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  املقدمة
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم          
احلمد هللا محدًا دائًام أبدًا، كام هو أهله ومستحقه، وكام ينبغي لكرم وجهه وعّز 

األرضـني، جالله، وصلوات اهللا عىل سفرائه يف العاملني، وخلفائه يف الساموات و
 .حممٍد وأهل بيته الطيبني الطاهرين، صلوات اهللا عليهم أمجعني
فـيام يتعلـق بفـضل وبعد، هذه جمموعة من املطالب املفيدة واملواضيع املهمة 

القرآن وتالوته وتفسري بعض الـسور القرآنيـة الكريمـة ألمهيتهـا وتكرارهـا يف 
الكتـاب الكـريم، قـد مجعتهـا مـن مـضامني آيـات الصلوات اليومية وغريهـا، 

 كالكتـب واملـصادر املختلفـةالتفـسري وأحاديث السنّة الرشيفة، ومن أهم كتب 
متمنيـًا أن تكـون ذات  أقدمها بني يدي القارئ الكريم، املؤلفة يف أرسار الصالة

طـالع عليهـا ليـسهل االللدنيا واآلخـرة، ونظمتهـا عـىل فـصول، فائدة جليلة 
 .واالستفادة منها

جة احللعمل املتواضع إىل الساحة املقدسة لوّيل اهللا األعظم وقد أهديت هذا ا
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املنتظر، صلوات اهللا عليه، وعّجل اهللا تعاىل فرجه الرشيف، آمًال أن ينال رضـاه، 
 سائًال املوىل القدير أن جيعله ذخرًا يل وهلم يـوم ال ،وإىل والدّي وأوالدي الكرام

 . الصالحلينفع فيه إّال العم
اهللا عّز وجل، وبمحّمد رسوله الكريم، وعرتته الغرر امليامن وبعد االستعانة ب

 :صلوات اهللا عليهم أمجعني أقول
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  فضل القرآن وفضل قراءته وآداا: الفصل األول
 

 فضل القرآن الكريم: أوالً 
فإنه أرشف الكتب الساموية، ورشفه نابع من أمور عديدة أمهها أنـه كـالم اهللا 

 . لرشفه وال منتهى لعظمته وحكمته الذي ال حدّ سبحانه وتعاىل
ومنها أنه الكتاب الذي يتوّىل إصالح الناس، وإيصاهلم إىل السعادة يف الـدنيا 

 .واآلخرة
ومنها أنه املعجزة اخلالدة للـدين اإلسـالمي احلنيـف، ولـصدق نبـّوة النبـي 

 .صّىل اهللا عليه وآلهاألكرم 
 .ةومنها أنه النظام السامي للرشيعة اإلسالمية احلقّ 

ومنها أنه املرجع لطائفة من العلامء كعلـامء اللغـة، وعلـامء البالغـة، وعلـامء 
النحو والرصف، وعلامء الفقه واألصول، وعلـامء العقائـد واملتكلمـني، وعلـامء 
األخالق، وعلامء الفلك واهليئة، واألدباء والوّعاظ، وعلامء الـنفس واالجـتامع، 

 .والسياسة املدنية وغريهم
كتشف أرسار الكون، ونـواميس الطبيعـة، وهـو البحـر الزخـار ومن آياته تُ 
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الذي ال تدرك سواحله وأغواره، وقد استفاضت النصوص القرآنيـة واحلديثيـة 
 .باألمر باستثارة دفائنه، واستيضاح أرساره، واقتباس أنواره، والتدّبر يف آياته

ُ {: تعـاىلقوله  يف حمكم كتابه املجيد يف آيات كثرية منها تعاىللقد وصفه اهللا  ِن ه  وَإ
ِ  عَزيٌز ال لَكِتابٌ  ْتيه َأ ُ  ي ْباطِل ْ  ال ِ  مِن َيْن ِ  ب ْ  وَال يَدَيْه ِ  مِن َنْزيلٌ  خَلْفِه ْ  ت ، ١}حَميدٍ  حَكيمٍ  مِن
ُ {: تعاىلوقال  ِن ه ْآنٌ  إ ُ  ال مَكْنُونٍ  كِتاٍب   يف كَريمٌ  لَقُر ه َ  إِال   يَمَس  ـرُون ، وقـال ٢}الْمُطَه 
ِ  كِتابٌ {: تعاىل ُ  مَتْ أُحْك لَتْ  ثُم   آياتُه ْ  فُص  ْ  مِن ْ {: تعـاىل، وقال ٣}خَبيرٍ  حَكيمٍ  لَدُن  بَل
 َ ْآنٌ  هُو ُ  كِتابٌ {: ، وقال تعاىل٤}مَحْفُوظٍ  لَوْحٍ   مَجيٌد يف قُر ْناه َل َنْز َيْكَ  أ ِل ب رُوا مُبارَكٌ  إ ِيَـد   ل

 ِ َ  آياتِه َ  و َتَذَك ر ِي ْبابِ  أُولُوا ل َل  .٥}اْأل
 األحاديث الرشيفة فكثرية أيضًا، منها مـا روي عـن وأما ما ورد يف فضله من

:  قـالصّىل اهللا عليه وآله عن رسول اهللا عليه السالماحلارث اهلمداين عن أمرياملؤمنني 
فـام املخـرج منهـا؟ : يا حمّمد، ستكون يف أمتك فتنة، قلـت: أتاين جربئيل فقال>

، وحكم مـا بيـنكم، كتاب اهللا، فيه بيان ما قبلكم من خرب، وخرب ما بعدكم: قال
وهو الفصل ليس باهلزل، من وليه من جبار فعمل بغريه قصمه اهللا، ومن التمس 
اهلدى من غريه أضّله اهللا، وهو حبل اهللا املتني، وهو الذكر احلكيم، وهو الرصاط 

                                                 
 .٤٢ و ٤١سورة فّصلت، اآلية .  ١

 .٧٩ ـ ٧٧سورة الواقعة، اآلية .  ٢

 .١سورة هود، اآلية .  ٣

 .٢٢ و ٢١سورة الربوج، اآلية .  ٤

 .٢٩سورة ص، اآلية .  ٥
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عن كثرة الرد [املستقيم، ال ُتزيغه األهواء، وال ُتلبِسه األلسنة، وال َخيَلق عىل الرد 
نقيض عجائبه، وال يشبع منه العلامء، هو الذي مل تكنِّه اجلن إذا سـمعته ، وال ت]خ

ِن ا{: أن قالوا ْآناً  سَمِعْنا إ ِلَى يَهْدي  عَجَباً  قُر ِ  إ شْد ، من قال به صدق، ومن عمل ١}الر 
 ال{به ُأجر، ومن اعتصم به ُهدي إىل رصاط مستقيم، هو الكتاب العزيز الـذي 

 ِ ْتيه َأ ُ  ي ْباطِل ْ  ال َ  مِن ِ ب ِ  يْن ْ  وَال يَدَيْه ِ  مِن َنْزيلٌ  خَلْفِه ْ  ت  .٣<٢}حَميد حَكيمٍ  مِن
 فإّنـه تبارك وتعاىلتعّلموا كتاب اهللا >:  أنه قالعليه السالموروي عن أمرياملؤمنني 

أحسن احلديث، وأبلغ املوعظة، وتفّقهوا فيـه، فإّنـه ربيـع القلـوب، واستـشفوا 
 .٤<...الوته فإنه أحسن القصص بنوره، فإنه شفاء ملا يف الصدور وأحسنوا ت

 صّىل اهللا عليه وآله عن رسول اهللا عليهم السالموروي عن اإلمام الصادق عن آبائه 
 ،رسيـع بكـم والـسري ،سفر ظهر عىل وأنتم هدنة دار يف إنكم ،الناس أهيا>: قال
 ،بعيـد كـل بانويقرّ  ،جديد كلَّ  يبليان والقمر والشمس والنهار الليل رأيتم وقد
 .املجاز عدلبُ  ]اجلهاد[ اجلهاز فأعدوا ،موعود بكل انويأتي

 دار: قـال اهلدنـة؟ دار ومـا ،اهللا رسول يا: فقال األسود بن املقداد فقام: قال
 فإنه بالقرآن فعليكم املظلم الليل كقطع الفتن عليكم التبست فإذا ،وانقطاع بالغ

                                                 
 .٢ و ١سورة اجلن، اآلية .  ١

 .٤٢سورة فصلت، اآلية .  ٢
 .٨٥: ١، جممع البيان ٢٩٠٦ ح١٧٢: ٥، سنن الرتمذي ٧٦: ١تفسري العيايش .  ٣
 خطبة الوسـيلة عـن ١السالم الرقم  خطب أمرياملؤمنني عليه ١٤ الباب ٢٩٠: ٧٤بحار األنوار .  ٤

 .حتف العقول
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لطان، وهو ماحل حمل به إذا سعى به إىل الس: يقال< قمصدَّ  وماحل عمشفّ  شافع
: ، ولعله مـن هنـا قيـل يف معنـاه<فال جتعله ماحًال مصدقاً >وحمول، ويف الدعاء 

يمحل صاحبه أي يسعى به إىل اهللا تعاىل إذا مل يّتبع ما فيـه ويـصّدقه اهللا تعـاىل يف 
 وهـو ،النار إىل ساقه خلفه جعله ومن ،اجلنة إىل قاده أمامه جعله ومن> ١سعايته
 الفصل وهو ،وحتصيل وبيان تفصيل فيه كتاب وهو ،سبيل خري عىل يدّل  الدليل
 وباطنـه أنيـق ظـاهره علـم، وباطنه حكم فظاهره ،وبطن ظهر وله ،باهلزل ليس

أي فيه آيات تدّل عـىل أحكـام اهللا هتتـدى < نجوم نجومه وعىل نجوم له عميق،
 فيـه ،هغرائبـ تـبىل وال ،عجائبـه حتىص ال> ٢هبا، وفيه آيات تدّل عىل هذه اآليات

 .٣< ...الصفة عرف ملن املعرفة عىل ودليل ،احلكمة ومنار ،اهلدى مصابيح
 القرآن>: صّىل اهللا عليه وآلـه قال رسول اهللا عليه السالموروي عن اإلمام الصادق 

 الظلمـة مـن ونـور ،العثـرة من واستقالة ،العمى من وتبيان ،الضاللة من هدى
 ،الغوايـة مـن ورشـد ،اهللكة من وعصمة ،حداثاأل من وضياء ،]الضاللة خ[

 أحـد لدَ َعـ وما ،دينكم كامل وفيه ،اآلخرة إىل الدنيا من وبالغ ،الفتن من وبيان
 .٤<النار إىل إّال  القرآن عن
 

                                                 
 .٥٩٩: ٢هامش الكايف .  ١

 .٥٩٩: ٢هامش الكايف .  ٢

 .٢ كتاب فضل القرآن ح٥٩٩ ـ ٥٩٨: ٢الكايف .  ٣
 .٨ كتاب فضل القرآن ح٦٠١ ـ ٦٠٠: ٢الكايف .  ٤
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 فضل تالوته: ثانياً 
َ  إِن  {: قال اهللا تعاىل َ  ال ذين َتْلُون ِ  كِتابَ  ي َقامُوا اهللا  َأ َ  و الة َنْفَقُوا الص  َأ ا  و ْن  مِم  َق ْ رَز ا  اهُم  سِر 

ِيَةً  َ  وَعَالن ْ  تِجارَةً  يَرْجُون َ  لَن َبُور  .١}ت
والذي يستعرض النصوص الكثرية الـواردة يف فـضل تـالوة القـرآن يـدرك 

 .عظيم فوائدها وبركاهتا، وجزيل أجرها وثواهبا
: صّىل اهللا عليه وآلهفمن مجلة فوائد وبركات قراءة القرآن ما روي عن رسول اهللا 

ب القرآن إذا دخل اجلنة اقرأ واصعد، فيقـرأ ويـصعد بكـّل آيـة أنه يقال لصاح>
 .٢<درجة

نّوروا بيوتكم بتالوة القرآن، >: صّىل اهللا عليه وآلهومن الفوائد ما روي عن النبّي 
فإّن البيت إذا كثر فيه تالوة القرآن كثر خريه، وُأمتِع أهله، وأضاء ألهـل الـسامء 

 .٣<كام تيضء نجوم السامء ألهل الدنيا
عليك بقراءة القرآن فـإن >:  أنه قال لسلامنصّىل اهللا عليه وآلهومنها ما روي عنه 

ـ النار، وأمـان مـن < من>قراءته كفارة للذنوب، وسرت يف ـ هكذا املصدر ولعله 
 .٤<العذاب

عليـه ومنها أّن القرآن مظاّن استجابة الـدعاء، ملـا روي عـن اإلمـام الـصادق 
                                                 

 .٢٩سورة فاطر، اآلية .  ١

 .٢٣٣١كنز العامل، خ.  ٢

 .١٧ ح٢٠٠: ٨٩بحار األنوار .  ٣
 . عن جامع األخبار١٨ ح١٧ : ٨٩بحار األنوار .  ٤
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عند قراءء القـرآن، : اغتنموا الدعاء عند مخس>: ه السالمعلي، عن أبيه الباقر السالم
وعند األذان، وعند نزول الغيث، وعند التقاء الـصفني للـشهادة، وعنـد دعـوة 

 .١<املظلوم ليس هلا حجاب دون العرش
من قرأ القـرآن كانـت لـه >:  قالعليه السالموروي عن اإلمام احلسن املجتبى 
 .٢<دعوة جمابة إما معجلة وإما مؤجلة

ُ {: تعاىلأّن يف آياته شفاء ورمحة للناس لقوله : ومنها ل ُنَز  َن َ  و ِ  مِن ْآن َ  مـا الْقُر  هُـو
َ  شِفاءٌ  َ  رَحْمَةٌ  و ِلْمُؤْمِنين  .٣}ل

أنه ُيدفع عـن قـارئ القـرآن بـالء >: صّىل اهللا عليه وآلهومنها ما روي عن النبّي 
 .رية أخرىوفوائد كث. ٤<الدنيا، ويدفع عن مستمع القرآن بالء اآلخرة

 آداب تالوته: ثالثاً 
 :وأما آداب تالوته فقد فّصلتها النصوص الكثرية كام ييل

َإِذا{: تعـاىل لقولـه ،االستعاذة قبل القراءة والتسمية: منها َأْتَ  ف َ  قَر ْآن ْ  الْقُر َاسْتَعِذ  ف
 ِ ِاهللا  َ  ب ِ  مِن يْطان ِ  الش  جيم  .٥}الر 

لقوا أبواب املعصية باالستعاذة، اغ>: عليه السالموملا روي عن اإلمام الصادق 
                                                 

 .٣٩٣ ح٣٣٧: األمايل للشيخ الصدوق.  ١
 . عن دعوات الراوندي٣١٣: ٩٠بحار األنوار .  ٢
 .٨٢سورة اإلرساء، اآلية .  ٣
 .٤٠٣١كنز العامل خ.  ٤
 .٩٨سورة النحل، اآلية .  ٥
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 .١<وافتحوا أبواب الطاعة بالتسمية
ِ {: تعاىل ملا يف قوله الرتتيل،: ومنها َت ل َ  وَر ْآن ْتيالً  الْقُر بّينه تبيينـًا، وقـف :  أي٢}تَر

 .٣عند عجائبه، وحّرك به القلب
َ {:  ملا يف قوله تعاىلالتدّبر،: ومنها َ  فَال أ َتَدَب رُون َ  ي ْآن  .٤}الْقُر

أال ال خري يف قراءة ليس فيها تدّبر، أال >: عليه السالموملا روي عن أمرياملؤمنني 
 .٥<ال خري يف عبادة ليس فيها تفّقه

تدّبروا آيات القرآن، واعتـربوا فـإّن فيهـا أبلـغ >:  أيضاً عليه السالموروي عنه 
 .٦<العرب

، وموت الشهداء، إذا أردتم عيش السعداء>: صّىل اهللا عليه وآلهوروي عن النبّي 
أي حـّر الـشمس الـشديد < ]احلـرور خ[والنجاة يوم احلرسة، والظّل يوم احلّرة 

واهلدى يوم الضاللة، فادرسوا القرآن، فإّنه كالم الرمحن، وحرٌز من الـشيطان، >
 .٧<ورجحان يف امليزان

 ملا روي يف وصف املتقني أّهنم ُحيزنون بالقرآن أنفسهم، كناية اخلشوع،: ومنها
                                                 

 . عن دعوات الراوندي٤ ح٢١٦: ٨٩بحار األنوار .  ١
 .٤رة املزمل، اآلية سو.  ٢

 .٢١٥: ٩٢وهذا مضمون ما روي عن النبي صّىل اهللا عليه وآله، بحار األنوار .  ٣
 .٢٤سورة حممد، اآلية .  ٤

 . عن معاين األخبار٤ ح٢١١: ٩٢بحار األنوار .  ٥
 .١٩٨٥غرر احلكم، الفصل الرابع ح.  ٦
 . عن جامع األخبار١٨ ح١٩: ٩٢بحار األنوار .  ٧
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 .١ن اخلشوعع
اقرأوا القرآن >: صّىل اهللا عليه وآلـه ملا روي عن النبّي البكاء حال القراءة،: ومنها

 .٢<وابكو فإن مل تبكوا فَتباكوا، ليس منّا من يتغنّى بالقرآن
 يف طريـق خراسـان ُيكثـر بالليـل يف عليـه الـسالموروي أّنه كان اإلمام الرضا 

ة فيها ذكر جنّة أو نار بكى، وسأل اهللا اجلنّـة، فراشه من تالوة القرآن، فإذا مّر بآي
 .٣وتعّوذ به من النار

ينبغي >: عليه الـسالم ملا روي عن اإلمام الصادق تعّلم القرآن ودراسته،: ومنها
 .٤<للمؤمن أن ال يموت حتى يتعّلم القرآن أو يكون يف تعّلمه

ُحيـسن اسـمه، حق الولد عىل الوالـد أن >: عليه السالموروي عن أمرياملؤمنني 
 .٥<وُحيسن أدبه، ويعّلمه القرآن

استقبال القبلة حال القراءة، : وقد ذكر العلامء آدابًا أخرى لتالوة القرآن، منها
تنظيـف الفـم : حتـسني القـراءة وتزيينهـا، ومنهـا: اجلهر املتوسط، ومنها: ومنها

ذا مّر بآيـة مراعاة حق اآليات، فإ: بالسواك قبل القراءة ألنه طريق القرآن، ومنها
فيها سجود سجد، وإذا مّر بآية العذاب استعاذ باهللا منه، وإذا مّر بآيـة النعـيم يف 

                                                 
 .بة أمرياملؤمنني عليه السالم يف هنج البالغة يف وصف املتقني قاهلا هلاممراجع خط.  ١
 .٢٧٩٤كنز العامل، خ .  ٢
 . عن عيون األخبار٣ ح٢١٠: ٩٢بحار األنوار .  ٣
 . عن العدة١٣ ح١٨٩: ٩٢بحار األنوار .  ٤
 .٣٩٩عن هنج البالغة، حكمة .  ٥



 ل القرآن وفضل قراءته وآداافض: الفصل األول

)١٥( 

اجلنّة سأل اهللا تعاىل أن يرزقه، وإذا مّر بآية فيها الـشكر شـكر اهللا، وإذا مـّر بآيـة 
، وإذا مّر بآية فيها دعاء واستغفار دعا واسـتغفر، وأن  تسبيح أو تكبري سبََّح وكربَّ

صدق اهللا العيل العظيم، وبّلغ رسـوله >: قراءته أو يف انتهاء كّل سورة بقولهخيتم 
، وأن ُيـشعر <الكريم، اللهّم انفعنا به، وبارك لنـا فيـه، واحلمـد هللا رّب العـاملني

نفسه وقلبه عظمة كالم اهللا تعاىل ومجاله، ومدى لطف اهللا تعاىل بخلقـه يف نزولـه 
حضور القلـب، وتفهـم املعـاين : ، ومنهاعن عرش جالله إىل درجة إفهام خلقه

 .١وآداب أخرى

                                                 
 . فام بعدها٥٣٦ص ، ٢راجع جامع السعادات للشيخ النراقي، اجلزء .  ١



)١٦( 

 
 
 

  تفسريسورة الفاحتة: الثاين الفصل
ذلك سميت ـ كام قيـل ـ  سورة مكية، وقيل نزلت ثانيًا باملدينة، وألجل هيو

هنا نزلت مرتني، وتسمى فاحتة الكتاب الفتتاح املصحف هبـا، وتـسمى باملثاين أل
مل معانيه، باعتبار أّن الفاحتـة بحـسب املعـاين جمأيضًا بأم الكتاب الشتامهلا عىل 

التي حتتوهيا ومضموهنا الكيل متثل املجمل ملفاهيم القرآن، وتسمى أيضًا بـسورة 
احلمد البتدائها بعد البسملة بكلمة احلمد، وتسمى أيضًا بالسبع املثاين ألهنا سبع 

لفريـضة يف الـركعتني آيات اتفاقًا وبإمجاع املسلمني واملفرسين، وألهنـا تثنّـى يف ا
 .األوليني، أو ألهنا نزلت مرتني

أّن >: صّىل اهللا عليـه وآلـه عن النبي عليه السالموروي يف فضلها عن اإلمام الرضا 
أّن قراءهتا تعدل قراءة ثلثي >: ، وروي١<فاحتة الكتاب أرشف ما يف كنوز العرش

 :، وإليك تفسريها٢<القرآن
  االستعاذةـ١

أعـوذ بـاهللا الـسميع >: آن أن يفتتح القارئ قراءته بقولـهمن آداب قراءة القر

                                                 
 .٢٥٥ ح٢٤٠: األمايل للشيخ الصدوق.  ١

 .٤٨٠٦ ح٣٣١: ٤مستدرك وسائل الشيعة .  ٢



 تفسريسورة الفاحتة: الفصل الثاين

)١٧( 

صـدق اهللا العـيل العظـيم، >: ، وخيتم قراءته بقولـه<العليم من الشيطان الرحيم
 .<وبارك لنا فيه واحلمد هللا رّب العاملنيبه وبلغ رسوله الكريم، اللهّم انفعنا 

ذة هي ما قـد أّن االستعا>: عليه الـسالموقد روي عن اإلمام احلسن العسكري 
َإِذا{: أمر اهللا هبا عباده عند قراءهتم القرآن، فقـال َأْتَ  ف َ  قَر ْآن ْ  الْقُر َاسْتَعِذ ِ  ف ِاهللا  َ  ب  مِـن

 ِ يْطان ُ  الش  ِن ه جيمِ، إ َيَْس  الر  ُ   ل َلَى  سُلْطانٌ   لَه َ   ع َلى  آمَنُوا  ال ذين ْ    وَع ُونَ،  رَب هِم َتَوَ   ِن ما  ي ُ   إ  سُلْطانُه
َلَى َ  ع َ  ال ذين ُ ي ْنَه َل و َ  تَو َال ذين ْ  و ِ  هُم َ  بِه ِكُون  .٢<١}مُشْر

) باهللا السميع(أمتنع ) أعوذ(>:  يف تفسريهاعليه السالموروي عن أمرياملؤمنني 
) العلـيم(ملقال األخيـار واألرشار ولكـّل املـسموعات مـن اإلعـالن واإلرسار 

كون أن لـو كـان بأفعال األبرار والفجار، وبكّل يشٍء ممّا كان وما يكون وما ال ي
املرجوم باللعن املطرود ) الرجيم(البعيد من كّل خري ) من الشيطان(كيف يكون 
 .٣<من بقاع اخلري

 }بسم اهللا الرمحن الرحيم{:  قوله تعاىلـ٢
وهي أول آيـة يف القـرآن الكـريم وأعظـم اآليـات وأكرمهـا عـىل اهللا، وقـد 

 :تضافرت الروايات يف فضلها وأرسارها
واعلم أّن مجيع أرسار اهللا تعـاىل يف >: عليه السالم أمرياملؤمنني منها ما روي عن

الكتب الساموية، ومجيع ما يف الكتب الساموية يف القرآن، ومجيع مـا يف القـرآن يف 
                                                 

 .٩٨سورة النحل، اآلية .  ١

 .٦٧: ١تفسري الصايف .  ٢
 .١٦: تفسري اإلمام احلسن العسكري عليه السالم.  ٣



 بينات من القرآن الكرمي

)١٨( 

الفاحتة، ومجيع ما يف الفاحتة يف البسملة، ومجيع مـا يف البـسملة يف بـاء البـسملة، 
عليه روي عن اإلمام عيل . <ي حتت الباءالنقطة التي هومجيع ما يف باء البسملة يف 

 .١<وأنا النقطة التي هي حتت الباء>: نه قالأ السالم
كـّل مـا يف الكتـب املنزلـة فهـو يف >:  أنه قالصّىل اهللا عليه وآلهوروي عن النبي 

القرآن، وكّل ما يف القرآن فهو يف الفاحتـة، وكـّل مـا يف الفاحتـة فهـو يف بـسم اهللا 
 .٢<الرمحن الرحيم

ــا  ــن موالن ــون ع ــري يف رشح العي ــرشيف اجلزائ ــدث ال ــن املح وروي ع
كّل العلوم تندرج يف الكتب األربعة، وعلومهـا يف >:  قالعليه الـسالمأمرياملؤمنني 

القرآن، وعلوم القرآن يف الفاحتة، وعلـوم الفاحتـة يف بـسم اهللا الـرمحن الـرحيم، 
 .٣<وعلومها يف باء بسم اهللا

لو شـئت ألوقـرت أربعـني بعـريًا مـن >: ضًا أّنه قال أيعليه السالموروي عنه 
 .٤<رشح بسم اهللا الرمحن الرحيم

                                                 
وكـذلك يف بـاقي . ري، والبـاقي كـالم الغـ٢٩: اجلملة األخرية ذكرت يف مـشارق أنـوار اليقـني.  ١

، ]املـنظم[ عن إحقـاق احلـق عـن الـدر النظـيم ٢٣١/ ١الكتب، كام يف مستدرك سفينة البحار 
 عن الدر ٤٦٦):  هـ١٤٣٠الطبعة الثانية، مؤسسة األعلمي ـ بريوت، (وينابيع املودة للقندوزي 
 .املنّظم، مع اختالف بسيط

 عـن كتـاب خطـي عائـد إىل ٤٥: س ّرسهمعارف البسملة واحلمدلة للشيخ حممـد الغـروي قـدّ .  ٢
 .مكتبة األستادي

 . ورشحه٨٤ ح٤٣٥: ١مصابيح األنوار .  ٣
 .١١٩: مشارق أنوار اليقني.  ٤



 تفسريسورة الفاحتة: الفصل الثاين

)١٩( 

 قال حينام حذف بعض املخـالفني هـذه عليه السالموروي عن أيب جعفر الباقر 
بـسم اهللا الـرمحن : (رسقوا أكـرم آيـة يف كتـاب اهللا>: اآلية من القراءة يف الصالة

 .١<)الرحيم
 يف تفسريه عن آبائه عن اإلمام عليه الـسالمري وروي عن اإلمام احلسن العسك

كل >:  أّنه قالعّز وجّل  حّدثني عن اهللا صّىل اهللا عليه وآله أّن رسول اهللا عليه السالمعّيل 
 .٢<أمٍر ذي بال ال ُيذكر بسم اهللا فيه فهو أبرت

كّل أمـر ذي بـال ال يبتـدأ فيـه >:  أّنه قالصّىل اهللا عليه وآلهوروي يف أخرى عنه 
مقطوع الـذنب : األمر املهم، وأبرت: وذي بال< بسم اهللا الرمحن الرحيم فهو أبرتب

 .كناية عىل أنه ناقص
جـار وجمـرور متعّلـق } بـسم{وأما معنى البسملة وتفسريها فقد ذكروا أّن 

ستعني أو أتربك، حسب اختالف التفاسري وتعّددها أبتدئ أو أمحذوف تقديره ب
 .ا لالستعانة وإما للتربكفتكون الباء إما لالبتداء وإم

وكـذلك االبتـداء < ومل يقل بـاهللا الّن التـربك باسـم اهللا>: <تفسري شرب>ويف 
مام عقولنـا أواالستعانة فال تكون بالذات املقدسة اإلهلية، ألّن األبواب موصدة 

 .وأذهاننا عن التعرض هلا بأي نحو من أنحاء التعرض
، وهـو )أل(ا أداة التعريـف أصله إله حذفت اهلمزة وعوضت عنهـ} اهللا{و

 حتـّري يف عظمـة معنـاه مجيـع أربـاب ،أجّل لفظ ألجّل معنى يف املوجودات كّلها
                                                 

 . بإسناده عن أيب محزة٧٧ ح١٠٠: ١تفسري العيايش .  ١
 .٩٠٣٢ ح١٧٠: ٧وسائل الشيعة .  ٢



 بينات من القرآن الكرمي

)٢٠( 

القلوب، ومجعت فيه من الكامالت حقائقها، ومن األلطاف والعنايات دقائقهـا، 
 ولـيس أصـله ، جامد للذات املقدسةعلم شخيص) اهللا(إن : وبعض العلامء قال

 .١اة التعريفإله من َوَله وُعّرف بأد
محٰ {: قوله حيمالرَّ صفتان مشبهتان مـن رحـم، ووصـف تعـاىل هبـام } ِن الرَّ

 الرمحة اإلهلية كالرزق والتدبري واإلثابة ومضاعفة احلسنات وحمـو دباعتبار موار
 .السيئات وغري ذلك من موارد الرمحة الواسعة

لرمحـة يف والرمحة اإلهلية هي اإلحـسان الـذايت املجـّرد عـن الرقـة، ال مثـل ا
 .اإلنسان التي هي الّرقة املقتضية لإلحسان إىل املرحوم

ن بجميـع حيم لكثـرة أفـراد املرحـومني بالنـسبة للـرمحٰ رن أبلغ من الوالرمحٰ 
ن الـدنيا يـا رٰمحـ>ل يم باملؤمنني خاّصة، وعليـه ُمحـحرالناس، وقّلتها بالنسبة لل

َ {: ، وكذلك قوله تعاىل<ورحيم اآلخرة َ  بِـالْمُؤْمِنين  وكـذلك .٢} يمٌ رَحِـ ٌف وؤُ ر
ن وضيقها يف الرحيم، وعليـه ُمحـل ن أبلغ من الرحيم لسعة الرمحة يف الرمحٰ الرمحٰ 

 .<ن الدنيا واآلخرة ورحيمهاميا رمحٰ >
: تعـاىل، كقولـه عـّز وجـّل ن خمتّص باهللا الستعامله يف القرآن يف مقـام اهللا والرمحٰ 

} َ ُ  يَوْم َ  نَحْشُر ِلَى الْمُت قين ْ  إ ح ِ الر  والـرحيم عـام .  وغري ذلك مـن اآليـات٣}وَفْداً  من
 . به وكذلك وصف غريه بهتعاىليمكن وصف اهللا 

                                                 
 .ومواهب الرمحن للسيد السبزواريراجع البيان للسيد اخلوئي، وتفسري شرب للسيد عبداهللا شرب، .  ١
 .١٢٨سورة التوبة، اآلية .  ٢

 .٨٥سورة مريم، اآلية .  ٣



 تفسريسورة الفاحتة: الفصل الثاين

)٢١( 

وَخصَّ البسملة هبذين االسمني إعالمـًا بـأّن احلقيـق : <تفسري شّرب >وقال يف 
بأن ُيستعان به يف جمامع األمور، وهو املعبـود احلقيقـي البـالغ يف الرمحـة غايتهـا 

 .نعم كّلهاللاملُويل 
بـسم (أنك إذا قلت : قّدس ّرسه للنراقي< جامع السعادات>وقد جاء يف كتاب 

 .فانِو به التربك البتدائك بقراءة كالم اهللا) اهللا الرمحن الرحيم
نـزل اهللا كتابـًا إّال أمـا >:  قـالعليه الـسالما روي يف فضلها عن أيب عبداهللا ممو
انقضاء السورة بنزول بـسم اهللا احتته بسم اهللا الرمحن الرحيم، وإّنام كان ُيعرف فو

 .١<الرمحن الرحيم ابتداًء لألخرى
 ينزعـون بـسم اهللا بلغـه أّن أناسـاً عنـدما  عليه الـسالموروي عن أمرياملؤمنني 

 .٢<هي آية من كتاب اهللا أنساهم إياها الشيطان>: الرمحن الرحيم، قال
أّن بسم اهللا >: عليه السالموقد ورد يف أرسار البسملة ما روي عن اإلمام الرضا 

 .٣<الرمحن الرحيم أقرب إىل اسم اهللا األعظم من سواد العني إىل بياضها
 .٤<أقرب من ناظر العني إىل بياضها>: ويف أخرى

من أراد أن ينجيه اهللا من الزبانيـة التـسعة >: صّىل اهللا عليه وآلـهوروي عن النبي 
فًا ليجعل اهللا كّل حـرف عرش فليقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم فإّهنا تسعة عرش حر

                                                 
 .١٦ ح٤٢: ١تفسري الربهان .  ١
 .٢٣ ح٤٢: ١تفسري الربهان .  ٢
 .٢٤ ح٤٢: ١تفسري الربهان .  ٣
 .٢ ح٤١: ١تفسري الربهان .  ٤



 بينات من القرآن الكرمي

)٢٢( 

 .١<منها عن واحد منهم
من قرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم كتب اهللا له >:  أيضاً صّىل اهللا عليه وآلهوروي عنه 

بكّل حرف أربعة آالف حسنة، وحمى عنه أربعة آالف سيئة، ورفع له أربعة آالف 
 .٢<درجة

بسم اهللا :  الرصاط فيقولإذا مّر املؤمن عىل>:  أيضاً صّىل اهللا عليه وآلهوروي عنه 
 .٣<ُجز يا مؤمن فإّن نورك قد طفى هلبي: الرمحن الرحيم ُطفيت هلُب النار، تقول

 عن تفسري بسم عليه الـسالمسألت أبا عبداهللا : وروي عن عبداهللا بن سنان قال
جمـد [الباء هباء اهللا، والسني سناء اهللا، وامليم ملـك اهللا >: اهللا الرمحن الرحيم، قال

 .٤< والرحيم باملؤمنني خاصة، والرمحن بجميع خلقه،واهللا إله كّل يشء]  خاهللا
وهي آية من سورة الفاحتة بإمجاع املسلمني، وكـذلك مـن كـّل سـورة عنـدنا 
نحن اإلمامية االثني عرشية وبعض العامة، وبعضهم منعوا كوهنا من كّل سورة، 

ما هلم قاتلهم >:  أّنه قالالمعليه الـسلذا ورد عن اإلمام الصادق . وأنكروا جزئيتها
اهللا عمدوا إىل أعظم آية يف كتاب اهللا فزعموا أهنا بدعة إذا أظهروها وهـي بـسم 

 .٥<اهللا الرمحن الرحيم
                                                 

 .٢٩ ح٤٣: ١تفسري الربهان .  ١
 .٢٩ ح٤٣: ١تفسري الربهان .  ٢
 .٣١ ح٤٣: ١تفسري الربهان .  ٣
 .٤٤: ١تفسري الربهان .  ٤
 .٢٦ ح٤٢: ١تفسري الربهان .  ٥



 تفسريسورة الفاحتة: الفصل الثاين

)٢٣( 

  }نيَ مِ ـاْلعالَ  َربِّ  هِ ـلِلَّ  َحْمُد ـالْ {:  ـ قوله تعاىل٣
ــه ــد هللا{: قول ــد هللا: }احلم ــّل احلم ــنس، أي ك ــالم للج ــف وال أو . األل

ي مجيع أفراد احلمد هي هللا سبحانه وتعاىل، مـن أّي حامـد صـدر لالستغراق، أ
ُ {: احلمد، اختياريًا أو تكوينيًا، ويشري إىل ذلـك قولـه تعـاىل ُ  لَـه َ  الْمُـْ  ُ  و  لَـه

 ُ  .١}الْحَمْد
هو الثناء عىل اجلميل االختياري يف قبال املدح الذي هو الثنـاء عـىل : واحلمد

 يف ، وكالمها باللـسان،صفة حسنة يف املمدوح ل،اجلميل سواء كان اختياريًا أم ال
قبال الشكر الذي هو ما أنبأ عن عظمة املنعم سواء أكـان بالقلـب أو اللـسان أو 
األركان، فالتفكر يف عظمة اهللا شكر له، وإتيان العبـادات شـكر لـه، إضـافة إىل 

 .الشكر اللساين
 غـري اهللا واحلمد خمتص باهللا ال يطلق عىل غريه، بخـالف املـدح فيطلـق عـىل

ُ {: تعـاىلأيضًا، لآلية السابقة وآيات كثرية تفيد هذا االختصاص كقوله  َلَه ُ  و  الْحَمْد
ماواتِ  يفِ  َ  الس  تفيد العلية، فيكون املعنى أّن كّل احلمد ) هللا(والالم يف . ٢}اْألَرْضِ  و

 .بجميع أفراده ال يكون إّال هللا، ألنه مستجمع جلميع صفات الكامل واجلامل
ُفّرست باملـك اجلامعـات مـن كـّل خملـوق يف مجيـع } رّب العاملني{: وقوله

العوامل العلوية والسفلية التي ال تعد وال حتىص لكثرهتا، خالقهم وسائق أرزاقهم 

                                                 
 .١سورة التغابن، اآلية .  ١

 .١٨سورة الروم، اآلية .  ٢



 بينات من القرآن الكرمي

)٢٤( 

إليهم، ومدّبر أمورهم وحافظهم، وُفرسِّ الـرب بأنـه اسـم لـه منزلـة عظيمـة يف 
 األسامء اإلهليـة املقّدسـة، الكتب الساموية السيام القرآن الكريم، فهو من أّمهات

الّنه ينطوي فيه اخلالق والعليم والقدير واملدّبر واحلكيم وغريها، فباعتبار كونـه 
 .اخلالق يكون مالكًا، وقد ذكر مجع من اللغويني أّن الرب بمعنى املالك وامللك

أّن الرب لغة تـستخدم لعـّدة < مفردات القرآن>وعن الراغب األصفهاين يف 
 اإلله واملريب والسيد واملنعم، وأصلها من الرتبية، وإذا ُأطلقت كلمـة معاٍن، منها

، كام يف آيتنا حمل الكـالم ويف تبارك وتعاىلالرب بدون إضافة فإّن املراد منها هو اهللا 
َلْدَةٌ {: تعاىلقوله  َي بَةٌ  ب وإذا أطلقت مع اإلضافة فتدّل عىل معـاٍن . ١}غَفُورٌ  وَرَب   ط

َ   اذْكُرْ {: تعـاىل، كقولـه تعاىلهللا أخرى غري خمتصة با ُ  رَب كَ  عِنْد َنْساه َأ ُ  ف يْطان َ  الش   ذِكْر
 ِ ورّب العائلـة . رّب املال ورّب العمـل، أي مالكـه: وقوهلم. كلِ ، وهو املَ ٢}رَب ه

 .وهو املسؤول عن شؤوهنم
 بجميع املمكنات مـن أدنـى املوجـودات إىل أرقاهـا فهـي }العاملني{وُفّرس 
 يف عليـه الـسالمفقـد روي عـن أمرياملـؤمنني . جّل وعـالمجيع عوامله آياته عوامله، و

مالـك اجلامعـات مـن كـّل خملـوق مـن اجلـامدات >: أّنه} رّب العاملني{تفسري 
واحليوانات وخالقهم وسائق أرزاقهم إليهم، من حيث يعلمون ومـن حيـث ال 

بكنفـه، ويـدير  ويغذوها من رزقه، وحيوطها ،يعلمون، يقّلب احليوانات بقدرته
كال  منهـا بمـصلحته، ويمـسك اجلـامدات بقدرتـه، ويمـسك املتـصل منهـا أن 

                                                 
 .١٥سورة سبأ، اآلية .  ١

 .٤٢سورة يوسف، اآلية .  ٢



 تفسريسورة الفاحتة: الفصل الثاين

)٢٥( 

يتهافت، ويمـسك املتهافـت منهـا أن يتالصـق، ويمـسك الـسامء أن تقـع عـىل 
 .١<نخسف إّال بأمرهتاألرض إّال بإذنه، واألرض أن 

  جلميع املوجـودات بـتاممتعـاىلفيدّل هذا احلديث الرشيف عىل عموم ربوبيته 
َ {: تعاىلشؤوهنا، كام يف قوله  ْ  ُ    رَب   وَهُو  بجمـع املـذكر <العـامل>ع ، وُمجـ٢}ءٍ  َ 

السامل اخلاص بالعاقلني للتغليب لوجود العـوامل العاقلـة يف بـني العـوامل، كعـامل 
ف أو الاملالئكة وعامل اجلن وعامل اإلنس، ووجود عـوامل كثـرية تعـد بمئـات اآل

ات عاقلة فّصلتها الروايات، وسـأوردها إن شـاء اهللا ها خملوقفي و،آالف اآلالف
 . وكيفية اجلمع بينهاكتاب لقطات من املعارف القدسيةيف 

إّن ذكر رّب العاملني بعد احلمد داللة عىل أّن من موجبات اسـتحقاقه : وقالوا
 . للحمد هو كونه رّب العاملنيتعاىل
ْمحٰ {:  ـ قوله تعاىل٤ حيمِ  نِ الرَّ   }الرَّ

، وبيانـًا لعّلـة اما يف البسملة، كّرر هنا تأكيدًا أو اهتاممًا بمعـانيهسريمهتقّدم تف
، لكـن ذهـب بعـضهم كالـسيد الـسبزواري يف تعـاىلختصيص احلمد املتقّدم بـه 

وغريمهـا أّن < آالء الـرمحن>، والشيخ حممد جواد البالغي يف <مواهب الرمحن>
ن كوهنام من صفات الذات لوحظ يف البسملة بالعنوان العام م) الرمحن الرحيم(

 للحمـد تعـاىلاألقدس بال إضافة إىل يشء، وهنا لوحظ باعتبار منـشأ اسـتحقاقه 

                                                 
 .١٨ جزء من احلديث ٤٩: ١تفسري الربهان .  ١
 .١٦٤سورة األنعام، اآلية .  ٢



 بينات من القرآن الكرمي

)٢٦( 

املتقدم عليهام، بمعنى أّن احلمد كّلـه بحقيقتـه وبكامـل معنـاه هللا الغنـي املطلـق 
املستجمع لصفات الكامل والعظمة واجلالل، جليل الـنعم التـي ال حتـىص، وال 

ن يف حال من األحوال، فإعـادة ذكرمهـا هنـا رضوري ال خيلو من عظائمها إنسا
خــتالف بــني سملة، فهــذه اخلــصوصية هنــا توجــب االيكفــي ذكرمهــا يف البــ

 .اإلطالقني يف اجلملة، وهبا يرتفع التكرار
ين َيْومِ  مالِِك {:  ـ قوله تعاىل٥   }الدِّ
ة  من مادة ملك يفيد معنى االستيالء واالحتواء واإلحاطة بـأّي هيئـ)مالك(

جممع >و< التبيان>هو يوم اجلزاء واحلساب ملا روي يف ) يوم الدين(استعملت، و
ــاقر والــصادق < البيــان أّن يــوم الــدين يــوم >: علــيهام الــسالمعــن اإلمــامني الب
َ {: تعـاىل، ولقوله ١<احلساب ْيَوْم : تعـاىل، وقولـه ٢}كَـسَبَتْ  بِما نَفٍْس  ُ     تُجْزى ال

} َ ْيَوْم َ  ال ُ  ما تُجْزَوْن ْ ك ْتُم َ  ن َنا يا وَقالُوا{: تعاىل، وقوله ٣}تَعْمَلُون ْل َ  وَي َ ه ُ  اذ ِ  يَوْم ين  .٤}الد 
عليه  ملا روي عن اإلمام الصادق عليهم السالمكام عن أهل البيت ) َملَِك (وقرئ 

، ألّن كّل ملك يـستلزم املالـك ٥)َملِِك يوم الدين: ( كان يقرأعليه السالم أّنه السالم
ءة ملك أبلـغ ألهنـا شـاملة للاملـك ـ كـام عـن مجـع مـن  فتكون قرا،وال عكس

                                                 
 .٧١: ١تفسري الصايف .  ١
 .١٧سورة غافر، اآلية .  ٢

 .٢٨سورة اجلاثية، اآلية .  ٣

 .٢٠سورة الصافات، اآلية .  ٤

 .٧١: ١تفسري الصايف .  ٥



 تفسريسورة الفاحتة: الفصل الثاين

)٢٧( 

وغريه عىل ذلك مـن أّن هـذا < البيان>املفرسين، ورّد بعضهم كالسيد اخلوئي يف 
، تعاىلاملعنى إنام يتّم بالنسبة للمخلوق، أّما بالنسبة للخالق فال فرق بينهام يف حّقه 

قـدرة عـىل  بمعنـى الْلـكفهو تعاىل ملك يف عني كونه مالكًا، فاملك مشتق من مِ 
فهـو هنـا وَملِك مشتق من ُمْلك، وهو أيضًا القـدرة عـىل التـرصف، الترصف، 

 .ِملٌك مع خصوصية السعة يف التّرصفمالك املشتق من 
وسّوغ وصَف املعرفة وهو لفـظ اجلاللـة املتقـدم باملـك : ثّم يقول املفرسون

قصُد معنى امليض  <يوم الدين>بحسب الظاهر إلضافته اللفظية لـالذي هو نكرة 
يف اسم الفاعل مالك فكأّنه مالك من األزل، تنـزيًال ملحقـق الوقـوع وهـو يـوم 

ُ  غُلِبَتِ {: تعـاىلاحلساب منزلة ما وقع تأكيدًا لوقوعه، وهو مثيل قوله  وم ، ١}الـر 
ِفَتِ {: وهي مل ُتغلب بعُد تأكيدًا لوقوعه، وقوله تعاىل ُ اآل أَز ِفَة ، وحينئذ يكون ٢}ز

فة بإضافته إىل املعرفة وهو يوم الدين، وتكـون إضـافته حقيقيـة تفيـد مالك معر
تعريف املضاف، ألهنا ليست من باب إضافة العامل إىل معموله التي هي إضافة 

 .لفظية ال تفيد تعريف املضاف مالك
وهناك سبب آخر لكون اإلضـافة هنـا حقيقيـة تفيـد التعريـف وهـو قـصد 

يته زمـام األمـر كلـه يف ذلـك اليـوم املـستلزمة  مللك،االستمرار الثبويت يف مالك
، ومستفاد من تعاىلملالكيته جليمع العوامل السابقة عليه، وهذا املعنى ثابت يف حّقه 

                                                 
 .٢سورة الروم، اآلية .  ١

 .٥٧سورة النجم، اآلية .  ٢



 بينات من القرآن الكرمي

)٢٨( 

ِ {: تعاىلآيات متعددة كقوله  ِيَدِه ْ  ُ    مَلَكُوتُ  ب ، فاملالك فيهـا عـام وشـامل ١}ءٍ  َ 
كـون إضـافته حقيقيـة جلميع العوامل، فتنخرم أحد رشائط عمل اسم الفاعـل فت

 .فتفيد التعريف
إىل يوم الدين إضافة حقيقية، النه صفة مشبهة ال تأخـذ ) َملِك(وكذا إضافة 

 .مفعوالً به، إذ ال مفعول للصفة املشبهة
ثّم يقول املفرسون أّن ختصيص يوم الدين باإلضافة مع أنه مالك وملك مجيع 

 هو لتعظيم ذلك اليـوم، وهـذا األشياء يف جيمع األوقات بداللة اآليات الكثرية
ِ {: تعـاىلاالستعامل كثري يف القرآن الكريم كام يف قوله  ُ  لِمَن َ  الْمُْ  ْيَوْم ِ  ال ِ  ِهللا   الْواحِـد

 ِ ار ُ {: تعاىل، وقوله ٢}الْقَه  َلَه ُ  و َ  الْمُْ  ُ  يَوْم ُنْفَخ ِ  يفِ  ي ور  .٣}الص 
 }نيُ َنْسَتع إِيَّاكَ  وَ  َنْعُبُد  إِيَّاكَ {:  ـ قوله تعاىل٦

، يف املوردين مع أّن حّقـه التـأخري) إّياك(ُقّدم املعمول وهو الضمري املنفصل 
 :ّنه معمول للفعل الذي بعده يف حمّل نصٍب عىل املفعولية ألسبابأل

، وهـذا احلـرص ال تعـاىلللحرص، أي حرص العبادة وحرص االستعانة به : منها
علـم البالغـة أّن تقـديم مـا حيصل إذا قلنا نعبدك ونستعني بك، ومن املعلوم يف 

َ  واسِعَةٌ   أَرْ  إِن  {: تعاىلحّقه التأخري يفيد احلرص من قبيل قوله  ِي اي َإ ِ  ف َاعْبُدُون ، ٤}ف
                                                 

 .٨٨سورة املؤمنون، اآلية .  ١

 .١٦سورة غافر، اآلية .  ٢
 .٧٣ية سورة األنعام، اآل.  ٣

 .٥٦سورة العنكبوت، اآلية .  ٤



 تفسريسورة الفاحتة: الفصل الثاين

)٢٩( 

والتقـدير يف . ومثل ذلك كثري يف القرآن الكريم، والتقدير نعبدك وال نعبد غريك
اَك َنْسَتِعنيُ {: قوله حلرص بذلك قولـه ومن ا. نستعني بك وال نستعني بغريك} إِيَّ
ُ {: تعاىل ُ  لَه ُ  الْمُْ  َلَه ُ  و ِ {: تعاىل، وقوله ١}الْحَمْد ُ  وَِهللا  ماواتِ  مُْ  َ  الـس  ، ٢}اْألَرْضِ  و

