
 وم���ا م���ن مخل���وق ي���دب عل���ى وج���ه 

االأر����ض مهم���ا كان اإال تكف���ل اهلل برزق���ه 
���ًا من���ه، ويعل���م �ض���بحانه مو�ض���ع  تف�ضُّ
ا�ض���تقراره ف���ي االأر����ض، ويعل���م مو�ض���ع 
موت���ه الذي يم���وت فيه، فكل من الدواب 
ورزقه���ا وموا�ض���ع ا�ض���تقرارها وموا�ض���ع 
موته���ا، ف���ي كت���اب وا�ض���ح ه���و الل���وح 

المحف���وظ.
 وهو �ضبحانه الذي خلق ال�ضماوات 

ما  وخلق  عظمهما،  على  واالأر�ض 
قبل  وكان عر�ضه  اأيام،  �ضتة  في  فيهما 
�أيها   - ليختبركم  الماء؛  على  خلقهما 
�لنا�س - اأيكم اأح�ضن عمًا بما ير�ضي 
ي�ضخطه،  بما  عمًا  اأ�ضواأ  واأيكم  اهلل، 
ي�ضتحقه، ولئن قلت  فيج��ازي ك�اًّ بما 
- �أيها �لر�سول-: اإنكم - �أيها �لنا�س - 
ليقولن  لتحا�ضبوا  موتكم  بعد  مبعوثون 
البعث:  واأنكروا  باهلل  كفروا  الذين 
�ضحر  اإال  تتلوه  الذي  القراآن  هذا  ما 

وا�ضح، فهو باطل وا�ضح البطان.
 ولئ�����ن اأخ�����رنا ع������ن الم�ض�����ركين 

الحياة  في  العذاب  من  ي�ضتحقون  ما 
ليقوُلن  معدودة  اأيام  مدة  اإلى  الدنيا 
اأي  م�ضت������هزئين:  له  م�ضتعجل�����ين 
اإن  اأال  العذاب؟  عنا  يحب�ض  �ضيء 
عند  اأمد  له  ي�ضتحقونه  الذي  العذاب 
�ضارًفا  يجدوا  لن  ياأتيهم  ويوم  اهلل، 
ي�ضرفه عنهم، بل يقع عليهم، واأحاط 
ي�ضتعجلونه  كانوا  الذي  العذاب  بهم 

ا�ضتهزاء و�ضخرية.
نعمة  منا  االإن�ضان  اأعطينا  ولئن   

منه  �ضلبنا  ثم  والغنى،  ال�ضحة  كنعمة 
تلك النعمة اإنه لكثير الياأ�ض من رحمة 
ين�ضاها  بنعمه،  الكفران  عظيم  اهلل، 

اإذا �َضلبها اهلل منه.
ال���رزق  ف���ي  �ض���عة  اأذقن���اه  ولئ���ن   

و�ضحة بعد فقر ومر�ٍض اأ�ضابه ليقولن: 
ذهب ال�ضوء عني، وزال ال�ضر، ولم ي�ضكر اهلل على ذلك، اإنه لكثير الفرح بطًرا، وكثير التطاول على النا�ض والتباهي بما اأنعم اهلل عليه.
 اإال الذي���ن �ضب���روا عل���ى الم���كاره والطاع���ات وع���ن المعا�ض���ي، وعمل���وا االأعم���ال ال�ضالح���ات، فله���م ح���ال اآخ���ر، حي���ث ال ي�ضيبه���م ياأ����ض، 

وال كفر بنعم اهلل، وال تطاول على النا�ض، اأولئك المت�ضفون بهذه ال�ضفات لهم مغفرة من ربهم لذنوبهم، ولهم جزاء كبير في االآخرة.
 فلعل���ك �أيه���ا �لر�س���ول - ِلَم���ا واجهت���ه م���ن كفره���م وعناده���م واقتراحه���م االآي���ات - ت���ارك تبلي���غ بع����ض م���ا اأم���رك اهلل بتبليغ���ه مم���ا ي�ض���ق 

عليهم العمل به، و�ضائق �ضدرك بتبليغه لئا يقولوا: هاَّ اأُْنِزل عليه كنز يغنيه، اأو جاء معه ملك ي�ضدقه، فا تترك بع�ض ما يوحى اإليك 
من اأجل ذلك، فما اأنت اإال نذير، تبلغ ما اأمرك اهلل بتبليغه، ولي�ض عليك االإتيان بما يقترحونه من االآيات، واهلل على كل �ضيء حفيظ.

 
   �ضعة علم اهلل تعالى وتكفله باأرزاق مخلوقاته من اإن�ضان وحيوان وغيرهما.

   بيان علة الخلق؛ وهي اختبار العباد بامتثال اأوامر اهلل واجتناب نواهيه.
   ال ينبغي االغترار باإمهال اهلل تعالى الأهل مع�ضيته، فاإنه قد ياأخذهم فجاأة وهم ال ي�ضعرون.

   بيان حال االإن�ضان في حالتي ال�ضعة وال�ضدة، ومدح موقف الموؤمن المتمثل في ال�ضبر وال�ضكر.



 بل اأيقول الم�ضركون: اختلق محمد 

القراآن، ولي�ض وحًيا من اهلل، قل -�أيها 
�لر�سول - متحدًيا اإياهم: فاأتوا بع�ضر 
ال  ُمْخَتلقات  القراآن  هذا  مثل  �ضور 
القراآن  مثل  ب�ضدق  فيها  تلتزمون 
من  وادعوا  ُمْخَتلق،  اأنه  زعمتم  الذي 
على  به  لت�ضتعينوا  دعاءه؛  ا�ضتطعتم 
اأن  دعوى  في  �ضادقين  كنتم  اإن  ذلك، 

القراآن ُمْخَتلق.
 ف���اإن ل���م ياأت���وا بم���ا طلبت���م منه���م 

لع���دم قدرته���م علي���ه فاعلم���وا - �أيه���ا 
�لموؤمن���ون - عل���م يقي���ن اأن الق���راآن اإنما 
اأنزل���ه اهلل بعلم���ه عل���ى ر�ض���وله، ولي����ض 
ُمْخَتلًق���ا، واعلم���وا اأن ال معب���ود بح���ق اإال 
اهلل، فه���ل اأنت���م منق���ادون ل���ه بع���د ه���ذه 

الحج���ج القاطع���ة؟
الدنيا  الحياة  بعمله  يريد   من كان 

االآخرة،  به  يريد  وال  الفانية  وُمَتَعها 
الدنيا:  في  اأعمالهم  ثواب  نعطهم 
ال  الرزق،  في  و�ضعة  واأمًنا،  �ضحة، 

ينق�ضون من ثواب عملهم �ضيًئا.
 اأولئ���ك المت�ضف���ون به���ذا الق�ض���د 

الذمي���م لي����ض له���م يوم القيام���ة ثواب اإال 
الن���ار يدخلونه���ا، وذه���ب عنه���م ث���واب 
اأعماله���م، واأعماله���م باطل���ة؛ الأنه���ا ل���م 
�ضحي���ح،  ق�ض���د  وال  اإيم���ان  ي�ض���بقها 
فلم يريدوا بها وجه اهلل والدار االآخرة.

محم���د   النب���ي  ي�ض���توي  ال   

الذي معه برهان من رّبه تعالى، ويتبعه 
�ض���اهد من ربه، وهو جبريل. وي�ض���هد له 
م���ن قب���ل عل���ى نبوت���ه التوراة الت���ي اأنزلت 
على مو�ضى  قدوة النا�ض ورحمتهم، 
ال ي�ض���توي ه���و وم���ن اآم���ن مع���ه م���ع اأولئ���ك 
طي���ن ف���ي ال�ض���ال،  الكافري���ن الُمَتَخبِّ
اأولئ���ك يوؤمن���ون بالق���راآن، وبمحم���د  
ال���ذي اأُْن���ِزل علي���ه، وم���ن يكف���ر ب���ه م���ن 

اأ�ضحاب الملل فالنار موعده يوم القيامة، فا تكن - �أيها �لر�سول - في ارتياب من القراآن ومن موعدهم، فهو الحق الذي ال �ضك فيه، 
ولك���ن اأكث���ر النا����ض ال يوؤمن���ون م���ع ت�ضاف���ر االأدل���ة الوا�ضح���ة والبراهي���ن الجلي���ة.

 وال اأح���د اأظل���م مم���ن اختل���ق عل���ى اهلل كذًب���ا بن�ض���بة ال�ض���ريك اأو الول���د اإلي���ه، اأولئك الذين يختلقون الكذب عل���ى اهلل ُيْعَر�ضون على ربهم 

يوم القيامة لي�ض���األهم عن اأعمالهم، ويقول ال�ض���هود عليهم من المائكة والمر�ض���لين: هوؤالء هم الذين كذبوا على اهلل بما ن�ض���بوه اإليه من 
ال�ضريك ومن الولد، اأال طرد اهلل من رحمته الظالمين الأنف�ضهم بالكذب على اهلل.

 الذي���ن يمنع���ون النا����ض ع���ن �ض���بيل اهلل الم�ض���تقيم، ويطلب���ون ل�ض���بيله االعوج���اج ع���ن اال�ض���تقامة حت���ى ال ي�ض���لكها اأح���د، وه���م يكف���رون 

بالبع���ث بع���د الم���وت ويجحدونه.
 

   تحدي اهلل تعالى للم�ضركين باالإتيان بع�ضر �ضور من مثل القراآن، وبيان عجزهم عن االإتيان بذلك.
   اإذا اأُْعِطي الكافر مبتغاه من الدنيا فلي�ض له في االآخرة اإاّل النار.
   عظم ظلم من يفتري على اهلل الكذب وعظم عقابه يوم القيامة.



ال�ضفات  بتلك  المت�ضفون  اأولئك   

في  الهرب  على  قادرين  يكونوا  لم 
بهم،  نزل  اإذا  اهلل  عذاب  من  االأر�ض 
ولي�ض لهم حلفاء ون�ضراء من دون اهلل 
يدفعون عقاب اهلل عنهم؛ يزاد عليهم 
ْرفهم  �ضَ ب�ضبب  القيامة  يوم  العذاب 
�ضبيل  عن  غيرهم  ْرفهم  و�ضَ اأنف�ضهم 
ي�ضتطيعون  الدنيا  في  كانوا  ما  اهلل، 
وما  قبول،  �ضماع  والهدى  الحق  �ضماع 
الكون  في  اهلل  اآيات  يب�ضرون  كانوا 
ال�ضديد  الإعرا�ضهم  يفيدهم؛  اإب�ضاًرا 

عن الحق.
ال�ضفات  بتلك  المت�ضفون  اأولئك   

باإيرادها  اأنف�ضهم  خ�ضروا  الذين  هم 
مع  ال�ضركاء  باتخاذ  الهاك  موارد 
يختلقونه  كانوا  ما  عنهم  وذهب  اهلل، 

من ال�ضركاء وال�ضفعاء.
ه���م  القيام���ة  ي���وم  اإنه���م  ���ا  حقًّ  

االأخ�ض���رون �ضفق���ة، حي���ث ا�ض���تبدلوا 
باالآخ���رة،  والدني���ا  باالإيم���ان،  الكف���ر 

بالرحم���ة. والع���ذاب 
ور�ضله،  باهلل  اآمنوا  الذين  اإن   

وخ�ضعوا  ال�ضالحات،  االأعمال  وعملوا 
وخ�ضعوا هلل اأولئك هم اأ�ضحاب الجنة، 

هم فيها ماكثون اأبًدا.
والموؤمنين  الكفار  فريقي  مثل   

واالأ�ضم  يب�ضر،  ال  الذي  االأعمى  مثل 
الذي ال ي�ضمع، وهذا مثل فريق الكفار 
قبول،  �ضماع  الحق  ي�ضمعون  ال  الذين 
ومثل  ينفعهم،  اإب�ضاًرا  يب�ضرونه  وال 
فريق  مثل  وهذا  الب�ضير،  ال�ضميع 
ال�ضمع  بين  يجمع  الذي  الموؤمنين 
واالإب�ضار، هل ي�ضتوي هذان الفريقان 
حااًل و�ضفة؟! ال ي�ضتويان، اأفا تعتبرون 

بعدم ا�ضتوائهما؟!
اإعرا����ض  ولم���ا ظه���ر م���ا ظه���ر م���ن 

ب، وذل���ك بذك���ر ق�ض����ض االأنبي���اء، فق���ال �ض���بحانه: الم�ض���ركين ع���ن االإيم���ان �ض���ّلى اهلل نبي���ه  باأن���ه لي����ض ه���و اأول م���ن ُك���ذِّ
 ولقد بعثنا نوًحا  ر�ضواًل اإلى قومه، فقال لهم: يا قوم، اإني نذير لكم من عذاب اهلل، مبين لكم ما اأر�ضلت به اإليكم.

