
ل���ون   وق���ال الكاف���رون الذي���ن ال يوؤمِّ

لقاءن���ا، وال يخ�ش���ون عذابن���ا: ه���اَّ اأن���زل 
اهلل علين���ا المائك���ة، فتخبرن���ا ع���ن 
�ش���دق محم���د، اأو ن�ش���اهد ربن���ا عياًن���ا، 
فيخبرن���ا بذل���ك؟ لق���د عظ���م الِكْب���ر ف���ي 
نفو����س ه���وؤالء حت���ى منعهم م���ن االإيمان، 
وتج���اوزوا بقوله���م ه���ذا الح���د ف���ي الكفر 

والطغي���ان.
 ي���وم يعاي���ن الكاف���رون المائك���َة 

وعن���د  الب���رزخ،  وف���ي  موته���م،  عن���د 
بعثهم، وحين ُي�ش���اقون للح�شاب، وحين 
يدخل���ون ف���ي الن���ار - ال ب�ش���ارة له���م ف���ي 
تل���ك المواق���ف، بخ���اف الموؤمني���ن، 
ًم���ا  وتق���ول له���م المائك���ة: حراًم���ا محرَّ

عليك���م الب�ش���رى م���ن اهلل.
 وعمدن���ا اإل���ى م���ا عمل���ه الكف���ار ف���ي 

الدني���ا م���ن عمل الب���ر والخي���ر ف�شيرناه 
ف���ي بطان���ه وع���دم نفع���ه ب�ش���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.
ف���ي  الجن���ة  اأ�شح���اب  الموؤمن���ون   

ذلك اليوم اأف�شل مقاًما، واأح�شن مكان 
راحة وقت قائلتهم في الدنيا من هوؤالء 
الكف���ار؛ ذل���ك الإيمانه���م ب���اهلل وعمله���م 

ال�شالح.
 واذكر - اأيها الر�سول - يوم تت�شقق 

ل  ال�شماء عن �شحب بي�شاء رقيقة، وُنزِّ
تنزيًا  المح�شر  اأر�س  اإلى  المائكة 

كثيًرا لكثرتهم.
 الُمْل���ك ال���ذي ه���و الُمْل���ك الح���ق 

الثاب���ت يوم القيامة للرح����من �ش���بحانه، 
وكان ذل���ك الي���وم عل���ى الكف���ار �شعًب���ا 
بخ���اف الموؤمني���ن فاإن���ه �ش���هل عليه���م.

ي���وم   - الر�س���ول  اأيه���ا   - واذك���ر   

َيَع�سُّ الظالم ب�شبب ترك اتباع الر�شول  
  على يديه من �شدة الندم قائًا: يا 

ليتن���ي اتبع���ت الر�ش���ول فيم���ا ج���اء ب���ه من عند رب���ه، واتخذت معه طريًق���ا اإلى النجاة.
 ويقول من �شدة االأ�شف داعًيا على نف�شه بالويل: يا ويلي ليتني لم اأتخذ الكافر فاًنا �شديًقا.

 لق���د اأ�شّلن���ي ه���ذا ال�شدي���ق الكاف���ر ع���ن الق���راآن بع���د اأن بلغن���ي ع���ن طري���ق الر�ش���ول، وكان ال�ش���يطان لاإن�ش���ان كثير الخ���ذالن، اإذا نزل 

ب���ه كرب تبّراأ منه.
 وقال الر�شول في ذلك اليوم �شاكًيا حال قومه: يا رب، اإن قومي الذين بعثتني اإليهم تركوا هذا القراآن واأعر�شوا عنه.

ا م���ن   ومث���ل م���ا القي���ت - اأيه���ا الر�س���ول - م���ن قوم���ك م���ن االإي���ذاء وال�ش���د ع���ن �ش���بيلك جعلن���ا ل���كل نب���ي م���ن االأنبي���اء م���ن قبل���ك ع���دوًّ

مجرم���ي قوم���ه، وكف���ى برب���ك هادًي���ا يه���دي اإل���ى الح���ق، وكف���ى ب���ه ن�شي���ًرا ين�ش���رك عل���ى ع���دوك.
ل علي���ه مفرًق���ا، نّزلن���ا الق���راآن كذل���ك مفرًق���ا  ل عل���ى الر�ش���ول ه���ذا الق���راآن دفع���ة واح���دة، ول���م ُيَن���زَّ  وق���ال الذي���ن كف���روا ب���اهلل: ه���اَّ ُن���زِّ

لتثبي���ت قلب���ك - اأيه���ا الر�س���ول - بنزول���ه م���رة بع���د م���رة، واأنزلن���اه �ش���يًئا بعد �ش���يء لت�ش���هيل فهم���ه وحفظه.
 

   الكفر مانع من قبول االأعمال ال�شالحة. 
   خطر قرناء ال�شوء. 
   �شرر هجر القراآن. 

   من ِحَكِم تنزيل القراآن ُمَفّرًقا طماأنة النبي    وتي�شير فهمه وحفظه والعمل به.



 - الر�س�����ول  اأيه����ا   - ياأت��ي��ك  وال   

اإال  يقترحونه  مما  بَمَثٍل  الم�شركون 
عليه،  الثابت  الحق  بالجواب  جئناك 

وجئناك بما هو اأح�شن بياًنا.
 ال�����ذين ُي�ش�َ���اقون ي�������وم الق�������يامة 

م�ش���حوبين عل���ى وجوهه���م اإل���ى جهن���م 
اأولئ���ك �ش���ر مكاًن���ا؛ الأن مكانه���م جهن���م، 
واأبع���د طريًق���ا ع���ن الح���ق؛ الأن طريقه���م 

طري���ق الكف���ر وال�ش���ال.
 ولق����د اأعطي�����نا مو�ش���ى الت���وراة، 

يَّرن���ا مع���ه اأخ���اه هارون ر�ش���واًل ليكون  و�شَ
ل���ه معيًنا.

 فقلن���ا لهم���ا: اذهب���ا اإل���ى فرع���ون 

وقوم���ه الذي���ن كذب���وا باآياتن���ا. فامَتَث���ا 
اأمرن���ا، وذهب���ا اإليه���م فَدَعَواه���م اإل���ى 
فاأهلكناه���م  فكذبوهم���ا  اهلل،  توحي���د 

اإه���اًكا �ش���ديًدا.
الر�ش���ل  كذب���وا  لم���ا  ن���وح  وق���وم   

بتكذيبه���م نوًح���ا  اأهلكناه���م بالغ���رق 
ف���ي البح���ر، و�شيَّرن���ا اإهاكه���م دالل���ة 
عل���ى قدرتن���ا على ا�ش���تئ�شال الظالمين، 
واأعددن���ا للظالمي���ن ي���وم القيام���ة عذاًب���ا 

موجًع���ا.
 واأهلكن���ا ع���اًدا ق���وم ه���ود، وثم���ود 

ق���وم �شال���ح، واأهلكن���ا اأ�شح���اب البئ���ر، 
واأهلكن���ا اأمًم���ا كثيرة بي���ن هوؤالء الثاث.
 وكل م���ن ه���وؤالء الُمْهَلكي���ن و�شفن���ا 

ل���ه اإه���اك االأم���م ال�ش���ابقة واأ�ش���بابه 
ليتعظ���وا، وكاًّ اأهلكن���اه اإه���اًكا �ش���ديًدا 

لكفره���م وعناده���م.
 ولق���د اأت���ى المك�����ذبون م���ن قوم���ك 

- ف���ي ذهابه���م اإل�����ى ال�ش���ام - اإل���ى قري���ة 
ق���وم ل���وط الت���ي اأُْمِط���رت بالحج���ارة؛ 
عقاًب���ا له���ا على فعل الفاح�ش���ة ليعتبروا، 
اأََفَعُم���وا ع���ن ه���ذه القري���ة فل���م يكون���وا 
ي�ش���اهدونها؟ ال، ب���ل كان���وا ال يتوقع���ون 

بعًث���ا يحا�ش���بون بع���ده.
 واإذا قابل���ك - اأيه���ا الر�س���ول - ه���وؤالء المكذب���ون �ش���خروا من���ك قائلي���ن عل���ى �ش���بيل اال�ش���تهزاء واالإن���كار: اأه���ذا ال���ذي بعث���ه اهلل ر�ش���واًل 

اإلينا؟!
َرَفن���ا عنه���ا بحجج���ه وبراهين���ه، و�ش���وف يعلم���ون حي���ن   لق���د اأو�ش���ك اأن ي�شرفن���ا ع���ن عب���ادة اآلهتن���ا، ل���وال اأن �شبرن���ا عل���ى عبادته���ا َل�شَ

لُّ ط����ريًقا اأَُهْم اأم هو؟ و�ش���يعلمون اأيه���م االأ�شّل. يعاين���ون الع���ذاب ف���ي قبوره���م وي���وم القيام���ة َم���ن اأَ�شَ
 اأراأيت - اأيها الر�سول - من جعل ِمْن هواه اإلًها فاأطاعه، اأفاأنت تكون عليه حفيًظا ترده اإلى االإيمان، وتمنعه من الكفر؟!

 
   الكفر باهلل والتكذيب باآياته �شبب اإهاك االأمم.

   غياب االإيمان بالبعث �شبب عدم االتعاظ.
   ال�شخرية باأهل الحق �شاأن الكافرين.

   خطر اتباع الهوى.



اأن   - الر�سول  اأيها   - اأتح�شب  بل   

اهلل  توحيد  اإلى  تدعوهم  الذين  اأكثر 
وطاعته ي�شمعون �شماع قبول اأو يعقلون 
مثل  اإال  لي�شوا  والبراهين؟!  الحجج 
االأنعام في ال�شماع والتعقل والفهم، بل 

هم اأ�شل طريًقا من االأنعام.
 األم تر - اأيها الر�سول - اإلى اآثار 

وجه  على  الظل  ب�شط  حين  اهلل  خلق 
�شاكًنا  يجعله  اأن  �شاء  ولو  االأر�س، 
�شيَّرنا  ثم  كذلك،  لجعله  يتحرك  ال 
ال�شم�س داللة عليه، يطول بها ويق�شر.

 ث���م قب�شن���ا الظ���ل بالنق����س يت���درج 

���ا قلي���ًا ح�ش���ب ارتفاع  �ش���يًئا ف�ش���يًئا قب�شً
ال�شم�س.

���ر لك���م اللي���ل   واهلل ه���و ال���ذي �شيَّ

بمنزلة لبا�س ي�شتركم، وي�شتر االأ�شياء، 
���ر لك���م الن���وم راح���ة  وه���و ال���ذي �شيَّ
ت�ش���تريحون به من اأ�ش���غالكم، وهو الذي 
���ر لك���م النهار وقًتا تنطلقون فيه اإلى  �شيَّ

اأعمالك���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، واأنزلن���ا من ال�ش���ماء ماء المطر 

طاه���ًرا يتطه���رون ب���ه.
الن���ازل  الم���اء  بذل���ك  لنحي���ي   

���ا قاحل���ة ال نب���ات فيه���ا باإنباته���ا  اأر�شً
باأن���واع النب���ات وب���ث الخ�ش���رة فيه���ا، 
ولن�ش���قي بذل���ك الماء مما خلقن���ا اأنعاًما 

وب�ش���ًرا كثي���ًرا.
ن���ا ونّوعن���ا ف���ي الق���راآن   ولق���د بيَّ

الحج���ج والبراهي���ن ليعتب���روا به���ا، فاأبى 
معظ���م النا����س اإال كف���وًرا بالح���ق وتنك���ًرا 

له.
 ول���و �ش���ئنا لبعثن���ا ف���ي كل قري���ة 

ر�ش���واًل ينذره���م ويخوفه���م م���ن عق���اب 
اهلل، لكن���ا ل���م ن�ش���اأ ذل���ك، واإنم���ا بعثن���ا 

محم���ًدا    ر�ش���واًل اإل���ى جمي���ع النا����س.
ل علي���ك جهاًدا   ف���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���راآن الُمَنزَّ

عظيًم���ا بال�شب���ر عل���ى اأذاهم وتحمل الم�ش���اق في دعوتهم اإلى اهلل.
 واهلل �شبحانه هو الذي خلط ماء البحرين، خلط العذب منهما بالمالح، و�شّير بينهما حاجًزا و�شتًرا �شاتًرا يمنعهما من التماُزج.

