
ق���ال الكب���راء �الر�ؤ�س���اء الذي���ن   

ا�ستكب����ر�ا م���ن ق�����وم �سع������يب ل�س���عيب 
: لنخرجن���ك - ي���ا �ش���عيب - م���ن 
قريتن���ا ه���ذه اأن���ت �م���ن مع���ك م���ن الذين 
ُقوا بك، اأ� لترجعّن اإلى ديننا، قال  دَّ �سَ
له���م �س���عيب  منك���ًرا �متعجًب���ا: اأنتابعك���م 
على دينكم �ملَّتكم حتى لو كنا كارهين 

له���ا ِلِعْلِمن���ا ببط���ان م���ا اأنت���م علي���ه؟!
 ق���د اختلقن���ا عل���ى اهلل كذًب���ا اإن 

نح���ن اعتقدن���ا م���ا اأنت���م علي���ه م���ن �س���رك 
�كف���ر بع���د اأن �س���لََّمنا اهلل بف�سل���ه من���ه، 
�م���ا ي�س���ح �ال ي�س���تقيم لنا اأن نرجع اإلى 
ملَّتك���م الباطل���ة اإال اأن ي�س���اء اهلل ربن���ا، 
لخ�س���وع الجمي���ع لم�س���يئته �س���بحانه، 
اأح���اط ربن���ا بعل���م كل �س���يء، ال يخف���ى 
عليه منه �سيء، على اهلل �حده اعتمدنا 
الم�س���تقيم،  ال�س���راط  عل���ى  ليثبتن���ا 
�يع�سمن���ا م���ن ط���رق الجحي���م، ي���ا ربنا، 
احك���م بينن���ا �بي���ن قومن���ا الكافري���ن 
بالح���ق، فان�سر �ساحب الحق المظلوم 
عل���ى الظال���م المعاند، فاأنت - يا ربنا - 

خي���ر الحاكمي���ن.
الكافر�ن  �الر�ؤ�ساء  الكبراء  �قال   

التوحيد  لدعوة  الراف�سون  قومه  من 
رين من �سعيب �دينه: لئن دخلتم  ُمحذِّ
- يا قومنا - في دين �سعيب، �تركتم 
بذلك  اإنك���م  اآبائ�ك���م  �دين  دين��كم 

لهالكون.
 ف�اأخذت�����هم الزل�������زلة ال�س���ديدة، 

فاأ�سبح���وا َهْلك���ى ف���ي دياره���م، منكّبي���ن 
عل���ى ركبهم ��جوههم، ميتين هامدين 

في دارهم.
هلك���وا  �س���عيًبا  ُب���وا  َكذَّ الذي���ن   

جميًع���ا، ��س���ار�ا كاأنه���م ل���م يقيم���وا 
بدارهم �لم يتمتعوا فيها، الذين كذبوا 
�س���عيًبا كان���وا ه���م الخا�س���رين؛ الأنه���م 

خ�س���ر�ا اأنف�س���هم �م���ا ملك���وا، �ل���م يك���ن الموؤمن���ون م���ن قوم���ه ه���م الخا�س���رين كم���ا ادع���ى ه���وؤالء الكاف���ر�ن المكذب���ون.
���ا هلك���وا، �ق���ال مخاطًب���ا اإياه���م: ي���ا ق���وم، لق���د اأبلغتك���م م���ا اأمرني رب���ي باإباغه اإليك���م، �ن�سحت   �اأعر����ض عنه���م نبيه���م �س���عيب  َلمَّ

ين عل���ى كفرهم؟! لك���م فل���م تقبل���وا ن�سح���ي، �ل���م تنق���اد�ا الإر�س���ادي، فكي���ف اأح���زن عل���ى ق���وم كافري���ن ب���اهلل م�سرِّ
َب اأهلها �كف���ر�ا، اإال اأخذناهم بالبوؤ����ض �الفقر �المر�ض رج���اء اأن يتذللوا  ���ا م���ن اأنبي���اء اهلل، فَكذَّ  �م���ا اأر�س���لنا ف���ي قري���ة م���ن الق���رى نبيًّ

ة اهلل في االأمم المكذبة. هلل فيتركوا ما هم عليه من الكفر �اال�ستكبار. �هذا تحذير لقري�ض �لكلِّ من كفر �كذب بذكر �ُسنَّ
 ث���م بدلناه���م بع���د االأخ���ذ بالبوؤ����ض �المر����ض خي���ًرا ��س���عة �اأمًن���ا حت���ى كث���رت اأعداده���م، �نم���ت اأمواله���م، �قال���وا: م���ا اأ�سابن���ا م���ن ال�س���ر 

���ِردة اأ�ساب���ت اأ�س���افنا م���ن قب���ل، �ل���م يدرك���وا اأن ما اأ�سابهم من ِنَقم ُي���راد به االعتبار، �ما اأ�سابه���م من نعم ُيراد به  �الخي���ر ه���و ع���ادة ُمطَّ
اال�س���تدراج، فاأخذناه���م بالع���ذاب فجاأة �هم ال ي�س���عر�ن بالع���ذاب �ال يترقبونه.

   من مظاهر اإكرام اهلل لعباده ال�سالحين اأنه فتح لهم اأبواب العلم ببيان الحق من الباطل، �بنجاة الموؤمنين، �عقاب الكافرين.
ة اهلل في عباده االإمهال؛ لكي يتعظوا باالأحداث، �ُيْقِلعوا عما هم عليه من معا�ض �موبقات.    من �ُسنَّ

   االبتاء بال�سدة قد ي�سبر عليه الكثير�ن، �يحتمل م�سقاته الكثير�ن، اأما االبتاء بالرخاء فالذين ي�سبر�ن عليه قليلون.



اأه���ل ه���ذه الق���رى الت���ي  �ل���و اأن   

ُق���وا ما جاءتهم  دَّ اأر�س���لنا اإليها ر�س���لنا �سَ
ب���ه ر�س���لهم، �اتق���وا ربه���م بت���رك الكف���ر 
لفتحن���ا  اأ�ام���ره  �امتث���ال  �المعا�س���ي 
عليه���م اأب���واب الخي���ر م���ن كل جه���ة، 
�لكنه���م ل���م ي�سدق���وا �ل���م يتق���وا، ب���ل 
كذبوا بما جاءت به ر�سلهم، فاأخذناهم 
بالعذاب فجاأة ب�س���بب ما كانوا يك�س���بونه 

م���ن االآث���ام �الذن���وب.
َب���ِة   اأفاأم���ن اأه���ل ه���ذه الق���رى اْلُمَكذِّ

اأن ياأتيه���م عذابن���ا لي���ًا �ه���م نائم���ون 
م�س���تغرقون ف���ي راحته���م �هد�ئه���م؟

اأ�ل  عذابن���ا  ياأتيه���م  اأن  اأََ�اأمن���وا   

النه���ار، �ه���م اله���ون غافلون الن�س���غالهم 
بدنياه���م؟

 انظ���ر�ا اإل���ى م���ا منحه���م اهلل م���ن 

االإمه���ال، �اأنع���م عليه���م ب���ه م���ن الق���وة 
��س���عة ال���رزق ا�س���تدراًجا له���م؛ اأفاأم���ن 
ه���وؤالء المكذب���ون م���ن اأه���ل تل���ك الق���رى 
مك���ر اهلل �تدبي���ره الخف���ي؟ ف���ا ياأم���ن 
اإال الق���وم الهالك���ون، �اأم���ا  مك���ر اهلل 
الموفق���ون فاإنه���م يخاف���ون مك���ره، ف���ا 
يغت���ر�ن بم���ا اأنعم ب���ه عليهم، �اإنما ير�ن 

ت���ه عليه���م، في�س���كر�نه. ِمنَّ
 اأََ�ل���م يتبي���ن للذي���ن ي�س���تخلفون ف���ي 

االأر�ض بعد اإهاك اأ�س���افهم من االأمم 
ب�س���بب ذنوبه���م، ث���م ل���م يعتب���ر�ا بما حل 
به���م، ب���ل عمل���وا اأعماله���م، األ���م يتبي���ن 
اإ�سابته���م  �س���اء  ل���و  اهلل  اأن  له���وؤالء 
ته؟  بذنوبه���م الأ�سابه���م به���ا كم���ا هي �ُس���نَّ
�يخت���م على قلوبهم فا تتعظ بموعظة، 

�ال تنفعه���ا ذك���رى.
 تل���ك الق���رى ال�س���ابقة - �ه���ي ق���رى 

اأقوام نوح �هود ��سالح �لوط ��س���عيب- 
نتل���و علي���ك �نخب���رك - اأيه���ا الر�ش���ول - 
م���ن اأخبارها �ما كانت عليه من تكذيب 

�عن���اد �م���ا ح���ل به���ا م���ن ه���اك؛ ليك���ون ذل���ك عب���رة لم���ن يعتب���ر، �موعظ���ة لم���ن يتع���ظ، �لق���د ج���اءت اأه���ل ه���ذه الق���رى ر�س���لهم بالبراهي���ن 
الوا�سحة على �سدقهم، فما كانوا ليوؤمنوا عند مجيء الر�سل بما �سبق في علم اهلل اأنهم يكذبون به. �مثل ختم اهلل على قلوب اأهل هذه 

، فا يهت���د�ن لاإيمان. الق���رى المكذبي���ن بر�س���لهم يخت���م اهلل عل���ى قل���وب الكافرين بمحمد 
 �م���ا �جدن���ا الأكث���ر االأم���م الت���ي اأُْر�ِس���َل اإليه���ا الر�س���ل م���ن �ف���اء �الت���زام بم���ا اأ��ساه���م اهلل، �ل���م نج���د له���م انقي���اًدا الأ�امره، �اإنم���ا �جدنا 

اأكثره���م خارجي���ن عن طاعة اهلل.
 ث���م اأر�س���لنا بع���د اأ�لئ���ك الر�س���ل مو�س���ى  بحججن���ا �اأدلتن���ا البين���ة الدال���ة عل���ى �سدق���ه اإل���ى فرع���ون �قوم���ه، فم���ا كان منه���م اإال اأن 

جح���د�ا تل���ك االآي���ات �كف���ر�ا به���ا، فتاأم���ل - اأيه���ا الر�ش���ول - كي���ف كان عاقب���ة فرع���ون �قومه، فق���د اأهلكهم اهلل بالغ���رق، �اأتبعهم اللعنة في 
الدني���ا �االآخرة.

ا بعثه اهلل اإلى فرعون �جاءه: يا فرعون، اإني مر�َسل من خالق الخلق اأجمعين �مالكهم �مدبر اأمورهم.  �قال مو�سى َلمَّ

   االإيمان �العمل ال�سالح �سبب الإفا�سة الخيرات �البركات من ال�سماء �االأر�ض على االأمة. 
   ال�سلة �ثيقة بين �سعة الرزق �التقوى، �اإْن اأنعم اهلل على الكافرين فاإن هذا ا�ستدراج لهم �مكر بهم.

   على العبد اأال ياأمن من عذاب اهلل المفاجئ الذي قد ياأتي في اأية �ساعة من ليل اأ� نهار.
   يق�ض القراآن اأخبار االأمم ال�سابقة من اأجل تثبيت الموؤمنين �تحذير الكافرين.



 ق���ال مو�س���ى: �لم���ا كن���ُت مر�س���ًا 

منه فاأنا جدير باأال اأقول عليه اإال الحق، 
ق���د جئتك���م بحّج���ة �ا�سح���ة ت���دّل عل���ى 
�سدق���ي �اأن���ي مر�س���ل م���ن رب���ي اإليك���م، 
فاأطلق معي بني اإ�سرائيل مما كانوا فيه 

م���ن االأ�س���ر �القهر.
اإن كن���ت  ق���ال فرع���ون لمو�س���ى:   

اأتي���ت باآي���ة كم���ا تزع���م ف���اأِْت به���ا اإن كنت 
�سادًق���ا ف���ي دع���واك.

 فرم���ى مو�س���ى ع�س���اه فتحول���ت 

حي���ة عظيم���ة ظاه���رة لم���ن ي�س���اهدها.
 �اأخ���رج ي���ده �اأظهره���ا م���ن فتح���ة 

قمي�س���ه م���ن عن���د �س���دره اأ� م���ن تح���ت 
اإبط���ه فخرج���ت بي�س���اء من غي���ر بر�ض، 

تت���اأالأ للناظري���ن ل�س���دة بيا�سه���ا.
لم���ا  �الر�ؤ�س���اء  الكب���راء  �ق���ال   

�س���اهد�ا انق���اب ع�س���ا مو�س���ى حي���ة 
��سي���ر�رة ي���ده بي�س���اء م���ن غي���ر بر����ض: 
لي����ض مو�س���ى اإال �س���احًرا ق���وي العل���م 

بال�س���حر.
 يق�س���د بم���ا يق���وم ب���ه اأن يخرجك���م 

م���ن اأر�سك���م ه���ذه، �ه���ي م�س���ر. ث���م 
ا�ست�س���ارهم فرع���ون ب�س���اأن مو�س���ى  
قائ���ًا له���م: م���اذا ت�س���ير�ن ب���ه عل���يَّ م���ن 

ال���راأي؟
مو�س���ى  ���ْر  اأَخِّ لفرع���ون:  قال���وا   
�اأخاه هار�ن، �اْبَتِعث في مدائن م�سر 

م����ن ي����جمع ال�س���حرة فيه���ا.
اأر�س���لتهم  الذي���ن  ه���وؤالء  َياأِْت���َك   

لجمع ال�س���حرة من المدائن بكل �س���احر 
ماه���ر بال�س���حر ق���وي ف���ي �سناعت���ه.

