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سورةُ الحَشر

ْحَمنِ  ِ الره ِحيمِ بِْسِم َّللاه الره
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سورةُ الحَشر

ِ َما فِ  َما ي السهَماَواِت وَ َسبهَح ّلِِله
َحِكيُم عَِزيُز الْ فِي اْْلَْرِض َو ُهَو الْ 

﴿1﴾
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سورةُ الحَشر

تَاِب فَُروا ِمْن أَْهِل اْلكِ ُهَو الهِذي أَْخَرَج الهِذيَن كَ 
ِل اْلَحشْ   يَْخُرُجوا ِر َما َظنَْنتُْم أَنْ ِمْن ِديَاِرِهْم ِْلَوه
 فَأَتَاُهُم ُحُصونُُهْم ِمَن َّللاهِ َو َظنُّوا أَنهُهْم َمانِعَتُُهمْ 
ُ ِمْن َحْيُث لَْم يَْحتَسِ  لُوبِِهُم بُوا َو قََذَف فِي قُ َّللاه
ْعَب يُْخِربُوَن بُيُوتَ  ْيِدي ُهْم بِأَْيِديِهْم َو أَ الرُّ
﴾2ا أُوِلي اْْلَْبَصاِر ﴿اْلُمْؤِمنِيَن فَاْعتَبُِروا يَ 
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سورةُ الحَشر

ُ َعلَْيهِ َو لَْو الَ أَْن َكتَبَ  ُم َّللاه
ْنيَا وَ لَعَذهبَُهمْ اْلَجالَءََ  لَُهْم  فِي الدُّ

﴾3لنهاِر ﴿فِي اْْلِخَرةِ َعَذاُب ا
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سورةُ الحَشر

َ َو رَ ٰذِلَك بِأَنهُهْم َشاقُّ  ُسولَهُ َو وا َّللاه
َ فَ  ِ َّللاه َ شَ َمْن يَُشاق  ِديُد إِنه َّللاه
﴾4اْلِعقَاِب ﴿
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سورةُ الحَشر

تُُموَها نٍَة أَْو تََركْ َما قََطْعتُْم ِمْن ِلي
ِ َو َها فَبِإِْذنِ قَائَِمةً َعلَى أُُصولِ  َّللاه
﴾5يَن ﴿ِليُْخِزَي اْلفَاِسقِ 
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سورةُ الحَشر

ُ َعلَ  ْم فََما ى َرُسوِلِه ِمْنهُ َو َما أَفَاَء َّللاه
اٍب َو ْن َخْيٍل َو الَ ِركَ أَْوَجْفتُْم َعلَْيِه مِ 
َ يَُسل ِ  ْن يََشاُء ُط ُرُسلَهُ َعلَى مَ ٰلِكنه َّللاه

ُ َعلَى ُكل ِ شَ  ﴾6يْ ٍء قَِديٌر ﴿َو َّللاه
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سورةُ الحَشر

ُ َعلىَ  ا أَفَاَء َّللاه َرىوِلِه ِمْن أَْهِل اْلقُ َرسُ مه
ُسوِل َو لِ لََفِ  َو يَتَاَمىَو الْ ِذى اْلقُْربىَ َو ِللره

َن ُدولَةَ  اَل يَُكويِل كىَ اْلَمَساِكيِن َو اْبِن السهبِ 
ُسوُل َو َما َءاتَئُكُم الره اْْلَْغنِيَاِء ِمنُكمْ بَينْ 

َ   فَانتَُهواْ  َو اته فَُخذُوهُ َو َما نَهئُكْم َعْنهُ  قُواْ َّللاه
َ َشِديُد اْلِعقَابِ  (7)إِنه َّللاه
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سورةُ الحَشر

ُجواْ يَن الهِذيَن أُْخرِ ِلْلفُقََراِء اْلُمَهاِجرِ 
 فَْضًًل ِهْم يَْبتَغُونَ ِمن ِديَاِرِهْم َو أَْمَوالِ 
ِ َو ِرْضَوانً  َن َّللاه َ ا َو يَنُصُرونَ م ِ َّللاه
اِدقُونَ َو َرُسولَهُ  أُْولَئَك هُ  (8)ُم الصه
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سورةُ الحَشر

