 ق ��ال الكب ��راء والر�ؤ�س ��اء الذي ��ن
ا�ستكبـ ��روا م ��ن قــ ��وم �شعـــ ��يب ل�ش ��عيب
 :لنخرجن ��ك  -ي ��ا �ش ��عيب  -م ��ن
قريتن��ا ه��ذه �أن��ت وم��ن مع��ك م��ن الذين
لترجعن �إلى ديننا ،قال
َ�ص َّدقُوا بك� ،أو
ّ
له��م �ش��عيب منك� ًرا ومتعج ًب��ا� :أنتابعك��م
على دينكم وملَّتكم حتى لو كنا كارهين
له��ا ِل ِعل ِْمن��ا ببط�ل�ان م��ا �أنت��م علي��ه؟!
 ق ��د اختلقن ��ا عل ��ى اهلل كذ ًب ��ا �إن
نح��ن اعتقدن��ا م��ا �أنت��م علي��ه م��ن �ش��رك
وكف��ر بع��د �أن �س� َّل َمنا اهلل بف�ضل��ه من��ه،
وم��ا ي�ص��ح وال ي�س��تقيم لنا �أن نرجع �إلى
ملَّتك��م الباطل��ة �إال �أن ي�ش��اء اهلل ربن��ا،
لخ�ض ��وع الجمي ��ع لم�ش ��يئته �س ��بحانه،
�أح ��اط ربن ��ا بعل ��م كل �ش ��يء ،ال يخف ��ى
عليه منه �شيء ،على اهلل وحده اعتمدنا
ليثبتن ��ا عل ��ى ال�ص ��راط الم�س ��تقيم،
ويع�صمن��ا م��ن ط��رق الجحي��م ،ي��ا ربنا،
احك ��م بينن ��ا وبي ��ن قومن ��ا الكافري ��ن
بالح��ق ،فان�صر �صاحب الحق المظلوم
عل��ى الظال��م المعاند ،ف�أنت  -يا ربنا -
خي��ر الحاكمي��ن.
 وقال الكبراء والر�ؤ�ساء الكافرون
من قومه الراف�ضون لدعوة التوحيد
ُمحذِّ رين من �شعيب ودينه :لئن دخلتم
 يا قومنا  -في دين �شعيب ،وتركتمدينــكم ودين �آبائـكـــم �إنكـــم بذلك
لهالكون.
 فـ�أخذتــ ��هم الزلــــ ��زلة ال�ش ��ديدة،
ف�أ�صبح��وا َه ْلك��ى ف��ي دياره��م ،منك ّبي��ن
عل��ى ركبهم ووجوههم ،ميتين هامدين
في دارهم.
 الذي ��ن ك ََّذ ُب ��وا �ش ��عي ًبا هلك ��وا
جمي ًع ��ا ،و�ص ��اروا ك�أنه ��م ل ��م يقيم ��وا
بدارهم ولم يتمتعوا فيها ،الذين كذبوا
�ش ��عي ًبا كان ��وا ه ��م الخا�س ��رين؛ لأنه ��م
خ�س ��روا �أنف�س ��هم وم ��ا ملك ��وا ،ول ��م يك ��ن الم�ؤمن ��ون م ��ن قوم ��ه ه ��م الخا�س ��رين كم ��ا ادع ��ى ه���ؤالء الكاف ��رون المكذب ��ون.
 و�أعر���ض عنه��م نبيه��م �ش��عيب ل ََّم��ا هلك��وا ،وق��ال مخاط ًب��ا �إياه��م :ي��ا ق��وم ،لق��د �أبلغتك��م م��ا �أمرني رب��ي ب�إبالغه �إليك��م ،ون�صحت
لك��م فل��م تقبل��وا ن�صح��ي ،ول��م تنق��ادوا لإر�ش��ادي ،فكي��ف �أح��زن عل��ى ق��وم كافري��ن ب��اهلل م�ص ِّرين عل��ى كفرهم؟!
 وم��ا �أر�س��لنا ف��ي قري��ة م��ن الق��رى نب ًّي��ا م��ن �أنبي��اء اهلل ،فك ََّذ َب �أهلها وكف��روا� ،إال �أخذناهم بالب�ؤ���س والفقر والمر�ض رج��اء �أن يتذللوا
هلل فيتركوا ما هم عليه من الكفر واال�ستكبار .وهذا تحذير لقري�ش ولكلِّ من كفر وكذب بذكر ُ�س َّنة اهلل في الأمم المكذبة.
 ث��م بدلناه��م بع��د الأخ��ذ بالب�ؤ���س والمر���ض خي� ًرا و�س��عة و�أم ًن��ا حت��ى كث��رت �أعداده��م ،ونم��ت �أمواله��م ،وقال��وا :م��ا �أ�صابن��ا م��ن ال�ش��ر
والخي��ر ه��و ع��ادة ُم َّط� ِ�ردة �أ�صاب��ت �أ�س�ل�افنا م��ن قب��ل ،ول��م يدرك��وا �أن ما �أ�صابهم من ِن َقم ُي��راد به االعتبار ،وما �أ�صابه��م من نعم ُيراد به
اال�س��تدراج ،ف�أخذناه��م بالع��ذاب فج�أة وهم ال ي�ش��عرون بالع��ذاب وال يترقبونه.
من مظاهر �إكرام اهلل لعباده ال�صالحين �أنه فتح لهم �أبواب العلم ببيان الحق من الباطل ،وبنجاة الم�ؤمنين ،وعقاب الكافرين.
من ُ�س َّنة اهلل في عباده الإمهال؛ لكي يتعظوا بالأحداث ،و ُي ْق ِلعوا عما هم عليه من معا�ص وموبقات.
االبتالء بال�شدة قد ي�صبر عليه الكثيرون ،ويحتمل م�شقاته الكثيرون� ،أما االبتالء بالرخاء فالذين ي�صبرون عليه قليلون.

 ول ��و �أن �أه ��ل ه ��ذه الق ��رى الت ��ي
�أر�س��لنا �إليها ر�س��لنا َ�ص َّد ُق��وا ما جاءتهم
ب��ه ر�س��لهم ،واتق��وا ربه��م بت��رك الكف��ر
والمعا�ص ��ي وامتث ��ال �أوام ��ره لفتحن ��ا
عليه ��م �أب ��واب الخي ��ر م ��ن كل جه ��ة،
ولكنه ��م ل ��م ي�صدق ��وا ول ��م يتق ��وا ،ب ��ل
كذبوا بما جاءت به ر�سلهم ،ف�أخذناهم
بالعذاب فج�أة ب�س��بب ما كانوا يك�س��بونه
م��ن الآث��ام والذن��وب.
� أف�أم ��ن �أه ��ل ه ��ذه الق ��رى ا ْل ُمكَذِّ َب � ِة
�أن ي�أتيه ��م عذابن ��ا لي�ل ً�ا وه ��م نائم ��ون
م�س��تغرقون ف��ي راحته��م وهدوئه��م؟
� أَ َو�أمن ��وا �أن ي�أتيه ��م عذابن ��ا �أول
النه��ار ،وه��م اله��ون غافلون الن�ش��غالهم
بدنياه��م؟
 انظ ��روا �إل ��ى م ��ا منحه ��م اهلل م ��ن
الإمه ��ال ،و�أنع ��م عليه ��م ب ��ه م ��ن الق ��وة
�تدراجا له ��م؛ �أف�أم ��ن
و�س ��عة ال ��رزق ا�س � ً
ه��ؤالء المكذب��ون م��ن �أه��ل تل��ك الق��رى
مك ��ر اهلل وتدبي ��ره الخف ��ي؟ ف�ل�ا ي�أم ��ن
مك ��ر اهلل �إال الق ��وم الهالك ��ون ،و�أم ��ا
الموفق ��ون ف�إنه ��م يخاف ��ون مك ��ره ،ف�ل�ا
يغت��رون بم��ا �أنعم ب��ه عليهم ،و�إنما يرون
ِم َّنت ��ه عليه ��م ،في�ش ��كرونه.
� أَ َول��م يتبي��ن للذي��ن ي�س��تخلفون ف��ي
الأر�ض بعد �إهالك �أ�س�ل�افهم من الأمم
ب�س��بب ذنوبه��م ،ث��م ل��م يعتب��روا بما حل
به ��م ،ب ��ل عمل ��وا �أعماله ��م� ،أل ��م يتبي ��ن
له� ��ؤالء �أن اهلل ل ��و �ش ��اء �إ�صابته ��م
بذنوبه��م لأ�صابه��م به��ا كم��ا هي ُ�س� َّنته؟
ويخت��م على قلوبهم فال تتعظ بموعظة،
وال تنفعه��ا ذك��رى.
 تل��ك الق��رى ال�س��ابقة  -وه��ي ق��رى
�أقوام نوح وهود و�صالح ولوط و�ش��عيب-
نتل��و علي��ك ونخب��رك � -أيه��ا الر�س��ول -
م��ن �أخبارها وما كانت عليه من تكذيب
وعن��اد وم��ا ح��ل به��ا م��ن ه�ل�اك؛ ليك��ون ذل��ك عب��رة لم��ن يعتب��ر ،وموعظ��ة لم��ن يتع��ظ ،ولق��د ج��اءت �أه��ل ه��ذه الق��رى ر�س��لهم بالبراهي��ن
الوا�ضحة على �صدقهم ،فما كانوا لي�ؤمنوا عند مجيء الر�سل بما �سبق في علم اهلل �أنهم يكذبون به .ومثل ختم اهلل على قلوب �أهل هذه
الق��رى المكذبي��ن بر�س��لهم يخت��م اهلل عل��ى قل��وب الكافرين بمحمد  ،فال يهت��دون للإيمان.
 وم��ا وجدن��ا لأكث��ر الأم��م الت��ي �أُ ْر ِ�س��لَ �إليه��ا الر�س��ل م��ن وف��اء والت��زام بم��ا �أو�صاه��م اهلل ،ول��م نج��د له��م انقي��ا ًدا لأوامره ،و�إنم��ا وجدنا
�أكثره��م خارجي��ن عن طاعة اهلل.
 ث��م �أر�س��لنا بع��د �أولئ��ك الر�س��ل مو�س��ى بحججن��ا و�أدلتن��ا البين��ة الدال��ة عل��ى �صدق��ه �إل��ى فرع��ون وقوم��ه ،فم��ا كان منه��م �إال �أن
جح��دوا تل��ك الآي��ات وكف��روا به��ا ،فت�أم��ل � -أيه��ا الر�س��ول  -كي��ف كان عاقب��ة فرع��ون وقومه ،فق��د �أهلكهم اهلل بالغ��رق ،و�أتبعهم اللعنة في
الدني��ا والآخرة.
مر�سل من خالق الخلق �أجمعين ومالكهم ومدبر �أمورهم.
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الإيمان والعمل ال�صالح �سبب لإفا�ضة الخيرات والبركات من ال�سماء والأر�ض على الأمة.
ال�صلة وثيقة بين �سعة الرزق والتقوى ،و� ْإن �أنعم اهلل على الكافرين ف�إن هذا ا�ستدراج لهم ومكر بهم.
على العبد �أال ي�أمن من عذاب اهلل المفاجئ الذي قد ي�أتي في �أية �ساعة من ليل �أو نهار.
يق�ص القر�آن �أخبار الأمم ال�سابقة من �أجل تثبيت الم�ؤمنين وتحذير الكافرين.

 ق ��ال مو�س ��ى :ولم ��ا كن � ُ�ت مر�س�ل ً�ا
منه ف�أنا جدير ب�أال �أقول عليه �إال الحق،
�دل عل ��ى
بحج ��ة وا�ضح ��ة ت � ّ
ق ��د جئتك ��م ّ
�صدق��ي و�أن��ي مر�س��ل م��ن رب��ي �إليك��م،
ف�أطلق معي بني �إ�سرائيل مما كانوا فيه
م��ن الأ�س��ر والقهر.
 ق ��ال فرع ��ون لمو�س ��ى� :إن كن ��ت
�أتي��ت ب�آي��ة كم��ا تزع��م ف��أْ ِت به��ا �إن كنت
�صاد ًق��ا ف��ي دع��واك.
 فرم ��ى مو�س ��ى ع�ص ��اه فتحول ��ت
حي��ة عظيم��ة ظاه��رة لم��ن ي�ش��اهدها.
 و�أخ ��رج ي ��ده و�أظهره ��ا م ��ن فتح ��ة
قمي�ص��ه م��ن عن��د �ص��دره �أو م��ن تح��ت
�إبط��ه فخرج��ت بي�ض��اء من غي��ر بر�ص،
تت�ل�ألأ للناظري��ن ل�ش��دة بيا�ضه��ا.
 وق ��ال الكب ��راء والر�ؤ�س ��اء لم ��ا
�ش ��اهدوا انق�ل�اب ع�ص ��ا مو�س ��ى حي ��ة
و�صي��رورة ي��ده بي�ض��اء م��ن غي��ر بر���ص:
لي� ��س مو�س ��ى �إال �س ��اح ًرا ق ��وي العل ��م
بال�س ��حر.
 يق�ص��د بم��ا يق��وم ب��ه �أن يخرجك��م
م ��ن �أر�ضك ��م ه ��ذه ،وه ��ي م�ص ��ر .ث ��م
ا�ست�ش��ارهم فرع��ون ب�ش ��أن مو�س��ى
قائ�ل ً�ا له��م :م��اذا ت�ش��يرون ب��ه عل� َّ�ي م��ن
ال��ر�أي؟
 قال ��وا لفرع ��ون� :أَ ِّخ � ْ�ر مو�س ��ى
و�أخاه هارون ،وا ْب َت ِعث في مدائن م�صر
مـ��ن يـ��جمع ال�س��حرة فيه��ا.
َ ي ْ�أ ِت � َ�ك ه� ��ؤالء الذي ��ن �أر�س ��لتهم
لجمع ال�س��حرة من المدائن بكل �س��احر
ماه��ر بال�س��حر ق��وي ف��ي �صناعت��ه.
 فبعث فرعون من يجمع ال�سحرة،
فلما جاء ال�سحرة فرعون �س�ألوه :هل
لهم مكاف�أة �إن غلبوا مو�سى ب�سحرهم
وانت�صروا عليه؟
 ف�أجابه ��م فرع ��ون بقول ��ه :نع ��م،

