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َذ  ِجيِم، َفإِنَّ َمْن َتَعوَّ ْيَطاِن الرَّ ُذوا بِاهلل ِمَن الشَّ قال رسول اهلل 2: َتَعوَّ
َزاتِِه َوَنَفَخاتِِه َوَنَفَثاتِِه. بِاهلل ِمنُْه َأَعاَذُه اهلل ِمْن َهَ

َزاُتُه: َفَم ُيْلِقيِه ِف ُقُلوبُِكْم ِمْن ُبْغِضنَا َأْهَل اْلَبْيِت  ا َهَ َأَتْدُروَن َما ِهَي؟ َأمَّ
َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلل َوَكْيَف ُنْبِغُضُكْم - َبْعَد َما َعَرْفنَا َمَلَُّكْم ِمَن اهلل 
َوَمنِْزَلَتُكْم، َقاَل 2: بَِأْن ُتْبِغُضوا َأْولَِياَءَنا َوُتِبُّوا َأْعَداَءَنا، َفاْسَتِعيُذوا 
بِاهلل ِمْن َمبَِّة َأْعَداِئنَا َوَعَداَوِة َأْولَِياِئنَا، َفَتَعاُذوا ِمْن ُبْغِضنَا َوَعَداَوتنَا، 
َفإِنَّ َمْن َأَحبَّ َأْعَداَءَنا َفَقْد َعاَداَنا َوَنْحُن ِمنُْه َبَراٌء، َواهلل } ِمنُْه َبِريء. 

)بحار األنوار: اجلزء 23، الصفحة 59(
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: قال أبو عبد اهلل اإلمام الصادق
تِي َقاَل اهلل }: ِحيِم َأَحقُّ َما ُجِهَر ِبَا َوِهَي اْلَيُة الَّ ْحِن الرَّ »بِْسِم اهلل الرَّ
َأْدباِرِهْم ُنُفورًا﴾، َكاَن  ْوا َعىل  ﴿َوإِذا َذَكْرَت َربََّك ِف اْلُقْرآِن َوْحَدُه َولَّ
اَلم، َفإِذا َقَرَأ بِْسِم اهلل  ُكوَن َيْسَتِمُعوَن إَل ِقراَءِة النَّبِيِّ َعَلْيِه َوآلِِه السَّ امُلْشِ

ُعوا. ِحيِم َنِفُروا َوَذَهُبوا، َفإِذا َفِرَغ ِمنُْه َعاُدوا َوَتَسمَّ ْحِن الرَّ الرَّ
)تفسري العيايش: اجلزء 1، الصفحة 28(
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املقدمة
ْنَساَن َما َلْ َيْعَلْم والّصالُة والّسالُم عىل أرشِف العلامء  َم اإْلِ َم بِاْلَقَلِم  َعلَّ احلمد هلل رّب العاملني الَِّذي َعلَّ
وأكرمهم ُمَعلِّم البرشية أمجعني ُممد الطاهر األمني وعىل أهل بيته الطيبني الطاهرين وبعد. نضع بني 

يدي املعّلم الكريم بذرًة مهمًة يف بناء عقيدة سليمة يستفيد منها الطالب يف آخرته ودنياه بعنوان
ْم{ }ُمْرِشُد امُلَعلِّ

وقد بدأنا بـ)جزء عّم( املبارك وأضفنا إليه سورة الفاتة، وهو اإلصدار األول ويليه إن شاء اهلل تعال 
بقية أجزاء القرآن الكريم، والغايُة من هذا العمل ليس التفسري للقرآن فحسب، بل الرتكيز عىل مفاهيم 
َز عليها أهُل البيِت  من خالل رواياهتم الشيفة، ولكي يقوم املعلم بإيصاهلا للتالميذ مع  مهّمة َركَّ
تفيظ القرآن الكريم، كي حيفظها مع القرآن فنكون قد أسسنا أساسًا مهًم للطالب عىل منهج القرآن 

الكريم والعرتة الطاهرة امتثاالً لقول النبي األكرم ف حديث الثقلني الشيف.
)قال رسول اهلل  ف آخر خطبته يوم قبضه اهلل  إليه: إِنِّ َقْد َتَرْكُت فِيُكْم َأْمَرْيِن َلْن َتِضلُّوا َبْعِدي 
َقا َحتَّى َيِرَدا  َُم َلْن َيْفرَتِ ِت َأْهَل َبْيتِي َفإِنَّ اللَّطِيَف اْلَبرَِي َقْد َعِهَد إَِلَّ َأنَّ ْكُتْم ِبَِم - كَِتاَب اهلل َوِعْتَ َما إِْن َتَسَّ
َعَلَّ اْلَْوَض َكَهاَتنْيِ - َوَجََع َبنْيَ ُمَسبَِّحَتْيِه - َواَل َأُقوُل َكَهاَتنْيِ - َوَجََع َبنْيَ امْلَُسبَِّحِة َواْلُوْسَطى - َفَتْسبَِق 

ُموُهْم َفَتِضلُّوا(. وا َواَل َتِضلُّوا َواَل َتَقدَّ ُكوا ِباَِم اَل َتِزلُّ ا اأْلُْخَرى َفَتَمسَّ إِْحَداُهَ
)الكاف الشيف، اجلزء2، الصفحة415، الديث1(

وقد عّرف أمري املؤمنني  العرتة بذا الديث الشيف:
ِد ْبِن َعِلٍّ َعْن َأبِيِه َعِلِّ ْبِن اْلَُسنْيِ َعْن َأبِيِه اْلَُسنْيِ ْبِن  اِدِق َعْن َأبِيِه ُمَمَّ ٍد الصَّ َعِن اإلَماِم َجْعَفِر ْبِن ُمَمَّ
َعِلٍّ  َقاَل: ُسِئَل َأِمرُي امْلُْؤِمننَِي  َعْن َمْعنَى َقْوِل َرُسوِل اهللِ : إِنِّ ُمَلٌِّف فِيُكُم الثََّقَلنْيِ ِكَتاَب 
ُة التِّْسَعُة ِمْن ُوْلِد اْلَُسنْيِ َتاِسُعُهْم  َأَنا َواْلََسُن َواْلَُسنْيُ َواأْلَِئمَّ  : َفَقاَل  ُة؟  ِت، َمِن اْلِعرْتَ اهلل َو ِعرْتَ

ُْم َوَقاِئُمُهْم اَل ُيَفاِرُقوَن ِكَتاَب اهلل َواَل ُيَفاِرُقُهْم َحتَّى َيِرُدوا َعىَل َرُسوِل اهلل  َحْوَضه . َمْهِديُّ
)عيون أخبار اإلمام الرضا ، اجلزء1، الصفحة60، الديث25، الباب6(

وقد أضفنا إليه أحكام التالوة والتجويد ومعان الكلمت لاجة املعّلم لذلك أثناء التعليم.
. أن يوفق اجلميع لدمة كتابه العزيز وعرتِة نبيه ممد  سائلني املول
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لِْلُقْرآِن  اْلَافُِظ  َقاَل:   ، اِدِق  الصَّ اهلل  َعْبِد  َأِب  َمام  اإْلِ َعِن   .1
َرِة. َفَرِة اْلِكَراِم اْلَبَ اْلَعاِمُل بِِه َمَع السَّ

الكاف الشيف: اجلزء2، الصفحة603

اِدق  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل َصىلَّ  2. َعْن اإلمام َأِب َعْبِد اهلل الصَّ
َلَاِمُل  َواْلَعاَلنَِيِة   ِّ بالتََّخّشع ف السِّ النَّاس  َأَحقَّ  إِنَّ  َوآلِِه:  َعَلْيِه  اهللُ 
ْوِم َلَاِمُل  اَلِة َوالصَّ ِّ َواْلَعالنية بِالصَّ اْلُقْرآِن، َوإِنَّ َأَحقَّ النَّاِس ف السِّ
َيْرَفْعَك  اْلُقْرآِن، ُثمَّ َناَدى بَأْعىَل َصْوتِِه: َيا َحاِمَل اْلُقْرآِن َتَواَضْع به 
نَْك اهلل به  ْن بِِه هلل ُيَزيِّ َك اهلل، َيا َحاِمَل اْلُقْرآِن َتَزيَّ ْز بِِه َفُيِذلَّ اهلل َواَل َتَعزَّ
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ْن بِِه لِلنَّاِس َفَيِشينََك اهلل بِِه. َواَل َتَزيَّ
الكاف الشيف: اجلزء2، الصفحة604

َمِن  )َأَتْدُروَن   : اْلَعْسَكِريُّ  َعِلٍّ  ْبُن  اْلََسُن  اإلمام  قال   .3
َأَخَذ  ِذي  الَّ اْلَعظِيُم؟ ُهَو  ُف  َ ِكِه َهَذاالشَّ بَِتَمسُّ َلُه  ِذي  الَّ بِِه  ُك  امْلَُتَمسِّ

اْلُقْرآَن َوَتْأِويَلُه َعنَّا َأْهَل اْلَبْيِت ... (.
وسائل الشيعة، اجلزء27، الصفحة201

4. َقاَل أمري املؤمنني عل : ...َذلَِك اْلُقْرآُن َفاْسَتنْطُِقوُه َوَلْن 
ُكْم َعنُْه َأاَل إِنَّ فِيِه ِعْلَم َما َيْأِت َواْلَِديَث َعِن املاِض  َينْطَِق َوَلِكْن ُأْخِبُ

َوَدَواَء َداِئُكْم َوَنْظَم َما َبْينُكم.
نج البالغة، الصفحة254، الطبة258

5. َعْن ُفَضْيِل ْبِن َيَساٍر َقاَل: َسَأْلُت َأَبا َجْعَفٍر الباقر  َعْن َهِذِه 
َواَيِة َما ِمَن اْلُقْرآِن آَيٌة إاِلَّ َوهَلَا َظْهٌر َوَبْطٌن، َفَقاَل: َظْهُرُه َتنِْزيُلُه َوَبْطنُُه  الرِّ
ْمُس َواْلَقَمُر  َتْأِويُلُه، ِمنُْه َما َقْد َمَض، َوِمنُْه َما َلْ َيُكْن َيِْري َكَم َيِْري الشَّ
ٍء ِمنُْه َيُكوُن َعىَل اأْلَْمَواِت َكَم َيُكوُن َعىَل اأْلَْحَياِء،  َكَم َجاَء َتْأِويُل يَشْ

اِسُخوَن ِف اْلِعْلِم، َنْحُن َنْعَلُمُه. َقاَل اهلل: َوما َيْعَلُم َتْأِويَلُه إاِلَّ اهلل َوالرَّ
بصائر الدرجات ف فضائل آل ممد عليهم السالم، اجلزء1، الصفحة194
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ُهمَّ إِنِّ َأْشَهُد َأنَّ هذا كِتاُبَك امْلُنَْزُل ِمْن ِعنِْدَك،  »بِْسِم اهلل اللَّ
ِد ْبِن َعْبِد اهلل ، َوكِتاُبَك النَّاطُِق َعىل لِساِن  َعىل َرُسولَِك ُمَمَّ

َرُسولَِك، َوفِيِه ُحْكُمَك َورَشائُِع ِدينَِك، َأْنَزْلَتُه َعىل َنبِيَِّك، َوَجَعْلَتُه 
ُهمَّ  َعْهدًا ِمنَْك إىِل َخْلِقَك، َوَحْباًل ُمتَِّصاًل فِيام َبْينََك َوَبنْيَ ِعباِدَك. اللَّ
ُهمَّ َفاْجَعْل َنَظِري فِيِه ِعباَدًة، َوَقراَءِت  ُت َعْهَدَك َوكِتاَبَك، اللَّ إِنِّ َنرَشْ
فِيِه،  َمواِعظَِك  بَِبياِن  َعَظ  اتَّ َّْن  ِم َواْجَعْلنِي  اْعتِبارًا،  َوفِْكِري  رًا،  َتَفكُّ
َواْجَتنََب َمعاِصيَك، َوال َتْطَبْع ِعنَْد َقراَءِت كِتاَبَك َعىل َقْلبِي َوال َعىَل 
َقراَءًة  َقراَءِت  َعْل  َتْ َوال  ِغشاَوًة،  ي  َبَصِ َعىل  َعْل  َتْ َوال  َسْمِعي، 

ُر آياتِِه َوَأْحكاَمُه، آِخذًا برَِشائِِع  َأَتَدبَّ َبْل اْجَعْلنِي  َر فِيها،  َتَدبُّ ال 
َعْل َنَظِري فِيِه َغْفَلًة ِدينَِك، َوال َتْ

ِحيُم«. ُؤوُف الرَّ َوال ِقراَءِت َهْذَرَمًة ، إِنََّك َأْنَت الرَّ
)اقبال األعامل البن طاووس، الصفحة387(
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آياهتا
7

ترتيبها
1

ِحيِم﴾؟ ْحِن الرَّ السؤال: ما املعنى املستفاد من قوله تعال: ﴿بِْسِم اهلل الرَّ
اجلواب: أّنا أعظم آية ف كتاب اهلل تعال.

ْم - َقاَتَلُهُم  1. عن خالد بن املختار، قال: سمعت اإلمام جعفر بن ممد  يقول: »َما َلُ
ْحِن  َا بِْدَعٌة إَِذا َأْظَهُروَها َوِهَي ﴿بِْسِم اهلل الرَّ اهلل - َعَمُدوا إىَِل َأْعَظِم آَيٍة يِف كَِتاِب اهلل َفَزَعُموا َأنَّ

ِحيِم﴾«. الرَّ
)تفسري العيايش، اجلزء1، الصفحة36، الديث16(
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اَم  ٍد الّصاِدُق : َوَلُربَّ 2. عن اإلمام أب ممد العسكري  قال: »َقاَل اإلَماُم َجْعَفُر ْبُن ُمَمَّ
ِحيِم﴾ َفَيْمَتِحنُه اهلل بَِمْكُروٍه، لُِينبَِّهُه َعىَل ُشْكِر  ْحِن الرَّ َتَرَك يِف اْفتَِتاح َأْمِر، َبْعِض ِشيَعتِنَا ﴿بِْسِم اهلل الرَّ
ِحيِم﴾«.  ْحِن الرَّ اهلل َتَعاىَل َوالثَّناِء َعَلْيِه، َوَيْمُحَو َعنُْه َوْصَمَة َتْقِصرِيِه - ِعنَْد َتْركِِه َقْوَل: ﴿بِْسِم اهلل الرَّ
َلَقْد َدَخَل َعْبُد اهلل ْبُن حَيَْيى َعىَل َأِمرِي املؤِمننَِي  َوَبنْيَ َيَدْيِه ُكْرِسٌّ َفَأَمَرُه بِاجْلُُلوِس، َفَجَلَس َعَلْيِه، 
ُم، َفَأَمَر َأِمرُي املؤِمننَِي  بَِمٍء،  َفَمَل بِِه َحتَّى َسَقَط َعىَل َرْأِسِه، َفَأْوَضَح َعْن َعْظِم َرْأِسِه َوَساَل الدَّ
َم. ُثمَّ َقاَل: »اْدُن ِمنِّي« َفَدَنا ِمنُْه، َفَوَضَع َيَدُه َعىَل ُموِضَحتِِه - َوَقْد َكاَن َيُِد ِمْن  َفَغَسَل َعنُْه َذلَِك الدَّ

ٌء َقطُّ -. ُه َلْ ُيِصْبُه يَشْ َأمَلَِها َما اَل َصْبَ َلُه َمَعُه- َوَمَسَح َيَدُه َعَلْيَها ... َحتَّى اْنَدَمَل َوَصاَر َكَأنَّ
ْنَيا  ُثمَّ َقاَل َأِمرُي املؤِمننَِي : »َيا َعْبَد اهلل، احلْمُد هلل الَِّذي َجَعَل َتِْحيَص ُذُنوِب ِشيَعتِنَا يِف الدُّ

ا«. وا َعَلْيَها َثَواَبَ ْم َوَيْسَتِحقُّ ْم َطاَعاهُتُ بِمَحنِهْم لَِتْسَلَم َلُ
ْنَيا؟ ا اَل ُنَجاَزى بُِذُنوبِنَا إاِلَّ ِف الدُّ َفَقاَل َعْبُد اهلل ْبُن حَيَْيى: َيا َأِمرَي املؤِمننَِي! َو إِنَّ

ْنَيا ِسْجُن املؤِمِن، َوَجنَُّة اْلَكافِِر إنَّ اهلل  : الدُّ َأَما َسِمْعَت َقْوَل َرُسوِل اهلل  َقاَل : »َنَعْم 
ْم، َفإِنَّ اهلل َتَعاىَل  ْنَيا - باَِم َيْبَتلِيِهْم بِِه ِمَن امْلَِحِن، َوباَِم َيْغِفُرُه َلُ ُر ِشيَعَتنَا ِمْن ُذُنوِبِْم يِف الدُّ َتَعاىل ُيَطهِّ
َيُقوُل: ﴿وَما َأصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة َفباِم َكَسَبْت َأْيِديُكْم َوَيْعُفوا َعْن َكثرٍِي﴾ َحتَّى إَِذا َوَرُدوا اْلِقَياَمَة، 
ٍد َوَأْعَداَءَنا ُياِزهيِْم َعىَل َطاَعٍة َتُكوُن ِمنُْهْم يِف  ْم. َوإِنَّ َأْعَداَء ُمَمَّ ْم َوِعَباَداهُتُ َرْت َعَلْيِهْم َطاَعاهُتُ َتَوفَّ
ْم  ُه اَل إِْخاَلَص َمَعَها، حّتى إَِذا َواَفُوا اْلِقَياَمَة، حلت َعَلْيِهْم ُذُنوُبُ ا أِلَنَّ ْنَيا، َوإِْن َكاَن اَل َوْزَن َلَ الدُّ

ٍد َوآلِِه َصَلواُت اهللِ َعَلْيِهْم أمْجَِعني َوِخَياِر َأْصَحابِِه، َفُقِذُفوا لَِذلَِك يِف النَّاِر«. َوُبْغُضُهْم ملَُِحمَّ
ِذي  َفنِي َذْنبَِي الَّ ْمَتنِي، َفإِْن َرَأْيَت َأن ُتَعرِّ َفَقاَل َعْبُد اهلل ْبُن حَيَْيى: َيا َأِمرَي املؤِمننَِي َقْد َأَفْدَتنِي َوَعلَّ

اْمُتِحنُْت بِِه ِف َهَذا امْلْجِلِس، حّتى اَل َأُعوَد إَِل ِمْثِلِه.
َذلَِك  اهلل  َفَجَعَل  ِحيم﴾  الرَّ ْحِن  الرَّ اهلل  ﴿بِْسِم  َتُقوَل:  َأْن  َجَلْسَت  ِحنَي  »َتْرُكَك   : َقاَل 
َعزَّ  اهلل  َعِن  َثنِي  َحدَّ   اهلل  َرُسوَل  َأنَّ  َعلِْمَت  َأَما  َأَصاَبَك،  باَِم  َتِْحيصًا  إَِلْيِه  ُنِدْبَت  َعامَّ  لَِسْهِوَك 

.» ُه َقاَل: ُكلُّ َأْمٍر ِذي َباٍل َلْ ُيْذَكْر اْسُم اهلل فِيِه َفُهَو َأْبَتُ َوَجلَّ َأنَّ
ي اَل َأْتُرُكَها َبْعَدَها. َفُقْلُت: َبىَل بَِأِب َأْنَت َوأمِّ

َصَن بَِذلَِك َوَتْسَعَد«. َقاَل : »إِذًا ُتْ
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ِحيِم؟ ْحِن الرَّ ُثمَّ َقاَل َعْبُد اهلل ْبُن حَيَْيى: َيا َأِمرَي املؤِمننَِي َما َتْفِسرُي بِْسِم اهلل الرَّ
َذا ااِلْسِم َأْعَمُل  َقال : »إنَّ اْلَعْبَد إَِذا َأراَد َأْن َيْقَرَأ َأْو َيْعَمَل َعَماًل َوَيُقوُل: - بِْسِم اهلل؛ َأْي: ِبَ

ُه ُيَباَرُك َلُه فِيِه...«. ِحيِم﴾ َفإِنَّ ْحِن الرَّ َهَذا اْلَعَمَل. َفُكلُّ َأْمٍر َيْعَمُلُه َيْبَدُأ فِيِه - ﴿بِْسِم اهلل الرَّ
)البهان ف تفسري القرآن، اجلزء1، الصفحة108، الديث11(

اَط الـُمْسَتِقيَم﴾؟ َ السؤال: ما املعنى املستفاد من قوله تعال: ﴿اْهِدَنا الصِّ
اُط املْسَتِقيُم هو أمري املؤمنني  ومعرفته. اجلواب: الصِّ

اَط املْسَتِقيَم﴾ َقاَل:  3. عن اإلمام أب عبد اهلل جعفر بن ممد الصادق   ِف َقْولِِه ﴿الصِّ
ُه يِف ُأمِّ اْلكِتاِب َلَدْينا  ُه َأِمرُي املؤِمننِي َقْوُلُه ﴿َوإِنَّ لِيُل َعىَل َأنَّ »ُهَو َأِمرُي املؤِمننَِي  َوَمْعِرَفُتُه، َوالدَّ

َلَعِلٌّ َحكِيم﴾ َوُهَو َأِمرُي املؤِمننَِي  يِف ُأمِّ اْلكَِتاب«. )تفسري القمي، الصفحة31(
ِذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم...﴾؟ السؤال: ما  املعنى  املستفاد من قوله تعال : ﴿ِصاَط الَّ

. اجلواب: شيعة عل أمري املؤمنني الذين أنعم اهلل عليهم بوالية عل بن أب طالب
ِه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل  ِف َقْوِل اهلل : ﴿ِصاَط  ُد ْبُن اْلَُسنْيِ َعْن َأبِيِه َعْن َجدِّ 4. عن ُمَمَّ
الِّنَي﴾ َقاَل: »ِشيَعُة َعِلٍّ  الَِّذيَن َأْنَعْمَت  ِذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغرْيِ اْلـَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّ الَّ

َعَلْيِهْم بَِواَلَيِة َعِلِّ ْبِن َأِب َطالٍِب  َلْ ُيْغَضْب َعَلْيِهْم َوَلْ َيِضلُّوا«. 
)معان األخبار، الصفحة129، الديث 8(

الِّنَي﴾؟ السؤال: ما املعنى املستفاد من قوله تعال: ﴿...َغرْيِ اْلـَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّ
الِّنَي﴾:  اجلواب: ﴿اْلـَمْغُضوِب َعَلْيِهْم﴾: هم الذين نصبوا العداء ألهل البيت، و﴿الضَّ

. الشاّكني الذين ال يعرفون اإلمام املعصوم من آل ممد
الِّنَي﴾،  5. َعْن اإلمام َأِب َعْبِد اهلل الّصاِدِق  ف َقْولِِه: ﴿َغرْيِ الـَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّ

َمام«. اُك َوالَِّذيَن اَل َيْعِرُفوَن اإْلِ كَّ الِّنَي﴾: الشُّ اب، و﴿الضَّ قال: »﴿اْلـَمْغُضوِب َعَلْيِهْم﴾: النُّصَّ
)تفسري نور الثقلني، اجلزء1، الصفحة21، الديث107(

معان الكلامت
معناهاالكلمة

أمري املؤمنني عل .الصاط املستقيم
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آياهتا
40

ترتيبها
78
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السؤال: ما املعنى املستفاد من قوله تعال: ﴿َعمَّ َيَتساَءُلوَن ٻ َعِن النبأ اْلَعظِيِم پ الَِّذي 

ُهْم فِيِه ُمَْتلُِفوَن﴾؟
الروايات  الية كم جاء ف  إليه  الذي أشارت  اْلَعظِيِم  النبأ   هو  املؤمنني  أمري  اجلواب: 

الشيفة.
يَعَة  الشِّ إِنَّ  فَِداَك،  ُجِعْلُت  َلُه  ُقْلُت  َقاَل:   ، الباقر  َحَْزَة عن اإلمام أب جعفر  َأِب  َعْن   .1

َيْسَأُلوَنَك َعْن َتْفِسرِي َهِذِه اْلَيِة ﴿َعمَّ َيَتساَءُلوَن َعِن النََّبإِ اْلَعظِيِم﴾.
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ُهْم«. ْم َوإِْن ِشْئُت َلْ ُأْخِبْ هُتُ َقاَل: »َذلَِك إَِلَّ إِْن ِشْئُت َأْخَبْ
َك بَِتْفِسرِيَها«، ُقْلُت: َعمَّ َيَتساَءُلوَن؟ ُثمَّ َقاَل : »َلكِنِّي ُأْخِبُ

َقاَل: َفَقاَل : »ِهَي يِف َأِمرِي امْلُْؤِمننَِي َصَلَواُت اهلل َعَلْيِه َكاَن َأِمرُي امْلُْؤِمننَِي َصَلَواُت اهلل َعَلْيِه 
َيُقوُل َما هلل  آَيٌة ِهَي َأْكَبُ ِمنِّي َواَل هلل ِمْن َنَبإٍ َأْعَظُم ِمنِّي«.

)الكاف الشيف، اجلزء1، الصفحة207، الديث3(

وُح َوامْلَاَلئَِكُة َصّفا اَل َيَتَكلَُّموَن إاِلَّ َمْن  السؤال: ما املعنى املستفاد من قوله تعال: ﴿َيْوَم َيُقوُم الرُّ
ُن َوَقاَل َصَواًبا﴾؟ ْحَ َأِذَن َلُه الرَّ

لعظمتهم  وذلك   ، البيت  ألهل  إال  القيامة  يوم  ألحد  بالكالم  تعال  اهلل  يأذن  ال  اجلواب: 
وجليل قدرهم عنده تعال.

