 وم ��ا م ��ن مخل ��وق ي ��دب عل ��ى وج ��ه
الأر���ض مهم��ا كان �إال تكف��ل اهلل برزق��ه
تف�ض�ل ً�ا من ��ه ،ويعل ��م �س ��بحانه مو�ض ��ع
ُّ
ا�س ��تقراره ف ��ي الأر� ��ض ،ويعل ��م مو�ض ��ع
موت��ه الذي يم��وت فيه ،فكل من الدواب
ورزقه��ا وموا�ض��ع ا�س��تقرارها وموا�ض��ع
موته ��ا ،ف ��ي كت ��اب وا�ض ��ح ه ��و الل ��وح
المحف ��وظ.
 وهو �سبحانه الذي خلق ال�سماوات
والأر�ض على عظمهما ،وخلق ما
فيهما في �ستة �أيام ،وكان عر�شه قبل
خلقهما على الماء؛ ليختبركم � -أيها
عمل بما ير�ضي
النا�س � -أيكم �أح�سن ً
اهلل ،و�أيكم �أ�سو�أ ً
عمل بما ي�سخطه،
كـل بما ي�ستحقه ،ولئن قلت
فيجــازي ًّ
 �أيها الر�سول� :-إنكم � -أيها النا�س -مبعوثون بعد موتكم لتحا�سبوا ليقولن
الذين كفروا باهلل و�أنكروا البعث:
ما هذا القر�آن الذي تتلوه �إال �سحر
وا�ضح ،فهو باطل وا�ضح البطالن.
 ولئـــــن �أخـــــرنا عــــــن الم�شـــــركين
ما ي�ستحقون من العذاب في الحياة
الدنيا �إلى مدة �أيام معدودة ليقولُن
م�ستعجلـــــين له م�ستــــــهزئين� :أي
�شيء يحب�س عنا العذاب؟ �أال �إن
العذاب الذي ي�ستحقونه له �أمد عند
اهلل ،ويوم ي�أتيهم لن يجدوا �صار ًفا
ي�صرفه عنهم ،بل يقع عليهم ،و�أحاط
بهم العذاب الذي كانوا ي�ستعجلونه
ا�ستهزاء و�سخرية.
 ولئن �أعطينا الإن�سان منا نعمة
كنعمة ال�صحة والغنى ،ثم �سلبنا منه
تلك النعمة �إنه لكثير الي�أ�س من رحمة
اهلل ،عظيم الكفران بنعمه ،ين�ساها
�إذا َ�سلبها اهلل منه.
 ولئ ��ن �أذقن ��اه �س ��عة ف ��ي ال ��رزق
و�صحة بعد فقر ومر� ٍض �أ�صابه ليقولن:
ذهب ال�سوء عني ،وزال ال�ضر ،ولم ي�شكر اهلل على ذلك� ،إنه لكثير الفرح بط ًرا ،وكثير التطاول على النا�س والتباهي بما �أنعم اهلل عليه.
� إال الذي��ن �صب��روا عل��ى الم��كاره والطاع��ات وع��ن المعا�ص��ي ،وعمل��وا الأعم��ال ال�صالح��ات ،فله��م ح��ال �آخ��ر ،حي��ث ال ي�صيبه��م ي�أ���س،
وال كفر بنعم اهلل ،وال تطاول على النا�س� ،أولئك المت�صفون بهذه ال�صفات لهم مغفرة من ربهم لذنوبهم ،ولهم جزاء كبير في الآخرة.
 فلعل��ك �أيه��ا الر�س��ول ِ -ل َم��ا واجهت��ه م��ن كفره��م وعناده��م واقتراحه��م الآي��ات  -ت��ارك تبلي��غ بع���ض م��ا �أم��رك اهلل بتبليغ��ه مم��ا ي�ش��ق
هل �أُ ْن ِزل عليه كنز يغنيه� ،أو جاء معه ملك ي�صدقه ،فال تترك بع�ض ما يوحى �إليك
عليهم العمل به ،و�ضائق �صدرك بتبليغه لئال يقولواَّ :
من �أجل ذلك ،فما �أنت �إال نذير ،تبلغ ما �أمرك اهلل بتبليغه ،ولي�س عليك الإتيان بما يقترحونه من الآيات ،واهلل على كل �شيء حفيظ.
�سعة علم اهلل تعالى وتكفله ب�أرزاق مخلوقاته من �إن�سان وحيوان وغيرهما.
بيان علة الخلق؛ وهي اختبار العباد بامتثال �أوامر اهلل واجتناب نواهيه.
ال ينبغي االغترار ب�إمهال اهلل تعالى لأهل مع�صيته ،ف�إنه قد ي�أخذهم فج�أة وهم ال ي�شعرون.
بيان حال الإن�سان في حالتي ال�سعة وال�شدة ،ومدح موقف الم�ؤمن المتمثل في ال�صبر وال�شكر.

 بل �أيقول الم�شركون :اختلق محمد
القر�آن ،ولي�س وح ًيا من اهلل ،قل �-أيها
الر�سول  -متحد ًيا �إياهم :ف�أتوا بع�شر
�سور مثل هذا القر�آن ُم ْخ َتلقات ال
تلتزمون فيها ب�صدق مثل القر�آن
الذي زعمتم �أنه ُم ْخ َتلق ،وادعوا من
ا�ستطعتم دعاءه؛ لت�ستعينوا به على
ذلك� ،إن كنتم �صادقين في دعوى �أن
القر�آن ُم ْخ َتلق.
 ف� ��إن ل ��م ي�أت ��وا بم ��ا طلبت ��م منه ��م
لع ��دم قدرته ��م علي ��ه فاعلم ��وا � -أيه ��ا
الم�ؤمن��ون  -عل��م يقي��ن �أن الق��ر�آن �إنما
�أنزل ��ه اهلل بعلم ��ه عل ��ى ر�س ��وله ،ولي� ��س
ُم ْخ َتل ًق��ا ،واعلم��وا �أن ال معب��ود بح��ق �إال
اهلل ،فه��ل �أنت��م منق��ادون ل��ه بع��د ه��ذه
الحج ��ج القاطع ��ة؟
 من كان يريد بعمله الحياة الدنيا
و ُم َت َعها الفانية وال يريد به الآخرة،
نعطهم ثواب �أعمالهم في الدنيا:
�صحة ،و�أمنًا ،و�سعة في الرزق ،ال
ينق�صون من ثواب عملهم �شيئًا.
� أولئ ��ك المت�صف ��ون به ��ذا الق�ص ��د
الذمي��م لي���س له��م يوم القيام��ة ثواب �إال
الن ��ار يدخلونه ��ا ،وذه ��ب عنه ��م ث ��واب
�أعماله��م ،و�أعماله��م باطل��ة؛ لأنه��ا ل��م
ي�س ��بقها �إيم ��ان وال ق�ص ��د �صحي ��ح،
فلم يريدوا بها وجه اهلل والدار الآخرة.
 ال ي�س ��توي النب ��ي محم ��د
الذي معه برهان من ر ّبه تعالى ،ويتبعه
�ش��اهد من ربه ،وهو جبريل .وي�ش��هد له
م��ن قب��ل عل��ى نبوت��ه التوراة الت��ي �أنزلت
على مو�سى قدوة النا�س ورحمتهم،
ال ي�س��توي ه��و وم��ن �آم��ن مع��ه م��ع �أولئ��ك
الكافري ��ن ال ُم َت َخ ِّبطي ��ن ف ��ي ال�ض�ل�ال،
�أولئ ��ك ي�ؤمن ��ون بالق ��ر�آن ،وبمحم ��د
ال ��ذي �أُ ْن � ِ�زل علي ��ه ،وم ��ن يكف ��ر ب ��ه م ��ن
�أ�صحاب الملل فالنار موعده يوم القيامة ،فال تكن � -أيها الر�سول  -في ارتياب من القر�آن ومن موعدهم ،فهو الحق الذي ال �شك فيه،
ولك��ن �أكث��ر النا���س ال ي�ؤمن��ون م��ع ت�ضاف��ر الأدل��ة الوا�ضح��ة والبراهي��ن الجلي��ة.
 وال �أح��د �أظل��م مم��ن اختل��ق عل��ى اهلل كذ ًب��ا بن�س��بة ال�ش��ريك �أو الول��د �إلي��ه� ،أولئك الذين يختلقون الكذب عل��ى اهلل ُي ْع َر�ضون على ربهم
يوم القيامة لي�س��ألهم عن �أعمالهم ،ويقول ال�ش��هود عليهم من المالئكة والمر�س��لين :ه�ؤالء هم الذين كذبوا على اهلل بما ن�س��بوه �إليه من
ال�شريك ومن الولد� ،أال طرد اهلل من رحمته الظالمين لأنف�سهم بالكذب على اهلل.
 الذي��ن يمنع��ون النا���س ع��ن �س��بيل اهلل الم�س��تقيم ،ويطلب��ون ل�س��بيله االعوج��اج ع��ن اال�س��تقامة حت��ى ال ي�س��لكها �أح��د ،وه��م يكف��رون
بالبع��ث بع��د الم��وت ويجحدونه.
تحدي اهلل تعالى للم�شركين بالإتيان بع�شر �سور من مثل القر�آن ،وبيان عجزهم عن الإتيان بذلك.
�إذا �أُ ْع ِطي الكافر مبتغاه من الدنيا فلي�س له في الآخرة � ّإل النار.
عظم ظلم من يفتري على اهلل الكذب وعظم عقابه يوم القيامة.

