
وت�أيي���ده  لر�س���وله   اهلل  تثبي���ت 
ب�لآي����ت البين����ت، وب�س����رته ب�لن�س���ر 

والثب����ت.

م؛ لقدرته   تنزه اهلل �سبح�نه وتعظَّ

فهو  �سواه،  اأحد  عليه  يقدر  ل  م�  على 
روًح�  محمًدا     عبده  �سّير  الذي 
من  الليل  من  بجزء  يقظة  وج�سًدا 
بيت  م�سجد  اإلى  الحرام  الم�سجد 
ب�لثم�ر  حوله  ب�ركن�  الذي  المقد�س 
ليرى  ؛  الأنبي�ء  وبمن�زل  والزروع 
اهلل  قدرة  على  الدالة  اآي�تن�  بع�س 
يخفى  فال  ال�سميع  هو  اإنه  �سبح�نه، 
عليه م�سموع، الب�سير فال يخفى عليه 

ر. ُمْب�سَ
الت�وراة  م�و�سى   واأعط�ي�ن�   

لبني  ومر�سدة  ه�دية  وجعلن�ه� 
ل  اإ�سرائيل:  لبني  وقلن�  اإ�سرائيل، 
اإليه  تفو�سون  وكياًل  دوني  من  تتخذوا 

اأموركم، بل توكلوا عليَّ وحدي.
عليهم  اأنعمن�  من  ن�سل  من  اأن�تم   

في  الغرق  من  نوح   مع  ب�لنج�ة 
النعمة،  هذه  فتذكروا  الطوف�ن، 
وحده  بعب�دته  تع�لى  اهلل  وا�سكروا 
ف�إنه  بنوح،  ذلك  في  واقتدوا  وط�عته، 

ك�ن كثير ال�سكر هلل تع�لى.
واأعلمن�هم  اإ�سرائيل  بني  واأخبرن�   

في التوراة اأنه ل بد اأن يقع منهم ف�س�د 
والبطر  المع��سي  بفعل  الأر�س  في 
ب�لظلم  الن��س  على  ولَي�ْسَتْعُلنَّ  مرتين، 
الحد في ال�ستعالء  والبغي متج�وزين 

عليهم.
اأ�سح�ب قوة وبط�س عظيم يقتلونهم وي�سردونهم، فج�لوا بين دي�رهم   ف�إذا ح�سل منهم الإف�س�د الأول �َسلَّْطن� عليهم عب�ًدا لن� 

يف�سدون م� مروا عليه، وك�ن وعد اهلل بذلك واقًع� ل مح�لة.
 ث���م اأعدن���� لك���م - ي���ا بن���ي اإ�س���رائيل - الدول���ة والغلب���ة عل���ى م���ن �ُس���لِّطوا عليك���م عندم���� تبت���م اإل���ى اهلل، واأمددن�ك���م ب�أم���وال بع���د نهبه����، 

واأولٍد بع���د �س���بيهم، و�سيرن�ك���م اأكث���ر جمًع� م���ن اأعدائكم.
 اإن اأح�س���نتم - ي���ا بن���ي اإ�س���رائيل - اأعم�لك���م، وجئت���م به���� عل���ى الوج���ه المطل���وب، فج���زاء ذل���ك ع�ئ���د لك���م، ف����هلل غن���ي ع���ن اأعم�لك���م، 

واإن اأ�س����أتم اأفع�لكم فع�قبة ذلك عليكم، ف�هلل ل ينفعه اإح�س����ن اأفع�لكم، ول ت�سره اإ�س����ءته�، ف�إذا ح�سل الإف�س����د الث�ني �س���لطن� عليكم 
اأعداءك���م ليخزوك���م، ويجعل���وا الم�س����ءة ظ�ه���رة عل���ى وجوهك���م، لم���� يذيقونك���م من �سن���وف الهوان، وليدخل���وا بيت المقد����س ويخربوه كم� 

دخل���وه وخرب���وه الم���رة الأول���ى، وليدم���روا م� غلب���وا عليه من الب���الد تدميًرا ك�ماًل.
 

   في قوله: { * +}: اإ�س�رة لدخوله في حكم الإ�سالم؛ لأن الم�سجد موطن عب�دِة الم�سلمين.
   بي�ن ف�سيلة ال�سكر، والقتداء ب�ل�س�كرين من الأنبي�ء والمر�سلين.

ته اأن يبعث على المف�سدين من يمنعهم من الف�س�د؛ لتتحقق حكمة اهلل في الإ�سالح.    من حكمة اهلل و�ُسنَّ
ة اهلل واحدة ل تتبدل ول تتحول.    التحذير لهذه الأمة من العمل ب�لمع��سي؛ لئال ي�سيبهم م� اأ�س�ب بني اإ�سرائيل، ف�ُسنَّ

١٧١١١



 ع�س���ى ربك���م - ي���ا بن���ي اإ�س���رائيل - 

اأن يرحمك���م بع���د ه���ذا النتق����م ال�س���ديد 
اإن تبت���م اإلي���ه، واأح�س���نتم اأعم�لك���م، واإن 
رجعت���م اإل���ى الإف�س����د م���رة ث�لث���ة اأو اأكث���ر 
يَّرن����  رجعن���� اإل���ى النتق����م منك���م، و�سَ
جهن���م للك�فري���ن ب����هلل فرا�ًس���� ومه�ًدا ل 

يتخل���ون عنه.
عل���ى  المن���زل  الق���راآن  ه���ذا  اإن   

ُبل وهي  محمد    يدل على اأح�سن ال�سُّ
�س���بيل الإ�س���الم، ويخب���ر الموؤمني���ن ب�هلل 
الذي���ن يعمل���ون الأعم����ل ال�س�لح�ت بم� 
ي�س���رهم، وه���و اأن له���م ثواًب���� عظيًم���� من 

اهلل.
بي���وم  يوؤمن���ون  ل  الذي���ن  ويخب���ر   

���� اأعددن����  القي�م���ة بم���� ي�س���ووؤهم، وه���و اأنَّ
له���م ي���وم القي�م���ة عذاًب���� موجًع����.

 ويدع���و الإن�س����ن لجهل���ه عل���ى نف�س���ه 

وولده وم�له عند الغ�سب ب�ل�سرور، مثل 
دع�ئ���ه لنف�س���ه ب�لخي���ر، فل���و ا�س���تجبن� 
دع����ءه ب�ل�س���ر لهلك، وهل���ك م�له وولده، 
وك�ن الإن�س�ن مجبوًل على العجلة؛ ولذا 

ف�إّن���ه قد يتعّج���ل م� ي�سّره.
 وخلقن���� اللي���ل والنه����ر عالمتي���ن 

دالتي���ن عل���ى وحداني���ة اهلل وقدرت���ه؛ 
لم���� فيهم���� م���ن الخت���الف ف���ي الط���ول 
والق�س���ر والح���رارة والب���رودة، فجعلن���� 
اللي���ل مظلًم���� للراح���ة والن���وم، وجعلن���� 
النه����ر م�سيًئ���� لتبتغ���وا رزق اهلل ال���ذي 
ق���دره لك���م بف�سل���ه، ولتعلم���وا بتع�قبهم���� 
اإلي���ه  وم���� تحت�ج���ون  ال�س���نين،  ع���دد 
م���ن ح�س����ب اأوق����ت ال�س���هور والأي����م 
تبييًن����  ن����ه  بيَّ �س���يء  وال�س����ع�ت، وكل 
لتتمي���ز الأ�س���ي�ء، ويت�س���ح الُمِح���قُّ م���ن 

الُمْبِط���ل.
 وكل اإن�س����ن جعلن���� عمل���ه ال�س����در 

عن���ه مالزًم���� له مالزمة الق���الدة للعنق، 
ل ينف�س���ل عن���ه حت���ى ُيح��َس���ب علي���ه، ونخ���رج ل���ه ي���وم القي�مة كت�ًب� فيه جميع م� عمل من خير و�س���ر يجده اأم�مه مفتوًح� مب�س���وًط�.

 ونقول له يومئذ: اقراأ - اأيها الإن�سان - كت�بك، وتولَّ ح�س�ب نف�سك على اأعم�لك، كفى بنف�سك يوم القي�مة مح��سًب� لك.

 م���ن اهت���دى اإل���ى الإيم����ن فث���واب هدايت���ه ل���ه، وم���ن �سل فعق�ب �سالله عليه، ول تتحمل نف����س ذنب نف����س اأخرى، وم� كن���� معذبين قوًم� 

حتى نقيم عليهم الحجة ب�إر�س�ل الر�سل اإليهم.
 واإذا اأردن���� اإه���الك قري���ة لظلمه���� اأمرن���� م���ن اأبطرته���م النعم���ة ب�لط�ع���ة فل���م يمتثل���وا، ب���ل ع�س���وا وخرج���وا ع���ن الط�ع���ة، َفَح���قَّ عليه���م 

ل، ف�أهلكن�هم هالك ا�س���تئ�س�ل. الق���ول ب�لع���ذاب الُم�ْس���ت�أ�سِ
 وم���� اأكَث���َر الأم���َم المكذب���ة الت���ي اأهلكن�ه���� م���ن بع���د ن���وح مث���ل ع����د وثم���ود! وكف���ى برب���ك - اأيه���ا الر�س���ول - بذنوب عب����ده خبي���ًرا ب�سيًرا، 

ل يخفى عليه منه� �س���يء، و�س���يج�زيهم عليه�.
 

   من اهتدى بهدي القراآن ك�ن اأكمل الن��س واأقومهم واأهداهم في جميع اأموره.
   التحذير من الدعوة على النف�س والأولد ب�ل�سر.

   اخت���الف اللي���ل والنه����ر ب�لزي����دة والنق����س وتع�قبهم����، و�س���وء النه����ر وظلم���ة اللي���ل، كل ذل���ك دلي���ل عل���ى وحداني���ة اهلل ووج���وده وكم����ل 
علمه وقدرته.

   تقرر الآي�ت مبداأ الم�سوؤولية ال�سخ�سية، عدًل من اهلل ورحمة بعب�ده.



الب���ر  ب�أعم����ل  يق�س���د  ك�ن  م���ن   

الحي����ة الدني����، ول يوؤم���ن ب�لآخ���رة، ول 
لن���� له فيه� م� ن�س����وؤه  ُيْلِق���ي له���� ب����ًل، عجَّ
نح���ن، ل م���� ي�س����وؤه ه���و م���ن نعي���م لم���ن 
اأردن���� اأن نفع���ل ذل���ك ب���ه، ث���م جعلن���� 
ل���ه جهن���م يدخله���� ي���وم القي�م���ة يع�ن���ي 
حره����، مذموًم���� عل���ى اختي����ره الدني���� 
وكف���ره ب�لآخ���رة، مط���روًدا م���ن رحم���ة 

اهلل.
 وم���ن ق�س���د ث���واب الآخ���رة ب�أعم����ل 

الب���ر، و�س���عى له���� �س���عيه� الخ�ل���ي م���ن 
الري����ء وال�س���معة، وهو موؤم���ن بم� اأوجب 
اهلل الإيم����ن ب���ه، ف�أولئ���ك المت�سف���ون 
بتلك ال�سف�ت ك�ن �س���عيهم مقبوًل عند 

اهلل، و�س���يج�زيهم علي���ه.
الفريقين  هذين  من  كالًّ  نزيُد   

اأيها   - ربك  عط�ء  من  والَبّر،  الف�جر 
ك��ن  وم�  انق��ط�ع،  دون   - الر�سول 
ع�����ط�ء ربك في ال����دني� مم���نوًع� ع�ن 

ا ك��ن اأو ف�جًرا. اأح���د، َبرًّ
 ت�أمل - اأيها الر�سول - كيف ف�سلن� 

بع�سهم على بع�س في الدني� في الرزق 
في  تف�وًت�  اأعظم  ولالآخرة  والمراتب، 
الدني�،  الحي�ة  من  النعيم  درج�ت 
الموؤمن  فليحر�س  تف�سياًل،  واأعظم 

عليه�.
 ل تجع���ل - اأيه���ا العب���د - م���ع اهلل 

معب���وًدا اآخ���ر تعب���ده، فت�سي���ر مذموًم���� 
عن���د اهلل، وعن���د عب����ده ال�س�لحي���ن ل 
ح�م���د ل���ك، مخ���ذوًل من���ه ل ن��س���ر ل���ك.
 واأم���َر رب���ك - اأيه���ا العب���د - واأوج���َب 

األ ُيْعب���د غي���ره، واأم���ر ب�لإح�س����ن اإل���ى 
الوالدي���ن خ��س���ة عن���د بل���وغ الكب���ر، ف����إن 
بلغ اأحد الوالدين الكبر اأو بلغه كالهم� 
عن���دك، ف���ال تت�سجر منهم���� ب�لتفوُّه بم� 
ي���دل عل���ى ذل���ك، ول تزجرهم� ول تغلظ 

عليهم���� ف���ي الق���ول، وق���ل لهم� ق���وًل كريًم� في���ه لين ولطف.
 وتوا�سع لهم� ذلًّ ورحمة بهم�، وقل: يا رب، ارحمهم� رحمة لأجل تربيتهم� اإي�ي في �سغري.