ِد بِن الُفَضْيل، َعِن اإلمام موسى بن جعفر الَكاظِم ، قال: َسَأْلُتُه َعْن َقْوِل  2. َعْن ُمَمَّ
ْحَُن َوَقاَل َصَواًبا﴾؟  وُح َوامَلالِئَكُة َصّفا ال يتكلمون إاِلَّ َمْن َأِذَن َلُه الرَّ اهلل ...: ﴿َيْوَم َيُقوُم الرُّ
َتَكلَّْمُتم؟ َقال  إِْذ  َتُقوُلوَن  َما  ُقْلُت:  َواْلَقائُِلوَن َصَوابا«.  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  ْم  َلُ امَلأُذوُن  قال: »َنْحُن َواهلل 

نَا...«. َنا َربُّ نَا َوُنَصلِّ َعىَل َنبِيِّنَا َوَنْشَفُع لِِشيَعتِنَا َفاَل َيُردُّ : »َنْحَمُد َربَّ
)الكاف الشيف، اجلزء1، الصفحة432-435، الديث91(

معان الكلامت

معناهاالكلمة
أمري املؤمنني.النبأ العظيم

ممهدة لالستقرار عليها واالنتفاع بخرياهتا.ِمَهاًدا
كأوتاد لألرض تفظ توازنا.أوتادا
راحة لكم من عناء العمل.سباتا
ساترا لكم بظلمته كاللباس.لباسا

وقتا لطلب العيش واكتساب الرزق.معاشا
قويات مكمت.ِشَداًدا
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متأللئا وّقادا.رساجا وهاجا
منصّبا بكثرة.ماء ثجاجا

 ملتفة بعضها ببعض.جنات ألفافا
 وقتًا للحساب.ِميَقاًتا

وِر  البوق، ينفخ فيه إرسافيل إلحياء الناس.الصُّ
 جاعات من قبوركم إل املحش.َأْفَواًجا

 الساب: رؤية صورة املاء من بعيد وليس بمء.رسابا
مرجعا ومأوى.مئابا

دهورا متتابعة.أحقابا
ماء شديد الرحيم

اًقا صديد يسيل من جلود اهل النارَغسَّ
موافقا ألعمهلم وعقائدهم.جزاء وفاقا

فوزًا.مفازا
أي الفتيات الناهدات.كواعب

ف أعمر متساوية.أترابا
ممتلئة.دهاقا
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ترتيبها
79

آياهتا
46
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السؤال: ما املعنى املستفاد من ذكر املدّبرات ف سورة النازعات؟
اجلواب: املدّبرات األربعة )جبائيل وميكائيل وارسافيل وملك املوت( ينظرون إل املؤمنني من 

شيعة أهل البيت  وهم ف أقطار األرض فيقولون )ما أحسن أنوار هؤالء املؤمنني(.
َضا  َعْن َأبِيِه ُموَسى ْبِن َجْعَفٍر  ، َعْن َأبِيِه الرِّ ِد ْبِن َعِلٍّ ، َعْن َأبِيِه، عن ُمَمَّ 1. َعِن اْلََسِن ْبِن َعِلٍّ
تِِه ِف َلْيَلٍة ُمْقِمَرٍة، َفَقاُلوا:  َيا اْبَن َرُسوِل  اِدِق  ُجُلوسًا بَِحْضَ  قال: »َكاَن َقْوٌم ِمْن َخَواصِّ الصَّ

َمِء َوَأْنَواَر َهِذِه النُُّجوم َواْلَكَواِكب! اهلل َما َأْحَسَن َأِديَم َهِذِه السَّ
افِيَل َوَمَلَك  ئِيَل َوِميَكائِيَل َوإِْسَ َراِت ألَْرَبَعة: َجْبَ ُكْم َلَتُقوُلون َهَذا، َوإِنَّ امُلَدبِّ اِدق : »إِنَّ َفَقاَل الصَّ
اَمَواِت َوإَِلْيِهْم  ْوَنُكْم َوإِْخَواَنُكْم يِف َأْقَطاِر اأْلَْرض، ُنوُرُكْم إىَِل السَّ امْلَْوت ،  َينُْظُروَن إىَِل اأْلَْرض، َفرَيَ

ُْم َلَيُقوُلوَن َكاَم َتُقوُلون: َما َأْحَسَن َأْنَواَر َهُؤاَلِء امْلُْؤِمننِي!«. َأْحَسُن ِمْن َأْنَواِر َهِذِه اْلَكَواكِب، َوإِنَّ
)عيون أخبار اإلمام الرضا، اجلزء2، الصفحة5-6، الديث2(

معان الكلامت

معناهاالكلمة
نشطا(.  ــاشــطــات  )والــنّ ــا(.  ــرق غ ــات  ــازع ــنّ )وال
سبقا(.  )فالّسابقات  سبحا(.  )والــّســابــحــات 

)فاملدّبرات أمرا(

قيام  عىل  بم  اهلل  أقسم  املالئكة،  صفات  هذه 
الساعة.

تتحرك األرض واجلبال.ترجف الراجفة
الصيحة.الرادفة
شديدة االضطراب ومنذهلة.واجفة
أول اليشء وابتداء األمر.اْلَافَِرِة

بالية متفتتة.نخرة
أي الرجعة إل الدنيا بعد املوت.كرٌة

النفخة الثانية ف الصور.زجرة
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فإذا هم أحياء عىل وجه األرض بعد الرجعة.فإذا هم بالساهرة
إسم الوادي املقدس.ُطًوى

 اعرض عن اإليمن.َأْدَبَر
جع قومه وجنوده.َفَحَش

عقوبة ونّكل به - عّذبه.نكال
اَها أعىل بنيانا بدون عمد.َرَفَع َسْمَكَها َفَسوَّ

أظلمأغطش
بسطها أو جعلها عىل شكل دحية وهي البيضة.َدَحاَها

مما يأكل األنعام والناس.َمْرَعاَها
اثبتها وجعلها راسية.ارساها
الداهية التي تطم أو املصيبة العظمى.الطامة
َزت  أظهرت وكشفت.برِّ
املقر الذي ينتهي إليه.املأوى

منتهاها ومستقرها أو موعُدها.مرساها
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ترتيبها
80

آياهتا
42
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﴾؟ السؤال: ما املعنى املستفاد من قوله تعال: ﴿َعَبَس َوَتَوىلَّ

اجلواب: لقد وصف تعال نبيه األعظم بأنه ذو خلق عظيم، وال يصدر العبوس منه بتاتا، 

.وإّنم صدر العبوس من رجل من بني أمية كان عند النبي

، َفَجاَء  ُأَميََّة َكاَن ِعنَْد النَّبِيِّ  َبنِي  َنَزَلْت ِف َرُجٍل ِمْن  َا  اِدِق  )َأنَّ 1. ُرِوَي َعِن اإلَماِم الصَّ

َر ِمنُْه َوَجََع َنْفَسُه َوَعَبَس َوَأْعَرَض بَِوْجِهِه َعنُْه، َفَحَكى اهلل ُسْبَحاَنُه َذلَِك  اْبُن ُأمِّ َمْكُتوٍم، َفَلمَّ َرآُه َتَقذَّ

َوَأْنَكَرُه َعَلْيه(.

)تفسري الطبس، اجلزء10، الصفحة266(

ْنساُن إىِل َطعاِمِه﴾؟ السؤال: ما املعنى املستفاد من قوله تعال: ﴿َفْلَينُْظِر اإْلِ

اجلواب: أي إل علمه من أين يأخذه من الرسول وأهل بيته أم من غريهم؟



22

ْنساُن إِل  اِم َعْن اإلَماِم َأِب َجْعَفٍر اْلَباِقِر  ِف َقْوِل اهلل : ﴿َفْلَينُْظِر اإْلِ حَّ 2. َعْن َزْيٍد الشَّ
ْن َيْأُخُذه «. َطعاِمِه﴾ َقاَل: ُقْلُت َما َطَعاُمُه؟ َقاَل: »ِعْلُمُه الَِّذي َيْأُخُذُه َعمَّ

)الكاف، اجلزء1، الصفحة49-50، الديث8(

السؤال: ما املعنى املستفاد من قوله تعال: ﴿َوفاكَِهًة َوَأبًّا﴾؟

اجلواب: ذلك دليل عىل أّن القرآن ال يعرفه إال من أشار إليهم النبي  وهم عرتته صلوات 

. باب مدينة علم رسول اهلل  اهلل وسالمه عليهم أجعني، وأول العرتة هو أمري املؤمنني

3. قال املفيد ف )إرشاده(: ُرِوَي َأنَّ َأَبا َبْكٍر ُسِئَل َعْن َقْولِِه َتَعاَل ﴿َوفاِكَهًة َوَأبـّا﴾ َفَلْم َيْعِرْف 

نِي َأْم َكْيَف َأْصنَُع إِْن ُقْلُت ِف ِكَتاِب اهلل  َمْعنَى اأْلَبِّ ِف اْلُقْرآِن َوَقاَل: َأيُّ َسَمٍء ُتظِلُّنِي َوَأيُّ َأْرٍض ُتِقلُّ

ا األَبُّ َفاهلل َأْعَلُم بِِه َفَبَلَغ َأِمرَي امْلُْؤِمننَِي  َمَقاُلُه ِف َذلَِك. ا اْلَفاِكَهُة َفنَْعِرُفَها َوَأمَّ َتَعاَل بَِم اَل َأْعَلُم َأمَّ

َفَقاَل : »َيا ُسْبَحاَن اهلل َأَما َعلَِم َأنَّ اأْلَبَّ ُهَو اْلَكَل َوامْلَْرَعى َوإِنَّ َقْوَلُه َعزَّ اْسُمُه ﴿َوفاكَِهًة 

َيا بِِه  َّا َتْ ْم َوأِلَْنَعاِمِهْم ِم اُهْم بِِه َوَخَلَقُه َلُ َوأبـّا﴾ اْعتَِداٌد ِمَن اهلل ُسْبَحاَنُه بِإِْنَعاِمِه َعىَل َخْلِقِه فِياَم َغذَّ

َأْنُفُسُهْم َوَتُقوُم بِِه َأْجَساُدُهم«.
)اإلرشاد، الصفحة102-101(

معان الكلامت

معناهاالكلمة
قّطب وجهه وأعرض، وقد نزلت ف رجل من بني أمية كان عند النبي .عبس وتول

يتطهر بالعمل الصالح.يّزّكى

عظة أو تنبيه.َتْذِكَرٌة

َمٍة ذات كرامة عند اهلل.ِف ُصُحٍف ُمَكرَّ

َرٍة منزهة عن الباطلَمْرُفوَعٍة ُمَطهَّ

سفراء بني اهلل ورسله.َسَفَرة
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بِيَل يّسه سهل له الروج من بطن أمه أو أرَشَدُه إل طريق الري والش.السَّ

ُه أدخله القب.َفَأْقَبَ

ُه بعثه حيًا والنشور الَبْعث بعد املوت للحساب.َأْنَشَ

وهو الرطب من علف الدواب.قضبا

ملتّفة جمتمعة غلبت إحداها األخرى لكثافتها.غلبا

الشيش للبهائم.أّبا

النفخة يوم الساب.الصاّخة

يشغله عن غريه ويعله مهتّمً ألمره فقط.شأن يغنيه

مضيئة بم ترى من النعم.مسفرة

يغشاها سواد وظلمة.ترهقها قرتة
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ترتيبها
81

آياهتا
29
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السؤال: ما املعنى املستفاد من قوله تعال: ﴿َوإَِذا امْلَْوُءَدُة ُسئَِلْت﴾؟

اجلواب: وهي موّدة أهل البيت تقرأ ﴿امَلَودَّة﴾ بفتح امليم والواو والدال.

1. ُرِوَي َعْن أب َجْعَفٍر َوأب َعْبِد اهلل : ﴿َوإَِذا امَلْوُؤَدُة ُسِئَلْت بَِأيِّ َذْنٍب ُقتَِلْت﴾ بَِفْتِح 

ُة يِف اْلُقْرَبى، َوإِنَّ َقاطَِعَها ُيْسأُل: بَِأيِّ  املِيِم َواْلَواِو َواْلَداِل، َوَكَذلَِك َعِن اْبِن َعّباٍس، َوِهَي امَلََودَّ

َقَطْعَتَها. َذْنٍب 

)البهان ف تفسري القرآن، اجلزء8، الصفحة220، الديث1(

اِدِق - ِف َحِديٍث  2. َعْن َعْبِد اْلَِميِد ْبِن أِب الَدْيَلِم، َعْن أِب َعْبِد اهلل اإِلَماِم الصَّ

َة يِف اْلُقْربى ﴾، ثم قال: ﴿َوإَِذا امْلَْوُؤَدُة ُسئَِلْت  - َقاَل: »﴿ُقْل ال َأْسَئُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا إاِلَّ امْلََودَّ

اْلُقْرَبى بَِأيِّ  ِة  َأْنَزْلُت َعَلْيُكْم َفْضَلَها َمَودَّ الَّتِي  ِة  امْلََودَّ َأْسَأُلُكْم َعِن  بَِأيِّ َذْنٍب ُقتَِلْت﴾ َيُقوُل 

َقَتْلُتُموها«؟ َذْنٍب 

)الكاف الشيف، اجلزء1، الصفحة293-295، الديث3(

اهلل  َقْوِل  َعْن    اِدَق  الصَّ اإِلَماَم  اهلل  َعْبِد  َأَبا  َسَأْلُت  َقاَل:  اجْلُْعِفيِّ  َجابٍِر  َعْن   .3

ُسئَِل  تِنَا  َمَودَّ يِف  ُقتَِل  »َمْن  َقاَل:  ُقتَِلْت﴾،  َذْنٍب  بَِأيِّ  ُسِئَلْت  امْلَْوُؤَدُة  ﴿َوإَِذا  وجل  عّز 

َقْتلِه«. َعْن  َقاتُِلُه 

)تأويل اليات، الصفحة470(
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معان الكلامت

معناهاالكلمة
لّفت وطويت وأزيل نورها.إذا الشمس كورت

أظلمت وذهب ضوؤها.وإذا النجوم انكدرت
وهي الناقة الامل التي أتى عىل حلها عشة أشهر.العشار

اوقدت فصارت نارا.وإذا البحار سّجرت
قلعت وأزيلت.وإذا السمء كشطت

أوقدت إيقادا شديدا.وإذا اجلحيم سّعرت
قربت من املؤمنني.وإذا اجلنة أزلفت

النجوم التي ختتفي ف النهارالنّس
النجوم تكنس بالنهار فال تبني.اجلوار الكنّس

اقبل ظالمه أو اشتّد.عسعس

وما ممد عىل تبليغ الوحي ببخيل.وما هو عىل الغيب بضنني
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قال
اإلمام

:اِدِق الصَّ
﴿ُقْل ال َأْسَئُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا

َة يِف اْلُقْربى﴾، ثم قال:   إاِلَّ امْلََودَّ
﴿َوإَِذا امْلَْوُؤَدُة ُسئَِلْت بَِأيِّ َذْنٍب ُقتَِلْت﴾ 

ِة الَّتِي َأْنَزْلُت  َيُقوُل َأْسَأُلُكْم َعِن امْلََودَّ
ِة اْلُقْرَبى بَِأيِّ َذْنٍب  َعَلْيُكْم َفْضَلَها َمَودَّ

َقَتْلُتُموُهم«
)الكاف الشيف،

اجلزء1، الصفحة293(
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ترتيبها
82

آياهتا
19
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اَر َلِفي  السؤال: ما املعنى املستفاد من قوله تعال: ﴿إِنَّ اأْلَْبَراَر َلِفي َنِعيٍم ڍ َوإِنَّ اْلُفجَّ
َجِحيٍم﴾؟

اجلواب: ممـــد وآل ممد  وشـــيعتهم األبرار ف النعيـــم، وأعداؤهم الفجار ف 
. جلحيم ا

1. َعْن َأِب َحَْزَة َعْن اإلماِم َأِب َجْعَفٍر اْلَباِقِر  ِف َقْولِه : ﴿إِنَّ اأْلَْبراَر َلِفي َنِعيٍم 
َنا«. اُر ُهْم َعُدوُّ اَر َلِفي َجِحيٍم﴾، َقاَل: »اأْلَْبَراُر َنْحُن ُهْم َواْلُفجَّ َوإِنَّ اْلُفجَّ

)تفسري البهان، اجلزء8، الصفحة231، الديث4(

معان الكلامت

معناهاالكلمة
انشقت.إذا السمء انفطرت

تساقطت متفرقة.وإذا الكواكب انتثرت
فتح بعضها إل بعض، فصار الكل بحرا واحدا.وإذا البحار فّجرت
تنشق فتخرج الناس منها.وإذا القبور بعثرت

صّورك.رّكبك
امللكان املوكالن باإلنسان.وإن عليكم لافظني

يكتبون السنات والسيئات عليكم.كراما كاتبني
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ترتيبها
83

آياهتا
36
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ُبوَن﴾؟ السؤال: ما املعنى املستفاد من قوله تعال: ﴿َهَذا الَِّذي ُكنُْتْم بِِه ُتَكذِّ
ُبوَن. اجلواب: يوم القيامة يقاُل للفّجار: هذا عل أمري املؤمنني الَِّذي كنتم بِِه ُتَكذِّ
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ِد ْبِن اْلُفَضْيِل َعْن اإلماِم َأِب اْلََسِن امْلَاِض الَكاظِِم  َقال: َسَأْلُتُه َعْن ُقْوِل  1. َعْن ُمَمَّ
ِة  نٍي﴾؟، َقاَل: »ُهُم الَِّذيَن َفَجُروا يِف َحقِّ اأْلَئِمَّ اِر َلِفي ِسجِّ اهللِ : ...﴿َكالَّ إِنَّ ِكتاَب الُفجَّ
ُبوَن﴾؟ َقاَل : »َيْعنِي َأِمرَي  ُتَكذِّ بِِه  ُكنُْتْم  ِذي  الَّ َواْعَتَدْوا َعَلْيِهم«، ُقْلُت: ُثمَّ ُيقاُل: ﴿هَذا 

امْلُْؤِمننِي «. ُقْلُت: َتنِْزيٌل؟ َقاَل: »َنَعْم«.
)الكاف الشيف، اجلزء1، الصفحة432-435، الديث91(

يِّنَي﴾؟ السؤال: ما املعنى املستفاد من قوله تعال: ﴿َكالَّ إِنَّ كَِتاَب اأْلَْبَراِر َلِفي ِعلِّ
اّن اهلل تعال خلق أهل البيت وقلوب شيعتهم من أعىل عّليني، وخلق  اجلواب: 

أعداؤهم وأشياعهم من سجني.
َماِم اْلَباِقِر  َيُقول: »إِنَّ اهلل  َخَلَقنَا  2. َعْن َأِب َحَْزَة الثَُّمِلِّ َقاَل: َسِمْعُت َأَبا َجْعَفٍر اإْلِ
ْم  َفُقُلوُبُ َذلَِك  ُدوِن  ِمْن  َأْبَداَنُْم  َوَخَلَق  ِمنُْه  َخَلَقنَا  َّا  ِم ِشيَعتِنَا  ُقُلوَب  َوَخَلَق  يِّنَي  ِعلِّ َأْعىَل  ِمْن 
يِّنَي َوما  َّا ُخلِْقنَا ِمنُه« ُثمَّ َتاَل َهِذِه اْلَية ﴿َكالَّ إِنَّ ِكتاَب اأْلَْبراِر َلِفي ِعلِّ َا ُخلَِقْت ِم هَتِْوي إَِلْينَا أِلَنَّ
نٍي َوَخَلَق ُقُلوَب  َنا ِمْن ِسجِّ ُبوَن﴾، »َوَخَلَق َعُدوَّ يُّوَن ِكتاٌب َمْرُقوٌم َيْشَهُدُه امْلَُقرَّ َأْدراَك ما ِعلِّ
َّا ُخلُِقوا  َا ُخلَِقْت ِم ْم هَتِْوي إَِلْيِهْم أِلَنَّ َّا َخَلَقُهْم ِمنُْه َوَأْبَداَنُْم ِمْن ُدوِن َذلَِك َفُقُلوُبُ ِشيَعتِِهْم ِم
نٌي ِكتاٌب َمْرُقوٌم  نٍي َوما َأْدراَك ما ِسجِّ اِر َلِفي ِسجِّ ِمنْه«. ثم تال هذه الية ﴿َكالَّ إِنَّ ِكتاَب الُفجَّ

بنَِي﴾. َوْيٌل َيْوَمِئٍذ لِْلُمَكذِّ
)الكاف الشيف، اجلزء1، الصفحة390، الديث4(

معان الكلامت

معناهاالكلمة
الذين يبخسون املكيال وامليزان.املطففني

اشرتوا بالكيل.اْكَتاُلوا
يأخذون حقوقهم كاملة وافية.َيْسَتْوُفوَن

أسفل جهنم.سّجني
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كتاب مثّبت ال يمحى والينسى، ُرّقمت أحداثه وصفحاته.كتاب مرقوم
كثري اإلثم.أثيم

أكاذيب وافرتاءات.أساطري
اجتمع الذنب عىل الذنب حتى َيْسَوّد القلب لكثرهتا.بل ران عىل قلوبم

حيجبون ويمنعون عن رحته.مَلَْحُجوُبوَن
السمء السابعة.عّليون

جع أريكة وهي السير.األرائك
الشاب الصاف الالص إذا رشبه املؤمن وجد رائحة املسك فيه يسقون من رحيق متوم ختامه مسك

وهي عني ماء ف اجلنة كاملة الالوة والصفاء والعطر.ومزاجه من تسنيم
يشريون إليهم باألعني والواجب استهزاًء.يتغامزون

ملتذين بالسخرية.فكهني
َب هل أثيبواثوِّ
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ا َمْن ُأوِتَ كَِتاَبُه بَِيِمينِِه ڤ َفَسْوَف ُيَاَسُب  السؤال: ما املعنى املستفاد من قوله تعال: ﴿َفَأمَّ

ِحَساًبا َيِسرًيا﴾؟

. اجلواب: ال يأت أحد يوم القيامة وكتابه بيمينه إال من كان مؤمنا بوالية عل

ب،  ُمَعذَّ ُمَاَسٍب  ُكلُّ    اهلل  َرُسوُل  »َقاَل  َقاَل:    اْلَباِقِر  َجْعَفٍر  َأِب  اإلماِم  َعِن   .1

َفَقاَل َلُه َقاِئٌل َيا َرُسوَل اهلل َفَأْيَن َقْوُل اهلل : ﴿َفَسْوَف ُياَسُب ِحسابًا َيِسريًا﴾؟ َقاَل َذلَِك 

ح(. اْلَعْرُض« )َيْعنِي التََّصفُّ
)البهان ف تفسري القرآن، اجلزء8، الصفحة246، الديث4(

َقاَل: »َقْوُلُه    الّصاِدِق  َجْعَفٍر  اهلل  َعْبِد  َأِب  اإلماِم  َعْن  َبِصرٍي  َأِب  َعْن  َسَمَعَة  َعْن   .2

ورًا﴾  ا َمْن ُأوِتَ كِتاَبُه بَِيِمينِِه َفَسْوَف ُياَسُب ِحسابًا َيِسريًا َوَينَْقلُِب إىِل َأْهلِِه َمْسُ َتَعاىَل: ﴿َفَأمَّ

ُهَو َعِلٌّ َوِشيَعُتُه ُيْؤَتْوَن ُكُتَبُهْم بَِأياَمِنِم«.
)تأويل اليات الظاهرة ف فضائل العرتة الطاهرة، الصفحة 480(

معان الكلامت

معناهاالكلمة
َا  استمعت وانقادت إلرادته.َوَأِذَنْت لَِربِّ

 حّق هلا ان تطيع ربا.حقت



36

ْت  بسطت فصارت ممتّدة.ُمدَّ

جتد وتسعى والَكْدُح هو بذُل اجلهد ف السعي. َكاِدٌح

ينادي واثبوراه واهالكاه.يدعو ثبورا

لن يرجع بعد املوت.لن حيور

المرة بعد غروب الشمس.الشفق

جع ما كان منتشا.وسق

تم بدرًا.اتسق

لتسلكن سبيل من كان قبلكم من األمم، ف الغدر باألوصياء بعد األنبياء.لرتكبن طبقا عن طبق 

غري مقطوع وال َمّن فيه.غري ممنون
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َعِن اإلماِم
 َأِب َعْبِد اهلل الّصاِدِق

َقاَل: »َقْوُلُه َتَعاىَل:
ا َمْن ُأوِتَ كِتاَبُه بَِيِمينِِه  ﴿َفَأمَّ

َفَسْوَف ُياَسُب ِحسابًا َيِسريًا 
ورًا﴾ َوَينَْقلُِب إىِل َأْهلِِه َمْسُ

ُهَو َعِلٌّ َوِشيَعُتُه ُيْؤَتْوَن ُكُتبُهْم 
بَِأياَمِنِم«.

)تأويل اليات الظاهرة،
الصفحة 480(



38

ترتيبها
85

آياهتا
22



39

وِج﴾؟ اَمِء َذاِت اْلُبُ السؤال: ما املعنى املستفاد من الية الكريمة ف قوله تعال: ﴿َوالسَّ

اجلواب: السمء رسول اهلل  والبوج األئمة االثنا عش من آل ممد ، أّوهلم اإلمام 

عل وآخرهم اإلمام املهدي صلوات اهلل عليهم اجعني.

  ِذْكُر اهلل«  1. َعِن اأْلَْصَبِغ ْبِن ُنَباَتَة، َقاَل: َسِمْعُت اْبَن َعبَّاٍس َيُقول: َقاَل َرُسوُل اهلل

ِة َوَجَعَلنِي  ِة ِمْن ُوْلِدِه ِعَباَدٌة َوالَِّذي َبَعَثنِي بِالنُّبوَّ ِعَباَدٌة َوِذْكِري ِعَباَدٌة َوِذْكُر َعِلٍّ ِعَباَدٌة َوِذْكُر اأْلَئِمَّ

ُة اهلل َعىَل ِعَباِدِه َوَخلِيَفُتُه َعىَل َخْلِقِه َوِمْن ُوْلِدِه  جَّ ُه حَلُ ِة إِنَّ َوِصيِّي أَلَْفَضُل اأْلَْوِصَياِء َوإِنَّ يَّ َخرْيَ اْلَبِ

َعىَل  َتَقَع  َأْن  امَء  السَّ ُيْمِسُك  ِبِم  َو  اأْلَْرِض  َأْهِل  َعْن  اْلَعَذاَب  اهلل  َيْبُِس  ِبِْم  َبْعِدي  َداُة  اْلُ ُة  اأْلَئِمَّ

النََّباَت  ِرُج  ُيْ َوِبِْم  اْلَغْيَث  َخْلَقُه  َيْسِقي  َوِبِْم  ِبِْم  َتِيَد  َأْن  َباَل  اْلِ ُيْمِسُك  َوِبِْم  بِإِْذنِِه  إاِلَّ  اأْلَْرِض 

ُة  ِعدَّ ْم  هُتُ َوِعدَّ اْثنا َعرَشَ َشْهرًا  َوِهَي  ُهوِر  الشُّ ُة  ِعدَّ ْم  هُتُ ِعدَّ َوُخَلَفائِي ِصْدقًا  َحّقًا  َأْولَِياُء اهلل  ُأوَلئَِك 

ُنَقَباِء ُموَسى ْبِن ِعْمَران«.

وِج﴾ ُثمَّ َقاَل: »َأَتْقِدُر َيا اْبَن َعبَّاٍس إِنَّ اهلل ُيْقِسُم  َمِء َذاِت اْلُبُ ُثمَّ َتاَل  َهِذِه اْلَية ﴿َوالسَّ

اَمَء َوُبُروَجَها«؟ وِج َوَيْعنِي بِِه السَّ اَمِء َذاِت اْلُبُ بِالسَّ

ْم َعِلٌّ  ُلُ ُة َبْعِدي َأوَّ وُج َفاأْلَئِمَّ ا اْلُبُ اَمُء َفَأَنا َوَأمَّ ا السَّ ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلل، َفَم َذاَك؟ َقال : »َأمَّ

َوآِخُرُهْم امْلَْهِديُّ َصَلَواُت اهلل َعَلْيِهْم َأمْجَِعني«.

