الخ ِ�ضر لمو�سى � :إني كنت
 قال َ
قلت لك� :إنك  -يا مو�سى  -لن ت�ستطيع
ال�صبر على ما �أقوم به من �أمر.
 قال مو�سى � :إن �س�ألت عن
�شيء بعد هـ ــذه المرة فـ ــفارقني،
ف ــقد و�صلت �إلى الغ ــاية التـ ــي ُت ْع ـ َـذر
فيــها على ترك م�صاحبتي؛ لكوني
خالفت �أمرك مرتين.
 ف�س���ارا حت���ى �إذا ج���اءا �أه���ل
طعام���ا ،فامتن���ع
قري���ة طلب���ا م���ن �أهله���ا ً
�أه���ل القري���ة من �إطعامهم���ا ،وت�أدية حق
ال�ضياف���ة �إليهم���ا ،فوج���دا ف���ي القري���ة
حائطً ���ا مائ ً
�ل�ا ق���ارب �أن ي�س���قط
الخ ِ�ضر حتى ا�س���تقام،
وينه���دم ،ف�س��� ّواه َ
للخ ِ�ض���ر :ل���و �ش���ئت
فق���ال مو�س���ى
َ
اتخ���اذ �أج���ر عل���ى �إ�صالح���ه التخذت���ه؛
لحاجتن���ا �إلي���ه بع���د امتناعه���م م���ن
�ضيافتن���ا.
الخ ِ�ض��ر لمو�س��ى :ه��ذا
 ق��ال َ
االعترا���ض عل��ى ع��دم �أخ��ذي �أج�� ًرا
عل��ى �إقام��ة الحائ��ط ه��و مح��ل الف��راق
بين��ي وبين��ك� ،س���أخبرك بتف�س��ير م��ا لم
ت�س��تطع �أن ت�صب��ر علي��ه مم��ا �ش��اهدتني
قم��ت ب��ه.
علي
أنكرت
�
التي
ال�سفينة
� أما
َّ
خرقها؛ فكانت ل�ضعفاء يعملون عليها
في البحر ال ي�ستطيعون الدفع عنها،
ف�أردت �أن ت�صير معيبة بما �أحدثته
فيها؛ حتى ال ي�ستولي عليها ملك كان
كرها
�أمامهم ي�أخذ كل �سفينة �صالحة ً
من �أ�صحابها ،ويترك كل �سفينة معيبة.
���ي
 و�أم���ا الغ�ل�ام ال���ذي �أنك���رت عل ّ
قتل���ه ف���كان �أب���واه م�ؤم َني���ن ،وكان ه���و
ف���ي عل���م اهلل كاف��� ًرا ،فخفن���ا �إن بل���غ �أن
يحملهم���ا عل���ى الكف���ر ب���اهلل والطغي���ان
م���ن ف���رط محبتهم���ا ل���ه� ،أو م���ن ف���رط

حاجتهم���ا �إلي���ه.
و�صالحا وطهارة من الذنوب ،و�أقرب رحمة بوالديه منه.
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ً ً
علي �إ�صالحه فكان ل�صغيرين في المدينة التي جئناها قد مات �أبوهما ،وكان تحت الحائط
أنكرت
�
و
أ�صلحته
�
الذي
 و�أما الحائط
ّ
�صالحا ،ف�أراد ربك  -يا مو�سى � -أن يبلغا �سن الر�شد ويكبرا ،ويخرجا مالهما المدفون
ال�صغيرين
هذين
أبو
�
وكان
لهما،
مال مدفون
ً
وتعر�ض لل�ضياع ،وكان هذا التدبير رحمة من ربك بهما ،وما فعلته من اجتهادي؛
من تحته؛ �إذ لو �سقط الحائط الآن النك�شف مالهما ّ
ذلك تف�سير ما لم ت�ستطع ال�صبر عليه.
الخ ِ�ضر ذكر ق�صة ذي القرنين؛ لما بينهما من ترابط؛ �إذ �إن ًّ
كل منهما �سعى لحماية ال�ضعفاء ،فقال:
ولما ذكر اهلل ق�صة َ
 وي�س����ألك � -أيه��ا الر�س��ول  -الم�ش���ركون واليه���ود ُم ْم ِتحني���ن ع���ن خب���ر �صاح���ب القرني���ن ،ق���ل� :س����أتلو عليك���م م���ن خب���ره ج���ز ًءا تعتب���رون
به وتتذكرون.

وج���وب الت�أن���ي والتثب���ت وع���دم المب���ادرة �إل���ى الحك���م عل���ى ال�ش���يء� .أن الأم���ور تج���ري �أحكامه���ا عل���ى ظاهره���ا ،و ُت َعل���ق به���ا الأح���كام
الدنيوي���ة ف���ي الأم���وال والدم���اء وغيره���اُ .ي ْد َف���ع ال�ش���ر الكبي���ر بارت���كاب ال�ش���ر ال�صغي���ر ,و ُي َر َاعى �أكب���ر الم�صلحتين بتفوي���ت �أدناهما.
ينبغ���ي لل�صاح���ب �أال يف���ارق �صاحب���ه ويت���رك �صحبت���ه حت���ى ُي ْع ِت َب���ه و ُي ْع ِ���ذر من���ه .ا�س���تعمال الأدب م���ع اهلل تعال���ى ف���ي الألف���اظ بن�س���بة
الخي���ر �إلي���ه وع���دم ن�س���بة ال�ش���ر �إلي���ه � .أن العب���د ال�صال���ح يحفظ���ه اهلل في نف�س���ه وفي ذريته.

� إنا َمكَّنا له في الأر�ض ،و�أعطيناه
من كل �شيء يتعلق به مطلو ُبه طري ًقا
يتو�صل به �إلى مراده.
 ف�أخذ بمـا �أعطـيناه من الو�سائل
والطرق للتو�صـل �إلى مطــلوبه ،فاتجه
غر ًبا.
 و�س���ار ف���ي الأر����ض حت���ى �إذا و�ص���ل
�إل���ى نهاي���ة الأر����ض م���ن جه���ة مغ���رب
ال�شم�س  -في مر�أى العين  -ر�آها ك�أنها
تغ���رب ف���ي عي���ن ح���ارة ذات طين �أ�س���ود،
قوم���ا كفا ًرا،
ووج���د عند مغرب ال�شم����س ً
قلن���ا ل���ه عل���ى �س���بيل التخيير :ي��ا �صاحب
القرني��ن� ،إم���ا �أن ُت َعذِّ ب ه�ؤالء بالقتل �أو
بغي���ره ،و�إم���ا �أن ُت ْح ِ�س���ن �إليه���م.
 ق���ال �صاح���ب القرني���ن� :أم���ا م���ن
أ�ص���ر عل���ى ذل���ك بع���د
�أ�ش���رك ب���اهلل و� ّ
دعوتن���ا ل���ه �إل���ى عب���ادة اهلل ف�س���نعاقبه
بالقتل في الدنيا ،ثم يرجع �إلى ربه يوم
القيام���ة فيع ّذب���ه عذا ًب���ا فظي ًع���ا.
 و�أم���ا م���ن �آم���ن منه���م ب���اهلل وعم���ل
�صالح���ا فله الجن���ة؛ جزا ًء من ربه
عم ً�ل�ا ً
على �إيمانه وعمله ال�صالح ،و�سنقول له
م���ن �أمرن���ا ما فيه رفق ولين.
 ث���م اتب���ع طري ًق���ا غي���ر طريق���ه
الأولى متج ًها �إلى جهة �ش���روق ال�شم����س.
 و�سار حتى �إذا و�صل �إلى جهة
مطلع ال�شم�س  -في مر�أى العين  -وجد
ال�شم�س تطلع على �أقوام لم نجعل لهم
من دون ال�شم�س ما يقيهم من البيوت
ومن ظالل الأ�شجار.
 كذل���ك � ْأم���ر �صاح���ب القرني���ن،
وق���د �أح���اط علمن���ا بتفا�صيل ما لديه من
الق���وة وال�س���لطان.
 ث���م اتب���ع طري ًق���ا غي���ر الطريقي���ن
معتر�ض���ا بي���ن الم�ش���رق
الأوليي���ن
ً
والمغ���رب.
قوما ال يكادون يفهمون كالم غيرهم.
 و�سار حتى و�صل ثغرة بين جبلين فوجد من ِق َب ِلهما ً
 قال���وا :ي��ا ذا القرني��ن� ،إن ي�أج���وج وم�أج���وج (يعن���ون �أمتي���ن عظيمتي���ن م���ن بن���ي �آدم) مف�س���دون ف���ي الأر����ض بم���ا يقوم���ون ب���ه م���ن القت���ل
وغي���ره ،فه���ل نجع���ل لك م ً���ال على �أن تجعل بينن���ا وبينهم حاج ًزا؟
 ق���ال ذو القرني���ن :م���ا رزقني���ه رب���ي م���ن المل���ك وال�س���لطان خير لي مما تعطونن���ي من مال ،ف�أعينوني برج���ال و�آالت �أجعل بينكم وبينهم
حاجزا.
ً
ْ � أح ِ�ض���روا ِقطَ ���ع الحدي���د ،ف�أح�ضروه���ا فطف���ق يبن���ي به���ا بي���ن الجبلي���ن ،حت���ى �إذا �س���اواهما ببنائ���ه ق���ال للعم���ال� :أ�ش���علوا الن���ار عل���ى هذه
نحا�س���ا �أ�ص ّبه عليه.
القط���ع ،حت���ى �إذا احم���رت قط���ع الحديد قال� :أح�ضروا ً
 فما ا�ستطاع ي�أجوج وم�أجوج �أن يعل َوا عليه الرتفاعه ،وما ا�ستطاعوا �أن يثقبوه من �أ�سفله ل�صالبته.
�أن ذا القرني���ن �أح���د المل���وك الم�ؤمني���ن الذي���ن ملك���وا الدني���ا و�س���يطروا عل���ى �أهله���ا ،فق���د �آت���اه اهلل مل���كًا وا�س��� ًعا ،ومنح���ه حكم���ة وهيب���ة
وعل ًم���ا ناف ًعا.
من واجب الملك �أو الحاكم �أن يقوم بحماية الخلق في حفظ ديارهم ،و�إ�صالح ثغورهم من �أموالهم.
�أهل ال�صالح والإخال�ص يحر�صون على �إنجاز الأعمال ابتغاء وجه اهلل.