 ربك���م - اأيه���ا النا����س - اأعل���م بم���� ف���ي �سم�ئرك���م م���ن الإخال����س ل���ه ف���ي العب����دة واأعم����ل الخي���ر، والب���ر ب�لوالدي���ن، ف����إن ك�ن���ت ني�تك���م 

�عين اإليه ب�لتوبة غفوًرا، فمن ت�ب من تق�سيره ال�س����بق في  في عب�دتكم ومع�ملتكم لوالديكم وغيرهم� �س�لحة ف�إنه �س���بح�نه ك�ن للرجَّ
ط�عت���ه لرب���ه اأو لوالدي���ه غفر اهلل له.

 واأع���ط - اأيه���ا الموؤم���ن - القري���ب حق���ه م���ن �سل���ة رحم���ه، واأع���ط الفقي���ر المحت����ج، واأع���ط المنقط���ع ف���ي �س���فره، ول تنف���ق م�ل���ك ف���ي 

مع�سي���ة، اأو عل���ى وجه الإ�س���راف.
 اإن المنفقي���ن اأمواله���م ف���ي المع��س���ي، والم�س���رفين ف���ي الإنف����ق ك�ن���وا اإخ���وان ال�س���ي�طين، يطيعونه���م فيم���� ي�أمرونه���م ب���ه م���ن التبذي���ر 

والإ�س���راف، وك�ن ال�س���يط�ن لرب���ه كف���وًرا، ف���ال يعم���ل اإل بم���� فيه مع�سية، ول ي�أمر اإل بم� ي�س���خط ربه.
 

   ينبغ���ي لالإن�س����ن اأن يفع���ل م���� يق���در علي���ه م���ن الخي���ر وين���وي فع���ل م���� ل���م يقدر عليه؛ لُيث����ب على ذلك.    اأن النعم ف���ي الدني� ل ينبغي اأن 
ُي�ْسَتدل به� على ر�س� اهلل تع�لى؛ لأنه� قد تح�سل لغير الموؤمن، وتكون ع�قبته الم�سير اإلى عذاب اهلل.    الإح�س�ن اإلى الوالدين فر�س 

لزم واجب، وقد قرن اهلل �سكرهم� ب�سكره لعظيم ف�سلهم�.    يحّرم الإ�سالم التبذير، والتبذير اإنف�ق الم�ل في غير حقه.



 واإن امتنع���ت ع���ن اإعط����ء ه���وؤلء؛ 

لع���دم وج���ود م� تعطيهم اإي����ه منتظًرا م� 
يفت���ح اهلل ب���ه علي���ك م���ن رزق، فق���ل له���م 
قوًل ليًن� �سهاًل، مثل اأن تدعو لهم ب�سعة 
ال���رزق، اأو تعده���م ب�لعط����ء اإن رزق���ك 

اهلل م�ًل.
الإنف����ق،  ع���ن  ي���دك  تم�س���ك  ول   

ول ت�س���رف ف���ي الإنف����ق، فت�سي���ر ملوًم���� 
يلوم���ك الن�����س عل���ى بخل���ك اإن اأم�س���كت 
ي���دك ع���ن الإنف�ق، منقطًع� ع���ن الإنف�ق 

لإ�س���رافك، فل���م تج���د م���� تنفق���ه.
 اإن ربك يو�سع الرزق على من ي�س�ء، 

ب�لغة،  لحكمة  ي�س�ء  من  على  وي�سيقه 
اإنه ك�ن بعب�ده خبيًرا ب�سيًرا، ل يخفى 
عليه منهم �سيء، في�سرف اأمره فيهم 

بم� ي�س�ء.
اأولدكم خوًف� من الفقر   ول تقتلوا 

نحن  عليهم،  اأنفقتم  اإذا  م�ستقباًل 
اأنتم،  برزقكم  ونتكفل  برزقهم،  نتكفل 
ذنب  ل  اإذ  كبيًرا؛  اإثًم�  ك�ن  قتلهم  اإن 

لهم ول �سبب ي�ستوجب قتلهم.
 واحذروا الزنى، وتجنبوا م� ي�سجع 

عليه، اإنه ك�ن متن�هًي� في القبح، و�س�ء 
طريًق� لم� يوؤديه من اختالط الأن�س�ب، 

ومن عذاب اهلل.
 ول تقتل���وا النف����س الت���ي ع�س���م اهلل 

دمه���� ب�إيم����ن اأو ب�أم����ن اإل اإن ا�س���تحقت 
ة، اأو بزن���ى بع���د اإح�س����ن، اأو  القت���ل ب���ِردَّ
بق�س�����س، وم���ن ُقِتل مظلوًم� دون �س���بب 
يبي���ح قتل���ه فقد جعلن� لم���ن يلي اأمره من 
ورثت���ه ت�س���لًط� على ق�تل���ه، فله اأن يط�لب 
����، ول���ه العف���و دون مق�ب���ل،  بقتل���ه ق�س��سً
وله العفو واأخذ الدية، فال يتج�وز الحد 
ال���ذي اأب�ح���ه اهلل ل���ه ب�لتمثي���ل ب�لق�ت���ل، 
اأو بقتل���ه بغي���ر م���� قت���ل ب���ه، اأو بقت���ل غي���ر 

���ًدا ُمَع�ًن�. الق�ت���ل، اإن���ه ك�ن ُموؤَيَّ
 ول تت�سرف���وا ف���ي م����ل م���ن م����ت وال���ده م���ن الأطف����ل اإل بم���� ه���و اأ�سل���ح له من تنميت���ه وحفظه حتى يبل���غ كم�ل عقله ور�س���ده، واأوفوا بم� 

بينكم وبين اهلل، وبم� بينكم وبين عب�ده من عهد دون نق�س اأو نق�س، اإن اهلل ي�س����أل معطي العهد يوم القي�مة: هل وفى به فيثيبه اأو لم 
يف به فيع�قبه.

 واأتم���وا الكي���ل اإذا كلت���م لغيرك���م ول تخ�س���روه، وزن���وا ب�لمي���زان العدل الذي ل ينق�س �س���يًئ� ول يبخ�س���ه، ذل���ك الإيف�ء للكيل والوزن خير 

لكم في الدني� والآخرة، واأح�سن ع�قبة من التطفيف بنق�س المك�ييل والموازين.
 ول تتب���ع - ي���ا اب���ن اآدم - م���� ل عل���م ل���ك ب���ه، فتتب���ع الظن���ون والحد����س، اإن الإن�س����ن م�س���وؤول عم���� ا�س���تخدم فيه �س���معه وب�س���ره وفوؤاده من 

 ول تم����س في الأر�س تكبًرا واختي�ًل، اإنك اإن تم����س فيه� متع�لًي� لن تقطع الأر�س  خير اأو �س���ر، فيث�ب على الخير، ويع�قب على ال�س���ر. 
 كل م� �س���بق ذكره ك�ن ال�س���يئ منه عند  بم�س���يتك، ول���ن ت�س���ل ق�مت���ك اإل���ى م���� و�سل���ت اإلي���ه الجب����ل طوًل وارتف�ًع�، فعالَم التكبر اإذن؟! 

ربك - اأيها الإن�س���ان - ممنوًع�، ل ير�سى اهلل عن مرتكبه، بل يبغ�سه.
 

   الأدب الرفي���ع ه���و رد ذوي القرب���ى بلط���ف، ووعده���م وع���ًدا جمي���اًل ب�ل�سل���ة عن���د الي�س���ر، والعت���ذار اإليه���م بم� هو مقب���ول.    اهلل اأرحم 
ب�لأولد من والديهم؛ فنهى الوالدين اأن يقتلوا اأولدهم خوًف� من الفقر والإمالق وتكفل برزق الجميع.    في الآي�ت دليل على اأن الحق 
ف���ي القت���ل للول���ي، ف���ال ُيْقَت����س اإل ب�إذن���ه، واإن عف���� �س���قط الق�س�����س.    م���ن لط���ف اهلل ورحمت���ه ب�ليتي���م اأن اأم���ر اأولي����ءه بحفظ���ه وحف���ظ 

م�له واإ�سالحه وتنميته حتى يبلغ اأ�س���ده.



 ذل���ك ال���ذي و�سحن����ه م���ن الأوام���ر 

والنواه���ي والأح���ك�م م���ن الحكم���ة الت���ي 
اأوح�ه���� اإلي���ك رب���ك، ول تتخ���ذ - اأيه���ا 
الإن�س���ان - مع اهلل معبوًدا اآخر، فُتْرَمى 
ف���ي جهن���م ي���وم القي�م���ة ملوًم���� تلوم���ك 
نف�س���ك ويلوم���ك الن�����س، مط���روًدا ع���ن 

كل خي���ر.
 ي���� م���ن تدع���ون اأن المالئك���ة بن����ت 

اأيه���ا   - ربك�������م  ������كم  اأف�����خت�سّ اهلل، 
الم�س���ركون - ب�ل���ذك��������ور م���ن الأولد، 
بن����ت؟  المالئك���ة  لنف������سه  واتخ��������ذ 
تع�ل���ى اهلل عم���� تقول���ون، اإنك���م لتقول���ون 
على اهلل �س���بح�نه قوًل ب�لغ القبح حيث 
تن�س���بون ل���ه الول���د، وتزعم���ون اأن ل���ه 

البن����ت اإمع�ًن���� ف���ي الكف���ر ب���ه.
 ولق���د اأو�سحن���� ف���ي ه���ذا الق���راآن 

الأح���ك�م والمواعظ والأمث�ل ليتعظ به� 
الن�����س، في�س���لكوا م���� ينفعه���م، ويترك���وا 
م���� ي�سره���م، والح����ل اأن بع�سه���م مم���ن 
انتك�س���ت فطرته���م ل���م ي���زدد بذل���ك اإل 

بع���ًدا ع���ن الح���ق وكراهي���ة له.
 ق��������ل - اأيه���ا ال���ر�س�����ول - له�������وؤلء 

تع�ل���ى  م���ع اهلل  ك�ن  ل���و  الم�س���ركين: 
معبودات كم� يقولون افتراء وكذًب� اإذن 
لطلب���ت تل���ك المعب���ودات المزعوم���ة اإلى 
اهلل ذي العر����س طريًق���� لتغ�لب���ه عل���ى 

ملك���ه وتن�زع���ه فيه.
 تن���زه اهلل �س���بح�نه وتقد����س عم���� 

ي�سف���ه ب���ه الم�س���ركون، وتع�ل���ى عم���� 
ا كبي���ًرا. يقولون���ه عل���وًّ

 ت�س���بح هلل ال�س���م�وات، وت�س���بح هلل 

الأر����س، وي�س���بح هلل م���ن ف���ي ال�س���م�وات 
والأر�س من المخلوق�ت، وم� من �س���يء 
اإل ينزه���ه ق�رًن���� تنزيه���ه اإي����ه ب�لثن����ء، 
ولك���ن ل تفهم���ون كيفي���ة ت�س���بيحهم، 
ف�أنت���م ل تفهم���ون اإل ت�س���بيح م���ن ي�س���بح 

بل�س����نكم، اإن���ه تع�ل���ى ك�ن حليًم���� ل يع�ج���ل ب�لعقوب���ة، غف���وًرا لم���ن ت����ب اإلي���ه.
 واإذا ق���راأت - اأيه���ا الر�س���ول - الق���راآن ف�س���معوا م���� في���ه م���ن الزواج���ر والمواع���ظ جعلن���� بين���ك وبي���ن الذي���ن ل يوؤمن���ون بي���وم القي�م���ة 

 و�سيرن� على قلوبهم اأغطية حتى ل يفهم���وا القراآن، و�سيرن� في  حج�ًب���� �س����تًرا يمنعه���م م���ن فه���م الق���راآن عق�ًب���� لهم على اإعرا�سه���م. 
اآذانهم ثقاًل حتى ل ي�سمعوه �سم�ع انتف�ع، واإذا ذكرت ربك في القراآن وحده، ولم تذكر اآلهتهم المزعومة رجعوا على اأعق�بهم متب�عدين 
 نحن اأعلم بطريقة ا�س���تم�ع روؤ�س����ئهم للقراآن، فهم ل يريدون الهتداء به، بل يريدون ال�س���تخف�ف واللغو  عن اإخال�س التوحيد هلل. 
عن���د قراءت���ك، ونح���ن اأعل���م بم���� يتن�ج���ون ب���ه م���ن التكذي���ب وال�س���د عن���ه، حي���ن يق���ول ه���وؤلء الظ�لم���ون لأنف�س���هم ب�لكف���ر: ل تتبع���ون - اأيه���ا 
 ت�أمل - اأيها الر�سول - لتعجب مم� و�سفوك به من �سف�ت مذمومة مختلفة، ف�نحرفوا عن  النا�س - اإل رجاًل م�سحوًرا اختلط عقله. 
 وق����ل الم�س���ركون اإنك�ًرا للبع���ث: اأاإذا متن� و�سرن� عظ�ًم����، وبليت اأج�س����من�، اأنبعث بعًث�  الح���ق، وح����روا فل���م يهت���دوا اإل���ى طري���ق الح���ق. 

جديًدا؟ اإن هذا لم�س���تحيل.
 

.    اأكثر الن�����س ل تزيدهم اآي�ت اهلل اإل نفوًرا؛ لبغ�سهم     الزع���م ب����أن المالئك���ة بن����ت اهلل افت���راء كبي���ر، وق���ول عظي���م الإث���م عند اهلل 
للح���ق ومحبته���م م���� ك�ن���وا علي���ه م���ن الب�ط���ل.    م���� م���ن مخلوق في ال�س���م�وات والأر�س اإل ي�س���بح بحمد اهلل تع�لى فينبغي للعبد األ ت�س���بقه 

المخلوق�ت ب�لت�سبيح.
   من حلم اهلل على عب�ده اأنه ل يع�جلهم ب�لعقوبة على غفلتهم و�سوء �سنيعهم، فرحمته �سبقت غ�سبه.