� أولئك المت�صفون بتلك ال�صفات
لم يكونوا قادرين على الهرب في
الأر�ض من عذاب اهلل �إذا نزل بهم،
ولي�س لهم حلفاء ون�صراء من دون اهلل
يدفعون عقاب اهلل عنهم؛ يزاد عليهم
العذاب يوم القيامة ب�سبب َ�ص ْرفهم
و�ص ْرفهم غيرهم عن �سبيل
�أنف�سهم َ
اهلل ،ما كانوا في الدنيا ي�ستطيعون
�سماع الحق والهدى �سماع قبول ،وما
كانوا يب�صرون �آيات اهلل في الكون
�إب�صا ًرا يفيدهم؛ لإعرا�ضهم ال�شديد
عن الحق.
� أولئك المت�صفون بتلك ال�صفات
هم الذين خ�سروا �أنف�سهم ب�إيرادها
موارد الهالك باتخاذ ال�شركاء مع
اهلل ،وذهب عنهم ما كانوا يختلقونه
من ال�شركاء وال�شفعاء.
 ح ًّق ��ا �إنه ��م ي ��وم القيام ��ة ه ��م
الأخ�س ��رون �صفق ��ة ،حي ��ث ا�س ��تبدلوا
الكف ��ر بالإيم ��ان ،والدني ��ا بالآخ ��رة،
والع ��ذاب بالرحم ��ة.
� إن الذين �آمنوا باهلل ور�سله،
وعملوا الأعمال ال�صالحات ،وخ�ضعوا
وخ�شعوا هلل �أولئك هم �أ�صحاب الجنة،
هم فيها ماكثون � ًأبدا.
 مثل فريقي الكفار والم�ؤمنين
مثل الأعمى الذي ال يب�صر ،والأ�صم
الذي ال ي�سمع ،وهذا مثل فريق الكفار
الذين ال ي�سمعون الحق �سماع قبول،
وال يب�صرونه �إب�صا ًرا ينفعهم ،ومثل
ال�سميع الب�صير ،وهذا مثل فريق
الم�ؤمنين الذي يجمع بين ال�سمع
والإب�صار ،هل ي�ستوي هذان الفريقان
ً
حال و�صفة؟! ال ي�ستويان� ،أفال تعتبرون
بعدم ا�ستوائهما؟!
ولم ��ا ظه ��ر م ��ا ظه ��ر م ��ن �إعرا� ��ض
الم�ش ��ركين ع ��ن الإيم ��ان �س� �لّى اهلل نبي ��ه ب�أن ��ه لي� ��س ه ��و �أول م ��ن ُك � ِّ�ذب ،وذل ��ك بذك ��ر ق�ص� ��ص الأنبي ��اء ،فق ��ال �س ��بحانه:
ً
ر�سول �إلى قومه ،فقال لهم :يا قوم� ،إني نذير لكم من عذاب اهلل ،مبين لكم ما �أر�سلت به �إليكم.
نوحا
 ولقد بعثنا ً
 و�أدعوكم �إلى عبادة اهلل وحده ،فال تعبدوا �إال �إياه� ،إني �أخاف عليكم عذاب يوم م�ؤلم.
 فق��ال الأ�ش��راف والر�ؤ�س��اء الذي��ن كف��روا م��ن قوم��ه :ل��ن ن�س��تجيب لدعوت��ك؛ لأن��ه ال مزي��ة ل��ك علينا ،ف�أنت ب�ش��ر مثلنا ،ولأنن��ا ال نراك
اتبعك �إال �أ�س��افلنا فيما ظهر لنا من ر�أينا ،ولأنه لي���س لكم زيادة في ال�ش��رف والمال والجاه ت�ؤهلكم لأن نتبعكم ،بل نظنكم كاذبين فيما
تدعونه.
 ق��ال له��م ن��وح :ي��ا قــــــ��وم� ،أخبرون��ي �إن كن��ت على برهان من ربي ي�ش��هد ل�صدقي ،ويوجب عليك��م ت�صديقي ،و�أعطاني رحمة من عنده
كرها؟! ال نقدر عل��ى ذلك ،فالذي
وه��ي النب��وة والر�س��الة ،و�أُ ْخ ِفي��ت عليك��م لجهلك��م به��ا؛ �أنجبرك��م عل��ى الإيم��ان به��ا ،وندخله في قلوبك��م ً
يو ِّف��ق للإيمان هو اهلل.
انتفاعا يقود للإيمان ،فهما كال ُم ْن َت ِف َيين عنه بخالف الم�ؤمن.
الكافر ال ينتفع ب�سمعه وب�صره
ً
ُ�س َّنة اهلل في �أتباع الر�سل �أنهم الفقراء وال�ضعفاء لخل ِّوهم من ِ
وخ ُ�صومهم الأ�شراف والر�ؤ�ساء.
الك ْبرُ ،
تك ُّبر الأ�شراف والر�ؤ�ساء واحتقارهم لمن دونهم في غالب الأحيان.

 وي ��ا ق ��وم ،ال �أطل ��ب منك ��م عل ��ى
تبلي��غ الر�س��الة م� ً�ال ،فم��ا ثواب��ي �إال على
اهلل ،ول�ست ِب ُم ْب ِع ٍد عن مجل�سي الفقراء
م��ن الم�ؤمني��ن الذي��ن طلبت��م طرده��م،
�إنه ��م مالق ��و ربه ��م ي ��وم القيام ��ة ،وه ��و
مجازيه��م عل��ى �إيمانه��م ،ولكن��ي �أراك��م
قوم ��ا ال تفهم ��ون حقيق ��ة ه ��ذه الدع ��وة
ً
حي ��ن تطلب ��ون ط ��رد ال�ضعف ��اء م ��ن
الم�ؤمني ��ن.
 وي ��ا ق ��وم ،م ��ن يدف ��ع عن ��ي ع ��ذاب
اهلل �إن ط ��ردت ه ��ؤالء الم�ؤمني ��ن ظل ًم ��ا
بغير ذنب؟ �أفال تتذكرون ،وت�سعون �إلى
م��ا ه��و �أ�صلح لك��م و�أنفع؟!
 وال �أق ��ول لك ��م  -ي ��ا قوم ��ي :-
عن ��دي خزائ ��ن اهلل الت ��ي فيه ��ا رزق ��ه،
�أنفقه ��ا عليك ��م �إن �آمنت ��م ،وال �أق ��ول
لك��م� :إن��ي �أعل��م الغي��ب ،وال �أق��ول لك��م:
�إن��ي م��ن المالئك��ة ،ب��ل �أن��ا ب�ش��ر مثلك��م،
وال �أق��ول ع��ن الفق��راء الذي��ن تحتقره��م
�أعينكم وت�ست�صغرهم :لن يعطيهم اهلل
توفي ًق ��ا وال هداي ��ة ،اهلل �أعل ��م بنياته ��م
و�أحواله ��م� ،إن ��ي �إن ادعي ��ت ذل ��ك لم ��ن
الظالمين الذين ي�س��تحقون عذاب اهلل.
 قال ��وا َت َع ُّن ًت ��ا وتكب� � ًرا :ي ��ا ن ��وح،
ق ��د خا�صمتن ��ا وناظرتن ��ا ،ف�أكث ��رت
مخا�صمتن��ا ومناظرتنا ،ف�أتنا بما تعدنا
ب��ه م��ن الع��ذاب �إن كنت م��ن ال�صادقين
فيم��ا تدعي��ه.
 ق ��ال له ��م ن ��وح� :أن ��ا ال �آتيك ��م
بالع��ذاب� ،إنم��ا ي�أتيك��م ب��ه اهلل �إن �ش��اء،
وم ��ا �أنت ��م بقادري ��ن عل ��ى الإف�ل�ات م ��ن
ع ��ذاب اهلل �إن �أراد بك ��م عذا ًب ��ا.
 وال ينفعك ��م ن�صح ��ي وتذكي ��ري
لك��م� ،إن كان اهلل يري��د �أن ي�ض َّلك��م ع��ن
ال�ص ��راط الم�س ��تقيم ،ويخذلك ��م ع ��ن
الهداي��ة ب�س��بب عنادكم ،ه��و ربكم ،فهو
ال��ذي يمل��ك �أمرك��م ،في�ضلك��م �إن �ش��اء ،و�إلي��ه وح��ده ترجع��ون ي��وم القيام��ة ،فيجازيك��م عل��ى �أعمالك��م.
 و�س��بب كف��ر ق��وم ن��وح �أنه��م يزعم��ون �أن��ه اختل��ق عل��ى اهلل ه��ذا الدي��ن ال��ذي ج��اء ب��ه ،ق��ل له��م � -أيه��ا الر�س��ول � :-إن اختلقت��ه ،فعل� َّ�ي
وح��دي عق��اب �إثم��ي ،وال �أتحم��ل م��ن �إث��م تكذيبكم �ش��يئًا ،ف�أنا ب��ريء منه.
 و�أوح��ى اهلل �إل��ى ن��وح� :أن��ه ل��ن ي�ؤم��ن م��ن قوم��ك  -ي��ا ن��وح � -إال م��ن ق��د �آمن من قبل ،فال تحزن  -يا نوح  -ب�س��بب م��ا كانوا يفعلونه من
التكذيب واال�ستهزاء خالل تلك المدة الطويلة.
 وا�صن��ع ال�س��فينة بم��ر�أى من��ا محفوظً ��ا من��ا ،وبوحين��ا بتعليم��ك كي��ف ت�صنعه��ا ،وال تخاطبن��ي طال ًب��ا �إمه��ال الذي��ن ظلم��وا �أنف�س��هم
بالكف��ر� ،إنه��م ُم ْغ َرق��ون  -ال محال��ة  -بالطوف��ان؛ عقا ًب��ا له��م عل��ى �إ�صراره��م عل��ى الكف��ر.
عفة الداعية �إلى اهلل و�أنه يرجو منه الثواب وحده.
حرمة طرد فقراء الم�ؤمنين ،ووجوب �إكرامهم واحترامهم.
ا�ستئثار اهلل تعالى وحده بعلم الغيب.
م�شروعية جدال الكفار ومناظرتهم.

 فامتث�ل ن�وح �أم�ر ربه ،وطَ ِف َق ي�صنع
ال�س�فينة ،وكلم�ا م�ر علي�ه كب�راء قوم�ه
و�سادتهم ا�ستهز�ؤوا به؛ لما يقوم به من
�صن�ع ال�س�فينة ولي��س في �أر�ض�ه ماء وال
�أنه�ار ،فلم�ا تكرر ا�س�تهزا�ؤهم به؛ قال:
�إن ت�س�تهزئوا � -أيه�ا المل�أ  -من�ا الي�وم
عندم�ا ن�صن�ع ال�س�فينة ،ف�إن�ا ن�س�تهزئ
بكم لجهلكم بما ي�صير �إليه �أمركم من
الغرق.
 ف�س�وف تعلم�ون م�ن ي�أتي�ه ع�ذاب
في الدنيا يذله ويهينه ،وينزل عليه يوم
القيام�ة عق�اب دائ�م ال ينقطع.
�صن�ع ال�س�فينة
 و�أنه�ى ن�وح
الت�ي �أم�ره اهلل ب�صنعه�ا ،حت�ى �إذا جاء
�أمرن�ا ب�إهالكه�م ،وفار الماء من التنور
إعالما ببدء
ال�ذي كان�وا يخب�زون في�ه؛ � ً
الطوف�ان؛ قلن�ا لن�وح  :احم�ل ف�ي
ال�س�فينة م�ن كل �صن�ف م�ن الحي�وان
ف�وق الأر��ض زوجي�ن :ذك� ًرا و�أنث�ى،
واحم�ل �أهل�ك �إال م�ن �س�بق الحك�م ب�أنه
مغرق؛ لكونه لم ي�ؤمن ،واحمل من �آمن
معك من قومك ،وما �آمن معه من قومه
�إال عدد قليل على طول المدة التي مكث
فيه�ا يدعوه�م �إل�ى الإيم�ان ب�اهلل.
 وق�ال ن�وح لم�ن �آم�ن م�ن �أهل�ه
وقوم�ه :اركبوا في ال�س�فينة ،با�س�م اهلل
يك�ون ج�ري ال�س�فينة ،وبا�س�مه يك�ون
ُر ُ�س� ُّوها� ،إن رب�ي غف�ور لذن�وب م�ن تاب
م�ن عب�اده ،رحي�م به�م ،وم�ن رحمت�ه
بالم�ؤمني�ن �أن �أنجاه�م م�ن الهلاك.
 وال�س�فينة ت�س�ير بم�ن فيه�ا م�ن
النا��س وغيره�م ف�ي م�وج عظي�م مث�ل
الجب�ال ،وبعاطف�ة الأب�وة نادى نوح
ابن�ه الكاف�ر ،وكان منف�ر ًدا ع�ن �أبي�ه
وقوم�ه ف�ي مكان :يا بني اركب معنا في
ال�س�فينة؛ لتنجو من الغرق ،وال تكن مع

الكافري�ن ،في�صيب�ك م�ا �أ�صابه�م م�ن الهلاك بالغ�رق.
 ق�ال اب�ن ن�وح لن�وح� :س��ألج�أ �إل�ى جب�ل مرتف�ع؛ ليمنعن�ي م�ن و�ص�ول الم�اء �إل َّ�ي ،ق�ال ن�و ٌح البن�ه :ال مان�ع الي�وم م�ن ع�ذاب اهلل بالغ�رق
الموج بين نوح وابنه الكافر ،فكان ابنه من المغرقين
بالطوفان �إال ا ُ
الر ُ
وفرق ُ
احم برحمته من ي�شاء �سبحانه ،ف�إنه يمنعه من الغرقَّ ،
هلل َّ
بالطوفان لكفره.
 وقال اهلل للأر�ض بعد نهاية الطوفان :يا �أر�ض ،ا�شربي ما عليك من ماء الطوفان ،وقال لل�سماء :يا �سماء �أم�سكي وال تر�سلي المطر،
و َن َق َ�ص الماء حتى جفت الأر�ض ،و�أهلك اهلل الكافرين ،ووقفت ال�سفينة على جبل الجودي ،وقيلُ :ب ْع ًدا وهالكًا للقوم المتجاوزين لحدود
اهلل بالكفر.
 ون�ادى ن�وح رب�ه م�س�تغيثًا ب�ه ،فق�ال :ي�ا رب� ،إن ابن�ي م�ن �أهل�ي الذي�ن وعدتن�ي ب�إنجائه�م ،و�إن وع�دك هو ال�صدق ال�ذي ال ُخلْف
في�ه ،و�أنت �أع�دل الحاكمين و�أعلمهم.
بيان عادة الم�شركين في اال�ستهزاء وال�سخرية بالأنبياء و�أتباعهم.
بيان ُ�س َّنة اهلل في النا�س وهي �أن �أكثرهم ال ي�ؤمنون.
ال ملج�أ من اهلل �إال �إليه ،وال عا�صم من �أمره �إال هو �سبحانه.

