
 ووا�صل���ت ام���راأة العزي���ز كالمه���ا 

قائلة: وما اأنزه نف�صي عن اإرادة ال�صوء، 
وما اأردت بذلك تزكية نف�صي؛ لأن �صاأن 
النف����س الب�ص���رية كث���رة الأم���ر بال�ص���وء 
لميله���ا اإل���ى م���ا ت�ص���تهيه و�صعوب���ة كفه���ا 
عن���ه، اإل م���ا رحم���ه اهلل م���ن النفو����س، 
فع�صمه���ا م���ن الأم���ر بال�ص���وء، اإن رب���ي 
غف���ور لم���ن ت���اب من عب���اده، رحيم بهم.

 وق���ال المل���ك لأعوان���ه لم���ا تبي���ن 

براءة يو�صف وَعِلَمها: جيئوني به اأجعله 
ا لنف�صي، فجاوؤوه به، فلما كلَّمه،  خال�صً
وتبي���ن ل���ه علمه وعقله ق���ال له: اإنك - يا 
رَت اليوم عندنا �صاحب  يو�سف - قد �صِ

مكان���ة وجاه وموؤتمًنا.
 ق���ال يو�ص���ف للمل���ك: وّلن���ي عل���ى 

حف���ظ خزائ���ن المال والأقوات في اأر�س 
م�ص���ر، فاإن���ي خ���ازن اأمي���ن، ذو عل���م 

وب�صي���رة بم���ا اأت���وله.
���ا عل���ى يو�ص���ف بالب���راءة   وكم���ا َمَننَّ

���ا علي���ه  والخال����س م���ن ال�ص���جن مننَّ
بالتمكين له في م�صر، ينزل ويقيم في 
اأي م���كان �ص���اء، نعط���ي م���ن رحمتن���ا ف���ي 
الدني���ا م���ن ن�ص���اء م���ن عبادن���ا، ول ن�صيع 
ثواب المح�صنين، بل نوفيهم اإياه كاماًل 

غي���ر منقو�س.
ف���ي  اأع���ّده  ال���ذي  اهلل  وَلث���واُب   

الآخ���رة خي���ر م���ن ث���واب الدني���ا للذي���ن 
اآمن���وا ب���اهلل وكان���وا يتقون���ه بامتث���ال 

اأوام���ره واجتن���اب نواهي���ه.
 وق���دم اإخ���وة يو�ص���ف اإل���ى اأر����س 

م�ص���ر بب�صاع���ة له���م، فدخل���وا علي���ه، 
فع���رف اأنه���م اإخوت���ه، ول���م يعرف���وا اأن���ه 
اأخوه���م؛ لط���ول المدة وتغير هيئته؛ لأنه 

���ا حي���ن رم���وه ف���ي البئ���ر. كان �صبيًّ
م���ن  م���ا طلب���وه  اأعطاه���م  ولم���ا   

الِمي���َرة وال���زاد، ق���ال بع���د اأن اأخب���روه اأن 
له���م اأًخ���ا م���ن اأبيه���م ترك���وه عن���د اأبي���ه: جيئون���ي باأخيك���م م���ن اأبيك���م اأزدك���م حم���ل بعي���ر، األ ت���رون اأن���ي اأكم���ل الكي���ل ول اأنق�ص���ه، واأن���ا خي���ر 

الم�صيفي���ن.
 فاإن لم تجيئوني به تبين كذبكم في دعواكم اأن لكم اأًخا من اأبيكم، فلن اأكيل لكم طعاًما، ول تقربوا بلدي.

 فاأجابه اإخوته قائلين: �صنطلبه من اأبيه، ونجتهد في ذلك، واإنا لفاعلون ما اأمرتنا به دون تق�صير.

ال���ه: ردوا ب�صاع���ة ه���وؤلء اإليه���م حت���ى يعرف���وا عن���د عودته���م اأنن���ا ل���م َنْبَتْعه���ا منه���م، وه���ذا يجبرهم على الرج���وع ثانية   وق���ال يو�ص���ف لُعمَّ

ومعهم اأخوهم؛ ليثبتوا ليو�ص���ف �صدقهم، ويقبل منهم ب�صاعتهم.
 فلم���ا رجع���وا اإل���ى اأبيه���م، وق�ص���وا علي���ه م���ا كان م���ن اإك���رام يو�ص���ف له���م قال���وا: ي���ا �أبان���ا ُمِن���ع من���ا الكي���ل اإن ل���م ن���اأت باأخين���ا معن���ا فابعث���ه 

معن���ا، فاإن���ك اإن بعثت���ه معن���ا نكت���ل الطع���ام، واإن���ا لنتعهد ل���ك بحفظه حتى يرجع اإليك �ص���الًما.
 

   من اأعداء الموؤمن: نف�صه التي بين جنبيه؛ لذا وجب عليه مراقبتها وتقويم اعوجاجها.
   ا�صتراط العلم والأمانة فيمن يتولى من�صًبا ي�صلح به اأمر العامة.

   بيان اأن ما في الآخرة من ف�صل اهلل، اإنما هو خير واأبقى واأف�صل لأهل الإيمان.
   جواز طلب الرجل المن�صب ومدحه لنف�صه اإن دعت الحاجة، وكان مريًدا للخير وال�صالح.



اآمنك���م  ه���ل  اأبوه���م:  له���م  ق���ال   

عليه اإل كما اأمنتكم على اأخيه ال�صقيق: 
يو�ص���ف م���ن قب���ل؟! فق���د اأمنتك���م علي���ه، 
وتعهدت���م بحفظه، ولم تفوا بما تعهدتم 
ب���ه، ف���ال ثق���ة عن���دي بتعهدك���م بحفظ���ه، 
واإنم���ا ثقت���ي ب���اهلل، فه���و خي���ر الحافظين 
لم���ن اأراد حفظ���ه، واأرح���م الراحمي���ن 

بم���ن اأراد رحمت���ه.
 ولم���ا فتح���وا اأوعي���ة طعامه���م ال���ذي 

جلب���وه وج���دوا ثمن���ه رد اإليه���م، فقال���وا 
لأبيه�����م: اأي �ص������يء نط�����لب م������ن ه���ذا 
الع�����زيز بع������د ه������ذا الإك������رام؟ وه���ذا 
ثم������ن ط�ع��ام�ن����ا رده الع��زي�����ز تف�������صاًل 
من������ه علين������ا، ونجل���ب الط�����عام لأهلن���ا، 
ونحف�����ظ اأخ������انا مم���ا تخ������افه عل�����يه، 
ون���زداد كي���ل بعي���ر ب�ص���بب ا�صطحاب���ه، 
فزيادة كيل بعير اأمر �صهل عند العزيز.

 ق���ال له���م اأبوه���م: ل���ن اأبعث���ه معك���م 

حت���ى توؤتون���ي عه���د اهلل موؤك���ًدا اأن تردوه 
اإل���ّي اإل اإن اأح���اط ه���الك بك���م جميًع���ا، 
ول���م ُيْب���ِق منك���م اأح���ًدا، ولم تق���دروا على 
دفع���ه ول الرج���وع، فلم���ا اأعط���وه عه���د 
اهلل الموؤكد على ذلك، قال: اهلل �ص���هيد 

عل���ى ما نق���ول، فتكفينا �ص���هادته.
مو�صًي���ا  اأبوه���م  له���م  وق���ال   

اإياه���م: ل تدخل���وا م�ص���ر م���ن باب واحد 
مجتمعي���ن، لك���ن ادخل���وا م���ن اأب���واب 
متفرق���ة، فذل���ك اأ�ص���لم م���ن اأن يعّمك���م 
اأح���د ب�ص���رر اإن اأراده بك���م، ول اأق���ول 
لك���م ذلك لأدف���ع عنكم �صرًرا اأراده اهلل 
بك���م، ول لأجل���ب لكم نفًعا لم يرده اهلل، 
فالق�ص���اء لي����س اإل ق�ص���اء اهلل، والأم���ر 
لي�س اإل اأمره، عليه وحده توكلت في كل 
اأم���وري، وعليه وحده فليتوكل المتوكلون 

ف���ي اأموره���م.
 فارتحل���وا ومعه���م اأخ���وه ال�ص���قيق، 

ولم���ا دخل���وا م���ن اأب���واب متفرق���ة كم���ا 
اأمره���م اأبوه���م م���ا كان يدف���ع عنه���م دخوله���م م���ن اأبواب متفرقة �ص���يًئا مما قدره اهلل عليهم، اإنما هي �ص���فقة يعقوب عل���ى اأولده، اأظهرها، 
وو�صاه���م به���ا، وه���و يعل���م اأن ل ق�ص���اء اإل ق�ص���اء اهلل، فه���و عال���م بم���ا علَّمن���اه م���ن الإيم���ان بالق���در والأخ���ذ بالأ�ص���باب، ولك���ن اأكث���ر النا����س ل 

يعلم���ون ذل���ك.
ا: اإني اأنا اأخوك ال�ص���قيق: يو�ص���ف،   ولم���ا دخ���ل اإخ���وة يو�ص���ف عل���ى يو�ص���ف، ومعه���م اأخ���وه ال�ص���قيق، �ص���م اإليه اأخاه ال�ص���قيق، وقال له �ص���رًّ

فال تحزن لما كان ي�صنعه اإخوتك من الأعمال الطائ�صة؛ من اإيذاء وحقد علينا، واإلقائهم اإياي في البئر.
 

َتْي�ِن((،     الأم�ر بالحتي�اط والح�ذر مم�ن اأُِث�َر عن�ه غ�دٌر، وق�د ورد ف�ي الحدي�ث ال�صحي�ح: ))َل ُيْل�َدُغ �لُموؤِْم�ُن ِم�ْن ُجْح�ٍر َو�ِح�ٍد َمرَّ
]اأخرج�ه البخ�اري وم�ص�لم[.

   من وجوه الحتياط التاأكد باأخذ المواثيق الموؤكدة باليمين، وجواز ا�صتحالف المخوف منه على حفظ الودائع والأمانات.
   يجوز لطالب اليمين اأن ي�صتثني بع�س الأمور التي يرى اأنها لي�صت في مقدور من يحلف اليمين.

   من الأخذ بالأ�صباب الحتياط من ال��مهالك.   



ام���ه بتحمي���ل   فلم���ا اأم���ر يو�ص���ف ُخدَّ

اإب���ل اإخوت���ه بالطع���ام جعل مكي���ال الملك 
ال���ذي يكي���ل ب���ه الطع���ام للُمْمتاري���ن ف���ي 
اًل  وع���اء اأخي���ه ال�ص���قيق دون علمهم تو�صُّ
اإل���ى اإبقائ���ه مع���ه، فلم���ا ارتحل���وا عائدين 
اإل���ى اأهله���م ن���ادى من���اٍد ف���ي اإثره���م: ي���ا 
اأ�صح���اب الإب���ل المحمل���ة بالِمي���رة، اإنكم 

ل�صارقون.
واأقبل���وا  يو�ص���ف،  اإخ���وة  ق���ال   

عل���ى المن���ادي ف���ي اإثره���م وم���ن مع���ه 
م���ن اأ�صحاب���ه: م���اذا �ص���اع منك���م حت���ى 

بال�ص���رقة؟ تتهمون���ا 
م���ن  مع���ه  وم���ن  المن���ادي  ق���ال   

ا �صاع  اأ�صحاب���ه لإخ���وة يو�ص���ف: �ص���اع منَّ
المل���ك ال���ذي يكيل به، ولمن جاء ب�صاع 
المل���ك قب���ل التفتي����س ُجْع���ٌل، وه���و حم���ل 

جم���ل، واأن���ا �صام���ن ل���ه ذل���ك.
واهلل  يو�ص���ف:  اإخ���وة  له���م  ق���ال   

لق���د علمت���م نزاهتن���ا وبراءتن���ا، كم���ا 
ا ما جئنا اأر�س  راأيتموه من اأحوالنا، واأنَّ
م�ص���ر لنف�ص���د فيها، وما كن���ا في حياتنا 

�ص���ارقين.
 قال المنادي واأ�صحابه: فما جزاء 

من �صرقه عندكم اإن كنتم كاذبين في 
دعواكم الب�راءة من ال�صرقة؟

 ق������ال له������م اإخ������وة يو�ص����ف: ج���زاء 

ال�ص���ارق عندن���ا اأن م���ن ُوِج���د الم�ص���روق 
ف���ي وع������ائه ي�صل������م برق�����بته للم������صروق 
ه، م������ثل ه���ذا الج��������زاء  من�������ه ي�صت������ِرقُّ

بال�ص���ترقاق نج���زي ال�ص���ارقين.
 فاأرجعوه���م اإل���ى يو�ص���ف لتفتي����س 

اأوعيته���م، فب���داأ بتفتي����س اأوعي���ة اإخوت���ه 
غي���ر الأ�ص���قاء قب���ل تفتي����س وع���اء اأخي���ه 
ال�ص���قيق �ص���تًرا للحيل���ة، ث���م فت����س وع���اء 
�صقيقه، واأخ�������رج �صاع الملك منه، كما 
كدن���ا ليو�ص���ف بتدبي���ر و�ص���ع ال�ص���اع ف���ي 
وع���اء اأخي���ه، كدن���ا له اأمًرا اآخر اأن ياأخذ 
اإخوته بعقاب بلدهم با�ص���ترقاق ال�ص���ارق، هذا الأمر ل يتحقق لو عمل بعقاب الملك لل�ص���ارق الذي هو ال�صرب والتغريم، اإل اأن ي�ص���اء اهلل 
تدبي���ًرا اآخ���ر فه���و ق���ادر علي���ه، نرف���ع مرات���ب م���ن ن�ص���اء م���ن عبادنا كما رفعنا مرتبة يو�ص���ف، وف���وق كل �صاحب علم من هو اأعل���م منه، وفوق 

ِعل���ِم الجمي���ع ِعل���ُم اهلل ال���ذي يعل���م كل �ص���يء.
، فاأخف���ى يو�ص���ف تاأّذي���ه   ق���ال اإخ���وة يو�ص���ف: اإن ي�ص���رق ف���ال عج���ب، فق���د �ص���رق اأخ ل���ه �ص���قيق م���ن قب���ل �ص���رقته ه���و، يعن���ون يو�ص���ف 

بَقْوَلِته���م ه���ذه، ول���م يظهره���ا له���م، ق���ال له���م ف���ي نف�ص���ه: ما اأنتم عليه من ح�ص���ٍد و�صنيع �ص���وٍء �ص���بق منكم، هو ال�ص���ر بعينه ف���ي هذا المقام، 
واهلل تعال���ى اأعل���م به���ذا الفت���راء الذي ي�ص���در منكم.