 :- الر�س������ول  اأيه�����ا   - له���م  ق�����ل   

ك�ونوا - اأيها الم�سركون - اإن ا�ستطعتم 
حج����رة في �س���دته�، اأو كون���وا حديًدا في 

قوت���ه، ول���ن ت�س���تطيعوا ذلك.
اأعظ���م  اآخ���ر  خلًق����  كون���وا  اأو   

منهم���� مم���� يعظ���م ف���ي �سدورك���م، ف����إن 
اهلل معيدك���م كم���� بداأك���م، ومحييك���م 
كم���� خلقك���م اأول م���رة، ف�س���يقول ه���وؤلء 
المع�ن���دون: م���ن يعيدن���� اأحي����ء بع���د 
موتن����؟ ق���ل له���م: يعيدك���م ال���ذي خلقك���م 
�س����بق،  مث����ل  غي���ر  عل���ى  م���رة  اأول 
ف�س���يحركون روؤو�س���هم �س����خرين م���ن 
ردك عليه���م، ويقولون م�س���تبعدين: متى 
ه���ذه الإع����دة؟! ق���ل له���م: لعله���� قريب���ة، 

ف���كل م���� ه���و اآت قري���ب.
اإل���ى  ي���وم ين�ديك���م   يعيدك���م اهلل 

اأر����س المح�س���ر، فت�س���تجيبون منق�دي���ن 
لأم���ره، ح�مدي���ن اإي����ه، وتظن���ون اأنك���م م� 

مكثت���م ف���ي الأر����س اإل زمًن���� قلي���اًل.
لعب����دي  الر�س���ول -  اأيه���ا   - وق���ل   

الموؤمني���ن ب���ي: يقول���وا الكلم���ة الطيب���ة 
الكلم���ة  ويجتنب���وا  يح����ورون،  عندم���� 
رة؛ لأن ال�س���يط�ن ي�ستغّله�  ال�س���يئة المنفِّ
في�سعى بينهم بم� يف�سد عليهم حي�تهم 
الدنيوي���ة والأخروي���ة، اإن ال�س���يط�ن ك�ن 
ا وا�سح العداوة، فعليه اأن  لالإن�س�ن عدوًّ

يح���ذر منه.
 ربك���م - اأيه���ا النا����س - اأعل���م بك���م، 

فال يخفى عليه منكم �س���يء، اإن ي�س����أ اأن 
يرحمك���م رحمك���م ب����أن يوفقك���م لالإيم�ن 
والعم���ل ال�س�ل���ح، واإن ي�س����أ اأن يعذبك���م 
ب����أن يخذلك���م ع���ن الإيم����ن  عذبك���م 
ويميتكم على الكفر، وم� بعثن�ك - اأيها 
الر�س���ول - عليه���م وكي���اًل تجبره���م عل���ى 
الإيم����ن، وتمنعه���م من الكف���ر، وتح�سي 
عليهم اأعم�لهم، اإنم� اأنت مبلغ عن اهلل 

م���� اأم���رك بتبليغه.
 وربك - اأيها الر�سول - اأعلم بُكّل من في ال�سم�وات والأر�س، واأعلم ب�أحوالهم وبم� ي�ستحقون، ولقد ف�سلن� بع�س الأنبي�ء على بع�س 

بكثرة الأتب�ع وب�إنزال الكتب، واأعطين� داود كت�ًب� هو الزبور.
 ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول - له���وؤلء الم�س���ركين: ادع���وا - اأيه���ا الم�س���ركون - الذي���ن زعمت���م اأنه���م اآله���ة م���ن دون اهلل اإن ن���زل بك���م �س���ر، فه���م 

ل يملك���ون دف���ع ال�س���ر عنك���م، ول يملك���ون نقل���ه اإل���ى غيرك���م لعجزه���م، وم���ن ك�ن ع�ج���ًزا ل يك���ون اإلًه����.
 اأولئ���ك الذي���ن يدعونه���م م���ن المالئك���ة ونحوه���م ه���م اأنف�س���هم يطلبون م� يقربهم اإلى اهلل م���ن العمل ال�س�لح، ويتن�ف�س���ون اأيهم اأقرب 

اإليه ب�لط�عة، ويرجون اأن يرحمهم، ويخ�فون اأن يعذبهم، اإن عذاب ربك - اأيها الر�سول - مم� ينبغي اأن يحذر.
 وم���� م���ن قري���ة اأو مدين���ة م���ن الق���رى الك�ف���ر اأهله���� اإل نح���ن منزل���ون به���� العذاب واله���الك في الحي�ة الدني� ب�س���بب كفره����، اأو مبتلوه� 

بعق�ب قوي ب�لقتل اأو غيره ب�سبب كفره�، ك�ن ذلك الإهالك والعذاب ق�س�ء اإلهيًّ� مكتوًب� في اللوح المحفوظ.
 

   القول الح�سن داع لكل خلق جميل وعمل �س�لح، ف�إنَّ من ملك ل�س�نه ملك جميع اأمره.
   ف��سل اهلل بين الأنبي�ء بع�سهم على بع�س عن علم منه وحكمة.

   اهلل ل يريد بعب�ده اإل م� هو الخير، ول ي�أمرهم اإل بم� فيه م�سلحتهم.
   عالمة محبة اهلل اأن يجتهد العبد في كل عمل يقربه اإلى اهلل، وين�ف�س في قربه ب�إخال�س الأعم�ل كله� هلل والن�سح فيه�.



 وم� تركن� اإنزال العالم�ت الح�سية 

التي طلبه�  الر�سول  الدالة على �سدق 
ونحوه،  الموتى  ك�إحي�ء  الم�سركون 
الأولى  الأمم  على  اأنزلن�ه�  لأنن�  اإل 
اآية  ثمود  اأعطين�  فقد  به�،  فكذبوا 
فكفروا  الن�قة،  هي  وا�سحة،  عظيمة 
نبعث  وم�  ب�لعذاب،  فع�جلن�هم  به� 
تخويًف�  اإل  الر�سل  اأيدي  على  ب�لآي�ت 

لأممهم؛ لعلهم ي�سلمون.
 واذك���ر - اأيه���ا الر�س���ول - اإذ قلن���� 

لك: اإن ربك اأح�ط ب�لن�����س قدرة، فهم 
ف�������ي قب�س������ته، واهلل م�نع���ك منه���م، 
فبّل���غ م���� اأُِم�����ْرت بتبليغ���ه، وم���� جعلن���� م���� 
اأرين����ك عي�ًن���� ليل���ة الإ�س���راء اإل امتح�ًن� 
للن�����س، ه���ل ي�سدق���ون ب���ه، اأو يكذب���ون 
به؟ وم� جعلن� �سجرة الزقوم المذكورة 
في القراآن اأنه� تنبت في اأ�سل الجحيم 
اإل ابت���الء له���م، ف����إذا ل���م يوؤمن���وا به�تين 
الآيتي���ن فلن يوؤمنوا بغيرهم�، ونخّوفهم 
ب�إن���زال الآي����ت فم� ي���زدادون ب�لتخويف 
ب�إنزاله� اإل زي�دة في الكفر وتم�دًي� في 

ال�سالل.
 واذك���ر - اأيه���ا الر�س���ول - اإذ قلن���� 

للمالئكة: ا�س���جدوا لآدم �س���جود تحيٍة ل 
�س���جود عب����دة، ف�متثل���وا و�س���جدوا كلهم 
ل���ه، لك���ّن اإبلي����س اأب���ى تكب���ًرا اأن ي�س���جد 
ل���ه ق�ئ���اًل: اأاأ�س���جد لم���ن خلقت���ه م���ن 
الطي���ن، واأن���� خلقتن���ي م���ن الن����ر؟! ف�أن���� 

اأ�س���رف منه.
 ق����ل اإبلي����س لرب���ه: اأراأي���ت ه���ذا 

مت���ه عل���ّي ب�أم���رك ل���ي  المخل���وق ال���ذي كرَّ
���� اإل���ى  ب�ل�س���جود ل���ه؟ لئ���ن اأبقيتن���ي حيًّ
اآخ���ر الحي����ة الدني���� لأ�س���تميلن اأولده 
ولأغوينه���م ع���ن �سراطك الم�س���تقيم اإل 
قلياًل ممن ع�سمت منهم، وهم عب�دك 

المخل�س���ون.
 ق�ل له ربه: اذهب اأنت ومن اأط�عك منهم، ف�إن جهنم هي جزاوؤك وجزاوؤهم جزاء ك�ماًل موفًرا على اأعم�لكم.

الداعين لط�عتك،  ْح عليهم بفر�س�نك وم�س�تك  المع�سية، و�سِ اإلى  الداعي  ت�ستخّفه منهم ب�سوتك  اأن  ا�ستطعت  وا�ْسَتْخِفف من   

و�س�ركهم في اأموالهم بتزيين كل ت�سّرف يخ�لف ال�سرع، و�س�ركهم في اأولدهم ب�دع�ئهم كذًب�، وتح�سيلهم ب�لزنى، وتعبيدهم لغير 
اهلل عند الت�سمية، وزّين لهم الوعود الك�ذبة والأم�ني الب�طلة، وم� يعدهم ال�سيط�ن اإل الوعود الك�ذبة التي تخدعهم.

 اإن عب����دي الموؤمني���ن الع�ملي���ن بط�عت���ي لي����س ل���ك - ي���ا اإبلي����س - عليه���م ت�س���ّلط؛ لأن اهلل يدف���ع عنه���م �س���ّرك، وكف���ى ب����هلل وكي���اًل لم���ن 

اعتم���د عليه في اأموره.
 ربك���م - اأيه���ا النا����س - ه���و ال���ذي ُي�َس���ّير لك���م ال�س���فن ف���ي البح���ر رج����ء اأن تطلب���وا رزق���ه ب�أرب����ح التج����رة وغيره����، اإن���ه ك�ن بك���م رحيًم���� 

حيث ي�ّس���ر لكم هذه الو�س����ئل.
 

   من رحمة اهلل ب�لن��س عدم اإنزاله الآي�ت التي يطلبه� المكذبون حتى ل يع�جلهم ب�لعق�ب اإذا كذبوا به�.
   ابتلى اهلل العب�د ب�ل�سيط�ن الداعي لهم اإلى مع�سية اهلل ب�أقواله واأفع�له.

   من �سور م�س�ركة ال�سيط�ن لالإن�س�ن في الأموال والأولد: ترك الت�سمية عند الطع�م وال�سراب والجم�ع، وعدم ت�أديب الأولد.



 واإذا اأ�س�بكم - اأيها الم�سركون - 

خ�سيتم  حتى  البحر  في  ومكروه  بالء 
الهالك غ����ب عن خ�ط���ركم م� كنتم 
تذك����روا  ول��م  اهلل،  دون  م�ن  تع��بدون 
اأغ�ث��كم  ف���لم�  به،  ف��ستغ���ثتم  اهلل  اإل 
و�سّلمكم مم� تخ�فونه، و�سرتم في البر 
وحده،  ودع�ئه  توحيده  عن  اأعر�ستم 
الإن�س�ن  وك�ن  اأ�سن�مكم،  اإلى  ورجعتم 

جحوًدا لنعم اهلل.
 اأف�أمنتم - اأيها الم�سركون - حين 

ينه�ر  اهلل  يجعله  اأن  البر  اإلى  نج�كم 
اأو اأمنتم اأن ينزل عليكم حج�رة  بكم؟ 
من ال�سم�ء تمطركم مثل م� فعل بقوم 
لوط، ثم ل تجدوا ح�فًظ� يحفظكم، ول 

ن��سًرا يمنعكم من الهالك.
 اأم اأمنتم اأن يعيدكم اهلل اإلى البحر 

ريًح�  عليكم  يبعث  ثم  اأخرى،  م��رة 
�سديدة، فيغرقكم ب�سبب كفركم بنعمة 
اهلل لم� اأنج�كم اأوًل، ثم ل تجدوا لكم 
مط�لًب� يط�لبن� بم� فعلن� بكم انت�س�ًرا 

لكم.
ب�لعق���ل  اآدم  ذري���ة  كرمن����  ولق���د   

واإ�س���ج�د المالئك���ة لأبيه���م وغي���ر ذل���ك، 
و�س���خرن� له���م م���� يحمله���م ف���ي الب���ر م���ن 
ال���دواب والمراك���ب، وم���� يحمله���م ف���ي 
البح���ر م���ن ال�س���فن، ورزقن�ه���م م���ن 
طيب����ت الم����آكل والم�س����رب والمن�ك���ح 
وغيره����، وف�سلن�ه���م عل���ى كثي���ر م���ن 
مخلوق�تن���� تف�سي���اًل عظيًم����، فعليهم اأن 

ي�س���كروا نع���م اهلل عليه���م.
 واذكر - اأيها الر�سول - يوم نن�دي 

ك�نت  الذي  ب�إم�مه�  مجموعة  كل 
تقتدي به في الدني�، فمن اأُْعِطَي كت�ب 
كتبهم  يقروؤون  ف�أولئك  بيمينه  عمله 
اأجورهم  من  ينق�سون  ول  م�سرورين، 
الخيط  قدر  �سغره  في  بلغ  واإن  �سيًئ�، 

الذي في �سق النواة.
 وم���ن ك�ن ف���ي ه���ذه الحي����ة الدني���� اأعم���ى القل���ب ع���ن قب���ول الح���ق والإذع�ن له، فه���و يوم القي�مة اأ�س���د عمى، فال يهت���دي لطريق الجنة، 

واأ�سل طريًق� عن الهداية، والجزاء من جن�س العمل.
 ولق���د اأو�س���ك الم�س���ركون اأن ي�سرف���وك - اأيه���ا الر�س���ول - عم���� اأوحين���� اإلي���ك م���ن الق���راآن؛ لتختلق علين� غيره مم� يواف���ق اأهواءهم، ولو 

فعلت م� اأرادوا من ذلك ل�سطفوك حبيًب�.
 ول���ول اأن منّن���� علي���ك ب�لتثبي���ت عل���ى الح���ق لق���د اأو�س���كت اأن تمي���ل اإليه���م بع����س الَمْي���ل، فتوافقه���م فيم���� اقترح���وه علي���ك؛ لق���وة خداعه���م 

و�س���ّدة احتي�له���م م���ع ف���رط حر�سك على اإيم�نهم، لكن ع�سمن����ك من الميل اإليهم.
 ول���و مل���ت اإليه���م فيم���� يقترح���ون علي���ك لأ�سبن����ك بع���ذاب م�س�عف ف���ي الحي�ة الدني� وفي الآخ���رة، ثم ل تجد ن�سي���ًرا ين��سرك علين�، 

ويدفع عنك العذاب.
 

