 فم ��ا كان لقوم ��ه م ��ن ج ��واب �إال
قوله��م� :أخرج��وا �آل ل��وط م��ن قريتك��م،
�إنه ��م �أنا� ��س يتنزه ��ون ع ��ن الأق ��ذار
والأنجا� ��س ،قال ��وا ذل ��ك ا�س ��تهزا ًء
ب���آل ل ��وط الذي ��ن ال ي�ش ��اركونهم فيم ��ا
يرتكبون ��ه م ��ن الفواح� ��ش ،ب ��ل ينك ��رون
عليه ��م ارتكابه ��ا.
 ف�س�لَّمناه و�س�لَّمنا �أهل��ه� ،إال امر�أت��ه
حكمن��ا عليه��ا �أن تك��ون م��ن الباقي��ن في
الع��ذاب لتكون من الهالكين.
 و�أمطرنا عليهم حجارة من
ال�سماء ،فكان مط ًرا �سيئًا مهلكًا لمن
ُخ ِّو ُفوا بالعذاب ولم ي�ستجيبوا.
 ق ��ل � -أيه ��ا الر�س ��ول  :-الحم ��د
هلل عل��ى نعم��ه ،و�أم��ان من��ه م��ن عذاب��ه
ال ��ذي ع ��ذب ب ��ه ق ��وم ل ��وط و�صال ��ح
لأ�صحـ��اب النبي � ،آهلل المعبو ُد بح ٍّق
ال��ذي بي��ده ملك��وت كل �ش��يء خي��ر �أم ما
يعبده الم�ش��ركون من معبودات ال تملك
نف ًع��ا وال �ض � ًّرا؟!
� أم م ��ن خل ��ق ال�س ��ماوات والأر� ��ض
على غير مثال �سابق ،و�أنزل لكم �-أيها
النا� ��س  -م ��ن ال�س ��ماء م ��اء المط ��ر،
ف�أنبتن ��ا لك ��م ب ��ه حدائ ��ق ذات ح�س ��ن
وجم ��ال ،م ��ا كان لك ��م �أن تنبت��وا �ش ��جر
تل��ك الحدائ��ق لعجزكم عن ذلك ،فاهلل
ه��و ال��ذي �أنبته��ا� ،أمعب��ود فع��ل ه��ذا م��ع
اهلل؟! ال ،ب ��ل ه ��م ق ��وم ينحرف ��ون ع ��ن
الح ��ق َف ُي َ�س� � ُّوون الخال ��ق بالمخلوقي ��ن
ظل ًم��ا.
�تقرة
� أَ ْم َم � ْ�ن �ص ّي ��ر الأر� ��ض م�س � ّ
ثابت��ة ال ت�ضط��رب بم��ن عليه��ا ،و�ص ّي��ر
داخله��ا �أنه��ا ًرا تجري ،و�صي��ر لها ً
جبال
ثواب��ت ،و�ص ّي��ر بي��ن البحري��ن :الما ِل��ح
والع��ذب فا�ص�ل ً�ا يمن��ع اخت�ل�اط المال��ح
بالع ��ذب حت ��ى ال يف�س ��ده ،ف�ل�ا ي�صل ��ح
لل�ش ��رب� ،أمعب ��ود فع ��ل ذل ��ك م ��ع اهلل؟! ال ،ب ��ل معظمه ��م ال يعلم ��ون ،ول ��و كان ��وا يعلم ��ون لم ��ا �أ�ش ��ركوا ب ��اهلل �أح � ً�دا م ��ن مخلوقات ��ه.
� أَ ْم َم ْن يجيب من �ضاق عليه �أمره وا�ش��ت ّد �إذا دعاه ،ويرفع ما يقع بالإن�س��ان من مر�ض وفقر وغيرهما ،وي�ص ّيركم خلفاء في الأر�ض
جيل بعد جيل� ،أمعبود يفعل ذلك مع اهلل؟! الً ،
بع�ضا ً
قليل ما تتعظون وتعتبرون.
يخلف بع�ضكم ً
�َ أ ْم َم� ْ�ن يهديك��م ف��ي ظلم��ات الب��ر وظلم��ات البح��ر بم��ا ين�صب��ه لكم من معالم ونجوم ،ومن يبعث الرياح مب�ش��رات بق��رب نزول المطر
الذي يرحم به عباده� ،أمعبود يفعل ذلك مع اهلل؟! تنزه اهلل ،وتقد�س عما ي�شركون به من مخلوقاته.
لجــــوء �أهل الباطل للعنف عندما تحا�صرهم حجج الحق.
رابطة الزوجية دون الإيمان ال تنفع في الآخرة.
تر�سيخ عقيدة التوحيد من خالل التذكير بنعم اهلل.
كل م�ضطر من م�ؤمن �أو كافر ف�إن اهلل قد وعده بالإجابة �إذا دعاه.

� أم م ��ن يب ��د�أ الخل ��ق ف ��ي الأرحام
مرحل ��ة بع ��د مرحلة ،ثم يحيي ��ه بعدما
يميت ��ه ،وم ��ن يرزقك ��م م ��ن ال�س ��ماء
بالمط ��ر المن ��زل من جهت ��ه ،ويرزقكم
من الأر� ��ض بالنبات ال ��ذي ينبته فيها!
�أمعبود يفعل ذل ��ك مع اهلل؟! قل � -أيها
الر�س ��ول  -له� ��ؤالء الم�ش ��ركين :هاتوا
حججكم على ما �أنتم عليه من ال�شرك،
�إن كنتم �صادقين فيما تدعونه من �أنكم
على حق.
 قل � -أيها الر�سول  :-ال يعلم الغيب
من في ال�سماوات من المالئكة ،وال من
في الأر�ض من النا�س ،لكن اهلل وحده
هو الذي يعلمه ،وما يعلم جميع من في
ال�سماوات ومن في الأر�ض متى ُي ْبعثون
للجزاء �إال اهلل.
� أم هل تتابع علمهم بالآخرة ف�أيقنوا
بها؟ ال ،بل هم في �شك وحيرة من
الآخرة ،بل قد عميت ب�صائرهم عنها.
 وق ��ال الذي ��ن كف ��روا م�س ��تنكرين:
�أ�إذا متن ��ا وكن ��ا ترا ًبا �أيمك ��ن �أن ُن ْب َع َث
�أحياء؟
 لق ��د ُو ِع ْدنا نحن ،و ُو ِع � َ�د �آبا�ؤنا من
قب ��ل �أننا نبعث جمي ًعا ،فل ��م نر تحقي ًقا
لذل ��ك الوع ��د ،م ��ا ه ��ذا الوع ��د الذي
ُو ِعدن ��اه جمي ًعا �إال �أكاذيب الأولين التي
دونوه ��ا في كتبهم.
 قــــ ��ل � -أيهـــ ��ا الر�ســ ��ول  -لهـــ� ��ؤالء
المنكرين للبعث� :س ��يروا ف ��ي �أي جهة
م ��ن الأر� ��ض فت�أملوا كيف كان ��ت نهاية
المجرمي ��ن المكذبي ��ن بالبع ��ث ،فق ��د
�أهلكناه ��م لتكذيبهم به.
 وال تحزن ب�سبب �إعرا�ض الم�شركين
عن دعوتك ،وال ي�ضق �صدرك من
كيدهم فاهلل نا�صرك عليهم.
 ويق ��ول الكف ��ار المنك ��رون للبع ��ث
م ��ن قوم ��ك :متى يتحق ��ق ما تعدنا ب ��ه �أنت والم�ؤمن ��ون من الع ��ذاب �إن كنتم �صادقي ��ن فيما ت ّدعون ��ه من ذلك؟
 قل لهم � -أيها الر�سول  :-ع�سى �أن يكون اقترب لكم بع�ض ما ت�ستعجلون به من العذاب.
 و�إن ربك � -أيها الر�سول  -لذو ف�ضل على النا�س حيث يترك معاجلتهم بالعقوبة مع ما هم عليه من الكفر والمعا�صي ،ولكن معظم
النا�س ال ي�شكرون اهلل على ما ينعم به عليهم.
 و�إن ربك ليعلم ما ت�ضمر قلوب عباده وما يظهرونه ،ال يخفى عليه �شيء من ذلك ،و�سيجازيهم عليه.
 وما من �شيء غائب عن النا�س في ال�سماء ،وال غائب عنهم في الأر�ض �إال هو في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ.
يق�ص على بني �إ�سرائيل �أكثر ما يختلفون فيه ،ويك�شف انحرافاتهم.
� إن هذا القر�آن المنزل على محمد
ّ
علم الغيب مما اخت�ص به اهلل ،فادعا�ؤه كفر.
االعتبار بالأمم ال�سابقة من حيث م�صيرها و�أحوالها طريق النجاة.
�إحاطة علم اهلل ب�أعمال عباده.
ت�صحيح القر�آن النحرافات بني �إ�سرائيل وتحريفهم لكتبهم.

