنفسهم تقربا إلى اهلل واشفاقا على الناس ،
مسائ ممل َو ْ َ ْ
نصيب معلوم ﴿لل َّ
السائل هوالمتكفِّف  ،والمحروم هو المتعفِّف  ،ويقال هو الذي يحرم نفسه بترك السؤال ()19

﴿ َو مف األ َ ْر م
ي﴾ العارفين
ض ءايات﴾ دالئل تدل على قدرة اهلل سبحانه ووحدانيته ﴿للمْ ُمو مق من َ

نبوة نبيهم ؛ خصهم بالذكر ألنهم المنتفعون بتلك اآليات وتدبرها
المحقّقين وحدانية ربهم  ،وصدق ّ
َ
(َ ﴿ )21و مف أَن ُف مس ُ
ك ْم﴾ ءايات وعبر من مبدأ خلقكم ِإلى منتهاه ﴿أ َفال ت ُ ْب م
ون﴾ قدرة اهلل
ص ُر َ

الس َما مء﴾ أسباب ﴿ مر ْز ُق ُ
ك ْم﴾ ومعاشكم  ،وهنا
في خلقكم لتعرفوا قدرته على البعث (َ ﴿ )21و مف َّ
ون﴾ به من الثواب والعقاب  ،اآلية قصد بها
هو المطر الذي به حياة البالد والعباد ﴿ َو َما تُوعَ ُد َ

ينزل
أن َ
ت ْ
فإن َأرْد َ
االمتنان والوعد والوعيد  ،ويقال في السماء رزقكم  ،والى السماء ي ْرَفع َع َملكم ْ
ِ
عليك رزقك فأ ِ
الس َما مء َواأل َ ْر م
ض إمنَّه ُ﴾ ِإن ما توعدون به
َ
عمَل َك (َ ﴿ )22ف َو َر ِّب َّ
ْ
َصع ْد إلى السماء َ

ْلق﴾ كائن ال محالة ﴿ مم ْثلَ َما أَن َّ ُ
ك ْم ت َ م
ُون﴾ مثلما ال تشكون في
نطق َ
على لسان رسلنا ﴿ َ َ

ل أَت َ َ
نطقكم حين تنطقون (َ ﴿ )23ه ْ
اك﴾ هل وصل إِلى سمعك يا محمد (ص)  ،االستفهام
يم﴾ الخليل ﴿ال ْ ُم ْ
يث﴾ خبر ﴿ َ
ي﴾ وصفهم بالكرم
لتشويق استماعه ﴿ َح مد ُ
ك َر مم َ
ض ْي مف إمب ْ َرا مه َ
ألنهم مالئكة كرام  ،قيل كانوا تسعة عاشرهم جبريل (﴿ )24إم ْ
ذ﴾ حين ﴿دَ َخلُوا عَ ل َ ْي مه﴾ على

ُ
ِ
الما﴾ عليك يا إبراهيم يا خليل الرحمن ﴿ َقا َ
ل َسالم﴾ ثم سكت وصار يتمأل
إب ارهيم ﴿ َفقَالوا َس ً
بهم ويتعجب من حالتهم  ،إذ دخلوا عليه بال استئذان  ،ورأى أن عملهم هذا منكر فقال أنتم ﴿ َق ْوم
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الجزء السابع والعشرون
() 25عن الصادق (ع)
إن رجل قام إلى أمير
المؤمنين (ع) فقال يا
أمير المؤمنين بما
عرفت ربك قال بفسخ
العزم ونقض الهمم لما
أن هممت فحال بيني
وبين همي وعزمت
فخالف القضاء عزمي
علمت أن المدبر
غيري ].صا[
( ) 25عن الصادق
(ع) يعني إنه خلقك
سميعا بصيرا تغضب
وتجوع
وترضى
وتشبع وذلك كله من
آيات هللا ]صا[
( )25قال ابن عباس
يريد اختلف الصور،
واأللسنة  ،واأللون ،
والطبائع  ،والسمع
والبصر والعقل إِلى
غير لك من العجائب
المودعة في ابن آدم
]مس[
( )22عن الحسن
المجتبى (ع) أنه سئل
عن أرزاق الخلئق
فقال في السماء
الرابعة تنزل بقدر
وتبسط بقدر ]صا[
( )32قال األصمعي
 ....التقيت باعرابي
وهو يطوف حول
اتلو
وانا
البيت
َو ٰ
ت فلما بلغت
ٱلذ ِر َي ٰـ ِ
قوله تعالى فورب
السماء واألرض إنه
لحق  ،فصاح وقال :
يا سبحان هللا  ،من ذا
الذي أغضب الجليل
حتى حلف  ،الم
يصدقوه بقوله حتى
ألجأوه إلى اليمين
]زم[
( )24قال ابن عباس:
يريد جبريل وميكائيل
وإِسرافيل  ،سمُّوا
مكرمين لكرامتهم عند
هللا ]مس[
( ) 25قال أبو حيان :
والذي يناسب حال
إِبراهيم أنه ال يخاطبهم
بذلك  ،إ ِ ْذ فيه من عدم
اإلِنس ما ال يخفى ،
وإِنما قال ذلك في نفسه
 ،أو لمن كان معه من
أتباعه وغلمانه ،
بحيث ال يسمع ذلك
األضياف ]مس[

()596

سورة الذاريات ()55

ُمن َ
ون﴾ ألن دخلولكم قبل أن نأذن لكم وقبل أن تستأذنوا عندنا منكر وأنتم غرباء وال معرفة
ك ُر َ
لنا بكم  ،أنبهم عليه السالم من جهة عدم مراعاتهم العوائد المتعارفة  ،ولكنه عذرهم بكونهم غرباء

(َ ﴿ )25ف َر َ
اغ﴾ فمضى ﴿إملَى أ َ ْه مل مه﴾ في سرعة وخفية عن ضيفه  ،فإن من أدب المضيف أن

َفاء َ ب ممع ْج ٍل﴾ ولد البقرة  ،كان عامة ما
يبادر بالقرى حذ ار من أن يكفه الضيف أو يصير منتظ ار ﴿ َ َ

يملكه البقر ﴿ َس مم ٍ
ي﴾ مشوي على الحجر  ،اختاره لهم سمينا من افضل ما عنده زيادة في
َرَه ُ إمل َ ْي م
ه ْم﴾ فأدناه منهم ووضعه بين أيديهم زيادة في إكرامهم  ،فلم يأكلوا
إكرامهم (َ ﴿ )26فق َّ ب
ْ
َ
﴿ َقا َ
ون﴾ أنكر عليهم ترك االكل (َ ﴿ )27فأ َ ْو َج َس﴾
ل﴾ لهم في تلطف وبشاشة ﴿أال تَأكُل ُ َ

فأضمر في نفسه ﴿ مم ْن ُه ْم مخي َف ًة﴾ الخوف لما رأى إعراضهم عن طعامه  ،ألن عدم األكل يدل
على سوء الظن  ،وهو أمارة على الضغائن  ،فلما أحسوا به أنه قلق من عدم أكلهم ﴿ َقالُوا﴾

َت ْف﴾ ِإنا رسل ربك ﴿وب َّشروه ُ بمغُ ٍ
الم عَ مل ٍ
يم﴾ بولد يولد له وهو اسحاق ويبقى حتى
له ﴿ال َ َ
ََ ُ

َ
َ َ
ص َّرةٍ﴾
ام َرأت ُه ُ﴾ سارة نحوهم حين سمعت البشارة ﴿ مف َ
يصير عليما في كبره (َ ﴿ )28فأ ْق َبل ْت ْ
ص َّ
ك ْت﴾ فلطمت ﴿ َو ْج َه َها﴾ جبهتها بأطراف
صيحة وضجة تريد أن تستفسر الخبر ﴿ َف َ
َعوز عَ مقيم﴾ عاقر فكيف ألد  ،كان عمرها تسعا
االصابع  ،فعل المتعجب ﴿ َو َقال َ ْت﴾ أنا ﴿ َ ُ

وتسعين سنة  ،وعمر ِإبراهيم مائة وعشرين (َ ﴿ )29قالُوا كَ َذلم َك َقا َ
ل َرب ُّ مك﴾ األمر كما أخبرناك
اْل م
يم﴾
 ،هكذا حكم وقضى ربك  ،فال تعجبي وال تش ّكي فيه ﴿إمن َّه ُ ُه َو ْ َ
يم﴾ في صنعه ﴿ال ْ َع مل ُ
ك ُ

بمصالح خلقه (َ ﴿ )31قا َ
ل﴾ ابراهيم (ع) لما علم أنهم مالئكة وأنهم ال ينزلون مجتمعين إال المر

َ
ط ُب ُ
ون﴾ أيها المالئكة (َ ﴿ )31قالُوا إمنَّا أ ُ ْر مسلْ َنا
ك ْم﴾ ما شأنكم ﴿أي ُّ َها ال ْ ُم ْر َسل ُ َ
عظيم ﴿ َف َما َخ ْ
ي﴾ ِإن اهلل أرسلنا ِإلهالك قوم لوط الذين ارتكبوا أفحش الجرائم (﴿ )32لم ُن ْر مسلَ
ُم مر مم َ
إملَى َق ْو ٍم ُ ْ
َ
ط ٍ
ارةً مم ْن م
ي﴾ لنهلكهم بحجارة من طين متحجر مطبوخ بالنار وهو السجيل ()33
عَ ل ْي مه ْم م َ
ِح َ
﴿ ُم َس َّو َم ًة م
ع ْن َد َرب ِّ َك﴾ معلَّمة من عند اهلل بعالمة  ،وعلى كل واحدة منها اسم صاحبها الذي

َ
ان فم ي َ
ي﴾ المجاوزين َّ
ها﴾ في
الحد في الفجور (َ ﴿ )34فأ ْخ َر ْج َنا َم ْن كَ َ
يهلك بها ﴿للمْ ُم ْس مرفم َ
ي﴾ لئال يهلكوا (َ ﴿ )35ف َما َو َج ْدنَا فم ي َها َغ ْي َر ب َ ْي ٍت﴾ واحد ﴿ مم َن
قرى أهل لوط ﴿ مم َن ال ْ ُمؤ مْم من َ
ي﴾ هم لوط وابنتاه  ،قيل ان لوط واهل بيته الذين نجوا ثالثة عشر (َ ﴿ )36وت َ َر ْ
ك َنا
ال ْ ُم ْس مل مم َ

فم ي َها﴾ أبقينا في تلك القرى المهلكة ﴿آيَ ًة﴾ عبرة بما أنزلنا بهم من العذاب على هالكهم ،

َّ
َيا ُف َ ْ َ
يم﴾ فِإنهم المعتبرون به
ين َ َ
اب األ َ مل َ
اصبحت محلتهم بحيرةً منتنة خبيثة ﴿للم مذ َ
ون ال َعذ َ
َ
ن﴾
وسى﴾ وجعلنا في قصة موسى أيضا آية وعبرة ﴿إم ْذ أ ْر َسلْ َناه ُ إملَى فم ْرعَ ْو َ
(َ ﴿ )37و مف ُم َ
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( ) 27فائدة الرَّ واغ
ِِان تخفي ذهابك
ومجيئك ]مس[
( ) 26في اآلية تلطف
في العبارة وعرض
حسن ،وقد انتظمت
اآلية آداب الضيافة ،
فإِنه جاء بطعام من
حيث ال يشعرون
بسرعة  ،ولم يمتنَّ
عليهم أوالا فقال نأتيكم
بطعام بل جاء به
بسرعة وخفاء  ،وأتى
بأفضل ما وجد من
ماله وهو عجل فتي
سمين مشوي  ،فقربه
وضعه بين أيديهم ولم
يأمرهم أمر اا يشق على
سامعه بصيغة الجزم
بل قال  :أال تأكلون ؟
على سبيل العرض
والتلطف كما يقول
القائل :إِن رأيت أن
تتفضل ]مي[
( )15لما علم
ملئكة وأنهم
ينزلون مجتمعين
ألمر عظيم سأل
]بي[

أنهم
ال
إ ِال
عنه

( ) 14كان في قرى
لوط ستمائة ألف
فأدخل جبريل جناحه
تحت األرض فاقتلع
قراهم ،ورفعها حتى
سمع أهل السماء
أصواتهم ثم قلبها  ،ثم
أرسل الحجارة على
من كان خارج اا عنها
]مس[
عن أمير
()45
المؤمنين (ع) الرياح
خمسة منها الريح
العقيم فتعوذوا باهلل من
شرها ]صا[
( )45قال المفسرون :
سميت الرِّ ي َح ْال َعقِي َم
تشبيها ا لها بعقم المرأة
التي ال تحمل وال تلد
ولما كانت هذه الريح
ال تلقح سحابا ا وال
شجراا  ،وال خير فيها
وال بركة ألنها ال
تحمل المطر شبهت
بالمرأة العقيم ]مس[
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ان ُمب ٍ
مي﴾ بحجة واضحة ودليل باهر (َ ﴿ )38ف َت َولَّى ب ُمر ْ
ك من مه﴾ فأعرض
ط ٍ
ملك مصر ﴿ب ُمسلْ َ

ل﴾ في شأن موسى ِإنه ﴿ َس م
عن ِ
اإليمان بموسى بسبب ما كان يتقوى به من جنوده ﴿ َو َقا َ
احر﴾
َ
ُم ُنون﴾ ولذلك َّ
ادعى الرسالة  ،قال ذلك تمويها على قومه ال شكا
ولذلك أتى بهذه الخوارق ﴿أ ْو َ ْ

منه في صدق موسى (َ ﴿ )39فأ َ َخ ْذنَاه ُ َو ُج ُنودَه ُ﴾ فأخذنا فرعون مع أصحابه وجنوده

﴿ َف َن َب ْذنَا ُه ْم﴾ فطرحناهم ﴿ مف ال ْ َي ِّم﴾ البحر لما أغضبونا وكذبوا رسولهم ﴿ َو ُ
ه َو ُم مليم﴾ ملوم على

كفره وعناده (﴿ )41و مف عَ ٍ
اد﴾ وجعلنا في قصة عاد آية لمن تأمل ﴿إم ْذ﴾ حين ﴿أ َ ْر َسلْ َنا
َ
تسمى
الر َ
عَ ل َ ْي مه ْم ِّ
ي ال ْ َع مق َ
يم﴾ المدمرة التي ال تلقح شج ار وال تحمل مط ار وال خير فيها وال بركة و ّ
َش ٍء
الدبور  ،في الحديث نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبَّور (َ ﴿ )41ما ت َ َذ ُر﴾ تترك ﴿ مم ْن َ ْ
َ
َ
الر مم م
يم﴾ كالهشيم المتفتت البالي
أت َ ْت عَ ل َ ْي مه﴾ شيئا َّ
مرت عليه في طريقها ﴿إمال َج َعل ْت ه ُ كَ َّ

(َ ﴿ )42و مف ث َُمودَ﴾ أيضا آية وعبرة ﴿إم ْ
ذ﴾ حين ﴿ مقيلَ ل َ ُه ْم ت َ َم َّت ُعوا﴾ عيشوا متمتعين بالدنيا
﴿ َح َّتى مح ٍ
ي﴾ وقت الهالك بعد عقرهم للناقة وهو ثالثة أيام (َ ﴿ )43ف َع َت ْوا﴾ فاستكبروا ﴿عَ ْن
َ
َ
الص م
اع َق ُة﴾
أ ْم مر َرب ِّ مه ْم﴾ عن امتثال أمر اهلل  ،وعصوا رسولهم فعقروا الناقة ﴿ َفأ َخ َذ ْت ُه ْم َّ

ون﴾ يشاهدونها ويعاينونها ألنها جاءتهم في وضح النهار،
صيحة العذاب المهلكة ﴿ َو ُه ْم يَ ُ
نظ ُر َ

طاعُ وا
اس َت َ
روي ان العمالقه كانو معهم في الوادي ينظرون اليهم وما ضرتهم (َ ﴿ )44ف َما ْ

ممن مقي ٍ
ام﴾ ما قدروا على الهرب من شدة الصيحة  ،إذ هلك القائم قائما والقاعد قاعدا ﴿ َو َما
ْ َ
ين﴾ ممن ينتصر لنفسه فيدفع عنها العذاب (َ ﴿ )45و َقو َم ن ُ ٍ
نت م
وح﴾ وأهلكنا قوم
كَانُوا ُم َ
ص مر َ
ْ

نوح بالطوفان ﴿ مم ْن َق ْبلُ﴾ إِهالك هؤالء المذكورين ﴿إمن َّ ُه ْم﴾ ألنهم ﴿كَانُوا َق ْوما َف م
ي﴾
اس مق َ
ً
كانوا فسقة خارجين عن طاعة الرحمن (﴿ )46والسماء َ ب َ َني َنا َها بمأ َ ْي ٍ
يد﴾ وشيدنا السماء وأحكمنا
َ َّ َ
ْ

خلقها بقوة ﴿ َوإمنَّا ل َ ُم م
ض َف َرشْ َنا َ
ون﴾ في خلق السماء (َ ﴿ )47واأل َ ْر َ
ها﴾ مهدناها
وس ُع َ

وبسطناها لكم لتستقروا عليها  ،وبسطها ألقدام اوليائه وجعلها مساجد اصفيائه ﴿ َف من ْع َم
ون﴾ الباسطون الموسعون لها  ،ذكر ثناء نفسه فى ذكر االرض لخاصيتها بانها أصل
ال ْ َما مه ُد َ
ي﴾ نوعين مختلفين ذك ار وأنثى
طينة أدم وذريته حيث قال (َ ﴿ )48و مم ْن كُلِّ َ ْ
َش ٍء َخلَقْ َنا َز ْو َج ْ م

ون﴾ عظمة اهلل فتؤمنوا به (َ ﴿ )49فف ُّمروا﴾ الجأوا ﴿إملَى َّ م
﴿ل َ َعل َّ ُ
الل﴾ واهرعوا إلى
ك ْم ت َ َذك َّ ُر َ

توحيده وطاعته  ،قيل فروا من عقابه بااليمان والتوحيد ومالزمة الطاعة  ،اهلل الكريم يقول :
عبادي أنتم غرمائي بكثرة ذنوبكم  ،ولكن ال تفروا مني  ،بل أقول} :فَِفُّروْا ِإلَى اهلل{ فإني أنا الذي
أقضي ديونكم وأغفر ذنوبكم  ،وأيضا الملوك يغلقون أبوابهم عن الفقراء دون األغنياء  ،وأنا أفعل
ضد ذلك ]فخ[ ففروا مما سوى اهلل إلى اهلل  ،وفروا من المعصية إلى الطاعة  ،ومن الجهل إلى
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( )42قال المفسرون
كانت الريح التي
أرسلها هللا عليهم ريحا ا
عاتية،
صرصر اا
استمرت عليهم ثمانية
أيام متتابعة  ،فكانت
تهدم البنيان وتنتزع
الرجال فترفعهم إلى
السماء حتى يرى
الواحد منهم كالطير ثم
ترمي به إلى األرض
جثة هامدة
]مس[
( ) 44إِن صالحا ا
وعدهم بالهلك بعد
ثلثة أيام وقال لهم :
تصبح وجوهكم غد اا
مصفرة  ،وبعد غد
محمرة  ،وفي اليوم
الثالث مسودَّة  ،ثم
يصبحكم العذاب  ،فلما
رأوا اآليات التي بينها
عليه السلم عمدوا إلى
قتله فنجاه هللا  ،وفي
اليوم الرابع أتتهم
الصاعقة وهي نار من
السماء وقيل صيحة
فهلكوا ]آل[
( )56اإلنسان بإحدى
حالتين ؛ إِمَّا حالة
رغبة في شيء  ،أو
حالة رهبة من شيء ،
أو حال رجاء  ،أو
حال خوف  ،أو حال
ب َن ْفع أو دفع
جَ ْل ِ
ضرا  ...وفي الحالتين
ينبغي َأنْ يكونَ فِراره
إلى هللا ؛ فإنَّ النافعَ
والضارَّ هو َّ
هللا] لط[
() 55عن الصادق(ع)
يعنى يا محمد ذ ّكر
عبادى جودى وكرمى
وآالئى ونعمى ]حق[
( ) 55عن علي (ع)
لما نزلت فتول عنهم
لم يبق أحد منا إال أيقن
بالهلكة فلما نزل َو َذ ِّكرْ
ِّ
الذ ْكرَ ى َتن َف ع
َفإِنَّ
طابت
ْالم ْؤ ِمنِينَ
أنفسنا]صا[
( ) 51في الحديث
القدسي يا ابن آدم
ْ
أمأل
تفرَّ غ لعبادتي
صدرك غنى  ،وإال
تفعل مألت صدرك
شغلا ولم أس َّد فقرك
]مس[
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العلم  ،ومن عذابه إلى رحمته  ،ومن سخطه إلى رضوانه واخرجوا من أنفسكم فإن مؤنتها

عظيمة عليكم فإنها مأوى كل سوء ﴿إ ِّمّن ل َ ُ
ك ْم مم ْن ه ُ ن َ مذير ُمبمي﴾ إني أنذركم عذاب اهلل وأخوفكم
َت َعلُوا﴾ ال تشركوا ﴿ َم َع َّ م
الل
انتقامه وان أمري واضح فقد أيدني اهلل بالمعجزات (َ ﴿ )51وال َ ْ

إمل َ ًها آ َخ َر إ ِّمّن ل َ ُ
ك ْم مم ْن ه ُ ن َ مذير ُمبمي﴾ كرر اللفظ عند األمر بالطاعة  ،والنهي عن الشرك ،
ليعلم أن اإليمان ال ينفع إالا مع العمل  ،كما أن العمل ال ينفع إال مع اإليمان (﴿ )51كَ َذلم َك
ول إمال َقالُوا س م َ
َ
ين مم ْن َق ْب مل مه ْم مم ْن َر ُس ٍ
ُم ُنون﴾ كما كذبك قومك يا محمد
احر أ ْو َ ْ
َ
َما أتَى ال َّ مذ َ
(ص) وقالوا عنك إنك ساحر أو مجنون  ،كذلك قال المكذبون األولون لرسلهم  ،فال تحزن لما

َ
اص ْوا بم مه﴾ هل أوصى احدهم اآلخر بالتكذيب  ،كقوم
يقولون  ،فيه تسلية للنبي (ص) (﴿ )52أت َ َو َ
نوح إذ طال أمده فيهم فصاروا يوصي بعضهم بعضا بعدم طاعته  ،استفهام للتعجب من إجماعهم

على الكفر  ،ثم أضرب عن هذا النفي والتوبيخ  ،فقال لم يوص بعضهم بعضا بذلك ﴿ب َ ْ
ل ُه ْم

ط ُ
ون﴾ بل حملهم الطغيان على التكذيب والعصيان (َ ﴿ )53ف َت َو َّ
ل﴾ فأعرض يا محمد
َق ْوم َ
اغ َ
(ص) ﴿عَ ْن ُهم َفما أَنْ َت بممل ُ ٍ
وم﴾ ال لوم عليك وال عتاب  ،ألنك قد بلغت الرسالة وأديت األمانة
َ
ْ َ

ك َرى
وبذلت الجهد في النصح واإلرشاد (َ ﴿ )54وذَكِّ ْر﴾ ال تدع التذكير والموعظة ﴿ َفإ َّمن ا ِّلذ ْ
ي﴾ فإن القلوب المؤمنة تنتفع وتتأثر بالموعظة الحسنة  ،ذكرهم جمالى وجاللى
تَن َف ُع ال ْ ُمؤ مْم من َ
وحسن اصطناعى وقربى منهم وما خصصتهم من سنى الدرجات ورفيع المقامات فان ذكرك ينفع
لهيب فؤادهم ولوعة قلوبهم واشواق ارواحهم وَذ ِّكر العاصين عقوبتي ليرجعوا عن مخالف ِة أمري ،
ِّ
صرْفت عنهم من بالئي ،
وَذ ِّكر المطيعين جز َ
يل ثوابي ليزدادوا طاعة وعبادة  ،وَذك ْر العارفين ما َ
أوجبت لهم من صر ِ
ِّ
ف الدنيا
وذك ْر
األغنياء ما أَتَ ْحت لهم من إحساني وعطائي  ،وَذ ِّكر الفقراء ما ْ
َ
َْ

َع َد ْدت لهم من لقائي ( )55ذكر تعالى الغاية من خلق الخلق ﴿ َو َما َخلَقْ ُت ْ م
اْل َّن
عنهم وأ ْ
ُ
م
يد مم ْن ُه ْم مم ْن مر ْز ٍق﴾ ال أريد منهم
نس إمال لم َي ْع ُب ُد م
ون﴾ إال لعبادتي وتوحيدي (َ ﴿ )56ما أ مر ُ
َواإل َ
أن يرزقوني أو يرزقوا أنفسهم أو غيرهم  ،بل أنا الرزاق المعطي ﴿وما أُر َ
ون﴾ وال
ط مع ُم م
يد أ ْن يُ ْ
َ َ م ُ

أريد منهم أن يطعموا خلقي (﴿ )57إ َّمن َّ
الر َّز ُ
اق﴾ المتكفل بأرزاق العباد وحاجاتهم  ،رزق
الل َ ُه َو َّ
بعضهم االيمان ورزق بعضهم االيقان ورزق بعضهم العرفان ورزق بعضهم البيان ﴿ذُو الْق َُّوةم﴾

َّ
ين
القدرة الباهرة ﴿ال ْ َم مت ُ
ي﴾ الشديد الذي ال يط أر عليه عجز وال ضعف (َ ﴿ )58فإم َّن للم مذ َ
َ
وب﴾
ظل َ ُموا﴾ من كفار مكة الذين كذبوا الرسول (ص) ﴿ذَنُوبًا﴾ نصيبا من العذاب ﴿ مم ْثلَ ذَن ُ م
نصيب ﴿أ َ ْ
ون﴾ فان
ص َحابم مه ْم﴾ أسالفهم الذين أهلكوا كقوم نوح وعاد وثمود ﴿ َفال يَ ْس َت ْع مجل ُ م

َّ
ين كَ َف ُروا﴾ لهؤالء الكفار ﴿ مم ْن يَ ْو مم مه ُم
العذاب لن يفوتَهم (َ ﴿ )59ف َو ْيل﴾ هالك ودمار ﴿للم مذ َ
ون﴾ في يوم القيامة الذي وعدهم اهلل به ()61
ال َّ مذي يُوعَ ُد َ
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فضلها عن الصادق
(ع) من قرأ سورة
الطور جمع هللا تعالى
له خير الدنيا واالخرة
إن شاء هللا تعالى
]صا[
( )4قال ابن عباس :
هو بيت في السماء
السابعة حيال الكعبة
أي مقابلها وحذاءها -تعمره الملئكة ،
يصلي فيه كل يوم
ألفا ا
من
سبعون
الملئكة ثم ال يعودون
إِليه ]مس[
( )5قال ابن عباس :
هو العرش وهو سقف
الجنة ]مس[
( )6أقسم تعالى بهذه
األشياء الخمسة للتنبيه
على ما فيها من عظيم
قدرته على أن عذاب
المشركين حق ]مس[
( )56الحكمة في مور
السماء وسير الجبال ،
واإلعلم بأن ال
اإلنذار ِ
ِ
رجوع وال عود إِلى
الدنيا  ،وذلك ألن
األرض والسماء وما
بينهما من الجبال
والبحار وغير ذلك
إِنما خلقت لعمارة
الدنيا وانتفاع بني آدم
بذلك  ،فلما لم يبق لهم
عود إِليها أزالها هللا
تعالى وذلك لخراب
الدنيا وعمارة اآلخرة
]مس[
( )51ذلك أن خزنة
جهنم يغلون أيدي
الكفار إِلى أعناقهم ،
ويجمعون نواصيهم
إِلى أقدامهم  ،ويدفعون
بهم دفع اا إِلى النار على
وجوههم وزجا ا في
أقفيتهم حتى يردوا إِلى
النار]مس[

ترتيبها
52

ترتيب النزول
67

اياتها
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سورة الطور ()52
نزلت بعد
السجدة

مكية

وهي وثالثمائة واثنتا عشرة كلمة  ،وألف وخمسمائة حرفا  ،ال يوجد سورة مبدوءة بما بدئت به ،
وال مثلها في عدد اآلي  ،هذا وال يوجد سورة مختومة بما ختمت به هذه السورة ]مال[

من اْلر ٍح ٍ
سِب اْ م ْ
م م
يم
لر ْح ٍ َّ
لل ا ًّ

ك َت ٍ
ور﴾ أقسم تعالى بجبل الطور الذي كلَّم اهلل عليه موسى (َ ﴿ )1و م
ط ٍ
ور﴾
الط م
﴿ َو ُّ
اب َم ْس ُ

وأقسم بالكتاب الذي أنزله اهلل على خاتم رسله وهو القرآن العظيم  ،وقيل يعني بالكتاب سائر
الكتب المنزلة على األنبياء ( )2المكتوب ﴿ مف َر ٍق﴾ في أديم من الجلد ُّ ،
الرق ما رقّق من الجلد

ليكتب فيه وينشره أهله لقراءته ﴿ َم ْن ُش ٍ
ور﴾ مبسوط غير مطوي وغير مختوم عليه (َ ﴿ )3وال ْ َب ْي مت

ور﴾ وأُقسم بالبيت المعمور الذي تطوف به المالئكة  ،وهو ألهل السماء كالكعبة
ال ْ َم ْع ُم م

السقْ مف ال ْ َم ْر ُف م
وع﴾ والسماء العالية الواقفة بقدرة اهلل بال عمد ،
المشرفة ألهل األرض (َ ﴿ )4و َّ

ْ
ور﴾ الموقد نا ار يوم القيامة
َّ
ْس م
ابْل مر ال َم ْ ُ
سمى السماء سقفا ألنها لألرض كالسقف للبيت (َ ﴿ )5و ْ َ ْ
( )6أقسم اللّه في هذه األشياء لما فيها من عظيم قدرته وجواب القسم ﴿إ َّمن عَ َذاب َرب ِّ َك ل َ َو م
اقع﴾
َ