 ق���ال اإخ���وة يو�ص���ف ليو�ص���ف: �أيه���ا �لعزي���ز، اإن ل���ه وال���ًدا �ص���يًخا طاعًن���ا ف���ي ال�ص���ن يحب���ه كثي���ًرا، فاأم�ص���ك اأحدن���ا ب���دًل من���ه، اإن���ا ن���راك من 
المح�ص���نين ف���ي معاملتن���ا ومعاملة غيرنا، فاأح�ص���ن اإلينا بذلك.

 
ل بها لإحقاق الحق، ب�صرط عدم الإ�صرار بالغير.    جواز الحيلة التي ُيَت�و�صَّ

   يجوز ل�صاحب ال�صالة اأو الحاجة ال�صائعة ر�صد ُجْعل »مكافاأة« مع تعيين قدره و�صفته لمن عاونه على ردها.
   التغافل عن الأذى والإ�صرار به في النف�س من محا�صن الأخالق.



: عي���اًذا ب���اهلل اأن   ق���ال يو�ص���ف 

نظل���م بريًئ���ا بجرم ظالم، فنم�ص���ك غير 
م���ن وجدن���ا �ص���اع المل���ك ف���ي وعائ���ه، اإنا 
اإن فعلن���ا ذل���ك لظالم���ون، حي���ث عاقبن���ا 

بريًئ���ا، وتركن���ا جانًيا.
 فلم���ا يئ�ص���وا م���ن اإجاب���ة يو�ص���ف 

لطلبه���م انف���ردوا ع���ن النا����س للت�ص���اور، 
رك���م اأن اأباكم  ق���ال اأخوه���م الكبي���ر: اأذكِّ
قد اأخذ عليكم عهد اهلل موؤكًدا على اأن 
ت���ردوا اإلي���ه ابن���ه اإل اأن يحاط بكم بما ل 
تق���درون عل���ى دفع���ه، وم���ن قب���ل ذلك قد 
فرطت���م ف���ي يو�ص���ف، ول���م تف���وا بعهدك���م 
لأبيك���م في���ه، فل���ن اأت���رك اأر����س م�ص���ر 
حت���ى ي�ص���مح ل���ي اأب���ي بالرج���وع اإلي���ه، اأو 
يق�ص���ي اهلل ل���ي باأخ���ذ اأخ���ي، واهلل خي���ر 
القا�صي���ن، فه���و يق�ص���ي بالح���ق والعدل.

اإل���ى  ع���ودوا  الكبي���ر:  الأخ  وق���ال   

اأبيك���م، فقول���وا ل���ه: اإن ابن���ك �ص���رق، 
ه عزي���ز م�ص���ر عقوب���ة ل���ه عل���ى  فا�ْص���َتَرقَّ
�ص���رقته، وم���ا اأخبرن���ا اإل بم���ا علمناه من 
م�ص���اهدتنا لل�ص���اع يخ���رج م���ن وعائ���ه، 
وما كان لنا علم باأنه ي�ص���رق، ولو علمنا 

ذل���ك م���ا عاهدن���اك عل���ى رده.
ا�ص���األ  �صدقن���ا  م���ن  ولتتحق���ق   

-ي���ا �أبان���ا - اأه���ل م�ص���ر الت���ي كن���ا فيه���ا، 
وا�ص���األ اأ�صح���اب القافل���ة الت���ي جئن���ا 
معه���ا يخب���روك بم���ا اأخبرن���اك ب���ه، واإن���ا 
���ا فيم���ا اأخبرن���اك ب���ه م���ن  ل�صادق���ون حقًّ

�ص���رقته.
الأم���ر  لي����س  اأبوه���م:  له���م  ق���ال   

كم���ا ذكرت���م م���ن كون���ه �ص���رق، ب���ل زّين���ت 
لك���م اأنف�ص���كم اأن تمك���روا ب���ه كما مكرتم 
باأخي���ه يو�ص���ف م���ن قب���ل، ف�صب���ري �صبر 
جميل، ل �ص���كوى فيه اإل اإلى اهلل، ع�ص���ى 
اهلل اأن يعيده���م اإل���ّي جميًع���ا: يو�ص���ف 
و�ص���قيقه، واأخاهما الكبير، اإنه �صبحانه 
ه���و العلي���م بحال���ي، الحكي���م ف���ي تدبي���ره 

لأم���ري.
ا،  ا م���ن كثرة ما بكى عليه، فهو ممل���وء حزًنا وهمًّ ���ا عنه���م، وق���ال: ي���ا �ص���دة حزن���ي على يو�ص���ف، و�صار �ص���واد عينيه بيا�صً  وابتع���د معر�صً

يكتم حزنه عن النا�س.
 قال اإخوة يو�صف لأبيهم: تاهلل ل تزال - يا �أبانا - تذكر يو�صف، وتتفجع عليه حتى ي�صتد بك المر�س، اأو تهلك فعاًل.

 ق���ال له���م اأبوه���م: م���ا اأ�ص���كو م���ا اأ�صابن���ي م���ن اله���م والح���زن اإل اإل���ى اهلل وح���ده، واأعل���م م���ن لط���ف اهلل واإح�ص���انه واإجابت���ه للم�صط���ر 

وجزائ���ه للم�ص���اب م���ا ل تعلمون���ه اأنت���م.
 

   ل يجوز اأخذ بريء بجريرة غيره، فال يوؤخذ مكان المجرم �صخ�س اآخر.
   ال�صبر الجميل هو ما كانت فيه ال�صكوى هلل تعالى وحده.

   على الموؤمن اأن يكون على تمام يقين باأن اهلل تعالى يفرج كربه.



�أبنائ��ي،  ي��ا  اأبوه��م:  له��م  ق��ال   

يو�ص��ف  اأخب��ار  م��ن  فتعرف��وا  اذهب��وا 
اهلل  تفري��ج  م��ن  تقنط��وا  ول  واأخي��ه، 
وتنفي�ص��ه ع��ن عب��اده، اإن��ه ل يقن��ط م��ن 
تفريج��ه وتنفي�ص��ه اإل الق��وم الكاف��رون؛ 
لأنه��م يجهل��ون عظي��م ق��درة اهلل وَخِفيَّ 

اإف�صال��ه عل��ى عب��اده. 
وذهب���وا  اأبيه���م،  اأم���ر  فامتَثُل���وا   

بحًث���ا ع���ن يو�ص���ف واأخي���ه، فلم���ا دخل���وا 
عل���ى يو�ص���ف قال���وا ل���ه: اأ�صابتن���ا ال�ص���دة 
والفق���ر، واأتينا بب�صاعة حقيرة زهيدة، 
ف���ِكْل لن���ا كي���اًل وافًي���ا كم���ا كن���ت تكي���ل 
لن���ا م���ن قب���ل، وت�ص���ّدق علين���ا بزي���ادة 
عل���ى ذل���ك اأو بالتغا�ص���ي ع���ن ب�صاعتن���ا 
الحقي���رة، اإن اهلل يج���ازي المت�صدقي���ن 

باأح�ص���ن الج���زاء.
لهم رحمة  �صمع كالمهم رق  فلما   

قد  لهم:  قال  بنف�صه  فهم  وعرَّ بهم، 
علمتم ما فعلتم بيو�صف و�صقيقه حين 

كنتم جاهلين عاقبة ما فعلتم بهما؟!
اأنت  اأاإنك  وقالوا:  فتفاجوؤوا،   
اأنا  نعم  يو�صف:  لهم  قال  يو�صف؟! 
معي:  ترون  الذي  وهذا  يو�صف، 
علينا  اهلل  ل  تف�صّ قد  ال�صقيق،  اأخي 
الَقْدر،  وبرفع  فيه،  كنا  بالخال�س مما 
اأوامره  بامتثال  اهلل  يتق  من  اإنه 
واجتناب نواهيه، وي�صبر على البالء؛ 
فاإن عمله من الإح�صان، واهلل ل ي�صيع 

اأجر المح�صنين، بل يحفظه لهم.
اإخوت���ه معتذري���ن عم���ا  ل���ه  ق���ال   

ل���ك اهلل علينا  �صنع���وا ب���ه: ت���اهلل لقد ف�صّ
بم���ا اأعط���اك م���ن �صف���ات الكم���ال، ولق���د 
كن���ا فيم���ا �صنعنا بك م�ص���يئين ظالمين.

 فقب���ل يو�ص���ف اعتذاره���م، وق���ال: 

ل ل���وم عليك���م اليوم يقت�صي عقابكم ول 
توبي���خ، اأ�ص���األ اهلل اأن يغف���ر لك���م، وه���و 

�ص���بحانه اأرح���م الراحمي���ن.
 فاأعطاه���م قمي�ص���ه لم���ا اأعلم���وه بم���ا اآل اإلي���ه ب�ص���ر اأبي���ه، وق���ال: اذهب���وا بقمي�ص���ي ه���ذا، فاطرح���وه عل���ى وج���ه اأب���ي َيُع���ْد ل���ه ب�ص���ره، 

واأح�ص���روا اإل���ّي اأهليك���م كله���م.
 ولم���ا خرج���ت القافل���ة منطلق���ة م���ن م�ص���ر، وفارق���ت العام���ر منه���ا ق���ال يعق���وب  لأبنائ���ه ولم���ن عن���ده ف���ي اأر�ص���ه: اإن���ي لأ�ص���م رائح���ة 

لونن���ي وتن�ص���بونني اإل���ى الخ���رف بقولكم: هذا �ص���يخ َخِرف، يق���ول ما ل يعلم. يو�ص���ف، ل���ول اأنك���م ُتَجهِّ
 قال من عنده من ولده: واهلل اإنك ل تزال في توهمك ال�صابق ب�صاأن منزلة يو�صف عندك واإمكانية روؤيته ثانية.

 
   عظم معرفة يعقوب  باهلل حيث لم يتغير ح�صن ظنه رغم توالي الم�صائب ومرور ال�صنين.

   من خلق المعتذر ال�صادق اأن يطلب التوبة من اهلل، ويعترف على نف�صه ويطلب ال�صفح ممن ت�صرر منه.
   بالتقوى وال�صبر تنال اأعظم الدرجات في الدنيا وفي الآخرة.

   قبول اعتذار الم�صيء وترك النتقام، خا�صة عند التمكن منه، وترك تاأنيبه على ما �صلف منه.