والعبادة أعىل درجات اخلضوع والتذّلل، ولذلك ال تليق إّال ملن هو موٍل ألعـىل 
 يف النعم وأعظمها من الوجـود واحليـاة وتـوابعهام، واالسـتعانة طلـب املعونـة

 .املهامت بأرسها، أو يف أداء العبادات بأكمل وجه عىل حقيقتها كام تقّدم
لتقدمه تعاىل يف الوجود، فاهللا سـبحانه : أي السبب الثاين هلذا التقديم: ومنها

واجب الوجود من األزل، واملخلوقون حادثون بعده، فناسـب أن يقـدم العبـاد 
 . من العبادة واالستعانةالضمري العائد له تعاىل عىل ما يعود ألنفسهم

د واملستعني ينبغـي بّن العاألإلشعار ب: أي السبب الثالث هلذا التقديم: ومنها
رض إىل أنفـسهام، ألّن ، وثانيـًا وبـالعَ تعاىلأن يكون نظرمها أوالً وبالذات إىل اهللا 

 ، وهـو حمـيط هبـام، عـاملسـبحانه وتعـاىلالعبد واملستعني ماثالن دائًام بني يـدي اهللا 
خطرات القلوب، وحركات اجلوارح، وحلظات العيون، فينبغي أن يكون توجه ب

 لتكـون العبـادة ،العبد إىل مثل هذا املعبود العظيم الرؤوف الرحيم كامًال وتامـاً 
، ثّم ُيلحقون ما سبحانهتاّمة واالستعانة منحرصة به، فيبتدؤون بالضمري العائد له 

 .يريدون قوله
 .املفّرسون هلذا التقديم اقترصت عىل ما تقّدم ذكرهوهناك معاٍن أخرى يذكرها 

                                                 
 .١سورة التغابن، اآلية .  ١

 .١٨ و ١٧سورة املائدة، اآلية .  ٢



 بينات من القرآن الكرمي

)٣٠( 

مع العبادة ومع االسـتعانة ) إّياك(إّن تكرار الضمري وهو : ثّم يقول املفرسون
 :لسببني

، أي النص تعاىلللتنصيص عىل ختصيص كلٍّ من العبادة واالستعانة به : أوهلام
أيـضًا، واملعنـى نخـّصك ، واالستعانة خمتّصٌة بـه سبحانهعىل أّن العبادة خمتصة به 

 .بالعبادة ونخّصك بطلب املعونة
لبسط الكالم مع املحبوب، أي تكثري الكالم معه، كام يفعل اإلنسان : وثانيهام

 حينام عليه الـسالممع حمبوبه، ليكون التحدث مع املوىل أطول، كام روي أّن موسى 
َ  وَما{سأله رّبـه  ِيَمينِكَ  تِْ  َ  يا ب َال َ  مُوَ ، ق َ  هِي َ ع َتَوَك ؤُا صاي َيْها أ َل َأَهُش   ع   عَلـى بِها و

َ   غَنَمي َلِي أّنه إّنام أضاف يف جوابه كالمًا وأمورًا مل ُيسأل عنها   ١}أُخْرَى مَآرِبُ  فيها و
 .لغرض بسط الكالم مع املحبوب

 :ثّم يقول املفرسون إّن تقديم العبادة يف اآلية عىل االستعانة ألسباب
بقتها ا لتكـون هنايـة اآليـة كـس،ل، أي للسجع القـرآينلتوافق الفواص: أوهلا

ِ  مالِكِ { ين يَوْم إياك نستعني وإياك نعبد الختّل هـذا الـسجع بـني : ، فلو قال} الد 
 .اآليات

دعى إىل اإلجابـة، فالوسـيلة هـي أوألّن تقديم الوسيلة قبل احلاجة : وثانيها
ْ {: تعـاىلالعبادة، واحلاجة هي االستعانة، من قبيل قوله  َت قِ  وَمَن َ  ي ْ  اهللا  ُ  يَجْعَـل  لَـه

 ُ ْ  مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْه  .٢}يَحْتَسِبُ  ال حَيْثُ  مِن
                                                 

 .١٨ و ١٧سورة طه، اآلية .  ١

 .٣ و ٢سورة الطالق، اآلية .  ٢
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)٣١( 

يـابن آدم تفـّرغ >:  أّنـه مكتـوب يف التـوراةعليه الـسالموروي عن أيب عبداهللا 
لعباديت أمأل قلبك غنًى، وال أكُِلَك إىل طلبك، وعيلَّ أن أُسدَّ فاقتك، وأمأل قلبك 

ن ال تفّرغ لعباديت أمأل قلبك شـغًال بالـدنيا، ثـّم ال أُسـدَّ فاقتـك، خوفًا مني، وإ
 .١<وأكُِلك إىل طلبك

 من العباد عىل مطلوهبم، ومـن الواضـح تعاىلوملناسبة تقديم مطلوبه : وثالثها
: تعـاىل منهم عبادتـه كـام يف قولـه تعاىلأّنه أحّق بالتقديم ألسباب كثرية، فمطلوبه 

َاْإلِنَْس  الْجِن   خَلَقْتُ  وَما{ ِ  إِال   و ِيَعْبُدُون ، وهي أحّق بالتقديم عىل مطلوهبم منه ٢}ل
 .وهو االستعانة وطلب احلوائج

كـان ) إّيـاك نعبـد: (وألّن املتكلم ملا نسب العبـادة إىل نفـسه بقولـه: ورابعها
د بام يصدر منه، والرايض به، ويرى أّن ما صدر منه عبادة، والذي ينبغي له تكاملع

، سـبحانهر عبادته وطاعته، وال يرى أّنه قد عمل شيئًا يف قبال عظمة اهللا أن يستحق
وإحسانه اجلسيم ونعمه التي ال حتىص، فعّقبه بأّهنـا أيـضًا ال تـتّم إّال بمعونـة اهللا 

 .إياك نعبد وإياك نستعني عىل عبادتك: ، فكأنه قالتعاىل
 غري منحرصة باهللا فال مانع مع أّهناـ  تعاىليف اآلية باهللا  االستعانة فاملراد بحرص

لإلنسان أن يستعني بغري اهللا يف مقاصده، كام دّلت عليه اآليات الكثرية من قبيـل 
ِ  وَاسْتَعينُوا{: تعـاىلقوله  بْر ِالص  ِ  ب الة َنُوا{: تعـاىل، وقولـه ٣}وَالص  َلَـى وَتَعـاو ْبِـر   ع  ال

                                                 
 .١٩١ ح٨٢: ١ عن وسائل الشيعة ٣٦٨: ٢، مرآة الكامل ١ ح٨٣: ٢الكايف .  ١
 .٥٦سورة الذاريات، اآلية .  ٢
 .٤٥ورة البقرة، اآلية س.  ٣



 بينات من القرآن الكرمي

)٣٢( 

َالت قْوى َ {: تعاىل، وقوله ١} و ن ي ما قال ِ  مَك   فـإّن ذا ٢}بِقُـو ةٍ   فَـأَعينُو  خَيْرٌ  رَ    فيه
ستعني بالناس بام يتقوى به من عمل أو آلة لبناء السد الذي طلبـوا منـه يالقرنني 

رص هـو حـرص اسـتمداد القـّوة والقـدرة عـىل العبـادة، ذا احلـاملـراد هبـ ـ بناءه
 .٣واالستزادة من توفيقه هلا حتى تتّم وختلص له

لـضمري املـستكن يف الفعلـني نعبـد ونـستعني، وهـو ّن اإ: ثّم يقول املفرسون
ضمري الفاعل املحذوف وجوبًا يعود إىل املتكّلم القـارئ، فلـامذا اختـار القـارئ 
لفظ اجلمع بقوله نعبد ونستعني وآثره عىل املفرد، واحلـال أّن املقـام مقـام حتقـري 

 يقتيض حتقري املتكّلم نفسه وهو بحرضة امللك املتعال؟
ة وهـم امللكـان فظأّنه اختار لفظ اجلمع لدخول احل: أوالً : كاجلواب عىل ذل

احلافظان ألعامله، أو لـدخول حـارضي اجلامعـة إذا كانـت الـصالة مجاعـة، أو 
 املخلـوقني أو املتعبـدين، أو لـدخول كـّل عـضو مـن مـنلدخول كّل موجـود 

ْ {: تعاىلأعضائه وجوارحه، كام قال  ْ  وَإِن ْ  مِن ِ  يُسَب حُ  إِال   ءٍ  َ  ِ ب  .٤}حَمْدِه
إيذانًا من العبد واستحضارًا يف قلبه بحقارة نفسه واستصغارًا هلا عـن : وثانياً 

عرض العبادة وطلب املعونة منفردًا بدون االنضامم إىل مجاعة تشاركه، أي أّنه ال 
يرى لنفسه ولعبادته األهلية ألن تقّدم إىل حرضة الكبـري املتعـال، كـام ُيـصنع يف 

                                                 
 .٢سورة املائدة، اآلية .  ١

 .٩٥سورة الكهف، اآلية .  ٢

 .٥١٢: البيان للسيد اخلوئي.  ٣

 .٤٤سورة اإلرساء، اآلية .  ٤
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)٣٣( 

يشرتك مجاعة يف عرضها إليه، فيجتمـع فاحلوائج إىل امللوك، عرض اهلدايا ورفع 
ة يـأهل البلد أو املحلة أو العشرية وأهل تلك احلاجـة، ويتـشاركون يف رشاء هد

لتكون كبرية وثمينة ومناسبة ملقام امللك، فيطلبون حاجتهم سوية، فيكون ذلـك 
 .أدعى لقبول اهلدية واستجابة الطلب

لك احرتازًا عن الكذب لو انفرد يف ادعائه بالعبـادة ومن مجلة معاين ذ: وثالثاً 
واالستعانة، فقد يكون كاذبًا لعدم صدقه وإخالصه فيهام، ألنه قد ُيرشك غري اهللا 

 يف عبادته كام يف الرياء، ويتوجه بطلب االستعانة يف حوائجـه وعـىل عبادتـه تعاىل
ناقصة وغري مقبولة، فتكـون ، ألّن العبادة املنفردة غالبًا ما تكون تعاىلمن غري اهللا 
 .بمنزلة العدم

ثّم يشري املفرسون إىل نكتة بالغية يف هذه اآلية وهي االلتفات مـن الغيبـة إىل 
اخلطاب، وااللتفات رضب من رضوب الكالم البليغ، ومن املحسنات البالغية 
للكالم، وهو تارة يكون من الغيبة إىل اخلطاب كام يف آيتنا، وأخـرى يكـون مـن 

ول يف اآلية أسـباب وحمـسنات البـّد مـن ذا االلتفات األ وهل،ب إىل الغيبةاخلطا
 :توّفرها لئال يكون عبثاً 

ن األول ومما ذكر من املحّسنات يف آيتنا أّن إظهار مزايا املحمود حيسن : املحسِّ
 مـن أّنـه رب تعـاىلبياهنا واإلعالن هبا عند غري املحمود، أي أّن بيان صـفات اهللا 

ه الرمحن الرحيم، وأنه مالك يوم الدين حيسن أن ُتعلن وُتظهر وتبـّني العاملني وأنّ 
 غائـٌب تعـاىل عن طريق اإلخبار هبا، وهي تسّمى بالَغيبـة، كأّنـه تعاىلعند غري اهللا 



 بينات من القرآن الكرمي

)٣٤( 

وُخيرب عن صفاته، بخالف العبادة واالستعانة فإنه ينبغي كتامهنام عن غري املعبـود 
 .بد ومعبودهفناسب اخلطاب هبا لتكون خفية بني الع

ن الثاين  .وألّنه أقرب إىل اإلخالص يف العبادة من اإلعالن هبا: املحسِّ
ن الثالث اعبـد اهللا كأّنـك >: عليـه الـسالمواإلشارة إىل قول أيب عبداهللا : املحسِّ

، واهللا تعاىل لغاية ظهوره املستظهر مـن دوران أفالكـه العجيـب والنظـام ١<تراه
 . الوجود كأّنه حارض شاهدالكوين الدقيق املستمر يف هذا

ن الرابع ألنـه بعـد إقـرار العبـد >: يبّينه السيد السبزواري يف تفـسريه: املحسِّ
 صـار ، وأنـه مالـك يـوم اجلـزاء،باإللوهية واالعرتاف بالربوبية جلميع اخلالئق

العبد الئقًا باملخاطبة احلضورية معه تعاىل، فارتقى العبد من الغيبة إىل احلـضور، 
 .<قام قلبه عن الغفلة إىل التوجه واحلضورالرتقاء م

وللتوّجه من الغيبة إىل احلضور مراتب بحـسب مراتـب >: قّدس ّرسهثّم يقول 
 .٢<املعرفة والطاعة يف العبد

مفتـاح >للزخمـرشّي، و< الكـشاف>ومن املحسنات لاللتفات يف آيتنا ما عن 
 وأجـرى عليـه ،باحلمـدأّن العبد ملا ذكر املوىل احلقيـق : للشيخ البهائي< الفالح

 تعّلق علمه بمعلوم عظـيم الـشأن حقيـق بالثنـاء وبغايـة ،تلك الصفات العظام
اخلضوع واالستعانة يف املهامت، فخوطب ذلك املعلوم املتميـز بتلـك الـصفات 

                                                 
 .٢ ح٦٧: ٢الكايف .  ١
راجع مواهب الرمحن اجلزء األول، وتفسري شّرب يف هذه اآلية واآليات املتقّدمة عليهـا واملتـأخرة .  ٢

 . اختصار وتّرصف وإضافةعنها، مع
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)٣٥( 

خّص بالعبادة واالسـتعانة، ليكـون اخلطـاب أدّل ن إياك يا من هذه صفاته :فقيل
 .عىل أّن العبادة له

اطَ  اْهِدَنا{: عاىل قوله ت ـ٧  }ُمْسَتقيمَ ـالْ  الرصِّ
وقرئ اهدنا الرساط، والرساط لغة بمعنى الـرصاط، وفـّرسها بعـضهم، أي 
أدم لنا توفيقك الذي أطعناك به قبل حتى نطيعك بعـد، ألّن املـسلم حيـنام يقـرأ 
هذه اآلية يف الصالة ويف غريها فهو دليل عىل هدايته لإلسـالم سـابقًا، ويطلـب 

 .١ية إدامة هذه اهلداية واستمرارهاهبذه اآل
:  يف تفـسريهاعليـه الـسالموهذا التفسري هو مضمون ما روي عن أمرياملؤمنني 

يعني أدم لنا توفيقك الذي أطعناك به يف مايض أيامنا حتـى نطيعـك كـذلك يف >
 .٢<مستقبل أعامرنا

يـق يعنـي أرشـدنا للـزوم الطر>:  يف تفسريهاعليه السالموعن اإلمام الصادق 
 أو نأخذ ،ن نتبع أهواءنا فنعطبأاملؤّدي إىل حمبتك واملبّلغ إىل جنتك، واملانع من 

 .وهذان التفسريان للهداية. ٣<بآرائنا فنهلك
وفّرست اهلداية أيضًا بالرشاد والتثبت، وفّرست أيضًا بزيـادة اهلدايـة، فكـّل 

بطلب هدايـة وفّرست أيضًا . من نال مرتبة منها جاز أن يطلب مرتبة أكمل منها
 .وفّرست أيضًا باإلرشاد والداللة إىل احلق. جديدة مل تكن حاصلة له من قبل

                                                 
 .راجع تفسري سيد عبداهللا شرب يف هذه اآلية مع تّرصف وإضافة.  ١
 .٧٢: ١تفسري الصايف .  ٢
 .٤ ح٣٣:  عن معاين األخبار٧٢: ١تفسري الصايف .  ٣
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)٣٦( 

معان ذكرها املفرسون، من هذا ما خيّص اهلداية يف اآلية، أما معناها العام فلها 
 .<مواهب الرمحن>كـالتفاسري طالع عليها فرياجع أحدأراد اال

املـستوي، أي : وب، واملـستقيماجلادة، والطريق املؤّدي إىل املطلـ: والرصاط
طريق احلق وهو مّلة اإلسـالم، وهـو الطريـق الـذي يـصل بـسالكه إىل النعـيم 

 : ويتحقق للعبد بأمرين،عّز وجّل األبدي وإىل رضوان اهللا 
 .أن يعبده حّق عبادته: األول
َ {: تعاىلطلب اهلداية إليه من الرب اجلليل، كام قال : الثاين ِ  و  هـذا  اعْبُدُو  أَن

 .١}مُسْتَقيمٌ  صِراطٌ 
هـي االسـتواء يف مقابـل االنحـراف واالعوجـاج : االستقامة: ويف املواهب

فجميع االعتقادات وامللكات وأعامل اجلـوارح مـن العبـادات واملعـامالت إذا 
كانت مطابقة مع رضاء اهللا تبارك وتعاىل فإهنا مستقيمة، وإّال فهي منحرفة، قـال 

َ {: تعاىل ْ  و ْ  مَن ِ  يَعْتَِصم ِ ب ْ  اهللا  َ  فَقَد ِلى هُدِي  .٢}مُسْتَقيمٍ  صِراطٍ   إ
إّن الرصاط هو الطريق إىل معرفته عـّز >: عليه الـسالمروي عن اإلمام الصادق 

رصاط يف الدنيا ورصاط يف اآلخرة، فأما الـرصاط الـذي : وجّل، ومها رصاطان
مـّر ] داههبـ[يف الدنيا فهو اإلمام املفرتض الطاعة، من عرفه يف الدنيا واقتدى بـه 

عىل الرصاط الذي هو جرس جهنّم يف اآلخرة، ومن مل يعرفه يف الدنيا زّلت قدمـه 

                                                 
 .٦١سورة يس، اآلية .  ١
 .١٠١سورة آل عمران، اآلية .  ٢
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)٣٧( 

 .١<فرتّدى يف نار جهنم] اآلخرة[الرصاط يف األخرى ] عن[عىل 
 أنه رصاط حمّمد وأهل بيتـه: ووردت روايات أخرى يف معنى الرصاط، منها

عليـه أّنـه أمرياملـؤمنني : منهاو. أّنه حّب حممد وأهل بيته: ومنها. صلوات اهللا علـيهم
أّنه كّل مـا يوصـل : ومنها. أّنه اإلسالم: ومنها. أّنه القرآن الكريم: ومنها. السالم

وكّلها أفراد للمعنى الكّيل اجلامع للرصاط املستفاد من . إىل اهللا ويكون طريقًا إليه
 .الروايات، ولعله هو الطريق املوصل إىل كّل خري

 }َعَلْيِهمْ  َأْنَعْمَت  الَّذينَ  اطَ ِرص {:  ـ قوله تعاىل٨
 بنفسه يف هـذا الكـالم تعاىلهذا بيان للرصاط املستقيم بّينه اهللا : <املواهب>يف 

اجلامع، وإّال فغريه ال يعرف وصفه وكنهه إّال املوصوفون بالراسـخني يف العلـم 
 .صلوات اهللا عليهم أمجعني النبي وأهل بيته ميف كتابه وه

أي قولـوا >: علـيهام الـسالم العـسكري عـن أمرياملـؤمنني فقد روي عن اإلمام
هدنا رصاط الذين أنعمت عليهم بالتوفيق لدينك وطاعتك، وهـم الـذين قـال ا

ْ  {عّز وجّل اهللا  َ  يُطِعِ  وَمَن َ  اهللا  سُول َأُول ِكَ  وَالر  َ  ف َ  مَع َ  ال ذين َنْعَم ُ  أ ْ  اهللا  َيْهِم َل َ  ع َ  مِـن ين ِيـ   الن ب
 َ يقين د  َ  وَالص  ِ و هَداء َ  الش  الِحين َ  وَالص  َفيقاً  أُول ِكَ  وَحَسُن  .٣<٢}ر

 صِـراطَ { يف احلمـد عّز وجـّل قول اهللا >: عليه السالموروي عن اإلمام الصادق 

                                                 
 .٢١ ح٥٠: ١ تفسري الربهان ،٤ ح٣٣:  عن معاين األخبار٧٢: ١تفسري الصايف .  ١
 .٦٩سورة النساء، اآلية .  ٢
 .٢٨ ح٥١: ١، تفسري الربهان ٩ ح٣٦:  عن معاين األخبار٧٤: ١تفسري الصايف .  ٣



 بينات من القرآن الكرمي

)٣٨( 

 َ َنْعَمْتَ  ال ذين ْ  أ َيْهِم َل  .١<صلوات اهللا عليهميعني حمّمدًا وذريته } ع
الِّنيَ  َوالَ  َعَلْيِهمْ  َمْغُضوِب ـالْ  َغْريِ { : ـ قوله تعاىل٩  }الضَّ

ِ {أي  ْ  الْ̅مَغْضُوبِ  غَيْر َيْهِم َل ْ {: من اليهود الذين قال اهللا فيهم} ع ُ  مَن ُ  لَعَنَه  اهللا 
 َ ِ  غَِضبَ  و َيْه َل َ {، ٢}ع َ  وَال ال ين ْ {: النصاري الذين قال اهللا فـيهم} الض  ْ  ضَل وا قَد  مِن

 ُ َبْل َ  ق َثيراً  أَضَل وا و  .٣}ك
: عليه السالم، ثّم قال أمرياملؤمنني <عليه السالم تفسري اإلمام العسكري>وزاد يف 

 .٤<كّل من كفر باهللا فهو مغضوب عليه وضال عن سبيل اهللا>
الذين أنعمت علـيهم >: صّىل اهللا عليه وآلـهعن النبّي < معاين األخبار>وروي يف 

 مل عليـه الـسالم يعني أنعمت عليهم بوالية عيل بن أيب طالـب عليه السالمشيعة عّيل 
 .٥<ضب عليهم ومل يضّلواتغ

أّن املغـضوب >: عليـه الـسالمعن اإلمـام الـصادق < تفسري القمي>وروي يف 
 .٦<عليهم النّصاب، والضالني أهل الشكوك الذين ال يعرفون اإلمام

 عىل لـسان املـصّيل تعاىلثّم يبّني املفرسون نكتة مجيلة يف هذه اآلية وهي أّن اهللا 
                                                 

 .٢٦ ح٥١: ١، تفسري الربهان ٧ ح٣٦: معاين األخبار.  ١
 .٦٠سورة املائدة، اآلية .  ٢

 .٧٧سورة املائدة، اآلية .  ٣
 .٥٠:  تفسري اإلمام العسكري عليه السالم،٧٤: ١تفسري الصايف .  ٤

 .٨ ح٣٦:  عن معاين األخبار٧٤: ١تفسري الصايف .  ٥
 .٢٩: ١ عن تفسري القمي ٧٥: ١تفسري الصايف .  ٦



 تفسريسورة الفاحتة: الفصل الثاين

)٣٩( 

َ {:  عىل طريـق اخلطـاب، فقـالعاىلتأو القارئ أسند النعمة إليه  ذين ـ  َنْعَمْـتَ  ال  أ
 ْ َيْهِم َل دون الغضب والضالل، فأتى هبا عىل طريق الغيبـة والبنـاء للمجهـول، } ع

 رصاحـة، وأّن تعـاىلتأّدبًا وإشارة إىل تأسـيس مبـاين الرمحـة ومنهـا النعمـة إليـه 
الوعـد ، وكذلك حلـسن التـرصيح بتعاىلالغضب والضالل كأّنه صادر من غريه 

ْ {: تعـاىلبالرمحة والنعمة، والتعريض بالوعيد بالعذاب، كام يف قوله  َ ِن ْ  ل ْتُم  شَـكَر
 ْ يدَن كُم ْ {فنسب الوعد بالزيادة إليه رصاحـة } َألَز َ ِن َل ْ  و ْتُم  ١}لَشَديدٌ   عَذا  إِن   كَفَر

ومل يقل ألعّذبنّكم، إشارة إىل أّن العذاب واالنتقام والغـضب والـضالل عبـارة 
أعامهلم تكون وباالً عليهم، وهذا األدب القرآين تكّرر يف القـرآن الكـريم يف عن 

 .آيات خمتلفة
فاحتـة الكتـاب >:  أّنه قالعليه السالمويف اخلتام أذكر ما روي عن أمرياملؤمنني 

 ىثنّـ ثـمّ  عليـه، والثنـاء باحلمد فيها بدأ وأمته، صّىل اهللا عليه وآلهأعطاها اهللا حمّمدًا 
 عـزّ  اهللا قـال: يقـول وآلـه عليه اهللا صّىل  اهللا رسول سمعت ولقد ،وجّل  عزّ  هللا بالدعاء

 مـا ولعبـدي لعبدي، ونصفها يل فنصفها عبدي، وبني بيني الفاحتة متقّس : وجّل 
 .سأل
ِ {: العبد قال إذا ِ  بِسْم ِ  اهللا  حْمن ِ  الر  حيم  باسمي، عبدي بدأ: وجّل  عزّ  اهللا قال} الر 
 .أحواله يف له وأبارك أموره، ]له[ أمتم نأ عيلّ  وحّق 
ُ {: قال فإذا ِ  الْحَمْد َ  رَب   ِهللا   أنّ   وعلم  عبدي، محدين: جالله جّل  اهللا قال} الْعالَمين

                                                 
 .٧سورة إبراهيم، اآلية .  ١



 بينات من القرآن الكرمي

)٤٠( 

 ّين أ أشـهدكم يل،فبتطـوّ  عنـه دفعـت التـي الباليـا نّ أو عندي، من له التي النعم
 عنـه تدفعـ كـام اآلخـرة، باليا عنه دفعأو اآلخرة، نعم إىل الدنيا نعم له أضيف
 .الدنيا باليا

ِ {: قال فإذا حْمن ِ  الر  حيم  الـرحيم، الـرمحن بـأّين  يل شـهد: وجّل  عزّ  اهللا قال} الر 
 .نصيبه عطائي من وألجزلنّ  ه،حظّ  رمحتي من رنّ ألوفّ  أشهدكم
ِ  مالِكِ  {قال فإذا ِ  يَوْم ين  نـاأ بـأّين  اعـرتف كـام أشهدكم: جالله جّل  اهللا قال} الد 
 جتـاوزنّ وأل حسناته، وألقبلنّ  حسابه، احلساب يوم ألسهلنّ  الدين، ليوم املالك
 .سيئاته عن

َ {: العبد قال فإذا ِي اك ُ  إ  يعبـد، إيـاي عبـدي، صـدق: وجـّل  عـزّ  اهللا قال} نَعْبُد
 .يل عبادته يف خالفه من كل يغبطه ثواباً  عبادته عن هألثيبنّ 

َ  {قال فإذا ِي اك ُ  وَإ  أشـهدكم التجـأ، وإيلّ  عاناسـت يب وجـّل  عزّ  اهللا قال} نَسْتَعين
 .نوائبه عند القيامة يوم بيده آلخذنّ و شدائده، يف هوألغيثنّ  مره،أ عىل هألعيننّ 
َا{: قال فإذا راطَ  اهْدِن َ  الص   هـذا: وجـّل  عـزّ  اهللا قـال السورة آخر إىل} الْمُسْتَقيم
 منـه ممـا وآمنته ل،أمّ  ما وأعطيته لعبدي، استجبت فقد سأل، ما ولعبدي لعبدي

 .١<جلو

                                                 
 .٤٧٩٩ ح٣٢٧: ٤ عن مستدرك الوسائل ٣٣: ٣مرآة الكامل .  ١



)٤١( 

 
 
 

  تفسري سورة اإلخالص: لثالث االفصل
 بأحديـة تعـاىلأّن السورة تـصفه < امليزان>وتسّمى أيضًا سورة التوحيد، ففي 

الذات ورجوع ما سواه إليه يف مجيـع حوائجـه الوجوديـة مـن دون أن يـشاركه 
يشء، ال يف ذاته وال يف صفاته وال يف أفعاله، وهو التوحيد القرآين، لـذا سـميت 

 .رة التوحيدبسو
وهي أربع آيات مـن غـري البـسملة، ومخـس آيـات باحتـساب البـسملة آيـة 

أّن الظاهر مـن : <امليزان>يف .  واختلفوا يف نزوهلا فهي إّما مّكية أو مدنية،مستقلة
 .بعض ما ورد يف سبب نزوهلا أّهنا مكّية

املروّي عـن  ُسئل عن رّبه فنزلت، وهو صّىل اهللا عليه وآلهّنه إ: وسبب نزوهلا قيل
 صـّىل اهللا عليـه وآلـهّن اليهود سـألوا رسـول اهللا إ>: ، قالعليه الـسالماإلمام الصادق 

 .١<انسب لنا رّبك فلبث ثالثًا ال جييبهم، ثّم نزلت قل هو اهللا إىل آخرها: فقالوا
نسبة اهللا عّز وجـّل قـل هـو >:  يف حديثعليه السالمواملروّي عن أمرياملؤمنني 

 عليه السالم بالنسبة النعت والوصف، وقد روي عن اإلمام الصادق  واملراد.٢<اهللا
} قل هو اهللا أحد{اقرأ : صّىل اهللا عليه وآله للنبي عّز وجّل يف حديث املعراج قال اهللا 

                                                 
 .٨ ح٩٣:  والتوحيد،١ ح٩١: ١ عن الكايف ٣٩٠: ٥تفسري الصايف .  ١

 .١ ح١٣٩: معاين األخبار.  ٢



 بينات من القرآن الكرمي

)٤٢( 

 .١كام أنزلت فإهنا نسبتي ونعتي
وأما فضل هذه السورة فقد كثرت الروايات يف بيانه، فعن الفريقني أهنا تعدل 

 :ثلث القرآن
أيعجـز أحـدكم أن يقـرأ ثلـث >:  أّنه قالصّىل اهللا عليه وآلـهفقد روي عن النبي 

قل هو اهللا أحد ثلـث : يا رسول اهللا، ومن يطيق ذلك؟ قال: القرآن يف ليلة؟ قيل
 .٢<القرآن

من مىض به يوم واحد فصّىل فيـه >:  قالعليه السالموروي عن اإلمام الصادق 
يـا عبـداهللا لـست مـن : و اهللا أحد، قيل لـهاخلمس صلوات، ومل يقرأ فيها بقل ه

 .٣<املصلني
من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فـال يـدع >: صّىل اهللا عليه وآلهوروي عن النبّي 

أن يقرأ يف دبر الفريضة بقل هو اهللا أحـد، فإنـه مـن قرأهـا ُمجـع لـه خـري الـدنيا 
 .٤<واآلخرة، وغفر اهللا له ولوالديه وما ولدا

 . وقد تقّدم تفسريها يف الفاحتة}م اهللا الرمحن الرحيمبس{: قوله تعاىل
 }َأَحٌد  هُ ـاللَّ  ُهوَ  ُقْل {: قوله تعاىل ـ ١

ضمري الشأن والقّصة، يفيد االهتامم بمضمون اجلملـة التاليـة لـه، ) هو(ُفّرس 
                                                 

 . عن العلل٣٩٠: ٢٠تفسري امليزان .  ١
 .١ ح١٩١: معاين األخبار.  ٢
 .١٠ ح٦٢٢: ٢الكايف : وقريب منه. ٤٨٠: ١٠جممع البيان .  ٣
 .١٢٨: ثواب األعامل.  ٤



 تفسري سورة اإلخالص: الفصل الثالث

)٤٣( 

، سـبحانهوالتفسري اآلخر أّنه للمسؤول عنه فقد كثرت األسئلة بشأن أوصاف اهللا 
) اهللا( نبيه الكريم قل هلم وبّني هلم هذه احلقيقة، وعـىل كـّل حـال سبحانهفأمر اهللا 

بأنـه اسـم الـذات اإلهليـة يف ) هـو(بدل أو خرب ثاٍن، وُفـّرس ) أحد(و) هو(خرب 
مرتبة غيب الغيوب، ولفظ اجلاللة اسم للذات أيضًا لكـن مـن حيـث جامعيتـه 

 .جلميع الصفات الكاملية
آلية للمفرد الغائب، وحيكى عن مفهـوم يف ا) هو(الضمري < األمثل>يقول يف 

مبهم، وهو يف الواقع يرمز إىل ذاتـه املقدسـة يف هنايـة اخلفـاء، وال تناهلـا أفكـار 
اإلنسان املحدودة وإن كانت آثاره أظهـر مـن أّي يشء آخـر، ثـّم بعـد الـضمري 

أي الفـرد املتفـّرد } اهللا أحـد{: تكشف اآلية عن هذه احلقيقة الغامضة، وتقول
 ينبعث من يشء، أي أحـدي املعنـى، ال ينقـسم يف عقـل وال وهـم وال الذي ال

 .، كام تقّدم يف سورة الفاحتةسبحانه وتعاىلوجود، وهو اسم علم للباري 
اهلاء >): هو( يف تفسري عليهام السالموروي عن اإلمام الصادق عن اإلمام الباقر 

 .١< احلواسملستثبيت للثابت، والواو إشارة إىل الغائب عن درك األبصار و
اسم مشار ومكنّى إىل غائـب، فاهلـاء تنبيـه عـن ) هو(>: <بحار األنوار>ويف 

 .٢<..معنًى ثابت، والواو إشارة إىل الغائب عن احلواس 
قل هو {وروي عن أمرياملؤمنني عليه السالم يف حديث أنه كان يقرأ يوم بدر 

ّال هو اغفر يل وانـرصين يا هو من ال هو إ>: إىل آخر السورة، ثّم يقول} اهللا أحد
                                                 

 .٨٨: التوحيد.  ١

 .٨٨: ، عن التوحيد١٢ ح٢٢١: ٣بحار األنوار .  ٢



 بينات من القرآن الكرمي

)٤٤( 

 .١<عىل القوم الكافرين
صفني وهـو يطـارد األقـران يوم  يقول عليه السالموروي أّنه كان أمرياملؤمنني 

يا هو يا من ال هو إّال هـو اغفـر يل وانـرصين >: قل هو اهللا أحدسورة بعد أن قرأ 
ه الكنايـات يا أمرياملـؤمنني، مـا هـذ: فقال له عّامر بن يارس. عىل القوم الكافرين

. ٢<..اسـم اهللا األعظـم، وعـامد التوحيـد هللا ال إلـه إّال هـو : ؟ قـال]الكلامت[
 أّن مجيع صـفات اجلـالل واجلـامل اإلهلّيـة أشـري إليهـا عليه السالمومفهوم كالمه 

 .، ومن هنا سميت اسم اهللا األعظم)هو(بكلمة 
ي يأَلـه فيـه اخللـق اهللا معناه املعبود الـذ>: عليه السالموروي عن أمرياملؤمنني 

، واهللا هــو املــستور عــن درك األبــصار، املحجــوب عــن األوهــام ٣وُيؤلــه إليــه
 .٤<واخلَطرات] األذهان[

وصف مأخوذ من الوحدة كالواحد، غري أّن األحد ) أحد(أّن : <امليزان>ويف 
  إنام يطلق عىل مـا ال يقبـل الكثـرة ال خارجـًا وال ذهنـًا، لـذلك ال يقبـل العـدد 

   يف العدد، بخالف الواحد فإن كّل واحد له ثـاٍن وثالـث إمـا خارجـاً وال يدخل
ـ كام يف غري مورد اآلية ـ وإما ذهنًا بتوهٍم أو بفرض العقل ـ كام يف مورد اآلية يف 

 .تتمتها ـ
                                                 

 .، مع االختصار٨٨:  عن التوحيد٢٢٢: ٣ الربهان والبحار تفسري.  ١
 .٢ ح٨٩: ، عن التوحيد٢٢٢: ٣بحار األنوار .  ٢
 .فاألول يأَله أي يتحري فيه اخللق، والثاين ُيؤله إليه أي يلتجئ إليه اخللق.  ٣
 .٨٩: ، عن التوحيد٢٢٢: ٣بحار األنوار .  ٤
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)٤٥( 

: علـيهام الـسالمويف ذيل الرواية املتقدمة عن اإلمام الصادق عن اإلمـام البـاقر 
عـن إدراكـه، >أي يتحّري < عبود الذي يأله اخللقأي امل} اهللا أحد{فمعنى قوله >

 .١<واإلحاطة بكيفيته، فرد بإهليته، متعاٍل عن صفات خلقه
 يف جوابه لألعرايب الذي سأله يـوم اجلمـل عليه السالموروي عن أمرياملؤمنني 

يا أعـرايب، إّن القـول يف أّن اهللا واحـد عـىل >: أتقول أّن اهللا واحد؟ فأجابه بقوله
ام، فوجهان منها ال جيوزان عىل اهللا عّز وجّل، ووجهـان يثبتـان، فأمـا أربعة أقس

واحٌد يقصد به بـاب األعـداد، فهـذا مـا ال : اللذان ال جيوزان عليه فقول القائل
إنـه : جيوز، ألّن ما ال ثاين له ال يدخل يف باب األعداد، أما ترى أنه كفر من قـال

س يريد به النوع من اجلنس، فهـذا هو واحد من النا: وقول القائل! ثالث ثالثة؟
وأمـا الوجهـان . ألنه تشبيه وجلَّ ربنا تعاىل عن ذلـك] قوله عىل اهللا[ما ال جيوز 

هو واحٌد ليس له يف األشياء شبه، كـذلك رّبنـا، : اللذان يثبتان فيه، فقول القائل
 عقـل  أحدّي املعنى، يعني به أنه ال ينقسم يف وجود والعّز وجّل إّنه : وقول القائل

 .٢<عّز وجّل وال وهم، كذلك رّبنا 
إّن مفهوم األحد والواحد بحٌر عميق، ال ُتسرب أغواره، وال : وخالصة القول

تدرك أرساره، وال تنال أعامقـه، وسـورة اإلخـالص تـشري إىل كـال املفهـومني، 
ْ {: فقوله َ  قُل ُ  هُو صمد اهللا ال{ :  ، وقوله) األحد(إشارة إىل املفهوم األول } أَحَد اهللا 

ْ لم يلد ولم يولد وَ  ْ  لَم ُ  يَكُن   ).الواحـد(إشـارة إىل املفهـوم الثـاين } أَحَـدٌ  كُفُواً  لَه
                                                 

 .٩٠: ، عن التوحيد٢٢٢: ٣بحار األنوار .  ١
 .٣ ح٨٣: ، عن التوحيد١ ح٢٠٦: ٣بحار األنوار .  ٢
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)٤٦( 

ْ {أو أّن القسم األول من السورة  َ  قُل ُ  هُو ُ  اهللا  ُ  أَحٌَد، اهللا  مَد إشارة إىل األول، } الص 
ْ {والقسم الثاين منها  ْ  لَم َلِد ْ  ي َلَم ْ  و َلَم ْ  يُولَدْ، و ُ  يَكُن  .١إشارة للثاين} أَحَدٌ  كُفُواً  لَه

وبقراءة دعاء السيفي بقسميه الصغري والكبري يّتضح عمق هـذين املفهـومني 
رّب أدخلني يف ُجلّة بحر أحديتك، وطمطـام >: بقول الداعي يف السيفي الصغري

 .<..يّم وحدانيتك 
ربِّ زدين فيـك >:  أّنـه كـان يقـولصـّىل اهللا عليـه وآلـهوروي عن النبي األكرم 

 .التحّري هو يف معنى وأرسار الذات األحدية املتعالية: ، قيل<اً حتّري 
َمُد  هُ ـاللَّ {:  ـ قوله تعاىل٢  }الصَّ
 ذكرهتـا كتـب اللغـة ر لذاته املقدسة وله معاٍن كثـرية وصف آخ}الصمد{و

 :والتفاسري والروايات الرشيفة
روا أّن مما ذكروا أّنه السيد املصمود إليـه، أي املقـصود يف احلـوائج، وممـا ذكـ

 الصمد ألّنـه ُيـصمد جّل ثناؤهالصمد له أصالن القصد والصالبة يف اليشء، واهللا 
 .إليه بالدعاء والطلب يف مجيع األمور، وأنه ال جوف له

 .ومما ذكروا أّنه الذي ال يأكل وال يرشب، والذي ال ينام وال حيتاج إىل يشء
 .ومما ذكروا أنه الدائم الذي مل يزل وال يزال

 .فرد باإلهلية، املتعايل عن صفات اخللقتروا أنه املوما ذك
 .ومما ذكروا أنه الكبري الذي هو يف منتهى العظمة، ومن ال يوجد أسمى منه

                                                 
 .راجع الرسائل التوحيدية للسيد الطباطبائّي، والعقيدة اإلسالمية للشيخ جعفر السبحاين.  ١
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)٤٧( 

 .ومما ذكروا أنه القائم بنفسه الغني عن غريه
ومما ذكروا أنه املتعايل عن الكون والفساد، والذي ال رشيـك لـه، وال يـؤوده 

ء، وغري ذلك من املعاين، وأكثر هـذه املعـاين قـد حفظ يشء، وال يعزب عنه يش
 .ذكرهتا وفّصلتها الروايات

 روايـة مفـصلة يف معنـى عليـه الـسالموروى ابن احلنفية عن أبيه أمرياملؤمنني 
الصمد، توضح أّن الصمد له مفهوم واسـع ينفـي كـّل صـفات املخلـوقني مـن 

سكون واحلركـة ساحته املقدسة مـن اجلـسمية واللـون والرائحـة واملكـان والـ
 .١والكيفية واحلد وغريها من صفات املمكنات

اإلمـام  أّنه ورد وفد مـن فلـسطني عـىل عليه السالموروي عن اإلمام الصادق 
:  فسألوه عن مسائل فأجاهبم، ثّم سألوا عن تفسري الصمد، فقالعليه السالمالباقر 

 وهـو> اهيتـهأي حقيقتـه وم< يتهنّ إ عىل دليل :فاأللف ،أحرف مخسة الصمد يف>
َ { :وجّل  عزّ  قوله ُ  شَهِد ُ  اهللا  َن ه َ  ال أ ِله َ  إِال   إ  عن  الغائب  إىل وإشارة تنبيه وذلك ،٢}هُو
 .<اهللا هو بأنه إهليته عىل دليل :والالم .احلواس درك

 ،صـدق وقولـه ،صـادق وجّل  عزّ  أنه عىل فدليل :الصاد وأما>: إىل أن قال... 
 دار بالـصدق ووعـد ،بالـصدق الـصدق بـاعاتّ  إىل عبـاده ودعا ،صدق وكالمه
 يـزول وال يزال وال يزل مل احلق  امللك وأنه ملكه عىل فدليل :امليم وأما .الصدق
 الكـون عـن متعـال دائم وجّل  عزّ  وأنه ،ملكه دوام عىل فدليل :الدال وأما .ملكه

                                                 
 .٢١ ح٢٣٠: ٣راجع بحار األنوار .  ١

 .١٨سورة آل عمران، اآلية .  ٢



 بينات من القرآن الكرمي

)٤٨( 

 .كائن كل بتكوينه ناك الذي الكائنات نمكوّ  وجّل  عزّ  هو بل ،والزوال
 لنـرشت ةً َلـَمحَ  وجـّل  عـزّ  اهللا تـاينآ الذي لعلمي وجدت لو: ليه السالمع قال ثم

 ومل بـذلك يل وكيـف ،الـصمد من والرشائع والدين يامنواإل سالمواإل التوحيد
 ويقول ،الصعداء يتنفس كان حتى ،لعلمه ةً لَ َمحَ  السالم عليه أمرياملؤمنني يجدّ  جيد
 ال الأ هـاه هـاه اً مجّ  علامً  مني اجلوانح بني نّ إف ،تفقدوين أن قبل سلوين :املنرب عىل
 .١< ...حيمله من أجد
ْ {:  ـ قوله تعاىل٣ ْ  وَ  َيلِْد  َمل  }ُيوَلْد  َمل

وهذه اآلية تردُّ عىل معتقدات اليهود والنصارى ومـرشكي العـرب، رّد عـىل 
بـن اهللا، ورّد ابن اهللا، ورّد عىل النصارى القـائلني عيـسى اعزيٌر : اليهود القائلني

مرشكي العرب القائلني أّن املالئكة بنـات اهللا، وتـرّد اآليـة مقولـة التثليـث عىل 
ُ  وَخَرَقُوا{: تعـاىلقال ). الرب األب، والرب االبن، والرب الروح القدس( َ  لَه َنين  ب

َناٍت  ِ  وَب ُ  وَقالَتِ {: تعـاىل، وقال ٢}عِلْمٍ  بِغَيْر ْيَهُود ُ  عُزَيْرٌ  ال ِ  ابْن صارى وَقالَـتِ  اهللا    النـ 
ُ  لْمَسيحُ ا ِ  ابْن ْ  ذلِكَ  اهللا  ْلُهُم ْ  قَو َفْواهِهِم ِأ َ  ب َ  يُضاهِؤُن َ  قَوْل ْ  كَفَرُوا ال ذين ُ  مِن َبْل ُ  ق َلَهُم ُ  قات  أَ    اهللا 

 َ   املـيضزمـانأي يضاهي قوهلم قول الذين كفروا، ولعّل : يضاهئون. ٣}يُؤْفَكُون
 .الم لذلك، ألّن اعتقادات حدثت قبل اإلس}مل يلد ومل يولد{من 

المتناع جمانسته لغريه وهو الولد، وامتناع احتياجه إىل معـني ) مل يلد(واملعنى 
                                                 

 .٧: خبار، ومعاين األ٦ ح٩٢:  عن التوحيد٣٩٣ ـ ٣٩٢: ٥تفسري الصايف .  ١

 .١٠٠سورة األنعام، اآلية .  ٢

 .٣٠سورة التوبة، اآلية .  ٣
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)٤٩( 

 وتوريثـه للولـد، ألّن تعاىلوهو الولد املعني له، ألنه الغني املطلق، والمتناع فنائه 
) ومل يولـد(األبوة تقتيض فناء األب بموته يف وقت من األوقات وتوريـث ابنـه، 

 .الولد حادث كام هو واضحالمتناع احلدوث عليه، إذ 
ّنه يستفاد من بعض الروايات أّن الوالدة يف اآليـة هلـا معنـى إيقول املفّرسون 

، أو خروج ذاته املقدسة تعاىلواسع يشمل كّل خروج األشياء املاّدية واللطيفة منه 
احلسني بن عـّيل اإلمام و لطيفة، فقد روي يف الرسالة التي كتبها أمن أشياء ماّدية 

 إىل أهل البرصة جييـبهم عـن تـساؤهلم بـشأن هـذه الـسورة ومعنـى ام السالمعليه
 ):مل يلد ومل يولد(الصمد، قال يف تفسري 

مل خيرج منه يشء كثيف كالولد وسائر األشياء الكثيفة التي خترج من ): مل يلد(
املخلوقني، وال يشء لطيف كالنفس، وال يتشّعب منه البـداوات ـ أي احلـاالت 

نة والنوم، واخلطرة واهلم، واحلزن والبهجة، والضحك والبكاء، املختلفة ـ  كالسِّ
واخلوف والرجاء، والرغبة والسأمة، واجلوع والشبع، تعاىل أن خيرج منـه يشء، 

 .أو يتوّلد منه يشء كثيف أو لطيف
رج األشـياء الكثيفـة  من يشء، ومل خيرج من يشء، كام ختمل يتوّلد): ومل يولد(

ء من اليشء، والدابـة مـن الدابـة، والنبـات مـن األرض، من عنارصها، كاليش
واملاء من الينابيع، والثامر مـن األشـجار، وال كـام ختـرج األشـياء اللطيفـة مـن 
مراكزها، كالبرص من العني، والسمع من األذن، والشّم من األنف، والذوق من 

احلجـر، أال الفم، والكالم من اللسان، واملعرفة والتمييز من القلب، وكالنار من 



 بينات من القرآن الكرمي

)٥٠( 

الـصمد الـذي ال مـن يشء، وال يف يشء، وال عـىل يشء، مبـدع ] اهللا خ[بل هو 
األشياء وخالقها، ومنشئ األشياء بقدرته، يتالشـى مـا خلـق للفنـاء بمـشيئته، 
ويبقى ما خلق للبقاء بعلمه، فذلكم اهللا الصمد الذي مل يلد ومل يولد عامل الغيـب 

 .١< له كفوًا أحدوالشهادة، الكبري املتعال، ومل يكن
 أّنه سأله رجـل عـن تفـسري هـذه الـسورة عليه السالموروي عن أمرياملؤمنني 

هو اهللا أحد بال تأويل عدد، الصمد بال تبعيض بدد ـ أي حصص متفرقة >: فقال
ـ مل يلد فيكون موروثًا هالكًا، ومل يولد فيكون يف العّز مشاركًا، ومل يكـن لـه مـن 

 .٢<خلقه كفوًا أحد
ْ  وَ {: له تعاىل ـ قو٤  }َأَحٌد  ُكُفواً  َلهُ  َيُكنْ  َمل

ومل يكن أحد مكافئًا : وُقرئ كفؤًا بالتسكني وبالتحريك بالضم، ومعنى اآلية
الكفُو هـو الكفـؤ يف املقـام واملنزلـة والقـدر، ثـّم : <األمثل>له، أي مماثًال، ويف 

 .شبيه ومثيلكل أطلقت الكلمة عىل 
تعاىل أن يكون له كفؤ >: عليه السالماملؤمنني يف خطبة أمري< التوحيد>روي عن 

ُه به  .٣<فُيشبَّ
مل يلـد فيكـون مولـودًا، ومل >: <الـنهج> يف عليه السالموروي يف إحدى خطبه 

                                                 
 عـن ابـن ٥٢٥: ٤ عن اإلمام الصادق عن أبيه عليهام السالم، والربهان ٣٩٢: ٥تفسري الصايف .  ١

 .بابويه القمي
 . عن هنج البالغة٣٩٣: ٥تفسري الصايف .  ٢
 .٥١: التوحيد.  ٣



 تفسري سورة اإلخالص: الفصل الثالث

)٥١( 

 .١<وال كفؤ له فيكافئه، وال نظري له فيساويه... يولد فيصري حمدودًا 
ثيـل لـه، هذا هو الدليل القرآين لوحدانية ذات اهللا تعـاىل ونفـي أي شـبيه وم