اه���رة، وكان رب���ك - اأيه���ا   وه���و ال���ذي خل���ق م���ن من���ي الرج���ل والم���راأة ب�ش���ًرا، وَم���ن خَل���ق الب�ش���ر اأن�ش���اأ عاق���ة القراب���ة وعاق���ة الُم�شَ

الر�س���ول - قدي���ًرا ال يعج���زه �ش���يء، وم���ن قدرت���ه خل���ق االإن�ش���ان م���ن من���ي الذك���ر والم���راأة.
 ويعب���د الكف���ار م���ن دون اهلل اأ�شناًم���ا ال تنفعه���م اإن اأطاعوه���ا، وال ت�شره���م اإن ع�شوه���ا، وكان الكاف���ر تابًع���ا لل�ش���يطان عل���ى م���ا ي�ش���خط 

اهلل �شبحانه.
 

   انحطاط الكافر اإلى م�شتوى دون م�شتوى الحيوان ب�شبب كفره باهلل.
   ظاهرة الظل اآية من اآيات اهلل الدالة على قدرته.

   تنويع الحجج والبراهين اأ�شلوب تربوي ناجح.
   الدعوة بالقراآن من �شور الجهاد في �شبيل اهلل.



 وما اأر�شلناك - اأيها الر�سول - اإال 

والعمل  باالإيمان  اهلل  اأطاع  من  مب�شًرا 
بالكفر  ع�شاه  من  ومنذًرا  ال�شالح، 

والع�شيان.
 ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول -: ال اأ�ش���األكم 

على تبليغ الر�شالة من اأجر اإال من �شاء 
منك���م اأن يتخ���ذ طريًق���ا اإلى مر�شاة اهلل 

باالإنفاق فليفعل.
 وتوكل - اأيها الر�سول - في جميع 

ال  الذي  الباقي  الحي  اأمورك على اهلل 
يموت اأبًدا، ونّزهه مثنًيا عليه �شبحانه، 
وكفى به بذنوب عباده خبيًرا ال يخفى 

عليه منها �شيء، و�شيجازيهم عليها.
وخل���ق  ال�ش���ماوات  خل���ق  ال���ذي   

االأر����س وم���ا بينهم���ا ف���ي �ش���تة اأي���ام، ث���م 
ا يلي���ق  ع���ا وارتف���ع عل���ى العر����س عل���وًّ
بجال���ه، وه���و الرح����من، فا�ش���األ - اأيه���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.

 واإذا قيل للكفار: ا�شجدوا للرح�من، 

قالوا: ال ن�شجد للرح�من، وما الرح�من؟ 
ال نعرفه وال نقّر به، اأن�شجد لما تاأمرنا 
وزادهم  نعرفه؟!  له ونحن ال  بال�شجود 
اأمره لهم بال�شجود له ُبْعًدا عن االإيمان 

باهلل.
 تب���ارك ال���ذي جع���ل ف���ي ال�ش���ماء 

من���ازل للكواك���ب والنج���وم ال�ش���يارة، 
وجع���ل ف���ي ال�ش���ماء �شم�ًش���ا ت�ش���ّع الن���ور، 
وجع���ل فيه���ا قم���ًرا يني���ر االأر����س بم���ا 

يعك�ش���ه م���ن �ش���وء ال�شم����س.
اللي���ل  ���ر  �شيَّ ال���ذي  ه���و  واهلل   

والنه���ار متعاقبين يعقب اأحدهما االآخر 
ويخلف���ه، لم���ن اأراد اأن يعتب���ر باآي���ات اهلل 
فيهت���دي، اأو اأراد �ش���كر اهلل عل���ى نعم���ه.

ال�ش���ورة  ه���ذه  ف���ي  اهلل  ذك���ر  ولم���ا 
الكف���ار المعر�شي���ن ع���ن االإيم���ان ب���اهلل 

وطاعت���ه، ذك���ر �شف���ات عب���اده ال�شالحي���ن المقبلي���ن عل���ى طاعت���ه فق���ال:
 وعب���اد الرح����من الموؤمن���ون الذي���ن يم�ش���ون عل���ى االأر����س بوق���ار متوا�شعي���ن، واإذا خاطبه���م الجه���ال ل���م يقابلوه���م بالمث���ل، ب���ل يقول���ون 

له���م معروًف���ا ال يجهل���ون فيه عليهم.
 والذين يبيتون لربهم �شجًدا على جباههم، وقياًما على اأقدامهم ي�شلُّون هلل.

 والذين يقولون في دعائهم لربهم: ربنا، اأبعد عنا عذاب جهنم، اإن عذاب جهنم كان دائًما مازًما لمن مات كافًرا.

 اإنها �شاءت مكان ا�شتقرار لمن ا�شتقّر فيها، و�شاءت مقاًما لمن يقيم فيها.

ُلوا في بذلهم لها اإلى حد التبذير، ولم ي�شيقوا في بذلها على من تجب عليهم نفقته من اأنف�ش���هم   والذين اإذا بذلوا اأموالهم لم َي�شِ

اأو غيرها، وكان اإنفاقهم بين التبذير والتقتير عداًل و�شًطا.
 

.     اأن الرح����من ا�ش���م م���ن اأ�ش���ماء اهلل     الداع���ي اإل���ى اهلل ال يطل���ب الج���زاء م���ن النا����س.     ثب���وت �شف���ة اال�ش���تواء هلل بم���ا يلي���ق ب���ه 
ال ي�ش���اركه في���ه اأح���د ق���ط، دال عل���ى �شف���ة م���ن �شفات���ه وه���ي الرحم���ة.     اإعان���ة العب���د بتعاق���ب اللي���ل والنه���ار عل���ى ت���داُرِك م���ا فاَت���ُه م���ن 
الطاعة في اأحدهما.     من �شفات عباد الرح����من التوا�شع والحلم، وطاعة اهلل عند غفلة النا����س، والخوف من اهلل، والتزام التو�ش���ط 

ف���ي االإنف���اق وفي غي���ره من االأمور.



اهلل  م���ع  يدع���ون  ال  والذي���ن   

�شبحانه معبوًدا اآخر، وال يقتلون النف�س 
الت���ي ح���رم اهلل قتله���ا اإال مبا اأذن اهلل به 
م���ن قت���ل القات���ل اأو املرت���د اأو ال���زاين 
يفع���ل  وم���ن  يزن���ون،  وال  املح�ش���ن، 
ه���ذه الكبائ���ر َيْلَق ي���وم القيامة عقوبَة ما 

ارتكب���ه م���ن االإث���م.
القيامة،  يوم  العذاب  له  ي�شاعف   

ويخلد يف العذاب ذليًا حقرًيا.
واآم���ن،  اهلل  اإىل  ت���اب  م���ن  لك���ن   

وعم���ل عم���ًا �شاحًل���ا ي���دل عل���ى �ش���دق 
توبت���ه، فاأولئ���ك يب���دل اهلل م���ا عمل���وه من 
ال�ش���يئات ح�ش���نات، وكان اهلل غف���وًرا 
لذن���وب م���ن ت���اب م���ن عب���اده، رحيًم���ا 

. بهم
على  وَبْرَهن  اهلل،  اإىل  تاب  ومن   

وترك  الطاعات  بفعل  توبته  �شدق 
املعا�شي فاإن توبته توبة مقبولة.

الباط���ل؛  يح�ش���رون  ال  والذي���ن   

كمواط���ن املعا�ش���ي واملاه���ي املحرم���ة، 
وا باللغ���و م���ن �ش���اقط االأق���وال  واإذا َم���رُّ
وا م���روًرا عاب���ًرا، ُمْكِرم���ن  واالأفع���ال َم���رُّ

اأنف�ش���هم بتنزيهه���ا ع���ن خمالطت���ه.
اهلل  باآي���ات  ُذك���روا  اإذا  والذي���ن   

امل�ش���موعة وامل�ش���هودة مل ي�شموا اآذانهم 
ع���ن االآي���ات امل�ش���موعة، ومل يعم���وا ع���ن 

االآي���ات امل�ش���هودة.
دعائه���م  يف  يقول���ون  والذي���ن   

لربه���م: ربن���ا، اأعطن���ا من اأزواجنا، ومن 
اأوالدن���ا م���ن يك���ون ق���رة ع���ن لن���ا لتق���واه 
نا للمتقن  ريِّ وا�شتقامته على احلق، و�شَ

اأئم���ة يف احل���ق ُيْقَت���دى بن���ا.
 اأولئ���ك املت�شف���ون بتل���ك ال�شف���ات 

يج���زون الغرف���ات العالي���ة يف الفردو����س 
االأعل���ى م���ن اجلن���ة ب�ش���بب �شربهم على 
���ون فيه���ا م���ن املائك���ة  طاع���ة اهلل، وُيَلقَّ

بالتحي���ة وال�ش���ام، وَي�ْش���َلُمون فيه���ا م���ن االآف���ات.
 ماكثن فيها اأبًدا، ح�شنت مكان ا�شتقرار ي�شتقرون فيه، ومكان مقام يقيمون فيه.

ي���ن عل���ى كفره���م: م���ا يب���ايل بك���م ربي لنفع يعود اإلي���ه من طاعتكم، لوال اأنَّ له عب���اًدا يدعونه دعاء  رِّ  ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول - للكف���ار املُ�شِ

عبادة ودعاء م�شاألة ملا باىل بكم، فقد كذبتم الر�شول فيما جاءكم به من ربكم، ف�شوف يكون جزاء التكذيب مازًما لكم.
 

���ب قت���ل االأنف����س بغ���ري ح���ق، والبع���د ع���ن الزن���ى، والبع���د ع���ن الباط���ل، واالعتب���ار     م���ن �شف���ات عب���اد الرح����من: البع���د ع���ن ال�ش���رك، وجتنُّ
باآي���ات اهلل، والدع���اء.

   التوبة الن�شوح تقت�شي ترك املع�شية وفعل الطاعة.
   ال�شرب �شبب يف دخول الفردو�س االأعلى من اجلنة.

   غنى اهلل عن اإميان الكفار.

٢٦٢٢٧



بي���ان اآي���ات اهلل ف���ي تاأيي���د المر�ش���لين 
واإه���اك المكذبي���ن.

عل���ى  ال���كام  تق���دم    

نظائره���ا ف���ي بداي���ة �ش���ورة البق���رة.
 تل���ك اآي���ات الق���راآن المبي���ن للح���ق 

م���ن الباطل.
 لعل��ك - اأيه��ا الر�س��ول - لحر�ش��ك 

حزًن��ا  نف�ش��ك  قات��ل  هدايته��م  عل��ى 
��ا عل��ى هدايته��م. وحر�شً

 اإْن َن�َشاأْ اإنزال اآية عليهم من ال�شماء 

اأعناقهم  فتظل  عليهم،  اأنزلناها 
ذلك  ن�شاأ  لم  لكنا  ذليلة،  لها  خا�شعة 

ابتاء لهم: هل يوؤمنون بالغيب؟
الم�ش���ركين  ه���وؤالء  يج���يء  وم���ا   

م���ن تذكي���ر ُمْح���َدث اإنزاله من الرح����من 
بحججه الدالة على توحيده و�شدق نبيه 
اإال اأعر�شوا عن �ش���ماعه والت�شديق به.

