
�إال   فم���ا كان لقوم���ه م���ن ج���و�ب 

قوله���م: �أخرج���و� �آل ل���وط م���ن قريتك���م، 
�إنه���م �أنا����س يتنزه���ون ع���ن �الأق���ذ�ر 
��س���تهز�ًء  ذل���ك  قال���و�  و�الأنجا����س، 
ب���اآل ل���وط �لذي���ن ال ي�س���اركونهم فيم���ا 
يرتكبون���ه م���ن �لفو�ح����س، ب���ل ينك���رون 

عليه���م �رتكابه���ا.
 ف�س���لَّمناه و�س���لَّمنا �أهل���ه، �إال �مر�أت���ه 

حكمن���ا عليه���ا �أن تك���ون م���ن �لباقي���ن في 
�لع���ذ�ب لتكون من �لهالكين.

من  حجارة  عليهم  و�أمطرنا   

لمن  مهلًكا  �سيًئا  مطًر�  فكان  �ل�سماء، 
ُفو� بالعذ�ب ولم ي�ستجيبو�. ُخوِّ

�لحم���د   :- الر�س���ول  اأيه���ا   - ق���ل   

هلل عل���ى نعم���ه، و�أم���ان من���ه م���ن عذ�ب���ه 
�ل���ذي ع���ذب ب���ه ق���وم ل���وط و�سال���ح 
، �آهلل �لمعبوُد بحقٍّ  الأ�سح����اب �لنبي 
�ل���ذي بي���ده ملك���وت كل �س���يء خي���ر �أم ما 
يعبده �لم�س���ركون من معبود�ت ال تملك 

�؟! نفًع���ا وال �س���رًّ
 �أم م���ن خل���ق �ل�س���ماو�ت و�الأر����س 

على غير مثال �سابق، و�أنزل لكم -اأيها 
النا����س - م���ن �ل�س���ماء م���اء �لمط���ر، 
فاأنبتن���ا لك���م ب���ه حد�ئ���ق ذ�ت ح�س���ن 
وجم���ال، م���ا كان لك���م �أن تنبت���و� �س���جر 
تل���ك �لحد�ئ���ق لعجزكم عن ذلك، فاهلل 
ه���و �ل���ذي �أنبته���ا، �أمعب���ود فع���ل ه���ذ� م���ع 
�هلل؟! ال، ب���ل ه���م ق���وم ينحرف���ون ع���ن 
�لح���ق َفُي�َس���وُّون �لخال���ق بالمخلوقي���ن 

ظلًم���ا.
م�س���تقّرة  �الأر����س  �سّي���ر  َم���ْن  �أَْم   

ثابت���ة ال ت�سط���رب بم���ن عليه���ا، و�سّي���ر 
د�خله���ا �أنه���اًر� تجري، و�سي���ر لها جبااًل 
ثو�ب���ت، و�سّي���ر بي���ن �لبحري���ن: �لماِل���ح 
و�لع���ذب فا�س���ًا يمن���ع �خت���اط �لمال���ح 
بالع���ذب حت���ى ال يف�س���ده، ف���ا ي�سل���ح 

لل�س���رب، �أمعب���ود فع���ل ذل���ك م���ع �هلل؟! ال، ب���ل معظمه���م ال يعلم���ون، ول���و كان���و� يعلم���ون لم���ا �أ�س���ركو� ب���اهلل �أح���ًد� م���ن مخلوقات���ه.
 �أَْم َمْن يجيب من �ساق عليه �أمره و��س���تّد �إذ� دعاه، ويرفع ما يقع باالإن�س���ان من مر�س وفقر وغيرهما، وي�سّيركم خلفاء في �الأر�س 

ا جيًا بعد جيل، �أمعبود يفعل ذلك مع �هلل؟! ال، قليًا ما تتعظون وتعتبرون. يخلف بع�سكم بع�سً
 �أَْم َم���ْن يهديك���م ف���ي ظلم���ات �لب���ر وظلم���ات �لبح���ر بم���ا ين�سب���ه لكم من معالم ونجوم، ومن يبعث �لرياح مب�س���ر�ت بق���رب نزول �لمطر 

�لذي يرحم به عباده، �أمعبود يفعل ذلك مع �هلل؟! تنزه �هلل، وتقد�س عما ي�سركون به من مخلوقاته.
 

   لج����وء �أهل �لباطل للعنف عندما تحا�سرهم حجج �لحق.
   ر�بطة �لزوجية دون �الإيمان ال تنفع في �الآخرة.

   تر�سيخ عقيدة �لتوحيد من خال �لتذكير بنعم �هلل.
   كل م�سطر من موؤمن �أو كافر فاإن �هلل قد وعده باالإجابة �إذ� دعاه.



 �أم م���ن يب���د�أ �لخل���ق ف���ي �الأرحام 

مرحل���ة بع���د مرحلة، ثم يحيي���ه بعدما 
�ل�س���ماء  م���ن  يرزقك���م  وم���ن  يميت���ه، 
بالمط���ر �لمن���زل من جهت���ه، ويرزقكم 
من �الأر����س بالنبات �ل���ذي ينبته فيها! 
�أمعبود يفعل ذل���ك مع �هلل؟! قل - اأيها 
الر�س���ول - له���وؤالء �لم�س���ركين: هاتو� 
حججكم على ما �أنتم عليه من �ل�سرك، 
�إن كنتم �سادقين فيما تدعونه من �أنكم 

حق. على 
 قل - اأيها الر�سول -: ال يعلم �لغيب 

من في �ل�سماو�ت من �لمائكة، وال من 
�لنا�س، لكن �هلل وحده  في �الأر�س من 
هو �لذي يعلمه، وما يعلم جميع من في 
�ل�سماو�ت ومن في �الأر�س متى ُيْبعثون 

للجز�ء �إال �هلل.
 �أم هل تتابع علمهم باالآخرة فاأيقنو� 

من  وحيرة  �سك  في  هم  بل  ال،  بها؟ 
�الآخرة، بل قد عميت ب�سائرهم عنها.

 وق���ال �لذي���ن كف���رو� م�س���تنكرين: 

�أ�إذ� متن���ا وكن���ا تر�ًبا �أيمك���ن �أن ُنْبَعَث 
�أحياء؟

 لق���د ُوِعْدنا نحن، وُوِع���َد �آباوؤنا من 

قب���ل �أننا نبعث جميًعا، فل���م نر تحقيًقا 
لذل���ك �لوع���د، م���ا ه���ذ� �لوع���د �لذي 
ُوِعدن���اه جميًعا �إال �أكاذيب �الأولين �لتي 

دونوه���ا في كتبهم.
 ق�������ل - اأيه������ا الر�س�����ول - له������وؤالء 

�لمنكرين للبعث: �س���يرو� ف���ي �أي جهة 
م���ن �الأر����س فتاأملو� كيف كان���ت نهاية 
�لمجرمي���ن �لمكذبي���ن بالبع���ث، فق���د 

به. لتكذيبهم  �أهلكناه���م 
 وال تحزن ب�سبب �إعر��س �لم�سركين 

من  �سدرك  ي�سق  وال  دعوتك،  عن 
كيدهم فاهلل نا�سرك عليهم.

 ويق���ول �لكف���ار �لمنك���رون للبع���ث 

م���ن قوم���ك: متى يتحق���ق ما تعدنا ب���ه �أنت و�لموؤمن���ون من �لع���ذ�ب �إن كنتم �سادقي���ن فيما تّدعون���ه من ذلك؟
 قل لهم - اأيها الر�سول -: ع�سى �أن يكون �قترب لكم بع�س ما ت�ستعجلون به من �لعذ�ب.

 و�إن ربك - اأيها الر�سول - لذو ف�سل على �لنا�س حيث يترك معاجلتهم بالعقوبة مع ما هم عليه من �لكفر و�لمعا�سي، ولكن معظم 

�لنا�س ال ي�سكرون �هلل على ما ينعم به عليهم.
 و�إن ربك ليعلم ما ت�سمر قلوب عباده وما يظهرونه، ال يخفى عليه �سيء من ذلك، و�سيجازيهم عليه.

 وما من �سيء غائب عن �لنا�س في �ل�سماء، وال غائب عنهم في �الأر�س �إال هو في كتاب مبين وهو �للوح �لمحفوظ.

 �إن هذ� �لقر�آن �لمنزل على محمد   يق�ّس على بني �إ�سر�ئيل �أكثر ما يختلفون فيه، ويك�سف �نحر�فاتهم.

 
   علم �لغيب مما �خت�س به �هلل، فادعاوؤه كفر.

   �العتبار باالأمم �ل�سابقة من حيث م�سيرها و�أحو�لها طريق �لنجاة.
   �إحاطة علم �هلل باأعمال عباده.

   ت�سحيح �لقر�آن النحر�فات بني �إ�سر�ئيل وتحريفهم لكتبهم.



 و�إن���ه لهد�ي���ة ورحم���ة للموؤمني���ن 

�لعاملي���ن بما ج���اء فيه.
اأيها الر�سول - يق�سي  �إن ربك -   

يوم  وكافرهم  موؤمنهم  �لنا�س  بين 
فيرحم  �لعدل،  بحكمه  �لقيامة 
�لعزيز  وهو  �لكافر،  ويعذب  �لموؤمن، 
يغالبه  وال  �أعد�ئه،  من  ينتقم  �لذي 
�أحد، �لعليم �لذي ال يلتب�س عليه ُمِحقٌّ 

ِبُمْبِطٍل.
 فتوكل عل���ى �هلل، و�عتمد عليه في 

جميع �أمورك، �إنك على �لحق �لو��سح.
 �إنك - اأيه���ا الر�س��ول - ال ُت�ْس����ِمع 

ب�سبب  قلوبهم  ماتت  �لذين  �لموتى 
�هلل  �أ�سمَّ  َمن  ُت�ْسِمع  وال  باهلل،  �لكفر 
�سمعه عن �سماع �لحق ما تدعوهم �إليه 

�إذ� رجعو� معر�سين عنك.
عمي���ت  م���ن  به���ادي  ول�س���ت   

ب�سائرهم عن �لحق، فا تحزن عليهم 
وتتعب نف�س���ك، ما تقدر �أن ُتفهم �لحّق 
�إال م���ن يوؤم���ن باآياتن���ا فه���م منقادون 

الأو�م���ر �هلل.
 و�إذ� وج���ب �لع���ذ�ب وثب���ت عليهم 

الإ�سر�ره���م على كفره���م ومعا�سيهم، 
وبقي �سر�ر �لنا����س، �أخرجنا لهم عند 
�قتر�ب �ل�س���اعة عامة م���ن عاماتها 
�لكب���رى، وهي د�بة من �الأر�س تكلمهم 
بم���ا يفهم���ون �أن �لنا����س كان���و� باآياتنا 

�لمنزلة على نبين���ا ال ي�سدقون.
ي��وم   - الر�س��ول  اأيه��ا   - و�ذك��ر   

نح�س��ر م��ن كل �أم��ة م��ن �الأم��م جماع��ة 
م��ن كبر�ئه��م مم��ن يك��ذب باآياتن��ا، ي��رّد 
�أوله��م �إل��ى �آخره��م ث��م ي�س��اقون �إل��ى 

