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وت�أيي ��ده
تثبي ��ت اهلل لر�س ��وله
بالآي ��ات البين ��ات ،وب�ش ��ارته بالن�ص ��ر
والثب ��ات.
 تنزه اهلل �سبحانه وتعظَّ م؛ لقدرته
على ما ال يقدر عليه �أحد �سواه ،فهو
روحا
محمدا
الذي �س ّير عبده
ً
ً
وج�سدا يقظة بجزء من الليل من
ً
الم�سجد الحرام �إلى م�سجد بيت
المقد�س الذي باركنا حوله بالثمار
والزروع وبمنازل الأنبياء ؛ ليرى
بع�ض �آياتنا الدالة على قدرة اهلل
�سبحانه� ،إنه هو ال�سميع فال يخفى
عليه م�سموع ،الب�صير فال يخفى عليه
ُم ْب َ�صر.
التـوراة
 و�أعطـيـنا مـو�سى
وجعلناها هادية ومر�شدة لبني
�إ�سرائيل ،وقلنا لبني �إ�سرائيل :ال
وكيال تفو�ضون �إليه
تتخذوا من دوني ً
علي وحدي.
�أموركم ،بل توكلوا َّ
� أنـتم من ن�سل من �أنعمنا عليهم
من الغرق في
بالنجاة مع نوح
الطوفان ،فتذكروا هذه النعمة،
وا�شكروا اهلل تعالى بعبادته وحده
وطاعته ،واقتدوا في ذلك بنوح ،ف�إنه
كان كثير ال�شكر هلل تعالى.
 و�أخبرنا بني �إ�سرائيل و�أعلمناهم
في التوراة �أنه ال بد �أن يقع منهم ف�ساد
في الأر�ض بفعل المعا�صي والبطر
مرتين ،ول َي ْ�س َت ْعل َُّن على النا�س بالظلم
والبغي متجاوزين الحد في اال�ستعالء
عليهم.
 ف�إذا ح�صل منهم الإف�ساد الأول َ�سلَّطْ نا عليهم عبا ًدا لنا �أ�صحاب قوة وبط�ش عظيم يقتلونهم وي�شردونهم ،فجالوا بين ديارهم
يف�سدون ما مروا عليه ،وكان وعد اهلل بذلك واق ًعا ال محالة.
 ث��م �أعدن��ا لك��م  -ي��ا بن��ي �إ�س��رائيل  -الدول��ة والغلب��ة عل��ى م��ن ُ�س�لِّطوا عليك��م عندم��ا تبت��م �إل��ى اهلل ،و�أمددناك��م ب�أم��وال بع��د نهبه��ا،
و� ٍ
أوالد بع��د �س��بيهم ،و�صيرناك��م �أكث��ر جم ًعا م��ن �أعدائكم.
� إن �أح�س��نتم  -ي��ا بن��ي �إ�س��رائيل � -أعمالك��م ،وجئت��م به��ا عل��ى الوج��ه المطل��وب ،فج��زاء ذل��ك عائ��د لك��م ،ف��اهلل غن��ي ع��ن �أعمالك��م،
و�إن �أ�س��أتم �أفعالكم فعاقبة ذلك عليكم ،فاهلل ال ينفعه �إح�س��ان �أفعالكم ،وال ت�ضره �إ�س��اءتها ،ف�إذا ح�صل الإف�س��اد الثاني �س��لطنا عليكم
�أعداءك��م ليخزوك��م ،ويجعل��وا الم�س��اءة ظاه��رة عل��ى وجوهك��م ،لم��ا يذيقونك��م من �صن��وف الهوان ،وليدخل��وا بيت المقد���س ويخربوه كما
كامل.
دخل��وه وخرب��وه الم��رة الأول��ى ،وليدم��روا ما غلب��وا عليه من الب�ل�اد تدمي ًرا ً
في قوله� :{+* } :إ�شارة لدخوله في حكم الإ�سالم؛ لأن الم�سجد موطن عباد ِة الم�سلمين.
بيان ف�ضيلة ال�شكر ،واالقتداء بال�شاكرين من الأنبياء والمر�سلين.
و�س َّنته �أن يبعث على المف�سدين من يمنعهم من الف�ساد؛ لتتحقق حكمة اهلل في الإ�صالح.
من حكمة اهلل ُ
ف�س َّنة اهلل واحدة ال تتبدل وال تتحول.
إ�سرائيل،
�
بني
أ�صاب
�
ما
ي�صيبهم
لئال
بالمعا�صي؛
العمل
من
أمة
التحذير لهذه ال
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 ع�س ��ى ربك ��م  -ي ��ا بن ��ي �إ�س ��رائيل -
�أن يرحمك��م بع��د ه��ذا االنتق��ام ال�ش��ديد
�إن تبت��م �إلي��ه ،و�أح�س��نتم �أعمالك��م ،و�إن
رجعت��م �إل��ى الإف�س��اد م��رة ثالث��ة �أو �أكث��ر
و�ص َّيرن ��ا
رجعن ��ا �إل ��ى االنتق ��ام منك ��مَ ،
جهن��م للكافري��ن ب��اهلل فرا�شً ��ا ومها ًدا ال
يتخل��ون عنه.
� إن ه ��ذا الق ��ر�آن المن ��زل عل ��ى
ال�س ُبل وهي
محمد يدل على �أح�سن ُّ
�س��بيل الإ�س�ل�ام ،ويخب��ر الم�ؤمني��ن باهلل
الذي��ن يعمل��ون الأعم��ال ال�صالحات بما
ي�س��رهم ،وه��و �أن له��م ثوا ًب��ا عظي ًم��ا من
اهلل.
 ويخب ��ر الذي ��ن ال ي�ؤمن ��ون بي ��وم
القيام��ة بم��ا ي�س��و�ؤهم ،وه��و �أ َّن��ا �أعددن��ا
له��م ي��وم القيام��ة عذا ًب��ا موج ًع��ا.
 ويدع��و الإن�س��ان لجهل��ه عل��ى نف�س��ه
وولده وماله عند الغ�ضب بال�شرور ،مثل
دعائ ��ه لنف�س ��ه بالخي ��ر ،فل ��و ا�س ��تجبنا
دع��اءه بال�ش��ر لهلك ،وهل��ك ماله وولده،
ً
مجبول على العجلة؛ ولذا
وكان الإن�سان
ي�ضره.
ما
�ل
�
يتعج
ف�إ ّن��ه قد ّ
ّ
 وخلقن ��ا اللي ��ل والنه ��ار عالمتي ��ن
دالتي ��ن عل ��ى وحداني ��ة اهلل وقدرت ��ه؛
لم ��ا فيهم ��ا م ��ن االخت�ل�اف ف ��ي الط ��ول
والق�ص��ر والح��رارة والب��رودة ،فجعلن��ا
اللي ��ل مظل ًم ��ا للراح ��ة والن ��وم ،وجعلن ��ا
النه ��ار م�ضي ًئ ��ا لتبتغ ��وا رزق اهلل ال ��ذي
ق��دره لك��م بف�ضل��ه ,ولتعلم��وا بتعاقبهم��ا
ع ��دد ال�س ��نين ،وم ��ا تحتاج ��ون �إلي ��ه
م ��ن ح�س ��اب �أوق ��ات ال�ش ��هور والأي ��ام
وال�س ��اعات ،وكل �ش ��يء ب َّين ��اه تبيي ًن ��ا
لتتمي ��ز الأ�ش ��ياء ،ويت�ض ��ح ال ُم ِح�� ُّق م ��ن
ال ُم ْب ِط ��ل.
 وكل �إن�س ��ان جعلن ��ا عمل ��ه ال�ص ��ادر
مالزم��ا له مالزمة الق�ل�ادة للعنق،
عن��ه
ً
مفتوحا مب�س��وطً ا.
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وتول ح�ساب نف�سك على �أعمالك ،كفى بنف�سك يوم القيامة محا�س ًبا لك.
 ونقول له يومئذ :اقر�أ � -أيها الإن�سان  -كتابكَّ ،
قوما
 م��ن اهت��دى �إل��ى الإيم��ان فث��واب هدايت��ه ل��ه ،وم��ن �ضل فعقاب �ضالله عليه ،وال تتحمل نف���س ذنب نف���س �أخرى ،وما كن��ا معذبين ً
حتى نقيم عليهم الحجة ب�إر�سال الر�سل �إليهم.
 و�إذا �أردن��ا �إه�ل�اك قري��ة لظلمه��ا �أمرن��ا م��ن �أبطرته��م النعم��ة بالطاع��ة فل��م يمتثل��وا ،ب��ل ع�ص��وا وخرج��وا ع��ن الطاع��ةَ ،ف َح� َّ�ق عليه��م
الق��ول بالع��ذاب ال ُم ْ�س��ت� ِأ�صل ،ف�أهلكناهم هالك ا�س��تئ�صال.
 وم��ا �أك َث� َر الأم� َ�م المكذب��ة الت��ي �أهلكناه��ا م��ن بع��د ن��وح مث��ل ع��اد وثم��ود! وكف��ى برب��ك � -أيه��ا الر�س��ول  -بذنوب عب��اده خبي� ًرا ب�صي ًرا،
ال يخفى عليه منها �ش��يء ،و�س��يجازيهم عليها.
من اهتدى بهدي القر�آن كان �أكمل النا�س و�أقومهم و�أهداهم في جميع �أموره.
التحذير من الدعوة على النف�س والأوالد بال�شر.
اخت�ل�اف اللي��ل والنه��ار بالزي��ادة والنق���ص وتعاقبهم��ا ،و�ض��وء النه��ار وظلم��ة اللي��ل ،كل ذل��ك دلي��ل عل��ى وحداني��ة اهلل ووج��وده وكم��ال
علمه وقدرته.
ً
تقرر الآيات مبد�أ الم�س�ؤولية ال�شخ�صية ،عدل من اهلل ورحمة بعباده.

 م ��ن كان يق�ص ��د ب�أعم ��ال الب ��ر
الحي��اة الدني��ا ،وال ي�ؤم��ن بالآخ��رة ،وال
عجلن��ا له فيها ما ن�ش�ا�ؤه
ُي ْل ِق��ي له��ا ب� ً�الَّ ،
نح��ن ،ال م��ا ي�ش �ا�ؤه ه��و م��ن نعي��م لم��ن
�أردن ��ا �أن نفع ��ل ذل ��ك ب ��ه ،ث ��م جعلن ��ا
ل��ه جهن��م يدخله��ا ي��وم القيام��ة يعان��ي
مذموم ��ا عل ��ى اختي ��اره الدني ��ا
حره ��ا،
ً
وكف ��ره بالآخ ��رة ،مط ��رو ًدا م ��ن رحم ��ة
اهلل.
 وم��ن ق�ص��د ث��واب الآخ��رة ب�أعم��ال
الب ��ر ،و�س ��عى له ��ا �س ��عيها الخال ��ي م ��ن
الري��اء وال�س��معة ،وهو م�ؤم��ن بما �أوجب
اهلل الإيم ��ان ب ��ه ،ف�أولئ ��ك المت�صف ��ون
بتلك ال�صفات كان �س��عيهم ً
مقبول عند
اهلل ،و�س��يجازيهم علي��ه.
كل من هذين الفريقين
 نزي ُد ًّ
الفاجر وال َب ّر ،من عطاء ربك � -أيها
الر�سول  -دون انقــطاع ،وما كـان
ـــنوعا عـن
عـــــطاء ربك في الــــدنيا مم ً
�أحـــدَ ،ب ًّرا كـان �أو فاج ًرا.
 ت�أمل � -أيها الر�سول  -كيف ف�ضلنا
بع�ضهم على بع�ض في الدنيا في الرزق
والمراتب ،وللآخرة �أعظم تفاو ًتا في
درجات النعيم من الحياة الدنيا،
تف�ضيل ،فليحر�ص الم�ؤمن
و�أعظم
ً
عليها.
 ال تجع ��ل � -أيه ��ا العب ��د  -م ��ع اهلل
مذموم ��ا
معب ��و ًدا �آخ ��ر تعب ��ده ،فت�صي ��ر
ً
عن ��د اهلل ،وعن ��د عب ��اده ال�صالحي ��ن ال
حام��د ل��ك ،مخ� ً
�ذول من��ه ال نا�ص��ر ل��ك.
 و�أم� َر رب��ك � -أيه��ا العب��د  -و�أوج� َ�ب
�أال ُي ْعب ��د غي ��ره ،و�أم ��ر بالإح�س ��ان �إل ��ى
الوالدي��ن خا�ص��ة عن��د بل��وغ الكب��ر ،ف��إن
بلغ �أحد الوالدين الكبر �أو بلغه كالهما
عن��دك ،ف�ل�ا تت�ضجر منهم��ا بالتف ُّوه بما
ي��دل عل��ى ذل��ك ،وال تزجرهما وال تغلظ