 فقد كذبوا بما جاءهم به ر�شولهم، 

ف�ش����ياأتيهم تحقيق اأن��ب�����اء ما ك�انوا به 
ي�شخرون، ويحل عليهم العذاب.

عل���ى  ي���ن  رِّ ُم�شِ ه���وؤالء  اأبق���ي   

كفره���م فل���م ينظ���روا اإل���ى االأر����س ك���م 
اأنبتن���ا فيه���ا من كل نوع من اأنواع النبات 

ح�ش���ن المنظ���ر كثي���ر المناف���ع؟!
 اإن في اإنبات االأر�س باأنواع مختلفة 

قدرة  على  وا�شحة  لداللة  النبات  من 
من اأنبتها على اإحياء الموتى، وما كان 

معظمهم موؤمنين.
اأيه��ا الر�س��ول - له��و   واإن رب��ك - 

الغال��ب ال��ذي ال يغلب��ه اأح��د، الرحي��م 
بعب��اده.

 واذكر - اأيها الر�سول - حين نادى ربك مو�شى اآمًرا اإياه اأن ياأتي القوم الظالمين بكفرهم باهلل وا�شتعباد قوم مو�شى.

 وهم قوم فرعون، فياأمرهم برفق ولين بتقوى اهلل بامتثال اأوامره واجتناب نواهيه.

: اإني اأخاف اأن يكذبوني فيما اأبلغهم به عنك.  قال مو�شى 

 وي�شيق �شدري لتكذيبهم اإياي، وينحب�س ل�شاني عن الكام، فاأر�شل جبريل  اإلى اأخي هارون ليكون معيًنا لي.

 ولهم علي ذنب ب�شبب قتلي الِقْبِطي فاأخاف اأن يقتلوني.

: كا، ل���ن يقتل���وك، فاذه���ب اأن���ت واأخ���وك ه���ارون باآياتن���ا الدال���ة عل���ى �شدقكم���ا، فاإن���ا معكم���ا بالن�ش���ر والتاأيي���د   ق���ال اهلل لمو�ش���ى 

 َفاأِْتَي���ا فرع���ون، فق���وال ل���ه: اإن���ا ر�ش���والن اإلي���ك م���ن رب المخلوق���ات  م�ش���تمعون لم���ا تقول���ون ولم���ا يق���ال لك���م، ال يفوتن���ا م���ن ذل���ك �ش���يء. 
: األم نرّبك لدينا �شغيًرا، ومكثت فينا من عمرك �ش���نين، فما الذي   قال فرعون لمو�ش���ى   اأن ابعث معنا بني اإ�ش���رائيل.   كلها. 

 وفعل���ت اأم���ًرا عظيًم���ا حي���ن قتلت الِقْبِطي انت�ش���اًرا لرجل من قومك، واأنت م���ن الجاحدين لنعمي عليك. دع���اك اإل���ى ادع���اء النب���وة؟  
 

   حر�س الر�ش���ول  على هداية النا����س.     اإثبات �شفة العزة والرحمة هلل.     اأهمية �ش���عة ال�شدر والف�شاحة للداعية.     دعوات 
االأنبي���اء تحري���ر م���ن العبودي���ة لغي���ر اهلل.     احت���ج فرع���ون على ر�ش���الة مو�ش���ى بوقوع القتل منه  فاأقر مو�ش���ى بالفعلة، مما ي�ش���عر باأنها 

لي�شت حجة لفرعون بالتكذيب.



معرتًفا:  لفرعون  مو�شى   قال   

اجلاهلن  من  واأنا  الرجل  ذلك  قتلت 
قبل اأن ياأتيني الوحي.

اإىل  قتل���ه  بع���د  منك���م  فهرب���ت   

قري���ة َمْدَي���ن مل���ا خف���ت م���ن قتلك���م اإي���اي 
ب���ه، فاأعط���اين رب���ي علًم���ا، و�ش���ريين من 

ر�ش���له الذي���ن ير�ش���لهم اإىل النا����س.
غ������ري  م���ن  اإي���اي  وترب�����يتك   

اأن ت�شت����عبدين م���ع ا�شتع�����بادك بن���ي 
اإ�ش�������رائيل نع�����مة مت���ّن به���ا عل���ي بح���ق، 

لك���ن ذل���ك ال مينعن���ي م���ن دعوت���ك.
رب  وما   : ملو�شى   فرعون  قال   

املخلوقات الذي زعمت اأنك ر�شوله؟!
فرع���ون:  جم������يًبا  مو�ش���ى  ق���ال   

ال�ش���ماوات  رب  ه���و  املخلوق���ات  رب 
ورب االأر����س، ورب م���ا بينهم���ا اإن كنت���م 

موقن���ن اأن���ه ربه���م فاعب���دوه وح���ده.
 ق���ال فرع���ون مل���ن حول���ه م���ن �ش���ادة 

قوم���ه: اأال ت�ش���تمعون اإىل ج���واب مو�ش���ى، 
وم���ا فيه م���ن زعم كاذب؟!

 ق���ال له���م مو�ش���ى: اهلل ربك���م ورب 

اآبائكم ال�شابقن.
 ق���ال فرع���ون: اإن ال���ذي يزع���م اأن���ه 

ر�شول اإليكم ملجنون ال يعي كيف يجيب، 
ويقول ما ال يعقل.

 ق���ال مو�ش���ى: اهلل ال���ذي اأدعوك���م 

اإليه هو رب امل�شرق، ورب املغرب، ورب 
م���ا بينهم���ا اإن كان���ت لك���م عق���ول تعقل���ون 

بها.
 ق���ال فرع���ون ملو�ش���ى بع���د عج���زه 

ته: لئن عبدت معبوًدا غريي  اجَّ ع���ن ُمَ
الأ�شرّين���ك من امل�ش���جونن.

 قال مو�شى  لفرعون: اأت�شريين 

من امل�شجونن حتى لو جئتك مبا يبن 
�شدقي فيما جئتك به من عند اهلل؟

 ق���ال: ف���اأت مب���ا ذك���رت اأن���ه ي���دل 

عل���ى �شدق���ك اإن كن���ت م���ن ال�شادق���ن فيم���ا تّدعي���ه.
 فرمى مو�شى ع�شاه يف االأر�س فانقلبت فجاأة ثعباًنا وا�شًحا للعيان.  

ا نورانيًّا ال بيا�س َبَر�س، ي�شاهده الناظرون كذلك.   واأدخل يده يف جيبه غري بي�شاء، فاأخرجها بي�شاء بيا�شً

 قال فرعون ل�شادة قومه من حوله: اإن هذا الرجل ل�شاحر عليم بال�شحر.

 يريد ب�شحره اأن يخرجكم من اأر�شكم، فما راأيكم فيما نتخذه فيه؟ 

ْر اأخاه، وال تبادر بعقوبتهما، واأر�شل يف مدائن م�شر من يجمعون ال�شحرة.  ْره واأخِّ  قالوا له: اأَخِّ

ار عليم بال�شحر.  ياأتوك بكل �شحَّ

 فجمع فرعون �شحرته ملباراة مو�شى يف مكان وزمان مددين. 

 وقيل للنا�س: هل اأنتم جمتمعون لرتوا الغالب اأهو مو�شى اأم ال�شحرة؟

 
   اأخط���اء الداعي���ة ال�ش���ابقة والنع���م الت���ي علي���ه ال تعن���ي ع���دم دعوت���ه مل���ن اأخطاأ بحقه اأو اأنعم عليه.     اتخاذ االأ�ش���باب للحماية من العدو 
ال ينايف االإميان والتوكل على اهلل.     داللة خملوقات اهلل على ربوبيته ووحدانيته.     �شعف احلجة �شبب من اأ�شباب ممار�شة العنف.  

   اإثارة العامة �شد اأهل الدين اأ�شلوب الطغاة.



 رج���اء اأن نتب���ع ال�ش���حرة يف دينه���م 

اإن كانت الغلبة لهم على مو�شى.
 فلم���ا ج���اء ال�ش���حرة اإىل فرع���ون 

ليغالب���وا مو�ش���ى قال���وا ل���ه: ه���ل لن���ا جزاء 
مادي اأو معنوي اإن كانت الغلبة لنا على 

مو�شى؟
لك���م  نع���م  فرع���ون:  له���م  ق���ال   

ج���زاء، واإنك���م يف ح���ال فوزك���م علي���ه مل���ن 
املقرب���ن عن���دي باإعطائك���م املنا�ش���ب 

الرفيع���ة.
 ق���ال له���م مو�ش���ى واثًق���ا بن�ش���ر اهلل 

ومبيًنا اأن ما عنده لي�س �شحًرا: األقوا ما 
اأنتم ُمْلُقوه من حبالكم وع�شيكم.

وع�شيه���م،  حباله���م  فاألق���وا   

وقال���وا عن���د اإلقائه���ا: بعظمة فرع���ون اإنا 
لنح���ن الغالب���ون، ومو�ش���ى ه���و املغل���وب.

فانقلب���ت  فاألق���ى مو�ش���ى ع�ش���اه   

هون به على  وِّ حي���ة، ف���اإذا هي تبتلع ما مُيَ
النا����س من ال�ش���حر.

مو�شى  ع�شا  ال�شحرة  اأب�شر  فلما   

�شقطوا  �شحرهم  من  األقوه  ما  تبتلع 
�شاجدين.

املخلوق���ات  ب���رب  اآمن���ا  قال���وا:   

كله���ا.
.  رب مو�شى ورب هارون  

 ق���ال فرع���ون منك���ًرا عل���ى ال�ش���حرة 

اإميانه���م: اأاآمنت���م مبو�ش���ى قب���ل اأن اآذن 
لك���م بذل���ك؟! اإن مو�ش���ى له���و كبريك���م 
ال���ذي علمك���م ال�ش���حر، وق���د تاآم���رمت 
جميًع���ا عل���ى اإخ���راج اأه���ل م�ش���ر منه���ا، 
فل�ش���وف تعلم���ون م���ا اأوقع���ه بك���م م���ن 
عق���اب، فاأقطع���ّن رْج���ل كل واح���د وي���ده 
خمالًف���ا بينهم���ا بقط���ع الرج���ل اليمن���ى 
مع اليد الي�ش���رى اأو العك����س، والأ�شلبنكم 
اأجمع���ن عل���ى ج���ذوع النخ���ل، ال اأ�ش���تبقي 

منك���م اأح���ًدا.
 ق���ال ال�ش���حرة لفرع���ون: ال �ش���رر فيم���ا تهددن���ا ب���ه م���ن القط���ع وال�شل���ب يف الدني���ا، فعذابك يزول، ونح���ن اإىل ربنا منقلبون، و�ش���يدخلنا 

يف رحمته الدائمة.
ق به.  اإنا نرجو اأن ميحو اهلل عنا خطايانا ال�شابقة التي ارتكبناها الأجل اأن كنا اأول من اآمن مبو�شى و�شدَّ

 واأوحينا اإىل مو�شى اآمرين اإياه اأن ي�شري ببني اإ�شرائيل ليًا، فاإن فرعون ومن معه متبعوهم لريدوهم.

 فبعث فرعون بع�س جنوده يف املدائن جامعن يجمعون اجليو�س لريدوا بني اإ�شرائيل ملا علم مب�شريهم من م�شر.