�إن لك��م مكاف��أة و�أج� ًرا ،و�س��تكونون م��ن القريبي��ن بالمنا�ص��ب.
 ق��ال ال�س��حرة واثقي��ن بن�صره��م عل��ى مو�س��ى با�س��تعالء وتكب��ر :اخت��ر  -ي��ا مو�س��ى  -م��ا �ش��ئت م��ن ابتدائ��ك ب�إلق��اء م��ا تريد �إلق��اءه �أو
ابتدائنا بذلك.
 ف�أجابه��م مو�س��ى واث ًق��ا بن�ص��ر رب��ه ل��ه غي��ر مب��ال به��م :ارم��وا حبالك��م وع�صيك��م ،فلم��ا �ألقوه��ا �س��حروا �أعي��ن النا���س ب�صرفه��ا ع��ن
أرع ُبوه��م ،وج��ا�ؤوا ب�س��حر قوي في �أعي��ن الناظرين.
�صح��ة �إدراكه��ا ،و� َ
 و�أوح��ى اهلل �إل��ى نبي��ه وكليم��ه مو�س��ى � :أن ارم  -ي��ا مو�س��ى  -ع�ص��اك ،فرماه��ا ،فانقلب��ت الع�ص��ا حي��ة تبتل��ع حباله��م وع�صيه��م
التي كانوا ي�س��تعملونها في قلب الحقائق ،و�إيهام النا���س �أنها حيات ت�س��عى  .فظهر الحق وتبين �صدق ما جاء به مو�س��ى  ،وتبين
وه ِزموا ،وانت�صر مو�س��ى عليهم في ذلك الم�ش��هد ،ورجعوا �أذالء مقهورين  .فما
بطالن ما �صنعه ال�س��حرة من ال�س��حرَ  .ف ُغ ِل ُبوا ُ
خروا ُ�س� َّ�ج ًدا له .
كان م��ن ال�س��حرة حي��ن �ش��اهدوا عظي��م ق��درة اهلل ،ور�أوا الآي��ات البينات� ،إال �أن ُّ
م��ن حكم��ة اهلل ورحمت��ه �أن جع��ل �آي��ة كل نب��ي مم��ا يدرك��ه قوم��ه ،وق��د تك��ون م��ن جن���س م��ا برع��وا في��هّ � .أن فرع��ون كان عب� ً�دا ذلي�ل ً�ا
عاجزا ،و�إال لما احتاج �إلى اال�ستعانة بال�سحرة في دفع مو�سى  .يدل على �ضعف ال�سحرة  -مع ات�صالهم بال�شياطين التي
مهينًا ً
تلب��ي مطالبه��م  -طلبه��م الأجر والجاه عند فرعون.

 ق ��ال ال�س ��حرة� :آمن ��ا ب ��رب الخل ��ق
�أجمعين.
 رب مو�س ��ى وه ��ارون  ،فه ��و
الم�س��تحق للعب��ادة دون غي��ره م��ن الآلهة
المزعوم��ة.
 ق ��ال له ��م فرع ��ون متوع � ً�دا �إياه ��م
بع ��د �إيمانه ��م ب ��اهلل وح ��ده� :ص َّدقت ��م
بمو�سى قبل �أن �آذن لكم؟ �إن �إيمانكم به
وت�صديقك��م ِل َم��ا ج��اء به مو�س��ى لخدعة
ومكيدة د َّبرتموها �أنتم ومو�س��ى لإخراج
�أه ��ل المدين ��ة منه ��ا ،ف�س ��وف تعلم ��ون
�أيها ال�سحرة  -ما يحل بكم من عقابوم��ا ي�صيبك��م م��ن نكال.
 لأقطع��ن م��ن كل واح ��د منك ��م ي ��ده
اليمن��ى ورجل��ه الي�س��رى �أو ي��ده الي�س��رى
ورجل ��ه اليمن ��ى ،ث ��م لأعلِّق َّنك ��م جمي ًع ��ا
عل��ى ج��ذوع النخ��ل ً
تنكيل بك��م وترهي ًبا
ل��كل م��ن ي�ش��اهدكم عل��ى ه��ذه الحال��ة.
 ق ��ال ال�س ��حرة ر ًّدا عل ��ى وعي ��د
فرع��ون� :إن��ا �إل��ى ربن��ا وح��ده راجع��ون،
ف�ل�ا نبال��ي بم��ا تتوع��د ب��ه.
 ول�س��ت تنك��ر من��ا وتج��د علين��ا  -ي��ا
فرع��ون � -إال ت�صديقن��ا ب�آي��ات ربن��ا ل ََّم��ا
جاءتن��ا عل��ى ي��د مو�س��ى ،ف��إن كان ه��ذا
�اب ب��ه فه��و ذنبن��ا ،ث��م توجه��وا
ذن ًب��ا ُي َع� ُ
�إل ��ى اهلل بالدع ��اء قائلي ��ن ف ��ي ت�ض ��رع:
يا ربنا�ُ ،ص َّب علينا ال�صبر حتى يغمرنا
لنثب��ت عل��ى الحق ،و�أَ ِم ْت َنا م�س��لمين لك،
منقادي��ن لأم��رك ،متبعين لر�س��ولك.
 وق ��ال ال�س ��ادة والكب ��راء م ��ن ق ��وم
فرع��ون لفرع��ون ،محر�ضي��ن �إي��اه عل��ى
مو�س��ى وم��ن معه م��ن الم�ؤمني��ن� :أتترك
 ي��ا فرع��ون  -مو�س��ى وقوم��ه لين�ش��رواالف�س ��اد ف ��ي الأر� ��ض ،وليت ��ركك �أن ��ت
و�آلهت��ك ،ويدعو �إل��ى عبادة اهلل وحده؟!
قال فرعون�َ :س� ُن َق ِّتلُ �أبناء بني �إ�س��رائيل
الذك ��ور ،ون�س ��تبقي ن�س ��اءهم للخدم ��ة،
و�إن��ا م�س��تعلون عليه��م بالقه��ر والغلب��ة وال�س��لطان.
 ق��ال مو�س��ى مو�ص ًي��ا قوم��ه :ي��ا ق��وم ،اطلب��وا الع��ون م��ن اهلل وح��ده ف��ي دفع ال�ضر عنك��م وجلب النفع �إليك��م ،وا�صبروا على م��ا �أنتم فيه
من االبتالء ،ف�إن الأر�ض هلل وحده ،ولي�س��ت لفرعون وال غيره حتى يتحكم فيها ،واهلل يداولها بين النا���س ح�س��ب م�ش��يئته ،ولكن العاقبة
الح�سنة في الأر�ض للم�ؤمنين الذين يمتثلون �أوامر ربهم ويجتنبون نواهيه ،فهي لهم و�إن �أ�صابهم ما �أ�صابهم من محن وابتالءات.
 ق��ال ق��وم مو�س��ى م��ن بن��ي �إ�س��رائيل لمو�س��ى  :ي��ا مو�س��ى ا ْب ُت ِلي َن��ا عل��ى ي��د فرع��ون بقت��ل �أبنائن��ا وا�س��تبقاء ن�س��ائنا م��ن قب��ل مجيئ��ك
نا�صح��ا له��م ،و ُم َب�شِّ � ًرا بالفرج :لعل ربكم يهلك عدوك��م فرعون وقومه ،و ُي َمكِّن لك��م في الأر�ض من
�إلين��ا وم��ن بع��ده ،ق��ال له��م مو�س��ى
ً
بعده��م ،فينظ��ر م��ا تعملون بعد ذلك من �ش��كر �أو كفر.
 ولق��د عاقبن��ا �آل فرع��ون بالج��دب والقح��ط ،واختبرناه��م بنق���ص ثم��ار الأر���ض وغَ َّل ِت َه��ا؛ رج��اء �أن يتذك��روا ويتعظ��وا ب��أن م��ا جاءهم
م��ن ذل��ك �إنما ه��و عقاب لهم على كفرهم ،فيتوبوا �إلى اهلل.
ال�س��ليم ب��ادر
ال�س��حرة و�إع�ل�ان �إيمانه��م بج��ر�أة و�صراح��ة ي� ّ
�دل عل��ى � ّأن الإن�س��ان �إذا تج� ّ�رد ع��ن ه��واه ،و�أذع��ن للعق��ل والفك��ر ّ
موق��ف ّ
حزم��ا ،و�أكثره��م �ش��جاعة و�صب ًرا ف��ي �أوقات
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والحروب.
والمحن
الأزمات
ال�سلطة ُيح ِّر�ضون و ُيه ِّيجون ال�سلطان لمواجهة �أهل الإيمان؛ لأن في بقاء ال�سلطان بقاء
من
المنتفعون
ّ
لم�صالحه��م .م��ن �أ�س��باب حب���س الأمط��ار وغالء الأ�س��عار :الظلم والف�س��اد.

الخ ْ�ص� ُ�ب
 ف ��إذا ج��اء � َآل فرع��ون َ
و�صـــ�لاح الثم��ار ورخ���ص الأ�س��عار
قال��وا� :أ ُْع ِطيـ � َنا ه��ذه ال�ستحـقاقـ��نا له��ا
واخت�صا�صنا بها ،و�إن َي َن ْل ُه ْم �أو ُت ِ�ص ْبهم
م�صيب��ة م��ن َج� ْ�دب وق َْح��ط وكث��رة
�أمرا���ض وغيره��ا من الرزايا يت�ش��اءموا
بمو�س��ى وم��ن مع��ه م��ن بن��ي �إ�س��رائيل،
والح��ق �أن م��ا ي�صيبه��م م��ن ذل��ك كل��ه
�إنم��ا ه��و بتقدي��ر م��ن اهلل �س��بحانه،
ولي���س لهم وال لمو�س��ى �ش��أن فيه � ّإل
م��ا كان م��ن دع��اء مو�س��ى عليه��م ،ولكن
�أكثره��م ال يعلم��ون ،فين�س��بونه �إل��ى غير
اهلل.
 وق ��ال ق ��وم فرع ��ون لمو�س ��ى
عن��ا ًدا للح��قّ � :أي �آي��ة ودالل��ة جئتن��ا بها،
و� ّأي حج��ة �أقمته��ا على بطالن ما عندنا
لت�صرفن��ا عن��ه ،وعل��ى �ص��دق م��ا جئ��ت
ب��ه؛ فل��ن ن َُ�ص� ِّ�د َق بك.
 ف�أر�س ��لنا عليه ��م الم ��اء الكثي ��ر
عقا ًب ��ا له ��م عل ��ى تكذيبه ��م وعناده ��م،
ف�أغ ��رق زروعه ��م وثماره ��م ،و�أر�س ��لنا
عليه ��م الج ��راد ف� ��أكل محا�صيله ��م،
و�أر�س ��لنا عليه ��م دويب ��ة ت�س ��مى القم ��ل
ت�صي ��ب ال ��زرع �أو ت� ��ؤذي الإن�س ��ان ف ��ي
�ش ��عره ،و�أر�س ��لنا عليه ��م ال�ضف ��ادع
فمل��أت �أوعيته��م ،و�أف�س��دت �أطعمته��م،
و�أَ َّر َق � ْ�ت م�ضاجعه ��م ،و�أر�س ��لنا عليه ��م
ال��دم فتحول��ت مي��اه �آباره��م و�أنهاره��م
دم ��ا� ،أر�س ��لنا كل ذل ��ك �آي ��ات ُم َب َّي َن � ٍ
�ات
ً
بع�ض��ا ،وم��ع كل
مفرق��ات يتب��ع بع�ضه��ا ً
م��ا �أ�صابه��م م��ن العقوب��ات ا�س��تعلوا عن
الإيم ��ان ب ��اهلل والت�صدي ��ق بم ��ا ج ��اء
قوم��ا يرتكب��ون
ب��ه مو�س��ى  ،وكان��وا ً
المعا�ص��ي ،وال ينزع��ون ع��ن باط��ل ،وال
يهت��دون �إل��ى ح��ق.
 ولم ��ا �أ�صابه ��م الع ��ذاب به ��ذه
الأم��ور اتجه��وا �إل��ى مو�س��ى  ،فقال��وا
ل��ه :ي��ا مو�س��ى ،ادع لن��ا رب��ك بم��ا اخت�ص��ك ب��ه م��ن النب��وة ،وبم��ا عه��د �إلي��ك م��ن رفع الع��ذاب بالتوب��ة �أن يرفع عنا م��ا �أ�صابنا م��ن العذاب،
ؤمنن بك ،ولنر�س��لن معك بني �إ�س��رائيل ،ونطلقهم  .فلما رفعنا عنهم العذاب �إلى مدة معلومة قبل �إهالكهم
ف�إن رفعت عنا ذلك لن� َّ
بالغرق �إذا هم ينق�ضون ما �أخذوه على �أنف�س��هم من الت�صديق و�إر�س��ال بني �إ�س��رائيل ،فا�س��تمروا على كفرهم ،وامتنعوا من �إر�س��ال بني
�إ�س��رائيل م��ع مو�س��ى   .فلم��ا ح��ل الأج��ل المح��دد لإهالكه��م �أنزلن��ا عليه��م نقمتنا ب�إغراقهم في البحر ب�س��بب تكذيبه��م ب�آيات اهلل
و�إعرا�ضه��م عم��ا دل��ت علي��ه م��ن الح��ق ال��ذي ال مري��ة في��ه  .و�أورثن��ا بن��ي �إ�ســــ��رائيل الذي��ن كـــ��ان ي�س��تذلهم فرع��ون وقــ��ومه م�شـــ��ارق
الأر�ض ومغـاربها ،والمقـ�صود بذلك بـالد ال�شـــام ،هذه البالد التــــي بارك اهلل فيها ب�إخراج زروعها وثمارها على �أكمل ما يكون ،وتمت
كلمة ربك � -أيها الر�سـ��ول  -الح�ســ��نى وهي المذكورة في قوله تعالى} :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ{ (الق�ص���صَ ،)٥:ف َم َّك� َ�ن اهلل له��م ف��ي الأر���ض ب�س��بب �صبــــ��رهم عل��ى م��ا �أ�صــ��ابهم م��ن �أذى فـــ��رعون وقوم��ه ،ودمرن��ا م��ا كان
ي�صن��ع فرع��ون م��ن الم��زارع والم�س��اكن ،وم��ا كان��وا يبن��ون م��ن الق�ص��ور.
الخي��ر وال�ش��ر والح�س��نات وال�س��يئات كله��ا بق�ض��اء اهلل وق��دره ،ال يخ��رج منه��ا �ش��يء ع��ن ذل��ك� .ش��أن النا���س ف��ي وق��ت المحن��ة
والم�صائ��ب اللج��وء �إل��ى اهلل بداف��ع ن��داء الإيم��ان الفط��ري .يح�س��ن بالم�ؤم��ن ت�أم��ل �آي��ات اهلل و�س��ننه ف��ي الخلق ،والتدبر في �أ�س��بابها
ونتائجه��ا .تتال�ش��ى ق��وة الأف��راد وال��دول �أم��ام ق��وة اهلل العظم��ى ،والإيم��ان ب��اهلل ه��و م�ص��در كل ق��وة .يكاف��ئ اهلل تعال��ى عب��اده
الم�ؤمني��ن ال�صابري��ن ب��أن يمكِّنه��م ف��ي الأر�ض بعد ا�س��ت�ضعافهم.