ُءو الدهارَ  ِلِهْم  َو ااْليَماَن ِمن قَبْ َو الهِذيَن تَبَوه
ْم َو اَل يَجُدوَن فىِ يُحبُّوَن َمْن َهاَجَر إِلَيهْ 
ا أُو مه َن َعلَى تُواْ َو يُْؤثُِروُصُدوِرِهْم َحاَجةً م ِ
 َخَصاَصةٌ  َو َمن أَنفُِسِهْم َو لَْو كاََن بِهمْ 
(9)ونَ لَئَك ُهُم اْلُمْفِلحُ يُوَق ُشحه نَْفِسِه فَأُوْ 
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سورةُ الحَشر

ولُوَن ْعِدِهْم يَقُ َو الهِذيَن َجاُءوا ِمْن بَ 
ْخَوانِنَا اله َربهنَا اْغِفْر لَنَا وَ  ِذيَن ِِلِ
يَمانِ  ي َو الَ تَْجعَْل فِ َسبَقُونَا بِاِْلِ
إِنهَك يَن آَمنُوا َربهنَاقُلُوبِنَا ِغًلًّ ِللهذِ 

﴾10َرُءوٌف َرِحيٌم ﴿
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سورةُ الحَشر

نَافَقُوا يَقُولُونَ أَ لَْم تََر إِلَى الهِذينَ 
ْخَوانِِهُم الهِذيَن كَ  ِكتَاِب فَُروا ِمْن أَْهِل الْ ِِلِ
 نُِطيُع ُرَجنه َمعَُكْم َو الَ لَئِْن أُْخِرْجتُْم لَنَخْ 

ْنُصَرنهُكْم ْن قُوتِْلتُْم لَنَ فِيُكْم أََحداً أَبَداً َو إِ 
ُ يَْشَهُد إِنهُهمْ  ﴾11 لََكاِذبُوَن ﴿َو َّللاه
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سورةُ الحَشر

ُهْم ْخُرُجوَن َمعَ لَئِْن أُْخِرُجوا الَ يَ 
ْم َو يَْنُصُرونَهُ َو لَئِْن قُوتِلُوا الَ 
ْدبَاَر ثُمه يَُولُّنه اْْلَ لَئِْن نََصُروُهْم لَ 

﴾12الَ يُْنَصُروَن ﴿
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سورةُ الحَشر

ِهْم بَةً فِي ُصُدورِ َْلَْنتُْم أََشدُّ َرهْ 
 َ ِ ٰذِلَك بِأ يَْفقَُهوَن نهُهْم قَْوٌم الَ ِمَن َّللاه
﴿13﴾



17

سورةُ الحَشر

ى يعاً إِاله فِي قُرً الَ يُقَاتِلُونَُكْم َجمِ 
نٍَة أَْو ِمْن َورَ  ُهْم اِء ُجُدٍر بَأْسُ ُمَحصه

 قُلُوبُُهْم َسبُُهْم َجِميعاً وَ بَْينَُهْم َشِديٌد تَحْ 
لُوَن ْم قَْوٌم الَ يَْعقِ َشتهى ٰذِلَك بِأَنههُ 
﴿14﴾
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سورةُ الحَشر

ِريباً َذاقُوا  قَْبِلِهْم قَ َكَمثَِل الهِذيَن ِمنْ 
يٌم ُهْم َعَذاٌب أَلِ َوبَاَل أَْمِرِهْم َو لَ 
﴿15﴾



19

سورةُ الحَشر

ْنسَ َكَمثَِل الشهْيَطاِن إِ  اِن ْذ قَاَل ِلْْلِ
ا َكفَرَ   ٌء ِمْنَك قَاَل إِن ِي بَِرياْكفُْر فَلَمه

َ رَ  ﴾16﴿به اْلعَالَِمينَ إِن ِي أََخاُف َّللاه
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سورةُ الحَشر

اِر أَنهُهَما فِي النه فََكاَن َعاقِبَتَُهَما
ِلَك َجَزاُء َخاِلَدْيِن فِيَها َو ذٰ 
﴾17الظهاِلِميَن ﴿
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سورةُ الحَشر

َ يَا أَيَُّها الهِذيَن آمَ   َو نُوا اتهقُوا َّللاه
َو اتهقُوا قَدهَمْت ِلغَدٍ ْلتَْنُظْر نَْفٌس َما
َ َخبِ  َ إِنه َّللاه لُوَن يٌر بَِما تَْعمَ َّللاه
﴿18﴾