 و�إن ��ه لهداي ��ة ورحم ��ة للم�ؤمني ��ن
العاملي ��ن بما ج ��اء فيه.
� إن ربك � -أيها الر�سول  -يق�ضي
بين النا�س م�ؤمنهم وكافرهم يوم
القيامة بحكمه العدل ،فيرحم
الم�ؤمن ،ويعذب الكافر ،وهو العزيز
الذي ينتقم من �أعدائه ،وال يغالبه
�أحد ،العليم الذي ال يلتب�س عليه ُم ِح ٌّق
ِب ُم ْب ِط ٍل.
 فتوكل عل ��ى اهلل ،واعتمد عليه في
جميع �أمورك� ،إنك على الحق الوا�ضح.
� إنك � -أيهـــا الر�ســول  -ال ُت ْ�س ِ
ــــمع
الموتى الذين ماتت قلوبهم ب�سبب
أ�صم اهلل
الكفر باهلل ،وال ُت ْ�س ِمع َمن � َّ
�سمعه عن �سماع الحق ما تدعوهم �إليه
�إذا رجعوا معر�ضين عنك.
 ول�س ��ت به ��ادي م ��ن عمي ��ت
ب�صائرهم عن الحق ،فال تحزن عليهم
الحق
وتتعب نف�س ��ك ،ما تقدر �أن ُتفهم ّ
�إال م ��ن ي�ؤم ��ن ب�آياتن ��ا فه ��م منقادون
لأوام ��ر اهلل.
 و�إذا وج ��ب الع ��ذاب وثب ��ت عليهم
لإ�صراره ��م على كفره ��م ومعا�صيهم،
وبقي �شرار النا� ��س� ،أخرجنا لهم عند
اقتراب ال�س ��اعة عالمة م ��ن عالماتها
الكب ��رى ،وهي دابة من الأر�ض تكلمهم
بم ��ا يفهم ��ون �أن النا� ��س كان ��وا ب�آياتنا
المنزلة على نبين ��ا ال ي�صدقون.
 واذك��ر � -أيه��ا الر�س��ول  -ي��وم
نح�ش��ر م��ن كل �أم��ة م��ن الأم��م جماع��ة
م��ن كبرائه��م مم��ن يك��ذب ب�آياتن��ا ،ي��ر ّد
�أوله��م �إل��ى �آخره��م ث��م ي�س��اقون �إل��ى
الح�س��اب.
�تمر �س ��وقهم ،حت ��ى �إذا
 وي�س � ّ
ج ��ا�ؤوا م ��كان ح�س ��ابهم ق ��ال لهم اهلل
توبيخ ��ا له ��م� :أكذبت ��م ب�آيات ��ي الدالة
ً
على توحيدي والم�ش ��تملة على �ش ��ريعتي ،ولم تحيطوا عل ًما ب�أنها باطلة في�س ��وغ لكم تكذيبها� ،أم ماذا كنتم تعملون بها من الت�صديق �أو
التكذي ��ب؟!
 ووق ��ع عليهم العذاب ب�س ��بب ظلمه ��م بالكفر باهلل وتكذيب �آياته ،فه ��م ال يتكلمون للدفاع عن �أنف�س ��هم لعجزهم عن ذلك ،وبطالن
حججه ��م .ولم ��ا كانوا ينكرون البع ��ث ن ّبههم اهلل بما يدل عليه في حياتهم ،وهو نومهم الذي هو بمنزلة الموت ،وا�س ��تيقاظهم الذي هو
بمنزلة البعث ،فقال:
� ألم ينظر ه�ؤالء المكذبون بالبعث �أنا جعلنا الليل لي�س ��كنوا فيه بالنوم ،و�ص ّيرنا النهار م�ضيئًا ليب�صروا فيه ،في�س ��عوا �إلى �أعمالهم،
�إن في ذلك الموت المتكرر والبعث بعده لعالمات وا�ضحة لقوم ي�ؤمنون.
 واذك ��ر � -أيه ��ا الر�س ��ول  :-ي ��وم ينفخ الملك الموكل بالنفخ في الق ��رن النفخة الثانية ،ففزع من في ال�س ��ماوات ومن في الأر�ض �إال
تف�ض ًل منه ،وكل من مخلوق ��ات اهلل ي�أتونه في ذلك اليوم مطيعين ذليلين.
من ا�س ��تثناه اهلل من الفزع؛ ُّ
 وت ��رى الجبال في ذلك اليوم تح�س ��بها ثابتة ال تتحرك ،وهي في واقع الأمر ت�س ��ير م�س ��رعة �س ��ير ال�س ��حاب� ،صن ��ع اهلل ،فهو الذي
يحركه ��ا� ،إنه خبير بما تفعلون ،ال يخفى عليه �ش ��يء من �أعمالكم ،و�س ��يجازيكم عليها.
�أهمية التوكل على اهلل .تزكية النبي
النوم على الموت ،واال�ستيقاظ على البعث.

ب�أنه على الحق الوا�ضح .هداية التوفيق بيد اهلل ،ولي�س ��ت بيد الر�س ��ول  .داللة

 م ��ن ج ��اء ي ��وم القيام ��ة بالإيم ��ان
والعمل ال�صالح فله الجنة ،وهم �آمنون
بت�أمين اهلل لهم م ��ن فزع يوم القيامة.
 ومن جاء بالكف ��ر والمعا�صي فلهم
النار ُيل َقون فيه ��ا على وجوههم ،ويقال
توبيخا لهم و�إهانة :هل تجزون �إال
له ��م ً
ما كنت ��م تعملونه في الدني ��ا من الكفر
والمعا�صي؟
 ق ��ل له ��م � -أيه ��ا الر�س ��ول � :-إنما
�أمرت �أن �أعب ��د رب مكة الذي حرمها،
ف�ل�ا ُي ْ�س ��فك فيه ��ا دم ،وال ُي ْظل ��م فيها
�أح ��د ،وال ُي ْقت ��ل �صيده ��ا ،وال ُي ْقط ��ع
�ش ��جرها ،وله �س ��بحانه ملك كل �شيء،
و�أُ ِم � ْ�رت �أن �أكون من الم�ست�س ��لمين هلل
المنقادي ��ن ل ��ه بالطاعة.
 و ُ�أ ِم � ْ�رت �أن �أتل ��و الق ��ر�آن عل ��ى
النا� ��س ،فمن اهتدى بهديه ،وعمل بما
في ��ه ،فنفع هدايت ��ه لنف�س ��ه ،ومن �ضل
وانح ��رف عما في ��ه و�أنك ��ره ،ولم يعمل
بم ��ا فيه ،فق ��ل� :إنما �أنا م ��ن المنذرين
�أنذرك ��م من ع ��ذاب اهلل ،ولي� ��س بيدي
هدايتكم.
 وق ��ل � -أيها الر�س ��ول  :-الحمد هلل
على نعمه التي ال تح�صى� ،سيريكم اهلل
�آياته في �أنف�س ��كم وفي ال�سماء والأر�ض
وال ��رزق ،فتعرفونه ��ا معرفة تر�ش ��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 �ش ��يء ،و�س ��يجازيكم
عليه.
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�ســـنـــة اهلل فــي تمكــيـن المـــ�ؤمــنــــين الم�ستـــــ�ضــعـفـــين و�إهـــــــالك الطــــــغـاة الم�ستكبرين.

تقدم الكالم على نظائرها في بداية �سورة البقرة.
 هذه �آيات القر�آن الوا�ضح.
 نقر�أ عليك من خبر مو�سى وفرعون بالحق الذي ال مرية فيه لقوم ي�ؤمنون؛ لأنهم هم الذين ينتفعون بما فيه.
� إن فرعون طغى في �أر�ض م�صر ،وت�س ��لط فيها ،و�ص ّير �أهلها طوائف مف ِّرقًا بينها ،ي�س ��ت�ضعف طائفة منهم ،وهم بنو �إ�سرائيل ،بقتل
ذكور �أوالدهم وا�ستبقاء ن�سائهم للخدمة �إمعانًا في �إذاللهم� ،إنه كان من المف�سدين في الأر�ض بالظلم والطغيان والتكبر.
اال�ست�ضـــــعاف َّعنهــــم،
 ونريد �أن نتف�ضل على بني �إ�سرائيل الذين ا�ست�ضعفهم فرعون في �أر�ض م�صر؛ ب�إهــــالك عدوهم ،و�إزالة
ونجعلهم �أئمة يقتدى بهم في الحق ،ونجعلهم يرثون �أر�ض ال�شام المباركة بعد هالك فرعون ،كما قال تعالىَ } :وأَ ْو َر ْثنَا الْ َق ْو َم الذِ َ
ين
َ
َّ
ْ
َ ُ ُْ َ ْ َُ َ
ون َم َش ِار َق األ ْر ِض َو َم َغ ِار َب َها ال ِتي بَ َاركنَا ِف َيها.{ ...
كانوا يستضعف

الإيم ��ان والعم ��ل ال�صالح �س ��ببا النجاة من الفزع يوم القيامة .الكفر والع�صيان �س ��بب في دخول الن ��ار .تحريم القتل والظلم
وال�صي ��د في الحرم .الن�صر والتمكين عاقبة الم�ؤمنين.

 ونري ��د �أن نم ّك ��ن لهم ف ��ي الأر�ض
بجعلهم �أ�صحاب ال�سلطان فيها ،ون ُِري
فرع ��ون وم�س ��انده الأكب ��ر ف ��ي الملك
هامان وجنودهم ��ا المعاونين لهما في
ملكهم ��ا ،ما كان ��وا يخافونه من ذهاب
ملكهم ،وانق�ضائه عل ��ى يد مولود ذكر
من بني �إ�س ��رائيل.
ولم ��ا ذك ��ر اهلل م ��ا �س ��ي�ؤول �إلي ��ه ملك
فرعون ،وما �س ��يكرم به مو�سى وقومه،
ذكر ن�ش� ��أة مو�سى �إلى �أن بعثه اهلل
ً
ر�سول ،فقال:
 و�ألهمنا �أم مو�سى �أن �أر�ضعيه
حتى �إذا َخ ِ�ش ِ
يت عليه من فرعون
وقومه �أن يقتلوه ف�ضعيه في �صندوق،
وارميه في نهر النيل ،وال تخافي عليه
من الغرق وال من فرعون ،وال تحزني
ب�سبب فراقه� ،إنا مرجعوه �إليك ح ًّيا،
وم�ص ّيروه من ر�سل اهلل الذين يبعثهم
�إلى خلقه.
 فامتثل ��ت م ��ا �ألهمناها م ��ن و�ضعه
ف ��ي �صندوق ،ورمي ��ه في النه ��ر ،فعثر
علي ��ه �آل فرع ��ون ف�أخ ��ذوه ،ليتحقق ما
�أراده اهلل من �أن مو�س ��ى �س ��يكون عد ًّوا
لفرع ��ون يزي ��ل اهلل ملك ��ه عل ��ى ي ��ده،
جال ًب ��ا لحزنه ��م� ،إن فرع ��ون ووزي ��ره
هام ��ان و�أعوانهما كانوا �آثمين ب�س ��بب
كفره ��م وطغيانه ��م ،و�إف�س ��ادهم ف ��ي
الأر�ض.
 ولم ��ا �أراد فرع ��ون قتل ��ه قال ��ت له
امر�أت ��ه :ه ��ذا الولد م�صدر �س ��رور لي
ولك ،ال تقتلوه لعله ينفعنا بالخدمة� ،أو
ولدا بالتبني ،وهم ال يعلمون ما
نتخ ��ذه ً
�س ��ي�ؤول �إليه ملكهم على يده.
 و�أ�صب ��ح قلب �أم مو�س ��ى خال ًيا
م ��ن �أي �أمر من �أمور الدنيا �إال من �أمر
مو�س ��ى فلم تعد ت�صبر ،حتى قاربت �أن
تظهر �أنه ولدها من �ش ��دة التعلق به ،لوال �أن ربطنا على قلبها بتثبيته ،وت�صبيرها لتكون من الم�ؤمنين المتوكلين على ربهم ال�صابرين
على ما يق�ضي به.
 وقال ��ت �أم مو�س ��ى لأخت ��ه بعد �إلقائها له في النه ��ر :اتبعي �أثره لتعرفي ما يفع ��ل به ،ف�أب�صرته عن ُب ٍعد حتى ال يك�ش ��ف �أمرها،
وفرعون وقومه ال ي�ش ��عرون �أنها �أخته و�أنها تتفقد خبره.
 وامتنع مو�س ��ى بتدبير من اهلل عن الر�ضاع من الن�س ��اء من قبل �أن نرده �إلى �أمه ،فلما ر�أت �أخته حر�صهم على �إر�ضاعه قالت لهم:
هل �أر�شدكم �إلى �أهل بيت يقومون ب�إر�ضاعه ورعايته ،وهم له نا�صحون؟
تقر عينها بر�ؤيته عن قرب ،وال تحزن ب�س ��بب فراقه ،ولتعلم �أن وع ��د اهلل ب�إرجاعه �إليها حق ال مرية
 فرجعن ��ا مو�س ��ى �إلى �أمه كيما ّ
في ��ه ،ولكن �أكثرهم ال يعلمون بهذا الوعد ،وال �أحد يعلم �أنها هي �أمه.
تدبي ��ر اهلل لعب ��اده ال�صالحي ��ن بما ي�س ��لمهم من مكر �أعدائهم .تدبي ��ر الظالم ي�ؤول �إلى تدميره .ق ��وة عاطفة الأمهات تجاه
�أوالدهن .جواز ا�س ��تخدام الحيلة الم�ش ��روعة للتخل�ص من ظلم الظالم .تحقيق وعد اهلل واقع ال محالة.