َ و َع َبرن ��ا ببن ��ي �إ�س ��رائيل البح ��ر
فمروا
ل ََّما �ضربه مو�سى بع�صاه فانفلقّ ،
عل��ى ق��وم يقيم��ون عل��ى عب��ادة �أ�صن��ام
له��م يعبدونه��ا م��ن دون اهلل ،فق��ال بن��و
�إ�سرائيل لمو�سى  :يا مو�سى ،اجعل
لن ��ا �صن ًم ��ا نعب ��ده كم ��ا له���ؤالء �أ�صن ��ام
يعبدونها من دون اهلل ،قال لهم مو�سى:
ي��ا ق��وم� ،إنك��م ق��وم تجهلون م��ا يجب هلل
م��ن تعظي��م وتوحي��د ،وم��ا ال يلي��ق به من
�ش��رك وعب��ادة لغي��ره.
� إن ه� ��ؤالء المقيمي ��ن عل ��ى عب ��ادة
�أ�صنامه��م ُم ْه َل��كٌ م��ا هم في��ه من عبادة
غيره ،وباطل جميع ما كانوا يعملون من
طاع ��ة لإ�ش ��راكهم ف ��ي العب ��ادة م ��ع اهلل
غيره.
 ق��ال مو�س��ى لقوم��ه :ي��ا ق��وم ،كي��ف
�أطل��ب لك��م �إل ًه��ا غي��ر اهلل تعبدون��ه ،وقد
�شاهدتم من �آياته العظام ما �شاهدتم،
ف�ضلك ��م عل ��ى العالمي ��ن ف ��ي
وه ��و َّ q
زمانك��م بم��ا �أنع��م به عليك��م من �إهالك
عدوك ��م ،وا�س ��تخالفكم ف ��ي الأر� ��ض،
والتمكي��ن لك��م فيه��ا؟!
 واذك�روا  -ي�ا بن�ي �إ�س�رائيل -
حي�ن �أنجيناك�م ب�إنقاذكم من ا�س�تذالل
فرع�ون وقـــ�ومه لك�م� ،إذ كـــ�انوا
يذيقــ�ونكم �أن�واع الهــــ�وان مـــ�ن تقــ�تيل
�أبنـــ�ائكم الـــ�ذكور ،وا�س�تبقاء ن�س�ائكم
للخدم�ة ،وف�ي �إنقاذك�م م�ن فرع�ون
وقوم�ه اختب�ار عظيم م�ن ربكم يقت�ضي
منك�م ال�ش�كر.
 وواع ��د اهلل ر�س ��وله مو�س ��ى
لمناجات��ه ثالثي��ن ليل��ة ،ث��م �أكمله��ا اهلل
بزي ��ادة ع�ش ��ر ،ف�ص ��ارت �أربعي ��ن ليل ��ة،
وق ��ال مو�س ��ى لأخي ��ه ه ��ارون لم ��ا �أراد
الذه��اب لمناج��اة رب��ه :ي��ا ه��ارون ،ك��ن
خليف��ة ل��ي ف��ي قوم��ي ،و�أ�صل��ح �أمره��م
بح�س ��ن ال�سيا�س ��ة والرف ��ق به ��م ،وال ت�س ��لك طري ��ق المف�س ��دين بارت ��كاب المعا�ص ��ي ،وال تك ��ن معي ًن ��ا للع�ص ��اة.
 وحي��ن ج��اء مو�س��ى لمناج��اة رب��ه ف��ي الموع��د المح� ّدد ل��ه ،وه��و تم��ام �أربعي��ن ليل��ة ،و َك َّل َم� ُه رب��ه بم��ا َك َّل َم� ُه ب��ه م��ن الأوام��ر والنواه��ي
وغيرها ،تاقت نف�سه �إلى ر�ؤية ربه ،ف�س�أله �أن ينظر �إليه ،ف�أجابه اهلل  :لن تراني في الحياة الدنيا؛ لعدم قدرتك على ذلك ،لكن انظر
�إل��ى الجب��ل �إذا تجلي� ُ�ت ل��ه ف��إن بق��ي مكانه لم يت�أثر ف�س��وف تراني ،و�إن �صار م�س��تو ًيا بالأر�ض فلن تران��ي في الدنيا ،فلما تجلَّى اهلل للجبل
الغ�ش��ية التي �أ�صابته قالِّ � :أنزهك  -يا رب  -تنزي ًها عن كل ما ال يليق
جعله م�س��تو ًيا بالأر�ض ،و�س��قط مو�س��ى َم ْغ ِ�ش� ًّيا عليه ،فلما �أفاق من ْ
ب��ك ،ه��ا �أن��ا تب��ت �إلي��ك مما �س��ألتك من ر�ؤيتك في الدنيا ،و�أن��ا �أول الم�ؤمنين من قومي.
ت�ؤكد الأحداث �أن بني �إ�سرائيل كانوا ينتقلون من �ضاللة �إلى �أخرى على الرغم من وجود نبي اهلل مو�سى بينهم.
من مظاهر خذالن الأمة �أن ُت َح ِّ�سن القبيح ،و ُت َق ِّبح الح�سن بمجرد الر�أي والأهواء.
�إ�صالح الأمة و�إغالق �أبواب الف�ساد هدف �سام للأنبياء والدعاة.
ق�ضى اهلل تعالى �أال يراه �أحد من خلقه في الدنيا ،و�سوف يكرم من يحب من عباده بر�ؤيته في الآخرة.

 ق ��ال اهلل لمو�س ��ى :ي ��ا مو�س ��ى،
وف�ضلت ��ك عل ��ى النا� ��س
�إن ��ي اخترت ��ك َّ
بر�س ��االتي حي ��ن �أر�س ��لتك �إليه ��م،
وف�ضلت ��ك بكالم ��ي ل ��ك دون وا�س ��طة،
َّ
فخ ��ذ م ��ا �أعطيت ��ك م ��ن ه ��ذا ال�ش ��رف
الكري��م ،وك��ن م��ن ال�ش��اكرين هلل عل��ى
ه ��ذا العط ��اء العظي ��م.
 وكتبن ��ا لمو�س ��ى ف ��ي �أل ��واح م ��ن
خ�ش��ب �أو غي��ره م��ن كل م��ا يحتاج��ه بن��و
�إ�س ��رائيل م ��ن �أم ��ور دينه ��م ودنياه ��م
موعظ ��ة لم ��ن يتع ��ظ منه ��م ،وتف�صي�ل ً�ا
للأح ��كام الت ��ي يحت ��اج �إل ��ى تف�صيله ��ا،
فخ��ذ ه��ذه الت��وراة -ي��ا مو�س��ى  -بج��د
واجته ��ادَ ،و�أْ ُم � ْ�ر قوم ��ك بن ��ي �إ�س ��رائيل
�أن ي�أخ��ذوا ب�أح�س��ن م��ا فيه��ا مم��ا �أج��ره
�أعظ ��م كفع ��ل الم�أم ��ور ب ��ه عل ��ى �أكم ��ل
وجه ،وكال�صبر والعفو� ،س�أريكم عاقبة
م��ن خال��ف �أم��ري ،وخ��رج ع��ن طاعت��ي،
وم��ا ي�صي��ر �إلي��ه م��ن اله�ل�اك والدم��ار.
� س� ��أ�صرف ع ��ن االعتب ��ار ب�آيات ��ي
ف��ي الآف��اق والأنف���س ،وع��ن فه��م �آي��ات
كتاب��ي؛ الذي��ن ي�س��تعلون عل��ى عب��اد اهلل
وعل��ى الح��ق بغي��ر حق ،و�إن ي��روا كل �آية
ي�صدق ��وا به ��ا؛ العترا�ضه ��م عليه ��ا
ال ِّ
ِ
ِ
ِ
و�إعرا�ضه ��م عنه ��ا ،ول ُم َحا َّدته ��م اهلل
ور�سوله ،و�إن يروا طريق الحق ا ْل ُم ِ
و�صلَ
�إل��ى مر�ض��اة اهلل ال ي�س��لكوه ،وال يرغب��وا
في��ه ،و�إن ي��روا طري��ق الغواي��ة وال�ضالل
ا ْل ُم ِ
و�ص��لَ �إل��ى �س��خط اهلل ي�س��لكوه ،ذلك
ال��ذي �أ�صابه��م �إنم��ا �أ�صابه��م لتكذيبهم
ب�آي��ات اهلل العظيم��ة الدال��ة عل��ى �ص��دق
ما جاء به الر�س��ل ،ولغفلتهم عن النظر
فيها.
 والذي ��ن كذب ��وا ب�آياتن ��ا الدال ��ة
عل��ى �ص��دق ر�س��لنا ،وكذب��وا بلق��اء اهلل
ي��وم القيام��ة ،بطل��ت �أعماله��م الت��ي هي
م��ن جن���س الطاع��ات ،ف�ل�ا ُيثَاب��ون عليه��ا لفق��د �ش��رطها ال��ذي ه��و الإيم��ان ،وال يج��زون ي��وم القيام��ة �إال م��ا كان��وا يعملون��ه م��ن الكف��ر ب��اهلل
وال�ش��رك ب��ه ،وج��زاء ذل��ك الخل��ود ف��ي الن��ار.
تمثال ِع ْج� ٍ�ل ال روح فيه وله �صوت� ،ألم يعلموا �أن ه��ذا العجل ال يكلمهم،
 وو�ض��ع ق��وم مو�س��ى م��ن بع��د ذهاب��ه لمناج��اة رب��ه م��ن ُح ِل ِّيهم َ
وال ير�شدهم �إلى طريق خير ح�سي �أو معنوي ،وال يجلب لهم نف ًعا �أو يك�شف عنهم �ض ًّرا؟ اتخذوه معبو ًدا وكانوا ظالمين لأنف�سهم بذلك.
وتح َّي��روا وعلم��وا �أنه��م ق��د �ضل��وا ع��ن ال�صراط الم�س��تقيم باتخاذهم العجل معبو ًدا مع اهلل ت�ضرع��وا �إلى اهلل فقالوا :لئن
 ولم��ا ندم��وا َ
لم يرحمنا ربنا بالتوفيق لطاعته ،ويغفر لنا ما �أقدمنا عليه من عبادة العجل ،لنكونن من الذين خ�سروا دنياهم و�آخرتهم.
على العبد �أن يكون من ال ُمظْ ِهرين لإح�سان اهلل وف�ضله عليه ،ف�إن ال�شكر مقرون بالمزيد.
على العبد الأخذ بالأح�سن في الأقوال والأفعال.
يجب تلقي ال�شريعة بحزم وجد وعزم على الطاعة وتنفيذ ما ورد فيها من ال�صالح والإ�صالح ومنع الف�ساد والإف�ساد.
الج ْرم الذي �أقدم عليه ،و�أنه ال ملج�أ من اهلل في �إقالة عثرته �إال �إليه.
ق�صر في حق ربه �أن يعترف بعظيم ُ
على العبد �إذا �أخط�أ �أو َّ