لنازل بالكافرين ال محالة  ،كأنه مهيأ في مكان مرتفع فيقع على من َّ
حل به (َ ﴿ )7ما لَه ُ مم ْن
َ ٍ
الس َماء ُ َم ْو ًرا﴾ تتحرك السماء وتضطرب
ور َّ
دافم ع﴾ ليس له دافع يدفعه عنهم (﴿ )8يَ ْو َم ت َ ُم ُ

ير ْ م
ل َس ْي ًرا﴾ تنسف نسفا عن وجه األرض
اْل َبا ُ
اضطرابا شديدا من هول ذلك اليوم (َ ﴿ )9وت َ مس ُ

(َ ﴿ )11ف َو ْيل﴾ هالك وشدة عذاب ﴿يَ ْو َمئ ٍمذ﴾ ذلك اليوم الرهيب ﴿للمْ ُم َ
رسل اهلل
مي﴾ ل َ
ك ِّذب َ

(﴿ )11ال َّ مذين ُه ْم﴾ في الدنيا ﴿ مف َخو ٍ
ون﴾ غافلون ساهون عما يراد
ض﴾ في الباطل ﴿يَلْ َع ُب َ
َ
ْ

ار َج َه َّن َم دَعًّ ا﴾ دفعا بشدة وعنف ( )13فِإذا دنوا
ون﴾ يدفعون ﴿إملَى ن َ م
بهم (﴿ )12يَ ْو َم يُ َدعُّ َ

ُنت ْم بم َها ت ُ َ
ون﴾ في الدنيا ()14
ك ِّذب ُ َ
منها قال لهم خزنتها ﴿ َه مذ مه َّ
ار﴾ نار جهنم ﴿ال َّ مِت ك ُ
الن ُ

َ م
ِسر َ
ه َذا﴾ أفهذا العذاب
وتقول لهم الزبانية تقريعا وتوبيخا هل هذا الذي ترونه بأعينكم ﴿أ َف ْ

أيضا سحر ﴿أ َ ْم أَنْ ُت ْم ال ت ُ ْب م
ون﴾ أم أنتم اليوم عمي كما كنتم في الدنيا عميا ()15
ص ُر َ

َ
صب ُمروا﴾ يتساوى عليكم الصبر
صل َ ْو َها﴾ قاسوا شدتها ﴿ َف ْ
﴿ا ْ
اصب ُمروا﴾ على العذاب ﴿أ ْو ال ت َ ْ

والجزع ﴿ َس َواء عَ ل َ ْي ُ
ون﴾
ُنت ْم ت َ ْع َمل ُ َ
ك ْم﴾ ألنكم مخلدون في جهنم أبدا ﴿إمن َّ َما ُ ْ
َت َز ْو َن َما ك ُ

ي﴾ الذين اتقوا ربهم في الدنيا بامتثال أوامره واجتناب
ِإنما تنالون جزاء أعمالكم (﴿ )16إ َّمن ال ْ ُمتَّ مق َ

ٍ
ات ون َ مع ٍ
يم﴾ مقيم خالد  ،عن عبد اهلل بن عباس قال {إن المتقين} نزلت خاصة
نواهيه ﴿ مف َج َّن َ
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( ) 25عن النبي (ص)
إن هللا يرفع ذرية
المؤمن في درجته وإن
كانوا دونه لتقر بهم
عينه ]زم[
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في علي وحمزة وجعفر وفاطمة عليهم السالم ]شو[ (َ ﴿ )17ف م
ي﴾ أي متنعمين ومتلذذين
اك مه َ

﴿ب َمما آتَا ُه ْم﴾ أعطاهم ﴿ َرب ُّ ُه ْم﴾ من الكرامة وأصناف المالذ ﴿ َو َو َقا ُ
ه ْم﴾ نجاهم ﴿ َرب ُّ ُه ْم﴾ من
َ
رُوا َ
ْل مح م
اب ا ْ َ
ه منيئًا﴾ ال
اش َ ب
يم﴾ جهنم وصرف عنهم أهوالها ( )18يقال لهم ﴿ك ُلُوا َو ْ
﴿عَ ذ َ

ون﴾ بسبب ما قدمتم من صالح األعمال ()19
ُنت ْم ت َ ْع َمل ُ َ
تنغيص فيه وال كدر ﴿ب َمما ك ُ

( )25يجمع هللا ألهل
الجنة أنواع السرور
بسعادتهم في أنفسهم ،
الحور
وبمزاوجة
وبمؤانسة
العين،
اإلِخوان المؤمنين ،
أوالدهم
وباجتماع
ونسلهم بهم ]زم[

﴿ ُم َّت م
مي﴾ جالسين على هيئة المضطجع ﴿عَ َل ُس ُ ٍ
ص ُفو َف ٍة﴾ من ذهب مكلَّلة بالدر
رر َم ْ
كئ َ

( )26فائدة السموم
الريح الحارة الشديدة
]مس[

ان﴾
ميم ٍ
ُ
آم ُنوا﴾ كانوا مؤمنين ﴿ َوات َّ َب َع ْت ُه ْم ذ ُِّري َّ ُت ُه ْم بمإ َ
ين َ
البياض مع سعة العين (َ ﴿ )21وال َّ مذ َ

( ) 26اآلية إِشارة إِلى
أن أهل الجنة يعلمون
ما جرى عليهم في
الدنيا ويذكرونه ،
وكذلك الكافر ال ينسى
ما كان له من النعيم
في الدنيا  ،فتزداد لذة
المؤمن حيث يرى
نفسه انتقلت من
الضيق إِلى السعة ،
ومن السجن إِلى الجنة
ويزداد الكافر ألما ا
حيث يرى نفسه انتقلت
من النعيم إ ِلى الجحيم
]فخ[
( ) 16عن ابن عباس
أن قريش اا لما اجتمعوا
في دار النَّدْ وة في أمر
النبي (ص) قال قائل:
احبسوه في وثاق  ،ثم
تربصوا به المنون
حتى يهلك  ،كما هلك
من قبله من الشعراء :
والنابغة
زهير
واألعشى  ،فإنما هو
كأحدهم  ،فأنزل هللا
في ذلك ]مس[

ع ٍ
ور م
ِب ٍ
ي﴾ وجعلنا لهم قرينات
والياقوت  ،مصطفة بعضها إِلى جانب بعض ﴿ َو َز َّو ْج َنا ُه ْم م ُ
وهن نساء بيض واسعات العيون ِ ،
صالحات  ،وزوجات حسانا من الحور العين َّ ،
العين يعني

َ
ْلقْ َنا ب م م
وشاركهم أوالدهم في ِ
لتقر بهم أعينهم وِان
ه ْم ذ ُِّري َّ َت ُه ْم﴾ ألحقنا األبناء باآلباء َّ
اإليمان ﴿أ ْ َ

لم يبلغوا عملهم  ،يجمع اهلل لهم أنواع السرور بسعادتهم في أنفسهم  ،وبمزاوجة الحور العين ،

وبٱجتماع أوالدهم ونسلهم بهم ﴿ َو َما أَل َ ْت َنا ُه ْم مم ْن عَ َم مل مه ْم مم ْن
وبمؤانسة اإلخوان المؤمنين ،
ِ
َش ٍء﴾ وما نقصنا اآلباء من ثواب عملهم شيئا  ،إنما ألحقناهم بهم على سبيل التفضل  ،عن
َ ْ
ام مرئٍ﴾
ابن عباس قال نزلت في النبي (ص) وعلي وفاطمة والحسن والحسين (ع) ]شو[ ﴿كُلُّ ْ

ب َر مهي﴾ مرتهن بعمله ال يحمل عليه ذنب غيره (َ ﴿ )21وأ َ ْم َد ْدنَا ُ
ه ْم﴾
كل ِإنسان ﴿ب َمما كَ َس َ

وزدناهم فوق ما لهم من النعيم ﴿بم َف م
ون﴾ من أنواع شتى مما يستطاب
ْل ٍم مم َّما يَ ْش َت ُه َ
اك َه ٍة َو َ ْ

ون﴾ يتعاطون ﴿فم ي َها﴾ في الجنة
ازعُ َ
ويشتهى للتلذذ  ،حيث ال جوع في الجنة (﴿ )22يَ َت َن َ

﴿كَأ ْ ًسا﴾ من الخمر يتجاذبها بعضهم من بعض تلذذا وتأنسا ﴿ال لَغْ و فم ي َها َوال تَأْثميم﴾ ال

وف عَ ل َ ْي مه ْم﴾ بالكاس ﴿ م
غلْ َمان﴾
ط ُ
يقع بينهم بسبب شربها هذيان وال يلحقهم ِإثم (َ ﴿ )23ويَ ُ

خصصهم تعالى ﴿ل َ ُه ْم كَأَن َّ ُه ْم﴾ في حسنهم وجمالهم ﴿لُؤْلُؤ َم ْ
ك ُنون﴾ المصون في الصدف

ض ُه ْم عَ َل ب َ ْع ٍ
(َ ﴿ )24وأ َ ْق َبلَ﴾ أهل الجنة ﴿ب َ ْع ُ
ون﴾ يتذاكرون ما كانوا فيه في
ساءل ُ َ
ض يَ َت َ

الدنيا من التعب والخوف من العاقبة ويحمدون اهلل تعالى على زوال الخوف عنهم (َ ﴿ )25قالُوا
َ
ي﴾ خائفين من ربنا  ،مشفقين من عذابه
إمنَّا ك َُّنا َق ْبلُ مف أ ْه مل َنا﴾ في دار الدنيا ﴿ ُم ْشف ممق َ
َ
وعقابه (َ ﴿ )26ف َم َّن َّ
من علينا بإحسانه إلينا بأن جعلنا من أهل دار كرامته ووقانا
الل ُ عَ ل ْي َنا﴾ ّ
َ
الس ُم م
َ
وم﴾ وحمانا من عذاب جهنم  ،السموم الريح الحارة التي
اب َّ
من دار إهانته ﴿ َو َوقانَا عَ ذ َ
تدخل المسام (﴿ )27إمنَّا ك َُّنا مم ْن َق ْبلُ﴾ في الدنيا ﴿ن َ ْدعُ وه ُ﴾ ونتضرع ِإليه بان يمن علينا
بالمغفرة عن تقصيرنا فاستجاب اهلل لنا فأعطانا سؤلنا ﴿إمن َّه ُ ُ
ه َو ال ْ َب ُّر﴾ الّذى ال يدع من يدعوه من
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( )16فائدة  :أن
المنون يطلق على
الدهر وعلى الموت
]مل[
( )15فائدة  :الليل
والنهار سميا بالمنون
ينقصان
ألنهما
ويقطعان
األعمار
اآلجال وكذا قيل للدهر
منون  ،ألنه يذهب
بقوة الحيوان ]قر[
( )11قيل لعمرو بن
العاص  :ما بال قومك
لم يؤمنوا وقد وصفهم
هللا بالعقل ؟ فقال  :تلك
عقول كادها هللا ؛ أي
لم يصحبها بالتوفيق
]قر[
والتقو ل تكلف
ُّ
() 11
القول  ،وإِنما يستعمل
في الكذب في غالب
األمر  ،يقال َّ :قولتني
ما لم أقل  ،أي ادعيته
وتقول عليه أي
َّ
عليَّ ،
كذب عليه ]قر[
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يتفضل على عباده من غير استحقاق منهم  ،اللهم ُم َّن علينا وقنا
يم﴾ الّذى
ّ
الر مح ُ
غير نصرة ﴿ َّ
عذاب السموم إِنك أنت البر الرحيم (َ ﴿ )28ف َذكِّ ْر﴾ يا محمد (ص) بالقرآن قومك وعظهم به

﴿ َف َما أَنْ َت بم من ْع َم مة َرب ِّ َك بم َ
النبوة
كا مه ٍن َوال َ ْ
ُم ُنو ٍن﴾ وما أنت بحمد اهلل وانعامه عليك بصدق ّ

َ
ون﴾ أيقول المشركون ﴿شَ م
اعر
ورجاحة العقل أحد هذين كما زعم المشركون (﴿ )29أ ْم يَقُول ُ َ
ون﴾ حوادث الدهر وصروفه حتى يهلك فنستريح منه ()31
ن َ َت َ ب
ر َّ ُ
ب ال ْ َم ُن م
ص﴾ ننتظر ﴿بم مه َر ْي َ
صوا﴾ انتظروا بي الموت ﴿ َفإ ِّمّن َم َع ُ
ر ِّ م
﴿ ُق ْ
ي﴾
ك ْم مم َن ال ْ ُم َت َ ب
ل﴾ لهم يا محمد (ص) ﴿ت َ َ ب
ر َّ ُ
ص َ

َ ْ
َ
الم ُه ْم﴾
فِإني منتظر هالككم كما تنتظرون هالكي  ،تهديد ووعيد (﴿ )31أ ْم تَأ ُم ُر ُه ْم أ ْح ُ

ط ُ
ون﴾ مجاوزون الحد
عقولهم او أكابرهم ورؤساؤهم ﴿بم َه َذا﴾ الكذب والبهتان ﴿أ َ ْم ُه ْم َق ْوم َ
اغ َ
َ
ون﴾ إن محمدا (ص) ﴿تَق ََّول َه ُ﴾ اختلق القرآن وافتراه من عند
في الكفر والطغيان (﴿ )32أ ْم يَقُول ُ َ

ون﴾ ليس األمر كما زعموا بل ال يصدقون بالقرآن استكبا ار وعنادا ( )33فإذا
نفسه ﴿بَل ال يُؤ مْم ُن َ

كان لقولهم من صحة ﴿ َفلْيأْتُوا مِب مد ٍ
يث﴾ بكالم ﴿ مم ْث مل مه﴾ مماثل للقرآن في نظمه وحسنه وبيانه
َ
َ
ص م
ي﴾ في قولهم ِإن محمدا (ص) افتراه  ،تعجيز لهم مع التوبيخ (﴿ )34أ َ ْم﴾
﴿إ ْمن كَانُوا َ
اد مق َ

َ
ُون﴾ ألنفسهم  ،حتى
هل ﴿ ُخ ملقوا مم ْن َغ ْي مر َ ْ
َش ٍء﴾ من غير رب وال خالق ﴿أ ْم ُه ُم ْ َ
اْلالمق َ

َ
َ
خص السماو ِ
او م
ات َواأل َ ْر َ
ات
ض﴾
َّ
الس َم َ
تجرءوا فأنكروا وجود اهلل (﴿ )35أ ْم﴾ هم ﴿ َخلقُوا َّ

واألرض بالذكر من بين سائر المخلوقات لعظمها وشرفها ﴿بَل ال يُ م
ون﴾ ال يصدقون وال
وق ُن َ

يؤمنون بوحدانية اهلل وقدرته على البعث (﴿ )36أ َ ْم م
من َرب ِّ َك﴾ خزائن اهلل ورحمته
ع ْن َد ُه ْم َخ َزائ ُ

حتى يعطوا النبوة من شاءوا ويمنعوها عمن شاءوا ﴿أ َ ْم ُه ُم ال ْ ُم َس ْي م
ون﴾ الغالبون حتى
ط ُر َ
َ
ون﴾ مرقى ومصعد إِلى السماء
يتصرفوا في الخلق كما يشاءون (﴿ )37أ ْم ل َ ُه ْم ُسلَّم يَ ْس َت مم ُع َ

ْ
ان
ط ٍ
يستمعون فيه كالم المالئكة والوحي ﴿فم ي مه َفلْ َيأ مت ُم ْس َت مم ُع ُه ْم﴾ من يزعم ذلك ﴿ب ُمسلْ َ
َ
ُمب ٍ
مي﴾ بحجة بينة واضحة على صدق استماعه كما أتى محمد (ص) بالقران (﴿ )38أ ْم لَه ُ
الْب َن ُ
ات﴾ كيف تجعلون هلل البنات مع كراهتكم لهن  ،هو ما قالت قريش أن المالئكة بنات اهلل
َ
َ
َ
﴿ َول َ ُ
سأل ُ ُه ْم﴾ يا محمد (ص)
ك ْم ال ْ َب ُن َ
ون﴾ وتجعلون ألنفسكم البنين (﴿ )39أ ْم﴾ هل ﴿ت َ ْ

ون﴾ فهم بسبب ذلك األجر والغرم الثقيل ال
﴿أ َ ْج ً ا
ر﴾ على تبليغ الرسالة ﴿ َف ُه ْم مم ْن َمغْ َر ٍم ُم ْثقَل ُ َ
ع ْن َد ُه ْم﴾ أعندهم علم ﴿الْغَ ْيب َف ُه ْم يَ ْ
يدخلون في ِ
اإلسالم (﴿ )41أ َ ْم م
ون﴾ ذلك للناس ،
ك ُتب َ

ُ

َ
ون﴾ أيريد هؤالء ﴿كَ ْي ًدا﴾ يتآمروا
يد َ
فينبئونهم بما شاؤوا  ،ويخبرونهم بما أرادوا (﴿ )41أ ْم يُ مر ُ
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( )42قال المفسرون :
واآلية إِشارة إِلى
كيدهم في دار الندوة
وتآمرهم على قتل
الرسول (ص) ]مس[
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ين كَ َف ُروا﴾ جحدوا رسالة محمد (ص) ﴿ ُه ُم ال ْ َم م
ون﴾ ألن
ك ُيد َ
عليك يا محمد (ص) ﴿ َفال َّ مذ َ
وبال ذلك راجع على أنفسهم (﴿ )42أ َ ْم ل َ ُه ْم إمل َه﴾ خالق رازق ﴿ َغ ْي ُر َّ م
الل﴾ حتى يلجأوا إِليه
وتقدس ﴿ َّ م
تنزه َّ
ان﴾ َّ
ُون﴾ به من األوثان واألصنام
الل عَ َّما يُ ْش مرك َ
ْب َ
وقت الضيق والشدة ﴿ ُس ْ َ

(َ ﴿ )43وإ ْمن يَ َر ْوا م
طا﴾ لو عذبناهم بسقوط قطع من السماء نزلت
الس َما مء َسا مق ً
ك ْس ًفا مم َن َّ

( )41فائدة  :قال
الخليل  :كل ما في
سورة والطور من ذِكر
أَ ْم فكلمة ٱستفهام وليس
بعطف ].قر[

ْساب َم ْركُوم﴾ سحاب متراكم
عليهم لم ينتهوا ولم يرجعوا ﴿يَقُولُوا﴾ لقالوا عنادا واستهزاء ِإنه ﴿ َ َ

( )46قال ابن عباس:
هو عذاب القبر  ،وقال
مجاهد  :هو الجوع
والقحط ]مس[

ُون﴾ الذي يأتيهم فيه من
وضاللهم ﴿ َح َّتى يُال ُقوا يَ ْو َم ُه ُم﴾ يوم القيامة ﴿ال َّ مذي فم ي مه يُ ْ
ص َعق َ

( )49قال ابن عباس
هما الركعتان اللتان
قبل صلة الفجر وفي
الحديث ركعتا الفجر
خير من الدنيا وما فيها
].مس[
( )49عن الباقر (ع)
قال إن رسول هللا
(ص) كان يقوم من
الليل ثلث مرات
فينظر في آفاق السماء
ويقرأ الخمس من آل
عمران التي آخرها
إنك ال تخلف الميعاد
ثم يفتتح صلة الليل
]صا[

بعضه فوق بعض قد سقط علينا (َ ﴿ )44ف َذ ْر ُ
ه ْم﴾ اتركهم يا محمد (ص) يتمادون في غيهم

العذاب ما يزيل عقولهم ويسلب ألبابهم (﴿ )45يَ ْو َم ال يُغْ مِن عَ ْن ُه ْم كَ ْي ُد ُ
ه ْم﴾ وال مكرهم الذي

َّ
ين
استعملوه في الدنيا ﴿شَ ْيئًا َوال ُه ْم يُ َ
نص ُر َ
ون﴾ يمنعون من عذاب اهلل (َ ﴿ )46وإ َّمن للم مذ َ
َ
ون ذَ مل َك﴾ قبل عذاب اآلخرة  ،وهو القتل ببدر
ظل َ ُموا﴾ كفروا ﴿عَ َذابًا﴾ شديدا في الدنيا ﴿دُ َ
والقحط سبع سنين وعذاب القبر ﴿ َول َ م
ك َّن أ َ ْ
ون﴾ أن العذاب نازل بهم ()47
ك َث َر ُه ْم ال يَ ْعل َ ُم َ
ْل ْ
حملك به من أعباء الرسالة
ك مم﴾ على قضاء ﴿ َرب ِّ َك﴾ فيما َّ
﴿ َو ْ
اصب ْمر﴾ يا محمد (ص) ﴿ م ُ

﴿ َفإمن َّ َك بمأ َ ْع ُي من َنا﴾ بحفظنا نحرسك ونرعاك  ،نحرسك بها وندفع بها عنك طوارقات قهرى فانك فى
ِب ْم مد َرب ِّ َك﴾ ِّ
ونزه ربك عما ال يليق به
ِّب م َ
مواضع عيون محبتنا وانت فى اكناف لطفنا ﴿ َو َس ِّ ْ

ُوم﴾ من منامك ومن كل مجلس  ،بأن تقول سبحان اهلل وبحمده (َ ﴿ )48و مم َن الل َّ ْي مل
﴿ مح َ
ي تَق ُ

اُّنل م
وم﴾ في آخر الليل حين تدبر وتغيب
َف َس ِّ ْ
ار ُّ ُ
ْبه ُ﴾ فاذكره واعبده بالتالوة والصالة ﴿ َوإم ْدب َ َ
النجوم بضوء الصبح  ،ال تغفل عن ذكر من ال يغفل عن برك وحفظك فى كل االوقات ()49

فضلها عن الصادق
(ع) من كان يدمن
قراءة والنجم في كل
يوم أو في كل ليلة
عاش محمودا بين
الناس وكان مغفورا له
وكان محبوبا بين
الناس إن شاء هللا
]صا[
( )5سورة النجم اول
سورة اعلن بها رسول
هللا (ص) وجهر
بقرءآتها فى الحرم
والمشركون يستمعون
شهر
فى
نزلت
رمضان من السنة
الخامسة من النبوة ...
]رو[

ترتيبها
51

ترتيب النزول
21

اياتها
72

سورة النـجـم

نزلت بعد
االخلص

مكية

نزلت في مكة  ،عدا اآلية  32فإنها نزلت بالمدينة  ،وهي وثالثمائة وستون كلمة  ،وألف
وأربعمائة وخمسة أحرف  ،ال يوجد في القرآن سورة مبدوءة وال مختومة بما بدئت وختمت به ]مال[

من اْلر ٍح ٍ
سِب اْ م ْ
م م
يم
لر ْح ٍ َّ
لل ا ًّ

اُّنل مم إمذَا َ
ه َوى﴾ أقسم بالنجم إذا سقط وغاب مع الفجر  ،قيل نجم الثريا او الشعرى او
﴿ َو َّ ْ
َّجِم} قلب
الشهاب الذي يرمى به الشياطين  ،وقيل القران لنزوله نجوما  ،عن الصادق (ع) { َوٱلن ْ
ضل َّ
محمد (ص) {إِ َذا َه َوى} انشرح منه االكوان ]عس[ ( )1الخطاب لكفار قريش ﴿ َما َ

ص م
اح ُب ُ
ك ْم﴾ وما اعتقد صاحبكم محمد (ص) باطال قط  ،اى هو فى غاية الرشد ﴿ َو َما
َ
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( )5عن ابن عبّاس ا ّنه
قال  :صلّينا العشاء
اآلخرة ذات ليلة مع
رسول هللا (ص) فلمّا
سلّم اقبل علينا بوجهه
ث ّم قال  :ا ّنه سينقضّ
كوكب من السّماء مع
طلوع الفجر فيسقط فى
دار احدكم ،فمن سقط
ذلك الكوكب فى داره
فهو وصيّى وخليفتى
واالمام بعدى فلمّا كان
قرب الفجر جلس ك ّل
واحد م ّنا فى داره
ينتظر سقوط الكوكب
فى داره وكان اطمع
القوم فى ذلك ابى
العبّاس  ،فلمّا طلع
الفجر انقضّ الكوكب
من الهواء فسقط فى
دار علىّ بن ابى طالب
(ع) فقال رسول هللا
(ص) لعلىا (ع)  :يا
علىّ والّذى بعثنى
بال ّنبوّ ة لقد وجب لك
والخلفة
الوصيّة
واالمامة بعدى  ،فقال
المنافقون عبد هللا بن
ابىا واصحابه  :لقد
ض ّل محمّد فى محبّة
ابن عمّه وغوى  ،وما
ينطق فى ساعته ا الّ
بالهوى  ،فأنزل هللا
هذه اآلية ]بي[
( )5قال المفسرون :
ومما يدل على شدة
قوته أنه قلع قرى قوم
لوط وحملها على
جناحه حتى بلغ بها
السماء ثم قلبها ،
وصاح بثمود فأصبحوا
خامدين  ،وكان
هبوطه بالوحي على
األنبياء أو صعوده في
أسرع من رجعة
الطرف ]مس[
( )7كان جبريل يأتي
رسول هللا (ص) في
صورة اآلدميين كما
كان يأتي األنبياء قبله،
فسأله رسول هللا (ص)
أن يريه نفسه على
صورته التي جبل
عليها  ،فأراه نفسه
في
مر اة
مرتين
األرض  ،ومرة في
السماء  ،عند سدرة
المنتهى ،ولم يره أحد
من األنبياء على
صورته الملكية التي
خلق عليها إِال نبينا
محمد (ص) ]مس[

()764

سورة النجم ()51

َ
غ َوى﴾ وليس مما تتوهمونه من الغواية فى شىء اصال وكانوا يقولون ضل محمد (ص) عن دين
آبائه وخرج عن الطريق (َ ﴿ )2و َما يَ ْن م
ط ُق﴾ ال يتكلم ﴿عَ من ال ْ َه َوى﴾ عن هوى نفسي ورأي

وحى﴾ ما القرآن ِإال وحي يوحيه اهلل ِإليه  ،عن أنس قال :
شخصي (﴿ )3إ ْمن ُه َو إمال َو ْحي يُ َ

انقض كوكب على عهد رسول اهلل (ص) فقال النبي (ص) :انظروا إلى هذا الكوكب فمن انقض
في داره فهو الخليفة من بعدي فنظرنا فإذا هو انقض في منزل علي بن أبي طالب (ع)  ،فقال
جماعة من الناس :قد غوى محمد (ص) في حب علي (ع)  ،فأنزل اهلل االيات ]شو[ ()4

﴿عَ ل َّ َمه ُ﴾ القرآن ملك ﴿شَ مد ُ ْ
م
قوة عظيمة،
يد الق َُوى﴾ وهو جبريل قوي في نفسه (﴿ )5ذُو م َّرةٍ﴾ ّ

اس َت َوى﴾ فاستقام على صورته األصلية التي خلق عليها  ،وكان ينزل على
وبأس شديد ﴿ َف ْ

النبي (ص) في صور مختلفة وظهر له في صورته األصلية مرتين (َ ﴿ )6و ُه َو ب ماأل ُ ُف مق
األ َ ْع َل﴾ ناحية المشرق من السماء ومحمد (ص) بغار حراء (﴿ )7ث َُّم دَنَا﴾ قرب جبرئيل من

رسول اهلل (ص) ليعرج به الى السماء  ، ،وعلى تقدير رجوع الضميرين إلى النبي (ص) ثم قرب
النبي (ص) من اهلل سبحانه وزاد في القرب ]مي[ ﴿ َف َت َدلَّى﴾ جبرئيل ونزل من العلو الى محمد

(ص) (َ ﴿ )8ف َ
َ
ي﴾ من األقواس العربية المعروفة عندهم ،
اب﴾ طرفي ﴿ َق ْو َس ْ م
ك َ
ان﴾ البعد ﴿ق َ
إذ لكل قوس قابان  ،وقاب القوس ما بين وترها ومقبضه  ،خاطبهم اللّه بما يفهمون  ،ومن هذا ال
صالة حتى ترتفع الشمس قدر رمح أو رمحين ﴿أ َ ْو أ َ ْ
دنَى﴾ او اقرب  ،كان العرب يقيسون

المسافة بالقوس (َ ﴿ )9فأ َ ْو َحى﴾ اللّه جل جالله ﴿إملَى عَ ْب مد مه﴾ جبريل ﴿ َما أ َ ْو َحى﴾ به إلى

محمد (ص)  ،أو فاوحى اهلل الى عبده محمد (ص) على تقدير رجوع الضمائر السابقه الى النبي
(ص)  ،كما ورد في تفسير الميزان (َ ﴿ )11ما كَ َذ َب ال ْ ُفؤ َادُ﴾ قلب محمد (ص) ﴿ َما َرأَى﴾

َ
ارون َه ُ﴾ أفتجادلون محمدا (ص) يا كفار قريش
ببصره من صورة جبريل الحقيقة (﴿ )11أ َف ُت َم ُ
﴿عَ َل َما يَ َرى﴾ على ما رأى ليلة ِ
اإلسراء والمعراج  ،االستفهام للتوبيخ (َ ﴿ )12ولَق َْد َرآه ُ﴾

ز َ ًة أ ُ ْخ َرى﴾ مرة ثانية في
رأى الرسول (ص) جبريل في صورته االصليه نازال عليه من السماء ﴿ن َ ْ ل

صورته الحقيقية ( )13حال بلوغه ﴿ م
ع ْن َد مس ْد َرةم ال ْ ُم ْن َت َهى﴾ وهو مقام جبرآئيل  ،وكان قد بقى

هناك عند عروجه عليه السالم الى مستوى العرش  ،وقال لو دنوت انملة الحترقت  ،او في
منتهى مقامات االمكان في السماء السابعة قرب العرش  ،سميت سدرة المنتهى ألنه ينتهي إليها
أعمال أهل االرض تصعد بها المالئكة الحفظة إلى محل السدرة  ،والحفظة الكرام البررة دون
السدرة يكتبون ما يرفع إليهم المالئكة من أعمال العباد في االرض فينتهون بها إلى محل السدر