 فلما جاء الُمْخِب�ر بما ي�صّر يعقوب 

األقى قم�ي�س يو�ص�ف على وجهه ف�صار 
اأقل  األم  لأبنائه:  قال  عندئذ  ب�صيًرا، 
واإح�صانه  اأعلم من لطف اهلل  اإني  لكم 

ما ل تعلمونه اأنتم؟
 قال اأبناوؤه معتذرين لأبيهم يعقوب 

واأخ�����يه:  بي����و�صف  فع�����لوه  ع���ما   
المغفرة  اهلل  م�����ن  اطل������ب  �أبانا،  يا 
مذنبين  كنا  اإنا  ال�صابقة،  لذنوبنا 

م�صيئين فيما فعلناه بيو�صف و�صقيقه.
 قال لهم اأبوهم: �صوف اأطلب لك����م 

الغفور  ه��و  اإنه  ربي،  م����ن  المغ����فرة 
الرحيم  عباده،  من  التائبين  لذنوب 

بهم.
 وخ���رج يعق���وب واأهل���ه م���ن اأر�صه���م 

قا�ص�������دين يو�ص������ف ف���ي م�ص�������ر، فلم���ا 
دخل������وا علي���ه �ص������ّم اإلي������ه اأب���اه واأم���ه، 
وق�����ال لإخوت���ه واأهله���م: ادخل������وا م�ص���ر 
بم�ص���يئة اهلل اآمني���ن ل ي�صيبك���م فيه���ا 

اأذى.
ال�ص���رير  عل���ى  اأبوي���ه  واأجل�������س   
ال���ذي يج������ل�س عل������يه، وحّي���اه اأب���واه 
واإخ������وته الأح���د ع�ص���ر بال�ص������جود وكان 
�ص���جود ت�ص���ريف ل عب���ادة، تحقيًق���ا لأمر 
اهلل كم���ا ف���ي الروؤي���ا، ل���ذا ق���ال يو�ص���ف 
 لأبي���ه: ه���ذه التحي���ة بال�ص���جود ل�������ي 
منك������م ه������ي تاأوي������ل روؤي���اي الت���ي راأيتها 
يَّرها  م���ن قب���ل وق�ص�صتها عليك، قد �صَ
ا بوقوعها، وقد اأح�ص���ن اإلّي ربي  ربي حقًّ
حي���ن اأخرجن���ي م���ن ال�ص���جن، وحي�������ن 
ج����اء بك������م م�����ن الب������ادية م���ن بع���د اأن 
اأف�ص������د ال�ص���يطان بين���ي وبي���ن اإخ������وتي، 
اإن رب���ي لط������يف ف������ي تدبي������ره لم���ا 
ي�ص�������اء، اإن�������ه ه������و العل��������يم باأح�������وال 

عب���������اده، الح����ك����يم ف���ي تدبي���ره.
 ث���م دع���ا يو�ص���ف رب���ه، فق���ال: ي���ا 

رب، ق���د اأعطيتن���ي مل���ك م�ص���ر، وعّلمتن���ي تعبي���ر ال���روؤى، ي���ا خال���ق ال�ص���ماوات والأر����س ومبدعهم���ا على غير مثال �ص���ابق، اأن���ت متولي جميع 
اأم���وري ف���ي الحي���اة الدني���ا، ومتول���ي جميعه���ا ف���ي الآخ���رة، اقب�صن���ي عن���د انته���اء اأجل���ي م�ص���لًما، واألحقن���ي بالأنبي���اء ال�صالحي���ن م���ن اآبائ���ي 

وغيره���م ف���ي الفردو����س الأعل���ى م���ن الجن���ة.
 ذل���ك المذك���ور م���ن ق�ص���ة يو�ص���ف واإخوت���ه نوحي���ه اإلي���ك - �أيه���ا �لر�س���ول - ل���م يك���ن ل���ك عل���م ب���ه، اإذ ل���م تكن حا�ص���ًرا عند اإخوة يو�ص���ف 

حي���ن عزم���وا عل���ى اإلقائ���ه ف���ي قعر البئر، ودبروا ما دبروا م���ن الحيلة، ولكنا اأوحينا اإليك ذلك.
 وما اأكثر النا�س بموؤمنين ولو بذلت - �أيها �لر�سول - كل جهد ليوؤمنوا، فال تذهب نف�صك عليهم ح�صرات.

 
   بر الوالدين وتبجيلهما وتكريمهما واجب، ومن ذلك الم�صارعة بالب�صارة لهما فيما يدخل ال�صرور عليهما.

   التحذير من نزغ ال�صيطان، ومن الذي ي�صعى بالوقيعة بين الأحباب؛ ليفرق بينهم.
ل اهلل تعالى واإنعامه عليه.    مهما ارتفع العبد في دينه اأو دنياه فاإنَّ ذلك كله مرجعه اإلى تف�صّ

   �صوؤال اهلل ح�صن الخاتمة وال�صالمة والفوز يوم القيامة واللتحاق برفقة ال�صالحين في الجنان.
   من ف�صل اهلل تعالى اأنه ُيْطلع اأنبياءه على بع�س من اأمور الغيب لغايات وحكم.



لم  لأنك  بك؛  لآمنوا  عقلوا  ولو   
على   - �لر�سول  �أيها   - منهم  تطلب 
القراآن ول على ما تدعوهم اإليه ثواًبا، 
فلي�س القراآن اإل تذكيًرا لجميع النا�س.
 وكثي���رة ه���ي الآي���ات الدال���ة عل���ى 
توحي���ده �ص���بحانه مبثوث���ة في ال�ص���ماوات 
وف���ي الأر����س، يم���رون عليه���ا وه���م ع���ن 
التاأم���ل فيه���ا والعتبار بها معر�صون، ل 

يلتفت���ون اإليه���ا.
اأنه  باهلل  النا�س  اأكثر  يوؤمن  وما   
اإل  المميت  المحيي  الرازق  الخالق 
الأ�صنام  من  غيره  معه  يعبدون  وهم 
والأوثان، ويّدعون اأن له ولًدا، �صبحانه.

 اأفاأمن هوؤلء الم�صركون اأن تاأتيهم 
عقوبة في الدنيا تغمرهم وُتَظلُِّلهم، ل 
ال�صاعة  تاأتيهم  اأو  دفعها،  ي�صتطيعون 
باإتيانها  يح�صون  ل  وهم  فجاأة، 

في�صتعدوا لها، فلذلك لم يوؤمنوا؟!
 قل - �أيها �لر�سول - لمن تدعوه: 
اإليها،  النا�س  اأدعو  التي  طريقي  هذه 
اأنا،  اإليها  اأدعو  وا�صحة  حجة  على 
واهتدى  اتبعني،  من  اإليها  ويدعو 
اهلل  و�صبحان  تي،  ب�ُصنَّ وا�صتن  بهديي، 
اأو  اإليه مما ل يليق بجالله،  ُن�صب  عما 
الم�صركين  من  ول�صت  كماله،  ينافي 
باهلل، بل اأنا من الموحدين له �صبحانه.
�أيها   - قب���لك  م�����ن  بعث���نا  وم����ا   
ل  الب�صر  من  رجاًل  اإل   - �لر�سول 
مالئكة، نوحي اإليهم كما اأوحينا اإليك، 
البوادي،  اأهل  من  ل  المدن  اأهل  من 
اأفلم  فاأهلكناها،  اأممهم  فكذبتهم 
الأر�س  في  بك  المكذبون  هوؤلء  َي�ِصْر 
المكذبين  نهاية  كانت  كيف  فيتاأملوا 
من قبلهم فيعتبروا بهم؟! وما في الدار 
الآخرة من النعيم خير للذين اتقوا اهلل 
خير  ذلك  اأن  تعقلون  اأفال  الدنيا،  في 

فتتقوا اهلل بامتثال اأوامره -واأعظمها الإيمان - وباجتناب نواهيه، واأكبرها ال�صرك باهلل.
الر�صل من  ويئ�س  اإهالكهم،  تاأخر  اإذا  لهم، حتى  ا�صتدراًجا  العقوبة  نعاجلهم  ول  اأعداءهم،  نمهل  نر�صلهم  الذين  الر�صل  هوؤلء   
ي  هالكهم، وظن الكفار اأن ر�صلهم قد كذبوهم فيما وعدوهم به من العقاب للمكذبين، واإنجاء الموؤمنين؛ جاء ن�صرنا لر�صلنا، ونجِّ

الر�صل والموؤمنون من الهالك الواقع على المكذبين، ول يرد عذابنا عن القوم المجرمين عندما ننزله بهم.
 لقد كان في ق�ص�س الر�صل وق�ص�س اأممهم، وفي ق�صة يو�صف واإخوته موعظة يتعظ بها اأ�صحاب العقول ال�صليمة، ما كان القراآن 
الم�صتمل على ذلك كالًما مختلًقا مكذوًبا على اهلل، ولكن كان ت�صديًقا للكتب ال�صماوية المنزلة من عند اهلل، وتف�صياًل لكل ما ُيحتاج 

اإلى تف�صيله من الأحكام وال�صرائع، واإر�صاًدا لكل خير، ورحمة لقوم يوؤمنون به، فهم الذين ينتفعون بما فيه.
 

   اأن الداعية ل يملك ت�صريف قلوب العباد وحملها على الطاعات، واأن اأكثر الخلق لي�صوا من اأهل الهداية.
   ذم المعر�صين عن اآيات اهلل الكونية ودلئل توحيده المبثوثة في �صفحات الكون.

   �صملت هذه الآية { ڇ ڇ ڍ ...} ذكر بع�س اأركان الدعوة، ومنها: اأ- وجود منهج:{ ڍ ڌ ڌڎ }. ب - ويقوم المنهج على 
ين: {  ژ ژ }. العلم: { ڎ ڈ}.  ج - وجود داعية: {  ڍ } { Y}. د - وجود َمْدُعوِّ



١٣٤٣

والنب���وة  الوح���ي  ال���رد عل���ى منك���ري 
ببي���ان مظاه���ر عظم���ة اهلل.

عل���ى  ال���كالم  تق���دم    

نظائره���ا ف���ي بداي���ة �ص���ورة البق���رة. 
ه���ذه الآي���ات الرفيع���ة ف���ي ه���ذه ال�ص���ورة، 
والق���راآن ال���ذي اأنزل���ه اهلل علي���ك - �أيه���ا 
�لر�س���ول - ه���و الح���ق ال���ذي ل مري���ة 
في���ه، ول �ص���ك اأن���ه م���ن عن���د اهلل، ولك���ن 
اأكثر النا�س ل يوؤمنون به عناًدا وتكبًرا.
 اهلل هو ال�����ذي خ����لق ال�صم�����اوات 

ت�صاهدونها،  دعائم  دون  مرفوعات 
يليق  ا  علوًّ العر�س  على  وارتفع  عال  ثم 
به �صبحانه من غير تكييف ول تمثيل، 
خلقه،  لمنافع  والقمر  ال�صم�س  وَذلَّل 
لأمد  يجري  والقمر  ال�صم�س  من  كل 
�صبحانه  ي�صرف  اهلل،  علم  في  محدد 
الأمر في ال�صماوات والأر�س بما ي�صاء، 
رجاء  قدرته  على  الدالة  الآيات  يبين 
القيامة،  يوم  ربكم  بلقاء  توقنوا  اأن 

فت�صتعدوا له بالعمل ال�صالح.
  وهو �صبحانه الذي ب�صط الأر�س، 

ل  حتى  ثوابت  جباًل  فيها  وخلق 
اأنهاًرا  فيها  وجعل  بالنا�س،  ت�صطرب 
ودوابهم  النا�س  لت�صقي  ماء  من 
الثمرات  اأنواع  كل  ومن  وزروعهم، 
والأنثى في  كالذكر  فيها �صنفين  جعل 
في�صير  النهار،  الليل  يلب�س  الحيوان، 
اإن في ذلك  منيًرا،  كان  بعدما  مظلًما 
المذكور لأدلة وبراهين لقوم يتفكرون 
فهم  فيه،  ويتاأملون  اهلل،  �صنع  في 
الذين ينتفعون بتلك الأدلة والبراهين.

متقارب���ة،  بق���اع  الأر����س  وف���ي   

وفيها ب�ص���اتين من اأعناب، وفيها زرع، ونخالت مجتمعة في اأ�صل واحد، ونخالت منفردات باأ�صلها، ُت�ْص���َقى هذه الب�ص���اتين  وتلك الزروع 
بم���اء واح���د، ونف�ص���ل بع�صه���ا عل���ى بع����س ف���ي الطعم وغيره من الفوائد على رغم تجاورها و�ص���قيها بماء واحد، اإن في ذلك المذكور لأدلة 

وبراهي���ن لق���وم يعقل���ون؛ لأنه���م ه���م الذي���ن يعتب���رون بذل���ك.
 واإن تتعج���ب - �أيه���ا �لر�س���ول - م���ن �ص���يء، فاأح���ق م���ا تتعج���ب من���ه تكذيبه���م بالبع���ث، وقوله���م احتجاًج���ا لإن���كاره: اأاإذا متن���ا و�صرن���ا 

تراًبا وعظاًما بالية نخرة اأُنْبَعث وُنَعاد اأحياء؟! اأولئك المنكرون للبعث بعد الموت الذين كفروا بربهم فاأنكروا قدرته على بعث الموتى، 
واأولئ���ك تو�ص���ع ال�صال�ص���ل م���ن الن���ار ف���ي اأعناقه���م ي���وم القيام���ة، واأولئ���ك ه���م اأ�صح���اب النار، وه���م فيها ماكثون اأب���ًدا، ل يلحقه���م فناء، ول 

ينقطع عنه���م العذاب.
 

   اإثب���ات ق���درة اهلل  والتعج���ب م���ن خلق���ه لل�ص���ماوات عل���ى غي���ر اأعم���دة تحمله���ا، وه���ذا م���ع عظي���م خلقته���ا وات�ص���اعها.    اإثب���ات ق���درة 
اهلل وكم���ال ربوبيت���ه ببره���ان الخل���ق، اإذ ينب���ت النب���ات ال�صخم، ويخرجه من البذرة ال�صغيرة، ثم ي�ص���قيه من ماء واحد، ومع هذا تختلف 
اأحج���ام واأل���وان ثمرات���ه وطعمه���ا.    اأن اإخ���راج اهلل تعال���ى لالأ�ص���جار ال�صخم���ة م���ن الب���ذور ال�صغي���رة، بع���د اأن كان���ت معدوم���ة، فيه رد على 
الم�صركين في اإنكارهم للبعث؛ فاإن اإعادة جمع اأجزاء الرفات المتفرقة والمتحللة في الأر�س، وبعثها من جديد، بعد اأن كانت موجودة، 

هو بمنزلة اأ�ص���هل من اإخراج المعدوم من البذرة.