�لح�س��اب.
�إذ�  حت���ى  �س���وقهم،  وي�س���تمّر   

ج���اوؤو� م���كان ح�س���ابهم ق���ال لهم �هلل 
توبيًخ���ا له���م: �أكذبت���م باآيات���ي �لد�لة 
على توحيدي و�لم�س���تملة على �س���ريعتي، ولم تحيطو� علًما باأنها باطلة في�س���وغ لكم تكذيبها، �أم ماذ� كنتم تعملون بها من �لت�سديق �أو 

�لتكذي���ب؟! 
 ووق���ع عليهم �لعذ�ب ب�س���بب ظلمه���م بالكفر باهلل وتكذيب �آياته، فه���م ال يتكلمون للدفاع عن �أنف�س���هم لعجزهم عن ذلك، وبطان 

حججه���م. ولم���ا كانو� ينكرون �لبع���ث نّبههم �هلل بما يدل عليه في حياتهم، وهو نومهم �لذي هو بمنزلة �لموت، و��س���تيقاظهم �لذي هو 
بمنزلة �لبعث، فقال: 

 �ألم ينظر هوؤالء �لمكذبون بالبعث �أنا جعلنا �لليل لي�س���كنو� فيه بالنوم، و�سّيرنا �لنهار م�سيًئا ليب�سرو� فيه، في�س���عو� �إلى �أعمالهم، 

�إن في ذلك �لموت �لمتكرر و�لبعث بعده لعامات و��سحة لقوم يوؤمنون.
 و�ذك���ر - اأيه���ا الر�س���ول -: ي���وم ينفخ �لملك �لموكل بالنفخ في �لق���رن �لنفخة �لثانية، ففزع من في �ل�س���ماو�ت ومن في �الأر�س �إال 

ًا منه، وكل من مخلوق���ات �هلل ياأتونه في ذلك �ليوم مطيعين ذليلين. من ��س���تثناه �هلل من �لفزع؛ تف�سُّ
 وت���رى �لجبال في ذلك �ليوم تح�س���بها ثابتة ال تتحرك، وهي في و�قع �الأمر ت�س���ير م�س���رعة �س���ير �ل�س���حاب، �سن���ع �هلل، فهو �لذي 

يحركه���ا، �إنه خبير بما تفعلون، ال يخفى عليه �س���يء من �أعمالكم، و�س���يجازيكم عليها.
 

.    داللة     �أهمية �لتوكل على �هلل.    تزكية �لنبي  باأنه على �لحق �لو��سح.    هد�ية �لتوفيق بيد �هلل، ولي�س���ت بيد �لر�س���ول 
�لنوم على �لموت، و�ال�ستيقاظ على �لبعث.



 م���ن ج���اء ي���وم �لقيام���ة باالإيم���ان 

و�لعمل �ل�سالح فله �لجنة، وهم �آمنون 
بتاأمين �هلل لهم م���ن فزع يوم �لقيامة.

 ومن جاء بالكف���ر و�لمعا�سي فلهم 

�لنار ُيلَقون فيه���ا على وجوههم، ويقال 
له���م توبيًخا لهم و�إهانة: هل تجزون �إال 
ما كنت���م تعملونه في �لدني���ا من �لكفر 

و�لمعا�سي؟
 ق���ل له���م - اأيه���ا الر�س���ول -: �إنما 

�أمرت �أن �أعب���د رب مكة �لذي حرمها، 
ف���ا ُي�ْس���فك فيه���ا دم، وال ُيْظل���م فيها 
ُيْقط���ع  وال  �سيده���ا،  ُيْقت���ل  وال  �أح���د، 
�س���جرها، وله �س���بحانه ملك كل �سيء، 
و�أُِم���ْرت �أن �أكون من �لم�ست�س���لمين هلل 

�لمنقادي���ن ل���ه بالطاعة.
عل���ى  �لق���ر�آن  �أتل���و  �أن  و�أُِم���ْرت   

�لنا����س، فمن �هتدى بهديه، وعمل بما 
في���ه، فنفع هد�يت���ه لنف�س���ه، ومن �سل 
و�نح���رف عما في���ه و�أنك���ره، ولم يعمل 
بم���ا فيه، فق���ل: �إنما �أنا م���ن �لمنذرين 
�أنذرك���م من ع���ذ�ب �هلل، ولي����س بيدي 

. يتكم � هد
 وق���ل - اأيها الر�س���ول -: �لحمد هلل 

على نعمه �لتي ال تح�سى، �سيريكم �هلل 
�آياته في �أنف�س���كم وفي �ل�سماء و�الأر�س 
و�ل���رزق، فتعرفونه���ا معرفة تر�س���دكم 
�إل���ى �الإذعان للحق، ولي����س ربك بغافل 
عم���ا تعمل���ون، ب���ل ه���و مطل���ع عليه، ال 
يخفى علي���ه منه �س���يء، و�س���يجازيكم 

. عليه

�س���ن���ة �هلل ف��ي تمك��ي�ن �لم���وؤم��ن����ين �لم�ست������س��ع�ف���ين و�إه�������اك �لط������غ�اة �لم�ستكبرين.

  تقدم �لكام على نظائرها في بد�ية �سورة �لبقرة.

 هذه �آيات �لقر�آن �لو��سح.

 نقر�أ عليك من خبر مو�سى وفرعون بالحق �لذي ال مرية فيه لقوم يوؤمنون؛ الأنهم هم �لذين ينتفعون بما فيه.

ًقا بينها، ي�س���ت�سعف طائفة منهم، وهم بنو �إ�سر�ئيل، بقتل   �إن فرعون طغى في �أر�س م�سر، وت�س���لط فيها، و�سّير �أهلها طو�ئف مفرِّ

ذكور �أوالدهم و��ستبقاء ن�سائهم للخدمة �إمعاًنا في �إذاللهم، �إنه كان من �لمف�سدين في �الأر�س بالظلم و�لطغيان و�لتكبر.
 ونريد �أن نتف�سل على بني �إ�سر�ئيل �لذين ��ست�سعفهم فرعون في �أر�س م�سر؛ باإه����اك عدوهم، و�إز�لة �ال�ست�س�����عاف عنه����م، 

ْوَرْثنَا الَْقْوَم الَِّذيَن 
َ
ونجعلهم �أئمة يقتدى بهم في �لحق، ونجعلهم يرثون �أر�س �ل�سام �لمباركة بعد هاك فرعون، كما قال تعالى: { َوأ

نَا ِفيَها... }.
ْ
ِّتي بَاَرك

َ
رِْض َوَمَغاِرَبَها ال

َ
َكانُوا يُْستَْضَعُفوَن َمَشاِرَق األ

   
   �الإيم���ان و�لعم���ل �ل�سالح �س���ببا �لنجاة من �لفزع يوم �لقيامة.    �لكفر و�لع�سيان �س���بب في دخول �لن���ار.    تحريم �لقتل و�لظلم 

و�ل�سي���د في �لحرم.     �لن�سر و�لتمكين عاقبة �لموؤمنين.

٢٨٨٨



 ونري���د �أن نمّك���ن لهم ف���ي �الأر�س 

بجعلهم �أ�سحاب �ل�سلطان فيها، وُنِري 
فرع���ون وم�س���انده �الأكب���ر ف���ي �لملك 
هامان وجنودهم���ا �لمعاونين لهما في 
ملكهم���ا، ما كان���و� يخافونه من ذهاب 
ملكهم، و�نق�سائه عل���ى يد مولود ذكر 

من بني �إ�س���ر�ئيل.
ولم���ا ذك���ر �هلل م���ا �س���يوؤول �إلي���ه ملك 
فرعون، وما �س���يكرم به مو�سى وقومه، 
ذكر ن�س���اأة مو�سى  �إلى �أن بعثه �هلل 

فقال: ر�سواًل، 
 و�ألهمنا �أم مو�سى  �أن �أر�سعيه 

فرعون  من  عليه  َخ�ِسيِت  �إذ�  حتى 
�سندوق،  في  ف�سعيه  يقتلوه  �أن  وقومه 
و�رميه في نهر �لنيل، وال تخافي عليه 
تحزني  وال  فرعون،  من  وال  �لغرق  من 
حيًّا،  �إليك  مرجعوه  �إنا  فر�قه،  ب�سبب 
وم�سّيروه من ر�سل �هلل �لذين يبعثهم 

�إلى خلقه.
 فامتثل���ت م���ا �ألهمناها م���ن و�سعه 

ف���ي �سندوق، ورمي���ه في �لنه���ر، فعثر 
علي���ه �آل فرع���ون فاأخ���ذوه، ليتحقق ما 
 � �أر�ده �هلل من �أن مو�س���ى �س���يكون عدوًّ
لفرع���ون يزي���ل �هلل ملك���ه عل���ى ي���ده، 
جالًب���ا لحزنه���م، �إن فرع���ون ووزي���ره 
هام���ان و�أعو�نهما كانو� �آثمين ب�س���بب 
كفره���م وطغيانه���م، و�إف�س���ادهم ف���ي 

�الأر�س.
 ولم���ا �أر�د فرع���ون قتل���ه قال���ت له 

�مر�أت���ه: ه���ذ� �لولد م�سدر �س���رور لي 
ولك، ال تقتلوه لعله ينفعنا بالخدمة، �أو 
نتخ���ذه ولًد� بالتبني، وهم ال يعلمون ما 

�س���يوؤول �إليه ملكهم على يده.
 و�أ�سب���ح قلب �أم مو�س���ى  خالًيا 

م���ن �أي �أمر من �أمور �لدنيا �إال من �أمر 
مو�س���ى فلم تعد ت�سبر، حتى قاربت �أن 
تظهر �أنه ولدها من �س���دة �لتعلق به، لوال �أن ربطنا على قلبها بتثبيته، وت�سبيرها لتكون من �لموؤمنين �لمتوكلين على ربهم �ل�سابرين 

على ما يق�سي به.
 وقال���ت �أم مو�س���ى  الأخت���ه بعد �إلقائها له في �لنه���ر: �تبعي �أثره لتعرفي ما يفع���ل به، فاأب�سرته عن ُبعٍد حتى ال يك�س���ف �أمرها، 

وفرعون وقومه ال ي�س���عرون �أنها �أخته و�أنها تتفقد خبره.
 و�متنع مو�س���ى بتدبير من �هلل عن �لر�ساع من �لن�س���اء من قبل �أن نرده �إلى �أمه، فلما ر�أت �أخته حر�سهم على �إر�ساعه قالت لهم: 

هل �أر�سدكم �إلى �أهل بيت يقومون باإر�ساعه ورعايته، وهم له نا�سحون؟
 فرجعن���ا مو�س���ى �إلى �أمه كيما تقّر عينها بروؤيته عن قرب، وال تحزن ب�س���بب فر�قه، ولتعلم �أن وع���د �هلل باإرجاعه �إليها حق ال مرية 

في���ه، ولكن �أكثرهم ال يعلمون بهذ� �لوعد، وال �أحد يعلم �أنها هي �أمه.
  