)االختصاص، الصفحة219-218(
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ُة َبْعَدُه؟ َفَقال  2. َقاَل أِمرُي امْلُْؤِمننَِي : »... َوَلَقْد ُسئَِل َرُسوُل اهلل  َوَأَنا ِعنَْدُه، َمِن اأْلَئِمَّ

إِنَّ  ُهوِر  اِم َوالشُّ َواأْلَيَّ َياِل  اللَّ وِج َوَربِّ  اْلُبُ إِنَّ َعَدَدُهْم َكَعَدِد  وِج  اْلُبُ َذاِت  اَمِء  ائِل: َوالسَّ  لِلسَّ

ُهور«. ِة الشُّ ْم َكِعدَّ هَتُ ِعدَّ

)تفسري نور الثقلني، اجلزء3، الصفحة326، الديث3(

معان الكلامت

معناهاالكلمة
الد، وهو الشق ف األرض.األخدود

وما أنكروا.وما نقموا
األخذ الشديد.َبْطَش

أي اللوح املحفوظ عند اهلل تعال من التغيري والتبديل.اللوح املحفوظ
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: قَاَل أِمرُي الُْمْؤِمِننَي

  َولََقـــْد ُســـِئَل رَُســـوُل اللَّه ...«

  َوأَنَا ِعْنـــَدُه، َمِن اْلَِئَُّة بَْعـــَدُه؟ َفَقال

ـــَاِء َذاِت الُْبُوجِ إِنَّ َعَدَدُهْم  ـــائِل: َوالسَّ لِلسَّ

ـــُهوِر  كََعَدِد الُْبُوجِ َورَبِّ اللََّياِل َواْلَيَّاِم َوالشُّ

ـــُهور« ِة الشُّ تَُهْم كَِعدَّ إِنَّ ِعدَّ

)تفسري نور الثقلني، اجلزء3، الصفحة326(



42

ترتيبها
86

آياهتا
17

ِل  ُْم َيكِيُدوَن َكْيًدا ک َوَأكِيُد َكْيًدا ک َفَمهِّ السؤال: ما املعنى املستفاد من قوله تعال: ﴿إِنَّ
اْلَكافِِريَن َأْمِهْلُهْم ُرَوْيًدا﴾؟

اجلواب: أمهل اهلل تعال أعداء ممد وآل ممد  حتى خروج اإلمام القائم  فينتقم منهم.
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َواَل  ٍة  ُقوَّ َلُه ِمن  َتَعاَل: ﴿َفَم  َقْولِِه  ِف    الّصاِدِق  َعْبِد اهلل  َأِب  َبِصرٍي َعْن اإلماِم  َأِب  َعْن   .1

ُه إِْن َأَراَد بِِه ُسوءا«،  ا َعىَل َخالِِقِه َواَل َناِصٍ ِمَن اهلل َينُْصُ ٍة َيْقَوى ِبَ ﴾ َقاَل : »َما َلُه ِمْن ُقوَّ َناِصٍ

ُْم َيِكيُدوَن َكْيًدا﴾؟ َقاَل : »َكاُدوا َرُسوَل اهلل  َوَكاُدوا َعلِّيًا  َوَكاُدوا َفاطَِمَة  قلت: ﴿إِنَّ

ِل اْلَكافِِريَن َأْمِهْلُهْم ُرَوْيًدا﴾ لَِوْقِت  ُْم َيكِيُدوَن َكْيًدا َوَأكِيُد َكْيًدا َفَمهِّ د ﴿إِنَّ  َوَقاَل اهلل َيا ُمَمَّ

َبْعِث اْلَقائِم  َفَينَْتِقُم ِل ِمَن اَلبَّاِريَن َوالطََّواِغيِت ِمْن ُقَرْيٍش َوَبنِي ُأَميََّة َوَسائِِر النَّاس«.

)بحار األنوار، اجلزء23، الصفحة224، الديث40(

معان الكلامت

معناهاالكلمة
الكوكب الذي يبدو ف الليل.الطارق

نجم أمري املؤمنني وهو نجم األوصياء كم قال اإلمام الصادق.النجم الثاقب
)الصال للصدوق، الصفحة454(.

النطفة التي خترج بقوة.َماٍء َدافٍِق

من بني صلب الرجل وترائب املرأة.بني الصلب والرتائب

تظهر وختتب واالبتالء هو االمتحان واالختبار.تبىل

أي: الضمئر ليظهر ما فيها من خري ورش.السائر

ذات املطر أي يرجع إل األرض بعد صعوِدِه للسمء.والسمء ذات الرجع

ذات النبات، تتصدع بالنبات وتشّق بالعيون.واألرض ذات الصدع
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﴾؟ ِه َفَصىلَّ السؤال: ما املعنى املستفاد من قوله تعال: ﴿َوَذَكَر اْسَم َربِّ

اجلواب: أي صىّل عىل ممد وآل ممد كلّم ذكر اسم رّبه.

 ، َضا ْهَقاِن، َقال: َدَخْلُت َعىَل اإلماِم َأِب اْلََسِن الرِّ 1. َعْن ُعَبْيِد اهلل ْبِن َعْبِد اهلل الدِّ

 ، ِه َقاَم َفَصىلَّ َم َذَكَر اْسَم َربِّ ﴾؟«، ُقْلُت: ُكلَّ ِه َفَصىلَّ َفَقاَل ِل: »َما َمْعنَى َقْولِه: ﴿َوَذَكَر اْسَم َربِّ

 : َهَذا َشَططا!«، َفُقْلُت: ُجِعْلُت فَِداَك َفَكْيَف ُهَو؟ َفَقال  َفَقاَل ِل: »َلَقْد َكلََّف اهلل

ٍد َوآلِه«. ِه َصىلَّ َعىَل ُمَمَّ اَم َذَكَر اْسَم َربِّ »ُكلَّ

)الكاف الشيف، اجلزء2، الصفحة494-495، الديث18(

ْنَيا ک َواْلَِخَرُة َخرْيٌ  َياَة الدُّ السؤال: ما املعنى املستفاد من قوله تعال: ﴿َبْل ُتْؤثُِروَن احْلَ

َوَأْبَقى﴾؟

اجلواب: لقد شبَّه اهلل تعال أعداء أمري املؤمنني  والوالء هلم بالدنيا، وشّبه والية 

أمري املؤمنني  بالخرة.

َماِم الّصاِدِق  َقْوُلُه  ﴿َبْل ُتْؤثُِروَن  ِل ْبِن ُعَمَر َقاَل: ُقْلُت أِلَِب َعْبِد اهلل اإْلِ 2. َعِن امْلَُفضَّ

ْنيا﴾؟  َقاَل: »َواَلَيَتُهْم« )أْي ِوالََيُة أْعَداِء أْهِل اْلَبْيِت ( ﴿َواْلِخَرُة َخرْيٌ َوَأْبقى﴾  اْلَياَة الدُّ

ُحِف اأْلُول، ُصُحِف إِْبراِهيَم َو ُموسى﴾. َقاَل: »َواَلَيُة َأِمرِي امُلْؤِمننَِي « ﴿إِنَّ هذا َلِفي الصُّ

)الكاف الشيف، اجلزء1، الصفحة418، الديث30(.

ُحِف اأْلُوىَل﴾؟ السؤال: ما املعنى املستفاد من قوله تعال:﴿إِنَّ َهَذا َلِفي الصُّ

اجلواب: والية أمري املؤمنني مكتوبة ف جيع صحف األنبياء ولن يبعث اهلل تعال رسوال 

. ووصيه عل  إال بنبوة ممد
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َعِلٍّ  »َواَلَيُة  َقاَل:    اْلَكاظِِم  اْلََسِن  َأِب  اإلماِم  َعِن  اْلُفَضْيِل،  ْبِن  ِد  ُمَمَّ َعْن   .3

  ٍد  ُمَمَّ ِة  بِنُُبوَّ إِالَّ  َرُسواًل  اهلل  َيْبَعَث  َوَلْن  اأْلَْنبَِياِء،  ُصُحِف  مَجِيِع  يِف  َمْكُتوَبٌة   

.» َعِل  َوَوِصيِِّه 

)الكاف الشيف، اجلزء1، الصفحة437، الديث6(

معان الكلامت
معناهاالكلمة

يابسًا هشيم بعد إن كان أخضًا.غثاء أحوى
أي االكثر شقاًء من العاصني.االشقى
جع صحيفة وهي األوراق املكتوبة التي تكون بني الدّفتني.صحف
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َعِن اإلماِم
  َأِب اْلََسِن اْلَكاظِِم

َقاَل: »َواَلَيُة َعِلٍّ  َمْكُتوَبٌة 
يِف مَجِيع ُصُحِف اأْلَْنبَِياِء، َوَلْن 

ٍد  ِة ُمَمَّ َيْبَعَث اهلل َرُسواًل إاِلَّ بِنُُبوَّ
» َوَوِصيِِّه َعِل 

)الكاف الشيف، اجلزء1،
الصفحة437(
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ترتيبها
88

آياهتا
26
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َيْوَمئٍِذ  ُوُجوٌه  ٻ  اْلَغاِشَيِة  َحِديُث  َأَتاَك  ﴿َهْل  تعال:  قوله  من  املستفاد  املعنى  ما  السؤال: 
َخاِشَعٌة﴾؟

اجلواب: عند قيام اإلمام املهدي ينتقم من أعدائه وال يستطيعون رّده.
السؤال: ما املعنى املستفاد من قوله تعال: ﴿َعاِمَلٌة َناِصَبٌة ڀ َتْصىَل َناًرا َحاِمَيًة﴾؟

اجلواب: الذين عملوا بخالف ما أراد اهلل تعال ونصبوا العداء ألهل البيت وشيعتهم 
)وهم النواصب لعنهم اهلل(، سيصلون العذاب عىل عهد القائم ف الدنيا ونار جهنم ف الخرة.
اِدِق  َقاَل: ُقْلُت  ٍد َعِن اإلماِم َأبِيِه َعْن َأِب َعْبِد اهلل الصَّ 1. َرَوى اْلُكَلْينِي بِإِْسنَاِدِه َعْن ُمَمَّ
َيْوَمِئٍذ  ﴿ُوُجوٌه  ُقْلُت:  َقاَل:  ْيِف«.  بِالسَّ اْلَقائُِم  »َيْغَشاُهُم  َقاَل:  اْلغاِشَيِة﴾؟  َحِديُث  َأتاَك  ﴿َهْل 
َما  بَِغرْيِ  »َعِمَلْت  َقاَل:  ﴿عاِمَلٌة﴾؟  ُقْلُت:  َقاَل:  ااِلْمتِنَاَع«.  ُتطِيُق  اَل  »َخاِضَعٌة  َقاَل:  خاِشَعٌة﴾؟ 
نارًا  ﴿َتْصىل  ُقْلُت:  َقاَل:  اأْلَْمِر«.  ُواَلِة  َغرْيَ  »َنَصَبْت  َقاَل:  ﴿ناِصَبٌة﴾؟  ُقْلُت:  َقاَل:  اهلل«.  َأْنَزَل 

ْنَيا َعىَل َعْهِد اْلَقائِِم َويِف اْلِخَرِة َناَر َجَهنََّم«. حاِمَيًة﴾؟ َقاَل: »َتْصىَل َناَر احَلْرِب يِف الدُّ
)الكاف الشيف، اجلزء8، الصفحة50، الديث13(

السؤال: من هم النواصب؟
اجلواب: النواصب من حيملون العداء ألهل البيت وشيعتهم.

َماَم الّصاِدق  َيُقوُل: »...ُكلُّ  2. َعْن َعْمِرو ْبِن َأِب امْلِْقَداِم، َقاَل: )َسِمْعُت َأَبا َعْبِد اهلل اإْلِ
َفُكلُّ  َناًرا َحاِمَيًة﴾  َتْصىَل  ڀ  َناِصَبٌة  اْلَيِة ﴿َعاِمَلٌة  َهِذِه  إىَِل  َمنُْسوٌب  َواْجَتَهَد  َتَعبََّد  َوإِْن  َناِصٍب 

َناِصٍب ُمَْتِهٍد َفَعَمُلُه َهَباء...«.
)الكاف، اجلزء8، الصفحة212-213، الديث259.حديث فضل الشيعة(.

ُه َقاَل: »اَل ُيَباِل النَّاِصُب َصىّل َأْم َزنى، َوهِذِه اْلَيُة  3. َعِن اإلماِم َأِب َعْبِد اهلل الّصاِدِق  َأنَّ
َنَزَلْت فِيِهْم ﴿عاِمَلٌة ناِصَبٌة ڀ َتْصىل نارًا حاِمَية﴾«.

)الكاف، اجلزء8، الصفحة 160-161، الديث162.حديث الناصب ال يبال صىل أم زنى(.
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َماَم الّصاِدَق  َيُقول: »َخَرْجُت  4. َعْن َعْمِرو ْبِن َأِب امْلِْقَداِم، َقاَل: َسِمْعُت َأَبا َعْبِد اهلل اإْلِ
َواهلل  إِنِّ  َقاَل:  ُثمَّ  َعَلْيِهْم  َم  َفَسلَّ يَعِة  الشِّ ِمَن  بُِأَناٍس  ُهَو  إَِذا  َوامْلِنَْبِ  اْلَقْبِ  َبنْيَ  ُكنَّا  إَِذا  َحتَّى  َوَأِب  َأَنا 
أَلُِحبُّ ِرَياَحُكْم َوَأْرَواَحُكْم، َفَأِعينُوِن َعىَل َذلَِك بَِوَرٍع َواْجتَِهاٍد، َواْعَلُموا َأنَّ َواَلَيَتنَا اَل ُتنَاُل إاِلَّ 
بِاْلَوَرِع َوااِلْجتَِهاد، َوَمِن اْئَتمَّ ِمنُْكْم بَِعْبٍد َفْلَيْعَمْل بَِعَملِِه، َأْنُتْم ِشيَعُة اهلل، َوَأْنُتْم َأْنَصاُر اهلل، َوَأْنُتُم 
ابُِقوَن يِف اْلِخَرِة إىَِل اَلنَِّة،  ْنَيا، َوالسَّ ابُِقوَن يِف الدُّ ابُِقوَن اْلِخُروَن، َوالسَّ ُلوَن، َوالسَّ ابُِقوَن اأْلَوَّ السَّ
َقْد َضِمنَّا َلُكُم اَلنََّة بَِضاَمِن اهلل  َوَضاَمِن َرُسوِل اهلل ، َواهلل َما َعىَل َدَرَجِة اَلنَِّة أْكَثُر َأْرَواحًا 
َرَجاِت، أْنُتُم الطَّيِّبوَن َونَِساُؤُكُم الطَّيِّباُت، ُكلُّ ُمْؤِمنٍَة َحْوَراُء َعْينَاُء  ِمنُْكْم، َفَتنَاَفُسوا يِف َفَضائِِل الدَّ

يٌق. َوُكلُّ ُمْؤِمٍن ِصدِّ
، َفَو اهلل َلَقْد َماَت َرُسوُل اهلل  ْ َواْسَتْبرِشْ َوَلَقد َقاَل َأِمرُي امُلْؤِمننَِي  لَِقنَْب: َيا َقنَْبُ َأْبرِشْ َوَبرشِّ

يَعَة. تِِه َساِخٌط إاِلَّ الشِّ  َوُهَو َعىَل أمَّ
يَعُة. ْساَلِم الشِّ ٍء ِعّزًا َوِعزُّ اإْلِ َأاَل َوإِنَّ لُِكلِّ َشْ

يَعُة. ْساَلِم الشِّ ٍء ِدَعاَمًة َوِدَعاَمُة اإْلِ َأاَل َوإِنَّ لُِكلِّ َشْ
يَعُة. ْساَلِم الشِّ ٍء ِذْرَوًة َوِذْرَوُة اإْلِ َأاَل َوإِنَّ لُِكلِّ َشْ

يَعُة. ْساَلِم الشِّ ُف اإْلِ فًا َورَشَ ٍء رَشَ َأاَل َوإِنَّ لُِكلِّ َشْ
يَعِة. ٍء َسيِّدًا َوَسيُِّد امَلَجالِِس َمَالُِس الشِّ َأاَل َوإِنَّ لُِكلِّ َشْ

يَعُة. ٍء إَِمامًا َوإَِماُم اأْلَْرِض َأْرٌض َتْسُكنَُها الشِّ َأاَل َوإِنَّ لُِكلِّ َشْ
َواهلل َلْو اَل َما يِف اأْلَْرِض ِمنُْكْم َما َرَأْيَت بَِعنْيٍ ُعْشبًا َأَبدًا.

ْنَيا  ْم يِف الدُّ َواهلل َلْو اَل َما يِف اأْلَْرِض ِمنُْكْم َما َأْنَعَم اهلل َعىَل َأْهِل ِخاَلفُِكْم َواَل َأَصاُبوا الطَّيِّباِت َما َلُ
ْم يِف اْلِخَرةِ ِمْن َنِصيب، ُكلُّ َناِصٍب َوإِْن َتَعّبَد َواْجَتَهَد َمنُْسوٌب إىَِل َهِذِه اْلَيِة: ﴿عاِمَلٌة ناِصَبٌة  َواَل َلُ

ڀ َتْصىل نارًا حاِمَيًة﴾ َفُكلُّ َناِصٍب ُمَْتِهٍد َفَعَمُلُه َهَباٌء.
ِشيَعُتنَا َينْطُِقوَن بِنُوِر اهلل  َوَمْن ُيَالُِفُهْم َينْطُِقوَن بَِتَفلٍُّت.

اَمء َفُيَباِرُك َعَلْيَها، َفإِْن َكاَن َقْد  َواهللَِّ َما ِمْن َعْبٍد ِمْن ِشيَعتِنَا َينَاُم إاِلَّ َأْصَعَد اهلل  ُروَحُه إىَِل السَّ
رًا  تِِه َويِف ِرَياِض َجنَّتِِه َويِف ظِلِّ َعْرِشِه، َوإِْن َكاَن َأَجُلَها ُمَتَأخِّ َأَتى َعَلْيَها َأَجُلَها َجَعَلَها يِف ُكنُوِز َرْحَ

وَها إىَِل اَلَسِد الَِّذي َخَرَجْت ِمنُْه لَِتْسُكَن فِيِه. دُّ ا َمَع َأَمنَتِِه ِمَن امَلاَلئَِكِة لرَِيُ َبَعَث ِبَ
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أَلَْهُل  َأْغنَِياَءُكْم  َوإِنَّ  اْلِغنَى،  أَلَْهُل  ُفَقَراَءُكْم  َوإِنَّ    اهلل  ُة  اصَّ َلَ َرُكْم  َوُعامَّ ُكْم  إِنَّ َحاجَّ َواهلل 
ُكْم أَلَْهُل َدْعَوتِِه َوَأْهُل إَِجاَبتِه«. ُكْم ُكلَّ اْلَقنَاَعِة، َوإِنَّ

)الكاف الشيف، اجلزء8، الصفحة212-213، الديث259(

5. قال: رشف الدين النجفي: ُرِوَي َعْن َأْهِل اْلَبْيِت  َحِديٌث ُمْسنٌَد ِف َقْولِِه : ﴿وُجوٌه 
َيْوَمئٍِذ  ﴿ُوُجوٌه  ا  َوَأمَّ   ٍد  ُمَمَّ ِلِل  اْلَعَداَوَة  َنَصَبِت  الَّتِي  َا  ناِصَبٌة﴾: »َأنَّ َيْوَمِئٍذ خاِشَعٌة عاِمَلٌة 

.» ٍد ناِعَمٌة لَِسْعيِها راِضَيٌة﴾ ... َفُهْم ِشيَعُة آِل ُمَمَّ
)البهان ف تفسري القرآن، اجلزء8، الصفحة270، الديث7(

)النصائح الكافية، الصفحة109(

ْم ُثمَّ إِنَّ َعَلْينَا ِحَساَبُْم﴾؟ السؤال: ما املعنى املستفاد من قوله تعال: ﴿إِنَّ إَِلْينَا إَِياَبُ
 الطاهرين إل ممد وآله  قدير وقد جعل رجوع اللق  أّن اهلل عىل كل يشء  اجلواب: 

وكذلك حسابم.
ِل اْلَكاظِِم  َوالنَّاُس ِف الطََّواِف  6. َعْن َسَمَعَة، َقاَل: ُكنُْت َقاِعدًا َمَع اإلمام َأِب اْلََسِن اأْلَوَّ
ْم ِمْن َذْنٍب  ْم، َفاَم َكاَن َلُ ْلِق، َوَعَلْينَا ِحَساُبُ ْيِل، َفَقاَل: »َيا َساَمَعُة إَِلْينَا إَِياُب َهَذا اْلَ ِف َجْوِف اللَّ
النَّاِس  َوَبنْيَ  َبْينَُهْم  َكاَن  َوَما  َذلَِك،  إىَِل  َفَأَجاَبنَا  َلنَا،  َتْركِِه  يِف  اهلل  َعىَل  َحَتْمنَا    اهلل  َبنْيَ  َو  َبْينَُهْم 

.» َضُهُم اهلل َعزَّ َو َجلَّ اْسَتْوَهْبنَاُه ِمنُْهْم َوَأَجاُبوا إىَِل َذلَِك َوَعوَّ
)الكاف الشيف، اجلزء8، الصفحة162، الديث167(

ْبِن  ُموَسى  َأبِيِه  َعْن   ، َضا  الرِّ ُموَسى  ْبُن  َعِلُّ  َثنِي  َحدَّ َقاَل:  ُسَلْيَمَن،  ْبُن  َداُوُد  َثنَا  َحدَّ  .7
، َعْن َأبِيِه اْلَُسنْيِ  ، َعْن َأبِيِه َعِلِّ ْبِن اْلَُسنْيِ ِد ْبِن َعِلٍّ ٍد، َعْن َأبِيِه ُمَمَّ َجْعَفٍر، َعْن َأبِيِه َجْعَفِر ْبِن ُمَمَّ

غدا بالصاحلات  أتى  عبدا  أّن  لو 
مؤلفة ــا  آالفـ عـــاش  ــا  م ــاش  وعـ
ــال كسل ــا ب ــوام ــا قـــام ق وقـــام م
يــأوي اىل حلل وطــار يف الــو ال 
ــة ــب ــة هلل واج ــج ــم ح كـ ــج  ــ وح
ينفعه البعث  ــوم  ي ــك  ذل فليس 

وول مــرســل  نــبــّي  ــل  كـ وود 
خلوا من الذنب معصوما من الزلل
ملل بال  صواما  صــام  ما  ــام  وص
وغاص يف البحر ال يشى من البلل
منتعل غري  حاف  بالبيت  وطاف 
عل ــني  ــن ــؤم امل ــري  أمـ بــحــب  اال 
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ُولِّينَا  اْلِقَياَمِة  َيْوُم  إَِذا َكاَن   :  َقاَل: »َقاَل َرُسوُل اهلل  َأِب َطالٍِب  ْبِن  َأبِيِه َعِلِّ  ، َعْن  ْبِن َعِلٍّ

َكاَنْت  َوَمْن  َفَأَجاَبنَا،  فِيَها  َحَكْمنَا    اهلل  َوَبنْيَ  َبْينَُه  فِياَم  َمْظلَِمُتُه  َكاَنْت  َفَمْن  ِشيَعتِنَا،  ِحَساَب 
َّْن  َمْظلَِمُتُه فِياَم َبْينَُه َوَبنْيَ النَّاِس اْسَتْوَهْبنَاَها َفُوِهَبْت َلنَا، َوَمْن َكاَنْت َمْظلَِمُتُه َبْينَُه َوَبْينَنَا ُكنَّا َأَحقَّ ِم

َعَفا َو َصَفح«.
)عيون أخبار الرضا، اجلزء2، الصفحة57، الديث213(

8. َعْن َعْبِد اهلل ْبِن ِسنَاٍن، َعِن اإلماِم َأِب َعْبِد اهلل الّصاِدِق ، َقاَل: »إَِذا َكاَن َيْوُم اْلِقَياَمِة 
ْم، َوَما َكاَن لِْلَدِميِّنَي َسَأْلنَا اهلل  َبُه َلنَا، َفُهَو َلُ َوَكَلنَا اهلل بِِحَساِب ِشيَعتِنَا، َفاَم َكاَن هلل َسَأْلنَا اهلل َأْن هَيَ
ْم«، ُثمَّ َقَرَأ َأُبو َعْبِد اهلل اْلّصاِدُق : ﴿إِنَّ إَِلْينا  ْم، َوَما َكاَن َلنَا َفُهَو َلُ َضُهْم َبَدَلُه َفُهَو َلُ َأْن ُيَعوِّ

إِياَبُْم ُثمَّ إِنَّ َعَلْينا ِحساَبُْم﴾.
)تأويل اليات الظاهرة، الصفحة762(

ِه  ِف َقْولِِه : ﴿إِنَّ إَِلْينا إِياَبُْم ُثمَّ إِنَّ  ٍد، َعْن َأبِيِه، َعْن َجدِّ ِد ْبِن َجْعَفِر ْبِن ُمَمَّ 9. َعْن ُمَمَّ
َبه  َلنَا اهللَُّ بِِحَساِب ِشيَعتِنَا، َفاَم َكاَن هللَِِّ َسَأْلنَاُه َأْن هَيَ َعَلْينا ِحساَبُْم﴾، َقاَل: »إَِذا َكاَن َيْوُم اْلِقَياَمِة َوكَّ

ْم«، ُثمَّ َقاَل: »ُهْم َمَعنَا َحْيُث ُكنَّا«. ْم، َوَما َكاَن َلنَا َفُهَو َلُ ْم، َوَما َكاَن ملَُِخالِِفيِهْم َفُهَو َلُ َلنَا، َفُهَو َلُ

)تأويل اليات الظاهرة، الصفحة763-762(

ُثُهْم بَِتْفِسرِي َجابٍِر؟  َماِم اْلَكاظِِم  ُأَحدِّ اٍج، َقاَل: ُقْلُت أِلَِب اْلََسِن اإْلِ 10. َعْن َجِيِل ْبِن َدرَّ
ْم ُثمَّ إِنَّ َعَلْينا ِحساَبُْم﴾؟« ُقْلُت: َبىَل.  ِفَلَة َفُيِذيُعوُه َأَما َتْقَرُأ ﴿إِنَّ إَِلْينا إِياَبُ ْث بِِه السَّ دِّ َقاَل: »اَل ُتَ
َنا ِحَساَب ِشيَعتِنَا، َفاَم َكاَن َبْينَُهْم َوَبنْيَ  لنَِي َواْلِخِريَن، َوالَّ َقاَل: »إَِذا َكاَن َيْوُم اْلِقَياَمِة َومَجََع اهلل اأْلَوَّ
اهلل َحَكْمنَا َعىَل اهلل فِيِه َفَأَجاَز ُحُكوَمَتنَا، َوَما َكاَن َبْينَُهْم َوَبنْيَ النَّاِس اْسَتْوَهْبنَاُه ِمنُْهْم َفَوَهُبوُه َلنَا، 

َوَما َكاَن َبْينَنَا َوَبْينَُهْم َفنَْحُن َأَحقُّ َمْن َعَفا َوَصَفَح«.

)تأويل اليات الظاهرة، الصفحة763( 

ِد ْبِن َعِلِّ ْبِن ُموَسى ْبِن َجْعَفَر ْبِن  َثنَا ُموَسى ْبُن َعْبِد اهلل النََّخِعي، َقاَل: ُقْلُت لَِعِلِّ ْبِن ُمَمَّ 11. َحدَّ
ْمنِي َيا ْبَن َرُسوِل اهللِ َقْوالً َأُقوُلُه َبِليغًا َكاِماًل  ِد ْبِن َعِلِّ ْبِن اْلَُسنْيِ ْبِن َعِلِّ ْبِن أِب َطالٍِب  َعلِّ ُمَمَّ
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  َماُم َعِلٌّ اهْلَاِدي ِة ، َوَقاَل اإْلِ َياَرَة اجْلَاِمَعِة جِلَِميِع اأْلَِئمَّ إَِذا ُزْرُت َواِحدًا ِمنُْكْم ُثمَّ َذَكَر الزِّ

قُّ َمَعُكْم َوفِيُكْم  ُكْم َزاِهٌق، َواحْلَ ُ يِف َحقِّ ِزُم َلُكْم اَلِحٌق، َوامُلَقصِّ اِغُب َعنُْكْم َماِرٌق، َوالالَّ فِيَها: »َفالرَّ
ْم َعَلْيُكْم،  ْلِق إَِلْيُكْم، َوِحَساُبُ ِة ِعنَْدُكْم، َوإَِياُب اْلَ َوِمنُْكْم َوإَِلْيُكْم، َوَأْنُتْم َأْهُلُه َوَمْعِدُنُه، َوِمرَياُث النُُّبوَّ

َطاِب ِعنَْدُكم«. َوَفْصُل اْلِ
)هتذيب األحكام، اجلزء6، الصفحة90-91، الديث1(

اِدِق ، َقاَل: »إَِذا َكاَن َيْوُم اْلِقَياَمِة  12. َعْن َعْبِد اهلل ْبِن ِسنَان، َعِن اإلماِم َأِب َعْبِد اهلل الصَّ
ْم«، ُثمَّ َقَرَأ  ْم، َوَما َكاَن َلنَا َفُهَو َلُ َبُه َلنَا، َفُهَو َلُ ْلنَا بِِحَساِب ِشيَعَتنَا، َفاَم َكاَن هلل َسَأْلنَا اهلل َأْن هَيَ ُوكِّ

اِدِق : ﴿إِنَّ إَِلْينا إِياَبُْم ُثمَّ إِنَّ َعَلْينا ِحساَبُم﴾. اإلمام َأُبو َعْبِد اهلل الصَّ
)البهان ف تفسري القرآن، اجلزء8، الصفحة274، الديث14(

معان الكلامت

معناهاالكلمة
هلا أنني من شدة حرها.عني آنية

الضيع
يشء يكون ف النار يشبه الشوك، أمّر من الصب وأنتن من اجليفة، وأشد حرا 

من النار.
لغوا ال فائدة فيه.الغية

املساند.النمرق
مرّتبة بعضها إل جانب بعض.مصفوفة

البسط الفاخرة.الزراب
مبسوطة.مبثوثة
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ترتيبها
89

آياهتا
30
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ُتَها النَّْفُس امْلُْطَمئِنَُّة﴾؟ السؤال: ماملعنى املستفاد من قوله تعال ف سورة الفجر: ﴿َيا َأيَّ
اجلواب: سورة الفجر هي سورة اإلمام السني، ألنه ذو النفس املطمئنة.