فبعث فرعون من يجمع ال�سحرة،   

هل  �ساألوه:  فرعون  ال�سحرة  جاء  فلما 
لهم مكافاأة اإن غلبوا مو�سى ب�سحرهم 

�انت�سر�ا عليه؟
 فاأجابه���م فرع���ون بقول���ه: نع���م، 

اإن لك���م مكاف���اأة �اأج���ًرا، ��س���تكونون م���ن القريبي���ن بالمنا�س���ب.
 ق���ال ال�س���حرة �اثقي���ن بن�سره���م عل���ى مو�س���ى با�س���تعاء �تكب���ر: اخت���ر - ي���ا مو�ش���ى - م���ا �س���ئت م���ن ابتدائ���ك باإلق���اء م���ا تريد اإلق���اءه اأ� 

ابتدائنا بذلك.
 فاأجابه���م مو�س���ى �اثًق���ا بن�س���ر رب���ه ل���ه غي���ر مب���ال به���م: ارم���وا حبالك���م �ع�سيك���م، فلم���ا األقوه���ا �س���حر�ا اأعي���ن النا����ض ب�سرفه���ا ع���ن 

�سح���ة اإدراكه���ا، �اأرَعُبوه���م، �ج���ا�ؤ�ا ب�س���حر قوي في اأعي���ن الناظرين.
: اأن ارم - ي���ا مو�ش���ى - ع�س���اك، فرماه���ا، فانقلب���ت الع�س���ا حي���ة تبتل���ع حباله���م �ع�سيه���م   �اأ�ح���ى اهلل اإل���ى نبي���ه �كليم���ه مو�س���ى 

، �تبين   فظهر الحق �تبين �سدق ما جاء به مو�س���ى  التي كانوا ي�س���تعملونها في قلب الحقائق، �اإيهام النا����ض اأنها حيات ت�س���عى. 
 فما   َفُغِلُبوا �ُهِزموا، �انت�سر مو�س���ى عليهم في ذلك الم�س���هد، �رجعوا اأذالء مقهورين.  بطان ما �سنعه ال�س���حرة من ال�س���حر. 

. ًدا له  �ا �ُس���جَّ كان م���ن ال�س���حرة حي���ن �س���اهد�ا عظي���م ق���درة اهلل، �راأ�ا االآي���ات البينات، اإال اأن خرُّ

   م���ن حكم���ة اهلل �رحمت���ه اأن جع���ل اآي���ة كل نب���ي مم���ا يدرك���ه قوم���ه، �ق���د تك���ون م���ن جن����ض م���ا برع���وا في���ه.    اأّن فرع���ون كان عب���ًدا ذلي���ًا 
.    يدل على �سعف ال�سحرة - مع ات�سالهم بال�سياطين التي  مهيًنا عاجًزا، �اإال لما احتاج اإلى اال�ستعانة بال�سحرة في دفع مو�سى 

تلب���ي مطالبه���م - طلبه���م االأجر �الجاه عند فرعون.



 ق���ال ال�س���حرة: اآمن���ا ب���رب الخل���ق 

اأجمعين.
فه���و   ، �ه���ار�ن  مو�س���ى  رب   

الم�س���تحق للعب���ادة د�ن غي���ره م���ن االآلهة 
المزعوم���ة.

 ق���ال له���م فرع���ون متوع���ًدا اإياه���م 

قت���م  بع���د اإيمانه���م ب���اهلل �ح���ده: �سدَّ
بمو�سى قبل اأن اآذن لكم؟ اإن اإيمانكم به 
�ت�سديقك���م ِلَم���ا ج���اء به مو�س���ى لخدعة 
�مكيدة دبَّرتموها اأنتم �مو�س���ى الإخراج 
اأه���ل المدين���ة منه���ا، ف�س���وف تعلم���ون 
-اأيها ال�شحرة - ما يحل بكم من عقاب 

�م���ا ي�سيبك���م م���ن نكال.
 الأقطع���ن م���ن كل �اح���د منك���م ي���ده 

اليمن���ى �رجل���ه الي�س���رى اأ� ي���ده الي�س���رى 
ك���م جميًع���ا  �رجل���ه اليمن���ى، ث���م الأعلِّقنَّ
عل���ى ج���ذ�ع النخ���ل تنكيًا بك���م �ترهيًبا 

ل���كل م���ن ي�س���اهدكم عل���ى ه���ذه الحال���ة.
�عي���د  عل���ى  ا  ردًّ ال�س���حرة  ق���ال   

فرع���ون: اإن���ا اإل���ى ربن���ا �ح���ده راجع���ون، 
ف���ا نبال���ي بم���ا تتوع���د ب���ه.

 �ل�س���ت تنك���ر من���ا �تج���د علين���ا - ي���ا 

���ا  فرع���ون - اإال ت�سديقن���ا باآي���ات ربن���ا َلمَّ
جاءتن���ا عل���ى ي���د مو�س���ى، ف���اإن كان ه���ذا 
ذنًب���ا ُيَع���اُب ب���ه فه���و ذنبن���ا، ث���م توجه���وا 
اإل���ى اهلل بالدع���اء قائلي���ن ف���ي ت�س���رع: 
بَّ علينا ال�سبر حتى يغمرنا  يا ربنا، �سُ
لنثب���ت عل���ى الحق، �اأَِمْتَنا م�س���لمين لك، 

منقادي���ن الأم���رك، متبعين لر�س���ولك.
 �ق���ال ال�س���ادة �الكب���راء م���ن ق���وم 

فرع���ون لفرع���ون، محر�سي���ن اإي���اه عل���ى 
مو�س���ى �م���ن معه م���ن الموؤمني���ن: اأتترك 
- ي���ا فرع���ون - مو�س���ى �قوم���ه لين�س���ر�ا 
الف�س���اد ف���ي االأر����ض، �ليت���ركك اأن���ت 
�اآلهت���ك، �يدعو اإل���ى عبادة اهلل �حده؟! 
ُل اأبناء بني اإ�س���رائيل  قال فرعون: �َس���ُنَقتِّ
الذك���ور، �ن�س���تبقي ن�س���اءهم للخدم���ة، 

�اإن���ا م�س���تعلون عليه���م بالقه���ر �الغلب���ة �ال�س���لطان.
 ق���ال مو�س���ى مو�سًي���ا قوم���ه: ي���ا ق���وم، اطلب���وا الع���ون م���ن اهلل �ح���ده ف���ي دفع ال�سر عنك���م �جلب النفع اإليك���م، �ا�سبر�ا على م���ا اأنتم فيه 

من االبتاء، فاإن االأر�ض هلل �حده، �لي�س���ت لفرعون �ال غيره حتى يتحكم فيها، �اهلل يدا�لها بين النا����ض ح�س���ب م�س���يئته، �لكن العاقبة 
الح�سنة في االأر�ض للموؤمنين الذين يمتثلون اأ�امر ربهم �يجتنبون نواهيه، فهي لهم �اإن اأ�سابهم ما اأ�سابهم من محن �ابتاءات.

: ي���ا مو�ش���ى اْبُتِليَن���ا عل���ى ي���د فرع���ون بقت���ل اأبنائن���ا �ا�س���تبقاء ن�س���ائنا م���ن قب���ل مجيئ���ك   ق���ال ق���وم مو�س���ى م���ن بن���ي اإ�س���رائيل لمو�س���ى 

ن لك���م في االأر�ض من  ���ًرا بالفرج: لعل ربكم يهلك عد�ك���م فرعون �قومه، �ُيَمكِّ اإلين���ا �م���ن بع���ده، ق���ال له���م مو�س���ى  نا�سًح���ا له���م، �ُمَب�سِّ
بعده���م، فينظ���ر م���ا تعملون بعد ذلك من �س���كر اأ� كفر.

ِتَه���ا؛ رج���اء اأن يتذك���ر�ا �يتعظ���وا ب���اأن م���ا جاءهم   �لق���د عاقبن���ا اآل فرع���ون بالج���دب �القح���ط، �اختبرناه���م بنق����ض ثم���ار االأر����ض �َغاَّ

م���ن ذل���ك اإنما ه���و عقاب لهم على كفرهم، فيتوبوا اإلى اهلل.

   موق���ف ال�ّس���حرة �اإع���ان اإيمانه���م بج���راأة ��سراح���ة ي���دّل عل���ى اأّن االإن�س���ان اإذا تج���ّرد ع���ن ه���واه، �اأذع���ن للعق���ل �الفك���ر ال�ّس���ليم ب���ادر 
اإل���ى االإيم���ان عن���د ظه���ور االأدّل���ة علي���ه.     اأه���ل االإيم���ان ب���اهلل �الي���وم االآخ���ر ه���م اأ�س���ّد النا����ض حزًم���ا، �اأكثره���م �س���جاعة ��سبًرا ف���ي اأ�قات 
�سون �ُيهيِّجون ال�سلطان لمواجهة اأهل االإيمان؛ الأن في بقاء ال�سلطان بقاء  االأزمات �المحن �الحر�ب.     المنتفعون من ال�ّسلطة ُيحرِّ

لم�سالحه���م.     م���ن اأ�س���باب حب����ض االأمط���ار �غاء االأ�س���عار: الظلم �الف�س���اد.



��ُب  الَخ�سْ فرع��ون  اآَل  ج��اء  ف��اإذا   

االأ�س��عار  �رخ���ض  الثم��ار  ��س�����اح 
قال��وا: اأُْعِطي���َنا ه��ذه ال�ستح�قاق���نا له��ا 
ْبهم  �اخت�سا�سنا بها، �اإن َيَنْلُهْم اأ� ُت�سِ
�كث��رة  �َقْح��ط  َج��ْدب  م��ن  م�سيب��ة 
اأمرا���ض �غيره��ا من الرزايا يت�س��اءموا 
بمو�س��ى �م��ن مع��ه م��ن بن��ي اإ�س��رائيل، 
�الح��ق اأن م��ا ي�سيبه��م م��ن ذل��ك كل��ه 
�س��بحانه،  اهلل  م��ن  بتقدي��ر  ه��و  اإنم��ا 
�لي���ض لهم �ال لمو�س��ى  �س��اأن فيه اإاّل 
م��ا كان م��ن دع��اء مو�س��ى عليه��م، �لكن 
اأكثره��م ال يعلم��ون، فين�س��بونه اإل��ى غير 

اهلل.
 �ق���ال ق���وم فرع���ون لمو�س���ى  

عن���اًدا للح���ق: اأّي اآي���ة �دالل���ة جئتن���ا بها، 
�اأّي حج���ة اأقمته���ا على بطان ما عندنا 
لت�سرفن���ا عن���ه، �عل���ى �س���دق م���ا جئ���ت 

َق بك. ���دِّ ب���ه؛ فل���ن ُن�سَ
الكثي���ر  الم���اء  عليه���م  فاأر�س���لنا   

عقاًب���ا له���م عل���ى تكذيبه���م �عناده���م، 
فاأغ���رق زر�عه���م �ثماره���م، �اأر�س���لنا 
محا�سيله���م،  ف���اأكل  الج���راد  عليه���م 
�اأر�س���لنا عليه���م د�يب���ة ت�س���مى القم���ل 
ت�سي���ب ال���زرع اأ� ت���وؤذي االإن�س���ان ف���ي 
ال�سف���ادع  عليه���م  �اأر�س���لنا  �س���عره، 
فم���اأت اأ�عيته���م، �اأف�س���دت اأطعمته���م، 
َق���ْت م�ساجعه���م، �اأر�س���لنا عليه���م  �اأَرَّ
ال���دم فتحول���ت مي���اه اآباره���م �اأنهاره���م 
َن���اٍت  دًم���ا، اأر�س���لنا كل ذل���ك اآي���ات ُمَبيَّ
���ا، �م���ع كل  مفرق���ات يتب���ع بع�سه���ا بع�سً
م���ا اأ�سابه���م م���ن العقوب���ات ا�س���تعلوا عن 
االإيم���ان ب���اهلل �الت�سدي���ق بم���ا ج���اء 
، �كان���وا قوًم���ا يرتكب���ون  ب���ه مو�س���ى 
المعا�س���ي، �ال ينزع���ون ع���ن باط���ل، �ال 

يهت���د�ن اإل���ى ح���ق.
به���ذه  الع���ذاب  اأ�سابه���م  �لم���ا   

، فقال���وا  االأم���ور اتجه���وا اإل���ى مو�س���ى 
ل���ه: ي���ا مو�س���ى، ادع لن���ا رب���ك بم���ا اخت�س���ك ب���ه م���ن النب���وة، �بم���ا عه���د اإلي���ك م���ن رفع الع���ذاب بالتوب���ة اأن يرفع عنا م���ا اأ�سابنا م���ن العذاب، 
 فلما رفعنا عنهم العذاب اإلى مدة معلومة قبل اإهاكهم  فاإن رفعت عنا ذلك لنوؤمننَّ بك، �لنر�س���لن معك بني اإ�س���رائيل، �نطلقهم. 
بالغرق اإذا هم ينق�سون ما اأخذ�ه على اأنف�س���هم من الت�سديق �اإر�س���ال بني اإ�س���رائيل، فا�س���تمر�ا على كفرهم، �امتنعوا من اإر�س���ال بني 
 فلم���ا ح���ل االأج���ل المح���دد الإهاكه���م اأنزلن���ا عليه���م نقمتنا باإغراقهم في البحر ب�س���بب تكذيبه���م باآيات اهلل   . اإ�س���رائيل م���ع مو�س���ى 
 �اأ�رثن���ا بن���ي اإ�س�������رائيل الذي���ن ك������ان ي�س���تذلهم فرع���ون �ق�����ومه م�س������ارق  �اإعرا�سه���م عم���ا دل���ت علي���ه م���ن الح���ق ال���ذي ال مري���ة في���ه. 
االأر�ض �مغ�اربها، �المق��سود بذلك ب�اد ال�س���ام، هذه الباد الت����ي بارك اهلل فيها باإخراج زر�عها �ثمارها على اأكمل ما يكون، �تمت 

كلمة ربك - اأيها الر�ش����ول - الح�س�����نى �هي المذكورة في قوله تعالى: {ې  ې  ې  ې  ى  ى      ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  
���َن اهلل له���م ف���ي االأر����ض ب�س���بب �سب�������رهم عل���ى م���ا اأ�س�����ابهم م���ن اأذى ف������رعون �قوم���ه، �دمرن���ا م���ا كان  وئ} )الق�س����ض:٥(، َفَمكَّ

ي�سن���ع فرع���ون م���ن الم���زارع �الم�س���اكن، �م���ا كان���وا يبن���ون م���ن الق�س���ور.