22

سورةُ الحَشر

َ َو الَ تَُكونُوا َكالهذِ  يَن نَُسوا َّللاه
ُهْم أُوٰلئَِك ُهمُ فَأَْنَساُهْم أَْنفُسَ 

﴾19اْلفَاِسقُوَن ﴿
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سورةُ الحَشر

ُب النهاِر َو الَ يَْستَِوي أَْصَحا
ِة ْصَحاُب اْلَجنه أَْصَحاُب اْلَجنهِة أَ 

﴾20ُهُم اْلفَائُِزوَن ﴿
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سورةُ الحَشر

بٍَل قُْرآَن َعلَى جَ لَْو أَْنَزْلنَا ٰهَذا الْ 
عاً ِمنْ لََرأَْيتَهُ َخاِشعاً مُ   َخْشيَِة تََصد ِ
ِ َو تِْلَك اْْلَمْ  ا ِللنهاِس ثَاُل نَْضِربُهَ َّللاه
﴾21ُروَن ﴿لَعَلهُهْم يَتَفَكه 
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سورةُ الحَشر

ُ ُهَو  ُهوََلََالهِذي َّللاه اِلُم عَ إِٰلهََإِلََّ
ْحمٰ ُهَو ةَِالشََّهادَََو اْلغَْيبِ  نُ الره

ِحيمَُ ﴾22﴿الرَّ
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سورةُ الحَشر

ُ الهِذي الَ إِ  اْلَمِلُك ٰلهَ إِاله ُهوَ ُهَو َّللاه
َهْيِمُن ْلُمْؤِمُن اْلمُ اْلقُدُّوُس السهًلَُم ا
ْبَحاَن ْلُمتََكب ُِر سُ اْلعَِزيُز اْلَجبهاُر ا
ا يُْشِركُ  ِ َعمه ﴾23وَن ﴿َّللاه
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سورةُ الحَشر

ُ اْلَخاِلُق الْ  ُر بَاِرُئ اْلُمصَ ُهَو َّللاه ِ و 
 لَهُ َما نَى يَُسب ِحُ لَهُ اْْلَْسَماُء اْلُحسْ 

ْرِض َو ُهوَ فِي السهَماَواِت َو اْْلَ 
﴾24اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم ﴿
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اسماء اهلل
هو1.
اللَّه2ُ.
لالمُُاالغََْغِمع3َ.
الشَّهَادَةِلالمُُاع4َ.
نُٰ  الرَّحغ5ُ.
الرَّحِيم6ُ.
الغمَلمك7ُ.
الغقُدُّوس8ُ.
السَّالَمُا9.

الغمُؤغممن10ُ.

الغمُهَْغممنُا11.

الغعَزميز12ُ.

الغجَبَّلار13ُ.

الغمُتَكَبِّر14.

السبحلان15.

الغخَلالمق16ُ.

الغبَلارمئُا17.

الغمُصَوِّر18ُ.

الملالك19.

الغعَزميز20ُ.

الغحَكمُُْا21.



اسماءَهللا

هو

َُ ّللاَّ

َعاِلُمَاْلغَْيبَِ

َعاِلُمَالشََّهاَدةَِ

ْحٰمنَُ الرَّ

ِحيمَُ الرَّ

اْلَمِلكَُ

اْلقُدُّوسَُ

السَّالَُمَ

اْلُمْؤِمنَُ

اْلُمَهْيِمُنَ

اْلعَِزيزَُ

اْلَجبَّارَُ

اْلُمتََكب ِر

السبحان

اْلَخاِلقَُ

اْلبَاِرُئَ

رَُ ِ اْلُمَصو 

المالک

اْلعَِزيزَُ

اْلَحِكيُمَ



هو
 ُ َّللاه

َعاِلمُ 
بِ اْلغَيْ 

َعاِلمُ 
اَدةَِالشَّهََ

حْ  ٰمنُ الره

حَِ يمَُالرَّ

كُ اْلَملِ 

وسُ اْلقُدُّ 

ُم السهًلَ 

ِمنُ اْلُمؤْ 

يزُ اْلعَزِ ُن ْيمِ اْلُمهَ 

ارُ اْلَجبه 

رَكب ِ اْلُمتَ 

نالسبحا

قُ اْلَخالِ 

ُئ اْلبَارِ 

رُ و ِ اْلُمصَ 

المالک

يزُ اْلعَزِ 

يمُ اْلَحكِ 

اسماء هللا
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اهللاسماء 
هلاَِهماهُاوَا»:اتعلالىقولها• هُوَااللَّهُاالَّذمياالاإملهَاإملَّلااهُوَاعالالمُُاالغََْغاِماوَاالهاَّ