 ولما عاد مو�سى من مناجاة ربه
�إلى قومه ممتلئًا عليهم غ�ض ًبا وحزنًا
ِل َما وجدهم عليه من عبادة العجل
قال :بئ�ست الحـــالة التي خلفــتموني
 يا قوم  -بها بعد ذهابي عنكم؛ ِل َمات�ؤديه من الهالك وال�شقاء� ،أَمللتم من
انتظاري ،ف�أقدمتم على عبادة العجل؟!
ورمى الألواح من �شدة ما �أ�صابه من
الغ�ضب والحزن ،و�أم�سك بر�أ�س �أخيه
هارون ولحيته ي�سحبه �إليه لبقائه معهم
وعدم تغييره ِل َما ر�آهم عليه من عبادة
العجل ،قال هارون معتذ ًرا �إلى مو�سى
م�ستعط ًفا �إياه :يا ابن �أمي� ،إن القوم
ح�سبوني �ضعي ًفا فا�ستذلوني ،و�أو�شكوا
ت�سر
�أن يقتلوني ،فال تعاقبني بعقوبة ّ
�أعدائي ،وال ت�صيرني ب�سبب غ�ضبك
علي في عداد الظالمين من القوم
َّ
ب�سبب عبادتهم غير اهلل.
 فدع ��ا مو�س ��ى رب ��ه :ي ��ا رب اغف ��ر
لي ،ولأخي هارون ،و�أدخلنا في رحمتك
واجعله��ا تحي��ط بنا من كل جانب ،و�أنت
 ي��ا ربن��ا � -أرح��م بن��ا من كل راحم.� إن الذي ��ن َ�ص َّي� � ُروا العج ��ل �إل ًه ��ا
يعبدون ��ه �س ��ي�صيبهم غ�ض ��ب �ش ��ديد
م ��ن ربه ��م ،وه ��وان ف ��ي ه ��ذه الحي ��اة
لإغ�ضابهم ربهم وا�ستهانتهم به ،وبمثل
ه��ذا الج��زاء نج��زي المختلقي��ن الك��ذب
عل ��ى اهلل.
 والذي ��ن عملـــ ��وا ال�ســ ��يئات م ��ن
ال�ش��رك باهلل ،وفعل المعا�صي ،ثم تابوا
�إلى اهلل ب�أن �آمنوا به ،وانتهوا عما كانوا
يعملون��ه م��ن المعا�ص��ي� ،إن رب��ك � -أيه��ا
الر�س��ول -م��ن بعد ه��ذه التوبة والرجوع
من ال�شرك �إلى الإيمان ،ومن المعا�صي
�إل ��ى الطاع ��ة ،لغف ��ور له ��م بال�س ��تر
والتج��اوز ،رحي��م به��م.
 ولـمــ��ا �سـكـــ��ن عــ��ن مو�سـ��ى الغ�ض��ب وه��د�أ؛ �أخ��ذ الأل��واح الت��ي رماه��ا ب�س��بب الغ�ض��ب ،وه��ذه الأل��واح م�ش��تملة عل��ى الهداي��ة م��ن
ال�ض�ل�ال وبي��ان الح��ق ،وم�ش��تملة عل��ى الرحم��ة للذي��ن يخ�ش��ون ربهم ،ويخاف��ون عقابه.
 وا�صطف��ى مو�س��ى �س��بعين رج�ل ً�ا م��ن خي��ار قوم��ه ليعت��ذروا �إل��ى ربه��م مم��ا فعل��ه �س��فها�ؤهم م��ن عب��ادة العج��ل ،ووعده��م اهلل ميقا ًت��ا
يح�ض��رون في��ه ،فلم��ا ح�ض��روا تج��ر�ؤوا عل��ى اهلل ،وطلب��وا م��ن مو�س��ى �أن يريه��م اهلل عيانًا ،ف�أخذته��م الزلزلة ف�صعقوا م��ن هولها وهلكوا،
فت�ضرع مو�سى �إلى ربه ،فقال :يا رب ،لو �شئت �إهالكهم و�إهالكي معهم من قبل مجيئهم لأهلكتهم� ،أتهلكنا ب�سبب ما فعله خفاف العقول
َّ
منا؟ فما قام به قومي من عبادة العجل ما هو �إال ابتالء واختبار ت�ضل به من ت�شاء ،وتهدي من ت�شاء� ،أنت متولي �أمرنا فاغفر لنا ذنوبنا،
وارحمنا برحمتك الوا�س��عة ،و�أنت خير من غفر ذن ًبا ،وعفا عن �إثم.
ف��ي الآي��ات دلي��ل عل��ى �أن الخط��أ ف��ي االجته��اد م��ع و�ض��وح الأدل��ة ال يعذر فيه �صاحبه عند �إجراء الأحكام عليه ،وهو ما ي�س��ميه الفقهاء
بالت�أويل البعيد.
م��ن �آداب الدع��اء الب��دء بالنف���س ،حي��ث ب��د�أ مو�س��ى دع��اءه فطل��ب المغف��رة لنف�س��ه ت�أ ُّد ًب��ا م��ع اهلل فيم��ا ظه��ر عليه م��ن الغ�ضب ،ثم
طل��ب المغف��رة لأخي��ه فيم��ا ع�س��ى �أن يك��ون ق��د ظه��ر من��ه م��ن تفري��ط �أو ت�س��اهل ف��ي َر ْدع َع َبدة العج��ل عن ذلك.
التحذير من الغ�ضب و�سلطته على عقل ال�شخ�ص؛ ولذلك ن�سب اهلل للغ�ضب فعل ال�سكوت ك�أنه هو الآمر والناهي.
�ضرورة التوقي من غ�ضب اهلل ،وخوف بط�شه ،فانظر �إلى مقام مو�سى عند ربه ،وانظر خ�شيته من غ�ضب ربه.

 واجعلن��ا م��ن الذي��ن �أكرمته��م ف��ي
ه��ذه الحي��اة بالنع��م والعافي��ة ووفقته��م
للعم ��ل ال�صال ��ح ،ومم ��ن �أع ��ددت له ��م
الجن ��ة م ��ن عب ��ادك ال�صالحي ��ن ف ��ي
الآخ��رة� ،إن��ا تبنا �إليك ،ورجعن��ا ُم ِق ِّرين
بتق�صيرن ��ا ،ق ��ال اهلل تعال ��ى :عذاب ��ي
�أ�صيب به من �أ�ش��اء ممن يعمل ب�أ�س��باب
ال�ش��قاء ،ورحمت��ي �ش��ملت كل �ش��يء ف��ي
الدني��ا؛ ف�ل�ا مخل��وق �إال وق��د و�صلت �إليه
رحم ��ة اهلل ،وغَ َم ��ره ف�ضل ��ه و�إح�س ��انه،
ف�س� ��أكتب رحمت ��ي ف ��ي الآخ ��رة للذي ��ن
يتق ��ون اهلل بامتث ��ال �أوام ��ره واجتن ��اب
نواهي��ه ،والذي��ن يعط��ون زكاة �أمواله��م
م�ستحقيها ،والذين هم ب�آياتنا ي�ؤمنون.
�مدا
 الـــ ��ذين يتـــــــبـــ ��عون محــ � ً
 ،وه��و النب��ي الأُ ِّم��ي ال��ذي ال يقر�أ وال
يكت��ب ،و�إنم��ا يوحي �إلي��ه ربه ،وهو الذي
يج ��دون ا�س ��مه وو�صف ��ه ونبوت ��ه مكتو ًب ��ا
ف ��ي التـ ��وراة ال ُم َن َّزل ��ة عل ��ى مو�س ��ى ،
والإنجيـــ ��ل ال ُم َن�� َّزل عل ��ى عي�س ��ى ،
ي�أمــ��رهم بم��ا ُع� ِ�رف ح�س��نه و�صالح��ه،
وينهاه��م عم��ا ُع� ِ�رف قبح��ه ف��ي العق��ول
ال�صحيح ��ة والفط ��ر ال�س ��ليمة ،ويبي ��ح
له��م ال ُم ْ�س� َت َّلذات مم��ا ال �ض��رر في��ه م��ن
المطاعم والم�ش��ارب والمناكح ،ويحرم
عليهم ال ُم ْ�س َت ْخبثات منها ،ويزيل عنهم
التكالي ��ف ال�ش ��اقة الت ��ي كان ��وا ُيك َّلف ��ون
به ��ا ،كوج ��وب قت ��ل القات ��ل �س ��واء كان
القت ��ل عم � ً�دا �أم خط���أ ،فالذي ��ن �آمن ��وا
ب ��ه م ��ن بن ��ي �إ�س ��رائيل وم ��ن غيره ��م،
وعظَّ م ��وه ووق �َّ�روه ،ون�ص ��روه عل ��ى م ��ن
يعاديه من الكفار ،واتبعوا القر�آن الذي
�أن��زل علي��ه كالن��ور اله��ادي؛ �أولئ��ك ه��م
المفلح��ون الذي��ن ينال��ون م��ا يطلبون��ه،
�ون م��ا يرهبون��ه.
و ُي َج َّنب ُ� َ
 قــ ��ل � -أيه ��ا الر�ســـ ��ول  :-ي ��ا �أيهــــ ��ا
النا���س� ،إني ر�س��ول اهلل �إليكم جمي ًعا ،عربكم وعجمكم ،الذي له وحده ملك ال�س��ماوات ،وله ملك الأر�ض ،ال معبود بحق غيره �س��بحانه،
ُي ْح ِي��ي الموت��ى ،ويمي��ت الأحي��اء ،ف�آمن��وا � -أيه��ا النا���س  -ب��اهلل ،و�آمن��وا بمحم��د ر�س��وله النب��ي الذي ال يقر�أ وال يكت��ب ،و�إنما جاء بوحي
يوحي��ه �إلي��ه رب��ه ،ال��ذي ي�ؤم��ن ب��اهلل ،وي�ؤم��ن بم��ا �أُ ِنزل �إليه وما �أُ ِنزل على النبيي��ن من قبله دون تفريق ،وا َّت ِبعوه فيما جاء به من ربه؛ رجاء
�أن تهت��دوا �إل��ى م��ا فيه م�صلحتكم في الدنيا والآخرة.
ول ََّما ذكر اهلل ما ذكر عن بني �إ�سرائيل من عبادة العجل ذكر �سبحانه �أن منهم �أمة مخالفة لما عليه الذين عبدوا العجل ،فقال:
 ومن قوم مو�سى من بني �إ�سرائيل جماعة م�ستقيمة على الدين ال�صحيح ،يدلون النا�س عليه ،ويحكمون بالعدل فال يجورون.
ت�ضمنت التوراة والإنجيل �أدلة ظاهرة على بعثة النبي محمد وعلى �صدقه.
َّ
رحمة اهلل و�سعت كل �شيء ،ولكن رحمة اهلل عباده ذات مراتب متفاوتة ،تتفاوت بح�سب الإيمان والعمل ال�صالح.
الدعاء قد يكون ُم ْج ً
مل وقد يكون ُم َف َّ�ص ًل ح�سب الأحوال ،ومو�سى في هذا المقام �أجمل في دعائه.
توه��م
م��ن �ص��ور ع��دل اهلل �إن�صاف��ه لل ِق َّل��ة الم�ؤمن��ة ،حي��ث ذك��ر �صف��ات بن��ي �إ�س��رائيل المنافي��ة للكم��ال المناق�ض��ة للهداي��ة ،فربم��ا َّ
متوه��م �أن ه��ذا يع��م جميعه��مَ ،ف َذ َك��ر تعالى �أن منهم طائفة م�س��تقيمة هادية مهدية.
ِّ

وق�س ��منا بن ��ي �إ�س ��رائيل اثنت ��ي
َّ 
ع�ش ��رة قبيل ��ة ،و�أوحين ��ا �إل ��ى مو�س ��ى
حي ��ن طل ��ب من ��ه قوم ��ه �أن يدع ��و اهلل
�أن ي�س ��قيهم� :أن ا�ض ��رب  -ي ��ا مو�س ��ى-
بع�ص ��اك الحج ��ر ،ف�ضرب ��ه مو�س ��ى،
فانفج��رت من��ه اثنت��ا ع�ش��رة عي ًن��ا بع��دد
قبائله��م االثنت��ي ع�ش��رة ،ق��د علم��ت كل
قبيل��ة منه��م َم ْ�ش��ربها الخا���ص به��ا ،ف�ل�ا
ت�ش��ترك معه��ا في��ه قبيل��ة �أخ��رى ،وظللنا
عليه ��م ال�س ��حاب ي�س ��ير ب�س ��يرهم،
ويتوق��ف بتوقفه��م ،و�أنزلن��ا عليه��م م��ن
نعمن��ا �ش��را ًبا حل� ًوا مث��ل الع�س��ل وطائ� ًرا
ال�س ��مانى،
�صغي � ًرا طي ��ب اللح ��م ي�ش ��به ُّ
وقلنا لهم :كلوا من طيبات ما رزقناكم،
وم��ا نق�صون��ا �ش��يئًا بم��ا وق��ع منه��م م��ن
الظل��م وكف��ران النع��م ،وع��دم تقديره��ا
ح ��ق قدره ��ا ،ولك ��ن كان ��وا �أنف�س ��هم
يظلمون بنق�ص حظوظها حين �أوردوها
م��وارد اله�ل�اك بما ارتكبوه م��ن مخالفة
�أم ��ر اهلل والتنك ��ر لنعم ��ه.
 واذك ��ر � -أيه ��ا الر�س ��ول  -حي ��ن
ق ��ال اهلل لبن ��ي �إ�س ��رائيل :ادخل ��وا بي ��ت
المقد���س ،وكل��وا م��ن ثمار قريت��ه من �أي
م��كان من��ه وف��ي �أي وق��ت �ش��ئتم ،وقولوا:
ي ��ا ربن ��اُ ،ح � َّ�ط عن ��ا خطايان ��ا ،وادخل ��وا
الب��اب راكعي��ن خا�ضعي��ن لربك��م؛ ف ��إن
فعلت ��م ذل ��ك تجاوزن ��ا ع ��ن ذنوبك ��م،
و�س��نزيد المح�س��نين م��ن خي��ري الدني��ا
والآخ ��رة.
 ف َغ َّي ��ر الظالم ��ون منه ��م الق ��ول
ال��ذي �أُ ِم� ُروا ب��ه فقال��واَ :ح َّبة في �ش��عرة،
عو�ضا عما �أُ ِم ُروا به من طلب المغفرة،
ً
وغي��روا الفع��ل ال��ذي �أُ ِم� ُروا ب��ه ،فدخل��وا
يزحفون على �أدبارهم ً
بدل من الدخول
خا�ضعين هلل ُم ْق ِنعي ر�ؤو�س��هم ،ف�أر�سلنا
عليهم عذا ًبا من ال�سماء ب�سبب ظلمهم.
 وا�س��أل � -أيه��ا الر�س��ول  -اليه��ود تذكي� ًرا له��م بم��ا عاق��ب اهلل ب��ه �أ�س�ل�افهم ع��ن ق�ص��ة القري��ة الت��ي كان��ت بق��رب البح��ر حي��ن كان��وا
يتج��اوزون ح��دود اهلل بال�صي��د ي��وم ال�س��بت بع��د نهيه��م عن��ه حي��ن ابتالهم اهلل ب��أن �صارت الأ�س��ماك ت�أتيهم ظاهرة على وج��ه البحر يوم
ال�سبت ،وفي �سائر الأيام ال ت�أتيهم ،ابتالهم اهلل بذلك ب�سبب خروجهم عن الطاعة وارتكابهم المعا�صي ،فاحتالوا ل�صيده ب�أن ن�صبوا
�ش��باكهم ،وحف��روا حفره��م ،فكان��ت الحيت��ان تق��ع فيها يوم ال�س��بت ،ف�إذا كان يوم الأح��د �أخذوها و�أكلوها.
الجحود والكفران �سبب في الحرمان من النعم.
من �أ�سباب حلول العقاب ونزول العذاب التحايل على ال�شرع؛ لأنه ظلم وتجاوز لحدود اهلل.