عليهم��ا ف��ي الق��ول ،وق��ل لهما ق� ً
�ول كري ًما في��ه لين ولطف.
 وتوا�ضع لهما ًّ
ذل ورحمة بهما ،وقل :يا رب ،ارحمهما رحمة لأجل تربيتهما �إياي في �صغري.
 ربك��م � -أيه��ا النا���س � -أعل��م بم��ا ف��ي �ضمائرك��م م��ن الإخال���ص ل��ه ف��ي العب��ادة و�أعم��ال الخي��ر ،والب��ر بالوالدي��ن ،ف��إن كان��ت نياتك��م
للرجاعين �إليه بالتوبة غفو ًرا ،فمن تاب من تق�صيره ال�س��ابق في
في عبادتكم ومعاملتكم لوالديكم وغيرهما �صالحة ف�إنه �س��بحانه كان َّ
طاعت��ه لرب��ه �أو لوالدي��ه غفر اهلل له.
 و�أع��ط � -أيه��ا الم�ؤم��ن  -القري��ب حق��ه م��ن �صل��ة رحم��ه ،و�أع��ط الفقي��ر المحت��اج ،و�أع��ط المنقط��ع ف��ي �س��فره ،وال تنف��ق مال��ك ف��ي
مع�صي��ة� ،أو عل��ى وجه الإ�س��راف.
� إن المنفقي��ن �أمواله��م ف��ي المعا�ص��ي ،والم�س��رفين ف��ي الإنف��اق كان��وا �إخ��وان ال�ش��ياطين ،يطيعونه��م فيم��ا ي�أمرونه��م ب��ه م��ن التبذي��ر
والإ�س��راف ،وكان ال�ش��يطان لرب��ه كف��و ًرا ،ف�ل�ا يعم��ل �إال بم��ا فيه مع�صية ،وال ي�أمر �إال بما ي�س��خط ربه.
ينبغ��ي للإن�س��ان �أن يفع��ل م��ا يق��در علي��ه م��ن الخي��ر وين��وي فع��ل م��ا ل��م يقدر عليه؛ ل ُيث��اب على ذلك� .أن النعم ف��ي الدنيا ال ينبغي �أن
ُي ْ�س َتدل بها على ر�ضا اهلل تعالى؛ لأنها قد تح�صل لغير الم�ؤمن ،وتكون عاقبته الم�صير �إلى عذاب اهلل .الإح�سان �إلى الوالدين فر�ض
يحرم الإ�سالم التبذير ،والتبذير �إنفاق المال في غير حقه.
الزم واجب ،وقد قرن اهلل �شكرهما ب�شكره لعظيم ف�ضلهما.
ّ

 و�إن امتنع ��ت ع ��ن �إعط ��اء ه� ��ؤالء؛
لع��دم وج��ود ما تعطيهم �إي��اه منتظ ًرا ما
يفت��ح اهلل ب��ه علي��ك م��ن رزق ،فق��ل له��م
ً
قول لينًا ً
�سهل ،مثل �أن تدعو لهم ب�سعة
ال ��رزق� ،أو تعده ��م بالعط ��اء �إن رزق ��ك
اهلل ً
مال.
 وال تم�س ��ك ي ��دك ع ��ن الإنف ��اق،
ملوم��ا
وال ت�س��رف ف��ي الإنف��اق ،فت�صي��ر ً
يلوم��ك النا���س عل��ى بخل��ك �إن �أم�س��كت
ي��دك ع��ن الإنفاق ،منقط ًعا ع��ن الإنفاق
لإ�س��رافك ،فل��م تج��د م��ا تنفق��ه.
� إن ربك يو�سع الرزق على من ي�شاء،
وي�ضيقه على من ي�شاء لحكمة بالغة،
�إنه كان بعباده خبي ًرا ب�صي ًرا ،ال يخفى
عليه منهم �شيء ،في�صرف �أمره فيهم
بما ي�شاء.
 وال تقتلوا �أوالدكم خو ًفا من الفقر
ً
م�ستقبل �إذا �أنفقتم عليهم ،نحن
نتكفل برزقهم ،ونتكفل برزقكم �أنتم،
�إن قتلهم كان �إث ًما كبي ًرا؛ �إذ ال ذنب
لهم وال �سبب ي�ستوجب قتلهم.
 واحذروا الزنى ،وتجنبوا ما ي�شجع
عليه� ،إنه كان متناه ًيا في القبح ،و�ساء
طري ًقا لما ي�ؤديه من اختالط الأن�ساب،
ومن عذاب اهلل.
 وال تقتل��وا النف���س الت��ي ع�ص��م اهلل
دمه��ا ب�إيم��ان �أو ب�أم��ان �إال �إن ا�س��تحقت
القت��ل ب� ِ�ر َّدة� ،أو بزن��ى بع��د �إح�ص��ان� ،أو
مظلوما دون �س��بب
بق�صا���ص ،وم��ن ُق ِتل
ً
يبي��ح قتل��ه فقد جعلنا لم��ن يلي �أمره من
ورثت��ه ت�س��لطً ا على قاتل��ه ،فله �أن يطالب
ق�صا�ص��ا ،ول��ه العف��و دون مقاب��ل،
بقتل��ه
ً
وله العفو و�أخذ الدية ،فال يتجاوز الحد
ال��ذي �أباح��ه اهلل ل��ه بالتمثي��ل بالقات��ل،
�أو بقتل��ه بغي��ر م��ا قت��ل ب��ه� ،أو بقت��ل غي��ر
القات��ل� ،إن��ه كان ُم�ؤَ َّي� ً�دا ُم َعانًا.
 وال تت�صرف��وا ف��ي م��ال م��ن م��ات وال��ده م��ن الأطف��ال �إال بم��ا ه��و �أ�صل��ح له من تنميت��ه وحفظه حتى يبل��غ كمال عقله ور�ش��ده ،و�أوفوا بما
بينكم وبين اهلل ،وبما بينكم وبين عباده من عهد دون نق�ض �أو نق�ص� ،إن اهلل ي�س��أل معطي العهد يوم القيامة :هل وفى به فيثيبه �أو لم
يف به فيعاقبه.
 و�أتم��وا الكي��ل �إذا كلت��م لغيرك��م وال تخ�س��روه ،وزن��وا بالمي��زان العدل الذي ال ينق�ص �ش��يئًا وال يبخ�س��ه ،ذل��ك الإيفاء للكيل والوزن خير
لكم في الدنيا والآخرة ،و�أح�سن عاقبة من التطفيف بنق�ص المكاييل والموازين.
 وال تتب��ع  -ي��ا اب��ن �آدم  -م��ا ال عل��م ل��ك ب��ه ،فتتب��ع الظن��ون والحد���س� ،إن الإن�س��ان م�س��ؤول عم��ا ا�س��تخدم فيه �س��معه وب�ص��ره وف�ؤاده من
ً
واختيال� ،إنك �إن تم���ش فيها متعال ًيا لن تقطع الأر�ض
خير �أو �ش��ر ،فيثاب على الخير ،ويعاقب على ال�ش��ر  .وال تم���ش في الأر�ض تكب ًرا
بم�ش��يتك ،ول��ن ت�ص��ل قامت��ك �إل��ى م��ا و�صل��ت �إلي��ه الجب��ال ً
فعالم التكبر �إذن؟!  كل ما �س��بق ذكره كان ال�س��يئ منه عند
طول
ً
وارتفاعاَ ،
ممنوعا ،ال ير�ضى اهلل عن مرتكبه ،بل يبغ�ضه.
ربك � -أيها الإن�س��ان -
ً
الأدب الرفي��ع ه��و رد ذوي القرب��ى بلط��ف ،ووعده��م وع� ً�دا جمي�ل ً�ا بال�صل��ة عن��د الي�س��ر ،واالعت��ذار �إليه��م بما هو مقب��ول .اهلل �أرحم
بالأوالد من والديهم؛ فنهى الوالدين �أن يقتلوا �أوالدهم خو ًفا من الفقر والإمالق وتكفل برزق الجميع .في الآيات دليل على �أن الحق
ف��ي القت��ل للول��ي ،ف�ل�ا ُي ْق َت���ص �إال ب�إذن��ه ،و�إن عف��ا �س��قط الق�صا���ص .م��ن لط��ف اهلل ورحمت��ه باليتي��م �أن �أم��ر �أولي��اءه بحفظ��ه وحف��ظ
ماله و�إ�صالحه وتنميته حتى يبلغ �أ�ش��ده.

 ذل��ك ال��ذي و�ضحن��اه م��ن الأوام��ر
والنواه��ي والأح��كام م��ن الحكم��ة الت��ي
�أوحاه ��ا �إلي ��ك رب ��ك ،وال تتخ ��ذ � -أيه ��ا
الإن�س��ان  -مع اهلل معبو ًدا �آخر ،ف ُت ْر َمى
ملوم��ا تلوم��ك
ف��ي جهن��م ي��وم القيام��ة ً
نف�س��ك ويلوم��ك النا���س ،مط��رو ًدا ع��ن
كل خي��ر.
 ي��ا م��ن تدع��ون �أن المالئك��ة بن��ات
أفــــاخت�صـــ ��كم ربكــــ ��م � -أيه ��ا
اهلل� ،
ّ
الم�ش��ركون  -بالـــذكـــــ ��ور م ��ن الأوالد،
واتخـــــ ��ذ لنفــ ���سه المالئك ��ة بن ��ات؟
تعال��ى اهلل عم��ا تقول��ون� ،إنك��م لتقول��ون
على اهلل �س��بحانه ً
قول بالغ القبح حيث
تن�س ��بون ل ��ه الول ��د ،وتزعم ��ون �أن ل ��ه
البن��ات �إمعا ًن��ا ف��ي الكف��ر ب��ه.
 ولق ��د �أو�ضحن ��ا ف ��ي ه ��ذا الق ��ر�آن
الأح��كام والمواعظ والأمثال ليتعظ بها
النا���س ،في�س��لكوا م��ا ينفعه��م ،ويترك��وا
م��ا ي�ضره��م ،والح��ال �أن بع�ضه��م مم��ن
انتك�س��ت فطرته��م ل��م ي��زدد بذل��ك �إال
بع� ً�دا ع��ن الح��ق وكراهي��ة له.
 قـــــ ��ل � -أيه��ا الـــر�ســ��ول  -لهــــ ��ؤالء
الم�ش ��ركين :ل ��و كان م ��ع اهلل تعال ��ى
معبودات كما يقولون افتراء وكذ ًبا �إذن
لطلب��ت تل��ك المعب��ودات المزعوم��ة �إلى
اهلل ذي العر� ��ش طري ًق ��ا لتغالب ��ه عل ��ى
ملك��ه وتنازع��ه فيه.
 تن ��زه اهلل �س ��بحانه وتقد� ��س عم ��ا
ي�صف ��ه ب ��ه الم�ش ��ركون ،وتعال ��ى عم ��ا
يقولون��ه عل � ًّوا كبي � ًرا.
 ت�س ��بح هلل ال�س ��ماوات ،وت�س ��بح هلل
الأر���ض ،وي�س��بح هلل م��ن ف��ي ال�س��ماوات
والأر�ض من المخلوقات ،وما من �ش��يء
�إال ينزه ��ه قار ًن ��ا تنزيه ��ه �إي ��اه بالثن ��اء،
ولك ��ن ال تفهم ��ون كيفي ��ة ت�س ��بيحهم،
ف�أنت��م ال تفهم��ون �إال ت�س��بيح م��ن ي�س��بح

بل�س��انكم� ،إن��ه تعال��ى كان حلي ًم��ا ال يعاج��ل بالعقوب��ة ،غف��و ًرا لم��ن ت��اب �إلي��ه.
 و�إذا ق��ر�أت � -أيه��ا الر�س��ول  -الق��ر�آن ف�س��معوا م��ا في��ه م��ن الزواج��ر والمواع��ظ جعلن��ا بين��ك وبي��ن الذي��ن ال ي�ؤمن��ون بي��وم القيام��ة
حجا ًب��ا �س��ات ًرا يمنعه��م م��ن فه��م الق��ر�آن عقا ًب��ا لهم على �إعرا�ضه��م  .و�صيرنا على قلوبهم �أغطية حتى ال يفهم��وا القر�آن ،و�صيرنا في
�آذانهم ً
ثقل حتى ال ي�سمعوه �سماع انتفاع ،و�إذا ذكرت ربك في القر�آن وحده ،ولم تذكر �آلهتهم المزعومة رجعوا على �أعقابهم متباعدين
عن �إخال�ص التوحيد هلل  .نحن �أعلم بطريقة ا�س��تماع ر�ؤ�س��ائهم للقر�آن ،فهم ال يريدون االهتداء به ،بل يريدون اال�س��تخفاف واللغو
عن��د قراءت��ك ،ونح��ن �أعل��م بم��ا يتناج��ون ب��ه م��ن التكذي��ب وال�ص��د عن��ه ،حي��ن يق��ول ه��ؤالء الظالم��ون لأنف�س��هم بالكف��ر :ال تتبع��ون � -أيه��ا
النا�س � -إال ً
رجل م�سحو ًرا اختلط عقله  .ت�أمل � -أيها الر�سول  -لتعجب مما و�صفوك به من �صفات مذمومة مختلفة ،فانحرفوا عن
عظام��ا ،وبليت �أج�س��امنا� ،أنبعث بعثًا
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ً
جديدا؟ �إن هذا لم�س��تحيل.
ً
الزع��م ب��أن المالئك��ة بن��ات اهلل افت��راء كبي��ر ،وق��ول عظي��م الإث��م عند اهلل � .أكثر النا���س ال تزيدهم �آيات اهلل �إال نفو ًرا؛ لبغ�ضهم
للح��ق ومحبته��م م��ا كان��وا علي��ه م��ن الباط��ل .م��ا م��ن مخلوق في ال�س��ماوات والأر�ض �إال ي�س��بح بحمد اهلل تعالى فينبغي للعبد �أال ت�س��بقه
المخلوقات بالت�سبيح.
من حلم اهلل على عباده �أنه ال يعاجلهم بالعقوبة على غفلتهم و�سوء �صنيعهم ،فرحمته �سبقت غ�ضبه.