   الخي���ر �ال�س���ر �الح�س���نات �ال�س���يئات كله���ا بق�س���اء اهلل �ق���دره، ال يخ���رج منه���ا �س���يء ع���ن ذل���ك.      �س���اأن النا����ض ف���ي �ق���ت المحن���ة 
�الم�سائ���ب اللج���وء اإل���ى اهلل بداف���ع ن���داء االإيم���ان الفط���ري.      يح�س���ن بالموؤم���ن تاأم���ل اآي���ات اهلل ��س���ننه ف���ي الخلق، �التدبر في اأ�س���بابها 
�نتائجه���ا.     تتا�س���ى ق���وة االأف���راد �ال���د�ل اأم���ام ق���وة اهلل العظم���ى، �االإيم���ان ب���اهلل ه���و م�س���در كل ق���وة.     يكاف���ئ اهلل تعال���ى عب���اده 

نه���م ف���ي االأر�ض بعد ا�س���ت�سعافهم. الموؤمني���ن ال�سابري���ن ب���اأن يمكِّ



البح���ر  اإ�س���رائيل  ببن���ي  َ�َعَبرن���ا   

ا �سربه مو�سى بع�ساه فانفلق، فمّر�ا  َلمَّ
عل���ى ق���وم يقيم���ون عل���ى عب���ادة اأ�سن���ام 
له���م يعبد�نه���ا م���ن د�ن اهلل، فق���ال بن���و 
اإ�سرائيل لمو�سى  : يا مو�شى، اجعل 
لن���ا �سنًم���ا نعب���ده كم���ا له���وؤالء اأ�سن���ام 
يعبد�نها من د�ن اهلل، قال لهم مو�سى: 
ي���ا ق���وم، اإنك���م ق���وم تجهلون م���ا يجب هلل 
م���ن تعظي���م �توحي���د، �م���ا ال يلي���ق به من 

�س���رك �عب���ادة لغي���ره.
 اإن ه���وؤالء المقيمي���ن عل���ى عب���ادة 

اأ�سنامه���م ُمْهَل���ٌك م���ا هم في���ه من عبادة 
غيره، �باطل جميع ما كانوا يعملون من 
طاع���ة الإ�س���راكهم ف���ي العب���ادة م���ع اهلل 

غيره.
 ق���ال مو�س���ى لقوم���ه: ي���ا ق���وم، كي���ف 

اأطل���ب لك���م اإلًه���ا غي���ر اهلل تعبد�ن���ه، �قد 
�ساهدتم من اآياته العظام ما �ساهدتم، 
لك���م عل���ى العالمي���ن ف���ي  �ه���و q ف�سَّ
زمانك���م بم���ا اأنع���م به عليك���م من اإهاك 
عد�ك���م، �ا�س���تخافكم ف���ي االأر����ض، 

�التمكي���ن لك���م فيه���ا؟!
 - اإ�ش�رائيل  بن�ي  ي�ا   - �اذك�ر�ا   

حي�ن اأنجيناك�م باإنقاذكم من ا�س�تذالل 
ك����انوا  اإذ  لك�م،  �ق����ومه  فرع�ون 
يذيق���ونكم اأن�واع اله�����وان م����ن تق���تيل 
اأبن����ائكم ال����ذكور، �ا�س�تبقاء ن�س�ائكم 
فرع�ون  م�ن  اإنقاذك�م  �ف�ي  للخدم�ة، 
�قوم�ه اختب�ار عظيم م�ن ربكم يقت�سي 

ال�س�كر. منك�م 
مو�س���ى  ر�س���وله  اهلل  ��اع���د   

لمناجات���ه ثاثي���ن ليل���ة، ث���م اأكمله���ا اهلل 
بزي���ادة ع�س���ر، ف�س���ارت اأربعي���ن ليل���ة، 
�ق���ال مو�س���ى الأخي���ه ه���ار�ن لم���ا اأراد 
الذه���اب لمناج���اة رب���ه: ي���ا ه���ارون، ك���ن 
خليف���ة ل���ي ف���ي قوم���ي، �اأ�سل���ح اأمره���م 

بح�س���ن ال�سيا�س���ة �الرف���ق به���م، �ال ت�س���لك طري���ق المف�س���دين بارت���كاب المعا�س���ي، �ال تك���ن معيًن���ا للع�س���اة.
 �حي���ن ج���اء مو�س���ى لمناج���اة رب���ه ف���ي الموع���د المح���ّدد ل���ه، �ه���و تم���ام اأربعي���ن ليل���ة، �َكلََّم���ُه رب���ه بم���ا َكلََّم���ُه ب���ه م���ن االأ�ام���ر �النواه���ي 

: لن تراني في الحياة الدنيا؛ لعدم قدرتك على ذلك، لكن انظر  �غيرها، تاقت نف�سه اإلى ر�ؤية ربه، ف�ساأله اأن ينظر اإليه، فاأجابه اهلل 
اإل���ى الجب���ل اإذا تجلي���ُت ل���ه ف���اإن بق���ي مكانه لم يتاأثر ف�س���وف تراني، �اإن �سار م�س���توًيا باالأر�ض فلن تران���ي في الدنيا، فلما تجلَّى اهلل للجبل 
هك - يا رب - تنزيًها عن كل ما ال يليق  جعله م�س���توًيا باالأر�ض، ��س���قط مو�س���ى َمْغ�ِس���يًّا عليه، فلما اأفاق من الغ�ْس���ية التي اأ�سابته قال: اأنزِّ

ب���ك، ه���ا اأن���ا تب���ت اإلي���ك مما �س���األتك من ر�ؤيتك في الدنيا، �اأن���ا اأ�ل الموؤمنين من قومي.

   توؤكد االأحداث اأن بني اإ�سرائيل كانوا ينتقلون من �سالة اإلى اأخرى على الرغم من �جود نبي اهلل مو�سى بينهم.
ح الح�سن بمجرد الراأي �االأهواء. ن القبيح، �ُتَقبِّ    من مظاهر خذالن االأمة اأن ُتَح�سِّ

   اإ�ساح االأمة �اإغاق اأبواب الف�ساد هدف �سام لاأنبياء �الدعاة.
   ق�سى اهلل تعالى اأال يراه اأحد من خلقه في الدنيا، ��سوف يكرم من يحب من عباده بر�ؤيته في االآخرة.



مو�ش���ى،  ي���ا  لمو�س���ى:  اهلل  ق���ال   

لت���ك عل���ى النا����ض  اإن���ي اخترت���ك �ف�سَّ
اإليه���م،  اأر�س���لتك  حي���ن  بر�س���االتي 
لت���ك بكام���ي ل���ك د�ن �ا�س���طة،  �ف�سَّ
فخ���ذ م���ا اأعطيت���ك م���ن ه���ذا ال�س���رف 
الكري���م، �ك���ن م���ن ال�س���اكرين هلل عل���ى 

ه���ذا العط���اء العظي���م.
 �كتبن���ا لمو�س���ى ف���ي األ���واح م���ن 

خ�س���ب اأ� غي���ره م���ن كل م���ا يحتاج���ه بن���و 
اإ�س���رائيل م���ن اأم���ور دينه���م �دنياه���م 
موعظ���ة لم���ن يتع���ظ منه���م، �تف�سي���ًا 
لاأح���كام الت���ي يحت���اج اإل���ى تف�سيله���ا، 
فخ���ذ ه���ذه الت���وراة -ي���ا مو�ش���ى - بج���د 
�اجته���اد، َ�اأُْم���ْر قوم���ك بن���ي اإ�س���رائيل 
اأن ياأخ���ذ�ا باأح�س���ن م���ا فيه���ا مم���ا اأج���ره 
اأعظ���م كفع���ل الماأم���ور ب���ه عل���ى اأكم���ل 
�جه، �كال�سبر �العفو، �ساأريكم عاقبة 
م���ن خال���ف اأم���ري، �خ���رج ع���ن طاعت���ي، 
�م���ا ي�سي���ر اإلي���ه م���ن اله���اك �الدم���ار.
 �س���اأ�سرف ع���ن االعتب���ار باآيات���ي 

ف���ي االآف���اق �االأنف����ض، �ع���ن فه���م اآي���ات 
كتاب���ي؛ الذي���ن ي�س���تعلون عل���ى عب���اد اهلل 
�عل���ى الح���ق بغي���ر حق، �اإن ي���ر�ا كل اآية 
ق���وا به���ا؛ العترا�سه���م عليه���ا  ال ي�سدِّ
ِتِه���م اهلل  �ِلُمَحادَّ عنه���ا،  �اإعرا�سه���م 
َل  �ر�سوله، �اإن ير�ا طريق الحق اْلُمو�سِ
اإل���ى مر�س���اة اهلل ال ي�س���لكوه، �ال يرغب���وا 
في���ه، �اإن ي���ر�ا طري���ق الغواي���ة �ال�سال 
���َل اإل���ى �س���خط اهلل ي�س���لكوه، ذلك  اْلُمو�سِ
ال���ذي اأ�سابه���م اإنم���ا اأ�سابه���م لتكذيبهم 
باآي���ات اهلل العظيم���ة الدال���ة عل���ى �س���دق 
ما جاء به الر�س���ل، �لغفلتهم عن النظر 

فيها.
الدال���ة  باآياتن���ا  كذب���وا  �الذي���ن   
عل���ى �س���دق ر�س���لنا، �كذب���وا بلق���اء اهلل 
ي���وم القيام���ة، بطل���ت اأعماله���م الت���ي هي 
م���ن جن����ض الطاع���ات، ف���ا ُيَثاب���ون عليه���ا لفق���د �س���رطها ال���ذي ه���و االإيم���ان، �ال يج���ز�ن ي���وم القيام���ة اإال م���ا كان���وا يعملون���ه م���ن الكف���ر ب���اهلل 

�ال�س���رك ب���ه، �ج���زاء ذل���ك الخل���ود ف���ي الن���ار.
 ���س���ع ق���وم مو�س���ى م���ن بع���د ذهاب���ه لمناج���اة رب���ه م���ن ُحِليِّهم تمثاَل ِعْج���ل ٍ ال ر�ح فيه �له �سوت، األم يعلموا اأن ه���ذا العجل ال يكلمهم، 

ا؟ اتخذ�ه معبوًدا �كانوا ظالمين الأنف�سهم بذلك. �ال ير�سدهم اإلى طريق خير ح�سي اأ� معنوي، �ال يجلب لهم نفًعا اأ� يك�سف عنهم �سرًّ
���ر�ا �علم���وا اأنه���م ق���د �سل���وا ع���ن ال�سراط الم�س���تقيم باتخاذهم العجل معبوًدا مع اهلل ت�سرع���وا اإلى اهلل فقالوا: لئن   �لم���ا ندم���وا �تَحيَّ

لم يرحمنا ربنا بالتوفيق لطاعته، �يغفر لنا ما اأقدمنا عليه من عبادة العجل، لنكونن من الذين خ�سر�ا دنياهم �اآخرتهم.

   على العبد اأن يكون من الُمْظِهرين الإح�سان اهلل �ف�سله عليه، فاإن ال�سكر مقر�ن بالمزيد.
   على العبد االأخذ باالأح�سن في االأقوال �االأفعال.

   يجب تلقي ال�سريعة بحزم �جد �عزم على الطاعة �تنفيذ ما �رد فيها من ال�ساح �االإ�ساح �منع الف�ساد �االإف�ساد.
ر في حق ربه اأن يعترف بعظيم الُجْرم الذي اأقدم عليه، �اأنه ال ملجاأ من اهلل في اإقالة عثرته اإال اإليه.    على العبد اإذا اأخطاأ اأ� ق�سَّ



ربه  مناجاة  من  مو�سى  عاد  �لما   

�حزًنا  غ�سًبا  عليهم  ممتلًئا  قومه  اإلى 
العجل  عبادة  من  عليه  �جدهم  ِلَما 
خلف��تموني  التي  الح���الة  بئ�ست  قال: 
ِلَما  - يا قوم - بها بعد ذهابي عنكم؛ 
توؤديه من الهاك �ال�سقاء، اأَمللتم من 
انتظاري، فاأقدمتم على عبادة العجل؟! 
من  اأ�سابه  ما  �سدة  من  االألواح  �رمى 
اأخيه  براأ�ض  �اأم�سك  �الحزن،  الغ�سب 
هار�ن �لحيته ي�سحبه اإليه لبقائه معهم 
�عدم تغييره ِلَما راآهم عليه من عبادة 
اإلى مو�سى  قال هار�ن معتذًرا  العجل، 
القوم  اإن  اأمي،  ابن  يا  اإياه:  م�ستعطًفا 
�اأ��سكوا  فا�ستذلوني،  �سعيًفا  ح�سبوني 
ت�سّر  بعقوبة  تعاقبني  فا  يقتلوني،  اأن 
غ�سبك  ب�سبب  ت�سيرني  �ال  اأعدائي، 
القوم  من  الظالمين  عداد  في  عليَّ 

ب�سبب عبادتهم غير اهلل.
 فدع���ا مو�س���ى رب���ه: ي���ا رب اغف���ر 

لي، �الأخي هار�ن، �اأدخلنا في رحمتك 
�اجعله���ا تحي���ط بنا من كل جانب، �اأنت    

- ي���ا ربن���ا - اأرح���م بن���ا من كل راحم.
اإلًه���ا  العج���ل  ���ُر�ا  يَّ �سَ الذي���ن  اإن   

�س���ديد  غ�س���ب  �س���ي�سيبهم  يعبد�ن���ه 
م���ن ربه���م، �ه���وان ف���ي ه���ذه الحي���اة 
الإغ�سابهم ربهم �ا�ستهانتهم به، �بمثل 
ه���ذا الج���زاء نج���زي المختلقي���ن الك���ذب 

عل���ى اهلل.
م���ن  ال�س�����يئات  عمل������وا  �الذي���ن   

ال�س���رك باهلل، �فعل المعا�سي، ثم تابوا 
اإلى اهلل باأن اآمنوا به، �انتهوا عما كانوا 
يعملون���ه م���ن المعا�س���ي، اإن رب���ك - اأيه���ا 
الر�ش���ول- م���ن بعد ه���ذه التوبة �الرجوع 
من ال�سرك اإلى االإيمان، �من المعا�سي 
بال�س���تر  له���م  لغف���ور  الطاع���ة،  اإل���ى 

�التج���ا�ز، رحي���م به���م.
 �ل�م�����ا �س�ك������ن ع�����ن مو�س����ى  الغ�س���ب �ه���داأ؛ اأخ���ذ االأل���واح الت���ي رماه���ا ب�س���بب الغ�س���ب، �ه���ذه االأل���واح م�س���تملة عل���ى الهداي���ة م���ن 

ال�س���ال �بي���ان الح���ق، �م�س���تملة عل���ى الرحم���ة للذي���ن يخ�س���ون ربهم، �يخاف���ون عقابه.
 �ا�سطف���ى مو�س���ى �س���بعين رج���ًا م���ن خي���ار قوم���ه ليعت���ذر�ا اإل���ى ربه���م مم���ا فعل���ه �س���فها�ؤهم م���ن عب���ادة العج���ل، ��عده���م اهلل ميقاًت���ا 

يح�س���ر�ن في���ه، فلم���ا ح�س���ر�ا تج���ر�ؤ�ا عل���ى اهلل، �طلب���وا م���ن مو�س���ى اأن يريه���م اهلل عياًنا، فاأخذته���م الزلزلة ف�سعقوا م���ن هولها �هلكوا، 
ع مو�سى اإلى ربه، فقال: يا رب، لو �سئت اإهاكهم �اإهاكي معهم من قبل مجيئهم الأهلكتهم، اأتهلكنا ب�سبب ما فعله خفاف العقول  فت�سرَّ
منا؟ فما قام به قومي من عبادة العجل ما هو اإال ابتاء �اختبار ت�سل به من ت�ساء، �تهدي من ت�ساء، اأنت متولي اأمرنا فاغفر لنا ذنوبنا، 

�ارحمنا برحمتك الوا�س���عة، �اأنت خير من غفر ذنًبا، �عفا عن اإثم.