 واذك ��ر � -أيه ��ا الر�س ��ول  -حي ��ن
كان��ت جماع��ة منه��م تنهاه��م ع��ن ه��ذا
المنك ��ر ،وتحذره ��م من ��ه ،فقال ��ت له ��ا
جماع��ة �أخ��رىِ :ل� َ�م تن�صح��ون جماع � ًة
هلل ُم ْه ِلكه ��ا ف ��ي الدني ��ا بم ��ا ارتكبت ��ه
ا ُ
م��ن المعا�ص��ي� ،أو معذبه��ا ي��وم القيام��ة
�ديدا؟ ق ��ال النا�صح ��ون:
عذا ًب ��ا �ش � ً
ن�صيحتن��ا له��م مع��ذرة �إلى اهلل بفعل ما
�أمرن��ا ب��ه م��ن الأم��ر بالمع��روف والنه��ي
ع ��ن المنك ��ر حت ��ى ال ي�ؤاخذن ��ا بت ��رك
ذل ��ك ،ولعله ��م ينتفع ��ون بالموعظ ��ة،
ف ُي ْق ِلع��ون عم��ا ه��م في��ه م��ن المع�صي��ة.
فلم ��ا �أعر� ��ض ال ُع�ص ��اة عم ��ا
َّ 
ذَ كـَّ� � َر ُهم ب ��ه الواعظ ��ون ،ول ��م يك ُّف ��وا،
�أنجين ��ا الذي ��ن نه ��وا ع ��ن المنك ��ر
م ��ن الع ��ذاب ،و�أخذن ��ا الذي ��ن ظلم ��وا
باعتدائهم بال�صيد يوم ال�س��بت بعذاب
�ش��ديد ب�س��بب خروجه��م ع��ن طاعة اهلل
و�إ�صراره ��م عل ��ى المع�صي ��ة.
 فلم ��ا تج ��اوزوا الح ��د ف ��ي ع�صي ��ان
اهلل تكب � ًرا وعن��ا ًدا ،ول��م يتعظ��وا ،قلن��ا
له��م� :أيه��ا الع�ص��اة ،كون��وا ق��ردة �أذالء؛
فكانوا كما �أردنا� ،إنما �أَ ْم ُرنا ل�ش��يء �إذا
�أردن ��اه �أن نق ��ول ل ��ه :ك ��ن ،فيك ��ون.
 واذكــــــ ��ر � -أيهــــــ ��ا الر�ســــــ ��ول -
�صريح ��ا ال لب� ��س
إعالم ��ا
�إذ �أعل ��م اهلل � ً
ً
في��ه ل ُي َ�س �لِّطن عل��ى اليه��ود م��ن يذله��م
ويهينه��م ف��ي حياته��م الدني��ا �إل��ى ي��وم
القيام ��ة� ،إن رب ��ك � -أيه ��ا الر�س ��ول -
ل�سريع العقاب لمن ع�صاه ،حتى �إنه قد
عج��ل ل��ه العقوبة في الدنيا ،و�إنه لَغفو ٌر
ُي ِّ
ِلذُ ن� ِ
�وب َم��ن تاب من عباده ،رحيم بهم.
وفرقناهم في الأر�ض ،وم َّزقناهم
َّ 
فيها طوائف ،بعد �أن كانوا مجتمعين،
منهم ال�صالحون القائمون بحقوق اهلل
وحقوق عباده ،ومنهم المقت�صدون،
ومـنـــهم الم�سـرفــون عـلــــى �أنفـ�ســهـم

بالمعا�صي ،واختبرناهم بالي�سر والع�سر رجاء �أن يرجعوا عما هم فيه.
 فج��اء م��ن بع��د ه��ؤالء �أه��ل َ�س� ْو ٍء يخلفونه��م� ،أخ��ذوا الت��وراة م��ن �أ�س�ل�افهم ،يقر�ؤونه��ا وال يعمل��ون بم��ا فيه��ا ،ي�أخ��ذون مت��اع الدني��ا
ال��رديء ر�ش��وة لتحريفه��م كت��اب اهلل ،والحك��م بغي��ر م��ا �أن��زل في��ه ،و ُي َم ُّنون �أنف�س��هم ب�أن اهلل �س��يغفر له��م ذنوبهم ،و�إن ي�أته��م متاع دنيوي
زهي��د ي�أخ��ذوه م��رة بع��د م��رة� ،أل��م ي�أخ��ذ اهلل العه��ود والمواثي��ق على ه��ؤالء �أال يقولوا عل��ى اهلل �إال الحق دون تحري��ف �أو تبديل؟! ولم يكن
وع ِل ُمو ُه ،فذنبهم �أ�شد ،والدار الآخرة وما في الدار الآخرة من نعيم
تركهم للعمل بالكتاب عن جهل ،بل كان على علم ،فقد قر�أوا ما فيه َ
دائم خي ٌر من ذلك المتاع الزائل للذين يتقون اهلل بامتثال �أوامره واجتناب نواهيه� ،أفال يعقل ه�ؤالء الذين ي�أخذون هذا المتاع الزهيد
�أن م��ا �أع��ده اهلل للمتقي��ن في الآخرة خير و�أبقى؟!
 والذين ي َت َم َّ�س��كون بالكتاب ،ويعملون بما فيه ،ويقيمون ال�صالة بالمحافظة على �أوقاتها و�ش��روطها وواجباتها و�س��ننها� ،س��يجازيهم
اهلل عل��ى �أعماله��م ،ف��اهلل ال ي�ضي��ع �أج� َر َم��ن عم ُل��ه �صال��ح.
�إذا ن��زل ع��ذاب اهلل عل��ى ق��وم ب�س��بب ذنوبه��م ينج��و من��ه م��ن كان��وا ي�أم��رون بالمع��روف وينه��ون ع��ن المنكر فيهم .يج��ب الحذر من
ع��ذاب اهلل؛ ف�إن��ه ق��د يك��ون رهي ًب��ا ف��ي الدني��ا ،كم��ا فع��ل �س��بحانه بطائف��ة من بني �إ�س��رائيل حين َم َ�س� َ�خهم قردة ب�س��بب تمرده��م .كتب
اهلل على بني �إ�سرائيل الذلة والم�سكنة ،وت�أذن ب�أن يبعث عليهم كل مدة من يذيقهم العذاب ب�سبب ظلمهم وانحرافهم .نعيم الدنيا
مهم��ا ب��دا �أن��ه عظي��م ف�إن��ه قلي��ل تاف��ه بجانب نعي��م الآخرة الدائم� .أف�ضل �أعمال العبد بعد الإيم��ان �إقامة ال�صالة؛ لأنها عمود الأمر.

 واذك ��ر  -ي ��ا محم ��د � -إذ اقتلعن ��ا
الجب��ل فرفعن��اه ف��وق بن��ي �إ�س��رائيل ل ََّم��ا
امتنع��وا م��ن قَبول ما في التوراة ،ف�صار
الجب ��ل ك�أن ��ه �س ��حابة تظ ��ل ر�ؤو�س ��هم،
و�أيقن��وا �أن��ه �س��اقط عليه��م ،وقي��ل له��م:
خ ��ذوا م ��ا �أعطيناك ��م بج ��د واجته ��اد
وعزيم��ة ،وتذك��روا م��ا في��ه م��ن الأحكام
الت��ي �ش��رعها اهلل لك��م وال تن�س��وه؛ رجاء
�أن تتق ��وا اهلل �إذا قمت ��م بذل ��ك.
 واذكر  -يا محمد � -إذ �أخرج ربك
من �أ�صالب بني �آدم ذرياتهم ،وقررهم
ب�إثبات ربوبيته بما �أودعه في فطرهم
من الإقرار ب�أنه خالقهم وربهم ً
قائل
لهم� :أل�ست بربكم؟ قالوا جمي ًعا :بلى
�أنت ربنا ،قال� :إنما امتحناكم و�أخذنا
عليكم الميثاق حتى ال تنكروا يوم
القيامة حجة اهلل عليكم ،وتقولوا� :إنه
ال علم لكم بذلك.
� أو تحتج��وا ب��أن �آباءك��م ه��م الذي��ن
نق�ض ��وا العه ��د ف�أ�ش ��ركوا ب ��اهلل ،و�أنك ��م
كنت��م مقلدين لآبائك��م فيما وجدتموهم
علي��ه م��ن ال�شــ��رك ،فتقول��وا� :أفت�ؤاخذنا
 ي��ا ربن��ا -بم��ا فعله �آبا�ؤنا الذين �أبطلوا�أعماله��م بال�ش��رك ب��اهلل فتعذبن��ا؟ ف�ل�ا
ذن��ب لن��ا؛ لجهلن��ا وتقليدن��ا لآبائنا.
 وكم ��ا بين ��ا الآي ��ات ف ��ي م�صي ��ر
الأم ��م المكذب ��ة كذل ��ك نب ِّينه ��ا له ��ؤالء؛
رج ��اء �أن يرجع ��وا عم ��ا ه ��م علي ��ه م ��ن
ال�ش��رك �إلى توحيد اهلل وعبادته وحده؛
كما جاء في العهد الذي قطعوه هلل على
�أنف�س ��هم.
 واق ��ر�أ � -أيه ��ا الر�س ��ول  -عل ��ى
بن��ي �إ�س��رائيل خبر رجل منه��م �أعطيناه
�آياتن��ا َف َع ِل َم َه��ا وفه��م الح��ق ال��ذي دل��ت
علي��ه ،ولكن��ه ل��م يعم��ل به��ا ،ب��ل تركه��ا
وانخل��ع منه��ا ،فلحق��ه ال�ش��يطان ،و�ص��ار
قري ًن��ا ل��ه ،ف�أ�صب��ح م��ن ال�ضالي��ن الهالكي��ن بع��د �أن كان م��ن المهتدي��ن الناجي��ن.
 ول��و �ش��ئنا َن ْف َع��ه به��ذه الآي��ات لرفعن��اه به��ا ب��أن نوفق��ه للعم��ل به��ا فيرتف��ع ف��ي الدني��ا والآخ��رة ،ولكن��ه اخت��ار ما ي��ؤدي �إل��ى خذالنه حين
م��ال �إل��ى �ش��هوات الدني��ا م�ؤث� ًرا دني��اه عل��ى �آخرت��ه ،واتب��ع م��ا ته��واه نف�س��ه من الباط��ل ،فمثله في �ش��دة الحر�ص عل��ى الدنيا كمث��ل الكلب ال
راب�ضا لهث ،و�إن طُ ِر َد لهث ،ذلك المثل المذكور مثل القوم ال�ضالين بتكذيبهم ب�آياتنا ،فاق�ص�ص � -أيها
يزال الهثًا في كل حال� ،إن كان ً
الر�س��ول  -الق�ص���ص عليه��م؛ رج��اء �أن يتفك��روا فينزجروا عما هم فيه م��ن التكذيب وال�ضالل.
بح َججنا وبراهيننا ،ولم ي�صدقوا بها ،وهم بذلك يظلمون �أنف�سهم ب�إيرادها موارد الهالك.
 لي�س �أ�سو�أ من القوم الذين كذبوا ُ
 م��ن يوفق��ه اهلل للهداي��ة �إل��ى �صراط��ه الم�س��تقيم فه��و المهت��دي ح ًّق��ا؛ وم��ن يبع��ده ع��ن ال�ص��راط الم�س��تقيم ،ف�أولئ��ك ه��م الناق�ص��ون
�أنف�س��هم حظوظه��م حق ًّ��ا ،الذي��ن خ�س��روا �أنف�س��هم و�أهليهم ي��وم القيامة� ،أال ذلك هو الخ�س��ران المبين.
المق�صود من �إنزال الكتب ال�سماوية العمل بمقت�ضاها ال تالوتها بالل�سان وترتيلها فقط ،ف�إن ذلك َن ْبذ لها.
�أن اهلل خل��ق ف��ي الإن�س��ان م��ن وق��ت تكوين��ه �إدراك �أدل��ة الوحداني��ة ،ف��إذا كان��ت فطرت��ه �س��ليمة ،ول��م يدخ��ل عليه��ا م��ا يف�س��دها �أدرك
ه��ذه الأدلة ،وعم��ل بمقت�ضاها.
في الآيات عبرة للمو َّفقين للعمل ب�آيات القر�آن؛ ليعلموا ف�ضل اهلل عليهم في توفيقهم للعمل بها؛ لتزكو نفو�سهم.
في الآيات تلقين للم�سلمين للتوجه �إلى اهلل تعالى بطلب الهداية منه والع�صمة من مزالق ال�ضالل.