 قــ ��ل له ��م � -أيهــ ��ا الر�ســـ ��ول :-
كـونوا � -أيها الم�شركون � -إن ا�ستطعتم
حديدا في
حج��ارة في �ش��دتها� ،أو كون��وا ً
قوت��ه ،ول��ن ت�س��تطيعوا ذلك.
� أو كون ��وا خل ًق ��ا �آخ ��ر �أعظ ��م
منهم��ا مم��ا يعظ��م ف��ي �صدورك��م ،ف��إن
اهلل معيدك ��م كم ��ا بد�أك ��م ،ومحييك ��م
كم��ا خلقك��م �أول م��رة ،ف�س��يقول ه ��ؤالء
المعان ��دون :م ��ن يعيدن ��ا �أحي ��اء بع ��د
موتن��ا؟ ق��ل له��م :يعيدك��م ال��ذي خلقك��م
�أول م ��رة عل ��ى غي ��ر مث ��ال �س ��ابق،
ف�س ��يحركون ر�ؤو�س ��هم �س ��اخرين م ��ن
ردك عليه��م ،ويقولون م�س��تبعدين :متى
ه��ذه الإع��ادة؟! ق��ل له��م :لعله��ا قريب��ة،
ف ��كل م ��ا ه ��و �آت قري ��ب.
 يعيدك ��م اهلل ي ��وم يناديك ��م �إل ��ى
�أر���ض المح�ش��ر ،فت�س��تجيبون منقادي��ن
لأم��ره ،حامدي��ن �إي��اه ،وتظن��ون �أنك��م ما
مكثت��م ف��ي الأر���ض �إال زم ًن��ا قلي�ل ً�ا.
 وق ��ل � -أيه ��ا الر�س ��ول  -لعب ��ادي
الم�ؤمني ��ن ب ��ي :يقول ��وا الكلم ��ة الطيب ��ة
عندم ��ا يح ��اورون ،ويجتنب ��وا الكلم ��ة
ال�س��يئة المن ِّفرة؛ لأن ال�ش��يطان ي�ستغلّها
في�سعى بينهم بما يف�سد عليهم حياتهم
الدنيوي��ة والأخروي��ة� ،إن ال�ش��يطان كان
للإن�سان عد ًّوا وا�ضح العداوة ،فعليه �أن
يح��ذر منه.
 ربك��م � -أيه��ا النا���س � -أعل��م بك��م،
فال يخفى عليه منكم �ش��يء� ،إن ي�ش��أ �أن
يرحمك��م رحمك��م ب��أن يوفقك��م للإيمان
والعم��ل ال�صال��ح ،و�إن ي�ش ��أ �أن يعذبك��م
عذبك ��م ب� ��أن يخذلك ��م ع ��ن الإيم ��ان
ويميتكم على الكفر ،وما بعثناك � -أيها
الر�س��ول  -عليه��م وكي�ل ً�ا تجبره��م عل��ى
الإيم��ان ،وتمنعه��م من الكف��ر ،وتح�صي
عليهم �أعمالهم� ،إنما �أنت مبلغ عن اهلل
م��ا �أم��رك بتبليغه.
 وربك � -أيها الر�سول � -أعلم ب ُك ّل من في ال�سماوات والأر�ض ،و�أعلم ب�أحوالهم وبما ي�ستحقون ،ولقد ف�ضلنا بع�ض الأنبياء على بع�ض
بكثرة الأتباع وب�إنزال الكتب ،و�أعطينا داود كتا ًبا هو الزبور.
 ق��ل � -أيه��ا الر�س��ول  -له��ؤالء الم�ش��ركين :ادع��وا � -أيه��ا الم�ش��ركون  -الذي��ن زعمت��م �أنه��م �آله��ة م��ن دون اهلل �إن ن��زل بك��م �ض��ر ،فه��م
ال يملك��ون دف��ع ال�ض��ر عنك��م ،وال يملك��ون نقل��ه �إل��ى غيرك��م لعجزه��م ،وم��ن كان عاج� ًزا ال يك��ون �إل ًه��ا.
� أولئ��ك الذي��ن يدعونه��م م��ن المالئك��ة ونحوه��م ه��م �أنف�س��هم يطلبون ما يقربهم �إلى اهلل م��ن العمل ال�صالح ،ويتناف�س��ون �أيهم �أقرب
�إليه بالطاعة ،ويرجون �أن يرحمهم ،ويخافون �أن يعذبهم� ،إن عذاب ربك � -أيها الر�سول  -مما ينبغي �أن يحذر.
 وم��ا م��ن قري��ة �أو مدين��ة م��ن الق��رى الكاف��ر �أهله��ا �إال نح��ن منزل��ون به��ا العذاب واله�ل�اك في الحياة الدنيا ب�س��بب كفره��ا� ،أو مبتلوها
بعقاب قوي بالقتل �أو غيره ب�سبب كفرها ،كان ذلك الإهالك والعذاب ق�ضاء �إله ًّيا مكتو ًبا في اللوح المحفوظ.
القول الح�سن داع لكل خلق جميل وعمل �صالح ،ف� َّإن من ملك ل�سانه ملك جميع �أمره.
فا�ضل اهلل بين الأنبياء بع�ضهم على بع�ض عن علم منه وحكمة.
اهلل ال يريد بعباده �إال ما هو الخير ،وال ي�أمرهم �إال بما فيه م�صلحتهم.
عالمة محبة اهلل �أن يجتهد العبد في كل عمل يقربه �إلى اهلل ،ويناف�س في قربه ب�إخال�ص الأعمال كلها هلل والن�صح فيها.

 وما تركنا �إنزال العالمات الح�سية
الدالة على �صدق الر�سول التي طلبها
الم�شركون ك�إحياء الموتى ونحوه،
�إال لأننا �أنزلناها على الأمم الأولى
فكذبوا بها ،فقد �أعطينا ثمود �آية
عظيمة وا�ضحة ،هي الناقة ،فكفروا
بها فعاجلناهم بالعذاب ،وما نبعث
بالآيات على �أيدي الر�سل �إال تخوي ًفا
لأممهم؛ لعلهم ي�سلمون.
 واذك ��ر � -أيه ��ا الر�س ��ول � -إذ قلن ��ا
لك� :إن ربك �أحاط بالنا���س قدرة ،فهم
فــــ ��ي قب�ضـــ ��ته ،واهلل مانع ��ك منه ��م،
فب ّل��غ م��ا �أُ ِمــ� ْ�رت بتبليغ��ه ،وم��ا جعلن��ا م��ا
�أرين��اك عيا ًن��ا ليل��ة الإ�س��راء �إال امتحانًا
للنا���س ،ه��ل ي�صدق��ون ب��ه� ،أو يكذب��ون
به؟ وما جعلنا �شجرة الزقوم المذكورة
في القر�آن �أنها تنبت في �أ�صل الجحيم
�إال ابت�ل�اء له��م ،ف��إذا ل��م ي�ؤمن��وا بهاتين
الآيتي��ن فلن ي�ؤمنوا بغيرهما ،ونخ ّوفهم
ب�إن��زال الآي��ات فما ي��زدادون بالتخويف
ب�إنزالها �إال زيادة في الكفر وتماد ًيا في
ال�ضالل.
 واذك ��ر � -أيه ��ا الر�س ��ول � -إذ قلن ��ا
للمالئكة :ا�س��جدوا لآدم �س��جود تحي ٍة ال
�س��جود عب��ادة ،فامتثل��وا و�س��جدوا كلهم
ل��ه ،لك� ّ�ن �إبلي���س �أب��ى تكب � ًرا �أن ي�س��جد
ل ��ه قائ�ل ً�ا� :أ�أ�س ��جد لم ��ن خلقت ��ه م ��ن
الطي��ن ،و�أن��ا خلقتن��ي م��ن الن��ار؟! ف�أن��ا
�أ�ش��رف منه.
 ق ��ال �إبلي� ��س لرب ��ه� :أر�أي ��ت ه ��ذا
كرمت��ه عل� ّ�ي ب�أم��رك ل��ي
المخل��وق ال��ذي َّ
بال�س ��جود ل ��ه؟ لئ ��ن �أبقيتن ��ي ح ًّي ��ا �إل ��ى
�آخ ��ر الحي ��اة الدني ��ا لأ�س ��تميلن �أوالده
ولأغوينه��م ع��ن �صراطك الم�س��تقيم �إال
ً
قليل ممن ع�صمت منهم ،وهم عبادك
المخل�ص ��ون.
 قال له ربه :اذهب �أنت ومن �أطاعك منهم ،ف�إن جهنم هي جزا�ؤك وجزا�ؤهم جزاء ً
كامل موف ًرا على �أعمالكم.
وا�س َت ْخ ِفف من ا�ستطعت �أن ت�ستخ ّفه منهم ب�صوتك الداعي �إلى المع�صيةِ ،
و�ص ْح عليهم بفر�سانك وم�شاتك الداعين لطاعتك،
ْ 
ت�صرف يخالف ال�شرع ،و�شاركهم في �أوالدهم بادعائهم كذ ًبا ،وتح�صيلهم بالزنى ،وتعبيدهم لغير
كل
بتزيين
أموالهم
�
في
و�شاركهم
ّ
اهلل عند الت�سمية ،وز ّين لهم الوعود الكاذبة والأماني الباطلة ،وما يعدهم ال�شيطان �إال الوعود الكاذبة التي تخدعهم.
� إن عب��ادي الم�ؤمني��ن العاملي��ن بطاعت��ي لي���س ل��ك  -ي��ا �إبلي���س  -عليه��م ت�س�لّط؛ لأن اهلل يدف��ع عنه��م �ش� ّ�رك ،وكف��ى ب��اهلل وكي�ل ً�ا لم��ن
اعتم��د عليه في �أموره.
 ربك��م � -أيه��ا النا���س  -ه��و ال��ذي ُي َ�س� ّير لك��م ال�س��فن ف��ي البح��ر رج��اء �أن تطلب��وا رزق��ه ب�أرب��اح التج��ارة وغيره��ا� ،إن��ه كان بك��م رحي ًم��ا
ي�س��ر لكم هذه الو�س��ائل.
حيث ّ
من رحمة اهلل بالنا�س عدم �إنزاله الآيات التي يطلبها المكذبون حتى ال يعاجلهم بالعقاب �إذا كذبوا بها.
ابتلى اهلل العباد بال�شيطان الداعي لهم �إلى مع�صية اهلل ب�أقواله و�أفعاله.
من �صور م�شاركة ال�شيطان للإن�سان في الأموال والأوالد :ترك الت�سمية عند الطعام وال�شراب والجماع ،وعدم ت�أديب الأوالد.

 و�إذا �أ�صابكم � -أيها الم�شركون -
بالء ومكروه في البحر حتى خ�شيتم
الهالك غـــاب عن خاطـــركم ما كنتم
تعــبدون مـن دون اهلل ،ولــم تذكــــروا
�إال اهلل فا�ستغـــثتم به ،فـــلما �أغاثــكم
و�سلّمكم مما تخافونه ،و�صرتم في البر
�أعر�ضتم عن توحيده ودعائه وحده،
ورجعتم �إلى �أ�صنامكم ،وكان الإن�سان
جحو ًدا لنعم اهلل.
� أف�أمنتم � -أيها الم�شركون  -حين
نجاكم �إلى البر �أن يجعله اهلل ينهار
بكم؟ �أو �أمنتم �أن ينزل عليكم حجارة
من ال�سماء تمطركم مثل ما فعل بقوم
لوط ،ثم ال تجدوا حافظً ا يحفظكم ،وال
نا�ص ًرا يمنعكم من الهالك.
� أم �أمنتم �أن يعيدكم اهلل �إلى البحر
ريحا
مــرة �أخرى ،ثم يبعث عليكم ً
�شديدة ،فيغرقكم ب�سبب كفركم بنعمة
اهلل لما �أنجاكم � ًأول ،ثم ال تجدوا لكم
مطال ًبا يطالبنا بما فعلنا بكم انت�صا ًرا
لكم.
 ولق ��د كرمن ��ا ذري ��ة �آدم بالعق ��ل
و�إ�س��جاد المالئك��ة لأبيه��م وغي��ر ذل��ك،
و�س��خرنا له��م م��ا يحمله��م ف��ي الب��ر م��ن
ال ��دواب والمراك ��ب ،وم ��ا يحمله ��م ف ��ي
البح ��ر م ��ن ال�س ��فن ،ورزقناه ��م م ��ن
طيب ��ات الم� ��آكل والم�ش ��ارب والمناك ��ح
وغيره ��ا ،وف�ضلناه ��م عل ��ى كثي ��ر م ��ن
مخلوقاتن��ا تف�ضي�ل ً�ا عظي ًم��ا ،فعليهم �أن
ي�ش ��كروا نع ��م اهلل عليه ��م.
 واذكر � -أيها الر�سول  -يوم ننادي
كل مجموعة ب�إمامها الذي كانت
تقتدي به في الدنيا ،فمن �أُ ْع ِط َي كتاب
عمله بيمينه ف�أولئك يقر�ؤون كتبهم
م�سرورين ،وال ينق�صون من �أجورهم
�شيئًا ،و�إن بلغ في �صغره قدر الخيط
الذي في �شق النواة.
 وم��ن كان ف��ي ه��ذه الحي��اة الدني��ا �أعم��ى القل��ب ع��ن قب��ول الح��ق والإذعان له ،فه��و يوم القيامة �أ�ش��د عمى ،فال يهت��دي لطريق الجنة،
و�أ�ضل طري ًقا عن الهداية ،والجزاء من جن�س العمل.
 ولق��د �أو�ش��ك الم�ش��ركون �أن ي�صرف��وك � -أيه��ا الر�س��ول  -عم��ا �أوحين��ا �إلي��ك م��ن الق��ر�آن؛ لتختلق علينا غيره مما يواف��ق �أهواءهم ،ولو
فعلت ما �أرادوا من ذلك ال�صطفوك حبي ًبا.
 ول��وال �أن من ّن��ا علي��ك بالتثبي��ت عل��ى الح��ق لق��د �أو�ش��كت �أن تمي��ل �إليه��م بع���ض ال َم ْي��ل ،فتوافقه��م فيم��ا اقترح��وه علي��ك؛ لق��وة خداعه��م
و�ش� ّدة احتياله��م م��ع ف��رط حر�صك على �إيمانهم ،لكن ع�صمن��اك من الميل �إليهم.
 ول��و مل��ت �إليه��م فيم��ا يقترح��ون علي��ك لأ�صبن��اك بع��ذاب م�ضاعف ف��ي الحياة الدنيا وفي الآخ��رة ،ثم ال تجد ن�صي� ًرا ينا�صرك علينا،
ويدفع عنك العذاب.
الإن�سان كفور للنعم �إال من هدى اهلل.
أحدا �إال بعد قيام الحجة عليه ومخالفته لها.
كل �أمة ُت ْد َعى �إلى دينها وكتابها ،هل عملت به �أو ال؟ واهلل ال يعذب � ً
عداوة المجرمين والمكذبين للر�سل وورثتهم ظاهرة ب�سبب الحق الذي يحملونه ،ولي�س لذواتهم.
اهلل تعالى ع�صم النبي من �أ�سباب ال�شر ومن الب�شر ،فثبته وهداه ال�صراط الم�ستقيم ،ولورثته مثل ذلك على ح�سب اتباعهم له.