   ف���ي االآي���ات دلي���ل عل���ى اأن الخط���اأ ف���ي االجته���اد م���ع ��س���وح االأدل���ة ال يعذر فيه �ساحبه عند اإجراء االأحكام عليه، �هو ما ي�س���ميه الفقهاء 
بالتاأ�يل البعيد.

ًب���ا م���ع اهلل فيم���ا ظه���ر عليه م���ن الغ�سب، ثم     م���ن اآداب الدع���اء الب���دء بالنف����ض، حي���ث ب���داأ مو�س���ى  دع���اءه فطل���ب المغف���رة لنف�س���ه تاأدُّ
طل���ب المغف���رة  الأخي���ه فيم���ا ع�س���ى اأن يك���ون ق���د ظه���ر من���ه م���ن تفري���ط اأ� ت�س���اهل ف���ي َرْدع َعَبدة العج���ل عن ذلك.

   التحذير من الغ�سب ��سلطته على عقل ال�سخ�ض؛ �لذلك ن�سب اهلل للغ�سب فعل ال�سكوت كاأنه هو االآمر �الناهي.
   �سر�رة التوقي من غ�سب اهلل، �خوف بط�سه، فانظر اإلى مقام مو�سى  عند ربه، �انظر خ�سيته من غ�سب ربه.



 �اجعلن���ا م���ن الذي���ن اأكرمته���م ف���ي 

ه���ذه الحي���اة بالنع���م �العافي���ة ��فقته���م 
للعم���ل ال�سال���ح، �مم���ن اأع���ددت له���م 
الجن���ة م���ن عب���ادك ال�سالحي���ن ف���ي 
ين  االآخ���رة، اإن���ا تبنا اإليك، �رجعن���ا ُمِقرِّ
بتق�سيرن���ا، ق���ال اهلل تعال���ى: عذاب���ي 
اأ�سيب به من اأ�س���اء ممن يعمل باأ�س���باب 
ال�س���قاء، �رحمت���ي �س���ملت كل �س���يء ف���ي 
الدني���ا؛ ف���ا مخل���وق اإال �ق���د ��سلت اإليه 
رحم���ة اهلل، �َغَم���ره ف�سل���ه �اإح�س���انه، 
ف�س���اأكتب رحمت���ي ف���ي االآخ���رة للذي���ن 
يتق���ون اهلل بامتث���ال اأ�ام���ره �اجتن���اب 
نواهي���ه، �الذي���ن يعط���ون زكاة اأمواله���م 
م�ستحقيها، �الذين هم باآياتنا يوؤمنون.

مح�����مًدا  يت�������ب������عون  ال������ذين   
���ي ال���ذي ال يقراأ �ال  ، �ه���و النب���ي االأُمِّ
يكت���ب، �اإنم���ا يوحي اإلي���ه ربه، �هو الذي 
يج���د�ن ا�س���مه ���سف���ه �نبوت���ه مكتوًب���ا 
 ، ل���ة عل���ى مو�س���ى  ف���ي الت����وراة الُمَنزَّ
 ، ل عل���ى عي�س���ى  �االإنجي������ل الُمَن���زَّ
ياأم�����رهم بم���ا ُع���ِرف ح�س���نه ��ساح���ه، 
�ينهاه���م عم���ا ُع���ِرف قبح���ه ف���ي العق���ول 
ال�سحيح���ة �الفط���ر ال�س���ليمة، �يبي���ح 
ات مم���ا ال �س���رر في���ه م���ن  له���م الُم�ْس���َتلذَّ
المطاعم �الم�س���ارب �المناكح، �يحرم 
عليهم الُم�ْسَتْخبثات منها، �يزيل عنهم 
التكالي���ف ال�س���اقة الت���ي كان���وا ُيكلَّف���ون 
به���ا، كوج���وب قت���ل القات���ل �س���واء كان 
القت���ل عم���ًدا اأم خط���اأ، فالذي���ن اآمن���وا 
ب���ه م���ن بن���ي اإ�س���رائيل �م���ن غيره���م، 
َّ���ر�ه، �ن�س���ر�ه عل���ى م���ن  م���وه ��ق �عظَّ
يعاديه من الكفار، �اتبعوا القراآن الذي 
اأن���زل علي���ه كالن���ور اله���ادي؛ اأ�لئ���ك ه���م 
المفلح���ون الذي���ن ينال���ون م���ا يطلبون���ه، 

بُ���وَن م���ا يرهبون���ه. �ُيَجنَّ
 ق�����ل - اأيه���ا الر�ش������ول -: ي���ا اأيه�������ا 
النا����س، اإني ر�س���ول اهلل اإليكم جميًعا، عربكم �عجمكم، الذي له �حده ملك ال�س���ما�ات، �له ملك االأر�ض، ال معبود بحق غيره �س���بحانه، 
ُيْحِي���ي الموت���ى، �يمي���ت االأحي���اء، فاآمن���وا - اأيه���ا النا����س - ب���اهلل، �اآمن���وا بمحم���د  ر�س���وله النب���ي الذي ال يقراأ �ال يكت���ب، �اإنما جاء بوحي 
ِبعوه فيما جاء به من ربه؛ رجاء  يوحي���ه اإلي���ه رب���ه، ال���ذي يوؤم���ن ب���اهلل، �يوؤم���ن بم���ا اأُنِزل اإليه �ما اأُنِزل على النبيي���ن من قبله د�ن تفريق، �اتَّ

اأن تهت���د�ا اإل���ى م���ا فيه م�سلحتكم في الدنيا �االآخرة.
ا ذكر اهلل ما ذكر عن بني اإ�سرائيل من عبادة العجل ذكر �سبحانه اأن منهم اأمة مخالفة لما عليه الذين عبد�ا العجل، فقال: �َلمَّ
 �من قوم مو�سى من بني اإ�سرائيل جماعة م�ستقيمة على الدين ال�سحيح، يدلون النا�ض عليه، �يحكمون بالعدل فا يجور�ن.

نت التوراة �االإنجيل اأدلة ظاهرة على بعثة النبي محمد  �على �سدقه.    ت�سمَّ
   رحمة اهلل ��سعت كل �سيء، �لكن رحمة اهلل عباده ذات مراتب متفا�تة، تتفا�ت بح�سب االإيمان �العمل ال�سالح.

ًا ح�سب االأحوال، �مو�سى في هذا المقام اأجمل في دعائه.    الدعاء قد يكون ُمْجمًا �قد يكون ُمَف�سَّ
���م     م���ن �س���ور ع���دل اهلل  اإن�ساف���ه للِقلَّ���ة الموؤمن���ة، حي���ث ذك���ر �سف���ات بن���ي اإ�س���رائيل المنافي���ة للكم���ال المناق�س���ة للهداي���ة، فربم���ا توهَّ

���م اأن ه���ذا يع���م جميعه���م، َفَذَك���ر تعالى اأن منهم طائفة م�س���تقيمة هادية مهدية. متوِهّ



اثنت���ي  اإ�س���رائيل  بن���ي  ���منا  �ق�سَّ  

ع�س���رة قبيل���ة، �اأ�حين���ا اإل���ى مو�س���ى 
حي���ن طل���ب من���ه قوم���ه اأن يدع���و اهلل 
اأن ي�س���قيهم: اأن ا�س���رب - ي���ا مو�ش���ى- 
مو�س���ى،  ف�سرب���ه  الحج���ر،  بع�س���اك 
فانفج���رت من���ه اثنت���ا ع�س���رة عيًن���ا بع���دد 
قبائله���م االثنت���ي ع�س���رة، ق���د علم���ت كل 
قبيل���ة منه���م َم�ْس���ربها الخا����ض به���ا، ف���ا 
ت�س���ترك معه���ا في���ه قبيل���ة اأخ���رى، �ظللنا 
ب�س���يرهم،  ي�س���ير  ال�س���حاب  عليه���م 
�يتوق���ف بتوقفه���م، �اأنزلن���ا عليه���م م���ن 
نعمن���ا �س���راًبا حل���ًوا مث���ل الع�س���ل �طائ���ًرا 
���مانى،  �سغي���ًرا طي���ب اللح���م ي�س���به ال�سُّ
�قلنا لهم: كلوا من طيبات ما رزقناكم، 
�م���ا نق�سون���ا �س���يًئا بم���ا �ق���ع منه���م م���ن 
الظل���م �كف���ران النع���م، �ع���دم تقديره���ا 
اأنف�س���هم  كان���وا  �لك���ن  قدره���ا،  ح���ق 
يظلمون بنق�ض حظوظها حين اأ�رد�ها 
م���وارد اله���اك بما ارتكبوه م���ن مخالفة 

اأم���ر اهلل �التنك���ر لنعم���ه.
الر�ش���ول - حي���ن  اأيه���ا   - �اذك���ر   

ق���ال اهلل لبن���ي اإ�س���رائيل: ادخل���وا بي���ت 
المقد����ض، �كل���وا م���ن ثمار قريت���ه من اأي 
م���كان من���ه �ف���ي اأي �ق���ت �س���ئتم، �قولوا: 
ي���ا ربن���ا، ُح���طَّ عن���ا خطايان���ا، �ادخل���وا 
الب���اب راكعي���ن خا�سعي���ن لربك���م؛ ف���اإن 
فعلت���م ذل���ك تجا�زن���ا ع���ن ذنوبك���م، 
��س���نزيد المح�س���نين م���ن خي���ري الدني���ا 

�االآخ���رة.
الق���ول  منه���م  الظالم���ون  ���ر  فَغيَّ  

ة في �س���عرة،  ال���ذي اأُِم���ُر�ا ب���ه فقال���وا: َحبَّ
ا عما اأُِمُر�ا به من طلب المغفرة،  عو�سً
�غي���ر�ا الفع���ل ال���ذي اأُِم���ُر�ا ب���ه، فدخل���وا 
يزحفون على اأدبارهم بداًل من الدخول 
خا�سعين هلل ُمْقِنعي ر�ؤ��س���هم، فاأر�سلنا 
عليهم عذاًبا من ال�سماء ب�سبب ظلمهم.

 �ا�س���األ - اأيه���ا الر�ش���ول - اليه���ود تذكي���ًرا له���م بم���ا عاق���ب اهلل ب���ه اأ�س���افهم ع���ن ق�س���ة القري���ة الت���ي كان���ت بق���رب البح���ر حي���ن كان���وا 

يتج���ا�ز�ن ح���د�د اهلل بال�سي���د ي���وم ال�س���بت بع���د نهيه���م عن���ه حي���ن ابتاهم اهلل ب���اأن �سارت االأ�س���ماك تاأتيهم ظاهرة على �ج���ه البحر يوم 
ال�سبت، �في �سائر االأيام ال تاأتيهم، ابتاهم اهلل بذلك ب�سبب خر�جهم عن الطاعة �ارتكابهم المعا�سي، فاحتالوا ل�سيده باأن ن�سبوا 

�س���باكهم، �حف���ر�ا حفره���م، فكان���ت الحيت���ان تق���ع فيها يوم ال�س���بت، فاإذا كان يوم االأح���د اأخذ�ها �اأكلوها.

   الجحود �الكفران �سبب في الحرمان من النعم.
   من اأ�سباب حلول العقاب �نز�ل العذاب التحايل على ال�سرع؛ الأنه ظلم �تجا�ز لحد�د اهلل.