 قال فرعون مقلًا من �شاأن بني اإ�شرائيل: اإن هوؤالء لطائفة قليلة.

 واإنهم لفاعلون ما يغيظنا عليهم.

 واإنا مل�شتعدون لهم متيقظون.

 فاأخرجنا فرعون وقومه من اأر�س م�شر ذات احلدائق الغناء، والعيون اجلارية باملاء.

 وكم���ا اأخرجن���ا فرع���ون وقوم���ه م���ن ه���ذه النعم �شرينا جن����س هذه النعم م���ن بعدهم لبني   وذات خزائ���ن امل���ال، وامل�ش���اكن احل�ش���نة. 

 ف�شار فرعون وقومه يف اإثر بني اإ�شرائيل يف وقت �شروق ال�شم�س. اإ�شرائيل يف باد ال�شام. 
 

   العاق���ة ب���ن اأه���ل الباط���ل ه���ي امل�شال���ح املادي���ة.     ثق���ة مو�ش���ى بالن�ش���ر عل���ى ال�ش���حرة ت�شديًق���ا لوع���د ربه.     اإميان ال�ش���حرة برهان 
ف القل���وب ي�شرفه���ا كي���ف ي�ش���اء.     الطغي���ان والظل���م م���ن اأ�ش���باب زوال املل���ك. ���ِرّ عل���ى اأن اهلل ه���و ُم�شَ



 فلم���ا تقاب���ل فرع���ون وقوم���ه م���ع 

مو�شى وقومه بحيث �شار يرى كل فريق 
الفريق االآخر، قال اأ�شحاب مو�شى: اإن 
فرع���ون وقوم���ه �ش���يلحقوننا، وال ِقَب���ل لنا 

بهم.
 ق���ال مو�ش���ى لقوم���ه: لي����س االأم���ر 
كم���ا ت�شورت���م، ف���اإن مع���ي رب���ي بالتاأيي���د 
والن�شر، �شير�شدني ويدلني اإلى طريق 

النجاة.
 فاأوحين���ا اإل���ى مو�ش���ى اآمري���ن اإي���اه 

اأن ي�ش���رب البح���ر بع�شاه، ف�شربه بها، 
فان�ش���ّق البح���ر وتح���ّول اإل���ى اثن���ي ع�ش���ر 
َم�ْش���لًكا بع���دد قبائ���ل بن���ي اإ�ش���رائيل، 
فكان���ت كل قطع���ة من�ش���قة م���ن البح���ر 
مث���ل الجب���ل العظيم في الِعَظ���م والثبات 

بحي���ث ال ي�ش���يل منه���ا م���اء.
حت���ى  وقوم���ه  فرع���ون  وقربن���ا   

دخلوا البحر ظانين اأن الطريق �شالك.
 واأنقذن���ا مو�ش���ى وم���ن مع���ه م���ن 

بن���ي اإ�ش���رائيل، فل���م يهل���ك منه���م اأح���د.
 ث���م اأهلكن���ا فرع���ون وقوم���ه بالغ���رق 

في البحر.
لمو�شى  البحر  انفاق  في  اإن   

ونجاته وهاك فرعون وقومه الآية دالة 
على �شدق مو�شى، وما كان اأكثُر َمْن َمَع 

فرعون بموؤمنين.
 - الر�س���ول  اأيه���ا   - رب���ك  واإن   

له���و العزي���ز ال���ذي ينتق���م م���ن اأعدائ���ه، 
الرحي���م بم���ن ت���اب منه���م.

 واتُل عليهم - اأيها الر�سول - ق�شة 

اإبراهيم.
 حي���ن ق���ال الأبي���ه اآزر وقوم���ه: م���ا 

ال���ذي تعبدون���ه م���ن دون اهلل؟
اأ�شناًم���ا  نعب���د  قوم���ه:  ل���ه  ق���ال   

فنظ���ّل مقيمي���ن عل���ى عبادته���ا مازمين 
. لها

 قال لهم اإبراهيم: هل ت�شمع االأ�شنام دعاءكم حين تدعونهم؟

 اأو ينفعونكم اإن اأطعتموهم، اأو ي�شرونكم اإن ع�شيتموهم؟

 قال���وا: ال ي�ش���معوننا اإذا دعوناه���م، وال ينفعونن���ا اإن اأطعناه���م، وال ي�شرونن���ا اإن ع�شيناه���م، ب���ل الحا�ش���ل اأن���ا وجدن���ا اآباءن���ا يفعل���ون 

ذلك، فنح���ن نقلدهم.
 قال اإبراهيم: اأتاأملتم فراأيتم ما كنتم تعبدون من االأ�شنام من دون اهلل.

 وما كان يعبده اآباوؤكم االأولون.

 فاإنهم كلهم اأعداء لي؛ الأنهم باطل اإال اهلل رب المخلوقات كلها.

 الذي خلقني، فهو ير�شدني اإلى خيري الدنيا واالآخرة.

 واإذا مر�ش���ت فه���و وح���ده ال���ذي ي�ش���فيني م���ن المر����س ال �ش���افي ل���ي   وال���ذي ه���و وح���ده يطعمن���ي اإذا جع���ت، وي�ش���قيني اإذا عط�ش���ت. 

 وال���ذي اأرجوه وح���ده اأن يغفر لي خطيئتي ي���وم الجزاء.   وال���ذي ه���و وح���ده يتوفان���ي اإذا انق�ش���ى اأجل���ي، ويحيين���ي بع���د موت���ي.  غي���ره. 
 ق���ال اإبراهي���م داعًي���ا رب���ه: رب اأعطن���ي فقًه���ا في الدين، واألحقني بال�شالحين م���ن االأنبياء قبلي باأن تدخلني الجنة معهم.

   اهلل م���ع عب���اده الموؤمني���ن بالن�ش���ر والتاأيي���د واالإنج���اء م���ن ال�ش���دائد.     ثب���وت �شفت���ي الع���زة والرحم���ة هلل تعال���ى.     خط���ر التقلي���د 
االأعم���ى.     اأم���ل الموؤم���ن ف���ي رب���ه عظيم.  



 واجع���ل ل���ي ذك���ًرا جمي���ًا وثن���اء 

ح�ش���ً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 الموؤمن���ون، 
ي فيه���ا. واأ�ش���كنِّ

م���ن  كان  اإن���ه  الأب���ي؛  واغف���ر   

ال�شالين عن الحق ب�شبب ال�شرك، دعا 
اإبراهي���م الأبي���ه قب���ل اأن يتبي���ن ل���ه اأنه من 
اأ�شح���اب الجحي���م، فلم���ا تبي���ن ل���ه ذل���ك 

تب���راأ من���ه ول���م َي���ْدُع ل���ه.
 وال تف�شحن���ي بالع���ذاب ي���وم يبع���ث 

النا�س للح�شاب.
 ي���وم ال ينف���ع في���ه م���ال ق���د جمع���ه 

االإن�شان في دنياه، وال بنون كان ينت�شر 
بهم.

 اإال م���ن ج���اء اهلل بقل���ب �ش���ليم؛ ال 

�ش���رك في���ه وال نف���اق وال ري���اء وال عج���ب، 
فاإن���ه ينتف���ع بمال���ه الذي اأنفقه في �ش���بيل 

اهلل، وباأبنائ���ه الذي���ن يدع���ون له.
لربه���م  للمتقي���ن  الجن���ة  وقرب���ت   

بامتث���ال اأوام���ره، واجتن���اب نواهي���ه.
المح�ش���ر  ف���ي  الن���ار  واأظه���رت   

لل�شالي���ن الذي���ن �شل���وا ع���ن دي���ن الح���ق.
 وقي���ل له���م تقريًع���ا له���م: اأي���ن م���ا 

كنت���م تعبدون���ه م���ن االأ�شن���ام؟
ه���ل  اهلل؟  دون  م���ن  تعبدونه���م   

ين�شرونك���م بمنعك���م من ع���ذاب اهلل، اأو 
ينت�ش���رون ه���م الأنف�ش���هم؟

 َفُرِم���ي بع�شه���م ف���ي الجحي���م ف���وق 

بع����س هم ومن اأ�شلوهم.
ال�ش���ياطين  م���ن  اإبلي����س  واأع���وان   

كله���م، ال ُي�ْش���َتْثَنى منه���م اأح���د.
كان���وا  الذي���ن  الم�ش���ركون  ق���ال   

يعب���دون غي���ر اهلل، ويتخذونه���م �ش���ركاء 
من دونه، وهم يتخا�شمون مع من كانوا 

يعبدونه���م م���ن دون���ه:
 وم���ا اأ�شلن���ا ع���ن   اإذ نجعلك���م  مث���ل رب المخلوق���ات كله���ا، فنعبدك���م كم���ا نعب���ده.    ت���اهلل لق���د كن���ا ف���ي �ش���ال وا�ش���ح ع���ن الح���ق. 

 فلي�س لنا �شافعون ي�شفعون لنا عند اهلل لينجينا من عذابه.   طريق الحق اإال المجرمون الذين دعونا اإلى عبادتهم من دون اهلل.   
 فلو اأن لنا رجعة اإلى الحياة الدنيا فنكون من الموؤمنين باهلل.    ولي�س لنا �شديق خال�س المودة يدافع عنا وي�شفع لنا. 

 واإن رب���ك  ، وم�شي���ر المكذبي���ن لعب���رة للمعتبري���ن، وم���ا كان معظمه���م موؤمني���ن.    اإن ف���ي ذل���ك المذك���ور م���ن ق�ش���ة اإبراهي���م 
  .  كذبت قوم نوح المر�ش���لين حين كذب���وا نوًحا  - اأيه���ا الر�س���ول - له���و العزي���ز ال���ذي ينتق���م م���ن اأعدائ���ه، الرحي���م بم���ن ت���اب منه���م.  
 اإني لكم ر�ش���ول اأر�ش���لني اهلل اإليكم، اأمين ال   اإذ ق���ال له���م اأخوه���م ف���ي الن�ش���ب ن���وح: اأال تتق���ون اهلل بت���رك عب���ادة غي���ره خوًف���ا من���ه؟!  
 فاتقوا اهلل بامتثال اأوامره واجتناب نواهيه، واأطيعوني فيما اآمركم به، وفيما اأنهاكم عنه.   اأزيد على ما اأوحاه اهلل اإلي وال اأنق�س.  

 فاتق���وا اهلل بامتث���ال   وم���ا اأطل���ب منك���م ثواًب���ا عل���ى م���ا اأبلغك���م م���ن رب���ي، لي����س ثواب���ي اإال عل���ى اهلل رب المخلوق���ات ال عل���ى غي���ره.    
 قال له قومه: اأنوؤمن بك - يا نوح - ونتبع ما جئت به ونعمل  اأوامره واجتناب نواهيه، واأطيعوني فيما اآمركم به، وفيما اأنهاكم عنه.  

والحال اأن اأتباعك اإنما هم ال�شفلة من النا�س، فا يوجد فيهم ال�شادة واالأ�شراف؟!
  

   اأهمي���ة �ش���امة القل���ب م���ن االأمرا����س كالح�ش���د والري���اء والُعج���ب.     تعلي���ق الم�ش���وؤولية ع���ن ال�ش���ال عل���ى الم�شلي���ن ال تنف���ع ال�شالي���ن. 
   التكذي���ب بر�ش���ول اهلل تكذي���ب بجمي���ع الر�ش���ل.     ُح�ش���ن التخل����س ف���ي ق�ش���ة اإبراهي���م من اال�ش���تطراد في ذكر القيام���ة ثم الرجوع اإلى 

خاتمة الق�شة.



