 وق ��ال الكاف ��رون الذي ��ن ال ي� ِّؤمل ��ون
لقاءن��ا ،وال يخ�ش��ون عذابن��ا :ه�ل َّ�ا �أن��زل
اهلل علين ��ا المالئك ��ة ،فتخبرن ��ا ع ��ن
�ص ��دق محم ��د� ،أو ن�ش ��اهد ربن ��ا عيا ًن ��ا،
فيخبرن��ا بذل��ك؟ لق��د عظ��م ِ
الك ْب��ر ف��ي
نفو���س ه��ؤالء حت��ى منعهم م��ن الإيمان،
وتج��اوزوا بقوله��م ه��ذا الح��د ف��ي الكفر
والطغي ��ان.
 ي ��وم يعاي ��ن الكاف ��رون المالئك� � َة
عن ��د موته ��م ،وف ��ي الب ��رزخ ،وعن ��د
بعثهم ،وحين ُي�س��اقون للح�ساب ،وحين
يدخل��ون ف��ي الن��ار  -ال ب�ش��ارة له��م ف��ي
تل ��ك المواق ��ف ،بخ�ل�اف الم�ؤمني ��ن،
محر ًم��ا
وتق��ول له��م المالئك��ةً :
حرام��ا َّ
عليك ��م الب�ش ��رى م ��ن اهلل.
 وعمدن��ا �إل��ى م��ا عمل��ه الكف��ار ف��ي
الدني��ا م��ن عمل الب��ر والخي��ر ف�صيرناه
ف��ي بطالن��ه وع��دم نفع��ه ب�س��بب كفرهم
مث ��ل الغب ��ار المف ��رق ي ��راه الناظ ��ر ف ��ي
�ش��عاع ال�شم���س الداخ��ل م��ن الناف��ذة.
 الم�ؤمن ��ون �أ�صح ��اب الجن ��ة ف ��ي
مقاما ،و�أح�سن مكان
ذلك اليوم �أف�ضل ً
راحة وقت قائلتهم في الدنيا من ه�ؤالء
الكف��ار؛ ذل��ك لإيمانه��م ب��اهلل وعمله��م
ال�صالح.
 واذكر � -أيها الر�سول  -يوم تت�شقق
ال�سماء عن �سحب بي�ضاء رقيقة ،ون ُِّزل
ً
تنزيل
المالئكة �إلى �أر�ض المح�شر
كثي ًرا لكثرتهم.
 ال ُم ْل ��ك ال ��ذي ه ��و ال ُم ْل ��ك الح ��ق
الثاب��ت يوم القيامة للرحـ��من �س��بحانه،
وكان ذل ��ك الي ��وم عل ��ى الكف ��ار �صع ًب ��ا
بخ�ل�اف الم�ؤمني��ن ف�إن��ه �س��هل عليه��م.
 واذك ��ر � -أيه ��ا الر�س ��ول  -ي ��وم
َي َع ُّ�ض الظالم ب�سبب ترك اتباع الر�سول
على يديه من �شدة الندم ً
قائل :يا

ليتن��ي اتبع��ت الر�س��ول فيم��ا ج��اء ب��ه من عند رب��ه ،واتخذت معه طري ًق��ا �إلى النجاة.
 ويقول من �شدة الأ�سف داع ًيا على نف�سه بالويل :يا ويلي ليتني لم �أتخذ الكافر فالنًا �صدي ًقا.
 لق��د �أ�ض ّلن��ي ه��ذا ال�صدي��ق الكاف��ر ع��ن الق��ر�آن بع��د �أن بلغن��ي ع��ن طري��ق الر�س��ول ،وكان ال�ش��يطان للإن�س��ان كثير الخ��ذالن� ،إذا نزل
تبر�أ منه.
ب��ه كرب ّ
 وقال الر�سول في ذلك اليوم �شاك ًيا حال قومه :يا رب� ،إن قومي الذين بعثتني �إليهم تركوا هذا القر�آن و�أعر�ضوا عنه.
 ومث��ل م��ا القي��ت � -أيه��ا الر�س��ول  -م��ن قوم��ك م��ن الإي��ذاء وال�ص��د ع��ن �س��بيلك جعلن��ا ل��كل نب��ي م��ن الأنبي��اء م��ن قبل��ك ع��د ًّوا م��ن
مجرم��ي قوم��ه ،وكف��ى برب��ك هاد ًي��ا يه��دي �إل��ى الح��ق ،وكف��ى ب��ه ن�صي� ًرا ين�ص��رك عل��ى ع��دوك.
 وق��ال الذي��ن كف��روا ب��اهلل :ه�ل َّ�ا ُن� ِّ�زل عل��ى الر�س��ول ه��ذا الق��ر�آن دفع��ة واح��دة ،ول��م ُي َن� َّزل علي��ه مفر ًق��ا ،ن ّزلن��ا الق��ر�آن كذل��ك مفر ًق��ا
لتثبي��ت قلب��ك � -أيه��ا الر�س��ول  -بنزول��ه م��رة بع��د م��رة ،و�أنزلن��اه �ش��يئًا بعد �ش��يء لت�س��هيل فهم��ه وحفظه.
الكفر مانع من قبول الأعمال ال�صالحة.
خطر قرناء ال�سوء.
�ضرر هجر القر�آن.
من ِحك َِم تنزيل القر�آن ُم َف ّرقًا طم�أنة النبي

وتي�سير فهمه وحفظه والعمل به.

 وال ي�أتــيــك � -أيهــــا الر�ســـــول -
الم�شركون ب َمث ٍَل مما يقترحونه �إال
جئناك بالجواب الحق الثابت عليه،
وجئناك بما هو �أح�سن بيانًا.
 الــ ��ذين ُي�سـَ ��اقون يــــ ��وم القــــ ��يامة
م�س ��حوبين عل ��ى وجوهه ��م �إل ��ى جهن ��م
�أولئ��ك �ش��ر مكا ًن��ا؛ لأن مكانه��م جهن��م،
و�أبع��د طري ًق��ا ع��ن الح��ق؛ لأن طريقه��م
طري��ق الكف��ر وال�ض�ل�ال.
 ولقـ ��د �أعطيــ ��نا مو�س ��ى الت ��وراة،
و�ص َّيرن��ا مع��ه �أخ��اه هارون ر�س� ً
�ول ليكون
َ
ل��ه معينًا.
 فقلن ��ا لهم ��ا :اذهب ��ا �إل ��ى فرع ��ون
وقوم ��ه الذي ��ن كذب ��وا ب�آياتن ��ا .فام َت َث�ل�ا
فد َع َواه ��م �إل ��ى
�أمرن ��ا ،وذهب ��ا �إليه ��م َ
توحي ��د اهلل ،فكذبوهم ��ا ف�أهلكناه ��م
�ديدا.
�إه�ل�اكًا �ش � ً
 وق ��وم ن ��وح لم ��ا كذب ��وا الر�س ��ل
نوح��ا �أهلكناه��م بالغ��رق
بتكذيبه��م ً
ف ��ي البح ��ر ،و�ص َّيرن ��ا �إهالكه ��م دالل ��ة
عل��ى قدرتن��ا على ا�س��تئ�صال الظالمين،
و�أعددن��ا للظالمي��ن ي��وم القيام��ة عذا ًب��ا
موج ًع��ا.
 و�أهلكن ��ا ع ��ا ًدا ق ��وم ه ��ود ،وثم ��ود
ق ��وم �صال ��ح ،و�أهلكن ��ا �أ�صح ��اب البئ ��ر،
و�أهلكن��ا �أم ًم��ا كثيرة بي��ن ه�ؤالء الثالث.
 وكل م ��ن ه���ؤالء ال ُم ْهلَكي ��ن و�صفن ��ا
ل ��ه �إه�ل�اك الأم ��م ال�س ��ابقة و�أ�س ��بابه
ليتعظ��واًّ ،
�ديدا
وكل �أهلكن��اه �إه�ل�اكًا �ش� ً
لكفره ��م وعناده ��م.
 ولق ��د �أت ��ى المكــ ��ذبون م ��ن قوم ��ك
 ف��ي ذهابه��م �إلــ��ى ال�ش��ام � -إل��ى قري��ةق ��وم ل ��وط الت ��ي �أُ ْم ِط ��رت بالحج ��ارة؛
عقا ًب��ا له��ا على فعل الفاح�ش��ة ليعتبروا،
َ�أ َف َع ُم ��وا ع ��ن ه ��ذه القري ��ة فل ��م يكون ��وا
ي�ش ��اهدونها؟ ال ،ب ��ل كان ��وا ال يتوقع ��ون
بع ًث��ا يحا�س��بون بع��ده.
 و�إذا قابل��ك � -أيه��ا الر�س��ول  -ه��ؤالء المكذب��ون �س��خروا من��ك قائلي��ن عل��ى �س��بيل اال�س��تهزاء والإن��كار� :أه��ذا ال��ذي بعث��ه اهلل ر�س� ً
�ول
�إلينا؟!
 لق��د �أو�ش��ك �أن ي�صرفن��ا ع��ن عب��ادة �آلهتن��ا ،ل��وال �أن �صبرن��ا عل��ى عبادته��ا ل ََ�ص َر َفن��ا عنه��ا بحجج��ه وبراهين��ه ،و�س��وف يعلم��ون حي��ن
يعاين��ون الع��ذاب ف��ي قبوره��م وي��وم القيام��ة َم��ن �أَ َ�ض ُّل طـ��ري ًقا �أَ ُه ْم �أم هو؟ و�س��يعلمون �أيه��م الأ�ضلّ.
� أر�أيت � -أيها الر�سول  -من جعل ِم ْن هواه �إل ًها ف�أطاعه� ،أف�أنت تكون عليه حفيظً ا ترده �إلى الإيمان ،وتمنعه من الكفر؟!
الكفر باهلل والتكذيب ب�آياته �سبب �إهالك الأمم.
غياب الإيمان بالبعث �سبب عدم االتعاظ.
ال�سخرية ب�أهل الحق �ش�أن الكافرين.
خطر اتباع الهوى.

 بل �أتح�سب � -أيها الر�سول � -أن
�أكثر الذين تدعوهم �إلى توحيد اهلل
وطاعته ي�سمعون �سماع قبول �أو يعقلون
الحجج والبراهين؟! لي�سوا �إال مثل
الأنعام في ال�سماع والتعقل والفهم ،بل
هم �أ�ضل طري ًقا من الأنعام.
� ألم تر � -أيها الر�سول � -إلى �آثار
خلق اهلل حين ب�سط الظل على وجه
الأر�ض ،ولو �شاء �أن يجعله �ساكنًا
ال يتحرك لجعله كذلك ،ثم �ص َّيرنا
ال�شم�س داللة عليه ،يطول بها ويق�صر.
 ث��م قب�ضن��ا الظ��ل بالنق���ص يت��درج
قب�ض��ا قلي�ل ً�ا ح�س��ب ارتفاع
�ش��يئًا ف�ش��يئًا ً
ال�شم�س.
 واهلل ه ��و ال ��ذي �ص َّي ��ر لك ��م اللي ��ل
بمنزلة لبا�س ي�ستركم ،وي�ستر الأ�شياء،
وه ��و ال ��ذي �ص َّي ��ر لك ��م الن ��وم راح ��ة
ت�س��تريحون به من �أ�ش��غالكم ،وهو الذي
�ص َّي��ر لك��م النهار وق ًتا تنطلقون فيه �إلى
�أعمالك��م.
 وه ��و ال ��ذي بع ��ث الري ��اح مب�ش ��رة
بن ��زول المط ��ر ال ��ذي ه ��و م ��ن رحمت ��ه
بعب��اده ،و�أنزلن��ا من ال�س��ماء ماء المطر
طاه� ًرا يتطه��رون ب��ه.
 لنحي ��ي بذل ��ك الم ��اء الن ��ازل
أر�ض ��ا قاحل ��ة ال نب ��ات فيه ��ا ب�إنباته ��ا
� ً
ب�أن ��واع النب ��ات وب ��ث الخ�ض ��رة فيه ��ا،
أنعاما
ولن�س��قي بذل��ك الماء مما خلقن��ا � ً
وب�ش�� ًرا كثي�� ًرا.
 ولق ��د ب َّين ��ا ون ّوعن ��ا ف ��ي الق ��ر�آن
الحج��ج والبراهي��ن ليعتب��روا به��ا ،ف�أبى
معظ��م النا���س �إال كف��و ًرا بالح��ق وتنك� ًرا
له.
 ول ��و �ش ��ئنا لبعثن ��ا ف ��ي كل قري ��ة
ر�س � ً
�ول ينذره ��م ويخوفه ��م م ��ن عق ��اب
اهلل ،لكن ��ا ل ��م ن�ش ��أ ذل ��ك ،و�إنم ��ا بعثن ��ا