 ق ��ال اهلل لن ��وح :ي ��ا ن ��وح� ،إن ابن ��ك
ال��ذي �س��ألتني �إنج��اءه لي���س م��ن �أهل��ك
الذي��ن وعدت��ك ب�إنجائه��م؛ لأن��ه كاف��ر،
�إن �س ��ؤالك ي ��ا ن ��وح عم ��ل غي ��ر منا�س ��ب
من��ك ،وال ي�صل��ح لم��ن ه��و ف��ي مقام��ك،
ف�ل�ا ت�س� ��ألني م ��ا لي� ��س ل ��ك ب ��ه عل ��م،
�إن��ي �أح��ذرك �أن تك��ون م��ن الجاهلي��ن،
فت�س ��ألني م ��ا يخال ��ف علم ��ي وحكمت ��ي.
 ق ��ال ن ��وح  :رب� ،إن ��ي �ألتج ��ئ
و�أعت�ص��م ب��ك م��ن �أن �أ�س��ألك م��ا ال عل��م
لي به ،و�إن لم تغفر لي ذنبي ،وترحمني
برحمت��ك� ،أك��ن م��ن الخا�س��رين الذي��ن
خ�س��روا حظوظه��م ف��ي الآخرة.
 ق��ال اهلل لن��وح  :ي��ا ن��وح ،ان� ِ�زل
من ال�سفينة على الأر�ض ب�سالمة و�أمن،
وب ِن َع � ٍ�م م ��ن اهلل كثي ��رة علي ��ك ،وعل ��ى
ذري��ة م��ن كان��وا مع��ك ف��ي ال�س��فينة م��ن
الم�ؤمني��ن ي�أت��ون م��ن بع��دك ،وث ّم��ة �أم��م
�أخ��رى م��ن ذريته��م كاف��رون �س��نمتعهم
ف��ي ه��ذه الحي��اة الدني��ا ،ونعطيه��م م��ا
يعي�ش��ون ب��ه ،ث��م يناله��م من��ا ف��ي الآخرة
ع��ذاب موج��ع.
 ق�ص��ة ن��وح ه��ذه م��ن �أخب��ار الغي��ب،
م��ا كن��ت � -أيه��ا الر�س��ول  -تعلمه��ا �أن��ت،
وم��ا كان قوم��ك يعلمونه��ا م��ن قب��ل ه��ذا
الوحي الذي �أوحيناه �إليك ،فا�صبر على
�أذى قوم ��ك وتكذيبه ��م كم ��ا �صب ��ر ن ��وح
� ،إن الن�ص��ر والغلب��ة للذي��ن يمتثل��ون
�أوام��ر اهلل ،ويجتنب��ون نواهي��ه.
 و�أر�سـ ��لنا �إل ��ى ع ��اد �أخـ ��اهم ه ��و ًدا
 ،ق ��ال له ��م :ي ��ا ق ��وم ،اعب ��دوا اهلل
أحدا ،لي���س لكم
وحده ،وال ت�ش��ركوا معه � ً
معب��ود بح��ق غي��ره �س��بحانه ،ول�س��تم ف��ي
دعواك��م �أن ل��ه �ش��ريكًا �إال كاذبي��ن.
 ي��ا ق��وم ،ال �أطل��ب منك��م ثوا ًب��ا عل��ى
ما �أبلغكم من ربي ،و�أدعوكم �إليه ،لي�س
ثوابي �إال على اهلل الذي خلقني� ،أفال تعقلون ذلك ،وت�ستجيبون لما �أدعوكم �إليه؟!
 وي��ا ق��وم ،اطلب��وا المغف��رة م��ن اهلل ،ث��م توب��وا �إلي��ه م��ن ذنوبك��م  -و�أكبرها ال�ش��رك ُ -ي ِث ْب ُك��م على ذلك ب�إنزال المط��ر الكثير ،ويزدكم
ع� ًّزا �إل��ى عزك��م ب�إكث��ار الذري��ة والأم��وال ،وال تعر�ض��وا عم��ا �أدعوك��م �إلي��ه ،فتكون��وا م��ن المجرمي��ن ب�إعرا�ضكم عن دعوت��ي ،وكفركم باهلل
وتكذيبك��م بما جئت به.
 ق��ال قوم��ه :ي��ا ه��ود ،م��ا جئتن��ا بحج��ة جلي��ة تجعلن��ا ن�ؤم��ن ب��ك ،ول�س��نا بتارك��ي عب��ادة �آلهتن��ا م��ن �أج��ل قولك الخال��ي من حجة ،ول�س��نا
بم�ؤمني��ن ل��ك فيما تدعيه من �أنك ر�س��ول.
ال يملك الأنبياء ال�شفاعة لمن كفر باهلل حتى لو كانوا �أبناءهم.
عفة الداعية وتنزهه عما في �أيدي النا�س �أقرب للقبول منه.
ف�ضل اال�ستغفار والتوبة ،و�أنهما �سبب �إنزال المطر وزيادة الذرية والأموال.

  ما نقول �إال �أنه �أ�صابك بع�ض
�آلهتنا بجنون لما كنت تنهانا عن
عبادتهم ،قال هود� :إني �أ�شهد اهلل،
وا�شهدوا �أنتم �أني بريء من عبادة
�آلهتكم التي تعبدونها من دون اهلل،
فامكروا بي �أنتم و�آلهتكم التي تزعمون
�أنها �أ�صابتني بجنون ،ثم ال تمهلوني.
� إن ��ي توكل ��ت عل ��ى اهلل وح ��ده،
واعتم ��دت علي ��ه ف ��ي �أم ��ري ،فه ��و رب ��ي
وربك��م ،م��ا م��ن �ش��يء ي��دب عل��ى وج��ه
الأر� ��ض �إال وه ��و خا�ض ��ع هلل تح ��ت
ملك��ه و�س��لطانه ،ي�صرف��ه كي��ف ي�ش��اء،
�إن رب ��ي عل ��ى الح ��ق والع ��دل ،فل ��ن
ي�س��لطكم عل��ي؛ لأن��ي عل��ى الح��ق و�أنت��م
عل ��ى الباط ��ل.
 ف��إن تعر�ض�وا وتدبروا عما جئت به
فم�ا عل ّ�ي �إال �إبالغك�م ،وق�د �أبلغتكم كل
م�ا �أر�س�لني اهلل ب�ه ،و�أمرن�ي ب�إبالغ�ه،
وق�د قام�ت عليك�م الحج�ة ،و�س�يهلككم
رب�ي ،وي�أت�ي بق�وم غيرك�م يخلفونك�م،
وال ت�ضرون اهلل �ضر ًرا كبي ًرا وال �صغي ًرا
بتكذيبك�م و�إعرا�ضك�م؛ لأن�ه غن�ي ع�ن
عب�اده� ،إن رب�ي عل�ى كل �ش�يء رقي�ب،
فه�و ال�ذي يحفظن�ي م�ن ال�س�وء ال�ذي
تكيدونن�ي ب�ه.
 ولم�ا ج�اء �أمرن�ا ب�إهالكه�م �س�لّمنا
ه�و ًدا والذي�ن �آمن�وا مع�ه برحم�ة من�ا
نالته�م ،و�س�لمناهم م�ن ع�ذاب �ش�ديد
عذبن�ا ب�ه قوم�ه الكافري�ن.
 وتل�ك ع�اد كفروا ب�آي�ات اهلل ربهم،
وع�ص�وا ر�س�ولهم ه�و ًدا ،و�أطاع�وا �أم�ر
كل متكب�ر عل�ى الحق ،طا ٍغ ال يقبله ،وال
يذعن له.
 ولحقه�م ف�ي ه�ذه الحي�اة الدني�ا
الخ�زي والطرد من رحمة اهلل ،وكذلك
ي�وم القيام�ة ه�م ُمبع�دون م�ن رحم�ة
وقربه�م م�ن كل �ش ّ�ر.
اهلل ،وذل�ك ب�س�بب كفره�م ب�اهلل تعال�ى� ،أال ف�أبعده�م اهلل م�ن كل خي�رّ ،
�صالح�ا ،ق�ال :ي�ا ق�وم ،اعب�دوا اهلل وح�ده ،م�ا لك�م من معبود ي�س�تحق العبادة غيره ،ه�و خلقكم من تراب
 و�أر�س�لنا �إل�ى ثم�ود �أخاه�م ً
الأر�ض بخلق �أبيكم �آدم منه ،وجعلكم ُع َّما َرها ،فاطلبوا منه المغفرة ثم ارجعوا �إليه بعمل الطاعات وترك المعا�صي� ،إن ربي قريب ممن
�أخل�ص له العبادة ،مجيب من دعاه.
 ق�ال ل�ه قوم�ه :ي�ا �صال�ح ،ق�د كن�ت فين�ا �صاحب مكانة عالية قبل دعوتك هذه ،فقد كنا نرجو �أن تكون ً
عاقل �صاحب ن�صح وم�ش�ورة،
�أتنهان�ا  -ي�ا �صال�ح  -ع�ن عب�ادة م�ا كان �آبا�ؤن�ا يعبدون�ه؟ و�إنن�ا لف�ي �ش�ك مم�ا تدعون�ا �إلي�ه من عب�ادة اهلل وحده ،يجعلن�ا نتهمك بالكذب
على اهلل.
من و�سائل الم�شركين في التنفير من الر�سل االتهام بخفة العقل والجنون.
�ضعف الم�شركين في كيدهم وعدائهم ،فهم خا�ضعون هلل مقهورون تحت �أمره و�سلطانه.
�أدلة الربوبية من الخلق والإن�شاء مقت�ضية لتوحيد الألوهية وترك ما �سوى اهلل.