   تدبي���ر �هلل لعب���اده �ل�سالحي���ن بما ي�س���لمهم من مكر �أعد�ئهم.     تدبي���ر �لظالم يوؤول �إلى تدميره.     ق���وة عاطفة �الأمهات تجاه 
�أوالدهن.     جو�ز ��س���تخد�م �لحيلة �لم�س���روعة للتخل�س من ظلم �لظالم.     تحقيق وعد �هلل و�قع ال محالة.



ذك���ر  مو�س���ى  مب���د�أ  �هلل  ذك���ر  ولم���ا 
مرحل���ة �س���بابه، فق���ال:

 ولم���ا بل���غ �س���ن ��س���تد�د �لب���دن، 

و��س���تحكم في قوت���ه - �أعطين���اه فهًما 
وعلًما في دين بني �إ�سر�ئيل قبل نبوته، 
وكما جزينا مو�س���ى على طاعته نجزي 

�لمح�س���نين في كل زم���ان ومكان.
ف���ي  �لمدين���ة  مو�س���ى  ودخ���ل   

وق���ت ر�حة �لنا����س في بيوته���م، فوجد 
فيها رجلي���ن يتخا�سم���ان ويت�ساربان، 
�أحدهما من بني �إ�س���ر�ئيل قوم مو�س���ى 
، و�الآخ���ر م���ن �لِقْبط ق���وم فرعون 
�أع���د�ء مو�س���ى، فطل���ب �ل���ذي هو من 
قومه �أن يعينه على �لذي هو من �لِقْبط 
�أعد�ئه، ف�سرب مو�سى �لقبطيَّ بقب�سة 
ي���ده، فقتله بتلك �ل�سرب���ة لقّوتها، قال 
: هذ� من تزيين �ل�س���يطان  مو�س���ى 
و�إغر�ئه، �إن �ل�س���يطان عدو م�سّل لمن 
�تبع���ه، و��سح �لعد�وة، فما ح�سل مني 
ب�س���بب عد�وته، وب�سبب �أنه م�سّل يريد 

�إ�سالي.
 قال مو�س���ى د�عًيا رب���ه معترًفا بما 

ح�سل منه: رب �إني ظلمت نف�س���ي بقتل 
هذ� �لِقْبط���ي، فاغفر لي ذنب���ي، فبّين 
�هلل لنا مغفرته لمو�س���ى، �إنه هو �لغفور 

لمن تاب م���ن عباده، �لرحيم بهم.
 ث���م و��سل �لخبر عن دعاء مو�س���ى 

�لذي قال فيه: رب ب�سبب ما �أنعمت علي 
به م���ن �لقوة و�لحكمة و�لعلم فلن �أكون 

معيًنا للمجرمين على �إجر�مهم.
 فلم���ا ح�س���ل من���ه م���ا ح�س���ل من 

قتل �لِقْبطي �أ�سبح ف���ي �لمدينة خائًفا 
يترقب م���اذ� يحدث، ف���اإذ� �لذي طلب 
منه �لعون و�لن�س���ر على عدوه �لِقْبطي 
باالأم����س ي�س���تعين به عل���ى ِقْبطي �آخر، 
قال له مو�س���ى: �إنك لذو غو�ية و�سال 

و��سح.
 فلما �أن �أر�د مو�سى  �أن يبط�س بالِقْبطي �لذي هو عدو له ولاإ�سر�ئيلي، ظن �الإ�سر�ئيلي �أن مو�سى يريد �لب��ط�س به لما �سم��عه 

يقول:{ إِنََّك لََغوِّيٌ ُمِبيٌن }، فقال لمو�سى: �أتريد �أن تق����تلني مثلما قتلت ن�ف�ًسا باالأم�����س، ال تريد �إال �أن تك�����ون جباًر� في �الأر�س تقتل 
�لنا�س وتظلمهم، وما تريد �أن تكون ممن ي�سلحون بين �لمتخا�سمين.

 ولما �نت�س���ر �لخبر وجاء رجل من �أق�سى �لمدينة م�س���رًعا �س���فقة على مو�سى من �لماحقة، فقال: يا مو�سى، �إن �الأ�سر�ف من قوم 

فرعون يت�ساورون بقتلك فاخرج من �لبلد، �إني لك من �لنا�سحين �سفقة عليك من �أن يدركوك فيقتلوك.
  فامتثل مو�س���ى �أمر �لرجل �لنا�سح، فخرج من �لبلد خائًفا يترقب ماذ� يحدث له، قال د�عًيا ربه: رب نجني من �لقوم �لظالمين، 

فا ي�سلو� �إلّي ب�سوء.
  

   �العتر�ف بالذنب من �آد�ب �لدعاء.
   �ل�سكر �لمحمود هو ما يحمل �لعبد على طاعة ربه، و�لبعد عن مع�سيته.

   �أهمية �لمبادرة �إلى �لن�سح خا�سة �إذ� ترتب عليه �إنقاذ موؤمن من �لهاك.
   وجوب �تخاذ �أ�سباب �لنجاة، و�اللتجاء �إلى �هلل بالدعاء.



 ولم���ا �س���ار مقب���ًا بوجه���ه جه���ة 

َمْدين قال: ع�س���ى ربي �أن ير�سدني �إلى 
خي���ر طريق، فا �أ�س���ّل عنها.

�ل���ذي  َمْدي���ن  م���اء  و�س���ل  ولم���ا   

ي�س���تقون منه وجد جماعة من �لنا����س 
ي�س���قون مو��س���يهم، ووجد م���ن دونهم 
�مر�أتين تحب�س���ان �أغنامهما عن �لماء 
حتى ي�س���قي �لنا����س، قال لهما مو�س���ى 
: ما �س���اأنكما ال ت�سقيان مع �لنا�س؟ 
قالت���ا له: عادتن���ا �أن نتاأنى فا ن�س���قي 
حت���ى ين�س���رف �لرع���اة؛ ح���ذًر� م���ن 
مخالطتهم، و�أبونا �سيخ كبير �ل�سن، ال 
ي�ستطيع �أن ي�س���قي، فا�سطررنا ل�سقي 

. غنمنا
 فرحمهما ف�س���قى لهما �أغنامهما، 

ث���م �ن�سرف �إلى �لظل فا�س���تر�ح فيه، 
ودعا رب���ه بالتعري�س بحاجت���ه، فقال: 
رب �إن���ي لم���ا �أنزل���ت �إلّي م���ن �أي خير 

محتاٌج.
 فلم���ا ذهبت���ا �أخبرت���ا �أباهم���ا به، 

فاأر�س���ل �إحد�هما �إليه تدعوه، فجاءته 
تم�سي في حياء، قالت: �إن �أبي يدعوك 
�أن تاأتي���ه ق�سد �أن يجزيك �أجرك على 
�س���قيك لنا، فلما جاء مو�س���ى �أباهما، 
و�أخبره باأخباره، قال ل���ه مطمئًنا �إياه: 
ال تخ���ف نجوت م���ن �لق���وم �لظالمين 
فرع���ون وملئ���ه، فاإنهم ال �س���لطان لهم 
على َمْدين، فا ي�س���تطيعون �أن ي�سلو� 

باأذى. �إليك 
اأب���ت  ي���ا  �بنتي���ه:  �إح���دى  قال���ت   

��ستاأجره ليرعى غنمنا، فهو جدير باأن 
ت�س���تاأجره؛ لجمعه بين �لقوة و�الأمانة، 
فبالق���وة يوؤدي م���ا كلف ب���ه، وباالأمانة 

�وؤتم���ن عليه. يحفظ ما 
مو�س���ى  مخاطًب���ا  �أبوهم���ا  ق���ال   

: �إن���ي �أري���د �أن �أزوج���ك �إحدى �بنتي 
ل منك ال يلزمك؛ الأن �لتعاقد �إنما  هاتين، على �أن يكون مهرها �أن ترعى غنمنا ثماني �س���نين، فاإن �أكملت �لمدة ع�س���ر �س���نين فهذ� تف�سّ
هو على ثمان �س���نين، فما فوقها تطوع، وما �أريد �أن �ألزمك ما فيه م�س���قة عليك، �س���تجدني - �إن �س���اء �هلل - من �ل�سالحين �لذين يوفون 

بالعق���ود، وال ينق�س���ون �لعه���ود.
: ذلك �لذي بيني وبينك على ما تعاقدنا عليه، فاأي �الأمدين عملت لك: ثماِنَي �س���نو�ت، �أو ع�س���ر �س���نو�ت، �أكون قد   قال مو�س���ى 

وفي���ت بما علي، ف���ا تطالبني بزيادة، و�هلل وكيل على م���ا تعاقدنا عليه، رقيب عليه.
  

   �اللتجاء �إلى �هلل طريق �لنجاة في �لدنيا و�الآخرة.
   حياء �لمر�أة �لم�سلمة �سبب كر�متها وعلو �ساأنها.

   م�ساركة �لمر�أة بالر�أي، و�عتماد ر�أيها �إن كان �سو�ًبا �أمر محمود.
   �لقوة و�الأمانة �سفتا �لم�سوؤول �لناجح.

   جو�ز �أن يكون �لمهر منفعة.



 فلم���ا �أكمل مو�س���ى �أوف���ى �الأجلين 

ع�سر �سنين، و�سار باأهله من َمْدين �إلى 
م�سر �أب�سر من جانب �لطور ناًر�، قال 
الأهل���ه: �ثبتو�، �إني �أب�س���رت ناًر�، لعلي 
�آتيكم منها بخبر، �أو �آتيكم ب�س���علة من 
�لنار توقدون بها ناًر�؛ لعلكم ت�ستدفئون 

من �لبرد.
 فلما جاء مو�سى �لنار �لتي �أب�سرها 

ناد�ه ربه  من جانب �لو�دي �الأيمن 
بتكليمه  �هلل  باركه  �لذي  �لموقع  في 
لمو�سى من �ل�سجرة �أن: يا مو�سى �إني 

�أنا �هلل رب �لمخلوقات كلها.
فطرحه�ا  ع�س�اك،  �ط�رح  و�أن   

ر�آه�ا  فلم�ا  رب�ه،  الأم�ر  �متث�ااًل  مو�س�ى 
ف�ي  حي�ة  كاأنه�ا  وت�سط�رب  تتح�رك 
ول�م  منه�ا،  هارًب�ا خوًف�ا  ولَّ�ى  �س�رعتها 
يرج�ع م�ن َهَرِب�ِه، فناد�ه ربه: يا مو�س�ى 
�أقبل، وال تخف منها؛ فاإنك من �الآمنين 

منه�ا وم�ن غيره�ا مم�ا تخ�اف.
 �أدخ���ل ي���دك �ليمن���ى ف���ي فتح���ة 

تخ���رج  �لرقب���ة  يل���ي  مم���ا  قمي�س���ك 
بي�س���اء م���ن غير بر�س. فاأدخلها مو�س���ى 
فخرج���ت بي�س���اء كالثل���ج. و��سم���م �إليك 
ها مو�س���ى �إليه  يدك ليهد�أ خوفك. ف�سمَّ
فذه���ب عنه �لخ���وف، فهذ�ن �لمذكور�ن 
تان مر�س���لتان من  - �لع�س���ا و�لي���د - حجَّ
رب���ك �إل���ى فرعون و�الأ�س���ر�ف م���ن قومه، 
�إنه���م كان���و� قوًم���ا خارجي���ن ع���ن طاع���ة 

�هلل بالكف���ر و�رت���كاب �لمعا�س���ي.
 قال مو�س���ى متو�س���ًا �إلى ربه: �إني 

قتلت منهم نف�ًسا فاأخاف �أن يقتلوني به 
�إن جئتهم الأبلغهم ما �أر�سلت به.