عداِاهذهااآليةاوااآليتلانابعدهلااواإناكلانتامسوقةالت«االرَّحغمنُاالرَّحمُُْ
لىابكلااسُاقبْلامناأسملائهاتعلالىاالحسنىاوااإلشلارهاإلىاتسمْتهاتعلا

هلااأحسناواتنزههابههلاِهاملاافياالسملاواتاوااألرضالكنهالاابلانماملام
أساملائهاإلىاملاامرامنااألمرابلالذكراتفْداأناعلىاالذاكريناأنايذكروهاب

.هُاذلكالحسنىافْعرفوااأنفسهُابملاايقلابلهلاامناأسملاءاالنقص،افلاف

221: ، ص19الميزان في تفسير القرآن، ج
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اهللاسماء 

َْةماال»:اوابلانمملامهلااإلىااآليةاالسلابقةاواملاافْهلاامناقوله• «الَّاهمممنغاخَهاغ
واكْفاالا:التفْداتعلْلاخهوعاالجبلاواتصدعهامناخهْةااهللاكأنهاقْ

.واهوااهللاالذياالاإلهاإالاهواعلالُاالَِْاواالههلاِه،اإلىاآخرااآليلات
•

221: ، ص19الميزان في تفسير القرآن، ج
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اهللاسماء 
ىايفْداالموصاو اواالصالةامعنا«اهُوَااللَّهُاالَّذمياالاإملهَاإملَّلااهُوَ»:اقولهوا•

،اواقادااسُامناأسملائهاواهواوحدانْتهاتعلالىافياألوهْتاهاوامعبوِيتاه
وَاإملهُكُاُغاإملاه ا»:اتقدمابعضاملاايتعلقابلالتهلْلافياتفسْراقولاهاتعالالى

.163:االبقره:ا«واحمد االاإملهَاإملَّلااهُوَ

222: ، ص19الميزان في تفسير القرآن، ج
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اهللاسماء 
الههلاِهاهياالمهاهوِاالحلاراراعناد«اعلالمُُاالغََْغِماوَاالهَّهلاَِهم»:اقولهوا•

وناالمدركاواالَِْاخالفهلااواهملاامعنْلاناإرلافْلانافمناالجلائزاأنايكا
دورااألماراءاواغْبلاابلالنسبةاإلىاآخراواياءاشهلاِهابلالنسبةاإلىاشيشي

ءاحسلااأواخْلاالاأواعقالاأواوجوِااواهوامدارانوعامنااإلحلاطةابلالهي
الههلاِهاواعدمهلااواهواالَِْ،اواكلاملاافرصامناغِْاأواشهلاِهافهاوا

هلاِهاوامناحْثاهوامحلاطالهاتعلالىامعلومافهواتعلالىاعلالُاالَِْاوااله
هاغْرهاالاعلُالهابلالَِْالمحدوِيةاوجوِهاواعدماإحلاطتهاإالاملااعلما

تَماىغَْغبمهماأَحَداًاإملَّلاامَنماارغعلالمُُاالغََْغِمافَالايُظغهمرُاعَلى»:اتعلالىاكملااقلا 
لا،اواأملااهواتعلالىافَِْاعلىااإلطالقاالاساب27ْ:االجن:ا«ممنغارَسُو ٍ

.«وَاالايُحمْطُونَابمهماعملغملاً»:اءاأصالاكملااقلا إلىااإلحلاطةابهالهي

222: ، ص19الميزان في تفسير القرآن، ج
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اهللاسماء 
فاياقداتقدماالكالمافيامعنىااالسامْن«اهُوَاالرَّحغمنُاالرَّحمُُْ»:اقولهوا•

.تفسْراسورهاالفلاتحة
ؤغممنُاهُوَااللَّهُاالَّذمياالاإملهَاإملَّلااهُوَاالغمَلمكُاالغقُدُّوسُاالسَّالمُاالغمُ»:اقولهاتعلالى•

راأماراإلخ،االملكاهاواالملالاكالتادبْ«االغمُهَْغممنُاالغعَزميزُاالغجَبَّلارُاالغمُتَكَبِّرُ
النلاساواالحكُافْهُ،اواالقدوسامبلالَةافاياالقادساواهاواالنزاهاةاو