 ق�ال �صال�ح ر ًّدا عل�ى قوم�ه :يا قوم،
�أخبرون�ي �إن كن�ت عل�ى حج�ة وا�ضح�ة
م�ن رب�ي ،و�أعطان�ي من�ه رحم�ة وه�ي
النب�وة ،فم�ن يمنعن�ي م�ن عقاب�ه �إن �أن�ا
ع�صيت�ه بت�رك تبلي�غ م�ا �أمرن�ي بتبليغ�ه
�إليك�م؟ فم�ا تزيدونني غير ت�ضليل وبعد
ع�ن مر�ضات�ه.
 و يا قوم ،هذه ناقة اهلل لكم عالمة
على �صدقي ،فاتركوها ترعى في �أر�ض
اهلل ،وال تتعر�ضوا لها ب�أي �أذى فينالكم
عذاب قريب من وقت َع ْق ِركم لها.
 فنحروه�ا �إمعانً�ا ف�ي التكذي�ب،
فق�ال له�م �صال�ح :ا�س�تمتعوا بالحي�اة
ف�ي �أر�ضكم م�دة ثالثة �أيام من َع ْق ِركم
�إياه�ا ،ث�م ي�أتيك�م ع�ذاب اهلل ،ف�إتي�ان
عذابه بعد ذلك وعد واقع ال محالة غير
مك�ذوب ،ب�ل ه�و وع�د �ص�دق.
 فلم�ا ج�اء �أمرن�ا ب�إهالكه�م �س�لّمنا
�صالح�ا والذي�ن �آمن�وا مع�ه برحمة منا،
ً
و�س�لّمناهم من هوان ذلك اليوم وذلَّته،
�إن رب�ك � -أيه�ا الر�س�ول  -ه�و الق�وي
العزي�ز ال�ذي ال يغالب�ه �أح�د ،ولذل�ك
�أهل�ك الأم�م المكذب�ة.
 و�أخ ��ذ �ص ��وت �ش ��ديد مهل ��ك ثم ��ود
فمات��وا م��ن ِ�ش� َّد ِته ،و�أ�صبح��وا �س��اقطين
عل ��ى وجوهه ��م ،ق ��د ل�صق ��ت وجوهه ��م
بالت��راب.
 ك�أن ل�م يقيم�وا ف�ي بالده�م ف�ي
نعم�ة ورغ�د عي��ش� ،أال �إن ثم�ود كف�روا
ب�اهلل ربه�م ،ال زال�وا ُم ْب َع ِدي�ن من رحمة
اهلل.
 ولقد جاءت المالئكة في هيئة
رجال �إلى �إبراهيم ؛ مب�شرين �إياه
وزوجته ب�إ�سحاق ثم بيعقوب ،فقال
�سالما ،فرد عليهم �إبراهيم
المالئكةً :
م�سرعا ،فجاءهم
بقوله� :سالم ،وذهب
ً
بعجل م�شوي؛ لي�أكلوا منه ظ ًّنا منه �أنهم رجال.
 فلم�ا ر�أى �إبراهي�م � َّأن �أيديه�م ال ت�ص�ل �إل�ى العج�ل ،و�أنه�م ل�م ي�أكل�وا من�ه ا�س�تنكر ذل�ك منهم ،و�أخفى في نف�س�ه الخ�وف منهم ،فلما
ر�أت المالئك�ة خوف�ه منه�م قال�وا :ال تخ�ف من�ا ،نحن َبعثنا اهلل �إلى ق�وم لوط لنعذبهم.
 وامر�أة �إبراهيم «�س�ارة» قائمة ،ف�أخبرناها بما ي�س�رها ،وهو �أنها تلد �إ�س�حاق ،ويكون لإ�س�حاق ولد هو يعقوب ،ف�ضحكت وا�ستب�ش�رت
بما �سمعت.
عناد وا�ستكبار الم�شركين حيث لم ي�ؤمنوا ب�آية �صالح
ا�ستحباب تب�شير الم�ؤمن بما هو خير له.
م�شروعية ال�سالم لمن دخل على غيره ،ووجوب الرد.
وجوب �إكرام ال�ضيف.

وهي من �أعظم الآيات.

 قال�ت �س�ارة لم�ا ب�ش�رتها المالئك�ة
بتل�ك الب�ش�رى متعجب�ة :كي�ف �أل�د و�أن�ا
كبي�رة �آي�س�ة م�ن الول�د ،وه�ذا زوج�ي
بل�غ �س�ن ال�ش�يخوخة؟! �إن �إنج�اب ول�د
ف�ي ه�ذه الحال�ة �ش�يء عجي�ب ،ل�م َت ْج ِر
الع�ادة ب�ه.
 قال�ت المالئك�ة ل�س�ارة َّلم�ا تعجبت
م�ن الب�ش�رى� :أتعجبي�ن م�ن ق�ض�اء اهلل
وق�دره؟ فمثل�ك ال يخف�ى علي�ه �أن اهلل
قادر على مثل هذا ،رحمة اهلل وبركاته
عليكم  -يا �أهل بيت �إبراهيم � -إن اهلل
حمي�د ف�ي �صفات�ه و�أفعال�ه ،ذو مج�د
ورفعة.
 فلم�ا ذه�ب ع�ن �إبراهي�م
الخ�وف ال�ذي �أ�صاب�ه م�ن �ضيوف�ه
الذي�ن ل�م ي�أكل�وا طعام�ه بع�د علم�ه
�أنه�م مالئك�ة ،وجاءه الخبر ال�س�ار ب�أنه
�س�يولد ل�ه �إ�س�حاق ،ث�م يعق�وب ،طف�ق
يجادل ر�سلنا في �ش�أن قوم لوط؛ لعلهم
ي�ؤخ�رون عنهم الع�ذاب ،ولعلهم ينجون
لوطً �ا و�أهل�ه.
� إن �إبراهي ��م حلي ��م ،يح ��ب ت�أخي ��ر
العقوب��ة ،كثي��ر الت�ض��رع �إل��ى رب��ه ،كثي��ر
الدع��اء ،تائ��ب �إليه.
 قال المالئكة :يا �إبراهيم� ،أعر�ض
عن هذا الجدال في قوم لوط� ،إنه قد
جاء �أمر ربك ب�إيقاع العذاب الذي
قدره عليهم ،و�إن قوم لوط �آتيهم
عذاب عظيم ،ال يرده جدال وال دعاء.
 ولم�ا ج�اءت المالئك�ة لوطً �ا ف�ي
هيئ�ة رج�ال �س�اءه مجيئه�م ،و�ض�اق
�ص�دره ب�س�بب الخ�وف عليهم م�ن قومه
الذي�ن ي�أت�ون الرج�ال �ش�هوة م�ن دون
الن�س�اء ،وق�ال ل�وط :ه�ذا ي�وم �ش�ديد؛
لظنه �أن قومه �س�يغالبونه على �ضيوفه.
 وج�اء ق�وم ل�وط لوطً �ا م�س�رعين
قا�صدين فعل الفاح�شة ب�ضيوفه ،ومن قبل ذلك كان عادتهم �إتيان الرجال �شهوة من دون الن�ساء ،قال لوط مداف ًعا قومه ومعذ ًرا لنف�سه
�أم�ام �ضيوف�ه :ه��ؤالء بنات�ي م�ن جمل�ة ن�س�ائكم فتزوجوه�ن؛ فه�ن �أطه�ر لكم من فعل الفاح�ش�ة ،فخافوا م�ن اهلل ،وال تجلبوا ل�ي العار في
�ضيوف�ي� ،ألي��س منك�م  -ي�ا ق�وم  -رج�ل ذو عق�ل �س�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 � -أن�ه لي��س لن�ا حاج�ة ف�ي بناتك وال ن�س�اء قومك ،وال �ش�هوة ،و�إن�ك لتعلم ما نري�ده ،فال نريد �إال
الرجال.
 قال لوط :ليت لي قوة �أدفعكم بها� ،أو ع�شيرة تمنعني ،ف�أحول بينكم وبين �ضيوفي.
 قالت المالئكة للوط  :يا لوط� ،إنا ر�س� ٌل �أر�س�لنا اهلل ،لن ي�صل �إليك قومك ب�س�وء ،فاخرج ب�أهلك من هذه القرية ً
ليل في �س�اعة
مظلمة ،وال ينظر �أحدكم �إلى ما وراءه� ،إال امر�أتك �ستلتفت مخالفة؛ لأنه �سينالها ما نال قومك من العذاب� ،إن موعد �إهالكهم ال�صبح،
وهو موعد قريب.
بيان ف�ضل ومنزلة خليل اهلل �إبراهيم  ،و�أهل بيته.
م�شروعية الجدال عمن ُيرجى له الإيمان قبل الرفع �إلى الحاكم.
بيان فظاعة وقبح عمل قوم لوط.

 فلم ��ا ج ��اء �أمرن ��ا ب�إه�ل�اك ق ��وم
ل ��وط َ�ص َّيرن ��ا عال ��ي قراه ��م �س ��افلها
برفعه ��ا وقلبه ��ا به ��م ،و�أمطرن ��ا عليه ��م
حج ��ارة م ��ن طي ��ن مت�صل ��ب م�صف ��وف
بع�ضه ��ا ف ��وق بع� ��ض بتتاب ��ع.
 ه ��ذه الحج ��ارة ُم َع َّلم ��ة عن ��د اهلل
بعالم��ة خا�ص��ة ،ولي�س��ت ه��ذه الحج��ارة
م ��ن الظالمي ��ن م ��ن قري� ��ش وغيره ��م
ببعي ��دة ،ب ��ل ه ��ي قريب ��ة مت ��ى ق � َّدر اهلل
�إنزاله ��ا عليه ��م نزل ��ت.
 و�أر�س ��لنا �إل ��ى مدي ��ن �أخاه ��م
�شعي ًبا ،قال :يا قوم ،اعبدوا اهلل وحده،
م ��ا لك ��م م ��ن معب ��ود ي�س ��تحق العب ��ادة
غي ��ره ،وال تنق�ص ��وا الكي ��ل وال ��وزن �إذا
كلت��م للنا���س �أو وزنت��م له��م� ،إن��ي �أراك��م
ف��ي �س��عة م��ن ال��رزق ونعم��ة ،ف�ل�ا تغيروا
عليك ��م نعم ��ة اهلل بالمعا�ص ��ي ،و�إن ��ي
�أخ��اف عليك��م عذاب ي��وم محيط يدرك
كل �أحد منكم ،ال تجدون منه مهر ًبا وال
ملج��أ.
 وي��ا ق��وم� ،أت ُّم��وا المكي��ال والمي��زان
بالع��دل �إن كلت��م �أو وزنت��م لغيرك��م ،وال
تنق�ص ��وا النا� ��س م ��ن حقوقه ��م �ش ��يئًا
بالتطفيف والغ�ش والخداع ،وال تف�سدوا
في الأر�ض بالقتل وغيره من المعا�صي.
 بق َّي ��ة اهلل الت ��ي يبقيه ��ا لك ��م
م ��ن الح�ل�ال بع ��د �إيف ��اء حق ��وق النا� ��س
بالع��دل� ،أكث��ر نف ًع��ا وبرك��ة م��ن الزي��ادة
الحا�صل ��ة بالتطفي ��ف والإف�س ��اد ف ��ي
الأر���ض� ،إن كنت��م م�ؤمني��ن ح ًّقا فار�ضوا
بتل ��ك البقي ��ة ،ول�س ��ت عليك ��م برقي ��ب
�أح�ص ��ي �أعمالك ��م ،و�أحا�س ��بكم عليه ��ا،
�إنم��ا الرقي��ب عل��ى ذل��ك ه��و م��ن يعل��م
ال�س ��ر والنج ��وى.
 ق ��ال ق ��وم �ش ��عيب ل�ش ��عيب :ي ��ا
�ش ��عيب� ،أ�صالت ��ك الت ��ي ت�صليه ��ا هلل
ت�أمرك �أن نترك عبادة ما كان �آبا�ؤنا يعبدونه من الأ�صنام ،وت�أمرك �أن نترك الت�صرف في �أموالنا بما ن�ش��اء ،وننميها بما ن�ش��اء؟! �إنك
لأن ��ت الحلي ��م الر�ش ��يد ،ف�إن ��ك �أن ��ت العاق ��ل الحكي ��م كم ��ا عرفن ��اك قب ��ل ه ��ذه الدع ��وة ،فم ��ا ال ��ذي �أ�صاب ��ك؟!
 ق��ال �ش��عيب لقوم��ه :ي��ا ق��وم� ،أخبرون��ي ع��ن حالك��م �إن كن��ت على برهان وا�ضح من ربي ،وب�صيرة من��ه ،ورزقني منه رزقًا ً
حالل ،ومنه
النبوة ،وما �أريد �أن �أنهاكم عن �شيء و�أخالفكم في فعله ،ال �أريد �إال �إ�صالحكم بدعوتكم �إلى توحيد ربكم وطاعته قدر ا�ستطاعتي ،وما
توفيقي �إلى الح�صول على ذلك �إال باهلل �سبحانه ،عليه وحده توكلت في جميع �أموري ،و�إليه �أرجع.
من �سنن اهلل �إهالك الظالمين ب�أ�شد العقوبات و�أفظعها.
حرمة نق�ص الكيل والوزن وبخ�س النا�س حقوقهم.
وجوب الر�ضا بالحالل و�إن قل.
ف�ضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،ووجوب العمل بما ي�أمر اهلل به ،واالنتهاء عما ينهى عنه.