: وم���ا علم���ي بم���ا   ق���ال له���م ن���وح 
كان ه���وؤالء الموؤمن���ون يعمل���ون؟ فل�ش���ت 

وكي���ًا عليه���م اأح�ش���ي اأعمالهم.
 م���ا ح�ش���ابهم اإال عل���ى اهلل ال���ذي 
يعلم �ش���رائرهم وعانياتهم ولي�س اإلي، 

ل���و ت�ش���عرون لما قلت���م ما قلتم.
ع���ن  الموؤمني���ن  بط���ارد  ول�ش���ت   
مجل�ش���ي ا�ش���تجابة لطلبك���م ك���ي توؤمن���وا.

 م���ا اأن���ا اإال نذي���ر وا�ش���ح الن���ذارة 
اأحذرك���م ع���ذاب اهلل.

���ا   ق���ال ل���ه قوم���ه: لئ���ن ل���م َتُك���فَّ َعمَّ
تدعون���ا اإلي���ه لتكون���ن م���ن الم�ش���تومين 

والمقتولي���ن بالرم���ي بالحج���ارة.
 ق���ال ن���وح داعًي���ا رب���ه: رب اإن قوم���ي 
كذبون���ي، ول���م ي�شدقون���ي فيم���ا جئت به 

من عندك.
حكًم���ا  وبينه���م  بين���ي  فاحك���م   
الباط���ل،  عل���ى  الإ�شراره���م  يهلكه���م 
واأنقذن���ي وم���ن مع���ي م���ن الموؤمني���ن مم���ا 

تهل���ك ب���ه الكف���ار م���ن قوم���ي.
 فا�ش���تجبنا ل���ه دع���اءه، واأنجين���اه 
وم���ن مع���ه م���ن الموؤمني���ن ف���ي ال�ش���فينة 

الممل���وءة م���ن النا����س والحي���وان.
الباقي���ن،  بعده���م  اأغرقن���ا  ث���م   

وه���م ق���وم ن���وح.
 اإن ف���ي ذل���ك المذك���ور م���ن ق�ش���ة 
ن���وح وقوم���ه، ونج���اة ن���وح وم���ن مع���ه م���ن 
الموؤمني���ن، وه���اك الكافري���ن من قومه 
لعب���رة للمعتبري���ن، وم���ا كان معظمه���م 

موؤمني���ن.
 - الر�س���ول  اأيه���ا   - رب���ك  واإن   
ه���و العزي���ز ال���ذي ينتق���م م���ن اأعدائ���ه، 

الرحي���م بم���ن ت���اب منه���م.
حي���ن  المر�ش���لين  ع���اد  كذب���ت   

. كذب���وا ر�ش���ولهم ه���وًدا 
 اذك���ر حي���ن ق���ال له���م اأخوه���م ف���ي 

الن�ش���ب ه���ود: اأال تتق���ون اهلل بت���رك عبادة غي���ره خوًفا منه؟!  
 اإني لكم ر�شول اأر�شلني اهلل اإليكم، اأمين ال اأزيد على ما اأمرني اهلل بتبليغه وال اأنق�شه.

 فاتقوا اهلل؛ بامتثال اأوامره، واجتناب نواهيه، واأطيعوني فيما اأمرتكم به، وفيما نهيتكم عنه.
 وما اأطلب منكم ثواًبا على ما اأبلغكم من ربي، لي�س ثوابي اإال على اهلل رب المخلوقات، ال على غيره.

 اأتبنون بكل مكان م�شرف مرتفع بنياًنا َعَلًما عبًثا دون فائدة تعود عليكم في دنياكم اأو اآخرتكم؟!
 وتتخذون ح�شوًنا وق�شوًرا كاأنكم تخلدون في هذه الدنيا، وال تنتقلون عنها؟! 

 واإذا �شطوتم بالقتل اأو ال�شرب �شطوتم جبارين من غير راأفة وال رحمة. 
 فاتقوا اهلل بامتثال اأوامره، واجتناب نواهيه، واأطيعوني فيما اآمركم به، وفيما اأنهاكم عنه.

 اأعطاك���م ب�ش���اتين   اأعطاك���م اأنعاًم���ا، واأعطاك���م اأوالًدا.     وخاف���وا م���ن �ش���خط اهلل ال���ذي اأعطاك���م م���ن نعم���ه م���ا تعلم���ون.   
 ق���ال له قومه: ي�ش���توي عندن���ا تذكيرك لنا   اإن���ي اأخ���اف عليك���م - ي���ا قوم���ي - ع���ذاب ي���وم عظي���م ه���و ي���وم القيام���ة.   وعيوًن���ا جاري���ة.   

وع���دم تذكي���رك، فل���ن نوؤمن بك، ولن نرج���ع عما نحن عليه.
 

ة اإلهية.     خطر الركوِن      اأف�شلي���ة اأه���ل ال�ش���بق لاإيم���ان حت���ى ل���و كان���وا فق���راء اأو �شعف���اء.     اإه���اك الظالمي���ن، واإنجاء الموؤمنين �ُش���نَّ
اإلى الدنيا.     تعنت اأهل الباطل، واإ�شرارهم عليه.



ِلين وعاداتهم   لي�س هذا اإال دين االأَوَّ
واأخاقهم.

 ول�شنا بُمَعذبين.
نبيه���م  تكذي���ب  عل���ى  فا�ش���تمروا   
، فاأهلكناه���م ب�ش���بب تكذيبه���م  ه���ود 
بالري���ح العقي���م، اإن ف���ي ذل���ك االإه���اك 
لعب���رة للمعتبري���ن، وم���ا كان معظمه���م 

موؤمني���ن.
 - الر�س���ول  اأيه���ا   - رب���ك  واإن   
له���و العزي���ز ال���ذي ينتق���م م���ن اأعدائ���ه، 

الرحي���م بم���ن ت���اب م���ن عب���اده.
بتكذيبه���م  الر�ش���ل  ثم���ود  كذب���ت   

. نبيه���م �شالًح���ا 
 اإذ ق���ال له���م اأخوه���م ف���ي الن�ش���ب 
�شالح: اأال تتقون اهلل بترك عبادة غيره 

خوًفا منه؟!
 اإني لكم ر�شول اأر�شلني اهلل اإليكم، 
وال  عليه  اأزيد  ال  عنه  اأبلغه  فيما  اأمين 

اأنق�س منه.
اأوام������ره،  بامت�����ثال  اهلل  فات�ق�����وا   
فيم���ا  واأطيعون���ي  نواهي���ه،  واجتن���اب 

اأمرتك���م ب���ه، ونهيتك���م عن���ه.
 وم���ا اأطل���ب منك���م ثواًب���ا عل���ى م���ا 
اأبلغكم من ربي، لي�س ثوابي اإال على اهلل 

رب المخلوق���ات، ال عل���ى غي���ره.
 اأتطمع���ون اأن ُتْترك���وا فيم���ا اأنت���م 
في���ه م���ن الخي���رات والنع���م اآمني���ن ال 

تخاف���ون؟!
 في ب�شاتين وعيون جارية.

 وزروع ونخل ثمرها لين ن�شيج.
 وتقطع���ون الجب���ال لت�شنع���وا بيوًت���ا 

ت�شكنونها واأنتم ماهرون بنحتها.
اأوام�����ره،  بامت�����ثال  اهلل  فات�ق�����وا   
واجت�����ناب نواهي����ه، واأطيعون���ي فيم���ا 

اأمرتك���م ب���ه، وفيم���ا نهيتك���م عن���ه.
 وال تنق���ادوا الأم���ر الم�ش���رفين عل���ى 

 الذين يف�شدون في االأر�س بما ين�شرونه من المعا�شي، وال ي�شلحون اأنف�شهم بالتزام طاعة اهلل. اأنف�شهم بارتكاب المعا�شي.  
 قال له قومه: اإنما اأنت ممن �ُشِحروا مراًرا حتى غلب ال�شحر على عقولهم فاأذهبها.

 ل�ش���َت اإال ب�ش���ًرا مثلن���ا ف���ا مزي���ة ل���ك علين���ا حت���ى تك���ون ر�ش���واًل، ف���اأت بعام���ة تدل على اأنك ر�ش���ول اإن كن���ت �شادًقا فيم���ا تّدعيه من اأنك 
 ق���ال له���م �شال���ح - وق���د اأعط���اه اهلل عام���ة، وه���ي ناق���ة اأخرجه���ا اهلل م���ن ال�شخ���رة -: ه���ذه ناقة ُترى وُتلم����س، له���ا ن�شيب من  ر�ش���ول. 

الم���اء، ولك���م ن�شي���ب معل���وم، ال ت�ش���رب ف���ي الي���وم الذي هو ن�شيبكم، وال ت�ش���ربون اأنتم في الي���وم الذي هو ن�شيبها.
 وال تم�ش���وها بما ي�ش���ووؤها من َعْقٍر اأو �شرٍب، َفَيَناَلُكم ب�ش���بب ذلك عذاب من اهلل يهلككم به في يوم عظيم لما فيه من الباء النازل 
���ا علموا اأن العذاب ن���ازل بهم ال محالة،   فاتفق���وا عل���ى َعْقره���ا، َفَعَقره���ا اأ�ش���قاهم، فاأ�شبح���وا نادمي�����ن عل���ى م���ا اأقدموا عليه لمَّ عليك���م. 
 فاأخذه���م الع���ذاب ال���ذي اأُوِع���دوا به وهو الزلزل���ة وال�شيحة، اإن في ذل���ك المذكور من ق�شة  لك���ن الن���دم عن���د معاين���ة الع���ذاب ال ينف���ع. 

�شالح وقومه لعبرة للمعتبرين، وما كان معظمهم موؤمنين.
 واإن ربك - اأيها الر�سول - لهو العزيز الذي ينتقم من اأعدائه، الرحيم بمن تاب من عباده.

 
   توال���ي النع���م م���ع الكف���ر ا�ش���تدراج لله���اك.    التذكي���ر بالنع���م ُيرتج���ى من���ه االإيم���ان والعودة اإلى اهلل من العبد.    المعا�شي هي �ش���بب 

الف�شاد في االأر�س.



المر�ش�لين  ل�وط  ق�وم  كذب�ت   
. لوًط�ا  نبيه�م  لتكذيبه�م 

الن�شب  في  اأخوهم  لهم   قال  اإذ   
به  ال�شرك  بترك  اهلل  تتقون  اأال  لوط: 

خوًفا منه؟!
اهلل  اأر�ش���لني  ر�ش���ول  لك���م  اإن���ي   
اإليكم، اأمي���ن فيما اأبلغه عن���ه، ال اأزيد 

اأنق�س. وال  علي���ه 
 فاتقوا اهلل بامتثال اأوامره واجتناب 
به،  اآمركم  فيما  واأطيعوني  نواهيه، 

وفيما اأنهاكم عنه.
 وم���ا اأطل���ب منك���م ثواًب���ا عل���ى ما 
اأبلغك���م من ربي، لي����س ثواب���ي اإال على 

اهلل رب المخلوق���ات، ال عل���ى غي���ره.
 اأتاأت���ون الذك���ور م���ن النا����س ف���ي 

اأدباره���م؟!
اهلل  خلق���ه  م���ا  اإتي���ان  وتترك���ون   
ف���روج  م���ن  من���ه  �ش���هواتكم  لتق�ش���وا 
زوجاتكم؟! ب���ل اأنتم متجاوزون لحدود 

اهلل به���ذا ال�ش���ذوذ المنك���ر.
 قال له قومه: لئ���ن لم تكّف يا لوط 
ع���ن نهينا عن هذا الفعل واإنكاره علينا 
لتكونن اأن���ت ومن معك من الُمْخَرجين 

من قريتنا.
لعملك���م  اإن���ي  ل���وط:  له���م  ق���ال   
ه���ذا ال���ذي تعملون���ه لم���ن الكارهي���ن 

. لمبغ�شي���ن ا
 ق���ال داعًي���ا رب���ه: رب نّجن���ي ون���ّج 
اأهلي مما �ش���ي�شيب هوؤالء من العذاب 

ب�ش���بب ما يفعلونه من المنكر.
واأهل���ه  فنجين���اه  دع���اءه  فاأجبن���ا   

. كلهم
كاف���رة،  كان���ت  فق���د  زوجت���ه  اإال   

فكان���ت م���ن الذاهبي���ن الهالكين.
 ث���م بعدم���ا خ���رج ل���وط واأهله من 
قرية )�َش���ُدوم( اأهلكنا قوم���ه الباقين 

بعده اأ�ش���ّد اإهاك.
 واأنزلن���ا عليه���م حجارة من ال�ش���ماء مثل اإنزال المطر، فقبح مطر هوؤالء الذي���ن كان ينذرهم لوط ويحذرهم من عذاب اهلل اإن هم 

ا�شتمّروا على ما هم عليه من ارتكاب المنكر.
 اإن في ذلك المذكور من العذاب النازل على قوم لوط ب�شبب فعل الفاح�شة، لعبرة للمعتبرين، وما كان معظمهم موؤمنين.