ر،اواالطهلاره،اواالسالمامنايالقْكابلالسالماواالعلافْةامناغْراشراوارا
.ءالمؤمناالذيايعطيااألمن،اواالمهْمناالفلائقاالمسْطراعلىاالهي

222: ، ص19الميزان في تفسير القرآن، ج
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اهللاسماء 
ْاراءاأوامناعندهاملااعنداغْرهامناغالعزيزاالَلالِاالذياالايَلبهاشيوا•

جباراعكس،اواالجبلارامبلالَةامناجبراالكسراأواالذياتنفذاإراِتاهاواي
.علىاملاايهلاء،اواالمتكبراالذياتلبسابلالكبريلاءاواظهرابهلا

222: ، ص19الميزان في تفسير القرآن، ج
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اهللاسماء 
االلَّهماعَمَّلاايُهغرمكُونَ»:اقولهوا• وَا»:اقولهثنلاءاعلْهاتعلالىاكملاافي«اسُبغحلانَ

.116:االبقره:ا«قلالُواااتَّخَذَااللَّهُاوَلَداًاسُبغحلانَهُ
االغمُصَوِّرُ»:اقولهاتعلالى• االغبلارمئُ االغخلالمقُ االلَّهُ لالقاإلىاآخرااآلية،االخا«اهُوَ

اابعمهلااهواالموجدالألشْلاءاعناتقدير،اواالبلارئاالمنهئالألشْلاءاممتلاز
،اوامنابعض،اواالمصوراالمعطيالهلااصوراايمتلازابهلاابعمهلاامانابعاض

بْنهلااترتاِااألسملاءاالثالثةاتتممنامعنىااإليجلاِابلاعتبلاراتامختلفةاو
.اااااااااااااااااااااااافلالتصويرافرعاالبرءاواالبرءافرعاالخلقاواهواظلاهر

222: ، ص19الميزان في تفسير القرآن، ج
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اهللاسماء 
وصفابهاف«االَّذمياالاإملهَاإملَّلااهُوَ»:اواإنملااصدرااآليتْناالسلابقتْنابقوله•

«اهُوَااللَّاهُاالغخالالمقُ»:اواعقبهابلاألسملاءابخالفاهذهااآليةاإذاقلا «االلَّهُ»
هاياأحادااألسملاءاالكريمةاالمذكورهافيااآليتْناالسلابقتْناوألنا.إلخ

عاعلْهالااعهرااسملاامنالوازماالربوبْاةاواملالكْاةاالتادبْراالتاياتتفار
 اهللااأللوهْةاواالمعبوِيةابلالحقاواهياعلىانحوااألصالالةاوااالساتقال

سبحلانهاوحدهاالاشريكالهافاياذلاكافلاتصالافهاتعالالىاوحادهابهالا
.ىيستوجِااختصلاصااأللوهْةاوااستحقلاقاالمعبوِيةابهاتعلال

223: ، ص19الميزان في تفسير القرآن، ج



39

اهللاسماء 
عالالىاكأناهاالكريمةابمنزلةاالتعلْلاالختصلاصااأللوهْةاباهاتفلاألسملاءا•

ذااقْلاالاإلهاإالاهواألنهاعلالُاالَِْاواالههلاِهاهواالرحمناالرحُْ،اوال
:أيملااذيلاهذهااألسملاءابقولهاثنلاءاعلْه

االلَّهماعَمَّلاايُهغرمكُونَ»• لاهارِااعلاىاالقاو ابلالهاركلاءاكمالاايقو«اسُبغحلانَ
.المهركون

223: ، ص19الميزان في تفسير القرآن، ج
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اهللاسماء 
وِّرُ»:اأملااقولهوا• االغمُصاَ االغبالارمئُ االغخالالمقُ االلَّهُ فلالماذكورافْاهامانا«اهُوَ

ىاالااألسملاءايفْدامعنىاالخلقاوااإليجلاِاوااختصلاصاذلاكاباهاتعالال
لائلونايستوجِااختصلاصااأللوهْةابهاكملااياد اعلْاهاأناالاوثنْْناقا
وناهابلاختصلاصاالخلقاوااإليجلاِابهاتعلالىاواهُامعاذلكايدعونامناِ