محم � ً�دا ر�س � ً
�ول �إل ��ى جمي ��ع النا� ��س.
 ف�ل�ا تط��ع الكف��ار فيم��ا يطالبون��ك ب��ه م��ن مداهنته��م ،وفيم��ا يقدمون��ه م��ن اقتراح��ات ،وجاهده��م به��ذا الق��ر�آن ال ُم َن َّزل علي��ك جها ًدا
عظي ًم��ا بال�صب��ر عل��ى �أذاهم وتحمل الم�ش��اق في دعوتهم �إلى اهلل.
حاجزا و�ست ًرا �سات ًرا يمنعهما من التما ُزج.
بينهما
ر
ي
و�ص
بالمالح،
منهما
 واهلل �سبحانه هو الذي خلط ماء البحرين ،خلط العذب
ً
ّ
 وه��و ال��ذي خل��ق م��ن من��ي الرج��ل والم��ر�أة ب�ش� ًراَ ،وم��ن خ َل��ق الب�ش��ر �أن�ش��أ عالق��ة القراب��ة وعالق��ة ال ُم َ�صاه��رة ،وكان رب��ك � -أيه��ا
الر�س��ول  -قدي� ًرا ال يعج��زه �ش��يء ،وم��ن قدرت��ه خل��ق الإن�س��ان م��ن من��ي الذك��ر والم��ر�أة.
أ�صنام��ا ال تنفعه��م �إن �أطاعوه��ا ،وال ت�ضره��م �إن ع�صوه��ا ،وكان الكاف��ر تاب ًع��ا لل�ش��يطان عل��ى م��ا ي�س��خط
 ويعب��د الكف��ار م��ن دون اهلل � ً
اهلل �سبحانه.
انحطاط الكافر �إلى م�ستوى دون م�ستوى الحيوان ب�سبب كفره باهلل.
ظاهرة الظل �آية من �آيات اهلل الدالة على قدرته.
تنويع الحجج والبراهين �أ�سلوب تربوي ناجح.
الدعوة بالقر�آن من �صور الجهاد في �سبيل اهلل.

 وما �أر�سلناك � -أيها الر�سول � -إال
مب�ش ًرا من �أطاع اهلل بالإيمان والعمل
ال�صالح ،ومنذ ًرا من ع�صاه بالكفر
والع�صيان.
 ق ��ل � -أيه��ا الر�س��ول  :-ال �أ�س ��ألكم
على تبليغ الر�سالة من �أجر �إال من �شاء
منك��م �أن يتخ��ذ طري ًق��ا �إلى مر�ضاة اهلل
بالإنفاق فليفعل.
 وتوكل � -أيها الر�سول  -في جميع
�أمورك على اهلل الحي الباقي الذي ال
يموت � ًأبدا ،ون ّزهه مثن ًيا عليه �سبحانه،
وكفى به بذنوب عباده خبي ًرا ال يخفى
عليه منها �شيء ،و�سيجازيهم عليها.
 ال ��ذي خل ��ق ال�س ��ماوات وخل ��ق
الأر���ض وم��ا بينهم��ا ف��ي �س��تة �أي��ام ،ث��م
ع�ل�ا وارتف ��ع عل ��ى العر� ��ش عل� � ًّوا يلي ��ق
بجالل��ه ،وه��و الرحـ��من ،فا�س��أل � -أيه��ا
الر�س��ول  -ب ��ه خبي � ًرا ،وه ��و اهلل ال ��ذي
يعل ��م كل �ش ��يء ،ال يخف ��ى علي ��ه �ش ��يء.
 و�إذا قيل للكفار :ا�سجدوا للرحـمن،
قالوا :ال ن�سجد للرحـمن ،وما الرحـمن؟
نقر به� ،أن�سجد لما ت�أمرنا
ال نعرفه وال ّ
بال�سجود له ونحن ال نعرفه؟! وزادهم
�أمره لهم بال�سجود له ُب ْع ًدا عن الإيمان
باهلل.
 تب ��ارك ال ��ذي جع ��ل ف ��ي ال�س ��ماء
من ��ازل للكواك ��ب والنج ��وم ال�س ��يارة،
�شم�س��ا ت�ش � ّع الن��ور،
وجع��ل ف��ي ال�س��ماء ً
وجع ��ل فيه ��ا قم� � ًرا يني ��ر الأر� ��ض بم ��ا
يعك�س ��ه م ��ن �ض ��وء ال�شم� ��س.
 واهلل ه ��و ال ��ذي �ص َّي ��ر اللي ��ل
والنه��ار متعاقبين يعقب �أحدهما الآخر
ويخلف��ه ،لم��ن �أراد �أن يعتب��ر ب�آي��ات اهلل
فيهت��دي� ،أو �أراد �ش��كر اهلل عل��ى نعم��ه.
ولم ��ا ذك ��ر اهلل ف ��ي ه ��ذه ال�س ��ورة
الكف ��ار المعر�ضي ��ن ع ��ن الإيم ��ان ب ��اهلل
وطاعت ��ه ،ذك ��ر �صف ��ات عب ��اده ال�صالحي ��ن المقبلي ��ن عل ��ى طاعت ��ه فق ��ال:
 وعب��اد الرحـ��من الم�ؤمن��ون الذي��ن يم�ش��ون عل��ى الأر���ض بوق��ار متوا�ضعي��ن ،و�إذا خاطبه��م الجه��ال ل��م يقابلوه��م بالمث��ل ،ب��ل يقول��ون
له��م معرو ًف��ا ال يجهل��ون فيه عليهم.
وقياما على �أقدامهم ي�صلُّون هلل.
جباههم،
على
�سجدا
 والذين يبيتون لربهم ً
ً
مالزما لمن مات كاف ًرا.
 والذين يقولون في دعائهم لربهم :ربنا� ،أبعد عنا عذاب جهنم� ،إن عذاب جهنم كان دائ ًما
ً
مقاما لمن يقيم فيها.
� إنها �ساءت مكان ا�ستقرار لمن
ا�ستقر فيها ،و�ساءت ً
ّ
 والذين �إذا بذلوا �أموالهم لم َي ِ�صلُوا في بذلهم لها �إلى حد التبذير ،ولم ي�ضيقوا في بذلها على من تجب عليهم نفقته من �أنف�س��هم
�أو غيرها ،وكان �إنفاقهم بين التبذير والتقتير ً
عدل و�سطً ا.
الداع��ي �إل��ى اهلل ال يطل��ب الج��زاء م��ن النا���س .ثب��وت �صف��ة اال�س��تواء هلل بم��ا يلي��ق ب��ه � .أن الرحـ��من ا�س��م م��ن �أ�س��ماء اهلل
ال ي�ش��اركه في��ه �أح��د ق��ط ،دال عل��ى �صف��ة م��ن �صفات��ه وه��ي الرحم��ة� .إعان��ة العب��د بتعاق��ب اللي��ل والنه��ار عل��ى ت��دا ُر ِك م��ا فا َت� ُه م��ن
الطاعة في �أحدهما .من �صفات عباد الرحـ��من التوا�ضع والحلم ،وطاعة اهلل عند غفلة النا���س ،والخوف من اهلل ،والتزام التو�س��ط
ف��ي الإنف��اق وفي غي��ره من الأمور.

٢٦

٢٢٧

 والذي ��ن ال يدع ��ون م ��ع اهلل
�سبحانه معبو ًدا �آخر ،وال يقتلون النف�س
الت��ي ح��رم اهلل قتله��ا �إال مبا �أذن اهلل به
م ��ن قت ��ل القات ��ل �أو املرت ��د �أو ال ��زاين
املح�ص ��ن ،وال يزن ��ون ،وم ��ن يفع ��ل
ه��ذه الكبائ��ر َيل َْق ي��وم القيامة عقوب َة ما
ارتكب��ه م��ن الإث��م.
 ي�ضاعف له العذاب يوم القيامة،
ويخلد يف العذاب ً
ذليل حق ًريا.
 لك ��ن م ��ن ت ��اب �إىل اهلل و�آم ��ن،
حل��ا ي��دل عل��ى �ص��دق
وعم��ل عم�ل ً�ا �صا ً
توبت��ه ،ف�أولئ��ك يب��دل اهلل م��ا عمل��وه من
ال�س ��يئات ح�س ��نات ،وكان اهلل غف ��و ًرا
لذن ��وب م ��ن ت ��اب م ��ن عب ��اده ،رحي ًم ��ا
بهم.
 ومن تاب �إىل اهلل ،و َب ْر َهن على
�صدق توبته بفعل الطاعات وترك
املعا�صي ف�إن توبته توبة مقبولة.
 والذي ��ن ال يح�ض ��رون الباط ��ل؛
كمواط��ن املعا�ص��ي واملاله��ي املحرم��ة،
و�إذا َم � ُّ�روا باللغ ��و م ��ن �س ��اقط الأق ��وال
والأفع��ال َم� ُّ�روا م��رو ًرا عاب� ًراُ ،مك ِْرم�ي�ن
�أنف�س��هم بتنزيهه��ا ع��ن خمالطت��ه.
 والذي ��ن �إذا ذُ ك ��روا ب�آي ��ات اهلل
امل�س��موعة وامل�ش��هودة مل ي�صموا �آذانهم
ع��ن الآي��ات امل�س��موعة ،ومل يعم��وا ع��ن
الآي��ات امل�ش��هودة.
 والذي ��ن يقول ��ون يف دعائه ��م
لربه��م :ربن��ا� ،أعطن��ا من �أزواجنا ،ومن
�أوالدن��ا م��ن يك��ون ق��رة ع�ي�ن لن��ا لتق��واه
و�ص ِّينا للمتقني
وا�ستقامته على احلقَ ،
�أئم��ة يف احل��ق ُي ْق َت��دى بن��ا.
� أولئ ��ك املت�صف ��ون بتل ��ك ال�صف ��ات
يج��زون الغرف��ات العالي��ة يف الفردو���س
الأعل��ى م��ن اجلن��ة ب�س��بب �صربهم على
طاع��ة اهلل ،و ُي َل َّق��ون فيه��ا م��ن املالئك��ة

بالتحي ��ة وال�س�ل�ام ،و َي ْ�س�� َل ُمون فيه ��ا م ��ن الآف ��ات.
 ماكثني فيها � ًأبدا ،ح�سنت مكان ا�ستقرار ي�ستقرون فيه ،ومكان مقام يقيمون فيه.
 ق��ل � -أيه��ا الر�س��ول  -للكف��ار امل ُِ�ص ِّري��ن عل��ى كفره��م :م��ا يب��ايل بك��م ربي لنفع يعود �إلي��ه من طاعتكم ،لوال � َّأن له عب��ا ًدا يدعونه دعاء
مالزما لكم.
عبادة ودعاء م�س�ألة ملا باىل بكم ،فقد كذبتم الر�سول فيما جاءكم به من ربكم ،ف�سوف يكون جزاء التكذيب
ً
م��ن �صف��ات عب��اد الرحـ��من :البع��د ع��ن ال�ش��رك ،وجت ُّن��ب قت��ل الأنف���س بغ�ي�ر ح��ق ،والبع��د ع��ن الزن��ى ،والبع��د ع��ن الباط��ل ،واالعتب��ار
ب�آي��ات اهلل ،والدع��اء.
التوبة الن�صوح تقت�ضي ترك املع�صية وفعل الطاعة.
ال�صرب �سبب يف دخول الفردو�س الأعلى من اجلنة.
غنى اهلل عن �إميان الكفار.