 واإن ربك - اأيها الر�سول - لهو العزيز الذي ينتقم من اأعدائه، الرحيم بمن تاب من عباده.
.  كذب اأ�شحاب القرية ذات ال�شجر الملتف المر�شلين حين كذبوا نبيهم �شعيًبا 

 اإذ قال لهم نبيهم �شعيب: اأال تتقون اهلل بترك ال�شرك به خوًفا منه؟! 
 فاتقوا اهلل بامتثال اأوامره   اإني لكم ر�ش���ول اأر�ش���لني اهلل اإليكم، اأمين فيما اأبلغه عنه، ال اأزيد على ما اأمرني بتبليغه وال اأنق�س.  
 وما اأطلب منكم ثواًبا على ما اأبلغكم من ربي، لي����س ثوابي اإال على  واجتناب نواهيه، واأطيعوني فيما اأمرتكم به، وفيما نهيتكم عنه. 
 وزنوا اإذا   اأتموا للنا����س الكيل عندما تبيعونهم، وال تكونوا ممن ينق�س الكيل اإذا باع للنا����س.  اهلل رب المخلوقات، ال على غيره. 

 وال تنق�شوا النا����س حقوقهم، وال تكثروا في االأر�س الف�ش���اد بارتكاب المعا�شي. وزنتم لغيركم بالميزان الم�ش���تقيم.  
 

   اللواط �ش���ذوذ عن الفطرة ومنكر عظيم.     من االبتاء للداعية اأن يكون اأهل بيته من اأ�شحاب الكفر اأو المعا�شي.     العاقات 
االأر�شية ما لم ي�شحبها االإيمان، ال تنفع �شاحبها اإذا نزل العذاب.     وجوب وفاء الكيل وحرمة الَتّْطِفيف.



وخل���ق  خلقك���م،  ال���ذي  واتق���وا   
االأم���م ال�ش���ابقة بالخ���وف من���ه اأن ين���زل 

بك���م عقاب���ه.
 ق���ال ق���وم �ش���عيب ل�ش���عيب: اإنم���ا 
اأن���ت م���ن الذي���ن اأ�شابه���م ال�ش���حر مراًرا 
ب���ه. حت���ى غل���ب ال�ش���حر عل���ى عقل���ك، َفَغيَّ

 ول�ش���ت اإال ب�ش���ًرا مثلن���ا ف���ا مزي���ة 
ل���ك علين���ا، فكي���ف تك���ون ر�ش���واًل؟ وال 
نظن���ك اإال كاذًب���ا فيم���ا تّدعي���ه م���ن اأن���ك 

ر�ش���ول.
 فاأ�ش���قط علين���ا قطًع���ا م���ن ال�ش���ماء 

اإن كن���ت �شادًقا فيما تّدعيه.
 ق���ال له���م �ش���عيب: رب���ي اأعل���م بم���ا 
تعملون من ال�ش���رك والمعا�شي ال يخفى 

علي���ه من اأعمالكم �ش���يء.
فاأ�شابهم  تكذيبه،  على  فا�شتمّروا   
عذاب عظيم حيث اأظلتهم �شحابة بعد 
يوم �شديد الحر، فاأمطرت عليهم ناًرا 
فاأحرقتهم، اإن يوم اإهاكهم كان يوًما 

عظيم الهول.
 اإن ف���ي ذل���ك المذك���ور م���ن اإه���اك 
ق���وم �ش���عيب لعب���رة للمعتبري���ن، وم���ا كان 

معظمه���م موؤمنين.
لهو   - الر�سول  اأيها   - ربك  واإن   
اأعدائه،  من  ينتقم  الذي  العزيز 

الرحيم بمن تاب من عباده.
عل���ى  المن���زل  الق���راآن  ه���ذا  واإن   
محم���د    من���زل م���ن رب المخلوقات.

.  نزل به جبريل االأمين 
اأيه���ا   - قلب���ك  عل���ى  ب���ه  ن���زل   
الر�س���ول- لتك���ون م���ن الر�ش���ل الذي���ن 
ين���ذرون النا����س، ويخوفونه���م من عذاب 

اهلل.
 نزل به بل�شان عربي وا�شح.

ف���ي  لمذك���ور  الق���راآن  ه���ذا  واإن   
كت���ب االأولي���ن، فق���د ب�ش���رت ب���ه الكت���ب 

ال�ش���ماوية ال�ش���ابقة.
 اأولم يكن لهوؤالء المكذبين بك عامة على �شدقك اأن يعلم حقيقة ما نزل عليك عل���ماء بني اإ�ش��رائيل، مثل عبداهلل بن �شام.

 ولو نزلنا هذا القراآن على بع�س االأعاجم الذين ال يتكلمون بالل�شان العربي.
 فقراأه عليهم ما �شاروا به موؤمنين؛ الأنهم �شيقولون: ال نفهمه، فليحمدوا اهلل اأن نزل بلغتهم.

 كذلك اأدخلنا التكذيب والكفر في قلوب المجرمين.
 ال يتغيرون عما هم عليه من الكفر وال يوؤمنون حتى يروا العذاب الموجع. 

 فياأتيهم هذا العذاب فجاأة، وهم ال يعلمون بمجيئه حتى يباغتهم. 
 فيقولوا حين ينزل بهم العذاب بغتة من �شدة الح�شرة: هل نحن ُمْمَهلون فنتوب اإلى اهلل؟! 

 اأفبعذابنا ي�شتعجل هوؤالء الكفار قائلين: لن نوؤمن لك حتى ُت�ْشِقط ال�شماء كما زعمت علينا ك�شًفا؟! 
ا.  فاأخبرني - اأيها الر�سول - اإن متعنا هوؤالء الكافرين المعر�شين عن االإيمان بما جئت به، بالنعم زمًنا ممتدًّ

 ثم جاءهم بعد ذلك الزمن الذي نالوا فيه تلك النعم ما كانوا يوعدون به من العذاب.  
 

في���ن م���ن اأه���ل  ���ق الم�ش���لم ف���ي اللغ���ة العربي���ة، كان اأق���در عل���ى فه���م الق���راآن.     االحتج���اج عل���ى الم�ش���ركين بم���ا عن���د الُمْن�شِ    كلم���ا تعمَّ
الكت���اب م���ن االإق���رار ب���اأن الق���راآن م���ن عن���د اهلل.     م���ا ينال���ه الكف���ار م���ن نع���م الدني���ا ا�ش���تدراج ال كرامة.  



 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 ُتْج���د �ش���يًئا.
 وم���ا اأهلكن���ا م���ن اأم���ة م���ن االأم���م 
اإال بع���د االإع���ذار اإليه���ا باإر�ش���ال الر�ش���ل 

واإن���زال الكت���ب.
كن���ا  وم���ا  له���م،  وتذكي���ًرا  عظ���ة   
ظالمي���ن بتعذيبه���م بع���د االإع���ذار اإليه���م 

باإر�ش���ال الر�ش���ل واإن���زال الكت���ب.
به���ذا  ال�ش���ياطين  تنزل���ت  وم���ا   

الق���راآن عل���ى قل���ب الر�ش���ول   .
 وم���ا ي�ش���ح اأن يتنزل���وا ب���ه عل���ى 

قلب���ه، وم���ا ي�ش���تطيعون ذل���ك.
 م���ا ي�ش���تطيعونه الأنه���م معزول���ون 
ع���ن مكان���ه م���ن ال�ش���ماء، فكي���ف ي�شلون 

اإلي���ه، ويتنزل���ون به؟!
 ف���ا تعب���د م���ع اهلل معب���وًدا اآخ���ر 
ت�ش���ركه مع���ه، فتك���ون ب�ش���بب ذل���ك م���ن 

المعذبي���ن.
 واأن���ذر - اأيه���ا الر�س���ول - االأق���رب 
فاالأق���رب م���ن قوم���ك حت���ى ال ي�شيبه���م 

ع���ذاب اهلل اإن بق���وا عل���ى ال�ش���رك.
 واأَِل���ْن جانب���ك فع���ًا وق���واًل لم���ن 
اتبع���ك من الموؤمنين رحمة بهم ورفًقا.

ي�ش���تجيبوا  ول���م  ع�ش���وك،  ف���اإن   
لما اأمرتهم به من توحيد اهلل وطاعته، 
فق���ل له���م: اإن���ي ب���ريء مم���ا تعمل���ون م���ن 

ال�ش���رك والمع�����ا�شي.
 واعتم���د ف���ي اأم���ورك كله���ا عل���ى 
اأعدائ���ه،  م���ن  ينتق���م  ال���ذي  العزي���ز 

الرحي���م بم���ن اأن���اب منه���م اإلي���ه.
 ال���ذي ي���راك �ش���بحانه حي���ن تق���وم 

اإلى ال�شاة.
 وي���رى �ش���بحانه تقلب���ك م���ن ح���ال 
اإل���ى ح���ال ف���ي الم�شلي���ن، ال يخف���ى عليه 
�ش���يء مم���ا تق���وم ب���ه، وال مم���ا يق���وم ب���ه 

غي���رك.
 اإنه هو ال�شميع لما تتلوه من قراآن وذكر في �شاتك، العليم بنيتك.

ولما زعموا اأن ال�شياطين تنزلت بالقراآن، واأن محمًدا    �شاعر رد اهلل عليهم زعمهم فقال:
 تتن���زل ال�ش���ياطين عل���ى كل كذاب كثي���ر االإثم   ه���ل اأخبرك���م عل���ى م���ن تتن���زل ال�ش���ياطين الذي���ن زعمت���م اأنه���م تنزل���وا به���ذا الق���راآن؟ 
 ي�ش���ترق ال�ش���ياطين ال�ش���مع م���ن الم���اإ االأعل���ى، فيلقون���ه اإل���ى اأوليائهم من الكه���ان، واأكثر الكه���ان كاذبون، اإن  والمع�شي���ة م���ن الكه���ان.  
 وال�ش���عراء الذي���ن زعمت���م اأن محم���ًدا    منه���م يتبعه���م المنحرف���ون ع���ن طري���ق اله���دى  �شدق���وا ف���ي كلم���ة كذب���وا معه���ا مئ���ة كذب���ة. 
 األ���م ت���ر - اأيه���ا الر�س���ول - اأن م���ن مظاه���ر غوايته���م اأنه���م تائه���ون ف���ي كل واد يم�شون في  واال�ش���تقامة، في���روون م���ا يقولون���ه م���ن �ش���عر. 
 اإال الذين اآمنوا من ال�ش���عراء   واأنهم يكذبون، فيقولون: فعلنا كذا، ولم يفعلوه.  المدح تارة، وفي الذم تارة، وفي غيرهما تارات. 
، و�شيعلم الذين  وعملوا االأعمال ال�شالحات، وذكروا اهلل ذكًرا كثيًرا، وانت�ش�روا من اأعداء اهلل بعدما ظلموهم مثل ح�شان بن ثابت 

ظلم���وا بال�ش���رك ب���اهلل واالعت���داء عل���ى عب���اده اأي مرج���ع يرجع���ون اإلي���ه، ف�ش���يرجعون اإل���ى موق���ف عظي���م، وح�ش���اب دقي���ق.  
 