 و�أخ���ي هارون هو �أبي���ن مني كاًما 

فابعث���ه معي معيًنا يو�فقني في كامي، 
�إن كذبني فرعون وقومه، �إني �أخاف �أن 
يكذبوني كما هي عادة �الأمم �لتي ُبِعَثْت 

�إليها �لر�سل من قبلي فكذبوهم.
 قال �هلل مجيًبا دعوة مو�سى: �سنقّويك - يا مو�سى - ببعث �أخيك معك ر�سواًل معيًنا، ونجعل لكما حجة وتاأييًد�، فا ي�سلون �إليكما 

ب�سوء تكرهانه، ب�سبب �آياتنا �لتي �أر�سلناكم بها �أنتما ومن �تبعكما من �لموؤمنين �لمنت�سرون.
  

   �لوفاء بالعقود �ساأن �لموؤمنين.
   تكليم �هلل لمو�سى  ثابت على �لحقيقة.

   حاجة �لد�عي �إلى �هلل �إلى من يوؤ�زره.
   �أهمية �لف�ساحة بالن�سبة للدعاة.



 فلم���ا جاءه���م مو�س���ى  باآياتن���ا 

و��سح���ات قال���و�: م���ا ه���ذ� �إال ك���ذب 
مختلق �ختلقه مو�سى، وما �سمعنا بهذ� 

ف���ي �آبائن���ا �الأقدمي���ن.
 وق���ال مو�س���ى مخاطًب���ا فرع���ون: 

رب���ي يعل���م �لمح���ق �ل���ذي ج���اء بالر�س���اد 
م���ن عن���ده �س���بحانه، ويعل���م م���ن تكون له 
�لعاقب���ة �لمحم���ودة ف���ي �الآخ���رة، �إن���ه ال 
يف���وز �لظالم���ون بمطلوبه���م، وال ينج���ون 

م���ن مرهوبه���م.
 وق���ال فرع���ون مخاطًب���ا �الأ�س���ر�ف 

م���ن قوم���ه: ي���ا اأيه���ا الم����أ م���ا علمت لكم 
م���ن معب���ود غيري، فاأ�س���عل ل���ي يا هامان 
على �لطين حتى ي�ستد فابن لي به بناًء 
معب���ود  �إل���ى  �أنظ���ر  �أن  رج���اء  عالًي���ا 
مو�س���ى و�أق���ف علي���ه، و�إن���ي الأظ���ّن �أن 
مو�س���ى كاذب فيم���ا يدعي���ه �أن���ه مر�س���ل 

م���ن �هلل �إل���ّي و�إل���ى قوم���ي.
 و��س���تد تكب���ر فرع���ون ه���و وجن���وده 

و��س���تعلو� ف���ي �أر����س م�س���ر بغي���ر موجب 
م���ن �لح���ق، و�أنكرو� �لبع���ث، وظنو� �أنهم 
�إلين���ا ال يرجع���ون ي���وم �لقيام���ة للح�س���اب 

و�لعقاب.
جن���وده  و�أخذن���ا  فاأخذن���اه   

فطرحناه���م ف���ي �لبح���ر غرق���ى حت���ى 
هلكو� جميًعا، فت����اأّمل - اأيها الر�سول- 
كيف كان ماآل �لظالمين ونهايتهم، فقد 

كان ماآله���م ونهايته���م �له���اك.
ل،  اَّ  وجعلناهم قدوة للطغاة و�ل�سُّ

كفر  من  يبثونه  بما  �لنار  �إلى  يدعون 
ين�سرون  ال  �لقيامة  ويوم  و�سال، 
ي�ساعف  بل  �لعذ�ب،  من  باإنقاذهم 
�سنن  من  �سّنوه  لما  �لعذ�ب  عليهم 
يكتب  �سالة،  من  �إليه  ودعو�  �سيئة، 
ووزر عمل من  بها،  وزر عملهم  عليهم 

�تبعهم في �لعمل بها.
 و�أتبعناهم زيادة على عقوبتهم في هذه �لدنيا خزًيا وطرًد�، ويوم �لقيامة هم من �لمذمومين �لُمْبَعدين عن رحمة �هلل.

 ولق���د �أعطين���ا مو�س���ى �لت���ور�ة م���ن بع���د م���ا �أر�س���لنا �إل���ى �الأم���م �ل�س���ابقة ر�س���لنا فكذبوه���م، فاأهلكناه���م ب�س���بب تكذيبه���م له���م، فيه���ا م���ا 

���ر �لنا����س بم���ا ينفعه���م فيعمل���ون ب���ه، وم���ا ي�سره���م فيتركون���ه، وفيها �إر�س���ادهم �إلى �لخير، ورحم���ة لما فيها من خي���ري �لدنيا و�الآخرة  ُيَب�سِّ
لعله���م يتذك���رون نع���م �هلل عليه���م في�س���كرونه ويوؤمنون به.

  
   َردُّ �لحق بال�سبه �لو�هية �ساأن �أهل �لطغيان.

   �لتكبر مانع من �تباع �لحق.
   �سوء نهاية �لمتكبرين من �سنن رب �لعالمين.

   للباطل �أئمته ودعاته و�سوره ومظاهره.



 وما ك���نت - اأيها الر�سول - حا�سًر� 

بالن�سبة  �لغ�ربي  �لج�����بل  بج������انب 
�إل�����ى  �أنه����ينا  حي���ن  لمو�سى  
فرعون  �إلى  باإر�ساله  �الأمر  م����و�س���ى 
حتى  �لحا�سرين  من  كنت  وما  وملئه، 
�لنا�س،  على  ه  فتق�سّ ذلك  خبر  تعلم 
فما تخبرهم به هو من وحي �هلل �إليك.
وخائ���ق  �أمًم���ا  �أن�س���اأنا  ولكن���ا   

م���ن بع���د مو�س���ى، فتباع���د عليه���م �لزمن 
حت���ى ن�س���و� عه���ود �هلل، وم���ا كن���ت مقيًم���ا 
ف���ي �أه���ل َمْدي���ن تق���ر�أ عليه���م �آياتن���ا، 
ولكن���ا �أر�س���لناك م���ن عندن���ا، فاأوحين���ا 
�إلي���ك خب���ر مو�س���ى و�إقامت���ه ف���ي َمْدي���ن، 
فاأخب���رت �لنا����س بم���ا �أوح���ى �هلل �إلي���ك 

م���ن ذل���ك.
 وم���ا كن���ت بجان���ب �لط���ور �إذ نادين���ا 

مو�س���ى و�أوحين���ا �إلي���ه م���ا �أوحين���ا حت���ى 
تخب���ر بذل���ك، ولكن �أر�س���لناك رحمة من 
رب���ك للنا����س، فاأوحين���ا �إلي���ك خب���ر ذل���ك 
لتن���ذر قوًم���ا ما جاءهم ر�س���ول من قبلك 
ينذره���م لعله���م يتعظ���ون، فيوؤمن���ون بم���ا 

جئته���م ب���ه م���ن عن���د �هلل �س���بحانه.
 ولوال �أن تنالهم عقوبة �إل��هية ب�سبب 

و�لمعا�سي،  �لكفر  من  عليه  هم  ما 
ر�سول  �إر�سال  بعدم  محتجين  فيقولو� 
فنتبع  ر�سواًل  �إلينا  بعثت  هاَّ  �إليهم: 
�آياتك ونعمل بها، ونكون من �لموؤمنين 
ذلك  لوال  ربهم،  باأمر  �لعاملين 
لعاجلناهم بالعقاب، لكنا �أخرناه عنهم 

حتى نعذر �إليهم ببعث ر�سول �إليهم.
 فلم���ا ج���اء قري�ًس���ا محم���د بالر�س���الة 

م���ن رب���ه �س���األو� يه���ود عن���ه فلقنوهم هذه 
�لحج���ة فقال���و�: ه���اَّ �أعط���ي محم���د مثل 
ما �أعطي مو�س���ى من �الآيات �لد�لة على 
�أن���ه ر�س���ول م���ن رب���ه؛ كالي���د و�لع�س���ا، قل 
� عليهم: �ألم يكفر  - اأيها الر�س���ول - ردًّ

�ليه���ود بم���ا �أعط���ي مو�س���ى م���ن قب���ل، وقالو� في �لتور�ة و�لقر�آن: �إنهما �س���حر�ن يع�سد �أحدهما �الآخر، وقال���و�: �إنا بكّل من �لتور�ة و�لقر�آن 
كافرون؟!

 ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول - له���وؤالء: جيئ���و� بكت���اب من���زل م���ن عن���د �هلل �أه���دى �س���بيًا م���ن �لت���ور�ة و�لق���ر�آن، ف���اإن �أتيت���م ب���ه �أّتبع���ه �إن كنت���م 

�سادقي���ن فيم���ا تّدعون���ه م���ن �أن �لت���ور�ة و�لق���ر�آن �س���حر�ن.
 ف���اإن ل���م ت�س���تجب قري����س لم���ا دعوته���م �إلي���ه م���ن �الإتي���ان بكت���اب �أه���دى م���ن �لت���ور�ة و�لق���ر�آن فاأيق���ن �أن تكذيبه���م بهم���ا لي����س ع���ن دلي���ل، 

و�إنم���ا ه���و ع���ن �تب���اع لله���وى، وال �أح���د �أ�س���ّل مم���ن �تب���ع هو�ه بغير ه���دى من �هلل �س���بحانه، �إن �هلل ال يوّفق للهد�ية و�لر�س���اد �لقوم �لظالمين 
الأنف�س���هم بكفرهم باهلل.

  
   نفي علم �لغيب عن ر�سول �هلل   �إالَّ ما �أطلعه �هلل عليه.

   �ندر��س �لعلم بتطاول �لزمن.
   تحّدي �لكفار باالإتيان بما هو �أهدى من وحي �هلل �إلى ر�سله.

   �سال �لكفار ب�سبب �تباع �لهوى، ال ب�سبب �تباع �لدليل.



