
: �إني كنت  ر لمو�سى   قال �لَخ�سِ

قلت لك: �إنك - يا مو�سى - لن ت�ستطيع 
�ل�سبر على ما �أقوم به من �أمر.

عن  �ساألت  �إن   : مو�سى  قال   

فــــفارقني،  �لمرة  هــــذه  بعد  �سيء 
ُتْعـــَذر  �لتــــي  �لغـــاية  �إلى  فـــقد و�سلت 
لكوني  م�ساحبتي؛  ترك  على  فيــها 

خالفت �أمرك مرتين.
�أهـــل  جـــاء�  �إذ�  حتـــى  ف�ســـار�   

قريـــة طلبـــا مـــن �أهلهـــا طعاًمـــا، فامتنـــع 
�أهـــل �لقريـــة من �إطعامهمـــا، وتاأدية حق 
�ل�سيافـــة �إليهمـــا، فوجـــد� فـــي �لقريـــة 
ي�ســـقط  �أن  قـــارب  مائـــًا  حائًطـــا 
ر حتى ��ســـتقام،  وينهـــدم، ف�ســـّو�ه �لَخ�سِ
ــو �ســـئت  ـــر: لـ فقـــال مو�ســـى  للَخ�سِ
�تخـــاذ �أجـــر علـــى �إ�ساحـــه التخذتـــه؛ 
مـــن  �متناعهـــم  بعـــد  �إليـــه  لحاجتنـــا 

�سيافتنـــا.
هــذ�  لمو�ســى:  ــر  �لَخ�سِ قــال   

�أجــًر�  �أخــذي  عــدم  علــى  �العتر��ــض 
علــى �إقامــة �لحائــط هــو محــل �لفــر�ق 
بينــي وبينــك، �ســاأخبرك بتف�ســير مــا لم 
ت�ســتطع �أن ت�سبــر عليــه ممــا �ســاهدتني 

قمــت بــه.
عليَّ  �أنكرت  �لتي  �ل�سفينة  �أما   

عليها  يعملون  ل�سعفاء  فكانت  خرقها؛ 
عنها،  �لدفع  ي�ستطيعون  ال  �لبحر  في 
�أحدثته  بما  معيبة  ت�سير  �أن  فاأردت 
كان  ملك  عليها  ي�ستولي  ال  حتى  فيها؛ 
�أمامهم ياأخذ كل �سفينة �سالحة كرًها 
من �أ�سحابها، ويترك كل �سفينة معيبة.

ــّي  ــرت علـ ــذي �أنكـ ــام �لـ ــا �لغـ  و�أمـ

ــو  ــن، وكان هـ ــو�ه موؤمَنيـ ــكان �أبـ ــه فـ قتلـ
فـــي علـــم �هلل كافـــًر�، فخفنـــا �إن بلـــغ �أن 
ـــان  ـــاهلل و�لطغي ـــر ب ـــى �لكف ـــا عل يحملهم
ـــرط  ـــن ف ـــه، �أو م ـــا ل ـــرط محبتهم ـــن ف م

حاجتهمـــا �إليـــه.
 فاأردنا �أن يعّو�سهما �هلل ولًد� خيًر� منه ديًنا و�ساًحا وطهارة من �لذنوب، و�أقرب رحمة بو�لديه منه.

 و�أما �لحائط �لذي �أ�سلحته و�أنكرت علّي �إ�ساحه فكان ل�سغيرين في �لمدينة �لتي جئناها قد مات �أبوهما، وكان تحت �لحائط 

مال مدفون لهما، وكان �أبو هذين �ل�سغيرين �سالًحا، فاأر�د ربك - يا مو�سى - �أن يبلغا �سن �لر�سد ويكبر�، ويخرجا مالهما �لمدفون 
من تحته؛ �إذ لو �سقط �لحائط �الآن النك�سف مالهما وتعّر�ض لل�سياع، وكان هذ� �لتدبير رحمة من ربك بهما، وما فعلته من �جتهادي؛ 

ذلك تف�سير ما لم ت�ستطع �ل�سبر عليه.
ر ذكر ق�سة ذي �لقرنين؛ لما بينهما من تر�بط؛ �إذ �إن كاًّ منهما �سعى لحماية �ل�سعفاء، فقال: ولما ذكر �هلل ق�سة �لَخ�سِ

 وي�ســـاألك - اأيه���ا الر�س���ول - �لم�ســـركون و�ليهـــود ُمْمتِحنيـــن عـــن خبـــر �ساحـــب �لقرنيـــن، قـــل: �ســـاأتلو عليكـــم مـــن خبـــره جـــزًء� تعتبـــرون 

به وتتذكرون.
 

   وجـــوب �لتاأنـــي و�لتثبـــت وعـــدم �لمبـــادرة �إلـــى �لحكـــم علـــى �ل�ســـيء.    �أن �الأمـــور تجـــري �أحكامهـــا علـــى ظاهرهـــا، وُتَعلـــق بهـــا �الأحـــكام 
�لدنيويـــة فـــي �الأمـــو�ل و�لدمـــاء وغيرهـــا.    ُيْدَفـــع �ل�ســـر �لكبيـــر بارتـــكاب �ل�ســـر �ل�سغيـــر، وُيَر�َعى �أكبـــر �لم�سلحتين بتفويـــت �أدناهما.

   ينبغـــي لل�ساحـــب �أال يفـــارق �ساحبـــه ويتـــرك �سحبتـــه حتـــى ُيْعِتَبـــه وُيْعـــِذر منـــه.    ��ســـتعمال �الأدب مـــع �هلل تعالـــى فـــي �الألفـــاظ بن�ســـبة 
�لخيـــر �إليـــه وعـــدم ن�ســـبة �ل�ســـر �إليـــه .    �أن �لعبـــد �ل�سالـــح يحفظـــه �هلل في نف�ســـه وفي ذريته.



و�أعطيناه  �الأر�ض،  في  له  نا  َمكَّ �إنا   

طريًقا  مطلوُبه  به  يتعلق  �سيء  كل  من 
يتو�سل به �إلى مر�ده.

�لو�سائل  من  �أعطـيناه  بمـا  فاأخذ   

فاتجه  مطــلوبه،  �إلى  للتو�سـل  و�لطرق 
غرًبا.

ـــل  ـــى �إذ� و�س ـــي �الأر�ـــض حت ـــار ف  و�س

ــرب  ــة مغـ ــن جهـ ــض مـ ــة �الأر�ـ ــى نهايـ �إلـ
�ل�سم�ض - في مر�أى �لعين - ر�آها كاأنها 
تغـــرب فـــي عيـــن حـــارة ذ�ت طين �أ�ســـود، 
ووجـــد عند مغرب �ل�سم�ـــض قوًمـــا كفاًر�، 
قلنـــا لـــه علـــى �ســـبيل �لتخيير: ي���ا �ساحب 
ب هوؤالء بالقتل �أو  القرني���ن، �إمـــا �أن ُتَعذِّ

بغيـــره، و�إمـــا �أن ُتْح�ِســـن �إليهـــم.
 قـــال �ساحـــب �لقرنيـــن: �أمـــا مـــن 

ــد  ــك بعـ ــى ذلـ ــّر علـ ــاهلل و�أ�سـ ــرك بـ �أ�سـ
دعوتنـــا لـــه �إلـــى عبـــادة �هلل ف�ســـنعاقبه 
بالقتل في �لدنيا، ثم يرجع �إلى ربه يوم 

ـــا. ـــا فظيًع ـــه عذ�ًب �لقيامـــة فيعّذب
ـــاهلل وعمـــل   و�أمـــا مـــن �آمـــن منهـــم ب

عمـــًا �سالًحـــا فله �لجنـــة؛ جز�ًء من ربه 
على �إيمانه وعمله �ل�سالح، و�سنقول له 

مـــن �أمرنـــا ما فيه رفق ولين.
طريقـــه  غيـــر  طريًقـــا  �تبـــع  ثـــم   

�الأولى متجًها �إلى جهة �ســـروق �ل�سم�ـــض.
جهة  �إلى  و�سل  �إذ�  حتى  و�سار   

مطلع �ل�سم�ض - في مر�أى �لعين - وجد 
�ل�سم�ض تطلع على �أقو�م لم نجعل لهم 
�لبيوت  �ل�سم�ض ما يقيهم من  من دون 

ومن ظال �الأ�سجار.
�لقرنيـــن،  �ساحـــب  �أْمـــر  كذلـــك   

وقـــد �أحـــاط علمنـــا بتفا�سيل ما لديه من 
�لقـــوة و�ل�ســـلطان.

ــن  ــر �لطريقيـ ــا غيـ ــع طريًقـ ــم �تبـ  ثـ

�لم�ســـرق  بيـــن  ـــا  معتر�سً �الأولييـــن 
و�لمغـــرب.

 و�سار حتى و�سل ثغرة بين جبلين فوجد من ِقَبِلهما قوًما ال يكادون يفهمون كام غيرهم.

 قالـــو�: ي���ا ذا القرني���ن، �إن ياأجـــوج وماأجـــوج )يعنـــون �أمتيـــن عظيمتيـــن مـــن بنـــي �آدم( مف�ســـدون فـــي �الأر�ـــض بمـــا يقومـــون بـــه مـــن �لقتـــل 

وغيـــره، فهـــل نجعـــل لك مـــااًل على �أن تجعل بيننـــا وبينهم حاجًز�؟
 قـــال ذو �لقرنيـــن: مـــا رزقنيـــه ربـــي مـــن �لملـــك و�ل�ســـلطان خير لي مما تعطوننـــي من مال، فاأعينوني برجـــال و�آالت �أجعل بينكم وبينهم 

حاجًز�.
ـــرو� ِقَطـــع �لحديـــد، فاأح�سروهـــا فطفـــق يبنـــي بهـــا بيـــن �لجبليـــن، حتـــى �إذ� �ســـاو�هما ببنائـــه قـــال للعمـــال: �أ�ســـعلو� �لنـــار علـــى هذه   �أْح�سِ

�لقطـــع، حتـــى �إذ� �حمـــرت قطـــع �لحديد قال: �أح�سرو� نحا�ًســـا �أ�سّبه عليه.
 فما ��ستطاع ياأجوج وماأجوج �أن يعلَو� عليه الرتفاعه، وما ��ستطاعو� �أن يثقبوه من �أ�سفله ل�سابته.

 
   �أن ذ� �لقرنيـــن �أحـــد �لملـــوك �لموؤمنيـــن �لذيـــن ملكـــو� �لدنيـــا و�ســـيطرو� علـــى �أهلهـــا، فقـــد �آتـــاه �هلل ملـــًكا و��ســـًعا، ومنحـــه حكمـــة وهيبـــة 

وعلًمـــا نافًعا.
   من و�جب �لملك �أو �لحاكم �أن يقوم بحماية �لخلق في حفظ ديارهم، و�إ�ساح ثغورهم من �أمو�لهم.

   �أهل �ل�ساح و�الإخا�ض يحر�سون على �إنجاز �الأعمال �بتغاء وجه �هلل.



�ل�ســـد  هـــذ�  �لقرنيـــن:  ذو  قـــال   

رحمـــة مـــن ربـــي يحـــول بيـــن ياأجـــوج 
وماأجـــوج وبيـــن �الإف�ســـاد فـــي �الأر�ـــض، 
ويمنعهـــم منـــه، فـــاإذ� جـــاء �لوقـــت �لـــذي 
حدده �هلل لخروجهم قبل قيام �ل�ســـاعة 
ـــره م�ســـتوًيا باالأر�ـــض، وكان وعـــد  يَّ �سَ
�هلل بت�ســـويته باالأر�ـــض وبخـــروج ياأجـــوج 

ـــه. ـــف في ـــا ال ُخْل وماأجـــوج ثابًت
 وتركنـــا بع�ـــض �لخلـــق �آخـــر �لزمـــان 

ي�سطربون ويختلطون ببع�ض، وُنِفخ في 
ـــاب  ـــه للح�س ـــق كل ـــا �لخل ـــور فجمعن �ل�س

و�لجز�ء.
 و�أظهرنا جهنم للكافرين �إظهاًر� ال 

لب�ض معه لي�ساهدوها عياًنا.
�لذيـــن  للكافريـــن  �أظهرناهـــا   
ـــا عـــن ذكـــر �هلل؛  ـــا عمًي ـــو� فـــي �لدني كان
لمـــا علـــى �أعينهـــم مـــن حجـــاب مانـــع مـــن 
ذلـــك، وكانـــو� ال ي�ســـتطيعون �ســـمع �آيـــات 

�هلل �ســـماع قبـــول.
 �أفظّن �لذين كفرو� باهلل �أن يجعلو� 
و�سياطين  ور�سل  مائكة  من  عبادي 
جهنم  هياأنا  �إنا  دوني؟!  من  معبودين 

للكافرين منزاًل الإقامتهم.
هـــل   :- الر�س���ول  اأيه���ا   - قـــل   
نخبركم - اأيها النا�س - باأعظم �لنا�ض 

ـــه؟ ـــر�ًنا لعمل خ�س
 �لذين يرون يوم �لقيامة �أن �سعيهم 
�لذي كانو� ي�سعونه في �لدنيا قد �ساع، 
وهم يظنون �أنهم مح�سنون في �سعيهم، 
خاف  و�لو�قع  باأعمالهم،  و�سينتفعون 

ذلك.
ــات  ــرو� باآيـ ــن كفـ ــم �لذيـ  �أولئـــك هـ
ربهـــم �لد�لـــة علـــى توحيـــده، وكفـــرو� 
بلقائـــه، فبطلـــت �أعمالهـــم لكفرهم بها، 
فـــا يكـــون لهـــم يـــوم �لقيامـــة قـــدر عنـــد 

�هلل.
 ذلك �لجز�ء �لُمَعّد لهم هو جهنم؛ لكفرهم باهلل، و�تخاذهم �آياتي �لمنزلة ور�سلي �سخرية.