   الإن�س�ن كفور للنعم اإل من هدى اهلل.
   كل اأمة ُتْدَعى اإلى دينه� وكت�به�، هل عملت به اأو ل؟ واهلل ل يعذب اأحًدا اإل بعد قي�م الحجة عليه ومخ�لفته له�.

   عداوة المجرمين والمكذبين للر�سل وورثتهم ظ�هرة ب�سبب الحق الذي يحملونه، ولي�س لذواتهم.
   اهلل تع�لى ع�سم النبي من اأ�سب�ب ال�سر ومن الب�سر، فثبته وهداه ال�سراط الم�ستقيم، ولورثته مثل ذلك على ح�سب اتب�عهم له.



 ولق���د اأو�س���ك الكف����ر اأن يزعج���وك 

بعداوته���م اإي����ك ليخرج���وك م���ن مك���ة، 
لك���ن منعه���م اهلل م���ن اإخراج���ك حت���ى 
ه�ج���رت ب�أم���ر رب���ك، ول���و اأخرج���وك ل���م 

يبق���وا بع���د اإخراج���ك اإل زمًن���� ي�س���يًرا.
بق�ئه���م  بع���دم  الحك���م  ذل���ك   

اهلل  ة  �ُس���نَّ ي�س���يًرا  زمًن����  اإل  بع���دك 
المط���ردة ف���ي الر�س���ل م���ن قبل���ك، وه���ي 
اأن اأي ر�س���ول اأخرج���ه قوم���ه م���ن بينه���م 
اأنزل اهلل بهم العذاب، ولن تجد - اأيها 
تن� تغييًرا، بل �س���تجده�  الر�س���ول - ل�ُس���نَّ

ث�بت���ة مط���ردة.
 اأق���م ال�س���الة ب�لإتي����ن به���� عل���ى 

اأت���م وج���ه ف���ي اأوق�ته� من زوال ال�سم����س 
ع���ن كب���د ال�س���م�ء، وي�س���مل ذل���ك �س���الة 
الظه���ر والع�س���ر، اإل���ى ظلم���ة اللي���ل، 
وت�س���مل المغ���رب والع�س����ء، واأق���م �س���الة 
الفج���ر واأط���ل الق���راءة فيه����، ف�س���الة 
الفجر تح�سره� مالئكة الليل ومالئكة 

النه����ر.
الر�سول -  اأيها   - فقم  الليل  ومن   

زي�دة  �سالتك  لتكون  منه   � بع�سً و�سّل 
لك في رفع درج�تك، متحرًي� اأن يبعثك 
ربك يوم القي�مة �س�فًع� للن��س مم� هم 
فيه من اأهوال يوم القي�مة، ويكون لك 
يحمده  الذي  العظمى  ال�سف�عة  مق�م 

الأولون والآخرون.
رب،   :- الر�س���ول  اأيه���ا   - وق���ل   

اجع���ل مداخل���ي ومخ�رج���ي كله���� ف���ي 
ط�عت���ك وعل���ى مر�س�ت���ك، واجع���ل ل���ي 
م���ن عن���دك حج���ة ظ�ه���رة تن�سرن���ي به� 

عل���ى ع���دوي.
 وق�����ل - اأيه���ا الر�س������ول - له������وؤلء 

الم�س���ركين: ج����ء الإ�س���الم، وتحق���ق م���� 
وعد اهلل به من ن�سره، وذهب ال�س���رك 
والكف���ر، اإن الب�ط���ل ذاه���ب ُمَتال����سٍ ل 

يثب���ت اأم����م الحق.
 ونن���ّزل م���ن الق���راآن م���� ه���و �س���ف�ء للقل���وب م���ن الجه���ل والكف���ر وال�س���ك، وم���� ه���و �س���ف�ء لالأب���دان اإذا رقي���ت ب���ه، وم���� ه���و رحم���ة للموؤمني���ن 

� عنه. الع�ملي���ن ب���ه، ول يزي���د ه���ذا الق���راآن الكف����ر اإل هالًك�؛ لأن �س���م�عه يغيظه���م، ويزيدهم تكذيًب���� واإعرا�سً
 واإذا اأنعمن���� عل���ى الإن�س����ن بنعم���ة مث���ل ال�سح���ة والغن���ى اأعر����س ع���ن �س���كر اهلل وط�عت���ه، وتب�ع���د تكب���ًرا، واإذا اأ�س�ب���ه مر����س اأو فق���ر 

ونحوهم���� ك�ن �س���ديد القن���وط والي�أ����س م���ن رحم���ة اهلل.
 ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول -: كل اإن�س����ن يعم���ل عل���ى طريقت���ه الت���ي ت�س����به ح�ل���ه في الهداية وال�سالل، فربكم اأعلم بم���ن هو اأهدى طريًق� اإلى 

 وي�س����ألك - اأيه���ا الر�س���ول - الكف����ر م���ن اأه���ل الكت����ب ع���ن حقيق���ة ال���روح، فق���ل له���م: ل يعل���م حقيقة ال���روح اإل اهلل، وم���� اأُْعِطيتم  الح���ق. 
 واهلل لو �س���ئن� الذه�ب ب�لذي اأنزلن���� اإليك - اأيها الر�س���ول - من  اأنت���م وجمي���ع الخل���ق م���ن العل���م اإل قلي���اًل ف���ي جن���ب عل���م اهلل �س���بح�نه. 

الوحي بمحوه من ال�سدور والكتب لذهبن� به، ثم ل تجد من ين�سرك ويتوّلى رّده.
 

   ف���ي الآي����ت دلي���ل عل���ى �س���دة افتق����ر العب���د اإل���ى تثبي���ت اهلل اإي����ه، واأنه ينبغي له األ ي���زال ُمَتَملًِّق� لربه اأن يثبته على الإيم�ن.    عند ظهور 
َمِحل الب�طل، ول يعلو الب�طل اإل في الأزمنة والأمكنة التي يك�س���ل فيه� اأهل الحق.    ال�س���ف�ء الذي ت�سمنه القراآن ع�م ل�س���ف�ء  الحق َي�سْ
َبه، والجه�لة، والآراء الف��سدة، والنحراف ال�سيئ والمق��سد ال�سيئة.    في الآي�ت دليل على اأن الم�سوؤول اإذا �سئل عن  القلوب من ال�سُّ

اأم���ر لي����س ف���ي م�سلح���ة ال�س����ئل ف�لأول���ى اأن يعر����س ع���ن جواب���ه، ويدل���ه على م� يحت�ج اإليه، وير�س���ده اإل���ى م� ينفعه.



 لك���ن ل���م نذه���ب ب���ه رحم���ة م���ن 

رب���ك، وتركن����ه محفوًظ����، اإّن ف�سل ربك 
ك�ن علي���ك عظيًم���� حي���ث جعل���ك ر�س���وًل، 
وختم بك الأنبي�ء، واأنزل عليك القراآن.

ع���ون ب����أن  ولم���� ك�ن الم�س���ركون َيَتَذرَّ
هذا القراآن من جن����س م� يقوله الب�س���ر، 
واقترح���وا تبديل���ه تحّداه���م اهلل ب�لإتي�ن 

بمثل���ه، فق�ل:
 ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول -: لئ���ن اجتم���ع 

الإن����س والج���ن كله���م عل���ى اأن ي�أت���وا بمثل 
ه���ذا الق���راآن المن���زل عليك ف���ي بالغته، 
وح�س���ن نظم���ه، وجزالت���ه، ل���ن ي�أت���وا ب���ه 
اأب���ًدا ول���و ك�ن بع�سه���م لبع����س معيًن���� 

ون�سيًرا.
��� للن����س ف��ي ه��ذا الق��راآن،  نَّ  ولق��د بيَّ

ونّوعن��� في��ه م��ن كل م��� ُيْعَتب��ر ب��ه م��ن 
والنواه��ي  والأوام��ر  والعب��ر  المواع��ظ 
ف�أب��ى  يوؤمن��وا،  اأن  رج���ء  والق�س���س 
معظ��م الن����س اإل جح��وًدا واإن��ك�ًرا له��ذا 

الق��راآن.
مقترح�ت  يقدمون  بدوؤوا  عجزوا  ولم� 

للتعجيز، ف�قترحوا م� يلي:
 وق�ل الم�سركون: لن نوؤمن بك حتى 

ُتْخ���ِرج لن���� من اأر�س مك��ة عيًن� ج���رية 
ل تن�سب.

 اأو يكون لك ب�ست�ن من نخيل وعنب، 

فتجري فيه الأنه�ر بغزارة.
 اأو ُت�ْس���ِقط علين���� ال�س���م�ء - كم���� 

ذك���رت - ِقَطًع���� م���ن الع���ذاب، اأو تج���يء 
ب����هلل والمالئكة عي�ًن� حتى ي�س���هدوا لك 

ب�سح���ة م���� تّدعيه.
 اأو يكون لك بيت ُمَزْخَرف ب�لذهب 

ولن  ال�سم�ء،  في  ت�سعد  اأو  وغيره، 
اإل  اإليه�  اإن �سعدت  نوؤمن ب�أنك مر�سل 
اإذا نزلت بكت�ب من عند اهلل م�سطور 
نقراأ فيه اأنك ر�سول اهلل. قل لهم - اأيها 

الر�سول -: �سبح�ن ربي! هل كنت اإل ب�سًرا ر�سوًل ك�س�ئر الر�سل، ل اأملك الإتي�ن ب�سيء، فكيف لي اأن اأجيء بم� اقترحتموه؟!
 وم� منع الكف�ر من الإيم�ن ب�هلل وبر�س���وله، والعمل بم� ج�ء به الر�س���ول اإل اإنك�رهم اأن يكون الر�س���ول من جن����س الب�س���ر، حيث ق�لوا 

ا�ستنك�ًرا: اأبعث اهلل اإلين� ر�سوًل من الب�سر؟!
ا عليهم: لو ك�ن على الأر�س مالئكة ي�س���كنونه� وي�س���يرون مطمئنين كم� هو ح�لكم لبعثن� اإليهم ر�س���وًل َمَلًك�   قل - اأيها الر�س���ول - ردًّ

من جن�سهم؛ لأنه الذي ي�ستطيع اأن ُيْفهمهم م� اأُْر�ِسل به، فلي�س من الحكمة اأن نر�سل اإليهم ر�سوًل من جن�س الب�سر، وكذلك ح�لكم اأنتم.
 ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول -: كف���ى ب����هلل �س����هًدا بين���ي وبينك���م اأن���ي ر�س���ول اإليك���م، واأن���ي بلغتك���م م���� اأر�س���لت ب���ه اإليك���م، اإن���ه ك�ن ب�أح���وال عب�ده 

محيًط�، ل يخفى عليه منه� �س���يء، ب�سيًرا بكل خف�ي� نفو�س���هم.
 

   بيَّن اهلل للن��س في القراآن من كل م� ُيْعَتبر به من المواعظ والعبر والأوامر والنواهي والق�س�س؛ رج�ء اأن يوؤمنوا.
   القراآن كالم اهلل واآية النبي الخ�لدة، ولن يقدر اأحد على المجيء بمثله.