 و ي ��ا ق ��وم ،ال َت ْح ِم َل َّنك ��م عداوت ��ي
عل��ى التكذي��ب بم��ا جئ��ت ب��ه؛ خ��وف �أن
ينالكم من العذاب مثلُ ما نال قوم نوح
�أو قوم هود �أو قوم �صالح ،وما قوم لوط
منك��م ببعي��د ،ال زما ًن��ا وال مكا ًن��ا ،وق��د
علمت��م م��ا �أ�صابه��م ،فاعتبروا.
 واطلبوا المغفرة من ربكم ،ثم
توبوا �إليه من ذنوبكم� ،إن ربي رحيم
بالتائبين� ،شديد المحبة لمن تاب
منهم.
 قال قوم �شعيب ل�شعيب :يا �شعيب،
ما نفهم كثي ًرا مما جئت به ،و�إنا لنراك
فينا ذا �ضعف لما �أ�صاب عينيك من
�ضعف �أو عمى ،ولوال � َّأن ع�شيرتك
على ملتنا لقتلناك بالرمي بالحجارة،
ول�ست علينا بعزيز حتى نهاب قتلك،
احتراما لع�شيرتك.
و�إنما تركنا قتلك
ً
 قال �شعيب لقومه :يا قوم،
�أع�شيرتي �أكرم عندكم و�أعز من اهلل
ربكم؟! وتركتم اهلل وراءكم منبوذً ا
حين لم ت�ؤمنوا بنبيه الذي بعثه �إليكم،
�إن ربي بما تعملون محيط ،ال يخفى
عليه �شيء من �أعمالكم ،و�سيجازيكم
عليها في الدنيا بالإهالك ،وفي الآخرة
بالعذاب.
 وي ��ا ق ��وم ،اعمل ��وا م ��ا ت�س ��تطيعونه
عل��ى طريقتك��م الت��ي ارت�ضيتموه��ا� ،إني
عام��ل على طريقتي الت��ي ارت�ضيتها بما
�أ�س��تطيعه� ،س��وف تعلم��ون من من��ا ي�أتيه
ع ��ذاب يذل ��ه عقا ًب ��ا ل ��ه ،وم ��ن من ��ا ه ��و
كاذب فيما يدعيه ،فانتظروا ما يق�ضي
ب��ه اهلل� ،إن��ي معك��م منتظر.
 ولم ��ا ج ��اء �أمرن ��ا ب�إه�ل�اك ق ��وم
�ش ��عيب �أنقذن ��ا �ش ��عي ًبا والذي ��ن �آمن ��وا
مع��ه برحم��ة منا ،و�أ�ص��اب الذين ظلموا
م��ن قوم��ه �ص��وت �ش��ديد مهل��ك فمات��وا،

و�أ�صبح��وا �س��اقطين عل��ى وجوهه��م ،ق��د ل�صق��ت وجوهه��م بالت��راب.
 ك�أن لم يقيموا فيها من قبل� ،أال طُ ردت مدين من رحمة اهلل بحلول نقمته عليهم ،كما طردت منها ثمود ب�إنزال �سخطه عليهم.
 ولقد �أر�سلنا مو�سى ب�آياتنا الدالة على توحيد اهلل ،وبحججنا الوا�ضحة الدالة على �صدق ما جاء به.
� أر�س��لناه �إل��ى فرع��ون والأ�ش��راف م��ن قوم��ه ،فاتب��ع ه��ؤالء الأ�ش��راف �أمر فرعون لهم بالكفر باهلل ،ولي���س �أمر فرع��ون ب�أمر ذي �إ�صابة
للحق حتى يتبع.
ذ ّم الجهلة الذين ال يفقهون عن الأنبياء ما جا�ؤوا به من الآيات.
ذ ّم وت�سفيه من ا�شتغل ب�أوامر النا�س ،و�أعر�ض عن �أوامر اهلل.
بيان دور الع�شيرة في ن�صرة الدعوة والدعاة.
طرد الم�شركين من رحمة اهلل تعالى.

 يتق�دم فرع�ون قوم�ه ي�وم القيام�ة
�إل�ى الن�ار ح َّت�ى يدخله�م فيه�ا ،و�س�اء
ال َم� ْو ِرد ال�ذي يورده�م �إلي�ه.
 و�أتبعه�م اهلل ف�ي الحي�اة الدني�ا
لعن�ة وط�ر ًدا و�إبع�ا ًدا م�ن رحمت�ه م�ع م�ا
�أ�صابه�م م�ن الهلاك بالغ�رق ،و�أتبعه�م
ط�ر ًدا و�إبع�ا ًدا منه�ا ي�وم القيام�ة� ،س�اء
م�ا ح�ص�ل له�م م�ن ت�رادف اللعنتي�ن
والع�ذاب ف�ي الدني�ا والآخ�رة.
 ذلك المذكور في هذه ال�سورة من
�أخبار القرى نخبرك � -أيها الر�سول-
به ،من هذه القرى ما هو قائم المعالم،
ومنها ما ُم ِح َيت معالمه ،فلم يبق له
�أثر.
 وم�ا ظلمناه�م بم�ا �أ�صبناه�م
ب�ه م�ن هلاك ،ولك�ن ظلم�وا �أنف�س�هم
ب�إيراده�ا موارد الهالك بكفرهم باهلل،
فم�ا دفع�ت عنه�م �آلهته�م الت�ي كان�وا
يعبدونه�ا م�ن دون اهلل م�ا ن�زل به�م
م�ن ع�ذاب حي�ن ج�اء �أم�ر رب�ك � -أيه�ا
الر�س�ول  -ب�إهالكه�م ،وم�ا زادته�م
�آلهته�م ه�ذه �إال خ�س�رانًا وهلاكًا.
 وكذل�ك الأخ�ذ واال�س�تئ�صال ال�ذي
�أخ�ذ اهلل ب�ه الق�رى المكذب�ة ف�ي كل
زم�ان وم�كان� ،إن �أخ�ذه للق�رى الظالمة
�أخ�ذ م�ؤل�م ق�وي.
� إن في �أخذ اهلل ال�شديد لتلك القرى
الظالمة لعبرة وعظة لمن خاف عذاب
يوم القيامة ،ذلك اليوم الذي يجمع
اهلل له النا�س لمحا�سبتهم ،وذلك يوم
م�شهود ي�شهده �أهل المح�شر.
 وال ن�ؤخ�ر ذل�ك الي�وم الم�ش�هود �إال
لأج�ل معل�وم العدد.
 يوم ي�أتي ذلك اليوم ال تتكلم �أي
نف�س بحجة �أو �شفاعة �إال بعد �إذنه،
والنا�س فيه نوعان� :شقي يدخل النار،
و�سعيد يدخل الجنة.
 ف�أما الأ�شقياء لكفرهم وف�ساد �أعمالهم فيدخلون في النار ،ترتفع فيها �أ�صواتهم و�أنفا�سهم من �شدة ما يعانون من لهيبها.
 ماكث�ون فيه�ا �أب ً�دا ،ال يخرج�ون منه�ا م�ا دام�ت ال�س�ماوات والأر��ض� ،إال م�ن �ش�اء اهلل �إخراجه من ع�صاة الموحدي�ن� ،إن ربك � -أيها
الر�س�ول َ -ف َّعال لما يريده ،فال ُم ْ�س� َتك ِْره له �س�بحانه.
 و�أما ال�س�عداء الذين �س�بقت لهم ال�س�عادة من اهلل لإيمانهم و�صالح �أعمالهم ،فهم في الجنة ماكثون فيها � ًأبدا ما دامت ال�س�ماوات
والأر�ض� ،إال من �شاء اهلل �إدخاله النار قبل الجنة من ع�صاة الم�ؤمنين� ،إن نعيم اهلل لأهل الجنة غير مقطوع عنهم.
التحذير من ا ّتباع ر�ؤ�ساء ال�شر والف�ساد ،وبيان �ش�ؤم اتباعهم في الدارين.
تنزه اهلل تعالى عن الظلم في �إهالك �أهل ال�شرك والمعا�صي.
ال تنفع �آلهة الم�شركين عابديها يوم القيامة ،وال تدفع عنهم العذاب.
انق�سام النا�س يوم القيامة �إلى� :سعيد خالد في الجنان ،و�شقي خالد في النيران.

 ف�ل�ا تك ��ن � -أيه ��ا الر�س ��ول  -ف ��ي
ارتياب و�ش��ك من ف�س��اد ما يعبده ه�ؤالء
الم�ش ��ركون ،فلي� ��س له ��م عل ��ى �صحت ��ه
برهان عقلي وال �ش��رعي ،و�إنما الحامل
له ��م عل ��ى عب ��ادة غي ��ر اهلل تقليده ��م
لآبائه��م ،و�إنا ل ُم ِت ُّمون لهم ن�صيبهم من
الع��ذاب دون نق���ص.
 ولقد �أعطينا مو�سى التوراة،
فاختلف النا�س فيها ،ف�آمن بع�ضهم
بها ،وكفر بع�ض ،ولوال ق�ضاء من اهلل
�سبق �أنه ال ُي َع ِّجل العذاب ،بل ي�ؤخره
�إلى يوم القيامة لحكمة ،لنزل بهم ما
ي�ستحقون من العذاب في الدنيا ،و�إن
الكافرين من يهود وم�شركين لفي �شك
من القر�آن ُمو ِقع في االرتياب.
 و�إن كل م ��ن ذُ ِك ��ر م ��ن المختلفي ��ن
ل ُي ِت َّم َّن لهم ربك � -أيها الر�سول  -جزاء
�أعماله ��م ،فم ��ا كان خي � ًرا كان ج ��زا�ؤه
خي� ًرا ،وم��ا كان �ش� ًّرا كان ج��زا�ؤه �ش� ًّرا،
�إن اهلل بدقائ ��ق م ��ا يعملون ��ه علي ��م ،ال
يخف��ى علي��ه من �أعمالهم �ش��يء.
 داوم عل ��ى االلت ��زام بالطـ ��ريق
الم�س��تقيم � -أيها الر�س��ول  -كما �أمرك
اهلل ،فامتث��ل �أوام��ره ،واجتن��ب نواهي��ه،
ولي�س��تقم م��ن تاب معك م��ن الم�ؤمنين،
وال تتج��اوزوا الحد بارت��كاب المعا�صي،
�إن��ه بم��ا تعمل��ون ب�صي��ر ،ال يخف��ى علي��ه
من �أعمالكم �شيء ،و�سيجازيكم عليها.
 وال تميل ��وا �إل ��ى الكف ��ار الظالمي ��ن
بمداهن ��ة �أو م ��و ّدة ،فت�صيبك ��م الن ��ار
ب�س ��بب ذل ��ك المي ��ل ،ولي� ��س لك ��م م ��ن
دون اهلل �أولي��اء ينقذونك��م منه��ا ،ث��م ال
تج ��دون م ��ن ين�صرك ��م.
 و�أق ��م � -أيه ��ا الر�س ��ول  -ال�ص�ل�اة
على �أح�سن وجه في طرفي النهار وهما
�أول النه��ار و�آخ��ره ،و�أقمه��ا ف��ي �س��اعات
م��ن اللي��ل� ،إن الأعم��ال ال�صالح��ات تمحو �صغائر الذنوب ،ذلك المذك��ور موعظة للمتعظين ،وعبرة للمعتبرين.
 وا�صب��ر عل��ى فع��ل م��ا �أُم��رت ب��ه م��ن اال�س��تقامة وغيره��ا ،وعل��ى ترك م��ا نُهيت عنه من الطغي��ان والركون �إلى الظَّ َلم��ة� ،إن اهلل ال يبطل
ثواب المح�سنين ،بل يتقبل منهم �أح�سن الذي عملوا ،ويجزيهم �أجرهم ب�أح�سن ما كانوا يعملون.
 فه�ل َّ�ا كان م��ن الأم��م المعذب��ة قبلك��م بقي��ة م��ن �أه��ل الف�ض��ل وال�ص�ل�اح ينه��ون تل��ك الأم��م ع��ن الكف��ر ،وع��ن الف�س��اد ف��ي الأر���ض
بالمعا�ص��ي ،ل��م تك��ن منه��م تل��ك البقي��ة� ،إال قلي��ل منه��م كان��وا ينه��ون ع��ن الف�س��اد ،ف�أنجيناه��م حي��ن �أهلكن��ا قومه��م الظالمي��ن ،واتب��ع
الظالم��ون م��ن �أقوامه��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 الر�س��ول  -ليهل��ك قري��ة م��ن الق��رى �إذا كان �أهله��ا م�صلحي��ن ف��ي الأر���ض� ،إنم��ا يهلكه��ا �إن كان �أهله��ا مف�س��دين
بالكفر والظلم والمعا�صي.
وجوب اال�ستقامة على دين اهلل تعالى.
التحذير من الركون �إلى الكفار الظالمين بمداهنة �أو مودة.
بيان ُ�س َّنة اهلل تعالى في �أن الح�سنة تمحو ال�سيئة.
الحث على �إيجاد جماعة من �أولي الف�ضل ي�أمرون بالمعروف ،وينهون عن الف�ساد وال�شر ،و�أنهم ع�صمة من عذاب اهلل.