ولما ذكر �هلل جز�ء �لكافرين ذكر جز�ء �لموؤمنين، فقال:
 �إن �لذين �آمنو� باهلل وعملو� �الأعمال �ل�سالحات كانت لهم �أعلى �لجنان منزاًل الإكر�مهم.

 ماكثين فيها �أبًد�، ال يطلبون عنها تحّواًل؛ الأنها ال يد�نيها جز�ء.
 قـــل - اأيه���ا الر�س���ول -: �إن كلمـــات ربـــي كثيـــرة، فلـــو كان �لبحـــر ِحْبـــًر� لهـــا تكتـــب بـــه النتهـــى مـــاء �لبحـــر قبـــل �أن تنتهـــي كلماتـــه �ســـبحانه، 

ا. ولـــو �أتينـــا ببحور �أخرى لنفدت �أي�سً
 قـــل - اأيه���ا الر�س���ول -: �إنمـــا �أنـــا ب�ســـر مثلكـــم، ُيوَحـــى �إلـــّي �أّن معبودكـــم بحـــق معبـــود و�حد ال �ســـريك له، وهو �هلل، فمـــن كان يخاف لقاء 

ا فيه لربه، وال ي�سرك بعبادة ربه �أحًد�. ربه فليعمل عمًا مو�فًقا ل�سرعه، مخل�سً
 

   �إثبات �لبعث و�لح�سر بجمع �لجن و�الإن�ض في �ساحات �لقيامة بالنفخة �لثانية في �ل�سور.
   �أن �أ�سد �لنا�ض خ�سارة يوم �لقيامة هم �لذين �سل �سعيهم في �لدنيا، وهم يظنون �أنهم يح�سنون �سنًعا في عبادة من �سوى �هلل.

   ال يمكن ح�سر كلمات �هلل تعالى وعلمه وحكمته و�أ�سر�ره، ولو كانت �لبحار و�لمحيطات و�أمثالها دون تحديد حبًر� يكتب به.



هلل  �لــولــــد  ن�ســـبة  عقيــــدة  �إبطـــال 
وبيان  و�لن�سارى،  �لم�ســـركين  مـــن 

�سعة رحمة �هلل بعباده.

  تقـــدم �لـــكام علـــى 

نظائرهـــا فـــي بد�ية �ســـورة �لبقرة.
بعبـــده  ربـــك  رحمـــة  ذكـــر  هـــذ�   

ـــه عليـــك لاعتبـــار به. ، نق�سّ زكريـــا 
ـــا   �إذ دعـــا ربـــه �ســـبحانه دعـــاء خفيًّ

ليكـــون �أقـــرب �إلى �الإجابة.
�سعفـــت  �إنـــي  رب،  ي���ا  قـــال:   

عظامـــي، وكثـــر �ســـيب ر�أ�ســـي، ولـــم �أكـــن 
خائًبـــا فـــي دعائـــي لـــك، بـــل كلمـــا دعوتك 

ــي. �أجبتنـ
يقومـــو�  �أال  قر�بتـــي  و�إنـــي خفـــت   

بعـــد موتـــي بحـــق �لديـــن الن�ســـغالهم 
بالدنيـــا، وكانـــت �مر�أتـــي عقيًمـــا ال تلـــد، 

فاأعطنـــي مـــن عنـــدك ولـــًد� ُمِعيًنـــا.
 يـــــرث �لنـــــبّوة عنـــي، ويـــــرثها مـــن 

ره - ي���ا ربِّ -  ، و�ســــــيِّ �آل يعقــــوب  
ـــا فـــي دينـــه وخلقـــه وعلمـــه. مر�سيًّ

ونـــاد�ه:   فا�ستجـــــاب �هلل دعـــاءه، 

ي���ا زكري���ا، �إنـــا نخبـــرك بما ي�ســـّرك، فقد 
�أجبنا دعاءك، و�أعطيناك غاًما ��سمه 
يحيـــى، لـــم نجعـــل لغيـــره مـــن قبلـــه هـــذ� 

�ال�سم.
ـــدرة  ـــجًبا مـــن ق ـــريا متعـــ ـــال زكــــ  قــ

�هلل: كيـــف يولـــد لـــي ولـــد و�مر�أتـــي عقيم 
ال تلـــد، وقـــد بلغت نهاية �لعمر من �لكبر 

و�سعـــف �لعظام؟!
 قـــال �لَمَلـــك: �الأمـــر كمـــا قلـــت مـــن 

�أن �مر�أتـــك ال تلـــد، و�أنـــك قد بلغت نهاية 
�لعمـــر مـــن �لكبـــر و�سعـــف �لعظـــام، لكـــن 

ربـــك قـــال: خْلـــق ربـــك ليحيـــى مـــن �أّم عاقـــر ومـــن �أٍب بلـــغ نهايـــة �لعمـــر �ســـْهل، وقـــد خلقتـــك - ي���ا زكري���ا - من قبل ذلـــك ولم تكن �ســـيًئا يذكر؛ 
الأنك كنـــت عدًما.

: ي���ا رب، �جعـــل لـــي عامـــة �أطمئـــّن بهـــا تـــدل علـــى ح�ســـول مـــا ب�ّســـرتني بـــه �لمائكـــة، قـــال: عامتـــك علـــى ح�ســـول مـــا   قـــال زكريـــا  

ـــرَت بـــه �أال ت�ســـتطيع كام �لنا�ـــض ثـــاث ليـــال مـــن غير علة، بل �أنـــت �سحيح معافى. ُب�سِّ
 فخرج زكريا على قومه من م�سّاه، فاأ�سار �إليهم من غير كام: �أن �سّبحو� �هلل �سبحانه �أول �لنهار و�آخره.

 
وؤِ من �لحول و�لقوة، وتعلق �لقلب بحول �هلل وقوته. َبرُّ    �ل�سعف و�لعجز من �أحب و�سائل �لتو�سل �إلى �هلل؛ الأنه يدل على �لتَّ

   ي�ستحب للمرء �أن يذكر في دعائه نعم �هلل تعالى عليه، وما يليق بالخ�سوع.
   �لحر�ض على م�سلحة �لدين وتقديمها على بقية �لم�سالح.

   ت�ستحب �الأ�سماء ذ�ت �لمعاني �لطيبة.

١٩٩٨



ا   فولـــد لـــه يحيـــى، فلمـــا بلـــغ �ســـنًّ

يخاطـــب فيهـــا قلنـــا لـــه: ي���ا يحي���ى، خـــذ 
�لتـــور�ة بجـــّد و�جتهاد، و�أعطيناه �لفهم 
و�لعلـــم و�لجـــد و�لعـــزم وهـــو فـــي �ســـّن 

ـــا. �ل�سب
عندنـــا،  مـــن  رحمـــة  ورحمنـــاه   

ا ياأتمر  وطّهرنـــاه مـــن �لذنـــوب، وكان تقيًّ
باأو�مـــر �هلل، ويجتنـــب نو�هيـــه.

ــا،  ــا بهمـ ــه، لطيًفـ � بو�لديـ ــرًّ  وكان بـ

مح�ســـًنا �إليهمـــا، ولـــم يكـــن متكّبـــًر� عـــن 
ــا  ــا، وال عا�سًيـ ــه وال طاعتهمـ ــة ربـ طاعـ

لربـــه �أو لو�لديـــه.
 و�سام عليه من �هلل و�أمان له منه 

هذه  من  ويخرج  يموت  ويوم  ولد،  يوم 
�لقيامة،  يوم  حيًّا  يبعث  ويوم  �لحياة، 
ما  �أوح�ض  هي  �لثاثة  �لمو�طن  وهذه 
فا  فيها  �أمن  فاإذ�  �الإن�سان،  به  يمّر 

خوف عليه فيما عد�ها.
 و�ذكر - اأيها الر�سول - في �لقر�آن 

�لمنزل عليك خبر مريم  �إذ تنّحت 
جهة  على  بمكان  و�نفردت  �أهلها،  عن 

�ل�سرق منهم.
ـــها مـــن دون قومهـــا   فاتخـــذت لنف�س

ــال  ــا حـ ــى ال يروهـ ــترها حتـ ــاتًر� ي�سـ �سـ
عبادتهـــا لربهـــا، فبعثنـــا �إليهـــا جبريـــل  
، فتمثل لها في �سورة �إن�ســـان �َســـِوّي 

�لخلقـــة، فخافـــت �أنـــه يريدهـــا ب�ســـوء.
 فلمـــا ر�أتـــه فـــي �ســـورة �إن�ســـان �َســـِوّي 

�لَخْلـــق يّتجـــه �إليهـــا قالـــت: �إنـــي �أ�ســـتجير 
بالرحــــمن منـــك �أن ينالنـــي منـــك �ســـوء 

ـــا تخـــاف �هلل. -ي���ا ه���ذا - �إن كنـــت تقيًّ
ل�ســـت  �أنـــا   : جبريـــل   قـــال   

ب�ســـًر�، �إنما �أنا ر�ســـول من ربك �أر�ســـلني 
�إليـــك الأهـــب لـــك ولـــًد� طّيًبـــا طاهـــًر�.

 قالـــت مريـــم متعجبـــة: كيـــف يكـــون 

ــره،  ــي زوج وال غيـ ــم يقربنـ ــد ولـ ــي ولـ لـ
ول�ســـت ز�نيـــة حتـــى يكـــون لـــي ولـــد؟!

 قـــال لهـــا جبريـــل: �الأمـــر كمـــا ذكـــرت مـــن �أنـــك لـــم يم�س�ســـك زوج وال غيـــره ولـــم تكوني ز�نيـــة، لكن ربك �ســـبحانه قال: َخْلـــق ولد من غير 

�أب �ســـهل علـــّي، وليكـــون �لولـــد �لموهـــوب لـــك عامـــة للنا�ـــض على قدرة �هلل، ورحمة منا لك ولمن �آمن بـــه، وكان َخْلق ولدك هذ� ق�ساء من 
�هلل مقـــّدًر�، مكتوًبا في �للوح �لمحفوظ.

 فحملت به بعد نفخ �لملك، فتنّحت به �إلى مكان بعيد عن �لنا�ض.

: يـــا ليتنـــي مـــّت قبـــل هـــذ� �ليـــوم، وكنـــت �ســـيًئا ال ُيْذَكر حتـــى ال ُيَظن بي   ف�سربهـــا �لمخا�ـــض، و�ألجاأهـــا �إلـــى �ســـاق نخلـــة، قالـــت مريـــم 

�ل�سوء.
 فناد�ها عي�سى من تحت قدميها: ال تحزني، قد جعل ربك تحتك جدول ماٍء ت�سربين منه.

ا ُجِنَي من �ساعته.  و�أم�سكي بجذع �لنخلة وهّزيه ت�ساقط عليك رطًبا طريًّ

 
   �ل�سبر على �لقيام بالتكاليف �ل�سرعية مطلوب.

   علو منزلة بر �لو�لدين ومكانتها عند �هلل، فاهلل قرنه ب�سكره.
   مع كمال قدرة �هلل في �آياته �لباهرة �لتي �أظهرها لمريم، �إال �أنه جعلها تعمل باالأ�سباب لي�سلها ثمرة �لنخلة.



و��ســـربي  �لرطـــب،  مـــن  فكلـــي   

ـــا بمولـــودك وال  مـــن �لمـــاء، وطيبـــي نف�ًس
ـــض �أحـــًد�  ـــت مـــن �لنا� ـــاإن ر�أي ـــي، ف تحزن
ـــه:  ـــي ل ـــود فقول ـــر �لمول ـــاألك عـــن خب ف�س
�إنـــي �أوجبـــت علـــى نف�ســـي لربـــي �سمًتـــا 
عـــن �لـــكام، فلـــن �أكلـــم �ليـــوم �أحـــًد� مـــن 

�لنا�ـــض.
 فجـــاءت مريـــم بابنهـــا �إلـــى قومهـــا 

تحملـــه، قـــال لهـــا قومهـــا م�ســـتنكرين: ي���ا 
مري���م، لقـــد جئـــت �أمًر� عظيًمـــا مفترى، 

حيـــث جئـــت بولـــد من غيـــر �أب.
�لعبـــادة  فـــي  �ســـبيهة هـــارون  يـــا   

)وهـــو رجـــل �سالح( مـــا كان �أبوك ز�نًيا، 
ـــة، فاأنـــت مـــن بيـــت  وال كانـــت �أمـــك ز�ني
طاهـــر معـــروف بال�ساح، فكيـــف تاأتين 

بولـــد مـــن غيـــر �أب؟!
 فاأ�سارت �إلى �بنها عي�سى  وهو 

متعجبين:  قومها  لها  فقال  �لمهد،  في 
كيف نكّلم �سبيًّا وهو في �لمهد؟!