اِدِق  َقاَل: »َقْوُلُه َتعاىَل:  ، َعن اإلماِم َأِب َعْبِد اهلل َجْعَفٍر الصَّ 1. َعْن َجابِِر ْبِن َيِزيَد اجْلُْعِفيِّ
 َسن احْلَ إىَِل  َسِن  احْلَ ِمَن    ُة  اأْلَئِمَّ  ﴾ َعرْشٍ ﴿َوَلياٍل    اْلَقائُِم  ُهَو  اْلَفْجُر  ﴿َواْلَفْجِر﴾ 
إِذا  ْيِل  ﴿َواللَّ َلُه  يَك  رَشِ اَل  َوْحَدُه  اهلل  ُهَو  ﴿َواْلَوْتُر﴾    َوَفاطَِمُة  امُلْؤِمننَِي  َأِمرُي  ْفُع﴾  ﴿َوالشَّ

.» ي إىَِل ِقَياِم اْلَقائِِم ﴾ ِهَي َدْوَلُة َحْبَتٍ َفِهَي َتْسِ َيْسِ
)تأويل اليات الطاهرة ف فضائل العرتة الطاهرة، الصفحة486(
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يِف  اْلَفْجِر  : »اْقَرأوا ُسوَرَة  اِدُق  الصَّ َعْبِد اهلل اإلماُم  َأُبو  َقاَل  َقاَل:  َفْرَقٍد  ْبِن  َداُوَد  َعْن   .2
َيْوَم    احُلَسنْيِ  َمَع  َكاَن  َقَرَأَها  َمْن   ، َعِلٍّ  ْبِن  احُلَسنْيِ  ُسوَرُة  َا  َفإِنَّ َوَنَوافِلُِكْم،  َفَرائِِضُكْم 

اْلِقَياَمِة يِف َدَرَجتِِه يِف اَلنَِّة ﴿إِنَّ اهلل َعِزيٌز َحكِيٌم﴾«.
)ثواب األعمل، الصفحة689(

ُتَها النَّْفُس امْلُْطَمِئنَُّة  اِدِق  ِف َقْولِِه : ﴿يا َأيَّ 3. َعْن َأِب َبِصرٍي، َعن اإلماِم َأِب َعْبِد اهلل الصَّ
ى اْرِجِعي إِل َربِِّك راِضَيًة َمْرِضيًَّة ەئ َفاْدُخِل ِف ِعباِدي ۆئ َواْدُخِل َجنَّتِي﴾ َيْعنِي: احُلَسنْيَ 

.» ٍّْبَن َعِل
)تفسري القّمي، اجلزء2، الصفحة422(

يِف  اْلَفْجِر  : »اْقَرأوا ُسوَرَة  اِدُق  الصَّ َعْبِد اهلل  أبو  َقاَل اإلمام  َقاَل:  َفْرَقٍد  ْبِن  َداُوَد  4. َعن 
َا ُسوَرُة احُلَسنْيِ ْبِن َعِلّ َواْرَغُبوا فِيَها َرِحَُكُم اهلل«. َفَرائِِضُكْم َوَنَوافِلُِكْم َفإِنَّ

ًة؟  وَرُة لِْلُحَسنْيِ  َخاصَّ َفَقاَل َلُه أبو أَساَمَة َوَكاَن َحاِضَ امَلْجِلِس: َكْيَف َصاَرْت َهِذِه السُّ
ى راِضَيًة  َربِِّك  اْرِجِعي إىِل  امْلُْطَمئِنَُّة  النَّْفُس  ُتَها  َأيَّ َتَعاىَل: ﴿يا  َقْولِِه  إىَِل  َتْسَمُع  : »َأاَل  َفَقاَل 
ُذو  َفُهَو    َعِلٍّ  ْبَن  َسنْيَ  احْلُ َيْعنِي  اَم  إِنَّ َجنَّتِي﴾؟  َواْدُخِل  ۆئ  ِعباِدي  يِف  َفاْدُخِل  ەئ  َمْرِضيًَّة 
ٍد  الّراُضواَن َعِن اهلل َيْوَم اْلِقَياَمِة َوُهَو  اِضَيِة امْلَْرِضيَِّة َوَأْصَحاُبُه ِمْن آِل ُمَمَّ النَّْفِس امْلُْطَمئِنَِّة الرَّ
ًة، َفَمْن  ٍد َخاصَّ وَرُة َنَزَلت يف احُلَسنْيِ ْبِن َعِلٍّ  َوِشيَعتِِه َوِشيعِة آِل ُمَمَّ َراٍض َعنُْهْم، َوَهِذِه السُّ

َأْدَمَن ِقَراَءَة اْلَفْجِر َكاَن َمَع احُلَسنْيِ  يِف َدَرَجتِِه يِف اَلنَِّة ﴿إِنَّ اهللََّ َعِزيٌز َحكِيٌم﴾«.
 )البهان ف تفسري القرآن، اجلزء8، الصفحة284، الديث5(

معان الكلامت
معناهاالكلمة

لذي عقل.لذي حجر
ذات البناء الرفيع والشاهق.ارم ذات العمد

 قوم النبي صالح  .ثمود
أي نحتوه وجعلوه بيوتًا.الذين جابوا الصخر
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فإنه كان يعذب الناس باألوتاد أي املسامري.فرعون ذي األوتاد
رقيب يرصد األعمل فال يفوته يشء.إِنَّ َربََّك َلبِامْلِْرَصاِد

وَن ال تّثون أنفسكم وال غريكم.اَل َتَاضُّ
املرياث.الرتاث
أي أكال شديدا.َأْكاًل مَلًّا

كثريا.َجًّا
تزلزل األرض وتفتت أجزائها دّكًا دّكًا

أوثقه إذا شّد يديه أو رجليه.ُيوثُِق
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ترتيبها
90

آياهتا
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السؤال: ما املعنى املستفاد من قوله تعال: ﴿َفاَل اْقَتَحَم اْلَعَقَبَة﴾؟
.اجلواب: ال يقتحم أحٌد العقبة إال من أكرمه اهلل بوالية أهل البيت

اِدِق ، ِف َقْوِل اهلل : ﴿َوَأْنَت ِحلٌّ ِبَذا اْلَبَلِد﴾،  1. َعِن اإلماِم َأِب َعْبِد اهلل َجْعَفٍر الصَّ
َقاَل : »َيْعنِي َرُسوَل اهلل «. ُقْلُت ﴿َووالٍِد َوما َوَلَد﴾؟ َقاَل : »َعِلٌّ َو َما َوَلَد«.

)البهان ف تفسري القرآن، اجلزء8، الصفحة288، الديث6(

اِدِق  َقاَل: ُقْلُت َلُه: ُجِعْلُت فَِداَك  2. َعْن َأَباَن ْبِن َتْغُلَب، َعِن اإلماِم َأِب َعْبِد اهلل الصَّ
َقْوُلُه: ﴿َفاَل اْقَتَحَم اْلَعَقَبَة﴾؟ َفَقاَل : »َمْن َأْكَرَمُه اهلل بَِواَليتِنَا َفَقْد َجاَز اْلَعَقَبَة، َوَنْحُن 

تِْلَك اْلَعَقَبُة الَّتِي َمِن اْقَتَحَمَها َنَجا«.
ْنَيا َوَما فِيَها؟«. ُقْلُت:  َقاَل: َفَسَكَت، َفَقاَل  ِل: »َفَهالَّ ُأفِيُدَك َحْرفًا َخرْيٌ َلَك ِمَن الدُّ
َك  ُهْم َعبِيُد النَّاِر َغرْيَ َبىَل ُجِعْلُت فَِداَك، َقاَل: »َقْوُلُه ﴿َفكُّ َرَقَبٍة﴾«، ُثمَّ َقاَل : »النَّاُس ُكلُّ

َوَأْصَحابَِك، َفإِنَّ اهلل َفكَّ ِرَقاَبُكْم ِمَن النَّاِر بَِواَليتنَا َأْهَل اْلَبْيِت«.
)الكاف الشيف، اجلزء1، الصفحة430-431، الديث88(

معان الكلامت

معناهاالكلمة
أمري املؤمنني.والد

أي وما ولد من األئمة.وما ولد
أي ف تعب ومشقة.ف كبد

 ماال كثريا.ماالً لبدًا
بّينا له طريق الري والّش.َهَدْينَاُه النَّْجَدْيِن
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أي ذي جماعة.ِذي َمْسَغَبة
قرابة بالنسب.ذا مقربة
 أي ذا فقر، قد لصق بالرتاب لفقره.ذا مرتبة

أي هم أهل الشؤم عىل أنفسهم، ويعطون كتبهم بشمهلم.أصحاب امَلْشَأَمِة
مطبقة، مغلقة أبوابا عليهم.ُمْؤَصَدٌة
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َعْن َأَباِن ْبِن َتْغِلَب، 
َعِن اإلماِم َأب َعْبِد اهلل 

اِدِق  َقاَل: ُقْلُت َلُه: ُجِعْلُت  الصَّ
فَِداَك َقْوُلُه: ﴿َفاَل اْقَتَحَم اْلَعَقَبَة﴾؟ 

َفَقاَل : »َمْن َأْكَرَمُه اهلل بَِواَلَيتِنَا َفَقْد َجاَز 
اْلَعَقَبَة، َوَنْحُن تِْلَك اْلَعَقَبُة الَّتِي َمِن اْقَتَحَمَها 

َنَجا«. َقاَل: َفَسَكَت، َفَقاَل  ِل: »َفَهالَّ ُأفِيُدَك 
ْنَيا َوَما فِيَها؟«. ُقْلُت: َبىَل  َحْرفًا َخرْيٌ َلَك ِمَن الدُّ
ُجِعْلُت فَِداَك، َقاَل: »َقْوُلُه ﴿َفكُّ َرَقَبٍة﴾«، ُثمَّ 

َك  ُهْم َعبِيُد النَّاِر َغرْيَ َقاَل : »النَّاُس ُكلُّ
َوَأْصَحابَِك، َفإِنَّ اهلل َفكَّ ِرَقاَبُكْم ِمَن النَّاِر 

بَِواَلَيتِنَا َأْهَل اْلَبْيِت«
)الكاف الشيف، اجلزء1، 

الصفحة431-430، 
الديث88(
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السؤال األول: ما املعنى املستفاد من سورة الشمس؟
اجلواب: شّبه اهلل تعال رسوله بالشمس وأمري املؤمنني   بالقمر ألنه يليه، أي 

يأت بعده.

ترتيبها
91

آياهتا
15
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اِدِق  َقاَل: َسَأْلُتُه َعْن َقْوِل  ٍد الصَّ ٍد، َعِن اإلماِم َأِب َعْبِد اهلل َجْعَفِر ْبِن ُمَمَّ 1. َعْن َأِب ُمَمَّ
ْمُس َرُسوُل اهلل  بِِه َأْوَضَح اهلل  لِلنَّاِس  ْمِس َوُضحاها﴾؟ َقاَل : »الشَّ اهلل  ﴿َوالشَّ
  َتاَل َرُسوَل اهلل  َذاَك َأِمرُي امُلْؤِمننَِي« : ِدينَُهْم«. َقاَل: ُقْلُت: ﴿اْلَقَمِر إِذا َتالها﴾؟ َقاَل

َوَنَفَثُه بِاْلِعْلِم َنْفثًا«.
وا بِاأْلَْمِر ُدوَن آِل  ُة اَلْوِر الَِّذيَن اْسَتَبدُّ ْيِل إِذا َيْغشاها﴾؟ َقاَل : »َذاَك َأئِمَّ َقاَل: ُقْلُت: ﴿َواللَّ
ُسوِل  َأْوىَل بِِه ِمنُْهْم َفَغُشوا ِديَن اهلل بِالظُّْلِم َواَلْوِر  ُسوِل  َوَجَلُسوا َمْلِسًا َكاَن آُل الرَّ الرَّ

ْيِل إِذا َيْغشاها﴾«. َفَحَكى اهلل فِْعَلُهْم َفَقاَل: ﴿َواللَّ
ِة َفاطَِمَة  ُيْسَأل َعْن  يَّ ها﴾؟ َقاَل : »َذلَِك اإْلَماُم ِمْن ُذرِّ َقاَل: ُقْلُت: ﴿َوالنَّهاِر إِذا َجالَّ

ها﴾«. يِه ملَِْن َسَأَلُه، َفَحَكى اهلل  َقْوَلُه، َفَقاَل: ﴿َوالنَّهاِر إِذا َجالَّ ِديِن َرُسوِل اهلل  َفُيَجلِّ
)الكاف الشيف، اجلزء8، الصفحة50، الديث12(

ْمُس  ْمِس، َوَمَثُل َعِلٍّ َمَثُل اْلَقَمِر، َفإَِذا َغاَبِت الشَّ 2. َقاَل َرُسوُل اهلل : »َمَثِل فِيُكْم َمَثُل الشَّ
َفاْهَتَدْوا بِاْلَقَمر«.

)تأويل اليات الظاهرة ف فضائل العرتة الطاهرة: الصفحة778(

معان الكلامت

معناهاالكلمة
امتداد ضوئها وانبساطه ف السمء عند الّضحى.وضحاها

َها  أي بدد ظلمة الّليل.َجالَّ

بسطها وجعلها صالة للبش.طحاها

عّرفها وأفهمها طريقي الري والش.َفَأهْلََمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها

خس وَخِذل.خاب

أخفاها بالفجور واملعصية.دساها

 )الطغيان( جتاوز الد ف الظلم.بَِطْغَواَها

 قتلوها.َفَعَقُروَها

أطبق عليهم بالعذاب.َفَدْمَدَم



64

ترتيبها
92

آياهتا
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﴾؟ ْيِل إَِذا َيْغَشى ٻ َوالنََّهاِر إَِذا َتَىلَّ السؤال: ما املعنى املستفاد من قوله تعال: ﴿َواللَّ
.اجلواب: شّبه اهلل تعال دولة الباطل بالّليل، وشّبه النهار بقيام القائم

ْيِل إِذا  ﴿َواللَّ  : َعْن َقْوِل اهلل  اْلَباِقَر َأَبا َجْعَفٍر  ْبِن ُمْسِلٍم َقاَل: َسَأْلُت اإلماَم  ِد  1. َعْن ُمَمَّ
ْيُل يِف َهَذا امْلَْوِضِع ُفاَلٌن َغِشَ َأِمرَي امُلْؤِمننَِي  يِف َدْوَلتِِه الَّتِي َجَرْت َلُه َعَلْيِه  َيْغشى﴾ َقاَل : »اللَّ

.» َوَأِمرُي امْلُْؤِمننَِي  َيْصِبُ يِف َدْوَلتِِهْم َحتَّى َتنَْقِضَ
﴾ َقاَل : »النََّهاُر ُهَو اْلَقائُِم  ِمنَّا َأْهَل اْلَبْيِت، إَِذا َقاَم َغَلَب َدْوَلُتُه  ىلَّ َقاَل: ﴿َوالنَّهاِر إِذا جَتَ

َنا«. َب فِيِه اأْلَْمَثاُل لِلنَّاِس َوَخاَطَب اهلل َنبِيَُّه بِِه َوَنْحُن، َفَلْيَس َيْعَلُمُه َغرْيُ اْلَباطَِل َواْلُقْرآُن ُضِ
)تفسري القمي، الصفحة756(

َق  َوَصدَّ َواتَّقى  َأْعطى  َمْن  ا  ﴿َفَأمَّ َتعاَل:  َقْولِِه  ِف    اِدِق  الصَّ اهلل  َعْبِد  َأِب  اإلمام  َعِن   .2
بِاْلُْسنى﴾،  َب  َوَكذَّ َواْسَتْغنى  َبِخَل  َمْن  ا  َوَأمَّ لِْلُيْسى  ُه  ُ ﴿َفَسنَُيسِّ َقاَل: »بِاْلَواَلية«  بِاْلُْسنى﴾، 

ُه لِْلُعْسى﴾. ُ َفَقاَل: »بِاْلَواَلَيِة« ﴿َفَسنَُيسِّ
)تفسري القمي، الصفحة757(

إِذا  ْيِل  ﴿َواللَّ   اهلل  َقْوِل  ف    اِدِق  الصَّ اهلل  َعْبِد  َأِب  اإلماِم  َعن  َيِزيَد،  ْبِن  َجابِِر  َعْن   .3
﴾ َوُهَو  َيْغشى﴾، َقاَل: »َدْوَلُة إِْبلِيَس إىَِل َيْوِم اْلِقَياَمِة، َوُهَو َيْوُم ِقَياِم اْلَقائِِم  ﴿َوالنَّهاِر إِذا جَتَىلَّ
ُه  ُ ا َمْن َأْعطى َواتَّقى﴾ َأْعَطى َنْفَسُه احَلقَّ َواتََّقى اْلَباطَِل ﴿َفَسنَُيسِّ اْلَقائُِم  إَِذا َقاَم، َوَقْوُلُه: ﴿َفَأمَّ
ا َمْن َبِخَل َو اْسَتْغنى﴾ َيْعنِي بِنَْفِسِه َعِن احَلقِّ َواْسَتْغنَى بِاْلَباطِِل َعِن احَلقِّ  لِْلُيْسى﴾ َأْي اَلنَّة ﴿َوَأمَّ
ُه لِْلُعْسى﴾ َيْعنِي  ُ ِة ِمْن َبْعِدِه ﴿َفَسنُيسِّ َب بِاْلُْسنى﴾ بَِواَلَيِة َعِلِّ ْبِن َأِب َطالٍِب َواأْلَئِمَّ ﴿َوَكذَّ
َلْلِخَرَة َواأْلُول  َلنا  ﴿َوإِنَّ  ُهَو اُلَدى    َعلِّيًا  َأنَّ  َيْعنِي  َلْلُهدى﴾  َعَلْينا  ﴿إِنَّ  َقْوُلُه:  ا  َوَأمَّ النَّاَر، 
َفَأْنَذْرُتُكْم نارًا َتَلظَّى﴾ َقاَل: ُهَو اْلَقائُِم  إَِذا َقاَم بِاْلَغَضِب َوَيْقُتُل ِمْن ُكلِّ أْلٍف تِْسَع ِماَئٍة َوتِْسَعًة 
ٍد  ﴿َوَسُيَجنَُّبَها اأْلَْتَقى﴾ َقاَل: َذاَك  َوتِْسِعنَي ﴿ال َيْصالها إاِلَّ اأْلَْشَقى﴾ َقاَل: ُهَو َعُدوُّ آِل ُمَمَّ

َأِمرُي امُلْؤِمننَِي َوِشيَعُته«.
)تأويل اليات الظاهرة ف فضائل العرتة الطاهرة، الصفحة781-780(
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َواأْلُوىَل،  اْلِخَرَة  َلُه  َوإِنَّ  َلْلُهَدى،  َعلِّيًا  إِنَّ  َقَرَأ:  ُه  َأنَّ   اِدِق  الصَّ َعْبِد اهلل  َأِب  4. َعن اإلماِم 
، َوفِيِه  َوَذلَِك َحْيُث ُسِئَل َعِن اْلُقْرآِن، َقاَل: »فِيِه اأْلََعاِجيُب، فِيِه ﴿َوَكَفى اهلل امْلُْؤِمننَِي اْلِقَتاَل﴾ بَِعِلٍّ

إِنَّ َعلِّيًا َلْلُهَدى َوإِنَّ َلُه اْلِخَرَة َو اأْلُوىَل«.
)تأويل اليات الظاهرة ف فضائل العرتة الطاهرة: الصفحة781(

معان الكلامت

معناهاالكلمة
يغطي األشياء بظلمته فُيخفيها.يغشى

ظهر وانكشف وصار جلّيًا وواضحًا.جَتَىلَّ

إن مساعيكم ملختلفة، منكم من يسعى ف الري ومنكم من يسعى ف الش.إن سعيكم لشتى

أي بوالية عّل بن أب طالب واألئمة  من بعده.وصدق بالسنى
التمس الغنى وطلبه بمنع العطاء.اْسَتْغنَى

اذا مات وهلك أو سقط ف النار.إَِذا َتَردَّى

تلتهب.تلظى

ُيبعد عنها.َسُيَجنَُّبَها
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ِف    ــاِدِق  الــصَّ اهلل  َعْبِد  َأِب  اإلمــام  َعــِن 
َق  َوَصدَّ َواتَّقى  َأْعطى  َمْن  ا  ﴿َفَأمَّ َتعاَل:  َقْولِِه 
ُه لِْلُيْسى  ُ بِاْلُْسنى﴾، َقاَل: »بِاْلَواَلية« ﴿َفَسنَُيسِّ
بِاْلُْسنى﴾،  َب  َوَكذَّ َواْسَتْغنى  َبِخَل  َمْن  ا  َوَأمَّ

ُه لِْلُعْسى﴾. ُ َفَقاَل: »بِاْلَواَلية« ﴿َفَسنَُيسِّ
)تفسري القمي، الصفحة757(
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السؤال: ما املعنى املستفاد من قوله تعال )ووجدك ضاال فهدى(؟
اجلواب: كان الناس ضالني عن معرفة النبي  وعظيم قدره فهداهم اهلل تعال إل معرفته.
ُت جَمِْلَس امْلَْأُمون - فذكر الديث الذي فيه ذكر  ِد ْبِن اجْلَْهِم، َقاَل: َحَضْ 1. َعْن َعِلِّ ْبِن ُمَمَّ
 ...« : ف عصمة األنبياء - قال اإلمام الرضا  اليات التي سأل املأمون اإلمام الرضا
قال اهلل عّز وجّل لنبيه ممد: ﴿َأ َلْ َيِْدَك َيتِيًم َفآوى﴾ َيُقوُل: َأَلْ َيِْدَك َوِحيدًا فآوى إَِلْيَك النَّاَس 
﴾ َيْعنِي ِعنَْد َقْوِمَك ﴿َفَهدى﴾ َأْي َهَداُهْم إىَِل َمْعِرَفتَِك ﴿َوَوَجَدَك عاِئاًل َفَأْغنى﴾  ﴿َوَوَجَدَك َضاالًّ

َيُقوُل: َأْغنَاَك بَِأْن َجَعَل ُدَعاَءَك ُمْسَتَجاباً«. فَقاَل امْلَْأُموُن َباَرَك اهلل فِيَك َيا اْبَن َرُسوِل اهلل.
)عيون أخبار اإلمام الرضا، اجلزء1، الصفحة187-174(

ترتيبها
93

آياهتا
11
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تنبيه: سورتا الضحى وأل نشح، سورة واحدة ف الصالة.
َمْع َبنْيَ ُسوَرَتنْيِ يِف  2. عن املفضل بن صالح قال: سمعُت اإلماَم الصادق ، َيُقول: »اَل َتْ

ياَلِف ُقَرْيٍش«. ْح - َوَأَلْ َتَر َكْيَف َوإِلِ َحى َوَأَلْ َنرْشَ َرْكَعٍة َواِحَدٍة إاِلَّ الضُّ
)تفسري نور الثقلني، اجلزء3، الصفحة357، الديث3(

حى  َفَقَرَأ َوالضُّ اِدُق  اْلَفْجَر  َماُم الصَّ َأُبو َعْبِد اهلل اإْلِ اِم، َقاَل: َصىلَّ بِنَا  حَّ 3. َعْن َزْيٍد الشَّ
ْح ِف َرْكَعٍة«. َوَأَلْ َنْشَ

)التهذيب، اجلزء2، الصفحة72، الديث34(

معان الكلامت

معناهاالكلمة
أقسم اهلل تعال بوقت ارتفاع الشمس.والضحى
 إذا سكن أهله وركد ظالمه.إذا سجى

ما قطعك ربك قطع املوّدع وما أبغضك.ما ودعك ربك وما قىل
أي وحيدًا ال نظري لك.َيتِيًم

أي فآوى اهلل تعال إليك الناس.َفَآَوى

أي ف قوم ال يعرفون فضلك وفضل نبوتك، فهداهم اهلل إليك حتى عرفوك.َضاالًّ

الذي حيتاج للمل لكثرة إنفاقه عىل الفقراء واملحتاجني ف سبيل اهلل.َعاِئاًل

أي ال تزجر وال تغضب السائل.َفاَل َتنَْهْر



70

ْح َلَك َصْدَرَك ٻ َوَوَضْعنَا َعنَْك  السؤال: ما املعنى املستفاد من قوله تعال: ﴿َأَلْ َنرْشَ
ِوْزَرَك﴾؟

اجلواب: رشح اهلل تعال صدر النبي  ورفع عنه ثقل مقاتلة الكّفار بـ)اإلمام عل بن 
.) أب طالب

ْح َلَك َصْدَرَك﴾ َقاَل: »بَِعِلٍّ  1. َعْن ُسَلْيَمَن َقاَل ُقْلُت أِلَِب َعْبِد اهلل  َقْوُلُه َتَعاَل: ﴿َأَلْ َنْشَ
َفاْجَعْلُه َوِصّياً«.