 ق���ال ذو القرني���ن :ه���ذا ال�س���د
رحم���ة م���ن رب���ي يح���ول بي���ن ي�أج���وج
وم�أج���وج وبي���ن الإف�س���اد ف���ي الأر����ض،
ويمنعه���م من���ه ،ف����إذا ج���اء الوق���ت ال���ذي
حدده اهلل لخروجهم قبل قيام ال�س���اعة
َ�ص َّي���ره م�س���تو ًيا بالأر����ض ،وكان وع���د
اهلل بت�س���ويته بالأر����ض وبخ���روج ي�أج���وج
وم�أج���وج ثاب ًت���ا ال ُخ ْل���ف في���ه.
 وتركن���ا بع����ض الخل���ق �آخ���ر الزم���ان
ي�ضطربون ويختلطون ببع�ض ،و ُن ِفخ في
ال�ص���ور فجمعن���ا الخل���ق كل���ه للح�س���اب
والجزاء.
 و�أظهرنا جهنم للكافرين �إظها ًرا ال
لب�س معه لي�شاهدوها عيانًا.
� أظهرناه���ا للكافري���ن الذي���ن
كان���وا ف���ي الدني���ا عم ًي���ا ع���ن ذك���ر اهلل؛
لم���ا عل���ى �أعينه���م م���ن حج���اب مان���ع م���ن
ذل���ك ،وكان���وا ال ي�س���تطيعون �س���مع �آي���ات
اهلل �س���ماع قب���ول.
أفظن الذين كفروا باهلل �أن يجعلوا
ّ � 
عبادي من مالئكة ور�سل و�شياطين
معبودين من دوني؟! �إنا هي�أنا جهنم
للكافرين ً
منزل لإقامتهم.
 ق���ل � -أيه ��ا الر�س ��ول  :-ه���ل
نخبركم � -أيها النا�س  -ب�أعظم النا�س
خ�س���رانًا لعمل���ه؟
 الذين يرون يوم القيامة �أن �سعيهم
الذي كانوا ي�سعونه في الدنيا قد �ضاع،
وهم يظنون �أنهم مح�سنون في �سعيهم،
و�سينتفعون ب�أعمالهم ،والواقع خالف
ذلك.
� أولئ���ك ه���م الذي���ن كف���روا ب�آي���ات
ربه���م الدال���ة عل���ى توحي���ده ،وكف���روا
بلقائ���ه ،فبطل���ت �أعماله���م لكفرهم بها،
ف�ل�ا يك���ون له���م ي���وم القيام���ة ق���در عن���د
اهلل.
 ذلك الجزاء ال ُم َع ّد لهم هو جهنم؛ لكفرهم باهلل ،واتخاذهم �آياتي المنزلة ور�سلي �سخرية.
ولما ذكر اهلل جزاء الكافرين ذكر جزاء الم�ؤمنين ،فقال:
� إن الذين �آمنوا باهلل وعملوا الأعمال ال�صالحات كانت لهم �أعلى الجنان ً
منزل لإكرامهم.
 ماكثين فيها � ًأبدا ،ال يطلبون عنها تح ّو ًل؛ لأنها ال يدانيها جزاء.
 ق���ل � -أيه��ا الر�س��ول � :-إن كلم���ات رب���ي كثي���رة ،فل���و كان البح���ر ِح ْب��� ًرا له���ا تكت���ب ب���ه النته���ى م���اء البح���ر قب���ل �أن تنته���ي كلمات���ه �س���بحانه،
أي�ضا.
ول���و �أتين���ا ببحور �أخرى لنفدت � ً
وح���ى �إل ّ���ي � ّأن معبودك���م بح���ق معب���ود واحد ال �ش���ريك له ،وهو اهلل ،فم���ن كان يخاف لقاء
ي
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ك
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ب
���ا
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أحدا.
�
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ا
مخل�ص
عمل مواف ًقا ل�شرعه،
ً
ً
�إثبات البعث والح�شر بجمع الجن والإن�س في �ساحات القيامة بالنفخة الثانية في ال�صور.
�أن �أ�شد النا�س خ�سارة يوم القيامة هم الذين �ضل �سعيهم في الدنيا ،وهم يظنون �أنهم يح�سنون �صن ًعا في عبادة من �سوى اهلل.
ال يمكن ح�صر كلمات اهلل تعالى وعلمه وحكمته و�أ�سراره ،ولو كانت البحار والمحيطات و�أمثالها دون تحديد حب ًرا يكتب به.
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�إبط ــال عقيـ ــدة ن�س ــبة الــولـ ــد هلل
م ــن الم�ش ــركين والن�صارى ،وبيان
�سعة رحمة اهلل بعباده.

تق���دم ال���كالم عل���ى
نظائره���ا ف���ي بداية �س���ورة البقرة.
 ه���ذا ذك���ر رحم���ة رب���ك بعب���ده
نق�ص���ه علي���ك لالعتب���ار به.
زكري���ا ّ ،
� إذ دع���ا رب���ه �س���بحانه دع���اء خف ًّي���ا
ليك���ون �أق���رب �إلى الإجابة.
 ق���ال :ي ��ا رب� ،إن���ي �ضعف���ت
عظام���ي ،وكث���ر �ش���يب ر�أ�س���ي ،ول���م �أك���ن
خائ ًب���ا ف���ي دعائ���ي ل���ك ،ب���ل كلم���ا دعوتك
�أجبتن���ي.
 و�إن���ي خف���ت قرابت���ي �أال يقوم���وا
بع���د موت���ي بح���ق الدي���ن الن�ش���غالهم
بالدني���ا ،وكان���ت امر�أت���ي عقي ًم���ا ال تل���د،
ف�أعطن���ي م���ن عن���دك ول ً���دا ُم ِعينً���ا.
 ي ـ���رث الن ـ���ب ّوة عن���ي ،وي ـ���رثها م���ن
رب -
�آل يعقـ���وب  ،و�صـ ـ��� ِّيره  -ي ��ا ِّ
مر�ض ًّي���ا ف���ي دين���ه وخلق���ه وعلم���ه.
 فا�ستج ـ���اب اهلل دع���اءه ،ون���اداه:
ي��ا زكري��ا� ،إن���ا نخب���رك بما ي�س ّ���رك ،فقد
غالما ا�سمه
�أجبنا دعاءك ،و�أعطيناك ً
يحي���ى ،ل���م نجع���ل لغي���ره م���ن قبل���ه ه���ذا
اال�سم.
 ق ـ���ال زك ـ ـ���ريا متعـ ـ���ج ًبا م���ن ق���درة
اهلل :كي���ف يول���د ل���ي ول���د وامر�أت���ي عقيم
ال تل���د ،وق���د بلغت نهاية العمر من الكبر
و�ضع���ف العظام؟!
 ق���ال ال َم َل���ك :الأم���ر كم���ا قل���ت م���ن
�أن امر�أت���ك ال تل���د ،و�أن���ك قد بلغت نهاية
العم���ر م���ن الكب���ر و�ضع���ف العظ���ام ،لك���ن
رب���ك ق���ال :خ ْل���ق رب���ك ليحي���ى م���ن �أ ّم عاق���ر وم���ن � ٍأب بل���غ نهاي���ة العم���ر �س��� ْهل ،وق���د خلقت���ك  -ي��ا زكري��ا  -من قبل ذل���ك ولم تكن �ش���يئًا يذكر؛
عدما.
لأنك كن���ت ً
ب�ش���رتني ب���ه المالئك���ة ،ق���ال :عالمت���ك عل���ى ح�ص���ول م���ا
 ق���ال زكري���ا  :ي��ا رب ،اجع���ل ل���ي عالم���ة �أطمئ ّ���ن به���ا ت���دل عل���ى ح�ص���ول م���ا ّ
���رت ب���ه �أال ت�س���تطيع كالم النا����س ث�ل�اث لي���ال م���ن غير علة ،بل �أن���ت �صحيح معافى.
ُب� ِّش َ
م�صله ،ف�أ�شار �إليهم من غير كالم� :أن �س ّبحوا اهلل �سبحانه �أول النهار و�آخره.
 فخرج زكريا على قومه من ّ

ال�ضعف والعجز من �أحب و�سائل التو�سل �إلى اهلل؛ لأنه يدل على ال َّت َب ُّر ِ�ؤ من الحول والقوة ،وتعلق القلب بحول اهلل وقوته.
ي�ستحب للمرء �أن يذكر في دعائه نعم اهلل تعالى عليه ،وما يليق بالخ�ضوع.
الحر�ص على م�صلحة الدين وتقديمها على بقية الم�صالح.
ت�ستحب الأ�سماء ذات المعاني الطيبة.

 فول���د ل���ه يحي���ى ،فلم���ا بل���غ �س��� ًّنا
يخاط���ب فيه���ا قلن���ا ل���ه :ي��ا يحي��ى ،خ���ذ
الت���وراة بج��� ّد واجتهاد ،و�أعطيناه الفهم
والعل���م والج���د والع���زم وه���و ف���ي �س ّ���ن
ال�صب���ا.
 ورحمن���اه رحم���ة م���ن عندن���ا،
وط ّهرن���اه م���ن الذن���وب ،وكان تق ًّيا ي�أتمر
ب�أوام���ر اهلل ،ويجتن���ب نواهي���ه.
 وكان ب��� ًّرا بوالدي���ه ،لطي ًف���ا بهم���ا،
مح�س���نًا �إليهم���ا ،ول���م يك���ن متك ّب��� ًرا ع���ن
طاع���ة رب���ه وال طاعتهم���ا ،وال عا�ص ًي���ا
لرب���ه �أو لوالدي���ه.
 و�سالم عليه من اهلل و�أمان له منه
يوم ولد ،ويوم يموت ويخرج من هذه
الحياة ،ويوم يبعث ح ًّيا يوم القيامة،
وهذه المواطن الثالثة هي �أوح�ش ما
يمر به الإن�سان ،ف�إذا �أمن فيها فال
ّ
خوف عليه فيما عداها.
 واذكر � -أيها الر�سول  -في القر�آن
تنحت
المنزل عليك خبر مريم �إذ ّ
عن �أهلها ،وانفردت بمكان على جهة
ال�شرق منهم.
 فاتخ���ذت لنف�س���ها م���ن دون قومه���ا
�س���ات ًرا ي�س���ترها حت���ى ال يروه���ا ح���ال
عبادته���ا لربه���ا ،فبعثن���ا �إليه���ا جبري���ل
 ،فتمثل لها في �صورة �إن�س���ان َ�س��� ِو ّي
الخلق���ة ،فخاف���ت �أن���ه يريده���ا ب�س���وء.
 فلم���ا ر�أت���ه ف���ي �ص���ورة �إن�س���ان َ�س��� ِو ّي
الخ ْل���ق ي ّتج���ه �إليه���ا قال���ت� :إن���ي �أ�س���تجير
َ
بالرحـ���من من���ك �أن ينالن���ي من���ك �س���وء
ي��ا ه��ذا � -إن كن���ت تق ًّي���ا تخ���اف اهلل. ق���ال جبري���ل
� :أن���ا ل�س���ت
ب�ش��� ًرا� ،إنما �أنا ر�س���ول من ربك �أر�س���لني
�إلي���ك لأه���ب ل���ك ول ً���دا ط ّي ًب���ا طاه��� ًرا.
 قال���ت مري���م متعجب���ة :كي���ف يك���ون
ل���ي ول���د ول���م يقربن���ي زوج وال غي���ره،
ول�س���ت زاني���ة حت���ى يك���ون ل���ي ول���د؟!
 ق���ال له���ا جبري���ل :الأم���ر كم���ا ذك���رت م���ن �أن���ك ل���م يم�س�س���ك زوج وال غي���ره ول���م تكوني زاني���ة ،لكن ربك �س���بحانه قالَ :خ ْل���ق ولد من غير
�أب �س���هل عل ّ���ي ،وليك���ون الول���د الموه���وب ل���ك عالم���ة للنا����س على قدرة اهلل ،ورحمة منا لك ولمن �آمن ب���ه ،وكان َخلْق ولدك هذا ق�ضاء من
اهلل مق��� ّد ًرا ،مكتو ًبا في اللوح المحفوظ.
فتنحت به �إلى مكان بعيد عن النا�س.
 فحملت به بعد نفخ الملكّ ،
 ف�ضربه���ا المخا����ض ،و�ألج�أه���ا �إل���ى �س���اق نخل���ة ،قال���ت مري���م  :ي���ا ليتن���ي م ّ���ت قب���ل ه���ذا الي���وم ،وكن���ت �ش���يئًا ال ُي ْذكَر حت���ى ال ُيظَ ن بي
ال�سوء.
 فناداها عي�سى من تحت قدميها :ال تحزني ،قد جعل ربك تحتك جدول ٍ
ماء ت�شربين منه.
 و�أم�سكي بجذع النخلة وه ّزيه ت�ساقط عليك رط ًبا طر ًّيا ُج ِن َي من �ساعته.
ال�صبر على القيام بالتكاليف ال�شرعية مطلوب.
علو منزلة بر الوالدين ومكانتها عند اهلل ،فاهلل قرنه ب�شكره.
مع كمال قدرة اهلل في �آياته الباهرة التي �أظهرها لمريم� ،إال �أنه جعلها تعمل بالأ�سباب لي�صلها ثمرة النخلة.