 واأدعوكم اإلى عبادة اهلل وحده، فا تعبدوا اإال اإياه، اإني اأخاف عليكم عذاب يوم موؤلم.

 فق���ال االأ�ض���راف والروؤ�ض���اء الذي���ن كف���روا م���ن قوم���ه: ل���ن ن�ض���تجيب لدعوت���ك؛ الأن���ه ال مزي���ة ل���ك علينا، فاأنت ب�ض���ر مثلنا، والأنن���ا ال نراك 

اتبعك اإال اأ�ض���افلنا فيما ظهر لنا من راأينا، والأنه لي����ض لكم زيادة في ال�ض���رف والمال والجاه توؤهلكم الأن نتبعكم، بل نظنكم كاذبين فيما 
تدعونه.

 ق���ال له���م ن���وح: ي���ا ق���������وم، اأخبرون���ي اإن كن���ت على برهان من ربي ي�ض���هد ل�ضدقي، ويوجب عليك���م ت�ضديقي، واأعطاني رحمة من عنده 

وه���ي النب���وة والر�ض���الة، واأُْخِفي���ت عليك���م لجهلك���م به���ا؛ اأنجبرك���م عل���ى االإيم���ان به���ا، وندخله في قلوبك���م كرًها؟! ال نقدر عل���ى ذلك، فالذي 
���ق لاإيمان هو اهلل. يوفِّ

 
   الكافر ال ينتفع ب�ضمعه وب�ضره انتفاًعا يقود لاإيمان، فهما كالُمْنَتِفَيين عنه بخاف الموؤمن.

ومهم االأ�ضراف والروؤ�ضاء. هم من الِكْبر، وُخ�ضُ ة اهلل في اأتباع الر�ضل اأنهم الفقراء وال�ضعفاء لخلوِّ    �ُضنَّ
   تكبُّر االأ�ضراف والروؤ�ضاء واحتقارهم لمن دونهم في غالب االأحيان.



وي���ا ق���وم، ال اأطل���ب منك���م عل���ى   

تبلي���غ الر�ض���الة م���ااًل، فم���ا ثواب���ي اإال على 
اهلل، ول�ضت ِبُمْبِعٍد عن مجل�ضي الفقراء 
م���ن الموؤمني���ن الذي���ن طلبت���م طرده���م، 
اإنه���م ماق���و ربه���م ي���وم القيام���ة، وه���و 
مجازيه���م عل���ى اإيمانه���م، ولكن���ي اأراك���م 
قوًم���ا ال تفهم���ون حقيق���ة ه���ذه الدع���وة 
م���ن  ال�ضعف���اء  ط���رد  تطلب���ون  حي���ن 

الموؤمني���ن.
 وي���ا ق���وم، م���ن يدف���ع عن���ي ع���ذاب 

اهلل اإن ط���ردت ه���وؤالء الموؤمني���ن ظلًم���ا 
بغير ذنب؟ اأفا تتذكرون، وت�ضعون اإلى 

م���ا ه���و اأ�ضلح لك���م واأنفع؟!
 :- قوم���ي  ي���ا   - لك���م  اأق���ول  وال   

عن���دي خزائ���ن اهلل الت���ي فيه���ا رزق���ه، 
اأق���ول  وال  اآمنت���م،  اإن  عليك���م  اأنفقه���ا 
لك���م: اإن���ي اأعل���م الغي���ب، وال اأق���ول لك���م: 
اإن���ي م���ن المائك���ة، ب���ل اأن���ا ب�ض���ر مثلك���م، 
وال اأق���ول ع���ن الفق���راء الذي���ن تحتقره���م 
اأعينكم وت�ضت�ضغرهم: لن يعطيهم اهلل 
توفيًق���ا وال هداي���ة، اهلل اأعل���م بنياته���م 
واأحواله���م، اإن���ي اإن ادعي���ت ذل���ك لم���ن 
الظالمين الذين ي�ض���تحقون عذاب اهلل.

ن���وح،  ي���ا  وتكب���ًرا:  ًت���ا  َتَعنُّ قال���وا   

فاأكث���رت  وناظرتن���ا،  خا�ضمتن���ا  ق���د 
مخا�ضمتن���ا ومناظرتنا، فاأتنا بما تعدنا 
ب���ه م���ن الع���ذاب اإن كنت م���ن ال�ضادقين 

فيم���ا تدعي���ه.
اآتيك���م  ال  اأن���ا  ن���وح:  له���م  ق���ال   

بالع���ذاب، اإنم���ا ياأتيك���م ب���ه اهلل اإن �ض���اء، 
وم���ا اأنت���م بقادري���ن عل���ى االإف���ات م���ن 

ع���ذاب اهلل اإن اأراد بك���م عذاًب���ا.
وتذكي���ري  ن�ضح���ي  ينفعك���م  وال   

لك���م، اإن كان اهلل يري���د اأن ي�ضلَّك���م ع���ن 
ال�ض���راط الم�ض���تقيم، ويخذلك���م ع���ن 
الهداي���ة ب�ض���بب عنادكم، ه���و ربكم، فهو 

ال���ذي يمل���ك اأمرك���م، في�ضلك���م اإن �ض���اء، واإلي���ه وح���ده ترجع���ون ي���وم القيام���ة، فيجازيك���م عل���ى اأعمالك���م.
 و�ض���بب كف���ر ق���وم ن���وح اأنه���م يزعم���ون اأن���ه اختل���ق عل���ى اهلل ه���ذا الدي���ن ال���ذي ج���اء ب���ه، ق���ل له���م - �أيه���ا �لر�س���ول -: اإن اختلقت���ه، فعل���يَّ 

وح���دي عق���اب اإثم���ي، وال اأتحم���ل م���ن اإث���م تكذيبكم �ض���يًئا، فاأنا ب���ريء منه.
 واأوح���ى اهلل اإل���ى ن���وح: اأن���ه ل���ن يوؤم���ن م���ن قوم���ك - ي���ا ن���وح - اإال م���ن ق���د اآمن من قبل، فا تحزن - يا نوح - ب�ض���بب م���ا كانوا يفعلونه من 

التكذيب واال�ضتهزاء خال تلك المدة الطويلة.
 وا�ضن���ع ال�ض���فينة بم���راأى من���ا محفوًظ���ا من���ا، وبوحين���ا بتعليم���ك كي���ف ت�ضنعه���ا، وال تخاطبن���ي طالًب���ا اإمه���ال الذي���ن ظلم���وا اأنف�ض���هم 

بالكف���ر، اإنه���م ُمْغَرق���ون - ال محال���ة - بالطوف���ان؛ عقاًب���ا له���م عل���ى اإ�ضراره���م عل���ى الكف���ر.
 

   عفة الداعية اإلى اهلل واأنه يرجو منه الثواب وحده.
   حرمة طرد فقراء الموؤمنين، ووجوب اإكرامهم واحترامهم.

   ا�ضتئثار اهلل تعالى وحده بعلم الغيب.
   م�ضروعية جدال الكفار ومناظرتهم.



 فامتث�ل ن�وح اأم�ر ربه، وَطِفَق ي�ضنع 

ال�ض�فينة، وكلم�ا م�ر علي�ه كب�راء قوم�ه 
و�ضادتهم ا�ضتهزوؤوا به؛ لما يقوم به من 
�ضن�ع ال�ض�فينة ولي��ض في اأر�ض�ه ماء وال 
اأنه�ار، فلم�ا تكرر ا�ض�تهزاوؤهم به؛ قال: 
اإن ت�ض�تهزئوا - �أيه�ا �لم��أ - من�ا الي�وم 
عندم�ا ن�ضن�ع ال�ض�فينة، فاإن�ا ن�ض�تهزئ 
بكم لجهلكم بما ي�ضير اإليه اأمركم من 

الغرق.
ع�ذاب  ياأتي�ه  م�ن  تعلم�ون  ف�ض�وف   

في الدنيا يذله ويهينه، وينزل عليه يوم 
القيام�ة عق�اب دائ�م ال ينقطع.

ال�ض�فينة  �ضن�ع  ن�وح   واأنه�ى   

الت�ي اأم�ره اهلل ب�ضنعه�ا، حت�ى اإذا جاء 
اأمرن�ا باإهاكه�م، وفار الماء من التنور 
ال�ذي كان�وا يخب�زون في�ه؛ اإعاًما ببدء 
ف�ي  احم�ل   : لن�وح  قلن�ا  الطوف�ان؛ 
الحي�وان  م�ن  �ضن�ف  كل  م�ن  ال�ض�فينة 
واأنث�ى،  ذك�ًرا  زوجي�ن:  االأر��ض  ف�وق 
واحم�ل اأهل�ك اإال م�ن �ض�بق الحك�م باأنه 
مغرق؛ لكونه لم يوؤمن، واحمل من اآمن 
معك من قومك، وما اآمن معه من قومه 
اإال عدد قليل على طول المدة التي مكث 

فيه�ا يدعوه�م اإل�ى االإيم�ان ب�اهلل.
اأهل�ه  م�ن  اآم�ن  لم�ن  ن�وح  وق�ال   

وقوم�ه: اركبوا في ال�ض�فينة، با�ض�م اهلل 
يك�ون  وبا�ض�مه  ال�ض�فينة،  ج�ري  يك�ون 
ُر�ُض�وُّها، اإن رب�ي غف�ور لذن�وب م�ن تاب 
وم�ن رحمت�ه  به�م،  رحي�م  عب�اده،  م�ن 
اله�اك. م�ن  اأنجاه�م  اأن  بالموؤمني�ن 

م�ن  فيه�ا  بم�ن  ت�ض�ير  وال�ض�فينة   

النا��ض وغيره�م ف�ي م�وج عظي�م مث�ل 
الجب�ال، وبعاطف�ة االأب�وة نادى نوح 

اأبي�ه  ع�ن  منف�رًدا  وكان  الكاف�ر،  ابن�ه 
وقوم�ه ف�ي مكان: يا بني اركب معنا في 
ال�ض�فينة؛ لتنجو من الغرق، وال تكن مع 

الكافري�ن، في�ضيب�ك م�ا اأ�ضابه�م م�ن اله�اك بالغ�رق.
، ق�ال ن�وٌح البن�ه: ال مان�ع الي�وم م�ن ع�ذاب اهلل بالغ�رق   ق�ال اب�ن ن�وح لن�وح: �ض�األجاأ اإل�ى جب�ل مرتف�ع؛ ليمنعن�ي م�ن و�ض�ول الم�اء اإل�َيّ

ق الموُج بين نوح وابنه الكافر، فكان ابنه من المغرقين  احُم برحمته من ي�ضاء �ضبحانه، فاإنه يمنعه من الغرق، وفرَّ بالطوفان اإال اهلُل الرَّ
بالطوفان لكفره.