دلة عقلية ذكرهتـا أوالدليل اآلخر الروايات الكثرية التي تقدم قسٌم منها، وهناك 
العقائــد >، وقــّدس ّرسه للــسّيد عبــداهللا شــرب< حــّق اليقــني>كتــب العقائــد، كـــ

< تفـسري األمثـل>للشيخ جعفر السبحاين، وبعض كتب التفسري كــ< اإلسالمية
 .للشيخ نارص مكارم الشريازي وغريه

                                                 
 .١٨٦ اخلطبة ١١٩: ٢هنج البالغة .  ١



)٥٢( 

 
 
 

  تفسري سورة القدر: الرابع لفصلا
وهي مخس آيات بدون حساب البسملة، وست آيات بحـساب البـسملة آيـة 
مستقلة، واملشهور بني املفرسين أهنا مكية، كام احتمـل بعـضهم أهنـا مدنيـة، ملـا 

يتسلقون منـربه، فـصعب ) بني أمية( رأى يف منامه صّىل اهللا عليه وآلهروي أّن النبّي 
إّن ألـف : ، لـذا قيـل١، فنزلت سورة القدر تسليةّىل اهللا عليه وآلهصذلك عىل النبي 

صـّىل اهللا عليـه شهر يف السورة هي مدة حكم بني أمية، ومن املعلوم أّن منرب النبـي 
 . أقيم يف مسجد املدينة وليس يف مكةوآله

أّن مـن قرأهـا ُأعطـي مـن : صّىل اهللا عليه وآلهوروي يف فضل تالوهتا عن النبي 
كمن صام رمضان وأحيا ليلة القدر وكان له ثواب كثـواب مـن قاتـل يف األجر 

سبيل اهللا، ومن قرأها عىل باب خمزن سّلمه اهللا تعاىل مـن كـّل آفـة وسـوء إىل أن 
 .٢ُخيرج صاحبه ما فيه

من قرأ إّنـا أنزلنـاه بجهـر كـان كـشاهر >: عليه السالموروي عن اإلمام الباقر 
ّرسًا كان كاملتشحط بدمه يف سبيل اهللا، ومن قرأها سيفه يف سبيل اهللا، ومن قرأها 

                                                 
 . ينقل عدة روايات يف هذا املضمون٣٥٢ ـ ٣٥١: ٥راجع تفسري الصايف .  ١
مـن قرأهـا ُأعطـي مـن :  عنه صّىل اهللا عليه وآله٥١٦: ١٠، جممع البيان ٤٨٠: ٤تفسري الربهان .  ٢

 .األجر كمن صام رمضان وأحيا ليلة القدر
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)٥٣( 

 .١<عرش مرات مّرت عىل نحو ألف ذنب من ذنوبه
مـن قـرأ إنـا أنزلنـاه يف فريـضة مـن >: عليه الـسالموروي عن اإلمام الصادق 

 .٢<الفرائض نادى مناٍد يا عبداهللا قد غفر لك ما مىض فاستأنف العمل
عينة يف بعض الصلوات اليومية ورد لذا روي استحباب قراءة بعض السور امل

تفصيلها يف الرسائل العملية، ولكن روي أيضًا أّن مـن عـدل عـن قـراءة تلـك 
السور إىل سورة القدر يف الركعة األوىل وسـورة اإلخـالص يف الثانيـة مـن كـّل 

 من الفضل ُأعطي أجر السورة التـي عـدل عنهـا مـضافًا إىل أجـر امصالة ملا فيه
 أّنه كان يقـرأ هـاتني الـسورتني عليه السالمام عن اإلمام الرضا هاتني السورتني، ك

 عن اسـتحباب بعـض الـسور عليهم السالمفقط يف فرائضه فُسئل عّام روي عنهم 
 .٣األخرى يف بعض الصلوات فأجاب بذلك

ِ {: قوله تعاىل ِ  بِسْم ِ  اهللا  حْمن حيم الر   .وقد تقدم تفسريها يف الفاحتة}  الر 
ا{:  ـ قوله تعاىل١  }اْلَقْدرِ  َلْيَلةِ   يف َأْنَزْلناهُ  إِنَّ

 له، بأّنـه غنـّي عـن أي القرآن، أضمر يف هاء أنزلناه، ومل يرصح بذكره تعظيامً 
الترصيح، وظاهره مجلة الكتاب العزيز ال بعض آياته، قـد أنـزل يف ليلـة القـدر، 

نزيل يف كلمـة ويؤيد هذا املعنى التعبري باإلنزال الظاهر بالدفعة الواحدة دون الت
ّن النزول دفعة من اللوح املحفوظ إىل السامء إ: الظاهر يف التدريج، وقيل) نّزلناه(

                                                 
 .٥١٦: ١٠جممع البيان .  ١
 .٥١٦: ١٠جممع البيان .  ٢
 .٦ و٣ من أبواب القراءة يف الصالة ح٢٣الشيعة، الباب وسائل .  ٣



 بينات من القرآن الكرمي

)٥٤( 

الدنيا ثّم ُنّزل نجومًا وأجزاًء متفّرقة بحسب املناسبات املختلفـة يف نحـو ثـالث 
ُ { :  تعاىلـ قوله < األمثل>و< امليزان>وعرشين سنة، ويؤّيد هذا املعنى ـ كام يف   شَهْر

 َ َ  ال ذي  رَمَضان ُنْزِل ِ  أ ُ  فيه ْآن َالْكِتابِ { :  تعاىل، وقوله ١}الْقُر ِن ا  حم، و ُ   الْمُبينِ، إ ْناه َل َنْز ْلَةٍ    يف  أ َي  ل
ِن ا مُبارَكَةٍ  ُن ا إ ، وظاهرمها مجلة الكتاب الذي ٢} حَكيم أَمْرٍ  ُ    يُفْرَقُ  مُنْذِرينَ، فيها ك

تعّني فيها مقّدراهتم، ويؤيد النزول أنزل ليلة القدر التي يقّدر فيها مصري البرش، و
ْآناً {: تعـاىلالتدرجيي فيام بعد خالل مدة الرسالة قوله  ُ  وَقُر ْناه أي نّزلناه مفّرقـًا } فَرَق

ُ { نجوماً  َه َأ ِتَقْر َلَى ل َلى الن اسِ  ع ُ  مُكٍْث   ع ْناه ل َنَز  َنْزيالً  و َ {: تعـاىل، وقولـه ٣}ت َ  وَقال  ال ذين
 تـدرجييًا بحـسب صـّىل اهللا عليـه وآلـهآن تنـّزل عـىل النبـّي حينام رأوا القـر} كَفَرُوا

َ  لَوْال{املناسبات واألسباب  ل ِ  نُز  َيْه َل ُ  ع ْآن ، وهـذا الـرأي يف ٤}...واحِدًَة  جُمْلَةً  الْقُر
 .التفريق بني اإلنزال والتنزيل عليه أكثر املفرسين

ُر اهللا فيها حوادث ألّهنا ليلة التقدير) القدر (تعاىلسّامها اهللا < امليزان>ويف  ، يقدِّ
السنة من ليلة القدر إىل مثلها من قابل، من حياٍة وموٍت ورزٍق وسـعادٍة وشـقاٍء 

ليلة املذكورة الوغري ذلك، كام تقّدم يف أّول سورة الدخان، ويستفاد من ذلك أّن 
وهو فعـل مـضارع } يُفْرَقُ  فيها{: تعـاىلمتكررة بتكرر السنني، ويؤيد ذلك قوله 

ْ  خَيْـرٌ {: تعاىل االستمرار، وكذلك قوله ظاهر يف َلْـفِ  مِـن ُ {، }شَـهْرٍ  أ ل َنَـز   ت
                                                 

  .١٨٥سورة البقرة، اآلية .  ١

 .٤ ـ ١سورة الدخان، اآلية .  ٢

 .١٠٦سورة اإلرساء، اآلية .  ٣
 .٣٢سورة الفرقان، اآلية .  ٤
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)٥٥( 

 ْ ُ ̅ال  .ستمرار أيضًا يف كّل عاماملفيد لال} مَال ِكَة
 }اْلَقْدرِ  َلْيَلةُ  ما َأْدراكَ  َوما{:  ـ قوله تعاىل٢

يف هذه اآلية وما بعدها بياُن تعظيٍم هلا، بأن عظمة ليلة القدر كبرية إىل درجـة 
 قبل نزول هذه اآليات مع ما لـه مـن علـٍم صّىل اهللا عليه وآله عىل رسول اهللا خفيت

واسع، وهذا التعبري يف اآلية يدّل عىل اإلهبـام، وكنايـة عـن جاللـة قـدر الليلـة 
َ  وَما{: وعظم منزلتها، ويؤكد ذلك إظهار اسمها مكررًا، فكأّنه قال ُ  ما أَدْراك ْلَة َي  ل

 ِ ُ {: تعاىلدر؟ فقال ما ليلة الق: فقيل} الْقَدْر ْلَة َي ِ  ل ْ  خَيْرٌ  الْقَدْر َلْفِ  مِن حيث مل }  شَهْر أ
 .وما أدراك ما هي، هي خٌري من ألف شهر: يقل
 }َشْهر َأْلِف  ِمنْ  َخْريٌ  اْلَقْدرِ  َلْيَلةُ {:  ـ قوله تعاىل٣

وهذا بيان إمجاّيل ملا أشارت إليه اآلية السابقة ببيان عظمـة أمـر هـذه الليلـة، 
تها منها من حيث العبادة، أي أّن العبـادة يف ليلـة القـدر، يّ آلية خريذه اواملراد هب

ألّهنا ليلة مباركة، خري من العبادة يف ألف شهر ليس فيها ليلة قدر، وهذا واضح 
 القـدر وحـدها، ةّن العبادة يف شهر فيه ليلة قدر، أفضل من العبادة يف ليلإحيث 

 اً كيف تكون ليلة القدر خري>: ، قيل لهلسالمعليه اوهذا هو املروّي عن أيب عبداهللا 
العمل فيها خري من العمل يف ألـف شـهر لـيس فيهـا ليلـة : من ألف شهر؟ قال

 .١<قدر
 

                                                 
 .٤ ح١٥٧: ٤الكايف .  ١
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)٥٦( 

ُل {:  ـ قوله تعاىل٤ زَّ وُح  وَ  َمالئَِكةُ ـالْ  َتنَ ِمْ  بِإِْذنِ  فيها الرُّ  }َأْمرٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َرهبِّ
املـسّمى بـالروح األمـني، أو جربائيـل : أي تتنّزل املالئكة والروح، والـروح

ف واملقابلـة يف اآليـة املفيـد طـخلق أعظم من املالئكة، وهو األنسب بقرينة الع
عليـه روي عـن اإلمـام الـصادق . للتغاير، وهو املروّي من أّنه أعظم من املالئكة

جربئيل من املالئكة، والـروح >:  أّنه سئل عن الروح هل هو جربئيل؟ قالالسالم
ُ {: ئكة، أليس أّن اهللا عّز وجّل يقـولأعظم من املال ل َنَز  ُ  ت َ  الْ̅مَال ِكَة ُ  و وح  ١}<الر 

 .إشارة إىل التغاير بقرينة العطف واملقابلة
ُل فعل مضارع يدّل عىل االستمرار، أصله تتنّزل، وهذا دليـل آخـر  غـري وتنزَّ

 يـه وآلـهصـّىل اهللا علعىل أّن ليلة القدر مل تكن خاصة بزمن النبّي األكـرم النصوص 
 .وزمن نزول القرآن، بل هي تتكرر يف كّل عام

ِ {: قوله ِإِذْن ْ  ب أي بأمره، فإّن اإلذن يف اليشء الرخصة فيه، وهو إعـالم } رَب هِم
صّىل اهللا عليه سنة إىل النبّي كل وإّن هذا التنّزل للمالئكة والروح يف . عدم املانع منه

هم الزمني، وهذا هو املروّي عـن  يف زمانه، وبعده إىل أوصيائه حسب تسلسلوآله
مـع أي < يا رسول اهللا، ليلة القدر يشء يكون عـىل عهـد األنبيـاء>: أيب ذر قلت

ال، بـل : ينزل عليهم فيها األمر فإذا مضوا رفعـت؟ قـال >صّىل اهللا عليه وآلـهعهده 
 .٢<هي إىل يوم القيامة

                                                 
 .٤٨١: ٤تفسري الربهان .  ١

 .، تفسري امليزان عن تفسري الربهان٥ ح٨١٩: ٢ات ، عن تأويل اآلي٧٢ ح٩٧: ٢٥بحار األنوار .  ٢
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)٥٧( 

 .ويف هذا املعنى غري واحد من الروايات من طرق أهل السنة
ْ {: هقول ِمْن هنا بمعنى الباء، أي تتنّزل بكـّل أمـر ُقـّدر يف تلـك . }أَمْرٍ  ُ    مِن
أي ألجـل تـدبري كـل أمـر مـن األمـور، أو هـي أو هي للتعليل بالغاية، . السنة

أي بسبب كّل أمر إهلي، وهذا األخري هو األرجـح البتداء الغاية، وتفيد السببية 
ألمـر يف اآليـة مـن األمـور التكوينيـة إذا كـان ا: ، ويقول<امليزان>عند صاحب 

واحلوادث الواقعة فاألرجح هو املعنى الثاين أن من للتعليل، أي ألجل تدبري كّل 
 .أمر من األمور التكوينية

يف اآلية ترّكز عىل معنى الربوبية، ) رّهبم(إّن عبارة : <األمثل>ويقول صاحب 
يلـة، حيـث تتنـزل لتـدبري وتدبري العامل، وتتناسب مع عمل املالئكة يف تلـك الل

 .األمور وتقديرها، وبذلك يكون عملها جزء من ربوبية اخلالق
ى ِهيَ  َسالمٌ {:  ـ قوله تعاىل٥  }اْلَفْجرِ  َمْطَلعِ  َحتَّ

ُفّرس السالم بالسالمة، وُقّدم سالم الذي هو اخلـرب للحـرص، أي مـا هـي إّال 
 والسالمة والرمحة حتى عمة باخلريف بأهنا م الليلةسالمة، أي أّن اآلية تصف تلك

ّن عبادهتـا تعـدل عبـادة ألـف شـهر، إّن القـرآن نـزل فيهـا، وإالصباح، حيـث 
واملالئكــة والــروح تتنــّزل فيهــا، وفيهــا تنــزل األرزاق واخلــريات والربكــات، 

 وفيها حيظى العباد برمحة خاصة، إذن هي ليلـة ،والشياطني فيها تكّبل بالسالسل
هذا هو التفسري األول لكلمة . محة حتى مطلع الفجرمفعمة باخلري والسالمة والر

 ).سالم(
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)٥٨( 

 .عليه السالمالتفسري الثاين أهنا سالم لكثرة سالم املالئكة فيها عىل ويل األمر 
أّن املالئكة يف تلك الليلة تسلم باستمرار عىل بعضها، وعـىل : التفسري الثالث

 .١عاين للسالم مرويةمن مّروا به من املؤمنني املتعبدين فيها، وكّل هذه امل
ِ  مَطْلَعِ  حَت ى{و  .إىل وقت طلوعه} الْفَجْر

أما حتديد الليلة التي هـي ليلـة القـدر املباركـة، فقـد اختلفـت الروايـات يف 
حتديدها مع اتفاقها بأّهنـا يف شـهر رمـضان، واألكثـر أهنـا يف العـرش األواخـر، 

واحلاديـة والعـرشين، التاسـعة عـرش، : واألكثر واألشهر أهنا إحدى ثالث ليايل
 .والثالثة والعرشين، واألشهر من كّل ذلك أّهنا الثالثة والعرشون

التقدير يف ليلـة تـسعة عـرش، >:  أّنه قالعليه السالموروي عن اإلمام الصادق 
 .٢<واإلبرام يف ليلة إحدى وعرشين، واإلمضاء يف ليلة ثالث وعرشين

لياٍل يعود إىل توجيه النـاس ها بني عدة ءلعّل اختفا: <األمثل>يقول صاحب 
إىل االهتامم بالعبادة يف مجيع تلك الليايل، كام أخفى رضاه يف أنواع الطاعات كـي 
يتجه الناس إىل مجيعها، وأخفى غضبه وسخطه بني املعايص كي جيتنبوا مجيعهـا، 
وأخفى أحباءه وأولياءه بني الناس كي حيرتموا كـّل النـاس، وأخفـى إجابتـه يف 

أ كّلها، وأخفى االسم األعظم بني أسامئه كـي تعّظـم كّلهـا، وأخفـى أدعيته لتقر
 .وقت املوت ليكون الناس عىل استعداد له يف مجيع األوقات

                                                 
 .راجع تفسري الصايف وتفسري امليزان.  ١

 .٩ ح١٥٩: ٤الكايف .  ٢



)٥٩( 

 
 
 

  تفسري سورة الكافرون: اخلامس الفصل
. وتسمى سورة اجلحد، وهي ست آيات عدا البسملة، وهي مكيـة أو مدنيـة

. أّن الظاهر من سياقها أهنا مّكية< زاناملي>فعن ابن عباس وقتادة أهنا مدنية، ويف 
 أن يظهـر للكّفـار براءتـه مـن ديـنهم، صـّىل اهللا عليـه وآلـهوأن السورة أمر اهللا نبّيه 

  وخيربهم بامتناعهم عن دينه، فال دينـه يتعـّداه إلـيهم، وال ديـنهم يتعـّداه إليـه،
أّي نـوع مـن فال يعبد ما يعبدون أبدًا، وال يعبدون ما يعبد أبـدًا، فلييأسـوا مـن 

 .املداهنة
من قرأ قل يا أّهيا الكافرون، وقـل هـو >: عليه السالمروي عن اإلمام الصادق 

 الفرائض غفر اهللا له ولوالديه ومـا ولـدا، وإن كـان شـقيًا مناهللا أحد يف فريضة 
ُحمي من ديوان األشقياء، وُأثبت يف ديوان الـسعداء، وأحيـاه اهللا سـعيدًا وأماتـه 

 .١<يداً سعيدًا وبعثه شه
وروي استحباب قراءهتا يف الركعة األوىل من نافلة الـصبح بعـد احلمـد مـع 

 .٢سورة التوحيد يف الركعة الثانية
قـل يـا أهيـا : كـان أيب يقـول>:  أّنه قـالعليه السالموروي عن اإلمام الصادق 

                                                 
 .٥٥١: ١٠، جممع البيان ١٢٧: ثواب األعامل.  ١
 . يف اهلامش١٤٩: مفاتيح اجلنان املعرب.  ٢
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)٦٠( 

  أعبــد اهللا وحــده أعبــد اهللا: الكـافرون ربــع القــرآن، وكـان إذا فــرغ منهــا قـال
 .١<وحده
 :له تعاىلقو
ْمحنِ  اللَّـهِ  بِْسمِ { حيم الرَّ  .وقد تقّدم تفسريها يف الفاحتة}  الرَّ
ا يا ُقْل {:  ـ قوله تعاىل١ َ   }اْلكافُِرون َأهيُّ

 .٢<القمي تفسري>يا حمّمد تعبد آهلتنا سنة، ونعبد إهلك سنة، كام يف : القائلون
 }َتْعُبُدونَ  ما َأْعُبُد  ال{:  ـ قوله تعاىل٢

أي ال أعبد يف املستقبل ما تعبدون من األصنام، ويف : وغريه<  شّرب تفسري>يف 
 .ال أعبد ما تعبدون اليوم ويف هذه احلال: وغريه< املجمع>

 }َأْعُبُد  ما عابُِدونَ  َأْنُتمْ  ال وَ {:  ـ قوله تعاىل٣
أي وال أنتم عابدون يف املستقبل ما أعبـد وهـو اهللا : وغريه< تفسري شّرب >ويف 

 .وال أنتم عابدون إهلي اليوم ويف هذه احلال: <املجمع>وحده، ويف 
مْ  ما عابٌِد  َأنا ال وَ {:  ـ قوله تعاىل٤  }َعَبْدتُّ

أي وال أنا عابد ما عبدتم من األصنام يف احلال، ويف : وغريه< تفسري شرب>يف 
نا عابد معبودكم من األصنام فيام بعد اليوم من األوقات أوال : وغريه< املجمع>

 .ةاملستقبل
                                                 

 .٥٥١: ١٠جممع البيان .  ١
 .٤٤٥: ٢تفسري القمي .  ٢



 تفسري سورة الكافرون: الفصل اخلامس

)٦١( 

 }َأْعُبُد  ما عابُِدونَ  َأْنُتمْ  ال وَ {:  ـ قوله تعاىل٥
أي وال أنـتم عابـدون معبـودي يف احلـال، ويف : وغـريه < تفسري شـري>ويف 

وال أنـتم عابـدون معبـودي فـيام بعـد اليـوم مـن األوقـات : وغـريه< املجمع>
 .املستقبلة

قـول القـول، اآليـة الثانيـة إىل هنايـة الـسورة يف حمـل نـصٍب م: <امليزان>يف 
، حـذف لداللـة الكـالم عليـه، )ما(فعول تعبدون ضمري راجع إىل املوصول مو

ولرعاية الفواصل، فلم يقل ما تعبدونه، وكذا مفاعيل األفعال التالية يف اآليـات 
يف اآليات املتقدمة دون ) ما(، وأتى سبحانه بـ)أعبد وعبدتم وأعبد(التي بعدها 

أعبد الباطل، أي عبادتكم، وال تعبدون احلق، ال : لقصد الصفة، كأنه قال) من(
 .أي عباديت

أّن اآليتني الرابعة واخلامسة تكرار ملضمون اآليتني الـسابقتني : <امليزان>ويف 
َ  سَوْفَ  َ    تَعْلَمُونَ، ثُم   سَوْفَ  َ   {: تعـاىللزيادة التأكيد، كقوله  ، وقولـه ١}تَعْلَمُون

َ {: تعاىل َيْفَ  فَقُتِل َ  ك ر َ  ، ثُم  قَد  ُتِل َيْفَ  ق َ  ك ر  .٢}قَد 
من أّن قريشًا كررت الطلب مـرتني : عليه السالموكام روي عن اإلمام الصادق 
 .٣فأجاهبم اهللا بمثل ما قالوا وكرروا

                                                 
 .٤ و ٣، اآلية سورة التكاثر.  ١

 .٢٠ و١٩سورة املدثر، اآلية .  ٢

 .٤٤٥: ٢تفسري القمي .  ٣



 بينات من القرآن الكرمي

)٦٢( 

 }دينِ  ِيلَ  وَ  دينُُكمْ  َلُكمْ {:  ـ قوله تعاىل٦
ي اآلية تأكيد بحسب املعنـى ملـا تقـّدم يف نفـ: <امليزان>وقرئ ويل ديني، ويف 

لالختصاص،، أي دينكم وهو عبادة األصنام ) يل(و) لكم(االشرتاك، والالم يف 
خيتص بكم وال يتعداكم، وديني وهو عبـادة اهللا وحـده خمـتص يب وال يتعـداين 

 .إليكم
لكم جزاء دينكم ويل جـزاء : معنى اآلية وجوهًا منهايف يذكر : <املجمع>ويف 

 .مهديني، فحذف املضاف وأقام املضاف إليه مقا
لكم كفركم بـاهللا، ويل ديـن التوحيـد واإلخـالص، وهـذا وإن كـان : ومنها

 ما اعْمَلُوا{: تعاىلظاهره إباحة لكنه وعيد وهتديد ومبالغة يف النهي من قبيل قوله 
 ْ  .١}شِئْتُم

 .اّن الدين يف اآلية اجلزاء، ومعناه لكم جزاؤكم ويل جزائي: ومنها
، وهي صّىل اهللا عليه وآله معجزة لنبينا أّن السورة تضمنت< املجمع>ويضيف يف 

اإلخبار بام يكون يف املستقبل مما ال سـبيل لـه إىل علمـه إّال بـوحي مـن قبـل اهللا 
 .، فكان ما أخرب كام أخربسبحانه

                                                 
 .٤٠سورة فصلت، اآلية .  ١



)٦٣( 

 
 
 

  تفسري سورة العصر: السادس الفصل
حتتمل املدنية أيـضًا، < امليزان>عدد آياهتا ثالثة عدا البسملة، وهي مكية، ويف 

 :فيه أّهنا تلّخص مجيع املعارف القرآنية يف أوجز بيان، ويف فضل قراءهتاو
من قرأ والعرص يف نوافله بعثه اهللا يـوم >: عليه السالمروي عن اإلمام الصادق 

 .١<عينه حتى يدخل اجلنة] قريرة[القيامة ُمرشقًا وجهه، ضاحكًا ِسنُّه، قريرًا 
ْمحنِ  هِ ـاللَّ  بِْسمِ {: قوله تعاىل حيم الرَّ  .تقّدم تفسريها يف الفاحتة}  الرَّ

 }َواْلَعْرصِ {: ـ قوله تعاىل١
سم اهللا عّز وجّل بالدهر ملا فيه من الِعَرب، فالدهر يطلـق عليـه العـرص، كـام قأ

: قولـهبيطلق عىل االحتامالت اآلتيـة، أو بـآخر النهـار كـام أقـسم سـابقًا بأولـه 
حَ { ت العـرص لفـضلها، أو بعـرص ، أو بصالة العرص لوقوعها يف وقـ} ىَوالضُّ

 . املرشق باإلسالم، وكّلها حمتملةصّىل اهللا عليه وآلهالنبّي 
عليـه خروج القـائم عرص العرص >:  قالعليه السالموروي عن اإلمام الصادق 

 .، وذلك ملا فيه من متام ظهور احلق عىل الباطل٢<السالم
 :وجواب القسم ما يأيت

                                                 
 .٤٣٤: ١٠، وجممع البيان ١٢٥:  عن ثواب األعامل٣٧٣: ٥تفسري الصايف .  ١
 .٦٥٦:  عن كامل الدين٣٧٢: ٥تفسري الصايف .  ٢



 بينات من القرآن الكرمي

)٦٤( 

ْنسا إِنَّ {:  ـ قوله تعاىل٢  }ُخْرسٍ   َلفي نَ اْإلِ
إّن املراد باإلنسان هنا اجلنس، والدليل عىل ذلك ورود االستثناء بعـده : قالوا

ِذيَن { لفـي خـرسان يف صـفقته وبيعـه } خُسْرٍ   لَفي{: ، واملراد بقوله}...إِالَّ الَّ
اجلليل الباقي يف اآلخرة بالقليـل الفـاين يف الـدنيا، أو لفـي خـرسان يف مـساعيه 

 . ماله مطالبه، أو يف نقصان ألنه ينقص عمره كّل يوم وهو رأسورصف أعامره يف
إّن اإلنـسان لفـي خـرس يعنـي >:  قـالعليه الـسالموروي عن اإلمام الصادق 

 .١<أعداءنا
والعـرص إّن اإلنـسان >: عليهام السالموروي عن اإلمام الصادق وأمرياملؤمنني 

 .٢<لفي خرس، وإّنه فيه إىل آخر الدهر
للتعظيم، وحيتمل التنويع أي هو يف نوع خاص ) ُخْرس (تنكري يف إّن ال: وقالوا

َ {: من اخلرس غري اخلسارات املالية واجلاهية، قال تعـاىل ْ  خَـسِرُوا ال ذين َنْفُـسَهُم  أ
 ْ َأَهْليهِم َ  و ِ  يَوْم َ  ذلِكَ  أَال الْقِيامَة ُ  هُو ُ  الْخُسْران  .٣}الْمُبين
اِحلاِت  َعِمُلواوَ  آَمنُوا الَّذينَ  إِالَّ {:  ـ قوله تعاىل٣  بِاَحلقِّ  َوَتواَصْوا الصَّ

ْربِ  َوَتواَصْوا  }بِالصَّ
ْا{: قوله َتَواصَو ِالْحَق   و أوىص بعـُضهم بعـضًا بـاحلّق مـن اعتقـاد أو عمـل } ب

                                                 
 .٦٥٦:  عن كامل الدين٣٧٢: ٥تفسري الصايف .  ١
 .٤٣٦: ١٠، جممع البيان ٤١١: ٢فسري القمي ت.  ٢
 .١٥سورة الزمر، اآلية .  ٣



 تفسري سورة العصر: الفصل اخلامس

)٦٥( 

ْا{ َتَواصَو ِ  و بْر ِالص   .عىل الطاعة وعن املعصية} ب
: ، قـالالمعليـه الـسعن اإلمام الصادق < كامل الدين>ويف الرواية املتقّدمة عن 

َ  إِال  >{ الِحاتِ  وَعَمِلُوا{يعني بآياتنـا } آمَنُوا ال ذين يعنـي بمواسـاة اإلخـوان } الص 
ْا{ َتَواصَو ِالْحَق   و ْا{يعني باإلمامة، } ب َتَواصَو ِ  و بْر ِالص   .<يعني العرتة} ب

استثنى أهل صـفوته >: يف اآلية أيضًا قال عليه الـسالموروي عن اإلمام الصادق 
عليـه  إّن اإلنسان لفي خرس إّال الذين آمنوا بوالية أمرياملـؤمنني:  حيث قالمن خلقه

 .١<وتواصوا باحلّق ذرّياهتم ومن ُخّلفوا بالوالية، تواصوا هبا وصربوا عليها ،السالم
أّن يف إهبام سبب اخلرس يف اآليـة وتفـصيل سـبب الـربح : <تفسري شّرب >ويف 

 تعاىل اخلري املربحة يوجب اخلرس، ومن كرمه إشعارًا بأّن ما عدا املذكور من أعامل
 .أّنه أظهر اجلميل وسرت القبيح

اآلية استثناء من جنس اإلنسان الواقع يف اخلـرس، واملـستثنون : <امليزان>ويف 
هم األفراد املتلبسون بااليامن بـاهللا وبرسـله وكتبـه واليـوم اآلخـر، واملتلبـسون 

احلة، واملتواصـون بعـضهم لـبعض باألعامل الصاحلة، أي بجميع األعامل الـص
باتباع احلق والدوام عليه، ويف ذكر التوايص باحلق والتوايص بالصرب بعد العمـل 

عـام، وعطـف الصالح مع أهنام من العمل الصالح من باب ذكر اخلـاص بعـد ال
 فإنه من التوايص باحلق رب بأمره، وكذلك التوايص بالصاخلاص عىل العام اهتامماً 

 .ك اهتاممًا بأمره، وتكرار التوايص للتوكيدفذكره بعده كذل

                                                 
 .٤٤١: ٢تفسري القمي .  ١



)٦٦( 

 
 
 

  تفسري سورة الكوثر: السابع الفصل
ّن بعضهم يـرى إوهي ثالث آيات عدا البسملة، وهي مكية أو مدنية، حيث 

أهنا نزلت يف املدينة، وبعضهم يرى نزوهلا مرتني مّرة يف مّكة ومّرة يف املدينة، مجعًا 
 .بني الروايات

 بإعطائـه صـّىل اهللا عليـه وآلـها امتنان من اهللا تعاىل عـىل النبـي أّهن : <امليزان>ويف 
 .ه هو األبرت، وهي أقرص سورة يف القرآنئالكوثر وتطييب نفسه الرشيفة بأّن شان

من كانت قراءته إّنا أعطيناك >: عليه السالمعن اإلمام الصادق : <الصايف>ويف 
وم القيامـة، وكـان حمدثـه عنـد الكوثر يف فرائضه ونوافله سقاه اهللا من الكوثر يـ

 .١< يف أصل طوبىصّىل اهللا عليه وآلهرسول اهللا 
الظاهر أنه مأواه يوم القيامة عند رسول اهللا، وطوبى شـجرة يف اجلنـة : دثهحم

 ودارامهـا عليـه الـسالم وفرعها يف دار عّيل صّىل اهللا عليه وآله دار رسول اهللا يفأصلها 
 .٢متجاوران يف اجلنة

ْمحنِ  اهللا بِْسمِ {: قوله تعاىل حيم الرَّ  .تقدم تفسريها يف الفاحتة}  الرَّ

                                                 
 .١٢٦:  عن ثواب األعامل٣٨٤: ٥تفسري الصايف .  ١
 .جممع البحرين يف حدث وطيب.  ٢



 تفسري سورة الكوثر: الفصل السابع

)٦٧( 

ا{:  ـ قوله تعاىل١  }اْلَكْوَثرَ  َأْعَطْيناكَ  إِنَّ
اخلري الكثري، وهو يعّم مجيع ما فّرسوه به من : الكوثر: وغريه< تفسري شّرب >يف 

 من العلم أو النبوة أو القرآن أو الشفاعة أو رشف الدارين، وهو عىل وزن فوعل
 .الكثرة

أّنه هنر >: عليه السالموبعضهم فّرسه بنهر يف اجلنة، ملا روي عن اإلمام الصادق 
 .١<اهللا حمّمدًا عوضًا عن ابنه إبراهيم] أعطاه خ[يف اجلنة أعطى 

 ، الذي يكثر الناس عليه يوم القيامةصّىل اهللا عليه وآلهوُفّرس أيضًا بحوض النبي 
 .٢آنيته بعدد نجوم السامء

 رّدًا عـىل مـن زعـم أّنـه أبـرت، وكـان أهـل صّىل اهللا عليه وآلهّرس أيضًا بذريته وفُ 
 بعـد صّىل اهللا عليه وآلـهون النبّي فاجلاهلية يسّمون من ليس له ولد أبرت، فكانوا يص

 عليه هذه اآلية بمعنى إنـا أعطينـاك تعاىلموت ابنيه أنه أبرت ال نسل له، فأنزل اهللا 
 ذريته سبحانهلكثرة ال ينقطع إىل يوم القيامة، وقد حرص اهللا النسل الكثري يف غاية ا

 : عندهم وأبطل مقولة املرشكني أّن الذرية فقط من االبن، بام اشتهر،من ابنته فاطمة
ــا ــا وبناتن ــو أبنائن ــا بن   بنون

 

  بنوهّن أبناء الرجال األباعد 
 

ي ال دين له إّن شانئك من املرشكني هو األبرت الذ: ويف آخر السورة قال تعاىل
 .وال نسب

                                                 
 .٤٤٥: ٢، تفسري القمي ٣٨٢: ٥تفسري الصايف .  ١
 .٤٥٩: ١٠جممع البيان .  ٢



 بينات من القرآن الكرمي

)٦٨( 

إّن التعبري باملايض لتنزيله منزلة ما حتقق فعًال، وقد وقع كام أخربه اهللا : وقالوا
وهذا التفسري .  حتى مأل أقطار الدنياعليها السالمعّز وجّل، وكثر نسله من فاطمة 

ُ {األخري يناسبه هناية السورة  ْتَر َب ِئََك هُوَ اْأل  .}إِن  شان
 إرادة الكل ألّن مجيع ما ُفّرس به الكوثر يرجـع إىل التفـسري ال مانع من: وقيل
 .اخلري الكثري: األول
 }اْنَحرْ  وَ  لَِربَِّك  َفَصلِّ {:  ـ قوله تعاىل٢

 .وغريه بنحر الُبْدن< تفسري شّرب >وفّرس النحر كام يف 
 .استقبل القبلة بنحرك يف الصالة: وفّرس فيه أيضًا، أي

 إىل نحرك يف تكبرية افتتـاح الـصالة، كـام روي ارفع يديك: وفّرس أيضًا، أي
 كذلك، لكنّه يف عليه السالموروي عن أمرياملؤمنني . عليه السالمعن اإلمام الصادق 

فإّن لكّل يشٍء زينـة وإّن زينـة الـصالة رفـع >: كّل تكبريات الصالة، ويف آخرها
 .١<األيدي عند كّل تكبرية

النحر االعتـدال يف القيـام أن يقـيم >:  قالعليه السالموروي عن اإلمام الباقر 
 .٢<صلبه ونحره

 }اْألَْبَرتُ  ُهوَ  شانَِئَك  إِنَّ {:  ـ قوله تعاىل٣
إّن مبغضك هو األبرت املنقطع النسل والذكر، ال أنت : وغريه< تفسري شرب>يف 

                                                 
 .٤٦١: ١٠ عن جممع البيان ٣٨٣: ٥تفسري الصايف .  ١

 .٩ ح٣٣٦: ٣ عن الكايف ٣٨٣: ٥تفسري الصايف .  ٢



 تفسري سورة الكوثر: الفصل السابع

)٦٩( 

يا حمّمد كام عّريوك بانقطاع نسلك، وذلك لبقاء عقبـك وحـسن ذكـرك إىل يـوم 
 .القيامة

 .ولك يف اآلخرة ما ال يدخل حتت الوصف: <الصايف >ويضيف يف
يذكر عّدة روايات عن العامة واخلاصة أحدها يف الـدر املنثـور < امليزان>ويف 

 قـال صـّىل اهللا عليـه وآلـهعن أيب سعد وابن عساكر من اّنه ملا مات ولدا رسـول اهللا 
ِئَكَ  إِن  {: تعـاىلقد انقطع نسله فهو أبرت، فنزل قولـه : العاص بن وائل َ  شـان  هُـو

 ُ ْتَر َب  .}اْأل
ــة  ــا يف رواي ــده م ــل أشــخاص آخــرون، ويؤّي ــار أّن القائ ويف بعــض األخب

 يف حـديث خياطـب فيـه عمـرو بـن علـيهام الـسالماالحتجاج عن احلسن بن عّيل 
 مـنهم قريش رجال فيك فتحاكمت مشرتك، فراش عىل ولدت نكإ و>: العاص

 بـن والنـرض رث،ااحلـ بـن وعـثامن املغـرية، بـن والوليـد حرب، بن سفيان أبو
 مـن عليـك فغلـبهم ابنه، أنك يزعم همكلّ  ل،ئوا بن والعاص كلدة، بن رثااحل
 خطيبـاً  قمـت ثـم ة،ّيـغِ بَ  وأعظمهـم ،منصباً  وأخبثهم ،حسباً  أألمهم قريش بني

 لـه، ولـد ال أبـرت رجل حممداً  إنّ : لئوا بن العاص وقال حممد، شانئ أنا: وقلت
ِئَكَ  إِن  {: وتعاىل تبارك اهللا فأنزل كره،ذ انقطع مات قد فلو َ  شـان ُ  هُـو ْتَـر َب  ١}<اْأل

 .احلديث

                                                 
 .٤١١: ١االحتجاج .  ١



)٧٠( 

 
 
 

  تفسري سورة الفلق: الثامن الفصل
وهي مخس آيات عدا البسملة، وهي مدنية عىل ما يظهـر مـن سـبب نزوهلـا، 

 أن يعوذ باهللا من كـّل صّىل اهللا عليه وآلهأمر للنبّي < امليزان>وقيل مكية، وهي كام يف 
 .ّرش بصورة عامة، ومن بعض الرشور اخلاصة

 يف سبب نزول السورة ومـا بعـدها، أي عليه السالموروي عن اإلمام الصادق 
 قد سحره لبيد بن أعصم اليهودي، فأّثر عـىل صّىل اهللا عليه وآلـهأّن النبّي : املعوذتني

ا السحر حق، فأتاه جربئيـل فـأخربه بـذلك فـدع: عليه السالمعينه وفرجه، وقال 
 وبعثه ليستخرج ذلك من بئر أزوان، فقرأ املعـّوذتني التـي أنـزهلام عليه السالمعلّيًا 

 يومئذ عـىل الـسحر فانحّلـت ُعَقـده، وعـويف صّىل اهللا عليه وآلـهجربئيل عىل النبّي 
 .١رسول اهللا

 أيضًا أّنه كان سبب نزول املعـّوذتني أّنـه عليه السالموروي عن اإلمام الصادق 
. ٢ فنزل عليه جربئيل هباتني السورتني فعّوذه هبامصّىل اهللا عليه وآله وعك رسول اهللا

 .٣ما يقرب منه< جممع البيان>ويف 
                                                 

 ، ٣٩٧: ٥تفسري الصايف .  ١
 .٤٥٠: ٢، عن تفسري القمي ٣٩٧: ٥تفسري الصايف .  ٢
 .٤٩٢: ١٠جممع البيان .  ٣



 فلقتفسري سورة ال: الفصل الثامن

)٧١( 

وورد استحباب قراءة املعوذتني يف الوتر من صالة الليل كام روي عن اإلمام 
من أوتر باملعوذتني وقل هو اهللا أحـد قيـل لـه يـا عبـداهللا >:  قالعليه السالمالباقر 
 .١<د َقبِل اهللا وتركأبرش فق

 أّنه كان كثريًا ّما يعوذ احلسن واحلسني هباتني صّىل اهللا عليه وآلهوروي عن النبي 
 .٢السورتني

ْمحنِ  اللَّـهِ  بِْسمِ {: قوله تعاىل حيم الرَّ  .وتقّدم تفسريها يف الفاحتة}  الرَّ
 }اْلَفَلِق  بَِربِّ  َأُعوذُ  ُقْل {:  ـ قوله تعاىل١

وغريه بالصبح الّنه فلق عنه الظالم أي فرق، أي < فسري شّرب ت>فرسَّ الفلق يف 
ما ُيفلق عنه الظالم، أي ما ُيفرق وما ُيشّق عنـه، وخـصَّ الفلـق عرفـًا بالـصبح 

 .ولذلك ُفّرس به
إّن ختصيص الصبح باإلعاذة دون غريه من األوقات لفضله كـام قـال : وقالوا

َ  إِن  {: تعاىل ْآن ِ  قُر َ  الْفَجْر  .٣}داً مَشْهُو  ن
وُفرسِّ الفلق أيضًا بكّل ما ينفلق عنه كاملطر والنبات والعيون واألوالد، وهـو 
املعنى اللغوي للفلق الذي يعّم كّل ما ُيفلق عنه، وُيفطـر عنـه بـاخللق واإلجيـاد، 

 .فإّن فيه فلقًا وَشّقًا للعدم، وإخراجًا إىل الوجود
< امليـزان>وايـات، كـام يف وُفّرس الفلـق أيـضًا بُجـبٍّ يف جهـنّم، وتؤّيـده الر

                                                 
 .٤٩١: ١٠جممع البيان .  ١
 .٤٩٤: ١٠جممع البيان .  ٢
 .٧٨اء، اآلية سورة اإلرس.  ٣



 بينات من القرآن الكرمي

)٧٢( 

< املجمـع>، وكـذا يف صـّىل اهللا عليـه وآلـهعن النبـّي < الدر املنثور>عن < الصايف>و
ر جهنم، وأهل جهنّم يتعّوذون من شّدة حـّره،: وغريه  كـام أّنه بئر يف جهنم منه ُتسعَّ

 . جهنّمأنه سأل اهللا أن يأذن له أن يتنّفس، فأذن له فأحرق: وفيه. عن القمي أيضاً 
 .لتجاء إىل من يدفعه عنه االعتصام والتحّرز من الرش باالوالعوذ يف اآلية هو

 }ِمْن َرشِّ ما َخَلَق {:  ـ قوله تعاىل٢
أي من ّرش كّل ما خلق من ذي نفس وغريه جسًام كان أو َعَرضًا، أي مـن ّرش 

 .كّل من حيمل ّرشًا ممّا خلق
النحصار الّرش فيه، فإّن عامل خصَّ عامل اخللق باالستعاذة منه : <الصايف>ويف 

 .األمر خري كّله
 علـم الـرشائع :خلق املمكنات، واألمر: اخللق: يف أمر< جممع البحرين>ويف 

ُ {: تعاىلمن تفسري قوله   .١}لَهُ الْخَلْقُ وَ اْألَمْر
 }َوِمْن َرشِّ غاِسٍق إِذا َوَقَب {:  ـ قوله تعاىل٣

دخل ظالمه، ومنه قوله : ذا وقب، أيإ. ُفّرس الغاسق أّنه الليل الشديد الظلمة
ِلى{: تعاىل مِْس إ الةَ لِدُلُوكِ الش  َقِمِ الص  ِ  أ  أي من زوال الشمس إىل شّدة ٢} غَسَقِ الل يْل

 عليهم السالمظالم الليل، وهو انتصافه، ففيام بينهام أربع صلوات، كام روي عنهم 
 .يف تفسري اآلية

                                                 
 .٥٤سورة األعراف، اآلية .  ١

 .٧٨سورة اإلرساء، اآلية .  ٢



 فلقتفسري سورة ال: الفصل الثامن

)٧٣( 

 .١غسق الليل أول ظلمة الليل: وقيل
صيصه باالستعاذة منه هلجوم البالء فيه غالبًا، ألّنه بظلمته يعني الّرشير يف وخت

 .<امليزان>ّرشه لسرته عليه كام عن 
أّن ذكر ّرش الليل إذا دخل بظالمه بعد ذكر ّرش ما خلـق هـو مـن : وفيه أيضاً 

 .تامم به، وكذلك فيام بعده من اآلياتهذكر اخلاص بعد العام لزيادة اال
اثاِت ِيف اْلُعَقدِ {: عاىل ـ قوله ت٤  }َو ِمْن َرشِّ النَّفَّ

وهم النساء السواحر الاليت يسحرن بالُعَقد عىل املسحور يف خيـوط وينفـثن 
عليها، أو النفوس السواحر الّاليت ينفثن، أي يـنفخن بريـق أو بدونـه يف الُعَقـد 

ساء أكثر من التي يعقد هبا يف خيٍط بريقه، أعم من النساء وغريهّن، لكّن سحر الن
 .سحر الرجال

 ةويف اآلية تصديق لتـأثري الـسحر يف اجلملـة، إضـافة لآليـة التـي تبـني قـص
هاروت وماروت الرصحية يف تأثري السحر للتفريق بـني الـزوج وزوجتـه، وآيـة 

 .سحرة فرعون
ويف تعريف النفاثات دون غاسق املتقدم وحاسـد اآليت إشـارة إىل أّن : وقالوا

 .خالفهامكّل نفاثة رشيرة ب
 }َو ِمْن َرشِّ حاِسٍد إِذا َحَسَد {:  ـ قوله تعاىل٥

أي إذا أظهر حسده، وفعل ما حيمله احلسد عليـه، أمـا إذا مل يعمـل بمقتـىض 
                                                 

 .١٥٣٧: ٤الصحاح .  ١



 بينات من القرآن الكرمي

)٧٤( 

 الغتاممه برسور ، بل خيتص الرضر باحلاسد،حسده فال يعود رضره إىل املحسود
 .املحسود بنعمته

كـاد >: صّىل اهللا عليـه وآلـه اهللا ، قال رسولعليه السالموروي عن اإلمام الصادق 
 .١<احلسد أن يغلب القدر

ما (ما يعمها وهو  إّن ختصيص الثالثة الغاسق والساحر واحلاسد بعد: وقالوا
لشّدة ّرشها، وهو من باب ذكر اخلاص بعـد العـام لزيـادة االهـتامم، كـام ) خلق
 .تقّدم

                                                 
 .٣٩٦: ٥ وعنه يف تفسري الصايف ٤ ح٣٠٧: ٢الكايف .  ١



)٧٥( 

 
 
 

  تفسري سورة الناس: التاسع الفصل
سملة، وهي مدنية عىل ما يظهر من سبب نزوهلا مثـل وهي ست آيات عدا الب

 .الفلق لنزوهلام معًا، أو مكّية كام قيل
 أن يعوذ باهللا مـن ّرش الوسـواس صّىل اهللا عليه وآلهأّهنا أمر للنبّي : <امليزان>ويف 

 .اخلناس، وهو الشيطان الرجيم
 .اجعوقد تقّدم سبب نزول السورة وثواب تالوهتا يف تفسري سورة الفلق فر

حيم̅بِسْمِ الل  {: قوله تعاىل حْمنِ الر   .تقّدم تفسريها يف الفاحتة}  هِ الر 
 }ُقْل َأُعوُذ بَِربِّ النَّاسِ {:  ـ قوله تعاىل١

خّص الناس يف اآلية بالذكر مـع أّنـه رّب العـاملني مجيعـًا تـرشيفًا هلـم ألّهنـم 
 .أرشف خملوقاته

 }لِه النَّاسِ َملِِك النَّاِس إِ {:  ـ قوله تعاىل٣ و ٢
بيان صفات ثالثة هللا عّز وجّل صاحلة للعـوذ واالعتـصام هبـا، ولكـّل منهـا 

 إذ لـيس كـل رّب ملكـًا ولـيس كـّل ملـك إهلـًا، وهـذه ،خصوصية خاصة هبـا
فييل أمر الناس، ) رب(الصفات الثالثة تؤذن بكامل قدرته تعاىل عىل اإلعاذة، أما 

فـذو قـوة ) ملـك(وأمـا  ،ئجهم مجيعهـاُيرجع إليه يف حـواوويدّبرهم ويربيهم، 



 بينات من القرآن الكرمي

)٧٦( 

وأمـا وسلطان بالغٌة قدرته، نافٌذ حكمه، ُيستجار به فيدفع عنهم الـرش بـسلطته، 
فمعبود ال رشيك له، والزم معبوديته إخالص العباد لـه، فـال يـدعون إّال ) إله(

 واهللا ســبحانه مجــع هــذه ،إيــاه، وال يرجعــون يف يشء مــن حــوائجهم إّال إليــه
ْ ̅ذلِكُمُ الل  {: ثة لنفسه يف قولهالصفات الثال ِلهَ إِال  ̅هُ رَب كُمْ لَهُ ال َأَ   مُْ ُ ال إ  هُوَ ف

 َ ، وعدم العطف بني هذه الصفات الثالثة لإلشارة إىل كون كـّل صـفة ١}تُصْرَفُون
منها سببًا مستقًال يف دفع الّرش عـن النـاس، وتكريـر النـاس يف اآليـات الثالثـة 

 .٢بيانلزيادة الترشيف وال
 }َخنَّاسِ ـِمْن َرشِّ اْلَوْسواِس الْ {:  ـ قوله تعاىل٤