 فكل���ي م���ن الرط���ب ،وا�ش���ربي
نف�س���ا بمول���ودك وال
م���ن الم���اء ،وطيب���ي ً
تحزن���ي ،ف����إن ر�أي���ت م���ن النا����س �أح ً���دا
ف�س����ألك ع���ن خب���ر المول���ود فقول���ي ل���ه:
�إن���ي �أوجب���ت عل���ى نف�س���ي لرب���ي �صم ًت���ا
ع���ن ال���كالم ،فل���ن �أكل���م الي���وم �أح ً���دا م���ن
النا����س.
 فج���اءت مري���م بابنه���ا �إل���ى قومه���ا
تحمل���ه ،ق���ال له���ا قومه���ا م�س���تنكرين :ي��ا
مري��م ،لق���د جئ���ت �أم ًرا عظي ًم���ا مفترى،
حي���ث جئ���ت بول���د من غي���ر �أب.
 ي���ا �ش���بيهة ه���ارون ف���ي العب���ادة
(وه���و رج���ل �صالح) م���ا كان �أبوك زان ًيا،
وال كان���ت �أم���ك زاني���ة ،ف�أن���ت م���ن بي���ت
طاه���ر مع���روف بال�صالح ،فكي���ف ت�أتين
بول���د م���ن غي���ر �أب؟!
 ف�أ�شارت �إلى ابنها عي�سى وهو
في المهد ،فقال لها قومها متعجبين:
كيف نكلّم �صب ًّيا وهو في المهد؟!
 ق���ال عي�س���ى � :إن���ي عب���د اهلل،
�أعطان���ي الإنجي���ل ،وجعلن���ي نب ًّي���ا م���ن
�أنبيائ���ه.
 وجعلن���ي كثي���ر النف���ع للعب���اد �أينم���ا
كن���ت ،و�أمرن���ي ب����أداء ال�ص�ل�اة و�إعط���اء
ال���زكاة طيل���ة حياتي.
 وجعلن���ي ب��� ًّرا ب�أ ّم���ي ،ول���م يجعلن���ي
متك ّب��� ًرا ع���ن طاع���ة رب���ي ،وال عا�ص ًيا له.
 والأم���ان م���ن ال�ش���يطان و�أعوان���ه
���ي ي���وم مي�ل�ادي وي���وم موت���ي وي���وم
عل ّ
بعث���ي ح ًّي���ا ي���وم القيام���ة ،فل���م يتخ ّبطْ ن���ي
ال�ش���يطان ف���ي ه���ذه المواق���ف الثالث���ة
الموح�ش���ة.
 ذلك المو�صوف بتلك ال�صفات هو
عي�سى بن مريم ،وهذا الكالم هو قول
الحق فيه ،ال ما يقوله ال�ضالّون الذين
ي�شكّون في �أمره ويختلفون.
 م���ا ينبغ���ي هلل �أن يتخ���ذ م���ن ول���د ،تق ّد����س ع���ن ذل���ك وتن��� ّزه� ،إذا �أراد �أم��� ًرا ،ف�إنم���ا يكفي���ه �س���بحانه �أن يق���ول لذل���ك الأم���ر( :ك���ن) ،فيكون
ال محال���ة ،فم���ن كان كذل���ك فهو ُم َن َّزه عن الولد.
 و�إن اهلل �س���بحانه ه���و رب���ي وه���و ربك���م جمي ًع���ا ،ف�أخل�ص���وا ل���ه العب���ادة وح���ده ،هذا الذي ذكرت لك���م هو الطريق الم�س���تقيم المو�صل �إلى
مر�ضاة اهلل.
 فاختل���ف المختلف���ون ف���ي �ش����أن عي�س���ى ف�ص���اروا �أحزا ًب���ا متفرقي���ن م���ن بي���ن قوم���ه ،ف�آم���ن ب���ه بع�ضه���م وقال���وا :ه���و ر�س���ول ،وكف���ر ب���ه
�آخرون كاليهود ،كما غال فيه طوائف فقال بع�ضهم :هو اهلل ،وقال �آخرون :هو ابن اهلل ،تعالى اهلل عن ذلك ،فويل للمختلفين في �ش�أنه
من �ش���هود يوم القيامة العظيم بما فيه من م�ش���اهد وح�س���اب وعقاب.
 م���ا �أ�س���معهم يومئ���ذ وم���ا �أب�صره���م� ،س���معوا حي���ن ل���م ينفعه���م ال�س���مع ،و�أب�ص���روا حي���ن ل���م ينفعه���م الب�ص���ر ،لك���نِ الظالمون ف���ي الحياة
الدني���ا ف���ي �ض�ل�ال وا�ض���ح عن ال�صراط الم�س���تقيم ،فال ي�س���تع ّدون للآخرة حتى ت�أتيه���م بغتة وهم على ظلمهم.
في �أمر مريم بال�سكوت عن الكالم دليل على ف�ضيلة ال�صمت في بع�ض المواطن .
نذر ال�صمت كان جائ ًزا في �شرع من قبلنا� ,أما في �شرعنا فقد دلت ال�سنة على منعه.
�أن ما �أخبر به القر�آن عن كيفية خلق عي�سى هو الحق القاطع الذي ال �شك فيه ،وكل ما عداه من تقوالت باطل ال يليق بالر�سل.
في الدنيا يكون الكافر �أ�صم و�أعمى عن الحق ،ولكنه �سيب�صر وي�سمع في الآخرة �إذا ر�أى العذاب ،ولن ينفعه ذلك.

 و�أن���ذر � -أيه ��ا الر�س ��ول  -النا����س
ي���وم الندام���ة حي���ن ين���دم الم�س���يء عل���ى
�إ�س���اءته ،والمح�سن على عدم ا�ستكثاره
م���ن الطاع���ة� ،إذ طوي���ت �صح���ف العباد،
وف���رغ م���ن ح�س���ابهم ،و�ص���ار ك ٌّل �إل���ى م���ا
ق��� ّدم ،وه���م ف���ي حياته���م الدني���ا ُم ْغ َت ُّرون
بها ،الهون عن الآخرة ،وهم ال ي�ؤمنون
بي���وم القيامة.
� إنا نحن الباقون بعد فناء الخالئق،
نرث الأر�ض ،ونرث من عليها لفنائهم
وت�صرفنا
وبقائنا بعدهم ،وملكنا لهم،
ّ
فيهم بما ن�شاء ،و�إلينا وحدنا يرجعون
يوم القيامة للح�ساب والجزاء.
 واذكر � -أيها الر�سول  -في القر�آن
المن ّزل عليك خبر �إبراهيم � ،إنه
كان كثير ال�صدق والت�صديق ب�آيات
اهلل ،ونب ًّيا من عند اهلل.
� إذ قال لأبيه �آزر :يا �أبت؛ ِل َم تعبد
من دون اهلل �صن ًما ال ي�سمع دعاءك � ْإن
دع ْو َته ،وال يب�صر عبادتك �إن عبدته،
وال يك�شف عنك �ض ًّرا ،وال يجلب لك
نف ًعا؟!
 ي��ا �أب��ت� ،إن���ي ق���د جاءن���ي م���ن العل���م
ع���ن طري���ق الوحي ما لم ي�أتك ،فا ّتبعني
�أر�شدك �إلى طريق م�ستقيم.
 ي ��ا �أب ��ت ،ال تعب���د ال�ش���يطان
بطاعتك له� ،إن ال�شيطان كان للرحـمن
عا�ص ًي���ا ،حي���ث �أمره بال�س���جود لآدم فلم
ي�س���جد.
 ي ��ا �أب ��ت� ،إن���ي �أخ���اف �أن ي�صيب���ك
���ت عل���ى
ع���ذاب م���ن الرحـ���من �إن م ّ
كف���رك ،فتك���ون قرينً���ا لل�ش���يطان ف���ي
الع���ذاب لمواالت���ك ل���ه.
 ق���ال �آزر البن���ه �إبراهي���م :
أمعر�ض �أنت عن �أ�صنامي التي �أعبدها
� ٌ
���ف ع���ن �س ّ���ب
ي��ا �إبراهي��م؟! لئ���ن ل���م تك ّ

�أ�صنام���ي لأرمي ّن���ك بالحج���ارة ،وفارقن���ي زما ًن���ا طوي ً�ل�ا ف�ل�ا تكلّمن���ي ،وال تجتم���ع مع���ي.
 ق���ال �إبراهي���م لأبي���ه� :س�ل�ام علي���ك من���ي ،ال ينال���ك م���ا تك���ره من���ي� ،س����أطلب لك المغف���رة من ربي والهداي���ة� ،إنه �س���بحانه كان كثير
اللطف بي.
 و�أفارقك���م و�أف���ارق معبوداتك���م الت���ي تعبدونه���ا م���ن دون اهلل ،و�أدع���و ربي وحده ال �أ�ش���رك به �ش���يئًا ،ع�س���ى �أال يمنعن���ي �إذا دعوته ،ف�أكون
بدعائه �شَ ق ًّيا.
 فلم���ا تركه���م وت���رك �آلهته���م الت���ي يعبدونه���ا م���ن دون اهلل ،ع ّو�ضن���اه ع���ن فق���د �أهل���ه فوهبن���ا ل���ه ابنه �إ�س���حاق ،ووهبنا له حفي���ده يعقوب،
وكل واح���د منهما جعلناه نب ًّيا.
 و�أعطيناهم من رحمتنا مع النبوة خي ًرا كثي ًرا ،وجعلنا لهم ثنا ًء ح�سنًا م�ستم ًّرا على �أل�سنة العباد.
 واذكر � -أيها الر�سول  -في القر�آن المنزل عليك خبر مو�سى � ،إنه كان مختا ًرا م�صط ًفى ،وكان ً
ر�سول نب ًّيا.
لم���ا كان اعت���زال �إبراهي���م لقوم���ه م�ش���تركًا في���ه م���ع �س���ارة ،نا�س���ب �أن يذك���ر هبتهم���ا الم�ش���تركة وحفيدهم���ا ،ث���م ج���اء ذك���ر �إ�س���ماعيل
م�س ًّ
���تقل م���ع �أن اهلل وهب���ه �إي���اه قب���ل �إ�س���حاق .الت����أدب واللط���ف والرف���ق ف���ي مح���اورة الوالدي���ن واختي���ار �أف�ض���ل الأ�س���ماء ف���ي مناداتهم���ا.
المعا�ص���ي تمن���ع العب���د م���ن رحم���ة اهلل ،وتغل���ق علي���ه �أبوابه���ا ،كم���ا �أن الطاع���ة �أكب���ر الأ�س���باب لني���ل رحمت���ه .وع���د اهلل كل مح�س���ن �أن
ين�ش���ر له ثنا ًء �صادقًا بح�س���ب �إح�س���انه ،و�إبراهيم وذريته من �أئمة المح�س���نين.

 ونادين�اه م�ن جان�ب الجب�ل الأيم�ن
وقربن�اه
بالن�س�بة لموق�ع مو�س�ى ّ ،
مناج ًي�ا ،حي�ث �أ�س�معه اهلل كالم�ه.
 و�أعطين���اه  -م���ن رحمتن���ا و�إنعامن���ا
علي���ه � -أخ���اه هارون نب ًّيا؛ ا�س���تجابة
لدعائه حين �س����أل ربه ذلك.
 واذكر � -أيها الر�سول  -في القر�آن
المنزل عليك خبر �إ�سماعيل � ،إنه
وعدا �إال َو َفى
كان �صادق الوعد ،ال َي ِع ُد ً
به ،وكان ً
ر�سول نب ًّيا.
 وكان ي�أم�ر �أهل�ه ب�إقام�ة ال�صلاة،
وب�إعط�اء ال�زكاة ،وكان عن�د رب�ه
مر�ض ًّي�ا.
 واذكر � -أيها الر�سول  -في القر�آن
المنزل عليك خبر �إدري�س � ،إنه كان
كثير ال�صدق والت�صديق ب�آيات ربه،
وكان نب ًّيا من �أنبياء اهلل.
 ورفعن���ا ذك���ره بم���ا �أعطين���اه م���ن
النب���وة ،ف���كان عال���ي المنزل���ة.
� أول ــئك المــذكورون في هذه
ـاما
ال�سورة ابتـ ـ ــدا ًء بـ ــزك ـ ــريا وختـ ـ ً
ب�إدري ــ�س  ،هم الذين �أنعم اهلل
عليهم بالنبوة من �أبناء �آدم ،
ومن �أبناء من حمـلنا في ال�سفينة مع
نوح  ،ومن �أبناء �إبراهيم و�أبناء
يعقوب  ،وممن وفقنا للهداية �إلى
الإ�سالم ،وا�صطفيناهم وجعلناهم
�أنبياء ،كانوا �إذا �سمعوا �آيات اهلل تقر�أ
�سجدوا هلل باكين من خ�شيته.
 فج ــاء مـ ــن بعـ ــد ه ـ ـ�ؤالء الأنـب ــياء
الم�صطفين �أتباع �سوء و�ضالل� ،ض ّيعوا
ال�صـ ــالة ،فلم ي ـ�أتوا بهـ ــا عل ــى
الوج ــه المط ــلوب ،وارتكبوا ما ت�شتهيه
�أنف�سهم من المعا�صي كالزنى ،ف�سوف
يلقون �ش ًّرا في جهنم وخيبة.
� إال م���ن ت���اب م���ن تق�صي���ره
�صالح���ا ف�أولئ���ك المو�صوفون بهذه ال�صفات يدخلون الجنة ،وال ينق�صون من �أجور �أعمالهم �ش���يئًا ولو
وتفريط���ه ،و�آم���ن ب���اهلل وعم���ل عم ً�ل�ا ً
ق���لّ.
فوعد اهلل بالجنة
بها،
آمنوا
�
ف
يروها
لم
وهم
فيها،
يدخلهم
أن
�
بالغيب
ال�صالحين
عباده
ـمن
ح
الر
وعد
التي
وا�ستقرار
إقامة
�
جنات