 وقال اهلل لاأر�ض بعد نهاية الطوفان: يا �أر�س، ا�ضربي ما عليك من ماء الطوفان، وقال لل�ضماء: يا �سماء اأم�ضكي وال تر�ضلي المطر، 

وَنَق�َض الماء حتى جفت االأر�ض، واأهلك اهلل الكافرين، ووقفت ال�ضفينة على جبل الجودي، وقيل: ُبْعًدا وهاًكا للقوم المتجاوزين لحدود 
اهلل بالكفر.

 ون�ادى ن�وح  رب�ه م�ض�تغيًثا ب�ه، فق�ال: ي�ا رب، اإن ابن�ي م�ن اأهل�ي الذي�ن وعدتن�ي باإنجائه�م، واإن وع�دك هو ال�ضدق ال�ذي ال ُخْلف 

في�ه، واأنت اأع�دل الحاكمين واأعلمهم.
 

   بيان عادة الم�ضركين في اال�ضتهزاء وال�ضخرية باالأنبياء واأتباعهم.
ة اهلل في النا�ض وهي اأن اأكثرهم ال يوؤمنون.    بيان �ُضنَّ

   ال ملجاأ من اهلل اإال اإليه، وال عا�ضم من اأمره اإال هو �ضبحانه.



 ق���ال اهلل لن���وح: ي���ا ن���وح، اإن ابن���ك 

ال���ذي �ض���األتني اإنج���اءه لي����ض م���ن اأهل���ك 
الذي���ن وعدت���ك باإنجائه���م؛ الأن���ه كاف���ر، 
اإن �ض���وؤالك ي���ا ن���وح عم���ل غي���ر منا�ض���ب 
من���ك، وال ي�ضل���ح لم���ن ه���و ف���ي مقام���ك، 
ف���ا ت�ض���األني م���ا لي����ض ل���ك ب���ه عل���م، 
اإن���ي اأح���ذرك اأن تك���ون م���ن الجاهلي���ن، 
فت�ض���األني م���ا يخال���ف علم���ي وحكمت���ي.

: رب، اإن���ي األتج���ئ   ق���ال ن���وح 

واأعت�ض���م ب���ك م���ن اأن اأ�ض���األك م���ا ال عل���م 
لي به، واإن لم تغفر لي ذنبي، وترحمني 
برحمت���ك، اأك���ن م���ن الخا�ض���رين الذي���ن 

خ�ض���روا حظوظه���م ف���ي االآخرة.
: ي���ا ن���وح، ان���ِزل   ق���ال اهلل لن���وح 

من ال�ضفينة على االأر�ض ب�ضامة واأمن، 
وبِنَع���ٍم م���ن اهلل كثي���رة علي���ك، وعل���ى 
ذري���ة م���ن كان���وا مع���ك ف���ي ال�ض���فينة م���ن 
الموؤمني���ن ياأت���ون م���ن بع���دك، وثّم���ة اأم���م 
اأخ���رى م���ن ذريته���م كاف���رون �ض���نمتعهم 
ف���ي ه���ذه الحي���اة الدني���ا، ونعطيه���م م���ا 
يعي�ض���ون ب���ه، ث���م يناله���م من���ا ف���ي االآخرة 

ع���ذاب موج���ع.
 ق�ض���ة ن���وح ه���ذه م���ن اأخب���ار الغي���ب، 

م���ا كن���ت - �أيه���ا �لر�س���ول - تعلمه���ا اأن���ت، 
وم���ا كان قوم���ك يعلمونه���ا م���ن قب���ل ه���ذا 
الوحي الذي اأوحيناه اإليك، فا�ضبر على 
اأذى قوم���ك وتكذيبه���م كم���ا �ضب���ر ن���وح 
، اإن الن�ض���ر والغلب���ة للذي���ن يمتثل���ون 

اأوام���ر اهلل، ويجتنب���ون نواهي���ه.
 واأر�ض����لنا اإل���ى ع���اد اأخ����اهم ه���وًدا 

، ق���ال له���م: ي���ا ق���وم، اعب���دوا اهلل 
وحده، وال ت�ض���ركوا معه اأحًدا، لي����ض لكم 
معب���ود بح���ق غي���ره �ض���بحانه، ول�ض���تم ف���ي 

دعواك���م اأن ل���ه �ض���ريًكا اإال كاذبي���ن.
 ي���ا ق���وم، ال اأطل���ب منك���م ثواًب���ا عل���ى 

ما اأبلغكم من ربي، واأدعوكم اإليه، لي�ض 
ثوابي اإال على اهلل الذي خلقني، اأفا تعقلون ذلك، وت�ضتجيبون لما اأدعوكم اإليه؟!

 وي���ا ق���وم، اطلب���وا المغف���رة م���ن اهلل، ث���م توب���وا اإلي���ه م���ن ذنوبك���م - واأكبرها ال�ض���رك - ُيِثْبُك���م على ذلك باإنزال المط���ر الكثير، ويزدكم 

ا اإل���ى عزك���م باإكث���ار الذري���ة واالأم���وال، وال تعر�ض���وا عم���ا اأدعوك���م اإلي���ه، فتكون���وا م���ن المجرمي���ن باإعرا�ضكم عن دعوت���ي، وكفركم باهلل  ع���زًّ
وتكذيبك���م بما جئت به.

 ق���ال قوم���ه: ي���ا ه���ود، م���ا جئتن���ا بحج���ة جلي���ة تجعلن���ا نوؤم���ن ب���ك، ول�ض���نا بتارك���ي عب���ادة اآلهتن���ا م���ن اأج���ل قولك الخال���ي من حجة، ول�ض���نا 

بموؤمني���ن ل���ك فيما تدعيه من اأنك ر�ض���ول.
 

   ال يملك االأنبياء ال�ضفاعة لمن كفر باهلل حتى لو كانوا اأبناءهم.
   عفة الداعية وتنزهه عما في اأيدي النا�ض اأقرب للقبول منه.

   ف�ضل اال�ضتغفار والتوبة، واأنهما �ضبب اإنزال المطر وزيادة الذرية واالأموال.



 ما نقول اإال اأنه اأ�ضابك بع�ض   

عن  تنهانا  كنت  لما  بجنون  اآلهتنا 
اهلل،  اأ�ضهد  اإني  هود:  قال  عبادتهم، 
عبادة  من  بريء  اأني  اأنتم  وا�ضهدوا 
اهلل،  دون  من  تعبدونها  التي  اآلهتكم 
فامكروا بي اأنتم واآلهتكم التي تزعمون 

اأنها اأ�ضابتني بجنون، ثم ال تمهلوني.
وح���ده،  اهلل  عل���ى  توكل���ت  اإن���ي   

واعتم���دت علي���ه ف���ي اأم���ري، فه���و رب���ي 
وربك���م، م���ا م���ن �ض���يء ي���دب عل���ى وج���ه 
تح���ت  هلل  خا�ض���ع  وه���و  اإال  االأر����ض 
ملك���ه و�ض���لطانه، ي�ضرف���ه كي���ف ي�ض���اء، 
فل���ن  والع���دل،  الح���ق  عل���ى  رب���ي  اإن 
ي�ض���لطكم عل���ي؛ الأن���ي عل���ى الح���ق واأنت���م 

عل���ى الباط���ل.
 ف�اإن تعر�ض�وا وتدبروا عما جئت به 

فم�ا عل�ّي اإال اإباغك�م، وق�د اأبلغتكم كل 
م�ا اأر�ض�لني اهلل ب�ه، واأمرن�ي باإباغ�ه، 
وق�د قام�ت عليك�م الحج�ة، و�ض�يهلككم 
بق�وم غيرك�م يخلفونك�م،  وياأت�ي  رب�ي، 
وال ت�ضرون اهلل �ضرًرا كبيًرا وال �ضغيًرا 
بتكذيبك�م واإعرا�ضك�م؛ الأن�ه غن�ي ع�ن 
اإن رب�ي عل�ى كل �ض�يء رقي�ب،  عب�اده، 
فه�و ال�ذي يحفظن�ي م�ن ال�ض�وء ال�ذي 

تكيدونن�ي ب�ه.
 ولم�ا ج�اء اأمرن�ا باإهاكه�م �ض�ّلمنا 

من�ا  برحم�ة  مع�ه  اآمن�وا  والذي�ن  ه�وًدا 
نالته�م، و�ض�لمناهم م�ن ع�ذاب �ض�ديد 

عذبن�ا ب�ه قوم�ه الكافري�ن.
 وتل�ك ع�اد كفروا باآي�ات اهلل ربهم، 

وع�ض�وا ر�ض�ولهم ه�وًدا، واأطاع�وا اأم�ر 
كل متكب�ر عل�ى الحق، طاٍغ ال يقبله، وال 

يذعن له.
الدني�ا  الحي�اة  ه�ذه  ف�ي  ولحقه�م   

الخ�زي والطرد من رحمة اهلل، وكذلك 
رحم�ة  م�ن  ُمبع�دون  ه�م  القيام�ة  ي�وم 

اهلل، وذل�ك ب�ض�بب كفره�م ب�اهلل تعال�ى، اأال فاأبعده�م اهلل م�ن كل خي�ر، وقّربه�م م�ن كل �ض�ّر.
 واأر�ض�لنا اإل�ى ثم�ود اأخاه�م �ضالًح�ا، ق�ال: ي�ا ق�وم، اعب�دوا اهلل وح�ده، م�ا لك�م من معبود ي�ض�تحق العبادة غيره، ه�و خلقكم من تراب 

اَرها، فاطلبوا منه المغفرة ثم ارجعوا اإليه بعمل الطاعات وترك المعا�ضي، اإن ربي قريب ممن  االأر�ض بخلق اأبيكم اآدم منه، وجعلكم ُعمَّ
اأخل�ض له العبادة، مجيب من دعاه.

 ق�ال ل�ه قوم�ه: ي�ا �سال�ح، ق�د كن�ت فين�ا �ضاحب مكانة عالية قبل دعوتك هذه، فقد كنا نرجو اأن تكون عاقًا �ضاحب ن�ضح وم�ض�ورة، 

اأتنهان�ا - ي�ا �سال�ح - ع�ن عب�ادة م�ا كان اآباوؤن�ا يعبدون�ه؟ واإنن�ا لف�ي �ض�ك مم�ا تدعون�ا اإلي�ه من عب�ادة اهلل وحده، يجعلن�ا نتهمك بالكذب 
على اهلل.

 
   من و�ضائل الم�ضركين في التنفير من الر�ضل االتهام بخفة العقل والجنون.

   �ضعف الم�ضركين في كيدهم وعدائهم، فهم خا�ضعون هلل مقهورون تحت اأمره و�ضلطانه.
   اأدلة الربوبية من الخلق واالإن�ضاء مقت�ضية لتوحيد االألوهية وترك ما �ضوى اهلل.