ْوِم َواحَلجِّ  َكاةِ َوالصَّ اَلةِ َوالزَّ ُقْلُت: َوَقْوُلُه: ﴿َفإِذا َفَرْغَت َفاْنَصْب﴾؟ َقاَل: »إِنَّ اهلل  َأَمَرُه بِالصَّ
ُثمَّ َأَمَرُه إَِذا َفَعَل َذلَِك َأْن َينِْصَب َعلِّياً َوِصيَّه«.
)تأويل اليات الظاهرة ف فضائل العرتة الطاهرة، الصفحة786(

ترتيبها
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ْح َلَك َصْدَرَك  َضا : »َأَلْ َنرْشَ َماِم َعِلِّ ْبِن ُموَسى الرِّ الَِم ْبِن َصالٍِح، َعِن اإْلِ 2. َعْن َعْبِد السَّ
ُد، َأَلْ َنْجَعْل َعلِّياً َوِصيََّك؟ ﴿َوَوَضْعنا َعنَْك ِوْزَرَك﴾ ثِْقُل ُمَقاَتَلِة اْلُكّفاِر َوَأْهَل الّتأِويِل  َيا ُمَمَّ
َلُه  ُد  ُمَمَّ َيا  ِذْكِرَك  َمَع  َرَفْعنَا  ﴿ِذْكَرَك﴾ َأي  بَِذلَِك  ﴿َوَرَفْعنا َلَك﴾   ، َأِب َطالِب  ْبِن  بَِعِلِّ 

ُرْتَبًة«.
)البهان ف تفسري القرآن، اجلزء5، الصفحة689(

معان الكلامت

معناهاالكلمة
)الشح( أي سعة القلب من السور واالنبساط.نشح

أي َوَضْعنا َعنَْك ثقل مقاتلة الكفار بعل بن أب طالب َوَوَضْعنا َعنَْك ِوْزَرَك
أثقل أو أتَعَب.َأْنَقَض

أي فانصب أمري املؤمنني عل بن أب طالب  وصيًا وإمامًا للمسلمني.َفاْنَصْب
 أي فاقبل عىل ربك واْطمع فيم عنده.َفاْرَغْب
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السؤال: ما املعنى املستفاد من قوله تعال: )فم يكّذبك بعُد بالدين(؟

.اجلواب: الدين ف هذه الية املباركة هو أمري املؤمنني عل

اِدِق  ِف َقْولِِه  ﴿َوالتِّنِي  ، َعِن اإلمام َأِب َعْبِد اهلل الصَّ اِميِّ بِيِع الشَّ 1. َعْن َأِب الرَّ

 .» ٌَّوُطوِر ِسيننَِي َعِل ، ْيُتوِن احَلَسُن َواحُلَسنْيُ ْيُتوِن َوُطوِر ِسيننَِي﴾ َقاَل: »َوالتِّنِي َوالزَّ َوالزَّ

.» يُن َأِمرُي امُلْؤِمننَِي يِن﴾ َقاَل: »الدِّ ُبَك َبْعُد بِالدِّ َوَقْوُلُه: ﴿َفم ُيَكذِّ

)تأويل اليات الظاهرة ف فضائل العرتة الطاهرة، الصفحة788(
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اِلاِت﴾، َقاَل:  ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ َماِم اْلَباِقِر ، ِف َقْولِِه َتَعاَل: ﴿إاِلَّ الَّ 2. َعِن اإْلِ

»َذاَك َأِمرُي امُلْؤِمننَِي َوِشيَعُتُه َفَلُهْم َأْجٌر َغرْيُ َمنُوٍن«.
)البهان ف تفسري القرآن، اجلزء 8، الصفحة320-321، الديث7(

معان الكلامت

معناهاالكلمة
أفضل صورة وأتم شكل.أْحَسَن َتْقويم

ال منّة فيه وال انقطاع له.غري مَمنُوٍن
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السؤال: ما املعنى املستفاد من قوله تعال: ﴿اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلق﴾؟
اجلواب: إّن نور النبي  ُخِلق  قبل األشياء، وأّن عليا أمري املؤمنني  منه.

ُد اْقَرْأ َقاَل  ٍد  َفَقاَل: َيا ُمَمَّ ئِيُل َعىَل ُمَمَّ 1. َعِن اإلماِم َأِب َجْعَفٍر الَباِقِر  َقاَل: »َنَزَل َجْبَ
َأْقَرُأ، َقاَل: ﴿اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق﴾، َيْعنِي َخَلَق ُنوَرَك اأْلقَدَم َقْبَل اأْلَْشَياِء، ﴿َخَلَق  َوَما 
َم  َعلَّ ِذي  الَّ اأْلَْكَرُم  َوَربَُّك  ﴿اْقَرْأ  َعلِّيًا،  ِمنَْك  َوَشقَّ  ُنْطَفٍة  ِمْن  َخَلَقَك  َيْعنِي  َعَلٍق﴾،  ِمْن  ْنساَن  اإْلِ
َم َعلِّيًا َما َلْ َيْعَلْم َقْبَل  ْنساَن ما َلْ َيْعَلْم﴾ َيْعنِي َعلَّ َم اإْلِ َم َعِلَّ ْبَن َأِب َطالٍِب ﴿َعلَّ بِاْلَقَلِم﴾، َيْعنِي َعلَّ

َذلَِك«.
)تفسري القمي، الصفحة760(

معان الكلامت
معناهاالكلمة

جع َعَلقة، وهي قطعة دم جامدة.علق
)يطغى( أي يتجاوز حّده ويستكب.لَيْطَغى

ْجَعى أي ال ربك مرجع جيع املخلوقات.الرُّ
القبض عىل اليشء وجذبه بشدة.لنسفعا

شعر مقدم الرأس.بالناصية
ملا مات أبو طالب نادى أبو جهل والوليد: هلّموا فاقتلوا ممدا فقد مات الذي كان ناصه.فليدع ناديه

سندع الزبانية
، نحن أيضا ندعو الزبانية:  أي كم دعا أبو جهل والوليد إل قتل رسول اهلل 

وهم خزنة جهنم لكي نجّرهم إل النار.
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ِْم ِمْن ُكلِّ َأْمٍر﴾؟ وُح فِيَها بِإِْذِن َربِّ ُل املاَلئَِكُة َوالرُّ السؤال: ما املعنى املستفاد من قوله تعال: ﴿َتنَزَّ

اجلواب: تنزل املالئكة والروح عىل الرسول األعظم  ف ليلة القدر من كل سنة ال يوم 
القيامة ومن بعده عىل األئمة من آل ممد ، وإاّل فعىل من تتنّزل؟

َماِم إَِذا ُولَِد،  اِدِق  َفَذَكَر َشْيئًا ِمْن َأْمِر اإْلِ 1. َعْن َأِب َبِصرٍي َقاَل: ُكنُْت َمَع اإلماِم َأِب َعْبِد اهلل الصَّ
 : ِئيَل؟ َقاَل وُح َجْبَ وح يف َلْيَلِة اْلَقْدِر«، َفُقْلُت: ُجِعْلُت فَِداَك َأَلْيَس الرُّ َقاَل: »َواْسَتْوَجَب ِزَيادَة الرُّ

وُح﴾«. ُل امَلالئَِكُة َوالرُّ وُح َخْلٌق َأْعَظُم ِمَن املاَلئَِكِة، َأَلْيَس اهلل َيُقوُل ﴿َتنَزَّ ئِيُل ِمَن املاَلئَِكِة َوالرُّ »َجْبَ
)بصائر الدرجات، اجلزء1، الصفحة464، الديث3(

2. َعِن اإلماِم َأِب َعْبِد اهلل  َقاَل: »َكاَن َعِلٌّ  َكثرِيًا َما َيُقوُل: َما اْجَتَمَع التَّْيِميُّ َواْلَعَدِويُّ 
وَرِة؟  َتَك هِلَِذِه السُّ ٍع َوُبَكاٍء َفَيُقواَلِن: َما َأَشدَّ ِرقَّ ا َأْنَزْلنَاُه﴾ بَِتَخشُّ ِعنَْد َرُسوِل اهلل  َوُهَو َيْقَرُأ ﴿إِنَّ
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َفَيُقوُل َرُسوُل اهلل : ملَِا َرَأْت َعْينِي َوَوَعى َقْلبِي َوملَِا َيَرى َقْلُب َهَذا - عٌل  - ِمْن َبْعِدي، 
وُح  ُل امَلالئَِكُة َوالرُّ اِب ﴿َتنَزَّ َ اَم يِف التُّ ِذي َيَرى؟ َقاَل: َفَيْكُتُب َلُ ِذي َرَأْيَت َوَما الَّ َفَيُقواَلِن: َوَما الَّ
ٌء َبْعَد َقْولِِه : ﴿ُكلِّ َأْمٍر﴾؟  ِْم ِمْن ُكلِّ َأْمٍر﴾ َقاَل : ُثمَّ َيُقوُل : َهْل َبِقَي َشْ فِيها بِإِْذِن َربِّ
َفَيُقوُل:  َيا َرُسوَل اهلل؟!  َأْنَت  َفَيُقواَلِن:  إَِلْيِه بَِذلَِك؟  امُلنَزُل  َتْعَلاَمِن َمِن  َفَيُقوُل: َهْل  َفَيُقواَلِن: اَل، 
َنَعْم، َفَيُقوُل : َهْل َتُكوُن َلْيَلُة اْلَقْدِر ِمْن َبْعِدي؟ َفَيُقواَلِن: َنَعْم، َقاَل: َفَيُقوُل: َفَهْل َينِْزُل َذلَِك 
اأْلَْمُر فِيَها؟ َفَيُقواَلِن: َنَعْم، َقاَل: َفَيُقوُل: إىَِل َمْن؟ َفَيُقواَلِن: اَل َنْدِري، َفَيْأُخُذ بَرْأِس َوَيُقوُل: إِْن َلْ 
ْيَلَة َبْعَد َرُسوِل اهلل  َتْدِرَيا َفاْدِرَيا، ُهَو َهَذا - عل  - ِمْن َبْعِدي، َقاَل: َفإِْن َكاَنا َلَيْعِرَفاِن تِْلَك اللَّ

ْعِب«. ِة َما ُيَداِخُلُهاَم ِمَن الرُّ  ِمْن ِشدَّ
)الكاف، اجلزء1، الصفحة249، الديث5(

َأْنَزْلنَاُه﴾  ا  يَعِة َخاِصُموا بُِسوَرِة ﴿إِنَّ  قال: »َيا َمْعرَشَ الشِّ اْلَباِقِر  َأِب َجْعَفٍر  3. َعِن اإلمام 
َا َلَسيَِّدُة ِدينُِكْم  ُة اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىَل َعىَل اَلْلِق َبْعَد َرُسوِل اهلل  َوإِنَّ َا حُلجَّ َتْفُلُجوا)1( َفَو اهلل إِنَّ

َا َلَغاَيُة ِعْلِمنَا. َوإِنَّ
ا ُكنَّا ُمنِْذِريَن﴾  ا َأْنَزْلناُه يِف َلْيَلٍة ُمباَرَكٍة إِنَّ يَعِة َخاِصُموا بِـ﴿حم َواْلكِتاِب امْلُبنِِي إِنَّ َيا َمْعرَشَ الشِّ

. ًة َبْعَد َرُسوِل اهلل َا لُِواَلِة اأْلَْمِر َخاصَّ َفإِنَّ
ٍة إاِلَّ َخال فِيها َنِذير﴾«. يَعِة َيُقوُل اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىَل: ﴿َوإِْن ِمْن ُأمَّ َيا َمْعرَشَ الشِّ

)الكاف الشيف، اجلزء1، الصفحة249، الديث6(

ــــــــــــــــــــــ
)1( تفلجوا: )أي: تظفروا وتغلبوا من خاصمكم(.

معان الكلامت
معناهاالكلمة

جعله عىل مقدار ما تدعو إليه الكمة.اْلَقْدِر
وُح خلق أعظم من املالئكة.الرُّ

أي بكل أمر قضاه اهلل ف تلك السنة.ِمْن ُكلِّ َأْمٍر
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اِت ُأوَلئَِك  احِلَ السؤال: ما املعنى املستفاد من قوله تعال: ﴿إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ
يَِّة﴾؟ ُهْم َخرْيُ اْلَبِ

.اجلواب: بيان فضل ومنزلة شيعة أهل البيت
اِدِق  َقاَل: »َدَخَل َعِلٌّ  َعىَل َرُسوِل اهلل  َوُهَو  1. َعِن اإلماِم َأِب َعْبِد اهلل الصَّ
َز  يِف َبْيِت ُأمِّ َسَلَمَة، َفَلامَّ َرآه َقاَل: َكْيَف أْنَت َيا َعِلُّ إَِذا مُجَِعِت اأْلَُمُم، َوُوِضَعِت امَلَواِزيُن، َوُبرِّ
لَِعْرِض َخْلِقِه، َوُدِعَي النَّاُس إىَِل َما اَل ُبدَّ ِمنُْه؟ َقاَل: َفَدَمَعْت َعنْيُ َأِمرِي امُلْؤِمننَِي ، َفَقاَل 
نَي،  لنَِي، ِرَواًء َمْرِويِّ ، ُتْدَعى َواهلل َأْنَت َوِشيَعُتَك ُغّرًا ُمَجَّ َرُسوُل اهلل : َما ُيْبكِيَك َيا َعلُّ
بنَِي، َأَما َسِمْعَت إىَِل َقْوِل  ًة ُوُجوُهُهْم، َأْشِقَياَء ُمَعذَّ َك ُمْسَودَّ ًة ُوُجوُهُكْم، َوُيْدَعى بَِعُدوِّ ُمْبَيضَّ
ِة﴾ َأْنَت َوِشيَعُتَك، ﴿َوالَِّذيَن  يَّ احِلاِت ُأولئَِك ُهْم َخرْيُ اْلَبِ اهلل: ﴿إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َو َعِمُلوا الصَّ

َك َيا َعِل«. ِة﴾ َعُدوُّ يَّ َكَفُروا بِآَياتِنَا ُأولئَِك ُهْم رَشُّ اْلَبِ
)أمال الطوس، الصفحة671(

آَمنُوا  ِذيَن  ﴿الَّ َتَعاَل:  اهلل  َقْول  ِف    اِدِق  الصَّ َجْعَفٍر  َأِب  اإلمام  َعِن  َجابٍِر،  َعْن   .2
ِة﴾، َقاَل: »ُهْم ِشيَعُتنَا أْهَل اْلَبْيِت«. يَّ اِلاِت ُأولِئَك ُهْم خرْيُ اْلَبِ َوَعِمُلوا الصَّ

)ماسن البقي، اجلزء1، الصفحة171، الديث140(

معان الكلامت

معناهاالكلمة
اي ل ينفصلوا عن كفرهم.منفكني

الجة الواضحة، واملقصود هنا الرسول األعظم ممد .البّينة
 مائلني عن الشك إل اإلسالم.ُحنََفاَء
 الرفيعة القدر.اْلَقيَِّمِة
ِة يَّ الالئق.اْلَبِ

خاف.َخيِشَ
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السؤال: ما املعنى املستفاد من سورة الزلزلة؟

.اجلواب: إشارٌة ال إحدى معجزات أمري املؤمنني

إَِل  ْهنَا  َتَوجَّ َحْيُث    َعلٍّ  َمَع  ُكنَّا  َقاَل:  ِحْزَيٍم  ْبُن  َتِيُم  َثنِي  َحدَّ َقاَل:  اجْلُْعِفيِّ  َجابٍر  َعْن   .1

َلِك؟  »َما  هَلَا:  َقاَل  ُثمَّ  بَِيِدِه    َعِلٌّ  َبَا  َفَضَ اأْلَْرُض  اْضَطَرَبِت  إَِذا  ُنُزوٌل  َنْحُن  َفَبْينََم  ِة،  اْلَبْصَ

  ْلَزَلُة الَّتِي َذَكَرَها اهلل َا َلْو َكاَنِت الزَّ اْسُكنِي«، َفَسَكنَْت، ُثمَّ َأْقَبَل َعَلْينَا بَِوْجِهِه، ُثمَّ َقاَل َلنَا: »َأَما إِنَّ

يف كَِتابِِه أَلََجاَبْتنِي َوَلكِنََّها َلْيَسْت تِْلك«.

)تأويل اليات الظاهرة ف فضائل العرتة الطاهرة، الصفحة806(

ترتيبها
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َفَيْأُمُرُهْم  وِق،  السُّ ِف  َيُطوُف  َوُهَو    َمَع َعلٍّ  َخَرْجنَا  َقاَل:  َنَباَتَة  ْبِن  اأْلَْصَبِغ  َعِن   .2

امُلَباَرَكة،  بِِرْجِلِه  اأْلَْرَض  َرَكَض   ، اْلَقْصِ َباِب  إَِل  اْنَتَهى  إَِذا  حتى  َواْلــَوْزِن،  اْلَكْيِل  بَِوَفاِء 

اأْلَْرُض  ُتنْبُِئُه  الَِّذي  ْنَساُن  اإْلِ َأَنا  إِنِّ  َأَما َواهلل،  اْسُكنِي،  َما َلك؟  ِهَي  َفَقاَل: »ِهَي  َفَتَزْلَزَلت، 

بَِأْخَباِرَها َأْو َرُجٌل ِمنِّي«.

)البهان ف تفسري القرآن، اجلزء5، الصفحة728(

معان الكلامت

معناهاالكلمة
 ُأرجفت لقيام الساعة.زلزلت

 ماف بطنها من كنوز وموتى.َأْثَقاهَلَا
متفرقني بحسب مراتبهم.َأْشَتاًتا
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السؤال: ما املعنى املستفاد من سورة العاديات؟
 بعد ختاذل من أرسلهم  املؤمنني  بيان ملحمة بطولية قادها اإلمام أمري  اجلواب: 

النبي األكرم  قبله.
اِدِق  ِف َقْوِل اهلل َتَباَرَك َوَتَعاَل:  ٍد الصَّ 1. َعْن َأِب َبِصرٍي، َعن اإلماِم َجْعَفِر ْبِن ُمَمَّ

وَرُة يِف َأْهِل َواِدي اْلَيابِِس«. ﴿َواْلعاِدياِت َضْبحًا﴾ َقاَل: »َهِذِه السُّ
اْلَيابِِس  َواِدي  َأْهَل  »إِنَّ  َقاَل:  ُتُهْم؟  َوِقصَّ َحاهُلُْم،  َكاَن  َوَما    اهلل  َرُسوِل  بَن  َيا  ِقيَل: 

ترتيبها
100

آياهتا
11
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َيَتَخلََّف َرُجٌل َعْن َرُجٍل، َواَل  َأْن اَل  َأْلَف َفاِرٍس، َوَتَعاَهُدوا َوَتَعاَقُدوا،  اْثنَا َعرَشَ  اْجَتَمُعوا 
ُهْم َعىَل َخْلٍق َواِحٍد، َوَيْقُتُلوَن  َيُْذَل َأَحٌد َأَحدًا، َواَل َيِفرَّ َرُجٌل َعْن َصاِحبِِه، حتى َيُموُتوا ُكلُّ
تِِهم َوَما َتَعاَهُدوا  ُه بِِقصَّ ٍد  َفَأْخَبَ ِئيُل  َعىَل ُمَمَّ دًا  َوَعلِّيًا ، َفنََزَل َجْبَ ُمَمَّ
َعَلْيِه َوَتَواَثُقوا، َوَأَمَرُه َأْن َيْبَعَث َأبا َبْكٍر إَِلْيِهْم ِف َأْرَبَعِة آاَلِف َفاِرٍس ِمَن امُلَهاِجِريَن َواأْلَْنَصاِر.
َفَصَعَد َرُسوُل اهلل  امْلِنَْبَ َفَحَمَد اهلل َتَعاىَل َوَأثنَى َعَلْيِه ُثمَّ َقاَل: َيا َمْعرَشَ امُلَهاِجِريَن َواألنَصاِر 
وا َوَتَعاَهُدوا  ِن َأنَّ َأْهَل اْلَوادِي اْلَيابِِس يِف اْثنَْي َعرَشَ َأْلَف َفاِرس، َقِد اْسَتَعدُّ ئِيَل  َأْخَبَ إِنَّ َجْبَ
ُذَلُه، حتى َيْقُتُلوِن َأْو َيْقُتُلوا َأِخي َعِلَّ  َوَتَواَثُقوا، َأْن اَل َيْغِدَر َرُجٌل بَِصاِحبِِه، َواَل َيِفرَّ َعنُْه، َواَل َيْ
َ إَِلْيِهْم َأبا َبْكٍر يِف َأْرَبَعِة آاَلِف َفاِرٍس، َفُخُذوا يِف َمِسرِيُكم  ]ْبَن َأِب َطالٍِب[، َوقد َأَمَرِن َأْن ُأِسريِّ

ْثنَنْيِ إِْن َشاَء اهلل. ُكْم َواْنَُضوا إَِلْيِهْم َعىَل اْسِم اهلل َوَبرَكتِِه َيْوَم اإْلِ وا لَعُدوِّ َواْسَتِعدُّ
ّيأوا َوَأَمَر َرُسوُل اهلل  َأبا َبْكٍر بَِأْمٍر َوَكاَن فِياَم َأَمَرُه بِِه أنه إَِذا  هَتُْم وهَتَ َفَأَخَذ امُلْسِلُموَن ُعدَّ
ْم  ُ ْساَلَم َفإِْن باَيُعوك َوإاِلَّ َواِقْعُهْم، َفاقُتْل ُمَقاتِلِيِهْم َواْسِب َذَراِرهيَّ َرآُهْم َأْن َيْعِرَض َعَلْيِهُم اإْلِ

َواْسَتبِح َأْمَواَلْم َواخِرب ِدَياَرُهْم.
ٍة َوَأْحَسِن َهْيَئٍة، َيِسرُي  َفَمَض َأبو َبْكٍر َوَمْن َمَعُه ِمَن امُلَهاِجِريَن َواأْلَنَصاِر ِف َأْحَسِن ُعدَّ

ِبِْم َسرْيًا َرفِيقًا َحتَّى اْنَتَهْوا إَِل َأْهِل اْلَواِدي اْلَيابِِس.
َفَلمَّ َبَلَغ اْلَقْوَم ُنُزوُل اْلَقْوِم َعَلْيِهْم َوُنُزوُل َأِب َبْكٍر َوَأْصَحابِِه َقِريبًا ِمنُْهْم، َخَرَج إَِلْيِهْم ِمْن 
َقاُلوا هَلُْم: َمْن أْنُتم؟  َفَلّم َصاَدُفوُهْم  اَلِح،  ِجنَي ِف السِّ ِماَئَتا َرُجٍل ُمَدجَّ اْلَيابِِس  أهِل َواِدي 
َمُه؛ َفَخَرَج إَِلْيِهْم َأبو َبْكٍر  َوِمْن َأْيَن َأْقَبْلُتْم؟ َوَأْيَن ُتِريُدوَن؟ لَِيْخُرْج إَِلْينَا َصاِحُبُكْم َحتَّى نَكلِّ
َأْقَدَمَك  َما  َفَقاُلوا:  ؛  اهلل  َرُسوِل  َصاِحُب  َبْكٍر  َأبو  أنا  هَلْم:  َفَقاَل  امُلْسِلِمنَي،  ِمَن  َنَفر  ف 
َتْدُخُلوا فِيَم َدَخَل فِيِه  َفإِْن  ْساَلَم  اإْلِ َعَلْيُكُم  َأْعِرَض  َأْن    َأَمَرِن َرُسوُل اهلل  َقاَل:  َعَلْينَا؟ 

امُلْسِلُموَن، َلُكْم َما هَلْم، َوَعَلْيُكْم َما َعَلْيِهْم، َوإاِلَّ َفاْلَْرُب َبْينَنَا َوَبْينَُكْم.
َوَجِيَع  َلَقَتْلنَاَك  َقِريَبٌة،  َوَقَراَبٌة  َوَبْينََك،  َبْينَنَا  َرِحٌم  َلْواَل  ى  َواْلُعزَّ ِت  َوالالَّ َأَما  َلُه:  َقاُلوا 
ا  َأْصَحابَِك َحتَّى َيُكوَن َحِديثًا ملَِْن َيْأِت َبْعَدُكْم، فاْرِجْع َأْنَت َوَمْن َمَعَك َواربحوا اْلَعافَِيَة، َفإِنَّ
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ُنِريُد َصاِحَبُكْم بَِعْينِِه َوَأَخاُه َعِلَّ ْبَن َأِب َطالٍِب.
ًة، َوَقْد َنَأْت  َفَقاَل َأبو َبْكٍر أِلَْصَحابِِه: َيا َقْوم إنَّ اْلَقْوَم َأْكَثُر ِمنُْكْم َأْضَعافًا، َوَأَعدُّ ِمنُْكْم ُعدَّ

َداُرُكْم َعْن إِْخَوانُِكْم ِمَن امُلْسِلِمنَي َفاْرِجُعوا ُنْعِلْم َرُسوَل اهلل  بَِحاِل اْلَقْوِم.
ِق اهلل َوَواِقِع اْلَقْوَم،  َفَقاُلوا َلُه َجِيعًا: َخاَلْفَت َيا َأبا َبْكٍر َرُسوَل اهلل  َوَما أَمَرَك بِِه، َفاتَّ
َيَرى  اَل  َما  َيَرى  اِهُد  َوالشَّ َتْعَلُموَن  اَل  َما  َأْعَلُم  إِنِّ  َقاَل:   ، َرُسوِل اهلل  َقْوَل  خُتَالِْف  َواَل 

ُفوا َأْجَِعنَي. َف النَّاُس َواْنَصَ اْلَغاِئُب. َفاْنَصَ
ِئيُل  النَّبِيَّ  بَِمَقاَلِة اْلَقْوِم، َوَما َردَّ َعَلْيِهْم َأُبو َبْكٍر، َفَقاَل النَّبِيُّ : َيا  َفَأْخَبَ َجْبَ

َأَبا َبْكٍر َخاَلْفَت َأْمِري َوَلْ َتْفَعْل َما َأَمْرُتَك بِِه َوُكنَْت واهلل ل َعاِصيًا فِياَم َأَمْرُتَك.
َفَقاَم النَّبِيُّ  َوَصَعَد امْلِنَْبَ َفَحَمَد اهلل َوَأْثنَى َعَلْيِه ُثمَّ َقاَل: َيا َمْعرَشِ امُلْسلِِمنَي إِنِّ َأَمْرُت 
ْساَلَم َوَيْدُعَوُهْم إىَِل اهلل َوإِلَّ  َأبا َبْكٍر َأْن َيِسرَي إىَِل َأْهِل َواِدي اْلَيابِِس َوَأْن َيْعِرَض َعَلْيِهُم اإْلِ
ُه َساَر إَِلْيِهْم َفَخَرَج إَِلْيِه ِمنُْهْم ِماَئَتا َرُجٍل َفَلاّم َسِمَع َكاَلَمُهْم َوَما  َفإِْن َأَجاُبوه َوإاِلَّ َواَقَعُهْم، َوإِنَّ

ْعُب ِمنُْهْم، َوَتَرَك َقْوِل، َوَلْ ُيطِْع َأْمِري. اْسَتْقَبُلوُه بِِه اْنتَفَخ َصْدُرُه َوَدَخَلُه الرُّ
ئِيَل  َأَمَرِن َعِن اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىَل َأْن َأْبَعَث ُعَمَر َمَكاَنُه يِف َأْصَحابِِه يِف َأْرَبَعِة  َوإِنَّ َجْبَ

آاَلِف َفاِرٍس.
ُه َقْد َعَص اهلل َوَعَصاِن  َفِسْ َيا ُعَمُر َعىل إْسِم اهلل َواَل َتْعَمْل َما َعِمَل َأبو َبْكٍر َأُخوَك َفإِنَّ

َوَأَمَرُه باَِم َأَمَر بِِه َأبا َبْكٍر.
ِذيَن َكاُنوا َمَع َأِب َبْكٍر َيْقِصُد ِبِْم ِف َمِسرِيِه َحتَّى  َفَخَرَج ُعَمُر َوامُلَهاِجُروَن َواأْلَْنَصاُر الَّ
َشاَرَف اْلَقْوَم َفَكاَن َقِريبًا َحْيُث َيَراُهْم َوَيَرْوَنُه َحتَّى َخَرَج إَِلْيِهْم ِماَئَتا َرُجٍل ِمْن َأْهِل َواِدي 
َف النَّاُس َمَعُه،  َف َعنُْهْم َواْنَصَ اْلَيابِِس َفَقاُلوا َلُه َوأِلَْصَحابِِه ِمْثَل َمَقاَلتِِهْم أِلَِب َبْكٍر َفاْنَصَ

َوَكاَد َأْن َيطِرَي َقْلُبُه ملَِا َرَأى ِمْن عّدة اْلَقْوِم َوَجِْعِهْم َوَرَجَع يرب منهم.
َف امُلْسِلُموَن  َف َواْنَصَ ُه بَِم َصنََع ُعَمُر َوَأنُه َقْد اْنَصَ ِئيُل  َعىَل النَّبِيِّ  َوَأْخَبَ َفنَزَل َجْبَ
ُهْم باَِم َصنََع ُعَمُر َوَما َكاَن ِمنُْه  َمَعُه َفَصَعَد النَّبِيُّ  امْلِنَْبَ َفَحَمَد اهلل َتَعاىَل َوَأْثنَى َعَلْيِه َوَأْخَبَ
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ُه بِِمْثِل َما  َف بِامُلْسلِِمنَي َمَعُه ُمَالِفًا أِلَْمِري َعاِصياً لَِقْوِل، َفَقِدَم إَِلْيِه ُعَمُر َوَأْخَبَ ُه َقِد اْنَصَ َوأنَّ
َيا ُعَمُر َقْد َعَصْيَت اهلل يِف َعْرِشِه َوَعَصْيَتنِي َوَخاَلْفَت   : َُّلُه النَّبِي ُه بِِه َصاِحُبُه َفَقاَل  َأْخَبَ
ئِيَل  أَمَرِن َعِن اهلل َأْن َأْبَعَث َعلَّ ْبَن َأِب  َأْمِري َوَعِمْلَت بَِرْأيَِك َأال َقبََّح اهلل َرْأَيَك، َوإِنَّ َجْبَ