ْ
 و�إن كان غي ًبا � -آت ال محالة.كالم ٍ
 ال ي�س���معون فيه���ا ف� ً
فح����ش ،ب���ل ي�س���معون �س�ل�ام بع�ضه���م عل���ى بع����ض ،و�س�ل�ام المالئك���ة عليهم ،وي�أتيهم ما ي�ش���تهون من
ض���ول ،وال َ
�صباحا وم�سا ًء.
الطعام فيها ً
 هذه الج ّنة المو�صوفة بهذه ال�صفات هي التي نورثها من عبادنا من كان ً
ممتثل للأوامر ،مجتن ًبا للنواهي.
ولما ذكر �سبحانه ثواب المتقين ذكر �أن التقوى هي الوقوف مع �أمره ،فقال:
 وقل  -يا جبريل  -لمحمد � :إن المالئكة ال تتنزل من تلقاء �أنف�سها ،و�إنما تتن ّزل ب�أمر اهلل ،هلل ما ن�ستقبله من �أمر الآخرة ،وما
خلّفناه من �أمر الدنيا ،وما بين الدنيا والآخرة ،وما كان ربك � -أيها الر�سول  -نا�س ًيا �شيئًا.
دوم���ا �إل���ى �أن�ص���ار ي�س���اعدونه ف���ي دعوت���ه� .إثب���ات �صف���ة ال���كالم هلل تعال���ى� .ص���دق الوع���د محم���ود ،وه���و م���ن خل���ق
حاج���ة الداعي���ة ً
الخلْف مذموم� .إن المالئكة ر�س���ل اهلل بالوحي ال تنزل على �أحد من الأنبياء والر�س���ل من الب�ش���ر �إال
النبيين والمر�س���لين ،و�ضده وهو ُ
ب�أمر اهلل.

 خـالق ال�سماوات وخالق الأر�ض،
ومالكهما ومدبر �أمرهما ،وخالق
ما بينهما ومالكه ومدبره ،فاعبده
وحده ،فهو الم�ستحق للعبادة ،واثبت
على عبادته ،فلي�س له مثيل وال نظير
ي�شاركه في العبادة.
 ويقـول الكـافـ ــر المنكر للبعـ ــث؛
مت ف�إني �سوف �أخرج
ا�ستهزاء� :أ�إذا ّ
من قبري ح ًّيا حياة ثانية؟! �إن هذا
لبعيد.
� أَ َوال يتذك���ر ه���ذا المنك���ر للبع���ث
�أن���ا خلقن���اه م���ن قب���ل ول���م يك���ن �ش���يئًا؟!
���تدل بالخل���ق الأول عل���ى الخل���ق
في�س ّ
الثان���ي ،م���ع �أن الخل���ق الثان���ي �أ�س���هل
و�أي�س���ر.
 ف ـ ـ���ور ّبك � -أيهـــــ ��ا الـــر�ســـــــ ��ول -
لنخرج ّنه���م م���ن قبوره���م �إل���ى المح�ش���ر
م�صحوبي���ن ب�ش ــياطي ـ ـ���نهم الـ ـ���ذين
�أ�ض ـ ـلّوه ـ���م ،ث ـ���م لن�س���وق ّنهم �إل���ى �أبواب
جهن���م �أذالء ،باركي���ن عل���ى ركبه���م.
���ن ب�ش���دة وعن���ف م���ن
 ث���م لنجذب ّ
كل طـ ـ���ائفة مـ ـ���ن طـ ـ���وائف ال�ضـ ـ�ل�ال
�أ�ش���دهم ع�صيا ًن���ا ،وه���م قادته���م.
 ث���م لنح���ن �أعل���م بالذي���ن ه���م �أح ّ���ق
حرها ومعاناته.
بدخول النار ومقا�س���اة ّ
 وم���ا منك���م � -أيه ��ا النا� ��س � -أح���د
�إال �س���يعبر ف���وق ال�ص���راط الم�ض���روب
على متن جهنم ،كان هذا العبور ق�ضا ًء
ُم ْب َر ًم���ا ق�ض���اه اهلل ،ف�ل�ا را ّد لق�ضائ���ه.
 ث���م بع���د ه���ذا العب���ور عل���ى
ال�ص���راط ن�س���لّم الذي���ن اتق���وا ربه���م
بامتث���ال �أوام���ره واجتن���اب نواهي���ه،
ونت���رك الظالمي���ن باركي���ن عل���ى ركبهم،
ال ي�س���تطيعون الف���رار منه���ا.
 و�إذا ُتـ ْقـر�أ علـى النا�س �آياتـنـا
المنـزلة على ر�سولنا وا�ض ــحات قــال
ـل�سا ومجــتم ًعا :فريقنا �أم فريقكم؟!
الكفار للم�ؤمنينُّ � :أي فريقينا خير �إقامة وم�س ــكنًا ،و�أح�س ــن مج ـ ً
 وم���ا �أكث���ر الأم���م الت���ي �أهلكناه���ا قب���ل ه����ؤالء الكفار المفتخرين بما هم فيه من تف ّوق مادي ،هي �أح�س���ن منهم � ً
أموال ،و�أح�س���ن منظ ًرا
لنفا�سة ثيابهم ،وتن ّعم �أبدانهم.
ً
 ق���ل � -أيه��ا الر�س��ول  :-م���ن كان يتخ ّب���ط ف���ي �ضالل���ه ف�س���يمهله الرحـ���من حت���ى ي���زداد �ض�ل�ال ،حتى �إذا عاينوا ما كان���وا يوعدون به من
المعج���ل ف���ي الدني���ا� ،أو الم� َّؤج���ل ي���وم القيام���ة ف�س���يعلمون حينئذ من هو �ش���ر ً
منزل و�أق���ل نا�ص ًرا� ،أهو فريقه���م �أم فريق الم�ؤمنين؟
الع���ذاب َّ
 ومقاب���ل الإمه���ال لأولئ���ك حت���ى ي���زدادوا � ً
ض�ل�ال ،يزي���د اهلل الذي���ن اهت���دوا �إيمانًا وطاع���ة ،والأعم���ال ال�صالحات الم�ؤ ّدية �إلى ال�س���عادة
الأبدية �أنفع عند ربك � -أيها الر�سول  -جزا ًء ،وخير عاقبة.
على الم�ؤمنين اال�شتغال بما �أمروا به واال�ستمرار عليه في حدود الم�ستطاع.
ُو ُرود جميع الخالئق على النار � -أي :المرور على ال�صراط ،ال الدخول في النار � -أمر واقع ال محالة.
�أن معايير الدين ومفاهيمه ال�صحيحة تختلف عن ت�صورات الجهلة والعوام.
من كان غارقًا في ال�ضاللة مت� ً
أ�صل في الكفر يتركه اهلل في طغيان جهله وكفره ،حتى يطول اغتراره ،فيكون ذلك �أ�شد لعقابه.
يث ّبت اهلل الم�ؤمنين على الهدى ،ويزيدهم توفي ًقا ون�صرة ،وينزل من الآيات ما يكون �سب ًبا لزيادة اليقين مجازا ًة لهم.

� أفر�أي���ت � -أيه ��ا الر�س ��ول  -ال���ذي
كف���ر بحججنا ،و�أنك���ر وعيدنا ،وقال� :إن
ين ً
مال كثي ًرا و�أوال ًدا.
مت ،وبعثت لأعطَ ّ
ّ
� أَ َع ِلم الغيب فقال ما قال عن ب ِّينة؟!
عهدا ليدخل ّنه الجنة،
�أم جعل عند ربه ً
ويعطي ّنه ً
مال و�أوال ًدا؟!
 لي����س الأم���ر كم���ا زع���م� ،س���نكتب
م���ا يقول���ه وما يعمله ،ونزي���ده عذا ًبا فوق
عذاب���ه لم���ا ي ّدعي���ه م���ن الباطل.
 ون���رث م���ا ترك���ه م���ن م���ال وول���د بع���د
�إهالكن���ا ل���ه ،ويجيئن���ا ي���وم القيامة فر ًدا
ق���د �س���لب من���ه م���ا كان يتم ّت���ع ب���ه من مال
ومن جاه.
 وا ّتخ���ذ الم�ش���ركون له���م معبودي���ن
من دون اهلل؛ ليكونوا لهم ظهي ًرا ومعينًا
ينت�صرون بهم.
 لي����س الأم���ر كم���ا زعم���وا ،فه���ذه
المعب���ودات الت���ي يعبدونه���ا م���ن دون
اهلل �س���تجحد عب���ادة الم�ش���ركين له���ا
ي���وم القيام���ة ،وتتب ّ���ر�أ منه���م ،وتكون لهم
�أع���داء.
� ألم تر � -أيها الر�سول � -أنا بعثنا
ال�شياطين ،و�سلّطناهم على الكفار
ته ّيجهم �إلى فعل المعا�صي وال�صد عن
تهييجا؟
دين اهلل ً
 فال تعجل � -أيها الر�سول  -بطلب
يعجل هالكهم� ،إنما نح�صي
اهلل �أن ّ
�أعمارهم �إح�صاء ،حتى �إذا انتهى وقت
�إمهالهم عاقبناهم بما ي�ستح ّقون.
 اذكر � -أيها الر�سول  -يوم القيامة
يوم نجمع المتقين ربهم  -بامتثال
�أوامره واجتناب نواهيه � -إلى ربهم
وفدا مكرمين ُم َع َّززين.
ً
 ون�سوق الكفار �إلى جهنم عطا�شً ا.
 ال يمل���ك ه����ؤالء الكف���ار ال�ش���فاعة
لبع�ضه���م �إال م���ن ا ّتخ���ذ عن���د اهلل ف���ي
الدني���ا عه ً���دا بالإيم���ان ب���ه وبر�س���له.
ولدا.
 وقال اليهود والن�صارى وبع�ض الم�شركين :اتخذ الرحـمن ً
 لقد جئتم � -أيها القائلون بهذا � -شيئًا عظي ًما.
 تكاد ال�سماوات تت�ش ّقق من هذا القول المنكر ،وتكاد الأر�ض تت�ص ّدع ،وتكاد الجبال ت�سقط منهدمة.
ولدا ،تعالى اهلل عن ذلك عل ًّوا كبي ًرا.
 كل ذلك من �أجل �أن ن�سبوا للرحـمن ً
ولدا لتن ّزهه عن ذلك.
 وما ي�ستقيم �أن يتخذ الرحمن ً
 ما كل من في ال�سماوات والأر�ض من المالئكة والإن�س والجن �إال ي�أتي ربه يوم القيامة خا�ض ًعا.
 لقد �أحاط بهم عل ًما ،وع ّدهم ع ًّدا ،فال يخفى عليه منهم �شيء.
 وكل واحد منهم ي�أتيه يوم القيامة منفر ًدا ال نا�صر له وال مال.
تماما في عالم الآخرة.
و�س َذاجة تفكيره ،و َت َم ِّنيه الأماني المع�سولة ،وهو �سيجد نقي�ضها ً
تدل الآيات على �سخف الكافر َ
�سلَّط اهلل ال�شياطين على الكافرين بالإغواء والإغراء بال�شر ،والإخراج من الطاعة �إلى المع�صية.
�أهل الف�ضل والعلم وال�صالح ي�شفعون ب�إذن اهلل يوم القيامة.
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� إن الذي���ن �آمن���وا ب���اهلل وعمل���وا
الأعم���ال ال�صالح���ات المر�ضي���ة عن���د
اهلل� ،س���يجعل له���م اهلل محب���ة بحب���ه
�إياه���م ،وبتحبيبه���م �إل���ى عب���اده.
ي�س���رنا ه���ذا الق���ر�آن ب�إنزال���ه
 ف�إنم���ا ّ
بل�س���انك � -أيه ��ا الر�س ��ول  -م���ن �أج���ل
تب�ش���ر ب���ه المتقي���ن الذي���ن يمتثل���ون
�أن ّ
�أوام���ري ،ويجتنب���ون نواه ّ���ي ،وتخ ّوف به
قوم���ا �أ�ش���داء ف���ي الخ�صوم���ة والمكاب���رة
ً
ف���ي الإذع���ان للح���ق.
 وم���ا �أكث���ر الأم���م الت���ي �أهلكناه���ا
م���ن قب���ل قومك ،فهل ت�ش���عر اليوم ب�أحد
م���ن تل���ك الأمم؟! وهل ت�س���مع لهم �صو ًتا
خف ًّيا؟! فما �أ�صابهم قد ي�صيب غيرهم
حي���ن ي�أذن اهلل.