: �إنـــي عبـــد �هلل،   قـــال عي�ســـى 

ــن  ــا مـ ـ ــي نبيًّ ــل، وجعلنـ ــي �الإنجيـ �أعطانـ
ـــه. �أنبيائ

 وجعلنـــي كثيـــر �لنفـــع للعبـــاد �أينمـــا 

كنـــت، و�أمرنـــي بـــاأد�ء �ل�ســـاة و�إعطـــاء 
�لـــزكاة طيلـــة حياتي.

� باأّمـــي، ولـــم يجعلنـــي   وجعلنـــي بـــرًّ

متكّبـــًر� عـــن طاعـــة ربـــي، وال عا�سًيا له.
 و�الأمـــان مـــن �ل�ســـيطان و�أعو�نـــه 

ــوم  ــي ويـ ــوم موتـ ــوم ميـــادي ويـ ــّي يـ علـ
ـــا يـــوم �لقيامـــة، فلـــم يتخّبْطنـــي  بعثـــي حيًّ
�ل�ســـيطان فـــي هـــذه �لمو�قـــف �لثاثـــة 

�لموح�ســـة.
 ذلك �لمو�سوف بتلك �ل�سفات هو 

عي�سى بن مريم، وهذ� �لكام هو قول 
�لحق فيه، ال ما يقوله �ل�ساّلون �لذين 

ي�سّكون في �أمره ويختلفون.
 مـــا ينبغـــي هلل �أن يتخـــذ مـــن ولـــد، تقّد�ـــض عـــن ذلـــك وتنـــّزه، �إذ� �أر�د �أمـــًر�، فاإنمـــا يكفيـــه �ســـبحانه �أن يقـــول لذلـــك �الأمـــر: )كـــن(، فيكون 

ه عن �لولد. ال محالـــة، فمـــن كان كذلـــك فهو ُمَنزَّ
 و�إن �هلل �ســـبحانه هـــو ربـــي وهـــو ربكـــم جميًعـــا، فاأخل�ســـو� لـــه �لعبـــادة وحـــده، هذ� �لذي ذكرت لكـــم هو �لطريق �لم�ســـتقيم �لمو�سل �إلى 

مر�ساة �هلل.
 فاختلـــف �لمختلفـــون فـــي �ســـاأن عي�ســـى  ف�ســـارو� �أحز�ًبـــا متفرقيـــن مـــن بيـــن قومـــه، فاآمـــن بـــه بع�سهـــم وقالـــو�: هـــو ر�ســـول، وكفـــر بـــه 

�آخرون كاليهود، كما غا فيه طو�ئف فقال بع�سهم: هو �هلل، وقال �آخرون: هو �بن �هلل، تعالى �هلل عن ذلك، فويل للمختلفين في �ساأنه 
من �ســـهود يوم �لقيامة �لعظيم بما فيه من م�ســـاهد وح�ســـاب وعقاب.

 مـــا �أ�ســـمعهم يومئـــذ ومـــا �أب�سرهـــم، �ســـمعو� حيـــن لـــم ينفعهـــم �ل�ســـمع، و�أب�ســـرو� حيـــن لـــم ينفعهـــم �لب�ســـر، لكـــِن �لظالمون فـــي �لحياة 

�لدنيـــا فـــي �ســـال و��ســـح عن �ل�سر�ط �لم�ســـتقيم، فا ي�ســـتعّدون لاآخرة حتى تاأتيهـــم بغتة وهم على ظلمهم.
 

   في �أمر مريم بال�سكوت عن �لكام دليل على ف�سيلة �ل�سمت في بع�ض �لمو�طن .
   نذر �ل�سمت كان جائًز� في �سرع من قبلنا، �أما في �سرعنا فقد دلت �ل�سنة على منعه.

   �أن ما �أخبر به �لقر�آن عن كيفية خلق عي�سى هو �لحق �لقاطع �لذي ال �سك فيه، وكل ما عد�ه من تقوالت باطل ال يليق بالر�سل.
   في �لدنيا يكون �لكافر �أ�سم و�أعمى عن �لحق، ولكنه �سيب�سر وي�سمع في �الآخرة �إذ� ر�أى �لعذ�ب، ولن ينفعه ذلك.



 و�أنـــذر - اأيه���ا الر�س���ول - �لنا�ـــض 

يـــوم �لند�مـــة حيـــن ينـــدم �لم�ســـيء علـــى 
�إ�ســـاءته، و�لمح�سن على عدم ��ستكثاره 
مـــن �لطاعـــة، �إذ طويـــت �سحـــف �لعباد، 
وفـــرغ مـــن ح�ســـابهم، و�ســـار كلٌّ �إلـــى مـــا 
ون  قـــّدم، وهـــم فـــي حياتهـــم �لدنيـــا ُمْغَترُّ
بها، الهون عن �الآخرة، وهم ال يوؤمنون 

بيـــوم �لقيامة.
 �إنا نحن �لباقون بعد فناء �لخائق، 

نرث �الأر�ض، ونرث من عليها لفنائهم 
وبقائنا بعدهم، وملكنا لهم، وت�سّرفنا 
فيهم بما ن�ساء، و�إلينا وحدنا يرجعون 

يوم �لقيامة للح�ساب و�لجز�ء.
 و�ذكر - اأيها الر�سول - في �لقر�آن 

�إنه   ، �إبر�هيم  خبر  عليك  �لمنّزل 
باآيات  و�لت�سديق  �ل�سدق  كثير  كان 

�هلل، ونبيًّا من عند �هلل.
 �إذ قال الأبيه �آزر: يا اأبت؛ ِلَم تعبد 

من دون �هلل �سنًما ال ي�سمع دعاءك �إْن 
�إن عبدته،  يب�سر عبادتك  وال  دعْوَته، 
لك  يجلب  وال   ،� �سرًّ عنك  يك�سف  وال 

نفًعا؟!
 ي���ا اأب���ت، �إنـــي قـــد جاءنـــي مـــن �لعلـــم 

عـــن طريـــق �لوحي ما لم ياأتك، فاّتبعني 
�أر�سدك �إلى طريق م�ستقيم.

�ل�ســـيطان  تعبـــد  ال  اأب���ت،  ي���ا   

بطاعتك له، �إن �ل�سيطان كان للرحـمن 
عا�سًيـــا، حيـــث �أمره بال�ســـجود الآدم فلم 

ي�ســـجد.
ــك  ــاف �أن ي�سيبـ ــي �أخـ  ي���ا اأب���ت، �إنـ

مـــّت علـــى  �إن  �لرحــــمن  عـــذ�ب مـــن 
ــي  ــيطان فـ ــا لل�سـ ــون قريًنـ ــرك، فتكـ كفـ

�لعـــذ�ب لمو�التـــك لـــه.
 : �إبر�هيـــم  البنـــه  �آزر  قـــال   

�أمعر�ٌض �أنت عن �أ�سنامي �لتي �أعبدها 
ـــّب  ـــم تكـــّف عـــن �س ـــن ل ي���ا اإبراهي���م؟! لئ

ـــا طويـــًا فـــا تكّلمنـــي، وال تجتمـــع معـــي. �أ�سنامـــي الأرميّنـــك بالحجـــارة، وفارقنـــي زماًن
 قـــال �إبر�هيـــم  الأبيـــه: �ســـام عليـــك منـــي، ال ينالـــك مـــا تكـــره منـــي، �ســـاأطلب لك �لمغفـــرة من ربي و�لهد�يـــة، �إنه �ســـبحانه كان كثير 

�للطف بي.
 و�أفارقكـــم و�أفـــارق معبود�تكـــم �لتـــي تعبدونهـــا مـــن دون �هلل، و�أدعـــو ربي وحده ال �أ�ســـرك به �ســـيًئا، ع�ســـى �أال يمنعنـــي �إذ� دعوته، فاأكون 

بدعائه �َسقيًّا.
 فلمـــا تركهـــم وتـــرك �آلهتهـــم �لتـــي يعبدونهـــا مـــن دون �هلل، عّو�سنـــاه عـــن فقـــد �أهلـــه فوهبنـــا لـــه �بنه �إ�ســـحاق، ووهبنا له حفيـــده يعقوب، 

وكل و�حـــد منهما جعلناه نبيًّا.
� على �أل�سنة �لعباد.  و�أعطيناهم من رحمتنا مع �لنبوة خيًر� كثيًر�، وجعلنا لهم ثناًء ح�سًنا م�ستمرًّ

، �إنه كان مختاًر� م�سطًفى، وكان ر�سواًل نبيًّا.  و�ذكر - اأيها الر�سول - في �لقر�آن �لمنزل عليك خبر مو�سى 

 
   لمـــا كان �عتـــز�ل �إبر�هيـــم لقومـــه م�ســـترًكا فيـــه مـــع �ســـارة، نا�ســـب �أن يذكـــر هبتهمـــا �لم�ســـتركة وحفيدهمـــا، ثـــم جـــاء ذكـــر �إ�ســـماعيل 
م�ســـتقاًّ مـــع �أن �هلل وهبـــه �إيـــاه قبـــل �إ�ســـحاق.    �لتـــاأدب و�للطـــف و�لرفـــق فـــي محـــاورة �لو�لديـــن و�ختيـــار �أف�ســـل �الأ�ســـماء فـــي مناد�تهمـــا.

   �لمعا�ســـي تمنـــع �لعبـــد مـــن رحمـــة �هلل، وتغلـــق عليـــه �أبو�بهـــا، كمـــا �أن �لطاعـــة �أكبـــر �الأ�ســـباب لنيـــل رحمتـــه.    وعـــد �هلل كل مح�ســـن �أن 
ين�ســـر له ثناًء �سادًقا بح�ســـب �إح�ســـانه، و�إبر�هيم  وذريته من �أئمة �لمح�ســـنين. 



 ونادينـاه مـن جانـب �لجبـل �الأيمـن 

وقّربنـاه   ، مو�سـى  لموقـع  بالن�سـبة 
مناجًيـا، حيـث �أ�سـمعه �هلل كامـه.

ـــا  ـــا و�إنعامن ـــاه - مـــن رحمتن  و�أعطين

عليـــه - �أخـــاه هارون  نبيًّا؛ ��ســـتجابة 
لدعائه حين �ســـاأل ربه ذلك.

 و�ذكر - اأيها الر�سول - في �لقر�آن 

�إنه   ، �إ�سماعيل  �لمنزل عليك خبر 
كان �سادق �لوعد، ال َيِعُد وعًد� �إال َوَفى 

به، وكان ر�سواًل نبيًّا.
 وكان ياأمـر �أهلـه باإقامـة �ل�سـاة، 

ربـه  عنـد  وكان  �لـزكاة،  وباإعطـاء 
. ـا �سيًّ مر

 و�ذكر - اأيها الر�سول - في �لقر�آن 

، �إنه كان  �لمنزل عليك خبر �إدري�ض 
ربه،  باآيات  و�لت�سديق  �ل�سدق  كثير 

وكان نبيًّا من �أنبياء �هلل.
 ورفعنـــا ذكـــره بمـــا �أعطينـــاه مـــن 

�لنبـــوة، فـــكان عالـــي �لمنزلـــة.
هذه  في  �لمــذكورون  �أولـــئك   

وختــــاًما  بــــزكـــــريا  �بتــــــد�ًء  �ل�سورة 
�هلل  �أنعم  �لذين  هم   ، باإدريـــ�ض 
 ، �آدم  �أبناء  من  بالنبوة  عليهم 
مع  �ل�سفينة  في  حمـلنا  من  �أبناء  ومن 
و�أبناء  �إبر�هيم  �أبناء  ومن   ، نوح 
�إلى  ، وممن وفقنا للهد�ية  يعقوب 
وجعلناهم  و��سطفيناهم  �الإ�سام، 
�أنبياء، كانو� �إذ� �سمعو� �آيات �هلل تقر�أ 

�سجدو� هلل باكين من خ�سيته.
 فجـــاء مــــن بعــــد هــــوؤالء �الأنـبـــياء 

�لم�سطفين �أتباع �سوء و�سال، �سّيعو� 
علـــى  بهــــا  يــاأتو�  فلم  �ل�ســــاة، 
�لوجـــه �لمطـــلوب، و�رتكبو� ما ت�ستهيه 
�أنف�سهم من �لمعا�سي كالزنى، ف�سوف 

� في جهنم وخيبة. يلقون �سرًّ
تق�سيـــره  مـــن  تـــاب  مـــن  �إال   

وتفريطـــه، و�آمـــن بـــاهلل وعمـــل عمـــًا �سالًحـــا فاأولئـــك �لمو�سوفون بهذه �ل�سفات يدخلون �لجنة، وال ينق�سون من �أجور �أعمالهم �ســـيًئا ولو 
قـــّل.