اأيه���ا الر�ش���ول - حي���ن  �اذك���ر -   

كان���ت جماع���ة منه���م تنهاه���م ع���ن ه���ذا 
المنك���ر، �تحذره���م من���ه، فقال���ت له���ا 
جماع���ة اأخ���رى: ِل���َم تن�سح���ون جماع���ًة 
اهلُل ُمْهِلكه���ا ف���ي الدني���ا بم���ا ارتكبت���ه 
م���ن المعا�س���ي، اأ� معذبه���ا ي���وم القيام���ة 
النا�سح���ون:  ق���ال  �س���ديًدا؟  عذاًب���ا 
ن�سيحتن���ا له���م مع���ذرة اإلى اهلل بفعل ما 
اأمرن���ا ب���ه م���ن االأم���ر بالمع���ر�ف �النه���ي 
ع���ن المنك���ر حت���ى ال يوؤاخذن���ا بت���رك 
ذل���ك، �لعله���م ينتفع���ون بالموعظ���ة، 
فُيْقِلع���ون عم���ا ه���م في���ه م���ن المع�سي���ة.
عم���ا  الُع�س���اة  اأعر����ض  ���ا  فلمَّ  

���وا،  َّ���َرُهم ب���ه الواعظ���ون، �ل���م يكفُّ َذك�
المنك���ر  ع���ن  نه���وا  الذي���ن  اأنجين���ا 
م���ن الع���ذاب، �اأخذن���ا الذي���ن ظلم���وا 
باعتدائهم بال�سيد يوم ال�س���بت بعذاب 
�س���ديد ب�س���بب خر�جه���م ع���ن طاعة اهلل 

�اإ�سراره���م عل���ى المع�سي���ة.
 فلم���ا تج���ا�ز�ا الح���د ف���ي ع�سي���ان 

اهلل تكب���ًرا �عن���اًدا، �ل���م يتعظ���وا، قلن���ا 
له���م: اأيه���ا الع�ش���اة، كون���وا ق���ردة اأذالء؛ 
فكانوا كما اأردنا، اإنما اأَْمُرنا ل�س���يء اإذا 

اأردن���اه اأن نق���ول ل���ه: ك���ن، فيك���ون.
 - الر�ش���������ول  اأيه���������ا   - �اذك���������ر   

اإذ اأعل���م اهلل اإعاًم���ا �سريًح���ا ال لب����ض 
في���ه لُي�َس���لِّطن عل���ى اليه���ود م���ن يذله���م 
�يهينه���م ف���ي حياته���م الدني���ا اإل���ى ي���وم 
القيام���ة، اإن رب���ك - اأيه���ا الر�ش���ول - 
ل�سريع العقاب لمن ع�ساه، حتى اإنه قد 
���ل ل���ه العقوبة في الدنيا، �اإنه َلغفوٌر  ُيعجِّ
ِلُذن���وِب َم���ن تاب من عباده، رحيم بهم.

قناهم  قناهم في االأر�ض، �مزَّ  �فرَّ

اأن كانوا مجتمعين،  فيها طوائف، بعد 
منهم ال�سالحون القائمون بحقوق اهلل 
المقت�سد�ن،  �منهم  عباده،  �حقوق 
اأنف��س��ه�م  ع�ل����ى  الم�س�رف��ون  �م�ن���هم 

بالمعا�سي، �اختبرناهم بالي�سر �الع�سر رجاء اأن يرجعوا عما هم فيه.
 فج���اء م���ن بع���د ه���وؤالء اأه���ل �َس���ْوٍء يخلفونه���م، اأخ���ذ�ا الت���وراة م���ن اأ�س���افهم، يقر�ؤ�نه���ا �ال يعمل���ون بم���ا فيه���ا، ياأخ���ذ�ن مت���اع الدني���ا 

ال���رديء ر�س���وة لتحريفه���م كت���اب اهلل، �الحك���م بغي���ر م���ا اأن���زل في���ه، �ُيَمنُّون اأنف�س���هم باأن اهلل �س���يغفر له���م ذنوبهم، �اإن ياأته���م متاع دنيوي 
زهي���د ياأخ���ذ�ه م���رة بع���د م���رة، األ���م ياأخ���ذ اهلل العه���ود �المواثي���ق على ه���وؤالء اأال يقولوا عل���ى اهلل اإال الحق د�ن تحري���ف اأ� تبديل؟! �لم يكن 
تركهم للعمل بالكتاب عن جهل، بل كان على علم، فقد قراأ�ا ما فيه �َعِلُموُه، فذنبهم اأ�سد، �الدار االآخرة �ما في الدار االآخرة من نعيم 
دائم خيٌر من ذلك المتاع الزائل للذين يتقون اهلل بامتثال اأ�امره �اجتناب نواهيه، اأفا يعقل هوؤالء الذين ياأخذ�ن هذا المتاع الزهيد 

اأن م���ا اأع���ده اهلل للمتقي���ن في االآخرة خير �اأبقى؟!
���كون بالكتاب، �يعملون بما فيه، �يقيمون ال�ساة بالمحافظة على اأ�قاتها ��س���ر�طها ��اجباتها ��س���ننها، �س���يجازيهم   �الذين يَتَم�سَّ

اهلل عل���ى اأعماله���م، ف���اهلل ال ي�سي���ع اأج���َر َم���ن عمُل���ه �سال���ح.

   اإذا ن���زل ع���ذاب اهلل عل���ى ق���وم ب�س���بب ذنوبه���م ينج���و من���ه م���ن كان���وا ياأم���ر�ن بالمع���ر�ف �ينه���ون ع���ن المنكر فيهم.    يج���ب الحذر من 
ع���ذاب اهلل؛ فاإن���ه ق���د يك���ون رهيًب���ا ف���ي الدني���ا، كم���ا فع���ل �س���بحانه بطائف���ة من بني اإ�س���رائيل حين َم�َس���َخهم قردة ب�س���بب تمرده���م.    كتب 
اهلل على بني اإ�سرائيل الذلة �الم�سكنة، �تاأذن باأن يبعث عليهم كل مدة من يذيقهم العذاب ب�سبب ظلمهم �انحرافهم.    نعيم الدنيا 
مهم���ا ب���دا اأن���ه عظي���م فاإن���ه قلي���ل تاف���ه بجانب نعي���م االآخرة الدائم.    اأف�سل اأعمال العبد بعد االإيم���ان اإقامة ال�ساة؛ الأنها عمود االأمر.



 �اذك���ر - ي���ا محم���د - اإذ اقتلعن���ا 

���ا  الجب���ل فرفعن���اه ف���وق بن���ي اإ�س���رائيل َلمَّ
امتنع���وا م���ن َقبول ما في التوراة، ف�سار 
الجب���ل كاأن���ه �س���حابة تظ���ل ر�ؤ��س���هم، 
�اأيقن���وا اأن���ه �س���اقط عليه���م، �قي���ل له���م: 
خ���ذ�ا م���ا اأعطيناك���م بج���د �اجته���اد 
�عزيم���ة، �تذك���ر�ا م���ا في���ه م���ن االأحكام 
الت���ي �س���رعها اهلل لك���م �ال تن�س���وه؛ رجاء 

اأن تتق���وا اهلل اإذا قمت���م بذل���ك.
 �اذكر - يا محمد - اإذ اأخرج ربك 

من اأ�ساب بني اآدم ذرياتهم، �قررهم 
اأ�دعه في فطرهم  بما  ربوبيته  باإثبات 
قائًا  �ربهم  خالقهم  باأنه  االإقرار  من 
بلى  جميًعا:  قالوا  بربكم؟  األ�ست  لهم: 
اإنما امتحناكم �اأخذنا  اأنت ربنا، قال: 
يوم  تنكر�ا  ال  حتى  الميثاق  عليكم 
اإنه  القيامة حجة اهلل عليكم، �تقولوا: 

ال علم لكم بذلك.
 اأ� تحتج���وا ب���اأن اآباءك���م ه���م الذي���ن 
نق�س���وا العه���د فاأ�س���ركوا ب���اهلل، �اأنك���م 
كنت���م مقلدين الآبائك���م فيما �جدتموهم 
علي���ه م���ن ال�س�����رك، فتقول���وا: اأفتوؤاخذنا 
- ي���ا ربن���ا- بم���ا فعله اآبا�ؤنا الذين اأبطلوا 
اأعماله���م بال�س���رك ب���اهلل فتعذبن���ا؟ ف���ا 

ذن���ب لن���ا؛ لجهلن���ا �تقليدن���ا الآبائنا.
ف���ي م�سي���ر  االآي���ات  بين���ا  �كم���ا   

نه���ا له���وؤالء؛  االأم���م المكذب���ة كذل���ك نبيِّ
رج���اء اأن يرجع���وا عم���ا ه���م علي���ه م���ن 
ال�س���رك اإلى توحيد اهلل �عبادته �حده؛ 
كما جاء في العهد الذي قطعوه هلل على 

اأنف�س���هم. 
عل���ى   - الر�ش���ول  اأيه���ا   - �اق���راأ   

بن���ي اإ�س���رائيل خبر رجل منه���م اأعطيناه 
اآياتن���ا َفَعِلَمَه���ا �فه���م الح���ق ال���ذي دل���ت 
علي���ه، �لكن���ه ل���م يعم���ل به���ا، ب���ل تركه���ا 
�انخل���ع منه���ا، فلحق���ه ال�س���يطان، ��س���ار 

قريًن���ا ل���ه، فاأ�سب���ح م���ن ال�سالي���ن الهالكي���ن بع���د اأن كان م���ن المهتدي���ن الناجي���ن.
 �ل���و �س���ئنا َنْفَع���ه به���ذه االآي���ات لرفعن���اه به���ا ب���اأن نوفق���ه للعم���ل به���ا فيرتف���ع ف���ي الدني���ا �االآخ���رة، �لكن���ه اخت���ار ما ي���وؤدي اإل���ى خذالنه حين 

م���ال اإل���ى �س���هوات الدني���ا موؤث���ًرا دني���اه عل���ى اآخرت���ه، �اتب���ع م���ا ته���واه نف�س���ه من الباط���ل، فمثله في �س���دة الحر�ض عل���ى الدنيا كمث���ل الكلب ال 
ا لهث، �اإن ُطِرَد لهث، ذلك المثل المذكور مثل القوم ال�سالين بتكذيبهم باآياتنا، فاق�س�ض - اأيها  يزال الهًثا في كل حال، اإن كان راب�سً

الر�ش���ول - الق�س����ض عليه���م؛ رج���اء اأن يتفك���ر�ا فينزجر�ا عما هم فيه م���ن التكذيب �ال�سال.
 لي�ض اأ�سواأ من القوم الذين كذبوا بُحَججنا �براهيننا، �لم ي�سدقوا بها، �هم بذلك يظلمون اأنف�سهم باإيرادها موارد الهاك.

���ا؛ �م���ن يبع���ده ع���ن ال�س���راط الم�س���تقيم، فاأ�لئ���ك ه���م الناق�س���ون   م���ن يوفق���ه اهلل للهداي���ة اإل���ى �سراط���ه الم�س���تقيم فه���و المهت���دي حقًّ

اأنف�س���هم حظوظه���م حقًّ���ا، الذي���ن خ�س���ر�ا اأنف�س���هم �اأهليهم ي���وم القيامة، اأال ذلك هو الخ�س���ران المبين.

   المق�سود من اإنزال الكتب ال�سما�ية العمل بمقت�ساها ال تا�تها بالل�سان �ترتيلها فقط، فاإن ذلك َنْبذ لها.
   اأن اهلل خل���ق ف���ي االإن�س���ان م���ن �ق���ت تكوين���ه اإدراك اأدل���ة الوحداني���ة، ف���اإذا كان���ت فطرت���ه �س���ليمة، �ل���م يدخ���ل عليه���ا م���ا يف�س���دها اأدرك 

ه���ذه االأدلة، �عم���ل بمقت�ساها.
قين للعمل باآيات القراآن؛ ليعلموا ف�سل اهلل عليهم في توفيقهم للعمل بها؛ لتزكو نفو�سهم.    في االآيات عبرة للموَفّ

   في االآيات تلقين للم�سلمين للتوجه اإلى اهلل تعالى بطلب الهداية منه �الع�سمة من مزالق ال�سال.



 �لق���د اأن�س���اأنا لجهن���م كثي���ًرا م���ن 

الج���ن، �كثيًرا من االإن����ض؛ لعلمنا باأنهم 
�س���يعملون بعم���ل اأهله���ا، له���م قل���وب ال 
يدركون بها ما ينفعهم �ال ما ي�سرهم، 
�له���م اأعي���ن ال يب�س���ر�ن به���ا اآي���ات 
اهلل ف���ي االأنف����ض �االآف���اق فيعتبر�ن بها، 
�له���م اآذان ال ي�س���معون به���ا اآي���ات اهلل 
فيتدب���ر�ن م���ا فيه���ا، اأ�لئ���ك المت�سف���ون 
به���ذه ال�سف���ات مث���ل البهائ���م ف���ي فق���د 
العق���ل، ب���ل ه���م اأكث���ر بع���ًدا ف���ي ال�س���ال 
م���ن البهائ���م، اأ�لئ���ك ه���م الغافل���ون ع���ن 

االإيم���ان ب���اهلل �الي���وم االآخ���ر.
 �هلل - �سبحانه - االأ�سماء الح�سنى 

لوا  التي تدل على جاله �كماله، فتو�سَّ
بها اإلى اهلل في طلب ما تريد�ن �اأثنوا 
عن  يميلون  الذين  �اتركوا  بها،  عليه 
لغير  بجعلها  االأ�سماء  هذه  في  الحق 
اأ� تحريف معناها  اأ� نفيها عنه،  اهلل، 
هوؤالء  �سنجزي  بها،  غيره  ت�سبيه  اأ� 
العذاب   : الحقِّ عن  بها  يميلون  الذين 

الموؤلم بما كانوا يعملون.
 �مم���ن َخَلْقن���ا جماع���ة يهت���د�ن ف���ي 

اأنف�س���هم بالح���ق، �يدع���ون اإلي���ه غيره���م 
فيهت���د�ن، �يحكم���ون ب���ه بالع���دل ف���ا 

يج���ور�ن.
�ل���م  باآياتن���ا،  كذب���وا  �الذي���ن   

يوؤمن���وا به���ا، ب���ل جحد�ه���ا، �س���نفتح 
له���م اأب���واب ال���رزق ال اإكراًم���ا له���م، ب���ل 
ال�س���تدراجهم حت���ى يتم���اد�ا فيم���ا ه���م 
علي���ه م���ن ال�سال، ثم ي�سيبهم عذابنا 

ة. عل���ى حي���ن ِغ���رَّ
حت���ى  العقوب���ة  عنه���م  �اأ�ؤخ���ر   

يظن���وا اأنه���م غي���ر معاقبي���ن، في�س���تمر�ا 
عل���ى تكذيبه���م �كفره���م حت���ى ُي�ساَع���ف 
عليه���م الع���ذاب، اإن كي���دي قوي، فاأظهر 

له���م االإح�س���ان، �اأري���د به���م الخ���ذالن.
 اأََ�َل���م يتفك���ر ه���وؤالء المكذب���ون باآي���ات اهلل �بر�س���وله، َفُيْعِمُل���وا عقوله���م ليت�س���ح له���م اأن محم���ًدا  لي����ض بمجن���ون، اإنم���ا ه���و ر�س���ول م���ن 

ًنا. اهلل بعث���ه مح���ذًرا م���ن عذاب اهلل تحذيًرا بيِّ
 اأََ�َل���م ينظ���ر ه���وؤالء نظ���ر اعتب���ار اإل���ى مل���ك اهلل ف���ي ال�س���ما�ات �االأر����ض، �ينظ���ر�ا اإل���ى ما خلق اهلل فيهم���ا من حيوان �نب���ات �غيرهما، 

�ينظ���ر�ا ف���ي اآجاله���م الت���ي ع�س���ى اأن تك���ون نهايته���ا َقُرَب���ْت فيتوب���وا قب���ل ف���وات االأ�ان، ف���اإذا ل���م يوؤمن���وا بالق���راآن �م���ا في���ه م���ن �ع���د ��عي���د 
 م���ن يخذل���ه اهلل ع���ن الهداي���ة اإلى الحق، �ي�سله اهلل عن ال�سراط الم�س���تقيم، ف���ا هادي له يهديه اإليه،  فب���اأي كت���اب غي���ره يوؤمن���ون؟!  
ت���ون ع���ن القيام���ة: اأي �ق���ت   ي�س���األك ه���وؤالء المكذب���ون الُمَتعنِّ �يتركه���م اهلل ف���ي �ساله���م �كفره���م يتحي���ر�ن ال يهت���د�ن اإل���ى �س���يء. 
تقع �ي�س���تقر العلم بها؟ قل - يا محمد -: لي����ض علمها عندي �ال عند غيري، �اإنما علمها عند اهلل �حده، ال يظهرها لوقتها المقدر لها 
اإال اهلل، خفي اأمر ظهورها على اأهل ال�سما�ات �اأهل االأر�ض، ال تاأتيكم اإال فجاأة، ي�ساألونك عن ال�ساعة كاأنك حري�ض على العلم بها، �ما 
علموا اأنك ال ت�ساأل عنها لكمال علمك بربك، قل لهم - يا محمد -: اإنما علم ال�ساعة عند اهلل �حده، �لكن اأكثر النا�ض ال يعلمون ذلك.