 ولق ��د �أن�ش� ��أنا لجهن ��م كثي� � ًرا م ��ن
الج��ن ،وكثي ًرا من الإن���س؛ لعلمنا ب�أنهم
�س ��يعملون بعم ��ل �أهله ��ا ،له ��م قل ��وب ال
يدركون بها ما ينفعهم وال ما ي�ضرهم،
وله ��م �أعي ��ن ال يب�ص ��رون به ��ا �آي ��ات
اهلل ف��ي الأنف���س والآف��اق فيعتبرون بها،
وله ��م �آذان ال ي�س ��معون به ��ا �آي ��ات اهلل
فيتدب��رون م��ا فيه��ا� ،أولئ��ك المت�صف��ون
به��ذه ال�صف��ات مث��ل البهائ��م ف��ي فق��د
العق��ل ،ب��ل ه��م �أكث��ر بع� ً�دا ف��ي ال�ض�ل�ال
م��ن البهائ��م� ،أولئ��ك ه��م الغافل��ون ع��ن
الإيم��ان ب��اهلل والي��وم الآخ��ر.
 وهلل � -سبحانه  -الأ�سماء الح�سنى
فتو�سلوا
التي تدل على جالله وكمالهَّ ،
بها �إلى اهلل في طلب ما تريدون و�أثنوا
عليه بها ،واتركوا الذين يميلون عن
الحق في هذه الأ�سماء بجعلها لغير
اهلل� ،أو نفيها عنه� ،أو تحريف معناها
�أو ت�شبيه غيره بها� ،سنجزي ه�ؤالء
الحق :العذاب
الذين يميلون بها عن ِّ
الم�ؤلم بما كانوا يعملون.
 ومم��ن َخ َل ْقن��ا جماع��ة يهت��دون ف��ي
�أنف�س��هم بالح��ق ،ويدع��ون �إلي��ه غيره��م
فيهت ��دون ،ويحكم ��ون ب ��ه بالع ��دل ف�ل�ا
يج��ورون.
 والذي ��ن كذب ��وا ب�آياتن ��ا ،ول ��م
ي�ؤمن ��وا به ��ا ،ب ��ل جحدوه ��ا� ،س ��نفتح
إكرام��ا له��م ،ب��ل
له��م �أب��واب ال��رزق ال � ً
ال�س ��تدراجهم حت ��ى يتم ��ادوا فيم ��ا ه ��م
علي��ه م��ن ال�ضالل ،ثم ي�صيبهم عذابنا
عل��ى حي��ن ِغ� َّ�رة.
 و�أ�ؤخ ��ر عنه ��م العقوب ��ة حت ��ى
يظن��وا �أنه��م غي��ر معاقبي��ن ،في�س��تمروا
�ضاع��ف
عل��ى تكذيبه��م وكفره��م حت��ى ُي َ
عليه��م الع��ذاب� ،إن كي��دي قوي ،ف�أظهر
له��م الإح�س��ان ،و�أري��د به��م الخ��ذالن.
� أَ َو َل��م يتفك��ر ه��ؤالء المكذب��ون ب�آي��ات اهلل وبر�س��ولهَ ،ف ُي ْع ِم ُل��وا عقوله��م ليت�ض��ح له��م �أن محم� ً�دا لي���س بمجن��ون� ،إنم��ا ه��و ر�س��ول م��ن
اهلل بعث��ه مح��ذ ًرا م��ن عذاب اهلل تحذي ًرا ب ِّينًا.
� أَ َو َل��م ينظ��ر ه��ؤالء نظ��ر اعتب��ار �إل��ى مل��ك اهلل ف��ي ال�س��ماوات والأر���ض ،وينظ��روا �إل��ى ما خلق اهلل فيهم��ا من حيوان ونب��ات وغيرهما،
وينظ��روا ف��ي �آجاله��م الت��ي ع�س��ى �أن تك��ون نهايته��ا َق ُر َب� ْ�ت فيتوب��وا قب��ل ف��وات الأوان ،ف��إذا ل��م ي�ؤمن��وا بالق��ر�آن وم��ا في��ه م��ن وع��د ووعي��د
فب��أي كت��اب غي��ره ي�ؤمن��ون؟!  م��ن يخذل��ه اهلل ع��ن الهداي��ة �إلى الحق ،وي�ضله اهلل عن ال�صراط الم�س��تقيم ،ف�ل�ا هادي له يهديه �إليه،
ويتركه��م اهلل ف��ي �ضالله��م وكفره��م يتحي��رون ال يهت��دون �إل��ى �ش��يء  .ي�س ��ألك ه ��ؤالء المكذب��ون ال ُم َتع ِّنت��ون ع��ن القيام��ة� :أي وق��ت
تقع وي�س��تقر العلم بها؟ قل  -يا محمد  :-لي���س علمها عندي وال عند غيري ،و�إنما علمها عند اهلل وحده ،ال يظهرها لوقتها المقدر لها
�إال اهلل ،خفي �أمر ظهورها على �أهل ال�سماوات و�أهل الأر�ض ،ال ت�أتيكم �إال فج�أة ،ي�س�ألونك عن ال�ساعة ك�أنك حري�ص على العلم بها ،وما
علموا �أنك ال ت�س�أل عنها لكمال علمك بربك ،قل لهم  -يا محمد � :-إنما علم ال�ساعة عند اهلل وحده ،ولكن �أكثر النا�س ال يعلمون ذلك.
خلق اهلل للب�ش��ر �آالت الإدراك والعلم  -القلوب والأعين والآذان  -لتح�صيل المنافع ودفع الم�ضار .الدعاء ب�أ�س��ماء اهلل الح�س��نى
اللهم تب َعل ََّي يا تواب .التفكر في عظمة ال�سماوات
�سبب في �إجابة الدعاء ،ف ُي ْد َعى في كل مطلوب بما ينا�سب ذلك المطلوب ،مثلَّ :
والأر���ض ،والتو�ص��ل به��ذا التفك��ر �إل��ى �أن اهلل تعال��ى ه��و الم�س��تحق للألوهية دون غيره؛ لأن��ه المنفرد بال�صنع.

 قل  -يا محمد  :-ال �أ�ستطيع جلب
ٍ
خير لنف�سي ،وال ك�شف �سوء عنها� ،إال ما
�شاء اهلل ،و�إنما ذلك �إلى اهلل ،وال �أعلم
�إال ما علَّمني اهلل ،فال �أعلم الغيب ،ولو
كنت �أعلم الغيب لفعلت الأ�سباب التي
�أعلم �أنها تجلب لي الم�صالح ،وتدفع
عني المفا�سد؛ ِل ِعلمي بالأ�شياء قبل
كونـهــــا وعلمـي بما ت�ؤول �إليه ،ل�ست �إال
ر�س ً
ـول من عنــد اهلل� ،أُ َخ ِّو ُف من عقابه
ُ
قوما
الكريم
بثوابه
ر
ب
و�
أ
ــم،
الألي
ً
َ �شِّ ُ
ُون
ي�ؤمنون ب�أني ر�سول منه  ،و ُي َ�ص ِّدق َ
بما جئت به.
 هو الذي �أوجدكم � -أيها الرجال
والن�ســـــاء  -من نفــ�س واحــــدة هي
زوجته
�آدم  ،وخلق من �آدم
حواء ،خلقها من �ضلعه لي�أن�س �إليها،
ويطمئن بها ،فلما جامع زو ٌج زوجته
حملت ً
حمل خفي ًفا ال ت�شعر به؛ لأنه
كان في بدايته ،وا�ستمرت على حملها
هذا تم�ضي في حوائجها ال تجد ً
ثقل،
فلما �أثقلت به حين كبر في بطنها دعا
الزوجان ربهما قائلين :لئن �أعطيتنا
ولدا �صالح الخلقة تا َّمها
 يا ربنا ً -لنكونن من ال�شاكرين لنعمك.
 فلم ��ا ا�ستجــ ��اب اهلل دعـ ��اءهما،
�صالحا كما َد َع َوا َ�ص َّي َرا
و�أعطاهما ً
ولدا ً
هلل �ش��ركاء فيم��ا وهبهم��ا َف َع َّب� َ�دا ولدهما
و�س� َّ�م َيا ُه عب��د الح��ارث ،فتعال��ى
لغي��رهَ ،
اهلل وتنزه عن كل �ش��ريك ،فهو المنفرد
بالربوبية والألوهية.
� أيجعل ��ون ه ��ذه الأ�صن ��ام وغيره ��ا
�ش ��ركاء هلل ف ��ي العب ��ادة ،وه ��م يعلم ��ون
�أنها ال تخلق �ش��يئًا فت�س��تحق العبادة ،بل
ه��ي مخلوق��ة ،فكي��ف يجعلونه��ا �ش��ركاء
هلل؟!
 وال تق ��در ه ��ذه المعب ��ودات ن�ص ��ر
عابديه��ا ،وال تق��در ن�ص��ر �أنف�س��ها ،فكي��ف يعبدونها؟!
 و�إن تدعوا � -أيها الم�شركون  -هذه الأ�صنام التي تتخذونها �آلهة من دون اهلل �إلى الهدى ال يجيبوكم �إلى ما دعوتموهم �إليه وال
يتبعوكم ،ف�سواء عندها دعا�ؤكم لها و�سكوتكم عنها؛ لأنها مجرد جمادات؛ ال تعقل ،وال ت�سمع ،وال تنطق.
� إن الذين تعبدونهم � -أيها الم�شركون  -من دون اهلل هم مخلوقون هلل ،مملوكون له ،فهم �أمثالكم في ذلك مع �أنكم �أف�ضل ً
حال؛
لأنكم �أحياء تنطقون وتم�شون وت�سمعون وتب�صرون ،و�أ�صنامكم لي�ست كذلك ،فادعوهم وليردوا عليكم الجواب �إن كنتم �صادقين فيما
ت َّدعونه لهم�  .أله�ؤالء الأ�صنام الذين اتخذتموهم �آلهة� :أرجل يم�شون بها في�سعون في حوائجكم؟ �أم لهم �أيد يدفعون بها عنكم
بقوة؟ �أم لهم �أعين يب�صرون بها ما غاب عنكم فيخبرونكم؟ �أم لهم �آذان ي�سمعون بها ما خفي عنكم فيو�صلون علمه لكم؟ ف�إن كانت
معطلة من ذلك كله فكيف تعبدونها رجاء جلب نفع �أو دفع �ضر؟! قل � -أيها الر�سول  -له�ؤالء الم�شركين :ادعوا من �ساويتموهم باهلل،
ثم احتالوا ل�ضري ،وال تمهلوني.
ِ
ِ
ف��ي الآي��ات بي��ان جه��ل م��ن يق�ص��د النب��ي ويدع��وه لح�ص��ول نف��ع �أو دف��ع �ض��ر؛ لأن النف��ع �إنم��ا يح�ص��ل م��ن ق َبل ما
�أر�س��ل ب��ه م��ن الب�ش��ارة والن��ذارة .جع��ل اهلل بم َّنت��ه م��ن ن��وع الرج��ل زوج��ه؛ لي�ألفه��ا وال يجف��و قربها وي�أن���س بها؛ لتتحق��ق الحكمة الإلهية
في التنا�س��ل .ال يليق بالأف�ضل الأكمل الأ�ش��رف من المخلوقات وهو الإن�س��ان �أن ي�ش��تغل بعبادة الأخ���س والأرذل من الحجارة والخ�ش��ب
وغيره��ا من الآلهة الباطلة.

� إن ن�صيري و ُمعيني اهلل الذي
يحفظني ،فال �أرجو غيره ،وال �أخاف
علي
�شيئًا من �أ�صنامكم ،فهو الذي ن َّزل َّ
القر�آن هدى للنا�س ،وهو الذي يتولى
ال�صالحين من عباده ،فيحفظهم
وين�صرهم  .والــــذين تدعــــونـــهـم
 �أيهــا الم�شركون  -من هذه الأ�صنامال يقدرون على ن�صركم ،وال يقدرون
على ن�صر �أنف�سهم ،فهم عاجزون،
فكيف تدعونهم من دون اهلل؟!
 و�إن تدعوا � -أيها الم�شركون -
�أ�صنامكم التي تعبدونها من دون اهلل
�إلى اال�ستقامة ال ي�سمعوا دعاءكم،
وتراهم يقابلونك ب�أعين م�صورة،
وهي جماد ال تب�صر ،فقد كانوا
ي�صنعون تماثيل على هيئة بني �آدم
�أو الحيوانات ،ولها �أيد و�أرجل و�أعين،
لكنها جامدة ،ال حياة فيها وال حركة.
 اقبل � -أيها الر�سول  -من النا�س
ما �سمحت به �أنف�سهم ،وما �سهل عليهم
من الأعمال والأخالق ،وال تكلفهم
ما ال ت�سـمـــح به طبائعهم ،ف�إن ذلك
ــــر بكل قول جميل وفعل
ين ِّفرهمَ ،و�أْ ُم ْ
ح�سن ،و�أعر�ض عن الجاهلين ،فال
تقابلهم بجهلهم ،فمن �آذاك فال ت�ؤذه،
َومن َح َر َم َك فال َت ْح ِر ْمه  .و�إذا
�أح�س�ست � -أيها الر�سول� -أن ال�شيطان
�أ�صابك بو�سو�سة �أو َت ْث ِبيط عن فعل
الخــير فالتجئ �إلــى اهلل ،واعت�صم
به ،ف�إنه �سميع لما تقوله ،عليم
بالتجائك ،ف�سيحميك من ال�شيطان.
� إن الذين اتقوا اهلل بامتثال �أوامره
واجتناب نواهيه �إذا �أ�صابتهم و�سو�سة
من ال�شيطان ف�أذنبوا؛ تذكروا عظمة
اهلل وعقابه للع�صاة وثوابه للمطيعين،
فتابوا من ذنوبهم ،و�أنابوا �إلى ربهم،
ف�إذا هم قد ا�ستقاموا على الحق،
و�ص َح ْوا مما كانوا عليه ،وانتهوا  .و�إخوان ال�شياطين من الفجار والكفار ال يزال ال�شياطين يزيدونهم في ال�ضالل بذنب بعد ذنب،
َ
وال ُي ْم ِ�سكُون ،ال ال�شياطين عن الإغواء والإ�ضالل ،وال الفجار من الإن�س عن االنقياد وفعل ال�شر  .و�إذا جئت � -أيها الر�سول  -ب�آية
هل اخترعت �آية من عندك واختلقتها ،قل لهـــم � -أيها الر�ســول  :-لي�س لي �أن �آتي
كذبوك و�أعر�ضـــوا عنها ،و�إن لم ت�أتهم ب�آية قالواَّ :
ب�آية من تلقاء نف�سي ،وال �أتبع �إال ما يوحيه اهلل �إلي ،هذا القر�آن الذي �أقر�ؤه عليكم حجج وبراهين من اهلل خالقكم ومدبر �ش�ؤونكم،
و�إر�شاد ورحمة للم�ؤمنين من عباده ،و�أما غير الم�ؤمنين فهم ُ�ض َّال ٌل �أ�شقياء  .و�إذا قُرئ القر�آن فا�ستمعوا لقراءته ،وال تتكلموا ،وال
تن�شغلوا بغيره؛ رجاء �أن يرحمكم اهلل  .واذكر � -أيها الر�سول  -اهلل ربك ً
متذلل متوا�ض ًعا خائ ًفا ،واجعل دعاءك و�سطً ا بين رفع

ال�صوت وخف�ضه في �أول النهار و�آخره لف�ضل هذين الوقتين ،وال تكن من الغافلين عن ذكر اهلل تعالى� .إن الذين عند ربك � -أيها
الر�سول  -من المالئكة ال يترفعون عن عبادته �سبحانه ،بل ينقادون لها مذعنين ال يفترون ،وهم ُي ِّنزهون اهلل بالليل والنهار عما ال
يليق به ،وله وحده ي�سجدون.
الواجب على العاقل عبادة اهلل تعالى؛ لأنه هو الذي يحقق له منافع الدين ب�إنزال الكتاب الم�شتمل على العلوم
العظيمة في ال ّدين ،ومنافع الدنيا بتولّي ال�صالحين من عباده وحفظه لهم ون�صرته �إياهم ،فال ت�ضرهم عداوة من عاداهم .في
الآيات ب�شارة للم�سلمين الم�ستقيمين على �صراط نبيهم ب�أن ين�صرهم اهلل كما ن�صر نبيه و�أولياءه .في الآيات جماع الأخالق،
فعلى العبد �أن يعفو عمن ظلمه ،ويعطي من حرمه ،وي�صل من قطعه .على العبد �إذا َم َّ�سه �سوء من ال�شيطان  -ف�أذنب بفعل محرم،
�أو ترك واجب � -أن ي�ستغفر اهلل تعالى ،وي�ستدرك ما فرط منه بالتوبة الن�صوح والح�سنات الماحية.