ال�س���عادة باتب���اع ه���دى الق���ر�آن وحم���ل
ر�س���الته ،وال�ش���قاء بمخالفته.

تق�دم ال�كالم عل�ى
نظائره�ا ف�ي بداي�ة �س�ورة البق�رة.
 م���ا �أنزلن���ا علي���ك � -أيه��ا الر�س��ول-
الق���ر�آن ليك���ون �س���ب ًبا ف���ي �إره���اق نف�س���ك
�أ�س��� ًفا عل���ى �إعرا����ض قوم���ك ع���ن الإيمان
بك.
 م���ا �أنزلن���اه �إال ليك���ون تذكي��� ًرا لم���ن
وفقهم اهلل لخ�شيته.
 ن ّزل���ه اهلل ال���ذي خل���ق الأر����ض،
وخل���ق ال�س���ماوات المرتفع���ة ،فه���و ق���ر�آن
عظي���م؛ لأن���ه من���زل م���ن عن���د عظي���م.
 الرحـ���من ع�ل�ا وارتف���ع عل���ى
العر����ش عل��� ًّوا يلي���ق بجالل���ه .
 ل���ه �س���بحانه وح���ده م���ا ف���ي
ال�س���ماوات ومـ ـ���ا ف ـ���ي الأر����ض وم���ا تح ـ���ت التـ ـ���راب م���ن مخلوق���ات ،خل ًق���ا ومل���كًا وتدبي��� ًرا.
 و�إن تعل���ن � -أيه��ا الر�س��ول  -الق���ول� ،أو تخف���ه ف�إن���ه �س���بحانه يعل���م ذل���ك كل���ه ،فه���و يعل���م ال�س���ر وم���ا ه���و �أخف���ى م���ن ال�س���ر مث���ل خواط���ر
النف����س ،ال يخف���ى علي���ه �ش���يء م���ن ذلك.
 اهلل ال معبود بحق غيره ،له وحده الأ�سماء البالغة الكمال في الح�سن.
ولما كان النبي يعاني من قومه الإعرا�ض ،جاءت ت�سليته بق�صة مو�سى  ،فقال �سبحانه:
 ولقد جاءك � -أيها الر�سول  -خبر مو�سى بن عمران .
 حي���ن عاي���ن ف���ي �س���فره ن���ا ًرا ،فق���ال لأهل���ه� :أقيم���وا ف���ي مكانك���م ه���ذا� ،إن���ي �أب�ص���رت ن���ا ًرا لعل���ي �آتيك���م من ه���ذه الن���ار ب�ش���علة� ،أو �أجد من
يهدين���ي �إلى الطريق.
 فلما جاء النار ناداه اهلل �سبحانه بقوله :يا مو�سى.
� إني �أنا ربك فانزع نعليك ا�ستعدا ًدا لمناجاتي� ،إنك بالوادي ال ُمطَ َّهر (طُ َوى).

لي����س �إن���زال الق���ر�آن العظي���م لإتع���اب النف����س ف���ي العب���ادة ،و�إذاقته���ا الم�ش���قة الفادح���ة ،و�إنم���ا ه���و كت���اب تذك���رة ينتف���ع به الذين يخ�ش���ون
ربه���م .قَ��� َرن اهلل بي���ن الخل���ق والأم���ر ،فكم���ا �أن الخل���ق ال يخ���رج ع���ن الحكمة؛ فكذلك ال ي�أم���ر وال ينهى �إال بما هو عدل وحكمة.
على الزوج واجب الإنفاق على الأهل (المر�أة) من غذاء وك�ساء وم�سكن وو�سائل تدفئة وقت البرد.

 و�أنا ا�صطفيتك  -يا مو�سى  -لتبليغ
ر�سالتي ،فا�ستمع لما �أوحيه �إليك.
� إنن�ي �أن�ا اهلل ال معب�ود بح�ق غيري،
فاعبدن�ي وح�دي ،و�أ ّد ال�صلاة عل�ى
�أكم�ل وج�ه لتذكُرن�ي فيه�ا.
� إن ال�ساعة �آتية ال محالة وواقعة،
�أكاد �أخفيها فال يعلم وقتها مخلوق،
ولكن يعرفون عالماتها ب�إخبار النبي
لهم؛ لكي ُت َجا َزى كل نف�س بما عملته،
خي ًرا كان �أو �ش ًّرا .
 ف�ل�ا ي�صرف ّن���ك ع���ن الت�صدي���ق
بها واال�س���تعداد لها بالعمل ال�صالح من
ال ي�ؤم���ن به���ا م���ن الكف���ار ،واتبع م���ا تهواه
نف�س���ه م���ن المحرم���ات ،فتهل���ك ب�س���بب
ذلك.
 وم���ا تل���ك الت���ي بي���دك اليمن���ى ي ��ا
مو�س��ى؟
 قال مو�سى  :هي ع�صاي؛
�أعتمد عليها في الم�شي ،و�أخبط بها
ال�شجر لي�سقط ورقها لغنمي ،ولي فيها
منافع غير ما ذكرت.
 قال اهلل� :ألقها يا مو�سى.
 ف�ألقاه���ا مو�س���ى ،فانقلب���ت حي���ة
تم�ش���ي ب�س���رعة وخ ّف���ة.
 قال اهلل لمو�سى  :خذ الع�صا،
وال تخف من انقالبها حية� ،سنعيدها
�إذا �أخذتها �إلى حالتها الأولى.
 وا�ضم���م ي���دك �إل���ى جنب���ك تخ���رج
بي�ض���اء م���ن غي���ر بر����ص؛ عالم���ة ثاني���ة
لك.
� أريناك هاتين الع ــالمتين لنريك
 يا مو�سى  -من �آياتنا العظمى الدالةعلى قدرتنا ،وعلى �أنك ر�سول من عند
اهلل.
� سر  -يا مو�سى � -إلى فرعون ،ف�إنه
والتمرد على
تجاوز الحد في الكفر
ّ
اهلل.
و�سع لي �صدري لأتح ّمل الأذى.
 قال مو�سى  :ربّ ،
 و�س ّهل لي �أمري.
 و�أقدرني على النطق بالف�صيح من الكالم.
 ليفهموا كالمي �إذا بلّغتهم ر�سالتك.
		
 واجعل لي معينًا من �أهلي يعينني في �أموري.
 هارون بن عمران �أخي.
���بيحا كثي��� ًرا.
 ق��� ِّو ب���ه ظه���ري  .واجعل���ه �ش���ريكًا ل���ي ف���ي الر�س���الة  .لك���ي ن�س��� ّبحك ت�س ً
ب�صي ًرا ،ال يخفى عليك �ش���يء من �أمرنا  .قال اهلل :قد �أعطيناك ما طلبت يا مو�س��ى.




ونذك���رك ذك��� ًرا كثي��� ًرا�  .إن���ك كن���ت بنا
ولقد �أنعمنا عليك مرة �أخرى.

وج���وب ح�س���ن اال�س���تماع ف���ي الأم���ور المهم���ة ،و�أهمه���ا الوح���ي المن���زل م���ن عن���د اهلل .ا�ش���تمل �أول الوح���ي �إل���ى مو�س���ى عل���ى �أ�صلين في
العقيدة وهما :الإقرار بتوحيد اهلل ،والإيمان بال�ساعة (القيامة) ،وعلى �أهم فري�ضة بعد الإيمان وهي ال�صالة .التعاون بين الدعاة
�ضروري لإنجاح المق�صود؛ فقد جعل اهلل لمو�سى �أخاه هارون نب ًّيا ليعاونه في �أداء الر�سالة� .أهمية امتالك الداعية لمهارة الإفهام
للمدع ِّوين.

� إذ �ألهمن���ا �أم���ك م���ا �ألهمناه���ا مم���ا
حفظك اهلل به من مكر فرعون.
 فق���د �أمرناه���ا حي���ن �ألهمناه���ا:
�أن ارمي���ه بع���د والدت���ه ف���ي ال�صن���دوق،
واطرح���ي ال�صن���دوق ف���ي البح���ر،
ف�س���يطرحه البح���ر بال�ش���اطئ ب�أمر م ّنا،
في�أخ���ذه ع���دو ل���ي ول���ه ،وه���و فرع���ون،
وو�ضع���ت علي���ك مح ّب���ة م ّن���ي ،ف�أح ّب���ك
النا�س ،ولتتر ّبى على عيني وفي حفظي
ورعايت���ي.
� إذ خرج�ت �أخت�ك ت�س�ير كلم�ا �س�ار
التاب�وت تتابع�ه ،فقال�ت لم�ن �أخ�ذوه:
هـ�ل �أُ ْر ِ�ش�دكم �إلى من يحفظه وير�ضعه
ويربي�ه؟ فمن ّن�ا علي�ك ب�إرجاع�ك �إل�ى
�أ ّم�ك لت�س ّ�ر برجوع�ك �إليه�ا ،وال تح�زن
م�ن �أجل�ك ،وقتل�ت ال ِق ْب ِط�ي ال�ذي
َوك َْز َت�ه ،فمن ّن�ا علي�ك ب�إنجائ�ك م�ن
العقوب�ة ،وخل�صن�اك م�رة بع�د م�رة
تعر�ض�ت ل�ه ،فخرج�ت
م�ن كل امتح�ان ّ
أعوام�ا في �أهل َم ْدين ،ثم �أتيت
ومكث�ت � ً
ف�ي الوق�ت ال ـ�ذي قُ ِّ�در ل�ك �أن ت�أت�ي فيه
لتكليم�ك ي�ا مو�س�ى.
 واخترت���ك لتك���ون ر�س ً
���ول ع ّن���ي
تب ّل���غ النا����س م���ا �أوحي���ت ب���ه �إلي���ك.
 اذهب �أنت  -يا مو�سى  -و�أخوك
هارون ،ب�آياتنا الدالة على قدرة اهلل
ووحدانيته ،وال ت�ضعفا عن الدعوة � ّإلي،
وعن ذكري.
 اذهب���ا �إل���ى فرع���ون ،ف�إن���ه تج���اوز
الح���د ف���ي الكفر والتم ّ���رد على اهلل.
 فق���وال ل���ه ق ً
���ول لطي ًف���ا ال عن���ف في���ه؛
رجاء �أن يتذكر ،ويخاف اهلل فيتوب.
 ق���ال مو�س���ى وه���ارون � :إنن���ا
يعج���ل بالعقوب���ة قب���ل �إتم���ام
نخ���اف �أن ّ
دعوت���ه� ،أو �أن يتج���اوز الح���د ف���ي ظلمن���ا
بالقت���ل �أو غي���ره.
 قال اهلل لهما :ال تخافا؛ �إنني

معكما بالن�صر والت�أييد� ،أ�سمع و�أرى ما يحدث بينكما وبينه.
 ف�أْتي���اه ،فق���وال ل���ه� :إن���ا ر�س���وال رب���ك  -ي��ا فرع��ون  -فابع���ث معن���ا بن���ي �إ�س���رائيل ،وال تعذبه���م بقت���ل �أبنائه���م ،وا�س���تحياء ن�س���ائهم ،ق���د
�أتين���اك ببره���ان م���ن رب���ك عل���ى �صدقن���ا ،والأم���ان م���ن ع���ذاب اهلل لم���ن �آم���ن ،واتبع ه���دى اهلل.
كذب ب�آيات اهلل ،و�أعر�ض عما جاءت به الر�سل.
� إنا قد �أوحى اهلل �إلينا �أن العذاب في الدنيا والآخرة على من َّ
 قال فرعون منك ًرا لما جاءا به :فمن ربكما الذي زعمتما �أنه �أر�سلكما � ّإلي يا مو�سى؟
 قال مو�سى :ربنا هو الــذي �أعطى كل �شيء �صورته و�شكله المنا�سب له ،ثم هدى المخلوقات لما خلقها له.
 قال فرعون :فما �ش�أن الأمم ال�سابقة التي كانت على الكفر؟
كمال اعتناء اهلل بكليمه مو�سى والأنبياء والر�سل ,ولورثتهم ن�صيب من هذا االعتناء على ح�سب �أحوالهم مع اهلل.
من الهداية العامة للمخلوقات �أن تجد كل مخلوق ي�سعى لما خلق له من المنافع ،وفي دفع الم�ضار عن نف�سه.
و�ض ِم َنت له الع�صمة.
بيان ف�ضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،و�أن ذلك يكون باللين من القول لمن معه القوةُ ،
اهلل هو المخت�ص بعلم الغيب في الما�ضي والحا�ضر والم�ستقبل.