.أربلابلااواآلهةاوايثبتونالهاشركلاء
واأملااوقوعااسُاالجاللةافياصدرااآليلاتاالاثال اجمْعالاافهاواعلاُا•

لْهاجمْعاللذاتاالمستجمعالجمْعاصفلاتاالكملا ايرتبطابهاوايجرياع
.األسملاءاوافياالتكرارامزيداتأكْداواتثبْتاللمطلوب

223: ، ص19الميزان في تفسير القرآن، ج
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اهللاسماء 
عاناإشلارهاإلىابقْةااألساملاءاالحسانى«الَهُاالغأَسغملاءُاالغحُسغنى»:اقولهوا•

.آخرهلاالكونااألسملاءاجمعلاامحلىابلالالماواهوايفْداالعموم
علالُاأياجمْعاملاافياال«ايُسَبِّحُالَهُاملاافمياالسَّملاواتماوَاالغأَرغضم»:اواقوله•

حامناالمخلوقلاتاحتىانفساالسملاواتاوااألرضاواقاداتقادماتوراْ
.معنىاالجملةامرارا

لمَلوباأياالَلالِاغْراا«اوَاهُوَاالغعَزميزُاالغحَكمُُْ»:اثُاختُااآليلاتابقوله•
ْاهاالذيافعلهامتقناالامجلازفةافْهافالايعجازهافْمالااشارعهاواِعالااإل

مطْعْنامعصْةاالعلاصْناواالامهلاقةاالمعلانديناواالايمْعاعندهاطلاعةاال
.واأجراالمحسنْن

223: ، ص19الميزان في تفسير القرآن، ج
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اهللاسماء 
القارآناالعنلايةاإلىاختُاالكالمابلاالسمْناوااإلشلارهابذلكاإلىاكونوا•

زيزاالنلاز امناعندهاكالماعزيزاحكُْاهواالذياِعلااإلىاتكرارااسمهاالع
.ااااااااااااااااااااااااواذكرهامعاالحكُْامعاتقدماذكرهابْنااألسملاء

وَاإمنَّاهُالَكمتالاب »:اقداوصفاالقرآناأيملاابلالعزهاواالحكمةاكمالااقالا وا•
.2:ايس:ا«وَاالغقُرغآنماالغحَكمُْم»:ا،اواقلا 41:احُاالسجده:ا«عَزميز 

224-223: ، ص19الميزان في تفسير القرآن، ج



43

سورةُ الحَشر

ُ ُهَو  ُهوََلََالهِذي َّللاه اِلُم عَ إِٰلهََإِلََّ
ْحمٰ ُهَو ةَِالشََّهادَََو اْلغَْيبِ  نُ الره

ِحيمَُ ﴾22﴿الرَّ



44

سورةُ الحَشر

ُ الهِذي الَ إِ  اْلَمِلُك ٰلهَ إِاله ُهوَ ُهَو َّللاه
َهْيِمُن ْلُمْؤِمُن اْلمُ اْلقُدُّوُس السهًلَُم ا
ْبَحاَن ْلُمتََكب ُِر سُ اْلعَِزيُز اْلَجبهاُر ا
ا يُْشِركُ  ِ َعمه ﴾23وَن ﴿َّللاه



45

سورةُ الحَشر

ُ اْلَخاِلُق الْ  ُر بَاِرُئ اْلُمصَ ُهَو َّللاه ِ و 
 لَهُ َما نَى يَُسب ِحُ لَهُ اْْلَْسَماُء اْلُحسْ 

ْرِض َو ُهوَ فِي السهَماَواِت َو اْْلَ 
﴾24اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم ﴿
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عمر نوح عليه السالم

عمدَّه اممنغاأَصغحَلابمنَلا،اعَنغاأَحغمَدَابغنمامُحَمَّدٍ،اعَنغاعَلميِّابغانما.ا429/ا15244•
:لا َهماعلْهاالسالم،اقَٰ  أَبمياعَبغدمااللّعَنغا:االغحَكَُم،اعَنغابَعغضماأَصغحَلابمنَلا

نَةٍ، ِِنْهَةا « 2»وَثَلَاثَمِائَةةِ « 1»عَاشَ نُوحٌ عليه السالم أَلْفَيْ سَنَةٍ »• سةَ
قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ، وَأَلْفُ سَنَةٍ إِلَّةا « 5»سَنَةً « 4»وَخَمْسُونَ « 3»ثَمَانُمِائَةٍ 