   خلق اهلل للب�س���ر اآالت االإدراك �العلم - القلوب �االأعين �االآذان - لتح�سيل المنافع �دفع الم�سار.    الدعاء باأ�س���ماء اهلل الح�س���نى 
�سبب في اإجابة الدعاء، فُيْدَعى في كل مطلوب بما ينا�سب ذلك المطلوب، مثل: اللهَمّ تب َعَلَيّ يا تواب.    التفكر في عظمة ال�سما�ات 

�االأر����ض، �التو�س���ل به���ذا التفك���ر اإل���ى اأن اهلل تعال���ى ه���و الم�س���تحق لاألوهية د�ن غيره؛ الأن���ه المنفرد بال�سنع.



 قل - يا محمد -: ال اأ�ستطيع جلب 

خيٍر لنف�سي، �ال ك�سف �سوء عنها، اإال ما 
�ساء اهلل، �اإنما ذلك اإلى اهلل، �ال اأعلم 
اإال ما علَّمني اهلل، فا اأعلم الغيب، �لو 
التي  االأ�سباب  لفعلت  الغيب  اأعلم  كنت 
�تدفع  الم�سالح،  لي  تجلب  اأنها  اأعلم 
قبل  باالأ�سياء  ِلِعلمي  المفا�سد؛  عني 
كون�ه����ا �علم�ي بما توؤ�ل اإليه، ل�ست اإال 
ُف من عقابه  ر�س�واًل من عن��د اهلل، اأَُخوِّ
قوًما  الكريم  بثوابه  ُر  �اأَُب�سِّ االألي��م، 
ُقوَن  دِّ ، �ُي�سَ يوؤمنون باأني ر�سول منه 

بما جئت به.
الرجال  اأيها   - اأ�جدكم  الذي  هو   

هي  �اح����دة  نف���ض  من   - والن�ش�����اء 
ز�جته  اآدم   من  �خلق   ، اآدم 
اإليها،  لياأن�ض  �سلعه  من  خلقها  حواء، 
ز�جته  ز�ٌج  جامع  فلما  بها،  �يطمئن 
الأنه  به؛  ت�سعر  ال  خفيًفا  حمًا  حملت 
�ا�ستمرت على حملها  بدايته،  في  كان 
هذا تم�سي في حوائجها ال تجد ثقًا، 
فلما اأثقلت به حين كبر في بطنها دعا 
اأعطيتنا  لئن  قائلين:  ربهما  الز�جان 
ها  تامَّ الخلقة  �سالح  �لًدا   - ربنا  يا   -

لنكونن من ال�ساكرين لنعمك.
دع����اءهما،  ا�ستج�����اب اهلل  فلم���ا   

َرا  يَّ �اأعطاهما �لًدا �سالًحا كما َدَعَوا �سَ
���َدا �لدهما  هلل �س���ركاء فيم���ا �هبهم���ا َفَعبَّ
َياُه عب���د الح���ارث، فتعال���ى  لغي���ره، ��َس���مَّ
اهلل �تنزه عن كل �س���ريك، فهو المنفرد 

بالربوبية �االألوهية.
 اأيجعل���ون ه���ذه االأ�سن���ام �غيره���ا 

�س���ركاء هلل ف���ي العب���ادة، �ه���م يعلم���ون 
اأنها ال تخلق �س���يًئا فت�س���تحق العبادة، بل 
ه���ي مخلوق���ة، فكي���ف يجعلونه���ا �س���ركاء 

هلل؟!
 �ال تق���در ه���ذه المعب���ودات ن�س���ر 

عابديه���ا، �ال تق���در ن�س���ر اأنف�س���ها، فكي���ف يعبد�نها؟!
 �اإن تدعوا - اأيها الم�شركون - هذه االأ�سنام التي تتخذ�نها اآلهة من د�ن اهلل اإلى الهدى ال يجيبوكم اإلى ما دعوتموهم اإليه �ال 

يتبعوكم، ف�سواء عندها دعا�ؤكم لها ��سكوتكم عنها؛ الأنها مجرد جمادات؛ ال تعقل، �ال ت�سمع، �ال تنطق.
 اإن الذين تعبد�نهم - اأيها الم�شركون - من د�ن اهلل هم مخلوقون هلل، مملوكون له، فهم اأمثالكم في ذلك مع اأنكم اأف�سل حااًل؛ 

الأنكم اأحياء تنطقون �تم�سون �ت�سمعون �تب�سر�ن، �اأ�سنامكم لي�ست كذلك، فادعوهم �ليرد�ا عليكم الجواب اإن كنتم �سادقين فيما 
اأيد يدفعون بها عنكم  اأم لهم  اأرجل يم�سون بها في�سعون في حوائجكم؟  اآلهة:  األهوؤالء االأ�سنام الذين اتخذتموهم    عونه لهم.  تدَّ
بقوة؟ اأم لهم اأعين يب�سر�ن بها ما غاب عنكم فيخبر�نكم؟ اأم لهم اآذان ي�سمعون بها ما خفي عنكم فيو�سلون علمه لكم؟ فاإن كانت 
معطلة من ذلك كله فكيف تعبد�نها رجاء جلب نفع اأ� دفع �سر؟! قل - اأيها الر�شول - لهوؤالء الم�سركين: ادعوا من �سا�يتموهم باهلل، 

ثم احتالوا ل�سري، �ال تمهلوني.
    ف���ي االآي���ات بي���ان جه���ل م���ن يق�س���د النب���ي  �يدع���وه لح�س���ول نف���ع اأ� دف���ع �س���ر؛ الأن النف���ع اإنم���ا يح�س���ل م���ن ِقَبِل ما 
ت���ه م���ن ن���وع الرج���ل ز�ج���ه؛ لياألفه���ا �ال يجف���و قربها �ياأن����ض بها؛ لتتحق���ق الحكمة االإلهية  اأر�س���ل ب���ه م���ن الب�س���ارة �الن���ذارة.    جع���ل اهلل بمَنّ
في التنا�س���ل.    ال يليق باالأف�سل االأكمل االأ�س���رف من المخلوقات �هو االإن�س���ان اأن ي�س���تغل بعبادة االأخ����ض �االأرذل من الحجارة �الخ�س���ب 

�غيره���ا من االآلهة الباطلة. 



الذي  اهلل  �ُمعيني  ن�سيري  اإن   

اأخاف  �ال  غيره،  اأرجو  فا  يحفظني، 
ل عليَّ  �سيًئا من اأ�سنامكم، فهو الذي نزَّ
يتولى  الذي  �هو  للنا�ض،  هدى  القراآن 
فيحفظهم  عباده،  من  ال�سالحين 
 �ال����ذين تدع����ون���ه�م  �ين�سرهم. 
- اأيه��ا الم�شركون - من هذه االأ�سنام 
يقدر�ن  �ال  ن�سركم،  على  يقدر�ن  ال 
عاجز�ن،  فهم  اأنف�سهم،  ن�سر  على 

فكيف تدعونهم من د�ن اهلل؟! 
 - الم�شركون  اأيها   - تدعوا  �اإن   

اهلل  د�ن  من  تعبد�نها  التي  اأ�سنامكم 
دعاءكم،  ي�سمعوا  ال  اال�ستقامة  اإلى 
م�سورة،  باأعين  يقابلونك  �تراهم 
كانوا  فقد  تب�سر،  ال  جماد  �هي 
اآدم  بني  هيئة  على  تماثيل  ي�سنعون 
اأ� الحيوانات، �لها اأيد �اأرجل �اأعين، 
لكنها جامدة، ال حياة فيها �ال حركة.  
 اقبل - اأيها الر�شول - من النا�ض 
ما �سمحت به اأنف�سهم، �ما �سهل عليهم 
تكلفهم  �ال  �االأخاق،  االأعمال  من 
ذلك  فاإن  طبائعهم،  به  ت�س�م���ح  ال  ما 
�فعل  جميل  قول  بكل  َ�اأُْم����ْر  رهم،  ينفِّ
فا  الجاهلين،  عن  �اأعر�ض  ح�سن، 
تقابلهم بجهلهم، فمن اآذاك فا توؤذه، 
�اإذا    َتْحِرْمه.  فا  َحَرَمَك  �َمن 
اأح�س�ست - اأيها الر�شول- اأن ال�سيطان 
فعل  عن  َتْثِبيط  اأ�  بو�سو�سة  اأ�سابك 
�اعت�سم  اهلل،  اإل��ى  فالتجئ  الخ��ير 
عليم  تقوله،  لما  �سميع  فاإنه  به، 
ال�سيطان.  من  ف�سيحميك  بالتجائك، 
 اإن الذين اتقوا اهلل بامتثال اأ�امره 

اأ�سابتهم ��سو�سة  اإذا  �اجتناب نواهيه 
عظمة  تذكر�ا  فاأذنبوا؛  ال�سيطان  من 
اهلل �عقابه للع�ساة �ثوابه للمطيعين، 
ربهم،  اإلى  �اأنابوا  ذنوبهم،  من  فتابوا 
الحق،  على  ا�ستقاموا  قد  هم  فاإذا 
 �اإخوان ال�سياطين من الفجار �الكفار ال يزال ال�سياطين يزيد�نهم في ال�سال بذنب بعد ذنب،  َحْوا مما كانوا عليه، �انتهوا.  ��سَ
 �اإذا جئت - اأيها الر�شول - باآية  �ال ُيْم�ِسُكون، ال ال�سياطين عن االإغواء �االإ�سال، �ال الفجار من االإن�ض عن االنقياد �فعل ال�سر.   
كذبوك �اأعر�س���وا عنها، �اإن لم تاأتهم باآية قالوا: هاَّ اخترعت اآية من عندك �اختلقتها، قل له���م - اأيها الر�ش��ول -: لي�ض لي اأن اآتي 
باآية من تلقاء نف�سي، �ال اأتبع اإال ما يوحيه اهلل اإلي، هذا القراآن الذي اأقر�ؤه عليكم حجج �براهين من اهلل خالقكم �مدبر �سوؤ�نكم، 
 �اإذا ُقرئ القراآن فا�ستمعوا لقراءته، �ال تتكلموا، �ال  ٌل اأ�سقياء.  اَّ �اإر�ساد �رحمة للموؤمنين من عباده، �اأما غير الموؤمنين فهم �سُ
 �اذكر - اأيها الر�شول - اهلل ربك متذلًا متوا�سًعا خائًفا، �اجعل دعاءك ��سًطا بين رفع  تن�سغلوا بغيره؛ رجاء اأن يرحمكم اهلل.  
 اإن الذين عند ربك - اأيها  ال�سوت �خف�سه في اأ�ل النهار �اآخره لف�سل هذين الوقتين، �ال تكن من الغافلين عن ذكر اهلل تعالى. 
هون اهلل بالليل �النهار عما ال  الر�شول - من المائكة ال يترفعون عن عبادته �سبحانه، بل ينقاد�ن لها مذعنين ال يفتر�ن، �هم ُينزِّ

يليق به، �له �حده ي�سجد�ن.
    الواجب على العاقل عبادة اهلل تعالى؛ الأنه هو الذي يحقق له منافع الدين باإنزال الكتاب الم�ستمل على العلوم 
العظيمة في الّدين، �منافع الدنيا بتوّلي ال�سالحين من عباده �حفظه لهم �ن�سرته اإياهم، فا ت�سرهم عدا�ة من عاداهم.     في 
االآيات ب�سارة للم�سلمين الم�ستقيمين على �سراط نبيهم  باأن ين�سرهم اهلل كما ن�سر نبيه �اأ�لياءه.     في االآيات جماع االأخاق، 
ه �سوء من ال�سيطان - فاأذنب بفعل محرم،  فعلى العبد اأن يعفو عمن ظلمه، �يعطي من حرمه، �ي�سل من قطعه.     على العبد اإذا َم�َسّ

اأ� ترك �اجب - اأن ي�ستغفر اهلل تعالى، �ي�ستدرك ما فرط منه بالتوبة الن�سوح �الح�سنات الماحية.  



بن�س���ر  الموؤمني���ن  عل���ى  االمتن���ان 
اهلل له���م ف���ي ب���در، �بي���ان �س���نن الن�س���ر 

�الهزيم���ة.