بي ��ان �آي ��ات اهلل ف ��ي ت�أيي ��د المر�س ��لين
و�إه�ل�اك المكذبي��ن.

تق ��دم ال ��كالم عل ��ى
نظائره ��ا ف ��ي بداي ��ة �س ��ورة البق ��رة.
 تل ��ك �آي ��ات الق ��ر�آن المبي ��ن للح ��ق
م��ن الباطل.
 لعل��ك � -أيه��ا الر�س��ول  -لحر�ص��ك
عل��ى هدايته��م قات��ل نف�س��ك حز ًن��ا
وحر�ص��ا عل��ى هدايته��م.
ً
ْ � إن ن ََ�ش�أْ �إنزال �آية عليهم من ال�سماء
�أنزلناها عليهم ،فتظل �أعناقهم
خا�ضعة لها ذليلة ،لكنا لم ن�ش�أ ذلك
ابتالء لهم :هل ي�ؤمنون بالغيب؟
 وم ��ا يج ��يء ه� ��ؤالء الم�ش ��ركين
م��ن تذكي��ر ُم ْح� َ�دث �إنزاله من الرحـ��من
بحججه الدالة على توحيده و�صدق نبيه
�إال �أعر�ضوا عن �س��ماعه والت�صديق به.
 فقد كذبوا بما جاءهم به ر�سولهم،
ف�ســــي�أتيهم تحقيق �أنــبـــــاء ما كـانوا به
ي�سخرون ،ويحل عليهم العذاب.
� أبق ��ي ه� ��ؤالء ُم ِ�ص ِّري ��ن عل ��ى
كفره ��م فل ��م ينظ ��روا �إل ��ى الأر� ��ض ك ��م
�أنبتن��ا فيه��ا من كل نوع من �أنواع النبات
ح�س ��ن المنظ ��ر كثي ��ر المناف ��ع؟!
� إن في �إنبات الأر�ض ب�أنواع مختلفة
من النبات لداللة وا�ضحة على قدرة
من �أنبتها على �إحياء الموتى ،وما كان
معظمهم م�ؤمنين.
 و�إن رب��ك � -أيه��ا الر�س��ول  -له��و
الغال��ب ال��ذي ال يغلب��ه �أح��د ،الرحي��م
بعب��اده.
 واذكر � -أيها الر�سول  -حين نادى ربك مو�سى �آم ًرا �إياه �أن ي�أتي القوم الظالمين بكفرهم باهلل وا�ستعباد قوم مو�سى.
 وهم قوم فرعون ،في�أمرهم برفق ولين بتقوى اهلل بامتثال �أوامره واجتناب نواهيه.
 قال مو�سى � :إني �أخاف �أن يكذبوني فيما �أبلغهم به عنك.
 وي�ضيق �صدري لتكذيبهم �إياي ،وينحب�س ل�ساني عن الكالم ،ف�أر�سل جبريل �إلى �أخي هارون ليكون معينًا لي.
 ولهم علي ذنب ب�سبب قتلي ال ِق ْب ِطي ف�أخاف �أن يقتلوني.
 ق��ال اهلل لمو�س��ى  :كال ،ل��ن يقتل��وك ،فاذه��ب �أن��ت و�أخ��وك ه��ارون ب�آياتن��ا الدال��ة عل��ى �صدقكم��ا ،ف�إن��ا معكم��ا بالن�ص��ر والت�أيي��د
م�س��تمعون لم��ا تقول��ون ولم��ا يق��ال لك��م ،ال يفوتن��ا م��ن ذل��ك �ش��يءَ  .ف�أْ ِت َي��ا فرع��ون ،فق��وال ل��ه� :إن��ا ر�س��والن �إلي��ك م��ن رب المخلوق��ات
كلها�  .أن ابعث معنا بني �إ�س��رائيل  .قال فرعون لمو�س��ى � :ألم نر ّبك لدينا �صغي ًرا ،ومكثت فينا من عمرك �س��نين ،فما الذي
دع��اك �إل��ى ادع��اء النب��وة؟  وفعل��ت �أم� ًرا عظي ًم��ا حي��ن قتلت ال ِق ْب ِطي انت�ص��ا ًرا لرجل من قومك ،و�أنت م��ن الجاحدين لنعمي عليك.

حر�ص الر�س��ول على هداية النا���س� .إثبات �صفة العزة والرحمة هلل� .أهمية �س��عة ال�صدر والف�صاحة للداعية .دعوات
الأنبي��اء تحري��ر م��ن العبودي��ة لغي��ر اهلل .احت��ج فرع��ون على ر�س��الة مو�س��ى بوقوع القتل منه ف�أقر مو�س��ى بالفعلة ،مما ي�ش��عر ب�أنها
لي�ست حجة لفرعون بالتكذيب.

 قال مو�سى لفرعون معرت ًفا:
قتلت ذلك الرجل و�أنا من اجلاهلني
قبل �أن ي�أتيني الوحي.
 فهرب ��ت منك ��م بع ��د قتل ��ه �إىل
قري��ة َم ْد َي��ن مل��ا خف��ت م��ن قتلك��م �إي��اي
ب��ه ،ف�أعط��اين رب��ي عل ًم��ا ،و�ص�ي�رين من
ر�س ��له الذي ��ن ير�س ��لهم �إىل النا� ��س.
 وتربــ ��يتك �إي ��اي م ��ن غـــ�ي�ر
�أن ت�ستـ ��عبدين م ��ع ا�ستعــ ��بادك بن ��ي
�إ�ســــ��رائيل نعــ��مة مت� ّ�ن به��ا عل��ي بح��ق،
لك ��ن ذل ��ك ال مينعن ��ي م ��ن دعوت ��ك.
 قال فرعون ملو�سى  :وما رب
املخلوقات الذي زعمت �أنك ر�سوله؟!
 ق ��ال مو�س ��ى جمـــ ��ي ًبا فرع ��ون:
رب املخلوق ��ات ه ��و رب ال�س ��ماوات
ورب الأر���ض ،ورب م��ا بينهم��ا �إن كنت��م
موقن�ي�ن �أن ��ه ربه ��م فاعب ��دوه وح ��ده.
 ق��ال فرع��ون مل��ن حول��ه م��ن �س��ادة
قوم��ه� :أال ت�س��تمعون �إىل ج��واب مو�س��ى،
وم��ا فيه م��ن زعم كاذب؟!
 ق ��ال له ��م مو�س ��ى :اهلل ربك ��م ورب
�آبائكم ال�سابقني.
 ق ��ال فرع ��ون� :إن ال ��ذي يزع ��م �أن ��ه
ر�سول �إليكم ملجنون ال يعي كيف يجيب،
ويقول ما ال يعقل.
 ق ��ال مو�س ��ى :اهلل ال ��ذي �أدعوك ��م
�إليه هو رب امل�شرق ،ورب املغرب ،ورب
م��ا بينهم��ا �إن كان��ت لك��م عق��ول تعقل��ون
بها.
 ق ��ال فرع ��ون ملو�س ��ى بع ��د عج ��زه
اجته :لئن عبدت معبو ًدا غريي
ع��ن ُ َ
م َّ
أ�صين��ك من امل�س��جونني.
ل ّ
 قال مو�سى لفرعون� :أت�صريين
من امل�سجونني حتى لو جئتك مبا يبني
�صدقي فيما جئتك به من عند اهلل؟
 ق ��ال :ف� ��أت مب ��ا ذك ��رت �أن ��ه ي ��دل

عل��ى �صدق��ك �إن كن��ت م��ن ال�صادق�ي�ن فيم��ا ت ّدعي��ه.
وا�ضحا للعيان.
ًا
ن
ثعبا
 فرمى مو�سى ع�صاه يف الأر�ض فانقلبت فج�أة
ً
بيا�ضا نوران ًّيا ال بيا�ض َب َر�ص ،ي�شاهده الناظرون كذلك.
 و�أدخل يده يف جيبه غري بي�ضاء ،ف�أخرجها بي�ضاء ً
 قال فرعون ل�سادة قومه من حوله� :إن هذا الرجل ل�ساحر عليم بال�سحر.
 يريد ب�سحره �أن يخرجكم من �أر�ضكم ،فما ر�أيكم فيما نتخذه فيه؟
 قالوا له� :أَ ِّخ ْره و� ِّأخ ْر �أخاه ،وال تبادر بعقوبتهما ،و�أر�سل يف مدائن م�صر من يجمعون ال�سحرة.
�سحار عليم بال�سحر.
 ي�أتوك بكل َّ
 فجمع فرعون �سحرته ملباراة مو�سى يف مكان وزمان حمددين.
 وقيل للنا�س :هل �أنتم جمتمعون لرتوا الغالب �أهو مو�سى �أم ال�سحرة؟

�أخط��اء الداعي��ة ال�س��ابقة والنع��م الت��ي علي��ه ال تعن��ي ع��دم دعوت��ه مل��ن �أخط�أ بحقه �أو �أنعم عليه .اتخاذ الأ�س��باب للحماية من العدو
ال ينايف الإميان والتوكل على اهلل .داللة خملوقات اهلل على ربوبيته ووحدانيته� .ضعف احلجة �سبب من �أ�سباب ممار�سة العنف.
�إثارة العامة �ضد �أهل الدين �أ�سلوب الطغاة.

 رج ��اء �أن نتب ��ع ال�س ��حرة يف دينه ��م
�إن كانت الغلبة لهم على مو�سى.
 فلم ��ا ج ��اء ال�س ��حرة �إىل فرع ��ون
ليغالب��وا مو�س��ى قال��وا ل��ه :ه��ل لن��ا جزاء
مادي �أو معنوي �إن كانت الغلبة لنا على
مو�سى؟
 ق ��ال له ��م فرع ��ون :نع ��م لك ��م
ج��زاء ،و�إنك��م يف ح��ال فوزك��م علي��ه مل��ن
املقرب�ي�ن عن ��دي ب�إعطائك ��م املنا�ص ��ب
الرفيع ��ة.
 ق��ال له��م مو�س��ى واث ًق��ا بن�ص��ر اهلل
ومبينًا �أن ما عنده لي�س �سح ًرا� :ألقوا ما
�أنتم ُم ْل ُقوه من حبالكم وع�صيكم.
 ف�ألق ��وا حباله ��م وع�صيه ��م،
وقال��وا عن��د �إلقائه��ا :بعظمة فرع��ون �إنا
لنح��ن الغالب��ون ،ومو�س��ى ه��و املغل��وب.
 ف�ألق ��ى مو�س ��ى ع�ص ��اه فانقلب ��ت
حي��ة ،ف��إذا هي تبتلع ما ُ َي ِّوهون به على
النا���س من ال�س��حر.
 فلما �أب�صر ال�سحرة ع�صا مو�سى
تبتلع ما �ألقوه من �سحرهم �سقطوا
�ساجدين.
 قال ��وا� :آمن ��ا ب ��رب املخلوق ��ات
كله ��ا.
 رب مو�سى ورب هارون .
 ق��ال فرع��ون منك � ًرا عل��ى ال�س��حرة
�إميانه ��م� :أ�آمنت ��م مبو�س ��ى قب ��ل �أن �آذن
لك ��م بذل ��ك؟! �إن مو�س ��ى له ��و كبريك ��م
ال ��ذي علمك ��م ال�س ��حر ،وق ��د ت�آم ��رمت
جمي ًع��ا عل��ى �إخ��راج �أه��ل م�ص��ر منه��ا،
فل�س ��وف تعلم ��ون م ��ا �أوقع ��ه بك ��م م ��ن
رج��ل كل واح��د وي��ده
عق��اب ،فلأقطع� ّ�ن ْ
خمال ًف ��ا بينهم ��ا بقط ��ع الرج ��ل اليمن ��ى
مع اليد الي�س��رى �أو العك���س ،ولأ�صلبنكم
�أجمع�ي�ن عل��ى ج��ذوع النخ��ل ،ال �أ�س��تبقي
منك��م �أح� ً�دا.
 ق��ال ال�س��حرة لفرع��ون :ال �ض��رر فيم��ا تهددن��ا ب��ه م��ن القط��ع وال�صل��ب يف الدني��ا ،فعذابك يزول ،ونح��ن �إىل ربنا منقلبون ،و�س��يدخلنا
يف رحمته الدائمة.
� إنا نرجو �أن ميحو اهلل عنا خطايانا ال�سابقة التي ارتكبناها لأجل �أن كنا �أول من �آمن مبو�سى و�ص َّدق به.
 و�أوحينا �إىل مو�سى �آمرين �إياه �أن ي�سري ببني �إ�سرائيل ً
ليل ،ف�إن فرعون ومن معه متبعوهم لريدوهم.
 فبعث فرعون بع�ض جنوده يف املدائن جامعني يجمعون اجليو�ش لريدوا بني �إ�سرائيل ملا علم مب�سريهم من م�صر.
 قال فرعون ً
مقلل من �ش�أن بني �إ�سرائيل� :إن ه�ؤالء لطائفة قليلة.
 و�إنهم لفاعلون ما يغيظنا عليهم.
 و�إنا مل�ستعدون لهم متيقظون.
 ف�أخرجنا فرعون وقومه من �أر�ض م�صر ذات احلدائق الغناء ،والعيون اجلارية باملاء.
 وذات خزائ��ن امل��ال ،وامل�س��اكن احل�س��نة  .وكم��ا �أخرجن��ا فرع��ون وقوم��ه م��ن ه��ذه النعم �صرينا جن���س هذه النعم م��ن بعدهم لبني
�إ�سرائيل يف بالد ال�شام  .ف�سار فرعون وقومه يف �إثر بني �إ�سرائيل يف وقت �شروق ال�شم�س.
العالق��ة ب�ي�ن �أه��ل الباط��ل ه��ي امل�صال��ح املادي��ة .ثق��ة مو�س��ى بالن�ص��ر عل��ى ال�س��حرة ت�صدي ًق��ا لوع��د ربه� .إميان ال�س��حرة برهان
عل��ى �أن اهلل ه��و ُم َ�ص� ِّ�رف القل��وب ي�صرفه��ا كي��ف ي�ش��اء .الطغي��ان والظل��م م��ن �أ�س��باب زوال املل��ك.