 - �لر�سول  �أيها   - وي�صتعجلك   

وي�صتبِطئون  بالعقوبة،  الم�صركون 
النعم  ا�صتكمالهم  قبل  بهم  نزولها 
من  م�صت  وقد  لهم،  اهلل  قدرها  التي 
الأمم  من  اأمثالهم  عقوبات  قبلهم 
المكذبة، فلم ل يعتبرون بها؟ واإن ربك 
- �أيها �لر�سول- لذو تجاوز للنا�س مع 
ليتوبوا  بالعقاب  يعاجلهم  ظلمهم، فال 
ين  رِّ اإلى اهلل، واإنه لقوي العقاب للُم�صِ

على كفرهم اإن لم يتوبوا.
ب���اهلل  كف���روا  الذي���ن  ويق���ول   

-تمادًي���ا ف���ي ال�ص���دود والعن���اد -: ه���الَّ 
اأن���زل عل���ى محم���د اآي���ة م���ن رب���ه مث���ل م���ا 
اأن���زل عل���ى مو�ص���ى وعي�ص���ى. اإنم���ا اأن���ت 
-�أيه���ا �لر�س���ول - من���ذر تخ���وف النا����س 
م���ن ع���ذاب اهلل، ولي����س ل���ك م���ن الآي���ات 
اإل م���ا اأعط���اك اهلل، ول���كل ق���وم نب���ي 
ير�ص���دهم اإل���ى طري���ق الح���ق، ويدله���م 

علي���ه.
 اهلل يعل���م م���ا تحم���ل كل اأنث���ى ف���ي 

بطنه���ا، يعل���م كلَّ �ص���يء عن���ه، ويعل���م م���ا 
يح�ص���ل ف���ي الأرح���ام م���ن نق����س وزيادة 
عن���ده  �ص���يء  وكل  واعت���الل،  و�صح���ة 
ر بمق���دار ل يزي���د علي���ه  �ص���بحانه ُمَق���دَّ

ول ينق����س عن���ه.
 لأن���ه �ص���بحانه عال���م كل م���ا غ���اب 

ع���ن حوا����س خلق���ه، وعالم كل م���ا تدركه 
حوا�ص���هم، العظيم في �صفاته واأ�ص���مائه 
واأفعال���ه، الم�ص���تعلي على كل مخلوق من 

مخلوقات���ه بذات���ه و�صفاته.
 يعل���م ال�ص���ر واأخف���ى، ي�ص���توي ف���ي 

علم���ه م���ن اأخف���ى منك���م - �أيه���ا �لنا����س - 
الق���ول، وم���ن اأعلن���ه، وي�ص���توي ف���ي علم���ه 
كذل���ك م���ن ه���و م�ص���تتر بظلم���ة الليل عن 
اأعي���ن النا����س، وم���ن ه���و ظاه���ر باأعمال���ه 

���ح النهار. ف���ي َو�صَ
���ا عل���ى الإن�ص���ان، فياأت���ي بع�صه���م باللي���ل، وبع�صه���م بالنه���ار، يحفظون الإن�ص���ان باأم���ر اهلل من جملة   ل���ه  مالئك���ة َيْعُق���ُب بع�صه���م بع�صً

الأق���دار الت���ي كت���ب اهلل له���م منعه���ا عن���ه، ويكتب���ون اأقوال���ه واأعمال���ه، اإن اهلل ل يغير ما بقوم من حال طيبة اإلى حال غيرها ل ت�ص���رهم حتى 
يغي���روا م���ا باأنف�ص���هم م���ن ح���ال ال�ص���كر، واإذا اأراد اهلل �ص���بحانه بق���وم ه���الًكا ف���ال راد لم���ا اأراده، وم���ا لك���م - �أيه���ا �لنا����س - م���ن دون اهلل م���ن 

مت���وّل يتول���ى اأمورك���م، فتلجوؤوا اإليه لدفع ما اأ�صابكم من بالء.
 ه���و ال���ذي يريك���م - �أيه���ا �لنا����س - الب���رق، ويجم���ع لك���م ب���ه الخ���وف م���ن ال�صواع���ق، والطم���ع ف���ي المط���ر، وه���و ال���ذي ين�ص���ئ ال�ص���حاب 

المثق���ل بم���اء المط���ر الغزير.
ه���ا خوًف���ا من���ه واإج���الًل وتعظيًم���ا ل���ه، وير�ص���ل ال�صواع���ق  ���ه ت�ص���بيًحا مقروًن���ا بحم���ده �ص���بحانه، وت�ص���بح المالئك���ُة ربَّ  وي�ص���بح الرع���ُد ربَّ

المحرقة على من ي�ص���اء من مخلوقاته فيهلكه، والكفار يخا�صمون في وحدانية اهلل، واهلل �ص���ديد الحول والقوة، فال يريد �ص���يًئا اإل فعله.
 

ْوَن ر�صله واأنبياءه، ومع هذا يرزقهم ويعافيهم ويحلم عنهم.    عظيم مغفرة اهلل وحلمه عن خطايا بني اآدم، فهم ي�صتكبرون وَيَتَحدَّ
ْيُرورتها اإلى تخلي���ق ذكر اأو اأنث���ى، و�صحته     �ص���عة عل���م اهلل تعال���ى بم���ا ف���ي ظلم���ة الرح���م، فه���و يعل���م اأم���ر النطف���ة الواقع���ة ف���ي الرح���م، و�صَ

واعتالله، ورزقه واأجله، و�ص���قي اأو �ص���عيد، فعلمه بها عام �ص���امل.
   عظيم عناية اهلل ببني اآدم، واإثبات وجود المالئكة التي تحر�صه وت�صونه وغيرهم مثل الَحَفَظة.

   اأن اهلل تعالى يغير حال العبد اإلى الأف�صل متى ما راأى منه اتباًعا لأ�صباب الهداية، فهداية التوفيق منوطة باتباع هداية البيان.



ل  التوحي���د  دع���وة  وح���ده  هلل   

ي�ص���اركه فيه���ا اأح���د، والأ�صن���ام الت���ي 
يدعوها الم�صركون من دونه ل ت�صتجيب 
دع���اء م���ن يدعوه���ا ف���ي اأي م�ص���األة، وم���ا 
دعاوؤه���م له���ا اإل مث���ل عط�ص���ان يب�ص���ط 
ي���ده اإل���ى الم���اء لي�ص���ل اإل���ى فيه في�ص���رب 
من���ه، وم���ا الم���اء بوا�ص���ل اإل���ى في���ه، وم���ا 
ف���ي  اإل  الكافري���ن لأ�صنامه���م  دع���اء 
�صياع وُبعٍد عن ال�صواب؛ لأنها ل تملك 
 وهلل  له���م جل���ب نف���ع، ول دف���ع �ص���ر. 
وح���ده يخ�ص���ع بال�ص���جود جمي���ع م���ن ف���ي 
ال�ص���ماوات ومن في الأر�س، ي�ص���توي في 
ذل���ك الموؤم���ن والكافر، غي���ر اأن الموؤمن 
يخ�ص���ع ل���ه وي�ص���جد طوًع���ا، واأم���ا الكاف���ر 
فيخ�ص���ع ل���ه كرًه���ا، وتمل���ي علي���ه فطرت���ه 
اأن يخ�ص���ع ل���ه طوًع���ا، ول���ه ينق���اُد ِظلُّ كلِّ 
م���ا ل���ه ظ���لٌّ م���ن المخلوق���ات اأول النه���ار 
 ق��������ل - �أيه���ا �لر�س�������ول -  واآخ���ره. 
للك������فار الذي���ن يعب���دون م���ع اهلل غي���ره: 
م���ن خال���ق ال�صم�����اوات والأر����س وم����دبر 
اأمرهم�ا؟ قل - �أيها �لر�سول -: اهلل هو 
خالقهم���ا ومدب���ر اأمرهم���ا، واأنتم تقرون 
بذل���ك، ق���ل - �أيه���ا �لر�س���ول - له���م: 
اأفاتخذت���م لأنف�ص���كم اأولي���اء م���ن دون 
اهلل عاجزي���ن، ل ي�ص���تطيعون جل���ب نف���ع 
لأنف�ص���هم، ول ك�ص���ف �ص���ر عنه���ا، فاأن���ى 
لغيره���م؟  ذل���ك  ي�ص���تطيعوا  اأن  له���م 
ق���ل له���م - �أيه���ا �لر�س���ول -: ه���ل ي�ص���توي 
الكاف���ر ال���ذي ه���و اأعم���ى الب�صي���رة، 
والموؤم���ن ال���ذي ه���و الب�صي���ر المهت���دي؟ 
اأم ه���ل ي�ص���توي الكف���ر ال���ذي هو ظلمات، 
والإيم���ان ال���ذي ه���و ن���ور؟ اأم جعل���وا هلل 
�ص���بحانه �ص���ركاء مع���ه ف���ي الخل���ق خلق���وا 
مث���ل خل���ق اهلل، فاختل���ط عنده���م خل���ق 
اهلل بخل���ق �ص���ركائهم؟ ق���ل له���م - �أيه���ا 
�لر�س���ول -: اهلل وح���ده ه���و خال���ق كل 

�ص���يء، ل �ص���ريك ل���ه ف���ي الخل���ق، وه���و المنف���رد بالألوهي���ة، ال���ذي ي�ص���تحق اأن يف���رد بالعب���ادة، الغال���ب عل���ى كل �ص���يء.
 �ص���رب اهلل مث���اًل لتال�ص���ي الباط���ل وبق���اء الح���ق بم���اء مط���ر ن���ازل م���ن ال�ص���ماء حت���ى �ص���الت به الأودي���ة، كلٌّ ح�ص���ب حجمه �صغ���ًرا وكبًرا، 

ْغ���َوة مرتفًع���ا ف���وق الم���اء، و�ص���رب مث���اًل اآخ���ر لهم���ا ببع����س م���ا يوق���د النا����س علي���ه م���ن المع���ادن النفي�ص���ة ابتغ���اء  فحم���ل ال�ص���يل الُغَث���اء والرَّ
�صهره���ا و�صن���ع م���ا يتزي���ن النا����س ب���ه، فاإن���ه يعل���وه زب���د منه، كم���ا يعلو ذلك زبد من���ه، بمثل هذين المثلي���ن ي�صرب اهلل مثل الح���ق والباطل، 
َب���د الطاف���ي عل���ى الم���اء، ومث���ل ما ينفيه �صهر المعدن م���ن ال�صداأ، والحق مثل الماء ال�صافي الذي ي�ص���رب منه،  فالباط���ل مث���ل الُغَث���اء والزَّ
وينبت الثمار والكالأ والع�صب، ومثل ما بقي من المعدن بعد �صهره فينتفع النا�س به، كما �صرب اهلل هذين المثلين ي�صرب اهلل الأمثال 
 للموؤمنين الذين اأجابوا ربهم لما دعاهم لتوحيده وطاعته المثوبة الح�ص���نى وهي الجنة، والكفار  للنا����س؛ ليت�صح الحق من الباطل. 
الذين لم يجيبوا دعوته اإلى توحيده وطاعته لو اتفق اأن لهم ما في الأر�س من اأنواع المال، ولهم مثله م�صاًفا اإليه؛ لبذلوا كل ذلك فداًء 
لأنف�ص���هم من العذاب، اأولئك الذين لم يجيبوا دعوته يحا�ص���بون على �ص���يئاتهم كلها، وم�ص���كنهم الذي ياأوون اإليه جهنم، و�ص���اء فرا�ص���هم 

وم�ص���تقرهم الذي هو النار.
     بيان �صالل الم�ص���ركين في دعوتهم وا�ص���تغاثتهم بغير اهلل تعالى، وت�ص���بيه حالهم بحال من يريد ال�ص���رب فيب�ص���ط 
يده للماء بال تناول له، ولي�س ب�صارب مع هذه الحالة؛ لكونه لم يتخذ و�صيلة �صحيحة لذلك.    اأن من و�صائل الإي�صاح في القراآن: �صرب 
الأمث���ال وه���ي تق���رب المعق���ول م���ن المح�صو����س، وتعط���ي �ص���ورة ذهني���ة تعي���ن عل���ى فهم الم���راد.    اإثبات �ص���جود جميع الكائن���ات هلل تعالى 

طوًعا، اأو كرًها بما تمليه الفطرة من الخ�صوع له �صبحانه.