لن���ا للم�س���ركين و�ليه���ود   ولق���د و�سَّ

من بني �إ�سر�ئيل �لقول بق�س�س �الأمم 
�ل�سابقة، وما �أحللنا عليهم من �لعذ�ب 
لم���ا كذب���و� ر�س���لنا؛ رج���اء �أن يتعظ���و� 
بذل���ك فيوؤمن���و� حت���ى ال ي�سيبه���م م���ا 

�أ�سابه���م.
�الإيم���ان  عل���ى  ثبت���و�  �لذي���ن   

بالت���ور�ة م���ن قب���ل ن���زول �لق���ر�آن ه���م 
بالق���ر�آن يوؤمن���ون لما يجدونه في كتبهم 

م���ن �الإخب���ار ب���ه وم���ن نعت���ه.
 و�إذ� يق���ر�أ عليه���م قال���و�: �آمن���ا ب���ه 

�إن���ه �لح���ق �ل���ذي ال ِمْري���ة في���ه، �لمن���زل 
م���ن ربن���ا، �إن���ا كن���ا م���ن قب���ل ه���ذ� �لقر�آن 
م�س���لمين الإيمانن���ا بم���ا ج���اء ب���ه �لر�س���ل 

م���ن قبله.
ُذِك��ر  بم��ا  �لمو�سوف��ون  �أولئ��ك   

مرتي��ن  عمله��م  ث��و�ب  �هلل  يعطيه��م 
ب�س��بب �سبره��م عل��ى �الإيم��ان بكتابهم، 
وباإيمانه��م بمحم��د  ح�������ين ُبِع��ث، 
ويدف���عون بح�سنات �أعمالهم �ل�سالحة 
م��ا �كت�س��بوه م��ن �الآثام، ومم��ا رزقناهم 

ينفق��ون ف��ي وج��وه �لخي��ر.
�لموؤمن���ون  ه���وؤالء  �س���مع  و�إذ�   

م���ن �أه���ل �لكت���اب �لباط���ل م���ن �لق���ول 
�أعر�س���و� عن���ه غير ملتفتين �إليه، وقالو� 
مخاطبين �أ�سحابه: لنا جز�ء �أعمالنا، 
ولك���م ج���ز�ء �أعمالك���م، �س���لمتم من���ا م���ن 
م�ساحب���ة  نبتغ���ي  ال  و�الأذى،  �ل�س���تم 
�أ�سح���اب �لجه���ل لم���ا فيه���ا م���ن �ل�س���رر 

و�الأذى عل���ى �لدي���ن و�لدني���ا.
 �إنك - اأيها الر�سول - ال تهدي من 

بتوفيقه  وغيره  طالب  �أبي  مثل  �أحببت 
�لذي  هو  وحده  �هلل  ولكن  لاإيمان، 
يوّفق من ي�ساء للهد�ية، وهو �أعلم بمن 
�إلى  �لمهتدين  من  �أنه  علمه  في  �سبق 

�ل�سر�ط �لم�ستقيم.
 وق���ال �لم�س���ركون م���ن �أه���ل مك���ة معتذري���ن ع���ن �تب���اع �الإ�س���ام و�الإيم���ان ب���ه: �إن نتب���ع هذ� �الإ�س���ام �لذي جئت ب���ه ينتزعن���ا �أعد�وؤنا من 

�أر�سن���ا ب�س���رعة، �أََوَل���م نمّك���ن له���وؤالء �لم�س���ركين حرًم���ا يحرم فيه �س���فك �لدم���اء و�لظلم، ياأمنون فيه من �إغارة غيره���م عليهم، تجلب �إليه 
ثمار كل �س���يء رزًقا من لدنا �س���قناه �إليهم؟! ولكن معظمهم ال يعلمون ما �أنعم �هلل به عليهم في�س���كروه له.

 وم���ا �أكث���ر �لق���رى �لت���ي كف���رت نعم���ة �هلل عليه���ا فاأ�س���رفت في �لذنوب و�لمعا�سي، فاأر�س���لنا عليها عذ�ًبا فاأهلكناها به، فتلك م�س���اكنهم 

مندثرة يمّر �لنا����س عليها لم ت�س���كن من بعد �أهلها �إال قليًا من بع�س �لعابرين، وكنا نحن �لو�رثين �لذين نرث �ل�س���ماو�ت و�الأر�س ومن 
فيهما.

 ول���م يك���ن رب���ك - اأيه���ا الر�س���ول - مهل���ك �لق���رى حت���ى يع���ذر �إل���ى �أهله���ا ببع���ث ر�س���ول ف���ي �لقري���ة �لكب���رى منه���ا كم���ا بعث���ك �أن���ت ف���ي �أم 

�لق���رى، وه���ي مك���ة، وم���ا كن���ا لنهل���ك �أه���ل �لق���رى وه���م م�س���تقيمون على �لح���ق، �إنما نهلكه���م �إن كانو� ظالمي���ن بالكفر و�رت���كاب �لمعا�سي.
  

، و�أن له �أجرين.     هد�ية �لتوفيق بيد �هلل ال بيد غيره من �لر�سل وغيرهم.    ف�سل من �آمن من �أهل �لكتاب بالنبي محمد 
   �تب���اع �لح���ق و�س���يلة لاأم���ن ال َمْبع���ث عل���ى �لخ���وف كم���ا يدع���ي �لم�س���ركون.     خط���ر �لت���رف عل���ى �لف���رد و�لمجتم���ع.     م���ن رحم���ة �هلل 

�أنه ال يهلك �لنا����س �إال بعد �الإعذ�ر �إليهم باإر�س���ال �لر�س���ل.



�تب���اع  ع���ن  �لم�س���ركون  �عت���ذر  ولم���ا 
�لحق بما ياقونه من م�ساعب �لحرب 
و�نقط���اع �لتجارة �أجابه���م �هلل بقوله:

 وم���ا �أعطاكم ربكم من �س���يء فهو 

مم���ا تتمتعون ب���ه وتتزينون ف���ي �لحياة 
�لدني���ا ث���م يفن���ى، وم���ا عن���د �هلل من 
�لثو�ب �لعظيم ف���ي �الآخرة خير و�أبقى 
مما ف���ي �لدنيا م���ن متاع وزين���ة، �أفا 
تعقل���ون ذلك، فتوؤثرو� م���ا هو باق على 

ما ه���و فان؟!
 �أفم���ن وعدن���اه ف���ي �الآخ���رة �لجنة 

وما فيها من نعيم مقيم فهو �سائر �إليه 
ال محال���ة كمن �أعطيناه ما يتمتع به من 
مال وزينة في �لحي���اة �لدنيا، ثم يكون 
ري���ن �إلى نار  ي���وم �لقيامة م���ن �لُمْح�سَ

جهنم؟!
 وي���وم يناديه���م ربه���م  قائ���ًا: 

�أين �سركائي �لذين كنتم تعبدونهم من 
دوني وتزعمون �أنهم �س���ركائي؟

 ق���ال �لذين وج���ب عليه���م �لعذ�ب 

من �لدعاة �إلى �لكفر: ربنا هوؤالء �لذين 
�أ�سللن���ا، �أ�سللناهم كما �سللن���ا، نتبر�أ 
�إلي���ك منهم، م���ا كانو� يعبدونن���ا و�إنما 

كانو� يعبدون �ل�س���ياطين.
�س��ركاءكم  ن��ادو�  له��م:  وقي��ل   

م��������ن  ف������يه  �أن������تم  مم�����ا  لينقذوك��م 
�لخ��������زي، ف���نادو� �س���رك�����اءهم ف�������لم 
و�ساه�����دو�  لن���د�ئهم،  ي�ستج�����يبو� 
�لع�����ذ�ب �لم�����عد له��م، ف��وّدو� ل��و �أنه��م 

كان��و� ف��ي �لدني��ا مهتدي��ن للح��ق.
 وي���وم يناديه���م ربهم قائ���ًا: ماذ� 

�أجبتم به ر�س���لي �لذين بعثتهم �إليكم؟
 فخف���ي عليهم ما يحتج���ون به فلم 

ا؛  يذكرو� �س���يًئا، وال ي�ساأل بع�سهم بع�سً
لما هم فيه من هول �ل�سدمة ب�سبب ما 

�أيقنو� �أنهم �سائرون �إليه من �لعذ�ب.
 فاأما من تاب من هوؤالء �لم�س���ركين من كفره و�آمن باهلل ور�س���له، وعمل عمًا �سالًحا؛ فع�س���ى �أن يكون من �لفائزين بما يطلبونه، 

�لناجين مما يرهبونه.
 وربك - اأيها الر�س���ول - يخلق ما ي�س���اء �أن يخلقه، وي�سطفي من ي�ساء لطاعته ونبوته، لي�س للم�سركين �الختيار حتى يعتر�سو� على 

�هلل، تنزه �سبحانه وتقد�س عما يعبدون معه من �ل�سركاء.
 وربك يعلم ما تخفي �سدورهم وما يعلنونه، ال يخفى عليه �سيء من ذلك، و�سيجازيهم عليه.

 وهو �هلل �س���بحانه ال معبود بحق غيره، له وحده �لحمد في �لدنيا، وله �لحمد في �الآخرة، وله �لق�ساء �لنافذ �لذي ال مرّد له، و�إليه 

وحده ترجعون يوم �لقيامة للح�ساب و�لجز�ء.
  

   �لعاقل من يوؤثر �لباقي على �لفاني.
   �لتوبة َتُجبُّ ما قبلها.

   �الختيار هلل ال لعباده، فلي�س لعباده �أن يعتر�سو� عليه.
   �إحاطة علم �هلل بما ظهر وما خفي من �أعمال عباده.