 فلم ��ا تقاب ��ل فرع ��ون وقوم ��ه م ��ع
مو�سى وقومه بحيث �صار يرى كل فريق
الفريق الآخر ،قال �أ�صحاب مو�سى� :إن
فرع��ون وقوم��ه �س��يلحقوننا ،وال ِق َب��ل لنا
بهم.
 ق ��ال مو�س ��ى لقوم ��ه :لي� ��س الأم ��ر
كم��ا ت�صورت��م ،ف��إن مع��ي رب��ي بالت�أيي��د
والن�صر� ،سير�شدني ويدلني �إلى طريق
النجاة.
 ف�أوحين ��ا �إل ��ى مو�س ��ى �آمري ��ن �إي ��اه
�أن ي�ض��رب البح��ر بع�صاه ،ف�ضربه بها،
فان�ش� ّ�ق البح��ر وتح� ّول �إل��ى اثن��ي ع�ش��ر
َم ْ�س ��لكًا بع ��دد قبائ ��ل بن ��ي �إ�س ��رائيل،
فكان ��ت كل قطع ��ة من�ش ��قة م ��ن البح ��ر
مث��ل الجب��ل العظيم في ال ِعظَ ��م والثبات
بحي��ث ال ي�س��يل منه��ا م��اء.
 وقربن ��ا فرع ��ون وقوم ��ه حت ��ى
دخلوا البحر ظانين �أن الطريق �سالك.
 و�أنقذن ��ا مو�س ��ى وم ��ن مع ��ه م ��ن
بن��ي �إ�س��رائيل ،فل��م يهل��ك منه��م �أح��د.
 ث��م �أهلكن��ا فرع��ون وقوم��ه بالغ��رق
في البحر.
� إن في انفالق البحر لمو�سى
ونجاته وهالك فرعون وقومه لآية دالة
على �صدق مو�سى ،وما كان �أكث ُر َم ْن َم َع
فرعون بم�ؤمنين.
 و�إن رب ��ك � -أيه ��ا الر�س ��ول -
له��و العزي��ز ال��ذي ينتق��م م��ن �أعدائ��ه،
الرحي ��م بم ��ن ت ��اب منه ��م.
واتل عليهم � -أيها الر�سول  -ق�صة
ُ 
�إبراهيم.
 حي ��ن ق ��ال لأبي ��ه �آزر وقوم ��ه :م ��ا
ال��ذي تعبدون��ه م��ن دون اهلل؟
أ�صنام ��ا
�
 ق ��ال ل ��ه قوم ��ه :نعب ��د
ً
فنظ� ّل مقيمي��ن عل��ى عبادته��ا مالزمين
لها.

 قال لهم �إبراهيم :هل ت�سمع الأ�صنام دعاءكم حين تدعونهم؟
� أو ينفعونكم �إن �أطعتموهم� ،أو ي�ضرونكم �إن ع�صيتموهم؟
 قال��وا :ال ي�س��معوننا �إذا دعوناه��م ،وال ينفعونن��ا �إن �أطعناه��م ،وال ي�ضرونن��ا �إن ع�صيناه��م ،ب��ل الحا�ص��ل �أن��ا وجدن��ا �آباءن��ا يفعل��ون
ذلك ،فنح��ن نقلدهم.
 قال �إبراهيم� :أت�أملتم فر�أيتم ما كنتم تعبدون من الأ�صنام من دون اهلل.
 وما كان يعبده �آبا�ؤكم الأولون.
 ف�إنهم كلهم �أعداء لي؛ لأنهم باطل �إال اهلل رب المخلوقات كلها.
 الذي خلقني ،فهو ير�شدني �إلى خيري الدنيا والآخرة.
 وال��ذي ه��و وح��ده يطعمن��ي �إذا جع��ت ،وي�س��قيني �إذا عط�ش��ت  .و�إذا مر�ض��ت فه��و وح��ده ال��ذي ي�ش��فيني م��ن المر���ض ال �ش��افي ل��ي
غي��ره  .وال��ذي ه��و وح��ده يتوفان��ي �إذا انق�ض��ى �أجل��ي ،ويحيين��ي بع��د موت��ي  .وال��ذي �أرجوه وح��ده �أن يغفر لي خطيئتي ي��وم الجزاء.
 ق��ال �إبراهي��م داع ًي��ا رب��ه :رب �أعطن��ي فق ًه��ا في الدين ،و�ألحقني بال�صالحين م��ن الأنبياء قبلي ب�أن تدخلني الجنة معهم.
اهلل م��ع عب��اده الم�ؤمني��ن بالن�ص��ر والت�أيي��د والإنج��اء م��ن ال�ش��دائد.
الأعم��ى� .أم��ل الم�ؤم��ن ف��ي رب��ه عظيم.

ثب��وت �صفت��ي الع��زة والرحم��ة هلل تعال��ى.

خط��ر التقلي��د

 واجع ��ل ل ��ي ذك� � ًرا جمي�ل ً�ا وثن ��اء
ح�س� ًنا فيم��ن يج��يء م��ن الق��رون بع��دي.
 واجعلن��ي مم��ن ي��رث من��ازل الجن��ة
الت ��ي يتنع ��م فيه ��ا عب ��ادك الم�ؤمن ��ون،
و�أ�س��كنِّي فيه��ا.
 واغف ��ر لأب ��ي؛ �إن ��ه كان م ��ن
ال�ضالين عن الحق ب�سبب ال�شرك ،دعا
�إبراهي��م لأبي��ه قب��ل �أن يتبي��ن ل��ه �أنه من
�أ�صح��اب الجحي��م ،فلم��ا تبي��ن ل��ه ذل��ك
تب��ر�أ من��ه ول��م َي� ْ�د ُع ل��ه.
 وال تف�ضحن ��ي بالع ��ذاب ي ��وم يبع ��ث
النا�س للح�ساب.
 ي ��وم ال ينف ��ع في ��ه م ��ال ق ��د جمع ��ه
الإن�سان في دنياه ،وال بنون كان ينت�صر
بهم.
� إال م ��ن ج ��اء اهلل بقل ��ب �س ��ليم؛ ال
�ش��رك في��ه وال نف��اق وال ري��اء وال عج��ب،
ف�إن��ه ينتف��ع بمال��ه الذي �أنفقه في �س��بيل
اهلل ،وب�أبنائ��ه الذي��ن يدع��ون له.
 وقرب ��ت الجن ��ة للمتقي ��ن لربه ��م
بامتث��ال �أوام��ره ،واجتن��اب نواهي��ه.
 و�أظه ��رت الن ��ار ف ��ي المح�ش ��ر
لل�ضالي��ن الذي��ن �ضل��وا ع��ن دي��ن الح��ق.
 وقي ��ل له ��م تقري ًع ��ا له ��م� :أي ��ن م ��ا
كنت��م تعبدون��ه م��ن الأ�صن��ام؟
 تعبدونه ��م م ��ن دون اهلل؟ ه ��ل
ين�صرونك��م بمنعك��م من ع��ذاب اهلل� ،أو
ينت�ص��رون ه��م لأنف�س��هم؟
َ ف ُر ِم ��ي بع�ضه ��م ف ��ي الجحي ��م ف ��وق
بع���ض هم ومن �أ�ضلوهم.
 و�أع ��وان �إبلي� ��س م ��ن ال�ش ��ياطين
كله��م ،ال ُي ْ�س � َت ْث َنى منه��م �أح��د.
 ق ��ال الم�ش ��ركون الذي ��ن كان ��وا
يعب��دون غي��ر اهلل ،ويتخذونه��م �ش��ركاء
من دونه ،وهم يتخا�صمون مع من كانوا
يعبدونه��م م��ن دون��ه:
 ت��اهلل لق��د كن��ا ف��ي �ض�ل�ال وا�ض��ح ع��ن الح��ق�  .إذ نجعلك��م مث��ل رب المخلوق��ات كله��ا ،فنعبدك��م كم��ا نعب��ده  .وم��ا �أ�ضلن��ا ع��ن
طريق الحق �إال المجرمون الذين دعونا �إلى عبادتهم من دون اهلل  .فلي�س لنا �شافعون ي�شفعون لنا عند اهلل لينجينا من عذابه.
 ولي�س لنا �صديق خال�ص المودة يدافع عنا وي�شفع لنا  .فلو �أن لنا رجعة �إلى الحياة الدنيا فنكون من الم�ؤمنين باهلل.
� إن ف��ي ذل��ك المذك��ور م��ن ق�ص��ة �إبراهي��م  ،وم�صي��ر المكذبي��ن لعب��رة للمعتبري��ن ،وم��ا كان معظمه��م م�ؤمني��ن  .و�إن رب��ك
نوحا .
 �أيه��ا الر�س��ول  -له��و العزي��ز ال��ذي ينتق��م م��ن �أعدائ��ه ،الرحي��م بم��ن ت��اب منه��م  .كذبت قوم نوح المر�س��لين حين كذب��وا ً� إذ ق��ال له��م �أخوه��م ف��ي الن�س��ب ن��وح� :أال تتق��ون اهلل بت��رك عب��ادة غي��ره خو ًف��ا من��ه؟! � إني لكم ر�س��ول �أر�س��لني اهلل �إليكم� ،أمين ال
�أزيد على ما �أوحاه اهلل �إلي وال �أنق�ص  .فاتقوا اهلل بامتثال �أوامره واجتناب نواهيه ،و�أطيعوني فيما �آمركم به ،وفيما �أنهاكم عنه.
 وم��ا �أطل��ب منك��م ثوا ًب��ا عل��ى م��ا �أبلغك��م م��ن رب��ي ،لي���س ثواب��ي �إال عل��ى اهلل رب المخلوق��ات ال عل��ى غي��ره  .فاتق��وا اهلل بامتث��ال
�أوامره واجتناب نواهيه ،و�أطيعوني فيما �آمركم به ،وفيما �أنهاكم عنه  .قال له قومه� :أن�ؤمن بك  -يا نوح  -ونتبع ما جئت به ونعمل
والحال �أن �أتباعك �إنما هم ال�سفلة من النا�س ،فال يوجد فيهم ال�سادة والأ�شراف؟!
�أهمي��ة �س�ل�امة القل��ب م��ن الأمرا���ض كالح�س��د والري��اء وال ُعج��ب .تعلي��ق الم�س��ؤولية ع��ن ال�ض�ل�ال عل��ى الم�ضلي��ن ال تنف��ع ال�ضالي��ن.
التكذي��ب بر�س��ول اهلل تكذي��ب بجمي��ع الر�س��لُ .ح�س��ن التخل���ص ف��ي ق�ص��ة �إبراهي��م من اال�س��تطراد في ذكر القيام��ة ثم الرجوع �إلى
خاتمة الق�صة.