ع ْن َد َ
في الصعود ( ﴿ )14م
ها﴾ عند سدرة المنتهى ﴿ َج َّن ُة ال ْ َمأ ْ َوى﴾ التي تأوي إليها المالئكة

الس ْد َرةَ
وأرواح الشهداء  ،وقيل انه الجنة التي آوى اليها آدم (﴿ )15إمذْ﴾ رآه وقت ما ﴿يَغْ َشى ِّ

َما يَغْ َشى﴾ من المالئكة (َ ﴿ )16ما َز َ
ص ُر﴾ ما مال بصر النبي (ص) في ذلك المقام
اغ ال ْ َب َ
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( ) 56قيل  :إن الذي
رآه هو جبرائيل على
صورته التي خلقه هللا
عليها  ،وقيل  :رآى
من ملكوت هللا تعالى
مقدوراته
وأجناس
والمشهور أن هللا
تعالى صعد بجسمه
إلى السماء حيا ا سليما ا
حتى رأى ما رأى من
السماوات
ملكوت
بعينه ]مج[
( ) 55عن الكاظم (ع)
إنه سئل هل رأى
رسول هللا (ص) ربه
عز وجل فقال نعم
بقلبه رآه أما سمعت
هللا يقول ما كذب
الفؤاد ما رأى لم يره
بالبصر ولكن رآه
بالفؤاد ]صا[
( ) 57وٱختلف لم
سمِّيت سِ دْ رة المنتهى
على أقوال تسعة :
األوّ ل أنه ينتهي إليها
كلما يهبط من فوقها
ويصعد من تحتها او
أنه ينتهي علم األنبياء
إليها اوأن األعمال
تنتهي إليها وتقبض
النتهاء
او
منها
الملئكة واألنبياء إليها
ووقوفهم عندها  ،او
ألنه تنتهي إليها أرواح
الشهداء ؛ او ألنه
تنتهي إليها أرواح
المؤمنين  ،او ألنه
ينتهي إليها كل من
كان على سنة محمد
(ص) ومنهاجه اوهي
شجرة على رؤوس
حملة العرش إليها
ينتهي علم الخلئق ،
او ألن من رفع إليها
فقد ٱنتهى في الكرامة
]قر[
( ) 56أي لم يم َّد بصره
إِلى غير ما رأى من
اآليات ]قر[
( ) 51وفي اآلية دليل
على أن النبي (ص)
رأى ليلة المعراج
ت هللا ولم يرَ هللا
ءايا ِ
كما قال البعض ،
ووجهه أن هللا ختم
قصة المعراج برؤية
اآليات  ،وقال في
اإلِسراء لنريه من
ءاياتنا ولو كان رأى
ربه لكان ذلك أعظم ما
يمكن وألخبر تعالى به
]فخ[
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يمينا وال شماال عن رؤية ومشاهدة العجائب التي أبدعها المبدع وأمر رسوله برؤيتها حينما
طغَ ى﴾ وما جاوز القصد وال
عرضها عليه ومكنه من رؤيتها في تلك الحضرة المقدسة ﴿ َو َما َ

م
ءايات َرب ِّ مه ال ْ ُ
ك ْب َرى ﴾
الحد الذي حدد له (﴿ )17لَق َْد َرأَى﴾ محمد (ص) ليلة المعراج ﴿ مم ْن

عجائب ملكوت اهلل  ،رأى سدرة المنتهى والبيت المعمور والجنة والنار  ،ورأى جبريل في صورته
التي يكون عليها في السماوات (﴿ )18أ َ َف َرأ َ ْي ُت ْم﴾ أخبرونا يا معشر الكفار عن هذه اآللهة التي

َ
الالت﴾ صنم لثقيف بالطائف وكانت على صورة انسان ﴿ َوال ْ ُع َّزى﴾ شجرة لغطفان
تعبدونها ﴿

(َ ﴿ )19و َم َناةَ ال َّثالم َث َة األ ُ ْخ َرى﴾ صخرة لهذيل  ،سميت مناة الن دماء المناسك تمنى عندها اى

تراق  ،هل لها من القدرة التي وصف بها رب العزة شيء حتى زعمتم أنها آلهة (﴿ )21أَل َ ُ
ك ُم﴾

يا معشر المشركين ﴿ َّ
الذكَ ُر﴾ المحبوب من األوالد ﴿ َول َه ُ األُن َثى﴾ الجنس المذموم بزعمكم ،

ذا مق ْس َمة م
ي﴾ ما هذه
يزى﴾ جائرة غير عادلة (﴿ )22إ ْمن مه َ
فيه توبيخ وتقريع (﴿ )21تملْ َك إم ً
ض َ
األوثان ﴿إمال أ َ ْس َماء﴾ مجردة ال معنى لها ﴿ َس َّم ْي ُت ُمو َ
ها﴾ آلهة ﴿أَنْ ُت ْم َوآبَا ُؤك ُْم﴾ بمقتضى
َ
ل َّ
نز َ
ان﴾ بصحة تسميتها من حجة وال برهان ﴿إ ْمن
ط ٍ
الل ُ بم َها مم ْن ُسلْ َ
اهوآئكم الباطلة ﴿ َما أ َ

ن﴾ والوهم ﴿ َو َما ت َ ْه َوى األَنْ ُف ُس﴾ وما تشتهيه أنفسهم
ون﴾ في عبادتها ﴿إمال َّ
يَ َّتب ُمع َ
الظ َّ

﴿ َولَق َْد﴾ والحال أنه قد ﴿ َجاء َ ُه ْم مم ْن َرب ِّ م
ه ْم ال ْ ُه َدى﴾ البيان والبرهان على أن األصنام ليست

ان﴾ الكافر ﴿ َما ت َ َم َّنى﴾
بآلهة  ،فيه تعجيب من حالهم إِذ لم يتركوا عبادتها (﴿ )23أ َ ْم لم م
نس م
إل َ
طول الحيا ِة والرفاهي َة ِ
ب
في شفاعة األصنام  ،وقيل ليس ل ِإل نسان ما يتمنَّاه فإنَّه يتمنى
َ
وخص َ
م
العي ِ
اآلخ َرةُ َواألُولَى﴾
ولكن أحداً ال يبلغ ذلك بتمامه (َ ﴿ )24ف ملل َّ مه
َّ
ش وما ال نهاية له ،
َ
فالملك كله هلل يعطي من يشاء ويمنع من يشاء في الدنيا واآلخرة (َ ﴿ )25وكَ ْم مم ْن َمل َ ٍك﴾

او م
ات﴾ مع علو منزلتهم ورفعة شأنهم ﴿ال تُغْ مِن
الس َم َ
وكثير من المالئكة المنبثين ﴿ مف َّ
شَ َفاعَ ُت ُه ْم شَ ْيئًا﴾ ال تنفع شفاعتهم أحدا ﴿إمال مم ْن ب َ ْع مد أ َ ْن يَأْذ ََن َّ
الل ُ﴾ ِإال بِإذن اهلل  ،فكيف
ضى﴾ لمن يشاء من أهل التوحيد و ِ
تشفع األصنام ﴿ مل َم ْن يَ َشاء ُ َويَ ْر َ
اإليمان ويرضى عنه ()26
ون ال ْ َمالئم َ
ون﴾ ال يصدقون ﴿ب م
ك َة
ماآلخ َرةم﴾ بالبعث والحساب ﴿ل َ ُي َس ُّم َ
ين ال يُؤ مْم ُن َ
﴿ا َّن ال َّ مذ َ
ت َ ْس مم َي َة األُنْ َثى﴾ ليزعمون أن المالئكة إناث (َ ﴿ )27و َما ل َ ُه ْم بم مه مم ْن م
علْ ٍم﴾ ال علم لهم بما

ون﴾ ما يتبعون في هذه األقوال
يقولون أصال  ،ألنهم لم يشاهدوا خلق المالئكة ﴿إ ْمن يَتَّب ُمع َ
اْل ِّق شَ ْيئًا﴾ وال يقوم
الظ َّن﴾ والوهم ﴿ َوإ َّمن َّ
الباطلة ﴿إمال َّ
الظ َّن ال يُ ْغ مِن﴾ ال يجدي ﴿ مم َن ْ َ

أبدا مقام الحق (َ ﴿ )28فأ َ ْع مر ْ
ض﴾ يا محمد (ص) ﴿عَ ْن َم ْن ت َ َولَّى عَ ْن مذ ْ
رَا﴾ ولم يقر
ك من
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( ) 51روى عن ال ّنبىّ
(ص) ا ّنه قال لعلىّ
(ع)  :يا عل ّى انّ هللا
اشهدك معى فى سبع
مواطن وع ّد من ذلك
ليلة االسراء ]بي[
( )12ولعله ع َّقب به
وعيد المسيئين ووعد
المحسنين  ،لئل ييأس
صاحب الكبيرة من
رحمته ،وال يتوهم
وجوب العقاب على
هللا تعالى ]بي[
( )12عن الباقر (ع)
قال ال يفتخر أحدكم
بكثرة صلته وصيامه
وزكاته ونسكه الن هللا
عز وجل أعلم بمن
اتقى منكم ]صا[
( ) 12عن الصادق
(ع) إنه سئل هل
يجوز أن يزكي المرء
نفسه قال نعم إذا
اضطر إليه أما سمعت
قول يوسف اجعلني
على خزائن االرض
إنى حفيظ عليم وقول
العبد الصالح وأنا لكم
ناصح أمين ]صا[
( )12قال النبي (ص)
ال كبيرة مع استغفار
صغيرة مع
وال
 ،وفى
اصرار
اياكم
الحديث
من
والمحقرات
الذنوب  ،قال ابن
عباس هى الى سبعين
اقرب ]رو[
( )11نزلت اآليات
السّبع من قوله :
افرأيت الّذى الى سبع
آيات فى عثمان بن
عفّان كان يتصدّق
وينفق ماله فقال اخوه
من الرّضاعة عبد هللا
بن سعد بن ابى سرح:
ما هذا الّذى تصنع ؟
يوشك ان ال يبقى لك
شيء  ،فقال عثمان انّ
لى ذنوبا ا وا ّنى اطلب
بما اصنع رضا هللا
وارجو عفوه  ،فقال له
عبد هللا  :اعطنى
ناقتك برحلها وانا
اتحمّل عنك ذنوبك
كلّها  ،فأعطاه وأشهد
عليه وامسك عن
الصّدقة  ،فنزلت :
أَ َفرَ أَ ْيتَ ٱلَّذِي َت َو َّلى اى
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بتوحيدنا  ،فاعرض يا محمد (ص) عن الجاهلين بنا والمعرضين عنا والمنشغلين بغيرنا ﴿ َول َ ْم
الدنْ َيا﴾ (﴿ )29ذَلم َك َم ْبلَغُ ُه ْم مم َن ال ْ معلْ مم﴾ ذلك نهاية علمهم
اْل َياةَ ُّ
يُ مر ْد﴾ وليس له هم ﴿إمال ْ َ
وغاية ِإدراكهم أن آثروا الدنيا على اآلخرة ﴿إ َّمن َرب َّ َك﴾ يا محمد (ص) ﴿ ُه َو أ َ ْعل َ ُم﴾ منك ﴿ب َمم ْن
ضلَّ﴾ جار وعدل ﴿عَ ْن َسبمي مل مه﴾ عن سيبل الحق ﴿ َو ُ
َ
ه َو أ َ ْعل َ ُم ب َمم ْن ا ْه َت َدى﴾ فيجازي كال
منهم على حسب اعمالهم (َ ﴿ )31و م َّ م
او م
ات َو َما مف األ َ ْر م
ض﴾ له كل ما في
الس َم َ
لل َما مف َّ
م
َ
ين أ َ ْح َس ُنوا
ين أ َساءُوا ب َمما عَ مملُوا﴾ ليجازي المسيء بِإساءته ﴿ َو َ ْ
الكون ﴿ َ ْ
َي مزيَ ال َّ مذ َ
يِل مزيَ ال َّ مذ َ
ون﴾ يبتعدون عن
َي َت من ُب َ
ين َ ْ
ب ُْ
ماْل ْس َنى﴾ وليجازي المحسن بالجنة جزاء ِإحسانه (﴿ )31ال َّ مذ َ
﴿كَ َبائ َمر اإلمث مْم﴾ كبائر الذنوب كالشرك والقتل وأكل مال اليتيم ﴿ َوال ْ َف َو م
اح َش﴾ ويبتعدون عن
الفواحش  ،وهي ما تناهى قبحها عقال وشرعا ﴿إمال الل َّ َم َم﴾ ِإال ما َّ
قل وصغر من الذنوب فإنه

مغفور من مجتنبي الكبائر  ،وقيل الذنوب كلها كبائر على الحقيقة الن الكل تتضمن مخالفة امر

اهلل تعالى لكن بعضها اكبر من بعض عند االضافة وال كبيرة اعظم من الشرك ﴿إ َّمن َرب َّ َك َو م
اس ُع

ال ْ َمغْ ف َمرةم﴾ حيث يغفر الصغائر باجتناب الكبائر وله أن يغفر ما شاء من الذنوب صغيرها

وكبيرها لمن يشاء  ،نسأل اهلل العفو والعافية فى الدين والدنيا واآلخرة ﴿ ُه َو أ َ ْعل َ ُم بم ُ
ك ْم﴾

نشأَك ُْم مم َن األ َ ْر م
ض﴾ من حين أن خلق أباكم آدم من
بأحوالكم منكم قبل أن يخلقكم ﴿إم ْذ أ َ َ
َ َ
ون﴾ أرحام ﴿أ ُ َّم َهاتم ُ
ك ْم﴾ الجنين الولد
ط م
التراب ﴿ َوإم ْذ﴾ وحين ﴿أنْ ُت ْم أجم نَّة﴾ مستترين ﴿ مف ب ُ ُ

مادام فى البطن  ،فاذا انفصل ذك ار فصبى ويسمى رجال الى البلوغ  ،فغالم الى تسعة عشر ،

فشاب الى أربعة وثالثين  ،فكهل الى احد وخمسين  ،فشيخ الى آخر عمره ﴿ َفال ت ُ َزكُّوا
ك ْم﴾ ال تمدحوها على سبيل ِ
أَن ُف َس ُ
اإلعجاب وال تنسبوها إِلى الطهارة عن المعاصي وال تثنوا
عليها وال تشهدوا لها بالكمال والتقى  ،إِن النفس خسيسة إِذا ُمدحت اغترت وتكبَّرت ﴿ ُه َو أ َ ْعل َ ُم
ب َمم من اتَّقَى﴾ العالم بمن أخلص العمل واتقى ربه في السر والعلن (﴿ )32أ َ َف َرأ َ ْي َت ال َّ مذي ت َ َولَّى﴾
أخبرني يا محمد (ص) عن هذا الفاجر  ،وهو الوليد بن المغيرة  ،األثيم الذي أعرض عن ِ
اإليمان
َ
طى﴾ لصاحبه الذي َّ
عيره باسالمه ﴿ َق مليالً﴾ من المال المشروط
واتباع الهدى (َ ﴿ )33وأ ْع َ

ع ْن َده ُ م
ك َدى﴾ ثم بخل بالباقي (﴿ )34أ َ م
﴿ َوأ َ ْ
ب﴾ باألمور الغيبية ﴿ َف ُه َو يَ َرى﴾ حتى
علْ ُم الْغَ ْي م

ْ
َ
ص
وسى﴾ بما
يعلم أن صاحبه يتحمل عنه العذاب (﴿ )35أ ْم ل َ ْم يُ َن َّبأ﴾ يخبر ﴿ب َمما مف ُ ُح مف ُم َ
يم ال َّ مذي َو َّفى﴾ وبما في صحف ابراهيم الذي بالغ
في التوراة المنزلة على موسى (َ ﴿ )36وإمب ْ َرا مه َ

بالوفاء بما التزمه على نفسه  ،وفَّى بأربعة أشياء  :نفسه للنيران وقلبه للرحمن وولده للقربان وماله
لإلخوان  ،وأنه كان يخرج كل يوم فيمشي فرسخا يرتاد ضيفا فإن وافقه أكرمه  ،واال نوى الصوم
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يوم احد حين ترك
المركز  ،وأعطى قلي ا
ل
ث ّم قطع نفقته فعاد
عثمان الى ما كان
عليه  ،وقيل  :نزلت
فى الوليد بن المغيرة ،
ونقل نظير ما نقل
لعثمان  ،وقيل :نزلت
فى العاص بن وائل
السّهم ّى  ،وقيل :فى
رجل قال الهله:
جهّزونى ح ّتى انطلق
الى هذا الرّ جل  ،يريد
ال ّنب ّى (ص)  ،فتجهّز
وخرج فلقيه رجل من
الكفّار فقال له مثل ما
قيل لعثمان  ،وقيل :
نزلت فى ابى جهل
وذلك ا ّنه قال وهللا ما
يأمرنا محمّد (ص ) ا الّ
بمكارم االخلق ]بي[
( ) 19فائدة جاء في
أن
من
االخبار
المريض إنما يكتب له
في أيام مرضه ما كان
يفعله في صحته الن
في نيته أن لو كان
صحيحا لفعله فهو إنما
يثاب بالنية مع أن
المانع له من فعله ليس
بيده وإنما غلب هللا
عليه ]صا[
()41

سال

النبى

(ص) جبرآئيل " مالى
لم أر ميكائيل ضاحكا
قط " قال ماضحك
ميكائيل منذ خلقت
النار ]رو[
( ) 41قال جابر
كنت
االنصاري
اجالس النبى (ص)
وكان اصحابه يجلسون
الشعر
فيتناشدون
ويذكرون اشياء من
الجاهلية
امر
ويتبسم
فيضحكون
معهم اذا ضحكوا
]رو[
( )49كانت خز اعة
تعبدها  ،سنَّ لهم ذلك
رجل من أشرافهم هو
أبو كبشة ]مس[
( )56سميت عاد اا
األولى أي القدماء
ألنهم أولى األمم هلكا ا
بعد قوم نوح ]بي[
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(﴿ )37أَال ت َ مز ُر َو ماز َرة مو ْز َر أ ُ ْخ َرى﴾ ال تحمل نفس ذنب غيرها  ،وال يؤاخذ أحد بجريرة غيره
ان إمال َما َس َعى﴾ ليس لالنسان فى اآلخرة اال سعيه فى الدنيا ما
(َ ﴿ )38وأ َ ْن ل َ ْي َس لم م
نس م
إل َ

كسب هو لنفسه  ،وظاهر اآلية يدل على انه الينفع احدا عمل احد واختلفوا فى تأويلها  ،ومن
اعتقد ان االنسان الينتفع اال بعمله فقد خرق االجماع وذلك باطل  ،فان االنسان ينتفع بدعاء
غيره وهو انتفاع بعمل الغير  ،وكذا الصالة والحج والصدقة على الميت والدعاء له ينتفع بها
الميت بنص السنة واالجماع ونظائر ذلك كثيرة التحصى  ،وروى من مر على المقابر و ق أر قل
هو اهلل احد عشر مرة ثم وهب اجرها لالموات أعطى من االجر بعدد االموات ]رو[ الناس في
طلَ ِب
َس ْعيِهم مختِلفون ؛ فَ َم ْن كان سعيه في طلب الدنيا َخ ِسرت صفقته  ،ومن كان سعيه في َ
ِ
وم ْن كان سعيه
الجنة ربحت صفقته  ،ومن كان سعيه في رياضة َن ْفسه وصل إلى رضوان اهلل َ ،
في اإلرادة َش َكَر اللَّه َس ْعَيه ثم هداه إلى َن ْف ِسه وان كان سعيه لرضا الرحمن فإن اهلل يرزقه الرضوان
أما الم ْذنِب فِإذا كان سعيه في طلب غفرانه ،
وان كان سعيه للثواب والعطاء والعوض فله ذلك و َّ
ِ
َّ
اب والقربة والكرامة والزلفة ()39
و
الث
اهلل
من
اسود من ديوانه  ،فسوف يجد
القلب على ما
ون َدِم
َ
َ

﴿ َوأ َ َّن َس ْع َيه ُ﴾ عمله ﴿ َس ْو َف يُ َرى﴾ سيعرض عليه يوم القيامة  ،ويراه في ميزانه (﴿ )41ث َُّم
اْل َزاء َ األ َ ْو َفى﴾ األتم األكمل  ،فيه وعيد للكافر ووعد للمؤمن ()41
َي َزاه ُ﴾ يجزى بعمله ﴿ ْ َ
ُْ

﴿ َوأ َ َّن إملَى َرب ِّ َك ال ْ ُم ْن َت َهى﴾ ِإليه جل وعال المرجع والمصير فيعاقب ويثيب (َ ﴿ )42وأَنَّه ُ ُه َو
أَ ْ
ض َح َك﴾ خلق الفرح والسرور فأضحك في الدنيا من أضحك ﴿ َوأَب ْ َ
كى﴾ وخلق الحزن والغم ،

فأبكى من أبكى  ،وقيل أبكى السماء بالمطر وأضحك االرض بالنبات  ،عن أبن عباس قال :
أضحك عليا (ع) وحمزة يوم بدر من الكفار بقتلهم إياهم وأبكى كفار مكة في النار حين قتلوا
العارِفين بالرضا  ،وأبكى عيونهم بخوف الفراق (َ ﴿ )43وأَنَّه ُ ُهو أ َ َم َ
قلوب ِ
ات
]شو[  ،أضحك
َ
َ

َ
َ
ي﴾ الصنفين ﴿ َّ
الذكَ َر
الز ْو َج ْ م
َوأ ْح َيا﴾ خلق الموت والحياة (َ ﴿ )44وأنَّه ُ َخل َ َق﴾ أوجد ﴿ َّ
ط َف ٍة إمذَا ت ُ ْم َنى﴾ ِإذا
َواألُنْ َثى﴾ من أوالد آدم ومن كل شي ( )45خلق الذكر واألنثى ﴿ مم ْن ن ُ ْ
َ
ن عَ ل َ ْي مه النَّ ْشأَةَ األ ُ ْخ َرى﴾ ِإعادة
تدفقت من صلب الرجل  ،وصبّت في رحم المرأة (َ ﴿ )46وأ َّ
خلق النَّاس للحساب والجزاء  ،وِاحياؤهم بعد موتهم (َ ﴿ )47وأَنَّه ُ ُ
ه َو أ َ ْغ َنى﴾ من شاء

﴿ َوأ َ ْق َنى﴾ وأفقر من شاء (َ ﴿ )48وأَنَّه ُ ُه َو َر ُّب ِّ
الش ْع َرى﴾ هي نجمتان األولى شامية واألخرى

يمانية  ،كانت خزاعه تعبدها  ،وخالف ابو كبشة رجل من اشرافهم قريشا فى عبادة االوثان ولذلك
كانت قريش يسمون الرسول (ص) ابن ابى كبشة فى ترك عبادة االوثان واحداث دين جديد ()49
﴿ َوأَن َّه ُ أ َ ْهل َ َك عَ ادًا األُولَى﴾ هم قوم هود  ،وهم أول الخلق هالكا بريح صرصر بعد قوم نوح ،

وعاد األخرى هي َإرم ذات العماد كانوا من أشد الناس وأقواهم  ،وأعتاهم على اهلل ()51
﴿ َوث َمودَ﴾ قوم صالح أهلكهم بالصيحة ﴿ َف َما أَبْقَى﴾ منهم أحدا (َ ﴿ )51و َقو َم ن ُ ٍ
وح﴾ أهلكهم
ْ
ُ

بالغرق ﴿ مم ْن َق ْبلُ﴾ عاد وثمود ﴿إمن َّ ُه ْم كَانُوا ُه ْم أ َ ْ
طغَ ى﴾ وأشد
ظل َ َم﴾ من الفريقين ﴿ َوأ َ ْ

تمردا وطغيانا منهم  ،كانوا يؤذون نوحا وينفرون عنه ويضربونه حتى ال يكون به حراك ()52
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( )52كانوا في غاية
العتو واإلِيذاء لنوح
يضربونه حتى ال يكاد
يتحرك  ،وال يتأثرون
بشيء مما يدعوهم إِليه
دعاهم ألف سنة إ ِال
خمسين عاما ا  ،كلما
هلك قرن نشأ قرن ،
حتى كان الرجل يأخذ
بيد ابنه يتمشى به إِلى
نوح ليحذره منه ويقول
له :يا بني إِن أبي
مشى بي إِلى هذا وأنا
مثلك يومئذ فإِياك أن
تصدقه فيموت الكبير
على الكفر  ،وينشأ
الصغير على بغض
نوح ]مس[

سورة القمر ()54

﴿ َوال ْ ُمؤْت َ مف َ
ك َة﴾ قرى قوم لوط ﴿أ َ ْه َوى﴾ أسقطها جبريل إلى األرض بعدما اقتلعها من اصلها ،

شى﴾ فغطَّاها من البالء العظيم ما غطَّى
ثم َع َك َسها وألقاها في األرض (َ ﴿ )53فغَ َّشا َها َما َغ َّ

(َ ﴿ )54فبمأ َ ِّي آال مء َرب ِّ َك﴾ بأي نعم اهلل وقدرته أيها ِ
ارى﴾ تتشكك وتكذب ( )55فيا
اإلنسان ﴿ت َ َت َم َ
ن النُّ ُذ مر األُولَى﴾ كسائر الرسل المنذرين
أيها الناس ﴿ َه َذا﴾ محمد (ص) ﴿ن َ مذير﴾ منذر ﴿ مم َ

األولين وقد علمتم ما َّ
حل بالمكذبين (﴿ )56أ َ مز َف م
اآلز َف ُة﴾ واقتربت القيامة سميت آزفة لدنوها
ت م

الل كَ م
ون َّ م
اش َف ة﴾ ال يقدر على كشفها وردها ِإذا غشيت
وقرب قيامها (﴿ )57ل َ ْي َس ل َ َها مم ْن ُد م

َ
اْل مد م
يث﴾ حديث اآلزفة او القرآن او
الخلق بأهوالها وشدائدها ِإال اهلل تعالى (﴿ )58أ َف مم ْن َه َذا ْ َ

ما تقدم من االخبار ﴿ت َ ْع َجبون﴾ يا معشر المشركين  ،استفهام للتوبيخ (﴿ )59وت َ ْ
ض َح ُ
ون﴾
ك َ
ُ َ
ّ
َ

عند سماعه سخرية واستهزاء ﴿ َوال ت َ ْب ُ
ون﴾ حزنا على مافرطتم فى شانه وخوفا من أن يحيق
ك َ

بكم ما حاق باالمم المذكورة  ،فى الحديث ان ه ذا القرآن نزل بحزن فاذا قرأتموه فابكوا فان لم تبكوا
النبي (ص) ما رؤي بعد نزول هذه اآلية ضاحكا إال تبسُّما ]قر[ ()61
فتباكوا ]رو[ روي أن
ّ

﴿ َوأَنْ ُت ْم َس م
ون﴾ الهون غافلون  ،وقيل المغنون كانوا إذا سمعوا القرآن عارضوه بالغناء
ام ُد َ

اْس ُدوا م َّ م
اع ُب ُدوا﴾ وأفردوه بالعبادة اذا
لل﴾ الذي خلقكم ﴿ َو ْ
ليشغلوا الناس عن استماعه (َ ﴿ )61ف ْ ُ

قرب ايام الوصال فاشتاقوا وسارعوا فى بذل الوجود ووضع الخدود على التراب واعبدوا رب
االرباب وهذا شأن عباد اهلل المخلصين الفانين فى اهلل ()62
ترتيبها
54

تسمى سورة اقتربت
فضلها عن الصادق
(ع) من قرأ سورة
اقتربت الساعة أخرجه
هللا من قبره على ناقة
من نوق الجنة انشاء
هللا ]صا[
( )5عن ابن عباس
الدنيا جمعة من جمع
اآلخرة سبعة آالف
سنة  ...وليأتين عليها
زمن من سنين ليس
عليها من يوحد  ...وقد
خاطبت الدنيا آدم
فقالت يا آدم جئت وقد
انقضى شبابى  ...ولذا
كان كل نبى قد انذر
امته الدجال وفى
الحديث ان بين يدى
كذابين
الساعة
فاحذروهم فكل كذاب

ترتيب النزول
16

اياتها
55

سورة القمر

نزلت بعد
الطارق

مكية

نزلت بمكة  ،عدا اآليات  44و 45و 46فانها نزلت بالمدينة  ،وهي ثالثمائة واثنتان وأربعون
كلمة  ،والف وأربعمائة وثالثة عشر حرفا  ،ويوجد سورة األنبياء مبدوءة بلفظ اقترب وال يوجد سورة
مختومة بما ختمت به في القرآن ]مال[

من اْلر ٍح ٍ
سِب اْ م ْ
م م
يم
لر ْح ٍ َّ
لل ا ًّ

الساعَ ُة﴾ الس اعة جزء من اجزآء الزمان عبر بها عن القيامة تشبيها لها
﴿ا ْق َت َ ب
ر َ ْت﴾ دنت ﴿ َّ