ِن َأنَّ اهلل َتَعاىَل َيْفَتُح َعَلْيِه َوَعىَل َأْصَحابِِه. َطالٍِب  يِف َهُؤاَلِء امُلْسلِِمنَي َوَأْخَبَ
َوَأْصَحاَبُه  َوُعَمَر  َبْكٍر  َأَبا  بِِه  َأْوَص  بَِم  َفَأْوَصاُه    َطالٍِب  َأِب  ْبَن  َعلَّ  َفَدَعا  َنَزَل  ُثمَّ 

ُه َأنَّ اهلل َسَيْفَتُح َعَلْيِه َوَعىَل َأْصَحابِِه. األَْرَبَعَة آاَلِف َفاِرٍس، َوَأْخَبَ
َوُعَمَر  َبْكٍر  َأِب  َسرْيِ  َغرْيَ  َسرْيًا  ِبِْم  َفَساَر  َواأْلَنَصاُر  امُلَهاِجُروَن  َوَمَعُه    َعِلٌّ  َفَخَرَج 
ْم:  ْم، َفَقاَل َلُ ُ ى َدَوابُّ فَّ رْيِ َحتَّى َخاُفوا َأْن َيَتَقطَُّعوا ِمَن التََّعِب َوَتَ ُه َأْعنََف ِبِْم يِف السَّ َوَذلَِك َأنَّ
َوَتَعاىَل  َتَباَرَك  َأنَّ اهلل  ِن  َوَأْخَبَ َأْمِرِه،  إىَِل  ُمنَْتٍه  َوَأَنا  بَِأْمٍر  َأَمَرِن    َفإِنَّ َرُسوَل اهلل  اُفوا  َتَ اَل 

ْم. ، َفَطاَبْت َأْنُفُسُهْم َوَسَكنَْت ُقُلوُبُ ُكْم َغاُدوَن إىَِل َخرْيٍ وا َفإِنَّ َسَيْفَتُح َعَلَّ َوَعَلْيُكْم، وَأْبرِشُ
ِديِد َحتَّى َباُتوا َقِريبًا ِمنُْهْم َحْيُث َيَراُهْم َوَيَرْوَنُه َوَأَمَر  رْيِ َوالتََّعِب الشَّ َفَساُروا عىل َذلَِك السَّ
َأْصَحاَبُه َأْن َينِْزُلوا َوَسِمَع َأْهُل اْلَوادِي اْلَيابِِس بُِقُدوِم َعِلِّ ْبِن َأِب َطالٍِب ، َفَخَرَج ِمنُْهْم 
اَلِح، َفَلمَّ َرآُهْم َعِلٌّ  َخَرَج إَِلْيِهْم ِف َنَفٍر ِمْن َأْصَحابِِه َفَقاُلوا  إَِلْيِه ِماَئَتا َفاِرٍس َشاِكنَي ِف السِّ
هَلُْم: َمْن َأْنُتْم؟ َوِمْن َأْيَن َأْقَبْلُتْم؟ َوَأْيَن ُتِريُدوَن؟ َقاَل : َأَنا َأِمرُي امُلْؤِمننَِي َعِلُّ ْبُن َأِب َطالٍِب 
دًا  اْبُن َعمِّ َرُسوِل اهلل  َوَأُخوُه َوَرُسوُلُه إَِلْيُكْم َأْدُعَوُكْم إىَِل َشَهاَدِة َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهلل َوَأنَّ ُمَمَّ

. ِّ َرُسوُل اهلل  َوَلُكْم إن آمنتم َما لِْلُمْسلِِمنَي، َوَعَلْيُكْم َما َعَلْيِهْم ِمَن اَلرْيِ َوالرشَّ
َمَقاَلتَك، َوَما َعَرْضَت َعَلْينا، َوَهَذا اأْلَْمُر اَل  َقْد َسِمْعنَا  َوَأْنَت َطلَِبُتنَا  َأَرْدَنا  اَك  إِيَّ َفَقاُلوا: 
َأْصَحابَِك،  َوَقاتُِلو  َقاتُِلوك  أنـّا  َواْعَلْم  العوان)1(،  لِْلَحْرِب  َواْسَتِعدَّ  ِحْذَرَك،  َفُخْذ  ُيَوافُِقنَا 

َوامَلْوِعُد فِياَم َبْينَنَا َوَبْينَُكْم َغدًا َضْحَوًة، َوَقْد َأْعَذْرَنا فِياَم َبْينَنَا َوَبْينَُكْم.
َوَماَلئَِكتِِه  بِاهلل  َأْسَتِعنُي  َوَأَنا  ِعُكْم  َومَجْ بَِكْثَرتُِكْم  ُدونِّ  ــدِّ هُتَ َوْيَلُكْم    َعِلٌّ  ْم  َلُ َفَقاَل 

َة إاِلَّ بِاهلل اْلَعِلِّ اْلَعظِيِم. َوبِامُلْسلِِمنَي َعَلْيُكْم َواَل َحْوَل َواَل ُقوَّ
َأْن  َأْصَحاَبُه  َعِلٌّ  َأَمَر  ْيُل  اللَّ َجنَُّه  َفَلامَّ  َمْرَكِزِه  إىَِل  َعِلٌّ  َف  َواْنَصَ َمَراِكِزِهْم،  إَِل  ُفوا  َفاْنَصَ
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بَِغَلٍس  بِالنَّاِس  ْبِح َصىلَّ  الصُّ َعُموُد  َأْسَفَر  َفَلاّم  ُجوَها،  َوُيْسِ َوَيْقِضُموَها  َدَواّبْم  ُيِسنوا إىل 
ُم اَلْيُل، َفاَم َأْدَرَك آَخُر َأْصَحابِِه َحتَّى َقَتَل  ُثمَّ َغاَر َعَلْيِهْم بَِأْصَحابِِه َفَلْم َيْعَلُموا َحتَّى َوَطَأهْتُ
ْم َواْسَتَباَح َأْمَواَلْم َوَخّرَب ِدَياَرُهْم َوَأْقَبَل بِاأْلَُساَرى َواأْلَْمَواِل َمَعُه. ُ ُمَقاتِلِيِهْم َوَسَبى َذَراِرهيَّ
ِئيُل  َفَأْخَبَ َرُسوَل اهلل  بَِم َفَتَح اهلل َعىَل َيَدِي َأِمرِي امْلُْؤِمننَِي َعلِّ ْبِن َأِب  َوَنَزَل َجْبَ
َعَلْيِه،  َوَأْثنَى  َتَعاىَل  َد اهلل  امْلِنَْبَ َوَحَ   َفَصَعَد َرُسوُل اهلل  امُلْسِلِمنَي،  َوَجَاَعِة    َطالٍِب 
َوَأْخَبَ النَّاَس باَِم َفَتَح اهلل َتَعاىَل َعىَل امُلْسلِِمنَي َوَأْعَلَمُهْم َأنـّه َلْ ُيَصْب ِمنُْهْم إاِلَّ َرُجاَلِن، َفنَزَل 
َوَخَرَج النَّبِيُّ  َيْسَتْقبُِل َعِلّيًا َوَجِيُع َأْهِل امْلَِدينَِة ِمَن امُلْسِلِمنَي َحتَّى َلِقَيُه َعىَل َثاَلَثِة َأْمَياٍل 
تِِه َوَنَزَل النَّبِيُّ  َحتَّى اْلَتَزَمُه َوَقبََّل النَّبِيُّ  ِمَن امَلِدينَِة، َفَلامَّ َرآه َعِلٌّ  ُمْقباًِل َنَزَل َعْن َدابَّ
 َما َبنْيَ َعْينَْيِه، َوَنَزَل َجَاَعُة امُلْسِلِمنَي إَِل َعِلٍّ  َحْيُث َنَزَل النَّبِيُّ  َوَأْقَبَل بِاْلَغنِيَمِة 

َواأْلَُساَرى َوَما َرَزَقُهُم اهلل َتَعاَل ِمْن َأْهِل َواِدي اْلَيابِِس«.
َأْن  إاِلَّ  َقطُّ  ِمْثَلَها  امُلْسلُِموَن  َغنَِم  »َفاَم   : اِدُق  الصَّ ٍد  ُمَمَّ ْبُن  َجْعَفُر  اإلماُم  َقاَل  ُثمَّ 
َضْبحًا﴾  ﴿َواْلعاِدياِت  اْلَيْوِم  َذلَِك  يِف  َتَعاىَل  اهلل  َوَأْنَزَل  َخْيَبَ  ِمْثُل  َا  َفإِنَّ  ، َخْيَبَ ِمْن  َيُكوَن 
َقْدحًا﴾  ﴿َفامُلوِرياِت  ِمَها،  َوُلُ َأِعنَّتَِها  يِف  ْبِح  َوالضَّ َجاِل  بِالرِّ َتْعُدو  اَلْيَل  بِاْلَعاِدَياِت  َيْعني 
َا َأَغاَرْت َعَلْيَها ُصْبحًا، ﴿َفَأثْرَن بِِه  َك َأنَّ ُأْخِبُ َقاَل: َقَدَحِت اَلْيُل، ﴿َفامُلِغرياِت ُصْبحًا﴾ 
ْنساَن  اإْلِ ﴿إِنَّ  اْلَقْوِم،  َع  مَجْ َجْعًا﴾  بِِه  ﴿َفَوَسْطَن  َنْقعًا،  بِاْلَواِدي  َأَثْرَن  بِاَلْيِل  َيْعنِي  َنْقعًا﴾ 
َع  مَجْ َشِهَدا  َقْد  مَجِيعًا  َيْعنِيِهاَم  َقاَل:  َلَشِهيٌد﴾  ذلَِك  َعىل  ُه  ﴿َوإِنَّ َلَكُفوٌر،  َقاَل:  َلَكنُوٌد﴾  ِه  لَِربِّ
﴿َأَفال   ، امُلْؤِمننَِي  َأِمرَي  َيْعنِي  َلَشِديٌد﴾  اْلرَْيِ  ِلُبِّ  ُه  ﴿َوإِنَّ احَلَياَة  َوَتنَّيا  اْلَيابِِس  َواِدي 
َيْوَمِئٍذ َلَبرٌِي﴾  ُْم ِبِْم  ڃ إِنَّ َربَّ ُدوِر  َل ما ِف الصُّ ڄ َوُحصِّ اْلُقُبوِر  ُبْعثَِر ما ِف  َيْعَلُم إِذا 
ْوِء َوَيْعَماَلِن بِِه، َفَأْخَب اهلل  ًة َكاَنا ُيْضِمَراِن َضِمرَي السَّ َقاَل: َنَزَلْت َهاَتاِن اْلَيَتاِن فِيِهاَم َخاصَّ

وَرة«. ُة َأْهِل َواِدي اْلَيابِِس َوَتْفِسرُي السُّ ا، َفَهِذِه ِقصَّ َتَعاىَل َخَبُهَ
)تفسري فرات الكوف، الصفحة599-603، الديث761(

ــــــــــــــــــــــــــ
)1( الرب العوان: هي أشد الروب.
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معان الكلامت
معناهاالكلمة

اليل.العاديات
وهي التي يسمع من أفواهها صوٌت ليس بصهيل وال َحَْحمة.َضْبحًا

 عندما تطأ سنابك اليل الجارة تقدح منها النار.فاملوريات قدحا
اليل التي تغري عىل العدو بفرسانا وقت الصبح.َفامْلُِغرَياِت ُصْبًحا

غبارًا.نقعا
توسط اإلمام عل وأصحابه ديارهم.َفَوَسْطَن بِِه َجًْعا

لكفور.لكنود
أخرج ونثر.إَِذا ُبْعثَِر

َل ما ف الّصدور  أظهر ما أخفته الصدور.َوُحصِّ
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ترتيبها
101

آياهتا
11

ُه َهاِوَيٌة﴾؟ ْت َمَواِزينُُه َفُأمُّ ا َمْن َخفَّ السؤال: ما املعنى املستفاد من قوله تعال:﴿َوَأمَّ

اجلواب: كل من أنكر والية أمري املؤمنني فمصريه إل النار.

ا َمْن  ﴿َفَأمَّ َتَعاَل:  َقْولِِه   ِف  اجْلَْعَفَرْيِن  َماَمنْيِ  اإْلِ بِإِْسنَاِدِه َعِن  اْبُن َشْهِر آُشوَب،  1. َرَوى 

ْت َمواِزينُُه﴾ َوَأْنَكَر َواَليَة  ا َمْن َخفَّ َثُقَلْت َمواِزينُُه﴾ َفُهَو َأِمرُي امْلُْؤِمننَِي، ﴿َفُهَو ِف ِعيَشٍة راِضَيٍة َوَأمَّ

ُه هاِوَيٌة﴾ َفِهَي النَّاُر َجَعَلَها اهلل َلُه ُأّمًا َو َمْأَوى. َعِلٍّ ، ﴿َفُأمُّ

)مناقب آل أب طالب، اجلزء2، الصفحة424(
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معان الكلامت

معناهاالكلمة
تقرع الذان بأهواهلا والقلوب بشدائدها.القارعة
املتفرق املنتش.امْلَْبُثوِث

الصوف املندوف.العهن املنفوش
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السؤال: ما املعنى املستفاد من قوله تعال: ﴿َكالَّ َسْوَف َتْعَلُموَن ڀ ُثمَّ َكالَّ َسْوَف َتْعَلُمون ﴾؟
اجلواب: إشارة الية إل أن هناك كرة )أي: رجعة( قبل يوم القيامة حياسب فيها الناس.

1. َعْن َعْبِد اهلل ْبِن َنِجيح الَيمن، قال: ُقْلُت لإِلماِم أِب َعْبِد اهلل: َقْوُلُه  ﴿َكالَّ َسْوَف 
َتْعَلُموَن ڀ ُثمَّ َكالَّ َسْوَف َتْعَلُمون ﴾، قال : »َيْعني َمّرًة يِف الَكره، َوَمّرًة أْخَرى َيْوَم اْلِقَياَمِة«.

)الكاف  الشيف، اجلزء6، الصفحة280، الديث3(

السؤال: ما املعنى املستفاد من قوله تعال: ﴿ُثمَّ َلُتْسَأُلنَّ َيْوَمئٍِذ َعِن النَِّعيِم﴾؟
.اجلواب: النَِّعيم هم أهل البيت

اِدِق  َجَاَعًة، َفَدَعا بَِطَعام َما َلنَا َعْهٌد  1. َعْن َأِب َحَْزَة َقاَل: ُكنَّا ِعنَْد اإلماِم َأِب َعْبِد اهلل الصَّ
َلُتْسَأُلنَّ  َفَقاَل َرُجٌل:  َننُْظُر فِيِه إَِل ُوُجوِهنَا ِمْن َصَفاِئِه َوُحْسنِِه،  َلَذاَذًة َوطِيبًا، َوُأوتِينَا بَِتْمٍر  بِِمْثِلِه 
 : اِدُق َماُم الصَّ ْمُتْم بِِه ِعنَْد ابِن َرُسوِل اهلل  َفَقاَل َأبو َعْبِد اهلل اإْلِ ِذي ُنعِّ َعْن َهَذا النَِّعيِم الَّ

ترتيبها
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َغُكُموُه ُثمَّ َيْسَأَلُكْم َعنُْه، َوَلكِْن َيْسَأُلُكْم َعامَّ  »إِنَّ اهلل  َأْكَرُم َوَأَجلُّ ِمْن َأْن ُيْطِعَمُكْم َطَعامًا َفُيَسوِّ
.» ٍد ٍد َوآِل ُمَمَّ َأْنَعَم َعَلْيُكْم بُِمَحمَّ

)الكاف الشيف، اجلزء6، الصفحة280، الديث3(

  َضا ْولِّ َقاَل: ُكنَّا َيْومًا َبنْيَ َيَدْي اإلمام َعِلِّ ْبِن ُموَسى الرِّ 2. َعِن إِْبَراِهيَم ْبِن َعبَّاٍس الصَّ
.» َفَقاَل ِل: »َلْيَس يِف الّدْنَيا َنِعيٌم َحِقيِقيٌّ

َأَما  النَِّعيِم﴾  َعِن  َيْوَمِئٍذ  َلُتْسَئُلنَّ  ﴿ُثمَّ   :اهلل َقْوُل  بَِحْضتِِه  مِمَّْن  اْلُفَقَهاِء  َبْعُض  َلُه  َفَقاَل 
َأْنُتْم،  ُتُوُه  ْ َفسَّ »َكَذا  َصْوُتُه:  َوَعاَل   َضا الرِّ م  َلُ َفَقاَل  اْلَباِرُد؟  امْلَاُء  َوُهَو  ْنَيا  الدُّ ِف  النَِّعيُم  َهَذا 
َوَقاَل  الطَّيُِّب،  الطََّعاُم  ُهَو  ُهْم  َغرْيُ َوَقاَل  اْلَباِرُد،  امَلاُء  ُهَو  َطائَِفٌة  َفَقاَلْت  وب،  َعىَل ُضُ َوَجَعْلُتُموُه 

آَخُروَن ُهَو النَّْوُم الطَّيُِّب«.
َأْقَواَلُكْم  َأنَّ    اِدِق  الصَّ َمام  اإْلِ اهلل  َعْبِد  َأِب  َأبِيِه  َعْن  َأِب  َثنِي  َحدَّ »َوَلَقْد   : َضا  الرِّ َقاَل 
َهِذِه ُذكَِرْت ِعنَْدُه يِف َقْوِل اهلل َتَعاىَل ﴿ُثمَّ َلُتْسَئُلنَّ َيْوَمئٍِذ َعِن النَِّعيِم﴾ َفَغِضَب  َوَقاَل: إِنَّ اهلل 
ْنَعام ُمْسَتْقَبٌح ِمَن  َل َعَلْيِهْم بِِه، َواَل َيُمنُّ بَِذلَِك َعَلْيِهْم، َواالْمتِنَاُن بِاإْلِ  اَل َيْسَأُل ِعَباَدُه َعامَّ َتَفضَّ
امْلَْخُلوِقنَي، َفَكْيَف ُيَضاُف إىَِل اَلالِق  َما اَل َيْرَض امْلَْخُلوُق بِِه، َوَلكِنَّ النَِّعيَم ُحبُّنا َأْهَل اْلَبْيِت 

ِة. َوُمَواالُتنَا، َيْسأُل اهلل ِعَباَدُه َعنُْه َبْعَد التَّْوِحيِد َوالنُّبوَّ
َأبِيِه  َأِب َعْن  بَِذلَِك  َثنِي  َوَلَقْد َحدَّ َيُزوُل،  الَِّذي اَل  اَلنَِّة  َنِعيم  إىَِل  اُه  َأدَّ بَِذلَِك  إَِذا َوَف  اْلَعْبَد  ألنَّ 
َل َما ُيْسأُل َعنُْه  ، إنَّ أوَّ َعْن آبائِِه  َعْن َأِمرِي امُلْؤِمننَِي  َأنُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل : َيا َعِلُّ
دًا َرُسوُل اهلل  َوَأنَك َوِلُّ املْؤِمننَِي باَِم َجَعَلُه اهلل  اْلَعْبُد َبْعَد َمْوتِِه َشَهاَدُة َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهلل َوَأنَّ ُمَمَّ

َوَجَعْلتُه َلَك، َفَمْن َأَقرَّ بَِذلَِك َوَكاَن َيْعَتِقُدُه َصاَر إىَِل النَِّعيِم الَِّذي اَل َزَواَل َله«.
)عيون أخبار اإلمام الرضا، اجلزء2، الصفحة136-137، الديث8(

َم ِل َطَعامًا َلْ  ِد ْبِن َعِلٍّ اْلَباِقِر  َفَقدَّ 3. َعْن َأِب َخالٍِد اْلَكاُبِلِّ َقاَل: َدَخْلُت َعىَل اإلماِم ُمَمَّ
آُكْل َأْطَيَب ِمنُْه، َفَقاَل ِل: »َيا َأَبا َخالٍِد َكْيَف َرَأْيَت َطَعاَمنَا؟«، َفُقْلُت: ُجِعْلُت فَِداَك َما َأْطَيَبُه! َغرْيَ 
َعِن  َيْوَمِئٍذ  َلُتْسَئُلنَّ  ﴿ُثمَّ  ُقْلُت:  : »َوَما ِهَي؟«.  َفَقاَل  ْصُت  َفَتنَغَّ ِكَتاِب اهلل  آَيًة ِف  َذَكْرُت  َأنِّ 

النَِّعيِم﴾، َفَقاَل : »َواهلل اَل ُتْسَأل َعْن َهَذا الطََّعاِم َأَبدًا«.
اُسُه َوَقاَل: »َأَتْدِري َما النَِّعيُم؟«، ُقْلُت: اَل، َقاَل:  ُثمَّ َضِحَك َحتَّى اْفرَتَّ َضاِحَكَتاُه َوَبَدْت َأْضَ

»َنْحُن النَِّعيُم الَِّذي ُتْسَأُلوَن َعنْه«.
)تأويل اليات الظاهرة ف فضائل العرتة الطاهرة، الصفحة816(
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َماُم  اإْلِ َقِدَم  مَلَّا  َقاَل:  اْلَكْلبِيِّ  اِئِب  السَّ ْبِن  ِد  ُمَمَّ إَِل  بِإِْسنَاِدِه  اهلل  َرِحَُه  امُلِفيُد  ْيُخ  الشَّ َوَرَوى   .4
رَيَة، َفَدَخَل َعَلْيِه َأبو َحنِيَفَة َوَسَأَلُه َعْن َمَساِئَل، َوَكاَن مِمَّا َسَأَلُه َأْن  اِدُق  اْلِعَراَق َنَزَل اْلِ الصَّ
َقاَل َلُه: ُجِعْلُت فَِداَك َما اأْلَْمُر بِامْلَْعُروِف؟ َفَقال : »امَلْعُروُف َيا َأَبا َحنِيَفَة، امَلْعُروُف يِف َأْهِل 

.» اَمِء، امْلَْعُروُف يِف َأْهِل اأْلَْرِض، َوَذاَك َأِمرُي امُلْؤِمننَِي َعِلُّ ْبُن َأب َطالِب السَّ
َقاَل: ُجِعْلُت فَِداَك َفَم امْلُنَْكُر؟ َقاَل : »الّلَذاِن َظَلاَمُه َحّقُه، َواْبَتّزاُه َأْمَرُه، َوَحَاَل النَّاَس َعىَل 

َكتِِفِه«.
اِدُق  ُجَل َعىَل َمَعاِص اهلل َفَتنَْهاُه َعنَْها؟ َفَقاَل اإلماُم َأبو َعْبِد اهلل الصَّ َقاَل: َأاَل َما ُهَو َأْن َتَرى الرَّ

َمُه«. : »َلْيَس َذاَك أْمٌر بَِمْعُروٍف، َواَل َنْي َعْن ُمنَْكٍر، إِنَّام َذاَك َخرْيٌ َقدَّ
ِن ُجِعْلُت فَِداَك َعْن َقْوِل اهلل : ﴿ُثمَّ َلُتْسَئُلنَّ َيْوَمِئٍذ َعِن النَِّعيِم﴾. َقاَل  َقاَل َأُبو َحنِيَفَة: أْخِبْ
. َفَقاَل  ُة اْلَبَدِن َواْلُقوُت اْلَاِضُ ب َوِصحَّ ْ : »َفاَم ُهَو ِعنَْدَك َيا َأَبا َحنِيَفَة؟«، َقاَل: اأْلَْمُن ِف السَّ
َبٍة  َفَك اهلل َوَأْوَقَفَك َيْوَم اْلِقَياَمِة َحتَّى َيْسَأَلَك َعْن ُكلِّ َأْكَلٍة َأَكْلَتَها َورَشْ : »َيا َأَبا َحنِيَفَة َلئِْن َوقَّ

ْبَتَها َلَيُطوَلنَّ ُوُقوُفَك«. رَشِ
اَلَلِة  الضَّ ِمَن  بِنَا  النَّاَس  اهلل  َأْنَقَذ  الَِّذيَن  َنْحُن  »النَِّعيُم  َقاَل:  فَِداَك؟  ُجِعْلُت  النَِّعيُم  َفَم  َقاَل: 

َمُهْم بِنَا ِمَن اَلْهِل«. ُهْم بِنَا ِمَن اْلَعَمى َوَعلَّ َ َوَبصَّ
َعْل لَِزَماٍن ُدوَن َزَماٍن َفُتْخلَِقُه  َقاَل: ُجِعْلُت فَِداَك َفَكْيَف َكاَن اْلُقْرآُن َجِديدًا َأبدًا؟ َقاَل: »أِلَنُه َلْ ُيْ

اأْلياُم َوَلْو َكاَن َكَذلَِك َلَفنَِي اْلُقْرآُن َقْبَل َفنَاِء اْلَعاَل«.
)البهان ف تفسري القرآن، اجلزء8، الصفحة377، الديث17(

معان الكلامت

معناهاالكلمة
شغلكم عن طاعة اهلل.َأهْلَاُكُم

التسابق والتفاخر بكثرة املال والولد ومتاع الدنيا.التََّكاُثُر
العلم الذي ال يداخله شك وريبِعْلَم اْلَيِقنِي

أي لتونا باملشاهدة املؤكدة بدخولكم فيها يوم القيامةلتوّنا َعنْيَ اْلَيِقنِي
هم أهل البيت .النَِّعيِم
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َعْن َأِب َحَْزَة َقاَل: ُكنَّا ِعنَْد اإلمام َأِب 
اِدِق  َجَاَعًة، َفَدَعا  َعْبِد اهلل الصَّ
بَِطَعام َما َلنَا َعْهٌد بِِمْثِلِه َلَذاَذًة َوطِيبًا، 
َوُأوتِينَا بَِتْمٍر َننُْظُر فِيِه إَِل ُوُجوِهنَا ِمْن 
َصَفاِئِه َوُحْسنِِه، َفَقاَل َرُجٌل: َلُتْسَأُلنَّ 

ْمُتْم بِِه ِعنَْد ْبِن  ِذي ُنعِّ َعْن َهَذا النَِّعيِم الَّ
َماُم  َرُسوِل اهلل  َفَقاَل َأبو َعْبِد اهلل اإْلِ
اِدِق : »إِنَّ اهلل  َأْكَرُم َوَأَجلُّ  الصَّ
َغُكُموُه ُثمَّ  ِمْن َأْن ُيْطِعَمُكْم َطَعامًا َفُيَسوِّ
َيْسَأَلُكْم َعنُْه، َوَلكِْن َيْسَأُلُكْم َعامَّ َأْنَعَم 

.» ٍد ٍد َوآِل ُمَمَّ َعَلْيُكْم بُِمَحمَّ
)الكاف الشيف، اجلزء6، الصفحة280، الديث3(.
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السؤال: ما املعنى املستفاد من سورة العص؟
اجلواب: من ل يؤمن بوالية أمري املؤمنني عل فقد خس الدنيا والخرة.