م���ا  اأن  يعل���م  ال���ذي  ي�ص���توي  ل   

اأنزل���ه اهلل علي���ك - �أيه���ا �لر�س���ول - م���ن 
رب���ك ه���و الح���ق ال���ذي ل مري���ة في���ه، وهو 
الموؤمن الم�صتجيب هلل، ومن هو اأعمى، 
وه���و الكاف���ر غي���ر الم�ص���تجيب هلل، اإنم���ا 
يعتب���ر ويتع���ظ بذل���ك اأ�صح���اب العق���ول 
 الذي���ن ا�ص���تجابوا هلل ه���م  ال�ص���ليمة. 
الذي���ن يوف���ون بم���ا عاه���دوا اهلل علي���ه اأو 
ينكث���ون  ول  عب���اده،  علي���ه  عاه���دوا 
العه���ود الموثق���ة م���ع اهلل، اأو م���ع غي���ره. 
ُل���ون كل م���ا اأم���ر   وه���م الذي���ن َي�صِ

اهلل بو�صل���ه م���ن الأرح���ام، ويخ�ص���ون 
امتث���ال  اإل���ى  تدفعه���م  خ�ص���ية  ربه���م 
اأوام���ره واجتن���اب نواهي���ه، ويخاف���ون اأن 
يحا�ص���بهم اهلل على كل ما اكت�ص���بوه من 

الإث���م، فم���ن نوق����س الح�ص���اب هل���ك.
 وه���م الذي���ن �صب���روا عل���ى طاع���ة 

اهلل، وعل���ى م���ا ق���دره اهلل عليه���م مم���ا 
ي�ص���ر اأو ي�ص���وء، و�صب���روا ع���ن مع�صيت���ه 
طلًب���ا لمر�ص���اة اهلل، واأدوا ال�صالة على 
اأكم���ل وج���ه، وبذل���وا مم���ا اأعطيناهم من 
الأم���وال الحق���وق الواجب���ة، وبذل���وا منها 
تطوًع���ا خفي���ة للبع���د عن الري���اء، وجهًرا 
���ى به���م غيره���م، ويدفع���ون �ص���وء  ليتاأ�صَّ
م���ن اأ�ص���اء اإليهم بالإح�ص���ان اإليه، اأولئك 
المت�صف���ون به���ذه ال�صفات لهم العاقبة 

المحم���ودة ي���وم القيام���ة. 
ه���ي  المحم���ودة  العاقب���ة  ه���ذه   

ِمي���ن اإقام���ة  جن���ات يقيم���ون فيه���ا ُمَنعَّ
دائم���ة، وم���ن تم���ام نعيمه���م فيه���ا اأن 
يدخله���ا معه���م م���ن ا�ص���تقام م���ن اآبائه���م 
واأمهاته���م واأزواجه���م واأولده���م اإكم����اًل 
لأُنْ�ص���هم بلقائه���م، والمالئك���ة يدخل���ون 
اأب���واب  جمي���ع  م���ن  مهنئي���ن  عليه���م 
 وتحييه���م  منازله���م ف���ي الجن���ة. 
المالئك���ة كلم���ا دخل���وا عليه���م بقوله���م: 
�ص���الم عليك���م؛ اأي: �ص���لمتم م���ن الآف���ات ب�ص���بب �صبرك���م على طاعة اهلل، وعل���ى ُمرِّ اأقداره، و�صبركم عن مع�صيت���ه، فنعم عاقبة الدار التي 
 والذين ينكثون عهد اهلل م���ن بعد توكيده،  ���ى ب�صف���ات الكف���ار المعر�صين، فق���ال:  كان���ت عاقبتك���م. ولم���ا ذك���ر اهلل �صف���ات الموؤمني���ن َثنَّ
ويقطعون ما اأمر اهلل بو�صله من الأرحام، ويف�صدون في الأر�س بمع�صية اهلل تعالى، اأولئك البعداء الأ�صقياء لهم الطرد من رحمة اهلل، 
 اهلل يو�ص���ع ف���ي ال���رزق لم���ن ي�ص���اء، وي�صي���ق عل���ى م���ن ي�ص���اء من عباده، ولي����س تو�ص���يع ال���رزق عالمة على  وله���م �ص���وء العاقب���ة وه���و الن���ار. 
ال�ص���عادة ول عل���ى محب���ة اهلل، ول �صيق���ه عالم���ة عل���ى ال�ص���قاء، وف���رح الكف���ار بالحي���اة الدنيا فركنوا واطماأن���وا اإليها، ولي�ص���ت الحياة الدنيا 
 ويقول الذين كفروا باهلل وباآياته: هالَّ اأنزل على محمد اآية ح�ّصّية من ربه تدل على �صدقه،  في جنب الآخرة اإل متاًعا قلياًل ذاهًبا.  
فنوؤم���ن ب���ه، ق���ل - �أيه���ا �لر�س���ول - له���وؤلء المقترحي���ن: اإن اهلل ي�ص���ل م���ن ي�ص���اء بعدل���ه، ويه���دي اإلي���ه م���ن رج���ع اإلي���ه بالتوب���ة بف�صله، ولي�ص���ت 
 ه���وؤلء الذي���ن يهديه���م اهلل ه���م الذي���ن اآمن���وا، وت�صتاأن����س قلوبهم بذكر اهلل بت�ص���بيحه  الهداي���ة باأيديه���م حت���ى يربطوه���ا باإن���زال الآي���ات. 

وتحمي���ده، وبت���الوة كتاب���ه و�ص���ماعه، وبغي���ر ذل���ك م���ن اأن���واع الذك���ر، األ بذك���ر اهلل وح���ده ت�صتاأن����س القل���وب، وَخِلي���ق به���ا ذل���ك.
     الترغي���ب ف���ي جمل���ة م���ن ف�صائ���ل الأخ���الق الموجب���ة للجن���ة، ومنه���ا: ح�ص���ن ال�صل���ة، وخ�ص���ية اهلل تعال���ى، والوف���اء 
بالعهود، وال�صبر والإنفاق، ومقابلة ال�صيئة بالح�صنة والتحذير من �صدها.    اأن مقاليد الرزق بيد اهلل �صبحانه وتعالى، واأن تو�صعة اهلل 
تعال���ى اأو ت�صييق���ه ف���ي رزق عب���ٍد م���ا ل ينبغ���ي اأن يك���ون موجًب���ا لف���رح اأو ح���زن، فه���و لي����س دلي���اًل عل���ى ر�ص���ا اهلل اأو �ص���خطه عل���ى ذل���ك العب���د.  
   اأن الهداية لي�صت بال�صرورة مربوطة باإنزال الآيات واملعجزات التي اقرتح امل�صركون اإظهارها.     من اآثار القراآن على العبد املوؤمن 

اأن���ه يورثه طماأنينة يف القلب.



وعملوا  باهلل  اآمنوا  الذين  وهوؤلء   

اإلى  تقربهم  التي  ال�صالحة  الأعمال 
اهلل، لهم عي�س طيب في الآخرة، ولهم 

العاقبة الح�صنة وهي الجنة.
اأر�صلنا به   مثل هذا الإر�صال الذي 

الر�صل ال�صابقين اإلى اأممهم؛ اأر�صلناك 
لتقراأ  اأمتك؛  اإلى   - �لر�سول  �أيها   -
اإليك،  اأوحيناه  الذي  القراآن  عليهم 
فهو كاف في الدللة على �صدقك، لكن 
الآية؛  يجحدون هذه  اأنهم  قومك  حال 
لأنهم يكفرون بالرحمن حيث ي�صركون 
�لر�سول -:  �أيها   - لهم  معه غيره، قل 
هو  غيره  به  ت�صركون  الذي  الرح�من 
عليه  غيره،  بحق  معبود  ل  الذي  ربي 

توكلت في جميع اأموري، واإليه توبتي.
 ول���و كان م���ن �صف���ات كت���اب م���ن 

الكت���ب الإل����هية اأن ت���زال ب���ه الجب���ال عن 
اأماكنها، اأو ت�ص���قق به الأر�س فت�ص���تحيل 
اأنه���اًرا وعيوًن���ا، اأو يق���راأ عل���ى الموت���ى 
في�صي���روا اأحي���اء - ل���كان ه���ذا الق���راآن 
المن���زل علي���ك - �أيه���ا �لر�س���ول - فه���و 
وا�ص���ح البره���ان، عظيم التاأثير لو اأنهم 
كان���وا اأتقي���اء القل���وب، لكنهم جاحدون. 
ب���ل هلل الأم���ر كل���ه ف���ي اإن���زال المعج���زات 
ه  وغيره���ا، اأفل���م يعلم الموؤمن���ون باهلل اأنَّ
ل���و ي�ص���اء اهلل هداي���ة النا����س جميًع���ا دون 
اإنزال اآيات لهداهم جميًعا دونها؟ لكنه 
ل���م ي�ص���اأ ذل���ك، ول ي���زال الذي���ن كف���روا 
ب���اهلل ت�صيبه���م بم���ا عمل���وا م���ن الكف���ر 
والمعا�ص���ي داهي���ة �ص���ديدة تقرعه���م، اأو 
تن���زل تل���ك الداهي���ة قريًب���ا م���ن داره���م، 
حت���ى ياأت���ي وع���د اهلل بن���زول الع���ذاب 
المت�ص���ل، اإن اهلل ل يت���رك اإنج���از م���ا 

وع���د ب���ه اإذا ج���اء وقت���ه المح���دد ل���ه.
 ول�ص���َت اأول ر�ص���ول ك���ذب ب���ه قوم���ه 

و�ص���خروا من���ه، فق���د ا�ص���تهزاأت اأم���م من 
قبل���ك - �أيه���ا �لر�س���ول - بر�ص���لها وكذب���وا به���م، فاأمهل���ت الذي���ن كف���روا بر�ص���لهم حت���ى ظن���وا اأن���ي غي���ر مهلكه���م، ث���م اأخذته���م بع���د الإمه���ال 

ب�صن���وف الع���ذاب، فكي���ف راأي���ت عقاب���ي له���م؟ لق���د كان عقاًبا �ص���ديًدا.
 اأفم���ن ه���و قائ���م بحف���ظ اأرزاق جمي���ع الخل���ق رقي���ب عل���ى كل نف����س بم���ا ك�ص���بت م���ن عم���ل، فيجازيه���ا عل���ى اأعماله���ا، اأول���ى اأن ُيْعب���د، اأم 

ه���ذه الأ�صن���ام الت���ي ل ح���ق له���ا اأن تعب���د؟ وق���د جعله���ا الكف���ار �ص���ركاء هلل ظلًم���ا وزوًرا، قل لهم - �أيها �لر�س���ول -: �ص���موا لنا ال�ص���ركاء الذين 
عبدتموهم مع اهلل اإن كنتم �صادقين في دعواكم، اأم تخبرون اهلل بما ل يعلم في الأر�س من ال�صركاء، اأم تخبرونه بظاهر من القول ل 
حقيقة له؟ بل ح�ّص���ن ال�ص���يطان للذين كفروا تدبيرهم ال�ص���يء، فكفروا باهلل، و�صرفهم عن �ص���بيل الر�ص���اد والهداية، ومن ي�صلل اهلل عن 

�ص���بيل الر�ص���اد فلي����س له من هاد يهديه.
 له���م ع���ذاب ف���ي الحي���اة الدني���ا بم���ا يناله���م من القتل والأ�ص���ر على اأيدي الموؤمنين، ولعذاب الآخرة الذي ينتظرهم اأ�ص���ّد عليهم واأثقل 

من عذاب الدنيا؛ لما فيه من ال�صدة والدوام الذي ل ينقطع، ولي�س لهم مانع يحميهم من عذاب اهلل يوم القيامة.
 

   اأن الأ�صل في كل كتاب منزل اأنه جاء للهداية، ولي�س ل�صتنزال الآيات، فذاك اأمر هلل تعالى يقدره متى �صاء وكيف �صاء.
، واإحاطته علًما اأن ما ي�صلكه معه الم�صركون من طرق التكذيب، واجهه اأنبياء �صابقون.    ت�صلية اهلل تعالى للنبي 

   ي�صل ال�صيطان في اإ�صالل بع�س العباد اإلى اأن يزين لهم ما يعملونه من المعا�صي والإف�صاد.