اسم بمعنى الوسوسة، أريد به الشيطان الرجيم، ُسّمي ) الوسواس(إّن : قالوا
ألنه ) اخلنّاس(، و)زيٌد عدٌل (بفعله مبالغة وزيادة عىل كلمة املوسوس، من قبيل 

 وهـي صـيغة مبالغـة مـن خينس وهو كثري اخلنس، أي يتأخر إذا ذكر العبُد رّبه،
ُسّمي الشيطان خناسًا ألنه يوسوس لإلنسان، فإذا ذكر اهللا تعـاىل : اخلنوس، قيل

 .رجع وتأخر، ثّم إذا غفل عاد إىل وسوسته
 .٣<اخلنّاس اسم الشيطان>: عن القمي< الصايف>ويف 
 } ُصُدوِر النَّاسِ  الَّذي ُيَوْسِوُس يف{:  ـ قوله تعاىل٥

هـي صـفة للوسـواس اخلنـاس، : <امليـزان>يف . ّهبـمعند غفلتهم عن ذكر ر
                                                 

 .٦سورة الزمر، اآلية .  ١

 .راجع تفسري امليزان وتفسري شرب.  ٢
 .٤٥٠: ٢، تفسري القمي ٣٩٨: ٥تفسري الصايف .  ٣



 تفسري سورة الناس: الفصل التاسع

)٧٧( 

ـق الوسوسـة هـو مبـدأ اإلدراك مـن  واملراد بالصدور هـي النفـوس، ألّن متعلَّ
اإلنسان وهو نفسه، وإنام ُأخذت الصدور مكانًا للوسواس، ألّن اإلدراك ُينسب 

وَلكِـنْ {: تعـاىلبحسب شيوع االستعامل إىل القلب، والقلب يف الصدر، كام قال 
 َ ِ  عْمَى الْقُلُوُب ال تيت دُور  .١} ِيف الص 

 }ِجنَِّة َو النَّاسِ ـِمَن الْ {:  ـ قوله تعاىل٦
هذه اآلية بيان للوسواس، أي الشيطان من اإلنس واجلن، أو للذي يعـود إىل 
الشيطان، إذ الشيطان املوسوس يكون جنّيًا كإبليس ومجاعته من اجلن، أو إنـسيًا 

: ويف الـدعاء. ٢}شَياطينَ اْإلِنِْس وَ الْجِـن  {: تعـاىلقال أي أتباعه من اإلنس، كام 
اللهّم اكفنا ّرش اجلّن واإلنس، واغفر لنا ما تعّمدنا وأخطأنـا، ونـسينا وسـهونا، 

 .واعف عنا وارمحنا برمحتك يا أرحم الرامحني

                                                 
 .٤٦حلج، اآلية سورة ا.  ١

 .١١٢سورة األنعام، اآلية .  ٢



)٧٨( 

 
 
 

  تفسري آية الكرسي: العاشر الفصل
ا يف مـوارد وأوقـات وإنام  اخرتت تفـسريها لكثـرة ورود اسـتحباب قراءهتـ

 . من سورة البقرة٢٥٥كثرية، وهي اآلية 
كـان : <األمثـل>ويف . <آيـة الكـريس>اشتهرت هذه اآلية يف األخبار باسـم 

 يولـون أمهيـة خاصـة عليهم السالمن و واألئمة املعصومصّىل اهللا عليه وآلهرسول اهللا 
 .هبا

 رسول اهللا، ما أفضل يا: قال أبوذر>:  قالعليه السالمروي عن اإلمام الصادق 
آية الكريس، مـا الـساموات الـسبع واألرضـون الـسبع يف : ما ُأنزل عليك؟ قال

 .١<...الكريس إّال كحلقة ملقاة بأرض فالة 
 مل يرتك قراءة آيـة الكـريس يف عليه السالم أنه عليه السالموروي عن أمرياملؤمنني 

 وعلـم أّهنـا ، اهللا عليـه وآلـهصّىل ليلة من الليايل منذ أن سمع بفضلها من رسول اهللا 
 .٢ من كنز حتت العرش، ومل تعط لنبي قبلهصّىل اهللا عليه وآلهنزلت إىل النبي 

 .٣<إّن أعظم آية يف القرآن آية الكريس>: صّىل اهللا عليه وآلهوروي عن النبي 
                                                 

 .٤٥٨/ ٥٥٩ حتت رقم ٢٥٨: ١تفسري العيايش .  ١
 .١١٩٢ ح٥٠٨: األمايل للطويس.  ٢
 .١٣ ح٥٢٣:  عن اخلصال٢٦١: ١تفسري الصايف .  ٣
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)٧٩( 

سمعت نبـيكم عـىل أعـواد املنـرب وهـو >: عليه السالموروي عن أمرياملؤمنني 
ية الكريس يف دبر كّل صالة مكتوبة مل يمنعه من دخول اجلنّـة إّال من قرأ آ: يقول

املوت، وال يواظب عليها إّال صديق أو عابد، ومن قرأها إذا أخذ مضجعه آمنـه 
 .١<اهللا عىل نفسه وجاره وجار جاره واألبيات حوله

وروايات أخرى كثرية تبني فضل هذه اآلية وعظمتها عنـد الفـريقني وذلـك 
 . حمتوياهتاناشئ من عظمة

عظم املعارف اإلهليـة، وأهـم أصـل مـن أصـول أأهنا تقرر : <املواهب>ويف 
عتقاد به جيعل ع األنبياء واملرسلني، واالالدين، وهو اهللا تعاىل الذي يدعو إليه مجي

اإلنسان عىل الرصاط املستقيم، يطلبه اإلنسان بـالفطرة، ويـرتّنم باسـمه يف كـّل 
جلميع صفات الكامل واجلالل، وقـد قـررت اآليـة حال، أال وهو اهللا املستجمع 

 يف الذات والصفات واملعبودية وبينت أهـم صـفاته الكامليـة، عّز وجّل توحيد اهللا 
فهي بحق أعظم آية يف كتاب اهللا املجيد، وهي كنز من كنوز العرش، وهي تعدل 

 .ثلث القرآن
 }ُهوَ  إِالَّ  إِلهَ  ال هُ ـاللَّ {: قوله تعاىل ـ ٢٥٥

و العلم الشخيص لواجب الوجود املعبود باحلق، إلـه العـاملني، وهـو ه) اهللا(
جل لفظ ألعظم معنى، فوق ما نتعّقله من معنـى العظمـة واجلـالل، وقدتقـّدم أ

 .الكالم عنه يف البسملة من سورة الفاحتة
                                                 

 .١٥٧: ٢ وجممع البيان ٢٣٥: ١ عن جوامع اجلامع ٢٦١: ١تفسري الصايف .  ١



 بينات من القرآن الكرمي

)٨٠( 

إّن هذا هو االسم األعظم الذي يتأثر منـه >: صّىل اهللا عليه وآلهوروي عن النبي 
 .١<العامل
ال مـستحق للعبـادة يف : وغريمهـا< األمثل>و< املواهب>، يف ) إله إّال هوال(

عامل الوجود إّال هو، وهذه العبارة تبّني وحدانية خـالق الوجـود وإن كـان لفـظ 
اجلاللة يتضّمن هذا املعنى، فتكون العبارة تأكيدًا لتلك احلقيقة، بـل هـي حـٌرص 

 الـزوال والفنـاء، وحـٌرص للوجـود يف معرض، ألّن غريه تعاىلفيه احلّقة للحقيقة 
 .عدم باطل كام أثبت يف احلكمة احلّقة، ألّن غريه تعاىلاحلقيقي فيه 

الذات املتصفة بصفات األلوهية، يف وجوب ) إله(نافية للجنس و) ال: (قوله
الوجود، واحلياة، والقدرة وغريها، والذي يأله فيه ـ أي يتحّري ـ ويلتجـأ العبـاد 

 .همإليه يف مجيع أمور
أنه بمعنى املعبود، وبمعنى املتحّري يف ذاته، أي الذي حتـّريت : <امليزان>وعن 

 .العقول يف ذاته
 ]حتبـري[حتـّري َكـلَّ دون صـفاته >:  اإللـه يفعليه الـسالمروي عن أمرياملؤمنني 

 أي أّن ترصيفات الكلامت قـارصة عـن ٢<وضلَّ هناك تصاريف اللغاتالصفات، 
: ختالف بني احلكامء يف لفظ اإللـه، فمـن قائـلوقع االقد ، وعّز وجّل  صفاته بيان

                                                 
 .٢٤٩: ٤مواهب الرمحن .  ١
هذه العبارة يف خطبة جوامـع التوحيـد .  سورة البقرة١٣٣ يف رشح اآلية ٦٤: ٢مواهب الرمحن .  ٢

كـل دون صـفاته حتبـري اللغـات، >:  هكذا١٣٤: ١ألمرياملؤمنني عليه السالم املذكورة يف الكايف 
 .<وضلَّ هناك تصاريف الصفات
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)٨١( 

فُأبدل الواو ألفًا، وذلك لكون كّل ) َوَلهَ (أي حتّري، ومن قائل إنه من < َأَلهَ >إّنه من 
خملوق واهلًا نحوه، لذا قالوا إن اإلله حمبوب كّل يشء، وجمذوب كّل يشء، ومـن 

ول، وصاحب املواهب يـرى أي احتجب عن األبصار والعق) الهَ (إنه من : قائل
الستحالة وجود فرد ثان لـه، وإنـام هـو صحتها كّلها، ومجعه وتثنيته ليس حقيقيًا، 

 . املرشكنيتثنية ومجع ادعائي بحسب اعتقاد
ومن معاين اإلله املفزع، فيكون املعنى ال مفزع يف هذا الوجـود يف مجيـع املهـّامت 

 .، كام تقّدم يف أول معنى لإللهّال اهللا وال مستحق للعبادة يف هذا الوجود إإّال اهللا
يرجع إىل اسم اجلاللة الـدال عـىل الـذات املقدسـة املتـصفة ) هو(والضمري 

) هـو(بجميع صفات اجلامل واجلالل، التي ال تناهلا أفكار اإلنسان املحـدودة، و
 .حيكي عن مفهوم مبهم يف غاية اخلفاء

دراكه إ فيه العقول، وتنحرس عن إنه يرمز إىل مقام التحّري الذي تتحّري : وقالوا
 .األفكار واألوهام، كام تقّدم يف سورة التوحيد

يف القرآن ) هو(ولقد تكررت هذه العبارة املبتدئة بلفظ اجلاللة واملنتهية بلفظ 
ُ ̅الل  {:  آل عمران٣الكريم إضافة إىل ما نحن فيه يف آية  َ  ال ه ِله َ  إِال   إ  َ   ̅الْـ هُو

 ُ ُ {:  النساء٨٧ آية ، ويف}الْقَي وم َ  ال اهللا  ِله َ  إِال   إ ْ  هُو َيَجْمَعَن كُم ِلى ل ِ   إ ِ  يَوْم ، ويف }الْقِيامَة
ُ {: طه ٨آية  َ  ال اهللا  ِله َ  إِال   إ ُ  هُو ُ  لَه ْ   اْألَسْماء َ ̅ال ُ { :   النمل٢٦، ويف آية }  ىحُسْن  ال  اهللا 
 َ ِله َ  إِال   إ ِ  الْعَرِْش  رَب   هُو ِ الْعَظ ُ ̅الل  {: لتغابن ا١٣آية يف ، و}يم َ  ال ه ِله َ   إِال    إ َ   هُو َلَى  و  ع
 ِ ِ  اهللا  َتَوَ   ْي َل ْ  ف َ ̅ال  .}مُؤْمِنُون



 بينات من القرآن الكرمي

)٨٢( 

وعن بعضهم أّن هلذه اجلملـة املباركـة آثـارًا عجيبـة حـصلت بالتجربـة مـن 
 .قراءهتا، وهي يف مجيع املوارد اقرتنت بمهام الصفات اجلاملية واجلاللية

و َحيُّ ـالْ {: قوله تعاىل  }مُ اْلَقيُّ
 حقيقـة ذاتيـة، عّز وجـّل الذي يصّح أن يعلم ويقدر، وهي فيه ) احلّي (قالوا يف 

 احليـاة عّز وجّل أي هو احلي فقط، وغريه يف معرض الزوال والفناء، ومستمدٌّ منه 
َنَتِ {: تعاىلقال . وغريها ُ  وَع ِلَْ    الْوُجُوه ِ  ل  .١}الْقَي وم

 هبـام، ةّهنا من لوازمهام ومتقّومإأو قل  ويالزم احلياة العلم والقدرة كام تقّدم، 
 بوصـف حيـاة املخلـوقني، بـالنمّو عـّز وجـّل ويستحيل أن نصف حيـاة البـاري 

 يمتنـع أن جـّل وعـالوالتغذية والتكاثر، واجلذب والدفع، واحلس واحلركة، فإنه 
يتصف بمثل هذه الصفات التي تستلزم التغري يف األحوال، لذا قـالوا بـأّن حيـاة 

 تعـاىلجمموعة علمه وقدرته، ويف الواقع أنه بـالعلم والقـدرة ُيـدرك بأنـه اهللا هي 
 .حيٌّ 

ْ {: تعـاىلواحلياة هللا صفة دائمة مستمرة، قـال  َتَوَ   َلَـى و ذي  َ   ̅الْـ ع ـ   ال ال
: تعـاىل مفيض احلياة لكّل حّي، قال تعاىل، وهي مبدأ حياة كّل حي، وهو ٢}يَمُوتُ 

ِن ا{ ُ  إ َ   نُحْيي نَحْن ُ  و َا ميتُ ن ْن َي ِل ْ  وَإ ُ ̅ال  .٣}مَصير
 .، قالوا بأنه الدائم القيام بتدبري اخللق وحفظه)القيوم(و

                                                 
 .١١١سورة طه، اآلية .  ١

 .٥٨سورة الفرقان، اآلية .  ٢
 .٤٣ورة ق، اآلية س.  ٣
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)٨٣( 

القـائم بـاألمر، املتعهـد : من أسامئه احلسنى، ومعناه: القيوم: <املواهب>ويف 
صفة مبالغـة مـن القـائم، أي الـدائم القيـام : باحلفظ والتدبري واملراقبة، والقيوم

 .علم تاٍم وحكمة كاملةبتدبري شؤون اخللق عن 
تستلزم مجلة من الصفات، مما يتطلبـه شـؤون خلقـه، مـن اخللـق : والقيومية

 .والرزق، واإلحياء واإلماتة، والرمحة والغفران، واحلفظ ونحو ذلك
 }َنْومٌ  َوال ِسنَةٌ  َتْأُخُذهُ  ال{: قوله تعاىل

نَة َوْسنَة ُحذفت هي فتور يتقّدم النوم، فلذا ُقّدم عىل النوم، وأصل السِّ : الِسنة
 .منها الواو، وهو النعاس

إّنه بحـسب : وهو فقدان العقل بالغلبة عىل البرص والسمع، وقالوا) وال نوم(
ما تقتضيه البالغة يف أمثال املقام، أن يقّدم القوي وهو النوم الغالب عـىل العقـل 
ة، عىل الضعيف وهو السنة الذي هو نوم ضعيف، أي ال تأخذه نوم بـل وال ِسـن

لكنّه تعاىل قّدم السنة ألجل التتايل والتتابع الطبيعـي يف عمليـة النـوم، إذ تنتـاب 
 .١املرء الِسنة أوالً ثّم تزداد عمقًا حتى تدخل يف النوم العميق

أّن تقديم الِسنة عىل النوم إنام هو من باب إثبات عدم النـوم : <املواهب>ويف 
كيف يعقـل أن يأخـذه النـوم، ولـو من ال تأخذه مقدمات النوم : باألولوية، أي

عكس وقدم النوم ملا أفاد هذا املعنى، وهذا يكون أبلغ مما قيل إّن مقتىض البالغة 
 .هو االنتقال من األقوى إىل األضعف

                                                 
 .١٧٣: ٢راجع األمثل .  ١



 بينات من القرآن الكرمي

)٨٤( 

إّن هذه اجلملة يف اآلية تنفي  التشبيه باملخلوقني ألّن الِسنة والنوم من : وقالوا
َيَْس {ا صفات املخلوقني، وهو منزٌه ومتعاٍل عنه ِ  ل ْ  كَمِثْلِه  .١}ءٌ  َ 

وأيضًا اجلملة تأكيد للقيوم، إذ ال تدبري وال حفظ ملن ينعس أو ينـام، وذلـك 
ألّن القيام الكامل بتدبري عامل الوجود، يتطلب عدم اإلغفال عن ذلك حتى حلظة 
واحدة، لذلك فكّل صفة ال تتفق مع قيومية اهللا عّز وجّل تنتفي من ساحة قدسه 

، فاآلية تشري إىل حقيقة استمرار فيض اللطف اإلهلـي وديمومتـه، وعـدم تلقائياً 
 .٢انقطاعه عن وجوده املقدس حلظة واحدة

امواِت  ِيف  ما َلهُ {: قوله تعاىل  }اْألَْرضِ  ِيف  َوما السَّ
 وهو ، واألرضللملك، ُملكًا وِملكًا، فهو َملِك ملا يف الساموات) له(الالم يف 

إّن ذكر هذه اجلملة بعد ذكر : <األمثل> يقول يف ألرض،مالك ملا يف الساموات وا
 فيه إشارة إىل أنه ال يكون هناك قيام بشؤون العـامل بغـري ملكيـة تعـاىلالقيومية هللا 

، تعـاىلالساموات واألرض وما فيها، فالبّد أن يكون العامل كّلـه ملكـًا خالـصًا هللا 
 .وأّن كّل تّرصف حيدث فيها فبأمر منه

هذا معلول آخر للواحد احلي القيوم، فإنه إذا انحـرص : <واهبامل>ويقول يف 
كيـة واه لـه، ال بمعنـى املالكيـة وامللِ احلي القيوم يف الفرد الواحد يكون كّل ما س

حتيــاج ر يف الــساموات واألرض مــن جهــات االفقــط، بــل إّن كــّل مــا يتــصوّ 

                                                 
 .١١سورة الشورى، اآلية .  ١

 .١٧٣: ٢راجع األمثل .  ٢
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)٨٥( 

ته وملكـه واالستكامل له تعاىل، فالقيمومية العظمى تستدعي سعة إحاطته وقدر
 .جلميع ما يف الساموات واألرض، وإن السلطان املطلق هللا تعاىل

تغليبًا للعقالء، ألّن العقـالء ) من(بمعنى ) ما(إّن الضمري املضمر يف : وقالوا
هم أرشف من يف الساموات واألرض، أو ملا دّل عليه من املالئكة واألنبياء الذين 

من قبيل ) َمن(بمعنى ) ما(القرآن وردت يدّلون عىل اهللا، ويف اللغة واستعامالت 
ِل  {: قوله تعاىل َل ِ ̅و ُ  ه ماواتِ  يفِ  ما يَسْجُد ْ  اْألَرْضِ  يفِ  وَما الس  ْ   داب ةٍ  مِن َال ُ ̅و ْ   مَال ِكَة  وَهُم

َ  ال تـأيت بمعنـى ) َمـن( ووردت لتغليب العقالء، وورد العكس إّن ١}يَسْتَكْبِرُون
َ {: وله تعـاىللتغليب العقالء وغريهم، كام يف ق) ما( ْ  أ َ  لَم َ ̅الل   أَن   تَر حُ  ه ُ  يُسَب  ْ  لَه  مَن
ماواتِ  يفِ  َاْألَرْضِ  الس  ُ  و يْر  .٢} صَاف ات وَالط 

 }بِإِْذنِهِ  إِالَّ  ِعنَْدهُ  َيْشَفعُ  الَّذي َذا َمنْ {: قوله تعاىل
هذا بيان لكربيائه تعاىل، وهـو اسـتفهام إنكـاري، أي لـيس ألحـد الـشفاعة 

 .<املواهب>ملكه وسلطانه إّال بإذنه، كام يف والتأثري يف 
أي ما من أحد يتقّدم بـشفاعة إليـه إّال بإذنـه، وهـذه اجلملـة : <األمثل>ويف 

، ومعنى املالكية املطلقة له جلميـع مـا عّز وجّل ُتكمل يف الواقع معنى القيمومية هللا 
 أنه يملك شـيئًا، يف العامل، أي أننا إذا رأينا احدًا يشفع عند اهللا، فليس معنى ذلك

وأّن له تأثريًا مستقًال، بل إّن مقامه يف الشفاعة هبة مـن اهللا وبإذنـه، وهـذا بذاتـه 

                                                 
 .٤٩سورة النحل، اآلية .  ١

 .٤١سورة النور، اآلية .  ٢
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)٨٦( 

 .دليل آخر عىل قيومية اهللا ومالكيته
ن كانت تستعمل عادة يف التوسط لغفران الذنوب، غري إعة واالشف: ثّم يقول

عامل الوجـود، وسع من ذلك، وتشمل مجيع العوامل واألسباب يف أأّن مفهومها 
فمثًال الرتبة واملاء واهلواء وأشعة الـشمس عوامـل تـشفع للبـذرة وُتعينهـا عـىل 
الوصول إىل النضج لتصبح شجرة أو نبتة متكاملة، فإذا نظرنا إىل الـشفاعة هبـذا 
املعنى الواسع أدركنا أّن وجود العوامل واألسباب املختلفة ال حتـدد مالكيـة اهللا 

ه العوامل كافة ال يكون إّال بـإذن اهللا وأمـره، وهـذا أيـضًا املطلقة، ألّن تأثري هذ
 .دليل عىل قيوميته ومالكيته

 }َيْعَلُم ما َبْنيَ َأْيدهيِْم َو ما َخْلَفُهمْ {: قوله تعاىل
و عكـسه، أو أأي يعلم ما كان وما مل يكن بعد، أو يعلم ما قبلهم وما بعـدهم 

خرة التي هي خلفهم أو عكسه، أي يعلم أمور الدنيا التي هي ما بني أيدهيم واآل
 .أّن ما بني أيدهيم هي اآلخرة التي أمامهم وما خلفهم هي الدنيا

هذه اجلملة كناية عن كامل إحاطته باملوجودات وسعة علمه : <املواهب>ويف 
باملخلوقات، واملراد بام بني أيدهيم احلارض املشهود، وبام خلفهم الغائب املستور، 

عالِمُ {: لزمان احلارض واملايض واملستقبل، كام يف قوله تعاىلفيشمل مجيع سلسلة ا
 ِ هادَة َالش  ، وهي بمنزلة التعليل لنفي الشفاعة إّال بإذنه، أي ألنه حميط بام ١}الْغَيِْب و

فعلوه ويفعلوه وسائر جهاهتم وشؤوهنم فالبّد أن تكون أصل الشفاعة، وكّل ما 
                                                 

 .٧٣سورة األنعام، اآلية .  ١
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)٨٧( 

ق الشفاعةيتعّلق هبا من حيث الشافع واملشفوع ومتع  بإذنه واختياره عّز وجّل، ،لَّ
َيْديهِمْ وَما خَلْفَهُمْ {: حدوثًا وبقاء يف الدنيا واآلخرة، كام يف قوله تعاىل َيْنَ أ يَعْلَمُ ما ب

 َ ِ ال يَشْفَعُونَ إِال  و ْتَ ̅ ل  .١} مَنِ ار
 } بِام شاءَ ٍء ِمْن ِعْلِمِه إِالَّ  َو ال ُحييُطوَن بَِيشْ {: قوله تعاىل

 بيشء من صفة العلم الذاتيـة لـه ان معلوماته، وإّال فال يمكن أن حييطوأي م
 .تعاىل

َ إِال  {  .أي بام يوحي إليهم من علمه}  بِما شاء
هذا تأكيد لسعة علمه وكـامل إحاطتـه، : وغريمها< األمثل>و< املواهب>ويف 

بـإزاء ونفي علم َمن سواه بام يعلمه إّال بام شاء، وتأكيد ملحدودية علـم الـشفعاء 
 . هلم منه إّال باملقدار الذي يريد هو أن يعلموهظَّ علمه الذي ال ح
هُ  َوِسعَ {: قوله تعاىل امواِت  ُكْرِسيُّ  }َواْألَْرَض  السَّ

للكرّيس معان وتفسريات، فقيل هو علمه، وقيل هو ملكه، وقيل هو اجلـسم 
الف ما املحيط بعامل الطبيعة الذي فيه الساموات واألرض دون العرش، عىل اخت

 .ورد يف تفسري الكريس
منطقـة نفـوذ : يمكن أن يكون للكريس عـدة معـاٍن، أحـدها: <األمثل>ويف 

 املحيط بجميع الساموات واألرض، وما مـن يشء خيـرج عـن منطقـة تعاىلعلمه 
 عليه السالمنفوذ علمه، وهذا هو املروي عن حفص بن غياث عن اإلمام الصادق 

                                                 
 .٢٨سورة األنبياء، اآلية .  ١
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)٨٨( 

 .١<هو العلم>: اآلية قالأّنه سأله عن معنى الكرّيس يف 
ّن منطقـة نفـوذ حكمـه تـشمل كـّل إمنطقة نفوذ حكمه وملكه، أي : وثانيها
شمل عامل املاّدة والطبيعة برمته بام فيه من أرض ونجوم وجمّرات، وهذا تمكان أو 

، سـئل عـن العـرش عليـه الـسالمما يظهر من رواية حنان عـن اإلمـام الـصادق 
 .٢كثرية أحدها امللكإّن هلام صفات : والكريس قال

أّنه يشء أوسع من الساموات واألرض كّلهـا، وحمـيط هبـا مـن كـّل : وثالثها
 أّن كـريس اهللا يـضّم مجيـع عليـه الـسالمجانب، وهذا مروي عـن أمـري املـؤمنني 

الكــريس حمــيط >:  أيــضاً عليــه الــسالموعنــه . ٣الــساموات واألرض وحمــيط هبــا
وروي عـن اإلمـام الـصادق . ٤<الثرىبالساموات واألرض وما بينهام وما حتت 

ما الساموات واألرض عند الكريس إّال كحلقة خاتم يف فـالة، ومـا >: عليه السالم
 .٥<الكريس عند العرش إّال كحلقة يف فالة

والظاهر أّن املقصود بـالكريس هنـا عـامل الكـريس الـذي تكـون الـساموات 
بـالعرش هنـا هـو عـامل واألرض وعامل الطبيعة يف زاوية صغرية منه، واملقـصود 

                                                 
 عبد اهللا عليه السالم عن قـول اهللا عـّز سألت أبا: ، ونص الرواية فيه قال٢٤٠: ١تفسري الربهان .  ١

هُ  َوِسعَ {وجل  امواِت  ُكْرِسيُّ  .علمه، كذا عن التوحيد: قال} َواْألَْرَض  السَّ
 .١ ح٣٢١: انظر التوحيد للصدوق.  ٢
 .٤٥٨ ح١٣٨: ١تفسري العيايش .  ٣
 .١٣٠: ١الكايف .  ٤
 .١٥٤: ٨الكايف .  ٥



 تفسري آية الكرسي: الفصل العاشر

)٨٩( 

 .العرش الذي يكون عامل الكريس يف زاوية صغرية منه
 }اْلَعظيمُ  اْلَعِيلُّ  َوُهوَ  ِحْفُظُهام َيُؤُدهُ  َوال{: قوله تعاىل

 .أي ال يثقله حفظهام، وهو العّيل عن املثل والنّد العظيم الشأن: قالوا
واملـشقة، أي ال مـن َأَوَد بمعنـى الثقـل : يـؤوده: <املواهب>و< األمثل>ويف 

يشق عليه وال جيهده ويتعبه حفظ الساموات واألرض، ألنه ليس مثـل خملوقاتـه 
 غري تعاىلالتي يتعبها احلفاظ عىل األشياء ويوهنها، ألّن قدراهتم حمدودة، وقدرته 

 .حمدودة
، وإّنه أرفع وأعظم مـن كـّل شـبيه عّز وجّل يعود إىل اهللا } يؤوده{والضمري يف 

 .ورشيك
 األخرية تدّل عىل حرص مجيع الكامالت فيه عّز وجّل، فـال علـّو وال واجلملة

 .تبارك وتعاىلعظمة إّال فيه ومنه 
فهذه اآلية واآليات األخرى التي تذكر صفة األعىل والعيل وتقرهنـا بـصفاته 

 هـو العـّيل يف ذاتـه ومجيـع شـؤونه وصـفاته، عـّز وجـّل األخرى تدّل عىل أّن اهللا 
 .له وأمره وسلطانهوالعظيم يف شأنه وجال

وهبذا تنتهي آية الكريس التي هي خالصة ما ورد يف املعارف الربوبية، أو هي 
اآلية األوىل من آية الكريس املتضمنة لثالث آيـات، فنكملهـا ملـا ورد يف بعـض 

ْ {األعامل قراءهتا إىل قوله  ِ  هُم َ  يهاف َ خ  .} الِدُون
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)٩٠( 

ينِ  ِيف  إِْكراهَ  ال{:  ـ قوله تعاىل٢٥٦  }الدِّ
أي ال إجبار يف اعتناق الدين، أي مل ُجير اهللا أمر الدين عىل اإلجبـار بـل عـىل 

هـو االعتقـاد الـصحيح : والدين. االختيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر
املستتبع للعمل والربط بني العباد وخالقهم وبني بعضهم مع بعض، فالبـّد مـن 

دعوة إىل الدين، فإنه مطابق للفطـرة اختاذ طريقة املنطق السليم واالستدالل يف ال
 .واحلكمة

َ  َقْد {: قوله تعاىل ْشُد  َتَبنيَّ  }اْلَغيِّ  ِمنَ  الرُّ
هذا تعليل لنفي اإلكراه يف الدين، فقد متّيز احلّق عـن الباطـل، واإليـامن عـن 

 .الكفر بالدالئل الواضحة
 دميأيت بمعنى الصالح وإصابة الصواب، خالف الغّي الذي هو عـ: والّرشد

نحـراف عـن احلـق، ويـستعمل بمعنـى الصالح وعـدم إصـابة الـصواب واال
 .الضالل، كام يستعمل الرشد بمعنى اهلداية أيضاً 

 }هِ ـبِاللَّ  ُيْؤِمنْ  وَ  بِالطَّاُغوِت  َيْكُفرْ  َفَمنْ {: قوله تعاىل
فمن يكفر بالشياطني وما ُعبد من دون اهللا وُيعرض عنهم ويؤمن باهللا وحده، 

 .فيام بعد هذه اجلملة من اآليةوسيأيت اجلواب 
بمعنـى جتـاوز عـن احلـد يف ) طغـى(من صيغ املبالغة من مادة : والطاغوت

االعتداء، ويطلق عىل املفرد واملثنى واجلمع واملـذكر واملؤنـث يف اسـتعامالته يف 
القرآن، ويطلق عىل كّل من كان سببًا للطغيان والضالل، كاألصـنام والـشياطني 
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)٩١( 

 .نادورؤساء الرشك والع
 :وجواب هذا اجلملة ما ييل

 } ىاْلُوْثقَ  بِاْلُعْرَوةِ  اسَتْمَسَك  فقد{: قوله تعاىل
 .هو شّدة التمّسك وإحكامه: االستمساك ـ كام قالوا ـ

مقبض اإلناء ونحوه، ويطلق االستمساك بالعروة عىل التعّلق بيشء : والعروة
 .ولو باحلبل املتني

 .كم املأمون قطعه، ومجعها الُوْثقملحتأنيث األوثق أي الثابت ا: والوثقى
التمـّسك بـاإليامن الـذي ال يعرتيـه ريـب وال وهـن يف : واملراد هبذه اجلملة

احلجج، التصال هذه العروة بامللك القدوس، وال عروة أوثق من هدى الـرمحن 
أّن العروة الوثقى هي احلبـل اإلهلـي النـوراين : وبعبارة أخرى. ومعارف القرآن

 ، ليـستنقذ النـاس مـن اهللكـات،ود من عامل النور إىل عـامل الظلـامتاملتني املمد
 .وُيلجم الشيطان اجلريم

هذا التعبري هو تشبيه بليغ ومتثيل رائـع للمعقـول الـذي هـو اإليـامن : وقالوا
بالظاهر املحسوس خال من املشّبه واملشّبه به وأداة التشبيه، ويعترب استعارة لطيفة 

 .ان املتسأنسة باملحسوساتلتقريب املعنى إىل األذه
 : هذه العروة بـتعاىلثّم يصف اهللا 
 }َهلا اْنِفصامَ  الَ {: قوله تعاىل

أي ال انقطاع هلا، والفصم يدّل عىل االنقطـاع واالنقـالع، واجلملـة يف حمـل 



 بينات من القرآن الكرمي

)٩٢( 

 .نصب حال من العورة الوثقى، أي حال كوهنا النفصام وال انقطاع هلا
 }َعليمٌ  َسميعٌ  هُ ـاللَّ  وَ {: قوله تعاىل

 .أي سميع لألقوال، عليم بالضامئر واألحوال
ــ ترغيـب للمـؤمنني الـصادقني، < املواهـب>و< األمثـل>واجلملة ـ كـام يف 

 هبذين االسـمني ألّن اإليـامن عّز وجّل وترهيب للكافرين واملنافقني، وقد أتى اهللا 
 .نانجَ ـوالكفر ممّا يتعّلقان باللسان وال

من أحّب أن يتمّسك بالعروة >:  أّنه قال عليه وآلـهصّىل اهللاوروي عن رسول اهللا 
الوثقى التي ال انفصام هلا فليتمّسك بوالية أخي ووصيي عيل بن أيب طالب، فإّنه 

، وروايات أخرى مـن ١<ال هيلك من أحّبه وتوّاله، وال ينجو من أبغضه وعاداه
 .طرق الفريقني ويف بعضها فليتمّسك بوالية عّيل وذريته

ِرُجُهمْ  آَمنُوا الَّذينَ  َوِيلُّ  اهللاُ{: تعاىلـ قوله ٢٥٧ ُلامِت  ِمنَ  ُخيْ ورِ  إَِىل  الظُّ  }النُّ
اهللا متوّيل أمور املؤمنني، خيرجهم بلطفه من ظلـامت الكفـر : قالوا يف تفسريها

إىل نور اإليامن، أو من ظلامت الذنوب إىل نور التوبـة واملغفـرة، أو مـن ظلـامت 
 .هلداية والطاعة واإليامنالغواية والضالل إىل نور ا

إّن هذا خطاب فيه منتهى العطف واحلنان، : وغريه< املواهب>يقول صاحب 
 وّيل أهل اإليامن، وهذا من أجّل املقامـات وأرشفهـا هلـم، تعاىلوفيه البشارة بأّنه 

 . بإخراجهم من الظلامت إىل النورعّز وجّل ووعد منه 
                                                 

 .٣٦٨: معاين األخبار.  ١
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)٩٣( 

عطف واحلنـان، حيـث إّنـه تعـاىل وهذه الوالية، والية الرعاية والصالح وال
إّن هذه الوالية غري الوالية التكوينية : وقالوا. يقوم بتدبريهم بام هو األصلح هلم

التي له تعاىل عىل مجيع من سواه من املخلوقات، وهي غري الوالية العامة التي هللا 
ني،  بـاملؤمنصـلوات اهللا علـيهم أمجعـنيولرسوله وألمرياملؤمنني وأوالده املعصومني 

ِن ما{الواردة يف اآلية الرشيفة  ُ  إ ِي كُم َل ُ ̅الل   و ُ  ه َ  وَرَسُولُه َال ذين َ  آمَنُوا و ذين ـ  َ  ال  يُقيمُـون
 َ الة َ  الص  ْتُون َ  وَيُؤ ْ  الز  ة َ  وَهُم  يوم صّىل اهللا عليه وآله التي أشار إليها رسول اهللا ١}راكِعُون

، والويل يف اآلية أيـضًا غـري <ألست أوىل باملؤمنني من أنفسهم>: غدير خم بقوله
ْ {الويل الذي هو بمعنى الصديق، والذي تشري إليه اآليـة الـرشيفة  ِال تي ادْفَع َ   ب  هِي

 ُ َا أَحْسَن َإِذ ْنَكَ  ال ذي  ف َي َ  ب ُ  و ْنَه َي ُ  عَداوَةٌ  ب َن ه َأ َلِي   ك  . أي صديق حمب٢}حَميمٌ  و
لمة واجلهل والغواية إنام أتى بالظلامت بلفظ اجلمع لكثرة مناشئ الظ: وقالوا

 .وتباينها، وأما النور فإنه حقيقة واحدة وال وجه للتعدد فيه
ِرُجوَهنُمْ  الطَّاُغوُت  َأْولِياُؤُهمُ  َكَفُروا َوالَّذينَ {: قوله تعاىل ورِ  ِمنَ  ُخيْ  إَِىل  النُّ

ُلامِت   }الظُّ
والكافرون أولياؤهم الـشياطني ورؤسـاء الـضاللة خيرجـوهنم بوسوسـتهم 

ظلامت الكفر، أو من نور البّينات إىل إىل  نور اإلسالم الذي فطروا عليه إليهم من
 . والغوايةظلامت الشبهات، أو من نور العقل والفطرة واهلداية إىل ظلامت الضالل

                                                 
 .٥٥، اآلية سورة املائدة.  ١

 .٣٤سورة فصلت، اآلية .  ٢
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)٩٤( 

 واّتبعوا الطاغوت، فإهنم خرجوا مـن واليـة اهللا تعاىلّن الذين كفروا باهللا إأي 
 الطاغوت الذي شأنه إخراج اإلنـسان مـن  وال مدّبر ألمرهم إّال ، عليهمعّز وجّل 

نور اإليامن الفطري إىل ظلامت الكفـر واجلهـل والغوايـة، وسـوقه إىل الـشقاوة 
 .واحلرمان وحرية الضاللة

 } خالُِدون فيها ُهمْ  النَّارِ  َأْصحاُب  ُأولئَِك { :قوله تعاىل
قالوا هذا وعيد للذين كفروا واتبعوا الشيطان ورؤساء الضاللة، واجلملة كام 

من قبيل القضايا الطبيعية التي ُيؤتى هبا لبيان ترّتب األثـر عـىل املـؤثر، فأولئـك 
وا النـور ؤالكافرون الذين اختاروا الكفر وحرموا أنفسهم مـن الـسعادة، وأطفـ

 .اإلهلي من نفوسهم خالدون، خللود نياهتم عىل الكفر، يف نار جهنم
 تليـق إّال بأهـل الظلـامت الـذين ويستفاد من اآلية أّن النار هي الدار التي ال

 .خلت نفوسهم عن النور اإلهلي الذي يسوقهم إىل احلق والرضوان
املشعر بعّلية اجلملـة الـسابقة هلـذه ) أولئك(واجلدير بالذكر أّن اسم اإلشارة 

املضافة إىل النار التي تفيـد معنـى املِْلـك كـصاحب ) أصحاب(النتيجة، وكلمة 
كّلها تفيد التأكيد بثبوت هذا اجلزاء واستمراره هلـم ) هم(الدار، وضمري الفصل 

 .١إىل األبد

                                                 
 .راجع تفسري مواهب الرمحن وغريه يف تفسري اآلية.  ١



)٩٥( 

 
 
 

  ١التقوى وآثارها يف القرآن الكرمي: احلادي عشر الفصل
واآلخـرة مرتتبـة عـىل صـفة الدنيا علم أهيا القارئ الكريم أّن مجيع خريات ا

ق عليها كـّل التقوى التي أوىل القرآن الكريم بآياته الكريمة اهتاممًا بالغًا هبا، وعلّ 
 .أسباب السعادة والكرامة تقريبًا يف الدنيا واآلخرة

 االجتناب عن احلرام  من األذى، ورشعاً رتالصيانة والس: ومعنى التقوى لغة
 والعذاب عليـه بـذلك االجتنـاب  عنه، والتوقي من العقابوالتنزه واالحتياط

 .حتياطواال
 :لكريممن آثار التقوى املذكورة يف القرآن ا وهذه مجلة

ْ {: تعاىل عىل هذه الصفة، بقوله ثناء ـ ال١ َت قُوا تَصْبِرُوا وَإِن َت َإِن   و ْ  ذلِكَ  ف ِ  مِن  عَـزْم
 .٢}اْألُمُور
ْ {: تعاىل ـ احلفظ واحلراسة من األعداء واملاكرين، بقوله ٢ َت قُوا  تَصْبِرُوا  وَإِن َت  ال  و
 ْ ْ  يَضُر كُم َيْدُهُم ْئاً  ك  .٣}شَي
َ ̅الل   إِن  {: تعـاىل بقوله  ـ التأييد والنرص٣ َ  مَـعَ  ه ذين ـ  ْا ال َ  ات قَـو ذين ـ  َال ْ  و  هُـم

                                                 
 .راجع اخلزائن للشيخ أمحد النراقي مع تّرصف وإضافة.  ١

 .١٨٦سورة آل عمران، اآلية .  ٢

 .١٢٠سورة آل عمران، اآلية .  ٣



 بينات من القرآن الكرمي

)٩٦( 

 َ  .١}مُحْسِنُون
ُنَ    ثُم  {: تعاىل ـ النجاة من النار، بقوله ٤ َ  ن ْا ال ذين ُ  ات قَو َنَذَر الِـ و ِ ̅الظ  َ م  فيهـا ين
ِي ا  .٢}جِث
ْ {: تعـاىل ـ اخللود يف اجلنّة، بقوله ٥ ْ  خَيْرٌ  أَذلِكَ  قُل ُ  أَم ْ  جَن ة ِ ̅ال َ   ال تـي خُلْد  وُعِـد

 ْ َ ̅ال َ   نَتْ  مُت قُون ْ ̅ل ، أضـيفت اجلنـة إىل اخللـد تنبيهـًا عـىل ٣}يراً وَمَـصِ  جَزاءً  هُم
ِلى وَسارِعُوا{: تعـاىلخلودها، وقولـه  ْ  مَغْفِرَةٍ   إ ْ  مِن ماواتُ  عَرْضُـهَا وَجَن ةٍ  رَب كُم  الـس 

َاْألَرْضُ  تْ  و َ  أُعِد  ِلْمُت قين  .٤}ل
ْ {: تعاىل ـ النجاة من الشدائد والرزق احلالل، بقوله ٦ َت قِ  وَمَن َ  ي ه ْ  الل̅  ُ  يَجْعَل  لَه

 ُ ْ  مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْه ْ {: تعـاىل، وقولـه ٥} يَحْتَسِب ال حَيْثُ  مِن َت قِ  وَمَن َ  ي ه ْ  الل̅  ُ  يَجْعَل  لَه
 ْ ِ  مِن ِه  . أمرهه، أي يسّهل علي٦}يُسْراً  أَمْر

َي هَا يا{: تعـاىلقوله  ـ إصالح العمل، ب٧ َ  أ َ  ات قُوا آمَنُوا ال ذين ه  قَـوْالً  وَقُولُـوا الل̅ 
 ْ ، يُصْلِح ْ  سَديداً ْ  لَكُم  .٧}أَعْمالَكُم

َي هَا يا{: تعاىل ـ غفران الذنوب، بقوله ٨ َ  أ َ  ات قُوا آمَنُوا ال ذين ه  قَـوْالً  وَقُولُـوا الل̅ 
                                                 

 .١٢٨ سورة النحل، اآلية . ١
 .٧٢سورة مريم، اآلية .  ٢
 .١٥سورة الفرقان، اآلية .  ٣
 .١٣٣سورة آل عمران، اآلية .  ٤
 .٣ و ٢سورة الطالق، اآلية .  ٥
 .٤سورة الطالق، اآلية .  ٦
 .٧١ و ٧٠سورة األحزاب، اآلية .  ٧



 التقوى وآثارها يف القرآن الكرمي: الفصل احلادي عشر

)٩٧( 

 ْ ، يُصْلِح ْ  سَديداً ْ   لَكُم َ   أَعْمالَكُم ْ و ْ   يَغْفِر ْ   لَكُم ُنُوبَكُم ْ { :  تعاىل، وقوله ١} ذ َت قُوا  تُصْلِحُوا  وَإِن َت  و
َإِن   َ  ف ه َ  الل̅   .٢}رَحيماً  غَفُوراً   ن

َت قِ الل  {: تعاىل ـ األجر اجلزيل، بقوله ٩ َنْهُ سَي ئاتِهِ وَيُعْظِمْ لَـهُ ̅وَمَنْ ي رْ ع هَ يُكَف 
ْ {: تعاىل، وقوله ٣}أَجْراً  ِل ذينَ أَح ْا أَجٌْر عَظيمٌ ل َات قَو  .٤}سَنُوا مِنْهُمْ و

َلى{: تعاىل، بقوله عّز وجّل  ـ حمبة اهللا ١٠ َات قى  مَنْ أَوْفى ب َإِن  الل    بِعَهْدِهِ و هَ يُحِب  ̅ ف
 ْ َ ̅ال  .٥}مُت قين

لُ الل  {: تعاىل ـ قبول األعامل، بقوله ١١ َتَقَب  ِن ما ي ْ ̅إ َ ̅هُ مِنَ ال  .٦}مُت قين
ْ ̅إِن  أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الل  {: تعاىلاإلكرام واإلعزاز، بقوله  ـ ١٢ َتْقاكُم  .٧}هِ أ
َ {: تعاىل ـ البشارة عند املوت، بقوله ١٣ َت قُون َ ، ال ذينَ آمَنُوا وَ نُوا ي ْبُشْرى̅ل   هُمُ ال

 ْ َبْديلَ لِ َِماِت الل  ِ̅يف ال ْيا وَِيف اْآلخِرَةِ ال ت ن ُ هِ ذلَِك ̅حَياةِ الد   .٨}هُوَ الْفَوْزُ الْعَظيم
َأَصْلَحَ فَال خَوٌْف  فَمَنِ ات قى{: تعاىل ـ األمن وعدم اخلوف يف اآلخرة، بقوله ١٤  و

                                                 
 .٧١ و ٧٠سورة األحزاب، اآلية .  ١

 .١٢٩سورة النساء، اآلية .  ٢
 .٥سورة الطالق، اآلية .  ٣
 .١٧٢سورة آل عمران، اآلية .  ٤
  .٧٦سورة آل عمران، اآلية .  ٥

 .٢٧سورة املائدة، اآلية .  ٦
 .١٣سورة احلجرات، اآلية .  ٧
 .٦٤سورة يونس، اآلية .  ٨



 بينات من القرآن الكرمي

)٩٨( 

 َ َنُون َيْهِمْ وَال هُمْ يَحْز َل  .١}ع
َت قُوا الل  {: تعـاىل ـ زيادة املعرفة، بقوله ١٥ َي هَا ال ذينَ آمَنُوا إِنْ ت هَ يَجْعَلْ لَكُمْ ̅يا أ

 ْ َات قُوا الل  {: تعاىل، وقوله ٢}قاناً فُر ُ ̅هَ وَيُعَل مُكُمُ الل  ̅و  .٣}ه
ادِ الت قْوى{: تعاىل ـ خري الزاد لسفر اآلخرة، بقوله ١٦ َإِن  خَيْرَ الز  دُوا ف َتَزَو   .٤} و
ِباُس الت قْوى{: تعاىل ـ العفاف واخلري املطلق، بقوله ١٧ َل لبـاس . ٥} ذلَِك خَيْرٌ  و
 .لعفافا: التقوى
ْ {: تعـاىل ـ التنّعم بنعيم اجلنة، بقوله ١٨ ُيُـونٍ  مُت قينَ يف̅إِن  ال اٍت وَع ، ٦} جَنـ 
ْ {: تعـاىلوقوله  ُيُونٍ  يف،  مَقاٍم أَمينٍ  مُت قينَ يف̅إِن  ال إِن  {: تعـاىل، وقولـه ٧} جَن اٍت وَع

 ْ َنَهَرٍ  مُت قينَ يف̅ال  .٨}مَليٍك مُقْتَدِرٍ  مَقْعَدِ صِدٍْق عِنْدَ  يف،  جَن اٍت و
َلَوْ أَن  أَهْلَ الْقُرى{: تعاىل ـ زيادة الربكات الدنيوية، بقوله ١٩ َفَتَحْنا  و ْا ل َات قَو  آمَنُوا و

َاْألَرْضِ  ماءِ و َيْهِمْ بَرَ ٍت مِنَ الس  َل  .٩}ع
                                                 

 .٣٥سورة األعراف، اآلية .  ١
 .أي نورًا تفرقون به بني احلق والباطل، وهو نور املعرفة: فرقاناً . ٢٩سورة األنفال، اآلية .  ٢

 .٢٨٢سورة البقرة، اآلية .  ٣
 .١٩٧سورة البقرة، اآلية .  ٤
 .٢٦سورة األعراف، اآلية .  ٥
 .٤٥سورة احلجر، اآلية .  ٦

 .٥١سورة الدخان، اآلية .  ٧

 .٥٥ و ٥٤سورة القمر، اآلية .  ٨
 .٩٦سورة األعراف، اآلية .  ٩



 التقوى وآثارها يف القرآن الكرمي: الفصل احلادي عشر

)٩٩( 

ِل ذينَ ال{: تعاىل ـ حسن العاقبة، بقوله ٢٠ ارُ اْآلخِرَةُ نَجْعَلُها ل  يُريـدُونَ تِْ َ الد 
 َ ِلْمُت قين ِبَةُ ل َالْعاق وقولـه . ، أي العاقبة احلسنة املحمودة١}عُلُو ا ِيف اْألَرِْض وَال فَساداً و

ِلت قْوى{: تعاىل ِبَةُ ل َالْعاق  .، أي العاقبة احلسنة ألهل التقوى٢} و
ْ { :  تعاىل ـ الفالح واهلداية، بقوله ٢١ ِل َ ذلِكَ الْكِتاُب ال رَيْبَ فيهِ هُدًى ل  ...   مُت قين