   من رحمة اهلل بعب�ده اأن اأر�سل اإليهم ب�سًرا منهم، ف�إنهم ل يطيقون التلقي من المالئكة.
ُره على من ع�داه ون�واأه.    من �سه�دة اهلل لر�سوله م� اأيده به من الآي�ت، وَن�سْ



فهو  للهداية  اهلل  يوف���قه  ومن   

عنه�  يخذله  ومن   ،� حقًّ المهتدي 
وي�سّله فلن تجد - اأيها الر�سول - لهم 
ويدف��عون  الح��ق،  اإلى  يهدونهم  اأولي�ء 
عن��هم ال�س��ر، ويجلبون له���م الن�����فع، 
ُي�ْسحبون  الق�����ي�مة  يوم  ونح����سره��م 
على وجوههم ل يب�سرون ول ينطقون 
اإليه  ول ي�سمعون، منزلهم الذي ي�أوون 
زدن�هم  لهيبه�  �سكن  كلم�  جهنم، 

ا�ستع�ًل.
ه��و  يلقون��ه  ال��ذي  الع��ذاب  ذل��ك   

ب�آي�ت����ن�  كف����رهم  ب�س�����بب  جزاوؤه��م 
وبق������ولهم  ر�س��ولن�،  عل�����ى  المن������زلة 
و�سرن���  متن���  اأاإذا  للبع��ث:  ا�س��تبع�ًدا 
عظ�ًم��� ب�لية، واأجزاء ُمَفّتتة اأنبعث بعد 

ذل��ك خلًق��� جدي��ًدا؟
ولم���� ذك���روا م���� يت�س���بثون ب���ه لإن���ك�ر 

البع���ث رد اهلل عليه���م بقول���ه:
المنك���رون  ه���وؤلء  يعل���م  اأَول���م   

للبع���ث اأن اهلل ال���ذي خل���ق ال�س���م�وات 
وخل���ق الأر����س عل���ى عظمهم���� ق����در على 
اأن يخل���ق مثله���م، فم���ن ق���در عل���ى خل���ق 
م���� ه���و عظي���م ق����در عل���ى خل���ق م���� دونه، 
وق���د جع���ل اهلل له���م ف���ي الدني���� وقًت���� 
مح���دًدا تنته���ي في���ه حي�ته���م، وجعل لهم 
اأج���اًل لبعثه���م ل �س���ك في���ه، وم���ع ظه���ور 
اأدل���ة البع���ث اأب���ى الم�س���ركون اإل جح���وًدا 

اأدلت���ه. و�س���وح  م���ع  ب�لبع���ث 
له���وؤلء  الر�س������ول -  اأيه������ا   - ق����ل   
خزائن  تملكون  كنتم  لو  الم�سركين: 
تنق�سي،  ول  تنفد  ل  التي  ربي  رحمة 
من  خوًف�  اإنف�قه�  من  لمتنعتم  اإذن 
ومن  فقراء،  ت�سبحوا  ل  حتى  نف�ده� 
ك�ن  اإن  اإل  بخيل  اأنه  الإن�س�ن  طبع 

موؤمًن�، فهو ينفق رج�ء ثواب اهلل.
ولم���� لق���ي النب���ي  م���ن الم�س���ركين 

م���� لق���ي م���ن التكذي���ب ج����ءت ت�س���ليته بق�س���ة مو�س���ى م���ع فرع���ون وقوم���ه، فق�ل:
والقمل  والجراد  والطوف�ن  الثمرات  ونق�س  وال�سنون  واليد  الع�س�  وهي  له،  ت�سهد  وا�سحة  دلئل  ت���سع  م��و�س���ى  اأعطي��ن�  ولق����د   
وال�سف�دع والدم، ف��س�أل - اأيها الر�سول - اليهود حين ج�ء مو�سى اأ�سالفهم بتلك الآي�ت، فق�ل له فرعون: اإني لأظنك - يا مو�سى - 

رجاًل م�سحوًرا؛ لم� ت�أتي به من الغرائب.
ا علي���ه: لق���د اأيقن���َت - ي���ا فرع���ون - اأن���ه م���� اأن���زل ه���ذه الآي����ت اإل اهلل رب ال�س���م�وات والأر����س، اأنزله���ن دللت عل���ى   ق����ل مو�س���ى ردًّ

قدرت���ه، وعل���ى �س���دق ر�س���وله، ولكن���ك جح���دت، واإن���ي لأعل���م اأن���ك - ي���ا فرع���ون - ه�ل���ك خ��س���ر.
 ف�أراد فرعون اأن يع�قب مو�سى  وقومه ب�إخراجهم من م�سر، ف�أهلكن�ه ومن ك�ن معه من جنوده جميًع� ب�لغرق.

 وقلن���� م���ن بع���د اإه���الك فرع���ون وجن���وده لبن���ي اإ�س���رائيل: ا�س���كنوا اأر����س ال�س����م، ف����إذا ك�ن ي���وم القي�م���ة اأتين���� بك���م جميًع���� اإلى المح�س���ر 
للح�س�ب.

 
   اهلل تع�ل���ى ه���و المنف���رد ب�لهداي���ة والإ�س���الل، فم���ن يه���ده فه���و المهت���دي عل���ى الحقيق���ة، وم���ن ي�سلل���ه ويخذل���ه ف���ال ه����دي ل���ه.    م����أوى 
الكف�ر وم�ستقرهم ومق�مهم جهنم، كلم� �سكنت ن�ره� زاده� اهلل ن�ًرا تلتهب.    وجوب العت�س�م ب�هلل عند تهديد الطغ�ة والُم�ْسَتبدين.
   الطغ����ة والُم�ْس���َتبدون يلج���وؤون اإل���ى ا�س���تخدام ال�س���لطة والق���وة عندم���� يواجه���ون اأه���ل الح���ق؛ لأنه���م ل ي�س���تطيعون مواجهته���م ب�لحج���ة 

والبي�ن.



 وب�لح������ق اأن�زل�����ن� ه����ذا الق����راآن 
على محمد   ، وب�لحق نزل عليه دون 
تب�������ديل ول تح��������ريف، وم����� اأر�سل�����ن�ك 
- اأيها الر�س��ول - اإل مب�سًرا اأهل التقوى 
ب�لجن���ة، ومخّوًف���� اأهل الكف���ر والع�سي�ن 
لن�ه،   واأنزلن����ه قراآًن���� ف�سَّ م���ن الن����ر. 
وبّين����ه رج����ء اأن تق���راأه عل���ى الن�����س على 
���ٍل ف���ي الت���الوة؛ لأن���ه اأدع���ى  مَه���ل وتَر�سُّ
ًم���� مفرًق����  للفه���م والتدب���ر، ونزلن����ه ُمَنجَّ
 ق���ل  ح�س���ب الح���وادث والأح���وال. 
-اأيه���ا الر�س���ول -: اآمن���وا ب���ه، ف���ال يزي���ده 
اإيم�نك���م �س���يًئ�، اأو ل توؤمن���وا ب���ه، ف���ال 
ينق�س���ه كفرك���م �س���يًئ�، اإن الذي���ن ق���روؤوا 
ال�س����بقة، وعرف���وا  ال�س���م�وية  الكت���ب 
الوح���ي والنب���وة اإذا ُيْق���راأ عليه���م الق���راآن 
يخ���ّرون عل���ى وجوهه���م �س����جدين هلل 
 ويقول���ون ف���ي �س���جودهم:  �س���كًرا. 
تن���زه ربن���� عن ُخْلف الوع���د، فم� وعد به 
من بعثة محمد    ك�ئن، اإن وعد ربن� 

بذل���ك وبغي���ره لواق���ع ل مح�ل���ة. 
 ويقع���ون عل���ى وجوهه���م �س����جدين 
هلل يبكون من خ�س���يته، ويزيدهم �س���م�ع 
هلل  خ�سوًع����  مع�ني���ه  وتدب���ر  الق���راآن 
 قل - اأيها الر�سول- لمن  وخ�سية له. 
اأنك���ر علي���ك الدع�ء بقول���ك: )ي� اهلل، ي� 
ل���ه  ا�س���م�ن  رحم���ن(: اهلل والرحم���ن 
�س���بح�نه ف�دعوه ب����أي منهم� اأو بغيرهم� 
من اأ�س���م�ئه، فله - �س���بح�نه - الأ�س���م�ء 
الح�س���نى، وه���ذان منه����، ف�دع���وه بهم���� 
اأو بغيرهم���� م���ن اأ�س���م�ئه الح�س���نى، ول 
تجه���ر ب�لق���راءة ف���ي �سالت���ك في�س���معك 
الم�س���ركون، ول ت�س���ّر به���� ف���ال ي�س���معه� 
الموؤمن���ون، واطل���ب طريًق���� و�س���ًط� بي���ن 
 وق���ل - اأيه���ا الر�س���ول-:  الأمري���ن. 
الحم���د هلل الم�س���تحق لأن���واع المح�م���د 
ال���ذي تن���زه ع���ن الول���د، وتن���زه ع���ن 

ال�س���ريك، فال �س���ريك له في ملكه، ول ي�سيبه ذل وهوان، فال يحت�ج لمن ين��سره ويعّززه، وعّظمه تعظيًم� كثيًرا، فال تن�س���ب له ولًدا ول 
�س���ريًك� ف���ي المل���ك ول من��س���ًرا ُمِعيًن����.

بي�ن منهج التع�مل مع الفتن.

 الثن����ء ب�سف����ت الكم����ل والج���الل، وب�لنع���م الظ�ه���رة والب�طن���ة هلل وح���ده ال���ذي اأن���زل عل���ى عب���ده ور�س���وله محم���د    الق���راآن، ول���م 

 بل جعله م�س���تقيًم� ل تن�ق�س فيه ول اختالف؛ ليخّوف الك�فرين من عذاب قوي من  يجع���ل له���ذا الق���راآن اعوج�ًج���� ومي���اًل ع���ن الح���ق.  
 خ�لدين في  عند اهلل ينتظرهم، ويخبر الموؤمنين الذين يعملون الأعم�ل ال�س�لح�ت بم� ي�سّرهم اأن لهم ثواًب� ح�سًن� ل يدانيه ثواب. 

 ويخوف اليهود والن�س�رى وبع�س الم�س���ركين الذين ق�لوا: اتخذ اهلل ولًدا. ه���ذا الث���واب اأب���ًدا، ف���ال ينقط���ع عنهم. 
     اأن���زل اهلل الق���راآن مت�سمًن���� الح���ق والع���دل وال�س���ريعة والحك���م الأمث���ل .     ج���واز الب���ك�ء ف���ي ال�س���الة م���ن خ���وف اهلل 
تع�لى.     الدع�ء اأو القراءة في ال�سالة يكون بطريقة متو�سطة بين الجهر والإ�سرار.     القراآن الكرمي قد ا�ستمل على كل عمل �س�لح 

مو�سل مل� ت�ستب�سر به النفو�س وتفرح به الأرواح.

١٨١١٠



 لي����س له���وؤلء المفتري���ن م���ن عل���م 

اأو دليل على م� يدعونه من ن�س���بة الولد 
اإل���ى اهلل، ولي����س لآب�ئهم الذين قلدوهم 
ف���ي ذل���ك عل���م، عظم���ت ف���ي القب���ح تل���ك 
الكلم���ة الت���ي تخ���رج م���ن اأفواهه���م دون 
تعق���ل، م���� يقول���ون اإل ق���وًل كذًب����، ل 

اأ�س�����س ل���ه ول م�س���تند.
 فل�ع�����لك - اأيها الر�سول - ُمْهل���ك 

يوؤمنوا  لم  اإن  واأ�سًف�  حزًن�  نف�سك 
عليك  فلي�س  تفعل،  فال  القراآن،  بهذا 

هدايتهم، واإنم� عليك البالغ.
 اإن���� جعلن���� م���� ف���وق وج���ه الأر�س 

م���ن المخلوق�ت جم�ًل له���� لنختبرهم 
اأيهم اأح�س���ن عم����اًل بم���� ير�سي اهلل، 
واأيهم اأ�س������واأ عم�����اًل، لنج�����زي ك������الًّ 

بم� ي�س���تحقه.
 واإن� لم�سّيرون م� على وجه الأر�س 

من المخلوق�ت تراًب� خ�لًي� من النب�ت، 
انق�س�ء حي�ة م� عليه� من  بعد  وذلك 

المخلوق�ت، فليعتبروا بذلك.
 ل تظنن - اأيها الر�سول - اأن ق�سة 

ُكِتبت  الذي  ولوحهم  الكهف،  اأ�سح�ب 
بل  العجيبة،  اآي�تن�  من  اأ�سم�وؤهم  فيه 
ال�سم�وات  خلق  مثل  اأعجب  غيره� 

والأر�س.
 اذكر - اأيها الر�سول - حين التج�أ 

بدين��هم،  ف����راًرا  الموؤمن���ون  ال�س��ب�ن 
فق�لوا في دع�ئهم لربهم: ربن�، اأعطن� 
ذنوبن�،  تغ��فر  ب�أن  رح��مة  عن��دك  من 
من  لن�  واجعل  اأعدائن�،  من  وتنجين� 
والإيم�ِن،  الكف�ر،  عن  الهجرة  اأمِر 

اهتداًء اإلى طريق الحق و�سداًدا.
 ث���م بع���د �س���يرهم ولجوئه���م اإل���ى 

الكه���ف �سربن� عل���ى اآذانهم حج�ًب� عن 
�س���م�ع الأ�س���وات، واألقين���� عليه���م الن���وم 

اأعواًم���� كثيرة.
 ث���م بع���د نومه���م الطوي���ل اأيقظن�ه���م لنعل���م - عل���َم ظه���وٍر - اأي الط�ئفتي���ن المتن�زعتي���ن ف���ي اأم���د مكثه���م ف���ي الكهف اأعل���م بمقدار ذلك 

الأمد.
 نح���ن نطلع���ك - اأيه���ا الر�س���ول - عل���ى خبره���م ب�ل�س���دق ال���ذي ل مري���ة مع���ه، اإنه���م �س���ب�ن اآمن���وا بربه���م، وعمل���وا بط�عت���ه، وزدن�ه���م 

هداي���ة وتثبيًت���� على الحق.
 وقّوين���� قلوبه���م ب�لإيم����ن والثب����ت علي���ه، وال�سب���ر عل���ى هج���ر الأوط����ن في���ه، حي���ن ق�م���وا معلنين بين ي���دي الملك الك�ف���ر اإيم�نهم ب�هلل 

وحده، فق�لوا له: ربن� الذي اآمن� به وعبدن�ه هو رب ال�س���م�وات ورب الأر�س، لن نعبد م� �س���واه من الآلهة المزعومة كذًب�، لقد قلن� - اإن 
عبدن���� غي���ره - قوًل ج�ئًرا بعيًدا عن الحق.