 ق��ال له��م ن��وح  :وم��ا علم��ي بم��ا
كان ه ��ؤالء الم�ؤمن ��ون يعمل ��ون؟ فل�س ��ت
وكي�ل ً�ا عليه��م �أح�ص��ي �أعمالهم.
 م ��ا ح�س ��ابهم �إال عل ��ى اهلل ال ��ذي
يعلم �س��رائرهم وعالنياتهم ولي�س �إلي،
ل��و ت�ش��عرون لما قلت��م ما قلتم.
 ول�س ��ت بط ��ارد الم�ؤمني ��ن ع ��ن
مجل�س��ي ا�س��تجابة لطلبك��م ك��ي ت�ؤمن��وا.
 م ��ا �أن ��ا �إال نذي ��ر وا�ض ��ح الن ��ذارة
�أحذرك��م ع��ذاب اهلل.
 ق��ال ل��ه قوم��ه :لئ��ن ل��م َت ُك� َّ�ف َع َّم��ا
تدعون ��ا �إلي ��ه لتكون ��ن م ��ن الم�ش ��تومين
والمقتولي ��ن بالرم ��ي بالحج ��ارة.
 ق��ال ن��وح داع ًي��ا رب��ه :رب �إن قوم��ي
كذبون��ي ،ول��م ي�صدقون��ي فيم��ا جئت به
من عندك.
 فاحك ��م بين ��ي وبينه ��م حك ًم ��ا
يهلكه ��م لإ�صراره ��م عل ��ى الباط ��ل،
و�أنقذن��ي وم��ن مع��ي م��ن الم�ؤمني��ن مم��ا
تهل ��ك ب ��ه الكف ��ار م ��ن قوم ��ي.
 فا�س ��تجبنا ل ��ه دع ��اءه ،و�أنجين ��اه
وم��ن مع��ه م��ن الم�ؤمني��ن ف��ي ال�س��فينة
الممل��وءة م��ن النا���س والحي��وان.
 ث ��م �أغرقن ��ا بعده ��م الباقي ��ن،
وه��م ق��وم ن��وح.
� إن ف ��ي ذل ��ك المذك ��ور م ��ن ق�ص ��ة
ن��وح وقوم��ه ،ونج��اة ن��وح وم��ن مع��ه م��ن
الم�ؤمني��ن ،وه�ل�اك الكافري��ن من قومه
لعب ��رة للمعتبري ��ن ،وم ��ا كان معظمه ��م
م�ؤمني��ن.
 و�إن رب ��ك � -أيه ��ا الر�س ��ول -
ه��و العزي��ز ال��ذي ينتق��م م��ن �أعدائ��ه،
الرحي ��م بم ��ن ت ��اب منه ��م.
 كذب ��ت ع ��اد المر�س ��لين حي ��ن
كذب ��وا ر�س ��ولهم ه ��و ًدا .
 اذك��ر حي��ن ق��ال له��م �أخوه��م ف��ي

الن�س��ب ه��ود� :أال تتق��ون اهلل بت��رك عبادة غي��ره خو ًفا منه؟!
� إني لكم ر�سول �أر�سلني اهلل �إليكم� ،أمين ال �أزيد على ما �أمرني اهلل بتبليغه وال �أنق�صه.
 فاتقوا اهلل؛ بامتثال �أوامره ،واجتناب نواهيه ،و�أطيعوني فيما �أمرتكم به ،وفيما نهيتكم عنه.
 وما �أطلب منكم ثوا ًبا على ما �أبلغكم من ربي ،لي�س ثوابي �إال على اهلل رب المخلوقات ،ال على غيره.
� أتبنون بكل مكان م�شرف مرتفع بنيانًا َع َل ًما عبثًا دون فائدة تعود عليكم في دنياكم �أو �آخرتكم؟!
 وتتخذون ح�صونًا وق�صو ًرا ك�أنكم تخلدون في هذه الدنيا ،وال تنتقلون عنها؟!
 و�إذا �سطوتم بالقتل �أو ال�ضرب �سطوتم جبارين من غير ر�أفة وال رحمة.
 فاتقوا اهلل بامتثال �أوامره ،واجتناب نواهيه ،و�أطيعوني فيما �آمركم به ،وفيما �أنهاكم عنه.
أنعام ��ا ،و�أعطاك ��م �أوال ًدا�  .أعطاك ��م ب�س ��اتين
 وخاف ��وا م ��ن �س ��خط اهلل ال ��ذي �أعطاك ��م م ��ن نعم ��ه م ��ا تعلم ��ون�  .أعطاك ��م � ً

وعيو ًن��ا جاري��ة�  .إن��ي �أخ��اف عليك��م  -ي��ا قوم��ي  -ع��ذاب ي��وم عظي��م ه��و ي��وم القيام��ة .ق��ال له قومه :ي�س��توي عندن��ا تذكيرك لنا
وع��دم تذكي��رك ،فل��ن ن�ؤمن بك ،ولن نرج��ع عما نحن عليه.
ِ
الركون
�أف�ضلي��ة �أه��ل ال�س��بق للإيم��ان حت��ى ل��و كان��وا فق��راء �أو �ضعف��اء� .إه�ل�اك الظالمي��ن ،و�إنجاء الم�ؤمنين ُ�س� َّنة �إلهية .خطر
�إلى الدنيا .تعنت �أهل الباطل ،و�إ�صرارهم عليه.

 لي�س هذا �إال دين الأَ َّو ِلين وعاداتهم
و�أخالقهم.
 ول�سنا ب ُم َعذبين.
 فا�س ��تمروا عل ��ى تكذي ��ب نبيه ��م
ه��ود  ،ف�أهلكناه��م ب�س��بب تكذيبه��م
بالري��ح العقي��م� ،إن ف��ي ذل��ك الإه�ل�اك
لعب ��رة للمعتبري ��ن ،وم ��ا كان معظمه ��م
م�ؤمني��ن.
 و�إن رب ��ك � -أيه ��ا الر�س ��ول -
له��و العزي��ز ال��ذي ينتق��م م��ن �أعدائ��ه،
الرحي ��م بم ��ن ت ��اب م ��ن عب ��اده.
 كذب ��ت ثم ��ود الر�س ��ل بتكذيبه ��م
�صالح ��ا .
نبيه ��م ً
� إذ ق ��ال له ��م �أخوه ��م ف ��ي الن�س ��ب
�صالح� :أال تتقون اهلل بترك عبادة غيره
خو ًفا منه؟!
� إني لكم ر�سول �أر�سلني اهلل �إليكم،
�أمين فيما �أبلغه عنه ال �أزيد عليه وال
�أنق�ص منه.
 فاتـقــ ��وا اهلل بامتــ ��ثال �أوامـــ ��ره،
واجتن ��اب نواهي ��ه ،و�أطيعون ��ي فيم ��ا
�أمرتك ��م ب ��ه ،ونهيتك ��م عن ��ه.
 وم ��ا �أطل ��ب منك ��م ثوا ًب ��ا عل ��ى م ��ا
�أبلغكم من ربي ،لي�س ثوابي �إال على اهلل
رب المخلوق��ات ،ال عل��ى غي��ره.
� أتطمع ��ون �أن ُت ْترك ��وا فيم ��ا �أنت ��م
في ��ه م ��ن الخي ��رات والنع ��م �آمني ��ن ال
تخاف ��ون؟!
 في ب�ساتين وعيون جارية.
 وزروع ونخل ثمرها لين ن�ضيج.
 وتقطع ��ون الجب ��ال لت�صنع ��وا بيو ًت ��ا
ت�سكنونها و�أنتم ماهرون بنحتها.
 فاتـقــ ��وا اهلل بامتــ ��ثال �أوامــ ��ره،
واجتــ ��ناب نواهيـ ��ه ،و�أطيعون ��ي فيم ��ا
�أمرتك��م ب��ه ،وفيم��ا نهيتك��م عن��ه.
 وال تنق ��ادوا لأم ��ر الم�س ��رفين عل ��ى
�أنف�سهم بارتكاب المعا�صي  .الذين يف�سدون في الأر�ض بما ين�شرونه من المعا�صي ،وال ي�صلحون �أنف�سهم بالتزام طاعة اهلل.
 قال له قومه� :إنما �أنت ممن ُ�س ِحروا مرا ًرا حتى غلب ال�سحر على عقولهم ف�أذهبها.
 ل�س� َ�ت �إال ب�ش� ًرا مثلن��ا ف�ل�ا مزي��ة ل��ك علين��ا حت��ى تك��ون ر�س� ً
�ول ،ف��أت بعالم��ة تدل على �أنك ر�س��ول �إن كن��ت �صادقًا فيم��ا ت ّدعيه من �أنك
ر�س��ول  .ق��ال له��م �صال��ح  -وق��د �أعط��اه اهلل عالم��ة ،وه��ي ناق��ة �أخرجه��ا اهلل م��ن ال�صخ��رة  :-ه��ذه ناقة ُترى و ُتلم���س ،له��ا ن�صيب من
الم��اء ،ولك��م ن�صي��ب معل��وم ،ال ت�ش��رب ف��ي الي��وم الذي هو ن�صيبكم ،وال ت�ش��ربون �أنتم في الي��وم الذي هو ن�صيبها.
 وال تم�س��وها بما ي�س��و�ؤها من َع ْق ٍر �أو ٍ
�ضربَ ،ف َي َنا َلكُم ب�س��بب ذلك عذاب من اهلل يهلككم به في يوم عظيم لما فيه من البالء النازل
عليك��م  .فاتفق��وا عل��ى َع ْقره��اَ ،ف َع َقره��ا �أ�ش��قاهم ،ف�أ�صبح��وا نادميــ��ن عل��ى م��ا �أقدموا عليه َّلم��ا علموا �أن العذاب ن��ازل بهم ال محالة،
لك��ن الن��دم عن��د معاين��ة الع��ذاب ال ينف��ع  .ف�أخذه��م الع��ذاب ال��ذي �أُ ِ
وع��دوا به وهو الزلزل��ة وال�صيحة� ،إن في ذل��ك المذكور من ق�صة
�صالح وقومه لعبرة للمعتبرين ،وما كان معظمهم م�ؤمنين.
 و�إن ربك � -أيها الر�سول  -لهو العزيز الذي ينتقم من �أعدائه ،الرحيم بمن تاب من عباده.
توال��ي النع��م م��ع الكف��ر ا�س��تدراج لله�ل�اك .التذكي��ر بالنع��م ُيرتج��ى من��ه الإيم��ان والعودة �إلى اهلل من العبد .المعا�صي هي �س��بب
الف�ساد في الأر�ض.