ا عل�ى قوم�ه: يا قوم،   ق�ال �ضال�ح ردًّ

اأخبرون�ي اإن كن�ت عل�ى حج�ة وا�ضح�ة 
وه�ي  رحم�ة  من�ه  واأعطان�ي  رب�ي،  م�ن 
النب�وة، فم�ن يمنعن�ي م�ن عقاب�ه اإن اأن�ا 
ع�ضيت�ه بت�رك تبلي�غ م�ا اأمرن�ي بتبليغ�ه 
اإليك�م؟ فم�ا تزيدونني غير ت�ضليل وبعد 

ع�ن مر�ضات�ه.
 و يا قوم، هذه ناقة اهلل لكم عامة 

على �ضدقي، فاتركوها ترعى في اأر�ض 
اهلل، وال تتعر�ضوا لها باأي اأذى فينالكم 

عذاب قريب من وقت َعْقِركم لها.
التكذي�ب،  ف�ي  اإمعاًن�ا  فنحروه�ا   

بالحي�اة  ا�ض�تمتعوا  �ضال�ح:  له�م  فق�ال 
ف�ي اأر�ضكم م�دة ثاثة اأيام من َعْقِركم 
اإياه�ا، ث�م ياأتيك�م ع�ذاب اهلل، فاإتي�ان 
عذابه بعد ذلك وعد واقع ال محالة غير 

مك�ذوب، ب�ل ه�و وع�د �ض�دق.
 فلم�ا ج�اء اأمرن�ا باإهاكه�م �ض�ّلمنا 

�ضالًح�ا والذي�ن اآمن�وا مع�ه برحمة منا، 
و�ض�ّلمناهم من هوان ذلك اليوم وذلَّته، 
الق�وي  ه�و  �لر�س�ول -  �أيه�ا   - رب�ك  اإن 
ولذل�ك  اأح�د،  يغالب�ه  ال  ال�ذي  العزي�ز 

اأهل�ك االأم�م المكذب�ة.
 واأخ���ذ �ض���وت �ض���ديد مهل���ك ثم���ود 

ِته، واأ�ضبح���وا �ض���اقطين  فمات���وا م���ن �ِض���دَّ
عل���ى وجوهه���م، ق���د ل�ضق���ت وجوهه���م 

بالت���راب.
ف�ي  باده�م  ف�ي  يقيم�وا  ل�م  كاأن   

اأال اإن ثم�ود كف�روا  نعم�ة ورغ�د عي��ض، 
ب�اهلل ربه�م، ال زال�وا ُمْبَعِدي�ن من رحمة 

اهلل.
هيئة  في  المائكة  جاءت  ولقد   

اإياه  ؛ مب�ضرين  اإبراهيم  اإلى  رجال 
فقال  بيعقوب،  ثم  باإ�ضحاق  وزوجته 
المائكة: �ضاًما، فرد عليهم اإبراهيم 
بقوله: �ضام، وذهب م�ضرًعا، فجاءهم 

ا منه اأنهم رجال. بعجل م�ضوي؛ لياأكلوا منه ظنًّ
 فلم�ا راأى اإبراهي�م اأنَّ اأيديه�م ال ت�ض�ل اإل�ى العج�ل، واأنه�م ل�م ياأكل�وا من�ه ا�ض�تنكر ذل�ك منهم، واأخفى في نف�ض�ه الخ�وف منهم، فلما 

راأت المائك�ة خوف�ه منه�م قال�وا: ال تخ�ف من�ا، نحن َبعثنا اهلل اإلى ق�وم لوط لنعذبهم.
 وامراأة اإبراهيم »�ض�ارة« قائمة، فاأخبرناها بما ي�ض�رها، وهو اأنها تلد اإ�ض�حاق، ويكون الإ�ض�حاق ولد هو يعقوب، ف�ضحكت وا�ضتب�ض�رت 

بما �ضمعت.
 

   عناد وا�ضتكبار الم�ضركين حيث لم يوؤمنوا باآية �ضالح   وهي من اأعظم االآيات.
   ا�ضتحباب تب�ضير الموؤمن بما هو خير له.

   م�ضروعية ال�ضام لمن دخل على غيره، ووجوب الرد.
   وجوب اإكرام ال�ضيف.



 قال�ت �ض�ارة لم�ا ب�ض�رتها المائك�ة 

بتل�ك الب�ض�رى متعجب�ة: كي�ف األ�د واأن�ا 
زوج�ي  وه�ذا  الول�د،  م�ن  اآي�ض�ة  كبي�رة 
اإنج�اب ول�د  اإن  بل�غ �ض�ن ال�ض�يخوخة؟! 
ف�ي ه�ذه الحال�ة �ض�يء عجي�ب، ل�م َتْجِر 

الع�ادة ب�ه.
�ا تعجبت   قال�ت المائك�ة ل�ض�ارة لمَّ

م�ن الب�ض�رى: اأتعجبي�ن م�ن ق�ض�اء اهلل 
وق�دره؟ فمثل�ك ال يخف�ى علي�ه اأن اهلل 
قادر على مثل هذا، رحمة اهلل وبركاته 
عليكم - يا اأهل بيت اإبراهيم - اإن اهلل 
مج�د  ذو  واأفعال�ه،  �ضفات�ه  ف�ي  حمي�د 

ورفعة.
اإبراهي�م   ع�ن  ذه�ب  فلم�ا   

�ضيوف�ه  م�ن  اأ�ضاب�ه  ال�ذي  الخ�وف 
علم�ه  بع�د  طعام�ه  ياأكل�وا  ل�م  الذي�ن 
اأنه�م مائك�ة، وجاءه الخبر ال�ض�ار باأنه 
اإ�ض�حاق، ث�م يعق�وب، طف�ق  �ض�يولد ل�ه 
يجادل ر�ضلنا في �ضاأن قوم لوط؛ لعلهم 
يوؤخ�رون عنهم الع�ذاب، ولعلهم ينجون 

واأهل�ه. لوًط�ا 
 اإن اإبراهي���م حلي���م، يح���ب تاأخي���ر 

العقوب���ة، كثي���ر الت�ض���رع اإل���ى رب���ه، كثي���ر 
الدع���اء، تائ���ب اإليه.

 قال المائكة: يا �إبر�هيم، اأعر�ض 

عن هذا الجدال في قوم لوط، اإنه قد 
الذي  العذاب  باإيقاع  ربك  اأمر  جاء 
اآتيهم  لوط  قوم  واإن  عليهم،  قدره 
عذاب عظيم، ال يرده جدال وال دعاء.

ف�ي  لوًط�ا  المائك�ة  ج�اءت  ولم�ا   

و�ض�اق  مجيئه�م،  �ض�اءه  رج�ال  هيئ�ة 
�ض�دره ب�ض�بب الخ�وف عليهم م�ن قومه 
دون  م�ن  �ض�هوة  الرج�ال  ياأت�ون  الذي�ن 
الن�ض�اء، وق�ال ل�وط: ه�ذا ي�وم �ض�ديد؛ 
لظنه اأن قومه �ض�يغالبونه على �ضيوفه.
م�ض�رعين  لوًط�ا  ل�وط  ق�وم  وج�اء   

قا�ضدين فعل الفاح�ضة ب�ضيوفه، ومن قبل ذلك كان عادتهم اإتيان الرجال �ضهوة من دون الن�ضاء، قال لوط مدافًعا قومه ومعذًرا لنف�ضه 
اأم�ام �ضيوف�ه: ه�وؤالء بنات�ي م�ن جمل�ة ن�ض�ائكم فتزوجوه�ن؛ فه�ن اأطه�ر لكم من فعل الفاح�ض�ة، فخافوا م�ن اهلل، وال تجلبوا ل�ي العار في 

�ضيوف�ي، األي��ض منك�م - ي�ا ق�وم - رج�ل ذو عق�ل �ض�ديد ينهاك�م ع�ن ه�ذا الفع�ل القبي�ح؟!
 ق�ال ل�ه قوم�ه: لق�د علم�ت - ي�ا ل�وط - اأن�ه لي��ض لن�ا حاج�ة ف�ي بناتك وال ن�ض�اء قومك، وال �ض�هوة، واإن�ك لتعلم ما نري�ده، فا نريد اإال 

الرجال.
 قال لوط: ليت لي قوة اأدفعكم بها، اأو ع�ضيرة تمنعني، فاأحول بينكم وبين �ضيوفي.

: يا لوط، اإنا ر�ض�ٌل اأر�ض�لنا اهلل، لن ي�ضل اإليك قومك ب�ض�وء، فاخرج باأهلك من هذه القرية ليًا في �ض�اعة   قالت المائكة للوط 

مظلمة، وال ينظر اأحدكم اإلى ما وراءه، اإال امراأتك �ضتلتفت مخالفة؛ الأنه �ضينالها ما نال قومك من العذاب، اإن موعد اإهاكهم ال�ضبح، 
وهو موعد قريب.

 
، واأهل بيته.    بيان ف�ضل ومنزلة خليل اهلل اإبراهيم 

   م�ضروعية الجدال عمن ُيرجى له االإيمان قبل الرفع اإلى الحاكم.
   بيان فظاعة وقبح عمل قوم لوط.



 فلم���ا ج���اء اأمرن���ا باإه���اك ق���وم 

يَّرن���ا عال���ي قراه���م �ض���افلها  ل���وط �ضَ
برفعه���ا وقلبه���ا به���م، واأمطرن���ا عليه���م 
حج���ارة م���ن طي���ن مت�ضل���ب م�ضف���وف 

بع�ضه���ا ف���وق بع����ض بتتاب���ع.
 ه���ذه الحج���ارة ُمَعلَّم���ة عن���د اهلل 

بعام���ة خا�ض���ة، ولي�ض���ت ه���ذه الحج���ارة 
م���ن الظالمي���ن م���ن قري����ض وغيره���م 
ر اهلل  ببعي���دة، ب���ل ه���ي قريب���ة مت���ى ق���دَّ

اإنزاله���ا عليه���م نزل���ت.
اأخاه���م  مدي���ن  اإل���ى  واأر�ض���لنا   

�ضعيًبا، قال: يا قوم، اعبدوا اهلل وحده، 
م���ا لك���م م���ن معب���ود ي�ض���تحق العب���ادة 
غي���ره، وال تنق�ض���وا الكي���ل وال���وزن اإذا 
كلت���م للنا����ض اأو وزنت���م له���م، اإن���ي اأراك���م 
ف���ي �ض���عة م���ن ال���رزق ونعم���ة، ف���ا تغيروا 
واإن���ي  بالمعا�ض���ي،  نعم���ة اهلل  عليك���م 
اأخ���اف عليك���م عذاب ي���وم محيط يدرك 
كل اأحد منكم، ال تجدون منه مهرًبا وال 

ملج���اأ.
���وا المكي���ال والمي���زان   وي���ا ق���وم، اأتمُّ

بالع���دل اإن كلت���م اأو وزنت���م لغيرك���م، وال 
تنق�ض���وا النا����ض م���ن حقوقه���م �ض���يًئا 
بالتطفيف والغ�ض والخداع، وال تف�ضدوا 
في االأر�ض بالقتل وغيره من المعا�ضي.

لك���م  يبقيه���ا  الت���ي  اهلل  ���ة  بقيَّ  

م���ن الح���ال بع���د اإيف���اء حق���وق النا����ض 
بالع���دل، اأكث���ر نفًع���ا وبرك���ة م���ن الزي���ادة 
ف���ي  واالإف�ض���اد  بالتطفي���ف  الحا�ضل���ة 
ا فار�ضوا  االأر����ض، اإن كنت���م موؤمني���ن حقًّ
بتل���ك البقي���ة، ول�ض���ت عليك���م برقي���ب 
اأح�ض���ي اأعمالك���م، واأحا�ض���بكم عليه���ا، 
اإنم���ا الرقي���ب عل���ى ذل���ك ه���و م���ن يعل���م 

ال�ض���ر والنج���وى.
ي���ا  ل�ض���عيب:  �ض���عيب  ق���وم  ق���ال   

�س���عيب، اأ�ضات���ك الت���ي ت�ضليه���ا هلل 
تاأمرك اأن نترك عبادة ما كان اآباوؤنا يعبدونه من االأ�ضنام، وتاأمرك اأن نترك الت�ضرف في اأموالنا بما ن�ض���اء، وننميها بما ن�ض���اء؟! اإنك 

الأن���ت الحلي���م الر�ض���يد، فاإن���ك اأن���ت العاق���ل الحكي���م كم���ا عرفن���اك قب���ل ه���ذه الدع���وة، فم���ا ال���ذي اأ�ضاب���ك؟!
 ق���ال �ض���عيب لقوم���ه: ي���ا ق���وم، اأخبرون���ي ع���ن حالك���م اإن كن���ت على برهان وا�ضح من ربي، وب�ضيرة من���ه، ورزقني منه رزًقا حااًل، ومنه 

النبوة، وما اأريد اأن اأنهاكم عن �ضيء واأخالفكم في فعله، ال اأريد اإال اإ�ضاحكم بدعوتكم اإلى توحيد ربكم وطاعته قدر ا�ضتطاعتي، وما 
توفيقي اإلى الح�ضول على ذلك اإال باهلل �ضبحانه، عليه وحده توكلت في جميع اأموري، واإليه اأرجع.