َلى ْ  أُول َِك ع َأُول َِك هُمُ ال َ ̅ هُدًى مِنْ رَب هِمْ و  .٣}مُفْلِحُون
َا ال ذينَ أُوتُوا الْكِتـاَب مِـنْ {: تعـاىل، بقولـه عّز وجّل  ـ وصية اهللا ٢٢ ْن ي َلَقَدْ وَص    و

ِي اكُمْ أَنِ ات قُوا الل   َبْلِكُمْ وَإ َ ̅ق َي هَا ال  {: تعـاىل، وقوله ٤}ه هَ حَق  ̅ذينَ آمَنُوا ات قُوا الل  يا أ
 ِ  .٥}تُقاتِه

هُمْ طا ٌِف مِـنَ {: تعـاىل ـ التذكر واالستبصار، بقوله ٢٣ ْا إِذا مَس  إِن  ال ذينَ ات قَو
 َ َإِذا هُمْ مُبِْصرُون يْطانِ تَذَك رُوا ف  .٦}الش 

َات قُوا الل  {: تعاىل ـ السبيل إىل الشكر، بقوله ٢٤ َ هَ لَعَل  ̅ف  .٧}كُمْ تَشْكُرُون
َ {: تعاىل ـ السبيل إىل الرمحة، بقوله ٢٥ َلَعَل كُمْ تُرْحَمُون َت قُوا و ِت َل  .٨}و

                                                 
 .٨٣سورة القصص، اآلية .  ١
 .١٣٢سورة طه، اآلية .  ٢

 .٥، ٢سورة البقرة، اآلية .  ٣

 .١٣١سورة النساء، اآلية .  ٤

 .١٠٢سورة آل عمران، اآلية .  ٥
 .٢٠١سورة األعراف، اآلية .  ٦
 .١٢٣سورة آل عمران، اآلية .  ٧
 .٦٣سورة األعراف، اآلية .  ٨



 بينات من القرآن الكرمي

)١٠٠( 

َات قُوا الل  {: تعاىل، بقوله عّز وجل ـ الكون مع اهللا ٢٦ هَ مَـعَ ̅هَ وَاعْلَمُوا أَن  الل  ̅و
 ْ َ ̅ال  .١}مُت قين

قَ {: تعـاىل، بقوله عّز وجل ـ عالمة الصدق مع اهللا ٢٧ دْقِ وَصَد  ِالص  َال ذي جاءَ ب و
 ْ َ ̅بِهِ أُول َِك هُمُ ال َأُول ِـَك هُـمُ {: تعاىل، وقوله ٢}مُت قُون ذينَ صَـدَقُوا و ـ  أُول ِـَك ال

 ْ َ ̅ال  .٣}مُت قُون
هذا مقام التقوى وفضلها وآثارها يف القرآن الكريم، وأما فضلها وآثارهـا يف 

 كتاب خمتارات من الدروس األخالقيـةا يف األحاديث الرشيفة فأتركها إىل مكاهن
، وأتربك اآلن بذكر واحدة من تلك الروايات الكثـرية، مـا روي تعاىلإن شاء اهللا 

 .٤<من ُرِزق التقوى ُرِزق خري الدنيا واآلخرة>: صّىل اهللا عليه وآلهعن النبي 

                                                 
 .١٩٤سورة البقرة، اآلية .  ١

 .٣٣سورة الزمر، اآلية .  ٢

 .١٧٧سورة البقرة، اآلية .  ٣
 .٥٦٤١كنز العامل خ.  ٤



)١٠١( 

 
 
 

  : عشرالثاين الفصل
   يف األمساء احلسىنتفسري اآليتني الشريفتني

ِل  {: تعاىل قوله َل ْ ̅و َادْعُوهُ بِها حُسْنى̅هِ اْألَسْماءُ ال قُلِ ادْعُوا {: تعـاىل، وقولـه ١} ف
ْ ̅الل   َلَهُ اْألَسْماءُ ال َي ا ما تَدْعُوا ف حْمنَ أ  .٢} حُسْنى̅هَ أَوِ ادْعُوا الر 

يف تفسري هاتني اآليتني ينبغي بيان ما ييل بصورة موجزة، وتفـصيلها يف كتـب 
 :التفسري

 أّن كل اسم من األسامء احلسنى التي أشـارت إليهـا اآليتـان هـو اسـم :والً أ
، الذي هو املسمى الذي تشري إليه األسامء احلسنى، واالسـم غـري تعاىلأحسن هللا 

األسامء احلسنى الداّلة عىل  عّز وجّل املسمى، كام أشارت إىل ذلك الروايات، فإّن له 
 . املسمىمنها، أي داالن عىل اهللا) والرمحناهللا ( واالسامن ،صفات اجلالل والكامل

بمعنى سّموه بتلك األسامء، اهللا والرمحن ) ادعوا(و) فادعوه( إّن كلمتي :ثانياً 
 تة األسامء، وليس معناهـا الـدعاء الـذي هـو العبـادة، فـإّن العبـادة ليـسوبقيّ 

ّمى  املسّمى بتلك األسامء، التي هي صـفات للمـسعّز وجّل لألسامء، وإنام هي هللا 

                                                 
 .١٨٠عراف، اآلية سورة األ.  ١
 .١١٠سورة اإلرساء، اآلية .  ٢



 بينات من القرآن الكرمي

)١٠٢( 

من َعَبَد اهللا بـالوهم >:  أنهعليه السالماملوصوف هبا، فقد روي عن اإلمام الصادق 
فقد كفر، ومن عبد االسم ومل يعبـد املعنـى فقـد كفـر، ومـن عبـد ] بالتوهم خ[

االسم واملعنى فقد أرشك، ومن عبد املعنى بإيقاع األسامء عليـه ـ بـصفاته التـي 
ق به لسانه يف رسيرته وعالنيته ـ فأولئـك وصف هبا نفسه، وعقد عليه قلبه، ونط

 .١<املؤمنون حّقاً 
خالفًا للمرشكني الذين يعتربون األسامء ذوات مستقلة لعبادهتـا، إضـافة إىل 

 املالئكـة عبادة املالئكة واجلن، وأهنا مـستقلة يف التـرصف بـالكون، ويعتـربون
وتعاىل يف اآلية األوىل  أبناءه، تعاىل اهللا عّام يصفون، فقد رّد عليهم سبحانه واجلن

ِل  {: أعاله بقوله َل ْ ̅و َادْعُوهُ بِها{ التي ال يسمى هبا غريه } حُسْنى̅هِ اْألَسْماءُ ال } ف
َ  وَذَرُوا{أي سّموه بتلك األسـامء  َ  ال ذين ُلْحِـدُون ِ   يف ي أي واتركـوا رأي } أَسْـما ِه

َ {هم املرشكني الذين يميلون عن احلق يف أسامئه فيطلقوهنا عىل أصنام  ما سَيُجْزَوْن
َ   نُوا  .٢أي سيجزون يف اآلخرة جزاء وعقاب عملهم هذا} يَعْمَلُون

 ملا تقّدم وحسب هذا املفهوم للعبادة عند املرشكني، اّهتم املرشكون النبّي :ثالثاً 
 أنه يعبد إهلني، وقـد هنـاهم عـن ذلـك، حيـنام سـمعوه يـدعو يف صّىل اهللا عليه وآله

 الصايب ـ أي اخلارج من دينه اانظروا إىل هذ: ن، فقال بعضهمهللا يا رمحأصالته يا 
ـ ينهانا أن نعبد إهلني وهو يدعو إهلـني، فاآليـة الثانيـة أعـاله تـرّد علـيهم ذلـك 
وتكشف زيفهم ورأهيم الباطل، بأّن هذه األسامء مملوكة هللا املسّمى حمضًا، وليس 

                                                 
 .١٢ ح٢٢٠: التوحيد.  ١
 .، مع خمترص تفسريها من تفسري شرب١٨٠سورة األعراف، اآلية .  ٢
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)١٠٣( 

 وجّل، والتوّجه هبـام توجهـًا هلا إّال الطريقية املحضة، ويكون دعاؤمها دعاءه عزّ 
إليه، ألهنا داّلة عليه، وهادية إليه، فدعاء األسامء احلسنى ال ينـايف توحيـد عبـادة 
الذات اإلهلية املتعالية، إضافة إىل توحيد الذات املتعالية نفـسها، يف قبـال مقولـة 

 .املرشكني من توحيد الذات وترشيك العبادة
أيت ينية املتقدمة ومن الروايات الرشيفة التي سالذي يظهر من اآلية الثا: رابعاً 

يطلق عىل الذات املقّدسة اإلهلية فتارة له إطالقات، ) اهللا(بعضها أّن لفظ اجلاللة 
مـام عقولنـا، وُمنعـت مـن التوغـل يف أاملحجوبة عنا، والتي ُأغلقـت األبـواب 

ت واألسامء التي معناها، والتفكري هبا، وإنام أجيز لنا التفكري يف خملوقاهتا والصفا
وصف اهللا هبا نفسه يف كتابه، وعىل لسان أهل بيت العصمة والطهارة، الذين هم 

 .عدل الكتاب املجيد
 يطلق عىل الذات املتعالية املنبثقة عـن الـذات املقدسـة اإلهليـة، كـام يف وتارة

إّن اهللا تبـارك وتعـاىل >:  قـالعليـه الـسالمرواية خلق األسامء عن اإلمام الصادق 
لق اسًام باحلروف غري متصّوت، وباللفظ غري منطق، وبالشخص غـري جمـّسد، خ

وبالتشبيه غري موصوف، وباللون غري مصبوغ، منفيٌّ عنـه األقطـار، مبعـد عنـه 
احلدود، حمجوب عنه حسُّ كّل متوهم، مسترت غري مـستور، فجعلـه كلمـة تامـة 

 منها ثالثة أسامء لفاقة عىل أربعة أجزاء معًا، فليس منها واحٌد قبل اآلخر، فأظهر
اخللق إليها، وحجب منها واحدًا، وهو االسم املكنون املخزون، فهـذه األسـامء 

 .١<إىل آخر احلديث الرشيف ... تبارك وتعاىلالتي ظهرت، فالظاهر هو اهللا 
                                                 

 باب حدوث األسامء، وقد ذكر له رشوح متعددة يف كتب التفـسري ورشوح ١ ح١١٢: ١الكايف .  ١
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)١٠٤( 

 يطلق لفظ اجلاللة يف ضمن األسامء احلسنى التي تـشري إىل اهللا املـسمى وتارة
ت عليه اآلية املتقدمة الثانية، وتـدّل عليـه الروايـات التـي بتلك األسامء، كام دلّ 

 تـسعة وتـسعني اسـًام أحـدها لفـظ تبـارك وتعـاىلسيأيت بعضها، والتي تبني أّن هللا 
 ).اهللا(اجلاللة 

اختلفت الروايـات يف تعـداد األسـامء احلـسنى، ففـي روايـة خلـق : خامساً 
كر ثالثامئـة وسـتني اسـًام، ويف  تذعليه الـسالماألسامء املتقدمة عن اإلمام الصادق 

دعاء اجلوشن الكبـري تـصل األسـامء املـذكورة فيـه إىل ألـف اسـم، ويف بعـض 
الروايات الواردة يف تفسري اآليتني املتقدمتني أّن هللا عّز وجّل تسعًة وتسعني اسًام، 
وهي عدة روايات يف طرق الفريقني، وفيام بينهـا اخـتالف يف األسـامء املـذكورة 

ا كّله يدّل عىل أّن العدد املذكور يف الروايـات واألدعيـة ال يـدّل عـىل فيها، وهذ
لطائفة األخرية مع ما فيها مـن انحصار األسامء احلسنى فيام حتصيها، ولعّل هذه ا

ختالف يف األسامء تشري إىل أهّم األسامء احلسنى، التي يكون عددها أكثر مـن اال
 .مائة اسم

التي وردت اإلشارة إليها يف اآليتني ء احلسنى يف األسام إلمتام البحث :سادساً 
املتقدمتني، وورد ذكر جمموعة منها متفرقة يف آيات الكتاب املجيد، وما ذكر منها 
يف الروايات، رأيت من املناسب أن أبّني ما ذكره العلامء مـن معـاين ألهـم تلـك 

 :١األسامء احلسنى خمترصًا، وهي كام ييل
                                                                                                                   

 .عقول، ورشح املازندراين لألصول والروضةزيارة اجلامعة الكبرية، ورشوح الكايف كمرآة ال
اعتمدت يف هذه الرشوح عىل كتاب املقام األسنى يف تفسري األسامء احلـسنى للـشيخ الكفعمـي .  ١
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)١٠٥( 

 األول الفصل تفسري البسملة من سورة الفاحتة يف  يفهراجع تفسري): اهللا( ـ ١
، من أّنـه أجـّل لفـظ ألجـّل معنـى يف عـوامل كتاب بينات من القرآن الكريممن 

 العقول، املـستجمع جلميـع الـصفات اإلهليـة، عالوجود حتّري يف عظمة معناه مجي
 سـواه اجلاللية والكاملية واجلاملية، واملتفرد بالوجود احلقيقي، فإّن كـّل موجـود

 .غري مستحّق للوجود بذاته وإنام استفاد الوجود منه
 حـذفت اهلمـزة هَ َلـمـن وَ ) إلـه(إّن أصـله : وبعض العلـامء قـال يف اشـتقاقه

 وهــذا املعنـى ُذكــر يف بعـض الروايــات، ،)أل(وعوضـت عنهــا أداة التعريـف 
). إلـه(إنه علم شخيص جامد للذات املقدسة اإلهلية وليس أصله : وبعضهم قال

ختالف ناشئ من اختالف إطالقات لفظ اجلاللة املتقدمـة يف رقـم عّل هذا االول
 إىل اإلطالق األخري الذي هو اسـم مـن أسـامء اً فيكون التفسري األول عائد) ٤(

ــايناهللا احلــسنى، ويكــون التفــسري  ــاإلطالق األول أو اإلطالقــني الث ــصًا ب  خمت
 .األّولني

 وأعالها حمًال يف تعـاىلأشهر أسامء اهللا وعىل كّل حال فهذا االسم املبارك يعترب 
القرآن والدعاء، ومقّدمًا عىل سائر األسامء، وقـد خـّصت بـه كلمـة اإلخـالص 

، وأّن مجيع األسـامء احلـسنى تتـسّمى )ال إله إّال اهللا(والتوحيد وحصن اهللا املنيع 
 أو اهللا اسم من أسـامء الـرمحن: هبذا االسم، وال يتسّمى هو بيشء منها، فال يقال

 .تعاىلالرمحن أو الرحيم اسم من أسامء اهللا : الرحيم، ولكن يقال

                                                                                                                   
 .وغريه، مع االختصار والتّرصف واإلضافة، وهو بدوره معتمد ومستند إىل كتب كثرية
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)١٠٦( 

تقّدم تفسريمها يف تفسري البسملة من سورة الفاحتة بـام ): الرمحن الرحيم( ـ ٢
 .فيه الكفاية

التام املُلْك، واملتّرصف باألمر والنهي يف املأمورين، أو الـذي ): الـَملِك( ـ ٣
 . وصفاته موجود، وحيتاج إليه كّل موجود يف ذاتهيستغني يف ذاته وصفاته عن كّل 

وس( ـ ٤ : ل مـن القـدس وهـو الطهـارة، فالقـدوسوعـىل وزن فّعـ): الُقدُّ
: الطاهر مـن العيـوب والنقـائص، املنـّزه عـن األضـداد واألنـداد، والتقـديس

ُ {: التطهري، قال تعاىل حكاية عن املالئكة َنَحْن حُ  و َ  نُسَب  سُ  بِحَمْدِك . ١}كَ لَـ وَنُقَـد 
: وسّمي بيت املقدس بذلك ألنه املكان الذي ُيتطّهر فيه من الـذنوب، وقيـل للجنـة

 . يف الدنياحظرية القدس، ألهنا موضع الطهارة من األدناس واآلفات التي تكون
َسـلِم يف ذاتـه عـن كـّل عيـب، ويف : بمعنى ذو الـسالمة، أي): السالم( ـ ٥

َ {: ه تعاىلوقول. صفاته عن كّل نقص يلحق املخلوقني ْ ̅ل ُ  هُم ِ  دار الم  سّامها ٢}الس 
 . بالسالم ألّن الصائر إليها يسلم من كّل آفةتعاىل
 يـصّدق تعـاىلُفرسِّ باملصّدق، ألّن اإليامن لغـًة التـصديق، ألنـه ): املؤمن( ـ ٦

عباده وعده، ويفي هلم ما وعدهم، وألنه تعاىل يصّدق ظنون عباده املؤمنني، وال 
سّمي مؤمنًا ألنه يؤمن عذابه من >: عليه السالمن اإلمام الصادق خيّيب آماهلم، وع

 .٣<أطاعه
                                                 

 .٣٠سورة البقرة، اآلية .  ١

 .١٢٧سورة األنعام، اآلية .  ٢

 .٢٠٥: التوحيد.  ٣
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)١٠٧( 

نه القائم عـىل خلقـه بـأعامهلم وآجـاهلم وأرزاقهـم، أقالوا ب): الـُمَهْيِمن( ـ ٧
ِ {: معناه الشاهد، ومنه قوله تعاىل: وقيل َيْه َل  أي شاهدًا، فهـو تعـاىل ١}وَمُهَيْمِنًا ع

وقيـل معنـاه الرقيـب عـىل . م من قـول أو فعـلالشاهد عىل خلقه بام يكون منه
 .خلقه، وفّرست اآلية به أيضاً 

هو الذي يمتنع الوصول إليه، : هو الغالب القاهر، وقيل: قالوا): العزيز( ـ ٨
 .أو تشتّد احلاجة إليه، أو املنيع الذي ال ُيغلب، أو الذي ال مثل له وال نظري

ار( ـ ٩ ، أو املتسّلط، أو الـذي تنفـذ مـشّيته هو القهار، أو املتكّرب : قيل): اجلبَّ
هـو العـايل فـوق : عىل سبيل اإلجبار يف كّل احد وال تنفذ فيه مشّية أحد، وقيـل

 .خلقه
 .هو املتعايل عن صفات خلقه: ذو الكربياء والعظمة، وقيل): املتكّرب ( ـ ١٠
هو املبدئ للخلق، واملخرتع هلم عىل غري مثـاٍل سـبق، وقيـل ): اخلالق( ـ ١١

 . املقّدرهو
 .خالق اخلالئق: اخللق، وبارئ الربايا، أي: اخلالق، والربّية): البارئ( ـ ١٢
: تعـاىلالذي أنشأ خلقه عىل صور خمتلفة ليتعارفوا هبـا، قـال ): املصّور( ـ ١٣

} ْ َأَحْسَنَ صُوَرَكُم رَكُمْ ف  .، فهو املرّتب صور املخرتعات أحسن ترتيب٢}وَصَو 
 يغفر ذنوب عباده، وكّلام تكررت التوبة من املـذنب هو الذي): الغّفار( ـ ١٤

                                                 
 .٤٨سورة املائدة، اآلية .  ١

 .٦٤سورة غافر، اآلية .  ٢
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)١٠٨( 

ِ {: تعاىلتكررت املغفرة منه  اٌر ل ، وهـي صـيغة مبالغـة مـن ١}مَنْ تابَ ̅وَإِ   لَغَف 
السّتار لذنوب عبـاده، وهـو أيـضًا الـذي أظهـر اجلميـل : والغفار أيضاً . الغافر

 .وسرت القبيح
 .اد باملوتالذي قهر اجلبابرة، وقهر العب): القاهر( ـ ١٥
صيغة مبالغة من القاهر، أي كثري القهر، كالغّفار والوهـاب ): القّهار( ـ و١٦
 .والرزاق
وهو صيغة مبالغة من الواهب، فكّل من وهـب شـيئًا مـن ): الوّهاب( ـ ١٧

هو الذي جيود بالعطايا التـي : أعراض الدنيا فهو واهب وليس وهابًا، فالوهاب
هو الكثري اهلبة، :  أنواع العطايا ودامت، وقالواال تفنى، ومن تّرصفت مواهبه يف

املعطي كلَّ ما ُحيتـاج إليـه لكـّل مـن : واملفضال يف العطية، ومن مجلة ما قيل فيه
 .حيتاج إليه
هو خالق األرزاق واملتكّفل بإيصاهلا لكّل نفـس مـن مـؤمن ): الّرازق( ـ ١٨
 .وكافر
 الرزق هلم، فرزقه يستمر صيغة مبالغة من الرازق، أي كثري): الرّزاق( ـ و١٩

 .<يا من ال يزيده كثرة العطاء إّال جودًا وكرماً >: ويزيد، ويف الدعاء
إذا قـىض : احلاكم بني عبـاده، وَفـَتح احلـاكم بـني اخلـصمني): الفّتاح( ـ ٢٠

َا{: تعـاىلبينهام، ومنه قوله  ْ  رَب ن ْتَح َنا اف ْن َي َ  ب َيْن ْ  قَوْمِنا وَب ِال ننـا ، أي احكـم بب٢}حَق  ̅ب
                                                 

 .٨٢سورة طه، اآلية .  ١

 .٨٩سورة األعراف، اآلية .  ٢
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)١٠٩( 

الذي يفتح أبواب الرزق والرمحة لعباده، وهو الذي بعنايتـه : وهو أيضاً . وبينهم
 .ينفتح كّل مغلق

هـو العـامل بالـرسائر واخلفّيـات وتفاصـيل املعلومـات قبـل ): العليم( ـ ٢١
حدوثها وبعد وجودها، وهو صيغة مبالغة يف العامل، أي متى صـّح معلـوم فهـو 

 .من جهة اهللاعامل به، فالعلوم كّلها هللا و
هـو الـذي يوّسـع الـرزق ويْقـِدُره بحـسب ): القابض الباسط( ـ ٢٣ و ٢٢

َ {: تعاىلاحلكمة، قال  ُ ̅الل   و َبْصُطُ  يَقْبِضُ  ه  يمنع الرزق ويوّسعه تعاىلّنه إ أي ١}وَي
 .بحسب احلكمة واملصلحة

هو الـذي خيفـض الكفـار باإلشـقاء، ويرفـع ): اخلافض الرافع( ـ ٢٥ و ٢٤
، أي أّن القيامـة ختفـض ٢}رافَِعـةٌ  خافَِضةٌ {: تعـاىلباإلسعاد، ومنه قوله املؤمنني 

 .أقوامًا إىل النار، وترفع أقوامًا إىل اجلنّة
هو الذي يؤيت امللك من يشاء وينزعه ممّن يشاء، أو ): املعّز املذّل ( ـ ٢٧ و ٢٦

 دار هو الذي أعّز بالطاعة أوليـاءه، فـأظهرهم عـىل أعدائـه يف الـدنيا، وأحّلهـم
الكرامــة يف اآلخــرة، وأذّل الكــافرين يف الــدنيا بــالّرق واجلزيــة والــّصغار، ويف 

 .اآلخرة باخللود بالنار
سمع الـّرس والنجـوى، ، يـ)الـسامع(هو صيغة مبالغة مـن ): السميع( ـ ٢٨

وعنده اجلهر واخلفوت، والنطق والسكوت سواء، وقد يكـون الـسميع بمعنـى 
                                                 

 .٢٤٥سورة البقرة، اآلية .  ١

 .٣سورة الواقعة، اآلية .  ٢



 بينات من القرآن الكرمي

)١١٠( 

بمعنى َقبِل اهللا محد من < سمع اهللا ملن محده>: صيلالقبول واإلجابة، ومنه قول امل
 .العليم باملسموعات: السميع: محده واستجاب له، وقيل

: وهو العامل باخلفيات، وقيل، )البارص(هو صيغة مبالغة من ): البصري( ـ ٢٩
إّن مرجع السميع والبـصري إىل العلـم، فهـو العـامل : هو العامل باملبرصات، وقالوا

 .واملبرصات، لتعاليه عن احلاّسةباملسموعات 
وهو احلاكم الذي ُسّلم له احلكم، وُسّمي احلاكم حاكًام ملنعـه ): احلََكم( ـ ٣٠

 .الناس من التظامل
 تعـاىلأي ذو العدل، وهو مصدر أقيم مقام الصفة، ُوِصف به ): الَعْدل( ـ ٣١

، وصـفة هو الذي ال جيـور وال يظلـم يف احلكـم: للمبالغة لكثرة عدله، والعدل
 .العدل يستوي فيها الواحد واجلمع واملذكر واملؤنث

أي العامل بغوامض األشياء، ثّم يوصلها إىل املستصلح الذي ): اللطيف( ـ ٣٢
 الـذي يوصـل إلـيهم مـا هيطلب الصالح برفق ولـيس بـالعنف، أو الـَربّ بعبـاد

 .ينتفعون به يف الدارين، وهييئ هلـم أسـباب مـصاحلهم مـن حيـث ال حيتـسبون
هو فاعل اللطف، وهو ما يقّرب العبد من الطاعة ويبّعـده مـن املعـصية، : وقيل

أّن معنـى : عليه الـسالموروي عن اإلمام الصادق . التوفيق: تعاىلواللطف من اهللا 
ك وال ، وأنـه ال ُيـدرَ ١، كالبعوضة وخلقه إياها هو العامل باليشء اللطيفاللطيف

 .الرفق بعبادهاللطف من اهللا هو : وقال بعضهم. دُحيَ 

                                                 
 . باختالف٧ ح١٩٤: التوحيد للصدوق.  ١



 تفسري اآليتني الشريفتني يف األمساء احلسىن: الفصل الثاين عشر

)١١١( 

 .العلم: هو العامل بكنه األشياء املّطلع عىل حقائقها، واخلُرب): اخلبري( ـ ٣٣
، أي الـذي يـشاهد معـصية ١صفح واألنـاةهو ذو احللم وال): احلليم( ـ ٣٤

العصاة، فال يسارع إىل االنتقام مع غاية قدرتـه، فـإّن احللـيم هـو الـصفوح مـع 
 .ق وصف احلليمالقدرة، والصافح مع العجز ال يستح

هو ذو العظمة : هو الذي ال حتيط بكنهه العقول، وقيل: قيل): العظيم( ـ ٣٥
إنه سـمّي العظـيم النـه اخلـالق : عظيم الشأن جليل القدر، وقيل: واجلالل، أي

 .للخلق العظيم، كام أّن معنى اللطيف هو اخلالق للخلق اللطيف
صيغة فعول من العفـو، وهـو هو املّحاء للذنوب، عىل : قالوا): العفوّ ( ـ ٣٦

هو مأخوذ من َعَفت الريح األثـر : الصفح عن الذنب وترك جمازاة امليسء، وقيل
 .إذا َدَرسته وحمته

الـذي تكثـر منـه املغفـرة ، فهـو )الغـافر(صيغة مبالغة مـن ): الغفور( ـ ٣٧
به  والتغطية، وُسّمي املِغفر رتوالتجاوز عن العقوبة، واشتقاقه من الَغْفر وهو الس

إّن يف العفّو مبالغة أعظم من الغفور، ألّن سـرت الـيشء قـد : لسرته الرأس، وقيل
 .فإنه إزالته رأسًا ومجلةً يف العفّو حيصل مع بقاء أصله، بخالف املحو 

الـذي يـشكر اليـسري مـن ، فهو )الشاكر(صيغة مبالغة من ): الشكور( ـ ٣٨
يـل مـن النعمـة ويـرىض الطاعة، وُيثيب عليه الكثري من الثـواب، ويعطـي اجلز

، وكالمهـا مـن صـيغ ٢}إِن  رَب نا لَغَفُوٌر شَـكُورٌ {: تعـاىلباليسري من الشكر، قال 
                                                 

 )كتاب العني يف أنا. (يتأّين فيهاالذي ال يعجل يف األمور، أي : ذو األناة.  ١
 .٣٤سورة فاطر، اآلية .  ٢



 بينات من القرآن الكرمي

)١١٢( 

 غفور للذنوب شكور للطاعات، عّرب عـن جمـازاة املطيـع تعاىلاملبالغة، بمعنى إنه 
بجزيل الثواب بالشكر له عىل سبيل املجاز، كام سّميت املكافـأة عـىل اإلحـسان 

 .شكراً 
الذي ال رتبة فوق رتبته، أو املنّزه عـن صـفات املخلـوقني، أو ): العيلّ ( ـ ٣٩

 .هو العايل فوق خلقه بالقدرة عليهم
وهو ذو الكربياء يف كامل الذات والصفات، وهـو املوصـوف ): الكبري( ـ ٤٠

هو الـذي كـرب عـن شـبه املخلـوقني، وصـغر دون : باجلالل وكَِرب الشأن، وقيل
 .جالله كّل كبري

 تعـاىلصيغة مبالغة من احلافظ، أي احلافظ عىل الدوام، فهـو ): احلفيظ( ـ ٤١
حيفظ الساموات واألرض وما بينهام حفظًا دائًام من الزوال، وحيفـظ عبـاده دائـًام 

 .من املهالك واملعاطب
اقتدر عليه، وُفّرس أيضًا : وُفّرس باملقتدر، من أقات عىل اليشء): املُقيت( ـ ٤٢

 .بمعطي القوت، وُفّرس أيضًا باحلافظ لليشء، وبالشاهد عليه
وهو الكايف، وهو عـىل وزن فعيـل بمعنـى ُمفِعـل، كـأليم ): احلسيب( ـ ٤٣

 حَسْبُكَ {: تعاىله أعطاين ما كفاين، ومنه قول: أحسبني أي: بمعنى مؤِمل، من قوهلم
ُ ̅الل   ِ  ه َ  ات بَعَكَ  وَمَن َ ̅الْـ مِن : اهللاُ كافيـك واملؤمنـون، وهـو أيـضاً :  أي١}مُؤْمِنين

ِنَفْسِكَ   كَفى{: تعاىلاملحاسب، ومنه قوله : املحيص والعامل، وهو أيضاً  َ  ب ْيَوْم َيْكَ   ال َل  ع

                                                 
 .٦٤سورة األنفال، اآلية .  ١



 تفسري اآليتني الشريفتني يف األمساء احلسىن: الفصل الثاين عشر

)١١٣( 

 . أي حماسباً ١}حَسيباً 
ل من الغنى، واملُلك، والقدرة، وهو املوصوف بصفات اجلال): اجلليل( ـ ٤٤

 .والعلم، والتقديس عن النقائص، فهو اجلليل الذي يصغر دونه كّل جليل
الكثري اخلري، ومن كرمه تعاىل أنه يبتدئ بالنعمة من غري : لغة): الكريم( ـ ٤٥

هو :  هو اجلواد املُفضل، وقيل: وقيل. استحقاق، ويغفر الذنب ويعفو عن امليسء
ُ {: تعاىلله العزيز، ومنه قو ِن ه ْآنٌ  إ  .عزيز:  أي٢}كَريمٌ  لَقُر

قيب( ـ ٤٦  ما{: تعـاىلوهو احلافظ الذي ال يغيب عنه يشء، ومنه قولـه ): الرَّ
َلْفِظُ  ْ  ي ِ  إِال   قَوْلٍ  مِن َقيبٌ  لَدَيْه َتيدٌ  ر احلـارض : احلافظ لعملـه، والعتيـد:  الرقيب٣}ع
 .هو احلفيظ العليم: وقيل. معه

 . الذي جييب املضطر، وُيغيث امللهوف إذا دعياههو): املجيب( ـ ٤٧
َلَكَ  وَإِذا{: تعاىلهو املجيب، ومنه قوله ): القريب( ـ ٤٨ َن ي عِبادي  سَأ  فَـإِ    ع
َ  أُجيبُ  قَريبٌ  اعِ  دَعْوَة ِ  إِذا الد  العلـيم بـأحواهلم، سـميٌع جميـب :  القريب٤}دَعان

مل بوسـاوس القلـوب، ال وقد يكـون بمعنـى العـا. لدعائهم، وفّرست بام بعدها
ُ {: تعاىلومنه قوله . تعاىلحجاب بينها وبينه  َنَحْن َقْرَبُ  و ِ  أ َيْه ِل ْ  إ ِ  مِن ِ  حَبْل ، ٥}الْوَريـد

                                                 
 .١٤سورة اإلرساء، اآلية .  ١

 .٧٧سورة الواقعة، اآلية .  ٢

 .١٨سورة ق، اآلية .  ٣

 .١٨٦سورة البقرة، اآلية .  ٤

 .١٦سورة ق، اآلية .  ٥



 بينات من القرآن الكرمي

)١١٤( 

ْ {: وقبلهـا َلَقَد َا و َ  خَلَقْن ُ  اْإلِنْسان َنَعْلَم ِ  تُوَسْوِسُ  ما و ُ  بِه ، واألقربيـة مـن حبـل }نَفْسُه
 .بوساوس القلبالعلم الوريد كناية عن 

 مفـاقر عبـاده، ووسـع رزقـه مجيـع غنـاهالغني الذي وسع ): لواسعا( ـ ٤٩
ُنْفِقْ {: تعـاىلالغنى، ومنه قولـه : خلقه، والسعة يف كالم العرب ِي ْ  سَـعَةٍ  ذُو ل  مِـن

 ِ هو املحيط بعلم كـّل يشء، ومنـه قولـه :  أي ينفق الغنّي من غناه، وقيل١}سَعَتِه
َ {: تعاىل ْ  ُ    وَسِع  .ع علمه كلَّ يشءوس:  أي٢}عِلْماً  ءٍ  َ 

هو الذي استغنى عن اخللق وهم إليه حمتـاجون، وتنـّزه عـن ): الغنّي ( ـ ٥٠
العالقة مع الغري، ألّن َمن تعلقت ذاته أو صفاته بأمر خارج عن ذاتـه يتوقـف يف 

 .تعاىلوجوده أو كامله عليه، فهو حمتاج إىل ذلك األمر، وال يتصّور ذلك يف اهللا 
 َجَرب مفـاقر اخللـق، وأغنـاهم بواسـع رزقـه عّمـن هو الذي): املغني( ـ ٥١
 .سواه

هـو اتقـان التـدبري : هو املحكِم خلـق األشـياء، واإلحكـام): احلكيم( ـ ٥٢
العلم النـافع، : العادل، واحلكمة لغةً : احلكيم: وحسن التصوير والتقدير، وقيل

َ  يُؤْ ِ {: ومنه قوله تعاىل ْ  الْحِكْمَة ُ  مَن  الذي يضع األشياء :، واحلكيم أيضاً ٣}يَشاء
 .الذي ال يفعل القبيح وال خيّل بواجب: يف مواضعها، واحلكيم أيضاً 

الذي يودُّ عباده، أي يرىض عنهم ويقبل أعامهلم، مأخوذ من ): الودود( ـ ٥٣
                                                 

 .٧سورة الطالق، اآلية .  ١

 .٩٨ية سورة طه، اآل.  ٢

 .٢٦٩سورة البقرة، اآلية .  ٣
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)١١٥( 

املحبة لزوجها، أو يكون بمعنى أن يوّده : الزوجة الودود: الود وهو املحبة، يقال
َ   إِن  { :  تعاىل قلوب عباده، ومنه قوله إىل خلقه، أي جيعله حمبوبًا يف  وَعَمِلُوا  آمَنُوا  ال ذين

الِحاتِ  ْمحنُ  َهلُمُ  َسَيْجَعُل  {عليه السالماملفرسة يف الرواية بعّيل } الص  ا الرَّ  ففـي ١}ُود 
ه ، فام مـن مـؤمٍن إّال ويف قلبـعليه السالمإهنا نزلت يف عّيل : الرواية عن ابن عباس

إهنا عامة يف مجيـع املـؤمنني جعـل اهللا هلـم املحبـة يف : ، وقيلالسالمعليه  لعيلٍّ حمّبة
إنه عـىل وزن فعـول بمعنـى املفعـول، فيكـون بمعنـى : وقيل. قلوب الصاحلني

املودود املحبوب يف قلوب املؤمنني بام ساق إليهم من املعارف، وأظهـر هلـم مـن 
 .األلطاف
: <الــصحاح>رم، ويف الواســع الكــ: املجيــد): املجيــد، املاجــد( ـ ٥٥ و ٥٤
هـو الكـريم : الكرم، ورجل ماجد إذا كان سخيًا واسـع العطـاء، وقيـل: املجد

ْ {: تعاىلالعزيز، ومنه قوله  َ  بَل ْآنٌ  هُو  أي كريم عزيز، وقيـل يف تفـسريه ٢}مَجيدٌ  قُر
هو املمّجد الذي جمّـده : ، لذا قيل للمجيدعظيم الشأن، وهو معنًى آخر: هنا أي

 ق{: تعاىلهو الرشيف ذاتًا اجلميل فعاالً، ويف تفسري قوله : يلخلقه وعّظموه، وق
 ِ ْآن َالْقُر ِ  و أي ذي الرشف عـىل سـائر الكتـب، واملجيـد مبالغـة يف :  قالوا٣}الْمَجيد
 .املجد
 .وهو حميي اخللق يف النشأة األخرى، وباعثهم للحساب): الباعث( ـ ٥٦

                                                 
 .٩٦سورة مريم، اآلية .  ١

 .٢١سورة الربوج، اآلية .  ٢

 .١سورة ق، األية .  ٣



 بينات من القرآن الكرمي

)١١٦( 

ون الـشهيد بمعنـى وهو الذي ال يغيب عنه يشء، وقـد يكـ): الشهيد( ـ ٥٧
َ {: تعاىلالعليم، ومنه قوله  ُ ̅الل   شَهِد ُ  ه َن ه َ  ال أ ِله َ  إِال   إ : علم، وفّرس أيضاً :  أي١}هُو

 .بنيَّ وحدانيته بظهوره يف كّل يشء، وبعجيب صنعه
وهو املتحقق وجوده وكونه، وكّل يشء، حتقق وجوده وكونـه ): احلق( ـ ٥٨

ْ {: تعاىلفهو حق، ومنه قوله  ْ  ق ةُ مَاحَا̅ال ُ ̅ال  أي الكائنة حقـًا ال شـّك يف ٢}حَاق ة
 .أي كائنة حقاً < ار حقٌّ اجلنّة حقٌّ والن>: كوهنا، وقوهلم

هـو الكفيـل : هو الكايف، أو املوكول إليه مجيع األمور، وقيل): الوكيل( ـ ٥٩
َا{: تعـاىلبأرزاق العباد والقائم بمصاحلهم، ومنه قوله  ُ  حَسْبُن َ  اهللا  َنِعْم ُ ا و  ٣}لْوَكيـل

نعم الكفيل بأمورنا القائم هبا، وقد يكون بمعنى املعتمد وامللجـأ، والتوكـل : أي
 .هو االعتامد وااللتجاء

وهو القادر، من قوي عىل اليشء إذا قـدر عليـه، أو الـذي ال ): القوّي ( ـ ٦٠
التـاّم : يستويل عليه العجز والضعف يف حال من األحـوال، وقـد يكـون معنـاه

 .القّوة
هـن، وال يمـّسه إعيـاء وهو الشديد القـوة الـذي ال يعرتيـه و): املتني(ـ  ٦١

 .حقه يف أفعاله مشقةوتعب، وال يل
ِأَن   ذلِكَ {: تعـاىلوهو املستأثر بنرص عباده املؤمنني، ومنه قولـه ): الويلّ ( ـ ٦٢  ب

                                                 
 .١٨سورة آل عمران، اآلية .  ١

 .٢ و ١سورة احلاقة، اآلية .  ٢

 .١٧٣سورة آل عمران، اآلية .  ٣
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)١١٧( 

 َ ْلَى اهللا  َ  مَو َ  آمَنُوا ال ذين َ  أَن   و ْلى ال الْ فِرين ْ   مَو ال نـارص هلـم، أو يكـون ، أي ١}لَهُم
ُ {: تعاىلألمر القائم به، ومنه قوله لاملتوّيل : بمعنى َ  وَلِـي   وَاهللا  ، ألنـه ٢}الْمُـؤْمِنين

أو يكـون . املتويل إلصالح شؤوهنم يف الدارين، وُفّرس أيضًا بالنـارص كـام تقـّدم
أي < سهمألست أوىل باملؤمنني مـن أنفـ>: صّىل اهللا عليه وآلهبمعنى أوىل، ومنه قوله 
 .<من كنت مواله فعّيل مواله>: بىل، قال: أوىل منهم بأنفسهم قالوا

صّىل اهللا أي األوىل من املؤمنني بأنفسهم، كام تقّدم يف قول النبّي ): املَْوَىل ( ـ ٦٣
ُ {: تعاىل، ومنه قوله عليه وآله ُ  مَأْواكُم َ  الن ار ْ  هِي  .أوىل بكم:  أي٣}مَوْالكُم
اء وهو امل): احلميد( ـ ٦٤ اء والرضَّ حمود الذي استحّق احلمد بفعاله يف الرسَّ

 .والشّدة والرخاء
 .وهو الذي أحىص كّل يشء بعلمه، فال يعزب عنه مثقال ذّرة): املحيص( ـ ٦٥
بدئ املُعيد( ـ ٦٧ و ٦٦ بدئ): املُ : الذي أبدأ األشياء وأوجـدها، واملعيـد: املُ

يعيدهم بعد املـامت إىل احليـاة، لقولـه الذي يعيد اخللق بعد احلياة إىل املامت، ثّم 
َيْفَ {: تعـاىل َ  ك ِ  تَكْفُرُون ِاهللا  ْ  ب ْتُم ُن ْ  أَمْواتاً  وَك َأَحْياكُم ْ  ثُم   ف ْ  ثُم   يُميتُكُم ِ  ثُـم   يُحْييكُم َيْـه ِل  إ

 َ َ {: تعاىل ولقوله ٤}تُرْجَعُون ُ  هُو ُبْدِئ ُ  ي  .٥}وَيُعيد
                                                 

 .١١سورة حممد صّىل اهللا عليه وآله، اآلية .  ١

 .٦٨ران، اآلية سورة آل عم.  ٢

 .١٥سورة احلديد، اآلية .  ٣

 .٢٨سورة البقرة، اآلية .  ٤
 .١٣سورة الربوج، اآلية .  ٥



 بينات من القرآن الكرمي

)١١٨( 

حيي املُميت( ـ ٦٩ و ٦٨ حييـي النطفـة امليتـة فيخـرج هو الذي : املحيي): املُ
: ة احلية، وحييي األجسام امليتة بإعادة األرواح إليها للبعث، واملميـتممنها النس

ح سـبحانه باإلحيـاء واإلماتـة، لـُيعَلم أن اإلحيـاء  هو الذي يميت األحياء، متدَّ
 .واإلماتة من ِقَبله

دث له املـوت هو الذي مل يزل موجودًا وباحلياة موصوفًا، مل حي): احلّي ( ـ ٧٠
ّنه الفّعال املدِرك، ألّن ما ال فعل له وال إ: وقيل. بعد احلياة، وال احلياة بعد املوت

إدراك فهو ميت، وهو الذي تندرج مجيع املدركات حتـت إدراكـه، ال يـشذ عـن 
 .تعاىلعلمه ُمَدرك، وال عن فعله خملوق، فاحلّي املطلق هو اهللا 

بال زوال بذاتـه، وبـه قيـام كـّل موجـود يف هو القائم الدائم ): القّيوم( ـ ٧١
ُ {: تعـاىلإجياده وتدبريه وحفظه، ومنه قوله  َ  ال اهللا  ِله َ  إِال   إ ُ  الَْ    هُو  وقـد ،١}الْقَي وم

 وحفظـه، ق اخللـريدبتـفّرسناه سابقًا يف تفسري آية الكـريس بأنـه الـدائم القيـام ب
هو : وقيل. ا من فيعول وفيعالام، ومهومثله القيّ .  القائممنوالقيوم صفة مبالغة 

 .القّيم عىل كّل يشٍء بالرعاية له
حلظ يف الرزق، أو أي الغني، مأخوذ من اِجلّد، وهو الغنَى وا): الواِجد( ـ ٧٢

ْ  أَسْكِنُوهُن  {: تعـاىلة، وهي السعة يف املال واملقدرة، ومنه قوله مأخوذ من اِجلد  مِن
ْ  حَيْثُ  ْتُم َن ْ  سَك ْ  مِن وقد يكون الواجد هو . من سعتكم ومقدرتكم: ي أ٢}وُجْدِكُم

 .الذي ال يعوزه يشء، والذي ال حيول بينه وبني مراده حائل من الوجود
                                                 

 .٢٥٥سورة البقرة، اآلية .  ١

 .٦سورة الطالق، اآلية .  ٢



 تفسري اآليتني الشريفتني يف األمساء احلسىن: الفصل الثاين عشر

)١١٩( 

ومها اسامن داالن عىل معنى الوحدانيـة وعـدم ): د األحدالواح( ـ ٧٤ و ٧٣
 .التجزي، كام تقّدم يف سورة اإلخالص

ائج، أي ُيقـصد يف د إليـه يف احلـوصمَ وهو الـسيد الـذي ُيـ): الصمد( ـ ٧٥
 ذكرهتا الروايات الرشيفة، وقد ، وله معاٍن جليلةاحلوائج، وأصل الصمد القصد

 .تقّدمت مفّصًال يف سورة اإلخالص
كالمها بمعنًى واحـد غـري أّن القـدير مبالغـة يف ): القدير القادر( ـ ٧٧ و ٧٦

إن شـاء القادر، وهو املوجد لليشء اختيارًا من غري عجز وال فتور، وهـو الـذي 
فعل وإن مل يشأ مل يفعل، وهو القادر املطلق الـذي خيـرتع كـّل موجـود اخرتاعـًا 

 .يتفّرد به، ويستغني فيه  عن معاونة غريه
هو التام القـدرة الـذي ال ُيطـاق االمتنـاع عـن مـراده، وال ): املقتدر( ـ ٧٨

 وال اخلروج عن إصداره وإيراده، واملقتدر أبلغ من القـادر، أي القـادر املطلـق،
 .تعاىليوصف به إّال اهللا 

ر( ـ ٨٠ و ٧٩ م املؤخِّ ل األشياء منازهلا، ومرّتبها يف التكـوين ): املقدِّ وهو املنزِّ
 .والتصوير واألزمنة عىل ما تقتضيه احلكمة، فيقّدم منها ما يشاء، ويؤّخر ما يشاء

فـاألول هـو الـذي ال يشء قبلـه، الكـائن قبـل ): األول اآلخر( ـ ٨٢ و ٨١
 .واآلخر الباقي بعد فناء اخللق بال انتهاء، كام أنه األول بال ابتداء.  األشياءوجود
بحججه الظاهرة وبراهينه الباهرة : الظاهر أي): الظاهر الباطن( ـ ٨٤ و ٨٣

الدالة عىل ثبوت ربوبيته وصحة وحدانيته، فال موجود إّال وهو يشهد بوجـوده، 



 بينات من القرآن الكرمي

)١٢٠( 

 .ع إّال وهو ُيعرب عن توحيدهوال خمرتَ 
   كّل يشٍء له آيـةٌ ويف

 

  تدّل عىل أّنه واحـد 
 

أنـت الظـاهر >: صـّىل اهللا عليـه وآلـهوقد يكون الظاهر بمعنى العايل، ومنه قوله 
َا{: تعاىلبمعنى الغالب، ومنه قوله :  وقد يكون الظاهر،<فليس فوقك يشء َي دْن َأ  ف

 َ َلى آمَنُوا ال ذين ْ   ع هِم َأَصْبَحُوا عَدُو   .البني أي غ١} ظاهِرين ف
املتحّجب عن إدراك األبصار، وتلـوث اخلـواطر واألفكـار، وقـد : والباطن

أنه عامل برسائر القلوب، واملّطلع عىل ما بطـن : يكون العارف بالبواطن، واملعنى
 .من الغيوب

وهو الذي يملك الُرضَّ والنفع، فيرضُّ مـن يـشاء ): الضاّر النافع( ـ ٨٦ و ٨٥
 .ا أنه تعاىل خالق ما يرضُّ وما ينفعمعنامه: وينفع من يشاء، وقيل

العدل، ومنه : وهو العادل يف حكمه الذي ال جيور، والِقْسط): املُقسط( ـ ٨٧
ِالْقِسْطِ  قا ِماً {: تعاىلقوله  ْ {: تعـاىل، وقوله ٢}ب َقْسَطُ  ذلِكُم َ  أ ِ  عِنْد .  أي أعـدل٣}اهللا 

َ {: تعاىلإذا جار، ومنه قوله : إذا عدل، وَقَسط: وأقَسطَ  َأ او َ  م  َ  فَ نُوا الْقاسِطُون  لِجَهَن م
 . أي اجلائرون الظاملون٤}حَطَباً 

وهو الذي جيمع اخلالئق ليوم القيامة، أو اجلامع للمتباينـات ): عاجلام( ـ ٨٨
                                                 

 .١٤سورة الصف، اآلية .  ١

 .١٨سورة آل عمران، اآلية .  ٢

 .٢٨٢سورة البقرة، اآلية .  ٣

 .١٥سورة اجلن، اآلية .  ٤
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)١٢١( 

اجلامع الذي : واملؤّلف بني املتضاّدات، أو اجلامع ألوصاف احلمد والثناء، وقيل
 .قد مجع الفضائل وحوى املكارم واملآثر

ه مجيع خلقـه، ): الَربّ ( ـ ٨٩ بفتح الباء، وهو العطوف عىل العباد، الذي عمَّ بِرُّ
املحسُن بتضعيف الثواب، وامليسُء بـالعفو عـن العقـاب وبقبـول التوبـة، وقـد 

 .صدق: أي< َبرَّ يف يمينه>يكون بمعنى الصادق، ومنه 
نعـة، أو هو الذي يمنع أوليـاءه وحيـوطهم وينـرصهم، مـن املِ ): عاملان( ـ ٩٠