 جنات �إقامة و��ستقر�ر �لتي وعد �لرحـمن عباده �ل�سالحين بالغيب �أن يدخلهم فيها، وهم لم يروها فاآمنو� بها، فوْعد �هلل بالجنة 

- و�إن كان غيًبا - �آت ال محالة.
 ال ي�ســـمعون فيهـــا ف�ســـواًل، وال كاَم فح�ـــٍض، بـــل ي�ســـمعون �ســـام بع�سهـــم علـــى بع�ـــض، و�ســـام �لمائكـــة عليهم، وياأتيهم ما ي�ســـتهون من 

�لطعام فيها �سباًحا وم�ساًء.
 هذه �لجّنة �لمو�سوفة بهذه �ل�سفات هي �لتي نورثها من عبادنا من كان ممتثًا لاأو�مر، مجتنًبا للنو�هي.

ولما ذكر �سبحانه ثو�ب �لمتقين ذكر �أن �لتقوى هي �لوقوف مع �أمره، فقال:
: �إن �لمائكة ال تتنزل من تلقاء �أنف�سها، و�إنما تتنّزل باأمر �هلل، هلل ما ن�ستقبله من �أمر �الآخرة، وما   وقل - يا جبريل - لمحمد  

خّلفناه من �أمر �لدنيا، وما بين �لدنيا و�الآخرة، وما كان ربك - اأيها الر�سول - نا�سًيا �سيًئا.
 

   حاجـــة �لد�عيـــة دوًمـــا �إلـــى �أن�ســـار ي�ســـاعدونه فـــي دعوتـــه.     �إثبـــات �سفـــة �لـــكام هلل تعالـــى.     �ســـدق �لوعـــد محمـــود، وهـــو مـــن خلـــق 
�لنبيين و�لمر�ســـلين، و�سده وهو �لُخْلف مذموم.     �إن �لمائكة ر�ســـل �هلل بالوحي ال تنزل على �أحد من �الأنبياء و�لر�ســـل من �لب�ســـر �إال 

باأمر �هلل.



�الأر�ض،  وخالق  �ل�سماو�ت  خـالق   

وخالق  �أمرهما،  ومدبر  ومالكهما 
فاعبده  ومدبره،  ومالكه  بينهما  ما 
و�ثبت  للعبادة،  �لم�ستحق  فهو  وحده، 
نظير  وال  مثيل  له  فلي�ض  عبادته،  على 

ي�ساركه في �لعبادة.
للبعــــث؛  �لمنكر  �لكـافــــر  ويقـول   

�أخرج  �سوف  فاإني  مّت  �أ�إذ�  ��ستهز�ء: 
هذ�  �إن  ثانية؟!  حياة  حيًّا  قبري  من 

لبعيد.
 �أََوال يتذكـــر هـــذ� �لمنكـــر للبعـــث 

�أنـــا خلقنـــاه مـــن قبـــل ولـــم يكـــن �ســـيًئا؟! 
�لخلـــق  �الأول علـــى  بالخلـــق  في�ســـتدّل 
�لثانـــي، مـــع �أن �لخلـــق �لثانـــي �أ�ســـهل 

و�أي�ســـر.
 - ال���ر�س����������ول  اأيه��������ا   - فـــــــورّبك   

لنخرجّنهـــم مـــن قبورهـــم �إلـــى �لمح�ســـر 
�لــــــذين  ب�ســـياطيـــــــنهم  م�سحوبيـــن 
�أ�ســــّلوهـــــم، ثـــــم لن�ســـوقّنهم �إلـــى �أبو�ب 

جهنـــم �أذالء، باركيـــن علـــى ركبهـــم.
 ثـــم لنجذبـــّن ب�ســـدة وعنـــف مـــن 

كل طــــــائفة مــــــن طــــــو�ئف �ل�ســــــال 
ـــم. ـــم قادته ـــا، وه ـــدهم ع�سياًن �أ�س

 ثـــم لنحـــن �أعلـــم بالذيـــن هـــم �أحـــّق 

بدخول �لنار ومقا�ســـاة حّرها ومعاناته.
ــد  ــم - اأيه���ا النا����س - �أحـ ــا منكـ  ومـ

�إال �ســـيعبر فـــوق �ل�ســـر�ط �لم�ســـروب 
على متن جهنم، كان هذ� �لعبور ق�ساًء 

ُمْبَرًمـــا ق�ســـاه �هلل، فـــا ر�ّد لق�سائـــه.
علـــى  �لعبـــور  هـــذ�  بعـــد  ثـــم   

�ل�ســـر�ط ن�ســـّلم �لذيـــن �تقـــو� ربهـــم 
نو�هيـــه،  و�جتنـــاب  �أو�مـــره  بامتثـــال 
ونتـــرك �لظالميـــن باركيـــن علـــى ركبهم، 

�لفـــر�ر منهـــا. ي�ســـتطيعون  ال 
�آياتـنـا  �لنا�ض  علـى  ُتـْقـر�أ  و�إذ�   

قــال  و��ســـحات  ر�سولنا  على  �لمنـزلة 
�لكفار للموؤمنين: �أيُّ فريقينا خير �إقامة وم�ســـكًنا، و�أح�ســـن مجـــل�ًسا ومجــتمًعا: فريقنا �أم فريقكم؟!

  ومـــا �أكثـــر �الأمـــم �لتـــي �أهلكناهـــا قبـــل هـــوؤالء �لكفار �لمفتخرين بما هم فيه من تفّوق مادي، هي �أح�ســـن منهم �أمو�اًل، و�أح�ســـن منظًر� 

لنفا�سة ثيابهم، وتنّعم �أبد�نهم.
  قـــل - اأيه���ا الر�س���ول -: مـــن كان يتخّبـــط فـــي �سالـــه ف�ســـيمهله �لرحــــمن حتـــى يـــزد�د �ســـااًل، حتى �إذ� عاينو� ما كانـــو� يوعدون به من 

ـــل يـــوم �لقيامـــة ف�ســـيعلمون حينئذ من هو �ســـر منزاًل و�أقـــل نا�سًر�، �أهو فريقهـــم �أم فريق �لموؤمنين؟ ـــل فـــي �لدنيـــا، �أو �لموؤجَّ �لعـــذ�ب �لمعجَّ
  ومقابـــل �الإمهـــال الأولئـــك حتـــى يـــزد�دو� �ســـااًل، يزيـــد �هلل �لذيـــن �هتـــدو� �إيماًنا وطاعـــة، و�الأعمـــال �ل�سالحات �لموؤّدية �إلى �ل�ســـعادة 

�الأبدية �أنفع عند ربك - اأيها الر�سول - جز�ًء، وخير عاقبة.
 

   على �لموؤمنين �ال�ستغال بما �أمرو� به و�ال�ستمر�ر عليه في حدود �لم�ستطاع.
   ُوُرود جميع �لخائق على �لنار - �أي: �لمرور على �ل�سر�ط، ال �لدخول في �لنار - �أمر و�قع ال محالة.

   �أن معايير �لدين ومفاهيمه �ل�سحيحة تختلف عن ت�سور�ت �لجهلة و�لعو�م.
   من كان غارًقا في �ل�سالة متاأ�سًا في �لكفر يتركه �هلل في طغيان جهله وكفره، حتى يطول �غتر�ره، فيكون ذلك �أ�سد لعقابه.

   يثّبت �هلل �لموؤمنين على �لهدى، ويزيدهم توفيًقا ون�سرة، وينزل من �الآيات ما يكون �سبًبا لزيادة �ليقين مجاز�ًة لهم.



 �أفر�أيـــت - اأيه���ا الر�س���ول - �لـــذي 

كفـــر بحججنا، و�أنكـــر وعيدنا، وقال: �إن 
مّت، وبعثت الأعَطيّن مااًل كثيًر� و�أوالًد�.
نة؟!   �أََعِلم �لغيب فقال ما قال عن بيِّ

�أم جعل عند ربه عهًد� ليدخلّنه �لجنة، 
ويعطيّنه مااًل و�أوالًد�؟!

 لي�ـــض �الأمـــر كمـــا زعـــم، �ســـنكتب 

مـــا يقولـــه وما يعمله، ونزيـــده عذ�ًبا فوق 
عذ�بـــه لمـــا يّدعيـــه مـــن �لباطل.

 ونـــرث مـــا تركـــه مـــن مـــال وولـــد بعـــد 

�إهاكنـــا لـــه، ويجيئنـــا يـــوم �لقيامة فرًد� 
قـــد �ســـلب منـــه مـــا كان يتمّتـــع بـــه من مال 

ومن جاه.
 و�ّتخـــذ �لم�ســـركون لهـــم معبوديـــن 

من دون �هلل؛ ليكونو� لهم ظهيًر� ومعيًنا 
ينت�سرون بهم.

 لي�ـــض �الأمـــر كمـــا زعمـــو�، فهـــذه 

�لمعبـــود�ت �لتـــي يعبدونهـــا مـــن دون 
�هلل �ســـتجحد عبـــادة �لم�ســـركين لهـــا 
يـــوم �لقيامـــة، وتتبـــّر�أ منهـــم، وتكون لهم 

�أعـــد�ء.
بعثنا  �أنا  الر�سول -  اأيها   - تر  �ألم   

�لكفار  على  و�سّلطناهم  �ل�سياطين، 
تهّيجهم �إلى فعل �لمعا�سي و�ل�سد عن 

دين �هلل تهييًجا؟
 فا تعجل - اأيها الر�سول - بطلب 

نح�سي  �إنما  هاكهم،  يعّجل  �أن  �هلل 
�أعمارهم �إح�ساء، حتى �إذ� �نتهى وقت 

�إمهالهم عاقبناهم بما ي�ستحّقون.
 �ذكر - اأيها الر�سول - يوم �لقيامة 

بامتثال   - ربهم  �لمتقين  نجمع  يوم 
ربهم  �إلى   - نو�هيه  و�جتناب  �أو�مره 

زين. وفًد� مكرمين ُمَعزَّ
 ون�سوق �لكفار �إلى جهنم عطا�ًسا.

 ال يملـــك هـــوؤالء �لكفـــار �ل�ســـفاعة 

ــم �إال مـــن �ّتخـــذ عنـــد �هلل فـــي  لبع�سهـ
�لدنيـــا عهـــًد� باالإيمـــان بـــه وبر�ســـله.

 وقال �ليهود و�لن�سارى وبع�ض �لم�سركين: �تخذ �لرحـمن ولًد�.

 لقد جئتم - اأيها القائلون بهذا - �سيًئا عظيًما.

 تكاد �ل�سماو�ت تت�سّقق من هذ� �لقول �لمنكر، وتكاد �الأر�ض تت�سّدع، وتكاد �لجبال ت�سقط منهدمة.

� كبيًر�.  كل ذلك من �أجل �أن ن�سبو� للرحـمن ولًد�، تعالى �هلل عن ذلك علوًّ

 وما ي�ستقيم �أن يتخذ �لرحمن ولًد� لتنّزهه عن ذلك.

 ما كل من في �ل�سماو�ت و�الأر�ض من �لمائكة و�الإن�ض و�لجن �إال ياأتي ربه يوم �لقيامة خا�سًعا.

�، فا يخفى عليه منهم �سيء.  لقد �أحاط بهم علًما، وعّدهم عدًّ

 وكل و�حد منهم ياأتيه يوم �لقيامة منفرًد� ال نا�سر له وال مال.

 
يه �الأماني �لمع�سولة، وهو �سيجد نقي�سها تماًما في عالم �الآخرة.    تدل �الآيات على �سخف �لكافر و�َسَذ�جة تفكيره، وَتَمِنّ

   �سلَّط �هلل �ل�سياطين على �لكافرين باالإغو�ء و�الإغر�ء بال�سر، و�الإخر�ج من �لطاعة �إلى �لمع�سية.
   �أهل �لف�سل و�لعلم و�ل�ساح ي�سفعون باإذن �هلل يوم �لقيامة.



وعملـــو�  بـــاهلل  �آمنـــو�  �لذيـــن  �إن   

ــد  ــة عنـ ــات �لمر�سيـ ــال �ل�سالحـ �الأعمـ
�هلل، �ســـيجعل لهـــم �هلل محبـــة بحبـــه 

�إياهـــم، وبتحبيبهـــم �إلـــى عبـــاده.
 فاإنمـــا ي�ّســـرنا هـــذ� �لقـــر�آن باإنز�لـــه 

ــل  ــن �أجـ ــانك - اأيه���ا الر�س���ول - مـ بل�سـ
�أن تب�ّســـر بـــه �لمتقيـــن �لذيـــن يمتثلـــون 
�أو�مـــري، ويجتنبـــون نو�هـــّي، وتخّوف به 
قوًمـــا �أ�ســـد�ء فـــي �لخ�سومـــة و�لمكابـــرة 

فـــي �الإذعـــان للحـــق.
ــا  ــي �أهلكناهـ ــم �لتـ ــر �الأمـ ــا �أكثـ  ومـ

مـــن قبـــل قومك، فهل ت�ســـعر �ليوم باأحد 
مـــن تلـــك �الأمم؟! وهل ت�ســـمع لهم �سوًتا 
خفيًّا؟! فما �أ�سابهم قد ي�سيب غيرهم 

حيـــن ياأذن �هلل.