 
   من �ضنن اهلل اإهاك الظالمين باأ�ضد العقوبات واأفظعها.

   حرمة نق�ض الكيل والوزن وبخ�ض النا�ض حقوقهم.
   وجوب الر�ضا بالحال واإن قل.

   ف�ضل االأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووجوب العمل بما ياأمر اهلل به، واالنتهاء عما ينهى عنه.



ك���م عداوت���ي   و ي���ا ق���وم، ال َتْحِمَلنَّ

عل���ى التكذي���ب بم���ا جئ���ت ب���ه؛ خ���وف اأن 
ينالكم من العذاب مثُل ما نال قوم نوح 
اأو قوم هود اأو قوم �ضالح، وما قوم لوط 
منك���م ببعي���د، ال زماًن���ا وال مكاًن���ا، وق���د 

علمت���م م���ا اأ�ضابه���م، فاعتبروا.
ثم  ربكم،  من  المغفرة  واطلبوا   

رحيم  ربي  اإن  ذنوبكم،  من  اإليه  توبوا 
تاب  لمن  المحبة  �ضديد  بالتائبين، 

منهم.
 قال قوم �ضعيب ل�ضعيب: يا �سعيب، 

ما نفهم كثيًرا مما جئت به، واإنا لنراك 
من  عينيك  اأ�ضاب  لما  �ضعف  ذا  فينا 
ع�ضيرتك  اأنَّ  ولوال  عمى،  اأو  �ضعف 
على ملتنا لقتلناك بالرمي بالحجارة، 
قتلك،  نهاب  حتى  بعزيز  علينا  ول�ضت 

واإنما تركنا قتلك احتراًما لع�ضيرتك.
قوم،  يا  لقومه:  �ضعيب  قال   

اهلل  من  واأعز  عندكم  اأكرم  اأع�ضيرتي 
منبوًذا  وراءكم  اهلل  وتركتم  ربكم؟! 
حين لم توؤمنوا بنبيه الذي بعثه اإليكم، 
يخفى  ال  محيط،  تعملون  بما  ربي  اإن 
و�ضيجازيكم  اأعمالكم،  من  �ضيء  عليه 
عليها في الدنيا باالإهاك، وفي االآخرة 

بالعذاب.
 وي���ا ق���وم، اعمل���وا م���ا ت�ض���تطيعونه 

عل���ى طريقتك���م الت���ي ارت�ضيتموه���ا، اإني 
عام���ل على طريقتي الت���ي ارت�ضيتها بما 
اأ�ض���تطيعه، �ض���وف تعلم���ون من من���ا ياأتيه 
ع���ذاب يذل���ه عقاًب���ا ل���ه، وم���ن من���ا ه���و 
كاذب فيما يدعيه، فانتظروا ما يق�ضي 

ب���ه اهلل، اإن���ي معك���م منتظر.
 ولم���ا ج���اء اأمرن���ا باإه���اك ق���وم 

�ض���عيب اأنقذن���ا �ض���عيًبا والذي���ن اآمن���وا 
مع���ه برحم���ة منا، واأ�ض���اب الذين ظلموا 
م���ن قوم���ه �ض���وت �ض���ديد مهل���ك فمات���وا، 

واأ�ضبح���وا �ض���اقطين عل���ى وجوهه���م، ق���د ل�ضق���ت وجوهه���م بالت���راب.
 كاأن لم يقيموا فيها من قبل، اأال ُطردت مدين من رحمة اهلل بحلول نقمته عليهم، كما طردت منها ثمود باإنزال �ضخطه عليهم.

 ولقد اأر�ضلنا مو�ضى باآياتنا الدالة على توحيد اهلل، وبحججنا الوا�ضحة الدالة على �ضدق ما جاء به.

 اأر�ض���لناه اإل���ى فرع���ون واالأ�ض���راف م���ن قوم���ه، فاتب���ع ه���وؤالء االأ�ض���راف اأمر فرعون لهم بالكفر باهلل، ولي����ض اأمر فرع���ون باأمر ذي اإ�ضابة 

للحق حتى يتبع.
 

   ذّم الجهلة الذين ال يفقهون عن االأنبياء ما جاوؤوا به من االآيات.
   ذّم وت�ضفيه من ا�ضتغل باأوامر النا�ض، واأعر�ض عن اأوامر اهلل.

   بيان دور الع�ضيرة في ن�ضرة الدعوة والدعاة.
   طرد الم�ضركين من رحمة اهلل تعالى.



 يتق�دم فرع�ون قوم�ه ي�وم القيام�ة 

و�ض�اء  فيه�ا،  يدخله�م  حتَّ�ى  الن�ار  اإل�ى 
اإلي�ه. الَم�ْوِرد ال�ذي يورده�م 

الدني�ا  الحي�اة  ف�ي  اهلل  واأتبعه�م   

لعن�ة وط�رًدا واإبع�اًدا م�ن رحمت�ه م�ع م�ا 
اأ�ضابه�م م�ن اله�اك بالغ�رق، واأتبعه�م 
ط�رًدا واإبع�اًدا منه�ا ي�وم القيام�ة، �ض�اء 
اللعنتي�ن  ت�رادف  م�ن  له�م  ح�ض�ل  م�ا 

الدني�ا واالآخ�رة. والع�ذاب ف�ي 
 ذلك المذكور في هذه ال�ضورة من 

�أيها �لر�سول-   - اأخبار القرى نخبرك 
به، من هذه القرى ما هو قائم المعالم، 
له  يبق  فلم  معالمه،  ُمِحَيت  ما  ومنها 

اأثر.
اأ�ضبناه�م  بم�ا  ظلمناه�م  وم�ا   

اأنف�ض�هم  ظلم�وا  ولك�ن  ه�اك،  م�ن  ب�ه 
باإيراده�ا موارد الهاك بكفرهم باهلل، 
كان�وا  الت�ي  اآلهته�م  عنه�م  دفع�ت  فم�ا 
به�م  ن�زل  م�ا  اهلل  دون  م�ن  يعبدونه�ا 
م�ن ع�ذاب حي�ن ج�اء اأم�ر رب�ك - �أيه�ا 
زادته�م  وم�ا  باإهاكه�م،   - �لر�س�ول 

وه�اًكا. خ�ض�راًنا  اإال  ه�ذه  اآلهته�م 
 وكذل�ك االأخ�ذ واال�ض�تئ�ضال ال�ذي 

كل  ف�ي  المكذب�ة  الق�رى  ب�ه  اهلل  اأخ�ذ 
زم�ان وم�كان، اإن اأخ�ذه للق�رى الظالمة 

اأخ�ذ موؤل�م ق�وي.
 اإن في اأخذ اهلل ال�ضديد لتلك القرى 

الظالمة لعبرة وعظة لمن خاف عذاب 
يجمع  الذي  اليوم  ذلك  القيامة،  يوم 
يوم  النا�ض لمحا�ضبتهم، وذلك  له  اهلل 

م�ضهود ي�ضهده اأهل المح�ضر.
 وال نوؤخ�ر ذل�ك الي�وم الم�ض�هود اإال 

الأج�ل معل�وم العدد.
اأي  تتكلم  ال  اليوم  ذلك  ياأتي  يوم   

اإذنه،  بعد  اإال  �ضفاعة  اأو  بحجة  نف�ض 
والنا�ض فيه نوعان: �ضقي يدخل النار، 

و�ضعيد يدخل الجنة.
 فاأما االأ�ضقياء لكفرهم وف�ضاد اأعمالهم فيدخلون في النار، ترتفع فيها اأ�ضواتهم واأنفا�ضهم من �ضدة ما يعانون من لهيبها.

 ماكث�ون فيه�ا اأب�ًدا، ال يخرج�ون منه�ا م�ا دام�ت ال�ض�ماوات واالأر��ض، اإال م�ن �ض�اء اهلل اإخراجه من ع�ضاة الموحدي�ن، اإن ربك - �أيها 

ال لما يريده، فا ُم�ْض�َتْكِره له �ض�بحانه. �لر�س�ول - َفعَّ
 واأما ال�ض�عداء الذين �ض�بقت لهم ال�ض�عادة من اهلل الإيمانهم و�ضاح اأعمالهم، فهم في الجنة ماكثون فيها اأبًدا ما دامت ال�ض�ماوات 

واالأر�ض، اإال من �ضاء اهلل اإدخاله النار قبل الجنة من ع�ضاة الموؤمنين، اإن نعيم اهلل الأهل الجنة غير مقطوع عنهم.
 

   التحذير من اّتباع روؤ�ضاء ال�ضر والف�ضاد، وبيان �ضوؤم اتباعهم في الدارين.
   تنزه اهلل تعالى عن الظلم في اإهاك اأهل ال�ضرك والمعا�ضي.

   ال تنفع اآلهة الم�ضركين عابديها يوم القيامة، وال تدفع عنهم العذاب.
   انق�ضام النا�ض يوم القيامة اإلى: �ضعيد خالد في الجنان، و�ضقي خالد في النيران.



 ف���ا تك���ن - �أيه���ا �لر�س���ول - ف���ي 

ارتياب و�ض���ك من ف�ض���اد ما يعبده هوؤالء 
الم�ض���ركون، فلي����ض له���م عل���ى �ضحت���ه 
برهان عقلي وال �ض���رعي، واإنما الحامل 
له���م عل���ى عب���ادة غي���ر اهلل تقليده���م 
ون لهم ن�ضيبهم من  الآبائه���م، واإنا لُمِتمُّ

الع���ذاب دون نق����ض.
التوراة،  مو�ضى  اأعطينا  ولقد   

بع�ضهم  فاآمن  فيها،  النا�ض  فاختلف 
ولوال ق�ضاء من اهلل  بع�ض،  بها، وكفر 
يوؤخره  بل  العذاب،  ل  ُيَعجِّ ال  اأنه  �ضبق 
اإلى يوم القيامة لحكمة، لنزل بهم ما 
واإن  الدنيا،  في  العذاب  من  ي�ضتحقون 
الكافرين من يهود وم�ضركين لفي �ضك 

من القراآن ُموِقع في االرتياب.
 واإن كل م���ن ُذِك���ر م���ن المختلفي���ن 

نَّ لهم ربك - �أيها �لر�سول - جزاء  لُيِتمَّ
اأعماله���م، فم���ا كان خي���ًرا كان ج���زاوؤه 
ا،  ا كان ج���زاوؤه �ض���رًّ خي���ًرا، وم���ا كان �ض���رًّ
اإن اهلل بدقائ���ق م���ا يعملون���ه علي���م، ال 

يخف���ى علي���ه من اأعمالهم �ض���يء.
بالط����ريق  االلت���زام  عل���ى  داوم   

الم�ض���تقيم - �أيها �لر�س���ول - كما اأمرك 
اهلل، فامتث���ل اأوام���ره، واجتن���ب نواهي���ه، 
ولي�ض���تقم م���ن تاب معك م���ن الموؤمنين، 
وال تتج���اوزوا الحد بارت���كاب المعا�ضي، 
اإن���ه بم���ا تعمل���ون ب�ضي���ر، ال يخف���ى علي���ه 
من اأعمالكم �ضيء، و�ضيجازيكم عليها.
 وال تميل���وا اإل���ى الكف���ار الظالمي���ن 