ولم ��ا ذك ��ر اهلل مب ��د�أ مو�س ��ى ذك ��ر
مرحل ��ة �ش ��بابه ،فق ��ال:
 ولم ��ا بل ��غ �س ��ن ا�ش ��تداد الب ��دن،
وا�س ��تحكم في قوت ��ه � -أعطين ��اه فه ًما
وعل ًما في دين بني �إ�سرائيل قبل نبوته،
وكما جزينا مو�س ��ى على طاعته نجزي
المح�س ��نين في كل زم ��ان ومكان.
 ودخ ��ل مو�س ��ى المدين ��ة ف ��ي
وق ��ت راحة النا� ��س في بيوته ��م ،فوجد
فيها رجلي ��ن يتخا�صم ��ان ويت�ضاربان،
�أحدهما من بني �إ�س ��رائيل قوم مو�س ��ى
 ،والآخ ��ر م ��ن ال ِق ْبط ق ��وم فرعون
�أع ��داء مو�س ��ى ،فطل ��ب ال ��ذي هو من
قومه �أن يعينه على الذي هو من ال ِق ْبط
القبطي بقب�ضة
�أعدائه ،ف�ضرب مو�سى
َّ
ي ��ده ،فقتله بتلك ال�ضرب ��ة لق ّوتها ،قال
مو�س ��ى  :هذا من تزيين ال�ش ��يطان
و�إغرائه� ،إن ال�ش ��يطان عدو م�ض ّل لمن
اتبع ��ه ،وا�ضح العداوة ،فما ح�صل مني
ب�س ��بب عداوته ،وب�سبب �أنه م�ض ّل يريد
�إ�ضاللي.
 قال مو�س ��ى داع ًيا رب ��ه معتر ًفا بما
ح�صل منه :رب �إني ظلمت نف�س ��ي بقتل
هذا ال ِق ْبط ��ي ،فاغفر لي ذنب ��ي ،فب ّين
اهلل لنا مغفرته لمو�س ��ى� ،إنه هو الغفور
لمن تاب م ��ن عباده ،الرحيم بهم.
 ث ��م وا�صل الخبر عن دعاء مو�س ��ى
الذي قال فيه :رب ب�سبب ما �أنعمت علي
به م ��ن القوة والحكمة والعلم فلن �أكون
معينًا للمجرمين على �إجرامهم.
 فلم ��ا ح�ص ��ل من ��ه م ��ا ح�ص ��ل من
قتل ال ِق ْبطي �أ�صبح ف ��ي المدينة خائ ًفا
يترقب م ��اذا يحدث ،ف� ��إذا الذي طلب
منه العون والن�ص ��ر على عدوه ال ِق ْبطي
بالأم� ��س ي�س ��تعين به عل ��ى ِق ْبطي �آخر،
قال له مو�س ��ى� :إنك لذو غواية و�ضالل
وا�ضح.
 فلما �َّأن َ � َ َأراد مو�سى �أن يبط�ش بال ِق ْبطي الذي هو عدو له وللإ�سرائيلي ،ظن الإ�سرائيلي �أن مو�سى يريد البــط�ش به لما �سمــعه
ٌ ُ ٌ
ـف�سا بالأمــــ�س ،ال تريد �إال �أن تكـــــون جبا ًرا في الأر�ض تقتل
يقولِ }:إنك لغ ِو ّي م ِبين { ،فقال لمو�سى� :أتريد �أن تقــــتلني مثلما قتلت ن ً
النا�س وتظلمهم ،وما تريد �أن تكون ممن ي�صلحون بين المتخا�صمين.
�رعا �ش ��فقة على مو�سى من المالحقة ،فقال :يا مو�سى� ،إن الأ�شراف من قوم
 ولما انت�ش ��ر الخبر وجاء رجل من �أق�صى المدينة م�س � ً
فرعون يت�شاورون بقتلك فاخرج من البلد� ،إني لك من النا�صحين �شفقة عليك من �أن يدركوك فيقتلوك.
 فامتثل مو�س ��ى �أمر الرجل النا�صح ،فخرج من البلد خائ ًفا يترقب ماذا يحدث له ،قال داع ًيا ربه :رب نجني من القوم الظالمين،
فال ي�صلوا � ّإلي ب�سوء.
االعتراف بالذنب من �آداب الدعاء.
ال�شكر المحمود هو ما يحمل العبد على طاعة ربه ،والبعد عن مع�صيته.
�أهمية المبادرة �إلى الن�صح خا�صة �إذا ترتب عليه �إنقاذ م�ؤمن من الهالك.
وجوب اتخاذ �أ�سباب النجاة ،وااللتجاء �إلى اهلل بالدعاء.

 ولم ��ا �س ��ار مقب�ل ً�ا بوجه ��ه جه ��ة
َم ْدين قال :ع�س ��ى ربي �أن ير�شدني �إلى
خي ��ر طريق ،فال �أ�ض� � ّل عنها.
 ولم ��ا و�ص ��ل م ��اء َم ْدي ��ن ال ��ذي
ي�س ��تقون منه وجد جماعة من النا� ��س
ي�س ��قون موا�ش ��يهم ،ووجد م ��ن دونهم
امر�أتين تحب�س ��ان �أغنامهما عن الماء
حتى ي�س ��قي النا� ��س ،قال لهما مو�س ��ى
 :ما �ش� ��أنكما ال ت�سقيان مع النا�س؟
قالت ��ا له :عادتن ��ا �أن نت�أنى فال ن�س ��قي
حت ��ى ين�ص ��رف الرع ��اة؛ ح ��ذ ًرا م ��ن
مخالطتهم ،و�أبونا �شيخ كبير ال�سن ،ال
ي�ستطيع �أن ي�س ��قي ،فا�ضطررنا ل�سقي
غنمنا .
 فرحمهما ف�س ��قى لهما �أغنامهما،
ث ��م ان�صرف �إلى الظل فا�س ��تراح فيه،
ودعا رب ��ه بالتعري�ض بحاجت ��ه ،فقال:
رب �إن ��ي لم ��ا �أنزل ��ت � ّإلي م ��ن �أي خير
محتا ٌج .
 فلم ��ا ذهبت ��ا �أخبرت ��ا �أباهم ��ا به،
ف�أر�س ��ل �إحداهما �إليه تدعوه ،فجاءته
تم�شي في حياء ،قالت� :إن �أبي يدعوك
�أن ت�أتي ��ه ق�صد �أن يجزيك �أجرك على
�س ��قيك لنا ،فلما جاء مو�س ��ى �أباهما،
و�أخبره ب�أخباره ،قال ل ��ه مطمئنًا �إياه:
ال تخ ��ف نجوت م ��ن الق ��وم الظالمين
فرع ��ون وملئ ��ه ،ف�إنهم ال �س ��لطان لهم
على َم ْدين ،فال ي�س ��تطيعون �أن ي�صلوا
�إليك ب�أذى.
 قال ��ت �إح ��دى ابنتي ��ه :ي ��ا �أب ��ت
ا�ست�أجره ليرعى غنمنا ،فهو جدير ب�أن
ت�س ��ت�أجره؛ لجمعه بين القوة والأمانة،
فبالق ��وة ي�ؤدي م ��ا كلف ب ��ه ،وبالأمانة
يحفظ ما ا�ؤتم ��ن عليه.
 ق ��ال �أبوهم ��ا مخاط ًب ��ا مو�س ��ى
� :إن��ي �أري��د �أن �أزوج��ك �إحدى ابنتي
تف�ضل منك ال يلزمك؛ لأن التعاقد �إنما
هاتين ،على �أن يكون مهرها �أن ترعى غنمنا ثماني �س��نين ،ف�إن �أكملت المدة ع�ش��ر �س��نين فهذا ّ
هو على ثمان �س��نين ،فما فوقها تطوع ،وما �أريد �أن �ألزمك ما فيه م�ش��قة عليك� ،س��تجدني � -إن �ش��اء اهلل  -من ال�صالحين الذين يوفون
بالعق��ود ،وال ينق�ض��ون العه��ود.
ِ
 قال مو�س ��ى  :ذلك الذي بيني وبينك على ما تعاقدنا عليه ،ف�أي الأمدين عملت لك :ثمان َي �س ��نوات� ،أو ع�ش ��ر �س ��نوات� ،أكون قد
وفي ��ت بما علي ،ف�ل�ا تطالبني بزيادة ،واهلل وكيل على م ��ا تعاقدنا عليه ،رقيب عليه.
االلتجاء �إلى اهلل طريق النجاة في الدنيا والآخرة.
حياء المر�أة الم�سلمة �سبب كرامتها وعلو �ش�أنها.
م�شاركة المر�أة بالر�أي ،واعتماد ر�أيها �إن كان �صوا ًبا �أمر محمود.
القوة والأمانة �صفتا الم�س�ؤول الناجح.
جواز �أن يكون المهر منفعة.