 ق�����ل - اأيه���ا الر�س�����ول - له������وؤالء 

�إن �سّي���ر �هلل  �أخبرون���ي  �لم�س���ركين: 
�، ال �نقطاع  عليكم �لليل د�ئًما م�س���تمرًّ
له �إلى يوم �لقيامة، من معبود غير �هلل 
ياأتيك���م ب�سي���اء مث���ل �سي���اء �لنهار؟! 
�أفا ت�سمعون هذه �لحجج، وتعلمون �أن 

ال �إل�����ه �إال �هلل ياأتيكم بذلك؟!
 :- الر�س���ول  اأيه���ا   - له���م  ق���ل   

�أخبرون���ي �إن �سّي���ر �هلل عليك���م �لنهار 
� �إلى ي���وم �لقيامة، من  د�ئًم���ا م�س���تمرًّ
معب���ود غي���ر �هلل ياأتيكم بليل ت�س���كنون 
في���ه لت�س���تريحو� م���ن عن���اء �لعمل في 
�لنهار؟! �أف���ا تب�سرون ه���ذه �الآيات، 
وتعلمون �أن ال �إل�ه �إال �هلل ياأتيكم بذلك 

كله؟!
 ومن رحمته �س���بحانه �أن جعل لكم 

- اأيه���ا النا����س - �لليل مظلًما؛ لت�سكنو� 
في���ه بعدما عانيتم من عمل في �لنهار، 
وجع���ل لكم �لنهار م�سيًئا؛ لت�س���عو� �إلى 
طلب �لرزق فيه، ولعلكم ت�س���كرون نعم 

�هلل عليكم وال تكفرونها.
 وي���وم يناديه���م ربه���م  قائ���ًا: 

�أين �سركائي �لذين كنتم تعبدونهم من 
دوني، وتزعمون �أنهم �س���ركائي؟

نبّيه���ا  �أم���ة  كل  م���ن  و�أح�سرن���ا   

ي�س���هد عليها بما كانت عليه من �لكفر 
و�لتكذي���ب، فقلن���ا للمكذبي���ن من تلك 
�الأم���م: �أعطو� حججك���م و�أدلتكم على 
م���ا كنت���م عليه م���ن �لكف���ر و�لتكذيب، 
فانقطع���ت حججهم و�أيقن���و� �أن �لحق 
�ل���ذي ال ِمْري���ة في���ه هلل، وغ���اب عنهم 
م���ا كان���و� يختلقونه م���ن �ل�س���ركاء له 

. نه �سبحا
ولم���ا ذك���ر �هلل �أن فرع���ون ع���ا ف���ي 
�الأر�س ب�س���بب �ل�س���لطان ذك���ر طغيان 

قارون ب�س���بب �لم���ال، فقال:
 �إن ق���ارون كان م���ن قوم مو�س���ى  فتكبر عليه���م، و�أعطيناه من كن���وز �الأمو�ل ما �إن مفات���ح خز�ئنه ليثقل حمله���ا على �لجماعة 

�لقوي���ة، �إذ ق���ال له قوم���ه: ال تفرح فرح �لَبَطر، �إن �هلل ال يح���ّب �لفرحين فرح �لَبَطر، بل يبغ�سه���م ويعذبهم على ذلك.
 و�طل���ب فيم���ا �أعط���اك �هلل من �الأمو�ل �لث���و�ب في �لد�ر �الآخرة؛ باأن تنفقه في وجوه �لخير، وال تن����س ن�سيبك من �الأكل و�ل�س���رب 

و�للبا����س وغير ذلك من �لنعم، في غير �إ�س���ر�ف وال مخيلة، و�أح�س���ن �لتعامل مع ربك ومع عباده كما �أح�س���ن �س���بحانه �إليك، وال تطلب 
�لف�س���اد في �الأر�س بارتكاب �لمعا�سي وترك �لطاعات، �إن �هلل ال يحب �لمف�س���دين ف���ي �الأر�س بذلك، بل يبغ�سهم.

  
   تعاقب �لليل و�لنهار نعمة من نعم �هلل يجب �سكرها له.

   �لطغيان كما يكون بالرئا�سة و�لملك يكون بالمال.
   �لفرح َبَطًر� مع�سية يمقتها �هلل.

   �سرورة �لن�سح لمن ُيخاف عليه من �لفتنة.
   بغ�س �هلل للمف�سدين في �الأر�س.



 ق���ال ق���ارون: �إنم���ا �أُْعِطي���ت ه���ذه 

فاأن���ا  وق���درة،  عن���دي  لعل���م  �الأم���و�ل 
�أ�س���تحقها لذلك. �أََوَلم يعل���م قارون �أن 
�هلل ق���د �أهل���ك من قبله م���ن �الأمم من 
هم �أ�س���د قوة و�أكثر جمًع���ا الأمو�لهم؟! 
فم���ا نفعته���م قوته���م وال �أمو�له���م، وال 
ي�س���األ ي���وم �لقيام���ة �لمجرم���ون ع���ن 
ذنوبهم لعلم �هلل بها، ف�س���وؤ�لهم �سوؤ�ل 

وتوبيخ. تبكي���ت 
 فخ���رج ق���ارون ف���ي زينت���ه مظهًر� 

َهَت���ه، ق���ال �لذي���ن يطمعون ف���ي زينة  �أُبَّ
�لحي���اة �لدنيا من �أ�سح���اب قارون: يا 
ليتن���ا �أُْعِطين���ا من زينة �لدني���ا مثل ما 
�أُْعِط���ي ق���ارون، �إن قارون ل���ذو ن�سيب 

كبير. و�ٍف 
 وق���ال �لذي���ن �أعط���و� �لعل���م حين 

ر�أو� ق���ارون في زينته و�س���معو� ما تمناه 
�أ�سحابه: ويلكم! ثو�ب �هلل في �الآخرة، 
وم���ا �أع���ده م���ن �لنعي���م لم���ن �آم���ن به 
وعمل عم���ًا �سالًحا، خيٌر مم���ا �أُْعِطي 
قارون م���ن زهرة �لدنيا، وال يوفق لقول 
ه���ذه �لكلم���ة و�لعمل بم���ا تقت�سي���ه �إال 
�ل�ساب���رون �لذين ي�سب���رون على �إيثار 
ما عند �هلل من ثو�ب على ما في �لدنيا 

م���ن متاع ز�ئل.
 فخ�س���فنا �الأر����س به وب���د�ره ومن 

فيه���ا �نتقاًما منه على بغيه، فما كان له 
من جماعة ين�سرونه من دون �هلل، وما 

كان من �لمنت�سرين بنف�سه.
كان  م���ا  تمن���و�  �لذي���ن  و�أ�سب���ح   

فيه من �لمال و�لزينة قبل �لخ�س���ف به 
يقولون متح�س���رين معتبرين: �ألم نعلم 
�أن �هلل يب�س���ط �ل���رزق لم���ن ي�س���اء من 
عباده، وي�سيقه على من ي�س���اء منهم؟! 
ل���وال �أن مّن �هلل علينا فل���م يعاقبنا بما 
قلنا؛ لخ�سف بنا مثل ما خ�سف بقارون، 

�إن���ه ال يف���وز �لكاف���رون، ال ف���ي �لدنيا وال ف���ي �الآخرة، ب���ل �إن م�سيره���م وماآلهم �لخ�س���ر�ن فيهما.
 تلك �لد�ر �الآخرة نجعلها د�ر نعيم وتكريم للذين ال يريدون تكبًر� في �الأر�س عن �الإيمان بالحق و�تباعه، وال يريدون ف�س���اًد� فيها، 

و�لعاقبة �لمحمودة هي بما في �لجنة من نعيم، وما يحّل فيها من ر�سا �هلل للمتقين لربهم بامتثال �أو�مره و�جتناب نو�هيه.
 من جاء بالح�س���نة يوم �لقيامة - من �ساة وزكاة و�سيام وغيره - فله جز�ء خير من تلك �لح�س���نة حيث ت�ساعف له �لح�س���نة �إلى 

ع�س���ر �أمثالها، ومن جاء يوم �لقيامة بال�س���يئة - من كفر و�أكل ربا وِزًنى وغير ذلك - فا يجزى �لذين عملو� �ل�س���يئات �إال مثل ما عملو� 
دون زيادة.

 
   كل ما في �الإن�سان من خير وِنَعم، فهو من �هلل خلًقا وتقديًر�.

   �أهل �لعلم هم �أهل �لحكمة و�لنجاة من �لفتن؛ الأن �لعلم يوجه �ساحبه �إلى �ل�سو�ب.
   �لعلو و�لكبر في �الأر�س ون�سر �لف�ساد عاقبته �لهاك و�لخ�سر�ن.

   �سعة رحمة �هلل وعدله بم�ساعفة �لح�سنات للموؤمن وعدم م�ساعفة �ل�سيئات للكافر.



�لق���ر�آن  علي���ك  �أن���زل  �ل���ذي  �إن   

وفر����س علي���ك تبليغه و�لعم���ل بما فيه 
لُمرجع���ك �إل���ى مكة فاتًحا، ق���ل - اأيها 
الر�سول - للم�س���ركين: ربي �أعلم بمن 
جاء بالهدى، ومن هو في �سال و��سح 

عن �له���دى و�لحق.
 وم���ا كن���ت - اأيه���ا الر�س���ول - تاأم���ل 

- قب���ل �لبعث���ة - �أن ُيْلَق���ى �إلي���ك �لق���ر�آن 
وحًي���ا م���ن �هلل، لكن رحمة منه �س���بحانه 
�قت�ست �إنز�له عليك، فا تكونّن معيًنا 
للكافرين على ما هم فيه من �ل�سال.

 وال ي�سرفن���ك ه���وؤالء �لم�س���ركون 

عن �آيات �هلل بعد �إنز�لها عليك فتترك 
تاوته���ا وتبليغه���ا، و�دع �لنا����س �إل���ى 
�الإيمان باهلل وتوحيده و�لعمل ب�سرعه، 
وال تكونّن من �لم�سركين �لذين يعبدون 
م���ع �هلل غي���ره، بل كن م���ن �لموحدين 

�لذين ال يعب���دون �إال �هلل وحده.
 وال تعب���د مع �هلل معب���وًد� غيره، ال 

معب���ود بحق غيره، كل �س���يء هالك �إال 
وجهه �س���بحانه، له وحده �لحكم يحكم 
بم���ا ي�س���اء، و�إلي���ه وحده ترجع���ون يوم 

�لقيامة للح�س���اب و�لجز�ء.

�الأم���ر بال�سب���ر و�لثبات عن���د �البتاء 
وبيان ح�سن عاقبته. و�لفتن، 

ع���ن  �ل���كام  �س���بق    

نظائره���ا ف���ي بد�ي���ة �س���ورة �لبق���رة.
 �أََظ���نَّ �لنا����سُ �أنهم بقوله���م: �آمنا 

باهلل، ُيْتركون دون �ختبار يبين حقيقة 
ا؟! لي����س  م���ا قالو�، هل هم موؤمنون حقًّ

�الأمر كما ظنو�.
 ولقد �ختبرنا �لذين كانو� قبلهم، فليعلمّن �هلل علم ظهوٍر ويك�سف لكم �سدَق �ل�سادقين في �إيمانهم وكذب �لكاذبين فيه.

 ب���ل �أََظ���نَّ �لذي���ن يعملون �لمعا�سي من �ل�س���رك وغي���ره �أن يعجزونا، وينج���و� من عقابنا؟ َقُب���َح حكمهم �لذي يحكم���ون به، فهم ال 

يعج���زون �هلل، وال ينج���ون من عقابه �إن مات���و� على كفرهم.
 م���ن كان ياأم���ل لقاء �هلل ي���وم �لقيامة ليثيبه فليعلم �أن �الأجل �ل���ذي �سربه �هلل لذلك الآت قريًبا، وهو �ل�س���ميع الأقو�ل عباده، �لعليم 

باأفعالهم، ال يفوته منها �س���يء، و�سيجازيهم عليها.
 ومن جاهد نف�س���ه بحملها على �لطاعة و�لبعد عن �لمع�سية، وجاهد في �س���بيل �هلل فاإنما يجاهد لنف�س���ه؛ الأن نفع ذلك عائد �إليها، 

و�هلل غني عن �لمخلوقات كلها، فا تزيده طاعتهم، وال تنق�سه مع�سيتهم.
 

   �لنهي عن �إعانة �أهل �ل�سال.
   �الأمر بالتم�سك بتوحيد �هلل و�لبعد عن �ل�سرك به.