يمنَع من يستحق املنع، من املنع، أي احلرمان، ألّن منعه سبحانه حكمة، وعطاءه 
َي ملا منعملا جود ورمحة، فال مانع   .أعطى، وال معطِ

وهو املالك لألشياء، املترصف فيها، املتوّيل عليها، وقد يكـون ): الوايل( ـ ٩١
ْ  اوَم{: تعـاىلبمعنى املنِعم، وبمعنى الويل، ومنه قوله  ْ  لَهُم ِ  مِن ْ  دُونِه  أي ١} والٍ  مِـن

 .من ويل، أي من نارص، واملوَىل والويل يأتيان بمعنى النارص أيضًا، كام تقّدم
َتعايل( ـ ٩٢ ه عن صفات املخلوقني، وقيل: قيل): املُ هو الذي َجـلَّ : هو املتنزِّ

جلَّ عن : <تعاىل اهللا>عن إِْفك املفرتين، وقد يكون املتعايل بمعنى العايل، ومعنى 
 .أن يوصف

وهو من أبنية املبالغة، وهو الـذي يقبـل التوبـة عـن عبـاده ): التّواب( ـ ٩٣
كثريًا، ويسّهل هلم أسباب التوبة، وكّلـام تكـررت التوبـة مـن العبـد تكـرر منـه 

 .القبول

                                                 
 .١١سورة الرعد، اآلية .  ١
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)١٢٢( 

وهو الذي يبالغ يف العقوبة ملن يشاء، وانـتقم اهللا مـن فـالن، ): املنتقم( ـ ٩٤
هو قاصم ظهور العصاة، وقد ورد يف دعـاء االفتتـاح : ارة بعضهمعاَقَبه، ويف عب

محـة، {: يف شهر رمضان وأيقنت أنَّك أنت أرحم الرامحني يف موضع العفـو والرَّ
 .<وأشّد املعاقبني يف موضع النَّكال والنَّقمة

الرأفـة : وهو الرحيم العاطف برمحتـه عـىل عبـاده، وقيـل): الرؤوف( ـ ٩٥
 .أخص من الرمحة

معناه أّن املُْلك بيده، وقد يكـون معنـاه مالـك امللـوك، ): مالُِك املُْلك ( ـ٩٦
 .وامللكوت من املُلك، كالرهبوت من الرهبة

هو ذو العظمة والغنَـى املطلـق والفـضل : قيل): ذو اجلالل واإلكرام( ـ ٩٧
 .معناه يستحّق أن ُجيّل وُيكرم، فال ُجيَحد وال ُيكَفر به: العام، وقيل

ْولذو ( ـ ٩٨ أي املتفّضل بـرتك العقـاب املـستحق، عـاجًال للجميـع، ): الطَّ
ْول بفتح الطاء. وآجًال لغري الكافر  .الفضل والزيادة: والطَّ

أي ذو الدرجات التي هي مصاعد الَكلِم الطيب والعمل ): ذو املعارج( ـ ٩٩
: ولهاملعارج هي الدرجات التي يرتّقى فيها املؤمنون يف اجلنة، وق: الصالح، وقيل

} َ َيْها وَمَعارِج َل َ  ع درج عليهـا يعلـون، واحـدها َمعـَرج وِمعـراج، :  أي١}يَظْهَرُون
 .ارتقى: وَعَرج يف الدرجة

هو الذي بنـوره يبـرص ذو العاميـة، وهبدايتـه ينظـر ذو : قيل): النور( ـ ١٠٠

                                                 
 .٣٣سورة الزخرف، اآلية .  ١
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)١٢٣( 

ُ {: تعـاىلقولـه منه الغواية، و ُ  اهللا  ماواتِ  نُور َ  الس  :  وقيـل أي منورمهـا،١}اْألَرْضِ  و
ر خملوقاته بالوجود والكواكب والشمس والقمـر، أو املنـّور الوجـود  النور املنوِّ

ر اخللق بتدبريه  .باملالئكة واألنبياء، أو املدبِّ
الذي هدى اخللق إىل معرفته بغري واسـطة، أو بواسـطة مـا ): اهلادي( ـ ١٠١

: تعـاىلقـال خلقه من األدلة عىل معرفته، وهدى سائر احليوانـات إىل مـصاحلها، 
ْ  ُ     أَعْطى ال ذي { ُ  ءٍ  َ   أي دّهلم عىل جلب النفـع ودفـع الـرضر ٢} هَدى  ثُم   خَلْقَه

 .اختيارًا أو طبعاً 
هو الذي فطر اخلالئق مبتِدعًا ال عىل مثال سبق، عـىل وزن ): الَبديع( ـ ١٠٢

 .نا األولفعيل بمعنى ُمفِعل كأليم بمعنى مؤمل، ويأيت فاعًال ومفعوالً، واملراد ه
هو املوجود الواجب وجوُده لذاتـه أزالً وأبـدًا عـىل قـوٍل، ): الباقي( ـ ١٠٣

هو الذي بقاؤه غري متناٍه وال حمدود، وال تعرض عليه عـوارض الـزوال، : وقيل
وليست صفة بقائه ودوامه كبقاء اجلنة والنار ودوامهـام، ألّن بقـاءه أزّيل أبـدّي، 

 ليس سبحانهخملوقتان كائنتان بعد أن مل تكونا، واهللا وبقاؤمها أبدي غري أزيل ألهنام 
 .له بداية وال هناية

وهو الباقي بعد فناء اخللق، فرتجع إليه األمالك بعد فنـاء ): الوارث( ـ ١٠٤
 .املُّالك

شيد( ـ ١٠٥ وهو الذي أرشد اخللق إىل مصاحلهم، أو ذو الرشد، وهـو ): الرَّ
                                                 

 .٣٥سورة النور، اآلية .  ١

 .٥٠سورة طه، اآلية .  ٢
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)١٢٤( 

 .اق بتدابريه إىل غايتهااحلكمة، الستقامة تدبريه، أو الذي ينس
بور( ـ ١٠٦ وهو الذي ال حتمله العجلة عـىل املنازعـة إىل الفعـل قبـل ): الصَّ

أوانه، أو الذي ال حتمله العجلة بعقوبة العـصاة، السـتغنائه عـن التـّرسع، إذ ال 
خياف الفوت، وهو من أبنية املبالغة، وهو يف صفة اهللا قريب مـن معنـى احللـيم، 

 ال يأمنون العقوبة يف صفة الصبور، كام َيـسلمون  العصاةأن: ينهامإّال أّن الفرق ب
 .منها يف صفة احلليم

ب( ـ ١٠٧ هو يف األصل بمعنى الرتبية، وهـي تبليـغ الـيشء إىل كاملـه ): الرَّ
ـ: وقيل. لشيئًا فشيئًا، ثمَّ وصف به للمبالغة كالعد ـه ُيَربِّ ه فهـو هو نعت مـن ربَّ

 الدار ورب املصنع، ألنه حيفظ ما يملكه ويرّبيـه، رب، ثّم سّمي به املالك، كرّب 
: تعـاىل، ومنـه قولـه  أو بقرينـةمقّيدًا كاملثالني املتقدمنيإّال وال يطلق عىل غري اهللا 

} ْ ِلى ارْجِع  رّب النـه سـّيد أو تعـاىلإن قيل إنـه : وقالوا.  أي إىل مالكك١}رَب كَ   إ
رّب ألنـه مـدّبر خللقـه أو  تعـاىلإنـه : مالك، فذلك من صـفات ذاتـه، وإن قيـل

 .مرّبيهم، فذلك من صفات أفعاله
د( ـ ١٠٨ يِّ روي عـن النبـّي . هو املَلِك، وسيد القوم َملِكهم وعظيمهم): السَّ

ومـا الـسيد؟ قـال : فقالت عائـشة... عيلٌّ سيد العرب >:  أنه قالصّىل اهللا عليه وآله
ضت طاعته كام اْفُرتضت: صّىل اهللا عليه وآله  فعـىل هـذا احلـديث ٢< طاعتيمن افُرتِ

 .السيد هو امللك الواجب الطاعة
                                                 

 .٥٠سورة يوسف، اآلية .  ١

 .١٠٣: معاين األخبار.  ٢



 تفسري اآليتني الشريفتني يف األمساء احلسىن: الفصل الثاين عشر

)١٢٥( 

أّن : هو الكثري اإلنعام واإلحسان، والفرق بينه وبني الكريم): اجلواد( ـ ١٠٩
 .الذي يعطي من غري سؤال: الكريم الذي ُيعطي مع السؤال، واجلواد

القـوي، : أي للطغاة والكفرة واملنافقني، والـشديد): شديد العقاب( ـ ١١٠
ْنا{: ومنه قوله تعاىل ُ  وَشَدَد  .قّواه: قّويناه، وشدَّ اهللا عضده، أي:  أي١}مُلْكَه

املعونـة، : هو النصري، والنصري مبالغة يف النارص، والنّرصة): النارص( ـ ١١١
ْ  وَال{: املعني، ومنه قوله تعاىل: والنصري والنارص َ  هُم ُنْصَرُون  .ُيعاونون:  أي٢}ي

: غة يف العلم، وهو الذي ال يـشّذ عنـه معلـوم، وقـالوامبال): الَعّالم( ـ ١١٢
رجل عّالمة، فأحلقوا اهلاء لتدّل عىل حتقيق املبالغة، فتؤذن بحدوث معنى زائد يف 

 .الصفة، وال يوصف سبحانه بالعّالمة، ألّنه يوهم التأنيث
 .هو الشامل علمه، وأحاط علُم فالن بكذا، أي مل يعزب عنه): املُحيط( ـ ١١٣
بتدع، ألنه فطـر اخللـق، أي ابتـدعهم وخلقهـم مـن ): الفاطر ( ـ١١٤ هو املُ

َا{: تعاىلّق، ومنه قوله شالِفطر وهو ال ُ  إِذ ماء  شقَّ العـدم تعاىل، كأنه ٣}انْفَطَرَتْ  الس 
ِ {: بإخراجنا منه، وقولـه ماواتِ  فاطِر َاْألَرْضِ  الـس   أي مبـدعهام، أي مبتـدئ ٤}و

 .خلقهام من العدم
هــو الــذي يكفــي عبــاده مجيــع مهــاّمهم، ويــدفع عــنهم ): الكــايف( ـ ١١٥

                                                 
 .٢٠سورة ص، اآلية .  ١

 . وغريمها٨٦ و ٤٨سورة البقرة، اآلية .  ٢

 .١سورة اإلنفطار، اآلية .  ٣

 .١٠١، سورة يوسف، اآلية ١٤ام، اآلية سورة األنع.  ٤



 بينات من القرآن الكرمي

)١٢٦( 

 .مؤذياهتم، فهو الكايف ملن توّكل عليه، فيكفيه ما حيتاج إليه
ِن كَ  تَخَفْ  ال{: تعاىلالغالب، ومنه قوله ): األعىل( ـ ١١٦ َنْتَ  إ  أي ١} اْألَعْلَى أ

 .باهالغالب، وقد يكون بمعنى املتنّزه عن األمثال واألضداد واألنداد واألش
: تعـاىلمعناه الكريم، وقد جييء أفعل بمعنى فعيـل، كقولـه ): األكرم( ـ ١١٧

} َ ُ  وَهُو ِ  أَهْوَن َيْه َل  أي الشقي، ٣} اْألَشْقَى  إِال    يَصْالها  ال{ :  تعاىلهّني، وقوله :  أي٢}ع
َتْقَى وَسَيُجَن بُهَا{  . أي التقي٤}اْأل

َ { :  تعاىلأي العامل، ومنه قوله ): احلفّي ( ـ ١١٨ َلُونَكَ ي َن كَ   سْئ َأ َنْها  حَفِي    ك  أي ٥} ع
ك  عامل بوقت جميء الساعة، وقد يكـون احلفـي بمعنـى اللطيـف، أي الـذي َيـربُّ

ُ {: تعاىلويلطف بك، ومنه قوله  ِن ه َ  إ  . أي باّرًا معيناً ٦}حَفِي ا     ن
 أي اخلالق، واهللا ذرأ اخللق وَبَرأهم، اي خلقهم، ومنه قوله): الذارئ( ـ ١١٩

ْ {: تعاىل َلَقَد ْنا و َأ َ  ذَر َثيراً  لِجَهَن م َ  ك َاْإلِنْسِ  الْجِن   مِن  . أي خلقنا٧}و
فاعل الصنعة، واهللا تعاىل صانع كّل مصنوع، وخـالق كـّل ): الصانع( ـ ١٢٠

 اصـطنع صـّىل اهللا عليـه وآلـهخملوق، فكّل موجود سواه فهو فعله، ويف احلديث أّنه 
                                                 

 .٦٨سورة طه، اآلية .  ١

 .٢٧سورة الروم، اآلية .  ٢

 .١٥سورة الليل، اآلية .  ٣

 .١٧سورة الليل، اآلية .  ٤

 .١٨٧سورة األعراف، اآلية .  ٥

 .٤٧سورة مريم، اآلية .  ٦

 .١٧٩سورة األعراف، اآلية .  ٧



 تفسري اآليتني الشريفتني يف األمساء احلسىن: الفصل الثاين عشر

)١٢٧( 

 .حرفة الصانع: نع له، والصنعة والصناعة، أي سأل أن ُيص١خامتًا من ذهب
َ {: تعـاىلالعلم، ومنه قوله : العامل، والرؤية): الرائي( ـ ١٢١ ْ  أ َ  لَم َيْفَ  تَر َ  ك  فَعَل

رأيـت زيـدًا : أمل تعلم، وهذه الرؤية تتعدى إىل مفعولني، تقول:  أي٢}بِعادٍ  رَب كَ 
ِنا{: تعـاىلعاملًا، ومنه قوله  َأَر َنا و أما الرؤية بالعني فتتعّدى إىل . منا أي علّ ٣}مَناسِك

ُ {:  أيضاً تعاىلومن الرؤية العلمية قوله . رأيت األسدَ : مفعول واحدًا، تقول  أَعِنْدَه
 ُ َ  الْغَيْبِ  عِلْم  . أي يعلم٤} يَرى فَهُو

وح( ـ ١٢٢ بُّ : نّزهه، ومنـه قولـه تعـاىل: املنّزه عن كّل سوء، وسبَّح اهللا): السُّ
َ  فَقِنا سُبْحانَكَ { ِ  ذابَ ع سـبحانك >: وقـوهلم.  أي تنزهيًا لك عـن العبـث٥}الن ار

 . آالئك، وبحمدك سّبحتكعأي سبحتك تسبيحًا بجمي< حمدكباللهّم و
الذي يصُدق يف وعده، وال يبخس ثواب من يفي بعهده، ): الصادق( ـ ١٢٣

َ {: تعاىلوالصدق خالف الكذب، وقوله   . أي منزل خري وصالح٦}صِدْقٍ  مُبَو أ
املنّزه عن األشـباه واألضـداد واألمثـال واألنـداد، وعـن ): الطاهر ( ـ١٢٤

صــفات املمكنــات، ونعــوت املخلوقــات مــن احلــدوث والــزوال والــسكون 

                                                 
 .١٠١: ٣، مسند أمحد ١٦٥: ٨صحيح البخاري .  ١
 .٦سورة الفجر، اآلية .  ٢

 .١٢٨سورة البقرة، اآلية .  ٣

 .٣٥سورة النجم، اآلية .  ٤

 .١٩١سورة آل عمران، اآلية .  ٥

 .٩٣سورة يونس، اآلية .  ٦



 بينات من القرآن الكرمي

)١٢٨( 

 .واالنتقال وغري ذلك
 باسم املصدر مبالغة، لكثـرة إغاثتـه تعاىلأي املُغيث، سّمي ): الغياث( ـ ١٢٥
 .امللهوفني
عنـًى واحـد، وهـو املتفـّرد بالربوبيـة مهـا بم): الفرد الـِوتر( ـ ١٢٧ و ١٢٦

 .١<إّن اهللا وتٌر حيّب الوتر فأوتروا>: وباألمر، ويف احلديث
الذي فلق األرحام فانشقت عن احليوان، أعم من اإلنـسان ): الفالق( ـ ١٢٨

وغريه، وفلق احلبَّ والنوى فانفلقت عن النبات، وفلـق األرض فانفلقـت عـن 
َاْألَرْضِ {: ىلتعـاكلام ُأخرج منها، ومنـه قولـه  دْعِ  ذاتِ  و  وهـو االنفـالق ٢}الـص 

واالنشقاق بالنبات واألهنار، وفلق الظالم عن الصباح، وفلق السامء عن القطر، 
 .عليه السالموفلق البحر ملوسى 

هو املتقدم عىل األشياء ولـيس لوجـوده أول، أو الـذي ال ): القديم( ـ ١٢٩
 .يسبقه عدم
: تعاىلاده بأحد األحكام التكليفية، ومنه قوله احلاكم عىل عب) القايض( ـ ١٣٠

ُ  إِال   تَعْبُدُوا أَال   رَب كَ   وَقَ { ِي اه ُ {: تعـاىل أي حكم باألمر الوجويب، وقولـه ٣}إ  وَاهللا 
ِالْحَق    يَقْ   . أي حيكم باحلق، لعلمه به وقدرته عليه وغناه عن الظلم٤}ب

                                                 
 .٤٥٣ ح٣١٦: ٢سنن الرتمذي .  ١
 .١٢سورة الطارق، اآلية .  ٢

 .٢٣سورة اإلرساء، اآلية .  ٣

 .٢٠سورة غافر، اآلية .  ٤



 تفسري اآليتني الشريفتني يف األمساء احلسىن: الفصل الثاين عشر

)١٢٩( 

نَّان( ـ ١٣١ نعم، وم): املَ ْ {: تعـاىلنه قولـه املُعطي املُ ْ  فَـامْنُن ِ  أَمْـسِكْ  أَو  بِغَيْـر
 أي إعط وأنِعم ملن شئت وامنع من شـئت وال حـرج عليـك بـذلك، ١}حِساٍب 
 .الذي يبتدئ بالنوال والعطاء قبل السؤال: املنَّان: وقيل

بني( ـ ١٣٢ املُظِهر حكمته بام أبان من تدبريه وأوضـح بّيناتـه، واسـتبان ): املُ
 .هرظ: اليشء وتبّني 

ْ {: تعـاىلاملفّرج، ومنه قوله : معناه): كاشف الّرض ( ـ ١٣٣ ن  الْمُضْطَر   يُجيبُ  أَم 
ُ  إِذا َ  وَيَكْشِفُ  دَعاه وء املكروب الذي أجلأه الُرضّ إىل اهللا عّز وجّل، : املضطر. ٢}الس 

 .سوء احلال: والرض. الرضُّ : والسوء
خري الرامحني : ، كام قيلمعناه كثرة تكرار النرص منه): خري النارصين( ـ ١٣٤

 .لكثرة رمحته
 .أن يفي بعهده، ويويف بوعده، والوفاء ضد الغدر): الويفّ ( ـ ١٣٥
: اجلزاء، ومنـه قـوهلم: الذي ُجيزي العباد بأعامهلم، والدين): الدّيان( ـ ١٣٦

 .كام ُجتازي جتازى: كام ُتدين تدان، أي
 مَرِضْتُ  وَإِذا{: وله تعـاىلهو رازق العافية والشفاء، ومنه ق): الشايف( ـ ١٣٧

 َ ِ  فَهُو  . أي يعافيني٣}يَشْفين

                                                 
 .٣٩رة ص، اآلية سو.  ١

 .٦٢سورة النمل، اآلية .  ٢

 .٨٠سورة الشعراء، اآلية .  ٣



)١٣٠( 

 
 
 
 

  :  الثالث عشرالفصل
  املختار من خواص بعض اآليات والسور القرآنية

ابتدؤها من السور القصرية يف آخر القرآن لـسهولة قراءهتـا واالسـتفادة مـن 
 .خواصها وآثارها

 وفوائـدها يف الفـصلأما سورة الفاحتة فقـد تقـّدمت اإلشـارة إىل خواصـها 
 . بعض السور القصار من خالل تفسريها املتقدما، وكذالثاين

 
ْمحنِ  هِ ـاللَّ  بِْسمِ {، وهي بأفضل آية يف القرآن املجيد  ـ وابتدئ١ حيم الرَّ }  الرَّ

ولو أّهنا تقّدمت يف تفسري سورة الفاحتـة، لكنـي أضـيف مـا مل أذكـر سـابقًا مـن 
 .خواصها

: عّز وجـّل  يف قول اهللا عليهم السالمسن بن عيل بن حمّمد فقد روي عن اإلمام احل
} ِ ِ  بِسْم ِ  اهللا  حْمن حيم الر  هو اهللا الذي يتأّله إليه عند احلوائج والـشدائد >: فقال}  الر 

كلُّ خملوق عند انقطاع الرجاء عن كّل من هو دونه وتقّطع األسـباب مـن مجيـع 
وري كّلها باهللا الذي ال حتّق العبادة باسم اهللا أي أستعني عىل أم: من سواه، تقول



 املختار من خواص بعض اآليات والسور القرآنية: الفصل الثالث عشر

)١٣١( 

 .١<إّال له، واملغيُث إذا اسُتغيث، واملجيب إذا دعي
ِ {: من حزنه أمر وتعاطاه فقال>:  أنه قالصّىل اهللا عليه وآلهوروي عن النبّي   بِسْم

 ِ ِ  اهللا  حْمن حيم الر  وهو خملص هللا وُيقبل بقلبه إليه مل ينفك من إحدى اثنتني إما }  الر 
 أو ما يعدله عند رّبه وُيّدخر له، وما عنـد اهللا خـري وأبقـى ،وغ حاجته يف الدنيابل

 .٢<للمؤمنني
: عليه الـسالمقال الصادق :  قالعليه السالموروي عن اإلمام احلسن العسكري 

ِ {ولربام ترك يف افتتاح أمر بعُض شـيعتنا > ِ  بِسْم ِ  اهللا  حْمن حيم الر  فيمتحنـه اهللا }  الر 
 ويمحو عنه وصـمة تقـصريه عنـد ،نبهه اهللا عىل شكر اهللا والثناء عليهبمكروه لي
ِ {تركه قول  ِ  بِسْم ِ  اهللا  حْمن حيم الر   .٣}< الر 

 عـن  يف بداية تفـسري سـورة الفاحتـة مـا رويالفصل الثاينوذلك ملا تقّدم يف 
 يف تفسريه عـن آبائـه عـن عـيل أمرياملـؤمنني عليه السالماإلمام احلسن العسكري 

كـّل >:  أنـه قـالعّز وجّل  حدثني عن اهللا صّىل اهللا عليه وآله أن رسول اهللا يهم السالمعل
األمـر :  وذي بـال.٤<أمر ذي بال ال يبتدأ فيه ببسم اهللا الرمحن الرحيم فهـو أبـرت

 .املقطوع الذنب كناية عىل أنه ناقص: املهم، واألبرت
                                                 

 .٨ ح٤٥: ١تفسري الربهان .  ١
 .٨ يف ضمن ح٤٥: ١تفسري الربهان .  ٢
 . عن تفسري اإلمام العسكري عليه السالم١١ ح٤٥: ١تفسري الربهان .  ٣
بسملة يف كّل فعل وكراهـة تـرك باب استحباب االبتداء بال: ١٧، باب ١١٩٤: ٤وسائل الشيعة .  ٤

 .التسمية عند ذلك



 بينات من القرآن الكرمي

)١٣٢( 

 عن آبائـه عـن عـّيل  يف تفسريهعليه السالموروي عن اإلمام احلسن العسكري 
إن رأيت أن تعرفني ذنبي الذي امُتِحنُت :  يف حديث أّن رجًال قال لهعليهم السالم

ِ {: تركك حني جلست أن تقول>: عليه السالمبه يف املجلس، فقال  ِ  بِسْم ِ  اهللا  حْمن  الر 
حيم كـّل أمـر :  أنه قالعّز وجـّل  حدثني عن اهللا صّىل اهللا عليه وآلهإّن رسول اهللا . } الر 

 .١<ذي بال ال يذكر بسم اهللا فيه فهو أبرت
ِ {أول ما كتب القلم >:  قالصّىل اهللا عليه وآلهوروي عن النبي  ِ  بِسْم ِ  اهللا  حْمن  الـر 

حيم  وملـا نـزل ، فإذا كتبتم كتابًا فاكتبوها أوله، وهي مفتاح كّل كتاب أنـزل،} الر 
عوها يف دَ متـك، فمـرهم ال َيـهي لـك وأل: عّيل جربئيل هبا أعادها ثالثًا، وقال

 عليـه الـسالمها طرفة عني منـذ نزلـت عـىل أبيـك آدم عْ يشء يف أمورهم فإين مل أدَ 
 .٢<وكذلك املالئكة

أول كتاب نزل من الـسامء بـسم اهللا >:  قالعليه السالموروي عن اإلمام الباقر 
 املـصدر الرمحن الرحيم، فإذا قرأت بسم اهللا الرمحن الرحيم فال تبايل ـ هكـذا يف

ـ أن ال تستعيذ، وإن قرأت بسم اهللا الرمحن الـرحيم سـرتتك فـيام < تبالِ >ولعله 
 .٣<بني الساموات واألرض

                                                 
، ١١٩٤: ٤ عن الوسائل ١٣: كتاب معارف البسملة واحلمدلة للشيخ حممد الغروي قدس رسه.  ١

 .٤، ح١٧باب 
 نقـًال عـام يف اجلعـربي، ١٧: كتاب معارف البسملة واحلمدلة للشيخ حممد الغروي قـدس رسه.  ٢

إذا كتبتم كتابًا فـاكتبوا يف أولـه بـسم >: ّىل اهللا عليه وآلهوكذلك ما ينقله عن بعض الكتب عنه ص
 .<اهللا الرمحن الرحيم، وإذا كتبتموها فاقرأوها

 . عن الكايف١٤ ح٦: ١تفسري نور الثقلني .  ٣
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)١٣٣( 

عليهم  عن آبائه عن أمرياملؤمنني عليه السالموروي عن اإلمام احلسن العسكري 
أنا أحق من ُسـئل وأوىل مـن تـّرضع إليـه، : إّن اهللا يقول>:  يف حديث قالالـسالم
 عند افتتاح كل أمر صغري وعظيم بسم اهللا الـرمحن الـرحيم، أي اسـتعني فقولوا

 .١<احلديث... عىل هذا األمر باهللا الذي ال حتق العبادة لغريه املغيث إذا استغيث 
إذا قـال املعلـم >:  أنـه قـالصـّىل اهللا عليـه وآلـهوروي عن ابن عباس عن النبّي 

ِ {للصبي قل  ِ  بِسْم ِ  اهللا  حْمن ح الر  ِ {فقال الصبي }  يمالر  ِ  بِسْم ِ  اهللا  حْمن حيم الر  }  الـر 
 .٢< وبراءة ألبويه، وبراءة للمعّلم،كتب اهللا براءة للصبي

 
، وقـد تقـّدم تفـسريها }نيَ مِ ـِه َربِّ اْلعاَلــَحْمُد لِلَّــاْلـ {: ـ قولـه تعـاىل٢

 وممّا روي يف فضلها وخصائـصها عـن النبـّي . وأرسارها يف تفسري سورة الفاحتة
 أي أبـرت كـام ٣<كّل أمر ذي بال ال ُيبدأ بحمد اهللا أقطـع>:  أّنه قالصّىل اهللا عليه وآله

 .صّىل اهللا عليه وآلهيف رواية أخرى عنه 
كـل كـالم ال ُيبـدأ فيـه باحلمـد فهـو >:  أنـه قـالصّىل اهللا عليه وآلـهوروي عنه 

 .٤<أقطع
                                                 

اسـتحباب االبتـداء بالبـسملة يف كـل فعـل وكراهـة تـرك : ١٧، باب ١١٩٣: ٤وسائل الشيعة .  ١
 .١التسمية عند ذلك، ح

 . يف فضل بسم اهللا الرمحن الرحيم١٩ ـ ١٨: ١البيان جممع .  ٢
 .١٨٤:  عن املجازات النبوية١٦: معارف البسملة واحلمدلة للشيخ حممد الغروي قدس رسه.  ٣

 .، عن عدة الداعي٢١ ح٢١٦: ٩٣ عن بحار األنوار ١٩١: معارف البسملة واحلمدلة.  ٤



 بينات من القرآن الكرمي

)١٣٤( 

كون قبله حتميد فهو كّل دعاء ال ي>:  قالعليه السالموروي عن اإلمام الصادق 
 .١<أبرت

 حيمد اهللا يف كّل صّىل اهللا عليه وآلهكان رسول اهللا >:  أّنه قالعليه السالموروي عنه 
احلمـد هللا رّب العـاملني : يوم ثالثامئة مّرة وستني مّرة عدد عروق اجلـسد، يقـول

 .٢<كثريًا عىل كّل حال
ِ {ا صـبح من قال أربـع مـرات إذ>: قالأنه  عليه السالم هوروي عن   الْحَمْـدُ ِهللا 
 َ   شــكر  فقــد أّدى شــكر يومــه، ومــن قاهلــا إذا أمــسى فقــد أّدى} رَب  الْعــالَمين

 .٣<ليلته
ما من رجل جيمع عياله ثّم يـضع >:  قالصّىل اهللا عليه وآلهوروي عن رسول اهللا 

  يف آخـره، إّال ملتعـاىل أول طعامهم وحيمـدون اهللا تبارك وتعـاىلمائدته فيسمون اهللا 
 .٤<يرفع املائدة حتى يغفر هلم

 
فقد ورد إضافة إىل ما تقّدم من فضلها عنـد تفـسريها مـا  :سورة الفاحتة ـ ٣

والذي نفيس بيـده مـا أنـزل اهللا يف >:  أنه قالصّىل اهللا عليه وآلهروي عن رسول اهللا 
ن، التوراة واإلنجيل وال يف الزبور وال يف الفرقان مثلها، هي أّم الكتاب وأّم القرآ

                                                 
 .٦ باب التحميد والتمجيد ح٥٠٤: ٢الكايف .  ١
 .٣ باب التحميد والتمجيد ح٥٠٣: ٢لكايف ا.  ٢
 .٥ باب التحميد والتمجيد ح٥٠٣: ٢الكايف .  ٣
 .٣ ح٩٢: ٣وسائل الشيعة .  ٤
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)١٣٥( 

 .١<سألما  مقسومة بني اهللا وبني عبده، ولعبده يوهي السبع املثاين، وه
إّن أّيام مسلم قرأ فاحتة الكتاب أعطـي >:  أيضًا قالصّىل اهللا عليه وآلهوروي عنه 

من األجر كأنام قرأ ثلثي القرآن، وأعطي من األجر كأنام تصّدق عىل كـّل مـؤمن 
 .٢<ومؤمنة

فـضل سـورة احلمـد كفـضل محلـة >:  أيـضًا قـاللهصّىل اهللا عليه وآوروي عنه 
 .٣<العرش، من قرأها أعطاه اهللا ثواب محلة العرش

أّن من قرأ سورة احلمـد فـتح اهللا لـه خـري >:  أيضاً صّىل اهللا عليه وآلهوروي عنه 
 .٤<الدنيا واآلخرة
أال من قرأهـا معتقـدًا ملـواالة حمّمـد وآلـه >:  أيضاً صّىل اهللا عليه وآلهوروي عنه 

 أعطـاه ، مؤمنًا بظاهرهم وبـاطنهم، منقادًا ألمرهمصلوات اهللا عليهم أمجعنيالطيبني 
 بكّل حرف منها حسنة، كّل حسنة منها أفضل له من الدنيا بام فيها من عّز وجّل اهللا 

أصناف أمواهلا وخرياهتا، ومن استمع إىل قارئ يقرأهـا كـان لـه قـدر ثلـث مـا 
ال ] غنيمتـه خ[ري املُعرض له فإنـه غنيمـة للقارئ، فليستكثر أحدكم من هذا اخل
 .٥<يذهبّن أوانه فتبقى يف قلوبكم احلرسة

                                                 
  . تفسري سورة الفاحتة وفضلها١٧: ١ عن جممع البيان ٣١: ٣مرآة الكامل .  ١

 . تفسري سورة الفاحتة وفضلها١٧: ١ عن جممع البيان ٣١: ٣مرآة الكامل .  ٢
 . عن مستدرك الوسائل٣١: ٣ الكامل مرآة.  ٣
 . عن تفسري العيايش وثواب األعامل٣١: ٣مرآة الكامل .  ٤
 .١٨: ١ عن جممع البيان ٣٢: ٣مرآة الكامل .  ٥



 بينات من القرآن الكرمي

)١٣٦( 

يـا >:  أّنه قال جلـابر بـن عبـداهللا األنـصاريصّىل اهللا عليه وآلـهوروي عن النبّي 
بأيب أنت وأمي : جابر، أال أعّلمك أفضل سورة أنزهلا اهللا يف كتابه؟ فقال له جابر

يـا جـابر، أال أخـربك : ثـّم قـال. ّلمه احلمد أم الكتاب فع،يا رسول اهللا عّلمنيها
 ،هي شفاء من كـّل داء إّال الـسام: بيل بأيب أنت وأمي، فأخربين فقال: عنها؟ قال

 .١<والسام املوت
لو قرئت احلمد عىل ميت سبعني >:  قالعليه الـسالموروي عن اإلمام الصادق 

 .٢<مّرة ثّم رّد اهللا فيه الروح ما كان عجباً 
من نالته عّلة فليقـرأ احلمـد يف جيبـه سـبع >:  أيضًا قالعليه السالمي عنه ورو

 .٣<مرات، فإن ذهبت وإّال فليقرأها سبعني مّرة وأنا الضامن له بالعافية
احلمد هللا سبع مرات شفاء من كـّل >:  أنه قالصّىل اهللا عليه وآلهوروي عن النبّي 

 .٤<داء
 
ص أيـضًا، وقـد ورد يف فـضلها  وتسّمى سورة اإلخـالسورة التوحيد، ـ ٤

 :وخواصها
كنت أخشى العذاب بالليل والنهـار >:  قالصّىل اهللا عليه وآلهما روي عن النبّي 

                                                 
 .١٨ ـ ١٧: ١جممع البيان .  ١
 .الربهان يف تفسري القرآن، اجلزء األول.  ٢
 .الربهان يف تفسري القرآن، اجلزء األول.  ٣
 .٣٦٣: خالقمكارم األ.  ٤
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)١٣٧( 

فعلمـت أّن اهللا ال يعـذب أمتـي } ُقْل ُهَو اهللاُ َأَحدٌ {حتى جاءين جربئيل بسورة 
 .١<عّز وجّل بعد نزوهلا، فإّهنا نسبة اهللا 

من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخـر >:  قالسالمعليه الوروي عن اإلمام الصادق 
فال يدع أن يقرأ يف دبر الفريضة بقل هو اهللا أحد، فإّنه من قرأها مجع اهللا لـه خـري 

 .٢<الدنيا واآلخرة، وغفر له ولوالديه وما ولدا
من قرأ قل هو اهللا أحد حني خيـرج >: قال عليه السالموروي عن اإلمام الصادق 

 .٣< وكالءته حتى يرجع إىل منزلهعّز وجّل  مل يزل يف حفظ اهللامن منزله عرش مّرات 
صالة األوابني كّلها بقل هو اهللا >:  يقولعليه السالموروي عن اإلمام الصادق 

 .٤<أحد
حـني يأخـذ } قل هـو اهللا أحـد{من قرأ >: صّىل اهللا عليه وآلهوروي عن النبّي 

 .٥<مضجعه غفر اهللا له ذنوب مخسني سنة
مـّرة } قل هو اهللا أحـد{من قرأ >:  قالعليه السالمام الصادق وروي عن اإلم

 .٦<واحدة فكأنام قرأ ثلث القرآن وثلث التوراة وثلث اإلنجيل وثلث الزبور
                                                 

 . عن مستدرك الوسائل٣٣: ٣مرآة الكامل .  ١
 .٣ فضل سورة اإلخالص ح٥٢٠: ٤تفسري الربهان .  ٢
 .١٠ فضل سورة اإلخالص ح٥٢٠: ٤تفسري الربهان .  ٣
 .٨ فضل سورة اإلخالص ح٥٢٠: ٤تفسري الربهان .  ٤

 .١٢ فضل سورة اإلخالص ح٥٢١: ٤تفسري الربهان .  ٥
: ٥وبعض هذه الروايات يف جممع البيان . ١٣ فضل سورة اإلخالص ح٥٢١: ٤تفسري الربهان .  ٦

 . يف فضل سورة اإلخالص فراجعها هناك٥٦١



 بينات من القرآن الكرمي

)١٣٨( 

قـل هـو اهللا {: كـان أيب يقـول>:  قـالعليه الـسالموروي عن اإلمام الصادق 
 .<ّلهتعدل ثلث القرآن، وكان حيب أن جيمعها يف الوتر ليكون القرآن ك} أحد

كان أيب إذا صّىل يقرأ يف الوتر بقـل هـو اهللا >:  يقولعليه السالمويف أخرى عنه 
 ـ أي يف الثالث ركعات، ركعتي الشفع والوتر، فقد تطلق الـوتر ثهنأحد يف ثال

كـذلك اهللا : فـإذا فـرغ منهـا قـال} قل هو اهللا أحـد{، وكان يقرأ عىل مجيعها ـ
 .١<ريب

من قرأ هذه الـسورة وأصـغى هلـا >:  أنه قاليه وآلهصّىل اهللا علوروي عن النبّي 
أحبه اهللا، ومن أحبه اهللا نجا، وقراءهتا عىل قبور األموات فيها ثواب كبري، وهـي 

 .٢<حرز من كّل آفة
من قرأها وأهداها للمـوتى كـان >:  قالعليه السالموروي عن اإلمام الصادق 
 سـكنه اهللا وهـدأه بقـدرة  ومن قرأهـا عـىل الرمـد،فيها ثواب ما يف مجيع القرآن

 .٣<اهللا
من >: صّىل اهللا عليه وآلـهقال رسول اهللا :  قالعليه السالموروي عن اإلمام الرضا 

عرش مّرة ثّم وهب أجره لألموات أعطي } قل هو اهللا أحد{مّر عىل املقابر وقرأ 
 .٤<من األجر بعدد األموات

                                                 
 .١٧ و ١٦ فضل سورة اإلخالص ح ٥٢١: ٤تفسري الربهان .  ١
 .٢٥ فضل سورة اإلخالص ح٥٢٣: ٤تفسري الربهان .  ٢
 .٢٦ فضل سورة اإلخالص ح٥٢٣: ٤تفسري الربهان .  ٣
 .٢٧ فضل سورة اإلخالص ح٥٢٣: ٤سري الربهان تف.  ٤
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)١٣٩( 

كـّل مـن >: د، فقـال وقد سئل عن التوحيعليه السالموروي عن اإلمام الرضا 
: كيف يقرؤها؟ قـال: قلت. وآمن هبا فقد عرف التوحيد} قل هو اهللا أحد{قرأ 

 .١<كذلك اهللا ريب، كذلك اهللا ريب: كام يقرؤها الناس، وزاد فيه
 
 : روايات كثريةهافضلها، وخواصيف  وقد ورد :سورة القدر  ـ٥

إّنـا أنزلنـاه يف ليلـة  {من قـرأ>:  قالعليه السالممنها ما روي عن اإلمام الباقر 
كان كالشاهر سيفه يف سبيل اهللا، ومـن قرأهـا ] جيهر هبا صوته خ[بجهر } القدر

 ومن قرأها عرش مرات مّرت عىل نحـو ،رسًا كان كاملتشحط يف سبيل اهللا يف دمه
 .٢<ألف ذنب من ذنوبه

إنـا أنزلنـاه يف ليلـة {مـن قـرأ >:  قـالعليه الـسالموروي عن اإلمام الصادق 
يف فريضة من فرائضه نادى مناد يا عبـد اهللا قـد غفـر اهللا لـك مـا مـىض } درالق

 .٣<فاستأنف العمل
من قرأها ـ أي سورة القدر ـ كـان لـه >:  قالصّىل اهللا عليه وآلهوروي عن النبي 

 .٤<...يوم القيامة خري الربية رفيقًا وصاحبًا 
 سورة القدر ـ بعد من قرأها ـ أي>:  قالعليه السالموروي عن اإلمام الصادق 

                                                 
 .٥ فضل سورة اإلخالص ح٥٢٣: ٤تفسري الربهان .  ١
 .١ فضل سورة القدر ح٥١٦: ٥جممع البيان .  ٢
 .٤ فضل سورة القدر ح٥١٦: ٥جممع البيان .  ٣
 .٢ من خواص القرآن ح٤٨٠: ٤تفسري الربهان .  ٤



 بينات من القرآن الكرمي

)١٤٠( 

الليلـة ] الـساعة مـن خ[إىل تلك عشاء اآلخرة مخس عرشة مرة كان يف أمان اهللا 
خرى، ومن قرأها يف كّل ليلة سبع مّرات أمن يف تلك الليلة إىل طلوع الفجر، األ

 .١< ...ومن قرأها عىل ما يّدخر ذهبًا أو فضة أو أثاثًا بارك اهللا فيه من مجيع ما يّرضه
يا معرش الشيعة خاصموا بسورة إنا >:  قالعليه الـسالمإلمام الباقر وروي عن ا

هنـا حلجـة اهللا إفو اهللا >أي تغلبوا أو تظهر حجتكم < أنزلناه يف ليلة القدر تفلجوا
 وإهنا ، وإهنا لسيدة دينكم،صّىل اهللا عليه وآلهتبارك وتعاىل عىل اخللق بعد رسول اهللا 

 .٢<...لغاية علمنا 
اءة سـور أخـرى يف الـصالة غـري القـدر واإلخـالص يف وسـيأيت فـضل قـر

 لكنه تقّدم يف تفسري سـورة القـدر أنـه روي ،الروايات اآلتية يف فضل كّل سورة
أيضًا أّن من عدل عن قراءة تلك السور إىل قراءة سورة القـدر يف الركعـة االوىل 

ة التـي واإلخالص يف الثانية من كّل فريضة ملا فيها من الفضل أعطي أجر السور
 .٣عدل عنها مضافًا إىل أجر هاتني السورتني

 
ا تقـدم يف ملـ وكان ممـا ورد يف فـضلها وخواصـها إضـافة :سورة اجلحد  ـ٦

 :تفسريها ما ييل
قل {من قرأ إذا أوى إىل فراشه >:  قالعليه الـسالمما روي عن اإلمام الصادق 

                                                 
 .٣ من خواص القرآن ح٤٨١: ٤تفسري الربهان .  ١
 .٧ ح٤٨٣: ٤تفسري الربهان .  ٢
 .٦ و ٣ ح٢٣راجع اإلحتجاج والوسائل ب.  ٣



 املختار من خواص بعض اآليات والسور القرآنية: الفصل الثالث عشر

)١٤١( 

 بـراءة مـن كتـب اهللا عـّز وجـّل لـه} قـل هـو اهللا أحـد{و} يا أهيا الكـافرون
 .١<الرشك

من قرأ هـذه الـسورة أعطـاه اهللا مـن >:  قالصّىل اهللا عليه وآلـهوروي عن النبي 
 مـن تعـاىلاألجر كأّنام قرأ ربع القرآن، وتباعدت عنه موذية الشيطان، ونّجـاه اهللا 

فزع يوم القيامة، ومن قرأها عند منامه مل يتعّرض إليـه يشء يف منامـه، فعّلموهـا 
لنوم، ومن قرأها عند طلوع الشمس عرش مّرات ودعا بام أراد من صبيانكم عند ا

 .٢<الدنيا واآلخرة استجاب اهللا له ما مل يكن معصية بفعلها
 
 : وقد ورد يف فضلهام وخواصهام ما ييل:سورة الناس وسورة الفلق  ـ٧

من قرأ سورة الناس عـىل أمل سـكن >:  أّنه قالصّىل اهللا عليه وآلـهروي عن النبي 
 .٣< وهي شفاء ملن قرأهاتعاىل اهللا بإذن

من قرأها عند النـوم كـان يف حـرز >:  أيضًا أّنه قالصّىل اهللا عليه وآلهوروي عنه 
 حتى يصبح، وهـي عـوذة مـن كـّل أمل ووجـع وآفـة، وهـي شـفاء ملـن تعاىلاهللا 

 .٤<قرأها
                                                 

 .٢ ح٥١٥: ٤تفسري الربهان .  ١
 .٥ ح٥١٥: ٤تفسري الربهان .  ٢
 .١ سورة الناس ح٥٣٠: ٤تفسري الربهان .  ٣
 : فصل سورة النرص ينتهي عند قوله٥٥٣: ٥، ومثله يف جممع البيان ٢ ح٥٣٠: ٤تفسري الربهان .  ٤

 .<حتى يدخل اجلنة>



 بينات من القرآن الكرمي

)١٤٢( 

من قرأها يف منزلـه كـّل ليلـة >:  أنه قالعليه السالموروي عن اإلمام الصادق 
من من اجلن والوسواس، ومن كتلها وعّلقها عىل األطفال الصغار حفظوا مـن أ

 .١<تعاىلاجلاّن بإذن اهللا 
كان سبب نزول املعوذتني أنه وعـك رسـول اهللا >:  قالعليه السالموروي عنه 
 .٢< فنزل جربئيل هباتني السورتني فعّوذه هبامصّىل اهللا عليه وآله

من أوتر باملعوذتني وقل هو اهللا أحد >:  قالمعليه السالوروي عن اإلمام الباقر 
 .٣<ا عبد اهللا أبرش فقد قبل اهللا وتركيقيل له 

من قرأ سورة الفلـق يف كـّل ليلـة عنـد >:  قالصّىل اهللا عليه أنهوروي عن النبي 
منامه كتب اهللا له من األجر كأجر من حّج أو اعتمر وصام، وهـي رقيـة نافعـة، 

 .٤<ءوحرز من كّل عني ناظرة بسو
من قرأها يف كّل ليلة من ليايل >:  أّنه قالعليه الـسالموروي عن اإلمام الصادق 

شهر رمضان كانت يف نافلة أو فريضة كان كمن صام يف مّكة، وله ثواب من حّج 
 .٥<تعاىلواعتمر بإذن اهللا 

 
                                                 

 .٣ ح٥٣٠: ٤تفسري الربهان .  ١
 .١ املعوذتان ح٥٣١: ٤تفسري الربهان .  ٢
 . فصل سورة الفلق٥٦٧: ٥جممع البيان .  ٣
 .٤ ح٥٢٩: ٤تفسري الربهان .  ٤
 .٤ ضمن ح٥٢٩: ٤تفسري الربهان .  ٥



 املختار من خواص بعض اآليات والسور القرآنية: الفصل الثالث عشر

)١٤٣( 

صـّىل اهللا  وقد ورد يف فضلها وخواصها ما روي عن النبـّي :سورة اللهب  ـ٨
ومن قرأها عىل األمغاص التي يف البطن سكن بإذن اهللا ... >:  حديث يفعليه وآلـه

 .١<، ومن قرأها عند نومه حفظه اهللاتعاىل
 
 : وقد ورد يف فضلها وخواصها ما ييل:سورة النرص  ـ٩

إذا جـاء نـرص اهللا {مـن قـرأ >:  قـالعليـه الـسالمروي عن اإلمـام الـصادق 
 وجاء يوم القيامـة ومعـه ،مجيع أعدائهيف نافلة أو فريضة نرصه اهللا عىل } والفتح

كتاب ينطق قد أخرجه اهللا من جوف قربه فيه أمان من حّر جهنّم ومن النار ومن 
 فال يمّر عىل يشء يوم القيامة إّال بـرشه وأخـربه بكـّل ،زفري جهنم يسمعه بأذنيه
 خيطـر  أو يفتح له يف الدنيا من أسباب اخلري ما مل ُيتمنَّ ومل،خري حتى ُيدخله اجلنة

 .٢<عىل قلبه
من قرأ هذه السورة ـ أي النرص ـ ُأعطي من األجر كمن شـهد مـع >: وروي

 يوم فتح مّكة، ومن قرأها يف صالة وصـّىل هبـا بعـد احلمـد صّىل اهللا عليه وآلهالنبّي 
 .٣<قبلت صالته من أحسن القبول

 
                                                 

 .٢ سورة اللهب ح٥١٨: ٤تفسري الربهان .  ١
 .١ة النرص ح سور٥١٦: ٤تفسري الربهان .  ٢
 فـضل سـورة ٥٥٣: ٥، وقريب منـه يف جممـع البيـان ٢ سورة النرص ح٥١٦: ٤تفسري الربهان .  ٣

 .النرص



 بينات من القرآن الكرمي

)١٤٤( 

  وقد ورد يف فضلها وخواصـها إضـافة إىل مـا تقـّدم يف:سورة الكوثر  ـ١٠
 :تفسريها ما ييل

 تعاىلمن قرأ هذه السورة سقاه اهللا >:  أنه قالصّىل اهللا عليه وآلهما روي عن النبّي 
ر الكوثر ومن كّل هنر يف اجلنة، وُكتب له عرش حسنات بعدد كّل من قـّرب هنمن 

صـّىل اهللا قربانًا من الناس يوم النحر، ومن قرأها ليلة اجلمعة مائة مـّرة رأى النبـي 
 .١< يف منامه رأي العني، ال يتمّثل بغريه من الناس إّال كام يراهآلهعليه و

 
 : وقد ورد يف فضلها وخواصها ما ييل:سورة املاعون  ـ١١

أرأيـت الـذي {مـن قـرأ سـورة >:  قـالعليه السالمما روي عن اإلمام الباقر 
 صـالته عـّز وجـّل قبـل اهللا ] كـان فـيمن خ[يف فرائضه ونوافلـه } يكذب بالدين

 .٢<امه، ومل حياسبه بام كان منه يف احلياة الدنياوصي
من قرأ هذه السورة غفر اهللا لـه إن >:  أنه قالصّىل اهللا عليه وآلهوروي عن النبّي 