بمداهن���ة اأو م���وّدة، فت�ضيبك���م الن���ار 
ب�ض���بب ذل���ك المي���ل، ولي����ض لك���م م���ن 
دون اهلل اأولي���اء ينقذونك���م منه���ا، ث���م ال 

تج���دون م���ن ين�ضرك���م.
 واأق���م - �أيه���ا �لر�س���ول - ال�ض���اة 

على اأح�ضن وجه في طرفي النهار وهما 
اأول النه���ار واآخ���ره، واأقمه���ا ف���ي �ض���اعات 

م���ن اللي���ل، اإن االأعم���ال ال�ضالح���ات تمحو �ضغائر الذنوب، ذلك المذك���ور موعظة للمتعظين، وعبرة للمعتبرين.
َلم���ة، اإن اهلل ال يبطل   وا�ضب���ر عل���ى فع���ل م���ا اأُم���رت ب���ه م���ن اال�ض���تقامة وغيره���ا، وعل���ى ترك م���ا ُنهيت عنه من الطغي���ان والركون اإلى الظَّ

ثواب المح�ضنين، بل يتقبل منهم اأح�ضن الذي عملوا، ويجزيهم اأجرهم باأح�ضن ما كانوا يعملون. 
 فه���اَّ كان م���ن االأم���م المعذب���ة قبلك���م بقي���ة م���ن اأه���ل الف�ض���ل وال�ض���اح ينه���ون تل���ك االأم���م ع���ن الكف���ر، وع���ن الف�ض���اد ف���ي االأر����ض 

بالمعا�ض���ي، ل���م تك���ن منه���م تل���ك البقي���ة، اإال قلي���ل منه���م كان���وا ينه���ون ع���ن الف�ض���اد، فاأنجيناه���م حي���ن اأهلكن���ا قومه���م الظالمي���ن، واتب���ع 
الظالم���ون م���ن اأقوامه���م م���ا ه���م في���ه م���ن النعي���م، وكان���وا ظالمي���ن باتباعه���م ذل���ك.

 وم���ا كان رب���ك - �أيه���ا �لر�س���ول - ليهل���ك قري���ة م���ن الق���رى اإذا كان اأهله���ا م�ضلحي���ن ف���ي االأر����ض، اإنم���ا يهلكه���ا اإن كان اأهله���ا مف�ض���دين 

بالكفر والظلم والمعا�ضي.
 

   وجوب اال�ضتقامة على دين اهلل تعالى.
   التحذير من الركون اإلى الكفار الظالمين بمداهنة اأو مودة.

ة اهلل تعالى في اأن الح�ضنة تمحو ال�ضيئة.    بيان �ُضنَّ
   الحث على اإيجاد جماعة من اأولي الف�ضل ياأمرون بالمعروف، وينهون عن الف�ضاد وال�ضر، واأنهم ع�ضمة من عذاب اهلل.



١٢١١١

 ول���و �ض���اء رب���ك - �أيه���ا �لر�س���ول - 

اأن يجع���ل النا����ض اأم���ة واح���دة عل���ى الحق 
لفع���ل، لكن���ه ل���م ي�ض���اأ ذل���ك، ف���ا يزال���ون 
اله���وى  اتب���اع  ب�ض���بب  في���ه  مختلفي���ن 

والبغ���ي.
بالتوفي���ق  اهلل  رحمه���م  م���ن  اإال   

للهداي���ة، فاإنه���م ال يختلف���ون ف���ي توحيده 
�ض���بحانه، ولذل���ك االختب���ار باالخت���اف 
خلقهم �ض���بحانه، فمنهم �ض���قي و�ض���عيد، 
وتم���ت كلم���ة ربك - �أيها �لر�س���ول - التي 
ق�ضاه���ا ف���ي االأزل بملء جهنم من اأتباع 

ال�ض���يطان م���ن الجن والنا����ض.
�أيه���ا   - وكل خب���ر نق�ض���ه علي���ك   

�لر�س���ول - م���ن اأخب���ار الر�ض���ل م���ن قبلك 
���ت ب���ه قلب���ك عل���ى الح���ق  نق�ض���ه لُنَثبِّ
ونقّوي���ه، وج���اءك ف���ي هذه ال�ض���ورة الحق 
الذي ال �ضك فيه، وجاءتك فيها موعظة 
للكافري���ن، وذك���رى للموؤمني���ن الذي���ن 

ينتفع���ون بالذك���رى.
للذي���ن   - �لر�س���ول  �أيه���ا   - وق���ل   

ال يوؤمن���ون ب���اهلل، وال يوحدون���ه: اعمل���وا 
عل���ى طريقتك���م في االإعرا����ض عن الحق 
وال�ض���د عن���ه، اإن���ا عامل���ون عل���ى طريقن���ا 
م���ن الثب���ات علي���ه، والدعوة ل���ه، وال�ضبر 

عليه.
اإن���ا  بن���ا،  ين���زل  م���ا  وترقب���وا   

مترقب���ون م���ا ين���زل بك���م.
ف���ي  غ���اب  م���ا  عل���م  وح���ده  وهلل   

ال�ض���ماوات، وم���ا غ���اب ف���ي االأر����ض، ال 
يخف���ى علي���ه �ض���يء من���ه، واإلي���ه وح���ده 
القيام���ة،  ي���وم  يرج���ع االأم���ر جميع���ه 
فاعب���ده - �أيه���ا �لر�س���ول - وحده، وتوكل 
علي���ه ف���ي كل اأمورك، ولي����ض رب���ك بغافل 
عما تعملون، بل هو عليم به، و�ضيجازي 

كاًّ بم���ا عم���ل.

االعتبار بلطف تدبير اهلل الأوليائه وتمكينهم، وح�ضن عاقبتهم.

  �ض���بق ال���كام عليه���ا وعل���ى نظائره���ا ف���ي بداي���ة �ض���ورة البق���رة. ه���ذه االآي���ات الت���ي اأنزل���ت ف���ي ه���ذه ال�ض���ورة م���ن اآي���ات الق���راآن 

 نح���ن نق����ض علي���ك - �أيه���ا   اإن���ا اأنزلن���ا الق���راآن بلغ���ة الع���رب لعلك���م - �أيه���ا �لع���رب - تفهم���ون معاني���ه.  الوا�ض���ح فيم���ا ا�ض���تمل علي���ه. 
�لر�س���ول - اأح�ض���ن الق�ض����ض ل�ضدقه���ا و�ض���امة األفاظه���ا وباغته���ا، باإنزالن���ا علي���ك هذا الق���راآن، واإنك كنت من قبل اإنزال���ه من الغافلين 
 نخبرك - �أيها �لر�س���ول - حين قال يو�ض���ف الأبيه يعقوب: يا اأبت، اإني راأيت في المنام اأحد ع�ض���ر  عن هذا الق�ض�ض، ال علم لك به. 

. كوكًب���ا، وراأي���ت ال�ضم����ض والقم���ر، راأي���ت كل اأولئ���ك ل���ي �ض���اجدين، فكان���ت هذه الروؤيا عاجل ب�ض���رى ليو�ض���ف 
 

   بي���ان الحكم���ة م���ن الق�ض����ض القراآن���ي، وه���ي تثبي���ت قل���ب النب���ي  وموعظ���ة الموؤمنين.    انفراد اهلل تعالى بعلم الغيب ال ي�ض���ركه فيه 
ا اأن يعقله العرب؛ ليبلغوه اإلى غيرهم.    ا�ضتمال القراآن على اأح�ضن الق�ض�ض. اأحد.    الحكمة من نزول القراآن عربيًّ



يا بني،  يو�ضف:  يعقوب البنه  قال   

فيفهموها،  الإخوتك،  روؤياك  تذكر  ال 
ويح�ضدوك، فيدبروا لك مكيدة ح�ضًدا 
عدو  لاإن�ضان  ال�ضيطان  اإن  منهم، 

وا�ضح العداوة.
 وكما راأيت تلك الروؤيا يختارك - يا 

الروؤى،  تعبير  ويعلمك  ربك،   - يو�سف 
اأتم  كما  بالنبوة  عليك  نعمته  ويكمل 
اإبراهيم  قبلك:  من  اأبويك  على  نعمته 
اإن ربك عليم بخلقه، حكيم  واإ�ضحاق، 

في تدبيره.
 لق��د كان ف��ي خب��ر يو�ض��ف وخب��ر 

ع��ن  لل�ض��ائلين  وعظ��ات  عب��ر  اإخوت��ه 
اأخباره��م.

 حي���ن ق���ال اإخوت���ه فيم���ا بينه���م: 

ليو�ض���ف واأخ���وه ال�ض���قيق اأح���ب اإل���ى اأبينا 
من���ا ونح���ن جماع���ة ذوو ع���دد، فكي���ف 
لهم���ا علين���ا؟ اإن���ا لن���راه ف���ي خط���اأ  ف�ضَّ
لهما علينا من غير �ض���بب  ���ن حي���ن ف�ضَّ بيِّ

يظه���ر لن���ا.
ف���ي  ب���وه  غيِّ اأو  يو�ض���ف،  اقتل���وا   

اأر����ض بعي���دة؛ َيْخُل����ضْ لك���م وج���ه اأبيك���م 
ا كامًا، وتكونوا من بعد ما  فيحبكم حبًّ
تقدم���ون علي���ه م���ن قتل���ه اأو تغييب���ه قوًم���ا 

�ضالحي���ن، حي���ن تتوب���ون م���ن ذنبك���م.
 قال اأحد االإخوة: ال تقتلوا يو�ضف، 

ولكن ارموه في قعر البئر ياأخذه بع�ض 
فهذا  به،  يمرون  الذين  الم�ضافرين 
اأخف �ضرًرا من قتله، اإن كنتم عازمين 

على ما قلتم ب�ضاأنه.
 ولم���ا اتفق���وا عل���ى اإبع���اده قال���وا 

الأبيهم يعقوب: يا اأبانا، ما لك ال تجعلنا 
اأمناء على يو�ض���ف؟ واإنا لم�ض���فقون عليه 
نرع���اه مم���ا ي�ض���ره، ونح���ن نا�ضح���ون 
ل���ه بحفظ���ه ورعايت���ه حت���ى يع���ود اإلي���ك 
�ض���الًما، فم���ا ال���ذي يمنع���ك م���ن اإر�ض���اله 

؟ معنا
 ا�ضمح لنا ناأخذه معنا غًدا يتمتع بالطعام ويمرح، واإنا له لحافظون من كل اأذى ي�ضيبه.

 ق���ال يعق���وب الأبنائ���ه: اإن���ي ليحزنن���ي ذهابك���م ب���ه؛ الأن���ي ال اأ�ضبر على فراق���ه، واأخاف عليه من اأن ياأكله الذئ���ب واأنتم الهون عنه بالرتع 

واللعب.
 قالوا الأبيهم: لئن اأكل الذئب يو�ضف ونحن جماعة اإنا في هذه الحال ال خير فينا، فنحن خا�ضرون اإذ لم نمنعه من الذئب.

 
   ثبوت الروؤيا �ضرًعا، وجواز تعبيرها.

   م�ضروعية كتمان بع�ض الحقائق اإن ترتب على اإظهارها �ضيٌء من االأذى.
   بيان ف�ضل ذرية اآل اإبراهيم وا�ضطفائهم على النا�ض بالنبوة.

   الميل اإلى اأحد االأبناء بالحب يورث العداوة والح�ضد بين االإِخوة.