 ث���م التف���ت بع�سه���م اإل���ى بع����س ق�ئلي���ن: ه���وؤلء قومن���� اتخ���ذوا م���ن دون اهلل معب���ودات يعبدونه����، وه���م ل يملك���ون عل���ى عب�دته���م بره�ًن���� 

وا�سًح�، فال اأحد اأظلم ممن اختلق على اهلل كذًب� بن�س���بة ال�س���ريك اإليه.
 

   الداع���ي اإل���ى اهلل علي���ه التبلي���غ وال�س���عي بغ�ي���ة م���� يمكن���ه، م���ع الت���وكل عل���ى اهلل ف���ي ذل���ك، ف����إن اهت���دوا فبه���� ونعم���ت، واإل ف���ال يح���زن ول 
ي�أ�سف.    في العلم بمقدار لبث اأ�سح�ب الكهف، �سبط للح�س�ب، ومعرفة لكم�ل قدرة اهلل تع�لى وحكمته ورحمته.    في الآي�ت دليل 
�سري���ح عل���ى الف���رار ب�لدي���ن وهج���رة الأه���ل والبني���ن والقراب����ت والأ�سدق�ء والأوط����ن والأموال؛ خوف الفتنة.    �س���رورة الهتم�م بتربية 

ال�س���ب�ب؛ لأنهم اأزكى قلوًب�، واأنقى اأفئدة، واأكثر حم��س���ة، وعليهم تقوم نه�سة الأمم.



قومك���م،  ع���ن  تنّحيت���م  وحي���ن   

وتركت���م م���� يعب���دون م���ن دون اهلل، فل���م 
تعب���دوا اإل اهلل وح���ده، ف�لج���وؤوا اإل���ى 
الكه���ف ف���راًرا بدينكم يب�س���ط لكم ربكم 
�س���بح�نه م���ن رحمت���ه م���� يحفظك���م ب���ه 
م���ن اأعدائك���م ويحمكم، ويي�ّس���ر لكم من 
اأمركم م� تنتفعون به مم� يعّو�سكم عن 

العي����س بي���ن ظهران���ي قومك���م.
 ف�مَتَثل���وا م���� اأم���روا ب���ه، واألق���ى اهلل 

ه���م،  الن���وم عليه���م، وحفظه���م م���ن عدوِّ
وت���رى -اأيه���ا الم�س���اهد له���م - ال�سم����س 
اإذا طلعت من م�سرقه� تميل عن كهفهم 
جهة يمين الداخل فيه، واإذا غ�بت عند 
غروبه���� تع���دل عن���ه جه���ة �س���م�له ف���ال 
ت�سيب���ه، فه���م ف���ي ظ���ل دائ���م ل يوؤذيه���م 
حر ال�سم����س، وهم في ُمتَّ�َس���ع من الكهف 
ين�له���م م���ن اله���واء م���� يحت�ج���ون اإلي���ه، 
ذل���ك الح��س���ل له���م م���ن اإيوائه���م اإل���ى 
الكه���ف، واإلق�ء النوم عليهم، وانحراف 
مك�نه���م  وات�س����ع  عنه���م،  ال�سم����س 
واإنج�ئه���م م���ن قومه���م: م���ن عج�ئ���ب 
�سن���ع اهلل الدال���ة على قدرته، من يوفقه 
 ،� اهلل لطري���ق الهداي���ة فهو المهتدي حقًّ
وم���ن يخذل���ه عنه���� وي�سل���ه فل���ن تج���د ل���ه 
ن��س���ًرا يوفق���ه للهداي���ة، وير�س���ده اإليه����؛ 
لأن الهداي���ة بي���د اهلل، ولي�س���ت بي���ده هو.

 وتظّنه���م - اأيه���ا الناظ���ر اإليه���م- 

م�س���تيقظين لنفت����ح اأعينه���م، والواق���ع 
اأنه���م ني����م، ونقّلبه���م ف���ي نومه���م ت����رة 
يميًن�، وت�رة �سم�ًل حتى ل ت�أكل الأر�س 
اأج�س����مهم، وكلبه���م المراف���ق له���م م����ّد 
ذراعي���ه بمدخ���ل الكه���ف، ل���و اطلع���ت 
عليه���م و�س����هدتهم لأدبرت عنهم ه�رًب� 
خوًف���� منه���م، ولمت���الأت نف�س���ك رعًب���� 

منه���م.
 وكم���� فعلن���� به���م مم���� ذكرن���� م���ن 

� عن المدة التي مكثوه� ن�ئمين، ف�أج����ب بع�سهم: مكثن� ن�ئمين يوًم� اأو  عج�ئ���ب قدرتن���� اأيقظن�ه���م بع���د م���دة طويل���ة لي�س����أل بع�سهم بع�سً
�سوا اإليه علم ذلك وان�س���غلوا  بع����س ي���وم، واأج����ب بع����س منه���م مم���ن ل���م تظهر له مدة مكثهم ن�ئمين: ربكم اأعلم بمدة مكثكم ن�ئمين، ففوِّ
بم� يعنيكم، ف�أر�سلوا اأحدكم بنقودكم الف�سية هذه اإلى مدينتن� المعهودة، فلينظر اأي اأهله� اأطيب طع�ًم� واأطيب مك�سًب�، فلي�أتكم بقوت 

من���ه، وْليَت����أّن ف���ي دخول���ه وخروج���ه ومع�ملت���ه، وليكن َلِبًق�، ول يدع اأحًدا يعلم بمك�نك���م؛ لم� يترتب على ذلك من �سرر عظيم.
 اإن قومك���م اإن يطلع���وا عليك���م ويعلم���وا بمك�نك���م يقتلوك���م ب�لرج���م ب�لحج����رة، اأو يرجعوك���م اإل���ى ملته���م المنحرفة الت���ي كنتم عليه� قبل 

اأن يمّن اهلل عليكم ب�لهداية اإلى دين الحق، واإن رجعتم اإليه� فلن تفوزوا اأبًدا، ل في الحي�ة الدني� ول في الآخرة، بل �ستخ�س���رون فيهم� 
الخ�سران العظيم ب�سبب ترككم دين الحق الذي هداكم اهلل اإليه، ورجوعكم اإلى تلك الملة المنحرفة.

 
   من حكمة اهلل وقدرته اأن َقلَّبهم على جنوبهم يميًن� و�سم�ًل بقدر م� ل تف�سد الأر�س اأج�س�مهم، وهذا تعليم من اهلل لعب�ده.

   جواز اتخ�ذ الكالب للح�جة وال�سيد والحرا�سة.
   انتف����ع الإن�س����ن ب�سحب���ة الأخي����ر ومخ�لط���ة ال�س�لحي���ن حت���ى ل���و ك�ن اأق���ل منه���م منزل���ة، فق���د حف���ظ ذك���ر الكل���ب لأن���ه �س�َح���َب اأه���ل 

الف�سل.
   دلت الآي�ت على م�سروعية الوك�لة، وعلى ح�سن ال�سي��سة والتلطف في التع�مل مع الن��س.



 وكم���� فعلن���� به���م الأفع����ل العجيب���ة 

الدال���ة عل���ى قدرتن���� م���ن اإن�متهم �س���نين 
كثيرة، واإيق�ظهم بعده�، اأطلعن� عليهم 
اأه���ل مدينته���م ليعل���م اأه���ل مدينته���م اأن 
وع���د اهلل بن�س���ر الموؤمني���ن وب�لبع���ث 
ح���ق، واأن القي�م���ة اآتي���ة ل �س���ك فيه����، 
فلم���� انك�س���ف اأم���ر اأ�سح����ب الكه���ف 
ِلع���ون عليه���م: م����ذا  وم�ت���وا اختل���ف الُمطَّ
يفعل���ون ب�س����أنهم؟ ق����ل فري���ق منه���م: 
ابن���وا عل���ى ب����ب كهفهم بني�ًن���� يحجبهم 
ويحميهم، ربهم اأعلم بح�لهم، فح�لهم 
يقت�س���ي اأن له���م خ�سو�سية عنده. وق�ل 
اأ�سح�ب النفوذ ممن لي����س لهم علم ول 
دع���وة �سحيح���ة: لنتخ���ذن عل���ى مك�نه���م 
ه���ذا م�س���جًدا للعب����دة تكريًم���� له���م 

وتذكي���ًرا بمك�نه���م.
ف���ي  الخ�ئ�سي���ن  بع����س  �س���يقول   

ق�ستهم عن عددهم: هم ثالثة رابعهم 
كلبه���م، ويق���ول بع�سه���م: ه���م خم�س���ة 
�س�د�س���هم كلبه���م، وكلت���� الط�ئفتي���ن 
اإنم���� ق�ل���ت م���� ق�لت���ه تبًع���� لظنه���� م���ن 
غي���ر دلي���ل، ويق���ول بع�سه���م: ه���م �س���بعة 
وث�منه���م كلبه���م، ق���ل - اأيها الر�س���ول -: 
رب���ي اأعل���م بعدده���م، م���� يعل���م عدده���م 
اإل قلي���ل مم���ن عّلمه���م اهلل عددهم، فال 
تج����دل ف���ي عدده���م ول ف���ي غي���ره م���ن 
اأحواله���م اأه���َل الكت����ب ول غيره���م اإل 
ج���داًل ظ�ه���ًرا ل عم���ق فيه، ب�أن تقت�سر 
على م� نزل عليك من الوحي ب�س����أنهم، 
ول ت�س����أل اأح���ًدا منه���م ع���ن تف��سي���ل 

�س����أنهم، ف�إنه���م ل يعلم���ون ذل���ك.
 ول تقول���ّن - اأيه���ا النب���ي - ل�س���يء 

تري���د فعل���ه غ���ًدا: اإن���ي ف�عل هذا ال�س���يء 
غ���ًدا؛ لأن���ك ل تدري ه���ل تفعله، اأو ُيَح�ل 

بين���ك وبين���ه؟ وهو توجيه لكل م�س���لم.
���ق فعل���ه عل���ى م�س���يئة اهلل   اإل اأن ُتَعلِّ

ب����أن تق���ول: �س����أفعله - اإن �س����ء اهلل - غ���ًدا، واذك���ر رب���ك بقول���ك: اإن �س����ء اهلل - اإن ن�س���يت اأن تقوله���� - وق���ل: اأرج���و اأن ير�س���دني ربي لأقرب 
م���ن هذا الأمر هداية وتوفيًق�.

 وَمَكَث اأ�سح�ب الكهف في كهفهم ثالث مئة وت�سع �سنين.

 ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول -: اهلل اأعل���م بم���� مكث���وا ف���ي كهفه���م، وق���د اأخبرن���� بم���دة مكثهم فيه، فال قول لأحد بعد قوله �س���بح�نه، له �س���بح�نه 

َره �سبح�نه! فهو يب�سر كل �سيء، وم� اأَ�ْسَمَعه! فهو ي�سمع كل �سيء،  وحده م� غ�ب في ال�سم�وات وم� غ�ب في الأر�س خلًق� وعلًم�، م� اأَْب�سَ
لي�س لهم من دونه ولي يتولى اأمرهم، ول ي�سرك في حكمه اأحًدا، فهو المنفرد وحده ب�لحكم.

ولم� بيَّن  اأن الحكم له وحده اأمر ر�سوله بتالوة م� اأوحي اإليه من حكم ربه واتب�عه، فق�ل:
 واق���راأ - اأيه���ا الر�س���ول - واعم���ل بم���� اأوح���ى اهلل ب���ه اإلي���ك م���ن الق���راآن، ف���ال مب���دل لكلم�ت���ه؛ لأنه���� �س���دق كله� وعدل كله����، ولن تجد من 

دونه �سبح�نه ملج�أً تلج�أ اإليه، ول مع�ًذا تعوذ به �سواه.
 

   اتخ�ذ الم�س�جد على القبور، وال�سالة فيه�، والبن�ء عليه�؛ غير ج�ئز في �سرعن�.
   في الق�سة اإق�مة الحجة على قدرة اهلل على الح�سر وبعث الأج�س�د من القبور والح�س�ب.