 ولق ��د �أو�ش ��ك الكف ��ار �أن يزعج ��وك
بعداوته��م �إي��اك ليخرج��وك م��ن مك��ة،
لك ��ن منعه ��م اهلل م ��ن �إخراج ��ك حت ��ى
هاج��رت ب�أم��ر رب��ك ،ول��و �أخرج��وك ل��م
يبق��وا بع��د �إخراج��ك �إال زم ًن��ا ي�س��ي ًرا.
 ذل ��ك الحك ��م بع ��دم بقائه ��م
بع ��دك �إال زم ًن ��ا ي�س ��ي ًرا ُ�س� � َّنة اهلل
المط��ردة ف��ي الر�س��ل م��ن قبل��ك ،وه��ي
�أن �أي ر�س��ول �أخرج��ه قوم��ه م��ن بينه��م
�أنزل اهلل بهم العذاب ،ولن تجد � -أيها
ل�س� َّنتنا تغيي ًرا ،بل �س��تجدها
الر�س��ول ُ -
ثابت ��ة مط ��ردة.
� أق ��م ال�ص�ل�اة بالإتي ��ان به ��ا عل ��ى
�أت��م وج��ه ف��ي �أوقاتها من زوال ال�شم���س
ع��ن كب��د ال�س��ماء ،وي�ش��مل ذل��ك �ص�ل�اة
الظه ��ر والع�ص ��ر� ،إل ��ى ظلم ��ة اللي ��ل،
وت�ش��مل المغ��رب والع�ش��اء ،و�أق��م �ص�ل�اة
الفج ��ر و�أط ��ل الق ��راءة فيه ��ا ،ف�ص�ل�اة
الفجر تح�ضرها مالئكة الليل ومالئكة
النه��ار.
 ومن الليل فقم � -أيها الر�سول -
بع�ضا منه لتكون �صالتك زيادة
و�ص ّل ً
لك في رفع درجاتك ،متحر ًيا �أن يبعثك
ربك يوم القيامة �شاف ًعا للنا�س مما هم
فيه من �أهوال يوم القيامة ،ويكون لك
مقام ال�شفاعة العظمى الذي يحمده
الأولون والآخرون.
 وق ��ل � -أيه ��ا الر�س ��ول  :-رب،
اجع ��ل مداخل ��ي ومخارج ��ي كله ��ا ف ��ي
طاعت ��ك وعل ��ى مر�ضات ��ك ،واجع ��ل ل ��ي
م��ن عن��دك حج��ة ظاه��رة تن�صرن��ي بها
عل��ى ع��دوي.
 وقــ ��ل � -أيه ��ا الر�ســـ ��ول  -لهـــ� ��ؤالء
الم�ش��ركين :ج��اء الإ�س�ل�ام ،وتحق��ق م��ا
وعد اهلل به من ن�صره ،وذهب ال�ش��رك
والكف ��ر� ،إن الباط ��ل ذاه ��ب ُم َتال� � ٍ�ش ال

يثب��ت �أم��ام الحق.
 ونن� ّزل م��ن الق��ر�آن م��ا ه��و �ش��فاء للقل��وب م��ن الجه��ل والكف��ر وال�ش��ك ،وم��ا ه��و �ش��فاء للأب��دان �إذا رقي��ت ب��ه ،وم��ا ه��و رحم��ة للم�ؤمني��ن
إعرا�ضا عنه.
العاملي��ن ب��ه ،وال يزي��د ه��ذا الق��ر�آن الكف��ار �إال هالكًا؛ لأن �س��ماعه يغيظه��م ،ويزيدهم تكذي ًب��ا و� ً
 و�إذا �أنعمن��ا عل��ى الإن�س��ان بنعم��ة مث��ل ال�صح��ة والغن��ى �أعر���ض ع��ن �ش��كر اهلل وطاعت��ه ،وتباع��د تكب� ًرا ،و�إذا �أ�صاب��ه مر���ض �أو فق��ر
ونحوهم��ا كان �ش��ديد القن��وط والي�أ���س م��ن رحم��ة اهلل.
 ق��ل � -أيه��ا الر�س��ول  :-كل �إن�س��ان يعم��ل عل��ى طريقت��ه الت��ي ت�ش��ابه حال��ه في الهداية وال�ضالل ،فربكم �أعلم بم��ن هو �أهدى طري ًقا �إلى
الح��ق  .وي�س��ألك � -أيه��ا الر�س��ول  -الكف��ار م��ن �أه��ل الكت��اب ع��ن حقيق��ة ال��روح ،فق��ل له��م :ال يعل��م حقيقة ال��روح �إال اهلل ،وم��ا �أُ ْع ِطيتم
�أنت��م وجمي��ع الخل��ق م��ن العل��م �إال قلي�ل ً�ا ف��ي جن��ب عل��م اهلل �س��بحانه  .واهلل لو �ش��ئنا الذهاب بالذي �أنزلن��ا �إليك � -أيها الر�س��ول  -من
الوحي بمحوه من ال�صدور والكتب لذهبنا به ،ثم ال تجد من ين�صرك ويتولّى ر ّده.

ف��ي الآي��ات دلي��ل عل��ى �ش��دة افتق��ار العب��د �إل��ى تثبي��ت اهلل �إي��اه ،و�أنه ينبغي له �أال ي��زال ُم َت َم ِّل ًقا لربه �أن يثبته على الإيمان .عند ظهور
الحق َي ْ�ض َم ِحل الباطل ،وال يعلو الباطل �إال في الأزمنة والأمكنة التي يك�س��ل فيها �أهل الحق .ال�ش��فاء الذي ت�ضمنه القر�آن عام ل�ش��فاء
ال�ش َبه ،والجهالة ،والآراء الفا�سدة ،واالنحراف ال�سيئ والمقا�صد ال�سيئة .في الآيات دليل على �أن الم�س�ؤول �إذا �سئل عن
القلوب من ُّ
�أم��ر لي���س ف��ي م�صلح��ة ال�س��ائل فالأول��ى �أن يعر���ض ع��ن جواب��ه ،ويدل��ه على ما يحتاج �إليه ،وير�ش��ده �إل��ى ما ينفعه.

 لك ��ن ل ��م نذه ��ب ب ��ه رحم ��ة م ��ن
رب��ك ،وتركن��اه محفوظً ��اّ � ،إن ف�ضل ربك
كان علي��ك عظي ًم��ا حي��ث جعل��ك ر�س� ً
�ول،
وختم بك الأنبياء ،و�أنزل عليك القر�آن.
ولم ��ا كان الم�ش ��ركون َي َت َذ َّرع ��ون ب� ��أن
هذا القر�آن من جن���س ما يقوله الب�ش��ر،
واقترح��وا تبديل��ه تح ّداه��م اهلل بالإتيان
بمثل��ه ،فقال:
 ق��ل � -أيه��ا الر�س��ول  :-لئ��ن اجتم��ع
الإن���س والج��ن كله��م عل��ى �أن ي�أت��وا بمثل
ه��ذا الق��ر�آن المن��زل عليك ف��ي بالغته،
وح�س��ن نظم��ه ،وجزالت��ه ،ل��ن ي�أت��وا ب��ه
�أب � ً�دا ول ��و كان بع�ضه ��م لبع� ��ض معي ًن ��ا
ون�صي ًرا.
 ولق��د ب َّي َّن��ا للنا���س ف��ي ه��ذا الق��ر�آن،
ون ّوعن��ا في��ه م��ن كل م��ا ُي ْع َتب��ر ب��ه م��ن
المواع��ظ والعب��ر والأوام��ر والنواه��ي
والق�ص���ص رج��اء �أن ي�ؤمن��وا ،ف�أب��ى
معظ��م النا���س �إال جح��و ًدا و�إن��كا ًرا له��ذا
الق��ر�آن.
ولما عجزوا بد�ؤوا يقدمون مقترحات
للتعجيز ،فاقترحوا ما يلي:
 وقال الم�شركون :لن ن�ؤمن بك حتى
ُت ْخ ِـــرج لنـــا من �أر�ض مكــة عينًا جــارية
ال تن�ضب.
� أو يكون لك ب�ستان من نخيل وعنب،
فتجري فيه الأنهار بغزارة.
� أو ُت ْ�س� � ِقط علين ��ا ال�س ��ماء  -كم ��ا
ذك��رت ِ -قطَ ًع��ا م��ن الع��ذاب� ،أو تج��يء
ب��اهلل والمالئكة عيانًا حتى ي�ش��هدوا لك
ب�صح��ة م��ا ت ّدعيه.
� أو يكون لك بيت ُم َز ْخ َرف بالذهب
وغيره� ،أو ت�صعد في ال�سماء ،ولن
ن�ؤمن ب�أنك مر�سل �إن �صعدت �إليها �إال
�إذا نزلت بكتاب من عند اهلل م�سطور
نقر�أ فيه �أنك ر�سول اهلل .قل لهم � -أيها
الر�سول � :-سبحان ربي! هل كنت �إال ب�ش ًرا ً
ر�سول ك�سائر الر�سل ،ال �أملك الإتيان ب�شيء ،فكيف لي �أن �أجيء بما اقترحتموه؟!
 وما منع الكفار من الإيمان باهلل وبر�س��وله ،والعمل بما جاء به الر�س��ول �إال �إنكارهم �أن يكون الر�س��ول من جن���س الب�ش��ر ،حيث قالوا
ا�ستنكا ًرا� :أبعث اهلل �إلينا ً
ر�سول من الب�شر؟!
 قل � -أيها الر�س��ول  -ر ًّدا عليهم :لو كان على الأر�ض مالئكة ي�س��كنونها وي�س��يرون مطمئنين كما هو حالكم لبعثنا �إليهم ر�س� ً
�ول َم َلكًا
من جن�سهم؛ لأنه الذي ي�ستطيع �أن ُي ْفهمهم ما �أُ ْر ِ�سل به ،فلي�س من الحكمة �أن نر�سل �إليهم ً
ر�سول من جن�س الب�شر ،وكذلك حالكم �أنتم.
�اهدا بين��ي وبينك��م �أن��ي ر�س��ول �إليك��م ،و�أن��ي بلغتك��م م��ا �أر�س��لت ب��ه �إليك��م� ،إن��ه كان ب�أح��وال عباده
 ق��ل � -أيه��ا الر�س��ول  :-كف��ى ب��اهلل �ش� ً
محيطً ا ،ال يخفى عليه منها �ش��يء ،ب�صي ًرا بكل خفايا نفو�س��هم.
ب َّين اهلل للنا�س في القر�آن من كل ما ُي ْع َتبر به من المواعظ والعبر والأوامر والنواهي والق�ص�ص؛ رجاء �أن ي�ؤمنوا.
القر�آن كالم اهلل و�آية النبي الخالدة ،ولن يقدر �أحد على المجيء بمثله.
من رحمة اهلل بعباده �أن �أر�سل �إليهم ب�ش ًرا منهم ،ف�إنهم ال يطيقون التلقي من المالئكة.
من �شهادة اهلل لر�سوله ما �أيده به من الآيات ،ون َْ�ص ُره على من عاداه وناو�أه.