لفرعونِ :عل ُْم ما
 قال مو�سى
كانت عليه تلك الأمم عند ربي ،مثبت
في اللوح المحفوظ ،ال يخطئ ربي في
علمها ،وال ين�سى ما علمه منها.
 عن�د رب�ي ال�ذي �ص َّي�ر لك�م الأر��ض
ُم َم َّه�دة للعي��ش عليه�ا ،وجع�ل لك�م فيه�ا
طرقً�ا �صالح�ة لل�س�ير عليه�ا ،و�أنزل من
ال�س�ماء م�اء المط�ر ،ف�أخرجن�ا بذل�ك
الم�اء �أ�صنا ًف�ا م�ن النبات�ات مختلف�ة.
 كل�وا � -أيه�ا النا��س  -مم�ا �أخرجن�ا
لك�م م�ن الطيبات ،وارع�وا �أنعامكم� ،إن
في ذلك المذكور من النعم لدالئل على
ق�درة اهلل ووحدانيته لأ�صحاب العقول.
 من تراب الأر�ض خلقنا �أباكم �آدم
 ،وفيها نرجعكم بالدفن �إذا ُم ُّتم،
ومنها نخرج ــكم مرة �أخ ــرى للبعث
يوم القيامة.
 ولقد �أظهرنا لفرعون �آياتنا الت�سع
كلها ،و�شاهدها فك ّذب بها ،وامتنع �أن
ي�ستجيب �إلى الإيمان باهلل.
 ق�ال فرع�ون� :أجئتن�ا لتخرجن�ا مـ�ن
م�ص ـ�ر بم�ا جئ ـ�ت ب�ه م�ن ال�س�حر  -ي�ا
مو�س�ى  -ليبق�ى ل�ك ملكه�ا؟
 فلن�أتــي ّنك  -يا مو�سى  -ب�سح ــر
مثل �سحرك ،فاجعل بيننا وبينك
موعدا في زمان معلوم ومكان محدد،
ً
ال نتخلّف نحن وال تتخلف �أنت عنه،
وليكن المكان و�سطً ا بين الفريقين
ً
معتدل.
 قــال مو�سى لفرعــون :الموعد
بيننا وبينكم يوم العيد حيث يجتمع
النا�س محتفلين بعيدهم �ضحى.
 ف�أدبر فرعون من�صر ًفا ،فجمع
َم ْك َر ُه ِ
وح َيلَه ،ثم ج ـ ــاء ف ــي ال ــزم ــان
والم ــكان المحددين لل ُم َغالبة.
 قال مو�سى يعـظ �سحـرة فرعون:
احذروا ،ال تخ ـتـلقوا على اهلل كـذ ًبا بمـا
تخدعون به النا�س من ال�سـحر في�ست�أ�صلكم بعذاب من عنده ،وقد خ�سر من اختلق على اهلل الكذب.
 فتناظر ال�سحرة لما �سمعوا كالم مو�سى  ،وتناجوا بينهم �س ًّرا.
 قال بع�ض ال�سحرة لبع�ضهم �س ًّرا� :إن مو�سى وهارون �ساحران ،يريدان �أن يخرجاكم من م�صر ب�سحرهما الذي جاءا به ،ويذهبا
ب�س َّنتكم العليا في الحياة ،ومذهبكم الأرقى.
ُ
 ف�أحكموا �أمركم ،وال تختلفوا فيه ،ثم تقدموا ُم ْ�صطَ ِّفين ،وارموا ما عندكم دفعة واحدة ،وقد ظفر بالمطلوب اليوم من غلب خ�صمه.
�إخراج �أ�صناف من النبات المختلفة الأنواع والألوان من الأر�ض دليل وا�ضح على قدرة اهلل تعالى ووجود ال�صانع.
ذكرت الآيات دليلين عقليين وا�ضحين على الإعادة� :إخراج النبات من الأر�ض بعد موتها ،و�إخراج المكلفين منها و�إيجادهم.
كفر فرعون كفر عناد؛ لأنه ر�أى الآيات عيانًا ال خب ًرا ،واقتنع بها في �أعماق نف�سه.
اختار مو�سى يوم العيد؛ لتعلو كلمة اهلل ،ويظهر دينه ،ويكبت الكفر� ،أمام النا�س قاطبة في المجمع العام ل َي ِ�شيع الخبر.

 ق ـ ــال ال�سـ ـ ــحرة لمو�سى  :يا
مو�سى ،اخـ ـ ــتر �أحـ ـ ــد �أم ــرين� :أن
تكون البادئ ب�إلقاء ما لديك من �سحر،
�أو نكون نحن البادئين بذلك.
 ق���ال مو�س���ى  :ب���ل اطرح���وا �أنت���م
م���ا لديك���م �أ ّو ًل ،فطرح���وا م���ا عنده���م،
ف����إذا حـ���بالهم وع�ص ّيه���م التي طرحوها
ُي َخ ّي���ل �إل���ى مو�س ـ���ى م���ن �سحـ ـ���رهم �أنه���ا
ثع ـ���ابين تتحرك ب�س���رعة.
 ف�أ�س ّ���ر مو�س���ى ف���ي نف�س���ه الخ���وف
مم���ا �صنعوا.
 ق���ال اهلل لمو�س���ى مطمئنً���ا
�إي���اه :ال تخ���ف مم���ا ُخ ِّيل �إلي���ك� ،إنك  -يا
مو�س��ى � -أن���ت ال ُم ْ�س��� َت ْع ِلي عليهم بالغلبة
والن�صر.
 واطرح الع�صا التي بيدك اليمنى
تنقلب حية تبتلع ما �صنعوه من ال�سحر،
كيدا �سحر ًّيا ،وال
فما �صنعوه لي�س �إال ً
يظفر ال�ساحر بمطلوب �أين كان.
 فطـ���رح مو�س���ى ع�ص���اه فانقلب���ت
حي���ة ،وابتل ـ���عت م���ا �ص ـ���نعه ال�س ـ���حرة،
ف�س���جد ال�س���حرة هلل لم���ا علم���وا �أن م���ا
عن���د مو�س���ى لي����س �س���ح ًرا� ،إنم���ا ه���و م���ن
عن���د اهلل ،قال���وا� :آمن���ا ب���رب مو�س���ى
وه���ارون ،رب جمي���ع المخلوق���ات.
 قــال فــرعون من ِـك ًرا على ال�س ــحرة
ومتوع ًدا :هل �آمنتم بمو�سى
�إيمانهم
ّ
ق ـ ــبل �أن �آذن ل ـ ــكم بذلك؟! �إن م ــو�سى
لهـ ــو رئي�س ــكم � -أيها ال�سحــــرة  -الذي
عن من كل واحد
علّمكم ال�سحر ،فلأقطّ ّ
ويدا مخال ًفا بين جهتيهما،
منكم ِر ْج ًل ً
ّبن �أبدانكم على جذوع النخل
ولأ�صل ّ
حتى تموتوا ،وتكونوا عبرة لغيركم،
ولتعلمن عند ذلك �أينا �أقوى عذا ًبا،
ّ
و�أدوم� :أنا �أو رب مو�سى؟!
 ق���ال ال�س���حرة لفرع���ون :ل���ن
نف�ض���ل ا ّتباع���ك  -ي ��ا فرع ��ون  -عل���ى
ّ
نف�ضل���ك عل���ى اهلل ال���ذي خلقنا ،فا�صن���ع ما �أنت �صانع بنا ،ما لك �س���لطان علين���ا �إال في هذه
ا ّتب���اع م���ا جاءن���ا م���ن الآي���ات الوا�ضح���ات ،ول���ن ّ
الحي���اة الفاني���ة ،و�س���يزول �س���لطانك.
� إنا �آم ّنا بربنا رجاء �أن يمحو ع ّنا معا�صينا ال�س���الفة من الكفر وغيره ،ويمحو عنا ذنب ال�س���حر الذي �أجبرتنا على تعلّمه وممار�س���ته
توعدتنا به من العذاب.
ومغالبة مو�سى به ،واهلل خير جزا ًء مما وعدتنا به ،و�أ ْد َوم عذا ًبا مما ّ
� إن ال�ش����أن والحا�ص���ل �أن م���ن ي�أت���ي رب���ه ي���وم القيام���ة كاف��� ًرا ب���ه ف���� َّإن ل���ه ن���ار جهن���م يدخله���ا ماكثًا فيها �أب ً���دا ،ال يموت فيها في�س���تريح من
عذابه���ا ،وال يحيا حياة طيبة.
 وم���ن ي����أت رب���ه ي���وم القيام���ة م�ؤم ًن���ا ب���ه ق���د عم���ل الأعم���ال ال�صالح���ات ف�أولئ���ك المو�صوف���ون بتل���ك ال�صف���ات العظيم���ة له���م المن���ازل
الرفيع���ة ،والدرج���ات العل ّي���ة.
 تل���ك الدرج���ات ه���ي جن���ات �إقام���ة تج���ري الأنه���ار م���ن تح���ت ق�صوره���ا ماكثي���ن فيه���ا �أب ً���دا ،وذل���ك الجزاء المذك���ور جزاء كل م���ن تط ّهر
من الكفر والمعا�صي.
ال يفوز وال ينجو ال�ساحر حيث �أتى من الأر�ض �أو حيث احتال ،وال يح�صل مق�صوده بال�سحر خي ًرا كان �أو �ش ًّرا.
الإيمان ي�صنع المعجزات؛ فقد كان �إيمان ال�سحرة �أر�سخ من الجبال ،فهان عليهم عذاب الدنيا ,ولم يبالوا بتهديد فرعون.
د�أب الطغاة التهديد بالعذاب ال�شديد لأهل الحق والإمعان في ذلك للإذالل والإهانة.