   دلَّت الآي�ت على اأن المراء والجدال المحمود هو الجدال ب�لتي هي اأح�سن.
ة والأدب ال�سرعي�ن يقت�سي�ن تعليق الأمور الم�ستقبلية بم�سيئة اهلل تع�لى. نَّ    ال�سُّ



 األزم نف�سك ب�سحبة الذين يدعون 

اأول  م�س�ألة  ودع�ء  عب�دة  دع�ء  ربهم 
النه�ر واآخره، مخل�سين له، ل تتج�وز 
عين�ك عنهم، تريد مج�ل�سة اأهل الغنى 
قلبه  يَّرن�  �سَ من  تطع  ول  وال�سرف، 
غ�فاًل عن ذكرن� بختمن� عليه، َف�أََمرك 
م  وَقدَّ مجل�سك،  عن  الفقراء  بتنحية 
ربه،  ط�عة  على  نف�سه  تهواه  م�  اتب�ع 

وك�نت اأعم�له �سي�ًع�.
 وق�����ل - اأيه���ا الر�س�����ول - له�����وؤلء 

الالهين عن ذكر اهلل لغفلة قلوبهم: م� 
جئتك���م ب���ه ه���و الح���ق، وه���و م���ن عند اهلل 
ل م���ن عن���دي، ول�س���ت مجي���ب دعوتك���م 
اإي����ي اأن اأط���رد الموؤمني���ن، فم���ن �س����ء 
منك���م الإيم����ن به���ذا الح���ق فليوؤم���ن ب���ه، 
و�سُي�س���ّر بجزائه، ومن �س�ء منكم الكفر 
ب���ه فليكف���ر، و�سي�س���ت�ء ب�لعق����ب ال���ذي 
ينتظ���ره، اإن���� اأعددن���� للظ�لمين اأنف�س���هم 
ب�ختي����ر الكف���ر ن����ًرا عظيم���ة اأح����ط بهم 
�س���وره�، ف���ال ي�س���تطيعون ف���راًرا منه����، 
واإن يطلب���وا غوًث���� بم����ء م���ن �س���دة م���� 
يالقون من العط�س يغ�ثوا بم�ء ك�لزيت 
الَعِك���ر �س���ديد الحرارة، ي�س���وي وجوههم 
من �سدة حّره، �س�ء �سراًب� هذا ال�سراب 
الذي ُيَغ�ثون به، فهو ل يغني من عط�س 
ب���ل يزي���ده، ول يطف���ئ الله���ب ال���ذي َيْلَفح 
جلوده���م، و�س����ءت الن�ر من���زًل ينزلونه، 

ومق�ًم���� يقيم���ون في���ه.
ولم���� ذك���ر اهلل م���� اأع���ّد للظ�لمي���ن م���ن 
ع���ذاب ذك���ر م� اأع���ّد للموؤمنين من ثواب 

كريم، فق�ل:
وعملوا  ب�هلل  اآمنوا  الذين  اإن   

الأعم�ل ال�س�لح�ت قد اأح�سنوا عملهم 
فلهم ثواب عظيم، اإن� ل ن�سيع اأجر من 
اأح�سن عماًل، بل نوّفيهم اأجورهم ك�ملة 

غير منقو�سة.
 اأولئك المو�سوفون ب�لإيم�ن وفعل الأعم��ل ال�س���لح���ت لهم جن���ت اإق���مة يقيم���ون في���ه� اأبًدا، تج���ري من تح���ت من�زلهم اأنه�ر 

الجنة العذبة، يزّينون فيه� ب�أ�سورة من ذهب، ويلب�سون ثي�ًب� خ�سًرا من رقيق الحرير وغليظه، يتكئون على الأ�سرة المزّينة ب�ل�ست�ئر 
الجميلة، َح�ُسن الثواب ثوابهم، وَح�ُسنت الجنة منزًل ومق�ًم� يقيمون فيه.

ولم� بيَّن �سبح�نه جزاء الظ�لمين وجزاء الموؤمنين �سرب مثاًل لهم�، فق�ل:
 وا�س���رب - اأيه���ا الر�س���ول - مث���اًل لرجلي���ن: ك�ف���ر وموؤم���ن، جعلن���� للك�ف���ر منهم���� حديقتي���ن م���ن اأعن����ب، واأحطن���� الحديقتي���ن بنخ���ل، 

واأنبتن���� ف���ي الف����رغ من م�س����حتهم� زروًع�.
 ف�أثم���رت كل حديق���ة ثم�ره���� م���ن تم���ر وعن���ب وزرع، ول���م تنق����س من���ه �س���يًئ�، ب���ل اأعطت���ه وافًي���� ك�م���اًل، واأجرين���� بينهم���� نه���ًرا ل�س���قيهم� 

بي�سر.
ا: اأن���� اأكثر منك اأم���واًل، واأعز   وك�ن ل�س�ح���ب الحديقتي���ن اأم���وال وثم����ر اأخ���رى، فق����ل ل�س�حب���ه الموؤم���ن وه���و يخ�طب���ه ليوؤث���ر في���ه ُمْغترًّ

منك ج�نًب�، واأقوى ع�س���يرة.
 

ى.    ف�سيلة �سحبة الأخي�ر، ومج�هدة النف�س على �سحبتهم ومخ�لطتهم واإن ك�نوا فقراء؛ ف�إن في �سحبتهم من الفوائد م� ل ُيْح�سَ
   كثرة الذكر مع ح�سور القلب �سبب للبركة في الأعم�ر والأوق�ت.

   ق�عدت� الثواب واأ�س��س النج�ة: الإيم�ن مع العمل ال�س�لح؛ لأن اهلل رتب عليهم� الثواب في الدني� والآخرة.



�سحبة  في  حديقته  الك�فر  ودخل   

لنف�سه  ظ�لم  وهو  اإي�ه�  ليريه  الموؤمن 
ب�لكفر وب�لُعْجب، ق�ل الك�فر: م� اأظّن 
اأن تفنى هذه الحديقة التي ت�س�هده�؛ 

لم� اتخذت له� من اأ�سب�ب البق�ء.
ح�دث���ة،  القي�م���ة  اأن  اأظ���ن  وم����   

اإنم���� ه���ي حي����ة م�س���تمرة، وعل���ى فر����س 
وقوعه���� ف����إذا ُبِعْث���ت واأُْرِجْع���ت اإل���ى رب���ي 
لأجدّن بعد البعث م� اأرجع اإليه مم� هو 
 ���� اأف�س���ل م���ن حديقت���ي ه���ذه، فكون���ي غنيًّ
���� بع���د  ف���ي الدني���� يقت�س���ي اأن اأك���ون غنيًّ

البع���ث.
الموؤم���ن وه���و  ل���ه �س�حب���ه  ق����ل   

يراجع���ه ال���كالم: اأكف���رت ب�ل���ذي خل���ق 
اأب�ك اآدم من تراب، ثم خلقك اأنت من 
المن���ّي، ث���م �سّيرك اإن�س����ًن� ذكًرا، وعدل 
ف�ل���ذي  ك�م���اًل،  وجعل���ك  اأع�س����ءك 

ق���در عل���ى ذل���ك كل���ه ق����در عل���ى بعث���ك.
 لك���ن اأن���� ل اأق���ول بقول���ك ه���ذا، 

واإنم���� اأق���ول: ه���و اهلل �س���بح�نه رب���ي 
المتف�س���ل بنعم���ه علين����، ول اأ�س���رك ب���ه 

اأح���ًدا ف���ي العب����دة.
حديقت���ك  دخل���ت  حي���ن  وه�����الَّ   

قلت: م� �س����ء اهلل ل قوة لأحد اإل ب�هلل، 
فه���و ال���ذي يفع���ل م���� ي�س����ء وه���و الق���وي، 
ف�إن كنت تراني اأفقر منك واأقّل اأولًدا.

 ف�أن���� اأتوق���ع اأن يعطين���ي اهلل خي���ًرا 

م���ن حديقت���ك، واأن يبع���ث على حديقتك 
عذاًب���� م���ن ال�س���م�ء، فت�سب���ح حديقت���ك 
���� ل نب����ت فيه���� تزل���ق فيه���� الأقدام  اأر�سً

لُملو�َسته�.
ف���ي  غ�ئ���ًرا  م�وؤه����  يذه���ب  اأو   

الأر����س ف���ال ت�س���تطيع الو�س���ول اإلي���ه 
بو�س���يلة، واإذا غ����ر م�وؤه���� ف���ال بق�ء له�.
ق م���� توق��������عه ال�������موؤمن،   وَتَح����قَّ

ف�أح����ط اله���الك بثم����ر حديق���ة الك�ف���ر، 
ف�أ�سبح الك�فر يقلب كفيه من �سدة الح�سرة والندم على م� بذل في عم�رته� واإ�سالحه� من اأموال، والحديقة �س�قطة على دع�ئمه� التي 

د عليه���� اأغ�س����ن العن���ب، ويق���ول: ي���� ليتن���ي اآمن���ت بربي وح���ده، ولم اأ�س���رك معه اأحًدا ف���ي العب�دة. ُتَم���دَّ
 ول���م تك���ن له���ذا الك�ف���ر جم�ع���ة يمنعون���ه مم���� ح���ّل ب���ه م���ن عق����ب، وهو ال���ذي ك�ن يفتخر بجم�عته، وم���� ك�ن هو ممتنًع� م���ن اإهالك اهلل 

لحديقته.
 في ذلك المق�م الن�سرة هلل وحده، هو �سبح�نه خيٌر ثواًب� لأولي�ئه من الموؤمنين، فهو ي�س�عف لهم الثواب، وخيٌر ع�قبًة لهم.

ي���ن ب�لدني���� مث���اًل، فمثله���� ف���ي زواله���� و�س���رعة انق�س�ئه���� مث���ل م����ء مط���ر اأنزلن����ه م���ن ال�س���م�ء، فنبت   وا�س���رب - اأيه���ا الر�س���ول - للُمْغَترِّ

بهذا الم�ء نب�ت الأر�س واأَْيَنع، ف�أ�سبح هذا النب�ت متك�سًرا متفتًت�، تحمل الري�ح اأجزاءه اإلى نواح اأخرى، فتعود الأر�س كم� ك�نت، وك�ن 
اهلل على كّل �سيء مقتدًرا، ل يعجزه �سيء، فيحيي م� �س�ء، ويفني م� �س�ء.

 
   عل���ى الموؤم���ن األ ي�س���تكين اأم����م ع���زة الغن���ي الك�ف���ر، وعلي���ه ن�سح���ه واإر�س����ده اإل���ى الإيم����ن ب����هلل، والإق���رار بوحدانيت���ه، و�س���كر نعم���ه 

واأف�س�ل���ه عليه.
َة اإلَّ ِب�هلِل}.    ينبغي لكل من اأعجبه �سيء من م�له اأو ولده اأن ي�سيف النعمة اإلى ُموِليه� وُم�ْسِديه� ب�أن يقول: {م� �س�َء اهلُل ل ُقوَّ

   اإذا اأراد اهلل بعبد خيًرا عجل له العقوبة في الدني�.
   جواز الدع�ء بتلف م�ل من ك�ن م�له �سبب طغي�نه وكفره وخ�سرانه.



في  به  ُيَتَزيَّن  مم�  والأولد  الم�ل   

الحي�ة الدني�، ول نفع للم�ل في الآخرة 
اإل اإن اأُْنِفق فيم� ير�سي اهلل، والأعم�ل 
ثواًب�  المر�سية عند اهلل خير  والأقوال 
من كل م� في الدني� من زينة، وهي خير 
م� يوؤمله الإن�س�ن؛ لأن زينة الدني� ف�نية 
وثواب الأعم�ل والأقوال المر�سية عند 

اهلل ب�ق.
م���ن  الجب����ل  ُنزي���ل  ي���وم  واذك���ر   

مواطنه����، وت���رى الأر����س ظ�ه���رة ل���زوال 
م���� عليه���� م���ن جب����ل و�س���جر وبن����ء، 
وجمعن���� جمي���ع المخلوق����ت، فل���م نت���رك 

منه���م اأح���ًدا اإل بعثن����ه.
�سفوًف�  ربك  على  الن��س  وعر�س   

جئتمون�  لقد  له��م:  ويق�ل  فيح��سبهم، 
خلقن�كم  كم�  ُغْرًل  عراة  حف�ة  ُفَرادى 
تبعثوا،  لن  اأنكم  زعمتم  بل  مرة،  اأول 
ومك�ًن�  زم�ًن�  لكم  نجعل  لن  واأّن� 

نج�زيكم فيه على اأعم�لكم.
���ع كت����ب الأعم����ل، فِم���ْن اآِخ���ٍذ   َوُو�سِ

كت�ب���ه بيمين���ه، وم���ن اآِخ���ٍذ اإي����ه ب�س���م�له، 
الك�فري���ن   - الإن�س���ان  اأيه���ا   - وت���رى 
خ�ئفي���ن مم���� في���ه؛ لأنه���م يعلم���ون م���� 
قدم���وا في���ه م���ن الكف���ر والمع��س���ي، 
ويقولون: ي� هالكن� وم�سيبتن�! م� لهذا 
الكت����ب ل يت���رك �سغي���رة ول كبي���رة م���ن 
اأعم�لن���� اإل حفظه���� وعّده����، ووجدوا م� 
عمل���وا ف���ي حي�تهم الدني� م���ن المع��سي 
مكتوًب���� مثبًت����، ول يظل���م رب���ك - اأيه���ا 
الر�س���ول - اأح���ًدا، ف���ال يع�ق���ب اأح���ًدا من 
غي���ر ذن���ب، ول ينق����س المطي���ع من اأجر 

ط�عت���ه �س���يًئ�.
 واذك���ر - اأيه���ا الر�س���ول - اإذ قلن���� 

للمالئك���ة: ا�س���جدوا لآدم �س���جود تحي���ة، 
ف�س���جدوا كله���م ل���ه امتث����ًل لأم���ر ربه���م 
اإل اإبلي����س ك�ن م���ن الج���ن ول���م يك���ن م���ن 

المالئكة، ف�أبى وا�ستكبر عن ال�سجود، فخرج عن ط�عة ربه، اأفتتخذونه - اأيها النا�س - هو واأولده اأولي�ء توالونهم من دوني وهم اأعداء 
���� له���م ب���دًل م���ن م���والة اهلل تع�ل���ى. لك���م، فكي���ف تتخ���ذون اأعداءك���م اأولي����ء لك���م؟! بئ����س وقب���ح �سني���ع الظ�لمي���ن الذي���ن جعل���وا ال�س���يط�ن وليًّ
 هوؤلء الذين اتخذتموهم اأولي�ء من دوني هم عبيد اأمث�لكم، م� اأ�سهدتهم خلق ال�سم�وات ول خلق الأر�س حين خلقتهم�، بل لم 

يكونوا موجودين، وم� اأ�سهدت بع�سهم خلق بع�س، ف�أن� المنفرد ب�لخلق والتدبير، وم� كنت متخذ الم�سلين من �سي�طين الإن�س والجن 
اأعواًن�، ف�أن� غني عن الأعوان.