 فلم ��ا �أكمل مو�س ��ى �أوف ��ى الأجلين
ع�شر �سنين ،و�سار ب�أهله من َم ْدين �إلى
م�صر �أب�صر من جانب الطور نا ًرا ،قال
لأهل ��ه :اثبتوا� ،إني �أب�ص ��رت نا ًرا ،لعلي
�آتيكم منها بخبر� ،أو �آتيكم ب�ش ��علة من
النار توقدون بها نا ًرا؛ لعلكم ت�ستدفئون
من البرد.
 فلما جاء مو�سى النار التي �أب�صرها
ناداه ربه من جانب الوادي الأيمن
في الموقع الذي باركه اهلل بتكليمه
لمو�سى من ال�شجرة �أن :يا مو�سى �إني
�أنا اهلل رب المخلوقات كلها.
 و�أن اط�رح ع�ص�اك ،فطرحه�ا
مو�س�ى امتث ً�ال لأم�ر رب�ه ،فلم�ا ر�آه�ا
تتح�رك وت�ضط�رب ك�أنه�ا حي�ة ف�ي
�س�رعتها ولَّ�ى هار ًب�ا خو ًف�ا منه�ا ،ول�م
يرج�ع م�ن َه َر ِب� ِه ،فناداه ربه :يا مو�س�ى
�أقبل ،وال تخف منها؛ ف�إنك من الآمنين
منه�ا وم�ن غيره�ا مم�ا تخ�اف.
� أدخ ��ل ي ��دك اليمن ��ى ف ��ي فتح ��ة
قمي�ص ��ك مم ��ا يل ��ي الرقب ��ة تخ ��رج
بي�ض��اء م��ن غير بر�ص .ف�أدخلها مو�س��ى
فخرج��ت بي�ض��اء كالثل��ج .وا�ضم��م �إليك
ف�ضمها مو�س��ى �إليه
يدك ليهد�أ خوفكَّ .
فذه��ب عنه الخ��وف ،فهذان المذكوران
حجتان مر�س��لتان من
 الع�ص��ا والي��د َّ -رب��ك �إل��ى فرعون والأ�ش��راف م��ن قومه،
قوم��ا خارجي��ن ع��ن طاع��ة
�إنه��م كان��وا ً
اهلل بالكف ��ر وارت ��كاب المعا�ص ��ي.
 قال مو�س ��ى متو�س�ل ً�ا �إلى ربه� :إني
نف�سا ف�أخاف �أن يقتلوني به
قتلت منهم ً
�إن جئتهم لأبلغهم ما �أر�سلت به.
كالما
 و�أخ ��ي هارون هو �أبي ��ن مني ً
فابعث ��ه معي معينًا يوافقني في كالمي،
�إن كذبني فرعون وقومه� ،إني �أخاف �أن
يكذبوني كما هي عادة الأمم التي ُب ِعث َْت
�إليها الر�سل من قبلي فكذبوهم.
 قال اهلل مجي ًبا دعوة مو�سى� :سنق ّويك  -يا مو�سى  -ببعث �أخيك معك ً
أييدا ،فال ي�صلون �إليكما
ر�سول معينًا ،ونجعل لكما حجة وت� ً
ب�سوء تكرهانه ،ب�سبب �آياتنا التي �أر�سلناكم بها �أنتما ومن اتبعكما من الم�ؤمنين المنت�صرون.
الوفاء بالعقود �ش�أن الم�ؤمنين.
تكليم اهلل لمو�سى ثابت على الحقيقة.
حاجة الداعي �إلى اهلل �إلى من ي�ؤازره.
�أهمية الف�صاحة بالن�سبة للدعاة.

 فلم ��ا جاءه ��م مو�س ��ى ب�آياتن ��ا
وا�ضح ��ات قال ��وا :م ��ا ه ��ذا �إال ك ��ذب
مختلق اختلقه مو�سى ،وما �سمعنا بهذا
ف��ي �آبائن��ا الأقدمي��ن.
 وق ��ال مو�س ��ى مخاط ًب ��ا فرع ��ون:
رب��ي يعل��م المح��ق ال��ذي ج��اء بالر�ش��اد
م��ن عن��ده �س��بحانه ،ويعل��م م��ن تكون له
العاقب��ة المحم��ودة ف��ي الآخ��رة� ،إن��ه ال
يف��وز الظالم��ون بمطلوبه��م ،وال ينج��ون
م��ن مرهوبه��م.
 وق ��ال فرع ��ون مخاط ًب ��ا الأ�ش ��راف
م��ن قوم��ه :ي��ا �أيه��ا المل��أ م��ا علمت لكم
م��ن معب��ود غيري ،ف�أ�ش��عل ل��ي يا هامان
على الطين حتى ي�شتد فابن لي به بنا ًء
عال ًي ��ا رج ��اء �أن �أنظ ��ر �إل ��ى معب ��ود
مو�س ��ى و�أق ��ف علي ��ه ،و�إن ��ي لأظ � ّ�ن �أن
مو�س��ى كاذب فيم��ا يدعي��ه �أن��ه مر�س��ل
م��ن اهلل �إل� ّ�ي و�إل��ى قوم��ي.
 وا�ش ��تد تكب ��ر فرع ��ون ه ��و وجن ��وده
وا�س��تعلوا ف��ي �أر���ض م�ص��ر بغي��ر موجب
م��ن الح��ق ،و�أنكروا البع��ث ،وظنوا �أنهم
�إلين��ا ال يرجع��ون ي��وم القيام��ة للح�س��اب
والعقاب.
 ف�أخذن ��اه و�أخذن ��ا جن ��وده
فطرحناه ��م ف ��ي البح ��ر غرق ��ى حت ��ى
هلكوا جمي ًعا ،فتــــ�أ ّمل � -أيها الر�سول-
كيف كان م�آل الظالمين ونهايتهم ،فقد
كان م�آله ��م ونهايته ��م اله�ل�اك.
وال�ض َّلل،
 وجعلناهم قدوة للطغاة ُّ
يدعون �إلى النار بما يبثونه من كفر
و�ضالل ،ويوم القيامة ال ين�صرون
ب�إنقاذهم من العذاب ،بل ي�ضاعف
عليهم العذاب لما �س ّنوه من �سنن
�سيئة ،ودعوا �إليه من �ضاللة ،يكتب
عليهم وزر عملهم بها ،ووزر عمل من
اتبعهم في العمل بها.
 و�أتبعناهم زيادة على عقوبتهم في هذه الدنيا خز ًيا وطر ًدا ،ويوم القيامة هم من المذمومين ال ُم ْب َعدين عن رحمة اهلل.
 ولق��د �أعطين��ا مو�س��ى الت��وراة م��ن بع��د م��ا �أر�س��لنا �إل��ى الأم��م ال�س��ابقة ر�س��لنا فكذبوه��م ،ف�أهلكناه��م ب�س��بب تكذيبه��م له��م ،فيه��ا م��ا
ُي َب ِّ�ص��ر النا���س بم��ا ينفعه��م فيعمل��ون ب��ه ،وم��ا ي�ضره��م فيتركون��ه ،وفيها �إر�ش��ادهم �إلى الخير ،ورحم��ة لما فيها من خي��ري الدنيا والآخرة
لعله��م يتذك��رون نع��م اهلل عليه��م في�ش��كرونه وي�ؤمنون به.
َر ُّد الحق بال�شبه الواهية �ش�أن �أهل الطغيان.
التكبر مانع من اتباع الحق.
�سوء نهاية المتكبرين من �سنن رب العالمين.
للباطل �أئمته ودعاته و�صوره ومظاهره.

 وما كـــنت � -أيها الر�سول  -حا�ض ًرا
بجــــــانب الجـــــبل الغـربي بالن�سبة
حيـــن �أنهــــينا �إلـــــى
لمو�سى
مــــو�ســـى الأمر ب�إر�ساله �إلى فرعون
وملئه ،وما كنت من الحا�ضرين حتى
فتق�صه على النا�س،
تعلم خبر ذلك
ّ
فما تخبرهم به هو من وحي اهلل �إليك.
 ولكن ��ا �أن�ش� ��أنا �أم ًم ��ا وخالئ ��ق
م��ن بع��د مو�س��ى ،فتباع��د عليه��م الزمن
حت��ى ن�س��وا عه��ود اهلل ،وم��ا كن��ت مقي ًم��ا
ف ��ي �أه ��ل َم ْدي ��ن تق ��ر�أ عليه ��م �آياتن ��ا،
ولكن ��ا �أر�س ��لناك م ��ن عندن ��ا ،ف�أوحين ��ا
�إلي��ك خب��ر مو�س��ى و�إقامت��ه ف��ي َم ْدي��ن،
ف�أخب ��رت النا� ��س بم ��ا �أوح ��ى اهلل �إلي ��ك
م��ن ذل��ك.
 وم��ا كن��ت بجان��ب الط��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 ،ف�أوحين��ا �إلي��ك خب��ر ذل��ك
قوم��ا ما جاءهم ر�س��ول من قبلك
لتن��ذر ً
ينذره��م لعله��م يتعظ��ون ،في�ؤمن��ون بم��ا
جئته��م ب��ه م��ن عن��د اهلل �س��بحانه.
 ولوال �أن تنالهم عقوبة �إلــهية ب�سبب
ما هم عليه من الكفر والمعا�صي،
فيقولوا محتجين بعدم �إر�سال ر�سول
ً
ر�سول فنتبع
هل بعثت �إلينا
�إليهمَّ :
�آياتك ونعمل بها ،ونكون من الم�ؤمنين
العاملين ب�أمر ربهم ،لوال ذلك
لعاجلناهم بالعقاب ،لكنا �أخرناه عنهم
حتى نعذر �إليهم ببعث ر�سول �إليهم.
 فلم��ا ج��اء قري�شً ��ا محم��د بالر�س��الة
م��ن رب��ه �س��ألوا يه��ود عن��ه فلقنوهم هذه
الحج��ة فقال��وا :ه�ل َّ�ا �أعط��ي محم��د مثل
ما �أعطي مو�س��ى من الآيات الدالة على
�أن��ه ر�س��ول م��ن رب��ه؛ كالي��د والع�ص��ا ،قل
 �أيها الر�س��ول  -ر ًّدا عليهم� :ألم يكفراليه��ود بم��ا �أعط��ي مو�س��ى م��ن قب��ل ،وقالوا في التوراة والقر�آن� :إنهما �س��حران يع�ضد �أحدهما الآخر ،وقال��وا� :إنا بك ّل من التوراة والقر�آن
كافرون؟!
 ق��ل � -أيه��ا الر�س��ول  -له��ؤالء :جيئ��وا بكت��اب من��زل م��ن عن��د اهلل �أه��دى �س� ً
�بيل م��ن الت��وراة والق��ر�آن ،ف��إن �أتيت��م ب��ه �أ ّتبع��ه �إن كنت��م
�صادقي ��ن فيم ��ا ت ّدعون ��ه م ��ن �أن الت ��وراة والق ��ر�آن �س ��حران.
 ف��إن ل��م ت�س��تجب قري���ش لم��ا دعوته��م �إلي��ه م��ن الإتي��ان بكت��اب �أه��دى م��ن الت��وراة والق��ر�آن ف�أيق��ن �أن تكذيبه��م بهم��ا لي���س ع��ن دلي��ل،
و�إنم��ا ه��و ع��ن اتب��اع لله��وى ،وال �أح��د �أ�ض� ّل مم��ن اتب��ع هواه بغير ه��دى من اهلل �س��بحانه� ،إن اهلل ال يو ّفق للهداية والر�ش��اد القوم الظالمين
لأنف�س��هم بكفرهم باهلل.
� َّإل ما �أطلعه اهلل عليه.

نفي علم الغيب عن ر�سول اهلل
اندرا�س العلم بتطاول الزمن.
تح ّدي الكفار بالإتيان بما هو �أهدى من وحي اهلل �إلى ر�سله.
�ضالل الكفار ب�سبب اتباع الهوى ،ال ب�سبب اتباع الدليل.