�ل�ســـعادة باتبـــاع هـــدى �لقـــر�آن وحمـــل 
ر�ســـالته، و�ل�ســـقاء بمخالفته.

علـى  �لـكام  تقـدم    

�لبقـرة. �سـورة  بد�يـة  فـي  نظائرهـا 
 مـــا �أنزلنـــا عليـــك - اأيه���ا الر�س���ول- 

�لقـــر�آن ليكـــون �ســـبًبا فـــي �إرهـــاق نف�ســـك 
�أ�ســـًفا علـــى �إعر��ـــض قومـــك عـــن �الإيمان 

بك.
 مـــا �أنزلنـــاه �إال ليكـــون تذكيـــًر� لمـــن 

وفقهم �هلل لخ�سيته.
�الأر�ـــض،  خلـــق  �لـــذي  �هلل  نّزلـــه   

وخلـــق �ل�ســـماو�ت �لمرتفعـــة، فهـــو قـــر�آن 
عظيـــم؛ الأنـــه منـــزل مـــن عنـــد عظيـــم.

علـــى  و�رتفـــع  ع ـــا  �لرحــــم  ن   

. � يليـــق بجالـــه  �لعر�ـــض علـــوًّ
فـــي  مـــا  وحـــده  �ســـبحانه  لـــه   

وتدبيـــًر�. وملـــًكا  خلًقـــا  مخلوقـــات،  مـــن  �لتــــــر�ب  تحـــــت  ومـــا  �الأر�ـــض  فـــــي  ومــــــا  �ل�ســـماو�ت 
 و�إن تعلـــن - اأيه���ا الر�س���ول - �لقـــول، �أو تخفـــه فاإنـــه �ســـبحانه يعلـــم ذلـــك كلـــه، فهـــو يعلـــم �ل�ســـر ومـــا هـــو �أخفـــى مـــن �ل�ســـر مثـــل خو�طـــر 

�لنف�ـــض، ال يخفـــى عليـــه �ســـيء مـــن ذلك.
 �هلل ال معبود بحق غيره، له وحده �الأ�سماء �لبالغة �لكمال في �لح�سن.

، فقال �سبحانه: ولما كان �لنبي  يعاني من قومه �الإعر��ض، جاءت ت�سليته بق�سة مو�سى  
.  ولقد جاءك - اأيها الر�سول - خبر مو�سى بن عمر�ن  

 حيـــن عايـــن فـــي �ســـفره نـــاًر�، فقـــال الأهلـــه: �أقيمـــو� فـــي مكانكـــم هـــذ�، �إنـــي �أب�ســـرت نـــاًر� لعلـــي �آتيكـــم من هـــذه �لنـــار ب�ســـعلة، �أو �أجد من 

يهدينـــي �إلى �لطريق.
 فلما جاء �لنار ناد�ه �هلل �سبحانه بقوله: يا مو�سى.

ر )ُطَوى(.  �إني �أنا ربك فانزع نعليك ��ستعد�ًد� لمناجاتي، �إنك بالو�دي �لُمَطهَّ

 
   لي�ـــض �إنـــز�ل �لقـــر�آن �لعظيـــم الإتعـــاب �لنف�ـــض فـــي �لعبـــادة، و�إذ�قتهـــا �لم�ســـقة �لفادحـــة، و�إنمـــا هـــو كتـــاب تذكـــرة ينتفـــع به �لذين يخ�ســـون 

ربهـــم.    َقـــَرن �هلل بيـــن �لخلـــق و�الأمـــر، فكمـــا �أن �لخلـــق ال يخـــرج عـــن �لحكمة؛ فكذلك ال ياأمـــر وال ينهى �إال بما هو عدل وحكمة.
   على �لزوج و�جب �الإنفاق على �الأهل )�لمر�أة( من غذ�ء وك�ساء وم�سكن وو�سائل تدفئة وقت �لبرد. 

٢٠١٣٥



 و�أنا ��سطفيتك - يا مو�سى - لتبليغ 

ر�سالتي، فا�ستمع لما �أوحيه �إليك.
 �إننـي �أنـا �هلل ال معبـود بحـق غيري، 

علـى  �ل�سـاة  و�أّد  وحـدي،  فاعبدنـي 
�أكمـل وجـه لتذُكرنـي فيهـا.

وو�قعة،  محالة  ال  �آتية  �ل�ساعة  �إن   

مخلوق،  وقتها  يعلم  فا  �أخفيها  �أكاد 
�لنبي  باإخبار  عاماتها  يعرفون  ولكن 
بما عملته،  نف�ض  كل  ُتَجاَزى  لكي  لهم؛ 

. � خيًر� كان �أو �سرًّ
�لت�سديـــق  عـــن  ي�سرفّنـــك  فـــا   

بها و�ال�ســـتعد�د لها بالعمل �ل�سالح من 
ال يوؤمـــن بهـــا مـــن �لكفـــار، و�تبع مـــا تهو�ه 
ـــبب  ـــك ب�س ـــه مـــن �لمحرمـــات، فتهل نف�س

ذلك.
ــى ي���ا  ــي بيـــدك �ليمنـ ــا تلـــك �لتـ  ومـ

مو�س���ى؟
ع�ساي؛  هي   : مو�سى  قال   

بها  و�أخبط  �لم�سي،  في  عليها  �أعتمد 
�ل�سجر لي�سقط ورقها لغنمي، ولي فيها 

منافع غير ما ذكرت.
 قال �هلل: �ألقها يا مو�سى.

 فاألقاهـــا مو�ســـى، فانقلبـــت حيـــة 

تم�ســـي ب�ســـرعة وخّفـــة.
: خذ �لع�سا،   قال �هلل لمو�سى  

�سنعيدها  حية،  �نقابها  من  تخف  وال 
�إذ� �أخذتها �إلى حالتها �الأولى.

 و��سمـــم يـــدك �إلـــى جنبـــك تخـــرج 

ـــة  ـــر بر�ـــض؛ عامـــة ثاني ـــاء مـــن غي بي�س
لك.

لنريك  �لعـــامتين  هاتين  �أريناك   

- يا مو�سى - من �آياتنا �لعظمى �لد�لة 
على قدرتنا، وعلى �أنك ر�سول من عند 

�هلل.
 �سر - يا مو�سى - �إلى فرعون، فاإنه 

على  و�لتمّرد  �لكفر  في  �لحد  تجاوز 
�هلل.

: رب، و�ّسع لي �سدري الأتحّمل �الأذى.  قال مو�سى 

 و�سّهل لي �أمري.

 و�أقدرني على �لنطق بالف�سيح من �لكام.

 ليفهمو� كامي �إذ� بّلغتهم ر�سالتك.          

 و�جعل لي معيًنا من �أهلي يعينني في �أموري.           

 هارون بن عمر�ن �أخي.

 �إنـــك كنـــت بنا   ونذكـــرك ذكـــًر� كثيـــًر�.    لكـــي ن�ســـّبحك ت�ســـبيًحا كثيـــًر�.   و�جعلـــه �ســـريًكا لـــي فـــي �لر�ســـالة.   قـــِوّ بـــه ظهـــري. 

 ولقد �أنعمنا عليك مرة �أخرى.  قال �هلل: قد �أعطيناك ما طلبت يا مو�س���ى.   ب�سيًر�، ال يخفى عليك �ســـيء من �أمرنا. 
 

   وجـــوب ح�ســـن �ال�ســـتماع فـــي �الأمـــور �لمهمـــة، و�أهمهـــا �لوحـــي �لمنـــزل مـــن عنـــد �هلل.     ��ســـتمل �أول �لوحـــي �إلـــى مو�ســـى علـــى �أ�سلين في 
�لعقيدة وهما: �الإقر�ر بتوحيد �هلل، و�الإيمان بال�ساعة )�لقيامة(، وعلى �أهم فري�سة بعد �الإيمان وهي �ل�ساة.     �لتعاون بين �لدعاة 
�سروري الإنجاح �لمق�سود؛ فقد جعل �هلل لمو�سى �أخاه هارون نبيًّا ليعاونه في �أد�ء �لر�سالة.     �أهمية �متاك �لد�عية لمهارة �الإفهام 

ين. للمدعوِّ



 �إذ �ألهمنـــا �أمـــك مـــا �ألهمناهـــا ممـــا 

حفظك �هلل به من مكر فرعون.
�ألهمناهـــا:  حيـــن  �أمرناهـــا  فقـــد   

�أن �رميـــه بعـــد والدتـــه فـــي �ل�سنـــدوق، 
�لبحـــر،  فـــي  �ل�سنـــدوق  و�طرحـــي 
ف�ســـيطرحه �لبحـــر بال�ســـاطئ باأمر مّنا، 
فياأخـــذه عـــدو لـــي ولـــه، وهـــو فرعـــون، 
وو�سعـــت عليـــك محّبـــة مّنـــي، فاأحّبـــك 
�لنا�ض، ولتترّبى على عيني وفي حفظي 

ــي. ورعايتـ
 �إذ خرجـت �أختـك ت�سـير كلمـا �سـار 

�أخـذوه:  لمـن  فقالـت  تتابعـه،  �لتابـوت 
هــل �أُْر�ِسـدكم �إلى من يحفظه وير�سعه 
�إلـى  باإرجاعـك  عليـك  فمنّنـا  ويربيـه؟ 
�أّمـك لت�سـّر برجوعـك �إليهـا، وال تحـزن 
�لـذي  �لِقْبِطـي  وقتلـت  �أجلـك،  مـن 
مـن  باإنجائـك  عليـك  فمنّنـا  َوَكْزَتـه، 
مـرة  بعـد  مـرة  وخل�سنـاك  �لعقوبـة، 
مـن كل �متحـان تعّر�سـت لـه، فخرجـت 
ومكثـت �أعو�ًمـا في �أهل َمْدين، ثم �أتيت 
ر لـك �أن تاأتـي فيه  فـي �لوقـت �لـــذي قُـدِّ

مو�س�ى. ي�ا  لتكليمـك 
عّنـــي  ر�ســـواًل  لتكـــون  و�خترتـــك   

ـــغ �لنا�ـــض مـــا �أوحيـــت بـــه �إليـــك. تبّل
و�أخوك  يا مو�سى -   - �أنت   �ذهب 

�هلل  قدرة  على  �لد�لة  باآياتنا  هارون، 
ووحد�نيته، وال ت�سعفا عن �لدعوة �إلّي، 

وعن ذكري.
 �ذهبـــا �إلـــى فرعـــون، فاإنـــه تجـــاوز 

�لحـــد فـــي �لكفر و�لتمـــّرد على �هلل.
 فقـــوال لـــه قـــواًل لطيًفـــا ال عنـــف فيـــه؛ 

رجاء �أن يتذكر، ويخاف �هلل فيتوب.
: �إننـــا   قـــال مو�ســـى وهـــارون 

ـــام  ـــل �إتم ـــة قب ـــل بالعقوب نخـــاف �أن يعّج
دعوتـــه، �أو �أن يتجـــاوز �لحـــد فـــي ظلمنـــا 

بالقتـــل �أو غيـــره.
�إنني  تخافا؛  ال  لهما:  �هلل  قال   

معكما بالن�سر و�لتاأييد، �أ�سمع و�أرى ما يحدث بينكما وبينه.
 فاأْتيـــاه، فقـــوال لـــه: �إنـــا ر�ســـوال ربـــك - ي���ا فرع���ون - فابعـــث معنـــا بنـــي �إ�ســـر�ئيل، وال تعذبهـــم بقتـــل �أبنائهـــم، و��ســـتحياء ن�ســـائهم، قـــد 

�أتينـــاك ببرهـــان مـــن ربـــك علـــى �سدقنـــا، و�الأمـــان مـــن عـــذ�ب �هلل لمـــن �آمـــن، و�تبع هـــدى �هلل.
ب باآيات �هلل، و�أعر�ض عما جاءت به �لر�سل.  �إنا قد �أوحى �هلل �إلينا �أن �لعذ�ب في �لدنيا و�الآخرة على من كذَّ

 قال فرعون منكًر� لما جاء� به: فمن ربكما �لذي زعمتما �أنه �أر�سلكما �إلّي يا مو�سى؟

 قال مو�سى: ربنا هو �لــذي �أعطى كل �سيء �سورته و�سكله �لمنا�سب له، ثم هدى �لمخلوقات لما خلقها له.

 قال فرعون: فما �ساأن �الأمم �ل�سابقة �لتي كانت على �لكفر؟

 
   كمال �عتناء �هلل بكليمه مو�سى  و�الأنبياء و�لر�سل، ولورثتهم ن�سيب من هذ� �العتناء على ح�سب �أحو�لهم مع �هلل.