 �صف���ة الجن���ة الت���ي وع���د اهلل به���ا 

المتقي���ن ل���ه بامتث���ال اأوام���ره واجتن���اب 
نواهي���ه اأنه���ا تج���ري من تح���ت ق�صورها 
واأ�ص���جارها الأنه���ار، ثماره���ا دائم���ة ل 
تنقط���ع، عك����س ثم���ار الدني���ا، وظله���ا 
دائ���م ل ي���زول، ول يتقل����س، تل���ك ه���ي 
عاقب���ة الذي���ن اتقوا اهلل بامتث���ال اأوامره 
واجتن���اب نواهي���ه، وعاقب���ة الكافري���ن 

الن���ار يدخلونه���ا ماكثي���ن فيه���ا اأب���ًدا.
من  التوراة  اأعطيناهم  والذين   

الإنجيل  اأعطيناهم  والذين  اليهود، 
اأنزل  بما  يفرحون  الن�صارى،  من 
لموافقته   - �لر�سول  �أيها   - عليك 
طوائف  ومن  عليهم،  اأنزل  ما  لبع�س 
ما  بع�س  ينكر  من  والن�صارى  اليهود 
اأنزل اإليك مما ل يتفق مع اأهوائهم، اأو 
قل  والتحريف،  بالتبديل  ي�صفهم  مما 
لهم - �أيها �لر�سول -: اإنما اأمرني اهلل 
غيره،  به  اأ�صرك  ول  وحده،  اأعبده  اأن 
واإليه  غيره،  اأدعو  ول  اأدعو  وحده  اإليه 
التوراة  جاءت  وبهذا  مرجعي،  وحده 

والإنجيل.
ال�ص���ابقة  الكت���ب  اإنزالن���ا  ومث���ل   

باأل�ص���نة اأقوامه���ا اأنزلن���ا علي���ك - �أيه���ا 
�لر�س���ول - الق���راآن ق���وًل ف�ص���اًل مبيًن���ا 
�أيه���ا   - اتبع���ت  ولئ���ن  ���ا،  عربيًّ للح���ق 
�لر�س���ول - اأه���واء اأه���ل الكت���اب ف���ي 
م�ص���اومتهم ل���ك بح���ذف م���ا ل يتف���ق م���ع 
اأهوائه���م بعدم���ا ج���اءك م���ن العلم الذي 
علمك اهلل اإياه، فلي����س لك من اهلل ولي 
يتول���ى اأمرك، وين�ص���رك على اأعدائك، 

ولي����س ل���ك مان���ع يمنع���ك م���ن عذاب���ه.
 ولق���د اأر�ص���لنا ر�ص���اًل م���ن قبل���ك 

- �أيه���ا �لر�س���ول - م���ن الب�ص���ر، فل�ص���ت 
بدًع���ا م���ن الر�ص���ل، وجعلنا له���م اأزواًجا، 
وجعلن���ا له���م اأولًدا ك�ص���ائر الب�ص���ر، ول���م 
نجعله���م مالئك���ة ل يتزوج���ون ول ينجب���ون، واأن���ت م���ن ه���وؤلء الر�ص���ل الذي���ن ه���م ب�ص���ر يتزوج���ون وينجب���ون، فلم���اذا يعج���ب الم�ص���ركون م���ن 
كون���ك كذل���ك؟ ول ي�ص���ح لر�ص���ول اأن ياأت���ي م���ن عن���ده باآي���ة اإل اإن اأذن اهلل باإتيان���ه به���ا، ل���كل اأم���ر ق�ص���اه اهلل كت���اب ذك���ر في���ه ذل���ك، واأج���ل ل 
 يزيل اهلل ما ي�صاء اإزالته من خير اأو �صر اأو �صعادة اأو �صقاء وغيرها، ويثبت ما ي�صاء منها، وعنده اللوح المحفوظ،  يتقدم ول يتاأخر. 
 واإن اأريناك - �أيها �لنبي - بع�س ما نعدهم به من العذاب قبل  فهو مرجع كل ذلك، وما يظهر من محو اأو اإثبات مطابق لما هو فيه. 
موتك فذلك اإلينا، اأو اأمتناك قبل اأن نريك اإياه فلي�س عليك اإل تبليغ ما اأمرناك بتبليغه، ولي�س عليك مجازاتهم ول محا�صبتهم، فذلك 
 اأََولم ي�صاهد هوؤلء الكفار اأنا ناأتي اأر�س الكفر ننق�صها من اأطرافها بن�صر الإ�صالم، وفتح الم�صلمين لها، واهلل يحكم ويق�صي  علينا. 
بم���ا ي�ص���اء بي���ن عب���اده، ول اأح���د يتعق���ب حكم���ه بنق����س اأو تغيي���ر اأو تبدي���ل، وه���و �ص���بحانه �ص���ريع الح�ص���اب، يحا�ص���ب الأولي���ن والآخري���ن ف���ي 
 وقد مكرت الأمم ال�صابقة باأنبيائها، وكادت لهم، وكذبوا بما جاوؤوا به، فماذا فعلوا بتدبيرهم لهم؟ ل �صيء؛ لأن التدبير  يوم واحد. 
الفاعل هو تدبير اهلل ل غيره، كما اأنه �صبحانه هو الذي يعلم جميَع اأعمال الخلق كلهم، ل يخفى عليه �صيء منها، وعندئذ �صيعلم هوؤلء 

المكذب���ون ك���م كان���وا مخطئي���ن ف���ي ع���دم الإيم���ان باهلل، وك���م كان الموؤمن���ون م�صيبين، فح���ازوا بذلك الجنة والعاقبة الح�ص���نة.
 

   الترغي���ب ف���ي الجن���ة ببي���ان �صفته���ا، م���ن جري���ان الأنه���ار وديموم���ة ال���رزق والظ���ل.     خط���ورة اتب���اع اله���وى بع���د ورود العل���م واأن���ه م���ن 
اأ�ص���باب ع���ذاب اهلل.     بي���ان اأن الر�ص���ل ب�ص���ر، له���م اأزواج وذري���ات، واأن نبين���ا  لي����س بدًع���ا بينه���م، فق���د كان مماث���اًل له���م ف���ي ذل���ك.



١٤٥٢

 ويق���ول الذي���ن كف���روا: ل�ص���ت -ي���ا 

محم���د - مر�ص���اًل م���ن اهلل، ق���ل له���م 
-�أيه���ا �لر�س���ول -: كف���ى ب���اهلل �ص���اهًدا 
بين���ي وبينك���م عل���ى اأن���ي مر�ص���ل م���ن ربي 
اإليك���م، وم���ن عن���ده عل���م م���ن الكت���ب 
ال�ص���ماوية الت���ي ج���اء فيه���ا َنْعِت���ي، وم���ن 
كان اهلل �ص���اهًدا ب�صدق���ه، ف���ال ي�ص���ره 

تكذي���ب م���ن ك���ّذب.

والبالغ،  بالبيان  الر�ص���ل  قيام  اإثبات 
اتب���اع��هم  ع����ن  المع����ر�صين  وته��ديد 

بالعذاب.

  ت�قّدم الكالم على نظائرها 

ه����ذا  البقرة.  �ص����ورة  بداية  في 
-�أيها  اإليك  اأنزلن���اه  كت����اب  الق����راآن 
الكفر  من  النا�س  لتخرج  �لر�سول- 
والعلم  الإيمان  اإلى  وال�صاللة  والجهل 
ومعونته  تعالى  اهلل  باإرادة  والهداية 
الإ�صالم الذي هو طريق اهلل  اإلى دين 
المحمود  اأحد،  يغالبه  ل  الذي  العزيز 

في كل �صيء.
 اهلل ال��ذي له وح���ده مل����ك ما في 

في  ما  ملك  وحده  ول�����ه  ال�ص����ماوات، 
الأر�س، فهو الم�صتحق اأن يعبد وحده، 
ول ي�صرك به �صيء من خلقه، و�صينال 

الذين كفروا عذاٌب قوي.
 الذين ك��ف�روا ُيوؤِْث�رون الحياة الدنيا 

وما فيها من نعيم زائل على الآخرة وما 
فيها من نعيم دائم، وي�صرفون النا�س 
ل�ط���ري�قه  ويطلب����ون  اهلل،  طريق  عن 
والم���يل  الح����ق  عن  والزيغ  الت����صويه 

عن ال�ص��تق��امة ح�تى ل ي�ص���ل�ك�������ها اأح�����د، واأول���ئ�ك المت�صفون بتلك ال�صفات في �صالل بعيد عن الحق وال�صواب.
ًث���ا بلغ���ة قوم���ه؛ لي�ص���هل عليه���م فه���م م���ا ج���اء ب���ه من عن���د اهلل، ولم نبعث���ه لإجبارهم عل���ى الإيمان   وم���ا بعثن���ا م���ن ر�ص���ول اإل بعثن���اه ُمَتحدِّ

ب���اهلل، ف���اهلل ي�ص���ل م���ن ي�ص���اء بعدل���ه، ويوفق من ي�ص���اء للهداية بف�صله، وهو العزيز الذي ل يغالب���ه اأحد، الحكيم في خلقه وتدبيره.
 ولق���د بعثن���ا مو�ص���ى واأيدن���اه بالآي���ات الدال���ة عل���ى �صدق���ه، واأنه مر�ص���ل من رب���ه، واأمرناه اأن ُيْخ���ِرج قومه من الكفر والجه���ل اإلى الإيمان 

والعل���م، واأمرن���اه اأن يذكره���م باأي���ام اهلل الت���ي اأنع���م عليه���م فيه���ا، اإن ف���ي تل���ك الأيام دللت جلية عل���ى توحيد اهلل وعظيم قدرت���ه، واإنعامه 
عل���ى الموؤمني���ن، وه���ذا م���ا ينتفع به ال�صابرون على طاعة اهلل المداومون على �ص���كر نعمه واآلئه.

 
   اأن المق�صد من اإنزال القراآن هو الهداية باإخراج النا�س من ظلمات الباطل اإلى نور الحق.

   اإر�صال الر�صل يكون بل�صان اأقوامهم ولغتهم؛ لأنه اأبلغ في الفهم عنهم، فيكون اأدعى للقبول والمتثال.
   وظيفة الر�صل تتلخ�س في اإر�صاد النا�س وقيادتهم للخروج من الظلمات اإلى النور.



 - �ل���ر�س���������ول  �أيه���ا   - واذك�������ر   

حي���ن امتثل مو�صى اأمر ربه فقال لقومه 
���ًرا اإياه���م بنع���م  م���ن بن���ي اإ�ص���رائيل ُمَذكِّ
اهلل عليه���م: ي���ا ق���وم، اذك���روا نعم���ة اهلل 
عليك���م حي���ن اأنقذك���م م���ن اآل فرع���ون، 
و�َص���لََّمكم ِم���ن َباأْ�ِص���هم، يذيقونك���م �ص���ر 
الع���ذاب، حي���ث كان���وا يذبح���ون اأبناءك���م 
الذك���ور حت���ى ل يول���د فيك���م من ي�ص���تولي 
على ملك فرعون، ويبقون ن�صاءكم على 
قي���د الحي���اة لإذلله���ن واإهانته���ن، وف���ي 
اأفعاله���م ه���ذه اختب���ار لك���م عظي���م عل���ى 
ال�صب���ر، فكافاأك���م اهلل عل���ى �صبرك���م 
عل���ى ه���ذا البالء باإنقاذكم من باأ����س اآل 

فرع���ون.
اذك���روا  مو�ص���ى:  له���م  وق���ال   

حي���ن اأعلمك���م ربك���م اإعالًم���ا بليًغ���ا: لئ���ن 
�ص���كرتم اهلل عل���ى م���ا اأنع���م ب���ه عليك���م 
م���ن تل���ك النع���م المذك���ورة ليزيدنك���م 
عليها من اإنعامه وف�صله، ولئن جحدتم 
نعم���ه عليك���م ولم ت�ص���كروها، فاإن عذابه 
ل�ص���ديد لم���ن يجح���د نعم���ه ول ي�ص���كرها.

 وق���ال مو�ص���ى لقوم���ه: ي���ا ق���وم، اإن 

تكف���روا اأنت���م ويكفر معكم جميع من في 
الأر����س، ف�ص���رر كفرك���م يع���ود عليك���م؛ 
فاإن اهلل غني بنف�ص���ه، م�صتوجب الحمد 
بذات���ه، ل ينفع���ه اإيم���ان الموؤمني���ن، ول 

ي�ص���ره كف���ر الكافرين.
 األ���م يجئك���م - �أيه���ا �لكف���ار - خب���ر 

اإه���الك الأم���م المكذبة م���ن قبلكم: قوم 
نوح، وعاد قوم هود، وثمود قوم �صالح، 
والأم���م الذي���ن ج���اوؤوا م���ن بعده���م، وهم 
كثي���ر ل يح�ص���ي عددهم اإل اهلل؟ اأتتهم 
ر�ص���لهم بالدلئ���ل الوا�صح���ة، وو�صع���وا 
ي���ن عل���ى  اأيديه���م ف���ي اأفواهه���م عا�صِّ
اأ�صابعه���م م���ن الغي���ظ عل���ى الر�ص���ل، 
وقال���وا لر�ص���لهم: اإن���ا كفرن���ا بما اأر�ص���لتم 

ب���ه، واإن���ا لف���ي �ص���ك باع���ث عل���ى الريب���ة مم���ا تدعونن���ا اإلي���ه.
ا عليه���م: اأف���ي توحي���د اهلل واإف���راده بالعب���ادة �ص���ك، وه���و خال���ق ال�ص���ماوات وخال���ق الأر����س، وموجدهم���ا عل���ى غي���ر   قال���ت له���م ر�ص���لهم ردًّ

مث���ال �ص���ابق؟! يدعوك���م اإل���ى الإيم���ان ب���ه ليمحو عنكم من ذنوبكم ال�ص���ابقة، ويوؤخركم اإلى حين ا�ص���تيفائكم لآجالكم المحددة في حياتكم 
الدنيا. قالت لهم اأقوامهم: ل�صتم اإل ب�صًرا مثلنا، ل مزية لكم علينا، تريدون �صرفنا عن عبادة ما كان يعبد اآباوؤنا، فاأْتُونا بحجة وا�صحة 

تدّل على �صدقكم فيما تّدعونه من اأنكم ر�ص���ل من اهلل اإلينا.
 