، وَخَمْسُمِائَةِ عَامٍ بَعْدَ َِا نَزَلَ «6»خَمْسِينَ عَاِاً وَهُوَ فِي قَوِِْهِ يَدْعُوهُمْ 
.، وَأَسْكَنَ وُلْدَهُ الْبُلْدَانَ«7»ِِنَ السَّفِينَةِ، وَنَضَبَ الْمَاءُ، فَمَصَّرَ الْأَِْصَارَ 

646: ، ص15؛ ج (دار الحديث-ط )الكافي 
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عمر نوح عليه السالم

االغمَوغتماجَلاءَهُاوَهُوَافمياالهَّمغسم،افَقَلا َثَُُّا• َِّاالسَّلَلامُاعَلَْغكَ،افَارَ:اإمنَّامَلَكَ
مَلااجَلاءَابماكَايَالاامَلَاكَا:ا«10»نُوح اعلْهاالسالم،اقَلا َا«ا9»عَلَْغهما«ا8»

َِعغنماياأَِغخُالغاممانَا:اجمئغتُكَالمأَقغبمضَارُوحَكَ،اقَلا َ:ا«11»الغمَوغتم؟اقَلا َا
نَعَُغ،افَتَحَوَّ َ،ا:االهَّمغسماإملَىاالظِّلِّ،افَقَلا َالَهُ

الةدُّنْيَا ِِْْةلُ « 13»َِا َِرَّ بِي ِِنَ « 12»يَا َِلَكَ الْمَوْتِ، كُلُّ : قَالَثُمَّ •
ِِنَ الشَّمْسِ إِلَى الظِّلِّ، فَاِْضِ لِمَا أُِِةرْتَ بِةهِ، فَقَةبَضَ « 14»تَحْوِيلِي 

«15». «رُوحَهُ عليه السالم

646: ، ص15؛ ج (دار الحديث-ط )الكافي 
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عمر نوح عليه السالم

.«سنة»/ا-:فياالوافي(.ا1)•
.«وخمسملائة»:افيااألملالي(.ا2)•
.«سنة»:+/ا« ،ام،ان،ابح،ابف،اجت»فيا(.ا3)•
لائراوفياس.اوالوافياواألملالي«اِ»وحلاشْةا«ام،ان،ابف»هكذاافيا(.ا4)•

.«وخمسْن»:االنسخاوالمطبوع
.«سنة»/ا-:«بح»فيا(.ا5)•

646: ، ص15؛ ج (دار الحديث-ط )الكافي 
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عمر نوح عليه السالم

.«وملائتلااسنةافياعملاالسفْنة»:+/افيااألملالي(.ا6)•
نهلاية،اجاال:اراجع.اجمعاالممصغر،اوهواالبلد:امصّروااالمكلاناتمصْراً،اأياجعلوهاوصّْروهاممصغراً،اواألمصلار:ايقلا (.ا7)•

(.مصر)661،اصا1؛االقلاموساالمحْط،اجا336،اصا4
.«فرِّه»:ا«ن»فيا(.ا8)•
.«علْه»/ا-:«بح»فيا(.ا9)•
.«فقلا »:اوالوافي«ابن،اجت»فيا(.ا10)•
.«فقلا »:اوالوافي«ابن»فيا(.ا11)•
.«كأنّ»:اوفياكملا االدين.ا«فكلان»:افيااألملالي(.ا12)•
.«في»:افيااألملالي(.ا13)•
.«تحوّلي»:ا«ِ،ام،ان»فيا(.ا14)•
،ابسندهاعناأحمدابنامحمّدابناعْسى،اعناعليّابناالحكُ،اعناههالامابانا1،احا523كملا االدين،اصا(.ا15)•

،ابسندهاعاناعلايّابانا7،احا77،االمجلسا511األملالياللصدوق،اصا.اسلالُ،اعناجعفرابنامحمّداعلْهاالسالم
،ا323،اصا26الحكُ،اعناههلامابناسلالُ،اعناجعفرابنامحمّداعلْهاالسالم،اوفْهملاامعااختالفايسْراالوافي،اجا

.ا25435حا

646: ، ص15؛ ج (دار الحديث-ط )الكافي 



37719740:اِورنگلار025-37716060:اتلفن82پالكا–15كوچها–مترياعملارايلاسر55–قُا
islamquest.net – ravaqhekmat.ir