بذلك لسرعة حسابها  ،او النها تقوم فى آخر ساعة من ساعات الدنيا  ،عن النبي (ص) اآليات
َم ُر﴾ انفلق فلقتين  ،فلقة فوق الجبل
بعد المائتين والمهدى بعد المائتين ]رو[ ﴿ َوانْ َش َّق الْق َ
وفلقة أدناه  ،وذلك في السنة السادسة من البعثة وكانت ليلة بدر  ،والينكر هذا مثلما ال ينكر
ردت الشمس الثابت باألحاديث الصحيحة بدعوته (ص) لعلي (ع) حتى صلاى العصر  ،حيث
قال (ص) اللهم انه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد له الشمس فردت وصلاى الوقت فيها
وهذا ثابت بالتواتر ]مال[ (َ ﴿ )1وإ ْمن يَ َر ْوا﴾ كفار قريش ﴿آيَ ًة﴾ عالمة  ،ومعجزة تدل على
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م
بين يدى الساعة سوآء صدق محمد (ص) ﴿يُ ْع مر ُ
ْسر ُم ْس َت ممر﴾ دائم ،
ضوا﴾ عن تأملها واالنقياد لصحتها ﴿ َويَقُولُوا ْ
كان قبل مبعث النبى
(ص) او بعده فانما هو سحر به محمد (ص) أعيننا (َ ﴿ )2وكَ َّذبُوا﴾ باالية التي شاهدوها ﴿ َوات َّ َب ُعوا أ َ ْه َواء ُ
ه ْم﴾ وما
من مقدمات الدجال
َ
كل
المعروف كما ان
م
س َتقر﴾ منته ِإلى غاية يستقر
اهل صدق من مقدمات زين لهم الشيطان من الباطل ﴿ َوكُل ُّ أ ْم ٍر﴾ من األمور ﴿ ُم ْ
المهدى (ع) وقد انفرد
الحق تعالى بعلمه عليها ال محالة (َ ﴿ )3ولَق َْد َجاء ُ
ه ْم﴾ هؤالء الكفار ﴿ مم َن األَنْ َبا مء﴾ من أخبار األمم الماضية
واخفاه عن عباده النه
اصلح لهم ]رو[
المكذبين للرسل ﴿ َما فم ي مه ُم ْز َ
د َجر﴾ واعظ لهم عن التمادي في الكفر والضالل ( )4هذا القرآن
سورة القمر ()54

( )5قال ابن مسعود
رأيت حراء بين فلقتي
القمر ولم يوجد البن
مسعود مخالف في
ذلك وفيه إعجاز من
وجهين  :أحدهما رؤية
مَنْ رأى ذلك  ،والثاني
خفاء مثل ذلك على
مَنْ لم يَرَ ه ؛ ألنه ال
ينكتم مثله في العادة
فإذا خفي كان نقض
العادة ]لط[

( )5قال المفسرون :
إِن كفار مكة قالوا
للرسول (ص) إن كنت
صادقا ا
َّ
فشق لنا القمر
ووعدوه
فرقتين
باإلِيمان إِن فعل
وكانت ليلة بدر ،
فسأل رسول هللا (ص)
ربَّه أن يعطيه ما
َّ
فانشق القمر
طلبوا
نصف على جبل
الصفا ،ونصف على
جبل قيقعان المقابل له،
حتى رأوا حراء بينهما
فقالوا  :سحرنا محمد
(ص) ثم قالوا إن
كان سحرنا فإِنه ال
يستطيع أن يسحر
الناس كلهم! فقال أبو
جهل  :اصبروا حتى
تأتينا أهل البوادي فإِن
أخبروا بانشقاقه فهو
صحيح  ،وإِال فقد
سحر محمد (ص)
 ،فجاءوا
أعيننا
فأخبروا بانشقاق القمر
جهل
أبو
فقال
والمشركون  :هذا
سحر مستمر أي دائم
]مس[
( )5فائدة النذر هي
المخوفة
الزواجر
وآيات الوعيد ]مج[

﴿ مح ْ
الن ُذ ُر﴾ فماذا تنفع ِ
اإلنذارات لقوم أصموا آذانهم
ك َمة بَالمغَ ة﴾ في الهداية والبيان ﴿ َف َما تُغْ من ُّ

ل﴾ فأعرض يا محمد (ص) ﴿عَ ْن ُ
عن سماع كالم اهلل (َ ﴿ )5ف َت َو َّ
ه ْم﴾ عن هؤالء المجرمين
َش ٍء ن ُ ُ
الد م
ك ٍر﴾ منكر فظيع  ،تنكره النفوس لشدته
اعي﴾ ِإسرافيل ﴿إملَى َ ْ
وانتظرهم ﴿يَ ْو َم يَ ْد ُع َّ

َ
ار ُ
ه ْم﴾ عند رؤية العذاب ال يستطيعون رفعها من
وهوله (ُ ﴿ )6خ َّش ًعا﴾ ذليلة خاضعة ﴿أب ْ َ
ص ُ

شدة الهول  ،خص األبصار مع أن كل األعضاء ترجف وتختلج من شدة الهول النها عالمة

ون مم َن األ َ ْج َد م
اث﴾ من القبور
على الحزن والذلة لألشقياء و الفرح والعزة للسعداء ﴿ َ ْ
َي ُر ُج َ
َ
نت مشر﴾ يموج بعضهم في بعض حيارى ال
﴿كَأن َّ ُه ْم﴾ في سرعة ِإجابتهم للداعي ﴿ َج َراد ُم َ

يعرفون أين يتوجهون من الخوف والحيرة  ،وشبههم بالجراد النه يركب بعضه بعضا عند سيره

لكثرته وتفرقه في كل جهة (ُ ﴿ )7م ْه م
الد م
اع﴾
ط مع َ
ي﴾ مسرعين خائفين ال ينظرون إال ﴿إملَى َّ

ل ال ْ َ
ون﴾
مادين أعناقهم شاخصين بأبصارهم مهرولين نحوه  ،واذ ذاك ﴿يَقُو ُ
كافم ُر َ
ِإسرافيل ّ
بعضهم لبعض ﴿ َ
ه َذا يَ ْوم عَ مسر﴾ صعب شديد علينا  ،يمكثون بعد الخروج من القبور واقفين

اربعين سنة يقولون ارحنا من هذا ولو الى النار ثم يؤمرون بالحساب  ،نسأل اهلل سبحانه أن
يجعلنا من الذين أجابوا داعى اهلل ورسوله (ص) وتشرفوا بالعمل بالقرءآن وقبوله ويهيىء لنا
من امرنا رشدا  ،فانا آمنا به ولم نشرك بربنا احدا وهو المعين فى اآلخرة واالولى  ،وفي
تخصيص الكافرين بشارة على أن المؤمنين يكون عليهم سهال يس ار (﴿ )8كَ َّذب َ ْت َق ْبل َ ُه ْم﴾

كذب قبل قومك يا محمد (ص) ﴿ َقو ُم ن ُ ٍ
وح َف َ
ك َّذبُوا عَ ْب َدنَا﴾ نوحا  ،قال تشريفا له فمقام
ْ

ازدُجم َر﴾ وانتهروه وزجروه عن دعوى
ُم ُنون َو ْ
العبودية أعلى مقامات القرب ﴿ َو َقالُوا﴾ ِإنه ﴿ ْ

النبوة بالسب والتخويف والوعيد  ،حتى ان الواحد منهم كان يلقاه فيخنقه حتى يخر مغشيا فيفيق
ويقول اللهم اغفر لقومى فانهم اليعلمون  ،فلما اذن اهلل له فى الدعاء لالهالك دعا ()9
ُ
َ ِّ
رب ِإني ضعيف عن مقاومة هؤالء المجرمين
﴿ َف َدعَ ا﴾ نوح ﴿ َرب َّه ُ أّن َمغْ لوب﴾ وقال يا ّ

َ
﴿ َفانْ َت م
الس َما مء ب َمم ٍاء ُم ْن َه مم ٍر﴾
ص ْر﴾ فانتقم لي منهم وانتصر لدينك (َ ﴿ )11ف َف َ ْ
اب َّ
َت َنا أب ْ َو َ

رَا األ َ ْر َ
ض عُ ُيونًا﴾ جعلنا األرض
َف ْ ن
فأرسلنا المطر من السماء منصبا بقوة وغ ازرة (َ ﴿ )11و َ َّ

كلها عيونا متفجرة بالماء ﴿ َفال ْ َتقَى ال ْ َماء ُ﴾ النازل من السماء مع النابع من األرض ﴿عَ َل
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( )6شبههم بالجراد
المنتشر  ،ألن الجراد
ال جهة له يقصدها ،
فهم يخرجون من
القبور فزعين ليس
ألحد منهم جهة
يقصدها ]مس[
عن أمير
()52
المؤمنين (ع) قال لم
تنزل قطرة من السماء
من مطر إال بعدد
معدود ووزن معلوم
إال ما كان من يوم
الطوفان على عهد
نوح فإنه نزل ماء
منهمر بل وزن وال
عدد ]صا[
( ) 54أي فعلنا ذلك
جزا اء لنوح ألنه كان
ا
نعمة أنعمها هللا على
قومه فكفروها ،
وكذلك كل نبي نعمة
من هللا تعالى على
أمته ]آل[
( )56قال الخازن :
وفيه الحث على تعليم
القرآن واالشتغال به ،
ألنه قد يسره هللا
وسهله على من يشاء
من عباده  ،بحيث
يسهل حفظه للصغير
والكبير  ،والعربي
والعجمي  ،قال سعيد
بن جبير  :يسرناه
للحفظ والقراءة ،
وليس شيء من كتب
هللا تعالى يقرأ كلُّه
ظاهراا إِال القرآن
]مس[
() 59عن الصادق (ع)
االربعاء يوم نحس
مستمر النه أول يوم
وآخر يوم من االيام
التي قال هللا عز وجل
سخرها عليهم سبع
ليال وثمانية أيام
حسوما ]صا[
( )26قال الخازن :
كانت الريح تقلعهم ثم
على
بهم
ترمي
رؤوسهم فتدق رقابهم
وتفصل رؤوسهم من
فتبقى
أجسامهم
أجسامهم بل رءوس
كعجز النخلة الملقاة
على األرض ]مس[
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أ َ ْم ٍر﴾ حال ﴿ َق ْد ُق مد َر﴾ َّ
قدرها اهلل في ِإهالك المكذبين غرقا (َ ﴿ )12و َح َملْ َناه ُ﴾ نوحا ﴿عَ َل﴾

َات أَلْو ٍ
اح َودُ ُس ٍر﴾ ذات األلواح الخشبية العريضة المشدودة بالمسامير ُّ ،
الدسر يعني
سفينة ﴿ذ م َ
َت مري﴾ تسير على وجه الماء ﴿بمأ َ ْع ُي من َنا﴾ بحفظنا وتحت رعايتنا  ،وأغرقنا قوم
المسامير (ْ َ ﴿ )13
ان كُف َمر﴾ لمن جحد نبوته وأنكر حقه وكفر باهلل ()14
نوح انتصا ار لعبدنا نوح ﴿ َج َزاء ً لم َم ْن ك َ َ

ك َنا َ
﴿ َولَق َْد ت َ َر ْ
ها﴾ السفينة ﴿آيَ ًة﴾ عبرة يعتبر بها من يقف على خبرها وأبقى ذكرها مستم ار

تتناقله األجيال وتذكره الكتب القديمة والحديثة  ،وأبقى اجزاء السفينة بأرض الجزيرة حتى رآها

ل مم ْن ُم َّد م
أوائل هذه األمة  ،وحتى اآلن يشار إلى موضعها ﴿ َف َه ْ
ك ٍر﴾ ( )15معتبر ومتعظ

﴿ف َ
ان عَ َذ ماِب َون ُ ُذ مر﴾ لمن كذب رسلي  ،ولم يتعظ بآياتي  ،استفهام تهويل وتعجيب ،
ك ْي َف كَ َ

واالنذار نعمة ورحمة من رب العالمين للخالئق تواترت عليهم فلما لم تنفع وقع العذاب ()16

آن لل ِّمذ ْ
ك مر﴾ سهلناه لقومك يا محمد (ص) بأن جعلناه بلغتهم للحفظ والتدبر
س ْن
رَا الْق ُْر َ
﴿ َولَق َْد يَ َّ

ل مم ْن ُم َّد م
ووشحناه بانواع المواعظ والعبر وصرفنا فيه من الوعيد والوعد ﴿ َف َه ْ
كر﴾ من متعظ

بمواعظه معتبر بقصصه وزواجره (﴿ )17كَ َّذب َ ْت عَ اد﴾ رسولهم هودا ﴿ َف َ
ان
ك ْي َف كَ َ
َ
َ ْ
حيا﴾ عاصفة شديدة الهبوب
عَ َذ ماِب َون ُ ُذ مر﴾ ِإنذاري لهم بالعذاب (﴿ )18إمنَّا أ ْر َسل َنا عَ ل ْي مه ْم مر ً
ص ًرا﴾ الشديدة البرد او الشديدة الصوت ﴿ مف يَ ْو مم﴾ األربعاء آخر الشهر من صفر – ايام
ص ْر َ
﴿ َ

برد العجوز  -الى غروب االربعاء التالي ﴿ َ ْ ٍ
س َت مم ٍر﴾ استمر عليهم بشؤمه
َنس﴾ مشؤوم ﴿ ُم ْ

اس﴾ كانوا
سبع ليال وثمانية ايام فلم يبق منهم أحد ِإال هلك فيه (﴿ )19ت َ م
نز ُع﴾ تقلع الريح ﴿النَّ َ
الريح تنزعهم وتصرعهم ﴿كَأَن َّ ُه ْم﴾ القوم
يدخلون فى ال ّشعاب
ّ
ويتمسك بعضهم ببعض فكانت ّ

َ
َن ٍل ُم ْنق مَعر﴾ أصول نخل قد انقلعت من مغارسها وسقطت على األرض ()21
از َ ْ
﴿أ َْعَ ُ
ان عَ َذ ماِب َون ُ ُذر﴾ ألم يكن هائال فظيعا  ،فيه تهويل لما َّ
﴿ َف َ
حل بهم من العذاب
ك ْي َف كَ َ

ك مر﴾ للحفظ والفهم ﴿ َف َه ْ
آن لل ِّمذ ْ
ل مم ْن
س ْن
رَا﴾ سهلنا ﴿الْق ُْر َ
وتخويف ألهل مكة (َ ﴿ )21ولَق َْد يَ َّ
ُم َّد م
السورة لتهديد الكفّار وترغيب المؤمنين  ،والتّكرار فى
ك ٍر﴾ من متعظ ومعتبر  ،كرره ّ
الن ّ
مقام التّهديد والتّرغيب مطلوب  ،نعوذ باهلل من تجليات قهره وتسلط عذابه وغضبه ()22
مالن ُذ مر﴾ با ِإلنذارات والمواعظ التي سمعوها من نبيهم صالح (َ ﴿ )23فقَالُوا
﴿كَ َّذب َ ْت ث َُمودُ ب ُّ

ر ممنَّا َو م
اح ًدا نَتَّب ُمعه ُ﴾ أنتَّبع ِإنسانا مثلنا من آحاد الناس  ،ليس من األشراف وال العظماء ،
أَب َ َش ً ا

ض ٍ
ذا﴾ اتبعناه ﴿لَفمي َ
الل﴾ خطأ ﴿ َو ُس ُع ٍر﴾ وجنون  ،وهذه
ونحن جماعة كثيرون ﴿إمنَّا إم ً
الج ملة في األصل قول صالح لهم بأنكم إذا لم تتبعوني تكونوا في ضالل عن الحق في الدنيا وفي

ي ِّ
الذ ْ
ك ُر عَ ل َ ْي مه مم ْن
سعر النار في اآلخرة  ،فعكسوا عليه قوله لتعنتهم وعتوهم (﴿ )24أ َ ُؤل ْ مق َ
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الجزء السابع والعشرون
() 24عن ابن عباس :
سعر أي جنون من
قولهم ناقة مسعورة
كأنها من شدة نشاطها
مجنونة ]مس[
( ) 27المراد انهم
سيعلمون أنهم هم
األشرون
الكذابون
لكنْ أورد ذلك مورد
اإلِبهام إِيما اء إِلى أنه
مما ال يكاد يخفى ]آل[
( )21قال ابن عباس:
إِذا كان يوم شربهم ال
تشرب الناقة شيئا ا من
الماء وتسقيهم لبنا ا
وكانوا في نعيم  ،وإِذا
كان يوم الناقة شربت
الماء كله فلم تبق لهم
شيئا ا ]مس[
( )15المحتظر هو
الذي يجعل لغنمه
حظير اة من يابس
الشجر والشوك وما
سقط من ذلك فداسته
فهو الهشيم ]مس[
( )16قال المفسرون :
لما جاءت الملئكة إِلى
لوط في صورة شباب
،
حسان
مرد
استضافهم لوط فجاء
قومه يهرعون إِليه
لقصد الفاحشة بهم ،
فأغلق لوط دونهم
فجعلوا
الباب،
يحاولون كسر الباب ،
فخرج عليهم جبريل
فضرب أعينهم بطرف
فانطمست
جناحه
أعينهم وعموا ]مس[
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خص بالوحي والرسالة وحده دوننا  ،وفينا من هو أكثر منه ماال وأحسن حاال
ب َ ْي من َنا﴾ أي هل
َّ

ل ُ
﴿ب َ ْ
ه َو كَ َّذاب﴾ في دعوى النبوة ﴿أ َ مشر﴾ متجاوز في حد الكذب  ،استفهام ِإنكاري ( )25رد
ون َ
غ ًدا﴾ وقت نزول العذاب في المستقبل ﴿ َم ْن﴾ هو
اللّه عليهم رد تهديد  ،قال ﴿ َس َي ْعل َ ُم َ
ْ َ َّ
اب األ َ مش ُر﴾ هل هو صالح أم قومه المكذبون (﴿ )26إمنَّا ُم ْر مسلُو﴾ مخرجوا ﴿النَّا َق مة﴾
﴿الكذ ُ
من الصخرة الصماء ﴿فم ْت َن ًة﴾ محنة ﴿ل َ ُه ْم﴾ واختبا ار  ،كما طلبوا نختبرهم فيها هل يمتثلون أمرنا
طب ْمر﴾ على أذاهم فِإن اهلل ناصرك
أم ال ﴿ َف ْارت َ مق ْب ُه ْم﴾ يا صالح وانظر ما يصنع بهم ﴿ َو ْ
اص َ

َ
س َم ة﴾ مقسوم ﴿ب َ ْي َن ُه ْم﴾
ن ال ْ َماء َ﴾ الذي ُّ
عليهم (َ ﴿ )27ون َ ِّبئْ ُه ْم﴾ وأعِل ْمهم ﴿أ َّ
يمر بواديكم ﴿ مق ْ

ُم َت َ
ضر﴾ لكل نصيب وحصة من الماء  ،ففي يوم الناقة
يوم لهم ويوم لها ﴿كُلُّ مش ْر ٍب ُ ْ
تحضره الناقة وفي يومهم يحضرونه هم  ،ال تزاحمهم النّاقة فى نوبتهم وال يزاحمونها فى نوبتها
ص م
اح َب ُه ْم﴾ وأجمعوا على قتلها فدعوا واحدا من أشرارهم وهو قدار بن سالف
(َ ﴿ )28ف َنادَ ْوا َ

اطى﴾ اجت أر دون اكتراث بأنها آية اللّه
عاقر الناقة  ،احد التسعة المفسدين في االرض ﴿ َف َت َع َ

﴿ َف َعق ََر﴾ فتناول الناقة بسيفه فقتلها (َ ﴿ )29ف َ
ان عَ َذ ماِب﴾ عقابي
ك ْي َف﴾ أنظر كيف ﴿كَ َ
﴿ َون ُ ُذ مر﴾ وِانذاري لهم ؟ ألم يكن فظيعا شديدا (﴿ )31إمنَّا أ َ ْر َسلْ َنا عَ لَي مه ْم َ
ْي ًة َو م
اح َدةً﴾
صْ َ
ْ

أهلكناهم بصيحة واحدة صاح بها جبريل ﴿ َف َ
امْل َت م
كانُوا﴾ فصاروا ﴿كَ َه مش م
ظ مر﴾ متفتتا
يم ْ ُ ْ
آن لل ِّمذ ْ
ك مر﴾ للحفظ واالتعاظ
س ْن
رَا الْق ُْر َ
كيابس الشجر الذي تدوسه األقدام (َ ﴿ )31ولَق َْد يَ َّ
ك ٍر﴾ فهل من طالب علم يتعلم (﴿ )32كَ َّذب َ ْت َقو ُم ل ُ ٍ
ل مم ْن ُم َّد م
﴿ َف َه ْ
وط ب مالنُّ ُذ مر﴾ التي
ْ

أنذرهم بها نبيهم (﴿ )33إمنَّا أ َ ْر َسلْ َنا عَ ل َ ْي مه ْم َح م
اص ًبا﴾ حجارة قذفوا بها من السماء ﴿إمال آ َ
ل
لُ ٍ
ِس ٍر﴾ قبيل الصبح  ،أوحينا اليه
َن ْي َنا ُه ْم﴾ من الهالك ﴿بم َ َ
وط﴾ غير لوط وأتباعه المؤمنين ﴿ َ َّ
أن يخرج أهله معه آخر الليل (﴿ )34نم ْع َم ًة مم ْن م
َن مزي َم ْن
ع ْن مدنَا﴾ ِإنعاما منَّا عليهم ﴿كَ َذلم َك َ ْ
َ
شَ َ
ك َر﴾ نعمتنا ِ
ش َت َنا﴾ عقوبتنا
ط َ
باإليمان والطاعة (َ ﴿ )35ولَق َْد أ َنذ َر ُه ْم﴾ خوفهم لوط ﴿ب َ ْ
مالن ُذ مر﴾ ِ
اودُوه ُ عَ ْن
ار ْوا﴾ فتشككوا وكذبوا ﴿ب ُّ
باإلنذار والوعيد (َ ﴿ )36ولَق َْد َر َ
الشديدة ﴿ َف َت َم َ
َ
س َنا﴾ أعمينا
ض ْيفم مه﴾ طلبوا منه أن يسلّم لهم أضيافه وهم المالئكة ليفجروا بهم ﴿ َف َ
ط َم ْ

﴿أ َ ْع ُي َن ُه ْم﴾ ومنعناهم من التعرض ألضيافه ﴿ َف ُذو ُقوا عَ َذ ماِب َون ُ ُذ مر﴾ وِانذاري الذي أنذركم به

لوط (َ ﴿ )37ولَق َْد َ
ْب ُه ْم ب ُ ْ
س َت مقر﴾ جاءهم وقت الصبح عذاب دائم متصل
ص َّ َ
ك َرةً عَ َذاب ُم ْ

بعذاب اآلخرة (َ ﴿ )38ف ُذو ُقوا عَ َذ ماِب َون ُ ُذ مر﴾ وِانذاري لكم على لسان رسولي (َ ﴿ )39ولَق َْد
ل مم ْن ُم َّد م
ك مر َف َه ْ
آن لل ِّمذ ْ
ك ٍر﴾ حكمة تكرار ذلك في كل قصة  ،التنبيه على
س ْن
رَا الْق ُْر َ
يَ َّ
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الجزء السابع والعشرون
( ) 45في اآلية إخبار
عن مغلوبية وانهزام
لجمعهم  ،وداللة على
أن هذه المغلوبية
انهزام منهم في حرب
سيقدمون عليها  ،وقد
وقع ذلك في غزاة بدر
وهذا من ملحم القرآن
الكريم ]مي[
( )45قال ابن عباس
كان بين نزول هذه
اآلية وبين يوم بدر
سبع سنين ]رو[
( ) 47عن ابن عباس
قال  :قال رسول ّ
هللا
(ص) وهو في قبة يوم
بدر  :اللهم إني أنشدك
عهدك ووعدك اللهم
إن شئت لم تعبد بعد
هذا اليوم أبدا  ،فأخذ
أبو بكر بيده فقال
حسبك يا رسول ّ
هللا
فقد ألححت على ربك
فخرج (ص) وهو في
الدرع وهو يقول :
سيهزم الجمع ويولون
الدبر ]مل[
( )51في الحديث اتقوا
محقرات الذنوب فان
لها من هللا طالبا ]رو[
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االتعاظ والتدبر في أنباء الغابرين  ،ول ِ
إلشارة ِإلى أن تكذيب كل رسول مقتض لنزول العذاب
الن ُذ ُر﴾ ِ
(َ ﴿ )41ولَق َْد َجاء َ آ َ
اإلنذارات المتكررة فلم يعتبروا بها
ل فم ْرعَ ْو َن﴾ فرعون وقومه ﴿ ُّ

(﴿ )41كَ َّذبُوا ب مآيَاتم َنا﴾ بالمعجزات ﴿كُل ِّ َها﴾ التسع التي أعطيها موسى ﴿ َفأ َ َخ ْذنَا ُ
ه ْم﴾

فانتقمنا منهم بِإغراقهم في البحر ،وأخذناهم بالعذاب ﴿أ َ ْخ َذ عَ مز ٍ
يز﴾ أخذ إِله غالب في انتقامه

َ
ارك ُْم﴾ يا قريش او يا اهل م ّكة او يا امة محمد
﴿ ُمقْ َت مد ٍر﴾ قادر ال يعجزه شيء (﴿ )42أكُ َّف ُ

(ص) ﴿ َخ ْير﴾ اشد واقوى ﴿ مم ْن أ ُ ْولَئم ُ
ك ْم﴾ الكفار الذين أحللت بهم نقمتي  ،يعني لستم أفضل

من قوم نوح وعاد وثمود ال في القوة وال في الثروة وال في كثرة العدد  ،والمراد بالخير ما يتعلق

بأسباب الدنيا ال أسباب الدين ﴿أ َ ْم ل َ ُ
ك ْم﴾ يا كفار قريش ﴿ب َ َراءة﴾ يأمنكم من العذاب والهالك

الزُر﴾ أخبرتم بها في الكتب السماوية المنزلة على األنبياء  ،استفهام ِإنكاري للتقريع
﴿ مف ُّ ب

َ
َن ُن َج مميع﴾ نحن واثقون بكثرتنا وقوتنا ﴿ ُم ْن َت م
صر﴾ منتصرون
والتوبيخ (﴿ )43أ ْم يَ ُقول ُ َ
ون َ ْ

الدب ُ َر﴾ يوم بدر حين
اْل ْم ُع﴾ جمع المشركين ﴿ َويُ َول ُّ َ
ون ُّ
على محمد (ص) (َ ﴿ )44س ُي ْه َز ُم ْ َ

هزموا واسروا وقتلوا ( )45واعلم يا حبيبي أن ليس األمر كما يقولون ويتوهمون ﴿ب َ ْ
الساعَ ُة﴾
ل َّ
التي يتوخون النصر فيها هي ﴿ َم ْو م
الساعَ ُة﴾ القيامة
ع ُد ُه ْم﴾ للقتل واألسر والسبي في الدنيا ﴿ َو َّ

َ
َ
ض ٍ
ي مف َ
الل﴾ في حيرة
امْل مر مم َ
موعد عذابهم ﴿أ ْد َهى َوأ َم ُّر﴾ من القتل واألسر (﴿ )46إ َّمن ْ ُ ْ
جرون ﴿ مف
وتخبط في الدنيا ﴿ َو ُس ُع ٍر﴾ وفي نيران َّ
ون﴾ ي ُّ
ُِس ُب َ
مسعرة في اآلخرة (﴿ )47يَ ْو َم ي ْ َ

النَّ مار عَ َل ُو ُجو مه م
ه ْم﴾ عقابا وِاذالال لهم يقال لهم ﴿ذُو ُقوا﴾ أيها المكذبون ﴿ َم َّس َسق ََر﴾

َش ٍء َخلَقْ َناه ُ بمق ََد ٍر﴾ مكتوب في اللوح المحفوظ (َ ﴿ )49و َما
عذاب جهنم (﴿ )48إمنَّا كُل َّ َ ْ
اح َدة كَل َ ْ ٍ
اإليجاد ﴿إمال َو م
رَا﴾ شأننا في الخلق و ِ
ص مر﴾ في السرعة نقول للشيء كن
أ َ ْم ُ ن
ْم ب مال ْ َب َ
فيكون (َ ﴿ )51ولَق َْد أ َ ْهل َ ْ
ك َنا أَشْ َياعَ ُ
ك ْم﴾ أشباهكم ونظراءكم في الكفر ﴿ َف َه ْ
ل مم ْن
ُم َّد م
َش ٍء َف َعلُوه ُ﴾ وجميع ما فعلته االمم المكذبة من
ك ٍر﴾ من يتذكر ويتعظ (َ ﴿ )51وكُلُّ َ ْ
ير
ص مغ ٍ
خير وشر ﴿ مف ُّ ب
الز ُ مر﴾ مكتوب عليهم  ،مسجل في ديوان الحفظة (َ ﴿ )52وكُلُّ َ

ي مف ج َّن ٍ
ات
َوكَب ٍ
مير﴾ من االعمال ﴿ ُم ْس َت َ
طر﴾ مثبت في اللوح المحفوظ (﴿ )53إ َّمن ال ْ ُم َّت مق َ
َ
عن َد م مل ٍ
َون َ َه ٍر﴾ ( ﴿ )54مف َمقْ َع مد م
يك﴾ رب عظيم
ص ْد ٍق﴾ في مكان مرضي  ،ومقام حسن ﴿ م ْ َ
جليل ﴿ ُمقْ َت مد ٍر﴾ قادر في ملكه وسلطانه  ،قال اإلمام جعفر الصادق (ع) وصف اللّه تعالى
المكان بالصدق فال يقعد فيه إال أهل الصدق وهو منهم  ،جعلنا اللاه من أتباعه ]مال[ ()55
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تسمى عروس القرآن
فضلها عن الصادق
(ع) من قرأ سورة
الرحمن فقال عند كل
فبأى آالء ربكما
تكذبان ال بشئ من
آالئك رب اكذب فان
قرأها ليل ثم مات
مات شهيدا وإن قرأها
نهارا ثم مات مات
شهيد ]صا[
قال رسول هللا (ص)
لكل شيء عروس
وعروس القرآن سورة
الرحمن ج َّل ذكره
]مي[
( )5لما كانت السورة
مقصورة على تعداد
الدنيوية
النعم
واآلخروية صدرها بـ
ٱلرَّ حْ َمن وقدم ما هو
أصل النعم الدينية
وأجلها وهو إنعامه
وتنزيله
بالقرآن
وتعليمه  ،فإنه أساس
الدين ومنشأ الشرع
وأعظم الوعي وأعز
الكتب ،إذ هو بإعجازه
على
واشتماله
مصدق
خلصتها
لنفسه ومصداق لها
]بي[
( )4قال الصادق (ع)
البيان االسم االعظم
الذي علم به كل شيء
]صا[
( )5فائدة السنة
ثلثمائة
القمرية
واربعة وخمسون يوما
ثلثمائة
والشمسية
وخسمة وستون يوما
وربع يوم ]رو[
( )51عننننن جننننابر بننننن
عبننند هللا قنننال لمنننا قنننرأ
رسنننننننننننننننننول هللا (ص)
الننننرحمن علننننى الننننناس
سننكتوا فلننم يقولننوا شننيئا
فقننال رسننول هللا (ص)
الجنننننن كنننننانوا أحسنننننن
جوابننا منننكم لمننا قننرأت
عليهم فبنأى آالء ربكمنا
تكنننذبان قنننالوا ال بشنننئ
مننننن آالء ربنننننا نكننننذب
]صا[