 .٣ <]ما دامت الزكاة مؤداة[كان للزكاة مؤديًا 
من قرأها بعد عـشاء اآلخـرة غفـر >:  أيضًا أنه قالصّىل اهللا عليه وآلهوروي عنه 

 .٤<ظه إىل وقته يف اليوم الثايناهللا له وحف
                                                 

 .٢ سورة الكوثر ح٥١٢: ٤تفسري الربهان .  ١
 . فضل سورة املاعون٥٤٦: ٥جممع البيان .  ٢
 . فضل سورة املاعون٥٤٦: ٥جممع البيان .  ٣
 .٣اعون ح سورة امل٥١٠: ٤تفسري الربهان .  ٤



 املختار من خواص بعض اآليات والسور القرآنية: الفصل الثالث عشر

)١٤٥( 

 : وقد ورد يف فضلها وخواصها ما ييل:سورة القريش  ـ١٢
مـن أكثـر مـن قـراءة إليـالف >:  قـالعليه السالمما روي عن اإلمام الصادق 

قريش بعثه اهللا يوم القيامة عىل مركب من مراكب اجلنة حتـى يقعـد عـىل موائـد 
 .١<النور يوم القيامة

من قرأ هذه السورة أعطاه اهللا مـن >:  أنه قال اهللا عليه وآلهصّىل وروي عن النبًي 
األجر كمن طاف حوله الكعبة، واعتكف يف املـسجد احلـرام، وإذا قرئـت عـىل 

 .٢<طعام خياف منه كان فيه الشفاء ومل يؤذ آكله أبداً 
إذا قرئت عىل طعـام كـان شـفاء >:  قالعليه السالموروي عن اإلمام الصادق 

وإذا قرأهتا عىل ماء ثّم ُرّش املاء عـىل مـن ُأشـغل قلبـه بـاملرض وال من كّل داء، 
 .٣<يدري ما سببه يرصفه اهللا عنه

 
 : وقد ورد يف فضلها وخواصها ما ييل:سورة الفيل  ـ١٣

أمل تر كيف {من قرأ يف فرائضه >:  قالعليه الـسالمما روي عن اإلمام الصادق 
ة كّل سهل وجبل ومدر بأنه كان شهد له يوم القيام} فعل ربك بأصحاب الفيل

من املصلني، وينادي له يوم القيامة مناد صدقتم عىل عبدي، قبلت شهادتكم لـه 

                                                 
 .١ فضل سورة القريش ح٥٠٩: ٤تفسري الربهان .  ١
 .٢ فضل سورة القريش ح٥٠٩: ٤تفسري الربهان .  ٢
 .٤ فضل سورة القريش ح٥٠٩: ٤تفسري الربهان .  ٣



 بينات من القرآن الكرمي

)١٤٦( 

 .١< عبدي اجلنة، وال حتاسبوه، فإنه ممن أحبه اهللا وأحب عملهاأو عليه، أدخلو
من قرأ هذه السورة أعـاذه اهللا مـن >:  أنه قالصّىل اهللا عليه وآلهوروي عن النبي 

واملـسخ يف الـدنيا، وإن ُقرئـت عـىل الرمـاح التـي تـصادم كـرست مـا العذاب 
 .٢<تصادمه

 
 : وقد ورد يف فضلها وخواصها ما ييل:سورة اهلمزة ـ ١٤

يف } ويل لكّل مهزة ملـزة{من قرأ >:  قالعليه السالمروي عن اإلمام الصادق 
 .٣<فرائضه نفت عنه الفقر، وجلب عليه الرزق، ويدفع عنه ميتة السوء

من قرأ هذه الـسورة كـان لـه مـن >:  أنه قالصّىل اهللا عليه وآلهي عن النبي ورو
 وأصحابه، وإن قرئت عىل العـني صّىل اهللا عليه وآلهاألجر بعدد من استهزأ بمحّمد 

 .٤<نفعها
ها وكتبها لعٍني َوِجعة ُتعَف أمن قر>:  أيضًا أنه قالصّىل اهللا عليه وآلـهوروي عنه 

 .٥<تعاىلبإذن اهللا 

                                                 
 . فضل سورة الفيل٥٣٩: ٥جممع البيان .  ١
 .٢ ح٥٠٧: ٤تفسري الربهان .  ٢
 . فضل سورة اهلمزة٥٣٦: ٥جممع البيان .  ٣
 فضل سورة ٥٣٦: ٥، وقريب منه يف جممع البيان ٢ فضل سورة اهلمزة ح٥٠٥: ٤تفسري الربهان .  ٤

 .اهلمزة
 .٢ فضل سورة اهلمزة ضمن ح٥٠٥: ٤تفسري الربهان .  ٥



 املختار من خواص بعض اآليات والسور القرآنية: الفصل الثالث عشر

)١٤٧( 

 : وقد ورد يف فضلها وخواصها ما ييل:سورة العرص ـ ١٥
من قرأ والعرص يف نوافله بعثـه اهللا >:  قالعليه السالمروي عن اإلمام الصادق 

 .١<يوم القيامة مرشقًا وجهه ضاحكًا سنّه قريرًة عينه حتى يدخل اجلنّة
هللا لـه من قرأ هذه الـسورة كتـب ا>:  أّنه قالصّىل اهللا عليه وآلـهوروي عن النبّي 

عرش حسنات، وختم له بخري، وكان من أصحاب احلق، وإن قرئت عىل ما ُيدفن 
 .٢<حتت األرض أو خيزن حفظه اهللا إىل أن خيرجه صاحبه

 
 :د يف فضلها وخواصها ما ييلر وقد و:سورة التكاثر  ـ١٦

من >: صّىل اهللا عليه وآلهقال رسول اهللا :  قالعليه السالمروي عن اإلمام الصادق 
 .٣<عند النوم ُوقي فتنة القرب} أهلاكم التكاثر{أ قر

يف فريـضة } أهلاكم التكاثر{من قرأ سورة >:  أيضًا قالعليه السالموروي عنه 
ــواب ــه ث ــة شــهيد، ومــن قرأهــا يف نافلــة كتــب اهللا ل ــواب مائ ــه ث   كتــب اهللا ل

 اىلتعـإن شاء اهللا [مخسني شهيدًا، وصّىل معه يف فريضته أربعون صفًا من املالئكة 
 .٤<]خ

} أهلـاكم التكـاثر{إذا قـرأ القـارئ >:  قـالصّىل اهللا عليه وآلهوروي عن النبي 
                                                 

 . فضل سورة العرص٥٣٥: ٥جممع البيان .  ١
 .٢ سورة العرص ح٥٠٤: ٤تفسري الربهان .  ٢

 .١ح سورة التكاثر ٥٠٠: ٤تفسري الربهان .  ٣
 . سورة التكاثر٥٣٢: ٥جممع البيان .  ٤



 بينات من القرآن الكرمي

)١٤٨( 

 .١<يدعى يف ملكوت الساموات مؤدي الشكر هللا
من قرأ هذه السورة مل حياسبه >:  أيضًا أنه قالصّىل اهللا عليه وآلهوروي عن النبي 

ت صـالة العـرص كـان يف اهللا بالنعيم التي أنعم هبا عليه يف الدنيا، ومن قرأها وق
 .٢<تعاىلأمان اهللا إىل غروب الشمس يف اليوم الثاين بإذن اهللا 

 
 : وقد ورد يف فضلها وخواصها ما ييل:سورة القارعة  ـ١٧

القارعـة ] وأكثر من قراءة خ[من قرأ >:  قالعليه السالمروي عن اإلمام الباقر 
إن شـاء اهللا [يـوم القيامـة آمنه اهللا من فتنة الدجال أن يؤمن به، ومن قيح جهنم 

 .٣<] ختعاىل
من قرأ هذه السورة ثّقل اهللا ميزانه من >:  قالصّىل اهللا عليه وآلهوروي عن النبي 

الفقـري الـذي : املجـارف< احلسنات يوم القيامة، ومن كتبها وعّلقها عىل جمارف
وهـو الـذي ال : جّرفه الدهر أي اجتاح ماله وأفقـره، ورجـل جمـارف وحمـارف

 .٥<معرس من أهله وخدمه فتح اهللا عىل يديه ورَزقه> ٤خرياً يكسب 
قـت عـىل مـن تعطـل >:  قـالعليـه الـسالموروي عن اإلمـام الـصادق  إذا ُعلِّ

                                                 
 .٢ سورة التكاثر ح٥٠١: ٤تفسري الربهان .  ١
 .، وقريب منه يف جممع البيان فضل سورة التكاثر١ سورة التكاثر ح٥٠١: ٤تفسري الربهان .  ٢
 . فضل سورة القارعة٥٣٠: ٥جممع البيان .  ٣
 .لسان العرب، يف جرف عن اللحياين وابن سكيت.  ٤
 .١ سورة القارعة ح٤٩٩: ٤تفسري الربهان .  ٥



 املختار من خواص بعض اآليات والسور القرآنية: الفصل الثالث عشر

)١٤٩( 

وكسدت سلعته رزقه اهللا تعاىل نفاق سلعته، وكذا كّل من أدمن يف قراءهتا فعلت 
 .١<تعاىلبه ذلك بإذن اهللا 

 
 :وخواصها ما ييل وقد ورد يف فضلها :سورة العاديات  ـ١٨

من قـرأ سـورة العاديـات وأدمـن >:  قالعليه السالمروي عن اإلمام الصادق 
 يوم القيامة خاصة، وكان يف عليه السالممع أمرياملؤمنني ] عّز وجّل [قراءهتا بعثه اهللا 
 .٢<حجره ورفقائه

ا  ثواهبـمن صّىل هبا العشاء اآلخرة عدل>: قال صّىل اهللا عليه وآلهوروي عن النبي 
 .٣< عىل قضائه رسيعاً تعاىل ومن أدمن قراءهتا وعليه دين أعانه اهللا ،نصف القرآن

مـن قرأهـا للخـائف أمـن مـن >:  قـالعليه السالموروي عن اإلمام الصادق 
اخلوف، وقراءهتا للجائع يسكن جوعه، والعطشان يسكن عطـشه، فـإذا قرأهـا 

 .٤<تعاىلوأدمن قراءهتا املديون أدى اهللا عنه دينه بإذن اهللا 
 

 : وقد ورد يف فضلها وخواصها ما ييل:سورة الزلزلة  ـ١٩
إذا زلزلــت {ال متّلــوا قـراءة >:  قـالعليـه الــسالمروي عـن اإلمـام الــصادق 

                                                 
 .٢ سورة القارعة ح٤٩٩: ٤تفسري الربهان .  ١
 . فضل سورة العاديات٥٢٧: ٥جممع البيان .  ٢
 .٣ سورة العاديات ح٤٩٥: ٤تفسري الربهان .  ٣
 .٤ سورة العاديات ح٤٩٥: ٤تفسري الربهان .  ٤



 بينات من القرآن الكرمي

)١٥٠( 

 بزلزلة أبـدًا، ومل يمـت عّز وجّل فمن كانت قراءته يف نوافله مل يصبه اهللا } األرض
: سـبحانه إىل اجلنة فيقـول اهللا هبا وال بصاعقة وال بآفة من آفات الدنيا، فإذا أمر به

 .١<عبدي أبحتك جنتي فاسكن منها حيث شئت وهويت ال ممنوعًا وال مدفوعاً 
من قرأ هـذه الـسورة أعطـَي مـن >:  أنه قالصّىل اهللا عليه وآلـهوروي عن النبي 

األجر كمن قرأ ربع القرآن، ومن كتبهـا عـىل خبـز الرقـاق وأطعمهـا صـاحب 
 .٢<ا صاحب اجلريرة وافتضحغّص هب>أي السارق < الرسقة

من كتبها وعّلقهـا عليـه وقرأهـا >:  قالعليه السالموروي عن اإلمام الصادق 
وهو داخل عىل سلطان وخياف نجا مما خياف منه وحيذر، وإذا ُكتبت عىل طـشت 

 بعـد ثـالث تعاىل أزيل وجعه بإذن اهللا ةجديد مل يستعمل ونظر فيه صاحب اللقو
 .٣<أو أقل

 
 : وقد ورد يف فضلها وخواصها ما ييل:لبينةسورة ا  ـ٢٠

كـان بريئـًا } مل يكـن{من قرأ سورة >:  قالعليه السالمروي عن اإلمام الباقر 
 ، وبعثه اهللا مؤمناً ،صّىل اهللا عليه وآله وأدخل يف دين حمّمد ،]املرشكني خ[من الرشك 

 .٤<وحاسبه حسابًا يسرياً 
                                                 

 . فضل سورة الزلزلة٥٢٤: ٥جممع البيان .  ١
 .٣ سورة الزلزلة ح٤٩٣: ٤تفسري الربهان .  ٢
 .٥ سورة الزلزلة ح٤٩٣: ٤تفسري الربهان .  ٣
 . فضل سورة البينة٥٢١: ٥جممع البيان .  ٤
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)١٥١( 

من قرأ هذه السورة كان يـوم القيامـة  >: قالصّىل اهللا عليه وآلهوروي عن النبّي 
، وإن كتبت يف إناء جديد ونظر عليه الـسالممع خري الربية رفيقًا وصاحبًا وهو عّيل 

 .١<عينيه برئ منهابفيها صاحب اللقوة 
من كتبها عىل خبز رقـاق وأطعمهـا سـارقًا >:  قالصّىل اهللا عليه وآلهوروي عنه 

 .٢<خاتم باسم سارق حترك اخلاتمغص ويفتضح من ساعته، ومن قرأها عىل 
من كتبها وعّلقها عليه وكان فيـه >:  قالعليه السالموروي عن اإلمام الصادق 

يرقان زال عنه، وإذا عّلقت عىل بياض العني والـربص ورشب ماءهـا دفعـه اهللا 
شوم الطعـام، وإذا ُكتبـت مـعنه، وإن رشبت ماءها احلوامل نفعها ويسهلها من 

 .٣<تعاىلأزاهلا بقدرة اهللا ع األورام يعىل مج
 

 : وقد ورد يف فضلها وخواصها ما ييل:سورة العلق ـ ٢١
اقـرأ {مـن قـرأ يف يومـه أو ليلتـه >:  قالعليه السالمروي عن اإلمام الصادق 

وأحيـاه وبعثـه اهللا شـهيدًا، ثّم مات يف يومه أو ليلته مات شـهيدًا، } باسم رّبك
 .٤<صّىل اهللا عليه وآلهاهللا مع رسول اهللا شهيدًا، وكان كمن رضب بسيفه يف سبيل 

من قرأ هذه السورة كتب اهللا له من >:  أنه قالصّىل اهللا عليه وآلهوروي عن النبي 
                                                 

 .٢ سورة البينة ح٤٨٩: ٤تفسري الربهان .  ١
 .٣ سورة البينة ح٤٨٩: ٤تفسري الربهان .  ٢
 .٤ سورة البينة ح٤٨٩: ٤تفسري الربهان .  ٣
 .١ سورة العلق ح٤٧٨: ٤هان تفسري الرب.  ٤



 بينات من القرآن الكرمي

)١٥٢( 

األجر كمثل ثواب من قرأ جزء املفّصل، وكأجر مـن شـهر سـيفه يف سـبيل اهللا، 
 .١< من الغرقتعاىلومن قرأها وهو راكب البحر سّلمه اهللا 

من قرأها عـىل بـاب خمـزن سـلمه اهللا >:  أيضًا قال عليه وآلهصّىل اهللاوروي عنه 
 .٢<تعاىل من كّل آفة وسارق إىل أن ُخيرج ما فيه مالُكه

من قرأها وهو متوجـه يف سـفره  >: قالعليه السالموروي عن اإلمام الصادق 
 .٣< ّرشهكفي
 

 :فضلها وخواصها ما ييليف  وقد ورد :سورة التني  ـ٢٢
يف فرائـضه } والتـني{مـن قـرأ >:  قـالعليه الـسالمصادق روي عن اإلمام ال

 .٤ <]إن شاء اهللا تعاىل خ[ونوافله ُأعطي من اجلنّة حيث يرىض 
من قرأ هذه السورة كتب اهللا له من >:  أنه قالصّىل اهللا عليه وآلهوروي عن النبي 

وإذا قرئت عىل ما حيرض من الطعام رصف اهللا عنـه بـأس ... األجر ما ال حيىص 
وكـان ـ ) سٌم قاتٌل ( ـ هكذا يف املصدر ولعله لك الطعام ولو كان فيه سًام قاتًال ذ

 .٥<فيه الشفاء
                                                 

 .٢ سورة العلق ح٤٧٨: ٤تفسري الربهان .  ١
 .٣ سورة العلق ح٤٧٨: ٤تفسري الربهان .  ٢
 .٤ سورة العلق ح٤٧٨: ٤تفسري الربهان .  ٣
 . فضل سورة التني٥/٥١٠جممع البيان .  ٤
 .٢ سورة التني ح٤٧٦: ٤تفسري الربهان .  ٥
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)١٥٣( 

 : وقد ورد يف فضلها وخواصها ما ييل:نرشاحسورة اال  ـ٢٣
مـن قرأهـا أعطـاه اهللا اليقـني >:  قـالصـّىل اهللا عليـه وآلـهروي عن رسـول اهللا 

 .١<ا له شفاه اهللاوالعافية، ومن قرأها عىل أمل يف الصدر وكتبه
من كتبها يف إناء ورشهبا وكان حرص البـول شـفاه اهللا >: صّىل اهللا عليه وآلهوقال 

 .٢<وسّهل اهللا إخراجه
  مـن قرأهـا عـىل الـصدر ينفـع>:  قـالعليه الـسالموروي عن اإلمام الصادق 

  من رضه، وعـىل الفـؤاد يـسكنه بـإذن اهللا، وماؤهـا ينفـع ملـن فيـه الـربد بـإذن
 .٣<تعاىلاهللا 

من لقي حمّمدًا كمن قرأها ُأعطي من األجر >:  قالصّىل اهللا عليه وآلـهوعن النبي 
ج عنهصّىل اهللا عليه وآله  .٤< مغتًام ففرَّ

 
 : وقد ورد يف فضلها وخواصها ما ييل:سورة الضحى  ـ٢٤

من قرأ هذه السورة وجبت له شفاعة حمّمـد >: صّىل اهللا عليه وآلهروي عن النبي 
 يوم القيامة، وُكتب له من احلسنات بعدد كّل سـائل ويتـيم عـرش عليه وآلهصّىل اهللا 

مّرات، وإن كتبها عىل اسم غايب ضال رجع إىل أصـحابه سـاملًا، ومـن نـيس يف 
                                                 

 .١النرشاح ح سورة ا٤٧٤: ٤تفسري الربهان .  ١
 .١ سورة االنرشاح ضمن ح٤٧٤: ٤تفسري الربهان .  ٢
 .٢ سورة االنرشاح ح٤٧٤: ٤تفسري الربهان .  ٣
 . فضل سورة االنرشاح٥٠٧: ٥جممع البيان .  ٤



 بينات من القرآن الكرمي

)١٥٤( 

 .١<موضع شيئًا ثّم ذكره وقرأها حفظه اهللا إىل أن يأخذه
ب لـه من أدمن قراءهتا عىل اسم صاح>:  أيضًا قالصّىل اهللا عليه وآلهوروي عنه 

 .٢<رجع إليه صاحبه ساملًا رسيعاً 
والشمس والليل (من أكثر قراءة >: قال عليه الـسالموروي عن اإلمام الصادق 

يف يوم أو ليلة مل يبق يشء بحرضته إّال شهد له يوم القيامـة ) والضحى وأمل نرشح
 .٣<حتى شعره وبرشه وحلمه ودمه وعروقه وعصبه وعظامه

 
 :يف فضلها وخواصها ما ييل وقد ورد :سورة الليل  ـ٢٥

من قرأ هذه السورة أعطاه اهللا تعـاىل >:  أّنه قالصّىل اهللا عليه وآلهروي عن النبي 
حتى يرىض وزال عنه العرس، وُيّرس له اليرس، وأغناه من فضله، ومن قرأها قبـل 

مّرة مل ير يف منامـه إّال ـ ) عرشة(ـ هكذا يف املصدر واملفروض أن ينام مخس عرش 
ب من اخلري، وال يرى يف منامه سوءًا، ومن صّىل هبا يف العشاء اآلخرة كـأنام ما حي

 .٤<صّىل بربع القرآن وُقبلت صالته
من أدمن قراءهتا أعطـاه اهللا منـاه >:  قالصّىل اهللا عليه وآلهوروي عن رسول اهللا 

                                                 
 . الضحى فضل سورة٥٠٣: ٥، وقريب منه يف جممع البيان ١ سورة الضحى ح٤٧٢: ٤تفسري الربهان .  ١
 .٢ سورة الضحى ح٤٧٢: ٤تفسري الربهان .  ٢
 .٣ سورة الضحى ح٤٧٢: ٤تفسري الربهان .  ٣
 .١ سورة الليل ح٤٦٩: ٤تفسري الربهان .  ٤
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)١٥٥( 

 .١ <...حتى يرىض، وزال عنه العرس، وسّهل اهللا له اليرس 
ومـن قرأهـا يف ... >:  يف حديث، وفيـهعليه السالمق وروي عن اإلمام الصاد

 .٢<أذن مغيشٍّ عليه أو مرصوع أفاق من ساعته
 

 : وقد ورد يف فضلها وخواصها ما ييل:سورة الشمس  ـ٢٦
عليـه ما تقدم يف الرواية الثالثة يف فضل سورة الـضحى عـن اإلمـام الـصادق 

قبلت شـهادتكم : الرّب تعاىلوكّلام أقّلته األرض منه، ويقول >:  وتكملتهاالسالم
لعبدي وأّخرهتا له، انطلقوا به إىل جناين حتى يتخري منها حيث ما أحب فأعطوه 

 .٣<إياها من غري منٍّ مني ولكن رمحة مني وفضًال مني عليه، فهنيئًا هنيئًا لعبدي
من قرأ هذه السورة فكأنام تـصّدق <:  أنه قالصّىل اهللا عليه وآلهوروي عن النبي 

  ن طلعــت عليــه الــشمس والقمــر، ومــن كــان قليــل التوفيــق فليــدمنعــىل مــ
 أينام توجه، وفيها زيادة حفـظ وقبـول عنـد مجيـع النـاس تعاىلهتا فيوقفه اهللا ءقرا

 .٤<ورفعة
يستحب ملن يكون قليـل الـرزق >:  قالعليه السالموروي عن اإلمام الصادق 

صيب فيهـا زيـادة والتوفيق، كثري اخلـرسان واحلـرسات أن يـدمن يف قراءهتـا يـ
                                                 

 .٢ سورة الليل ح٤٦٩: ٤تفسري الربهان .  ١
 .٣ سورة الليل ح٤٦٩: ٤تفسري الربهان .  ٢
 . فضل سورة الشمس٤٩٦: ٥، جممع البيان ١ سورة الشمس ح٤٦٦: ٤تفسري الربهان .  ٣
 .٢ سورة الشمس ح٤٦٦: ٤فسري الربهان ت.  ٤



 بينات من القرآن الكرمي

)١٥٦( 

 .١<تعاىل اهللا نوتوفيقًا، ومن رشب ماءها أسكن عنه الرجف بإذ
 

 : وقد ورد يف فضلها وخواصها ما ييل:سورة البلد  ـ٢٧
ال {مـن كـان قراءتـه يف فريـضة >:  قـالعليه السالمروي عن اإلمام الصادق 

خـرة  كان يف الـدنيا معروفـًا أنـه مـن الـصاحلني، وكـان يف اآل}أقسم هبذا البلد
مـن رفقـاء النبيـني والـشهداء ] يـوم القيامـة[معروفًا أن له من اهللا مكانًا، وكان 

 .٢<والصاحلني
 تعـاىلمن قرأ هذه السورة أعطاه اهللا >:  أنه قالصّىل اهللا عليه وآلهوروي عن النبي 

 ونجاه مـن صـعود العقبـة الكـؤود، ومـن كتبهـا ،األمان من غضبه يوم القيامة
 .٣<أو ما يولد أمن عليه من كّل ما يعرض لألطفالوعلقها عىل الطفل 

 يـوم القيامـة مـن تعـاىلهـا نّجـاه اهللا أمن قر>:  قالصّىل اهللا عليه وآلهوروي عنه 
مـن مـن كـّل آفـة ومـن بكـاء أصعوبة العقبة، ومن كتبها وعلقهـا عـىل مولـود 

 .٥ريح تعرض هلم: ، وأم الصبيان٤< من أم الصبيان ونجاه اهللا،األطفال
 

                                                 
 .٣ سورة الشمس ح٤٦٦: ٤تفسري الربهان .  ١
 . فضل سورة البلد٤٩٠: ٥جممع البيان .  ٢
 .٢ سورة البلد ح٤٦١: ٤تفسري الربهان .  ٣
 .٣ سورة البلد ح٤٦١: ٤تفسري الربهان .  ٤
 .جممع البحرين يف صبا.  ٥



 املختار من خواص بعض اآليات والسور القرآنية: الفصل الثالث عشر

)١٥٧( 

 : وقد ورد يف فضلها وخواصها ما ييل:سورة الفجر ـ ٢٨
اقرؤا سـورة الفجـر يف فرائـضكم >:  قالعليه السالمروي عن اإلمام الصادق 

عليه  من قرأها كان مع احلسني ،عليهام السالمونوافلكم فإهنا سورة احلسني بن عيل 
 .١< .. يوم القيامة يف درجته من اجلنةالسالم

من قرأ هـذه الـسورة غفـر اهللا لـه >:  أنه قال عليه وآلهصّىل اهللاوروي عن النبي 
 وجعل له نورًا يوم القيامـة، ومـن كتبهـا وعلقهـا عـىل وسـطه ،بعدد من قرأها

 .٢<الً رزقه اهللا ولدًا ذكرًا قرة عنيالوجامع زوجته ح
من أدمن قراءهتا جعل اهللا له نورًا يـوم >:  أيضًا قالصّىل اهللا عليه وآلهوروي عنه 

 .٣<مة، ومن كتبها وعّلقها عىل زوجته رزقه اهللا ولدًا مباركاً القيا
ها عند طلوع الفجر أمـن أمن قر>:  قالعليه السالموروي عن اإلمام الصادق 

 .٤ <...من كّل يشء إىل طلوع الفجر يف اليوم الثاين 
 ،من قرأها يف ليـاٍل عـرش غفـر اهللا لـه>:  قالصّىل اهللا عليه وآلهوروي عن النبي 

 .٥<قرأها سائر األيام كانت له نورًا يوم القيامةومن 
 

                                                 
 .١ سورة الفجر ح٤٥٦: ٤تفسري الربهان .  ١
 .٢ سورة الفجر ح٤٥٦: ٤تفسري الربهان .  ٢
 .٣ سورة الفجر ح٤٥٧: ٤تفسري الربهان .  ٣
 .٤ سورة الفجر ح٤٥٧: ٤تفسري الربهان .  ٤
 . فضل سورة الفجر٤٨١: ٥جممع البيان .  ٥



 بينات من القرآن الكرمي

)١٥٨( 

 : وقد ورد يف فضلها وخواصها ما ييل:سورة الغاشية  ـ٢٩
من قرأ هذه السورة حاسـبه اهللا حـسابًا >:  قالصّىل اهللا عليه وآلهروي عن النبّي 

 .١< ومن قرأها عىل مولود برشًا وغريه صارخ أو شارد سكنه وهداه،يسرياً 
هـل أتـاك {مـن أدمـن قـراءة >:  قـالعليه الـسالمم الصادق روي عن اإلماو

يف فرائـضه أو نوافلـه غـّشاه اهللا برمحتـه يف الـدنيا واآلخـرة، } حديث الغاشـية
 .٢<وأعطاه األمن يوم القيامة من عذاب النار

هـا عـىل رضس يـومل أمـن قر>:  قـالعليـه الـسالموروي عن اإلمام الـصادق 
 ةقرأها عىل ما يأكله أمن ما فيه ورزقه السالم، ومن تعاىلويرضب سكن بإذن اهللا 

 .٣<فيه
 

 : وقد ورد يف فضلها وخواصها ما ييل:سورة األعىل  ـ٣٠
من قرأها أعطاها اهللا مـن األجـر عـرش >:  قالصّىل اهللا عليه وآلهروي عن النبي 

صـّىل اهللا عليـه حسنات بعدد كّل حرف أنزلـه اهللا عـىل إبـراهيم وموسـى وحمّمـد 
 .٤<وآله

سـّبح اسـم {من قرأ >:  قاالعليهام السالموي عن اإلمامني الصادق والباقر ور
                                                 

 . فضل سورة الفجر٤٨١: ٥، جممع البيان ١ ح٤٥٣: ٤تفسري الربهان .  ١
 .ة الغاشية فضل سور٤٧٧: ٥جممع البيان .  ٢
 .٣ ح٤٥٣: ٤تفسري الربهان .  ٣
 . فضل سورة األعىل٤٧٢: ٥جممع البيان .  ٤



 املختار من خواص بعض اآليات والسور القرآنية: الفصل الثالث عشر

)١٥٩( 

مـن أّي ] اجلنـة خ[دخـل ايف فريضة أو نافلة قيل له يـوم القيامـة } رّبك األعىل
 .١<أبواب اجلنة شئت

وإذا قرئـت عـىل األذن >:  يف حـديث قـالصّىل اهللا عليـه وآلـهوروي عن النبّي 
صـاحبهّن وبـرئ ت عـىل البواسـري قلعـتهّن الوجعة زال ذلك عنهـا، وإن قرئـ

 .٢<رسيعاً 
 

 : وقد ورد يف فضلها وخواصها ما ييل:سورة الطارق  ـ٣١
من قرأها أعطاه اهللا بعـدد كـّل نجـم يف >:  قالصّىل اهللا عليه وآلهروي عن النبي 
 .٣<السامء عرش حسنات

ه مـن كانـت قراءتـه يف فرائـض>:  قـالعليه الـسالموروي عن اإلمام الصادق 
 وكان من رفقاء ،كانت له يوم القيامة عند اهللا جاهًا ومنزلة} والسامء والطارق{

 .٤<وأصحاهبم يف اجلنة] النبيني خ[املؤمنني 
من كتبها يف إناء وغسلها باملاء وغسل >:  قالصّىل اهللا عليه وآلـهوروي عن النبي 

 .٥<هبا اجلراح مل يورم، وإن قرئت عىل يشء حرسته وأمن عليه صاحبه
                                                 

 . فضل سورة األعىل٤٧٣: ٤، جممع البيان ٤٤٩: ٤تفسري الربهان .  ١
 .٣ ح٤٤٩: ٤تفسري الربهان .  ٢
 . فضل سورة الطارق٤٩٩: ٥جممع البيان .  ٣
 .يف جممع البيان مثله و١ فضل سورة الطارق ح٤٤٨: ٤تفسري الربهان .  ٤
 .٣ ح٤٤٨: ٤تفسري الربهان .  ٥



 بينات من القرآن الكرمي

)١٦٠( 

 : وقد ورد يف فضلها وخواصها ما ييل:سورة الربوج  ـ٣٢
} والـسامء ذات الـربوج{من قرأ >:  قالعليه السالمروي عن اإلمام الصادق 

كان حمرشه وموقفه مع ] النبيني خ[فإّهنا سورة األنبياء ] يف فرائضه خ[يف فريضة 
 .١<النبيني واملرسلني والصاحلني

من قرأ هـذه الـسورة أعطـاه اهللا مـن >:  قالوآلـهصّىل اهللا عليه وروي عن النبّي 
األجر بعدد كّل من اجتمع يف مجعة، وكّل من اجتمع يوم عرفة عـرش حـسنات، 

 .٢<وقراءهتا تنجي من املخاوف والشدائد
ما ُعلقت عىل مفطـوم إّال سـهل >:  قالعليه السالموروي عن اإلمام الصادق 

 .٣<ان اهللا إىل أن يصبحاهللا فطامه، ومن قرأها عىل فراشه كان يف أم
 

 :قد ورد يف فضلها وخواصها ما ييلو :سورة االنشقاق  ـ٣٣
 تعـاىلمن قرأ سورة انّشقت أعاذه اهللا >:  أّنه قالصّىل اهللا عليه وآلهروي عن النبي 

 وإن كتبت وعلقت عىل املتعـرسة بولـدها أو قرئـت ،أن يعطى كتابه وراء ظهره
 .٤<عليها وضعت من ساعتها

أي املـرأة < إذا علقت عىل املطلقة>:  قالعليه السالم اإلمام الصادق وروي عن
                                                 

 .، ويف جممع البيان مثله١ فضل سورة الربوج ح٤٤٥: ٤تفسري الربهان .  ١
 .٢ ح٤٤٥: ٤تفسري الربهان .  ٢
 .٤ ح٤٤٥: ٤تفسري الربهان .  ٣
 .١ ح٤٤٢: ٤تفسري الربهان .  ٤



 املختار من خواص بعض اآليات والسور القرآنية: الفصل الثالث عشر

)١٦١( 

 الواضع هلا أن ينزعها عن املطلقة رسيعًا لـئال صوضعت، وحير>التي يف الطلق 
خيرج مجيع ما يف بطنها، ويعّلقها عىل الدابة حتفظها عن اآلفات، وإذا كتبت عـىل 

 .١<حائط املنزل أمن من مجيع اهلوام
 

 : وقد ورد يف فضلها وخواصها ما ييل:املطففنيسورة   ـ٢٤
ومن قـرأ هـذه الـسورة سـقاه اهللا مـن >:  قالصّىل اهللا عليه وآلـهروي عن النبّي 

 .٢<الرحيق املختوم يوم القيامة
يف ] من قـرأ خ[من كانت قراءته >:  قالعليه السالموروي عن اإلمام الصادق 

م القيامة من النار، وال تـراه وال من يوأعطاه اهللا األ} ففنيويل للمط{الفريضة 
 .٣<يراها، وال يمّر عىل جرس جهنّم، وال حياسب يوم القيامة

ت عىل خمزن حفظه اهللا من كّل ئروإن قُ >:  قالصّىل اهللا عليه وآلهوروي عن النبّي 
 .٤<آفة

مل تقرأ قّط عـىل يشء إّال وحفـظ >:  قالعليه السالموروي عن اإلمام الصادق 
 .٥<تعاىلات األرض بإذن اهللا وُتقَي من حرش

                                                 
 .٣ ح٤٤٢: ٤تفسري الربهان .  ١
 .فضل سورة املطففني ٤٥١: ٥جممع البيان .  ٢
 . فضل سورة املطففني٤٥١: ٥جممع البيان .  ٣
 .٢ ح٤٣٧: ٤تفسري الربهان .  ٤
 .٤ ح٤٣٧: ٤تفسري الربهان .  ٥



 بينات من القرآن الكرمي

)١٦٢( 

 : وقد ورد يف فضلها وخواصها ما ييل:سورة االنفطار  ـ٣٥
مـن قـرأ هـذه الـسورة أعطـاه اهللا مـن >:  قالصّىل اهللا عليه وآلهروي عن النبي 

األجر بعدد كّل قرب حسنة، وبعدد كّل قطرة مائة حسنة، وأصـلح اهللا شـأنه يـوم 
 .١<القيامة

إذا {مـن قـرأ هـاتني الـسورتني >:  قالعليه السالموروي عن اإلمام الصادق 
وجعلها نصب عينيه يف صالة الفريضة } إذا السامء انشقت{و} السامء انفطرت

والنافلة مل حيجبه من اهللا حجاب، ومل حيجزه من اهللا حاجز، ومل يزل ينظـر إىل اهللا 
 .٢<وينظر اهللا إليه حتى يفرغ من حساب الناس

عـاذه اهللا أن أمن قرأ هذه الـسورة >:  أّنه قال عليه وآلـهصّىل اهللاوروي عن النبي 
يفضحه حني ينرش صحيفته، وَسَرت عورته، وأصلح له شأنه يـوم القيامـة، ومـن 
قرأها وهو مسجون أو مقّيد وعلقها عليه سهل اهللا خروجه، وخّلصه مما هو فيه، 

 .٣<تعاىلومما خيافه أو ُخياف عليه، وأصلح حاله عاجًال بإذن اهللا 
من قرأها عند نزول الغيث غفـر >:  قالعليه السالموروي عن اإلمام الصادق 

اهللا له بكّل قطرة تقطر، وقراءهتا عىل العني يقوي نظرها، ويزول الرمد والغشاوة 
 .٤<تعاىلبقدرة اهللا 

                                                 
 . فضل سورة االنفطار٤٤٧: ٥جممع البيان .  ١
 . فضل سورة االنفطار، وكذا يف الربهان٤٤٧: ٥جممع البيان .  ٢
 .٢ ح٤٣٥: ٤تفسري الربهان .  ٣
 .٤ ح٤٣٥: ٤ري الربهان تفس.  ٤



 املختار من خواص بعض اآليات والسور القرآنية: الفصل الثالث عشر

)١٦٣( 

 : وقد روي يف فضلها وخواصها ما ييل:سورة التكوير ـ ٣٦
} إذا الشمس كـّورت{ومن قرأ سورة >:  قالصّىل اهللا عليه وآلهروي عن النبي 

 .١< أن يفضحه حني تنرش صحيفتهتعاىلأعاذه اهللا 
ومن قرأها عـىل أرمـد العـني أو مطروفـة >:  أيضاً صّىل اهللا عليه وآلهوروي عنه 
املتحركة، أو الدامعة، أو املطبق أحد :  والعني املطروفة.٢<عّز وجّل أبرأها بإذن اهللا 

 .٣جفنيها عىل اآلخر
 

 : وقد ورد يف فضلها وخواصها ما ييل:ورة عبسس  ـ٣٧
ومن قرأ سورة عبس جاء يـوم القيامـة >:  قالصّىل اهللا عليه وآلهروي عن النبي 

 .٤<ووجهه ضاحك مستبرش
} عـبس وتـوىل{من قرأ سـورة >:  قالعليه السالموروي عن اإلمام الصادق 

 وكرامته يف  اجلنان، ويف ظل اهللامنكان حتت جناح اهللا } إذا الشمس كورت{و
 .٥<عّز وجّل  وال يعظم ذلك عىل ربه ،جنانه

من أكثر قراءة هذه السورة خرج يـوم >:  قالصّىل اهللا عليه وآلهوروي عن النبي 
                                                 

 . فضل سورة التكوير٤٤١: ٥جممع البيان .  ١
 .١ ح٤٣٠: ٤تفسري الربهان .  ٢
 .جممع البحرين يف طرف.  ٣
 . فضل سورة عبس، وكذا يف الربهان٤٣٥: ٥جممع البيان .  ٤
 . فضل سورة عبس، وكذا يف الربهان٤٣٥: ٥جممع البيان .  ٥



 بينات من القرآن الكرمي

)١٦٤( 

القيامة ووجهه ضاحك مستبرش، ومن كتبها يف رق غزال وعّلقها عليه مل يلق إّال 
 .١<خريًا أينام توجه

إذا قـرأ املـسافر يف طريقـه هـذه >:  قـالعليه السالموروي عن اإلمام الصادق 
 .٢<السورة ُيكفى ما يليه يف طريقه يف ذلك السفر

 
 : وقد ورد يف فضلها وخواصها ما ييل:سورة النازعات  ـ٣٨

مل يكـن } والنازعات{ومن قرأ سورة >:  قالصّىل اهللا عليه وآلـهروي عن النبي 
 .٣<ل اجلنةحبسه وحسابه يوم القيامة إّال كقدر صالة مكتوبة حتى يدخ

مل } والنازعـات{من قرأ سورة >:  قالعليه الـسالموروي عن اإلمام الصادق 
 ومل يـدخل اجلنّـة إّال ،]رّيانـًا خ[ ومل يبعثه اهللا إّال ريـان ،]رّيانًا خ[يمت إّال ريان 

 .٤ <]ريانًا خ[رّيان 
من قرأ هذه السورة أمـن مـن عـذاب >:  قالصّىل اهللا عليه وآلهوروي عن النبي 

، وسقاه اهللا من برد الرشاب يوم القيامة، ومن قرأها عند مواجهة أعدائه تعاىلهللا ا
 .٥<انحرفوا عنه وسلم منهم ومل يّرضوه

                                                 
 .٣ ح٤٢٧: ٤تفسري الربهان .  ١
 .٤ ح٤٢٧: ٤تفسري الربهان .  ٢
 . فضل سورة النازعات٤٢٨: ٥جممع البيان .  ٣
 . فضل سورة النازعات وكذا يف الربهان٤٢٨: ٥جممع البيان .  ٤
 .٢ ح٤٢٣: ٤تفسري الربهان .  ٥



 املختار من خواص بعض اآليات والسور القرآنية: الفصل الثالث عشر

)١٦٥( 

من قرأها وهو مواجـه أعـداءه مل >:  قالعليه السالموروي عن اإلمام الصادق 
يبرصوه وانحرفوا عنه، ومن قرأها وهو داخل عىل أحد خيافه نجا منه وأمن بإذن 

 .١<تعاىل اهللا
 

 : وقد ورد يف فضلها وخواصها ما ييل):عمّ (سورة النبأ   ـ٣٩
} عـّم يتـساءلون{من قـرأ سـورة >:  أنه قالصّىل اهللا عليه وآلـهروي عن النبي 

 .٢<سقاه اهللا برد الرشاب يوم القيامة
مل خترج } عّم يتساءلون{من قرأ >:  قالعليه السالموروي عن اإلمام الصادق 

 .٣<إذا كان يدمنها يف كّل يوم حّتى يزور البيت احلرام] سنة خ[سنته 
من قرأها وحفظها كـان حـسابه يـوم >:  قالصّىل اهللا عليه وآلهوروي عن النبي 

القيامة بمقدار صالة واحدة، ومن كتبها وعّلقها عليه مل يقربه قّمل، وزادت فيـه 
 .٤<قّوة وهيبة عظيمة

من قرأها ملن أراد الـسهر سـهر، >:  قالعليه السالموروي عن اإلمام الصادق 
 .٥<تعاىلوقراءهتا ملن هو مسافر بالليل حيفظه من كّل طارق بإذن اهللا 

                                                 
 .٤ ح٤٢٣: ٤تفسري الربهان .  ١
 . فضل سورة عمّ ٤٢٠: ٥جممع البيان .  ٢
 .، وكذلك يف الربهان فضل سورة عمّ ٤٢٠: ٥جممع البيان .  ٣
 .٣ ح٤١٩: ٤تفسري الربهان .  ٤
 .٤ ح٤١٩: ٤تفسري الربهان .  ٥



 بينات من القرآن الكرمي

)١٦٦( 

 : وقد ورد يف فضلها وخواصها ما ييل:سورة املرسالت  ـ٤٠
} واملرسـالت{ومـن قـرأ سـورة >:  أنه قـالصّىل اهللا عليه وآلهروي عن النبي 

 .١<ُكتب أنه ليس من املرشكني
هـا عـّرف اهللا بينـه وبـني أمن قر>:  قالعليه السالمإلمام الصادق وروي عن ا

 .٢<صّىل اهللا عليه وآلهحمّمد 
من قرأها يف حكومة قوي عىل من حياكمـه، وإذا >:  قالعليه السالموروي عنه 

 .٣<تعاىلكتبت وحميت بامء البصل ثّم رشبه من به وجع يف بطنه زال عنه بإذن اهللا 
 

 : وقد ورد يف فضلها وخواصها ما ييل):ساناإلن(سورة الدهر   ـ٤١
كـان جـزاؤه } هل أتى{من قرأ سورة >:  قالصّىل اهللا عليه وآلهروي عن النبي 

 .٤<عىل اهللا جنّة وحريراً 
يف كـّل } هـل أتـى{من قرأ سورة >:  قالعليه السالموروي عن اإلمام الباقر 

عـذراء وأربعـة آالف ] ثامنامئـة خ[غداة مخيس زّوجه اهللا من احلور العـني مائـة 
 .٥<صّىل اهللا عليه وآلهثّيب، وكان مع حمّمد 

                                                 
 . فضل سورة املرسالت، وكذا يف الربهان٤١٤: ٥جممع البيان .  ١
 . فضل سورة املرسالت، وكذا يف الربهان٤١٤: ٥جممع البيان .  ٢
 .٤ ح٤١٦: ٤تفسري الربهان .  ٣
 .ة اإلنسان وكذا يف الربهان فضل سور٤٠٢: ٥جممع البيان .  ٤
 . فضل سورة اإلنسان وكذا يف الربهان٤٠٢: ٥جممع البيان .  ٥



 املختار من خواص بعض اآليات والسور القرآنية: الفصل الثالث عشر

)١٦٧( 

ومـن أدمـن قراءهتـا قويـت نفـسه >:  قـالصّىل اهللا عليـه وآلـهوروي عن النبي 
الضعيفة، ومن كتبها ورشب ماءها نفعت وجع الفـؤاد، وصـّح جـسمه وبـرئ 

 .١<مرضه
نة ومـا هتـوى نفـسه من قرأها أجزأه اهللا اجل>:  قالصّىل اهللا عليه وآلهوروي عنه 
 ومن كتبها يف إناء ورشب ماءها نفعت رش وجع الفـؤاد، وُنفـع ،عىل كّل األمور

 .٢<هبا اجلسد
 

 : وقد ورد يف فضلها وخواصها ما ييل:سورة القيامة  ـ٤٢
مـن قـرأ سـورة القيامـة شـهدُت أنـا >:  قـالصّىل اهللا عليه وآلـهروي عن النبّي 

بيـوم القيامـة، وجـاء ووجهـه ] موقنًا خ[ؤمنًا وجربئيل له يوم القيامة أنه كان م
 .٣<مسفٌر عىل وجوه اخلالئق يوم القيامة

  مـن أدمـن قـراءة سـورة>: علـيهام الـسالموروي عن اإلمام الصادق والبـاقر 
   صـّىل اهللا عليـه وآلـهمـع رسـول اهللا  ]عّز وجـّل [وكان يعمل هبا بعثه اهللا } ال أقسم{
ك يف وجهـه حتـى جيـوز الـرصاط ضحيـبـرشه وي ، قربه يف أحـسن صـورةمن

 .٤<وامليزان
                                                 

 .٢ ح٤٠٩: ٤تفسري الربهان .  ١
 .٤ ح٤١٠: ٤تفسري الربهان .  ٢
 . فضل سورة القيامة وكذا يف الربهان٣٩٣: ٥جممع البيان .  ٣
 .١ ح٤٠٥: ٤ تفسري الربهان . ٤



 بينات من القرآن الكرمي

)١٦٨( 

إدمان قراءهتا جيلب الـرزق والـصيانة >:  قالصّىل اهللا عليه وآلهوروي عن النبي 
 .١<وحيبب إىل الناس

 
 : وقد ورد يف فضلها وخواصها ما ييل:سورة املدثر  ـ٤٣

 ومن قرأ سورة املدثر ُأعطي من األجـر>:  قالصّىل اهللا عليه وآلهروي عن النبي 
ه عرش مّرات، ومن أدمن قراءهتا كـان  ببق بمحمد وبعدد من كذّ بعدد من صدّ 
 .٢ <..له أجر عظيم 

من قرأ يف الفريضة سورة املدثر كان >:  قالعليه السالموروي عن اإلمام الباقر 
 يف درجتـه، وال يدركـه يف حيـاة صّىل اهللا عليـه وآلـهحّقًا عىل اهللا أن جيعله مع حمّمد 

 .٣<أبداً الدنيا شقاٌء 
من أدمـن قراءهتـا وسـأل اهللا يف >:  قالعليه الـسالموروي عن اإلمام الصادق 

 .٤< لهتعاىلآخرها حفظه مل يمت حتى حيفظه، ولو سأله أكثر من ذلك قضاه اهللا 
 

 : وقد ورد يف فضلها وخواصها ما ييل:سورة املزمل ـ ٤٤
زمل ُرفع عنـه العـرس ومن قرأ سورة امل>:  قالصّىل اهللا عليه وآلهروي عن النبي 

                                                 
 .٢ ح٤٠٥: ٤تفسري الربهان .  ١
 .٢ ح٣٩٩: ٤تفسري الربهان .  ٢
 . فضل سورة املدثر وكذا يف الربهان٣٨٣: ٥جممع البيان .  ٣
 .٣ ح٣٩٩: ٤تفسري الربهان .  ٤



 املختار من خواص بعض اآليات والسور القرآنية: الفصل الثالث عشر

)١٦٩( 

 .١<يف الدنيا واآلخرة
ومن قرأ سورة املزمل يف العـشاء >:  قالعليه السالموروي عن اإلمام الصادق 

اآلخرة أو يف آخر الليل كان له الليل والنهار شاهدين مـع الـسورة، وأحيـاه اهللا 
 .٢< وأماته ميتة طيبة،حياة طيبة

من قرأ هذه الـسورة كـان لـه مـن >: ل أنه قاصّىل اهللا عليه وآلهوروي عن النبي 
 ورفع اهللا عنه العـرس ،األجر كمن أعتق رقابًا يف سبيل اهللا بعدد اجلن والشياطني

 يف املنـام صـّىل اهللا عليـه وآلـهيف الدنيا واآلخرة، ومـن أدمـن قراءهتـا ورأى النبـي 
 .٣<فليطلب منه ما يشتهي فؤاده

 
 :ما ييل وقد ورد يف فضلها وخواصها :سورة اجلن  ـ٤٥

ومن قرأ سورة اجلن ُأعطـي بعـدد كـّل >:  قالصّىل اهللا عليه وآلهروي عن النبي 
 .٤ <]وأمن من اجلن[ب به عتق رقبة ق بمحّمد وكذّ جنّي وشيطان صدّ 

 وأمـن عـىل ،من قرأها كان لـه أجـر عظـيم>:  قالصّىل اهللا عليه وآلهوروي عنه 
 .٥<نفسه من اجلن