و�صلن ��ا للم�ش ��ركين واليه ��ود
 ولق ��د َّ
من بني �إ�سرائيل القول بق�ص�ص الأمم
ال�سابقة ،وما �أحللنا عليهم من العذاب
لم ��ا كذب ��وا ر�س ��لنا؛ رج ��اء �أن يتعظ ��وا
بذل ��ك في�ؤمن ��وا حت ��ى ال ي�صيبه ��م م ��ا
�أ�صابه��م.
 الذي ��ن ثبت ��وا عل ��ى الإيم ��ان
بالت ��وراة م ��ن قب ��ل ن ��زول الق ��ر�آن ه ��م
بالق��ر�آن ي�ؤمن��ون لما يجدونه في كتبهم
م ��ن الإخب ��ار ب ��ه وم ��ن نعت ��ه.
 و�إذا يق ��ر�أ عليه ��م قال ��وا� :آمن ��ا ب ��ه
�إن��ه الح��ق ال��ذي ال ِم ْري��ة في��ه ،المن��زل
م��ن ربن��ا� ،إن��ا كن��ا م��ن قب��ل ه��ذا القر�آن
م�س��لمين لإيمانن��ا بم��ا ج��اء ب��ه الر�س��ل
م��ن قبله.
ِ
� أولئ��ك المو�صوف��ون بم��ا ذُ ك��ر
يعطيه��م اهلل ث��واب عمله��م مرتي��ن
ب�س��بب �صبره��م عل��ى الإيم��ان بكتابهم،
وب�إيمانه��م بمحم��د حـــــ��ين ُب ِع��ث،
ويدفـــعون بح�سنات �أعمالهم ال�صالحة
م��ا اكت�س��بوه م��ن الآثام ،ومم��ا رزقناهم
ينفق��ون ف��ي وج��وه الخي��ر.
 و�إذا �س ��مع ه� ��ؤالء الم�ؤمن ��ون
م ��ن �أه ��ل الكت ��اب الباط ��ل م ��ن الق ��ول
�أعر�ض��وا عن��ه غير ملتفتين �إليه ،وقالوا
مخاطبين �أ�صحابه :لنا جزاء �أعمالنا،
ولك��م ج��زاء �أعمالك��م� ،س��لمتم من��ا م��ن
ال�ش ��تم والأذى ،ال نبتغ ��ي م�صاحب ��ة
�أ�صح��اب الجه��ل لم��ا فيه��ا م��ن ال�ض��رر
والأذى عل ��ى الدي ��ن والدني ��ا.
� إنك � -أيها الر�سول  -ال تهدي من
�أحببت مثل �أبي طالب وغيره بتوفيقه
للإيمان ،ولكن اهلل وحده هو الذي
يو ّفق من ي�شاء للهداية ،وهو �أعلم بمن
�سبق في علمه �أنه من المهتدين �إلى
ال�صراط الم�ستقيم.
 وق��ال الم�ش��ركون م��ن �أه��ل مك��ة معتذري��ن ع��ن اتب��اع الإ�س�ل�ام والإيم��ان ب��ه� :إن نتب��ع هذا الإ�س�ل�ام الذي جئت ب��ه ينتزعن��ا �أعدا�ؤنا من
حرم��ا يحرم فيه �س��فك الدم��اء والظلم ،ي�أمنون فيه من �إغارة غيره��م عليهم ،تجلب �إليه
�أر�ضن��ا ب�س��رعة� ،أَ َو َل��م نم ّك��ن له��ؤالء الم�ش��ركين ً
ثمار كل �ش��يء رزقًا من لدنا �س��قناه �إليهم؟! ولكن معظمهم ال يعلمون ما �أنعم اهلل به عليهم في�ش��كروه له.
 وم��ا �أكث��ر الق��رى الت��ي كف��رت نعم��ة اهلل عليه��ا ف�أ�س��رفت في الذنوب والمعا�صي ،ف�أر�س��لنا عليها عذا ًبا ف�أهلكناها به ،فتلك م�س��اكنهم
يمر النا���س عليها لم ت�س��كن من بعد �أهلها �إال ً
قليل من بع�ض العابرين ،وكنا نحن الوارثين الذين نرث ال�س��ماوات والأر�ض ومن
مندثرة ّ
فيهما.
 ول��م يك��ن رب��ك � -أيه��ا الر�س��ول  -مهل��ك الق��رى حت��ى يع��ذر �إل��ى �أهله��ا ببع��ث ر�س��ول ف��ي القري��ة الكب��رى منه��ا كم��ا بعث��ك �أن��ت ف��ي �أم
الق��رى ،وه��ي مك��ة ،وم��ا كن��ا لنهل��ك �أه��ل الق��رى وه��م م�س��تقيمون على الح��ق� ،إنما نهلكه��م �إن كانوا ظالمي��ن بالكفر وارت��كاب المعا�صي.
ف�ضل من �آمن من �أهل الكتاب بالنبي محمد  ،و�أن له �أجرين .هداية التوفيق بيد اهلل ال بيد غيره من الر�سل وغيرهم.
اتب��اع الح��ق و�س��يلة للأم��ن ال َم ْبع��ث عل��ى الخ��وف كم��ا يدع��ي الم�ش��ركون .خط��ر الت��رف عل��ى الف��رد والمجتم��ع .م��ن رحم��ة اهلل
�أنه ال يهلك النا���س �إال بعد الإعذار �إليهم ب�إر�س��ال الر�س��ل.

ولم ��ا اعت ��ذر الم�ش ��ركون ع ��ن اتب ��اع
الحق بما يالقونه من م�صاعب الحرب
وانقط ��اع التجارة �أجابه ��م اهلل بقوله:
 وم ��ا �أعطاكم ربكم من �ش ��يء فهو
مم ��ا تتمتعون ب ��ه وتتزينون ف ��ي الحياة
الدني ��ا ث ��م يفن ��ى ،وم ��ا عن ��د اهلل من
الثواب العظيم ف ��ي الآخرة خير و�أبقى
مما ف ��ي الدنيا م ��ن متاع وزين ��ة� ،أفال
تعقل ��ون ذلك ،فت�ؤثروا م ��ا هو باق على
ما ه ��و فان؟!
� أفم ��ن وعدن ��اه ف ��ي الآخ ��رة الجنة
وما فيها من نعيم مقيم فهو �صائر �إليه
ال محال ��ة كمن �أعطيناه ما يتمتع به من
مال وزينة في الحي ��اة الدنيا ،ثم يكون
ي ��وم القيامة م ��ن ال ُم ْح َ�ضري ��ن �إلى نار
جهنم؟!
 وي ��وم يناديه ��م ربه ��م قائ�ل ً�ا:
�أين �شركائي الذين كنتم تعبدونهم من
دوني وتزعمون �أنهم �ش ��ركائي؟
 ق ��ال الذين وج ��ب عليه ��م العذاب
من الدعاة �إلى الكفر :ربنا ه�ؤالء الذين
�أ�ضللن ��ا� ،أ�ضللناهم كما �ضللن ��ا ،نتبر�أ
�إلي ��ك منهم ،م ��ا كانوا يعبدونن ��ا و�إنما
كانوا يعبدون ال�ش ��ياطين.
 وقي��ل له��م :ن��ادوا �ش��ركاءكم
لينقذوك��م ممـــ��ا �أنــــ��تم فــــ��يه مــــــ��ن
الخــــــ��زي ،فـ��نادوا �شـــركـــ��اءهم فـــــ��لم
ي�ستجـــ��يبوا لنـ��دائهم ،و�شاهـــ��دوا
العـــ��ذاب المـــ��عد له��م ،ف��و ّدوا ل��و �أنه��م
كان��وا ف��ي الدني��ا مهتدي��ن للح��ق.
 وي ��وم يناديه ��م ربهم قائ�ل ً�ا :ماذا
�أجبتم به ر�س ��لي الذين بعثتهم �إليكم؟
 فخف ��ي عليهم ما يحتج ��ون به فلم
بع�ضا؛
يذكروا �ش ��يئًا ،وال ي�س�أل بع�ضهم ً
لما هم فيه من هول ال�صدمة ب�سبب ما
�أيقنوا �أنهم �صائرون �إليه من العذاب.
 ف�أما من تاب من ه�ؤالء الم�ش ��ركين من كفره و�آمن باهلل ور�س ��له ،وعمل ً
�صالحا؛ فع�س ��ى �أن يكون من الفائزين بما يطلبونه،
عمل ً
الناجين مما يرهبونه.
 وربك � -أيها الر�س ��ول  -يخلق ما ي�ش ��اء �أن يخلقه ،وي�صطفي من ي�شاء لطاعته ونبوته ،لي�س للم�شركين االختيار حتى يعتر�ضوا على
اهلل ،تنزه �سبحانه وتقد�س عما يعبدون معه من ال�شركاء.
 وربك يعلم ما تخفي �صدورهم وما يعلنونه ،ال يخفى عليه �شيء من ذلك ،و�سيجازيهم عليه.
 وهو اهلل �س ��بحانه ال معبود بحق غيره ،له وحده الحمد في الدنيا ،وله الحمد في الآخرة ،وله الق�ضاء النافذ الذي ال مر ّد له ،و�إليه
وحده ترجعون يوم القيامة للح�ساب والجزاء.
العاقل من ي�ؤثر الباقي على الفاني.
التوبة َت ُج ُّب ما قبلها.
االختيار هلل ال لعباده ،فلي�س لعباده �أن يعتر�ضوا عليه.
�إحاطة علم اهلل بما ظهر وما خفي من �أعمال عباده.