ة �إل��هية.    �بتاء �لموؤمنين و�ختبارهم �ُسنَّ
   غنى �هلل عن طاعة عبيده.

٢٩٦٩



عل���ى  و�سب���رو�  �آمن���و�  و�لذي���ن   

�الأعم���ال  وعمل���و�  له���م،  �متحانن���ا 
�ل�سالحات لنمحوّن ذنوبهم بما عملوه 
من �الأعمال �ل�سالح���ة، ولنثيبّنهم في 
�الآخرة �أح�س���ن �لذي كان���و� يعملون في 

�لدنيا.
�أن  بو�لدي�ه  �الإن�س�ان  وو�سين�ا   

يبّرهم�ا ويح�س�ن �إليهم�ا، و�إن جاه�دك 
و�ل�د�ك - اأيه�ا الإن�س�ان - لت�س�رك ب�ي 
م�ا لي��س ل�ك باإ�س�ر�كه عل�م - كم�ا وق�ع 
�أم�ه -  �أب�ي وقا��س  م�ن  ب�ن  ل�س�عد 
طاع�ة  ال  الأن�ه  ذل�ك  ف�ي  تطعهم�ا  ف�ا 
لمخلوق في مع�سية �لخالق، �إلّي وحدي 
�لقيام�ة، فاأخبرك�م بم�ا  ي�وم  رجوعك�م 
و�أجازيك�م  �لدني�ا،  ف�ي  تعمل�ون  كنت�م 

علي�ه.
وعمل���و�  ب���اهلل  �آمن���و�  و�لذي���ن   

�الأعم���ال �ل�سالح���ات لندخلنه���م يوم 
�لقيام���ة ف���ي �ل�سالحين، فنح�س���رهم 

معه���م، ونثيبه���م ثو�به���م.
�آمّن���ا  يق���ول:  م���ن  �لنا����س  وم���ن   

ب���اهلل، ف���اإذ� �آذ�ه �لكف���ار عل���ى �إيمانه 
جع���ل عذ�به���م ل���ه كع���ذ�ب �هلل فارتّد 
ع���ن �الإيم���ان مو�فق���ة للكف���ار، ولئ���ن 
ح�س���ل ن�س���ر م���ن رب���ك ل���ك - اأيه���ا 
الر�سول - ليقولّن: �إنا كنا معكم - اأيها 
الموؤمن���ون- على �الإيمان، �أولي����س �هلل 
باأعلم بما في �سدور �لنا����س؟! ال يخفى 
عليه ما فيها من �لكفر و�الإيمان، فكيف 
ينبئ���ون �هلل بم���ا في قلوبه���م وهو �أعلم 

بما فيه���ا منهم؟!
ا،   وليعلمّن �هلل �لذي���ن �آمنو� به حقًّ

�لذي���ن يظهرون  �لمنافقي���ن  وليعلم���ّن 
�الإيم���ان، وي�سمرون �لكفر.

 وق���ال �لذي���ن كف���رو� للذي���ن �آمنو� 

باهلل وحده: �تبعو� ديننا وما نحن عليه، 
ونحم���ل نحن عنكم ذنوبكم، فنجازى عليها دونكم، ولي�س���و� بحاملين �س���يًئا من ذنوبه���م، و�إنهم لكاذبون في قولهم هذ�.

ولما كان نفي حملهم لخطايا غيرهم قد يفهم منه �أن �لكفار �لد�عين �إلى �سالتهم ال ياأثمون �إثًما ز�ئًد� ب�سبب ذلك رفع ذلك �الإيهام 
بقوله:

 وليحملّن هوؤالء �لم�س���ركون �لد�عون �إلى باطلهم ذنوبهم �لتي �قترفوها، وليحملّن ذنوب من �تبع دعوتهم دون �أن ينق�س من ذنوب 

�لتابعين لهم �سيء، ولي�ساألّن يوم �لقيامة عما كانو� يختلقونه في �لدنيا من �الأباطيل.
 ولق���د بعثن���ا نوًحا ر�س���واًل �إل���ى قومه، فمكث فيهم مدة ت�س���ع مئة وخم�س���ين عاًما يدعوهم �إل���ى توحيد �هلل، فكذبوه و��س���تمّرو� على 

كفره���م، فاأخذه���م �لطوفان وهم ظالمون ب�س���بب كفرهم باهلل وتكذيبهم لر�س���له، فهلكو� بالغرق.
 

ر �هلل بها �لذنوب.    �الأعمال �ل�سالحة ُيَكفِّ
د وجوب �لبر باالأبوين.    تاأكُّ

   �الإيمان باهلل يقت�سي �ل�سبر على �الأذى في �سبيله.
ة �سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير �أن ينق�س من �أوز�رهم �سيء.    من �سنَّ �ُسنَّ



م���ن  مع���ه  وم���ن  نوًح���ا  فاأنقذن���ا   

�لموؤمني���ن ف���ي �ل�س���فينة م���ن �لهاك 
بالغرق، وجعلنا �ل�س���فينة عبرة للنا�س 

بها. يعتب���رون 
 و�ذك���ر - اأيه���ا الر�س���ول - ق�س���ة 

�إبر�هيم حين ق���ال لقومه: �عبدو� �هلل 
وح���ده، و�تق���و� عقابه بامتث���ال �أو�مره 
و�جتن���اب نو�هي���ه، ذلك���م �لماأم���ور به 

خي���ر لكم �إن كنت���م تعلمون.
اأيه��������������ا   - ت��ع��ب����������دون  �إن��م��������ا   

الم�س�����ركون - �أ�س�������ناًما ال تن����فع وال 
ت�س���ّر، وتختلق���ون �لكذب حي���ن تزعمون 
�لذي���ن  �إن  للعب���ادة،  ��س���تحقاقها 
تعبدونه���م م���ن دون �هلل ال يملك���ون لك���م 
رزًق���ا فيرزقوك���م، فاطلب���و� عن���د �هلل 
�ل���رزق فه���و �ل���رز�ق، و�عب���دوه وح���ده، 
و��س���كرو� ل���ه م���ا �أنع���م ب���ه عليك���م م���ن 
�لرزق، �إليه وحده ترجعون يوم �لقيامة 
للح�س���اب و�لج���ز�ء ال �إل���ى �أ�سنامك���م.

ب���و� - اأيه���ا الم�س���ركون -   و�إن ُتَكذِّ

، فقد كذبت �أمم  بما جاء به محمد 
م���ن قبلكم كقوم نوح وع���اد وثمود، وما 
على �لر�س���ول �إال �لب���اغ �لو��سح، وقد 

بّلغكم ما �أم���ره ربه بتبليغه �إليكم.
 �أول���م ي���ر ه���وؤالء �لمكذب���ون كيف 

يخلق �هلل �لخل���ق �بتد�ء، ثم يعيده بعد 
فنائ���ه؟! �إن ذلك على �هلل �س���هل، فهو 

قادر ال يعجزه �س���يء.
 ق�����ل - اأيه������ا الر�س������ول - له����وؤالء 

�لمكذبي���ن بالبع���ث: �س���يرو� ف���ي �الأر����س 
فتاأمل���و� كي���ف ب���د�أ �هلل �لخل���ق، ث���م �هلل 
يحيي �لنا����س بعد موتهم �لحياة �لثانية 
للبعث و�لح�ساب، �إن �هلل على كل �سيء 
قدي���ر، ال يعج���زه �س���يء، ف���ا يعج���ز ع���ن 
بع���ث �لنا����س كم���ا ل���م يعج���ز ع���ن خلقه���م 

�أواًل.
 يعذب من ي�س���اء من خلقه بعدله، ويرحم من ي�س���اء من خلقه بف�سله، و�إليه وحده ترجعون يوم �لقيامة للح�س���اب حين يبعثكم من 

قبوركم �أحياء.
 ول�س���تم بفائتين ربكم، وال منفلتين من عقابه في �الأر�س وال في �ل�س���ماء، ولي����س لكم من دون �هلل ولي يتولى �أمركم، ولي�س لكم من 

دون �هلل ن�سير يرفع عنكم عذ�به.
 و�لذي���ن كف���رو� باآيات �هلل �س���بحانه وبلقائه يوم �لقيامة، �أولئك قنطو� م���ن رحمتي، فلن يدخلو� �لجنة �أب���ًد� لكفرهم، و�أولئك لهم 

عذ�ب موجع ينتظرهم في �الآخرة.
 

   �الأ�سنام ال تملك رزًقا، فا ت�ستحق �لعبادة.
   طلب �لرزق �إنما يكون من �هلل �لذي يملك �لرزق.

   بدء �لخلق دليل على �لبعث.
   دخول �لجنة محرم على من مات على كفره.



 فم���ا كان ج���و�ب ق���وم �إبر�هيم له 

-بعد ما �أمرهم به من عبادة �هلل وحده 
وترك عبادة غي���ره من �الأوثان - �إال �أن 
قالو�: �قتلوه �أو �رموه في �لنار �نت�ساًر� 
الآلهتكم، ف�س���ّلمه �هلل م���ن �لنار، �إن في 
ت�س���ليمه من �لنار بعد رمي���ه فيها لِعَبًر� 
لقوم يوؤمنون؛ الأنهم هم �لذين ينتفعون 

بالعبر.
 وق���ال �إبر�هي���م  لقوم���ه: �إنم���ا 

�تخذتم �أ�سناًما �آلهة تعبدونها للتعارف 
و�لتو�ّد على عبادتها في �لحياة �لدنيا، 
ثم ي���وم �لقيام���ة ينقط���ع ذل���ك �لتو�ّد 
بينك���م، فيتبر�أ بع�سك���م من بع�س عند 
ا،  معاينة �لع���ذ�ب، ويلعن بع�سكم بع�سً
ومقّركم �لذي تاأوون �إليه �لنار، ولي����س 
لكم من نا�سري���ن يمنعونكم من عذ�ب 
كنت���م  �لت���ي  �أ�سنامك���م  م���ن  ال  �هلل، 
تعبدونه���ا من دون �هلل، وال من غيرها.
، وق���ال �إبر�هيم   فاآم���ن له لوط 

: �إن���ي مهاج���ر �إلى ربي �إل���ى �أر�س 
�ل�سام �لمباركة، �إنه هو �لعزيز �لذي ال 
يغالب، وال يذل من هاجر �إليه، �لحكيم 

في تقديره وتدبيره.
 و�أعطين���ا �إبر�هي���م �إ�س���حاق و�بنه 

يعق���وب، و�سّيرن���ا ف���ي �أوالده �لنب���ّوة، 
و�لكتب �لمنزلة من عند �هلل، و�أعطيناه 
ث���و�ب �سب���ره عل���ى �لح���ق ف���ي �لدني���ا 
ب�س���اح �الأوالد و�لثناء �لح�س���ن، و�إنه 
في �الآخرة لُيْجَزى جز�ء �ل�سالحين، ال 
ينق����س ما �أعطي في �لدني���ا ما �أعّد له 

م���ن �لجز�ء �لكريم ف���ي �الآخرة.
اأيه���ا الر�س���ول - لوًط���ا   و�ذك���ر - 

حي���ن قال لقوم���ه: �إنكم لتاأت���ون �لذنب 
�لقبيح ما �س���بقكم �إل���ى �الإتيان به �أحد 
م���ن �لعالمي���ن قبلك���م، فاأنت���م �أول من 
�بتدع ه���ذ� �لذن���ب �لذي تاأب���اه �لفطر 

. ل�سليمة �
 �أ�إنك���م لتاأت���ون �لذكر�ن في �أدبارهم لق�ساء �س���هوتكم، وتقطعون �لطريق على �لم�س���افرين فا يمرون بكم خ�س���ية ما ترتكبونه من 

�لفاح�س���ة، وتاأتون في مجال�س���كم �الأفعال �لمنكرة كالعري و�إيذ�ء من يمّر بكم بالقول و�لفعل؟ فما كان جو�ب قومه له بعد نهيه لهم عن 
فع���ل �لمنكر�ت �إال �أن قالو� ل���ه: �ئتنا بعذ�ب �هلل �لذي تهددنا به �إن كنت �سادًقا فيما تّدعيه.