٧٥

االمتن ��ان عل ��ى الم�ؤمني ��ن بن�ص ��ر
اهلل له��م ف��ي ب��در ،وبي��ان �س��نن الن�ص��ر
والهزيم ��ة.
 ي�س��ألك �أ�صحاب�ك �-أيه�ا الر�س�ول-
ع�ن الغنائ�م ،كي�ف ِق ْ�س� َم ُتها؟ وعل�ى من
تك�ون الق�س�مة؟ ق�ل � -أيه�ا الر�س�ول -
مجي ًب�ا �س��ؤالهم :الغنائ�م هلل ور�س�وله،
الت�ص ُّ�رف
وحكمه�ا هلل ولر�س�وله ف�ي َ
والتـــ�وزيع ،فم�ا عليـــ�كم �إال االنقـــ�ياد
واال�ستــــ�ســلام ،فـاتـقـــ�وا اهلل � -أيهـــ�ا
الم�ؤمن�ون  -بامتث�ال �أوام�ره واجتن�اب
نواهيه ،و�أ�صلحوا ما بينكم من التقاطع
والتـــ�دابر بالتـ�واد والتــ�وا�صل وح�س�ن
الخلــ�ق والعف�و ،وا ْل َز ُم�وا طاع�ة اهلل
وطاع�ة ر�س�وله �إن كنت�م م�ؤمني�ن ح ًّق�ا؛
لأن الإيم�ان يبع�ث عل�ى الطاع�ة والبع�د
ع�ن المع�صي�ة .وكان ه�ذا ال�س��ؤال بع�د
وقع�ة بدر.
� إنم ��ا الم�ؤمن ��ون ح ًّق ��ا الذي ��ن �إذا
ذك��ر اهلل خاف��ت قلوبه��م؛ فان�س��اقت
قلوبه��م و�أبدانه��م للطاع��ة ،و�إذا ق ُِر َئ� ْ�ت
عليه ��م �آي ��ات اهلل تدبروه ��ا ف ��ازدادوا
�إيما ًن��ا �إل��ى �إيمانه��م ،وعل��ى ربه��م وحده
يعتم ��دون ف ��ي َج ْل ��ب م�صالحه ��م و َد ْف ��ع
مفا�س ��دهم.
 الذين يداومون على �أداء ال�صالة
ب�صفتها التامة في �أوقاتها ،ومما
رزقناهم يخرجون النفقات الواجبة
والم�ستحبة.
� أولئك المت�صفون بتلك ال�صفات
هم الم�ؤمنون ح ًّقا؛ لجمعهم بين
خ�صال الإيمان والإ�سالم الظاهرة،
وجزا�ؤهم منازل عالية عند ربهم ،ومغفرة لذنوبهم ورزق كريم ،وهو ما �أعده اهلل لهم من النعيم.
 كم�ا �أن اهلل انت�زع منك�م ق�س�مة الغنــــ�ائم بع�د اختـالفــ�كم ف�ي قــ��سمتها وتنازعك�م فيه�ا ،وجعله�ا �إلي�ه و�إل�ى ر�س�وله  ،كذل�ك
�أَ َم� َر َك رب�ك � -أيه�ا الر�س�ول  -بالخ�روج م�ن المدين�ة للق�اء الم�ش�ركين بوح�ي �أنزل�ه علي�ك ،م�ع كراه�ة طائف�ة م�ن الم�ؤمني�ن لذل�ك.
ُ ت َجا ِد ُل� َ�ك � -أيه��ا الر�س��ول  -ه��ذه الطائف��ة م��ن الم�ؤمني��ن ف��ي قت��ال الم�ش��ركين بعدم��ا ات�ض��ح له��م �أن��ه واقع ،ك�أنم��ا ُي َ�س��اقون �إلى الموت
وهم ينظرون �إليه عيانًا ،وذلك ل�ش��دة كراهتهم للخروج للقتال؛ لأنهم لم ي�أخذوا له �أهبته ،ولم يعدوا له عدته.
 واذك��روا � -أيه��ا الم�ؤمن��ون المجادل��ون � -إذ يعدك��م اهلل �أن��ه �س��يكون لك��م الظف��ر ب�إح��دى طائفت��ي الم�ش��ركين ،وه��ي �إم��ا ال ِعي��ر وم��ا
ون عليهم ،وتحبون �أنتم �أن تظفروا بال ِعير ل�س��هولة اال�س��تيالء عليها
تحمل��ه م��ن �أم��وال فت�أخذون��ه غنيم��ة ،و�إم��ا الن ِفي��ر فتقاتلونهم و ُت ْن َ�ص ُر َ
و ُي ْ�س ِره دون قتال ،ويريد اهلل �أن يحق الحق ب�أمركم بالقتال؛ لتقتلوا �صناديد الم�شركين ،وت�أ�سروا كثي ًرا منهم حتى تظهر قوة الإ�سالم.
 ليح��ق اهلل الح��ق ب�إظه��ار الإ�س�ل�ام و�أهل��ه ،وذل��ك بم��ا يظه��ره م��ن ال�ش��واهد عل��ى �صدق��ه ،وليبط��ل �س��بحانه الباط��ل بم��ا يظه��ر م��ن
البراهي��ن عل��ى بطالن��ه ،ول��و ك��ره الم�ش��ركون ذل��ك ،ف��اهلل ُمظْ ِهره.
ينبغ��ي للعب��د �أن يتعاه��د �إيمان��ه و ُي ِّنمي��ه؛ لأن الإيم��ان يزي��د وينق���ص ،فيزي��د بفع��ل الطاع��ة وينق�ص ب�ضدها .الج��دال محله وفائدته
للر�سول  ،والأحكام
عند ا�شتباه الحق والتبا�س الأمر ،ف�أما �إذا و�ضح وبان فلي�س �إال االنقياد والإذعان� .أَ ْمر ق�سمة الغنائم متروك ّ
مرجعها �إلى اهلل تعالى ور�سوله ال �إلى غيرهما� .إرادة تحقيق ال ّن�صر الإلـهي للم�ؤمنين؛ لإحقاق الحق و�إبطال الباطل.

 واذك ��روا ي ��وم ب ��در حي ��ن طلبت ��م
الغ��وث م��ن اهلل بالن�ص��ر عل��ى عدوك��م،
فا�س ��تجاب اهلل لك ��م ب�أن ��ه ممدك ��م
�أيه ��ا الم�ؤمن ��ون  -ومعينك ��م ب�أل ��فم��ن المالئك��ة ،متتابعي��ن يتب��ع بع�ضه��م
بع�ض ��ا.
ً
 وم��ا جع��ل اهلل الإم��داد بالمالئك��ة
�إال ب�ش��ارة لك��م � -أيه��ا الم�ؤمن��ون  -ب�أنه
نا�صركم على عدوكم ،ولت�س��كن قلوبكم
موقن��ة بالن�ص��ر ،ولي���س الن�ص��ر بكث��رة
ال َع � َ�د ِد ،وتواف ��ر ال ُع � َ�د ِد ،و�إنم ��ا الن�ص ��ر
من عند اهلل �سبحانه� ،إن اهلل عزيز في
ملك��ه ،ال يغالب��ه �أح��د ،حكيم في �ش��رعه
وق ََد ِر ِه.
 اذك ��روا � -أيه ��ا الم�ؤمن ��ون � -إذ
ُي ْل ِق ��ي اهلل النعا� ��س عليك ��م �أم ًن ��ا مم ��ا
ح�ص��ل لك��م م��ن الخ��وف م��ن عدوك��م،
وين ��زل عليك ��م مط� � ًرا م ��ن ال�س ��ماء؛
ليطهرك��م م��ن الأح��داث ،وليزيل عنكم
و�ساو���س ال�ش��يطان ،وليث ِّب��ت ب��ه قلوبك��م
لتثب��ت �أبدانك��م عن��د اللق��اء ،وليث ِّب��ت به
الأق��دام بت ْل ِبي��د الأر���ض الرملي��ة حت��ى ال
ت�س��يخ فيه��ا الأق��دام.
� إذ يوح ��ي رب ��ك � -أيه ��ا النب ��ي-
�إل ��ى المالئك ��ة الذي ��ن �أم ��د اهلل به ��م
الم�ؤمني��ن ف��ي ب��در� :أن��ي معك��م � -أيه��ا
المالئك��ة  -بالن�ص ��ر والت�أيي ��دَ ،ف َق � ُّووا
عزائ��م الم�ؤمني��ن عل��ى قت��ال عدوه��م،
�س��ألقي ف��ي قل��وب الذين كف��روا الخوف
ال�ش��ديد؛ فا�ضرب��وا � -أيه��ا الم�ؤمن��ون-
�أعن ��اق الكافري ��ن ليموت ��وا ،وا�ضرب ��وا
مفا�صله ��م و�أطرافه ��م ليتعطل ��وا ع ��ن
قتالك ��م.
 ذل ��ك الواق ��ع بالكف ��ار م ��ن القت ��ل
و�ض��رب الأط��راف �س��ببه �أنه��م خالف��وا
اهلل ور�سوله ،فلم ي�أتمروا بما �أمروا به،
ول��م ينته��وا عما نهوا عن��ه ،ومن يخالف

اهلل ور�س��وله ف��ي ذل��ك ف��إن اهلل �ش��ديد العق��اب ل��ه ف��ي الدني��ا بالقت��ل والأ�س��ر ،وفي الآخ��رة بالنار.
 ذلك��م الع��ذاب المذك��ور لك��م � -أيه��ا المخالف��ون هلل ور�س��وله  -فذوق��وه ُم َع َّج�ل ً�ا لك��م ف��ي الحي��اة الدنيا ،وفي الآخرة لك��م عذاب النار
�إن متم على كفركم وعنادكم.
 ي��ا �أيه��ا الذي��ن �آمن��وا ب��اهلل واتبع��وا ر�س��وله� ،إذا قابلت��م الم�ش��ركين ف��ي القت��ال متقاربي��ن ف�ل�ا تنهزم��وا عنه��م ،وتولوه��م ظهورك��م
هاربي��ن ،ولك��ن اثبت��وا ف��ي وجوهه��م ،وا�صب��روا عل��ى لقائه��م ،ف��اهلل معك��م بن�ص��ره وت�أييده.
 وم��ن يوله��م ظه��ره ف��ا ًّرا منه��م غي��ر منعط��ف لقتاله��م ب��أن يريه��م ال َف َّر مكيدة منه ،وهو يري��د الك ََّر عليهم� ،أو غي��ر ُمن�ضم �إلى جماعة
م��ن الم�س��لمين حا�ض��رة ي�س��تنجد به��ا؛ فق��د رج��ع بغ�ض��ب من اهلل ،وا�س��تحقه ،ومقام��ه في الآخرة جهنم ،وبئ���س الم�صير م�صيره ،وبئ���س
ال ُم ْن َقلب ُم ْن َقلبه.
ف��ي الآي��ات اعتن��اء اهلل العظي��م بح��ال عب��اده الم�ؤمني��ن ،وتي�س��ير الأ�س��باب الت��ي به��ا ثب��ت �إيمانه��م ،وثبت��ت �أقدامه��م ،وزال عنه��م
المك��روه والو�ساو���س ال�ش��يطانية� .أن الن�ص��ر بي��د اهلل ،وم��ن عن��ده �س��بحانه ،وه��و لي���س بكث��رة َع� َ�د ٍد وال ُع� َ�د ٍد م��ع �أهمي��ة ه��ذا الإع��داد.
الف��رار م��ن الزح��ف م��ن غي��ر ع��ذر م��ن �أكب��ر الكبائ��ر .ف��ي الآي��ات تعلي��م الم�ؤمني��ن قواع��د القت��ال الحربي��ة ،ومنه��ا :طاع��ة اهلل
والر�س ��ول ،والثب ��ات �أم ��ام الأع ��داء ،وال�صب ��ر عن ��د اللق ��اءِ ،وذ ْك ��ر اهلل كثي � ًرا.