   من �لهد�ية �لعامة للمخلوقات �أن تجد كل مخلوق ي�سعى لما خلق له من �لمنافع، وفي دفع �لم�سار عن نف�سه.
ِمَنت له �لع�سمة.    بيان ف�سيلة �الأمر بالمعروف و�لنهي عن �لمنكر، و�أن ذلك يكون باللين من �لقول لمن معه �لقوة، و�سُ

   �هلل هو �لمخت�ض بعلم �لغيب في �لما�سي و�لحا�سر و�لم�ستقبل.



ِعْلُم ما   قال مو�سى   لفرعون: 

كانت عليه تلك �الأمم عند ربي، مثبت 
في �للوح �لمحفوظ، ال يخطئ ربي في 

علمها، وال ين�سى ما علمه منها.
ـر لكـم �الأر�ـض   عنـد ربـي �لـذي �سيَّ

ـدة للعي�ـض عليهـا، وجعـل لكـم فيهـا  ُمَمهَّ
طرًقـا �سالحـة لل�سـير عليهـا، و�أنزل من 
بذلـك  فاأخرجنـا  �لمطـر،  مـاء  �ل�سـماء 

�لمـاء �أ�سناًفـا مـن �لنباتـات مختلفـة.
 كلـو� - اأيه�ا النا��س - ممـا �أخرجنـا 

لكـم مـن �لطيبات، و�رعـو� �أنعامكم، �إن 
في ذلك �لمذكور من �لنعم لدالئل على 
قـدرة �هلل ووحد�نيته الأ�سحاب �لعقول.

 من تر�ب �الأر�ض خلقنا �أباكم �آدم  

ُمتُّم،  �إذ�  بالدفن  نرجعكم  وفيها   ،
للبعث  �أخـــرى  مرة  نخرجـــكم  ومنها 

يوم �لقيامة.
 ولقد �أظهرنا لفرعون �آياتنا �لت�سع 

�أن  و�متنع  بها،  و�ساهدها فكّذب  كلها، 
ي�ستجيب �إلى �الإيمان باهلل.

 قـال فرعـون: �أجئتنـا لتخرجنـا مــن 

م�ســـر بمـا جئـــت بـه مـن �ل�سـحر - ي�ا 
مو�س�ى - ليبقـى لـك ملكهـا؟

ب�سحـــر   - مو�سى  يا   - فلناأتــيّنك   

وبينك  بيننا  فاجعل  �سحرك،  مثل 
ومكان محدد،  معلوم  زمان  في  موعًد� 
عنه،  �أنت  تتخلف  وال  نحن  نتخّلف  ال 
�لفريقين  بين  و�سًطا  �لمكان  وليكن 

معتداًل.
 قــال مو�سى  لفرعــون: �لموعد 

يجتمع  حيث  �لعيد  يوم  وبينكم  بيننا 
�لنا�ض محتفلين بعيدهم �سحى.

فجمع  من�سرًفا،  فرعون  فاأدبر   

�لـــزمـــان  فـــي  جـــــاء  ثم  وِحَيَله،  َمْكَرُه 
و�لمـــكان �لمحددين للُمَغالبة.

فرعون:  �سحـرة  يعـظ  مو�سى  قال   

�حذرو�، ال تخــتـلقو� على �هلل كـذًبا بمـا 
تخدعون به �لنا�ض من �ل�سـحر في�ستاأ�سلكم بعذ�ب من عنده، وقد خ�سر من �ختلق على �هلل �لكذب.

.� ، وتناجو� بينهم �سرًّ  فتناظر �ل�سحرة لما �سمعو� كام مو�سى  

�: �إن مو�سى وهارون �ساحر�ن، يريد�ن �أن يخرجاكم من م�سر ب�سحرهما �لذي جاء� به، ويذهبا   قال بع�ض �ل�سحرة لبع�سهم �سرًّ
تكم �لعليا في �لحياة، ومذهبكم �الأرقى. ب�ُسنَّ

ين، و�رمو� ما عندكم دفعة و�حدة، وقد ظفر بالمطلوب �ليوم من غلب خ�سمه. َطفِّ  فاأحكمو� �أمركم، وال تختلفو� فيه، ثم تقدمو� ُم�سْ

 
   �إخر�ج �أ�سناف من �لنبات �لمختلفة �الأنو�ع و�الألو�ن من �الأر�ض دليل و��سح على قدرة �هلل تعالى ووجود �ل�سانع.

   ذكرت �الآيات دليلين عقليين و��سحين على �الإعادة: �إخر�ج �لنبات من �الأر�ض بعد موتها، و�إخر�ج �لمكلفين منها و�إيجادهم.
   كفر فرعون كفر عناد؛ الأنه ر�أى �الآيات عياًنا ال خبًر�، و�قتنع بها في �أعماق نف�سه.

   �ختار مو�سى يوم �لعيد؛ لتعلو كلمة �هلل، ويظهر دينه، ويكبت �لكفر، �أمام �لنا�ض قاطبة في �لمجمع �لعام لَي�ِسيع �لخبر.



يا   : لمو�سى  �ل�ســــــحرة  قـــــال   

�أن  �أمـــرين:  �أحــــــد  �خــــــتر  مو�سى، 
تكون �لبادئ باإلقاء ما لديك من �سحر، 

�أو نكون نحن �لبادئين بذلك.
: بـــل �طرحـــو� �أنتـــم   قـــال مو�ســـى 

مـــا لديكـــم �أّواًل، فطرحـــو� مـــا عندهـــم، 
فـــاإذ� حــــبالهم وع�سّيهـــم �لتي طرحوها 
ُيَخّيـــل �إلـــى مو�ســـــى مـــن �سحــــــرهم �أنهـــا 

ثعـــــابين تتحرك ب�ســـرعة.
 فاأ�ســـّر مو�ســـى فـــي نف�ســـه �لخـــوف 

ممـــا �سنعو�.
مطمئًنـــا  لمو�ســـى   �هلل  قـــال   

ل �إليـــك، �إنك - يا  �إيـــاه: ال تخـــف ممـــا ُخيِّ
مو�س���ى - �أنـــت �لُم�ْســـَتْعِلي عليهم بالغلبة 

و�لن�سر.
�ليمنى  بيدك  �لتي  �لع�سا  و�طرح   

تنقلب حية تبتلع ما �سنعوه من �ل�سحر، 
وال  �سحريًّا،  كيًد�  �إال  لي�ض  �سنعوه  فما 

يظفر �ل�ساحر بمطلوب �أين كان.
 فطــــرح مو�ســـى ع�ســـاه فانقلبـــت 

ـــحرة،  ـــنعه �ل�ســ ـــعت مـــا �ســ ـــة، و�بتلــ حي
ـــو� �أن مـــا  ـــا علم ـــحرة هلل لم ـــجد �ل�س ف�س
عنـــد مو�ســـى لي�ـــض �ســـحًر�، �إنمـــا هـــو مـــن 
عنـــد �هلل، قالـــو�: �آمنـــا بـــرب مو�ســـى 

ــات. ــع �لمخلوقـ ــارون، رب جميـ وهـ
 قــال فــرعون منـِكًر� على �ل�ســـحرة 

بمو�سى  �آمنتم  هل  ومتوّعًد�:  �إيمانهم 
قـــــبل �أن �آذن لـــــكم بذلك؟! �إن مـــو�سى 
لهــــو رئي�ســـكم - اأيها ال�سح����رة - �لذي 
عّلمكم �ل�سحر، فاأقّطعّن من كل و�حد 
منكم ِرْجًا ويًد� مخالًفا بين جهتيهما، 
�لنخل  جذوع  على  �أبد�نكم  والأ�سّلبّن 
لغيركم،  عبرة  وتكونو�  تموتو�،  حتى 
عذ�ًبا،  �أقوى  �أينا  ذلك  عند  ولتعلمّن 

و�أدوم: �أنا �أو رب مو�سى؟!
لـــن  لفرعـــون:  �ل�ســـحرة  قـــال   

ـــل �ّتباعـــك - ي���ا فرع���ون - علـــى  نف�سّ
لـــك علـــى �هلل �لـــذي خلقنا، فا�سنـــع ما �أنت �سانع بنا، ما لك �ســـلطان علينـــا �إال في هذه  �ّتبـــاع مـــا جاءنـــا مـــن �الآيـــات �لو��سحـــات، ولـــن نف�سّ

ــلطانك. ــيزول �سـ ــة، و�سـ ــاة �لفانيـ �لحيـ
 �إنا �آمّنا بربنا رجاء �أن يمحو عّنا معا�سينا �ل�ســـالفة من �لكفر وغيره، ويمحو عنا ذنب �ل�ســـحر �لذي �أجبرتنا على تعّلمه وممار�ســـته 

ومغالبة مو�سى به، و�هلل خير جز�ًء مما وعدتنا به، و�أْدَوم عذ�ًبا مما توّعدتنا به من �لعذ�ب.
 �إن �ل�ســـاأن و�لحا�ســـل �أن مـــن ياأتـــي ربـــه يـــوم �لقيامـــة كافـــًر� بـــه فـــاإنَّ لـــه نـــار جهنـــم يدخلهـــا ماكًثا فيها �أبـــًد�، ال يموت فيها في�ســـتريح من 

عذ�بهـــا، وال يحيا حياة طيبة.
 ومـــن يـــاأت ربـــه يـــوم �لقيامـــة موؤمًنـــا بـــه قـــد عمـــل �الأعمـــال �ل�سالحـــات فاأولئـــك �لمو�سوفـــون بتلـــك �ل�سفـــات �لعظيمـــة لهـــم �لمنـــازل 

�لرفيعـــة، و�لدرجـــات �لعلّيـــة.
 تلـــك �لدرجـــات هـــي جنـــات �إقامـــة تجـــري �الأنهـــار مـــن تحـــت ق�سورهـــا ماكثيـــن فيهـــا �أبـــًد�، وذلـــك �لجز�ء �لمذكـــور جز�ء كل مـــن تطّهر 

من �لكفر و�لمعا�سي.
 

.�    ال يفوز وال ينجو �ل�ساحر حيث �أتى من �الأر�ض �أو حيث �حتال، وال يح�سل مق�سوده بال�سحر خيًر� كان �أو �سرًّ
   �الإيمان ي�سنع �لمعجز�ت؛ فقد كان �إيمان �ل�سحرة �أر�سخ من �لجبال، فهان عليهم عذ�ب �لدنيا، ولم يبالو� بتهديد فرعون.

   د�أب �لطغاة �لتهديد بالعذ�ب �ل�سديد الأهل �لحق و�الإمعان في ذلك لاإذالل و�الإهانة.



�سـر  �أن  مو�سى:  �إلى  �أوحـينا  ولقـد   

ي�سعر  ال  حتى  م�سر  من  ليًا  بعبادي 
بهم �أحد، و�جعل لهم طريًقا في �لبحر 
�آمًنا  بالع�سا،  �لبحر  بعد �سرب  ياب�ًسا 
ال تخاف �أن يلحق بك فرعون وملوؤه، وال 

تخ�سى من �لغرق في �لبحر.
م�سحوًبـــا  فرعـــون  فتبعهـــم   

بجنـــوده، فغمره وغمر جنوده من �لبحر 
ما غمرهم مما ال يعلم حقيقته �إال �هلل، 
فغرقـــو� جميًعـــا وهلكـــو�، ونجـــا مو�ســـى 

ومـــن معـــه.
ــنه  ــا ح�ّسـ ــه بمـ ــّل فرعـــون قومـ  و�أ�سـ

لهـــم مـــن �لكفـــر، وخدعهـــم بـــه مـــن 
�لباطـــل، ولـــم ير�ســـدهم �إلـــى طريـــق 

�لهد�يـــة.
�أن  بعـــد  �إ�ســـر�ئيل  لبنـــي  وقلنـــا   

�أنقذناهـــم مـــن فرعـــون وجنـــوده: ي���ا بن���ي 
ـــد �أنقذناكـــم مـــن عدّوكـــم،  اإ�س���رائيل، ق
وو�عدناكـــم �أن نكّلـــم مو�ســـى بالجهـــة 
�ليمنـــى مـــن �لـــو�دي �لو�قـــع بجانـــب جبل 
يـــه مـــن  �لطـــور، ونّزلنـــا عليكـــم فـــي �لتِّ
نعمنـــا �ســـر�ًبا حلـــًو� مثـــل �لع�ســـل وطائـــًر� 
ـــمانى. ـــبه �ل�سُّ ـــب �للحـــم ي�س ـــًر� طي �سغي

مّمـــا  �لم�ســـتلّذ�ت  مـــن  كلـــو�   

رزقناكـــم مـــن �الأطعمـــة �لحـــال، وال 
تتجاوزو� ما �أبحناه لكم �إلى ما حّرمناه 
عليكـــم، فينـــزل عليكـــم غ�سبـــي، ومـــن 
ينـــزل عليـــه غ�سبي فقد هلك و�ســـقي في 

�لدنيـــا و�الآخـــرة.
 و�إنـــي لكثيـــر �لمغفـــرة و�لعفـــو لمـــن 

تاب �إلّي و�آمن، وعمل عمًا �سالًحا، ثم 
��ستقام على �لحق.