فلم���ا  معه���م،  يعق���وب  فاأر�ض���له   

ذهب���وا ب���ه بعي���ًدا، وعزموا عل���ى رميه في 
قع���ر البئ���ر، اأوحين���ا اإل���ى يو�ض���ف في هذه 
الح���ال: لتخبرنه���م ب�ضنيعه���م هذا وهم 

ال ي�ض���عرون ب���ك ح���ال اإخب���ارك له���م.
 وج���اء اإخ���وة يو�ض���ف اأباه���م وق���ت 

الع�ض���اء يتباك���ون ترويًج���ا لمكره���م.
 قال���وا: ي���ا �أبان���ا، اإن���ا ذهبن���ا نت�ض���ابق 

عل���ى االأرج���ل ونترام���ى بالنب���ال، وتركن���ا 
يو�ض���ف عن���د ثيابن���ا واأَْزَوادن���ا ليحفظه���ا، 
فاأكل���ه الذئ���ب، ول�ض���ت بم�ض���ّدق لنا، واإن 
كن���ا ف���ي الواق���ع �ضادقين فيم���ا اأخبرناك 

به.
 واأك���دوا خبره���م بحيل���ة، فج���اوؤوا 

بقمي����ض يو�ض���ف ملّطًخ���ا ب���دم غير دمه، 
موهمي���ن اأن���ه اأث���ر اأكل الذئ���ب له، ففطن 
يع����قوب - بقرين���ة اأن القم�����ي�ض ل���م 
ق - لكذبهم، فقال لهم: لي�ض االأمر  ُيَم�زَّ
كم���ا اأخبرت���م، ب���ل زّين���ت لك���م اأنف�ض���كم 
اأم���ًرا �ض���يًئا �ضنعتم���وه ب���ه، فاأم���ري �ضب���ر 
جمي���ل ال ج���زع في���ه، واهلل المطل���وب منه 
العون على ما تذكرونه من اأمر يو�ض���ف.

من  فبعثوا  ماّرة،  قافلة  وجاءت   

في  َدْلَوه  فاأر�ضل  الماء،  لهم  ي�ضتقي 
فلما  بالحبل،  يو�ضف  فتعّلق  البئر، 
اأب�ضره مر�ضلها قال م�ضروًرا: يا ب�ضراي 
وبع�ض  واردهم  واأخفاه  غام،  هذا 
اأنه  زاعمين  القافلة  بقية  اأ�ضحابه عن 
بما  عليم  واهلل  ا�ضتب�ضعوها،  ب�ضاعة 
يفعلونه بيو�ضف من االبتذال والبيع، ال 

يخفى عليه من عملهم �ضيء.
 وباع���ه ال���وارد واأ�ضحاب���ه بم�ض���ر 

بثم���ن زهي���د، فه���و دراه���م �ض���هلة الع���د 
لقلَّته���ا، وكان���وا م���ن الزاهدي���ن في���ه 
لحر�ضه���م عل���ى التخل����ض من���ه �ض���ريًعا، 
فق���د علم���وا م���ن حاله اأنه لي����ض بمملوك، 

وخاف���وا عل���ى اأنف�ض���هم م���ن اأهل���ه، وه���ذا م���ن تم���ام رحم���ة اهلل ب���ه حت���ى ال يبق���ى معه���م طوي���ًا.
 وق���ال الرج���ل ال���ذي ا�ض���تراه م���ن م�ض���ر المراأت���ه: اأح�ض���ني اإلي���ه واأكرميه ف���ي مقامه معنا؛ لعله ينفعن���ا في القيام ببع�ض م���ا نحتاج اإليه، 

���ي، وكم���ا اأنجين���ا يو�ض���ف م���ن القت���ل، واأخرجن���اه م���ن البئ���ر، وعطفن���ا علي���ه قل���ب العزي���ز؛ مّكن���ا ل���ه في م�ض���ر، ولنعلمه  ���ره ول���ًدا بالتبنِّ اأو ُن�ضيِّ
تاأويل الروؤيا، واهلل غالب على اأمره، فاأمره نافذ، فا مكِره له �ض���بحانه، ولكن غالب النا����ض - وهم الكفار - ال يعلمون ذلك.

 ولما بلغ يو�ضف �ضن ا�ضتداد البدن اأعطيناه فهًما وعلًما، ومثل هذا الجزاء الذي جزيناه به نجزي المح�ضنين في عبادتهم هلل.

 
   بيان خطورة الح�ضد الذي جّر اإخوة يو�ضف اإلى الكيد به والموؤامرة على قتله.

   م�ضروعية العمل بالقرينة في االأحكام.
  من تدبير اهلل ليو�ضف   ولطفه به اأن قذف في قلب عزيز م�ضر معاني االأبوة بعد اأن حجب ال�ضيطان عن اإخوته معاني االأخوة.



 وطلبت امراأة العزيز برفق واإعمال 

الفاح�ضة،  فعل  يو�ضف   من  حيلة 
الخلوة،  في  اإمعاًنا  االأبواب  وغّلقت 
فقال  اإلّي،  وتعال  َهُلمَّ  له:  وقالت 
دعوِتني  مما  باهلل  اأعت�ضم  يو�ضف: 
اإلّي في مقامي  اأح�ضن  اإن �ضّيدي  اإليه، 
كنت  خنته  فاإن  اأخونه،  فلن  عنده 

ظالًما، اإنه ال يفوز الظالمون.
فع���ل  ف���ي  نف�ض���ها  رغب���ت  ولق���د   

ه���و  نف�ض���ه  عل���ى  وخط���ر  الفاح�ض���ة، 
ذل���ك، ل���وال اأن���ه راأى م���ن اآي���ات اهلل م���ا 
يكّف���ه ع���ن ذل���ك ويبع���ده، وق���د اأرين���اه 
ذل���ك لنك�ض���ف عن���ه ال�ض���وء، ونبع���ده ع���ن 
الزن���ى والخيان���ة، اإن يو�ض���ف م���ن عبادنا 

المختاري���ن للر�ض���الة والنب���وة.
يو�ض���ف  الب����اب:  اإل���ى  وت�ض�ابق����ا   

م��ن  لتمنع��ه  وه��ي  بنف�ض��ه،  لينج��و 
الخ��روج، فاأم�ض��كت بقمي�ض��ه لتمنع��ه 
م��ن الخ��روج، ف�ض��ّقته من خلف��ه، ووجدا 
زوجه��ا عند الب��اب، قالت امراأة العزيز 
للعزي��ز محتال��ة: لي���ض عقاب م��ن ق�ضد 
بزوجتك - يا عزيز - فعل الفاح�ض��ة اإال 

ب عذاًب��ا موجًع��ا. ال�ض��جن، اأو اأن ُيَع��ذَّ
الت���ي  ه���ي   : يو�ض���ف  ق���ال   

طلبت مني الفاح�ض���ة، ولم اأُِرْدها منها، 
فانبعث �ض���اهٌد من اأهلها  ف�ض���هد بقوله: 
اإن كان قمي����ض يو�ض���ف �ُض���قَّ م���ن اأمام���ه 
فذل���ك قرين���ة عل���ى �ضدقه���ا؛ الأنها كانت 

تمنع���ه م���ن نف�ض���ها، فه���و كاذب.
 واإن كان قمي�ض���ه �ُض���قَّ م���ن خلف���ه 

فذل���ك قرينة عل���ى �ضدقه؛ لكونها كانت 
ُت���راِوده وهو ه���ارب عنها، فهي كاذبة.

 فلم���ا �ض���اهد العزي���ز اأن قمي����ض 

يو�ض���ف  �ُض���قَّ م���ن خلف���ه تحق���ق م���ن 
�ض���دق يو�ض���ف، وق���ال: اإن ه���ذا الق���ذف 
ال���ذي قذفت���ه ب���ه م���ن جمل���ة َمْكِرُك���نَّ - 

ق���وي. َمْكَرُك���نَّ مك���ر  اإنَّ  �لن�س���اء -  مع�س���ر 
 وق���ال ليو�ض���ف: ي���ا يو�س���ف، ا�ض���ِرْب ع���ن ه���ذا االأم���ر �ضفًح���ا، وال تذك���ره الأح���د، واطلب���ي اأن���ت المغف���رة الإثم���ك، اإن���ك كن���ت م���ن االآثمي���ن 

ب�ض���بب مراودة يو�ض���ف عن نف�ض���ه.
 وانت�ض���ر خبره���ا ف���ي المدين���ة، وقال���ت طائف���ة م���ن الن�ض���اء عل���ى �ض���بيل االإن���كار: زوج���ة العزي���ز تدع���و عبده���ا اإل���ى نف�ض���ها، ق���د و�ض���ل حبه 

�ض���غاف قلبه���ا )اأي: غاف���ه(، اإن���ا لنراه���ا ب�ض���بب مراودته���ا ل���ه وحبها اإياه - وهو عبده���ا - في �ضال وا�ضح.
 

   قبح خيانة المح�ضن في اأهله وماله، االأمر الذي ذكره يو�ضف من جملة اأ�ضباب رف�ض الفاح�ضة.
   بيان ع�ضمة االأنبياء وحفظ اهلل لهم من الوقوع في ال�ضوء والفح�ضاء.

   وجوب دفع الفاح�ضة والهرب والتخل�ض منها.
   م�ضروعية العمل بالقرائن في االأحكام.



العزي���ز  ام���راأة  �ض���معت  فلم���ا   

اإنكاره���ن عليه���ا واغتيابه���ن اإياه���ا بعث���ت 
اإليه���ن تدعوه������ن ل��������يرين يو�ض��������ف 
���اأت له���ن مح���اًّ في���ه  في�������عذرنها، وَهيَّ
فرا����ض وو�ض���ائد، واأعطت كل واحدة من 
المدع���وات �ض���كيًنا تقط���ع ب���ه الطع���ام، 
: اخ���رج عليه���ن،  وقال���ت ليو�ض���ف 
فلم���ا نظ���رن اإلي���ه اأعظمن���ه، وانده�ض������ن 
ح���ن  لح�ض������نه، وانب������هرن بجمال���ه، وجرَّ
اأيديه���ن - م���ن �ض���دة االنبه���ار ب���ه - 
الطع���ام،  لقط���ع  المع���ّدة  بال�ض���كاكين 
وقل���ن: تن���زه اهلل، لي����ض ه���ذا الغ���ام 
ب�ض���ًرا، فما هو فيه من الجمال لم ُيْعهد 
ف���ي الب�ض���ر، لي����ض اإال َمَل���ًكا كريًم���ا م���ن 

المائك���ة الك���رام.
 قال���ت ام���راأة العزي���ز للن�ض���وة لم���ا 

راأت م���ا اأ�ضابه���ن: ه���ذا ه���و الفت���ى ال���ذي 
ن���ي ب�ض���بب حب���ه، ولق���د طلبت���ه،  رُتنَّ َعيَّ
واحَتْل���ُت الإغوائ���ه، فامتن���ع، ولئ���ن ل���م 
يفع���ل م���ا اأطل���ب من���ه م�ض���تقبًا ليدخل���ّن 

ال�ض���جن، وليكون���ن م���ن االأذالء.
 ق���ال يو�ض���ف  داعًي���ا رب���ه: ي���ا 

رب، ال�ضجن الذي هددتني به اأحب اإليَّ 
مم���ا يدعونن���ي اإلي���ه م���ن فع���ل الفاح�ض���ة، 
واإذا ل���م تك�ض���ف عن���ي مكره���ن اأَِم���ل 
اإليه���ن، واأك���ن م���ن الجاهلي���ن اإن ِمْل���ُت 

اإليه���ن، وطاوعته���ن فيم���ا ي���ردن من���ي.
 فاأج���اب اهلل دعوت���ه، وك�ض���ف عن���ه 

مكر امراأة العزيز ومكر ن�ضوة المدينة، 
اإن���ه  ال�ض���ميع لدع���اء يو�ض���ف، ولدع���اء 

كل داع، العلي���م بحال���ه وحال غيره.
 ث���م كان م���ن راأي العزي���ز وقوم���ه 

لم���ا �ض���اهدوا االأدل���ة عل���ى براءت���ه اأن 
ي�ض���جنوه - حتى ال تنك�ض���ف الف�ضيحة - 

اإل���ى م���دة غي���ر معلوم���ة.
مع���ه غام���ان  ودخ���ل  ف�ض���جنوه،   

ف���ي ال�ض���جن، ق���ال اأح���د الغامي���ن ليو�ض���ف: اإن���ي راأي���ت ف���ي المنام اأني اأع�ض���ر العنب لي�ضير خمًرا، وق���ال الثاني: اإني راأي���ت اأني اأحمل فوق 
راأ�ض���ي خب���ًزا ت���اأكل الطي���ور من���ه، اأخبرن���ا - ي���ا يو�س���ف - بتف�ض���ير م���ا راأين���ا، اإن���ا ن���راك م���ن اأه���ل االإح�ض���ان.