 ومن يوفـــقه اهلل للهداية فهو
المهتدي ح ًّقا ،ومن يخذله عنها
وي�ضلّه فلن تجد � -أيها الر�سول  -لهم
�أولياء يهدونهم �إلى الحــق ،ويدفــعون
عنــهم ال�ضــر ،ويجلبون لهـــم النـــــفع،
ونحـــ�شرهــم يوم القـــــيامة ُي ْ�سحبون
على وجوههم ال يب�صرون وال ينطقون
وال ي�سمعون ،منزلهم الذي ي�أوون �إليه
جهنم ،كلما �سكن لهيبها زدناهم
ً
ا�شتعال.
 ذل��ك الع��ذاب ال��ذي يلقون��ه ه��و
جزا�ؤه��م ب�ســـ��بب كفــ��رهم ب�آياتــ��نا
المنــــ��زلة علـــ��ى ر�س��ولنا ،وبقــــ��ولهم
ا�س��تبعا ًدا للبع��ث� :أ�إذا متن��ا و�صرن��ا
عظام��ا بالية ،و�أجزاء ُم َف ّتتة �أنبعث بعد
ً
ذل��ك خل ًق��ا جدي� ً�دا؟
ولم ��ا ذك ��روا م ��ا يت�ش ��بثون ب ��ه لإن ��كار
البع ��ث رد اهلل عليه ��م بقول ��ه:
� أ َول ��م يعل ��م ه� ��ؤالء المنك ��رون
للبع ��ث �أن اهلل ال ��ذي خل ��ق ال�س ��ماوات
وخل��ق الأر���ض عل��ى عظمهم��ا ق��ادر على
�أن يخل��ق مثله��م ،فم��ن ق��در عل��ى خل��ق
م��ا ه��و عظي��م ق��ادر عل��ى خل��ق م��ا دونه،
وق ��د جع ��ل اهلل له ��م ف ��ي الدني ��ا وق ًت ��ا
مح��د ًدا تنته��ي في��ه حياته��م ،وجعل لهم
�أج�ل ً�ا لبعثه��م ال �ش��ك في��ه ،وم��ع ظه��ور
�أدل��ة البع��ث �أب��ى الم�ش��ركون �إال جح��و ًدا
بالبع ��ث م ��ع و�ض ��وح �أدلت ��ه.
 قــــل � -أيهــــــا الر�ســــــول  -لهـــ�ؤالء
الم�شركين :لو كنتم تملكون خزائن
رحمة ربي التي ال تنفد وال تنق�ضي،
�إذن المتنعتم من �إنفاقها خو ًفا من
نفادها حتى ال ت�صبحوا فقراء ،ومن
طبع الإن�سان �أنه بخيل �إال �إن كان
م�ؤمنًا ،فهو ينفق رجاء ثواب اهلل.
ولم ��ا لق ��ي النب ��ي م ��ن الم�ش ��ركين

م��ا لق��ي م��ن التكذي��ب ج��اءت ت�س��ليته بق�ص��ة مو�س��ى م��ع فرع��ون وقوم��ه ،فقال:
 ولقــــد �أعطيــنا مــو�ســـى تــ�سع دالئل وا�ضحة ت�شهد له ،وهي الع�صا واليد وال�سنون ونق�ص الثمرات والطوفان والجراد والقمل
وال�ضفادع والدم ،فا�س�أل � -أيها الر�سول  -اليهود حين جاء مو�سى �أ�سالفهم بتلك الآيات ،فقال له فرعون� :إني لأظنك  -يا مو�سى -
ً
رجل م�سحو ًرا؛ لما ت�أتي به من الغرائب.
 ق��ال مو�س��ى ر ًّدا علي��ه :لق��د �أيقن� َ�ت  -ي��ا فرع��ون � -أن��ه م��ا �أن��زل ه��ذه الآي��ات �إال اهلل رب ال�س��ماوات والأر���ض� ،أنزله��ن دالالت عل��ى
قدرت��ه ،وعل��ى �ص��دق ر�س��وله ،ولكن��ك جح��دت ،و�إن��ي لأعل��م �أن��ك  -ي��ا فرع��ون  -هال��ك خا�س��ر.
 ف�أراد فرعون �أن يعاقب مو�سى وقومه ب�إخراجهم من م�صر ،ف�أهلكناه ومن كان معه من جنوده جمي ًعا بالغرق.
 وقلن��ا م��ن بع��د �إه�ل�اك فرع��ون وجن��وده لبن��ي �إ�س��رائيل :ا�س��كنوا �أر���ض ال�ش��ام ،ف��إذا كان ي��وم القيام��ة �أتين��ا بك��م جمي ًع��ا �إلى المح�ش��ر
للح�ساب.

اهلل تعال��ى ه��و المنف��رد بالهداي��ة والإ�ض�ل�ال ،فم��ن يه��ده فه��و المهت��دي عل��ى الحقيق��ة ،وم��ن ي�ضلل��ه ويخذل��ه ف�ل�ا ه��ادي ل��ه .م��أوى
الكفار وم�ستقرهم ومقامهم جهنم ،كلما �سكنت نارها زادها اهلل نا ًرا تلتهب .وجوب االعت�صام باهلل عند تهديد الطغاة وال ُم ْ�س َتبدين.
الطغ��اة وال ُم ْ�س� َتبدون يلج��ؤون �إل��ى ا�س��تخدام ال�س��لطة والق��وة عندم��ا يواجه��ون �أه��ل الح��ق؛ لأنه��م ال ي�س��تطيعون مواجهته��م بالحج��ة
والبيان.

 وبالحـــ ��ق �أنـزلــ ��نا هـ ��ذا القـ ��ر�آن
على محمد  ،وبالحق نزل عليه دون
تبــــ��ديل وال تحـــــ��ريف ،ومـ��ا �أر�سلـــــناك
 �أيها الر�ســول � -إال مب�ش ًرا �أهل التقوىبالجن��ة ،ومخ ّو ًف��ا �أهل الكف��ر والع�صيان
ف�صلناه،
م��ن الن��ار  .و�أنزلن��اه قر�آ ًن��ا َّ
وب ّين��اه رج��اء �أن تق��ر�أه عل��ى النا���س على
م َه ��ل وت َر ُّ�س � ٍ�ل ف ��ي الت�ل�اوة؛ لأن ��ه �أدع ��ى
للفه��م والتدب��ر ،ونزلن��اه ُم َن َّج ًم��ا مفر ًق��ا
ح�س ��ب الح ��وادث والأح ��وال  .ق ��ل
�أيه��ا الر�س��ول � :-آمن��وا ب��ه ،ف�ل�ا يزي��ده�إيمانك ��م �ش ��يئًا� ،أو ال ت�ؤمن ��وا ب ��ه ،ف�ل�ا
ينق�ص��ه كفرك��م �ش��يئًا� ،إن الذي��ن ق��ر�ؤوا
الكت ��ب ال�س ��ماوية ال�س ��ابقة ،وعرف ��وا
الوح��ي والنب��وة �إذا ُي ْق��ر�أ عليه��م الق��ر�آن
يخ � ّ�رون عل ��ى وجوهه ��م �س ��اجدين هلل
�ش ��ك ًرا  .ويقول ��ون ف ��ي �س ��جودهم:
تن��زه ربن��ا عن ُخلْف الوع��د ،فما وعد به
من بعثة محمد كائن� ،إن وعد ربنا
بذل��ك وبغي��ره لواق��ع ال محال��ة.
 ويقع ��ون عل ��ى وجوهه ��م �س ��اجدين
هلل يبكون من خ�ش��يته ،ويزيدهم �س��ماع
خ�ضوع ��ا هلل
الق ��ر�آن وتدب ��ر معاني ��ه
ً
١١٠
١٨
وخ�شية له  .قل � -أيها الر�سول -لمن
�أنك��ر علي��ك الدعاء بقول��ك( :يا اهلل ،يا
رحم ��ن) :اهلل والرحم ��ن ا�س ��مان ل ��ه
�س��بحانه فادعوه ب��أي منهما �أو بغيرهما
من �أ�س��مائه ،فله � -س��بحانه  -الأ�س��ماء
الح�س��نى ،وه��ذان منه��ا ،فادع��وه بهم��ا
�أو بغيرهم��ا م��ن �أ�س��مائه الح�س��نى ،وال
تجه��ر بالق��راءة ف��ي �صالت��ك في�س��معك
الم�ش��ركون ،وال ت�س� ّ�ر به��ا ف�ل�ا ي�س��معها
الم�ؤمن��ون ،واطل��ب طري ًق��ا و�س��طً ا بي��ن
الأمري ��ن  .وق ��ل � -أيه ��ا الر�س ��ول:-
الحم ��د هلل الم�س ��تحق لأن ��واع المحام ��د
ال ��ذي تن ��زه ع ��ن الول ��د ،وتن ��زه ع ��ن
ولدا وال
ال�ش��ريك ،فال �ش��ريك له في ملكه ،وال ي�صيبه ذل وهوان ،فال يحتاج لمن ينا�صره ويع ّززه ،وعظّ مه تعظي ًما كثي ًرا ،فال تن�س��ب له ً
�ش��ريكًا ف��ي المل��ك وال منا�ص� ًرا ُم ِعي ًن��ا.
بيان منهج التعامل مع الفتن.
 الثن��اء ب�صف��ات الكم��ال والج�ل�ال ،وبالنع��م الظاه��رة والباطن��ة هلل وح��ده ال��ذي �أن��زل عل��ى عب��ده ور�س��وله محم��د الق��ر�آن ،ول��م
اعوجاج��ا ومي�ل ً�ا ع��ن الح��ق  .بل جعله م�س��تقي ًما ال تناق�ض فيه وال اختالف؛ ليخ ّوف الكافرين من عذاب قوي من
يجع��ل له��ذا الق��ر�آن
ً

ي�سرهم �أن لهم ثوا ًبا ح�سنًا ال يدانيه ثواب .خالدين في
عند اهلل ينتظرهم ،ويخبر الم�ؤمنين الذين يعملون الأعمال ال�صالحات بما ّ
ولدا.
ه��ذا الث��واب �أب� ً�دا ،ف�ل�ا ينقط��ع عنهم  .ويخوف اليهود والن�صارى وبع�ض الم�ش��ركين الذين قالوا :اتخذ اهلل ً
�أن��زل اهلل الق��ر�آن مت�ضم ًن��ا الح��ق والع��دل وال�ش��ريعة والحك��م الأمث��ل  .ج��واز الب��كاء ف��ي ال�ص�ل�اة م��ن خ��وف اهلل
تعالى .الدعاء �أو القراءة في ال�صالة يكون بطريقة متو�سطة بين الجهر والإ�سرار .القر�آن الكرمي قد ا�شتمل على كل عمل �صالح
مو�صل ملا ت�ستب�شر به النفو�س وتفرح به الأرواح.

 لي� ��س له� ��ؤالء المفتري ��ن م ��ن عل ��م
�أو دليل على ما يدعونه من ن�س��بة الولد
�إل��ى اهلل ،ولي���س لآبائهم الذين قلدوهم
ف��ي ذل��ك عل��م ،عظم��ت ف��ي القب��ح تل��ك
الكلم��ة الت��ي تخ��رج م��ن �أفواهه��م دون
تعق ��ل ،م ��ا يقول ��ون �إال ق � ً
�ول كذ ًب ��ا ،ال
�أ�سا���س ل��ه وال م�س��تند.
 فلـعـــــلك � -أيها الر�سول ُ -م ْهلـــك
نف�سك حزنًا و�أ�س ًفا �إن لم ي�ؤمنوا
بهذا القر�آن ،فال تفعل ،فلي�س عليك
هدايتهم ،و�إنما عليك البالغ.
� إن ��ا جعلن ��ا م ��ا ف ��وق وج ��ه الأر�ض
م ��ن المخلوقات ً
جمال له ��ا لنختبرهم
�أيهم �أح�س ��ن عمـ�ل ً�ا بم ��ا ير�ضي اهلل،
كــــــل
و�أيهم �أ�ســـ ��و�أ عمــ�ل ً�ا ،لنجــ ��زي ًّ
بما ي�س ��تحقه.
 و�إنا لم�ص ّيرون ما على وجه الأر�ض
من المخلوقات ترا ًبا خال ًيا من النبات،
وذلك بعد انق�ضاء حياة ما عليها من
المخلوقات ،فليعتبروا بذلك.
 ال تظنن � -أيها الر�سول � -أن ق�صة
�أ�صحاب الكهف ،ولوحهم الذي ُك ِتبت
فيه �أ�سما�ؤهم من �آياتنا العجيبة ،بل
غيرها �أعجب مثل خلق ال�سماوات
والأر�ض.
 اذكر � -أيها الر�سول  -حين التج�أ
ال�شــبان الم�ؤمنـــون فــــرا ًرا بدينــهم،
فقالوا في دعائهم لربهم :ربنا� ،أعطنا
من عنــدك رحــمة ب�أن تغــفر ذنوبنا،
وتنجينا من �أعدائنا ،واجعل لنا من
أمر الهجرة عن الكفار ،وال ِ
� ِ
إيمان،
اهتدا ًء �إلى طريق الحق و�سدا ًدا.
 ث ��م بع ��د �س ��يرهم ولجوئه ��م �إل ��ى
الكه��ف �ضربنا عل��ى �آذانهم حجا ًبا عن
�س��ماع الأ�ص��وات ،و�ألقين��ا عليه��م الن��وم
أعوام��ا كثيرة.
� ً
 ث��م بع��د نومه��م الطوي��ل �أيقظناه��م لنعل��م  -عل� َ�م ظه��و ٍر � -أي الطائفتي��ن المتنازعتي��ن ف��ي �أم��د مكثه��م ف��ي الكهف �أعل��م بمقدار ذلك
الأمد.
 نح��ن نطلع��ك � -أيه��ا الر�س��ول  -عل��ى خبره��م بال�ص��دق ال��ذي ال مري��ة مع��ه� ،إنه��م �ش��بان �آمن��وا بربه��م ،وعمل��وا بطاعت��ه ،وزدناه��م
هداي��ة وتثبي ًت��ا على الحق.
 وق ّوين��ا قلوبه��م بالإيم��ان والثب��ات علي��ه ،وال�صب��ر عل��ى هج��ر الأوط��ان في��ه ،حي��ن قام��وا معلنين بين ي��دي الملك الكاف��ر �إيمانهم باهلل
وحده ،فقالوا له :ربنا الذي �آمنا به وعبدناه هو رب ال�س��ماوات ورب الأر�ض ،لن نعبد ما �س��واه من الآلهة المزعومة كذ ًبا ،لقد قلنا � -إن
عبدن��ا غي��ره ً -
بعيدا عن الحق.
قول جائ ًرا ً
 ث��م التف��ت بع�ضه��م �إل��ى بع���ض قائلي��ن :ه��ؤالء قومن��ا اتخ��ذوا م��ن دون اهلل معب��ودات يعبدونه��ا ،وه��م ال يملك��ون عل��ى عبادته��م برها ًن��ا
وا�ضحا ،فال �أحد �أظلم ممن اختلق على اهلل كذ ًبا بن�س��بة ال�ش��ريك �إليه.
ً
الداع��ي �إل��ى اهلل علي��ه التبلي��غ وال�س��عي بغاي��ة م��ا يمكن��ه ،م��ع الت��وكل عل��ى اهلل ف��ي ذل��ك ،ف��إن اهت��دوا فبه��ا ونعم��ت ،و�إال ف�ل�ا يح��زن وال
ي�أ�سف .في العلم بمقدار لبث �أ�صحاب الكهف� ،ضبط للح�ساب ،ومعرفة لكمال قدرة اهلل تعالى وحكمته ورحمته .في الآيات دليل
�صري��ح عل��ى الف��رار بالدي��ن وهج��رة الأه��ل والبني��ن والقراب��ات والأ�صدقاء والأوط��ان والأموال؛ خوف الفتنة� .ض��رورة االهتمام بتربية
ال�ش��باب؛ لأنهم �أزكى قلو ًبا ،و�أنقى �أفئدة ،و�أكثر حما�س��ة ،وعليهم تقوم نه�ضة الأمم.