  َعْن َقْوِل اهلل  اِدَق ٍد الصَّ َمام َجْعَفَر ْبَن ُمَمَّ ِل ْبِن ُعَمَر َقاَل: َسَأْلُت اإْلِ 1. َعِن امُلَفضَّ
ْنساَن  ﴾ َقاَل : »اْلَعْصُ َعْصُ ُخُروِج اْلَقائِِم ، ﴿إِنَّ اإْلِ ْنساَن َلِفي ُخْسٍ ﴿َواْلَعْصِ إِنَّ اإْلِ
اِلاِت﴾ َيْعني بُِمَواَساِة  ِذيَن آَمنُوا﴾ َيْعني بِآَياتِنَا ﴿َوَعِمُلوا الصَّ ﴾ َيْعنِي َأْعَداَءَنا ﴿إاِلَّ الَّ َلِفي ُخْسٍ

ِة«. ﴾ َيْعني يِف اْلَفْتَ ْبِ َماَمِة ﴿َوَتواَصْوا بِالصَّ ﴾ َيْعني بِاإْلِ ْخَواِن ﴿َوَتواَصْوا بِالَقِّ اإْلِ
)كمل الدين وتام النعمة، اجلزء2، الصفحة684، الديث1(

ِذيَن آَمنُوا  اِدِق  ف َقْولِِه عّز وجّل: ﴿إاِلَّ الَّ ، َعن اإلمام َأِب َعْبِد اهلل الصَّ ِد ْبِن َعِلٍّ 2. َعْن ُمَمَّ
﴾ َقاَل: »اْسَتْثنَى اهلل ُسْبَحاَنُه َأْهَل َصْفَوتِِه ِمْن  ْبِ اِلاِت َوَتواَصْوا بِاْلَقِّ َوَتواَصْوا بِالصَّ َوَعِمُلوا الصَّ
ِذيَن آَمنُوا﴾ بَِواَليِة َأِمرِي امُلْؤِمننَِي ﴿َوَعِمُلوا  ْنساَن َلِفي ُخْسٍ إاِلَّ الَّ َخْلِقِه َحْيُث َقاَل: ﴿إِنَّ اإْلِ
ْوا  ﴾ َأْي َوصَّ ْبِ ﴾ َأْي بِاْلَواَليِة ﴿َوَتواَصْوا بِالصَّ ْوا اْلَفَرائَِض ﴿َوَتواَصْوا بِالقِّ اِلاِت﴾، َأْي َأدَّ الصَّ

ْبِ َعَلْيَها«. ا َوبِالصَّ ْم َوَمْن َخّلفوا ِمْن َبْعِدِهْم ِبَ ُ َذَراِرهيَّ
)تأويل اليات الظاهرة ف فضائل العرتة الطاهرة، الصفحة819(

ترتيبها
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معان الكلامت

معناهاالكلمة
هو عص خروج القائم .اْلَعْصِ

لِفي ُخْسٍ
أي ف خسان ونقصان من عمره يوما بعد يوم، فإذا ل يقضه ف 

طاعة اهلل تعال فقد خس العمر الذي هو رأس ماله.

ِذيَن آَمنُوا بوالية أمري املؤمنني عل .الذين آمنوا أي الَّ
أي أوص بعضهم بعضا بوالية أمري املؤمنني عل .َوَتَواَصْوا بِاْلقِّ

ْبِ بالصب َوَتَواَصْوا بِالصَّ و  بالوالية  بعدهم  من  خلفوا  من  و  ذراريم  وصوا  أي 
عليها.
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َزٍة مُلََزٍة﴾؟ السؤال: ما املعنى املستفاد من قوله تعال: ﴿َوْيٌل لُِكلِّ ُهَ

.اجلواب: وعيد من اهلل تعال لكل من غصب حق آل ممد

ْبِن  َجْعَفِر  َعْبِد اهلل  أِلَِب  ُقْلُت  َقاَل:  ُسَلْيمَن  َأبِيِه  َعْن   ، ْيَلِميِّ الدَّ ُسَلْيَمَن  ْبِن  ِد  ُمَمَّ َعْن   .1

ُزوا آَل  َزٍة لـَُمَزٍة﴾؟ َقاَل: »الَِّذيَن َهَ اِدِق  َما َمْعنَى َقْولِِه : ﴿َوْيٌل لُِكلِّ ُهَ ٍد الصَّ ُمَمَّ

ٍد َأَحقَّ بِِه ِمنُْهم«. ُهْم َومَلَُزوُهْم َوَجَلُسوا َمْلِسًا َكاَن آُل ُمَمَّ ٍد َحقَّ ُمَمَّ

)البهان ف تفسري القرآن، اجلزء8، الصفحة383، الديث1(

ترتيبها
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معان الكلامت

معناهاالكلمة
 وادي ف جهنم.ويل
كثري الطعن عىل غريه بدون حق.هزة

وهو العائب للخرين.ملزة
َدُه  يعّده مّرًة بعد أخرى تلذذًا.َوَعدَّ

حيسب أّن ماله خيّلده ويبقيه.حَيَْسُب َأنَّ َماَلُه َأْخَلَدُه
ليطرحّن وُيقذفّن.َلُينَْبَذنَّ

النار التي تطم كل يشء.الطمة
 امللتهبة التي تتأجج بوقودها وتستعر.امْلُوَقَدُة

تصل حرارهتا القلوب.تطلع عىل األفئدة
مطبقة ومغلقة.مؤصدة

أي موثقني ف أعمدٍة ممدودة.ف عمد ممددة
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السؤال: ما املعنى املستفاد من سورة الفيل؟
. وكذلك مقام عبداهلل والد النبي ، اجلواب:  بيان مقام وحكمة عبداملطلب جّد النبي
َه َصاِحُب اْلَبَشِة  اِدُق  »مَلَّا َأْن َوجَّ َماُم َأبو َعْبِد اهلل الصَّ 1. َعْن َأَباَن ْبِن َتْغُلَب َقاَل: َقاَل اإْلِ
وا بِإبِل لَِعْبِد امُلطَِّلِب َفَساُقوَها، َفَبَلَغ َذلَِك َعْبَد امُلطَِّلِب َفأتى  بِاْلَْيِل َوَمَعُهُم اْلِفيُل لَِيْهِدَم اْلَبْيَت، َمرُّ
ُجَاُن:  ْ َصاِحَب اْلَبَشِة َفَدَخَل اْلِذُن َفَقاَل: َهَذا َعْبُد امُلطَِّلِب ْبُن َهاِشٍم، َقاَل: َوَما َيَشاُء؟ َقاَل الرتَّ
َها، َفَقاَل َمِلُك اْلَبَشِة أِلَْصَحابِِه: َهَذا َرئيُس َقْوم َوَزِعيُمُهْم،  َجاَء ِف إِبٍِل َلُه َساُقوَها َيْسَألَك َردَّ
ْمَساَك َعْن َهْدِمِه  َيْعُبُدُه أِلَْهِدَمُه َوُهَو َيْسَألنِي إِْطاَلَق إِبِلِه، َأَما َلْو َسَألنَِي اإْلِ ِذي  َبْيتِه الَّ ِجْئُت إَِل 

وا َعَلْيِه إِبَلُه. َلَفَعْلُت، ُردُّ
َذا  بِِل َوِلَ ُه، َفَقاَل َعْبُد امُلطَِّلِب: َأَنا َربُّ اإْلِ ُجَانِِه: َما َقاَل َلَك امَللُِك؟ َفَأْخَبَ َفَقاَل َعْبُد امُلطَِّلِب لرَِتْ

اْلَبْيِت َربٌّ َيْمنَُعُه.

ترتيبها
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فِِه َفَقاَل لِْلِفيِل: َيا َمُْموُد،  َف َعْبُد امُلطَِّلِب َنْحَو َمنِْزلِِه، َفَمرَّ بِاْلِفيِل ِف ُمنَْصَ َفُردَّْت إَِلْيِه إِبُِلُه َواْنَصَ
َك اْلِفيُل َرْأَسُه، َفَقاَل َلُه: َأتْدِري ل َجاُءوا بَك؟ َفَقاَل اْلِفيُل بَِرْأِسِه: اَل، َفَقاَل َعْبُد امُلطَِّلِب: َجاُءوا  َفَحرَّ

َف َعْبُد امُلطَِّلِب إَِل َمنِْزلِِه. اَك َفاِعَل َذلَِك؟ َفَقاَل بَِرْأِسِه: اَل، َفاْنَصَ بَِك لَِتْهِدَم َبْيَت َربِّك، َأَفُتَ
َفَلمَّ َأْصَبُحوا َغَدْوا بِِه لُِدُخوِل اْلَرِم َفَأبى َواْمَتنََع َعَلْيهْم، َفَقاَل َعْبُد امُلطَِّلِب لَِبْعِض َمَوالِيِه ِعنَْد 
َك  َبَصُ ُيِصيُبُه  َلُه:  َفَقاَل  اْلَبْحِر،  ِقَبِل  ِمْن  َسَوادًا  َأَرى  َفَقاَل:  َشْيئًا؟  َتَرى  َفاْنُظْر  اجْلََبَل  اْعُل  َذلَِك: 

َأمْجََع؟ َفَقاَل َلُه: اَل َوألَْوَشَك َأْن ُيِصيَب.
َفَلمَّ َأْن َقُرَب َقاَل: ُهَو َطرْيٌ َكثرٌِي، َواَل َأْعِرُفُه حَيِْمُل ُكلُّ َطرْيٍ ِف ِمنَْقاِرِه َحَصاًة ِمْثَل َحَصاِة اْلْذِف َأْو 
ُدوَن َحَصاِة اْلْذِف، َفَقاَل َعْبُد امُلطَِّلِب: َو َربِّ َعْبِد امُلطَّلِِب َما ُتِريُد إاِلَّ اْلَقْوَم، حتى مَلَّا َصاُروا َفْوَق 
ُرؤوِسِهْم َأْجََع، َأْلَقِت اْلََصاَة، َفَوَقَعْت ُكلُّ َحَصاٍة َعىَل َهاَمِة َرُجٍل، َفَخَرَجْت ِمْن ُدُبِرِه َفَقَتَلْتُه، َفم 

ُهْم َأْلَقْت َعَلْيِه َحَصاًة َفَقَتَلْتُه«. ِبُ النَّاَس َفَلمَّ َأْن َأْخَبَ اْنَفَلَت ِمنُْهْم إاِلَّ َرُجٌل َواِحٌد خُيْ
)الكاف الشيف، اجلزء1، الصفحة447- 448، الديث25(

  ِه  َأبِيِه َعْن َجدِّ َعْن  ٍد،  ُمَمَّ ْبِن  َجْعَفِر  َعْبِد اهلل  َأِب  بِن ِسنَاٍن، َعن اإلماِم  َعْبِد اهلل  َعْن   .2
َعِت اْلََبَشُة، َفَأَغاُروا َعَلْيَها،  َة هِلْدِم اْلَبْيِت، َتَسَّ بَّاِح َمِلُك اْلََبَشِة َمكَّ َقاَل: »مَلَّا َقَصَد َأْبَرَهُة ْبُن الصَّ
حًا لَِعْبِد امُلطَِّلِب ْبِن َهاِشٍم، َفَجاَء َعْبُد امُلطَِّلِب إَِل امَلِلِك، َفاْسَتْأَذَن َعَلْيِه، َفَأِذَن َلُه َوُهَو  َوَأَخُذوا رَسْ
َفَراَقُه ُحْسنُُه  َينُْظُر ِف َوْجِهِه،  اَلَم، َوَجَعَل  َأْبَرَهُة السَّ َم َعَلْيِه، َفَردَّ  َفَسلَّ َلُه  يٍر  ُقبَِّة ِديَباٍج َعىَل رَسِ ِف 

َوَجَاُلُه َو َهْيَئُتُه.
ا امَللُِك،  َ ِذي َأَراه َلَك َواجْلَمِل؟ َقاَل: َنَعْم َأهيُّ َفَقاَل َلُه امَلِلُك: َهْل َكاَن ِف آباِئَك ِمْثُل َهَذا النُّوِر الَّ
فًا، َوحَيِقُّ  ْم َهَذا النُّوُر َواَلاَمُل َواْلَبَهاُء، َفَقاَل َلُه َأْبَرَهُة: َلَقْد ُفْقُتُم امُلُلوَك َفْخرًا َورَشَ ُكلُّ آبائِي َكاَن َلُ
فِياًل  َوَكاَن  اأْلَْعَظِم  فِيِلِه  لَِساِئِس  َوَقاَل  يِرِه،  رَسِ َعىَل  َمَعُه  َأْجَلَسُه  ُثمَّ  َقْوِمَك،  َسيَِّد  َتُكوَن  َأْن  َلَك 
رِّ َواجْلَْوَهِر، َوَكاَن امَلِلُك ُيَباِهي بِِه ُمُلوَك اأْلَْرِض،  َعاِن بَِأْنَواِع الدُّ َأْبَيَض َعظِيَم اْلَْلِق َلُه َناباِن ُمَرصَّ
َن بُِكلِّ ِزينٍَة َحَسنٍَة، َفِحنَي َقاَبَل َوْجَه َعْبِد امُلطَِّلِب َسَجَد َلُه، َوَلْ  ايتِنِي بِِه َفَجاَء بِِه َساِئُسُه، َوَقْد ُزيِّ
َم َعىَل َعْبِد امُلطَِّلِب َفَلمَّ َرَأى امَلِلُك َذلَِك اْرَتاَع َلُه،  َيُك َيْسُجُد ملِلِكِه َوَأْطَلَق اهلل لَِساَنُه بِاْلَعَربِيَِّة َفَسلَّ

وا اْلِفيَل إَِل َمَكانِِه. َوَظنَُّه ِسْحرًا، َفَقاَل: ُردُّ
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َهْيَئتَِك  ِمْن  َوَرَأْيُت  َوَفْضُلَك  َوَكَرُمَك  َسَخاُؤَك  َبَلَغنِي  َفَقْد  ِجْئَت  فِيَم  امُلطَِّلِب:  لَِعْبِد  َقاَل  ُثمَّ 
ُجوِع  َوَجَالَِك َوَجاَللَِك َما َيْقَتِض َأْن َأْنُظَر ِف َحاَجتَِك َفَسْلنِي َما ِشْئَت َوُهَو َيَرى َأنُه َيْسَألُه ِف الرُّ

. ِه َعَلَّ ٍح ِل َفَذَهُبوا بِِه َفُمْرُهْم بَِردِّ َة، َفَقاَل َلُه َعْبُد امُلطَِّلِب: إِنَّ َأْصَحاَبَك َغَدْوا َعىَل َسْ َعْن َمكَّ
َلَقْد َسَقْطَت ِمْن َعْينِي، ِجْئتني َتْسأُلني ِف  َفَتَغيََّظ اْلََبيِشُّ ِمْن َذلَِك َوَقاَل لَِعْبِد امُلطَِّلِب:  َقاَل: 

ِبَا ِمْن ُكلِّ ِجيٍل  َتَتَميَّزوَن  تِي  الَّ ِف َقْوِمَك َوَمْكُرَمتُِكُم  فَِك َورَشَ َقْد ِجْئُت هِلْدِم رَشَ َوَأَنا  ِحَك  رَسْ
ِحَك. ْكَت َمْسَأَلتِي ِف َذلَِك َوَسَأْلَتنِي ِف رَسْ َوُهَو اْلَبْيُت الَِّذي حُيجُّ إَِلْيِه ِمْن ُكلِّ ُصْقع ف اأْلَْرِض َفرَتَ
َأَخَذُه  الَِّذي  ِحَي  َسْ َوَأَنا َربُّ  ْدِمِه  ِلَ َقَصْدَت  الَِّذي  اْلَبْيِت  بَِربِّ  َلْسُت  امُلطَِّلِب:  َعْبُد  َلُه  َفَقاَل 

ِهْم َوَأْوىَل بِِه ِمنُْهْم. ْلِق ُكلِّ ُه، َولِْلَبْيِت َربٌّ ُهَو َأْمنَُع َلُه ِمَن اْلَ َأْصَحاُبَك َفِجْئُت َأْسَأُلَك فِياَم َأَنا َربُّ

َحُه، َو اْزَحُفوا إَِل اْلَبْيِت َفاْنُقُضوُه َحَجرًا َحَجرًا، َفَأَخَذ َعْبُد امُلطَّلِِب  وا َعَلْيِه رَسْ َفَقاَل امَلِلُك: ُردُّ
َة َوَأْتَبَعُه امَلِلُك بِاْلِفيِل اأْلَْعَظِم َمَع اجْلْيِش هِلْدِم اْلَبْيِت. َف إىَِل َمكَّ َحُه َواْنَصَ َسْ

فَكاُنوا إَِذا َحَُلوُه َعىَل ُدُخوِل اْلََرِم َأَناَخ، َوإَِذا َتَرُكوُه َرَجَع ُمَهْرِواًل، َفَقاَل َعْبُد امُلطَّلِِب لِِغْلامنِِه: 
اْدُعوا َل اْبني، َفَجاُءوا بِاْلَعبَّاِس، َفَقاَل: َلْيَس َهَذا ُأِريُد، اْدُعوا َل اْبني، َفَجاُءوا بَِأِب َطالٍِب، َفَقاَل: 
َلْيَس َهَذا ُأِريُد، اْدُعوا َل اْبني، َفَجاُءوا بَِعْبِد اهلل َأِب النَّبِيِّ ، َفَلاّم َأْقَبَل إَِلْيِه َقاَل: اْذَهْب َيا ُبنَيَّ 
ِن بِِه،  ْ ٍء َيِيُء ِمْن ُهنَاَك َوَخبِّ َك َناِحَيَة اْلَبْحِر َفاْنُظْر َأيُّ َشْ ْب بَِبَصِ َحتَّى َتْصَعَد َأبا ُقَبْيس ُثمَّ اْضِ

ْيِل، َفَسَقَط َعىَل َأِب ُقَبْيٍس  ْيِل َواللَّ َقاَل: َفَصَعَد َعْبُد اهلل أبا ُقَبْيٍس َفَم َلبَِث َأْن َجاَء َطرْيٌ َأبابِيُل ِمْثَل السَّ

  َفا َوامْلَْرَوِة َفَطاَف ِبَِم َسْبعًا َفَجاَء َعْبُد اهلل ُثمَّ َصاَر إَِل اْلَبْيِت َفَطاَف بِِه َسْبعًا ُثمَّ َصاَر إَِل الصَّ
ُه اْلََبَ َفَقاَل: اْنُظْر َيا ُبنَيَّ َما َيُكوُن ِمْن َأْمِر َهُؤاَلِء َبْعُد َفَأْخْبِن بِه، َفنََظَرَها َفإَِذا ِهَي  إَِل َأبِيِه َفَأْخَبَ
َقْد َأَخَذْت َنْحَو َعْسَكِر اْلَبَشِة َفَأْخَبَ َعْبَد امُلطَِّلِب  بَذلَِك َفَخَرَج َعْبُد امُلطَّلِِب َوُهَو َيُقوُل: َيا 
َة اْخُرُجوا إىَِل اْلَعْسَكِر َفُخُذوا َغنَائَِمُكْم، َقاَل: َفَأتُوا اْلَعْسَكَر َوُهْم َأْمَثاُل اْلُشِب النَِّجَرِة  َأْهَل َمكَّ

رْيِ إاِلَّ َوَمَعُه َثاَلَثُة َأْحَجاٍر ِف ِمنَْقاِرِه َوَيَدْيِه َيْقُتُل بُِكلِّ َحَصاٍة ِمنَْها َواِحدًا ِمَن اْلَقْوِم  َوَلْيَس ِمَن الطَّ
ِعِهْم  ، َوَلْ ُيَر َقْبَل َذلَِك اْلَوْقِت َواَل َبْعَدُه َفَلامَّ َهَلَك اْلَقْوُم بَِأمْجَ َف الطَّرْيُ َفَلمَّ َأَتْوا َعىَل َجِيِعِهْم اْنَصَ

َق بَِأْسَتاِرِه َوَقاَل: َجاَء َعْبُد امُلطَّلِِب إىَِل اْلَبْيِت َفَتَعلَّ
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س ــُه ُمــَكــْرَكــسَيا َحابَِس اْلِفيِل بِِذي امُلَغمَّ ـــّ ــَأن َحــَبــْســَتــُه َك
يِف َمْبٍِس َتْزَهُق فِيِه اأْلَْنُفس

َف َوُهَو َيُقوُل ِف فَِراِر ُقَرْيٍش َوَجَزِعِهْم ِمَن اْلََبَشة: َواْنَصَ

َرَأْت َخيسا إِْذ  ُقَرْيٌش  َأنيساَطاَرْت  َأَرى  اَل  َفــْردًا  َفَظْلُت 
َحِسيسا ِمنُْهُم  ُأِحـــسُّ  َنفيساَواَل  ــدًا  ــاِج َم ِل  ــًا  َأخـ إاِلَّ 

دًا يِف َأْهلِِه َرئِيسا  ُمَسوَّ

)أمال املفيد، الصفحة312-315، الديث5(

تنبيه: سورتا الفيل واإليالف، سورة واحدة ف الصالة.
إاِلَّ  َواِحَدٍة  َرْكَعٍة  يِف  ُسوَرَتنْيِ  َبنْيَ  َمْع  َتْ َقاَل: »اَل   ، اِدِق  الصَّ اهلل  َعْبِد  َأِب  َعِن اإلماِم   .3

ياَلِف ُقَرْيٍش«. ْح َوَأَلْ َتَر َكْيَف َوإِلِ َحى َوَأَلْ َنرْشَ الضُّ
)تفسري نور الثقلني، اجلزء3، الصفحة402، الديث3(

معان الكلامت

معناهاالكلمة
تدبريهم اليسء وسعيهم لتخريب الكعبة.كيدهم
تضييع وإبطال.تضليل

جاعات.أبابيل
من طني متحّجر.سّجيل

كالزرع اليابس وتبنه الذي أكلته الدواب.كعصف مأكول
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السؤال: ما املعنى املستفاد من سورة قريش؟
اجلواب: بيان مقام هاشم جّد النبي ، وقد خّصه اهلل تعال بسورة كاملة إشارة لفضله 

عىل قريش ف أخذه كتاب األمان هلم ف رحلة الشتاء والصيف.
جاء ف كتب التاريخ : )كان بأهل مكة ضيق وجدب وغالء، ول يكن عندهم ما يزودون 
به الاج، فبعث هاشم جّد النبّي األكر م  إل نحو الشام أباعر، فباعها واشرتى بأثمنا 
كعكا )وزيتا(، ول يرتك عنده من ذلك قوت يوم واحد، بل بذل ذلك كله للحاج، فكفاهم 

جيعهم، وصدر الناس يشكرونه ف االفاق، وفيه يقول الشاعر:

ترتيبها
106

آياهتا
4

حيله املــجــّدر  الرجل  أهيــا  مناف؟يا  عبد  بدار  مررت  هال 
ببابم لعجبت من كرم ومن أوصافثكلتك امك لو مررت 
عجافعمرو العال هشم الثريد لقومه مسنتون  فيها  والقوم 
كليهام الرحلتني  إليه  االصيافبسطوا  ورحلة  الشتاء  عند 
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قال: فبلغ خبه إل النجايش ملك البشة، وإل قيص ملك الروم، فكاتبوه وراسلوه أن 
يدوا له بناهتم رغبة ف النور الذي ف وجهه، وهو نور ممد ، ألّن رهبانم وكهانم 

. أعلموهم بأن ذلك النور نور رسول اهلل
)بحار األنوار، اجلزء15، الصفحة39(

وكانت قريش جتارهتم ال تعدو مكة، وكانت األعاجم تقدم عليهم بالسلع فيشرتون 
منهم، حتى ركب هاشم إل الشام فنزل بقيص، وكان ف كل يوم يذبح شاة فيصنع جفنة 
ثريد ويدعو من حوله فيأكلون، فُذِكَر ذلك لقيص أّن ها هنا رجال من قريش يشم البز 
ثم يصب عليه املرق ويفرغ عليه اللحم، فدعا به قيص وكلمه فأعجبه كالمه وأْعِجَب به 
وجعل يرسل إليه ويدخل عليه. فلم رأى هاشم جّد النبي  مكانه من قيص قال: أيا 
امللك إّن ل قوما وهم جتار العرب، فإن رأيت أن تكتب ل كتابا تؤمنهم وتؤمن جتارهتم 
إل الشام؛ فكتب له كتاب أمان ملن أتى منهم، فأقبل هاشم بالكتاب فجعل كلم مّر بحيًّ 
من العرب عىل طريق الشام أخذ هلم من أرشافهم إيالفا. واإليالف أن يأمنوا عندهم وف 
طريقهم وأرضهم، فأخذ هاشم اإليالف فيمن بينه وبني الشام حتى قدم مكة، فأعطاهم 
الكتاب، فكان ذلك أعظم بركة وعىل ضوئها تأسست رحلة الشتاء والصيف. ثم خرجوا 
بتجارة عظيمة وخرج هاشم معهم يوزهم ويوفيهم إيالفهم الذي أخذ عىل مكة هلم من 
العرب، فلم يبح يمع بينهم وبني العرب حتى ورد الشام. ومات ف تلك السفرة بغزة(.

)انظر سبل اهلدى والرشاد، ف  سرية خري العباد، اجلزء 1، الصفحة 268(

معان الكلامت
معناهاالكلمة

ياَلِف ُقَرْيٍش إِلِ
)اإليالف( أي االســـتئناس، وهو عكس االحيـــاش، كاإليناس 

 الذي حصل بفضل هاشـــم جـــّد النبي

وآمنهـم  جـوع  مـن  أطعمهـم 
خوف مـن 

اهلل عليهم من األرزاق ف رحالهتم وآمنهم  فتح  بم  أطعمهم 
هاشم  أخذه  الذي  األمان  كتاب  ببكة  الطريق  خوف  من 

. النبي  جّد 
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ترتيبها
107

آياهتا
7

ين﴾؟ ُب بِالدِّ السؤال: ما املعنى املستفاد من قوله تعال: ﴿َأَرَأْيَت الَِّذي ُيَكذِّ
.اجلواب: الدين هنا هو أمري املؤمنني عل

ِه َصَلَواُت اهلل َعَلْيِهْم َأْجَِعنَي، ِف َقْولِِه  َثنَا َعِلُّ ْبُن ُموَسى ْبِن َجْعَفٍر، َعْن َأبِِيِه، َعْن َجدِّ 1. َحدَّ
.» ٍّيِن﴾، »َقاَل: بِِوالَيِة َأِمرِي امُلْؤِمننَِي َعِل ُب بِالدِّ : ﴿أَرَأْيَت الَِّذي ُيَكذِّ

)البهان ف تفسري القرآن، اجلزء8، الصفحة395، الديث1(

 : َِعْن َقْوِل اهلل  الَِح اإِلَماَم اْلَكاظَِم ِد ْبِن اْلُفَضْيِل، َقاَل: َسَأْلُت اْلَعْبَد الصَّ 2. َعْن ُمَمِّ
﴿الَِّذيَن ُهْم َعْن َصالهِتِْم ساُهوَن﴾، »َقاَل: ُهَو التَّْضييع«.

)الكاف الشيف، اجلزء3، الصفحة268، الديث5(
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معان الكلامت

معناهاالكلمة
يدفعه دفعًا عنيفًا عن حّقه.َيُدعُّ

ال حيثُّ نفسه وال غريه.اَل حَيضُّ
هالك أو حسة.َفَوْيٌل

)الّرياء(: إراءة اليشء للغري عىل خالف واقعه.ُيَراُءوَن
أي يمنعون أنفسهم والناس عن عمل الري.ويمنعون املاُعوَن
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السؤال: ما املعنى املستفاد من سورة الكوثر؟

اجلواب: َفْضُح عدو رسول اهلل وأهل البيت ف أقص سورة ف القرآن.