   اإثبات العدل هلل، ونفي الظلم عنه.     تنزيه القراآن عن قرب ال�ش���ياطين منه.     اأهمية اللين والرفق للدعاة اإلى اهلل.     ال�ش���عر 
َح�َشُنُه َح�َشن، وقبيحه قبيح.

٩٣ ٢٧



القراآن  بنعمة  النبي   على  االمتنان 
و�شكرها وال�شبر على تبليغه.

على  الكام  تقدم    

البقرة. هذه  �شورة  بداية  نظائرها في 
االآيات المنزلة عليك هي اآيات القراآن، 
َره  تدبَّ َمن  فيه،  لب�س  ال  وا�شح  وكتاب 

َعِلَم اأنه من عند اهلل.
الح��ق  اإل��ى  هادي��ة  االآي��ات  ه��ذه   

مر�ش��دة اإلي��ه، ومب�ش��رة للموؤمني��ن ب��اهلل 
ور�ش��له.

 الذي���ن ي���وؤدون ال�ش���اة عل���ى اأكم���ل 

وج���ه، ويعط���ون زكاة اأمواله���م ب�شرفه���ا 
اإل���ى م�شارفه���ا، وه���م موقن���ون بم���ا ف���ي 

االآخ���رة م���ن ث���واب وعقاب.
يوؤمن��ون  ال  الذي��ن  الكافري��ن  اإن   

باالآخ��رة وم��ا فيه��ا م��ن ث��واب وعق��اب، 
ح�ّش��ّنا لهم اأعمالهم ال�ش��يئة، فا�ش��تمروا 
��رون ال يهت��دون  عل��ى فعله��ا، فه��م متحيِّ

ر�ش��د. وال  �ش��واب  اإل��ى 
ُذِك���ر  بم���ا  المو�شوف���ون  اأولئ���ك   

ه���م الذي���ن له���م �ش���وء العذاب ف���ي الدنيا 
بالقت���ل واالأ�ش���ر، وه���م ف���ي االآخ���رة اأكث���ر 
النا�س خ�شراًنا، حيث يخ�شرون اأنف�شهم 
واأهليه���م ي���وم القيام���ة بتخليده���م ف���ي 

النار.
 واإنك - اأيها الر�سول - لتتلقى هذا 

حكيم  عند  من  عليك  المنزل  القراآن 
ال  عليم  و�شرعه،  وتدبيره  خلقه  في 

يخفى عليه �شيء من م�شالح عباده.
حي���ن   - الر�س���ول  اأيه���ا   - اذك���ر   

ق���ال مو�ش���ى الأهل���ه: اإن���ي اأب�ش���رت ن���اًرا، 
�ش���اآتيكم منه���ا بخب���ر م���ن موقده���ا ير�ش���دنا اإل���ى الطري���ق، اأو اآتيك���م ب�ش���علة ن���ار ماأخ���وذة منه���ا رج���اء اأن ت�ش���تدفئوا به���ا م���ن الب���رد.

����س م���ن ف���ي الن���ار، وم���ن حوله���ا م���ن المائك���ة، وتعظيًم���ا ل���رب العالمي���ن   فلم���ا و�ش���ل اإل���ى م���كان الن���ار الت���ي اأب�شره���ا ن���اداه اهلل: اأْن ُقدِّ

وتنزيًه���ا ل���ه عم���ا ال يلي���ق ب���ه من ال�شف���ات التي ي�شفه به���ا ال�شالون.
 قال له اهلل: يا مو�سى، اإنه اأنا اهلل العزيز الذي ال يغالبني اأحد، الحكيم في خلق����ي وتقديري و�شرعي.

���ى مدب���ًرا عنه���ا ول���م يرج���ع، فقال ل���ه اهلل: ال تخف   واأل���ق ع�ش���اك، فامتث���ل مو�ش���ى، فلم���ا راآه���ا مو�ش���ى ت�شط���رب وتتح���رك كاأنه���ا حي���ة ولَّ

منها، فاإني ال يخاف عندي المر�ش���لون من حية وال من �ش���واها.  
 لكن من ظلم نف�شه بارتكاب ذنب، ثم تاب بعد ذلك فاإني غفور له، رحيم به.

 واأدخ���ل ي���دك ف���ي فتح���ة قمي�ش���ك مم���ا يل���ي الرقب���ة تخ���رج بع���د اإدخال���ك له���ا بي�ش���اء مث���ل الثلج م���ن غير بر�س، �شمن ت�ش���ع اآيات ت�ش���هد 

ل، وال�شفادع، والدم - اإلى فرعون وقومه، اإنهم  ب�شدقك - هي مع اليد: الع�شا، وال�شنون، ونق�س الثمرات، والطوفان، والجراد، والُقمَّ
كانوا قوًما خارجين عن طاعة اهلل بالكفر به.

 فلما جاءتهم اآياتنا هذه التي اأيدنا بها مو�شى وا�شحة ظاهرة قالوا: هذا الذي جاء به مو�شى من االآيات �شحر بّين.

   الق���راآن هداي���ة وب�ش���رى للموؤمني���ن.     الكف���ر ب���اهلل �ش���بب ف���ي اتب���اع الباط���ل م���ن االأعم���ال واالأق���وال، والحي���رة، واال�شط���راب.     تاأمين 
اهلل لر�شله وحفظه لهم �شبحانه من كل �شوء.



ولم  البينات  االآيات  بهذه  وكفروا   

يقروا بها، وا�شتيقنت اأنف�شهم اأنها من 
وا�شتكبارهم  ظلمهم  ب�شبب  اهلل؛  عند 
الر�سول-  اأيها   - فتاأّمل  الحق،  عن 
في  المف�شدين  عاقبة  كانت  كيف 
فقد  ومعا�شيهم،  بكفرهم  االأر�س 

اأهلكناهم، ودّمرناهم كلهم.
وابن���ه  داود  اأعطين���ا  ولق���د   

�ش���ليمان علًم���ا، ومن���ه عل���م كام الطير، 
وق���ال داود و�ش���ليمان �ش���اكرين اهلل  : 
الحم���د هلل ال���ذي ف�شلن���ا بم���ا خ�شن���ا ب���ه 
م���ن العل���م والنب���وة عل���ى كثير م���ن عباده 

الموؤمني���ن.
ف���ي  داود  اأب���اه  �ش���ليمان  وورث   

النب���وة والعل���م والمل���ك، وق���ال متحدًث���ا 
بنعم���ة اهلل علي���ه وعل���ى اأبي���ه: ي���ا اأيه���ا 
النا�س، َعلَّمنا اهلل فهم اأ�شوات الطير، 
واأعطان���ا م���ن كل �ش���يء اأعط���اه االأنبي���اء 
والمل���وك، اإن ه���ذا ال���ذي اأعطان���ا اهلل 

�ش���بحانه له���و الف�ش���ل الوا�ش���ح البّي���ن.
م���ن  جن���وده  ل�ش���ليمان  وُجِم���ع   

الب�ش���ر والج���ن والطي���ر، فه���م ُي�َش���اقون 
بنظ���ام.

حت���ى  ُي�َش���اقون  يزال���وا  فل���م   

اإذا ج���اوؤوا اإل���ى وادي النم���ل )مو�ش���ع 
بال�ش���ام( قال���ت نملة م���ن النمل: ي���ا اأيها 
النمل ادخلوا م�شاكنكم حتى ال يهلككم 
يعلم���ون  ال  وه���م  وجن���وده  �ش���ليمان 
بك���م، اإذ ل���و علم���وا بك���م لم���ا دا�ش���وكم.

كامه���ا  �ش���ليمان  �ش���مع  فلم���ا   

تب�ّش���م �شاح���ًكا م���ن قوله���ا ه���ذا، وق���ال 
داعًيا ربه �شبحانه: رّب وفقني واألهمني 
اأن اأ�ش���كر نعمت���ك الت���ي اأنعم���ت به���ا عل���ّي 
، ووفقن���ي اأن اأعم���ل عم���ًا  وعل���ى وال���ديَّ
�شالًح���ا ترت�شي���ه، واأدخلن���ي برحمت���ك 

ف���ي جمل���ة عب���ادك ال�شالحي���ن.
د �شليمان الطير فلم ير الهدهد، فقال: ما لي ال اأرى الهدهد؟ اأمنعني من روؤيته مانع، اأم كان من الغائبين؟  وتَعهَّ

 فقال لما تبين له غيابه: الأعذبّنه عذاًبا �شديًدا، اأو الأذبحّنه عقاًبا له على غيابه، اأو لياأتيني بحجة وا�شحة تبين عذره في الغياب.

: اطلع���ت عل���ى ما لم تطل���ع عليه، وجئت���ك من اأهل �ش���باإ بخبر   فمك���ث الهده���د ف���ي غياب���ه زمًن���ا غي���ر بعي���د، فلم���ا ج���اء ق���ال ل�ش���ليمان 

�شادق ال �ش���ك فيه.
 

   التب�شم �شحك اأهل الوقار.
   �شكر النعم اأدب االأنبياء وال�شالحين مع ربهم.

   االعتذار عن اأهل ال�شاح بظهر الغيب.
   �شيا�شة الرعية باإيقاع العقاب على من ي�شتحقه، وقبول عذر اأ�شحاب االأعذار.

   قد يوجد من العلم عند االأ�شاغر ما ال يوجد عند االأكابر.



تحكمه���م،  ام���راأة  وج���دت  اإن���ي   

واأُعِطي���ت ه���ذه الم���راأة م���ن كل �ش���يء 
م���ن اأ�ش���باب الق���وة والمل���ك، وله���ا �ش���رير 
عظي���م تدي���ر ِم���ن فوق���ه �ش���وؤون قومه���ا.

 وجدت هذه المراأة، ووجدت قومها 

 ، اهلل   دون  من  لل�شم�س  ي�شجدون 
عليه من  ما هم  ال�شيطان  لهم  ن  وح�شَّ
ف�شرفهم  والمعا�شي،  ال�شرك  اأعمال 

عن طريق الحق، فهم ال يهتدون اإليه.
اأعم���ال  ال�ش���يطان  له���م  ���ن  ح�شَّ  
ي�ش���جدوا  لئ���ا  والمعا�ش���ي؛  ال�ش���رك 
هلل وح���ده ال���ذي ُيْخ���ِرج م���ا �ش���تره ف���ي 
ال�ش���ماء م���ن المط���ر، وف���ي االأر����س م���ن 
النب���ات، ويعل���م م���ا تخفون���ه م���ن االأعمال 
وم���ا تظهرون���ه، ال يخف���ى علي���ه م���ن ذل���ك 

�ش���يء.
رب  غ�ي��ره،  بح��ق  مع��ب��ود  ال  اهلل   

العر�س العظيم.
 قال �شليمان  للهدهد: �شننظر 

اأ�ش���دقت في���ما تدع�����يه، اأم ك�����نت من 
الكاذبين.

