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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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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﴾
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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﴾
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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﴾
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عمر نوح علیه السالم

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْننِ . 429/ 15244•
:اََهِ عليه السالم، قَٰ  أَبِي عَبْدِ اللّعَنْ : الْحَكَمِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا

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

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

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

دَّ السَّلَامُ عَلَيْكَ، فَن َ: إِنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ جَاءَهُ وَهُوَ فِي الشَّمْسِ، فَقَاََثُمَّ •
مَا جَاءَ بِنكَ ََنا مَلَنكَ : «10»نُوحٌ عليه السالم، قَاََ « 9»عَلَيْهِ « 8»

دَعْنِني أَدُُْنلْ مِننَ : جِئْتُكَ لِأَقْبِضَ رُوحَكَ، قَاََ: «11»الْمَوْتِ؟ قَاََ 
نَعَمْ، فَتَحَوَََّ، : الشَّمْسِ إِلَى الظِّلِّ، فَقَاََ لَهُ

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

«15». «رُوحَهُ علیه السالم

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

.«سنة»/ -:في الوافي(. 1)•
.«وُمسمائة»: في األمالي(. 2)•
.«سنة»:+/ «َ، م، ن، بح، بف، جت»في (. 3)•
ائ  وفي س. والوافي واألمالي« د»وحاشية « م، ن، بف»هكذا في (. 4)•

.«وُمسين»: النسخ والمطبوع
.«سنة»/ -:«بح»في (. 5)•

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

.«ومائتا سنة في عمل السفينة»:+/ في األمالي(. 6)•
نهاَة، ج ال: راجع. جمع المِصْ ، وهو البلد: مصّ وا المكان تمصي اً، أي جعلوه وصيّ وه مِصْ اً، واألمصار: َقاَ(. 7)•

(.مص )661، ص 1؛ القاموس المحيط، ج 336، ص 4
.«ف دّه»: «ن»في (. 8)•
.«عليه»/ -:«بح»في (. 9)•
.«فقاَ»: والوافي« بن، جت»في (. 10)•
.«فقاَ»: والوافي« بن»في (. 11)•
.«كأنّ»: وفي كماَ الدَن. «فكان»: في األمالي(. 12)•
.«في»: في األمالي(. 13)•
.«تحوّلي»: «د، م، ن»في (. 14)•
، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن هشنام بنن 1، ح 523كماَ الدَن، ص (. 15)•

، بسنده عنن علنيّ بنن 7، ح 77، المجلس 511األمالي للصدوق، ص . سالم، عن جعف  بن محمّد عليه السالم
، 323، ص 26الحكم، عن هشام بن سالم، عن جعف  بن محمّد عليه السالم، وفيهما مع اُتالف َسي  الوافي، ج 

. 25435ح 

646:   ص15؛ ج (دار الحديث-ط )الكافي 
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