 قــ ��ل � -أيه ��ا الر�ســ ��ول  -لهـــ� ��ؤالء
الم�ش ��ركين� :أخبرون ��ي �إن �ص ّي ��ر اهلل
عليكم الليل دائ ًما م�س ��تم ًّرا ،ال انقطاع
له �إلى يوم القيامة ،من معبود غير اهلل
ي�أتيك ��م ب�ضي ��اء مث ��ل �ضي ��اء النهار؟!
�أفال ت�سمعون هذه الحجج ،وتعلمون �أن
ال �إلــ ��ه �إال اهلل ي�أتيكم بذلك؟!
 ق ��ل له ��م � -أيه ��ا الر�س ��ول :-
�أخبرون ��ي �إن �ص ّي ��ر اهلل عليك ��م النهار
دائ ًم ��ا م�س ��تم ًّرا �إلى ي ��وم القيامة ،من
معب ��ود غي ��ر اهلل ي�أتيكم بليل ت�س ��كنون
في ��ه لت�س ��تريحوا م ��ن عن ��اء العمل في
النهار؟! �أف�ل�ا تب�صرون ه ��ذه الآيات،
وتعلمون �أن ال �إلـه �إال اهلل ي�أتيكم بذلك
كله؟!
 ومن رحمته �س ��بحانه �أن جعل لكم
 �أيه ��ا النا� ��س  -الليل مظل ًما؛ لت�سكنوافي ��ه بعدما عانيتم من عمل في النهار،
وجع ��ل لكم النهار م�ضيئًا؛ لت�س ��عوا �إلى
طلب الرزق فيه ،ولعلكم ت�ش ��كرون نعم
اهلل عليكم وال تكفرونها.
 وي ��وم يناديه ��م ربه ��م قائ�ل ً�ا:
�أين �شركائي الذين كنتم تعبدونهم من
دوني ،وتزعمون �أنهم �ش ��ركائي؟
 و�أح�ضرن ��ا م ��ن كل �أم ��ة نب ّيه ��ا
ي�ش ��هد عليها بما كانت عليه من الكفر
والتكذي ��ب ،فقلن ��ا للمكذبي ��ن من تلك
الأم ��م� :أعطوا حججك ��م و�أدلتكم على
م ��ا كنت ��م عليه م ��ن الكف ��ر والتكذيب،
فانقطع ��ت حججهم و�أيقن ��وا �أن الحق
ال ��ذي ال ِم ْري ��ة في ��ه هلل ،وغ ��اب عنهم
م ��ا كان ��وا يختلقونه م ��ن ال�ش ��ركاء له
�سبحا نه .
ولم ��ا ذك ��ر اهلل �أن فرع ��ون ع�ل�ا ف ��ي
الأر�ض ب�س ��بب ال�س ��لطان ذك ��ر طغيان
قارون ب�س ��بب الم ��ال ،فقال:
� إن ق ��ارون كان م ��ن قوم مو�س ��ى فتكبر عليه ��م ،و�أعطيناه من كن ��وز الأموال ما �إن مفات ��ح خزائنه ليثقل حمله ��ا على الجماعة
القوي ��ة� ،إذ ق ��ال له قوم ��ه :ال تفرح فرح ال َبطَ ر� ،إن اهلل ال يح � ّ�ب الفرحين فرح ال َبطَ ر ،بل يبغ�ضه ��م ويعذبهم على ذلك.
 واطل ��ب فيم ��ا �أعط ��اك اهلل من الأموال الث ��واب في الدار الآخرة؛ ب�أن تنفقه في وجوه الخير ،وال تن� ��س ن�صيبك من الأكل وال�ش ��رب
واللبا� ��س وغير ذلك من النعم ،في غير �إ�س ��راف وال مخيلة ،و�أح�س ��ن التعامل مع ربك ومع عباده كما �أح�س ��ن �س ��بحانه �إليك ،وال تطلب
الف�س ��اد في الأر�ض بارتكاب المعا�صي وترك الطاعات� ،إن اهلل ال يحب المف�س ��دين ف ��ي الأر�ض بذلك ،بل يبغ�ضهم.
تعاقب الليل والنهار نعمة من نعم اهلل يجب �شكرها له.
الطغيان كما يكون بالرئا�سة والملك يكون بالمال.
الفرح َبطَ ًرا مع�صية يمقتها اهلل.
�ضرورة الن�صح لمن ُيخاف عليه من الفتنة.
بغ�ض اهلل للمف�سدين في الأر�ض.

 ق ��ال ق ��ارون� :إنم ��ا �أُ ْع ِطي ��ت ه ��ذه
الأم ��وال لعل ��م عن ��دي وق ��درة ،ف�أن ��ا
�أ�س ��تحقها لذلك� .أَ َولَم يعل ��م قارون �أن
اهلل ق ��د �أهل ��ك من قبله م ��ن الأمم من
هم �أ�ش ��د قوة و�أكثر جم ًع ��ا لأموالهم؟!
فم ��ا نفعته ��م قوته ��م وال �أمواله ��م ،وال
ي�س� ��أل ي ��وم القيام ��ة المجرم ��ون ع ��ن
ذنوبهم لعلم اهلل بها ،ف�س� ��ؤالهم �س�ؤال
تبكي ��ت وتوبيخ.
 فخ ��رج ق ��ارون ف ��ي زينت ��ه مظه ًرا
�أُ َّب َه َت ��ه ،ق ��ال الذي ��ن يطمعون ف ��ي زينة
الحي ��اة الدنيا من �أ�صح ��اب قارون :يا
ليتن ��ا �أُ ْع ِطين ��ا من زينة الدني ��ا مثل ما
�أُ ْع ِط ��ي ق ��ارون� ،إن قارون ل ��ذو ن�صيب
ٍ
واف كبير.
 وق ��ال الذي ��ن �أعط ��وا العل ��م حين
ر�أوا ق ��ارون في زينته و�س ��معوا ما تمناه
�أ�صحابه :ويلكم! ثواب اهلل في الآخرة،
وم ��ا �أع ��ده م ��ن النعي ��م لم ��ن �آم ��ن به
�صالحا ،خي ٌر مم ��ا �أُ ْع ِطي
وعمل عم�ل ً�ا ً
قارون م ��ن زهرة الدنيا ،وال يوفق لقول
ه ��ذه الكلم ��ة والعمل بم ��ا تقت�ضي ��ه �إال
ال�صاب ��رون الذين ي�صب ��رون على �إيثار
ما عند اهلل من ثواب على ما في الدنيا
م ��ن متاع زائل.
 فخ�س ��فنا الأر� ��ض به وب ��داره ومن
انتقاما منه على بغيه ،فما كان له
فيه ��ا ً
من جماعة ين�صرونه من دون اهلل ،وما
كان من المنت�صرين بنف�سه.
 و�أ�صب ��ح الذي ��ن تمن ��وا م ��ا كان
فيه من المال والزينة قبل الخ�س ��ف به
يقولون متح�س ��رين معتبرين� :ألم نعلم
�أن اهلل يب�س ��ط ال ��رزق لم ��ن ي�ش ��اء من
عباده ،وي�ضيقه على من ي�ش ��اء منهم؟!
من اهلل علينا فل ��م يعاقبنا بما
ل ��وال �أن ّ
قلنا؛ لخ�سف بنا مثل ما خ�سف بقارون،
�إن ��ه ال يف ��وز الكاف ��رون ،ال ف ��ي الدنيا وال ف ��ي الآخرة ،ب ��ل �إن م�صيره ��م وم�آلهم الخ�س ��ران فيهما.
 تلك الدار الآخرة نجعلها دار نعيم وتكريم للذين ال يريدون تكب ًرا في الأر�ض عن الإيمان بالحق واتباعه ،وال يريدون ف�س ��ا ًدا فيها،
والعاقبة المحمودة هي بما في الجنة من نعيم ،وما يح ّل فيها من ر�ضا اهلل للمتقين لربهم بامتثال �أوامره واجتناب نواهيه.
 من جاء بالح�س ��نة يوم القيامة  -من �صالة وزكاة و�صيام وغيره  -فله جزاء خير من تلك الح�س ��نة حيث ت�ضاعف له الح�س ��نة �إلى
ع�ش ��ر �أمثالها ،ومن جاء يوم القيامة بال�س ��يئة  -من كفر و�أكل ربا و ِزنًى وغير ذلك  -فال يجزى الذين عملوا ال�س ��يئات �إال مثل ما عملوا
دون زيادة.
كل ما في الإن�سان من خير و ِن َعم ،فهو من اهلل خل ًقا وتقدي ًرا.
�أهل العلم هم �أهل الحكمة والنجاة من الفتن؛ لأن العلم يوجه �صاحبه �إلى ال�صواب.
العلو والكبر في الأر�ض ون�شر الف�ساد عاقبته الهالك والخ�سران.
�سعة رحمة اهلل وعدله بم�ضاعفة الح�سنات للم�ؤمن وعدم م�ضاعفة ال�سيئات للكافر.
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� إن ال ��ذي �أن ��زل علي ��ك الق ��ر�آن
وفر� ��ض علي ��ك تبليغه والعم ��ل بما فيه
فاتحا ،ق ��ل � -أيها
ل ُمرجع ��ك �إل ��ى مكة ً
الر�سول  -للم�ش ��ركين :ربي �أعلم بمن
جاء بالهدى ،ومن هو في �ضالل وا�ضح
عن اله ��دى والحق.
 وم��ا كن��ت � -أيه��ا الر�س��ول  -ت�أم��ل
 قب��ل البعث��ة � -أن ُي ْل َق��ى �إلي��ك الق��ر�آنوح ًي��ا م��ن اهلل ،لكن رحمة منه �س��بحانه
تكونن معينًا
اقت�ضت �إنزاله عليك ،فال ّ
للكافرين على ما هم فيه من ال�ضالل.
 وال ي�صرفن ��ك ه� ��ؤالء الم�ش ��ركون
عن �آيات اهلل بعد �إنزالها عليك فتترك
تالوته ��ا وتبليغه ��ا ،وادع النا� ��س �إل ��ى
الإيمان باهلل وتوحيده والعمل ب�شرعه،
تكونن من الم�شركين الذين يعبدون
وال ّ
م ��ع اهلل غي ��ره ،بل كن م ��ن الموحدين
الذين ال يعب ��دون �إال اهلل وحده.
 وال تعب ��د مع اهلل معب ��و ًدا غيره ،ال
معب ��ود بحق غيره ،كل �ش ��يء هالك �إال
وجهه �س ��بحانه ،له وحده الحكم يحكم
بم ��ا ي�ش ��اء ،و�إلي ��ه وحده ترجع ��ون يوم
القيامة للح�س ��اب والجزاء.

الأم ��ر بال�صب ��ر والثبات عن ��د االبتالء
والفتن ،وبيان ح�سن عاقبته.

�س ��بق ال ��كالم ع ��ن
نظائره ��ا ف ��ي بداي ��ة �س ��ورة البق ��رة.
� أَظَ � َّ�ن النا� � ُ�س �أنهم بقوله ��م� :آمنا
باهللُ ،ي ْتركون دون اختبار يبين حقيقة
م ��ا قالوا ،هل هم م�ؤمنون ح ًّقا؟! لي� ��س

الأمر كما ظنوا.
�صدق ال�صادقين في �إيمانهم وكذب الكاذبين فيه.
 ولقد اختبرنا الذين كانوا قبلهم،
فليعلمن اهلل علم ظهو ٍر ويك�شف لكم َ
ّ
 ب ��ل �أَظَ � َّ�ن الذي ��ن يعملون المعا�صي من ال�ش ��رك وغي ��ره �أن يعجزونا ،وينج ��وا من عقابنا؟ َق ُب � َ�ح حكمهم الذي يحكم ��ون به ،فهم ال
يعج ��زون اهلل ،وال ينج ��ون من عقابه �إن مات ��وا على كفرهم.
 م ��ن كان ي�أم ��ل لقاء اهلل ي ��وم القيامة ليثيبه فليعلم �أن الأجل ال ��ذي �ضربه اهلل لذلك لآت قري ًبا ،وهو ال�س ��ميع لأقوال عباده ،العليم
ب�أفعالهم ،ال يفوته منها �ش ��يء ،و�سيجازيهم عليها.
 ومن جاهد نف�س ��ه بحملها على الطاعة والبعد عن المع�صية ،وجاهد في �س ��بيل اهلل ف�إنما يجاهد لنف�س ��ه؛ لأن نفع ذلك عائد �إليها،
واهلل غني عن المخلوقات كلها ،فال تزيده طاعتهم ،وال تنق�صه مع�صيتهم.
النهي عن �إعانة �أهل ال�ضالل.
الأمر بالتم�سك بتوحيد اهلل والبعد عن ال�شرك به.
ابتالء الم�ؤمنين واختبارهم ُ�س َّنة �إلــهية.
غنى اهلل عن طاعة عبيده.