 ولقـد �أوحـينا �إلى مو�سى� :أن �سـر
بعبادي ً
ليل من م�صر حتى ال ي�شعر
بهم �أحد ،واجعل لهم طري ًقا في البحر
ياب�سا بعد �ضرب البحر بالع�صا� ،آمنًا
ً
ال تخاف �أن يلحق بك فرعون ومل�ؤه ،وال
تخ�شى من الغرق في البحر.
 فتبعه���م فرع���ون م�صحو ًب���ا
بجن���وده ،فغمره وغمر جنوده من البحر
ما غمرهم مما ال يعلم حقيقته �إال اهلل،
فغرق���وا جمي ًع���ا وهلك���وا ،ونج���ا مو�س���ى
وم���ن مع���ه.
ح�س���نه
���ا
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ّ
له���م م���ن الكف���ر ،وخدعه���م ب���ه م���ن
الباط���ل ،ول���م ير�ش���دهم �إل���ى طري���ق
الهداي���ة.
 وقلن���ا لبن���ي �إ�س���رائيل بع���د �أن
�أنقذناه���م م���ن فرع���ون وجن���وده :ي��ا بن��ي
�إ�س��رائيل ،ق���د �أنقذناك���م م���ن عد ّوك���م،
وواعدناك���م �أن نك ّل���م مو�س���ى بالجه���ة
اليمن���ى م���ن ال���وادي الواق���ع بجان���ب جبل
الط���ور ،ون ّزلن���ا عليك���م ف���ي ال ِّتي���ه م���ن
نعمن���ا �ش���را ًبا حل��� ًوا مث���ل الع�س���ل وطائ��� ًرا
ال�س���مانى.
�صغي��� ًرا طي���ب اللح���م ي�ش���به ُّ
 كل���وا م���ن الم�س���تل ّذات م ّم���ا
رزقناك���م م���ن الأطعم���ة الح�ل�ال ،وال
حرمناه
تتجاوزوا ما �أبحناه لكم �إلى ما ّ
عليك���م ،فين���زل عليك���م غ�ضب���ي ،وم���ن
ين���زل علي���ه غ�ضبي فقد هلك و�ش���قي في
الدني���ا والآخ���رة.
 و�إن���ي لكثي���ر المغف���رة والعف���و لم���ن
تاب � ّإلي و�آمن ،وعمل ً
�صالحا ،ثم
عمل ً
ا�ستقام على الحق.
 وم���ا ال���ذي جعل���ك تعج���ل ع���ن
قوم���ك  -ي��ا مو�س��ى  -فتتقدمه���م ت���اركًا
�إياه���م خلف���ك؟
 ق���ال مو�س���ى  :ه���ا ه���م ورائـ ـ���ي
و�س���يلحقونني ،و�س���بقت قومي �إليك لتر�ضى عني بم�س���ارعتي �إليك.
 قال اهلل :ف�إنا قد ابتلينا قومك الذين خلّفتهم وراءك بعبادة العجل ،فقد دعاهم �إلى عبادته ال�سامري ،ف�أ�ضلّهم بذلك.
 فع���اد مو�س���ى �إل���ى قوم���ه غ�ضب���ان لعبادته���م العج���ل ،حزي ًن���ا عليه���م ،ق���ال مو�س���ى  :ي��ا ق��وم� ،أَ َم���ا وعدك���م اهلل وع ً���دا ح�س���نًا �أن ين���زل
عليك���م الت���وراة ،ويدخلك���م الجن���ة� ،أفط���ال عليك���م الزم���ان فن�س���يتم؟ �أم �أرد ّت���م بفعلك���م ه���ذا �أن ينزل عليك���م غ�ضب من ربك���م ،ويقع عليكم
عذاب���ه ،فلذل���ك �أخلفت���م موع���دي بالثبات عل���ى الطاعة حتى �أرج���ع �إليكم؟!
 ق���ال ق���وم مو�س���ى :م���ا �أخلفن���ا موع���دك  -ي��ا مو�س��ى  -باختي���ار م ّن���ا ،ب���ل با�ضط���رار ،فق���د حملن���ا �أحم ً���ال و�أثق ً���ال م���ن ُح ِل ِّ���ي ق���وم فرع���ون،
���امري م���ا كان معه من تربة حافر فر����س جبريل .
فرميناه���ا ف���ي حف���رة للتخل����ص منه���ا ،فكم���ا رميناه���ا ف���ي الحفرة رمى ال�س ّ
من ُ�س ـنَّة اهلل انتقامه من المجرمين بما ي�شفي �صدور الم�ؤمنين ،ويقر �أعينهم ،ويذهب غيظ قلوبهم.
الطاغية �ش�ؤم على نف�سه وعلى قومه؛ لأنه ي�ضلهم عن الر�شد ،وما يهديهم �إلى خير وال �إلى نجاة.
النعم تقت�ضي الحفظ وال�شكر المقرون بالمزيد ،وجحودها يوجب حلول غ�ضب اهلل ونزوله.
اهلل غفور على الدوام لمن تاب من ال�شرك والكفر والمع�صية ،و�آمن به وعمل ال�صالحات ،ثم ثبت على ذلك حتى مات عليه.
�أن العجلة و�إن كانت في الجملة مذمومة فهي ممدوحة في الدين.

 ف�أخ���رج ال�س���امري م���ن تل���ك
الحل���ي لبن���ي �إ�س���رائيل َج َ�س َ���د عج���ل ال
روح فيه ،له �صوت ك�صوت البقر ،فقال
���امري :هذا
المفتون���ون منه���م بعم���ل ال�س ّ
ه���و معبودك���م ومعب���ود مو�س���ى ،ن�س���يه
وترك���ه هن���ا.
� أف�ل�ا ي���رى ه����ؤالء الذي���ن ُف ِتن���وا
بالعج���ل فعب���دوه �أن العجل ال يكلّمهم وال
يجيبه���م ،وال يق���در على دف���ع �ضر عنهم
وال ع���ن غيره���م ،وال جل���ب نف���ع ل���ه� ،أو
لغي���ره؟!
 ولق���د ق���ال له���م ه���ارون قب���ل رج���وع
مو�سى �إليهم :ما في �صياغة العجل من
وخ��� َوا ِره �إال اختب���ار لك���م ليظه���ر
الذه���ب ُ
الم�ؤم���ن م���ن الكاف���ر ،و�إن ر ّبك���م  -ي ��ا
ق��وم  -ه���و م���ن يمل���ك الرحم���ة ال م���ن ال
يمل���ك لك���م �ض��� ًّرا وال نف ًع���ا ف� ً
ض�ل�ا عن �أن
يرحمك���م ،فاتبعون���ي ف���ي عبادت���ه وحده،
و�أطيع���وا �أم���ري بت���رك عب���ادة غي���ره.
 ق���ال المفتون���ون بعب���ادة العج���ل:
ل���ن ن���زال مقيمي���ن عل���ى عبادت���ه حت���ى
يع���ود �إلين���ا مو�س���ى.
 ق���ال مو�س���ى لأخي���ه ه���ارون :م���ا
ال���ذي منع���ك حي���ن ر�أيتهم �ض ّل���وا بعبادة
العج���ل م���ن دون اهلل.
� أن تتركهم وتلحق بي؟! �أفع�صيت
�أمري لك حين ا�ستخلفتك عليهم؟!
 ولم���ا �أخ���ذ مو�س���ى بلحي���ة �أخي���ه
ور�أ�س���ه ي�س���حبه �إلي���ه م�س���تنك ًرا علي���ه
�صنيع���ه ق���ال ل���ه ه���ارون م�س���تعط ًفا �إي���اه:
ال تم�س���ك بلحيتي وال ب�ش���عر ر�أ�س���ي ،ف�إن
ل���ي ع���ذ ًرا ف���ي بقائ���ي معه���م ،فق���د خف���ت
يتفرقوا ،فتقول:
�إن تركتهم وحدهم �أن ّ
�إن���ي فرق���ت بينه���م ،و�إن���ي ل���م �أحف���ظ
و�ص ّيت���ك فيه���م.
 ق���ال مو�س���ى لل�س���امري :فم���ا

�ش����أنك �أنت يا �س��امري؟ وما الذي دفعك �إلى ما �صنعت؟
 ق���ال ال�س���امري لمو�س���ى  :ر�أي���ت م���ا ل���م ي���روه ،فق���د ر�أي���ت جبري���ل عل���ى فر����س ،ف�أخ���ذت قب�ض���ة م���ن تراب م���ن �أثر فر�س���ه ،فطرحتها
ح�س���نت لي نف�س���ي ما �صنعته.
الحلي المذاب الم�س���بوك على �صورة عجل ،فن�ش����أ عن ذلك َج َ�س���د عجل له ُخ َوار ،وكذلك ّ
على ّ
 ق���ال مو�س���ى لل�س���امري :فاذه���ب �أن���ت ف����إن ل���ك �أن تق���ول م���ا دم���ت ح ًّي���ا :ال �أَ َم ّ����س وال �أُ َم ّ����س ،فتعي����ش منب���وذً ا ،و�إن ل���ك موع ً���دا ي���وم
ا�سب فيه و ُت َعاقَب ،لن يخلفك اهلل هذا الموعد ،وانظر �إلى عجلك الذي اتخذته معبودك ،و�أقمت على عبادته من دون اهلل،
القيامة ُت َح َ
ش���علن علي���ه ن���ا ًرا حت���ى ين�صه���ر ،ثم ل َن ْذ ِري ّنه في البحر حت���ى ال يبقى له �أثر.
لن� ّ
� إنما معبودكم بحق � -أيها النا�س  -هو اهلل الذي ال معبود بحق غيره� ،أحاط بكل �شيء عل ًما ،فال يفوته �سبحانه علم �شيء.
خداع النا�س بتزوير الحقائق م�سلك �أهل ال�ضالل.
ِ
انتهاك محارم اهلل.
الغ�ضب المحمود هو الذي يكون عند
في الآيات �أ�صل في نفي �أهل البدع والمعا�صي وهجرانهم ،و�أال ُي َخالَطوا.
في الآيات وجوب التفكر في معرفة اهلل تعالى من خالل مفعوالته في الكون.

 مث���ل م���ا ق�ص�صن���ا علي���ك � -أيه ��ا
الر�س��ول  -خب���ر مو�س���ى وفرع���ون ،وخبر
نق�ص عليك �أخبار من �س���بقوك
قومهما ّ
م���ن الأنبي���اء والأم���م لتك���ون ت�س���لية ل���ك،
وق���د �أعطين���اك م���ن عندن���ا قر�آ ًن���ا يتذك���ر
به م���ن تذكر.
 من �أعر�ض عن هذا القر�آن المنزل
عليك فلم ي�ؤمن به ،ولم يعمل بما فيه؛
ً
حامل �إث ًما
ف�إنه ي�أتي يوم القيامة
عظي ًما ،وم�ستح ًّقا عقا ًبا �ألي ًما.
 ماكثي���ن ف���ي ذل���ك الع���ذاب
دائ ًما ،وبئ����س الحمل الذي يحملونه يوم
القيام���ة.
 ي���وم ينف���خ ال َملَ���ك ف���ي ال�ص���ور
النفخ���ة الثاني���ة للبع���ث ،ونح�ش���ر الكف���ار
ف���ي ذل���ك الي���وم ُز ْرقً���ا لتغ ّي���ر �ألوانه���م
وعيونه���م م���ن �ش���دة م���ا الق���وه م���ن �أهوال
الآخ���رة.
 يتهام�س���ون بقوله���م :م���ا لبثت���م ف���ي
ال َب ْر َزخ بعد الموت �إال ع�ش���ر ليال.
 نح���ن �أعل���م بم���ا يت�س���ا ُّرون ب���ه ،ال
يفوتن���ا من���ه �ش���يء� ،إذ يق���ول �أوفره���م
يوم���ا
عق ً�ل�ا :م���ا لبثت���م ف���ي ال َب ْ���ر َزخ �إال ً
واح ً���دا ال �أكث���ر.
 وي�س�ألونك � -أيها الر�سول  -عن
حال الجبال يوم القيامة ،فقل لهم:
الجبال يقتلعها ربي من �أ�صولها
و ُي ْذ ِريها ،فتكون هبا ًء.
 فيت���رك الأر����ض الت���ي كان���ت
تحمله���ا م�س���توية ال بن���اء عليها وال نبات.
 ال ت ـ���رى � -أيه ��ا الــ ��ناظر �إليــ ��ها -
في الأر�ض من تمـ ـ���ام ا�ستـ ــوائها ميـ ـ ًـل
انخفا�ضا.
ارتفاع���ا وال
وال
ً
ً
 ف���ي ذل���ك الي ـ���وم يتـ���بع النـ ـ���ا�س
�ص���وت الداع���ي �إل���ى المح ـ����شر ،ال مع���دل
له���م ع���ن اتباع���ه ،و�س���كتت الأ�ص���وات
للرحـ���من رهب���ة ،ف�ل�ا ت�س���مع ف���ي ذل���ك الي���وم �إال �صو ًت���ا خف ًّي���ا.
 في ذلك اليوم العظيم ال تنفع ال�شفاعة من �أي �شافع �إال �شاف ًعا �أذن له اهلل �أن ي�شفع ،ور�ضي قوله في ال�شفاعة.
 يعل���م اهلل �س���بحانه م���ا ي�س���تقبله النا����س م���ن �أم���ر ال�س���اعة ،ويعل���م ما ا�س���تدبروه في دنياه���م ،وال يحيط جميع العباد ب���ذات اهلل و�صفاته
عل ًما.
 وذ ّل���ت وج���وه العب���اد ،وا�س���تكانت للح���ي ال���ذي ال يم���وت ،القائ���م ب�أم���ور عب���اده بتدبيره���ا وت�صريفه���ا ،وقد خ�س���ر م���ن حمل الإث���م ب�إيراده
نف�سه موارد الهالك  .ومن يعمل الأعمال ال�صالحة وهو م�ؤمن باهلل ور�سله ف�سينال جزاءه واف ًيا ،وال يخاف ظل ًما ب�أن يع ّذب بذنب لم
نق�صا لثواب عمله ال�صالح  .ومثل ما �أنزلنا من ق�ص�ص ال�سابقين �أنزلنا هذا القر�آن بل�سان عربي مبين ،وب َّينا فيه �أنواع
يفعله ،وال ً
الوعيد من تهديد وتخويف؛ رجاء �أن يخافوا اهلل� ،أو ين�شئ لهم القر�آن موعظة واعتبا ًرا.
الق���ر�آن العظي���م كل���ه تذكي���ر ومواع���ظ للأم���م وال�ش���عوب والأف���راد ،و�ش���رف وفخ���ر للإن�س���انية .ال تنف���ع ال�ش���فاعة �أح ً���دا �إال �ش���فاعة م���ن
�أذن ل���ه الرحـ���من ،ور�ض���ي قول���ه ف���ي ال�ش���فاعة .الق���ر�آن م�ش���تمل عل���ى �أح�س���ن م���ا يك���ون م���ن الأح���كام التي ت�ش���هد العقول والفطر بح�س���نها
وكماله���ا .م���ن �آداب التعام���ل م���ع الق���ر�آن تلقي���ه بالقب���ول والت�س���ليم والتعظي���م ،واالهت���داء بن���وره �إلى ال�ص���راط الم�س���تقيم ،والإقبال عليه
بالتعلم والتعليم .ندم المجرمين يوم القيامة حيث �ضيعوا الأوقات الكثيرة ،وقطعوها �ساهين الهين ،معر�ضين عما ينفعهم ،مقبلين
عل���ى ما ي�ضرهم.