ترتيبها
55

ترتيب النزول
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سورة الرحمن ()55
نزلت بعد
الرعد

مكية

وهي وثالثمائة وواحد وخمسون كلمة  ،وألف وستمئة وستة وثالثون حرفا  ،ال يوجد في القرآن
سورة مبدوءة بما بدئت به  ،وال بما ختمت به  ،وال مثلها في عدد اآلي  ،وال ناسخ وال منسوخ فيها

من اْلر ٍح ٍ
سِب اْ م ْ
م م
يم
لر ْح ٍ َّ
لل ا ًّ

]مال[

الر ْح َم ُن﴾ الذي رحمهم  ،وعَصَ مَهم عن ال ِّشرك  ،وأكرمهم باإليمان  ،وألزمهم كلم َة التقوى
﴿ َّ

ان﴾ هو الذي عرَّفهم
وهي من األسماء الخاصة به تعالى ال يسمى به غيره (﴿ )1عَ ل َّ َم الْق ُْرء َ َ

ويسره للحفظ والفهم  ،قيل لما كانت هذه السورة مشتملة على تعداد النعم الدنيوية
بالقرآن وعلَّمهم َّ

م
َ
ان﴾
نس َ
واالخروية صدرها بالرحمن وقدم أجل النعم وأشرفها وهو تعليم القرآن (َ ﴿ )2خل َق اإل َ
ان﴾ فصاحة النّطق
اخرجه من العدم الى الوجود والمراد به هنا ابو البشر ادم (﴿ )3عَ ل َّ َمه ُ ال ْ َب َي َ

ان﴾ يجريان
ِب ْس َب ٍ
وبالغة الكالم الذي امتاز به على سائر الخلق (َّ ﴿ )4
الش ْم ُس َوالْق ََم ُر م ُ

اُّنل ُم﴾ النبات الذي
بحساب معلوم في بروجهما  ،ويتنقالن في منازلهما لمصالح العباد (َ ﴿ )5و َّ ْ

ان﴾ ينقادان للرحمن فيما
َْس َد م
اَّشل ُر﴾ ما له من ساق ﴿ي ْ ُ
يطلع من االرض وال ساق له ﴿ َو َّ َ

الس َماء َ َر َف َع َ
ها﴾ خلقها عالية مرفوعة محال ومرتبة ،
يريده منهما  ،وذاك بِإخراج الثمار (َ ﴿ )6و َّ

فإنها منشأ أقضيته ومتنزل أحكامه ومحل مالئكته ﴿ َو َو َ
ان﴾ شرع العدل وامر به ووفر
يز َ
ض َع ال ْ مم َ
َ
طغَ ْوا مف
لكل مستحق ما يستحقه  ،في الحديث بالعدل قامت السموات واالرض (﴿ )7أال ت َ ْ

الع ْدل في
يز م
ال ْ مم َ
ان﴾ ال تبخسوا وال تجاوزوا االنصاف وتميلوا من العدل إلى العوج  ،احفظوا َ
َ
يموا ال ْ َو ْز َن بمال ْ مق ْس م
ط﴾ اجعلوا
جميع األمور؛ في حقوق اآلدميين وفي حقوق اهلل (َ ﴿ )8وأ مق ُ
الوزن مستقيما بالعدل و ِ
ان﴾ ال تطففوا الوزن وال تنقصوه ()9
اإلنصاف ﴿ َوال ُ ْ
يز َ
َت مس ُروا ال ْ مم َ
ض َع َها﴾ بسطها ﴿لمألَن َ م
ض َو َ
﴿ َواأل َ ْر َ
ام﴾ ألجل الخلق  ،ليستقروا عليها  ،وينتفعوا بما خلق اهلل

على ظهرها (﴿ )11فم ي َها َف م
اك َهة﴾ من أنواع الفواكه المختلفة  ،مهد الحق قلوب اوليائه
واحب ائه ليصل منها بركته وأثار جماله الى جميع الخاليق وهى بساتين انسه ورياض قدسه وفواكه

اَّنللُ
معرفته واشجار محبته وازهار حكمته التى هى قوت ارواح المريدين واسرار المتعبدين ﴿ َو َّ ْ

ذ ُ
ك َم م
َات األ َ ْ
ام﴾ التي يطلع فيها أوعية التمر  ،خصه دون سائر األشجار ألنه أعظمها نفعا
وبركة  ،ذات الوان كل يجتنى منها لونا على قدر سعيه وما كشف من بوادى المعرفة وآثار الوالية

ص مف﴾ ذو
ب﴾ وفيها أنواع الحب كالحنطة والشعير وسائر ما يتغذى به ﴿ذُو ال ْ َع ْ
(َ ﴿ )11و ْ َ
اْل ُّ
ان﴾ النبات الطيب الرائحة ( )12ولما
حي ُ
الر ْ َ
الورق اليابس كالتبن الذي هو غذاء الحيوان ﴿ َو َّ
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َ
ك َما ت ُ َ
اإلنس والجن بقوله ﴿ َفبمأ ِّي ءاال مء﴾ بأي نعم وأفضال ﴿ َرب ِّ ُ
عدد نعمه خاطب ِ
َّ
ان﴾
ك ِّذب َ م
تكررت اآلية
سورة الرحمن ()55

() 51
إحدى وثلثين مرة ،
ثمانية منها عقيب
تعداد عجائب خلقه
تعالى وذكر المبدأ
والمعاد  ،وسبعة
عقيب ذكر ما يشعر
بالنار وأهوالها على
عدد أبواب جهنم ،
وثمانية في وصف
األوليين
الجنتين
ومثلها في وصف
الجنتين اللتين دونهما
على عدد أبواب الجنة
فكأنه أشير بذلك إلى
أن من اعتقد الثمانية
األولى وعمل بموجبها
استحق كلتا الجنتين
من هللا تعالى ووقاه
جهنم ذات األبواب
السبعة ؛ وهللا تعالى
أعلم بإشارات كتابه
وحقائق خطابه ودقائق
كلمه التي ال تحيط
بها األفهام ]آل[
( )54قال المفسرون :
ذكر تعالى في هذه
السورة أنه خلق آدم
ار
مِنْ ص َْل َ
صال َك ْال َف َّخ ِ
وفي سورة الحِجر من
صلصال من حمأ
مسنون أي من طين
أسود متغير  ،وفي
الصافات من طين
الزب أي يلتصق باليد
وفي آل عمران كمثل
آدم خلقه من تراب وال
تنافي بينها فالمذكور
ههنا آخر األطوار
]مس[
( ) 22عن علي (ع)
اللؤلؤ صغار الدر،
والمرجان كباره ]آل[

( ) 24أصول األشياء
أربعة  :التراب والماء
 ،والهواء  ،والنار ،
فبيَّن تعالى بقوله َخلَ َق
صال
اإلن َسانَ مِنْ ص َْل َ
ِ
أي التراب أصل
لمخلوق شريف مكرَّ م
 ،وبيَّن بقوله َو َخلَ َق
َار ج م ِْن
ْالجَ انَّ مِنْ م ِ
َنار أي النار أيضا ا
أصل لمخلوق آخر ،
وبيَّن بقوله ي َْخر ج
ِم ْنهمَا اللُّ ْؤلؤ َو ْالمَرْ جَ ان
أن الماء أيضا ا أصل
لمخلوق آخر  ،ثم ذكر

أليست نعم اهلل عليكم كثيرة ال تحصى  ،كررها إحدى وثالثين مرة تأكيدا على التذكير بها وتنبيها
على لزوم شكرها  ،وتذكير النعمة على نعمة توقظ الوسنان وتنبه أهل الغفلة والنسيان  ،عن
الصادق (ع) إنه سئل عنه قال  :قال اهلل فبأي النعمتين تكفران بمحمد (ص) أم بعلي (ع) ]صا[

م
َ
ص ٍ
ال﴾ من طين يابس غير مطبوخ يسمع له
ان﴾ أباكم آدم ﴿ مم ْن َ
صلْ َ
نس َ
(َ ﴿ )13خل َق اإل َ

ان مم ْن َم مار ٍج مم ْن
صوت إِذا نقر ﴿كَ ْ َ َّ
اْل َّ
افْل مار﴾ الخزف الطين المطبوخ بالنار (َ ﴿ )14و َخل َ َق ْ َ
ك َما ت ُ َ
ن َ ٍار﴾ من لهب خالص ال دخان فيه (َ ﴿ )15فبمأ َ ِّي ءاالء َرب ِّ ُ
ان﴾ مما افاض عليكما
ك ِّذب َ م

من سوابغ النعم  ،وهذا التكرار ِإنما هو الختالف النعم  ،فكلما ذكر نعمة كررها  ،واالستفهام فيها
ي﴾ هو جل وعال ُّ
رب مشرق الشمس
ي َو َر ُّب ال ْ َمغْ م ب
رَ ْ م
للتقريع والتوبيخ (َ ﴿ )16ر ُّب ال ْ َم ْش مر َق ْ م
والقمر ُّ
ورب مغربهما  ،عن الصادق (ص) إن المشرقين رسول اهلل وأمير المؤمنين صلوات اهلل

ك َما ت ُ َ
عليهما والمغربين الحسن والحسين (ع) ]صا[ (َ ﴿ )17فبمأ َ ِّي ءاالء َرب ِّ ُ
ان﴾ أتكذبان
ك ِّذب َ م
ان﴾ البحر الملح والنهر العذب
ابْل َر ْي من يَلْ َت مق َي م
من اختالف الفصول واعتدال الهوآء (َ ﴿ )18م َر َج ْ َ ْ

ان﴾ ال يطغى أحدهما على اآلخر
يتجاوران ويلتقيان (﴿ )19ب َ ْي َن ُه َما ب َ ْر َزخ﴾ حاجز ﴿ال يَ ْب مغ َي م

بالممازجة (َ ﴿ )21فبمأ َ ِّي
َي ُر ُج﴾ لكم ﴿ مم ْن ُه َما﴾
﴿ َْ

ك َما ت ُ َ
ءاالء َرب ِّ ُ
ان﴾ مما لكما في ذلك من المنافع ()21
ك ِّذب َ م
ان﴾ اآلية بيان لعجائب صنع اهلل  ،حيث
من البحر ﴿اللُّؤْلُؤ ُ َوال ْ َم ْر َج ُ

يخرج من الماء المالح أنواع الحلية  ،عن الضحاك قال :النبي (ص) {مرج البحرين يلتقيان} قال:

علي وفاطمة (ع) {يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان} قال :الحسن والحسين (ع) ]شو[ (َ ﴿ )22فبمأ َ ِّي
نش ُ
ك َما ت ُ َ
ءاالء َرب ِّ ُ
آت﴾
اْل َو مار ال ْ ُم َ
ك ِّذب َ م
ان﴾ مما في ذلك من الزينة والمنافع (َ ﴿ )23ول َه ُ ْ َ

الم﴾ كالجبال الشامخة (َ ﴿ )24فبمأ َ ِّي ءاالء َرب ِّ ُ
ابْل مر كَاأل َ ْع م
ك َما
السفن الجاريات ﴿ مف ْ َ ْ
تُ َ
ان﴾ من خلق مواد السفن واإلرشاد إلى أخذها وكيفية تركيبها (﴿ )25كُلُّ َم ْن عَ ل َ ْي َها﴾
ك ِّذب َ م

ان﴾ هالك وسيموت (َ ﴿ )26ويَ ْبقَى َو ْج ه ُ َرب ِّ َك﴾ أي
على وجه األرض من انسان وحيوان ﴿ َف ٍ

ك َر م
الل﴾ العظمة والكبرياء ﴿ َواإل م ْ
ام﴾ استعير للذات النه اشرف
اْل م
ويبقى ذات اهلل ﴿ذُو ْ َ
االعضاء ومجمع المشاعر وموضع السجود ومظهر آثار الخشوع  ،عن السجاد (ع) نحن وجه
ك َما ت ُ َ
اهلل الذي يؤتى منه ]صا[ (َ ﴿ )27فبمأ َ ِّي ءاالء َرب ِّ ُ
ان﴾ (﴿ )28يَ ْسأَل ُه ُ﴾ يفتقر ِإليه
ك ِّذب َ م

او م
ات﴾ أهل السماء يسألونه الرحمة ﴿ َواأل َ ْر م
ض﴾ واهل االرض
الس َم َ
تعالى كل ﴿ َم ْن مف َّ
يسألونه الرزق والمغفرة  ،وفي الحديث من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى

السائلين ﴿كُلَّ يَ ْو ٍم ُ
ه َو مف شَ أ ْ ٍن﴾ كل ساعة ولحظة هو تعالى في شأن من شؤون الخلق ،

ويفرج كربا  ،ويرفع قوما  ،ويضع آخرين  ،يا من هو كل يوم فى شأن اجعلنا فى
يغفر ذنبا ّ ،
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َ
ك َما ت ُ َ
ان﴾ (َ ﴿ )31س َن ْف ُر ُغ﴾ سنتجرد ﴿ل َ ُ
أن الهواء له تأثير في بعض شأنك (َ ﴿ )29فبمأ ِّي ءاالء َرب ِّ ُ
ك ْم﴾
ك ِّذب َ م
جري السفن المشابهة
َ
َالن﴾ يا معشر ِ
اإلنس و ِّ
الجن  ،سميا بالثقالن لثقلهما على
للجبال فقال َولَه لنحاسبكم على أعمالكم ﴿أي ُّ َها ال َّثق م
سورة الرحمن ()55

ار ْالمن َشآت فِي
ْالجَ َو ِ
َ
ْ
لم ]مس[
البَحْ ِر َكاألعْ ِ

( ) 26وجه النعمة في
فناء الخلق التسوية
بينهم في الموت ومع
الموت تستوي األقدام
والموت ووجهه النعمة
ان الموت سبب النقلة
من دار الفناء إِلى دار
الثواب والجزاء ]قر[

األرض  ،عن الصادق (ع) سميا ثقلين النهما يثقالن بالذنوب ]رو[ فيها وعيد شديد وتهديد

ك َما ت ُ َ
عظيم  ،كقولك لمن تريد اإليقاع به سأفرغ لك (َ ﴿ )31فبمأ َ ِّي ءاالء َرب ِّ ُ
ان﴾ ()32
ك ِّذب َ م

م
ام ْع َش َر ْ م
ط ْع ُت ْم﴾ إن قدرتم ﴿أ َ ْن تَن ُف ُذوا﴾ أن تخرجوا ﴿ مم ْن
اس َت َ
اْل ِّن َواإل منس إ ْمن ْ
﴿يَ َ
َ
او م
ات َواأل َ ْر م
ض َفان ُف ُذوا﴾ هاربين من اهلل  ،فارين من قضائه
أ ْق َ
الس َم َ
ط مار﴾ جوانب ﴿ َّ

ان﴾ ال
ط ٍ
ون إمال ب ُمسلْ َ
فاخرجوا منها وخلصوا أنفسكم من عقابه  ،واألمر للتعجيز ﴿ال تَن ُف ُذ َ

( ) 29عن النبي (ص)
من شأنه أن يغفر ذنبا ا
ويف ّرج كربا ا ويرفع
قوما ا ويضع آخرين
]مج[

تقدرون على الخروج إِال بقوة وقهر وغلبة  ،وأنَّى لكم ذلك  ،وهذا في مقام الحشر حيث المالئكة
محدقة بالخالئق سبع صفوف من كل جانب  ،فال يقدر أحد على الذهاب ِإال بسلطان أي ِإال

( )29اآلية نزلت في
اليهود قالوا  :إن هللا
تعالى ال يقضي يوم
السبت شيئا ا  ،فر َّد هللا
عليهم بذلك ]مس[

مع كمال القدرة على العقوبة (﴿ )34يُ ْر َسلُ عَ ل َ ْي ُ
ك َما﴾ يوم القيامة ﴿ ُش َواظ﴾ لهب الدخان له

( ) 29وفي اآلية ردُّ
على اليهود حيث
هللا يستريح
قالوا :إنَّ َّ َ
يو َم السبت ال يفعل
شيئا ا  ،فأخبر أنه كل
يوم هو في شأن  ،ولو
ا
لحظة من
أ ْخلِيَ العالَم
ِح ْفظِ ه لتلشى وبَط َل
]رو[
( ) 29من كلم االمام
علي (ع) الحمد هلل
الذي ال يموت وال
ينقضي عجائبه ألنه
كل يوم هو في شأن
من إحداث بديع لم يكن
]مي[
( ) 16ويقال  :كما أن
يتلون لونها ؛
الوردة َّ
إذ تكون في الربيع إلى
ص ْفرة  ،فإذا اشتدت
ال ُّ
الوردة كانت حمراء ،
وبعد ذلك إلى الغبرة ،
فكذلك حال السماء
تتلون من وصف إلى
وصف في القيامة
]لط[
( )19عن الرضا (ع)
قال إن من اعتقد الحق
ثم أذنب ولم يتب في
الدنيا عذب عليه في
البرزخ ويخرج يوم
القيامة وليس له ذنب
يسئل عنه ]صا[

ك َما ت ُ َ
بأمر اهلل وِارادته (َ ﴿ )33فبمأ َ ِّي ءاالء َرب ِّ ُ
ان﴾ من التنبيه والتحذير والمساهلة والعفو
ك ِّذب َ م
نت م
ُّ
ان﴾ فال ينصر بعضكم
َناس﴾ مذاب
ص َر م
﴿ مم ْن ن َ ٍار﴾ حامية ﴿ َو ُ َ
يصب فوق رؤوسكم ﴿ َفال ت َ َ

ك َما ت ُ َ
بعضا  ،وال يخلصه من عذاب اهلل احد (َ ﴿ )35فبمأ َ ِّي ءاالء َرب ِّ ُ
ان﴾ من بيان عاقبة
ك ِّذب َ م
الس َماء ُ﴾ يوم القيامة وانفجرت
الكفر والمعاصى والتحذير (َ ﴿ )36فإمذَا َ
انش َّق ْت﴾ انصدعت ﴿ َّ

فصارت ابوابا لنزول المالئكة منها لتحيط بالخالئق ﴿ َف َ
ان﴾ مثل الورد
كان َ ْت َو ْردَةً كَ ِّ
الد َه م
األحمر ومثل الجلد األحمر من ح اررة النار من شدة الهول  ،ومن رهبة ذلك اليوم العظيم ()37

ك َما ت ُ َ
﴿ َفبمأ َ ِّي ءاالء َرب ِّ ُ
ل عَ ْن
ان﴾ (َ ﴿ )38ف َي ْو َمئ ٍمذ﴾ ففي ذلك اليوم الرهيب ﴿ال يُ ْسأ َ ُ
ك ِّذب َ م

ذَنْ مب مه إمنس َوال َجان﴾ ال يسأل أحد من المذنبين من ِ
اإلنس والجن عن ذنبه  ،ألن للمذنب

عالمات تدل على ذنبه  ،أو ال يسأل سؤال استعالم وانما يسأل سؤال توبيخ وتقريع  ،وألن أحوال
القيامة مختلفة  ،فمرة يسأل فيها النااس عن أعمالهم  ،وأخرى يتخاصمون بينهم  ،وتارة
يمنعون من الكالم  ،وأخرى يسكتون  ،وطورا تسأل أعضاؤهم  ،وتارة تنطق بنفسه ()39

ك َما ت ُ َ
﴿ َفبمأ َ ِّي ءاالء َرب ِّ ُ
يما ُ
ه ْم﴾
امْل مر ُم َ
ك ِّذب َ م
ان﴾ (﴿ )41يُ ْع َر ُف ْ ُ ْ
ون﴾ يوم القيامة ﴿ب ممس َ
بعالمات تظهر عليهم فهم سود الوجوه  ،وزرق العيون ﴿ َف ُيؤ ْ َخ ُذ﴾ فتأخذهم المالئكة
اصي﴾ بمقدم شعر رؤوسهم ﴿ َواأل َ ْق َد م
مالن َو م
ام﴾ وأقدامهم فيقذفونهم في جهنم (َ ﴿ )41فبمأ َ ِّي
﴿ب َّ
ك َما ت ُ َ
ءاالء َرب ِّ ُ
ان﴾ من المواعظ والزواجر ( )42يقال لهم توبيخا ﴿ َه مذ مه َج َه َّن ُم ال َّ مِت
ك ِّذب َ م
يُ َ
ون﴾
طو ُف َ
امْل مر ُم َ
ون﴾ هذه النار التي أخبرتم بها فكذبتم بوجودها (﴿ )43يَ ُ
ك ِّذ ُب بم َها ْ ُ ْ
ي ح مم ٍ
آن﴾ وبين ماء حار بلغ النهاية في الح اررة ()44
يم ٍ
يترددون ﴿ب َ ْي َن َها﴾ بين نار جهنم ﴿ َوب َ ْ َ َ
ك َما ت ُ َ
﴿ َفبمأ َ ِّي ءاالء َرب ِّ ُ
ان﴾ اآليات من قوله تعالى }ك ُّل َم ْن َعَل ْيهَا َفان{ إلى هنا كما أنها
ك ِّذب َ م
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( )47في مناهي النبي
(ص) من عرضت له
فاحشة أو شهوة
فاجتنبها من مخافة هللا
عز وجل حرم هللا
عليه النار وآمنه من
الفزع االكبر وأنجز له
ما وعده في كتابه في
قوله تعالى ولمن خاف
مقام ربه جنتان ]صا[
() 47عن الصّادق(ع )
قال :من علم انّ هللا
يراه ويسمع ما يقول
ويعلم ما يعمله من
خير وشرا فيحجزه ذلك
عن القبيح من االعمال
فذلك الّذى خاف مقام
ربّه ونهى ال ّن فس عن
الهوى ]بي[
( )54قال ابن مسعود
هذه البطائن فيكف لو
رأيتم الظواهر ]مس[
( )54قال ابن عباس:
تدنو الشجرة حتى
يجتنبها ولي هللا إِن
شاء قائما ا  ،وإِن شاء
قاعداا ،وإِن شاء
مضطجعا ا ]مس[
( )57أصل الطمث
خروج الدم ولذلك يقال
للحيض طمث  ،ثم
أطلق على جماع
األبكار لما فيه من
خروج الدم  ،ثم عمم
على كل جماع وإِن لم
يكن فيه خروج دم
]آل[
( )65قيل انه كتب
قوم من أهل اليمن إلى
مالك يسألونه عن
نكاح الجن وقالوا إن
ههنا رجالً من الجن
يزعم أنه يريد الحالل،
فقال ما أرى بذلك
بأسا ً في الدين ولكن
أكره إذا وجدت امرأة
حامل قيل من زوجك ؟
قالت من الجن فيكثر
الفساد في اإلسالم
]آل[
( )51في الحديث إن
المرأة من نساء أهل
الجنة ليرى بياض
ساقها من وراء سبعين
حلة من حرير  ،حتى
يرى ُّ
مخها ]مس[
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سورة الرحمن ()55

نقم على العصاة هي مواعظ أيضا وزواجر  ،يخوف اللّه بها عباده كي يتباعدوا عن األسباب
َام َرب ِّ مه﴾ يوم القيامة
المؤدية إليها  ،فإذا اتعظوا كانت عليهم نعما ]مال[ (َ ﴿ )45ولم َم ْن َخ َ
اف َمق َ

عند كشف الستور واظهار حقائق األمور  ،من َه َّم بمعصية  ،ثم ذكر مقامه بين يدي اهلل تعالى
الدنيا وأخرى تفضال منه تعالى ()46
يوم الحساب فانتهى فله ﴿ َج َّن َت م
ان﴾ واحدة لقاء عمله في ّ

ك َما ت ُ َ
﴿ َفبمأ َ ِّي ءاالء َرب ِّ ُ
ان﴾ ذواتا أغصان متفرعة وثمار متنوعة ،
ان﴾ (﴿ )47ذ ََواتَا أ َ ْف َن ٍ
ك ِّذب َ م

خص األفنان  -وهي الغصون  -بالذكر ألنها التي تورق وتثمر  ،ومنها تمتد الظالل وتجنى
َّ

ك َما ت ُ َ
الثمار (َ ﴿ )48فبمأ َ ِّي ءاالء َرب ِّ ُ
ان﴾ في كل واحدة
َت مريَ م
ان﴾ (﴿ )49فم ي مه َما عَ ْي َن م
ك ِّذب َ م
ان َ ْ

من الجنتين عين جارية ِإحداهما الخمر  ،واألخرى السلسبيل (َ ﴿ )51فبمأ َ ِّي ءاالء َرب ِّ ُ
ك َما

تُ َ
ان﴾ (﴿ )51فم ي مه َما مم ْن كُلِّ َف م
ان﴾ صنفان  ،معروف وغريب  ،لم يعرفوه
اك َه ٍة َز ْو َج م
ك ِّذب َ م

ك َما ت ُ َ
في الدنيا (َ ﴿ )52فبمأ َ ِّي ءاالء َرب ِّ ُ
ان﴾ من هذه النعم الجليلة (ُ ﴿ )53م َّت م
مي﴾
ك ِّذب َ م
كئ َ
طائ ُمن َها مم ْن إ ْمس َت ْب َر ٍق﴾ الحرير السميك ،
مضطجعين في جنان الخلد ﴿عَ َل ُف ُر ٍش﴾ وثيرة ﴿ب َ َ

الراحمين ﴿ َو َج َنى
اللهم أرناها ومتعنا والمؤمنين فيها برضاك المؤدي إليها برحمتك يا أرحم ا

ان﴾ ثمرها قريب  ،إذا أرادوه دنا إلى أفواههم فتناولوه من غير َم َشقَّة  ،وفي الخبر َم ْن
ي دَ ٍ
اْلنَّ َت ْ م
َْ

قال سبحان اهلل والحمد اهلل وال إله إأل اهلل واهلل أكبر َغَر َس اهلل له شجرة في الجنة أصلها الذهب
وفرعها الدر وطلعها كثدي األبكار ألين من الزبد وأحلى من العسل  ،كلما أخذ منها شيئا عاد كما
كان ]لط[ ليس في الجنة شيء مما ي ْشبِه ما في الدنيا  ،وانما الخطاب مع الناس على قَ ْد ِر

ك َما ت ُ َ
أفهامهم (َ ﴿ )54فبمأ َ ِّي ءاالء َرب ِّ ُ
ن﴾ في تلك
ك ِّذب َ م
ان﴾ من هذه النعم الباقية (﴿ )55فم ي مه َّ

اص َر ُ
الجنان ﴿ َق م
الط ْ م
رف﴾ قصرن أعينهن على أزواجهن من الحياء والغنج  ،كما هو حال
ات َّ

َّ
َّ
يغشهن ولم يجامعهن ﴿إمنْس َق ْبل َ ُه ْم َوال َجان ﴾
ن﴾ أي لم
المخدرات العفائف ﴿ل َ ْم يَ ْ
ط مم ْث ُه َّ

هن أبكار عذارى (َ ﴿ )56فبمأ َ ِّي ءاالء َرب ِّ ُ
اجهن ال من ِ
اإلنس وال من الجن  ،بل َّ
أحد قبل أزو َّ
ك َما
ان﴾ (﴿ )57كَأَن َّ ُه َّن﴾ يشبهن ﴿الْيا ُق ُ
تُ َ
ان﴾ في حمرة الوجنة وبياض البشرة
ك ِّذب َ م
وت َوال ْ َم ْر َج ُ
َ
ك َما ت ُ َ
وصفائهما (َ ﴿ )58فبمأ َ ِّي ءاالء َرب ِّ ُ
ان﴾ (َ ﴿ )59ه ْ
ان إمال
ل َج َزاء ُ اإل م ْح َس م
ك ِّذب َ م
ان﴾ ان جزاء من أحسن في الدنيا أن يحسن ِإليه في اآلخرة  ،وقيل معناه هل جزاء من
اإل م ْح َس ُ

أحسن إليكم بهذه النعم إال أن تحسنوا في شكره وعبادته  ،فقد جبلت القلوب على حب من
أحسن إليها  ،واحسان اهلل إلى عباده متواتر وانعامه عليهم باطن وظاهر  ،وكل إحسان ينسب
إلى غيره فهو في الحقيقة منه وهو المستحق للمحبة وحده  ،عن انس قال رسول اهلل (ص) هل
تدرون ماقال ربكم  ،قالوا اهلل ورسوله اعلم  ،قال :يقول هل جزآء من انعمت عليه بمعرفتى

وتوحيدى اال أن اسكنه جنتى وحظيرة قدسى برحمتى ]رو[ (َ ﴿ )61فبمأ َ ِّي ءاالء َرب ِّ ُ
ك َما

تُ َ
ان﴾ ومن دون تلك الجنتين جنتان أخريان ألن الجنتين
ان﴾ (َ ﴿ )61و مم ْن دُونم مه َما َج َّن َت م
ك ِّذب َ م
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َ
الصادق األولي ييين ألص ييحاب اليم ييين وه يياتين للمقي يربين  ،اللهمممم أهلنممما أليهمممما شمممئت (َ ﴿ )62ف مبأأأأ ِّي ءاالء
سورة الواقعة ()57

( ) 76عن
(ع) إن هذه االية
جرت في الكافر
والبر
والمؤمن
والفاجر من صنع إليه
معروف فعليه أن
وليس
به
يكافى
المكافاة ان تصنع كما
صنع حتى تربى فإن
صنعت كما صنع كان
له الفضل باالبتداء
]صا[