 ي�س�األك اأ�سحاب�ك -اأيه�ا الر�ش�ول- 

ع�ن الغنائ�م، كي�ف ِق�ْس�َمُتها؟ �عل�ى من 
الر�ش�ول -  اأيه�ا   - ق�ل  الق�س�مة؟  تك�ون 
�ر�س�وله،  الغنائ�م هلل  �س�وؤالهم:  مجيًب�ا 
ف  �رُّ الت�سَ ف�ي  �لر�س�وله  هلل  �حكمه�ا 
االنق����ياد  اإال  علي����كم  فم�ا  �الت����وزيع، 
اأيه����ا   - اهلل  ف�ات�ق����وا  �اال�ست�����س���ام، 
الموؤمن�ون - بامتث�ال اأ�ام�ره �اجتن�اب 
نواهيه، �اأ�سلحوا ما بينكم من التقاطع 
�ح�س�ن  �الت���وا�سل  بالت��واد  �الت����دابر 
اهلل  طاع�ة  �اْلَزُم�وا  �العف�و،  الخل���ق 
�ا؛  �طاع�ة ر�س�وله اإن كنت�م موؤمني�ن حقًّ
الأن االإيم�ان يبع�ث عل�ى الطاع�ة �البع�د 
ع�ن المع�سي�ة. �كان ه�ذا ال�س�وؤال بع�د 

�قع�ة بدر.
���ا الذي���ن اإذا   اإنم���ا الموؤمن���ون حقًّ

ذك���ر اهلل  خاف���ت قلوبه���م؛ فان�س���اقت 
قلوبه���م �اأبدانه���م للطاع���ة، �اإذا ُقِرَئ���ْت 
عليه���م اآي���ات اهلل تدبر�ه���ا ف���ازداد�ا 
اإيماًن���ا اإل���ى اإيمانه���م، �عل���ى ربه���م �حده 
يعتم���د�ن ف���ي َجْل���ب م�سالحه���م �َدْف���ع 

مفا�س���دهم.
اأداء ال�ساة  الذين يدا�مون على   

�مما  اأ�قاتها،  في  التامة  ب�سفتها 
الواجبة  النفقات  يخرجون  رزقناهم 

�الم�ستحبة.
ال�سفات  بتلك  المت�سفون  اأ�لئك   

بين  لجمعهم  ا؛  حقًّ الموؤمنون  هم 
الظاهرة،  �االإ�سام  االإيمان  خ�سال 

�جزا�ؤهم منازل عالية عند ربهم، �مغفرة لذنوبهم �رزق كريم، �هو ما اأعده اهلل لهم من النعيم.
 كم�ا اأن اهلل  انت�زع منك�م ق�س�مة الغن�����ائم بع�د اخت�اف���كم ف�ي ق����سمتها �تنازعك�م فيه�ا، �جعله�ا اإلي�ه �اإل�ى ر�س�وله  ، كذل�ك 

اأََم�َرَك رب�ك - اأيه�ا الر�ش�ول - بالخ�ر�ج م�ن المدين�ة للق�اء الم�س�ركين بوح�ي اأنزل�ه علي�ك، م�ع كراه�ة طائف�ة م�ن الموؤمني�ن لذل�ك.
 ُتَجاِدُل���َك - اأيه���ا الر�ش���ول - ه���ذه الطائف���ة م���ن الموؤمني���ن ف���ي قت���ال الم�س���ركين بعدم���ا ات�س���ح له���م اأن���ه �اقع، كاأنم���ا ُي�َس���اقون اإلى الموت 

�هم ينظر�ن اإليه عياًنا، �ذلك ل�س���دة كراهتهم للخر�ج للقتال؛ الأنهم لم ياأخذ�ا له اأهبته، �لم يعد�ا له عدته.
 �اذك���ر�ا - اأيه���ا الموؤمن���ون المجادل���ون - اإذ يعدك���م اهلل اأن���ه �س���يكون لك���م الظف���ر باإح���دى طائفت���ي الم�س���ركين، �ه���ي اإم���ا الِعي���ر �م���ا 

ُر�َن عليهم، �تحبون اأنتم اأن تظفر�ا بالِعير ل�س���هولة اال�س���تياء عليها  تحمل���ه م���ن اأم���وال فتاأخذ�ن���ه غنيم���ة، �اإم���ا النِفي���ر فتقاتلونهم �ُتْن�سَ
�ُي�ْسِره د�ن قتال، �يريد اهلل اأن يحق الحق باأمركم بالقتال؛ لتقتلوا �سناديد الم�سركين، �تاأ�سر�ا كثيًرا منهم حتى تظهر قوة االإ�سام.

 ليح���ق اهلل الح���ق باإظه���ار االإ�س���ام �اأهل���ه، �ذل���ك بم���ا يظه���ره م���ن ال�س���واهد عل���ى �سدق���ه، �ليبط���ل �س���بحانه الباط���ل بم���ا يظه���ر م���ن 

البراهي���ن عل���ى بطان���ه، �ل���و ك���ره الم�س���ركون ذل���ك، ف���اهلل ُمْظِهره.

ي���ه؛ الأن االإيم���ان يزي���د �ينق����ض، فيزي���د بفع���ل الطاع���ة �ينق�ض ب�سدها.    الج���دال محله �فائدته     ينبغ���ي للعب���د اأن يتعاه���د اإيمان���ه �ُينِمّ
، �االأحكام  عند ا�ستباه الحق �التبا�ض االأمر، فاأما اإذا ��سح �بان فلي�ض اإال االنقياد �االإذعان.    اأَْمر ق�سمة الغنائم متر�ك للّر�سول 

مرجعها اإلى اهلل تعالى �ر�سوله ال اإلى غيرهما.    اإرادة تحقيق الّن�سر االإل�هي للموؤمنين؛ الإحقاق الحق �اإبطال الباطل.

٧٥



 �اذك���ر�ا ي���وم ب���در حي���ن طلبت���م 

الغ���وث م���ن اهلل بالن�س���ر عل���ى عد�ك���م، 
ممدك���م  باأن���ه  لك���م  اهلل  فا�س���تجاب 
باأل���ف  �معينك���م   - الموؤمن���ون  -اأيه���ا 
م���ن المائك���ة، متتابعي���ن يتب���ع بع�سه���م 

���ا. بع�سً
 �م���ا جع���ل اهلل االإم���داد بالمائك���ة 

اإال ب�س���ارة لك���م - اأيه���ا الموؤمن���ون - باأنه 
نا�سركم على عد�كم، �لت�س���كن قلوبكم 
موقن���ة بالن�س���ر، �لي����ض الن�س���ر بكث���رة 
الَع���َدِد، �تواف���ر الُع���َدِد، �اإنم���ا الن�س���ر 
من عند اهلل �سبحانه، اإن اهلل عزيز في 
ملك���ه، ال يغالب���ه اأح���د، حكيم في �س���رعه 

�َقَدِرِه.
اإذ  الموؤمن���ون -  اأيه���ا   - اذك���ر�ا   

ُيْلِق���ي اهلل النعا����ض عليك���م اأمًن���ا مم���ا 
ح�س���ل لك���م م���ن الخ���وف م���ن عد�ك���م، 
�ين���زل عليك���م مط���ًرا م���ن ال�س���ماء؛ 
ليطهرك���م م���ن االأح���داث، �ليزيل عنكم 
���ت ب���ه قلوبك���م  ��سا�����ض ال�س���يطان، �ليثبِّ
���ت به  لتثب���ت اأبدانك���م عن���د اللق���اء، �ليثبِّ
االأق���دام بتْلِبي���د االأر����ض الرملي���ة حت���ى ال 

ت�س���يخ فيه���ا االأق���دام.
النب���ي-  اأيه���ا   - رب���ك  يوح���ي  اإذ   

اإل���ى المائك���ة الذي���ن اأم���د اهلل به���م 
الموؤمني���ن ف���ي ب���در: اأن���ي معك���م - اأيه���ا 
المالئك���ة - بالن�س���ر �التاأيي���د، َفَق���وُّ�ا 
عزائ���م الموؤمني���ن عل���ى قت���ال عد�ه���م، 
�س���األقي ف���ي قل���وب الذين كف���ر�ا الخوف 
ال�س���ديد؛ فا�سرب���وا - اأيه���ا الموؤمن���ون- 
اأعن���اق الكافري���ن ليموت���وا، �ا�سرب���وا 
مفا�سله���م �اأطرافه���م ليتعطل���وا ع���ن 

قتالك���م.
 ذل���ك الواق���ع بالكف���ار م���ن القت���ل 

��س���رب االأط���راف �س���ببه اأنه���م خالف���وا 
اهلل �ر�سوله، فلم ياأتمر�ا بما اأمر�ا به، 
�ل���م ينته���وا عما نهوا عن���ه، �من يخالف 

اهلل �ر�س���وله ف���ي ذل���ك ف���اإن اهلل �س���ديد العق���اب ل���ه ف���ي الدني���ا بالقت���ل �االأ�س���ر، �في االآخ���رة بالنار.
���ًا لك���م ف���ي الحي���اة الدنيا، �في االآخرة لك���م عذاب النار   ذلك���م الع���ذاب المذك���ور لك���م - اأيه���ا المخالف���ون هلل ور�ش���وله - فذ�ق���وه ُمَعجَّ

اإن متم على كفركم �عنادكم.
 ي���ا اأيه���ا الذي���ن اآمن���وا ب���اهلل �اتبع���وا ر�س���وله، اإذا قابلت���م الم�س���ركين ف���ي القت���ال متقاربي���ن ف���ا تنهزم���وا عنه���م، �تولوه���م ظهورك���م 

هاربي���ن، �لك���ن اثبت���وا ف���ي �جوهه���م، �ا�سب���ر�ا عل���ى لقائه���م، ف���اهلل معك���م بن�س���ره �تاأييده.
ا منه���م غي���ر منعط���ف لقتاله���م ب���اأن يريه���م الَفرَّ مكيدة منه، �هو يري���د الَكرَّ عليهم، اأ� غي���ر ُمن�سم اإلى جماعة   �م���ن يوله���م ظه���ره ف���ارًّ

م���ن الم�س���لمين حا�س���رة ي�س���تنجد به���ا؛ فق���د رج���ع بغ�س���ب من اهلل، �ا�س���تحقه، �مقام���ه في االآخرة جهنم، �بئ����ض الم�سير م�سيره، �بئ����ض 
الُمْنَقلب ُمْنَقلبه.

   ف���ي االآي���ات اعتن���اء اهلل العظي���م بح���ال عب���اده الموؤمني���ن، �تي�س���ير االأ�س���باب الت���ي به���ا ثب���ت اإيمانه���م، �ثبت���ت اأقدامه���م، �زال عنه���م 
المك���ر�ه �الو�سا�����ض ال�س���يطانية.    اأن الن�س���ر بي���د اهلل، �م���ن عن���ده �س���بحانه، �ه���و لي����ض بكث���رة َع���َدٍد �ال ُع���َدٍد م���ع اأهمي���ة ه���ذا االإع���داد.

   الف���رار م���ن الزح���ف م���ن غي���ر ع���ذر م���ن اأكب���ر الكبائ���ر.    ف���ي االآي���ات تعلي���م الموؤمني���ن قواع���د القت���ال الحربي���ة، �منه���ا: طاع���ة اهلل 
�الر�س���ول، �الثب���ات اأم���ام االأع���داء، �ال�سب���ر عن���د اللق���اء، �ِذْك���ر اهلل كثي���ًرا.



 فل���م تقتل���وا - اأيه���ا الموؤمن���ون - 

ي���وم ب���در الم�س���ركين بحولك���م �قوتك���م، 
�لك���ن اهلل اأعانكم على ذلك، �ما رميت 
- اأيها النبي - الم�سركين حين رميتهم، 
�لك���ن اهلل ه���و ال���ذي رماهم حي���ن اأ��سل 
رميت���ك اإليه���م، �ليختب���ر الموؤمني���ن بم���ا 
اأنع���م عليهم م���ن اإظهارهم على عد�هم 
م���ع م���ا ه���م في���ه م���ن قل���ة الَع���َدِد �الُع���َدِد 
لدعائك���م  �س���ميع  اهلل  اإن  لي�س���كر�ه، 
�اأقوالك���م، علي���م باأعمالك���م، �بم���ا في���ه 

�ساحك���م.
 ذلك المذكور من قتل الم�سركين، 

هاربين،  ��لَّوا  انهزموا  حتى  �رميهم 
�االإنعام على الموؤمنين باإظهارهم على 
ِعف كيد  عد�هم؛ هو من اهلل، �اهلل ُم�سْ

الكافرين الذين يكيد�نه لاإ�سام.
 اإن تطلبوا - اأيها الم�شركون - اأن 

الظالمين  �باأ�سه على  يوقع اهلل عذابه 
ما  عليكم  اهلل  اأ�قع  فقد  المعتدين 
لكم  نكااًل  كان  ما  بكم  فاأنزل  طلبتم، 
طلب  عن  تكفوا  �اإن  للمتقين،  �عبرة 
ذلك فهو خير لكم، فربما اأمهلكم �لم 
اإلى  تعود�ا  �اإن  منكم،  انتقامه  يعجل 
باإيقاع  َنُعد  الموؤمنين  قتال  �اإلى  طلبه 
الموؤمنين، �لن  العذاب عليكم �بن�سر 
اأن�ساركم  �ال  جماعتكم  عنكم  تغني 
قلة  مع  �الُعَدِد  الَعَدِد  كثيرة  كانت  �لو 
الموؤمنين  مع  اهلل  �الأن  الموؤمنين، 
معه  اهلل  كان  �من  �التاأييد،  بالن�سر 

فا غالب له.
ب���اهلل  اآمن���وا  الذي���ن  اأيه���ا  ي���ا   

�اتبع���وا ر�س���وله، اأطيع���وا اهلل �اأطيع���وا 
ر�س���وله بامتثال اأمره �اجتناب نهيه، �ال 
تعر�سوا عنه بمخالفة اأمره �اإتيان نهيه، 
�اأنت���م ت�س���معون اآي���ات اهلل تُ����قراأ عليك���م. 
 �ال تكون���وا - اأيه���ا الموؤمن���ون- مث���ل 