 قال لوط  د�عًيا ربه بعد تعنُّت قومه وطلبهم �إنز�ل �لعذ�ب عليهم ��ستخفاًفا به: ربِّ �ن�سرني على �لقوم �لمف�سدين في �الأر�س 

بما ين�سرونه من �لكفر و�لمعا�سي �لم�ستقبحة.
 

   عناية �هلل بعباده �ل�سالحين حيث ينجيهم من مكر �أعد�ئهم.
   ف�سل �لهجرة �إلى �هلل.

   عظم منزلة �إبر�هيم و�آله عند �هلل تعالى.
   تعجيل بع�س �الأجر في �لدنيا ال يعني نق�س �لثو�ب في �الآخرة.

   قبح تعاطي �لمنكر�ت في �لمجال�س �لعامة.



�لذي���ن  �لمائك���ة  ج���اءت  ولم���ا   

بعثناه���م يب�س���رون �إبر�هيم باإ�س���حاق 
وم���ن بع���ده �بنه يعق���وب قالو� ل���ه: �إنا 
مهلكو �أهل قرية �َسُدوم قرية قوم لوط؛ 
�إن �أهلها كان���و� ظالمين بما يقومون به 

من فعل �لفاح�س���ة.
 ق���ال �إبر�هي���م  للمائك���ة: �إن 

ف���ي ه���ذه �لقرية �لتي تري���دون �إهاك 
�أهلها لوًطا، ولي����س هو م���ن �لظالمين، 
قالت �لمائكة: نح���ن �أعلم بمن فيها، 
لننقذّن���ه و�أهل���ه م���ن �له���اك �لمنزل 
على �أه���ل �لقري���ة �إال �مر�أته كانت من 
�لباقي���ن �لهالكين، ف�س���نهلكها معهم.

�لذي���ن  �لمائك���ة  �أت���ت  ولم���ا   

بعثناهم الإهاك قوم لوط لوًطا �س���اءه 
و�أحزنه مجيئهم خوًفا عليهم من خبث 
قومه، فق���د جاءته �لمائكة في �س���كل 
رج���ال، وقوم���ه ياأت���ون �لرجال �س���هوة 
من دون �لن�س���اء، وقال له �لمائكة: ال 
تخف، فلن ي�سل �إليك قومك ب�سوء، وال 
تحزن على ما �أخبرناك من �إهاكهم، 
�إن���ا منق���ذوك و�أهلك من �له���اك، �إال 
�مر�أت���ك كانت من �لباقي���ن �لهالكين، 

معهم. ف�سنهلكها 
 �إن���ا منزلون على �أه���ل هذه �لقرية 

�لت���ي كانت تعم���ل �لخبائ���ث عذ�ًبا من 
يل؛ عقاًبا  �ل�سماء، وهو حجارة من �سجِّ
لهم على خروجهم ع���ن طاعة �هلل بما 
يرتكب���ون من �لفاح�س���ة �لقبيحة، وهي 

�إتيان �لرجال �س���هوة دون �لن�ساء.
 ولق���د تركنا من ه���ذه �لقرية �لتي 

�أهلكناه���ا �آي���ة و��سحة لق���وم يعقلون؛ 
الأنه���م هم �لذين يعتب���رون باالآيات.

 و�أر�س���لنا �إل���ى َمْدي���ن �أخاه���م في 

، فق���ال: ي���ا ق���وم،  �لن�س���ب �س���عيًبا 
�عب���دو� �هلل وحده، و�رج���و� بعبادتكم 

�إي���اه �لج���ز�ء في �لي���وم �الآخر، وال تف�س���دو� ف���ي �الأر�س بفع���ل �لمعا�سي ون�س���رها.
 فكذبه قومه، فاأ�سابتهم �لزلزلة، فاأ�سبحو� في د�رهم �ساقطين على وجوههم قد ل�سقت وجوههم بالتر�ب، ال َحَر�َك بهم.

���ْحر من ح�سرموت، و�لِحْجر   و�أهلكن���ا كذل���ك ع���اًد� قوم هود، وثمود قوم �سالح، وقد تبين لكم - يا اأهل مكة - من م�س���اكنهم بال�سِّ

ما يدّلكم على �إهاكهم، فم�س���اكنهم �لخاوية �س���اهدة على ذلك، وح�ّسن لهم �ل�س���يطان �أعمالهم �لتي كانو� عليها من �لكفر وغيره من 
�لمعا�سي، ف�سرفهم عن �لطريق �لم�س���تقيم، وكانو� ذوي �إب�سار بالحق و�ل�سال و�لر�س���د و�لغ�����ي بم�����ا علََّمتهم ر�سلهم، لكن �ختارو� 

�تباع �لهوى على �تباع �لهدى.
 

َن..} تدل على معرفة �لعرب بم�ساكنهم و�أخبارهم. َبيَّ    قوله تعالى:{ َوَقد تَّ
   �لعائق �لب�سرية ال تنفع �إال مع �الإيمان.

   �لحر�س على �أمن �ل�سيوف و�سامتهم من �العتد�ء عليهم.
   منازل �لُمْهَلكين بالعذ�ب عبرة للمعتبرين.

   �لعلم بالحق ال ينفع مع �تباع �لهوى و�إيثاره على �لهدى.



 و�أهلكن���ا ق���ارون - لم���ا بغ���ى عل���ى 

ق���وم مو�س���ى - بالخ�س���ف ب���ه وب���د�ره، 
و�أهلكنا فرعون ووزي���ره هامان بالغرق 
مو�س���ى  جاءه���م  ولق���د  �لبح���ر،  ف���ي 
باالآيات �لو��سحات �لد�لة على �سدقه، 
فا�ستكبرو� في �أر�س م�سر عن �الإيمان 
ب���ه، وم���ا كان���و� لي�س���لمو� م���ن عذ�بنا 

بفوته���م لنا.
�لمذكوري���ن  م���ن  كاًّ  فاأخذن���ا   

�س���ابًقا بعذ�بن���ا �لُمْهِل���ك، فمنهم قوم 
ل���وط �لذين �أر�س���لنا عليهم حجارة من 
يل َمْن�سود، ومنهم قوم �سالح وقوم  �ِسجِّ
�سعيب �لذين �أخذتهم �ل�سيحة، ومنهم 
قارون �لذي خ�س���فنا به وبد�ره �الأر�س، 
ومنه���م ق���وم ن���وح وفرع���ون وهام���ان 
�لذي���ن �أهلكناه���م بالغ���رق، وم���ا كان 
�هلل ليظلمه���م باإهاكه���م بغي���ر ذنب، 
ولك���ن كانو� يظلمون �أنف�س���هم بارتكاب 

�لمعا�س���ي، فا�س���تحقو� �لعذ�ب.
 مث���ل �لم�س���ركين �لذي���ن �تخ���ذو� 

م���ن دون �هلل �أ�سناًم���ا يعبدونهم رجاء 
نفعه���م �أو �س���فاعتهم كمث���ل �لعنكبوت 
�تخ���ذت بيًت���ا يحميه���ا م���ن �العت���د�ء 
لبي���ت  �لبي���وت  �أ�سع���ف  و�إن  عليه���ا، 
 ،� �لعنكب���وت، فه���و ال يدف���ع عنه���ا عدوًّ
وكذل���ك �أ�سنامهم ال تنف���ع وال ت�سر وال 
ت�س���فع، لو كان �لم�سركون يعلمون ذلك 
َلَما �تخذو� �أ�سناًم���ا يعبدونها من دون 

�هلل.
 �إن �هلل  يعل���م م���ا يعبدون���ه من 

دون���ه، ال يخفى عليه �س���يء م���ن ذلك، 
وهو �لعزيز �لذي ال ُيَغاَلب، �لحكيم في 

خلق���ه وتقديره وتدبيره.
 وه���ذه �الأمث�����ال ن�س�����ربها للنا����س 

لتوقظه���م وتب�سره���م بالح���ق، وتهديه���م 
�إلي���ه، وم���ا يدركه���ا على �لوج���ه �لمطلوب 

�إال �لعالم���ون ب�س���رع �هلل وِحَكم���ه.
 خل���ق �هلل  �ل�س���ماو�ت وخل���ق �الأر�س بالحق، ولم يخلقها بالباطل ولم يخلقها عبًثا، �إن في ذل���ك �لخلق لداللة و��سحة على قدرة 

�هلل للموؤمنين؛ الأنهم هم �لذين ي�س���تدلون بخلق �هلل على �لخالق �س���بحانه، و�أما �لكافرون فاإنهم يمرون على �الآيات في �الآفاق و�الأنف�س 
دون �أن تلفت �نتباههم �إلى عظمة �لخالق وقدرته �س���بحانه.

 �قر�أ - اأيها الر�س���ول - على �لنا����س ما �أوحى به �هلل �إليك من �لقر�آن، و�ئت بال�ساة على �أكمل وجه، �إن �ل�ساة �لموؤد�ة ب�سفتها 

�لكاملة تنهى �ساحبها عن �لوقوع في �لمعا�سي و�لمنكر�ت؛ لما تحدثه من نور في �لقلوب يمنع من �قتر�ف �لمعا�سي، وير�سد �إلى عمل 
�ل�سالحات، ولذكر �هلل �أكبر و�أعظم من كل �سيء، و�هلل يعلم ما ت�سنعونه، ال يخفى عليه من �أعمالكم �سيء، و�سيجازيكم على �أعمالكم، 

� ف�سر. �إن خيًر� فخير، و�إن �سرًّ
 

   �أهمية �سرب �لمثل: »مثل �لعنكبوت«.
   تعدد �أنو�ع �لعذ�ب في �لدنيا.

ه �هلل عن �لظلم.    َتَنزُّ
   �لتعلق بغير �هلل تعلق باأ�سعف �الأ�سباب.

   �أهمية �ل�ساة في تقويم �سلوك �لموؤمن.