( ) 71عن على (ع)
اذا اكلتم الرمان فكلوه
ببعض شحمه فانه
دباغ للمعدة وما من
حبة منه تقيم فى جوف
مؤمن اال انارت قلبه
شيطان
واخرجت
الوسوسة منه اربعين
يوما ]رو[
( )71قال أبو حنيفة
إذا حلف ال يأكل فاكهة
فأكل رمانا ا أو رطبااَِ
لم يحنث وخالفه
ووافقهما
صاحباه
الشافعي ]غر[

ك َما ت ُ َ
َرب ِّ ُ
ان﴾ أي سيوداوان مين شيدة الخضيرة
ام َت م
ك ِّذب َ م
ان﴾ مما ذكر مين الجنتيين (ُ ﴿ )63م ْأد َه َّ
ك َما ت ُ َ
ان ن َ َّ
(َ ﴿ )64فبمأ َ ِّي ءاالء َرب ِّ ُ
ان﴾ فوارتيان بالمياء ال
ضا َخ َت م
ان﴾ (﴿ )65فم ي مه َما عَ ْي َن م
ك ِّذب َ م
ك َمأأا ت ُ َ
ان﴾ (﴿ )67فم ي مه َمأأا﴾ فيي الجنتييين ﴿ َف م
تنقطعيان (َ ﴿ )66ف مبأأأ َ ِّي ءاالء َرب ِّ ُ
اك َهأأة﴾
كأ ِّأذب َ م
َنل َو ُر َّمان﴾ وِانما ذكر النخل والرمان تنبيها على فضلهما على سائر
من أنواع الفواكه كلها ﴿ َو َ ْ

ك َما ت ُ َ
الفواكه  ،وألنهما غالب فاكهة العيرب (َ ﴿ )68فبمأ َ ِّي ءاالء َرب ِّ ُ
ن﴾
ك ِّأذب َ م
ان﴾ (﴿ )69فم أي مه َّ

سان﴾ الوجوه وتناسب األعضاء ويظهرن
في تلك الجنان نساء ﴿ َخ ْي َرات﴾ باألخالق واآلداب ﴿ مح َ
ألزواجهن حسبما يرغبون  ،عن الصادق (ع) الخيرات الحسان من نساء أهل الدنيا هن أجمل من

ك َمأا ت ُ َ
الحور العين ]صيا[ (َ ﴿ )71فبمأأ َ ِّي ءاالء َرب ِّ ُ
ان﴾ وقيد انعيم علييكم بميا بيه تسيتمتعون
ك ِّأذب َ م

ورات﴾ مخدرات مستورات ﴿ مف ْ م
اْل َي م
أام﴾ والنسماء تُممدح بمذلك ،
من النساء (ُ ﴿ )71حور َمقْ ُ
ص َ

ك َما ت ُ َ
إِذ مالزمتهن البيوت تدل على صيانتهن (َ ﴿ )72فبمأ َ ِّي ءاالء َرب ِّ ُ
ان﴾ وقيد خليق مين
ك ِّأذب َ م

ن إمنس َق ْبل َ ُه ْم َوال َجان﴾ لم يجامعهن
النعم ماهى مقصورة ومحبوسة لكم (﴿ )73ل َ ْم يَ ْ
ط مم ْث ُه َّ

ك َما ت ُ َ
اإلنس وال من الجن (َ ﴿ )74فبمأ َ ِّي ءاالء َرب ِّ ُ
ولم يغشهن أحد قبل أزواجهم ال من ِ
ان ﴾
ك ِّذب َ م
أي﴾ مسيتندين ﴿عَ َأل َر ْف ٍ
ض ٍأر﴾ مين وسيائد الجنية ﴿ َوعَ ْب َقأ مأر ٍي
أرف﴾ وسيائد ﴿ ُخ ْ
(ُ ﴿ )75م َّت م
كئم َ
َ
أان﴾ الثييوب الموشييى بييأنواع الصييور والزينيية  ،وهممي نسممبة إِلممى "عبقممر" قريممة بناحيممة المميمن
مح َسأ ٍ

ُينسج فيها  ،وقيل اسم لبلمد الجمن عنمد العمرب ينسمبون اليهما كمل شمي جميمل وفماخر وعجيمب ،
الرجممل ال اطيممب لهممما فيقولممون فممالن عبقممري (َ ﴿ )76فبمأأأ َ ِّي ءاالء َرب ِّ ُ
ك َمأأأا
حتممى إنهممم ينسممبون ا

تُ َ
ان﴾وقد هياء لكم ما تتكئون عليه  ،ال بشيء من نعمك ربنا نكذب  ،بل نصدق بها ونثني
ك ِّذب َ م
أار َ
اس ُأم َرب ِّ َأك﴾ أي تنيزه وتق َّيدس اهلل العظييم ﴿ مذي
عليك بالحممد وال ا
شمكر مما حيينما (﴿ )77ت َ َب َ
ك ْ

ك َر م
الل َواإل م ْ
ام﴾ ختم جل جالله نعم اآلخرة بهذه اآلية الجليلة إشارة إلى تمجيده وتحميده ،
اْل م
َْ

عيين البيياقر (ع) فييي هييذه االييية قييال نحيين جييالل اهلل وكرامتييه التييي أكييرم اهلل تبييارك وتعييالى العبيياد
بطاعتنييا ومحبتن يا ]صييا[ قييال :رسييول اهلل (ص) انطق يوا بيييا ذا الجييالل واإلك يرام  ،أي داوم يوا عليييه
]مج[ ()78
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الجزء السابع والعشرون
فضلها عن الباقر (ع)
من قرأ الواقعة كل ليلة
قبل أن ينام لقى هللا
عز وجل ووجهه
كالقمر في ليلة البدر،
وعن النبي (ص) من
قرأها كل ليلة لم تصبه
فاقة أبدا ]صا[
وعن أبي ظبية قال
مرض عبد هللا بن
مسعود مرضه الذي
توفي فيه  ،فعاده
عثمان بن عفان فقال:
ما تشتكي ؟ قال :
ذنوبي  ،قال  :فما
تشتهي ؟ قال  :رحمة
ربي  ،قال :أال آمر
لك بطبيب ؟ قال :
الطبيب أمرضني ،
قال  :أال آمر لك
ال
بعطاء ؟ قال:
حاجة لي فيه  -وقد
منعتنيها  ....قال :
يكون لبناتك من بعدك
قال أتخشى على بناتي
الفقر ؟ إني أمرت
بناتي يقرأن كل ليلة
سورة الواقعة  ،وإِني
سمعت رسول هللا
(ص) يقول من قرأ
سورة الواقعة كل ليلة
لم تصبه فاقة أبد اا
]مس[
( )5الواقعة اسم من
القيامة
أسماء
واآلزفة
كالصاخة
والطامة ]مس[
( )4قال المفسرون:
تر ُّج كما ير ُّج الصبي
في المهد حتى ينهدم
كل ما عليها من بناء
وينكسر كل ما فيها من
جبال وحصون ]مس[

ترتيبها
57

ترتيب النزول
47

اياتها
97
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سورة الواقعة ()57
نزلت بعد
طـه

مكية

نزلت بمكة عدا اآليتين  81و 82فإنهما نزلتا في المدينة  ،وهي ثالثمائة وثمان وسبعون كلمة ،
وألف وسبعمئة وثالثة أحرف  ،ويوجد في القرآن سبع سور مبدوءة بلفظ إذا هذه  ،والمنافقون ،
واالنفطار  ،واالنشقاق  ،والزلزلة  ،والتكوير  ،والنصر ]مال[

من اْلر ٍح ٍ
سِب اْ م ْ
م م
يم
لر ْح ٍ َّ
لل ا ًّ

﴿إمذَا َو َق َع م
ت ال ْ َوا مق َع ُة﴾ ِإذا قامت القيامة التي ال بد من وقوعها  ،سماها واقعة لتحقق وقوعها

اذبَة﴾ ال يكون عند وقوعها نفس كاذبة ِّ
(﴿ )1ل َ ْيس لم َو ْق َع مت َها كَ م
تكذب بوقوعها  ،واكثر النفوس
َ

اليوم كاذبة مكذبة (َ ﴿ )2خافم َ
ض ة﴾ أقوام كانوا متعالين في الدنيا على الناس تخفضهم إلى

دركات جهنم بحسب أعمالهم ﴿ َرافم َعة﴾ ألناس كانوا متواضعين في الدنيا ترفعهم إلى أعالي

درجات الجنان جزاء أعمالهم الحسنة (﴿ )3إمذَا ُر َّج ْت﴾ ضطربت ﴿األ َ ْر ُ
ض َر ًّجا﴾ اضطرابا

ل ب َ ًّسا﴾ فتيتا (َ ﴿ )5ف َ
س ْت﴾ تِّفتت ﴿ ْ م
اْل َبا ُ
هائال (َ ﴿ )4وب ُ َّ
كان َ ْت﴾ صارت بسبب الرج ﴿ َه َباء ً
َ
اجا﴾ أصنافا وفرقا
ُم ْن َب ًّثا﴾ غبا ار متفرقا متطاي ار في الهواء (َ ﴿ )6وك ُ
ُنت ْم﴾ أيها الناس ﴿أ ْز َو ً
ص
َ ْ
اب ال ْ َم ْي َم َن مة﴾ وهم المؤمنون الذين
﴿ث َالث َ ًة﴾ صنفين في الجنة وواحدا في النار (َ ﴿ )7فأ َح ُ
ص
َ ْ
اب ال ْ َم ْي َم َن مة﴾ استفهام للتفخيم
يأخذون كتبهم بأيمانهم فيؤخذ بهم إلى اليمين وهي الجنة ﴿ َما أ َح ُ
والتعظيم  ،أي هل تدري أصحاب الميمنة من هم وما هي حالهم وصفتهم ؟ إنهم الذين يؤتون

ص
َ ْ
اب
صحائفهم في أيمانهم  ،فيه تعظيم لشأنهم في دخولهم الجنة وتنعمهم بها (َ ﴿ )8وأ َح ُ
ص
َ ْ
ْ
َ م
اب ال ْ َم ْشأ َ َم مة﴾ هل تدري من هم ؟ وما هي حالهم وصفتهم ؟ الذين يأخذون
ال َم ْشأ َمة َما أ َح ُ

كتبهم بشمالهم ويساقون الى الشمال وهي النار  ،أجارنا اللاه منها ( )9قدم أصحاب اليمين
ليرغب السامعون  ،وثنى بأصحاب الشمال ليرهبوا  ،وثلث بهذا الصنف الذي تتطاول إليه
ُون﴾ إلى
السابمق َ
السابمق َ
ُون﴾ ِإلى الخير والمتسارعون الى التوبة هم ﴿ َّ
األعناق ليتشوقوا إليه ﴿ َو َّ

( )7فائدة الهباء الذي
يدخل في الكوة من
شعاع الشمس ]صا[

النعيم والجنات بال حساب  ،إنما قربوا إلى ربهم ألنهم لم يكن لهم همة غيره  ،عن السدي في

( ) 56عن ابن عباس
قال  :نزلت في حزقيل
مؤمن آل فرعون
وحبيب النجار الذي
ذكر في يس وعليّ بن
أبـي طالب (ع) وكل
رجل منهم سابق أمته
وعليّ أفضلهم ]آل[
( )55أنَّ هللا عز وجل
ذكر في أول السورة
األمور الهائلة عند قيام

ون﴾ من اهلل في جواره ودار كرامته ( ﴿ )11مف َج َّن م
الن مع م
يم﴾ يتنعمون فيها ()12
﴿ال ْ ُمق َّ ب
َر ُ َ
ات َّ

قوله تعالى {والسابقون السابقون} قال :نزلت في علي (ع) ]شو[ (﴿ )11أ ُ ْولَئ َمك﴾ هم

ي﴾ جماعة من االمم السالفة من لدن آدم إلى محمد (ص) (َ ﴿ )13و َق مليل مم َن
﴿ث ُلَّة مم َن األ َ َّولم َ
م
ين﴾ من أمة محمد (ص)  ،او من بعثة محمد (ص) إلى يوم القيامة  ،عن الصادق (ع)
اآلخ مر َ

قال :الثلة من االولين ابن آدم المقتول  ،ومؤمن آل فرعون  ،وصاحب ياسين  ،وقليل من

أسرة ﴿ َم ْو ُ
االخرين علي بن أبي طالب (ع) ]شو[ ( )14جالسين ﴿عَ َل ُس ُ ٍ
ضون َ ٍة﴾
رر﴾ َّ
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الساعة تخويفا ا لعباده
فيزداد ،منسوجة بقضبان الذهب (ُ ﴿ )15م َّت م
ي﴾ ينظر
مي عَ ل َ ْي َها﴾ شأن المنعَّمين المترفين ﴿ ُم َتقَابم مل َ
كئ َ
فإِما محسن
سورة الواقعة ()57

ا
رغبة في الثواب ،
وإ ّما مسيء فيرجع عن
إِساءته خوف اا من
العقاب  ،فلذلك قدَّم
اليمين
أصحاب
ليسمعوا ويرغبوا  ،ثم
ذكر أصحاب الشمال
ليرهبوا  ،ثم ذكر
السابقين وهم الذين ال
يحزنهم الفزع األكبر
يجتهدوا
ليجدوا
]مس[
( ) 51وس مُّوا قلي ا
ل
باإلضافة إِلى من كان
ِ
قبلهم  ،ألن األنبياء
المتقدمين كانوا كثرة ،
فكثر السابقون إِلى
اإليمان منهم  ،فزادوا
ِ
على عدد من سبق إِلى
التصديق من أمتنا
]قر[
( ) 56تنبيه األحاديث
متعارضة في من هم
الولدان المخلدون ،
والمسألة ظنية والعلم
عند هللا تعالى وهو عز
وجل أعلم ]آل[
( )51قال ابن عباس:
لم تعصر كخمر الدنيا
بل هي من عيون
جاريه ]مس[
( )25قدَّم الفاكهة على
اللحم ألن أهل الجنة
يأكلون ال عن جوع بل
للتفكه  ،فميلهم إِلى
الفاكهة أكثر كحال
الشبعان في الدنيا
فلذلك قدمها ]فخ[
( )21سألت أم سلمة
رسول هللا (ص) عن
قال
التشبيه
هذا
صفاؤهن كصفاء الدر
في األصداف الذي لم
تمسه األيدي ]مس[
() 21عن أبي أمامة
قال كان أصحاب
رسول هللا (ص)
يقولون إن هللا تعالى
باألعراب
ينفعنا
ومسائلهم  ،أقبل
أعرابي يوما ا فقال يا
رسول هللا لقد ذكر هللا
تعالى في القرآن
شجرة مؤذية وما كنت

بعضهم لوجوه بعض عند التخاطب  ،وهذا أدخل في السرور وأكمل في أدب الجلوس  ،ألن من
ال ينظر إليك عند ما تخاطبه لم يبال بك  ،ومن ال تنظر إليه عند مخاطبته لم تحترمه وال تعبا

وف عَ ل َ ْي م
ه ْم﴾ يدور عليهم
ط ُ
محبة من الطرفين (﴿ )16يَ ُ
به  ،ففيها سوء خلق وقلة أدب وعدم ّ
ون﴾ ال يموتون وال يهرمون ()17
للخدمة ﴿ مول ْ َدان﴾ أطفال في نضارة الصبا ﴿ ُ َ
ُمل َّ ُد َ

ك َو ٍ
﴿بمأ َ ْ
يق﴾ لها عرى تبرق من صفاء لونها
اب﴾ أقداح كبيرة مستديرة ال عرى لها ﴿ َوأَب َ مار َ

﴿ َوكَأ ْ ٍس مم ْن َم مع ٍ
ون عَ ْن َها﴾ ال تتصدع
ي﴾ من خمر جارية من العيون (﴿ )18ال يُ َ
ص َّدعُ َ

اك َ
ون﴾ وال يسكرون فتذهب بعقولهم (َ ﴿ )19و َف م
ه ٍة﴾ ولهم فيها
رؤوسهم من شربها ﴿ َوال يُ م
نز ُف َ
ون﴾ يختارون ما تشتهيه نفوسهم  ،ومن هنا اقتبس جواز االنتقاء في
فاكهة كثيرة ﴿ مم َّما ي َََت ََّي ُر َ
أكل الفواكه سواء كانت مما يليه أو ال  ،بخالف األكل فإنه ال يجوز إال مما يليه واال فقد أساء
ون﴾ في الحديث إنك لتنظر ِإلى الطير في الجنة
ْل مم َ
ط ْي ٍر مم َّما يَ ْش َت ُه َ
األدب (َ ﴿ )21و َ ْ

فتشتهيه فيخر بين يديك مشويا (َ ﴿ )21و ُحور﴾ البيضاء النقيه في حسن وجمال ﴿ م
عي﴾ كبيرة
العينين في صفاء ( )22ولهم مع ذلك النعيم نساء من الحور العين  ،الواسعات العيون  ،في غاية

ال اللُّؤْلُؤم ال ْ َم ْ
ون﴾ كأنهن اللؤلؤ في الصفاء والنقاء  ،الذي لم تمسه
الجمال والبهاء ﴿كَأ َ ْم َث م
ك ُن م

ون﴾ في الدنيا من الطاعات والخيرات
األيدي (َ ﴿ )23ج َزاء ً﴾ لهم في اآلخرة ﴿ب َمما كَانُوا يَ ْع َمل ُ َ

(﴿ )24ال يَ ْس َم ُع َ َ َ
ْم
يما﴾ وال يلحقهم ِإثم
ون فم يها لغْ ًوا﴾ ال يطرق آذانهم فاحش الكالم ﴿ َوال تَأث ً
ردا
مما يسمعون (﴿ )25إمال مقيالً َسالما َسالما﴾ ال يسمع كل منهم ِإال سالم اآلخر بدءا أو ّ

ً
ً
ص
ص
َ ْ
َ ْ
ي﴾ استفهام للتعظيم والتعجيب من حالهم  ،قال
اب ال ْ َي مم م
اب ال ْ َي مم م
ي َما أ َح ُ
(َ ﴿ )26وأ َح ُ

علي بن أبي طالب (ع)  :أنزلت النبوة على النبي (ص) يوم االثنين وأسلمت غداة يوم الثلثاء
فكان النبي (ص) يصلي وأنا أ صلي عن يمينه وما معه أحد من الرجال غيري فأنزل اهلل

ض ٍ
ُم ُ
ود﴾ مقطوع
{وأصحاب اليمين  ...االية} ]شو[ ( ﴿ )27مف مس ْد ٍر﴾ تحت أشجار النبق ﴿ َ ْ
ض ٍ
ط ٍْ
ل﴾ شجر الموز ﴿ َم ْن ُ
ود﴾
الشوك خص السدر بالذكر النه محبوب عند العرب (َ ﴿ )28و َ

ظ ٍل مم ُد ٍ
متراكم قد نضد بالحمل من أسفله ِإلى أعاله (َ ﴿ )29و م
ود﴾ وظل دائم باق ال يزول ،
َ ْ

عن الصادق (ع) الظل :رحمة اهلل التى ثبتت لمحمد (ص) والممدود فضله على الموحدين وعدله

ك ٍ
على الموحدين ]حق[ (َ ﴿ )31و َم ٍاء َم ْس ُ
وب﴾ جار ال ينقطع  ،يجري في غير أخدود ()31

﴿و َف م ٍ
طوعَ ٍة َوال
يرةٍ﴾ ليست بالقليلة العزيزة كما كانت في بالدهم (﴿ )32ال َمقْ ُ
َ
اك َهة كَ مث َ
َم ْم ُنوعَ ٍة﴾ ال تنقطع إِذا جنيت  ،وال تتمنع من أحد إِذا أراد أخذها  ،في الحديث ما قطعت ثمرة
من ثمار الجنة ِإال عاد مكانها أخرى (َ ﴿ )33و ُف ُر ٍش َم ْر ُفوعَ ٍة﴾ ويكنى بها عن النساء الحسان
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أرى أن في الجنة
شجرة تؤذي صاحبها
قال وما هي ؟ قال
السدر فإن له شوكا
فقال رسول هللا (ص)
أليس هللا يقول فِى سِ دْ ر
م َّْخضود خضد هللا
شوكه فجعل مكان كل
شوكة ثمرة ]...آل[
( ) 15كان العرب
أصحاب بادية وبلد
حارة  ،واألنهار في
بلدهم عزيزة  ،ال
يصلون إِلى الماء إ ِال
بالدلو والرشاء ،
فوعدوا بالجنة خلف
ذلك ووصف لهم
النزهة
أسباب
المعروفة في الدنيا
وهي األشجار وظللها
واألنهار
والمياه
وجريانها ]قر[
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المتعليات عليها  -العرب تسمي المرأة فراشا ولباسا على طريق االستعارة  )34( -بدليل قوله

﴿إمنا أ َ َ ْ
منشاء﴾ ابتدأناهن إبتداء من غير والدة (ْ َ َ ﴿ )35
َ َ
ارا﴾ عذارى
َّ
نشأنَا ُه َّن إ َ ً
َف َعل َنا ُه َّن أبْك ً

َّ
َّ
رًا﴾ جمع عروب وهي المتحببة لزوجها العاشقة له
وجدوهن أبكا ار (﴿ )36عُ ُ ب
أتاهن أزواجهن
كلما

اللواتي يشتهين أزواجهن ﴿أَتْ َرابًا﴾ في سن الثالثين سن الكمال في النساء  ،كما أن األربعين

سن الكمال في الرجال ( )37أنشأنا هؤالء النساء األبكار ﴿أل َ ْ
ي﴾ ليستمتعوا َّ
بهن
ص َح م
اب ال ْ َي مم م

ي﴾ جماعة من األولين من األمم الماضية  ،او من الطبقة التي
في الجنة (﴿ )38ث ُلَّة مم َن األ َ َّولم َ

م
ين﴾ وجماعة من المتأخرين من أمة محمد
كانت مع النبي (ص) (َ ﴿ )39وث ُلَّة مم َن
اآلخ مر َ
(ص)  ،عن الصادق (ع) قال :ثلة من االولين حزقيل مؤمن آل فرعون وثلة من االخرين علي

ص
ص
َ ْ
َ ْ
اب ِّ
اب ِّ
ال﴾ استفهام بمعنى
الش َم م
الش َم م
ال َما أ َح ُ
بن أبي طالب (ع) ]صا[ (َ ﴿ )41وأ َح ُ
التهويل والتفظيع والتعجيب من حالهم ( ﴿ )41مف سم ٍ
وم﴾ في ريح حارة من النار تنفذ في المسام
َ ُ

حيم ٍ
﴿وح مم ٍ
يم﴾ وماء شديد الح اررة (َ ﴿ )42و م
وم﴾ من حر النار ينفذ في المسام ()43
ظ ٍل مم ْن َ ْ ُ
َ َ

( )55قال ابن عباس
اإلبل العطاش
الهيم
ِ
التي ال تروى لداء
يصيبها ]مس[

اإلنسان من شدة الحر ﴿وال كَ مر ٍ
ار ٍد﴾ ليس هذا الظل باردا يستريح به ِ
يم﴾ وال حسن
﴿ال ب َ م
َ

( )57تنبيه  :النزل في
األصل ما يهيأ للضيف
أول قدومه من التحف
والكرامة  ،فتسمية
الزقوم نزالا تهكم بهم
]مس[

ي﴾ منعَّمين مقبلين على الشهوات والملذات (َ ﴿ )45وكَانُوا يُ م
ون﴾ يداومون
ص ُّر َ
﴿ ُم ْت َرفم َ

(َ )76أ َولَسْ ت ْم َترَ ْونَ
أَهْ َل ال ُّد ْنيَا يصْ ِبحونَ َو
ي ْمسونَ َع َلى َأحْ َوال
َش َّتى َف َميِّت ي ْب َكى َو
َ
آخر يع ََّزى َو ص َِريع
م ْب َتلاى َو َعائِد يَعود َو
َ
آخر ِب َن ْفسِ ِه يَجود َو
َطالِب لِل ُّد ْنيَا َو ْالم َْو ت
ي ْ
َطلبه ]نج[

سر به من يستفيء بظله (﴿ )44إمن َّ ُه ْم﴾ ألنهم ﴿كَانُوا َق ْب َ
ل ذَلم َك﴾ في الدنيا
المنظر ي ُّ

اْل م
﴿عَ َل ْ م
ظ م
نث﴾ الذنب ﴿ال ْ َع م
يم﴾ وقد وصفه بالعظيم ليعلم أن المراد منه الشرك باللّه  ،إذ ال

َ
ون أَئ َمذا مم ْت َنا َوكُنَّا ت ُ َرابًا َو م
ُون﴾ هل
ع َ
اما أئمنَّا ل َ َم ْب ُعوث َ
أعظم منه ذنبا (َ ﴿ )46وكَانُوا يَقُول ُ َ
ظ ً

َ
ون﴾ وهل سيبعث
سنبعث بعد أن تصبح أجسادنا ترابا وعظاما نخرة (﴿ )47أ ْو آبَا ُؤنَا األ َ َّول ُ َ

آباؤنا األوائل بعد أن بليت أجسامهم وتفتَّتت عظامهم  ،تأكيد ل ِ
إلنكار ومبالغة فيه (ُ ﴿ )48ق ْ
ل﴾

ي َو م
ين﴾ ِإن الخالئق جميعا السابقين منهم والالحقين
لهم يا محمد (ص) ﴿إ َّمن األ َ َّولم َ
اآلخ مر َ

حدده اهلل ﴿إملَى مميق م
ون﴾ سيجمعون ويحشرون ليوم الحساب الذي َّ
َات يَ ْو ٍم
مْل ُموعُ َ
(ْ َ َ ﴿ )49
م ْعل ُ ٍ
وم﴾ بوقت معلوم ال يتقدم وال يتأخر (﴿ )51ث َُّم إمن َّ ُ
ك ْم﴾ يا معشر كفار مكة ﴿أَي ُّ َها
َ
ون﴾ عن طريق الحق ﴿ال ْ ُم َ
َّ
ون﴾ بتوحيد اهلل واخالص العبادة له ونبوة نبيه ()51
ك ِّذب ُ َ
الضال ُّ َ
َش ٍر ممن َزقُّ ٍ
﴿ م
ُون
وم﴾ الذي ينبت في أصل الجحيم شديد الم اررة (َ ﴿ )52ف َمالمئ َ
آلكل ُ َ
ون مم ْن َ َ
ْ
ون﴾ رغما عنكم  ،ألن مالئكة العذاب يقسرونهم على أكله والشرب من الحميم ()53
ط َ
مم ْن َها ال ْ ُب ُ

اْل مم م
ون ُش ْر َب
يم﴾ الماء الحار الذي اشتد غليانه (َ ﴿ )54ف َش مارب ُ َ
﴿ َف َش مارب ُ َ
ون عَ ل َ ْي مه مم َن ْ َ
يم﴾ كما يشرب ِ
ال ْ مه م
اإلبل العطاش عند ورودهم الماء  ،وهذا بعض عذاب أهل النار  ،إذ يسلط
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( ) 72عن السجاد (ع)
العجب كل العجب لمن
أنكر النشأة االخرى
وهو يرى النشأة
االولى ]صا[
( )66عن الباقر (ع)
أن النبي (ص) كان أذا
شرب الماء قال :
الحمد هلل الذي سقانا
عذبا ا فراتا ا برحمته ولم
يجعله ملحا ا أجاجا ا
بذنوبنا ]آل[
( )65للعرب شجرتان
المرخ
إِحداهما
واألخرى العفار  ،إِذا
أخذ منهما غصنان
أخضران  ،فح ك
أحدهما باآلخر تناثر
من بينهما شرر النار
]مس[
( )61فائدة  :القواء
هي األرض الخالية
البعيدة عن العمران
]مس[
(َ ) 67واعْ َلموا َأنَّ ه ََذ ا
ْالقرْ آنَ ه َو ال َّناصِ ح
ش َو ْالهَادِي
الَّذِي ال يَغ ُّ
الَّذِي ال يضِ ُّل َو
ْالمحَ ِّدث الَّذِي ال َي ْك ِذ ب
َو مَا جَ الَسَ ه ََذا ْالقرْ آنَ
أَحَ د إِال َقا َم َع ْنه ِب ِزيَا َدة
صان ِزيَا َدة فِي
أَ ْو ن ْق َ
صان م ِْن
هداى أَ ْو ن ْق َ
َعماى َو اعْ لَموا أَ َّنه
لَيْسَ َعلَى َأحَ د بَعْ دَ
آن مِنْ َفا َقة َو ال
ْالقرْ ِ
َ
آن م ِْن
ألحَ د َق ْب َل ْالقرْ ِ
ِغ انى فَاسْ َت ْشفوه م ِْن
أَدْ َوائِك ْم َفإِنَّ فِي ِه شِ َفا اء
مِنْ أَ ْكب َِر ال َّداءِ َو ه َو
ْالك ْفر َو ال ِّن َفاق َو ْال َغيُّ
هللا
َو الضَّلل فَاسْ أَلوا َّ َ
بِ ِه َو َت َوجَّ هوا إِلَيْ ِه ِبح ِّب ِه
]نج[
( )69عن الكاظم عليه
السالم قال المصحف
تمسه على غير
ال
ّ

تمس
طهر وال جنبا وال ّ
ان اهلل
خيطه وال تعّلقه ّ
يمسه
تعالى يقول ال
ّ
المطهرون ]صا[
االّ
ّ
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عليهم الجوع فتضطرهم المالئكة ألكل الزقوم  ،ويسلط عليهم العطش فتضطرهم أيضا لشرب
ز ُ ُه ْم﴾ ضيافتهم وما يقدم إليهم في جهنم أول دخولهم فيها
الهيم (َ ﴿ )55ه َذا﴾ أيها السائل ﴿ن ُ ُل

َن ُن َخلَقْ َناك ُْم﴾ أيها الناس من العدم
﴿يَ ْو َم ِّ
ين﴾ يوم القيامة  ،فيه تهكم بهم (ْ َ ﴿ )56
الد م