 كذب�ت ق�وم ل�وط المر�س�لين
لتكذيبه�م نبيه�م لوطً �ا .
� إذ قال لهم �أخوهم في الن�سب
لوط� :أال تتقون اهلل بترك ال�شرك به
خو ًفا منه؟!
� إن ��ي لك ��م ر�س ��ول �أر�س ��لني اهلل
�إليكم� ،أمي ��ن فيما �أبلغه عن ��ه ،ال �أزيد
علي ��ه وال �أنق�ص.
 فاتقوا اهلل بامتثال �أوامره واجتناب
نواهيه ،و�أطيعوني فيما �آمركم به،
وفيما �أنهاكم عنه.
 وم ��ا �أطل ��ب منك ��م ثوا ًب ��ا عل ��ى ما
�أبلغك ��م من ربي ،لي� ��س ثواب ��ي �إال على
اهلل رب المخلوق ��ات ،ال عل ��ى غي ��ره.
� أت�أت ��ون الذك ��ور م ��ن النا� ��س ف ��ي
�أدباره ��م؟!
 وتترك ��ون �إتي ��ان م ��ا خلق ��ه اهلل
لتق�ض ��وا �ش ��هواتكم من ��ه م ��ن ف ��روج
زوجاتكم؟! ب ��ل �أنتم متجاوزون لحدود
اهلل به ��ذا ال�ش ��ذوذ المنك ��ر.
تكف يا لوط
 قال له قومه :لئ ��ن لم ّ
ع ��ن نهينا عن هذا الفعل و�إنكاره علينا
لتكونن �أن ��ت ومن معك من ال ُم ْخ َرجين
من قريتنا.
 ق ��ال له ��م ل ��وط� :إن ��ي لعملك ��م
ه ��ذا ال ��ذي تعملون ��ه لم ��ن الكارهي ��ن
ا لمبغ�ضي ��ن .
نجن ��ي ون � ّ�ج
رب
�ه:
�
ب
ر
�ا
�
ي
 ق ��ال داع ً
ّ
�أهلي مما �س ��ي�صيب ه�ؤالء من العذاب
ب�س ��بب ما يفعلونه من المنكر.
 ف�أجبن ��ا دع ��اءه فنجين ��اه و�أهل ��ه
كلهم .
� إال زوجت ��ه فق ��د كان ��ت كاف ��رة،
فكان ��ت م ��ن الذاهبي ��ن الهالكين.
 ث ��م بعدم ��ا خ ��رج ل ��وط و�أهله من
(�س� � ُدوم) �أهلكنا قوم ��ه الباقين
قرية َ

بعده �أ�ش� � ّد �إهالك.
 و�أنزلن ��ا عليه ��م حجارة من ال�س ��ماء مثل �إنزال المطر ،فقبح مطر ه�ؤالء الذي ��ن كان ينذرهم لوط ويحذرهم من عذاب اهلل �إن هم
ا�ستمروا على ما هم عليه من ارتكاب المنكر.
ّ
� إن في ذلك المذكور من العذاب النازل على قوم لوط ب�سبب فعل الفاح�شة ،لعبرة للمعتبرين ،وما كان معظمهم م�ؤمنين.
 و�إن ربك � -أيها الر�سول  -لهو العزيز الذي ينتقم من �أعدائه ،الرحيم بمن تاب من عباده.
 كذب �أ�صحاب القرية ذات ال�شجر الملتف المر�سلين حين كذبوا نبيهم �شعي ًبا .
� إذ قال لهم نبيهم �شعيب� :أال تتقون اهلل بترك ال�شرك به خو ًفا منه؟!
� إني لكم ر�س ��ول �أر�س ��لني اهلل �إليكم� ،أمين فيما �أبلغه عنه ،ال �أزيد على ما �أمرني بتبليغه وال �أنق�ص  .فاتقوا اهلل بامتثال �أوامره
واجتناب نواهيه ،و�أطيعوني فيما �أمرتكم به ،وفيما نهيتكم عنه  .وما �أطلب منكم ثوا ًبا على ما �أبلغكم من ربي ،لي� ��س ثوابي �إال على
اهلل رب المخلوقات ،ال على غيره�  .أتموا للنا� ��س الكيل عندما تبيعونهم ،وال تكونوا ممن ينق�ص الكيل �إذا باع للنا� ��س  .وزنوا �إذا
وزنتم لغيركم بالميزان الم�س ��تقيم  .وال تنق�صوا النا� ��س حقوقهم ،وال تكثروا في الأر�ض الف�س ��اد بارتكاب المعا�صي.
اللواط �ش ��ذوذ عن الفطرة ومنكر عظيم .من االبتالء للداعية �أن يكون �أهل بيته من �أ�صحاب الكفر �أو المعا�صي.
الأر�ضية ما لم ي�صحبها الإيمان ،ال تنفع �صاحبها �إذا نزل العذاب .وجوب وفاء الكيل وحرمة ال َّتطْ ِفيف.

العالقات

 واتق ��وا ال ��ذي خلقك ��م ،وخل ��ق
الأم��م ال�س��ابقة بالخ��وف من��ه �أن ين��زل
بك ��م عقاب ��ه.
 ق ��ال ق ��وم �ش ��عيب ل�ش ��عيب� :إنم ��ا
�أن��ت م��ن الذي��ن �أ�صابه��م ال�س��حر مرا ًرا
حت��ى غل��ب ال�س��حر عل��ى عقل��كَ ،ف َغ َّيب��ه.
 ول�س ��ت �إال ب�ش�� ًرا مثلن ��ا ف�ل�ا مزي ��ة
ل ��ك علين ��ا ،فكي ��ف تك ��ون ر�س � ً
�ول؟ وال
نظن��ك �إال كاذ ًب��ا فيم��ا ت ّدعي��ه م��ن �أن��ك
ر�س��ول.
 ف�أ�س ��قط علين ��ا قط ًع ��ا م ��ن ال�س ��ماء
�إن كن��ت �صادقًا فيما ت ّدعيه.
 ق ��ال له ��م �ش ��عيب :رب ��ي �أعل ��م بم ��ا
تعملون من ال�ش��رك والمعا�صي ال يخفى
علي��ه من �أعمالكم �ش��يء.

فا�ستمروا على تكذيبه ،ف�أ�صابهم
ّ
عذاب عظيم حيث �أظلتهم �سحابة بعد
يوم �شديد الحر ،ف�أمطرت عليهم نا ًرا
يوما
ف�أحرقتهم� ،إن يوم �إهالكهم كان ً
عظيم الهول.
� إن ف��ي ذل��ك المذك��ور م��ن �إه�ل�اك
ق��وم �ش��عيب لعب��رة للمعتبري��ن ،وم��ا كان
معظمه��م م�ؤمنين.
 و�إن ربك � -أيها الر�سول  -لهو
العزيز الذي ينتقم من �أعدائه،
الرحيم بمن تاب من عباده.
 و�إن ه ��ذا الق ��ر�آن المن ��زل عل ��ى
محم��د من��زل م��ن رب المخلوقات.
 نزل به جبريل الأمين .
 ن ��زل ب ��ه عل ��ى قلب ��ك � -أيه ��ا
الر�س ��ول -لتك ��ون م ��ن الر�س ��ل الذي ��ن
ين��ذرون النا���س ،ويخوفونه��م من عذاب
اهلل.
 نزل به بل�سان عربي وا�ضح.
 و�إن ه ��ذا الق ��ر�آن لمذك ��ور ف ��ي
كت ��ب الأولي ��ن ،فق ��د ب�ش ��رت ب ��ه الكت ��ب
ال�س ��ماوية ال�س ��ابقة.
� أولم يكن له�ؤالء المكذبين بك عالمة على �صدقك �أن يعلم حقيقة ما نزل عليك علـــماء بني �إ�ســرائيل ،مثل عبداهلل بن �سالم.
 ولو نزلنا هذا القر�آن على بع�ض الأعاجم الذين ال يتكلمون بالل�سان العربي.
 فقر�أه عليهم ما �صاروا به م�ؤمنين؛ لأنهم �سيقولون :ال نفهمه ،فليحمدوا اهلل �أن نزل بلغتهم.
 كذلك �أدخلنا التكذيب والكفر في قلوب المجرمين.
 ال يتغيرون عما هم عليه من الكفر وال ي�ؤمنون حتى يروا العذاب الموجع.
 في�أتيهم هذا العذاب فج�أة ،وهم ال يعلمون بمجيئه حتى يباغتهم.
 فيقولوا حين ينزل بهم العذاب بغتة من �شدة الح�سرة :هل نحن ُم ْم َهلون فنتوب �إلى اهلل؟!
� أفبعذابنا ي�ستعجل ه�ؤالء الكفار قائلين :لن ن�ؤمن لك حتى ُت ْ�س ِقط ال�سماء كما زعمت علينا ك�س ًفا؟!
 ف�أخبرني � -أيها الر�سول � -إن متعنا ه�ؤالء الكافرين المعر�ضين عن الإيمان بما جئت به ،بالنعم زمنًا ممت ًّدا.
 ثم جاءهم بعد ذلك الزمن الذي نالوا فيه تلك النعم ما كانوا يوعدون به من العذاب.
تعم��ق الم�س��لم ف��ي اللغ��ة العربي��ة ،كان �أق��در عل��ى فه��م الق��ر�آن .االحتج��اج عل��ى الم�ش��ركين بم��ا عن��د ال ُم ْن ِ�صفي��ن م��ن �أه��ل
كلم��ا َّ
الكت��اب م��ن الإق��رار ب��أن الق��ر�آن م��ن عن��د اهلل .م��ا ينال��ه الكف��ار م��ن نع��م الدني��ا ا�س��تدراج ال كرامة.

٢٧

٩٣

 م ��اذا ينفعه ��م م ��ا كان ��وا علي ��ه م ��ن
نع ��م ف ��ي الدني ��ا؟! فق ��د انقطع ��ت تل ��ك
النع��م ،ول��م ُت ْج��د �ش��يئًا.
 وم ��ا �أهلكن ��ا م ��ن �أم ��ة م ��ن الأم ��م
�إال بع��د الإع��ذار �إليه��ا ب�إر�س��ال الر�س��ل
و�إن��زال الكت��ب.
 عظ ��ة وتذكي� � ًرا له ��م ،وم ��ا كن ��ا
ظالمي��ن بتعذيبه��م بع��د الإع��ذار �إليه��م
ب�إر�س ��ال الر�س ��ل و�إن ��زال الكت ��ب.
 وم ��ا تنزل ��ت ال�ش ��ياطين به ��ذا
الق ��ر�آن عل ��ى قل ��ب الر�س ��ول .
 وم ��ا ي�ص ��ح �أن يتنزل ��وا ب ��ه عل ��ى
قلب��ه ،وم��ا ي�س��تطيعون ذل��ك.
 م ��ا ي�س ��تطيعونه لأنه ��م معزول ��ون
ع��ن مكان��ه م��ن ال�س��ماء ،فكي��ف ي�صلون
�إلي��ه ،ويتنزل��ون به؟!
 ف�ل�ا تعب ��د م ��ع اهلل معب ��و ًدا �آخ ��ر
ت�ش��ركه مع��ه ،فتك��ون ب�س��بب ذل��ك م��ن
المعذبي ��ن.
 و�أن ��ذر � -أيه ��ا الر�س ��ول  -الأق ��رب
فالأق��رب م��ن قوم��ك حت��ى ال ي�صيبه��م
ع��ذاب اهلل �إن بق��وا عل��ى ال�ش��رك.
 و�أَ ِل � ْ�ن جانب ��ك فع�ل ً�ا وق � ً
�ول لم ��ن
اتبع��ك من الم�ؤمنين رحمة بهم ورف ًقا.
 ف� ��إن ع�ص ��وك ،ول ��م ي�س ��تجيبوا
لما �أمرتهم به من توحيد اهلل وطاعته،
فق��ل له��م� :إن��ي ب��ريء مم��ا تعمل��ون م��ن
ال�ش��رك والمعــ��ا�صي.
 واعتم ��د ف ��ي �أم ��ورك كله ��ا عل ��ى
العزي ��ز ال ��ذي ينتق ��م م ��ن �أعدائ ��ه،
الرحي ��م بم ��ن �أن ��اب منه ��م �إلي ��ه.
 ال ��ذي ي ��راك �س ��بحانه حي ��ن تق ��وم
�إلى ال�صالة.
 وي ��رى �س ��بحانه تقلب ��ك م ��ن ح ��ال
�إل��ى ح��ال ف��ي الم�صلي��ن ،ال يخف��ى عليه
�ش��يء مم��ا تق��وم ب��ه ،وال مم��ا يق��وم ب��ه

غي��رك.
� إنه هو ال�سميع لما تتلوه من قر�آن وذكر في �صالتك ،العليم بنيتك.
محمدا �شاعر رد اهلل عليهم زعمهم فقال:
ولما زعموا �أن ال�شياطين تنزلت بالقر�آن ،و�أن
ً
 ه��ل �أخبرك��م عل��ى م��ن تتن��زل ال�ش��ياطين الذي��ن زعمت��م �أنه��م تنزل��وا به��ذا الق��ر�آن؟  تتن��زل ال�ش��ياطين عل��ى كل كذاب كثي��ر الإثم
والمع�صي��ة م��ن الكه��ان  .ي�س��ترق ال�ش��ياطين ال�س��مع م��ن المل��إ الأعل��ى ،فيلقون��ه �إل��ى �أوليائهم من الكه��ان ،و�أكثر الكه��ان كاذبون� ،إن
�صدق��وا ف��ي كلم��ة كذب��وا معه��ا مئ��ة كذب��ة  .وال�ش��عراء الذي��ن زعمت��م �أن محم� ً�دا منه��م يتبعه��م المنحرف��ون ع��ن طري��ق اله��دى
واال�س��تقامة ،في��روون م��ا يقولون��ه م��ن �ش��عر�  .أل��م ت��ر � -أيه��ا الر�س��ول � -أن م��ن مظاه��ر غوايته��م �أنه��م تائه��ون ف��ي كل واد يم�ضون في
المدح تارة ،وفي الذم تارة ،وفي غيرهما تارات  .و�أنهم يكذبون ،فيقولون :فعلنا كذا ،ولم يفعلوه�  .إال الذين �آمنوا من ال�ش��عراء
وعملوا الأعمال ال�صالحات ،وذكروا اهلل ذك ًرا كثي ًرا ،وانت�صـروا من �أعداء اهلل بعدما ظلموهم مثل ح�سان بن ثابت  ،و�سيعلم الذين
ظلم��وا بال�ش��رك ب��اهلل واالعت��داء عل��ى عب��اده �أي مرج��ع يرجع��ون �إلي��ه ،ف�س��يرجعون �إل��ى موق��ف عظي��م ،وح�س��اب دقي��ق.
�إثبات العدل هلل ،ونفي الظلم عنه.
َح َ�س ُن ُه َح َ�سن ،وقبيحه قبيح.