«. إَِل َأْن َقاَل ِف  لنَِي َواْلِخِريَن اْثنَا َعرَشَ 1. َعْن َأِمرِي امُلْؤِمننَِي ، ِف َحِديٍث: »َأرَشُّ اأْلَوَّ

: َعْمُرو ْبُن اْلَعاِص«. تَِّة اْلَخِريَن: »َواأْلَْبَتُ السِّ

)البهان ف تفسري القرآن، اجلزء8، الصفحة405، الديث18(

2. َعن َعِلِّ ْبِن إِْبَراِهيَم، َقاَل: َدَخَل َرُسوُل اهلل  امَلْسِجَد َوفِيِه َعْمُرو ْبُن اْلَعاِص َواْلََكُم 

 ، َي َأْبرَتَ ُجُل ِف اجْلَاِهِليَِّة إَِذا َلْ َيُكْن َلُه َوَلٌد ُسمِّ ، َوَكاَن الرَّ ْبُن َأِب اْلَعاِص َقاَل َعْمٌرو: َيا َأَبا اأْلَْبرَتِ

ا َأْعَطْيناَك اْلَكْوَثَر  دًا، َأْي أْبِغُضُه، َفَأْنَزَل اهلل َعىَل َرُسولِِه : ﴿إِنَّ ُثمَّ َقاَل َعْمٌرو: إِنِّ أَلَْشنَُأ ُمَمَّ

 ﴾ َفَصلِّ لَِربَِّك َواْنَحْر﴾ إَِل َقْولِِه ﴿إِنَّ شانَِئَك﴾ َأْي ُمْبِغَضَك َعْمَرو ْبَن اْلَعاِص ﴿ُهَو اأْلَْبرَتُ

َيْعني اَل ِديَن َلُه َواَل َنَسَب.

)تفسري نور الثقلني، الصفحة413، الديث25(

ترتيبها
108

آياهتا
3
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السورة نزلت ردًا عىل من عابه  بعدم األوالد، فاهلل سبحانه أعطى نبيه الذرية الطيبة 

ُصْلبِِه،  ِمْن  َنبِيٍّ  ُكلِّ  ّيُة  »ُذرِّ  : . قال رسول اهلل  وهم األئمة من ولد عل وفاطمة 

تِي ِمْن ُصْلِب َعِلٍّ َمَع فاطَِمَة اْبنَتي...«. يَّ َوُذرِّ

)بحار األنوار، اجلزء 23، الصفحة86، الديث98(

معان الكلامت

معناهاالكلمة
 الري الكثري.الكوثر

أي رفع يديك مقابل وجهك للدعاء أو بموازاة املنحر )الرقبة(.َواْنَحْر

مبغضك وكارهك الذي يعيبك.شانئك

الذي ال عقب له.األبرت
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السؤال: ما املعنى املستفاد من سورة الكافرون؟

اجلواب: قصة ما جرى بني النبي والكفار.

ِد ْبِن َأِب ُعَمرْيٍ َقاَل: َسَأَل َأُبو َشاِكٍر َأَبا َجْعَفٍر اأْلَْحَوَل َعْن َقْوِل اهلل : ﴿ُقْل يا  1. َعْن ُمَمَّ

ْم  َا اْلكافُِروَن ٻ ال َأْعُبُد ما َتْعُبُدوَن پ َوال َأْنُتْم عابُِدوَن ما َأْعُبُد ڀ َوال َأنا عابٌِد ما َعَبْدتُّ َأيُّ

ٍة؟ ًة َبْعَد َمرَّ ُرُه َمرَّ ُم اْلَِكيُم بِِمْثِل َهَذا اْلَقْوِل َوُيَكرِّ ٺ َوال َأْنُتْم عابُِدوَن ما َأْعُبُد﴾ َفَهْل َيَتَكلَّ
َفَلْم َيُكْن ِعنَْد َأِب َجْعَفٍر اأْلَْحَوِل ِف َذلَِك َجَواٌب، َفَدَخَل امَلِدينََة َفَسَأَل َأَبا َعْبِد اهلل اإلماَم الصادَق 

ا َوَتْكَراِرَها َأنَّ ُقَرْيشاً َقاَلْت لَِرُسوِل اهلل : َتْعُبُد   َعْن َذلَِك َفَقاَل : »َكاَن َسَبُب ُنُزوِلَ

ُم اهلل بِِمْثِل َما َقاُلوا. َك َسنًَة، َفأََجاَبُ َتنَا َسنًَة َوَنْعُبُد إَِلَ َك َسنًَة، َوَتْعُبُد آِلَ َتنَا َسنًَة، َوَنْعُبُد إَِلَ آِلَ

ترتيبها
109

آياهتا
6
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ا اْلكافُِروَن ال َأْعُبُد ما َتْعُبُدوَن﴾، َوفِياَم َقاُلوا:  َ َتنَا َسنًَة ﴿ُقْل يا َأهيُّ َفَقاَل: فِياَم َقاُلوا َتْعُبُد آِلَ

َأنا عابٌِد  َأْعُبُد﴾، َوفِياَم قالوا: تعبد آلتنا سنة، ﴿َوال  َأْنُتْم عابُِدوَن ما  َك َسنًة، ﴿َوال  َنْعُبُد إَِلَ

َك َسنَة ﴿َوال َأْنُتْم عابُِدوَن ما َأْعُبُد َلُكْم ِدينُُكْم َوِلَ ِديِن﴾«. ما َعَبْدتُّْم﴾ َوفِياَم َقاُلوا: َنْعُبُد إَِلَ

َحََلُه  َما  َهَذا  َشاِكٍر:  َأبو  َفَقاَل  بَِذلَِك  ُه  َفَأْخَبَ َشاِكٍر  َأِب  إَِل  اأْلَْحَوُل  َجْعَفٍر  َأبو  َفَرَجَع  َقاَل 

ْساَلُم« َثاَلثًا. َجاِز، َوَكاَن َأبو َعْبِد اهلل  إَِذا َفَرَغ ِمْن ِقَراَءهِتَا َيُقوُل: »ِدينَي اإْلِ بُِل ِمَن اْلِ اإْلِ

)تفسري القمي، اجلزء2، الصفحة446-445(
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السؤال: ما املعنى املستفاد من قوله تعال: ﴿إَِذا َجاَء َنْصُ اهلل َواْلَفْتُح﴾؟
عند  وسيأت  بعد،  يأِت  ل  َواْلَفْتَح  اهلل  َنْصَ  أّن  يعني  وهذا  نزلت،  سورة  آخر  إّنا  اجلواب: 

. ظهور اإلمام الجة بن السن
ُث َعْن َأبِيِه ؛ َأنَّ  َضا : »َسِمْعُت َأِب حُيدِّ َماُم الرِّ 1. َعِن اْلَُسنْيِ ْبِن َخالٍِد َقاَل: َقاَل اإْلِ
ِحيِم اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك﴾ َوآِخَر ُسوَرٍة َنَزَلْت ﴿إِذا جاَء َنْصُ  ْحِن الرَّ َل ُسوَرٍة َنَزَلْت ﴿بِْسِم اهلل الرَّ َأوَّ

اهلل َواْلَفْتُح﴾«.
)عيون أخبار اإلمام الرضا ، اجلزء2، الصفحة9، الديث12(

اِدَق  َيُقوُل: ِف َقْوِل اهلل  ﴿ُقْل َيْوَم  َماَم الصَّ اٍج َقاَل: َسِمْعُت َأبا َعْبِد اهلل اإْلِ 2. َعِن اْبِن َدرَّ
ْنَيا َعىَل  ِذيَن َكَفُروا إِيمُنُْم َوال ُهْم ُينَْظُروَن﴾. َقاَل : »َيْوُم اْلَفْتِح َيْوٌم ُتَفتَُّح الدُّ اْلَفْتِح ال َينَْفُع الَّ
َذا اْلَفْتِح ُموِقنًا َفَذلَِك الَِّذي  ياَمِن َما َلْ َيُكْن َقْبَل َذلَِك ُمْؤِمنًا َوِبَ َب بِاإْلِ اْلَقائِِم  اَل َينَْفُع َأَحدًا َتَقرَّ

ُجُب َعنُْه فِيِه نرَِياُنه«. َينَْفُعُه إِياَمُنُه َوَيْعُظُم ِعنَْد اهلل َقْدُرُه َوَشْأُنُه َوُتَزْخَرُف َلُه َيْوَم اْلَبْعِث ِجنَاُنُه َوَتْ
)تأويل اليات الظاهرة ف فضائل العرتة الطاهرة، الصفحة275(

ترتيبها
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اِدِق  ِف َقْوِل اهلل  ﴿َوَيْوَمِئٍذ َيْفَرُح امُلْؤِمنُوَن  َماِم الصَّ 3. َعْن ُيوُنَس ْبِن َيْعُقوَب، َعِن اإْلِ
.» يَف ُقُبوِرِهْم بُِخُروِج اْلَقائِِم« : بِنَْصِ اهلل﴾ َقاَل

)اثبات اهلداة بالنصوص واملعجزات، اجلزء5، الصفحة201، الديث709(

معان الكلامت
معناهاالكلمة

يوم ظهور اإلمام الجة بن السن .إَِذا َجاَء َنْصُ اهلل
ْنَيا َعىَل اْلَقاِئِم .اْلَفْتُح َيْوٌم ُتَفتَُّح الدُّ

جاعات جع )فوج(.أفواجا

أي كثري القبول لتوبة التائبني.توابا
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السؤال: ما املعنى املستفاد من سورة املسد؟
اجلواب: لو أراد النبي أن ال يراه أحد من أعدائه لكان له ذلك.

1. َعْن َجابِِر ْبِن َيِزيد، َعِن اإلمام َأِب َجْعَفٍر  َقاَل: »َصىلَّ َرُسوُل اهلل  َلْيَلًة َفَقَرَأ: ﴿َتبَّْت 
دًا  َلْ َيَزِل اْلَباِرَحَة َيْتُِف بِِك َوبَِزْوِجِك  َيَدا َأِب هَلٍَب﴾«، َفِقيَل أِلُمِّ َجِيٍل اْمَرَأِة َأِب هَلٍَب، إِنَّ ُمَمَّ
دًا. ِف َصاَلتِِه، َفَخَرَجْت َتْطُلُبُه َوِهَي َتُقوُل: َلِئْن َرَأْيُتُه أَلُْسِمَعنَُّه، َوَجَعَلْت ُتنِْشُد: َمْن َأَحسَّ ل ُمَمَّ
َفاْنَتَهْت إَِل النَّبِيِّ  َوَأُبو َبْكٍر َجالٌِس َمَعُه إَِل َجنِْب َحاِئٍط، َفَقاَل َأبو َبْكٍر: َيا َرُسوَل اهلل َلْو 
َا َلْ َتَرِن َوَلْن َتَراِن«، َفَجاَءْت  ْيَت، َهِذِه ُأمُّ َجِيٍل َوَأَنا َخاِئٌف َأْن ُتْسِمَعَك َما َتْكَرُهُه، َفَقاَل: »إِنَّ َتنَحَّ

دًا؟ َفَقاَل: اَل، َفَمَضْت. َحتَّى َقاَمْت َعَلْيِهَم، َفَقاَلْت: َيا َأَبا َبْكٍر َرَأْيَت ُمَمَّ
َب َبْينَُهاَم ِحَجاٌب َأْصَفُر«. َقاَل َأبو َجْعَفٍر : »ُضِ

)متص بصائر الدرجات، الصفحة93(

ترتيبها
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معان الكلامت

معناهاالكلمة
أي خست وهلكت، فإن التباب خسان يؤدي إل اهلالك.تبت

سيشوى بالنار.َسَيْصىَل

ذات اشتعال.َذاَت هَلٍب

عنقها.ِجيِدَها

حبل من نار. حبل من مسد
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السؤال: ما املعنى املستفاد من سورة اإلخالص؟
.كم قال رسول اهلل اجلواب: توحيد اهلل تعال وَمَثُلَها أمري املؤمنني

ِهْم بِـ﴿بِْسِم  ُل، اْحَتِجْز ِمَن النَّاِس ُكلِّ ِل ْبِن ُعَمَر َقاَل: َقاَل َأبو َعْبِد اهلل : »َيا ُمَفضَّ 1. َعْن امُلَفضَّ
ِحيِم﴾ َوبِـ﴿ُقْل ُهَو اهلل َأَحٌد﴾ اْقَرْأَها َعْن َيِمينَِك َوَعْن ِشاَملَِك َوِمْن َبنْيِ َيَدْيَك َوِمْن  ْحِن الرَّ اهلل الرَّ
اٍت،  تَِك، َفإَِذا َدَخْلَت َعىَل ُسْلَطاٍن َجائٍِر َفاْقَرْأَها ِحنَي َتنُْظُر إَِلْيِه َثاَلَث َمرَّ َخْلِفَك َوِمْن َفْوِقَك َوِمْن َتْ

ُرَج ِمْن ِعنِْدِه«. ى ُثمَّ اَل ُتَفاِرْقَها َحتَّى َتْ َواْعِقْد بَِيِدَك اْلُيْسَ
)الكاف الشيف، اجلزء2، الصفحة624، الديث20(

ُث َعْن َأبِيِه َعْن آَباِئِه  ٍد الّصادق  حُيَدِّ 2. َعْن َأِب َبِصرٍي َقاَل: َسِمْعُت اإلمام َجْعَفرًا ْبَن ُمَمَّ
ْهَر؟ َفَقاَل َسْلَمُن َرِحَُه اهلل: َأنا   َقاَل: »َقاَل َرُسوُل اهلل  َيْومًا أِلَْصَحابِِه: أيـُّكْم َيُصوُم الدَّ
 : ْيَل؟ َقاَل َسْلَمُن: َأنا َيا َرُسوَل اهلل، َقاَل َيا َرُسوَل اهلل، َفَقاَل َرُسوُل اهلل : َفَأيـُّكْم ُيْيِي اللَّ

تُِم اْلُقْرآَن يِف ُكلِّ َيْوٍم؟ َفَقاَل َسْلَمُن: أنا َيا َرُسوَل اهلل. َفَأيـُّـُكْم َيْ

ترتيبها
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َفَغِضَب َبْعُض َأْصَحابِِه، َفَقاَل َيا َرُسوَل اهلل: إِنَّ َسْلمَن َرُجٌل ِمَن اْلُفْرس ُيِريُد َأْن َيْفَتِخَر َعَلْينَا 
َأيـُُّكْم حُيِْيي  َيْأُكُل، َوُقْلَت  َأيـَّاِمِه  َأْكَثَر  َأنا َوُهَو  َفَقاَل:  ْهَر،  َأيـُُّكْم َيُصوُم الدَّ َمَعارِشَ ُقَرْيش، ُقْلَت: 
تُِم اْلُقْرآَن ِف ُكلِّ َيْوٍم، َفَقاَل: َأنا َوُهَو َأْكَثَر َنَاِرِه  ْيَل َفَقاَل َأنا َوُهَو َأْكَثَر َلْيَلتِِه َناِئٌم، َوُقْلَت َأيـُُّكْم خَيْ اللَّ

َصاِمٌت.
ُجُل  الرَّ َفَقاَل  ُينَـبِّـُئَك«،  َفإِنـَّه  َسْلُه  احَلكِيِم  ُلْقاَمَن  بِِمْثِل  َلَك  َأنـَّى  ُفاَلُن  َيا  »َمْه   : النَّبِيُّ  َفَقاَل 
ْهَر؟ َفَقاَل: َنَعْم، َفَقاَل: َرَأْيُتَك ِف َأْكَثِر َنَاِرَك  لَِسْلَمَن: َيا َأَبا َعْبِد اهلل َألْيَس َزَعْمَت َأنـََّك َتُصوُم الدَّ
ْهِر، َوَقاَل اهلل  ﴿َمْن جاَء بِاْلََسنَِة  َتْأُكُل، َفَقاَل: َلْيَس َحْيُث َتْذَهُب، إِنِّ َأُصوُم الثَّاَلَثَة ِف الشَّ

ْهِر. َفَلُه َعْشُ َأْمثاهِلا﴾، َوَأِصُل َشْعَباَن بَِشْهِر َرَمَضاَن َفَذلَِك َصْوُم الدَّ
ْيَل؟ َفَقاَل: َنَعْم، َفَقاَل: َأْنَت َأْكَثَر َلْيَلتَِك َناِئٌم، َفَقاَل: َلْيَس  ِيي اللَّ َفَقاَل: َأَلْيَس َزَعْمَت َأنـََّك ُتْ
ْيَل  َحْيُث َتْذَهُب، َوَلِكنِّي َسِمْعُت َحبِيبِي َرُسوَل اهلل  َيُقوُل: »َمْن َباَت َعىَل ُطْهٍر َفَكَأنـَّام َأْحَيا اللَّ

ُه«، َفَأنا َأبِيُت َعىَل ُطْهٍر. ُكلَّ
تُِم اْلُقْرآَن ِف ُكلِّ َيْوٍم؟ َقاَل: َنَعْم، َقاَل: َفَأْنَت َأْكَثَر َأيـَّاِمَك َصاِمٌت،  َفَقاَل: َألْيَس َزَعْمَت َأنـََّك خَتْ
َفَقاَل: َلْيَس َحْيُث َتْذَهُب، َوَلِكنِّي َسِمْعُت َحبِيبِي َرُسوَل اهلل َيُقوُل لَِعِلٍّ : »َيا َأَبا احَلَسِن، َمَثُلَك 
ثُلَثِي  َقَرَأ  َفَقْد  َتنْيِ  َقَرَأَها َمرَّ اْلُقْرآِن، َوَمْن  ُثُلَث  َقَرَأ  ًة  َقَرَأَها َمرَّ َفَمْن،  َأَحٌد  ُقْل ُهَو اهلل  َمَثُل  ُأمـَّتي  يِف 
ياَمِن، َوَمْن َأَحبََّك  اْلُقْرآِن، َوَمْن َقَرَأَها ثاَلثاً َفَقْد َخَتَم اْلُقْرآَن، َفَمْن َأَحبََّك بِلَِسانِِه َفَقْد َكَمَل َلُه ثُلُث اإْلِ
ياَمَن،  َك بَِيِدِه َفَقِد اْسَتْكَمَل اإْلِ ياَمِن، َوَمْن َأَحبََّك بِلَِسانِِه َوَقْلبِِه َوَنَصَ بِلَِسانِِه َوَقْلبِِه َفَقْد َكَمَل َلُه ثُلَثا اإْلِ
َب َأَحٌد بِالنَّاِر«، َوَأَنا  اَمِء َلَك مَلَا ُعذِّ َوالَِّذي َبَعَثنِي بِاحَلقِّ َيا َعِلُّ َلْو َأَحبََّك َأْهُل اأْلَْرِض َكَمَحبَِّة َأْهِل السَّ

اٍت. َفَقاَم َوَكَأنـَُّه َقْد ُألِقَم َحَجرًا. َأْقَرُأ ﴿ُقْل ُهَو اهللَُّ َأَحٌد﴾ ِف ُكلِّ َيْوٍم َثاَلَث َمرَّ
)أمال الصدوق، الصفحة35-36، الديث5(

َمُد، اْلَقاِئُم بِنَْفِسِه،  ُد ْبُن اْلَنَِفيَِّة َرِضَ اهلل َعنُْه َيُقوُل: الصَّ َماُم اْلَباِقُر : »َكاَن ُمَمَّ 3. َقاَل اإْلِ
ه«. اْلَغنِيُّ َعْن َغرْيِ

)التوحيد، الصفحة90، الديث5(

اِدِق  َقاَل: »َمْن َمَض بِِه َيْوٌم َواِحٌد َفَصىلَّ فِيِه بَِخْمِس َصَلَواٍت َوَلْ  3. َعِن اإلماِم َأِب َعْبِد اهلل الصَّ
َيْقَرْأ فِيَها بِـ﴿ُقْل ُهَو اهلل َأَحٌد﴾ ِقيَل َلُه َيا َعْبَد اهلل َلْسَت ِمَن امُلَصلِّني«.

)الكاف الشيف، اجلزء2، الصفحة622، الديث10(
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معان الكلامت

معناهاالكلمة
صفة خاصة هلل سبحانه ال يشاركه فيها احد.أحٌد

القائم بنفسه، الغني عن غريه.الصمد
 شبيها أو نظريًا.ُكُفًوا
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ِل ْبِن ُعَمَر َقاَل: َعْن امُلَفضَّ
ُل،  َقاَل َأبو َعْبِد اهلل : »َيا ُمَفضَّ

ِهْم اْحَتِجْز ِمَن النَّاِس ُكلِّ
ِحيِم﴾ ْحِن الرَّ بِـ﴿بِْسِم اهلل الرَّ

َوبِـ﴿ُقْل ُهَو اهلل َأَحٌد﴾ اْقَرْأَها َعْن 
َيِمينَك َوَعْن ِشاَملَِك َوِمْن َبنْيِ َيَدْيَك 
تَِك،  َوِمْن َخْلِفَك َوِمْن َفْوِقَك َوِمْن َتْ
َفإَِذا َدَخْلَت َعىَل ُسْلَطاٍن َجائٍِر َفاْقَرْأَها 
اٍت، َواْعِقْد  ِحنَي َتنُْظُر إَِلْيِه َثاَلَث َمرَّ

ى ُثمَّ اَل ُتَفاِرْقَها بَِيِدَك اْلُيْسَ
ُرَج ِمْن ِعنِْدِه« َحتَّى َتْ

)الكاف الشيف، اجلزء2، الصفحة624، الديث20( 
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السؤال: ما املعنى املستفاد من قوله تعال: ﴿َوِمْن رَشِّ َحاِسٍد إَِذا َحَسَد﴾؟

اجلواب: تذير من السد ألنه يأكل اإليمن كم تأكل النار الطب، وأّنه من صفات املنافق.

ياَمَن َكاَم َتْأُكُل النَّاُر احَلَطَب«. اِدِق  َقاَل: »إِنَّ احَلَسَد َيْأُكُل اإْلِ 1. َعِن اإلماِم َأِب َعْبِد اهلل الصَّ

)الكاف الشيف، اجلزء2، الصفحة306، الديث2(

اِدِق  َقاَل: »إِنَّ امُلْؤِمَن َيْغبُِط َواَل َيُْسُد َوامُلنَافُِق َيُْسُد  2. َعِن اإلماِم َأِب َعْبِد اهلل الصَّ

َواَل َيْغبُِط...«.

)الكاف الشيف، اجلزء2، الصفحة307، الديث7(

اِدِق ، َقاَل: »َقاَل َرُسوُل اهلل : َقاَل اهلل  ملُِوَسى  3. َعِن اإلماِم َأِب َعْبِد اهلل الصَّ

نَّ  َتـُدَّ َواَل  َفْضل،  ِمْن  آتـَْيُتُهْم   َما  َعىل  النَّاَس  ُسَدَن  َتْ اَل  ِعْمَراَن،  اْبَن  َيا   : ِعْمَراَن  ْبِن 

ترتيبها
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آياهتا
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َعْينَْيَك إىِل ذلَِك، َواَل ُتْتبِْعُه َنْفَسَك؛ َفإِنَّ احَلاِسَد َساِخٌط لِنَِعِمي، صادٌّ لَِقْسِمَي الَِّذي َقَسْمُت 

َبنْيَ ِعَباِدي، َوَمْن َيُك َكذلَِك، َفَلْسُت ِمنُْه، َوَلْيَس ِمنِّي«.

)الكاف الشيف، اجلزء2، الصفحة307، الديث6(

معان الكلامت
معناهاالكلمة

الفلق
جب ف جهنم يتعوذ أهل النار من شدة حره، سأل اهلل أن يأذن له أن 

يتنفس، فأذن له فتنفس، فأحرق جهنم.
َلْيٌل َشديُد الُظْلَمة.غاسق

دخل ظالمه ف كل يشء.إذا وقب

أي النساء الساحرات الالت ينفخن عند السحر.ومن رش النفاثات

جع عقدة التي يعقدنا ف اليط.ف العقد
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الَِّذي  ٺ  اَلنَّاِس  اْلَوْسَواِس  رَشِّ  ﴿ِمْن  تعال:  قوله  من  املستفاد  املعنى  ما  السؤال: 

ُيَوْسِوُس يِف ُصُدوِر النَّاِس﴾؟

اجلواب: ل يرتك اهلل تعال املؤمن عرضة لوسوسة الشيطان، وإّنم جعل له ملكا يؤيده 

إذا استعاذ باهلل تعال.

إاِلَّ  ُمْؤِمٍن  ِمْن  َقاَل: »َما    اِدِق  الصَّ اهلل  َعْبِد  َأِب  اإلماِم  َعِن  َتْغُلَب،  ْبِن  َأباَن  َعْن   .1

ُد  َولَِقْلبِِه ُأُذنـَاِن يِف َجْوفِِه، ُأُذٌن َينُْفُث فِيَها اْلَوْسَواُس اَلنَّاُس، َوُأُذٌن َينُْفُث فِيَها امَلَلُك، َفُيَؤيِّ

َدُهْم بُِروٍح ِمنْه﴾«. اهلل امُلْؤِمَن بِامَلَلِك َفَذلَِك َقْوُلُه: ﴿َوَأيَّ

)الكاف الشيف، اجلزء2، الصفحة267، الديث3(

ترتيبها
114

آياهتا
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معان الكلامت

معناهاالكلمة
َأْلَتِجُئ لَِربِّ النَّاِس َوَأْعَتِصُم بِِه.َأُعوُذ بَِربِّ النَّاِس

الكالم الفي الذي يلقي ف النفوس من الّش والسوء.الوسواس

شياطني اجلن وهم جنود إبليس.اجلنّة

الشيطان الذي يوسوس ف صدور الناس إذا غفلوا عن ذكر اهلل تعال.الناس
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ِذي  ُهـــمَّ إِنِّ َقَرْأُت َبْعَض َما َقَضْيـــَت ِل ِمْن ِكَتابَِك الَّ اللَّ
ٍد َصَلَواُتـــَك َعَلْيـــِه َوَرْحَُتَك َفَلَك  َأْنَزْلَتـــُه َعىَل َنبِيِّـــَك ُمَمَّ

ْقَت.  ْرَت َوَوفَّ ـــْكُر َوامْلِنَُّة َعـــىَل َما َقـــدَّ نَـــا َوَلَك الشُّ اْلَْمـــُد َربَّ
ُم َحَراَمـــَك َوَيَتَجنَُّب  ـــرِّ ُهـــمَّ اْجَعْلنِي مِمَّْن حُيِـــلُّ َحاَلَلَك َوحُيَ اللَّ

َمَعاِصَيـــَك َوُيْؤِمُن بُِمْحَكِمِه َوُمَتَشـــاِبِِه َوَناِســـِخِه َوَمنُْســـوِخِه، 
َواْجَعْلُه ِل ِشـــَفاًء َوَرْحًَة َو ِحـــْرزًا َوُذْخرًا. اللَُّهمَّ اْجَعْلُه ل ُأْنســـًا 
ي َواْجَعْل ِل َبَرَكًة بُِكلِّ  ي َوُأْنســـًا ِف َنْشِ ي َوُأْنســـًا ِف َحْشِ ِف َقْبِ
يِّنَي  ـــا َواْرَفْع ل بُِكلِّ َحْرٍف َدَرْســـُتُه َدَرَجـــًة ِف َأْعىَل ِعلِّ آَيـــٍة َقَرْأهُتَ
ـــٍد َنبِيَِّك َوَصِفيَِّك  ُهـــمَّ َصلِّ َعىَل ُمَمَّ آِمنَي َيـــا َربَّ اْلَعامَلنَِي.  اللَّ
اِعي إَِل َســـبِيِلَك َوَعـــىَل َأِمري امْلُْؤِمننَِي  َوَنِجيَِّك َوَدلِيِلَك َوالدَّ

َولِيِّـــَك َوَخِليَفتَِك ِمْن َبْعِد َرُســـولَِك  َوَعـــىَل َأْوِصَياِئِهَم 
]امُلْســـَتْوَدِعنَي[  امُلْســـَتْوِعبنَِي  ِدينَـــَك  امُلْســـَتْحِفظِنَي 

ِعنَي َخْلَقـــَك َوَعَلْيِهـــْم َأْجَِعنَي  ـــَك امُلْســـرَتْ َحقَّ
َبَرَكاُتُه. َو  اهلل  َوَرْحَُة  ـــاَلُم  السَّ
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