   م���ن و�ص���ائل الدع���وة تذكي���ر المدعوي���ن بنع���م اهلل تعال���ى عليه���م، خا�ص���ة اإن كان ذل���ك مرتبًط���ا بنعم���ة كبي���رة، مث���ل ن�ص���ر عل���ى ع���دوه اأو 
نجاة منه.

   من ف�صل اهلل تعالى اأنه وعد عباده مقابلة �صكرهم بمزيد الإنعام، وفي المقابل فاإن وعيده �صديد لمن يكفر به.
   كفر العباد ل ي�صر اهلَل البتة، كما اأن اإيمانهم ل ي�صيف له �صيًئا، فهو غني حميد بذاته.



ا عليه���م:   قال���ت له���م ر�ص���لهم ردًّ

ل�ص���نا اإل ب�ص���ًرا مثلك���م، فنح���ن ل ننك���ر 
مماثلتك���م ف���ي ذل���ك، ولك���ن ل يل���زم م���ن 
تل���ك المماثل���ِة المماثل���ُة ف���ي كل �ص���يء، 
ف���اهلل يتف�ص���ل بالإنعام الخا�س على من 
ي�ص���اء م���ن عب���اده، في�صطفيه���م ر�ص���اًل 
اإلى النا�س، وما ي�صح لنا اأن ناأتيكم بما 
طلبتم من حجة اإل بم�ص���يئة اهلل، فلي����س 
الإتي���ان به���ا ف���ي َمْقُدوِرنا، ب���ل اهلل وحده 
ه���و الق���ادر عل���ى ذل���ك، وعل���ى اهلل وحده 
يج���ب اأن يعتم���د الموؤمن���ون ف���ي �ص���وؤونهم 

كلها.
 واأي مان���ع واأي ع���ذر يح���ول بينن���ا 

وبي���ن الت���وكل علي���ه؟ وق���د اأر�ص���دنا لأقوم 
الط���رق واأو�صحه���ا، ولن�صب���رّن عل���ى 
اإيذائك���م لن���ا بالتكذي���ب وال�ص���خرية، 
يعتم���د  اأن  يج���ب  وح���ده  اهلل  وعل���ى 

الموؤمن���ون ف���ي جمي���ع اأموره���م.
 وق���ال الذي���ن كف���روا م���ن اأق���وام 

ا عجزوا عن ُمَحاّجة ر�صلهم:  الر�صل لمَّ
لنخرجنك���م م���ن قريتن���ا، اأو لترجع���ن 
ع���ن دينك���م اإل���ى دينن���ا، فاأوح���ى اهلل اإلى 
الر�ص���ل تثبيًت���ا له���م: لنهلك���ّن الظالمي���ن 

الذي���ن كف���روا ب���اهلل وبر�ص���له.
 ولن�ص���كننكم - �أيه���ا �لر�س���ل وم���ن 

تبعك���م - الأر����س م���ن بع���د اإهالكه���م، 
ذل���ك المذك���ور م���ن اإه���الك الكف���ار 
المكذبين، واإ�ص���كان ر�ص���لهم والموؤمنين 
الأر����س م���ن بع���د اإهالكه���م ه���و لم���ن 
ا�صتح�صر عظمتي ومراقبتي له، وخاف 

اإن���ذاري ل���ه بالع���ذاب.
اأن  هم  ربِّ من  الر�صُل  وطلب   

كل  وخ�صر  اأعدائهم،  على  ين�صرهم 
متكبر معاند للحق، ل يتبعه مع ظهوره 

له.
ي���وم  المتكب���ر  ه���ذا  اأم���ام  م���ن   

ب بالعط����س  القيامة جهنم، فهي له بالمر�صاد، وُي�ْص���َقى فيها من قيح اأ�صحاب النار الذي ي�ص���يل منهم، فال يروي عط�ص���ه، فال يزال ُيَعذَّ
وغي���ره م���ن �صن���وف الع���ذاب.

 يتكل���ف �ص���ربه م���رة بع���د م���رة ل�ص���دة مرارت���ه وحرارت���ه ونتن���ه، ول يق���در عل���ى ابتالع���ه، وياأتي���ه الم���وت م���ن كل جهة من �ص���دة ما يقا�ص���يه 

من العذاب، ولي����س هو بميت في�ص���تريح، بل يبقى حيًّا يعاني العذاب، ومن اأمامه عذاب اآخر �ص���ديد ينتظره.
 مث���ل م���ا يقدم���ه الكف���ار م���ن اأعم���ال الب���ر كال�صدق���ة والإح�ص���ان والرحم���ة بال�صعيف، مثل رماد ا�ص���تدت به الرياح في يوم �ص���ديد هبوب 

الري���اح، فحملت���ه بق���وة، وفّرقت���ه ف���ي كل م���كان حت���ى ل���م يب���ق ل���ه اأث���ر، وهك���ذا اأعم���ال الكف���ار ع�ص���ف به���ا الكف���ر، فل���م تنف���ع اأ�صحابه���ا ي���وم 
����س عل���ى الإيمان هو ال�صالل البعي���د عن طريق الحق. القيام���ة، ذل���ك العم���ل ال���ذي لم ُيوؤَ�صَّ

 
   اأن الأنبياء والر�صل ب�صٌر من بني اآدم، غير اأن اهلل تعالى ف�صلهم بحمل الر�صالة وا�صطفاهم لها من بين بني اآدم.

ة �صوف تقابله، ومنها الطرد والنفي والإيذاء القولي والفعلي.    على الداعية الذي يريد التغيير اأن يتوقع اأن هناك �صعوبات َجمَّ
   اأن الدعاة وال�صالحين موعودون بالن�صر وال�صتخالف في الأر�س.

   بيان اإبطال اأعمال الكافرين ال�صالحة، وعدم اعتبارها ب�صبب كفرهم.



اأن  �أيه���ا �لإن�س���ان -   - األ���م تعل���م   

الأر����س  ال�ص���ماوات وخل���ق  اهلل خل���ق 
بالح���ق، فل���م يخلقهم���ا عبًث���ا، اإن ي�ص���اأ 
اإذهابكم - �أيها �لنا�س - والإتيان بخلق 
اآخ���ر يعبده ويطيعه بدًل منكم لأذهبكم 
وج���اء بخل���ق اآخ���ر يعب���ده ويطيع���ه، فه���و 

اأم���ر �ص���هٌل ي�ص���يٌر علي���ه.
 ولي����س اإهالكك���م والإتي���ان بخل���ق 

غيرك���م بمعج���ز ل���ه �ص���بحانه، فه���و عل���ى 
كل �ص���يء قدي���ر، ل يعج���زه �ص���يء.

قبوره���م  م���ن  الخالئ���ق  وخ���رج   

اإل���ى اهلل ي���وم الميع���اد، فق���ال الأتب���اع 
ال�صعف���اء لل�ص���ادة الروؤ�ص���اء: اإن���ا كن���ا 
لك���م - �أيه���ا �ل�س���ادة - اأتباًع���ا، ناأتم���ر 
باأمرك���م، وننته���ي بنهيك���م، فه���ل اأنت���م 
دافع���ون عن���ا م���ن عذاب اهلل �ص���يًئا؟ قال 
قنا اهلل للهداية  ال�ص���ادة الروؤ�ص���اء: لو َوفَّ
جميًع���ا  فنجون���ا  اإليه���ا،  لأر�ص���دناكم 
م���ن عذاب���ه، ولك���ن �صللن���ا فاأ�صللناك���م، 
ي�ص���توي علين���ا وعليك���م اأْن ن�صُع���َف ع���ن 
تحم���ل الع���ذاب اأو اأن ن�صب���َر، لي����س لن���ا 

مه���رب م���ن الع���ذاب.
اأه���ل  دخ���ل  حي���ن  اإبلي����س  وق���ال   

الجن���ِة الجن���َة، واأه���ل الن���اِر الن���اَر: اإن 
اهلل وعدك���م الوع���د الح���ق، فاأنجزك���م 
م���ا وعدك���م، ووعدتكم وع���د الباطل فلم 
اأَِف بم���ا وعدتك���م ب���ه، وم���ا كان ل���ي م���ن 
ق���وة اأقهرك���م به���ا ف���ي الدني���ا عل���ى الكفر 
وال�ص���الل، لك���ن دعوتك���م اإل���ى الكف���ر، 
وزين���ت لك���م المعا�ص���ي، ف�ص���ارعتم اإل���ى 
اتباع���ي، ف���ال تلومون���ي عل���ى م���ا ح�ص���ل 
لك���م م���ن ال�ص���الل، ولوم���وا اأنف�ص���كم، 
فه���ي اأول���ى بالل���وم، م���ا اأن���ا بمغيثك���م 
بدف���ع الع���ذاب عنك���م، وم���ا اأنت���م بمغيثيَّ 
بدفع���ه عن���ي، اإن���ي كف���رت بجعلك���م اإي���اي 
�ص���ريًكا هلل ف���ي العب���ادة، اإن الظالمي���ن 

-بال�ص���رك ب���اهلل ف���ي الدني���ا والكف���ر ب���ه- له���م ع���ذاب موج���ع ينتظره���م ي���وم القيام���ة.
ولما ذكر اهلل م�صير الكفار يوم القيامة ترهيًبا منه، ذكر م�صير الموؤمنين ترغيًبا فيه، فقال:

 وبخ���الف م�صي���ر الظالمي���ن اأدخ���ل الذي���ن اآمن���وا وعمل���وا الأعم���ال ال�صالح���ات جن���ات تج���ري الأنه���ار م���ن تح���ت ق�صوره���ا واأ�ص���جارها، 

ا، وتحّييهم المالئكة، ويحّييهم ربهم �ص���بحانه بال�ص���الم. ماكثي���ن فيه���ا اأب���ًدا ب���اإذن ربه���م وحوله، ُيحّيي بع�صهم بع�صً
 األ���م تعل���م - �أيه���ا �لر�س���ول - كي���ف �ص���رب اهلل مث���اًل لكلم���ة التوحي���د الت���ي ه���ي: ل اإل���ه اإل اهلل، حي���ن مثَّله���ا ب�ص���جرة طيب���ة ه���ي النخل���ة، 

جذعها �صارب في قرار الأر�س ت�ص���رب الماء بعروقها الطيبة، وفرعها مرتفع اإلى ال�ص���ماء ي�ص���رب من الندى، وي�صتن�ص���ق الهواء الطيب.
 

   بيان �صوء عاقبة التابع والمتبوع اإن اجتمعا على الباطل.
   بيان اأن ال�صيطان اأكبر عدو لبني اآدم، واأنه كاذب مخذول �صعيف، ل يملك لنف�صه ول لأتباعه �صيًئا يوم القيامة.

   اعتراف اإبلي�س اأن وعد اهلل تعالى هو الحق، واأن وعد ال�صيطان اإنما هو مح�س الكذب.
   ت�صبيه كلمة التوحيد بال�صجرة الطيبة الثمر، العالية الأغ�صان، الثابتة الجذور.



الطيب���ة  ال�ص���جرة  ه���ذه  تعط���ي   

ثمره���ا الطي���ب كل وق���ت باأم���ر ربه���ا، 
وي�ص���رب اهلل  الأمث���ال للنا����س رج���اء 

اأن يتذك���روا.
 ومث���ل كلم���ة ال�ص���رك الخبيث���ة مث���ل 

�ص���جرة خبيث���ة، وه���ي �ص���جرة الحنظ���ل، 
اقُتِلع���ت م���ن اأ�صلها، لي����س لها ثبات على 
الأر�س، ول ارتفاع اإلى ال�ص���ماء، فتموت 
وتذروه���ا الري���اح، فكلم���ة الكف���ر ماآله���ا 
الفن���اء، ول ي�صع���د ل�صاحبه���ا اإل���ى اهلل 

عم���ل طيِّب.
بكلم���ة  الموؤمني���ن  اهلل  ���ت  ُيثبِّ  

���ا ف���ي الحياة  التوحي���د الثابت���ة اإيماًن���ا تامًّ
الدني���ا حت���ى يموت���وا وه���م عل���ى الإيم���ان، 
وف���ي الب���رزخ ف���ي قبورهم عند ال�ص���وؤال، 
اهلل  وي�ص���ّل  القيام���ة،  ي���وم  ويثبته���م 
الظالمين بال�ص���رك باهلل والكفر به عن 
ال�ص���واب والر�ص���د، ويفع���ل اهلل ما ي�ص���اء 
م���ن اإ�ص���الل م���ن اأراد اإ�صالل���ه بعدل���ه، 
وم���ن هداي���ة م���ن �ص���اء هدايت���ه بف�صل���ه، 

ف���ال ُمْك���ِره ل���ه �ص���بحانه.
الذين كفروا باهلل  راأيت حال   لقد 

وبر�صوله من قري�س حين اعتا�صوا عن 
الحرم،  في  بالأمن  عليهم  اهلل  اإنعام 
اعتا�صوا عن  وببعثة محمد  فيهم، 
بما  كذبوا  حين  بنعمه  الكفَر  ذلك: 
جاءهم به من ربه، واأنزلوا من اتبعهم 

في الكفر من اأقوامهم دار الهالك.
 ودار الهالك هي جهنم يدخلونها، 

الم�ص���تقر  و�ص�����اء  ها،  ح�����رَّ يق�����ا�صون 
م�صتقرهم.