تنحيت ��م ع ��ن قومك ��م،
 وحي ��ن ّ
وتركت��م م��ا يعب��دون م��ن دون اهلل ،فل��م
تعب ��دوا �إال اهلل وح ��ده ،فالج� ��ؤوا �إل ��ى
الكه��ف ف��را ًرا بدينكم يب�س��ط لكم ربكم
�س ��بحانه م ��ن رحمت ��ه م ��ا يحفظك ��م ب ��ه
ويي�س��ر لكم من
م��ن �أعدائك��م ويحمكمّ ،
�أمركم ما تنتفعون به مما يع ّو�ضكم عن
العي���ش بي��ن ظهران��ي قومك��م.
 فام َت َثل��وا م��ا �أم��روا ب��ه ،و�ألق��ى اهلل
الن��وم عليه��م ،وحفظه��م م��ن عد ِّوه��م،
وت��رى �-أيه��ا الم�ش��اهد له��م  -ال�شم���س
�إذا طلعت من م�شرقها تميل عن كهفهم
جهة يمين الداخل فيه ،و�إذا غابت عند
غروبه ��ا تع ��دل عن ��ه جه ��ة �ش ��ماله ف�ل�ا
ت�صيب��ه ،فه��م ف��ي ظ��ل دائ��م ال ي�ؤذيه��م
حر ال�شم���س ،وهم في ُم َّت َ�س��ع من الكهف
يناله��م م��ن اله��واء م��ا يحتاج��ون �إلي��ه،
ذل ��ك الحا�ص ��ل له ��م م ��ن �إيوائه ��م �إل ��ى
الكه��ف ،و�إلقاء النوم عليهم ،وانحراف
ال�شم� ��س عنه ��م ،وات�س ��اع مكانه ��م
و�إنجائه ��م م ��ن قومه ��م :م ��ن عجائ ��ب
�صن��ع اهلل الدال��ة على قدرته ،من يوفقه
اهلل لطري��ق الهداي��ة فهو المهتدي ح ًّقا،
وم��ن يخذل��ه عنه��ا وي�ضل��ه فل��ن تج��د ل��ه
نا�ص� ًرا يوفق��ه للهداي��ة ،وير�ش��ده �إليه��ا؛
لأن الهداي��ة بي��د اهلل ،ولي�س��ت بي��ده هو.
 وتظ ّنه ��م � -أيه ��ا الناظ ��ر �إليه ��م-
م�س ��تيقظين النفت ��اح �أعينه ��م ،والواق ��ع
�أنه ��م ني ��ام ،ونقلّبه ��م ف ��ي نومه ��م ت ��ارة
يمينًا ،وتارة ً
�شمال حتى ال ت�أكل الأر�ض
�أج�س��امهم ،وكلبه��م المراف��ق له��م م��ا ّد
ذراعي ��ه بمدخ ��ل الكه ��ف ،ل ��و اطلع ��ت
عليه��م و�ش��اهدتهم لأدبرت عنهم هار ًبا
خو ًف ��ا منه ��م ،والمت�ل��أت نف�س ��ك رع ًب ��ا
منه��م.
 وكم ��ا فعلن ��ا به ��م مم ��ا ذكرن ��ا م ��ن
يوما �أو
عجائ��ب قدرتن��ا �أيقظناه��م بع��د م��دة طويل��ة لي�س��أل بع�ضهم ً
بع�ضا عن المدة التي مكثوها نائمين ،ف�أج��اب بع�ضهم :مكثنا نائمين ً
بع���ض ي��وم ،و�أج��اب بع���ض منه��م مم��ن ل��م تظهر له مدة مكثهم نائمين :ربكم �أعلم بمدة مكثكم نائمين ،فف ِّو�ضوا �إليه علم ذلك وان�ش��غلوا
طعاما و�أطيب مك�س ًبا ,فلي�أتكم بقوت
بما يعنيكم ،ف�أر�سلوا �أحدكم بنقودكم الف�ضية هذه �إلى مدينتنا المعهودة ،فلينظر �أي �أهلها �أطيب ً
أحدا يعلم بمكانك��م؛ لما يترتب على ذلك من �ضرر عظيم.
من��ه ،و ْلي َت�� ّأن ف��ي دخول��ه وخروج��ه ومعاملت��ه ،وليكن َل ِب ًقا ،وال يدع � ً
� إن قومك��م �إن يطلع��وا عليك��م ويعلم��وا بمكانك��م يقتلوك��م بالرج��م بالحج��ارة� ،أو يرجعوك��م �إل��ى ملته��م المنحرفة الت��ي كنتم عليها قبل
يمن اهلل عليكم بالهداية �إلى دين الحق ،و�إن رجعتم �إليها فلن تفوزوا � ًأبدا ،ال في الحياة الدنيا وال في الآخرة ،بل �ستخ�س��رون فيهما
�أن ّ
الخ�سران العظيم ب�سبب ترككم دين الحق الذي هداكم اهلل �إليه ،ورجوعكم �إلى تلك الملة المنحرفة.
ً
و�شمال بقدر ما ال تف�سد الأر�ض �أج�سامهم ،وهذا تعليم من اهلل لعباده.
من حكمة اهلل وقدرته �أن َقلَّبهم على جنوبهم يمينًا
جواز اتخاذ الكالب للحاجة وال�صيد والحرا�سة.
�صاح� َ�ب �أه��ل
انتف��اع الإن�س��ان ب�صحب��ة الأخي��ار ومخالط��ة ال�صالحي��ن حت��ى ل��و كان �أق��ل منه��م منزل��ة ،فق��د حف��ظ ذك��ر الكل��ب لأن��ه َ
الف�ضل.
دلت الآيات على م�شروعية الوكالة ،وعلى ح�سن ال�سيا�سة والتلطف في التعامل مع النا�س.

 وكم��ا فعلن��ا به��م الأفع��ال العجيب��ة
الدال��ة عل��ى قدرتن��ا م��ن �إنامتهم �س��نين
كثيرة ،و�إيقاظهم بعدها� ،أطلعنا عليهم
�أه��ل مدينته��م ليعل��م �أه��ل مدينته��م �أن
وع ��د اهلل بن�ص ��ر الم�ؤمني ��ن وبالبع ��ث
ح ��ق ،و�أن القيام ��ة �آتي ��ة ال �ش ��ك فيه ��ا،
فلم ��ا انك�ش ��ف �أم ��ر �أ�صح ��اب الكه ��ف
ومات��وا اختل��ف ال ُمطَّ ِلع��ون عليه��م :م��اذا
يفعل ��ون ب�ش� ��أنهم؟ ق ��ال فري ��ق منه ��م:
ابن��وا عل��ى ب��اب كهفهم بنيا ًن��ا يحجبهم
ويحميهم ،ربهم �أعلم بحالهم ،فحالهم
يقت�ض��ي �أن له��م خ�صو�صية عنده .وقال
�أ�صحاب النفوذ ممن لي���س لهم علم وال
دع��وة �صحيح��ة :لنتخ��ذن عل��ى مكانه��م
�جدا للعب ��ادة تكري ًم ��ا له ��م
ه ��ذا م�س � ً
وتذكي� ًرا بمكانه��م.
� س ��يقول بع� ��ض الخائ�ضي ��ن ف ��ي
ق�صتهم عن عددهم :هم ثالثة رابعهم
كلبه ��م ،ويق ��ول بع�ضه ��م :ه ��م خم�س ��ة
�ساد�س ��هم كلبه ��م ،وكلت ��ا الطائفتي ��ن
�إنم ��ا قال ��ت م ��ا قالت ��ه تب ًع ��ا لظنه ��ا م ��ن
غي��ر دلي��ل ،ويق��ول بع�ضه��م :ه��م �س��بعة
وثامنه��م كلبه��م ،ق��ل � -أيها الر�س��ول :-
رب��ي �أعل��م بعدده��م ،م��ا يعل��م عدده��م
�إال قلي��ل مم��ن علّمه��م اهلل عددهم ،فال
تج��ادل ف��ي عدده��م وال ف��ي غي��ره م��ن
�أحواله ��م �أه ��لَ الكت ��اب وال غيره ��م �إال
ج� ً
�دال ظاه� ًرا ال عم��ق فيه ،ب�أن تقت�صر
على ما نزل عليك من الوحي ب�ش��أنهم،
وال ت�س� ��أل �أح � ً�دا منه ��م ع ��ن تفا�صي ��ل
�ش ��أنهم ،ف�إنه��م ال يعلم��ون ذل��ك.
 وال تقول � ّ�ن � -أيه ��ا النب ��ي  -ل�ش ��يء
تري��د فعل��ه غ� ً�دا� :إن��ي فاعل هذا ال�ش��يء
غ� ً�دا؛ لأن��ك ال تدري ه��ل تفعله� ،أو ُي َحال
بين��ك وبين��ه؟ وهو توجيه لكل م�س��لم.
� إال �أن ُت َع ِّل��ق فعل��ه عل��ى م�ش��يئة اهلل
ب��أن تق��ول� :س��أفعله � -إن �ش��اء اهلل  -غ� ً�دا ،واذك��ر رب��ك بقول��ك� :إن �ش��اء اهلل � -إن ن�س��يت �أن تقوله��ا  -وق��ل� :أرج��و �أن ير�ش��دني ربي لأقرب
م��ن هذا الأمر هداية وتوفي ًقا.
َ ومك ََث �أ�صحاب الكهف في كهفهم ثالث مئة وت�سع �سنين.
 ق��ل � -أيه��ا الر�س��ول  :-اهلل �أعل��م بم��ا مكث��وا ف��ي كهفه��م ،وق��د �أخبرن��ا بم��دة مكثهم فيه ،فال قول لأحد بعد قوله �س��بحانه ،له �س��بحانه
وحده ما غاب في ال�سماوات وما غاب في الأر�ض خل ًقا وعل ًما ،ما �أَ ْب َ�ص َره �سبحانه! فهو يب�صر كل �شيء ،وما �أَ ْ�س َم َعه! فهو ي�سمع كل �شيء،
أحدا ،فهو المنفرد وحده بالحكم.
لي�س لهم من دونه ولي يتولى �أمرهم ،وال ي�شرك في حكمه � ً
ولما ب َّين �أن الحكم له وحده �أمر ر�سوله بتالوة ما �أوحي �إليه من حكم ربه واتباعه ،فقال:
 واق��ر�أ � -أيه��ا الر�س��ول  -واعم��ل بم��ا �أوح��ى اهلل ب��ه �إلي��ك م��ن الق��ر�آن ،ف�ل�ا مب��دل لكلمات��ه؛ لأنه��ا �ص��دق كلها وعدل كله��ا ،ولن تجد من
دونه �سبحانه ملج ً�أ تلج�أ �إليه ،وال معاذً ا تعوذ به �سواه.
اتخاذ الم�ساجد على القبور ،وال�صالة فيها ،والبناء عليها؛ غير جائز في �شرعنا.
في الق�صة �إقامة الحجة على قدرة اهلل على الح�شر وبعث الأج�ساد من القبور والح�ساب.
دلَّت الآيات على �أن المراء والجدال المحمود هو الجدال بالتي هي �أح�سن.
ال�س َّنة والأدب ال�شرعيان يقت�ضيان تعليق الأمور الم�ستقبلية بم�شيئة اهلل تعالى.
ُّ