 والذي ��ن �آمن ��وا و�صب ��روا عل ��ى
امتحانن ��ا له ��م ،وعمل ��وا الأعم ��ال
لنمحون ذنوبهم بما عملوه
ال�صالحات
ّ
من الأعمال ال�صالح ��ة ،ولنثيب ّنهم في
الآخرة �أح�س ��ن الذي كان ��وا يعملون في
الدنيا.
 وو�صين�ا الإن�س�ان بوالدي�ه �أن
يبرهم�ا ويح�س�ن �إليهم�ا ،و�إن جاه�دك
ّ
وال�داك � -أيه�ا الإن�س�ان  -لت�ش�رك ب�ي
م�ا لي��س ل�ك ب�إ�ش�راكه عل�م  -كم�ا وق�ع
ل�س�عد ب�ن �أب�ي وقا��ص م�ن �أم�ه -
فلا تطعهم�ا ف�ي ذل�ك لأن�ه ال طاع�ة
لمخلوق في مع�صية الخالقّ � ،إلي وحدي
رجوعك�م ي�وم القيام�ة ،ف�أخبرك�م بم�ا
كنت�م تعمل�ون ف�ي الدني�ا ،و�أجازيك�م
علي�ه.
 والذي ��ن �آمن ��وا ب ��اهلل وعمل ��وا
الأعم ��ال ال�صالح ��ات لندخلنه ��م يوم
القيام ��ة ف ��ي ال�صالحين ،فنح�ش ��رهم
معه ��م ،ونثيبه ��م ثوابه ��م.
 وم ��ن النا� ��س م ��ن يق ��ول� :آم ّن ��ا
ب ��اهلل ،ف� ��إذا �آذاه الكف ��ار عل ��ى �إيمانه
جع ��ل عذابه ��م ل ��ه كع ��ذاب اهلل فارت ّد
ع ��ن الإيم ��ان موافق ��ة للكف ��ار ،ولئ ��ن
ح�ص ��ل ن�ص ��ر م ��ن رب ��ك ل ��ك � -أيه ��ا
ليقولن� :إنا كنا معكم � -أيها
الر�سول -
ّ
الم�ؤمن ��ون -على الإيمان� ،أولي� ��س اهلل
ب�أعلم بما في �صدور النا� ��س؟! ال يخفى
عليه ما فيها من الكفر والإيمان ،فكيف
ينبئ ��ون اهلل بم ��ا في قلوبه ��م وهو �أعلم
بما فيه ��ا منهم؟!

وليعلمن اهلل الذي ��ن �آمنوا به ح ًّقا،
ّ
وليعلم � ّ�ن المنافقي ��ن الذي ��ن يظهرون
الإيم ��ان ،وي�ضمرون الكفر.
 وق ��ال الذي ��ن كف ��روا للذي ��ن �آمنوا
باهلل وحده :اتبعوا ديننا وما نحن عليه،
ونحم ��ل نحن عنكم ذنوبكم ،فنجازى عليها دونكم ،ولي�س ��وا بحاملين �ش ��يئًا من ذنوبه ��م ،و�إنهم لكاذبون في قولهم هذا.
زائدا ب�سبب ذلك رفع ذلك الإيهام
ولما كان نفي حملهم لخطايا غيرهم قد يفهم منه �أن الكفار الداعين �إلى �ضاللتهم ال ي�أثمون �إث ًما ً
بقوله:

وليحملن ذنوب من اتبع دعوتهم دون �أن ينق�ص من ذنوب
وليحملن ه�ؤالء الم�ش ��ركون الداعون �إلى باطلهم ذنوبهم التي اقترفوها،
ّ
ّ
التابعين لهم �شيء ،ولي�س� ّألن يوم القيامة عما كانوا يختلقونه في الدنيا من الأباطيل.
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�ول �إل ��ى قومه ،فمكث فيهم مدة ت�س ��ع مئة وخم�س ��ين ً
 ولق ��د بعثن ��ا ً
ّ
كفره ��م ،ف�أخذه ��م الطوفان وهم ظالمون ب�س ��بب كفرهم باهلل وتكذيبهم لر�س ��له ،فهلكوا بالغرق.
الأعمال ال�صالحة ُي َك ِّفر اهلل بها الذنوب.
ت�أكُّد وجوب البر بالأبوين.
الإيمان باهلل يقت�ضي ال�صبر على الأذى في �سبيله.
�سن ُ�س َّنة �سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير �أن ينق�ص من �أوزارهم �شيء.
من َّ

نوح ��ا وم ��ن مع ��ه م ��ن
 ف�أنقذن ��ا ً
الم�ؤمني ��ن ف ��ي ال�س ��فينة م ��ن الهالك
بالغرق ،وجعلنا ال�س ��فينة عبرة للنا�س
يعتب ��رون بها.
 واذك ��ر � -أيه ��ا الر�س ��ول  -ق�ص ��ة
�إبراهيم حين ق ��ال لقومه :اعبدوا اهلل
وح ��ده ،واتق ��وا عقابه بامتث ��ال �أوامره
واجتن ��اب نواهي ��ه ،ذلك ��م الم�أم ��ور به
خي ��ر لكم �إن كنت ��م تعلمون.
� إنــمـــــ ��ا تــعــبـــــــ ��دون � -أيهـــــــــــ ��ا
�ناما ال تنـ ��فع وال
الم�شــ ��ركون � -أ�صــــ � ً
ت�ض� ّ�ر ،وتختلق��ون الكذب حي��ن تزعمون
ا�س ��تحقاقها للعب ��ادة� ،إن الذي ��ن
تعبدونه��م م��ن دون اهلل ال يملك��ون لك��م
رز ًق ��ا فيرزقوك ��م ،فاطلب ��وا عن ��د اهلل
ال ��رزق فه ��و ال ��رزاق ،واعب ��دوه وح ��ده،
وا�ش ��كروا ل ��ه م ��ا �أنع ��م ب ��ه عليك ��م م ��ن
الرزق� ،إليه وحده ترجعون يوم القيامة
للح�س ��اب والج ��زاء ال �إل ��ى �أ�صنامك ��م.
 و�إن ُتكَذِّ ب ��وا � -أيه ��ا الم�ش ��ركون -
بما جاء به محمد  ،فقد كذبت �أمم
م ��ن قبلكم كقوم نوح وع ��اد وثمود ،وما
على الر�س ��ول �إال الب�ل�اغ الوا�ضح ،وقد
بلّغكم ما �أم ��ره ربه بتبليغه �إليكم.
� أول ��م ي ��ر ه� ��ؤالء المكذب ��ون كيف
يخلق اهلل الخل ��ق ابتداء ،ثم يعيده بعد
فنائ ��ه؟! �إن ذلك على اهلل �س ��هل ،فهو
قادر ال يعجزه �ش ��يء.
 قــ ��ل � -أيهـــ ��ا الر�ســـ ��ول  -لهـ� ��ؤالء
المكذبي��ن بالبع��ث� :س��يروا ف��ي الأر���ض
فت�أمل��وا كي��ف ب��د�أ اهلل الخل��ق ،ث��م اهلل
يحيي النا���س بعد موتهم الحياة الثانية
للبعث والح�ساب� ،إن اهلل على كل �شيء
قدي��ر ،ال يعج��زه �ش��يء ،ف�ل�ا يعج��ز ع��ن
بع��ث النا���س كم��ا ل��م يعج��ز ع��ن خلقه��م
� ًأول.
 يعذب من ي�ش ��اء من خلقه بعدله ،ويرحم من ي�ش ��اء من خلقه بف�ضله ،و�إليه وحده ترجعون يوم القيامة للح�س ��اب حين يبعثكم من
قبوركم �أحياء.
 ول�س ��تم بفائتين ربكم ،وال منفلتين من عقابه في الأر�ض وال في ال�س ��ماء ،ولي� ��س لكم من دون اهلل ولي يتولى �أمركم ،ولي�س لكم من
دون اهلل ن�صير يرفع عنكم عذابه.
 والذي ��ن كف ��روا ب�آيات اهلل �س ��بحانه وبلقائه يوم القيامة� ،أولئك قنطوا م ��ن رحمتي ،فلن يدخلوا الجنة �أب � ً�دا لكفرهم ،و�أولئك لهم
عذاب موجع ينتظرهم في الآخرة.
الأ�صنام ال تملك رزقًا ،فال ت�ستحق العبادة.
طلب الرزق �إنما يكون من اهلل الذي يملك الرزق.
بدء الخلق دليل على البعث.
دخول الجنة محرم على من مات على كفره.

 فم ��ا كان ج ��واب ق ��وم �إبراهيم له
بعد ما �أمرهم به من عبادة اهلل وحدهوترك عبادة غي ��ره من الأوثان � -إال �أن
قالوا :اقتلوه �أو ارموه في النار انت�صا ًرا
لآلهتكم ،ف�س� �لّمه اهلل م ��ن النار� ،إن في
ت�س ��ليمه من النار بعد رمي ��ه فيها ل ِع َب ًرا
لقوم ي�ؤمنون؛ لأنهم هم الذين ينتفعون
بالعبر.
 وق ��ال �إبراهي ��م لقوم ��ه� :إنم ��ا
أ�صناما �آلهة تعبدونها للتعارف
اتخذتم � ً
والتوا ّد على عبادتها في الحياة الدنيا،
ثم ي ��وم القيام ��ة ينقط ��ع ذل ��ك التوا ّد
بينك ��م ،فيتبر�أ بع�ضك ��م من بع�ض عند
بع�ضا،
معاينة الع ��ذاب ،ويلعن بع�ضكم ً
ومقركم الذي ت�أوون �إليه النار ،ولي� ��س
ّ
لكم من نا�صري ��ن يمنعونكم من عذاب
اهلل ،ال م ��ن �أ�صنامك ��م الت ��ي كنت ��م
تعبدونه ��ا من دون اهلل ،وال من غيرها.
 ف�آم ��ن له لوط  ،وق ��ال �إبراهيم
� :إن ��ي مهاج ��ر �إلى ربي �إل ��ى �أر�ض
ال�شام المباركة� ،إنه هو العزيز الذي ال
يغالب ،وال يذل من هاجر �إليه ،الحكيم
في تقديره وتدبيره.
 و�أعطين ��ا �إبراهي ��م �إ�س ��حاق وابنه
يعق ��وب ،و�ص ّيرن ��ا ف ��ي �أوالده النب� � ّوة،
والكتب المنزلة من عند اهلل ،و�أعطيناه
ث ��واب �صب ��ره عل ��ى الح ��ق ف ��ي الدني ��ا
ب�ص�ل�اح الأوالد والثناء الح�س ��ن ،و�إنه
في الآخرة ل ُي ْج َزى جزاء ال�صالحين ،ال
ينق� ��ص ما �أعطي في الدني ��ا ما �أع ّد له
م ��ن الجزاء الكريم ف ��ي الآخرة.
 واذك ��ر � -أيه ��ا الر�س ��ول  -لوطً ��ا
حي ��ن قال لقوم ��ه� :إنكم لت�أت ��ون الذنب
القبيح ما �س ��بقكم �إل ��ى الإتيان به �أحد
م ��ن العالمي ��ن قبلك ��م ،ف�أنت ��م �أول من
ابتدع ه ��ذا الذن ��ب الذي ت�أب ��اه الفطر
ال�سليمة.
� أ�إنك ��م لت�أت ��ون الذكران في �أدبارهم لق�ضاء �ش ��هوتكم ،وتقطعون الطريق على الم�س ��افرين فال يمرون بكم خ�ش ��ية ما ترتكبونه من
يمر بكم بالقول والفعل؟ فما كان جواب قومه له بعد نهيه لهم عن
الفاح�ش ��ة ،وت�أتون في مجال�س ��كم الأفعال المنكرة كالعري و�إيذاء من ّ
فع ��ل المنكرات �إال �أن قالوا ل ��ه :ائتنا بعذاب اهلل الذي تهددنا به �إن كنت �صادقًا فيما ت ّدعيه.
رب ان�صرني على القوم المف�سدين في الأر�ض
 قال لوط داع ًيا ربه بعد تع ُّنت قومه وطلبهم �إنزال العذاب عليهم ا�ستخفا ًفا بهِّ :
بما ين�شرونه من الكفر والمعا�صي الم�ستقبحة.
عناية اهلل بعباده ال�صالحين حيث ينجيهم من مكر �أعدائهم.
ف�ضل الهجرة �إلى اهلل.
عظم منزلة �إبراهيم و�آله عند اهلل تعالى.
تعجيل بع�ض الأجر في الدنيا ال يعني نق�ص الثواب في الآخرة.
قبح تعاطي المنكرات في المجال�س العامة.