ون﴾ ولم ال تصدقون بالبعث  ،فِإن من قدر على البدء قادر على ِ
اإلعادة ()57
﴿ َفل َ ْوال ت ُ َ
ص ِّد ُق َ

َ َ
المني في أرحام النساء (﴿ )58ءأَنْ ُت ْم
عما تقذفونه من
ون﴾ َّ
﴿أ َف َرأ ْي ُت ْم﴾ أخبروني ﴿ َما ت ُ ْم ُن َ
ّ
َ
ُون﴾
َتلُقُون َه ُ﴾ هل أنتم تخلقون من هذا
َْ
َن ُن﴾ أم نحن بقدرتنا ﴿ ْ َ
َّ
اْلالمق َ
المني بش ار سويا ﴿أ ْم َ ْ

َن ُن َق َّد ْرنَا﴾ قضينا وحكمنا ﴿ب َ ْي َن ُ
ك ُم﴾ عليكم ﴿ال ْ َم ْو َت﴾ الموت
( )59واعلموا أيها الناس أنا ﴿ َ ْ
َن ُن ب َمم ْسب م
ي﴾ ولسنا بعاجزين ()61
وق َ
انتقال من دار إلى دار  ،وليس بانعدام وفناء ﴿ َو َما َ ْ
ُ

ل أ َ ْم َثال َ ُ
﴿عَ َل أ َ ْن ن ُ َب ِّد َ
ك ْم﴾ نهلككم ونستبدل قوما غيركم يكونون أطوع هلل منكم

﴿ َون ُ ْن مشئَ ُ
ون﴾ في خلقة ال
ك ْم﴾ ولسنا بعاجزين أيضا أن نعيدكم يوم القيامة ﴿ مف َما ال ت َ ْعل َ ُم َ

الن ْشأَةَ األُولَى﴾ اهلل أنشأكم
تعلمونها وال تصل إِليها عقولكم (َ ﴿ )61ولَق َْد عَ مل ْم ُت ُم﴾ عرفتم ﴿ َّ
ون﴾ فهال تتذكرون بأن اهلل قادر على
من العدم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكو ار ﴿ َفل َ ْوال تَذك َّ ُر َ

ِإعادتكم كما قدر على خلقكم أول مرة  ،ف أن من قدر عليها يعني على النشأة األولى فهو على

َ َ
ُون﴾ أخبرووني عن البذر
َت ُ ث
ر َ
النشأة األخرى أقدر وأقدر فإنها أقل صنعا (﴿ )62أ َف َرأ ْي ُت ْم َما َ ْ
الذي تلقونه في االرض (﴿ )63ءأَنْ ُت ْم ت َ ْز َرعُ ون َه ُ﴾ أأنتم تنبتونه وتنشئونه حتى يكون فيه السنبل
َ
ْل َعلْ َناه ُ﴾ لجعلنا
ون﴾ أم نحن الفاعلون لذلك (﴿ )64ل َ ْو ن َ َ
الز مارعُ َ
َن ُن َّ
﴿أ ْم َ ْ
شاء ُ﴾ لو أردنا ﴿ َ َ

لت ْم﴾ فبقيتم ﴿ت َ َف َّ
ون﴾ تتفجعون
اما﴾ هشيما متكس ار ال ينتفع به ﴿ َف َ
ك ُه َ
هذا الزرع ﴿ ُح َ
ظ ُ
ط ً
وتحزنون على الزرع مما َّ
ون﴾ وتقولون قد ذهب مالنا كله ونفقتنا
حل به (﴿ )65إمنَّا ل َ ُمغْ َر ُم َ
وضاع وقتنا ولم نحصل على شيء (﴿ )66ب َ ْ
ون﴾ من الرزق  ،غرمنا قيمة البذر
وم َ
َن ُن َ ْ
ل َْ
ُم ُر ُ

ون﴾ لتدفعوا عنكم شدة
وحرمنا خروج الزرع (﴿ )67أ َ َف َرأ َ ْي ُت ُم﴾ أخبروني عن ﴿ال ْ َماء َ ال َّ مذي ت َ ْش َ ب
رُ َ

َ
ون﴾ له
َن ُن ال ْ ُم م ل
العطش (﴿ )68ءأَنْ ُت ْم﴾ الذين ﴿أ َ َل
نز ُ َ
نز ْ ُت ُموه ُ مم َن ال ْ ُم ْز من﴾ من السحاب ﴿أ ْم َ ْ

ُ
ْ ُ
َ
اجا﴾ مالحا شديد الملوحة ال يصلح لشرب وال لزرع
بقدرتنا (﴿ )69ل ْو ن َ َشاء ُ َج َعل َناه﴾ ماء ﴿أ َج ً

﴿ َفل َ ْوال﴾ فهالّ ﴿ت َ ْش ُ
ون﴾ ربكم على نعمه الجليلة عليكم (﴿ )71أ َ َف َرأ َ ْي ُت ُم﴾ أخبروني عن
ك ُر َ
نشأْت ُ ْم﴾ خلقتم
ون﴾ تقدحونها وتستخرجونها من الشجر الرطب (﴿ )71ءأَنْ ُت ْم أ َ َ
ور َ
﴿ َّ
الن َ
ار ال َّ مِت ت ُ ُ
َ
َن ُن ال ْ ُم م
َن ُن َج َعلْ َنا َ
ها﴾ جعلنا نار الدنيا
َش َ ت
نشئ َ
﴿َ َ
ُون﴾ الخالقون (ْ َ ﴿ )72
ر َ َها أ ْم َ ْ
﴿ت َ ْذ م
ك َرةً﴾ تذكي ار لنار جهنم ِ ،إذا رآها الرائي ذكر بها نار جهنم  ،أعاذنا اللاه واياكم منها
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( ) 16عن الصادق
(ع) قال إنها إذا بلغت
الحلقوم اري منزله من
الجنة فيقول ردوني
إلى الدنيا حتى اخبر
اهلي بما أرى فيقال له
ليس إلى ذلك سبيل
]صا[
( ) 11ال يفارق أحد
روحه من المقرّبين في
الدنيا حتى يؤتى
بغصنين من ريحان
فيشمهما ثم يقبض
روحه فيهما ]قر[
( ) 11عن النبي (ص)
إن أول ما يبشر به
المؤمن عند الوفاة
بروح وريحان وجنة
نعيم وإن أول ما يبشر
به المؤمن في قبره أن
يقال أبشر برضا هللا
تعالى والجنة قدمت
خير مقدم قد غفر هللا
لمن شيعك إلى قبرك،
وصدق من شهد لك،
واستجاب لمن استغفر
لك ]مي[
( )95في محل السلم
ثلثة أقاويل  :أحدها
عند قبض روحه في
الدنيا يسلّم عليه َملَ ك
الموت  ،الثاني عند
مساءلته في القبر يسلّم
عليه منكر ونكير
الثالث عند بعثه في
القيامة تسلّم عليه
الملئكة قبل وصوله
إليها ]قر[
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ين﴾ للمسافرين  ،جعل اهلل تعالى أياته
اهلل ويخاف عقابه ﴿ َو َم َت ً
اعا﴾ ومنفعة ﴿للمْ ُمقْ مو َ
فيخشى َ
بصنوفها مرأى انوار صفاته يتجلى منها ألبصار العارفين ويقوى برويتها ارواح الموحدين ويستقيم
بها عقول الصادقين وتفرغ من مواعظها قلوب الخاشعين فصاروا فى معابد العبودية متذللين فى
ظ م
فنزه يا محمد (ص) ﴿ َرب ِّ َك ال ْ َع م
ماس مم﴾ ِّ
يم﴾ من
ِّب ب ْ
مراقد انوار عظمته متواضعين (َ ﴿ )73ف َ
س ِّ ْ
صفات العجز والنقص  ،وقل :سبحان من خلق هذه األشياء بقدرته َّ
وسخرها لنا بحكمته  ،سبحانه

ما أعظم شأنه وأكبر سلطانه (َ ﴿ )74فال﴾ الالم لتأكيد الكالم وتقويته ﴿أ ُ ْق مس ُم ب َمم َوا مق مع
اُّنل م
َسم ل َ ْو
ُّ ُ
وم﴾ أقسم بمنازل النجوم وأماكن دورانها في أفالكها وبروجها (َ ﴿ )75وإمنَّه ُ لَق َ
ون عَ م
ظيم﴾ وان هذا القسم لو عرفتم عظمته آلمنتم لما في المقسم به من الداللة على
ت َ ْعل َ ُم َ
عظيم القدرة (﴿ )76إمن َّه ُ لَق ُْرءان﴾ ِإن هذا القرآن قرآن ﴿كَ مريم﴾ يدل على مكارم األخالق
ك َت ٍ
اب َم ْ
ومعالى األمور وشريف األفعال ( ﴿ )77مف م
ون﴾ مصون محفوظ عن الباطل وعن
ك ُن ٍ

ون﴾ من الشرك
ط َّه ُر َ
سه ُ﴾ ال يمس ذلك الكتاب المكنون ﴿إمال ال ْ ُم َ
التبديل (﴿ )78ال يَ َم ُّ

َ
اْل مد م
نزيل﴾ َّ
يث﴾ يعني
والذنوب (﴿ )79ت َ م
منزل ﴿ مم ْن﴾ عند ﴿ َر ِّب ال ْ َعال َ مم َ
ي﴾ (﴿ )81أ َف مب َه َذا ْ َ

َ
ون﴾ متهاونون مكذبون به ()81
هذا القرآن ﴿أنْ ُت ْم﴾ يا أهل مكة ويا كفار العرب ﴿ ُم ْد مه ُن َ
ك ْم ت ُ َ
ك ْم أَن َّ ُ
ون﴾ شكر ﴿ مر ْز َق ُ
ون﴾ ب ارزقكم وهو المنعم المتفضل عليكم ()82
ك ِّذب ُ َ
َت َعل ُ َ
﴿ َو َ ْ

َ
ت﴾ الروح ﴿ ْ ُ ْ
﴿ َفل َ ْوال إمذَا بَلَغَ م
ينئ ٍمذ﴾ في
ُوم﴾ عند معالجة سكرات الموت (َ ﴿ )83وأنْ ُت ْم مح َ
اْللق َ
ون﴾ ِإلى المحتضر وما يكابده من شدائد وأهوال  ،الخطاب لمن حول
ذلك الوقت ﴿ت َ ُ
نظ ُر َ

َن ُن﴾ بعلمنا واطالعنا ﴿أ َ ْق َرب إمل َ ْي مه﴾ ِإلى المحتضر ﴿ مم ْن ُ
ك ْم َول َ م
ك ْن ال
المحتضر (َ ﴿ )84و َ ْ
ُ
َ
ت ُ ْب م
ُنت ْم َغ ْي َر
ص ُر َ
ون﴾ مالئكتنا الذين حضروه لقبض روحه (َ ﴿ )85فل ْوال﴾ فهالَّ ﴿إ ْمن ك ُ

ي﴾ مجزين بأعمالكم كما تزعمون (﴿ )86ت َ ْرجم ُعون َ َ
ها﴾ تردون نفس هذا الميت إِلى جسده
َم مدي من َ

ص م
ي﴾ بقولكم أنه ال بعث وال حساب (َ ﴿ )87فأ َ َّما إ ْمن
ُنت ْم َ
اد مق َ
بعد ما بلغت الحلقوم ﴿إ ْمن ك ُ

حيان﴾ فله عند ربه راحة
ان﴾ هذا الميت ﴿ مم َن ال ْ ُمق َّ ب
كَ َ
َر َ
مي﴾ المحسنين (َ ﴿ )88ف َر ْوح َو َر ْ َ

تامة ورزق حسن  ،ويقال ال يخرج مؤ ِمن في الدنيا حتى ي ْؤتَى بريحان من رياحين الجنة فيشمه
ّ
قبل خروج روحه  ،فالروح راحة عند الموت والريحان في االخرة ﴿وج َّن ُة ن َ مع ٍ
يم﴾ وجنة واسعة
َ َ

َ
ان﴾ المحتضر
يتنعم فيها  ،الروح لقلوبهم والريحان لنفوسهم والجنة ألبدانهم (َ ﴿ )89وأ َّما إ ْمن كَ َ
﴿ مم ْن أ َ ْ
سالم ل َ َك﴾ يا محمد (ص)
ص َح م
اب ال ْ َي مم م
ي﴾ الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم (َ ﴿ )91ف َ

َ
﴿ مم ْن أ َ ْ
ان﴾ المحتضر ﴿ مم َن
ص َح م
اب ال ْ َي مم م
ي﴾ ألنه في راحة وسعادة ونعيم (َ ﴿ )91وأ َّما إ ْمن كَ َ
ال ْ ُم َ
مي﴾ المنكرين للبعث ﴿ َّ
ي﴾ عن الهدى والحق (َ ﴿ )92ف ُن ُزل﴾ فضيافتهم التي
الضال ِّ َ
ك ِّذب َ
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يكرمون بها أول قدومهم ﴿ ممن ح مم ٍ
ص مل َي ُة
يم﴾ الذي يصهر البطون لشدة ح اررته (َ ﴿ )93وت َ ْ
ْ َ
َج ٍ
َم
يم﴾ (﴿ )94إ َّمن َ
ه َذا﴾ الذي قصصناه عليك يا محمد (ص) من جزاء السابقين  ،والسعداء
ي﴾ الثابت الذي ال شك
وعزتي وجاللي ﴿ َح ُّق ال ْ َي مق م
واألشقياء وحضور الموت وما قبله ﴿ل َ ُه َو﴾ ّ

ظ م
ماس مم َرب ِّ َك ال ْ َع م
يم﴾ َّ
أن اهلل هو أعظم من أن يلحقه تسبيحك أو يحتاج إلى
ِّب ب ْ
فيه (َ ﴿ )95ف َس ِّ ْ
شرف عبيده بأن أمرهم أن يسبحوه ليظهروا أنفسهم مما ينزهونه به ()96
شىء منك لكنه َّ

سورة الحديد نصف
القرآن من حيث العدد
]مل[
فضلها عن الصادق
(ع) من قرأ سورة
الحديد والمجادلة في
فريضة ادمنها لم
يعذبه هللا حتى يموت
ابدا وال يرى في نفسه
وال في أهله سوء أبدا
وال خصاصة في بدنه
وعن الباقر (ع) من
قرأ المسبحات كله –
الحديد االحشر الصف
الجمعة  ،التغابن -
قبل أن ينام لم يمت
حتى يدرك القائم
صلوات هللا عليه وان
مات كان في جوار
رسول هللا (ص)
]صا[
( )5التسبيح تنزيه هللا
تعا اعتقادا وقوال
وعمل عما اليليق به
بدأ هللا بالمصدر فى
االسرآء النه االصل
ثم بالماضى فى الحديد
والحشر والصف النه
اسبق الزمانين ثم
بالمستقبل فى الجمعة
والتغابن ثم باالمر فى
االعلى ]رو[
( ) 1في الحديث أنت
األول فليس قبلك
شيء ،وأنت اآلخر
فليس بعدك شيء ،
وأنت الظاهر فليس
فوقك شيء  ،وأنت
الباطن فليس دونك
شيء ]مس[
( )7قال ابن عباس
اسم هللا االعظم فى
اول سورة الحديد فى
ست آيات من اولها
]رو[

ترتيبها
56

ترتيب النزول
94

اياتها
29

سورة الحديد

نزلت بعد
الزلزلة

مكية

وهي خمسمائة وأربع وأربعون كلمة  ،وألفان وأربعمائة وستة وسبعون حرفا  ،ال ناسخ وال منسوخ
فيها  ،ويوجد في القرآن سبع سور مبدوءة بلفظ التسبيح  ،ثالث بلفظ الماضي وهي  :هذه والحشر
والصف  ،واثنتان بلفظ المضارع وهي  :الجمعة والتغابن  ،وواحدة بالمصدر وهي :االسراء ،
واحدة بلفظ األمر وهي :االعلى  ،ومثلها في عدد اآلي التكوير والفتح ]مال[

من اْلر ٍح ٍ
سِب اْ م ْ
م م
يم
لر ْح ٍ َّ
لل ا ًّ

﴿ َسِّب﴾ مجَّد ﴿ م َّ م
او م
ات َواأل َ ْر م
لل﴾ َّ
ض﴾ ما في الكون من
الس َم َ
ونزهه واثنى عليه ﴿ َما مف َّ
َّ َ

يز﴾ الغالب على أمره الذي ال
ِإنسان وحيوان ونبات بلسان القال وبلسان الحال ﴿ َو ُه َو ال ْ َع مز ُ

ْ
او م
ات َواأل َ ْر م
اْل م
ض﴾ الخالق
يمانعه وال ينازعه شيء ﴿ ْ َ
الس َم َ
يم﴾ في أفعاله (﴿ )1ل َه ُ ُمل ُك َّ
ك ُ
يت﴾ االحياء في الدنيا ﴿ َو ُه َو عَ َل
حي مي﴾ االموات للبعث ﴿ َويُ مم ُ
لها والمتصرف في خلقه ﴿ ُ ْ
ل﴾ ليس لوجوده بداية ﴿ َو م
اآلخ ُر﴾ وال
َش ٍء َق مدير﴾ ال يعجزه شيء (ُ ﴿ )2ه َو األ َ َّو ُ
كُلِّ َ ْ
الظا مه ُر﴾ على كل شيء بالقهر له ﴿ َوال ْ َب م
اط ُن﴾ الذي ال تدركه األبصار وال
لبقائه نهاية ﴿ َو َّ

تصل العقول إِلى معرفة كنه ذاته ﴿ َو ُه َو بم ُ
َش ٍء عَ مليم﴾ ال يعزب عن عمله شيء ()3
كلِّ َ ْ
َ ٍ
َ
او م
ات َواأل َ ْر َ
اس َت َوى﴾
الس َم َ
﴿ ُه َو ال َّ مذي َخل َق َّ
ض مف﴾ مقدار ﴿ مس َّت مة أيَّام﴾ ستة مراحل ﴿ث َُّم ْ
ل﴾ يدخل ﴿ مف األ َ ْر م
ض﴾ كالكنوز
استولى ﴿عَ َل ال ْ َع ْر مش﴾ على الكون بالتدبير ﴿يَ ْعل َ ُم َما يَ م ُ

َي ُر ُج مم ْن َها﴾ معادن ونبات وغير ذلك ﴿ َو َما يَ ْن مز ُ
الس َما مء﴾ من األرزاق ،
والبذور ﴿ َو َما َ ْ
ل مم َن َّ
والمالئكة  ،والرحمة  ،والعذاب ﴿ َو َما يَ ْع ُر ُج﴾ يصعد ﴿فم ي َها﴾ المالئكة واألعمال ﴿ َو ُ
ه َو﴾

ك ْم﴾ مع كل أحد ﴿أ َ ْي َن َما ك ُْن ُت ْم﴾ بعلمه وِاحاطته ﴿ َو َّ
حاضر ﴿ َم َع ُ
ون
الل ُ ب َمما ت َ ْع َمل ُ َ

بَ م
صير﴾ رقيب على أعمال العباد  ،فيجازيكم عليه ثوابا وعقابا  ،فى اآلية بشارة للعاشقين حيث

هو معهم اينما كانوا وتوفيق للمتوكلين وسكينة للعارفين وبهجة للمحبين ويقين للمراقبين ورعاية
ْ
او م
ات َواأل َ ْر م
ض﴾ كرره للتأكيد والتمهيد ِإلثبات الحشر والنشر
الس َم َ
للمقبلين (﴿ )4ل َه ُ ُمل ُك َّ
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( )6يعني أن األموال
التي بأيديكم إِنما هي
أموال هللا ألنه خلقها ،
ولكنه م َّتعكم بها
خلفاء
وجعلكم
بالتصرف فيها  ،فأنتم
فيها بمنزلة الوكلء فل
تمنعوها من اإلِنفاق
فيما أمركم مالكها أن
تنفقوها فيه ]مس[
( )6نزلت في غزوة
العسرة  ،وهي غزوة
تبوك ]مس[
( )56المعنى إِنكم
ستموتون فتورثون ،
فهلا قدمتموه في
اإلنفاق في طاعة هللا!!
ِ
 ،وهذا من أبلغ الحث
على اإلِنفاق في سبيل
هللا ]فخ[
لفظ
ذكر
()56
الميراث الن العرب
تعرف ان ماترك
االنسان يكون ميراثا
فخاطبهم بما يعرفون
فيما بينهم ]رو[
( )56قال المفسرون:
وإِنما كانت النفقة قبل
الفتح أعظم  ،ألن
اإلسلم إِلى
حاجة
ِ
واإلنفاق كانت
الجهاد
ِ
أشد  ،ثم أعز هللا
اإلِسلم بعد الفتح َّ
وكثر
ناصريه  ،ودخل
الناس في دين هللا
أفواجا ]مس[
( ) 55القرض ال يكون
حسنا اال إذا جمع فيه
أحد عشر خصلة - 1
أن يكون في المال
الحالل  - 3أن يقرضه
وهو محتاج إليه - 2
أن يكون لألحوج - 4
أن يكتمه وال يتبعه
بمن وال أذى  - 6أن
يقصد به وجه هللا
ابتغاء مرضاته  - 5أن
ال يرائي به الناس وال
يقصد به السمعة
والصيت  - 7أن
يستحقر ما يقرضه ّلل
مهما كان كثيرا  - 8أن
يكون من أحسن ماله
 - 9أن ال يرى حين
تصدق غنى لنفسه
وذال للفقير  - 11أن
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﴿ َوإملَى َّ م
ِلم الل َّ ْيلَ مف
ور﴾ في اآلخرة فيجازيهم على أعمالهم (﴿ )5يُو ُ
الل﴾ وحده ﴿ت ُ ْر َج ُع األ ُ ُم ُ
ار مف الل َّ ْي مل﴾ يدخل ما نقص من الليل في النهار وما نقص من النهار في
ِلم َّ
َّ
الن َه مار َويُو ُ
الن َه َ
الليل حسب اختالف االزمان ﴿ ُه َو عَ مليم ب َمذ م
الص ُدور﴾ بالسرائر والضمائر  ،وما فيها من
ات ُّ
آم ُنوا﴾ معاشر الناس وصدقوا ﴿ب َّ م
النوايا والخفايا ( ﴿ )6م
مالل﴾ ووحدانيته ﴿ َو َر ُسولم مه﴾ محمدا (ص)

وتصدقوا ﴿ مم َّما َج َعل َ ُ
مي فم ي مه﴾ من األموال التي جعلكم اهلل خلفاء في
﴿ َوأَنْ مفقُوا﴾
ك ْم ُم ْس ََتْلَف َ
ّ

التصرف فيها بوراثتكم اياه عمن قبلكم  ،فهي في الحقيقة له ال لكم  ،استخلفكم في تملكها
والتصرف فيه  -واالنفاق من مال الغير يهون على النفس  -فيه تحريض على ِ
اإلنفاق والتزهيد
في الدنيا قبل ان ينتقل المال لغيرنا  ،فأنتم اآلن خلفاء اللّه عمن مضى من قبلكم ووكالؤه على

آم ُنوا مم ْن ُ
ك ْم
ين َ
ما أودعه لديكم  ،فأنفقوا على من بقي من أبناء جنسكم من عيال ﴿ َفال َّ مذ َ
اإليمان الصادق و ِ
َوأَنْ َفقُوا﴾ جمعوا بين ِ
اإلنفاق في سبيل اهلل ﴿ل َ ُه ْم أ َ ْجر كَبمير﴾ عظيم وهو
الجنة "في اآلية من المبالغات ما ال يخفى  ،حيث جعل الجملة اسمية" (َ ﴿ )7و َما ل َ ُ
ك ْم ال
ون ب َّ م
اإليمان باهلل  ،استفهام ل ِ
أي عذر لكم في ترك ِ
ل
الر ُسو ُ
مالل﴾ ُّ
تُؤ مْم ُن َ
إلنكار والتوبيخ ﴿ َو َّ

مر ِّ ُ
ك ْم﴾ وخالقكم  ،بالبراهين القاطعة  ،والحجج الدامغة ﴿ َو َق ْد أ َ َخ َذ﴾ اهلل
يَ ْدعُ وك ُْم لم ُتؤ مْم ُنوا ب َ ب
﴿ ممي َثا َق ُ
ك ْم﴾ بااليمان حين أخرجكم من ظهر آدم وأعلمكم بأن اهلل ربكم ال إله لكم سواه وبما

ي﴾ ان كنتم
ركب في عقولكم من معرفة الصانع ونصب لكم األدلة والبراهين ﴿إ ْمن ك ُْن ُت ْم ُمؤ مْم من َ

ل﴾ بواسطة جبرئيل ﴿عَ َل عَ ب مد مه﴾ محمد (ص) ﴿آي ٍ
مصدقين بحق (ُ ﴿ )8ه َو ال َّ مذي يُ َن ِّز ُ
ات﴾
َ
ْ
م
القرآن ﴿بين ٍ
الظل ُ َم م
يِل مر َج ُ
ات﴾ ظلمات
ك ْم مم َن ُّ
ات﴾ المعجز في بيانه  ،الواضح في أحكامه ﴿ ُ ْ
َ ِّ َ
اإليمان والعلم ﴿ َوإ َّمن َّ
الل َ بم ُ
ور﴾ نور ِ
ك ْم ل َ َرءُوف َر محيم﴾ حيث أنزل
الن م
الكفر والجهل ﴿إملَى ُّ
الكتب وأرسل الرسل لهدايتكم (َ ﴿ )9و َما ل َ ُ
الناس وأي عذر يمنعكم ﴿أَال ت ُ ْن مفقُوا مف
ك ْم﴾ أيها ّ

ميل َّ م
النعم  ،وأي شيء حدا بكم حتى بخلتم بالعفو من أموالكم على
َسب م
الل﴾ مما خولكم به من ّ
ير ُ
إخوانكم وأقاربكم وفقرائكم ﴿ َو م َّ م
او م
ات َواأل َ ْر م
ض﴾ وأنتم تموتون وتخلّفون أموالكم
الس َم َ
اث َّ
لل مم َ

وهي صائرة ِإلى اهلل تعالى  ،فاستوفوا حظكم من أموالكم قبل أن تخرج من أيديكم ﴿ال يَ ْس َت موي﴾

َ
في الفضل ﴿ مم ْن ُ
من أنفق ماله قبل فتح مكة ﴿ َو َقاتَلَ﴾ األعداء
ك ْم َم ْن أنْ َف َق مم ْن َق ْب مل ال ْ َف ْ م
ت﴾ َ
ين أَنْ َفقُوا﴾
مع رسول اهلل (ص) ﴿أ ُ ْولَئ َمك أ َ ْع َ
ظ ُم دَ َر َج ًة﴾ أعظم أج ار  ،وأرفع منزلة ﴿ مم َن ال َّ مذ َ

مالهم ﴿ مم ْن ب َ ْع ُد﴾ فتح مكة ﴿ َو َقاتَلُوا َوكُال﴾ ممن آمن وأنفق قبل الفتح  ،ومن آمن وأنفق بعد

اْل ْس َنى﴾ وعده اهلل الجنة مع تفاوت الدرجات ﴿ َو َّ
الفتح ﴿ َوعَ َد َّ
ون َخبمير﴾
الل ُ ب َمما ت َ ْع َمل ُ َ
الل ُ ْ ُ
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يكون عن طيب نفس
ورغبة فيما أعده هللا
لمثله  - 11أن يحب
أن يرزقه هللا أكثر مما
عنده لينفق أكثر مما
أنفق  - 13على هللا أن
يتقبلها منه ويثيب
عليها ثوابا مضاعفا
]مل[
هللا مَعْ َشرَ
هللا َّ َ
(َ َّ ) 55
ْال ِعبَا ِد َو أَ ْنت ْم َسالِمونَ
فِي الصِّ حَّ ِة َق ْب َل ال ُّس ْق ِم
َو فِي ْالفسْ حَ ِة َق ْب َل
ِّيق فَاسْ ع َْوا فِي
الض ِ
َف َكاكِ ِر َق ِابك ْم مِنْ َق ْب ِل
أَنْ ت ْغ َلقَ رَ َهائِنهَا
أَسْ ِهروا عيو َنك ْم َو
أَضْ مِروا بطو َن ك ْم َو
اسْ تَعْ مِلوا أَ ْقدَامَك ْم َو
أَ ْنفِقوا أَم َْوالَك ْم َو خذوا
ِمنْ َأجْ َسادِك ْم َفجودوا
ِبهَا َعلَى أَ ْنفسِ ك ْم َو ال
َتب َْخلوا بِهَا عَ ْنهَا َفقَدْ
َقا َل َّ
هللا سبْحَ ا َنه إ ِ ْن
َت ْنصروا ََّ
هللا َي ْن صرْ ك ْم
َو ي َثب ْ
ِّت أَ ْقدامَك ْم َو َقا َل
َت َعالَى م َْن َذا الَّذِي
هللا قَرْ ضا ا
ي ْق ِرض
َّ َ
حَ سَنا ا َفيضا ِع َفه لَه
]نج[
( ) 55روي ان أبا
الدحداح األنصاري
قال  :يا رسول هللا إِنَّ
هللا ليريد منا القرض ؟
قال  :نعم يا أبا
الدحداح  ،قال  :أرني
يدك يا رسول هللا
فناوله يده  ،قال  :فإِني
قد أقرضت ربي
حائطي -أي بستاني -
وله فيه ستمائة نخلة ،
وأم الدحداح فيه هي
وعيالها  ،فجاء أبو
الدحداح فناداها  :يا
أم الدحداح قالت  :لبيك
 ،قال اخرجي فقد
أقرضته ربي عز
وجل  ،فقالت  :ربح
بيعك يا أبا الدحداح
ونقلت منه متاعها
وصبيانها ]مس[
( )55روي إن هللا
تعالى يقول للكافر
أرأيتك لو كان لك
أضعاف الدنيا أكنت
تفتدي بجميع ذلك من
عذاب النار ؟! فيقول
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ض َّ
عالم بأعمالكم ومجازيكم عليه  ،في اآلية وعد ووعيد (َ ﴿ )11م ْن ذَا ال َّ مذي يُقْ مر ُ
ضا
الل َ َق ْر ً
س ًنا﴾ عن طيب نفس  ،والمراد في هذا القرض اإلنفاق في سبيل اللّه  ،وسمي قرضا ليدل على
َح َ