                                                 
 . فضل سورة املزمل وكذا يف الربهان٣٧٥: ٥جممع البيان .  ١
 . فضل سورة املزمل وكذا يف الربهان٣٧٥: ٥جممع البيان .  ٢
 .٢ ح٣٩٦: ٤تفسري الربهان .  ٣
 . فضل سورة اجلن وكذا يف الربهان٣٦٥: ٥جممع البيان .  ٤
 .٣ ح٣٩١: ٤تفسري الربهان .  ٥



 بينات من القرآن الكرمي

)١٧٠( 

قراءهتا ُهترب اجلان من املوضـع، >:  قالسالمعليه الوروي عن اإلمام الصادق 
ها وهو قاصد إىل سلطان جـائر أمـن منـه، ومـن قرأهـا وهـو مغلغـل أومن قر

سّهل اهللا عليه خروجه، ومن أدمن قراءهتا وهو يف ضيق فتح اهللا لـه ] مغلول خ[
 .١<تعاىلباب الفرج بإذن اهللا 

 
 : وقد ورد يف فضلها وخواصها ما ييل:سورة نوح  ـ٤٦
من قرأ سورة نـوح كـان مـن املـؤمنني >:  قالصّىل اهللا عليه وآلـهوي عن النبي ر

 .٢<الذين تدركهم دعوة نوح
من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخـر >:  قالعليه السالموروي عن اإلمام الصادق 

، فأّي عبـد قرأهـا حمتـسبًا }إّنا أرسلنا نوحاً {ويقرأ كتابه فال يدع أن يقرأ سورة 
ضة أو نافلة أسكنه اهللا مساكن األبـرار، وأعطـاه ثـالث جنـان مـع صابرًا يف فري

 إن شـاء اهللا ، وأربعـة آالف ثّيـب،جنته كرامة مـن اهللا، وزوجـه مـائتي حـوراء
 .٣<تعاىل

من أدمن قراءهتا ليًال أو هنارًا مل يمت حتى يـرى >:  قالعليه السالموروي عنه 
 .٤<تعاىل بإذن اهللا مقعده يف اجلنة، وإذا قرئت يف وقت طلب حاجة قضيت

                                                 
 .٤ ح٣٩١: ٤تفسري الربهان .  ١
 . فضل سورة نوح٣٥٩: ٥جممع البيان .  ٢
 . فضل سورة نوح وكذا يف الربهان٣٥٩: ٥جممع البيان .  ٣
 .٣ ح٣٨٧: ٤تفسري الربهان .  ٤



 املختار من خواص بعض اآليات والسور القرآنية: الفصل الثالث عشر

)١٧١( 

 : وقد ورد يف فضلها وخواصها ما ييل:سورة املعارج  ـ٤٧
أعطـاه اهللا } سـأل سـائل{ومـن قـرأ >:  قالصّىل اهللا عليه وآلهروي عن النبي 

ثــواب الــذين هــم ألمانــاهتم وعهــدهم راعــون، والــذين هــم عــىل صــلواهتم 
 .١<حيافظون

مل } سأل سائل {اءةدمن قرمن أ>:  قالعليه السالموروي عن اإلمام الصادق 
 .٢<صّىل اهللا عليه وآلهيسأله اهللا يوم القيامة عن ذنب عمله، وأسكنه جنته مع حمّمد 

من قرأهـا وهـو مـسجون أو مأسـور >:  قالصّىل اهللا عليه وآلهوروي عن النبي 
 .٣< ورجع إىل أهله ساملاً ، عنهتعاىلفّرج اهللا 

من قرأها لـيًال أمـن مـن اجلنابـة >:  قالعليه السالموروي عن اإلمام الصادق 
 .٤<تعاىلواالحتالم، وأمن يف متام ليله إىل أن يصبح بإذن اهللا 

 
 : يف فضلها وخواصها ما ييلوردوقد  :سورة احلاقة  ـ٤٨

من قرأ سورة احلاقة حاسـبه اهللا حـسابًا >:  قالصّىل اهللا عليه وآلهروي عن النبي 
 .٥<يسرياً 

                                                 
 .ل سورة املعارج فض٣٥١: ٥جممع البيان .  ١
 . فضل سورة املعارج٣٥١: ٥جممع البيان .  ٢
 .٣ ح٣٨٠: ٤تفسري الربهان .  ٣
 .٤ ح٣٨٠: ٤تفسري الربهان .  ٤
 . فضل سورة احلاقة، ويف الربهان مع إضافة٣٤٢: ٥جممع البيان .  ٥



 بينات من القرآن الكرمي

)١٧٢( 

أكثروا من قراءة احلاقة فإّن قراءهتـا >:  قالالـسالمعليه وروي عن اإلمام الباقر 
يف الفرائض والنوافل من اإليامن باهللا ورسوله، ومل ُيسلب قارئها دينه حتى يلقى 

 .١<اهللا
مـن قرأهـا حاسـبه اهللا حـسابًا >:  قـالصّىل اهللا عليه وآلـهوروي عن رسول اهللا 

بطنها بإذن اهللا تعاىل، وإن يسريًا، ومن كتبها وعّلقها عىل امرأة حامل ُحفظ ما يف 
كتبت وغسلت وُسقي ماؤها طفًال يرضع اللبن قبـل كـامل فطامـه خـرج زكيـًا 

 .٢ <]لكّل ما يسمعه؛ خ[حافظًا 
 

 : وقد ورد يف فضلها وخواصها ما ييل:سورة القلم  ـ٤٩
] اهللا[أعطاه } ن والقلم{من قرأ سورة >:  قالصّىل اهللا عليه وآلهروي عن النبي 

 .٣<ين حسنت أخالقهمثواب الذ
يف } ن والقلـم{من قـرأ سـورة >:  قالعليه السالموروي عن اإلمام الصادق 

إذا مات من ] اهللا خ[حياته فقر أبدًا، وأعاذه يف فريضة أو نافلة آمنه اهللا أن يصيبه 
 .٤<ضّمة القرب إن شاء اهللا

اهللا كثواب من قرأ هذه السورة أعطاه >:  قالصّىل اهللا عليه وآلـهوروي عن النبي 
                                                 

 . فضل سورة احلاقة ويف الربهان قريب منه٣٤٢: ٥جممع البيان .  ١
 .٣ و ٢ ح٣٧٤: ٤تفسري الربهان .  ٢
 . فضل سورة القلم٣٣٠: ٥جممع البيان .  ٣
 . فضل سورة القلم، وكذا يف الربهان٣٣٠: ٥جممع البيان .  ٤



 املختار من خواص بعض اآليات والسور القرآنية: الفصل الثالث عشر

)١٧٣( 

الذين أجّل اهللا أحالمهم، وإن كتبت وعلقت عىل الرضس املرضوب سكن أملـه 
 .١<من ساعته

 
 : وقد روي يف فضلها وخواصها ما ييل:سورة امللك ـ ٥٠

} تبارك الذي بيده امللك{من قرأ >:  قالعليه السالمروي عن اإلمام الصادق 
 ويف أمانه يوم القيامة حتى ،تى ُيصبحيف املكتوبة قبل أن ينام مل يزل يف أمان اهللا ح

 .٢<يدخل اجلنة
من قرأ سورة تبارك فكأنام أحيـا ليلـة >:  قالصّىل اهللا عليه وآلـهوروي عن النبي 

 .٣<القدر
سورة امللـك هـي املانعـة متنـع مـن >:  قالعليه السالموروي عن اإلمام الباقر 

أها يف ليلة فقـد أكثـر عذاب القرب، وهي مكتوبة يف التوراة سورة امللك، ومن قر
 .٤ <...وأطاب ومل يكتب من الغافلني 

من قرأ هذه السورة وهي املنجية مـن >:  قالصّىل اهللا عليه وآلـهوروي عن النبي 
 ومن حفظها كانت أنيـسه ،عذاب القرب، أعطي من األجر كمن أحيى ليلة الفطر

ه إىل يـوم بعثـه، يف قربه تدفع عنه كّل نازلة هتّم به يف قربه مـن العـذاب، وحترسـ
                                                 

 .٢ ح٣٦٧: ٤تفسري الربهان .  ١
 . فضل سورة امللك٣٢١: ٥جممع البيان .  ٢
 . فضل سورة امللك٣٢٠: ٥جممع البيان .  ٣
 .كذا يف الربهان فضل سورة امللك و٣٢٠: ٥جممع البيان .  ٤



 بينات من القرآن الكرمي

)١٧٤( 

 .١<وتشفع له عند رهبا وقربه، حتى يدخل اجلنة آمنًا من وحشته ووحدته يف قربه
من حفظهـا كانـت أنـسًا لـه يف قـربه، >:  أيضًا قالصّىل اهللا عليه وآلهوروي عنه 

هـا وأهـداها إىل أوتشفع له عند اهللا يوم القيامة حتى يدخل اجلنة آمنـًا، ومـن قر
 وآنـستهم يف ،الربق اخلاطف، وخفف عنهم ما هـم فيـهإخوانه أرسعت إليهم ك

 .٢<قبورهم
من قرأها عـىل ميـت خفـف اهللا >:  قالعليه الـسالموروي عن اإلمام الصادق 

عنه ما هو فيه، وإذا قرئت وأهديت إىل املوتى أرسعت إلـيهم كـالربق اخلـاطف 
 .٣<تعاىلبإذن اهللا 

 
لهام وخواصـهام مـا  وقد ورد يف فـض:التحريمسورة  الطالق وةسور  ـ٥١

 :ييل
من قرأ سورة الطالق والتحريم يف >:  قالعليه السالمروي عن اإلمام الصادق 

أعاذه اهللا أن يكون يوم القيامة ممن خيـاف أو حيـزن، وعـويف ] فريضة خ[فريضته 
صـّىل اهللا  ألهنـام للنبـّي ،من النار، وأدخله اهللا اجلنة بتالوته إيامها وحمافظته عليهام

 .٤<هعليه وآل
                                                 

 .٣ ح٣٥٩: ٤تفسري الربهان .  ١
 .٤ ح٣٥٩: ٤تفسري الربهان .  ٢
 .٥ ح٣٥٩: ٤تفسري الربهان .  ٣
 . فضل سوريت الطالق والتحريم، وكذا يف الربهان٣٠٢: ٥جممع البيان .  ٤



 املختار من خواص بعض اآليات والسور القرآنية: الفصل الثالث عشر

)١٧٥( 

 : وقد ورد يف فضلها وخواصها ما ييل:سورة التغابن  ـ٥٢
من قرأ هذه السورة دفع اهللا عنه مـوت >:  قالصّىل اهللا عليه وآلـهروي عن النبي 

 .١<الفجأة، ومن قرأها ودخل عىل سلطان خياف رأسه كفاه اهللا ّرشه
ريـضته من قرأ سورة التغابن يف ف>:  قالعليه السالموروي عن اإلمام الصادق 

 وشاهد عدل عند من جييز شهادهتا، ثّم ،كانت شفيعة له يوم القيامة] فريضة خ[
 .٢<ال تفارقه حتى يدخل اجلنة

 
 : وقد ورد يف فضلها وخواصها ما ييل:سورة املنافقون  ـ٥٣

الواجب عىل كّل مؤمن إذا كان لنا >:  قالعليه السالمروي عن اإلمام الصادق 
معة باجلمعة وسبح اسم ربك األعىل، ويف صالة الظهـر شيعة أن يقرأ يف ليلة اجل

 ،صّىل اهللا عليه وآلـهباجلمعة واملنافقني، فإذا فعل ذلك فكأنام يعمل بعمل رسول اهللا 
 .٣<وكان جزاؤه وثوابه عىل اهللا اجلنّة

من قرأ هـذه الـسورة بـرئ مـن >:  قالصّىل اهللا عليه وآلـهوروي عن رسول اهللا 
 .٤<تعاىلن، وإن قرئت عىل عليل أو عىل وجيع شفاه اهللا الرشك والنفاق يف الدي

 
                                                 

 . فضل سورة التغابن٣٤٠: ٤تفسري الربهان .  ١
 .ذا يف الربهان فضل سورة التغابن، وك٢٩٦: ٥جممع البيان .  ٢
 .١ ح٣٣٦: ٤تفسري الربهان .  ٣
 .٣ ح٣٣٦: ٤تفسري الربهان .  ٤



 بينات من القرآن الكرمي

)١٧٦( 

وقد ورد يف فضلها وخواصـها إضـافة إىل مـا تقـّدم يف : سورة اجلمعة ـ ٥٤
 :ما ييل< املنافقون>

من قرأ هذه السورة كتب اهللا له عرش >:  أنه قالصّىل اهللا عليه وآلهروي عن النبي 
مصار، ومن قرأها يف كل ليلـة أو حسنات بعدد من اجتمع يف اجلمعة يف مجيع األ

 .١< ورصف عنه كّل حمذور،هنار أمن مما خياف
مـن أدمـن قراءهتـا كـان لـه أجـر >:  أيضًا أنه قـالصّىل اهللا عليه وآلهوروي عنه 

 .٢< ورصف عنه كّل حمذور، وآمنه مما خياف وحيذر،عظيم
 يف صباحه  ليًال أو هناراً هامن قرأ>:  قالعليه السالموروي عن اإلمام الصادق 
 .٣< وغفر له ما يأيت يف ذلك اليوم إىل اليوم الثاين،ومسائه أمن من وسوسة الشيطان

 
، وقـد ورد يف فـضلها عليه الـسالم وتسمى سورة عيسى :سورة الصف  ـ٥٥

 :وخواصها ما ييل
عليـه من قرأ هذه السورة كان عيسى >:  أنه قالصّىل اهللا عليه وآلهروي عن النبي 

 عليه ومستغفرًا له ما دام يف الدنيا، وإن مات كان رفيقه يف اآلخـرة،  مصلياً السالم
 .٤<ومن أدمن قراءهتا يف سفره حفظه اهللا وكفى طوارقه حتى يرجع

                                                 
 .٣ ح٣٣١: ٤تفسري الربهان .  ١
 .٤ ح٣٣١: ٤تفسري الربهان .  ٢
 .٥ ح٣٣١: ٤تفسري الربهان .  ٣
 .٢ ح٣٢٧: ٤تفسري الربهان .  ٤



 املختار من خواص بعض اآليات والسور القرآنية: الفصل الثالث عشر

)١٧٧( 

من قرأ سورة الصف وأدمن قراءهتا >:  قالعليه السالموروي عن اإلمام الباقر 
 .١<تعاىلاء اهللا يف فرائضه ونوافله صفه اهللا مع مالئكته وأنبيائه املرسلني إن ش

 
 : وقد ورد يف فضلها وخواصها ما ييل:سورة املمتحنة  ـ٥٦

من قرأ سـورة املمتحنـة كـان املؤمنـون >:  قالصّىل اهللا عليه وآلهروي عن النبي 
 .٢<واملؤمنات له شفعاء يوم القيامة

من قرأ سورة املمتحنة يف فرائضه >:  قالعليه الـسالموروي عن اإلمام السجاد 
 امتحن اهللا قلبه لإليامن ونور له برصه، وال يصيبه فقر أبدًا وال جنـون يف ونوافله

 .٣<ولده وال يف بدنه
من قرأ هذه الـسورة صـّلت عليـه >:  أنه قالصّىل اهللا عليه وآلهوروي عن النبي 

املالئكة واستغفرت له، وإن مات يف يومه أو ليلته مات شهيدًا، وكـان املؤمنـون 
 .٤< القيامةواملؤمنات شفعاءه يوم

 
 : وقد ورد يف فضلها وخواصها ما ييل:سورة احلرش  ـ٥٧

من قرأ سورة احلرش مل يبق جنـة وال >:  أنه قالصّىل اهللا عليه وآلهروي عن النبي 
                                                 

 .١ ح٣٢٧: ٤تفسري الربهان .  ١
 .نة، وكذا يف الربهان فضل سورة املمتح٢٦٧: ٥جممع البيان .  ٢
 . فضل سورة املمتحنة، وكذا يف الربهان٢٦٧: ٥جممع البيان .  ٣
 .٣ ح٣٢٢: ٤تفسري الربهان .  ٤



 بينات من القرآن الكرمي

)١٧٨( 

وال الـساموات الـسبع وال ] حجـب خ[نار وال عرش وال كـريس وال حجـاب 
ــشجر ] اهلــواء خ[األرضــون الــسبع واهلــوام  ] واجلبــال[والريــاح والطــري وال

 وإن مـات ،والدواب والشمس والقمر واملالئكة إّال صّلوا عليه واسـتغفروا لـه
 .١<من يومه أو ليلته مات شهيداً 

من كتبهـا وعلقهـا وتوجـه يف حاجـة >:  قالصّىل اهللا عليه وآلهوروي عن النبي 
 .٢<قضاها اهللا له ما مل تكن معصية

 
 :ها ما ييل وقد ورد يف فضلها وخواص:سورة املجادلة  ـ٥٨

من قرأ هذه السورة كان يوم القيامة >:  أنه قالصّىل اهللا عليه وآلـهروي عن النبي 
من حزب اهللا املفلحني، ومن كتبها وعلقها عىل مريض أو قرأها عليه سكن عنـه 

 .٣<ما يؤمله، وإن قرئت عىل ما يدفن أو حيرز حفظته إىل أن خيرجه صاحبه
هـا عنـد مـريض نّومتـه أمـن قر>:  قالمعليه السالوروي عن اإلمام الصادق 

وسّكنته، وإذا أدمن عىل قراءهتا ليًال أو هنارًا حفظ مـن كـّل طـارق، وإن قرئـت 
ن حيفظ إىل أن خيرج من ذلك املوضع، وإذا كتبت وطرحـت فعىل ما خيزن أو يد

 .٤<تعاىليف احلبوب زال عنها ما يفسدها ويتلفها إن شاء اهللا 
                                                 

 . فضل سورة احلرش، وكذا يف الربهان٢٥٥: ٥جممع البيان .  ١

 .٣ ح٣١٢: ٤تفسري الربهان .  ٢
 .١ ح٣٠١: ٤تفسري الربهان .  ٣
 .٣ ح٣٠١: ٤تفسري الربهان .  ٤



 املختار من خواص بعض اآليات والسور القرآنية: الفصل الثالث عشر

)١٧٩( 

 :رد يف فضلها وخواصها ما ييل وقد و:سورة احلديد  ـ٥٩
من قرأ سورة احلديد كتـب مـن الـذين >:  قالصّىل اهللا عليه وآلهروي عن النبي 
 .١<آمنوا باهللا ورسله

من قرأ املسبحات كّلها قبل أن ينـام >:  قالعليه السالموروي عن اإلمام الباقر 
صـّىل اهللا هللا  وإن مات كان يف جوار رسـول ا،عليه السالممل يمت حتى يدرك القائم 

 .٢<عليه وآله
من قرأ سورة احلديد واملجادلة يف >:  قالعليه السالموروي عن اإلمام الصادق 

 وال يرى يف نفـسه ،يموت أبداً ] حني خ[صالة فريضة وأدمنها مل يعذبه اهللا حتى 
 .٣< أبدًا وال خصاصة يف بدنهاً وال يف أهله سوء

 
 :واصها ما ييل وقد ورد يف فضلها وخ:سورة الواقعة  ـ٦٠

من قرأ سورة الواقعة كّل ليلـة مل تـصبه >:  قالصّىل اهللا عليه وآلهروي عن النبي 
 .٤<فاقة أبداً 

من قرأ سورة الواقعـة قبـل أن ينـام >:  قالعليه السالموروي عن اإلمام الباقر 
 .٥<لقي اهللا ووجهه كالقمر ليلة البدر
                                                 

 . فضل سورة احلديد٢٢٩: ٥جممع البيان .  ١
 . فضل سورة احلديد وكذا يف الربهان٢٢٩: ٥جممع البيان .  ٢
 .، وكذا يف املجمع٢٨٥: ٤تفسري الربهان .  ٣
 . فضل سورة الواقعة٢١٢: ٥جممع البيان .  ٤
 . فضل سورة الواقعة، وكذا يف الربهان٢١٢: ٥جممع البيان .  ٥



 بينات من القرآن الكرمي

)١٨٠( 

رأ يف كّل ليلة مجعـة الواقعـة من ق>:  قالعليه السالموروي عن اإلمام الصادق 
وال فاقـة [ ومل ير يف الدنيا بؤسًا أبدًا، وال فقرًا ،أحبه اهللا وحّببه إىل الناس أمجعني

، وهـذه عليـه الـسالم وكـان مـن رفقـاء أمرياملـؤمنني ،وال آفة من آفات الدنيا] خ
 .١< خاصة مل يرشكه فيها أحدعليه السالمالسورة ألمرياملؤمنني 
من اشتاق إىل اجلنـة وإىل صـفتها >:  قالعليه السالمام الصادق وروي عن اإلم

 .٢ <...فليقرأ الواقعة 
مـن قـرأ هـذه الـسورة مل يكتـب مـن >:  قالصّىل اهللا عليه وآلهوروي عن النبي 

الغافلني، وإن كتبت وجعلت يف املنزل نمى من اخلري، ومـن أدمـن قراءهتـا زال 
 .٣<وفيق وسعة يف املالعنه الفقر، وفيها قبول وزيادة وحفظ وت

 ،إّن فيها من املنـافع مـا ال ُحيـىص>:  قالعليه السالموروي عن اإلمام الصادق 
فمن ذلك إذا قرئت عىل امليت غفر اهللا له، وإذا قرئت عىل من قـرب أجلـه عنـد 

 .٤<تعاىلموته سّهل اهللا عليه خروج روحه بإذن اهللا 
 

 :ا ما ييل وقد ورد يف فضلها وخواصه:سورة الرمحن  ـ٦١
من قرأ هذه السورة رحم اهللا ضـعفه >:  أّنه قالصّىل اهللا عليه وآلهروي عن النبي 

                                                 
 .، وكذا يف املجمع٣ ح٢٧٢: ٤تفسري الربهان .  ١
 .٤ ح٢٧٣: ٤تفسري الربهان .  ٢
 .٦ ح٢٧٣: ٤تفسري الربهان .  ٣
 .٨ ح٢٧٣: ٤تفسري الربهان .  ٤



 املختار من خواص بعض اآليات والسور القرآنية: الفصل الثالث عشر

)١٨١( 

وأّدى شكر ما أنعم عليه، ومن كتبها وعلقها عليه هّون اهللا عليه كل أمر صعب، 
 .١<وإن علقت عىل من به رمد بري
 من قرأ سـورة الـرمحن فقـال>:  أنه قالعليه السالموروي عن اإلمام الصادق 

ِ {عند كّل آية  بان ِأَي  آالءِ رَب كُما تُكَذ  َب ال بيشء مـن آالئـك رّب أكـذب، فـإن } ف
 .٢<قرأها ليًال ثّم مات مات شهيدًا، وإن قرأها هنارًا ثّم مات مات شهيداً 

 
 : وقد ورد يف فضلها وخواصها ما ييل:سورة القمر  ـ٦٢

يف } اقرتبـت الـساعة{ة ومن قرأ سور>:  قالصّىل اهللا عليه وآلهروي عن النبي 
بعث يوم القيامة ووجهـه عـىل صـورة القمـر ليلـة >أي بني يوم ويوم < كّل غب

البدر، ومن قرأها كّل ليلة كان أفضل، وجاء يـوم القيامـة ووجهـه مـسفر عـىل 
 .٣<وجوه اخلالئق

} اقرتبت الساعة{من قرأ سورة >:  قالعليه السالموروي عن اإلمام الصادق 
 .٤<ه عىل ناقة من نوق اجلنةأخرجه اهللا من قرب

من كتبها يوم اجلمعة عند صـالة >:  قالعليه السالموروي عن اإلمام الصادق 
الظهر وعّلقها عىل عاممته كان عند اهللا وجيهًا ومقبـوالً، وسـهلت عليـه األمـور 

                                                 
 .٥ ح٢٦٣: ٤تفسري الربهان .  ١
 .٣ ح٢٦٣: ٤تفسري الربهان .  ٢
 . فضل سورة القمر، وقريب منه يف الربهان١٨٤: ٥جممع البيان .  ٣
 .ورة القمر، وكذا يف الربهان فضل س١٨٤: ٥جممع البيان .  ٤



 بينات من القرآن الكرمي

)١٨٢( 

 .١<تعاىلالصعبة بإذن اهللا 
وقـت الظهـر من كتبهـا يـوم اجلمعـة >:  قالصّىل اهللا عليه وآلهوروي عن النبي 

 .٢<وتركها يف عاممته أو علقها عليه كان وجيهًا عند الناس حمبوباً 
 

 : وقد ورد يف فضلها وخواصها ما ييل:سورة النجم  ـ٦٣
من قرأ سورة النجم أعطي مـن األجـر >:  قالصّىل اهللا عليه وآلهروي عن النبي 

 .٣< ومن جحد بهصّىل اهللا عليه وآلهعرش حسنات بعدد من صّدق بمحّمد 
} والـنجم{من كان يدمن قراءة >:  قالعليه السالموروي عن اإلمام الصادق 

 وكان حمبوبـًا ،يف كّل يوم أو يف كّل ليلة عاش حممودًا بني الناس، وكان مغفورًا له
 .٤<بني الناس

من كتبها عىل جلد نمر وعّلقها عليه قوي هبا عىل >:  قالعليه السالموروي عنه 
 .<تعاىل وكان له اليد والقّوة بإذن اهللا ،أحدًا إّال قهرهكّل شيطان، وال خياصم 

 .٥<قوي قلبه عىل كّل سلطان دخل عليه>: ويف أخرى
 

                                                 
 .٤ ح٢٥٧: ٤تفسري الربهان .  ١
 .٣ ح٢٥٧: ٤تفسري الربهان .  ٢
 . فضل سورة النجم، وقريب منه يف الربهان١٧٠: ٥جممع البيان .  ٣
 .٢٣٤: ٤تفسري الربهان .  ٤
 .٤ و ١ ح٢٣٤: ٤تفسري الربهان .  ٥



 املختار من خواص بعض اآليات والسور القرآنية: الفصل الثالث عشر

)١٨٣( 

 : ما ييل وقد ورد يف فضلها وخواصها:سورة الطور  ـ٦٤
من قرأ سورة الطور كان حّقـًا عـىل اهللا >:  قالصّىل اهللا عليه وآلـهروي عن النبي 

 .١<ه يف جنتهأن يؤمنه من عذابه، وأن ينعم
من قرأ سورة الطور مجع اهللا له خري >:  قالعليه الـسالموروي عن اإلمام الباقر 

 .٢<الدنيا واآلخرة
من أدمن يف قراءهتا وهـو معقـل >:  قالعليه السالموروي عن اإلمام الصادق 

سهل اهللا خروجه ولو كان ما كان عليه من احلقوق الواجبة، وإذا أدمـن قراءهتـا 
من يف سفره مما يكره، وإذا رّش بامئها عىل لدغ العقرب برأت بـإذن وهو مسافر أ

 .٣<تعاىلاهللا 
 

 :  وقد ورد يف فضلها وخواصها ما ييل:سورة الذاريات  ـ٦٥
من قـرأ سـورة الـذاريات أعطـي مـن >:  قالصّىل اهللا عليه وآلـهروي عن النبي 

 .٤< هبت وجرت يف الدنياحاألجر عرش حسنات بعدد كل ري
سورة والذاريات يف يومه قرأ من >:  قالعليه السالم اإلمام الصادق وروي عن

 ونور له قربه بـرساج يزهـر إىل ، وأتاه برزق واسع،أو ليلته أصلح اهللا له معيشته
                                                 

 . فضل سورة الطور١٦٢: ٥جممع البيان .  ١
 . فضل سورة الطور، وكذا يف الربهان١٦٢: ٥بيان جممع ال.  ٢
 .٤ ح٢٤٠: ٤تفسري الربهان .  ٣
 . فضل سورة الذاريات، وكذا يف الربهان١٥١: ٥جممع البيان .  ٤



 بينات من القرآن الكرمي

)١٨٤( 

 .١<يوم القيامة
من كتبها يف إناء ورشهبا زال عنه وجع >:  قالصّىل اهللا عليه وآلهوروي عن النبي 

 .٢<املتعرسة ولدت رسيعاً البطن، وإن علقت عىل احلامل 
 

 : وقد ورد يف فضلها وخواصها ما ييل:سورة الدخان  ـ٦٦
من قرأ هذه السورة كـان لـه مـن األجـر >: قال صّىل اهللا عليه وآلـهروي عن النبي 

بعدد كّل حرف منها مائة ألف رقبة عتيق، ومن قرأها ليلة اجلمعة غفـر اهللا لـه مجيـع 
من من كيد الشياطني، ومن جعلها حتت رأسـه رأى ذنوبه، ومن كتبها وعلقها عليه أ

يف منامه كّل خري وأمن من تعلقه يف الليل، وإذا رشب ماءها صاحب الشقيقة بـرئ، 
 .٣<وإذا كتبت وجعلت يف موضع فيه جتارة ربح صاحب املوضع، وكثر ماله رسيعاً 

 له ذنوبه من قرأها ليلة اجلمعة غفر اهللا>:  قالصّىل اهللا عليه وآلهوروي عن النبي 
السابقة، ومن كتبها وعلقها عليه أمن من كيد الشياطني، ومن تركها حتت رأسـه 

 وإن ،] القلـق خمـنمن تعلقه يف الليل [رأى يف منامه كّل خري، وأمن من القلق 
رشب ماءها صاحب الشقيقة برئ من ساعته، وإن كتبت يف موضـع فيـه جتـارة 

 .٤<ربح صاحبها وكثر ماله رسيعاً 
                                                 

 . فضل سورة الذاريات، وكذا يف الربهان١٥١: ٥جممع البيان .  ١
 .٤ ح٢٣٠: ٤تفسري الربهان .  ٢
 .٢ ح١٥٧: ٤تفسري الربهان .  ٣
 .٣ ح١٥٧: ٤سري الربهان تف.  ٤



 املختار من خواص بعض اآليات والسور القرآنية: الفصل الثالث عشر

)١٨٥( 

من كتبها وعلقها عليه أمـن مـن >:  قالعليه الـسالم اإلمام الصادق وروي عن
ّرش كّل ملك، وكان مهابًا يف وجه كّل من يلقاه، وحمبوبًا عند النـاس، وإذا رشب 

 .١<ماءها نفع عن انعصار البطن وسهل املخرج بإذن اهللا
 

 : وقد ورد يف فضلها وخواصها ما ييل:سورة يس  ـ٦٧
عّلموا أوالدكم يـس فإهنـا رحيانـة >:  قالعليه السالمروي عن اإلمام الصادق 

 .٢<القرآن
 .٣<لكّل يشء قلب وإّن قلب القرآن يس>:  قالعليه السالموروي عنه 
من قرأ سورة يس يف عمره مّرة كتب اهللا له بكّل >:  أيضاً عليه السالموروي عنه 

 ،ألـف حـسنةخلق يف الدنيا وبكّل خلق يف اآلخرة ويف السامء وبكّل واحد ألفي 
م وال هـدم وال نـصب وال غـر، ومل يـصبه فقـر وال )سيئة(وحمى عنه مثل ذلك 

ام وال وسواس وال داء يرضه، وخفف اهللا عنـه سـكرات املـوت ذجنون وال ج
وأهواله، وويل قبض روحه، وكان ممن يضمن اهللا له السعة يف معيـشته، والفـرح 

 ملالئكته أمجعني تعاىل وقال اهللا عند لقائه، والرضا بالثواب يف آخرته،] والفرج خ[
 .٤<من يف الساموات واألرضني قد رضيت عن فالن فاستغفروا له

                                                 
 .٤ ح١٥٧: ٤تفسري الربهان .  ١
 .٣ ح٣: ٤تفسري الربهان .  ٢
 .١ ح٢: ٤تفسري الربهان .  ٣
 .٢ فضل سورة يس ح٣: ٤تفسري الربهان .  ٤



 بينات من القرآن الكرمي

)١٨٦( 

سورة يس تـدعى يف التـوراة املعّمـة، >:  قالصّىل اهللا عليه وآلـهوروي عن النبي 
تعّم صاحبها خري الـدنيا واآلخـرة، وتكابـد عنـه بلـوى : وما املعّمة؟ قال: قيل
ل اآلخرة، وتدعى املدافعة القاضية، تدفع عن صـاحبها  وتدفع عنه أهاوي،الدنيا

كّل ّرش، وتقيض له كّل حاجة، ومن قرأها عدلت له عرشين حجة، ومن سمعها 
عدلت له ألف دينار يف سبيل اهللا، ومن كتبها ثّم رشهبا أدخلت جوفه ألف دواء، 

 .١<وألف نور، وألف يقني، وألف بركة، وألف رمحة، ونزعت عنه كّل داء وعّلة
من دخل املقابر فقرأ سورة يس خفف عنهم >:  قالصّىل اهللا عليه وآلهوروي عنه 

 .٢<يومئذ، وكان له بعدد من فيها حسنات
وروايات أخرى كثرية تبـني الفـضل العظـيم اجلـسيم لقـراءة هـذه الـسورة 

 .<جممع البيان>و< الربهان>وخواص غريبة راجعها يف 
تبني الروايات الرشيفة فضلها وخواصها إىل غري ذلك من السور الكثرية التي 

، فـإين قـد اكتفيـت هبـذا <جممع البيان>و< الربهان>ومن أراد تفصيلها فلرياجع 
املقدار من الـسور القرآنيـة لـئال أطيـل عـىل القـارئ الكـريم، واحلمـد هللا رّب 

 .العاملني
 
 

                                                 
 . فضل سورة يس٤١٣: ٤جممع البيان .  ١
 . فضل سورة يس٤١٣: ٤جممع البيان .  ٢



)١٨٧( 

 
 
 

  املصادر
، ) ق٥٤٨ت (االحتجاج، أليب املنصور أمحد بن عيل بن أيب طالب الطـربيس 

 ق، ١٣٨٦تعليق الـسيد حممـد بـاقر اخلرسـان، دار الـنعامن للطباعـة والنـرش، 
 .النجف األرشف ـ العراق

 املرعـيش احلـسيني اهللا نـور الـسيد لقـايض وإزهـاق الباطـل، لإحقاق احلق
ت (، تعليـق الـسيد شـهاب الـدين املرعـيش النجفـي ) ق١٠١٩ت  (التسرتي
 .إيران ـ النجفي، قم املرعيش العظمى اهللا آية ، مكتبة) ق١٤١١

 بـن موسـى احلسني بـن بن عيل بن حممد جعفر الصدوق أيب األمايل، للشيخ
 األوىل البعثـة، الطبعـة االسالمية، مؤسسة الدراسات القمي، حتقيق قسم بابويه
 .إيرانق، قم ـ  ١٤١٧

، )ق ٤٦٠ت (الطـويس  احلـسن بـن حممـد جعفر الطائفة أيب األمايل، لشيخ
الثقافـة،  والنـرش، دار البعثة للطباعة سالمية، مؤسسةاإل الدراسات محتقيق قس
 .إيرانق، قم ـ  ١٤١٤ األوىل الطبعة
 .ثل يف تفسري كتاب اهللا املنزل، للشيخ نارص مكارم الشريازي األم

 بـاقر حممـد للمـوىل الـشيخاألطهار،  األئمة أخبار لدرر بحار األنوار اجلامعة
 .لبنان ـ الوفاء، بريوت  ق، مؤسسة١٤٠٣الثانية  ة، الطبع) ق١١١١ت (املجليس 



 بينات من القرآن الكرمي

)١٨٨( 

، )ق ١١٠٧ت (البحـراين  احلـسيني هاشـم الربهان يف تفسري القرآن، للسيد
 .إيرانالبعثة، قم ـ  اإلسالمية، نرش مؤسسة الدراسات حتقيق قسم

الزهـراء  اخلـوئي، دار املوسـوي القاسـم أبـو البيان يف تفسري القرآن، للسيد
 .لبنان ـ ق، بريوت ١٣٩٥الرابعة  والتوزيع، الطبعة والنرش للطباعة

تأويل اآليـات الظـاهرة يف فـضائل العـرتة الطـاهرة، للـسيد عـيل احلـسيني 
حتقيق مدرسـة اإلمـام املهـدي عليـه الـسالم قـم ، )القرن العارش (األسرتآبادي

 . ق١٤٠٧املقدسة، الطبعة األوىل 
 بـن احلـسن حممـد أبـو خعليهم، للشي اهللا صىل الرسول آل حتف العقول عن

 عليـه عـيل والتعليق بتصحيحه ، عنى) ق٤ق ( احلراين شعبة بن احلسني بن عيل
 التابعة جلامعـة االسالمي النرش ق، مؤسسة ١٤٠٤ الثانية الغفاري، الطبعة أكرب

 . املرشفة بقم املدرسني
 ، التحقيــق) ق٢٦٠ت (تفـسري املنـسوب لإلمـام العــسكري عليـه الـسالم 

 باقر حممد السيد برعاية الرشيف فرجه اهللا عجل املهدى االمام درسةم يف والنرش
 .إيرانق، قم ـ  ١٤٠٩ األوىل األبطحي، الطبعة املوحد

 ١٠٩١ت (الكاشـاين  الفيض ب امللقب حمسن الصايف يف تفسري القرآن، للموىل
 الثانيـة الطبعـة الصدر،  األعلمي، منشورات مكتبه حسني الشيخ ، صححه)ق

 .إيرانهران ـ  ق، ط١٤١٦
 الـسمرقندي املعـروف السلمي عياش بن مسعود بن تفسري العيايش، ملحمد



 املصادر

)١٨٩( 

 املحاليت، تـصدى الرسويل هاشم السيد احلاج صححه ،) ق٣٢٠ت (بالعيايش 
 .إيراناالسالمية، طهران ـ  العلمية ونرشه املكتبة لطبعه

  صـححه،)ق ٤ ــ ٣ قرين (القمي إبراهيم بن عيل احلسن تفسري القمي، أليب
والنـرش، الطبعـة  للطباعـة الكتاب دار اجلزائري، مؤسسة املوسوي طيب السيد

 .إيران ـ  ق، قم١٤٠٤الثالثة 
، ) ق١٤٠٢ت (امليزان يف تفسري القـرآن، للـسيد حممـد حـسني الطباطبـائي 

 .إيرانـ  قم، املدرسني جلامعة التابعة اإلسالمي النرش مؤسسة
، دار البالغــة ) ق١٢٤٢ت (هللا شــّرب تفــسري القــرآن الكــريم، للــسيد عبــد ا

 . ق، بريوت ـ لبنان١٤١٢للطباعة والنرش، الطبعة األوىل 
، ) ق١١١٢(احلويزي  مجعة العرويس بن عيل عبد تفسري نور الثقلني، للشيخ

  ق، مؤسسة١٤١٢، الطبعة الرابعة املحاليت الرسويل هاشم السيد احلاجصححه 
 .إيران، قم ـ والتوزيع والنرش سامعيليان للطباعةإ

 بابويـه بـن احلـسني بـن عـيل بـن حممد جعفر الصدوق أيب التوحيد، للشيخ
عليـه الـسيد هاشـم احلـسيني الطهـراين،  وعلـق ، صححه) ق٣٨١ت (القمي 

 .املقدسة قم العلمية يف احلوزة يف املدرسني منشورات مجاعة
 بـن عيل بن حممد جعفر الصدوق أيب ثواب األعامل وعقاب األعامل، للشيخ

، تقـديم الـسيد حممـد مهـدي اخلرسـان، ) ق٣٨١ت (القمي  بابويه بن احلسني
 .إيران ش، منشورات الريض، قم ـ ١٣٦٨الطبعة الثانية 



 بينات من القرآن الكرمي

)١٩٠( 

، )ق ١٢٠٩ ت(النراقـي  مهدي املوىل حممد اجلليل جامع السعادات، للشيخ
 .األرشف ـ العراق النجف النعامن، كالنرت، منشورات مطبعة حممد السيد حققه

 بابويـه بـن احلـسني بـن عـيل بـن حممد جعفر الصدوق أيب صال، للشيخاخل
 الغفاري، منـشورات مجاعـة أكرب عليه عيل وعلق ، صححه) ق٣٨١ت (القمي 

 . ق١٤٠٣املقدسة،  قم العلمية يف احلوزة يف املدرسني
شيخ حـسن حـسن : ، تصحيح) ق١٢٤٥ت (اخلزائن، للموىل أمحد النراقي 

 .إيرانفاري، تعريب ، قم ـ زاده آميل وعيل أكرب الغ
 النرش مؤسسة، ) ق٦٦٤ت (ليوسف بن حاتم الشامي العاميل ، نظيم الدر ال
 .املرشفة بقم املدرسني جلامعة التابعة اإلسالمي

، مؤسسة ) ق١٤٠٢ت  (الطباطبائّي حممد حسني  للسيد ،الرسائل التوحيدية
 . ق، بريوت ـ لبنان١٤١٩النعامن للطباعة، 

، )ق ٢٠٩ت (الرتمذي  عيسى بن ، ملحمد)الصحيح اجلامع(سنن الرتمذي 
 ق، بـريوت ـ ١٤٠٣اللطيف، دار الفكر، الطبعة الثانية  عبد الوهاب عبد حققه
 .لبنان

، تعليـق ) ق١٠٨١ت (رشح أصول الكايف، للموىل حممد صالح املازنـدراين 
ث املريزا أبو احلسن الشعراين وتـصحيح الـسيد عـيل عاشـور، دار إحيـاء الـرتا

 .، بريوت ـ لبنان١٤٢١العريب، الطبعة األوىل 
 الصحاح

، دار الفكـر، ) ق٢٥٦ت (صحيح البخاري، حممد بـن إسـامعيل البخـاري 



 املصادر

)١٩١( 

 . ق، بريوت ـ لبنان١٤٠١

 .، دار صادر، بريوت ـ لبنان) ق٢٤١ت (د أمحد، ألمحد بن حنبل مسن
 ، صـححه)ق ٨٤١ت (احلـيل  فهـد بن الساعي، ألمحد  ونجاحعّدة الداعي

 .إيرانقم ـ  الوجداين، القمي، مكتبة املوحدي أمحد
جعفر  للشيخ  عىل ضوء مدرسة أهل البيت عليهم السالم،العقيدة اإلسالمية

 ق، مؤســسة اإلمــام ١٤١٩الـسبحاين، تعريــب جعفــر اهلـادي، الطبعــة األوىل 
 .إيرانالصادق عليه السالم، قم ـ 

، ) ق٥٥٠ت (مـدي غرر احلكـم ودرر الكلـم، لعبـد الواحـد التميمـي اآل
 .إيران ش، قم ـ ١٣٦٦منشورات مكتب اإلعالم اإلسالمي، 

 / ٣٢٨ ت( الرازي إسحاق الكليني بن يعقوب بن حممد جعفر الكايف، أليب
 سالمية، الطبعةاإل الكتب الغفاري، دار أكرب عيل عليه وعلق ، صححه)ق ٣٢٩

 .ق ١٣٨٨الثالثة 
 الدين حسام بن املتقي عيل الدين ءواألفعال، لعال األقوال سنن كنز العامل يف
 وصـفوة حيـاين بكـري وصـححه ، ضبطه) ق٩٧٥ ت( فوري اهلندي الربهان
 .ق ١٤٠٩الرسالة، بريوت ـ لبنان،  السفا، مؤسسة
، ) ق٧١١ت (املـرصي  اإلفريقـي منظور مكرم بن بن ، ملحمدلسان العرب

 .إيران ق، قم ـ ١٤٠٥نرش أدب احلوزة 
، حتقيق طـه حممـد الزينـي، ) ق٤٠٦ت (يف الريض ، للرشاملجازات النبوية

 .إيرانمنشورات مكتبة بصرييت، قم ـ 



 بينات من القرآن الكرمي

)١٩٢( 

 ، حتقيـق الـسيد) ق١٠٨٥ت (الطرحيـي  الدين فخر جممع البحرين، للشيخ
 .إيرانش، قم ـ  ١٣٦٢مرتضوي، الطبعة الثانية  احلسيني، النارش أمحد

 ٦ القـرن(الطربيس  احلسن بن الفضل عيل القرآن، أليب تفسري جممع البيان يف
األخـصائيني، منـشورات  واملحققـني العلـامء مـن عليـه جلنـة وعلق ، حققه)ق

 .لبنان ـ  ق، بريوت١٤١٥األوىل  للمطبوعات، الطبعة األعلمي مؤسسة
 ت (املجلـيس بـاقر حممـد الّرسـول، للعّالمـة آل اخبار رشح مرآة العقول يف

 سـالمية، الطبعـةاإل الكتـب ، تصحيح الـسيد هاشـم الرسـويل، دار) ق١١١١
 .إيرانق، طهران ـ  ١٤٠٤الثانية 

، حتقيـق امقاينشيخ عبد اهللا املللاألعامل،   ملن رام درك مصالح مرآت الكامل
 .إيران ق، قم ـ ١٤٣٧الشيخ حميي املامقاين، نرش دليل ما، الطبعة اخلامسة 

، )ق١٤٠٥ ت( الـشاهرودي الـنامزي عـيل مستدرك سفينة البحار، للـشيخ
 جلامعـة سـالمي التابعـةاإل النـرش النامزي، مؤسـسة عيل بن حسن الشيخ حتقيق

 . ق١٤١٨املرشفة،  بقم املدرسني

ت (الطـربيس  النـوري حـسني املسائل، للمريزا مستدرك الوسائل ومستنبط
 الـرتاث، الطبعـة إلحيـاء الـسالم علـيهم البيـت آل ، حتقيق مؤسسة)ق ١٣٢٠
 . ق، بريوت ـ لبنان١٤٠٨األوىل 

 رجـب الـسالم، للحـافظ عليـه أمرياملـؤمنني أرسار  أنوار اليقـني يفمشارق
 األعلمـي عاشور، منـشورات مؤسـسة عيل السيد ، حتقيق) ق٨١٣ت (الربيس 
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 .ـ لبنان  ق، بريوت١٤١٩األوىل  للمطبوعات، الطبعة
 ١٢٤٢ت (مصابيح األنوار يف حّل مشكالت األخبار، للسيد عبـد اهللا شـّرب 

 .إيرانم ـ ، مكتبة بصرييت، ق)ق
، الطبعـة  للشيخ حممد الغـروي،)سم األعظماال (معارف البسملة واحلمدلة

 . ق، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت ـ لبنان١٤٠٢األوىل 
 بابويه بن احلسني بن عيل بن حممد جعفر الصدوق أيب معاين األخبار، للشيخ

 ت مجاعـةالغفاري، منـشورا أكرب عليه عيل وعلق ، صححه) ق٣٨١ت (القمي 
 . ق١٣٧٩املقدسة،  قم العلمية يف احلوزة يف املدرسني

 النـوري رضـا حممـد القمـي، تعريـب الـسيد عبـاس مفاتيح اجلنان، للشيخ
 . إيران ش، قم ـ ١٣٨٥العزيزي، الطبعة الثالثة  النجفي، منشورات

يف عمل اليوم والليلة مـن الواجبـات واملـستحبات واآلداب، مفتاح الفالح 
، ) ق١٠٣١ت (ن حممد بن احلسني العاميل املعروف بالـشيخ البهـائي لبهاء الدي

، حتقيق السيد مهدي ) ق١١٧٣ت (تعليق حممد إسامعيل املازندراين اخلواجوئي 
 .إيران ق، قم ـ ١٤١٥الرجائي، مؤسسة النرش اإلسالمي، الطبعة األوىل 

 ٩٠٥ت (، للشيخ إبراهيم الكفعمـي املقام األسنى يف تفسري األسامء احلسنى
 .إيران ق، مؤسسة قائم آل حممد، قم ـ ١٤١٢، الطبعة األوىل )ق

، )ق ق الـسادس(الطـربيس  الفـضل بـن احلسن نرص مكارم األخالق، أليب
 .ق ١٣٩٢السادسة  منشورات الرشيف الريض، الطبعة
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 ١٤١٤ت (مواهب الرمحن يف تفسري القرآن، للسيد عبـداألعىل الـسبزواري 
 . ق، بريوت ـ لبنان١٤٠٩الطبعة الثانية ، مؤسسة أهل البيت، )ق

 أمرياملـؤمنني كـالم من الريض السيد الرشيف اختاره ما هنج البالغة، جمموع
 ق، دار ١٤١٢األوىل  عبدة، الطبعـة حممد السالم، رشح عليه طالب أيب بن عيل

 .إيران ـ الذخائر، قم
 رياملـؤمننيأم كـالم من الريض السيد الرشيف اختاره ما هنج البالغة، جمموع

السالم، ضبط نصه وحققه صبحي صالح، الطبعة األوىل  عليه طالب أيب بن عيل
 . ق، بريوت ـ لبنان١٣٨٧

، للـشيخ )تفصيل وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الـرشيعة(وسائل الشيعة 
 علـيهم البيـت آل مؤسـسة، حتقيق )ق ١١٠٤ ت(العاميل  احلر احلسن بن حممد

، قـم ـ الـرتاث إلحيـاء السالم عليهم البيت آل ؤسسةم، الرتاث إلحياء السالم
 . ق١٤١٤، إيران

، للـشيخ )تفصيل وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الـرشيعة(وسائل الشيعة 
 الـشيخ وحتقيقـه بتـصحيحه ، عنى)ق ١١٠٤ ت(العاميل  احلر احلسن بن حممد
 .نانالشريازي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت ـ لب الرباين الرحيم عبد

، حتقيـق ) ق١٢٢٠ت (قندوزي شيخ سليامن ال لل لذوي القربى،ينابيع املودة
 ق، مؤسـسة األعلمـي، بـريوت ـ ١٤٣٠يـة الطبعة الثانسيد عيل مجال أرشف، 

 .لبنان



)١٩٥( 
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