� ألزم نف�سك ب�صحبة الذين يدعون
ربهم دعاء عبادة ودعاء م�س�ألة �أول
النهار و�آخره ،مخل�صين له ،ال تتجاوز
عيناك عنهم ،تريد مجال�سة �أهل الغنى
وال�شرف ،وال تطع من َ�ص َّيرنا قلبه
ً
غافل عن ذكرنا بختمنا عليهَ ،ف�أَ َمرك
بتنحية الفقراء عن مجل�سك ،و َق َّدم
اتباع ما تهواه نف�سه على طاعة ربه،
�ضياعا.
وكانت �أعماله ً
 وقــ ��ل � -أيه ��ا الر�ســ ��ول  -لهــ� ��ؤالء
الالهين عن ذكر اهلل لغفلة قلوبهم :ما
جئتك��م ب��ه ه��و الح��ق ،وه��و م��ن عند اهلل
ال م ��ن عن ��دي ،ول�س ��ت مجي ��ب دعوتك ��م
�إي ��اي �أن �أط ��رد الم�ؤمني ��ن ،فم ��ن �ش ��اء
منك��م الإيم��ان به��ذا الح��ق فلي�ؤم��ن ب��ه،
و�س ُي�س� ّ�ر بجزائه ،ومن �شاء منكم الكفر
ب ��ه فليكف ��ر ،و�سي�س ��تاء بالعق ��اب ال ��ذي
ينتظ��ره� ،إن��ا �أعددن��ا للظالمين �أنف�س��هم
باختي��ار الكف��ر ن��ا ًرا عظيم��ة �أح��اط بهم
�س ��ورها ،ف�ل�ا ي�س ��تطيعون ف ��را ًرا منه ��ا،
و�إن يطلب ��وا غو ًث ��ا بم ��اء م ��ن �ش ��دة م ��ا
يالقون من العط�ش يغاثوا بماء كالزيت
ال َع ِك��ر �ش��ديد الحرارة ،ي�ش��وي وجوههم
حره� ،ساء �شرا ًبا هذا ال�شراب
من �شدة ّ
الذي ُي َغاثون به ،فهو ال يغني من عط�ش
ب��ل يزي��ده ،وال يطف��ئ الله��ب ال��ذي َي ْل َفح
جلوده��م ،و�س��اءت النار من� ً
�زل ينزلونه،
ومقام��ا يقيم��ون في��ه.
ً
ولم��ا ذك��ر اهلل م��ا �أع � ّد للظالمي��ن م��ن
ع��ذاب ذك��ر ما �أع� ّد للم�ؤمنين من ثواب
كريم ،فقال:
� إن الذين �آمنوا باهلل وعملوا
الأعمال ال�صالحات قد �أح�سنوا عملهم
فلهم ثواب عظيم� ،إنا ال ن�ضيع �أجر من
�أح�سن ً
عمل ،بل نو ّفيهم �أجورهم كاملة
غير منقو�صة.
� أولئك المو�صوفون بالإيمان وفعل الأعمـال ال�صــالحــات لهم جنــات �إقــامة يقيمـــون فيـــها � ًأبدا ،تجـــري من تحـــت منازلهم �أنهار
الجنة العذبة ،يز ّينون فيها ب�أ�سورة من ذهب ،ويلب�سون ثيا ًبا خ�ض ًرا من رقيق الحرير وغليظه ،يتكئون على الأ�سرة المز ّينة بال�ستائر
وح ُ�سنت الجنة ً
ومقاما يقيمون فيه.
منزل
ً
الجميلةَ ،ح ُ�سن الثواب ثوابهمَ ،
ولما ب َّين �سبحانه جزاء الظالمين وجزاء الم�ؤمنين �ضرب ً
مثل لهما ،فقال:
 وا�ض��رب � -أيه��ا الر�س��ول  -مث�ل ً�ا لرجلي��ن :كاف��ر وم�ؤم��ن ،جعلن��ا للكاف��ر منهم��ا حديقتي��ن م��ن �أعن��اب ،و�أحطن��ا الحديقتي��ن بنخ��ل،
زروعا.
و�أنبتن��ا ف��ي الف��ارغ من م�س��احتهما ً
 ف�أثم��رت كل حديق��ة ثماره��ا م��ن تم��ر وعن��ب وزرع ،ول��م تنق���ص من��ه �ش��يئًا ،ب��ل �أعطت��ه واف ًي��ا كام�ل ً�ا ،و�أجرين��ا بينهم��ا نه� ًرا ل�س��قيهما
بي�سر.
ً
 وكان ل�صاح��ب الحديقتي��ن �أم��وال وثم��ار �أخ��رى ،فق��ال ل�صاحب��ه الم�ؤم��ن وه��و يخاطب��ه لي�ؤث��ر في��ه ُم ْغت ًّرا� :أن��ا �أكثر منك �أم��وال ،و�أعز
منك جان ًبا ،و�أقوى ع�ش��يرة.
ف�ضيلة �صحبة الأخيار ،ومجاهدة النف�س على �صحبتهم ومخالطتهم و�إن كانوا فقراء؛ ف�إن في �صحبتهم من الفوائد ما ال ُي ْح َ�صى.
كثرة الذكر مع ح�ضور القلب �سبب للبركة في الأعمار والأوقات.
قاعدتا الثواب و�أ�سا�س النجاة :الإيمان مع العمل ال�صالح؛ لأن اهلل رتب عليهما الثواب في الدنيا والآخرة.

 ودخل الكافر حديقته في �صحبة
الم�ؤمن ليريه �إياها وهو ظالم لنف�سه
أظن
بالكفر وبال ُع ْجب ،قال الكافر :ما � ّ
�أن تفنى هذه الحديقة التي ت�شاهدها؛
لما اتخذت لها من �أ�سباب البقاء.
 وم ��ا �أظ ��ن �أن القيام ��ة حادث ��ة،
�إنم��ا ه��ي حي��اة م�س��تمرة ،وعل��ى فر���ض
وقوعه��ا ف��إذا ُب ِع ْث��ت و�أُ ْر ِج ْع��ت �إل��ى رب��ي
أجدن بعد البعث ما �أرجع �إليه مما هو
ل ّ
�أف�ض��ل م��ن حديقت��ي ه��ذه ،فكون��ي غن ًّي��ا
ف��ي الدني��ا يقت�ض��ي �أن �أك��ون غن ًّي��ا بع��د
البع��ث.
 ق ��ال ل ��ه �صاحب ��ه الم�ؤم ��ن وه ��و
يراجع ��ه ال ��كالم� :أكف ��رت بال ��ذي خل ��ق
�أباك �آدم من تراب ،ثم خلقك �أنت من
المن� ّ�ي ،ث��م �ص ّيرك �إن�س��انًا ذك ًرا ،وعدل
�أع�ض ��اءك وجعل ��ك كام�ل ً�ا ،فال ��ذي
ق��در عل��ى ذل��ك كل��ه ق��ادر عل��ى بعث��ك.
 لك ��ن �أن ��ا ال �أق ��ول بقول ��ك ه ��ذا،
و�إنم ��ا �أق ��ول :ه ��و اهلل �س ��بحانه رب ��ي
المتف�ض��ل بنعم��ه علين��ا ،وال �أ�ش��رك ب��ه
�أح � ً�دا ف ��ي العب ��ادة.
 وهــ�ل َّ�ا حي ��ن دخل ��ت حديقت ��ك
قلت :ما �ش��اء اهلل ال قوة لأحد �إال باهلل،
فه��و ال��ذي يفع��ل م��ا ي�ش��اء وه��و الق��وي،
ف�إن كنت تراني �أفقر منك و�أق ّل �أوال ًدا.
 ف�أن ��ا �أتوق ��ع �أن يعطين ��ي اهلل خي � ًرا
م��ن حديقت��ك ،و�أن يبع��ث على حديقتك
عذا ًب��ا م��ن ال�س��ماء ،فت�صب��ح حديقت��ك
أر�ض��ا ال نب��ات فيه��ا تزل��ق فيه��ا الأقدام
� ً
لو�ستها.
ل ُم َ
� أو يذه ��ب ما�ؤه ��ا غائ� � ًرا ف ��ي
الأر� ��ض ف�ل�ا ت�س ��تطيع الو�ص ��ول �إلي ��ه
بو�س��يلة ،و�إذا غ��ار ما�ؤه��ا ف�ل�ا بقاء لها.
 و َت َحـ� � َّقق م ��ا توقـــــ ��عه الــــ ��م�ؤمن،
ف�أح��اط اله�ل�اك بثم��ار حديق��ة الكاف��ر،
ف�أ�صبح الكافر يقلب كفيه من �شدة الح�سرة والندم على ما بذل في عمارتها و�إ�صالحها من �أموال ،والحديقة �ساقطة على دعائمها التي
أحدا ف��ي العبادة.
ُت َم� َّدد عليه��ا �أغ�ص��ان العن��ب ،ويق��ول :ي��ا ليتن��ي �آمن��ت بربي وح��ده ،ولم �أ�ش��رك معه � ً
 ول��م تك��ن له��ذا الكاف��ر جماع��ة يمنعون��ه مم��ا ح� ّل ب��ه م��ن عق��اب ،وهو ال��ذي كان يفتخر بجماعته ،وم��ا كان هو ممتن ًعا م��ن �إهالك اهلل
لحديقته.
 في ذلك المقام الن�صرة هلل وحده ،هو �سبحانه خي ٌر ثوا ًبا لأوليائه من الم�ؤمنين ،فهو ي�ضاعف لهم الثواب ،وخي ٌر عاقب ًة لهم.
 وا�ض��رب � -أيه��ا الر�س��ول  -لل ُم ْغ َت ِّري��ن بالدني��ا مث�ل ً�ا ،فمثله��ا ف��ي زواله��ا و�س��رعة انق�ضائه��ا مث��ل م��اء مط��ر �أنزلن��اه م��ن ال�س��ماء ،فنبت
بهذا الماء نبات الأر�ض و�أَ ْي َنع ،ف�أ�صبح هذا النبات متك�س ًرا متفت ًتا ،تحمل الرياح �أجزاءه �إلى نواح �أخرى ،فتعود الأر�ض كما كانت ،وكان
اهلل على ك ّل �شيء مقتد ًرا ،ال يعجزه �شيء ،فيحيي ما �شاء ،ويفني ما �شاء.
عل��ى الم�ؤم��ن �أال ي�س��تكين �أم��ام ع��زة الغن��ي الكاف��ر ،وعلي��ه ن�صح��ه و�إر�ش��اده �إل��ى الإيم��ان ب��اهلل ،والإق��رار بوحدانيت��ه ،و�ش��كر نعم��ه
و�أف�ضال��ه عليه.
ِ
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�إذا �أراد اهلل بعبد خي ًرا عجل له العقوبة في الدنيا.
جواز الدعاء بتلف مال من كان ماله �سبب طغيانه وكفره وخ�سرانه.

 المال والأوالد مما ُي َت َز َّين به في
الحياة الدنيا ،وال نفع للمال في الآخرة
�إال �إن �أُ ْن ِفق فيما ير�ضي اهلل ،والأعمال
والأقوال المر�ضية عند اهلل خير ثوا ًبا
من كل ما في الدنيا من زينة ،وهي خير
ما ي�ؤمله الإن�سان؛ لأن زينة الدنيا فانية
وثواب الأعمال والأقوال المر�ضية عند
اهلل باق.
 واذك ��ر ي ��وم نُزي ��ل الجب ��ال م ��ن
مواطنه��ا ،وت��رى الأر���ض ظاه��رة ل��زوال
م ��ا عليه ��ا م ��ن جب ��ال و�ش ��جر وبن ��اء،
وجمعن��ا جمي��ع المخلوق��ات ،فل��م نت��رك
منه ��م �أح � ً�دا �إال بعثن ��اه.
 وعر�ض النا�س على ربك �صفو ًفا
فيحا�سبهم ،ويقال لهــم :لقد جئتمونا
ُف َرادى حفاة عراة غُ ْر ًل كما خلقناكم
�أول مرة ،بل زعمتم �أنكم لن تبعثوا،
و�أ ّنا لن نجعل لكم زمانًا ومكانًا
نجازيكم فيه على �أعمالكم.
َ و ُو ِ�ض��ع كت��اب الأعم��الِ ،
فم� ْ�ن � ِآخ� ٍ�ذ
كتاب��ه بيمين��ه ،وم��ن � ِآخ� ٍ�ذ �إي��اه ب�ش��ماله،
وت ��رى � -أيه ��ا الإن�س ��ان  -الكافري ��ن
خائفي ��ن مم ��ا في ��ه؛ لأنه ��م يعلم ��ون م ��ا
قدم ��وا في ��ه م ��ن الكف ��ر والمعا�ص ��ي،
ويقولون :يا هالكنا وم�صيبتنا! ما لهذا
الكت��اب ال يت��رك �صغي��رة وال كبي��رة م��ن
�أعمالن��ا �إال حفظه��ا وع ّده��ا ،ووجدوا ما
عمل��وا ف��ي حياتهم الدنيا م��ن المعا�صي
مكتو ًب ��ا مثب ًت ��ا ،وال يظل ��م رب ��ك � -أيه ��ا
الر�س��ول � -أح� ً�دا ،ف�ل�ا يعاق��ب �أح� ً�دا من
غي��ر ذن��ب ،وال ينق���ص المطي��ع من �أجر
طاعت��ه �ش��يئًا.
 واذك ��ر � -أيه ��ا الر�س ��ول � -إذ قلن ��ا
للمالئك��ة :ا�س��جدوا لآدم �س��جود تحي��ة،
ف�س ��جدوا كله ��م ل ��ه امتث � ً�ال لأم ��ر ربه ��م
�إال �إبلي���س كان م��ن الج��ن ول��م يك��ن م��ن
المالئكة ،ف�أبى وا�ستكبر عن ال�سجود ،فخرج عن طاعة ربه� ،أفتتخذونه � -أيها النا�س  -هو و�أوالده �أولياء توالونهم من دوني وهم �أعداء
لك��م ،فكي��ف تتخ��ذون �أعداءك��م �أولي��اء لك��م؟! بئ���س وقب��ح �صني��ع الظالمي��ن الذي��ن جعل��وا ال�ش��يطان ول ًّي��ا له��م ب� ً
�دل م��ن م��واالة اهلل تعال��ى.
 ه�ؤالء الذين اتخذتموهم �أولياء من دوني هم عبيد �أمثالكم ،ما �أ�شهدتهم خلق ال�سماوات وال خلق الأر�ض حين خلقتهما ،بل لم
يكونوا موجودين ،وما �أ�شهدت بع�ضهم خلق بع�ض ،ف�أنا المنفرد بالخلق والتدبير ،وما كنت متخذ الم�ضلين من �شياطين الإن�س والجن
�أعوانًا ،ف�أنا غني عن الأعوان.
 واذكر لهم � -أيها الر�سول  -يوم القيامة �إذ يقول اهلل للذين �أ�شركوا به في الدنيا :ادعوا �شركائي الذين زعمتم �أنهم �شركاء لي
لعلهم ين�صرونكم ،فدعوهم فلم ي�ستجيبوا لدعائهم ولم ين�صروهم ،وجعلنا بين العابدين والمعبودين َم ْهلكًا ي�شتركون فيه ،وهو نار
جهنم.
 وعاين الم�شركون النار ،ف�أيقنوا تمام اليقين �أنهم واقعون فيها ،ولم يجدوا عنها مكانًا ين�صرفون �إليه.
على العبد الإكثار من الباقيات ال�صالحات ،وهي كل عمل �صالح من قول �أو فعل يبقى للآخرة.
على العبد تذكر �أهوال القيامة ،والعمل لهذا اليوم حتى ينجو من �أهواله ،وينعم بجنة اهلل ور�ضوانه.
ك ََّرم اهلل تعالى �أبانا �آدم والجن�س الب�شري ب�أجمعه ب�أمره المالئكة �أن ت�سجد له في بدء الخليقة �سجود تحية وتكريم.
في الآيات الحث على اتخاذ ال�شيطان عد ًّوا.