ن���ت لكم���ا حقيقت���ه وكيفيته قب���ل اأن ياأتيكما، ذلكم���ا التاأويل  : ال ياأتيكم���ا طع���ام يج���ري عليكم���ا م���ن المل���ك اأو غي���ره اإال بيَّ  ق���ال يو�ض���ف 

الذي اأعلمه هو مما علَّمنيه ربي، ال من الكهانة وال من التنجيم، اإني تركت دين قوم ال يوؤمنون باهلل، وهم باالآخرة كافرون.
 

   بيان جمال يو�ضف  الذي كان �ضبب افتتان الن�ضاء به.
   اإيثار يو�ضف  ال�ضجن على مع�ضية اهلل.

   من تدبير اهلل ليو�ضف  ولطفه به تعليمه تاأويل الروؤى وجعلها �ضبًبا لخروجه من باء ال�ضجن.



 وات�ب����عت دي���ن اآبائ����ي: اإبراه�����يم 

التوحيد  دين  وهو  ويعقوب،  واإ�ضحاق 
باهلل  ن�ضرك  اأن  لنا  ي�ضّح  ما  هلل، 
ذلك  بالوحدانية،  المنفرد  وهو  غيره، 
التوحيد واالإيمان الذي اأنا عليه واآبائي 
له،  وفقنا  اأن  علينا  اهلل  ف�ضل  من  هو 
حين  جميًعا  النا�ض  على  ف�ضله  ومن 
اأكثر  ولكن  به،  االأنبياء  اإليهم  بعث 
بل  نعمه،  على  اهلل  ي�ضكرون  ال  النا�ض 

يكفرونه.
الغامي���ن  يو�ض���ف  خاط���ب  ث���م   

في ال�ض���جن قائًا: اأعبادة اآلهة متعددة 
خي���ر، اأم عب���ادة اهلل الواح���د ال���ذي ال 
�ضريك له، القهار لغيره، الذي ال يقهر؟

 م�ا تعب�دون م�ن دون اهلل اإال اأ�ض�ماء 

اأنت�م  يتموها  �ض�مَّ يات،  م�ض�مَّ غي�ر  عل�ى 
االألوهي�ة  ف�ي  له�ا  لي��ض  اآله�ة،  واآباوؤك�م 
له�ا  بت�ض�ميتكم  ُيْن�ِزل اهلل  ل�م  ن�ضي�ب، 
حج�ة ت�دل عل�ى �ضحته�ا، لي��ض الحك�م 
وح�ده،  هلل  اإال  المخلوق�ات  جمي�ع  ف�ي 
ال له�ذه االأ�ض�ماء الت�ي �ض�ميتموها اأنت�م 
�دوه  واآباوؤك�م، اأم�ر اهلل �ض�بحانه اأن توحِّ
بالعب�ادة، ونه�ى اأن ت�ض�ركوا مع�ه غيره، 
الم�ض�تقيم  الدي�ن  ه�و  التوحي�د  ذل�ك 
الذي ال اعوجاج فيه، ولكن اأكثر النا�ض 
ال يعلم�ون ذلك، ولذلك ي�ض�ركون باهلل، 

فيعب�دون بع��ض مخلوقات�ه.
ال���ذي  اأم���ا  ي���ا رفيَق���ي ال�ض���جن،   

راأى اأنه يع�ضر عنًبا لي�ضير خمًرا فاإنه 
يخ���رج م���ن ال�ض���جن، ويرج���ع اإل���ى عمله، 
في�ض���قي المل���ك، واأما ال���ذي راأى اأن فوق 
راأ�ض���ه خب���ًزا ت���اأكل الطير من���ه فاإنه يقتل 
وي�ضل���ب، فت���اأكل الطير من لحم راأ�ض���ه، 
فرغ االأمر الذي طلبتما الُفْتَيا فيه وتم، 

فه���و واق���ع ال محالة.
 وق���ال يو�ض���ف لل���ذي ظ���ن اأن���ه ن���اٍج 

منهما - وهو �ض���اقي الملك -: اذكر ق�ضتي و�ض���اأني عند الملك؛ لعله يخرجني من ال�ض���جن، فاأن�ض���ى ال�ض���يطان ال�ض���اقي ذكر يو�ض���ف عند 
المل���ك، فمك���ث يو�ض���ف ف���ي ال�ض���جن بعد ذلك عدة �ض���نوات.

 وق���ال المل���ك: اإن���ي راأي���ت ف���ي المن���ام �ض���بع بق���رات �ض���مان ياأكله���ن �ض���بع بق���رات هزي���ات، وراأيت �ض���بع �ض���نبات خ�ضر، و�ض���بع �ض���نبات 

ياب�ض���ات، يا �أيها ال�ض���ادة واالأ�ض���راف، اأخبروني بتاأويل روؤياي هذه اإن كنتم عالمين بتاأويل الروؤيا.
 

   وجوب اتباع ملة اإبراهيم، والبراءة من ال�ضرك واأهله.
   في قوله:{ڦ  ڦ ...}  دليل على اأن هوؤالء الم�ضريين كانوا اأ�ضحاب ديانة �ضماوية لكنهم اأهل اإ�ضراك.

   كلُّ االآلهة التي ُتعبد من دون اهلل ما هي اإال اأ�ضماء على غير م�ضميات، لي�ض لها في االألوهية ن�ضيب.
   ا�ضتغال المنا�ضبات للدعوة اإلى اهلل، كما ا�ضتغلها يو�ضف  في ال�ضجن.



اأح���ام،  اأخ���اط  قال���وا: روؤي���اك   

وم���ا كان كذل���ك ف���ا تاأوي���ل ل���ه، ول�ض���نا 
عالمي���ن بتاأوي���ل االأح���ام المختلط���ة.

م���ن  نج���ا  ال���ذي  ال�ض���اقي  وق���ال   

���ر يو�ض���ف  الغامي���ن ال�ض���جينين، وتَذكَّ
 وم���ا ه���و علي���ه م���ن علم تاأوي���ل الروؤيا 
بع���د م���دة: اأن���ا اأخبرك���م بتاأوي���ل م���ا راآه 
المل���ك بع���د �ض���وؤال م���ن ل���ه عل���م بتاأويلها، 
فابعثن���ي - �أيه���ا �لمل���ك - اإل���ى يو�ض���ف 

ل روؤي���اك. لي���وؤوِّ
 فلم���ا و�ض���ل الناج���ي اإل���ى يو�ض���ف 

ي���ق،  ق���ال ل���ه: ي���ا يو�س���ف، �أيه���ا �ل�سدِّ
اأخبرن���ا ع���ن تاأوي���ل م���ن راأى �ض���بع بقرات 
�ض���مان ياأكله���ن �ض���بع بق���رات هزي���ات، 
وراأى  خ�ض���ر،  �ض���نبات  �ض���بع  وراأى 
�ض���بع �ض���نبات ياب�ض���ات؛ لعل���ي اأرج���ع 
اإل���ى المل���ك وم���ن عن���ده لعله���م يعلم���ون 
تعبي���ر روؤي���ا المل���ك، ويعلم���ون ف�ضل���ك 

ومكانت���ك.
 قال يو�ض�ف  معبًرا هذه الروؤيا: 

تزرع�ون �ض�بع �ض�نين متتابع�ة بج�ّد، فما 
ح�ضدت�م ف�ي كل �ض�نة م�ن تلك ال�ض�نين 
ال�ض�بع فاترك�وه ف�ي �ض�نابله منًع�ا له من 
الت�ضّو��ض، اإال قلي�ًا مم�ا تحتاجون الأكله 

من الحبوب.
 ث���م تج���يء م���ن بع���د تل���ك ال�ض���نين 

ب���ة الت���ي زرعت���م فيه���ا،  ال�ض���بع الُمْخ�ضِ
�ض���بع �ض���نين مجدب���ة ي���اأكل النا����ض فيه���ا 
بة اإال  ���د في ال�ض���نين الُمْخ�ضِ كل م���ا ُح�ضِ

قلي���ًا مم���ا تحفظون���ه مم���ا يك���ون ب���ذًرا.
ال�ض���نين  تل���ك  بع���د  يج���يء  ث���م   

المجدبة عام تنزل فيه االأمطار، وتنبت 
ال���زروع، ويع�ض���ر في���ه النا����ض م���ا يحت���اج 

للع�ض���ر كالعن���ب والزيت���ون والق�ض���ب.
 وق���ال المل���ك الأعوان���ه لم���ا بلغ���ه 

تعبي���ر يو�ض���ف لروؤي���اه: اأخرج���وه م���ن 
ال�ض���جن، واأُْتون���ي ب���ه، فلم���ا ج���اء يو�ض���َف 

ر�ض���وُل المل���ك ق���ال ل���ه: ارج���ع اإل���ى �ض���يدك المل���ك فا�ض���األه ع���ن ق�ض���ة الن�ض���وة الات���ي جّرح���ن اأيديه���ن، حتى تظه���ر براءته قب���ل الخروج من 
ال�ض���جن، اإن رب���ي بم���ا �ضنع���ن ب���ي م���ن الُم���َراودة علي���م، ال يخف���ى علي���ه �ض���يء م���ن ذل���ك.

 قال الملك مخاطًبا الن�ض���وة: ما �ض���اأنكن حين طلبتن يو�ض���ف بحيلة؛ ليعمل الفاح�ض���ة معكن؟ قالت الن�ض���وة جوابا للملك: حا����ض هلل اأن 

ة بما �ضنعت: االآن ظهر الحق، اأنا حاولت اإغواءه،  يكون يو�ضف متهًما، واهلل ما علمنا عليه من �ضوء،  فعند ذلك قالت زوجة العزيز ُمِقرَّ
ولم يحاول اإغوائي، واإنه لمن ال�ضادقين فيما ادعاه من براءته مما رميته به.

 قال���ت ام���راأة العزي���ز: ليعل���م يو�ض���ف حي���ن اأق���ررت اأن���ي اأن���ا ال���ذي راودت���ه، واأن���ه �ض���ادق اأن���ي ل���م اأفت���ِر علي���ه ف���ي غياب���ه، فقد تبي���ن لي مما 

ح�ض���ل اأن اهلل ال يوف���ق م���ن يكذب ويمكر.
 

   من كمال اأدب يو�ضف اأنه اأ�ضار لَحَدث الن�ضوة ولم ي�ضر اإلى َحَدث امراأة العزيز.
   كمال علم يو�ضف  في ح�ضن تعبير الروؤى.

ي الحقائق الإثبات الحق.    م�ضروعية تبرئة النف�ض مما ُن�ضب اإليها ظلًما، وطلب تق�ضّ
   ف�ضيلة ال�ضدق وقول الحق ولو كان على النف�ض.