تنزيه القر�آن عن قرب ال�ش��ياطين منه.

�أهمية اللين والرفق للدعاة �إلى اهلل.

ال�ش��عر

االمتنان على النبي بنعمة القر�آن
و�شكرها وال�صبر على تبليغه.

تقدم الكالم على
نظائرها في بداية �سورة البقرة .هذه
الآيات المنزلة عليك هي �آيات القر�آن،
وكتاب وا�ضح ال لب�س فيهَ ،من تد َّب َره
َع ِل َم �أنه من عند اهلل.
 ه��ذه الآي��ات هادي��ة �إل��ى الح��ق
مر�ش��دة �إلي��ه ،ومب�ش��رة للم�ؤمني��ن ب��اهلل
ور�س��له.
 الذي��ن ي ��ؤدون ال�ص�ل�اة عل��ى �أكم��ل
وج��ه ،ويعط��ون زكاة �أمواله��م ب�صرفه��ا
�إل��ى م�صارفه��ا ،وه��م موقن��ون بم��ا ف��ي
الآخ��رة م��ن ث��واب وعقاب.
� إن الكافري��ن الذي��ن ال ي�ؤمن��ون
بالآخ��رة وم��ا فيه��ا م��ن ث��واب وعق��اب،
ح�س� ّنا لهم �أعمالهم ال�س��يئة ،فا�س��تمروا
ّ
عل��ى فعله��ا ،فه��م متح ِّي��رون ال يهت��دون
�إل��ى �ص��واب وال ر�ش��د.
� أولئ ��ك المو�صوف ��ون بم ��ا ذُ ِك ��ر
ه��م الذي��ن له��م �س��وء العذاب ف��ي الدنيا
بالقت��ل والأ�س��ر ،وه��م ف��ي الآخ��رة �أكث��ر
النا�س خ�سرانًا ،حيث يخ�سرون �أنف�سهم
و�أهليه ��م ي ��وم القيام ��ة بتخليده ��م ف ��ي
النار.
 و�إنك � -أيها الر�سول  -لتتلقى هذا
القر�آن المنزل عليك من عند حكيم
في خلقه وتدبيره و�شرعه ،عليم ال
يخفى عليه �شيء من م�صالح عباده.
 اذك ��ر � -أيه ��ا الر�س ��ول  -حي ��ن
ق��ال مو�س��ى لأهل��ه� :إن��ي �أب�ص��رت ن��ا ًرا،
�س ��آتيكم منه ��ا بخب ��ر م ��ن موقده ��ا ير�ش ��دنا �إل ��ى الطري ��ق� ،أو �آتيك ��م ب�ش ��علة ن ��ار م�أخ ��وذة منه ��ا رج ��اء �أن ت�س ��تدفئوا به ��ا م ��ن الب ��رد.
 فلم��ا و�ص��ل �إل��ى م��كان الن��ار الت��ي �أب�صره��ا ن��اداه اهللْ � :أن ق ُِّد���س م��ن ف��ي الن��ار ،وم��ن حوله��ا م��ن المالئك��ة ،وتعظي ًم��ا ل��رب العالمي��ن
وتنزي ًه��ا ل��ه عم��ا ال يلي��ق ب��ه من ال�صف��ات التي ي�صفه به��ا ال�ضالون.
 قال له اهلل :يا مو�سى� ،إنه �أنا اهلل العزيز الذي ال يغالبني �أحد ،الحكيم في خلقــــي وتقديري و�شرعي.
 و�أل��ق ع�ص��اك ،فامتث��ل مو�س��ى ،فلم��ا ر�آه��ا مو�س��ى ت�ضط��رب وتتح��رك ك�أنه��ا حي��ة و َّل��ى مدب� ًرا عنه��ا ول��م يرج��ع ،فقال ل��ه اهلل :ال تخف
منها ،ف�إني ال يخاف عندي المر�س��لون من حية وال من �س��واها.
 لكن من ظلم نف�سه بارتكاب ذنب ،ثم تاب بعد ذلك ف�إني غفور له ،رحيم به.
 و�أدخ��ل ي��دك ف��ي فتح��ة قمي�ص��ك مم��ا يل��ي الرقب��ة تخ��رج بع��د �إدخال��ك له��ا بي�ض��اء مث��ل الثلج م��ن غير بر�ص� ،ضمن ت�س��ع �آيات ت�ش��هد
ب�صدقك  -هي مع اليد :الع�صا ،وال�سنون ،ونق�ص الثمرات ،والطوفان ،والجراد ،وال ُق َّمل ،وال�ضفادع ،والدم � -إلى فرعون وقومه� ،إنهم
قوما خارجين عن طاعة اهلل بالكفر به.
كانوا ً
 فلما جاءتهم �آياتنا هذه التي �أيدنا بها مو�سى وا�ضحة ظاهرة قالوا :هذا الذي جاء به مو�سى من الآيات �سحر ب ّين.

الق��ر�آن هداي��ة وب�ش��رى للم�ؤمني��ن .الكف��ر ب��اهلل �س��بب ف��ي اتب��اع الباط��ل م��ن الأعم��ال والأق��وال ،والحي��رة ،واال�ضط��راب .ت�أمين
اهلل لر�سله وحفظه لهم �سبحانه من كل �سوء.

 وكفروا بهذه الآيات البينات ولم
يقروا بها ،وا�ستيقنت �أنف�سهم �أنها من
عند اهلل؛ ب�سبب ظلمهم وا�ستكبارهم
عن الحق ،فت�أ ّمل � -أيها الر�سول-
كيف كانت عاقبة المف�سدين في
الأر�ض بكفرهم ومعا�صيهم ،فقد
�أهلكناهم ،ود ّمرناهم كلهم.
 ولق ��د �أعطين ��ا داود وابن ��ه
�س��ليمان عل ًم��ا ،ومن��ه عل��م كالم الطير،
وق��ال داود و�س��ليمان �ش��اكرين اهلل :
الحم��د هلل ال��ذي ف�ضلن��ا بم��ا خ�صن��ا ب��ه
م��ن العل��م والنب��وة عل��ى كثير م��ن عباده
الم�ؤمني ��ن.
 وورث �س ��ليمان �أب ��اه داود ف ��ي
النب��وة والعل��م والمل��ك ،وق��ال متحد ًث��ا
بنعم ��ة اهلل علي ��ه وعل ��ى �أبي ��ه :ي ��ا �أيه ��ا
النا�سَ ،علَّمنا اهلل فهم �أ�صوات الطير،
و�أعطان��ا م��ن كل �ش��يء �أعط��اه الأنبي��اء
والمل ��وك� ،إن ه ��ذا ال ��ذي �أعطان ��ا اهلل
�س��بحانه له��و الف�ض��ل الوا�ض��ح الب ّي��ن.
وج ِم ��ع ل�س ��ليمان جن ��وده م ��ن
ُ 
الب�ش ��ر والج ��ن والطي ��ر ،فه ��م ُي َ�س ��اقون
بنظ ��ام.
 فل ��م يزال ��وا ُي َ�س ��اقون حت ��ى
�إذا ج ��ا�ؤوا �إل ��ى وادي النم ��ل (مو�ض ��ع
بال�ش��ام) قال��ت نملة م��ن النمل :ي��ا �أيها
النمل ادخلوا م�ساكنكم حتى ال يهلككم
�س ��ليمان وجن ��وده وه ��م ال يعلم ��ون
بك��م� ،إذ ل��و علم��وا بك��م لم��ا دا�س��وكم.
 فلم ��ا �س ��مع �س ��ليمان كالمه ��ا
تب�س��م �ضاح �كًا م��ن قوله��ا ه��ذا ،وق��ال
ّ
رب وفقني و�ألهمني
داع ًيا ربه �سبحانهّ :
�أن �أ�ش��كر نعمت��ك الت��ي �أنعم��ت به��ا عل� ّ�ي
�دي ،ووفقن��ي �أن �أعم��ل عم�ل ً�ا
وعل��ى وال� َّ
�صالح ��ا ترت�ضي ��ه ،و�أدخلن ��ي برحمت ��ك
ً
ف��ي جمل��ة عب��ادك ال�صالحي��ن.
 وت َع َّهد �سليمان الطير فلم ير الهدهد ،فقال :ما لي ال �أرى الهدهد؟ �أمنعني من ر�ؤيته مانع� ،أم كان من الغائبين؟
�شديدا� ،أو لأذبح ّنه عقا ًبا له على غيابه� ،أو لي�أتيني بحجة وا�ضحة تبين عذره في الغياب.
 فقال لما تبين له غيابه :لأعذب ّنه عذا ًبا ً
 فمك��ث الهده��د ف��ي غياب��ه زم ًن��ا غي��ر بعي��د ،فلم��ا ج��اء ق��ال ل�س��ليمان  :اطلع��ت عل��ى ما لم تطل��ع عليه ،وجئت��ك من �أهل �س��ب�إ بخبر
�صادق ال �ش��ك فيه.
التب�سم �ضحك �أهل الوقار.
�شكر النعم �أدب الأنبياء وال�صالحين مع ربهم.
االعتذار عن �أهل ال�صالح بظهر الغيب.
�سيا�سة الرعية ب�إيقاع العقاب على من ي�ستحقه ،وقبول عذر �أ�صحاب الأعذار.
قد يوجد من العلم عند الأ�صاغر ما ال يوجد عند الأكابر.