 ولق ��د ب ّين ��ا ون ّوعن ��ا ف ��ي ه ��ذا
الق��ر�آن المن��زل على محمد الكثير
م��ن �أن��واع الأمث��ال ليتذك��روا وي ّتعظ��وا،
لك��ن الإن�س��ان  -وخا�ص��ة الكاف��ر � -أكثر
�ش��يء يظه��ر من��ه المجادل��ة بغير الحق.
 وم ��ا ح ��ال بي ��ن الكف ��ار المعاندي ��ن
وبي��ن الإيم��ان بم��ا ج��اء ب��ه محم��د
م��ن رب��ه ،وم��ا ح��ال بينه��م وبي��ن طل��ب
المغف ��رة م ��ن اهلل لذنوبه ��م َن ْق� ��ص
البي��ان ،فق��د ُ�ض ِرب��ت له��م الأمثل��ة ف��ي
الق��ر�آن ،وجاءته��م الحج��ج الوا�ضح��ة،
و�إنم��ا منعه��م طلبه��م  -بت َعن ُّ��ت � -إيق��اع
ع��ذاب الأم��م ال�س��ابقة عليه��م ،ومعاينة
الع��ذاب ال��ذي وع��دوا ب��ه.
 وما نبعث من نبعث من ر�سلنا
�إال مب�شرين �أهل الإيمان والطاعة،
ومخ ّوفين �أهل الكفر والع�صيان ،ولي�س
لهم ت�سلّط على القلوب بحملها على
الهداية ،ويخا�صم الذين كفروا باهلل
الر�سل مع و�ضوح الدليل لهم؛ ليزيلوا
بباطلهم الحق المنزل على محمد
و�ص َّيروا القر�آن وما ُخ ِّوفوا به
َ ،
�أُ ْ�ضحوكة و�سخرية.
 وال �أح��د �أ�ش��د ظل ًم��ا مم��ن ذُ ِّك��ر
ب�آي��ات رب��ه ،فل��م َي ْعب ��أ بم��ا فيه��ا م��ن
وعي��د بالع��ذاب ،و�أعر���ض ع��ن االتع��اظ
به��ا ،ون�س��ي م��ا ق� ّدم ف��ي حيات��ه الدني��ا
م��ن الكف��ر والمعا�ص��ي ول��م يت��ب منه��ا،
�إن��ا جعلن��ا عل��ى قل��وب م��ن ه��ذا و�ص ُفهم
�أغطي��ة تمنعه��ا م��ن فه��م الق��ر�آن ،وف��ي
�آذانه��م َ�ص َم ًم��ا عن��ه ،ف�لا ي�س��معونه
�س��ماع قب��ول ،و�إن تدعه��م �إل��ى الإيم��ان
فلن ي�ستجيبوا لما تدعوهم �إليه � ًأبدا ما
دامت على قلوبهم �أغطية ،وفي �آذانهم
َ�ص َم��م.
 ولئ�لا َي َت َ�ش � َّوف النب��ي �إل��ى
معاجل��ة المكذبي��ن ب��ه بالع��ذاب ،ق��ال اهلل ل��ه :ورب��ك � -أيه��ا الر�س��ول  -الغف��ور لذن��وب عب��اده التائبي��ن ،ذو الرحمة التي و�س��عت كل �ش��يء،
لعجل لهم العذاب في الحياة الدنيا ،لكنه حليم
ومن رحمته �أنه يمهل الع�صاة لعلهم يتوبون �إليه ،فلو �أنه تعالى يعاقب ه�ؤالء المعر�ضين ّ
رحي��مّ � ،أخ��ر عنه��م الع��ذاب ليتوب��وا ،ب��ل له��م م��كان وزم��ان محددان يج��ازون فيهما عل��ى كفرهم و�إعرا�ضه��م �إن لم يتوبوا ،ل��ن يجدوا من
دون��ه ملج� ً�أ يلج��ؤون �إليه.
 وتل��ك الق��رى الكاف��رة القريب��ة منك��م مث��ل ق��رى ق��وم ه��ود و�صالح و�ش��عيب �أهلكناه��م حين ظلموا �أنف�س��هم بالكف��ر والمعا�صي ،وجعلنا
لإهالكه��م وق ًت��ا مح��د ًدا  .واذك��ر � -أيه��ا الر�س��ول  -حي��ن ق��ال مو�س��ى لخادم��ه يو�ش��ع ب��ن ن��ون :ال �أزال �أ�س��ير حت��ى �أ�ص��ل ملتق��ى
البحري��ن� ،أو �أ�س��ير زم ًن��ا طوي�ل ً�ا �إل��ى �أن �ألق��ى العب��د ال�صال��ح ،ف�أتعل��م من��ه  .ف�س��ارا ،فلم��ا و�صال ملتقى البحرين ن�س��يا �س��مكتهما التي
ال�س� ْ�رداب ،ال يلتئ��م الماء معه.
اتخذاه��ا زا ًدا لهم��ا ،ف�أحي��ا اهلل ال�س��مكة ،واتخ��ذت طري ًق��ا ف��ي البح��ر مث��ل ِّ
عظمة القر�آن وجاللته وعمومه؛ لأن فيه كل طريق مو�صل �إلى العلوم النافعة ،وال�سعادة الأبدية ،وكل طريق يع�صم من ال�شر.
م��ن حكم��ة اهلل ورحمت��ه �أن تقيي�ض��ه المبطلي��ن المجادلي��ن الح��ق بالباط��ل م��ن �أعظ��م الأ�س��باب �إل��ى و�ض��وح الح��ق ،وتب ُّي��ن الباط��ل
وف�ساده .في الآيات من التخويف لمن ترك الحق بعد علمه �أن يحال بينه وبين الحق ،وال يتمكن منه بعد ذلك ،ما هو �أعظم ُم َر ِّهب
وزاجر عن ذلك .ف�ضيلة العلم والرحلة في طلبه ،واغتنام لقاء الف�ضالء والعلماء و�إن بعدت �أقطارهم .الحوت يطلق على ال�سمكة
ال�صغي��رة والكبي��رة ول��م ي��رد في القر�آن لفظ ال�س��مك ،و�إنما ورد الحوت والنون واللحم الطري.

 فلم ��ا تعدي ��ا ذل ��ك الم ��كان ،ق ��ال
مو�س��ى لخادمه� :آتنا طعام ال ُغدوة،
�ديدا.
لق��د لقين��ا من �س��فرنا هذا تع ًبا �ش� ً
 ق ��ال الغ�ل�ام� :أر�أي ��ت م ��ا ح�ص ��ل
حي ��ن التج�أن ��ا �إل ��ى ال�صخ ��رة؟! ف�إن ��ي
ن�س��يت �أن �أذك��ر ل��ك �أم��ر الح��وت ،وم��ا
�أن�س ��اني �أن �أذك ��ره ل ��ك �إال ال�ش ��يطان،
فق��د َح ِي� َ�ي الح��وت ،واتخذ ل��ه طري ًقا في
البح��ر يحم��ل عل��ى التعج��ب.
لخادم�ه :ذل�ك
 ق�ال مو�س�ى
م�ا كن�ا نري�د ،فه�و عالم�ة م�كان
العب�د ال�صال�ح ،فرجع�ا يتت َّبع�ان �آث�ار
�أقدامهم�ا؛ لئلا ي�ضيع�ا ع�ن الطري�ق
حت�ى انتهي�ا �إل�ى ال�صخ�رة ،ومنه�ا �إل�ى
مدخ�ل الح�وت.
 فلم ��ا و�ص�ل�ا م ��كان َف ْق ��د الح ��وت
عبدا من عبادنا ال�صالحين
وجدا عنده ً
الخ ِ�ض ��ر )� ،أعطين ��اه رحم ��ة
(وه ��و َ
م��ن عندن��ا ،وعلّمن��اه م��ن عندن��ا عل ًم��ا ال
يطّ لع عليه النا�س ،وهو ما ت�ضمنته هذه
الق�صة.
 ق ��ال ل ��ه مو�س ��ى ف ��ي توا�ض ��ع
وتلطّ ��ف :ه��ل �أ ّتبعك على �أن تعلّمني مما
علم��ك اهلل م��ن العل��م م��ا ه��و ر�ش��اد �إل��ى
الح��ق؟
ِ
ِ
الخ�ض ��ر� :إن ��ك ل ��ن ُتطي ��ق
 ق ��ال َ
ال�صب��ر عل��ى م��ا ت��راه م��ن علم��ي؛ لأنه ال
يواف��ق م��ا لدي��ك م��ن عل��م.
 وكي ��ف ت�صب ��ر عل ��ى م ��ا ت ��رى م ��ن
الأفع ��ال الت ��ي ال تعل ��م وج ��ه ال�ص ��واب
فيه��ا؛ لأن��ك تحك��م فيه��ا بمبل��غ علم��ك؟!
 ق ��ال مو�س ��ى� :س ��تجدني �إن �ش ��اء
اهلل �صاب� � ًرا عل ��ى م ��ا �أرى من ��ك م ��ن
ملتزم��ا بطاعت��ك ،ال �أع�صي لك
�أفع��الً ،
�أم� ًرا �أمرتن��ي ب��ه.
الخ ِ�ضر لمو�سى� :إن اتبعتني،
 قال َ
فال ت�س�ألني عن �شيء مما ت�شاهدني �أقوم به حتى �أكون �أنا البادئ بتبيين وجهه.
الخ ِ�ضر ال�س��فينة
للخ ِ�ض��ر ،فخ��رق َ
 فلم��ا اتفق��ا عل��ى ذل��ك انطلق��ا �إل��ى �س��احل البح��ر حت��ى لقي��ا �س��فينة ،فركب��ا فيه��ا دون �أج��ر ٍة َتك ِْرم� ًة َ
ب َقلْع لوح من �ألواحها ،فقال له مو�سى� :أخرقت ال�سفينة التي حملَنا �أهلُها فيها بغير �أجرة رجاء �أن ُت ْغ ِرق �أهلها؟! لقد �أتيت �أم ًرا عظي ًما.
الخ ِ�ضر لمو�سى� :ألم �أقل� :إنك لن تطيق معي �صب ًرا على ما ترى مني؟!
 قال َ
ِ
علي و ُت َ�ش ِّدد في �صحبتك.
 قال مو�سى
َ
للخ�ضر :ال ت�ؤاخذني ب�سبب تركي لعهدك ن�سيانًا ،وال ت�ض ّيق ّ
الخ ِ�ض��ر ،فقال له
غالم��ا ل��م يبل��غ الحلم يلعب مع غلم��ان ،فقتله َ
 فانطلق��ا بع��د نزولهم��ا م��ن ال�س��فينة يم�ش��يان عل��ى ال�س��احل ،ف�أب�ص��را ً
نف�سا طاهرة لم تبلغ الحلم دونما ذنب؟! لقد �أتيت �أم ًرا ُم ْن َك ًرا!
مو�سى� :أقتلت ً
ا�ستحباب كون خادم الإن�سان ذك ًّيا فطنًا َك ِّي ً�سا ليتم له �أمره الذي يريده.
�أن المعونة تنزل على العبد على ح�سب قيامه بالم�أمور به ،و�أن الموافق لأمر اهلل ُيعان ما ال ُيعان غيره.
الت�أدب مع المعلم ،وخطاب المتعلم �إياه �ألطف خطاب.
الن�سيان ال يقت�ضي الم�ؤاخذة ،وال يدخل تحت التكليف ،وال يتعلق به حكم.
تعلم العالم الفا�ضل للعلم الذي لم َي َت َم َّهر فيه ممن مهر فيه ،و�إن كان دونه في العلم بدرجات كثيرة.
�إ�ضافة العلم وغيره من الف�ضائل هلل تعالى ,والإقرار بذلك ،و�شكر اهلل عليها.