 ولم ��ا ج ��اءت المالئك ��ة الذي ��ن
بعثناه ��م يب�ش ��رون �إبراهيم ب�إ�س ��حاق
وم ��ن بع ��ده ابنه يعق ��وب قالوا ل ��ه� :إنا
مهلكو �أهل قرية َ�س ُدوم قرية قوم لوط؛
�إن �أهلها كان ��وا ظالمين بما يقومون به
من فعل الفاح�ش ��ة.
 ق ��ال �إبراهي ��م للمالئك ��ة� :إن
ف ��ي ه ��ذه القرية التي تري ��دون �إهالك
�أهلها لوطً ا ،ولي� ��س هو م ��ن الظالمين،
قالت المالئكة :نح ��ن �أعلم بمن فيها،
لننقذ ّن ��ه و�أهل ��ه م ��ن اله�ل�اك المنزل
على �أه ��ل القري ��ة �إال امر�أته كانت من
الباقي ��ن الهالكين ،ف�س ��نهلكها معهم.
 ولم ��ا �أت ��ت المالئك ��ة الذي ��ن
بعثناهم لإهالك قوم لوط لوطً ا �س ��اءه
و�أحزنه مجيئهم خو ًفا عليهم من خبث
قومه ،فق ��د جاءته المالئكة في �ش ��كل
رج ��ال ،وقوم ��ه ي�أت ��ون الرجال �ش ��هوة
من دون الن�س ��اء ،وقال له المالئكة :ال
تخف ،فلن ي�صل �إليك قومك ب�سوء ،وال
تحزن على ما �أخبرناك من �إهالكهم،
�إن ��ا منق ��ذوك و�أهلك من اله�ل�اك� ،إال
امر�أت ��ك كانت من الباقي ��ن الهالكين،
ف�سنهلكها معهم.
� إن ��ا منزلون على �أه ��ل هذه القرية
الت ��ي كانت تعم ��ل الخبائ ��ث عذا ًبا من
�سجيل؛ عقا ًبا
ال�سماء ،وهو حجارة من ِّ
لهم على خروجهم ع ��ن طاعة اهلل بما
يرتكب ��ون من الفاح�ش ��ة القبيحة ،وهي
�إتيان الرجال �ش ��هوة دون الن�ساء.
 ولق ��د تركنا من ه ��ذه القرية التي
�أهلكناه ��ا �آي ��ة وا�ضحة لق ��وم يعقلون؛
لأنه ��م هم الذين يعتب ��رون بالآيات.
 و�أر�س ��لنا �إل ��ى َم ْدي ��ن �أخاه ��م في
الن�س ��ب �ش ��عي ًبا  ،فق ��ال :ي ��ا ق ��وم،
اعب ��دوا اهلل وحده ،وارج ��وا بعبادتكم

�إي ��اه الج ��زاء في الي ��وم الآخر ،وال تف�س ��دوا ف ��ي الأر�ض بفع ��ل المعا�صي ون�ش ��رها.
اك بهم.
 فكذبه قومه ،ف�أ�صابتهم الزلزلة ،ف�أ�صبحوا في دارهم �ساقطين على وجوههم قد ل�صقت وجوههم بالتراب ،ال َح َر َ
 و�أهلكن ��ا كذل ��ك ع ��ا ًدا قوم هود ،وثمود قوم �صالح ،وقد تبين لكم  -يا �أهل مكة  -من م�س ��اكنهم بال�شِّ � ْ�حر من ح�ضرموتِ ،
والح ْجر
وح�سن لهم ال�ش ��يطان �أعمالهم التي كانوا عليها من الكفر وغيره من
ما يدلّكم على �إهالكهم ،فم�س ��اكنهم الخاوية �ش ��اهدة على ذلكّ ،
المعا�صي ،ف�صرفهم عن الطريق الم�س ��تقيم ،وكانوا ذوي �إب�صار بالحق وال�ضالل والر�ش ��د والغــ ��ي بمــ ��ا ع َّل َمتهم ر�سلهم ،لكن اختاروا
اتباع الهوى على اتباع الهدى.
قوله تعالىَ }:وقَد َّت َب َّي َن {..تدل على معرفة العرب بم�ساكنهم و�أخبارهم.
العالئق الب�شرية ال تنفع �إال مع الإيمان.
الحر�ص على �أمن ال�ضيوف و�سالمتهم من االعتداء عليهم.
منازل ال ُم ْهلَكين بالعذاب عبرة للمعتبرين.
العلم بالحق ال ينفع مع اتباع الهوى و�إيثاره على الهدى.

 و�أهلكن ��ا ق ��ارون  -لم ��ا بغ ��ى عل ��ى
ق ��وم مو�س ��ى  -بالخ�س ��ف ب ��ه وب ��داره،
و�أهلكنا فرعون ووزي ��ره هامان بالغرق
ف ��ي البح ��ر ،ولق ��د جاءه ��م مو�س ��ى
بالآيات الوا�ضحات الدالة على �صدقه،
فا�ستكبروا في �أر�ض م�صر عن الإيمان
ب ��ه ،وم ��ا كان ��وا لي�س ��لموا م ��ن عذابنا
بفوته ��م لنا.
كل م ��ن المذكوري ��ن
 ف�أخذن ��ا ًّ
�س ��اب ًقا بعذابن ��ا ال ُم ْه ِل ��ك ،فمنهم قوم
ل ��وط الذين �أر�س ��لنا عليهم حجارة من
ِ�س ِّجيل َم ْن�ضود ،ومنهم قوم �صالح وقوم
�شعيب الذين �أخذتهم ال�صيحة ،ومنهم
قارون الذي خ�س ��فنا به وبداره الأر�ض،
ومنه ��م ق ��وم ن ��وح وفرع ��ون وهام ��ان
الذي ��ن �أهلكناه ��م بالغ ��رق ،وم ��ا كان
اهلل ليظلمه ��م ب�إهالكه ��م بغي ��ر ذنب،
ولك ��ن كانوا يظلمون �أنف�س ��هم بارتكاب
المعا�ص ��ي ،فا�س ��تحقوا العذاب.
 مث ��ل الم�ش ��ركين الذي ��ن اتخ ��ذوا
أ�صنام ��ا يعبدونهم رجاء
م ��ن دون اهلل � ً
نفعه ��م �أو �ش ��فاعتهم كمث ��ل العنكبوت
اتخ ��ذت بي ًت ��ا يحميه ��ا م ��ن االعت ��داء
عليه ��ا ،و�إن �أ�ضع ��ف البي ��وت لبي ��ت
العنكب ��وت ،فه ��و ال يدف ��ع عنه ��ا عد ًّوا،
وكذل ��ك �أ�صنامهم ال تنف ��ع وال ت�ضر وال
ت�ش ��فع ،لو كان الم�شركون يعلمون ذلك
أ�صنام ��ا يعبدونها من دون
َل َما اتخذوا � ً
اهلل.
� إن اهلل يعل ��م م ��ا يعبدون ��ه من
دون ��ه ،ال يخفى عليه �ش ��يء م ��ن ذلك،
وهو العزيز الذي ال ُي َغالَب ،الحكيم في
خلق ��ه وتقديره وتدبيره.
 وه ��ذه الأمثــ ��ال ن�ضــ ��ربها للنا� ��س
لتوقظه��م وتب�صره��م بالح��ق ،وتهديه��م
�إلي��ه ،وم��ا يدركه��ا على الوج��ه المطلوب
�إال العالم��ون ب�ش��رع اهلل ِ
وح َكم��ه.
 خل ��ق اهلل ال�س ��ماوات وخل ��ق الأر�ض بالحق ،ولم يخلقها بالباطل ولم يخلقها عبثًا� ،إن في ذل ��ك الخلق لداللة وا�ضحة على قدرة
اهلل للم�ؤمنين؛ لأنهم هم الذين ي�س ��تدلون بخلق اهلل على الخالق �س ��بحانه ،و�أما الكافرون ف�إنهم يمرون على الآيات في الآفاق والأنف�س
دون �أن تلفت انتباههم �إلى عظمة الخالق وقدرته �س ��بحانه.
 اقر�أ � -أيها الر�س ��ول  -على النا� ��س ما �أوحى به اهلل �إليك من القر�آن ،وائت بال�صالة على �أكمل وجه� ،إن ال�صالة الم�ؤداة ب�صفتها
الكاملة تنهى �صاحبها عن الوقوع في المعا�صي والمنكرات؛ لما تحدثه من نور في القلوب يمنع من اقتراف المعا�صي ،وير�شد �إلى عمل
ال�صالحات ،ولذكر اهلل �أكبر و�أعظم من كل �شيء ،واهلل يعلم ما ت�صنعونه ،ال يخفى عليه من �أعمالكم �شيء ،و�سيجازيكم على �أعمالكم،
�إن خي ًرا فخير ،و�إن �ش ًّرا ف�شر.
�أهمية �ضرب المثل« :مثل العنكبوت».
تعدد �أنواع العذاب في الدنيا.
َت َن ُّزه اهلل عن الظلم.
التعلق بغير اهلل تعلق ب�أ�ضعف الأ�سباب.
�أهمية ال�صالة في تقويم �سلوك الم�ؤمن.