المنافقي���ن �الم�س���ركين الذين اإذا ُتِليت 
 اإن �س���ر  عليهم اآيات اهلل قالوا: �س���معنا باآذاننا ما يتلى علينا من القراآن، �هم ال ي�س���معون �س���ماع تدبر �اتعاظ؛ فينتفعوا بما �س���معوه. 
���مُّ الذين ال ي�س���معون الحق �س���ماع َقبول، الُبْك���م الذين ال ينطق���ون، فهم الذين ال  م���ن َي���ِدّب عل���ى �ج���ه االأر����ض م���ن الخل���ق عن���د اهلل ه���م ال�سُّ
لون   �ل���و عل���م اهلل اأن ف���ي ه���وؤالء الم�س���ركين المكذبي���ن خيًرا الأ�س���معهم �س���ماًعا ينتفعون ب���ه، �يتعقَّ يدرك���ون ع���ن اهلل اأ�ام���ره �ال نواهي���ه. 
عن���ده الحج���ج �البراهي���ن، �لكن���ه عل���م اأن���ه ال خي���ر فيه���م، �ل���و اأن���ه �س���بحانه اأ�س���معهم - عل���ى �س���بيل الفر����ض �التقدي���ر - لتولوا ع���ن االإيمان 
 ي���ا اأيه���ا الذي���ن اآمن���وا ب���اهلل �اتبعوا ر�س���وله، ا�س���تجيبوا هلل �لر�س���وله باالنقياد لما اأمرا ب���ه �االجتناب ِلَما نهيا  عن���اًدا، �ه���م معر�س���ون. 
عنه، اإذا دعاكم ِلَما فيه حياتكم من الحق، �اأيقنوا اأن اهلل قادر على كل �سيء، فهو قادر اأن يحول بينكم �بين االنقياد للحق اإذا اأردتموه 
بع���د رف�سك���م ل���ه، فب���ادر�ا اإلي���ه، �اأيقن���وا اأنك���م اإل���ى اهلل �ح���ده تح�س���ر�ن يوم القيام���ة، فيجازيكم عل���ى اأعمالكم التي عملتموه���ا في الدنيا. 
���ُر، �اأَْيِقُنوا   �اح���ذر�ا - اأيه���ا الموؤمن���ون - عذاًب���ا ال ين���ال العا�س���ي منك���م �ح���ده، ب���ل ينال���ه �ينال غي���ره، �ذلك حين يظهر الظلم فا ُيَغيَّ

اأن اهلل قوي العقاب لمن ع�ساه؛ فاحذر�ا من مع�سيته.
     م���ن كان اهلل مع���ه فه���و المن�س���ور �اإن كان �سعيًف���ا قلي���ًا ع���دده، �ه���ذه المعي���ة تك���ون بح�س���ب ما قام ب���ه الموؤمنون من 
اأعمال االإيمان.    الموؤمن مطالب باالأخذ باالأ�سباب المادية، �القيام بالتكليف الذي كلفه اهلل، ثم يتوكل على اهلل، �يفو�ض االأمر اإليه، 
ن ال خير فيه، �هو  .     في االآيات دليل على اأن اهلل تعالى ال يمنع االإيمان �الخير اإال عمَّ اأما تحقيق النتائج �االأهداف فهو متر�ك هلل 
ف  ���ت قلبي على دينك، ي���ا ُم�سِرّ ال���ذي ال يزك���و لدي���ه ه���ذا االإيم���ان �ال يثم���ر عن���ده.     عل���ى العب���د اأن يكث���ر م���ن الدع���اء: ي���ا مقلب القلوب ثِبّ

هم العذاب.   �ا المنكر بين اأظهرهم فيُعَمّ القلوب ا�سرف قلبي اإلى طاعتك.    اأََمَر اهلل الموؤمنين اأال ُيِقرُّ



 �اذكر�ا - اأيها الموؤمنون - حين 

كنتم في مكة قليلي العدد، ي�ست�سعفكم 
اأن  تخافون  �يقهر�نكم،  اأهلها، 
ف�سمكم  ب�سرعة،  اأعدا�ؤكم  ياأخذكم 
اهلل اإلى ماأ�ى تاأ��ن اإليه �هو المدينة، 
في  اأعدائكم  على  بالن�سر  اكم  �َقوَّ
مواطن الحرب التي منها بدر، �رزقكم 
الغنائم  جملتها  �من  الطيبات،  من 
لعلكم  اأعدائكم،  من  اأخذتموها  التي 
ت�سكر�ن هلل نعمه، فيزيدكم منها، �ال 

تكفر�نها في�سلبها منكم، �يعذبكم.
�اتبعوا  اآمنوا باهلل  الذين  اأيها  يا   

بترك  �الر�سول  اهلل  تخونوا  ال  ر�سوله، 
اجتناب  �ع����دم  لاأ�ام����ر  االمت��ثال 
عليه  اْئُتِمْنُتم  ما  تخونوا  �ال  النواهي، 
اأن ما  �اأنتم تعلمون  من الدين �غيره، 
قمتم به خيانة؛ فتكونوا من الخائنين.

�لما كانت محبة االأموال �االأ�الد تدفع 
اأنهما  اهلل  اأخبر  الخيانة  اإلى  العبد 

فتنة، فقال:
 �اعل��م�����وا - اأيها الموؤمن���ون - اأن 

من  ابتاء  هي  اإنما  �اأ�الدكم  اأموالكم 
عن  كم  ت�سدُّ فقد  �اختبار،  لكم  اهلل 
العمل لاآخرة، �تحملكم على الخيانة، 
�اعلموا اأن اهلل عنده ثواب عظيم، فا 
بمراعاة  الثواب  هذا  عليكم  ُتوا  ُتَفوِّ
اأموالكم �اأ�الدكم �الخيانة من اأجلهم.

�اتبعوا  اآمنوا باهلل  الذين  اأيها  يا   

اهلل  تتقوا  اإن  اأنكم  اعلموا  ر�سوله، 
اأ�امره �اجتناب نواهيه يجعل  بامتثال 
قون به بين الحق �الباطل،  لكم ما ُتفرِّ
ما  عنكم  �َيْمُح  عليكم،  َيْلَتِب�سان  فا 
لكم  �يغفر  ال�سيئات،  من  اجترحتموه 
العظيم،  الف�سل  ذ�  �اهلل  ذنوبكم، 
اأعدها  التي  جنته  العظيم  ف�سله  �من 

للمتقين من عباده.
 �اذكر - اأيها الر�شول - حين َتَماالأ 

عليك الم�سركون ليكيد�ا لك بحب�سك اأ� بقتلك اأ� نفيك من بلدك اإلى بلد غيره، �يكيد�نك �يرد اهلل كيدهم عليهم، �يمكر اهلل، �اهلل 
خير الماكرين.

ًع���ا علي���ه: قد �س���معنا مثل هذا من قبل، لو ن�س���اء قول مثل هذا الق���راآن لقلناه، ما هذا   �اإذا ُقِرئ���ت عليه���م اآياتن���ا قال���وا عن���اًدا للح���ق �ترفُّ

القراآن الذي �سمعناه اإال اأكاذيب االأ�لين؛ فلن نوؤمن به.
ا فاأ�س���قط علينا حجارة من ال�س���ماء تهلكنا، اأ� ائتنا   �اذكر - اأيها الر�ش���ول - اإذ قال الم�س���ركون: اللَُّهمَّ اإن كان ما جاء به محمد حقًّ

بعذاب �سديد. قالوا ذلك مبالغة في الجحود �االإنكار.
 �م���ا كان اهلل ليع���ذب اأمت���ك - �س���واء م���ن كان منه���م م���ن اأم���ة اال�س���تجابة اأ� م���ن اأم���ة الدع���وة - بع���ذاب ي�س���تاأ�سلهم �اأن���ت - ي���ا محمد - 

حي موجود بين ظهرانيهم، فوجودك بينهم اأمان لهم من العذاب، �ما كان اهلل معذبهم �هم ي�ستغفر�ن اهلل من ذنوبهم.

   ال�سكر نعمة عظيمة يزيد بها ف�سل اهلل تعالى، �ينق�ض عند اإغفالها.
   لاأمانة �ساأن عظيم في ا�ستقامة اأحوال الم�سلمين، ما ثبتوا عليها �تخلقوا بها، �هي دليل نزاهة النف�ض �اعتدال اأعمالها.

   ما عند اهلل من االأجر على َكفِّ النف�ض عن المنهيات، خير من المنافع الحا�سلة عن اقتحام المناهي الأجل االأموال �االأ�الد.
   في االآيات بيان �سفه عقول المعر�سين؛ الأنهم لم يقولوا: اللَُّهَمّ اإن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا اإليه.

   في االآيات ف�سيلة اال�ستغفار �بركته، �اأنه من موانع �قوع العذاب.



 �اأي �س���يء يمن���ع م���ن عذابه���م �ق���د 

ارتكب���وا م���ا يوج���ب عذابه���م م���ن منعه���م 
النا����ض عن الم�س���جد الحرام اأن يطوفوا 
ُّ���وا في���ه؟ �م���ا كان الم�س���ركون  ب���ه اأ� ُي�سل
اإال  اهلل  اأ�لي���اَء  فلي����ض  اهلل،  اأ�لي���اء 
المتق���ون الذي���ن يتقون���ه بامتث���ال اأ�ام���ره 
�اجتناب نواهيه، �لكن اأكثر الم�سركين 
ال يعلمون حين ادعوا اأنهم اأ�ليا�ؤه، �هم 

لي�س���وا باأ�ليائ���ه.
 �م���ا كان �س���اة الم�س���ركين عن���د 

ِفيًقا،  ِفي���ًرا �َت�سْ الم�س���جد الح���رام اإال �سَ
فذ�ق���وا - اأيه���ا الم�ش���ركون - الع���ذاب 
بالقت���ل �االأ�س���ر ي���وم ب���در ب�س���بب كفرك���م 

ب���اهلل، �تكذيبك���م لر�س���وله.
ب���اهلل  كف�������ر�ا  ال�����ذين  اإن   

ينف��������قون اأمواله���م لمن���ع النا����ض ع���ن 
دي���ن اهلل، ف�س���ينفقونها �ل���ن يتحقق لهم 
م���ا اأراد�ا، ث���م تك���ون عاقب���ة اإنفاقه���م 
�ف���وات  لفواته���ا  ندام���ة؛  الأمواله���م 
المق�س���ود م���ن اإنفاقه���ا، ث���م ُيْغَلُب���وَن 
بانت�س���ار الموؤمني���ن عليه���م، �الذي���ن 
كف���ر�ا ب���اهلل ُي�َس���اقون اإل���ى جهن���م ي���وم 
فيه���ا  خالدي���ن  فيدخلونه���ا  القيام���ة، 

مخلدي���ن.
الذي���ن  الكف���ار  ه���وؤالء  ُي�َس���اق   

ينفق���ون اأمواله���م لل�س���د ع���ن �س���بيل اهلل 
اإلى نار جهنم ليف�سل اهلل فريق الكفار 
الخبي���ث ع���ن فري���ق الموؤمني���ن الطي���ب، 
االأ�س���خا�ض  م���ن  الخب������يث  �ليجع���ل 
�االأعم���ال �االأم���وال بع�س���ه ف���وق بع����ض 
متراكًب���ا متراكًم���ا، فيجعل���ه ف���ي ن���ار 
جهن���م، اأ�لئ���ك ه���م الخا�س���ر�ن؛ الأنه���م 
خ�س���ر�ا اأنف�س���هم �اأهليهم ي���وم القيامة.

للذي���ن   - الر�ش���ول  اأيه���ا   - ق���ل   

كف���ر�ا ب���اهلل �بر�س���وله م���ن قوم���ك: اإن 
���وا ع���ن كفرهم باهلل �بر�س���وله، �عن  يكفُّ

�سدهم عن �س���بيل اهلل من اآمن به؛ يغفر اهلل لهم ما قد �س���بق من ذنوبهم، فاالإ�س���ام يهدم ما قبله، �اإن يعود�ا اإلى كفرهم فقد �س���بقت 
ة اهلل ف���ي االأ�لي���ن اأنه���م اإذا كذب���وا �ا�س���تمر�ا عل���ى كفره���م عاجله���م بالعقوب���ة. �ُس���نَّ

 �قاتل���وا - اأيه���ا الموؤمن���ون - اأعداءك���م م���ن الكف���ار حت���ى ال يك���ون �س���رك �ال �س���د للم�س���لمين ع���ن دي���ن اهلل، �يك���ون الدي���ن �الطاع���ة هلل 

�حده ال �س���ريك له فيها، فاإن انتهى الكفار عما كانوا عليه من ال�س���رك �ال�سد عن �س���بيل اهلل فدعوهم، فاإن اهلل مطلع على اأعمالهم، ال 
تخفى عليه خافية.

 �اإن ان�سرف���وا عم���ا اأُِم���ُر�ا ب���ه م���ن االنته���اء ع���ن الكف���ر �ال�س���د ع���ن �س���بيل اهلل، َفاأَْيِقُن���وا - اأيه���ا الموؤمن���ون - اأن اهلل نا�سرك���م عليه���م، 

نع���م المول���ى لم���ن �االه، �نع���م النا�س���ر لم���ن ن�س���ره، فم���ن �االه ف���از، �م���ن ن�س���ره انت�س���ر.

   ال�سد عن الم�سجد الحرام جريمة عظيمة ي�ستحق فاعلوه عذاب الدنيا قبل عذاب االآخرة.
   عمارة الم�سجد الحرام ��اليته �سرف ال ي�ستحقه اإاّل اأ�لياء اهلل المتقون.

   في االآيات اإنذار للكافرين باأنهم ال يح�سلون من اإنفاقهم اأموالهم في الباطل على طائل، ��سوف ت�سيبهم الح�سرة ��سدة الندامة.
   دعوة اهلل تعالى للكافرين للتوبة �االإيمان دعوة مفتوحة لهم على الرغم من ا�ستمرار عنادهم.

ا له فا ِعزَّ له.    من كان اهلل مواله �نا�سره فا خوف عليه، �من كان اهلل عد�ًّ