 واذكر لهم - اأيها الر�سول - يوم القي�مة اإذ يقول اهلل للذين اأ�سركوا به في الدني�: ادعوا �سرك�ئي الذين زعمتم اأنهم �سرك�ء لي 

لعلهم ين�سرونكم، فدعوهم فلم ي�ستجيبوا لدع�ئهم ولم ين�سروهم، وجعلن� بين الع�بدين والمعبودين َمْهلًك� ي�ستركون فيه، وهو ن�ر 
جهنم.

 وع�ين الم�سركون الن�ر، ف�أيقنوا تم�م اليقين اأنهم واقعون فيه�، ولم يجدوا عنه� مك�ًن� ين�سرفون اإليه.

 
   على العبد الإكث�ر من الب�قي�ت ال�س�لح�ت، وهي كل عمل �س�لح من قول اأو فعل يبقى لالآخرة.

   على العبد تذكر اأهوال القي�مة، والعمل لهذا اليوم حتى ينجو من اأهواله، وينعم بجنة اهلل ور�سوانه.
م اهلل تع�لى اأب�ن� اآدم  والجن�س الب�سري ب�أجمعه ب�أمره المالئكة اأن ت�سجد له في بدء الخليقة �سجود تحية وتكريم.    َكرَّ

ا.    في الآي�ت الحث على اتخ�ذ ال�سيط�ن عدوًّ



ه���ذا  ف���ي  ونّوعن����  بّين����  ولق���د   

الق���راآن المن���زل على محمد    الكثير 
م���ن اأن���واع الأمث����ل ليتذك���روا ويّتعظ���وا، 
لك���ن الإن�س����ن - وخ��س���ة الك�ف���ر - اأكثر 
�س���يء يظه���ر من���ه المج�دل���ة بغير الحق.

 وم���� ح����ل بي���ن الكف����ر المع�ندي���ن 

وبي���ن الإيم����ن بم���� ج����ء ب���ه محم���د    
م���ن رب���ه، وم���� ح����ل بينه���م وبي���ن طل���ب 
َنْق����س  لذنوبه���م  اهلل  م���ن  المغف���رة 
ِرب���ت له���م الأمثل���ة ف���ي  البي����ن، فق���د �سُ
الق���راآن، وج�ءته���م الحج���ج الوا�سح���ة، 
ُّ���ت - اإيق����ع  واإنم���� منعه���م طلبه���م - بتَعن
ع���ذاب الأم���م ال�س����بقة عليه���م، ومع�ينة 

الع���ذاب ال���ذي وع���دوا ب���ه.
ر�سلن�  من  نبعث  من  نبعث  وم�   

والط�عة،  الإيم�ن  اأهل  مب�سرين  اإل 
ومخّوفين اأهل الكفر والع�سي�ن، ولي�س 
على  بحمله�  القلوب  على  ت�سّلط  لهم 
ب�هلل  كفروا  الذين  ويخ��سم  الهداية، 
ليزيلوا  لهم؛  الدليل  و�سوح  مع  الر�سل 
محمد   على  المنزل  الحق  بب�طلهم 
به  فوا  ُخوِّ وم�  القراآن  يَّروا  و�سَ  ،

حوكة و�سخرية. اأُ�سْ
��ر  ُذكِّ مم��ن  ظلًم���  اأ�س��د  اأح��د  ول   

ب�آي���ت رب��ه، فل��م َيْعب���أ بم��� فيه��� م��ن 
وعي��د ب�لع��ذاب، واأعر���س ع��ن التع���ظ 
به���، ون�س��ي م��� ق��ّدم ف��ي حي�ت��ه الدني��� 
م��ن الكف��ر والمع��س��ي ول��م يت��ب منه���، 
اإن��� جعلن��� عل��ى قل��وب م��ن ه��ذا و�سُفهم 
اأغطي��ة تمنعه��� م��ن فه��م الق��راآن، وف��ي 
ي�س��معونه  ف��ال  عن��ه،  َمًم���  �سَ اآذانه��م 
�س��م�ع قب��ول، واإن تدعه��م اإل��ى الإيم���ن 
فلن ي�ستجيبوا لم� تدعوهم اإليه اأبًدا م� 
دامت على قلوبهم اأغطية، وفي اآذانهم 

َم��م. �سَ
اإل��ى  النب��ي   َيَت�َس��وَّف  ولئ��ال   

مع�جل��ة المكذبي��ن ب��ه ب�لع��ذاب، ق���ل اهلل ل��ه: ورب��ك - اأيه��ا الر�س��ول - الغف��ور لذن��وب عب���ده الت�ئبي��ن، ذو الرحمة التي و�س��عت كل �س��يء، 
ومن رحمته اأنه يمهل الع�س�ة لعلهم يتوبون اإليه، فلو اأنه تع�لى يع�قب هوؤلء المعر�سين لعّجل لهم العذاب في الحي�ة الدني�، لكنه حليم 
رحي��م، اأّخ��ر عنه��م الع��ذاب ليتوب��وا، ب��ل له��م م��ك�ن وزم���ن محددان يج���زون فيهم� عل��ى كفرهم واإعرا�سه��م اإن لم يتوبوا، ل��ن يجدوا من 

دون��ه ملج���أً يلج��وؤون اإليه.
 وتل���ك الق���رى الك�ف���رة القريب���ة منك���م مث���ل ق���رى ق���وم ه���ود و�س�لح و�س���عيب اأهلكن�ه���م حين ظلموا اأنف�س���هم ب�لكف���ر والمع��سي، وجعلن� 

 واذك���ر - اأيه���ا الر�س���ول - حي���ن ق����ل مو�س���ى  لخ�دم���ه يو�س���ع ب���ن ن���ون: ل اأزال اأ�س���ير حت���ى اأ�س���ل ملتق���ى  لإهالكه���م وقًت���� مح���دًدا. 
 ف�س����را، فلم���� و�سال ملتقى البحرين ن�س���ي� �س���مكتهم� التي  البحري���ن، اأو اأ�س���ير زمًن���� طوي���اًل اإل���ى اأن األق���ى العب���د ال�س�ل���ح، ف�أتعل���م من���ه. 

���ْرداب، ل يلتئ���م الم�ء معه. اتخذاه���� زاًدا لهم����، ف�أحي���� اهلل ال�س���مكة، واتخ���ذت طريًق���� ف���ي البح���ر مث���ل ال�سِّ
 

   عظمة القراآن وجاللته وعمومه؛ لأن فيه كل طريق مو�سل اإلى العلوم الن�فعة، وال�سع�دة الأبدية، وكل طريق يع�سم من ال�سر. 
   م���ن حكم���ة اهلل ورحمت���ه اأن تقيي�س���ه المبطلي���ن المج�دلي���ن الح���ق ب�لب�ط���ل م���ن اأعظ���م الأ�س���ب�ب اإل���ى و�س���وح الح���ق، وتبيُّ���ن الب�ط���ل 
ب  وف�س�ده.     في الآي�ت من التخويف لمن ترك الحق بعد علمه اأن يح�ل بينه وبين الحق، ول يتمكن منه بعد ذلك، م� هو اأعظم ُمَرهِّ
وزاجر عن ذلك.     ف�سيلة العلم والرحلة في طلبه، واغتن�م لق�ء الف�سالء والعلم�ء واإن بعدت اأقط�رهم.     الحوت يطلق على ال�سمكة 

ال�سغي���رة والكبي���رة ول���م ي���رد في القراآن لفظ ال�س���مك، واإنم� ورد الحوت والنون واللحم الطري.



 فلم���� تعدي���� ذل���ك الم���ك�ن، ق����ل 

مو�س���ى  لخ�دمه: اآتن� طع�م الُغدوة، 
لق���د لقين���� من �س���فرن� هذا تعًب� �س���ديًدا.
 ق����ل الغ���الم: اأراأي���ت م���� ح�س���ل 

حي���ن التج�أن���� اإل���ى ال�سخ���رة؟! ف�إن���ي 
ن�س���يت اأن اأذك���ر ل���ك اأم���ر الح���وت، وم���� 
اأن�س����ني اأن اأذك���ره ل���ك اإل ال�س���يط�ن، 
فق���د َحِي���َي الح���وت، واتخذ ل���ه طريًق� في 

البح���ر يحم���ل عل���ى التعج���ب.
ذل�ك  لخ�دم�ه:  مو�س�ى   ق��ل   

م�ك�ن  عالم�ة  فه�و  نري�د،  كن��  م�� 
اآث��ر  ع��ن  يتتبَّ فرجع��  ال�س�ل�ح،  العب�د 
الطري�ق  ع�ن  ي�سيع��  لئ�ال  اأقدامهم��؛ 
حت�ى انتهي�� اإل�ى ال�سخ�رة، ومنه�� اإل�ى 

الح�وت. مدخ�ل 
 فلم���� و�س���ال م���ك�ن َفْق���د الح���وت 

وجدا عنده عبًدا من عب�دن� ال�س�لحين 
(، اأعطين����ه رحم���ة  ���ر  )وه���و الَخ�سِ
م���ن عندن����، وعّلمن����ه م���ن عندن���� علًم���� ل 
يّطلع عليه الن��س، وهو م� ت�سمنته هذه 

الق�سة.
توا�س���ع  ف���ي  مو�س���ى  ل���ه  ق����ل   

وتلّط���ف: ه���ل اأّتبعك على اأن تعّلمني مم� 
علم���ك اهلل م���ن العل���م م���� ه���و ر�س����د اإل���ى 

الح���ق؟
ُتِطي���ق  ل���ن  اإن���ك  ���ر:  الَخ�سِ ق����ل   

ال�سب���ر عل���ى م���� ت���راه م���ن علم���ي؛ لأنه ل 
يواف���ق م���� لدي���ك م���ن عل���م.

 وكي���ف ت�سب���ر عل���ى م���� ت���رى م���ن 

الأفع����ل الت���ي ل تعل���م وج���ه ال�س���واب 
فيه����؛ لأن���ك تحك���م فيه���� بمبل���غ علم���ك؟!

 ق����ل مو�س���ى: �س���تجدني اإن �س����ء 

اهلل �س�ب���ًرا عل���ى م���� اأرى من���ك م���ن 
اأفع����ل، ملتزًم���� بط�عت���ك، ل اأع�سي لك 

اأم���ًرا اأمرتن���ي ب���ه.
اتبعتني،  اإن  لمو�سى:  ر  الَخ�سِ ق�ل   

فال ت�س�ألني عن �سيء مم� ت�س�هدني اأقوم به حتى اأكون اأن� الب�دئ بتبيين وجهه.
ر ال�س���فينة  ���ر، فخ���رق الَخ�سِ  فلم���� اتفق���� عل���ى ذل���ك انطلق���� اإل���ى �س����حل البح���ر حت���ى لقي���� �س���فينة، فركب���� فيه���� دون اأج���رٍة َتْكِرم���ًة للَخ�سِ

بَقْلع لوح من األواحه�، فق�ل له مو�سى: اأخرقت ال�سفينة التي حمَلن� اأهُله� فيه� بغير اأجرة رج�ء اأن ُتْغِرق اأهله�؟! لقد اأتيت اأمًرا عظيًم�.
ر لمو�سى: األم اأقل: اإنك لن تطيق معي �سبًرا على م� ترى مني؟!  ق�ل الَخ�سِ

د في �سحبتك. ر: ل توؤاخذني ب�سبب تركي لعهدك ن�سي�ًن�، ول ت�سّيق علّي وُت�َسدِّ  ق�ل مو�سى  للَخ�سِ

���ر، فق�ل له   ف�نطلق���� بع���د نزولهم���� م���ن ال�س���فينة يم�س���ي�ن عل���ى ال�س����حل، ف�أب�س���را غالًم���� ل���م يبل���غ الحلم يلعب مع غلم����ن، فقتله الَخ�سِ

مو�سى: اأقتلت نف�ًس� ط�هرة لم تبلغ الحلم دونم� ذنب؟! لقد اأتيت اأمًرا ُمْنَكًرا!
 

�ًس� ليتم له اأمره الذي يريده.    ا�ستحب�ب كون خ�دم الإن�س�ن ذكيًّ� فطًن� َكيِّ
   اأن المعونة تنزل على العبد على ح�سب قي�مه ب�لم�أمور به، واأن الموافق لأمر اهلل ُيع�ن م� ل ُيع�ن غيره.

   الت�أدب مع المعلم، وخط�ب المتعلم اإي�ه األطف خط�ب.
   الن�سي�ن ل يقت�سي الموؤاخذة، ول يدخل تحت التكليف، ول يتعلق به حكم.

ر فيه ممن مهر فيه، واإن ك�ن دونه في العلم بدرج�ت كثيرة.    تعلم الع�لم الف��سل للعلم الذي لم َيَتَمهَّ
   اإ�س�فة العلم وغيره من الف�س�ئل هلل تع�لى، والإقرار بذلك، و�سكر اهلل عليه�.