عـــن  تعجـــل  جعلـــك  �لـــذي  ومـــا   

قومـــك - ي���ا مو�س���ى - فتتقدمهـــم تـــارًكا 
�إياهـــم خلفـــك؟

: هـــا هـــم ور�ئــــــي   قـــال مو�ســـى 

و�ســـيلحقونني، و�ســـبقت قومي �إليك لتر�سى عني بم�ســـارعتي �إليك.
 قال �هلل: فاإنا قد �بتلينا قومك �لذين خّلفتهم ور�ءك بعبادة �لعجل، فقد دعاهم �إلى عبادته �ل�سامري، فاأ�سّلهم بذلك.

: ي���ا ق���وم، �أََمـــا وعدكـــم �هلل وعـــًد� ح�ســـًنا �أن ينـــزل   فعـــاد مو�ســـى �إلـــى قومـــه غ�سبـــان لعبادتهـــم �لعجـــل، حزيًنـــا عليهـــم، قـــال مو�ســـى 

عليكـــم �لتـــور�ة، ويدخلكـــم �لجنـــة، �أفطـــال عليكـــم �لزمـــان فن�ســـيتم؟ �أم �أردّتـــم بفعلكـــم هـــذ� �أن ينزل عليكـــم غ�سب من ربكـــم، ويقع عليكم 
عذ�بـــه، فلذلـــك �أخلفتـــم موعـــدي بالثبات علـــى �لطاعة حتى �أرجـــع �إليكم؟!

 قـــال قـــوم مو�ســـى: مـــا �أخلفنـــا موعـــدك - ي���ا مو�س���ى - باختيـــار مّنـــا، بـــل با�سطـــر�ر، فقـــد حملنـــا �أحمـــااًل و�أثقـــااًل مـــن ُحِلـــيِّ قـــوم فرعـــون، 

. فرميناهـــا فـــي حفـــرة للتخل�ـــض منهـــا، فكمـــا رميناهـــا فـــي �لحفرة رمى �ل�ســـامرّي مـــا كان معه من تربة حافر فر�ـــض جبريل 
 

   من �ُســنَّة �هلل �نتقامه من �لمجرمين بما ي�سفي �سدور �لموؤمنين، ويقر �أعينهم، ويذهب غيظ قلوبهم.
   �لطاغية �سوؤم على نف�سه وعلى قومه؛ الأنه ي�سلهم عن �لر�سد، وما يهديهم �إلى خير وال �إلى نجاة.

   �لنعم تقت�سي �لحفظ و�ل�سكر �لمقرون بالمزيد، وجحودها يوجب حلول غ�سب �هلل ونزوله.
   �هلل غفور على �لدو�م لمن تاب من �ل�سرك و�لكفر و�لمع�سية، و�آمن به وعمل �ل�سالحات، ثم ثبت على ذلك حتى مات عليه.

   �أن �لعجلة و�إن كانت في �لجملة مذمومة فهي ممدوحة في �لدين.



تلـــك  مـــن  �ل�ســـامري  فاأخـــرج   

�لحلـــي لبنـــي �إ�ســـر�ئيل َج�َســـَد عجـــل ال 
روح فيه، له �سوت ك�سوت �لبقر، فقال 
�لمفتونـــون منهـــم بعمـــل �ل�ســـامرّي: هذ� 
ــيه  ــى، ن�سـ ــود مو�سـ ــم ومعبـ ــو معبودكـ هـ

وتركـــه هنـــا.
 �أفـــا يـــرى هـــوؤالء �لذيـــن ُفِتنـــو� 

بالعجـــل فعبـــدوه �أن �لعجل ال يكّلمهم وال 
يجيبهـــم، وال يقـــدر على دفـــع �سر عنهم 
وال عـــن غيرهـــم، وال جلـــب نفـــع لـــه، �أو 

لغيـــره؟!
 ولقـــد قـــال لهـــم هـــارون قبـــل رجـــوع 

مو�سى �إليهم: ما في �سياغة �لعجل من 
�لذهـــب وُخـــَو�ِره �إال �ختبـــار لكـــم ليظهـــر 
ــم - ي���ا  ــر، و�إن رّبكـ ــن �لكافـ ــن مـ �لموؤمـ
ق���وم - هـــو مـــن يملـــك �لرحمـــة ال مـــن ال 
� وال نفًعـــا ف�ســـًا عن �أن  يملـــك لكـــم �ســـرًّ
يرحمكـــم، فاتبعونـــي فـــي عبادتـــه وحده، 

و�أطيعـــو� �أمـــري بتـــرك عبـــادة غيـــره.
 قـــال �لمفتونـــون بعبـــادة �لعجـــل: 

لـــن نـــز�ل مقيميـــن علـــى عبادتـــه حتـــى 
يعـــود �إلينـــا مو�ســـى.

 قـــال مو�ســـى الأخيـــه هـــارون: مـــا 

�لـــذي منعـــك حيـــن ر�أيتهم �سّلـــو� بعبادة 
�لعجـــل مـــن دون �هلل.

�أفع�سيت  بي؟!  وتلحق  تتركهم  �أن   

�أمري لك حين ��ستخلفتك عليهم؟!
 ولمـــا �أخـــذ مو�ســـى بلحيـــة �أخيـــه 

ــه  ــتنكًر� عليـ ــه م�سـ ــحبه �إليـ ــه ي�سـ ور�أ�سـ
�سنيعـــه قـــال لـــه هـــارون م�ســـتعطًفا �إيـــاه: 
ال تم�ســـك بلحيتي وال ب�ســـعر ر�أ�ســـي، فاإن 
لـــي عـــذًر� فـــي بقائـــي معهـــم، فقـــد خفـــت 
�إن تركتهم وحدهم �أن يتفّرقو�، فتقول: 
�إنـــي فرقـــت بينهـــم، و�إنـــي لـــم �أحفـــظ 

و�سّيتـــك فيهـــم.
 قـــال مو�ســـى   لل�ســـامري: فمـــا 

�ســـاأنك �أنت يا �س���امري؟ وما �لذي دفعك �إلى ما �سنعت؟
: ر�أيـــت مـــا لـــم يـــروه، فقـــد ر�أيـــت جبريـــل علـــى فر�ـــض، فاأخـــذت قب�ســـة مـــن تر�ب مـــن �أثر فر�ســـه، فطرحتها   قـــال �ل�ســـامري لمو�ســـى  

على �لحلّي �لمذ�ب �لم�ســـبوك على �سورة عجل، فن�ســـاأ عن ذلك َج�َســـد عجل له ُخَو�ر، وكذلك ح�ّســـنت لي نف�ســـي ما �سنعته.
ـــا: ال �أََم�ـــّض وال �أَُم�ـــّض، فتعي�ـــض منبـــوًذ�، و�إن لـــك موعـــًد� يـــوم   قـــال مو�ســـى   لل�ســـامري: فاذهـــب �أنـــت فـــاإن لـــك �أن تقـــول مـــا دمـــت حيًّ

�لقيامة ُتَحا�َسب فيه وُتَعاَقب، لن يخلفك �هلل هذ� �لموعد، و�نظر �إلى عجلك �لذي �تخذته معبودك، و�أقمت على عبادته من دون �هلل، 
لن�ســـعلّن عليـــه نـــاًر� حتـــى ين�سهـــر، ثم لَنْذِريّنه في �لبحر حتـــى ال يبقى له �أثر.

 �إنما معبودكم بحق - اأيها النا�س - هو �هلل �لذي ال معبود بحق غيره، �أحاط بكل �سيء علًما، فا يفوته �سبحانه علم �سيء.

 
   خد�ع �لنا�ض بتزوير �لحقائق م�سلك �أهل �ل�سال.

   �لغ�سب �لمحمود هو �لذي يكون عند �نتهاِك محارم �هلل.
   في �الآيات �أ�سل في نفي �أهل �لبدع و�لمعا�سي وهجر�نهم، و�أال ُيَخاَلطو�.

   في �الآيات وجوب �لتفكر في معرفة �هلل تعالى من خال مفعوالته في �لكون.



 مثـــل مـــا ق�س�سنـــا عليـــك - اأيه���ا 

الر�س���ول - خبـــر مو�ســـى وفرعـــون، وخبر 
قومهما نق�ّض عليك �أخبار من �ســـبقوك 
مـــن �الأنبيـــاء و�الأمـــم لتكـــون ت�ســـلية لـــك، 
وقـــد �أعطينـــاك مـــن عندنـــا قر�آًنـــا يتذكـــر 

به مـــن تذكر.
 من �أعر�ض عن هذ� �لقر�آن �لمنزل 
عليك فلم يوؤمن به، ولم يعمل بما فيه؛ 
�إثًما  حامًا  �لقيامة  يوم  ياأتي  فاإنه 

ا عقاًبا �أليًما. عظيًما، وم�ستحقًّ
�لعـــذ�ب  ذلـــك  فـــي  ماكثيـــن   
د�ئًما، وبئ�ـــض �لحمل �لذي يحملونه يوم 

ــة. �لقيامـ
�ل�ســـور  فـــي  �لَمَلـــك  ينفـــخ  يـــوم   
�لنفخـــة �لثانيـــة للبعـــث، ونح�ســـر �لكفـــار 
ــا لتغّيـــر �ألو�نهـــم  فـــي ذلـــك �ليـــوم ُزْرًقـ
وعيونهـــم مـــن �ســـدة مـــا القـــوه مـــن �أهو�ل 

�الآخـــرة.
ـــم فـــي  ـــون بقولهـــم: مـــا لبثت  يتهام�س

�لَبْرَزخ بعد �لموت �إال ع�ســـر ليال.
ون بـــه، ال   نحـــن �أعلـــم بمـــا يت�ســـارُّ
ــم  ــول �أوفرهـ ــه �ســـيء، �إذ يقـ ــا منـ يفوتنـ
عقـــًا: مـــا لبثتـــم فـــي �لَبـــْرَزخ �إال يوًمـــا 

و�حـــًد� ال �أكثـــر.
عن   - الر�سول  اأيها   - وي�ساألونك   
لهم:  فقل  �لقيامة،  يوم  �لجبال  حال 
�أ�سولها  من  ربي  يقتلعها  �لجبال 

وُيْذِريها، فتكون هباًء.
كانـــت  �لتـــي  �الأر�ـــض  فيتـــرك   
تحملهـــا م�ســـتوية ال بنـــاء عليها وال نبات.
 ال تـــــرى - اأيه���ا ال�����ناظر اإلي�����ها - 
في �الأر�ض من تمــــــام ��ستــــو�ئها ميــــًا 

ا. وال �رتفاًعـــا وال �نخفا�سً
 فـــي ذلـــك �ليـــــوم يتــــبع �لنــــــا�ض 
�ســـوت �لد�عـــي �إلـــى �لمحـــــ�سر، ال معـــدل 
ــو�ت  ــكتت �الأ�سـ ــه، و�سـ ــن �تباعـ ــم عـ لهـ

ـــا. ـــا خفيًّ ـــمن رهبـــة، فـــا ت�ســـمع فـــي ذلـــك �ليـــوم �إال �سوًت للرحـ
 في ذلك �ليوم �لعظيم ال تنفع �ل�سفاعة من �أي �سافع �إال �سافًعا �أذن له �هلل �أن ي�سفع، ور�سي قوله في �ل�سفاعة.

 يعلـــم �هلل �ســـبحانه مـــا ي�ســـتقبله �لنا�ـــض مـــن �أمـــر �ل�ســـاعة، ويعلـــم ما ��ســـتدبروه في دنياهـــم، وال يحيط جميع �لعباد بـــذ�ت �هلل و�سفاته 
علًما.

 وذّلـــت وجـــوه �لعبـــاد، و��ســـتكانت للحـــي �لـــذي ال يمـــوت، �لقائـــم باأمـــور عبـــاده بتدبيرهـــا وت�سريفهـــا، وقد خ�ســـر مـــن حمل �الإثـــم باإير�ده 
 ومن يعمل �الأعمال �ل�سالحة وهو موؤمن باهلل ور�سله ف�سينال جز�ءه و�فًيا، وال يخاف ظلًما باأن يعّذب بذنب لم  نف�سه مو�رد �لهاك. 
نا فيه �أنو�ع   ومثل ما �أنزلنا من ق�س�ض �ل�سابقين �أنزلنا هذ� �لقر�آن بل�سان عربي مبين، وبيَّ ا لثو�ب عمله �ل�سالح.  يفعله، وال نق�سً

�لوعيد من تهديد وتخويف؛ رجاء �أن يخافو� �هلل، �أو ين�سئ لهم �لقر�آن موعظة و�عتباًر�.
 