 وجعل الم�صركون هلل اأمثاًل ونظراء 

لي�صلوا من اتبعهم عن �صبيل اهلل بعد 
�أيها   - لهم  قل  عنها،  هم  �صلوا  اأن 
من  فيه  اأنتم  بما  تمتعوا   :- �لر�سول 
هذه  في  ال�صبهات  ون�صر  ال�صهوات، 

الحياة الدنيا، فاإن مرجعكم يوم القيامة اإلى النار، لي�س لكم مرجع غيرها.
 ق���ل - �أيه���ا �لر�س���ول - للموؤمني���ن: �أيه���ا �لموؤمن���ون، اأدوا ال�ص���الة عل���ى اأكم���ل وج���ه، واأنفق���وا مم���ا رزقك���م اهلل النفق���ات الواجب���ة 

والم�ص���تحبة، خفي���ة خوًف���ا م���ن الري���اء، وجه���ًرا ليقت���دي بك���م غيُرك���م، من قبل اأن يجيء يوم ل بيع فيه ول ف���داء فُيْفَتدى من عذاب اهلل، ول 
�صداق���ة حت���ى ي�ص���فع ال�صدي���ق ل�صديقه.

 اهلل ال���ذي اأن�ص���اأ ال�ص���ماوات واأن�ص���اأ الأر����س عل���ى غي���ر مث���ال �ص���ابق، واأن���زل م���ن ال�ص���ماء م���اء المط���ر، فاأخ���رج بذل���ك الم���اء المن���زل م���ن 

���ل لك���م الأنه���ار لت�ص���ربوا منه���ا، وت�ص���قوا  ���ل لك���م ال�ص���فن تج���ري عل���ى الم���اء وف���ق تقدي���ره، وذلَّ اأ�صن���اف الثم���ار رزًق���ا لك���م - �أيه���ا �لنا����س - وذلَّ
اأنعامك���م وزروعكم.

���ل لك���م اللي���ل والنه���ار يتعاقب���ان، اللي���ل لنومك���م وراحتك���م، والنه���ار لن�ص���اطكم  ���ل لك���م ال�صم����س والقم���ر يجري���ان با�ص���تمرار، وذلَّ  وذلَّ

كم. وَكدِّ
 

   ت�صبيه كلمة الكفر ب�صجرة الَحْنظل الزاحفة، فهي ل ترتفع، ول تنتج طيًبا، ول تدوم.
   الرابط بين الأمر بال�صالة والزكاة مع ذكر الآخرة هو الإ�صعار باأنهما مما تكون به النجاة يومئذ.

   تعداد بع�س النعم العظيمة اإ�صارة لعظم كفر بع�س بني اآدم وجحدهم نعمه   .



طلبتموه،  ما  جميع  من  واأعطاكم   

اهلل  نعم  تعّدوا  واإن  تطلبوه،  لم  ومما 
لكثرتها  ح�صرها؛  على  تقدروا  ل 
وتعددها، فما ذكر لكم اأمثلة منها، اإن 
الجحود  كثير  لنف�صه،  لظلوم  الإن�صان 

لنعم اهلل   .
 واذكر - �أيها �لر�سول - حين قال 

اإ�صماعيل  ابنه  اأ�صكن  اأن  بعد  اإبراهيم 
اجعل  يا رب،  مكة:  بوادي  واأمه هاجر 
هذا البلد الذي اأ�صكنُت فيه اأهلي -وهو 
مكة - بلًدا ذا اأمن، ل ي�صفك فيه دم، 
واأبعد  واأبعدني  اأحد،  فيه  يظلم  ول 

اأولدي عن عبادة الأ�صنام.
كثيًرا  اأ�صللن  الأ�صنام  اإن  رب،  يا   

من النا�س، حيث ظنوا اأنها ت�صفع لهم، 
اهلل،  دون  من  وعبدوها  بها،  فُفِتنوا 
اهلل  توحيد  في  النا�س  تبعني من  فمن 
واأتباعي،  �صيعتي  من  فاإنه  وطاعته 
توحيده  في  يتبعني  فلم  ع�صاني  ومن 
وطاعته فاإنك - يا رب - غفور لذنوب 

من �صئت اأن تغفر لهم، رحيم بهم.
 ربنا اإني اأ�صكنت بع�س ذريتي، وهم 

ابني اإ�صماعيل واأبناوؤه بواٍد )وهو مكة( 
ل زرع فيه ول ماء بجوار بيتك المحرم، 
ربنا اأ�صكنتهم بجواره ليقيموا ال�صالة 
النا�س  قلوب   - رب  يا   - ر  ف�صيِّ فيه، 
اإليهم، واإلى هذا البلد، وارزقهم  تحّن 
على  ي�صكروك  اأن  رجاء  الثمرات  من 

اإنعامك عليهم.
ن�صّره، وكل  تعلم كل ما  اإنك  ربنا،   

ما نجهر به، ول يخفى على اهلل �صيء 
يعلمه،  بل  ال�صماء،  في  ول  الأر�س  في 
فال يخفى عليه احتياجنا وفقرنا اإليه.

�ص���بحانه  هلل  والثن���اء  ال�ص���كر   

ال���ذي اأج���اب دعائ���ي اأن يه���ب ل���ي م���ن 
ال�صالحي���ن، فاأعطان���ي عل���ى كب���ر �ص���ني 

اإ�ص���ماعيل م���ن هاج���ر، واإ�ص���حاق م���ن �ص���ارة، اإن رب���ي �ص���بحانه �ص���ميع دع���اء م���ن دع���اه.
 يا رب، اجعلني موؤدًيا لل�صالة على اأكمل وجه، واجعل ذريتي ممن يوؤديها كذلك، يا ربنا، واأجب دعائي واجعله مقبوًل عندك.

 ربن���ا، اغف���ر ل���ي ذنوب���ي، واغف���ر ذن���وب وال���ديَّ )قاله���ا قب���ل اأن يعل���م اأن اأب���اه ع���دو هلل، فلم���ا تبي���ن ل���ه اأن���ه ع���دو هلل تب���راأ من���ه(، واغف���ر 

للموؤمني���ن ذنوبه���م ي���وم يق���وم النا����س لح�ص���ابهم اأم���ام ربهم.
 ول تظن���ن - �أيه���ا �لر�س���ول - اأن اهلل اإذ يوؤخ���ر ع���ذاب الظالمي���ن غاف���ل عم���ا يعمل���ه الظالم���ون م���ن التكذيب وال�صد عن �ص���بيل اهلل وغير 

ذل���ك، ب���ل ه���و عال���م بذل���ك، ل يخف���ى علي���ه منه �ص���يء، اإنما يوؤخر عذابه���م اإلى يوم القيامة، ذلك اليوم الذي ترتف���ع فيه الأب�صار خوًفا من 
هول ما ت�صاهده.

 
   بيان ف�صيلة مكة التي دعا لها نبي اهلل اإبراهيم عليه ال�صالة وال�صالم.

   اأن الإن�صان مهما ارتفع �صاأنه في مراتب الطاعة والعبودية ينبغي له اأن يخاف على نف�صه وذريته من جليل ال�صرك ودقيقه.
   دعاء اإبراهيم عليه ال�صالة وال�صالم يدل على اأن العبد مهما ارتفع �صاأنه يظل مفتقًرا اإلى اهلل تعالى ومحتاًجا اإليه.

   من اأ�صاليب التربية: الدعاء لالأبناء بال�صالح وح�صن المعتقد والتوفيق في اإقامة �صعائر الدين.



 حي���ن يق���وم النا����س م���ن قبوره���م 

م�ص���رعين اإلى الداعي، رافعي روؤو�ص���هم 
ينظ���رون جزًع���ا اإل���ى ال�ص���ماء، ل ترج���ع 
اإليه���م اأب�صاره���م، ب���ل تبق���ى �ص���اخ�صة 
من هول ما ي�صاهدونه، وقلوبهم فارغة 
ل عق���ل له���ا، ول فه���م من فزع الم�ص���هد.

ف - �أيه���ا �لر�س���ول - اأمت���ك   وخ���وِّ

من عذاب اهلل يوم القيامة، فيقول عند 
ذلك الذين ظلموا اأنف�صهم بالكفر باهلل 
وال�ص���رك به: يا ربنا، اأمهلنا، واأّخر عنا 
م���دة  الدني���ا  اإل���ى  ورّدن���ا  الع���ذاب، 
ي�ص���يرة نوؤم���ن ب���ك، ونتب���ع الر�ص���ل الذين 
بعثتهم اإلينا، فُيَجابون توبيًخا لهم: األم 
تكون���وا حلفت���م ف���ي الحي���اة الدني���ا اأنك���م 
ل انتق���ال لك���م م���ن الحي���اة الدني���ا اإل���ى 

الآخ���رة منكري���ن البع���ث بع���د الم���وت؟!
 ونزلتم في م�صاكن الأمم ال�صابقة 

بالكفر  لأنف�صها  قبلكم  من  الظالمة 
�صالح،  وقوم  هود  قوم  مثل  باهلل، 
من  بهم  اأوقعناه  ما  لكم  وات�صح 
الهالك، و�صربنا لكم الأمثال في كتاب 

اهلل لتتعظوا، فما اتعظتم بها.
ف���ي  النازل���ون  ه���وؤلء  دب���ر  وق���د   

م�ص���اكن الأم���م الظالم���ة المكاي���د لقت���ل 
، والق�صاء على دعوته،  النبي محمد  
واهلل يعل���م تدبيره���م ل يخف���ى عليه منه 
�ص���يء، وتدبي���ر ه���وؤلء �صعي���ف، فه���و ل 
يزيل الجبال ول غيرها ل�صعفه، خالًفا 

لمك���ر اهلل بهم.
 ف���ال تظن���ّن - �أيه���ا �لر�س���ول - اأن 

اهلل ال���ذي وع���د ر�ص���له بالن�ص���ر واإظه���ار 
الدي���ن ُمْخل���ف ما وعد به ر�ص���له، اإن اهلل 
عزيز ل يغلبه �صيء، و�صيعز اأولياءه، ذو 
انتقام �صديد من اأعدائه واأعداء ر�صله.
 ه���ذا النتق���ام م���ن الكف���ار يح�ص���ل 

ل ه���ذه  ي���وم تق���وم القيام���ة، ي���وم ُتَب���دَّ
ا اأخرى بي�صاء نقية، وتبدل ال�صماوات �صماوات غيرها، وظهر النا�س من قبورهم باأبدانهم واأعمالهم للوقوف بين يدي اهلل  الأر�س اأر�صً

المنف���رد بملك���ه وعظمت���ه، القه���ار ال���ذي َيْقه���ر ول ُيْقه���ر، وَيْغل���ب ول ُيْغل���ب.
ل ال�ص���ماوات؛ الكف���اَر والم�ص���ركين ق���د �ُص���دَّ بع�صه���م اإل���ى بع����س  ل الأر����س غي���ر الأر����س، وُتَب���دَّ ���ر - �أيه���ا �لر�س���ول - ي���وم ُتب���دَّ  وُتْب�صِ  

ف���ي القي���ود، ُقرن���ت اأيديه���م واأرجله���م اإل���ى رقابه���م بال�صال�ص���ل، ثيابهم التي يلب�ص���ونها مَن الَقِطران )وهي مادة �ص���ديدة ال�ص���تعال(، وتعلو 
وجوهه���م الكالحة النار.

 ليثيب اهلل كل نف�س ما عملت من خير اأو �صر، اإن اهلل �صريع الح�صاب لالأعمال.

ف���وا بم���ا في���ه م���ن الترهي���ب والوعي���د ال�ص���ديد، وليعلم���وا اأن   ه���ذا الق���راآن المن���زل عل���ى محم���د    اإع���الم م���ن اهلل اإل���ى النا����س، وِلُيَخوَّ

المعبود بحق هو اهلل وحده فيعبدوه ول ي�صركوا به اأحًدا، وليتعظ به ويعتبر اأ�صحاب العقول ال�صليمة؛ لأنهم هم الذين ينتفعون بالعظات 
والعبر.

 
   ت�صوير م�صاهد يوم القيامة وجزع الخلق وخوفهم و�صعفهم ورهبتهم، وتبديل الأر�س وال�صماوات.

   و�صف �صدة العذاب والذل الذي يلحق باأهل المع�صية والكفر يوم القيامة.
   اأن العب���د ف���ي �ص���عة م���ن اأم���ره ف���ي حيات���ه ف���ي الدني���ا، فعلي���ه اأن يجته���د ف���ي الطاع���ة، فاإن اهلل تعال���ى ل يتيح له فر�صة اأخ���رى اإذا بعثه يوم 

القيامة.