و�شلمه  كتاًبا،  �شليمان  فكتب   
هذا  بكتابي  اذهب  له:  وقال  للهدهد، 
فارمه اإلى اأهل �شباأ و�شّلمهم اإياه، وتنّح 
يرددون  ما  ت�شمع  بحيث  جانًبا  عنهم 

ب�شاأنه.
الكت���اب،  الملك���ة  وا�ش���تلمت   
وقال���ت: ي���ا اأيه���ا الأ�س���راف اإن���ي األقي اإلي 

كت���اب كري���م جلي���ل.
 م�شم���ون ه���ذا الكت���اب المر�ش���ل 
»ب�ش���م اهلل  ب����  المفتت���ح  �ش���ليمان  م���ن 

الرح����من الرحي���م«:
 اأال تت���ك����بروا، واأت�����وني من����قادين 

م�شت�شلمين لما اأدعوكم اإليه من توحيد 
اهلل وترك ما اأنتم عليه من ال�شرك به، 

حيث عبدتم ال�شم�س معه.
 قال���ت الملك���ة: ي���ا اأيه���ا االأ�ش���راف 

ن���وا ل���ي وج���ه ال�ش���واب ف���ي اأم���ري، م���ا كن���ت قا�شي���ة اأم���ًرا حت���ى تح�شرون���ي، وتظه���روا راأيكم فيه. وال�ش���ادة، بيِّ
 ق���ال له���ا االأ�ش���راف م���ن قومه���ا: نح���ن اأ�شح���اب قوة عظيمة، واأ�شحاب باأ����س قوي في الحرب، والراأي م���ا ترينه فانظري ماذا تاأمريننا 

به فنحن قادرون على تنفيذه.
ْهب، و�شيَّروا �ش���ادتها واأ�ش���رافها  ���ْلب والنَّ  قالت الملكة: اإن الملوك اإذا دخلوا قرية من القرى اأف�ش���دوها بما يقومون به من القتل وال�شَّ

اأذالء بعد ما كانوا فيه من العزة والمنعة، وكذلك يفعل الملوك دائًما اإذا تغلبوا على اأهل قرية؛ ليزرعوا الهيبة والرعب في النفو�س.
 واإني مر�شلة اإلى �شاحب الكتاب وقومه هدية، واأنظر ماذا تاأتي به الر�شل بعد اإر�شال هذه الهدية.

 
   اإنكار الهدهد على قوم �شباأ ما هم عليه من ال�شرك والكفر دليل على اأن االإيمان فطري عند الخائق.

   التحقيق مع المتهم والتثبت من حججه.
   م�شروعية الك�شف عن اأخبار االأعداء.

   من اآداب الر�شائل افتتاحها بالب�شملة.  
   اإظهار عزة الموؤمن اأمام اأهل الباطل اأمر مطلوب.



 فلم���ا ج���اء ر�ش���ولها وم���ن معه من 

اأعوان���ه يحمل���ون الهدية اإلى �ش���ليمان 
اأنك���ر عليه���م �ش���ليمان اإر�ش���ال الهدية 
قائ���ًا: اأتمدونن���ي باالأم���وال لتثنون���ي 
عنك���م؟ فما اأعطان���ي اهلل م���ن النبوة 
والمل���ك والمال خير مم���ا اأعطاكم، بل 
اأنتم الذي���ن تفرحون بما ُيْه���َدى اإليكم 

من حط���ام الدنيا.
لر�ش���ولها:  �شلي������مان   ق�����ال   

ارج���ع اإليه���م بم���ا جئ���ت م���ن هدي���ة، 
فلناأتينه���ا وقومه���ا بجن���ود ال طاق���ة له���م 
بمواجهتهم، ولنخرجنهم من �شباأ وهم 
اأذلة مهانون بعد ما كانوا فيه من العزة 

اإن ل���م ياأتون���ي منقادي���ن.
 ق���ال �ش���ليمان   مخاطًبا اأعيان 

اأه���ل ملكه: يا اأيها الم����أ، اأيكم ياأتيني 
ب�شرير ملكها قبل اأن ياأتوني منقادين؟
 اأجاب���ه م���ارد م���ن الج���ن قائ���ًا: 

اأن���ا اآتيك ب�ش���ريرها قب���ل اأن تقوم من 
مجل�ش���ك ه���ذا الذي اأن���ت في���ه، واإني 
لقوي على حمله اأمين على ما فيه، فلن 

اأنق�س منه �ش���يًئا.
عن���د  عال���م  �شال���ح  رج���ل  ق���ال   

�ش���ليمان، عنده علم م���ن الكتاب، ومن 
�شمنه ا�شم اهلل االأعظم الذي اإذا دعي 
به اأج���اب: اأنا اآتيك ب�ش���ريرها قبل اأن 
ترم����س عين���ك؛ ب���اأن اأدع���و اهلل فياأتي 
ب���ه، فدع���ا فا�ش���تجاب اهلل ل���ه دعاءه، 
ا  فلما راأى �ش���ليمان �ش���ريرها م�ش���تقرًّ
عنده قال: هذا من ف�شل ربي �شبحانه؛ 
ليختبرن���ي اأاأ�ش���كر نعم���ه اأم اأكفرها؟ 
ومن �ش���كر اهلل فاإنما َنْفع �ش���كره عائد 
اإليه، فاهلل غني ال يزيده �ش���كر العباد، 
ومن جحد نعم اهلل فلم ي�شكرها له فاإن 
ربي غني عن �ش���كره كريم، ومن كرمه 

اإف�شاله على م���ن يجحدها.
���روا له���ا  : غيِّ ق���ال �ش���ليمان    

�ش���رير ملكه���ا ع���ن هيئته التي كان عليها ننظ���ر: اأتهتدي اإلى معرفة اأنه �ش���ريرها، اأم تكون من الذين ال يهتدون اإلى معرفة اأ�ش���يائهم؟
 فلما جاءت ملكة �ش���باأ اإلى �ش���ليمان قيل لها اختباًرا لها: اأهذا مثل عر�شك؟ فاأجابت طبق ال�شوؤال: كاأنه هو، فقال �شليمان: واأعطانا 

اهلل العلم من قبلها لقدرته على مثل هذه االأمور، وكنا منقادين الأمر اهلل مطيعين له.
 و�شرفه���ا ع���ن توحيد اهلل ما كانت تعبد م���ن دون اهلل اتباًعا لقومها، وتقليًدا لهم، اإنها كانت م���ن قوم كافرين باهلل، فكانت كافرة 

مثلهم.
: اإنه �شرح ُمَملَّ�س   قيل لها: ادخلي ال�شرح وهو كهيئة ال�ش���طح، فلما راأته ظنته ماًء فك�ش���فت عن �شاقيها لتخو�شه، قال �شليمان  
من زجاج، ودعاها اإلى االإ�ش���ام، فاأجابته اإلى ما دعاها اإليه قائلة: رب اإني ظلمت نف�ش���ي بعبادة غيرك معك، وانقدت مع �ش���ليمان هلل 

رب المخلوقات جميعها.
 

ن الموؤمن من التاأثر بحطام الدنيا.     عزة االإيمان تح�شّ
   الفرح بالماديات والركون اإليها �شفة من �شفات الكفار. 

   يقظة �شعور الموؤمن تجاه نعم اهلل.
   اختبار ذكاء الخ�شم بغية التعامل معه بما ينا�شبه.

   اإبراز التفوق على الخ�شم للتاأثير فيه.



اأخاه���م  ثم���ود  اإل���ى  بعثن���ا  ولق���د   

ف���ي الن�ش���ب �شالًح���ا  اأن اعب���دوا 
اهلل وح���ده، ف���اإذا ه���م بع���د دعوت���ه اإياهم 
طائفت���ان: طائف���ة موؤمنة، واأخرى كافرة 

يتنازع���ون اأيه���م عل���ى الح���ق.
: ِل���َم تطلبون   ق���ال له���م �شالح  

تعجي���ل الع���ذاب قب���ل الرحم���ة؟ ه���اَّ 
تطلبون المغفرة من اهلل لذنوبكم رجاء 

يرحمكم. اأن 
���ت عن الحق:   ق���ال له قومه في َتعنُّ

ت�شاءمنا بك وبمن معك من الموؤمنين، 
: م���ا زجرتم من  ق���ال لهم �شال���ح  
الطي���ر لما ي�شيبكم م���ن المكاره، عند 
اهلل علم���ه ال يخفى عليه منه �ش���يء، بل 
اأنتم قوم ُتْختبرون بما يب�ش���ط لكم من 

الخير وبما ينالكم من ال�ش���ر.
ت�ش���عة  الِحْج���ر  ف���ي مدين���ة   وكان 

رج���ال يف�ش���دون ف���ي االأر����س بالكف���ر 
والمعا�شي، وال ي�شلحون فيها باالإيمان 

ال�شالح. والعم���ل 
ليحل���ف  لبع����س:  بع�شه���م  ق���ال   

كل واح���د منك���م باهلل لناأتين���ه في بيته 
لي���ًا، فلنقتلنه واأهله، ث���م لنقولن لولي 
دمه: ما ح�شرنا قتل �شالح واأهله، واإنا 

ل�شادق���ون فيما قلنا.
الإه���اك  خفي���ة  مكي���دة  ���روا  ودبَّ  

�شال���ح واأتباعه م���ن الموؤمنين، ومكرنا 
مك���ًرا لن�ش���ره واإنجائ���ه م���ن مكره���م 
واإه���اك الكافري���ن من قوم���ه، وهم ال 

بذلك. يعلم���ون 
- كي���ف  الر�س���ول  اأيه���ا  فتاأم���ل -   

اأّن���ا  ومكره���م؟  تدبيره���م  م���اآل  كان 
ا�ش���تاأ�شلناهم بعذاب من عندنا فهلكوا 

ع���ن اآخرهم.
 فتلك بيوتهم قد انهدمت جدرانها 

اأهلها  من  خالية  وبقيت  �شقوفها،  على 
ب�شبب ظلمهم، اإنَّ فيما اأ�شابهم من العذاب ب�شبب ظلمهم لعبرة لقوم يوؤمنون، فهم الذين يعتبرون باالآيات.

، وكانوا يتقون اهلل بامتثال اأوامره واجتناب نواهيه.  واأنقذنا الذين اآمنوا باهلل من قوم �شالح 

 واذك���ر - اأيها الر�س���ول - لوًطا حين قال لقوم���ه موبًخا اإياهم ومنكًرا عليهم: اأتاأتون الخ�شلة القبيحة - وهي اللواط - في اأنديتكم 

ا؟! جهاًرا يب�شر بع�شكم بع�شً
 اأئنكم لتاأتون الرجال على �ش���بيل اال�ش���تهاء دون الن�شاء، ال تريدون اإعفاًفا وال ولًدا، واإنما ق�شاء �شهوة بهيمية، بل اأنتم قوم تجهلون 

ما يجب عليكم من االإيمان والطهر والبعد عن المعا�شي.
 

   اال�شتغفار من المعا�شي �شبب لرحمة اهلل.
   الت�شاوؤم باالأ�شخا�س واالأ�شياء لي�س من �شفات الموؤمنين.

   عاقبة التمالوؤ على ال�شر والمكر باأهل الحق �شيئة.
   اإعان المنكر اأقبح من اال�شتتار به.

   االإنكار على اأهل الف�شوق والفجور واجب.