 فل ��م تقتل ��وا � -أيه ��ا الم�ؤمن ��ون -
ي��وم ب��در الم�ش��ركين بحولك��م وقوتك��م،
ولك��ن اهلل �أعانكم على ذلك ،وما رميت
 �أيها النبي  -الم�شركين حين رميتهم،ولك��ن اهلل ه��و ال��ذي رماهم حي��ن �أو�صل
رميت��ك �إليه��م ،وليختب��ر الم�ؤمني��ن بم��ا
�أنع��م عليهم م��ن �إظهارهم على عدوهم
م��ع م��ا ه��م في��ه م��ن قل��ة ال َع� َ�د ِد وال ُع� َ�د ِد
لي�ش ��كروه� ،إن اهلل �س ��ميع لدعائك ��م
و�أقوالك��م ،علي��م ب�أعمالك��م ،وبم��ا في��ه
�صالحك��م.
 ذلك المذكور من قتل الم�شركين،
ورميهم حتى انهزموا وولَّوا هاربين،
والإنعام على الم�ؤمنين ب�إظهارهم على
عدوهم؛ هو من اهلل ،واهلل ُم ْ�ض ِعف كيد
الكافرين الذين يكيدونه للإ�سالم.
� إن تطلبوا � -أيها الم�شركون � -أن
يوقع اهلل عذابه وب�أ�سه على الظالمين
المعتدين فقد �أوقع اهلل عليكم ما
طلبتم ،ف�أنزل بكم ما كان ً
نكال لكم
وعبرة للمتقين ،و�إن تكفوا عن طلب
ذلك فهو خير لكم ،فربما �أمهلكم ولم
يعجل انتقامه منكم ،و�إن تعودوا �إلى
طلبه و�إلى قتال الم�ؤمنين َن ُعد ب�إيقاع
العذاب عليكم وبن�صر الم�ؤمنين ،ولن
تغني عنكم جماعتكم وال �أن�صاركم
ولو كانت كثيرة ال َع َد ِد وال ُع َد ِد مع قلة
الم�ؤمنين ،ولأن اهلل مع الم�ؤمنين
بالن�صر والت�أييد ،ومن كان اهلل معه
فال غالب له.
 ي ��ا �أيه ��ا الذي ��ن �آمن ��وا ب ��اهلل
واتبع ��وا ر�س ��وله� ،أطيع ��وا اهلل و�أطيع ��وا
ر�س��وله بامتثال �أمره واجتناب نهيه ،وال
تعر�ضوا عنه بمخالفة �أمره و�إتيان نهيه،
و�أنت��م ت�س��معون �آي��ات اهلل تُـ��قر�أ عليك��م.
 وال تكون��وا � -أيه��ا الم�ؤمن��ون -مث��ل
المنافقي��ن والم�ش��ركين الذين �إذا ُت ِليت
عليهم �آيات اهلل قالوا� :س��معنا ب�آذاننا ما يتلى علينا من القر�آن ،وهم ال ي�س��معون �س��ماع تدبر واتعاظ؛ فينتفعوا بما �س��معوه�  .إن �ش��ر
ال�ص� ُّم الذين ال ي�س��معون الحق �س��ماع قَبول ،ال ُب ْك��م الذين ال ينطق��ون ،فهم الذين ال
م��ن َي� ِ�د ّب عل��ى وج��ه الأر���ض م��ن الخل��ق عن��د اهلل ه��م ُّ
�ماعا ينتفعون ب��ه ،ويتع َّقلون
يدرك��ون ع��ن اهلل �أوام��ره وال نواهي��ه  .ول��و عل��م اهلل �أن ف��ي ه��ؤالء الم�ش��ركين المكذبي��ن خي ًرا لأ�س��معهم �س� ً
عن��ده الحج��ج والبراهي��ن ،ولكن��ه عل��م �أن��ه ال خي��ر فيه��م ،ول��و �أن��ه �س��بحانه �أ�س��معهم  -عل��ى �س��بيل الفر���ض والتقدي��ر  -لتولوا ع��ن الإيمان
عن��ا ًدا ،وه��م معر�ض��ون  .ي��ا �أيه��ا الذي��ن �آمن��وا ب��اهلل واتبعوا ر�س��وله ،ا�س��تجيبوا هلل ولر�س��وله باالنقياد لما �أمرا ب��ه واالجتناب ِل َما نهيا
عنه� ،إذا دعاكم ِل َما فيه حياتكم من الحق ،و�أيقنوا �أن اهلل قادر على كل �شيء ،فهو قادر �أن يحول بينكم وبين االنقياد للحق �إذا �أردتموه
بع��د رف�ضك��م ل��ه ،فب��ادروا �إلي��ه ،و�أيقن��وا �أنك��م �إل��ى اهلل وح��ده تح�ش��رون يوم القيام��ة ،فيجازيكم عل��ى �أعمالكم التي عملتموه��ا في الدنيا.
 واح��ذروا � -أيه��ا الم�ؤمن��ون  -عذا ًب��ا ال ين��ال العا�ص��ي منك��م وح��ده ،ب��ل ينال��ه وينال غي��ره ،وذلك حين يظهر الظلم فال ُي َغ َّي� ُر ،و�أَ ْي ِقنُوا
�أن اهلل قوي العقاب لمن ع�صاه؛ فاحذروا من مع�صيته.
م��ن كان اهلل مع��ه فه��و المن�ص��ور و�إن كان �ضعي ًف��ا قلي�ل ً�ا ع��دده ،وه��ذه المعي��ة تك��ون بح�س��ب ما قام ب��ه الم�ؤمنون من
�أعمال الإيمان .الم�ؤمن مطالب بالأخذ بالأ�سباب المادية ،والقيام بالتكليف الذي كلفه اهلل ،ثم يتوكل على اهلل ،ويفو�ض الأمر �إليه،
عمن ال خير فيه ،وهو
�أما تحقيق النتائج والأهداف فهو متروك هلل  .في الآيات دليل على �أن اهلل تعالى ال يمنع الإيمان والخير �إال َّ
ال��ذي ال يزك��و لدي��ه ه��ذا الإيم��ان وال يثم��ر عن��ده .عل��ى العب��د �أن يكث��ر م��ن الدع��اء :ي��ا مقلب القلوب ث ِّب��ت قلبي على دينك ،ي��ا ُم ِّ
�صرف
القلوب ا�صرف قلبي �إلى طاعتك�َ .أ َم َر اهلل الم�ؤمنين �أال ُي ِق ُّروا المنكر بين �أظهرهم في ُع َّمهم العذاب.

 واذكروا � -أيها الم�ؤمنون  -حين
كنتم في مكة قليلي العدد ،ي�ست�ضعفكم
�أهلها ،ويقهرونكم ،تخافون �أن
ي�أخذكم �أعدا�ؤكم ب�سرعة ،ف�ضمكم
اهلل �إلى م�أوى ت�أوون �إليه وهو المدينة،
و َق َّواكم بالن�صر على �أعدائكم في
مواطن الحرب التي منها بدر ،ورزقكم
من الطيبات ،ومن جملتها الغنائم
التي �أخذتموها من �أعدائكم ،لعلكم
ت�شكرون هلل نعمه ،فيزيدكم منها ،وال
تكفرونها في�سلبها منكم ،ويعذبكم.
 يا �أيها الذين �آمنوا باهلل واتبعوا
ر�سوله ،ال تخونوا اهلل والر�سول بترك
االمتــثال للأوامــــر وعــــدم اجتناب
النواهي ،وال تخونوا ما ا ْئ ُت ِم ْن ُتم عليه
من الدين وغيره ،و�أنتم تعلمون �أن ما
قمتم به خيانة؛ فتكونوا من الخائنين.
ولما كانت محبة الأموال والأوالد تدفع
العبد �إلى الخيانة �أخبر اهلل �أنهما
فتنة ،فقال:
 واعلــمـــــوا � -أيها الم�ؤمنـــون � -أن
�أموالكم و�أوالدكم �إنما هي ابتالء من
اهلل لكم واختبار ،فقد ت�ص ُّدكم عن
العمل للآخرة ،وتحملكم على الخيانة،
واعلموا �أن اهلل عنده ثواب عظيم ،فال
ُت َف ِّو ُتوا عليكم هذا الثواب بمراعاة
�أموالكم و�أوالدكم والخيانة من �أجلهم.
 يا �أيها الذين �آمنوا باهلل واتبعوا
ر�سوله ،اعلموا �أنكم �إن تتقوا اهلل
بامتثال �أوامره واجتناب نواهيه يجعل
لكم ما ُتف ِّرقون به بين الحق والباطل،
فال َي ْل َت ِب�سان عليكم ،و َي ْم ُح عنكم ما
اجترحتموه من ال�سيئات ،ويغفر لكم
ذنوبكم ،واهلل ذو الف�ضل العظيم،
ومن ف�ضله العظيم جنته التي �أعدها
للمتقين من عباده.
 واذكر � -أيها الر�سول  -حين َت َمالأ
عليك الم�شركون ليكيدوا لك بحب�سك �أو بقتلك �أو نفيك من بلدك �إلى بلد غيره ،ويكيدونك ويرد اهلل كيدهم عليهم ،ويمكر اهلل ،واهلل
خير الماكرين.
 و�إذا ق ُِرئ��ت عليه��م �آياتن��ا قال��وا عن��ا ًدا للح��ق وتر ُّف ًع��ا علي��ه :قد �س��معنا مثل هذا من قبل ،لو ن�ش��اء قول مثل هذا الق��ر�آن لقلناه ،ما هذا
القر�آن الذي �سمعناه �إال �أكاذيب الأولين؛ فلن ن�ؤمن به.
 واذكر � -أيها الر�س��ول � -إذ قال الم�ش��ركون :ال َّل ُه َّم �إن كان ما جاء به محمد ح ًّقا ف�أ�س��قط علينا حجارة من ال�س��ماء تهلكنا� ،أو ائتنا
بعذاب �شديد .قالوا ذلك مبالغة في الجحود والإنكار.
 وم��ا كان اهلل ليع��ذب �أمت��ك � -س��واء م��ن كان منه��م م��ن �أم��ة اال�س��تجابة �أو م��ن �أم��ة الدع��وة  -بع��ذاب ي�س��ت�أ�صلهم و�أن��ت  -ي��ا محمد -
حي موجود بين ظهرانيهم ،فوجودك بينهم �أمان لهم من العذاب ،وما كان اهلل معذبهم وهم ي�ستغفرون اهلل من ذنوبهم.
ال�شكر نعمة عظيمة يزيد بها ف�ضل اهلل تعالى ،وينق�ص عند �إغفالها.
للأمانة �ش�أن عظيم في ا�ستقامة �أحوال الم�سلمين ،ما ثبتوا عليها وتخلقوا بها ،وهي دليل نزاهة النف�س واعتدال �أعمالها.
ما عند اهلل من الأجر على ك َِّف النف�س عن المنهيات ،خير من المنافع الحا�صلة عن اقتحام المناهي لأجل الأموال والأوالد.
في الآيات بيان �سفه عقول المعر�ضين؛ لأنهم لم يقولوا :ال َّل ُه َّم �إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا �إليه.
في الآيات ف�ضيلة اال�ستغفار وبركته ،و�أنه من موانع وقوع العذاب.

 و�أي �ش��يء يمن��ع م��ن عذابه��م وق��د
ارتكب��وا م��ا يوج��ب عذابه��م م��ن منعه��م
النا���س عن الم�س��جد الحرام �أن يطوفوا
ب��ه �أو ُي�صل� ُّ�وا في��ه؟ وم��ا كان الم�ش��ركون
�أولي ��اء اهلل ،فلي� ��س �أولي ��ا َء اهلل �إال
المتق��ون الذي��ن يتقون��ه بامتث��ال �أوام��ره
واجتناب نواهيه ،ولكن �أكثر الم�شركين
ال يعلمون حين ادعوا �أنهم �أوليا�ؤه ،وهم
لي�س��وا ب�أوليائ��ه.
 وم ��ا كان �ص�ل�اة الم�ش ��ركين عن ��د
الم�س��جد الح��رام �إال َ�ص ِفي� ًرا و َت ْ�ص ِفي ًقا،
فذوق ��وا � -أيه ��ا الم�ش ��ركون  -الع ��ذاب
بالقت��ل والأ�س��ر ي��وم ب��در ب�س��بب كفرك��م
ب��اهلل ،وتكذيبك��م لر�س��وله.
� إن الــ ��ذين كفــــ ��روا ب ��اهلل
ينفـــــ ��قون �أمواله ��م لمن ��ع النا� ��س ع ��ن
دي��ن اهلل ،ف�س��ينفقونها ول��ن يتحقق لهم
م ��ا �أرادوا ،ث ��م تك ��ون عاقب ��ة �إنفاقه ��م
لأمواله ��م ندام ��ة؛ لفواته ��ا وف ��وات
�ون
المق�ص ��ود م ��ن �إنفاقه ��ا ،ث ��م ُي ْغ َل ُب � َ
بانت�ص ��ار الم�ؤمني ��ن عليه ��م ،والذي ��ن
كف ��روا ب ��اهلل ُي َ�س ��اقون �إل ��ى جهن ��م ي ��وم
القيام ��ة ،فيدخلونه ��ا خالدي ��ن فيه ��ا
مخلد ي ��ن.
ُ ي َ�س ��اق ه� ��ؤالء الكف ��ار الذي ��ن
ينفق��ون �أمواله��م لل�ص��د ع��ن �س��بيل اهلل
�إلى نار جهنم ليف�صل اهلل فريق الكفار
الخبي��ث ع��ن فري��ق الم�ؤمني��ن الطي��ب،
وليجع ��ل الخبـــ ��يث م ��ن الأ�ش ��خا�ص
والأعم ��ال والأم ��وال بع�ض ��ه ف ��وق بع� ��ض
متراك ًب ��ا متراك ًم ��ا ،فيجعل ��ه ف ��ي ن ��ار
جهن��م� ،أولئ��ك ه��م الخا�س��رون؛ لأنه��م
خ�س��روا �أنف�س��هم و�أهليهم ي��وم القيامة.
 ق ��ل � -أيه ��ا الر�س ��ول  -للذي ��ن
كف ��روا ب ��اهلل وبر�س ��وله م ��ن قوم ��ك� :إن
يك ُّف��وا ع��ن كفرهم باهلل وبر�س��وله ،وعن
�صدهم عن �س��بيل اهلل من �آمن به؛ يغفر اهلل لهم ما قد �س��بق من ذنوبهم ،فالإ�س�ل�ام يهدم ما قبله ،و�إن يعودوا �إلى كفرهم فقد �س��بقت
ُ�س� َّنة اهلل ف��ي الأولي��ن �أنه��م �إذا كذب��وا وا�س��تمروا عل��ى كفره��م عاجله��م بالعقوب��ة.
 وقاتل��وا � -أيه��ا الم�ؤمن��ون � -أعداءك��م م��ن الكف��ار حت��ى ال يك��ون �ش��رك وال �ص��د للم�س��لمين ع��ن دي��ن اهلل ،ويك��ون الدي��ن والطاع��ة هلل
وحده ال �ش��ريك له فيها ،ف�إن انتهى الكفار عما كانوا عليه من ال�ش��رك وال�صد عن �س��بيل اهلل فدعوهم ،ف�إن اهلل مطلع على �أعمالهم ،ال
تخفى عليه خافية.
 و�إن ان�صرف��وا عم��ا �أُ ِم� ُروا ب��ه م��ن االنته��اء ع��ن الكف��ر وال�ص��د ع��ن �س��بيل اهللَ ،ف�أَ ْي ِق ُن��وا � -أيه��ا الم�ؤمن��ون � -أن اهلل نا�صرك��م عليه��م،
نع��م المول��ى لم��ن وااله ،ونع��م النا�ص��ر لم��ن ن�ص��ره ،فم��ن وااله ف��از ،وم��ن ن�ص��ره انت�ص��ر.
ال�صد عن الم�سجد الحرام جريمة عظيمة ي�ستحق فاعلوه عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة.
عمارة الم�سجد الحرام وواليته �شرف ال ي�ستحقه � ّإل �أولياء اهلل المتقون.
في الآيات �إنذار للكافرين ب�أنهم ال يح�صلون من �إنفاقهم �أموالهم في الباطل على طائل ،و�سوف ت�صيبهم الح�سرة و�شدة الندامة.
دعوة اهلل تعالى للكافرين للتوبة والإيمان دعوة مفتوحة لهم على الرغم من ا�ستمرار عنادهم.
من كان اهلل مواله ونا�صره فال خوف عليه ،ومن كان اهلل عد ًّوا له فال ِع َّز له.