 ول ��و �ش ��اء رب ��ك � -أيه ��ا الر�س ��ول -
�أن يجع��ل النا���س �أم��ة واح��دة عل��ى الحق
لفع��ل ،لكن��ه ل��م ي�ش��أ ذل��ك ،ف�ل�ا يزال��ون
مختلفي ��ن في ��ه ب�س ��بب اتب ��اع اله ��وى
والبغ ��ي.
� إال م ��ن رحمه ��م اهلل بالتوفي ��ق
للهداي��ة ،ف�إنه��م ال يختلف��ون ف��ي توحيده
�س��بحانه ،ولذل��ك االختب��ار باالخت�ل�اف
خلقهم �س��بحانه ،فمنهم �ش��قي و�س��عيد،
وتم��ت كلم��ة ربك � -أيها الر�س��ول  -التي
ق�ضاه��ا ف��ي الأزل بملء جهنم من �أتباع
ال�ش��يطان م��ن الجن والنا���س.
 وكل خب ��ر نق�ص ��ه علي ��ك � -أيه ��ا
الر�س��ول  -م��ن �أخب��ار الر�س��ل م��ن قبلك
نق�ص ��ه ل ُن َث ِّب ��ت ب ��ه قلب ��ك عل ��ى الح ��ق
ونق ّوي��ه ،وج��اءك ف��ي هذه ال�س��ورة الحق
الذي ال �شك فيه ،وجاءتك فيها موعظة
للكافري ��ن ،وذك ��رى للم�ؤمني ��ن الذي ��ن
ينتفع ��ون بالذك ��رى.
 وق ��ل � -أيه ��ا الر�س ��ول  -للذي ��ن
ال ي�ؤمن��ون ب��اهلل ،وال يوحدون��ه :اعمل��وا
عل��ى طريقتك��م في الإعرا���ض عن الحق
وال�ص��د عن��ه� ،إن��ا عامل��ون عل��ى طريقن��ا
م��ن الثب��ات علي��ه ،والدعوة ل��ه ،وال�صبر
عليه.
 وترقب ��وا م ��ا ين ��زل بن ��ا� ،إن ��ا
مترقب ��ون م ��ا ين ��زل بك ��م.
 وهلل وح ��ده عل ��م م ��ا غ ��اب ف ��ي
ال�س ��ماوات ،وم ��ا غ ��اب ف ��ي الأر� ��ض ،ال
يخف ��ى علي ��ه �ش ��يء من ��ه ،و�إلي ��ه وح ��ده
يرج ��ع الأم ��ر جميع ��ه ي ��وم القيام ��ة،
فاعب��ده � -أيه��ا الر�س��ول  -وحده ،وتوكل
علي��ه ف��ي كل �أمورك ،ولي���س رب��ك بغافل
عما تعملون ،بل هو عليم به ،و�سيجازي
ًّ
كل بم��ا عم��ل.

١٢

١١١

االعتبار بلطف تدبير اهلل لأوليائه وتمكينهم ،وح�سن عاقبتهم.

�س��بق ال��كالم عليه��ا وعل��ى نظائره��ا ف��ي بداي��ة �س��ورة البق��رة .ه��ذه الآي��ات الت��ي �أنزل��ت ف��ي ه��ذه ال�س��ورة م��ن �آي��ات الق��ر�آن
الوا�ض��ح فيم��ا ا�ش��تمل علي��ه�  .إن��ا �أنزلن��ا الق��ر�آن بلغ��ة الع��رب لعلك��م � -أيه��ا الع��رب  -تفهم��ون معاني��ه  .نح��ن نق���ص علي��ك � -أيه��ا
الر�س��ول � -أح�س��ن الق�ص���ص ل�صدقه��ا و�س�ل�امة �ألفاظه��ا وبالغته��ا ،ب�إنزالن��ا علي��ك هذا الق��ر�آن ،و�إنك كنت من قبل �إنزال��ه من الغافلين
عن هذا الق�ص�ص ،ال علم لك به  .نخبرك � -أيها الر�س��ول  -حين قال يو�س��ف لأبيه يعقوب :يا �أبت� ،إني ر�أيت في المنام �أحد ع�ش��ر
كوك ًب��ا ،ور�أي��ت ال�شم���س والقم��ر ،ر�أي��ت كل �أولئ��ك ل��ي �س��اجدين ،فكان��ت هذه الر�ؤيا عاجل ب�ش��رى ليو�س��ف .

بي��ان الحكم��ة م��ن الق�ص���ص القر�آن��ي ،وه��ي تثبي��ت قل��ب النب��ي وموعظ��ة الم�ؤمنين .انفراد اهلل تعالى بعلم الغيب ال ي�ش��ركه فيه
�أحد .الحكمة من نزول القر�آن عرب ًّيا �أن يعقله العرب؛ ليبلغوه �إلى غيرهم .ا�شتمال القر�آن على �أح�سن الق�ص�ص.

 قال يعقوب البنه يو�سف :يا بني،
ال تذكر ر�ؤياك لإخوتك ،فيفهموها،
ح�سدا
ويح�سدوك ،فيدبروا لك مكيدة ً
منهم� ،إن ال�شيطان للإن�سان عدو
وا�ضح العداوة.
 وكما ر�أيت تلك الر�ؤيا يختارك  -يا
يو�سف  -ربك ،ويعلمك تعبير الر�ؤى،
ويكمل نعمته عليك بالنبوة كما �أتم
نعمته على �أبويك من قبلك� :إبراهيم
و�إ�سحاق� ،إن ربك عليم بخلقه ،حكيم
في تدبيره.
 لق��د كان ف��ي خب��ر يو�س��ف وخب��ر
�إخوت��ه عب��ر وعظ��ات لل�س��ائلين ع��ن
�أخباره��م.
 حي ��ن ق ��ال �إخوت ��ه فيم ��ا بينه ��م:
ليو�س��ف و�أخ��وه ال�ش��قيق �أح��ب �إل��ى �أبينا
من ��ا ونح ��ن جماع ��ة ذوو ع ��دد ،فكي ��ف
ف�ضلهم ��ا علين ��ا؟ �إن ��ا لن ��راه ف ��ي خط���أ
َّ
ف�ضلهما علينا من غير �س��بب
�ن
�
ي
ح
�ن
ب ِّي�
َّ
يظه��ر لن��ا.
 اقتل ��وا يو�س ��ف� ،أو غ ِّيب ��وه ف ��ي
�أر���ض بعي��دة؛ َي ْخ ُل� ْ��ص لك��م وج��ه �أبيك��م
فيحبكم ح ًّبا ً
كامل ،وتكونوا من بعد ما
قوم��ا
�ه
�
ب
تغيي
أو
�
�ه
�
ل
قت
�ن
تقدم��ون علي��ه م�
ً
�صالحي��ن ،حي��ن تتوب��ون م��ن ذنبك��م.
 قال �أحد الإخوة :ال تقتلوا يو�سف،
ولكن ارموه في قعر البئر ي�أخذه بع�ض
الم�سافرين الذين يمرون به ،فهذا
�أخف �ضر ًرا من قتله� ،إن كنتم عازمين
على ما قلتم ب�ش�أنه.
 ولم ��ا اتفق ��وا عل ��ى �إبع ��اده قال ��وا
لأبيهم يعقوب :يا �أبانا ،ما لك ال تجعلنا
�أمناء على يو�س��ف؟ و�إنا لم�ش��فقون عليه
نرع ��اه مم ��ا ي�ض ��ره ،ونح ��ن نا�صح ��ون
ل ��ه بحفظ ��ه ورعايت ��ه حت ��ى يع ��ود �إلي ��ك
�س��ال ًما ،فم��ا ال��ذي يمنع��ك م��ن �إر�س��اله

معنا؟

غدا يتمتع بالطعام ويمرح ،و�إنا له لحافظون من كل �أذى ي�صيبه.
معنا
أخذه
�
ن
لنا
ا�سمح
ً
 ق��ال يعق��وب لأبنائ��ه� :إن��ي ليحزنن��ي ذهابك��م ب��ه؛ لأن��ي ال �أ�صبر على فراق��ه ،و�أخاف عليه من �أن ي�أكله الذئ��ب و�أنتم الهون عنه بالرتع
واللعب.
 قالوا لأبيهم :لئن �أكل الذئب يو�سف ونحن جماعة �إنا في هذه الحال ال خير فينا ،فنحن خا�سرون �إذ لم نمنعه من الذئب.
�شرعا ،وجواز تعبيرها.
ثبوت الر�ؤيا ً
م�شروعية كتمان بع�ض الحقائق �إن ترتب على �إظهارها �شي ٌء من الأذى.
بيان ف�ضل ذرية �آل �إبراهيم وا�صطفائهم على النا�س بالنبوة.
الميل �إلى �أحد الأبناء بالحب يورث العداوة والح�سد بين الإِخوة.