� إن ��ي وج ��دت ام ��ر�أة تحكمه ��م،
و�أ ِ
ُعطي ��ت ه ��ذه الم ��ر�أة م ��ن كل �ش ��يء
م��ن �أ�س��باب الق��وة والمل��ك ،وله��ا �س��رير
عظي��م تدي��ر ِم��ن فوق��ه �ش ��ؤون قومه��ا.
 وجدت هذه المر�أة ،ووجدت قومها
ي�سجدون لل�شم�س من دون اهلل ،
وح�سن لهم ال�شيطان ما هم عليه من
َّ
�أعمال ال�شرك والمعا�صي ،ف�صرفهم
عن طريق الحق ،فهم ال يهتدون �إليه.
ح�س ��ن له ��م ال�ش ��يطان �أعم ��ال
َّ 
ال�ش ��رك والمعا�ص ��ي؛ لئ�ل�ا ي�س ��جدوا
هلل وح ��ده ال ��ذي ُي ْخ � ِ�رج م ��ا �س ��تره ف ��ي
ال�س��ماء م��ن المط��ر ،وف��ي الأر���ض م��ن
النب��ات ،ويعل��م م��ا تخفون��ه م��ن الأعمال
وم��ا تظهرون��ه ،ال يخف��ى علي��ه م��ن ذل��ك
�ش ��يء.
 اهلل ال معــبــود بحــق غـيــره ،رب
العر�ش العظيم.
 قال �سليمان للهدهد� :سننظر
�أ�صـــدقت فيـــما تدعـــــيه� ،أم كـــــنت من
الكاذبين.
 فكتب �سليمان كتا ًبا ،و�سلمه
للهدهد ،وقال له :اذهب بكتابي هذا
وتنح
فارمه �إلى �أهل �سب�أ و�سلّمهم �إياهّ ،
عنهم جان ًبا بحيث ت�سمع ما يرددون
ب�ش�أنه.
 وا�س ��تلمت الملك ��ة الكت ��اب،
وقال��ت :ي��ا �أيه��ا الأ�ش��راف �إن��ي �ألقي �إلي
كت ��اب كري ��م جلي ��ل.
 م�ضم ��ون ه ��ذا الكت ��اب المر�س ��ل
م ��ن �س ��ليمان المفتت ��ح ب�ـ «ب�س ��م اهلل
الرحـ ��من الرحي ��م»:
� أال تتـــكـ ��بروا ،و�أتــ ��وني منــــقادين
م�ست�سلمين لما �أدعوكم �إليه من توحيد
اهلل وترك ما �أنتم عليه من ال�شرك به،
حيث عبدتم ال�شم�س معه.
 قال ��ت الملك ��ة :ي ��ا �أيه ��ا الأ�ش ��راف
وال�س��ادة ،ب ِّين��وا ل��ي وج��ه ال�ص��واب ف��ي �أم��ري ،م��ا كن��ت قا�ضي��ة �أم� ًرا حت��ى تح�ضرون��ي ،وتظه��روا ر�أيكم فيه.
 ق��ال له��ا الأ�ش��راف م��ن قومه��ا :نح��ن �أ�صح��اب قوة عظيمة ،و�أ�صحاب ب�أ���س قوي في الحرب ،والر�أي م��ا ترينه فانظري ماذا ت�أمريننا
به فنحن قادرون على تنفيذه.
وال�س�لْب وال َّن ْهب ،و�ص َّيروا �س��ادتها و�أ�ش��رافها
القتل
من
به
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 قالت الملكة� :إن الملوك
َّ
�أذالء بعد ما كانوا فيه من العزة والمنعة ،وكذلك يفعل الملوك دائ ًما �إذا تغلبوا على �أهل قرية؛ ليزرعوا الهيبة والرعب في النفو�س.
 و�إني مر�سلة �إلى �صاحب الكتاب وقومه هدية ،و�أنظر ماذا ت�أتي به الر�سل بعد �إر�سال هذه الهدية.
�إنكار الهدهد على قوم �سب�أ ما هم عليه من ال�شرك والكفر دليل على �أن الإيمان فطري عند الخالئق.
التحقيق مع المتهم والتثبت من حججه.
م�شروعية الك�شف عن �أخبار الأعداء.
من �آداب الر�سائل افتتاحها بالب�سملة.
�إظهار عزة الم�ؤمن �أمام �أهل الباطل �أمر مطلوب.

 فلم ��ا ج ��اء ر�س ��ولها وم ��ن معه من
�أعوان ��ه يحمل ��ون الهدية �إلى �س ��ليمان
�أنك ��ر عليه ��م �س ��ليمان �إر�س ��ال الهدية
قائ�ل ً�ا� :أتمدونن ��ي بالأم ��وال لتثنون ��ي
عنك ��م؟ فما �أعطان ��ي اهلل م ��ن النبوة
والمل ��ك والمال خير مم ��ا �أعطاكم ،بل
�أنتم الذي ��ن تفرحون بما ُي ْه � َ�دى �إليكم
من حط ��ام الدنيا.
 قــ ��ال �سليـــ ��مان
لر�س ��ولها:
ارج ��ع �إليه ��م بم ��ا جئ ��ت م ��ن هدي ��ة،
فلن�أتينه��ا وقومه��ا بجن��ود ال طاق��ة له��م
بمواجهتهم ،ولنخرجنهم من �سب�أ وهم
�أذلة مهانون بعد ما كانوا فيه من العزة
�إن ل��م ي�أتون��ي منقادي��ن.
 ق ��ال �س ��ليمان مخاط ًبا �أعيان
�أه ��ل ملكه :يا �أيها الم�ل��أ� ،أيكم ي�أتيني
ب�سرير ملكها قبل �أن ي�أتوني منقادين؟
� أجاب ��ه م ��ارد م ��ن الج ��ن قائ�ل ً�ا:
�أن ��ا �آتيك ب�س ��ريرها قب ��ل �أن تقوم من
مجل�س ��ك ه ��ذا الذي �أن ��ت في ��ه ،و�إني
لقوي على حمله �أمين على ما فيه ،فلن
�أنق�ص منه �ش ��يئًا.
 ق ��ال رج ��ل �صال ��ح عال ��م عن ��د
�س ��ليمان ،عنده علم م ��ن الكتاب ،ومن
�ضمنه ا�سم اهلل الأعظم الذي �إذا دعي
به �أج ��اب� :أنا �آتيك ب�س ��ريرها قبل �أن
ترم� ��ش عين ��ك؛ ب� ��أن �أدع ��و اهلل في�أتي
ب ��ه ،فدع ��ا فا�س ��تجاب اهلل ل ��ه دعاءه،
فلما ر�أى �س ��ليمان �س ��ريرها م�س ��تق ًّرا
عنده قال :هذا من ف�ضل ربي �سبحانه؛
ليختبرن ��ي �أ�أ�ش ��كر نعم ��ه �أم �أكفرها؟
ومن �ش ��كر اهلل ف�إنما َن ْفع �ش ��كره عائد
�إليه ،فاهلل غني ال يزيده �ش ��كر العباد،
ومن جحد نعم اهلل فلم ي�شكرها له ف�إن
ربي غني عن �ش ��كره كريم ،ومن كرمه
�إف�ضاله على م ��ن يجحدها.
 ق ��ال �س ��ليمان  :غ ِّي ��روا له ��ا
�س ��رير ملكه ��ا ع ��ن هيئته التي كان عليها ننظ ��ر� :أتهتدي �إلى معرفة �أنه �س ��ريرها� ،أم تكون من الذين ال يهتدون �إلى معرفة �أ�ش ��يائهم؟
 فلما جاءت ملكة �س ��ب�أ �إلى �س ��ليمان قيل لها اختبا ًرا لها� :أهذا مثل عر�شك؟ ف�أجابت طبق ال�س�ؤال :ك�أنه هو ،فقال �سليمان :و�أعطانا
اهلل العلم من قبلها لقدرته على مثل هذه الأمور ،وكنا منقادين لأمر اهلل مطيعين له.
وتقليدا لهم� ،إنها كانت م ��ن قوم كافرين باهلل ،فكانت كافرة
اتباعا لقومها،
ً
 و�صرفه ��ا ع ��ن توحيد اهلل ما كانت تعبد م ��ن دون اهلل ً
مثلهم.
 قيل لها :ادخلي ال�صرح وهو كهيئة ال�س ��طح ،فلما ر�أته ظنته ما ًء فك�ش ��فت عن �ساقيها لتخو�ضه ،قال �سليمان � :إنه �صرح ُم َملَّ�س
من زجاج ،ودعاها �إلى الإ�س�ل�ام ،ف�أجابته �إلى ما دعاها �إليه قائلة :رب �إني ظلمت نف�س ��ي بعبادة غيرك معك ،وانقدت مع �س ��ليمان هلل
رب المخلوقات جميعها.
تح�صن الم�ؤمن من الت�أثر بحطام الدنيا.
عزة الإيمان ّ
الفرح بالماديات والركون �إليها �صفة من �صفات الكفار.
يقظة �شعور الم�ؤمن تجاه نعم اهلل.
اختبار ذكاء الخ�صم بغية التعامل معه بما ينا�سبه.
�إبراز التفوق على الخ�صم للت�أثير فيه.

 ولق ��د بعثن ��ا �إل ��ى ثم ��ود �أخاه ��م
�صالح ��ا �أن اعب ��دوا
ف ��ي الن�س ��ب
ً
اهلل وح��ده ،ف��إذا ه��م بع��د دعوت��ه �إياهم
طائفت��ان :طائف��ة م�ؤمنة ،و�أخرى كافرة
يتنازع��ون �أيه��م عل��ى الح��ق.
 ق ��ال له ��م �صالح ِ :ل � َ�م تطلبون
تعجي ��ل الع ��ذاب قب ��ل الرحم ��ة؟ ه�ل َّ�ا
تطلبون المغفرة من اهلل لذنوبكم رجاء
�أن يرحمكم.
 ق ��ال له قومه في َتع ُّن ��ت عن الحق:
ت�شاءمنا بك وبمن معك من الم�ؤمنين،
ق ��ال لهم �صال ��ح  :م ��ا زجرتم من
الطي ��ر لما ي�صيبكم م ��ن المكاره ،عند
اهلل علم ��ه ال يخفى عليه منه �ش ��يء ،بل
�أنتم قوم ُت ْختبرون بما يب�س ��ط لكم من
الخير وبما ينالكم من ال�ش ��ر.
 وكان ف ��ي مدين ��ة ِ
الح ْج ��ر ت�س ��عة
رج ��ال يف�س ��دون ف ��ي الأر� ��ض بالكف ��ر
والمعا�صي ،وال ي�صلحون فيها بالإيمان
والعم ��ل ال�صالح.
 ق ��ال بع�ضه ��م لبع� ��ض :ليحل ��ف
كل واح ��د منك ��م باهلل لن�أتين ��ه في بيته
لي�ل ً�ا ،فلنقتلنه و�أهله ،ث ��م لنقولن لولي
دمه :ما ح�ضرنا قتل �صالح و�أهله ،و�إنا
ل�صادق ��ون فيما قلنا.
 ود َّب ��روا مكي ��دة خفي ��ة لإه�ل�اك
�صال ��ح و�أتباعه م ��ن الم�ؤمنين ،ومكرنا
مك� � ًرا لن�ص ��ره و�إنجائ ��ه م ��ن مكره ��م
و�إه�ل�اك الكافري ��ن من قوم ��ه ،وهم ال
يعلم ��ون بذلك.
 فت�أم ��ل � -أيه ��ا الر�س ��ول  -كي ��ف
كان م� ��آل تدبيره ��م ومكره ��م؟ �أ ّن ��ا
ا�س ��ت�أ�صلناهم بعذاب من عندنا فهلكوا
ع ��ن �آخرهم.
 فتلك بيوتهم قد انهدمت جدرانها
على �سقوفها ،وبقيت خالية من �أهلها
ب�سبب ظلمهمَّ � ،إن فيما �أ�صابهم من العذاب ب�سبب ظلمهم لعبرة لقوم ي�ؤمنون ،فهم الذين يعتبرون بالآيات.
 و�أنقذنا الذين �آمنوا باهلل من قوم �صالح  ،وكانوا يتقون اهلل بامتثال �أوامره واجتناب نواهيه.
موبخا �إياهم ومنك ًرا عليهم� :أت�أتون الخ�صلة القبيحة  -وهي اللواط  -في �أنديتكم
 واذك ��ر � -أيها الر�س ��ول  -لوطً ا حين قال لقوم ��ه ً
بع�ضا؟!
جها ًرا يب�صر بع�ضكم ً
ولدا ،و�إنما ق�ضاء �شهوة بهيمية ،بل �أنتم قوم تجهلون
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ما يجب عليكم من الإيمان والطهر والبعد عن المعا�صي.
اال�ستغفار من المعا�صي �سبب لرحمة اهلل.
الت�شا�ؤم بالأ�شخا�ص والأ�شياء لي�س من �صفات الم�ؤمنين.
عاقبة التمال�ؤ على ال�شر والمكر ب�أهل الحق �سيئة.
�إعالن المنكر �أقبح من اال�ستتار به.
الإنكار على �أهل الف�سوق والفجور واجب.