   �لقـــر�آن �لعظيـــم كلـــه تذكيـــر ومو�عـــظ لاأمـــم و�ل�ســـعوب و�الأفـــر�د، و�ســـرف وفخـــر لاإن�ســـانية.    ال تنفـــع �ل�ســـفاعة �أحـــًد� �إال �ســـفاعة مـــن 
�أذن لـــه �لرحــــمن، ور�ســـي قولـــه فـــي �ل�ســـفاعة.    �لقـــر�آن م�ســـتمل علـــى �أح�ســـن مـــا يكـــون مـــن �الأحـــكام �لتي ت�ســـهد �لعقول و�لفطر بح�ســـنها 
وكمالهـــا.    مـــن �آد�ب �لتعامـــل مـــع �لقـــر�آن تلقيـــه بالقبـــول و�لت�ســـليم و�لتعظيـــم، و�الهتـــد�ء بنـــوره �إلى �ل�ســـر�ط �لم�ســـتقيم، و�الإقبال عليه 
بالتعلم و�لتعليم.    ندم �لمجرمين يوم �لقيامة حيث �سيعو� �الأوقات �لكثيرة، وقطعوها �ساهين الهين، معر�سين عما ينفعهم، مقبلين 

علـــى ما ي�سرهم.



 ، وَجـــلَّ وتقّد�ـــض  �هلل  فتعالـــى   
�لملـــك �لـــذي لـــه ملـــك كل �ســـيء، �لـــذي 
هو حق وقوله حق، تعالى عما ي�سفه به 
�لم�سركون، وال ت�سرع - اأيها الر�سول - 
بقـــر�ءة �لقـــر�آن مع جبريل قبل �أن ينهي 
�إليـــك �إباغـــه، وقل: رب زدنـــي علًما �إلى 

مـــا عّلمتني.
ومـــا  مو�ســـى  ق�ســـة  �هلل  ذكـــر  ولمـــا 
ــون  ــض فرعـ ــن �إعر��ـ ــه مـ ــتملت عليـ ��سـ
ـــة بنـــي �إ�ســـر�ئيل، ذكـــر ق�ســـة �آدم  وغفل
 حثًّا على رجوع من ن�سي �إلى طاعة 

ــال: �هلل فقـ
 ولقـــد و�سينـــا �آدم مـــن قبـــل بعـــدم 
�الأكل مـــن �ل�ســـجرة، ونهينـــاه عـــن ذلـــك، 
وبّينـــا لـــه عاقبتـــه، فن�ســـي �لو�سيـــة و�أكل 
مـــن �ل�ســـجرة، ولم ي�سبـــر عنها، ولم نر 
لـــه قـــوة عـــزم على حفـــظ ما و�سينـــاه به.

�إذ   - الر�س���ول  اأيه���ا   - و�ذكـــر   
قلنـــا للمائكـــة: ��سجــــــدو� الآدم �سجــــــود 
تحيـــة، ف�سجــــــدو� كلهـــــم �إال �إبلـــــي�ض 
- �لـــــذي كان معهـــم ولـــم يكـــن منهـــم - 

�متنـــع مـــن �ل�ســـجود تكبـــًر�.
عـــدّو  �إبلي�ـــض  �إن  اآدم،  ي���ا  فقلنـــا:   
لـــك وعـــدو لزوجـــك، فـــا يخرجّنـــك 
�أنـــت وزوجـــك مـــن �لجنـــة بطاعتـــه فيمـــا 
يو�سو�ـــض بـــه، فتتحّمـــل �أنـــت �لم�ســـاّق 

و�لمـــكاره.
 �إن لـــك علـــى �هلل �أن يطعمـــك فـــي 

�لجنـــة فـــا تجوع، ويك�ســـوك فا تعرى.
ـــك  ـــقيك فـــا تعط�ـــض، ويظل  و�أن ي�س

فا ي�سيبك حر �ل�سم�ض.
�آدم،  �إلـــى  �ل�ســـيطان  فو�سو�ـــض   
وقـــال لـــه: هـــل �أر�ســـدك �إلـــى �ســـجرة َمـــْن 
ـــا  �أكل منهـــا ال يمـــوت �أبـــًد�، بـــل يبقـــى حيًّ
� ال ينقطع  ُمَخلَّـــًد�، ويملـــك ملـــًكا م�ســـتمرًّ

وال ينتهـــي؟!
 فـــاأكل �آدم وحـــو�ء مـــن �ل�ســـجرة �لتـــي ُنِهيـــا عـــن �الأكل منهـــا، فظهـــرت لهمـــا عور�تهما بعد �أن كانت م�ســـتورة، و�ســـَرعا ينزعـــان من �أور�ق 

�سجر �لجنة، وي�ستر�ن بها عور�تهما، وخالف �آدم �أمر ربه �إذ لم يمتثل �أمره باجتناب �الأكل من �ل�سجرة، فتعّدى �إلى ما ال يجوز له.
 ثم �ختاره �هلل وقبل توبته، ووّفقه �إلى �لر�ساد.

 قـــال �هلل الآدم وحـــو�ء: �نـــزال مـــن �لجنـــة �أنتمـــا و�إبلي�ـــض، فهـــو عـــدو لكمـــا و�أنتمـــا عـــدو�ن لـــه، فـــاإن جاءكـــم منـــي بيـــان ل�ســـبيلي: فمـــن �تبـــع 
منكـــم بيـــان �ســـبيلي وعمـــل بـــه ولـــم ينحـــرف عنـــه؛ فـــا ي�ســـّل عن �لحق، وال ي�ســـقى في �الآخـــرة بالعذ�ب، بل يدخلـــه �هلل �لجنة.

 ومـــن توّلـــى عـــن ذكـــري ولـــم يقبلـــه، ولـــم ي�ســـتجب لـــه فـــاإن لـــه معي�ســـة �سيقة فـــي �لدنيا وفـــي �لَبْرَزخ، ون�ســـوقه �إلى �لمح�ســـر يـــوم �لقيامة 
فاقـــد �لب�سر و�لحجة.

 يقول هذ� �لُمْعِر�ض عن �لذكر: يا رب، لم ح�سرتني �ليوم �أعمى، وقد كنت في �لدنيا ب�سيًر�.
 

   �الأدب في تلقي �لعلم، و�أن �لم�ستمع للعلم ينبغي له �أن يتاأنى وي�سبر حتى يفرغ �لُمْمِلي و�لمعلم من كامه �لمت�سل بع�سه ببع�ض.
   ن�سي �آدم فن�سيت ذريته، ولم يثبت على �لعزم �لموؤكد، وهم كذلك، وبادر بالتوبة فغفر �هلل له، ومن ي�سابه �أباه فما ظلم.

   ف�سيلة �لتوبة؛ الأن �آدم   كان بعد �لتوبة �أح�سن منه قبلها.
   �لمعي�سة �ل�سنك في د�ر �لدنيا، وفي د�ر �لَبْرَزخ، وفي �لد�ر �الآخرة الأهل �لكفر و�ل�سال.



ــل  ــه: مثـ � عليـ ــالى ردًّ ــال �هلل تعــــ  قـــ
ذلك فعـــــلَته في �لدنيــــــا، فـــــقد جـــاءتك 
�آياتــنا فاأعر�ست عنها وتركتها، وكذلك 

فاإنـــك ُتْتَرك �ليوم في �لعذ�ب.
 ومثـــل هـــذ� �لجـــز�ء نجـــزي مـــن 
مة،  �لمحــــــرَّ �ل�سهــــــو�ت  فـــي  �نهمـــك 
بالــــــدالئل  �الإيمــــــان  عـــن  و�أعر�ـــض 
�لو��ســــــحة مـــن ربـــــه. ولعــــــذ�ب �هلل في 
ـــوى مـــن �لمعي�ســـة  ـــع و�أقـــ ـــرة �أفظـــ �الآخـــ

ــْرَزخ و�أدوم. ــا و�لَبـ ــي �لدنيـ ــك فـ ْنـ �ل�سَّ
كثـــرة  للم�ســـركين  يتبّيـــن  �أفلـــم   
قبلهـــم،  مـــن  �أهلكناهـــا  �لتـــي  �الأمـــم 
يم�ســـون في م�ساكن تلك �الأمم �لُمْهَلكة، 
ويعاينـــون �آثـــار مـــا �أ�سابهـــم؟ �إن فيمـــا 
�أ�ســـاب تلـــك �الأمـــم �لكثيـــرة مـــن �لهاك 

و�لدمـــار لعبـــًر� الأ�سحـــاب �لعقـــول.
 ولـــوال كلمـــة �ســـبقت مـــن ربـــك - اأيه���ا 
الر�سول - �أنه ال يعّذب �أحًد� قبل �إقامة 
ر عنده لهم  �لحجة عليه، ولوال �أجل ُمَقدَّ

لعاجلهم �لعذ�ب؛ ال�ستحقاقهم �إياه.
 فا�سبـــر - اأيه���ا الر�س���ول - علـــى مـــا 
يقوله �لمكذبون بك من �أو�ساف باطلة، 
و�ســـّبح بحمد ربك في �ساة �لفجر قبل 
طلـــوع �ل�سم�ـــض، وفـــي �ســـاة �لع�سر قبل 
غروبهـــا، وفـــي �ســـاة �لمغـــرب و�لع�ســـاء 
مـــن �ســـاعات �لليـــل، وفـــي �ســـاة �لظهـــر 
عند �لزو�ل بعد نهاية �لطرف �الأول من 
�لنهـــار وفـــي �ســـاة �لمغـــرب بعـــد نهايـــة 
ــال  ــاء �أن تنـ ــه؛ رجـ ــي منـ ــرف �لثانـ �لطـ

عنـــد �هلل مـــن �لثـــو�ب مـــا تر�سى به.
 وال تنظـــر �إلـــى مـــا جعلنـــاه الأ�سنـــاف 
هـــوؤالء �لمكذبيـــن متعـــة يتمتعـــون بهـــا من 
ـــا لنختبرهـــم، فـــاإن  ـــاة �لدني زهـــرة �لحي
مـــا جعلنـــاه لهـــم مـــن ذلـــك ز�ئـــل، وثـــو�ب 
رّبـــك �لـــذي وعـــدك بـــه حتـــى تر�سى خير 
ممـــــا مّتعهـــــم به فـــــي �لــدنيـــا مـــن متــع 

ز�ئلــــــة و�أدوم؛ الأنـــه ال ينقطـــع.
 و�أُْمـــْر - اأيه���ا الر�س���ول - �أهلـــك بـــاأد�ء �ل�ســـاة، و��سطبـــر �أنـــت علـــى �أد�ئهـــا، ال نطلـــب منـــك رزًقـــا لنف�ســـك وال لغيـــرك، نحـــن نتكّفـــل 

برزقـــك، و�لعاقبـــة �لمحمـــودة فـــي �لدنيـــا و�الآخـــرة الأ�سحـــاب �لتقـــوى �لذيـــن يخافـــون �هلل، فيمتثلـــون �أو�مـــره، ويجتنبـــون نو�هيـــه.
َولم ياأت هوؤالء �لمكذبين  : هـــاَّ ياأتينـــا محمـــد بعامة من ربه تدّل على �سدقه و�أنه ر�ســـول، �أَ  وقـــال هـــوؤالء �لكفـــار �لمكذبـــون بالنبـــي  

�لقر�آُن �لذي هو ت�سديق للكتب �ل�سماوية من قبله؟!
ـــا �أهلكنـــا هـــوؤالء �لمكذبيـــن بالنبـــي   باإنـــز�ل عـــذ�ب عليهم لكفرهم وعنادهم قبل �أن نر�ســـل �إليهم ر�ســـواًل، وننزل عليهم كتاًبا   ولـــو �أنَّ
لقالو� يوم �لقيامة معتذرين عن كفرهم: هاَّ �أر�سلت - ربنا - �إلينا ر�سواًل في �لدنيا، فنوؤمن به ونتبع ما جاء به من �آيات من قبل �أن يحّل 
 قـــل - اأيه���ا الر�س���ول - لهـــوؤالء �لمكذبين: كل و�حـــد مّنا ومنكم منتظر مـــا ُيْجِريه �هلل، فانتظرو�  بنـــا �لهـــو�ن و�لخـــزي ب�ســـبب عذ�بـــك؟! 

�أنتم، ف�ستعلمون - ال محالة - َمن �أ�سحاب �لطريق �لم�ستقيم، وَمن �لمهتدون: نحن �أم �أنتم؟
 

   مـــن �الأ�ســـباب �لمعينـــة علـــى تحمـــل �إيـــذ�ء �لمعر�سيـــن ��ســـتثمار �الأوقـــات �لفا�سلـــة فـــي �لت�ســـبيح بحمد �هلل.    ينبغي علـــى �لعبد �إذ� ر�أى 
مـــن نف�ســـه طموًحـــا �إلـــى زينـــة �لدنيـــا و�إقبـــااًل عليهـــا �أن يـــو�زن بين زينتها �لز�ئلـــة ونعيم �الآخرة �لد�ئم.    على �لعبـــد �أن يقيم �ل�ساة حق 
.    �لعاقبـــة �لجميلـــة �لمحمودة هـــي �لجنة الأهل  َمـــر �أهلـــه بال�ســـاة، و�سبـــر عليهـــم تاأ�ســـًيا بالر�ســـول  �الإقامـــة، و�إذ� َحَزَبـــُه �أْمـــر �سلـــى و�أَ

�لتقوى.