 ف�أر�س ��له يعق ��وب معه ��م ،فلم ��ا
ذهب��وا ب��ه بعي� ً�دا ،وعزموا عل��ى رميه في
قع��ر البئ��ر� ،أوحين��ا �إل��ى يو�س��ف في هذه
الح��ال :لتخبرنه��م ب�صنيعه��م هذا وهم
ال ي�ش��عرون ب��ك ح��ال �إخب��ارك له��م.
 وج ��اء �إخ ��وة يو�س ��ف �أباه ��م وق ��ت
ترويج��ا لمكره��م.
الع�ش��اء يتباك��ون ً
 قال��وا :ي��ا �أبان��ا� ،إن��ا ذهبن��ا نت�س��ابق
عل��ى الأرج��ل ونترام��ى بالنب��ال ،وتركن��ا
يو�س��ف عن��د ثيابن��ا و�أَ ْز َوادن��ا ليحفظه��ا،
ف�أكل��ه الذئ��ب ،ول�س��ت بم�ص� ّدق لنا ،و�إن
كن��ا ف��ي الواق��ع �صادقين فيم��ا �أخبرناك
به.
 و�أك ��دوا خبره ��م بحيل ��ة ،فج ��ا�ؤوا
بقمي���ص يو�س��ف ملطّ ًخ��ا ب��دم غير دمه،
موهمي��ن �أن��ه �أث��ر �أكل الذئ��ب له ،ففطن
يعـ ��قوب  -بقرين ��ة �أن القمــ ��ي�ص ل ��م
ُي َمـ َّزق  -لكذبهم ،فقال لهم :لي�س الأمر
كم��ا �أخبرت��م ،ب��ل ز ّين��ت لك��م �أنف�س��كم
�أم� ًرا �س��يئًا �صنعتم��وه ب��ه ،ف�أم��ري �صب��ر
جمي��ل ال ج��زع في��ه ،واهلل المطل��وب منه
العون على ما تذكرونه من �أمر يو�س��ف.
 وجاءت قافلة ما ّرة ،فبعثوا من
ي�ستقي لهم الماء ،ف�أر�سل َد ْل َوه في
البئر ،فتعلّق يو�سف بالحبل ،فلما
�أب�صره مر�سلها قال م�سرو ًرا :يا ب�شراي
هذا غالم ،و�أخفاه واردهم وبع�ض
�أ�صحابه عن بقية القافلة زاعمين �أنه
ب�ضاعة ا�ستب�ضعوها ،واهلل عليم بما
يفعلونه بيو�سف من االبتذال والبيع ،ال
يخفى عليه من عملهم �شيء.
 وباع ��ه ال ��وارد و�أ�صحاب ��ه بم�ص ��ر
بثم ��ن زهي ��د ،فه ��و دراه ��م �س ��هلة الع ��د
لقلَّته ��ا ،وكان ��وا م ��ن الزاهدي ��ن في ��ه
لحر�صه��م عل��ى التخل���ص من��ه �س��ري ًعا،
فق��د علم��وا م��ن حاله �أنه لي���س بمملوك،
وخاف��وا عل��ى �أنف�س��هم م��ن �أهل��ه ،وه��ذا م��ن تم��ام رحم��ة اهلل ب��ه حت��ى ال يبق��ى معه��م طوي�ل ً�ا.
 وق��ال الرج��ل ال��ذي ا�ش��تراه م��ن م�ص��ر المر�أت��ه� :أح�س��ني �إلي��ه و�أكرميه ف��ي مقامه معنا؛ لعله ينفعن��ا في القيام ببع�ض م��ا نحتاج �إليه،
�أو نُ�ص ِّي��ره ول� ً�دا بالتب ِّن��ي ،وكم��ا �أنجين��ا يو�س��ف م��ن القت��ل ،و�أخرجن��اه م��ن البئ��ر ،وعطفن��ا علي��ه قل��ب العزي��ز؛ م ّكن��ا ل��ه في م�ص��ر ،ولنعلمه
ت�أويل الر�ؤيا ،واهلل غالب على �أمره ،ف�أمره نافذ ،فال ِ
مكره له �س��بحانه ،ولكن غالب النا���س  -وهم الكفار  -ال يعلمون ذلك.
 ولما بلغ يو�سف �سن ا�شتداد البدن �أعطيناه فه ًما وعل ًما ،ومثل هذا الجزاء الذي جزيناه به نجزي المح�سنين في عبادتهم هلل.
جر �إخوة يو�سف �إلى الكيد به والم�ؤامرة على قتله.
بيان خطورة الح�سد الذي ّ
م�شروعية العمل بالقرينة في الأحكام.
من تدبير اهلل ليو�سف ولطفه به �أن قذف في قلب عزيز م�صر معاني الأبوة بعد �أن حجب ال�شيطان عن �إخوته معاني الأخوة.

 وطلبت امر�أة العزيز برفق و�إعمال
فعل الفاح�شة،
حيلة من يو�سف
وغلّقت الأبواب �إمعانًا في الخلوة،
وقالت لهَ :هل َُّم وتعال � ّإلي ،فقال
يو�سف� :أعت�صم باهلل مما دعو ِتني
�إليه� ،إن �س ّيدي �أح�سن � ّإلي في مقامي
عنده فلن �أخونه ،ف�إن خنته كنت
ظال ًما� ،إنه ال يفوز الظالمون.
 ولق ��د رغب ��ت نف�س ��ها ف ��ي فع ��ل
الفاح�ش ��ة ،وخط ��ر عل ��ى نف�س ��ه ه ��و
ذل ��ك ،ل ��وال �أن ��ه ر�أى م ��ن �آي ��ات اهلل م ��ا
يك ّف ��ه ع ��ن ذل ��ك ويبع ��ده ،وق ��د �أرين ��اه
ذل��ك لنك�ش��ف عن��ه ال�س��وء ،ونبع��ده ع��ن
الزن��ى والخيان��ة� ،إن يو�س��ف م��ن عبادنا
المختاري ��ن للر�س ��الة والنب ��وة.
 وت�سـابقــ��ا �إلـ��ى البــ��اب :يو�سـ��ف
لينج��و بنف�س��ه ،وه��ي لتمنع��ه م��ن
الخ��روج ،ف�أم�س��كت بقمي�ص��ه لتمنع��ه
م��ن الخ��روج ،ف�ش� ّقته من خلف��ه ،ووجدا
زوجه��ا عند الب��اب ،قالت امر�أة العزيز
للعزي��ز محتال��ة :لي���س عقاب م��ن ق�صد
بزوجتك  -يا عزيز  -فعل الفاح�ش��ة �إال
ال�س��جن� ،أو �أن ُي َع� َّ�ذب عذا ًب��ا موج ًع��ا.
 ق ��ال يو�س ��ف  :ه ��ي الت ��ي
طلبت مني الفاح�ش��ة ،ولم �أُ ِر ْدها منها،
فانبعث �ش��اه ٌد من �أهلها ف�ش��هد بقوله:
�إن كان قمي���ص يو�س��ف �شُ � َّ�ق م��ن �أمام��ه
فذل��ك قرين��ة عل��ى �صدقه��ا؛ لأنها كانت
تمنع��ه م��ن نف�س��ها ،فه��و كاذب.
 و�إن كان قمي�ص ��ه �شُ � َّ�ق م ��ن خلف ��ه
فذل��ك قرينة عل��ى �صدقه؛ لكونها كانت
ُت��را ِوده وهو ه��ارب عنها ،فهي كاذبة.
 فلم ��ا �ش ��اهد العزي ��ز �أن قمي� ��ص
يو�س��ف �شُ � َّ�ق م��ن خلف��ه تحق��ق م��ن
�ص��دق يو�س��ف ،وق��ال� :إن ه��ذا الق��ذف
ال ��ذي قذفت ��ه ب ��ه م ��ن جمل ��ة َمك ِْر ُك � َّ�ن -

مع�ش ��ر الن�س ��اء َّ � -إن َم ْك َر ُك � َّ�ن مك ��ر ق ��وي.
�صفح��ا ،وال تذك��ره لأح��د ،واطلب��ي �أن��ت المغف��رة لإثم��ك� ،إن��ك كن��ت م��ن الآثمي��ن
�ر
�
م
ل
أ
ا
�ذا
�
ه
 وق��ال ليو�س��ف :ي��ا يو�س��ف ،ا�ض� ِ�ر ْب ع��ن
ً
ب�س��بب مراودة يو�س��ف عن نف�س��ه.
 وانت�ش��ر خبره��ا ف��ي المدين��ة ،وقال��ت طائف��ة م��ن الن�س��اء عل��ى �س��بيل الإن��كار :زوج��ة العزي��ز تدع��و عبده��ا �إل��ى نف�س��ها ،ق��د و�ص��ل حبه
�ش��غاف قلبه��ا (�أي :غالف��ه)� ،إن��ا لنراه��ا ب�س��بب مراودته��ا ل��ه وحبها �إياه  -وهو عبده��ا  -في �ضالل وا�ضح.
قبح خيانة المح�سن في �أهله وماله ,الأمر الذي ذكره يو�سف من جملة �أ�سباب رف�ض الفاح�شة.
بيان ع�صمة الأنبياء وحفظ اهلل لهم من الوقوع في ال�سوء والفح�شاء.
وجوب دفع الفاح�شة والهرب والتخل�ص منها.
م�شروعية العمل بالقرائن في الأحكام.

 فلم ��ا �س ��معت ام ��ر�أة العزي ��ز
�إنكاره��ن عليه��ا واغتيابه��ن �إياه��ا بعث��ت
�إليه ��ن تدعوهـــ ��ن لـــــ ��يرين يو�ســـــ ��ف
وه َّي� ��أت له ��ن مح�ل ًّ�ا في ��ه
فيــــ ��عذرنهاَ ،
فرا���ش وو�س��ائد ،و�أعطت كل واحدة من
المدع ��وات �س ��كينًا تقط ��ع ب ��ه الطع ��ام،
وقال ��ت ليو�س ��ف  :اخ ��رج عليه ��ن،
فلم��ا نظ��رن �إلي��ه �أعظمن��ه ،وانده�شـــ��ن
وجرح��ن
لح�ســـ��نه ،وانبـــ��هرن بجمال��هَّ ،
�أيديه ��ن  -م ��ن �ش ��دة االنبه ��ار ب ��ه -
بال�س ��كاكين المع� � ّدة لقط ��ع الطع ��ام،
وقل ��ن :تن ��زه اهلل ،لي� ��س ه ��ذا الغ�ل�ام
ب�ش� ًرا ،فما هو فيه من الجمال لم ُي ْعهد
ف ��ي الب�ش ��ر ،لي� ��س �إال َم َل �كًا كري ًم ��ا م ��ن
المالئك ��ة الك ��رام.
 قال ��ت ام ��ر�أة العزي ��ز للن�س ��وة لم ��ا
ر�أت م��ا �أ�صابه��ن :ه��ذا ه��و الفت��ى ال��ذي
َع َّير ُت َّنن ��ي ب�س ��بب حب ��ه ،ولق ��د طلبت ��ه،
واح َت ْل � ُ�ت لإغوائ ��ه ،فامتن ��ع ،ولئ ��ن ل ��م
يفع��ل م��ا �أطل��ب من��ه م�س� ً
�تقبل ليدخل� ّ�ن
ال�س ��جن ،وليكون ��ن م ��ن الأذالء.
 ق ��ال يو�س ��ف داع ًي ��ا رب ��ه :ي ��ا
رب ،ال�سجن الذي هددتني به �أحب � َّإلي
مم��ا يدعونن��ي �إلي��ه م��ن فع��ل الفاح�ش��ة،
و�إذا ل ��م تك�ش ��ف عن ��ي مكره ��ن َ�أ ِم ��ل
�إليه ��ن ،و�أك ��ن م ��ن الجاهلي ��ن �إن ِم ْل � ُ�ت
�إليه��ن ،وطاوعته��ن فيم��ا ي��ردن من��ي.
 ف�أج ��اب اهلل دعوت ��ه ،وك�ش ��ف عن ��ه
مكر امر�أة العزيز ومكر ن�سوة المدينة،
�إن��ه ال�س��ميع لدع��اء يو�س��ف ،ولدع��اء
كل داع ،العلي��م بحال��ه وحال غيره.
 ث ��م كان م ��ن ر�أي العزي ��ز وقوم ��ه
لم ��ا �ش ��اهدوا الأدل ��ة عل ��ى براءت ��ه �أن
ي�س��جنوه  -حتى ال تنك�ش��ف الف�ضيحة -
�إل��ى م��دة غي��ر معلوم��ة.
 ف�س ��جنوه ،ودخ ��ل مع ��ه غالم ��ان
ف��ي ال�س��جن ،ق��ال �أح��د الغالمي��ن ليو�س��ف� :إن��ي ر�أي��ت ف��ي المنام �أني �أع�ص��ر العنب لي�صير خم ًرا ،وق��ال الثاني� :إني ر�أي��ت �أني �أحمل فوق
ر�أ�س��ي خب� ً�زا ت��أكل الطي��ور من��ه� ،أخبرن��ا  -ي��ا يو�س��ف  -بتف�س��ير م��ا ر�أين��ا� ،إن��ا ن��راك م��ن �أه��ل الإح�س��ان.
 ق��ال يو�س��ف  :ال ي�أتيكم��ا طع��ام يج��ري عليكم��ا م��ن المل��ك �أو غي��ره �إال ب َّين��ت لكم��ا حقيقت��ه وكيفيته قب��ل �أن ي�أتيكما ،ذلكم��ا الت�أويل
الذي �أعلمه هو مما علَّمنيه ربي ،ال من الكهانة وال من التنجيم� ،إني تركت دين قوم ال ي�ؤمنون باهلل ،وهم بالآخرة كافرون.
بيان جمال يو�سف الذي كان �سبب افتتان الن�ساء به.
�إيثار يو�سف ال�سجن على مع�صية اهلل.
من تدبير اهلل ليو�سف ولطفه به تعليمه ت�أويل الر�ؤى وجعلها �سب ًبا لخروجه من بالء ال�سجن.