التزام الجزاء ﴿ َف ُي َ
ض م
اع َف ه ُ لَه ُ﴾ يعطيه أجره على ِإنفاقه مضاعفا ﴿ َولَه ُ﴾ مع المضاعفة ﴿أ َ ْجر﴾

ثواب ﴿كَ مريم﴾ عظيم عن الكاظم (ع) نزلت في صلة االمام ]صا[  ،إن بضاعة اآلخرة
كاسدة  ،فاستكثروا من أوان كسادها  ،فإذا جاء يوم نفاقها لم تقدروا منها على قليل وال على كثير

ي َوال ْ ُمؤ مْم َن م
ي
ور ُه ْم ب َ ْ َ
( )11أنظر أيها اإلنسان ﴿يَ ْو َم ت َ َرى ال ْ ُمؤ مْم من َ
ات﴾ يوم القيامة ﴿يَ ْس َعى ن ُ ُ
أ َ ْي مدي مه ْم﴾ تتألأل من أمامهم على الصراط يهتدون به إلى الجنة ﴿ َوبمأ َ ْي َمانم م
ه ْم﴾ ومن جميع

جهاتهم  ،يقسم النور بين الناس يوم القيامة على قدر إيمانهم وجزاء أعمالهم الحسنة وتقول لهم

َ
ين﴾ ماكثين
َت مري مم ْن َ ْ
المالئكة ﴿ب ُ ْش َراكُ ْم﴾ أبشروا ﴿ال ْ َي ْو َم َجنَّات َ ْ
ار َخالم مد َ
َت مت َها األنْ َه ُ

﴿فم ي َها﴾ أبدا ﴿ذَ مل َك ُه َو ال ْ َف ْو ُز ال ْ َع م
ُون
يم﴾ الذي ال فوز بعده (﴿ )12يَ ْو َم يَقُو ُ
ل ال ْ ُم َنافم ق َ
ظ ُ
َوالْم َنافم ق ُ َّ
ورك ُْم
آمنوا انْ ُ
ظ ُرونَا﴾ انتظرونا وأمهلونا ﴿نَقْ َتب ْمس﴾ لنستضيء ﴿ مم ْن ن ُ م
ين ُ
َات للم مذ َ
ُ
ْ
مقي َ
ورا﴾ ِإلى الدنيا
ل﴾ فيقول لهم المؤمنون سخرية واستهزاء بهم ﴿ ْارجم ُعوا َو َراءك ُْم َفال َت مم ُسوا ن ُ ً
فالتمسوا هذه األنوار بتحصيل المعارف االلهية واالخالق الفاضلة واالعمال الصالحة فإن النور

يتولد منها هناك  ،او حيث قسم النور في الموقف  ،فيرجعون فال يجدون شيئا ﴿ َف ُ
ض مر َب
اط ُنه ُ فم م
ور ل َه ُ﴾ بحاجز ﴿بَاب ب َ م
ب َ ْي َن ُه ْم﴾ بين أهل الجنة وأهل النار ﴿ب ُمس ٍ
الر ْح َم ُة﴾ النه يلي
يه َّ
الجنة ﴿ َو َ م ُ م م م م ْ َ
اب﴾ النه يلي النار وهو جهة الكافرين (﴿ )13يُ َنادُون َ ُه ْم﴾
ظاه ُره م ْن ق َبله ال َعذ ُ

ك ْن َم َع ُ
ينادي المنافقون المؤمنين ﴿أَل َ ْم ن َ ُ
ك ْم﴾ في الدنيا  ،نصلي كما تصلون  ،ونصوم كما

ك َّن ُ
تصومون ونقاتل معكم في الغزوات ﴿ َقالُوا ب َ َل﴾ نعم كنتم معنا في الظاهر ﴿ َول َ م
ك ْم
َف َت ْن ُت ْم﴾ أهلكتم ﴿أَنْ ُف َس ُ
ص ُت ْم﴾ انتظرتم بالمؤمنين الدوائر ﴿ َو ْارت َ ْب ُت ْم﴾
ك ْم﴾ بالنفاق ﴿ َوت َ َ ب
ر َّ ْ
اّن﴾ الباطله ﴿ َح َّتى َجاء َ أ َ ْم ُر َّ م
ر ُ
الل
شككتم في أمر الدين ﴿ َو َغ َّ تْ
ك ْم﴾ خدعتكم ﴿األ َ َم م ُّ
َو َغ َّرك ُْم ب َّ م
ور﴾ وخدعكم الشيطان بقوله إن اهلل عفو كريم ال يعذبكم (َ ﴿ )14فال ْ َي ْو َم ال
مالل الْغَ ُر ُ
يُؤْ َخ ُذ مم ْن ُ
ين
ك ْم﴾ ايها المنافقون ﴿فم ْديَة﴾ ال يقبل منكم بدل وال عوض ﴿ َوال مم َن ال َّ مذ َ

ْ
ي َم ْوالك ُْم﴾ عونكم
ار مه َ
كَ َف ُروا﴾ وال من الكافرين ﴿ َمأ َواك ُْم﴾ مقامكم ومنزلكم ﴿ َّ
الن ُ
ْ
َ
َّ
وسندكم ﴿ َوبمئ َْس ال ْ َم م
آم ُنوا﴾
ين َ
ير﴾ المرجع والمنقلب (﴿ )15أل َ ْم يَأ من﴾ أما حان ﴿للم مذ َ
ص ُ
ك مر َّ م
ش َع﴾ َّ
ترق ﴿ ُقلُوب ُ ُه ْم﴾ وتلين ﴿لم مذ ْ
الل﴾ لما ي ّذكرهم اهلل به من المواعظ
َت َ
للمؤمنين ﴿أ َ ْن َ ْ

اْل ِّق﴾ من آيات القرآن ﴿ َوال يَ ُ
ين أُوتُوا ال ْ م
﴿ َو َما ن َ َز َ
اب﴾ اليهود
ل مم َن ْ َ
كونُوا كَال َّ مذ َ
ك َت َ
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ل عَ ل َ ْي م
طا َ
ه ْم األ َ َم ُد﴾ طال الزمان بينهم وبين أنبيائهم  ،وقيل طالت
نعم يا ربّ  ،فيقول هللا والنصارى ﴿ مم ْن َق ْبلُ َف َ
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تبارك وتعالى  :قد
سألتك ما هو أيسر من
ذلك وأنت في ظهر
أبيك آدم  ،أن ال تشرك
بي فأبيتَ إِال الشرك
]مس[
( ) 57قال ابن مسعود
ما كان بين إسالمنا
وبين أن عوتبنا بهذه
اآلية إال أربع سنين
فجعل المؤمنون يعاتب
بعضهم بعض اً  ،ذلك
ان الصحابة بمكة
كانوا مجدبين فلما
هاجروا أصابوا الريف
والنعمة فتغيروا عما
كانوا عليه فقست
قلوبهم ]مج[
( )57عن أبى بكر
الصديق ان هذه اآلية
قرئت بين يديه وعنده
قوم من أهل اليمامة
فبكوا بكاء شديدا
فنظر اليهم فقال هكذا
كنا قست القلوب
]رو[
( )56قال ابن عباس:
يلين القلوب بعد
قسوتها فيجعلها م ا
خبتة
منيبة  ،وكذلك يحيي
القلوب الميتة بالعلم
والحكمة ]مس[
( ) 51تنبيه القرض
الحسن هو التصدق
عن طيب النفس ،
وخلوص النية ]مس[
عن أمير
()59
المؤمنين (ع) الميت
من شيعتنا صديق
صدق بأمرنا وأحب
فينا وأبغض فينا يريد
بذلك هللا عز وجل
يؤمن باهلل وبرسوله ثم
تل هذه االية ]صا[
( ) 59فيه دليل على
أن الخلود في النار
مخصوص بالكفار ،
من حيث إن الصيغة
تشعر باالختصاص
والصحبة تدل على
الملزمة ]بي[

أعمارهم وساءت أعمالهم فقست قلوبهم وزال خشوعها ومرنوا على المعاصي واعتادوها

َس ْت﴾ حتى صلبت ﴿ ُقلُوب ُ ُه ْم﴾ ورد عن عيسى (ع) ال تكثروا الكالم بغير ذكر اهلل فتقسو
﴿ َفق َ

قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من اهلل وال تنظروا في ذنوب العباد كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم
كأنكم عبيد والناس رجالن مبتلى ومع افى فارحموا أهل البالء واحمدوا اهلل على العافية ]مج[

﴿ َوكَ مثير مم ْن ُه ْم﴾ من أهل الكتاب ﴿ َف م
ُون﴾ خارجون عن طاعة اهلل تعالى إلى معصيته ،
اسق َ

أي فال تكونوا مثلهم فيحكم اهلل فيكم بمثل ما حكم فيهم  ،عن الصادق (ع) قال نزلت هذه االية
في القائم (ع) {وال يكونوا }...االية ]صا[  ،يقول الفيض الكاشاني لعل المراد أنها نزلت في شأن

اعل َ ُموا﴾ يا معشر المؤمنين ﴿أ َ َّن َّ
حي مي
غيبة القائم (ع) وأهلها المؤمنين ]صا[ (ْ ﴿ )16
الل َ ُ ْ
األ َ ْر َ
ض﴾ القاحلة بالمطر ﴿ب َ ْع َد َم ْوتم َها﴾ يخرج منها النبات بعد يبسها  ،وهو تمثيل ِإلحياء
القلوب القاسية بالذكر وتالوة القرآن  ،عن الباقر (ع) قال يحييها اهلل بالقائم (ع) بعد موتها ،

ك ْم اآليَ م
يعني بموتها كفر أهلها ]صا[ ﴿ َق ْد ب َ َّي َّنا﴾ وضحنا ﴿ل َ ُ
ات﴾ الحجج والبراهين الدالة
على قدرتنا ﴿ل َ َعل َّ ُ
ي
ون﴾ وتتدبروا ما أنزل اهلل في القرآن (﴿ )17إ َّمن ال ْ ُم َّ
ك ْم ت َ ْع مقل ُ َ
ص ِّد مق َ
ضوا َّ
ص ِّد َق م
ات﴾ الذين تصدقوا بأموالهم على الفقراء ابتغاء وجه اهلل ﴿ َوأ َ ْق َر ُ
ضا
الل َ َق ْر ً
َوال ْ ُم َّ

س ًنا﴾ والذين أنفقوا في سبيل اهلل وفي وجوه البر و ِ
اإلحسان طيبة بها نفوسهم ﴿يُ َ
ضاعَ ُف
َح َ
َ
ظ َم
َع َ
ل َ ُه ْم﴾ ثوابهم ﴿ َول َ ُه ْم﴾ فوق ذلك ﴿أ ْجر﴾ ثواب ﴿كَ مريم﴾ حسن جزيل وهو الجنة ِ ،إ َّن أ ْ
ِ
ِ
اع ِة اللَّ ِه
اع ِة اللَّ ِه فَ َوِرثَه َرجل فَأ َْنفَقَه ِفي َ
ب َماال ِفي َغ ْي ِر َ
ط َ
ط َ
ام ِة َح ْسَرة َرجل َك َس َ
ا ْل َح َسَرات يَ ْوَم ا ْلقيَ َ
ِ
ِ
آم ُنوا ب َّ م
مالل﴾ َّ
صدقوا
ين َ
َّار ]نج[ (َ ﴿ )18وال َّ مذ َ
س ْب َح َانه فَ َد َخ َل بِه ا ْل َجنَّةَ َو َد َخ َل األ ََّول بِه الن َ

ُون ﴾ قال رسول اهلل (ص)
بوحدانية اهلل ﴿ َو ُر ُس مل مه﴾ وآمنوا برسله ﴿أ ُ ْولَئ َمك ُه ْم
ِّ
الص ِّديق َ
الصديقون ثالثة حبيب النجار مؤمن آل ياسين  ،وحزبيل مؤمن آل فرعون  ،وعلي بن أبي

ع ْن َد َرب ِّ م
الش َه َداء ُ م
ه ْم﴾ جمعوا أعلى المراتب فحازوا درجة
طالب الثالث وهو أفضلهم ]شو[ ﴿ َو ُّ

َ
ور ُ
ه ْم﴾ والنور الذي يسعى بين أيديهم
الصديقية والشهادة ﴿ل َ ُه ْم﴾ في اآلخرة ﴿أ ْج ُر ُه ْم َون ُ ُ

ين كَ َف ُروا﴾ جحدوا بوحدانية اهلل
وبأيمانهم  ،عن السجاد (ع) إن هذه لنا ولشيعتنا ]صا[ ﴿ َوال َّ مذ َ

ص
م ُ َ َ ْ
َّ
ْل مح م
اب ا ْ َ
يم﴾ المخلدون في نار جهنم  ،نسأل اهلل سبحانه أن
﴿ َوكَذبُوا ب مآيَات َنا أ ْولئ َمك أ َح ُ

َ
اْل َياةُ﴾ في هذه
يتوالنا بعميم افضاله بحرمة نبيه وآله (ْ ﴿ )19
اعل َ ُموا﴾ ايها الناس ﴿أن َّ َما ْ َ
الدنْ َيا ل َ معب َول َ ْهو﴾ بمنزلة اللهو واللعب  ،إذ ال بقاء لذلك وال دوام ويزول عن وشيك كما
الدار ﴿ ُّ

ين ة﴾ من
يزول اللهو واللعب  ،وقيل اللعب ما رغب في الدنيا واللهو ما ألهى عن اآلخرة ﴿ َو مز َ

مالبس شهية ومراكب بهية ومنازل رفيعة تتزين في اعين اهلها ثم تتالشى ﴿ َوت َ َفا ُخر﴾ مباهاة
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َ
ك ْم﴾ باألحسيياب واألنسيياب ﴿ َوت َ َ
الباقر(ع) وافتخييار ﴿ب َ ْيأ َأن ُ
ال َواأل َ ْوالد﴾ مباهيياة بكث يرة
أأو م
كأأاث ُر مف األ ْم َ
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( )59عن
العارف منكم هذا
األمر المنتظر له
المحتسب فيه الخير
كمن جاهد وهللا مع
قائم آل محمد (ع )
بسيفه ].....مج[
( )26تنبيه ك ّل آية
مصدرة بلفظ اعلموا
أو اعلم تدل على
أهمية ما تدعو إليه
ووجوب أخذ ما فيها
بعين االعتبار وال ّنظر
إليها بالتفكر والتدبر
والتروي ] مل[
( )26قال على(ع)
لعمار التحزن على
الدنيا فان الدنيا ستة
مطعوم
اشياء
وملبوس
ومشروب
ومركوب
ومشموم
ومنكوح فأكبر طعامها
العسل وهو ريقة ذبابة
واكبر شرابها الماء
ويستوى فيه جميع
الحيوان اكبر الملبوس
الديباج وهو نسج دودة
واكبر المشموم المسك
وهو دم ظبية واكبر
الفرس
المركوب
وعليها يقتل الرجال
واكبر المنكوح النساء
وهو مبال فى مبال
وهللا ان المراة لتزين
احسنها يراد به اقبحها
]قر[
س
(َ )26ومَنْ لَ ْم يَأْ َ
َاضي َو لَ ْم
َعلَى ْالم ِ
َي ْفرَ حْ ِباآلتِي َفقَدْ أَ َخ َذ
ُّ
الزهْ َد بِ َطرَ فَيْ ه ]نج[
( )26قال ابن عباس:
يجمع المال من سخط
هللا ،ويتباهى به على
أولياء هللا  ،ويصرفه
في مساخط هللا  ،فهو
ظلمات بعضها فوق
بعض ]مس[
( )26والمراد بالكفار
هنا الزرَّ اع ألنه
يغطون البذر ]قر[
( )25قال المفسرون:
وفي اآلية داللة على
أن الجنة مخلوقة
وموجودة ألن ما لم
يخلق بعد ال يوصف
بأنه أعدَّ وهي َء ]مس[

األموال واألوالد  ،ستة امور جامعة لمشتهيات اليدنيا مميا ال يتعليق منهيا بياالخرة مترتبية فيي اليذكر

َ
أل َغيأ ٍ
أأأب
أأث﴾ مط يير غزي يير أص يياب أرض ييا ﴿أ ْ َ
َع َ
ترت ييب مروره ييا عل ييى االنس ييان غالب ييا ﴿كَ َم َثأأ م ْ
ال ْ ُ
ص أ َف ًّرا﴾
أار﴾ الييزَّراع ﴿ن َ َبات ُأه ُ﴾ الناشييع عنييه ﴿ثُأ َّأم يَ مهأ ُ ﴾ ييييبس بعييد خضيرته ﴿ َف َتأ َأراه ُ ُم ْ
ك َّفأ َ
مصييفر اللييون بعييد أن كييان زاهيييا ﴿ثُأ َّأم يَ ُ
امأأا﴾ يصييبح هشيييما تييذروه الرييياح بعييد يبسييه
أون ُح َ
كأ ُ
ط ً
أأأأن َّ م
اآلخأأ أ َرةم عَ أأ َ
م
الل
وجفافي ييه كي ييذلك حي ييال الي ييدنيا ﴿ َو مف
أأرة ممأ َ
أأذاب شَ أأأ مأديد﴾ للفجي ييار ﴿ َو َمغْ مفأأ َ

َو مر ْ
الدنْ َيا﴾ في حقارتها وسيرعة انقضيائها ﴿إمال َم َتأا ُع
اْل َياةُ ُّ
ض َوان﴾ لألبرار ﴿ َو َما﴾ وليست ﴿ ْ َ
المدنيا متماع
الْغُ ُر م
ور﴾ زائل ينخدع بها الغافل ويغتر بها الجاهيل ( )21كأنامه قيمل ان كمان الحيماة ا
الغرور وفى اآلخرة عذاب الهلها او مغفرة فما نفعل ؟  -فقالَ ﴿ :سابمقُوا﴾ سارعوا أيها المؤمنون

﴿إملَى َمغْ ف َمرةٍ مم ْن َرب ِّ ُ
ك ْم﴾ في الدعاء أسألك عزآئم مغفرتك  ،اى أن توفقنى لالعمال التى تغفر

لصيياحبها ال محاليية ﴿وج َّنأ ٍأة﴾ واسييعة فسيييحة َ ،درَجييات متَفَ ِ
اضييالت َو َمَني ِ
يازل متَفَ ِاوتَييات ال َي ْنقَ ِطييع
َ َ
َ
ضأأ َها كَ َعأ ْأر م
َن ِعيم َهييا َو ال َي ْظ َعيين مِقيم َهييا َو ال َي ْهي َيرم َخاِلييد َها َوال َيْب يأَس َسييا ِكن َها ]نييج[ ﴿عَ ْر ُ
ض

السأ َأما مء َواأل َ ْر م
ض﴾ ذكيير العييرض تنبيهييا علييى أن طولهييا أضييعاف ذلييك ﴿أ ُ م
عأ َّأد ْت﴾ هيأهييا اهلل
َّ
َّ
آم ُن أوا﴾ للمييؤمنين المصي ّيدقين ﴿بمأ َّ م
أالل َو ُر ُس أ مل مه ذَلمأ َأك﴾ الموعييود بييه ميين المغف يرة
ين َ
وأعييدها ﴿للمأ مأذ َ

ضلُ َّ م
والجنة ﴿ َف ْ
شاء ُ﴾ يتفضل به على من يشاء من عباده
الل﴾ عطاء اهلل الواسع ﴿يُؤْتمي مه َم ْن يَ َ

َ
﴿ َو َّ
أيم﴾ ذو العطيياء الواسييع و ِ
ظأ م
أل ال ْ َع م
الل ُ ذُو ال ْ َف ْ
أن
اإلحسييان الجليييل (َ ﴿ )21مأأا أ َ
ضأ م
اب ممأ ْ
صأ َ
يب ٍة﴾ ما يحدث ﴿ مف األ َ ْر م
ُم م
ض﴾ من قحط وزلزلة وعاهة في الزروع ونقص في الثمار ﴿ َوال
ص َ
ك َت ٍ
ك ْم﴾ مين األميراض والفقير  ،وذهيياب األوالد ﴿إمال﴾ وهيي مكتوبية ﴿ مف م
مف أَنْ ُف مسأ ُ
أاب﴾ فييي
أأك﴾ علييى كثرتييه
أل أ َ ْن ن َ ْب َرأ َ َهأأا﴾ نخلقهييا ونوجييدها ﴿إ َّمن﴾ إثب يات ﴿ذَلمأ َ
أن َق ْبأ م
اللييوح المحفييوظ ﴿ ممأ ْ

﴿عَ َل َّ م
هين ( )22أثبت وكتب ذليك ﴿لم َ
ك ْأيال تَأ ْ َس ْأوا﴾ ليئال تحزنيوا  ،والممراد
الل يَ مسير﴾ سهل ّ

الصبر والتسليم ألمر اللاه ال مطلق الحزن  ،كما
بالحزن المذموم وهو المخرج صاحبه عن دائرة ا
شممكر ال مطلممق الفممرح الممذي تنبسممط منممه المم انفس ﴿عَ َأأل َمأأا
ان الم مراد بممالفرح الملهممي عممن ال ا

َفأأات َ ُ
ك ْم﴾ ميين نعيييم الييدنيا ﴿ َوال ت َ ْف َر ُحأأوا﴾ ولكييي ال تبطييروا ﴿ب َممأأا آتَأأاك ُْم﴾ أعطيياكم ميين زه يرة
الدنيا ونعيمها ﴿ َو َّ
ُم َت ٍ
الل ُ ال ُ م
ال ََف ٍ
ُور﴾ المتكبر المعجب بما أعطاه اهلل من حظوظ
ب كُلَّ ُ ْ
حي ُّ

الييدنيا  ،فخييور بييه علييى النيياس فييإن المختييال بالمييال يضيين بييه غالبييا  ،الزهييد كلييه بييين كلمتييين فييي
القرآن قال اهلل تعالى لكيال تأسوا على ما فاتكم وال تفرحوا بما اتاكم ومن لم يأس على الماضي ولم
َّ
ون﴾ ِ
باإلنفاق في سبيل اهلل
ين ي ْ َ
َْبل ُ َ
يفرح باالتي فقد أخذ الزهد بطرفيه ]نج[ (﴿ )23ال مذ َ
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الجزء السابع والعشرون
( ) 22في الحديث إن
هللا كتب مقادير األشياء
قبل أن يخلق السماوات
واألرض بخمسين ألف
سنة  ،وعرشه على
الماء ]مس[
( )21وفي هذه اآلية
إشارة إلى أربعة أشياء
األول  :حسن الخلق
ألن من استوى عنده
وجود الدنيا وعدمها ال
يحسد وال يعادي وال
ح فإن هذه من
يشا ّ
أسباب سوء الخلق
وهي من نتائج حب
الدنيا  ،وثانيها :
استحقار الدنيا وأهلها
إذا لم يفرح بوجودها
ولم يحزن لعدمها ،
وثالثها  :تعظيم اآلخرة
لما ينال فيها من
الثواب الدائم الخالص
من الشوائب ،ورابعها:
االفتخار باهلل دون
أسباب الدنيا ]مج[
( ) 21قال المفسرون:
والمراد بالحزن الحزن
الذي يوجب القنوط،
وبالفرح الفرح الذي
يورث األشر والبطر
]مس[
( )24روي أن
جبرئيل نزل بالميزان
فدفعه إلى نوح وقال
مرقومك يزنوا به
]صا[
( ) 25أي قوي على
إِهلك من أراد إِهلكه
عزيز ال يفتقر إِلى
نصرة أحد  ،وإِنما
أمرهم بالجهاد لينتفعوا
به ويستوجبوا الثواب
]بي[
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سورة الحديد ()56

ْ
مابْل مل﴾ وال يكفيهم ذلك حتى يأمروا الناس بالبخل ﴿ َو َم ْن يَ َت َو َّ
ل﴾ يعرض
اس ب ْ ُ ْ
﴿ َويَأ ُم ُر َ
ون َّ
الن َ

اإلنفاق ﴿ َفإ َّمن َّ
عن ِ
يد﴾ محمود في ذاته وصفاته
ِن﴾ مستغن عنه وعن ِإنفاقه ﴿ ْ َ
اْل مم ُ
الل َ ُه َو الْغَ م ُّ

"فيه وعيد وتهديد" (﴿ )24لَق َْد أ َ ْر َسلْ َنا﴾ بعثنا ﴿ ُر ُسل َ َنا ب مال ْ َب ِّي َن م
ز ْ َنا
ات﴾ بالحجج والمعجزات ﴿ َوأَنْ َل
َم َع ُه ْم ال ْ م
ان﴾ وأنزلنا القانون الذي يحكم به بين
يز َ
اب﴾ التي فيها سعادة البشرية ﴿ َوال ْ مم َ
ك َت َ

اس بمال ْ مق ْس م
ز ْ َنا﴾ وخلقنا وأوجدنا
ط﴾ بالحق والعدل في معامالتهم ﴿ َوأَنْ َل
ُوم َّ
الناس ﴿لم َيق َ
الن ُ

يد﴾ أحد بركات األرض التي منحها اللّه عباده  ،وال شيء يقوم مقامه من المعادن وان
﴿ َْ
اْل مد َ

كانت أثمن منه كالفضة والذهب واألحجار الكريمة ﴿فم م
يه بَأْس شَ مديد﴾ ألن آالت الحرب تتخذ

اس﴾ ال تحصى ﴿ َولم َي ْعل َ َم َّ
منه ﴿ َو َم َنافم ُع﴾ كثيرة ﴿للمنَّ م
من
ص ُره ُ َو ُر ُسلَه ُ بمالْغَ ْي م
ب إ َّ
الل ُ َم ْن يَ ْن ُ

َّ
الل َ َق موي﴾ قادر على االنتقام من أعدائه بنفسه ﴿عَ مزيز﴾ غالب ال يغالب (َ ﴿ )25ولَق َْد
َ ْ
يم﴾ وأبا األنبياء ِإبراهيم
وحا﴾ الى قومه وهم بنو قابيل ﴿ َوإمب ْ َرا مه َ
أ ْر َسل َنا﴾ شيخ األنبياء ﴿ن ُ ً
ْ
ْ
م م
ك َتاب﴾ كما أنزلنا التوراة والزبور و ِ
اإلنجيل والقرآن
﴿ َو َج َعل َنا مف ذ ُِّريَّته َما﴾ نسلهما ﴿النُّ ُب َّوةَ َوال م َ
﴿ َف مم ْن ُه ْم ُم ْه َت ٍد﴾ من ذرية نوح وِابراهيم أناس مهتدون ﴿ َوكَ مثير مم ْن ُه ْم َف م
ُون﴾ عصاة
اسق َ
َار مه ْم﴾ ثم أتبعنا بعد نوح وابراهيم ﴿ب ُمر ُس مل َنا﴾
خارجون عن الطاعة (﴿ )26ث َُّم َق َّف ْي َنا عَ َل آث م

يسى اب ْ من َم ْريَ َم﴾ ذكره باعتباره آخر
وأرسلنا رسوال بعد رسول ﴿ َو َق َّف ْي َنا﴾ حتى انتهى ﴿ب ممع َ
األنبياء من بني ِإسرائيل ﴿ َوآت َ ْي َناه ُ﴾ وأنزلنا عليه ﴿اإلمَنم يلَ﴾ فيه البشارة بمحمد (ص)

ين ات َّ َب ُعوه ُ﴾ أتباعه الحواريين ﴿ َرأْ َف ًة َو َر ْح َم ًة﴾ الشفقة واللين
﴿ َو َج َعلْ َنا مف ُقل ُ م
وب ال َّ مذ َ

م
الراهب هو الخائف
﴿ َو َر ْه َبانيَّ ًة﴾ قيل هي للمبالغة في العبادة والرياضة واالنقطاع عن الناس  ،ا
الدنيا ﴿اب ْ َت َدعُ و َ
ها﴾ ابتدعها القسس
الخاشع لربه الفار بدينه عن االفتتان  ،مبالغة في ترك ا

والرهبان وأحدثوها من عند أنفسهم ﴿ َما كَ َت ْب َنا َها عَ ل َ ْي مه ْم﴾ ما أمرناهم بها ﴿إمال اب ْ متغَ اء َ
ان َّ م
الل﴾ ِإال بما يرضي اهلل ﴿ َف َما َرعَ ْو َ
ها َح َّق مرعَ ايَ مت َها﴾ فما قاموا بها َّ
مر ْ
حق القيام  ،وال
ض َو م

آم ُنوا مم ْن ُه ْم﴾ من أتباع عيسى الذين ثبتوا
ين َ
حافظوا عليها كما ينبغي ﴿ َفآت َ ْي َنا﴾ فأعطينا ﴿ال َّ مذ َ

على العهد ﴿أ َ ْج َر ُه ْم﴾ ثوابهم ﴿ َوكَ مثير مم ْن ُه ْم﴾ من النصارى ﴿ َف م
ُون﴾ خارجون عن حدود
اسق َ
َ
آم ُنوا﴾ اعترفوا بتوحيد اهلل ﴿اتَّقُوا َّ
الل َ﴾
ين َ
الطاعة منتهكون لمحارم اهلل (﴿ )27يَا أي ُّ َها ال َّ مذ َ

بامتثال أوامره واجتناب نواهيه  ،ان ال يسلبكم حالوة معرفته وسرور محبته ﴿ َو م
آم ُنوا ب َمر ُسولم مه﴾

ك ْم﴾ يعطكم ﴿ م
محمد (ص) ﴿يُؤْتم ُ
ي﴾ ضعفين ﴿ مم ْن َر ْح َم مت ه﴾ نصيبا ِإليمانكم بمن تقدم
ك ْفل َ ْ م

628