وج���لَّ،
 فتعال���ى اهلل وتق ّد����س َ
المل���ك ال���ذي ل���ه مل���ك كل �ش���يء ،ال���ذي
هو حق وقوله حق ،تعالى عما ي�صفه به
الم�شركون ،وال ت�سرع � -أيها الر�سول -
بق���راءة الق���ر�آن مع جبريل قبل �أن ينهي
�إلي���ك �إبالغ���ه ،وقل :رب زدن���ي عل ًما �إلى
م���ا علّمتني.
ولم���ا ذك���ر اهلل ق�ص���ة مو�س���ى وم���ا
ا�ش���تملت علي���ه م���ن �إعرا����ض فرع���ون
وغفل���ة بن���ي �إ�س���رائيل ،ذك���ر ق�ص���ة �آدم
حثًّا على رجوع من ن�سي �إلى طاعة
اهلل فق���ال:
 ولق���د و�صين���ا �آدم م���ن قب���ل بع���دم
الأكل م���ن ال�ش���جرة ،ونهين���اه ع���ن ذل���ك،
وب ّين���ا ل���ه عاقبت���ه ،فن�س���ي الو�صي���ة و�أكل
م���ن ال�ش���جرة ،ولم ي�صب���ر عنها ،ولم نر
ل���ه ق���وة ع���زم على حف���ظ ما و�صين���اه به.
 واذك���ر � -أيه ��ا الر�س ��ول � -إذ
قلن���ا للمالئك���ة :ا�سجـ ـ���دوا لآدم �سجـ ـ���ود
تحي���ة ،ف�سجـ ـ���دوا كله ـ���م �إال �إبل ـ���ي�س
 ال ـ���ذي كان معه���م ول���م يك���ن منه���م -امتن���ع م���ن ال�س���جود تكب��� ًرا.
 فقلن���ا :ي ��ا �آدم� ،إن �إبلي����س ع���د ّو
ل���ك وع���دو لزوج���ك ،ف�ل�ا يخرج ّن���ك
�أن���ت وزوج���ك م���ن الجن���ة بطاعت���ه فيم���ا
الم�ش���اق
يو�سو����س ب���ه ،فتتح ّم���ل �أن���ت
ّ
والم���كاره.
� إن ل���ك عل���ى اهلل �أن يطعم���ك ف���ي
الجن���ة ف�ل�ا تجوع ،ويك�س���وك فال تعرى.
 و�أن ي�س���قيك ف�ل�ا تعط����ش ،ويظل���ك
فال ي�صيبك حر ال�شم�س.
 فو�سو����س ال�ش���يطان �إل���ى �آدم،
وق���ال ل���ه :ه���ل �أر�ش���دك �إل���ى �ش���جرة َم ْ���ن
�أكل منه���ا ال يم���وت �أب ً���دا ،ب���ل يبق���ى ح ًّي���ا
ُم َخ َّل ً���دا ،ويمل���ك مل���كًا م�س���تم ًّرا ال ينقطع
وال ينته���ي؟!
 ف����أكل �آدم وح���واء م���ن ال�ش���جرة الت���ي ن ُِهي���ا ع���ن الأكل منه���ا ،فظه���رت لهم���ا عوراتهما بعد �أن كانت م�س���تورة ،و�ش��� َرعا ينزع���ان من �أوراق
�شجر الجنة ،وي�ستران بها عوراتهما ،وخالف �آدم �أمر ربه �إذ لم يمتثل �أمره باجتناب الأكل من ال�شجرة ،فتع ّدى �إلى ما ال يجوز له.
 ثم اختاره اهلل وقبل توبته ،وو ّفقه �إلى الر�شاد.
 ق���ال اهلل لآدم وح���واء :ان���زال م���ن الجن���ة �أنتم���ا و�إبلي����س ،فه���و ع���دو لكم���ا و�أنتم���ا ع���دوان ل���ه ،ف����إن جاءك���م من���ي بي���ان ل�س���بيلي :فم���ن اتب���ع
منك���م بي���ان �س���بيلي وعم���ل ب���ه ول���م ينح���رف عن���ه؛ ف�ل�ا ي�ض��� ّل عن الحق ،وال ي�ش���قى في الآخ���رة بالعذاب ،بل يدخل���ه اهلل الجنة.
 وم���ن تو ّل���ى ع���ن ذك���ري ول���م يقبل���ه ،ول���م ي�س���تجب ل���ه ف����إن ل���ه معي�ش���ة �ضيقة ف���ي الدنيا وف���ي ال َب ْر َزخ ،ون�س���وقه �إلى المح�ش���ر ي���وم القيامة
فاق���د الب�صر والحجة.
 يقول هذا ال ُم ْع ِر�ض عن الذكر :يا رب ،لم ح�شرتني اليوم �أعمى ،وقد كنت في الدنيا ب�صي ًرا.
الأدب في تلقي العلم ،و�أن الم�ستمع للعلم ينبغي له �أن يت�أنى وي�صبر حتى يفرغ ال ُم ْم ِلي والمعلم من كالمه المت�صل بع�ضه ببع�ض.
ن�سي �آدم فن�سيت ذريته ،ولم يثبت على العزم الم�ؤكد ،وهم كذلك ،وبادر بالتوبة فغفر اهلل له ،ومن ي�شابه �أباه فما ظلم.
ف�ضيلة التوبة؛ لأن �آدم كان بعد التوبة �أح�سن منه قبلها.
المعي�شة ال�ضنك في دار الدنيا ،وفي دار ال َب ْر َزخ ،وفي الدار الآخرة لأهل الكفر وال�ضالل.

 ق ـ���ال اهلل تعـ ـ���الى ر ًّدا علي���ه :مث���ل
ذلك فع ـ���ل َته في الدنيـ ـ���ا ،ف ـ���قد ج ــاءتك
�آياتــنا ف�أعر�ضت عنها وتركتها ،وكذلك
ف�إن���ك ُت ْت َرك اليوم في العذاب.
 ومث���ل ه���ذا الج���زاء نج���زي م���ن
���رمة،
انهم���ك ف���ي ال�شهـ ـ���وات المحـ ـ َّ
و�أعر����ض ع���ن الإيمـ ـ���ان بالـ ـ���دالئل
الوا�ضـ ـ���حة م���ن رب ـ���ه .ولعـ ـ���ذاب اهلل في
الآخـ ـ���رة �أفظـ ـ���ع و�أقـ ـ���وى م���ن المعي�ش���ة
ال�ض ْن���ك ف���ي الدني���ا وال َب ْ���ر َزخ و�أدوم.
َّ
� أفل���م يتب ّي���ن للم�ش���ركين كث���رة
الأم���م الت���ي �أهلكناه���ا م���ن قبله���م،
يم�ش���ون في م�ساكن تلك الأمم ال ُم ْهلَكة،
ويعاين���ون �آث���ار م���ا �أ�صابه���م؟ �إن فيم���ا
�أ�ص���اب تل���ك الأم���م الكثي���رة م���ن الهالك
والدم���ار لعب��� ًرا لأ�صح���اب العق���ول.
 ول���وال كلم���ة �س���بقت م���ن رب���ك � -أيه��ا
أحدا قبل �إقامة
الر�سول � -أنه ال يع ّذب � ً
الحجة عليه ،ولوال �أجل ُم َق َّدر عنده لهم
لعاجلهم العذاب؛ ال�ستحقاقهم �إياه.
 فا�صب���ر � -أيه��ا الر�س��ول  -عل���ى م���ا
يقوله المكذبون بك من �أو�صاف باطلة،
و�س��� ّبح بحمد ربك في �صالة الفجر قبل
طل���وع ال�شم����س ،وف���ي �ص�ل�اة الع�صر قبل
غروبه���ا ،وف���ي �ص�ل�اة المغ���رب والع�ش���اء
م���ن �س���اعات اللي���ل ،وف���ي �ص�ل�اة الظه���ر
عند الزوال بعد نهاية الطرف الأول من
النه���ار وف���ي �ص�ل�اة المغ���رب بع���د نهاي���ة
الط���رف الثان���ي من���ه؛ رج���اء �أن تن���ال
عن���د اهلل م���ن الث���واب م���ا تر�ضى به.
 وال تنظ���ر �إل���ى م���ا جعلن���اه لأ�صن���اف
ه����ؤالء المكذبي���ن متع���ة يتمتع���ون به���ا من
زه���رة الحي���اة الدني���ا لنختبره���م ،ف����إن
م���ا جعلن���اه له���م م���ن ذل���ك زائ���ل ،وث���واب
ر ّب���ك ال���ذي وع���دك ب���ه حت���ى تر�ضى خير
مم ـ���ا م ّتعه ـ���م به ف ـ���ي الــدني ــا م ــن متــع
زائلـ ـ���ة و�أدوم؛ لأن���ه ال ينقط���ع.
 و�أْ ُم ْ���ر � -أيه��ا الر�س��ول � -أهل���ك ب����أداء ال�ص�ل�اة ،وا�صطب���ر �أن���ت عل���ى �أدائه���ا ،ال نطل���ب من���ك رزقً���ا لنف�س���ك وال لغي���رك ،نح���ن نتك ّف���ل
برزق���ك ،والعاقب���ة المحم���ودة ف���ي الدني���ا والآخ���رة لأ�صح���اب التق���وى الذي���ن يخاف���ون اهلل ،فيمتثل���ون �أوام���ره ،ويجتنب���ون نواهي���ه.
تدل على �صدقه و�أنه ر�س���ول�َ ،أ َولم ي�أت ه�ؤالء المكذبين
 وق���ال ه����ؤالء الكف���ار المكذب���ون بالنب���ي  :ه َّ�ل�ا ي�أتين���ا محم���د بعالمة من ربه ّ
القر� ُآن الذي هو ت�صديق للكتب ال�سماوية من قبله؟!
 ول���و �أ َّن���ا �أهلكن���ا ه����ؤالء المكذبي���ن بالنب���ي ب�إن���زال ع���ذاب عليهم لكفرهم وعنادهم قبل �أن نر�س���ل �إليهم ر�س ً
���ول ،وننزل عليهم كتا ًبا
هل �أر�سلت  -ربنا � -إلينا ً
ر�سول في الدنيا ،فن�ؤمن به ونتبع ما جاء به من �آيات من قبل �أن يح ّل
لقالوا يوم القيامة معتذرين عن كفرهمَّ :
بن���ا اله���وان والخ���زي ب�س���بب عذاب���ك؟!  ق���ل � -أيه��ا الر�س��ول  -له����ؤالء المكذبين :كل واح���د م ّنا ومنكم منتظر م���ا ُي ْج ِريه اهلل ،فانتظروا
�أنتم ،ف�ستعلمون  -ال محالة َ -من �أ�صحاب الطريق الم�ستقيمَ ،ومن المهتدون :نحن �أم �أنتم؟
م���ن الأ�س���باب المعين���ة عل���ى تحم���ل �إي���ذاء المعر�ضي���ن ا�س���تثمار الأوق���ات الفا�ضل���ة ف���ي الت�س���بيح بحمد اهلل .ينبغي عل���ى العبد �إذا ر�أى
طموح���ا �إل���ى زين���ة الدني���ا و�إقب ً���ال عليه���ا �أن ي���وازن بين زينتها الزائل���ة ونعيم الآخرة الدائم .على العب���د �أن يقيم ال�صالة حق
م���ن نف�س���ه ً
الإقام���ة ،و�إذا َح َز َب��� ُه � ْأم���ر �صل���ى و َ�أ َم���ر �أهل���ه بال�ص�ل�اة ،و�صب���ر عليه���م ت�أ�س��� ًيا بالر�س���ول  .العاقب���ة الجميل���ة المحمودة ه���ي الجنة لأهل
التقوى.