 واتـبــــعت ديـــن �آبائــــي� :إبراهـــــيم
و�إ�سحاق ويعقوب ،وهو دين التوحيد
ي�صح لنا �أن ن�شرك باهلل
هلل ،ما
ّ
غيره ،وهو المنفرد بالوحدانية ،ذلك
التوحيد والإيمان الذي �أنا عليه و�آبائي
هو من ف�ضل اهلل علينا �أن وفقنا له،
ومن ف�ضله على النا�س جمي ًعا حين
بعث �إليهم الأنبياء به ،ولكن �أكثر
النا�س ال ي�شكرون اهلل على نعمه ،بل
يكفرونه.
 ث ��م خاط ��ب يو�س ��ف الغالمي ��ن
في ال�س��جن ً
قائل� :أعبادة �آلهة متعددة
خي ��ر� ،أم عب ��ادة اهلل الواح ��د ال ��ذي ال
�شريك له ،القهار لغيره ،الذي ال يقهر؟
 م�ا تعب�دون م�ن دون اهلل �إال �أ�س�ماء
عل�ى غي�ر م�س َّ�ميات� ،س َّ�ميتموها �أنت�م
و�آبا�ؤك�م �آله�ة ،لي��س له�ا ف�ي الألوهي�ة
ن�صي�ب ،ل�م ُي ْن ِ�زل اهلل بت�س�ميتكم له�ا
حج�ة ت�دل عل�ى �صحته�ا ،لي��س الحك�م
ف�ي جمي�ع المخلوق�ات �إال هلل وح�ده،
ال له�ذه الأ�س�ماء الت�ي �س�ميتموها �أنت�م
توح�دوه
و�آبا�ؤك�م� ،أم�ر اهلل �س�بحانه �أن ِّ
بالعب�ادة ،ونه�ى �أن ت�ش�ركوا مع�ه غيره،
ذل�ك التوحي�د ه�و الدي�ن الم�س�تقيم
الذي ال اعوجاج فيه ،ولكن �أكثر النا�س
ال يعلم�ون ذلك ،ولذلك ي�ش�ركون باهلل،
فيعب�دون بع��ض مخلوقات�ه.
 ي ��ا رفي َق ��ي ال�س ��جن� ،أم ��ا ال ��ذي
ر�أى �أنه يع�صر عن ًبا لي�صير خم ًرا ف�إنه
يخ��رج م��ن ال�س��جن ،ويرج��ع �إل��ى عمله،
في�س��قي المل��ك ،و�أما ال��ذي ر�أى �أن فوق
ر�أ�س��ه خب� ًزا ت��أكل الطير من��ه ف�إنه يقتل
وي�صل��ب ،فت��أكل الطير من لحم ر�أ�س��ه،
فرغ الأمر الذي طلبتما ال ُف ْت َيا فيه وتم،
فه��و واق��ع ال محالة.
�اج
 وق ��ال يو�س ��ف لل ��ذي ظ ��ن �أن ��ه ن � ٍ
منهما  -وهو �س��اقي الملك  :-اذكر ق�صتي و�ش��أني عند الملك؛ لعله يخرجني من ال�س��جن ،ف�أن�س��ى ال�ش��يطان ال�س��اقي ذكر يو�س��ف عند
المل��ك ،فمك��ث يو�س��ف ف��ي ال�س��جن بعد ذلك عدة �س��نوات.
 وق��ال المل��ك� :إن��ي ر�أي��ت ف��ي المن��ام �س��بع بق��رات �س��مان ي�أكله��ن �س��بع بق��رات هزي�ل�ات ،ور�أيت �س��بع �س��نبالت خ�ضر ،و�س��بع �س��نبالت
ياب�س��ات ،يا �أيها ال�س��ادة والأ�ش��راف� ،أخبروني بت�أويل ر�ؤياي هذه �إن كنتم عالمين بت�أويل الر�ؤيا.
وجوب اتباع ملة �إبراهيم ،والبراءة من ال�شرك و�أهله.
في قوله}:ﭰ ﭱ  {...دليل على �أن ه�ؤالء الم�صريين كانوا �أ�صحاب ديانة �سماوية لكنهم �أهل �إ�شراك.
ك ُّل الآلهة التي ُتعبد من دون اهلل ما هي �إال �أ�سماء على غير م�سميات ،لي�س لها في الألوهية ن�صيب.
ا�ستغالل المنا�سبات للدعوة �إلى اهلل ،كما ا�ستغلها يو�سف في ال�سجن.

 قال ��وا :ر�ؤي ��اك �أخ�ل�اط �أح�ل�ام،
وم ��ا كان كذل ��ك ف�ل�ا ت�أوي ��ل ل ��ه ،ول�س ��نا
عالمي ��ن بت�أوي ��ل الأح�ل�ام المختلط ��ة.
 وق ��ال ال�س ��اقي ال ��ذي نج ��ا م ��ن
وتذ َّك ��ر يو�س ��ف
الغالمي ��ن ال�س ��جينينَ ،
وم��ا ه��و علي��ه م��ن علم ت�أوي��ل الر�ؤيا
بع ��د م ��دة� :أن ��ا �أخبرك ��م بت�أوي ��ل م ��ا ر�آه
المل��ك بع��د �س��ؤال م��ن ل��ه عل��م بت�أويلها،
فابعثن ��ي � -أيه ��ا المل ��ك � -إل ��ى يو�س ��ف
لي ��ؤ ِّول ر�ؤي��اك.
 فلم ��ا و�ص ��ل الناج ��ي �إل ��ى يو�س ��ف
ق ��ال ل ��ه :ي ��ا يو�س ��ف� ،أيه ��ا ال�ص ِّدي ��ق،
�أخبرن��ا ع��ن ت�أوي��ل م��ن ر�أى �س��بع بقرات
�س��مان ي�أكله��ن �س��بع بق��رات هزي�ل�ات،
ور�أى �س ��بع �س ��نبالت خ�ض ��ر ،ور�أى
�س ��بع �س ��نبالت ياب�س ��ات؛ لعل ��ي �أرج ��ع
�إل ��ى المل ��ك وم ��ن عن ��ده لعله ��م يعلم ��ون
تعبي ��ر ر�ؤي ��ا المل ��ك ،ويعلم ��ون ف�ضل ��ك
ومكانت ��ك.
 قال يو�س�ف معب ًرا هذه الر�ؤيا:
تزرع�ون �س�بع �س�نين متتابع�ة بج� ّد ،فما
ح�صدت�م ف�ي كل �س�نة م�ن تلك ال�س�نين
ال�س�بع فاترك�وه ف�ي �س�نابله من ًع�ا له من
الت�س ّو��س� ،إال قلي ًلا مم�ا تحتاجون لأكله
من الحبوب.
 ث ��م تج ��يء م ��ن بع ��د تل ��ك ال�س ��نين
ال�س ��بع ال ُم ْخ ِ�صب ��ة الت ��ي زرعت ��م فيه ��ا،
�س��بع �س��نين مجدب��ة ي ��أكل النا���س فيه��ا
كل م��ا ُح ِ�ص��د في ال�س��نين ال ُم ْخ ِ�صبة �إال
قلي�ل ً�ا مم��ا تحفظون��ه مم��ا يك��ون ب��ذ ًرا.
 ث ��م يج ��يء بع ��د تل ��ك ال�س ��نين
المجدبة عام تنزل فيه الأمطار ،وتنبت
ال��زروع ،ويع�ص��ر في��ه النا���س م��ا يحت��اج
للع�ص��ر كالعن��ب والزيت��ون والق�ص��ب.
 وق ��ال المل ��ك لأعوان ��ه لم ��ا بلغ ��ه
تعبي ��ر يو�س ��ف لر�ؤي ��اه� :أخرج ��وه م ��ن
ال�س��جن ،و�أْ ُتون��ي ب��ه ،فلم��ا ج��اء يو�س� َ�ف
جرح��ن �أيديه��ن ،حتى تظه��ر براءته قب��ل الخروج من
ر�س��ولُ المل��ك ق��ال ل��ه :ارج��ع �إل��ى �س��يدك المل��ك فا�س��أله ع��ن ق�ص��ة الن�س��وة الالت��ي ّ
ال�س��جن� ،إن رب��ي بم��ا �صنع��ن ب��ي م��ن ال ُم � َراودة علي��م ،ال يخف��ى علي��ه �ش��يء م��ن ذل��ك.
 قال الملك مخاط ًبا الن�س��وة :ما �ش��أنكن حين طلبتن يو�س��ف بحيلة؛ ليعمل الفاح�ش��ة معكن؟ قالت الن�س��وة جوابا للملك :حا���ش هلل �أن
يكون يو�سف مته ًما ،واهلل ما علمنا عليه من �سوء ،فعند ذلك قالت زوجة العزيز ُم ِق َّرة بما �صنعت :الآن ظهر الحق� ،أنا حاولت �إغواءه،
ولم يحاول �إغوائي ،و�إنه لمن ال�صادقين فيما ادعاه من براءته مما رميته به.
 قال��ت ام��ر�أة العزي��ز :ليعل��م يو�س��ف حي��ن �أق��ررت �أن��ي �أن��ا ال��ذي راودت��ه ،و�أن��ه �ص��ادق �أن��ي ل��م �أفت� ِ�ر علي��ه ف��ي غياب��ه ،فقد تبي��ن لي مما
ح�ص��ل �أن اهلل ال يوف��ق م��ن يكذب ويمكر.
لح َدث الن�سوة ولم ي�شر �إلى َح َدث امر�أة العزيز.
من كمال �أدب يو�سف �أنه �أ�شار َ
كمال علم يو�سف في ح�سن تعبير الر�ؤى.
تق�صي الحقائق لإثبات الحق.
م�شروعية تبرئة النف�س مما نُ�سب �إليها ظل ًما ،وطلب ّ
ف�ضيلة ال�صدق وقول الحق ولو كان على النف�س.

